
 
 
 
 

 :תורחתה יקוח
 :רינרוטל הסינכו המשרה

 .18 ליגמ םינקחשל תלבגומ רינרוטל הסינכה .1
 .הסינכ סיטרכ תלבקו הסינכה ימד לש אלמ םולשתל הפופכ רינרוטל הסינכה .2
 םישרדנה תוגהנתהה יללכב דומעלו ריכהל ןקחשה בייחתמ ,הסינכה ימד םולשתב .3

 ידי לע טלחותש היצקנס לכ וילע לבקל ןקחשה םיכסמו ,הז ןונקתב םיטרופמה רינרוטב
 .ןונקתב ועבקנש םיקוחל םאתהבו רינרוטה להנמ

 םוליצ תוברל ,עוריאה לש יתרושקתה רוקיסל ןקחשה םיכסמ , הסינכה ימד םולשתב .4
 .ךכל תודגנתה ול ןיא יכ ריהצמו ,ואדיוו

 .וילהנמו רינרוטה ינגראמ לע הרוסא תופתתשהה .5
 לכבו רינרוט לכב תיפיצפס רדגומה י"פע תירשפא )Late Registration( תרחואמ המשרה .6

 ,תרחואמ המשרהב רינרוטל סנכנה ןקחש .רינרוטהמ חדוה רבכ רשא ןקחשל אל ,הרקמ
 .האלמ םיפי'צ תמירע םע סנכיי

 לכב תיפיצפס רדגומה י"פע )יונפ םוקמ סיסב לע( תירשפא )Re-Entry( תשדוחמ הסינכ .7
 .הסינכה ימד לש אלמ םולשת תבייחמ איהו רינרוט

8. SURRENDER - 1 םוי תא ומייסש םינקחשA  המירעהמ הכומנה םיפי'צ תומכ םע 
 הסינכ תבוטל םהלש המירעה לע רתוולו "ענכיהל" םיאשר - רינרוטה לש תיתלחתהה
 .1B םויב שדחמ

 ןקחש לכ ,בוטה רדסה ןעמל  .רינרוטהמ םתאיצי םע היהת םיפתתשמל םיסרפה תקולח .9
 .סרפה תלבק תא תישיאה ותמיתחב רשאי סרפב הכזי רשא

 .רינרוטה הנבמב ןכדעתהל שי :STAFF COST רובע םיסרפה תפוקמ יוכינ .10

 :םיסרפו הבשוה 

 םע ןוכנ אלה בשומב רינרוטה תא לחהש ןקחש .יארקא ןפואב וצבושי רינרוטה יבשומ .11
 .ןוכנה בשומל רבעוי הנוכנה םיפי'צה תומכ

 .רינרוטב יפוסה םמוקימ ב"ע יפסכ סרפב וכזי יפוסה םיפתתשמה ךסמ 12% .12
 לבקתהל בייח םכסהה .סרפה יפסכ תקולחל שדח רדסהב ןודל רוחבל םילוכי םינקחש .13

 לכב .ידיימ ןפואב רינרוטה להנמ תא עדייל םינקחשה לע ,הקסע הגשוה םא .דחא הפב
 ךישמי רינרוטה .ןושארה סרפה ךסמ 10%-ו עיבגה תא קלחל ןתינ אל ,איהש הקסע
 .רתונה ךסהו עיבגה תא הקסעה יפסכל ףסונב לבקי חצנמהו

 

 

 :קחשמה יקוח
  .רינרוטל עבקנש הנבמל םאתהבו םיפי'צ לש ההז תיתלחתה תומכ לבקי ןקחש לכ .14
 .רתאב םסרופמ בלשל ןמזו (BLINDS) הבוח ירומיה הנבמ .15
 רובע "הטנא"ה תא ,הבוחה רומיהל ףסונב ,םלשמ "דניילב גיב"-בש ןקחשה - הטנא דניילב גיב .16

 .)2019 ןוכדע( דניילב גיבה הבוגב דימת היהי הטנאה .ןחלושב םינקחשה לכ



 םיסרפה תקולח תמישר .וקלוחיש םיפי'צה לכ ךס תא רבצש ןקחשה אוה קחשמב חצנמה .17
 .המשרהה םויס רחאל םסרופת יפסכ סרפב םיכזמה תומוקמב וגרבתיש םינקחשל

 י"פע קספיי ,הז ןונקתב תוסחייתה ול ןיאש קוח . TDA-ה יקוח לע םיססובמ רקופה יקוח .18
 .TDA-ה יקוח

 ול ןתניי ,הזכ הרקמ םייקש ןכיהו TDA-ה יקוח לע םירבוג )חראמה וניזקה( תיבה יקוח .19
 .רינרוטב החיתפה ךירדתב שגדה

 ילהנמ לש תוטלחהה תלבק ךילהת לש תויופידעה רדס שארב ויהי תויביטרופסו תוניגה .20
  .הפצרה

 קרו ךא רבדל םיבייוחמ םינקחש .םיימואלניב םירינרוטב תימשרה הפשה איה תילגנא .21
 .)המייתסה דיה םרובע םא םג ( דיב םייח םיפלק םנשי דוע לכ תילגנאב

   ,bet, raise,call , fold, check, all in :ןוגכ דבלב םיימשר רקופ יחנומב שמתשהל שי .22
pot )דבלב ןקחשה תוירחאב השעית תינקת אל הפשב שומישה .)דבלב טימיל טופב 

 וילא ןווכתה ןקחשהש המל תדגונמ - הקיספו - האצותל םורגל הלולעו
 יגוס לע ולוחי תיבה יללכ .רקופה קחשמ ןמזב ןופלטב רבדל םיאשר םניא םינקחש .23

  .םירחא םיינורטקלא םירישכמ
 זרכות ודיש וא ןחלושל ןושארה ףלקה תקולח ןמזב ומוקמב בושי תויהל בייח ןקחש .24

 .ןמז תריפס שקבל תנמ-לע םהיתומוקמב םיבושי תויהל םיבייח םינקחש ."התמ"
 תא בזוע ןקחש םא ."היח" די ןיידע םהל שי םא ןחלושה דיל ראשיהל םיבייח םינקחש
 לעפ וליאכ ןחלושל רוזחי רשאכ שנוע וילע ףוכאל היהי ןתינ ,דיב לעפ אוהש ינפל ןחלושה
 .ורותב אלש

 אל םיפלקה .ןחלושה לע תעה לכב ןיעל םייולג םהלש םיפלקה לע רומשל םיבייח םינקחש .25
 .םיפלק ןגמ י"ע ןיטולחל םירתסומ וא ןקחשה לש וידי ידי לע ןיטולחל םיסוכמ ויהי

 לכ וא 'פיצ ,םיידי םיפלקה לע חינהל ןתינ .ןקחשה לע תלטומ םיפלקה לע הרימשה תבוח .26
 זרכות דיה ,רלידה ידי לע םתפירשו ,םיפלקה לע הרימש יא לש הרקמב .רחא טקייבוא
  .ורזחוי אל םיפלקהו התמכ

 רתוי םיהובג םיכרעב םיפי'צ .תעה לכב ןיעל םייולג תויהל םיבייח םינקחשה לש םיפי'צה .27
 לש תולופכבו הריפסל תונתינ תומירעב רמשיהל םיכירצ םיפי'צה .המידקמ תויהל םיבייח

 קחשמב םיפי'צ לש םיכרעבו רפסמב וטלשי רינרוט ילהנמ .שיש לככ – םיהז םיפי'צ 20
 .בלשה ותואל םייטנוולר-אל םיכומנ םיכרע םע םיפי'צ קחשמהמ איצוהל םייושעו

 רוסיא לח .ןקחש לכל דחא םיפלק ןגמל טרפ ןחלושה לע םירז םיצפח םוש ויהיש רוסא .28
 .ןחלושה לע םיינורטקלא םירישכמ חינהל

  :םייתשהמ דחאכ תרדגומ action)( תיתועמשמ תוליעפ .29
 םיפי'צ סינכהלב הכורכ תויהל תבייח ןהמ תחא תוחפל רשא ,רות ןמזב תולועפ יתש לכ •

 .)םילופיק ינש וא ק'צ תולועפ יתש טעמל תולועפ יתש לכ רמולכ( הפוקל
 .)לופיק וא האוושה ,האלעה ,רומיה ,ק'צ( רותה ןמזב תולועפ שולש לש בוליש לכ •

 תולועפו ,םינקחשל ורזחוי םירומיהה לכ ,)misdeal( תיעטומ הקולח הזרכוה םא .30
 הקולח לע זירכהל ןתינ אל ,השחרתה תיתועמשמ תוליעפש עגרב .ולטובי םינקחשה
 :ל םיללוכ תיעטומ הקולח יבצמ .הפוס דע דיה תא קחשל הבוחו תיעטומ

 .רליד תועט בקע ופשחנ דיה לש ינשה / ןושארה ףלקה .1
 .רלידה ידי לע ופשחנ םירתסומה םיפלקהמ רתוי וא םיינש .2
 .וקלוח רבכ רתוי וא םירתוימ םיפלק ינש .3
 .ןקחשל קלוח םיפלק לש ןוכנ אל רפסמ .4
 .ןוכנ אלה םוקמב היה רלידה רותפכ .5
 .ןוכנ אלה םוקמל קלוח ןושארה ףלקה .6
 םיפלק לש הקולח יא ,דיל יאכז וניאש ןקחשל וא קיר בשומל וקלוח םיפלק .7

 .דיל יאכזה ןקחשל



 םיפלקה תמירע וא ,חולה ,םיפורשה םיפלקה :"קאמ"ל העיגהש עגרב התמל תבשחנ די .31
 די רזחאל יאשר רינרוט להנמ .רלידה וא ןקחשה ידי לע ,הטמ יפלכ םינפה םע וקרזנש
 הבוט הביס שיש ןימאמ אוה םא היח דיכ הילע זירכהלו קאמל הכלשוה ינכט ןפואב רשא
  .רוריבב רוזחישל תנתינ איהו ךכל

 :םנשי הסיפחב יכ הלגתמ דיה ךלהמב ןמזב םא לטובת די -הלוספ הסיפח .32
 .םיפלק ידמ רתוי וא ידמ טעמ .1
 הנוש םיעבצב בג םע םיפלק .2
 .suit-ה ותואו ךרע ותואמ רתוי וא םיפלק ינש .3

 וא ,רינרוטב םידניילבה תמר ייוניש יפל וא רלידה לש המזוי יפל ויהי הסיפח תופלחה .33
 םיפלק ואצמ םא קר הסיפח תופלחה שקבל םיאשר םינקחש .תיבה תצלמהל םאתהב
 .םינמוסמ םיפלק וא וקוזינש

 םמצע לע םילבקמ ,שדח ןחלושב םיבשומ אלמל  רגסנש ןחלושמ םיכלוה רשא םינקחש .34
 גיבה תא לבקל םייושע םה .םהלש שדחה םוקימה לש תוירחאה ימוחתו תויוכזה תא
  .(dealer) רותפכה תא וא ,דניילב לומסה ,דניילב

 בשומל רבעוי אבה דניילב גיבה תויהל רומא היהש ןקחשה ,תונחלוש ןוזיא עצבתמ רשאכ .35
  .שדחה ןחלושב  worst position)( רתויב עורגה

 .שנועב ואשי רגסנש ןחלושמ רבעמ תעב םידניילב םולשתמ םיקמחתמ הנווכבש םינקחש .36
 המרה ,רינרוטה תווצב רבח ידי לע הזרכוה השדח םידניילב תמרו בוביס ןמז ףלח רשאכ .37

  .םיפלקה בוברע תלועפ תליחת םע הליחתמ די .האבה דיה לע לוחת השדחה
 ,תיזיפ ןיבו תילולימ איה הזרכהה םא ןיב ,ורות ןמזב אלש הלועפ עציב ןקחשהו היה .38

 םניא לופיק ואcall  ,ק'צ .התנתשה אל ןקחשל דע הלועפה םא תבייחמ היהת ותטלחה
 לעפש ןקחשה ,הלועפה לש יוניש היהו ורותב אלש לעפ ןקחש םא .הלועפ יונישל םיבשחנ

 תא לבקל לכויו לופיק וא האלעה ,האוושה ,ק'צ י"ע ותלועפ תא תונשל לוכי ורותב אלש
 לע עיפשהל הנווכ ךותמ םרותב אלש לועפל םינקחשל רוסא .הרזחב ולש םיפי'צה
 .בייחמ אוה רותה ןמזב אלש לופיק .םהירחא םילעופש םינקחשה

 ןקחשה לש רומיהה זאו ,)פא סדה( דיב םינקחש 2 קר םנשי וב הרקמה אוה ןפוד אצוי .39
 ןקחשהו – רמהל ורותש ןקחשל רוזחת רובידה תוכז ,"יאנת לע" רותל ץוחמ רמיהש
 הדימב .עציב – רמיהל ורותש ןקחשהש הלועפ לכל בייוחמ היהי רותל ץוחמ רמיהש
 ץוחמ רמיהש ןקחשל – רותל ץוחמ רומיההמ הובגה ךסב רמיה רמהל ורותש ןקחשהו
 רותל ץוחמ רומיהה ךא – דלופ תושעל וא רומיהה ךס תא םילשהל היצפואה ןתנית רותל
 .הפוקב ראשיי

 :האלעהו רומיה
 לש הרקמב .םיפי'צ לש העונת תועצמאב ,ינפוג וא ילולימ ןפואב רומיה לע זירכהל ןתינ .40

 וב הרקמ . תבייחמ הניה םדוק התשענש הלועפה ,תיזיפו תילולימ הזרכה עצבמש ןקחש
 .רומיהכ בשחיי ,ואל םאו ןחלושב ועגנ םא ןיב ,תיתועמשמ העונתב המידק ורבעוה םיפי'צ

 :ידי לע עצבתהל תבייח האלעה ,טימיל טופ וא טימיל ונ לש םיקחשמב .41
 וא ,תחא העונתב הפוקב םוכסה אולמ תבצה .1
 וא ,הפוקב הבצהה ינפל םוכסה לע תילולימ הזרכה .2
 זאו האוושהל שרדנה םוכסה תמלשה ינפל "האלעה / זייר" תילולימ הזרכה .3

  .תחא תפסונ העונת םע הלועפה תמלשה
 .תורורב ויתולועפ תא תושעל ןקחשה תוירחא יהוז .4

  .טימיל טופ וא טימיל ונ לש םיקחשמב תואלעהה רפסמ לע הלבגה ןיא .42
 האוושהכ בשחת דניילב וא רומיה לומ לא דדוב oversize chip)( הובג ךרעב פי'צ תבצה .43

 ,הובג ךרעב פי'צ םע האלעה עצבל ידכ .ילולימ ןפואב האלעה לע הזרכה הל המדק אל םא
  .ןחלושה ינפ-לע עגופ פי'צהש ינפל תזרכומ תויהל תבייח האלעהה



 אל םא האוושהכ בשחת ךרע ותוא ילעב םיבורמ םיפי'צ תבצה ,רומיה ינפב םידמוע רשאכ .44
 .האוושהה םוכסמ תוחפ הריאשמ דחא פי'צ תרסה וב הרקמב האלעה לע הזרכה התייה

 בשחיי ,שארמ תילולימ הרהצה אלל ,תובורמ תועונתב הפוקב םיפי'צ תבצה לש הרקמ .45
 הפוקב ובצוהש םיפי'צה קר ןובשחב וחקליי הז הרקמבו ,string bet)(ׁ◌ תרשרש רומיהל
  .םיילמינימ האלעהו רומיה יכרע לש םיללכל םיפופכ ויהי ולאו תינושארה העונתב

 םירומיהה בוביסב הנורחאה האלעהה וא רומיהה לש לדוגב תוחפל תויהל תבייח האלעה .46
 שרדיי אוה ,םדוקה רומיההמ רתוי וא 150% לש םיפי'צ תומכ סינכמ ןקחש םא .יחכונה
 .אלמ לדוגב תילמינימ האלעה עצבל

 בוביס תא תא שדחמ חתופ וניא האלמ האלעה לש הלדוגמ תוחפ לש All-in רומיה .47
 םייושע ןיידע ורתונש םינקחש .םירומיה בוביס ותואב לעפ רבכש ןקחשל םירומיהה
 .ירוקמה רומיהל תפסונ האלעה האצבל

 ולאש ןוכיסה תא ומצע לע חקול תוימשר יתלב תווחמבו םילימ רצואב שמתשמה ןקחש .48
 לדוג לע הזרכהש םעפ לכב ,ןכ ומכ .ול ןווכתה ןקחשהש הזמ רחא ןבומב שרפתהל םייושע
 יקוחה ךרעה תלעבכ בשחת הזרכה התוא ,תובר תויועמשמ רפסמ לבקל היושע רומיה לש
  .רתויב ןטקה

-ונ יקחשמב .דבלב טימיל טופ יקחשמב הפוקה לדוג לע עדימ לבקל םיאכז םינקחש .49
 הרוצב התוארל רשפאל ידכ םרובע הפוקה שורפל רלידהמ שקבל םיאשר םינקחש ,טימיל
 .הרורב

 וא / ו הרורב הרוצב ךכ לע זירכהל םיבייח ןיא לוא לש ךלהמ םיעצבמ רשא םינקחש .50
 לכ תא בייחמ ןיא לוא רומיה .המידק םהלש םיפי'צה תומכ לכ תא רורב ןפואב זיזהל
 .הפוקל םיביוחמ ויהי ורתסוה וא ולגתהש םיפי'צ .דיל ןקחשה לש םיפי'צה

 
 
 :חצנמה תעיבקל םיפלק תפישח

51. LAST MAN STANDING- הכוזה אוה – םייח םיפלק קיזחמש ןורחאה ןקחשה 
 לש םיפלקה ראש לכ וב הרקמב ויפלק תא ףושחל הז ןקחש לע הבוח ןיא .הפוקב
 להנמ יכ שורדל תוכזה תא שי ןחלושב ןקחש לכל םלוא – ופרשנ םירחאה םינקחשה
 (COLLUSION) ".םיפי'צ תרבעה" העצוב אל יכ אדוויו םיפלקה תא הארי רינרוט
 .דלופל ותוא בייחמ רבדה ךא ,םתפישח ילב ויפלק תא ףורשל יאשר ןקחש

 - ןיא לואב אצמנ םינקחשהמ דחא ףאש ילבמו ןורחאה םירומיהה בוביס לש ופוסב .52
 בייח ןורחאה םירומיהה בוביסב הנורחאה תיביסרגאה הלועפה תא עציבש ןקחשה
 לאמשמ אצמנש ןקחשה ,ןורחאה בוביסב רומיה היה אל םא .ןושאר ויפלק תא תוארהל
  .ןושאר ויפלק תא הארי רותפכל

 םינקחשה לכ ידי לע םירומיהה תולועפ ןיא לואב אצמנ םינקחשהמ רתוי וא דחא רשאכ .53
 .םהלש םיפלקה תא תולגל דיב םיאצמנה םינקחשה לכ תא החני רלידה ,המייתסה דיב

 ,םהלש םיידיה תא וקרז םיביריה לכ רשאכ ,םיפלקה תחיתפ לש בלשל םיעיגמ רשאכ .54
 .הפוקב הכוז הנורחאה היחה דיה

 .הפוקהמ קלח לבקל ידכ חולה תא קחשמ אוהש תעב ויפלק לכ תא תוארהל בייח ןקחש .55
 דיה רוריבב התייהו ,ןחלושה לע הגצוהש תחצנמ די גורהל םילוכי םניא םירליד .56

 הארנ םא ןחלושה לע וגצוהש םיידיה לש האירקב עייסל הבוחה םינקחשה לע .תחצנמה
 .התשענ רבכ וא עצבתהל תדמוע האיגש יכ

 תגצהל תשרופמ תוכז תקפסמ וא םיידי תגצה תשרוד תיבה תוינידמ ובש הרקמל טרפ .57
 להנמ לש ותעד לוקיש יפ לע תקנעומה תוכז הניה די תוארל השקב ,השירד יפ לע םיידי

  .)'וכו ,הלועפ ףותיש ,תיקוח אל דיל דשח( קחשמה לש תוניגהה לע ןגהל תנמ לע רינרוטה
 ןקחש םא םג .תובייחמ ןניא םיפלקה תחיתפ תעב ןקחש לש דיה ןכותל תוילולימ תורהצה
 .ומצע דעב רבדמ ןחלוש לע םיחותפה םיפלקה לש ךרעה ,ויפלק לע ןוכנ זירכה אל



 תא םינושאר ופשחי תידדצה הפוקב םיברועמש םינקחשה ,תידדצ הפוק לש םירקמב .58
 .םהיניב הלועפה רדס יפ לע םיפלקה

 .חצנמל הפוקה תריסמ וא ףלק תחיתפ ינפל י"ע ופשחיי םיפלקה לכ ,ןיא-לוא לש בצמב .59
 .חצנמל הפוקה תקנעה ינפל רלידה ידי לע ופרשיי תודיספמה םיידיה לכ .60
 דיה תאירקב תועט לש הרקמב םינקחשה בל תמושת תא בסהל תיתא ביוחמ ןקחש לכ .61

 .תחצנמה
 ןקחשל ויפלק תא הארה ןקחש םא .הווש עדימ תלבקל תוכזה הרומש ןחלושב ןקחש לכל .62

   (show one show all) םינקחשה לכל ויפלק תא תוארהל ביוחמ אוה ,ןחלושב דחא

 

 

 

 

 

 
 :ןויווש

  .םינקחשה ןיב קלוחת הפוקה ,םיידיב ןויווש לש הרקמב  .63
 .רותפכה ירחאש ןקחשל קלוחי אוה ,וקלחל ןתינ אלש יגוז אל פי'צ רתונ םא .64

 
 :תונחלוש םוצמצו ןוזיא

 םנשי ןחלושב רשאכ תונחלוש ןיב רינרוטה להנמ ןזאיי ,שרדנ רשאכ – תונחלוש ןיב ןוזיא .65
 בשויש ןקחשה תא רינרוטה להנמ ריבעי ,הזכש הרקמב .רחא ןחלושמ רתוי םינקחש ינש
  .האבה דיב "דניילב גיבה" תויהל רומאש ןקחשה ,עמשמ – תיחכונה דיב "ןאג הד רדנא"

 אסיכב ,עמשמ – רתויב העורגה הדמעב רבעוהש ןקחשה בשייתי ,שדחה ןחלושל ותסינכב .66
  .אבה דניילב גיב"ל בורק יכהש יונפה

 םיבשומ םנשיש ,עמשמ – ןחלוש תריגס רשפאמ רינרוטב ורתונש םינקחשה ךס וב בצמב .67
 וילא ןחלושה תעיבק– ןחלושב םינקחשה רפסמל הוושה ךסב םירחאה תונחלושב םייונפ
 דיב דניילב גיב היהש ןקחש וב בצמ םרוג רומא םא םג .הלרגהב אהת ןקחש לכ רבוע
  .שדחה ןחלושב דניילב גיבב בוש בשייתמ – הנורחאה

 :תונוש

 םויה לש תיפוסה המרה םות ינפל תוקד 10 רצעיי ןועשה ,םימי רפסמ ךשמנש רינרוטב .68
 .ליעפ ןקחש י"ע הלרגהב ועבקייש ,תונורחא םיידי 5-7 וזרכוי תאז םוקמבו

 .יארקא ןפואב שדחמ עבקיהל בייח םינקחש לש הבישיה רדס ,רמגה ןחלושל העגהה םע .69
 .יארקא ןפואב עבקת רלידה רותפכ לש תיתלחתהה הדמעה .70
 לכב ןורחאו פולפה ינפל ןושאר לעפיו רותפכה אוה דניילב לומסה ,Heads-up קחשמב .71

-Heads קחשל ליחתמ רשאכ .רותפכל קלוחמ ןורחאה ףלקה .םיאבה םירומיהה יבוביס
up דניילב גיב היהי אל ןקחש ףאש חיטבהל ידכ םאתוי רותפכה לש ומוקימש ןכתיי 

 .תופיצרב םיימעפ
 ןקחש ףא( דחא דניילב גיב היהי ,חדומ דניילב לומסה תא ביצהל היה רומאש ןקחשה םא .72

 .)םיימעפ דניילב ותוא תא ביצי אל



 בשוי רשא ןקחש והשזיא ידי לע ןועשל האירק התייהו ןמז לש הריבס תומכ הרבעש עגרב .73
 .הטלחה לבקל ידכ תוינש 50 לש םומיסקמ ןתניי לועפל ורות רשא ןקחשל ,ןחלושה דיל
  הירחאש תוינש 10 לש רוחאל הריפס היהת ,ןמזה םתש ינפל הלועפ םוש העצוב אל םא
 .התמ דיה ,הזרכהה ינפל לעפ אל ןקחשה םא .התמ דיהש ךכ לע הזרכה היהת

 סרפהו רינרוטב םוקמה לע "וקית"ב ויהי םינוש תונחלושב דיה התואב וחדוהש םינקחש .74
 לע ועבקיי ןחלושה ותואב דיה התואב וחדוהש םינקחש לש רינרוטב תומוקמה .יפסכה
 םיפי'צה תריפס תא ול התיהש ןקחשה :החדהל המרגש דיה תליחתב םיפי'צ תריפס ידי

 תא תונפל םיבייח וחדוהש םינקחש .ןושאר חדוהש ימל בשחיי דיה תליחתב רתוי הכומנה
 ..ידיימ ןפואב םהיתואסיכ

  .האבה דיה תארקל םיפלקה תא ףוסאי רלידה ,הפוקה תקנעה ירחא .רוסא 'תובנרא דיצ' .75
 ירחא די לש קחשמ ביתכהל יושע רינרוטה להנמ ,"ףסכה בלש"ל םיברקתמ םירינרוטשכ .76

 וב הליחתמ די לכ ובש ,רינרוטב ןקחשה םוקימ תא עובקל הטישכ )Hand for Hand( די
 וב קלוחי םירומיה בוביס לכ יכ ביתכהל יושע םג רינרוטה להנמ( תונחלושה לכב תינמז
 דיה ,די ירחא די קחישש תעב םיפלק תחיתפ ינפב דמועו ןיא לואב ןקחש םא .)תינמז

 .ומייתסה תונחלושה ראש לכב םיידיה ראשש רחאל קר ךישמתו ,קספות

 

 :םינקחש תוגהנתהו רינרוטה תונגוה
 .וז חורב וחקליי טופישה תוטלחהו ירקיע ךרע ןה רינרוטה לש תויביטרופסהו תונגוהה .77

 יתלב איהש הלועפ וא קחשמ םירסוא רשא ויללכו רינרוטה חורב קובדל םינקחשה לע .78
 .)םינקחש ןיב הלועפ ףותיש( הינונק וא תואמר הווהמ וא תיתא אל ,תיקוח

 תנמ לע קחשמה יקוח לע רובעל ידכ ןקחש השועש תוליעפכ תרדגומ תואמר .1
 שומיש ,םירינרוט ןיב םיפי'צ תרבעה ,םיפי'צ תבינג :אמגודל ,ןורתי גישהל
 .תואמרל ןקתמ לכב שומיש וא םיפלק תפלחה ,םיפלק ןומיס ,םיינוציח םיפי'צב

 תיקוח אל תוליעפב ףתתשהל רתוי וא םינקחש ינש ןיב םכסהכ תרדגומ הינונק .2
 ,)Chip Dumping( םיפי'צ תרבעה :תמגודכ ,םירחא םינקחש דגנכ תיתא אל וא
 דגנכ דחא תולעהל אל וא רמהל אל םינקחש ןיב םכסהכ -Soft play( ןידע קחשמ
 .)ינשה
 הקחרהל דעו בוביסמ הייעשה ןיב ועוני ולאכ םירקמב םילבוקמ םישנוע
 .יפסכ רזחה אלל רינרוטהמ

 ןקחש לכ .םירחאה םינקחשהמ תסמונמו תיתוברת תוגהנתהל תופצל יאכז ןקחש לכ .79
 עדייל שקבתמ איהש הרוצ לכב תינעגופ וא תסמונמו תיתוברת אל תוגהנתהב לקתנש
 .םישנועל םייופצ ,הז קוח םירפמה םינקחש .רינרוטה ילהנמ תא תידיימ

 תולועפה לש תוניגהה לע רומשלו רינרוטב םירחא םינקחש לע רומשל םיביוחמ םינקחש .80
 :אל םא ןיבו דיב םה םא ןיב ,םינקחשה לע םירוסא םיאבה םירבדה ,ךכיפל .ןמזה לכ

 .תולפוקמ וא תויח םיידי לש ןנכות תפישח .1
  .תע לכב קחשמ ןפוא לע תרוקיב וא ץועי .2
 .ןחלושה לע הפשחנ אלש די תאירק .3

 .דיה ףוסב לחי שנועהו ,שנעיהל יושע וירחא תוליעפ דוע שישכ ויפלק תא ףשוחש ןקחש .81
 םייושע םה ,םייוצר םניאו םייטרדנטס םניא תידיתע הלועפל םיסחייתמה יאנת יטפשמ .82

  .רינרוטה להנמ לש ותעד לוקיש יפ לע שנוע רורגל וא / ו םיבייחמ תויהל
 דיה םע האוושה וא ק'צ עצבמ לועפל ןורחאה ןקחשה ןורחאה םירומיהה בוביסב םא .83

 .שנוע רורגיו הינונקכ בשחיי הז ,חולל סחיב תירשפאה רתויב הבוטה
 תיתא אל הרוצב גהנתמ וא ,םיללכהמ דחא רפמ ןקחשה םא לעפומ תויהל לולע שנוע .84

 ,תוילולימ תורהזא םיללוכ רינרוטה להנמ תושרל םידמועה םישנוע .תיביטרופס יתלבו
 ןפואב ועצובי "די תצמחה" ישנוע ,תחא די לש שנועל טרפ .תוליספו ,"די תצמחה" ישנוע



 ןחלושב אצמנ רשא ,ומצע תא ללוכ ,ןקחש לכ רובע תחא די ץימחי שנענש ןקחשה :אבה
 ןקחשה ,שנועה לש הפוקתל .שנועב ועבקנש םיבוביסה רפסמב לפכומ ,שנועה תניתנ ןמזב
  .םיידי ול קלחל וכישמי ךא ןחלושהמ קוחר ראשיי שנענה

 

 

 לוקיש יפ לע ,יושע רינרוטה להנמ ,םינקחשה לכ רובע המיענ הביבס לע רומשל תנמ לע .85
 ךא ,תואבה םיכרדה תחאב לעופ רשא ףתתשמ לוספל וא תועשהל ,שינעהל ,ידעלבה ותעד
 : -ל לבגומ אל

 .הנשנו רזוח ןפואב וא / ו ןווכמב ורותב אלש לעופ .1
 ןחלושה תביזע ללוכ ,ורותב אלש muckל םיפלק ךילשמ וא/ו לפקמ ןווכמ ןפואב .2

 .לועפל ורות עיגהש ינפל
 תולועפה לכ ורמגנ םרטב ויפלק תא ףשוח הנשנו רזוח ןפואב וא / ו ןווכמב .3

 .ןחלושב
 .תלהנתמ ןיידע דיהש ןמזב וקרזנש םיפלק ףשוח .4
 .רורב וא הפ לעב םכסה ללוכ ,soft play לש הרוצ לכ .5
 .רחא ןקחש לש תולועפב טלוש וא ןיווכמ .6
 וא / ו תינפקות הרוצב רחא ןקחש לע וא רלידה לע ,ןחלושהמ םיפלק קרוז .7

 .תינעגופ
 .תומזגומ תוגיגח ללוכ ,תינדרוטו תינעגופ תוגהנתה ץמאמ .8
 םירסמ תוגיצמה תונומת וא םילימ םיאשונש םירחא םירמוח וא םידגב שבול .9

 .םיינפקות וא םייקוח יתלב ,םיינעזג ,םיינעגופ ,םיבילעמ
 םיפוצ וא רינרוטה תווצ ירבח ,םירחא םירחתמ יזיפ וא ילולימ ןפואב ףקות .10

 .עוריאב
 לוהינה תא םינכסמה םירחא םירמוחב שומיש וא תורכש לש םינמיס גיצמ .11

 .םיפוצל וא תווצל ,םירחא םירחתמל דובכ רסוחל םרוג וא רינרוטה לש ןיקתה
 

 
 .ונלש םיחנמה תונורקע םה ידדה דובכו תונלבוס ,תונגוה

 


