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 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ינילק יטפשמ ךוניחל זכרמה - םיטפשמל הטלוקפה
  ה/שורד

 
  תוימואלניב םדא תויוכזל הקינילקל האלמ הרשמב ת/ינילק החנמ

 הריזב ןה ,ימואלניבה םדאה תויוכז טפשמ תעמטהו םודיקב תקסוע תוימואלניב םדא תויוכזל הקינילקה
 םדאה תויוכז טפשמ ןיב ןילמוגה יסחי תא תנחוב הקינילקה ןכ ומכ .תילבולגה הריזב ןהו תימוקמה
 תא תוהזל תיחרזאה הרבחה ינוגראלו םיטרפל הקינילקה תעייסמ וז תרגסמב .ילארשיהו ימואלניבה
 ,םושייב ןיבו רפס ילע ילארשיה ןידב םא ןיב ,רסחב הקול ןהילע הנגההו ןהב הרכההש םדאה תויוכז
 תוריינו תעד תווח תביתכ :םהבו םייטפשמ םילכ ןווגמ תועצמאב ןהילע הנגההו ןתעמטה םודיקל תלעופו
 ידכ תונוש תוילהנמ תויושר ינפב םינוגראו םיטרפ גוציי ;קוח תועצה םודיקו חוסינב עויס ;םייטפשמ הדמע
 ינוגראל עויסו םיילהנמ טפשמ יתבלו צ"גבל תוריתע תשגהו תנכה ;תויוכזה שומימב הרכהה תא םדקל
 .ם"ואה לש םדאה תויוכז תודעוו ןווגמל חווידה יכילהב לארשיב תיחרזאה הרבחה
 

 :דיקפתה רואית
 תווח תביתכ ,םייטפשמ םיכמסמו תועיבת חוסינ ללוכ ,םדא תויוכז לש םוחתב תיטפשמ הדובע •

 תדובע םודיקו תיתרושקת הדובע ןכו ,הליהקה םע הלועפ יפותיש ,םוחתב םירקחמ תכירע ,תעד
 .תסנכב הקינילקה

 תרגסמה ןיבל הניב רשקבו תישעמה הדובעב םיטפשמל תויטנדוטסו םיטנדוטס לש הייחנה •
  .סרוקה לש תיטרואיתה

 םירועשהמ קלח לש הרבעהו ,ימדקאה החנמה םע םואיתב סרוקה לש הארוהה תינכת חותיפ •
 .םיינויעה

  .םיטפשמל הטלוקפב ינילק יטפשמ ךוניחל זכרמה תווצ םע תפתושמ הדובע •
  .םלועבו לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא םע הלועפ יפותיש תריצי •
  .םהלש ןוגרא תעל תעמו ,דועו םיסנכ ,ןויע ימיב תופתתשה •

 
 :דיקפתה תושירד

 .הבוח – ילארשי ןיד תכירע ןוישיר •
  .תוחפל םייתנש – ןיד תכירעב ןויסינ •
 .טרפב םיטועימ תויוכזלו ללכב םדא תויוכז םודיקל תוביוחמ •
 .ןורתי – םייטפשמ םימוחת ןווגמב ןויסינ •
  .ןורתי – תיחרזאה הרבחה םע הדובעב ןויסינ •
 .ןורתי – ינש ראות •
 .ןורתי – תיברע – תפסונ הפש תעידי .תילגנאהו תירבעה תופשב האלמ הטילש •
  .םיבוט שונא יסחי •
  .ןורתי – יגוגדפ ןויסינ •
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