
 
 ןוחבא ךרוצל 1 ןולאש – מ"לגש

 
  םייעובש ךשמב תונעל שי מ.ל.ג.שה ןולאש לע
 .הלאשה רפסמ י"פע ימוי יולימל הלבט ב"צמ ,בל תמושתבו הדפקהב
 

 ?רקובב תררועתה העש הזיאב .1
 ? ררועמ ןועש י"ע םאה .2
  ?ןושיל תכלה העש הזיאב .3
 ?תמדרנ העש הזיאב .4
 ?תמלח .5
 ? רחונ ה/תא .6
 ...ררועתמ התאשכ...ךלש רקוב רדסה הארנ ךיא .7
 ? רקוב .אל לכוא התא המ .8
 ? התוש ה/תא הפק הזיא .9

 ? תועש וליאב ,רוקמ לבוס ה/תא .10
  ? שארה ךל באוכ .11
  ? העשה הזיאב .12
 ... תררועתה העש הזיאב רכזיהל הסנו ןורכיזב הרוחא רוזחת .13
 ?םויב העש הזיאב ? םיזגמ לבוס .14
 ?...העשה המ םזגומ" ינבצע התא .15
 ...העשה המ...תחנ רסוחב הזז לגרה .16
 העשה המ...בוש...ןטבה ךל באוכ .17
 ...רתוי הובג לוקב ת/רבדמ ה/תאש ת/אצומ ה/תא םאה .18
 ? תואיצי םכל שי תועש הזיאב .19
 ....קזח רתוי םרז...יפיפ .20
 ? העשה המ...רעישב קחשל הליחתמ ,םייניעה ,ףאה ךל דרגמ .21
 ? תועש וליאבו םויב המכ ? הזיא ? הפק התוש .22
 ? תוחפ וא רתוי תועש וליאבו םויב המכ ? ןשעמ .23
 ? הזב טלוש התא המכ...ץומח /חולמ/קותמ ךל אב .24
 ? ףידעמ ה/תא תועש וליאב...והשמ וא ןחבמל ןנוכתהל .25
 ? הרק הז יתמ ,קרוש ,רמזמ ךמצע תא תאצמ .26
 ? העשה המ...החונמ רסח ךמצע תא אצומ ,ךתוא זיגרמ דער .27
 ....םידוריג ,םיקוהיש .28
 ? ...םייחב השוע ה/תא המ .29
 ? זוכירו בשק תוערפה שי ךדליל םאה .30

 
 רתויש המכ דיפקהל הסנ וללה םייעובשה ךלהמב לבא הרוקש רבד לכ םושרל ישוקל תעדומ ינא
  ?לוכאל ךרוצב ףקתנ התא יתמ ,שארה ךל באוכ יתמ םושרל
 
 
 
 



 
 

 ןווכמ אל ףוג ןועש – מ"לגשה לע תצק
 

  לעפנ ךיאו ונחנא ימ עבוק ונלש ףוגה ןועש
 .רקובב 7 הארמ ןועשהש ןמזב הילא םינווכמ ונחנאש העשל םאתהב לכהו
 . הזה ןותנה יפל םיעבקנ ןוזיאה רסוח תמרו ונל שיש בשקה תוערפה תמר
 
 ךלש בשקה תוערפה יכ הלגת ךלש ןוכנה ןמזל ןזואמ אל ףוג ןועש לש בצממ ךייח תא ךופהתו הדימב
 .םינמז ינימ לכב תשחש םיבאכ םתיא דחיו תיתועמשמ תותחופ
 תוליעיב ,ולש היגרנאה תמרב יתועמשמ רופישב הכוז ול ןוכנה ףוגה ןועש יפ לע וייח תא יחש ימ לכ
 .ולש תויביטקפאבו ולש
 

  ,דימתמ בורק ךלש רופישה
 .ךל ןוכנה ףוגה ןועש יפל ךייח תא ייח - ה.ש.ל.ח.א.ח
 
 תינורכה תופייעה תלחמ וז ונלש החיתפה תדוקנ
 .המידק תועש 7 ךרעב ןווכמ ףוגה ןועששכ תאצמנ איה
 

 .הלאש לכ לע תונעל ידכב הפ ינא
 

  ןימי לכימ
 מ.ל.ג.שה תרצויו תנחבאמ


