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 קליפ ינד :הצרמ

 יברב תלייא ,רגתא תליא :םילגרתמ

 םירשפאמה םילכ תונקהלו הידבר לכ לע תילארשיה תיטילופה תכרעמה םע הרכה רשפאל איה סרוקה תרטמ

 .תילארשיה הקיטילופהו הרבחה לש חותינ

 70:רבוע ןויצ

 .)80%( יפוס ןחבמ )20%( רטסמסה ךלהמב תודובע יתש :הרגשל םירזוח םא ןויצה בכרה

 9-12ל חותפ( טייביד תומישמ 2 )ב .תודוקנ 3 דע רטסמסה ךלהמב ןתניתש סונוב תדובע )א :סונוב תויוליעפ

 .ב וא א תויצפואה יתשמ דחא לע קר סונוב תודוקנ לבקל רשפא .)המישמ לכ תוי/םיטנדוטס

 הרגשל םירזוח אל םא ןויצ בכרה

 .)80%( יפוס תיב ןחבמ )20%( רטסמסה ךלהמב תודובע יתש

 .תודוקנ 3 דע רטסמסה ךלהמב ןתניתש סונוב תדובע :סונוב תויוליעפ

 

 העגה .ןחבמל תשגל ידכ םיליגרתהמ 80%ב תוחכונ השורד .)תיעובש לוגרת תעש( םיליגרתב הבוח תוחכונ

  .רוסיחכ בשחית רמוחה תאירק אלל ליגרתל

 0800-1000 :יעיברו ינש ימי 'ב רטסמס

 1000-1100 'ב םוי :הלבק תעש

 

 ?תוריחבהמ תו/םידמול ונא המ + החיתפ :אובמ )1

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,5 קרפ ,2019 תילארשיה היטרקומדה דדמ ,'תושו .ת ןמרה

 "הנלטלא" ץבוק

 הווהו רבע :תילארשיה תיטילופה תכרעמה )א

  בושייה לש תיטילופה תכרעמה    )2 

   .272-299 .םע  "בושייה לש תיטילופה תשרומה" : "הנידמל בושימ" :קסיל.מ ,ץיבורוה .ד      
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 הנידמה תמקה )3

 .3 קרפ ,2004 ,דבוע םע ,"םידילי ,םיבשייתמ ,םירגהמ" :גנילרמיק .ב  

 .ןוטלשה תודסומ    )4   

  851-879ו 708-756 .מע "לארשיב יתקוחה טפשמה" :ןייטשניבור .א

 תסנכה :דוסי קוח

 הלשממה :דוסי קוח

 .תוריחבה תטיש יוניש   -תוריחב תוטיש  )5-6

 טבמב 2015 לארשיב תוריחבה תטיש :המיסחה זוחאו םיזופת ,םיחופת" ,.ל רוגסרהו .ר גרבנסיא

 58-80 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "2017 לארשיב תוריחבה" ,.ג טהרו .מ רימש ךותמ ,יתאוושה

 .תיטננימוד הגלפמ ,י"אפמ )7

 386-429 :26 לארשי תמוקתב םינויע 1967-1964 ,לארשי לש תילכלכה־תיטילופה הירוטסיהב ךרד ןויצ :ןותימה ,.ת ןובנ
 

 .דוכילה לש ותיילע :ךפהמה   )8

 )ךרוע( .א ןיקסיד ךותמ ,ילארשיה יטילופה זכרמה לא ןיגב םחנמ לש וכרדב החימצו רבשמ ,ןייטשדלוג .א

  )2011( למרכ תאצוה :םילשורי  דוכילל תורחמ – העונת לש הלוגלג ,הנה דעו הנלטלאמ

 .לארשיב תיתגלפמה הפמה)9-10-11

 ?ילב רשפא תוגלפמ :10 קרפ ,דבוע םע ,"לארשיב תיטילופה תכרעמה"  ,2013 .ד רדנאלבו .י רונ-לג

 ךותמ ,"?ןוציק הרקמ איה לארשי םאה"תויפרצמה תוגלפמה תושלחה" ,2017 ,.א רואנטטו .א גינק

 25-57 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "2017 לארשיב תוריחבה" ,.ג טהרו .מ רימש

 .תויושרה יסחי ,תיתקוחה הכפהמה   )12

-14 םידומע ,4 קרפ .א"ת תטיסרבינוא :א"ת ,2019 ,ויתולילע ,ויתויעב ,ויתודלות :לארשיב םזילרבילה ,רנטואמ .מ

 65-84ו 40
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