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רלק רומיל :תאמ

 םיטלושה םיעבצה םה המ :יבייב דורו
?םידליה ירדחב
ו ?תינויגה הקולחב וא םלועב הקיתע יכה האשילקב רבודמ םאה - ןבל לוחכ רדחו תבל דורו רדח
העובקה תירדגמה הקולחה יפל ובצוע אלש םידלי ירדח םיארנ

שופיח

ופיש יכירדמהעיבצל םילכ זגראךמצעב תאז השעםינפ בוציע יכירדמתיבה תא םילעפתמש םירתסנה םירדחה :םיעלקה ירוחאמתואנדסה ץרא



ו ינווגב םהלש םידליה לש םירדחה תא עובצל איה םירוה לש תינושארהו תיעבטה הייטנה ,םידלי ירדח בוציעל רושקה לכב
גוסה תא קודבל ונאצי ?םירחא םיעבצל םדקתנ ואוב ,הללאיו יתאשילק הזש ודיגת ?יחרכהו שקבתמ הזש ודיגת .ןֵּבל תלכת
.הלאשה וז ,תרגסמה תא ץורפל וא ירדגמה וקב ראשיהל

 ?םידליה ירדחב דורו וא תלכת אקווד ךירצש רמא ימ
קיבדנ אל ,ודלונ התע הזש תוקוניתה לש הכרה םשפנ ןעמל לבא ,תונבל דעונ דורוו םינבל דעונ תלכתש קוח אל םנמוא הז
ח ונחנא תאז לכב יכ ,םמעשמ ןבל םע םתוא ריאשנ אל ינש דצמו ,םתוא ררועיש קעוז םודאב ריק עבצנ וא קומע לוגס טפט
.םהמ קלח ,תושעל המ ,םה תלכתהו דורווהש ,םיילטספהו םינידעה םינווגל תויורשפאה תומצמטצמ ךכ





תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב
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םימורופ

םיפסונ םימורופל

םיסינ לט :םוליצ ,סילדא ידע :בוציע

 ?ללכב התא ימ
וי ץצורתהל רמא ימ( וזכ הלחתה ודליל קינעהל הצרי אלש דחא הרוה ונל וארתו ,הוולשו עגור לש תונוכתל רשקתמ תלכתה
יקה ופלחתה ןמזה םע ?הלאכ תובגשנ תונוכת יפל ויאצאצ תא לדגל הצרי אל ימו ,תושיגרו ךור םע דחי הניתנו הבהא למסמ
בא ,'זב וא תנמש ,ןבל ומכ םיריהב עקר יעבצב רדח רמוא הזש - "עבצ לש תועיגנ םע" םירדחל םעפ לש םיאלמה םילוכתה
.םיקורי םע ערפתהל םמצעל ושרה םינבו ,םילוגסה תלקסל םג ושלג תונב .םהינווג לע לוחכבו דורווב – תועיגנ ןתוא

 ?םידליה רדחב דורוו תלכת לש םיירדגמ םיעבצ לע רומשל המל
קמ .10 ליג תא וצח אל םא דחוימב ,בושו בוש דורווב ורחבי תונב םירקמה בורב ?הריחבב םידליה תא ףתשל הייטנ םכל שי
יישלמ םתענמנ קר םתאו ,לוחכ וא דורו םש היה ללכ ךרדב ?רמצה עבוכ תאו הנושארה הכימשה ,ץצומה תא םירכוז .לוגסל
ה :עבצל ירדגמ ךוישב תמיוסמ הרימא םג שי .םתמרז טושפ אלא ,םתרחבש אל הז ."םינבה עבצ" תא םכתבלו "תונבה עבצ"
,יכ הרקת דעו לנאפמ תלכת וא דורווב רדחה תא אלמל םיבייח אל ,הזמ ץוח .הל ונבציעש רדחב הז תא תוארל רשפאו ,תב
.אלפנ ואריי םיעבצה ינש לש

רצ דליש הנימאמ ינא" .4 תב הדלי ,"החוקלה תשקב" התייה וזש םושמ תודורו תועיגנב רדח הבציע רטקד ילרוא תבצעמה
םיביבחתה לעו וילע םיבוהאה םיעבצה לע ותוא תלאשתמ ינא טפסנוקה תריחבב ןכלו" ,רטקד הריבסמ "ולש רדחה בוציעל
יב דורו - ורחבנש םינווגה תא .הילע בוהאה עבצה אוה דורוו ,תובבלו תוכיסנ לש רדח השקיב הדליה הזה הרקמב .םאתהב
נ הטימלו ןוראל .ץעה תפצר םע םיבלתשמש תיז קורי לש תועיגנ םהל יתפסוהו הקומו תנמש לש םיעבצב יתנדיע - היסקופ
."ןמז ךרואל טוהירה תא רמשל ידכ



ןיול ןועדג :םוליצ .רטקד ילרוא :בוציע .הקומו תנמש ,דורווב 4 תב הדליל תובבל רדח

:קהבומ ןפואב תבל וא ןבל ובצועש םירדח דוע



םיסינ לט םוליצ ,הנילוונוק ןויס :בוציע ,ןבל רדח



טקפ בדנ :םוליצ ,רבנע הלאירא :בוציע ,10 תב הדלי לש רדח

 ?םירחא םיעבצ םע ללותשהל ןכו דורווהו תלכתה תא חונזל המל
ופאה םע תצק וכח( 'זב ,קורי ,םותכ ,בוהצל ורבע ,םלוכ ומכ תויהל וא םרזה םע תוחשל ,רדעה םע תכלל הנווכ םכל ןיא םא
ררוגתמ תיבב דחא רדחב םא .ולש רדגמב דחא ףא םיעבקמ אל םתאו ,םגו םג םימיאתמש םיעבצ הלא .םינווג המכ ןיב ובלש
 םירגוב םירדח ושרדיו ולדגי םכלש םינטנטקה ,ושיגרתש ילב ללכב ,תודחא םינש ךות .הער אל היצפוא ללכב וז – םינימה



פסונ םיכרד שי ?הכיסנה לש התעגה תא וא ךיסנה לש ואוב תא טילבהל םיצור .הלאה םיעבצה ינש תא םיללוכ םניא יאדוול
םע םאתומ בוציע וא .תרחבנה תומדה יעבצל םאתהב םיעבקנ רדחה יעבצ זאו ,אשונ וא תומד יפל רדח בוציע ,לשמל .עבצמ
.תוכיסו תוזורחמ ןוילת דצל ץנצנמ םימולהי רילדנש םע רדח ךייש ימל בושחל העטי אל דחא ףא .םימילשמ

ש ךכב הליחתה ןווגה תריחב" :זיקרוט עבצב רדח 7 תב הדליל הבציעו ,"ךופה לע ךופה"ב הכלה ימענת ובנ תירונ תבצעמה
סה םע ונכשמה םשמ .ןוליו רופתל ידכ וב שמתשהל ונטלחהו" ,תבצעמה תרכזנ ,"תיבה תלעב לש גגה תיילעב םוסק לכלכת
היהתשכ םג הל םיאתי רדחהש בושחו ,תוכיסנ ירויצו םיצנצנ םע דורו בהאת דימת אל איהש הדליל יתרבסה .וזה תינועבצה
."ליבומ עבצכ זיקרוטב הרחב איהו ,םיקרקרי םינווגבו זיקרוטב תורגבתמ ירדח לש תויורשפא הל יתגצה





ינהכ לטיור :םוליצ .ימענת ובנ תירונ :בוציע .דיתעל הבשחמ םע תבל זיקרוט

 :תירדגמ הקולחב םיעבצ יפל ובצוע אלש םירדח דוע

םיסינ לט :םוליצ ,סילדא ידע :םינפ בוציע , תבל רדח



דור תיור :םוליצו בוציע ,12 תב הדלי לש רדח



רומ ןויס םוליצ ,רדק תימע :םינפ בוציע ,לעופה בהוא ןב לש רדח - לוחכ אל

:ל וגאדתש יאדכ תאז לכב ,סקסינוי לע אלא םיירדגמה םיעבצה לע תכלל אלש םתרחב םאו

.םידליה רדחב עגורו הוולש -



.םיינועבצ םיצפחו םיעוצעצ םג וב שיש וחכשת לא .רדחב המיענ אל השוחתל ומרגיש םישעור םיעבצב סימעהל אל -

.םיינועבצ םימילשמ םירזיבא תרזעב םייח ול ופיסוה .המ תדימב ךדכדמ םג לבא ידנרט םנמוא אוה רופא -

.םהלש תובהאהו םיביבחתה תועצמאב אטבל רשפאש ,הדליה וא דליה יפואל םיאתמש בוציע -

.תובוגתב ונתוא ופתש ?תרחא הלקס ללכב וא דורו-תלכת יעבצ ,םכלש הריחבה המ זא

:"ברק וד" רודמב דוע
?רתוימ וא בצועמ - ןבל תיב
?רתוימ וא בושח – הסיבכ רדח
?ףידע המ - םיקחשמ רדח ילב וא םע
?דגנ וא דעב :הנישה רדח ךותב היטבמא
?התוא םיכירצ תמאב םתא םאה :לכוא תניפ

בגהספדהשפחףתש




