
 לש הניקתה ותוחתפתהל תינויחרפסה תיבב הרידס תוחכונ
.דימלתה

.רפסה תיבל רידס ןפואב עיגהל§
.םירוהה רושיאב דייטצהל דבלב הלחמ תאפמ םימי העברא דע תורדעיהב§
.יאופר רושיאב דייטצהל הלעמו םימי השימחמ תורדעיהב§
.תיתחפשמ השפוחל האיצי בקע ס"היבמ רדעהל רוסיא לח§

.ס"היב תחקפמלו רידס רוקיב ןיצקל חוודת יאופר רושיאב הבוגת אלש םיפוצר דומיל ימי העבראמ הלעמל לש תורדעיה§
ותחפשמו דימלתה י"ע השעת רמוחה תמלשה תוירחא-תקדצומ הניאש תורדעיה תעב§

 .וכלהמב ןהו םידומילה םוי תליחתב ןה םירועישה לכל ןמזב עיגהל שי§.םידומילה םוי לש ןיקת םויק תרשפאמםינמז חולב הדימע
הפוסב אלו הקספהה תליחתב ידומילה דויצה תא ריבעהל שי§

 .ב"ושמה תכרעמב םשרי רוחיא לכ§
 .םירוהל בתכמ חלשי רפסה תיבל םירוחיא השולש רחאל§
תו/ידימלתל עירפהל אל תנמ לע תאזו רקובה תאירקו רקובה תחורא םותב התיכל סנכיהל השרות /השרוי רקובב רחאת/רחאיש ה/דימלת§

 תוריכזמה רדח דיל רקובה תאירק תא עצבת/עצביו רקובה תחורא תא לכאת/לכאי ה/דימלתה .התיכה
 .ב"ושמה תכרעמב םשרית/םשרי ,הקספהה םותב התיכל סנכיהל רחאת/רחאיש ה/דימלת§
 .תי/ןרות הרומ לש ה/ותחגשהב הקספהב ראשית/ראשיי תיצחמב םימעפ שולשמ רתוי רחאת/רחאיש ה/דימלת§
 .ישיאה קיתלו ס"היב תלהנמל קתעה םע ה/וירוהל עודיי בתכמ לבקת/לבקי תיצחמב םימעפ שולשמ רתוי רחאת/רחאיש ה/דימלת§
 .הדועתב ןויצ תדרוה§
 .החישל םירוהה ונמוזי- םירוחיא השימח לעמ§
 .תוחכונ אשונב ה/ותוירחא קוזיחל ה/דימלתה םע תיכוניח תינכת הנבת§
 .תיב רוקיב ךרעי§
 .ס"היב תחקפמלו רידס רוקיב ןיצקל חוודי§
 תרגשל עירפהל אל תנמ לע תאזו ,רועש ןמזב התיכל התיכמ דויצ ריבעהל השרות/השרוי אל ה/ותתיכמ דויצ ה/חקל אלש ה/דימלת§

.םידומילה
 הרימש ,המיענ הריווא ,תוכייש תשוחתל תמרותתמלוה העפוה
.םיללכהו תרגסמה לע

 תינוילע וא  רפסה תיב למס םע הצלוח( .עובשה תומי לכב הדיחא תשובלתב עיגהל שי§
.ס"היבל ץוחמ תויוליעפב ללוכ )הקלח

 למס ילע עבטומש ןבל ר'צווס / הנבל הצלוחב עיגהל שי םירפס תיב םיסקטל§
.ס"היב

.טרופס יסנכמו טרופס ילענ ,רפסה תיב תצלוח םע טרופס ירועישל עיגהל שי§
.דבלב םירוגס םילדנס /םילענב רפסה תיבל עיגהל שי§
.יעבט עבצבו ףוסא ,רדוסמ רעישב עיגהל שי§
 םיינזואב םירתומ םיליגע .רופיאמ תויקנ םינפבו ,קל אלל ,תורוזג םיינרופיצב עיגהל שי§

.דבלב

.רפסה תיב תשובלתב העפוה יא-ב"ושמ תכרעמב םשרית /םשרי תשובלת אלל עיגת/עיגיש ה/דימלת§
 .ה/וירוהל עודי בתכמ חלשי תישילשה םעפב תשובלת אלל עיגת/עיגיש ה/דימלת§
 .םירוהה תא עדיית/עדיי התיכה ת/ךנחמ .םירומ רדח דיל הקספהב בשת/בשי תיעיבר םעפב תשובלת אלל עיגת/עיגיש ה/דימלת§
 .הז ףיעסב הדועתב ןויצ תדרוהל םורגת םימעפ עברא לעמ תשובלת אלל העגה§
 .תוחיטב ימעטמ תלהנמה רדח דיל תוקספהבראשת/ראשיי םיפכפכ /תוחותפ םילענ םע עיגת/עיגיש ה/דימלת§
 .תוחיטב ימעטמ רועישב ףתתשהל לכות/לכוי אל טרופס ילענ אלל טרופס רועישל עיגת/עיגיש ה/דימלת§
.וריסהל שקבתת קל/רופיא םע עיגתש הדימלת§
 .םירוה עודי§
 .רפסה תיב תשובלתב העפוה יא-ב“ושמה תכרעמב םשרית/םשרי ,סקטל הנבל הצלוח אלל עיגת/עיגיש ה/דימלת§

 שומיש לכ וב תושעל ןיאוישיא שומישל דעונ דיינה ןופלטה
.םידומילה םוי ךלהמב

 .םידומילה םוי לכ ךלהמביובכןופאלפה לע רומשל שי רפסה תיבב הייהשהןמז לכב§
 י"ע תודחוימ תויחנה ונתינ םא טעמל ס"היבל ץוחמ תוליעפל דיינ ןופאלפ תחקל ןיא
.הרומה

 תורטמל )םיטלבאט ,תומלצמ ,םידיינ םינופלט( יגולונכט יעצמא םושב שומיש תושעל אל§
.ס"היב חטשב 'וכו הטלקה ,םוליצ

.רוריב תחיש ךרעת§
 ףוסב השעית רישכמה תרזחה .טרפה תענצ לע הרימש ךות ,חוטבו לוענ ,עובק םוקמב להנמה רדחב וא רפסה תיב תוריכזמב רישכמה תדקפה§

.וירוה ידיל וא דימלתה ידיל םידומילה םוי
םירוהה עודיי§
: רועיש ןמזב דיינ ןופלטב רזוח שומיש לש םירקמב
. םירוהה תנמזה§
               . הדועתב תוסחייתה§
.יכוניחה תווצה תעד לוקיש פ"ע אשונל רושקה תיכוניחהמישמ ןתנית§

.ובנגי וא וקזניי םהב םירקמב לפטי אלו םידימלתה ידי לע ואבוהש ךרע יצפח לע יארחא וניא רפסה תיב§.רפסה תיבל ךרע יצפח תאבהמ ענמיהל שי§.רפסה תיבלךרע יצפח איבהל ןיא

 הדימלל עייסמ רפסה תיבב דיחא םוי רדסו ןיקתידומיל דוקפת
.הליעי

 .הדימעב הרומה תא לבקל שירועיש לכ תליחתב§
 םוי תליחתבןמזב האירקו רקוב .םידומילה םוי תחורא תליכא לע דיפקהל§

.םידומילה
.תואילמ ינמזב טקש לע רומשל שי§
.תומישמה ינמז לש ליעי לוצינ לע דיפקהל שי§
.םינתינה תיבה ירועישו תולטמה לכ תא עצבל שי§
תירפס תיב תוליעפ לכבו רועיש ןמזב התיכב הרומה תוארוהל עמשיהל שי§
.ינלבסו דבכמ חיש תוברת לע דיפקהל שי§

 .ב"ושמה תכרעמ הערפהב םשרית/םשרי רועישה ךלהמל עירפתש/עירפיש ה/דימלת§
 .התיכה תכנחמ תוירחאב םירוהל עודיי בתכמ חלשיי הערפה ןיגב םימושיר השולש רחאל§
.יעוצקמה הרומהו הבכשה תוכנחמ םע החישל םירוהה ונמזוי הערפה ןיגב םימושיר העברא רחאל§
 תיב ךות היעשה וא ,םייתעשל הליבקמ הדעו סנכתת ןכו תוגהנתהב התיכל ה/ותרבעה תא לוקשתש .יעוצקמה ןויצדריי םימושיר השש רחאל§

 .תירפס
 .הליבקמ התכל ותרבעה לקשיתו תיגוגדפ הדעו סנכתת-תכשמתמ העירפמ תוגהנתה הנשי רשאכ§
 .לופיטו בקעמ םייקתי  ןכו יעוצקמ ןיב תווצ י"ע ךרוצה יפל תישיא תיכוניח תינכת הנבת§
 אלש ה/דימלת ןמזבו האילמב הליעי הדימל לע ןיכת/ןיכי אל וא/ו תומישמ תומשרה שש לעמתנשינו תרזוח וז תוגהנתהש םירקמב§

 :תו/םידימלתה ללכל עירפת/עירפי וא/ו /תיב ירועש דיפקת/דיפקי
 .תלהנמה רדחב וא תוריכזמה דיל דובעל חלשת/חלשי§
 םוי םותב ת/ראשנ ה/דימלתו הדימב( ה/ויתומישמ תא עצבת/עצביו הרומ תחגשהב םידומילה םוי םותב וא/ו הקספהב ראשית/ראשיי§

.)ןכל םדוק םוי ה/וירוה תא עדייל שי םידומילה

ב
רפסה תיב יקוח י"פע לופיטו הפיכא יכרדהפוצמ תוגהנתהתוגהנתה יללכ

תונגומ
...ונתבוח ןכ לע...ש םינימאמ ונחנא

 לכ לש םתוכז
 :רפסה תיב יאב
 םידימלת ,םירומ
 שיגרהל םירוהו

.םינגומ

 רפסה תיב יאבמ תחאו דחא לכל רשפאל
 תומילא /תיזיפ תומילא ינפמ ןגומ תויהל
 /הבלעה/תורגת /הטיח /תילולימ
 דודיעמ ענמיהל .םימויא/םרח /געל/םימויא
 יללכ תא דבכל עוריא תעב תומהלתהו

 ןה רפסה תיבב םיגוהנה תוגהנתה
 תויוליעפבו םילויטב ךלהמב ןהו ס"היבב
 תינפוג הפיקתמ ענמיהל .תוירפס תיב ץוח
 ס“היב תווצ ישנא וא/ותו /םידימלת הבש
 ןוכיס הב םרגנש ואתו/םיעגפנ םירוה וא/ו
.ן/םמולשל

 תיתרבח /תילולימ/תיזיפ תומילא.1
 )..םרח ,הלפשה(

: םיגרדמה לכב לופיט יבלש
 עוריאה תקספה *
 םידדצה לש דועיתו רוריב *
 יכרד תא הרומה דועיתו םיברועמה
 )עודי ספוט ( לופיטה
 .ךנחמל חוויד *
 .תינגסל חוויד *
 תלהנמל חוויד *
 ת/עגפנהו ת/עגופה ירוה עודיי *
 םירוהל בתכמ חלשיו
 הכימתו בקעמ-ךרוצה תדימב *
 ישנא תרזעב ת/עגפנהו ת/עגופב
.עוצקמ
 ללכ םע החיש-ךרוצה תדימב *
 הרימש ךות הבכשה /התיכה ידימלת
טרפה תענצ לע

 ןושאר תונגומ בתכמ רסמיי*
 .םירוהו תינגסל עוריאה לע עודיי*
.םירוהו תינגס ,תלהנמל עוריאה לע עודיי ובו ינש תונגומ בתכמ רסמיי*
 .התיכהמ םייתעשל הקחרה םייקתת רוזחת וז תוגהנתהו הדימב*
 .תינגסו התיכה ת/ךנחמ םע החישל םירוה ןומיז ,ישילש תונגומ בתכמ רסמיי*
 .הז ןמזב הדובע תנכהו התיכהמ םייתעשל הקחרה*
 .עוריאה תרמוחל םאתהב רפסה תיבמ הקחרה לע הרהזא*
 .הדועתב יוטיב*
 .רפסה תיבמ היעשה בתכמ*
 .07:45 העשב ה/דימלתה תרזח םויברפסה תיב תינגסו התיכה ת/ךנחמ םע החיש .תיבב הנכהל הדובע*
 .תישיא תיכוניח תינכת תיינב*
 .תיגוגדפ הדעו סוניכו חקפמל חוויד תורזוח תויעשה לש םירקמב*
 .הדועתב תוגהנתהב ןויצ תדרוה*
 .הרוה יווילב תוירפס תיב ץוח תויוליעפל אצת/אצי ה/ותביבס ןוחטבו ה/ונוחטב תא תנכסמ ה/ותוגהנתהש ה/דימלת*

 רפסה תיב יאבמ תחאו דחא לכל רשפאל
 תשרב תומילא ינפמ ןגומ תויהל
 ,םיכיבמ םייטרפ םינכת תצפה ,תוזחתה(
 .)המודכוםימויא

 ןמזב דיינה ןופלטב הערל שומיש.2
 ותעידי אלב הטלקה/םוליצ( םידומילה
 )תווצה ישנא וא/ו ה/דימלת לש

 תוריכזמב ןופלטה תדקפהו העיגפה תקספה*
 .םידומילה םוי םות דע ידימ ןפואב רפסה תיב ךות היעשה*
 ת/עגופהו ת/עגפנה ה/דימלתה ירוה עודייו לופיט*
 ת/עגופה ה/דימלתה ירוה תא ןמזת תלהנמה*
 .תנקתמ היישע ללכית הבו תיכוניח תינכת תיינב*
 .הדועתב תוגהנתהב ןויצב תדרוה*
 .ל“כנמ רזוחל םאתהב היעשה*
ס“היב תחקפמל חוויד*

 אל ןכו ת/םלוצמה תעידי אלל םלצל ןיא
 לש םימולצתב הערל שמתשהל
 חטשב ושענש תווצ ישנא וא/ותו/םידימלת
.ול הצוחמ וא רפסה תיב

 דח העומש תצפה :תנווקמ העיגפב.3
 .םיילטיגיד םיעצמאב תימעפ

 .העיגפה תריצע*
 .תו/תברועמ םי/ברועמהתו /הדימלתה םי/דימלתה םע רוריב תחיש*
 .רפסה תיב תלהנמו תינגס ,התיכה ת/ךנחמ עודי*
 .ת/עגפנהו ת/עגופה לש םירוהה עודיי*
 .וב לופיטהו עוריאה דועית*
 ךשמה* .עוריאה תרמוחל םאתהבו ךרוצל םאתהבתו/תברועמ םי/ברועמהתו/הדימלתב םי/דימלתב לופיט ךשמה .טרפה תענצ לע הרימש ךות הבכשה/התיכה םע החיש*
 . עוריאה תרמוחלו ךרוצל םאתהבתו /םיברועמה ת/םידימלתב לופיט
 ,תנווקמ העיגפ לש םוחתב הדובע תנכה- ומכ תנקתמ תיכוניח היישע ,רתיה ןיב ,ללכית תינכתה).ת/עגפנהו ת/עגופה ה/דימלתב לופיט ךרוצל תישיא תיכוניח תינכת תיינב*
 .)'וכו תוירחא תחיקל ,תואצרה
 .הדועתב תוגהנתהב ןויצב תדרוה*
 .ל"כנמ רזוח יפ לע היעשה*
 .תחקפמל חוויד*

 תיב וא ישיא שוכרב העיגפמ ענמיהל שי
 .ירפס

 טרפה שוכר דגנכ תומילא יעוריא.4
ללכהו

 .עוריאבתו/תברועמ םי/ברועמהתו/הדימלת םי/דימלתה םע יכוניח רוריב ךורעלו עוריאה יטרפ רוריב*
.םירוהה ידי לע םלושת קזנה תולע .םירוהה עודיי*
 .םירוהה ידי לע םלושת קזנה תולע .ךרוצל םאתהב תילופיט תינכת עיצהלו לופיטה יכרד לולכמב ןודתש תיגוגדפ הדעו תמקה*
 .ל“כנמ רזוח יפ לע העשוי דימלתה*

 אלו דובכב םייח ילעבל סחייתהל שי
.םהיפלכ ללעתהל/עוגפל

 תומילאו םייח ילעבב העיגפ.5
םהיפלכ

 .הרקמה יטרפ רוריב*
 .םירוהה עודיי* .עוריאבתו/תברועמ םי/ברועמהתו/הדימלת םי/דימלתה םע החיש תוחיש םויק*
 .היתוכלשהבו םייח ילעבב העיגפה תואצותב ןוידו הרקמה תוביסנ לע הבכשב/התיכב םידימלתה ללכ םע תוחיש םויק*
 .יכוניחה גולוכיספה םעו יכוניחה ץעויה םע ףותישב תילופיט תוברעתה תינכת תיינבו העיגפה לע יכוניחה דסומב םיילופיטה םימרוגה עודיי*
 .‘וכו הליהקב תובדנתה ,יטנוולרה םוחתב תוירחא תחיקל ,תואצרה ומכ ,תנקתמ תיכוניח היישע*
.עוריאה תרמוחל םאתהב ה/דימלתה תייעשה*
 .רפסה תיב תלהנמ תעד לוקיש יפ לע רעונה קוחל ס“ועל וא הרטשמל חוויד*

 תרדוסמ הרוצב העסהל ןיתמהל שי
 שי העיסנה תליחת ינפל .תיתוחיטבו
 העיסנה ןמזב .תוחיטב תורוגחב רגחיהל
 םירוגחו םוקמבו םיבושי ראשיהל שי

 .םיבבוסה לכ תא דבכל ןוחטב תרוגחב

 ןמזב וא העסהה ןמזב תומילא.6
הנתמה

 .הרקמה יטרפ רוריב*
 .עוריאבתו/תברועמ םי/ברועמהתו/הדימלת םי/דימלתהםע החישותו/הדימלת םי/דימלתה ירוה עודיי*
 .טרפה תענצ לע הרימש ךות ,ןהילא הנתמהב וא תועסהב תוגהנתהה יללכ לעתו/םידימלתה ללכ םע החיש*
 .עוריאה דועית*
.תושרב תועסהה ת/יארחא עודיורפסה תיבב החישל ה/וירוה יווילב ה/דימלתה ןומיז*
 .הדועתב תוגהנתהב ןויצב תדרוה*
 .)תנקתמ תיכוניח היישע ,הליהקל המורת ,רתיה ןיב ,לולכת תינכתה( .עוריאבתו/תברועמ םי/ברועמהתו/הדימלתב םי/דימלתב לופיט ךרוצל תישיא תיכוניח תינכת תיינב*
 .ךוניחה תקלחמ ת/להנמל התצלמה תא ריבעת רפסה תיב תלהנמ*
 .תימוקמה תושרהו םירוהה עודיי*
 ת/להנמ ידי לע העסהמ היעשהה ךילהת עצבתי העסההמ תוגהנתהה יללכ תא ו/ה/רפהשתו/הדימלת םי /דימלתה תא ינמז ןפואב תועשהל ןוכנל אצמת תימוקמה תושרה םא*
 .ה/דימלתה ירוהו רפסה תיב תלהנמ עודיי ךות תימוקמה תושרב ה/ומעטמ ה/גיצנ/ךוניחה תקלחמ

לופיטה ןפואתועיגפה םוחת


