
 
 

 תיטרפ הקינילק – תיאמצע הדובע
 םירדגמה לכל הנופ ךא ,הבקנ ןושלב בותכ טסקטה

 

 .תושפנ ינידב רבודמש דימת רוכזל שי הז דצל .רבד לכל יאמצע קסע לש החיתפ איה לופיטל הקינילק תחיתפ
 םינש שולש ירחא קר יטרפ ןפואב דובעל םיאשר תויונמוא תועצמאב םילפטמ ,עוצקמה לש הקיתאה תניחבמ

 קיפסמ לישבהל תנמ לע ,תירוביצ הדובעב ןויסינ תונש שמח רובצל איה ונתצלמה ,תאז םע .םהידומיל םותמ

 .תיאמצעהו תירוביצה ,התדובע תונש לכ ךרואל תיעוצקמ הכרדה לבקל תלפטמה לע .תיעוצקמ הניחבמ

 ,הוולמו תכמות תירוביצ תרגסמב ןויסינ רובצל דואמ בושח ןכל .הבר תישיא תוירחא תשרוד תיאמצע הדובע

  .איהש הניחב לכמ

 

 םייתאה םיללכה יפ לע ,םתחוור לעו הילפוטמ לש םמולש לע תיארחא תויהל תיאמצעה תלפטמה לע ,ףסונב

  :ןלהלש

 תאו הראות תא םסרפל ;הנויסינלו התרשכהל םאתהבו התויחמומ םוחתב קר ץעיילו לפטל ,ןחבאל )1

 הכמסה לש העטמ רואית  לכ ןקתלו ,דבלב התכמסה יפ לעו תיעוצקמה התרשכה יפ לע ,יעוצקמה הדמעמ

 .יעוצקמה הנויסינ תאו התרשכה תא ,התלוכי תא הגיצמ איהשכ הוונעב גוהנל ;וז

 ,יאופר ץועייב רזעיהל ;תלפוטמב םירושקה םיפסונ עוצקמ ילעב םע יעוצקמ רשק םויק לע דיפקהל )2

 וא יאופר חוקיפו ןוחבא ,הכרעה םישרדנ םהבש םירקמב ,המודכו יגולוכיספ וא יגולוריונ ,ירטאיכיספ

 .רחא יעוצקמ חוקיפ

 םוחתל לופיטה יעצמא תאו )םירזיבאו םירמוח ,םילכ :ןוגכ( םיבאשמה תא ,הדובעה ללח תא םיאתהל )3

 .העיצמ איהש תויחמומה

 ,תידדהה תוירחאה ,לופיטה יאנת תא לולכי ילופיטה הזוחה .לופיטה תליחת ינפל ילופיט הזוח רידגהל )4

 .ב"ויכו חווידה תבוח לעו ןויסיחה לע עדימ ,םישגפמב םינמז-חול ,םולשתה

 
 ,ליבקמב .תויומלתשהו םייעוצקמ םירמוח תאירק תועצמאב תדמתמ תיעוצקמ תוחתפתהל הבר תובישח שי

 :םיאבה םימעטה ןמ תאז .תיאמצע תרגסמב הדובע תעב הכרדה לבקל ינויח

 יכילהת תא םיאתהל תלפטמה תלוכי תבחרה ;תלפוטמה יפלכ תוירחאו לופיטה יכילהת לע הרקב .א

 .תונוש תויוברתלו םינוש םיאליגל ,תונווגמ תויסולכואל ,תלפוטמה יכרוצל לופיטה

  .ישפנה לופיטה תועוצקמב לבוקמכ ,הרבעה יכילהתבו ילופיטה רשקב תוננובתה   .ב

  .תויעוצקמו תויתא תויגוסב יוויל    .ג

  .תוילופיטה תורטמה תגשה תוליעיל תוברעתהה יכרד לש הנבהה תבחרה   .ד

  .תימצע הרימשו הרשעה ,תלפטמה לש הקיחש תעינמ   .ה

 .תיעוצקמ תוחתפתהב הכימת    .ו



 
 
 הקינילקה לוהינ

 

 תובגל ,םיבייח םה המכ לעו ומליש תושיגפ וליא לע ,םילפוטמה ועיגה יתמ :םיאבה םיביכרמל בל םישל בושח

 גואדל שי ,ןכ ומכ .תורוכזתו קוית לע דיפקהל ,תושיגפ ימוכיס להנל ,םילוטיב ןמסל ,תולבק איצוהלו

  .םיינויסנפו םייעוצקמ םיחוטיבל

 
 חותיפו תיאמצע הדובע לש תופסונ תויגוסב םילפטמ לש תומישרו תונויער ,תוצע ןאכל הלענ ,ךשמהב

 וחלשתש חמשנ .םייעוצקמו םייתא םיטביה דועו ,ליעי ילכלכ לוהינ ,םוסרפו קוויש יכרד :ןוגכ ,הקינילקה
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