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 םייזכרמ םיאשונ - סובליסה

 

 אובמ - 1 רועיש

 
  "ינומיאה ןויערה" ירוחאמש הקומעה היפוסוליפה - ןומיא §
   לוהינהו ,הריציה ,תושימגה ,הקיטקלקאה - סרוקה לנויצר §
 ?ןומיא לכב בלתשמ אוה ךיא ?שמשמ אוה המל ?ותוא םינוב ךיא ?והמ - ינומיא ליפורפ §
  ?ליפורפה בכרומ הממ - םיביכרמה 18 §
 :ליפורפה תרדש םע תינושאר תורכיה §
 WHY ה תוילוח             
 WHAT ה תוילוח             
  HOWה תוילוח             
 WHERE ה תיילוח             

STEPS              
 

  תואנדסה - 2 רועיש

 
 תומר שולשב ,םיבלש השולש ,הרוהט הבשקה - הבשקהה תונמוא תנדס §
 םילגרהו תוסיפת יוניש ,ינומיאה לואשתה תונמוא - תולאש תלאש תנדס §

 
 WHY ה תוילוח - 3 רועיש

 
  ?היביכרמ תא םירתאמ ךיא ?הלש תובישחה המ ?יהמ - ליפורפה תביל §

 ?הרטמ לכלו גוס לכמ ,ןומיא ףאב הילע גלדל ןיא עודמו
 ימנידל יטטסמ ,קמוע תנבה - הבילה יביכרמ §
  הקינכט רחא הקינכט ,ילכ רחא ילכ ,בלש רחא בלש ,הבילה יביכרמ רוטינ - הדבעמ §
  לוגרתו תוסנתה §

 



 

 )ךשמה( WHY ה תוילוח - 4 רועיש

 
 רוטינ תדובע ךשמה - הבילה יביכרמ §
 :ולוכ ליפורפה תיינב ךילהת תא הוולמש ילכ-הגמה םע תורכיה - רפסה §
 ?ודיקפת המ                   
 ?וב םישוע םישומיש וליא                   
 ?ותוא םיליעפמ ךיא                   
  הקינכט רחא הקינכט ,ילכ רחא ילכ ,בלש רחא בלש ,םיביכרמ רוטינ - הדבעמ §
 לוגרתו תוסנתה §
 )םידמצל הקולח( אלמ ליפורפ תריצי - רמג תדובע תלחתה §

  
  WHAT ה תוילוח - 5-6 םירועיש

 
 ?ןתיא דובעל דציכו ?ןתוא םירתאמ ךיא ?ןהלש תובישחה המ ?ןהמ - לוציפה תוילוח §
 ימנידל יטאטסמ ,קמוע תנבה - םיביכרמה §
  הקינכט רחא הקינכט ,ילכ רחא ילכ ,בלש רחא בלש ,םיביכרמ רוטינ - הדבעמ §
  לוגרתו תוסנתה §

 
  HOW ה תוילוח - 7 רועיש

 
 ?ןתיא דובעל דציכו ?ןתוא םירתאמ ךיא ?ןהלש תובישחה המ ?ןהמ - העונתה תוילוח §
 ימנידל יטאטסמ ,קמוע תנבה - םיביכרמה §
  הקינכט רחא הקינכט ,ילכ רחא ילכ ,בלש רחא בלש ,םיביכרמ רוטינ - הדבעמ §
  לוגרתו תוסנתה §

 
  WHERE ה תיילוח - 8 רועיש

 
 ?התיא דובעל דציכו ?התוא םירתאמ ךיא ?הלש תובישחה המ ?יהמ - העונתה תיילוח §
 ימנידל יטאטסמ ,קמוע תנבה - םיביכרמה §
  הקינכט רחא הקינכט ,ילכ רחא ילכ ,בלש רחא בלש ,םיביכרמ רוטינ - הדבעמ §
  לוגרתו תוסנתה §

 
 הבכרהה - 9 רועיש

 
  קמקמחה ביכרמה - םייח תיגטרטסא §
 ?ליפורפ תריציל דע ,לזאפה לש םיקלחה תא םירבחמ ךיא - םיביכרמה תייצרגטניא §
 ימנידל יטאטסמ ,קמוע תנבה - םיביכרמ דוחיא §
 ליפורפה תופמ לש תילאוזיו הגצה - םיטלפמט §
  לוגרתו תוסנתה §

 



 

 הדובע תינכת - 10 רועיש

 
 תושיגו םיטביה ,םיבושח תונורקע - הדובע תינכת §
 הריהמהו תיטיאה ,תדקוממהו תחתופה ,תינומיאהו תילופיטה - תודגונמ תוסיפת יתש §
 תוקיודמו תוריהמ תואצותל הדובע תוינכת תריזש - ןרט-ויהו לוגלגה תקינכט §

 
 'תמא ןמזב' הלועש המ יפל ,יאמצע ןפואב םיינומיא םילכ תיינבל תוקינכט - םילכ תיינבל תנדס §
 הצובקב לוגרתו תוסנתה §

 
 הי'צאוקהו ןמאמה קוויש - 11 רועיש

 יגיגח שגפמב - תויוחמתהה לכ יפתתשמ תא םיחראמ 'תינומיא הימוטנא' ידימלת
 

 
 קווישב דוסי יגשומ - יקסעו ישיא םודיקל קוויש תנדס §
 לפטמ/ןמאמל קווישה תיירטמ - קוויש יצורע §

 
  ימצע םודיקו גותימל תוקינכטו ,קוויש יצורע לש הקמעהו הבחרה - חרוא הצרמ §

 
 םויס שגפמ - 12 רועיש

 
 םתשגהו - םיאלמ םיינומיא םיליפורפ תגצה תגיגח

 תודועת תקולחו ,תועתפה ,םוכיס
 

 

 :תעדל בושח
ü תומדקתמ הדובע תוקינכטו םינוחבא ,םילדומ ,םיירוקמ םילכב םיוולמ םירועישה לכ. 
ü תימושיי הקיטקרפו הקינילקהמ ןומיא ירקמ חותינ ,תומגדה ללוכ דומילה. 
ü תינומיא הרטמ לכ םע בולישב וא ,אלמ ינומיא ךילהת עוציבל הנכומ ,תקדוהמו הרודס היגולודותמה. 
ü םכלש "ןימאמ ינא"ל בחרמ הריתומו ,םיעיגמ םתא ןהמ תולוכסאהמ עדיב שומישל םוקמ הריתומ הטישה. 
ü רמג תדובע תשגהבו תוחפל םירועישהמ 80% ב הליעפ תופתתשהב תינתומ הכמסה תדועת תקנעה. 

 


