
RAIN לדומ
םירכוע תושגר םע שגפמל

תורומש תויוכזה לכ / 1



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.
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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
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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
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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•



הליעפמ םויאה תשוחת
Fight-ימצע וא לוכסתה םרוג יפלכ תונפקות:

הדחפהו םויא ,תויביסרגא ,תוננוגתה ,המשאה תוצרפתה•
ביסרגא-ביסאפ ,תימצע האקלה ,תימצע תרוקיבו טופיש ,תונבצע•

Flight-ימצעמ וא ,לוכסתה םרוגמ תוענמיהו החירב:
.רשקה וא םוקמה לש הביזע ,היצקארטניאמ תוענמיה ,רשקה קותינ•
.השוב ,ךרוצהמ תומלעתה ,באכה תקנחה ,סעכה תשחכה•

Freeze/ Faint-תוקתנתהו קותיש ,ךוסימ לש םיגוס:
תתרשמ אלשתיתרזח הלועפ ,יתרזח רובידו םירוטיק ,היצנימור ,ןועביק•
תודדובתה ,תוסנכתה הניש ,תישגר תוקתנתה ,תישגר תוהכ•



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


