
 הטשפהה תמר – רועישב הארוה תויוגהנתה :10 סמ טסופ

 םיטביהה לע רקחמהמ עודי המ - אוהש אבה טסופב גיצאש אשונה תנבהל םדק תשירד/סיסב וניה הזה טסופה אשונ
 .הבוט הארוה לש תויוגהנתהב םייזכרמה

 

 ...ךשמהה תא בטיה וניבתש ידכ ״תמאב״ וב וסנתתש יוצרש םכרובע רצק רגתא ןלהל ,םידבכנ םיארוק

 םושר ,תנווקמ הארוהב אל ,תיזיפ דומיל תתיכב הארוהב רבודמ( רועישב הארוה תויוגהנתה 10 לש המישר ןלהל
 :םכלש תומישמה יתש .)הבקנ ןושלל םג ןווכמ ךא רכז ןושלב

  ?הארוהב תואלממ ןהש היצקנופה תא אטביש םש ?ןלוכל דיחי םש תתל ולכות םאה.א

 הרטמה תגשהל הנוש תוליעפ תגציימ הצובק לכשכ ,תוצובק שלשל תויוגהנתהה 10 ןיימל וישכע ולכות םאה.ב
  ?הנושארה המישמב םתאצמש דיחיה םשב תאטובמה

 שמתשמ ;תוטודקנא רפסמ ;םיניינעמ םייוסינ ,תורופטמו תויגולנא ,תויטמרד תומגדהו תואמגוד גיצמ הצרמה .1
 .ומצע לע רפסמ ;םיישיא עדיו טבמ תדוקנ גיצמ ;רומוהב

 םינפה תקימימ ,םיידיה תועונת ,לוקה ךרד תרבעומה תיזיפ תובהלתהב שדח רמוח גיצמ הצרמה .2
 תונעטה יתשמ תחא לכ לע התיכה ינפב ןגהל םידימלת ינש רחובו םוחתב תיזכרמ היסרבורטנוק גיצמ הצרמה .3

 .תודגונמה
 לש תואצותה המ וא ,גיצמ אוה ותואש ךילהה ףוסב תורקל דמוע המ שחנל התיכב םיטנדוטסהמ שקבמ הצרמה .4

 .םיקסוע ובש םיוסמ רקחמ
 .תומישמ דוביע וא תויעב ןורתפ םשל תונטק תוצובקב רועישב דובעל םיטנדוטסה תא ןגראמ הצרמה .5
 יבשומל ביבסמ םג ,התיכה חטש לכב בבותסמ – התיכה ללחב ומוקמו ובצמ תא רועישה ךלהמב הנשמ הצרמה .6

 .םיטנדוטסה
 .רועישה ךלהמ לכב םיטנדוטסה םע ןיע עגמ לע רמוש הצרמה .7
 .דיתעב ךכ היהי וא ,םויכ םהל יטנוולר וא ימושיי ,בושח דמלמש אשונה עודמ םיטנדוטסל קמנמ הצרמה .8
 םידימלתה ראש ינפל רועישב וגיציש תומישמ םידחא םיטנדוטס לע ,רועישה ינפל ,שארמ ליטמ הצרמה .9

 ונתינש המישמ/היעב ןורתפ תגצה וא ,רועישה תליחתב םדוקה רועישה לש רמוחה םוכיס תגצה ומכ ,התיכב
 .המודכו ,יעדמ רמאמ לש םוכיס תגצה וא ,תיבה ירועישכ

  .המולעת לש םיבלש הגרדהב ףשוחכ ,חתמ רופיסכ ןכותה תא גיצמ הצרמה .10

 רוזחל וחכשת לא זא ,דחא דומע לש חוור ךכ םשל יתסנכה( ךסמה לע בותכש המ ךשמה תא םכמצעל וישכע וריתסה
 ...תומישמה יתש לע בישהל וסנו )...ךשמהל

  



 

 

 

 

  



 - רועישב ןיינע קזחתלו רוציל תודעוימ המישרב הארוהה תויוגהנתה רשע לכ :ליעלש רגתאה תומישמל  תובושת הנה
 הארוה תויוגהנתה״ :אוה ןלוכ תא ןייפאמש דיחי םש ,ךכיפל .וכלהמב םיטנדוטסה לש בשקהו זוכירה תא םדקל
 .״רועישב בשקו זוכיר תומדקמש״ וא  ,״רועישב ןיינע תומדקמש

 תא םדקמ הרומה הבש ךרדה/הטישה יפ לע ,״םייניב תויוגהנתה״ לש תוצובק שולשל תויוגהנתהה 10 תא קלחל ןתינ
  :רועישב ןיינעה

a. 10 ,8 ,1 סמ :גצומה ןכותה ךרד 
b. 7 ,6 ,2 :הרומה תוגהנתה ךרד 
c. 9 ,5 ,4 ,3 :םיטנדוטסה תלעפה ךרד 

 םודיק״ וא ״רועישב ןיינעה םודיק״ .תונושה הארוהה תויוגהנתה לש הטשפהה תומר ןיב רשקה תא שיחממ אבה הנבמה
 לבא תויטרקנוק רתוי ןה ,a,b,c תויוגהנתהה .רתויב תטשפומ/תיללכה הארוהה תוגהנתה איה ״רועישב בשקהו זוכירה
 תמרב ןהש רמול רשפא .)התיכב הארוה תוקינכטל/תויפיצפס תויוגהנתהל תויחנה תונתונ ןניא( תוטשפומו תויללכ ןיידע
 לש רתויב הכומנה המרב ,הארוה לש תוקינכט - תויפיצפס /תויטרקנוק תויוגהנתה ןה 10-1 וליאו ,הטשפה לש םייניב
  .הטשפה

 
 

 תויפיצפס תויוגהנתה לש תובר תורשע דוע םושרל ןתינ ,ליעל תוטרופמה תויפיצפסה תויוגהנתהה 10-ל ףסונב
  .םייניבה תויוגהנתה שולשמ תחא לכל םורתל תולוכיש
 לבוקמ ,לשמל ?רועישב ןיינע גישהל ידכ תויחרכה ןהש תויפיצפס תויוגהנתה וליא יא שי םאה - הבושח הלאש
 ,םיצרמנ תוריכמ שיא וא םיקסע שיא ומכ גהנתמש הז ,יביטמינאו םר לוק םע ,ימאנידה ,בהלתמה הרומהש בושחל
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בשקהו זוכירה םודיק
רועישב

:ךרד

תלעפה
:םידימלתה

תיביטינגוקו תיזיפ

תוגהנתה
הרומה

  ןכותה
גצומה



 ללכש םיטעמ אל םירומ יתיאר הטיסרבינואב םירועישב יתויפצתב םלואו .רועישב ןיינע תגשהל יזכרמה סופיטה אוה
 בר ןיינע םיררועמ לבא ,יזיפ ןפואב תובהלתה םיניגפמ אלו ךומנו טקש לוק םירבדמ םה אלא ךכ םיגהנתמ םניא ללכו
 לע יל עודי אל .תויפיצפסה תויוגהנתהה ללכל ןוכנ הז רבד .םיטנדוטסה תלעפה ךרד וא רועישה לש ןכותה תגצה ךרד
 ןיינע תריצי לע הובג םיגרודמש םיצרמה לכ ידי לע תמשוימכ רקחמב האצמנש תמיוסמ תחא תיפיצפס תוגהנתה
 .רועישב ןיינע תגשהל תיחרכה הארנכ איהש ,רמולכ ,רועישב
 תויוגהנתה ידי לע םתונייטצה תא םיגישמ רועישב בשקו זוכיר ,ןיינע תריציב םינייטצמה םירומ ,םוכיסל
 ידכ תיחרכה איהש תיפיצפס הארוה תוגהנתה םוש ןיא .אוה ונונגסו וכרדב דחא לכ ,תונוש תויפיצפס הארוה
 .רועישב ןיינע תריציב ןייטצהל
 
 יחרכה רועישב ןיינע גישהל ידכ םאה ,לשמל .םייניבה תמר – רתוי תטשפומה המרב תויוגהנתהה יבגל םג ןוכנ רבדה
 ןאכ םג ?רועישה ךלהמב םיטנדוטסה תא ליעפהל וא ?בשקו זוכיר ררועמ ןפואב גהנתהל וא ?ןיינעמ ןכות גיצהל
 שולשמ תחאב תוחפל םיבוט םניאש ףא לע רועישב םיררועמ םהש ןיינעב םינייטצמש םיצרמ שי – תילילש הבושתה
 בל תמושת קתרמש ןפואב רועישב םיגהנתמ םניאש וא ,תניינעמ הרוצב ןכותה תא םיגיצמ םניאש :םייניבה תוירוגטק
  .יזיפ וא יביטינגוק ןפואב םיטנדוטסה תא םיליעפמ םניאש וא ,זוכירו
 
 ,הארוה תקינכט( ךרד ןיאו תונווגמו תונוש םיכרדב רועישב בשקו זוכיר םירצוי םיניינעמ םיצרמ ,םכסנ םא
 .רועישב ןיינע תריצי תגשהל תיחרכה איהש הדיחי )םייניב תוגהנתה
 
 ?הארוהה ירקסל רשקה והמ
 תגשהב קסועש תוחפל דחא טירפ רקסה ןולאשב בלשל שי ,וירועישב ןיינע ררועמ הצרמה המכ דע קודבל םיצור םא
 םיטירפ לש( הכומנ הטשפה תמרב תויהל לוכי וניא הז טירפ ,הכ דע רומאה יפל .בשקהו זוכירה םודיקב - ןיינע
 תוקינכטב תאז םישוע םהירועישב ןיינע םיררועמש םירומ ,וניארש יפכ ןכש םייניבה תמרב אל םגו )םייפיצפס
 ךכ םשל תיחרכה איהש הדיחי תוגהנתה ןיאו תונוש םייניב תויוגהנתהב שומישבו ,תונוש תויפיצפס תויוגהנתהו
 הטשפהה תמרב תויהל ךירצ ןולאשב ללכייש טירפהש ,ןאכמ .רקסה ןולאשב טירפכ התוא לולכל ךירצ ןכלשו
 :המגודל ,רתויב ההובגה
 )הובג דעו ךומנמ ,גורידה םלוס אב ןאכו( ?רועישב ררועמ הצרמהש בשקהו זוכירה/ןיינעה תמר יהמ
 
 אבה עובשה לש טסופ תארקל םכרובע רגתא תמישמ
 הארוהל תויחרכה ןהש ,)רתויב ההובגה הטשפהה תמרב( תויללכה הארוהה תויוגהנתה םכתעדל ןהמ וחסנ אנא
 .)הז טסופב ונקסע הבש בשקהו זוכירה םודיק/ןיינע איה ןהמ תחא( ?תנייטצמ
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