
הנותמ רדג

תמסוח רדג

 ירחסמה םיאפר קמע 'חרל דע ,םירוגמה ירוזא - ןורדמה ךשמהב
(םבורב םיינוריע ללכ) ךוניח תודסומו םיחותפ םיחטש ירוזא ,ול םורדמ

(ריל-ןו ןוכמ ,אישנה תיב) םייצרא ללכ תודסומ - חטשה ןופצב

ןווגמ ןיא ,ההובג הטנר
תינגומוה היסולכוא :לעופב

םלוכל ירחסמ בוחר :הרואכל

ירוטסיהה הנוכשה ןיעלגל רכז ןיאירחסמה בוחרלו הנוכשה דרומל הגספהמ םירוביח ןיא

תופיצרו תושיגנ םירשפאמ םניאו םירדוגמ םבור ךא
תופתושמ תונפד םיקלוחו דחי םיזכורמש םיבר םיירוביצ םיחטש הנוכשב שי

 דחוימ ךוניחלו   ההובג הלכשהל תודסומ ,(םדא) ידוחי רפס תיב
(תונב/םינב) הקזח הייסולכואל 2-ו תשלחומ הייסולכואל 1 םכותמ ,םייתד 3-ו ינוליח :םינוכית העברא

יתדו יתכלממ :םיידוסי רפס יתב ינש

הלילהו ברעה תועשב הכילה םידדועמ םניאו ןוחטיבה תשוחתב םיעגופ םישוטנו םיקיר םירוזא
םמוש רוזאה ןכלו תוליעפמ םיקיר םה בור יפ לע ברעב ,םיירהצהו רקובה תועשב קר םילעופ ךוניחה תודסומ

תויאמצעו תורוגס תודיחיכ םידקפתמ רוביצה תודסומו גוס םושמ ףתושמ ירוביצ בחרמ ןיאש ןוויכ
תונושה רעונה תויסולכוא ןיב שגפמ םוש ןיא תאז תורמלו ,ךוניחה תודסומל עיגמ ריעה לכמ רעונ

תורדג יתש ןיב 'ירוביצ' רבעמ

רדג דועו רדג דועו רדג

תממושו הרוגס ןורטאתה רככ

(רוגס רעש) םוקמ םושל 'תוירוביצ' תוגרדמ

רוביצל הסינכ ןיא

ימלשוריה ןודעומל הסינכ ןיא ,םירעשו תורדג

הנוכשה לש ירוביצה דלשל תומרות ןניאו יטרפל ירוביצה חטשה ןיב הדח הדרפה תורצויה תוהובג תורדג ןנשי
 (ויא'גב םייח בוחר) הריפוא ןג ביבס םחתמב לשמל ,הנוכשב התשענש (90-ה תונש) רתוי השדח היינבב ,תאז תמועל

ירוביצה בחרמה ןמ קלח תמיוסמ הדימב תוחפל ןהש השוחת תונתונו תיסחי הקוריכ הנוכשה תוארנל תופיסומה תוניגו
 תוכומנ תורדג ןנשי הבורב רשא הנשי היינבב תנייפואמ הנוכשה בור יכ ונהיז הנוכשב םייטרפה םיביכרמה תניחבב

הפיאמו ימ תא רידמ ימ זא?

ימלשוריה ןווגמה וז םנמאה ?

םיכלוה ,םירקוד ,םיאב

הרזח תאצויו - דעיב תרקבמ
םימודה תצובק יפל תניימתמ

(תיסחי)   תנווגמ היסולכוא

ןורטאתה יאבל  ןוינח תמקה רשפאתש
תיטרפ הינבל תודגנתה

ונלש בחרמה לש הרקמב האלמה הנומתה תא הגיצה אל
ירוביצה בחרמב םינוש םישומישמ תורדומה תויפיצפס תוצובקב תודקמתה

תרשמ וניא אוה וליאו
תרשמ אוה היסולכוא תוצובק הזיא ,דרפנב ביכרמ לכ ,ןוחבל ונלחתה

םימיוסמ תומוקממ תומיוסמ תויסולכוא םירידמש םיביכרמה תא רתאל וניסינ

רוביצל רבעמ
רשפאמ אלו

אצומ אלל ךרדל
ךפהש בוחר

תרדממו הרוגסל
הכפה תיטרפ הינב :לעופב ,הקורי הנוכש :הרואכל

תפתשמו החותפמ ןווגמ דדועמו ליכמ םוקמב רידמ ירוביצ בחרמ :לעופב
גוצי שי םלוכל (טעמכ) ,ךוניח תודסומ ןווגמ :הרואכל

ריעה תוניגב ירוביצה בחרמה
םשמ םיאור אל - ןאכמ םיאורש םירבד

יתרבח ןונכתב תישעמ תוחמתה
תינברוא הקינילק

ןמרבליס ילימא   ר"ד
יזג הנד ,ןייטשרוב הנד 'רדא

אנוא המענ

ןורפש בדנ

ןונ ןב ןרע

רטמ ןורש
יול תירורד

שגפמ תומוקמב רוסחמ
םימוסחמו תוריגס

םירעשו תורדג :לעופב

רוביצ תודסומ  עפש
םיחותפ םיחטש ףצר

הרואכל:


