
~1~ 
 http://feelfamily.co.il/ | info@feelfamily.co.il | מ״עב תברקמ תורוהל תיבל תורומש תויוכזה לכ ©

silabus_yesodot_int4 
 

.5 

 

 

  סובליס
  - ״תברקמ תורוהל תיבה״ יווילה תינכת

 תוחפשמל תודוסי
  ךמצע םע ךלש םיסחיה תוכרעמו תרושקתה תא גרדשל

 םיפתוש ,םיקסע ,הדובע ,החפשמ ,תורוה ,תויגוז – םימוחתה לכבו

 הבוט תרושקתו הלועפ ףותיש ,הנבה ,הברק ,ןומא לש םיסחי תוכרעמ תונבל 
 ינשה דצה תא לטבל ילבמו ךמצע לע רתוול ילבמ

  םינמז-תוחול ,ןכות ,ןוגרא ,יתמו ךיא ,םידמול המ
 תינכתה לע תעדל ךירצש המ לכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 הנבל הילג לברא לעי הנבל באוי
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 תרושקתב יוניש תוצורש תוחפשמל תברקמ תרושקת לש תודוסיה ידומיל לש םישדוח 3
  םילוגרתו הכרדה ,יוויל תפטעמ םע ,םייח הנשמ תינכותב
  .תברקמ תורוהל תיבה לש םירוהה תליהק – ״תשרה״ םעו

 ךלש החפשמב תברקמ תרושקת תעמטהל
 !םויה רבכ םשיילו דומלל םיליחתמ

 !םיאבה םיכורבו תואבה תוכורב – םכל םולש

 Nonviolent( תברקמ תרושקתב תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכות
Communication(, םילכ םכל תנתונש ,תברקמ תורוהל תיבב םייח תנשמ לגד תינכת איה 

 םולש לש םיכרדב םיטקילפנוק לוהינלו הלועפ ףותיש ,הנבה ,הברק תריציל ,תרושקתל םייתמצוע
 .ןמז ךרואל םירמשנש םיידדה תונורתפ תריציו ,גולאידו

 לש םיריכבה םיחנמה ידי לע תרבעומש תוחפשמל יווילה תינכת תא םכל שיגהל םיחמש ונחנא
 םיקוסע םירוהל דחוימב תמאתומש ,תדחוימ תנוכתמבו תולגרתמו תוכמות תווצ עויסב ״תיבה״
  .םושייהו הדימלה תוכיאב עוגפל ילבמ תיבהמ החונ הדימל תרשפאמו

 הכימתו הכרדהו יוויל לש הבחר תפטעמ דצל תיבב םושייו לוגרת ,הדימל תללוכ תינכותה
 לש םירוהה תליהק – ״תשרה״ תרזעב ,םוזב יח רודישב תוכרדהו םילוגרת םע םכלש החפשמב
 ןכותה תא אורקל ץלמומ - םיבושחה םיטרפה תא םכל ונזכיר הז ךמסמב .תברקמ תורוהל תיבה
  .המשרהה ינפל ןויעב

 info@feelfamily.co.il – ליימיאב רשק ונתיא רוציל םינמזומ תינכתה לע תופסונ תולאש שי םא
 תווללו ריכהל חמשנ - רצק ןמז ךותב םכילא רוזחנו רשק תריצי רושיקב םכיטרפ תא ריאשהל וא
  ,םכתא

  הנבל הילג ,הנבל באוי ,לברא לעי
  תברקמ תורוהל תיבה תווצו
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 :סובליסה ןכות

 4 .............................................................................................. ?תברקמ תרושקת דומלל המל

 6 ....................................................... ?םכתא דומלל יל יאדכ המלו תברקמ תורוהל תיבה הז המ

 7 .......................................................................................................... ?תברקמ תרושקת יהמ

 7 ....................................................................................................... ?ונתיא דומלל יאדכ המל

 8 ........................... תדעוימ איה ימלו תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת יהמ

 9 .............................. תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב םידמלנש םינכתה

 11 .................................................................................................................... תינכתה הנבמ

 11 .......................... – תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב םילבקמ םתא המ

 12 .......................................................... :תינכתה ךלהמב םילבקמ םתאש יווילו הכימת ,הכרדה

 13 .............................................................................. יווילה תינכתל המשרהב תודחוימ תובטה

 13 ............................. :יווילה תינכת תרגסמב םיטנרטניאה םירועישב תודוסי ידומיל לש תונורתיה

 14 .................................... תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב דומילה רכש

 14 ................................ ?תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתל םיפרטצמ ךיא

 15 ........................................................ ונלש הנעמו - תינכותה לע ונתוא ולאשש תובושח תולאש
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  ?תברקמ תרושקת דומלל המל
 ונחנא םירקמ הברהב ,תובוט דימת ונלש תונווכהש ףא לע יכ
  םיסחיה תוכרעמב אקווד ישוקבו לוכסתב ונמצע תא םיאצומ
 - ונל תובורק יכה

 םידליה לומ השיתמו תלכסתמ תולהנתהב –
 ,דבוע אלש חכב שומיש םיררוגש םתיא םיקבאמב –

 דוגינב םילעופ ונחנאש לוכסתו המשא תושוחתבו
  ונלש םיכרעל

 תיבב הריוואה לע עיפשמו לדגו ךלוהש קוחיר םירצויש תויגוזב םיחתמו תומשאה ,תונעט ,םיחוכיוב –
  )ללכבו הדובעב ,תבחרומה החפשמב( ונל תובושח םיסחי תוכרעמב םירבצנש םיחתמב –

 .ןמז ךרואל הב תויהל ונל םיענ אלש הנועט הריוואלו תורבודמ אל תוחישל םיאיבמש
 

 ,׳םייחב הז הככ׳ש םינימאמש םישנא שי
 .הככ תויהל בייח אל שממ הזש ,איה תמאה לבא

 

 הבוט הריווא ,הלועפ ףותיש ,הנבה תורציימש ,תוחמוצ ,תוכמות ,תונכ ,תובורק םיסחי תוכרעמ
 םג רשפאו !ךדי גשיהבו תוירשפא ,תומייק ןה – גולאידו תורבדיה לש ךרדב תונורתפו ,רשקב
 !שדחמ ברקתהל

 ?הז תא םישוע ךיא

 רורחשו הלקה םיווחו םירחאה םע ןכמ רחאלו ךמצע םע לכ םדוק – ךלש תרושקתה ןפוא תא םינשמ
 ,ךילא םיביגמו םיסחייתמ םירחא םישנאו םלועה ובש ןפואב ידיימ יונישו ,םיימינפ

 .תברקמ תרושקתל םירבוע - רוציקב

 

 – ללגב ילוא הז ,הזה סובליסה תא םיארוק התא וא תא םא

 םע תורוהב וא גוזה תב/ןב םע םיסחי תכרעמ ךותב הברקו תידדה הנבה ,הבשקה ךל םירסחש -
 ךלש החפשמב רוביחו הלועפ ףותישל איביש ,רחא והשמ םש תושעל דומלל הצור תייהו םידליה

 תרושקתב ךלש םירגתאל יתימא הנעמ אוצמל ךתוא ןיינעמו םיטקילפנוקו תובירממ תפייעתהש -
 םיסחיה תכרעמבו

 קיעמ השענ רבכ הז לבא ,םיתומיע רצייל אלש ידכ ,ךל בושחש המ תא דיגהל אלו קותשל תדמלש -
 באכו םינוא רסוח לש תכשמתמ השוחת שי רבכו ביאכמו

 תחלצה אל ותוא רוצעל תיסינש תורמלו רהמ ררועתמש סעכב בושו בוש ךמצע תא תאצמש -
 ךל השק הזו םירגתאמ םיבצמב ךתוא להנמ טמוטואהש איה השוחתהו

 ךל ןוכנ אל הזש השיגרמו םיתומיע ררועל אל ידכ ךל בושחש המ לעו ךמצע לע תרתוומ תאש -

 תרושקת סופד ךל שיש וא ,תונפקותכ הז תא הווח ינשה דצהו ,רבדמ אלו רשק קתנמו רגסנ התאש -
 ךתוא םיבבוסה תאו ךתוא רגתאמו ךל ביאכמש רחא
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 הצור תייהש ומכ ךתוא םיפתשמ אלו םירגתסמ םה ,ךלש םידליה לש בלל עיגהל ךל השקש -

 ופלחתה ,ךלש םיסחיה תכרעמ תליחת תא ונייפאש תוימיטניאה ,הבהאה ,הביחה תשוחתש -
 רציימ הב לפטל ןויסינ לכשו .תלחלחמ תוקחרתהבו תודידב תשוחתב םינעטמב ,תוקיתשב
 .טקילפנוקו שדחמ תוחקלתה

 ללכבו םכלש החפשמל ,םכמצעל רתוי הבוט תרושקת םיצור םתאש םישיגרמ התא וא תאש -
 התוא רוציל ךיא םיעדוי אל לבא

 

  – ךל תוקיודמ ולאה תוביסהמ רתוי וא תחא םא
 .ךל תובושחה םיסחיה תוכרעמב ירמגל רחא והשמ תווחל ךתורשפאבש ךל דיגהל םיצור ונחנא

 

 :ךל רשפאת - תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת

  .םייעוצקמהו םיישיאה ךייח ימוחת לכב ךתוא ושמשיש םייביטקפאו םיימושיי םילכ לבקל •
 .םיסחי תוכרעמ לוהינלו םיטקילפנוק ןורתפל ,הברק תרצויש תרושקתל םילכ

 .ןהילא ביגהל ררגיהל ילבמ ,ןהירוחאמ דמוע המ תעדלו םידליו םישנא לש תויוגהנתה ןיבהל •

 תלוכיב הקמעהו קויד תרזעב הלועפ ךתיא ףתשל רחאה לש ןוצרו תידיימ תוברקתה רצייל •
 .ךלש תיתפמאה הבשקהה

 ילבמ ךלומש םדאל הז תא רבדל ישפוח שיגרהלו ךל בושחש המ תא דיגהלו תוהזל םילכ לבקל •
 .ימצע יוטיב לש תונמוימה תרזעב ,רגסייו עגפיי רחאהש ילבמו ,לצנתמ וא יתרוקיב עמשיי הזש

 םיבצמ ךותב דחוימבו םג ,יתימא ימינפ טקש תריציל ,ךמצעל רוביח לש תלוכיה תא קימעהל •
 .ץחלו סמוע יבצמו םירגתאמ

 .ךב בשחתהלו ךל רוזעל ןוצרה תא הלעיו ןהילא תודגנתהה תא דירויש ןפואב תושקב שקבל •

 קומע רוביח ,הנבה תשוחתב התוא םייסלו - ךתוא םישאמ וא סעוכ ,רוגס ינשה דצהשכ החיש להנל •
 .הלועפ ףותישל ןוצרו

 ,תברקמ החיש לש לוהינה תונמא תא דומלל •
 םימכסומש תונורתפל גולאיד תרזעב עיגהל ךיא
 .ןמז ךרואל םימשוימו םלוכ לע

 ,ךלש החפשמב םירגתאמ םיבצמב לפטל •
 תינפת ללוחל ,הנבהו הברקל תוקחרתה ךופהל
 םיסחיה תוכרעמ תא אפרל ליחתהלו תיתימא
  .ךייחב תויתועמשמה

 םירגירטהו םיימינפה םיסופדה תא ריכהל •
 ףוקתל ךל םורגלו ןוזיאמ ךתוא איצוהל םילוכיש
  .םתיא דדומתהל ךלש תלוכיה תא קימעהלו - ץרפתהלו

  ירמגל טעמכ םהמ ענמיהל תלוכיו – תרושקת ימסחו הקיחרמה הפשה יביכרמ תא ריכהלו דומלל •
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 םלצא ררועישו - ךגוז-ןב לשו ךיידלי לש בלה לא עיגהל ךל רשפאיש הבשקהה ךלהמ תא דומלל •
  .ךתוא ףתשל ןוצרה תא

 םירחא לש בלה תריגסל תומרוגו - בוט הבשקה ךלהמ דחא עגרב תוסרוהש תויועטה לכ תא ריכהל •
 .)תרחא ירמגל איה ךלש הנווכהשכ םג( ךלומ

 רוביח ,הקומע הבשקה ךלש תיבל איבהלו התוא להנל דומלל - תיבב תרושקתה לע תוירחא תחקל •
 .דחי לש השוחתו - הלועפ ףתשל ןוצר ,תובשחתה ,תויתפכא ,יתימא

 

 תיבה יווילה תינכת לע עדימ הזה סובליסב ךל תתל חמשנ – ךילא רבדמ ולא לכמ רתוי וא דחא םא
  .תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל

 :וזכש תינכת םיחתופ ללכב ונחנא המלו ונילע םילימ המכ ןכ ינפל ילוא לבא
 

 ?םכתא דומלל יל יאדכ המלו תברקמ תורוהל תיבה הז המ
  ,ריכהל םיענ
  – הנבל הילגו לברא לעי ,הנבל באוי ונחנא
 12-14 לעמ םע תברקמ תרושקתב םיסונמ םילפטמו םיחנמ
 םע ,םישנא םע תובר םינש םידבוע ונלוכ .ןויסינ תונש
 םילפטמו םיחנמכ םינווגמו םיבר םילהק םעו םינוגרא
 .תברקמ תרושקתב

 םירוה תרזעל הלועפ ףותישל דחיב ונרבח םינש 4.5 ינפל
 תורוהל תיבה" הל ונארקש תפתושמ תינכת ונחתפו
 לדוג תא וניפצ אל ונחנא םגש ,איה תמאה ."תברקמ
 םהל תנתונש השיגל םירוה לש אמצה תאו הרצונש החלצהה
  ,םידליה םע הברק תריציל יתימא ןורתפ
 ,םייאל ,קועצל – ומכ בוט םהל םישוע אלש םילכב שמתשהל ילבמ םגו ,םהל בושחש המ לע רתוול ילב
  .המשא שיגרהלו רעטצהל ךכ-רחאו ,שינעהל

 ,םירוה תברקמ תורוהל תיבב םידמלמ ונחנא הבש תישימחה הנשה וזו ,ימשר ןפואב םיפתושל ונכפה ,זאמ
 – תארקנש השיג םע םידבוע ונחנא .תיבב םידליה םע תולהנתהבו םיסחיב לודג יוניש תושעל םישפחמש
 םילכו תוקינכט םעו )Nonviolent Communication( גרבנזור לאשרמ 'רד לש תברקמ תרושקת
 .תברקמה השיגה חורב תוקינכטו םילכ חתפלו דמלל ,דומלל םיכישממ ונחנאו ,ונמצעב ונחתיפש

 

 

 

 

 

 
 תברקמ תורוהל תיבה תווצ

 – הנבל באויו לברא לעי

 הנבל הילג            לברא לעי              הנבל באוי
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 ?תברקמ תרושקת יהמ
 הנבה רוציל תרזועש ,םייחה ימוחת לכב םיסחי תוכרעמו תרושקת לוהינל השיג איה תברקמ תרושקת
 לש הריוואו הלועפ ףותיש רוצילו םיטקילפנוקו תויוחיתמ לע רשגל ,ומצעל םדא ןיב ןכו םישנא ןיב רוביחו
 היהש ,גרבנזור לאשרמ 'רד ידי-לע החתופ הטישה .םייחה ימוחת לכב םיסחי תוכרעמ ךותב הברקו רוביח
 םג העודי איה .תיטסינמוהה היגולוכיספה יבא ,סר'גור לראק לש רישיה ודימלתו ב"הראמ ינילק גולוכיספ
  .םלועה יבחר לכב תמשוימ איהו ,NVC רוציקב וא Nonviolent Communication םשב

 ןיב שגפמ רוציל ונל תרזוע תברקמ תרושקת
 רשפאמ אוהו בלהמ רוביח וב שיש ,םישנא
 בושחש המל םגו ונל בושחש המל םוקמו בחרמ
 םיסחי תכרעמ ךותב .)וא-וא אלו( .רחאל
 תויתפכא ,רוביח לש השוחת רצוי הזה בחרמה
 ףותיש רשפאמ אוהו ,דחי תשוחת ,תידדה
  .תידדה הרזעו הבשקה ,ןוצר ךותמ הלועפ

 הדלונש ,תימושיי השיג איה תברקמ תרושקת
 תדוקנמ אצויה ,יטקרפו טושפ לדומ ךותמ
 ךותמ תעבונ ונלש הרימא וא הלועפ לכש החנה
 ,םינפבמ ונל בושחש יתוהמ והשמ ,הביס
 הדלות םה ונלש תושגרהשו .ךרוצ – ארקנש
  .ונלש ךרוצה יולימ-יא וא  יולימ לש

 תוהזל םידמול ןכו ,ונלש תולועפה תועבונ וכותמש ונל רקיו בושח המ ,ונלש ךרוצה והמ םיניבמ ונחנאשכ
 שגפמב ,ימצע יוטיבב וא היתפמאב – ילולימ ןפואב הזה עדימל םיסחייתמו ,ינשה דצל רקיו בושח המ
 רתוי ונל לק ,רוביחו הנבה םיווח ונחנאש הזכ בצמב .בלה תחיתפו רוביח תובורק םיתעל שחרתמ הזכש
 ,דחפ ךותמ אלו( הריחבו ןוצר ךותמ ול רוזעל תוצרלו הלועפ ותיא ףתשל םיכסהל ,ינשה דצל בישקהל
 תויתפכא ,ינשל דחא חתפנש בל ,רוביח לש השוחת ,תידדה הנבה איה האצותה .)השוב וא המשא
 .הלועפ ףתשל ןוצרו תררועתמש

 
 ?ונתיא דומלל יאדכ המל
  – רצוי ונתיאמ דחא לכש ישיא ידוחיי ךרעו ןויסינ ,תולוכי לש בולישב איה ונלש תוידוחייה

 ונחנא .םירוה םע הדובעב תוחמתהו םינש לש ןויסינ םע ,תברקמ תרושקת לש קתרמו ידוחיי עדי •
 םע עובש ידמ םישגפנו ,םירוה ונמצעב ונחנא ,בורקמ םירוה לש םירגתאהו םיישקה תא םיניבמ
  .ונלש חישה לא םירוה םיאיבמש םינכתו תולאש תורשע

 תאז םע דחיו .םידמלמ ונחנאש םינכתה לש הקומע הנבהו בחרנ עדי ונכותב םיקיזחמ ונחנא •
 תא ךופהל ידכ ,תיטסירומוה תצק םימעפל ,תישעמ ,תיטקרפ ,תימושיי ךרדב םתוא םיאיבמ ונחנא
  .םילקל םושייהו הנבהה תאו הנהמל דומילה

 םימשיימ אל ונחנאש םירבד םשייל םכמ שקבנ אל .םידמלמ ונחנאש המ תא ונמצעב םייח ונחנא •
 ףתשלו ןהילע רבדל םיששוח אלו ונמצע לש תוישונאה תולבגמל םיעדומ םג ןבומכ ונחנא .ונמצעב
  .ונב םיבהוא יכה ונלש םידימלתהש הממ קלח הז .יולג ןפואב ןהב

 גרבנזור לאשרמ 'רד
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 ונתוא אוצמל רשפאש ףא לעו תימוהת תוניצרב ונמצעל םיסחייתמ אל ונחנא .ונתיא דומלל ףיכ •
 ,תולילקב היוור ונתיא הדימלה תיברמ ןיידע ,ונתיאמ ימל בושחש והשלכ קויד לע טהלב םיחכוותמ
 ,ךפיהל ,ןהמ םילהבנ אל ונחנא ,הגאד לא .תועמדב םימעפל םג ,ןכו .תואמגודב ,םירופיסב
  .םימעפל תועיגמ ןהש םיכרבמ

 אלש הלאשב וא בצמב ונתוא עיתפהל השק .םימשיימו םידמלמ ונחנאש המב ןויסינ הברה ונל שי •
 םידימלתל םיעיצמ ונחנאש רמוא הזש .היחנהב ונלש ןויסינה תונש 12-14 ךרואל םהב ונלקתנ
 םילוכי ונחנא והשמ םירמוא ונחנאשכש ,הסונמו ביצי בג ונלש
 ונחנא הלאש וא תוטבלתה ,ישוק הלועשכ םגו ,וירוחאמ דומעל
 ונלש םיפתתשמ .הילא תשגל ךיא םיעדויו הנממ םילהבנ אל
 לש השוחת םהילע הרשמ הזש תובורק םיתעל ונל םירמוא
   .ונתיא שגפמה ךותב תונגומו ןוחטיבו תוביצי

 חטשל םירבוחמ ונחנא •

  .םישוע ונחנאש המ תאו םידליו םישנא םיבהוא תמאב ונחנא •

 ונלש תמאה תא איבהלו ,רבד ריתסהל ילבו תויטנתואב ונל שיש המ לכ תא דיגהל םיעדוי ונחנא •
 .לוכיעל השק איה םא םג ונתיאמ התוא עומשל םינכומ םירחאש הזכ ןפואבו ,התוא תופייל ילבמ
 ,יתרוקיב אלו יטופיש אל םוקמ ךותמ ,ואולמב ונלומ אצמנש ימ תא תוארל תלוכיב אוה ונלש דוסה
  .םהל בישקהל ל/גוסמ אוהש ןפואבו היתפמא ךותמ דיגהל בושחש םירבדה תא ול איבהלו

 ,ונלש תודוסה לכ תאו ונלש עדיה תא תובידנבו בל בחורב םיקלוח ונחנא ונלש םיסרוקה לכב •
 לבקלו הז תא םישוע ונחנא ךיא יחב ונב תופצל ליבשב םג ונלצא דומלל יאדכ .םינטקהו םילודגה
  .םילוכי םתא םגש ןפואל אמגודו הארשה
 

 תדעוימ איה ימלו תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת יהמ
 לש סיסבה ילכו תודוסיה לכ תא דמלל תדעוימ - תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת
 רשפאל ידכ ,ואדיו ירועיש לע ססובמה יטנרטניא טמרופב ,תינכתה ךלהמב רבכ םושיי לע שגדב ,השיגה
 םילכהו דוסיה תויונמוימ לכ תא תיבהמ דומלל ונלש םיילטנורפה םישגפמל עיגהל םישקתמש םירוהל
 םיצילממ דאמ ונחנא ,טרופמו הנבומ ןפואב תברקמ תרושקת דומלל הצורש ימל .השיגה לש םייביטקפאה
 ונחנאו( הדימלה תליחת םע רבכ תיבב יונישה תא ושיגרת םתאו םייח תנשמ תינכת איה – וזה תינכתה לע
 .)וזה החטבהה ירוחאמ םידמוע
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 תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב םידמלנש םינכתה
 ,לגרתל ולכות ובש הנבומ בחרמ םע( תברקמ תרושקת לש סיסבה תויונמוימו םילכה תא דמלנ תינכתב
 :םינכתה טוריפ הנה – )הדימלה תליחתמ רבכ םשיילו םילכב ןמאתהל ,תולאש לואשל

 – םהב שומישה תא תיתועמשמ תיחפהלו םתוהזל ךיא - תרושקת ימסחו הקיחרמ תרושקת .1
 .ונרמאש םירבדמ םירגסנו םיבלענ ,ונתיא םיחכוותמ םירחא המל םיניבמ אל ונחנא תובר םימעפ
 העיגפ ינשה דצב תורצויש םילימו םיטפשמב עדומ אל ןפואב םישמתשמ ונחנאש איה ךכל הביסה
 ימסחמו הנממ ענמיהל ךיאו הקיחרמה הבישחה תרוצ יהמ קמועל דמלנ הזה רועישב .תודגנתהו
 .םירתוימ םיטקילפנוק ןומה ונמצעל ךוסחלו םהב שומישה תא תיתועמשמ תיחפהל ידכ תרושקתה
 

 – ונילא םירחא תרבחמש תברקמ תרושקתל - תיתבוגתו הקיחרמ תרושקתמ רובעל ךיא .2
 לש יולגה דבורל תחתמ אצמנש המב תודקמתהל רבעמו ונלש הבישחה תרוצ יוניש תועצמאב
 .תינוציחה תוגהנתהה
 

 קיזחהל תורזועשו תברקמה השיגה היונב ןהילעש – תברקמ תרושקת לש דוסיה תוחנה שמח .3
 .תיבב תברקמה הפשה תא רבדלו בושחלו

 
 בושחש המ לש הנבהלו ונלש בלל קומע רוביחל – םירחא יפלכ םיטופישו סעכמ רובעל ךיא .4

 ינב ,גוזה תב/ןב ,ונלש םידליה – םירחא םע ונלש םיסחיב ,אל םאו ךכב םיצור ונחנא םא – ונל
 תוגהנתהב רדסב אל המ ונל תורפסמש תובשחמ – םהיפלכ םיטופיש ונב םילוע ,םירחאו החפשמ
 אל ונחנאשכו ,תובירמו םיטקילפנוק םיחקלתמ הלאה םיטופישה תא םיאטבמ ונחנאשכ .םהלש
 ונכותב לוכסתה םע םיראשנ ונחנא )םירחאב עוגפלמ וא טקילפנוקמ ענמיהל ידכ( םתוא םיאטבמ
 תחקל ךיא דמלנ הזה רועישב .ונמצע תא םימישאמו םיסעוכ זאו הביס אלל ךכ רחא םיצרפתמו
 התחפה רשפאמש המ ,ונלש םיקומעה םיכרצל רוביחל ןתוא ךופהלו תויטופיש תובשחמ ןתוא תא
 ךרדב ונל בושחש המ תא רבדל ונלש תלוכילו ונמצע יפלכו םירחא יפלכ ונלש םיסעכהמ 90% לש
 .קותשל וא םירחא םישאהל םוקמב עמשיהל הלוכיש
 

 :םיסחיב הלועפ ףותישו הברק ,הנבה תורצויש תרושקת לש דוסיה תויונמוימ שולש .5
 תרושקתל םירחא םעו ונמצע םע ונלש םיסחיב רובעל ידכ – היתפמא ,ימצע יוטיב ,ימצע רוביח
 רקיו בושח םצעב המ ןיבהל תלוכיה – ימצעל רוביח :דוסי תויונמוימ שולש םידמול ונחנא תברקמ
 המ תא רבדל תלוכיה – ימצע יוטיב ,םירחא םימיענ אל תושגרלו םיסעכלו לוכסתל תחתמ יל
 ,)ונמצע לע רותיו ךותמ תלצנתמ אל םגו( תינפקות וא המישאמ עמשית אלש ךרדב ונל בושחש
 םהש המב תעגונש ךרדב םירחאל בישקהל תלוכיה – היתפמאו ,םירחא לש בלל עיגתש אלא
 .רוביחו הנבה םתיא תרצויש ךרדב ,םהלש תויוגהנתהלו םילימל תחתמ םהל בושחשו םישיגרמ
 

 תויוגהנתהל תחתמ אצמנש )עינמה ,הביסה( ךרוצה תא תוהזל תלוכיה– ךרוצ יוהיזל תוקינכט .6
 תויוגהנתהל תוביסה תא תוהזל םירבוע ונחנאשכ .ןתוא ללוחמשו תורמאנש םילימהו תויולגה
 ךרואל ראשנש תוגהנתהב רכינ יונישל איבהלו ןתוא רציימש המל קיודמ הנעמ תתל םילוכי ונחנא
 .)םיקבאמו תובירמ ,םיחוכיול ררגיהלו המצע תוגהנתהה םע בירלו טופשל םוקמב( ןמז
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 תושגר ,םירחא לע סעכו לוכסת לש תושוחת םע םימלש םייח תויחל םילוכי ונחנא – ימצע רוביח .7
 ונחנא וללגבש םינפב קומע ונל בושח המ םיעדוי םצעב ונחנאש ילבמ ,םיימצע םיטופישו המשא
 תא ךכב רחבנש עגר לכב תוהזל ךיא דמלנ תינכתה ךרואל .הלאה תושוחתה לכ תא םישיגרמ
 ונרבחתהש ירחא ונלש תובוגתה תא רוחבל ךיאו ,ונל בושחש המ תא – ונלש םיקומעה םיכרצה
  .םירחא םע םיקבאמו םיתומיעל ררגיהלו טמוטואב לועפל םוקמב ךרוצל
 

 תב/ןב ,ונלש םידליה לש בלה לא עיגתש ךרדב ונל בושחש המ תא אטבל ךיא – ברקמ ימצע יוטיב .8
 םירחאל רשפאמש ןפואב ,עוגפל וא םישאהל ילבמו ונמצע לע רתוול ילבמ ,ונביבס םירחאו גוזה
  .בשחתהלו ונל רוזעל ,ונל בושח המ ןיבהלו בישקהל ונביבס
 

  – ונתיא הלועפ ףותישו וניפלכ תויתפכא תרציימש ךרדב םירחאמ תושקב שקבל ךיא .9
 ,םידליהמ םירבד ןומה םישקבמ ונחנא – תושקב אוה תיבב ונלש תרושקתב ץופנ יכה ביכרמה
 ,ונלש תושקבהמ םימלעתמ םירחאשכ לוכסת םיווח םיתיעלו ,ונביבס םירחאמ ללכבו גוזה תב/ןבמ
 תרושקתב תושקב שקבל ךיא םידמול ונחנא הזה רועישב .ונתיא חכוותהל םירבוע וא ונילע םיסעוכ
 ,ונל רוזעל ,ונילא סחייתהל םתוא דדועמו ונל בושח המ ןיבהל םירחאל רזועש ןפואב – תברקמ
  .הלועפ ונתיא ףתשלו ונב בשחתהל
 

 םיטקילפנוקו םיחוכיו ךופהלו ,םיסעכ ססומל ,תויוגהנתה ןיבהלו היתפמאב בישקהל ךיא .10
 םיטלוש ונחנאש עגרבש לע-תונמוימ איה תברקמ תרושקתב תיתפמא הבשקה – הנבהו רוביחל
 עצקמנו דמלנ תינכתה ךרואל .החפשמב םיקבאמהו תובירמה ,םיסעכהמ 90% תכסוח איה הב
 םע םיסעכו םיחוכיומ תמא ןמזב רובעל תינכתה ךלהמב רבכ ולכותו םכלצא וזה הבשקהה תא
 .הלועפ ףתשל ןוצרו הברק ,הנבה ,רוביחל ,ללכבו גוזה תב/ןב ,םידליה
 

  - )תובירמו םיחוכיו םוקמב( הלועפ ףותישל עינמו הנבה רצויש ברקמ גולאיד לוהינ .11
 גולאידב ותוא רבדל ךיאו ,םירחא םע םיסחיב לוכסת וא ישוק ,רגתא לכ תחקל ךיא דמלנ תינכתב
 הלועפ ףותישל דחי עיגהל רשפאמו הבשקהל בלה תא חתופש ,תידדה הנבה רציימש ברקמ
 הנוב םג אוהו םירתוס תונוצר לש םיבצמ תולקב רותפל רזוע ברקמ גולאיד .תופתושמ תומכסהו
  .ךוראה חווטל םתוא קזחמו םיסחיב הברקו ןומא
 

 ,הבשקה רוצילו םיטקילפנוק להנל ךרדה לש האלמ הנבה ולבקת תינכתב – םיטקילפנוק לוהינ .12
 היהת תינכתה םויסב .םיסחיב קוחיר רוציל םיטקילפנוקל תתל םוקמב ,םירחא םע המכסהו הנבה
 םיאשונ לע םג החישל סנכיהל םילוכי םתאש ןוחטיב שיגרהלו םתוא להנל תינבומ ךרד םכל
 .הלועפ ףתשל ידדה ןוצרו הברק ,הנבה רתוי הברה םע הנממ תאצלו םיבכרומ
 )-:דועו
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 תינכתה הנבמ
 תא איביש ךכ דומילה תיינבהב הבר הבשחמ ונעקשה תברקמ תרושקת םידמלמ ונחנאש םינשה ךלהמב
 ןיינעמ ,רדוסמ ,ריהב יכה ןפואבו תברקמ תרושקת לש תודוסיה תדימלל םייתוהמו םיבושח יכה םינכתה
 ןכותה ,טמרופה תא בושו בוש םיקיידמו רועיש לכ רחאל הדימל םיקיפמ ונחנאש םינש רבכ .רשפאש יתיווחו
  .וילע םיפע ונלש םידימלתה רקיעבו ונממ םיצורמ דואמ ונחנאש םוקמל ונעגהש דע .ולש הרבעהה ןפואו

 תרושקתב תויצאוטיס לע תומגדהו תואמגוד םע ,םיקתרמ םינכת לש ןזואמ ןונימ םייקתמ תינכתה הנבמב
  .דועו הדובעב ,תויגוזב ,תורוהב ,ימוימוי ןפואב ונלוכל תורוקש

 

  – תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב םילבקמ המ
 ינשמ תויונמוימו םילכ ,םכלש החפשמל יטנוולרו תואיצמל רבוחמ ,קתרמ ןכות םע םירועיש 9 •

 .תברקמ ךרדב םירחא םעו םכמצע םע םכלש םיסחיה תוכרעמ תא להנל ךיא םכתא ודמליש – םייח
 ןמזב הייפצ םכל רשפאמש המ ,)הינכותב םינמזה תוחול תא ואר( עובשל תחא םיחתפנ םירועישה
  .עובשה ךרואל םכלש בצקב םושייו םכל םיאתמה

 םילוגרת לש תפטעמ םע ,םישדוח 3 לש בחרומ טמרופב תברקמ תרושקת לש תודוסיה תדימל •
 .םכלש תיבה ךותב העמטהו םושייל יח רודישב

 המ תא עובש לכב םשייל םכל רוזעיש רועיש לכל דומצ לוגרתל הצלמה םע יעובש היצביטומ רסמ •
 .ודמלתש

 תא לגרתלו הלאש לכ תולעהל ולכות ובש – תינכתה תולגרתמ םע םוזב םייעובשל תחא יח לוגרת •
 .םשיילו עימטהל םכל רוזעתו םכתא קיידתש תישיא הכרדה לבקלו ,ודמלתש םילכהו תויונמוימה

 הכרדהו םינכת ,םיליגרת ,םימוכיס ללוכש –  )םידומע 70-כ( הדרוהל הדימל הוולמ סרוק רפס •
 םירועישב םידמלנה תברקמ תרושקת לש םינכתב הקמעהו לוגרתל

 תורוהל תיבה לש םירוהה תליהק – ״תשרה״ ךרד דומילה ןמז לכ ךשמל הכימתו הכרדה יוויל •
 ,תולאש לואשל ,ץעייתהל ולכות ובש ,בשחמו דיינ ןופלט לכמ 24/7 חותפש יטנרטניא םחתמ .תברקמ
 הרזע לבקל ,םכומכ םירוה םע רבדל ,תברקמ תורוהל תיבה לש םירוה תוולממ תובושת לבקל
  .הרישע תוכרדה תיירפסמ תונהילו החפשמב םכלש םירגתאב

 טלבאטו ןופלט ,בשחמ לכמ תוכרדהה תא עומשל םכל םירשפאמש – םירועישה לכ לש וידוא יצבק •
 םירועישה ינכת לכ – רשוכ םישוע ,םילכ םיפטוש ,הסיבכ םילפקמ ,םילשבמ ,בכרב העיסנב םתאשכ
 .םוקמ לכבו ןמז לכב םכל םינימז

 קמוע יאשונב ,הילגו באוי ,לעי תייחנהב םייעובשל תחא יח רודישב ונתיא תויעוצקמ תוכרדה •
 )תינכתה ינכתל ףסונב( תורוהבו תברקמ תרושקתב

 תעבראב תיבב לודג יוניש תווחל םכל ורזעיו םכתא ולגרתיו וכירדי ,םכל ובישקיש תינכתב תוכמות •
  תינכתה לש יווילה ישדוח



~12~ 
 http://feelfamily.co.il/ | info@feelfamily.co.il | מ״עב תברקמ תורוהל תיבל תורומש תויוכזה לכ ©

silabus_yesodot_int4 
 

 תא שוכרל רזע ילככ םכל שמשתש – התיא דובעל ךיא לש טרופמ רבסהו םיכרצו תושגר תייסיטרכ •
 .םכלש תיבב התוא עימטהלו תברקמה הפשה

 !תפסונ תולע אלל תברקמ תרושקתב היירשהו הארשהל םיפסונ םינכתו תבחרנ הדימל תפטעמ •
 
 יצחו העש לש םילוגרת 8 + תועש 18 ךשמב םירועיש תוללוכה - דומיל תועש 30-כ – תינכתה תועש ףקיה
 תיבה לש םירוהה תליהק – ״תשרה״ לש םילוגרתהו תוכרדהה תיירפס ךרד דומיל תועש תורשע דועו
 .תברקמ תורוהל

 

 :תינכתה ךלהמב םילבקמ םתאש יווילו הכימת ,הכרדה
 לש םילכה תא גוזה תב/ןבו םידליה םע תיבב םשייל םכל רוזעלו הדימלה ךלהמב םכב ךומתל הרטמב
 תולאשל הנעמו הכרדה ,ןומיא ,לוגרתל הנבומ בחרמ םכרובע ונרצי ,תינכתב ודמלתש תברקמ תרושקת
 םילבקמ םתא - תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתל םיפרטצמ םתאשכ - םכל ולעיש
 והז .תברקמ תורוהל תיבה לש םירוהה תליהק – ״תשר״ב םישדוח 3 ךשמל המלש יוויל תפטעמ ףסונב ונתיאמ
 תולאשל הנעמ ,לוגרת ,הרשעה םכל ןתונש בשחמ וא דיינ ןופלט לכמ 24/7 םכל ןימזש יטנרטניא בחרמ
 תוולמ ןהש ״תשרה״ תולגרתמ ךרד תעצבתמ תשרב הכימתה .הדימלה ךלהמב ררועתמש אשונ לכב הכימתו
 תרושקת םייחש ״תשר״ב םיאצמנש םכומכ םירוהמ ןכו ,םכל רוזעל וחמשיו ונידי לע ורשכוהש תולועמ םירוה
 .םנויסינמ םכל םורתל םילוכיו תברקמ

 םכמצע תא תורשהל םכל ורשפאיש ׳תשר׳ב יח רודישב תוכרדהב ,הילגו באוי ,לעי - ונתוא שוגפל ולכות ףסונב
  .םכלש החפשמב תברקמה ךרדה תא םשייל תוחוכ הברהו הארשה םכל ונתיו תברקמ תרושקתב

 םינמז תוחול
 יכיראתל ןכו תינכותב תוכרדהו םילוגרת לש םינמז תוחולל
  – םירועישה תחיתפ
 הינכותה תדרוהל ןאכ וצחל

 יווילה תינכותל תופרטצהה עגרמ םכל תיטנוולר הינכותה
  .םישדוח השולש ךשמלו
 ראשיהלו ונלש תוכרדהו םילוגרת לבקל ךישמהל ןתינ ןכמ רחאל
  .תחפומ ישדוח םולשתב תשרב
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 יווילה תינכתל המשרהב תודחוימ תובטה
 ,םויהמ רבכ דומלל ליחתהלו תיבל תברקמ תרושקת סינכהל תוחפשמ דדועל ידכ
 :)וזה הפוקתל הבשקהב( תודחוימ תובטה יתש םינתונ ונחנא וישכע םיפרטצמל

 ₪ 1,900 – תובטהה יווש

 :וישכע תופרטצהב תובטהה

 עגרכ תינכתה לש דומילה רכש – תינכתה לש דומילה רכשב ₪ 1,300 לש תיתועמשמ החנה -1
 רוזחנש עגרב .הלא םימיב תוחפשמ לש םיכרצל הבשקהב ,הליגרה ותולעמ תיתועמשמ ךומנ
  .אלמה וריחמל הלעי דומילה רכש האלמ הרגשל

 אלל םיאלמ םישדוח 3-ל – ׳תברקמ תורוהל תיבה לש םירוהה תליהק תשר׳ב תופתתשה -2
 תולאש לואשל םכל רשפאיש ,ןופלטב וא בשחמב 24/7 ןימז בחרמ  איה ״תשרה״ .ףסונ םולשת
 םע חתפתהלו ףתשל ,לגרתל ,דומלל ,תינכתב תולגרתמהמ םכלש םירגתאל הנעמו הרזע לבקלו
 )₪ 600 יווש( םכלש החפשמב הלש קומעה רדתה לע רומשלו תברקמ תרושקת

 :יווילה תינכת תרגסמב םיטנרטניאה םירועישב תודוסי ידומיל לש תונורתיה
 םכלש םייחב בלתשמש ,םכל חונש בצקב ,םכל חונש ןמזב םידמול םתא .1

 תיבב םכלש םושייל תישיא הכרדה לבקלו תולאש לואשלו לגרתל םוקמ םכל שי .2

 הדימלה תא קימעהלו הנבהה תא קזחל ידכ תוכרדהב תופצלו בושל תורשפא םכל שי .3

  םיטפשמו תונבות ,םישגד םכמצעל בותכלו תוטלקהה תא רוצעל ולכות הייפצה ךלהמב .4

 םכלש הדימלה לש תויביטקפאה תא םיצעי הזו ,םידמלמ ונחנאש

 ול תוארהל וצרתש םירחבנ םיקלחב וא תינכתה תוכרדה לכב םכתא תופצל לוכי גוזה תב/ןב .5

 דומילב וטנ ןמזה תא םיעיקשמ םתא – רטיסיבייבו תונגראתהה ,תועיסנה םכמ םיכסחנ .6

 ונלש ןויסינה לכ םע ,תברקמ תרושקת לש תודוסיה תא רדוסמו טרופמ ןפואב םידמול םתא .7
  ונחתיפ ותואש תברקמה תורוהה םוחתב תוחמתההו

 ,םכלש תיבב תואיצמה תא הבוטל תונשלו םויהמ לחה דומלל ליחתהל םילוכי םתא - בושח יכה .8
 .םכל תובושח יכהש םיסחיה תוכרעמב הבוט תרושקתו הנבה ,רוביח רוציל
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  תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב דומילה רכש
  ₪ 3,750 – תינכתה לש אלמה דומילה רכש

  – הנורוק תפוקתב תוחפשמ לש םיכרצל הבשקהב הלא םימיב דומילה רכש

245 ₪ X 10 םימולשת  
 .מ״עמ ללוכ ,)םימולשת תוחפב םג רשפא( !דבלב ₪ 2,450

 
 אלמה ריחמהמ ₪ 1,300 לש החנה

 !תפסונ תולע אלל םילבקמ םתאש ₪ 600 יוושב תשרב םיאלמ םישדוח 3 לש הבטה +
 
 דומילה רכשל תובושח תורעה

 )תיעוצקמ תומלתשה( םיאמצעל סמ יכרצל רכומו מ״עמ ללוכ ריחמה •

 עגרב .וישכע תוחפשמ לש םיכרצל הבשקה ךותמ הלא םימיל קר איה תחפומה ריחמב המשרהה •
  ₪ 3,750-ל הלעי דומילה רכש הליגר הרגשל רוזחנש

 דחא ףתתשמל ןתנית םישדוח 3-ל תברקמ תורוהל תיבה לש ׳תשר׳ל תופרטצה לש הבטהה •
 .)ונתיא ורבד – ילמס םולשתב ׳תשר׳ל גוזה תב/ןב תא ףיסוהל רשפא( םכתריחבל החפשמב

  .דימתל הייפצל םכל תוחותפו תונימז תינכותה תוכרדה •

 תא ךישמהל רשפא היהי ןכמ רחאל .תינכתה םויס דעו המשרהה ןמזמ תוחותפ ויהי תשרה תוכרדה •
 .הבש םינכתה תא לבקל ךישמהלו ףסונ םולשתב תשרב יונמה

 

 ?תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתל םיפרטצמ ךיא

 תדבוע תמאבש השדח ךרד םשייל םיחותפו םינכומש םירוהל המיאתמ ונלש יווילה תינכת
 .תיבב יתימא יוניש רוצילו תברקמה ךרדל רובעל הצורש החפשמ לכלו

 םולשתה ףדב םיטרפה תא םיאלממ ,םותכה תופרטצהה רותפכ לע םיצחול – םימשרנ טושפ ףרטצהל ידכ
 תווצהמ הכימתו הרזע לבקלו דומלל םיליחתמ םתא - יווילה תינכתל םכתא םיפרצמ ונחנא עגר ותואבו
 תיבב ליחתמ יונישה תא םינושארה םירועישהמ רבכ םיאורו ,ונלש

 

 

 ?המשרהה ינפל ןופלטב ונתיא רבדל םיצור
 ןאכ וצחל – ונתיא רשק תריצי יטרפלו ונתיא החיש םואיתל 

 

 

 תינכותל ףרטצהל ידכ ןאכ וצחל
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 ?דחי םלוכ תא םירבחמש םיסחי םכלש החפשמב ססבל ךרד םישפחמ
 ?תיבב המכסהו הנבה לש תיתשת םכל תונבלו תובירמהו םיטקילפנוקה ,םיחוכיווה תא ךוסחל םיצור
 לוהינל םייביטקפא יכה םילכה תא שוכרלו – םכמצע תאו – תויגוזה תא ,םכלש תורוהה תא קזחל םיצור
 ?הקזח תימצע תוחכונו תישיא ןיב תרושקת ,םיסחי

 !םייח-תנשמ תינכת איה - תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת

  .הזה ןמזל קר תידוחייו תלבגומ וזה העצההו דואמ םישקובמ ונלש םיסרוקהו תוינכתה !תעדל בושח
  !וישכע רבכ םכמוקמ תא וחיטבה

 ונלש הנעמו - תינכותה לע ונתוא ולאשש תובושח תולאש

 ?ןהיבגל תולאש לואשל הצראו תוכרדהה תא הארא םא
 תברקמ תרושקת לש םושייל הבושח איה הדימלה ךלהמב הנעמ ןהילע לבקלו תולאש לואשל תורשפאה
 יטנרטניא בחרמ – ׳תשר׳ב תורבח םכל םינתונ ונחנא תינכתב םכתופתתשהמ קלחכ ןכלו ,םכלש תיבב
 םושייה יבלשבו הדימלה ךלהמב ונלש תוינכותהו םיסרוקה ירגובל הנעמ תתל דעוימש 24/7 חותפש
  .הירחאש
 עגונב םכל הלעתש הלאש לכ לואשל םילוכי םתא ׳תברקמ תורוהל תיבה לש םירוהה תליהק תשר׳ ךותב
 םיפסונ םירוהמו ונידי לע ורשכוהש םירוה תוולמ תורשעמ ,תינכתה תולגרתממ הנעמ לבקלו תוכרדהל
 ונתיאמ תימוימוי הכימת םכל שי - םכל רוזעל וחמשישו תברקמ תרושקת םע םייחב ןויסינ םהל שיש
 ׳תשר׳ב םכלש תורבחה תא ךשמהב ךיראהל ולכות וצרת םאו( םכתופרטצה עגרמ םישדוח העבראל
 .)םולשת תפסותב ןמז רתויל הנממ תונהילו
 
 ?ילש החפשמב םייפיצפס םירגתאל עגונב ישיא ץועיי ךרטצא םאו
 תולגרתמב רזעיהלו תישיא הכרדה לבקל ,תולאש לואשל ךתורשפאב היהי תינכתב ךתורבחמ קלחכ
 החפשמה לש םייפיצפס םירגתאל הנעמ לבקלו ,תברקמ תרושקתב תולועמ םירוה תוולמ ןהש תינכתה
 תוצעייתהב םג ןהב רזעיהל ךתורשפאב היהי ךרוצה תדימבו םימורופב בתכב ךל ונעיי םירוהה תוולמ .ךלש
 תווחלו ךלש תיבב םילכה תא םשייל ךל ורזעיש הכימתו יוויל לש המלש תפטעמ ךל ןתית ׳תשר׳ה – תישיא
 .החפשמב םיסחיב הלועפ ףותישו הבשקה ,העיגר ,הלקה
 
 ?לעיו באוי םע רישי רשק הצרא םאו
 םע םילבקמ םתאש םישדוח 3 ךשמל יווילה תלבקו הכימתה בחרמ( ׳תשר׳ב ךלש תורבחהמ קלחכ
 םה ןהבש ,הילגו לעי ,באוי םע יח רודישב תויעובש-וד תוכרדהב ףתתשהל י/לכות )תינכתל םכתופרטצה
 יח ץורע ךל שיש ךכ .ךלש םייחב תברקמ תרושקת םשיילו תויחל ךל ורזעיש הרשעה יאשונ םידמלמ
 ךלש ךילהתל תוחוכ הברהבו ,הארשהב ,םיקתרמ הרשעה יאשונב ךמצע תא ןיזהלו םתיא רוביחב ראשיהל
  .תיבב
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 ?תויטנרטניאה תוכרדהה יל תוחותפ ןמז המכל
 לכב ןהילא השיג ךל שיו ךתופרטצה עגרמ דימתל הייפצל ךל תוחותפו תונימז תינכותה תוכרדה •

 בצקב םדקתהל ,ךלש תוחונל םאתהב דומילה ינמז תא רוחבל תורשפא ךל שי .םוקמ לכמו עגר
 טושפ וז – םידמלמ ונחנאש םיטפשמו תונבות ,םישגד ךל בותכלו תוכרדהה תא רוצעל ,ךל חונש
 .ךלש ןמזבו בצקב ,תיבהמ תברקמ תרושקת לש םייביטקפאה םילכה תא דומלל החונ ךרד

 רשפא היהי ןכמ רחאל .םישדוח 3 ךשמלו תינכותל תופרטצהה עגרמ תוחותפ ויהי תשרה תוכרדה •
 .הבש םינכתה תא לבקל ךישמהלו ףסונ םולשתב תשרב יונמה תא ךישמהל

 
 תודוסיה סרוקל הלש םינכתב הליבקמ ,תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת םאה
 ?ילטנורפה
 .ילטנורפה תודוסי סרוקב םידמלנש תויונמוימהו םילכה ירקיע תא םידמלמ ונחנא םייטנרטניאה םירועישב
 תרושקתב םיפסונ םיאשונ דמלל ןכו רתוי קימעהל ןמז ונל שיו ׳יח׳ב ונתיא לוגרת רתוי שי ילטנורפה סרוקב
 יווילה תינכתב םג טרופמ ןפואב םידמלמ ונחנא תויונמוימהו םילכה ,םינכתה ירקיע תא לבא – תברקמ
 םינמאמל הרשכהה תינכת םכתא תניינעמ םאש בל ומיש( תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה
 הרקמל .הילא לבקתהל ידכ ילטנורפה תודוסי סרוק תא רובעל שי – תברקמ תרושקת תשיגב םירוה יוולמו
 תורשפא םכל היהת ,תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכתב ליחתהל םיטילחמ םתאש
 .)ילטנורפה סרוקל ךשמהב םילשהל
 
 ?תורחא םיסחי תוכרעמבו תויגוזב תרושקתב םג תקסוע תינכותה – תורוה לע הברה םירבדמ  םתא
 תרושקת םשייל ךיא תדמלמ ,תברקמ תרושקתב תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת
 .)תורוהב קר אל ,רוציקב( הדובעבו םירבח םע ,החפשמב ,תויגוזב ,תורוהב :םייחה תוכרעמ לכב תברקמ
 .הלאה םיסחיה תוכרעממ תחא לכב ךתוא ותרשי תינכותב דמלנש םילכהו תודוסיה
 
 ?ירשפא הז ...יתיא דמלי ילש גוזה תב/ןב םגש הצור יתייה
 גוזה תב/ןבל תרשפאמ איהש ,תוחפשמל תודוסי – תברקמ תורוהל תיבה יווילה תינכת לש תונורתיה דחא
 .תוארל ול עיצהלו ותוא ףתשל ךנוצרב הלעיש םיקלחב וא תוכרדההו םירועישה לכב ךתיא דומלל ךלש
 דצהש תוכחל אל םיצילממ ונחנא ולאכ םיבצמב .הדימלל םייונפ אל גוזה תב/ןב םימעפל הז םע דחיו
 תברקמ תרושקת סינכהלו םויה דומלל ליחתהל טושפו )...םעפ ףא תורקל אל לוכי הז יכ( יונפ היהי ינשה
 תברקמ תרושקת סינכהל וטילחהש תובר םישנ םע תונורחאה םינשב םידבוע ונחנא - ךלש החפשמל
 תדבוע איהש תברקמ תרושקתב דחוימה רבדה .דבל יונישה תא תוליבומ ןה הלחתהב םא םג ,ןתחפשמל
 ףרטציו ,יונישה תא שיגרי ךלש גוזה-ןב ,ימשיית ,ידמלת ,יאוב .תיבב הב שמתשמ דחא קר רשאכ םג
 יונישה תא התא רוציתו אוב – דומללו אובל הצורש התא הז םאו .תוברקמה תוחישל רחואמב וא םדקומב
 .ךלש תיבב
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 ?םירבגל םג איה תינכתה םאה ,הבקנ ןושלב םימעפל םיבתוכ םתא
 תוירחאהש איה ונלש הנומאה לבא .ונלש םיבקועה תצובקב םישנ רתוי שי יכ ךכ םיבתוכ ונחנא !ןכש יאדווב
 םיפתתשמ ונלש םיסרוקבו תוינכתב .דחאכ םירבגהו םישנה לש ןבומכ איה תיבב תרושקתהו םיסחיה לע
 םע םיסחיב םגו תיבב םג םכל רוזעת איהו ונלש תינכתהמ ונהת דאמ םתא - םירבג .םירבג הברה םג
 (-: ללכבו הדובעב םיתימעו םידבוע
 
 ?הנעמ ןהילא הצורש תויוטבלתה וא/ו תולאש םע יתראשנ םאו
 :תינכתב תופתתשהה יבגל תוטבלתהו הלאש לכ לע תונעל חמשנו ונתיא רבדל ת/נמזומ

 ןאכ י/צחל – ונתיא החיש םואיתל

 info@feelfamily.co.il :ליימב ונל ובתכ וא

 ,תינכתב ךתוא שוגפלו םכתא ריכהל חמשנ

 תינכתה יחנמ – הנבל באויו לברא לעי
  תברקמ תורוהל תיבה תווצו

 

 

 

 

 ?המשרהה ינפל ןופלטב ונתיא רבדל םיצור
 ןאכ וצחל – ונתיא רשק תריצי יטרפלו ונתיא החיש םואיתל 

 תינכותל ףרטצהל ידכ ןאכ וצחל


