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5/12 :ןוכדעהריהמ תובחרתה תמגמ– תימוקמ תוטשפתה

 םויב םישדח םילוח רפסמ לש םוח תפמ
היסולכואל למרונמ ,יעובש עצוממב
.)5/12 דעו רבוטקואמ לחה(
 .ההובג האולחת ירוזא– םודאב
.תיתועמשמ הגילז– בוהצב

היפרגואגו רזגמ יפל– תוטשפתהה דוקימ
.תימוקמ תוליעפ ״ע טלתשהל ןתינ

 תטשופמ ההובג האולחת ןיא
.רבמטפס תליחתב ומכ ץראה לכב
 םוקממ ורקיעב– ןיידע תוטשפתהה ןפוא
.םוקמל

 היפרגואג/רזגמ ןיב הובג םאתמ הארנ
.הבחר הגילז תמגמ הלחה ךא .האולחתו

)NAVINA.AI( סיאול .י ר״ד ״ע ןכוה ףרגה
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8/12 :ןוכדעאלמ רגס30.10 ,הליל רצוע17.10 :תפרצ

17.10-30.10
הליל רגס

 םניאש )םיירשפא הקבדהיעורא( םישגפמ רפסמ םוצמצו , תויולהקתה םוצמצל הלילב תוליעפ תולבגה ובלושהפורא תונידמ תיברמב
 אלמ רגסל רובעל וצלאנ ךא )םוי12 רחאל( הליל רצוע לש תיתועמשמ העפשה התפצנ– תפרצב.ךוניחל וא קשמה תוליעפל תורישי םירושק

.הריצעה תצאהבידיימה ךרוצהו ההובגה האולחתה רואל
1 מ ךומנ הקבדה םדקמ רמשנ הכלהמב תויולהקתה תלבגהו הליל רגס ךרד העצוב ללוכה רגסהמ האיציה– ןרובלמב
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יחכונ בצמ

 רצק ןמז שי– האולחתה ידדמ רואל .תדקוממ ןיידע הז בלשב האולחתה רקיע ,האולחתב הריהמ תובחרתה תורמל
)טסוגוא לשהינשה תיצחמל המוד( ללוכ ןוסירב ךרוצ ענמתש הליעי הלועפ עוציבל  )תועובש השולשכ(

.ץראה ללכל האולחתה ידקוממ האולחת תוטשפתה תעינמ .1 :ןכל תוירקיעה תורטמה
.הקבדהה ידקומב הליעי תוטלתשה .2

.ךוניחהו קשמה תוליעפ רומישל יחרכהה לע ףסונ בוברע תעינמל םינוש םירוזא ןיב בוברע םוצמצ
.םילשוריב תונוכש המגודל– ההובג האולחת ירוזא דודיב י״ע םיכומסהיסולכוא יזוכיר ןיב הקבדה תעינמ
 .האולחת לע תוטלתשה תבוטל תוירוזא רקס תוקידבו םיירוזא םירגס ללוכ- תירוזא האולחת םוצמצ
 .רחסמ ירתאב רוקחת תלוכיב יתועמשמ רופיש + תיבהמ הדובעדודע
 .םירוזא יפל םינוינק תוליעפ תלבגה לוקשל ,םינוש םירוזאמהיסולכוא םע םירוגס םיללחב תוליעפ םוצמצ

 שגפמ לש רשקהב דוחייבו ,םינוש םירוזאמ םישנאל רוגס ללחב םייתחפשמ םישגפמ תעינמ לע שגד םישל שי דחוימב
 הרמחהל איבהל היופצ תרגובמהיסולכוא תוחכונב רוגס ללחב םינוש םירוזאמ םישנא לש ןמז ךרואל תוהש .ירוד ןיב
.)תוכסמב שומיש עצובי םא םג( השקה האולחתבו האולחתב הריהמ
 עונמל הלוכי ,יביסנטניא הרבסה עסמב הוולתש ,הדובעה תועשל ץוחמ םירוזא ןיב העונת לש תונקתב העינמ
.הז תורדרדה שיחרת
.עונמל ודעונ ולא תולבגהש ןוכיסהו הרטמה תא וריהביש םיאתמ הרבסה עסמב יוויל אלל ולשכיי ולא םיעצמא
  .האולחתה ידדמב רופישל איבהל םייושע האולחת ידקומ דודיבו קמוע ירקסב וז תענומ תוליעפ יוויל

22/9 : ןוכדע
הריהמ תיצרא תוטשפתה תעינמ

8/12:ןוכדע

תורטמה

הבוגת ןפוא
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 .ינוניב+ השק האולחתל םיקבדנב הפצנה יונישה ןיב הובג םאתמ  .רוחאל םימי הרשע– עובשכ האולחת גציימ הקבדהה םדקמ
 .םייעובשכ לש הלפכה ינמז גציימ הקבדהה םדקמ

 םישדח םילוח5 מ ההובג ןורחאה עובשב תעצוממה האולחתה םיבושי40כב קר  :הרקיעב תימוקמ ןיידע הז בלשב האולחתה תצופת
   .)שיא ףלא500 כ ולא םיבושייבהיסולכואה ךס( .םיבשות10,000 ל

םירזגמה לכב האולחתב תישממ הילע
 )רצק עוצימ-קד רוחש ,רופאב תואדו יא םוחת ,רוחש( םירתואמ יפל  הקבדה םדקמ
)לוחכ(השק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ

8/12 :ןוכדע
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.םיבורקה םימיב הארבהבו התומתב תוביצי היופצ ,םינורחאה תועובשב תיסחי הכומנה האולחתה רואל
.השק םילוח תורבטצהב תיתועמשמ הילעל םורגל תויופצ– האולחתב  תיחכונה תישממההילעה םע דחי וז תוביצי

תידיימ לועפל שי- ךכיפל

השק םילוח תורבטצהב הדח הילע :המידק תיזחת
)ריהב רופא( ילנימונ םוחת תללוכ המידק תיזחתה . )םימי4 עוצימ( השק םילוח תומכ תיפצת
.םישק םילוח תורבטצה יביכרב תואדו יאה רואל בחר תואדו יאה םוחת

8/12 :ןוכדע

יחכונ הקבדה םדקמ רומיש– ילנימונ
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.תולעופ ךוניח תוכרעמ ןהיתשב :)קורי( ךיריצ לומ )לוחכ( הבנ׳ג רוזא- ץיווש ךותב
 .תויחרכה אל תויונח תחיתפ רוסיאו תיבהמ הדובעל דודיע הבנ׳ג רוזאב :ירקיעה לדבהה
0.9– ךיריצ רוזאב   ;0.5 כ– הבנ׳ג רוזאב   :הקבדהה םדקמ

5/12 :ןוכדערחסמ לומ ךוניח תעפשה


