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דקש רורד ¨ןפג ירמע ∫תאמ

דקש רורד                                           ןפג ירמע            

העובקה תנוכתמב היונב הכרעההו בושמה תחיש היפל הסיפתה םיבר םינוגראב תעמטומ תובר םינש הזמ
םא םג Æ¢בוט¢ב םייסלו ,¢ער¢ל רובעל ,¢בוט¢ והשמב חותפל וניה יזכרמה ןויערה Æהייקינקנהו ßץיוודנסה לש
המגידרפהש ירה ,דחוימ אוביב וא תינוחמצ הייקינקנהו ,טגאבב ףלחומ םחלהו ,וללכתשה םינושה םילכה
ןה ,תיביטקפא הפולח עיצנ הז רמאמ תרגסמב Æרבעב היהש המל ההז טעמכ הראשנ שגפמה לש תיסיסבה
Æםילכב ןהו הסיפתב

"Anyone who conducts an argument by
appealing to authority is not using his
intelligence, just his memory."

Leonardo Da Vinci

øהתיפ וא טגאב ¨ßץיוודנס
שינוי התפיסה המסורתית של שיחות משוב והערכה

Æםיבג תצובק ר¢וי ,ןפג ירמע

Æםיבג תצובקב םיטקיורפ ל¢כנמס רבעב ,דקש רורד

Æםינוגרא ןיבו ךותב הלועפה יפותיש תמצעהל תלעופו ,םיקשממה םוחתב החמתמ םיבג תצובק
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רגתאהו ישוקה

תווחו הכרעה ,בושמה תוחיש םיבר םילהנמ רובע
ידי≠לע בתכומ רשא רתוימ לועכ תוספתנ ,תעד
ןוגראה לש ךרוצה תא ןיבמ להנמה םא םג Æןוגראה
עוריאה ,ינוגראה ןורכיזהו עדימה תיינבהבו דועיתב
ךרע רסחו רתוימ רבדכ תובורק םיתעל ספתנ ומצע
תושוחת םירציימ םייזכרמ םימרוג רפסמ Æיתימא
:ולא

לאשי ,וידבוע םע תויביסנטניאב דבועה להנמה
חנומל תחא תוא תפסוהב תשקבתמה הלאשה תא
ןתונש ימכ ומצע תא ספות אוה ø¢Æבוש המ¢ :בושמ
ןיא Æהדובע יכילהת ידכ ךות ,םוי םוי וישנאל בושמ
םתוא ספות אוה דציכ קוידב םיעדוי םה יכ קפס ול
תיתפוקת הבישי ןכלו ,םהלש םיעוציבה תאו

הז להנמ Æןיטולחל תרתוימכ תיארנ ךכ לע תרדוסמ
ישונאה ךרוצהמ םלעתמ ≠ ןודז תונווכ לכ אלל ≠
ןפואב תוסחייתהו בושמ לבקל ונלוכ לש סיסבה
בוטה רשקה לעב דבועל םג םלוא Æדקוממו רדגומ
החלצהו הובג ימצע ןוחטב םע ,ולהנמל רתויב
תרגשל רבעמ הזכ שגפמ דחייל ךרוצ שי ,ודיקפתב
לעב אוה דוע לכ ,ףטושה בושמהו הדובעה
Æתועמשמ

ינפב םג םיבר םיישק תולעמ בושמה תוחיש
תויהל הלולע החישלו רחאמ ,םיסונמ םילהנמ
החישה Æדבועה לש הענהה ימרוג לע הבר העפשה
וא תולעהל ,םקזחל היושע וא םשילחהל הלולע
ררועל ,דבועה לש היצביטומה תא תיחפהל
להנמה ,םיתעל Æתויומיענ יאו תונבה יא  ,תוקולחמ
ענמיהל ידכב םישקה םירבדה תא ףיצהל אלש רחוב
,החישה ךלהמב ירשפא תומיעמ ףא ילואו ישוקהמ
היישע לש הרגשל הרזחבש תובכרומה ןמו

Æהירחאל תפתושמ
הקוחשה הרימאה יכ דוס הז ןיא ,ןכ≠ומכ

ןיאו יניינע לכה¢ םינוגראב תובורק םיתעל תעמשנה
םיענומ ונלוכ Æהנוכנ שממ הניא ,¢ישיא רבד םוש
ףא ןתינש ךכ ידכ דע ,םיישגרו םיישיא תומוקממ
םילהנמ ,תאז םע Æ¢ישיא לכה¢ יכ הללכהב רידגהל
תא להנל ןוצר רסוחו תלוכי רסוח םישח םיבר
,ןועט ףא םיתעלו בכרומ אוה Æישיא≠ןיבה בחרמה
םילהנמ Æוילא סנכיהל םילכה תא שי דימת אלו
תרגסמב הז דמימ לע םידדמנ םניא םה יכ ורמאי

ןונגסב טוקנל ופידעיו ,םהלש תומישמהו דיקפתה
םידממב קוסיעמ ןתינש המכ דע תוענמיה לש
שגפמ תא תכפוה וז השיג Æםיישיא≠ןיבהו םיישיאה
,םיוסמ םויא וב שיש בחרמל הכרעההו בושמה
םיכירעמ לש תולהנתהה ןפוא לע עיפשמ הז םויאו
Æשגפמב םיכרעומו

הכרעההו בושמה תחיש םיבר םידבוע רובע
היופצ םירקמ טעמ אלב לעופב םלוא ,דאמ הבושח
דוקפתב םה רשאכש םירפסמ םידבוע Æהבזכא םהל
ירבד החישב םיעמוש םה ,םיבוט םיעוציב םעו

ךילהת שחרתמ אל םלוא ,ךכ ךישמהל דודיע
םה רשאכ Æהחישב המצעהו הדימל לש יתועמשמ
תוחפ דוקפת לש רשקהב בושמ תחישל םיעיגמ
תרוקיב םע תובורק םיתעל םידדומתמ םה ,בוט
ולא םירקמב ±±±±±Æיונישו הדימל לע השקמ איה םגש
םע ,הנועטל החישה תכפוה ןהבש םיבצמה םיחיכש
לכ Æתמאב זחואש ימ יבגל םיידדה עונכש תונויסינ
אצמי ,ליכהל לגוסמ וניאש תרוקיב לבקמה םדא
בחרמל סננוסידה תא םצמצל וא הלטבל ךרדה תא
ףא םיתעלו ומצעל קפסי אוה Æתויחל לכוי ותיאש
תרוקיבל וא בוט תוחפ דוקפתל םירבסה ותביבסל
רמאי םג תובורק םיתעל Æךירעמה לש תיעטומ
ןכלו ונתוא ריכמ תמאב אל ךירעמה םדאה יכ ומצעל
תמאב ןניא ולא םיגוסמ תוחיש םג Æבושמב ספספמ
ןניא ןהש םושמ ,תויביטקפאו תויתועמשמ
Æםיעוציבהו תולהנתהה יונישו הדימל תורשפאמ

הכרעה תוחיש לש תויביטקפאה יכ קפס םויכ ןיא
Æחטשב ןהו רקחמב ןה ,קפסב תלטומ בושמו
יחמומ תעדל¢ :סה ןנער בתוכ ≥∞∞¥≠מ ורמאמב
¢ש רחאמ בושו בוש קחשנ ילכה ,שונא יבאשמ
הכרעה תתלו ותוא ליעפהל םישקתמ םילהנמה
תויטהמ תעפשומ הכרעהה ,דבועל םייתימא בושמו

םייביטינגוק םילשכ לש האצות ןקלחש תונוש

םילהנמ ינפב םג םיבר םיישק תולעמ בושמה תוחיש
לע הבר העפשה תויהל הלולע החישלו רחאמ ,םיסונמ
דבועה לש הענהה ימרוג

μ∞∞≤Æ רבמטפס ,לוהינ ,¢ישיא בושמ :ןומאל חתפמה¢ ,ףלוו תור  ±±±±±
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םידבועהו םילהנמה ,םיישגר םילשכ לש םקלחו
≥≥≥≥≥¢ Æ¢וילע דובעל¢ ילואו ותיא דובעל ךיא םידמול

שגפמ ≠ תויתרוסמה תוטישל הביטנרטלא
המצעהו הדימל

בושמה שגפמ תא ףנמי רשא רבדהו ןכתי
,רתויב יתועמשמה היהי אוה וב םוקמל הכרעההו

Æהחישה תרגסמב יתימאו אלמ גולאיד תריצי וניה
בישקמ דבועהו ולש תא רמוא להנמה וב גולונומ
לכ לבקמ וניא דבוע םויכ Æרבעב םינוגראל םיאתה
הנוש םירבדה תא האור אוה םאו ,וטושפכ רבד
להנמ לשמל Æתאז אטבל ךרוצ ול היהי ולהנממ
םינמזב הדימע יאש ולהנממ עמושש םיטקיורפ
חוקל םע םיסחיה תערהל המרג םיוסמ טקיורפב
תולשלתשהל ולש תיוזה תא תתל הצרי ,בושח
Æותסרג תא ןחלושה לע חינהל תונמדזהו םירבדה
היצמיטיגל היהת אל ובש יטארקוטוא ןוגראב
העפשה ךכל היהתו לכסותמ ראשיי דבועה הרימאל
תנתינ וב םוקמב Æומוקמו ודוקפת לע תרחא וא וזכ
םישק םירבד לומ יכ חינהל שי ,ביגהל תורשפאה ול
ףא םיינוציק םיבצמבו ,השחכה ,תוננוגתהב ביגי

ךא םייקתי אלמ גולאיד ,ךכ וא ךכ Æהרזח הפקתה
Æיתטישו עדומ ןפואב ךכל ןווכי להנמה םא קרו

יכ החנהה לע רתוומ להנמה ,הז גוסמ גולאידב
אוה Æוידיב תמאה יכו הנוכנה הנומתה תא האור אוה
,ףסונב Æשגפמב דומללו העונצ השיג ץמאל ןכומ
םיתעלו ,ישגר חיש רשפאמ החישה ליבומכ להנמה
םדאכ ומצע תא איבמ ףא אוה Æותוא דדועמ ףא
הובג יוכיס ןתינ ךכ Æףתושמה בחרמל ךרעב הווש
לכ Recognition®Æ© םיינשה ןיב תידדה הרכה תריציל
תרצונ רשאכ יתועמשמכ שגפמה תא הווחי םדא
Æםישק םירבד םירמאנ םא םג ,תידדה הרכה

,ךרע לעב עוריאכ שגפמה לש תועמשמה קוזיח
המצעהל תונווכתה תרזעב םג רשפאתמ
©Empowerment®Æ המל םג הניה הז חנומב הנווכה

תשוחת קוזיחל ןכו ,¢תוקזוח יפ≠לע לוהינ¢כ רכומש
תסיפת Æדבועה לש תולגוסמהו הריחבה ,הטילשה
שי םדאה ינבלש הנומאה לע תתתשומ המצעהה

תוסנתהל םיקוקז םה ךא ,תולוכיו םירושיכ
הרכהל ןכו ,יוטיב ידיל םאיבהל ידכ תויונמדזהלו

לש ןונגסב והשמ דבועל רמואש להנמ Æתינוציח
ןכתיו ¢ÆÆÆדאמ המישרמ תויעב רותפל ךלש תלוכיה¢

תא ססבמ המ לע קיודמ ןפואב ול ריבסמ ףאש
Æהמצעה לש ךלהמ עצבמ אוה יכ קפס ןיא ,הרימאה
תשוחת לע הרישי הכלשה ךכל שי יכ קפס ןיא
םיצעמש ימ יפלכ דבועה לש תוביוחמהו תוכיישה
תא תקזחמ המצעה ,ןוגראהו להנמה תניחבמ Æותוא
םלוא Æדבועה דוקפתו ,תוכיישה תשוחת ,תוירחאה
םהידבוע תא םיצעהל ישוק שי םיבר םילהנמל
תשרדנה הטילשה ןיב ןזאל םישרדנ םהש םושמ
םינתינה הימונוטואהו הטילשה ןיבו םילהנמכ םהמ
Æ®המצעההמ קלחכ© םידבועה ידיב

הכרעההו בושמה תחיש תא ךופהל תנמ≠לע
הרכהה יביכרמ לע תתשומה יביטקפא גולאידל
םילכבו םילדומב רזעיהל יוצר ,המצעההו תידדהה
סופדהמ ענמנ םתרזעב Æתאז ורשפאי רשא
לדומב םייקה ¢בוט ≠ ער ≠ בוט¢ לש ימוטוכידה
םע דדומתהל ףא חילצנש ןכתיו ,הייקינקנה
לדומה Æןאכ וגצוהש םינושה םיישקהו םירגתאה
הנקמ אוה Æתונועט תוחיש לוהינב קסוע ןושארה
לאיצנטופ ילעב םישגפמב רתוי ההובג הטילש ונל
לש תפתושמ הריציב קסוע ינשה לדומה Æץיפנ
עדימ סיסב לע ,דבועל תוידיתע הדובע תורדגה
ונל הנקמ אוה Æרבעה ןמ תיבויח תוסנתה לע םיוסמ
Æתדקוממו תינבומ המצעהל תורשפא

ÓÂ„Ï ¯‡˘ÂÔ ≠ È‰ÂÏ ˘ÈÁÂ˙ ËÚÂÂ˙

םינש רפסמ ינפל עצבתה דראוורה תטיסרבינואב
יכ ואצמ םירקוחה ≤≤≤≤≤Æתושק תוחיש אשונב רקחמ

אוה יכ החנהה לע להנמה רתוומ ,הז גוסמ גולאידב
ןכומ אוה Æוידיב תמאה יכו הנוכנה הנומתה תא האור
Æשגפמב דומללו העונצ השיג ץמאל

,סוטטס ,¢םילכה ¢לע םידבוע¢ םיכרעומה ,םילכה םע םידבוע ןוגראב םיכירעמה¢ ,סה ןנער  ≥≥≥≥≥
ß ∏¥Æמע ,≥∞∞¥ רבוטקוא   

3  Difficult Conversations, How to Discuss what Matters Most. Roger Fisher, Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen.
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רפסמ השעמל תומייקתמ הנועט וא השק החישב
Æןהילא םיעדומ ונניא בורלש תוליבקמ תוחיש
עגופ הנועט החישב הרוקש המל תועדומה רדעיה
ינפמ ששחה תא הלעמו ונלש הטילשה תלוכיב
לולע יכ םישח וא םיחינמ ונאש שגפמל הסינכ
םינושה םידמימה לש הנבה Æןועט תויהל
להנתהל ונל תרשפאמ ןועט שגפמב םימייקתמה
ךכו ,הוונעו תועינצ םע דחיב ןוחטבו ץמוא רתוי םע
בושמה תחיש לש תויביטקפאה תא םיצעהל
םע דחיב ןוחבל ונל רשפאמ הז לדומ Æהכרעההו

רשאכ רקיעב ,הרבעש הכרעהה תפוקת תא דבועה
רסוחו ,דבועל להנמה ןיב הסיפת ירעפ תפקשמ
םירחא םיביכרמ וא דבועה דוקפתמ ןוצר תועיבש
תוחישה שולש Æהחישב ישוק רוציל ידכב םהב שיש
,תודבועה תחיש ןה הנועטה החישה תא תוביכרמה
ןאכ ןתוא רידגנ Æתוהזה תחישו ,תושגרה תחיש
:שגפמב םידמימ השולשכ

תודבועה דמימ Æא

:דוסי תוחנה שולשמ בכרומ הז דמימ

תמאה תחנה
ונחנאש החנהה תא םיאיבמ ונא תובר תוחישב

רציימה יזכרמה םרוגה הזו העוט רחאהו םיקדוצ
Æונתקדצ תא ול חיכוהל ונתרטמ Æהנועט החיש
רעפה לע דומעלו יתדבוע קויד רוציל ונלש ןויסינה
תויפצלו םידעיל סחיב דבועה לש םיעוציבה ןיב
רשאב תועדה יקוליח םיפצ וז החנה תרגסמב Æונממ
השיגב Æםינוש םיעוריאל סחיבו ,הרק אלו הרק המל
יפכ תמאה יבגל חוכיו רצוויי יכ םייוכיסה םיבר ,וז

תובורק םיתעלו ,התוא ספות םיחכונהמ דחא לכש
לוכסת ,םותס יובמ לש ןה ךכל תוולנה תושוחתה
תנבה לע וניה שרדנה שגדה Æהנבהו בשק רדעיהו

רקח אקווד ואלו ,ןהניב גולאידה תריציו תויונשרפה
וירישמ דחאב בתכ יחימע הדוהי Æתטלחומה תמאה
אל םיקדוצ ונא ובש םוקמה ןמ¢ :םימסרופמה
¢ÆÆÆביבאב םיחרפ םלועל וחמצי

תונווכ תחנה
ונאש םיחינמ ונאש ¢חפב¢ םילפונ ונתיאמ םיבר

ונניא השעמל רשאכ רחאה לש ותנווכ תא םיעדוי
תונווכה תא םיעדוי ונניא רשאכ Æהתוא םיעדוי

תונקסמו תוחנה ,תורעשה םינוב ונא תויתימאה
רשאכ Æותוגהנתה ירצותמו ותוגהנתהמ

היטהה ,ןומאו תרושקת יישק תללוכ היצקארטניאה
ותנווכמ רתוי תוילילש תוחנה חינהל היהת תיעבטה
םיינסרהה םינייפאמה דחא והז Æרחאה לש תיתימאה
Æםיסחי תוכרעמ לש היצלקסא תרגסמב רתויב

קתננ םא תיעטומ תונווכ תחנהמ ענמיהל חילצנ
תקסהו רחאה לש תוגהנתהה ןיב יעבטה רשקה תא
ויתונווכ תא ותיא קודבנ םאו ,ונלש תונקסמה
תיוותהמ תובכרומ רתוי תונווכה בורל Æתויתימאה
חרכהב ןניאו ,רחאל םיקיבדמ ונאש הלילכמה
Æםיקיסמ ונאש יפכ תוילילש

המשאה תרגסמ
תוחיכשה תולועפה ןמ תחא הניה רחאה תמשאה

םג הרידגהל ןתינו ,םיישיא≠ןיב םיקשממב רתויב
תא ליבות איה Æרתויב תוינסרהה תולועפה תחאכ
,ץחלו דחפ סיסב לע קר יתוגהנתה יונישל רחאה
תספתנ המשא Æתוביוחמו הרכה ךותמ יונישל אלו
םדא לכ Æהשינעל תורישי תרבוחמכ ונלש תוברתב
,הרזח המשאה ,תוננוגתהב המשאה לומ ביגי

,בושק היהי אל אוה Æהפקתה וא השחכה ,תוקתנתה
םייקתי אל גולאיד Æיונישלו הדימלל אל יאדוב
Æהמשאה וב שיש םוקמב

םיכסנ םא קר ענמיהל חילצנ וז תדוכלממ
תרגסממ תוסחייתהה תרגסמ תא ףילחהל
םע ןחבנ וז תרגסמב Æהמורתה תרגסמל המשאהה
Æהזכ היה םא ןולשיכל ףאו בצמל ותמורת תא דבועה
Æויפואלו םדאל אלו תולהנתהלו עוריאל ןתינ שגדה
ול רשפאת המורת לע תפתושמה תוננובתהה
ףא וז תובקעבו ,תוירחא תחקלו דומלל ,ןיבהל
ןיבהל להנמל רשפאת ףא וז תוננובתה Æיוניש רוציל
ןוגראב םירחא םימרוג לש וא ולש ותמורת תא
תדימב ולא לע תוירחא תחקלו ,רצונש בצמל
Æתויטנבלרה

תושגרה דמימ Æב

ףא ןתינ Æתושגר םיברועמ הנועט החיש לכב
היצקארטניא לכבש ןבומב הרדגהה תא ביחרהל
ינבכ ונחנאש ךכ םצעמ ,תושגר םיברועמ תישונא
הנווכה ןיא Æםיישגר םיקלחמ םג םיבכרומ שונא
םינוגראבו םינוש םישנא רובעש ,ישגרה יוטיבל
דימת ןיא םא ףאו ,יוטיב אלל םג Æםוקמ ול ןיא םיבר
תושגרהש לככ Æםש טושפ תושגרה ,ךכל תועדומ
,ןובלע Æרתוי הנועטל תכפוה החישה ךכ ,רתוי םישק
קלח םניה דועו ולא ,לוכסת ,הדרח ,הבזכא ,סעכ
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,קיסנ בורלש הממ הנושב Æןועטה שגפמהמ יתוהמ
ולא תושגר יכ םינעוט הז לדומ ונב רשא םירקוחה
םה אלא ,הנועטה החישה לש ¢יאוול רצות¢ םניא
Æהיצקארטניאה תביל

אלש היהת םילהנמה תיברמ לש תיעבטה הייטנה
רבודמ רשאכ אל יאדוב ,ישגרה בחרמב קוסעל
קוסיעה Æםישקכ הרבחב םיספתנש תושגרב
תומדקתה בכעמכ ,יתילכת יתלבכ ספתנ תושגרב
דדמנ להנמה ןיאש אשונכו ,תונורתפלו םידעיל
,¢גולוכיספ¢כ ומצע ספות וניא להנמה ,ףסונב Æוילע
,תושגר םע דובעל תלוכיו תונמוימ רסוח שח
תא ורידגיש םילהנמ עמשנ ףא תובורק םיתעלו

יכורכר ןיינע ,¢ישומ≠ישומ¢ ןיעמכ ישגרה בחרמה
ןאכש םירבדהש ןבומכ ÆÆÆםהל םיאתמ וניאש שלחו
תינוגראה תואיצמה םלוא ,הסג הללכהב םיעוגנ
Æישגר חישב תנייפואמ הניא בורל

הנשי םא קר תירשפא ןועט שגפמב הטילש
Æישגרה דמימה םע דובעל תלוכיה תמייקו תועדומ
,םש םימייק םה Æםימל תושגרה תא לישמהל ןתינ
,והשלכ זוקינ וא לולסמ ,לכימ םהל רשפאנ אל םאו
Æדועו הפצה ,בחט תריציו לוחלח י¢ע קזנל ומרגי
ישגר ביכרמ החישב שיש הנבהה הקיפסמ םיתעל
והשלכ יוטיבב ךרוצ שי בורל םלוא ,וילא תושיגרו
תנדסל שגפמ לכ ךופהל הנווכה ןיא Æהזה דמימל
םיביכרמל סחייל טלחהב םלוא ÆÆÆישגר יוטיב
להנל יעצמאכ ,לבוקמהמ ההובג תובישח םיישגרה
Æיביטקפא רתוי ךילהת

תוהזה דמימ Æג

תולאשב עגונו רחאמ רתויב ןידעה דמימה והז
יניעב ספתנ דציכ ,ומצע תא ספות םדא דציכ לש
תרגסמב  Æהלא תולאש לש תוכלשהה ןהמו ,רחאה
יאדוב ,תוהזה לע םויא רצוויהל לולע ףא הז דמימ
ףיקעו רישי ןפואב הבש הכרעהו בושמ תחישב
לשמל Æדבועה ךרעו תוהז לש תויגוסב םיקסוע
ינא¢ :וילא ףופכש םיזוח םוחת להנמל רמואש להנמ
םייגטרטסאה םיזוחב בל תמושת רתויל ךממ הפצמ
יטפשמ ץעוי םע ץעייתתש היעב יל ןיאו הרבחה לש
¢ÆÆÆםילודג תורשקתה ימכסה תריגס ינפל ףסונ
תוחיתפ לע הדיעמ להנמה תניחבמש© וזכ הרימא
דבועה תא איבהל הלוכי ®דבועל עסייש ןורתפ ןתמו
דיקפתה תא אלמל ותלוכי םצע לע תובשחמ ידכל
םיכמוס אלו ונממ םיצורמ אלש הנקסמל ילואו

Æוילע

יוויש תא רפהל לולע תוהזה דמימב קוסיע
,הנועט דאמ תויהל הל םורגל ,החישה לש לקשמה
ןיטולחל ענמנ תובורק םיתעל הז ששח לשבו

היהנש לככ Æםוחתל תוברקתמה תויגוסב תעגלמ
רתוי בוט ןפואב טולשנ הז דמימל םיעדומ רתוי
Æתוניעט לאיצנטופ תולעב וא תונועט תוחישב
יכ תורשפא תארקל תוכרעיה תללוכ תועדומה
,רחאה יבגל ןהו ונמצע יבגל ןה הלעי תוהזה אשונ
ךרעה לע םויאמ ענמנש ןפואב החישה תנווכה ןכו

םירבדה לע חחושל אוה רגתאה Æרחאה לש ימצעה
לש תוהזב העיגפ אלל ,רישי ןפואבו תונכה אולמב
Æונלומש םדאה

ÓÂ„Ï ˘È ≠ ˙Á˜È¯ ÓÂ˜È¯

ריקחת© Appreciative Inquiry יכילהתב שגדה
יכ החנהה Æןוכנו בוט דבועש המ לע וניה ®ריקומ
Æונלש תואיצמה תויהל ךפוה םימש ונאש סוקופה
טנמלא רצונ ,יבויחה לע אוה דקומה רשאכש אצמנ

יכילהתמ הנושב ,תויעב ןורתפ ךילהתב קזחמ
יוהיזב םיקסוע ונא םהב ,םייתרוסמ תויעב ןורתפ
חותיפ ,תונורתפ תריצי ,םימרוגה חותינ ,היעבה
תא םיביחרמ םייבויח תושגר Æםושייו הלועפ תוינכת
רתוי ונחנא ,ונלש תולהנתההו הבישחה תלוכי

רופיש םג רצונ ךכו תולגוסמ ילעבו םייפותיש
Æהיישעב

תמאה יכ חיננ םא וזה תדוכלמהמ ענמיהל חילצנ
לכלש הנבהה אלא ,רתויב בושחה רבדה הניא הפורצה
ולש תיביטקייבוסה היארה תיווז תא שי דחא
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,David Cooperrider הז םוחתב ךרדה יללוסמ,
רתויב קיודמה ןפואב שיחממה טפשמה תא בתכ
להנמ לש קשממל ךילהתה לש תויטנבלרה תא
:דבועו

"If you are prepared to believe in people, trust them, and
acknowledge that in all probability they are the true
experts about what needs to be done, then this is a highly
productive process for you."4

תאו ,הריקחה דקומכ יבויחה תא רוחבל ןתינ םאב
עודמ ,המצעהל סיסבכ םיישיאה םירופיסה תריקח
øμμμμμהכרעהו בושמ ישגפמב םג וז ךרדב שמתשהל אל

Feed Forward ≠ ה תסיפת סיסב לע בושמה שגפמ
דיתעב דקוממ ,ריקומה ריקחתה תסיפת לע ססובמ
תרבעה רשפאמו ,רבעהמ תיבויח היווח סיסב לע
ןיב םג םג םירמאנ םירבדה Æשיגנ עדימל יומס עדימ
Æהצוחה ≠ להנמה יפלכ םגו ,המינפ ≠ וניבל דבועה
ורשפיאש םיאנתה תא רתאלו ןוחבל וניה ןויסינה
החנהה Æובטימב היה דבועה הבש ,תיבויח היווח
,דבועהו להנמה י¢ע םיאנתה ורשפאתי םא יכ איה
תויבויחה תושוחתה תאו םתוא רזחשי אוה םאו
והז Æובטימב היהי אוהש יוכיס רתוי שי ,דיתעב
Æןוגראהו דבועה ,להנמה לש ףתושמה סרטניאה

ךילהתה יבלש

≠ םייתוהמ םיבלש ינשמ בכרומ עצומה ךילהתה
Feed Back  ו ≠ Feed ForwardÆ םיננובתמ ןושארב

וניא קבדיפ חנומה תועמשמש תורמל© רבעב

תוחישה לדומ תרזעב רקיעב ,®רבעב רושק חרכהב
תוכזב רקיעב ,דיתעב םיננובתמ ינשב Æתונועטה
לועפל יוצר ףאו ןתינ Æריקומ ריקחת לש לדומה
:ךילהתה לש הנבומו קיודמ רתוי המירז םישרתב

הנכה ≠ ןושאר בלש
בושמה שגפמ תא להנמה ןנכתמ הז בלשב

,שגפמה ידעי תרדגה תא ללוכ ןונכתה Æהכרעההו
תכרעהו יוהיז ,םיידדה םיכרצ תכרעהו יופימ
החישל הסינכל םיילאיצנטופה םידמימה תשולש
,®להנמה תניחבמ ןהו דבועה תניחבמ ןה© הנועט
תואמגוד ,ןוידל םיאשונ ללוכ ≠ שגפמה ךלהמ ןונכתו
ןוחבל להנמה לע ולא םיבלש עוציב רחאל Æתולאשו

ןכתיו רחאמ ךילהתל רידגהש םידעיה תא שדחמ
תוחנהל ןתינש ןבומכ Æםייוניש םהב עצבל רחבי יכ
םידקומל םאתהב שגפמל ןנוכתהל דבועה תא ףא
עיגהל דבועל רשפאת וז הנכה Æןאכ וגצוהש םינושה
תמיוסמ הטילשו ןוזיא לש השוחת םע שגפמל
רתוי תויהל דבועל רשפאת הנכהה Æהחישה ןכותב
Æגולאידל חותפו עוגר

החיתפ ≠ ינש בלש
סופד תריציב בר לקשמ שי החיתפה בלשל

הז בלש לע Æשגפמב ךרעומל ךירעמה ןיב רשקה
הנמזה ןכו ,תרגסמהו םידעיה יבגל הרהבה לולכל
ךותמ שגפמל עיגמ דבועה םג יכ רוכזל שי Æגולאידל
,םירכומ הכרעהו בושמ ישגפמ לש תרכומ תינבת
תיעבט דימת הניא תיגולאיד שגפמל ותנמזהו
בולישב תויעוצקמו ןוחטב ןיגפיש להנמ Æתנבומו

םילקאו ןומא רוציל יושע ,תושיגרו תועינצ לש
Æיתועמשמ גולאיד רשפאיש

הכרעהה תפוקת© רבעל טבמ ≠ ישילש בלש
®¢תונועט תוחיש¢ לדומ יפ לע ≠ המייתסהש

,הרבעש הפוקתה לע םיננובתמ הז בלשב
ךילהת וא טקיורפ היהי דוקימה םימיוסמ םיבצמבו

דבועה תא ןימזהל ץלמומ דאמ Æםייתסהש הדובע
ינפל ולש היארה תיווזמ םירבדה תא ראתל
לבקתמ ךכ Æהפוקתה תא ותסיפתב ףתשמ להנמהש
המל הבוגתכ חרכהב אב וניאש בושחו בר עדימ

4  (2000). Appreciative Inquiry in Organizational Life Cooperrider, D., Srivastva, S.. Appreciative Inquiry:
   Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change.

μμμμμ פורפß םודק¢כ ורידגהו הז לדומ חתיפ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ,רגולק יבא¢Æ

וניה החישב הטילשה ןדבאל ונל םורגל לולעש דמימה
ול שיש החישב רמאנש המ ,ותועמשמ Æתוהזה דמימ
עגונש םוקמה Æלהנמכ ,דבועכ ,םדאכ ילע הכלשה
ונלש ימצעה ךרעבו תוהזב
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םיבוט רתוי םיאנת םירשפאתמו ,להנמה י¢ע רמאנש
תווהל תויושע הלעי דבועהש תואמגודה Æגולאידל
ומוקמו ומצע תא ספות דציכ יבגל בושח עדימ
לוכי ףסונב Æןולשכו החלצה דדומ דציכו ,ןוגראב
םיטביה יבגל יתועמשמ עדימ לבקל להנמה
שמתשמ ,הז בלשב Æןוגראב םיפסונ םיכילהתו

,תיביטקפא הבשקה לש םילכב רקיעב להנמה
Reflection®Æ© ףוקישו ,®תוחותפ© תולאש תליאש
םידמימה תשולשל ההובג תושיגרל שרדנ להנמה
אלו ¢הדימל תחיש¢ רציילו ,תונועט תוחיש לש
םאתהב לועפל ץלמומ ןכל Æהחכוה וא עונכש תחיש
:םייזכרמ תונורקע רפסמל

יביטארנה ןורקיעה
ולש רופיסה תא שי דחא לכלש איה תועמשמה

הדימל תחישב Æתואיצמה תא תרחא האור דחא לכו
תוסיפתה יבגל תידדה הנבה רוציל ףאשנ
הבשקה יכ ןיבהל בושח דאמ Æתונושה תויונשרפהו
התועמשמ ןיא ,רחאה לש ¢רופיסה¢ לש הנבהו
Æילש ¢רופיסה¢ לע רותיו

תונרקסל תואדוומ
בחרמו אלמ גולאיד רשפאל לכונש תנמ לע

םע שגפמל עיגהל ונילע ,תונושה תוסיפתל יתימא
יבגל תואדוו תוחפו ותסיפתל תונרקס רתוי

רחאה לש רופיסל הנמזה איה תונרקסה Æונתסיפת
חוטב ןוכתמ איהש תואדוו תשוחתה תמועל
דעו שגפמה תליחתמ ילש רופיסה םע ראשאש
,םילהנמה תיברמ יבגל הטושפ הניא וז השיג Æומויס
ינש דצמ Æתועינצ לש ההובג המר תבייחמו רחאמ
תוכזבו ,הבשקה לש קזח דאמ טקפא תרציימ איה
הניה וז הבשקה שגפמב רציימ להנמהש ¢גנילדומ¢ה
Æתידדה םג

:העפשהמ הנווכ דירפהל
האצות ןיב ¢תיטמוטואה הציפק¢ה תא רובשל שי

תונווכה יבגל תונקסמ קיסהל םוקמב Æהנווכ ןיבו
,תרחא וא וזכ הלועפ וא תולהנתהב דבועה לש
תונווכה רוריב ךרוצל שגפמב שומיש תושעל ונילע
תונקסמהמ םינוש םירבד ןיבנו הלגנ בורל Æולש
Æדבועה תולועפ סיסב לע ונלש תורישיה

המשאהמ תוענמיה
תוגהנתהה יונישל םורגת דבועה תמשאה ,רומאכ

תייווחמ ענמיהל ןוצרו דחפ סיסב לע קר ולש
,היצביטומו הנבה סיסב רצוויי אל Æתרזוח המשאה

ןיב םיסחיה תכרעמל חתמ ףסוותי יכ חינהל שיו
הניה רתויב תיביטקפאה הפולחה Æדבועל להנמה
ותועמשמ הז רבעמ Æתוירחאהו המורתה תניחב
הריבצ בצמל תוננוגתההו המשאה יבאשמ תרמה
וזכ החיש םעפ אל Æהמורתה תנבהו הדימל לש
ןוגראה תא דבועה לש הקימעמ הנבהל ליבות
תוירחאו המורת יוהיז םג ינש דצמו ,ונממ תויפצהו

ךותמ Æרצונש בצמל םירחא םימרוג וא להנמה לש
רתיב םילשכה תא ןקתל ןתינ תוירחאה תייאר
Æהמשאהב שומישל תיסחי יאדוב ,תויביטקפא

הכרעהה תפוקת© דיתעל טבמ ≠ יעיבר בלש
®¢ריקומ ריקחת¢ לדומ יפ לע ≠ הליחתמש

ליחתמ אוה םלוא ,דיתעב דקוממ םנמא הז בלש
Appreciative Inquiry®Æ© רבעה לש תיבויח הריקחמ
עגר וא היווחב רכזיהל דבועהמ שקבמ להנמה
ורובע םיווהמ רשא ,הרבעש הכרעהה תפוקתמ
ותוא רידגהל לוכי דבועהש ןמז וא יבויח דאמ ןורכיז
רפסמב ךרוצ היהי בורל Æותדובעב איש תדוקנכ
רכזיהל ול רשפאל תנמ לע טקש לש תוינש
תמיוסמ היווח לע ¢לעננ¢ רשאכו ,רבחתהלו

אלו הנידע הריקחל הנווכה Æהתוא רוקחל םיליחתמ
ותוא לש םיטרפה לע לאוש להנמה ÆÆÆתבלוצ הריקח
תובושח Æדבועה לש היווחהו תושוחתה ,עגר
בצמל ורשפיאש םיאנתה יבגל תולאשה דחוימב
לש אישה יעגרו ןכתי ,אמגודל Æשחרתהל הזה
להנמה רדענ וב עובשב אקווד ויה דבועה
הרוק אלש ולא םימיב הרק המ הלאשה Æהדובעהמ
לש םיאנת ורובע ורצונ יכ ןכתי Æםירחא םינמזב
ךילהתב הטילש לש ,הימונוטואו תואמצע תשוחת
םיפסונ םירבדו ,ופוס דעו ותליחתמ םיוסמ
םיאנתה תא ףקשי להנמהש רחאל Æותוא ומיצעהש
לש תרדגומו הרורב המישר ושבגי דחיבו ההיזש
ןויד חתפי ,דבועה תמצעהל םיינויח םיכרצו םיאנת
ןווכמ ןפואב הזה לולכמה תא רצייל תורשפאה יבגל
,הליחתמש הכרעהה תפוקתב םינד ןאכ Æדיתעב
םיביכרמהו םיאנתה ,םיידדהה םיכרצה ללוכ
להנמה לש תויפצה ,המצעה ךרוצל םיבושחה
םיאנתהש ןבומכ Æךרד ינבאו םירטמרפ ,ןוגראהו

תפוקתמ עגר וא היווחב רכזיהל דבועהמ שקבמ להנמה
יבויח דאמ ןורכיז ורובע םיווהמ רשא ,הרבעש הכרעהה
Æותדובעב איש תדוקנכ ותוא רידגהל לוכי דבועהש ןמז וא
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סחייתהב Æןוגראלו להנמל םג םיאתהל םיכירצ
ידכב הדובעהמ רדעי אל להנמה ,תמדוקה אמגודל
ילאמיטפואה בחרמה תא דבועה רובע רוציל
תשוחת תא קזחל םיכרד שפחי ןכ לבא ,ותדובעל
שי דבועל םג Æדבועה לש הימונוטואהו תומצעה
לאיצנטופה שומימבו םיאנתה תריציב תוירחא
תפתושמהו תידדהה תוירחאה Æהדובעב ולש יברמה
,להנמהו דבועה לש קשממב הבר המצע תרציימ
Æןוגראה תרגסמב דבועה דוקפתבו

םוכיס ≠ ישימח בלש
תא תצמתמ אוה Æלהנמה י¢ע עצבתמ םוכיסה

ךרדה ינבאו םיאנתה תא ,שגפמב ולעש םירבדה
קשממב רתוי קומע יוניש רדגוה םאבו ,ורדגוהש
יופצה יונישה תא םג רידגי אוה ןוגראהו דבועה לש
דמל להנמהו הדימב Æיוטיב ידיל אובל רומא דציכו
םג אטבל ץלמומ ,החישה ךלהמב םישדח םירבד
ךשמהל תיטנטוא הנמזהו תוחיתפ לש יוטיבכ םתוא
Æדיתעב גולאידה

FeedForward תיטנבלר הביטנרטלאכ
וגצוהש םילכו הסיפתל תויזכרמה אצומה תודוקנ

םע יתועמשמ שגפמל הפצמ דבועה יכ ןניה ,ןאכ
,הכרעההו בושמה תחישב ןוגראה םעו להנמה
Æלהנמה ידיבש המצע בר ילכ הווהמ איה ףסונבו

הנעמ ןתונה יתועמשמ גולאיד לש וניה לאיצנטופה
תולהנתהו םיעוציב רופיש :םינוש םידעילו םיכרעל
תכרעמ רופיש ,ינוגרא ךרעכ גולאידה קוזיח ,דבועה
,דבועה תמצעה ,דבועהו להנמה לש םיסחיה
,ינוגרא ןורכיזו דועית ,ןוגראהו להנמה לש הדימל
Æןיינעו הרקמ לכב םייפיצפס םידעי שומימו

¢ער¢ל ¢בוט¢מ רבעמה לש ,תויתרוסמה תוטישה
,תומשאה וא ,תונועטה תויגוסה תפיקע וא ,¢בוט¢ל
לע היצאירו לכ וא ,בוט דבועל ¢םכש תחיפט¢ וא
יביטקפא הנעמ תורשפאמ ןניא ,וללה םירבדה
Æולא םידעיל

FeedForward ≠ ה שגפמב תוארל ןיא ,ךדיאמ
דעיה Æהמכסהל עיגהל ותרגסמב יחרכהש ךילהת

גולאידל סיסבכ הדימלו הנבה וניה יזכרמה יכילהתה
ךרואל אוה להנמה Æחווט תכורא תפתושמ הדובעלו
םידעיה תרדגה ותוירחאבו ,תוכמסה לעב ךרדה לכ
הרכהו דבועה תמצעה ןיב הריתס ןיא Æתושירדהו

ןוגראב יכראריה ךרעמ ןיבו ,דחמ גולאידו תידדה
Æךדיאמ

ןפואל עגונ םילהנמה ינפב דמועה יזכרמה רגתאה
תויוצרה תואצותל העגה רשפאת בושמה תחיש וב
המרב ןה דבועל להנמה ןיב ידדהה ןומאה קוזיח ךות
םידמימל תועדומה Æתיעוצקמה המרב ןהו תישיאה
בר ילכ תווהל היושע ,הז רמאמב וראותש םילכלו

תא ןיבהלו טולשל ידכ ,םילהנמה ידיב המצעו ךרע
םירסמה לע ,הכרעההו בושמה תוחיש ךלהמ
םילכב לכשומ שומיש Æןהבש םייומסהו םייולגה
תריציב םג עייסיFeedForward  ≠ ה לש ךילהתבו

רשקבו ןוגראב דבוע לש ומוקמב היצמרופסנרט
Æלהנמה ןיבו וניב

ינפב תספתנ הכרעההו בושמה תחיש יכ רוכזל שי
ןיב םיסחיה תכרעמ תא רידגמה שגפמכ םיבר םידבוע
דבועה ןיב תוכיישהו רשקה תמצע תאו להנמל דבועה
Æןוגראל
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