
בושק םיטקילפנוק לוהינ

6 שגפמ

'א הנש הבושק תוגיהנמ סרוק

הדלבלא העונ ר״דו ךורא תניע



םימדוקה םישגפמה תשמחב ונישע המ

 יהמ ,סנלופדניימ והמ ,יטסלפה חומה- ןושאר שגפמ•
 ונלש הרדגהב תוגיהנמ

 תיירואית ?תוחתפתהו הדימל רשפאמ המ- ינש שגפמ•
)SDT( תימצעה הנווכהה

םירופיס רפסמה חומה לע- ישילש שגפמ•
יתרבחה חומהוןורכניס ,הבשקה לע- יעיבר שגפמ•
RAIN לדומו םישקבמ/םירכוע תושגר לע- ישימח שגפמ•



RAIN לדומ תא לגרתל ונמזה םדוקה שגפמב
 .)האנק ,בצע ,דחפ ,סעכ( רכוע שגר םע שגפמב
ףתשל תונמזומו םינמזומ



םויה שגפמה תורטמ

ולא םיבצמב ונילע םיעיפשמו טקילפנוק יבצמ םיכוותמש םייחומה םיכילהתה תא ריכהל●

 רתוי בוט דובעל םג ןכלו טקילפנוק לש הקימניד ןיבהל רשפאמש יתבישח לדומ לגרתלו ריכהל●

טקילפנוק ךותב
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תוגוזב ליגרת



?להקב לגרודכ תו/יבבוח שי

2/

Hein et al, 2010



!בושח הז לגרודכ ,המכח אל וז

תרחא הארמ לפ׳גאט ירנה לשתילמינימה הצובקה תמגידרפ ?םנמאה•

1968 תנשמ טוילא ןיי׳ג הרומה לש יוסינה איה )עמשמ יתרת( םייניע תריאמ תפסונ המגוד•
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?ישונאה חומה לע ךכמ דומלל רשפא המ

2/

 יטמוטוא ןפואב רחאה תא טפוש ,גייתמ ,גלטקמ ,ןייממ חומה

)טקילפנוק לש בצמב לשמל( ער הז םימעפלו...בוט הז םימעפל ,דימת ומכ



תיבמילה תכרעמהו הלדגימאה :ביואל ךפוה ףתוששכ

 תושרדנה תוכרעמה סויגו םימויא לש יוהיז לע הנומא )הידיקפת ראש ןיב( הלדגימאה•

םתיא תודדומתהל

 בורלש ףא לע ,)יתודרשיה– םיבאשמ לע תורחת( םויא לש םיבצמכ םיספתנ טקילפנוק יבצמ•

ונייח תא םינכסמ תמאב אל םה
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סרטסה תכרעמ תלעפומ םויא יבצמב

2/



סרטסה תכרעמ תלעפומ םויא יבצמב

:לשמל .טקילפנוק לוהינ לש רשקהב תויתועמשמ תועפשה סרטסל

 רוכינה תשוחת תמצעהו ״רחא״ל ״ינא״ ןיב הנחבהב םיקסועש םייחומ םינונגנמ לש הלעפה•

םידדצה ינש ןיב רעפהו

– גלש רודכ טקפא( היצאוטיסה ךותב תונפקות תרבגה ןכלו םויא ינמיסל תיטמוטוא בשק תיינפה•

)היצלקסא

 סקטרוקה לש הרקב אלל תוישגרה תוכרעמה לש תוליעפ :amygdala hijack ,םיינוציק םירקמב•

our partner becomes our enemy :ילטנורפה
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״יתרבחה חומה לש סקודרפה״

 ,היתפמא לש תואלפומ תולוכי ילעב םירוציל ונתוא םיכפוהש םינונגנמ םתוא ,ילסקודרפ ןפואב•

 םירוציל ונתוא ךופהל טקילפנוק יבצמב םילוכי ,)ונייח ןוכיס ךות וליפא( תלוזל הגאדו הלמח

ןווכמ ןפואב ראותי יתלב לבסל רחאל םימרוג ףאו רחאה לש ולבסמ םינהנש

?םישוע המ זא•

2/



 תיבב ונתוא שגופ הז הפיא
?רפסה



2/

הקספה



2/

לוגרת



 המכסה רסוח/ תועד יקוליח ןיב לדבהה המ
? יתצובק ןיב וא ישיא ןיב טקילפנוקל
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.. יעבט הז םילדבה

 )הצובק וא םדא ( דחא דצ תוחפל וב בצמ וניה טקילפנוק

ולש שפוחב תעגופ ינשה דצה לש ותלועפש שח וא םויא הווח
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confronting conflict םיטקילפנוק םע תודדומתה :רפס
friedrich glasl  לזאלג ךירדירפ

 תא השיגדמה ךוסכס תמלסה לע הירואית קפסמ לדומה
םייתביסנה םיצחלה
)situational pressures( םיברועמה לע םילעופה 
 .ךוסכסב

  תא לדומה שיגדמ ,םישנאב תוביס שפחל םוקמב
 לשמ העונת ול שי וליאכ הארנש ,המלסהה לש םמזינכמה
.ומצע
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לסאלג לש לדומה
המלסהה לש םיבלשה תעשת

החשקה-1 בלש
סומלופו חוכיו-2 בלש
םילימ אל,םישעמ-3 בלש
תויצילאוקו םייומיד-4 בלש
םינפ תנבלה-5 בלש
םימויא לש תויגטרטסא-6 בלש
תולבגומ תוינסרה תומולהמ-7 בלש
ביואה קוריפ-8 בלש
םוהתה לא דחי-9 בלש
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..לדומל לולצנש ינפל עגר

 יל לק אל, ותיא ןיינע יל שיש םדא , ונלש םייחב עגרכ שיש טקילפנוק רוחבל
..הטושפ אל היגרנא וניניב הרצונ..ותיא
ןהמ תחאל תכייתשמ ינאש תוצובק ןיב טקילפנק וא

 יפל ילש יטרפה טקילפנוקה תא חתנל ,תואיצמה ךותמ הירואיתל בישקהלו
עיצמ לדומהש םיבלשה

2/



)HARDENING( החשקה :1 בלש

: רשאכ חתפתמ ךוסכס תמלסהב ןושארה בלשה

 םיצמאמה ינפב םידימע ,םיסחי תכרעמ ךותב לוכסתה וא ,םיוסמ אשונל רשקברעפה
 .םרתפל

תועיקת,המירזב המיסח לש היווח ,זגור,לוכסת עיפומ

 ןתינ הבש ךרדל רשקב תודמעהו הפקשה תודוקנל םישבגתמ םיסרטניאהו תועדה●
 .תועבקתמ ,תמיוסמ היעב םע דדומתהל

 לכב דגנו דעב רבכ שי ,תוצובק רצוויהל תוליחתמ-םיברועמש םישנא המכב רבודמשכ
 .םירדגומ םידדצל רתויו רתוי תוצובקה תושבגתמ ,אבה בלשב .תמיוסמ הדמעל רושקה
 .םיישחומ רתויל םיכפוה ץוחב ימו םינפב ימ םינמסמה תולובגה
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 עדימ תוסיפל .תרחאה הצובקה ירבח לע ילילש עדימ ןוצרב םיטקלמ תחא הצובק ירבח
 .הצובק ירבח םתוא לע יבויח עדיממ םימלעתמ תעב הבו ,הבר תובישח תנתינ ולא

.םהיניב המודה רשאמ יתועמשמ רתוי הברה הארנ םידדצה ןיב הנושה

 תולת ,םהיניב תמייקה תידדהה תולתל םידדצה תועדומ הלוע ,תומדקתה לכ הלח אלשכ
 .הנממ ענמיהל ןתינ אלש

 בלשל ךוסכסה שלוג ,תיביטלופינמו תיטקט השיג תבוטל םירישי םינועיט םיחנוז רשאכ
.ינשה

2/



)DEBATES and POLEMICS(סומלופו חוכיו :2 בלש

 .םיילולימ םיתומייעל הליבומ םיינויגה םינועיטל ביגמ אל רחאה דצהש היווח●
.תושימג רסוח,תוחישק תודמעב תוצבתה●
 .יללכה םדמעמל הנכס תמייקש שוחל םיליחתמ םידדצה●
 אלו ןוחטיב ירסח ,םיסייפתמ רשאמ םינמוימו םיקזח ,םינחילצמכ : ספתנ ינא דציכל הבר בל תמושת●

 .םיחלצומ
 .חוכ יסחי לש םיניינעו תושגרל םיינויגה םינועיטמ רבוע דבוכה זכרמ●
 .םיפתושמ םיסרטניאו תורטמל תיקלח תוביוחמ םישיגרמ ןיידע םידדצה הז בלשב תאז םעו●
 םע תוצעייתה אלל לועפל ליחתמ אוהו ,תלעות ירסח םה םיפסונ םירובידש שיגרמ דחא דצ רשאכ●

.3 בלשל טקילפנוקה שלוג ,רחאה דצה
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)ACTIONS, NOT WORDS( םילימ אל ,םישעמ :3 בלש

 םתעד תא םיטיסמ םה ,והשמ ורתפי םיפסונ םירובידש םינימאמ םניא רבכ םידדצה3 בלשב●
 .םישעמל

 תא דחא םיאור םידדצה ו קרפהמ םידרוי הלועפ ףותישל רוזחל םייוכיסהו םיפתושמ םיסרטניא●
 .הרחתמכ רחאה

 .בר זגורל תמרוג רחאב דחא דצ לש תידדהה תולתה ,לושכמ וניה רחאה דצהש ,השוחתה תרבוג●
 .תידדצ-דח תולתל תידדהה תולתה תא תונשל םיביריה םיסנמ רחאה דצב דחא הטילש שוכרל ידכב●
 רחאהמ עונמלו ומצע ולש םיסרטניאה תא םדקל איה הז בלשב דצ לכ לש רתויב הבושחה הרטמה●

.ויתורטמ תא גישהל
 םה תאז תמועלו ,ענכיהל רחאה דצה תא חירכהל ולכוי תוידדצ-דח תולועפ ידי לעש םיווקמ םידדצה●

 .רחאה דצה לש ויצחלל םיענכנכ תוארהל ,הרקמ םושב ,םיצור ויה אל
 .תילולימ-אל תרושקתו םישעמל הטילשה תרבוע ,תוילולימ תורהצהל ןימאהל ןתינ אל רתויו תויה●
.המלסהה ךילהת תא ץיאמה רבד●
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 .רוצמה תשוחת תא המיצעמ תיתימאה תילולימה תרושקתה לש תולבגומה

 לכ םהל ןיאש תוינוציח תוביסנ ךותב םייובשכ םמצע תא שופתל םיליחתמ םידדצה
 .ןהילע הטילש

 .תוערואמה ךלהמ לע תוירחא לכל שחכתהל םיטונ ,ןכ םא ,םה

 דצה תוגהנתהל תויחרכה תובוגתכ םהיניעב םיבשחנ םהישעמ לש לדגו ךלוה קלח
 .רחאה

 ,רחאה לש יתרבחה ןיטינומה לע תוזמורמ תופקתה שי רשאכ הרוק4 בלשל רבעמה
 .םירחא םע ויסחיו ותדמע ,תיללכה ותשיג לע
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)IMAGES and COALITIONS( תויצילאוקו םייומיד :4 בלש

 .הסובת וא ןוחצינב אלא תויטרקנוק תויעב ביבס בבוס טקילפנוקה ןיא בוש4 בלשב●
.הנוילע תופידעב םיאצמנ הרקויהו ןיטינומה לע הנגה

 יומידה לש האלמ הרוצל ומלשוהו תעכ ושבוג-3ו2 םיבלשב ועיפוהש "םינייפאמ"ה●
 .רחאה לש עובקהו יללכה

 עדימ תובקעב אובל לוכיש יוניש לכ ינפב ןיסחו עבוקמ ,יפיטואירטס וניה יומידה●
.שדח

 השוחת שי :תואצמתה תשגרה םירשפאמ םה ,בושח דיקפת םיאלממ ולא םייומיד●
 .הביבסהמ תופצל המ תעדל ןתינש

 ןהו רחאה דצה ירבחל ןה ,םייביטקלוק םינויפא סחיל םיליחתמ תומיעל םידדצה●
 .םהלש הצובקה ירבחל

 םימיוסמ םינויפא ילעבכ םיטרפה םישפתנ ,תמיוסמ הצובקל םתוכייתשה תוכזב קר●
.)'דכו ,םינטלתש ,םימיאתמ אל ,תונימא ירסח ומכ(
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)LOSS OF FACE( םינפ תנבלה :5 בלש

 .דחוימביטמרד אוה5 בלשל רבעמה●
 .ןגוה סחיו דובכל יאכז  וניאש ךכ ידכ דע הנושכ ספתנ רבכ רחאה●
 וחילצה םהש םואתפ םישיגרמ תומיעל םידדצהש איה םינפה תנבלה לש התועמשמ●

 .רסומ תורסח וא תועשופ ,תופרוטמ םינפ וליג םשו ,רחאה דצה לש הכסמל דעבמ רודחל
 יומידה לש הבחרהב רבודמ אל .ינוציק אוה רחאה דצה לצא דחא דצ לש יומידב יונישה●

 .רחאה לש הנוש דאמו יתימאה יפואה לע תימואתפ הראהב אלא ,םדוקה הטומה
 רחאה דצה טקנ תישארבמ דועש ןיבמ דצ לכ :שדחמ שוריפ תעכ לבקמ תומיעה לכ●

 .התוירסומ יאב תיבקע היגטרטסאב
 ןיא .תויתימאה םהיתונווכל העטמ יוסכ אלא ויה אל רחאה דצה לש "םינוב"ה םידעצה לכ●

 .רורב הארנלכה התעמ תוריהב רסוח רתוי
6 בלשל תומיעה סנכי ,םייגטרטסאו םייביטמיטלוא םימויא םסרפל וליחתי םידדצה רשאכ●
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?יתוא שי טקילפנוקל וא טקילפנוק שי יל םאה :חתפמה תלאש

 .ןוויכו תימצע הטילש יתדביא-יתוא שי טקילפנוקל םא

 תוארל רתוי לוכי ינניא והשלכ בלשב לבא ,המכסה רסוחל עדומ ןפואב סנכיהל לוכי ינא
 םירבדה קר ורקיש ןפואב הילע עיפשהלו היצאוטיסה לש תיללכה בצמה תנומת תא
 .ורקיש הצור ינאש

 ."הטסבה תא רוגסל"ו היצאוטיסהמ תאצל רשפא יא

 םיערה תונויערהו תובשחמה ,תידדצ-דח תייהנ ילש הביטקפסרפה ,ץוחבמ ןווכמ ינא
 ןטק רפסמל םצמטצמ ילש ןוצרה ,יביססבוא ןפואב תושגר הווח ינא ,ינממ םיפרמ םניא
.תושימג תרסחו הטושפ ,תיפיטואירטס תויהל תכפוה יתוגהנתהו תונויער לש דואמ
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לסאלג לש לדומה
המלסהה לש םיבלשה תעשת

החשקה-1 בלש
סומלופו חוכיו-2 בלש
םילימ אל,םישעמ-3 בלש
תויצילאוקו םייומיד-4 בלש
םינפ תנבלה-5 בלש
םימויא לש תויגטרטסא-6 בלש
תולבגומ תוינסרה תומולהמ-7 בלש
ביואה קוריפ-8 בלש
םוהתה לא דחי-9 בלש
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?םישוע המ זא

 ,תוניוע ,קוחירל ,הטמל ונתוא תחקולש תלוברעמ התוא קוידב
.סרהו ,תונפקות

.החימצו תופתוש ,הלמח ,הברקל ,הלעמל ונתוא תחקל הלוכי

?םוטנמומ םיפילחמ ךיא
רורחסה תא רוצעל הקומע הנווכ•
תמא ןמזב תועדומ•
בלה תא שיגרהל ץמוא•
הדמתהו תושיחנ•



ליגרת
תישיא הביתכ•
תוגוזל הקולח•
ליגרתה תא ונישע ימ לע ףתשל ךרוצ ןיא•
ןוכנ רובידל בל תמושת•



ביואה םע ןוימדה יוליגל ליגרת
:ךמצע םע הנכו ת/עדומ תויהל י/הסנ .תואבה תולאשה תא ךמצע תא י/לאש

 תנבה לע והשמ יל שדחתה םאה ?ונחנא ךוסכסב בלש הזיאב- ךוסכיסה ןוחביא1.
?לדומה ךרד ךוסכסה

?יביוא לצא אצומ ינא דחוימב תוחוד תוגהנתה תוינבתו תונוכת וליא2.

?ימצעב בהוא תוחפ יכה ינא תוגהנתה תוינבתו תונוכת ולא )תירשפאה תונכב(3.

?ילש דגנתמה יל המוד תוילילש תונוכת וליאב4.

 ךישמהל יאדכ לבא .הלחתהב הדילס םיתיעל ררועמ ביואה םע ןוימדה יווק רחא שופיחה•
.ךכב

 תודוהל םינכומ ונייהש יפכמ רתוי .ןוימד יווק רתויו רתוי םיאצומ ךכ ,םישפחמש לככ•
.הלחתהב



תיתכרעמ הבישח
 תויושיכ אל םירבדל תשגינש הבישח איה תיתכרעמ הבישח״•

 ךותב תויביטקארטניאו תוימניד תויושיכ אלא ,תויטטסו תודדובמ

 םלש ךותב הזב הז םייולתה םיקלחכ ,לשמל :)טסקטנוק( רשקה

״בכרומו לודג אוהש והשלכ

 ,םילקתנ ונא הב היצאוטיס וא םדא לכ לע תיתכרעמ הבישח םשייל ןתינ•

 תייארל דוגינב( תובכרומל הכרעה ,הוונע ומכ תויוכיא תדדועמ איהו

גולאידו תרושקת ,)ןבל-רוחשב תואיצמה

 םג ךא ,ונייחב םיישיא-ןיבה םיסחיה לע הזכ הבישח סופד םשייל ןתינ•

 הבחרה תיגולוקאה תכרעמה לעו רתוי תובחר תויתרבח תוצובק  לע

)ותוללכב ץראה רודכ ,םייח ילעב( םייח ונא הכותב

2/



)ןילמוג תווהתה(interdependence-ל הכרעה

2/



תפתושמ תוישונאל הכרעה

2/



 תיבב ונתוא שגופ הז הפיא
?רפסה



?שגפמהמ ת/אצוי ינא המ םע


