
תונווכו םיכרע דוסי תוחנה
9 שגפמ

 ו י ז   ס י ר י א



לוגרת



ידנג המטאהמ

םילימל תוכפוה ןה ,ךלשתובשחמל בל םיש'

םישעמ תויהל תוכפוה ןה ,ךלשםילימל בל םיש

.םילגרהל םיכפוה םה ,ךלשםישעמל בל םיש

ךלש תוישיאל םיכפוה םה ,ךלשםילגרהל בל םיש

 ,ךלשתוישיאל בל םיש

'ךלשלרוגל תכפוה איה



סרוקה ךלהמ– הבושק תוגיהנמ

 ינוויכ תלת ןפצמ– הבושק תוגיהנמ יהמ
?ימניד
?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•

)ינומכ קוידב( הלמחו היתפמא•

תונווכו םיכרע ,דוסי תוחנה•
גושגש•



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

ינא תבשקה
תויפיצהו טירסתהמ

 תורקל ךלוה המ לע שארב ונל שיש
)טמוטואה( החישב

תיעדימ הבשקה
 ,ןרקחהו חותפה שארהמ

 לש הכרפה וא שושיא שפחמש
.ת/עדוי רבכ ינאש המ

תיתפמא הבשקה
 חותפה בלהמ

 תושגרל ,רחאה לש היווחל
.ונלש תושגרלו םיעבומש

תרצוי הקיר הבשקה
"יונפה ללחה"מ

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

.אבה עגרה איביש



שפוחל םייפנכה2-סנלופדנימ

 תועדומ- המכוחה ףנכ

הלמחו הלבק ,תוחיתפ– השיגה ףנכ



 ....שיבכב ה/גיהנ)מ(

?ךתוא עינמ המ



הבושק תוגיהנמ



)?םייחבו( ?שיבכה לע ונתוא עינמ המ

תיטנתוא תוגיהנמ– ימינפ עדימ
 ,חומצל ,עונל ףחד וא היגרנא:ילש היציבמאה וא ןוצרה•

םדקתהל
ילש ישיאה הגיהנה ןונגס•
םיעדומ אל םיקלחו םילגרה:יבש יטמוטואה סייטה•
 תויורשפאה :תינוכמה לש תולגוסמהו םיכרצה•

יתושרבש םיבאשמהו
חטשה יאוותו לולסמה לע םדקומ עדיו ןויסינ :הפמה•
 ,תינוכמה ,שיבכה יבגל :ילש דוסיה תוחנהו תונומאה•

 םירחאה םיגהנה

תלגתסמ תוגיהנמ– הרוקש המ לע עגרל עגרמ עדימ
 ירבעמ ,שיבכב םינוקית ,םיקקפ ,Waze– ךרדב הרוק המ•

םירורמת ,היצח
בכרב יתיאש ימ ,לגרה יכלוה ,םירחא בכר ילכ- םירחאה•



)?םייחבו( ?שיבכה לע ונתוא עינמ המ

ןפצמה

 ?עיגהל ת/נווכתמ ינא ןאל:ילש דעיה
תורטמ•
 תונווכ•
םיכרעו ןוזח•



ילש דוסיה תוחנהו תונומאה ...תחתמו

בטיה גוהנל ת/עדוי ינאש הנומאה•
 הצור ינאש ןאל עיגא ינאש הנומאה•

הצור ינאש ןמזבו ןפואב
 םיעדוי שיבכה לע םלוכש הנומאה•

 גוהנל
 ותייצי שיבכה לע םלוכש הנומאה•

םיללכלו םיקוחל
 ךותב ת/נגומ ינאש הנומאה•

....תינוכמה
WAZE ב הנומאה•



גהנב דקמתנ הזה שגפמב
הצוחה םינפמ- ונתוא החנמש המב

תולהנתה

תונווכו םיכרע

דוסי תוחנה

םיכרע

דוסי תוחנה



 שגפמה תרטמ

 החנמש המ תא )וקה לעמ( תועדומל איבהל
ונלש תוגהנתהה לע עיפשמו
 תא– דוסיה תוחנה תא תועדומל איבהל•

 ,תואיצמה לע םילכתסמ ונחנא הכרד השדעה
 יטמוטוא ןפואב ונלש תוגהנתהה לע העיפשמו
 רכזיהלו ,)ןטבהמ(תיטמוטוא תוגהנתהמ תאצל•

 תא ןווכל םיצור ונחנא םהילא תונווכבוםיכרעב
ונמצע

 םיכרע ןיבםיטקילפנוק תועדומל איבהל•
 ןהילע תוטלחהה בור( םישגנתמ/םירתוס
 הריתסמ תועבונ ,המליד ןהש םיטבלתמ ונחנא
)םיכרע ןיב



,עדומל ךלש עדומ תתה תא ךופהת אלש דע
.לרוג ול ארקת התאו,ךתוא להנל ךישמי אוה

גנוי.ג.ק



דוסי תוחנה



דוסי תוחנה

 תובשויש תוקומעה תונומאה ןה דוסי תחנה
ונלש העדותה סיסבב

 תא םישגופ ונחנא םכרד םייפקשמה ולא
.ונלש תיסיסבה הלעפהה תכרעמ וז- םלועה

 אל וליפא ,ןהילע םיבשוח אל בורל ונחנא
.ןהיפ לע םילעופ ןכ לבא ,ןהילא םיעדומ

 תא םישרפמ ונחנא דוסיה תונומא סיסב לע
 םיאבנמו םיפוצ ,תוטלחה םילבקמ ,תואיצמה
.דיתעה תא



םלועה לע דוסי תוחנה

ונחנאש ימ תא םיעבוקהביבס /השרות•

םייטסיטטס םילדבה/הגונמםישנ םידאממםירבג•

 ןמזה לכ םינתשמ /םינתשמ אל םישנא•

ישגר /ילנויצר ןפואב תוטלחה םילבקמ םישנא•

רתוי ונתי םה רתוי ןתיתש לככ / רתוי וצרי רתוי ןתיתש לככ•

פ"תשו הבהא ךרד / םיקזחה ןוחצינו תורחת ךרד תחתפתמ תושונאה•

ןמזה םע תדמלנ תונמוימ וז תוגיהנמ / דלומ ןורשכ הזתוגיהנמ•

הדימלל םתוא עינתש םידימלתה לש תיעבטהתונרקסה לע ךומסל רשפא יא/ךומסל רשפא•

וירוענמ בוט / ער םדאה בל רצי•

 אוביש והשימ היהי דימת הרצב התאשכ / תונכס שארמ תוהזלו םיינרע תויהל בושחו ,ןכוסמ םלועה•
רוזעל



ימצע לע דוסי תוחנה

)GrowthMindset( ןמזה לכ תחמוצו הנתשמ ינא / תושעל המ ןיאו ינא הככ•

תינענו תתייצמ ינאשכ קר יתוא םיבהוא•

יתוא ובהאי ,ימצע תא חיכואו הבוט שממ היהא םא•

םיער/םיבוט םירבד יל ורקי ...זא םיער/םיבוט םישעמ השעא ינא םא•

.םהידלי לש הז ינפל םהלש ךרוצה תא ומישי אל םעפ ףא ,ה/בוט אבא/אמא•

)םיבוט יכה30% ה ןיב( עצוממה לעמ ינא•

םירבג לע / םישנ לע /דחא ףא לע ךומסל רשפא יא•

תועיגפו השלוח תוארהל ןכוסמ הז•

רחאה וא ינא וא הז•

ת/קדוצ ינא•



היצינגוק הטמ– רגתאה

 םתוא ךרד ,המצע לע תננובתמ העדות
.תוהזל הסנמ איהש םירטליפ

השיג
ליחתמ תעדותו תונרקס•
העידי יאל המכסהו ,תוחיתפ•
4 ,2 המרל–1 המרב הבשקהמ רבעמ•

היווח ךרד הדימל



?ונלש דוסיה תחנה המו-?םיבישקמ ונחנא ןכיהמ

ינא תבשקה
'ת/קדוצ ינא'

תיעדימ הבשקה
'תולגל המ דוע שי'

תיתפמא הבשקה
םשמ םיאורש םירבד'

'ןאכמ םיאור אל

תרצוי הקיר הבשקה
'?אבה עגרה איבי המ ןיינעמ'



דוסי תוחנה יוהיז– ליגרת



דוסי תוחנהל עגונב ...דוסי תוחנה המכ

דוסיה תוחנה תא תולגל השק•
 :תולילכמ ןה דוסי תונומא•

רוסא/םעפ ףא/קר/דימת
 תועצמאבתוקזחתמו תורמתשמ ןה•

 ךמותה עדימ תוהזל ונלש הייטנה
 םלעתהלו ,וב דקמתהלו ,הנומאב
.התוא רותסל תולוכיש תויארמ

 ,תועורג וא תובוט דוסי תוחנה ןיא•
 ...יולת הז
תושימג וא תוחישק דוסי תוחנה שי•

Back 
to 

Basic



 ,ונלתופוקש ןהו ,תויטמוטוא ןה ונלש דוסיה תוחנה
...ונייח לכ לע קומע ןפואב תועיפשמ ךא



?ונלש דוסיה תוחנה תועיגמ ןכיהמ

 ירוה לוק לש "תוטלקה"– תמדקומ תודלי•
 ,רפסה תיב ,םירבח ,החפשמה לש היצזילאיצוס•

הדובעה םוקמ
יכפוהה ץומיאו ונרבעש היצזילאיצוסב הדירמ•
םייתועמשמ םישנא םע רימתמ שגפמ•
 תוחנה תא תרגתאמש תואיצמ םע רימתמ שגפמ•

דוסיה
דוסיה תוחנה לש תיביטקא הריקחו תוננובתה•
סנלופדנימ•

!דוסי תוחנה תונשל השק



?...יבו םלועב יוניש התשע הנורוקהתפיגמ םאה

 דוסי תחנה
הקומע דוסי תחנהתילאירפירפ

.תוקומע דוסי תוחנהמתוילאיריפירפ דוסי תוחנה תונשל לק רתוי
.רתוי הבחר היהת תוגהנתהה לע העפשהה ,רתוי תוקומע דוסי תוחנהב עגונ יונישהש לככ



?דוסי תוחנה רגתאל ךיא- םנמאה

:וקדבו ,םכלש תחא דוסי תחנה ורחב

 תוארמה ייחב תויווח ןנשי םאה1.
?ןמזה לכ הנוכנ הניא וז הנומאש

.רתוי תנזואמ ,תיפולח הנומא חותיפ2.

היהתו יוסינ3.

תיפולח הנומא חותיפו ,הנקסמ4.



םדאה עבט- לוגרת



תונווכו םיכרע



תונווכו םיכרע

 תויוצר תויוגהנתה יבגל תונומא וא תוסיפת•

.ונלש דוסיה תוחנה לש סיסבה לע תובשוי•

 ונכרד תא ןווכמש ימינפ ןפצמ תווהמ•

.רחא וא הזכ יפיצפס בצמל רבעמ ,םייחב

 הלועפ ךרדב הריחב לע עיפשמ•

 תויוגהנתה ונלש הכרעהה לע עיפשמ•

.םיעוריאו

.תיסחי תובישח יפ לע תוגרודמ•



...רופיס תעש



ונלש תונווכהו םיכרעה

...םיחכוש ונחנא•
 ,תובברועמ ,תולפרועמ ונלש תונווכה בורל•

.תוחכשנ וא
םירתוס תונווכו םיכרעמ םיענומ ונחנא•
 וא דחפ יססובמ תונווכו םיכרע ןיב הנחבה•

.המשגהו החימצ יססובמ
דחפ לע םיססובמש תונווכהו םיכרעה בורל•

 תוגהנתהה לע םיטלתשמו ונתוא 'םיפטוח'
 םיחכוש ונחנאו ,ונלש תוטלחהה תלבקו

 םיעגונה ,ונל שיש םיפסונ תונווכו םיכרע
.םייחב המשגהו החימצל





Intention & Attention

 תונווכו םיכרע ינווכמ םייח תויחל ידכ
:ךירצ
)ןוחרקה( םתוא רוכזלו תוהזל•
 ייח לא הרע בל תמושת איבהל•

 הרוק המ בל םישל ידכ– ונלש םוימויה
 ינאש ןאל תא םאות הז םאהו ,עגרכ
?עיגהל הצור

... ס נ ל ו פ ד נ י מ



?תויהל הצור ה/תא ה/גיהנמ הזיא





םיכרע יוהיז לוגרת



  םיישיאה םיכרעה םהמ- ליגרת
?ךל םיבושחה

 םתאש םיכרע10 ומשר ריינ ףד לע1.
םייחב םכתא םיחנמש םישח

  :וגרדו ,תוצובק שולשל םתוא וצבק2.
 תוחפהו ,םיבושחה ,רתויב םיבושחה
.םיבושח

:בל ומיש3.
?םיכרעה ןיב רשק שי םאה•
  ?םימילשמ/םירתוס םיכרע  שי םאה•
 םישגנתמ/םיבלתשמ םיכרעה םאה•

?םכלש דוסיה תוחנה םע



תיקלח המישר– תונווכו םיכרעל תועצה

רדסו ןויקינ                             ןויווש                          תוירחא

הלבק                             האנה                            תוכיא

                            תועינצ                          תוניוצמתימצע

                          תוטשפ                            הנומאהחימצ

 תוקבד                          תושימגהחמש

                             םולשהבהא               הרטמב

 קופיסדובכ                   ימצע ןוחטיב

תונשדח                         תונקייד                            םיכרצ

                           רומוה                    תוימיטפוא              תיתרבח המורת

תוביצי                           תואירב                                ןימ

תואמצע                     תונתפאש                   הריחב שפוח

ימצע יוטיב                           תושיגר                             הוונע

תונעוצקמ                תוחטבה םויק                             רגתא

תווצ תדובע                           החלצה                                ףיכ

יתרבח רדס                            תוכייש                            הרשוי

תובידא              םיהולאב הנומא                            תוליעי
סומינ                          תוגיהנמ                         תוביוחמ
תונרקס                   תויטננימוד                תימצע תעמשמ
תורבח           םירחא לע הטילש                      ימצע ןוסיר
שפוח                               הזעה                        תויתריצי

תונתפאש                      תונקתפרה                             רשוע
תונלבוס            עבטה לע הרימש                             רשוא
ףסכ                              הלמח                            שגרמ
ןוויג                             העיגר                          תונחלס
תונחילצמ                         החפשמ                          תוינחור
דיתעל היאר                             ןוחטיב                               יפוי

                             הווקת                       הקיטתסא
טעומב תוקפתסה עיפשהל                            תובידנ

תמא                               עפש                               קדצ
תוידוחיי                             תוניצר                            המכח
 הרזע                      םיקפוא בחר                            תורגב

םירחא תונמאנ
            היצרופורפ                           תוזילע
                                                            תוינחור



תוקומעתונווכו םיכרע יוהיזל םינמיס3

 ,אלמ ןפואב בוהאל :םכבשתדלומ תוכיא לש יוטיבל םירושק בורל•
 תונווכה .תמאב ריכהל ,םירחא תורשב תויהל ,תויתריציב תויחל
.תמאב םתאש ימ תא אטבל תושקבמש ולא ןה תוקומעה

 קר אל ,ףוגה תייווחב םישיגרמ ונחנא תוקומעה תונווכהו םיכרעה תא•
 ונחנא .ףוגב שממ תשגרומש הקומע העידי אלא .ןויערו הבשחמכ
.ונב עגונ ,ונרובע יתועמשמ ,ונתוא שגרמ הזש שיגרהל םילוכי

 והשמ הז .הווהה עגרל תוסחייתמ דימת ונלש תונווכהו םיכרעה•
 תיפיצפס היצאוטיסב קר אלו ,עגר לכב ,דימת םישגהל םיצור םתאש
...ךכ רחא וא



?תוריתס וא םירעפ שי םאה

?םיכרעה ןיבל דוסיה תוחנה ןיב•
?םמצע םיכרעה ןיב•
 תולהנתהה ןיבל םיכרעה ןיב•

?לעופב ךלש
 ךלש דוסיה תוחנה ןיב•

 תיב לש ולא ןיבל ,םיכרעהו
 ?ת/דמלמ ה/תא וב רפסה



המגודל םירעפ

)תיבויח איהש יאנתב( תרוקיב ילא ריבעהל ישפוח ושיגרתש הצור ינא :תוחיתפ

)סנכיהל וסנת לא לבא( החותפ דימת יתלד :תושיגנ
)בישקת התאו רבדא ינאש יאנתב( גולאיד

)בחוס ינא ( בנוג אל ינא .)ןבסמ ינא ( רקשמ אל ינא :רשוי

)לבקמ ינאש( תוטלחהב םידבוע ףתשמ ינא :ףותיש

 ןבצעי אלו דחא ףאל עירפי אל הזש יאנתב( ילמיסקמ ןוחטבל גואדל שקבמ ינא :ןוחטיב
)דחא ףא

)רקבב רחמל היהי הזש יאנתב( תורשפ אלל תוכיא שרוד ינא :תוכיא
)האקיאמ אלו סנמלוטמ טוהירה לבא( םייניע רקני אל ילש דרשמהש שקבמ ינא :תועינצ

 םייחב הרוק המ,שיגרמ ינא המ ,בשוח ינאש הממ ץוח( יולג לכה ,תודוס יל ןיא : תופיקש
)ילש תוינכתה המו ילש



?םיכרע ןיב תושגנתה שי םאה

םיכרע ןיב לולקשו ןוזיא
רבוג ךרע הזיא הריחב
 יתריצי ןפואב םיכרע בוליש

?םיכרעה ןיבל דוסיה תוחנה ןיב
?לעופב ךלש תולהנתהה ןיבל םיכרעה ןיב



טראב דר'ציר– העדות לש תומר עבש לדומ

 רואל ,ןמזה ךשמב םיחתפתמו ,םיכרצ לע םיססובמ ונלש םיכרעה•
.ליגה םעו םיכרצה לש יקלח קופיס
 תילריפס הרוצב םינושה םיאליגב תחתפתמ העדותה•
 .םיכרעל םיילילש םגו םייבויח םייוטיב שי תוכומנה תומרה שולשב•
וללה העדותה תומר עבש יפ לע ןוגראה יכרע תא םג חתנל ןתינ•
– תומרה עבש לכב ןוזיא שי– וב דובעל בוטש ןוגריאלו– ןזואמ םדאל•

.יוטיב ידיל םיאב תומרה לכ יכרע רמולכ
 יתמ תוארל רשפאו ,תיתוהמ םינוש ויכרעש ןוגראב דובעל םדאל השק•

 "ליערמ" אוה יתמו תורבוחמ רצוי ןוגרא

םירקחנ יפלא תואמ לעוסביירג לע ,ואלסמ םלוס לע ססובמ לדומה *



תישיא העדות לש תומר עבש



תינוגרא העדות לש תומר עבש



?םכלש םיכרעה לש העדותה תומר ןהמ

 םתמשרש םיכרעה םייוצמ ןכיה עגרכ םכל קלוחש ףדה לע ונמס ...וישכעו
 .םיינוגראו םיישיא– ןושארה ליגרתב
 לע קר ?ןוילעה קלחה לע קר ?חווטה לכ ינפ לע םירזופמ ןם םאה
?ןותחתה
?םה המ ?םדוקמ םהילע םתבשח אלש םיכרע עגרכ םכב םילוע םאה

?ףואשל םיצור םתייה המל ?יוצרה ןיבל יוצמה ןיב רעפ שי המכ דע
– ןוגראה לע םגו םכילע- םיתימע וא םיפיפכ– םירחא םילאוש ויה םא
?םינמסמ ויה המ



הנש םויס שגפמל הנכה

 הנשל םינפה םע- םויסה שגפמל הנכה
האבה
 דוסיה תוחנה יבגל חיש םייקי לוגס תווצ לכ
 תווצהו רפסה תיב לש םיחנמה םיכרעהו

 הנשב םתוא םדקל הצור אוה דציכו ,לוגסה
 לש הכימתב( לוגסה רפסה תיב לש 'ב
)רמתו םיוולמה
 שגפמב הגצהל )'קד7( תגצמ וניכה אנא *
םויסה



ךרד ירועיש

 הפוקתב תדדומתה המע וא ךל שיש המליד וא תוטבלתהב וי/רכזיה

 ,תטבלתה ןהיניב תופולחהמ תחא לכ ךמצעל י/משר .הנורחאה

:בל י/מישו

.וזה הפולחה סיסבב תדמועה ,ךלש דוסיהתו/תחנה איה המ1.

?וזה הפולחה סיסבב ךתוא םינווכמה םיכרעה םה המ2.

 ןיב ,דוסיה תוחנה ןיב הריתס וא תושגנתה תמייק םאה3.

?םיכרעה ןיבל דוסיה תוחנה ןיב וא ,םיכרעה

 תוחנהו םיכרעה ךרד המלידה לע תוננובתהה ןפוא הזיאב4.

 ?ךלש היווחה לע העיפשמ ,תופולחה סיסבבש דוסיה

)תונורכיז ,םיפחד ,תושוחת ,תושגר ,תובשחמ(

 ומישו ,טראב דרא'ציר לש םיכרעה לדומב וננובתה :ילנויצפוא5.

.עצומה לדומה לע םימקמתמ םתרחבש םיכרעה וב ןפואל בל





 הדות
 הנווכה לע

בלה תמושת לעו


