
 

 

 

 :ץראה רודכ םויל 'ט-'ז תותיכל תוליעפ

  ?תושעל תו/םילוכי ונחנא המו ונלש תיגולוקאה לגרה תעיבט יהמ

 

 םויה ךשמב םישוע ונחנא המ – 1 הדותמ

  )חפסנב( תועש 24 לש ןועש םיכינחל גיצנ

  .הזה ןמזב םישוע םה המ םושרל םהילע םויה ךלהמב תונוש תועשב

  .'וכו ,םירהצ תחורא – 14 , סהיבב םידומיל – 10 , סהיבל הכילה – 8 'גודל

 

  – 2 הדותמ

 הצובקה :םיעצמאב שומיש – תוצובקה ןיב תורחת .ןמצע לע תורזוחש תונוש תולועפ פ"ע תוצובקל הקולח
 ..הלועפ התוא תא עצבל ידכ וב ושמתשהש רתויב לודגה םיעצמאה רפסמ תא הגיצמש וז איה תחצנמה
 .)רבודמ המ לע וניביש שארמ אמגוד תתל בושח(

  'גודל

  :ס"היבל הכילה – רקובב 8

 .םהילע תכלל םיילענ .1
  ,דבב ושמתשה םיילענה רוצייב .1
  ,םיילענה תא ועיסה .2
  .הזירא תריצי .3

 הילע תכלל הכרדמ .2
 סובוטואב העיסנ .3

  :ס"היבב םידומיל – רקובב 10

 ןחלושב שומיש .1
 ןחלושה רוציי .1
 ץעב שומיש .2
 רוצייל לזרבב שומיש .3
 )ןמחפ תטילפ( סהיבל ןחלושה תעסה .4

  ,אסכ .2
  ,חול .3
  ,ןרקמ .4
  ,ס"היב הנבמ .5
  ,תורבחמ .6
  ,בשחמ .7
  םיטע .8

 

 :3 הדותמ

 .תיגולוקא לגר תעיבט לע ןוטרס
e&abhttps://www.youtube.com/watch?v=8q7_aV8eLUE&list=PLXloFfVtF1jkzr5YxSOMIkvaIlWqJOHc

_channel=simpleshow 



 

 

 .תויבותכב םוגרת ףיסוהל ןתינו תילגנאב ןוטרסה

  :תיגולוקא לגר תעיבט איה המ ה.ךירדמה יפמ רבסה

 םע אל לבא( ,הכילהב םיריאשמש ןמיס לכ ומכ ,הביבסה לע םיריאשמש ןמיסה איה תיגולוקא לגר תעיבט
  .ץראה רודכ יבאשמב שומיש םישוע ונאש הלועפ לכב אלא ,)םיילענה

  .םילקאה רבשמלו תילבולגה תוממחתהל םרוג םיבאשמב שומישה

 

 והשמ םכל שי םאה .םוי םויה תולועפב ונלש תיגולוקאה לגרה תעיבט יהמ הארמ םדוק ונעציבש קחשמה
 .)אלש וא תורחתכ תושעל ןתינ( ?םדוק םתמשרש המישרל ףיסוהל

 

 :4 הדותמ

 רוזעל ידכ תושעל ןתינ המ ,הלודג ךכ לכ תיתביבס העפשה תרצוי םישוע ונחנאש הלועפ לכ םא לבא :ןויד
 ?םילקאה רבשמ תא עונמל

 

  .)רוזחמ קר אל( תונווגמ תובושתל ןווכל םיסנמו ובתכש םירבדה ךותמ תונויער תתל םיכינחל םינתונ

 םהל תתל – ובתכנש םירבדב רתוי הכומנ לגר תעיבט םירצוי ךיא תוארלו ובתכש המישרב לכתסהל יאדכ
 .תונויער תולעהל

 

 :5 הדותמ

 .תילבולגה תוממחתהה םע תודדומתהל -  'ל 5R 5 ה תגצה םויסל

 תיחפהל .1
 שדחמ שמתשהל .2
 רזחמל .3
 האלה ריבעהל .4
 םירבדה לע ךירדהל .5

 

 

 
 


