
 תוערה ריש
 
 

ירוג םייח -םילימ  
בוגרא השס -ןחל  

םינמזה לכב המויקלו לארשי תנידמל םירושקהו  ... 
 ןיב אוהו  ןיבר קחצי לע רתויב בוהאה רישה היה  ״תוערה״ ריש
 .םינמזה לכב המויקלו לארשי תנידמל םירושקהו םיבושחה םירישה
 היה ולש ןושארה עוציבה .תואמצעה תמחלמ ןמזב בתכנ תוערה ריש
 .ןורטבזי'צה תקהל ירבח יפב
 .הידפיקיווב הז ךרע לע וארק .תוערה ךרע לע תוססבתמ רישה תולימ
 ול שיו ילארשיה רוביצב רתויב םיבוהאהו םיפיה דחאל בשחנ רישה
 .םיעוציב תואמ
 

  ויתולימ תא וארקו בויטוימ רישל וניזאה
 

  ?רישה קסוע וב אשונה והמ .1
  

חצרה רופיס  
יטילופ חצר  
ןיבר קחצי לש וייח  
םולשה ךילהת  
לארשי תנידמב יתרבח ינידמה בצמה  
ןורכזו לבא  
רחא  
 

:םכתעדל םימיאתמה םידגיהה תא ורחב ,רישה גוסו יפוא והמ.2  
הבהא ריש  
ןורכז ריש  
האחמ ריש  
םדא לע ריש  
םוקמ לע ריש  
עוריא לע ריש  
בוצע ריש  
קיחצמ ריש  
הווקת ריש  
ןונמה  



שרע ריש  
רופיס ריש -הדלב  
 תכל ריש
 

 ? ינפל רישה תא םתרכה םאה .3
 ?רישה תא ריכה םכירוהמ והשימ םאה   
 ?רישה תא םתבהא םאה   
 
  .תחא הלימ רתוי רשפא -״תוער״ הלימל תפדרנ הלימ ובתכ   
 ?רישה בתכנ המחלמ וזיא רחאל   
 
  :ןיב קומע רשק לע תזמרמ רישב תרכזומה תוערה.4  
 
לארשי תנידמב םיבשותה לכ .1  
המחלמב ומחלנו אבצב םיתרשמש םילייחה לכ 2  
רפסה תיבב םידמולש םידליה לכ .3  

 
 הברה וגרהנ תואמצעה תמחלמבש םיראתמ ןומזפב םיטפשמ וליא.5
?םילייח  

 
:תונוכנה תובושתה לכ תא ונמס  

 
טעמכ ונשגרה אל הנש רבכ .1  
וניתודשב םינשה ורבע ךיא .2  
טעמ ונרתונו הנש רבכ .3  
ונניב רבכ םניאש םיבר המ .4  

 
:ןומזפה תולימ תא אורקל וכישמה .6  

 
 

 



 
 

?רוכזנ ימ תא - "םלוכ תא רוכזנ ךא" : בותכ ןושארה טפשמב  
 
 
 

:האבה הנומתב ופצ  
 
: 

 
 
 

  .םסרופמ תויהל ךפה ןומזפה ךותמ חוקלה הז טפשמ
?הז טפשמב שמתשהל גוהנ דעומ הזיאב  
 

האושה םוי.1  
תואמצעה םוי.2  
ןיבר קחציל ןורכיזה םוי.3  
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי.4  
 
 .אבצה יכרעמ דחא תויהל ךפה "תוערה" ךרע .7
  אבצה יכרע םהש םיכרע 3 דוע ואצמ 

:תוירשפאה תובושתה לכ תא ונמס  
 

ןוחצינל הריתחו המישמב תוקבד.1  
החפשמל הגאד.2  
תישיא אמגוד.3  
הלכשהו ךוניח.4  
תעמשמ.5  
תוחילש.6  
 
 
 
 



  ?תואמצעה תמחלמב ןיבר לש ודיקפת היה המ .8
 

ל"כטמר.1  
ןוחטיבה רש.2  
לארה תביטח דקפמ.3  
הלשממה שאר.4  
 
 לכ רחאלש רפיס אוה .וילע בוהא ךכ לכ רישה עודמ רפיס ןיבר קחצי

 ןיבהל םירבחל תמרוגה תוער התואש ןיבמ אוה ,וייחב רבעש המ
 תוער התוא ...ךל רוזעל וסייגתי דימת הרצ תעבו ינשה תא דחא
 ,תוער התוא .םישנאה ןיב ,דבל ראשית אל םעפ ףאש ךל החיטבמה

מת התייהש תדחוימ תיתימא תורבח תנידמל רשפאש המ הז די
. דורשלו םוקל לארשי  

 
 

ללכבו אבצב הבושח "תוער" עודמ ובשחו הנומתב ופצ  
 
... 

 
 
 



 
 

  :רישב םכיניעב רתויב הבושחה הרושה
 
 :רישהמ םתדמלש תחא הדבוע
 
 
 

 רושע תאלמב תרצעה ךותמ תעקס לארה עוציבב תוערה ריש
 .וחצריהל
 
 ״תשרמז״ רתא ךותמ תילילחב רישה עוציבל הנזאהל וצחל
 
 
 
 
 
 
 
 
 לילג אובמ ס״היב רתא ךותמ עדימה לארה ידעו רפוג ילט י״ע הבתכנ וז תוליעפ***


