
?הדרחב ידלי/ינא םאה
םיחותמ םינמזב תוישגר תובוגת



?הדרח יהמ

.םיילילשוםייבויח,ונלוכתאםיוולמשםייחיעוריאמקלחםההגאדוץחל•
.הדרחלךופהלהלולעהגאד,םוריחיבצמומכ,ןפודיאצויםיבצמב
הבשחמלשב,ישפנויזיפטקשיאשחםדאהוביגולוכיספבצמאיההדרח•

אלשםגומכ,עדומןפואבעיפוהלהיושעהדרח.תורקלדמועערוהשמש
.הילאםיעדומונאשילבמונילעעיפשהלרמולכ,עדומב
,הריהמהמישנ,ריהמקפודןוגכתויזיפתושוחתבתנייפאתמהדרחהםיתעל•

תושוחתוהגאד,ששח,ישפנחתמבןכורורחס/ןופליעתשוחתףאודער,העזה
דחפ



?הדרחה יביכרמ םהמ

:מ תבכרומ הדרח

םינוא רסוח ,חורבל ונילעש השוחת ,דחפ– םיישגר םיביכרמ•

חונמ תונתונ אלו תופיצמ תובשחמ ,תוגאד– םייתבשחמ םיביכרמ•

 ,בגו שאר יבאכ ,ןטב יבאכ ,ףוגב וא םירירשב הלק חתמ תשוחת– םיינפוג םיביכרמ•
 .דועו ,דער ,העזה ,םיילגרבו םיידיב םימרז ,ןטבבו הזחב ץחל ,בל תוקיפד ,םילושלש
 עוציב ידי לע םג םימעפל ,ונתוא דיחפמש הממ קחרתהל ןויסינ– םייתוגהנתה םיביכרמ•

הטילש לש השוחת ונל תונתונש תולועפ



 ?הדרח םע םידדומתמ ךיא

.םכידלי רובעו םכרובע םינוכנ הלא תונורקע
  !)םכידליל וריכזהו( ורכז– לכ םדוק
 / םיכנחמ / םילודג םיחא / םירוה– םידלי רובע .םכילא םיבורקה םימרוגב ורזעיה .דבל אל םתא•

הצעומ / הליהק / החפשמב םימרוג– םירגובמ רובע .םהייחב םיפסונ םירגובמ
 הרגש יונישו תואדו יא לש הפוקתב םיאצמנ ונא .היופצו תיביטמרונ איה הדרח לש תמיוסמ הדימ•

 .הגאדו ץחל ררועמ הזו עודיהו רכומהמ
 םיפקשב וטרופי– הדרח תושוחת םע דדומתהל תנמ לע רזעיהל ןתינ םהב םינווגמ םילכ םנשי•

.םיאבה



עדימ

 ׳זוינקייפ׳ב ףצומ תשרה .םכרובע םינימא עדימ תורוקמ ואצמ  .הדרח גיפמ ןימא עדימ•
 .םירתוימ םינוכדעבו

 םאתומה ,עוגרו רישי ,יולג רוביד םתא ורבד  .םכידלי רובע םינימא עדימ תורוקמב ורזעיה•
:תויורשפא המכ הנה .םהל

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/

 הנורוקה לע הלאש יל שי– תגצמ

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/


השדח הרגש לש הינבה

 .הדרח הגיפמו ןוחטיב תשוחת תרציימ םוריח בצמ ךותב םג הרגש תריצי•
  :םימוחת ןווגמל הרושקה תימוי-םוי הרגש דלי לכ םע דחי תונבל ץלמומ•

 ןוגכ יאנפ תוליעפל תונויער ןווגמ ,תיב תולטמ ,תויפיצפס הדימל תולטמ
.אספוק יקחשמו ,ףתושמב לושיב וא הייפא ,הריצי
 םיררועמ דעומ ירצק םיישיא םידעי .ותא דחי– דלי לכל םיישיא םידעי תעיבק•

 ,הדימלל םירושק תויהל םילוכי םידעי .תומדקתהו קופיס תשוחת ,היצביטומ
.׳וכו רשוכ ,ןוגראו רדס



ללכל הניתנ

 הטילשו תוחילש תשוחת םיררועמ ,ישיא ןסוח םיחתפמ רחאל עויסו תידדה הרזע
  .הדרח םימצמצמ ךכ בקעו
םירחא םיבורק / אתבס אבס / םירבחל תודדועמ ןופלט תוחיש•
 דרשמ תוארוהל םאתהב( םידדובמ תוחפשמל םיפאמ וא םירויצ חולשמ•

)תואירבה
 םכתליהקב תושקבה רחא ובקע•



העגרה תוקינכט

 המכ ןלהל .םיחתמ תגפהב תועייסמש תויפרהו תומישנ לש תויפיצפס תוקינכט ןנשי•
:העגרהו היפרה תוקינכטל תואמגוד
•https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2734031676681105&id=100

002228995603

•https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2730675593683380&id=100
002228995603

•https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2728274510590155&id=100
002228995603

https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid=2734031676681105&id=100002228995603
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid=2730675593683380&id=100002228995603
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid=2728274510590155&id=100002228995603


תיביטרופס תוליעפ
 תובר תויוליעפ םנשי הלא םימיב םג .תיבויח תיללכ השוחת הריבגמו םיחתמ הגיפמ תיביטרופס תוליעפש עודי

.תיבה תברקב וא תיבב תושעל ןתינש
תיבה תברקב םיינפוא לע הביכר•
 הציר•
לבח לע הציפק•
רצחב וא ןולסב םידליה םע ׳וכו / תחא לגר לע הציפק / הציר תויורחת•
תונילופמרט•
םילוכסת ןקרופו םיחתמ תגפהל ףורגא קשב שומיש•
םינטקה רובע םילודגה וא ,םמצעב תונבל םילוכי םידליהש םילושכמ ילולסמ•



רומוה

 .הלא םימיב יתועמשמ רזע ילכ אוה רומוה
 הרוצב םתוא גיפהלו ונלש םיחתמהו תוגאדה םע ״קחשל״ ונל רשפאמ רומוהה
!םיילפכ חיוורנ ךכבו תשבגמו תברקמ םגש ,הנהמ
 אלא ,םהיתוגאדמו םידליהמ קוחצ םישוע אל ונאש בל םישל בושח ןבומכ
 .ונתא דחי קוחצל םהל םירשפאמ


