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 םיזרכמה תדעו :לא
 

 דיחי קפס םע רשקתהל הנווכ תרגסמב תיעוצקמ תעד תווח :ןודנה
 

 םאתהב וא ןיד חוכמ תויוכז יפלש ימ םע תורשקתה( 1993-ג"נשת ,םיזרכמה תבוח תונקתל )29(3 הנקת לע תכמתסמ השקבה
 יפל םיקפס לש םמויק תניחב רחאל ,)דיחי קפס – תונקתב( תורשקתהה אשונ תא עצבל לגוסמה דיחיה אוה לעופב םירבדה בצמל
 ;))א(א3 הנקת
 

 :)הדובעה/םיתורישה/ןיבוטה לש תונוכתה טוריפו עקר( תורשקתהה תוהמ .1
 

 
 תימואלניבה ללחה תנחתל םייוסינ חולשל םידימלתל תרשפאמה רשנ ריעב םייניבה תוביטח ידימלתל תוניוצמ תינכות
 
 

 :תורשקתההו קפסה יטרפ .2
 

 קפסה םש
 

 )רחא ההזמ 'סמ / פ.ח( קפסה רפסמ

 580523074 ןומר ןרק
 

 :)ףסונ יטנוולר ךמסמ לכ תעדה תווחל ףרוצי ךרוצה תדימב( *דיחי קפס אוה קפסה יכ םיקומינ .3
 

 תירוטסיהו תידוחיי תונמדזה םידימלתל תרשפאמה ,םייניב תוביטח ידימלתל תדעוימה תוניוצמ תינכת הניה באלסייפס ןומר
  .תימואלניבה ללחה תנחתל יוסינ חולשל
 יוצימ ךות ,ןתינש קוחר יכה םולחל  ,היצביטומו הארשה םידימלתב ררועל ידכ ללחה לש קתרמה םלועב שומיש השוע תינכותה
 עדמ תארוה לע חוקיפה ,ךוניחה דרשמ דודיעבו ףותישב הניה תינכותה .דימלת לכב ןומטה יתרבחהו ישיאה לאיצנטופה
 .ללחהו היגולונכטה עדמה דרשמבש תילארשיה ללחה תונכוסו היגולונכטו

 לש טקיורפה תארקל  ,תויעב ןורתפו רקח לש )טקיורפ תססובמ הדימל( PBL לש תרגתאמ הביבסב עצבתמ הדימלה ךילהת
 .ץראה רודכ ינפ לע ונל תורכומה עבט תועפות לע ללחה ינייפאמ תועפשה תקידבל ללחל יוסינ רוגיש
 הצובקה תא דייצל ןתרטמש ,היבמולוקה תרובעמ תווצ ירבח םש לע תויורק רשא  ,תרגסמ תומישמ רפסמ םיעצבמ םידימלתה
 .תימואלניבה- ללחה תנחתל יוסינ תחילש תורחת אישה תמישמ עוציב תבוטל רישע םילכ זגראב
 ללח תגיגח הווהמ רשא ,רמגה עוריאב ,תינכותה איש .ןהלש םייוסינה תא גיצהל תוכוז תינכותב תופתתשמה תוצובקה ללכ
 תוליבומה ללחה תויונכוסו תילארשיה ללחה תונכוסמ םיגיצנ ,א״סאנמ םיריכב ,הלשממ ירש ,םיטואנורטסא תוחכונב תכרענה
   .טופישב קלח םה םג םיחקולה ,םלועב
 םייזוחמ ,םיירפס תיבה עדמה ידיריב ףתתשהלו  'ט התיכב עצבמ דימלת לכש רקחה תדובעל סיסב תווהל םילוכי םייוסינה
 רשא רקח תודובעו תואצות חותינל רבעומ ,ללחה תנחתמ בשו עצבתמ חצנמה יוסינהש רחאל .יצראה דיריל עיגהל ףאו

 .םייעדמ םירתאבו תע יבתכב תומסרפתמ םהיתואצות
 תימואלניבה ללחה תנחתל תירבה תוצראמו לארשי תנידמ יבחרמ רפס יתבמ וחלשנ םינוש םייוסינ רשע דחא לעמ םויה דע
 ודדועו ללחה רקחו ללחה תיישעתב רתוי יתועמשמ קלח תחקל ,םירומו רעונ ינב תואמב הארשה וררועו RSL טקיורפה תרגסמב
 .םהיתומולח תא םישגהל םתוא
 ל"נה תינכותה תא קפסמה ומוחתב דיחי קפס הניה ןומר ןרק השעמל
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 .זרכממ רוטפ ךילהב תורשקתהה תא ךורעל םישקבמ ונא ליעל ונמנש םיקומינה רואל .4
 

  .הז אשונל תיעוצקמה תוכמסה יתויה ףקותמ הנתינ וז יתעד תווח .5
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 ןהכ ילג
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