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 ,םירקי םילהנמ

 רגסה .רגסל תסנכנ הנידמה ,8.1.21 -ה ישיש םוימ לחה יכ הטילחה לארשי תלשממ ,האולחתה בצמב הילע לשב

 .קוחרמ הדימל לש תנוכתמל סנכתש ,ליגרה ךוניחב ,ידוסיה ךוניחה תכרעמ תא םג לולכי

 הניחבמ יבטימה המושייל תוצלמהו םילכ ,קוחרמ הדימלה תלעפה תונורקע תא גיצמ ידוסי ךוניחל ףגאה ,הז ךמסמב

 .תיתרבחו תישגר ,תידומיל

 םיחנמ תונורקע

 םידימלתל יכוניחה תווצהו התיכה תכנחמ ןיב רשק לע תימוי םוי הרימש - יתרבחו ישיא רשקו תויתפכא •

  .םידימלתהו םיתווצה לש תולגוסמהו ןסוחה לע הרימש ;םהירבחל םידימלתה ןיבו םהיתוחפשמלו

 םירסמו ףטוש עדימ תרבעה ךות ,םידמולה ללכל םאתומ הנעמ תתל יכוניחה תווצה תלוכיב ןומא - תופיקשו ןומא •

 .םיפתושה לכ ןיב םייטנוולר

 .הייסולכואה יכרוצל םיימוקמ תונורתפ ןתמ ךות ,םימייקה םיעצמאלו םיכרצל הדימלה תמאתה - תושימגו תושיגנ •

 .יתועמשמו יתוכיא ,ליג םאתומ יכוניח ךרעמ תלעפה - תוכיא •

 תינכות תא ןכדעל הרטמב םירומהמו םידימלתהמ ,םירוההמ עדימ ףוסיאו בושמ לש תורגש תריצי - בושמ ילגעמ •

 .םאתהב הדימלה

 תורטמ

 יכוניח ףצר לע הרימש •

 רפסה תיבו הבכשה ,התיכה ידימלת תצובקל תוכיישה תשוחת קוזיח •

 ינוב םירסמ דצל תובכרומל םייתפמא םירסמ תרבעה ךות , םידימלתה לכ לש ישיאה ןסוחהו םייחה ירושיכ חופיט •

  .תימצע תולגוסמו הווקת ,ןסוח

 הבילה ימוחתב תדקוממ הדימל •

 ישוק וא הקוצמל םיעלקנש םידימלתל ךמות ישיא הנעמ ןתמ •
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  תוינושאר תולועפ .א
 רפסה תיב תמר .1
 םידימלתה םע רשקה תרגשו תרושקתה יצורע ,הדימלה תנוכתמ לע עדימ תריסמ ךרוצל םירוהה םע רשק תריצי •

 םינמזב ןופלט וא ואידיו תוחיש :םהירוהו םידימלתל הרומה ןיב םיירשפא רשק יצורע המכ ויהיש בושח .םירוההו

 .עדימה תא שיגנהלו ,תורז תופש ירבוד םירוהב בשחתהל שי .םיליימ ,טסקט תועדוה ,םיבוצק

 לש תויזיפ תוכרע תנכה שורדי הזכ בצמש ןכתיי( הצק יעצמא ןדיב ןיאש תוחפשמל םימאתומ םינעמ לש הינבה •

 .)הדימל ירמוח

 המ ןוגכ ,תולאש םידימלתה תא לואשל רשפא .םייתרבחו םיישגר ,םיידומיל םיטביה לע ינכדעו ףטוש עדימ ףוסיא •

 םאה ?תילאוטריווה התיכב חונב םישח םה הדימ וזיאב ?היעב וא תוטבלתהב ףתשל םיצור םה םאה ?םמולש

 המ ?עמשנ םלוקש םישח םה םאה ?םהל שורדה תא םיאצומו םיטוונמ םה תולק וזיאב ?םיינכט םיישקב ולקתנ

 ?םיקוקז םה המל ?םהירבח םע רשקב םה םאה ?הדימלה תייווח תא רפשל ידכ תושעל רשפא

 ידוסיב םידימלת יוהיזו רותיאל הכרעל רושיק .ךמות הנעמ תשגנהו הקוצמו ןוכיס ,ישוקב םידימלת יוהיזו רותיא •

 תיברעב תירבעב :ןוכיסו הקוצמ ,ישוקב םייוצמה

 םע יתרבחו ףיצר רשק תרימש לע דיפקהלו ,םהירוהו םילועה ידלי תייסולכואל דחוימ ןפואב תעדה תא תתל שי •

 .םישרדנה םידומילו םיישגר םינעמל סחייתהל שי ,ןכ ומכ .התיכה ידלי

 התיכה תמר .2
 תחיקל תוברל ,םיינוגרא םיטביהל תוסחייתה .םיבורקה תועובשב יופצה לע רבסהו ,םידימלתה םע הנכה תחיש •

 םע םג ןווקמ ןפואב וז החיש םייקל בושח .תיבהמ הדימלב םתוא ושמשיש דויצו םידיינ םיבשחמ ,תורבוח ,םירפס

 .תונוש תוביסמ ס"היבב םיחכונ םניאש םידימלת

 רשא םהלש דוקפתה תומרל םימיאתמה דומיל ירמוח םתיא וחקי םידימלתהש בושח 'ב-'א התיכ ידימלת רובע •

 האירקה תארוהל םיעייסמה השחמה ירמוחו םירזיבא :המגודל רגסה ןמז ךשמב הדימלל םתוא ושמשי

 .תימצע האירק תמרב האירק ירפס ,הקיטמתמהו

  .רגסה תפוקתב ומייקתיש תורגשהו םייתתיכהו םיישיאה תרושקתה יצורע ,קוחרמ הדימלה תנוכתמ תגצה •

 .וז הפוקתב םג םייחה תוחרוא לע תשרדנה הדפקההו רגסה לע הטלחהל וליבוהש תוביסה תודוא חישו הרבסה •

 האירב הנוזת ,ינפוג ךוניח ירועיש ,תיתעונת תוליעפ בוליש תוברל ,אירב םייח חרוא םויקל הרבסה תובישח •

 .הנייגיה לע הרימשו

  .תרזוחה הדירפה תייווח לש ישגר דוביע •

 .םילועש םיכרצל הנעמו תננכותמה הדימלה תנוכתמ לע םירוהה םע חיש םויק •

 קוחרמ הדימלב תולהנתה .3
 .קוחרמ הדימלה תונורקע ךמסמ ב"צמ .תמאתומ ,תיעובש תיגוגדפ תינכות תלעפה •

 .תיגוגדפ תוצעוויהו ףטוש עדימב ןוכדע ,ףותישל ,תישגר הכימתל ושדקוי תווצה ישגפמ •

 .םתושרל םידמועה םיעצמאב ,םירוההו םידימלתה םע ףיצר רשק לע הרימש •
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 .הכימת יתווצ עויסב םימאתומ םינעמ ןתמו ןוכיסב םידימלתו םיישק םע םידימלת רותיא •

 .תוצובקבו ישיא ןפואב םידימלת םע ישגר חיש םויק •

 .החפשמ בורק לש וא םהלש הלחמ לשב רפסה יתבב הדימלל ורזח אל ןיידעש םידימלת םתואל בל םישל שי •

 בלתשהל םהל רוזעלו היווחה תא םרובע ךוותל בושח ךא התיכהמ קלח תויהל םהל תרשפאמ רגסל הרזחה

 תיתתיכה הדימלב

 הדימלה ןוגראל תויחנה .4
  .עובשב םימי )5( השימח תוחפל םייקתת הדימלה •

 העובק הרגש רוציל תנמ לע ,התיכה ידימלת ללכ םע ותוא רוגסלו הדימלה םוי תא חותפל ץלמומ ,םוי לכב •

 .ןוחטבו תוכייש תשוחתו

 :ליגה תבכשל םאתהב תינורכניס-או תינורכניס הדימל  לש ליהמת וללכי ליג תבכש לכב דומילה תועש •

o שגפמל תוקד 20 דע לש ןמז תודיחיב ,תינורכניס הדימלב םישגפמ םייקל ץלמומ  -'ד-א תותיכב .  

o שגפמל תוקד 30 לש תודיחיב ,תינורכניס הדימלב םישגפמ םייקל ץלמומ -'ח/'ו-'ה תותיכב. 

o תינורכניס-א הדימלב םייקתת ליג תבכש לכב תועשה תרתי. 

 רפסמ ,עובש ידימ חלשת ,הדימלה תכרעמש ץלמומ ,םיפתושה לכל העודיה תועש תכרעמ יפ לע להונת הדימלה •

 .שארמ םימי

 .תופסונה הדימלה תורגסמבו םידומילה םוי תריגסו החיתפב ,םידימלתה םע ימוימוי רשק לע הדפקה •

 .תורצק ןמז תודיחיבו תונטק תויתצובק תורגסמב הדימל-הארוה •

 םיאנתה יפל קוחרמ הדימל הז ללכבו ,תיבהמ הדימלב ףתתשהל םידימלתה ללכל רשפאיו שימג היהי ןונכתה •

 .םהיתבב םימייקה

 ךוניחה בלש יפל םישגד .5
 

 'ו -'ה תותכ 'ד -'ג תותכ 'ב -'א תותכ
 יתרבחו ישגר הנעמ

 ברקב םייתרבחה םירשקה קוזיח
 םידימלתה

 יתרבחו ישגר הנעמ
 ברקב םייתרבחה םירשקה קוזיח

 םידימלתה

 יתרבחו ישגר הנעמ
 קוזיח , םייתרבחה םירשקה קוזיח

 תימצעה תולגוסמה תשוחת
 םודיקו תויתפש תויונמוימ סוסיב

 הבותכה הפשה תשיכר יכילהת
 לע שגדב םיידומיל םירעפ תמלשה

 םיעדמו הקיטמתמ ,הפש
 לע שגדב םיידומיל םירעפ תמלשה
 תילגנאו  םיעדמ ,הקיטמתמ ,הפש

 )'ו תותכ( הביטחל רבעמל הנכה
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 תויללכ תויחנה .ב
 ישגרו שיא רשק תריצי .1

 יצורע ,ןופלט ,םינורסמ ןוגכ ,םינושה םיבחרמב ,םידימלתה םע ךנחמה לש יבקעו ימוי-םוי ,ףיצר רשק םויק •

 היינפו תושוחתבו תויווחב ףותיש ,שגר תעבה רשפאמה חישל םוקמ ןתמ ךותב ,דועו םיילאוטריו םישגפמ

 .הרזעל

 לש ריש' תינכותב שמתשהל ץלמומ .התיכה ידימלת ללכ םע התיכה תכנחמ ידי-לע םוי לש הריגסו החיתפ •

 .םידימלתה םע ישגר חישו םוי תחיתפל ריש העיצמה 'םוי

 ןתמו ןסוחהו םייחה ירושיכ חופיט םשל םויב תחא תוחפל תיתרבח תישגר הדימלל תועובק ןמז תורגסמ תריצי •

 .תישיאניב תרושקתל םילכ

 הנוגראו הדימלה ןונכת .2
 .תיאמצע הדימלו הרומה םע הדימל ,תינורכניס-א הדימלו תינורכניס הדימל ללוכה הדימל עובש ןונכת •

 .םייתרבח םיישגר םיטביהל ,ימויהו יעובשה ףצרה ינפ לע תונווגמ תויוליעפו ןמז תאצקה

 .םידימלתה לש תולוכיל םיטסקטה לש תואירקה תמרו תומישמה ,םינכתה תמאתה •

  .םיעדמ ,תילגנא ,הקיטמתמ ,הפש :וז הנשב םידוקימל םאתהב הבילה תועוצקמב דוקימ •

 .בלה חתפמ ירועישו םייח ירושיכ ירועיש בוליש – םייתרבחו םייתגפה םיטביה בוליש •

 .ףרוחה תנועבו טבשב ו"טב םיקסועה םינכת בוליש •

 .הדימלה עובש ךרואלו םויה ךרואל םיקלחב ןתוא עצבל תורשפא ןתמ ךות שארמ תומישמה ןונכת •

 .םהירוהו םידימלתל עובש ידמ םסרופת תיעובשה הדובעה תינכות •

 .םידימלתה ללכ ןיב רשקו יתרבח חיש דודיעל )תונטק תוצובקב( תויתצובק תומישמ ץוביש •

 .דימלת לכל ןופלט תחיש םייקל ץלמומ הצק יעצמא אלל הייסולכואב •

 .בולישה תרומ ףותישב ,ישיא בולישב םידחוימ םיכרצ םע דימלתל תישיא תכרעמ ןונכת •

 .הרגשהמ קלחכ ,תשרב העיגפ תעינמו תשרב תיבטימ תולהנתה לש םינכת בוליש •

 . ץמאמה לע םיחבש ,הדימל ימדקמ םיבושמ ,םייבויח םיקוזיחב ףוכת שומיש •

 :לולכי ץלמומה םידומילה םוי .3
 .התיכה ידימלת ללכ םע םוי לש הריגסו החיתפ •

 תבכשל המאתהב תורצק ןמז תודיחיב תינורכניס-א תויוליעפ .תונטק תוצובקב ץלמומ - םיינורכניס םישגפמ •

 ירמוחמ תומישמ ,רקח תומישמ :המגודל לולכלו ,םינוש םיבכרהב םייקתהל תולוכי ולא תויוליעפ .ליגה

 ,תינפוג תוליעפ ,האירק ירפס תאירק ,תימואלה םירודישה תכרעמב הייפצל הינפה ,ןכות ירתאו דומילה

 .המודכו הקיזומו תונמוא ,הריצי לש תויוליעפ ,)םיטסאקדופ( םיתכסהל הנזאה

 .יתרבח-ישגר שגדב שגפמ •

 .קוחרמ הדימלב רועיש לע בושמלו ןונכתל ילכב רזעיהל ןתינ רועישה ןונכתב •
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 הדימלה לע בושמו הרקב יכילהת .4
 .םיתימע בושמבו תישיא היצקלפרב רצותה לעו הדימלה ךילהת לע םידימלתה לש הרקבו בושמ יכילהת םויק •

 ,הבישחה חותיפ ,הנבהה דודיח ךרוצל תויועטמו תוחלצהמ דומלל תונמדזה םידימלתל ורשפאי ולא םיכילהת

 .םהיעוציב תא רפשלו

 :המגודל .םירצותלו ךילהתל סחיב םירומה לש הכרעהו בושמ םויק •

o תוארל יתחמש שממ" תמגודכ דימלתל בושמב שגר ייוליג בוליש ;תויתפכאו רשק ייוטיב ללוכה בושמ 

  אורקל ןתינ הבחרהל ."וזה המישמה תא רותפל תחלצהש ךב האג ינא" ,"תפתתשהש

o תחילש לע םידימלתל םיחלשנה ,)י'גומיא( ןושגר וא הקבדמ ,תומח םילימ ומכ ,ידיימ ריקומ בושמב שומיש 

 .המישמ עוציב

o תוסחייתה ללוכה ,ועציב םידימלתהש המישמ לע בושמ ;תורצק תומישמל טרופמ יגוגדפ בושמב שומיש 

 .רופיש תונועטה תודוקנלו תוקזוחל

 המ ?וישכע דומלל םתוא ןרקסמ המ ?םיבהוא םה המ ?דבוע המ :םידימלתהמ בושמ תלבקל םיבצמו םינמז ןונכת •

 ?דבל תושעל וחילצה םה המ ?השק היה

 .תויעובשה הדימלה תומישמל יעובש ןונכת תלבט תנכהב םידימלתה תא תוחנהל בושח •

 .ןהיתודוא לע םתיא חחושלו םיתימע םע עצבל םילוכי םהש תומישמ םידימלתל ןמזל •

 םהלש הדימלל תוסחייתה לש םידימלתה ברקב הרגש תריציו םידומילה עובש םויסב יביטקלפר חיש םויק •

 :המגוד ב"צמ  .תונווכמ תולאש תועצמאב

 

 

 
 ?םויה דמול ינא המ

 םאה
 יתקפסה
 תא םייסל
 ?המישמה

 המישמה
 ,השק התייה
 וא המיאתמ

 ?הלק

 וזיא
 המישמ

 יכה
 ?יתבהא

 המל
 תא יתבהא

 המישמה
 ?וזה

     תיתרבח-תישגר םוי תחיתפ הנושאר הדיחי

 ?רקובה תחוראב יתלכא המ/?וזה הקספהב יתישע המ הקספה

     הקיזומ/תונמוא/תינפוג תוליעפ היינש הדיחי

 ?יתקחיש ימ םע/?וזה הקספהב יתישע המ הקספה

 תאירק/תירבע/הקיטמתמ תישילש הדיחי
 תילגנא/םיעדמ/רפס

    

 ?יתחחוש ימ םע/?וזה הקספהב יתישע המ הקספה

 תיעיבר הדיחי
 ,תויונמוא ,ץראה רודכ( תנווגמ הריחב

 ,םידלי תורפס ,תופש ,ילארשי עסמ
 )דועו העונת ,תומייק ,תויוברת

    

     תיתרבח -תישגר םוי תריגס תישימח הדיחי
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 םירוה םע רשק .5
 תועצמאב ,םיפסונ םיאשונ לעו תיעובשה הדובעה תינכות לע תונוש םיכרדב םירוהה ןוכדע – םיפטוש םיחוויד •

  .םיילטיגיד םיצורעב תושיגפ ,םינורסמ ,ל"אוד ןוגכ ,םהל םינימזה רשקה יצורע

 .הדימלו תופתתשה ,תוחכונ לע םירוהה םע ףיצר חיש .תומישמ תמלשהו תופתתשה רחא בקעמ •

 לע םתיא בושחל ,החפשמה תולוכי תאו דימלתה יכרוצ תא תופמל הרומל ורשפאיש תועובק תוישיא תוחיש •

 .דימלתה תומדקתה לע ףטוש בושמ לבקלו הדימלה ךילהת תמאתהל תונורתפ

 ,םויה רדס ןוגראב עויס ,םידליה לש הדימלב הכימת ןוגכ ,תונווגמ תויגוסב תואצרהו הכרדה - םיניינועמה םירוהל •

  ,ךרוצה תדימב ,דליה לשו םירוהה לש הינפה .םייתועמשמ םיישק םימייק םא .רגס תעב םייתרבח םירשק תריצי

 .רפסה תיב לש םייכוניחה םייגולוכיספה םיתורישה תועצמאב תיתרבח/תישגר הכימתל

 .םירוה לטרופב הכרדהו הרשעה ירמוחל םירוהה תיינפה •

  



 לארשי תנידמ 
 ךוניחה דרשמ 
 יגוגדפה להנִמה 
 ידוסי ךוניחל 'א ףגא 

 

9 
 

 הצק יעצמא םע תויסולכואל קוחרמ הדימלל תויחנה .ג
 

 תויללכ תוצלמה .1
 .יתעונתו ידומיל ,יתרבח ,ישגר :םינושה םיטביהה ןיב ןוזיא תריצי •

 .םידימלתה יכרוצ יפ לע םירעפ תמלשהל תוצובק תריצי •

 .)המויסבו הדימלה החיתפב(התיכה ידימלת ללכ לש תוחכונ םוי ידמ אדווי התיכה ךנחמ •

 .הדימלהמ ורדענ רשא םידימלת יבגל תורדעיהה תביס תא ררבלו רשק רוציי הרומה •

 םיילטיגיד םיצורע .2
 :תולע אללו תע לכבו םוקמ לכמ םכתושרל םידמועה ,קוחרמ הדימלל םייזכרמ םיצורע השולש ןלהל

 םירומ ,וב םיפתתשמל רשפאמה ואידיו בחרמ אוה )ינורכניס שגפמ( ילאוטריו התיכ שגפמ  -תילאוטריו התיכ .א

 ףתשל ,קחשל ,חחושל ,תוישגרו תויתרבח ,תידומיל תויוליעפ םייקלו הז תא הז תוארלו עומשל ,רבדל ,םידימלתו

 םינמזומ םתא םיילאוטריו התיכ ישגפמ תודוא לע עדימל .דועו הדימל תומישמ ןתמו עדימ תגצה ,תושגרו תובשחמב

 .ילאוטריו התיכ שגפמל תויחנהו םיללכ – יגוגדפה בחרמה ךרד ןכדעתהל

 ,תיברעה הפשבו תירבעה הפשב ב"י דעו ןגמ תלעופה תכרעמ איה תימואל םירודיש תכרעמ  -ימואל םירודיש ןפלוא .ב

 ןפואב ,הגפה תויוליעפו הרשעה ,דומילה תועוצקמ :םימוחת לש בחר ןווגמב תואצרה הרודס תכרעמ יפ לע תרדשמה

 .תיעובש/תימויה תועשה תכרעמ תרגסמב םירודישה תא בלשל ןתינ ,םירומה תושרל דמוע הז ךרעמ .רגאמבו רישי

 .םירדושמה תועוצקמהמ דחא לכב םידומילה תוינכותל תמאתומ םירודישה תכרעמ

 הדימל רשפאמ תידומילה תוליעפב ובוליש .הדימלו הארוה יכילהת םדקמו רישעמ ילטיגידה ןכותה-  ילטיגיד ןכות .ג

 ,םיילטיגיד םירפס תמגודכ םינוש םיגוסמ הידמ יבאשמב הרישע  ,תיביטקארטניאו תימניד הביבסב תיתייווחו הליעפ

 הימדקא תוטלקה רגאמ ,תויצלומיסו לוגרת ,תובשקותמ תוידומיל תומישמ ,םינווקמ םיסרוק ,הארוה ירמוח ,ןכות תוביבס

 הארוה תודיחי וחתופ םידומילה תוינכתמ לדגו ךלוה  קלחב .םימוחת ןווגמב תולעפהו םינודיח ,םיידומיל םיקחשמ ,תשרב

 םינמזומ םירומה .קוחרמ הדימלל הדימלה תמאתהו הדימל ןונכת תורשפאמ הדימל יטירפ תועיצמה תובשקותמ

  הארוה חותיפ יכרצל ונבנ םהילע המרופטלפבו םהב שמתשהל

 :קוחרמ הדימלב עובש ןונכתל םיצלמומה םיירלודומ םיביכר .3
 

 

  :םוי תחיתפ
 רופיס ,בשק לגעמ ,םוי לש ריש

  ילאוטקא חיש  ,םיכשמהב
 

 :הבילה ימוחתב םירועיש
 תילגנא ,הקיטמתמ ,הפש

 םיעדמו

 

  הנכהו םוי תריגס
  :אבה םויל

 ,תויווח ,הדימלה םוכיס
  בוטה תרכה ,תושוחת

 

  :הרשעה תויוליעפ
 הגצהב הייפצ ,טרסב הייפצ

 

  :תויתעונת תויוליעפ
  לוחמ ,ינפוג ךוניח

 

  :תויתרבח-תוישגר תויוליעפ
 ,ב"לה חתפמ ,םייח ירושיכ

 םיאשונ לע יתרבח חיש
 םינתשמ
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 תועש תכרעמ תיינבל תונורקע

 לבקמ דימלת לכ ובש בצמ תריציו םויסהו החיתפה ישגפמב םיפתתשמה םידימלתה רחא בקעמ םייקל בושח •

 .ףתשל תונמדזה

 .םהלש םירצותהו הדימלה לע םידימלתל בושמל ןמז שידקהל שי תוצובקב הדימלה ינמזב •

 .ךרוצל םאתהב םידימלת םע םיישיא םיינורכניס םישגפמל םג ןמז שידקהל שי •

 .'דכו תוגופה ,תוחורא ,החונמל ןמז לולכיו תונטק תוצובקב הדובע רקיעב לולכי ןמזה ןונכת •

 

 הדימלה םוי ןוגרא

 .הרומה לש הדובעה תינכותל המילהב הנבי •

 .םידימלתה תריחבלו הרומה תייחנהב תויתעונתו תויתרבח ,תוידומיל תויוליעפ לולכי •

 .האילמו הנטק הצובק ,ישיא םידמול ןוגרא ןהב הדימל תורגסמ ןומיז •

 .)תויחנהל םאתהב( הבורקה תיתיבה הביבסה לש םינוש םיקלחב לועפל םידימלתה תייחנה •

 .תונוש תויונמוימל שגד ןתינ םהב ,עובשהו םויה ףצר יפ לע םינתשמו םיימניד תוליעפ ינמז תריצי •

 

 הרשעה .4
 ,תוימניח תוגצהל רושיק תועצמאב המגודל .עובשב תחא םעפ תוחפל תועשה תכרעמב תיתוברת הרשעה בוליש

 הריציה תא ץיפהל ןיאש השגדה ךותב ,הריציהו רצויה םש תא ןייצל דיפקהל שי .םיטרסו םינואיזומב םיילאוטריו םירויס

 .םירצוי תויוכז לע רומשל ידכ ,ומצע שגפמל רבעמ

 

 םידימלתה לש תוברועמה תמר תאלעה .5
 .םידימלתה יכרוצב תונושל תונעיהל ידכ םייתעונתו םייתוזח ,םייתעימש םיצורעב שומיש •

 .םיצפח שפחל םישקבתמו תוא םידמולה םידימלת לשמל ,הדימלב ישיא רוביח תריצי •

 .וז תואב ליחתמ םמשש )תיתיבה( הבורקה םתביבסב •

 .הדימלהמ האנההו היווחה תא ריבגהל ידכ הארוהה יכילהתב םיקחשמ בוליש •

 לש תלוכיה יפ לע - םידימלתה לש רעושמה תוחתפתהה חווטל תימצע הדימלל תומישמו םינכת תמאתה •

 .רגתא תמר תפסותב ,דבל תושעל דליה

  .תושימגו הריחב ,תויתריצי םידימלתל תורשפאמה תונווגמ תומישמ בוליש •

  



 לארשי תנידמ 
 ךוניחה דרשמ 
 יגוגדפה להנִמה 
 ידוסי ךוניחל 'א ףגא 

 

11 
 

 הצק יעצמא אלל תויסולכואל קוחרמ הדימלל תויחנה .ד
 

 הארוה ירמוח .1

 :הדימלה עובש ןונכתל םירומה תושרל םידמועה הארוהה ירמוח

 ןוחטיבב םידמול רתא .א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הארוה ידבועל םידומיל תינכות קית .ב

  

 

 

   א"פשת םירשואמ דומיל ירפס .ג

  

 םידמול
 ןוחטיבב

 ידוסי

 ךוניח תודסומ

 תוינכות דוקימ
 הדימלה

 הביל

 הקיטמתמ תירבע

 תילגנא

 ימוחתב הדימלה דוקימ
 א"פשת הבילה

 

 היגולונכטו עדמ

 םייח ירושיכ
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 הביל תועוצקמ .2

 ינושל ךוניח – תירבע •

o הנזאהו רוביד ,הביתכ ,האירק :הפשה תויונפוא עבראב תוסנתה םידימלתל ןמזל שי םידומילה עובש ךלהמב. 

o התיכב םידימלתהמ דחא לכ לש תימצעה האירקה תמרל בל םישל שי תימצע האירקל תונפמה תומישמב. 

o תוצלמה ןכו הכרעה תומישמ ןווגמ ,ליג תובכש יפ לע הארוה תודיחי ןווגמ אוצמל רשפא ר"מפמ רתאב 

  קוחרמ הארוהל

 ב-א תותיכב קוחרמ הארוהל םישגד

o םיריכמ םידימלתהש השחמה ירזיבא :המגודל קוחרמ הדימלה ןמזל הדימלה ירמוחב םידימלתה תא דייצל שי 

 האירקה תמרב האירק ירפס ,ודמלנש םילימ/םירוציע יסיטרכ ,תויתוא לגרס ןוגכ התיכב םהב םישמתשמו

 לש הארקמ ,םידימלתה ינזואב ארקל םילוכי םירוהש האירק ירפס ,תיבב האירקה ךשמה ךרוצל תימצעה

 האירקה תארוה תטיש

o רכומ רשקהו הדימל ףצר רוציל ידכ התיכב ודמלנש תויונמוימבו םינכתב קוסיעה תא ךישמהל יאדכ 

    .םידימלתל

o לע םמיע חחושל .םידימלתה ינפב םירישו םירופיס ,םירפס לש הארקהל ןמז שידקהל בושח – רפסו תורפס 

 תויסיטרכ .תויתייווחו תוטושפ תומישמ האירקה תובקעב ןמזל ןתינ ,ןכ ומכ .תובשחמו תושגר ,הריציה ןכות

  .תויתיווח הלעפה

o תמרל םאתהב יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םה ןתוא תומישמ םידימלתל םיאתהל שי – דומיל ירפסב שומיש 

  .בקעמו יוויל ךות ,םהלש הביתכה תלוכיו האירקה

o יפל תיבב םילימ ףוסיא :ןוגכ .םינוש םינמזב עצבל ולכויש חווט תוכורא תומישמ םידימלתל ןמזל ץלמומ 

 ,רצחב עבט תעפות לע וא תיבב םייח לעב לע תימוי תיפצת ,םיכשמהב האירק ,הבוגת ,ןמוי תביתכ ,םיאשונ

 .דועו ,םיקחשמ תריצי

o םיאתהל ץלמומ תומישמה תא .הביתכה טיקלת תונורקעל םאתהב הביתכ תומישמ םידימלתל ןמזל יאדכ 

 והשמ לע רופיס ,תיבב הדימלל רפסה תיבב הדימלהמ רבעמה לע תישיא היווח ;ןוגכ תיחכונה הפוקתל

 הביתכה ןונכת ךרוצל םידקמ חיש םידימלתה םע םייקל בושח  .רגסה תפוקתב ילש החפשמב הרקש קיחצמ

 הביתכה תמישמ תא חולשל םידימלתל רשפאל שי .הביתכה ןכותו םינעמנה ,הביתכה תרטמ לע הבישחו

 לש הביתכה ירצות תגצהל םוקמ יתתיכה ןנעב תוצקהל בושח .הביתכה רצות תודוא לע םתיא חחושלו

 .התיכה ידימלת

o תתל רשפאש תומישמ םיללוכ םירועישה .םהל תוולנה תוגצמב וא םימלוצמה םירועישה ךרעמב ורזעיה 

  .עצבל םידימלתל

  :"קוחרמ םוריחב הדימל" תינושלה תחת ,ינושלה ךוניחה רתאב 'ב-'א תותיכב קוחרמ הארוהל הכרדהו הדימל ירמוח
Primary/Pages/ages.aspx-https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew 
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 ליגה תומר לכב ינושל ךוניח – תירבעה תארוהל תונורקע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האירק

o תאירקל הנזאהל הינפה תועצמאב םירפס לש תימצע האירקל ןמז ןנכתל שי ,עובשה ךלהמב םוי לכב 
 תונפהל איה תפסונ תורשפא .םידימלתה יתבב םיאצמנה םירפס תאירק ,םינוש םירתאב תתשרמב םירפס
  ."המ'גיפ תיירפס" תינכות תרגסמב וקלוחש םירפס תאירקל םידימלתה תא

o יתורפס חיש תונייפאמה תולאש לואשל ןתינ .וארקש םירפסה תודוא לע חיש םידימלתה םע להנל בושח, 
 .המודכו ?ךל םג הרק םאה ?ךתוא שגיר המ ?תבהא המ ןוגכ

o םיארוק םמצע תא טילקהל םילוכי םירומה – םירופיסו םירפסל הנזאהל ןמז תוצקהל שי עובשה ךלהמב, 
 ןיזאהל תורשפא שי םהבו םהילא סנכהל האשרה שי רפסה תיבלש םירתאל וא םיימניח םירתאל תונפהל
  .רפס וא רופיס לש האירקל

o םא ,קוחרמ ינטרפ שגפמ תועצמאב םא ,םיארוק םידימלתל בישקהל בושח – תילוקה האירקה ףטש קוזיח 
 ידי לע ורחביי האירקה יעטק .ימצע לוגרת םשל תיבב האירק וליפא וא ,הרומל הטלקה חולשמ תועצמאב
  .דחא לכל המיאתמה ישוקה תמרל םאתהב הרומה ידי לע םהל ועצוי וא םידימלתה

o תמר תא םיאתהל בושח .תעדה ימוחתו םידימלתה לש ןיינעה ימוחתמ םיינויע םיטסקט לש האירק 
 .םידימלתה לש תימצעה האירקה תמרל םיטסקטה לש תואירקה

 ר"מפמ רתאמ תואמגוד
 )םיידוסיה רפסה יתבל תורפס( םיצלמומ האירק ירפס
 האירקה דודיעל תויוליעפ ןווגמ
  האירק ירפס תובקעב תוליעפל תואמגוד
 םידליל ןושדח

 הביתכ

o עונכשו ןועיט תורטמל טסקט ןוגכ ,תוגוס לש ןווגמב הביתכב תויוסנתה םידימלתל ןמזל שי עובשה ךלהמב, 
 .המודכו תויווח תביתכ ,רופיס תביתכ

o םתומדקתה תא קודבל םתועצמאבו םידימלתה ובתכש םיטסקט 3-2 ןיב רוחבל ץלמומ. 

o הביתכל תויונמדזה לש ןווגמ תוהזל בושח. 

o תא ןיינעמש אשונב רקח תלטמ ןוגכ ,חווט תכורא הביתכ לש תומישמ עיצהל יאדכ– חווט תכורא הביתכ 
 .הביבסה לע תיפצת ,תיבבש םימיה לע יביטקלפר ןמוי ,םידימלתה

 בתכב העבהו הביתכה תלוכי חותיפל תועצה ןווגמ
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  תויזוחמהו תויצראה תוכירדמה תווצל תונפל רשפא תוטבלתהו הלאש לכב

 daliahl@education.gov.il  תבותכב תירבע ר"מפמל ןכו

 

 הקיטמתמ •

 תונש ךלהמב .הירטמואיגבו הקיטמתיראב םינבמו םיגשומ םישכור םידימלתה ידוסיה ךוניחב הקיטמתמה ידומילב

 ךותב םימעפ המכ םידמלנ םיבר םייטמתמ םיגשומש ךכ ,ילריפס ןפואב תדמלנ הקיטמתמה ,רפסה תיבב דומילה

 םויב העש דע העש יצח הקיטמתמ דומלל םידימלתה תא תוחנהל ץלמומ .ותקמעהו דימלתה לש עדיה תבחרה

 .תרבוח לכל תיוולנה םירזיבאה תכרעו דומילה תורבוח םידימלתה ידיבש אדוול שי .)ליגה תבכשל םאתהב(

 ינויצ ךמסמ תאו ,תיברעבו תירבעב ,האלמה םידומילה תינכות תא םידומיל תוינכות קיתבו ר"מפמ רתאב אוצמל רשפא

 תארוה רדס תא .תושרדנה תויונמוימהו דומילה יאשונ יפ לע תותיכה לכל תויטמתמ תומישמל תואמגוד ללוכה ,ךרדה

 .הנשה ישדוח יפ לע םיאשונה תארוה רדס ךמסמב אוצמל רשפא א"פשתב םיאשונה

 תויטמתמ תויונמוימב הטילש דצל ,הנבהלו הבישחל תנווכמ תויהל הכירצ ידוסיה רפסה תיבב הקיטמתמה תארוה

 םידימלת ףושחל ,תונוש ישוק תוגרדב תומישמ בלשל שי םידימלתל תוחלשנה תומישמב .ןונישו לוגרת תושרודה

 .דבלב םיליגרת ןתמב קפתסהל ןיא .השחמה יעצמא ןווגמב רזעיהל םתוחנהלו הובג רדסמ הבישח תומרב תומישמל

 :הלאה םירתאב תיברעבו תירבעב הדובע יפדו תומישמ אוצמל רשפא

o םוריחה ירודיש תרגסמב ומלוצש הקיטמתמב םירועישל םירושיק – )תיברעבו תירבעב( תראומ םידומיל תינכת 

o תיברעבו תירבעב( םימלוצמה םירועישל תוולנה תוגצמה תייקית( 

o ו-א תותיכל רועיש יכרעמו תוגצמ תייקית. 

o םירומל תורצק תויחנהו תוגצמ תוללוכה , הקיטמתמב הארוה תודיחי יגוגדפה בחרמב. 

מדריכות מחוזיות 
docx.עברית - חינוך לשוני

 רובד חיש

o תויווח :ןוגכ םינוש םיאשונ לע הז םע הז חחושל םישקבתמ םידימלתה ןהבש תומישמ ןמזל ץלמומ, 
 .הבוהא טרופס תוליעפ ,םיביבחת

o ידומיל אשונ וא עבט תעפות םיריבסמ ,םיביבחת םיראתמ םמצע תא טילקהל םידימלתהמ שקבל ןתינ. 

o םהלש עדיו ןינע ימוחת ביבס םידימלת םידמלמ םידימלת ןהב ןמז תודיחי ןנכתל ןתינ. 

o תיללכ הנזאה תמישמ ןדיצלו תוצלמומ היזיוולט תוינכותל עובשה ךלהמב ןיזאהל םידימלתל עיצהל יאדכ, 
 יתינהנ הממ ,יתוא הניינע םאה ,הנממ יתדמל המ ,הב רבוד רקיעב המ לע ,תינכותה הקסע המב ןוגכ
 .המודכו

 ידומיל אשונב חישל תומישמל המגוד

 ישגר חישל תויונמדזהל המגוד
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o םיאיבמ םיפדה .הנשב שדוח לכלו ליג תבכש לכל תומאתומ תוישדוחה תומישמ תומסרופמ ר"מפמה רתאב 

 םידעוימ םהו ,הנשה חולב שדוח ותואב םילחה םיעוריאה תאו הבכש התואב הדימלה תומדקתה תא ןובשחב

 .התיכה ידימלת לכל ההובג הבישח תמרב רגתאלו הרשעהל

o ליגה תובכשלו הארוהה יאשונל םימאתומה הדובע יפד תואמ– ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ. 

o תומאתומה תומישמו תיברעב ,תירבעב( ה"מאר רתאב ו-ג ידימלתל הכרעה תומישמ – הכרעהו עוציב תומישמ 

  .)ידרחה זוחמה ידימלתל

o הוולמה הכרעה תומישמ ןדגוא .ר"מפמ רתאב אוצמל רשפא םינווחמב תוולמה הכרעה תומישמל תואמגוד 

 .ידוסיב הקיטמתמל םירומה זכרמ רתאב אוצמל רשפא םידימלת תונורתפל תואמגודבו םינווחמב

 .םייזוחמהו םייצראה םיכירדמה תווצל תונפל רשפא תוטבלתהו הלאש לכב

 

 היגולונכטו עדמ •

o תינרקח הדימלב ןניבהל ןוצרו ,עבט תועפות חכונ האילפ ךותמ תונרקס ררועל תדעוימ היגולונכטו עדמ תארוה. 

 .תויסדנהו תויעדמ תויונמוימו םיכרע ,הבישח ,עדי חתפל ןה עוצקמה תארוה לש תויזכרמה תורטמה

o דוקימ ךמסמב םיאצמנה תוניירוא תומישמ ,םיבר הכרעהו הדימל ,הארוה ירמוחב רזעיהל ןתינ ,ךכ םשל 

 ,רטמ רתאבו יגוגדפ בחרמ-הארוה ידבוע לטרופב , תושדחה הארוהה תודיחיב ןכו היגולונכטו עדמב הדימלה

  .לכשומה םכשומישל

o תונוכת – םירמוח :םיאשונב םירומל תושדח הארוה תודיחי 4 ובתכנ 'ב 'א ליגה תובכשל יכ ןייצל בושח 

 .םישוח-תרושקתו הנשה תונוע ,םייניש ,םישומישו

o םימלוצמ םירועיש ,הארוה ימגד( היגולונכטו עדמב קוחרמ הארוהה יבאשמ לכ וצבוק ,םירומה תויחונל ,ףסונב, 

  .דחא יפותיש ץבוק תחת )דועו םירומ יפותיש ,םייוסינ ,םינוטרס ,הכרעה תומישמ

o םישקבמו היגולונכטו עדמב הדימלה תוברתמ קלחכ ,רקחה יכילהת םודיק ךשמהב הבר תובישח םיאור ונא 

 תולאש תולעהל ןתינ וב רקח םורופ דמוע םירומה תושרל .קוחרמ הארוהב םג ולא םיכילהת םדקלו ךישמהל

  .רקחה םוחתב תונוש תויגוסו

o םיקחשמ ,תויפצתו םייוסינ :םיכרד ןווגמב תושעיהל תולוכיש 'ב 'א תותיכב תויוסנתהל ץרמנ דודיע תאזב ןתינ, 

   .םינרקסמ עדימ יעטק תאירקמ ןכו תוימדה תלעפה ,םימגד תיינב ,םינוטרסב הייפצ

o תיבב םיאצמנ םידימלתה םהב םימי לוצינ לש הברה תובישחה תאזב תשגדומ , ליגה תובכש לכב ,ךכל רבעמ 

 .םייתיב םייוסינל תועצה ןווגמ תופרוצמ  .קוחרמ הארוהל תוחיטבה תויחנהל ףופכב ,תויתיב תויוסנתה עוציבל

 יצראה הכרדההו חוקיפה תווצל תונפל ןתינ תוטבלתה וא הלאש לכב
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 תילגנא •

 :תיבב יאמצע ןפואב תילגנא לוגרתו דומילב םיחנמ תונורקע

o ןתינ .הנזאהו רוביד ,הביתכ ,האירק :הפשה תויונפוא עבראב תוסנתה םידימלתל ןמזל שי עובשה ךלהמב 

 Tonya Coffey :הסונמ הרומ ידי לע יעובש ןונכת םע קוחרמ הדימלל תואמגוד ןתונה רתאב ןאכ םגד אוצמל

 .Shen Valley Vegan teacher־מ

o דחא לכ לש תימצעה האירקה תמרל בל םישל שי ,תונומת םע םירצק םינורפס תאירק דדועל יאדכ 

  .םידימלתהמ

o שדח םילימ רצוא תשיכר לע שגד םישל שי. 

o התיכב שומישל ונקנש הדובעה תרבוחבו דומילה רפסב תיבב רזעיהל יאדכ. 

 :הפשה תויונפוא ןווגמ לוגרתו תוסנתהל תוינפה םע ר"מפמה רתאמ םינימז הדימל ירמוח ןלהל

o רוביד תויונמוימ Speak Up 

o הנזאהו הייפצל םירצק ואידיו יעטקו םיריש Learn in Tune 

o ךוניחה דרשמ לטרופב תילגנאב הדימל ירמוח רחבמ   

o ידוסי לטרופב הארוה ירמוח 

  .םייצרא םיכירדמל וא  תוזוחמב תילגנאל םיחקפמל תונפל ןתינ הלאש לכב

  תילגנאב הדובע יפדל תואמגוד שולשל רושיק

  רבח וא החפשמ ןב ,הרוה תרזעב וא תימצע הלעפהל

 םייח ירושיכ •

 םידימלתה םהב םייח ירושיכ ישגפמ .קוחרמ הדימלה תפוקת ךרואל יתרבח-ישגר חיש ישגפמ רשפאל שי

 םיקימעמו תולגוסמ תשוחתו ישיא ןסוח םיחפטמ ,םהיתוקזוחו םהיתוחוכ תא םיהזמ ,םביל לע רשאב םיפתשמ

    .תויתרבח תויונמוימו םייתרבח םירשק

 :םכתושרל

o תיברעב תירבעב ידוסיב ה/דימלת םע ישגר חישל תויחנהל רושיק 

o קוחרמ םייתרבח םירשק תריציו קוחרמ הדימל יאנתב תשרב תיבטימ תולהנתה. 

 105 דקומל הינפו העיגפ יבצמ םע תודדומתה ,תשרב תיבטימ תולהנתה לע ידוסיל תרגאל רושיק 

  םייח ירושיכ לש םיטלקומ םירועישל רושיק

 "ןסוח" ירועישו "םייח ירושיכ" ישגפמ
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 יכרע יתרבח ךוניח •

  :ומכ םיטביהב יבקעו ףיצר ןפואב תיכרע תיתרבח הדימל םייקל שי

o הפוקתה תויווח דוביעו תושגרב ףותיש 

o תוכיישה תשוחת חופיטל תויוליעפ 

o יתצובק וא ישיא ןפואב הרומה םע תוחיש 

o םינוש םיצורעב םירבח םע רשק לע הרימש 

 

  :ךוניח תעשב הדימל ירמוחל תועצה

  "הנורוקה לצב ב"לה חתפמ"

 הנורוק תרגשב יתרבח-ישגר חישל םילכ

 קוחרמ םידימלת תוגיהנמ

 יכרע יתרבח ךוניחל תויזוחמה תוכירדמל תונפל רשפא יכרע יתרבחה םוחתב תוטבלתהו הלאש לכב
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 רגסהמ הרזחל תויחנה .ה
 

  םיינוגרא םישגד .1
 :הרזחה תארקל תוכרעיה .א

o יטנוולרה הוותמה ירקיע ןוכדעו םירומה תווצ ללכ םע ןווקמ האילמ שגפמ םויק 

o הבכש לכב םישגדלו םימייקה םיבאשמל םאתהב תמאתומ תועש תכרעמ תנכה 

o הדימלה ןונכתל )תועוצקמ ,תובכש( םינוש םיתווצ םע םינווקמ םישגפמ םויק 

o םסרופיש הוותמל םאתהב ,תוצובקל ךוניחה ירזועו  םייעוצקמה םירומה ,םיכנחמה ץוביש 

o תוינכדעה תויחנהו עדימב םירוהה ןוכדע ףותיש 

o יבטימ ישגר חיש םויקל תוצלמה תלבקל ס"היב תצעוי םע שגפמ םויק  

o רפסה תיב תצעוי( םיישגרו םייגוגדפ םיטביהב םירומב הכימתל תווצ ישנא לש ןמז תאצקה, 

  )הכירדמ ,תובלתשה תזכר ,בושקת זכר ,תי/גולוכיספ

o םירומה יכרוצל תירפס תיבה הביבסה תמאתה.  

o תפוקתב ךוניח יתווצל הנדס – ילש רואה ןרק ,ךוניחה יתווצ םע הדובעל תונויער טקל – םכתושרל 

 הוולמ תגצמו הנורוקה

 

 הרזחה םויב .ב

o יזיפ קוחיר לע הרימש ,הכסמ תייטע - םייחה תוחרוא לע הדפקהה תובישח לע הרבסה 

 םיידי תציחר/הנייגיהו

o רגסה תפוקתב םידימלתה תא ווילש תובשחמו תולאש ,תויווחב ףותישל ןמז תאצקה  

 

 ןושארה עובשה ךלהמב .ג

o םוי לש ריש" תינכות ואר ברקמ חישב םויסו החיתפ :םידומילה םויל תרגסמ תריצי לע הדפקה"  

o םינעמ ןתמל הלועפלו םילועש םיכרצ יוהיזל רפסה תיב ירומ םע ךשמתמ חיש  
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 םייתרבח -םיישגר םיטביה .2
 תיתרבח הצובקכ התיכה קוזיח .א

o ףתשל תונמדזהה .המיענו תרכומ ,החוטב הרגש ךותל תגרודמ הסינכ םידימלתל רשפאל בושח 

 תוקזחמה תויוליעפ םוי ידימ בלשל בושח  .הנשה ךשמהל הבושח הפוקתה תויווח תא דחי דבעלו

 םיישגר םיטביהב ךמות חישו םייתרבח םירשק

o תא קזחלו הצובקל/התיכל םירבחה םע תורכיהה תא קימעהל הרטמב חיש םוי ידימ בלשל בושח 

  תונגומהו תוכיישה תשוחת

o הפוקתה תא רובעל ועייסש תוחוכב דוקימ ךות רגסה תפוקתמ תוישיא תויווחב ףותיש 

o קוחרמ הדימלב םג( התיכבו הצובקב תולהנתהל םיללכה לש תשדוחמ הרדגה( 

o וכו העונתב ,קחשמב ,רישב ,יתרבח-ישגר חישב הצובקב/האלמה התיכב םוי לש הריגסו החיתפ' 

o ב"לה חתפמ תועצמאב תודדומתה יכרדו תושגר לש דוביעו ףותיש ורשפאיש תורגש לע הדפקה 

 םייח ירושיכו

o לוגסה ותה תויחנה לע הדפקהו הפוקתל תומאתה תריצי ךות דימלת לכל דיקפת תקולח 

o הדימלה תועשל רבעמ םג תויתרבח תויצקארטניאל דודיע  

o תעדה ימוחת תארוהב םג םייטנוולר םייתרבח םירסמ בוליש  

  

 :תועצמאב םידימלתל םירומ ןיב תויתפכאו הברק יסחי חופיט :דימלת-הרומ רשק .ב

o םיווח םה דציכ ,םיקוקז םידליה המל ררבל הרטמב םייתצובקו םיישיא םישגפמב יתרבח-ישגר חיש 

 דועו םיששוח םה הממ ,השדחה הרגשה תא

o קוחרמ הדימלב םג הרומה םע ךשמתמ רשק לע הרימשל םילהנ תעיבק 

o ריכהל רשפאמה )םייעוצקמ םירומ לש םירועישב םג( רצק יתתיכ חיש תבוטל םויב תוגופה תריצי 

 )'דכו תוקזוח ,תויתחפשמ תויווח ,םיביבחת( תונוש תויווזמ םידימלתה תא

o הרזע תשקבל הרומה לא תונפל דימלתל תורשפאמה תימצעה הדימלה תעב ןמז תורגסמ תריצי 

 )דימלתה יכרצל הרומה לש תושיגנה תשוחת תמצעה(

 

 תיכרע-תיתרבח-תישגר הדימלל תועצהו םילכ .ג

o "תיברעו תירבע :הקוצמ רותיאלו רשק לע הרימשל םידימלת םע ישגר-ישיא חיש :"ךממ יל תפכא     

o תיברעו תירבע ?ידימלת םע רבדא ךיא 

o הוולמ ךמסמ ,תילטיגיד תרגא :החיש דדועמו תודימלו תושגר ,תובשחמב םידימלת ףתשמ רירפצ 

 תרגאל


