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?רבדנ המ לע
 ?תואדוו יאב םילגתסמ ונחנא ךיא#1

:הקיטקרפבו

הז תא םישוע ךיא– תיגטרטסא הדימל#2

םילאיצנטופו םירעפ ההזנ ךיא#3

תוסנתה םימדקמ ךיא- הדובעל תוינכותמ#4



תואדוו יאב טווינל תושיג4



תואדוו יאב טווינל תושיג4
ןונכת
םש תויהל הצור ינא

עודי רבד אוהםש

 רבד הז )ונחנא(ינא
 עודי

 םשל עיגנקוידב ךיא
הבוט הלאש וז



תואדוו יאב טווינל תושיג4 הזילנאו הדידמ
םש ינא םא עדוי אל ינא
 לע רוגס אל ינא רמולכ(

)קוידב ינא הפיא

 תולגל םידחפמ ונחנא
 קפס אלל לבא( וניעטש
)ךרד תרבכ ונכלה רבכ

 וא ריעהל םילוכי םינותנה
ונתוא רענל

 וז דבוע אל המו דבוע המ
הלועמ הלאש



בוציע
 ינא הפיא עדוי אל ינא
תויהל הצור

יתיא ימ רורב אל

 שיש המש עדוי ינא
הז אל שממ הז עגרכ

 בושחל םיכירצ ונחנא
דחיב הז לע



תוסנתה
הפ ןיינעמ המ עדוי ינא

יתיא ימ ךרעב עדוי ינא

 םיכלוה ןאל רוגס אל
 םישוע המ רורב לבא
רחמ

 תולגל םיצור ונחנא
 םיווקמו( עיתפמ והשמ
)אל םא דורשנש



םומעיטרקנוק

הבישח

הישע

תוסנתה
 )ךולכל( חטש•
 הלועפ לש ןויגיה•

בושמו
 םיאנתל המאתה•

םינתשמ
 םישוע– ידיימ בושמ•

דבועש המ

ןונכתה לגעמ
הטמ•
 הדותמ ,היכראריה•

הקיגולו
תופקותמ דוסי תוחנה•
 תונויגה לש החיתמ•

םימייק

בוציע
 ימיטניא•
 תיתסיפת תואדוו יא•
 הדותמ ןיא•

הדידמו הרקב
ץומה תא תופנל•
 תויטהה לע רבגתהל•

)תוידיימה(
ףקתל•

בוציע ןונכת

תוסנתההרקב

 רדסה המ
?ןוכנה



)תיגטרטסא הדימל( בוציעל םיאנת
 הביס תרציימש– םיכרד תשרפ ,תינוגרא היעב ,רגתא– תחכונ הכובמ
.הזכש ךילהתל םישרדנש םיינוגרא םיבאשמו היגרנא ,הבוט קיפסמ

 .יגטרטסא רוריב רצייל םישקמש תוליהבו ץחל רציימ רבשמ– תיבכוכ•
 םינתונש המישמ וא "הטמ תדובע" אל הז–רדחב תוירחאו תוכמס
 ימ ןיבל ישארה דמולה ןיב תוהז תויהל תבייח .ץוח רוקימל וא םיפיפכל
.המאתההו יונישה לש ךילהתה תא ליבוהל רומאש
 ,תונתשהל ללכב לוכי אל ןוגראה םא–תכרעמה לש שפוחה תוגרד
הדימל ךילהת ליחתהל הביס ןיא זא

ןוחטיבב םגמגל תוכזה ,תוימיטניא :ףסונה יאנתה
הבחרהל

https://doalogue.co.il/blog/%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2590%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A3-%25D7%259C%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%25AA/


תיגטרטסא הדימלל תונורקע
תוימיטניא•
תופתושו ןוויג ןיב חתמ•
 תוביוחמו תוחכונ ,תועיבק•
דוסי תוחנהרוגתאלו הדימלל תלגוסמ•
ךילהתה לש הלבוהו בוציע•
דוביעו דועית ,םוכיס•

הבחרהל

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2594


םילאיצנטופו םירעפ

הווה

Legacy

דיתערבע

 תומגמ
תווהתמ

דיתע תנומת

לאיצנטופםירעפ



תוסנתה םדקל ךיא
 גישהל םיצור ונאש םידעיה ןיב תודימצה תא תיחפהל– ףפור דומיצ•

 תא אלמל תוסנתהלו חטשל רשפאל– םתוא גישהל םיכרדה ןיבל
ללחה
תואדוו-יאב תיתוכאלמ תואדוו רצייל– )טנירפס( חווט רצק ןונכת•
•MVP–תויביטקפאה לש הנבה םומיסקמ ונתיש םיבאשמ םומינימ
)תחא תוסנתה תרוצ קר אוה טולייפ( טולייפ אלו תוסנתה•



 יא םע דדומתהל תישונאה תלוכיה ףוסבו
...ב דימת טעמכ הרושק תואדוו



!תוגיהנמ


