
''דחיב''-ה תשוחת קוזיח
תוכיישה תשוחת תובישח



תוכיישו רשק

 .ךשמתמ וא ימעפ דח עוריאב רבודמ םא ןיב ,תודידב תשוחת חתפתהל הלולע ,ץחל םע תודדומתה לש םיבצמב

 םיבצמב ,תאז םע .םמצעב עוריא ותוא םע דדומתהל תוחוכ קיפסמ םהל שי יכ שוחל םילולע םישנא ,םינותמו םילק םיבצמב
 .םמצע לעו םהיתוחוכ לע תמייאמ בצמה םע תודדומתהה יכ שוחל םילולע םה ,רתוי םייתמצע םיבצמב וא םיכשמתמ

 תלוכיו ןוחטב תשוחתב םיאלמתמ ונא ,ךרדה ךרואל ונב ךמותו ונתוא הוולמש ימ שי יכ םישח ונא רשאכ ,הלאכ םיבצמב
  .תודדומתה

 תשוחת תא קזחל בושח )ונתאמ דחא לכ לשו( ונידלי לש תוחוכה תא קזחלו תודידבה תשוחת םע דדומתהל תנמ לע ,ןכל
.םירבחו הליהק ,םיכנחמ ,םירוהל- תונוש תוכרעמל םידליה לש תוכיישהו תודחאה



דלי– הרוה רשקב תוכייש
רפסמבשמתשהלןתינ,םיחותמםינמזבהזיתועמשמרשקקזחלידכ.םירוההםנהרתויבתויעבטהותוינושארהתויתועמשמהתויומדה,םידליהרובע
.ונילעךומסללוכיאוהשונוחטיבסוסיבוונילאדליהלשרוביחהתשוחתתמצעהאוהםהבףתושמהרשאכ,םיצורע
וארצקקחרממ,דדועמובהוא,חטוברובידןוטםג.םיידיתניתנואקוביח,בהואוםחטבמ,תיזיפונידליתברקבונתויהםצע–ילולימאלץורע•

.הברקותוכיישתשוחתריבעהלםילוכי,ךורא
–ילולימץורע•

.''דחיבהזתארובענ'',''דבלאלה/תא,הגאדלא'',''ךתאינא''ןוגכ,רשקלשילולימרסמ•
.''...ונילאונפהלאשלכב''םידלילהרימאועדימןתמ•
.עייסלםילוכי)''...שכךכיתשגרהינאםגשרכוזינא''(תומודתוישיאתויווחבףותישףאו)''?שיגרמהתאךיא''(דליהםולשבתוניינעתה•
הווקתלשםירסמ•

דחיתוחוראתנכה,דחיבהדימל,טרסבהייפצ,חיש,קחשמןוגכדלילכםעינטרפןפואבםיפתושמתוליעפינמז–תישיאתופתושמתויוליעפ•
.רוביחלשןמזתווהלתולוכיתיבתודובעוליפאו
תיזיפהדירפהלערשגלוקוחרמרשקהתאקזחלןתינ,דודיביבצמןוגכ,םידליהםעתיזיפתויהלםילוכיונניאובבצמבםג–קוחרמהבריק•

.ורזחתשדעןמזהרחאבקעמבעויסו,םמולשבתוניינעתה,םיימויםירסמתועצמאב



החפשמל תוכייש

:ךרד תאז תושעל ןתינ יתחפשמה רשקהב .דחיב םידדומתמש השוחת הקינעמ הצובקל תוכייש תשוחת

 הדימל טקיורפ ןונכת ,יתחפשמ קחשמל שארמ עובק ןמז תעיבק ,תויתחפשמ תוחורא םויק ,ףתושמ ימוי ןונכת ,תופתושמ תורטמ תעיבק
חספל תונכהה ןכו תופטושה תיבה תולטמב םידליה ףותיש ,םלוכל תפתושמ

 םכל השוע המ'':''החפשמכ ונל'' רזוע המ- דוחל וא דחיב םתוא לואשל ןתינ .ללכה תבוטל הבישחב ףתתשהל םידליה תא ןימזהל ץלמומ
  .''?דחיב ונאש הזה ןמזב בוט
  .החפשמה ללכל רוביחה תשוחת קזחל תנמ לע ''ונחנא'' ןושלב רבדל ץלמומ

 ,אתבס/אבסל םיעובק םינופלט .הבריק שח אוה ןהילא תבחרומה החפשמב תופסונ תויומדל וזה הפוקתב דליה ירשק תא קזחל םג ןתינ
.ןוחטיבהו רוביחה תשוחת תא םיצעהל םילוכי ׳ודכו םידוד ינבו םידוד



ת/ךנחמל תוכייש

תתבשהםע,עגרבקתינהזהרשקה.ת/ךנחמהאיהוייחבתפסונתיתועמשמתומד,רפסתיבדימלתרובע

הלוכיוזהפוקתברשקלעהרימש.ןוחטבהתשוחתתאקזחלהלוכיךנחמהםערשקלעהרימשוםידומילה

.דועוםייתתיכהדימלירמוח,ואדיותוחיש,םינופלטךרדםייקתהל

ןהבםיכרדשופיחבוהרומהתונמזהלתונעיהבםידלילעייסלםילוכיםירוהוהלאכםירשקםימזויםיברםירומ

תונמדזהתונמזמהדימלהתולטמ,הלאםינמזבהרגשלעהרימשלשתובישחלרבעמ.רשקלערומשללכוי

.דליהרובעתיתועמשמתומדםעליעפרשקלעהרימשל



הליהקל תוכייש

 .תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהבש ןבומכ ,תוכיישה תשוחת תא קזחל ןתינ הילא תכרעמ הווהמ הליהקה םג

 וא/ו רעונה יזכר ,םיבושייה תוריכזמ ,הליהקה יזכר ךרד ,תיתליהק תובדנתהל תויונגראתה ןנשי הליהקלכב

 .וז הפוקתב הליהקה ןעמל היישעב םינוש םידיקפתב רעונ ינבו רתוי םילודג םידלי ףתשל ןתינ .רעונה תועונת

 .טרפה תאו ללכה תא תקזחמ ,תוכייש תשוחתל הליבומ תידדה תוברע



םירבחל תוכייש

 ,דליה ליגל םאתהב.וז הפוקתב םירבח םע רשק רשפאל םיכרד אוצמל ןתינ תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב
 לע הרימש ידכ ךות םהיניב היצקארטניא רשפאמש ןפואב ,םידליה תברקב וא םוקמב רגובמ תוחכונ תצלמומ
 .תויחנהל תמאתומ תוליעפל םתוא תוחנהל שי ,רתוי םילודג םידליהו הדימב .םימלוה םינכת
 .תויחנהה לע הדפקה ךות םישגפמ םייקל ןתינו הדימב קרו ךא– םיילטנורפ םישגפמ•
– ואדיו תוחיש /ןופלט תועצמאב רשק•
 ''רובש ןופלט'' ןוגכ ,ןופלטה ךרד םייתרבח םיקחשמ•

הרגשב םינכת תרשעהו תונויער תפלחה•
תריצילתונמדזהוז.בצמה תובקעב הדרח וא/ו הגאד םיעיבמה םירבח קוזיחו םירבחה םולשב תוניינעתה•

 .הרבחב םמוקמ תא אוצמל םישקתמש םידלי בוריקו םישדח םייתרבח םירשק


