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 הארוההו הדימלה ךילהת םודיקל תועייסמה תונבות

 

 :תועצמאב ושבוג ולאה תונבותה

 .רפסה תיבב לש םירומ לצא םירועישב תויפצ -1
 תוקינכט 49״ – רפסב ומסרופ תויפצתה יאצממ .תירבה תוצראב םירומ לש  םירועישב הנש 12 הפצש ,בומל גאד רקוחה לש ורקחממ םיאצממ -2

 .״םיפולא םירומ ידי לע םידימלתה תא תולעמש

 העצה /המגוד רבסה הנבות 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  תיזיפ הביבס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ץחל תלעפה
 יתרבח

  : התיכה רדחב תיזיפ הביבס •
 תועש תבשל םיצלאנ םידימלתה
 ורודיסל ןכל ,דחא םוקמב תוכורא
 תובישח התיכה רדח לש יטתסאה
 .הבר
 אלא ינכט ןיינע וניא הבישיה רודיס
 לוהינ לע שממ לש העפשה לעב
 הרומה ןיב םיסחיה לע ,רועישה
 לש םיגשיהה לעו םידימלתל
 .)תיגוגדפ תוכלשה( םידימלתה

 תררועמו תנווגמ תידומיל הביבס רוצילו התיכה לש תעבורמה הרוצה ןמ תאצל ךירצ םימעפל •
 .תונרקס

 יפואל התיכב הבישיה רודיס תא םיאתהל שי .םידימלתה תומרל הנעמ קפסמה הבישי רודיס •
 .)הצובק וא ח הנבמ ,תורוש( רועישה תורטמלו הצובקה
 

 לע עיפשהל לולע רגתאמ דימלת
 ליעפהל שי ןכל ,רועישה תולהנתה

 ותעפשהלו ולש םינייפאמל םאתהב המלשה הצובקהמ דימלת איצוהל ץלאנ הרומה םימעפל •
  .רגתאמ דימלת המגודל ,רועישה ךלהמ לע
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 תבוטל
 הצובקה

 ןב רצק חיש ךרד יתרבח ץחל וילע
 םע הרומ לש תודחא תוקד
 אלה ותוגהנתה ביבס םידימלתה
 תא ךישמהל הרטמב תלבוקמ
 .רתויב הליעיה ךרדב רועישה

           )הצובקה לע טרפה תעפשה( הצובקה לע ילילש ןפואב עיפשמה רגתאמ דימלת יוהיז
                                                                                                                                                                                                                                        תונבותבו דימלתה תולהנתה ביבס חישב םידימלתה ףותיש          הצובקמ דימלתה תאצוה
 .הצובקל ותרזחה           דימלתה לע יתצובק ץחל תלעפה

 הנבמ 3
 רועישה

 ךמתסהב( םוכיס ,ןכות , המדקה ,החיתפ
 .)רועישה ךלהמל דיחאה הנבמה לע

 החיתפ 
 .ודמלנ רשא תומדוק תויונמוימל דימלתה תפישחו )הריקס( םדוקה רמוחה לע הרזח :המדקה 
 .השדח תיפיצפס תונמוימב תודקמתה :ןכות 
 .ומוכיסו דמלנה רמוחה ןוגרא :םוכיס 

4 
+ 
5 

 רושיק
 תעד ימוחתל
 ייחלו םירחא
 .םוימוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אשונל וא רחא תעד םוחתל דמלנה רושיק
 הרטמב םוי־םויה ייחל וא םוחת ותואב רחא
 .דימלתה לצא הקימעמ הנבה ירושיק תונבל
 
 
 
 
 
 

 

  .)םילעפה אוה אשונה( .َضهن  לעופה תא דמול דימלתה :תיברע הפש -םוחת ותואמ רושיקל המגוד
 .)הכופה תועמשמ תלעב הלימ רוביח( مان – ضهن ةملP سكع
 .)תפדרנ הלימ רוביח( ظق[\سا – ضهن ةملP فدارم
 .)הבקנלו רכזל רוביח( ef سdلو – وه ضهن
 .)םיברלו דיחיל רוביח( ةعومجم سdلو دحاو درف ضهن
 .)לקשמל רוביח( فقو kسلج kضهن
 .)םוי־םויה תויווחב וא תוישיא תויווחב ףותישלו העבהל רוביח( –؟ضهنت tuمو ؟ موي لP ضهني نم – ضهن
 )תונועה ינייפאמ( םיעדמל רקוב זוכיר :רחא תעד םוחתל רושיקל המגוד
 .םוימויה ייחל רושיק םע ב״הז ינכת :םוימויה ייחל רושיקל המגוד

 ךילהת 6
- הדימלה
 רצותה קוריפ

 רצותה תכיפה – רצותה קוריפ -א
 הרטמב שדח הדימל באשמל

 ,4 התבושת רשא תרחא הלאש חסננ אוב ?4 ל ונעגה ךיא ?4 הז המ ,4 = 2+2 :רצותה קוריפל המגוד
 םירפסמ תריפס ,םירחא םירפסמל 4 תא הוושה ,?4-ל בקועו םדוק רפסמ ,םירפסמה ריצ לע 4 ןייצ
 .'וכו םיצפחב וא תועבצא לע 4 םגדה ,)דרויו הלוע(
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 תחיתמו
 הדימלה

 ךילהת תא ןיבהל ,עדי שוכרל
 .ומינפהלו  הדימלה
 

 ,)הארוה( הרומה לש היישעה ןיב ןזאל שי
 קוריפ – )הדימל( דימלתה לש היישעה ןיבל
 ןוזיאה שומימל תוטישה תחא אוה רצותה
 הדימל םידימלתל קפסמ רצותה קוריפ .הזה
 קוריפ ,םירומה תארוה תמועל רתוי הבר
 תונמדזה איה םינטק םיקלחל תולאשה
   .םידימלת רתוי ףתשל

 ,םימח תומוקמל תודדונ םירופיצה ויתסה תנועב :רצותה קוריפ ךרד רחא תעד םוחתל רושיקל המגוד
 רועישב ונדמל ,ןהלש םייחה יאנתמ דחא והז ךכ םא ,םירק תומוקמב תויחל תולוכי אל ןה יכ ?המל
 תנבה ,רצותה קוריפ( המיאתמ הרוטרפמטב תויחל אוה םייחה ילעב לש םייחה יאנתמ דחאש םיעדמ
 .)רחא  תעד םוחתל רצותה רוביח ,רצותה

 הנוכנ הבושת :הדימלה תבחרה -ב
 תולאש .הדימל לש הלחתה קר איה
 העידיה לובג תא תוחתומה תופסונ
 תואדוומ דימלתה לש הנבההו

 הבושתל עיגה אל דימלתהש
 הבחרהה .הרקמב הנוכנה
 תונמדזהה דימלתל תרשפאמ
 תולאש םע דדומתהלו בושחל
 תטישמ הלועה רסמה .תושק
 אוה הדימלה רכשש אוה הבחרהה
 .תפסונ הדימל

 ?יפולח ןורתפ עיצהל לכות םאה ?המלו ךיא :הבחרה תוליאש לש דחוימב םייביטקפא םיגוס המכ שי
 ?רחא רשקהב הבושתה תא םקמל לכות םאה ?ךומתלו קמנל לכות םאה

 ינמיס – ךווית 7
 ךרד

 םיאיבמה םייוריג וא םינמיס ,םילמס תניתנ
 .תילכש המשגהל

 לש המרטה ךרוצל ךווית יסיטרכב שומיש
 המשגהל איבמש עויס ךרוצל וא רועישה
 .תילכש

 :םינמיסל םיפיט
 לע עיבצמו םינמיס דליל ןתונ הרומה ,הירטמואיגה רועישב םינבלמה תרוצ יוהיז :יתוזח ןמיס •

 .םודא עבצב םינבלמה לכ
 אשונה תא וא הלאשה תא טרפמ הרומה ,םיוסמ אשונב השקתמ דימלת :טוריפב רבסה •

 .םתוא טשפמו



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 089173312 :סקפלט     089173310:ןופלט     8611901 דוקימ      הנומיד 1957 ד"ת      תאנירק ובא בושי

 היחנהבו הכרדהב אטבתמ הרומה דיקפת
 .הארוהה ידכ ךות

 ינפל המגודכ הובג דוקפת ילעב םידימלתה תובושת תגצה :םירחא םידימלת תובושתב שומיש •
 .הלאשה תליאש

 .דימלתה ךרוצ יפל םיוסמ רמוחב הקמעה :הקמעה •
 ،براق תלימ איה היוצרה הבושתה :לשמל הבושת יביכרמ שי הבושת לכל :הבושתה יביכרמ •

 )'וכו הרובעתה יעצמאמ דחא ,תויתוא 4 ללוכ ,ק תואב ליחתמ( :םינמיס ןתי הרומה
 םיגשומ 8

 םייסיסב
 תולמ( םינוכנ
 )חתפמ

 דמלנה עדי לש ףנע אוה תעד םוחת
 עוצקמ לכ .עוצקמ אוה ,ךוניחה תכרעמב
 שי אשונ לכבו םיאשונל וא םיפנעל קלוחמ
 .םידחוימו םייסיסב םיגשומו חתפמ תולימ
 םייוטיב וא םילימ ןה חתפמ תולימ
 םה הלא םיגשומ .ירקיע אשונ לע םידיעמה
 שדח םילימ רצוא תשיכרל ירקיע סיסב
  .אשונל רושקה
 ךרדב הלא םילימ דימלתל  תונקהל שי
 .הניקתו הנוכנ

 :חתפמ תולימ שי אשונ לכב ,ןובשחב םיאשונ המכ דמול דימלתה :ןובשח •
 ...t�fيت�uلا نا�ملا ،ةزفق ،�fزانت ،يدعاصت ،لسلس� :םירפסמ תרשרש -
 ...دع�و ل�ق ،��خألاو لوألا ددعلا ،ةزفق ،روحم :םירפסמה ריצ -
 ...ةّ[مP ،يواس� ،رغصأ ،���أ :םירפסמ תאוושה -
 م[قتسم سdلو دادعألا روحم :לשמל ,הנוכנ ךרדב םיגשומה תא וא םילימה תא תונקהל שי
 .§ْ�¥مقر نم نّوكم ددع وه 10لا امن£ب مقر وه 5 ،ةثالث نا�ملا سdلو ثلاثلا نا�ملا ،دادعألا
 

 :חתפמ תולימ שי אשונ לכל ,ןובשחב םיאשונ המכ דמול דימלתה :תיברע •
 ةمل¬لا ةªاهن kطسو kةªاد© ،فرحلا توص ،فرحلا مسا :فورحلا ةفرعم -
 ...سفار فرح ،��صق عطقم ،ل±°ط عطقم :عطاقملا -
 ،صفار فرح سdلو سفار فرح :לשמל ,הנוכנ ךרדב םיגשומה תא וא םילימה תא תונקהל שי
فرح 29 ،)ءاهلاو ءاتلا( هعرزم سdلو ةعرزم

ً
 .)فرح وه ةزمهلا( 28 سdلو ا

 םיבאשמ 9
 םיידומיל
 התיכב

 שמשמה רצומ וא רמוח אוה באשמה
 איה התיכב תלעותה .תלעות תקפהל
 רגאמב שומישל ףסונב  תידומיל תלעות
 .התיכה תביבסב ידומילה

 תויוליעפ .יתרבחה הנבמב רתויב יסיסבה אתה איה הצובקה :באשמכ הצובקה וא ינא •
  .תחא הרטמ תגשהל ליבוהל תולוכי הצובקה ידימלת ןיב תופתושמ תוידומיל
 ירבחב שמתשהל םילוכי ונא ,ןובשחב רוסיחהו רוביחה תונמוימ תא םינפהל ידכ :לשמל
 5 הנומ הצובקה ,המגודל .הטושפ הרוצב אשונה תא םיגדהלו )התיכה ידימלת( הצובקב
 ימלו יגוז רפסמ שי יל – רפסמ שי דימלת לכל ,)4 םיראשנ דחא דימלת םיאיצומ ,םידימלת
 .יגוז יא רפסמ שי ידיל בשויש

 רזענ םא םג .רתויב ליעיה הרהבהה יעצמא אוה הרומה רבסה kملعملا ح̧· :באשמכ רבסהה •
 אל הרומה רבסה םא םידימלתל אשונה תא ריהבהל היהי רשפא יא ,םיבר השחמה יעצמאב
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 ,תואמגוד ,תונוש תומרבו תונווגמ תולאש תליאש ליכי יביטקפא רבסה .ליעיו יביטקפא היהי
 .םירחא תעד ימוחתל רושיקו םוי־םויה ייחל רושיק

 תא ךופהל ידכ אלא דבלב בוציע תרטמל וניא הניפה רודיס :באשמכ תוריקהו רדחה תוניפ •
 ,םיוסמ רבסהב ךרוצה יפל התיכה תניפב רזעיהל רשפא ,לשמל .שדח הדימל זכרמל הניפה
 הניפל תיביספ הניפמ תכפוה איה ךכ .םימיוסמ םידימלתל תומישמ לולכל הלוכי התיכה תניפ
 .תיביטקא

 םיאשונל םירושקה םיטוטרש םהלש תותיכב םינמסמ םירומה בור :באשמכ התיכה הנבמ •
 לע םידימלתה תומשו הפצרה לע םירפסמה ריצ ,הפצרה לע  תויסדנה תורוצ :לשמל .םימיוסמ
 .דמלנה ןכותל וללה םינמיסה תא רשקל דימת בושח .תונחלושה
 

 ןטק רפסמ 10
 תויונמוימ לש

 :ןיב לדבה שי
 תחא תונמוימל תויונמוימה םוצמצ  -1

 .םידימלתה תומרל התוא םיאתהלו
 :ןיבל

 םתוא קלחלו תויונמוימ המכ תגצה -2
 .םתמר יפל םידימלתל

 יכ אל היינשה ,הנוכנ הנושארה תורשפאה
 דקמתהל רועישב הרומה תדובע לע
 תדימל ךרד תא םיאתהל שי .תחא תונמוימב
 תא גישהל ידכ תומיוסמ תוליעפל תונמוימה
 .הרטמה התוא
 תונמוימב דימלת לכ לש תדדוב הדובע
 איה יכ רועישה ךלהמ תתרשמ אל תמיוסמ
 .תירקיע הרטמ תגשהל ליבות אל

 .ןוכנ טפשמ לבקל ידכ םילימה תא רדסל איה רועישב ונלש הרטמה :תיברעב רועיש •
 תומרה יפל תויוליעפ וא םיכרד המכב התונקהל שיו תאזה תונמוימב קר םידקמתמ ונא
 .)روص ةطساوب تاملP بdترت ،روص بdترت ،تاملP بdترت( :לשמל ,התיכב
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 /החיתפ 11
 המדקה

 .המדקהל החיתפ ןיב לידבהל ךירצ
 אשונל הרושק תויהל תבייח אל –החיתפ
 תא דקמלו ןיכהל התרטמו רועישה
 .םידימלתה
 תרבחמו תעדה םוחתל הרושק – המדקה
 .ומצע רועישה רמוחל םדוקה רמוחה ןיב
 לכל םידימלתה תא םיפשוח ונא המדקהב
 רועישה אשונל תומדוק תויונמוימל רושקה
 .)םדוקה רמוחה תקירס(

 .רועישה ךלהמ לש דיחאה הנבמב ןייעל •
 היהי אל החיתפהמ קלח ףצרב םירועיש ינש התיכ התואב ךישממ הרומ ותוא רשאכ  :הרעה •

  .יטנוולר

 דימלתה 12
 ףתושכ
 ךילהתב
 הדימלה

 הרומה ןיב דמלמ חיש -
 .םידימלתל

 תיינב ,הליעפ תופתוש -
 לש ףתושמ ןונכתו תומכסה
 .הדימלה ידעי

 קוזיחו תיפותיש הדובע -
 .םידימלתה

 ,הענה ,תושימג ,הריחב שפוח -
 הכרעה ,המצעה ,תויתפכא
 .תימצע

־ישיא־ידומיל םוחתב הדובע -
 .יתרבח

 םידימלתהש המב זכרתהל שי -
 :רועישב בלשו בלש לכב ושעי
  אלו  ומיגדי ,וריבסי ,ורמאי

 ןונכת .םירומה ושעיש המב
 תולועפ לש הז ןיעמ לופכ
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 םידימלתה תולועפ לשו הרומה
 תא תוארל הרומל רשפאמ
 לש וטבמ תדוקנמ רועישה
 ויהיש אדוולו םידימלתה
  .רועישב םיברועמ

 ינייפאמ 13
 תורטמ
 רועישה

 :םה תוליעי רועיש תורטמ לש םינייפאמה
 תוכירצ תוליעי תורטמ :תומדקומ -1

 אלו רועישב תוליעפה תא תוחנהל
 תורטמה תביתכ( התוא קידצהל
 .)רועישה ינפל

 הלועפ תללוכה הרטמ :תוישעמ -2
  .רועישה תמרב תמיוסמ

 תא דודמל רשפאש תורטמ :תודידמ -3
 .ןתגשה תדימ

 
 

 
 תמרב תישעמ הניא ךא ,היואר הרטמ איה תויתורפס תויומד חתנל תלוכי תשיכר :לשמל-2
 תולועפ וא תונוכת תוהזל :הרטמהמ ליחתהל רשפא .םירועיש המכל התוא קלחל שי .רועישה
 .תיזכרמה תומדה תא תונייפאמה תומיוסמ
 نأ لثم لوألا ةفرعملا ىوتسم نم لعف يأ© اهلاد�\سا نكمª ؛سا[قلل ةل©اق ��غ فرعª نأ :לשמל-3
  ؟اهسفن ة[لمعلا دªدحت نود حاجنلا سا[ق اننكمª ف[ك ؛؛حجني نأ :رخآ لاثم .فرعتي

 
 העונת 14

 בחרמב
 שי התיכב תיזיפ העונתל :תיזיפ העונת
 .הדימלה לעו הארוהה לע תרכינ העפשה

 לש הנושארה הרושה דע חולהמ בחרמה לע םיערתשמ םירומה בור :בחרמה תצירפ -1
 לע .הזה ינוימדה בחרמה תא ץורפל םיששוח םה ,דבלב םירטמ השולש־םיינש – םידימלתה
 םידימלתל ריהבהל ידכ רועישה לש תונושארה תוקדה שמחב הזה בחרמה תא ץורפל םירומה
 ."םהלש הלוכ" התיכהש

 העונתל עירפי אל – טוקלי ,ןחלוש ,אסיכ – לושכמ ףאש ךכל גואדל :האלמ תושיגנ תחטבה -2
  .תישפוח העונת לעו םיחותפ םירבעמ לע דיפקהל שי .התיכה ללחב הקלח

 ידכ ךות דימלת לכ םעו התיכה םע םירשקתמ םיבוט םירומ .העונת ידכ ךות רשק תריצי -3
 רחאל( בוש הזה ליגרתה תא רותפל הסנ ;)תרבחמב הצצה רחאל( תויאה תא קודב :העונת
  .ורשייל ידכ דימלת לש ףופשה ובגב תולק םיעגונ ;)תרבחמב הצצה

 שער תצק ךירצ רועיש לכ  :םילוצלצו שער
 לע תגנעתמ התיכה ובש עגר – םילוצלצו

 איה הרטמה .דוקיר וא בצק ,הקיזומ תצק

 תועונת ןודיח וא "ךוראה קוליחה ריש" תא ,"לַעופה דוקיר" תא לולכל םילוכי "םילוצלצו שער"
 – זרב ומכ איהש םידימלתל רמולו תאזה תוליעפה תא בטיה ןנכתל ךירצ .תימויה הלימה תאיצמל
 .תרגסנו תחתפנ
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 לש רצק עגרב םירדגומ הדימל ידעי קוזיח
  .זילע רורחש

 תוטיש 15
 שוביגל
 תוברת
 הדימל
 תועצמאב
 יסופד
 תוגהנתה

 הקלח הסינכ תחטבה : הסינכ -1
 ובש ןמזב רועישל היירופו

 תליחתל םיניתממ םידימלתה
 .רועישה
 

 םידומיל םויב :םיליעי םירבעמ -2
 בר ןמז םילבמ םידימלת יסופיט
 תפילש ,טוקליה רודיס – םירבעמב
 תרוצמ רבעמו טוקליהמ םירבד
 םירבעמה .תרחאל תחא הבישי

 שי .ןגלב םינימזמו ןמז םיכרוצ
 תועצמאב םתוא ןגראלו םוחתל
 .םלוגרתו םיכילה תריצי
 

 ןוגראב הבשחמ ועיקשה :ןוגרא -3
 – םידימלתה לש דומילה ירמוח
   .'וכו תוריינ ,תורבחמ ,םירפס
 

 םידליה תא לגרתל : דוסי יללכ -4
 תרגשב היואר תוגהנתהב
 לש גוס( רפסה תיבב םידומילה
 רועיש ריבעהל ןויסינ .)ןונקת
 יללכב םילגרותמ םניאש םידימלתל

 ריינ לע ,חולה לע הבותכה הרצק הלטמ – "וישכע תאז ושע" תארקנה הלטמ ןתונ הרומה -1
 הרומה םרטב .התיכל םתסינכ םע דיימ התוא עצבל םידימלתה לע .ןחלוש לכ לע וא הדובע
 .תוצירחב םידבוע רבכ םידימלתה התיכל עיגמ

 
 

 רבעמהש לככ .דימלתה לש םוי־םויב הלועפה לוגרתו ,הלועפ לכל ןמז ,םיבלש ,םיכילה תעיבק -2
 .הליעי הדימל תוברת תרצונ ךכ ,ריהמו קלח היהי
 
 
 
 
 

 
 .התיכבש רדס־יאה תא תורעזממו דומילה ירמוחל השיגה תא תולעיימה תוטיש איצמהל -3

 
 
 

 ,הבשקה ,הפוקז הבישי SLANT – לשמל ,תוביתה ישארב םינפצומה דוסי יללכ עובקל -4
 יללכ ףיסוהל וא דירוהל רשפא .רבודה לע םייניע וא ןוהנה ,תובושת ןתמו תולאש תליאש
 .ךרוצל םאתהב תוגהנתה
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 המוד  תיסיסב תואדימלת לש דוסי
  .ררוחמ ילדב םימ אלמל ןויסינל

 
 תוטיש 16

 יפוא תיינבל
  ןומאו

 תיבויח השיג : תיבויח השיג
 םינברדמ רשואלו החלצהל הפיאשו
 ינפמ דחפמו תילילש השיגמ רתוי
 םיתיעל בושחש ףא .שנועו יוניג
 תועצמאב תויוגהנתה רפשלו ןקתל
 רוכזל תוחפ אל בושח ,השינע
 םגו רתוי הליעי תיבויח השיגש
 .תילילש השיגמ רתוי תיכוניח

ü תורקל ךירצש המ לע םכידימלת םע ורבד  ;רבעה ילשכב קוסעל םעט ןיא :הווהב וזכרתה 
 .ךליאו ןאכמ חילצהל ידכ ךירצש ומכ תושעל םתלוכיבש המ לע ,וישכע

ü לש התואנ אל תוגהנתהש תואדווב םיעדוי םכניא םא :תובוט תונווכ שי דימלתלש וחינה 
 וא םתשקיבש המ תא תושעל ןויסינמ ,הבוט הנווכמ העבנש וחינה ,הער הנווכמ העבנ דימלת
 תארוה דימלתל םינתונ םתא רשאכ .תרחא תימעפ־דח הדיעמ וא החכיש ,תעד חסיהמ םתס
 .החגשה אלל יוארכ עצבתת איהש וחינה – העוציב לע וחיגשת לא עוציב

ü בכרהב ףידע ,םידומילה םויב םתוא בלשל יאדכ ןכלו תויורחתו םירגתא םיבהוא םידלי :רגתא 
 דגנכ וא תרחא התיכמ תוצובקב ,התיכב תורחא תוצובקב תורחתהל תולוכי תוצובק .יתצובק
 .)םליג ינבל םילבוקמ םיעוציב ,ןחבמ ,ןועש( ישיא אל בירי
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 רתויב םיקזחה םילכה דחא אוה יבויח קוזיח  קיודמ חבש
 שמתשהל שי םיחמומה ירבדלו ,התיכ לכב
 ילילש קוזיחמ השולש יפ הובג ןונימב וב
 יבויח קוזיח תתל ידכ )'וכו תרוקיב ,יוניג(
 .יואר

  :הלאה םיללכה תשולש יפל גוהנל בושח
ü קוידב תישע – הרכהל םייואר תויפיצב םידמועש םידימלת :חבשל הרכה ןיב ולבלבתת לא 

 .חבשל םייואר שקובמל רבעמו לעמ ושעש םידימלת קר .הדות ,יתשקיבש המ תא
ü אל תווחמבו שחלב ,תויטרפב םישענש תרוקיבו ןוקית :תונידעב ונקת ,םר לוקב וחבש 

 דימלת ,תאז תמועל .לוכ ןיעל ףשחיהל ילבמ ומצע תא ןקתל דימלתל םירשפאמ תוילולימ
 .יתתיכ תפומ תויהל לוכי םיצמאתמ םא םיגשיהל עיגהל רשפאש הארמו תויפיצה לע הלעש

ü םתמכוח לע םידימלת םיחבשמ רשאכ יכ הלוע םירקחממ :השועה תא אל השעמה תא וחבש 
 וחבש ןכל .םימכח תוחפ ואריי אלש ידכ םינוכיסמ ענמיהל םיטונ םה – םהב היולת הניאש –
 .ךשמהב םג ןכתסהלו ץמאתהל וטיי םהו – ןוכיסה לעו ץמאמה לע ,ושעש המ לע םידימלת
 


