
?ךמצע לש ל״כנמל ךופהל ךיא

רזעילא םעונ

1 אנדס



ונינפל
?רבדנ המ לע

יילע תצק

ןוסניקרפ לוהינל תורבחו םילהנמ לש םודיקמילש עוצקמה לע תצק

 ןאכ ינא המלו

םכילע הברהו



יילע תצק

רזעילא םעונ
 קשמב םילכנמו תורבח הוולמ
קוויש תיגטרטסא לוהינב

 ילשאמא הרימ
ןוסניקרפ םע תדדומתמ



םייחה תוכיא תא רפשל רשפא ךיא זא
?ןוסניקרפו לוהינ ןיב ףתושמ המו





 ןוסניקרפ להנל
לש רופיסה המ זא



תולגוסמ = לוהינ



 הטילש = לוהינ



היצביטומ = לוהינ



םייח תוכיאç לוהינ
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 ןוסניקרפ לוהינב םידעצ



ןוסניקרפ להנל
 ?יחכונה יתפורתה לופיטה תרזעב םיליעפו בוט םישיגרמ םתא םאה

?ןוכנה המישמ תווצ תא םתסייג םאה ?תחמשמ םכמוי תרגש םאה

?גישהל םכל בושחש םידעי שי םאה ?םייביטקאו םיליעפ םתא םאה

 להנמה תדמעל םירבועç  זא תקפסמ אל הבושתה םא
 ?םייחה תוכיא תא רפשל רשפא ךיא םיבשוחו



םידעצ
 הלחמ לוהינו הרבח לוהינ

דעצ

1
 ונמלשהש ירחא ,ןושארה בלשב
 ונחנא ,ןותנה בצמה תא ונלביקו
 תא שפחלו המינפ לכתסהל םילוכי

 תא ,ונלש םידחוימה תוחוכה
 .ונלש תומולחהו תופיאשה
 תא להנל ליחתהל םילוכי ונחנא ןאכמ
 .הלחמה

לוהינו הלבק

דעצ

2
 תולודגה ןוכיסה ןוה תורבחשכ םויה
 תונייצמ ןה םיפאטרטס תונחוב
– אוה ןהל בושח יכהש רבדהש
 .ישונאה ןוההו םידסיימה
 .הרבח םימיקמ ךכ
:ןוסניקרפ םילהנמ םג ךכ
 םיבושחש םיטנלאטה תא םיסייגמ
 םע תודדומתהב בוטש ימ:םכל
 ימ ,היצביטומב בוטש ימ ,היטרקורויב
 םיביכרמ .םוי לכ םירבד ריכזהל עדיש
 רוביחו תומילשמ תולוכי םע תווצ
 .בוט

תווצה תריחב

דעצ

3
 יכה המ ?עיגהל םיצור םתא ןאל
 תויוליעפ וליא ,רמשל םכל בושח
 ?רשוא םכרובע תורציימ םייחב
 .םכלש םידעיה ולא
 המ עדוי תווצה ירבחמ דחא לכ וישכע
 עיגהל ךל עייסל ידכ תושעל ךירצ אוה
 .תעבקש םידעיל

םידעיה תריחב

דעצ

4
 .םידדומ?םיחילצמ םא םיעדוי ךיא
 תואצותל ונמגרת ונלש םידעיה תא
 לכ דודמל רשפאש תואצות ,תויוצר
 ונחנא םא תעדל ךכו שדוח לכ וא םוי

 ךרדב היהנ דימת אל .הנוכנה ךרדב
 תעדל לכונ ,דודמנשכ קרו ,הנוכנה
 .םיאתהלו תונשל ךירצ הפיא

תומדקתה



 :םכלש ןושארה לוהינה ילכ

לוהינה תולוכיב םדקתהל ידכ הב ושמתשה
  התומעה רתאב תאצמנ המגוד– םידעיה תרבחמ

 :םכלש הנושארה המישמה
םידעיה תרבחמ יולימ לע דובעל



?ךמצע לש ל״כנמל ךופהל ךיא

2 אנדס



ונינפל
?רבדנ המ לע

לוהינה תובישח

םיישיא םידעי לע

תרבוחב שומישהו םידעיה תיינבב םכלשתומדקתה לע

םהלש תועמשמהו

ונל~ש םייחה לע עיפשהל לוכי הז ךיאו



 ןוסניקרפ לוהינב םידעצ

תומדקתהל סיסבכ םידעי



היישעו םידעי היצביטומ



?דעי והמ

דַַעי
רָכָז- םֶצֶע םֵׁש
תֶֶמּיֻסְמ הָרָּטַמְל עַּבְִקּנֶׁש םֹוקָמ ,ׁשֹארֵמ הָדֲעֹוּנֶׁש הָרָּטַמ .1
.הָחָטְבַה ,דּוִעי .2

 וילא םיפאושש בצמ ,תילכת ,הרטמ-דעי
םתגשה ןעמל לועפלו םידעיל סחייתהל לגוסמ ישונאהחומה



?דעי תונבל ךיא



ךורא חווט לומ רצק חווט דעי



?תישיא םאתומ דעי וא תישיא רבוחמדעי והמ

ךלש תוקושתל תונוצרל רבוחמש דעי

ךלש תולוכילו תואיצמל רבוחמש דעי

ךייח לע תיבויח עיפשיו ךל םיאתמש דעי



ןוסניקרפ להנל

 ?יחכונה יתפורתה לופיטה תרזעב םיליעפו בוט םישיגרמ םתא םאה

?ןוכנה המישמ תווצ תא םתסייג םאה ?תחמשמ םכמוי תרגש םאה

?גישהל םכל בושחש םידעי שי םאה ?םייביטקאו םיליעפ םתא םאה

 להנמה תדמעל םירבועç  זא תקפסמ אל הבושתה םא
 ?םייחה תוכיא תא רפשל רשפא ךיא םיבשוחו



םידעצ
 הלחמ לוהינו הרבח לוהינ

דעצ

1
 ונמלשהש ירחא ,ןושארה בלשב
 ונחנא ,ןותנה בצמה תא ונלביקו
 תא שפחלו המינפ לכתסהל םילוכי

 תא ,ונלש םידחוימה תוחוכה
 .ונלש תומולחהו תופיאשה
 תא להנל ליחתהל םילוכי ונחנא ןאכמ
 .הלחמה

לוהינו הלבק

דעצ

2
 תולודגה ןוכיסה ןוה תורבחשכ םויה
 תונייצמ ןה םיפאטרטס תונחוב
– אוה ןהל בושח יכהש רבדהש
 .ישונאה ןוההו םידסיימה
 .הרבח םימיקמ ךכ
:ןוסניקרפ םילהנמ םג ךכ
 םיבושחש םיטנלאטה תא םיסייגמ
 םע תודדומתהב בוטש ימ:םכל
 ימ ,היצביטומב בוטש ימ ,היטרקורויב
 םיביכרמ .םוי לכ םירבד ריכזהל עדיש
 רוביחו תומילשמ תולוכי םע תווצ
 .בוט

תווצה תריחב

דעצ

3
 יכה המ ?עיגהל םיצור םתא ןאל
 תויוליעפ וליא ,רמשל םכל בושח
 ?רשוא םכרובע תורציימ םייחב
 .םכלש םידעיה ולא
 המ עדוי תווצה ירבחמ דחא לכ וישכע
 עיגהל ךל עייסל ידכ תושעל ךירצ אוה
 .תעבקש םידעיל

םידעיה תריחב

דעצ

4
 .םידדומ?םיחילצמ םא םיעדוי ךיא
 תואצותל ונמגרת ונלש םידעיה תא
 לכ דודמל רשפאש תואצות ,תויוצר
 ונחנא םא תעדל ךכו שדוח לכ וא םוי

 ךרדב היהנ דימת אל .הנוכנה ךרדב
 תעדל לכונ ,דודמנשכ קרו ,הנוכנה
 .םיאתהלו תונשל ךירצ הפיא

תומדקתה



?םכמצעל םתבצה דעי הזיא... זא

?םכל בושח הזה דעיה המלו
גישהל וצרתש דעי לע ובשיח



 :דעיה לא םדקתהל םכלש האבה המישמה

דעיה תא גישהל םכל רוזעי ימ רוחבל
?םכלש המישמה תווצ והימ



?ךמצע לש ל״כנמל ךופהל ךיא

3 אנדס



 ןוסניקרפ לוהינב םידעצ

דעיה תגשהל םינוכנה םישנאה תריחב



דחיב תושעל



ביוחמ תווצ תיינבב תוליחתמ תוחלצה



תווצ תדובע לש חוכה



דעיל עיגהל םכלתרזוע הנוכנ תווצ תדובע



המישמל ןוכנה תווצה תריחב
?המישמה עוציבל חונ יכה ותא שיגרמ ינאש םדאה תא יתרחב םאה-ישגר

?המישמל ןוכנה םדאה תא יתרחב םאה-ישעמ

 ? המישמה עוציבל יל ןימז היהי יתרחבש ימ םאה-ןימז

 םיקסע תחלצהל תיתועמשמ דואמ ןוכנה תווצה תריחב
! םישנאו



?המישמה יולימל תווצ רוחבל בושח ךכ לכ הז המל

הכימת

היצביטומ

האנה

!יווילו הכימת לבקל הז– יולת תויהל אל הז
יתועמשמ רשקו ידדה קופיס רצויש רוביחה הזו



 םילהנממ םירחבנ םיטוטיצ
 םיקסעב תווצ תדובע תובישח לע

".םילגוסמ ונחנא דחיב לבא– לוכי אל ינא דבל״
".החלצהה תא הליפכמו ץמאמה תא תקלחמ תווצ תדובע"

לכ םדוק איה ל״כנמכ ילש החלצהה״
״!יתרחבש תווצה-יתיאש םישנאה תוכזב



דעיל עיגהל םכל רזוע ןוכנ המישמ תווצ



?רחבנ ימ... זא

?רחבנ אוה המלו
דעיל עיגהל םכל רזוע ימ



 :  םכלש האבה המישמה

!לוהינב םדקתהל ךישמהל



םידעצ
 הלחמ לוהינו הרבח לוהינ

דעצ

1
 ונמלשהש ירחא ,ןושארה בלשב
 ונחנא ,ןותנה בצמה תא ונלביקו
 תא שפחלו המינפ לכתסהל םילוכי

 תא ,ונלש םידחוימה תוחוכה
 .ונלש תומולחהו תופיאשה
 תא להנל ליחתהל םילוכי ונחנא ןאכמ
 .הלחמה

לוהינו הלבק

דעצ

2
 תולודגה ןוכיסה ןוה תורבחשכ םויה
 תונייצמ ןה םיפאטרטס תונחוב
– אוה ןהל בושח יכהש רבדהש
 .ישונאה ןוההו םידסיימה
 .הרבח םימיקמ ךכ
:ןוסניקרפ םילהנמ םג ךכ
 םיבושחש םיטנלאטה תא םיסייגמ
 םע תודדומתהב בוטש ימ:םכל
 ימ ,היצביטומב בוטש ימ ,היטרקורויב
 םיביכרמ .םוי לכ םירבד ריכזהל עדיש
 רוביחו תומילשמ תולוכי םע תווצ
 .בוט

תווצה תריחב

דעצ

3
 יכה המ ?עיגהל םיצור םתא ןאל
 תויוליעפ וליא ,רמשל םכל בושח
 ?רשוא םכרובע תורציימ םייחב
 .םכלש םידעיה ולא
 המ עדוי תווצה ירבחמ דחא לכ וישכע
 עיגהל ךל עייסל ידכ תושעל ךירצ אוה
 .תעבקש םידעיל

םידעיה תריחב

דעצ

4
 .םידדומ?םיחילצמ םא םיעדוי ךיא
 תואצותל ונמגרת ונלש םידעיה תא
 לכ דודמל רשפאש תואצות ,תויוצר
 ונחנא םא תעדל ךכו שדוח לכ וא םוי

 ךרדב היהנ דימת אל .הנוכנה ךרדב
 תעדל לכונ ,דודמנשכ קרו ,הנוכנה
 .םיאתהלו תונשל ךירצ הפיא

תומדקתה



?ךמצע לש ל״כנמל ךופהל ךיא

4 אנדס



 ןוסניקרפ לוהינב םידעצ

?תומדקתה יהמ



?תומדקתה םירידגמ ךיא
תּומְּדַקְתִה

המידק הכילה ,המידָק העונת.1
 ירפ התייה ותּומדַקתִה :)סֵרְגֹורְּפ :תיזעולּב( המדִק ,החלצה ,תּוחתַּפתִה.2
ויצמאמ
תורפתשה ,רתוי ליעיל ,רתוי בוטל הכיפה המידק העונת

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1022115&Q=%E4%FA%F7%E3%EE%E5%FA


?םדקתהל םיחילצמ םא םיעדוי ךיא

ישעמה ןפב
 .םידדומו םיקדוב?םדקתהל םיחילצמ םא םיעדוי ךיא
 תואצות ,תויוצר תואצותל ונמגרת ונלש םידעיה תא
 ונחנא םא תעדל ךכו שדוח לכ וא םוי לכ דודמל רשפאש
 .הנוכנה ךרדב



?םדקתהל םיחילצמש םישיגרמ ךיא

ישגרה ןפב
 .קופיס םישיגרמ דעיל עיגהל םיחילצמשכ
.דעיל– ונרדגהש הרטמל  העגה לש ךילהתהמ קופיס
! יתחלצהש איה הבוטה השגרהה
תומדקתהל תופסונ תויוליעפ רידגהל היצביטומ רצוי קופיס



םינטק םידעצב תוליחתמ תולודג תוחלצה



!םייח תמישמכ תומדקתה

 םלוע רמל הירטסואב ןטק רפכב דלימ םדקתה-רגנצרוש דלונרא
.הינרופילק לשומל ותכיפהל דעו דווילוהב ליבומ ןקחשל םשמ



תומדקתהה תובישח לע םירחבנ םיטוטיצ

".תולודג תואצותב תמכתסמ םוי לכב הנטק תומדקתה״
".תומדקתה ןיא ,קבאמ ןיא םא"

 רתוי םויה םיבוט תויהל וסנ .תומלש אל ,תומדקתה איה הרטמה״
״לומתא רשאמ

 דחוימב ,תישעש תומדקתהב האג תויהל ךמצעל השרה״
״.תוארל לוכי אל דחא ףאש תומדקתהה



?ןוסניקרפב רבודמשכ תומדקתה יהמ

: איה תומדקתה
הלחמה ינימסת תתחפה
רתוי הבוט תיביטינגוק תולוכי

ןמז ךרואל הבוט השגרה
םייחה תוכיא לע הרימשו רופיש

!הטאה םצעב איה = תומדקתה



םדקתהל הצרנ ןאל
האנהו תועמשמ ונל וקינעיש תוליעפל וא דעיל-ישגר

ונתוא קזחתש תוליעפל וא דעיל-ישעמ

.הלחמה תומדקתה תא טאהל רוזעל לוכיל ןוויכל םדקתנ-ןוויכ



?םדקתהל בושח ךכ לכ הז המל

 ןיינעו הרטמ

היצביטומו קופיס

האנהו םייח תוכיא

 ופוסבו קופיסל םיליבומש םידעיב הדימע םה םיגשיהה
!םוי םויהמ האנהו םייחה תוכיא לע םיעפשמ רבד לש



םדקתהלו הליעי הרוצב תורטמ ביצהל ונל ורזעיש םיכרד3

 תרבחמב ןתוא םיבתוכו תורטמ םמצעל םיביצמש םישנאל-הכרעה
 ,תורטמה ףד תא ךופהל בושח ןכל חילצהל רתוי בוט יוכיס שי "םידעיה"
. ונייח תרגשמ דרפנ יתלב קלחל
,ונידי לע המלשוהש הרטמו המישמ לכ- םכמצעל ונגרפ,
.םכשה לע ונמצעל חופטלו ונמצעל ןגרפל הבוט קיפסמ הביס וז
 ונייחב טנמלאו דבור לכל הנוכנ איה תיבויחה השיגה-תיבויח הבישח
.המשגהו קופיס תשגרהו ימינפ רשוא תריצי ךרוצל



ןוסניקרפ להנל
 ?יחכונה יתפורתה לופיטה תרזעב םיליעפו בוט םישיגרמ םתא םאה

?ןוכנה המישמ תווצ תא םתסייג םאה ?תחמשמ םכמוי תרגש םאה

?גישהל םכל בושחש םידעי שי םאה ?םייביטקאו םיליעפ םתא םאה

 להנמה תדמעל םירבועç  זא תקפסמ אל הבושתה םא
 ?םייחה תוכיא תא רפשל רשפא ךיא םיבשוחו



?םדקתמ ימ... זא

?םכלש תומדקתה תעצבתמ ךיא



>>םכלש המישמה

 להנל םדקתהל ךישמהל
םייחה תוכיא תא רפשלו



םידעצ
 הלחמ לוהינו הרבח לוהינ

דעצ

1
 ונמלשהש ירחא ,ןושארה בלשב
 ונחנא ,ןותנה בצמה תא ונלביקו
 תא שפחלו המינפ לכתסהל םילוכי

 תא ,ונלש םידחוימה תוחוכה
 .ונלש תומולחהו תופיאשה
 תא להנל ליחתהל םילוכי ונחנא ןאכמ
 .הלחמה

לוהינו הלבק

דעצ

2
 תולודגה ןוכיסה ןוה תורבחשכ םויה
 תונייצמ ןה םיפאטרטס תונחוב
– אוה ןהל בושח יכהש רבדהש
 .ישונאה ןוההו םידסיימה
 .הרבח םימיקמ ךכ
:ןוסניקרפ םילהנמ םג ךכ
 םיבושחש םיטנלאטה תא םיסייגמ
 םע תודדומתהב בוטש ימ:םכל
 ימ ,היצביטומב בוטש ימ ,היטרקורויב
 םיביכרמ .םוי לכ םירבד ריכזהל עדיש
 רוביחו תומילשמ תולוכי םע תווצ
 .בוט

תווצה תריחב

דעצ

3
 יכה המ ?עיגהל םיצור םתא ןאל
 תויוליעפ וליא ,רמשל םכל בושח
 ?רשוא םכרובע תורציימ םייחב
 .םכלש םידעיה ולא
 המ עדוי תווצה ירבחמ דחא לכ וישכע
 עיגהל ךל עייסל ידכ תושעל ךירצ אוה
 .תעבקש םידעיל

םידעיה תריחב

דעצ

4
 .םידדומ?םיחילצמ םא םיעדוי ךיא
 תואצותל ונמגרת ונלש םידעיה תא
 לכ דודמל רשפאש תואצות ,תויוצר
 ונחנא םא תעדל ךכו שדוח לכ וא םוי

 ךרדב היהנ דימת אל .הנוכנה ךרדב
 תעדל לכונ ,דודמנשכ קרו ,הנוכנה
 .םיאתהלו תונשל ךירצ הפיא

תומדקתה



הדות


