
  

 

 

 

 1.1.2019 ט״עשת תבט ד״כ תומש תשרפ  3רפסמ  דעוו תבישי לוקוטורפ

  :םיחכונ

   , םלסמא םיסינ  ,רמע קיציא ,ןהכ רימע, ינרמא לכימ, וניז ימולש , חרפי יטומ : הלהנהה ירבח

 דוד ץרווש ,יתיא רדנלדירפ

 ןועמש - בושייה ריכזמ : םיפתתשמ

 . יבהז ילמ – האילמב בושיה גיצנ

       דעומ תוירחאב הטלחהו טוריפ אשונ
 עוציב

 רושיא
 לוקוטורפ

  2 'סמ

  תומישמה בוצימו 2 ׳סמ לוקוטורפ תאירק -

 דעוה רוי ייע לוקוטורפה קויתו המיתח -

 

 עצוב 

    םיעגפמ
 בושייב

גפמ לע חקפל החילשו םוליצ לש הלועפה ךרדש טלחוה

 .קספוי האורבתב יוקל לופיטו םיע

 םייוקילה לע ורבעי ןועמשו ודוד -

 אשונב םיבתכמ איצוי ןועמש -

        , לע הצעומל םיטרופמ םיבתכמ תחילש לע טלחוה

 .המודכו , תוכרדמ ,זוקינ תויעב , הפשא יוניפ תויעב

               בושייה תגיצנ , ילמל קתעה םע חלשיי בתכמ לכ

 . בקעמ היהיש תנמ לע הצעומב

כמ אצי , םייעובשכ רחאל ,םלוה הנעמ היהי אלו הדימב

  .האלה ךכו םיטנוולרה םיאשונה לע רזוח בת

 .הנעמ תלבקל דע

 םע הצעומה שארל ךשמהב היינפ השעת ךרוצה תדימב

 .ולא םיבתכמ

  

 + ןועמש

 ודוד

 ידיימ

בקה תואצוהה לע טריפ הב תגצמ גיצה , רבזגה ימולש- ביצקת

 . שדוח ידימ תועצוממה תועו

 םייונפ חש 9000 כ, עגרכ ןותנה בצמה תא גיצה ףסונב-

 .הצעומהמ םיסימה תלבקל דע

  תווצ

 םיפסכ

  דע

  הבישיל

 האבה



     הבישיב תירבזגה לומ ולאשייש תולאשה לע ונרבע-

 .ביצקתה תא לבקנ הב, הנושארה

  ינכדע עדימ תגצהו ביצקתב ןויד ךשמה לע םכוס -

 . הצעומהמ ביצקתה תלבק רחאל

ל הרזחו , לבקנש ביצקתה יפ לע הדובע תינכות תיינב-

 .םיינכדע םיכרצ םע הצעומ

 תודעול םיחנמ םיוק וגצוה - תודעו

 תדעו ידי לע , תודעו תיינב ברע ןונכת לע םכוס -

 .תוברת

   , דעווהמ דחא גיצנ תוחפל היהי , הדעו לכב -

 .תונושה תודעווה לע חקפיו בוקעי רשא

    תינכות תונבל , ןכות אלמל היהי תודעוה לע -

 .רושיאל דעוול גיצהל , םייפסכ םיכרצו תיתנש

 :אבה טוריפה יפל תודעול םיגיצנה ורחבנ -

 םיסינ ברה – תדו הרות תדעו •

 חרפי יטומ – םיקיתו תדעו •

 רדנלדירפ יתיא – היילעו הטילק •

 רמע קיציא – ךוניח •

 ץרווש ודוד – רעונ •

 םיסינ ברה – אביקע ינב •

 ןהכ רימע + לכימ ינרמא – תוברת •

 חרפי יטומ – ןוחטיב •

 וניז ימולש + ןהכ רימע – דסח •

 ינרמא לכימ + ץרווש ודוד – י״פש •

 הסיווס ןרילא -  תומזי – תילכלכ •

 

     תדעו

 תוברת

 עובש

  תזכר
 תוברת

 םידמעומה תעברא לע הריקס המייקתה -

 רוחבל םיחכונה לכ ידי לע הצלמהה הלבקתה -

 םינותנה רואל תוברת תזכרכ , לאירא תוערב

 . לוקוטורפב םיטרופמה

 תא םדקיש סנתמל עדימה תרבעה לע טלחוה -

 .הרהמב הדובעל תוער לש התטילק

 ידיימ לכימ



  – ילמ
   לש הריקס
  תבישי

 האילמ

 תדעוב הגיצנכ הדיקפת לע םינותנ הגיצה ילמ -

  .הצעומב ךוניח

 האבה םידומילה תנש תליחת דע םינג 2 ומקוי -

 .בושייב

  , שדחה ןועמה תא להנל שקבל ןויער הלעוה -

 .בושייב חתפיהל דיתעש

 . לדג םיבושייה לכ לש ביצקתה יכ הנכדע -

 ךכ לע דמועו , תורורב תורטמ לע הארמ רידא -

 .ויתוינפל תובושת לבקי רוביצהש

       וב ושעיי דימת ךא ,רשוא הצעומה ביצקת -

 .הנשה ךרואל םיפטושה םיכרצל תומאתה

        ךרוצ שי – בושייב םימייקה רוביצה ינבמ -

    הצעומהמ שקבל םיצור המ טילחהלו תבשל

 .הצעומב ןודנ םרט אשונה , דציכו ונלצא  להנל

 

 

 

 

 

 ךוניח

 

 

 

 

 

 

      תדעו

 תוברת

 

 

 

 

 םייעובש

 

 

 

 

 

 

 םייעובש

 תלעפה יזוח
 סנכהיב

 תסנכה יתב תלעפה יזוח לע המיתחב ךרוצ שי -

  .הצעומה לומל

 יידכ תסנכה יתב לומ ונלש הזוח ןיכהל טלחוה -

 .הצעומה לומ ךמסמה לע םותחל לכוי דעווהש

 ידיימ יטומ

 םויש
 תובוחר

 תובוחר לש םיעטקמ 23 כ ורדגוה -

    תונויער לע  ןויד, תודעו ברעב בלשל טלחוה -

 .בושייה תומשל םיאשונל

      םיפוגה םע םדקתהל היהי ןתינ ןמכ רחאל -

 הדעוו םיקהלו םיטנוולרה

     תדעו

 תוברת

         ברע

 תודעו

   םישנא ( . תוברתה תיב לוהינב תויעב ולעוה - תוברת תיב

 ).. דויצ םיחקול , םילטבמו םיניירשמ

 ילהנל עגונב רדוסמ ןונקת דעול איבהל טלחוה -

 ...םילוטיב , תויולע , יארחא -  תוברת תיב

     תדעו

 תוברת

 םייעובש

  היצקילפא תמקהל תורבח לש תועצה 3 ואיבי - היצקילפא

 

  רימע

  יטומ

 ןועמש

 םייעובש

 לכימ ינרמא : המשר

   .                          ר״וי תמיתח


