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 תירדגמ םינגוה םודיקו הטילק אשונב םילהנו ןונקת תריצי
-ואדנל ריש ,)לאערזי קמע תימדקאה הללכמה( יקסנישיש הנרוא ,)ןוירוג-ןב תטיסרבינוא( ןמרב לגיס ידי לע בתכנ
 )ןוירוג-ןב תטיסרבינוא( םטול רגי יתסא ,)החותפה הטיסרבינואה( שיביפ

 
 תירדגמ תונגוהל םיעגונה םיפיעס תסנכה םשל תידסומה המרב הלועפל תוצלמה ליכמ הז ךמסמ

 תוצלמה תמאתה ןוחבל שי םינונקת ןיבו תודסומ ןיב הברה תונושה ללגב .םיידסומה םילהנלו םינונקתל

  .םילעופ וב דסומל

 שרודו רתוי בכרומ אוה ינונקת יוניש .ילהונ וא ינונקת יוניש – תומר יתשב תורקל לוכי םייוניש םודיק

 םייונישל רתוי ןיסח אוה םלוא )הנוילעה תימדקא הצעומה תוללכמב ,טאנסה תואטיסרבינואב( רושיא

  .םייוניש ינפב ןיסח וניא םלוא רתוי טושפ םילהנ יוניש ,םיידיתע

 אשונב ץעייל ולכויש םינונקתב תי/החמומ סייגל תוצילממ ונא םינושה םיאשונה םודיק תא רשפאל ידכב

 תודסומה ילהונו ינונקת יכ אדוול יוארש םינוש םיפיעס ונטרפ ךשמהב .םייוארה םיפיעסה לש חוסינה

 עובק לגס לש םג םודיקו הטילקל םימאתומ םיפיעסה יכ אדוול בושח .יואר הנעמ םהל םינתונ םינושה

  .ץוחה ןמ םירומ לש םגו )םירומו םירקוח(

 

  םייחה תורוקב םיפיעס 1.1

 תוביסמ הדובע תוקספה לש תופוקת ןייצל תורשפא תמייק יכ הרורב הרימא היהת יכ בושח

 וא ,בורק החפשמ ןבב לופיט ,הדיל ,ןוירה ,תובכרומ תולפה ,הירפה ילופיט :ןוגכ תונוש םייח

 תוחפה לכל וא ןונקתב רוכזא עמשמ ,הרורב הרימא .םייחה תורוקמ קלחכ ,תימלוע הפגמ

 םינופה ידיב רמשת הלאכש תופוקת ןייצל תורשפאה הזכש ןפואב .תידסומה המרב להונב

 שי ףסונב  םידמעומב ןוידה תעב ולא םיפיעסב בשחתהל שי יכ הטילקה תודעול רורב היהיו

 לוקב תאז ןייצל ,אמגודל .וז הטלחה יבגל תודמעומהו םידמעומה תא עדייל דציכ רידגהל

  .הרשמה לש ארוקה

 

 םודיקהו הלבקה יבלש תופיקשו תוארנ תרבגה 1.2

 הלבקה ךילהת תופיקשו תוארנ תרבגה .םימומע תובר םימעפ םיראשנ םודיקהו הלבקה יבלש

 ונא תופיקשהו תוארנה תרבגה תרגסמב .תירדגמה תונגוהה רופישמ בושח קלח הניה

 :םיאבה םיביכרמה לע תוצילממ

 הינפ וב בצממ ענמהל רותחל שיו רדוסמ היהי דסומל היינפ ךילהת יכ להונב וא ןונקתב ןגעל שי -

  .הנופה לש ףסה לע הליספל איבהל הלוכי דדוב דיקפת לעבל תישענ רשא ל"אודה תועצמאב
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  .םינופה לש רדגמה ןויצ תללוכה תרצוקמ המישר לש בלש לולכי הטילקה ךילהת יכ ץלמומ -

 תא תירדגמ תונגוהל אישנה תצעוילו ןקידל תוארהל הקלחמה לע הטילקה ךילהתמ קלחכ -

 וא/ו ןוימה ךילהב תודמעומ וללכנ אל םא .רדגמה ןויצ ךות )טסיל-טרוש( תרצוקמה המישרה

 .םירדגמה ינשמ םידמעומ הריחבה ךילהב וללכנ אל עודמ הדיחיה שאר ריבסת/י ,טסיל-טרושב

 תודיחיה ישארמ ת/דחא לכ לש ח"וד תימדקאה לעה תדיחי שארל רבעוי הנשל תחא :םודיק -

 ומדוק אלש ימדקאה לגסה ירבח לכ ונייוצי ח"ודב .תימדקאה לעה הדיחיל תוכיישה תוימדקאה

 רבח לכל סחיב ורבסוי ח"ודב .)ןיינמה ןמ םירוספורפ םניאשו( תונורחאה םינשה עבראב הגרדב

 םג רבעויש תירדגמ תונגוהל סחייתמה קלח םג לולכי ח"ודה .ומודיק בכועמ ןניגב תוביסה לגס

 ריבעהל שקבת/י ,ןוכנל אצמת/י תימדקא לעה תדיחי שארש הרקמב .תירדגמ תונגוהל דרשמל

 לש הניחבל הנשמה תדעול םדוק אלש לגסה רבח לש םימוסריפה תמישרו םייחה תורוק תא

 .הגרדב האלעה ךילהתב ליחתהל תורשפאה

 

 םודיקהו הטילקה תודעו 1.3

 הריתח ןגעל בושח .תירדגמ תונגוה תריציל ינויח וניה םודיקהו הטילקה תודעו לש ירדגמ ןוזיא -

 לש העיבקו הריחב לש תונוש תויורשפא ןוחבל שי הז בצמ םושיי ךרוצל .דסומה ינונקתב תאז

 םג .ירדגמ ןוזיאל עיגהל ןתינ אל םהב םירקמב תושעל המ ןוחבל שי ןכ ומכ .תודעוה ירבח

 .םירדגמה ינשל גוצייל תוחפה לכל גואדל שי הלאכש םירקמב

 הנוכנ האירקו תויומס תויטה לש הנבהל םייונימ תודעו ירבח לש הרשכהל םיכילהת עובקל שי -

  .ולא תויומס תויטה תחת םינוש הצלמה יבתכמ לש

 

 הטילק ילס 1.4

 תומיאתמ םיכרד ןגעל שי .הטילקה יאנתבו לסב תירדגמ תונגוהל הפיאשה תא םילהנב ןגעל שי -

 םיכומנ הטילק ילס שקבל םישנ לש הייטנ ןובשחב תחקל שיו הטילקה ילס תרדגהל הכרדהל

  .רתוי

 לכ לש הטילקה ילס לע ח״וד הנשב םעפ תירדגמ תונגוהל אישנה תוצעויל ריבעהל ץלמומ -

 .הטילקה ילס ימוכסב תויטה רוטינ ךרוצל םהלש רדגמה ללוכ םיטלקנה

 

 רדגמו תורוה 1.5

 וא ץומיא ,הדיל תשפוחמ םירזוחה לגסה תורבחו ירבחל תונוש תולקה דסומה ילהנב ןגעל שי

 סמועב תולקה לולכל תולוכי ולא תולקה .תוירופ ילופיטב תויוצמה לגס תורבחלו ,הנמא ךילהת

 .תוחכונ תבוח םע תובישיו םירנימס לש תומאתומ תועש לש תעיבקו ,הארוהה


