
 יצרא-ןב םגא תילגו יחמק לעי י"ע דבועו םגרות
 

 ASD ילעב םידלי לש ישגר-יתרבחה דוקפתה םודיקל תויוליעפל תועצה
  ,ASD לעב דליה לש תיתרבחה תונמוימה םודיקו רופיש ןתרטמש תויוליעפל תועצה ןווגמ תללוכ וז הדיחי

 .השיכרו דומילל תונתינ תויתרבח תויונמוימ יכ םידליה ינפב שיגדהל בושח
 )יצרא-ןב םגא תילגו יחמק לעי י"ע דבועו םגרות(

 

  :רועישה תרטמ - אובמ רועיש
 .דומללו שוכרל ותלוכיב שיש תונמוימ הניה םירבח תשיכר יכ דליל םיגדהל

 תויתרבח תויונמוימ ןהמ עדוי דליה םא ררבל .1

 וירבח לצא בהוא דליה המ ררבל .2

 .וירבח םע תושעל בהוא אוה המ ררבל .3

 
 םהל תפכאש םידלי םה םייתורבח םידלי :ןוגכ ,םינוש םישגד תפסוה ךות – רמא דליהש המ תא םכסל

 .ונתיא םיקחוצשו ונתיא םיקלחתמש ,ונל םיבישקמש ,ונתיא םיקחשמש ,ונתיאמ

 

 חיש תויונמוימ
 ביגהלו בישקהל .1

 םיניינעתמש תוארהל .2

 םירחא ךרבל .3

 םירחאל אימחהל .4

 רוביד ןוטו ףוג תפש תנבה .5

 ישיא בחרמ תנבה .6

  תורתוימ תועיגנמ תוענמיה .7

 

 תיתרבח הסינכ תויונמוימ
 תיתרבח תוליעפל תופרטצה .1

 הלועפ ףותישו תופתתשה .2

 

 תוישיא תויבויח תונוכת יוהיז
 .תויבויחה ויתונוכתב ריכי דחא לכש בושח ,תלבוקמ הניא תונצחשש תורמל יכ דימלתה תא דמלל שי •

 )תינסרה בורלש תילילש תרוקיב תמועל( יבויח דודיע – הרטמה •

 םיברה תושרב תויהל תבייח הניאו ,תישיא המישר וז יכ שיגדהל בושח •
 

 תויבויח תונוכת לע הדובעל אמגוד
  .תופסונ תונוכת ףיסוהל לכות המישרה ףוסב .ךתוא תוראתמה תונוכתה תא לוגיעב ףקה .תויבויח תונוכת ןלהל

 בוט םדא ינא •
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 םכח ינא •

 ןמאנ ינא •

 רשי ינא •

 יתריצי ינא •

 קיחצמ ינא •

 .תופסונ תונוכת ףסוה המישרה ףוסב .תינוציחה ךתעפוהב תבהוא התאש תונוכת ףסוה

 ילש ףאה תא בהוא ינא •

 ילש רעישה תא בהוא ינא •

 ילש הבוגה תא בהוא ינא •

 

 רחאל הבשקה .1
 .השוע "בוט" ןיזאמ המ קודבלו ןויד ךורעל •

 .תיביטקאל תיביספ הבשקה ןיב םילדבה קודבל •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תיביטקא הבשקה

  :םיבלש ינש הבשקהל

 .תמאות הביקעו תמאות ףוג תפש תועצמאב רמאנב יבויח ןיינע תוארהל •

 .ותוא ונעמשש רחאל םיגדהל •

 

 

 

 

 

 

 

 הבשקה

  המ לע בושחל
 רמוא רחאהש

  לכתסהל ןיע רשק רוציל
 רבודה ןוויכל

  תוארהל דציכ
 ?ונעמשש

  עדימ ףיסוהל
 םיאתמ

 לע רוזחל
 רחאה ירבד 

 בהלתהל תולאש לואשל
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 הבשקה לוגרת  - ? םיבישקמ דציכ
  .התואנ הבשקה לש תוגהנתה םיגדהל דליהמ שקבל

 .התואנ אל הבשקהו התואנ הבשקה המיגדמה תוגהנתה לש הלבט רוציל

 תויועטה תובקעב שיגרה רבוד לכ דציכ חתנלו תויועט בותכל – התואנ אל הבשקה תויוגהנתה לע ןמאתהל

 .וללה

 

 התואנ הבשקה לש ףוג תפשל ןווחמ
 .רבודל בל םיש !רוצע •

 .רבודה לע לכתסה •

 .רבודה ןוויכל טעמ המידק ןעשה •

 .שארה םע ןהנה •

 .המכסה תולוק עמשה •

 .רמוא רבודהש המ לע בושח •

•  

 התואנ אל הבשקה לש ףוגה תפש טוריפ
 הדיצה לכתסהל •

 הטמל לכתסהל •

 רחא ןוויכל ןעשיהל •

 םינפה תא תוועל וא םיפוצרפ תושעל •

 םייניעה תא לגלגל •

 םמעושמ תוארהל •

 רבודל עירפהל •

 

 חיש תויונמוימ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "תחלצומ" החיש
 ...תללוכ

  שומיש ךות תובוגת תולאש תליאש
 ףוג תפשב ןוכנ

 ןיע רשקו 

 תיביטקא הבשקה
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 החישב תוצופנ תויועט יבגל ןויד
 ומצע לע קר רבדמ רבודה •

 .ןיזאמה לש ףוגה תפשל בושק וניא רבודה •

 .אשונל ביגמ וניא ןיזאמה •

 .אשונב ןיינע תוארהל חילצמ וניא ןיזאמה •

 ."רוצע"ל םיילולימ יתלב םיזמרמ םלעתמ רבודה וא ןיזאמה •

 

 

 :החישב ןיינע

 החישב תולאש תליאש
 .החישב ןיינע םיגדהל תובוטה םיכרדה תחא איה תולאש תליאש •

  .החותפ הלאשו הרוגס הלאש :תולאש יגוס ינש םימייק •

  .החיש תוחתפמ בורל תוחותפ תולאש •

  )עודמ ,יתמ ,ימ ,המ( "מ"ב תוליחתמש תולאש •

 

 

 :החישב חותפל תונוכנ םיכרד
 .יתודידי ןפואב רחאה תא ךרבל .1 •

 .הכרבל ביגמ רחאה דציכ בל םישל .2 •

 ?יתודידי היה םאה •

 ?ךייח םאה •

 ?הדיצה לכתסה םאה •

 .החישב םיפתתשמה ינשל רכומ עוריא וא שחרתהש עוריא ןוגכ החישל ןיינעמ יללכ אשונ גצה .3 •

  .ונירבדל רחאה תבוגתל בל םישל .4 •

 .תולאש תרזעב ףידע – החישה תא חתפל רשפא ,תמאות התייה םתבוגת םא .5 •

•  

 החיש חותיפל םיכרד
 .תועד וא םינכת יבגל עדימ תרבעה – יוויח יטפשמ •

 .)'וכו יפוי הזיא ,ןיינעמ הז( רחאה דודיע ךות ןיינע תעבה – תואמחמ •

 ."יל ריבסת ...תרמא" – רחאה ירבד רוזחיש •

 )...ךכ היה הז ןוכנ ,קדוצ התא( ןוכנ רמאנש המש רשאל – רושיא •

•  
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 החיש לוגרת

 :ןוגכ םינוש םיקחשמב החיש לגרתל ןתינ •

 חונב שוחל רבודל םורגל חראמה דיקפת – היזיוולט תינכותב חראמ •

 םומיסקמ לע בושחל ךירצ ןיזאמה .הקספה אלל תוקד 2 ךשמב רבדל רבודל תתל – ןמזה קחשמ •

 .םירבד םתוא תובקעב תוחותפ תולאש

 

 חישב היצרבסרפ
 םרוג – רתוימ ןפואב םיטרפ יטרפ וטרפי החישב .םייביטרבסרפ תויהל םיטונ תויוקל םע םידלי •

 .החישב ןיינע דבאל רחאל

 – םיגיצמ םהש אשונה ירחא בוקעל רשפא יאשכ םכסומ ןמיס :םכסה ידי לע דליל רוזעל ןתינ •

 .רתוימה ללמל עדומ תויהל דליל רזוע

 .החישב רחאה תא ברעל וא תצמותמ ןפואב אשונה תא שדחמ גיצהל דליל רמוא ןמיסה •

 

 

 אמגוד – בקעמ תלבט
 

    

 תוגהנתה

 הבשקה   

 ןיינע הארמ   

 ץרפתמ וניא   

 תולאש לאוש   

 
 תוגהנתהה תא עצבמש םעפ לכב .עובשה ךלהמב דובעי דליה ןהילע הרטמ תויוגהנתה לע טילחהל שי

 .הלמגתלו הנמסל שי ,תשרדנה

 

 תוילולימ יתלב חיש תויונמוימ
 .רוביד תוריהמ ,רוביד תמצוע ,רוביד ןוט ,ףוג חנמ ,תוטס'ג ,ןיע רשק :םיילולימ יתלבה םירסמה תובישחב ןויד

 .ףוגה תפשל םיבושק םניאש ,ללמב םיקוסע ךכ לכ םיתיעל םידלי

 .םימאות םניא ילולימה רסמהו ףוגה תפששכ םיבצמב הנחבה

 םוי
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 ילולימ יתלבל ילולימ רסמ ןיב רעפה יבגל ןומיא

 
 .ףוגה תפשב ךופה רסמ תרבעה ךות ,הרימא םיגדהל •

 .)הסועכ ףוג תפש םע חמש דאמ ינא – ןוגכ( ףוגה תפש לש רסמ לומ ילולימ רסמ דליה םע דחי חתנל •

 .'וכו םינפ תעבה ,ףוג חנמ ,ןוט :ףוגה תפש לש רטמרפ לכ קודבל בושח •

 

 רעפה תנבהל סקימוקב שומיש
 .ללמל ףוג תפש ןיב רעפ תנבהל סקימוקב רזעיהל ןתינ •

 .דחא עבצב ללמה תא בותכל – ללמ ןולב םע תומד רויצ •

 .הבשחמ ןולב תומדל ףיסוהל •

 .עבצ ותואב הבשחמה תא בותכל – ללמל תמאות ףוגה תפש םא •

 .רחא עבצב הבשחמה תא בותכל – ללמה תא תמאות הניא ףוגה תפש םא •

 

 

 ףוג תפש תאירקב ןומיא
 בורל םינקחשו רחאמ היזיוולט תינכות ,טרסב הייפצ – ףוג תפש תאירק ןומיאב תוליעיה םיכרדה תחא •

 .ףוגה תפש תא םיטילבמ

 ?תורמוא םייניעה המ :דליה תא ןווכל •

 ?תורמוא םינפה תועבה המ •

 ?רמוא ףוגה חנמ המ •

 ?תרמוא םירבודה ןיב הברקה המ •

 .ונלש ףוגה תפש יפ לע תונוש תויצאוטיסב ונלש שגרה תא תוהזל דליהמ שקבל ןתינ •

 .ףוגה תפש יפ לע חתנל – םינוש תושגר לש תונומת ףוסאל ןתינ •

 

 רובידה ןוט
 םילימל רשאמ רתוי רובידה ןוטל םיביגמ בורל םישנא .םישיגרמ ונא דציכ רחאל רסומ רובידה ןוט •

 .ןמצע

 .ונווכתה וילא רסמה תא ריבעי רובידה ןוטש בושח •

 !!רובידה ןוטל סחייתי ןיזאמה – םילימל רובידה ןוט ןיב רעפ םייק םהב םירקמב •

•  

 

 םילימל רובידה ןוט ןיב רעפה תמאתה לע ןומיא
 ,סועכ ןוטב ךתוא בהוא ינא – ןוגכ( םילימל רובידה ןוט ןיב רעפ לש תואמגוד תגצה :תועדומל האלעה •

  .)'וכו שידא ןוטב שגרתמ ינא

  :תוחנמ תולאש תרזעב רמאנל בושמ תתל דימלתהמ שקבל •
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v יתרמאש המל יתנווכתה םאה? 

v יירבדל תנמאה םאה? 

v ילש רובידה ןוטל וא ילש םילימל בושק תייה םאה? 

 

 רומוה
v ףוגה תפשו םילימה ןיב רעפ םייקו רחאמ קיחצמ רומוה תובורק םיתיעל. 

v רחאמ תויטסירומוה תורימא / תוחידב לש הטנאופה תא " םיספספמ" תויוקל םע םידלי תובורק םיתיעל 

 תעשעשמ העבה םע יניצר והשמ רמוא והשימ םא לשמל( ףוגה תפשל וא ןוטל אלו םילימל םיבישקמו

 .)םינפה לע

v תונווכ תולעב( תוקצהו )תויבויח תונווכ תולעב( תוצלה ןיב םיניחבמ םניא תובורק םיתיעל ,ןכ ומכ 

 .)תוילילש

 

 רומוה תנבהב ןומיא
v ןוגכ םינוש םייטסירומוה םיבצמ םיגדהל םידליהמ ושקב :המגדה: 

v םיעט ול היה אלש ןנולתהלו בוהא לכאמ םייסל דליהמ שקב. 

v הצלה רדשמה ןוטב "הז תא תבהא אל שממש האור ינא" רומוה תרזעב בגה. 

v יתודידי אל וא יתודידי ןוטה םא טילחהלו – ןוטל םילימה ןיב רעפ םייק םא קודבל דליה לע. 

v תיתודידי איה הנווכה – )הצלה( םיענ ןפואב קחוצ רחאשכש רסמב וז היינקה םייסל בושח. 

v  

 רומוהב ףוקיש תולאש
v ןוגכ ףוקיש תולאש ומצע תא לואשל דליה תא דדועל בושח:  

v יניצר ןוטה םאה? 

v עשעשמ ןפואב יתיא קחוצ ילומ םדאה םאה? 

v יתודידי ןוטב שמתשמ ילומ םדאה םאה? 

 

 :תינמז וב תולועפ רפסמ תושעל חילצהל דליה לע – רומוה םיבהל תנמ לע
v םילימה תא עומשל 

v ףוגה תפש תא חנעפלו ןיבהל 

v רובידה ןוט תא ןיבהלו חנעפל 

v יתודידי אל וא יתודידי בצמה םא טילחהל 

v דעומב ול ריבסיש רגובממ שקבלו םלוכ םע קוחצל – הרבחב םהלש הנבהה יא תא ךסמל דומלל 

 )הרבחב ומצע תא ףושחל אלו( רתוי רחואמ
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 תויניצ

v רומוהמ הסיפתל רתוי השק תוינויצ. 

v תרמאנה תילילשה הרימאהמ םלעתהלו תויניצה תא תוהזל ןיזאמהמ הפצמ תויניצב שמתשמה םדא. 

v המזגהה בקע קחצי ןיזאמהש הייפיצ תמייק ףא םיתיעל. 

v וניא תויניצב שמתשמה םדא ,)םייניעב עשעושמ ץונצנ ,ךויח יצח( ףוג תפשב הלגתמה רומוהל דוגינב 

  .ףוג תפשב תאז הלגמ

 

 ישיא בחרמ
v תוברתל תוברתמ הנתשמ ישיאה בחרמה. 

v ונמצע ביבס תטשומ די לש רטוקב לגעמ ןיימדל שי :ברעמב ישיא בחרמ. 

 ישיא בחרמ יקוח
v רז םדאל אל ךא ישיאה בחרמל סנכיהל רבחל תתל רשפא. 

v בטיה םיריכמ ןיאש םדא לש ישיאה בחרמל סנכיהל רוסא 

v ןמיס והז – קחרתמ אוהו ברקתמ ךנה םא .ישיאה בחרמה יבגל רחאה לש ףוגה תפשל בל םישל שי 

 !רוצע
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 ישיא בחרמ לע הדובע ףדל אמגוד
 

v הנומתה לע לכתסה. 

v הנומתב רדסב אל המ? 

v םילימב ראת וא ,חונ ושיגרי םידליה ינש הב הנומת רייצל הסנ 

v  

v  
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 ףוג תפש תאירקבו שומישב תוצופנ תואיגש :םוכיסל
v רחא םדא לש ישיאה בחרמל הסינכ. 

v םירבדמשכ םאות אל ןוטב שומיש. 

v ןיע רשקב שומיש רדעה. 

v חחושל ןוצר רסוח תומיגדמה םינפ תועבה רחא בקעמ רדעה. 

v תוממעושמ םינפ תועבה רחא בקעמ רדעה. 

v ףוג תפש תועצמאב "רוצע"ל תונוש תושקבמ תומלעתה. 

v  

 לוק תמצוע
v םינוש םיבצמל םאותה לוק תמצועב שומיש תונקהל בושח. 

v לוק תמצועב שומישל הוולתת הבישחש ךכ תיביטינגוק המרב הז תא תולעהל בושח. 

v  

 

 

 

 

 

 

 

 לוק תמצוע ביבס הדובע ףדל אמגוד
 

 הכומנ לוק תמצועב שמתשהל שי םהב םיבצמ ףקה
v הירפסב 

v עונלוקב 

v לס רודכ שרגמב 

v תונחב תרכומל הינפב 

v דוס םירמואשכ 

v הנכסמ והשימ ריהזהל םיצורשכ  

v קחשמ קחשמש רבחל הינפב 

 

 לוק תמצוע לע דומיל

  תוינפ לוגרת
 תונוש לוק תומצועב

  םירוהה םע הקידב  הדובע יפד
 תמאות לוקה תמצוע םאב
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 רוביד ןוט תמאתהב הדובע ףדל אמגוד
 

 שומישל םיאתמה רובידה ןוט תא ףקהו אבה בצמה תא ארק .1
 :אוה ךלש רובידה ןוט ."םולש" רמואו ןופלטל הנוע התא .ןופלטב ךלש רבחש ךל תרמוא ךלש אמא

 עשר םמעושמ  אשנתמ סעוכ זילע
 

 :ןוטב ול הנעתש יאדכ .סועכ ולש רובידה ןוט .לבזה תא דירוהל ךל ריכזמ אבא .2

 עשעושמ סייפמ ינבצע
 

 .ןבצועמו אשנתמ ןוטב "רדסב" הנוע התא .תלביקש הלטמה תא םייסתו בשתש תשקבמ הרומה .3

 ?הז ןוטל ביגת הרומה דציכ

 

  .םמעושמ ןוטב םעפו ביבח ןוטב םעפ – הדות הנעת ."בוט רבח" התאש ךל רמוא רבח .4

 ?רבח ותואמ תואמחמ דוע לבקת ןוט הזיא תובקעב

 

 

 

 ףוג תפש תנבהל הדובע ףדל אמגוד
 

 ,םינפ תועבה( ףוג תפש תרזעב םינוש תושגר םימיגדמה םינוש םישנא לש תונומת וגיצה •

 .)ישיאה בחרמב הברק ,תוטס'ג ,תועונת

 :םינוירטירק ינש יפ לע תויומדה תא חתנל דימלתהמ שקב •

 הארנה שגרה .1

 )טורפ( ףוגה תפש יפ לע סוסיבו רבסה .2
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 _____________________:תושגר
 

 ___________________:ףוג תפש

 

רגשות:_____________________  
 

 שפת גוף:___________________

 

רגשות:_____________________  
 

 שפת גוף:___________________



 

 יצרא-ןב םגא תילגו יחמק לעי י"ע דבועו םגרות

14 
 תיתודידי תוגהנתה יוהיז

 "רוצע" ינמיס יוהיז

 םישיגרמ םישנא םא תוהזל – ןיזאמה תרטמ .םהיתושוחת תא םירדשמ םישנא ףוגה תפש ךרד

 .שגיי אלש םיצור םא וא ויפלכ םייתודידי

 ."רוצע" תורדשמה תויוגהנתהו תויתודידי תויוגהנתה יוהיז – הרטמה
 

 ?"רוצע" ינמיס תוהזל בושח עודמ

 חלצומ רשק תריציל יותיעה םא טופשל תעדל ידכ •

 שיגרמ רחאה דציכ ןיבהל ידכ •

 רחאה לש םיכרצהו תונוצרה תא דבכל ידכ •

 תא דבכמש הארי ,הצובקל תולק רתיב ףרטצי ,רחאל תשגל יתמ עדוי – "רוצע" ינמיס ההזמש םדא

 .רחאה יכרצו תונוצר

 .תויבויח תובוגת תררוג תמאתומ תוגהנתה

 

 "רוצע" ינמיס

 :תונוש תוביסמ "רוצע" ינמיס אורקל דציכ םיעדוי םניאש תויוקל םע םידלי לצא םיטלובה םיישקה דחא

 ףוג תפשו ןוט אורקל םישקתמ -

 ינבצע ןוטמ םימלעתמ -

 םומעש תועבהמ םימלעתמ -

 "רוצע" ינמיסב םיניחבמש םירקמב םג רבדל ךישמהל םיטונ -

 

 םיילולימ אל "רוצע" ינמיס

ü תובורק םיתיעל רחא ןוויכל / הדיצה לכתסמ ילומ םדאה 

ü בג יל הנפמ ילומ םדאה 

ü וכו סעוכ ,םמעושמ( יתודידי אל טבמב יילע לכתסמו וידי תא בלשמ ילומ םדאה'( 

ü םומעש תורדשמ ילומ םדאה לש םינפה תועבה 

ü םמעושמ / סעוכ ןוטב רבדמ ילומ םדאה 

 

 "רוצע" ינמיס תקידבל טווינ תייסיטרכ
 ?יתודידי אל וא יתודידי םייניעב טבמה םאה .1

 ?ןיע רשק םייק םאה .2

 ?תלבקמ אל וא תלבקמ החונת ףוגה תחונת םאה .3

 ?תממעושמ ,הסועכ ,הבוצע ,החמש םינפה תעבה םאה .4
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 ?ןטק וא לודג וניניב קחרמה םאה .5

 ?ינממ זז וא יתארקל ןעשנ ילומ םדאה םאה .6

 

 "רוצע" ינמיס לש הרקמב ןולאש
 :רוצע ינמיס טלוק התאו הרקמב

 ?יתוא ןיינעמ הז יכ רופיסה תא רפסל ךישמהלו םלעתהל םאה .1

 ?אשונ תונשל םאה .2

 .םמצע לע הלאש םתוא לואשל םאה .3

 ?יל םיבישקמ וא םיעמוש םה םא םתוא לואשל םאה .4

 ?יירבד לע רוזחלו ברקתהל םאה .5

 

 "רוצע" ינמיסל לוגרת קחשמ
 .תונוש תוישגר תועבה םע תונומת קלחל

 .יתודידי אל וא יתודידי הנומתב םדאה םא דליה תא לואשל

 קורי רוא הארמ – יתודידי הבושתה םא

 םודא רוא הארמ – יתודידי אל הבושתה םא

 

 

 

 הצובקל תופרטצה

 .הצובקל ףרטצהל דציכ דומלל ןתינ "רוצע" ינמיס לש יוהיזה תלוכי תרזעב

 .הילא ףרטצהל ןתינ )"רוצע" ינמיס אלל( תיתודידי הצובק םיהזמש םירקמב

  : הצובקל תופרטצהב בושח ללכ

 !עירפת לאו ףרטצה

 :תופרטצה תונמוימ ילעב םידלי
 תוניינעתה ךות םיכחמ •

 הנימזמ העבה םע םיפוצ •

 תויתודידי תורעה םיריעמו םיפוצכ םיפרטצמ •

 םיאימחמ •

 ףרטצהל םתוא ונימזיש םיכחמ •

 ללכ
 "רוצע" ינמיסמ םימלעתמ םא

 ךתרבחמ םיענמנ םירחא
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 :תופרטצה תונמוימ אלל םידלי

 םיפחדנ •

 )ןוכנ הז ןיא םא םג( קחשמ ירושיכ לע םיציוושמ •

 םיקחשמש םידליה לע "םידרוי" וא םיקיצמ •

  םירבדמ םניאו דצב םידמוע •

 

 )תוחפל םידימלת 3(  הצובקל תופרטצה לוגרת

 קחשמב םיקחשמ םיפתתשמ ינש •

 ."תועורג"ה תוקינכטה תחא יפל םעפ לכב – ףרטצהל הסנמ ישילשה דימלתה •

 .שיגרה ףתתשמ לכ דציכ ןויד ךות הרצונש היצאוטיסה חותינ •

 ."הנוכנ" תופרטצה לגרתל ,םיחלצומ אל תונויסינ רפסמ לש לוגרת רחאל •

 

 "הנוכנ" תופרטצה טורפ

 )לק קחרמ( הצובקל ברקתה •

 )יהשלכ הלאש וא  -ייה – הכרב( הצובקה ירבח לא הנפ •

 תוחפל תחא הקד ךשמב הצובקב הפצו הכח •

 קחשמה יבגל תיבויח הרעה רעה •

 .ףרטצהל שקבל אל – יתודידי ןפואב םיביגמ םניא םא .ךיילא םיביגמ דציכ הפצ •

 .הצובקל תופרטצהל קורי רוא ההזתש דע הכח •

 

 תופרטצהל "קורי רוא" ןיאו הרקמב

 תרחא הצובק/ רבח שפח :הניקת תולהנתה •

 ,חוכב ףרטצהל ,ישפיטה קחשמה תא קחשל הצור ךניאש םידליל דיגהל :הניקת אל תולהנתה •

 .שעמ רסוחב דצב דומעל ךישמהל

 עיצהל בושח .תיתרבח הייחד תמועל בוריס לש תועמשמה לע םידליה םע חחושל בושח •

 )םירחא םירבחל תופרטצה ןוגכ( תופולח
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