
 תירדגמה הלמשה

 ]דרופסקוא ןולימ[ .םילגרהו ףוגה לש ןוילעה וקלח תא הסכמה תורענו םישנ לש שובל טירפ - הלמש

 תוברתב תורענהו םישנה תיברמש ןמזב ,ונא ונימיב וליפא ,םישנ םע קהבומ ןפואב ההוזמ הלמשה

 לש שובל טירפכ הלמשה תא תוהזמ תוינולימה תורדגהה .םייסנכמ שובלל תוישפוח ברעמה

 הידמבו םיתוריש ירדח תותלד לע ,םירבגו םישנ ןיב לידבמה ןוקייאכ תשמשמ הלמשהו  ,םישנ

 .הלמשב יבמופב ואריי אלש יאדוול בורק ,תאז תמועל ,םירבג  .תילטיגידה

 ןדמעמב ,ןהיתויוכזב תומדקתהה - ללגב אקווד ילואו - תורמל יכ ףלוו ימענ תנעוט 'יפויה סותימ' הרפסב

 ןתעפוה יפ לע הבר הדימב תונחבנ ןיידע םישנ ,םזינימפה לש ינשה לגה זאמ םישנה לש ןנויוושבו

 .םירוענו יפוי לש תומרונ ידי לע תוטלשנ ןהו תינוציחה

 השיאה תאצמנ ךכ .השיאה לש התעפוה תיינבב יזכרמ טירפ הלמשה הווהמ ,יפוי לע הז שגד םע

 האצותכ תוניצרב הילא סחייתהל אלו הב לזלזל םילולע ,ידמ תכשומ תיארנ איה םא ןכש ,דוכלמב

 השיאה ,וזמ הריתי .תחא הפיפכב רודל םילוכי םניא היצנגילטניאו יפוי יכ תוסרוגה תומודק תועדמ

 הדבועה םצעב "תאז השקיב" איהש הנעטב ,סנוא וליפא וא תודרטה תדדועמכ תמשאומ תויהל הלולע

 .יביטקובורפ ןפואב השבלתהש

 .'האיטנאל הביש :הלמיס הלמש' הכורעתב ףתתשהל ונמזוה םינמא רסירתכ ןהיניבו תוינמא האמ

 יפ לע הז שובל טירפ שרפלו ,הלמשה יגוצייב תוקסועה תוריצי גיצהל ושקבתה םינמאהו תוינמאה

 הירלג לש הדסוויהל םינש 25 תנייצמה ,הכורעתה לש רשקהה התייה הדיחיה הנווכהה .ם.ןתנבה

 .םילשוריב תיטסינימפ תונמאל האיטנא

 םיאשונה רקח תא ןכו ,הכורעתל תודובעב ונלביקש הלמשה אשונל תויונשרפה עפש תא תוארל קתרמ

 תובקעב השיאה לש התועיגפ ;יותיפ םרוגכ תונטק תודלי לש ןהיתולמש :ןוידל תולעמ ןהש םירעובה

 ;םישנה בור לש תומולחה תלמש )ןיידע( איהש הלכה תלמש ;התלמש תיתחתב אצמנה לודגה חתפה

 הלמשה ;ירבגה טבמהו הפושח/השובלה השיאה ;ןהלש הארמה יבגל תובר םישנ לש ןוחטיבה רסוח

 דמעמ תנמסמכ הלמשה ;תירדגמ תוידיאולפו תולמשב םירבג ,תונוש תויוהז תשיבל תרשפאמכ

 איה הריפתה תכאלמ םאה הלאשה ;ירמוח דירשכו ןורכיזכ הלמשה ;ת/רחאה תא ההזמכ ;יתרבח

 .תישנ הכאלמ
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