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18.2.2019 
 רובע     רובע
 קזיא תידרו בגה   רבליז תילד 'בגה
 תוימוקמ תודעו תרקב ףגא תלהנמ   ןונכתה להנימ תלהנמ

 
  תיחפנ תינכותל רבעמו תולקהה ןונגנמ לוטיב :ןודנה

 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש הדמע ריינ
 19.2.19 -ב הבישי תארקל ןונכתה להנימ תלהנמל שגומ

 
 תלהנמ לצא אשונב ןויד תארקל דוגיאה דעו ירבח י"ע החסונש יפכ םיננכתמה דוגיא תדמע ןלהל
 :19.2.19 םויב ןונכתה להנימ
 

 יחפנ בושיחל רבעמ – םיחטש בושיח
 תיבושיי-תינונכת תועמשמ ןיא .תורש יחטשו םיירקיע םיחטש ןיב הנחבאה לוטיבב ךמות םיננכתמה דוגיא
 ןפואב םיכומסה םישרגמלו בוחרל סחיב יונבה חפנה :םה םיבושחה םיינונכתה םיביכרמה .וז הנחבאל
 םג ומכ ,)םייעקרק תתו לע םיחטש ןיב הנחבהב( הינבה יחטש ךס ,יללכ ןפואב בבוסה בחרמלו יפיצפס
 .יוניבה יביכרו םישומישה ,םינבמה הבוג
 קוסיעל ,םיירקיע םיחטשו תורש יחטש ןיב הנחבאב שממ לש תינונכת תלעות םיאור ונניאש הדבועה דצל
 תומרות ןניאש ,תודעווה ידבועו תושקבה יכרוע ןיב תויוניידתהבו ,ןמזבו םדא חוכב תויולע וז הנחבאב
  .םירתיהה םודיק תא תובכעמ ךא ינונכתה רצומה תוכיאל
 הנחבהב )שרגמה חטשמ םיזוחאב וא ר"מב( היינבה יחטש ךס תא תינכתב רידגהל יוארה ןמש םירובס ונא
 תושימג רשפאתש ןפואב ,יוניבה תפטעמ תא תינכתב עובקל שי ,ףסונב .םייעקרק תתו לע םיחטש ןיב
 יוניבה תפטעמש תינכתה רושיא םרט קודבל שי ,ךכ םשל .היינבה רתיה בלשב תויוכזה שומימל תיבוציע
 יחטש ןיב הריתס לש הרקמב רבוג ימ ,שרדנה לככ ,תוארוהב עובקלו היינבה יחטש ךס תא ליכהל הלוכי

  .יוניבה תוארוהו היינבה
 תאז .תיחפנ תפטעמ לש תרזגנכ היינבה יחטש תעיבקמ ,םידחוימ םירקמב טעמל ,ענמיהל םיצילממ ונא
 תושימגה תא םצמצתו דיחאו אלמ יתייבוק יוניבל איבת תויוכזה אולמ יוצימל הפיאשה )1( :םימעט רפסממ
 דרפנב הלא תא עובקל תופידע שי – םיחטש תיינקהו יוניב תוארוה תברעמ וז הטיש )2( תיבוציעה
 היהתש לככ ,דרפנב םהמ דחא לכ יוניש רשפאיש ןפואבו אשונ לכל םייטנוולרה םילוקישה לע ססבתהב
 ךרוצל ןה - היינבה יחטש ףקיה לש תינכתב הפוקשו הרורב הרדגהל םוקמ שי )3( דיתעב הקדצה ךכל
 .עקרקה ךרע תעיבקל ןהו המרגורפ יבישחת
 

 תולקה
 דואמ בחרתה ןפקיהש - תויתומכ תולקה :תולקה יגוס ינש ןיב הנחבא ךורעל שקבמ םיננכתמה דוגיא
 .תויבחרמ תולקהו - תונורחאה םינשב
 
 
 

 ןובשחב תואיבמ ןניאו ,תינונכתה תוכיאב תומגופ ןהש ןוויכמ ,רוסאל יואר רכינ ףקיהב תויתומכ תולקה
 בוכיעל תומרוג הלא תולקה ,ףסונב .וננכותש הרבחו ,העונת ,הרובחת ,תיתשת לע תויבחור תוכלשה
 םיבשותה יכרצל יואר ינונכת הנעמ תתל תלוכיב רקיעבו ,תויודגנתהב לופיטה ,רושיאה יכילהב לוברסו

 הנעמ תתל תימוקמה הדעוול תושימג תורשפאמ ןהש ןוויכמ ,תובושח תלבגומ הדימב תויבחרמ תולקה
 תכירע תעב אלמ הנעמ םהל תתל תורשפא ןיא םיתיעלש םיאשונ ,ןמזהו םוקמה תוביסנל םאתומו ינכדע
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 היהת תוימוקמה תודעוולש םיצילממ ונא .רתיהה ןתמ תעל יטנוולר וניא רבכ ןתינש הנעמהש וא ,תינכתה
 ןיינע לש ופוגל ,יבקע ןפואב ולבקתי תוטלחההש ךכ בחרמב םינוש םירוזאלו םיאשונל תולקה תוינידמ
 .יעוצקמ תעד לוקיש לע ססבתהבו
 
 
 
 
 ,הכרבב

 
 ילאירבג ימת
 
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש תפתושמ רוי
 
 
 

 :םיקתעה
 םיננכתמה דוגיא לש תפתושמ רוי ,יקסבשוטק לחר ר"ד
 דוגיאה דעו תרבח – ינרטימ לכימ ר"ד
 דוגיאה רבח יקנו בק איג ןנכתמ
 דוגיאה רבח – לגס ודיג 'רדא
 דוגיאה תריכזמ – בגש לכימ
 דוגיאה דעו

 
 


