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 הנופ ךכ םשל .לועפת להנמ דיגאתל תונמל תאזב שקבמ ,מ"עב בויבו םימ דיגאת – טהר ימ דיגאת
  .הז דיקפתל תודמעומ תגצהל רוביצל השקבב דיגאתה
 :דיקפת רואית .1

 לש הקיטסיגולהו לועפתה ,הקזחאה ךרעמ לש יתוחיטבהו יעוצקמה ודוקפת תחטבה .1.1
  .דיגאתה

  .בויבהו םימה ינקתמ תחטבא .1.2
 :םיירקיע תוירחא ימוחת .2

 .דיגאתה לש לועפתהו הקזחאה יכרעמ ללכ לש ףטוש לוהינ .2.1
 .םהיחווידו םתוליעפ רחא תפטוש הרקב עוציבו םיחקפמ ךרעמו ילועפת זכרמ לוהינ .2.2
 תויתשתו ינקתמ לכ תחטבאל ףטוש ןוחטיבל הדובע תינכותו תיטסיגול תיתשת תנכה .2.3

 .דיגאתה תוירחאב םיאצמנה בויבהו םימה
 תוינכותב הקזחאהו לועפתה ךרעמ לש םינלבקו םיקפס ,םיתווצ תדימע רחא בקעמ .2.4

  .הלועפה
  .וילא םיפופכה לכ תדובע תא תיתטיש הרקבו היחנה ,םואית .2.5
 תודיחיה תושרל םידמועה םיעצמאהו םיבאשמה לש ילכלכו ליעי ,יתוכיא לוהינו ןונכת .2.6

  .ול תופופכה
 ,ןהיעוציב לע ,ול תופופכה תודיחיה תוחוקלמ בושמ וא/ו תונולת תלבקל םינונגנמ לוהינ .2.7

  .חותינה יאצממ תורזגנה תוענומהו תונקתמה תולועפה עוציבלו ןחותינל
  :םישרדנ םירושיכ .3

 .תיחרזא הסדנהב ראות ילעבל ןורתי - םינושה הסדנהה ימוחתב ת/סדנהמ וא ת/יאסדנה .3.1
 דחאב םילודג םיפקיהב תודובע עוציב וא/ו לוהינב םינש 3 לש חכומ ילוהינו יעוצקמ ןויסינ .3.2

  .ותוירחא ימוחתמ
  .םידבוע תווצ לש הלעפהו לוהינ תלוכי .3.3
  .פ"עבו בתכב ההובג המרב תימצע העבה תלוכי .3.4
  .ההובג תישיא תונמיהמו תונימא .3.5
  .תובורמ הדובע תעשלו תצמואמ הדובעל תונוכנ .3.6
  !ןורתי - בויבו םימ תוכרעמב ןויסינ .3.7
 .םורדה רוזא יבשותל תופידע .3.8
 הבוח - 'ב הגרד הגיהנ ןוישר .3.9

 
 דיגאתב ישארה סדנהמל תופיפכ .4
  :הקסעה יאנת .5

o םימה ידיגאת לע הנוממה ידי לע תרשואמה תרגסמל םאתהב ועבקי הקסעהה יאנת 
 רכשה יאנת יכ רהבומ .ישיא הזוחב ונגועיו רצואה דרשמב רכשה לע הנוממהו בויבהו
 רכש יאנת עובקל תוכזה הרומש דיגאתל יכו םייברמ םיאנת םניה הנוממה ירזוח י"פע
  .ידעלבה התעד לוקיש י"פע רתוי םיתחפומ

o הל ואריש םידמעומ תונויארל ןמזל תוכזה תא המצעל תרמוש דיגאתה לש א"כ תדעו 
 יקדבמל םידמעומהמ קלח תונפהל וא/ו הל ושגויש םיכמסמה יפ לע ,רתויב םימיאתמה
  .המשה

o םידמעומהמ דחא ףא םע רשקתהל אלש יאשר דיגאתה יכ הזב רהבומ.  
 

  .דחאכ םישנלו םירבגל תינפומ וז העדומ
 הריסמב וא rahat.co.il-myada@m :ליימ תבותכל 09/09/2020 יעיבר םויל דע חולשל שי ח"וק
 .דיגאתה לש תוליגרה הדובעה תועשב תישיא
 


