
 503 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 תיטסיטטס קהבומ ןפואב הרשקנ דרפנב היצלופינמ תלעפה לכ ,ח תותיכ ידימלת

 ח תותיכמ םיקדבנה תא "הסינכה" מ"על סחיב ןועיטה תיינבש רשפא .ד"הרב היילעל

 ןכתיי .תיטקלאידה הכרעהב םהל העייס ךכבו ,היגוסה לע הבישח לש היצאוטיסל

 תלטמ עוציבב עייסש יביטינגוק ילכ השמיש תיטקלאיד הכרעהל המגודה תלבקש

 השמיש ולא תויצלופינמה ןמ תחא לכש תורשפאה לע עיבצמ הז אצממ .המצע הכרעהה

 יתש לש בולישה :ח תותיכ ידימלת ברקב הכרעהה עוציבב עייסש יביטינגוק ךוותמ

 .ד"הר תא םיצעה תויצלופינמה

 אל תויצלופינמהמ תחא לכש םיארמ םיאצממה י תותיכ ידימלת ברקב ,תאז תמועל

 לש בוליש .וז הכרעהל העירפה ףא אלא תיטקלאיד הכרעהב עייסמ ילכ השמיש אלש קר

 הצובקה תמועל תיטקלאיד הכרעה לש רתוי ההובג המרל איבה אל תויצלופינמה יתש
 ."היצלופינמ אלל" לש

 הניאש ףא .תירסומ תוחתפתהב םילדבהל רושק ליגה תובכש ןיב לדבההש ןכתיי

 תירסומ־תיתרבח היגוס איה מ"ע תייגוס ,ילארשיה חוכיווה דקומב דימת תאצמנ

 לש תוחתפתהה יבלש םע דחא הנקב הלוע םיליגה ןיב ד"הרב לדבההש ןכתייו תקהבומ

 תיתרבח־תירסומ םלוע תפקשה הז ליגב םישבגמ (16 ינב)י תותיכ ידימלת ךכו .גרבלוק

 תוחתפתהה יבלש יפל .תוירסומ־תויתרבח תויגוסב םתדמע תא עיבהל םהל בושחו

 רתוי הובג םייתרבח םיללכ םע תוהדזה תשגדומ ובש בלשה ,גרבלוק לש תירסומה

 עוציבב םירחאה תויפיצל תונעיהל היצביטומה תשגדומ ובש בלשהמ תוחתפתהה םלוסב

 ינפל ישיא ןועיט ונבש ,י תותיכ יקדבנש ןכתיי ,ךכ םא .(1980 ,גרבלוק) םינוש םידיקפת

 ןיינע ודביא ,וז הכרעה עוציבל תיטרקנוק המגוד םהל הנתינ אלו תיטקלאידה הכרעהה

 תיינבב השענ רבכ - םתדמע תא עיבהל - םהיניעב בושחה רבדה ןכש .הלטמה ךשמהב

 ןכ ינפל ונב אל לבא ,תיטרקנוק המגוד קר ולביק י תותיכמ םירחא םיקדבנשכ .ןועיטה

 .הכרעהה ינפל היגוסב םתדמע תא עיבהלמ השעמל םהמ ענמנ ,היגוסב ישיא ןועיט

 לש "תיביטקייבוא"ה הלטמה עוציבל תמיוסמ תודגנתה םלצא הרצי וז העינמש ןכתיי

 ינא הפיא לבא" :םמצע תא ולאש הרענ וא רענ ותואש ןכתיי .תיטקלאידה הכרעהה

 ,המגוד ולביק םגו ישיא ןועיט ונב םג י התיכמ םיקדבנשכ ."הזה רופיסה לכב יתעדו

 התילכת ,היינשהו הדמע עיבהל התילכת ,תחאה ,תולטמ יתש ןיב ודירפה םהש ןכתיי

 ולכי ,המגוד ולביק אלו הכרעהה ינפל ישיא ןועיט ונב אלש םיקדבנ .קחשמ קחשל

 קחשמה יללכל םיביוחמ שיגרהל ילבמ תיטקלאידה הכרעהה תרגסמב םתדמע תא בלשל

 רתיב תוטילבמ ולא םיאצממ יבגל תורעשהה ,ןכ םא .המגודב וגצוהש םייביטקייבואה

 .ד"הרב עינמה דיקפת תא תאש

 ןתמ םע היגוסב ןועיט תיינב לש בולישהש רעשל ןתינ םיאצממל םאתהב ,הרקמ לכב
 הארנכ .ח תותיכ ידימלת לש הכרעהל עייס ,תיטקלאידה הכרעהה ינפל המגוד

 הבוט לעופל האצוהל ומרת ,ןכל םדוק ונרכזהש תויצביטומל ףסונ ,ולא תויצלופינמש

 .תיטקלאיד הכרעה תלוכי לש רתוי
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 ץרווש ךורבו רנסלג ןונמא 504

 היגוסב םיקדבנה !ודמע לש רשקהה

 תונווגמ תויועמשמ תריצי תשרוד ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעה ,רכזוהש יפכ

 םינועיט תכרעהב רבודמשכ .תמיוסמ תיזכרמ הנעט יפלכ םיוסמ עדימ לש תודגונמו

 ידכ ותדמעמ רשפאה לככ ררחתשהל שרדנ ךירעמה ,ויפלכ הדמע ךירעמל שיש אשונב

 ןה םא םג ,תויועמשמ רתויש המכ לע בושחלו יביטקייבוא טפוש לש דיקפת אלמל
 יאצממ ,רומאכ .ותדמעל תידגנ הדמעב םיכמות וא ותדמעמ םיגייתסמה םיטביה תוגיצמ

 תוינושארה םהיתודמעמ ררחתשהל םיקדבנה לש םיישוק לע ועיבצה םימדוק םירקחמ

.(Kuhn, 1991; Lord etal., 1979) 

 ולש ד"הרל קדבנה תדמע ןיב היצקארטניא ונאצמ אל ,תמדקומה הרעשהכ אלש

 ,מ"עב ךמותה עטקה לש תיטקלאידה הכרעהב ,רמולכ .םינושה עדימה יעטק תכרעהב

 מ"עב ךומתל אבוהש עטקה תכרעהב םייוקיל תוחפ ואצמ אל מ"עב םיכמותה

 .ינשה עטקה תכרעהב ,ךפהלו ,מ"על םידגנתמהמ

 ונתוא האיבה תויפיצל םיאצממה ןיב רעפה תא בשייל תויושע ויהש תורעשהה תחא

 וזכ תוננובתה .(2001 ,ץרוושו רנסלג) םיקדבנה תוליעפ לש 6בחרה רשקהב ןנובתהל

 לש וז תוליעפב .תוליעפה לש עינמה ביכר תא התלעה ,תיטקלאידה הכרעהה תוליעפב

 ,(הלטמ תייצביטומ)דיקפתה יולימל תויפיצב הדימע לש עינמל ףסונ ,תיטקלאיד הכרעה
 תייצביטומ לע הרבגו רשפאש (א חפסנ ואר)םיקדבנה לצא וגא תייצביטומ ררועל וניסינ

 חצנל םילודג םייוכיס ילעבל בשחיהל היצביטומה .םתדמע לע ןגהל םהלש תרחאה וגאה

 םהיתודמעמ םיעפשומ תויהל םיקדבנה לש םתייטנ לע ילוא הרבג םיחוכיווב

 הכרעה לש תיביטקייבואה הלטמה עוציבב םהל העייס וז היצביטומש ןכתיי .תוינושארה

 תולועפו תויצרפוא עוציבב היצביטומה לש יתועמשמה דיקפתל ןיכומיס .תיטקלאיד

 היחנהה ,ףסונב .(Hundeide, 1985) דיידנוה איבמש תואמגודב אוצמל ןתינ הבישח

 םידוגינ בושיי לע רהרהל םוקמב םייטרקנוק תועמשמ ידוגינ ומצעב שפחל קדבנל

 תבחרהל תיטסיביטקורטסנוק הניחבמ רתוי םורתל התייה היושע ,ןכומה ןמ ול םישגומה

 Faimagne, 1995; Hundeide, 1985; Schwarz ä) הטשפה ול רשפאלו ולש טבמה תדוקנ

2001 ,Hershkowitz). הזיחאהמ טעמ ררחתשהל קדבנל העייס וזכ הטשפהש ןכתיי 

 .הילע הנגהה תרגשמו תינושארה ותדמעב

 עדיממ ןמיי לש רשקהה

 עטקה לש וזמ רתוי ההובג התייה מ"עב ךומתל אבוהש עטקה לש ד"הר ,רעושמכ אלש

 טפשמ תיבש םירקמ ויה" :מ"על דגנתהל אבוהש עטקהש ןכתיי .מ"על דגנתהל אבוהש

 תודבוע ואצמנ םינש רפסמ רחאלו הליחת הנווכב חצרב םדא לש ותמשא תא עבק

 עינמ :תוליעפה יביכרמ םהו (Leont'ev, 1981)תוליעפה תיירואתמ םיחוקלה םיביכרמ ללוכה רשקהל

 .הדובע תקולחו םיגהנו תומרונ ,הייליהק ,םילכ ,הרטמו
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 505 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 הכרעהל "רתוי השק" אוה ,"םדא ותוא לש ותמשאב ישממ קפס וליטהש תושדח

 שנוע קוח לע טלחוה ןהבש תונידמ ןנשי" :מ"עב ךומתל אבוהש עטקהמ תיטקלאיד

 ."חצרה ירקמב הדירי הלח ,הטלחהה רחאלו ,תוומ

 ךירעמה .והשמל דגנתמש והשמל דגנתהל יביטינגוק ישוקמ עבונ הז לדבהש ןכתיי

 .הלק אל תיביטינגוק הלועפ קפס אלל יהוזו "ךופה לע ךופה" בושחל ךירצ הזכ הרקמב
 בוט ןיבהל םיחילצמ םיקדבנ ויפ לעש ינושל־וכיספה רקחמב תנגועמ םג וז תורשפא

 םיטפשמ םה םייבויחה םיטפשמה םא וליפא ,םיילילש םיטפשממ םייבויח םיטפשמ רתוי

 אשונה בכרומ טפשמ ,ךכ םא .(siobin, 1966) (םיליעפהמ רתוי םיבכרומה) םיליבס

 ("דגנתהל ידכ הז עטקב שמתשהל בוט אל םללגבש...") הלילשה תלילש תא ובוחב
 .תוסחייתהלו הנבהל רתוי דוע השק היהי

 אבוהש עטקה .עדימה יעטק תשגה רדסל הרושק תויהל היושע תפסונ תורשפא

 ויה םיקדבנהש ןכתיי ןכלו מ"על דגנתמה עטקה ינפל םיקדבנל גצוה מ"עב ךומתל

 עטקה תכרעהב היתותוא תא הנתנ תופייעהו ןושארה עטקה תא וכירעהשכ רתוי םיינרע
 ח תותיכ ידימלת 25 לש ד"הר ןיב וניוושהו הקידב ונפסוה וז הרעשה ןוחבל ידכ .ינשה

 ךכ רחאו מ"על דגנתמה עדימה עטק תא ךירעהל םדוק) ךופה רדסב םינולאש ולביקש
 רפס תיב ותואמ ח תותיכ ידימלת 23 לש ד"הר ןיבל (מ"עב ךמותה עדימה עטק תא

 סחיב ועבוק םייולת יתלבה םינתשמה ראש לכ)ירוקמה רדסב םינולאשה תא ואלימש

 F(1,46) = 12.1,,עדימה ןוויכ לש יזכרמ טקפא לע העיבצה ןכא וז הקידב .(וז הקידבל
001. = P, 01 ,םיעטקה תשגה רדסל סחיב היצקארטניא לע םג לבא. > F(1,46) = 10.9, p. 

 תמר ,הכרעהל ןושאר אבוה תוומ שנועב ךמותה עטקהשכ ,םיעצוממה תניחבב ,ןכאו

 תיטקלאידה הכרעהה תמרמ (3/ = 3.0) רתוי ההובג האצמנ ולש תיטקלאידה הכרעהה
 דגנתהל אבוהש עטקה תכרעהל רשא .(M= 1.5) הכרעהל ינש אבוה אוהשכ הז עטק לש

 הנושארה תיטקלאידה הכרעהה ןיב םיעצוממה ןיב לדבה אצמנ אלש טעמכ ,מ"על

 ךומתל אבוהש עטקה תכרעהש הארנ ,ךכ םא .(המאתהב ,m = 1.4; m= 1.5) היינשל
 אקווד עודמ רורב אלש ףא ,מ"על דגנתהל אבוהש עטקה לש וזמ הלק התייה מ"עב

 .השגהה רדסל העפשה התייה רתוי לקה עדימה עטקב

 תיטקלאידה הכרעהה דהאל ותדמעב ונוחטיב תמרב וא קדבנה תדמעב יוניש

 הכרעהה ינפל מ"עב הכימתמ םיקדבנהמ 796 לש םהיתודמע יונישל עגונ ןיינעמ אצממ

 לש םתדמעב ןוחטיבה תמרב הדיריה םג .וז הכרעה רחאל מ"על תודגנתהל ,תיטקלאידה

 .העיתפמ יד התייה (יוניש לח םתדמעב םהלש ןוחטיבה תמרבש 37 ךותמ) םיקדבנ 13

 רחא אלמל םיקדבנה תא הליבוהש הלטמה הנבמב ורוקמ תודמעה יונישש ןועטל ןתינ

 היצקארטניא האצמנ אל ,רומאכ .תודמע יונישל (התוא ושריפ םהש יפכ)ןייסנ תייפיצ

 תניחבש רמול שי ,דגנמ .מ"ע יפלכ קדבנה תדמע ןיבל ,םינושה עדימה יעטק תכרעה ןיב

 הניחב ,תאז םע .םיקדבנהמ תיסחי ךומנ קלח לצא קר התשענ הכרעהה רחאל תודמע
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 תומודו ולאכ תויוליעפ תיינב ךשמה דדועל ידכ הב שי ,יקלח ןפואב התשענש ףא ,וזכ

 ידכש אלא .םהיתודמע לש הלוקשו תשדוחמ הניחבל םירגבתמו םידלי איבהל ידכ ןהל

 המוזי הרוצב תויוליעפב קוסעל שי ,וז היוצר הייטנ חותיפ רבעל שממ לש יוניש ללוחל

 .(ט"נשת ,ןהכ)ןמז ךרואלו תיביסנטניאו

 תורחאו תויגוגדפ תוכלשהו רקחמה ךשמהל תומגמ

 תורמל .תוומ שנוע תייגוס יבגל השענ ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעה לע הז רקחמ

 שי ,ןועיטה תויוליעפל םיפסונ םיאשונ לש הללכה ןיינעב (Kuhn, 1991)ןוק לש היאצממ

 ךישמהלו הז רמאמב ראותמה רקחמה לש ינוציחה ףקותהו הללכהה תולבגמב ריכהל

 ימוחתמ תויגוס לש רשקהב םיאבומה םינווגמ עדימ יעטק לש תיטקלאיד הכרעה ןוחבל

 .(Schwarz 8c Glassner, in press) םינוש תעד

 םינטק םידלי ברקב תיטקלאיד הכרעה לש תויוליעפ ןוחבלו תונבל םוקמ שי ,ףסונב

 ןועיט תויוליעפב םיקסוע הז ליגב םידלי םג ןכש ,הבוח ןג ידלי ברקב וליפאו רתוי

(1993 ,Stein ä Milier). ןה קודבל ידכ םינוש תעד ימוחתמ םיטנדוטס ןוחבל שי ןכ ומכ 
 הכרעה עוציבל תויעוצקמ תויטנ לש תועפשהה תא ןהו יתוחתפתהה ףצרה תא

 ברקב תיסחי ההובג היהת תיטקלאיד הכרעה תמרש ךירענ לשמל ךכ .תיטקלאיד
 .םיטפשמל םיטנדוטס

 ןונגנמכ וזכ תיטקלאיד הכרעה בלשל רשפא תכשוממו תדקוממ תוליעפ תיינבל ףסונ

 ךלוהה קוסיעה חכונ דחוימב ,תוילנויצנבנוק הדימל תויוליעפב עדימ לש הניחבו תרוקיב
 םירוגס עדימ ירגאממ עדימ ףוסיא לע םיססובמה םייכוניח םיטקיורפב בחרתמו

 .םירחאו םיבשחוממ ,םירזובמו

 וסחיב עדימה עטקב םיקדבנה ואצמש םייוקילה יסופיט ןויפא ,ונייצ רבכש יפכ

 סיסבכ וב שמתשהל ידכ הז רקחמב ונישעש ןויפאב יד ךא .םייתסה םרט תמיוסמ הדמעל

 הזכ ילכ .והשלכ עדימ לש תיטקלאיד הכרעהב ךוותמו ךמות יביטינגוק־הטמ ילכ תיינבל

 ימוחתב עדימ לש תיטמוטואו תרקובמ אל הכרעה דגנ תיסיסב ןוסיח תקירז שמשל יושע

 עדימ רקבל ידכ ,הנושארבו שארב ירהש ,הזכ ילכב קפתסהל ןיא תאז םע .םינוש תעד

 ןוסיח שמשי עדיה .םוחת ותוא ביבס עדי רתויש המכ תונבל ונילע ,םיוסמ תעד םוחתב
 תויסולכוא תרשל ותרטמו ולא םימיב חתופמ הזכ ילכ ,הרקמ לכב .רתוי ףיקמו םילשמ

 אצמנש חלצומה טקפאה לל1 םג רתיה ןיב ךמתסמ ילכה חותיפ .םידימלת לש תונווגמ

 היגוס לש תיטקלאיד הכרעה ינפל היגוס יפלכ ןועיט תיינב לשו המגוד ןתמ לש בולישב

 טושפו חונ ,יטקרפ ילכ חתפל רשפא םיקדבנה ואצמש םייוקילה יסופיט ןויפא ךותמ .וז

 תוקחתהל הסנמה ילכ חתפל ןויסינ השענ רבעב ןכש ,תינויחו הבושח וז תורשפא .תיסחי
 םושייל השק הזכ ילכ ךא ,(Collins, 1977) סטרקוס לש יטקלאידה חוכיווה תונורקע רחא

 .תיפוסוליפה ותובכרומ לשב ךוניחה תכרעמב
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 אלא ,הלחמ תעשב תופורת תליטנ לע קרו ךא ןעשיהל הלוכי הניא תואירב ,םוכיסל

 הריציב הכורכה הקיטקרפ םג ךכ .תולחמ תעינמ לש תימוימוי הקיטקרפ לגסל םדאה לע

 תועפשההמ םדאה ןוסיחל בושח ביכרמ איה ןתניחבו תובר תויונשרפ לש תישפוח

 .עדימ יטירפ לש דוביעו הלבק תוולמה תונכוסמה

 תורוקמ

 תוליעפל םיטסקטב תוליעפמ :ארקנה תנבהל ארקנה תנבהמ .(2001) 'ב ,ץרוושו 'א ,רנסלג

 .45-11,2 ,טפירקס .םינוש םירשקהב ןועיט לש תיניירוא

 .118-95 ,27 ,ןושל תקלח .ןומיאב הרבעהו ארקנה תנבה .(ט"נשת)'א ,ןהכ

 טופישו םייטםיטטם םילוקיש :תיתרוקיב הבישח .(1996) 'ע ,יקסרבטו 'מ ,ןמרביל

 .החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת .יביטיאוטניא

 .חישה חותינ לש םייתרושקת־מייתרכה םיטביה :טסקטמ תועמשמ תקפה .(2000)'ש ,ןמלופ
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 א חפסנ

 הבישח קחשמ

 רחא ואלמו םינותנה רחא ובקע .הבישח קחשמב ףתתשהל םישקבתמ םתא הז קלחב

 .קחשמה תוארוה

 :םינותנה

 קוזיחל .לארשיב הליחת הנווכב םיחצורל תוומ שנועב ךמותש והשימ שיש חיננ .1
 :תרגסמב בותכה עטקה תא גיצמ אוה ותדמע

 ירקמב הדירי הלח ,הטלחהה רחאלו ,תוומ שנוע קוח לע טלחוה ןהבש תונידמ ןנשי
 .חצרה

 שמתשהל בוטש םינעוט תרגסמב בותכה עטקה לש הנושאר האירקבש םישנא םנשי .2

 טבמה ישנא" :ולא םישנאל ארקנ קחשמה ךרוצל .תוומ שנועב ךומתל ידכ וב

 ."ןושארה
 בותכה עטקה לש תפסונ האירקבש םישנא םנשי ,"ןושארה טבמה ישנא" תמועל .3

 .תוומ שנועב ךומתל ידכ וב שמתשהל בוט אלש םינעוט תרגסמב

 בוט אלש םינעוט םה םללגב ,םייוקיל תרגסמב בותכה עטקב םילגמ ולא םישנא

 .תוומ שנועב ךומתל ידכ וב שמתשהל

 ."דחאה טבמה ישנא" :ולא םישנאל ארקנ קחשמה ךרוצל

 :"רחאה טבמה ישנא"מ תויהל אוה קחשמב םכדיקפת

 :ךכ ךרוצל ."ןושארה טבמה" ישנא תנעט תא ףוקתל םכילע
 .תפסונ האירק תרגסמב בותכה עטקה תא וארק .1

 שנועב ךומתל ידכ וב שמתשהל בוט אל םללגבש םייוקילה תא עטקב תולגל וסנ .2

 .תוומ

 "ןושארה טבמה" ישנא תנעט תא ףוקתל ידכ תונעט לש רתוי בר דפסמ םושריש ימ
 .םיחוכיווב חצנל רתוי םילודג םייוכיס לעב אוה

This content downloaded from 132.70.66.13 on Thu, 04 Jun 2015 08:29:22 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ץרווש ךורבו רנסלג ןונמא 510

 • C ' V. f ידכ עטקב שמתשהל בוט
 עטקב שמתשהל ביט אל ן I תוומ שנועב דימתל

 .תוומ שנועב דימתל ידכ 1(^

 טבמה ישנא
 ]■> ןושארה

 טבמה ישנא
 רחאה

 :םיפתתשמל הרזע

 שנועב ךומתל ידכ תרגסמב בותכה עטקב שמתשהל בוטש שמשכ רורב הז םאה ובשח

 המ תא סייגל וסנ "רחאה טבמה ישנא"כ ,םתא .("ןושארה טבמה ישנא" ירבדכ) תוומ

 .תונוש תורוצב "ןושארה טבמה ישנא" תא ףוקתל ידכ םיעדוי םתאש

 ."ןושארה טבמה ישנא" תא ףוקתל ידכ רשפאה לככ תובר תונעט ומשר הטמלש תורושב
 יכ תוומ שנועב רומתל ידכ עטקב שמתשהל בוט אלש ת/בשוח ינא

 תוארוהו םינותנה דחא ובקע .קחשמ ותואב קחשלו ךישמהל םישקבתמ םתא ,תעכ

 .קחשמה

 :םינותנה

 .לארשיב הליחת הנווכב םיחצורל תוומ שנועל דגנתמש והשימ שיש חיננ תעכ .1

 :תרגסמב בותכה עטקה תא גיצמ אוה ותדמע קוזיחל
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 רפסמ רחאלו הליחת הנווכב חצרב םדא לש ותמשא תא עבק טפשמ תיבש םירקמ ויה

 .םדא ותוא לש ותמשאב ישממ קפס וליטהש תושדח תודבוע ואצמנ םינש

 שמתשהל בוטש םינעוט תרגסמב בותכה עטקה לש הנושאר האירקבש םישנא םנשי .2

 הנושאר האירק עטקה תא םיארוקש ולא םישנא ,רוכזכ .תוומ שנועל דגנתהל ידכ וב

 .ןושארה טבמה ישנא :םיארקנ
 בותכה עטקה לש תפסונ האירקבש םישנא םנשי ,"ןושארה טבמה ישנא" תמועל .3

 .תוומ שנועל דגנתהל ידכ עטקב שמתשהל בוט אלש םינעוט תרגסמב

 בוט אלש םינעוט םה םללגב ,םייוקיל תרגסמב בותכה עטקב םילגמ ולא םישנא ,רוכזכ

 .תוומ שנועל דגנתהל ידכ וב שמתשהל

 ."רחאה טבמה ישנא" :םיארקנ תפסונ האירק עטקה תא םיארוקש ולא םישנא ,רוכזכ

 "רחאה טבמה ישנא"מ תויהל קחשמב םכדיקפת

 לעב אוה "ןושארה טבמה" ישנא תנעט תא ףוקתל ידכ תונעט דתוי םושריש ימ

 .םיחוכיווב חצנל רתוי םילודג םייוכיס

 עטקב שמתשהל בוט אל ץ ידכ עטקב שמתשהל בוט
 .תוומ שנועל דגנתהל ידכ 1 תוומ שנועל דגנתהל

 טבמה ישנא
 ןושארה

 טבמה ישנא
 רחאה

 :םיפתתשמל הרזע

 שנועל דגנתהל ידכ תרגסמב בותכה עטקב שמתשהל בוטש שמשכ רורב הז םאה ובשח

 המ תא סייגל וסנ ,"רחאה טבמה ישנא"כ ,םתא .("ןושארה טבמה ישנא" ירבדכ) תוומ

 .תונוש תורוצב "ןושארה טבמה ישנא" תא ףוקתל ידכ םיעדוי םתאש

 טבמה ישנא" תנעט תא ףוקתל ידכ רשפאה לככ תובר תונעט ומשר ןלהל תורושב

 ."ןושארה
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 יכ תוומ שנועל דגנתהל ידב עטקב שמתשהל בוט אלש ת/בשוח ינא

 ב חפסנ

 רזע ףד

 :האבה הדמעב ךמות והשימ ,המגודל

 .העש ,/!־ל םיינויעה תועוצקמב דועישה ןמז תא דצקל םיכירצ רפסה יתב

 :תרגסמב בותכה עטקה תא גיצמ אוה ותדמע קוזיחל

 .רועיש לש העש י/־ רחאל זוכירה תא םידבאמ םיבר םידימלת

 .הדמעב ךומתל ידכ עטקב שמתשהל בוטש אצמנ ןושאר טבממ האירקב

 וב תולגלו דחא טבמ וב תתל ןתינ עטקה לש תפסונ האירק רחאל דציכ םיגדנ תעכ

 .הדמעב ךומתל ידכ עטקב שמתשהל בוט אל םללגבש םייוקיל

 :לשמל

 וזיאב ?םהל שי םיישק ולא ?םה המב ינב ?עטקב םיניוצמה "םידימלת"ה םה ימ לאשנ

 דואמ םיריעצ םידימלתב רבודמ תרגסמב בותכה עטקב המגודל םא ? םידמול םה ךרד

 אל הזכ הרקמב .רפסה תיב ידימלת ללכ לע םהלש ןורכיזה תלוכימ קיסהל רשפא יא

 .הדמעב ךומתל ידכ תרגסמב בותכה עטקב שמתשהל בוט

 תורמל לבא םידימלת הברהב רבודמ םא ?המכ ךותמ ?"םיבר םידימלת" הז המכ לאשנ

 ךומתל ידכ עטקב שמתשהל בוט אל זא ,םידימלתה ללכל סחיב טועימ םה הברה םהש

 .העש י/2 רחאל זוכירה תא םידבאמ אל םידימלתה בור יכ ,הדמעב
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 ןכתיי ?רועישה ןמז תא רצקל ךירצש הנקסמל ליבומ "זוכירה תא םידבאמ"ש הז םאה
 רשוכה תא ריבגהל ידכ ץורל ךירצש םיניכמ לבא טרופס ירועישב ץורל השקש ומכש

 ידכ רועישה תא ךישמהל ךירצ זכרתהל םידימלתל השקש תודמל םג ךכ ,ינפוגה

 .הדמעב ךומתל ידכ עטקב שמתשהל בוט אל הזכ הרקמב .זוכירה רשוכ תא ריבגהל

 ןורכיזה דוביא לש השגרה לע חוודמש רקסב קד רבודמ ילוא ? םינותנה ופסאנ ךיא
 ךומתל ידכ עטקב שמתשהל בוט אל הזכ הרקמב .לעופכ ןורכיזה דוביא לע אלו

 .הדמעב
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