
תיסיסב הכרדה
הנכותב שומישל



 הנכותה לש הנקתהו הדרוה

 שדח רשק שיא םירצוי ךיא
תובתכתהב תויסיסב תולועפו

רובענ המ לע



 תנכות לש הנקתהו הדרוה



םכתושרבשןופלטהגוסיפלהמיאתמההרושהלעוצחל•

רותפכלעץוחללםכילעובםוקמלורבעותוצחלתשרחאל•
"הדרוה"

הנכותה תדרוה :1 בלש



דיאורדנא–הדרוהלרושיקןופייא–הדרוהלרושיק
הנכותה תדרוה :1 בלש

https://www.whatsapp.com/appstore/
https://www.whatsapp.com/appstore/
https://www.whatsapp.com/android/


"חתפ"רותפכהלעוצחלהנקתההוהדרוההרחאל•

תאושפח"חתפ"לעםצחלאלוהדרוההמרבכםתאציםא•
םכלשתויצקילפאהלכלשםוקמבועיפויש–הזהןמיסה

הנכותה תדרוה :1 בלש



ךשמהו רושיאל ץחל

הנקתה :2 בלש
םיכסהלושרדת–הנושארהםעפב•

–היצקילפאבשומישהלשםיאנתל

ךשמהו רושיא ץוחלל שי



 דיינה ןופלט רפסמ תא וניזה•
םכלש

אבה וצחל•

רושיא בוש וצחלו•
 ,דיינלSMS תעדוה תלבקל
אבההדרוהה רושיאל דוק םע

972+

הנקתה :2 בלש



6תאםושרלושקבתתהתע•
חלשנשןורסמבועיפוהשתורפסה
ןופלטלםכילא

הנקתה :2 בלש
 תורפס6 לש הנזה

972+

סמס לש תרזוח החילש

החיש ךרד דוק תלבק



 ורובע שמתשמה םש תא ןיזהל שי•
תוהדזהל וצרת

 העדוה לבקי שמתשמש םעפ לכ•
ול עיפויש םשה והז ,םכמ

הנקתה :2 בלש
יחרזמ הנד

שמתשמ םש תריחב

אבה

ליפורפ תריצי



 ליפורפ תנומת ףיסוהל םיצור םא•
 לש הירלגה ךרד רוחבל ןתינ ,

המלצמה וא תונומתה

אבה ץחלנ זאו•

הנקתה :2 בלש

אבה

ליפורפ תריצי
שמתשמ םש תריצי

ליפורפ תנזה

אבה

הירלג המלצמ

אבה



-ב םיבתכתמו םירבדמ ךיא



שדח רשק שיא תריצי :1 בלש

 ןתינפאסטאוו םג ול שיש ימ קר•
היצקילפאה ךרד רשקותיא רוציל

 ןולח אוה תויובתכתהה ןולח•
 םיצוחל םתאש אדוול שי םיטא׳צה
וילע



שדח רשק שיא תריצי :1 בלש

 םישנא םע רבדל וא בתכתהל ידכ•
 שי- היצקילפאב םתיא ונרביד םרטש
 ןמוסמה קוריה רותפכה לע ץוחלל
רויצב



שדח רשק שיא תריצי :1 בלש

 ישנאב םכל רומש רשק שיאה םא•
:ןופאלפב רשק

 תלדגמ תיכוכזה לע וצחל•
 יפכ רשק שיאה לש ומש תא ושפח•

דיינב םכלש רשק ישנאב רומש אוהש
ותיא שיאה םש לע וצחל ?םתאצמ•

בתכתהל וא רבדל וצרת



שדח רשק שיא תריצי :1 בלש

 ישנאב םכל רומש אל רשק שיאה םא•
:ןופאלפב רשק
שדח רשק שיא לע וצחל•



שדח רשק שיא תריצי :1 בלש

 וצרתותיא רשקה שיא ינותנ תא וניזה•
רבדל
 קוריה רותפכה לע הציחלב וישכעמ•

רשק שיא ותוא תא אוצמל ולכות



היצקילפאב רבכ םיוסמ םדא םע םתרביד םא•

 היצקילפאה לש ךסמב רבכ םכל עיפוי אוה•

 בוש ךילהתה לכ תא תושעל וכרטצת אל•

 ואותיא רבדל ידכ ולש םשה לע ץוחלל קר- אלא•

ותיא בתכתהל

שדח רשק שיא תריצי :1 בלש



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
– יטנוולרה רשקה שיא תחיתפ רחאל•

 םש– הנבל טסקט תבית םכל חתפת
םדאל תועדוה בותכל ולכות

העדוההתחילשלץחהלעוצחלםויסב•

– יטנוולרה רשקה שיא תחיתפ רחאל•
 םש– הנבל טסקט תבית םכל חתפת
םדאל תועדוה בותכל ולכות

העדוההתחילשלץחהלעוצחלםויסב•



טא׳צב תובתכתה :2 בלש

 שדח ךמסמ תפסוה•
דועו רשק שיא , הנומת ומכ•
 רוחבל םשמו "הירלגב" רוחבל ןתינ•

הנומת
 לע וצחל םויסב•
העדוהה תחילשל ץחה



טא׳צב תובתכתה :2 בלש

 המלצמה לש הלעפה תעצבתמ ךכ•
םכלש דיינה לש



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
לעהשדחתילוקהעדוהטילקהלםגןתינ•

ןמיסהלע)בוזעלילב(הפיצרהציחלידי
הנבלהטסקטהתביתדילעיפומה
חלשת הטלקהה ררחשנש עגרב•



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
לעהשדחתילוקהעדוהטילקהלםגןתינ•

ןמיסהלע)בוזעלילב(הפיצרהציחלידי
הנבלהטסקטהתביתדילעיפומה
חלשתהטלקההררחשנשעגרב•



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
תאחולשלםיצורםכניאוםתטרחתה•

עבצאהתאוקילחה–תילוקההעדוהה
אלוקחמתהעדוההוהדיצהםכלש
חלשת



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
םתאותיאםדאהםעואדיותחישתריצי•

םירבדמ



טא׳צב תובתכתה :2 בלש
ותיאםדאהםעתינופלטהחישתריצי•

םירבדמםתא



בתכ לדוג יוניש :3 בלש
שולשכןמוסמ–טירפתהלעוצחל•

ךסמהלשןוילעהוקלחב)1(תודוקנ

)2(תורדגהלעוצחל•



בתכ לדוג יוניש :3 בלש
)3(םיטא'צלעוצחל•



בתכ לדוג יוניש :3 בלש
ןפוגלדוגלעץוחללשי•
-לעץוחללרתוילודגבתכוצרתוהדימבו•
״לודג״



–״רתויםדקתמ״רתאבםיפסונךירדמונשי•

הצובקםיחתופדציכ•
םיפתתשמהברהםעואדיותועצמאבםירבדמדציכ•
םיפסונתורדגהייוניש•

!בוט לזמ
יסיסבה ךירדמה תא םתמייס


