
 

 

 תישיא תוברועמ – םיבדנתמ םיריעצ םיגיהנמ תלעפה תינכת

 הריעצ תוגיהנמ לולסמ

  ןוזח

 העפשהה ילגעמ תא וביחרי ,הנידמב םימרותו םיברועמ םיחרזא ויהי תינכותב םיפתתשמה רעונה ינב

 ובלתשיו תימואלניבה הליהקב היחרזא לכ לע לארשי תנידמ תא וגציי ,םהלש תיתרבחה תוברועמהו

  .הנידמב תידיתעה תוגיהנמב

 .השעמל הכלה - תיתרבח תומזי ,תוגיהנמ ,תונויצ – "החימצ" :תינכותה תורטמ

 .ימצע שומימ לע שגדב תוישיא תויונמוימ חופיט •

 .יתרבח יוניש תלבוהל תיתליהק תוגיהנמ חותיפ •

 .תרוסמהו היטרקומדה יכרעל הקיזה תקמעה •

  .תוצופתבש הלאו ץראב םייחה רעונה ינב ןיב םירשק קוזיחו הקומע הקיז תריצי ,רשקה תקמעה •

   .לארשי תנידמ יבגל תימלועה להקה תעד בוציע לע רעונה ינב תעפשה •

 .הנידמה לש דיתעה רוד יגיהנמכ בלתשהל םיישעמ םילכ •

 .םינושה תרושקתה יעצמאב םלועבו ץראב רעונ ינבל ףתושמ רעונ ןוגרא תמקהל טקיורפב תופתתשה •

 

 םיכרע

 .רחאה תלבקו תונלבוס – םדא היה •

  .תונוש םיכרדב התוא תרשל תונוכנהו ץראה תבהא •

  .היטרקומדה יכרעל הקיזה תקמעה •

 .תובדנתהו תיתרבח תוברועמ ,תויתפכא – תוחילשה ךרע •

 .ישיא שומימ •

  .רוחבל שפוחה •

 .תווצ תדובע / ףותיש לש וחוכ •

 .תוניוצמל הפיאשו תומזי •

 

 

 

 



 

 

 השעמל הכלה הקיטקרפ – םיבדנתמה םיריעצה םיגיהנמה תינכת תורטמ

  :תישעמו תינויע – תיתובדנתה תוליעפל רעונה ינבל םיעצומה םינכתה טוריפ ןלהל                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיתצובקו תישיא תוגיהנמ חותיפ | 'א הנש

 .תימצע תועדומו תישיא תוהז חופיטו חותיפ – תישיא תוהז •

 .תילארשי תיתוברת תוהז חותיפ •

 .םהינבש המו לוהינ ,תוגיהנמ לע .תיתצובקו תישיא – תחמוצ תוגיהנמ •

 תייצביטומ לע םתעפשהו םינוש תוגיהנמו לוהינ תונונגס ,םיישיא תונונגס – תוגיהנמו לוהינ תונונגס •

 .תוניוצמלו תויגשיהל תווצה

 .םייתרבח םייוניש לוהינ - תיתרבח תוגיהנמ •

 .הביל יכרעו ןוזח – םיכרע •

 ,םואית ,תידדה תולת ,תוביוחמ ,תוירחא ,תווצ תדובעל תויונמוימו םיכרע – הלועפ ףותישו תווצ תדובע •

 .הדיחי תוואג

 .תישיא ןיב תרושקת ,תרושקת תונונגס ,הבשקה – תרושקת תויונמוימ •

 .םילימל רבעמ םירסמ ,ןיע רשק ,ינושאר םשור – ףוג תפש •

 .בושמ תלבקו תויוסנתה ,תונווגמ תוקינכט ,דחפה םע תודדומתה – רוביצ ינפב העפוה תונמוא •

 הצובקה ,הזיחא רורחש ,טרפב להק לומ הדימעו ללכב םידחפ םע תודדומתה לע – דחפה תא ררחשל •

 .דיחיהו

 .ןורתפל תונוש םיכרדו תוירחא ,םיידומיל ,םייתרבח םיטקילפנוק תרדגה – םיטקילפנוק לוהינ •

 .ןורתפה בוציע דעו היעבה ייוהיזמ תוטלחה תלבקב םיבלש – תוטלחה תלבק •

 .תוקיטקטו תוקינכט – ןתמו אשמ לוהינ תונמוא •

  םיריעצ םירירגש תינכת
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 .טייביד תויורחתו ץחל תחת הדובע ,הבשחמ תוזירז ,טייביד יגוס – טייביד •

 .הנושה תלבק ,תומודק תועד ,תומגיטס – תונושו ןויווש •

 .תודדומתה יכרדו טרפה לע הביבסה תעפשה – תיתביבס העפשה •

 .תויתרבחה תוידמה לש תילילשהו תיבויחה ןתעפשה •

 .םיחרזאכ ונילע םיעיפשמה תוברתו הרבח יבצעמ םיילאוטקא םיאשונב ןויד – תינידמ תיתרבח הילאוטקא •

 .תיכרע תיתרוקיב הבישח •

 .תומזי חותיפו תיתריצי הבישח •

 .תיביטקפא היצטנזרפ •

 .תינוציח תיתוגיהנמ תוליעפ וא תוגיהנמ אשונב רויס •

 .תושרה וא ס"היב ךותב ומושייו יתובדנתה טקיורפ תלבוה – תובדנתה טקיורפ •

 

 :ללוכ ענכשמה םואנה תורחת - ׳א הנש םויס טקיורפ •

 .ס"היב ףותישב םימואנה תורחת לש לעופל האצוהו הקפה ,ןונכת .1

 תנידמ לש התימדת םודיק ,יתרבח קדצ ,הליהקב םייתרבח םיאשונ םודיק ופקשי םימואנה יאשונ .2

 תומזיה אשונב רקיעב תונשל םיצורו םילוכי רחמה יגיהנמכ רעונה ינב המו ילטיגידה בחרמב לארשי

 .תיתרבחה
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 היצטניירוא ילעב םיריעצ  םיגיהנמ לש רוד חפטל הרטמכ ומצעל םש הריעצ תוגיהנמל ילארשיה זכרמה

 םלועב לארשי לש התימדת קוזיחל ולעפי םיריעצה םיגיהנמה .תולובג תצוח תוגיהנמ – תימואל-ןיב

 ןפואב םינכת תריצי תועצמאב תאז .לארשי לש היצמיטיגל הדהו תוימשיטנאה ,האנשה תועפות דגנכו

 ,People to People - ישיא יפוא תולעב תושיגפ דצל ןווקמה בחרמב םינושה הידמה יעצמאב ףטוש

   .ץראב תוחלשמ תלבקו םלועב םינווגמ םידעיל םיריעצ םירירגש תוחלשמ תאיצי תמגוד

          .תימואל-ןיב הצופתבו ץראה יבחרב םוריחו הרגש ינמזב ולעפי םיריעצה םינעיפשמה

 םינוגראב ,תויושרב ,רפסה יתבב חוכ יליפכמ ווהי םיריעצה םיגיהנמה תורייס - תיצראה המרב

  .רעונה תוצעומבו

 ומתחנש םימכסההו ורצונש םירשקה ,תואצויה תוחלשמה תרגסמב - תימואל-ןיבה המרב

  .םלועה יבחרב

 םינוש םידקומב תיחרזאה הרבחה ירזגמ ללכמ םיריעצ םינעיפשמ לש םיתווצ ולעפי ,ףסונב

 ילעבו ןכות יחמומ ויהי םיתווצה ישאר .םייעוצקמ םיתווצ ישאר לש הייחנהו ףטוש יווילב ,ץראב

 ,תוילטנורפ תושיגפב להנתי תווצ לכ .זכרמה לש הכרדהה לגס םע דחי ולעפיש יעוצקמ ןויסינ
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 תועש שולש תוחפלב ביוחמ ה/דימלת לכ רשאכ ,תישיא הדובעל תומישמ תקולחבו תונווקמ

 תא השעמל הכלה תמשיימו תידירביה הדימלב הנורוקה תרגשל תמאתומ תינכתה .תויעובש

 .היינשה תא תחא תומילשמ רשא תנווקמ הדימל ןיבל תילטנורפ הדימל ןיב יבטימה בולישה

 תוליבומה תותשרב ןווקמה בחרמב תוחכונה תאלעהל ליבות םיריעצה םינעיפשמה תוליעפ

 ,םיטסופ תאלעהו רוביח ,הרטמ ידקוממ םינייפמק תועצמאב תאז .םיריעצהו רעונה ינב ברקב

 לארשי' ףותיש ,לארשי דגנ היצמיטיגל הדו התסה ,תוימשיטנא ,האנש יציפמ םינכת לע חוויד

 המרב ןה עצובת תוליעפה .תיגטרטסא תובישח ילעב םידעומ ןויצו רעונה ינב יניעב 'הפיה

 .תיתצובקה המרב ןהו תישיאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תיבטימ היטמולפידל םילכה זגרא  | 'ב בלש
 .תוברתו הפש ,םיכרע – הנידמו םע תיינבב ךרד ינבא •

 .תויונמדזה ,םייכילהת ,םייוניש ,ךינכש תא רכה – ןוכיתה חרזמב לארשי •

 .הקיטקרפו םיעוריאה תולשלתשה ,ךוסכסה תורוקמ – יניטסלפ - יברע - ילארשיה טקילפנוקה •

 .לארשי תנידמ לש התימדת לע קבאמה – "םיארנ ונא ךכ" •

  .דועו תיתד ,תילכלכ ,תיתרבח ,תיטילופ םישפתנ ונא דציכ – םלועב לארשי •

 .תיניינע הילאוטקא – םלועב שחרתמ המ ,היצזילבולג  – ילבולגה רפכב חרזא תויהל •

 .תילבולגה תיוושכעה תרושקתב שומישה תונמוא •

 .תילגנאה הפשב שומיש לע בחרנ שגד – רוביצ ינפב העפוהה תונמוא •

 תונויאר ,תונותיע ,היזיוולט ,וידר - תרושקתה תוידמ לומ עיפוהל דציכ – תרושקת ינפב העפוהה תונמוא •

 .םייתצובקו םיישיא

  םיריעצ םירירגש תינכת
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 .תילגנאב תישעמ תוסנתהו הירואית ,הקירוטר – רובידה תונמוא – תורבוד •

 תנידמ לש התימדת בוציעו הרבסהה םודיקל תויתרבחה תותשרב יביטקפא שומיש – תילטיגיד תרושקת •

 .םלועב לארשי

 BDS– לארשי לע םרחה תעונתב קבאמ •

  .תילגנאב טייביד •

 .תוימשיטנאו האוש •

 .ילארשי ץרא ,יתרבח ךותיה רוכב ישונא ספיספ – ונחנא הז םעה •

 .לארשי תנידמ םע ןילמוגה ירשקו תוצופתב ידוהיה םעה •

  .הפשב יוטיב ידיל אבה הנושהו המודה תא דדחמה יתוברת בר שגפמ – תוברתכ הפש •

 .תוכילהו םיסומינ – תיתוברת ןיב תרושקת •

 תוביוחמל עינמכ – תויכרעו תויתא הדימ תומא דודיח – םיימואלניב םימוחתב תיתליהק תוברועמ •

 .תוירחאו

 .יטמולפידה םלועה תולהנתה ,םייוניש םע תודדומתה ,יוניש תלבוה – הבטימב היטמולפיד •

 .)'וכו ירטינמוה עויס ,הלכלכ ,הביבס תוכיא( םלועה חרזא תויהל – ילאבולגה םויה רדס •

 .םלועה תונידמ םע ץוחה ירשק – רירגש תויהל •
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 ליעל טוריפ

 

 הגוסמ הנושארו תידוחיי ,תימואלניב היצטניירוא תלעב רעונ תגספב תופתתשה •

 .הכלהמב ושכרנש םירושיכבו םילכב תוסנתהל המב קפסמה תינכתה תא םכסמה ץראב איש עוריא

 תשבוגמו תדכולמ הצובקכ הדובע רשפאי  ,תינכתה יפתתשמ ןיב שגפמל תיתשת הווהי הז עוריא

-םייתרבח םיטקיורפו תומזוי חותיפו םייתרבחה םילגעמה תבחרהו קוזיח ,תידדה תוברע ךות

 .תילבולגהו תימוקמה הריזב םמושיי ךות םיפתושמ םייתליהק
 

 .תילגנאה הפשב תומייקתמ הנשה ךלהמב תובר תויוליעפ
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 הכמסה תנש – תולובג תצוח תוגיהנמ  | 'ג בלש

  תוישיאה תולוכיה תרכהו המצעה ךות תימצע תועדומו תוהז שוביג •

 .תויונמדזהו םימויא יוהיז ,תושלוחו תומצוע יופימ ,םיישיאה םירושיכה תמצעהב דקמתנ םישגפמה ךלהמב

 הבישח ידי לע תונמדזהל ןוכיס ךופהל ןתינ דציכו  ,לעופב ןשומימו תורטמ תרדגה לע שגד םשוי ,ףסונב

 .יבטימ ןמז לוהינו תיתריצי

 תוניוצמלו תויגשיהל תווצה תייצביטומ לע םתעפשהו תוגיהנמו לוהינ תונונגס תרכה •

 םייתרבח םילגעמ ברקבו תועונת ,םינוגרא ךותב תוגיהנמו םיגיהנמ חותיפ .יזכרמ ישונא ןוה הניה תוגיהנמ

 ,ןויער תחקל תלוכיה אוה ,םלוכל ףתושמה רשאכ ,םינוש תוגיהנמו םיגיהנמ יגוס םנשי . החלצהל יטירק אוה

 .םהלש לאיצנטופה תא שממלו ןוזחה תמרל דע ותוא תויחהל

 יבטימ ןמז לוהינו תוטלחה תלבק ךילהתל ליבותש תינשדחו תיתריצי ,תיתרוקיב הבישח תיגטרטסא חותיפ  •

 חול לבקנו תוילאנויצומא ךכל ףיסונ ,הבורקה הביבסהמ תובר עפשומה יביסלופמיא ןפואב םילעופ ונבור

 תא הצקנו ,ליעי ןמז לוהינ לומ לא יביטקפא ןמז לוהינב דקמתנ .םעפ רחא םעפ ונתוא שיתמש ינזבזב םינמז

 תויוליעפל תויפיצפסה ןמזה תוצבשמ תא ןכדענ ,תורחא םילימב .הנוכנה תוליעפל םיאתמהו יוארה ןמזה

  .ןתופיחדו תובישחל םאתהב

 

 

 

 

  םיריעצ םירירגש תינכת
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      – םיילולימ אלה םירסמבו תובורמ תויצנגילטניאב ישגרו ענכשמ ,ליעי שומיש ךות םיילולימ םירסמ תרבעה   •

 ןיע רשקו ,לוק ,ףוג תפש  

 ןקתל ,םהיתומצוע תא קזחלו רתאל דעוימה בושמ ללוכה םיפתתשמה לש ישיאה יתרושקתה ליפורפה חותינ

 תחת Storytelling-הו םירסמה תרבעה תלוכי תא ללכשלו רסמה תא תותרשמ ןניאש תוגהנתה תוינבת

  .ןמז תלבגמ

 םוריחו הרגש ןמזב םיריעצ םינעיפשמ םורופ •

 הידמה ימוחתב תידועיי הרשכה ורבעי ,תינחה דוח תא םיווהמה םינייטצמ םיריעצ םירירגש ,םורופה ירבח

 יבויחו דהוא חיש תריציל ליבקמב םייתוכיא םירצות תקפה רשפאתש הרבסההו תרושקתה ,תילטיגידה

 ןווגמב ןהו People to People -ה תמרב ישיאניבה בחרמב ןה ,םלועב לארשי לש התימדת תא קזחל הרטמב

  .םיילטיגיד םיצורעו תוריז

 טרפב הרזה תרושקתהו ללכב תרושקתה םע תודדומתה תנדס  •

 .תיתרבחו תינורטקלא ,הבותכ ,תרדושמ תרושקת – םיצורעה יוביר ןיב םילדבהה לע ?תרושקת איה המ

 ,השעת לאו השע – יתרושקת ןויארל ןנוכתהל דציכ ,Information Highway ,יתרושקתה בחרמב תויונמדזה

   .דועוsound bites  -ב שומיש ,רסמ יכמותו רסמ

  העפותה ידממ םוצמצו חוויד ,רוטינל םילכ ןתמו תונושה תוידמב היצמרופניאסידה םוחתל הפישח  •

 ,רתויב תיביטקפאה הרוצב זוינ קייפה תעפות ינפמ ןנוגתהלו רוציל ,תוהזל דציכ ודמלי םיריעצה םירירגשה

 .אשונב עדיה תקמעה ורשפאיש תויוושכע תואמגודב שומיש ךות םינושה ויגוס תאו חתפמ יגשומ וריכי

 תויונמדזהו םיכילהת םייוניש - ת״הזמב הקיטילופ-ואיג :יברעה םלועה  •

 תימוקמה תוברתהו הרבחה תא םיבצעמה ינידמ – יתרבח יפוא ילעב םיילאוטקא םיאשונל הפישח

 תנבהו חותינ ,ןויד םויקל תובישח תמייק ילבולגה רפכבו ץראב םיריעצ םיגיהנמכ .םיחרזאכ ונילע םיעיפשמה

 לארשי לע הרישי העפשה םהל רשא םיירוזאה םיכילהתה תנבהל ת"הזמה תוצרא רקחו דומיל .תויובכרומה

  .״םהרבא ימכסה״ תמגודכ ילכלכה ,יעדמה ,יתדעה ,ינידמה םוחתב

• - Youth Diplomacy Online לטיגידב םיריעצ םינעיפשמ 

    .ליעל טוריפ

•   Youth Diplomacy – השעמל הכלה  

  .להק תעד יליבומו םינעיפשמ ,תרושקת ישנא ,םייטמולפיד ,םירירגש םע שגפמ -

 םירחבנ רפס יתבמ ל"וחמ םיריעצו רעונ ינב םע םיילטיגיד םיעצמאב םישגפמ – ״תשרב םירירגש״ -

 דבב דבו םלועה יבחרמ דיתעה תוגיהנמ םע םירשק קימעהלו חפטל תנמ לע םיימואלניב ,םינייטצמ

 תפתושמ תיתרבח תשר תמקהל תיתשת ווהי ולא םישגפמ .לארשי לע קיודמו ןמיהמ עדימ קפסל

 .םלועבו ץראב םיריעצו רעונ ינב לש
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 םלועב הפיה לארשי תגצה •

 .ל"וחל תיגוציי תחלשמ תאיציל הנכה -

 .ל"וחל תיגוציי תחלשמב תופתתשה -
 ישנא ,םיטמולפיד ,םירירגש םע שגפמ – לארשי תנידמ לש יתימדתה ץמאמב תופתתשה -

 .דועו תרושקת

  םיריעצו רעונ ינב םע תושיגפ -

 תגצה ןעמל הבטימב רעונ ינב לש היטמולפיד – םיימואלניבו םיימוקמ ,םיידוהי רפס יתבב  רוקיב

 רישי רשקו תפטוש היצמרופניא תרבעה ,םהיתונידמב להקה תעד בוציע לע העפשהו הפיה לארשי

 .אבה תוגיהנמה רוד םע

 תורבק יתב יוקינ ,םיידוהי תובא יתב -כ ל"וחב םינוש םינוגראו תודסומב ךרעכ הליהקל המורת – תובדנתה •

 .תידוהיה הליהקהמ םיריעצ םע תופתושמ תויוליעפ ,םיידוהי

 .ץראב ל"וחמ רעונ ינב לש תוסנכנ תוחלשמ חוריא •

  .)הכרדה ירזוע( םיריעצ םירירגש סרוקב ןתובלתשה תארקל רפס יתבב תוריעצ תובכש תכרדה •

 
 םיבדנתמ םידימלת תוליעפ ףקיה

 תותשרב הדובעב קוסעי דימלתהו היהו ,תויעובש םייתעש ךשמב לעפי תינכתב בדנתמה דימלת לכ

 םייתעשל רבעמ דובעל יאשר היהי ,רחבייש רחא םוחת לכב וא םינייפמק תקפה ,םינוטרס תנכה ,תויתרבחה

 .עובשב תועצומה

ü קלח וחקיי םרובע רשפאתיש רעונה ינב ,תחלשמה תרזח םע .םייתנש – תינכתה תוליעפ ףקיה 

 האיציבו תויתרבחה תותשרב הדובעב ,רעונה ינב יווילבו םירגובה םיכירדמל הכרדהב עויסב

  .םיכנוחכ ל"וחל תוחלשמל

ü עסמ ןמוי( םידומע 2 – תיביטקלפר הדובע שיגהל דימלתה לע – דימלתה תבוח(. 

 

 ...ל םישרדנ רעונה ינב

 .ההובג המרב תילגנאה הפשה תעידי •

 .רוביצ ינפב העפוהו הבוט תישיאניב תרושקת •

 .תוחיתפו תיתריצי הבישח ,הדימל תלוכי •

 .ההובג תוביוחמ •

 .הניתנ תלוכי •

 .רגתאו תוחילש סרוקב םיאורה םייתרבח םיליבומ תויהל •

 .תרחא םג רשפא יכ הנומא •

 .תינכתה תלעופ םהב םירזגמל תמאתומה תיצרא הסירפב השעת תובדנתהה תוליעפ*
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 םיבדנתמה תרשכהו יוויל

ü לש םידומצה םיכירדמה ,רעונ ינבל ימוחת ברה זכרמה תלהנה ידי לע ושעיי הרשכההו יווילה 

  .עובש ידמ םתוא םישגופה תוצובקה

ü זכרמב תוינכתל ורבח רשא םייעוצקמ םימרוג םע הפישח ישגפמ. 

ü תוליעפה תלחתה ינפל ךירדמה לש תזכורמ תוליעפ. 

ü תיתובדנתהה תוליעפה ךלהמב םידימלתה לש דומצ יוויל. 

ü הנשה ךרואל הרשעה ישגפמו תונושה תויתרבחה תוידמב תוליעפל הרשכהו הכרדה. 

ü דימלת לכל תישיא הכרדהו ינטרפ יוויל ,ךרוצה הרקמב. 

 םיחוטיבו םירושיא

ü תינכתב תובדנתהה תליחת ינפל םירוה רושיא גיצהל דימלתה לע. 

ü תחא םידומיל תנשל ףקותב היהי םירוהה רושיא. 

ü רושיאה ןכדועי הנש לכב. 

ü א(6/בע ל"כנמ רזוח לש חוטיבה חפסנב שרדנכ חוטיב :םיחוטיב(. 

 הרקבו הכרעה

 ךוניחה דרשמ – דימלת תכרעה ספוט יפ לע םיפטוש הרקבו הכרעה עוציב


