
 עמש ילגעמ
הפש ןויפא



עמש ילגעמ תתומע

 םיבלשב העימש ידבכו םישרחל הנווכהו יוויל העיצמה התומע

.)תויוכז יוצימל עויסו םייתרבח םינודעומ :לשמל( םהייחב םינוש



:לע ססובמ הפשה ןויפא

üהתומעה תיל״כנמ םע ןויאר

üםינודעומל םושירל םימסח ץבוק

üםירוה ,העימש ידבכ ,םינמסמ םישרח( דעי להק םע תונויאר 

)םישרח םירוהל םידליו םישרח םידליל

üלש םימורופוקובסייפ תוצובקב עדימ– םישמתשמ רקחמ 

העימשה ידבכו םישרחה תליהק



הפשה ןויפא תורטמ

הפשה תועצמאב התומעה ירסמ תא ריבעהל§

רדגומ גתומכ עמש תא לדבל§
 תאז םע דחיו ,הלש )דואמ( בחרה דעיה להק ללכ לאתונפלחילצהל§

םילהקה יתת לש תוידוחייה לע רומשל

הלועפל ידועיי חיש תועצמאב הלועפל עינהל§



ןוזחה
 ולהני העימש ידבכו םישרח ,םיעמוש הב ,הליכמו תינויווש הרבח לארשיב רצייל

.בלושמ םייח חרוא

המישמהו
 דדומתהל םהל ורזעיש םהייחב םינוש םיבלשב העימש ידבכו םישרחל םילכ ןתמ

,םהיתויוכז תא תוצמלו תיתרבחו תישיא הניחבמ

.תעמושה הרבחה לומ השגנהו תועדומ קוזיחל ליבקמב תאזו



דעיה להק

 העימשה ידבכ ,םישרחה ללכ אוה םישמתשמה להק

:תוצובק יתתל חלופמ הז להק ,תאז םע דחי .םהב םיכמותהו

Øראותה דע ךרעב ,רגוב ליג דעו6 ליגמ( םינמסמ םישרח(

Øראותה דע ךרעב ,רגוב ליג דעו6 ליגמ( העימש ידבכו םינמסמ אל םישרח(

Øידלי ,םידליל םירוה :העימש ידבכו םישרח לש ןושארה לגעמה CODA

 איה םינמיסה תפשש םישרח = םינמסמ םישרח *
.םהלש םוי-םויה ייחב תיטננימודה הפשה

*



םירגתאו תוקוצמ

 תא שי תחא לכל ,תונוש תוצובק יתשב רבודמש ןוויכמ

 .הלש תוקוצמהו םיכרצה

:תונוש תומצועב יכ םא ,תואבה תוקוצמה תולוע םלוכ לצא

םוי-םויה ייחב תושיגנ רסוח§

תעמושה הרבחה לש הלבקו הלכה רסוח§

הביבסה לומ תרושקת תויונמוימב םיישק§

המיאתמ הסנרפ תאיצמב םיישק§



 אלש ,הרישע תיתוברת הצובקכ םהב וריכיש :םינמסמ םישרח•

םילבגומ לאכ םהילע ולכתסי

 חולצל ,הילפא אלל תעמושה הרבחל ךייתשהל :העימש ידבכ•

העירפמ תוקלה םהבש םירגתא

הליכמו השיגנ רתוי היהת תילארשיה הרבחהש :םלוכ לצא•

תווקתה

םימסחה
)העימש ידבכ לצא רקיעב( םישרחה תליהק םע םיהוזמ תויהל ןוצר רסוח– תוהז§

 םישרח תליהקל ךייתשהל תלוכי הנשי םגו ,םויכ שיגנ תוילאיצוס תויוכז לע עדימה§

קחשנ עמש לש ןורתיה ןכלו– תילאוטריו

ףוסה דע הרורב אל הלש היישעהו התומעה תרטמ§

ךרוצל תועדומ רסוח§



תוישיאה

תומואתל תינדיחי םא ,45 תב§

םירתא םודיקל יאמצע קסע תלעב§

תנמסמ תשרח התוחא§

םלועב יוניש רצייל תפאוש ,תיטסיביטקא ,הביבס תוכיא ינוגראב הליעפ– קדצ תמחולו ךרד תצרופ§

תוטלוב תונוכת
החיש תשא ,תישונאו המח§

ריקב שאר םע אל ,תיתריצי ,תימזי§

רתויב בוטה דצה לע רבד לכ השוע ,הרטמל המידק תטעוש§

המצע לע תמחרמ אל איה השקשכ םג ,רבד לכב בוטה תא האורו תיבויח§

 ?אל איה המ

הרוצ םושב הלעמלמ םישנא לע תלכתסמ אל ,תאשנתמ אל§

לעופ םלועה ךיא תעדוי ,המימת אל§

?תוישיאב שמתשנ ךיא

- והשמ דיגהל קוידב ךיא וא ,תרחא וא וז הלימ רוחבל םא םיטבלתמ ונחנא םא

.הז תא תרמוא התייה ונלש תוישיאה ךיא ןיימדנו ןאכל רוזחנ



?תעמשנ ונלש הפשה ךיא
?ןכ איה המ

üםירמוא אלש המ םיבתוכ אל ,םוי םויב ןהב םישמתשמש םילימב שומיש .תרבודמ הפש.

:תואמגוד

ליבשב ,ידכ > ךרוצל ,תנמ לע•

רשפא > ןתינ•

תוחנה תתל תוביוחמ אל > תוחנה ןתמב תוביוחמ ןניא•

היינפה ךרד > היינפה ןפוא•

üםידקוממ םירסמ םע תיעוצקמ הפש. 

üךרוצה תעב תורתוכב שומיש ,הקספב תורוש5-מ רתוי אל .תואקספל הקולח.

üהחפשמ ,תיב הז עמש .הליהק ,הצובק םה םישמתשמה .םיבר לא םיברב היינפ.



?תעמשנ ונלש הפשה ךיא

?אל איה המ

.יחרכה אל עדימ םינתונ אל .תויתרזח אלל ,תלברוסמ אל§

.הליבסה םתרוצב םילעפמ ענמיהל ,תבנועמו תימשר אל§

 ,״תוגירח״ ,״תוכנ״ ,״םוקיש״ ומכ םילימב שומישמ ענמיהל .תימיטפוא אלא ,תנברקתמ אל§

.״תולבגומ״

 ןהב םישמתשמ םאו .״לופיט״ , ״הכימת״ ,״עויס״ ומכ םילימב שומיש תיחפהל .תספרתמו תינשגר אל§

.טפשמב תחא קר זא–

.ינעגופכ שרפתי אלש ידכ ,דחוימ רומוה אלל .תיניצ אל§



התומדל םיווק– עמש תתומע

 ונל וריאשת רשק תריציל״
 תדבועהו ליימב העדוה
 רוזחת ונלש תילאיצוסה

״םדקהב םכילא

 בושחש םירבד״
״תעדל

״תורעהו םיגייס״

 םגרתל רשפא יא ןיידע״
 לגוגב םינמיסה תפש תא

 תוחפל זא ,טיילסנרט
 רתוי ונל ויהיש
״םינמגרותמ

 יוניש תושעל ידכ ״
 דוע םיכירצ ונחנא
 ירזעו םינמגרותמ

״השגנה

 אוה שרח םדא ״
 דרפנ יתלב קלח
״הקוסעתה לגעממ

 םיבר םילושכמו םימסחב םילקתנ םישרח״
״הדובעה קושב תובלתשהב

תיתיצמת
–ונתיא ורבד״

info@shema.org.il״

תיבויח

השיגנו תישונא

תיניצר



תויתליהק תוריהב

הוואג תויעוצקמ

החימצו יוניש

עמש לש םיכרעה5



)םישמתשמה םע רבדנ המ לע( ןכות§
)םישמתשמה םע רבדנ ךיא( יפוא§

?םירידגמ םיכרעה המ

?םיעמשנ םה ךיאו םיעבונ םיכרעה הממ



?עודמ
המצעב תנבומ תויהל אל ףאו םייתרושקת םירסמ ףוסה דע ןיבהל אל םוי-םויב הליגרש הייסולכוא§

הלש תולועפהו עמש לש םיתורישה םירורב םלוכל אל§

תוריש לכ דעונ ימל יבגל רדס רוציל§

1
תוריהב

?ךיא
תורתוכ / םיטלובב שמתשהל רשפא ךרוצה הרקמב ,תורצק תואקספ :סמועמ ענמיהל§

 רותפכ > ךורא רואית > תורישה תא תצמתמש טפשמ > תורישה םש :תוריש לכ לע טוריפב§

תורישל יטנוולרש

תתל ףסונ עדימ ןיא םא ביחרהל אל ,תונוש םילימב םירבד םתוא לע רוזחל אל§

הטושפו תימוימוי הפשב בותכל§

ןיבהל לכוי היתורטמו התומעה תא ריכמ אלש ימ םגש הרוצב בותכל§



השיגנ האופרל תינכתה

.העימש ידבכו םישרחל לארשיב תיאופרה תכרעמהתשגנה

?תינכתב המ

 ידכ תואפרמבו םילוחה יתבב םייאופרה םיתווצה תנכה•
 העימש ידבכו םישרחב יאופרה לופיטה תא ריבעהל ולכויש
 .עדי ירעפ אללו תנבומ הרוצב

 תעדל ולכויש ידכ םינמגרותמו םישרח רובע הכרדה םג היהת•
.)קוחרמ םוגרת ,לשמל( םהל תועיגמש תויאופרה תויוכזה לע

 תואירבה דרשמ םע ףותישב ימואל חוטיב םעטמ תלעופ תינכתה
.החוורה דרשמו

ירחאינפל

 תוצמתו רוציק
תואקספה

 שומיש
תורתוכב
םיטלובבו

 .תרבודמ הפש
 לש תונרקה״ םוקמב

 חוטיבל דסומה
 חוטיב = ״ימואל

 ימואל

תוסומעו תוכורא תואקספ§
ידמ ימשר חסונ§



תעדל בושחש םירבד

 המרב איה םהלש הקזחה ןזואהש םידליל תדעוימ הבצקה•
םילביצד40 תוחפל לש

 הנושארה הנחבאהמ לחה :הבצקה לש םולשתה תפוקת•
םישדוח השולשו18 ליג דעו

 ןפואב הבצקה תא לבקל רשפא וב ילמיסקמה ןמזה•
העיבתה תשגה ירחא םישדוח12 :יביטקאורטר

 תיאכז– הבצקל יאכזש דחא דלימ רתוי שי הבש החפשמ•
דלי לכ לע םולשת50% לש תפסותל

 הטלחהה לע עיפשמ אל החפשמה לש הסנכהה הבוג•
הבצקל

 לומ רערעל רשפא דימת ,תילילש הבושת םתלביקו הדימב•
.)ספוטה תדרוהל( ימואל חוטיב

ירחאינפל

תרבודמ הפש

 לוטיב
תויתרזחה

 תכיפה
 םיטפשמה
 םירורבל

רתוי

 תכיפה
 טפשמה
יבויחל

ידמ ימשר חסונ§
םירורב אל םיטפשמ§
םיטפשמבתויתרזח§
ילילשה דצה לע םינעשנש םיחסונ§

 טפשמה תכיפה
יבויחל ספוטל רישי רושיק



2
תויתליהק

?עודמ
לארשיב העימשה ידבכו םישרחה לש תיבה תויהל§

תושדח תוליהק תונבלו תמייקה הליהקה תא קזחל§

עמש לש םיתורישהמ רתוי ךורצל הליבומ תויתליהק תשוחת§

השגנהלו תילארשיה הרבחב יונישל ליבויש .חוכ = הקזח הליהק§

?ךיא
 הצובקה לש חוכה קוזיח ,״ונחנא״ב היינפ§

וזככ התוא רידגהל ילב תויתליהקה לע שגד– םינכתבו םירסמב§
הליהקכס׳לכתב םישוע המ ,תיתליהקה תלעותה תא ףקשל§



םייתרבח םינודעומ
 ידבכו םישרחל שגפמ םוקמ אוה עמשב יתרבחה ןודעומה
 ,לושיב גוח ,המרד יגוח( תויוליעפו םינווגמ םיגוח קפסמש העימש
 התואב םידלי םע עובש לכ םייקתמ שגפמה .)דועו תומזי תואנדס
 .םירוגמה רוזא ותואבו ליגה תצובק

 קזחמש המ ,םיפתתשמה ןיב םייתרבח םירשק םירצונ ןודעומב
.ונלש הליהקה תא

ירחאינפל

 תלעותה ףוקיש
 .תיתליהקה

– וא
ס׳לכתב המ

םישוע

 לש חסונה יוניש
.״םיוושה תצובק״

 ילב תויתליהק
וזככ התוא רידגהל

 םינודעומב םישוע המ רורב אל§
םייתרבחה

 םיימינפ םייוטיבב שומיש§
)״םיוושה תצובק״ לשמל(

 תודירומ םילימב שומיש§
)״תימצע תוהז חתפל״ לשמל(



3
תויעוצקמ

?עודמ
םתוא רותפל דציכו ולש םיישקה ,דעיה להק לש תויוכזל עדיה רוקמ איהעמש§

חרופו חתפתמ דעיה להק עמש לש תיעוצקמה הרזעה תוכזב§

?ךיא
 שמתשהלו עדימה לכ תא טרפל ,)תוילאיצוס תויוכז לש לשמל( םיינכט םיקלח לע רבודמשכ§

שגר תועבהב תוחפו םייעוצקמ םיחנומב

רוחס רוחס תכלל ךירצ אל ,יעוצקמ עדי שישכ .םילברוסמ םיטפשמ ילב§



םיילאיצוס םיתוריש

?עמש העיצמ םיילאיצוס םיתוריש וליא

 .םהיתוחפשמו העימש ידבכ ,םישרח רובע יווילו ץועיי יתוריש•
.היתוכלשהו העימשב הדיריה םע תודדומתהב עייסל ידכ

 חוטיב( הלשממ ידרשמ לומ תוילאיצוסה תויוכזה תולהנתה•
)דועו החוורה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ימואל

?הפמ םימדקתמ ךיא

 רוצית ונלש תילאיצוסה תדבועה הנידעו ,היינפ ונל וריאשת
.רשק םכתא

ירחאינפל

.םיטלובל הקולח
 ,תצמותמ

 אלו יביטמרופניא
לברוסמ

 םייעוצקמ םיחנומ
תימוימוי הפש דצל

 תפלחה :לשמל
 ,״תועצמאב״ םילימה

 ״ןתינ״ו ״יוצימ״
 הפשב םילימב

תרבודמ

תורתוכב שומיש

תוסומעו תוכורא תואקספ§
ידמ ימשר חסונ§

הנידע םע ורבד

,הלועפל העינמו תנווכמ תרתוכ
ךילהת לש תויכשמה לע הארמ



4
הוואג

?עודמ
 םייתוברת םינממס תלעב איה )םינמסמה םישרחה תוברל( לארשיב םישרחה תליהק§

םיידוחייו םיקהבומ

ישוק םע העיגמש תוידוחייכ אלא ,הלבגמכ וא תוכנכ העימשה תוקל תא ספות אל דעיה להק§

התושיגנ רסוחמו הביבסה תורובמ עבונ ישוקה§

?ךיא
 ,״ישוק״,״הרזע״ ומכ( תולבגומו תוקקזנ לש ןכותה םלועמ םיחנומב שומיש תיחפהל§

)״םוקיש״ ,״לבגומ״ ,״גירח״

 רסוח״ ,״רגתא״ ומכ( טקרוקילקיטילופו ןידע חוסינ לע רומשל– תורדגהב רבודמשכ§

)״מ קלח״ ,״שומימ״ ,״תושיגנ

תוקזחמו תויבויח םילימב שומיש§



ירחאינפל

 העימש ידבכו םישרחל תיקסע הליהק
םייאמצע

.הקוסעתה לגעממ קלח אוה העימש דבכ וא שרח םדא

 םיתיעל םיצלאנ העימש ידבכו םישרח רשא םיידוחיי םירגתא םנשי
 ,םרובע שגנומ וניאש ידומיל דסומ– הקוסעתה קושב םמע דדומתהל
.דועו םהיכרצל תעדומ הניאש הדובע תביבסב תובלתשה

 בצמה ,יאמצע קסע ילעב םהש העימש ידבכו םישרחב רבודמ רשאכ
 םישרח ,קסעקוזחת לש הליגרה תודדומתהל ףסונב .רגתאמ רתוי ףא
 רסוח לשב רתוי םישקתמ םמצע תא אוצמל םייושע העימש ידבכו
.םיקפסו תוחוקל לש תועדומ רסוחו הביבסה לש התושיגנ

תואקספל הקולח

 םירסמ
 םייבויח

םיקזחמו

 לש םילימב שומישה תתחפה
.תולבגומו ישוק

 םימסח״ םוקמב :לשמל
.״םירגתא״ בותכנ ,״םילושכמו

הסומעו הכורא הקספ§
 ןודעומ״ :לשמל( םיימינפ םירסמ יפד ךותמ םייוטיב§

)״םיוושהח״וכ
 להק יכ בותכהמ עמתשמ :לשמל( םיילילש םירסמ§

)הדובעה קושב בלתשהל לגוסמ וניא דעיה
 תולבגמו ישוק לש ןכותה םלועמ םילימב שומיש§

)״םילושכמ״ ,״םימסח״(



ירחאינפל

 שי רשא םידלי םג םיללכנ וז הרדגהב ,הסנכה סמ יפל
 .תויאופר תוביס לשב יתוחתפתה בוכיע םהל
 בוכיע םיווח רשא העימש ידבכו םישרח םידלי ,ןכל
 םהו )םליג ינב ראשל האוושהב( תיתפשה תוחתפתהב
 תודוקנ תלבקל םיאכז– תדחוימ תידומיל תרגסמל םיקוקז
.יוכיז

ילקיטילופו ןדועמ חוסינ
 הלימה תטמשה .טקרוק

.״רוגיפ״

 ילקיטילופ אלו ימשר חסונ§
)״רוגיפ״ הלימה( טקרוק



5
 יוניש

החימצו

?עודמ
 תויונמוימ תלבק ,תוכייש( תיתרבחו  )ימצעה ןוחטיבה קוזיח( תישיא– חתפתמו חמוצ דעיה להק•

)תרושקת

 תילארשיה הרבחב יתבשחמ יוניש היהי ,תועדומה תאלעהו השגנהה תוכזב•

 קושו דומילה תודסומ ,ךוניחה תכרעמב תונתשמה תושירדל םאתהב םינתשמ עמש לש םירצומה•

הדובעה

?ךיא
יתביבסה יונישהו תישיאה תוחתפתהה תא שיגדהל ,םיתורישה ךרד החימצ לשףצר רוציל•

ורקי תמאבש םירבד אלא ,תויפרומא תורטמ אלל ,םיידיתע םיחנומב שמתשהל•



ירחאינפל

קלח תויהל ואוב

.העימש ידבכ800,000-ו םישרח7,000-כ םויכ םייח לארשיב

 רוצינו ,לארשיב העימשה ידבכו םישרחה תליהק תא קזחנ דחיב
.תויונמדזהב האלמו הליכמ ,השיגנ הרבח ונלו םהל

 השגנה ירזע ,םינמגרותמ דוע םיכירצ ונחנא יוניש תושעל ידכ
 .דועו תועייס ,םיגולונכט

?קלח תחקל םיצור

עמש ילגעמב תובדנתהלתיפסכ המורתל

יוניש לש רסמ ,דיתעב רוביד

 לע רבסה
 החימצה
 היהתש
 תובקעב
המורתה

 לש השגרה
תוברועמ

 הענה ,םירותפכ תפסוה
הלועפל יוניש לש הריוואו תויכשמה לש השוחת אלל§

ידמ שבי חסונ§
תוברועמ תשוחת אלל§
הלועפל הענה אלל§



 תואמגוד
תופסונ

ינפל

ירחא

ןוילע טירפת

תומורתםיפתושתויוכז יוצימםיתוריש

 ,״ונלש״ב שומיש
תויתליהקמ קלחכ

ידמ ינכטו ימשר חסונ§
םוחו תויתליהק רדשמ אל§

 תכיפהו רוציק
רתוי לילקל גשומה

 לש השוחת
החימצ

 היינפ ,תוברועמ
 הענה ,הרישי

הלועפל



 תואמגוד
תופסונ

ירחאינפל

המורת ספוט

)המורתה לע הלבק איצוהל ליבשב( םיכירצ ונחנאש םיטרפ

יטרפ םש

החפשמ םש

ןופלט

ליימ תבותכ

הריד רפסמ ,תיב רפסמ ,בוחרתבותכ

דוקימ

תויתרזח§
םירורב אל םימיוסמ תודש§
שבי חסונ§
םיטרפ תתל עודמ רורב אל§

 עודמ רבסה
םיטרפ םיחקול

 ירמוש תדרוה
םוקמ

 הפיא טוריפ
ץוחנש


