
 גרבנטור הענ / תרושקת ןגב תושגר אשונב תיתצובק הדובע - "תושגר תצובק"

 

 ,שש-שמח יאליגב םינב הנומש םידמול ןגב .םילשוריב תרושקתה ינגמ דחאב המייקתה ןאכ תגצומה הדובעה

 ,תעייס ,םיירהצ תננג ,תננג ללוכה יעוצקמ בר תווצ דבוע ןגב .הובג-ינוניב דוקפתב PDD לש הנחבא ילעב

 - יכונאו הקיזומ תועצמאב תלפטמ ,רובידב האפרמ ,קוסיעב האפרמ ,ימואל תוריש תב ,םירהצ תעייס

 .ח"פשה תגיצנ ,תיגולוכיספ

 רוביד" לע ונחחוש תננגה םע תיתרגש השיגפב .ינטנופסו ימואתפ ןפואב הלע "תושגר תצובק" םייקל ןויערה

 ןוויכ ורובע השק הפוקת היהת וזש התפצ תננגה .םיאולימל תאצל דמע ויבאש םידליה דחא םע "ישגר

 ול רשפאל ךרד אוצמל וניסינ .םתוא שטשטל גהונו םישק תושגר שיגרהלמ ענמהל לדתשמה דליב רבודמש

 רובידהש ונבה דאמ רהמ .)הדרח םג ילואו אבאל םיעוגעג ומכ תושוחת( וז הפוקתב ויתושגר תא אטבלו תעגל

 ןויערה .תושגר אשונב תיתצובק תוליעפ ןנכתל ןויערה הלע ךכו ןגה ידלי רתיל םג םיאתהל םצעב לוכי הזה

 ...םימל ונצפקו ץרמו תובהלתה ונב סינכה

 

  :םישגפמ הנומש ונמייק

  יללכ החיתפ שגפמ .1

 החמש .2

 בצע .3

 סעוכ ינאשכ - סעכ .4

 תונושה תוביטקפסרפה ןיבש לדבהב ןיחבהל ושקתה םידליהמ קלח( ילע םיסעוכשכ - סעכ .5

 .)ךכ םשל ךווית שרדנו ילע םיסעוכ תמועל סעוכ ינא –

 הבהא .6

 דחפ .7

 םוכיס שגפמ .8

  :ךכ יטמכסו יללכ ןפואב םייונב ויה םישגפמה

  החיתפ םולקד •

 הרדגה + שגרה תגצה •

 וא "?'דכו סעוכ/בוצע/חמש ינא יתמ" ןוגכ ,ןודנה שגרל םידליה לש תויוסחייתה לש בבס •

 "?'דכו יתוא סיעכמ/בהוא ינא המ"

 הצובקב תוריציה תגצה + שגרה אשונב הריצי תוליעפ •

  םוכיס •

  )החיתפב םולקדל ההז( םולקד •



 

 ונשמתשה .םיירהצה תננג םג םימעפלו תעייס ,ימואל תוריש תב – םיפסונ תווצ ישנא םג ופתתשה םישגפמב

 םקלח תאש  םירופיס - םינוש תושגר תולעהל ידכ םירופיסו ,)1"...הניבג תוגועו דלוקוש בהוא ינא"( םירישב

 םירבד הזיא"( ונקסע וב שגרל םירושקה םיאשונב תודקוממ תוחיש ונמייק .)ןינעה ךרוצל ונחנא ונאצמה

 םירבד( ונלש תוישיא תויווחב ונפתיש תוחנמכ ונחנא םימעפל .)"?דחפ לע רבגתהל דחא לכל םירזוע

 לע יתסעכ םעפ" ומכ( ריבעהל וניצרש םירסמל םאתהב םירבד "ונלתש" וא )םיסיעכמש םירבד ,תובהואש

 ולעה אל םידליהש תודוקנ וא תושגרל היצמיטיגל תתל ידכב )"יתיצרש קתממ יל התנק אל איה יכ ילש אמא

 ;?בוצע ינאשכ הארנ ינא ךיא :אמגודל ;הריציב םידליה תא ונלעפה החישה רחאל .)הרוה לע סעכ( םתמזוימ

 ,והשימל רודכ תריסמ ןוגכ קחשמ תוליעפב םג ונשמתשה .גח ,קחשמ ,לכוא ,םישנא – בהוא ינאש םירבד רויצ

 וסחייתהו וכווית תווצה ישנא הריציהו החישה ךלהמב .ונתוא חמישש השע דלי ותואש והשמ רוכזיא ךות

 תננגה .'דכו םירבד ןיב רושיק ,ולעש םירבדה תבחרה ,תומייוסמ תודוקנ דודיח ,םיפוקיש ללוכ ,םידליה ירבדל

 םישגפמה .שיגדהל יתיצרש תודוקנב תויוסחייתהו תורימא םעפ ידימ יתפסוה ינאו הצובקה תא הלהינש איה

 טלובו קזח רסמ ריבעהל התצרש תננגה לש המזוי התיה וז .םינוחיטש לע ,הפצרה לע הבישיב ומייקתה

 רבודש יפכ תושגרה תורדגה תא ללכש רסלק היה דלי לכל .ןגב תורחא תויוליעפמ הנוש וזה תוליעפהש

 וביגה םירוההמ קלח ;םישגפמה םויק רבדב םירוהה תא הנכדע תננגה .הצובקב ושענש תוריציה תאו שגפמב

  .החמשב

 םירזעה תנכהבו ןונכתב הדצמ הלודג העקשהו הבר היצביטומ הטלב .דחי ינאו תננגה וננכת םישגפמה תא

 יתועמשמ הבישח ךילהת ונרבע תושגרה לע רובידב .ומצע ינפב בושח ךילהת היה םישגפמה ןונכת .םיצוחנה

 יפלכ המיענ השגרה םהינש( בהואל חמש ןיבש לדבהה תא םיריבעמ ךיא ?סעכ םירידגמ ךיא – ונמצע םע

 ןמז שרודש בכרומ ךלהמ אוה ןונכתהש הנבהל ונעגה ,ןונכתה ךילהת לש אצוי לעופכ ,ףסונב ?)והשימ/והשמ

 תושגרה אשונל ליבקמ ךילהת ןיעכ ,ינאו תננגה ,וניווח ןונכתה ךלהמב .םיכילהת רצקל רשפא יאשו הבישחו

 תא .האנהבו תולקב וננכת )הבהא ,החמש( םימיענו םייבויח תושגרב וקסעש תושיגפה תא ,רמולכ .ונקסע םהב

 םע תחא ונמכסה אל ,תונויער ילב ונעקתנ – ןנכתל םימעפל ונישקתה םימיענ אל תושגרב וקסעש םישגפמה

   .המצע ינפב תובישח תלעב התיה ךכל תועדומה .'דכו הינשה

 

 ךשמב תננגה םע תפתושמה הדובעהו תורכהה ,תישאר .הצובקה םויק תא ורשפא דחי ורבחש םימרוג רפסמ

 לש הבוטה הקזחאה ,תינש .הצובקה ישגפמ םושייו ןונכתב וניניב ףותישהו רשקה תא ורשפא םינש עבראכ

 תוליעפל םידליה לשו תווצה ישנא לש תוינפלו העוגר הריוואל המרת ,םוי-םויה תרגשב ןגה תא תווצה ישנא

 יל הרשפאו ןגב תיתרגשה הדובעל ןינעו האנה הפיסוהש ,יתניחבמ האלפנ היווח היה הצובקה םויק .הז גוסמ

   .תיגולוכיספכ יל םיבושחש םיכילהתו הבישח תרוצ תננגה םע רשקלו ןגל סינכהל

 
 .ןפג ןתנוהי/רשע השישה שבכה ךותמ  1



 שגר םישיגרמ יתמ ומכ תולאשב ןויד ,הרדגה - "יביטנגוק" יפוא תלעב הדובע בלשל ןויסנ היה םישגפמב

-םייתיווח םיביכרמ םע דחי - ןגב הדובעה ןונגסל ינייפואה סופד - ?שגרל שי םיינפוג םינמיס הזיא ?םיוסמ

 ונניאש ,הזה ביכרמה תסנכהש יתשגרה .םידליה לש תוישגרה תורימאה תשגדהו םיפוקיש ,ונייהד ,םיישגר

 ךכו תושוחת ףקשל – תועונצ תורטמל ונוויכ .תיגולוכיספכ ילש תידוחייה המורתה אוה ,ןגה לש חישב רוגש

 םיבהוא אלש םיבשוח ונחנא ונילע םיסעוכשכ" לשמל( היצמיטיגל הל תתלו םידליה לש תישגרה היווחב תעגל

 ףוצרפ םישוע םלוכ – לשמל ;וננכתש תויוליעפב םייתכלשה םיביכרמ "ןטקב" סינכהל וניסינ ,ףסונב .)"ונתוא

  .'דכו ?דחפל םיאתמ עבצ הזיא ,סעכ לע ונרבידשכ סעוכ

 וא רבעמה התיה תיגולוכיספכ ימצע תא יתלאשש תויזכרמה תולאשה תחא ,תיתצובקה הדובעה ךלהמב

 עוריא ביבס תישגר הקוצמ הווח דלי רשאכ ,לשמל ."תושגר רבדל" ןיבו "תושגר לע רבדל" ןיבש רוביחה

 תא תחקל דציכ ?ויפלכ יטפמאו ולש היווחל םאות היהיש ןפואב םוקמב וב ביגהל דציכ – הצובקב שחרתהש

 םביל בלל ?ןוידה דקומל תוליעפה לש ןיקתה ךלהמל לוכיבכ "תיטנוולר אל" הערפהמ וכפוהלו הזה עוריאה

 ,רוכזכ ?שגר לש תיטנתוא העבה ,םידלי לש לוכיבכ תוימתס וא תוסיעכמ תורימאב תוהזל דציכ ?םירבדה לש

 תגציימ וז המליד ...תיטרדנטס הנניא םהלש תישגרה העבההו תרושקת תויעבמ םילבוסה םידליב רבודמ

  .ןאכ תראותמה תיפיצפסה תוברעתהל רבעמ ,תרושקתה ינג תרגסמב תיגולוכיספכ יתדדומתה התיא תובכרומ

 

 תננגה ,לשמל .ןגה תיגולוכיספכ ,ירובע תחנ לש םינטק םיעגר טעמ אל ויה תיתצובקה הדובעה תפוקת ךרואל

 ומכ תושגרל תוסחייתה ינאטנופס ןפואב הסינכה איה ,רקובה שגפמב הרות ירופיס ידכ ךותש יל הרפס

 םיחאה המ"ו "?וילע וסעכשכ שיגרה ףסוי המ"ל וסחייתה ףסוי תומולח לש אשונב( תושגרה תצובקב ונישעש

 היווח .םינבומה םישגפמל רבעמ ןגב חישל תלחלחמ וזה הבישחהש עומשל דאמ יתחמש .)"?ושיגרה ףסוי לש

 לכ ,םישגפמה ךרואל םהב ונעגנש תושגרה לש הריקס רחאל .הצובקה לש םויסה שגפמב התיה תפסונ הבוט

 םינפה יכ"( םודא-סעכ ;רוחש-בצע :עבצ-שגר לש "ארקמ" םידליה םע ונכה .תומד רויצ םע ףד לביק דלי

 שיגרמ אוה המכ דעל םאתהב ,םינושה םיעבצב תוקבדמ תרייוצמה תומדה לע קיבדה דלי לכ .'דכו )"םימודא

 דלי ."דחפמ הברה ינא" )הצובקה תלעפהל רגירטה היהש דליה( םידליה דחא רמא הריציה ךלהמב .שגר לכ

 תושגרה קר שיגרהל הצור" אוהש רמאו בהואו חמש תושגרה תא וגצייש םיעבצב קר תוקבדמ קיבדה רחא

 .םידליה לש תיתימא היווח תועיבמ ןהש יתשגרה ;ולאה תורימאהמ יתינהנ דאמ .)ולש שובישה( "תומיענ

 םג ןגהמ דלי לכ לביקש תונתמה ןחלוש לע חנומ היה ,הנשה ףוס תביסמב רשאכ יל התיה תפסונ חור תרוק

 דחאש הרימא ךכב התיה יניעב .תושגרה תצובקב ושענש הריציה תודובע תא דגיאש "תושגרה רסלק"

 .תוישגר תויווחל תוסחייתה אוה ןגב םידליה ולביקש םירבדה


