
  אוצמלו שפחל ונלוכ ונתלוכיב ,הזע ףטועב ךשמתמ ימויק םויא תייווח ךותב
 .ןתינש המכ םתוא לידגהל ףואשלו ונתביבסבו ונכותב 'ןוחטיב לש םייא'

 .ד"ממב תימויק הנכס ןמזב / תוכירדה ינמזב םוימויב םילכב שמתשהל םינמזומ
 טעמ לקהלו עייסל םי/תווקמ .ת.ה.יב לוחמו  העונתב םי/תויטסיפרתה להק ונא

   .םייורש םתא הב תיעבטה הקוצמה לע

 

 לוחמו העונתב תלפטמ ,תילגרמ-לט ברימ ר"ד :הבתכ

  , ימצע יופיר ינונגנמ דודיעל -תימצע הרזעל תועדומו העונת-ףוג ילכ

 ישיאה 'ןסוחה חווט'ל רוזחל ידכ- היצרגטניאו תוחיטב ,העגרהו תוסיו 

 תבלשמה העונתב לופיטל 'םייחל העונתו בשק' STREAM תשיגמ םיחוקלה םילכ

  תונוש תושיג

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 ,יללכ ץוויכ ,בל תומיעפ :הז עגרב םכלש תושוחתה המ  והזתו בל ומיש , עגר ורצע

 ורכז ?םינוא רסוח וא הטילש ןדבוא תשוחתו לובלב ,קותינ ,הדרח ,המישנ רצוק

 שפחל תועדומהו ףוגה ילכ תרזעב ןעיגרהלו תסוול ןתינשו תויעבט תובוגת ןהש

 : תוחיטב

 
 -יסחי ןפואב ושכע םכלש ןגומו חוטבה םוקמה תא והז

 -הנגה תשוחת םכל ןתונ תיסחי המ בל ומישו םכביבס ןיע טבמב וקריס-הביבסב 

 םינתונה  ימצע -ףוג תולובג -תידימה הביבסב .'וכו עקרקה לע ,ןגמ ריק ,ד"ממ

 תפטעמכ ותוא ושוחו ימצע-קוביחכ םיידי וחינה" תונגומו תימצע-הלכה תשוחת

  דע וא םעפ 14-כןיגוריסל םיפפוטמ םתאשכ -תועורזה לע הבלצהב וא / הקיזחמ

 "תיסחי העיגרל

 
  -ןכ םא ,תירוטומ הקירפו העונתל קוקז םכלש ףוגה םא וקדיב

 ,דוקרל וא ץופקל םג רשפא ,הציר וא הכילה ,הלועפב ויה ,תישפוח העונתב ועונ"
 .םינוש םירביא לש הצוחה תוחתמתה וסינכה .הצוחה זכרמהמ רועינ תועונתב וא
 קלחל ףוגה לש ןוילעה קלחה רוביחב ןגאהו ןתומה תעונתל בל ומישו ועינה
 .האלה  הרוק המ קודבל וכישמת זאו " .ןותחתה
   

  - ןוגראו העגרה ,הנגמ הפיטעל קוקז ףוגה םא  וקדיב

 ךירצ םא .הלש הכימתה תא ושוחתו עקרקה לע םכלש םיילגרה תופכ תא וחינה"
 " תינפוגה השוחתב שחרתמ המל ,זא בל ומישו . עקרקל קזח התוא ופחדת



 תסייגמו תוביציו ןוחטיב תשוחת הריבגמ יתייווח ןפואב ףוגה עוקרקל תועדומה

 קורפל תרזועה ,תועדומ ךרד )למשחב ומכ( הקראה ליעפמ אוה . ימצע תשוחת

  .העיגרמו- היגרנא ףדועו ההובג תוררוע

  

 עגמה' תא ושוח ,בלה רוזאב תחא דיו ,רובטה -םכלש זכרמה לע די  וחינת"
 עיגרמ ימצע-עגמו  ףוגה זכרמל תועדומ םע עוקרק "סנכיהל המישנל ונתו 'עיגרמה

 .זוכירו ףוסיא ,תוחכונ ןמזמ

 

 הב ודקמתת-המישנל בל ומיש" -תוסיוול הרזחכו באשמכ םכלש המישנב ורזעיה
 ."עיגמ אוה ןאל םינרקס ויה ,אצוי אוה ךיאו סנכנ ריוואה ךיא, הלש תויכשמהבו

 ךות הקד ךשמל ףאה ךרד ליגרכ ומשנו םייניע ומצע ":המישנה תקמעהל תורשפא

 םירפוס םתאש ןמזב תויטיאב ריווא )הצוחה( ופשנ .הז ןמזב םינפה ירירש תעגרה

 דע תויטיאב ריווא )המינפ(ופאש .הרדשה דומעל רובטה תא םידימצמו 4 דע
 תובשחמה לכ תא וררחש . הטמל וראשיי םייפתכהו בחרתת ןטבהש בל ומישו,4

 המכ ךילהתה לע ורזח .העיגר ושוחתש דע המישנה ךילהתל קר בל ומישו םכלש
 ."םיחונינ ושוחתש דע םימעפ

 -  וישכע חוטב תיסחי המ תוארל- וישכעו ןאכב היצטניירוא רצייל ידכ

 וא רדחל ,הביבסל בל תמושת םיריבעמ םתאשכ ביבס טיבהל םכלש םייניעל ונת" 
 וא /המיענ השוחת םכל ןתונש המ רבד אוצמל ולכות ,םיאצמנ םתא וב רוזאל
  "המוד עבצב  םירבד המכ רופסל

 
 ךכל תועדומה ךות -תיתרבח תוברועמו רשקל תלוכיה תא שדחמ םינובו םירבחמ

 רבחתהל ולכות ,םירבח וא החפשמ -םכל םירקיהמ וא םכביבסמ ימ םע בל ומיש"
  ".תרחא ךרדב וא תיזיפ -וישכע
 

 רבד לכ –עגרכ ונרובע םינימזה םיבאשמה תא םירתאמו םיקרוס, הבשחמב םילעמ
 :וילע םיבשוחשכ המיענ תינפוג השוחת ןתונ וא עיגרמ , קזחמש
 ,היצנגילטניא ומכ תולוכיו תונוכת ,תויוכיא( ונמצעב םייולתה ~ םיימינפ םיבאשמ

 םייולתה ~ םיינוציח םיבאשמ - וא  )תוינחור ,תויתפכא ,תושיחנ ,היציאוטניא

 " )בוט ןורכיז, עבט ,םיביבחת ,החפשמ ,םירבח ,הכימת ( ונל ינוציח והשמב
 באשמב םידקמתמ םתאשכ ףוגב הרוק המל בשקה תיינפה י"ע , ףוגב םינגעמו

 -באשמב תודקמתהמ הלועש השוחתה לש  העיגרמה העפשהה םע תויהל -םכלש

  .)דועו המיענ תוממחתה , תובחרתה ,הטאה -תויהל הלוכי (



 איה הב הדימבו ? ףוגב תנגועמה היווחב םתא ךיא  ,וישכע םכמולש המ בל ומיש
 .וישכע םכינפלש רגתאב דומעל םכל תעייסמ

 
 'קבדיהל' ענמיהל וסנוJ םכלש  יופירה ינונגנמ תא דדועמ המ שפחל ורכיז

  L  תרושקת וא םישנאמ ץחלה  תעפשהמ

 ףוגלו חומל ריכזתש השוחת וא העונת ,ןורכיז , הנומת – ןימז באשמ םע דימת ויה

 המ ורכיז ,ץחלה לש 'תיעבט תקבדמ הכישמ' שיש העשב אפרמה לולסמה תא

 םוקמל יסחי ןפואב רשפאה לככ  ורזחת ךכו ,םכל עייסמ תועדומהו ףוגה תורצואמ

  .םכלש 'ןסוחה חווט'לו -םככותב חוטבה

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 ,תועדומ תרבגו ףוג ןודא-חצנמה גוזה תורצוא':)*( םידליל רפסב שמתשהל םג ןתינ

 םישמתשמ  םילכב . טלגנפש תידוהיו תילגרמ-לט ברימ /'םידלי תודדומתהל ךירדמ

 ףטועב תלעפומו תורחאו ולמ לעי ,ןרוק יליב ונתיא וחתיפש הז םשב תינכותב םג

 .םיפסונ תומוקמבו םינש 6 רבכ 'ןסוחל המוארטמ-םירשקו םירוביח תתומע י'ע הזע

 - םידליה  רפסלו תינכתלwww.winningcouple.com     רושיק )*(

 ברימ /'םידלי תודדומתהל ךירדמ ,תועדומ תרבגו ףוג ןודא-חצנמה גוזה תורצוא'
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