
הקיטמתמב והיסנ םייח סרפ  
 

 ןונקת 
 יללכ 
 
 תורחת תרגסמב קנעוי סרפה ."הקיטמתמב והיסנ םייח סרפ" תא הנש ידמ קינעי הקיטמתמל ילארשיה דוגיאה
 תחפשמ לש הבידנה התמורתב דסונ סרפה .הקיטמתמה יעדמב תונייטצמה טרוטקודה תודובע לש תיצרא
 .ביבא לת תטיסרבינוא לש ריעצה ימדקאה לגסה יריכבמ ,ל"ז והיסנ םייח ר"ד ,םנב לש ומש תחצנהל והיסנ
 
 תודמעומה תשגה יכילה
 

 רבדב ץראב הקיטמתמל תוקלחמהו רפסה יתב לכל העדוה ץיפי הקיטמתמל ילארשיה דוגיאה .א
 יכילה תא זכרי ,)יתנשה סינכה דעומ ינפל הנש יצחכ( רבמצד שדוחב רבכ ,סרפל תורחתה םויק
  .סרפה תקנעה סקט ןוגראל יארחא היהיו טופישה
 ההובגה הלכשהה תודסוממ דחאב ורשואש הקיטמתמב טרוטקוד תודובע שיגהל ןתינ :םידמעומה .ב

 .תודובעה תשגהל עבקייש ךיראתל ומדקש םינשה שולש ךלהמב ץראב
 ההובג הלכשהל תודסומב הקיטמתמל תוקלחמה ישאר י"ע שגות סרפל תודמעומה :םישיגמה .ג

 .לארשיב
 לולכי השגהל רמוח .ד

 סרפל תצלמומה הדובעה .1
 ;)הדובעה תוליבק לע( דסומה רושיא ; .2
  ;ת/דמעומה לש םייח תורוק  .3
 חוד לכש יוצר( טרוטקודה תדובע יטפושו החנמה תוחוד :טרוטקודה תדובע לע תוצלמה  .4

 ;טרוטקודה תדובעל קרו ךא וסחייתיש הצלמה יבתכמ וא/ו )ורבחמ םש תא לולכי הזכש
 .טרוטקודה תדובע לע םיפסונ תוחוד שקבל תיאשר הדעווה  .5

 
 טופישה יכילה 
 
 י"ע ךכ ךרוצל הנומתש תדחוימ טופיש תדעו לש היתוצלמה ךמס לע קנעוי "הקיטמתמב והיסנ םייח סרפ" 
 ינש תוחפל םיגציימה ,םיאקיטמתמ השימח דע השולשמ בכרות הדעווה .הקיטמתמל ילארשיה דוגיאה אישנ
 ימוחתל םאתהבו סרפל תודמעומה תודובעה יאשונל םאתהב ורחבייש ,ץראב םינוש םיימדקא תודסומ
 דוגיאה אישנ לכוי םיגירח םירקמב .םידמעומה ברקמ ת/דחא הכוז רתויה לכל רחבת הדעווה .םתוחמתה
 רבעוי סרפה םוכס – הנותנ הנשב סרפל םייואר םידמעומ ןיא הדעווה תעדל םא .וז הלבקממ הגירח רשאל
 .תויפוס הנייהת טופישה תדעו תוטלחה .ןכמ רחאלש הנשל
 
 סרפה תקנעה סקט 
 
 ילארשיה דוגיאה לש יתנשה סוניכה תרגסמב הנש ידמ ךרעיי "הקיטמתמל והיסנ םייח סרפ" תקנעה סקט 
 .הקיטמתמל
 
 תונוש 
 
 תורבטצה ,והיסנ תחפשמ י"ע המרתנש ןרקה תורפל םאתהב הנשל הנשמ הנתשמ סרפה םוכס :סרפה הבוג 
 .םירחאו והיסנ תחפשמ לש תומילשמ תומורתו )סרפה קלוח אל ןהב( תומדוק םינשמ ןרקה תורפ
 


