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החיתפ ירבד



הבושק תוגיהנמ סרוק

 לוהינה םוחת תיזחמ תושיגו תוסיפת-תוגיהנמ

העדות בצמ ,םייח ךרד ,םלוע תסיפת-סנלופדנימ

ימושיי יעדמ ףקות-   חומה יעדמ

רפסה תיבל העמטהו םושיי ןווכמ דומיל-היגוגדפ



 'א הנש הבושק תוגיהנמ סרוק

  :סרוקהתו/יפתתשמ
 ליבומ תווצו רפס יתב תולהנמו ילהנמ•
 .םיגיהנמ םניה רפסה תיבב ךוניח תשאו שיא לכ•
 לכל וליפאו ,םירומה לכל ףקת דמלנה רמוחה•

 .םידימלתה
.רפסה תיבב םינוש םימורופ ףותיש•

הכופההדימרפ :דוסיה תחנה
הבושק תוחכונ-  לוגס תוליבומ ,םירומ ,םידימלת•
 םיכרעה םוליגל יאנתכ– ישיאה ךילהתה תובישח•

תונויערהו



 סרוקה ינכת– 'א הבושק תוגיהנמ

üוישכעו ןאכמ הלועפו הצוחהו המינפ הבשקה- תוגיהנמ,  
.תדמתמ תונתשהו תואדוו רסוח לש םינמזב
üתומגידרפ ,דוסי תוחנה ,רחאהו ימצע תסיפת– הסיפת, 

.גויתו ביטארנ ,תויטה
üהצוחהו המינפ ,םיבושק הבשקהו רוביד- הבושק תרושקת, 

.תוטלחה תלבק
üםיצחל ,םיחתמ ,תואדוו רסוח– תחנ יא םע תודדומתה, 

 .םיטקילפנוק ,סעכ ,הקיחש
üתווצ תדובע ,ןסוח ,הלמח-תוביטיימ תויוכיא חופיט, 

.גושגשו החימצ ,םיכרע



Ways of Knowing–דומילה ןפוא

 ירקחמ ,תוגיהנמו לוהינ תוירואת-ינוציח עדי•
.סנלופדנימו ךוניח ,היגולוכיספ ,חומ

 הסנתנ ,סנלופדנימלגרתנ-יתייווח ימינפ עדי•
 תא רוקחנוקחשנ ,הבושק תוגיהנמ םושייב
)רקחמ תדבעמ( היווחה

תונבות דבענ–תונבות•

םוימויה ייחב הסנתנו ןמאתנ–םושיי•



תומלתשה לומגל הרכה

 :סרוקה תושירד
)םישגפמהמ80% םומינימ(םישגפמב תוחכונ•
םישגפמה ןיב לוגרת•
 תויצקלפרתיתווצ/תישיא תימושיי רקח תדובע•

 ייחב דומילה לש םושייו הקמעהל םכתא תונימזמה
)'קנ10 ב הכזמ השגה לכ( םוימויה

 תססובמ ,יתנשה דומילה ךילהתל תמכסמ הדובע•
.תיטנוולרהיפרגוילבב
תוטלקומ חומ תואצרהל הנזאה•



וניניבש הזוחה

 םישגפמה לכב הליעפ תופתתשהו תוחכונ•

תועדומו הרע תוחכונ :הבושק תוחכונ•

טופיש יאו החותפ הבשקה

רשפאמ בחרמ ,ןומאו תוידוס :חוטב בחרמ•

 ,תוסנתהל הנוכנ ,תינרקסהשיג- רקחמ תדבעמ•
 תרקוח

החותפ תרושקת•

םוימויה ייחב םושייו לוגרת•



סרוקה רתא



תובישק-סנלופדניימ



?תובישק /סנלופדניימ הז המ

םייח ךרד / לוגרת / העדות בצמ

םייזכרמ םינייפאמ
היווחל תנווכמו הרע תועדומ1.
 יפלכ תיטופיש אלו ,תינרקס ,החותפ השיג2.

היווחה

תנווכמ הריחבל תורשפא



 ?בושקה גיהנמלסנלופדנימ לוגרת ןתונ המ
)לזירד סינד לש רקחמ ךותמ(

 םירבשממ החימצו ןסוח•
 ,םייוניש םע תודדומתה תלוכי רופיש•

.תואדו רסוחו תומימע
תימינפ הוולשו תוביצי סוסיב•
םירחאל היתפמאה תרבגה•
תוחכונו הקומע הבשקה תלוכי•

תימינפ היצרגטניאו ,ןוזיא רתוי•
לוגרתל תוביוחמב הילע•
רתוי הובג ימצע תוסיו•
תימצע תועדומ רתוי•
רתוי םיבוט הדובע יסחי•



 ?תוגיהנמ יהמ
?הבטימב תיארנ איה ךיאו



ריקומ רקח

םינוגראב יבויח יוניש תריציל היגולודותמ
.תולקתו תויועט ךותמ הדימלמ הנושב,תוחלצה ךותמ הדימל
.ונחנאש,ןויסינהו הנובתה ,עדיה רגאמב שומיש לע תססובמ

•Define-עונמל/גישהל םיצור המ( יבויח ןפואב ,ףתושמה רגתאה תרדגה(. 
•Discover-דיתעל הארשהכ ,רבעה ןמ תודדומתה יבאשמ יוליג .
•Dream-הצובקב םירחאל ליעויש ןפואב ףותישו ,דיתעל תויונמדזהו תונבות יוהיז.
•Design–םידדמ ,םידעי תללוכה ,תישעמ הלועפ ןונכתו יוצר דיתע תנומת תריצי 

. םינמז חולו החלצהל
•Sustain-ושומימל תינוגראו תיתצובק ,תישיא תוביוחמ תיינב 



ריקומ רקח :ליגרת

 החלצהב ןתדדומתה ומע יתוגיהנמ רגתאב ורכזיה
 .הנורחאה הנשה ךלהמב

:תוגוזב
?ןתדדומתה ומעישוקה היה המ1.
?עוריאה תעב ןתיווח המ ?ןתשגרה המ2.
?ןיינעה תא ןתלהינ ךיא ?ןתדדומתה ךיא3.
?תוישעמה תואצותה ויה המ4.
?בוטו ןוכנ ןתישע המ ?תוצורמ ןתא הממ5.
?תודדומתהב ןכב וכמתו ,ןכתא ונוויכןכב תויוכיא וליא6.
?תוגיהנמכ ןכמצע לע תודמול ןתא המ7.
?ןכנויסינמ דומלל רשפא המ ?תוגיהנמ לע תודמול ןתאש תוירקיעה תודימלה המ8.



 רתויב בושחה ילכה והמ
?ה/גיהנמל

 ,דימת
?ולאה םימיב דחוימבו



רתויב בושחה ילכה ה/תא
 תלוכיותולגוסמ תולעב תושח ןתא המכ דע•

 תויחנהה ,תויפיצה ,תושירדה לכ םע דדומתהל
 םיררועתמש תושגרהו ,תואדווה רסוח ,תונתשמה
?וזה הפוקתב
 ,ןכלש םיכרעלו תונווכל ?ןכמצעלתועדומ ןתא םאה•

 תודוקנלו תויטהל ,תויונשרפל ,דוסיה תוחנהל
?ןורוויעה
 תומולשל תוגאוד ?ןכמצע תאםתןחפטמ ןתא םאה•

 ןכמצעל םתורשפאמ ,םיבאשמתןחפטמ ,ןכלש
?תותסוומ ,הקיחש עונמל ידכ תוגופה
 םייונישל תורע ?ז"וב תושימגו תוביצי ןתא המכ דע•

 ,עגרכ ץוחנש המל ןכלש לוהינה תא תומיאתמ ,ביבס
 תושיחנה ,הדמתההדצל ,תונתשהלו תונשל תונוכנ
.ןכבש תימינפה תוביציהו



חורה לע הטילש יל ןיאשכ םג
םישרפמה לע העפשה יל שי



הביטיימ תוכיא חופיט– ךרד ירועיש

.םכב חפטל ןוצר םכל שיש ,'ריקומ רקח' ליגרת ךותמ1 תיתוגיהנמ תוכיא ורחב

 תא איבהל וצרת הבש היצאוטיס שארמ ורחב :1 היצאוטיסב התוא ורקח
)...םוזב דומיל ,םירוהתפיסא ,דימלת ,הרומ םע החיש( .יוטיב ידיל וזה תוכיאה
:הירחאלו היצאוטיסה ןמזב בל ומיש
 ?עוריאב יוטיב ידיל האב וזה תוכיאה ןפוא הזיאב•
 םתשמימ םב םיעגר םתואב )תובשחמ ,תושגר ,תושוחת( םתשגרה ךיא•

?התוא
?ולא םיעגרב םתשגרה ךיא ?יוטיב ידיל התוא איבהל םתישקתה יתמ•
?דיתעב רתוי התוא שממל םכל עייסל לוכי המ•

 םשייל וסנו ,וזה תוכיאה שומימב ןמאתהל וצרת הבש2 היצאוטיסב ורחב ,תעכ
.היהשכ רתונ המו ,הנתשה המ בל ומיש .ןושארה עוריאהמ תודימלה תא



ריקומ רקח–םייתווצ ךרד ירועיש

 םיעוריא ינפל תונווכתהכו ,תווצ ישגפמב הנש תליחתב :םושייל תויונמדזה
 לשו ,תחא לכ לש תוחוכב רכזיהל ידכ )יתנש לויט ,םירוהתופיסא( םירגתאמ
.ולוכ תווצה

 םע/דימלת םע/התכב החלצהב ןתדדומתה ומע רגתאב תורכזיה :ימינפ רדח
  ?תוצורמ ןתא הממ ?ןתדדומתה ךיא ?ישוקה היה המ .םירוה
 ?תודדומתהב ןכתא ונוויכ ןכב תויוכיא וליא

 .הלעש ןורכיזב גוזה תב תא ופתש :טאוד רדח
 יוטיב ידיל האבו ,יב שיש תוכיאה יהמ דחי ןמסל ןתינ ,ידדהה ףותישה םויסב
?עוריאבביטיימ ןפואב

 ?והוזשתוביטיימה תויוכיא ןה המ האילמב ףותיש :יתליהק רדח
 אובל וללה תויוכיאל ורשפאיש ,םיאנת רציילו ,וזב וז ךומתל ,הצובקכ לכונ דציכ
?רתוי יוטיב ידיל



קירא / היוללה



הבשקהה לע הדות


