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 SA ןוחטבה ףגא
 לארשי -(ראל תידוהיה תונכוטה

 / תימלועה תינויצה תורדתסהה
    

 ה"נשת בא
 1995 טסוגוא

 פ"מלב

 .תענומ תוגהנתהו םיבצמ - םילילפ

 :הלועפל תוצלמהו ומצע אצמל תילשה לולע םהב םיבצמו תויורשפא ץבקמ ןלהל

 :התיחתנ .1
 .הדשה לש ןיעידומב רזעהל ןתינ .תרדסומ תוינומ תנחתל תונפל שי ."םירפח"ל תונעהל ןיא (1 :תינומ .ב .הדשהמ ךתוא ףוסאיש תראמ וא/ו קיתו תילש םע השיגפ שארמ םאתל ץלמומ .א

 .םוכסה הבוג הליהתכלמ גהנה םע םכטל לדתשה (2
 A ASS םולשת ךרוצל) ימוקמ עבטמל ףסכ ףילחהל גאד הדשהמ ךתאצ םרטב (3

% 
 הביס לכמ) םוכסה הבוגל רשאב תוכיו תתפתמו היה ,העיסנה םותב

)4 

 .ךדגנכ םיינש :ופוסט ליגרת תויהל לוכי טלחהב הז .ךוסחל תנמ-לע ףטונ עטונ סנכיי תינומל יכ םיכסת לא (6 .תינומה גהנל ךתוימואל/ךתוהו תא גיצתש ךרוצו הביס לכ ןיא ( 5!ךשמתמ תוכיול עלקת לאו םלש - !!!רתו (איהש
 = ףסכ .2

 ! !הרמהה רושיא/תולבק כע רומש !ןולמבש ךרדהב יאשח...ב וליפא וא ןולמה יבולב ,בותרב םינפלח לצא ףילההל עת לא .תוגיצנה ןלהנמ לצא עבטמ רימהל ןתינ ןהב תויוגיצנ ןנטי .םישרומ םינפלה לצא וא םיקנבב קרו ךא עבטמ תפלתה .א
 .דוש...לש בצמל ןכומ סיכב רתוי טועפה םוכסה (ףוגה לע) בטיה ענצומ ירקיעה םוכסה :ףסכה תא קלה ךיתועונתב .ד .(םוקמב םיקיתו םיתילש םע ררב - !תוחתילשה ץראב דאמ יולת) ןולמב תרדוסמ תפסכב וא/ו תוגיצנב םירתוימו םילודג םימוכס דקפה רשפאה תדימכ תג .(יוצמ-דדוש תויהל לוכי רוחאמ "ןציצמה") !רימהל ךתנווכב ותוא םוכסה תא ךמצעל ןכה דעומ דועבמ .ךתושרבש תורטשה לכ תא ףושחת לא עבטמ תפלחה ךלהמב .ב
 ."ךיינ-שוכר"ו ףסכ שי רזל כ"רדבו רז ךתויהל םינמיס םיוהמ הלא לכ - תינתומ וליפאו טוקלי ,קית תאשלמ ענמיהל :ל"נה לכל אצוי לעופ .ה

q 

- 020 .3 

 .עקרק תמוקב אלש רדח שקב .8
sa(תספרמל תלדו תונולח) םיפסונה םיחתפה ןהו תישארה תלדב ןה לעננ רדחהש אדו . 

 .ךתנמוה ץ"ול תא תמאות ןכא ,תלדה לע השיקנהש אדוו ,תנמזהו היה .םירדח-תורש תנמזהמ ענמיה .ד , .םילוענ ןכא ל"נה םיחתפה לָכ דימתש אדוו .ג 1
 .תוינויגה תובושתהש אדוו ?םש ימ תתפית םרטב לאשו (תמייקו הדימב) תיניעב צה תלדה לע השיקנ לכב .ה .

 !תרשרשה םע - ןושאר בלשב דימת אלא החוורל תלדה תתפת לא 1הב שמתשה ,תרשרש שי ןהב תותלדב .ו
 .המ-רבד ךל תולשל ותעדבש ךתוא עדית רכומ/דהוא-םרוג ןכאש אדוול ילבמ IR צפה לכ וא הבע-הפטעמ/הליבת לבקל םיכסת לא =

7-77 asia rec
ai 
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 - םיכמסמ .4

 .(הרזה) הטיטה סיטרכ םע עונל הביס ןיא .א
aומוליצ קיפסמ ןוכרדב ךרוצ ןיא ,ומע קר עונל שי ירה ימוקמ דועת תלביקו הדימב .דכלב ןוכרדה םולצת םע עונל שי (תומוקמה תיברמב רשכ הזו) םוקמה יקותל ףופכ . 

 .ב"ויכו םיאולימ סקנפ ,ז.ת ץראהמ איצוהל ןיא .ד (!הלופכה תועמשמב) .דוביאל ךלת אלש ךכ םיינויח םינופלט תמישר קזתה .ג

 - םירוגמ .5
 .םוקמב ט"בקה םע םואיתב ,ליעל רומאכו רשאל ןתינ ,ףסונ ןוגימו המוח ףקומו הדימב ;יטרפ MI a .תוריד ןינבב תונוילע תומוקב תמקוממה הרידל סנכהל שי ןורקעכ .ב .ךתורש םוקמב ןותטבה ןיצק םע םואתב השעת הריד תריחב .א
 .םילילפלו % םיטועימ-ינבל רשאב םירוגמה תנוכש תודוא "רבד-יעדוי" םע קודבל שי .ד
 .תיניעו תרשרש ,הלופכ הליענ ,תיביסאמ תלד :תישארה תלדה לע שגדבו יוארכ םילעננ םיחתפה 954 sato Won .םירמוש י"ע תחקופמ לגר יכלוהלו בכרל הסינכה וב תוריד תיבל סנכיהל ףידע .ה

Aםיברה תושרב ריידה םש תא םושרל ןיא ,רשפאה תדימב . 

 - תועונת .6
 .- .ןייעל םיטלוב תירבעב םירפט וא םינותיע ריאשהל ןיא ןכ-ומכ (םירתסומ אל םג) ךרע יצפתו םיקית ריאשהל אלש אדוול שי ,בכר םיבוועשכ .ה .םוקמ תבריקב ןיתמהלו ותוא לוענל שי (בכרה דודשלו גהנה תא שרגל קר בוטה הרקמב :םילק םייתה דדושל) ןיתמהלו בכרב תבשל גהנל רוסא ."םירודיס"ל אצוי גוזה ןב DX DA !בכרב ראשיהל רוסיא לח - היינחב .ד .תורירגש/תוגיצנל תידיימ עידוהלו הרטשמ תעגה אדוול שי הנואת לש בצמב .ג .ימוקמ גהנ םע קר אלא תיאמצע גוהנל ץלמומ אל ןהב תונידמ ןנשי ,ל"נב .ב .תוהפל תוגוזב קר אלא דבל עונל ןיא םהב תומוקמ םנשי,(ט"בקה וא/ו ןותטבה ףגא ךירדת י"פע) תורישה רא יפואל םאתהב .א

 - תימוקמ היסולכוא םע םיעגמ .7
  

 ."והדבכו והדשח" םגתפה רתוי ןכתי % ט"למאו םימעה רבה ומכ תונידמב "והדשחו והדבכ" םגתפה תא רוכזל שי ללככ .א
aםינמדומ םיימוקמ םימרוג םע רבתתהלמ ענמהל שי . (אלש TNTב"ויכו םיפסונ םירכומ םימרוג ופתתשה וב יתרבח עוריא ךרד אלש ,רכומ ישילש םרוג ). ('וכו םייפתכה לע הטבח) ץרא לכב הביח תועונת דימת ןניא ונל תורכומה הביתה תועונת יכ רוכו .ד .ןיינעתת לאו. קתרתה ,הרק המ קודבת לא ,הרורב יתלב תולהקתהל תעלקנ .ג 

 .וב םג ץעוויהו גירת לכ לע ט"בקל תווד .גוהנל דציכ רבד-יעדוי םע ץעוויה גירחב תנתבהו היה a TEM רמוש ,תתרשמ/תרשמ ,גהנ) ךילא הבורקה תימוקמה היסולכואל םיגירחל בל םיש .ה .תנווכתהש ילבמ תישה-רבב עגופ התאו ןכתי .ךתואטבתה ןפואב םייתעבש הזה ,הירוב לע ךל תרכומ הניא םוקמה תפש DRA ןכ-ומכ .
oתיבה בא" תויהלו רדס-תושעל ועת לא הרקמ לכב .ךירוגמ תא קיתעהל שקבתתש ענמנה ןמ אל ,םינוממלו ט"בקל תווד םירקבמ ןיגב וא םמצעלשכל םייתיעב םינכש ררוגתמ התא וב ןייניבבו היה - םינכשה לצא םירקבמלו םינכשל בל תמוטת "! 
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 - תובכר .8
 עונל ןיא (מ"בח) ע"מח לע שגדבו MIN תונידמב !הליל תובכרל ךבל תמושת .א

 אדוול שי .ןורקל םירו סינכהל ןיא .תוחפל דחא גוו ןב םע אלא תבכרב דבל
 .(ב"ויכו תרשרט) .אליממ תמייסה הליענה לע תידותייו תפסונ הליענ

sdומכ םהומכ תלדה לע םישקונה םירו םימרוג יפלכ תוריהוה תונעהה 1995.  

 ןהמ "רבד-יעדוי"ב עוויהל שי .תויתחת תובכר ןהב םירעב העונתל בל תמושת .ג .רתוי םירומח ףאו הרידב ,ןולמב םיללכה
 - תבכרב ןורקב דדובתהל ןיא |כ-ומכ .רובעל יאדכ אל ןהב תויתיעבה תונחתה
 .תיתחת

 - םיימוקמ תונוטלש .9
 ט"בקה תעידיל אבוי ן והטב ימרוג לע שגדב ימוקמ ןוטלש ימרוג םע עגמ לכ .א

 .םוקמב
 עיגי  תורירגשהמ יטמולפיד םרוג יכ ללב ,איהש לכ הביסמ רצעמ לש הרקמב .ב

 .םוקמל
 דדוש וא/ו היצקובורפל (המואמ תישע אלש רורב םהב םיבצמב שגדב) בל םיש .ג |

 - םוליצ .0 | ("קדה-לבח"ל בל םיש) ימוקמ ן ותטב שיאל הזחתמה
 !ךבל תמושתל - רו ךתויה תא הטילבמ היולג המלצמ תאישנ .א

RIלגרמ...כ םשאו ת אמש םישיגרכ םוקמב םיבשחנה םינבמ םלצלמ רהוה ! 

 .המלצמ לע טכמה תונוטלש ינפב ,הטינכב ריהצהל הבוח תמייק תובר תונידמב .ג

 .תרהצה ןכאו ךירצש אדוו

> ÃO 

 שוכרה לע בושחת לא ,ךייח תא ליצהל ידכ לכה השע דושל תעלקנ ךלומ עורל .א

 ןןולכל לעמ ךתחפשמ ינב ייחו ךייח תא האר ףסכה וא/ו
 םיבנגל ןתו ךתחפשמ ינב םע הנישה רדחב רגתסה - ךתיבל םיסנכנ םיבנג תעמש 3

 !לכה ובזעו תיבהמ ואצ ,ןתינו הדימב .דגנתהל הטנת לא ,שוכרה תא תחקל

 דדושה .םכחתת לאו הילע רתוו ,ךתינוכמ תא דודשל םיצור יכ תנבה ,העונתב .ג

 םצמוצמה ו"ולב ךוטחל תנמ-לע תוריל/תוכהל לולע אוה ןמז תלבו ישפנ צתלב

 לא .םיקיר ךיסיכש הארה ,לכה ןת - ךשוכר/ךפסכ תא םישקבמו םייואמ התא .ד , .ותושרל דמועה

 1 !םכחתת

 - תוינק .2

. 
 . !דבלב ימוקמ עבטמב ןהי נ ימל תוינקה תא עצב .א

saצראב היינק/הריכמל םירוסאה תוקיתע וא/ן תונמוא יצפח שוכרלמ רהזה .ג .םימוה םיקווטב שגדבו םיסייכמ רהוה  

 !!תמייוסמה
saלדתשה ,הדושה תוליעפב תשח (לגרב וא בכרב) ריעב ךיתועונת ךלהמבו היה  

 .םביל תמושת הנפהו ןותטב ימרוג שי חטבל וב המוה רוויאל עיגהל
 תנמ-לע ןופלט שי הב תדבוכמ תונחל סטנכהל לדתשה ,תילגר העונתב ,ןיפוליחל

 nona“ ילעבמ הרוע שקבל וא/ו הרטשמל /ט"בקל/תו ג יצנל תוודל

am 
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Asקשנ  - 
 ךייח לע הנגהל קרו ךא ךתוא vovo ND IN ,ןוישירב תדקאב תדייוצ םאב .א

 םיבנג תירבהל דעוימ אל קשנה .םיפסונ םיהילש וא/ו ךתחפשמ ינב ייח לעו
 .וב שומישה ינפל בטיה לוקש "תויפיפ-ברחת" תווהל לולע עימדמ וגב שומישה .ב .ב"ויכו תינומ גהנ לע םייאל וא

 ךמסמב ורכווהש םיללכל ףילתת הווהמ ןניא רק וא DD קשנב שומישה ,רוכו .ג
LIM 

 םידמוע תורירגשה וא תונכוסה לש ןותטבה ןיצק וא/ו ראב ןוחטבה ףגא :םוכיסל *
 אשונ לכב הלאשו גירה לכ לע הנעמ ןתמו םכתורש תליתת םרטב ץועיי ןתמל םכתושרל
 .יתחטבא/ ינותטב

 .התוטבו תחלצומ תותילש ,תכרבב

ה ב
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