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הנתשמ תואיצמב יתכרעמ ןסוח לש ןיינבה ינבא



 הז המ
 ?ןסוח



 :תוישונא תוכרעמב ןסוחל הטושפ יכה הרדגהה

 חתפתהלו ךישמהל תלוכיה
 רבשמ ךותמ



דורשל
ךישמהל
רפתשהל

המידק ץורפל



 םהמש םירמוחה
 תומגידרפ םינוב



)1902-1905( היפמילוא הימדקא
 רבשמב תאצמנ הקיזיפה•
 ומוקמ תא אצומ אל ןייטשנייא•

 הימדקאב
 )3-8( םיפתוש םע הדימל תצובק•

 אבה לכמ״ םידמולש םיבורק
 ,הירטמואג ,היפוסוליפ( ״דיל
 )תורפס ,הקיטמתמ ,הקיזיפ
 תנש״( רבחתמלכה דחא םוי•

)״תואלפה



 ?רדחל סינכהל ךירצשםירמוחה המ

 הווש םיפתוש תצובק•
 םישדחמ תונויער•
תויתימא תויעב•
 תינוציח היציזופ•
תחנ•

)קיפסמ ירמגל אל לבא ,טעמכ הז(



תומגידרפ לש ןתליפנו ןתיילע

ןמז

תויביטקפא
המגידרפ הרפ  לש התיילע

המגידרפ ליגר עדמ  לש העיקש
המגידרפ

 לש הילעו הסירק
תיפולח המגידרפ

״הטיש״ ןיא
 תרצונו תכלוה
 תמכסומ הטיש
 המ תא תושעל
תושעל םיצורש

 ןבומ םישועש המ
ויליאמ

 תוחלצהה יאו תוגירח
 לופיט תולבקמ
 אלש וא םיילושב

תולפוטמ

 אלהתוגירחה
 תודיבכמ תולפוטמ
רתויו רתוי תושקמו

 תשרוי השדח המגידרפ
הרוכבה תא

 המגידרפה לש תולוכיה
 םילכל תוכפוה תמדוקה

 רשקה ךותב םיינכט
שדח



?תופלחתמ תומגידרפ ךיא

ןמז

תויביטקפא
 לש העיקש
המגידרפ

 לש הילעו הסירק
תיפולח המגידרפ

 ןיבהנחבה
 הנשיה המגידרפה
השדחהו

םישדח םיגשומ

 :היצזיטמלבורפ
 המ לע רבדל תלוכי

 דבועאל
תושדח תויוסנתה

 תונויער
 אלו םיינכפהמ

םירושק



אל המ לע רבדל תלוכי :היצזיטמלבורפ
 דבוע
)?ונלש היפמילוא הימדקאה תא הנבנ ךיא(ותיא רבדל והשימ

 .בוט קיפסמ היה אל היהש המש דיגהל ןתינ רשאכ תוחמוצ תושדח תומגידרפ

 :חסנל וסנ

 ?רבשמה ינפל םג ונל דבע אל המ•
 ?ןורתפ ןהל ןיאש תוינורכ תויעב ונתניחבמ ויה תויעב ולא•



םירושק אלו םיינכפהמ תונויער :אלמ לס

ותיא בושחל והשימ

השדח הבישחל עונל ונל תרשפאמ תורחא הבישח תורוצב תוסנתה

 םינורחאה םירושעב ולאכ תונויער ןומה הרצי ךוניחה תכרעמ

ולש תוריפהמ תונהיל ידכ תחא השקימכ ןויערה תא לבקל ךירצ אל



תושדח תויוסנתה

ותיא ץורל והשימ

םיילגרה ךרד קר המצע תא תססבמ המגידרפ

 תואדוו הנבה רתוי רציינ רתוי הסנתנש לככ

 )גישמהל( ונבה המ ונמצעל ריבסהלו רוצעל ךירצ תוסנתה לכ רחאל



המגידרפה לש ןיינבה ינבא :םישדח םיגשומ

ותיא רוציל והשימ

 המכסה תריצי רשפאמ םגו הבישח ללוחמ םג גשומ

םתוא קיידלו ךישמהל ךירצ .םייללכ תויהל םיטונ םיגשומ ךרדה תליחתב

 וילע רבדל ןתינש הזכל ונל ןבומש המ תא ךופהל איהגישמהל תלוכיה

 ידמ רתוי שי םא :םינכוסמ תויהל םילולע םיגשומ
 הפשב ןומא םידבאמ ונחנא םישדח םיגשומ



תוכיתחה )בור( לכ תא תורבחמ תומגידרפ
 תעקוש תמדוקה המגידרפהשכ•

 םיימוקמ םינעמ תרציימ איה
 ללשל לולכמהמ םיקתונמו

תרצוי איהש תויעבה
 תשרדנ השדחה המגידרפה•

 דחיב תוכיתחה תא רבחל
שדח ןגראמ ןויגיה תחת

 יפותיש
 םע הלועפ
 םינוש םיפוג

 הליהקב
תיבושייה

 לש ישיאה ןסוחל הגאד
םייכוניחה םיתווצה

 םע הדובע
 תגהנה
 םירוהה
תושרב

 הצק יעצמאל הגאד
ה/דימלת תמרב

 תוסחייתה
 דממל

 ישגר-ישיאה
 לש

םידימלתה

 תונשדחו תומזי דודיע
 יתווצ לש תיכוניח

 הארוהה

 לש המצעה
 ילהנמ
 תודסומ
ךוניחה



 ?ונלש הנשיה המגידרפה תא ביכרמ המ
 )תיקלח המישר(
 תיבב תיכוניחה היישעהמ קלח אל םה םירוהה :תויושר תדרפה•

רפסה
•Top Down: ינכת תלבוהב יטננימודה ףוגה אוה ךוניחה דרשמ הטמ 

ןרדס ןה תויושרה .הדימלה תרוצו הדימלה
 קרו רפסה תיב ילתוכ ןיב קר תשחרתמ הדימלה :תשעותמ הדימל•

 םיכמסומ הארוה יתווצ ידי לע
 שי ביבסמו ,בלה איה תילטנורפה הדימלה :עדיו תוניירוא לע שגד•

 םירזע
nice to have איה תישיא הדימל :טרדנטסל הריתח•



 ןוידל תולאש
 :היצזיטמלבורפ
 ?ללכב ונישע אל וא בוט אל ונישע המ•

 ?הנעמ תתל םויה םג םיחילצמ אל ונחנא המל•
 :תונויער

?םהב שמתשהל םיעדוי ונחנא םאה ?ונלש לסב שי תונויער ולא•

 :תושדח תויוסנתה
?ליבוהל םיצור ונחנא םישדח םייוסינ ולא ?הכ דע ונישעש הממ ונדמל המ•

 :םישדח םיגשומ
 ?ונלש תיעוצקמה הפשל ונסנכנ תונשדח םילימ ולא•

 ?)תואדוו-יא דוע תורציימ וא תונבומ רתוי תונתונ םה( קיפסמתוקייודמ ןה םאה•

:השדח המגידרפ
 ?םינושה םיבחרמהו תונושה תולאשה ןיב רשקה המ•

 תא ךופהל ידכ ונל םירסח )תוסיפת ,םינבמ ,םיכילהת ,םישנא( םיביכרמ ולא•
 ?הרגשל תושדחה תונבהה


