
20.6.17 םידימלת-םירומ תדעו
.הנשה הרק שממ אל הז ,רטסמס לכ שגפיהל התיה הכירצ•

 םירומה םא ,םייפיצפס םיאשונל תויוסחייתה םג ומכ ,םהירבחמ תויעבו םיאשונ ףוסאל שארמ םידימלתהמ שקבל ףידע•
.םירבד תולעהל םיצור

.תומדוק תובישי לש םילוקוטורפ שי הפיאו םא עודי אל•

:'א הנש ידימלת ולעהש םיאשונ
.דומלל לולסמ הזיאב טילחהל ידכ עדימ קיפסמ ןיא•
.היגולונימרטה םוחתב ילנויצקנופה לולסמה ידימלת ןיבו םהיניב רעפ שיש םישיגרמ יביטרנגה לולסמה ידימלת•
 לבא ,הקיתע הפשב הניכמהמ היגולונימרטה תא םיריכמ .םייגולונימרט םיישק שי ילנויצקנופה רודמה ידימלת ברקב םג•

.םירחא םירשקהב התוא םימשיימ ךיא םיחוטב אל
.םירומה תבישיב היגולונימרטה ןיינע תא תולעהל םיכירצ ונחנא :הכלמ◦
 אל םירקמה ןמ קלחב( רועישה תא בכעל םיצור אל םידימלתה לבא ,היעב שישכ ולאשי םידימלתהש םיפצמ םיצרמה•

)םוקמ הזזל ןיאו בר סמועה םימיוסמםילוגרתב םגו םילודגה םיסרוקב םג—םירומה אלא הזמ םיענמנ םידימלתה
.תולאש לואשל םידימלת ודדועיש םירומל דיגנ ונחנא :הכלמ◦
.רוזעי הזו ,יגולונימרטו יאובמ סרוק הז ?'א רטסמסל "תוינושל תוירוגטק" סרוקה תא ריבעהל ןתינ םאה•
.םייתנש דועמ לחה הרקיש המ הז :ןרע◦
?היגולופרומ סרוקל לוגרת ףיסוהל רשפא ילוא•
.סרוקהמ ואצוהו תיניטלב הניכמב ושקתה 'א הנשב םינשלבש הרק•
 שי םא תוארלו ,תוניכמה לש םיצרמה םע רשקב תויהלו 'א רטסמס ךלהמב הז ירחא בוקעל ךירצ גוחהמ והשימ◦

.םהל רוזעל ךירצש םידימלת
 ידימלתו ,םהלש המרל רועישה תא םיכשומ תומדקתמה םינשה ידימלת .'א הנשל השק סרוק הז תיריבחת הירואית•

.רוחאמ םיראשנ 'א הנש
?'א הנשל םאתוי אוהש דיפקהל יאדכ ילוא ,'א הנשל םיאתמש יאובמ סרוקכ רדגומ הז םא◦
.הלועמ סרוק היה רשקהו תועמשמ•

:ולעש םירחא םירבד
.סרוקל םאות הז דימת אלו ,היהי המ קיפסמ םיריהבמ אל יבליסה .םיסרוקה ןיב תודיחא ןיא :הנבמה תודוסי•

 ילאוטסקט סרוקל םיפצמ קלחש דועב ,ילאוטסקט סרוקל םיעיגמו ,הפשב רבדל דומלל םיפצמ םידימלתהמ קלח
 ךכל םידימלתה לש בלה תמושת תא תונפהלו ,סובליסב הז תא ריהבהל ךירצ .רוביד ירושיכ הנקמש סרוקל םיעיגמו

.םיסרוקה ןיב וזה הניחבהמ ינוש שיש
.ףואשל ןאל ןיידע שי לבא ,תונורחאה םינשב יבליסה תביתכב יתועמשמ רופיש שי•
 הלטמל שרדייש המ ןכו ,ודמלנש םיירקיע םיאשונו תועפות לש המישר ולבקי םידימלתה םא רוזעי ,םיסרוק ףוסב•

.תמכסמה
 האור ,'א הנש ידימלת םע ילמרופ אל רשק םייקמש )?ךליאו 'ג הנש( תרגוב הנש דימלת - רוטנמ לש אשונה הלעוה•

 הדוגאה לש תינכת וז ןורקיעב .ךרוצה הרקמב םהל רוזעל ולכויש םידיקפת ילעבל םתוא הנפמו תויעב םהל שי םא
.תונשלבל גוחב רוטנמ היה אל הנשהש הארנ לבא ,)תמיוסמ הגלמ םע(

 רוטנמ ןיא םא .קפודה לע די םע אוהש תוארלו ותוא תוולל ,גוחל רוטנמ שי םא 'א רטסמס תארקל קודבל ךירצ◦
.גוחה םעטמ רוטנמ תונמל - הדוגאהמ
:תושעל לוכי רוטנמהש םירבד
.הדימל תוצובק םביבס שבגל רשפאש ןויסינ םע םידימלת םידימלתה ברקמ שי םא תוארל▪
.תידדה הרזע דדועל▪
.החיש ירושיכ וא ילאוטסקט - םינושה הנבמה תודוסי יסרוק לש שגדל םבל תמושת תא בסהל▪
 םדקתמ אוה לבא ,ינש ראותל םדקתמ סרוק שי - ןושאר ראותל הקיטנמסב םדקתמ סרוק היהי םאה הלאשה התלע•

 ראותל םיסרוק וליא םיעדויו הזל םיעדומ םלוכ אלש הנקסמה התלעו ,ינש ראותל הקיטנמסל אובמ םג שיש רמאנ .ידמ
.רתוי םייאובמ םה ינש
 הז םימעפל .ןושאר ראות ידימלתל םיצלמומ רתויש םיסרוק - ינש ראותל םייאובמ םיסרוק לש המישר תושעל יאדכ◦

.הטושפ הרוצב הז תא ונממ ןיבהל השק לבא סובליסב בותכ
.הקיגול ,תונכת ,הקיטסיטטס :םיינרדומ םינשלבל ורזעיש תוינשלב-אל תויונמוימב םיסרוק תושעל השקב התלע•
 גוחב ימ םע ,השיג שי ימל ,שי םירגאמ וליא :הרופרוק תמגוד ,םיינרדומ םיינשלב םיבאשמ לע ןויע םוי םייקל ןויער הלע•

.'וכו בוט הז המל ,ץעייתהל רשפא



:תיפיצפס .ןגלבו רדס-יא לע תונולת ולע•

)תיטפוקב התיכ ןחבמל תיב ןחבמ לש יוניש ,לשמל( סרוק לש תושירד◦
)הקול לש סרוק רכזוה( םירועישה ןיב תויכשמה ןיא ,םיאשונ ןיב תוציפק - םינגלובמו םירדוסמ אל םירועיש◦
.'וכו המל בשחנ סרוק הזיא רורב אל :םיז"נה תריפסו גוחה תושירד•

:)לוקוטורפה ךותמ( תויביטרפוא תוטלחה
.תולאש לואשל םידימלת ודדועיש םירומל דיגהל•
.םירומה תבישיב היגולונימרטה ןיינע תא תולעהל•
 תויהלו ,'א רטסמס ךלהמב )תימורב דחוימב ,תויסאלקה( תוקיתעה תופשל תוניכמב םידימלתה בצמ רחא בוקעל•

.םהל רוזעל ךירצש םידימלת שי םא תוארלו םייטנוולרה םיצרמה םע רשקב
 יאדכ .גוחה םעטמ רוטנמ תונמל - ןיא םא .ותוא תווללו הדוגאה םעטמ גוחל רוטנמ שי םא תוארל :'א רטסמס תארקל•

.הזה לוקוטורפה תא ארקי רוטנמהש
.החיש ירושיכ לע שגדב וא ילאוטסקט שגדב סרוקב רבודמ םא הנבמה תודוסי יסרוק לש סובליסב ריהבהל•

 ילעב וניוצי ובש ליימ ,הנש תליחת שגפמ :רתוי הדומצ הרוצב םידימלתה תא הוולי גוחהש יאדכש ףיסוה דעלא
.'בויכו ,תונושה תויעבב םהילא תונפל יאדכש םידיקפתה


