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 לש תויוגהנתה םע תודדומתהב ישוק הלע הארוה יתווצ םע תוחישב
.קוחרמ הדימלב רועישה ךלהמב םידימלת

 .תותואנ אל תויוגהנתה ומצמציש תולועפל תועצה םכינפלש הלבטב
 הדימל לע הבישחה עגרמ ,הארוהה ךילהתה לכל תוסחייתמ תולועפה
.הדימלה םוי ףוס דעו קוחרמ

 הנייהת םא םגו המיענ הריוואב להנתיש רועיש רשפאי תולועפה עוציב
.שגפמה לכ לע וליפאי אל ןה ,תודדוב תוגהנתה תויעב

 ךותמ תולועפ 'סמ תריחבב ליחתהל ןתינ ,םכילע סימעמ תולועפה יוביר םא
.הגרדהב תורחאה תא ףיסוהל ךשמהבו לולכמה
.הדימלה ךילהת לכ ךרואל הב דימתהל שי םשייל םתרחבש הלועפ !בושח

.הרגשל הרזחב םג תועצומה תולועפב שמתשהל םינמזומ
המדקה



ןמז שידקהל דואמ בושח
 לכב הז ףיעסל
 .הארוההיבלש

 הנווהת הלא תולועפ
 הריוואל סיסב
 םירועישב המיענ
 יתועמשמ רשקלו

.םידימלתה םע

 הנכה
 הדימלל
קוחרמ

:םיקזחמרקסעוציב
הצורהיהאוההמבדליהתאלואשל
יללכלםאתהבלהנתישרחאלתוכזל
?רועישה
תובושתםינתונוםייתריציםה...ועתפות(
.)תונטקתותיכבדואמבושח.תוישעמ

 תביבס יהמתישיא החישב רוריב
 .ותיבב דימלת לכ לש )"גניטס"(הדימלה

הבישחל הנמזהםושייל תולועפ

.תיבבטקשםוקמבבצויבשחמה
קחשמםוקממקוחר/היזיוולטהמקוחר
...םיחאהלש

ןחלושלעותואביצהל:דיינבשחמהםא
.ידומילהדויצהתאליכהללוכיש

:ןטקןחלוש/חיינבשחמ
לעדויצהתחנהןוגכתויורשפאעיצהל
.בשחמהדילאסיכ

השעמל הבשחממ

דויצלםוקמ?בשחמהתאביצהלןכיה
)הביתכילכ/רפס/תרבחמ(?הדימלה
?תיבבדחאבשחמםיקלוחםישנאהמכ
?תיבבבשחמןיאםאהרוקהמ

להנתהלהכירצוזההחישהםאה
?םירוההתוחכונב

םילוכיונאשםיקזחמהםהמ
?דימלתלתתל

–םירוהלפאסטאוותעדוה§
"הבוטהלימ"
:תאזםישועךיארבסה
תויצקילפאה תונחל םיסנכנ
"הלולכ" תא םידירומו ןופאלפב
"הבוטהלימ"תריצילרבסהןוטרס

 קחשמ תריחב / תומישמ ןיב הריחב§
 קלחל ןוטרס תריחב/ התיכל
 המישמה תריחב / םויה לש ןורחאה
 .התיכה לכל

https://youtu.be/R0ovrIujrCA


עוציבןומיסותוחלצהתלבטתיינב
הזוחבןהילעטלחוהשתויוגהנתה
.יתתיכה

:יתתיכהזוחתיינב
הרורבתיבויחהרוצבםיללכהחוסינ
.הרצקו

הבישחל הנמזהםושייל תולועפ

"תחוורה–תסנכנןמזברועישל"
"םילבקמרובידתושר-םימירמעבצא"

השעמל הבשחממ

:רועישבםישרדנהתוגהנתההיללכםהמ
אסיכהמהמיק?רועישלןמזבהסינכ
וזכתורשפאשיםאה?רועישהעצמאב
תמרה(?עצבתתאיהךיא,ןכםאו
)?תועבצאיתש:םכסומןמיס?עבצא

םישקבמךיא:הדימלהתדמעתביזע
תשקבוהעבצה?רועישעצמאבתאצל
...הרומהמתושר

ךותרועישהךלהמבהשעייןומיסה
?דימלתלילולימקוזיח

רחאל?םוילכףוס?רועישלכףוסב
?עובשהףוסבוא/והדימלימיהשולש

ךשמה

תוחלצהתלבטלאמגוד

ךסמהםעןיערשקבהתאןתנוי"
.ךבהאג.רועישהתליחתמ
."הלבטביוךלתנמסמ
/ףסונבשחמבשמתשהלהלוכיהרומה
תימניחהנכותלסנכיהל,ןופאלפ

classdojoןומיסלובשמתשהלו
ידימוםידימלתלשתותואנתויוגהנתה
.םידימלתלךסמהתאתוארהלםעפ

https://drive.google.com/file/d/1LmlR_Ttr5xOMdjzsb7KGch99u_xiNc4u/view
https://www.classdojo.com/he-il/%3Fredirect=true


.םידימלתלהדימלהתינכתתחילש

:ןווגמרועישתיינב
םידימלתהבורתאליעפמהרועיש
.םיפתתשמש
הרומה(הנתמהינמזאלליונבשרועיש
תויוליעפה/תכרעמהתאליעפהלתעדוי
לשהנתמה.)...הלעפהלהדילתונכומ
תוגהנתהתויעברורגלהלוכיםידימלת
.רועישהתביזעו
חולשלוהמישמםידלילתתלדחפלאל
הרזחלותיבהיבחרבעוציבלםתוא
.עבקנשןמזבךסמל

השעמל הבשחממהבישחל הנמזהםושייל תולועפ

?קלחלכןמזהמכ?רועישהןמזהמכ
לומלהנתהלךירצרועישהלכםאה
?ךסמה

ןכיהםינושהםירועישהךלהמבבלםישל
/םיבהואםההמ/רתויםיליעפםידליה
.םירחאםירועישלהזעדיבשמתשהלו

 המכ דע ?ינפל םוי ?ינפל עובש
?תטרופמ תויהל הכירצ תכרעמה
)...דומילהירפס/םיאשונ/תועש( ךשמה

ןווגמרועישללדומ

רועיש:ךסמהלומאלשהמישמלהמגוד
תונבלםידליהתאחולשל:הקיטמתמ
תאדודמלוםהלשהטימהילכמלדגמ
...ולשבחור/לדגמההבוג

http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/09/25/40-FevI7Fwm7A.pdf


.עבקנשןמזברועישהתאליחתהלשי
.םירחאמלתוכחלןיא

,רועישלםיסנכנםירחאמהשןמזב
וסנכנשםידימלתהתאתקזחמהרומה
תלבטבםתואתנמסמושגפמלןמזב
אלו,םירחאמהמםלעתהלשי.תוחלצהה
םהםא.השענ/רמאנשהמלערוזחל
:הרצקבתונעל,הכדעונישעהמםילאוש
".ךלרפסאורועישהףוסביתיאראשית"
:םיינורכםירחאמלםוחבהצילממ
םהשקחשמברועישהתאליחתהל
םיסנכנםהשכוילערוזחלאלוםיבהוא
.רועישל

תויוגהנתההוםויהרדסלערבסה
.הרצקב-תושרדנה
הרצקב-ונתניישםיקזחמהיבגלתרוכזת
ריכזהלקוחרמהדימלהתליחתבבושח
תויוגהנתההתאםימיהמכךשמב
,ןיגוריסלריכזהלכ"חאותושרדנה
.םידימלתהלשהמנפהלםאתהב

הבישחל הנמזהםושייל תולועפ

הרוצבםויהרדסתאםיריבסמךיא
רדסלשהנומת(?תנווגמהרצק/המיענ
)?םיליחתמשדעשגפמהתליחתבםויה

החישםירחאמהםעםייקלםאה
?םירוההתאףתשל?רועישהףוסב

לכ...העבצהברבדלםכלהריכזמ"
הלבטבןמיסבהכזתהתואנתוגהנתה
"....םויהףוסבו
"....אלץרפתישימ":דיגהלןיא

דימלתהתאהכזיםיללכהעוציב"
ןמזבסנכיםויהףוסדעשדימלתה"...ב
...בהכזיםירועישהלכל
ןמזבוסנכתאלםא":בשמתשהלןיא
".....אל

"שגפמלןמזבתסנכנ,ןתנוילדובכהלכ"

ליעיילולימקוזיחלםיללכ

םינווגמםיילולימםיקזחמלתואמגוד50

 תחיתפ
 םוי
הדימל

השעמל הבשחממ

https://youtu.be/-cqh37i281w
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/01/63/09-ljDyMx4yOK.jpg


תלבטבןומיסבהכזמילולימקוזיחלכ
.תוחלצהה

םידימלתקזחלשירועישהלכךלהמב
,הליחתב.רועישהיללכיפלםיגהנתמה
תעצובמשהתואנתוגהנתהלכלע
.ןיגוריסלתאזתושעלךשמהבו
.םידימלתהלכתאקזחלדיפקהלשי

השעמל הבשחממהבישחל הנמזהםושייל תולועפ

םירכוזךיא?ןיגוריסלקוזיחלרובעליתמ
?םידימלתהלכתאקזחלםויהךלהמב

לבקמשדימלתהתאןכדעלםאה
?הלבטבןמיס

 ךלהמ
רועישה

"עיבצהלתרכזשיפויהזיא,םרוי"

םעןיערשקבתאשהאורינא,הזילע"
"!ךסמה

,אסיכהלעהתואנהבישיבשוי,יפר"
"!ףולאהתא

לשתותואנאלתויוגהנתהמתומלעתה
–תויבויחתויוגהנתהקוזיחוםידימלת
.םירחאםידימלתלשתוכופה

עירפמהזםאהמ?םלעתהלהמכ
?םידימלתהראשל

תולוקהמםלעתהל.תולוקהשועיסוי
.טקשבתבשוישדבכויתאקזחלו
-תולוקעימשהלקיספמיסוישעגרב
ילב,ולשהטקשההבישיהתאקזחל
:הערפהלסחייתהל
ןנובתמוטקשבבשוי,ףולאהתא,יסוי"
."ךסמב
תאקיתשהלרשפאהרירבןיאםא
.יסוילשןופורקימה
.ןכינפלריהזהלהעיצמ

הדימלבצקבלהנתהלרועישהלע
תיחפיהנתמהינמזםוצמצ.ףיצר-הובג
.רועישהתביזעותוגהנתהתויעב
ארונאל–בצקבדמועאלדימלתםא

?בצקהתאםירחובדימלתהזיאיפל
בצקבודמעאלשםידימלתהיתמ
ךלהמב?םתדובעתאםימילשמ
?ופוסב?רועישה



יפלוגהנתהשםידימלתקזחלשי
םוכיס/רועישהלכךרואלםיללכה
.תוחלצההתלבטבןמוסמה

השעמל הבשחממהבישחל הנמזהםושייל תולועפ

דחאלכקזחלרועישהףוסבםאה
רועישבותוגהנתהלעםידימלתהמ
?ישיאןפואב
םירחאקזחלגואדלוקלחקזחלוא
?רחארועישםויסב
איבהללוכיםידימלתלשהנתמהןמז(
)...תוערפהל

ךסמהלעתוחלצההתלבטתאןירקהל
?ולצאןמוסמהמהארידחאלכו

 םויס
רועישה

ךרואלאסיכהלעתבשלתחלצה,יעור"
"!ךבהאג,שגפמהלכ

התא,םימעפ3רועישבתעבצה,ןתנוי
"!ןייטצמ

"!רועישלןמזבתסנכנ,ילחר
רוחיאבהסנכנילחרםאדחוימבבושח(
.)םימדוקהםירועישל

 תא םידימלתה ינפב ןייצל שי הדימלה םויב ןורחאה רועישב
 יפל םהמ דחא לכ קוזיחו םויה ותואב םהלש תוחלצהה ךס
.יתתיכה הזוחב טלחוהש המ


