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דעומ ירצק םילופיט יבגל םיסותימ

םיכוראםילופיטםיפידעמםילפוטמה
תחא השיגפ לש לופיט אוה רתויב חיכשה לופיטה•

 ךכ :הקוצמ אוה לופיטב לפוטמ לש תוראשיהל רתויב קזחה אבנמה•

 רוזעל חילצמ אל לופיטה רשאכ רתוי לופיטב םיראשנ םילפוטמש

.תויבויח תועפשה תובקעב אלו םהל

.םירצק םילופיט םיפידעמ םילפוטמה תיברמ•

•)(Brown & Jones, 2004



דעומ ירצק םילופיט יבגל םיסותימ

לופיטהךשמבהיולתיונישהתמצוע
תכללהטלחהה.הנושארההשיגפהינפלםירפתשמ15%•

המצעינפבהביטימשהטלחהאיהלופיטל
.תינימשההשיגפהדעםירפתשמ50%•
יטיאוניהלופיטביונישהךילהת,תינימשההשיגפהרחאל•

.יתועמשמןפואב
לופיטהתחלצהתאאבנמוניאתושיגפהרפסמ•
יונישלשיראנילךילהתוניאלופיטה•

•(Baldwin et. al., 2009)



דעומ ירצק םילופיט יבגל םיסותימ

ךשמבהיולתיונישהתמצוע
לופיטה

רחאלמהנושוניאטקפאהםישגפמהנומשרחאל•
םישגפמהרשעהנומש

תוגהנתהתויעב,הליכאתוערפהבואצמנםיאצממ•
דועוןואכיד,הקינאפתוערפה,PTSD,םידלילש
)Cape et. al., 2010(.



דעומ ירצק םילופיט יבגל םיסותימ

םעתיחטשתוברעתההניהרצקלופיט:סותימ
ךוראתווטלתולכשהטעמ

ךילהתלשהעפשהיבגליתועמשמהאבנמה•
.לפטמהלשתויפיצבובורביולתיונישה

תלחתהםצעמעבונרופישה.1:םיבלשהלדומ•
םוטפמיסבתתחפהשיובןוקיתה2.לופיטה
לשרומישגשומובםוקישה.3.הנפויתובקעב
.יונישה

לפטלןמזהברהחקיישךירעמלפטמרשאכ•
.וזהכרעהלתייצמלפוטמה,היעבב



דעומ ירצק םילופיט יבגל םיסותימ

םהםילודגוםיריהמםיינילקםיחוור:סותימ
לופיטבםירידנ
 ןואכידמ םילבוסה םילפוטמהמ40-50% ןיב•

 תושיגפ2-4 רחאל קהבומ רופיש םיארמ
(Doane, Feeny & Zoellner, 2010) .

 תוערפה ,זיגר יעמ ,קחד תערפהב לופיטב םג•
.הליכא

 דוקפתה רומישל םג רושק ריהמה רופישה ירועש•
.םוטפמיסה תונשיה תעינמלו ןמז ךרואל

 יונישל תודע םניה לופיטב םיריהמ םיחוור•
.ילאקידר



תורופאטמב שומיש•
תוילסקודרפ תויוברעתה•
תודגנתה דודיע•
"היעב"ל תשדוחמ הגשמה•



תפסונ תועפשה

Mental Research Instituteתוחוכה לע שגד לפוטמה לש ביטרנה לע רוערע



תכשמתמ הילשא איה תואיצמה

•FACTהפשהםהשםיילסרבינואלבסימרוגםעתקסעתמ
.תישונאה

לשהצופנוהחיכשהאצותאוהאלאילמרונבאוניאישונאהלבסה•
.תובשחמבוהפשבישונאהשומישה

םיקתונמתויהלוםהלששארהךותבתויחלםישנאהליבומהפשה•
.ינוציחהםלועהמ

הקוצממשפוחבהכורכתואירביכהחנההםעהרועמהפשה•
רסוחואםיביאכמתונורכיז,תוילילשתובשחמ,םישקתושגר(
)תינפוגתוחונ

תרציימהטילשה-לבסהתאריבגמהטילשלןויסינהתילסקודרפ•
.היעבהתא

הביאכמההיווחהלעטולשלןתינתמאבאל-הטילשתיילשא•



דקוממה לופיטה תרטמ

 תויתרבח תושירד חכונ דומעל ,הביאכמה היווחל םוקמ תונפל•
.םדאה םע וטלשי ולא תושירדש ילב

 דחא הנקב םילועש םיאלמו םירישע םייח תויחל םדאל רשפאל•
.ול םייתועמשמה םירבדה םע

.וייחב תועמשמו תוינויח לש השוחת רצייל•



 תעבקנ תישונאה תוגהנתהה
ילאוטסקטנוק ןפואב

 לע תולכתסה העיצמ תיאופר-ויבה השיגה•
 .םוטפמיסה לש הרוצה

 לש היצקנופה לע תלכתסמתירשקהה השיגה•
 לש וייח לע העיפשמ איה וב ןפואהו תוגהנתהה
 .םדאה

 דציכו יתוברת-ויצויסה רשקהב תניינעתמ•
 דציכו רחאה לע העיפשמ םדאה לש תוגהנתהה
.הרזח וילע העיפשמ רחאה לש תוגהנתהה

 לש היצקארטניאה לע לכתסהל העיצמ השיגה•
 .ולש ינוציחהו ימינפה רשקהה םע םדאה

 העדות יכילהת-תונוש טבמ תודוקנ טוקנל תלוכי•
 ונלש םיילטנמה םיכילהתב "תופצל" םירשפאמש
.ןורכיז/שגר/הבשחמ



דניימה לש לפאה דצה

 םילודגה םיגשיהל תושונאה תא ואיבה תויתפשה תולוכיה•
.תושונאה לש לבסהמ הברה לע םיארחא םג םלוא ,רתויב

 תוינייפואה תויוגהנתה סיסבב םג דמוע דניימה לש לפאה דצה•
.תונדבואו הילפא ,המגיטס ןוגכ םדא ינבל קר

-הלמסהה תולוכי•
התא-ינא
זא-םא
ךכ רחא-וישכע
 םיילילש םייח יעוריאל רתוי בל םישל ונלש הייטנה-ילילשה תייטה
.םייבויחל תוחפו

 יפ דע םייתש יפ הלודג דספהה תאנש-ןמנהכויקסרבט לש רקחמה
.חוורהמ האנהמ רתוי עברא



 לפאה דצה
ראומה דצה

היצקלפר
גוויסו האוושה

ןויגה תריצי
יוזיח

 ישגר יביטינגוק     טירסת



?םילופיטה רדחבאצמנ ימ



:ררבל הסני השיגב לפטמה
 עיגהל הצור לפוטמה ןאל
םשלברקתהל םילוכי ונחנא דציכו



הילשא איה תואיצמה



Feelings and Illusions

Robert Wright, Princeton University

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/






?םינימא אל תושגר



...דניימה יכילהת לע ןנובתהל



תישגר תוענמיה

קיספמםדאההווחותואשגרלשיטרפעוריא-תישגרתוענמיה•
.ולטבלשישעוריאתויהלךפוהווילאסחייתהלשישןמסתויהל

םוקמבביאכמהרסמהתאשיגרהלאלתויהלתכפוההרטמה•
.םאתומןפואבוילאסחייתהל

תושגר:ןוגכהחנהתודוקנתללוכהדניימהלשהשקונתויקוח•
תושגר.תושגרהלעהטילשתללוכתואירב.םיאירבאלםיילילש
הליבומהשקהירוטסיה,תילילשתוגהנתהלםיליבומםיילילש
.דוקפתרסוחל



דניימה יבצמ

 ,אצמנ ינא וב םוקמה ןיב רעפה תא םצמצל עייסמ-תויעב ןורתפ•
.יוצמל יוצרה ןיב רעפ םייק דימת .תויהל הצור ינא וב םוקמל

 ימוחתב הליעיש הקינכטה תא םימשיימ רשאכ תרצונ היעבה
.חמשל בוצעמ ךופהל ךיא .םיילטנמ םיבצמ לע םיבר םייח

 תויצ וא היווחמ תוענמיהל ליבומ םיילטנמ םיכילהת לע םושיי•
.תויקוחל

ןורתפלשבצממדניימהתאריבעמ-טקשהחומה/ןנובתמה•
.ןורתפהךילהתתוננובתהל,תויעב

תועמשמהמקתונמויטופישוניא,ילולימוניא,יחכונהעגרבדבוע•
.היווחהלשתילולימאלה

.איהשיפכתיחכונההיווחהתאלבקמודיתעבקוסעוניא•



לוגרת
עדויה ינאה  ןורתפ לש דומ

תויעב
ילופיט אשונ םייחב םוחת

לשתועמשמההמ
ירובעהזבאכ

 רשאכ תושעל המ
הלוע באכה

ישיא באכ

 תא דקמל ןכיה
 ייחב בלה תמושת
.םוי םויה

םוי םויה ייח

 עסמ תא טוונל ךיא
םייחה
 יבצמל סחייתהל ךיא
םיבושח םייח

םייחה תורטמ





ךל םיבושחש םירבדל בל םיש
השוע התאש המל רוסמ היה

 ךיתובשחמב רכה
ךיתושגרו

 תחנומ הליעי הרוצב לעפ
ךיכרע ידי לע



תוחכונ
 היווחב אלמ ןפואב קוסעל לגוסמ תויהל
 בל תמושת ריזחהל .וישכעו– ןאכ
 .המישמב תדקוממ בל תמושת .הדדנשכ
 טוקנל תלוכי .תושגרו תובשחמל תועדומ
.ימצעה תודוא רופיס לע הביטקפסרפב
)ירשקהה ימצעו יחכונה עגרה םע עגמ(



 תוחיתפ
דניימה לש הזיחאהמ ררחתשהל לגוסמ
 תובשחמ ,תושגרל םוקמ תונפל ,חתפיהל

תוישפוחב עונל םהל תתלו תושוחתו
קבאמ אלל םיילטנמ םיעוריא תווחל

)הלבקותיביטנגוק הדרפה(



תוברועמ
םיכרע יבגל תוריהב

םיכרע תחנומ הלועפ םייקלו טוקנל תלוכי
םידעי ביצהל תלוכי

םיכרע תגשהל תוקפסמ תויונמוימ
)תבייוחמ הלועפו םיכרע(



 אוה שגפמ לכ
 לוגרתל תונמדזה

םילכה דחא



FACT יפל לבס ימרוג

הזהעגרהלשתוינויחהתאלצנלםישקתמ
)תוחכונבםייוקיל(
תונויסינלשהאצותאוהישונאהלבס
)תוחיתפבםייוקיל(הטילשלשםירקע
םיוקיל(םהלשהבילהיכרעמםיקתונמ
)תוברועמב



תיגולוכיספ תושימג

 ץמאלו עדומ ראשיהל תלוכיה•
 באכהשכ תוחיתפ לש הדמע
 רותחל ךישמהלו םייחל עיגמ
.ונבילל םירקיש םירבדה רבעל

 ןוכיס תיחפמו החימצ תמדקמ•
תונוש תויגולוכיספ תויעבל

Positive 
emotions

Engagement in 
life

Healthy 
relationships

A strong sense 
of meaning

A sense of 
accomplishment



ACT Supports Better Health

Psychological Problems
Anxiety
Depression
Stress
OCD
Eating Disorders
Psychosis
Trichotillomania
PTSD and other co-morbid 
conditions 
And more

Medical Problems
Diabetes
Hypertension
Healthy weight
Chronic Pain 
Tobacco Cessation
Multiple medical conditions

And combined medical & psychological



לבסה תנבה

ונא,ונלשתישגרההיווחהלעהטילשבםיקוסעונארשאכ•
םילהנתמונאהבךרדהאוהוהטילשלןתינשהמתאםיחינזמ
.םייחב

,ךבלקלוקמוהשמשתרמואאל,המיענאלהתישגרההיווחה•
.ןוזיאהמואציךלשםייחהשתתואמאיה

הבךרדהמבושחתוחפהיהיםיינזואהןיברבועשהמןמזהםע•
.ךייחתאייחהתא



לבסה תנבה

הדירילםאתהבתילופיטהחלצהתדדומתיברעמהתוברתה•
)...הדרח,ןואכידבהדירי(לופיטלםדאהעיגמםמיעםימוטפמיסב

.תויוותםינתונאלותיתנחבאהניאהשיגה•
דומלללוכידחאלכןכלוםידוכלאלאםילקלוקמאלםילפוטמה•

.תרחאהשיגץמאלוולםיקיזמשםיסופדמקחרתהלדציכ
דיתעלךופהלדמועאוהשהזךרבעברתויבןכוסמהרבדה"•

."ךלש
איההירוטסיהה,םויההשועהתאהמאלארבעהוניאדקומה•

.ויפלעתויחלאלוותאתויחלםיבייחונאשרבד

DSM



 דרומב םייחה:הרופטמ
הדוספר לע רהנה



 תוחנהה ןהמ
 תויוגשה
 יבגל
?רשוא



באכה תובישח

האנהתאךירעהלעייסמבאכ•
רשואהתיווח,םלענבאכהרשאכ•

עצוממהמרתויההובג
דדועמוםייתרבחרשקרציימבאכ•

היתפמא
םירבגומםישוחה(.למגתןמזמבאכ•

)תדרויהמשאהורתוי
הזעגרלתועדומהתאריבגמבאכ•



הטילש רתוי תועמשמ רתוי



יוסינ וניה יתוגהנתה יוניש

דובעלתבייחהיגטרטסאהשץחלהתאדירומ•
תוחלצההמתוחפאלתונולשיכהמותויועטהמםידמולםישנא•
?בוששגפנשהצרתיתמ•
?יוסינהתאךורעלךלחקייןמזהמכ•
דבעהזךיאתוארלידכזאשגפנאוב•



תופסונ החנה תודוקנ

.ירשפא וניא יוניש םושש החנהל הליבומ תיגולוכיספ תושקונ•
.תימינפה המרב םג תויתועמשמ תועפשה םינטק םייונישל•
 לע העפשה םג םירציימ םייונישתילאוטקסטנוק טבמ תדוקנמ•
.ולא םייונישל ביגמ רשא ,םדאה לש יתרבחה רשקהה
.םינווכמ אל םייונישל ליבומ ןטק דעצ-ןווכמ יתלב יוליג•
 לש תוקינכט רשאכ םירבד תיישע וא הרימאל םינווכמ םייונישה•
.םייתוגהנתה םייונישל ליבוהל םירומא תוחיתפו תועדומ





תויוענמיה יוהיז

 םע שגפמ תעבתוענמהב טוקני לפוטמה השיגפה ךלהמב םג•
 תוענמיה ןוגכ תוילולימ אל תויהל תולוכי ולא תויוגהנתה .באכ
 תא םישל ,יכב ,םייתפש תכישנ ,רובידב תוקספה ,ןיע רשקמ
...הזחה םע םיידי בוליש ,דדונ טבמ ,םיידיה ןיב שארה

 הלאשל הנעמ יא ,רחא אשונל רבעמ ןוגכ תוילולימ תויוגהנתה•
.ולאשנש הלאשל תיקישמ וא ידמ תיללכ הבושת ,ולאשנש

 ,ךכ לע בושחל אל הטונ ינא :ןוגכ באכ שוגפל ישוקל הרישי הבוגת•
.'וכו ירוחאמ הז תא םישל הצור ינא



םיקוחל תודמצה

רשפאיא:ןוגכןוחטיבבתורמאנשתורימא:םיקוחלתודמצה•
...ךבועגפשירחאםישנאלעךומסל

"םתוא""םה""םישנא"תוללוכשתורימא•
הכהשיגרמינארשאכהדובעלךלאשיוכיסןיא-ןבלורוחשתייאר•

.ער
"םישנאךיאעדויהתא"-תויתרבחתומרונלתוסחייתה•
םיאצמנאלבורלםה,םהלשרופיסהתאםירפסמםישנארשאכ•

.םהלשתוליעיהרסוחתאקידצהלםיקוסעוםמצעלרוביחב



תוגהנתה חותינ

ןוגכונכותבתשרחתמרשאתוגהנתה-תיטרפתוגהנתה•
.תושוחתותונורכיז,תושגר,תובשחמ

םדאהשםירבדהולאתופצלןתינשתוגהנתה-תירוביצתוגהנתה•
.םויםויהייחבהשועאלואהשוע

.תירוביצתוגהנתההניההדובעלתכללםוקמבתיבבתוראשה•
םירחאומכחמשאלינאהמלוןואכידהתודואתויצנימורתובשחמ•



ליעי
)רתוי השע( ליעי)תוחפ השע( ליעי אל

תוגהנתה

תינוציח

תימינפ



ליעי
)רתוי השע( ליעי)תוחפ השע( ליעי אל

תוגהנתה

תינוציח

םירחאמ ימצע תא דדובל•

הדובעל תכלל אל•

םידליה לע קועצל•

םייתרבח םישגפממ ענמיהל•

תינפוג תוליעפ תושעל•

םישנא םע שגפיהל•

הרזע שפחל•

תימינפ

 תועצמאב ןואכידה לע טולשל תוסנל•
תוגהנתה יחותינותויצנימור

 וא תועטל רוסאש םיקוחה יפל גוהנל•
ימצע תא ךיבהל

הווהב חכונ תויהל•

דניימה ירופיס תא תוהזל•



 לש ומוציעב
 יתחכונ ףרוחה

 ץיק יב שיש תעדל
םלועל סבוי אלש

ימאק רבלא





הנושאר השיגפ ךלהמ

/לפוטמהינפתאםימדקמ•
הכירצתכרעה/הינפהבתכמ
ועבקוםכמצעתאוגיצה:הרדגה•
תוקד2:הזוח
תוקד3-5:היצמרופניאףוסיא•
תוקד1-3:תירקיעההיעבה•
תוקד3-5:תודקוממתולאש•
תוקד1-2:תינפתתדוקנתריצי•
היצביטומ,שדחמהגשמה•
תוקד5-10:הליעפתוברעתהו

1-3:הלעפהו"תיבירועיש"•
תוקד



)קד2( הזוח תעיבקו תימצע הגצה

רתויבתונובשחהןההשיגפהלשתוקדיתש
היעבהלומרנ•
"תועיקת"יבצמבעייסלהיהילפטמכילשדיקפתהשלפוטמלעצה•
ןושארהשגפמבךירצאוהשהמתאלבקילפוטמהוןכתייכעצה•
תופסונתויונמוימתונבלתנמלעםירזוחשםילפוטמםנשייכןייצ•
בטימהתאשגפמלכמקיפהלתנמלעדחיבדובעניכשגדה•
ק"ד20-30ןיבתויהללוכישגפמךשמ•
ומצעינפבדמועשגפמלכ•



הזוח תעיבקו תימצע הגצה

....ינאו...ימש,ייה•
תישפנהםתחוורתארפשלםישנאלרוזעלםצעבאוהידיקפת•

.ךרדבםיאצמנהםילושכמלערבגתהלםהלעייסלו
דע20ךרעבונלשי.תווצכדחיםידבועונחנאשאוהןאכןויערה•

,רתויבהליעיההרוצבןמזבשמתשהלםיצורונחנאו,תוקד30
היגטרטסאואתונמוימחתפלומכ-ישעמוהשמתושעלרמולכ
.הבשמתשהלותחקללכותשהשדח

הלועפלםתואהעינמוםישנאלהקיפסמתחאהשיגפםימעפל•
.רתוידועםדקתהלוםימעפהמכרוזחלםיבהואםישנאםימעפלו
.ךלםיאתמשטמרופהלעדחיבטילחהללכונ



)'קד3-5( היצמרופניא ףוסיא

הגשמהאלאהנחבאםישפחמאל-ילאוטסקטנוקםגאוהןויאירה•
.םויםויהייחבתילאנויצקנופ

םייחהימוחתבאלאםוקאוובםישחרתמאלםימוטפמיסה•
.באכהןכושםהבםדאלםייתועמשמה

רחאשפחמשםינושההפהירוזאןיברבועהםיינישאפורומכ•
.באכה

תואירב,האנה,הדובע,הבהא•



הבהא

?ימ םעו רג התא ןכיה•
?ןיקת תיבב בצמה םאה•
?םירבח םע וא החפשמה ינב םע םיניקת םיסחי ךל שי םאה•



הדובע

?עובקהדובעקיזחמהתאםאה•
?קסועהתאהמב•
הדובעשפחמהתאםאה,אלםא?ךתדובעמקפוסמהתאםאה•

?השדח
סנרפתמדציכ,דבועאלםא•



האנה

?ךתאנהלהשועהתאהמ•
?ךתואםיניינעמשםיביבחתךלשיםאה•
?ךלשהליהק/םינכשהםעתופתושמתויוליעפבקסועהתאםאה•



תואירב

?תונחבואמתואירבתויעבשיםאה•
?םימסךרוצ/התוש/ןשעמהתאםאה•
?עובקןפואבלמעתמהתאםאה•
?הניקתךלשהנישהוהליכאהםאה•



)תוקד 2-3( תיזכרמה היעבה

ןמז•
רגירט•
ךלהמ•



ןמז

?הלחההיעבהיתמ•
?תשרחתמאיהתורידתהזיאב•
?תמייתסמאיהךיא•
?תמייתסמאיהשירחאהרוקהמ•
?עגרכהיעבוזשבשוחהתאהמל•



רגירט

?היעבהתאליעפהללוכירשארחארבדלכואעוריא/םדאשיםאה
?בצמהתארפשמשוהשמשיםאה
?הנורחאלםישדחםירגירטשיםאה



ךלהמ

?ןמזהךלהמבתיארנתיזכרמההיעבהדציכ•
?רבדהותואתראשנ/הרימחמ/תרפתשמאיהםאה•
?ךתואהדירטהתוחפאיהשםינמזויהםאה•
?רתויךתואהדירטהאיהשםינמזויהםאה•
?היעבהתלהנתמםהבםיפסונםיסופדשיםאה•



תוקד5 תודקוממ תולאש

•WORKABILITY-היעבהחכונךלשהלועפהךרדםאה
התאשםדאהואתויחלהצורהתאשםייחלךתואתברקמ
?תויהלהצור

תיסינשםשורהתאתלבקמינא?הכדעתושעלתיסינהמ•
ABC

םהילעתמלישךא,רצקהחווטבודבעוללהםירבדהשעמשנ•
.ךוראהחווטבריחמ

ירזכאלגעמרציימהזשהניבמינא:תמליששריחמההמ•
.ךייחבםירחאםימוחתבדבועהזךיא...ךייחב



workability

בורל(רתויבוטללפוטמהלשהרדגהההמ•
.)םייבויחרתויוםיילילשתושגרתוחפהז

תאגישהלתנמלעהכדעתושעליתיסינהמ•
לשתוברתויגטרטסאונייציבורל(הרטמה
.)תוענמיה

?ךליבשבודבעוללהתויגטרטסאהדציכ•
?םהילעתמליששםיריחמההמ•
?רחאוהשמתוסנלןכומהיהתםאה•
םהךיא,םימוסחמאללםייחתויחלתלוכיםא•

?םיארנויה



 היה וליא :סנה תלאש
 ויה םייחה ךיא ,סנ הרוק

ךרובע םיארנ



תינפתתדוקנתריצי

.ןכויטופישאל,יולג,ןרקסתויהלבושח•

.תורהצהרשאמרתויתיביטקפאתולאשתלאש•
לפוטמהםוקמבתונעלאל•

אלןכלוומצעבהשועשתולועפבתוליעיהרסוחתאתולגלולרשפאלבושח•
.ויתובושתבותואךושמל

.ולשתויגטרטסאהותוענמיההילככתאחסנללפוטמלעייסלהצרנ•

דומללואןואכידהמרטפהלאיהךלשתירקיעההרטמהשרמולןוכנםאה•
?ובטולשל

ךילעןגהלאוהשףתושמהנוכמתוקלוחוללהתויגטרטסאהשרמולןוכנםאה•
?תושקהתושוחתהינפמב

?רישיןפואבוללהתושוחתהתאהווחתםא,הרקיךתעדלהמ•



באכה םע עגמ

.יונישההבוגתאעבוקרשאבאכהםעעגמ-תינילקההחישה•
.יונישליוכיסרתוישיךכבאכברתויעגנשלככ•
ןיבלאצמנאוהובשבאכהןיברשקהתאןיבהלםדאלעייסלונילע•

.יונישלתלוכי/ןוצרה
םיבוטתויהלאלא,בוטשיגרהלרוזעלאלאיהתילופיטההרטמה•

.שיגרהלברתוי
ררחשנםדוק.תושובחתםידירומאלאתושובחתםימשאלונחנא•

?ישפוחהתאשוישכעהשעתהמלאשנזאו,דניימהלשתונדורהמ



שדחמ רוגסמ

יטקרפ/דבוע/ליעי הז המכ דע•
הכחב תספתנ•

עבטמה לש ינשה דעצה•
"DELETE" רותפכ ןיא דניימל•

קבאמה לע רתוול•

ולש םירקיה םירבדה םינכוש ונלש באכב•

םינטק םידעצ•
ךייח לע הטילש דספה ,ךלש תובשחמה לע הטילש חוורה•
הינלופ אמא ומכ אוה ךלש דניימה•



תוחכונ םודיק
 עגרב שיגרמ התא המ :ןוגכ תולאש תועצמאב יחכונה עגרל רוביח•

?הז
?הז תא יל רמוא התאשכ הלוע המ•
?עגרכ הז לע תרבידשכ שיגרה ךלש ףוגה ךיא•
 יחכונה עגרה םע עגמב ראשיהל לפוטמה לש ישוקל בל םישל•

 וישכעו ןאכל ותוא ריזחהלו לפוטמה לש בלה תמושת תא תונפהל
.יטופיש אל ןפואב

 וישכעו ןאכל בל תמושת תונפהל דומלל לפוטמל עייסל הרטמה•
.עגרה יפלכ וא ויפלכ תויטופיש אלל

יחכונה עגרב ראשיהלדנימה לש ישוקל היצדילו ןתמ ךות•
תיבל המישמ•



טבמ תודוקנ תבחרה

 לש יחכונה בצמה תא ריבסהל ודעונ דניימה ירופיס תובר םימעפ•
 .ותוא קידצהל ףא םיתעלו םדאה

 םדאה תא םדקמ אוה םאה אלא ,ןוכנ רופיסה םאה אל הלאשה•
.ורובע רתוי םיינויח םייח רבעל

 שיו םדאה לש תושימגה תא םימדקמ רשא םירופיס םנשי•
.וב םיעגופש

 תנמ לע דניימה לש הריציכ וא היווהכ רופיסב דקמתהל הרטמה•
םדאל דניימה ןיב ץיח רציל

 תא גישהל םהל עייסמ הזה רופיסה יפל תויחל איה הלאשה•
?םייחב ךלש תורטמה



טבמ תודוקנ תבחרה

הזשךכ,םהלשרופיסהלע"ןגהל"תוחוכהברהםיעיקשמםישנא•
.המצעינפבהרטמתויהלךפוה

לשתושיאוהרופיסלכשןוויכמרופיסתפלחהאלאיההרטמה•
.דנימה

תמושתתאריבעהלדמלנוםירופיסכםירופיסבהרכהלעדובענ•
.תועדומתמדקמשיחכונהעגרהםעעגמלרופיסהמבלה

עגרלתועדומתמדקמשהקינכטההתואבשמתשהלןתינ•
הלועהמ,ךלשתודליהמםיעוריאהתאילרפסמהתאשכ;יחכונה
?ךכותב

?שיגרהלךלםרוגהזהרופיסהךיא•
?הרקישאבהרבדההמ,הזהרופיסהרחאבוקעתםא•
?הווקמהתאהלהאצותהוזםאה?האצותהיבגלשיגרתךיא•



טבמ תודוקנ תבחרה

םייתורירשםהדנימהירופיסהמכדעףושחלהדעונתפסונךרד•
.בצמלםיאתומו

םעשגפמ,הדובעןויאר,טייד:םיבצמןווגמבךמצעלעילרפס•
...הנושארםעפבקוחרהחפשמבורק

?יתימאההתאאוהוללהםירופיסהמהזיא•
עבטהתאתוארלםדאלרוזעלאלארופיסקרהזדיגהלאל•

הירוטסיההתאתוארלרזועאוהשןוויכמרופיסהלשינייתפה
ךכבעגרכםירגתאמהםייחהעוריאלסחיבונלשתישיאה
.תויטנרהוקויוזיחלשהשוחתםיקספמש

םייחיבצמבדחוימבתיאמצעתויושיכםהבתוארלבושחןכל•
םירגתאמ



 רופיסל ןתית םא
 ,ךתוא ליבוהל הזה
 הז ךתעדל ןאל
?ליבוי
 ליבוי הז םאה
 םוקמל ךתוא
?וב ץפח התאש



םיפוקהץע



תוחיתפ םודיק
תיביטינגוקהדרפה
היווחהלשיטופישאלוןנובתמדומלתויעבןורתפלשדוממרבעמ•
הדרפהרציילםידבועוהתאאלאוהךלשדניימה•
ןיזאמוןרדשתרופאטמ•
"?תעכךלרמואךלשדינמההמ"•
"?תעכתרמואינאשהמלביגמךלשדניימהךיא•
"?ךלשרבעהןויסינלואדניימל:בישקהלרחבתימל"•
המתאתושעלקיספהלהסנתםאשערןומההשעיךלשדיינמה"•

ףרטצהלךלםורגללכויםאקודבלהסניחטבאוהורמואאוהש
".וילא

"סעכלשהשוחתיבתרבועשבלהמשינא","תסעוכינא"םוקמב•



תוחיתפםודיק
תיביטינגוקהדרפה•
תואיצמכ השיגרמ הבשחמ•
םישוחל רשאמ רתוי הבשחמל םינימאמ•
הבשחמה יביתכת יפל רתוי םילעופ•
תוליעיןניאןונגסבתוילאוטקלטניאהתויוברעתה•
"קחרמונממתחקלךירצהתא","ןורכיזקרהז""הבשחמקרוז"•
:לפוטמהלצאררועתמשךילהתהתאריעהלהסננ•
עגרבריבעמאוהתועדוהדועוליא,םיוסמרסמםעעיגהדניימהשהארנ•

?הז
"?הביסמלותואןימזנאוב"?ונלשהחישלסנכנקוידבדניימהשבלתמש•
ךרדבקראלא,תילאוטקלטניאךרדבתיביטנגוקהדרפהדמללןתינאל•

תיתויווח



תוחיתפםודיק



 הדרפה– תוחיתפ םודיק
תיביטינגוק

ביתכ תואיגש םע הביתכ



"הערה סוכה"

?הער וא הבוט סוכה םאה-הגשמהה תופיפר•

?ילש הכרעה ללגב התנתשה סוכה םאה-הגשמהה תוקיבד•

.תואיצמ הזמ רצייל רחובו הבשחמה תא חקול ימצעה•



תוחיתפםודיק

הלבקלשהדמעתיינב
.תיטגרנאהעקשהתוחפתלזוגהלבק•
:יונישלםינתינאלשםיבצמ•
הווהבהייוטיבואתישיאהירוטסיה•
עגרבתולעפומהםיינטנופסתושוחתותונורכיז,תושגר,תובשחמ•

הז
םירחאלשתושגרותויוגהנתה,תודמע•



ןגוע תדרוה

.ךלתורבועשתובשחמלבלםיש-הבשחממ

.ףוגבךלתושחרתמשתושוחתההז-ףוגג

.תיתועמשמתוליעפלרוזחת.עגרכךלבושחהמ-םיכרעע





תושגרו תובשחמ לע הטילש



הלבק לש הדמע חותיפ

תוסנלםוקמב,וישכעוןאכהלועשהמתאץמאללכותםאה•
"?ותואקיחרהל

"?וישכעעיפוהשהמלםוקמתונפללכותםאה"•
ךלתפכאשוהשמהשועהתאשכךתיאהזתאתחקללוכיהתא"•

"?ונממ
תאשלוירוחאהסיכבואקנראבהזתאםישללוכיהתאםאה"וא•

"?ךתיא
היווחהתאקיזחהלרשפאשהעיצמוללהתולאשהמתחאלכ•

.עבוכהתרופאטמ.קבאמאללותולילקבתבאוכה



הלבק

,עיפוהלהלאהתונומתהותובשחמהלכלתתלרשפאםא:לפטמ
םה,דבלםהלחינתםאםגםנמוא?דבלםתואריאשהלטושפו
.ךלשבלהתמושתתאגישהלידכשערהברהושעיווכליאלהארנכ
יונפאלהתאןתיאךבתסמוםהבקוסעהתאשםעפלכבלבא
.ךלםייתועמשמשםירבדהתאתושעל
תויהלךממשורדיתויהלהצורהתאשגוזהןבתויהלשתלקשםאה
?לולסמהמךתואטיסיאוהשילבהזהבאכהתאתאשללגוסמ
רשאכעוגרראשיהללגוסמאלינאשיתבשחדימתינאלבא:לפוטמ
.תואבולאהתובשחמה
הלתתלטושפלכונםאה,העיפוהקוידבהבשחמדועהנה:לפטמ
?ךלשתובשחמהראשםעקנראבהתואםישלותויהל



הלבק

.באכהתאתיחפהלהדעונשהיגטרטסאהניאהלבק•
הז.הלאהםירבדלםוקמתונפלרחבתםאהרקיהמעדויאלינא"•

רמוללכונשחינמינא.עדויאלםעפףאהתא;רימחהללוכי
םעםחליהלךישמתםאהרקיהמתואדוובםיעדויונחנאש
תואצותהתאגישהלךישמתשחינהלריבס.הלאהםירבדה
.תגשהש

?הרוקהמתוארלטושפורחאדעצבתוסנתהלןכומתייהםאה•



םיימשבםיננע

םידלילםגהמיאתמהרופטמ•
תושגרלשןווגמליכהלםילודגקיפסמםיימשה•
הרעסיננעלעםקמלןתינתודירטמותוקיצמ,תודיחפמתובשחמ•
םיחפונמוםיריהבםיננעלעםוקמלרשפאתומיענתובשחמ•



תוברועמחותיפ

הלועפיסופדתריציוםדאלתיתועמשמםיכרעתכרעמיוהיז•
.ולאםיכרעםימאותה

ונלשתובשחמהתוכזבאל,ונלשםישעמהתוכזבםירכזנונא•
.ונלעפשןמזבשארבונלורבעש

םעשגפמתושרודולארשאכםגתויתועמשמתולועפתושעל•
.באכואישוק

.ךלרשפאתמהיהרבדהםארחובתייהםייחהזיא•



תוברועמ חותיפ
תוישומישתורופטמ
דפסהתביתכ-היוול•
הבצמלתרתוכ•
םירקיםישנאלשתוכרב-םינומשתדלוהםוי•
הדובעלםיתימעודיגיהמ-השירפתביסמ•
וזהיצאוטיסבךליתועמשמהמ•
הזבצמבגציילהצרתהמ•
םירבדלברקתמהתאשרמואהזםאה,וזהלועפבטוקנתםא"•

"?םייחבךלםירקיש
יבגלואוילאךלוההתאשןוויכהיבגלוהשמתושעלהצרתםאה"•

"?תכללהצורהתאשןוויכה
לעפתםאויפלםילהנתמךייחשןוויכהיבגלרתויבוטשיגרתםאה•

"?אושנלסחייתתואשגרהיפל



םיכרע

.ונייחתאתויחלםיצורונאהבךרדהיבגלהנבהה•
.ונרובעתילכתהותועמשמהתאםיחנמ•
.ןמזהםעתונתשהלםילוכיוםדאלכלםיידוחייםיכרע•
תאףדעתלונלעייסמוונתואןווכמשןפצמהואםיכרדהתפמתאז•
.ונלשןמזה
יפלעגררחאעגרתויחלתונמדזהאיהםיכרעלעגונבהטלחהלכ•
.ונלשםיכרעה
.ונלשהקומעהההימכהםה•

•.



םיכרע

,תושגר,רסומ,רסומ,םיכרצ,תונוצר,םידעימםינושםיכרע•
.תוגהנתהידוקותונומא,םיללכ

.וישכעוןאכםיאצמנםיכרעה•
.םיקדצומתויהלםיכירצםניאםלועלםיכרע•
.םיכרעףדעתלשיתובורקםיתיעל•
.תולילקבםיקזחומםיכרעה•
.תוישפוחבםירחבנםיכרע•



םיכרע םע עגמ תריצי

תוקיתמהמקלחםתיווחובוהשלכןורכיזםכיתובשחמבולעה•
םישוחהלכתועצמאבהזןורכיזבשדחמוסנתה.םייחהרשועו

.םכלש
תובשחמה,תושוחתהלכלםוקמונפ,הזהןורכיזהתאויחת•

.תולועשתושגרהו
םשינאשהמהז":יחכונהעגרבהרוקהזוליאכןורכיזהתאוראת•

".תעמושוהאורינאשהמהז.בל



םיכרע

?םכלבושחשהמיבגלףשוחהזהןורכיזההמ•
?תולועתוישיאתונוכתוליא•
?ולאםיעגרבםירחאלוםכמצעלםיסחייתמםתאךיא•
הבךרדהואתושעלםיצורםתאהבךרדהלעעיבצמהזהמ•

?םכמצעלוםירחאלסחייתהלוצרת



היעבה תרמוח

רפסמ השיגפ



םיפסונ םיגורד

?המישמ/יוסינהתאהשעתשחוטבהתאהמכדע
הליעומהתיהםויההשיגפהשתשגרההמכדע
?ךרובע
תוסחייתהבייחמעבשמךומנגורד
תוסחייתהבייחמןכםגרשעגורד



 :היווחל תוחיתפ
 תחקל לגוסמ
 היווחמ קחרמ
 הדמע ץמאלו
 תיטופיש אל
באכה יפלכ

 עגרל תועדומ
 רופיסל ,יחכונה

ימצעה תודוא

 םע קזח רשק
 םויק םיכרעה
 הלועפ
תיבקע



ימוי גוריד ימוי גורידימוי גוריד

הכומנ המצוע ההובג המצוע


