
'ב הנשתוגיהנמ סרוק
ןושאר שגפמ



תורכה בבס

תושעל יתרחבש יוניש לע טפשמו דיקפת םש

)תימינפה וא תינוציחה תואיצמב(



רשיבא סומע
 הכרדה חותיפ יארחאו דסיימ להנמ
 דבע .לוגס רפס תיב תינכתב
 תינכות תרגסמב ךנחמו הרומכ
 םיאמדקא תרשכהל "םתוח"
 ,להנמ םויכ.הארוהל םינייטצמ
 תוחנמו םיחנמ רישכמו חתפמ
 .ךוניחה תכרעמבסנלופדניימב
 ךרדב םילגרתמו תולגרתמ הוולמ
 רבכ ומצעב הב ךלוהו סנלופדניימה

.םינש15

ךורא תניע
רפס יתבו םייתרבחםינוגרא הוולמ םויכ
 תוגיהנמה תסיפתב יוניש יכילהתב
.תיקפואה
תוינכות חותיפ םוחתתשאר-רבעב
 .לארשי טניו׳גברפס יתבל תומזיו הקוסעת
 תומזיב קסועה ”שרפמ“ תמקהל הפתוש
.ולש םיתימעה תינכות תא הלהינו תיכוניח
 ,םינש15-כ הגויו היצטידמ תלגרתמ
 בוציעב ןושאר ראות תלעב.תיאקימרק
.םיקסע להנמב ינשו רצומ



םינשה תשולש תנומת

הנושאר הנש

 םע תורכיה
,סנלופדניימה
 ימינפה רדחה לע שגד
,ישיאניבהו

 תוחתפתהה לע
 ,םכלש תישיאה
םיגיהנמכ ,םישנאכ
ךוניח ישנאכ

יונישהןונכית

הינש הנש

 תישיא תוחתפתה ךשמה
 יגיהנמכ םכלש חופיטו

 יונישה

םיבושק םירומ לש חופיט
-התיכב יונישה לע שגד

 םיבושק םירועיש
הבושק היגוגדפו

יונישה עוציב

תישילש הנש

תישיא תוחתפתה ךשמה
 םירומ לש חופיטו

 םיבושק םירועיש,םיבושק
הבושק היגוגדפו

 תורגש תסנכה לע שגד
 תוכמותה תוירפס תיב
 תא תורשפאמו הלא לכב
יונישה תוראשיה

יונישה דוסימ



׳ב הנש תורטמ

ס"היבבו התיכבםתננכיתש יונישה לש העמטהב םכב הכימתו יוויל•

 םירומכ םירומה לש םתוחתפתהב הכימתו תותיכל הבושק היגוגדפ תסנכה•

םיבושק

תובישק לש םילכב תוסנתהובושק תווצ ,בושק הרומ ךמותש ס"יב תריצי•

תינוגרא

ינוגראה יונישה םושייו ןונכתב עייסל תולוכישתוקיטקרפו תוירואית דומיל•



יונישה תרטמ

 רתוי בושקל– תכרעמב םיפתושכו המלש תכרעמכ ,רפסה תיב תא ךופהל•

רתוי יתפמאו

תומרהו םידברה לכב תויתרבח-וכיספ- תוישיאו תויתכרעמ- תולוכי חתפל•

תוביציו תושימג ןיב לקשמ יוויש•

תורומש תויוכזה לכ / 6



שגפמה תורטמ

ונישעש תינכותל ,הצובקל,ונמצעל שדחמ רוביח•

הנשה תורקל דמוע המ יבגל תוריהב תריצי•

וב םיכורכה םיבאכהו וילא היצביטומה ,יונישה אשונב קוסיע תלחתה•

?השענ המ
ול הוולנש ישוקהו יונישה אשונ לע- ונתא13:00-15:00

 יכילהתבונב ךומתל םילוכי םה ךיאו העדותה תוחוכ תשמח לע,יול ימיש םע5:00-16:00

יוניש



ןושאר ליגרת

 היה המ ,יונישה תא תושעל ילש היצביטומה התייה המ :תישיא הביתכ
- לעופב הרק המו?יתששח הממ ?חיוורהל יתיצר המ ?ילש קומעה ןוצרה
)תוקד5(  ?יונישב באוכ יכה היה המ

 חנש המ רפסמ דחא לכ .ה/ריכמ תוחפ ינאש םישנא ינש םע, תוישילשב הדובע
.ידכ ךות היווחה התייה ךיא רכזיהל ,היהש באכה לע והשמ רפסל בושח ןכ .ה/ול

 םיסנמ ,תונרקסב ,תובוט םייניעב הבשקה ,הבשקה םילגרתמ םירחאה ינש
)םדאל תוקד7( םיבישקמ קר,ליחתמ תעדות ,רחאה לש היווחל סנכיהל

 המ ,חנעפל ןויסינ ,וניווחש םיבאכב ףתושמ היה המ לע תוקד שמח :ףוסב
?יונישב ונל  םיבאוכש םירבדה



 יוניש תושעל השק המל
)םימעפל(

 ןכלו םייובינ תנוכמ אוה ישונאה חומה•

 תואדו-יא בהוא אל

 תוזחאיהה/תורשקיהה לדוגכ•

)attachment( יונישב באכה לדוג ךכ

 תרירב אוה יונישש תעדוי העדותה•

 םא ,םיענשכ םג ןכלו םויקה לש לדחמה

באכ שי ,תוזחאיה שי



היתפמא לש םיעגר המכ ,ינש ליגרת

 בושחל םינמזומ.ונלומ היהתש חותפל רשפא ,הדובעה תינכותב םירכזנ
 יהשימ אל( "הליגר" הרומ ,וב עגיי יונישהש רפסה תיבמ הרומ לע
)תינכותהמ תבהלתמ וא הריכמש

 הלש םויה ךיא :רכזינו םייניע םוצענ, םיעגר המכל הלש םיילענל סנכינ
 איה המ ?הלש הדובעה לע תבשוח איה המ ?התוא קיסעמ המ ?הארנ
 ?הצור

 איה המ ?ותוא שוגפת איה ךיא?יונישה תא שוגפת איה הפיא :זאו
?שיגרת



...הבשקהה לע הדות


