
לארשיב ןונכתה םלוע םע תורכיהו ינוריע ןונכתל אובמ

ןושאר שגפמ– ינוריע ןונכת תוחמתה :דראומ



:יבחרמ עקר

135תולובגךותבםירגלארשיבםיברעהםיבשותהמ85%•
.םיבושיי

.בגנבםירכומיתלבםירפכבםירג6%•

.ןופצזוחמבםירג35%•

,םילשורי:״םיברועמ״םיבושיי8םימייקס״מלהתרדגהיפל•
.לילגהףונוהפיח,אחישרתתולעמ,דול,הלמר,ופי-ביבא-לת

ףלא50-מלודגםהיבשותרפסמשםיבושיי3קרםנשי•
.םיבשות

24-לףסונב,םיבושיי111ןכותבתוליכמתימוקמתושר79•
.תוירוזאתוצעומימוחתבםיאצמנשםיבושיי



:יבחרמ עקר

םורד זוחמהפיח זוחמןופצ זוחמ



:יבחרמ עקר

ףלא50-מלודגםהיבשותרפסמשםיבושייהתשולש•
תיברעההייסולכואהללכמ12%-כםיווהמםיבשות
.לארשיב

ףלא20ןיבענםייברעםיבושיי16לשםהיבשותרפסמ•
ללכמ53%-כהווהמהזחלפ.םיבשותףלא50-לםיבשות
.תיברעההייסולכואה

5דעו1תולוכשאבתואצמנתויברעתוימוקמתויושר96%•
.)םיימונוקא-ויצוסהס״מלהתולוכשאיפל(
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:יבחרמ עקר



:ןונכת תומגמו תורטמ ,תורדגה

?ןונכת והמ



:ןונכת תומגמו תורטמ ,תורדגה

?ןונכת והמ

?םיננכתמ ךיא?םיננכתמ המ?ןנכתמ ימ



?ןונכת והמ

,תיתרבחהלועפלשךרד...תיטילופהקיטקרפבקוסיע״•
םיכרעהדוסיברשא,תיזיפההביבסהתאבצעלהדיקפתש
)1999,רולייט(.״םייטתסאו,םייטילופ,םיירסומ

לשיגולואדיארישכמ...בחרמהלעהטילשלהמצועברילכ״•
)ןוי-ול(.״הנידמה



תורדגה )?ידמ( הברה ?ןונכת והמ

 הלועפל עדי ןיב רשק אוה ןונכת
)1977 ,ןמדירפו ןוסדה( תנגרואמ

 תויעב״ תריתפל הלועפ ךרד
)1973 ,רבווולטיר( ״תויזבנ

 ,ירומ( םיבאשמ תאצקהל ילכ
1978(

 ,יקסוודליו( דיתעב טולשל תלוכיה
1973(

 בחרמב ףתושמה ונמויק לוהינ
)2000 ,קוקרדנס(

 תינוריע תוליעי םדקל ץמאמ
)1916 ,דריפלומ(

 ,תיבוציע ,תיטקטיכרא תוליעפ
)2006 ,ילייה( תיטילופו תילכלכ

 רחש ןב( תוטלחה תלבק לש ךילהת
)1972 ,רוזמו

 ךילהתב ןוגראו רדס םודיקל הלועפ
)1916 ,סיאול( חותיפה



עדמכ ןונכת

 ןונכת
 ךילהתכ

 תלבק
תוטלחה

?תחא הרדגה שי םאה

יתרבח ןונכת

 ןונכת
 הלכלככ
תיטילופ

 ןונכת
יטמגרפ



:תוביטקפסרפ יתש

?םיננכתמ המ
האצות/ןכות/תוהמ

?םיננכתמ ךיא
ךילהכ ןונכתה



:תוביטקפסרפ יתש

?םיננכתמ המ
האצות/ןכות/תוהמ

?םיננכתמ ךיא
ךילהכ ןונכתה

?ימ ידי לע•

?ימ רובע•

?םיצעייתמ ימב•

?ץוחב םירתונ ימ•

?ףוקש ךילהתה םאה•

?ךילהתה ירוחאמ םלועה תפקשה יהמ•



?ןנכתמ ימ

?דועו םיאקיטילופ

םינלכלכ  םירקוסםיסדנהמםיטקטיכראםירע יננכתמ
םיאקיטסיטטסו

םיאמשםיחרזא ןיד יכרוע



?ןנכתמ ימ



:םזוי ןונכתו רידסמ ןונכת

רידסמןונכת

.תוליעפחקפמותסוומ•

.תוירוביצתויושרוירוחאמ•

.עקרקהישומישתרדסה•

.עקרקהישומישלוהינוהיטרקוריבלעשגד•

סרטניא׳לעןגהלידכרוסאהורתומהתולובגתאעבוק•
.׳ירוביצ



:םזוי ןונכתו רידסמ ןונכת

םזויןונכת

.)תויטרפותוירוביצ(תועקשהןווכלותונשלאב•

.)םייטרפכ״דבואםיירוביצ(םימזיםידמועוירוחאמ•

.עטוקמךילהתלומרגישםידגונמםיסרטניאליכהללולע•

.ךילהתהלכתאלהנלתירוביצתושרלרתויהשק•



 ןונכת
 / יתרוסמ

ינרדומ םורט

תירוטסיהתוחפתהו ןונכתב תושיג

יפוטוא ןונכת
 ןונכת

יטסינרדומ
 ןונכת

ינרדומטסופ



ןונכת ילכ
 הקיקח

 קוח( תישאר
 ןונכתה

)הינבהו
 תקיקח
הנשמ

תוינכת

 רזע תקיקח
תילפיצינומ

 ,יוסימ
 ,החבשה

 ילטיה
חותיפ

 םע םימכסה
םימזי

 תוינכת
תויתלשממ

?ןונכתהלשתילכתהואילכה:תינכתה•

יזיפהחותיפהלעקראלהעיפשמ,הבוטתינללוכתינכת•
ןובשחבתחקולםגאלא,תימוקמהתושרהלשילכלכהו

.םיירוזאוםייתביבס,םייתרבחםילוקיש

.יכרעטופישתבייחמ,רתויהבוטתוינידמיהמהלאשה•

?השימגואשארמהנתונתויהלהכירצתינכתהםאה•



תינטרפ וא תינללוכ :ןונכתה ילכ

תינללוכ

תינטרפ

תינכת,״בא״תינכת,תיצראראתמתינכת:תינללוכתינכת•
.דועותינללוכתינכת,״תיגטרטסא״

,הקולחטירשת,הקולחודוחיאתינכת:תינטרפתינכת•
.דועובוציעויוניבתינכת,רתאתינכת



:לארשיב ןונכתה תכרעמ הנבמ

הלשממה

רוידה טניבקםינפה דרשמ

 לש היינבו ןונכתל תיצראה הדעווההיינבו ןונכתל תיצראה הצעומה
)ל״מתו( רוידל םיפדעומ םיבחרמ )ל״תו( תוימואל תויתשתל הדעווה ... תויצרא תודעו

םורדםילשוריביבא-לת זכרמ הפיח ןופצ תויזוחמ תודעו

10430תוימוקמ תודעו 32 14 35

 תוימוקמ תודעו
הבייטתרצנתויברע

טהרהריט



:לארשיב ןונכתה תכרעמ הנבמ

)ל״תו( תויתשתל תיצראה הדעווההיינבו ןונכתל תיצראה הצעומה

תיזוחמ ררע תדעוותיזוחמ היינבו ןונכת תדעוו

תימוקמ ררע תדעוותימוקמ היינבו ןונכת תדעוו

 לש היינבו ןונכתל תיצראה הדעווה
)ל״מתו( רוידל םיפדעומ םיבחרמ תורחא תויצרא תודעוו

תיזוחמ יושיר תדעוו

תימוקמ יושיר תדעוו



:לארשיב ןונכתה תכרעמ הנבמ

הלשממה

תיצרא המר

תיזוחמ המר

תימוקמ המר
תטרופמ וא תימוקמ ראתמ תינכת תנכה

)א״מת( תיצרא ראתמ תינכת תנכה

)מ״מת( תיזוחמ ראתמ תינכת תנכה

רושיא

רושיא

רושיא



:לארשיב ןונכתה תכרעמ הנבמ

:תיצראראתמתינכת

.תיצראההצעומהי״עתנכומ>-

.הלשממהי״עתולפוטמתוגשהותורעה,תויודגנתה>-

.הלשממהםעטמןתינרושיא>-

:תיזוחמראתמתינכת

.תיזוחמהדעוי״עתנכומ>-

.תיצראההצעומהי״עתולפוטמתוגשהותורעה,תויודגנתה>-

.תיצראההצעומהםעטמןתינרושיא>-

.הלשממבםינודנםירוערע>-



:לארשיב ןונכתה תכרעמ הנבמ

תינכת רושיא תינכת תדקפה תינכת תנכה

רוערע תודגנתה

ןונכתהקוחל100ףיעסיפלעתודגנתה
ואןיינבב,עקרקבןינועמלכ״:היינבהו

ומצעתאהאורהרחאינונכתטרפלכב
ואתיזוחמראתמתינכתידילעעגפנ
,ודקפוהשתטרופמתינכתואתימוקמ
תודגנתהה.״ןהלתודגנתהשיגהליאשר
תאדיקפהשדסומותואלתשגומ
.תינכתה

רושיארחאלשגומררע
אצמנשדסומל,תינכתה
דסומהלעמתיכרריההניחבמ
.תינכתהתאןיכהש



הדות

اًركش


