
 

 

 Ment.io -ב יבטימ שומישל תועצה

 ,תורחתמ תובושת השעמל ןה הלאש לכל תונתינש תובושתה .הלאשב ליחתמ ןויד לכ ,ment.io ב ונלצא
 תובושתה תרגסמב דגנ ינועיטו דעב ינועיט ןוידל םורתל לוכי ףתתשמ לכו ,םיפתתשמה ןיב ןויד ררועל ןתרטמש
   .ןתונ אוהש תורעההו

  ?לואשל המ

 םיטונ םה ךכ ,םיפתתשמל רתוי תויתועמשמ תולאשהש לככ .תובושחו תוניינעמ תולאש ןוידל תולעהל יאדכ
  .ןיינע תוררועמו תויטנוולר תובושת קפסל

 םיצילממ ונחנא .םינוש ןויד יגוס וררועי תונוש תוינבת רשאכ ,תינבת לכב תולאש תולעהל רשפאמ תכרעמה
  :תואבה ןוידה תוינבתמ תחאב שמתשהל

 ןוידב םיפתתשמה תא תוחנהל שי .שארמ תורחתמ תובושת עברא וא שולש קפסלו ,הלאש לואשל •
 תניוצמ וזה הדותמה .דגנ ינועיט וא ןיכומית ןהל קפסלו ,תומייקה תובושתה לע קר םתעד תא עיבהל
 המכ ןנשי רשאכ וא ,)הטלחה תלבק תארקל לשמל( ןהיתודוא ןודל תורורב תויורשפא המכ שי רשאכ
 תוקסועש תותיכ המכ לשמל( ןהיניב תוושהל םיניינועמ ונחנאו היגוסה התואב ליבקמב תונדש תוצובק
  .)היגוס התואב

 םהש םיפתתשמה תא תוחנהלו ,שארמ תורחתמ תובושת עברא וא שולש קפסל ,הלאש לואשל •
  .תומייקה תובושתה לע תובוגתל ףסונב ןבומכ תאז .םהלשמ תובושת ףיסוהל םילוכי

 תובוגת תא אורקל :הדיחי היחנה ךות ,םנוצרכ ןוידב להנתהל םיפתתשמל חינהלו הלאש לואשל •
  .הבוגת / הבושת םיפיסומש ינפל םירחאה םיפתתשמה

 םהלש תורעהו תובושתל םינועיט ףיסוהל םינמזומ םה יכ ןוידל םתסינכ םרט םיפתתשמה תא תוחנהל ץלמומ
 םוכיס דצל ,ןכ ומכ .םידרפנ דגנ ינועיטו דעב ינועיט עיצי ףתתשמ ותואש ץלמומ ףאו ירשפא טלחהב .םירחא לשו
  .אבה ןוידה תארקל םיפתתשמה תא םהב ףתשלו ,תופתתשהה תרוצל רשאב םיחקל קיפהל יאדכ ןויד

  ?לואשל ךיא

   .תורחתמ תובושת רפסמ תעדה לע תולעמה תוחותפ תולאש לואשל יאדכ •
  .״אל/ןכ״ תולאשמ וענמה •
 לשמל( ישיא ןויסינ לש הלאש איה הלאשה םא .ןהילע ביגהל ןתינש תובושת תוררועמש תולאש ורצ •

 וזיא״ :לואשל רשפא ןיפוליחל .ןויד הנממ רצייל השק היהי יזא ,)״...ל םתלקתנ הבוט אמגוד וזיאב״
 לע ביגהל ןיידעו ,םהיתועידיו םנויסנמ םורתל ולכוי םיפתתשמה ךכ .״?...ל םכתעדל הבוט יכה אמגוד
  .רישע ןויד רצייל ךכבו ,תורחא תועצה

 יכהו בושח יכה םכתעדל המ״ :המגודל .תוסחייתהל תחא הלאשמ רתוי ןהב שיש תולאשמ וענמיה •
  .וללה תויגוסל םירושק םינויד ינש וא םידרפנ םינויד ינש רצייל ףידע .״...יבגל תושעל תילכלכ םלתשמ

  .ךכל דעוימה ,הלאשה עקרב ופיסוה םירבסהה תא .תורצקו תורורב תולאש ולאש •

  :תואבה תויחנהה תא םכלש םיפתתשמל וחליש  ?ןוידה תא תוחנהל ךיא

  .שממ לש החיש תונבל לכונ ךכ .םכלשמ םיפיסומ םתאש ינפל תומייקה תורעההו תובושתה תא וארק •
 םא בושח תוחפו ,םיבוט םינועיטב םינינועמ ונא .תובושת ומכ שממ תויתועמשמו תובושח ןה תורעה •

  .הרעהב וא הבושתב םיגצומ םה
 ודירפה – תחא הרעה וא הבושתב דיגהל םכל שיש המ לכ תא ובתכת לא .םינועיט ןיב ןיחבהל בושח •

  .ןיינעל רשי ביגהל רתוי לק היהי םירחא םיפתתשמלש ךכ ,דגנו דעב ינועיטל
  .דגנו דעב ינועיט הל ופיסוה זאו ,הרצקב ונע :הבושת םיקפסמ םתא םא •

 רדחב ןוילעה טירפתב אצמנ אוה . ”Announcements“ ןצחלב שמתשהל יאדכ ,ןוידה תא ןווכל םכנוצרב םא
 םיאתמ ןכלו ,ןוידב םיפתתשמה לכל העדוה םע ליימ חלוש הז ןצחלב שומיש .Discussion+  - ה דצל ןוידה
  .תויללכ תויחנהל
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