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  #״ב

 ,םולש יאטיסרבינואה לגסהו םיטנדוטסה רוביצל

 הנורוקה ףיגנמ עבונה ישגרה סרטסה תתחפהל םיכרד

 ששחה .ונייח לע תונוש תוכלשה ולש הנורוקה סוריו םע םידדומתמ ,וכותב לארשיו ולוכ םלועה ,ולא םימיב
 .הגאד םיררועמ – עודי אלה דיתעה ינפמ ששחהו ונל םירקיה תואירבבו ונתואירבב העיגפה ינפמ
 

 .חתמה תיילעל תוביסה תא רידגנו דדובנש בושח ,סרטסה םע רשפאה לככ הבוט הרוצב דדומתהל תנמ לע
  .םייאמ לאיצנטופ תלעב היצאוטיסל טרפה לש תונכומ רוציל הדעונש הבוגת איה הדרחהש רוכזל ךירצ
 הלבקו הרכה ,ןכלו .תילמרונ הניאש תואיצמל תילמרונ הבוגת הניה וזכש הפוקתב הדרחה תיילעש ןאכמ
  .הליעומו תינויח הניה אלא ,הקיזמ הניאש קר אל ,םכתביבסב םישנאה לש הדרחהו ששחה לש
 בל תוקיפד ,ירירש חתמ( יגולויזיפה ןפב ,)דועו טקש יא ,ךודכד ,הדרח( ישגרה ןפב אטבתהל יושע ץחלה
    .)המודכו לובלב ,זוכירו בשק יישק( יביטינגוקה ןפבו )המודכו ןובאית רסוח ,תוצאומ
 

 ?הדרחה תעבונ הממ
 ףסונב .דיתעה לש הייפצהו העידיה ,הטילשה תשוחת דצב תיזיפ תונגומ לש תרזגנ הניה ןוחטיב תשוחת
 לע הרימשש ןאכמ .הדרח ררועל םילוכי םה הלאככו ,םייחה תופיצר לע םייאל םילולע םוריח יבצמ ,ךכל
 תואדו  רסוחו תופיצר רסוח  תחכונ הבש הביבס .רתויב עיגרמ םרוג תווהל הלוכי םייחה תרגשב תופיצר
  .הדרח תררועמ העבט יפ לע היהת
 

 :םיצילממ ונא ןוחטיבה תשוחת רומישו קוזיח ךרוצל
 םיעגמ םומינימל םצמצל ,הנייגיה לע רומשל ,תואירבה דרשמ תויחנהל עמשיהל - תיזיפ תונגומ .1

  .םיפתתשמ תובורמ תויוסנכתהב הייהשמ ענמיהלו םירתוימ
 תועשל תאז םוחתל וסנ ,ןכ ומכ .דבלב רדגומו ךמסומ עדימל םיפושח תויהל ולדתשה – עדימ .2

 ןניאש תועומשל הפישחמ וענמיה .רתוי אלו ,םויב שלש-םיימעפ דע שארמ םירדגומ ןמז יקרפלו
 .תוססובמ

 ,הדובעל םיכלוה םכניא םא םג .רתויב הבושח הניה תננכותמו העובק תימוימוי הרגש – הרגש .3
 .וב דומעל ולדתשהו םוי לכל ז״ול וננכת

 תא תונכסמ ןניאש תונהמ תויוליעפ י״ע חתמה תא גגופל םיכרד ואצמ – הנהמ תוליעפ .4
 םיטרסב הייפצ ,עבטב הכילה ,טרופס :ותוא הנהמה תוליעפה תא שי דחא לכל .םכתואירב
 .המודכו םיביבחת ,)תוצלמומ תוידמוק(

 .הדרחה לטנמ רתוי דבכ תודידבה לטנ םיתיעלו ,דבל הדרחה תא תאשל דיבכמו השק – הכימת .5
 תא דחיב תאשלו ,םהיתושגר לע עומשל ,תוששחב םתוא ףתשל ,םיבורק םישנא רתאל ץלמומ
 עייסמו סמועה לש רתוי הלק האישנ רשפאמ רומוה .רומוה םכלש חישב ובלש .ישגרה סמועה
  .ותגפהב

 
 ?תיעוצקמ הרזע תלבקל תונפל יאדכ תאז לכב יתמ
 תא םיריכמ םתא ,תאז םע דחי .ונתאמ םיברל תופתושמ יאדוובש הקוצמה תובוגת תא טורפב ונראת
 הרזעל תונפל בוט ןמז תויהל לוכי הז ,ישגרה סמועה תא תאשל השק יכ םישיגרמ םתא םא .בטיה םכמצע
  .ונתשגרה תא רכינ ןפואב רפשל תולוכי עוצקמ שיא םע ןופלט תחיש ,םימעפל .תיעוצקמ
 תולטמב ליעפ קלח תחקל תלוכיה תא תושבשמו , ימוימויה דוקפתב תועגופ ורכזוהש תובוגתה םא ,ףסונב
 סמוע ,הנישב הרומח העיגפ ,תואצרהב תבשל תלוכי רסוח ,לשמל( תיעוצקמ הרזעל תונפל יאדכ םוימויה
 .)המודכו תואיצמהמ וא םיבורק םישנאמ קותינ לש השוחת ,תודירטמו תורזוח תובשחמ לש
 

 םידבועלו םיטנדוטסל עויסל 9-16 תועשה ןיב ׳ה-׳א םימיב ינופלט וק םיליעפמ ,ץועייה יתורישב ,ונא
 :ליימל וא ,03-5318450 ןופלטל תונפל ןתינ .תורשה לש םיגולוכיספה תווצ י״ע

vinoam.Dar@biu.ac.ilA םכל עייסל חמשנ ונאו.  
  .ירשפאה םדקהב םכילא רוזחל לדתשנ ונאו העדוה ריאשהל ןתינ ,תורחאה תועשב

                     
 הכרבב             

 
                           ראד םעוניבא ר״ד

 ןמקר-לקניפ ש״ע טנדוטסל ץועייה יתוריש להנמ
 ןליא רב תטיסרבינוא                         


