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שומישב םיבאשמ

ת.חקול ינא המ
?דומילהמ

הפסוהל םיבאשמ



ישוק םע שגפמ–1 ליגרת

 המ ורכזיהו ,הנורחאל םתדדומתה ומע השק עגר לע ובשיח
?הרק

?ישוקה םע שגפמהינפל עגר ךייח תרגש המוה.תא ימ1.

 ?ישוקה המ ?תשגפשהיעבה המ2.

 םהמ?ךממ שרד הז המ?תודדומתהבךרובע השק היה המ3.
 ללגב םימסחנ וא םישגנתמש ,תופיאש/תונומא/םיכרצה
?היעבה

?תשגרה ךיא ?תישע המ ,תלעפ דציכ4.

 ?ישוקה םע דדומתהל ךלורזעש םישנאה וא תוחוכה המ5.

?ישוקה םע שגפמה ךותמ )םלועה לע/ךמצע לע(תדמל המ6.



חומה טביהב ןסוח



ןסוח- שגפמה אשונ

םייחה יצחל םע תודדומתהב ימוימוי ךרצמ
 יא–םייחהמ דרפנ יתלב קלח אוה ישוקה
.םילג וב שי ,םי שי םא- ונממ ענמיהל רשפא

 המכ דע' :איה תמאב הבושחה הלאשה
 ,םינתשמה םילגל לגתסהל םילגוסמ ונחנא
 ,עובטל םוקמב םהילע שולגל
'?ומצע סונייקואה תויהל ךופהל וליפאו

 יבצמבגושגשל ירקיעה רטמרפה אוה ןסוחה
.םישק םייח

 תוביכרמש תויוכיאה תא חפטלו קזחל רשפא
 לע ססובמ ורקיעב אוהש ,ןומיא ידי לע ,ןסוח
.סנלופדנימ



…תרוכזת

הלדגימאה ידי לע םיפטחנ- םויא וא ישוק לומ ונלשטמוטואה
.F & F ןונגנמ תידיימ ליעפהלו ,םורח יבצמ תוהזל הדיקפתש
 ונב שיש תולוכיה םע רשק םידבאמ ונחנא ,הרוק הזשכ
.ןסוחל תורושקש

 ,הלדגימאה ידי לע ףטחיהל לק דואמ ,םיעדוי רבכ ונחנאש ומכ
 רתויו רתוי ולאה םימיב םישגופ םכמ םיברש תרעשמ ינאו

.םיפטחנ םתא םב םיבצמ

...ילמרונו יעבט הזו ,תוחפ וא רתוי םיפטחנ ונתיאמ קלח

 יעבט ןפואבו ,םישח ונחנאש תונגומהו ןוחטבה תדימל רושק הז
 ,ולאה םימיב ומכ ,םיחוטבו םינגומ תוחפ םישיגרמ ונחנאשכ
.תולקב רתוי םיפטחנ ונחנא

 ,ונתושרב שיש םיבאשמהו ןסוחה תדימל םג רושק הז

סנלופדנימ- ונפטחנש ךכל ונלש תועדומה תדימל רושקו



?ןסוח והמ

 רחאל דוקפתל תוריהמב רוזחל תלוכיה
(Bounce back) רבשמ
 םייחהש םירגתאה םע דדומתהל תלוכיה
.םיקזוחמ תאצלו ,ונינפב םיביצמ
)תומצוע לש קנב( יגולוכיספ ןוה
 ךלהמב םישכרנש םיניגמו םיניזמ םיבאשמ
 ןיבו )םיקוזיח( תיבויח ךרדב םא ןיב ,םייחה
 ירבשמ םע תודדומתה( תילילש ךרדב םא
.)םייח
סנלופדניימ תועצמאב םישכרנש םיבאשמ
– םייחה ףצרל תוריהמב רוזחל תלוכיה
םוי םוי תורגש ,יגולוכיספ ,יזיפ



 לש הובג המר רמשל תלוכיה וז ןסוח
 לומ לא ,תישפנ החוורו םייבויח תושגר

 .תוקוצמ
 םניא םלועל ,ןסוח ילעב םישנאש אל הז

 תושגרהש אלא ,םיילילש תושגר םיווח
.םיכשמנ םניא םיילילשה



?ןסוח לע תעדל בושח המ

 דומלל ןתינש ,תשכרנתונמוימ אלא תוישיא תנוכת הנניא ןסוח
.לוגרתו תימצע תועדומ תועצמאב ,קזחלו

התוא ונלןיא ואשיש וזכ אלו ,הנתשמו תימניד תוכיא איה ןסוח

.ןסוחה תא שילחה וא קזחל םילוכי ,םימיוסמ םיבצמו תופוקת

דחפ וא באכ םיישק הווח אלש ןמרפוס תויהל אל הז ןסוח

 םיה( םתוא ליכהלו ,םתוא תווחל ,םיישק שוגפל תלוכיה אלא
)םילגהו

ןסוח חפטמש אוה ,םיישק םע שגפמ קר השעמל

.הקזחה חורה לומ לא םיבחרתמו םיקזחתמש ץעה ישרוש ומכ



םיבאשמה תלדגה

.םיבאשמה ןיבל תושירדה ןיבש סחיה יפ לע עבקנ ןסוח ,’Stressל המודב
.הריבשל ןוכיסו ,םויא תייווח תרצונ ,םיבאשמהמ תולודג תושירדה םא

םיבאשמו תושירד ןיב שגפמב
 ,תושירדה תא ןיטקהל תורשפא יל ןיא םא
.םיבאשמה תא חפטאו ההזאש בושח

 תודימעה תא לידגמ םיבאשמה חופיט
.ישוקה לומ לא ,ילש תולגוסמה תשוחתו



תוסיוו

 ,םויאה םע דדומתהל ןתינש היווח :תוסיוו•
 ,תוחכונב תויהל ,ישוקה תא ליכהל רשפא
 לבקל ,בצמה תא שרפל ,הרוק המ ןיבהל
.הדימלב תויהל ,תולוקש תוטלחה
 אל ,ידמ לודג םויאהש היווח :תוסיוומ האיצי•

 העיגפ ,תוחכונ ןיא ,ישוקה תא ליכהל ןתינ
.הטילש ןדבוא תשוחתו תעד לוקישב
 ,תונבצע ,טקש יא ,היגרנא ףדוע :רפיה•

)יגולוכיספFight( .הדרח ,תונפקות
 ,שוחלא ,לופרע ,היגרנא רסח :ופיה•

 ,םונמנ ,םישוח תוהכ ,לובלב ,היתאפא
)יגולוכיספFlight(        .קותינ

תוסיוו

רפיה

ופיה



ןסוחו תוסיוו

 ,רתוי בחר תוסיוו ןולח םדאל שיש לככ
 ישוק םע דדומתהל תלוכי רתוי ול שי

ןסוח = תסוומ ןפואב

?תוסיווה ןולח תא ביחרמ המ
 ישוק יבצמ םע תחלצומתודדומתה•

ישוק לומ רזוח ןומיא– ןסוח הנוב
 ןולח תא ביחרמסנלופדנימ לוגרת•

.תוסיווה
 סחיה תא הנשמ–םיבאשמב שומיש•

ילש תולגוסמה ןיבו םויאה ןיב

תוסיוו

רפיה

ופיה



תושימג

 םישחרתמש םיעוריאל תושימגב ביגהל תלוכיה•
 ונלש תוגהנתהה תא תונשל תלוכיה .ונייחב
.תואיצמה לומ לא ונלש הבישחה יסופדו
 תוביציהו קזוחה ןיבןוזיא םישפחמ ונחנא ןסוחב•

.תושימג ןיבל ,תימינפה
יטמוטוא ןפואב םילעפומש ונלש םיסופדה•

 ,םישקונ םה ,םישימג אל םה ,ישוק תעשב
 ומכ םה- ונתוא םיתרשמ אל םה םימעפ הברהו

 םהו ,ףפוכתהל םילוכי אל םה ,ץעה לש עזגה
 .ונתוא רובשל םילולע
 םיסופדל םירע תויהל איה הנמזהה•

 תושימגל תויונמדזה תוהזלו ,םייטמוטואה
תודדומתהל היגטרטסאה תריחבב תוימנידו



ד"חאמר"שג לדומ



ד"חאמר"שג - ידממ בר ןסוח לדומ
ןולייא הרפע ר"דו דהל ילומ 'פורפ

 לאיצנטופ ןומט םדא לכב1.
רבשמ םע תודדומתהל

 הנוש תודדומתה ןונגס םדא לכל2.
 לש ישיא ףרצתכ– רבשמ ןמזב
םיבאשמה ידממ

 רקיעב םדאה ליעפמ רבשמ תעב3.
 םירכומה תודדומתהה יבאשמ תא
ול

 רתוי םדאל שיש לככ הלוע ןסוחה4.
.רוחבל לוכי אוה םהיניב םיבאשמ

 יבאשמ תא רישעהלו חתפל ןתינ5.
לוגרתו תועדומ ידי לעתודדומתהה



ד"חאמר"שג - ידממ בר ןסוח לדומ
ןולייא הרפע ר"דו דהל ילומ 'פורפ



ףוג

 חתמ ,בל תוקיפד :ףוגב םיאטבתמ רבשמ וא ץחל
.'דכו הניש תוערפה ,באכ ,ירירש

תוסיוול רוזחלו םיחתמ קורפל תרזוע תינפוג תוליעפ
.ריק ,המדאה לע םיילגר ,עקרק שיגרהל :עוקרק•
 ,הכילה ,הציר( תינפוג תוליעפ ךרד :תיזיפ הקירפ•

)הקעצ ,הנילופמרט ,דוקיר ,היחש
 ,םילילצ( םישוחל בל תמושת :עבטל האיצי•

)תושוחת ,קפוא ,םיעבצ ,תוחיר
)4-7-8 תילאגו המישנ( םיתסוומהמישנ יליגרת•

 ,ףוג תוחיפט ,המישנה תובכש3 ,ףוג תקירס :לוגרת
.ןובס תועוב ,4-7-8 ,יטגפס



לכש
 השק ,עגפיהל הלולע ונלש תיגולה הבישחה ץחל יבצמב
 .תונורתפ תוהזלו ,תוריהבב םירבדב ןנובתהל

 רדס תושעל ,תובשחמ גייתל :ןנובתהלו רוצעל•
.םירבדה תא ןגראלו ןיימל ,הפצהב
 תובשחמו ,םייטמוטוא הבישח יסופד תוהזל•

 ?המל ,היצנימור :יתוא םיתרשמ םניאש ,תוליבגמ
...יל הרוק הז דימת ?המל ?המל
 םיחרואה תא חראלו תוהזל :יוהיזל תוהדזהמ•
 ?לבקל ילע המ ,תונשל יתלוכיב המ :הוולשה תליפת•
ףלוחלכהש ימצעל ריכזהל :תויעראו תונתשה•
 ?ישוקה ףר המ ,תויצרופורפ ,דבל אל ינא :למרנל•
.המיאתמהיגטרטסא תריחבו יוהיז•

המישנ בחרמ ,תובשחמ יננע ,תובשחמ גוית :לוגרת



שגר

םמע דדומתהלו תושגר תסוול רחאלו ונמצעל רוזעל

תושגר גויתו יוהיז :שיגרהלו רוצעל•
 .םיחרואב ריכהל :יוהיזל תוהדזהמ•
.םיחרואה חוריא:תושגרה לשהלבקו הלכה•
 הביתכ תועצמאב הקירפ :ישגר יוטיבו העבה•

.תונמואו הניגנ ,רויצ ,העונת ,תיביטיאוטניא
 ונלש םיסחיה תכרעמ בוציע :הלבקל תודגנתהמ•

'עגרכ הז הככ' ישוקה םע
.דסח ,הלמח ,הידוה :תוביטיימתויוכיא חופיט•
 ,הלדגימאה ןיב ,רבעמהו רשקה קוזיח ךרדתוסיוו•

.ילטנורפ-הרפהטסקטרוקה ןיבל

םלודנפ ,בוטה תרכה ,RAIN ,תושגר גוית :לוגרת



תונומא
המצוע ברו ינויח באשמ וניה םייחה לש ינחורה דממה

 לש ומויקב :תינחור וא תיתד ,תיפוסוליפ הנומא•
 לש יעבט ןוזיאב וא ,םלוע ארוב ,רמוש ןוילע חוכ
.עבטה

 .Locus of control / הטילש דוקימ :ימצעב הנומא•
 )המשאהו תונברוק(ינוציח הטילש דוקיממ רבעמ•

.)תונשל יתלוכיב המ(ימינפ הטילש דוקימל
 ,רבח– ייחב תיתועמשמ תומד לש :הנגהב הנומא•

.רחא םדא וא ,החפשמ ןב
 ,רבשמל ונלש סחיה :תועמשמ תאיצמ לש השיג•

 ,ונייחב ול םינתונ ונחנאש תונשרפהוגנימיירפה
 תולגוסמה תשוחת לעו ונלש היווחה לע םיעיפשמ
.ונלש

...ןתיי ימ ,םיב םילג ומכ ,תונווכ חינהל :לוגרת•



No Mud, No Lotus



'ףולחת הפוסהש תוכחל' םניא םייחה
'םשגב דוקרל תעדל' םה םייחה



 ,םילגה תא רוצעל רשפא יא'
'שולגל דומלל רשפא לבא



 ,םיחתפתמו םיחמוצ ונחנא
 .םתוכזב אלא ,םיווח ונחנאש םיישקה 'ףא לע' אל



,ךרדב הייטס וא הלקת ונניא ישוק םע שגפמה
 .המצע ךרדה אוה אלא



 ,דדומתאהתיא היצאוטיס לכו יאוולה
.ייחב החימצהו הנובתה לש תוררועתהה תא תרשת



החימצב הנומא–סנלופדנימ



החפשמו הרבח

 ךותמ ךומתלו ,הרזע שקבל ,םיישקב ףתשל תלוכיה
.הלמחו היתפמא

 ישוק ,ןומא רסוח :םיליבגמ םילגרה תוהזל•
.'דבל רדתסהל' הייטנ ,ךומסל
 האצמנ( הרזע שקבלוךמתיהל תלוכיב ןמאתהל•

.)ןסוח הלעמכ
.םיביטיימ הכימתו תוכייתשה ילגעמ יוהיז•
 תשוחת קזחמ ,הליהקב םירחאב ךומתל•

.םיימינפה וניתוחוכב ןומאו ,תולגוסמ ,תוכייש
 תויהל– ימצע םע ילש םיסחיה תכרעמ חופיט•

.טופיש יא ,יבש ה/דליל למוח הרוה

Mettha ,הבושק הבשקה ,תימצע הלמח :לוגרת



ןוימד

.שגרו לכש ,ףוג תודחאמו תותסוומ ,הריציו ןוימד תוליעפ

 תעדה תחסהל שמשל לוכי ןוימדה :היציאוטניאו ןוימד
.םיכשמתמ ץחל יבצמב ,הגופה םשל

)דכו רויצ ,הביתכ( ישוקה לש יתריצי יוטיב :תויתריצי

הקירפו ,הסיפת יוניש רשפאמ :רומוה

 יומיד ,חוטב םוקמ ,בוהא םדא :םיביטיימ םיבאשמ חופיט
סונייקוא ,רה ,ץע– קזחמ

 ירופיסב הייפצו רופיס ,הגצה :םירוביג לע תודגאו םירופיס
.וילע ורבגתהו ישוק םע ודדומתהש םירוביג לש עסמ

 ףילחהלו ,ונלש ביטארנל בל םישל :ביטארנה תפלחה
. החימצלו תוחתפתהל תונמדזה וב שיש ביטארנב

רנ-חרפ ,רוביגה עסמ ,חוטב םוקמ ,ץע/רה ומכ :לוגרת



םירופיסב תורכזיה
םידלי תודגא•

ך"נתה ירופיס•

היגולותימ•

םיטרס•

םירפס•



לבפמק ףזו'גו גנוי בטסוג לרק– רוביגה עסמ

 היגולוכיספה םלועמ חנומ אוהרוביגה עסמ

 םייקתמה ,רזוחיתלילעהנבמ ראתמה ,תורפסהו

.םלועה לכב תורפס תוריציב

 ןוויכמ תוברת לכ לש םירופיסב רוזש הזהסופדה

 תא אטבמו ,ונלש שפנה ךותב קומע עובט אוהש

 יתועמשמ יונישו רבשמ ךילהת לכ לש תוהמה

.ונייחב



האיציה-1 בלש

.עסמ/הקתפרהל תאצלהאירק לבקמ רוביגה

 ךא ,עסמל האיציהמגייתסמ אוה הלחתהב

 תנמ לע םא ,תאצלץלאנ אוה רבד לש ופוסב

 ץוליא ךותמ וא ,המ רבד גישהל וא אוצמל

 .הסונמו

 רכומה םלועה תאו ,םיליגרה וייח תא בזוע אוה

.עדונ אלה לא אצויו ,ול

 רזעל ול היהיש ךירדמ וילא ףרטצמ םיתיעל*

.עסמב



הכינחה-2 בלש

 אלה םלועה לא ותיב ףס תא הצוח רוביגה

םירגתאו םינחבמ ינפב דומעי אוה םש עודי

 .)תירב ילעב םע וא דבל(

 םע דדומתי רוביגה ,הקתפרהה אישב

.)לבנה( ולש רתויב לודגה דחפה/ןחבמה

 ירקיעה לושכמה וא ביואה לערבגתיאוה

 ץפח ,םוסק חוכ(לומגב הכזי זאו .ולש

 .)הבושח הנבות וא דחוימ



הרזחה-3 בלש

 רזוח אוה לבא ,ליגרה ומלוע רזוח רוביגה

.עסמה ךלהמב חתפתה אוהש ןוויכ הנוש

 תא הלגמ רוביגה ,המצע הקתפרהה ךרד

 ,ויישקו וידחפ- וילע םילעופה תוחוכה

.םתיאדדומתהל חילצמו

 ,םייח תמכח רוביגל הקינעה הקתפרהה

.תוחתפתהו הנובת



לארשי םע לש רוביגה עסמ

 לש ,םיעודיו םירורב םייח םע ,םידבע לש םע
 תאצל םהל עיצמו השמ עיגמ זאו .לבס
.ברסמ םעה הלחתהבו .םירצממ

 לא םעה תא איצומ ,ךנוחהו ךירדמה השמ
 לכ וכלהמב ,רבדמבןכוסמו עודי אל עסמ
 לש םעמ וכפהיו וחתפתי םהו ,ונתשי םהייח
.ישפוח םעל ,םידבע

 לכ םע ,הרגש ייחל ,ליגרה םלועל רזוח םעה
 ץראבישפוח םעכ יחו ,חמצו דמלש המ
.לארשי



 רוביגה עסמ ביטארנב שומישה
ונייחב

 ךילהת ףקשמ 'רוביגה עסמ' ביטארנ

.ישוק ךותמ החימצ לש יביטמרופסנרט

 טווינל םיכרד תפמ ונל ןתונ ביטארנב שומישה

 .הטלחה יתמצו רבשמ תודוקנ ,ישוק יעגרב

 לכ לוכי וכרד  ,החימצמ תועמשמ הנובש ילכ והז

 ול רשפאתמו ,ובש ימינפה רוביגה תא אוצמל דחא

 ,ליעפהל ותלוכיב שיש הנובתהו תוחוכה תא ריכהל

.תוחכונו תולגוסמ תשוחת ךותמ םלועב תויחל ידכ



הנורוקה םע ילש רוביגה עסמ

 ,םיקפסמ הרגש ייחב ינא :הרוביגה1.
םיעודיו םירורב

 הכלמה תסינכ :ןוקרדה/לבנה2.
םייחה לא )הנורוק( המודאה

גושגשו החימצ ,ןוזיאב תויחל :הרטמה3.

 ,תואדוו רסוח ,לובלב :ןחבמ/רגתאה4.
סואכ ,תדמתמ תונתשה ,הנכס ,דחפ

סנלופדנימ ,םירבח ,הנומא :םיבאשמ5.

 םע תודדומתה תלוכי ,תושימג :רצואה6.
...הברק ,היגולונכט ,ןסוח ,םייוניש



ילש רוביגה עסמ–מ"כמ ליגרת

 ומע רגתאל סחיב ימינפה ךמלוע רואית-רוביגה1.
?ישוקה םע שגפמה תעב תייה התא ימ– תדדומתה

 ומע רגתאה וא ישוקה רואית- לבנה/ןוקרדה / םויאה2.
 ?הזה ןיינעב השק ךל היה קוידב המ- תדדומתה

 תונומא ןיבל ,ישוקה ןיב תושגנתהה רואית-הרטמה3.
.ךלש תומולחהו תונוצרה ,תופיאשה םיכרעו

ןחבמה / אישה עגר4.

– תודדומתהב ךל רזע המ- םיבאשמהו תוחוכה5.
.םיינוציחו םיימינפ םימרוג

 םע שגפמה ךותמ ,ךב חמצי/ךב חמצ המ- רצואה6.
 המ ?ךב הנתשה המ ?ךמצע לע תליג המ ?ישוקה
 ?ךב חמציש הווקמ תא המ ?ךב חמצ



 תאצל ארקנ רוביגה
עסמל

ןחבמה / אישה עגר

 הרטמה/המישמה
עסמל האיציל

ןוקרדה / לבנה / םויאה

 תוחוכה
 םיבאשמה

תויגטרטסאהו

רצואה

שומישב םיבאשמ

הפסוהל םיבאשמ



סנלופדנימ ססובמ םיבאשמ חופיטל םישגד

 לאבשקה תיינפה לשרזוחןומיא = םיבאשמ חופיט•
)באשמה אוה בשקה תיינפהל ןגועה( .םיבאשמה

 שגד םע ,עגרכ תחכונש היווחל תורעותועדומ•
.םישוחהוףוגה תושוחתל
 .ילש היווחל תלמוחו תלבקמהשיג•
 הככ'ש הלבקהו ,היווחל תועדומה ךותמ :הריחב תדוקנ•

.תודדומתהל המיאתמהיגטרטסא תרחבנ ,'עגרכ הז
 היווחה :הבשקה ינוויכ3 לע תססובמ :הבושק הריחב•

.ןופצה בכוכ ,ץוחב םלועה ,תימינפה
 ,ישוקב הרכה ךותמ תישענ ,םיבאשמל בשקה תיינפה•

.ישוקה לש השחכה וא תומלעתה ךותמ אלו
.סנלופדנימ אל הזךרדומ ןוימד•



 םישוע ךיא
 קבאממ רבעמה תא
?תודדומתהל ישוקב

 ,ישוקב םילקתנשכ יעבט ןפואב1.
 תוצרל היהת תיטמוטואה הבוגתה
.קבאמ תליחת- ךלי הזש

 בל המש ינא-תועדומו תוררועתה2.
 ,ףוגב ץוויכל בל המש ,קבאמב ינאש
...שואיי לש תובשחמל ,בצעל ,סעכל

 יפכ היווחלתלבקמו החותפ השיג3.
.איהש

 תרשי הזה ישוקהו ןתיי ימ'-השקב4.
.'ילש החימצה תא

 תרשל לוכי הז ןפוא הזיאב'–הריקח5.
'?החימצ



רפסה תיבב ןסוח חופיט
.החימצ עונמ ,Buffering ,הדוהת תבית



ךרד ירועיש

?יב עגנ המ•
 ידכ ייח לא עימטהל ת/חקול ינא המ•

?ילש ןסוחה יבאשמ תא חפטל
 תפיטחמ רבעמב :ןמאתהל•

החימצל תויונמדזה יוהיזלהלדגימאה

רפסה תיב בחרמב ןסוח םושיי
 רוביגה עסמ חורב םיליגרת•

וחלשי-ד"חאמ רשג לדומו



...הבשקהה לע הדות


