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לוחלח תלעת

יללכ רבסה

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

 לחלחלו תוהשהל ודיקפתש ,ןותמו ןנוגמ המירז ץורע
םוגיאל וא זוקינ אצומל ותלבוה ידכ ךות ,רגנ

 ,ןוניג בולישב הינח ישרגמ /םיכרד ידיצב ,פ"צשמ קלחכ
םייעבט זוקינ יריצ ךרואל םקמל תופידעבו

םוהת ימ תרשעהו לוחלח ,רגנ ימ תמירז תוסיו•
יונבה בחרמב הייחמצ בולישו עקרק ףחס תעינמ•

ינוציק םשג עוריא רחאל וא יתנוע יוקינ שרדנ•

םינורכסםעהינחתזקנמלוחלחתלעת

רגנ תכלוה
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ל"קק– םימודא הלעמל ךומסב תוסרט

תוסרט

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 תלעב ,םיכומנ ךמת תוריקמ היונב 'תיאלקח הגרדמ'

.המירזה בצק תא הטאמה םימה תמירזל ידגנ עופיש

 םיחטש ,תעפושמ עקרק ילעב םירוזא ,המירז יצורעב
.םיקראפו םיחותפ

רבגומ לוחלח רשפאמ ,לחלחמ עקרקה םהב םירוזאב•
עקרק ףחס תעינמו םימה תמירז בצק תטאה•

רגנ תכלוה
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עוקיש תכירב

 תכירב

לוחלח
 שאלקב תלעת

רגנ רוזיפל

 תלעת

 שאלקב

רגנ רוזיפל

 הללוס תריצי

 לע הרימשל

רגנ

םלש באיל :םוליצו ןונכת .א"ת ,ראיוב תשרוח

םלש באיל :ןונכת .א"ת ,ראיוב תשרוח

לוחלח

שאלקב תכירב

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 ןבא ירבש הסוכמה ,רגנ ימ תמרזהו תטילקל ןגא
לוחלחו המירזה תטאהל שמשמה )שאלקב(

 .םיחותפ םיחטשב וא ,ינוריע ,יעבור ןגב בלשל ןתינ
םוהת ימל רגנ תרדחהל שמשל לוכי חודיק בולישב

הלק הקוזחתו הכומנ תולע•

םצמוצמ חטשב שומישל םיאתמ אל•
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םוגיאו הייהשה

יללכ רבסה

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

 ימ תא הנפי םיירוביצה םיבחרמה לש םיהבגה ןונכת
ךכל םידעוימה םיכומנה םיחטשה לא רגנה

תוליעפל רוזאו תופצהמ הנגה– יתילכת בר בחרמ•
חותיפה תולעל הכומנ תפסות•

תוחיטבה תונקתב דומעל ךירצ הייהשהה רוזא•
 םשג יעוריא רחאל ןויקינו הקוזחת•

Manassas park elementary school, VA, USA.. ןונכת: OWSW

 עוריא ךלהמב רגנב אלמתמו ,ריעב ירוביצ חותפ חטש
רצק ןמז קרפל הייהשהו םוגיא ךרוצל םשג

םימ תורכיכ

De Urbanisten :ןונכת .דנלוה ,םדרטורב םימ רכיכ
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םימהו ריוואהמ םימהזמ תחיפס ,רגנה תומכ תתחפה•
יגולויבה ןווגמה תרשעה ,ריעב עבט תשוחת תריצי•

רבסה

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

 תכרעמ לעמ תאצמנה היחמצ תבכשב הסוכמה גג
םשג ימ תייהשהו תטילקל שמשמו ,זוקינ

 וא יביסנטסקא תויהל לוכי ,םינוינח/םינבמ תוגג יבג לע
תוליעפו הייהשל שמשלו יביסנטניא

 ,גגה לע לקשמ וא םוטיא תויעבמ תוססובמ אל תוששח•
שומיש תענומ

קורי גג

יללכ רבסה
 .הילגנא ןודנול ,םיאטלוו-וטופ םיאת בולישב קורי גג

Bauder תרבח :ןונכת

םוגיאו הייהשה
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 יוגש ןונכתב ,רכיכה לדוגל לבגומ הריגא/םוגיאה לדוג•
שיבכב הפצהל םורגל לולע היוקל הקוזחת וא

העונת ילגעמב לוחלח

)הייחמצה תליתש םרט( הנח סדרפב תלחלחמ רכיכ

מ״עב ץועייו חותיפ ןרומ :ןונכת  ,רוביצה תא שמשמ וניא בורלש ,רכיכה חטשב שומיש
שיבכהמ רגנ ימ לוחלחו הייהשה ,ףוסיאל

 ,הילא םורזי רגנהש ידכב התביבסמ רכיכה ינפ תכמנה
םישיבכהמ רגנ ףוסיא ךרוצל

)יפונ טעמל( רחא שומיש ול ןיאש חטש לוצינ•
ינוריעה זוקינה לע סמועה תנטקה•

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה

לוחלח
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רגנ לוהינ יעצמא
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תוציבו םימגא רוזחיש

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 יחפנ תריציל םילחנה יקיפא לש הקמעה וא/ו הבחרה
 .םכרואל םייתועמשמ םוגיא

 ןיינע דקומ תריציו קיפאה לש תיתועמשמ הבחרה
 תונוש תויורבתסהב סלפמה הבוג ןונכת .יפונו יגולוקא

.תודגה ךרואל םינווגמ םישומיש לש המאתהו

לוחלחו הייהשה תלדגה•

 הנשה ךרואלו בחרמב לחנה עפומ לש המצעה•

 הקוזחת תולועפ שורדל היושע עקרק ףחס לש העיקש•
תויתפוקת

רגנ תכלוה
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םלש באיל :םוליצו ןונכת .ןורשה בל ףרוחה תכירב

םוגיאו הייהשה

ףרוח תכירב

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 ךשמל םימ רגוא ,רגנ יממ רקיעב ןוזינה יתנוע םימ ףוג
.םיידוחיי יחו חמוצ ינימב ןייפאתמו בר ןמז

 תופידעב עקרק יעקש ,הל הצוחמו ריעב עבט ירתא
 .םנוד יצח תוחפל לש לדוגב ,יעבט רוזאל

םירידנ יחו חמוצ ינימ רומישו יגולויבה ןווגמב הכימת•

 תועפשה ןותימו ןמחפ עוביק ,רפיווקאל םייקנ םימ תרדחה•

םילקא

תוחיטב ינקת יפל טולישו רודיג בייחמ הכירבה קמוע•
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תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 חטש תודיחי ינפ לע ןגאה הלעמב לוחלחו הייהשה
םיקראפו תורעי ןוגכ םידוקפת בולישב תולודג

 םיחטש םוצמצ .הלעמב םילודג חטש יאת חותינו יוהיז
 תכרעמל תוסחייתה .תלכשומ הרוצב םתסירפו םיפושח
םייעבטה הידוקפת לע הרימשותיגולורדיהוקאה

יוור יתלבהו יוורה ךוותל הרדחהו הייהשה•

 ףונה יכרעו תיגולורדיה-וקאה תכרעמה תרשעה•

 סחייתהל שי הכומנ תיתנשה םשגה תומכ םהבםירוזיאב•
דרומה שוביי לש תורשפאל

ןועבטתירק ,םירלפמטה ךרד ,השוד לחנ

םיקראפב וא רעיב– ןגאה הלעמב הייהשה

םוגיאו הייהשה
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םייאלקח םיחטשב– ןגאה הלעמב הייהשה

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה

 תתחפהו רבגומ לוחלחל םימרות םוגיאו הייהשה•

דרומב תוקיפסה

 םיבר םיינכטורגא תונורתי רגנ תרמשמ תואלקחל•

עקרקהו לודיגה ינייפאמב תולתכ

ההובג תינושאר העקשה•

 חטש תודיחי ינפ לע ןגאה הלעמב לוחלחו הייהשה
יאלקחה םדוקפת בולישב תולודג

 תמאתה .הלעמב םילודג חטש יאת חותינו יוהיז
 תדימבו םיאלקחה םע םואית ךות יאלקחה קשממה
תואלקחה דרשמ לומ ךרוצה

םוגיאו הייהשה
םיסכר ,יאנוי לחנב תוסרט תועצמאב עפושמ יאלקח חטש גוריד
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יחמצ םוקיש תועצמאב בוצייו לחנה ךתח תבחרה

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה

 .תודגה םע םימה לש עגמה חטש תלדגהו םיעופיש ןותימ
.ימוקמ חמוצ םוקיש תועצמאב תודגה בוציי

 לש םינפה חטש תלדגהל תינבמה תובכרומה תרשעה
 הריציו םינתשמה םימה יסלפמל תוסחייתה .הטיאמ ךתחה

 .לודיג יתבו םישומיש ןווגמ לש

לחנה לש העפשהה םוחתו החלה העוצרה תבחרה•

לחנה ךרואל לודיגה יתבו םיירשפאה םישומישה תרשעה•

 םירחא םישומישב עוגפל היושע לחנה ךתח תבחרה•
לחנה לש העפשהה תעוצרב םיאצמנה

רגנ תכלוה
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רגנ תכלוה

םילותפנ תבשהו לחנה יאוות םוקיש

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 םילחנ לש סיסבה תומירזו ירוטסיהה יאוותה תבשה
 םייעבטה לחנה ינייפאמ .וסוכ וא וטסוה ,ורשויש
תיגולוקאה תכרעמה תרשעהו המירזה תטאהל םימרות

 תבשה םירשפאמה םיקראפ וא םימחתמ ןונכתב

 תשרדנ .הלש יעבטה יאוותל םאתהב תיליעה המירזה
.יאוותה ךרואל םיחטשה תופיצר

.יגולוקא םוקישו ימוקמה לודיגה תיב תבשה•

 ךרואל הבצייתהו הרצונ יעבטה קיפאב לחנה תיעקרק•

.םינש יפלא

.הנוש שומיש/דועיב םיחטש תבסה•

תואולימ הישעתרוזיאל ךומסבשתיפמנ ןיע
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םייאלקח םיחטשבו םיקראפב– הפצה טשפ

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
 לעמ םימה סלפמ תיילע תעב םיפצומה םיבחר םירושימ
 יוצרו יעבט קלח םה הפצהה ירוזחמ .קיפאה תודג
.לחנב המירזה רטשמ תוסיווב

 תואגה הבוגו לחנה בחרמב עקרקה ישומיש יופימ
 לש םיירקיעה םידוקפתה תחטבה .תונוש תויורבתסהב
 ןונכת .הפצהה ךשמו הבוג ,תורבתסהל םאתהב חטשה

ךרוצה יפל הנגה תולעת /תוללוס

יוור יתלבהו יוורה ךוותל הרדחהו הייהשה•

-וקאה תכרעמה תרשעהו לחנה בחרמ תבחרה•

 ףונה יכרעו תיגולורדיה

 תביבסב םינוש םידוקפת ילעב םיבחר םיחטש ןונכת•

.לחנה

םוגיאו הייהשה

רדנסכלא לחנ ,שפונו תולייט תויתשתו םיקראפ לש הפצה
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םוגיאו הייהשה

םישיבכ ידצו םיפלחמב םוגיא

תינכתב בוליש

תונורתי

תונורסח

יללכ רבסה
  .םישדח םירגאמ תריצי י״ע רגנ לש הייהשהו הסיפת
 לוהינ- ידוקפת-בר ןפואב םילצונמ אל חטש יאתב שומיש
.יגולוקא ,יפונ ,רגנ

 םדוקפתש םיחותפ םיחטש יוהיז ,חותיפה תרגסמב
 .םכותב רגאמה בוליש תוכזב עגפנ וניאש וא לעייתמ

 תויגולוקאהו תויגולורדיהה תוכרעמב םימה יפוג בוליש

םביבס

םילצונמ אל חטש יאתב ליעי שומיש•

םייגולוקאהו םייפונה םיכרעה תא רישעמ•

 תיתפוקת הקוזחת ךירצמ•
 ןועבטתירקוםענקי ןיב ,שישק-לת ףלחמ
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הבצחמ רגאמ– דצ ירגאמ

תינכתב בוליש

תונורתי

יללכ רבסה
 קיפאל ץוחמ םימ יפוג רבעלתוינופטש תומירז תינפה
 םייגולוקא םיכרע ילעב םירגאמכ תובצחמ םוקיש .לחנה
םייפונו

 המירז יצורעל סחיב םמוקימו םייטנוולר םירתא יוהיז
 ךשמו ילמיסקמ תואג הבוג ,םוגיא יחפנ ןונכת .םייטנוולר
םייוצר םוגיאו הייהשה

 תכרעמהתרשעההו לחנה לש העפשהה תעוצר תבחרה•

ףונה יכרעו תיגולורדיה-וקאה

םימייק םירתא םוקיש•

 ךרוצ התיחפמ ירגאמב הכומנ עקרק ףחס תעיקש•

הקוזחתב

םוגיאו הייהשה

זועמ-אדיורב :ןונכת ,גלופ תבצחמ



םילכה זגרא | רגנ ימ לוהינ תוינידמ ךמסמ

 לוהינ חפסנ

רגנ ימ

 חפסנ

יפונ

 ידועיי

עקרק

םוגרת
תינכתהיכמסמל

לוהינטפסנוק
תינכתברגנהימ

 תסירפ

 םיחטשה

םיחותפה

 יעצמא

רגנ לוהינ

תוטרופמ תוינכתב רגנ לוהינ תעמטה

 חפסנ

 תוארוהיוניב

ןונקת
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אמגוד

ןונקת תוארוה

 תינכתה תוארוהב בולישל םיפיעס 'קנב'

הדימעחיכוהלתנמלע,רגנהימלוהינתונורתפתאטרופמןפואבגיצת,חותיפויוניבתינכת/הינברתיהלהשקב•

רוהיט,הרדחה,לוחלח,הייהשה,םוגיאלםיעצמאוללכיו,יטרפהוירוביצהבחרמבוגצויתונורתפה.תינכתהדעיב

הרקמב(.תימוקמהתושרהסדנהמרושיאבויהיחותיפהויוניבהתינכת/הינברתיהברגנהלוהיניעצמא.'דכורגנ

)תימוקמהתושרהסדנהמםעתוצעייתהרחאלהיהי,תיבחרמהדעולש

םאתהב,תינכתהחטשברצונהרגנהברימלוהינלאיהתופידעה,תינכתלעבקנשרגנהלוהינדעיףאלע•

לועיתהתכרעמלםרזותשרגנהתומכתאדועםצמצל,ךכבו,רתיההתאצוהתעבםימייקהםיעצמאלותויורשפאל

םגומוחתב,יזכרמהריצלעופישבהנביישיבכהךתחךכךרוצל,רגנתכלוהלםגושמשיםורדלןופצמ,תובוחרה•

םינטלוקהוחנוי

לוחלחתולעת,הייהשהינגא,היפרגופוטוםיעופישבוציעתמגוד,עבטיססובמתונורתפבשומישלהפדעההיהת•

יתרבחויפונ,יגולוקא,יתביבסךרעםהלקינעמהןפואב,המודכו

םירגובםיצעללודיגיתברומישםיבלשמהםיעצמאבשומישלהפדעההיהתרגנהלוהיניעצמאתריחבתעל•

תיעבטעקרקב

םיחותפהםיחטשהמקלחכםיצורעהתאבלשלשי,זוקינהיצורעברגנהלוהינלאיצנטופתאתוצמלתנמלע•

רגנלשהרדחהולוחלחהייהשה,םוגיא,תוסיווינונגנמםהבלולכל,ןכו,תיעבטההיפרגופוטלסחייתהבותינכתב
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רלסקו ילט ףונ ׳רדא


