
 תומאתה קית תיינב תארקל
תיזוחמה הדעוול



 ןוחבאב תועיפומה תומאתה
תוחכוה תושרוד ןניאש

הקיטמתמב-בחרומ תואחסונ ףד¢
-ביתכ תואיגשמ תומלעתה¢

תירבעה תועוצקמ לכב
תילגנאב-ביתכ תואיגשמ תומלעתה¢
תילגנאב-תינולימ¢

.ןוחבאב םושרל המאתה-בושמב השקבב וקדבת



תיזוחמ הדעוו רושיא תושרודה תומאתה
.םירחאל אל ךא דימלתל אירק דימלתה לש דיה בתכ-קותעש¢
:שרדנ ,תיזוחמה הדעוול חלשיש קיתב
 תובושת יתש תוחפל ללוכה דימלתה לש ודי בתכבדחא ןחבמ¢

.תורוש15-כ לש ףקיהב תולאשל
 קתעשמל םשרש תא אירקי דימלתה .די בתכב קתעושמ ןחבמ ותוא תא¢

.הניחבה

 :תיזוחמה הדעווה ידי-לע רושיא לבקתיו הדימב ,תורגבה ינחבמב
.בשחמ יבג לע ויתובושת תא דילקי דימלתה-הבוחה תועוצקמב¢
.ישונא בתוכ ידי-לע הניחבה קתעושת-הריחבה תועוצקמב*¢



 ודי בתכש וא ,די בתכב אטבתהל השק דימלתל-ילארטינ ןחובל הבתכה¢
.הבתכה בצקב הלטמל סחייתהל חילצמ דימלתה ,ומצעל רורב וניא

:שרדנ ,תיזוחמה הדעוול חלשיש קיתב
 בחר ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב¢

 ןחבי וילע .תוחפל תורוש15 תונב תולאשל תובושת2 תוחפל ללוכה ףקיה
 םדאל ביתכיו הפ-לעב חסנתי םעפו ודי בתכב ,ליגר ןחבמכ םעפ-םיימעפ
.)םינחבמהעבראלכה-ךס( .ויתובושת תא ילארטינ
 דמול אוה הב דומילה תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע-תילגנאב¢

 .דימלתה לש ודי בתכב רוביח גיצהל שי +)ל"חי5 וא3,4(
.ןוחבאב תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכ-ומכ

 םע הניחבה ןויצ ןיבל הבתכה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ¢
 .וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה יאצממו .הבתכה

 ,תיזוחמה הדעווה ידי-לע רשואת המאתההו הדימב ,תורגבה ינחבמב¢
 .בשחמ יבג לע ויתובושת תא דילקי דימלתה-הבוחה תועוצקמב
 ישונא בתוכל ויתובושת תא ביתכיו חסנתי דימלתה-הריחבה תועוצקמב*
.ילארטינ



-ןולאש תארקה¢
בותכה תא בטיה ןיבהל ידכ ,טסקט תארקהל קוקז דימלתה
:ףרצל שי ,תיזוחמה הדעוול השקבה קיתל
 לש ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב¢

 םע םעפו ותארקה אלל םעפ-םיימעפ ןחבי וילע ,ארקנה תנבה
.)םינחבמהעבראלכה-ךס( ותארקה

 הב דומילה תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע-תילגנאב¢
 תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכו )ל"חי5 וא3,4( דמול אוה
ןוחבאב

 םע הניחבה ןויצ ןיבל הארקה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ¢
.וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה יאצממ .הארקה

 ,תיזוחמה הדעווה ידי-לע רשואת המאתההו הדימב ,תורגבה ינחבמב¢
 ,בשחממ הטלקהל בישקי דימלתהש  וא בותכה תא דימלתל ואירקי
.הניחבה עוצקמב יולת



 ןחובל תובושת תבתכהו בתכב אטבתהל השק דימלתל :הפ-לעב הניחב¢
.חסנתהל חילצמ וניאו הבשחמה טוח תא דימלתל תעטוק ילארטינ

:שרדנ ,תיזוחמה הדעוול חלשיש קיתב
 בחר ןחבמב ןחביהל דימלתה לע ,םינוש ללמ-יבר תורגב תועוצקמ ינשב¢

 ןחבי וילע .תוחפל תורוש15 תונב תולאשל תובושת2 תוחפל ללוכה ףקיה
 ,עוצקמ ותואמ הרומל הפ-לעב םעפו ודי בתכב ,ליגר ןחבמכ םעפ-םיימעפ
 לש המאתה םע םינחבמ חולשל שי ,ףסונב .ויתובושת תא ללמתי רשא
 .וז המאתה תוליעי רסוח תא םיחיכומ רשא ,ילארטינ ןחובל הבתכה
.)םינחבמהנומשלכה-ךס(

 תמרל םאתהב טסקט לע ןחביהל דימלתה לע-בשקותמ ןחבמ-תילגנאב¢
.דימלתה לש ודי בתכב רוביח +)ל"חי5 וא3,4( דמול אוה הב דומילה
.ןוחבאב תילגנאל תיפיצפס הבחרה תשרדנ ןכ

 .הפ-לעב הניחבה ןויצ ןיבל המאתהה אלל הניחבה ןויצ ןיב ,ריבס רעפ שרדנ¢
 .וז הדימל תוקלב םיכמות ןוחבאה יאצממו
 טילקי וילע-בשחמ לומ וא ישונא ןחוב לומ ןחבי דימלתה ,תורגבה ינחבמב¢

.םינושה תועוצקמל םאתהב ,דילקי וא



 רקיע ןיב לידבהל ישוק ,ןורכיזב רכינ ישוק שי דימלתל-םאתומ ןחבמ¢
 .בר ידומיל רמוח ףקיה תדימל םע דדומתהל יביטקייבוא ישוק ןכו לפטו
 .דאמ ההובג תוקהבומ תומרב הדימל ייוקילל המיאתמ וז המאתה
-תיזוחמה הדעוול חולשל שי
 ,םינושםייתורגב תועוצקמ ינשב םינחבמינש-ללמה יבר תועוצקמב¢

 תא ריעמ הרומה וילע ,רשפאה לככ בחרנ רמוח ףיקיש יוצר ןחבמ לכ
.םאתומ ןחבמל קוקז דימלתה המל םיקומינל סיסב תווהמה ,ויתורעה
.הדעוה תושירדל םאתהב ףקיה בחר דחא ןחבמ-ןושלבו הקיטמתמב

 .הנוש םאתומה ןחבמה ,עוצקמ לכב-תורגבה תוניחבב¢
 שרדנה רמוחל ההז םאתומה ןחבמל שרדנה רמוחה ףקיה ,תועוצקמה לכב¢

."ליגר"ה ןחבמל
 ןחבמל תיסחי םאתומ ןחבמב תולאשה תריחבב תמיוסמ הלקה שי ,ללכ ךרדב¢

 ."ליגר"ה
 רידנ  ,וז המאתהל תקהבומו תיפיצפס הדימל תוקל תשרדנש ינפמ

.התוא תרשאמ תיזוחמה הדעוהש



בושח ,בושח ,בושח
:תיניצרתואדימלת¢
הרידס תוחכונ
תוגירח תעמשמ תויעב אלל
תושרדנ תולטמ עוציב
תויחד אלל-ןמזב תונחבה
.המאתה אלל םג-תוניחבב עדי תנגפה

.דימלתה לש ודי בתכב תודובעהו םינחבה ,םינחבמהלכ תא רומשל¢



תומיתח
.םיימינפ םיכרצל-םתלביקש םיפדב ןורחאה דומעב¢

-הדעווה קיתל¢
 +)חפסה ללוכ( תוהז תדועת םוליצ
-תוידוס רותיו לע המיתח
.)םירוהה ינש לש המיתח תשרדנ-םישורג םירוה(



תומאתהה קית תיינב תארקל תויהת
-תבכרומ הנש איה וז הנש¢

בושו בוש ןחביהל םישרדנ םידימלתה
 תובר תעד תווחו םיספט יולימל םישרדנ ונחנאו

.קיתה תא רבד לש ופוסב חולשל אל טילחנש תורשפא שי¢
 תא רשאת אל תיזוחמה הדעווהש הריבסמ רתוי תורשפא שי¢

:תומאתהל ךרוצב םיענכושמ יד ונחנאש תורמל ,ונלש השקבה
.תשקובמה המאתהל םיקהבומ אל-ןוחבאב םינותנה1.
.תרחא וא וז המאתה םיקידצמה םירעפ תוארהל ונחלצה אל2.
-דימלתה לש ףטושה דוקפתה3.

 ,'י התכ תמרב עדי ףקשמ אל
.םישרדנהתואדימלתה ימוחתב-יניצר אל וא



....זא....עדימ המכייאוו

.םיפדב םושרלכה טעמכ¢
.יתנבהו יתעידי בטימכ תונעל חמשא-הלאש םכל שי¢

הבשקהה לע הדות


