
 ריצקת
 םה םייטמתמ םיטסקט .םייטמתמ םיטסקט תאירק לש שדח גוסמ תידומיל הקיטקרפ לש הינייפאמ תא ןחובש רקחמ לע תחוודמ וז הדובע

 לוכי םייטמתמ םיטסקט תאירקב ןוכית ידימלת לש קוסיעה יכ הארנ וינפ לע .תניינעמ תיטמתמ היישע םיגיצמש םירצק הרשעה ירמאמ

 םצעבו ,םייטמתמ םיטסקט לש האירק תויונמוימ לש חותיפב יכ הארנ ,ןכ ומכ .םהלש םייטמתמה תויונמוימהו עדיה תא קימעהלו ביחרהל

 :ןה רקחמה תורטמ ,ליעל רומאה רואל .לבוקמהמ תנווגמ תיטמתמ היישעב ףתתשמש ,ליעפו ימונוטוא דמול םדקל תורשפא שי ,הב קוסיעה

 ןויפאו ,תודיחי 5 לולסמב הקיטמתמ םידמולה ,ןוכיתב תונוילעה תותיכה ידימלתל םייטמתמ םיטסקט תאירק תארוה לש ּהתונכתה תניחב

  .ּהנממ תועבונש הדימלהו הארוהה

 תולועפה ןווגמ תא out loud protocol לש חותינ תועצמאב הפימו םייטמתמ םיטסקט םיארוק םיחמומ וב ןפואה תא ןחב םידקמ רקחמ

 סרוקל תורטמ תבצה הרשפא ,תויביטינגוק-הטמ תוקיטקרפ ןרקיעב ןהש ,וללה תוקיטקרפה טוריפו יוהיז .האירקה תעב םיחמומה םיעצבמש

 .וללה תורטמה תגשהל שמתשהל ןתינ םהב םיגוגדפה םילכה יגוסל הנווכהו ,םייטמתמ םיטסקט תאירק דמלמש

 ואציו הדימלה תביבס בוציעל תונורקע וחסונ ,םימיאתמ םיטסקט ורחבנ ,ב"י התיכב תפסונ הרצק תוסנתהו ליעל םידקמה רקחמה תובקעב

 םינותנה תיתשת תא הווהמ םיסרוקה דועית .םידימלת 3-4 ירטנולוו ןפואב ודמל סרוק לכב .םישגפמ 9-10 ינב םיסרוק ינש לעופה לא

 תאירק ןויפאב הנבה-יא תושוחתל תושיגרה לש תויזכרמה רואל ,ףסונב .םהב הדימלהו הארוהה ינייפאמ תא ןחובש רקחמה ססבתמ הילע

  .םיארוק םה םתוא םיטסקטל סחיב הנבהה-יא וא הנבהה תושוחת רואל םידימלתה םילהנתמ וב ןפואה םג ןחבנ ,םיחמומה

 םיללכה יפ לע להנתהל םידימלתה תנווכה :םידיקפת השולש תואלממכ םיסרוקה ינשב הרומה תולועפ לע תועיבצמ רקחמה תואצות

 םידימלתה דודיעו טסקטה תאירקמ בטימה תא קיפהל ולכויש ידכ םידימלתה לש עדיב םירעפ תריגס ,םייטמתמ םיטסקט תאירקב םילבוקמה

 תאלממ איה ןתועצמאבש הרומה לש תולועפה ןהמ טרפמ רקחמה ,ףסונב .ורואלו טסקטה םע םימייקמ םהש גולאידב םימזויו םיליעפ תויהל

 יטמתמה עדיה תא ורישעה םה ,םיטסקט תאירקב תולבוקמ תויגטרטסא ליעפהל ודמל םידימלתה יכ תוארמ תואצותה ,ןכ ומכ .דיקפת לכ

 רשקהב חור תרוק ועיבהו םהיתופדעה תא ורידגה ,הליעי תווצ תדובעב וסנתה ,םהלש תויתרושקתה תויונמוימה תא וללכש ףסונבו םהלש

 תועצמאבו םהלש הנבהה יא תושוחתל יוטיב תתלו תוהזל ודמל םידימלתה ,ןכ ומכ .וארק םתוא םיטסקטה תועצמאב הקיטמתמ דומיל לש

 .וללה תושוחתה בורל הנעמ תתל וחילצה םה ,סרוקב ודמל םה םתוא םילכה

 תיריפמאו תירקחמ תיתשת שמשל םילוכי התלעפהב תוסנתהבו הדימלה תביבס בוציעב רבצנש ישעמה ןויסינה םג ומכ רקחמה תונקסמ

 .תוהובגה תומרב הקיטמתמב םידומילה תינכתב םייטמתמ םיטסקט תאירק בוליש רבדב תוטלחה תלבקב עייסתש

 ךות םלוכ םישענ תונקסמה תקסהו םינותנה חותינ ,רקחמה תולאש חוסינ יכ ,רמוא הווה .תיביטינגומוק הפש איה רקחמה ךרענ הב הפשה

  .תיטרואית לע-תרגסמכ תיביטינגומוקה המגידרפה ץומיא

  


