
 תויללכה הארוהה תויוגהנתה לש תובישחב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה :13 טסופ

 רדסב ךכ רחאו ,תוריהבב דחוימב ןייטצהל ךירצ םיטנדוטסה יניעב ןייטצמ הרומ תויהל ידכש וניאר 12 טסופב
 .תיבויח התיכ תריווא תריציבו רועישה ןוגראב ,רועישב ןיינע תריציב דרוי
 
 ׳םיכר׳ה תועוצקמה ידימלתלש םיפצמ ונא יביטיאוטניא ןפואב ?ולא תופדעהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה שי םאה

 םיטנדוטסה לש בר ףותיש תוללוכ םהב הארוהה תוטישש( דועו ךוניח ,תויונמא ,חורה יעדמב ומכ ]5 טסופ ואר[

 ידימלתל רשאמ תוחפ םיבושחכ ואצמיי ןוגראהו תוריהבה ,)תויתצובק תומישמבו םינוידב ומכ רועישה ךלהמב

 תטישב םירבעומ םהבש םירועישה תיברמש ,המודכו הלכלכ ,הסדנה ,םיקיודמ םיעדמ ומכ ׳םישק׳ה תועוצקמה

 .האצרהה

 הסדנה :)ביבא לת תטיסרבינואב( תוטלוקפ יתש לע ׳םירובש׳ םהשכ ,12 טסופ לש רויאה ינותנ תא גיצמ ןלהלש רויאה

 ידימלת לש תופדעהה תא םיגציימ הסדנה ידימלת ,)5 טסופ( ןלגיב לש לדומה יפל .דיחי רטסמס רובע ,חורה יעדמו

 .׳םיכר׳ה תועוצקמה לש ולא תא ,חורה יעדמ ידימלתו ׳םישק׳ה תועוצקמה

 

 ,ןולאשב הארוהה יטירפ תעבש ןיבל )ילבולגה טירפה( הצרמה לש תיללכ הכרעה ןיב תויצלרוק :רויא

 )םינולאש יפלא תורשע סיסב לע(  ט"סשת ׳ב רטסמס ,ביבא לת ׳בינואב חורה יעדמלו הסדנהל תוטלוקפב

 ?רויאהמ דומלל ןתינ המ

 םע רתוי תוכומנ תויצלרוקב םיאצמנ ׳םירועישב ןיינע׳ל טרפ םיטירפה לכ ,םיכרה תועוצקמה ידימלת לצא .1

 – הארוהב הצרמה לש תויללכה תויוגהנתהה :הנקסמ .םישקה תועוצקמה ידימלת לצא רשאמ ילבולגה טירפה



 םימוחתה ידימלתל רשאמ רתוי םישקה םימוחתה ידימלתל תובושח - הארוהה תוליעי תא תוגציימה ולא

 ידימלתל רשאמ םישקה םימוחתה ידימלתל רתוי םיבושח הארוהה תוליעיו תוכיא ,תורחא םילימב .םיכרה

  .םיכרה םימוחתה

 ,רועישה ןוגרא ,תוריהב :תויוגהנתהה שולש יבגל דחוימב םילודג םימוחתה ינש ןיב תויצלרוקב םירעפה .2

 רשאמ םישקה תועוצקמה ידימלתל רתוי הברה תובושח ולא תויוגהנתה .תולאשל הצרמה לש תויבויח תובוגתו

  .םיכרה

 לכמ לודג שרפהבו ,םישקה תועוצקמה ידימלתל רתויב הבושחה הארוהה תוגהנתה איה הארוהה תוריהב .3

 יאנת איה ההובג המרב תוריהב ,ולא תועוצקמב הארוהב ןייטצהל ידכ ןכל .בוטה הרומה לש תרחא הנוכת

 .יחרכה

 תועוצקמה ידימלתל רתויב הבושחה הארוהה תוגהנתה איה - בשקהו זוכירה תקוזחת – רועישב ןינע תריצי .4

 תריצי ,ולא תועוצקמב הארוהב ןייטצהל ידכ ןכל .בוטה הרומה לש תרחא הנוכת לכמ לודג שרפהבו ,םיכרה

 .יחרכה יאנת איה ההובג המרב רועישב ןיינע

 תויללכה הארוהה תויוגהנתהל תסחוימה תובישחב םינושה ןכותה ימוחת ןיב יתועמשמ לדבה ןיא ,יללכ ןפואב .5

 םיטנדוטסה :התייה ותנקסמש 11 טסופב גצומה רחא רקחמב םג האצמנ וז הנקסמ .ןהלש תויופידעה ירדסבו

 ,רגתא ,ןיינע( הארוהה תוכיא רשאכ ,הארוההמ ןוצר יעבש םה רמולכ ,ותארוה לע הובג הצרמה תא םיגרדמ

 םימוחתה ןה – םינווגמ ןכות ימוחתמ תוטלוקפל ןוכנ הזו ,םהיניעב תובוט הצרמה תשיגו )ןוגראו תוריהב

 Murray and י״ע איה רקחמ סיסב לע תפסונ הכימת .חורה יעדמ ומכ םיכרה ןהו הסדנה ומכ םישקה

(1995) Renaud.  

  םיוסמ ימדקא דסומב הארוהה רקס רובע רבחל ךרוצ ןיאש ךכב תויטקרפ תוכלשה שי ןורחאה אצממל .6

 תויוגהנתה ןתוא תמישר םע דיחא ןולאשב שמתשהל ןתינ אלא םינושה ןכותה ימוחת רובע םינוש םינולאש

 .הארוה

 

 :םוכיסל

 :הבוט היהת הארוההש םיכרה תועוצקמה ידימלתל רשאמ רתוי הברה בושח םישקה תועוצקמה ידימלתל -

 יחרכה יאנת איה תוריהב .םידימלתל הצרמה ןיב תובוט תויצקארטניא הנייהתשו םיריהב ,םינגרואמ ויהי םירועישהש

 .הבוט הארוהל

 ויהי םירועישהש ,םישקה תועוצקמה ידימלתל רשאמ רתוי ,דחוימב בושח םיכרה תועוצקמה ידימלתל -

 .הבוט הארוהל יחרכה יאנת איה רועישב ןיינע תריצי .בשקו זוכיר קזחתי הצרמהשו םיקתרמו םיניינעמ

  Feldman (1976) לשמל ,םירחא םירקחמב ןיכומית שי ולא םיאצממל
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