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 תובוטה תואצותל
 סיפדהל ץלמומ ,רתויב
 ךלהמב ואלמלו הז ףד

 הכרדהה

 

  – ימאנוצ רניבוו
 דבלב תחא העש ךותב תוריכמ לש םוצע לג רוציל ךיא

 11:00 העשב 30.6.20 -ה ׳ג םויב םייקתת הכרדהה
.................................................................................................................................................... 

 הכרדההמ ךרעה םומיסקמ תקפהל םיפיט
 םיפדה תא וסיפדה .1

 תובושתה ונתניישכ םתוא ואלמ .2

 !עדיה םומיסקמ תא ולבקתש תנמ לע הלמ לכ ומשר .3

  .םכינפב ףושחנש עדיה תא רתויב הברה תוריהמב םשייל ידכב הלועפ יכרד וניכה הכרדהה ךלהמב .4

 .הכרדהבש הלאמ דחא ןורקע תוחפל םשייל וליחתת וב קיודמ דעי ךיראת םכמצעל ורידגה .5

................................................................................................................................................... 

 םכינפב ףושחנ וז תדחוימ היח הכרדהב
ü ךירצש המ לכ הז בוט דחא רניבוו – הלאה םיפייעמה הריכמה ידומע םע קיפסמ 

ü דחוימב תוהובג תוסנכה רציימש רניבוו לש םילודגה םיקוחה 5 םהמ? 
ü רניבוו תחיתפב תושעל אל םעפ ףא המ? 
ü ךתוא עיתפת הבושתה ?הלודג תועט וא ןורתי ?רניבוול המשרהה ףדב תויודע 
ü םיקתורמ – ןורחאה עגרה דע ראשהל ךלש םיפוצל םורגל ךיא! 
ü הינפב דומעל רשפא יאש תגצמל הכרדה לש תחא העש ךופהל ךיא 
ü ךל הלגנ ונלש הכרדהב ?ונממ תוסנכהה תא שלשל וא ליפכהלו ךלש רניבוו לכ תחקל ךיא ךל עודי םאה 

 ...הפצרה לע ףסכ הברה ךכ לכ ריאשהל קיספתש ידכ ,דעצ רחא דעצ ,םישוע ונחנא המ קוידב

..................................................................................................................................... 

 

 תופסונ תונכות ןיא יכ ואדו אנא ,םכלש טנרטניאה רוביח תוכיאב היולת הייפצה תוכיא :בושח

 .םיפסונ םינפדפדו תורחא תוינושל רוגסל ץלמומ .רודישה ןמזב בשחמב תולעופה
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 !םימיהדמ םיסונוב
 
 

 לאשנ( בושק היהיש ימל הכרדהה ךלהמב וקלוחי סדופרייא 2
 :)תולאש םכתא
 

 
 

 !הנתמב האלמה הכרדהה תגצמ תא לבקי ףתתשמ לכ :ףסונב

 זוחאל םרוגש )!דבלב היחה הכרדהב( ידוסה ליימה תא ףושחנ :ףסונב

 !דחוימב הובג תוריכמ
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 ?ןייל ןוא קוושל רתויב הבוטה ךרדה םה םירניבוו ןללגבש תוביסה ןהמ .1

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

10. ____________________________ 

 

 להקה םע המידק דועצלו עיפשהל ,דמלל המיהדמ ךרד םה םירניבוו המל .2
 ?ךלש
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ?ימאנוצ רניבוו רצייל ידכ רתויב םיבושחה םיקוחה 5 םהמ .3
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 
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 םימרוגו הלודג החטבה םירצויש רתויב םיבושחה םיפיטה 6 םהמ .4
 ?ךלש רניבוול םשרהל םישנא רופסניאל
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

 

 םימרוגו תיפוסניא היפיצ םירצויש רתויב םיבושחה םיפיטה 5 םהמ .5
 ?ךלש רניבוול עיגהל םישנאל
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 
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 דע ךתיא וראשייש ךכ ,״הציענ״ םירצויש רתויב םיבושחה םיפיטה 6 םהמ .6
 ?ןורחאה עגרה
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

 

 םימרוגשו ,םייח תנשמ תונמדזה םירצויש רתויב םיבושחה םיפיטה 6 םהמ .7
 ?רניבווה ךלהמב תויומכב שוכרל םישנאל
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 
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 ?םירניבווב תוריכמ רתוי 2.7 יפ רצויש 5 רפסמ קוח ,ידוסה קוחה והמ .8
 :םישרתה תא ואלמ
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 ?ימאנוצ רניבוו תטישב דבועש ימל הרוק המ

 

 רניבווה תא וכפה םינעוצקמ םייאמצעו םימזי ,םילפטמ ,םינמאמ ,םיקסע ילעב ךיא
 ?ימאנוצ רניבוו לש םיקוחה 5-ו עדיה תובקעב יתמצוע הריכמ דמעמל

 

 )וסיס רואמ ידע( :1 הרקמ רופיס
 
 

 
 

 )הרוז( :2 הרקמ רופיס
 

 
 
 

 )יספלא ןצינ( :3 הרקמ רופיס
 
 

 
 

 )יקסנדר סדה( :4 הרקמ רופיס
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