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תואמגוד



החיתפ

 .תילילפה הפיכאבו השינעב יתועמשמ לודיג םיאור אל ונחנא– תושרה לשתונויסנ תורמל+

 .תיביטרטסינימדא הפיכאל רבע תושרה לש סוקופה+

.תושרהמ עדימ תרתסה ,םיזרכמ םואית :ילילפה ךילהב וראשנ– תמאב םישקה םירקמה+



?הריבע עוציבל ששחהםעםידדומתמךיא

 :שארמ+

הפיכא תוינכת+

 :דבעידב+

תוניסח+

תוריבעיפשוח לע הנגה+



תוניסח
 .תיתועמשמ אלו .תיטנוולר אל תושרה לש תוניסחה תינכת+

.םימוציעמ הנגה ,תילילפ תוניסח :ריינה לע+

 .תורבחה לש תוטלחהה תלבק ןונגנממ קלח אל איה+

 .הרשמה יאשונ לע וא תורבחה לע הנגמכ תספתנ אל+

.יחרזאה טביהל תוסחייתה ןיא .תואדו ןיא .תושרל בחר תעד לוקיש .םיאנת ןומה+

GIS ה לטרק– תינוציק המגוד+



תויותיחשיפשוחל הנגה

םירקניטש- השק המגיטס+

 .תמאב ןיא– םויה+

 .ירוביצה רזגמה– קוחה לש סוקופה+

.ןירוטיפ ינפמ הנגה קר– יטרפה רזגמב+



הפיכאתוינכות

 ״...הריבע תעינמל ןתינש לכ תושעלו חקפל בייח דיגאתב הרשמ אשונ״+

?הפיכא תינכות תנתונ המ+

?הפיכא תינכות םישוע ךיא+



תיחוקיפ תוירחא
 דיגאתה ידיב הז קוח יפל הריבע תעינמל ןתינש לכ תושעלו חקפל בייח דיגאתב הרשמ אשונ )א("

.הריבע התוא לשב דיחיל עובקה סנקהו הנש רסאמ– וניד ,וז הארוה רפמה ;וידבועמ דבוע ידיב וא

 הרשמ אשונ יכ איה הקזח ,וידבועמ דבוע ידיב וא דיגאת ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ )ב(

 תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא ,)א( ןטק ףיעס יפל ותבוח תא רפה דיגאתב

.ותבוח

 יארחאה דיקפוא ,לבגומ ףתוש טעמל ףתוש ,דיגאתב ליעפ להנמ– "הרשמ אשונ" ,הז ףיעסב )ג(

"הריבעה העצוב ובש םוחתה לע דיגאתה םעטמ



תוריקחב ולאשנש תולאש

 .הפיכא תינכת לע ךמתסהל התצר הרבחה .הריבע עציב דבוע+

 ?םירחתמ םא רבדל רוסאש ךכ לע רבסה רבוע םייקסע םילבגה תוכרדהב םאה״+

 ?םירחתמ םע קולחל רוסא עדימ הזיא לע תואמגוד םכל ונתנ םאה+

 ?תוכרדה רבע אל ימו רבע ימ דועית שי הפיא+

?םושיי ינחבמ וללכ תוכרדהה םאה+



:הפיכאתינכות תנתונ המ
 .הרשמ יאשונ תוירחא– א48 ףיעסב הדימע+

 .תוסנקב התחפה+

.הרשמה יאשונל / הרבחל הנגה+

.םיניירבע/תולקת אוצמל הרבחל תרזוע+

.תינכות יולת .תוביסנ יולת .הנגהלתוביחתה ןיא+

)םיפאסטווה– רקיעבו(  .תוגצמה אל .תעבוק תואיצמה+



]א[ הפיכא תינכות םישוע ךיא

 .הנממ שרדנ המ ןיבת הרבחהש ידכ ,קוחה תא ריבסהל ךירצ+

.הרבחה תוליעפ תא רוקסל+

 .לופיט ,הפיכא ,הכרדה– יאמצע ךרעמ םיקהל הרבחל רוזעל+



]ב[ הפיכא תינכות םישוע ךיא

 .בושח הזש רדשת הלהנההש– יטירק+

 .רבדל םידבועל םורגל חילצהל בושח :תוחיתפ+

 .םודא לגד םירהל ךירצ יתמ ןיבהל– הרטמה+



self assessment לע הלימ
.תימצע הכרעה דעסב הנווכה המ+

 תעד תווחל םייטפשמה םינחבמב דומעל הכירצ– תיטפשמ תעד תווח+

 .תיטפשמ

 העיבת ינפמ אלו תילהנמ הפיכא ינפמ אל ,תילילפ הנגה תקפסמ+

.תיחרזא

 .self assessment ושע וכל :תרמוא תורחתה תושרשכ הנווכה המ+



הדות
ד"וע ,רודירמ ןתמ

 תורחתה יניד תקלחמ שאר
 'תושו ןהכה גרבנזור 'תושו ןומגא
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