
 

 ...הכרדהה תועש ,םוקיטקרפה תועש ,תושגהה תובוחה ,םידומילה ומייתסה

 ןיינמה ןמ לפטמל 'זאטסב טנדוטסמ ךופהל תמאה עגר עיגה

    ?ח"וק םיבתוכ ךיא ?םישפחמ הפיא ?םיליחתמ ךיא זא

 

 !הדובע שפחמ ינא וב םוחתל םייטנוולר ח"וק תנכהב םיליחתמ

 

v ןיעל המיענ הרוצב םיבצועמ םירורבו םידקוממ ,דחא ףד לע םיסורפ ויהיש ץלמומ.  
 יעוצקמו ןימא ןפואב םישיגדמ רשא ח"וק רפסמ ויהיש יאדכ קוסיע ימוחת רפסמ םנשיו הדימב
 .תשקובמה הרשמל יטנוולרה םוחתה תא
 

v תיטסיפרת המרד – ןייטשרבלא הווח 'גדל עוצקמהו םשב םיליחתמ -ןכות 
 'וכו ןופלט ,ליימ תבותכ ,תבותכ ,הדיל ךיראת - םיישיא םיטרפ        
 תויטנוולר תורשכהו םיסרוק םיראת לע טרפל -תיעוצקמ הרשכהו םידומיל        
 .ןשיה לא שדחהמ םינשה ללוכ שקובמה דיקפתל        
     לע רבודמ םעפ אל םכרד תליחתב םילפטמל ,הרוחאו םויהמ טרפל – יתקוסעת ןויסינ        
    תורשמ לע ביחרהלו םדוקה יתקוסעתה ןויסינה לע הרצקב טרפל ןתינ ינש עוצקמ        
 .תעצומה הרשמל תויטנוולרש        
  םהב ךוניחה םוחתב תורשמ לע רתוי טרפא רפס תיבב ישגר ת/לפטמ תרשמל 'גדל        
 .תוריכמה םוחתב ילש ןויסינה לע תוחפו יתקסע        
    הייסולכוא הזיא םע 'זאטס /םוקיטקרפה תא יתישע הפיא טרפל -תישעמ הרשכה        
  ףיסוהל רשפא ןאכ .ילש יעוצקמה עדיל םרת םוקמה דציכ םוקמל יתמרת דציכ ,יתדבע        
 .)ןבומכ ץילממה תמכסהב(  ןופלט סמו םוקיטקרפהמ ךירדמ / ץילממ לש םש        
 ימואל /יאבצ תורש        
 תופש        
  השירד יפ לע ונתניי תוצלמה ...ו       
 )הצלמה יבתכמ /םינופלטו םיצילממ תומש םע םינכומ תויהל יאדכ(       
 

v ליימה ףוגב ףסוותהל לוכיש )דומע יצח דע( יניינעו רצק  הוולנ בתכמ ףיסוהל דאמ ץלמומ, 
 םוקמב בלתשהל הצור ינא המל דיקפתב ת/ניינעתמ ינא המל ינא ימ , תישיא המינב םילימ המכ
 עיגהל חמשא" – ומכ טפשמב םייסל ...דכו ילש יסחיה ןורתיה םירושיכ ,הדובעה
 .רשק יטרפו "ריכהל תנמ לע ןויארל/השיגפל
  
 J ח"וקה לש ךמסמה תא ףרצל חוכשל אל בושח יכהו

 

v לופיטה םוחתב תורשמל  םיידועיי םירתא םנשי הדובע שופיחל םירתאל ףסונב 

 ףיסוהל רשפא( ,םיישגר םילפטמל קובסייפ תוצובק ,תירבע היגולוכיספ ,טנלופיטב ,ליתש ,ןוגכ           
 )םיריכמ םתא םא דוע

v םיצרמ ,םיכירדמ ,םוחתב םיקסועש םירבח ,םיבורקה םילגעמב קודבל יאדכ  -ןזואל הפמ, 
 .םוחתב תורשמ לע ועמש םא לואשלו 'זאטס יתישע ןהב תומוקמב ,םירומ
 

v בתכמ םע ח"וק חולשלו םיישגר םילפטמ םיקסעומ םהב תומוקמל םוזי ןפואב תונפל ןתינ 
 ?המישרל קניל .םידקמ



 

 .םידקוממו םירדוסמ ,םינכומ ,םיגוציי ,םיחונינ הדובע ןויארל עיגהל יאדכ

 .םיבוט םידבוע אוצמל הצור קיסעמה הבוט הדובע אוצמל הצור ינאש ומכש  רוכזל בושח – םיחונינ

 ); ונל חונש םיפי יכה ונחנאו בושח הז ינושאר םשור  - םיגוציי

 .הרשמה תושירד תא ןיבהל ,המוד םוקמב ודבעש םירכמ םע רבדל םוקמה לע אורקל ץלמומ - םינכומ

  .ח"וק תא בטיה ריכהלו םיבושח םיכיראת רוכזל ,תושרדנ תודועתו םיכמסמ ח"וק םע - םירדוסמ

 ?ילש ףסומה ךרעה והמ םוקמל םורתל לוכי ינא דציכ ,ימצע םע בושחל יאדכ - םידקוממ

 ?יעוצקמו ישיא ןפואב יל םורתל לוכי אוה דציכ הזה םוקמב בלתשהל יל בושח המל

 ,תיניינע הרוצב תונעלו ןיע רשק לע רומשל ,םיבושק תויהל ,ליבוהל ןייאורמל תתל יאדכ ןויארה ךלהמב
  .היעב ונל ןיא הז םע םיישגר םילפטמכ

 החוטב אל" -ומכ( ןושארה בלשב תויעבה לכ תא ףושחל ךרוצ ןיא ךא םייטנוולר םיצוליא ףיצהל יאדכ
 )"רתוי תמלשמ ינא רטיסיבייבל ,םועז שממ רכשה" ,"ברעב ןושארב רטיסיבייבב יל היהיש

 הארמ ףא הזו ןיינעתהלו לואשל רתומ תולאשה בלשב ,המאתה םיקדוב םידדצה ינש ינוויכ וד וניה ןויאר
  .תוניצר לע

 ןייארמה םיתיעל ,הדובע יאנת לע החישל וא ינשה ןויארל תאז תוחדל ןתינ הלוע אל רכשה אשונו הדימב
 תומוקמב לופיטה םוחתב רכשה יכ םא רכש תויפצ לע לאשי קר אוהו רכשה תא עבוקש הז אל אוה
 .קושב לבוקמ רכשו קתו יפ לע עבקנו ןתמו אשמל ןתינ אל בורל םיירוביצ

 )תישעמה הרשכהה דבלמ( לופיטה םוחתב בר ןויסינ יל ןיא םא םג רוכזל יאדכ םכרד תליחתב םילפטמל
 םיבושחה םירבדה דחא הזו ייח ןויסינמו תונוש תודובעמ םישנא םע םירשק תריציב רישע ןויסינ לעב ינא
 .בוט לפטמ תויהל ידכ ךירצ לפטמש

 

 

 
 

 .הריירק חותיפ יכילהת הוולמ ,שונא יבאשמ תלהנמו תיטסיפרת המרד ךורב תאיל - תבתוכה


