
םיאקיסומה לש תיבה- ןומיר



לארשיב תוברתה לש לוקה ספ ,ןומיר

 תא םהל קינעמו רחמה יאקיסומ תא רתאמ ןומיר
םייאמצע םיאקיסומ תויהל םילכה

 הקיזומה תיישעתב סיסב םויה םיווהמ ןומיר ירגוב5000
:םהמ ,לארשיב

: ימוחתב לארשיב הקיסומה תיישעת יליבומ
םינגנ ,םירמז ,סנמרופרפה•

תולהקמ יחצנמ ,םיניחלמ ,םיחצנמ•

 תוצובק יליעפמ ,לוק חותיפו ילכ ירומ ,ילקיסומ ךוניחל םירומ•

תויתליהק תורגסמב הקיסומ

דנואס ישנאו םיי'גיד ,םיקיפמ•

םיטסיפטראטסו םימזי•



םיריש תנחלה תילקיסומ הקפהו עוציב

םיסרוק

חוצינו דוביע הנחלה

?ןומירב םידמול המ
ימדקא ראותל םידומילב בלושמ תויהל לוכי םידומיל לולסמ לכ

תונשדחו היגולונכט הקיסומ

יללכ עוציב

תינורטקלאו תילקיסומ הקפה

טויטטסניא זא'ג



תונשדחו היגולונכט ,הקיסומ ידומיללתינכתה

תומזיו תונכת םע הריציו הקיסומ תבלשמה- תידוחייו השדח תינכת●

?םידמול המ●
.ןומיר ילולסממ דחא לכב הקיסומ ידומיל בולישב ,תיקסע הבישח ,תומזי ,הנכות חותיפ

.תונשדחו תונכת ⅓ ,הקיסומ ⅔ ל תקלחנ םידומילה תינכת●

.הידמ וינהו קטייהה ימוחתבו הקיסומה תיישעתב תובלתשהל םישורדה םירושיכה תא םינקמתינכתב םידומילה●

.ראותלתוינכתה ללוכ ןומירב דומילה ילולסממ דחא לכב תבלתשמתינכתה●



תיגולונכטההישעתב ןומיר ירגוב



הרטיג עוציב לולסמב 'א הנשל םיסרוקה תמישר :אמגודל

תוכז תודוקנהצרמסרוק
4יול יסויזא'ג תונמוימ
2ןבר ןנורםיטסירטיגלהקינכט
4ראב איג)ינרדומל יסאלקמ( םיטסירטיגל קור תונמוימ
)ז"נ2 הווש סרוק לכ(4 ךותמ2 הריחבל
ןמכייט ביני םיטסירטיגל תינוכית םי הקיסומ תונמוימ

4
ןוסח לאיחיםיטסירטיגל וקנמלפ תונמוימ
 תיאקירמא םורד/תיאליזרב הקיסומתונמוימ
םיטסירטיגל

ימנ ולסרמ

'ץיבלוי זראםיטסירטיגל זולב תונמוימ
2הצובקל םאתהבםיוות תאירק
4רחבנה לבמסנאל םאתהבלבמסנא
4הצובקל םאתהב'א תיתרוסמ הינומרה
2הצובקל םאתהב'א העימש חותיפ
6הצובקה ירומ ןיבמ הריחבלא ימתיר העימש חותיפ
2הקלחמה ירומ ןיבמהריחבלהרטיג רועיש

 תויהל לוכי םידומיל לולסמ לכ
ימדקא ראותל םידומילב בלושמ



רתנספ עוציב לולסמב 'א הנשל םיסרוקה תמישר :אמגודל

תוכז תודוקנהצרמסרוק
4ץכ קלאםינרתנספל זא'ג תונמוימ

2רדא דעלאםינרתנספל פופ /קור תונמוימ

 יאליזרב /ינבוק ורפא תונמוימ
םינרתנספל

2ץכ קלא

2רדא דעלאםירמז יוויל תונמא

4סרוקה ירומ ךותמ הריחבלרותליא

 ןווגממ הריחבל( לבמסנא
)םילבמסנאה

4רחבנהלמבסנאל םאתהב

4הצובקל םאתהב'א תיתרוסמ הינומרה

2סרוקה ירומ ךותמ הריחבל'א ימתיר העימש חותיפ

6הצובקל םאתהב'א העימש חותיפ

2סרוקה ירומ ךותמ הריחבלרתנספ רועיש

4סרוקה ירומ ךותמ הריחבלסייבויק

 תויהל לוכי םידומיל לולסמ לכ
ימדקא ראותל םידומילב בלושמ



הקפה-עוציב 'א הנשל םיסרוקה תמישר :אמגודל

 תודוקנהצרמסרוקםוחת
תוכז

 עוציב

 תונמוימ וא זא'ג תונמוימ
 םיטסירטיגל קור

4ראב איג /יול יסוי

2הקלחמה ירומםיטסירטיגל הקינכט

2'ץיבלוי זראםיטסירטיגל םיוות תאירק

2הקלחמה ירומהרטיג תנדס

הקפה

2דלפייונ קילומשהקפהל אובמ

2הקפה לולסמ ירומ'א הקפהטקייורפ

4הקפה לולסמ ירומבורגו טיב

4הקפה לולסמ ירומיתיבה ןפלואב דנואס

 הביל
תילקיסומ

4הצובקל םאתהב'א תיתרוסמ הינומרה

 ירומ ךותמ הריחבל'א ימתיר העימש חותיפ
סרוקה

2

6הצובקל םאתהב'א העימש חותיפ

 תויהל לוכי םידומיל לולסמ לכ
ימדקא ראותל םידומילב בלושמ



םיריש תנחלהב 'א הנשל םיסרוקה תמישר :אמגודל

'א הנש
'א תיתרוסמ הינומרהתילקיסומ הביל

'א העימש חותיפ
)בצק( תימתיר העימש חותיפ

תוחמתה

םיריש
םיריש יניחלמל טקנופרטנוק
'א םיריש תנחלה
הריש םירבדמ

עוציב
ילכ /לוק רועיש #
וא
ילכ /לוק תנדס

עוציב יסרוק לוכשאמ הריחב
סייבויקהקפה

 תויהל לוכי םידומיל לולסמ לכ
ימדקא ראותל םידומילב בלושמ



תילקיסומ תונמוימ

Hands Onתוחמתה

ןומיר ירחאש םויל הנכה
 לטיסר ,ןמאכ תישיא תוהז תדועת ,תודובע קית ,הקיסוממ סנרפתהל ךיא
רמגטקייורפ– םויס

? ןומירב םינש3 םישוע המ

םיטקייורפ ,םינשה3 לכב
:תויורחתו
 ןומיריש•ןומירקור•

 רחאה ינאה• זא'גה ןגנ•
ןומירטקלא•

...דועו ,המגמ יברע•



החותפה הטיסרבינואה ףותישב ימדקא ראות

ירטמוכיספ ןחבמ רבעמב וא תורגב תדועתב ךרוצ ןיא ,הלבקל•

 רגוב תדועת הנקמו דומיל תונש4 תללוכ םידומילה תינכת•
 החותפה הטיסרבינואה לש תויונמאבBAןושאר ראות + ןומיר

ןומירב םידמלנה םילולסמה לכל המיאתמ תינכתה•

 ןורשה תמרב ןומירב םידמלנ החותפה הטיסרבינואה יסרוק לכ•
’ו ימיב םימייקתמו



ראותל תופסונ תוינכת

 הקיסומב ןושאר ראותל ךשמה ידומיל
Bmusב"הרא ןוטסוב ילקרב תללכמב

 ןושאר ראותל ךשמה ידומיל
Newparkב הקיסומב Music 

Centreדנלריא ןילבדב

 ילקיסומ ךוניחבB.Ed  ןושאר ראות ידומיל
 ילקיסומ ךוניחל הטלוקפב הארוה תדועתו

יקסניולתללכמבש



2020 ץרמב8- ביבא רטסמסב רבכ הלחתה
.'ב 'א םימי ,עובשב םיימוי ,םייקלח םידומיל
תילקיסומ הקפה + הירואת + הריצי

:םידומילה תינכת
 םיריש תנחלה•
העימש חותיפו תיסיסב הירואת•
תילקיזומ הקפהל אובמ•
:הריחב סרוק•

סייבויק תנכות סרוק•
םירצוי לבמסנא•

 ,תילקיסומ הקפהב הניכממו הירואתב ןומירל הניכממ רוטפ ,האבה םידומילה תנשב הקלח תובלתשה:תונורתי
.ןומירב םידומיל ךשמהל טידרקתודוקנן
 םלש רטסמיס חיוורהלו החותפה הטיסרבינואה םע ראותל םידומילב בלתשהל תורשפא :םיניינועמל

?םויה ךינפב תודמועה תויורשפאה המ



– תלבקתה אל
רזחוי ךפסכ

תילקיסומ העימש קדבמ

– ןומירל תלבקתה
םידומילל המשרהה תא רידסהל ןתינ הז עגרמ

 לוק / ילכ גורד– המאתה קדבמ
קדבמה דעומ םואיתל רשק ךתיא רוצינ ונא

םידומיל לולסמל הנווכה– חונעפ ץועי
ץעוי םע השיגפ םייקתת המאתהה קדבמ םותב

םידומילה תכרעמ ץוביש
המשרהה רדסל םאתהב ,טסוגוא שדוחמ לחה

?ןומירב הבורקה הנשבךידומיל תא חיטבהל ידכ תושעל המ

םויה



ןומירב םידומילל תוגלמ

ןומיר תגלמ•

סיפה לעפמ תגלמ•

החותפה הטיסרבינואה תגלמ•

םינייטצמםיטסיזא'גל הכרב ןרק תגלמ•

ראות ידומילל– "םידומילל םידממ"- םימחולל הגלמ•

ןומיר רתאב םיטרפ- תופסונ תוגלמו•


