
 

 הכירצ ירצומ

 
 רכומה ןוויכב אקווד ואלו – ילארשיה תואנועמקה םוחתב םיינוטקט םייוניש עינה הנורוקה רבשמ

 ךלהמב ופצנ ,הז םוחתב .ןוזמ וניאש םוחת לכב טעמכ ,לארשיב תואנועמקה תוליעפ לע השונא הכמ תיחנה הנורוקה רבשמ
  .תונטק קוויש תותשרו םילוכרמב תושיכרל שוקיבה לש תשדוחמ החירז םע – שממ לש םיינוטקט םייוניש רבשמה

 תנווקמהו תיזיפה תוליעפב הדירי תומדב ,הלופכ העיגפ גפס הנפואה םוחת יכ הארמ ונעציבש רקסה ,ןוזמה םוחתל ץוחמ
 הפוצ אוה יכ ןייצ )40%-כ( םירקסנהמ רכינ רועיש רשאכ ,םינוינקה תורבחל גולזת היעבה יכ הארנ ,המידק תולכתסהב .דחאכ
  .הרגשל הרזחה רחאל ,םינוינקב וירוקיב תורידת תא תיתועמשמ ןיטקיש

 םיירקיע םיאצממ
  



 

 הכירצ ירצומ

 
 תונקסמו םוכיס

 תקספה – הנורוקהמ האצותכ וגפס הנפואה תותשרש הלופכה העיגפה לע םידיעמ רקסב םינותנה .1
 דרי ןרועיש רשא ,תונווקמ תושיכר דצמ יוציפ רדעיהו ,רגסהמ האצותכ ןיטולחל תויזיפה תושיכרה
 תיתועמשמ

 הלאש ןמיס םייק ךא ,תוריכמב יביסמ לודיג םע תשדוחמ הנדעל וכז םינטקה םילוכרמה ,ןוזמה םוחתב .2
 רמשל םיכרד לע בושחל וצלאיי םהו ,רבשמה רחאל םג םינכרצה תפדעה תא רמשל וחילצי םה םא לודג
 וחילצי םא .)תנווקמ תוליעפ דוסימ – לשמל( הנורוקה תפוקתב ונהנ םהמ לודגה םישוקיבה ףקיה תא
 םינשהמ ןהלש םישרמה החימצה בצק לע רומשל ישוקב לקתיהל תויופצ קווישה תותשר ,תאז תושעל
 תונורחאה

 תותשר לומ םדמעמ קוזיחו החירפ לש םינש רחאל ?ופוסל עיגמ םינוינקה לש בהזה רות םאה .3
 ילעב ,ירחאש םויב .לארשיב םינוינקה לע ץחמ תכמ התיחנה הנורוקה יכ הארנ – םינכרצהו תואנועמקה
 תוחוקלה תא הרזח ךושמל ידכב קיפסמ תוקזח תוביס רציילו ,שדחמ םמצע איצמהל ושרדיי תורבחה
 רבשמב ודביאש

 ינפב דמועה םייזכרמה םירגתאה דחא .םירע – םיילאיצנטופ תוחיוורמ םג שי םינוינקב העיגפהמ .4
 רשא ,ןחטשב םינוינק לש המקה רשאל םירע ישאר ינפב דמועה יותיפה תריבש אוה םיינוריע םיננכתמ
 םישומישה בוריע תסיפת תא םדקל תונמדזהה האצמנו ןכתיי ,תעכ .םיהובג הנונרא ימולשת םהל םיבינמ
 תולתה תא םצמצל יושע רשא ןפואב ,םירוגמ תונוכש בלב םיקסע לש החיתפ םדקלו ,רתוי הבחר הרוצב
 .םירעב תוינברואה תסיפת תא קזחלו ,)ןוינקל עיגהל ידכב שורדה( יטרפ בכרב

 


