
 
 
 
 
 
 
 .ונלש ןושארה רועישה תא תוליחתמ ונחנא
  ילוכו תובוגת ,תרושקת ,הפש ,םיסחי תכרעמ לע םינכתל תוללוצ ונחנאש ינפל
 .ןמזה אוהש ונלש םויב רקי יכה באשמה לעו ןונכת לע רבדל אלש רשפא יא
 
 תוצור ונחנאש המ לכ תא רוכזל תולוכי ונחנא תוסומע תוהמיאכש הנימאמ אל ינא
 םרוגש דחא טלס ונל שי שארב תומישמ לש סמוע ונל שישכ ,ךכמ רתויו תושעל
 .ונל םיבושחש םישנאל תוינפ רסוחו שאר יבאכ ,ץחל לש תלוברעמל
 
 .הלש הרגשל סינכהל תחא לכל יאדכש יסיסב יכה בלשב דקמתנ ונחנא עובשה
 .םויה תקולח לעו ךלש םויה ןונכת לע רבדנ ונחנא

 תאש המ םע המלש ייהתש ךכ ותוא להנלו ךלש ז״ולה תא רוציל ךיא דמלנ ונחנא
 .ךל םירקיה לכלו ךייחב םוחת לכל הקינעמ תאש ןמזהמ המלשו הקיפסמ
 
 !הבוח אוה .הזה בלשה לע יגלדת לא
 .הצור תאש תואיצמה תא אורבלב ןושארה בלשה והז
 
 
 רקוב טראטסיר
 
 תאש ךיאו יתמלו ךלש תולועפל תיארחא תאש רמוא הצור תאש תואיצמה תא אורבל
 .ןתוא תעצבמ
 :דחא רבד לכה ךסב תרמוא ינא -תואיצמה תא אורבל תרמוא ינאשכ
 .תוביסנב היולת תויהל הקיספמ תא
 
 :הנותחת הרוש
  לועפל ונל םרוג ונלש שגרהו ונלש שגרה לע תועיפשמ ונלש תובשחמה
 תולוכי ונחנא ימוימויו ןוכנ לוגרת םע ונלש שגרה לעש תוניבמ ונחנא זא ךכ הז םאו
 ונלש הלועפה יפוא תא בהאנש ידכ וב םחליהל ילבמ רחבנ םא ,טולשל
 ?תנווכתמ ינא המלו
 .םילגרה ןה .תוטלחה תמאב אל ןה ונלש תולועפהמ 40%-מ רתוי
 
  ?השוע תאש הנושארה הלועפה המ ..רקובב תררועתמ תא
 ?/תללפתמ/דיינב תלכתסמ/םייניש תחצחצמ
 רבכ הילא ליגר ךלש חומהש הלועפה התוא היהת וז םימיה בורב , בל ימישת םא
 .לגרה והז .הכורא הפוקת
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 .ךישמי אוה הככ -ונלש םויה תא ליחתנ ונחנאש ךיא
  ךישמי םג אוה הככש חינהל ריבס ?ץוחב ןושל םע תאציו ץחלב םויה תא תלחתה
 ארקנ ךלש םויה תרגש לע רבדנש ינפל דוע וילע הצילממ ינאש ןושארה ילכה ןכלו
 .רקוב טראטסיר >>
 
  .ךלש םויה ליחתמ יתמ תעבוק תא הבש שדחמ הטלחה
  .תא אוה סוקופה רשאכ השוע תאש תולועפה המו תררועתמ תא יתמ
 .תוקד המכב קר רבודמ םא םג ךמצע רובע השוע תא המ
 .תוקד 0 לע הפידע הקד םג .0 לע תופידע תוקד 3
  תויתרבח תותשרל סנכיהלו ןופלטה תא דימ קיזחהל םוקמב – ןיינעה ךרוצל
 הקוקז ןיידע תאו ךל השק םאו ךלש םויה תא ןיימדלו םייניע םוצעל הצילממ יתייה
 תא השעמל ךכו ךתוא ןיינעמש אשונב רצק רמאמ אורקל זא דיינה ךרד  ןכדעתהל
 .תמדקמו הבוט הרטמל דיינב תשמתשמ
 
 תנשיש הלילה תא ,ךל היהש םדוקה ברעה תא תספאמ תאש רמוא רקוב טראטסיר
 תניימדמ וליפאו ליחתי ךלש םויה ךיא תרחובו אל םא ןיבו ףוצר היה םא ןיב ,וב
 .ותוא
 

 J  ךל םג הצילממ , ןהילע תונעל ימצעל תבייחתמ רקוב לכב ינאש תולאש 5 שי
 

 )..וכו הבהא ,תוימיטפוא ,תושגרתה ,החמש( ?םויה שיגרהל הצור ינא המ .1
 ךל ומרגיו ךרובע םייטירק יכה םהש םירבד 3( ?םויה קיפסהל יל בושח המ .2

 )םוי ףוסב קופיסל
 )?ורקיש הצור תאש םיבוטה םירבדה םהמ( ?םויה יל ויהיש רשואה ינינפ ןהמ .3
 )בוט ךל השועש המ( ?םויה ימצע ליבשב השוע ינא המ .4
 ןיימדל ךמצעל רשפאל רמוא תואיצמה תא אורבל( ?םויה הדות ריקוא המ לע .5

 )המידק זא התוא
 
  :המישמ
 . ךלש טראטסירה תא וישכע יננכת
 תא אורבל ליחתהל ידכ השוע תאש תורצקה תולועפה ןהמ יעבקו הטלחה יטילחת

 J יביגתו ינווכתת ,שגרה תא יליעפת ,יבשחת .ךלש תואיצמה תאו םויה
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