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-ןיב םיסחיב םייזכרמה םייטרואיתה םינוידב קוסעי ינש ראות ידימלתל דעוימה הז סרוק :סרוקה רואית
 תויגוסבו םיימואל-ןיבה םיסחיה רקח לע םתעפשהו היצזילבולגה יכילהתב ,םינורחאה םירושעב םיימואל
 תוחתפתההו תויטרואית תולאשב קוסענ סרוקה ךלהמב .ימוקמו ילבולג ןיבש םיסחיב תורושקה תויזכרמ
 ןיבה תכרעמה יונישב ,"תואיצמ"ל תויטרואיתה תולאשה ןיבש רשקב ,תונורחאה הנשה האמב םוחתה לש
-ןיב םיסחי ןיב ןיחבהל םיישעמהו םייטרואיתה םיישקל סחייתנ ,ףסונב .םיברועמה םינקחשהו תימואל
 תוירדילוס ,תוהז לש תולאשבו הקיטילופה לש דוסי יגשומב ןויד ךרד "הנידמה עדמ"ל םיימואל
 .ןודל הצרנ םהב תויגוסו םיאשונ רפסמ דחי רחבנ סרוקה לש ןורחאה וקלחב .יטילופ םזיביטקאו
 
 

 לדומ
 
 םאתהבו םיאשונ יפ לע םירדוסמ ,לדומה רתאב ואצמיי םיפסונ םירמוחו סרוקה לש האירקה ירמוח
 .הטמלש םידומילה תינכתל
 
 :סרוקה תושירד
 

 תופתתשהו תוחכונ .א
 רמאמ לש הגצה .ב
 תמכסמ הדובע .ג

 
 םידומילה תינכת
 
 )לדומה ירחא בוקעל אנ – תונתשהל םייושע האירקה ירמוח(
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