
 
  תיכוניחה תרגסמב תופתתשהו דוקפת - תננג ןולאש

 

  :הדיל ךיראת :דליה םש
 

 :יולימ ךיראת

 /דחוימ/ליגר ךוניח- תיכוניח תרגסמ :דיינ  :תננגה םש
 :היריע/הצעומ ןג/ןותחפשמ
 

 :ןגה תבותכו םש
 

 :תרגסמב דליה לש תוליעפה תועש  :תרגסמב םידלי סמ

 החפשמה םע תורכיהה ךשמ :ןגב דליה תפוקת
  :)ןגב רבעב ויהש םיחא(
 

  :בוליש לסב הרזע לבקמ םאה

 
         ,הרקי תננג
  .הליכא זכרמב לופיטו הכרדה ,ןוחבאל ונפוה ה/דליה
 ונל הבושח ךתעד תווח ,תוילופיט תוטלחה תעיבק ךרוצלו ,דוקפתה לע האלמ תומשרתה לבקל תנמ לע
 .ןתינה לככ טרפל ילדתשה אנא - תואבה תולאשל יסחייתת םא ךל הדוא .דואמ
 
 .ה/וליג ינבמ הפוצמה דוקפתל סחייתהל שי ה/דליה לע ןולאשה יולימ תעב :הרעה

 
 :םוי ףוסב ףוסיא ,םירוההמ רקובב הדירפ ,תיזיפ העפוה ,ןמזב העגה ,ןגל הרידס העגה - הרצקב יראת

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 :תוינייפוא תויוגהנתה ,יללכ חור בצמ ,גזמ - דליהמ תיללכ תומשרתה הרצקב יראת
 / תוכבל הברמ / החוטש ותעבה / בוצע/ חורה בצמב םירידת םייונישמ לבוס/ הלועפ ףתשמ/ חונ /חמש
  :דועו יביספ / דחפו הלהב גיצמ / יתיזזת /טקש רסח/ רבעמ ץפח וא עבצא וא ץצומל דומצ ןפואב קוקז
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
  םינוש םידוקפתהו םיגוחה ,רצח ,ןגה תוניפל סחייתהב ?ענמנ וא השקתמ תויוליעפ וליאב

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ,םיפדעומ םיאליג ,םירבחה רפסמ ,רשקה תריצי ןונגס והמ יטרפו תואבה תויוגהנתהה תא יגרד אנא
  :ליגהמ הפוצמל םאתהב - ןגה תווצ םע רשק ,תוגיהנמ תלוכי

 

 דואמ חילצמ תוגהנתה
 

 ךרדב השקתמ  ללכ ךרדב חילצמ 
 ללכ

   דואמ השקתמ  

 םע רשק תריצי
 םירגובמ

    

 םע רשק תריצי
 וליג ינב

    

 תושגר עיבמ
 ילולימ ןפואב

    

 ויתלוכיל עדומ
 תעב הרזעל הנופו

 ךרוצה

    

 
 _______________________________?יוטיב ידיל ישוקה אב ךיא - השקתמו הדימב :תורעה
 

 דואמ חילצמ תוגהנתה
 

 ךרדב השקתמ  ללכ ךרדב חילצמ 
 ללכ

   דואמ השקתמ  

 יללכ לע הרימש
 תוגהנתה

    

 ,םיקופיס תייחד
 ,רותב הנתמה
 רותיו

    

 םע תודדומתה
 תויעב ןורתפו ישוק

    

 םייונישל תולגתסה
 ,הביסמ ,לויט(
 )םירז

    

 תונגראתה
 תוליעפל

    

 
 _______________________________?יוטיב ידיל ישוקה אב ךיא - השקתמו הדימב :תורעה
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 :רתי תוליעפ - ךילהת תויונמוימ
 

 דואמ חילצמ תוגהנתה
 

 ךרדב השקתמ  ללכ ךרדב חילצמ 
 ללכ

   דואמ השקתמ  

 יאב אצמנ םאה
 ירוטומ טקש
  ? טלוב
   

    

 ללמב הברמ םאה
 לע יטנוולר אל
 ?הדובעה ןובשח

    

?יביסלופמיא םאה
  

    

 הברה בר םאה
  ?הכמו

    

 דובעל לגוסמ
 ?הצובקב

    

 
 _______________________________?יוטיב ידיל ישוקה אב ךיא -השקתמו הדימב :תורעה
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  :זוכירו בשק
 

 דואמ חילצמ תוגהנתה
 

 ךרדב השקתמ  ללכ ךרדב חילצמ 
 ללכ

   דואמ השקתמ  

 תומלעתה תלוכי
 םיינוציח םייוריגמ

    

 הבשקהה תמר
 שגפמב

    

 הדמתה תלוכי
 תולטמ תמלשהו

    

 
 _______________________________?יוטיב ידיל ישוקה אב ךיא -השקתמו הדימב :תורעה
 
 
 
 :השוחת
 

 דואמ חילצמ תוגהנתה
 

 ךרדב השקתמ  ללכ ךרדב חילצמ 
 ללכ

   דואמ השקתמ  

 וא םידלי םע עגמ
 םירגובמ

    

 תנייגיה לע הרימש
 ףוג

    

 זגראב קחשמ
 לוחה

    

 םירמוחב שומיש
 ,הנילטסלפ ,קבד(
 )ץוב ,םימ

    

 רצחב םינקתמ
 ,העונת םיברעמה
 תוקתנתה ,םיבוביס
 עקרקהמ

    

     תולוקו םישער

     רוא
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 _______________________________?יוטיב ידיל ישוקה אב ךיא -השקתמו הדימב :תורעה
 ____________________?)תומלעתה,דחפ,יכב,קוחצ( םינושה םייוריגל תוישגרה תובוגתה ןהמ
 

 הליכאו הנוזת
 

  םינש 4-6 ליג  םינש 2-4 ליג 0-2 ליג דוקפת

 בלח/ל"מת/קובקבמ התוש הליכאו הנוזת
 בואש
 םיקצומ/קסורמ ןוזמ / ןוחט ןוזמ
  ץימ / םימ התוש

 קצומ ןוזמ לכוא
 ךר/)לכוא תוכיתח(
 םצמוצמ/ןווגמ
 חותפ/ רוגס הפב סעול
 קנתשמ/לכוא סחוד
 תופוכת םיתיעל התוש
 

 ךר/קצומ ןוזמ לכוא
 םצמוצמ/ןווגמ
 חותפ/ רוגס הפב סעול
 

  סוכ / קובקבמ תיאמצע היתש  תואמצע
  ליגל םאתהב תיפכב שומיש
 תחלצ ךותמ לכוא
 אסכ/הנילופמרטב הבישי

 אסכ/הבגומ

 קובקב / סוכמ התוש
 טרופס
 תיפכב ףרוג
  גלזמ ץעונ
 הסיעל תעב םיידיב רזענ

 סוכמ תיאמצע התוש
 טרופס קובקבו
  ךתוחו ץעונ ,ףרוג
 םע תיאמצע תונגראתה
 לכואה תספוקו קית

 םיידיב לכוא/ךלכלתמ  הנייגה
 תא ךלכלמ/הליכאב ריירמ
 הליכאה תביבס

 םיידיב לכוא/ךלכלתמ
 תא ךלכלמ/הליכאב ריירמ
 הליכאה תביבס
  םיידיו םינפ ףטוש 3 ליגמ

 םיידיב לכוא/ךלכלתמ
 ךלכלמ/הליכאב ריירמ
 הליכאה תביבס תא
 תיפמב שומיש
  םיידיו םינפ ףטוש

 
 
 :תיבהמ לכוא וא הנזה וז םאה ונייצ ?החורא לכב לכוא המו ןגב תוחוראה תועש ןהמ
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 ,הלועפה ףותיש לע הדות
 הליכא האפרמ תווצ
  הינמח זכרמ
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