
Night Run

am:pm

19׳



 תוסח תנתונampm הבהינשההנשה םעפה וז

.ביבא לת לש הלילה ץורמ לע

 תשרה ןיב רשקה תא קזחמה ,יעבט ךלהמ והז ,ליבומ יביבא לת גתומכ

וילהקל גתומה ןיב רשקה תא קזחל תניוצמ ךרדו ,התביבסל



 ,םיכלהמו תויוליעפל תועצה שולש האבה תגצמב
.הלילה ץורמ םייקתמ וב שדוחל םידעוימה



םיחס ןמז הז
1 העצה
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 .ביבא לת תנידמב ןובלעל הכפה "םיחס" הלימה
'וכו "םיחס הפ םלוכ" ,"...הפ יחס הזיא" ,"!יחס אי"

סיסב תחנה

AM PMGlobal Business Design - 2019 All rights reserved



!סאלח



7AM PM

 .ביבא-לתב םוקמ שי םיחסל םג
.שייבתהל םהל סאמנו ,םלוכ ינפל הפ ויה םה ,הזמ רתוי

.םמצע לע ףועל םהלש ןמזה הז ,ןארטיינה
!תויחסה אולמב

Global Business Design - 2019 All rights reserved



.לצנתהל םיקיספמ םיחסה ,רוציקב
.טקפסיר– םיחסה ןמז הז

.הוואג תוגיגח לש שדוח רציימ הוואגה דעצמ
.הזכ שדוח היהי אלש הביס ןיאו ,םיחסה דעצמ אוהןארטיינה



Global Business Design - 2018 All rights reserved

 טרס .1
חטש  .2
לטיגיד  .3
תורטסקא  .4

יחסה קוזיחל םיכלהמה

םיחס ןמז הז
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 תויולצנתההו תולפשהה תומכו ביבא לתב יחסה תגצה
 .רבוע אוה ןתוא
 "תאזה ריעה תא הנב"ש דחאכ ויפלכ היתפמא תמירג
.יוחד שיגרמו תויולכנתה לבקמ םויהו

 יכה םייחה תא יח יחסה ,וב םיאנקמ םלוכ– סלכת לבא
.םיבוטו םיאירב ,םינוכנ

ואדיו טרס

AM PMGlobal Business Design - 2019 All rights reserved



תיפוכשתרתוכ
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לייטמל תונחב תובטה§

יטיס המניסל תובטה§

החירב ירדחל תוחנה§

ץראה יבחרב םילולסמל םינגרואמ םילויט§

דועוטיפסורק ןוגכ םיגוח ,םינומיא§

םיחאסלגניטיידיפס יברע§

rebarבםיקיישו םיצימל תוחנה§

 .אטמיסה ,הקליאה ,ינופצה גוחה ,גזמה ומכ םירבב תוחנה§
.ףוגניזיד בוחר לכבש םירבה

11AM PM

:

:חטש תוליעפ
 .יחס דימצ
 דחוימ תובטה לולסמ
 וא שדוח ךשמל ריעב
,)תשרה לוקישל( תוחפ
.םידימצה ילעב לכל



תיפוכשתרתוכ
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:תויחסה תא גוגחתשםיפיג תכרע§
בותיכ םגו תויומד

:"יחס יחסל יחס"–קובסייפ תוצובק תמקה§
 תושיכר ,םישגפמ תעיבק ,תולבוה תורידל הרזע
 .םיחסל תויתצובק

 המלש לשייפיטופסב םיימניחםיטסיליילפ§
דועו הקיסמ ירימ ,ירא ןב ןנח ,יצרא

12AM PM

 תוליעפו םיכלהמ
לטיגיד



תיפוכשתרתוכ
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םיחסל החירב רדח תמקה

 םיטנדוטס תריד ומכ בצועמ היהי רדחה
 .ירטספיה רב וב ףסונ רדחו ,תשפועמ
 ,בלח יזגרא לע םיבשויו תבשל הפיא ןיא(
 םעפ ידמ ןשע תנוכמ תיטפיטנא תירצלמ
)דועו הרזומתידניא הקיזומ ,הקינחמ

.חורבל )!( םיבייח םיחסה

13AM PM

תורטסקא



תיפוכשתרתוכ

Global Business Design - 2018 All rights reserved

 שארמ תונכומ תובושת
:ןוגכ ,םיחסה לש תוימוימוי תויודדומתהל

"?התוש אל התא יחא המ"§

 "?הרקי המ הטכש חק"§

"?ןיטנרולפל אלו ךלש ןיי רבל ואציש הזל םורגל ךיא"§

"יצרא המלש לע ןנוגל ךיא"§

"?הזכ םח םויב רתפוכמ םע התא המל לאושש ןוירבל תונעל ךיא"§

 הפק התושו הדובעל רקובב7ב המק תאש הז לע לצנתהל אל ךיא"§
"?תיבב הז ינפל

  "?ריעב טלוש אוהש בשוחשרטספיהל תונעל ךיא"§

 הזיפ לדגמ דיל יתמלטצה ינא םג !ןכ" :ןונגסב המצעה יטפשמ ןכ ומכ
"!הזב האג ינאו ,ותוא הקיזחמ ינא וליאכ

14AM PM

 תודדומתה תרבוח
"!?חס התא המ"



2 העצה
Just Show it
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 ,רפסמ ומצע לע קיבדמ .ץר אוהש ואריש ידכ ץר יביבא לת
 בהוא ,הז לע רבדל הנהנ ,ומצע תא גייתמ ,הלעמו םלטצמ

 .והומכ םישנא לש הלענ הצובקמ קלח שיגרהל

,ןמאתה תמאב אוה םא עדוי אל ותביבסב דחא ףא םצעבשכ
...םתוא ןיינעמ כ"כ אל םג הזו

סיסב תחנה

AM PMGlobal Business Design - 2019 All rights reserved





18AM PM

AM PMהלאה םיינוציחה םירבדה לכ תא לבקל ךל ורזעי. 
.תצנש םא וא ,תבשי םא ,תצר םא הנשמ אל

.תוינוציחה– הצירב בושחש המ תא ךל תתל גאדנ
.לטיגיד יכלהמו חטש יכלהמ ,תוכרע ,הרבסה ידי לע תאז

Global Business Design - 2019 All rights reserved
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 דחא ליבומ ןגולס
םינושםיטנירפב םיפלחתמ םיטפשמ ויתחתמ

בוצימ

Just Show it



תיפוכשתרתוכ
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"ינופוש ליבשב םישוע ,ינויע טרופסוןארטיינ"

 הזופה קר טרופסב ,תעדוי תאו עדוי התא"
"תעבוק

 הז בושחש המ ,תיאטרופס וא הטטב"
"תימדתה

"קולה הז רקיעה ?קולד םתס וא ץר"

"ץר התאש ובשחי םלוכ ,ץנש עצמאב םג"

 הזופה ליבשב קר ?רשואו ףוג שפנ ,תואירב"
"רשוכב ונלוכ

 קר הז ,ינויעתמא'ת ?ףוגלו שפנל רשוכ"
"ינופושל

20AM PM

 םיפלחתמ םיטפשמ
ישארה ןגולסל תחתמ

םיטנירפ
תויקש
םירצומ
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.תמאב רשוכה אלו הזופה הבושח המכ הארמש ימוק טרס-
    לע םיפיכו םיריהמ םירבסה ופוסבש רתוי רצוקמ טרס-
 .תימדתה ליבשב- AM PMב תושענש תולועפה

ואדיו יטרס

תגצמהםש21



חטש יכלהמ



 לש וגול עבטומ םהילע םיקיר םיקובקבו תואספוקהריכמל הזופ תכרע
 .ןובלח תואקשמו תואירב ילכאמ
 תוירכוס ,וצרתש המב אלמל רשפא תואספוקה תא
 .הירוטידנוקהמ םיפאמ וא תוריפ ,ימוג
.םיפינסב ויהיש דרב ינקתמ תרזעב– םיקובקבה תא



 ךיא תוגהנתה תוארוה ובו ןולע/סקנפ/תנורבחמ קלוחתתוגהנתה תוארוה
 םיטפשמ ףסונבו ,״טרופס השועש דחא״ רותב גהנתהל
 :הזכ דחא רותב רוכזלו ןנשל ךל יאדכש

q״םדוק םירמת2 יתלכא ץצופמ ינא״
q״והשמ הז הציר ףוסבןינוטרסה ואוו״
q״ובמרק לע ןיאחחחח ריבגמ זאו ךלש רהמ יכה ליחתמ״
q״יל רתומ ילש יידטי׳צה הז םויה״
q״?סומוחב שי ןובלח המכ עדוי התא״
q|יתנמאתה םעפ״ a b״3ל קלחמ ינא םויה
q״רקוב תצירב םויה תא חותפל ומכ ןיא״



 ימתכ ומכ םיארנש םימתכ םע תובצועמש תוצלוחתוצלוח
.םתס עיזהלו ץורל המל יכ ,ןהילע העיז



 ריעה תפמ יפל הציר ילולסמ לש ךסמ ימוליצהציר ״תייצקילפא״
 ךורעל ןתינ םתוא ,)תונושה הצירה תויצקילפא ומכ(
.םשו העש ,ךיראת לש םינוש םינותנ סינכהלו

 קרש יתמ ,תויתרבחה תותשרל תולעהל לכוי שמתשמה ךכ
.הציר םייס אוהש םלוכל הארמש הנומת ,הצרי
 .עבוק אוה ותוא קחרמו ךיראת יפל



 רבחל לכוי דחא לכש רשוכ רדחל פי׳צ ומכ הארנש פי׳צןוכמל פי׳צ
.ולש תוחתפמה קיזחמל
 םישנאשכ אלמ ןוחטיבב ןחלושה לע חינהל לכויש ךכ
...םינומיאל ולש תוריסמהמ םימשרתמו םילכתסמ



 תויומד לש וא םיירירש תופוג לש תוריואמ תויומדתוריואמ תויומד
 .םיפינסבו ריעה יבחרב ורזופי תוצר
 .םלטצהלו שארה תסנכהל רוח היהי ןוטרקב

 תודוקנבץורימה ידכ ךות םג ךכ םלטצהל רשפא
.ץורמב תפתתשה וליאכ תוארהלו תומיוסמ



.עיזמל םלטצמה תא ךופהיש תונומת תכירעב רטליפרטליפ



 םולצת תדמע
״ןותרמ םויס״

 קוידב םולצת תדמע היהת םפמא ףינס לכמ האיציב
 .ןותרמ םויסב ומכ
 יפכ םירזיבאו המילג הנומתה ליבשב ולבקי םג םש
.ןותרמ םויסב םיצר םישיבלמש



 .תונומתב םיגוית ובו ,קובסייפב ידועיי דומעםיגוית דומע
 גייתל םישנא ונימזי ,םינושה םינותרמב ומכ קוידב
.םמצע תא
 הז טרופס״ ןוגכ תואשילקו םינגולס וולי תונומתה תא
 .דועו ״השקשכ םג רתוומ אל״ ״םייחה

.ןותרמ ףוסב הייריעה לשקובסייפה יפדל 'זאמוה



10 לש הציר םויס לע הארמ דימת ולש ךסמהש ןועשםידדמ ןועש
.170 קפודו תוקד44 לש ןמזב מ״ק

 םייס קוידבש רפסיו ותוא דונעי אוה הצרי חוקלהשכ
.תאזכ הציר



פאסטאוו תוצובק
תויביטקיפ

 :תונוש תוצובק המכ ואפאסטאוו תצובק םקות
 ״6:00ב רקוב לכ הציר תצובק״ ״םיזעונה םיצרה״
 םוי לכ קראפבטיפסורק״ ״ץיק ינומיא לזרבה ישנא״
 .דועו ״םימדקתמ ידנליאתףורגיא״ ״ינש
 עובק טפשמ םע ,שמתשמל הנעישטוב היהי תוצובקב
 ״!ףולא רחמ חוכשל אל״ ןונגסב

 שקבלו ןמזתל לכוי חוקלה–פאסטאווב תועדוהה תא
 ,טיידב ,םישנא דיל אוהשכ ןתוא לבקי הככ .טובהמ
.הזופה תא קזחל הצריש ןכיהו



3 העצה
םיווש ודלונ םיצרה לכ אל



סיסב תחנהו הנחבא

.ביבא לתב םיצר םלוכ ,םואתפ .ץורמב ויהי םיצר יפלא
קראפב ליבש וליפא וא ,הכרדמ ,לגר יכלוהל ליבש ןיא רבכ

 .םינמאתמו םיצרב סומע וניאש



 ?דחי ץורל םינהנ םלוכ ?רבד ותוא םלוכ םאה לבא
 ?םהומכ םישנא םע ץורל תורשפאה אלל ושעי המ

.םירז יפלא דצל ץורל םתוא םיחירכמ ,םצעב



 ,ולש תימצעה העבהה תא שי דחא לכל יכ םינימאמ ונחנא
 .ולשמ תונוצר דחא לכלו

,םה םיצר גוס הזיא ןיבהל םהל רוזענ ןכל
 .םהל םימודה םיצרה ימו



תיפוכשתרתוכ
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 םתגצהו  ,םייביבא לתה םיצרה יגוס תורדגה§
םיפינסבולטיגידב

 לתץרגוס הזיא ךמצע תא ןחב–דיפ זאב ינולאש§
התא יביבא

 םאו ,רחביש הכרע תונקל לכוי ףינסל עיגיש ימ§
החנהב לבקי ןולאש לע הנעי

 ןפואב םיגוסה תא גיציש "םיצר יגוס"– ואדיו טרס§
עשעשמ

םיצרה יגוס יפלקובסייפ תוצובק תמקה§

םיצרה יגוס יפל ץורמב םיצקמ תקולח§

38AM PM

חטשב תולועפ
,לודיבה ,ןויערה קוזיחל
 המצעהה קוזיחלו
םיצרה לש תישיאה



םינושםיטסאקפייט
םייביבאלתםיצרלש



 .וכו סנייר רענ .ירמגל םיידדצ תובוחרםינומיארוזיא

םיגתומ ילב תוחדינ תויונחמ םידגבשובלה
"רתוי לכוא דבל לכואש ימ"הרטנמ
 שי ולזמל .דבלב םיחולשמו יאווא קייטלכוא

החישב ןימזהל ךירצ אלו תויצקילפא
תוינזא םע יצחו המחנבוהא הפק תיב
תוער תורוקיב תתלו דבל סקילפטניוליב

 הרק הז המל ןיבמ .27ה ןודעומ ירמז לכהקיזומ
םהל

הדלוגינחור בא
ןופצמםהל ןיא
 אלשו .תועטב ןיע רשק רוציל אלטרופסב םהל בושח יכה המ

 רקש יכירדמ ינימ לכ ותוא ודדועי
והשלכ

 רוגל םינש10 ינפל ימיטפוא עיגהביבא לתב םירג םה המל
 דע דמחנו חמש דואמ היה ,ריעב
 םיתפרצה לכ תא אונשל ליחתהש
 תומוקמה תא ול םיחקולש םיריעצהו
 םלוכ תרבוע ריעהש םייונישה לכ תאו
הנממ םיאצוי ךיא עדוי אל .ותוא םיחוד

 םגש היחצמ עבוכ ,שער ימטוא תוינזואהכרעב םהל היהי המ
.םידדצהמ םטוא

 השוע המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב ול

 םימש םישנאש תומורתילספסה לכ
 הינש די םידגב

פורטנזימה



 ןב וא דלישטור ,ןוירוג ןב .הרדשה לעםינומיארוזיא
ןויצ

רהוז גתומ ,ץיט ,טיפיירדשובלה
 אל דחא ףאו רעיב דבל ץר ינא םא״הרטנמ

״יתצר אל זא עדוי
 .יאסא תרעק– םישנא דיללכוא

שובד– הלילב3ב דבל
תספרמב הניטנקבוהא הפק תיב
 שמש יפקשמ םע תויהל רשפאש הפיאיוליב

ברעב םג
 ןמגנינרבב היהש יי'גידה תא ריכמהקיזומ

 לבא אל אוה םג ?יעיברה םויב ןורחאה
ןכש בושחת התא

ודלאנורינחור בא
ןימ ייחםהל ןיא
ושע םהש ובשחי\ועדישטרופסב םהל בושח יכה המ

 םהל אב תוחפ הפוריאו קרוי וינ יכביבא לתב םירג םה המל
 תותפמ תועצה םהל ויהש תורמל
םתנעטל

 ןמזה תא דימת הארמש םידדמ ןועשהכרעב םהל היהי המ
וילא םיסינכמש האצותהו

 ול השוע המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב

 ונממ םיבהלתמ אלש םישנא

טסיאזופה



 םירויס לש תוצובק דיל רובעל בהואםינומיא רוזיא
ריעב םיכרדומ

הילע תספדומ האשילק םע הצלוחשובלה
 אל ךליבשב הז תא רמוא ינא"הרטנמ

"יליבשב
 אירב םילכואב לומתא וצילמהש המלכוא

וסרק יפר םע
ףוגניזידב םירבהבוהא הפק תיב
רבה לע ישפוח לש תואצרהיוליב

 הרישב ףרטצהל רשפאש םירישה לכהקיזומ
הלאכו יצרא המלש רקיעב

ץיבלקני דעלגינחור בא
תימצע תועדומםהל ןיא
 םהל בושח יכה המ
טרופסב

 ץורל ךישממ ןכל .קפוד דירוהל אל
 רבעמ רוזמרב הכחמשכ ,םוקמב
םלוכ תא ןבצעמו היצח

?טקש בשומב ?ורוגי הפיא זאביבא לתב םירג םה המל

ןופאגמ ינימהכרעב םהל היהי המ

 המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב ול השוע

 םייפנכ םינימזמ ןיידעש םישנא
יסקידהמ

רפוחה



 םג .םייתצובק הציר ינומיאל ףרטצמםינומיארוזיא
םהב םושר אל םא

 עורזה דיה לע .םיט'גדאגב רזבואמשובלה
ןטבב םידדמ תרוגחו לגרה

םישלחל הז הנישהרטנמ
סיב ןתב ראשנ המ יולתלכוא

?הפק תיבב טבלתסהל ןמז שי ימלבוהא הפק תיב
 ומכגנילגנימ לש םיסנכ ,רבח ידירייוליב

המודכוקרוויוו לש
 ןיידע .ןשקא יטרס לשםיקרטדנואסהקיזומ

יקורל רוכמ
 םימואנה ינפל( ריעצהסבו'ג ביטסינחור בא

)םייחב בוט תושעל לע ולש
שגרםהל ןיא
ןושאר םוקמ תויהלטרופסב םהל בושח יכה המ

 םיצורש הבוגב םילדגמ שי הפ קרביבא לתב םירג םה המל
וב רוגל

"ךינפל חתות" בכרל רקיטסהכרעב םהל היהי המ

 השוע המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב ול

ןיטנרולפ

יתורחתהטסיקטיהה



 הליסמ לע תיבבםינומיארוזיא

 סיכב .חצמבו ,לגר ,עורז לכב העיזיניגמשובלה
.ךירצש תידי לכ ספות םתיא ,םינובגמ

 אלפתי אלש םישנא דיל בבותסמש ימהרטנמ
םישוערפ םע םק אוהש

 שי חבטלש קודבל תודעסמב שקבמלכוא
תיבב לכוא ןיידע .תופפכ

 .שדח לכהו וחתפנ וישכע קרש תומוקמבוהא הפק תיב
 םעהיתשהופ"דח ויהי תוסוכהש רקיעה
 יכ דיבםיציוודנס קר לכואהו תישק
 .עגי אל םוכסב

 תיבה תא תוקנלו תחלקמיוליב

״תיבה יוקינל״99 וידר לשםיטסיליילפהקיזומ

תבזילא הכלמהינחור בא
תינוסיח תכרעמםהל ןיא
םהילא וברקתי אלשטרופסב םהל בושח יכה המ

 גורהי הפ םוהיזה .םיעדוי אל תמאב םהביבא לתב םירג םה המל
םייתנש ךות םתוא

ןארטיינלל'גוכלאהכרעב םהל היהי המ

 ול השוע המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב

?אל המ

סינטסאה



ןיטנרולפב יטיפרגה לולסמםינומיא רוזיא

 םידקפתמש םירצק םייסנכמו הצלוחשובלה
ולש המ'גיפכ םג

"תויתריצי חתפת הציר תצק"הרטנמ
 ואאמא לש הספוקהמ ראשנש המלכוא

םירומיש תואספוקמ בולערותליא
האורש ןושארה .ןיטנרולפבוהא הפק תיב
תוהבליוליב

הלקדהקיזומ

ןילרבל רבעש ולש רבחינחור בא
בוט חירםהל ןיא
 םהל בושח יכה המ
טרופסב

רבכ םייסל

םתוא ולגיש יוכיס שי ןאכביבא לתב םירג םה המל

רדניירגהכרעב םהל היהי המ

 המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב ול השוע

םיכייחמ םישנא

 לבוסה ןמואה
ןיטנרולפמ



םייתעבגב ןוכמםינומיארוזיא

אבא לש םייסנכמו סנאלב וינשובלה
 םילבה לבה לכההרטנמ
 הציפ זאו .םיירהצב הבכרהב טלסלכוא

הלילב תודידב לע םיטרסו
 בשנ ילא אוב ?הפק תיב המלבוהא הפק תיב

הרוגסה תספרמב
ולש םירבחה לש םידלי לע רומשליוליב

הנשיה לארשי ץראהקיזומ

 אל יכ ותוא הבזעש ולש תיסקאהינחור בא
רגבתה

ףסכםהל ןיא
ררוואתהלטרופסב םהל בושח יכה המ

 .ףסכ םהל ןיא .אל םהביבא לתב םירג םה המל
ורגבתהש הזב הז תא םיצרתמ

 רוזחלכחא וכרטציש ןדלבאבל רבושהכרעב םהל היהי המ
.התיבה

 השוע המ ,ריעב זב אוה המל
הליחב ול

 הככ יח ךיא ןיבמ אל ,שערו הלומה
םינש

 םייתעבגל רבע
רגבתה יכ



םיחס ןמז .1?ונל היה המ זא
ותוא גוגחל םלש שדוח שיו ,עיגה םיחסה דעצמ

הזופה טקפא .2
 יכ השגדהל ,לטיגידו חטש תויוליעפ ,תורבוח ,תוכרע
הזופה הז טרופסב רתויב בושחה רבדה

םיווש ודלונ םיצרה לכ אל .3
 םיכלהמו תויוליעפ ,םיביבא לתה םיצרה יגוס ןויפא
 .גוס לכל םימאתומ



הבר הדות


