
ארונ אלהו ערה ,בוטה :םיכסמ ןמז

ןמדירפ לעיוןרמימ תינוי



?רכומ עמשנ
...ןופלטב התא םויה לכ•
רוכמ שממ אוה•
?רבח םע שגפיתו ךסמה תא בוזעת אלש המל•
???םינופלטב ןתא הרבח ךיילא האבש דע•
?רפס יארקת ילוא•
בותכל ךיא תודמול ןתייה ,טילקהל םוקמב תוסמסמ ןתייה תוחפל•
???הככ רבדל תדמלרבויטוי הזיאמ•
קוט קיטב םויה לכ•
!םירפס יתארק םויה לכ ...ךליגב ינא•
18 ליגב קר ןושאר ןופלט היה יל•



?םיכסמה םע ילש לודג יכה רגתאה המ

•https://padlet.com/fery16/nvhyhwgcj9f7jzaw

https://padlet.com/fery16/nvhyhwgcj9f7jzaw


תובוט תוחפה תושדחה
 ינטלוק תוסיווב תוערפהו ןימפודה תמרב הילעל איבמ םיכסמב בר שומיש•

.תויורכמתהל המודב ןימפוד

.ךסמ ןמזל תוליבס תרצונ ןמזה םע•



.םיניקת אל םייבצע םילולסמ תריציל האיבמ םיכסמל תכשוממ הפישח

•https://www.facebook.com/watch/?v=2271475339621391

https://www.facebook.com/watch/?v=2271475339621391


ישגרה ריחמה

.תירטאיכיספ הנחבאכ- "טנרטניאל תורכמתה תערפה"•

.זוכירו בשק תוערפהו ןואכיד םע ההובג תוחיכש טנרטניאב תורכמתהל•

.יתרבח יומיד לעו ףוגה יומיד לע העיפשמ ןכותה תכירצ•

."יוקיח תדימל" ןמז םוצמצ-תיתרבח הדימל•



ינפוגה ריחמה

םייניעב העיגפ•
םיקרפמבו תומצעב העיגפ•
םיידיו ראווצ ,בג יבאכ•
הנמשה•



תונורתי םג שי

.21ה האמל תויטירקש בשחמ תויונמוימ תשיכר•
.שיגנו ריהמ ןפואב עדימ תרבעה•
 המרופטלפ תווהמו םידימלת ןיב תולקב תורבחמש תויתרבח תוצובק•

.תושוחתו תובשחמ ,עדימ תרבעהל
.עיגרמ ךסמה•



:ש םיארמ םירקחמ-תעדל בושח

 םינויצ ולביק םידליהש ךכל וליבוה השקונ הרוצב ךסמ ןמז וליבגהש םירוה•

.רתוי םיכומנ

.םיידומילו םייביטינגוק תונורתי שי ריעצ ליגב םידמלנש םייגולונכטה םירושיכל•

םעהיצקארטניאבליעפדליהוהבברועמהרוהה,תיביספאלאיההייפצהרשאכ•

םייביטינגוקםירושיכלשתצאומתוחתפתההתפצנ,תולאשתליאשי"עהרוהה

.םייתפשו



?תושעל םילוכיו תולוכי ןכ ונחנא המ

.דליה לש ומוי לכ תא אלמי אלו רקובמ היהי ךסמה ןמזש גואדל•

,ךסמןמזרתוירשפאלונילעו,הרגשבצמברבודמאלשרוכזל,תאזםעדחי•

.וטרופישתונורקעהלעהרימשדצל



הנישו םיכסמ ןמז

.תועש11-ל9ןיבןושילץלמומ13-ל6ליגןיב•

.הנישהינפלםייתעשלהעשןיבןופלטהתאתחקלדיפקהל•

יתחפשמןמזלעטילחהלאלאהנישתארקלרדחלןופלטהםעסנכיהלאל•

."הנעטהתדמע"בןופלטהתראשהלעובק



הליכאו םיכסמ ןמז

ךסמה לומ הליכא ןתינש לככ םצמצל•



םיכסמ אלל תויתחפשמ תוחורא תובישח

.םידלילצאהנמשהתענומתיתחפשמהחורא•

.ןמושתוחפ,תוקריותוריפרתוי-הנוזתהלשרתויהבוטתוכיאלהאיבמ•

.תברקמתיתחפשמהיצקארטניאתרשפאמ•

.ימצעןוחטיבתרפשמ•

.טלבאט,היזיוולט,ןופלט-החוראהמםיגוסהלכמםיכסמאיצוהל•



תולבגהו םיכסמ ,םיקחשמ
.םויבקחשמםייתעשלהעשןיבלשהלבגה•

.תיבבירוביצהבחרמבבשחמהתבצה•

.םידליהםעדחיקחשל•

.םכתדלי/םכדלילשןופלטהלוהינתויצקילפאןיקתהל•

Family link



יתוכיא ךסמ ןמז רוציל

/https://www.artforkidshub.comרייצלדומללךיא•

-https://www.davidsoncourses.com/stuck-atעדמלןוסדיוודןוכמ•

home?fbclid=IwAR15Vdh_PTcw-

BGcNIOW10q0RI32V5P7dmbpDRWIEx6tH-atdiCsTDPlkXI

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageid=1083תיכוניחןאכ•

https://www.artforkidshub.com/
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR15Vdh_PTcw-BGcNIOW10q0RI32V5P7dmbpDRWIEx6tH-atdiCsTDPlkXI
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageid=1083


ןומא לש ישיא הזוח רוציל



ונחנאו דליה ,ךסמה

גנילדומ תתלו םיקחשמ ראוטרפר לידגהל ידכ ימוי "קחשמ ןמז" רוציל•
.יביטקארטניא קחשמל

.ןופלטה םע תולהנתהל ישיאגנילדומ•
.ןופלטהמ הגופה ינמזב קזחל•
 םינמז"כ שארמ םרידגהלו טקילפנוק רצוי ךסמה םהב םינמזה תא תוהזל•

."ךסמ ילוטנ



היצרופורפ-בושח יכהו

ןמזדצלהבוטהנישותיתרבח,תינפוגתוליעפונידלירובערציילונתלוכיב•

.ךסמה

םע"סנכינ"םאתויצאוטיסלשךוויתותיתועמשמהיצקארטניארציילןתינ•

.ךסמהןמזלדליה

.דליהףשחנםהילאםינכתהלעעיפשהלםילוכיונחנא•



...םוכיסל


