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 ילש תואירבה םע תורכיה ןולאש

 **.תוידוסב רמשיי עדימה .רוריבב ספוטה תא יאלמ אנא**
 ישיא עדימ

 __________ :ךיראת _________________________ :יטרפ םש
 _________________________ :החפשמ םש
  ______________________________ :ל"אוד
 __________________________ :ל"אוד תקדוב תא תופיכת וזיאב
   __________________ :דיינ ןופלט

 

 _______ :הדיל םוקמ _______ :הדיל ךיראת _____ :הבוג ___ :ליג
 ______ :הנש ינפל _____ :םישדוח 6 ינפל _____ :יחכונ     :לקשמ
 ________ ?המ ,ןכ םא _____ ?הנוש היהי ךלקשמש הצור תייה םאה

 
 ישיא ןיב / יתרבח עדימ

 ____________ :םידלי ____________________________ :יגוז בצמ
 ______________________________________________   :דמחמ תויח
 ______ :עובשב הדובע תועש _______________________ :קוסיע

 
 יתואירב עדימ

 _____________________________ :ךתוא םידירטמה םיירקיעה םייאופרה םיאשונה
 ___________________  :גישהל ךנוצרבש תורטמ / ךתוא םידירטמש םירחא םיאשונ
___________________________________________________________________ 
 _________________________ ?ךמצע םע בוט יכה תשגרה םייחב ןמז תדוקנ וזיאב
 ____________________________________ :תועיצפ/םיזופשא/תויניצר תולחמ
 ____________________________________ ?ךמיא לש תואירבה )התייה( ךיא
 ____________________________________ ?ךיבא לש תואירבה )התייה( ךיא
 _________________ ?ךאצומ המ _____________ ?ךלש םדה גוס והמ
 ךלש הנישה ךיא
 ?הלילב

 
_______ 

 תא םאה
              ?הלילב תררועתמ

 
_____ 

 
 :המל

 
_____ 

 _______________________ ?תוחיפנ / תושקונ /באכ םע תררועתמ תא םאה
 _______________________ ?םיזג /לושלש /תוריצע םע תררועתמ תא םאה
 _______________________  :יטרפ אנא ,?תויושיגר וא תויגרלאמ תלבוס תא םאה

 
 השאה תואירב

 רוזחמה םאה
 ?רידס ךלש

 
___________ 

 םימי המכ
 ?רוזחמה ךשמנ

 
_____ 

 וזיאב
 ?תורידת

 
_________ 

 ___________________________                                                 :יריבסה אנא _____ ?יטמוטפמיס וא באוכ
 _____________________________ :הזואפונמ ינימסתמ תלבוס וא השח תא םאה
 _____________________________ :העינמ יעצמא לש הירוטסיה יטרפ אנא
 _____________________________ :ןתשה יכרדב תויעבמ תלבוס תא םאה
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 יאופר עדימ
 תחקול תא םאה
 ?תופורת וא תופסות

 
______ 

  ?ולא ,ןכ םא
_________________________ 

 :יטרפ אנ ?תרזענ תא םהב תויפארת וא ,םילפטמ םנשי םאה
_________________________________________________________ 
 ______________________  ?ךייחב תינפוג תוליעפ תאלממ דיקפת הזיא

 
 יתנוזת עדימ

 ?הדלי רותב תובורק םיתיעל תלכא תונוזמ וליא
     
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
     

 ? הנש ינפל ךלש הנוזתה הללכ המ
 תחורא םירהצ תחורא רקוב תחורא

 ברע
 ןיב/םיפיטח
 תוחוראה

  םילזונ

___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
 

 ?הלא םימיב ךלש הנוזתה ךיא
 תחורא םירהצ תחורא רקוב תחורא

 ברע
 ןיב/םיפיטח
 תוחוראה

  םילזונ

___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 
___________ _____________ _________ ___________ ___________ 

 
 ________ ?תורחא תויורכמתהל וא ,תוירגיס /רכוס /הפקל תורכמתה ההזמ תא םאה
 __________________________  ?תיבב תלשבמ תא םאה
 _________ ?תלכוא תאש תיבב ןכומ/לשובמה לכואה זוחא המ
 ___________________________ ?ךלש לכואה ראש רוקמ המ
 ?ךתואירב תא רפשל ידכ ,תושעל הכירצ תאש ,ךייניעב בושח יכה רבדה המ
___________________________________________________________________ 
  ?ךייח חרואב וא/ו הנוזתב יוניש עצבל ךנוצרב וכמתי םירבח וא החפשמ ינב םאה
 
___________________________________________________________________ 

 
 תופסונ תורעה

  ?והשמ דועב קולחל יצרת םאה
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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