
  

 

 

 

 1.201923. ט״עשת טבש ז״ט ורתי תשרפ   4רפסמ  דעוו תבישי לוקוטורפ
  :םיחכונ

   , םלסמא םיסינ  ,רמע קיציא ,ןהכ רימע, ינרמא לכימ, וניז ימולש , חרפי יטומ : הלהנהה ירבח

 .הסיווס ןרילא,דוד ץרווש ,יתיא רדנלדירפ

 ןועמש - בושייה ריכזמ : םיפתתשמ

 . יבהז ילמ – האילמב בושיה גיצנ

       דעומ תוירחאב הטלחהו טוריפ אשונ
 עוציב

 רושיא
 לוקוטורפ

  3 'סמ

  תומישמה בוצימו 2 ׳סמ לוקוטורפ תאירק -

 דעוה רוי ייע לוקוטורפה קויתו המיתח -

 

 עצוב 

    םיעגפמ
 בושייב

 . בושייב םימייק רשא םיפסונ םיעגפמ םנשי

 םיאשונב הצעומל ואצישו םיאצויש םיבתכמה יכ טלחוה

   ילמ הגיצנל ןכו , דעווה ירבח לכל קתעהב ורבעוי וללה

 .יבהז

 אל םירוהש הצעומה ידי לע רגסיי – םינגה דיל ץוב תניפ

  ץובה לע םיבכר םע תולעהל ולכוי

 היהת םא ,האב הבישיל דע בקעמ היהי – הפשאה יוניפ

 תפסונ םעפ בתכמ אצי היעב

  לפוטיש בוקעל שי , לפוט םרט – תוכרדמ

                       ןועמש

 

 

 

    ןועמש

 

    דעוה ירבח

 

 ןועמש

 ידיימ

  ברע
 תודעו

    ליימב השענש תא םכסל שי , חלצומ תודעו ברע היה-

  .בושייה יבשות ללכל

       תודעוה בורקה שדוחה ךלהמבש גאדי דעו רבח לכ-

קה םישדוחל תינכותו תונויער , םיחנמ םיווק ונביו ובשיי

                       .שרדנ ביצקת , )הבורקה הנשל( םיבור

        הבישיב ריבעי דעוה רבח ,הבותכה תינכותה תא -

 .םיביצקתה  תא רשפאה תדימב רשאלו ןוחבל תנמ לע

  .םירדגומ הדעו ירבח רפסמ לע רומשל ץלמומ-

  .דעוה ירבחמ תויהל בייח וניא הדעוה ר״וי -

 ןהכ רימע

 

    ירבח לכ

 דעוה

 ידיימ

 

יהמ   שדוח

 םו



 תלעפה יזוח
 תסנכ יתב

         יתבל הלעפהה יזוח תמאתה עצוב םרט -

      תנמ לע המאתה עצבל גואדל שי , תסנכה

  .תומיתחו   רושיאל םיאבגל ריבעהל

 ,הצעומה םע תסנכה יתבב םייוקילה לע השיגפ -

 .האבה הבישיב ןכדועי דעוה

 

             יטומ

 

 

 ודוד

  םייעובש

 

 

27.01 

          םויש
 תובוחר

  . תובוחרה םויש ךילהת ןועמש ידי לע רבסוה -

     – תובוחרה תא הנחבש הדעו בושייב התיה -

           .םילועשמ 18 ו תובוחר 25 שיש אצמנו

                  תלבק רחאל , תובוחרה םע ץבוק ונשי

  ץבוקה תא םיאלממ , תומשה לע לע תוטלחה

  .הדעוה רושיאל םותח םיחלושו

  וב ליימב רקס תושעל טלחוה -

     יבגל רתויב םיליבומה םיאשונ 5 ורחביי .1

 ....רחא + םיאשונ 10 ךותמ , תומשה

גנתה ךל שי םאה״ – תיבויח הלאש לאשת .2
        רשא ברה םש לע בוחר תאירקל תוד

           ברה וב בוחרב , ל״ז יבערש בוטיל

 ״?ררוגתה

 קרו דעוה ירבח ןיב רושיאל םדוק רבעוי רקסה -

 .רוביצל ץפוי ןכמ רחאל

 

 

 

 

 

 

 קיציא

 

 

 

 

 

 

         םייעובשב

 םיבורקה

    תיב להונ
 תוברתה

      .רשואו רימע ידי לע גצוה תוברתה תיב להונ -

 דע , בדנתהל ךישמי חרפי דודש עגרכ טלחוה -

 ןחבית זאו םיפסונ םינבמ לועפתב ךרוצ היהיש

 לועפתל רכשב והשימ רוכשל תורשפאה שדחמ

 .םינבמה

 תיב לועפתל תופסונ תויורשפא וקדביי ליבקמב -

    רובע ,המודכו תוברת תזכר ידי לע תוברתה

 .עוריאל חש 100 לש רכש

 תוברתה תיב תואצוהו תוסנכה ףיעסש טלחוה -

 תנומת לבקל תנמ לע ,ביצקתב דרפנ ףיעס ויהי

 .ילכלכה בצמה לע בצמ

 

 

 

 

 

 רימעו לכימ

 

 

 ימולש

 

 

 

 

 

 

 

 

 ידיימ

 

 

 ידיימ

 

 



  תויורשפא ןוחבל י״פש תדעול תידיתע העצה -

  . תוברתה תיב לש ינוציח קווישל

   , תוברתה תיבמ דויצ תרכשה רשפאתת אל -

        דעוה ירבחל תונפל שי םיגירח םירקימב

 ינרמא לכימ, ןהכ רימע: תוברתה לע םיארחאה

          דע , תוברתה תיב יעוריאל ףתושמ ןמוי -

  תא ןכדעי ריכזמה ןועמש ,היצקילפא תמקהל

  דודמ העדוה לבקיש רחאל ףתושמה רדנלקה

  .חרפי

        לכלו , תוברת תזכרל חותפ היהי רדנלקה

 .םיניינועמה דעוה ירבח

      ,הרקתהמ הליזנ – תוברתה תיבב תולקת -

 תופיחדב םנוקיתל גואדל שי , םילוקת םיתוריש

      תמייק רבכ הצעומב – תוברתה תיב ץופיש -

    ןתינ דציכ קודבל שי , תרשואמ ץופיש תינכות

 .רידא םע השיגפ עובקל .עוציבה תא שממל

  , ח״ש 600 תוברתה תיב לש תילועפת תולע -

    המודכו אנפלוא , ידוסי רפס תיב ןוגכ ףוג לכ

 .הז םוכס התעמ םלשי

 ןרילא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ילמ+ ןרילא

      תואצוה יבגל וק רושיי לבקל שקבמ ימולש - ביצקת

     התעמש תעדל  תנמ לע ןובשחהמ תואצויש

        תושדח תוטלחה הז אצויש המ לכ האלהו

     .רבעהמ תוטלחה אלו

 הרוצב תואצוה / תוסנכהה לומ להנתהל תעדל -

 .תוגירח אלל תינקת

 ידיימ  ןועמש

  לש רושיא
      תואצוה
    קסעהיתבמ
 ירבח םהב
 םילעב דעוה
 .םיקסעומ/

 ינסחמ לומ םידבוע בושייב ונאש ןוויכש טלחוה -

  תוטלחה תלבקב חכונ היהי אל ימולש ,קושה

 .קושה ינסחמל תועגונה

  ינסחמ רובע קיש לע המיתח לש ךרוצה תעב -

 ימולשש ןוויכ – וידחי םימתוחה 3 לכ ויהי קושה

  .הבוח תמיתח אוה

        , ויהי םא 2000 ןדיע יבגל הטלחה תולבק -

 .ןרילא לש תוחכונ אלל ולבקתי

  



 ידיימ יתיא .דעוה ירבחל ידועיי ליימ תחיתפ - דעו ליימ

       סנכהיב
      יזנכשא

 חש 5000

           תונוליו תבוטל חש 5000 סע קיש רשוא -

  .טלחומ בורב יזנכשאה סנכהיבל

  ימולש

 לכימ ינרמא : המשר

   .                          ר״וי תמיתח


