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הכרעה תלוכת לש הריקס

ןוסכא תספוקב יוסינ תכרע *
תוארוה תרבוח *
תוארוה יסיטרכ *
םילכ/םירמח יסיטרכ *



Figure 2
 הנכהל תוארוה
 יוסינה תלעפהו
 ירקיעה

Figure 1
 רובע אשונל המדקה
 לע םירופיס .תננג/הרומה
 םירושקה ןואילו הנא
 .םייוסינה אשונל

Figure 3
 םייוסינל תועצה
 תוולמ םיפסונ
 הנכהל תוארוהב
.הלעפהלו

Figure 4
 תובושתו תולאש
 תורושקה תוירשפא
 םירושיקו םייוסינל
.םוי םויה ייחמ םימושייל

Figure 5&6
 יוסינל תוארוה יסיטרכ
 םגו תננג/הרומל
 הלא םיסיטרכ .םידימלתל
 םג הכרעב םיאצמנ
 םע( A4 טמרופב
 םיסיטרכה .)היצנימל
 ידי לע הלעפהל םידעוימ
 ןמ דרפנב םידימלתה
תננג/הרומה לש הכרדהה
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םיוולנ הארוה ירמוח
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המדקה

 ןחבמב םידימעמו ,םביבסש םלועה תא םיחתנמו םינחוב םה .םיעבשומ םירקוח םה ןג יאליגב םידלי
 ןיבהלו תולגל הפיאשהו םידלי לש תיעבטה תונרקסה ,ןכא .םינוש םיגוסמ תוקידב ידי לע תובר תוחנה
 םידלי םיאור ונא תובורק םיתיעל .םביבסמ תויעבט תועפות םע םשגפמ ידי לע תקזחתמ םמלוע תא
 םג םימסקומ תויהל םילוכי םידלי ,תאז םע .תויחו םיחמצ רקיעבו ,הבורקה םתביבס תא םירקוח
.תויגולויב אל תועפותל םיפשחנ םה רשאכ
 הלודג תושגרתה םיניגפמ םידליהו ,ריעצ ליגמ רבכ תקזחתמ םביבסש םלועה תניחבמ םידליה תאנה
 תורכומ תועפות םע םידליה תא םישיגפמ םייוסינה רשאכ רבדה ןוכנ דחוימב .יוסינה ןמז עיגמשכ
 .םה םמלועל תומאותו

 .םיבחר םימוחתב תצאומ םתוחתפתהו ,םירגתואמ םידליה םייוסינה ךרד
 .יוסינה ירמחבו םילכב שומישמ האצותכ תורפתשמ ןיע-די תייצנידרואוקו הנידע הקירוטומ•
 .םילושכמ לע רבגתהלו תויעב חותפל ידכ דחי דובעל םידמול םידליה•
 םידמול םידלי .םמצע תא עיבהלו םיקומינו תועד םילימב חסנל םידמול םידליה םינוידה ךרד•

 תוחתפתה תא םיאור םהשכ .םדוקה םנויסנ סיסב לע ,יוסינה תאצותל סחיב תוחנה חינהל
 .תונקסמל םיעיגמו תואצותה תא םיחתנמ םה יוסינה

 תווהלו רתויב םיריעצה םיאליגל תדעוימה תיכוניחה תינכתב בלתשהל הלוכי הבחר םייוסינ תינכת
 םיאליגל םימיאתמה םייעדמ םייוסינ .רפסה יתב לש רתוי תוהובגה תותיכב םיעדמ דומילל סיסב
.םיעדמה ימוחתב םידליה לש ךשמתמ ןיינעל דוסיה ינבא תא וחיני םיכומנה
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 םירומו םידימלת ,)ןואילו הנא לש םייוסינה( םינגה ידליל עדמו עבטב םייוסינה תרדס תרזעב
!םייעדמה םייוליגה םלועל םידליה תפישחל םישרדנה םירמוחהו םילכה לכ תא םילבקמ

 .םייוסינה לכל תורורב תוארוהו עקר ירמוח לש קימעמו ידוסי ףסוא םכל העיצמ ונלש םייוסינה תרדס
 םהש םישיגרמ םידליה ךכ !םיישממ הדבעמ ילכ םיקחמ אלא תיב לכב םייוצמ םניא םירמוחהו םילכה
 ,רזוח שומישל המיאתמ יוסינ תכרע לכש ללגב ,ףסונב .יעדמ יוליג ךילהתב םיברועמ תמאב
 .יוסינה יקלח לש תועגיימ תונכה לע ןמז זבזבל אלו ,םינכתב רקיעב קוסעל םילוכי תננג/הרומה

 לכב םייוסינה תא עצבלו ןתוא דיינל רתויב לק ,תורוגס תואספוקב םיזורא יוסינה יקלח לכש ןויכמ
 .ץוחב וא תיבב .ורחבתש םוקמ

 רורב ןפואב תובותכ הלא תוארוה .תופרוצמה תוארוהה לע רובעל ךירצ הרומה יוסינ לכל המדקהכ
 אלל ,םמצעב יוסינה תא ליעפהל ךיא םידימלתה תא ךירדהל תולקב הרומה לכוי ךכ .הלעפהל לקו
.תרתוימ תוברעתה
 .םביבסש םלועל ותוא רבחמו םידימלתל אשונה תא גיצמה רופיס םע הליחתמ תוארוה תרדס לכ
 ,תופרוצמה תומרגאידה תרזעבו יוקיח לש ךרדב ,ולכוי םידימלתה יוסינה ךלהמ לש המגדה רחאל
 ורזעי םינמיס .םייוסינל תוארוה יסיטרכ הכרעב ואצמת ףסונב .וליעפהלו יוסינה תא םמצעב תונבל
 .ךירדמב םייוסינל םיסיטרכה תא רשקל

 ףתתשהל ודמלי םידימלתה .ושגפנ ןהבש תויעדמה תועפותבו תואצותב ונודי םידימלתה יוסינה רחאל
 םייוסינל םיפרוצמה םירבסהה .יעדמ עקר ףיסוי הרומהש ינפל תואצותה לש חותינבו שוריפב ,ןוידב
 םע תוריתס תוענמנ ךכו  ,רתי טושיפ אלל אללו תולקב תונבומל תויעדמה תועפותה תא םיכפוה
 .רתוי תורחואמ םינשב ודמלייש םיעדמה ידומיל
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םייוסינ תמישר

ספטל םילוכי םימ.1
חוכ םירצוי םימ.2
חוכ ריבעהל םילוכי םימ.3
םהבוג המ םיעדוי םימ.4
קוחר זיתהל םילוכי םימ.5
םילגלג עינהל םילוכי םימ.6
ריוא שיגרהלו תוארל םילוכי םתא.7
תותלד חותפל לוכי ריוא.8
םישנא תאשל לוכי ריוא.9

הזל הז םיצפח קיבדהל לוכי ריוא.10
תינוכמ עינהל לוכי ריוא.11
םיפוג םירהל לוכי ריוא.12
חוכ רצייל הלוכי חור.13


