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לג בידא  םוליצ : הנולא |  י״לת  רפס  תיב  תלהנה  גג  לש  חורה  זגראב  םודא  זב  לש  םילזוג 

םודאה זבה  רומישל  תינכות  םודא –  זבמ  שגרתהל 
םידימלת ברקב  םייבויח  תושגר  תררועמכ 

גלזמה הצק  לע 

תודמע חופיט  תועצמאב  יתביבס  םוי  רדסב  תירוביצה  הכימתה  תא  קזחל  לאיצנטופ  שי  יתביבסה  ךוניחל 
.עבטה יפלכ  היתפמא  תשוחתו  תויתביבס  - ורפ

םידממ דציכ  םיגדמו  םדאה , לצא  םיחתפתמה  םינוש  תושגרל  יתביבס  ךוניח  ןיבש  רשקב  קסוע  רקחמה 
תודמע חופיט  לע  עיפשהל  םייושע  םייתביבסו  םיימדקא  תושגרו  תישגר  תיתרבח - הדימל  לש  םינוש 

.םתביבס םע  םידימלת  לש  םייבויח  םירשקו 
.תיתתיכ – ץוח הדימל  תביבסב  רקח  דודיע  ךות  גשומ  תיתביבס  תוניירוא  חותיפ  דציכ  הארמ  רקחמה 

תכרעמה
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ריצקת

- תיתרבח הדימל  ונחב  םייגולוכיספ  םירקחמ  .הדימל  יכילהתב  תושגר  לש  םתוברועמ  לע  העיבצמ  תיעוצקמה  תורפסה 
לע םיעיפשמה  םייתביבס  תושגר  ונחב  הביבס  ישנאו  הדימלל , היצביטומה  לע  םיעיפשמה  םיימדקא , תושגרו  תישגר 

ןיב רשוק  הז  רקחמ  .וללה  רקחמה  ימוחת  ינש  ןיב  רשקה  תא  םיריכזמה  םיטעמ  םנשי  תאז , םע  .תיתביבס  - ורפ תוגהנתה 
תותיכב םידימלת  דצמ  עבטה  יפלכ  הילפויב )  ) היתפמא לע  עיבצהלו  תויתביבס  תודמע  חופיטל  םורתל  הרטמב  םיינשה 

עייסי עבטה  יפלכ  םדאה  לש  םייבויח  תושגר  חותיפ  התיכב ה .' םודאה ' זבה   ' םידומילה תינכותב  ופתתשהש  ח ' '– ה
דציכ ונלאש  ןכל , .יתביבסה  ךוניחה  לש  תובושחה  תורטמה  תחא  וזו  תיתביבס , תוניירוא  לעב  אוהש  םדא  חופיטל 
.תיכוניחה תינכותב  ודמלש  םידימלת  ועיבהש  םייתביבסהו  םיימדקאה  תושגרהו  תישגר , - תיתרבחה הדימלה  ואטבתה 

- הדימל א ) : ) שגר לש  םייוטיב  ןהב  ועבוהש  תוירוגטק  עברא  ולע  םידימלת  םע  תונויאר  לש 59  יתוכיא  חותינ  ךותמ 
לכב יבויח  סחי  ועיבה  םידימלתה  .םייח  ילעבלו  עבטל  היתפמא  ד ) , ) המצעה ג ) , ) תיתתיכ - ץוח תוליעפ  ב ) , ) הארוה

לעב יפלכ  הלמח  ךכב  תברועמ  התייה  ילילש  סחי  םעיבהב  םג  יכ  התלעה  תוירוגטקה  לש  ןתמצוע  תניחבו  תוירוגטקה ,
םג ךורא  חווטל  ורכזנו  םודאה , זבה  רומישל  הב  ולעפש  הביבסה  ךותמ  ועבנ  וללה  םייבויחה  םינותנה  .הביבסהו  םייחה 

םיימושייהו םייטרואיתה  םימוחתב  רקחמה  לש  ותמורת  תרקסנ  םוכיסל , .תינכותב  דומלל  ומייסש  םידימלת  ידי  - לע
.יתביבס ךוניח  תוינכותב  יבויח  שגר  לש  חותיפה  תובישח  לש  רשקהב 

אובמ

הנבהכ תרדגומו  םישדח  , םיבצמ  לע  דמלנה  עדיהו  םדוקה  עדיה  ךותמ  ךילשהל  םידמולל  תרשפאמ  תיתועמשמ  הדימל 
, יתוגהנתה יונישל  ליבוהל  הלוכי  יתביבסה  רשקהב  תיתועמשמה  הדימלה  ןורתפה  . תוטישו  היעבה  שרוש  לש  הקימעמ 

תושגרו םיכרע  לש  רשקהב  בל )  ) ישוגיר תיתרוקיב , הבישחו  עדי  לש  רשקהב  שאר )  ) יביטינגוק םימוחת : השולש  תבלשמו 
הדימלב יתועמשמ  קלח  תושגרלש  הרכהה  תמייק  השולשה , ןיבמ  תיתביבס  . תוברועמו  היישע  לש  רשקהב  די )  ) ירוטומוכיספו

תישגר - תיתרבח הדימל  לש  רשקהב  יגולוכיספה  טביהב  ודקמתה  םהמ  קלח  אשונב  . םיבר  םירקחמל  ליבוה  רבדהו  , 
לש ךילהתל  תסחייתמ  תישגר  - תיתרבח הדימל  (. academic emotion  ) םיימדקא תושגרו  ( Social Emotional Learning)

יתרבחהו ידומילה  רשקהב  תויארחא  תוטלחה  לבקל  ידכ  םירחאלו  ימצעל  עדומ  תויהל  הרטמב  תוגהנתהו , תושגר  הבישח , בוליש 
, םיגשיהל םירושקה  םיילילש  תושגרל  םיסחייתמ  םירקחמה  בורבו  הדימלו , הארוה  לש  תוליעפל  םירושק  םיימדקא  תושגר  . 

לע הדימלל , םהלש  היצביטומה  לע  םידימלתה , לש  תובשחמה  לע  עיפשהל  םילוכי  תושגרה  יגוס  ינש  םינחבממ  . ץחל  תמגודכ 
ונחבנ הלא , םירקחמ  םע  דבב  דב  תימצעה  . תולגוסמה  תשוחת  חותיפ  לעו  ןורכיז  יכילהת  לע  תויונמוימ , לע  עדי , תשיכר 

תניחבב ודקמתה  וללה  םירקחמה  הביבסל  . םדאה  ןיבש  רשקב  וקסעש  םירקחממ  קלחכ  םידימלת  לש  םייתביבס  תושגר 
ונחבנ ךכ , לע  ףסונ  תיתביבסה  . תוגהנתהל  עדיה  ןיב  םיכוותמה  תושגרכו  תיתביבסה   תוניירואה  תסיפתמ  קלחכ  תושגרה 

רשקהב םירקחמה  ללכ , ךרדב  וב  . תויווח  תובקעבו  עבטה  יפלכ  םייבויח  תושגרו  יתביבסה   רבשמה  יפלכ  םיילילש  תושגר 
ןיב םירוביח  קיפסמ  ורצונ  אלו  דרפנב , וכרענ  םייתביבסה  תושגרה  לש  רשקהבו  םיימדקאה  תושגרהו  תישגר  - תיתרבח הדימל  לש 

.הלא רקחמ  יצורע  ינש  ןיב  שגרל  םירושקה  םיאצממה 

םייתביבסו םיימדקא  תושגרו  תישגר  - תיתרבח הדימל  לש  םיאצממ  בוליש  תועצמאב  ראותמה  רעפה  לע  רשגל  הסנמ  הז  רקחמ 
חופיטל םורתל  לוכי  תושגרב  םיקסועה  םינושה  רקחמה  יצורע  בוליש  .םהיניב  בולישה  תובישח  לש  תיטרואית  הנבהל  םורתל  ךכו 

םייתביבס תושגר  םיירסומו  . םייתרבח  םיכרע  תשיכרלו  תויבויח  תודמע  חופיטל  םתביבס , םע  םידימלת  לש  םייבויח  םירשק 
הביבסה יפלכ  היתפמא  לע  םג  עיבצהל  לוכי  הביבסה  יפלכ  תושגר  יוטיב  תיתביבס  . - ורפ תוגהנתהל  עינמכ  םיבשחנ 

ותיא  תוהדזהלו  עבטה ) הז  הרקמב   ) רחאה יפלכ  סחיל  תסחייתמ  היליפויבה  .םידימלתה  לש  םהיתויוסנתה  חכונל  היליפויב ) )
יבויח שגר  םייח  . ילעב  לש  הקוצמ  תובקעב  בצע  םיררועמש  םיבצמ  םע  תוהדזה  עיבהל  הלוכי  ןכו  הברקו , תושיגר  חותיפ  ךות 

. תיתתיכ  - ץוחה הביבסב  תומייקתמה  תויוליעפ  תעב  עבטל  םידימלת  ןיב  רצונש  יעצמא  יתלב  רשק  תובקעב  חתפתמ  הזכ 
ןוצרה לע  ןכו  , sense of place)  ) םוקמל רשקה  תשוחת  תובקעב  יתביבסה  ךוניחב  חתפתמה  שגר  לע  םג  םיעיבצמ  םירקחמ 

ךירצמ הביבסה  ןעמל  הלועפל  םידימלת  ברקב  תימצע  תולגוסמ  תשוחת  חותיפ  ןכל , תוסנתהה  . רחאל  הביבסה  ןעמל  לועפל 
לש הנבהה  תא  קימעהל  התייה  הז  רקחמ  תרטמ  םייתביבסה  . םיאשונל  תויבויח  תוישגר  תובוגת  לש  הקפה  יתביבסה  ךוניחהמ 

דציכ ונקדב  .שגרל  םירושקה  םייטרואית  םיטביה  לש  הבחר  תשקל  תוסחייתה  ךות  יתביבס , ךוניח  תינכותמ  םילועה  תושגר 
םידימלתו םודאה ' זבה   ' תינכותב םידמולה  םידימלת  לצא  םייתביבס  תושגרו  םיימדקא  תושגר  תישגר , - תיתרבח הדימל  םיאטבתמ 

.וז תינכותב  םהידומיל  תא  ומייסש 
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לג בידא  םוליצ : יתתיכ |  - ץוח רועישמ  קלחכ  הבורקה  םתביבסב  םירופיצ  לע  תיפצת  םיכרוע  םידלי 

רקחמה הדש 

הארוה תועצמאב  עדי  תשיכר  תבלשמ  השנמ ,) תומר  ברעמב   ) הנולא "י  לת רפס  תיבב  זאמ 1996  תלעפומה  םודאה ' זבה   ' תינכות
.םרפס תיבב  ןוניקה  תבשומב  ( Falco naumanni  ) םודאה זבה  רומיש  תא  הנש  ךשמב  םיליבומ  התיכ ה ' ידימלת  .תיתתיכ  - ץוח

.םודאה זבה  םוי  איש –  םויב  בחרה  להקה  תכרדהל  םיננוכתמו  םיזבב , םיפוצ  ןוניק , תובית  םידימלתה  םינוב  הנשה  ךלהמב 
יתביבס - יכוניח ךילהת  תלבוהל  תימצע  תולגוסמ  תשוחת  חתפל  םימודאה , םיזבה  אשונב  עדי  םידימלתל  תונקהל  הדעונ  תינכותה 

.תיתביבס - ורפ תוגהנתה  דדועלו  םודאה  זבה  רומישל 

תוטיש

זבה תינכותב  ודמלש  םידימלת  תושגר  לש  םתניחבו  םינותנ  ףוסיא  הרשפאש  תיתוכיא  רקחמ  תמגידרפ  לע  ססבתה  הז  רקחמ 
םינשב ונייאור  תונוש ) תותיכמ   ) םידימלת .תוקד 59  וכראש כ-20–30  םינבומ   יצח  תונויאר  לע  ססבתה  רקחמה  .םודאה 

םידימלתה ירבדב  תושגר  ייוטיב  לש  הריפסו  ףוסיא  תועצמאב  יביטקודניא  , ןפואב  עצוב  תונויארה  חותינ  . 2017–2015
(. חפסנ 1 טוריפ ב ואר   ) הלא תושגר  תונייפאמה  תוירוגטק  תעיבקו 

תואצות

תויזכרמ תוירוגטק 

היתפמאו תישיא  המצעה  תיתתיכ , - ץוח תוליעפ  הארוה , - הדימל שגר : לש  םייוטיב  ןהב  ועבוהש  תוירוגטק  עברא  ואצמנ  רקחמב 
ברקב הלחש  תיתבישחה  תוחתפתהל  תירשפא  תוסחייתה  ןכו  תוירוגטקה  תוראותמ  ןלהל  הלבט 1 .)  ) םייח ילעבלו  עבטל 

.תינכותב םתופתתשהל  תודוה  םינשה  ךלהמב  םינייאורמה 

[28 , 3]

[30]
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הלבט 1
תושגרה ייוטיבל  תואמגודו  םידימלתה  תושגרב  תוקסועה  תויזכרמ  תוירוגטק 

םיימדקא תושגר  הארוה –  - הדימל

לע ועיבצה  םידימלתה  .הבהאו  האנה  ףיכ , םייבויח : םייוטיב  קר  ועבוה  הארוה  - הדימל יכילהתל  םירושקה  םיישגרה  םיטביהב 
הבחר תולכתסהב  הארוה  - הדימלה תייווחל  רושקה  שגרה  תא  ואטיב  התיכ ו ' ידימלתמ  קלח  .ורבצש  עדיה  ללגב  תינכותל  םתבהא 

תא ריבעהל  תלוכיהמ  תיבויחה  השוחתב  םג  אלא  הדימלבש , האנהב  וצמתה  אל  םייבויחה  תושגרה  .ןמז  לש  הביטקפסרפבו  רתוי 
םיאצממה .הדימלה  תויווח  לש  רואיתבו  תולכתסהב  תוחתפתה  הרכינ  התיכב ז ' .םודאה  זבה  םויב  םירקבמל  האלה  ודמלש  עדיה 

ףוסב םידימלתה  יכו  תינכותב , דומילה  םויס  רחאל  םינש  רפסמ  הרמשנ  הארוה  - הדימלה לש  תיבויחה  היווחהש  ךכ  לע  םירומ 
םגש ןייצל  שי  התיכב ה .' ויהש  הלא  רשאמ  רתוי  קימעמ  ןפואב  תינכותב  הדימלה  תייווח  תא  וריבסה  התיכבו ח ' התיכ ז '

.הדימלה תייווח  ןורכיז  תא  רתוס  וניא  רשא  רבד  יוטיבה , תלוכי  לע  העפשה  שי  םידימלתה  לש  תיביטינגוקה  תוחתפתהל 

תיתתיכ - ץוח תוליעפ 

ושמתשה םידימלתהו  הביבסב , המייקתהש  הדימלל  תסחייתמ  תיתתיכ  - ץוח תוליעפ  םייתביבס –  תושגרו  תישגר  - תיתרבח הדימל 
ברקב וטלב  לבא  ליגה , תובכש  לכב  ואצמנ  הלא  םייוטיב  .הילא  וסחייתהשכ  האנהו , תובהלתה  הבהא , החמש , ףיכ , םילימב :

תוליעפל םירושקה  םיאשונל  וסחייתהו  יתרבח , ןפה  תאו  םינושה  םירויסה  תא  ובהא  םידימלתה  יכ  רכינ  התיכ ה .' ידימלת 
תושגר םג  םייבויחה  תושגרה  לע  ףסונ  ועיפוה  םודאה , זבה  םוי  ירחא  התיכ ה ,' ףוסב  .ןוניקה  תובית  תיינב  תמגודכ  תיתוסנתה ,

םיילילשהמ רתוי  םיבר  םייבויח  תושגר  ועבוה  תללוכ  תולכתסהב  וז , המגוד  תורמל  .תופנצה  קוריפל  סחייתהב  לשמל  םיילילש ,
זבב תיפצת  התיכל , ץוחמ  הייהש  ומכ  תולועפ , רפסמ  ןיב  רושיק  ךות  ץוחב , דומלל  ףיכ  עודמ  רתוי  וטריפ  התיכ ו ' ידימלת  רויא 1 .) )

תושגר םג  ח ' '– תותיכמ ז םידימלתהמ  קלח  ורכז  םייתנש  רחאל  תאז , םע  .תיבויח  היווח  דחיב  םירצויה  הדימלה  ךילהתו  םודאה 
יכ רמול , ןתינ  םוכיסל  .תיבויחה  תיללכה  הריוואלו  םייבויחה  תושגרל  ורשקנ  םה  ךא  תיתתיכ , - ץוחה תליעפל  םירושקה  םיילילש 

ח' '– תותיכב ז םידימלתה  התיכב ה .' םידימלתל  האוושהב  ח ' '– תותיכמ ז םידימלתה  לש  םתבישחב  תוחתפתה  הרכינ  ןאכ  םג 
תייווח לש  תיבויחה  תועמשמה  תא  םהל  ונקהש  תיתתיכ  - ץוחה הדימלב  תולועפה  לע  ןמז  לש  הביטקפסרפב  עיבצהל  וחילצה 

.הדימלה
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רויא 1
תוירוגטקהמ תחא  לכב  םיילילשהו  םייבויחה  םידגיהה  תוחיכש  תוגלפתה 

Y שגרה ייוטיב  לש  תויוחיכשה  תועיפומ  ריצב  .רקחמב  יביטקודניאה  חותינהמ  ריצב   X ולעש תוירוגטקה  עברא  תועיפומ 
הנוש אוהו  הירוגטק , לכב  ללוכה  םידגיהה  רפסמ  תא  ןייצמ  .הירוגטק 100%  לכב  ואצמנש  םיילילשהו  םייבויחה 

.תונושה תוירוגטקב 

המצעה

.םייבויחו םיילילש  ויה  םודאה  זבה  םויב  הכרדהה  תובקעב  ולעש  תישיא  המצעהל  םירושקה  תושגרה  תישגר –  - תיתרבח הדימל 
ואצמנ הלא  תושגר  םע  דחי  .םירגובמ  לומ  הכרדהה  ינפמ  ששחו  דחפ  ץחל , ומכ  םילימ , תועצמאב  ואטוב  םיילילשה  תושגרה 

דמלל ולכויש  עגרל  ופיצ  םהש  םידימלתה  ירבדמ  רכינ  .החמשו  תוירחא  תשוחת  הוואג , תושגרתה , הייפיצ , ומכ : םייבויח , םייוטיב 
ושיגדה ךא  הכרדהה , ינפל  םתוא  ווילש  ץחלהו  ששחה  תא  םידימלתה  ונייצ  םודאה  זבה  םוי  רחאל  תאז , תמועל  .בחרה  להקה  תא 

לש תויבויחה  תושוחתל  ליבקמב  ץחלהו  ששחה  תושוחת  תא  ורכז  התיכ ו ' ידימלת  םג  .המישמב  וחילצה  םה  הז  ששח  תורמל  יכ 
םירגובמהש ךכל  הרושקה  הקימעמ  הנבה  ךותמ  ורבעש  המצעהה  ךילהת  תא  אטבל  םידימלתה  וחילצה  התיכב ו ' .החלצהה 

ח' '– תותיכ ז ידימלת  יכ  אצמנ  ךכ , לע  ףסונ  תואבה  . םימעפב  םג  חילצתש  יוכיס  שי  תחא  םעפ  תחלצה  םאשו  םידליל , םיניזאמ 
ךלהמב שיגהל  ולכיש  הרזעה  לעו  תוחילשה  תשוחת  לע  םהל , הנתינש  תוירחאה  לע  ועיבצהש  ךכב  החלצהה  תשוחת  תא  וססיב 
החלצה יביכרמ  ןויצ  רמולכ , .םימצעומ  תויהלו  םירגובמ  ךירדהל  םהלש  תימצעה  תולגוסמה  תשוחת  תאלעהל  ואיבהש  הכרדהה ,

.רתוי תוהובג  הבישחו  הנבה  תמרב  תוחתפתה  לע  עיבצהל  לוכי  הלא 

םייתביבס תושגר  םייח –  ילעבלו  עבטל  היתפמא 

דע וגצוהש  תוירוגטקהמ  תלדבנ  וז  הירוגטק  .םידימלתה  תיברמ  ברקב  ואצמנ  םייחה  ילעבו  עבטה  יפלכ  היתפמא  םיעיבמה  תושגר 
םיילילשה םייוטיבה  תאז , םע  .םייבויח  םייוטיבב  שומיש  רשאמ  רתוי  תובר  םימעפ  בצע "  " יוטיבב ושמתשה  םידימלתהש  ךכב  הכ 

תמגודכ תוארמל , תויתפכאו  הלמח  ךותמ  ורמאנ  םיילילשה  תושגרה  רמולכ , .םייחה  ילעבו  עבטה  יפלכ  יתפמא  סחי  םיאטבמ 
םייבויח םייוטיב  ועיפוה  התיכ ה ' ידימלת  ברקב  יכ  אצמנ  ןכ  .םימודאה  םיזבל  ( Acridotheres tristis   ) הניימ המרגש  קזנה 

תוגהנתהל רשאב  לוכסת  לש  תושוחת  םידימלתה  ועיבה  ח ' '– תותיכב ז .םייחה  ילעבל  עייסל  ןוצר  ךות  זבל  יתפמא  סחי  םיאטבמה 
, הניימל םג  היתפמא  וליג  םידימלתש  ןיינעמ  .םייחה  ילעבו  עבטה  יפלכ  תינעגופה  תוגהנתהה  לש  תוכלשהלו  עבטה  יפלכ  םדאה 

עגופו שלופ  ןימ  אוה  םא  םג  אוה , רשאב  םייח  לעב  לע  הנגהב  ךרוצה  לש  תירסומה  המלידה  םע  תודדומתהה  לע  דיעמה  רבד 
ילעבש תועפותל  ופשחנו  תינכותב  ופתתשהש  םידימלתה  יכ  הארנ  .וילע  רומשל  וסינ  םידימלתהש  זבה  ומכ  םירחא , םייח  ילעבב 

.םליגב לדבה  אלל  םיילילשו  םייבויח  םייוטיבב  שומיש  ידי  - לע עבטל  היתפמא  וליג  ןהב , םיברועמ  ויה  םייח 

תושגר יגוס  לש  תוחיכשו  םידגיה  רפסמ 

תושגרה לש  תוחיכשה  הנחבנ  (. n=122  ) תושגר ידגיה  תריפס  םג  ללכש  ןכותה  חותינמ  קלח  םה  הכ  דע  וניוצש  תושגרה  ידגיה 
, תאז תמועל  .םייבויח  ויה  םידגיההמ  הארוה 100%  - הדימל הירוגטקב  המגודל , רויא 1 .)  ) תונושה תוירוגטקב  םיילילשהו  םייבויחה 

םידימלתה תושגר  תמצוע  לע  העיבצמ  םידגיהה  תוחיכש  .םיילילש   19%- כו םייבויח  ויה  םידגיההמ  המצעה כ-81%  לש  הירוגטקב 
(. רתוי הקזח  שגרה  תמצוע  ךכ  רתוי , הבר  הירוגטק  התואב  םיילילשה  וא  םייבויחה  םידגיהה  תוחיכשש  לככ   ) תונושה תוירוגטקב 
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לג בידא  םוליצ : םירופיצ |  ךירדמ  תרזעב  ןתוא  םירידגמו  יתתיכ , - ץוחה רועישב  ןהב  ופצש  םירופיצה  תא  םיהזמ  םידלי 

תונקסמו ןויד 

לדבהה לע  תוקחתהל  הסינ  ןכו  םודאה ,' זבה   ' תיתביבסה תינכותב  דומילה  ךלהמב  םידימלת  ועיבהש  תושגרה  תא  ןחב  הז  רקחמ 
תויבויח תויווח  ווח  םידימלתהש  אצמנ  רקחמב  .םינש  שולש  דע  הנש  רחאל  תינכותב  דומלל  ומייסש  םידימלת  לש  תושגר  ןיב 

םידימלת יכ  ךכ  לע  העיבצמ  תורפסה  .םייבויחה  תושגרה  לש  ההובגה  תוחיכשב  אטבתה  רבדהו  תינכותב , םהידומיל  ךלהמב 
תשוחת ילעב  םתביבס  , לע  םירמושה  םיחרזא  תויהל  ולדגיש  םייוכיסה  תא  םילידגמ  הדימלב  םייבויח  תושגר  םיברעמה 

תירפס תיבה  םידומילה  תביבסש  םישיגרמה  םידימלתש  הלע  ןאכ  םג  הדימלל  . היצביטומ  ילעבו  םתביבס   יפלכ  תוכייש 
תושגרה יכ  רמול , ןתינ  ןכ  ומכ  רפסה  . תיב  תרגסמב  לועפל  םינהנ  יביטינגוקו , ישגר  שומימ  םהל  תרשפאמו  םהב  תכמות 

אל תינכותב  ופתתשהש  םידימלתה  לש  םייחה  ילעבו  עבטה  יפלכ  סחיהו  תודמעה  בוציע  לע  םיעיבצמ  רקחמב  ואצמנש  םיילילשה 
.ןכמ רחאל  םינש  רפסמ  םג  אלא  תינכותב , ופתתשהש  הנשב  קר 

- ץוח הדימלו  הדימל  - הארוה יפלכ  ועבוהש  םייבויחה  תושגרה  רקחמב : ואצמנש  תוירוגטקה  עברא  ןיב  הקיז  תמייק  יכ  חינהל  שי 
יכרע לש  ךורא  חווטל  ןורכיזו  ססובמ  עדי  תשיכרל  הארנה  יפכ  ועייס  הדימלה , ךילהתב  תויוסנתהה  ןפואל  םג  םירושקה  תיתתיכ ,

.הביבסל סחיב  םתוגהנתהו  םהיתודמע  תא  וניש  ףא  םהמ  קלחו  תינכותהמ , ובהלתה  םידימלתה  םינש  רחאל  םג  תינכותה  .
יפלכ םייכרע  םירסמ  תרבעה  תועצמאב  המשויש  .הדימל  - הארוה לש  הירוגטקה  ןיב  תרשגמ  תישיאה  המצעה  לש  הירוגטקה 

יוטיב ידיל  האב  וז  המצעה  .רפסה  תיב  תביבסב  המשויש  תיתתיכ  - ץוחה הדימלה  לש  הירוגטקל  בחרה , להקל  םייח  ילעבו  עבטה 
תחא לכב  יוטיב  ידיל  האב  השעמל  םייחה  ילעבו  עבטה  יפלכ  היתפמאה  לש  הירוגטקה  .םינש  רפסמ  רחאל  תאש  רתיב 

.הקימעה ןמז  רחאל  םידימלתה  לש  הנבההש  םייכוניח , םיכילהתב  תובורק  םיתיעל  הרוקש  יפכ  ןכתיי , .תומדוקה  תוירוגטקהמ 
. ןמז  ךרואל  הדימלה  ךילהתל  ועייס  ימניד , ישגר  ךילהתמ  קלחכ  םיילילשהו , םייבויחה  ועבוהש , תושגרהש  ןכתיי 

עבטה יפלכ  היתפמא  תישיא , המצעה  הארוה , - הדימל יפלכ  תושגרה  ןיב  רשקל  םידדועמ  םיאצממ  לע  עיבצמ  רקחמה  ךכ , לע  ףסונ 
רחאל םינש  רפסמ  םג  היכרעו  תינכותה  תא  רוכזל  םידימלתה  תא  איבה  הלא  לש  בולישה  .הביבסה  ןעמל  תוגהנתהו  םייחה  ילעבו 

, ינש דצמ  ח .' '– תותכב ו םידימלתל  תיסחי  התכב ה ' םידמולה  םידימלת  רתוי  הברה  ונחבנ  הז  רקחמב  יכ  שגדוי  תאז , םע  .המויס 
ץלמומ ןכל , תותכ ה .' ידימלת  םע  תונויארהמ  רתוי  םיכורא  קמוע  תונויאר  ויה  ח ' '– תותכ ו ידימלת  םע  ועצבתהש  תונויארה 

יתביבס ךוניח  תוינכות  םע  יתאוושה  רקחמ  םייקל  ףאו  תינכותה , תא  ומייסש  םידימלת  לש  רתוי  הלודג  תומכל  הז  רקחמ  ביחרהל 
.תופסונ

היתפמאל תיתתיכ , - ץוח הדימלל  עדיה , תשיכרל  שגר  ןיב  רוביחה  לע  תולכתסהה  תא  שדחמ  רקחמה  תיטרואיתה  המרב 
תודמע חותיפ  ךרוצל  שגרה  ןיבל  םינושה  םיאשונה  ןיב  רוביחה  תובישח  לע  עיבצמ  הז  רקחמ  .תורפסב  תרכזומ  תוחפש  המצעהלו 

רקחמב ולעש  תוירוגטקה  תשגדהל  תובישח  תמייק  תימושיי  הניחבמ  .תינכותב  םישגדומה  םינכתה  לש  ןורכיז  ךרוצלו  תויתביבס 
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תדדועמו םידמולה  ברקב  ןמז  ךרואל  םתוח  הריתומה  תיתועמשמ , הדימל  תריצי  ךרוצל  יבויח , שגר  לש  תורצוויה  תורשפאמה  הז ,
רשקהב םייתרבחו  םיימדקא  תושגר  לע  תוינידמה  תעיבקב  שגד  ןתמל  רקחמה  תואצותב  רזעיהל  ןתינ  .תיתביבס  - ורפ תוגהנתה 

תכרעמב הבילה  תועוצקממ  קלחכ  תיתביבס  תוניירוא  תומדקמה  תויתביבס  תויכוניח  תוינכות  לש  ןמויק  תא  דדועלו  יתביבסה 
שמתשת הז  גוסמ  הדימל  .םייבויח  תושגר  תררועמש  הדימל  ובלשיו  הביבסה , לע  הרימש  ומדקיש  יואר  הלא  תוינכות  .ךוניחה 

ישגר ןפואב  הדימלה  לש  ןורכיז  ורשפאי  הלא  לכ  .הביבסה  ןעמל  היישעו  תיתתיכ  - ץוח הדימל  םיבלשמה  םינווגמ  הארוה  יעצמאב 
.ךורא חווטל  יביטינגוקו 

השעמל הכלה 

ךוניחה דרשמ  םירופיצ , רקח  תינכות  תוחנמו  תוחתפמ  אירול ; תיבהיו  ןח  הדש  ץכ  סדה 

הדימלל םיכוזה  םידימלת  יכ  הארמו  םתביבסל , חתפיהל  םידימלת  ליבומ  עבטב  תוננובתה  לש  ךשוממ  ךילהת 
.עבטה לע  הרימשל  תוירחאו  הביבסלו  עדמל  תונרקס  לש  םיכרע  םישכור  םהייחל , תיטנוולרו  תיטנתוא  תיתועמשמ ,

יאשונב תוידוחיי  תוינכות  םייניבה  תוביטחבו  םיידוסיה  רפסה  יתבב  היגולונכטו  עדמ  ידומילב  בלשמ  ךוניחה  דרשמ 
תוינכותב ףתתשהל  ךכב  ןיינועמה  רפס  תיב  לכל  רשפאמ  ךוניחה  דרשמ  .תומייקל  ךוניחו  םירופיצ  רקח  ןוגכ  הביבס ,

עבטב ןנובתהל  תאצל  תידוחיי  תונמדזה  לארשי  ידימלתל  רשפאל  הרטמכ  הל  המש  םירופיצ  רקח  תינכות  .הלאכש 
הביבסה םע  ןהלש  ןילמוגה  יסחי  תאו  הבורקה  הביבסב  םירופיצה  ייח  תוחרוא  תא  םינווקמו  םייעדמ  םילכב  רוקחלו 

םילאושש תולאשמ  תרזגנ  רקחה  תלאש  תויעב .' וא  תועפות  ססובמ  רקח   ' אוה תינכותב  החנמה  ןורקיעה  .םדאהו 
וא היגולוקאה  ידומילב  ופשחנ  ןהילא  תויתביבס  תויעב  וא  רפסה , תיב  תביבסב  ןהב  ופצש  תועפות  לע  םידימלתה 

תויפצת תועצמאב  םינותנו  עדימ  םיפסוא  םידימלתה  תונורתפ , רחא  שופיחהו  רקחה  ךלהמב  .תרושקתה  יעצמאב 
.םיכרוע םהש  םייוסינו 

תורוקמ
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