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  – תושיכר – םיגוזימ – תויופתוש תמקה
 'א םוי ,םידקמה בשומב האצרה  - ןובשח תייאר ידרשמ ןיב םירוביחב היגרניס תריציב החלצה

1630-1830 
 

 

 

 תורבח םע םיגוזימ לש הרדסב התוול ,ץראב ןובשחה תייאר קושל םיילאבולגה םיקנעה תסינכ   :ריצקת

 םע .תויקסע תויונמדזהל ךרדה תא וללס הלא םייוניש .קושה הנבמ תא התנישו ,תוימוקמ  ןובשח תיאר

 לע ,םיגוזימ וא/ו ,תויופתוש תמקה יכילהתב ,שגדה ןתינ ,ןובשח יאור ידרשמב אקוודש הארנ ,תאז

 םיפסונ םיטביה לע תוחפו ,ילכלכהו )ףתוש לכ לש דיקפתה תרדגה ,תופתושה הזוח( יטפשמה טביהה

 םה םיטקילפנוקה םיגוזימה םלועב .םיטקילפנוק לש ןוכנ לוהינ המגודל .גוזימה תחלצהל םיינויחה

  .תווצה קורפל האיבמ ףא וא ףסומה ךרעה תריצי תא תרשפאמ הניא רשא המצועב

 תודיחי ןיב המילה רסוחו תונושמ םיעבונ טרפב םייטגרניסו ללכב םייתוכיא םירוביח תריציב םיישק

  .םדא ינבו תילוהינ תוברת ,םיכילהת ,תוינוגרא

 חתופ )FORMS OF INTERACTIONS 7 ( םייתוכיא םירוביחל םיסופדה 7 לדומו היגרניסה תסיפת

 לעו תולובג לע םיתתשומ םיבוט םירוביח ,לדומה יפ לע .הלא םיישק לע דובעלו ןחבאל תנמ לע

  .תרושקת לש םיסופד השולשלו תולובג יסופד השולשל סחייתמ לדומה .תרושקת

 לע שגדב ,םישכרנ /םיגזוממה םידרשמה ןיב םירוביחה לש ןוכנ לוהינ חיטבמ היגרניסה תסיפת םושיי

 ,םיצמאמ ןורכנס חטבומ ךכב .הביבסהו תוחוקלה ,םידבועה ,םיפתושה ןיב םישרדנה הלועפה יפותיש

  .תויחוורו תוקופתה רופיש ,תויולעב ןוכסיח ,ףתוש לכ לש תונורתיה יוצימ

 טרפב גוזימ יכילהתו ללכב הרומתו יוניש תופוקתב תינוגרא החימצ

 ןוגראה בצמו תימאנידה תיקסעה תואיצמה  ןהב תויצאוטיסב םמצע םיאצומ תורבחהו םינוגראה בטימ

 הרבח םע רוביחב ,תויופתוש תמקהב :ןוגכ תונוש םיכרדב אטבתמ הזכ יוניש .יתוהמ יוניש םישרוד

  לכל ףתושמה   .'דכו הלהנהה בכרהב ,היגטרטסאב ,הרבחה הנבמב ,הרבחה ידעיב יוניש ;תרחא

 ןוגראל הנטק אל הזוזתו הרומת לש הפוקתב רבודמה  . י ו נ י ש ה  אוה וזכ הפוקת  םירבועה םינוגראה

  .תרחא ךרדל רבועו תמיוסמ ךרדב להנתהל היה ליגרש

 ןובשחה תייאר קושל םיילאבולגה םיקנעה תסינכ .הנוש וניא ןובשחה תיאר תורבח קוש ,וז הניחבמ

 םייוניש .קושה הנבמ תא התנישו ,תוימוקמ  ןובשח תיאר תורבח םע םיגוזימ לש הרדסב התוול ,ץראב

 .קושב םדמעמ תא רפשל םייושע תושיכר /םיגוזימ יכ הרכהל םינטקו םיינוניב םידרשמ םג םיאיבמ הלא

  .'וכו ינוגרא הנבמ ,היגולונכט ,םיכילהת ,ןוה ,םישנא ,תורבח ןיב םייטגרניס םירוביח תריצי בייחמ הז יוניש

 :ןובשח תיאר ידרשמ ןיב םיגוזימל תוביס

 תורבחל הנעמ תתל םישרדנה םילודג םידרשמל רקיעב םיאתמ – תילאבולג הרבחל רוביח •

 .ץראב תורז תורבחלו תוילארשי תוילאבולג

 םידרשמ לש תויוחמתה סיסב לע ,חוקלל םיתוריש לש רתוי המלש הירטמ ןתמ – םימילשמ תונורתפ •

 .םינוש

 .ףיצרו ןימז תוריש תתלו םילודג תוחוקל לבקל תלוכי •
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 .תויולעב ןוכסח •

 
 

  טרפב תושיכר/גוזימו ללכב יוניש לש החלצהל םייזכרמ םימרוג

 
 ייוניש ,םיגוזימ ,תויופתוש תמקה ןוגכ תינוגרא תורומתב תורבחל ץועייב רבצנש ןויסינ  ןוחבל ונאובב

 תואצותל ךשמהב ומוגרתו יונישה תחלצה לע תיתועמשמ םיעיפשמה  םירטמרפ המכב ונלקתנ הלהנה

  .םהמ קלח הנמנ ןלהל .תויקסע

 
 יא/םתמלשה תדימו( הרבחב םימרוגה  לכל ויתויועמשמו תוריהב תדימ - גוזימהמ גישהל םיפצמ המ •

 .)ותא םתמלשה

 .גוזימה ךלהמב ןתוא רמשלו תוקלחמהו  םינוגראהמ דחא לכ לש תויעבט תומצוע תוהזל ונתלוכי •

 הנבמ ,םידעי ןיב בוליש( וגזומש םיקיתוו  םיילאנויצקנופו םיינוגרא םינבמב שדח לוהינ  בלשל תלוכי •

 .)הדובע יכילהתו

 ידוחייה תרימש ךות  – ודחאתהש םיפוגה ןיב הדובע יכילהתו תוטיש ,תוקלחמ תוליפכ עונמל תלוכי •

  .ץוחנהו

 .דחא יתמצוע ףוגל תונושה תוינוגראה תויוברתה גוזימב ונתעקשהו ונתלוכי •

 תוינוגראה םהיתויוברתו תוגזוממה תורבחה ידבוע םע התוינידמו  השדחה הלהנהה תא גזמל ונתלוכי •

 .תונושה

    .לע תמרב םיתואנ הטילשו הרקב בושמ ,לוהינ תלוכי תגשה •

 .םישדחה םידעיל תבלושמה הרבחה ידבוע לכ תא םותרל ונתלוכי תדימ •

 
 תויוברת  גוזימבש תויעבל תונרע רסוח בקע תיתועמשמ םיעגפנ גוזימ יכילהת יכ רבתסמ לעופב

 .תונוש תוילוהינו תוינוגרא

 "רכומ םלוע" לע םירתוומ םיריכשה .תואמצע לש הדימ לע םירתוומ םיפתושה  .רותיוו איה תופתוש

 רתוי לודג םלשה" םא קר תועמשמ שי הז רותיוול .םהילע םייאל הלולעה תואדוו יא ךותל םיסנכנו

 אוהש הממ רתוי לבקמ אוהש שיגרמ ףתוש לכ אבו ,היגרניס הרצונ םא קר – רמולכ ."ויביכר כ"הסמ

 .םיחמומ תורבח לש תושיכרו םיגוזימ ,תויופתוש תמקהב תאז רוכזיל שי .וילע רתוומ

 

 

 

 F 7 לדומ – היגרניסה תסיפת

 

 הרבחל התמורת המו היגרניס יהמ
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 רצוי יטגרניס גוזימ /תופתוש  .ותוא םינובה םיביכרה כ"הסמ לודג םלשה וב בצמכ תרדגומ היגרניס •

 לש תוסנכהה כ"הסמ רתוי םיהובג )קוש חתנ ,םיחוור ,תוסנכה( ףתושמה דרשמה תוקופת וב בצמ

 .גוזימה ינפל םידרשמה

 :לע תססובמ היגרניס •

o דרשמ לכ תומצוע לש יבטימ לוצינ. 

o םידרשמה ןיב רוביחה תוכיא. 

o לדוגה הנקמש ןוכסיח. 

 

 תאז .הלא םיישק לע דובעלו ןחבאל תנמ לע חתופ ןילמוג יסחי לש םיסופדה 7 לדומו היגרניסה תסיפת

 םיבלשמה םיימוחת-בר םיצועיי םילכו הדובע לדומ גוזימו יוניש תפוקתב תורבחל האיבמ  איהש ךות

  .םייקסעה םהידעיל תילוהינהו תינבמה םתוכרעיה תא םיאתהל תרשפאמו תיתכרעמ השיג

 תרשפאמ )תונושה( תולובגה תרדגה .תרושקת לעו תולובג לע םיתתשומ םיבוט םירוביח ,לדומה יפ לע

 תויוכמסהו וילע תלטומה תוירחאה ,עצבל וילעש תולטמה ,ונממ תויפיצה םע חונ שיגרהל דבוע לכל

 "תואסיכה ןיב ולפי" םיבר םימוחת .תויפיצ םואת לע הבר היגרנא זבזובת םירורב תולובג רדעהב .ול שיש

 .םירוביחה םצע תא תרשפאמ תרושקתה .תובר תויוליפכ ויהי דגנמו

 לוכי ,םיכילהת ינש ןיב וא ,ףתושמ ךילהת עצבל תושרדנה תודיחי יתש ןיב ןילמוג יסחיב ישוק לכ

 וא ;ומצע הדובעה ךילהת יבגל תוריהב רסוחמ וא ;דיקפת תקולח לש הרורב אל הרדגהמ וא םרגיהל

 לע דובעלו תולובגה תא ריהבהלו דדחל ןתינ ,ישוקה ידקומ ןויפא רחאל .םיישיאניבו םיישיא םיטביהמ

  .ךילהתב היגרניסל עיגהל לכונש תנמ לע רוביחה תוכיא

 ךא ,הדובע ירשק םהיניב ןיאש ןוגראב תודיחי וא םיתווצ ןיב םייקתהל לוכי הז בצמ - רוביח ןיא - קתנ .1

 .םהיניב רשקב ךרוצ שיש םיתווצ ןיב וא הדובע תווצ ךותב םייקתיש בוט אל

 .תווצ תדובעל םיאתמ וניא אוה םג רשא ,"הטמל הלעמלמ" ,יכראריה רשק – ירטיס דח רשק .2

 .םיווש ןיב תידדה תולת לש יקפוא רשק – ירטיס וד רשק .3

 .דואמ ההובג המצועב םיווש ןיב רשק – הקשה .4

 תא אטבמ הז רשק .שדח והשמ רוציל הפיפחה רוזאב םיחילצמה ,םיוושו םינוש ןיב רשק – היגרניס .5

 המצועב רשק לעו םירורב יכ םא םישימג תולובג לע תססובמ הפיפח .תווצה תדובעב םזיגרניסה

 םג ךא ,וירוה ינשל ןוימד שי השדחה הריציב .הזמ הז םינושה םירוה ידי לע רצונ םדא .דואמ הבר

  .ול םיידוחייו םישדח םינייפאמ

 תוכיאב לופיטה ינפל תולובגה תרדגה תא רפשל שי .םירדגומ םניא תולובגה וב בצמ – שוטשט .6

 .תרושקתה

 ינש ךכב .רחא תווצ רבח דיקפתל "שלופ" תווצה ירבחמ דחא ,םירורב תולובגהש תורמל  - השילפ .7

 .םדיקפת תא םיעצבמ םניא תווצה ירבח
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   ןילמוג יסחי לש םיסופדה 7

 

 

 השילפ

 ©ישי ןב ימר 'רדל תורומש תויוכזה לכ 
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 םיפתושהמ דחא לכ רשאו ,תונשדח לש טנמלא הב שיש תפתושמ הקופת לש הגשה תרשפאמ היגרניס

 םישנאה וא ךילהתה ,הנבמה לש( םילשכ םה )השילפו שוטשיט( םיסופד ינש .דבל הגישהל לוכי אל

 יסחיב ישוק לכ .תויוצרה תוקופתה לש תילאמיטפוא הגשה םיענומ םה ןכש ,םהב לפטל שיו )םמצע

 אל הרדגהמ םרגיהל לוכי ,םיכילהת ינש ןיב וא ,ףתושמ ךילהת עצבל תושרדנה תודיחי יתש ןיב ןילמוג

 םיישיא םיטביהמ וא ;ומצע הדובעה ךילהת יבגל תוריהב רסוחמ וא ;דיקפת תקולח לש הרורב

 - תרושקתה יסופד לע דובעלו תולובגה תא ריהבהלו דדחל ןתינ ,ישוקה ידקומ ןויפא רחאל .םיישיאניבו

  .ךילהתב היגרניסל עיגהל לכונש תנמ לע רוביחה תוכיא

 
 

 .)תונוש(  תולובג .א

 .סוטטס ינמיס – היכראריה .דיקפת •

 'וכו תותומע ,םינפ תרוקיב ,יווש תכרעה ,יוסימ תוחמתה •

 .תוברת .תוירחא •

 .הירוטירט – םייסיפ תולובג .תויוכמס •

  .תונוכת •

 םישטשוטמ ,םישימג ,םישקונ – תולובגה יגוס

 .)היצרגטניא( לוליכ - תרושקת .ב

 שיא ןיב וא ,עוצקמ שיאל ל"כנמ ןיב בוליש המגודל – תרושקת ינפל םיאב תולובג

 .םירושיכה לש ילאמיטפוא לוצינ החיטבמ תולובגה תרימש .עוצקמ שיאל קוויש

 
 היגרניס רוציל יאדכ יתמ
 

 ."שדח והשמ" תריצי   •

 .היגרניס   •

 .םלשה תא ןיא דחא ףאל - קלח שי דחא לכל   •

 .לוחכה וא םודאה ןובשח לע אל    •

 ."ךותיהה רוכ" אל הז    •

 
 "היגרניס"ב חילצהל ךיא
 

 .היגרניס י"ע קר הגשהל ןתינש ךרוצ •

 .)רבדל עגושמ( תוביוחמ •

     המצועב לדבהה תשגדה תא רעזמל שי ןויווש רדעהב .םיגזוממה םינוגראה ןיב תומצועב ןויווש •

 .גוזימל םיפתושה דחא לש תולטבתהל איבהל לולע רשא
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 .םיחונ ,םימכסומ ,בטיה םירדגומ  :)לוחכו םודא( תולובג •

 .תיראניל אל היכראריה •

 .תווצ חותיפ •

 .לומגית •

 .םיילוהינ םירושיכ •

 .הכרדה •

 
 היגרניסה ריחמ
 

 .ןמז •

 .וילא םיליגר אל םידבועש גוסמ הלועפ ףותיש בייחמ •

 :ןוגכ תולאש הלעמ •

 .חוכ •

 .הדיחיל תונמאנ לומ ןוגראל תונמאנ •

 םישלופ עודמ
 

 .המצע תא המישגמש האובנ – ודיקפתב חילצמ וניא רשא )שדח( להנמ •

 .תולובגה תרדגהמ ןוצר תועיבש רסוח •

 . )שוטשט( תולובגב ןוחטיב רסוח •

 .שלופ אוה וילא דיקפתהמ םדקתהש להנמ •

 
 םישטשוטמ תולובג שי עודמ
 

  .תולובגה ינייפאממ קלח םירסח •

  .םימייאמכ םיספתנ ףא וא ,ןוצר תועיבש וא המכסה םהיבגל ןיאש םייונישל ומרג הביבסב םייוניש •

   
 

 :םיאבה םיבלשה תא ללוכ היגרניסה תשיג יפ לע רופיש ךילהת

 
 :םיאבה םיבלשה תא ללוכ היגרניסה תשיג יפ לע רופיש ךילהת
 

  – רצייל םיצורש "לוגסה" /תשרדנה היגרניסה תרדגה  .1

 ןתינ םידרשמ ינש גוזימב המגודל .הלועפה ףותישמ םיפצמש יטגרניסה ףסומה ךרעה המ

 סחיב םיחוורב 70% -ו תוסנכהב 50% לש הילע :ןוגכ םייתנש לש ןמז חווטל םידעי רידגהל

 לש עצוממ תוהש ךשמב הילע ;50% לש דבועל תעצוממ הסנכהב הילע ; גוזימה ינפל םייקל

 םודיק קפוא רצי גוזימהש אוה ךכל ןויגיהה( םינש שולשל םייתנשמ הרבחב ריכש דבוע

 איה תשרדנה היגרניסה ,תויופתוש תמקהב ,תפסונ המגוד .)רתוי הבוט טרפב לופיט תלוכיו

 .תופתושה תמקה ינפל ול היהש שפוחה לע רתוול ןכומ ףתוש לכ ורובעב ףסומ ךרע ותוא
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 עיגהל םיפאוש וילא סוחייה בצמו םייקה בצמה תרדגה .2

 הצירטמ תרזעב עצבתמ יופימה .תינוגרא המר לכ לש תוירחאו תוכמס ימוחת לש יופימ .א

 יוצרו  יוצמ בצמל תסחייתמו הרבחה לש ידוחייה ןכותה םלוע יפ לע תינבנה תולאש לש

   .דחאכ

 ירשק יופימ .הביבסה ןיבל ןהמ תחא לכ ןיבו תונושה תומרה ןיב ןילמוגה ירשק יופימ .ב

 תוירחא תולובג ,תוירחאו תויוכמס ,דיקפת תרדגה( תולובגה יופימ לע ססבתמ ןילמוגה

  .םיילאמיטפואה תרושקתה יסופדו )'וכו םייפרגואיג

 .ןילמוגה ירשק לש )יוצרה בצמה( סוחייה בצמ תעיבק .ג

 חותיפ .יוצרה בצמה תגשהב דבוע /להנמ /ףתוש לכ לש תושלוחהו תומצועה תניחב .ד

 תודוקנו ,םינמז תוחול ,תוירחא ,תויוכמס ,םידיקפת תקולח תללוכה הדובע תינכות

  .הרקבל תויטירק

 יבגל וידחפו ויתודמע ,ותעד תא עיבהל הדובעה תינכותב קלח םיחקולהמ דחא לכ דודיע .ה

 .גוזימה

 

 יוניש יכילהת עוציב  .3

 עבקנש יפכ ,סוחייה בצמ לש דוסימו העמטה ,שומימל עיגהל הרטמב יוניש יכילהת תלעפה

 .ליעל ורקסנש םיטביהה השישל סחייתהב תאז .הדובעה תינכותב

 

  יונישה תעמטה .4

 ץעויה לע הז בלשב ,ינוציח ץועייב הרזענ הרבחהו הדימב .יונישה תוקופת לש דוסימו העמטה

 .יאמצע ןפואב יוצרה בצמה תקוזחתל הרבחה ידיב םילכ תתל

 

 ךילהתה תמלשהמ  תופוצמ תואצות

 
 :תואבה תואצותל האיבמ רופישה ךילהת תמלשה

 
 .הדובעה יכילהת תמירז לע הלקמ תוכמסו תוירחא ,דיקפת תורדגהב תומימע תעינמ .1

 תלוכיב הגרדמ תציפקל האיבמ עוציבה תודיחיב תויוכמס לש הבוט הינבה - תוחוקלל רתוי בוט רשק .2

 .תוחוקלה ןווגמ יכרצב שימגו ריהמ לופיטל הרבחה

 רשפאמ ,ודיקפתב דחא לכ תודקמתהו ,ףתוש לכ לש דיקפתהו תומצועה ,תוחמתהה דודיח – תוליעי .3

 ועיגה אל”ש םיאשונ תבוטל םיבאשמ הנפמו  םיתוחפ )ןמזו היגרנא רקיעבו( םיבאשמב ועוציב

  .”םהילא

 .תוקופתה רופיש .4

 תוחמתה ךותו תויוכמס רוזיבב דקפתל ןוגראה לש ורשוכב רופיש  )היצאיצנרפיד(- לודיבו רוזיב .5

 .םינוש םיתורישבו םירצומב
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 וא הנבה רסוחמ םיעבונה םיטקילפנוק םוצמצ  -  רתוי תויניינעו תומיענ הריוואו תילוהינ תוברת .6

 ןפואב וראשנש םיטקילפנוקה לוהינ  .'וכו תויוכמסה ,דיקפתה תלוכת לש תיעטומ  הרדגהמ

 .םיילילשה םהיטביה תא םמצמציש

 םירשפאמ  הלא .ינוציחהו ימינפה ונוזיא תא דבאל ילבמ תונתשהל דציכ תויונמוימ שכור דרשמה .7

 .דיתעב יוניש יכילהת םע תיסחי תולקב דדומתהל ןוגראל

 

 


