
תלמוחו תיתפמא תוגיהנמ
8 שגפמ

  ו י ז   ס י ר י א



סנלופדנימ לוגרת



סרוקה ךלהמ– הבושק תוגיהנמ

?ימניד ינוויכ תלת ןפצמ– הבושק תוגיהנמ יהמ
?ה/גיהנמל בושח יכה ילכה המ
 העדותה יעותעתו תואיצמה תסיפת•
)רמראש וטוא לש הבשקהה תומר4( הבושק תרושקת•



)רמראש וטוא ...תרוכזת( ?םיבישקמ ונחנא ןכיהמ

ינא תבשקה
תויפיצהו טירסתהמ

 תורקל ךלוה המ לע שארב ונל שיש
)טמוטואה( החישב

תיעדימ הבשקה
 שפחמש ,ןרקחהו חותפה שארהמ

 ינאש המ לש הכרפה וא שושיא
.ת/עדוי רבכ

תיתפמא הבשקה
 חותפה בלהמ

 םיעבומש תושגרל ,רחאה לש היווחל
.ונלש תושגרלו

תרצוי הקיר הבשקה
"יונפה ללחה"מ

 רותיוו לש םוקממ ,העידיה- יאמ
 המל תוחיתפו ,חישב הטילש לע

.אבה עגרה איביש



סרוקה ךלהמ– הבושק תוגיהנמ

?ימניד ינוויכ תלת ןפצמ– הבושק תוגיהנמ יהמ
?ה/גיהנמל בושח יכה ילכה המ
 העדותה יעותעתו תואיצמה תסיפת•
)רמראש וטוא לש הבשקהה תומר4( הבושק תרושקת•

)דחא"מ רשג- םיבאשמ לדומ( רוביגה עסמו ישיא ןסוח•



ד"חאמר"שג– םיבאשמו ןסוח לדומ

ףוג

לכש

םירבחשגר
החפשמו

 ןוימד
תויתריציו

 תכרעמ
תונומא



סרוקה ךלהמ– הבושק תוגיהנמ

?ימניד ינוויכ תלת ןפצמ– הבושק תוגיהנמ יהמ
?ה/גיהנמל בושח יכה ילכה המ
 העדותה יעותעתו תואיצמה תסיפת•
)רמראש וטוא לש הבשקהה תומר4( הבושק תרושקת•

)דחא"מ רשג- םיבאשמ לדומ( רוביגה עסמו ישיא ןסוח•

)RAIN לדומ( םירכוע תושגרו תחנ יא•

הלמחו היתפמא•

תונווכו םיכרע ,דוסי תוחנה•
גושגש•



הלמחה תולובג– ליגרת

תורומש תויוכזה לכ / 8

 ,ןורחאה ןמזהמ1 הרקמב ורכזיה
 יפלכ הלמח וא היתפמא תולגל ישוק םכל היה וב
.רפסה תיב בחרמב ,ת/רגובמ וא ה/דלי

.ם/ןכתא ןרקסמשו יתועמשמ היהש הרקמ ורחב

:ובתכו ,הרקמה יטרפב רכזיהל םיעגר המכ וחק
?ם/ןתשגרהשתושגרה ויה המ1.
?ם/ןתשחש ףוגה תושוחת ויה המ2.
?ם/ןתבשחשתובשחמה ויה המ3.
?הלמחו היתפמא תולגל ךלשישוקל םרג המ4.



תוגוזב בושק ףותיש



יחומה טביהב הלמחו היתפמא



שפוחל םייפנכה2-סנלופדנימ

 תועדומ- המכוחה ףנכ

הלמחו הלבק ,תוחיתפ– השיגה ףנכ

:תוביטימ תויוכיא חופיטלסנלופדנימ ילוגרת

ימלועבו יכותב הרוק המ תולילצב ההזמותעדומ ינא•
תלבקמ תינרקס ,החותפהשיגב הז תא תשגופ ינא•
 תויוכיא חופיטל ,תנווכמ בל תמושת איבהלתרחוב ינא•

.בל תויוכיא– תוביטימ



)הראהיוהמארב( בלה תויוכיא ילוגרת

 .ישוק יבצמב םג ,הביטיימ תוחכונ תא ונב םיחפטמ

 ,תבהוא תוחכונ חופיט: Loving kindness/הביטיימ הבהא1.
 הברקה תמרל רשק אלל ,שונא רוצי לכ יפלכ ,תיתפכא
.ויפלכ ונלש תושגרהו

 ,ולבסבו ורעצב רחאה יפלכ תבהוא תוחכונ חופיט :הלמח2.
.ול רוזעל ידכ לועפלו ,ישוקה תאותיא תאשל תונוכנהו

 רחאה יפלכ תבהוא תוחכונ חופיט :רחאה תחמשב החמש3.
 תררועתמו ,םיצור ונחנאש והשמ ול שישכ םג ,ותחמשב
.האנק

 לכל הלבקבו תוחיתפב תויהל תלוכיה חופיט :חורה תוותשה4.
 תא לבקלו ,ןזואמ ישגר זכרמ לע רומשל תלוכיה.עיגמש המ
.ונל םינמזמ םייחהש ,ערה תאו בוטה



בלה תויוכיא לוגרתב דוסי תוחנה

 חומב טווחמו ,ונלוכב םייק בלה תויוכיא לשערזה•
.וירוענמ בוט םדאה עבט- ונלשcaringה תכרעמב
 ונחנא ,ונייח ךלהמב וניווחש תויווחו תועיגפ ללגב•

.ןוירשו הנגה תובכשב בלה תא וניסיכ–וניירתשה
 ונחנא- ונמצעמו ,הזמ הזונקחרתה ולאה תונגהה ללגב•

.םייחה תא ,רחאה תא ,ונמצע תא-םישיגרמ תוחפ
 תויוכיא תא תונפהלו שיגרהל םיחילצמ ןכ ונחנא ,בורל•

.ונילאבורקה לגעמבש ימ יפלכ ,בלה
בלה תויוכיא תא ביחרהלו קימעהל–ןמאלו חפטל ןתינ•



בלה תויוכיא חופיטב השיגה

םיחרפה תא םיקשמ ונחנא ,םיבשעה תא רוקעל םוקמב

.בוטה לא בל תמושת איבהל תעדומ הריחב םישוע•
.לוגרתה לש ןגועה הז- בוטה תייאר•
 ,רסוחה- 'בוט אל'ה לא ,בוטהמ דודנת בלה תמושת ,לוגרתב•

 בלה תמושת תא ריזחנ ךא ,הזב ריכנ ונחנא ,תויעבה ,ישוקה
.בוטה לא בושו בוש

 תויוכיאה לש תינפוג-תישגרה היווחה לא תינפומ בלה תמושת•
.ולאה
 אל ,ןוירשה וא תונגהה תא ,ונלש תולובגה תא םיהזמ וב םוקמב•

.םתוא םיריקומו םידבכמ אלא ,םתוא רובשל וא ץורפל םיסנמ
 בוש בלה תמושת תא םיריזחמ- 'םיקשמ' תונלבסבו תונידעב•

.בלה תויוכיא לא בושו



ולבס לע לקהל ןוצרו ,רחאה לש לבסב תופתתשה לש העדות בצמ :הלמח

היתפמיס

)ביטינגוק ביכרמ( תלוזה תאןיבהל תלוכיה

 :היתפמא

 )ישגר + יביטינגוק ביכרמ( תלוזה תאשיגרהלו ןיבהל תלוכיה

 :הלמח

 .לבסמ ותוא ררחשלו לקהל היצביטומה + תלוזה שגר תאשיגרהלו ןיבהל תלוכיה

)ינויצביטומ יתוגהנתה + ישגר +ביטינגוק ביכרמ(



םימחר תמועל הלמח

 :םימחר

 לש ביכרמ שי םימחרב .עוצפל לפטמ ןיבש םיסחיה תכרעמ
.םימחרל קוקזה 'ןכסמ'כ ,לבוסה םדאה תייארו ,תואשנתה

 :הלמח

 הנבהה לע תססובמ הלמחה .םיווש לש םיסחי תכרעמ
 .הזל הז םירושק ונחנאשו .םיווש תמאב ונחנאש הקומעה
.ילע עיפשמו ילא רושק ךל הרוקש המש



םישגד- הלמחב ןומיא

 תושוחת ונכותב שוגפל תונכומונתיאמ שרוד- ץימא ןומיא אוה הלמחב ןומיא•
)בלה לא שארהמ תדרל( .שיגרהל- תועיגפו תחנ יא לש תושגרו

 ונב תררועתמש תיטמוטואה תודגנתההו העיתרה תא ףילחהל שקבמ ןומיאה•
 ,ונכותב םייקתמש באכה םע ךכורמו ץימא שגפמב ,תועיגפו תחנ יא חכונל
.ונמלועבו

 רוקחלו תווחל תולגל איה הנמזההו ,ןומיאה שחרתמ םש– הלמחה תולובג•
)לגעמה תבחרהל גניפמק( תוכרב םתוא

 םתוא לבקל ,ילש תולובגה תא דבכל ,ימצע לא הבושק תויהל– תימצע הלמח•
.טופישו תרוקיב אלל

 המישנה ןגוע לא רוזחל ,םייניע םוצעל ,רוצעל ,ררועמ וא ףיצמ םא–תוסיוו•
.ןמזה תא תחקל ,ףוגהו

.יוליגו תינרקס תוננובתה ,העידי יאל המכסה– תונרקס•



הלמח לוגרת



?םינמאתמ המלו ,המ לע– בלה תויוכיא חופיט

 :ונתוא ןמאמ לוגרתה
 ,הבהאו תויתפכא לש תישגרה היווחה לא תושיגנה :שיגרהל•

.בלה לע ונמשש תונגהלו ןוירשל תחתמ תמייקש
 ונא ול לגעמה תבחרה :החפשמה לגעמ תא ביחרהל•

 לגעמלו םיאצאצל רבעמ ,בלה תויוכיא תא םישידקמ
 לא וליפאוםילרטיינ ,םיבורק תוחפ םישנא לא ,החפשמה
.ונלש םיביואה

?לוגרתה לש תילכתה המ ?המל

.בוהאלו שיגרהל תלוכיה תא לידגהל– ונלש בלה תא חפטל•
.םלועב םולשו סויפ ,רוביח ,הברקל תלוכי חפטל•



איהתושונאהלשהיעבה

םירייצמונחנאש

החפשמהלגעמתא

ידמבורק



הלמחה תולובג– ןויד

תורומש תויוכזה לכ / 21

 תליחתב םתרהרה וילע הרקמב בוש ורכזיה
 וא היתפמא תולגל ישוק םכל היה וב ,שגפמה
.רפסה תיב בחרמב ,והשימ יפלכ הלמח

?ךלש הלמחה תא ליבגמ המ- תינרקס הריקח
?םש ךל השק קוידב המ•
?ךלש ישוקה לא הלמח איבהל רשפא םאה•
 רחאה לש ישוקה תא שיגרהל הלוכי םאה•

?)וילענב תויהל(
?ףתושמ סרטניא תוהזל הלוכי םאה•



םוכיס



8 שגפמ ךרד ירועיש- הלמחו היתפמא

 הלמחהו היתפמאה לגעמל סינכהל וצרתש דחא םדא ורחב
:םכלש
.ותיא טקילפנוק וא תקולחמ םכל שי עגרכש ,בורק םדא•
.םיריכמ םכניאש רז םדא וא•
.ילרטיינ םדא וא•
 םיטקפסאה לכב ורהרה ,ותיא םכלש אבה שגפמה ינפל
 המכ דע ,םככותב שיגרהל םכמצעל ונתו ,םכל םיפתושמה
 .ול םגו ,םכל םירקיו םייתועמשמ ,םיבושח הלאה םירבדה

 וסנו ,ףתושמה תא םכמצעל וריכזה ,ותיא אבה שגפמב
.בלבו ףוגב תאז שיגרהל
 היווחה לע עיפשה הזה ךילהתה דציכ ולגו ,םיינרקס ויה
.ומצע שגפמה לעו ,שגפמב םכלש



קוטשניו רדמס / רובש םדא שוגפת םא

רּובָׁש םָדָא ׁשֹּגְפִּת םִא

ֹוּתִא בֵׁש

רּורָאָה רֶבֶּׁשַה ףַס לַע

ןֵּקַתְל הֶּסַנְּת לַא

רָבָּד םּוׁש הֶצְרִּת לַא

תָלּוּזַה תַבֲהַאְבּו הָאְרִיְּב

ֹוּתִא בֵׁש

דַבְל םָׁש הֶיְהִי ֹאּלֶׁש



...הבשקהה לע הדות


