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תיתביבסה היגולוכיספה  םוחתב  ךרד  ץרופ  רקחמ  ליבומו  יאב  ררוגתמ  דרופיג  הדנק .)  ) רבוקנו יאב  קראפב  דרופיג , טרבור  פורפ '

' פורפ םע  ןויאיר  הסינש –  םדאה  תויהל  ףידע 
תיתביבסה היגולוכיספה  יבא  דרופיג , טרבור 

לש היגולוכיספה   " תדבעמ שאר  אוהו  תיתביבסה , היגולוכיספה  תלוכסא  יבאל  בשחנ  ( Robert Gifford  ) דרופיג טרבור  פורפ '
םיאשונה לש  םייגולוכיספ  םיטביהב  םיקסוע  וימוסרפו  וירקחמ  .הדנקב  הירוטקיו  תטיסרבינואב  תוישיאהו " הרבחה  הביבסה ,
.םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואב  הביבסה  ידומילל  רפסה  תיבב  תיתביבס  היגולוכיספב  סרוק  הנשה  דמיל  דרופיג  פורפ ' .וללה 

ןוכיסה תכרעה  ןיב  לכסתמ  רעפ  ונשי  םיסונייקואה , תצמחהו  םילקאה  יוניש  תמגודכ  םיבר , םייתביבס  םינוכיסל  סחיב  ש :
םינפהל בחרה  להקל  םורגתש  היגטרטסא  לע  ץילמהל  לכות  םאה  .בצמה  תרמוח  תא  רוביצה  תוסיפת  ןיבל  םיחמומה  לש 

? וללה םינוכיסה  תא 

הביבסה תא  רבחל  ףואשל  םיכירצ  ונחנא  .ןמזבו  קחרמב  ונממ  תוקוחרש  תויעבמ  םלעתהל  הטונ  רוביצה  .הלודג  היעב  ןכא  וז 
םירבדה דציכ  דעיה  להקל  ריבסהל  איה  תאז  תושעל  הבוטה  ךרדה  וילא . םינווכמ  ונלש  םירסמהש  םדאה  לש  םוי  - םויה ייחל 

.ול רכומהמ  תוישחומ  תואמגוד  יווילב  ולש , תירוחאה  רצחב  םירוק 

תוכיא יאשונ  תא  הדיצה  םיקחודו  ירוביצה , םויה  רדסמ  לודג  חפנ  לארשיב  םיספות  ישיאו  ימואל  ןוחטיב  יאשונ  ש :
? רתוי יזכרמ  אשונל  הביבסה  תוכיא  אשונ  תא  ךופהל  ןתינ  דציכ  .הרבחה  לע  רישי  םויאכ  םיספתנ  םניאש  הביבסה ,

ונחלוש לעש  המבוא , קרב  "ב , הרא אישנ  המגודל , .בטיי  ךכ  הביבסה , תוכיא  אשונל  ןוחטיבה  תויעב  ןיב  רתוי  רשקל  חילצנש  לככ 
לעב אשונכ  הביבסה  תוכיא  אשונ  תא  תנשב 2014  רידגה  הרואכל , םיקחודו  םימייאמ  םיאשונ  לש  לודג  ןווגמ  םיחנומ  ויה 

.םלוכמ הנוילעה  תובישחה 

, ינוחטיב ןוכיסב  תואצמנש  תונידמב  תויחש  תויסולכוא  לע  ךלוהו  רבוג  ץחל  איה  תימלועה  תוממחתהה  לש  יאוולה  תואצותמ  תחא 
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יונישמ תועבונה  תויעבב  םוקמב  ןוחטיב  תויעב  םע  תודדומתהב  םיבר  םיבאשמ  עיקשהל  תוטונ  הלאכ  תונידמ  .לארשי  תמגוד 
 – םירורבו םיקהבומ  םייתביבס  םיביכר  ןהל  שיש  יתנוזת –  ןוחטיב  רסוחו  רוביצה  תואירב  םילקא , ירגהמ  ןוגכ  תויעב  ןכל , .םילקא 

.ינוחטיבה אשונהמ  דרפנ  יתלבו  יעבט  קלחכ  תורגסוממ  תויהל  תוכירצ 

הביבסה תוכיא  אשונ  תא  ףוחדלו  םדקל  וכישמה  םויכ ! םישוע  םתאש  המ  קוידב  הטושפ –  יתבושתו  תושעל , המ  םילאוש  םתא 
.תילארשיה תוירוביצב 

םיטעמ תאז  תורמל  המל  .םירורב  םויאה  ידממ  .תקפסמ  הניא  תרעובו  תיתימא  היעב  אוה  םילקאה  יונישש  הנבהה  ש :
? הלועפ םיטקונש  םייטרפה  םישנאה 

Lack of  ) הטילש תשוחתב  רסוח  אוה  םהב  םיירקיעה  דחא  .םילקאה  יוניש  לש  היעבה  ףקיהו  קמוע  תנבהב  םיבר  םימסח  םנשי 
םישנא ענכשל  ןתינש  יתחכונ  .םיבחרנ  הכ  םיימלוע  םיכילהת  לע  עיפשהל  ותלוכיב  ןיאש  שח  דדובה  םדאה  (. perceived control

עיבצהל תיחרזאה  ונתבוחב  םיריכמ  ונבורש  םשכ  .תוריחבב  העבצהל  היגולנא  ךרוע  ינאשכ  םהלש  םישעמה  לש  תובישחב 
דגנכ קבאמב  םג  תועמשמ  הנשי  דיחיה  םדאה  לש  ולוקל  ךכ  דחא , לוק  קר  גציימ  העבצה  קתפ  לכש  יפ  לע  ףא  טנמלרפל , תוריחבב 

.םילקאה יוניש 

? םייטסרד וא  םייתגרדה  םייונישל  ףואשל  ךירצ  םאה  ש :

הגרדהבש םינטק  םייוניש  לע  רבדל  גוהנ  תיתרבח  היגולוכיספב  .ןמז  ותואב  יטסרד  יונישל  םגו  יתגרדה  יונישל  ףואשל  שי  .םהינשל 
.ןטק דחא  דעצב  ליחתמ  םידעצ  ףלא  ןב  עסמש  הרימאה  חורב  םייוניש –  דועו  דועל  םיליבומ  רבטצמ  ןפואבו 

ךרדב ונא  אסיג , דחמ  .דחוימב  הרומח  היעבה  לארשיב  .הביבסה  לע  רתויב  עיפשמה  םרוגה  ילוא  אוה  הדוליה  אשונ  ש :
תלבגהל תוסחייתהה  אסיג , ךדיאמ  .ונייחב  םיבר  םיטביה  לע  עיפשמ  רבדהו  חתופמה , םלועב  הפופצה  הנידמה  תויהל 

? לארשיב היעבה  םע  דדומתהל  ונילע  ךיא  .יתדו  יתרבח  ובאט  איה  הדוליה  םוצמצלו  הדוליה 

ץעייל רדייסטואא " ידיצמ כ" ןגוה  אל  הז  היהי  ילואו  ירלופופ , היה  אל  םלועמ  אשונב  קוסיעה  תצרחנ –  הבושת  תתל  השקתמ  ינא 
םלועה .ףתושמה  באשמה  תייעב  לש  תיצמתה  םצעב  וז  .תיתועמשמ  היעב  ןכא  וזש  ןוויכמ  יל , םתבצהש  רגתאל  הנעיא  לבא  .םכל 

ךכ םלועה , לש  םיחתופמ  תוחפה  םירוזאב  חלוצ  אל  רבדה  ךא  הדוליה , ירועיש  תתחפהב  םיבר  םיצמאמ  עיקשה  יברעמה 
.הדמתהב הלדג  םלועה  תייסולכואש 

הניחבמ לק  ונניא  רבדהש  רורב  ךא  וזכ , תוגהנתה  דדועלו  הדוליה  תתחפהל  םישנא  ךנחל  םיכרד  אוצמל  אוה  החלצהל  חתפמה 
הייסולכואה םא  ךל ? םיבושחש  םירבדה  םהמ  תוטשפב : ותוא  לואשלו  לאודיבידניאה  לא  תונפל  שי  יתעדל , .תיתוברתו  תיתד 

הסנ םדיתעל ? קיפסמ  גאוד  התאש  םיארמ  ךישעמ  םאה  ךידכנל ? דיתעה  ובוחב  ןמוט  ךתעדל  המ  הזכש , בצקב  לודגל  ךישמת 
םייחכונה םיכרעל  םיהז  ויהי  תידיתע  הרבח  התוא  יכרעש  החנהב  .הנש  דועב 100  הב  יח  התאש  הרבחה  תאו  ךמצע  תא  ןיימדל 

המ דחי  ךירעהלו  םתיא  חחושל  אלא  םירחא , לע  םכלש  םיכרעה  תא  תופכל  תוסנל  ךרוצ  ןיא   ? זא תואיצמה  הארית  ךיא  ךלש ,
Future וז השיג  םינכמ  ונא  דיתעב . םהלש  םיכרעה  םלוע  תא  םייקל  תלוכיה  לע  ןיסולכואה  לודיג  לש  העפשהה  היהת 

.perspective taking

דומלל םילוכי  ונחנא  םאה  תוחלצהמ –  םג  דומלל  יאדכ  .תוגהנתה  ייוניש  תריציב  םיישק  לע  הברה  ונרביד  ש :
? הביבס יאשונל  םהמ  ךילשהלו  ןושיעה  תתחפהל  המחלמה  םוחתב  םיגשיההמ 

תודעסמה ילעב  תוברועמ  לשב  וקלחבו  תיתלשממה , תוברעתהה  ללגב  לודגה , וקלחב  ללוחתה , יונישה  הבוט ! המגוד  טלחהב  יהוז 
איה תירקיעה  היעבה  םילקאה , יוניש  לש  תרעובה  היגוסל  האוושהב  .ילכלכו  יתרבח  ץחלב  הוול  יונישה  ךכ , לע  ףסונ  .םירבהו 

םינש שמח  ךלהמב  ךא  המוד , יוניש  עצבל  ףואשל  םיכירצ  ונא  .הנש  הכרא כ-50  לחוימה  יונישה  תריציב  החלצהה  קבטה  םוחתבש 
אלו 50.

? םילקאה יונישב  קבאמה  תחלצה  יבגל  ימיטפוא  התא  םאה  ש :

וניאש ימ  םג  .היישעל  ילש  תומתריהה  לע  תועיפשמ  אל  וללה  תודונתה  ךא  .תוימיספו  תוימיטפוא  ןיב  דנו  ענ  ינא  ...םוי  הזיאב  יולת 
ריבענ םא  אבה : יתבשחמה  יוסינה  תא  ימצעל  ריכזמ  ינא  תטלתשמ , תוימיספהש  םימיב  .תונשלו  תוסנל  ידכ  לועפל  ךירצ  ימיטפוא 

תעדלו הארמב  ונמצע  לע  לכתסהל  לכונ  םאה  םילקאה , יוניש  תעינמל  קבאמב  ונלשכנ  יכ  חכווינו  דיתעל , ןמז  תנוכמב  ונמצע  תא 
היהש המ  לכ  תא  ונישעש  ונידכנל  דיגהל  םילגוסמ  תויהלו  ךופהה , בצמב  תויהל  ףואשל  םיכירצ  ונחנא  וניסינ ? אל  וליפאש 

אלש הלא  ינפ  לע  דימת  ףידע  הזו  תונשל , וסינ  יכ  הדבועה  לשב  יקנ  םנופצמש  הלא  לע  תונמיהל  ףואשל  םיכירצ  ונחנא  .ונתלוכיב 
.Be the person who tried יוניש. ללוחל  ידכ  עבצא  ופקנ 
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