
איחכקכהורכאופוככמדאור
ב 1-אב Iתטת 1בךס 1או[ ) 1חטיבהכירה

 2בהוראההבהירותיבות eחאתסצינזהסאסר

וסציענ, eהסואתססבירהנבוה,החינוךברסת

הוראהוסיוסנויותהתנהנויותכ eונה eראסדרה

בהירה.כהוראההסוביכות

במכללותמגוונותבשיטותשנערכומחקריםמאות

שהטטודנטיםכולםמעידיםשונות,ובאוניברטיטאות

שלביותרהחשובההתכונהאתבהירה"ב"הוראהרואים

אתהטטודנטיםהערכתלשאלוניביחטלדוגמה, ,המרצה

הפריטבין(מתאמים)קורלציותכשעורכיםהמרצים,

עלדירוגולביןכוללבאופןהמרצהאתהמעריךה"גלובלי"

הגבוההמתאםמקדםכמורה,תכונותיושלרשימהפי

קשרישכלומר, ,ההוראהבהירותשללתכונהשייךביותר

שלהרצוןשביעותלביןההוראהבהירותביןמאודחזק

 ,המרצהמןהטטודנטים

בין-הבדליםנמצאוהבהירותלחשיבותבאשרואולם

שהמבנההללואוחומרעתיריבמקצועות ,דיטציפלינריים

עלמבוטטיםרביםקורטים,כאשרטדרתי/הייררכישלהם

ומדעיםבמתמטיקה(כמוקודמיםבקורטיםשנרכשידע

מבוטטי-ובקורטיםהחיים,במדעיבהנדטה,מדויקים,

עלנתפטתהבהירותעטקים),ובמינהלבכלכלהמתמטיקה

מןבקורטים ,ללמידתםוחיוניתכהכרחיתהטטודנטיםידי

הרוח,ומדעיאמנותכמויותר,ה"רכים"התחומים

שנימקוםתופטתהיאאולםמאודחשובהעדייןהבהירות

 ,"אינטלקטואלי"אתגרלאחר

קשורהבהירותבהוראה"?"בהירותהטטודנטיםבעינימהי

הםאםהטטודנטיםבעיניכבהירנתפטמרצה ,להבנה

מרצים ,בפניהםמציגשהואמהואתהטבריואתמבינים

עלומקשיםהטטודנטיםאתמבלבליםבהיריםשאינם

כיוםביותרמקובלתהגדרההבנה?ומהי ,החומרהבנת

ההבנה,גמיש",באופןבידעלהשתמש"היכולת :היא

מופשטיםמורכבים,ומושגיםתהליכיםהבנתבייחוד

מתפתחתהיאאחת,בפעםמושגתאינה ,וקשים

פניעללהימשךשעשוירב-מעגליבתהליךומשתכללת

בהכנת-השיעורלמטגרתמחו')וגםאחדים,שיעורים

עלהמבוטטותבעיותבפתרוןכלל(בדרךהביתמטלות

פרויקטים,ועלבמעבדהובעבודהחדשים),נושאים

שלהראשוניבשלבהןלבהירותתורם "הבהירהמורה"

העמקתשלהבאיםבשלביםהןהתהליךאוהמושגהוראת

 ,ושכלולהההבנה

בהןראה?בהירןתלהשיגאיךכ,ךאם

התורמותטכניקות)(אטטרטגיות,המרצההתנהגויות

 :האלההקבוצותשלושלפימוינוההוראהלבהירות

והבנייתוהחדשהמידעבעיבודתמיכהמ"רעש",הימנעות

יעטוקזהמאמר ,ההבנהוהעמקתמשמעותי,לידע

 , 3הראשונהבקטגוריה

 ,והוראהלימודיסלתכנווהחוגראשחטיבה,נירהפרופי ,ו

 ,לחינוךבית-הטפר

 " eמ"רעהימנעות
שלדעתםאתשמטיחמהכלהואבהוראה"רעש"

להקשיבלהםומפריעבשיעורהמוצגהחומרמןהתלמידים

עםלמידהלהשגתהכרחיתדרישההנוהריכוזולהתרכז,

שלמקיומםלחלוטיןלהימנעאפשראיאמנםהבנה,

אתלצמצםלנטותהמורהעלאךרעש,יוצריגורמים

ככלנמוכהתהייההרעששרמתולשמורוהכמות,ההיקף

 ,האפשר

וחולקוכדלהלןההפרעהטוגלפיטווגובהוראהרעשגורמי

,רעשחזותי,רעששמיעתירעשאלה:קטגוריותלארבע

 ,לוגי,ורעשמוטיבציוני

ה Jההאזבוכיבתהפרעית-מועתו e eרע .ן

מע eJהת Jיבהב

הפוגמותיוצרות-רעשהתנהגויותנכללותזובקטגוריה

לשמיעהמפריעותובכךהשמיעהחושדרךמידעבקליטת

שלדעתםאתלהטיחעשוייםהללוהרעשיםולהבנה,

ההתרכזותביכולתולפגועבכיתההנאמרמןהטטודנטים

דבריאתלשמועביכולתםפוגמיםהםובכךהנלמדבחומר

 ,ולהבינםהמרצה

שמיעתי:רעשהאפשרככללצמצםאולהימנעכדי

מטיחחיצןנירעשהאפשרככלהפחיתןאןמינען

שהםכפיטביבה,רעשי ,בכםתלןישאינןדעת

לחדרמחו')לבוא,יכוליםהמקובלבמינוחמתפרשים

ממכוניותאחריםורעשיםצפירותטלפון,(צלצוליהכיתה

רעשיםעלמתכת),עלגשםטפטוףלבניין,מחו')שעוברות

חלוןאתלטגורלאפשרותפרטשליטהלמורהאיןאלה

אתםאולם ,אפשריאונוחזהתמידולאהכיתה,חדר

רעשלחלוטיןכמעטלבטלאףאולהקטיןלנטותיכולים

להודיעיכוליםאתםהכיתה,בחדרפנימייםממקורותהבא

בבניין,הלמידהתנאיתקינותאיעלהבית)(אבלאחראי

יכוליםאתם ,חורקיםוכיטאותשולחנותחלונות,כמו

בעיקר ,וכדומההלוח,עלכתיבהבעתגיריםחריקתלמנוע

יפריעולאשתלמידיםכךבכיתה,לשקטלדאוגעליכם

שמרציםלוודאיקרובוללמוד,להתרכז ,להאזיןלחבריהם

ומובנים,ברוריםומרתקים,מענייניםששיעוריהם

אווירתוהמשריםלהוראההשיעורזמןאתהיטבהמנצלים

בכיתה,השקטעלבשמירהיתקשולאחיובית,למידה

הטטודנטיםידיעלהנגרםותכוףממושךרעשישכאשר

הוראהשלהללוהתנאיםכלהאםלבדוקעליכםבכיתה,

אם ,וליישמםלנטותאזלא,ואםמתקיימים,טובה

ולאבהןלטפלחשובנמשכות,הטטודנטיםמצדההפרעות

מאפשריםשאינםבתנאיםללמדולהמשיךלהתעלם

 ,דבריכםאתלשמועהתלמידיםלמרבית

ביכולתכם):(אםבדיבןרמרעשהימנען

החליםהנשמעולהבנתלהקשבההמפריעיםהמקרים •

מיליםהיגוימילים,שלשגויביטוי :הםזוקטגוריהעל

היטוטזר),מבטא(כמולתלמידיםהמוכרמזההשונה

מילוליים""מבוכים"אההה"), :'ממא"(בדיבור

עלהחוזרותמילים ,קלגמגום ,בדיבור)(הטתבכויות

לנאמר),משמעותתוטפת(ללאלצורךשלאעצמן
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משפטחלקיעל,חזרהלטיימו 1מבלמשפטהתחלת

פטיקיםשלגדול,מטפראותום 1שמטיימ 1לפנ

ם 1(במאמרבמשפטבטוגרייםמוש 1ש ,במשפט

אחדממשפטהבנוייםם 1מורכבם 1משפט ,)ם 1מוטגר

קולותוהשמעתאחר,משפטבתוךהמשועבד

תכוףכחכוח(כמום 1ד 1התלמדעתאתם 1ח 1המט

 ·בגרון)

כם 1כשפנודברום 1ל 1משלוברורטוב 1גו 1העלדו 1הקפ •

 .לכיתה
לא-ם 1מתאבקצבם, 1ד 1לתלמ 1דות 1ד 1בטוןדברו •

מדי, 1אטולאו, 1אחרלעקובשיקשהמדיר 1מה

 .הדעתאתח 1ט 1ושעמם 1ש

 .צורםנו 1שאם 1נעבקולדברו •

מדי.שקטנו 1שאגםאבל 1מדרםנו 1שאבקולדברו •

 1כדאם ,תה 1בכהמדברטטודנטשכלכךעלדו 1הקפ •

שאר 1ד 1עליישמער, 1להעאושאלהג 1להצ

זרו 1חכך,זהשאיןם 1כ 1מעראתםכאשר .ם 1ד 1התלמ

 .שלכםם 1ל 1ובמרםבקולד 1התלמ 1דברעל

12 

רעש:מעןררתבשפהמשימןשהימנען

 .ם 1ד 1לתלמומובנתת 1משמעותא 1שהבשפההשתמשו •

כם 1בדברושלבומוכרות,פשוטות,ם 1ל 1במהשתמשו

ת. 1ש 1אהתייחטות

מקצועייםם 1ומונחבמושגים-בז'רגוןתשתמשואל •

אתג 1להצ 1מבלם, 1ד 1לתלמם 1מוכרנם 1שא

הם. 1ות 1משמעואתר 1להטבאוהם 1הגדרות

הכתבמןהרצאתכםשלם 1גדולם 1חלקאו 1תקראל •

המדוברתהשפה .טטות 1צם 1א 1מבאתםכןאםאלא

המדוברתבשפהם 1המשפט .הכתובההשפהמןשונה

בשפהם 1המשפטמןותר 1ם 1ומצומצמם 1קצרהם

בשפהמאשרותר 1 ,המדוברתבשפה .הכתובה

עםופשוטותמוכרותם 1ל 1במם 1משתמשהכתובה,

עלובחזרות"אני")(למשל,ת 1ש 1אהתייחטות

 .ונות 1רע

ובדקדוקו.המשפטבמבנהאות 1משגמנעו 1ה •

 .ם 1שונם 1רוש 1לפתנת 1הנמעורפלתמשפהמנעו 1ה •
דע 1מכמתןמוגדרבהוראה ) vagueness (ערפול

ערפולה. 1טמושמשמעותואושלם 1בלתשהוא 1לול 1מ

היטבשולטנו 1אהמרצהשבוממצבבעיקרנובע

 .לעומקואותומביןנו 1שאאואותוזוכרנו 1אבחומר,

הראייהביכולתהפרעות-חזותי eרע . 2

הנראהובהבנת

הפוגמותרעש-גורמותות 1התנהגונכללותזוה 1בקטגור

לראייהעות 1מפרוכךהראייהחושדרךדע 1מטת 1בקל

הנראה.ולהבנת

אןתכןףבאןפןחןזרןתמהתנהנןיןתהימנען.

תכוףרוד 1גכמוות 1מהתנהגומנעו 1ה"מעצבנןת".

והטרההרכבהבגוף,אחרחלקשלאוהראששל

משקפייםשלחוזרתכה 1תמהמשקפיים,שלתכופה

שלתכופההחלפהאוהאףגזעעלממקומןשנופלות

אה/ 1ולקרמרחוק(לראייהמשקפייםזוגות 1שנ

ונמרצתרה 1מהדה 1צעניים, 1בעתכוףמצמוךכתיבה),

דיים 1בהלוחגוב 1נתה, 1הכבמרחב-ושובהלוך- 1מד

וכדומה. ,ת 1במטלאובטפוגבמקום

החיצןניתבהןפעה"רעש"מיצירתהימנען •

כזהושקט, 1ד 1טולבאופןם 1עור 1לשהתלבשו .שלכם

ת 1הכללשהופעתכםודאוהדעת.אתח 1מטנו 1שא

 1בלתער 1שצבעאובמיוחדפרועער 1שן. 1לעמה 1נע

מוגזםבאופןדופןוצא 1גוד 1במוגזם,פור 1אל, 1רג

דופןוצא 1טגנוןוחד, 1במם 1רועשם 1צבעאו(דוגמה

ולמעמד,ל 1לגם 1מתא 1כבלתהנתפטאומקובל) 1ובלת

הללו . 1נק 1בלתאובמיוחדמרושלאומהוהגוד 1ב

הנאמרמןם 1ד 1התלמלבתשומתאתח 1להטעשויים

המועבר.דע 1המטת 1בקללהםע 1להפרוכךעור 1בש

רעשהנראה.בהבנת"רעש"מיצירתהימנען •

אולקרואם 1הטטודנטכולת 1בפוגעהנראהבהבנת

 .המרצה 1ד 1עלהמוצג 1חזותדע 1מלפרש

ם 1ג 1מצשאתם 1החזותדע 1המרות 1בהעלדו 1הקפ •

אתו 1קרעליקשושלאכךמצגתאו,שקףהלוחעל

מאורגנתוכתיבהברור,כתב-יד :פרשנותואו

אםאוברור,נו 1אדכם 1כתבאם .שיטתיבטדר

נם 1להכמוטבם, 1מורכבם 1טרטוטג 1להצכם 1על

ותוכנותלן 1תמלבעזרתמצגתאושקףעלמראש

בטקטטשלבוטפר.מתוךלום 1בצאוגרפיות

ואלת 1ת 1תמצבשפההשתמשום, 1מ 1מתאם 1רווח

תר-1לעומטגרום 1ש 1מדרבדע 1מבשקףתכללו

חזותי.

 ,(כתב 1החזותדע 1המשלם 1מתאגודלעלדו 1הקפ •

ות 1להכה 1צרההצגה .ם 1ג 1מצשאתםם) 1טרטוט

בשורותם 1ושב 1הם 1ד 1שתלמכךדייהגדולה

הכתבאתלראותאולקרואתקשו 1לאהאחרונות

הטרטוט. 1פרטאתאו

ה 1ה 1שכךהלוחאתמחקו :א 1קרלוחעלדו 1הקפ •

דקו 1ב .טב 1המחוקנו 1שאלוחעלתכתבוואלנקי

נו 1אאומדי,מבריקנו 1אהלוחאםעור 1הש 1לפנ

אוהשמשמןאורו 1עלמוטלאםאומדי,חשוך

אה 1הקרעלשמקשהאחר,תאורה 1מאמצע

 .תה 1הכבחדרם 1מ 1מטוממקומות

הלוח/השקף/המצגתשלם 1חלקמהטתרתזהרו 1ה •

מתייחטיםאתםו 1שאלדע 1מכתובהם 1על

כם. 1בדבר

אושקף ,הלוחעלהכתובדע 1המאתרו 1השא •

ם 1הטטודנטלכללאפשר 1כדזמןמטפיקמצגת

ולפרש.לקרוא

למוטיבציההפרעות-מוטיבציוניןפנימי eרע . 3

ולעבדומידעלקלוטהפנימית

המקטיןעצמולטטודנטהקשורגורםכלהואפנימי""רעש

 1מ 1פנרעש 1גורמ .עור 1השבתוכןלהתרכזכולתו 1את

ם 1עלולוהםו 1ולרגשותהטטודנטשללמצבום 1קשור

הבאטטודנט .ומנטלייםפיזיקלייםם 1תנאבשלגרם 1לה

אחרת,רעההרגשהאוראשכאבעםעייף,חולה,תה 1לכ

ות, 1ש 1אות 1בעעקברערוחבמצב 1ושרומוטרדשהואאו

תקשה 1דה, 1ללמנמוכהה 1בצ 1מוטלוש 1שטטודנטאו

 .עור 1בשבנאמרלהתרכז

שלכאלהבמקורותלשלוטם 1כול 1אינםשמרציםאףעל

ברמהזהרעשבהחזקתלעזורם 1כול 1הם 1הרפנימי,רעש

טת 1לקלפתוחשאר 1להלטטודנטהמאפשרתנמוכה

 .החומר

ללמידה.הפנימיתהמןטיבציהאתטפחן •

 .בכיתהלהקשבהחיןביתאןןירהצרן •
ןעניין.ריכןזמעןררבאןפןלמדן •

"רעשלתלמידיםהגןרמןתמהתנהגןיןתהימנען •

רשות 1"חולייצרטגר 1להאותםא 1המבפנימי"

אתכה 1מנמת 1ונ 1בצ 1מוטרשות 1ח ."ת 1ונ 1בצ 1מוט

 .לנאמרההקשבהאתחוטמתאוב 1להקשה 1בצ 1המוט

נכם 1שאההרגשהאתם 1ד 1לתלמתשדרואללמשל,

אתםבהשהדרךאומטפקת,דה 1במעור 1לשם 1מוכנ

נכם 1שאאומושלמת,ננה 1אהחומראתם 1ר 1מעב



לתפקידכםאוהמועברלחומרברצינותמתייחטים

 .לטטודנטיםחשוביםאינםשדבריכםאוכמרצים,

שלכםהאמינותאתמנמיכיםאתםכאלהבשדרים

שאתםשהחומרמטריםלהםומעביריםבעיניהם

מאמ')שללהשקעהראויאינובפניהםמציגים

שללמצבתגיעואלזו,במטגרת .ובלמידהבהקשבה

שמתילא"טליחה,כמובהתנצלויותתכוףשימוש

אינני" ," ...בטוחאינני" ," ...טעיתי" ," ...לב

את"שכחתי ," ...זהעלחשבתי"לא ," ...ת/זוכר

 .וכדומה " ...שגיתי"אולי ," ...ההטבר

תעליבואל .רגש'ת""ח'רשןתמ'צ'רתה'מנען •

תתנואלכולם.אלכבודשליחטגלו .תלמידים

אינםבלמידהובעיותיהםשהםהרגשהלטטודנטים

הטעוניםמונחיםאובמיליםתשתמשוואלמעניינכם,

עלאפליההמעורריםכאלהלמשלרגשית,מבחינה

לעוררעשויכזהשימוש .דתאוגזע,מין,שלרקע

לכם.להקשיבפנימיתהתנגדותהתלמידיםאצל
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רצףאומבנהללאמוצגהחומרכאשרנגרםלןג'""רעש

אתלפרשהטטודנטיםביכולתפוגעכזהרעשלוגיים.

אתקולטיםאוליהתלמידיםולהבינו.שנקלטהמידע

במשפטיםבהרכבתןמתקשיםהםאולםהבודדותהמילים

 :לוגירעשלצמצםכדי .משמעותיתוכןבעלי

ן'ח'דןתהרע'ןנןת ,הש'עןרנןשא'אתארגנן •

מןזהעלזה'תבטטןשהםכךשלןהתןכן

יכולהמטדרהבטיט/העיקרוןלטןף.ןעדההתחלה

,מרחבי,,הייררכיהיטטורי,ממיין,לוגילהיות

-מבוטטשיא,לקראת,בנייה,דדוקטיביאינדוקטיבי

לתגובה),(מטיבהטיבתילחדש),(מישןזמן

לתיאוריה,עדתופעהעל(מתצפיתהתפתחותי

מבעיהכלל),לניטוחמבטטת,עדות,להשגתלניטוי

ממושגטיפוט,מאותומוכרלבלתיממוכרלפתרון,

אוהנושאיםלטידורהעיקרון .וכדומה,ליישומו

ועלהתוכן,תחוםמבנהעללהתבטטצריךהיחידות

 .לתלמידיםהתאמה

ןארגןןלט'דןרהבט'טאתלתלמ'ד'םהבה'רן •

המאחדהקואתמביניםהתלמידיםכאשרהחןמר.

קלהשיעור,להתפתחותהבטיטאתהנושאים,את

ואולם, .ולהבינםהמוצגיםהנושאיםאחרלעקובלהם

נושאיםלהציגאחרת:בטכניקהגםלנקוטאפשר

 ,הצגתםטיוםלאחרורקלעיןנראהטדרללאאחדים

אינטגרציהולעשותכולםאתהמאחדהקואתלהציג

 .מהםהנובעותהמטקנותשלאושלהם

'ח'דןתאתאןהנןשא'םאתשןטףבאןפןק'שרן •

ההטבריםאתבנולאחר.האחדןהרע'ןנןתהחןמר

צעדיאתבנוההטבר,מטרתאתזהו .לוגיבאופן

חלקמעברעםצעד,אחרצעדלוגית,בטדרהההטבר

צעדכלשלהמטרהאתהטבירו .לאחראחדמצעד

לקראתההתקדמותאתהגדירואותארווצעד,

 .בטיוםההטבראתוטכמוהמטרה,

בשל:הנןצרלןג'מרעשה'מנען

השיעורומנושאיהמחשבהמקוטטייה :רלווכט'ותחוםר

 .הנלמדהחומרלהבנתתורמיםשאינםצדדייםלנושאים

שגיאותנכונות,בלתיטענותאושגויתוכןהצגתשג'אות:

הפיתוחים,שלשוניםבשלביםבנוטחאות,בחישובים,

הדברים.בהצגתובכללבטימונים

וכוונותרעיונותביטוי :ובכווכותבהםבר'סבשפה,עמ'מות

אמוריםשהםכךועקיף,טמויבאופןאלאבמפורששלא

מןנוטףוזמןמאמ')דורשזהדברהנאמר.מןלהשתמע

לפגוםועשויהנאמרמשמעותאתלגלותכדיהתלמידים

 .בהבנה

ומונחיםבמיליםשימושובת'אור'ם:בהגדרותפער'ם

אוטכנייםבטימוניםלתלמידים,ידועיםבלתי(ז'רגון)

בחלקים/איברים/מכירים,אינםשהתלמידיםמתמטיים

התלמידיםשאוליוטבלאותגרפיםנוטחאות,שלרכיבים

 .מכיריםאינם

מנושאקפיצותבהטבר,שלביםעלדילוגבחומר:פער'ם

המובןמקשרקוללאלאחראחדומרעיוןלמשנהואחד

תיאוריהללאשוניםנושאיםהצגתדהיינו,לתלמידים.

 .מאחדת

היפוךשגוי,לגורםטיבהייחוטשגו"ם:ם'בה-תוצאה'חס'

והטיבהכטיבההתוצאהלהצגתהמביאהלוגיבטדר

הנחותהשמטתטיבה-תוצאה),שלהטדר(הפיכתכתוצאה

אתהציגוטיבתיים,יחטיםבהטבירכםטענה.שלחיוניות

 .אלהיחטיםלהבנתחיוניותשהןהטיבות

לזהאחדמשפטביןלוגיקשרחוטרלוג'ת:רצ'פותא'

השתמשו .הטברשלעוקביםקטעיםביןאואחריו,שבא

"אבל':זאת':"לעומתכמו:משפטיםביןקישורבמילות

 .נובע""מכאן"לפיכך':

דברטתירת-והיפוכודבראמירת :לוג'תעקב'ותחוםר

בחומרשכתוביםדבריםטתירתאולכןקודםשאמרתם

שוניםלמונחיםטימוניםבאותם,שימושהלימוד(טפר)

שונותבמשמעויותמונחבאותושימושאושיעורבאותו

מתןהשוני.מהולהבהירמבליהטבראותובמטגרת

לשאלהבמלואהמתייחטתשאינהתלמידלשאלתתשובה

 .שונהלשאלהתשובהמהווהאלאהמקורית

אינהשלהםשהמשמעותמשפטיםמעורפל'ם:משפט'ם

מובילים.הםולאןלומרמנטיםהםמהמובןשלא ,ברורה

צעדים,נקיטת :רצ'וכל'זצ'החוםר-מוםברותבלת'כווכות

לתלמידיםמובניםשאינםבכיתהוהחלטותפעילויות

פרקיםעל,דילוגלמשלהתנגדותם.אתלעוררועלולים

מזהשונהטדרלפינושאיםהוראתאוהלימודבטפר

חומראובטפרכלולשאינונוטףחומרהוראתשבטפר,

לתלמידים,שאיןידעעלהטתמכותבהרבה,גבוההברמה

בהוכחות,אובפיתוחיםשלביםעלאופרטיםעלדילוג

שמקשרמהעלהטברללאנושאיםשלמכלולהצגת

מקרהבכל .אחרולאזהבטדרמוצגיםהםומדועביניהם

 .כךנוהגיםאתםמדועלתלמידיםהטברלתתישזה,מטוג

עלההרצאהבשטףפגיעהבש'עור:רצ'פ'םבלת'מעבר'ם

משתלבשאינולנושאטטייהאו ,כלשהיהודעהמתןידי

לפעילותקפיצהכה,עדעטקתםבוהנושאעםישירבאופן

מדועהטברמתןללאהקודמתאתשטיימתםלפניאחרת

 .הפעילויותביןקישורוללא

מתאימהלאבדרךהטבריםמתןחלק"ם:הםבר'ם

חלקהצגתתוךחדשמושגשלהטברלמשל .ומבלבלת

אחרים,חיונייםחלקיםהשמטתבזמןובומתכונותיו

בלבדאחדותטיבותהצגת-טיבתייםיחטיםעלבהטבר

ללאטיבתייםיחטיםשלתוצאההצגתאואחרותוהשמטת

 .הטיבההצגת
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