
תולודג תותיכב הארוה

ילברא לייא
הימיכל הקלחמה



סרוקה לוהינ

 טרופמ םינמז חול ןיכהל םיגאוד ונחנא ,סובליס תנכהל רבעמ•
 םיאדוומ ונחנא רטסמסה ךלהמב .םישפוחה לכ תא ןובשחב חקולה
ליגרתה תא םידקת אל האצרההש

 לע תולאשו ,הארוהתו.ירזועל תונפומ םיליגרתה לע תולאש•
ילא תונפומ האצרהה

עצמא ןחוב םוקמב )םינווקמ( םייעובש םינחב•
 האיצי ,םינמז ,שער/רוביד- התיכב תוגהנתה תומרונ לע הדפקה•
רוחיאב העגה וא ןמזה ינפל





ינושאר םשור

 ןיאש ,לבא .תוהובג ילש תויפיצהשו השק סרוקהש שארמ ןייצמ•
הדימלב ועיקשי םא ,סרוקב וחילצי אלש הביס

 תנמ לע ודיצמ ץמאמ לכ השעי סרוקה תווצ .םייקמ האנ ,שרוד האנ•
רתויב הבוטה הרוצב רבעוי סרוקהש

ת.דחא לכב ןימאמ ינאש ןושארה רועישהמ ריהבהל גאוד ינא•
׳רמוחה תא ריבעהל׳ ליבשב אלו וניביש ליבשב ןאכ ינאשו ,ן.םהמ

ילש החלצה איה ן.םכלש החלצה•



הנבהוןורכז- תולאשו תורזח

 םימעפ המכ םירמאנ ,רבסה וא ,ןורתפ ,שדח אשונ .תויתרזח•
םינוש םינפוא המכבו

םדוקה רועישה לע הרזחל תושדקומ רועיש לכ תליחתב תוקד המכ•
 ןקלחלו תוירוטר ןקלח ,תולאש ידי לע תושדח תונבות םודיק•

תוברועמ דדועל איה הרטמה .חולה לע המושר הבושתה

 םיטנדוטסה תא םג בלשל תנמ לע רתוי תורגתאמ תולאשהמ קלח•
םיקזחה



ןמזב הטילשו הארוה בצק

תוקד המכ לכ םיטנדוטסה דצמ תולאשל ןמז ןתמ•
תולאש בבס לכל שדקומה ןמזה תא בוצקל לדתשמ•
 תנבומ אל הבושתה םא- םיטנדוטס םע םירקע םיחוכיוול ררגנ אל•

 ירחא ילא אובלתי.טנדוטסה תא ןימזמ ינא ,םירבסה ינש ירחא
רועישה

 םג ,ןויד רשפאמ ינא ,ונתוא תמדקמש תניינעמ הלאש שיו הדימב•
רקי ןמז לזוג אוה םא

הנתשמ רוביד בצק•



להק לומ הדימע

םלואה לש קלח לכל סחייתהל דיפקמ•
ןיע רשק שפחמ•
תונוילעה תורושל ןווכמ לבא ,םלוכל רבדמ•
״בחרמה תא אלמל״ דיפקמ•
...ךירצשכ םיטנדוטסל רתוומ•
 הנבה הלגמ ינא )םיגולויבל הימיכ( תוריש סרוקב רבודמו רחאמ•
בושח אוה המכ ריבסהל גאוד לבא םהל השק סרוקהש הדבועל

היגולויבה םלועל הימיכה םלוע תא רבחמ•



 לומ הלודג המב לע עיפוהל ומכ הז ,הלודג התיכב דמלל
 תויהל תבייח םיטנדוטסה לש בלה תמושת .להק אלמ םלוא

יב תדקוממ


