
ג״פשת רוזחמ ,הבושק תוגיהנמ סרוק
הדלבלא העונ ר״דו ךורא תניע

 תוחתפתה רשפאמ המ : ינש שגפמ
?הדימלו

ןונ-ןב טיול הואנ 'פורפ



? םדוק שגפמ ונישע המ ת/רכוז ימ
,תורכיה :שגפמה אשונ

"הבושק תוגיהנמ" גשומה םעו ונמצע םע
יטסלפה חמה– העונ לש האצרה●
walk -stop..תיחומה תויטסלפה תחכוהל ןטק ליגרת●
״הבושק״ו ״תוגיהנמ״ םילימה דמצמ תחא לכ תרדגה●
םילילצל הבשקהב ןושאר לוגרת●
תובישקהו תוגיהנמה  יפקשמ ךרד ילש םייחה ייא חותינ-תוישילשב ליגרת●
 עמוש בל , תובוט םיניע ,הלבק ,הריצע :םיגשומה םע ןושאר שגפמ●



ךרד ירועישב ףותיש
 והשמל בל יתמש םאה ?יתוא הוויל המ
? תיבב ? ס"יבב ? יכותב שדח



 רכזיהל . הקומע היצביטומ ךותמ יתלעפ הבש תישיא ,תחא היצאוטיס תחקל
 תאז ורשפיאש םיאנתה ויה המ ? תויהל הזל רשפיא המ בושחלו ילש היווחב

?

 ךותב ירמגל תויהל יל ורשפיאש ,ומייקתהש םימרוג2-3 בתוכ דחא/תחא לכ
.דרפנ קתפ לע דחא לכ,ןיינעה



)םיריכמ אלש( השימח,העברא לש תוצובקב
תופתושמ תורתוכ יפל םתוא רדסלו םימרוגב ףתשל

:החיתפ ליגרת ךשמה



 טיול הנשוש6



 טיול הנשוש7







 המגידרפ ייוניש

10



 םיבצעה תכרעמ תוחתפתהה ךלהמב
 רבע ןויסנ- םייובינ תנוכמל תכפוה
 הרוקש המ תנבהל שמשמ

11











16



17







?הז ימ



?הז ימ



 םיבצעה תכרעמ תוחתפתהה ךלהמב
?תאבנמ המ- םייובינ תנוכמל תכפוה

22

תיזיפ הנכס ןיא
 תיתרבח הנכס ןיא

ץחל ןיא
רוסחמ ןיא

 הדימלו הריקחל חוטב חטשה
הנכסל ינריע תויהל ךרוצ ןיא

םישורדה םיבאשמ יל שי
םהב שמתשהל תלוכיה יל שי

םיבאשמ דוע תונבל יונפ ינא



םייתרבח םירוצי םדא ינב
 ,הניתנ לש תלוכי = תויתרבח תלוכיל שדקומ חומהמ לודג קלח
  יתרבח בחרמב םייקתהלו דורשל תלוכי ,םירחאל תויתפכאו הגאד



ישגר דוקפתל םישדקומ ףוגהו חומה יבאשממ לודג קלח

24
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 הכישממ םייובינה תפמו ,םייובינ תפמ םע "תיבהמ" םיעיגמ ונחנא
רשקהה ךותב חתפתהל



social Fields "רשק תודש" ךותב םייח =  יתרבח בחרמב םייח ונחנא

 ,םיבציימ ,םידילומ תודש
 םיחתפמ
םירערעמ ,םינוונמ תודש וא



  ינוגראו ישיא יוניש חפטל ,תושדח תויונמוימ דומלל ןתינ םאה
 ?הנכס תנמסמ םייובינה תפמשכ

 סנלופדניימ
)תובישק(

 )SEL( תישגר-תיתרבח הדימל

עדי םיכרע

תויונמוימ



 ךירצ "עדונ אל"ל החוטבה "הרעמ"המ תאצל תוצרל ידכ
 הלוכי םג איהו ,הל שיו ;ץוחב חוטבש אבנת םיבצעה תכרעמש
הצוחה םיבאשמ תונפהל



תיזיפ הנכס ןיא
 תיתרבח הנכס ןיא

ץחל ןיא
רוסחמ ןיא

 הדימלו הריקחל חוטב חטשה
הנכסל ינריע תויהל ךרוצ ןיא

םישורדה םיבאשמ יל שי
םהב שמתשהל תלוכיה יל שי

םיבאשמ דוע תונבל יונפ ינא



תיזיפ הנכס ןיא
 תיתרבח הנכס ןיא

ץחל ןיא
רוסחמ ןיא

 הדימלו הריקחל חוטב חטשה
הנכסל ינריע תויהל ךרוצ ןיא

םישורדה םיבאשמ יל שי
םהב שמתשהל תלוכיה יל שי

םיבאשמ דוע תונבל יונפ ינא





  ינוגראו ישיא יוניש חפטל ,תושדח תויונמוימ דומלל ןתינ םאה
 ?הנכס תנמסמ םייובינה תפמשכ

 סנלופדניימ
)תובישק(

 )SEL( תישגר-תיתרבח הדימל

-תיתרבח הכימת
תישגר

עדי םיכרע

תויונמוימ



 ,םיכמות ,םיבציימשsocial Fields "רשק תודש" ונביבס חפטל
םינוונמו םירערעמש ולאכ םצמצלו ,םיחימצמו םיחתפמ



 חתפתהל םיפאושו םינרקח ,םינתלעפ ,םינרקס םה םעבטמ םדא ינב :דוסי תחנה
הדימללתימינפ היצביטומ יעבט ןפואב םהל שי ,רמולכ) חומצלו

…לבא

 םייקתהל םיכירצ ךכ םשל .יטמוטוא ןפואב יוטיב ידיל אובת אל וזה היצביטומה
םייסיסב םייגולוכיספ םיכרצ רפסמ לש קופיס- הנושארבו שארבו ,םינוש םיאנת

 היירופ עקרק ןה ולא םיכרצ תוקפסמה תוביבס
 החוור ,תוחתפתה ,הדימל ,תימינפ היצביטומל

גושגשו תישפנ

 עקרק ןה ולא םיכרצ תולכסתמה תוביבס
 תשוחת ,לוכסת ,*היצביטומ רסוחל היירופ

תישפנ החוורב הדיריו תועמשמ רסוח





םיכרצב הכימת לש תרשרש
…האלה ךכו ...רחא והשימ לש ךרוצב ךומתל הי/יונפ ינא ,ילש םיכרצב תכ/ךמות ינאשכ

םיחימצמ רשק תודשב אלמתמ רפס תיב



לוגרת



הקספה



 ליגרת

 ? ת/נווכמ ינא המל)..הרומכ,הרוהכ( בל תמושת ול ת/נתונ ינאש ךרוצה המ1.
תישיא הביתכ ? יל בושח המ

 רתוי שי ונלש  רפסה תיבב הפיא-תושי לעכ ונלש רפסה תיב לע תולכתסה .2
. בל תמושת תוחפ שי הפיאו בל תמושת



רפסה תיבל רוביח



ךרד ירועיש

 םייטרפה םייחהמ וא ס"היב ייחמ תורגתאמ תויצאוטיס תחקל םינמזומ
 ?הנעמ לביק אל ישגר ךרוצ הזיא ,לדומה יפל םתוא חתנו םכלש
? ינשה םדאה לצא/םכלצא

 שגפמה תליחתב ףתשנו םכמצעל בותכל וא פאסטוו תצובקב תונבותב ףתשל םינמזומ
.אבה


