
 

 הארוהה תחבשהל עסמ – םורמ

 ירפס תיב פ"ומ תווצ תיינבל תורבידה תרשע - ילכ

 .הריבכ המישמ תחנומ ויפתכ לע ,רמולכ .תותיכב הארוהה תחבשה ךלהמ תא ליבוהל דמוע ירפס תיבה פ"ומה תווצ

 ךכל שידקהל אלא ,דבלב םיינכט םילוקיש יפל תווצה ירבח תא רוחבל אלש תוסנל בושח ,תואיצמה יצוליא ףא לע

 בושחל םיטונ םילהנמכ ונאש תוטלוב תויומד ןנשי רפס תיב לכב ,ךכ לע ףסונ .תווצה בכרה תא קיידל תוסנלו הבשחמ

 תויטמוטואה הבישחה תורגסמ תא רובשל עייסל יושע ןלהלש ילכה - רחא וא הז דיקפתל  םידמעומכ הליחת  ןהילע

   .תופסונ תויורשפא ןוחבלו

 .ירפס תיב פ"ומ תווצ תיינב תעב ןובשחב איבהל בושחש םינוירטירק 10 םכינפל

  .םהמ דחא לכ ןובשחב םתאבהש אדוולו בקעמ ךורעל ולכות תינמיה הדומעב

 םכל עייסי וז הדומעב רבטצמה עדיה .ןוירטירק לכל עגונב םכלש תובשחמה תא לילמהל ולכות תילאמשה הדומעב

 תמישר םכיניע דגנל שבגתהל ליחתת ,םינושארה םיפיעסה לע ובישתש רחאל .תווצה בכרהל עגונב תוטלחה לבקל

 תויורשפאה לע תולאש לואשל םכתא ונפי ךליאו 6 םיפיעס .ירפס תיבה פ"ומה תווצל םיילאיצנטופה םידמעומה

 .אצמנבש רתויב בוטה תווצה תא ןכותמ ביכרהלו ורבטצהש

 אשונב ימצע תא לואשל ילעש הלאשה ןוירטירק בקעמ

 הז

 סיסב - ילש תובושתה

 תוטלחה תלבקל

 פ"ומה תווצל עגונב

 ס"היבב

  :ת/להנמ תוברועמ .1  ❏

 לכויש יתועמשמ ךלהמ םשל תיחרכה

 תוברועמ .התיכב הארוהה לע עיפשהל

 ה/גיהנמכ ת/להנמה תא בצמת וז

 דיקפת ,הבחרהל( .ס"היבב ת/יגוגדפ

 .)השאר ינבא / תווצ חותיפב להנמה

 ,ת/להנמכ ילש תוינפה תדימ המ

 ?ליבומה תווצב ת/ברועמ תויהל

 רשקהב ידיקפת תא האור ינא דציכ

 ?הז ידיתע תווצל

 

  :תווצה לדוג .2  ❏

 ,םישנא 5-3 אוה פ"ומ תווצל ץלמומ לדוג

 .להנמה ללוכ

 יניעב האור ינאש תווצה לדוג המ

 תונפל לכוא םישנא המכ ?יחור

 ?ןיינעה תבוטל

 

  :היצביטומו אשונל רוביח .3  ❏

 "השקה זוגא"ה םע ליחתהל אל ץלמומ

 ילעב םישנא רוחבל אלא ,רתויב

 תלבוהלו אשונה תא םדקל היצביטומ

  .ךשמהב ועיגי םירחאה .יונישה

 דחוימב רבוחמ םירומה תווצמ ימ

 םהשלכ תונויסינב קסועו היגוגדפל

  ?הארוהה תחבשהל

 הבחר העפשהל היצביטומ שי ימל

 ?םירומ רדחב רתוי

 

 ךשמהב :םירומ רדחב עיפשהל תלוכי .4  ❏

 ןובשחב איבהל בושח ,תמדוקה הצלמהל

 פ"ומה תווצ רומא ךרדה ךשמהבש

 ךלהמל םירחא םירומ םג ךושמל

 עיפשהל תלוכי שי םירומה תווצב ימל

 ?םירומ רדחב

 ףוחסל ידכ תומיאתמ תויומד וליא

 ?םירחא

 



 

 םתאש יונישה :תויגוגדפ תולוכי .5  ❏

 .הארוהל תורישי עגונ ליבוהל םידמוע

 ויהי ליבומה תווצה יפתתשמש בושח

 תלוכי ילעב ,היגוגדפ םיניבמש םישנא

 .תונווגמ הארוה תוטישב תוסנתהל

 תיגוגדפ הבישח לעב םירומהמ ימ

 ?הבוט

 ?תונווגמ הארוה תוטישב דמלמ ימ

 ?תוסנתהל חותפו שדחמ ימ

 

 יאדכ רשפאה תדימב :ןויסינו קתו .6  ❏

 םיקיתו םירומ םג ליבומה תווצב לולכל

 םיתיעלש םיריעצ םירומ םגו ןויסינ ילעב

 םד םירזהל םחוכבו תרחא םירבד םיאור

 .שדח

 תויורשפאכ ונמוסש תומשב וננובתה

 דחא לכ לש קתווה תדימ המ .הכ דע

  ?םהמ

 

  :דומיל ימוחת .7  ❏

 ללכב תעגל יגוגדפה יונישה רומא ,ואישב

 היהי תווצבש יאדכ ,ןכל .דומילה ימוחת

  .דחא ידומיל םוחתל רשאמ רתויל גוציי

 תויורשפאכ ונמוסש תומשב וננובתה

 םה דומיל ימוחת וליא .הכ דע

 ?םיגציימ

 

  :תוינגורטה .8  ❏

 םירומ תווצ הנבמ יכ םיארמ םירקחמ

 םיעוציב רופישל רתוי םיאתמ ינגורטה

 םיתווצ רשאמ ,תונשדח תלבוהלו

 )ןאכ ואר - תפסונ האירקל( םיינגומוה

 תויורשפאכ ונמוסש תומשב וננובתה

 שבגתמה תווצה הדימ וזיאב .הכ דע

 ןוויגה םאה ?םיטביה וליאב ?ינגורטה

 ?קפסמ

 

 :תצעוי .9  ❏

 תחבשהל םיכלהמ לע םיבשוחשכ

 םדאה חרכהב הניא תצעויה ,הארוהה

 הארוהש ןוויכ ךא .בושחנ וילעש ןושארה

 ,קתניי לב ןפואב תושגרב תורושק הדימלו

 ועבטמ ררועמ הארוהב יוניש ,ףסונבו

 הווש ,םידימלתבו תווצב םיישגר םילג

 .תצעויה תא םג ךלהמב ברעל לוקשל

 םיישגר םידממ תודוא תפסונ האירקל(

 )ןאכ ואר ,הדימלבו הארוהב

 תצעויה תא בלשל לכונ םאה

 ?ךלהמב

 ?ףקיה הזיאב ?ןפוא הזיאב

 

 :וללה תורבידה תרשעמ םלעתהל .10  ❏

 םילהנמה - םתא ,םוי לש ופוסב

 ,םכלש םיתווצה תא םיריכמ - תולהנמהו

 סייגל ךיא דחא לכמ רתוי בוט םיעדויו

 זא .יתוכיא ליבומ תווצ םכותמ ביכרהלו

 ןמזה וישכע - םתגפס ,םתעמש ,םתארק

 ,םכלש ישיאה תעדה לוקיש תא ליעפהל

 .ףילחת ול ןיאש רבדה

 ס"היבל הרושקש תישיא תיווז וזיא

 האב אל ,להנמכ יתסיפתל וא ילש

 ?םימדוקה םיפיעסב יוטיב ידיל

 

 


