
הפשןויפא



הפשה ןויפא תורטמ
ולש תילטיגידה הפשל גתומה ןוזחו יפוא ןיב תודיחא תריצי•
 הענה רוצייש המ ,תילטיגידה הפשה תועצמאב גתומה יכרעלו יפואל דעיה להק תפישח•

היינקל



יגתומעקר



הנידמה םוקמ הזרכ2021 לירפא ,״ץראה״ ךותמ



2011 רבמבונ ,״סבולג״ ךותמ



2021 יאמ ,״שארה תא םילכוא״קובסייפה תצובק ךותמ



 ,םלועב הנושארה תיעוצקמה םירדהה תטחסמ
 .טנטפכ המושר

 הקזחו הדימע .התנתשה אל הטחסמה םויה דעו זאמ
.דואמ

 .ידוחייו ינדי ןפואב בגנב לעפמב תרצוימ

.הובג תרחמותמ

...תורחא םילימב וא



הובגריחמ•
תלברוסמוהדבכ•
ינשדח אלו ןשוימקול•

 תוילמשח תוטחסמ•
רתוי תונטק תוינדי תוטחסמ•
 קוושממ( רתוי תולוזגרבנסקז תוטחסמ•

)תוירחא אלל ,רחא

םירחתמ םימסח



?םירבדמונחנאימםע

םייטרפתוחוקל

חוורמתיבבםייח .הלעמו40-היאליג ,החפשמישנא•

הילעםלשלםינכומ ,תוכיאםיכירעמ .תילכלכתלוכיילעב•

תואירבוהנוזתלתועדומילעב•



גתומהיכרע

תוילארשי
)הנידמה לש ףונהמ קלח ,ילארשי טנטפ(

תוירחא
)האלמ תוירחא(

הקיסאלק
)םינפסאל טירפ ,׳גטניו(

תוידוחיי
 ידוחיי ןפואב תרצוימו תבצועמש הטחסמ(

)ינדיו

תוכיא
)םייפוסניא ףדמ ייח ,תיתוכיאו הקזח(

תויתחפשמ
 חבטמל תדעוימ,יתחפשמ קסעכ הרצונ(

.)יתיבה



גתומה תוישיא–גרבנסקזתטחסמ

.ביבא-לתלהעיגהשתישימחההיילעהמויבס ,הנימינבברג .60ןב•

.ךרדבדחאדועוםידכנ3 ,םידלי4-והשיא .םחהחפשמשיא•

.הבוטהוהנשיהלארשיץראלששיא .ינויצ•

וניאךא ,בטיהלמגותמותימואלניבההריזבםגחילצמ .יעוצקמדואמ .ל״אפרבריכבסדנהמ–ועוצקמב•
.עונצ.תאזןיצחמ

.דואמ רשי שיא .הטקש המזירכ לעב ,גיהנמ•

.ץעיימובוטהחיששיאובםיאורםידליה•

.ביבחוםיענרומוהשוחלעב•

–עיצהלטנרטניאלשיש )ויניעב(םייטקרפהוםיבוטהםירבדהמהנהנוילטיגידדואמאוהורודינבלתיסחי•
.םלועהמתונוכמיסדנהמלשםימורופבןכדעתמ ,תידרפסדמול ,ןוזמאבםיילטיגידםירפסארוק

.הגוילשתופלחתמתונפואבודופרפוסבןימאמאל .אירבםייחחרואלערומשללדתשמ•



םישמתשמהםעםיסחיהתכרעמ

ביבחעוצקמלעבומכ–הכרתיעוצקמםיסחיתכרעמ•
הרוצבתאזםישוע .םכלץעיילוםכלעיצהלידכןאכועדיהילעב ,םייעוצקמונחנא .תירטמיסהניאםיסחיתכרעמה
.היכרריהלשהשוחתאלל ,הביבחוהכר

ןומאלעתססובמ–ךוראחווטלםיסחיתכרעמ•
הפתויהלךישמנוהנש85רבכןאכונחנא .ץוצתשהרצלכלםכתאונחנא .ונתאמםתינקשירחאםימלענאלונחנא
.םינוקהםעםיסחיהתכרעמהםגךכוםיכוראםיקחרמלאיההטחסמה .תורודהברהדוע



 ?תעמשנונלשהפשהךיא

.תיבהקשמלשטירפאיההטחסמה .החפשמלאהחפשמכ .םיברבהיינפ–״םתא״לא״ונחנא״בםירבדמ•

.םוחתב עקר לעב אל אוה ארוקהש החנה תדוקנמ םיאצוי .םיטרפ םיריסחמ אל ,תיביטמרופניא הפש•

.םילפלפתמםי׳צנאפ אלל .תומיוסמ תודוקנב אבש ביבחו ןותמ רומוה םע ךא ,השביו תיניצר אל•

.הטמו Y-הרודלשגנלסאלל ,תויזעולםילימאלל.םוי-םויב םירבדמש ומכ ,תיסאלק תירבע•



?םירבדמ ונחנא ךיא

 תשדחתה !!וווהההוי״
 הווש יכה הטחסמב

״שיש
 הלבקתה םכתנמזה״

״החלצהב

 ,ירוס !טיא דלוה״
 והשמ לבא

״ונל ששקפתה

 לבא ,םירעטצמ״
 היעב עגרכ שי

 רבכ ,רתאב
״הז תא םירדסמ

 םיענ ךכ-לכ אל הז״
 .הקיר הלגע תוארל

 םיטבלתמ םתאש ןמזב
 שישה לעש םיזופתה

 תא םהמ ואיצותש םיכחמ
״ץימה

 .הקיר םכלש הלגעה״
 אלמל םילוכי םתא
״וישכע רבכ התוא

יביטמרופניא

יסאלק

יטסירומוה



?הארנ הזס׳לכתב ךיא זא



טירפת

ירחא

ינפל

רבדנ ואובהטחסמה לעונלש רופיסהתונחה

= העידיה ׳ה
ונומכ דוע ןיא ,תוידוחיי

 = ונלש
תויתחפשמ

 ,םיברב היינפ
 תירבע

תימוימוי



?הלאש םכל שי

אלמ םש

ליימיא תבותכ

)םיצור םא קר( ןופלט

רבודמ המב ןיבהל ונל ורזעיש םילימ המכ

?םכל רוזעל לכונ המב

 לע םיטרפ הברה םש שי ,הטחסמה לע דומעב םדוק ץיצהל םכל יאדכ(
)תעדל םישפחמ םתא ילואש ,ונלש םירצומה

החילש

רשק תריצי ספוט
ירחא ינפל

םכילא רוזחנו ונל ובתכ

םכל רוזעי ילואשתובושתו תולאש דומע ונל שי  עדימ םינתונ
םיטרפמ ,ץוחנ

 תירבע
 ,תרבודמ

םיברב היינפ

 המב םיטרפמ
רבודמ

ימשר אלו ישונא חסונ

ליימ תבותכ



השיכר רחאל העדוה

!המודאגרבנסקז תטחסמב םתשדחתה

.םכילא אצת הטחסמה טעמ דוע
.רשק םכתא רוצי תויוחילשה תרבח םעטמ חילש םיבורקה םימיב

 ,ונילא תונפל רשפא ןיינע לכב
 ןאכ ונחנא

info@zaksenberg.com

 םכל םיכחמ םינוכתמו תונויער ...עיגי חולשמהש דעו
ונלשםרגטסניאב

ירחא ינפל

 ,תוירחא לע הארמ
 יתחפשמ ןפואב ךא

םחו

 ,תוידוחיי
 הלועפל הענההקיסאלק

תויתרבחה תותשרב

 תועצמאב רושיא
רתוי םח רסמ

ידמ ימשרו ינכט•
רשק תריצי יטרפ רסח•
תפסונ הלועפל הענה הרסח•

mailto:info@zaksenberg.com


...הקירםייתנב הלגעה

?השיכרה ינפל עדימ םכל רסח
)םייחב םעפ לש היינק ,תאז לכב(

ונלש תונחל

 הטחסמה לע רבסהל

ירחא ינפל
ספא בצמ– תוינקה תלגע

 הענה
השיכרל

 תוכיא לע הארמ
רצומה

 אל- ספספתה והשמש הרקמל
עדימ םיריסחמ

)״הטחסמה לע״ ףדל הינפה(

 הרורב תרתוכ
תפקשמש
בצמה תא

ינכט•
אבה דעצה המ רורב אל•



תיבה דומעבםרגטסניאל רושיק

ינפל

הארשה תונש85
ונלשםרגטסניאב םכל םיכחמ תונויערו םינוכתמ

ירחא

.׳גטניו ,הקיסאלק לע הארמ
םרגטסניאב הכחמ המ ריבסמ



תונחה

ינפל

ירחא

,םיקלחה לכ םע השדחגרבנסקז תטחסמ
 ,םינש5-ל תוירחא
תיבה דע חולשמו

)מ״ס27.5 :קמוע ,מ״ס18.5 :בחור ,מ״ס53 :הבוג ,ג״ק9.7 :לקשמ- תודימ(הטחסמה

?ללוכ ריחמה המ

:)פיטלוט חתפנ(

ירחא  יחרכה עדימ טוריפ
השיכר תארקל

,וק רושייו היצמרופניא ןתמ
תוירחא םישיגדמ

השיכרה תארקל ץוחנ עדימ רסח•



ירחאהשיכר ינפל

החפשמ םשיטרפ םש

הרבחה םש

תבותכ

?םתינקש המ תא חלשנש וצרת ןאל

הלעמל תבותכל

תרחא תבותכל

)תינובשחה תא חלשנ םשל( ליימ יא תבותכ

)חולשמה לש בצמב םכתא ןכדעל לכונש ידכ( ןופלט

?ףיסוהל וצרתש והשמ

 םיכירצ ונחנאש ףסונ רבד לכ וא ,רשקתהל רשפא ןהב תועש ,תיבל הסינכ רפסמ לשמל
 הנמזהה לע תעדל

בויח יטרפ

ןופלט

ליימ תבותכ

?יהמ ,ןכ םא ?תרחא תבותכל חלשנש וצרת

_________ :ןכ

 טוריפה קוידו תבחרה
 ריאשהל ךירצש תומוקמב

םיטרפ ידמ ימשרו ינכט ספוט•
 לע ולקיש םיטרפ םירסח•

ספוטה יולימ
םיינכט םיטרפב ףדוע•

?תינובשחה ימ םש לע

**

*

*

*



האיגש תעדוה

ירחא

ינפל

: ונל רסח ןיידע
ריע
ליימ תבותכ
)ןאכ םתוא אורקל םילוכי םתא( ונלש שומישה יאנת לע םכלש רושיאה

 תרבודמ הפש
הרורבו

יחרכה עדימל הינפה
)קניל(

ינכט רוביד•
ףוסה דע רורב אל•



הלגעל הפסוה

תונחל הרזח תוינקה תלגעל

ירחא ינפל

יוויצ ילעפ אלל§
ירדגמ אל§
 לס םוקמב הלגע§

)ישומיש רתוי(

ךל ונפסוה


