
הדימע ןמזב לקשמ יוויש תכרעה :הרטמה

רצע ןועש :דויצ

 ישוק תוגרדב הדימע יבצמ 4 ללוכ ליגרתה :תויחנה

 .הדימע בצמ לכ לפוטמל םיגדהלו ראתל שי .תונתשמ

 ול עייסלו ודיב קיזחהל ,לפוטמה דיל דומעל שי ,ןכמ רחאל

 םיבזוע ,תוביציב דמוע לפוטמהשכ .הנוכנה הדימעל רובעל

 הדימע התואב ראשיהל לוכי אוה ןמז המכ דודמל שי ,ודי תא

 תא דבאמ אוה םא לפוטמל עייסל שי .הביצי הרוצב

.ולש לקשמה יוויש

 קדבמה ןמז ךשמב תוחוקפ םייניע םע ראשיהל לפוטמה לע

.ןוכילה וא לקמ ןוגכ תודיינ ירזיבאב שומישמ ענמיהל ןכו

הכרעה קדבמ

 דרשמ רתאב ורקב ,ףסונ עדימל
 ןתינ דציכ דוע ודמלו תואירבה
 תוליפנ עונמל

הירטאירגל ףגאה

 זיזהל ילב תוינש 10 ךשמל הדימעב ראשיהל לגוסמ לפוטמה םא
.האבה הדימעל רובעל שי ,עויסל קקדזהל וא םיילגרה תופכ תא

.קדבמה תא רוצעל שי ,החונתב ראשיהל לגוסמ אל לפוטמה םא

 לדוגא דצב בקע תדימעב ראשיהל םיחילצמ אלש םיקדבנ
 רבגומ ןוכיס ילעב םה ,תוחפל תוינש 10 ךשמל )םדנט(
 םתונפהל יאדכ ,הזה ןוכיסה תא תיחפהל ליבשב .תוליפנל
 לע הרימשו הנוכנ הכילה לוגרת םשל היפרתויזיפ ילופיטל
 תעייסמכ החכוהש ןומיא תינכותל םתונפהל וא ,לקשמ יוויש
.י׳צ יאט ןוגכ ,תוליפנ תעינמב

 לקשמ יוויש קדבמ
 םיבלש 4-ב



הכרעה קדבמ

 לקשמ יוויש קדבמ
 םיבלש 4-ב

הירטאירגל ףגאה

לפוטמל תויחנה
:ליגרתה עוציב ינפל לפוטמה ינפב גיצהל שיש םיבלשה ולא

הדימע יבצמ 4 ךל םיגדא

תוינש 10 הדימע לכב ראשיהל הסנ

 ,לקשמה יוויש לע רומשל ליבשב ףוגכה םע טעמ זוזל וא ,המידק םיידיה תא טישוהל ןתינ
םיילגרה תופכ תא זיזהל ןיא לבא

 .םינמז דודמל ליחתא ןכמ רחאלו ״לחה ,ןוכיה״ :רמוא ינא ,הדימע לכ ינפל
״רוצע״ :רמוא תוינש 10 רחאל

תוינשב ______ ןמזתודומצו תוליבקמ םיילגרה תופכשכ דומע .1

תוינשב ______ ןמז

תוינשב ______ ןמז

תוינשב ______ ןמז

 ,תחא לגר ףכ עצמא תא םקמ .2
היינשה לגרה ףכ לש ןהובב עגיי אוהש ךכ    

 :)םדנט( לדוגא דצב בקע תדימע .3
לדוגאב עגונ בקע ,הינש לגר ףכ ירוחאמ תחא לגר ףכ םקמ    

תחא לגר לע דומע .4

:תורעה
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