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       ומסרופש דוסיה תוללושמו תוירקשה תונעטה לש תידימ הקידבב חותפל השירד  :ןודנה

 םירקוח תחילשלו ץנג ינב לש דיינה ןופלטל הצירפל רשק שי ומעטמ ימל וא דוכילל וליאכ

 םירחא דגנ וא ודגנ בקעמ ךרוצל םייטרפ

 

 :ןמקלדכ םירבדב ךילא תונפל ידי תא האלימ ,תימואל תילרביל העונת דוכילה ,יתשרמ

 

 התייה דוכילה וליאכ תועומש תשורח ורצייש םיירקש םיחוויד ומסרפתה םינורחא םימיב .1

 בוקיע יכרוצל םייטרפ םירקוח תחילשלו ץנג ינב לש דיינה ןופלטל הצירפב הרואכל תברועמ

 םשב ,עדימ תחטבא םוחתב םיתוריש הל קינעהש קפס תועצמאב תאזו ,ויברוקמ וא ץנג רחא

  .רומרא תרבח

 

 השעת יכ דוכילה תשקבמ ,ריתסהל המ ןיאש רחאמו תוירקשה תועומשה לג תא רוצעל ידכ .2

    .הלא םימוסרפב ולעוהש תוכרפומה תונעטה לש תידימ הקידבב חתפתו ךתוכמסב שומיש

 
 והשלכ ןופלטל וצרפ אל םלועמ ,היקפס וא הישנא ,דוכילה .קוח יפ לע דימת תלעופ דוכילה .3

 .תרחא תיקוח אל תוליעפ לכ עצבל וא והשלכ ןופלטל ץורפל אוהד ןאממ ושקיב אל םלועמו

 םידמעומ דגנ םייטרפ םירקוח הליעפה אל – ללכבו המעטמ ימ ידי לע ,המצעב – דוכילה

 םדא לכ וא םיצעוי ,םירחא תוגלפמ ישאר רחא בוקעל םימרוג החלש אלו ,הלשממה תושארל

  .רחא

 
 תחטבא יתוריש קפסל ידכ דוכילה ידי לע הרכשנ ןמציו יפר רמ לש ותולעבב רומרא תרבח .4

  .דוכילה לש תוריחבה ןייפמק רובע יקוח עדימ ףוסיאו עדימ

 
 תיטפשמ תעד תווח יפ לע ,קוח יפל העצבתה רומרא תרבח םע דוכילה לש תורשקתהה .5

 ינפב הבייחתה רומרא תרבח .דוכילה לש םייטפשמה םיצעויה לש דומצ יווילבו הלביקש

  .היה ךכו ,קוחכ ושעיי היתולועפ לכש דוכילה
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 לש החטבא ;םידבועל תונמיהמ תקידב לש תודובע ,רתיה ןיב ,דוכילה רובע העציב רומרא תרבח .6

 סחיב תוקידב הכרע ;וצרפנ םיתרשהש עדונש רחאל הלש עדימה ירגאמ לע הנגהו דוכילה יתרש

  .עדימ תחטבא אשונב ןייפמקה תווצל תואנדס הריבעה ןכו ןקתמה לש תיזיפה החטבאל

 

 שקיב דוכילה .ץנג ינב ,ןבל לוחכ תגלפמ ר"ויל עגנש עדימ לבקתה תוריחבה ןייפמק לוהינ ךלהמב .7

 רומרא תרבחל עיגה אל םעפ ףא עדימה .ולש תויטנתואה תאו עדימה תא קודבל רומרא תרבחמ

  .דוכילה ידי לע וא הדי לע ןחבנ אל אליממו

 

 הלאש ינמיס לש ףסוא וזכור 13 ץורע תושדחו רקרמ הד ידי לע וצפוהש םיירקשה םימוסרפב .8

 השמתשה דוכילהש ןעטנ ךכ ,ונימ וניאשב ןימ לש ץלואמ רוביח ךות תוירקש תונעטו םיכרפומ

 רבודמ .תוגלפמ ןומימ קוח תוארוה תא דוכילה הפקע וז הרבחל םולשתה ךרדב יכו שק תרבחב

 םדקלו יתרושקת "עוריא" רוציל ידכ ןיינע ילעב םימרוג ידי לע תונעטנש רחש תורסח תונעטב

  .םולכ אלו םהירוחאמ ןיאש תיטילופ הדנ'גא

 

 ,ןכ לע רשא .תויקוח ויה ,הז ןיינעב םג ,היתולועפ לכו ריתסהל רבד ןיא היקפסו הישנא ,דוכילל .9

 יקוח חוכמ ,תוריחבה רהוט םוחתב ךיתויוכמסל בל םישב ןפוגל תונעטה תא תידימ קודבל ךשקבנ

  .ב"ויכו תוגלפמ ןומימ

 

  .םכתקידב ךלהמב ררועתתש הלאש לכל בישהל ידכ ףסונ עדימ םכינפב גיצהל חמשנ

 

 

 

 
 

 ד"וע ,טילבלדנמ יחיבא ר"ד ,הלשממל יטפשמה ץעויה  :קתעה
 

 


