
 
 
 
 
 :ירוה ןוזח
 

-  אוה ונלש ירוהה דיקפתה ונחנאש המ לכל יתוגהנתהה לדומה תויהל םדוקה רועישב יתרמאש ומכ
.תויהל לדגי ונלש דליהש תומלוחו תופאוש  

–  יגהנתת תא לכ םדוק .וזכ תא ייהת לכ םדוק  רמוא אוהש המ יכ הזה טפשמל תרבוחמ ךכ לכ ינא
-  ךרדהמ ,ךממ דמליש הצור תאש המ תא הארי אוה ךכ רחא .גהנתי  ךלש דליהש הפצמ תאש ומכ

?הז בושח המכ הניבמ תא .ורובע הווהמ תאש לדומהמ ,ךב תוננובתה  
 

-  .תקעוצ ךתוא האור אוה לבא קעצי אלו רבדי ךלש דליהש הצור תא אמגודל םא  
?קעצי אל אוהש תופצל תמאב הלוכי תא םאה  
 

  םלועלש הרוצב וילא תרבדמ ךמצעב תא לבא דובכב ךילא רבדי , ךתוא דבכי דליהש הצור תא םא
?דובכב ךילא רבדיש תופצל תמאב הלוכי תא םאה ,ךילא ורבדיש המיכסמ תייה אל  
 

 םייניעה לומ ןמזה בור םיאור אל ללכב םהש והשמ תויהל ונלש םידליהמ םימעפ הברה תופצמ ונחנא
.בושח דואמ רסמ הזו תועוגר אל ונמצעב ונחנאשכ עגריהל םהמ תו שקבמ ונחנא .םהלש  

 תובוגתה תאו ומצע תא םיאתמ ךלש דליה ךיא יארת תא ךכ רחא , ךמצע לע ינמאתת לכ םדוק
.ןהמ ישגרתתו יבהאת תא  - ןמזה בורש הלאכל ולש   

 
.100%   ןיא

.תומלשל תינכתב 7  תורתוח אל ונחנאו םימלשומ ויהי םימיה   לכ אל דחא עובשב
 לכמשו ומצע לע ךומסנש ,םהב דומעל חילצנו םירגתא וב ויהיש .וב ונל בוטש בצמל תורתוח ינא
 ימל םהל שיש ועדי דימתש ידכ ונלש םידליל תובורק יכה היהנו דמלנ אלא המרד השענ אל תועט

.באוכ אוהש אשונבו חמשמ אשונב  –   אשונ לכב רבדל ימ םעו תונפל
?ךל בושח המ ?ךלש ירוהה ןוזחה תמאב והמ וישכע רבכ ךל ירידגת ש הצור ינא ,ןכלו  

.הריצעו החונמ לש לד עגר ילב תורוהל תוסנכנ ונחנא  
.עיגהל תוצור ונחנא ןאל תובשוחו תורצוע אל ונחנא  
  .ידימ תולודג םילימ ולא חוטבו רשואמ ,חמש דלי לדגל

 תא תבתוכ ינא תיקסע תינכת ,היינב תינכת הנוב ינאשכ תורטמה תא ,ךרדב הצור ינאש תודוקנה
?ךלש ןוזחה המ ?ךלש תורטמה המ .תנווכמ ינא ןהילאש  
 

.ךלש גוזה ןב םע דחי ןוזחה תא בותכל הלוכי תאו דבל ןוזחה תא בותכל הלוכי תא  
. עיגהל הצור תא ןאל יעדתש הצור ינא .ךשמהל יטירק בלש והז  

. טבלתהל ילב תוצור ונחנאש ומכ לועפלו תוצ ור ונחנאש ומכ ביגהל רתוי ונל לק זא ןוזח שישכ  
.תמאב ונל םיבושחש םיכרעה םהמ ןיבהל טושפ רתוי הברה ונל היהי  –   ןוזח ונל היהישכ

 
?ירוה ןוזח םירצוי ךיא  
 קיפסמ םהש וא םהלשמ החפשמ םהל שישכ ונלש םידליה תא םיניימדמ .דיתעה תא םיניימדמ

.הנש  20-30   דוע דיגנ ,םירגוב
הצור תא ימ  אוה הרבח וזיא םע ?קוסעי אוהש תבשוח תא המב ?גהנתי אוה ךיא ?היהי ךלש דליהש

ךיא ?וילע ודיגי םירחא המ ,ומצעל רפסי אוהש רופיסה היהי המ ?בבותסי  אובי אוהשכ גהנתי אוה
 אוה םאה ,םייחה לע ול היהת העיד וזיא ?ולש םירוהה לע רפסי אוה המ ?ולש םירוהה תא רקבל

?ףתשמ /םנפומ/טקש היהי אוה ,החיש תניחבמ ךילא בורק היהי אוה ?ימיט פוא ?חמש היהי  
 הככש םוקמ ךותמ אל . תניימדמ תמאב תאש המ לכ תא בותכל ךמצעל ימיכסת  .יניימדת שממ

.ורובע תויהל הכירצ אמאכ תא לדומ הזיא יעדתש םוקמ ךותמ א לא , והזו היחי ךלש דליה  
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תוקזוחה המ ועדי םהש ,םייונישמ ודחפי אל םהש .םמצע תא ובהאיו ונימאי ילש םידליהש בושח יל 
הלש תא ובהאיש ,החילס שקבל ושייבתי אלש ,םמצעב םיחוטבו םייאמצע ויהיש ,םיבוט םה המב ,ם

  .םיימיטפוא ויהיו בוטה תא תוארל ודעיש .םדא ובהאיו תלוזה תא ודבכיש ,הארמב םיאור םהש המ
 ימל ורזעיש ,םכרובע םישועש המ תא וכירעיש ,םתיא ילש םיסחיה םגו םיבורק ויהי םיחאה יסחיש

..וכו ובדנתיש ,השק  ש
 

 םיבושחש םיכרעה ,הבהא ,החמש ,תויתחפשמ ,בוטה תרכהו תוימיטפוא ,תלוזל דובכה םה רקיעב יל
.םהיפ - לע תלעופ םג ינא  –   ולא תא תעדוי ינאשכ ..וכו המשגה ,הנומא ,הניתנ

 
5  םייפיצפס םיכרע  רוחבל העיצמ ינא ןכלו םיכרעה לכ תא דימ שירשהל רשפא יא הלחתה רותב

 ינאש אמאהו תורוהה ירגתא םע ילש תודדומתהה בורל סיסבה םהשו םייניעה לומ ויהי ןמזה לכש
  . ירובע ךרע לע לש שוריפה המ םג ןיבאש בושח .תויהל הצור
 

זחה תא בותכל איה הזה קלחב ךלש המישמה התוא תושעל תנמזוממ רתויו הלוכי תא .ךלש ירוהה ןו
 ןוזח ורצת דחיו ריבסי , ףתשי ,אירקי דחא לכ זאו בותכי דרפנב דחא לכ הליחת .גוזה ןב םע דחי
  .ירוה טייד הלחא .ףתושמ ירוה
 

  םיכרע תמישר םע ףד ךל תפרצמ ינא .םיפקתשמ יכה םיכרע וליא יקדבת ירוהה ןוזחה ךותמ .
.ירוהה ןוזחה תא םימאותו ךל םייטירק יכהש םיכרעל ימצמ - צ בל ימיש  

 

״ הדימ תומא םה םיכרע  : ןולימב גצומ אוהש יפכ ךרעל שוריפה תא הפ תתל הצור ינא קיידל ידכ
מ ,םלוע תופקשה לע םיססובמה קדצ לש תולאשל סחיב ,רסומ ,תמא ,הקיטתסא .תופסונ תויגוסו הדי

 אוה ךרע .תמיוסמ תוילאידיא םיעבוק םייתרבחה םיכרעה ןאכמ ,ער המו בוט המ עבוקה יללכ ןורקיע
 םיכרע שי הרבח לכלו םדא לכל  .לוספ המו יואר המ ,רוסא המו רתומ המ ,הרבחב יוארו ןוכנ המ
.םינימאמ םה םהבש  

דה םדא לש תושוחת תווחל יושע ,תילכת/הנוילע הרטמ םהב האורו ןימאמ אוה םהב םיכרעב קב

״ .רשואו קופיס ,תועמשמ   
 

 
 

3-5  הז עגרמו םויהמ םהילעו םכרובע םייתועמשמה םה עגרכש םיכרע  תבתכש רחאל ןיב ירחבת
.סוקופה תא םימש םתא  
.םירמוא םה המ .םכלש םייחב םיפקתשמ םה ךיא יבתכת  

.רגתאה הפו תמשיימ ךמצעב תאש !ךב םיאצמנש םיכרע ויהי ולא לכה ינפלש בושח   - בל ימיש  
 

-  , הרזע רמואש המ .לכה ינפלו ןוילע ךרע איה החפשמש איה ירובע הנווכה  - החפשמה ךרע אמגודל
 תויעב םירתופ . םישנוע אלל תיב .םייניעה הבוגב רוביד ,ילומש ימ לש ךרוצה תייאר ,הבשקה
. תואמגוד קר ולאו  תברקמ החישב  

3  יתבתכש הממ םירבד  תוחפלש תאדוומ ינא ?םוי לכ ילש תיבב אטבתמ החפשמה ךרע ךיא
  .םימייקתמ
 

-   החוטב תאש השיגרמ תא םאה ?יוטיב ידיל אב ךלצא ימצע יוטיב ךיא ימצע יוטיב :תפסונ אמגוד
צעב ךירצ לכ םדוק אוה ומצע תא אטבי ךלש דליהש הצור תא םא יכ ?ךמצע תא תאטבמ ?ךמ

אז תוארל המ ,יוטיב ידיל לעופב אב אוה ךיא ,ימצע יוטיב הנווכה המ ימשר ןאכ םג ,בושו  .ךב ת
 אטבל ךלש דליל תרשפאמ םגו ךמצע תא תאטבמ תא םגש יאדוות זאו ותוא תואטבמש תולועפה
.ומצע תא  
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 תאשו םיבושח יכהש םיכרעה ולאו םירבדה לע תבשחש םהל ריבסהלו םידליה תא ףתשל הלוכי תא
.תבייח אל תא . סייגתת החפשמה לכש הצור  

 אוה בושחש המ לדגי ךלש דליהש הצור תאש רגובמלו הלאה םיכרעל לדומה תויהל יליחתתש
.תויהל  
 

  , תמייסמ ינאש ינפל בושח שגד
 לא .ךלצא םימייק אל ןיידע םה לבא תיבב ועמטויש הצור תאש םיכרע שיש ילגתש תויהל לוכי

1  ףוגה תפשבו הפשב ,הבשחמב ,תולועפב ךרעה תא אטבמש ךלש  דעצ תוחפל ירידגת .ילהבית
 תא תרמוא ,ךמצע תא תקזחמ םויהמ תא זא ימצע יוטיבב רבודמ םא ,אמגודל  .וילע ינמאתתו
 ףוסב תבתוכ תא ,תבהוא תאש המ תא תשבול תא ,תורבח םע , הדובעב אלא תיבב קר אל ךתעד
 ךכו תמטמוטמ וזיא ,השפיט וזיא ומכ תומשב ךמצע תא הנכמ אל תא , ךמצע לע רוא תודוקנ םוי

ל תאש יארת .םאתהב ביגת הביבסהו תאש םדאה תא תקזחמ טאל טא  
  .םאתהב אוה םג ביגיו תאש לדומה תא הארי ךלש דליה
 

.   יחכשת לא  .תויבקע לע רומשל
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