
םוריח תרגשב ליבוהל דציכ
?בושח הז המלו



?״ליבוהל״- הנווכה המל

 יאב הכורכ המע תודדומתההש ,תרכומ אל ,השדח תואיצמ םע דדומתהל םיצלאנ ונא הלא םימיב
 םילולע ונא .תויתואירבו תוילכלכ ,תויתחפשמ ,תוישיא תויוטבלתהו תולאש הלעמ וז תואיצמ .תואדו
 .ונלש תודדומתהה ךותב ״דוביאל תכלל״
 .הבורקה הפוקתב םידליה תודדומתהב ךוותה דומע םיווהמ םירגובמה ונחנאש רוכזל בושח ,תאז םע
  .ונלש תובוגתהמ הבר הדימב תעפשומ םיעוריאל ונידי לש תישגרה םתבוגת
 רשפאלו המינפ ןנובתהל ,רוצעל םיבייח ונא ,ונלש םידליל רוזעל חילצנש– תנמ לעו– ינפל ךא
 תא תלהנמה רתוי הביצי הדמעמ ונידלי לא ׳אצנ׳ ,ךכ ךותמ .תיגולוכיספו תישפנ החוור ונמצעל
.׳היתוכלשהו הנורוקהךבס׳ב םידליה תא הליבומו היצאוטיסה
?תאז השענ ךיא זא



תוליעי תויגטרטסא תאיצמו ונלש תושגרל תועדומ

 ןפואב םג ,ונב םיררועתמ הלא תושגר .הדרחו ץחל הווחנש יעבט ,םייחה תרגשב יתועמשמ הכ יוניש לש בצמב
 ךא ,שיגרהלו תווחל ונמצעמ עונמל םילוכי ונניא .ונתוגהנתהו וניתובוגת לע םיעיפשמו ונתוא םיעינמ ,עדומ אל
תועדומה םצע .ונב וטלשי ןהש םוקמב ,תמיוסמ הדימב ןהב טולשל ונל תורשפאמ תוישגרה תויווחל תועדומה
 .הטילש תשוחת ונל תרשפאמ

 ףותיש ,הליפת ,רומוה ,תעד תחסה :ץחלה םע תודדומתהל תוליעי תויגטרטסא חתפל םג ןתינ ,תועדומה םע
 רזוע המ םיטבלתמ  .דועו תיתחפשמ הכימת ,תיביטרופס תוליעפ ,רויצ וא הביתכ תועצמאב ישגר דוביע ,ילולימ
 .םתדדומתה ותא םדוק ץיחלמ עוריאב םכל רזע המ בושחל וסנ  ?םכל

ד״חאמ רשג״ >>> וצחל  ?דוע אורקל םיצור

http://www.kidumpro.co.il/html5/arclookup.taf%3F&_id=30355&did=1143&title=%25EE%25E5%25E3%25EC%2520%25E2%25F9%2522%25F8%2520%25EE%25E0%25E7%2522%25E3%2520%2596%25E4%25FA%25EE%25E5%25E3%25E3%25E5%25FA%2520%25F2%25ED%2520%25EE%25F6%25E1%25E9%2520%25EC%25E7%25F5


?גוזכ / דיחיכ בוט יל השוע המ
 הייהשב םילגרומ אל ונא .ונמצעל ןמז אוצמל רוכזל בושח ,ןמז ךרואל הלבוה תדמע לע רומשלו ,ישפנ ןסוח לע רומשל תנמ לע
 .םייגוזו םיישיא הגופה תויורשפא תאיצמ אוה הלא םימיב םירגתאה דחא .ךכ לכ בר ןמז ךשמב םידליה םע דחא בחרמב תפתושמ
.עובק ןפואב ןמז ךכל ושידקהו םכתא חמשמ המ בושחל וסנ
:תונויער המכ ןלהל
 .םויה עצמאב הגופהכ הפאמו הפק סוכ•
 ןושיל םיכלוה םיריעצה םידליהש רחאל תיגוז ברע תחורא•
בוט רפסב וקנפתה•
ףצק תייטבמא•
 הבורק הרבח םע ןופלט תחיש•
 ןיינעמ רועיש•



תיגוז ״תווצ״ תובישי

 .״לוהינ תווצ״ תבישיל םוי לכ ףוסב רוצעל ץלמומ
.םויה ונל היה המ לע בושחנ
.בוט קיפסמ דבע אל המו בוט היה המ
.תרחמל םויה תא םאתהב ןנכתל הסננ

 תופתושה תשוחת תא ררועל תנמ לע )םקלח וא( םידליה םע םג ולא תובישי ךורעל ןתינ
.תיתחפשמה הדיחיב םהלש תוירחאהו



ונמצע יפלכ ,ונידלי יפלכ– תונחלס

 םיתעל ןכלו םהלש ישגרה בצמהמ תולעפומ ויהי ונידלי תובוגת ,הדרחו ץחל ,יוניש יבצמב
 בכרומה בצמל הנבה ךותמ ביגהל וסנ .׳םינטק׳ םיעוריאל ׳תוילאנויצרופורפ אל׳ תובוגת הארנ
 .םיאצמנ םידליה וב

 תא ,שדחה בצמה תא םויל םוימ םידמול ונאו תבכרומ איה הרגשמ האיצי לכ ,ונרובע םג
 םג ביגהל ונל רתומו תועטל ונל רתומ .החפשמכו וזכ ,םידיחיכ ונל המיאתמה תולהנתהה
  .םיאצמנ ונלוכ וב בכרומה בצמל הנבה ךותמ ונמצעל


