
 וידעלב ויתסה
 

 ןתנוי ןתנ :םילימ
 רוד יליגו ינינ םעוניחא :ןחל
 

 לע .ןיבר קחצי לש וחצריהל ישימחה הנשה םויל בתכנ הז ריש
 רישה תביתכל .ןתנוי ןתנ ררושמהמ ןושארה ץורעה תשקב יפ
 ,בהא ןיברש םירישהמ ותארשה תורוקמ תא ןתנוי באש
  .םינורחאה ויעגרב וישעממו
 
  .רוד יליגו ינינ םעוניחא עוציבב בויטוימ רישל הנזאהל
 
 רישה תולימ תא וארק
 
 
  ?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   
 

 ?ויתסה תנוע אקווד תרכזומ עודמ - ״וידעלב ויתס״ : רישה םש
הבושת ורחב  

 
  ןיבר קחצי חצרנ ויתסב יכ.1
  ןיבר קחצי דלונ ויתסב יכ .2
וידעלבל זורח אוה ויתסה יכ.3  
 
 :ןושארה תיבה לש רישה תולימ תא וארק.4

 
  הזה תיבב .עודי ריש ךותמ םיטפשמ ינש םיטטוצמ

? רישה לש ומש המ  
 

?ןושארה תיבב זמורמ ןיבר וייחב אלימש דיקפת הזיא לע  
 

הלשממה שאר.1  
ל"כטמר.2  
ח"מלפה דקפמ.3  
ןוחטיבה רש.4  

 
 
 
 



:ונעו ןומזפה תולימ תא וארק.5  
 

 
 

 
הז  ינש םיטטוצמ . דחוימב בהא ןיברש רישמ םיטפשמ   תיבב

? רישה םש ו  המ  
 

:ישילשה תיבה תולימ תא וארק .6  

 
 ינפל וב ףתתשה ןיבר קחציש ןורחאה עוריאה לע זמרמ תיבה
?עוריאה והמ ,חצרנש  

 
ןדרי םע םולשה םכסה.1  
לארשי יכלמ רכיכב םולשה תרצע.2  
םשו דיב האושה םוי סקט.3  
לתוכב לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי סקט.4  

 
 
 
 
 
 
 
 



האבה הנומתב וננובתה .7  
 

 
 
 

. הנומתה ישילשה  תא ראתמה טפשמה תא תיבהמ וקיתעה   
 

-  והמ  "...רש אוהה שיאהש תונורחא םיליממ :בותכ ישילשה תיבב
? רש ןיבר קחציש ןורחאה רישה  

 
ןורחאה תיבה לש םילימה תא וארק .8  

 
תובותכב רכיכה תוריק ואלמתה ןיבר חצר רחאל  תובר יטיפרג

 םע ריקמ ןטק קלח גצומ האבה הנומתב .החילסו הדילס תועיבמה
. תובותכה  

 



 
 
 
 

-  הווקת הזיא לע ו  ןורחאה תיבה תולימ תא ארקו הנומתב ונ  נובתה
? רמשל ררושמה שקבמ  

 
 
 

  :רישב םכיניעב רתויב הבושחה הרושה .9
 
  :רישהמ םתדמלש תחא הדבוע  
 
 
 
 
 
 לארה ידעו רפוג ילט י״ע הבתכנ תוליעפה***
 

 


