
 
 
 

 
 

.תוחתפתהה יבלש ךרואל םהילע םינמאתמ םידליש תויונמוימ  5   תומייק
.תוירחא -5 4- המזוי 3- הטילש 2- הריחב  1- תואמצע

 
 ןכלו םוזל לוכי אוהש שיגרי אוהו תוירחא ,הטילש ,הריחב ול שיש ןיבמ םצעב אוה יאמצע דליהשכ

.תויונמוימה  5 מה תא ול שיגננש בושח ונלש תיבב לכל דדועמש ורובע חוטבה בחר  
םירשואמ םידלי .םיחמש םידלי לדגל הכזנ םג הככ  

י טעמ דוע ..והזש יתשגרה יכ ינממ תרשואמ התי ה אל ,טסטה תא יתרבעש עגרה  תא תרכוז ינא
.שפוח יתשגה .רחאב היולת תויהל ילב הצור ינאש ןאלו יתמ ימצעב עוסנל לכוא  
?הז ףיכ הזיא  

 
 לכב .ונממ קלח אוה ,תיבב חרוא אל אוה ונלש דליה ,בושח דיקפת שי ונלש םידליה לש הביבסל
 םוקמהמ .תיבהמ לכ םדוק ליחתנש יל בושח ןכלו יתועמשמ שיגרהל ךירצ אוהש ונבה רבכו .ליג
.ונלש םידליה רובע םדקמו חוטב בחרמ תויהל רומאש  
 

 ,ררקמב הצור תאש רצומל אל -םוקמ םושל עיגהל הלוכי אל ןתא לבא ךלש תיבב תאש ךל יראת
 אל תא ,הצור תאש והשלכ קחשמל עיגהל אל ,םיידי ףוטשל אל ,וליפא תחלצל אל ,סוכל אל
 ךל אב ?ישיגרת ךיא .תחקל הצור תאש םירבדל עיגהל ידכ הרזע הכירצ תאו הלסאל עיגהל הלוכי
?ישיגרת ךיא ...העיגמ אל תא -תותשל .העיגמ אל תא -לוכאל  
.תולובכ לש גוס ךלש םיידיהש וליפאו רחאב היולת ?ןוכנ היולת ישיגרת תא  
 תא תוליגרמ ונחנא םימעפ הברהש המ הזו םולכ טעמכ גישהל הלוכי אל תא ךדיל דחא ףא ןיא םא
.וידי גשיהב ויהי הלחתה רותב םייסיסבה םירבדהש בושח ןכלו שיגרהל ונלש םידליה  
 

  .ףרפרשה אוהו תיבב ונממ המכו ,תיבב תויהל ךירצש בושח יכה רצומה םע ליחתנ
  ,ררקמבש המל ,שישל ,זרבל עיגהל חבטמב ףרפרש
  םיקחשמל ,ןוראב םיהובג רתוי תצקש םידגבל עיגהל ידכ הנישה רדחב
.םיידי ףוטשל וא םייניש חצחצל ידכ רויכלו הלסאל עיגהל ידכ תחלקמ/םיתורישב  
.ךרוצה הרקמל היהיש יאדכ – דחא דועו  
.וב יולת דליה וישכעש 1 רשאמ רדח לכב 1 הפידעמ ינא  
 

?אמגודל המ .ודי גשיהב ויהי רתויש המכש בושחו םיאצמנ םירבד הפיא עדי דליהש בושח  
.די גשיהב היהי אלש זא וב עגית ךלש דליה לש דיהש הצור אל תאש המ לכ– חבטמה םע ליחתנ  

תיכוכז הז םא םג םאו קיזחהל ךיא דמלי דליה ךכו רבשיי םומיסקמ . תא שיגנהל ןכ דעב ינא  לכה
.רצומל בושח ךרע שי – ןכ םא אלא תעגל ללכב  
?די גשיהב תויהל לוכי המ  

.חבטמב םייקש המ לכ -תותבחמ ,םיריס ,תואספוק ,ם״וכס ,תורעק ,תוסוכ ,תוחלצ  
 השיגנ היהתש הרוצב םילכה תא רדסל טושפ וא ורובע הדעונש הריגמ רוציל וישכע רבכ הלוכי תא
.אלפה הרקי זאו ול  

 דחי ליעפהל םג ילוא ,תונפל ,ךורעל רוזעל הצרי אוה ,ם״וכס הזיאב ,לוכאל תחלצ וזיאב רחבי אוה
.ול רשפאל הרומא , תא ןכ – תאו םילכ ףוטשל וא חידמ ךתיא  
.תיבהמ קלחכ ולש תועמשמה תאו תויונמוימה 5 לכ תא תחא הלועפב שיגרמ אוה הככ  

.״יתרחב ינא״ -ולש ךויחה תא וישכע רבכ יניימדת  
 

 םינילבת איבהל ומכ יתועמשמ דיקפת ול תתל -ךל רוזעלו חבטמל ותוא סינכהל הלוכי תא ףסונב
 םע דחי רזפל רשפא תוינק שישכ . לשבל ,תופאל ,םיאתמ ןילבת לכ המלו תומש םידמול םתא הככו
.םוקמב חינהלו תוריפו תוקרי ףוטשלב וב רזעיהל ,םיכרצמה תא דליה  
  עיקשנו רשפאנש לככו רשפאנ קר םא -רוזעל םיבהוא םידלי .קלח תחקל םיבהוא םידלי
.חונלו תבשל ןמז רתוי היהי ונלו םירשואמ תויהל ולדגי םה הככ  
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רוז  : םיקחשמה  א
 הירמ -לודגב .יל בושחש המ תא יתארקו יתדמל ןכ לבא ירוסטנומה תטישב קמועל האיקב אל ינא
 תיכוניח הביבס ןוגראב ךרוצ שי דליה לש תויעבטה תולוכיה תא שממל ידכש תרמוא ירוסטנומ
 הכירצ הביבסהו םינוש עדי ימוחתמ הדימל ירזעב הרישע ,תיטתסא ,הליכמ ,החוטב היהתש .תיבטימ

. תרגת אמו הדימלל הנימזמ   םג תויהל
 תויטנהו תולוכיה יוליגלו רקחל ,העונתל בחרמ תוקינעמ םצעב ונחנא דליל תורצוי ונחנאש הביבסב

)ע״סמ רתא( .יאמצע ןפואב להנתהל דליל תרשפאמ ונחנא הככ .דליה לש תויעבטה  
 

 חקייו ןכ ילוא ?יאצמת ,ןיינעמ רפס תשפחמ תא .םירפסב הסומע היירפסל תכלוה תאש ךל יראת
.םייניעב ךל סומע יכ יאצמתש דע ןמז הברה ךל  
 ?ליחתהל הפיאמ יעדת תא תונושארה תוינשב .. ךופה תיבה לכ ,ךייניע וכשחו התיבה העיגמ תא
.םייניעב ךל סומע יכ חוטב אל  
 

 חבטמה דיל אצמנש רוזאל ותוא ריבעהל ץילמא םיקחשמה רוזא ךותב חבטמ ךל שי םא ,בגא

 ,תוחלצ ,ם״וכס – םייתמא םילכ חינהלו קיטסלפמ םילכה לכ תא איצוהל רשפא .םכלש יתימאה
.יתימאה רבדל בורק יכה היהיש ידכ ,׳וכו ךותיח שרק ,םיפיטח םע הלסלס ,תבגמ ,תורעק  
 

 תויצפוא אלמ ,םיעבצ אלמ ,םירפס אלמ ,יקחשמ תואספוק אלמ שישכ -ונלש םידליה םע הככ
 םא ,ןכלו  ןגאלב רוצייש המ – אבה קחשמל דימ ורבעיו וקחשיש וא םהב וקחשי אל םה קחשמל
 המ תולגל תוכירצ ונחנא  המירזב ויהיו ונממ ונהייו םיוסמ קחשמב וזכרתי םידליהש תוצור ונחנא
.ולש הקזחה המ ,בוט אוה המב ,בהוא דלי לכ  
 

 תושיגר וז םאה ?םישער םיעימשמש םיקחשמ םאה ?לוחו הנילטסלפ ומכ השוחת יקחשמ הז םאה
?והשמ לש הדימל ,רויצ ?םירפס ?ןורכיז יקחשמ ,םילזאפ ,תורוצ ,תויח ,םירפסמ ,תויתואל  
 וליאו שיגנ אוהש םוקמבו ולומ חינהל םיקחשמ וליא יעדת תא וזה הלאשה לע תונעל יעדתש עגרב
.טקש ןוסחא -ירוסטנומה תטישב ארקנש רוגס ןוראב ןסחאל ףידע  
 אצמנ אוהש רמוא הז – זכורמו תוקד המכל לעמ עוקש דליהש הפיא . יתפצתת ?תונעל יעדת ךיא

  בצמב ,״המירז״ בצמב

 ”flow״
 אל איהש הלועפב םיעוקש ונחנאשכ תמייקתמ בצמ השעמל והז תיבויחה היגולוכיספה יפ לעש
 אלל הב םיעוקש תויהל ונל תמרוג איהו  ידימ תממעשמ אלו ידימ השק אל רמולכ ,  ידימ תרגתאמ
 . ונחנא םג רותחל הצרנ דימת םשלש תיבטימ היווח םצעב וזו .תעד תחסהל תונעיה
 
 תא תורצוע ונחנא זא יכ .עירפהל אל ,ברעתהל אל איה הצלמהה וזכ הלועפב עוקש דליהשכ ,בגא
 המישמה תא שפחיו םוקי אוהש יוכיס שי זאו רקחו דמל דליה הבש תיבטימה היווחה תא , המירזה
 .ליחתהש הממ הנהיי אוהש םוקמב האבה

 לכ״ ול ידיגתש היינשב .המירזב אצמנו ומצעל רש תוקד 4-ל לעמ רבכ אוהו רייצמ דליה -אמגודל
 ): הזמ יענמת .ולש טקשל תערפה ,ול תערפה -״רייצמ התא יפוי הזיא ,דובכה
 תוברש הבשחמה הנוכנ אקווד ואלו הביסה וזש חינהל ריבס -הנוע אל אוהו ול תארוק תא םא

 .דושח הז זא ״טקש״ שי םאש תובשוח ונתיאמ
): המל הניבמ תא וישכע .וילע יסעכת לא -הנוע אל ךלש דליה המירז בצמב םא  
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:הניש רדח  
 

 רחבי ומצעב אוהשכ שיגרי ךלש דליה המ יבשחתש הצור ינא לבא ,אמא לכל לק אלש תעדוי ינא
 םיעבצה ,שובלה גוס תא רוחבל ,ומצע תא אטבל דמול אוה וז ךרדב  .שבול אוהש םידגבה תא
 טעמ ויהיש הרוצב ולש םידגבה ןורא תא שדחמ רדסל -א אוה ךל עיצאש המ ןכלו םיבולישהו
 ול רשפאלו הנועל םאתהב םיילענו םייברג , תונבל תויאצחו תולמש ,תוצלוח ,םייסנכמ לש תויצפוא
 , ןכמ רחאל .רחבי ןכותמש תויצפוא 2 עיצהל הלוכי תא הלחתה רותב .ויניע לומש המ ךותמ רוחבל
 תאש העידיב רוחבל ול רשפאל – ןוראהמ הריחבה תא םזוי רבכ אוהש וא השיגרמ תאש ירחא
. שיחרת לכל הנכומ  
 

:תונגראתה תניפ  
.הבישיל ףרפרש וא ךומנ אסיכ ,הארמ  
.ישגנת -םשוב ,שי םא ףוג םרק ,תותשק ,רעישל תוימוג ,קרסמה תא  
 

החונמה תניפ איה תצלמומ דואמ הניפ םתא םשש בייח אל וליפאו םירפס ,תוירכ ,חיטש םע הניפ .
.העיגרה תניפ ,החונמ תניפכ שארמ םירידגמ  
 לע – שגרה תא תסווי וליפאו עגריי אוה םש . רפס חתפי ,בכשי םיתיעל ,ץוברי םתס דליה םיתיעל
.ךשמהב רבדנ שגר  
 

:תחלק  מ
 לע הטילש שי דימת אל . שארה תא ,ףוגה תא ,םמצע תא ןבסל םיצור רבכש – םיאמצע םידלי שי
 תרפרופש םע ןוקובקב אלמל אוה עיצאש המ ןכלו ךכרמ/ופמש/ןובסה לש קובקבהמ תאצויש תומכה
.םיצחול םימעפ המכ וליפאו םיצחול ךיא דליל תוארהל רשפא זאו הילע םיצחולש  

״שארה לכל קיפסמ הזו 3 ,2 ,1 תצחול ינא ,הארת״ :אמגודל  
 

:ם יתוריש  
..םינובגמ ,תבגמ ,הציחל ןובס ,םיידי תפיטשל השיגנ הדמע היהתש  

 
 

. תיבה תוניפ לש רודיסו תולאש תליאשל ךנמז תא ישידקת עובשה  
. דחיב בהלתנש הנומת ילעתו רפשל יחמשתש תחא הניפ ירחבת  
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