
יתור תיב 
תתומעל ל.א. הלש  םיפסכה  סויג  תולוכיו  הירשק  הנמז , הצרממ , ידעלג  יתור  המרת  הנש   25

לע האשנ  דימת  הלש . ומכ  החפשמו  תויגוז  העיגמ  ןלוכלש  הנימאה  המלש  הנומאבו  ץרמב  הבהאב ,
התנהנ התומעהו  תויפוסניא  ויה  התמכוחו  היתולוכי  םיפיה . הידלי  תעברא  תאו  ימע  תא  םייפכ 

. היצמאמ תוריפמ 

הלעופ לשב  ריעב . התומעה  לש  ינשה  טלקמה  תמקה  לע  דחוימב  החמש  הרדח , ריעל  האג  תבכ 
: המש לע  תעכ  הרדחב  הנבנ  רשא  שדחה  טלקמל  אורקל  קינזר , תור  התומעה , תדסיימ  הטילחה 

. יתור תיב 

םישנ קר 6  רודל  תולוכי  וב  יחכונה  טלקמה  םוקמב  םהידליו -  םישנ  טלקמ 12  ואצמי  הז  שדח  תיבב 
הכימת תוצובקל  םירועיש , תנכהל  קחשמל , לופיטל , םיללח  וב  ויהי  הבר . תופיפצב  ןהידלי  םע 

םידליו םישנ  רתויל  רשפאי  הזש  קפס  ונל  ןיאו  רתוי - םיחונ  םיאנתמ  אוה  ףא  הנהי  תווצה  הרשעהו .
ונרבע הינבה , םויסל  דע  תומילאה . לגעממ  תאצל  תנמ  לע  םיכירצ  םה  ותוא  לופיטה  תא  לבקל 

. תוחפשמ וכותב 8-9  ליכהל  לוכיש  ינמז  תיבל 

וקילקה  יתור - תיב  תיינבל  תויולעה  טוריפב  הייפצל 
וקילקה יתור - תיבל  המרתהה  עוריאב  ידעלג  יתור  לע  קינזר  תור  לש  הירבדל 

תושדחתה
, םירקי םירבחו  תורבח 

לחה תילטיגיד ; םינפ  תחיתמ  לש  יחרכה  ךא  יטיא  ךילהת  תורבוע  ונא  םינורחאה  םישדוחב 
קובסייפה לש  ימוימוי  לוהינ  ךרד  ונלש , ןשיה  רתאה  תא  ףילחיש  התומעל  שדח  רתא  לע  הדובעמ 

ףותישל תושקב  םירושיק , סוטטס , ינוכדע  תונומת , לש  רתוי  הבר  תומכ  ףותישב  אטבתמה  ונלש ,
התומעב ונלש  תויוליעפהמ  קלח  ודעותי  וב  בויטויב , ץורע  לש  ומויק  ןכ  ומכו  םינוטרסו , עדימ 

רתוי תונימזל  ךופהנ  ונא  ךליאו  הבורקה  הפוקתב  הרדחו . הילצרה  "צ , לשארב היזכרמ , תשולשבו 
ונלש תויוליעפה  תא  ופתשתו  ונירחא  ובקעת  םא  הדונו  חמשנ  טנרטניאב , רתוי  רורב  לוק  תולעבו 

. לארשיב החפשמב  תומילאה  רועיבל  םכתרזעב , םורתל , לכונש  תנמ  לע  ןיילנוא ,

תשולש תא  ריבעהל  איה  תיזכרמה  וניתרטמ  תפטושה , ונתוליעפל  רבעמ  תובורקה , םינשב 
בהוא םח , ןפואב  םידליו , םישנ  רתויל  עייסל  לכונ  םש  רתוי . םילודג  םישדח , םיתבל  ונלש  םיתבה 

, ונלש סוקופהמ  קלח  תונפהל  תולוכי  ונא  םוצע , רבטצמ  ןויסנ  לש  םינש  רחאל  םויכ , ןכ , ומכ  דבכמו .
אטבתי הז  רבד  ןהידלילו . ןהל  יופצה  דיתעה  רבע  לא  םג  םישנה -  תלצהב  זכורמ  ולוכ  היה  רשא 

סנרפתהל תלוכיו  עוצקמ  שוכרל  ןהל  רוזעיו  ףיקמ  היהי  רשא  םישנ , תקסעה  טקיורפב  רקיעב 
. דובכב

הקסעהה טקיורפל  ןכו  הלש  תויולעלו  הינבל  ןכתרזעלו . םכתרזעל  תוקוקז  ונא  הלא  םירבד  ינשל 
תובדנתהב וא  תיפסכ  המורתב  הרזע : לכל  חמשנ  דרפנ -  רטלזוינב  ךשמהב  וילע  טרפנ  רשא 

! תישעמ

: םירישי םירושיק 

בויטוי קובסייפ /  רתא / 

השיאה דמעמ  םודיקל  הדעווב  תסנכב -  התומעה  תדובע 
ךישמת םג  ןכו  דימת -  התיה  קינזר , תור  בגה ' התומעה , "ר  ויו תדסיימ  לש  תויזכרמה  תורטמה  תחא 

יתקיקח םודיקו  םידליו   םישנ  דגנ  תומילאה  אשונל  תירוביצה  תועדומה  תאלעה  תויהל - 
דמעמ םודיקל  הדעוה  לש  םינוידה  לכב  הלש  תיל  " כנמהו התומעה  "ר  וי תופתתשמ  ךכ  םושמ  אשונב .

. אשונב תורחא  תודעו  - יתתו החוורה  תדעו  השיאה ,

: תפסונ האירק 
החוורה רשל  חלשנש  בתכמ  םיטלקמב - דמעמה  תורסח  םישנה  לש  ןבצמ  לע 

תושדחה םיכ  " חה לכ  תא  רבעב  , ומכ  התומעה , הנימזה  השדחה , תסנכה  תריחב  םע  ןכ , ומכ 
. ונלש הנידמל  התובישחו  הדובעה  תא  בורקמ  תוארלו  התומעה  יטלקמב  רקבל  םישדחהו 

שיגרהל ונל  םימרוג  אשונה , לש  הנבהה  בוטה , ןוצרה  דואמ . ונתוא  חמשמ  הזכ  רוקיב  לכ  םויה , דע 
תפוקלו רתוי -  בוט  דיתע  ונלש  הנידמל  איבי  ןהידלילו -  םישנל  ףסונ  עויס  לכ  אוושל . הניא  ונדובעש 

. רתוי הנטק  האצוה  הנידמה - 
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הילצרהב התומעה  ידרשמב  תותדה  רש  ןגס  רוקיב  
תא חיטבהו  הילצרהב  וננועמב  רשה  ןגס  רקיב  דואמ , תובר  םינש  ינפל  רוחש , היה  דוע  ונקז  רשאכ 

. לודגה ינברה  ןידה  תיב  "ל ) כנמכ םימילו   ) ריכזמכ םיבושחה  וידיקפתב  ונב  ותכימת  
. טג תוברוסמו  תונוגע  םישנל  הרזעהו  תועדומה  תא  םדקל  תובר  השע  ברה 

, ןמוקרנו םילא  לעב  םע  טגל  ןוידמ  דואמ  הדחפ  ונלצא , התהשש  השא  רשאכ  םיוסמ , הרקמב 
התואש הברה  הנכסה  תא  טורטורפב  ראית  אוה  רשאכ  ןיד  תיב  ותואל  הינפב  ןאהד  ברה  ונל  רזע 

לש ותמיאמ  םיררחושמ  םישדח  םייחל  חתפמו  הידיב  טג  םע  הרזח  השאה  הב  . הנותנ  התיה  השא 
. לארשימ תחא  שפנ  תלצה  לע  ול  הדומו  תאז  תחכוש  יניא  םויה  דע  רבגה .

תודמע יונישב  תובר  תושפנ  ליצהל  תורשפאה  וידיב  הנתינ  הלודג  תוכז  שדחה   ודיקפתב  םויכ 
ונתרבחב . תומילאה  תועגפנ  םישנה  יכרצ  תא  הניבמה  תקדוצ  הקיקחבו 

וקילקה רשה -  ןגס  תכרבב  היפצל 
וקילקה רוקיבה - ךלהמב  ונמליצש  טרסב  היפצל 

השאה דמעמ  םודיקל  תושרהו  לארשי  תרטשמ  ףותישב  תימצע  הנגה  סרוק 

ונלש םיטלקמה  דחאל  עיגה  רשאכ  וניתעתפה  תא  ראתל  קר  רשפא  לארשי . תרטשמב  םירטושה  לכ  תא  דמיל  ינקח  םייח 
. תיסיפ פיקת  ינפמ  ןנוגתהל  דומללו  םיילגרה  לע  ןתוא  דימעהלו  תורוסמ  תודבוע  המכו  טלקמה  תושנ  לכ  תא  ףוחסל  חילצהו 
םסוקה םייח  חילצה  םישגפמ  השימח  ךות  ידימ . רהמ  רמגנ  סרוקהש  התיה  הדיחיה  ןתנולתו  שאר -  םירהל  ודמל  ונהנ , םישנה 

ןמצע  . דעב  תורבדמ  תונומתה  תופתתשמה  . תא  םיצעהלו  דדועל 

םויסה סקטמ  סרוקהמ /  םינוטרסב : ופצ 

תימצע הנגה  סרוק  תונומת : תיירלג 

םייעוצקמ ריק  ירויצ 

ןויצל ןושאר  טלקמב  םיבוטה  םישעמה  םוי  םינוטרס : תיירלג 

 << ןאכ וצחיל  >> היפצל  ןאכ וצחיל  >> היפצל  ןאכ וצחיל  היפצל 

ונלש שדחה  רתאל  קובסייפבוסנכיה  ונירחא  בויטויבובקיע  ונירחא  תחטבואמובקיע  הרוצב  ונל  ומרית 

 << ןאכ >> וצחיל  קייל ונל  >> ושע  ןאכ >> וצחיל  ןאכ וצחיל 

http://trailer.web-view.net/Links/0X757F13836E315471B892D29B39DFD204EA7679A6FC1700F9CA0708299E38696CC78962FC87F143C5C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD8BAC04D7A637DD6DF2C59FB4E8AA4B7D4EC79C57354F18758FFC19EE0305967C2F301D29D60D969C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X0F1E363F43665CB45D951B64EBBDD403648633ED37728CE0E23CB9D5C0BD5200A65A4C9817FFDB5BC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X8EDA8F5A96B2CAD6162C7CDC667C16148B7B5FC49DC6A60C61FEDB91B70612862430BF1BBC172933C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XF2A174AEDAA33CFEB991F7036117EE2A947D6C0CFA51EF2CEFA8F9A075358DBC2D44E50EB50EDBF0C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X18565314512313E6B13662946271CD704A2B6B722736FAEAF0CBDE1E6499AB2206520750DA75ACDDC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X3023CE1D1A9B9228C54E32EA15B012C71EED0B5910FEFA137AD24ADD8FE77F1D37EE9E431AAD836AC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XA111427B0647B74649A8BCBD7950BC19CAC32FFB07452DF19723B993379C1D0FD1DBE2D1561DF00AC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XF76C8681FC0965DF77AE0CF3F22EE79BB0656A1F9F654F96AFE4E881971A7029799603914F35C4C7C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XEC71FAFC403893E83E1EB7F3E0343DFC7F8CC675AC3BC04DAC225AFF82994B97B95BF869841461EBC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XF2066FCA33B3A2CA8E5FE20CEDF3B7B44DDA0B63DDFED1E6C3DFE9B12B017FD19DBB103AC2513D4CC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X1CF04BAA261878018B8021CCB1D8F290F8BA83DF29E981A71B7B273E3EA2589776CDB2B7AFB7381BC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB825A71F3F0EBC7A0380AA1C32141903F2294B1A3B87145AEF39DB7680FD7A2DB53E38FF664691CFC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X58A76C6A5089E5E40DF4D70EB80B5E9FBAE24C9F7ED47427F8B2638291E30EB969DBAF49B203D895C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB2671C98DB58E506486E43BFDDC6B3C0EC4A7F64B16705CDF3F7F4C5D94476007EA3E2AD2D29D24DC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X1624A6EF2E369C13D53628B94DBC7440BEC1D8606D54D02A3679D5463D774A7CDEC05F17BDBB332AC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X065E8613E54D9C1D82A042FFA07421451E7AA0B7ECFBBBBFE15F7E3DBBB84B68957E7F8860064EE9C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XCA880AE99982B9D489A0FD9C8A515C84D853A39B5651FDCA601C19501E5FE065712BB04A4A4732A8C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD4DE1EBD2946AF7BDF143AB7EC1D2AD67D5C5D20D686437AA2209ABF3410D917CABD4500271F8465C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE348D0C3211B0C770F896656CA616EAFD11BF4BD14C1AADA21E7EA19687D4D3F248DB00374A682A8C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X0D6B7DD7131AEEF770C7AC4C7C9940045F585BA497FBB8A86F14C4769DD53BD0016E6B311BD01528C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X652E5629F63FBF05720571E121B34C21805E1155AAF894395FFC4D1B68EE4E7D046A8611DEB19D91C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X8A99152F0EDA6ABA91D0D07641412B94D6BC4A466DC931822EB5D0D61283FC9D4D670BA404005DABC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB1392EBCF269D99CF6EF7E807996C088E419810872D68AE3C2FC61B80E8E6165652FC5C16E975DB5C1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X39E2623BCAA84D30F29D6397C8C2225859AFF921669036C6F4258C28C0D24050A4881E18E826196CC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE21927B12D0F3478A09778E4130DA2F993984C78A1891BA49A4155BCD5550CAF6292AE682EF0CDEEC1930B8F45A563B0AD20E0C439E7BA641BC401A0BDA5D8479984675BDDB0AF1B.htm
http://www.web-view.net/Out_0X0E822CB322A21BEE673587EC2650212AC6E513B319C56454398A41FC595A8A5D.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



