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 ךשמתמ יאופר דודיבב תוחפשממ םידליל יבטימ יכוניח הנעמ ןתמ – תוצלמה ךמסמ

 
 ,תורקי ךוניח תושנו תורומ , רפס יתב תולהנמ ,ךוניח תוקלחמ תולהנמ

 
 הדימלל תיתשת תריצי .בושו בוש ונמצע לע תולעתהל ונלוכ תא הבייח הנרוקה תפוקתש קפס ןיא
 םג .ותומכ ןיאמ לודג רגתא והז ,םתיבב םיאצמנש םידליל ישגרו יתרבח הנעמ ןתמו תיתועמשמ
 ןיב שגפמו ימוי םידומיל ךרעמ תיינב ,תוצובקל םידליה תקולח :תרגתאמ הניה הרגשל הרזחה
  .הרגשב תודמלמ ןניא ןהש םידימלת תוצובק םע תוכנחמ ןניאש תורומ

 תיבל םיעיגמ םניאש םידליל ישגרו יכוניח הנעמ ןתמ אוהו ןתחלצ אל ןיידעש דחא רגתא שי לבא
 םיתיעל רשא ,הלא םידלי .הנורוק יכוביסל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ םתיב ינב וא םהש ללגב רפסה
 וז הפוקתב אקווד ,םתחפשמ ייחו םהייח תא תוולמ רשא עקרה תולחמ ללגב םינוש םיישק םיווח
 .הכימת וא הנעמ לכ אלל ורתונ

 בור לש וזמ הנוש תואיצמ תויח תיאופר הביסמ ךשמתמ יתחפשמ דודיבב תואצמנה תוחפשמ
 הלעמל רבכ איהש הרבח לכמו םהירבחמ ןיטולחל םידדובמ םהב םידליה ןכלו לארשיב תוחפשמה
 .הנורוקה יכוביסמ ששחה ללגב םיישדוחמ

 תבוטל ידומילו יתרבח ,ישגר הנעמ תתל בושח .וללה םידליה תא חוכשל ונל רוסא ,ךוניח תושנכ
 דדומתהל החפשמהו דימלתה תולוכילו התיכל ,ליגל םאתהב – וז הצובקל םיכייתשמה םידליה
  .תומישמ לומ עגרכ

 תוטושפ תוצלמה רפסמ ונשביג םייאופר םימעטמ ךשמתמ דודיבב תואצמנה תוחפשמב תוהמיאכ
   .ידומילה ןפב ןהו )עגרכ םושייל רתוי יטירק ונניעבש( ישגר-יתרבחה ןפב ןה תודקמתמה םושייל

  :םיביכרמ ינש לולכל ישגר יתרבחה הנעמה לע –  ישגר יתרבח הנעמ .1

 תרחא הרומ םע וא תכנחמה הרומה לש תרושקת ידי לע ללכ ךרדב םייקתי ישיא רשק
 םע עובשל תחא ינופלט רשק וא םוז רשק רוציל ץלמומ .דליל תיתועמשמ תומד הווהמש
 ןתינ ךרוצה הרקמב .םינוש םיכרצ וא םיישק ףיצהל ול רשפאלו ומולשב ןיינעתהל ,דליה
 דליה רובע םג ,רשק לש הרגש רצייל תוסנל ץלמומ .ךילהתב רפס תיב תצעוי תא םג ברעל
 )ךמולש המ לואשל רשקתא 16 העשב ׳ד םוי לכ: לשמל(

 תשגפנש וזכ הצובק רצייל ירשפא – םיעיגמ םניאש םידלי רפסמ םימייק התיכבו הדימב
  .עובק ןפואב

 הניה הז רשק לש ותובישח .התיכל וירבחל דליה ןיב רוביח תועצמאב םייקתי יתרבח רשק
 לע ודמליש התיכב םידליה רובע ןהו םירבחהמ חכשנ אל אוהש עדיש דליה רובע ןה :הלופכ
  .תורבחו  תוירדילוס ,תלוזל תושיגר

 :לשמל ,הז גוסמ שגפמ דודיעל תויתריצי םיכרד ןווגמב רזעיהל ןתינ ןאכ

 .ותיבב אצמנש דליל םירויצ רייצל /םיבתכמ בותכל התיכה ידלי תא דדועל •

 תיביטקא היינפ לע דיפקהל שי ולאכ םישגפמ ךלהמב – יתתיכ םוז שגפמ םוזיל •
 .רועישב םהלש תופתתשהה יכרדו תיבהמ םידמולל

 .תיבבש םידליל ורשקתיש םידלי תונמל •

 .התיכב קחשמ וא "הרבח" תעשב תיבבש םידליה תא םוזב בלשל •

 .םירצק םינוטרסב התיכה ידלי תא םלצל •
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 ידומיל הנעמ .2

 תפוקתל המודב ,םוי לכב םוז ישגפמ לש םייתעשכ לע ססבתי ילאדיאה ידומילה הנעמה
 ןכלו ס״היב לש םיללכלו תעמשמל ורזח אל תיבב םידליהש רוכזל בושח .קוחרמ הדימלה
 ומכ םוז רועיש ןיפוליחל וא תרכומ הרומ םע הנטק הצובקב םוזב הדימל םידליל רשפאל
   .תיבב תואיצמהמ תוננערתהו הגפה רשפאמש תונמא / טרופס / הקיסומ

 ותואב התיכב דמלנש שדח אשונ דומלל ללכוי דליה וב ,םימי המכל תחא ךרעייש שגפמ םג
  .המייקל ץלמומ הדיחיה תורשפאה וזו ןתניהב .םיבר םידלי רובע יתועמשמ היהי עובש

 לע שגדב ,התיכב דמלנה רמוחה תא שיגנו רדוסמ ןפואב םירוהל ריבעהל בושח •
  .הדובעה תורבוחב םידומע

 תואמ םימייק( רמוחה תא ריבסמה ןוטרס חולשל ץלמומ שדח רמוח דמלנו הדימב •
 דחאל תתל וליפא רשפא – רצק ןוטרס התיכב םלצל ןיפוליחל וא )תשרב םינוטרס
  .תופתתשהו תוברועמ ריבגהל לכבו דמלנש שדח רמוח ריבסהל םידליה

 ומצעב תושעל חילצי דליהש ריבס רשא םצמוצמ םידומע רפסמ רוחבל ץלמומ •
  .תיבב ודבל התיכב דמלנש רמוחה לכ תא םילשהל ונממ תופצל אלו ותיבב

 םאתהב הדובע יפד ןיכהש דלי – םתדובע לע תיבב םידליל בושמ תתל בושח •
 י׳גומיא תחילש( דליה םע תרושקת ללוכה יתועמשמ קוזיחל יואר הרומה תשקבל
  .)דליל יתועמשמ קוזיח וניא ,םירוהה לש רלולסל היהיש לככ דמחנ

 .רמוחה תמלשהמ וענמנ וא ושקתה רשא םידליב ףוזנל ןיא •

 םיבר הדימל ימי ודיספהש םידלי ,םידומילל הרזחה תעב יכ ןובשחב תחקל שי •
  .דמלנה תנבהבו הריהמ תובלתשהב תושקתהל םייושע

 
 אל םה םא םג ,התיכהמ קלחכ תודליהו םידליה תא לילכהלו ךישמהל אוה רתויב בושחה רבדה
 םיווהמ םהמ דחא לכל תישיא בל תמושתו סחי ,םידליל הבהא יכ תונימאמ ונא .רפסה תיבל םיעיגמ
  .רגתא לכלו בצמ לכב הנעמ ןתמל תיתשתה תא

 .קוחיר אללו תולבגמ אלל שגפיהל ונלוכ לכונ בורקבו ןתיי ימ
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 ןולא לט העונ ר״ד
 תיכוניח תצעוי

 גומלא ןצנ ר"ד
 הלכהו בולישב דוקימה שאר

 
 

 ונוא תימדקאה הירקה ,הרבחו ךוניחל גוחה

 

 


