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 הנורוקה ימיב השוג אשונב םישגדה
 
 ףיגנמ קבדיהל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ ,םילוחה יתבל םיעיגמש ,השוג ילוחש ךכל תודע ןיא םויה דע
 )"רתכה תקלחמ" ונלצא הנוכמה( הנורוקה תקלחמ ןיב הדרפהל שרדנה םישוע םילוחה יתב .הנורוקה
 .םילוחה תיב ינוכמו תוקלחמ ראש ןיבל
 הלילח םא  .לוחט ילוטנ םה םא םג הנורוקב םוהז חתפל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ השוג ילוחש ללכ עדימ ןיא
 ןיא וליאכ השוגב לפטל רמולכ( ת/רחא הלוח לכב ומכ הנורוקב לפטל שי ,הנורוקב השוגב הלוח קבדיי
 לש הרקמב .)הנורוק ןיא וליאכ השוגב לופיטב ךישמהלו ,השוג ןיא וליאכ הנורוקב לפטלו הנורוק
 השוגה תדיחיב םילפוטמ םכנהש לפטמה תווצה תא ןכו תידימב ונתוא עדייל שי )הלילח ,בוש( תוקבדיה
  .תע לכב תולאשל םינימז היהנ ונא .קדצ-ירעשב
 

 -םירוקיבהו םילופיטה תרגש ךשמה תניחבמ
 והשימ םא םלוא ;ךכב עייסמ תיבה ילופיט ןתמו ,םייטמיזנא םילופיט לוטיבמ ענמיהל בושח ,ןורקיעכ
 לכ( קזנ בסת אל יאדוול בורקו תיחרכה איה השוגה תלחמל םיזנאב לופיטה תייחדש ירה דודיבב אצמנ
  .ךכ לע ונתוא ןכדעל שקבנ .)םיינש וא דדוב גולידב רבודמ דוע
 ףופכב םילוחה תיב תלהנה תויחנה ןלהל רשאכ ,תוליעפב הכישממ "קדצ-ירעש"ב השוגה תדיחי הז בלשב
 :םיינויח האופר יתורישל תואירבה דרשמ תוינידמל
 םניאו יאנתב עיגהל ךישמהל ולכוי םיזנא יוריע ןתמ ךרוצל םילוחה תיבל םיעיגמה השוג ילפוטמ .1

 דודיבב םיביוחמ 
 :םיאבה םיאנתב עיגהל ולכוי בקעמ ךרוצל םילוחה תיבל םיעיגמה השוג ילפוטמ .2

 .)ונלש הטלחהל םאתהב( לפוטמה תבוטל הנניא בקעמה תייחד •
 .ןוכיס תצובקב ונניא לפוטמה •
 .דודיבב בייח ונניא לפוטמה •

  .דחא הוולמ םע עיגיש ןתינ ,ךרוצה הרקמב .הוולמ אלל ,ודבל עיגי לפוטמהש תופידע תמייק
 
  :תואירבה דרשמ תוצלמהל םאתהב תוריהזה יללכ לע הדפקה
 )םילופיט רדחב הפיטש תדמע שי( האפרמל הסינכ ינפלו הדיחיל הסינכ ינפל םיידי תפיטש .1
  לפוטמל לפוטמ ןיבו לפוטמל תווצ ישנא ןיב קחרמ תרימש .2
 .תומיד רדחבו האפרמב לפוטמ תקידב תעב הכיסמ תשיבל .3
 .תומיד רדחבו האפרמב לפוטמ לש הקידב לכ ירחאו ינפל םיידי תפיטש .4
 .אבה לפוטמה תסינכ ינפל לפוטמה עגנ םהבש םיחטשמ יוקינ .5
 .הדיחיהמ האיציבו האפרמהמ האיציב םיידי תפיטש .6
 
 
 .הרהמב ףולחת הפגמהשו הבוט תואירב ונלוכל לחאנ
  .תולאשל םינימז

 


