
תומורתה תלדגהל ומרגיש
תודוסה 5
כלש התומעל לטיגידב תומורתה תלדגהל ומרגיש

םכלש התומעל לטיגידב



ינוילמ סייגל תבייח השארב םידמוע םתאש התומעה וא ןוגראה ?תומורת דוע איבהלו ץלחיהל םיחילצמ אלו השק םידבוע םתא
?הרובש תקוש ינפב תדמוע ךא הנש לכ םילקש ינוילמ סייגל תבייח השארב םידמוע םתאש התומעה וא ןוגראה


 ?הרובש תקוש ינפב תדמוע ךא הנש לכ םילקש
רבע םלועהש רחאל תומורתה תא םילידגמ ךיא םיהות םתא

?טלחומ טעמכ ןפואב ןייל ןואב םורתל רבע םלועהש רחאל תומורתה תא םילידגמ ךיא םיהות םתא

 ?טלחומ טעמכ ןפואב ןייל ןואב םורתל
שי לטיגידל ,םינש תורשע רבכ םיבאשמ םיסייגמ םתא םא םג

.ולשמ םיקוח שי לטיגידל ,םינש תורשע רבכ םיבאשמ םיסייגמ םתא םא םג
: םכל רוזעל ידכ ןאכ ינא
 .ולשמ םיקוח

לטיגידב תומורתה תלדגהל ומרגיש תודוסה 5 יתאצוהש ךירדמה
(: םכל רוזעל ידכ ןאכ ינא
תלדגהל ךרדב הלועפ יכרדו עדי םכל ןתי םכלש התומעל לטיגידב תומורתה תלדגהל ומרגיש תודוסה 5 יתאצוהש ךירדמה

םכלש התומעל לטיגידב תומורתה תלדגהל ךרדב הלועפ יכרדו עדי םכל ןתי םכלש התומעל
.םכלש התומעל לטיגידב תומורתה

ירקי םינוגראו
תותומע ילהנמ
םירקי םינוגראו
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.םיינרות תודסומו םייתרבח םינוגרא ,תותומעל תדחוימ תוחמתה םע םירתא הנובו תבצעמ וביבר ילריש ימש ,דואמ םיענ


 .םיינרות תודסומו םייתרבח םינוגרא ,תותומעל תדחוימ
רחאל רקיעבו תומורת ירתא יתלהינו יתינבשכ םינשה ךלהמב

אלש םילכסותמ תותומע ילהנמ טעמ אלב יתשגפ ,הנורוקה רבשמ רחאל רקיעבו תומורת ירתא יתלהינו יתינבשכ םינשה ךלהמב

תומורתה ,לטיגידל רבע םלועהש בצמה םע דדומתהל ךיא םיעדוי אלש םילכסותמ תותומע ילהנמ טעמ אלב יתשגפ ,הנורוקה רבשמ

התנתשה םיפסכה סויג תטישו ןייל ןואל ורבע תומורתה ,לטיגידל רבע םלועהש בצמה םע דדומתהל ךיא םיעדוי


.התנתשה םיפסכה סויג תטישו ןייל ןואל ורבע
יתאצמו יתרקח ,םינוגראו תותומעל םירתא תיינבב תיחמומכ

ינאו לטיגידב תומורתה תלדגהל ךרדב םייתועמשמ םידעצ השימח יתאצמו יתרקח ,םינוגראו תותומעל םירתא תיינבב תיחמומכ

.םכל םג ורזעיש הווקת ךותמ םכתא ףתשל החמש ינאו לטיגידב תומורתה תלדגהל ךרדב םייתועמשמ םידעצ השימח

 .םכל םג ורזעיש הווקת ךותמ םכתא ףתשל החמש

 ינא ימ
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םיקסעו תורבח לש טנרטניא ירתאב דועב .םיקסע לש טנרטניא ירתאמ תילכתב םינוש תותומע לש טנרטניא ירתאש רוכזל שי

ונא תאז תמועל התומעב ,שלוגל דעוימש רצומ תשיכר תעצבתמ םיקסעו תורבח לש טנרטניא ירתאב דועב .םיקסע לש טנרטניא

בוט תיישע ןעמל ופסכמ םורתל שלוגה תא עינהל םיקוקז ונא תאז תמועל התומעב ,שלוגל דעוימש רצומ תשיכר תעצבתמ

,ךכשמו המורת איה תותומע ירתאב תירקיעה הרטמה .םירחאל בוט תיישע ןעמל ופסכמ םורתל שלוגה תא עינהל םיקוקז

הרוצב התומעה לש תוליעפה תא גיצהל ונילע המורתל עינהל ידכ ,ךכשמו המורת איה תותומע ירתאב תירקיעה הרטמה .םירחאל

.תיבה דומעל הסינכב ינושארה קזבהב רבכ המישרמו תכשומ הרוצב התומעה לש תוליעפה תא גיצהל ונילע המורתל עינהל ידכ


 .תיבה דומעל הסינכב ינושארה קזבהב רבכ המישרמו תכשומ
עינתש וזכ תקיודמו הנוכנ תויהל הכירצ רתאב שמתשמה תיווח

רשפאה לככ רצק ןמזב המורתל שלוגה תא עינתש וזכ תקיודמו הנוכנ תויהל הכירצ רתאב שמתשמה תיווח


.רשפאה לככ רצק ןמזב המורתל שלוגה תא
,םינומה סויג :אוהש גוס לכמ ןייפמקל םישגינש ינפלש רוכזל בושח

לכה ינפל הכירצ התומעה ,רחא םוקמ לכב וא קובסייפב ןייפמק ,םינומה סויג :אוהש גוס לכמ ןייפמקל םישגינש ינפלש רוכזל בושח

ןה םימרותל הלש תוליעפה תא גיציש םישרמו יתימדת רתא לכה ינפל הכירצ התומעה ,רחא םוקמ לכב וא קובסייפב ןייפמק

.ילטיגידה בחרמב ןהו יזיפה בחרמב ןה םימרותל הלש תוליעפה תא גיציש םישרמו יתימדת רתא


 .ילטיגידה בחרמב ןהו יזיפה בחרמב
אדוול  שי .רתאה ךרוא לכל רדהב תומורתה רותפכ תא ומיש

ותוא םישל ןתינ היהי לייבומב .טלוב קיפסמ עבצבו לדוגב אוהש אדוול  שי .רתאה ךרוא לכל רדהב תומורתה רותפכ תא ומיש

ןיעל טלוב היהיש ךכ ללגנ יקיטסכ ותוא םישל ןתינ היהי לייבומב .טלוב קיפסמ עבצבו לדוגב אוהש

.ןיעל טלוב היהיש ךכ ללגנ יקיטסכ

המורתל העינמ
שמתשמ תיווח .1
 המורתל העינמ
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רוביצה ןומא תגשה .2
,םלועמ הילע ועמש אל וליפא ילואו קמועל התוא םיריכמ אל םבור .םכלש התומעה תא םיריקומו םיריכמ םלוכ אלש ןמזה לכ ורכז

אוה ןייל ןוא םורתיו יארשאה סיטרכ תא איצוי שלוגהש ינפל דוע ,םלועמ הילע ועמש אל וליפא ילואו קמועל התוא םיריכמ אל םבור

בורו תוליעומו תובוט תורטמל ךלוה ולש ףסכהש אדוול הצרי אוה ןייל ןוא םורתיו יארשאה סיטרכ תא איצוי שלוגהש ינפל דוע

.תאז םישוע םהש ינפל םימרות םה ימל בטיה םיקדוב םישנאה בורו תוליעומו תובוט תורטמל ךלוה ולש ףסכהש אדוול הצרי


 .תאז םישוע םהש ינפל םימרות םה ימל בטיה םיקדוב םישנאה
הרוצב התומעה תוליעפ תודוא םירמוחו םינכת רוציל בושח ןכל

,תוצלמה ףרצלו רתאל תוליעפה תא תולעהל ,תטרופמו המישרמ הרוצב התומעה תוליעפ תודוא םירמוחו םינכת רוציל בושח ןכל

דכו תונותיע יעטק ,הדות יבתכמ ,םינוטרס ,תוצלמה ףרצלו רתאל תוליעפה תא תולעהל ,תטרופמו המישרמ


'דכו תונותיע יעטק ,הדות יבתכמ ,םינוטרס
לוגה תטלחה תא ועירכי ןימז עדימו תופיקש

.אל וא םכל םורתל םאה
שלוגה תטלחה תא ועירכי ןימז עדימו תופיקש

.תוהדזהו ןומא דודיעל םינכת תריציב ועיקשה
 .אל וא םכל םורתל םאה

 .תוהדזהו ןומא דודיעל םינכת תריציב ועיקשה
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ףד רשאכ ולש תומורתה סויג לאיצנטופ תא םסקמל לכוי אל קובסייפב וא םינומה סויגב חילצמ יכה ןייפמקה םגש דימת ורכז

.העורג שמתשמ תיווח לעב וא ךבוסמ ,ןשוימ רתאב תומורתה ףד רשאכ ולש תומורתה סויג לאיצנטופ תא םסקמל לכוי אל

הובג המורתה עוציב ינפל םירקבמה לש השיטנה זוחאו רחאמ .העורג שמתשמ תיווח לעב וא ךבוסמ ,ןשוימ רתאב תומורתה

םימרות הברה ודבאת  ןוכנ וניאש המורת ףד םע ,דואמ הובג המורתה עוציב ינפל םירקבמה לש השיטנה זוחאו רחאמ

וילא ועיגה רבכש םילאיצנטופ םימרות הברה ודבאת  ןוכנ וניאש המורת ףד םע ,דואמ


.וילא ועיגה רבכש םילאיצנטופ
- דחא ףדב גצומו יתודידי ,טושפ תויהל ךירצ  המורתה ךילהת

.םיפד ןיב רבעמ ילבו ןתינה לככ רצק היהיש בושח - דחא ףדב גצומו יתודידי ,טושפ תויהל ךירצ  המורתה ךילהת


 .םיפד ןיב רבעמ ילבו ןתינה לככ רצק היהיש בושח
דבאל אל ידכב םיבלש תובורמ הקילס תוכרעממ ענמיהל ץלמומ

תוילאיצנטופ תומורת דבאל אל ידכב םיבלש תובורמ הקילס תוכרעממ ענמיהל ץלמומ


.תוילאיצנטופ תומורת
לש תיבוציעה הפשל ןתינה לככ המאתהב – תומורתה ףד בוציע

התומעה לש יללכה גותימלו רתאה לש תיבוציעה הפשל ןתינה לככ המאתהב – תומורתה ףד בוציע


 התומעה לש יללכה גותימלו רתאה
םוכס םכמצעב ומרת -תומורתה דומע תוניקת תא םכמצעב וקדב

תלבקתמ המורתהו טושפ ךילהה ןכאש וארתו אוהש לכ םוכס םכמצעב ומרת -תומורתה דומע תוניקת תא םכמצעב וקדב

החלצהב תלבקתמ המורתהו טושפ ךילהה ןכאש וארתו אוהש לכ

.החלצהב

רתאב תומורתה דומע .3
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הרמהה העצבתה םאהו רתאל ועיגה תשרב םינייפמק הזיאמ תוארל ולכות ,רתאב  גניטקרמירו בקעמ ידוק תעמטה תועצמאב
םתרדגהש הרמהה העצבתה םאהו רתאל ועיגה תשרב םינייפמק הזיאמ


.םתרדגהש
התוא ונרדגהש רתאב הלועפ עצבמ שלוגהש הלועפ לכ – הרמה

ונל רשפאמ תורמהה בקעמ .המורתה :ונלש הרקמב ,הרטמ רותב התוא ונרדגהש רתאב הלועפ עצבמ שלוגהש הלועפ לכ – הרמה
רתוי בוט םידבוע (םוסרפ יקיפא) רתאל העגה תורוקמ וליא ןיבהל ונל רשפאמ תורמהה בקעמ .המורתה :ונלש הרקמב ,הרטמ רותב
םירקבמ לש תוסינכ ינותנ תוארל ולכות ןכ ומכ .תוחפ וליאו רתוי בוט םידבוע (םוסרפ יקיפא) רתאל העגה תורוקמ וליא ןיבהל

שמהב רשק םתיא רוצילו ושטנש םירקבמ לש תוסינכ ינותנ תוארל ולכות ןכ ומכ .תוחפ וליאו

ךשמהב רשק םתיא רוצילו ושטנש
ךרוצל רתאב בקעמ ידוק עימטהל םכלש לטיגידה להנממ ושקב

םסרפל םכל יאדכ יכה ןכיה ועדת ךכ תורמה בקעמו הרקב ךרוצל רתאב בקעמ ידוק עימטהל םכלש לטיגידה להנממ ושקב

 םסרפל םכל יאדכ יכה ןכיה ועדת ךכ תורמה בקעמו הרקב

בקעמ ידוק תעמטה .4
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לע הדות ליימ לבקלו הדות דומעל עיגהל ךירצ אוה ,החוטבו המיענ היווח הווחיש בושח רתאה ךרד םרות שלוגהש רחאל

ותמורת לע הדות ליימ לבקלו הדות דומעל עיגהל ךירצ אוה ,החוטבו

לע םימרותה םע ורמשת םא ,יתימאה רגתאה ליחתמ וישכע
 ותמורת

םיעובק םימרות תויהל וכפהי םהש לודג יוכיס שי ,םיבוט םיסחי לע םימרותה םע ורמשת םא ,יתימאה רגתאה ליחתמ וישכע

הליהקהמ קלחל וכפהיו החפשמהו םירבחה תא ואיבי ףאו םכלש םיעובק םימרות תויהל וכפהי םהש לודג יוכיס שי ,םיבוט םיסחי

התומעה לש הליהקהמ קלחל וכפהיו החפשמהו םירבחה תא ואיבי ףאו םכלש

םע רשק לע רומשל  םכל רשפאי ילטיגיד רטלזוינ תחילש
 התומעה לש

םימרותה תא ךופהל :רקיעבו ,םישדח םיטקיורפב ןוכדע ,םימרותה םע רשק לע רומשל  םכל רשפאי ילטיגיד רטלזוינ תחילש

,שדחמ הנש לכ ומרתיש םיעובק םימרותל םיימעפ דח םימרותמ םימרותה תא ךופהל :רקיעבו ,םישדח םיטקיורפב ןוכדע ,םימרותה

המורתה תא ולידגי ףאו ,שדחמ הנש לכ ומרתיש םיעובק םימרותל םיימעפ דח םימרותמ


.המורתה תא ולידגי ףאו
םכל בינתש תיתימא העקשה יהוז !םימרותה רומישב ועיקשה

מז ךרואלו הבר תלעות םכל בינתש תיתימא העקשה יהוז !םימרותה רומישב ועיקשה

ןמז ךרואלו הבר תלעות

םימרותה רומיש .5
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רתוי הברה תומורתל עיגהל ,הלש תוליעפה ףקיה תא לידגהל םיצור ,התומעב םיעיקשמש םילהנמה גוסמ הארנכ םתא

.םלועב בוט דוע תושעלו תויתועמשמ רתוי הברה תומורתל עיגהל ,הלש תוליעפה ףקיה תא

 .םלועב בוט דוע תושעלו תויתועמשמ

ביבר ילריש
(: םכל הכחמ
וביבר ילריש

?ןאכל דע םתעגה

חנה ח”ש 1500
הנתמב םכל קינעהל הצור ינא

תומעל רתא תיינב לע
החנה ח”ש 1500
לטיגידב תומורתה תא םסקמל ד”סב םכל רוזעיש
התומעל רתא תיינב לע

*לטיגידב תומורתה תא םסקמל ד”סב םכל רוזעיש

055-6727042 :השיגפ םואתל055-672704
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30.12.2022 ךיראתל דע ,םינושארה םינופה 10-ל לבגומ*30.12.2021

https://api.whatsapp.com/send/?phone=972556727042&text=%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F+%D7%91%D7%94%D7%98%D7%91%D7%94+%D7%A9%D7%9C+1500+%D7%A9%D7%97+%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94+&type=phone_number&app_absent=0
https://shir.digital/appointment/


055-6727042  |  www.shir.digital

← תדחוימ הבטהל ןאכ וצחל

https://api.whatsapp.com/send/?phone=0556727042&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D+%D7%A8%D7%91%2C+%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA%D7%99+%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8+&app_absent=0
https://shir.digital/
https://shir.digital/appointment/

