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יקוויש ןכות :תאמ
 רודנפ תותלד תובידאב ,טקפ בדנ :םוליצ

עש זואהטנפ ינימה :תובבותסמ תותלד
ךפהמ
םע םיחוורמ םירדח 4-ל שדחמ הננכותו הבצוע ,םירדח 5 ינפ לע השרפתהש ,ןלבקמ השדח הריד
תיבה ילעב ושקיבש יבוציע טרפ לכ לע בושחל גאדש בצעמ בולישב ,םילודג

שופיח

לאישוסב םחעובשה יבכוכםיצפושמ םיתבםימסרופמ לש םיתבםייטרפ םיתב בוציעתוריד בוציע



תושפנ 2 תב החפשמ :םיריידה
 ר"מ 120 :חטשה
רדיק תימע :םינפ בוציעו תולכירדא

היכרצו םנוצר ךא ,ןלבקמ השדח הרידל רובעלו םהייחב יוניש תושעל גוזה ינב וטילחה ,ןקה תא ובזעו ולדג םידליהש רחאל
ב תיב ,חותפו ראומ תיב רצייל ושקיב םיריידה .םמולח תא םישגהל רדק תימע לכירדאב ורזענ ןכ לעו העיצה הרידהש הממ
ןלבקה לש ירוקמה ןונכתהמ רתוי הלודג תורגנבו םיללחב קנפתהל לוכיו הרידב ופגב יחש רגובמ גוזכ םתוא שמשיש חוורמו
.יעוצקמ שיאב ךרוצה תא וניבה ךכ םשלו ,םיאבש םיברה םירבחה תאו םידכנה תא וב חראל ףיכ היהיש תיבב

ב ידיל איבהל  תנמ לע ,ןמרקוצ לכימ לש גנילייטסב ךשמהבו לכירדאב גוזה ינב ועייתסה בוציעהו ץופישה ךילה לכ ךרואל
ה ץעה תורגסמב םייסאלק םיווק לש תועיגנ .ינרדומ םע יסאלק לש ןידע בוליש אוה רחבנש ןונגסה .תיבל וצר ותוא יבוציעה
וה ןבלה חבטמב .םירופאה םיחיראבו ןבלה ווקב הפצרב יקנו רק ינרדומ ווק לש בוליש .תחלקמהו םידגבה תונורא תותיזחב
 .םיחרפ לש םייסאלק םירוטיע ובלוש  םינוילעה הפאלקה תונוראבו ,םינבל םימינ םע



 לוממ ריקב .תוינוציח תוידי אלל ןהו הציחל ידי לע תוחתפנ תותלדה לכ .רוקד תרבחב עצובו בצעמה ידי לע ןנכות חבטמה
ק ןבאמ םה ריקה יופיחו שישה חטשמ .םיפוסכה לקוצהו תוידיה םע םיבלתשמו ףוסכ ןווגב ורחבנש ורקימהו רונתה ,ררקמה
.חבטמה ינווג םע בוש תבתכתמ וז ךרדבו םינבל םימינ םע תיעבט ןבאכ תיארנ רשא



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

זיקרוט תרגסמ םע לודג ןועש ,הטסורינמ עורזו סיסב םע סגא תרוצב הרונמ ומכ חבטמה תביבסב ולתנ תויצרוקדו םיטושיק
.ללחב עבצ תדוקנ הווהמה ןידע זיקרוט ןווגב חרפ תמגודכ ץעמ טושיק הלתנ חבטמה תיזחב



מ תבחרה תבוטל לטוב ירוקמה תונוראה רדח ןושארה בלשב .תירוקמה ןלבקה תינכת תמועל הדוסימ התנוש םירוהה תדיחי 
מב ךורא תונורא וק תריצי תבוטל םירוהה רדחה םע דחואו ,םידגבה ןוראל השינל דעויש ךומסה רדחהמ חטש חקלנ ךשמהב
רו אסרוכ הרחבנ רדחל .הייפצל המזלפ םע תחלקמה ריקל הפוצו ןוראל הליבקמ איהו ירוקמה ןונכתל בצינב המקומ םירוהה
שומ תובלתשהל רופאו דורו ינווגב םיניועמ לש הרוטסקט םע חיטש רחבנ ןכו ,םוי םויה תולועפ לש תונגראתה ךרוצל הניפב
.הפסה יוסיכו





ותלדב רוחבל לכירדאל םרג תונונגסב ןידעה בולישה .ריהב ןווגב ינבלמ ריק ייופיחל וכז םידליה תייטבמאו םירוהה תחלקמ
ידיו םירשי םיפוקשמ םע דחי ןבל ןווגב העיבצב הריחב ללוכ , תיבב םינושה תונוראל רישי רשק םירדשמש םילנאפ ינש םע
ושה םיצפחהו םיטיהרל רוביחו סיסב תתל ידכ תאז לכ .תיבה לש יקנה וקה םע תינומרה הרוצב םיבלתשמ ולא - הטסורינמ
.ל"וח םהיתונשמ םתיא ופסא









תיראש רוביחמ האצותכ יצחו רדחל ךפהו לדג ,םעפ ידימ ןולל םיאבש םיחרואהו םידכנה תא שמשמ השעמלש םידליה רדח
ש םיריעצה םידכנה תבוטל ינרדומ וקב ובצועש תובחר הזזה תותלד ןה תונוראה תותלד .םירוהה רדח תלדגה תבוטל רוקמב



א חיטשו בשחמ תניפ המקומ ףסונב ,חוריא תטימל תחתפנה ןידע תלכת ןווגב הפס המקומ רדחב .אתבסו אבס לצא םרוקיבב
.םידגבה ןורא ןווגלו םיספל ביטגנכ הפצרה לע חנוה םינבל םיספ







:תיקלח םיקפס תמישר
םינפ תותלד - רודנפ תותלד
היצטינס ירזיבאו םייופיחו םיפוציר – הקימרק בגנ
תחלקמו םידגב תונורא - הקדז
הרואת - הרואת וגול

swiss system - םירוה תודישו הטימ
חבטמ - רוקד
הצחר ירדחו חבטמל רסיק ןבא – רסיק ןבאו שיש - חקור לצרה
תספרמ טוהיר – ןג טוהיר קווישו אובי - ןזויפ
תונורא תוידי - לוזריפ דעי
זירוססקאו םיחיטש - האקיא
 רעונ תפס - חנימע - טיינדוג

albor הדורו אסרוכ - םיטיהר
תואסכ - םיבוציע פ.א
תונוליו - רוקד םוה הנרוא
גנילייטס - ןמרקוצ לכימ

>> םיפסונ םיטרפל - רודנפ תותלד

בגהספדהשפחףתש




