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ןוטבה תנמזה  . 1

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

קזח ארטלוא  ןוטב 

: ללוכה הדובעה , לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  קזח  ארטלוא  ןוטב  תנמזה  .א 
,. דכו םלג  ירמוח  יבגל  תודחוימ  תושירד  המירזהו , תולילדה  תמר  הקיציה , תטיש  םישרדנה , ותגשה  דעומו  קזוחל  הרורב  תוסחייתה 

.םדוק יתדבעמ  ןויסינ  תבייחמ  קזח  ארטלוא  ןוטב  תקיצי  .ב 
.״ןוסנה״ בח ' גיצנ  ןיבו  טקיורפה  להנמ  ןיב  םואית  תשיגפ  רחאל  קרו  ךא  עצבתת  לעופב  ןוטבה  תנמזה  .ג 

.ןוטבה לש  תודיבעה  ןמז  לש  ליעי  לוצינ  םשל  רתאב  ןוטבה  יביכרממ  קלח  ופסות״  ךרוצה  תדימב  .ד 
.שארמ םאותתו  עבקית  ןוטבה  קזוח  תקידב  תטיש  .ה 

.ק״מ איה 2  הנמזהל  תנתינה  הז  גוסמ  תילמינימה  ןוטבה  תומכ  .ו 

ששח לשב  תירשפא  הניא  יברש  וא  םח  ריווא  גזמ  יאנתב  הקיצי  םיליגר , ריווא  גזמ  יאנתב  קרו  ךא  עצבתת  הז  ןוטב  גוס  תקיצי  .א 
.תודיבעה תפוקת  ךשמ  רוציקו  ריהמ  ךמוס  ןדבאל 

.קצונה טנמלאה  לא  הריהמו  תישפוח  השיג  ורשפאי  הביבסה  יאנת  .ב 
.ךכל יתוחיטבו  רדגומ  םוקמ  טקיורפה  להנמ  י׳  הצקוי ע' רתאב , תעצבתמ  תבורעתה  יביכרממ  קלח  תסמעהו  הדימב  .ג 

.הקירפה םויסב  םילברעה  תפיטשל  םיאתמ  םוקמ  שארמ  רדגוי  .ד 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳  חולשמ ע' תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.הדיבעו תינגומוה  תבורעת  תלבק  דעו  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  ההובג  בוביס  תוריהמב  לוברעה -  תמלשה  .ב 

.לברע לכל  רתומה  הנתמהה  ךשמ  תולבגמ  יבגל  ןימזמה  גיצנ  תא  ןכדעי  ״ןוסנה״  גיצנ  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.םימיאתמה המירזהו  תודיבעה  תמר  לע  הרתי  הדפקה  תשרדנ  המירז -  יאנתו  ךמוס  תמאתה  .ד 

.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

תנמזה ינפל  הקיציל  תונכהה  לכ  תא  םילשהל  שי  ןמזה  םרוגל  קזח  ארטלואה  ןוטבה  לש  ותושיגר  לשב  הקיציל -  תומדקומ  תונכה  .א 
,(. דכו ןתומיטא  ןתריגס , הדרפה , לזונב  תוינבתה  תחירמ  טוטירהו , ףופיצה  המישה , יעצמא  תקידב  ןוטבה ( 

.המירזה תונוכתו  תודיבעה  ךמוסה , תניחבו  לוברעה  תמלשה  רחאל  קרו  ךא  ליחתי  הקיציה  ךילהת  .ב 
ןיא .םיאתמ  ףופיצ  יווילבו  רדגומ  תומדקתה  ןוויכב  ףוצר , ךילהתב  ״דוד״  תועצמאב  וא  הרישי  הכיפשב  עצבתת  ןוטבה  תמיש  .ג 

.הקיצי תוקספה  רשפאל 
חיטביש טוטיר  עוציב  ךות  ״ירטל  ירט״  תטישב  היינשה  יבג  לע  תחא  תובכשה  תמיש  עצבתת  תובכשב , הקיציב  רבודמו  הדימב  .ד 
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םינוקית . 5

יגולונכט יוויל  . 6

 

 

.

 

.תובכשה ןיב  רוביח 
, ירטה ןוטבה  ינפמ  תוביטר  ןדבא  תעינמ  חיטבת  תינושארה  הרפשאה  .הקיציה  םויס  םע  דימ  ליחתת  הרפשאה  הרפשא -  .ה 

תוביטר ןדבא  וא  היוקל  הרפשא  .תיברימ  תימיכ  היצרדיה  תחטבהל  קוציה  טנמלאה  תוחל  תרימש  חיטבת  תרחואמה  הרפשאה 
.טנמלאה קזוחב  םיעגופ 

.יושקה קוציה  ןוטבה  ינפב  םירבש  תעינמל  ריהז  ןפואב  עצבתי  תוינבתה  רורחש  .ו 

.ןנכתמה תויחנה  יפ  לע  םינוקית  ועצובי  קוציה , טנמלאב  םיימוקמ  םימגפ  ולגתנ  תונספטה  קוריפ  רחאל  םא  .א 
.םיאתמ קזוח  לעב  ידוע״  םינוקית  רמוח  תועצמאב  ועצובי  םינוקיתה  .ב 

.םייקנו םיתתוסמ  ןוטב  ינפ  יבג  לע  םשוי  ןוקיתה  רמוח  .ג 

.דומצ יגולונכט  יוויל  תבייחמ  קזח  ארטלוא  ןוטב  תקיצי 
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