
תחנ יא םע תודדומתה

6 שגפמ
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סנלופדנימ לוגרת



הבושק הריקח
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סנלופדנימ
ןאהטאהנךית חורב



 לע םירבדמ םלוכ
...תוחלצה



םירכוע תושגרו תחנ יא םע שגפמ

היווחה לשישגרה דממה םע בושקשגפמ

?אהקוד–תחנ יא הז המ

םירכוע תושגר

:םיאבה םישגפמה יאשונ
יכותב תחנ יא שוגפל•
טקילפנוק-רשק ךותב תחנ יא שוגפל•
הלמח חופיטו ןילמוג תווהתה•



חומה טביהב- תושגר



 םירכוע תושגרו תוגיהנמ
?םירכוע תושגר םע דובעל ילש תלוכיה תא חפטל יל בושח המל



ליגרת

 תויוכזה לכ /
תורומש
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 ,ןורחאה ןמזהמ הרקמבי.רכזיה
'דכו ,בצע ,לוכסת ,סעכ :תחנ יא ךב ררועש

 ,ךרובע יתועמשמ היהש הרקמי.רחב
)...השק יכה אל( רוקחל ךתוא ןרקסמשו

...הרקמה יטרפב רכזיהל םיעגר המכי.חק
?תחנ יאל יל םרג המ1.
)10 דע1 מ( ?תחנ יאה תמצועהתיה המ2.
?יתשחש יזכרמה שגרה המ3.
?תחנ יאל יתבגה ךיא4.
 היה הזש השיגרמ ינא םאה5.

?יביטקפא/ליעומ



תחנ יא םע שגפמב תויטמוטוא תובוגת

םייחה תא 'רדסל'

היצאוטיסה תא ןקתל ןויסינ•
רחאה םדאה לש תוגהנתהה תא תונשל ןויסינ•
 יא םיררועמש תויצאוטיס וא םישנאמ תוענמיה•

תחנ

ונמצע תא 'רדסל'

הבוטללכה ,הקחדה ,תושידא– טבמה תבסה•
תוניירתשה- 'ליפ לש רוע' חופיט•
בלה לע םיקרוע םסח•



תחנ יאלסנלופדנימ לש השיגה
ליערה ץעה רופיס



תחנ יא םע שגפמבסנלופדנימ- ליערה ץעה

 .םייחהמ דרפנ יתלב קלחכ תחנ יא•
גושגשו תודרשיה– הלקת אל תאז•
בל תמושת ךושמל התרטמ תחנ יא•
•U-turn: תוקחרתה הדילסמ 

.שגפמל ...תודגנתהו הטילש
 יא םע םיסחי תכרעמ / השיג יוניש•

 ,'הלקת'מ תוכפוה תויעבה : תחנ
 םינמאתמ ונא ובש םוקמל
 הנבות םילגמ הז ךרדו ,סנלופדנימב
.הבהא םיחפטמו
 ךופהל–סנלופדנימ לש הימיכלאה•

בהזל שק



RAIN לדומ
םירכוע תושגר םע שגפמל
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RAIN לוגרת
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ףותיש- ?בל יתמש המל



RAIN לוקוטורפ

R–Recognize/ הייהשהו יוהיז

A–Accept/ הלבק

I –Investigate Inquire/ הריקח 

N–Nourishment/ הנזה



 יוהיז
תחנ יאה תיווח

 יא לש לגה יוהיז1.
 ףוגב תחנ
)הפיט/חה(

הריצע2.

 תוקחרתה3.
 תריציל
הביטקפסרפ

 קספ תחיקל4.
 ,הייהשהל ןמז

 תוננובתה
 תונגראתהו

.שדחמ
תוסיוו5.

תורומש תויוכזה לכ / 1
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הבוגת תייהשהו יוהיז

Recognize



 הלבקו הרכה
היווחה לש

 לש וישכעל רוביח1.
עגרכ הז הככ- ןאכ

 שי– והשמ הרק2.
 םימב רכוע שגר

)חרוא( ילש
 ןיב רעפ הווח ינא3.

יוצמל יוצרה
 ,לוכסתה.שח ינא4.

...סעכ ,שואי
 תודגנתה תופרהל5.

 םע חוכיוו
תואיצמה

הלבקו הרכה6.

 םוקמ תושעל7.
to include היווחל

תורומש תויוכזה לכ / 1
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הלבקו הרכה

Acceptance



תואיצמה םע חוכיו

 תרחא היהת תואיצמהש םיצור םתאשכ"
 ,איהש הממ
 .חובנל לותח דמלל ןוצרל המוד רבדה
 ,םיסנמו םיסנמ םתא
" ...'ואימ' רמואו םכב טיבמ לותחה ףוסבו

 ,תואיצמה םע תחכוותמ ינאשכ"
"ןמזהמ100% הדיספמ ינא

- Byron Katie: The Work





תניינעתמ הריקח

 בל תמושת סייגל1.
 ילש היווחלתינרקס
עגרכ

תובשחמ הזיא2.
 שי ימינפ רובידו

?העדותב
תושגר הזיא3.

?וררועתה
?ףוגה תושוחת ןהמ4.
 הזיא ?םסחנ המ5.

 אל ילשןוצר ואךרוצ
?הנענ

?םסוח המ6.

 הז ןפוא הזיאב7.
?ילעםייאמ

תורומש תויוכזה לכ / 2
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היווחה לש הריקח

Investigate

...גלדל אל



תניינעתמו תינרקס השיג

הננער תולכתסה– ליחתמ תעדות•
...תיתרטשמ הריקח אל- תומילא יא•
 ,הכר השיג- היווחה םע תוימיטניא•

ימצע יפלכ החותפ ,תניינעתמ
טופיש אלל•

 )שדח(והשמ דוע תולגל הנכ הנווכ
ילש היווחה לע

 :היווחה ידממ3 ל תוסחייתה ךרד
ףוג תושוחת ,תושגר ,תובשחמ



תובשחמ יוהיז

המינפ בישקהל

?הרקש המ לע ימצעלת.רמוא ינא המ•
?יב םייקתמ ימינפ רוביד הזיא•
 הזיאב- ימינפה רובידה לש יפואה המ•

?המצוע ?םילימ ?םינוט

 ,ימצעל הז תאת.רמוא ינאשכו•
?ףוגב ?בלב– השיגרמ ינא המ



תושגר תפמ- תושגר יוהיז



?ףוגב הרוק המ ,הז לכ תאה.שיגרמ ינאשכו

 בל תמושת
םייופר/םיחותמ םירוזאל•
באכל•
ףוגה חנמל•
)תותסל ,חצמ( םינפה תעבהל•
המישנל•
ףוגב םינוש םירוזאב הרוטרפמטל•
ףוגבש היגרנאל•



ףוג תושוחת יוהיז



?םסחנ ילש ךרוצ הזיא- םיכרצ יוהיז

םיימויק םייגולויזיפ םיכרצ•
תונגומו ןוחטב•
םיכיישו םיבוהא שיגרהל•
םידבוכמ ,םיכרעומ ,םיארנ שיגרהל•
ימצע שומימו המשגה ,תועמשמ תשוחת•
'דכו ,תויתריצי ,יוטיבל שפוחה- תונווכו םיכרע•



?ילש ךרוצה תא םסוח המ– םימוסחמ יוהיז

םיימינפ
oתלוכי לש תולבגמ, 

.חוכ וא תונמוימ
oתוששח ,תודרח, 

.ןוחטיב רסוח
oימינפ טקילפנוק.

םיינוציח
oםירחא לש תוגהנתה.
oוא םיקוח ,םינקת 

.םילהנ
oםייזיפ םיינוציח םיאנת. 



?ילע םייאמ הז ןפוא הזיאב– יוהיז

?ייחל הנכס שי םאה•
 תישפנה החוורל הנכס תמייק םאה•

?ילש
?יתרבח םויא שי םאה•
?יל רקי והשימ לע םויא שי םאה•
 תונומאה וא םיכרעה לע םויא שי םאה•

?ילש

)הקוצמ םלוס( ?הנכס/םויאה תדימ המ•

?שממתי םויאהש יוכיסה המ•



U turn-יוניש 
  השיג

ה.לוכי ינא המ
 ידכ ,עגרכ תושעל
 ךרוצל הנעמ תתל

?ילש

הוולשה תליפת1.

תוינוציח תולועפ2.

תוימינפ תולועפ3.

 תויונמדזה יוהיז4.
החימצל
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הנזה
םסחנש ךרוצה לש

Nourishment



הוולשה תליפת- הנחבה



תוינוציח הלועפ יכרד

ענמיהל וא ףוקעל•
ץורפל- ךרד רובעל•
הפולח תוהזלו תופרהל•



Self Care–תוימינפ הלועפ יכרד

 תויהל- השיג תונשל•

ימצע לש 'ינחור הרוה'

 הנזה ימצעל תתל•

ד"חאמר"שג-  םיבאשמו

 תימצע הלמח חפטל•

הלבקו



החימצ עונמכ תחנ יא– תויונמדזה תוהזל

 תויתריציו ,הדימל ,םיעוציב לע תויבויח תועפשה שי ,ישוקו תחנ יאל•
.תוחתפתהו החימצל ךרדב ,ינויח בלש הווהמ תחנ יא ,דימת טעמכ•
.יונישל עונמ אוה תחנ יא םימעפ הברה ,השעמל•

,ורכז ןכל
 ,םיענ ונניא תחנ יאש ףא לע
 תונמדזה תווהל לוכי אוה
 .התוא שוגפל יאדכש

TED: How frustration 
can make us more creative



ךרדה ךשמהל הדיצו םוכיס



םוימויה ייחבRAIN םושיי– ךרד ירועיש

 םיעגר םיתיעל ונל םינמזמ רפסה תיבב הארוההו הגהנהה
.סנלופדנימ םושייו לוגרתל תויונמדזה ךכיפלו ,תחנ יא לש

יוהיז- 'א קלח

 ,לוכסת :תחנ יא לש םיעגר תוהזל וסנ םלש םוי ךלהמב
 .'דכו ץחל ,ששח ,הבזכא

.'המישנ בחרמ' ,ןתינש לככ ולגרת ,ולא םיעגרב

RAIN םושיי– 'ב קלח

4 תא וילע ומשייו ,תחנ יא לש םיעגרהמ דחא תא וחק
 .RAIN לדומ לש םיבלשה

?הזמ םידמול םתא המ- היצקלפר ובתכ



...הבשקהה לע הדות



לגה םע שולגל
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הקיחש



הקיחש

הקומעתושישתלש בצמ•
 םיצחל לש רצות•

 הפוקת אלל ,םיכשמתמםיסמועו
.תוששואתהל המיאתמ
 םיעוריא לש תורבטצהמ תעבונ•

 לבא ,םייטמרד םניא םמצע ינפבש
.הקיחש םירצוי ןמז ךרואלו דחיב
 סחייתמ ימלועה תואירבה ןוגרא•

תיתקוסעת הלחמ לאכ הקיחשל



טקשה חצורה– הקיחש



רפס יתבב הקיחש ימרוג

םירותפ אל םיינורכ םיצחל•
תומישמ סמוע•
לוכסתו סעכ תורבטצה•
הימונוטוא תשוחתב עגופש רתי חוקיפ•
ךומנ ימצע יומיד•
תדבכמ אל תינוגרא תוברת•
םינוא רסוחו הטילש רסוח תשוחת•
םיפוכת םייוניש•
םיטקילפנוק יוביר•
תועמשמ ןדבוא תשוחת•
תודידב•



הקיחש ןולאש
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:םינולאש3
הקיחש ןולאש•
ץחל ןולאש•
םימוטפמיס ןולאש•

:תוגוזב ןויד
?םינולאשה תועצמאב ךמצע לע תדמל המ•
?ךמצע לע תיליג המו ?תעדי רבכ המ•
 ?םויכ הז םע דדומתמ התא ןפוא הזיאב•
 רשקהב )חתפלו( חפטל הצור תייה ךב המ•

 ?םירכוע תושגר םע תודדומתהל



?םידדומתמ ךיא



תודדומתה יכרד
הנעמ שקבמש ךרוצה יוהיזו המינפ הבשקה
 בצמ תא תונשל ןויסינ– הרישי תודדומתה•

 ןורתפ ,םיסמוע תדרוה( רישי ןפואב חתמה
)הדובע יכילהת יוניש ,םיטקילפנוק
 וא רצק חווטל בוט– בצמל תולגתסה•

.דעומ ירצק םיחתמל
 שיגרהל ,ףתשל תלוכיה– הכימת שופיח•

 הרזע םגו ,היתפמא לבקל ,הליהקל תוכייש
.תישממ
 יבגל( רופיסה תא תונשל– הסיפת יוניש•

)תונמדזהה ,ילש תולגוסמה ,בצמה
 לוגרת ,סנלופדניימ לוגרת– בחרמ תחיתפ•

.RAIN לדומ םושיי ,המישנ בחרמ
.ןסוח חופיטו םיבאשמ ירגאמ תיינב•
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רפסה תיב בחרמב– ץחלו סעכ



רפסה תיבב חתמו ץחל ימרוג

 ונלש תומישמהש השוחת– רתי סמוע•
 ונל שיש םיבאשמה ךסמ תוגרוח
 ךירצ המ קוידב רורב אלשכ–תומימע•

םיכרעומ המ לע ,תושעל ךירצ ךיא ,תושעל
םיינוציחו םיימינפםיטקילפנוק•
     ץמאמ ,תומישמ יוביר ,ןמז טועימ•

לודג יזיפו יביטינגוק
תומישמ לשתויטירק•
 תוחיר ,רוק ,םוח ,שער- הביבס יאנת•

'וכו ,םיקזח
הטילש ןדבואו תואדו יא לש השוחת•



םירכוע תושגר



 לוכסת לש הלועפ ןיב ןיחבמ המ
?תיביטקפא תילאנויצר הלועפל

:סעכ םע בושק שגפמל תונורקע
 ,בושח שגר הז סעכש הנבה1.

.יחרכהו יטנגילטניא
 סעכל םייתבוגת ונחנאשכ2.

 םילעופ ונחנא ,ודי לע 'םיפטחנ'ו
.ליעומו יביטקפא תוחפ ןפואב

.3U-turn: בלה תמושת תרבעה 
 ,ונמצע לא ,ינוציחה םרוגהמ
 הלוכיו ,ךרוצל הנעמ תרשפאמ
 תונמדזהל סעכה תא ךופהל
.גושגשלו שפוחל ,יופירל

 הריחב
תעדומ



היילע ךרוצל הדירי
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 בל תמושת הנפנ םיבורקה םישגפמב
:םירכוע תושגר– ונייחב תחנ יא לש 'םיחרוא'ל

oהקיחשו לוכסת ,סעכ ,ץחל
oםיישיא ןיב םיטקילפנוק
oהלמח חופיט

.תחנ יא ונב םיררועמש )םיינוציחו םיימינפ( םיעוריאו םיבצמ ההזנ

.םהלש ,יתוגהנתה ,ינפוג ,ישגר ,יתבשחמה יוטיבל בל תמושת הנפנ

.םתרזעב חומצל וליפאו םתיא דדומתהל ,םתוא שוגפל ,סנלופדנימ תוססובמ םיכרד דמלנ


