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 תולוכיה ןדבואו ,תודרחה ,בצעה םע תויחל ךיא :ינורכ ילוח םע תודדומתה

 )םאתהב קימעמו בחרומ( תועש 60 וא 30 :סרוקה ףקיה

 

 :וייח ךלהמב תווחל לולע םדאהש םילודגה םירבשמה דחאב קוסעי סרוקה

 טקפאה תא ןחבנ .םייח תמייאמ הלחמ וא ,תינורכ הלחמ םע תודדומתה

 ןפה ,ימצעה ךרעה תשוחת :םדאה לש וייחב םוחת לכב וזכ הלחמ לש יטמרדה

 ,תויתרבחה םיסחיה תוכרעמ ,החפשמה ךותב דיקפתה ,ינימה יומידה ,יגוזה

 ,תקולחמב תויונש תודדומתה יכרדל ףשחינ .יתקוסעתהו יעוצקמה רושימהו

 יבגל תונוש תויתוברת תוסיפתל ףשחינו ,הבשחמ תוררועמו םיסותימ תוצפנמש

 יהמו ,המיצעמ הנגהל רתי תוננוג ןיב לדבהה ,החפשימב תודוסו תורתסה

 הנקמו תושדח הבישח תורוצ חתפמ סרוקה .הווקית ןיאש שיגרמשכ הווקית

 םייחב השק רבשמו ,טרפב השק הלחמ םע תודדומתהל םיילטנמ םירושיכ

 ,ישיא ןפואב הלחמ םע תודדומתהל ןה םיעייסמ סרוקב םינתינה םילכה .ללכב

 .ולחש םידימלתל םיחא / לש םירוה וא ,ולחש םידימלת םע ןהו

 

 :סרוקה תורטמ

 םייח תמייאמ הלחמ וא תינורכ הלחמ םע תודדומתה לע עדיל הפישח •

 תומודק תועד ץופינו ,השק הלחמ לש תועמשמה יבגל הסיפתה תבחרה •

 הלחש םדאב תילטנמהו תישגירה העיגפה לש םיטביהב הקמעה •

 םהילע רבדל השקש םיאשונ לע החיש לוהינל םילכ תיינקה •

 םידלי םע חיש יבגל עדיהו תלוכיה תבחרה •

 הווקית ןתמ יבגל תונשי תוסיפת יונישו ,תושדח הבישח יכרד תסירפ •

 תוימיטפוא יהמו

•  
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 :םיאשונה

 השק הלחמ תסיפת יבגל םינשה ךרואל םייונישה •

 לש וייח תוכיא לע ןהיתועפשהו ,תודדומתהה יכרדב ולחש תורומתה •

 תוחפשמ ינבו הלחש םדאה

 תיגולוכיספה הדובעהו ,הלחמ תעפוה םע ימצעה ךרעה תשוחתב יוניש •

 התונשל היושעש

 תולוכי ןדבוא םע תודדומתה •

 הבריק ,םידיקפתב ,םיסחיב יוניש :תויגוז לע השק הלחמ תעפשה •

 םהילע חחושל השקש םיאשונ לע חיש ,תוחיתפו

 לע רמשל םיכרדה :הנתשמה ירוהה ודיקפת ע הלחש הרוה תודדומתה •

 תעגפנ לפטל תלוכיהו דוקפתהשכ םג תורוה

 הנגהל תוננוג ןיב לדבהה :םידלי םע חיש •

 ,ןהלש לנויצרה ,תוצלמהה ,החפשימב תורתסהו תודוסל תוסחייתה •

 הביבסל םאתהב הלחמב ףותישל םינפואהו

 הווקית רדעיהב הווקית ןתמ •

 םיבשוחש המ אל :תוימיטפוא •

 

 וא ולחש ךוניח ישנאו תואירב – תועייס ,תויכוניח תוצעוי ,תורומ :דעיה להק

 - םייכוניח תיגולוכיספ ,םיינילק םיגולוכיספ ,םיינילק םילאיצוס םידבוע ,םילוחש

 .תוילופיטו תויכוניח תורגסימ ילהנמ ,םילוחש וא ולחש ,םיאירב
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  Boston, MA, USA .תינילק תילאיצוס תדבועMSW  ,יאכז תנע :הצרמ

 ישנא הכירדמ ,תוצובק תחנמ .יתחפשמו יגוז ,ירוה ,ינטרפ :תיטסיפארתוכיספ

 םישנאל תוצובק תחנמ ,היגולוקנואוכיספב תיחמומ .הצרמו ,ךוניח ישנאו לופיט

 םייאופר םיתווצ הרישכמו םילפטמ הכירדמ .םהיתוחפשמ ינבו ןטרסב ולחש

 .השק הלחמב ולחש םישנא םע הדובעב

  

 


