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 2020 רבמטפס 23 יעיבר םוי

 ''תרש'' ס''יבב קוחרמ הדימל לדומ

 

                                              "םהילא ךלש תוסחייתהה תא רוחבל ןכ ךא ,ךייחב םיעוריאה תא רוחבל לוכי ךניא"

  )רלזג גיז(                                                                          

 ,םירקי םירוה

 .יונישל םינכומו םינמוימ ,םיסונמ ונא ,ונעתפוה אל ,םעפה .קוחרמ הדימלל ונרבע בושו רגסב םיאצמנ בוש ונא

 הארוה יכילהת להנל ונכשמהו תותיכ וא תווצ ישנא ונדדובשכ םאתומו דקוממ ןפואב ביגהלו טוונל ונעדי

 .םימדקמ

 םישיחרתל םימאתומה הארוה תודיחיו הדובע יוותמ הנבו רקח ,דמל ,םלתשה תווצה ,ץייקה תשפוח ךלהמב

 .ונל םייופצה םינושה

 םיוולמה חתפמ תונורקעל המילהבו ליגה תבכשל ,םדאה חכל המאתהב הדובעה לדומ תא ונקייד ולא םימיב

 .בורקמו קוחרמ הדימלב ס''היבב ונתוא

 םירגתא םילעמ , םיבשממ ,הנבנש ךרעמ לכ םינחוב ,םירוהה םכדצמ םיעמשנה תולוקל םיבושק ונא

 .םייתריצי תונורתפ םישפחמו

 ךות םירגתאהו םיכרצה תיברמל ןווכל םיסנמ ונאו תנווגמו הבחר תולוקה תפינמ ,הלודג תונושהש ןיבהל בושח

 .ונלש םיליבומה תונורקעה לע הרימש

 םייתרבח םירשק תקמעה ,תישיא החוור תריציו ןסוח תשוחת תרבגה ,ישיאה רשקה חופיט :וניניע דגנל
 .הדימל תויונמוימו תויביטינגוק תויונמוימ םודיקו

 ! רוחאמ דחא ףא םיריאשמ אל ,''תרש''ב
 .ולא םידעי םדקל םילעופו םינמוימ ,םינווכמ ונא ךא ,םוצע רגתאה יכ ונלוכל רורב
 

 -בושח
 םירשקתמ ה.דליה םתיא םימרוגה רחא בוקעל ,החוטבה השילגה ילהנ לע תו.םידליה םע חחושל שי -

 .תכ.ךנחמה ןכדעל שי , תשרב תונוירב לש הרקמ לכב . תדבכמ הפשב שומיש לעו

 .ךופהה בולישבו תולודגה תותיכה תכרעמב תונטקה תותיכה ידימלת בולישב םיכישממ ונא -

 
 המילהב , ולא םימיב םשוימה קוחרמ הדובעה לדומ תיינבל הליבוה רשא הסיפתה תא םיגציימ םיאבה תונורקעה
 .ךוניחה דרשמ לש ןכדועמה הלועפה הוותמל
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 .העונת ידכ ךות ךרוצה תדימב הנשנו בושחנ ,ןנובתנ ,םיבושק תויהל ךישמנ ונא ,ל''יעל בתכנש יפכ
 

                                                                                                                תואירבו הבוט המיתח ,הנהמו המיענ הדימל תכרבב
 יצועי יכוניחה תווצהו תלהנמ - י'צאזא ירלו

                   .עוצקמ לכל עובק םינורכניסאו םיינורכניס םישגפמ רפסמ עבקנו תועוצקמה רפסמ ומצמוצ ליג תבכש לכב
  .םוי לכל לבגוה םיינורכניסה םישגפמה רפסמ

 פא סטאווב ואדיו ,םוז -ינורכנס שגפמ
 םהינימל ןכותה תוביבס ,תוגצמ ,םינוטרס ,תומישמ ,יתתיכה בחרמה -ינורכניסא  שגפמ

 .שגפמה יפואל םאתהב 'קד 30-ל 'קד 10 ןיב ,רצק היהי ינורכניס שגפמ

 .ישיא וא תוצובק וא האילמ -השימג תנוכתמב ומייקתי םישגפמה

 

                                              .הבוח םה , הליעפה ותוברועמו ןתשגהו תומישמה עוציב ,םישגפמבה/דימלתה תוחכונ
 . תומישמה עוציבבו הדימלה ךילהתב ףיצר קלח תחקל ה.דימלתה לע

 

 

  .שימג ןמזב תומישמ עוציבלו תיאמצע הדימל םדקל ךישמהל גאדנ

  תורביח וא הדימל -תומישמל םאתהב הנתשי ןבכרה רשא תוצובקב הדובע םייקתת

  :הדימלה לגעמ יפל הדובעב תאז םי.תושוע ונאו תו.םידימלתה תא םדקלו ךישמהל ונל בושח

 הרשעה            הרצק הינקה

 תימצע הדובעו לוגרת

 .)רחא ,םוז( םיינורכניס םישגפמב ה/דימלת לכ תעפוה תבייחמ םידומילה םוי תחיתפ

 / ותעד לוקישל הגופהו הדימל תבלשמו תימניד תוליעפה םהב רשא םירועיש לש תרגסמ העבקנ תכרעמב
 .הרומה לש התעד

 

 תרושקתה ןפואו ןמזה תרגסמ לע ורמיש אנא ,םישיגנ תויהל םילדתשמו םינימז יעוצקמה תווצהו תכנחמה
 .ן.םהלש ישפוחה םויהו יאנפה תועש תא ודבכו

 


