
 

 

 תיסור תרבוד הליהקל תוליעפ םוחת תזכר – ארוק לוק

 
 .תואיצמה לע עיפשהל תלוכי רסוחו לוכסת ,תכרעמה לומ םינוא רסוח םיווח םיבר תוילארשיו םילארשי
 תויוכז תומייק ןיידע ,רתוי הבוט הרבח הפ תוארל תוצורו םיצורש םירוסמו םייתפכא םיחרזא ונחנאש תורמל
 .דיתע הפ ןיימדל ונילע תושקמו תומייקתמ אלש תובר תויתרבח

 .הזה בצמה יונישל חתפמה איה תימוקמ תיחרזא תונגראתהש םינימאמ ונחנא

 םידייצמ :יתרבח יונישל הרשכה תוינכתב ףתתשהל ריעה יבשות תא םינימזמ ונחנא יתרבח קדצל םיזכרמב
 םימיקמ םיסרוקה ירגוב .ףתושמ ןוזח דחי תונובו םינובו ,תופתושו םיפתוש םע םירבחמ ,םילכב ןתואו םתוא
 דחיו העפשה תודמעל םיסנכנ ,תויתרבח תומזוי ,םיימוקמ םיקבאמ תוליבומ ,ריעב תוינידמ יונישל תוצובק
 .הבחר תיצרא העונתל תכפוהש םייתרבח םיליעפ לש תימוקמ הליהק םימייקמ

 הב תויחל תואגו םיאג היחרזאש הנידמ םדקת לארשיב ריע לכב תונגרואמ תוליהק לש תיצרא העונת
 .תונשמו םינשמ ונחנא .יתרבחה קדצהו ,היטרקומדה ,ןויוושה יכרע רואל תמייקתמשו

 .ץראה יבחרב תופסונ תוליהקל עיגהל הרטמב ונלש תוליעפה ינפוא תא ביחרהל ונרחב

 תיסור תרבוד הליהקל תוליעפ םוחת תזכר דיקפת רואית

 .םיזכרמב תיסור תרבוד הליהקל תוליעפה םוחת תמקה .1
 .תוליעפה ידקומב חטשב תולהנמהו םילהנמה לש ףיצר יווילו תויכוניחה תוינכתה זוכיר .2
 .ןוגראה לש םיבאשמה סויג תקלחמ םע ףותישב םיבאשמ סויגו טקייורפה לש יביצקת לוהינ .3
 .הנושארה הנשב ותוא הווליש טקיורפל יוגיה תווצ תלבוהו סוניכ .4
 .שדח תוליעפ דקומ לש המקה ךילהת תלבוה .5
 .םיכמותו םיפתוש םע רשקה זוכיר .6
 .יתרבח קדצל םיזכרמה לש חטשה תוליעפ לוהינ תווצב קלח תחיקל .7

 םיצוחנה םילכהו הרשכהה תא לבקת הז תווצמ קלחכו יצרא תו/םיזכר תווצמ קלח איה תוליעפה םוחת ת/זכר
 .תוליעפה תלבוהל

 .הרשמ 100% :הרשמ ףקיה

 דיקפתה תושירד

 .ההובג המרב תירבעו תיסור ת/רבוד -
 .תויופתושו םיקשממ לוהינב ןויסינו ילוהינ דיקפתל תונוכנו ןויסינ -
 ןונכת ,תילאיצוס הדובע ,תוצובק תייחנה ,הארוה ,הכרדה :םיאבה םימוחתהמ דחאב חכומ ןויסינ -

 .יתלשממ ,תוימוקמ תויושר ,ישילש רזגמ ,יתליהק ןוגרא ,ינוריע
 .שימג ז״ול לוהינ הדובע תלוכיו תימצע הענה תלוכי -
 .םינייוצמ שונא יסחי -
 .טקיורפה תורטמו יתרבח קדצל םיזכרמה תורטמ םע תוהדזה -
 .תוליהק לש לוהינו המקהב ןויסינ -
 .ןורתי – םיבאשמ סויגב ןויסינ -
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