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      _____________________________ חותינ עוציבב ךרוצה לע
 

 ,הרקמה תוביסנב תוירשפאה תויפולחה לופיטה יכרדו םיריבסה םינוכיסה ,תווקמה תואצותה לע תוברל

 .ךכב םיכורכה םילופיטהו תוקידבהו , הלא םיכילהמ דחא לכב םיכורכה םינוכיסהו םייוכיסה תוברל

 "מ"עב דמ םידיתע "/"יאופרה זכרמה םייניע"ב ליעל רומאכ חותינה עוציבל יתמכסה תא הזב ןתונ ינא

   

 ,)סיריא( תיתשקה תאצמנ הז ףוקש ןולח ירוחאמ .ןיעה תמדקב הפיכ יומד ףוקש "ןולח" איה תינרקה -אובמ 

 וא ןפודה לש ימדקה קלחה תא תרצוי איה .1 :תורטמ יתשל תשמשמ תינרקה .ןיעה לש ינועבצה קלחה איהש

 תשדעכ תלעופ תינרקה ,תרמוקמה התרוצל תודוה 2. .ןיעה םינפ לע הנגמ ךכבו ,ןיעה לש תינוציחה הפילקה

 .ןיעה לש ירוחאה קלחה איהש ,תיתשרה לע הנומתה תא תדקממו רואה תא הריבעמש המלצמ

  
 ךופהלו ,שלחיהל הלולע תינרקה ,םייניע תלחמ וא העיצפמ האצותכ םיעגפנ התופיקשו תינרקה הנבמ רשאכ

 הייארה ןכלו ןיעה ךותל רואה ינרק תרבעהב הרומח הערפה  רצווית זא ,התרוצב הדיחא יתלבל וא הרוכעל

 תוריכע שי ובש בצמב תשרדנ תינרק תלתשה .ןורוויע ידכ דע םירומח םירקמב ,דאמ תשטשוטמ היהת

 וא םייפקשמ,תופורת תועצמאב ןוקיתל תנתינ אלש הגרדב ,הייארה תודחבו הייארה תוכיאב תעגופה ,תינרקב

 תינרקה תא  .הייארב רופישל איבת הפוקש תינרקב הרוכעה תינרקה תפלחה קר הז הרקמב .עגמ תושדע

 היטסלפוטרק' וא 'תינרק תלתשה' הנוכמ הפלחהה ךילה .רטפנש םרותמ האירב תינרקב םיפילחמ המוגפה

   .'תרדוח

  .הלתשהה ינפל תופיקמ תוקידב תורבוע תוינרקה .תוינרק קנבמ העיגמ הלתשהל תינרקה תמקר

 תינרקה זכרמ תרסהל םישמשמ רזייל ןרק וא  יגרוריכ רישכמ  .פוקסורקימל תחתמ עצבתמ ולוכ ךילהה

 םיקד ןוליינ יטוחב המוקמב תרפתנ וז םרות תמקר .םרותה תינרקמ ךתחנ המוד לדוגב "רותפכ" .הלוחה

  .רתויב

 עצבתמ לבקמה לשו םרותה תינרק לש ךותיחה)IEK( רזייל ןרק תרזעב – רזייל י"ע עצבתמ חותינהו הדימב

 לש קיודמ בושיח רחאל רזיילה תועצמאב לפוטמה לש תינרקה ךותיח עצבתי ןושארה בלשב .רזייל ןרק תרזעב

 תינרקה וניעב לתשות םש , חותינ רדחל לפוטמה רבעוי ינשה בלשב .תינרקה תמקרב ךתחה קמועו תרוצ , לדוג

 .ןפואה ותואב רזיילב ךותיח הרבע איה םגש רחאל , האירבה

 לש קוידהו תוחיטבה תמר תא תולעהל הרטמב יל עצוה אוה יכו שדח חותינ והזש יל רבסוהש ה/ריהצמ ינא

 .חותינה
 

 
 

הקבדמ  
 



 םיכוביסו םינוכיס

 חותינה לש תוירשפאה יאוולה תועפותו תווקמה תואצותה לע רבסה יל ןתינ יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא

 דוביא,םומיד,םוהיז :תוברל םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה , ןכומכ .תוחונ יאו באכ תוברל

 ןכו חותינל ןיעה לש תרחואמ הבוגתב םירושקה םיכוביס, טקרטק ,המוקואלג,תיתשר תודרפיה,תיגוגזה

 ןיעב היארה ןדבוא םירידנ םירקמב.םייפקשמ תבכרה וכירציש חותינה רחאל תרובשת תוערפהל תורשפא

 .תחתונמה

 תובקעב .תרזוח הלתשהב ךרוצה הלוע זאו )הרוכעל תכפוה תינרקה( המרתנש תינרקה תייחד תשחרתמ םיתעל

  .רימחת ףא וא חותינה ינפל וב התייהש בצמל רוזחת הייארהש ןכתיי ,הז גוסמ םיכוביס

 הייארה בצעב העיגפ וא )ירלוקמ ןווינ( תיתשרה תוקלטצה ןוגכ ,תינרקה תלתשה חותינל תורושק ןניאש תויעב

 רתכוה תינרקה תלתשה חותינ םא םג הייאר יוקילל םורגל תולולע ,)המוקואלג( רבגומ יניע-ךות ץחל לשב

  .החלצהכ

  .םרותה לש תינרקה ךרד לתשה לבקמל תולחמ ורבעוי ,דואמ םירידנ םירקמב

  .תופורתל וא המדרהל יאוול תובוגת לשב תיחומ העיגפ וא תוומ לש השולק תורשפא תמייק ,חותינ לכל המודב

 תא ביחרהל ךרוצ שיש ררבתי חותינה ךלהמ ידכ ךותש  תורשפא תמייק יכ  ה/ןיבמ ינאו יל רבסוה

 אלש תופסונ תויגרוריכ תולועפ תוברל,םיפסונ וא םירחא םיכילהב טוקנל וא הלתשהה גוס תא תונשל,ופקיה

 יוניש,הבחרה התואל םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל.יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,ןאולמב וא תואדווב תעכ ןתופצל ןתינ

 ויהי םיאפורה תעדלש תופסונ  תוינשלופ תולועפו  םיחותינ תוברל, םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא

 .חותינה ךלהמב םישורד וא םיינויח

 

 לש םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל, תימוקמ ןיבו תיללכ ןיב , המדרהל ,ןכ ומכ , תנתינ יתמכסה

  חותינה עוציב לע טלחוי םא .היארה ןדבא םירידנ םירקמבו ןיעב העיגפ,םוהיז,םומיד תוברל תימוקמ המדרה

 תפדעה ,רעושמה חותינה ךשמ ,יללכ תואירב בצמ ,ליג לע ססבתת הטלחהה .חותינה םרט ,םידרמה אפורהו

 תומכב שוטשט ןתינ .ןותחתה ףעפעב הנטק הקירז תללוכ תימוקמ המדרה .לפוטמה לש הדרחה תמרו אפורה

 תימוקמה המדרהה רישכת תקרזהב י/שיגרת אלו טעמכש ךכ ,תקפסמ

 

 םילהנל םאתהב , וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעיי םירחאה םיכילהה לכו חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא

 תוירחאב  ושעייש דבלבו ,םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעייש יל חטבוה אל יכו ,דסומה לש תוארוהלו

 .קוחל ףופכב דסומב  תלבוקמה

 

____________________                _________________           ______________________ 

 לפוטמה תמיתחו םש                                     העש                                                 ךיראת                

 

________________________               _____________________________________________ 

  )שפנ הלוח וא ןיטק,ןיד לוספ לש הרקמב ( סופורטופאה תמיתח                            וחוכ אב/ סופורטופאה םש

 

 אוה יכו שורדה טוריפב ליעל רומאה לכ תא הלוחה לש סופורטופאל/הלוחל הפ לעב יתרבסה יכ רשאמ ינא

 .םאולמב ירבסה תא ןיבה יכ יתענכושש רחאל ,ינפב המכסה לע םתח

_______________________          ____________________         ______________________   

                 ןוישיר 'סמ                           ה/אפורה תמיתח                                        ה/אפורה םש            

 


