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 הנחמ תריחב
 .לודגל ןמז .דבל ןמז .תיתרבחו תישיא החימצל ןמז אוה הנחמ

 וא דליל םיאתמ הזש אדוול ידכ קימעמ רקחמ שרדנ ,)םכדלי םע :יוצרו( םכדליל ץיק הנחמ רוחבל ידכ
 ףא ,ופתתשה םמצע םה הב תודליה תייווחל רתוי המודה הנחמל דלי חולשל ורחביש םירוה ויהי .הדליל
 םהש רבח ללגב הנחמ רוחבל ופידעי םידלי םיתיעל .םהלשמ םינוש תויהל םייושע םהידלי יכרצש יפ לע
  .םתאנה תא חיטבי אלו םהיכרצ לע הנעי חרכהב אל הנחמהש תורמל ,ךלוהש םיעדוי

 המכ םכל קפסי הז רמאמ םלוא ,םכדליל רתויב םיאתמה הנחמה תא אוצמל הלק תחא ךרד ןיא םנמא
  .וז הבושח הטלחה תלבקל סיסב תויחנה

 

 ?םיצור םכדליו םתא המ
 תבשל איה ליחתהל הבוט ךרד .דחאכ םידליהו םירוהה לש םהיכרצ לע תונעל ךירצ ץיקה הנחמ
 :תואבה תולאשה לע תונעלו החפשמכ

  ?הנחמהמ חיוורהל םיצור יכה םידליהו םתא המ )1
 שוגפל ,רתוי יאמצע תויהל ,רתוי הובג ימצע ןוחטיב חתפל ,תושדח תויונמוימ דומלל ,לשמל(
 .)'וכו םישדח םירבח

 ?תוסנתהל םיצור םידליה ןיינע ימוחת ולאב )2
 ?ןובשחב תחקל שיש םייתרבח וא םייביטינגוק ,םייזיפ םירגתא וא תולבגמ שי םאה )3
  ?תיברמ תלעותה תא וקיפי םידליה הביבס לש גוס הזיאמ )4

 תולועפ שי םאה ,הנחמב םיפתתשמל שי הריחב המכ ,הנבומ ז"ול לעב הנחמה המכ דע ,לשמל(
 )'וכו ןכותה המו םיפתתשמה ימ ,דוחל וא דחי םירדגמה ינשל

 הנטייק וז ול םיאתמש המש בלשב ןיידע אוהש וא הניל םע הנחמ לש היווחל ןכומ דליה םאה )5
 ?תימוי

 ?)תיתחפשמ השפוח /הדובע( החפשמה לש ץיקב םינמזה תוחולל רתויב םיאתמ הנחמ גוס הזיא )6
 ?תיתועמשמ ץיק תייווחב עיקשהל הנכומ החפשמהש ביצקתה המ )7

 

 לשו םכלש ןוצרל םיאתתש הטלחהה תלבק תעב םייפיצפס םינייפאמ ןובשחב תחקל םג יאדכ ,ףסונב
 :ןוגכ ,םידליה

 הנחמה גוס -
 תועסה -
 תוחורא -
 הנחמה לדוג -
 םוקימ -



 תויוליעפו תוינכות -
 םיפסונ תונוצרו םיכרצ -

 

 הנחמה גוס

 ץוחמ .דחא רדגמל םיידועיי וא ,תונבו םינבל םיפתושמ תויהל םילוכי )Summer Camps( הניל םע תונחמ
 תונחמ .)�� ןאכ הרוקש המב םידקמתמ ונחנא לבא( תוחפשמל תונחמ םג םנשיש םיעדוי ונא לארשיל
 עובש ןיב עונל לוכי רוזחמ לכ .ברעבו םויה ךלהמב תויוליעפו םירוגמ תללוכה תינכת םיקפסמ הניל םע
  .תועובש רפסמל דחא

 ,טרופס תויוליעפ :ןוגכ ,תונוצרו ןיינע ימוחת ןווגמב יפיצפס ךרוצ לע םינוע "תוחמתה" םהב שיש תונחמ
 רתוי םייללכ םהש תונחמ שי תמועל .תויסולכוא ןיב בוליש תוצובק וא ,עדמ ,םילויט ,תוימדקא תוינכות
 .)לארשי יבחרב עסמ ומכ( רחא ןכות תולעב תויוליעפ וא ,יגוח ,הנתשמ םינכת ןווגממ תונהל ןתינ םהבו

 

 תולע
 .הנחמה תויולעל רשקהב החפשמה לש תילכלכה תלוכיה תא לכשומ ןפואב ךירעהל םכילע ,םירוהכ
 ידכ םלשל וכרטצת המכ :הז רשקהב םכל עייסל ידכ םיאבה םיביכרמה תא בשחל וצרתש ןכתיי ,תישאר
 וז ?...וקלח וא ץיקה לכ תיבב וראשיי םידליהו הדימב ,המודכו םידליב לופיטל גואדל ,רדבל ,ליכאהל
 .הנחמל ואציי אל םהו הרקמב תיביטנרטלאה תולעה השעמל

 רוזחמ ,תוסיבכ ,תירוביצ הרובחת וא תועסה ןוגכ ,םושירה ימדל רבעמ תופסונ תויולע הנכתת ,תינש
  .לכה ררבל בושח .דועו המשרה ימד ,ףסונ

 ןומימ ול שי םאה ?אל וא חוור תורטמל הנחמ והז םאה - עציהל םאתהב תונתשמ הנחמ לכ לש תויולעה
 תיכוניחה תינכותה תוכיא המו םוקימה והמ ?תועצומה תויוליעפה ןהמ ?ףסונ יטרפ וא יתלשממ רוקממ
  .םכמצעל תושרהל ולכות המ תוארלו לואשל ,לוקשל ןמזה תא וחק ?םינקתמהו

 

 תועסה
 ףוסיאה םיתיעל .)הרזחבו הנחמה לא( רוזחמ לכ ףוסבו תליחתב תועסה םיקפסמ תונחמה תיברמ
 ,המשרהה ימדב הלולכ תועסהה תולע תונחמהמ קלחב .הבורקה ריעב תיזכרמ ףוסיא תדוקנב עצבתי
 ןפואב םכדלי תא ףוסאלו איבהל תורשפא םג םכל שי ללכ ךרדב .ףסונ תועסה םולשת ןכתיי םירחאבו

 .ךכב ורחבת םא ומצע הנחמל יאמצע

 

 תוחורא
 .תוחוראה ןיב ןטק והשמ םישנשנמ םג םיתיעלו ,םויב תוחורא שולש םילכוא םידליה



 לש יפוא ילעב םידדונ תונחמב .םילויטב טעמל ,גנירטייק י"ע תוזורא וא לכואה רדחב תושגומ תוחוראה
 .הנוש אוה ןוזמה תליכאו תנכה יפוא – חטש תונחמב וא ,ילגר עסמ

 ,םייגרלא םידליל םג תויורשפא שי כ"רדבו תרדוהמ תורשכב םיתיעל ,רשכ אוה לכואה תונחמה תיברמב
 םתאש הנחמה לומ םיקייודמה םיטרפה תא ררבל דימת בושח םלוא – דועו םיינטולג ,םיינועבט ,םינוחמצ
 .ןוחבל םיצור

 

 לדוג
 חפטל םייושע רתוי םינטק תונחמ .500 -מ רתויל דעו םיכינח 100 -מ תוחפמ ,םלדוגב םינתשמ תונחמ
 םיכרצ לע תוריהמב תונעל ןתינו בטיה הז תא הז םיריכמ תווצהו םיכינחה הב תיתחפשמו תדחוימ הביבס
 התוא תא קינעהל םירשפאמ ךכבו רתוי תונטק תוצובקב םינגרואמ ללכ ךרדב םילודג תונחמ .םיישיא
 ןיבל לדוגה ןיב רשק היהי אלו טעמכש בוט הנחמב הפיאשה .רתוי םינטקה תונחמב תעצומה בל תמושת
  .הנחמב היווחה תוכיא

 

 םוקימ
 לוקשל יואר ,בורק לכה הב הנטקה לארשיב .תיבהמ קחרמ יפל הנחמה שופיח תא םיליבגמ םיבר םירוה
 .תושיגנו תויוליעפ ,תואירב ,תוחיטב ,הביבס ,םיפתתשמ ,ןכות ןוגכ ,תוחפ אל םיבושח םיאשונ

 תויהל הכירצ אל קחרמלש ירה ,הבוט היווח לבקי םכדלי םאו ,לארשי יבחר לכב םיניוצמ תונחמ םנשי
 ןיינעה ימוחת ,תונוצרה ךמס לע ןוכנה הנחמה תריחב – רתוי בושח המ ,רבד לש ופוסב .הבר העפשה
 ??תיבל בורק הנחמהש העידיב תוחונה וא ,ךדלי לש םיכרצהו

 

 תויוליעפו תוינכות
 דועב ,תחא תוליעפב תוחמתהל םייושע תונחמהמ קלח !תוינכות לש ןווגמ דאמ עציה שי ץיק תונחמב
 תווצ םע תחא תוליעפל בורל שדקומ ןמזה םהב תונחמ .תוינכות לש בחר ןווגמ םיעיצמ םירחאש
 ,תולמעתה ,םיסוס לע הביכר ,טרופס ,תויונמוא לשמל( "םיחמתמ תונחמ" םיארקנ ,םיידועיי םינקתמו

 םיקפסמה םיפסונ תויוליעפו םינקתמ םנשי וללה תונחמל ללכ ךרדב .)עבטב םילויט ,םוליצ ,םיבשחמ
 םבור .רתוי ןווגמ עציה ילעב תויהל םיטונ "םייסאלק" תונחמ .ןטק ןונימב םלוא ,תופסונ תויווח םיכינחל
 ,תיתצובק וא תישיא תיביטרופס תוליעפ ןיב הענש תוסנתה תוקפסמה תונווגמ תוינכות םיקפסמ
 םיקפסמ םג םיבר תונחמ .עבטב תויוליעפ וא תיתרבח תוליעפ ,תיגוח תוליעפ ,םימ תויוליעפ ,תויונמוא
 ןכותב הטילשה תא םהל תתלו דחוימב ןהמ םינהנ םהש תויוליעפב דקמתהל ידכ הריחב ישגפמ םיכינחל
 .םבילל בורקה

 

 :לואשל יאדכש תולאש

 ?םהב םינמוימ אל םהש םירבד וא םישדח םירבדב תוסנתהל םיכינחה תא דדועי הנחמה םאה .1



 ?תויתורחת אל תמועל תויתורחת תוינכות יבגל הנחמב םלועה תסיפת המ .2
 ?הבוח רדגב ןה תויוליעפ ולא .3
 ?תוליעפ לכב הכרדה תנתינ םאה .4
 ?םידליה רובע הריחב תויורשפא שי םאה ?תנבומ תינכותה המכ דע .5
 ?תנווגמ תוסנתה ןיינועמ וא םויה בור ךרואל תחא תוליעפב תודקמתהב ןיינעתמ םכדלי םאה .6

 

 :תוצופנ הנחמ תויוליעפל תואמגוד .םכדליל שיש ןיינעה ימוחתו תופדעההמ המכ רידגהלו תופמל יאדכ

 .םיינחמ ,ףערודכ ,יבזירפ ,יקוה ,לסרודכ ,לגרודכ :יתצובק טרופס -
 ,םיסוס לע הביכר ,םיינפוא לע הביכר ,תוקבאיה ,המיחל תויונמוא ,תולמעתה ,:ישיא טרופס -

 ...דועו גיד ,תשקו ץח ,תויליגלג ,סינט
 .תוישרפמ ,השילג ,םימ-רודכ ,היחש ,לוקרינש ,הלילצ ,םיקייק ,טייש :ימי טרופס -
 .םיילגר םילויט ,םילהוא ,הדש ילושיב ,סופיט ,תואנחמ ,םילבחו גנילפנס :ץוח תואקתפרהו םילויט -
 ,די תכאלמ ,תכתמ םע תודובע ,רוע םע תודובע ,תונטישכת ,םושיר ,רויצ :תיתריצי תונמוא -

 ...דועו הקימרק ,ואדיו םוליצ ,ץע תודובע ,תינועבצ תיכוכז ,לוסיפ ,םוליצ ,לושיב
 .חוצינ ,הניגנ ,הקיזומ ,הריש ,דוקיר ,םימסק ,ןורטאית ,המרד :המב תויונמוא -
 .הפועת ,וידר ,היגולואיכרא ,היגולוקא ,ללח ,הימונורטסא ,עבט ,היגולויב ,היגולואג :םיעדמ -
 .ידומיל רובגת ,תימדקא הרשעה ,תנקתמ הארוה ,תורז תופש :ךוניח -
 .DJ ,תויצקילפא ,תונכית ,םיבשחמ ,הקיטובור :היגולונכט -

 

 םידחוימ םיכרצ
 םיכרצל םימיאתמה תונחמ םנשי .םיפסונ םיכרצ םכדליל שי םא ןובשחב תחקל שיש םיבר םימרוג םנשי

 בושח .בוליש תינכת עיצהל םילגוסמ וא םירחא םיכרצ ןווגמל םימיאתמש םירחאו םייוסמ גוסמ םידחוימ
 הנומת תלבקל דע הנחמה תווצ תא תובר תולאש לואשל וא ,בולישב םיחמתמה םייפיצפס תונחמל תונפל
 .םכדליל םיאתמ הנחמה םאה הטלחה לבקל רשפאתש הריהב

 

 הנחמ לע הטלחה
 תונחמ לש המישר ורצ ,הנחמ תריחבל םכדלי לשו םכלש םינוירטירקה תא םתנייפאו םתיהיזשמ ,תעכ
   .רתאב ןאכ שופיחה קנילל סנכיהל םינמזומ םתא .םכלש תונוצרהו םיכרצה לע םינועש

 ופוסבש ידכ תונחמה ןיב תוושהל יאדכ ךיא :הלאשה הרתונ ,םיירשפא תונחמ תמישר םתרדגהש רחאל
 ?םכדלי רובע רתויב םיאתמהו בוטה תא ורחבת רבד לש

 

 

 



 םכדליל רתויב בוטה הנחמה תריחב
 יכהש תונחמה תא רוחבל ולכות ,םכדלי םע םינוטרסהו םינולעה ,הנחמ לכ לש רתאה לע ורבעתש רחאל
 םיטרפ םכל ונתי םה .םייטנוולרה תונחמה ילהנמ וא יזכר םע השיגפ וא החיש עובקלו םכתא םיניינעמ
 :ומכ תויפיצפס תולאש לואשל ולכותו םיפסונ

 ?הנחמה תא םילהנמ םה ןמז המכ ?תלהנמה וא להנמה לש עקרה המ -
 ?ולש ןויסינהו עקרה המו תווצה ימ -
 ?תיכוניחה תינכותה המ ?הנחמה לש ןויערהו םידעיה המ -
 ?הז הנחמב הבוט היווחמ ההובג תוריבסב הנהיי ךינח לש גוס הזיא -
 ?הנחמב שי תויוליעפו םינקתמ ולא -
 ?תינטרפ הריחבל םוקמ שיש וא הנבומ תיסחי אוה םאה ?םינמזה חול והמ -
 ?םיכינחל םיכירדמ ןיב יתומכה סחיה והמ -
 ?תווצל תנתינ הרשכה וזיא -
 ?הנשה םידמעומה ליפורפ המ -
 ?הנש ידמ הנחמל רזוח םיכינחהמ זוחא הזיא -
 ?תופסות ללוכ הנחמה לש תללוכה תולעה המ -
 ?םימייק תחלקמו םיתוריש ינקתמ ולאו הנילה ירדסה םהמ -
 תוהשה ןמזב וחיוורי םידליהש השדח תונמוימ הנשי םאה ?הייחש דומילל תינכת הנשי םאה -

 ?הנחמב םהלש
 ?םיכינחה לש םנוחטיב תא חיטבמ הנחמה דציכ -
 ?רבוע הנחמה יושיר הזיא -
 ?שגומ ןוזמ לש גוס הזיא -
 ?'וכו םידיינ םינופלטב שומיש ,םיליימ ,תיבהמ לכוא יבגל תוינידמה המ -
 ?הנחמב שי ןימז יאופר הנעממו תואירב יתווצ ולא -
 ?תורחא תוביסמ וא הלחמ רואל יופצהמ םדקומ אצוי ךינח םא יפסכ רזחה תוינידמ תמייק םאה -
 ?הנחמב ויהש תוחפשממ תוצלמה לבקל ןתינ םאה -
 ?םיביטימ אל ריוא גזמ יאנתב תינכותה המ -
 ?םיישיא םילדבהו םיכרצ לע הנוע הנחמה תינכת דציכ -

 תוגאד לכל םלוה הנעמו הבר בל תמושת ןתיי בוט הנחמ .תובר תולאש תליאש יבגל תוחונ יא ושיגרת לא
  .םירוהה

 לש ןיעה תיארמב קר אלו )תוחיטבה ,תווצה ,הליהקה ,תינכותה( הנחמה "חור" תא ןיבהלב ודקמתה
  .םינקתמהו דויצה

 תונבות םכל תתל הלוכי ולא תוחפשמ םע החיש .הנחמב היה םהידליש תוחפשממ תוצלמה ושקב
  .וילא ןהידלי תא תוחלושש תוחפשמהו הנחמה יפוא יבגל תויתועמשמ

  



 תוצופנ תולאש
 :תואבה תולאשה תא לואשל יאדכ ,הנחמ םישפחמשכ

 ?זוראל ילע המ ?הלעי אוה המכ ?רוחבל ילע הנחמ הזיאב ?הניל םע הנחמל ה/נכומ ילש ה/דליה םאה
 ?רוזחל וצרי םה םא הרקי המ ?תועצומה תויוליעפה ןהמ ?תווצל שי הרשכה וזיא ?תוחיטבה ילהנ םהמ

 תובושתו תולאש

 ?הניל םע הנחמל הנכומ יתדלי וא ןכומ ידלי םא עדא ךיא .1
 םילוכי תונחמו ,עבוק םרוג חרכהב וניא ומצעלשכ ליגה הניל םע הנחמב םג ,הליגר הנטייק ומכ
 קחרה ךדלי לש תויווחה תא ןובשחב תחקל בושח .)...ל"וחב רקיעב( 6 ליגמ וליפא ליחתהל
 לש תונכומה תא קודבל הבוט ךרד .ץיק הנחמב ףתתשהל ןיינע ללכב עיבה אוה םאהו תיבהמ
 ץוחמ עובש ףוסב והש וא רבח לש תיבב החלצהב ונשי רבכ אוה םאה םתוא לואשל איה םידליה
 ,הנחמה להנמ םע השיגפ תוללוכ םכדלי לש תונכומהו ןיינעה תא ןוחבל תופסונ םיכרד .תיבל
  .הנחמב יתחפשמ עובש ףוסב תופתתשה ,עיצמ הנחמה םא וא ,"חותפ םוי"ב תופתתשה

 ?הנחמ רחא שופיחב ליחתהל ילע יתמ .2
 ץיקב הנחמב רייסל ידכ ,הנחמל ךלי םדליש ינפל )!!( הנשכ רקחמב תוליחתמש תוחפשמ שי

 תריגסו החישו חספ רוזאב ששגל םיליחתמ םתיברמ .הנחמה םויק ידכ ךות תמא ןמזב ,םדוקה
 .ץיקה ינפל םיישדוח וא שדוחכ שחרתת הנחמ

 ?הנחמל םשריהל ילע יתמ .3
 םגו והשלכ בלשב המשרה םירגוס תונחמ .יאדכ זא םדקומ םושירל החנה םיעיצמ םיבר תונחמ
 דוע רוגסל יאדכ .תיבהמ קותינל תישפנ םיננוכתמו הרבח וא רבח סייגל םימעפל םיסנמ םידליה
  .ץיקה תשפוחל האיציה ינפל

 ?הניל םע תונחמ לש םינוש םיגוס שי םאה .4
 טרופס ,יתשבי טרופס :תוללוכה תויוליעפ לש בר ןווגמ םיעיצמ ,"םיליגר" הניל תונחמ •

 םינב רובע תויהל םילוכי הלא תונחמ .דועו המרד ,תואקתפרה ,הריציו תויונמוא ,ימי
  .םיבלושמ וא ,דבלב תונב ,דבלב

 ,טרופס תונחמ :לשמל ,םיוסמ םוחתב תודקוממ תויוליעפ םיעיצמ "םיחמתמ" תונחמ •
 .םילויט תונחמו םיימדקא תונחמ ,המבה תויונמוא תונחמ ,תויונמוא תונחמ

 םע םידליל תחלצומ הנחמ תייווח ןתמב םידקמתמ םידחוימ םיכרצ םע םידליל תונחמ •
 הלא תונחמ .רתוי ןטק םיכינח-תווצ סחיו תווצ לש הכימת רתוי םהל שי .םיפסונ םיכרצ
 .תילופיט הביבסב "יסאלק" הנחמ תייווח םיקפסמ

 .דועו םירחאו םידחוימ םיכרצ ,םייתדו םינוליח ,םיברעו םידוהי :םיבלשמ תונחמ •
 ?הנחמ תריחבב ןובשחב תחקל ילע םימרוג ולא .5

 םירשפאמ האלמ הריחב םע תונחמ .הנבומ הנחמ תמועל הריחבל תויוליעפ רחבמ •
 ,תאז תמועל .םהלש ןיינעה ימוחתל םאתהב ישיא ןפואב תויוליעפ רוחבל םיכינחל
 ,הצובק לכל תומיוסמ תויוליעפ לש שארמ ןנכותמ םינמז חול שי רתוי הנבומ הנחמל
 רפסמ ללכ ךרדב שי ,הנבומ הנחמ לש תרגסמב םג .ןתינה לככ ןזואמו ןווגמ ןפואב
 .עובשה ךלהמב הריחב תויורשפא

 .תועובש 3 ל עובש ןיב םיענש תוליעפ ירוזחמ םיעיצמ תונחמ – תוהשה ךשמ •



 תוחונ תמר םע דחי ,םכדלי רובע היוצרה הביבסה תא ןובשחב וחק – תיבהמ קחרמ •
  .םכרובע

 

 

 ונל ןוכנה הנחמה תאיצמ
 

 הנחמ תריחב
 ןושאר בלש
 :תוירשפא תובושת המכ הנה ?יתדלי וא ידליל הנחמ ת/שפחמ ינא עודמ

 םישדח םירבח וריכי םהש הצור ינא .א
 םישדח םירושיכ ודמלי םהש הצור ינא .ב
 םייח ירושיכ ודמלי םהש הצור ינא .ג
 תילכלכ וב דומעל לכואש ,תלפטמ וא רטיסיבייבל ףילחת שפחמ ינא .ד
 יידליב לפטי ךמסומ והשימש הצור ינא .ה
 וא בלשמ הנחמב – המיצעמו הליכמ היווח לבקי ,םידחוימ םיכרצ לעב אוהש ילש דלילש הצור ינא .ו

 םידחוימ םיכרצ םע םידליל םאתומש יפיצפס הנחמב

 'וכו

 דקמתהלו שופיחה תא םצמצל םילוכי םתא .םהלש םיכינחל וללה םיכרצל הנעמ ונתי תונחמה בור
 .ריחמו תוליעפ תינכת ,תוליעפ תועש ,םוקימ ,ז"ול לש םינוירטירקל םאתהב

 ברקב ושפחתש וא ,תוגלמ וא דוסבס תינכת םע הנחמ ושפחתש יאדכ ,'ד תורשפאב םתרחב לשמל םא
 ינומימ עויס םיעיצמה תונחמה בורש ןובשחב תחקל שי תאז םע .רתוי םילוז םהש ולאכ תונחמה תמישר
 םיכינח( יפיצפס להקל םיכייש םידסבוסמ תונחמ כ"רדבשו תולעהמ קלח לש םולשת םישקבמ ןיידע
 .)םייוסמ ס"יבב םידימלת וא ןוגרא וא העונתב

 הרשע רתויה לכל לש יסחי קלח םע תבלשמ תינכת ושפחתש םיצילממ ונא ,'ו תורשפאב םתרחב םא
 םידחוימה םיכרצה ילעב םיכינחה לכל םא םכל בושח םאה םג ולקשתו ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי םיזוחא
  .אל וא תמיוסמ הלבגמ שי

 

 ינש בלש
 ?םיצור ילש הדליה וא דליה גוס הזיאו ?ילש דליל הצור ינא תינכות לש גוס הזיא

 םירוהה תדמע ןיב בהזה ליבש תא אוצמלו םנוצרל דוגינב הנחמל תכלל םידליה תא "חירכהל" אל בושח
 .םידליה ןוצרל



 : ץיק הנחמ ינפ לע הנטייקל םושירל הפדעהל םילוקיש

 תיבהמ קחרה ךשוממ ןמז ךשמ תולבל ןיידע ןכומ אלש דלי •
 הניש תויעב םע דלי •
  ןורהצ / רפסה תיבל המודה הרגשל קוקזש דלי •
 התיבה תיזיפ הבריקל ןוצר •
 בורל רתוי הכומנ תולע •

 :הניל ללוכה Summer Camp תריחבל םילוקיש

 תואמצע ןוגכ ,רתוי םיבר םייח ירושיכ תשיכרל תונמדזה •
 תושדח תרושקת יכרדו תוליהק ,תוביבסל םיכינח תפישח •
 תונווגמ תויוליעפב הרישע תינכת •
 תיבהמ קחרה היווח •
 ראלולסו םיכסמ אלל היווח •
 תורגבתה •
 רתוי הכורא "תירוה הגופה" תפוקת •
 ץראה לכמ םישדח םירבח •

 

 ?עיצמ הנחמה תוינכות ולא

 םירושיכ םישכור םיכינחה וב הנחמ וא ,תנווגמ תויוליעפ תינכת םע "יסאלק" הנחמ םישפחמ םתא םאה
 יפל הנתשמה ןווגמ ןכות םע תונחמ םנשיו "םיאשונ" תונחמ םנשי ,ונייצ רבכש ומכ ?םייפיצפס תויונמוימו

 .הצובקה וא ךינחה תריחב

 

 ?הנחמב םהלש תויוליעפה תא םירחוב םיכינח דציכ

 ללכ ךרדב .םיכינחה ז"ול יבגל בוט גשומ םכל ןתיי ונלש רתאב "הנחמב יסופיט םוי" לש רואיתה תאירק
 ידכ הז עדימב שמתשהל ולכות .יקוויש ריילפב וא רתאב םכל גיצהל "אמגודל םוי" םג שי הנחמ לכל
 .הנחמל םכדלי תא ןיכהל

 שפחל וא ,ןושאר רוקממ ונממ עומשלו – הנחמב היה רבכש והשימ רתאל אוה רתויב בוטהש ןבומכ
 .תויתרבחה תותשרב תויווחו דועית

 

 ?הנחמה רחאלש םייחל םיכינחל קינעהל הצור הנחמה המ

 .הנחמה לש היווחהו ךוניחה תסיפתו םיכרעה לע רוא ךופשת וזה הלאשל הנחמה להנמ תבושת

 ?םיכינחה תמועל תווצה לש יתומכה סחיה המ



 םיכינחה רפסמ תא םג ררבל יאדכ .יללכ ןפואב םיכינחל תונימזהו בשקה ,חוקיפה תמר לע דיעמ הז סחי
 סחי ,)OCA ןוגרא( הקירמא ןופצב םיטרדנטסל םאתהב .ןותנ עגרב דחא ךירדמ תחגשהב םייוצמה
  .הלעמו 6 יאליגב םידליל 1:10 וא ,5 ליגל תחתמ םידליל 1:6 רתויה לכל תויהל ךירצ םיכינח:ךירדמ

 

 ?רבגומ ןוכיס תולעב תויוליעפ תארקל טקונ הנחמה תוחיטב יעצמא ולאב

 ,לשמל( םינוכיס תעינמל הנחמה לש םילוקוטורפהו תוחיטבה יללכ ,תווצה תרשכה יבגל לואשל בושח
  .)דבל םימל הסינכ רוסיא :לשמל( םיכינחה רובע םיללכ יבגל םג ומכ ,)םיכירדת ,םידקמ רויס ,דויצ תקידב

 .)האורבתו תונטייק יושירו םיקסע יושיר( יושירה יללכ לכ תחת לעופ הנחמהש אדוול שיש ןבומכ

 .ןימ תוריבע רדעיה רבדב הרהצה לארשי תרטשממ ואיצוה םיכירדמה יכ אדוול שי ףסונב

 

 ?םיכינחה תושרל םידמוע תואירב יתוריש ולא

 הנחמהש םיחוטב תויהל םכילע .הנחמו הנחמ לכב הנוילע תובישח תלעב תויהל הכירצ תואירבל הגאד
 םוריח ירקמל ןה תקפסמו הריהמ הבוגת החיטבמה הרורב תינכת ול שיש וא ,ומצע רתאב יוארכ רזבואמ
  .םיימוימוי םיבצמל ןהו

 םילוקוטורפו יאופר חוטיב ,םוקמ תבריקב תונימז וא הנחמב האפרמ ,יאופר תווצ לש ומויק אדוול שי
 .ב"ויכו יאופר עויסל םילהנו

 

 ?םיפסונ םיכרצ םע םיכינחו ,תונוירב ,התיבה עוגעג ןוגכ תונוש תועפות םע דדומתמ הנחמה דציכ

 םיכרצ יבגל רשכומ תויהל ךירצ תווצה .הלא תויגוסל םיעגונה םיבאשמו תוינידמ שי םיבר תונחמל
  .הליכמו תכמות הביבס תריציו ,םיכינח תוגהנתה לש םינוש םיבצמ לוהינ ,ליג-ימאתומ

 לע רוא ךופשל הרומא ךמסמה תליחתב ונייצש יפכ תולאשה תליאשו תווצה םע המידקמ קמוע תחיש
 ךותו אשונה תא ררבל בושח המידקמה החישב .םינוש םישיחרתל םיתווצה תונכומ לעו הנחמב תוינידמה
 .רשקה ישנא םע רשקב דומעל יאדכ – הנחמה ידכ

 

 ?תווצה רבע הרשכה וזיא

 ,חוויד ,תוידוס ,תויעב ןורתפ ,דליה תוחתפתה ,תוינכות ,תוגיהנמ יאשונב הכרדה םיקפסמ תונחמה לכ
 .תווצל הרשכהה גוס לע ףסונ עדימ תלבקל הנחמה להנמ םע רשק ורצ .םיכינחה תוחיטבו

 דרשמ לש תונטייק ילהנמ תרשכהב םיביוחמ "לארשי Summer Camps" תיירטמ תחת םילעופה תונחמה
 .הנחמה תחיתפ םרט תווצה לכל הרשכה םיימוי תוחפל ףסונבו ךוניחה

 

 ?ותרשכה המו הנחמה ת/להנמ לש עקרה המ



 החוטבו הקלח הרוצב הנחמה תא להנל ותלוכי לע ועיפשי הנחמה להנמ לש יפואהו ,הרשכהה ,ןויסינה
 הגאדל הנוילעה תוירחאב אשונה םדאה אוה הנחמה להנמ .םיכינחהו תווצה םע םימיענב להנתהלו
  .םיכינחל

 ת/להנמ בור יפ לע םלוא )ךוניחב ןויסינ ,יעוצקמ ןויסינ ,הלכשה( ביתכמ ךוניחה דרשמש םיללכ םנשי
 ת/להנמ לע עדימה לכ תא לבקל ןוכנו תונוש תוריזב יכוניחו ילוהינ ןויסינ לעב םדא תויהל ךירצ הנחמ
 .הב וא וב הבר הדימב יולת םויה רדס ןכש הנחמל םושירה םרט

 

 ?הנש לכ ךירדהל רזוחש הנחמב תווצה ףקיה המ

 םא .הנחמל תוריסמו ןוצר תועיבש לש ההובג המר לע דיעמ ,הנחמל רזוחש תווצ לש הובג רועיש
 .ותחלצהל םתוביוחמ לע םגו הנחמל םתבהא לע םג דיעמ הז – םמצעב םיכינח ויה םג םיכירדמה
 םג רושק תויהל לוכי הנש רחא הנש הובג הרזח רועיש .םיחמש תויהל םיכינחל םימרוג םיחמש םיכירדמ
 .תיעוצקמ תוחתפתהו תווצ תיינב תללוכה ,הבוט הרשכהל

 

 :םיקיתו םירוהו םיכינח רובע תולאש

 םתאש הנחמה יבגל םתעד תא עומשל ידכ הנחמב ויהש םיכינחו םירוה םע רבדל יאדכ ,םיבר םירקמב
 םכתא םידדועמ ונא .הנחמב ויהש תוחפשמ םע םכתא רשקל לכוי הנחמה להנמ ,ושקבת םא .םילקוש
 :תואבה תולאשה תא לואשל םכדלי תאו

 ?הנחמה תא תבהא .1
 ?םיכירדמה ויה ךיא .2
 ?הנחמב םתישע תויוליעפ יגוס הזיא .3
 ?םירחאה םידליה ויה ךיא .4
 ?םתנשי הפיא .5
 ?לכואה תא תבהא .6
 ?בורקה ץיקב הנחמל רוזחת םאה .7
 ?ועגעגת המלו םכל רוכז יכה המ .8
 ?םדוק םתישע אלש םתיווח וא םתדמל המ .9

 ,הנילה רודיס יבגל בוט םשור ןתיי םייניע הארמ םימעפ הברה .הנחמב רקבל רשפא םא םג לואשל בושח
  .הנחמב היווח יהמ רתוי בוט ןיבהל ולכות םכדליו םתא ךכו ,תווצה ,תוליעפה ירוזא

 

 

 

 

 ישילש בלש



 :תונורחא תולאש

 ?הנחמל םיעיגמ םיכינחה דציכ

 שיו תירוביצ הרובחתב תיאמצע עיגהל הפוצמ םיתיעל רתוי םירגוב םיכינחמ .העסה שי תונחמה תיברמל
 .םירוהה םע םיאבש ולאכ ןבומכ

 תומכו תוכיא ןכו ,תויולעה המ ,הדרוההו ףוסיאה תודוקנ ןכיה ןייצל וילע ,תועסה עיצמ הנחמה םא
 םע הנחמ לשמל םישפחמ םתא םא ,ביטימ הנעמ ןתית אל תיבל הבריק יפל קר הנחמ תריחב .החגשהה
 .םימיוסמ ןויסינו הרשכה םע תווצ וא תודחוימ תוינכות

 

 ?רוחבל יאדכ הנחמב רוזחמ הזיא

 תרזוח תינכותהו הזל הז םימוד יד םירוזחמה בור יפ לע .)םירוזחמ( םיבבס רפסמ םימייקמה תונחמ שי
 תוסנל יאדכ .החפשמ לכ לש םיצוליאהו םינמזה חולב היולתו תילאודיבידניא דאמ הריחבה ןכלו המצע לע
 רוזחממ תונוש תצק ליג תובכשל חותפ היהי םייוסמ רוזחמ םיתיעל( םיפתתשמה ליפורפ המ ררבל
 ,רשפאה לככ םדקומ םשריהל םיצילממ ונא .תיכוניחה תינכותב תונוש שי םאהו הנחמה לדוג המ ,)רחא
 .םיצור םתאש תמיוסמה תינכותבו ,םכל םימיאתמש םיכיראתב םכמוקמ תא חיטבהל ידכ

 

 ?הנחמה תולע יהמ

 וא יגולונכט הנחמ דעו יאלקח הנחמ ךרד ,ץראה לכב דדונ ילגר עסממ( ,תונחמה לש הנושה יפואה לשב
 םא( ₪ 0-מ עונל הלוכיו תולעה .הנחמל הנחממ הנתשמ הנחמה תולע ,)םיה תפש לע יביטרופס הנחמ
 דעו )ןוגראה לש תיתנש תוליעפמ קלחכ ץיק תוליעפל םיעיגמ ויכינחש הנחמ הזש וא תוגלמ וא דוסבס שי
  .הנחמה ךשמלו ןכותל םאתהב – םילקש םיפלא תרשעכ

 

 םידחוימ םיכרצ ילעב םיבלשמה תונחמ

 :הנחמה תווצל תולאש

  ?םידליה ךס ךותמ םידחוימ םיכרצ םע םידליה זוחא המ .1
 ?הנחמה ללכ לש תויוליעפב ףתתשי קר וא ,תמיוסמ הצובקמ קלח היהי ילש דליה םאה .2
 ?ידלי לש םיכרצל הנעי הנחמה דציכ .3
 ?ידלי םע תורישי דובעיש תווצל תנתינ הרשכה וזיא .4
 וא םישדח םיכינח שי רוזחמ לכל םאה ?הנחמה ךרואל תינכותל תינכת ןיב רבעמה להונמ דציכ .5

 ?ץיקה ךרואל םירוזחמ רפסמל םשריהל ןתינ אמש
 לעש וא הנחמה י"ע תונתינ ןה םאה ,תוילאוזיו תורוכזת ןוגכ םירזעל קוקז ילש דליה םא .6

 ?ןתוא קפסל החפשמה
 ?םירוהל תווצה ןיב תרושקתה תלהונמ דציכ .7

 



  םידחוימ םיכרצל םיידועיי תונחמ

 ?ויכרצבו ילש דליב ךומתל לכוי הנחמה םאה

 ןכתייו דאמ תיתרבח הנחמב היווחה .תפסונ תורשפא אוה םידחוימ םיכרצ םע םידליל ידועיי הנחמ
 ןתמ תא חיטבהל וצמאתי םיבר תונחמ .ברימה תא קיפהל ידכ תרבגומ הכימתל וקקדזי םיכינחהש
 םיעיצמ םידחוימ םיכרצל םיידועיי תונחמ .םיכינחה יכרצל תוינכותהו תווצה תמאתה תאו ,הכימתה
 שי ,לשמל .םימיוסמ םירגתא םע םידליל יפיצפס ןפואב הננכותש הביבסב תושענש תוינכותו תויוליעפ
  .םייזיפ םירגתא םע םידליל םיידועיי םירחאו ,םזיטוא םע םידליל םיידועיי תונחמ

 

 םידחוימ םיכרצ םע םיכינח רובע תופסונ תועצה

 עירתהל םילולעש םירוזא יבגל גשומ םכל ןתיי הז .דעומ דועבמ הנחמה םחתמ תא האור םכדליש ואדוו
  .תירשפא היעב לע

 וא םיצפח לש תונומת םע ןטק תונומת םובלא םע ותוא וחליש ,טעמ רבדמ וא רבדמ ונניא םכדלי םא
 םכדלי .םיעושעש ןג ,לכוא רדח ,השבלה רדח ,תחלקמ ,םיתוריש ,הכירב לשמל ,הנחמב םיצופנ םירוזא
 םע הזכש םובלא ןיכהל וחילצת ףא ילוא .תרושקתל רזע ילככ הזה םובלאב שמתשהל םילוכי תווצהו

  .דעומ דועבמ הנחמב םתמליצש תויתימא תונומת

 םיכירדמלו דליל רוזעל ידכ שטוקס םע םילימ וילע קיבדהל ןתינש היצנימל םע חול ןיכהל אוה ףסונ ןויער
 היהי הז רזע ילכש םידלי שי .)"הכירב" תא זאו "השבלה רדח" תא וקיבדי ,לשמל( םויה ךרואל רשקתל
  .םיבלש רפסמ םע תויחנהל םרובע רתוי ישומיש

 

 תיפוס המישר

 םא ואדוו הטמ המישרה תא וארקת .תחלצומ היווח רוציל ידכ דחי םידבוע הנחמה תווצו םתא ,ורכז
 :הנחמה םע םכל םייטנוולרה םיפיעסה לכ תא םתקדב

 ?חומשל ילש דליל םרוג המ •
 ?יתוא חמשי הנחמה תייווחב המ •
 ?הנחמב תופתתשההמ גישהל םיצור ונייה המ •
 הנחמב תישיא החימצל םידעי •
 םיכירדמהו ךינחה םע תרושקת •
 המלסה תעינמו תוגהנתה לוהינ •
 הנחמה לע יללכ עדימ •
 תועסה •
 םוריח הרקמל רשק ישנא •
 איבהל ונילעש דויצ •
 הנחמב רוקיב תעב איבהל אל ףידעש םירבד •
 ןמזה תיברמ ץוחב וא הנבמ ךותב היהי ידלי םאה -הביבס •



 דוסבס ,םיסימ ,םימולשת •
 תויחא ,תו/םיאפור ,תואירב דויצו ינקתמ •
 תופורת •
 תויגרלא םע םידליל תידועיי תינכת •
 שמשב תוחיטב •
 הנוזת תופדעה •
 )'דכו םיתוריש ,תוחלקמ ,הליכא יכרצל( תישיא הכימת •
 יטרפ ןמז •
 )למשח ירצומ /עוצעצ /הבוב( תיבהמ איבהל רשפאש ישיא דויצ •
 ?הנחמהמ התיבה הרזח דלי תחילשל םורגי המ – לובג תוצוח תויוצר אל תויוגהנתה •
 עצמאב תורשקתהה תא קיספהל הצראש וא הנחמהמ התיבה חלשי ידליו הדימב ךילהה המ •
 יושיר •
 תוחיטבו ןוחטיב •

 

 :חלצומ ץיק תארקל תועצה

 שי םאה ובשיחו םיניינעתמ םתא וב הנחמה רתאב תוראותמש תויוליעפהו תוינכותה ללכ תא וארקת
  .ולש םיישיאה םיכרצה רואל םכדלי רובע ליגרהמ ההובג הכימת שורדל היושעש תוליעפ

 םינמז ,היינשל תחא תוליעפמ הכילה ,םידגב תפלחה םיללוכה ,תויוליעפ ןיבל ןיב םינמז םג ןובשחב וחק
 םאה ובשיח ,ןאכ םג .תינבומ תינכת םהב ןיאש םירחא םינמזו תוחורא ינמז ,הנישל תונגראתה ,םיטקש
  .םיישיאה ויכרצ רואל םכדליל ליגרהמ רתוי ההובג הכימת שורדי וללה םינמזהמ רתוי וא דחא
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 םירוהל תוצע
 ,יכרע ,ישגר ,יתרבח – םיכינחה לש םיכרצה ללכל הנעמ תתל איה הנחמו הנחמ לכ לש תיללכה הרטמה
  .תיפותיש הריוואבו החוטבו הנהמ היווח ךרד – יזיפו ידומיל

 :דחוימב תחלצומ היווחל וליבויש תוצע המכ הנה .םירוהלו םידליל לודג דעצ הניה הנחמב תופתתשה

 .םכדלי לש ןושארה ומוי ינפל הנחמב רויסו רוקיב ונגרא .1
 יופצה ץיקהו הנחמה לש הריחבה ךילהתמ קלח תויהל םיצורו םיכירצ םידליה .דחי הטלחה ולבק .2

 .םהל
 םאתל םג ולכות .רוזעל לוכיש עדימו תוצלמה תלבקל הנחמב היה םדליש םירוהל ורשקתה .3

 םהל היהת ךכו הז תא הז ריכהל וליחתי םידליהש ידכ הנחמ ותואל ומשרנש תוחפשמ םע השיגפ
  .רתוי "הכר התיחנ"ו תוחונ תשגרה

 לש ןושארה םויה תא ונמס .תישפנ הניחבמ ןנוכתהל הל/ול ורזעו םכדלי םע דחיב ושגרתה .4
 יכרדו תויפיצה לע ורבד ,זוראל ךירצש םיטירפ לש המישר וניכה ,הנשה חול לע הנחמה
  .םינוש םיבצמ םע תודדומתהה

 תצמחה לש הבזכאה .הנחמב ההוש דליהש ןמזב בושח יתחפשמ עוריא תעיבקמ וענמיה .5
  .הנחמב הבוט היווח לע ליפאהל הלולע תיתחפשמה הגיגחה

 םע ויתושגר לע חחושל ותוא ודדוע .ןיטולחל הליגר העפות ,התיבה עוגעג לע םכדלי םע ורבד .6
 ענמיהל וסנ .םוי לש ופוסב םילגתסמ םישיגר רתויה םיכינחה םג .םיכירדמ וא םירחא םיכינח
 תלוכיב ןוחטיבו ןומא ול ורדש ."ךתוא תחקל רשי אובא ,עגעגתמ שממ התא םא" ומכ תוחטבהמ
 דחי הנחמל םושיר וא ,בוהא "רבעמ ץפח" תזירא .תיבהמ קוחר אוהש בצמ םע דדומתהל ולש
 שיגדהלמ וענמיה ,הנחמה ןמזב םכדלי םע םיחחושמ םתאשכ .עוגעגה לע לקהל םילוכי ,רבח םע
  .ורובע תבשק ןזוא ויה אלא תיבב ץימחמ אוה המ וא וילא םיעגעגתמ םתא המכ

 בתכמה תא לבקי אוהש ידכ ,ליחתמ הנחמהש ינפל םימי המכ וליפא( םיבתכמ םכדליל ובתכ .7
 הנחמה םע תרושקת תוינידמ שי תונחמה בורב .)הנחמה לש םינושארה םימיב ןושארה
 רדעיה תוינידמ תורמל םידליה לא ועיגיש )ליימב וא פאסטווב( םירסמ תרבעה תרשפאמה
 .םיכסמו ראלולס

 םאה ,התיבה רשקתהל רתומ םאה לשמל ,הנחמב םילהנ לע םכדלי םע וחחוש – תויפיצ םואית .8
  .'וכו םירוהה לש רוקיב ידעומ שי

 שכרש םישדחה םירושיכה תא לגרתל ותוא ודדוע ,התיבה םכדלי לש ותרזח םעו הנחמה םויסב .9
  .ןופלט תוחיש וא םיבתכמ ,םיליימ ךרד תויורבחה תא רמשלו

 

  .םייחה לכל היווח םהל םיקינעמ ץיק הנחמל םהידלי תא םיחלושש םירוה

  .ליעומ עדימ לש עפש דוע הל/ול שיש ריבס .םכלש הנחמה להנמל ונפ ,ףסונ עדימ תלבקל

 �� !אלפנ ץיק םכל היהישו החלצהב


