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                                                                                                                      ,םירקי םירוה

 ונבילו ,ישימח לילב העראש הפיקתהו הצירפה תודוא םוסרפה לצב קומעה עוזעזל ףתוש הרדג ח״פש תווצ

 ןה תוששחו םידחפ ררועלו תונגומה תשוחת תא רערעל תולולע ול תוולנה תושוחתהו עוריאה .החפשמה םע

  .םידליב ןהו םירגובמב

 תרושקת לש תיחכונה תואיצמב ונרעצל ךא ,השק הכ עדימל הפישחה תא ונדלימ עונמל םיצור ונייה ונלוכ

 ונא ,ךכ לשב .םיריעצ םידליב רבודמ רשאכ םג ,עיגהל עדיממ עונמל ךרד טעמכ ןיא ,החותפו הנימז דואמ

 ,עוריאל ףשחנ םכדלי יכ ששח הלוע םאב .םכידלי םיפשחנ וילא עדימל רשאב תונריעו החגשה לע םיצילממ

 רפסמ םכתרזעל ונכה ,ךכ לשב .םרובע םיחכונ תויהלו ,עדימה ןוגראבו דוביעב םהל עייסל אוה םכדיקפת

 :וזכ החיש לוהינל םיחנמ םיווק

 

 :החישה לוהינל םיחנמ םיוק

v ה/ודיב שי רשא עדימה המ ה/דליה םע קודבל שי תישאר. 

v עדימ אלל ליגל המיאתמה הפשב ,םיטושפ םירבסה ללוכה יסיסבה עדימה תא ששאל שי ,ךשמהב 

 רתוי םיריעצ םיאליגב ,״הפיקת״ו ״הצירפ״ םילימב שמתשהל ןתינ םירגבתמ ברקב דועב .רתוימ

 .״העיגפ״ גשומב שמתשנ

v השוחת תו/םידליל תתל שי .טופיש וא תרוקיב אלל ,הבשקה לש הריווא היהתש בושח החישה ךלהמב 

 .ן/םרובעו ן/םמיע םיאצמנ ן/םתאשו תו/םיבשוחו תו/םישיגרמ ן/םה המ תעדל םכל בושחש

v דועב  ,בצע וניגפי תו/םימיוסמ תו/םידלי .תויטופיש אלל תו/םידליה לש הבוגת לכ לבקל בושח 

 תו/םייושע  תו/םימיוסמ תו/םידלי .החישה רחאל ן/םהיניינעל ורזחיו תו/םישידא ויהי תו/םירחא

 הבוגת לכ -"תמלוה" הבוגתל תופצל םעט ןיא .)לוזלז ךותמ אלו ישוקו הכובמ ךותמ בורל( קוחצל ףא

 .תילמרונ איה

v תיביטמרונ הבוגתכ הזכש עוריאמ האצותכ בצע ראתלו ,םכיתושגר עיבהל םילוכי םירוהה םתא םג 

 .דיחפמו השק הכ עוריאל

v תורגסמב םוימויה תרגש תאו םייחב ךישמהלו דדומתהל וניתוחוכ לע שגדב החישה תא םייסל שי 

 לכה םישוע החפשמכ םתא םג יכו ,רידנ הרקמב רבודמ יכ םידליה ינפב שיגדהל יאדכ .תיבבו ךוניחה

 .תונגומה תשוחת תא ריבגהל תנמ לע תאז .ונילע תרמוש הרטשמה םג יכו ,ולאכ םיבצמ עונמל ידכ

v יולימו תוליעפ .אלמל ולכוי ן/םתוא ,ן/םכידלי לש םהיתולוכיל םימיאתמה םידיקפת תתל ץלמומ 

 םינתממו םיקזחמ )׳וכו ריעצ חאל עויס ,ןחלוש תכירע ,תיבה ןוגראב הרזע ומכ( יתיבה בחרמב דיקפת

 .םידחפב רתי קוסיע
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v תקזחמ הרגשה .םייתועמשמ םייונישמ ןתינה לככ ענמיהלו ,םכייח תרגש לע רומשל לדתשהל שי 

 םיכרצל םיבושק תויהלו תושימג תולגל םג שי ,תאז םע .םייחה לש תופיצר ךשמה לש רסמ תנתונו

 .ן/םכידלי לש

 

 .תואיצמל םהיתויונשרפ ןתמב םיעפשומ םה םכרדו םירגובמה לא תואושנ םידליה יניע ולא ןוגכ םיעוריאב

 בושח .םידלי לש םשאר לעמ רבדל אלו עוריאה לש םיאתמ רוגסמ לע דיפקהל ,וניתובוגתל םירע תויהל שי

 .החפשמה ינב לש ישפנה םנסוח תא קזחל תינמז ובו ןוחטיב תשוחת רדשל

 

  .ססובמ אלו רקובמ אל עדימו תועומש תרבעהב תוכורכה תונכסה יבגל רבסה תתל יוצר ,ןכ ומכ

 

 קלח ,תאז םע .ןמזה םע םיכעוד רשא םישק תושגר םלוכב םיררועמ ולאכ םיעוריא בורל ,יעבט ןפואב

 םימש םתא םאב .ןמז ךרואל דוקפתב עגפי רשא הדרח ררועמ ןפואב עוריאה תא תווחל םילולע םידליהמ

 .יכוניח יגולוכיספה תורישה םע ץעוויהל ןתינ ,םיפלוח םניא רשא הקוצמ ינמיסל בל

 

 ,ןוחטיבו הלמח לש םימיל הווקתב

  .8593565-08 – הרדגב יכוניח יגולוכיספה תורישה ,תע לכב םכתורישל

583-800200-1 רפסמל וא 106 דקומל תונפל ןתינ תוליעפה תועשל רבעמ  


