
 

 

 תודסומה לש ןסוחה תרבגהל םילכ
   הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהב םיתווצהו

 

 

 הרטמה

 תרבגה תועצמאב הנורוקה רבשמ רואל םיתווצהו תובאה יתב לש דוקפתה תופיצר תא חיטבהל
 .ישיאהו ינוגראה ןסוחה

 ?ינוגראו ישיא ןסוח והמ

 ךרואל ,םיבאשמב רסוח וא םויא ,ץחל יאנתב דקפתל םיטרפכ םיתווצה לשו תובאה יתב לש תלוכיה
 .הקיחש םומינימבו ןמז

 םיתווצהו ןוגראה תמרב תוירשפא תועפות

 

 ?םיתווצה ןסוח תא ריבגי המ

 

  

 עיגהל םיתווצה דצמ ששח
 .ףיגנה תנכס לשב הדובעל

 'םישדח' םיאנתב הדובעל לגתסהל ישוק
 .)'דכו ,יתרבח קוחיר ,ןוגימ דויצ(

 האצותכ םיתווצה תקיחש
 .רצונה ףסונה הדובעה סמועמ

 בקע םיתווצה דוקפתב העיגפ
 .םהיתוחפשמ םולשל הגאד

 תשוחת
 תונגומ

 תשוחת
 תועמשמ
 תוציחנו

 תושימג
 בשקו
 םיכרצל
 םיידוחיי

 רשק
 יתועמשמ
 להנמה םע

 רישיה

 השענש השוחת
 יתועמשמ ץמאמ
 תא ריבגהל
 םיתווצה תונגומ
 לככ םיריידהו

  .ןתינש

 םילהנמה תונוכנ
 םידבועל עייסל
 )םהיתוחפשמלו(
 .תוידוחיי תויעבב

 םיתווצה לש השוחת
 םישוע םילהנמהש
 לע לקהל םיצמאמ
 םע תודדומתהה
 ,שדחה בצמה
 םתיא םיאצמנ
 ,'הקנולאל תחתמ'
 תא םיליכמו

 .תולועש תושוחתה

 

 תוירחאה תשוחת
 תווצ שיא לכ לש
 אל ינא םא"( ותימעל

 רבח הדובעל עיגא
 אובל ךרטצי תווצל
 סימעמ ינאו ימוקמב
 .)"ולוכ תווצה לע

 



 

 

 תויזכרמ תוילוהינ תולועפ 8 – )םיתווצה ברקב( ישיאו ינוגרא ןסוח תריצי

 י/אדו .יזיפה בחרמה 'תוארנ'ו תוקבדיה תענומ תוגהנתה ,תונגומ לע ידיפקה/דפקה
 םיללכ רומיש לע דפקהו ןגמתהל דציכ םיעדוי םהש ,שרדנה ישיאה דויצ תא םיתווצל שי יכ
 תונגומ תשוחת רצוי גוהנל דציכ עדיו תישיא אמגוד ,דויצה תואצמיה( ישיא ןפואב הלא
 .)וילהנמו דסומב ןומאו ישיא ןוחטיב תרצויש

 תא בורקמ תוארל ,בבותסהל י/הברה .תישאר תוחא וא להנמ לש 'חטש'ב תרבגומ תוחכונ
 םהלש תוביוחמה תא ריבגהל ידכב ךתוא וארי םישנאהש ךכ 'ןורדסמ תוחיש' םייקלו הדובעה
 .םהיתומישמל

 הרטמב רידת ןפואב תווצה לכ םע החיש םייקל .תווצה לכ םע תופטוש תוחיש םויק
 םע תפטוש החישל הנבמל העצה 'ר( םישנאה תא קזחלו ,תושגר 'ררווא'ל רשפאל ,ןכדעל
 .)ךשמהב תווצה

 ךתושרל םידמועה םינושה םיעצמאב ןסוחה יקזחמ םירסמה לע י/רוזח .ןסוח יקזחמ םירסמ
 'ר( תומוזי תוישיא תוחישבו ןורדסמ תוחישב ,פאסטאווה תועצמאב ,תפטוש תווצ תחיש -

 .)ךשמהב תפטושה החישה הנבמב םירסמה

 םניאש םיכרצמ םידרטומה תווצ ידבוע .תווצה ישנא ברקב םיידוחיי םיכרצ י/רתא
 ושקתי )'דכו ,תיבב דבל וראשנש םידלי ,החפשמ ינב לש יאופרה םבצמ( הדובעל םירושק
 .הלא תוגאדל ןורתפב עייסל ,ןתינש לככ ,ה/יסנ .ןיקת ןפואב דקפתל

 םילגמש וא דורי םדוקפתש םישנא רתאל י/הסנ .הקוצמ ינמיס םילגמה םישנא י/רתא
 ,ריוואב הייהב ,חור בצמב םיפוכת םייוניש ,הדרח ,ינוציק סעכ –  תוגירח תויוגהנתה
 יעוצקמה םיבדנתמה תווצב רזעיהל ןתינ( עוצקמ שיא תרזעב םהב י/לפטו – 'דכו ,תויטאפא
  .)'תרמשו' לש

 רבשמב להנמכ ךתוגיהנמ ,ךישנא תושוחת תא ליכהל י/לכותש תנמ לע .ימצע לוהינ
 םע רשק ,תורדוסמ תוחורא ,החונמל ןמז יקספ( ישיא םוי רדס לע דפקה ,ןכ לע .תשרדנ
 תוליעפ לעו )תויגרנאבו חורה בצמב םייוניש הווחת התא םג( תימצע תונלבס לע ,)החפשמה
 .ןתינש לככ תיתגפה

 .לעופב תימוימוי תוחכונ תרקבו להנמה י"ע )ינפל םוי( םידבוע תעגה אודיו
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 תווצ תחיש םויקל םישגד

 

 

 

 

 

 

 החישה ה/ריבעמ

 .ת/ישאר תו/חא וא ת/להנמ

 

  םיפתתשמ

 )!םיפתתשמ םלוכ ךא ,תורמשמ וא םיבבס ינשב וא דחיב( תווצה ישנא ללכ

 

  החישה תורידת

 )חוורל ןתינ ךשמהב( םימי 4-3 -ל תחא

 

 החישה תורטמ

  תווצה ןוכדע .1

 בצמל סחיב תושוחתו תושגר 'קורפל' תושעל תווצה ישנאל תורשפא ןתמ .2

 .ןסוח יריבגמו םיקזחמ םירסמ ריבעהל .3

 

  הרעה

 םיכרד ןה תושגרו תויווחב ףותישו םיצחל 'רורחש'ש איה הדובעה תחנה .תובכרומו תורעוס תויהל תולולע תוחישה

 .תודדומתהל םילכ תנתונ )םניבל ךניבו תווצה ישנא ןיב( תפתושמה החישה םצע ןכלו בצמה םע דדומתהל תוליעי

 

 דבועה 'יירחא' גיצנל הנפ אנא ,םירחאו הלא םיאשונב תוצעייתהו ףסונ עויסל
 :ל"אודה תבותכב 'תרמשו' טקיורפ לש תוינפה דקומל וא ךלומ

 
veshamarta@gmail.com 



 

 

 תווצה תחישל הנבמל העצה

 

 'יירחא' גיצנל הנפ אנא ,םירחאו הלא םיאשונב תוצעייתהו ףסונ עויסל
 :ל"אודה תבותכב 'תרמשו' טקיורפ לש תוינפה דקומל וא ךלומ דבועה

veshamarta@gmail.com 

                          םינוכדעו החיתפ

 תוקד 5-7  

 תובקעב רצונש שדחה בצמה םע דחי דדומתהל ידכ םיחקל קיפהלו ףתשל ,ןכדעל – החישה תרטמ תא י/רדגה•

  .הנורוקה תוצרפתה

 .הנורוקה ףיגנב תוקבדיה תעינמ ידי לע םייח תלצה – וזה הפוקתב םילעופ המשלש תיתועמשמה הרטמה תא י/רכזה•

 תויחנה ,דסומב םידדובמהו םילוחה תנומת ,לארשיב הלחמה םע תודדומתהב ללכב הרוק המ – שחרתמב י/ןכדע•

 .'דכו ,ורקש םיגירח םיעוריא ,םייוניש וא תושדח

 .'דכו ,יזיפה בחרמב ושענש םייוניש ,םייק דויצ המכ – תונגומה תחטבהל ועצובש תולועפה י/ראת•

  שגפמה ףוג

 תווצה לדוגב תולתב ,תוקד 15-20  

 ונלחתהש זאמ םינורחאה םימיב ה/ול הרקש דחא והשמ רפסי/ת ת/דחא לכ וב בבס תושעל ת/שקבמ ינא וישכע•

 ,בוצע והשמ ,חמשמ והשמ ,והשימ םע התייהש החיש ,עוריא – םוימויב הרקש הממ הנושש הנורוקה ףיגנ םע דדומתהל

 .ןבצעמ וא

 .בבס םיליחתמו םהיתובשחמ תא ןגראל םישנאל תוקד המכ םינתונ•

 ךיא ,תשגרה ךיא :ומכ ,םיפתשמ םישנאהש המל סחיב ךשמה תולאש וא תוניווכמ תולאש לואשל ןתינ ,בבסה ךלהמב•

 תושוחתה תאו תויווחה תא ףתשל םישנאל רשפאל הרטמב ,תאז  ?והשימ תפתיש םאה ,עגר ותואב תבשח המ ,תבגה

 .תויווחה ךותמ תולועש

 וא םוריח בצמל תרחא ביגמ דחא לכ( ךלש תווצה ישנא לש תונושה תובוגתל היתפמא י/הלג  .הנבהו היתפמא י/הלג•
 .הנורוקה ףיגנמ עבונה םישנאל שיש יעבטה ששחל הנבהו )רבשמ

                          החישה םוכיס

 תוקד 5-10  

  .םישוע םהש הדובעה הצוחנו הבושח המכ דע םלוכל י/רכזה•

 )םינורחאה םימיב תווצה לש תויבויחה תובוגתה וא םיעוריאה תא ןייצת ,ןתינ םא( תווצה ישנא לש םיצמאמל הכרעה י/עבה•

 .םלוכ דצמ תומתריהלו תושימג ךשמהל הייפיצ י/רדש•

 תלוכיב ךלש אלמה ןומאה תא י/שיגדתו תווצה ישנא לש םיצמאמל הכרעה י/עבה .םתלוכיב ךלש הנומאה תא י/שגדה•

 .םלוכ רובע רצוי הנורוקהש בצמה םע דדומתהל תווצה

 !ונלוכל החלצהב•

 .םאתהב החישה ךשמ תא עובקלו םישנאה לש ךרוצל ה/רע תויהל י/הסנ .ןאכ עצומש יפכמ ךשוממ ןמז וכירצי תודחא תוחישו ןכתיי )*( 


