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 )׳ב לולסמ( הזת אלל לולסמב רמגה ןחבמ הוותמ

 היגולוקיסומ-ונתא/היגולוקיסומה םוחתב היה ׳ב לולסמ תרגסמב םהידומיל רקיעש *םיטנדוטסל

 )תינוירנימס הדובע לש ףקיהב( הדובע תביתכ .1
 
 .םוחתל םייטנוולרה גוחה יצרמ םע תוצעייתהב ,דחא אשונ רחביי םכותמו ,םיאשונ השולש הדעווה ר״ויל ועיצי םיטנדוטסה
 שי הז דמעמב .תויונמאל ס״היב תוריכזמב טסירוי ילר 'בגל םיספדומ םיקתוע ינשב שגות רחבייש אשונב קוסעתש הדובעה
 הדובעה רוביחב יזכרמ רוקמכ ושמיש רשא ,תילגנאב וא תירבעב ,)םירפסמ םיקרפ ינש וא( םירמאמ ינש לש םיקתוע רוסמל
  .הדעווה ר״וימ םדקומ רושיא תלבק רחאל תאזו ,הלש תיפרגוילביבה המישרב םיעיפומו

  פ״עב ןחבמ .2
 
 .ושגוהש )םיקרפה ינש וא( םירמאמה ינש לעו ,היאשונו הדובעה לע ןויד לולכי ןחבמה .א
 .תויונמאל ס״יב תוריכזמב הדובעה תשגה םוימ תועובש העבראמ רחואי אל ךרעיי ןחבמה .ב
 

 .)60%( הפ-לעב הניחבה לע ןויצה לשו )40%( בתכב הדובעה לע ןויצה לש לולקש הווהי יפוסה ןחבמה ןויצ .3
 

 רתויו 76 – רבוע ןויצ .4
 

 היציזופמוקה םוחתב היה ׳ב לולסמ תרגסמב םהידומיל רקיעש *םיטנדוטסל

 םיצרמה ףותישב ,רחבי ינש ראותל םידומילה תדעו ר״וי :תואיקב ןחבמל םירמאמ ינשו תוריצי יתש תריחב .1
 עיצהל תוכזה תנתינ ןחבנל .ול תיארנה ךרד לכב חתניו דמלי ןחבנה טנדוטסה ןתואו ,תוריצי יתש ,םוחתל םיטנוולרה
 .ורחבנש תוריציל םירושקה םירפסמ םיקרפ ינש וא םירמאמ ינש ףרצת הדעווה ,ףסונב .םייתשה ךותמ תחא הריצי

 
 .)הפש ,טסקט ,אשונ ,םילכה תריחב :לשמל( ל״נה תוריציה םע יהשלכ תקמונמ ךרדב תבתכתמה הרצק הריצי תביתכ .2

 ינשב תויונמאל ס״היב תוריכזמב טסירוי ילר ׳בגל שגות הריציה לש הרוטיטרפ .)תוחפל( תוקד 7-כ הריציה ךשמ
  .וידוא ץבוק ףרצל ןתינ הרוטיטרפל .המישמה ןתמ םוימ תועובש השולש ךותב םיכורכו םיספדומ םיקתוע
 

 :ונודיי ובש ‒ פ״עב ןחבמ .3
 

 הדימלו ןויעל ורחבנש תוריציה יתש .א
  ךמות רמוחכ תוריציה יתשל ופרוצש )םיקרפה ינש וא( םירמאמה ינש .ב
 הנחלוהש הריציה .ג

 
  .תויונמאל ס״היב תוריכזמב הריציה לש הרוטיטרפה לש התריסמ םוימ תועובש העבראמ רחואי אל ךרעיי ןחבמה
 

 .)60%( פ״עב ןחבמב ןויצה לשו )40%( הריציה לע ןויצה לש לולקש הווהי יפוסה ןחבמה ןויצ .4
 

 רתויו 76 ‒  רבוע ןויצ .5
 

 

  .םינימה ינשל דעוימ ךא רכז ןושלב בתכנ ךמסמה *


