


הצובקה תודוא|GROUP לבוש
 רתויב םיהובגה םיטרדנטסב הקזחאו לוהינ יתוריש
 .רתויב םיהובגה םיטרדנטסב הקוזחתו לוהינ יתוריש תקפסמפורג לבוש תרבח
 .םינוינחו תומוק יבר ,םירוגמ ,רחסמ יחטש ,םידרשמ יניינב תקוזחתו לוהינב החמתמ הרבחה
 .ףטושה לועפתבו סולכאב ,ןיינבה תמקהו ןונכתה יבלשמ ,םהיכרוצ לכ תא היתוחוקלל תקפסמ הרבחה
 וירייד תא תרשיש ךכ תונושה ויתוכרעמו ןיינבה לש תפטושה הקוזחתה לע םינומא םיקפסהו הרבחה יצעוי ,הרבחה ידבוע
 .ביצקתה ידעיב הדימע ידכ ךות תיבטימה הרוצב

 תחא גג תרוק תחת תונורתיה לכ
 ירסומו יעוצקמ ינוגרא דוקל םאתהב ,ההובג תוכיאב תחא גג תרוק תחת םיתוריש ןווגמ היתוחוקל להקל הקינעמ הרבחה
 .תוניוצמל תדמתמ הריתחו תונימא ,רשויב לגודה

 אספוקל ץוחמ םיבשוח
 םירשפאמ ,םיכרצה תא הניבמו תדמולה חטש תדובעו הקוזחתהו הקזחאה ,הקיטסיגולה ,לועפתה ,לוהינה םוחתב וננויסינ
.חוקלו חוקל לכל םאתומה יתריצי ,יתוכיא תוריש קפסל ונל



ונלש םיתורישה

 יבלשב ייווילו ץועיי
םוזייה  יניינב לוהינ

םירוגמ

 םיזכרמ לוהינ
םיירחסמ

 ילדגמ לוהינ
םידרשמ



.ןויסינו עדי לע תססובמה תרשפתמ יתלבו תינעוצקמ השיג שרוד םידרשמ יניינב לוהינ

 תססובמ ,ויריידו סכנה תויתשתו יביצקת ,ינותנל ,חוקלה יכרצל תמאתומ ונלש םיתורישה תליבח
.תוחוקלה ןמ םיפטוש םיבושמ תלבקו חטש תדובע לע

.וכרע לע הרימש ךות הייקנו המיענ ,החוטב הדובע תביבסל ליבומ סכנה לש יתוכיאו ליעי לוהינ

:םיללוכ לוהינה יתוריש

Øתוניקת לע הרימשו סכנה לש תפטוש הקוזחת לוהינ  

  וכרעו ותוחיטב ,ויתויתשת

Øסכנב תוינכמורטקלאהו תוינורטקלאה תוכרעמה לכ לוהינ  
Øסכנה לש היגרנאה ךרעמ לוהינ  

Øסכנה לש םימהו היצלטסניאה תוכרעמ לוהינ  

Øהיגרנאה ךרעמ לוהינו ךומנ חתמ / למשח תוכרעמ לוהינ 
Øהקיניה תוכרעמו םיחופמ ,ריוואה גוזימ תוכרעמ לוהינ  

  ןוחטבו הרימש יתוריש

Øםוריח יבצמל תוכרעיהו לוהינ 

Øסכנב הרבדהו יתביבס בוציע ,ןוניג ,ןויקינ יתוריש  

Øסכנב םינוינחה לוהינ יתוריש  

Øסכנה יחוטיב בקעמו לוהינ  
Øסכנה יצעוי לוהינ  

Øסכנב ןיעידומ יתוריש  

Øסכנה ילהנ רפס תרדגה  
Øתפטוש תיביצקת הרקבו יביצקת לוהינ 

Øלועפת תואצוהב ןוכסיחל תוינכת 

 למשחהו םימה ,היגרנאה קשמ לש ליעי לוהינו

םידרשמ ילדגמ לוהינ



 .ןויסינו עדי לע תססובמה תרשפתמ יתלבו תינעוצקמ השיג שרוד םיירחסמ םיזכרמ לוהינ

 ,ויריידו סכנה תויתשתו יביצקת ,ינותנל ,חוקלה יכרצל תמאתומ ונלש םיתורישה תליבח
 .תוחוקלה ןמ םיפטוש םיבושמ תלבקו חטש תדובע לע תססובמ

.וכרע לע הרימש ךות הייקנו המיענ ,החוטב הדובע תביבסל ליבומ סכנה לש יתוכיאו ליעי לוהינ

:םיללוכ לוהינה יתוריש

Øתוניקת לע הרימשו סכנה לש תפטוש הקוזחת לוהינ  

  וכרעו ותוחיטב ,ויתויתשת
Øסכנב תוינכמורטקלאהו תוינורטקלאה תוכרעמה לכ לוהינ  

Øסכנה לש היגרנאה ךרעמ לוהינ  

Øסכנה לש םימהו היצלטסניאה תוכרעמ לוהינ 
Øהיגרנאה ךרעמ לוהינו ךומנ חתמ / למשח תוכרעמ לוהינ  

Øהקיניה תוכרעמו םיחופמ ,ריוואה גוזימ תוכרעמ לוהינ  

Øןוחטבו הרימש יתוריש  
Øםוריח יבצמל תוכרעיהו לוהינ 

Øסכנב הרבדהו יתביבס בוציע ,ןוניג ,ןויקינ יתוריש 

Øסכנב םינוינחה לוהינ יתוריש  
Øסכנה יחוטיב בקעמו לוהינ  

Øסכנה יצעוי לוהינ  

Øסכנב ןיעידומ יתוריש  
Øסכנה ילהנ רפס תרדגה  

Øתפטוש תיביצקת הרקבו יביצקת לוהינ  

Øקשמ לש ליעי לוהינו לועפת תואצוהב ןוכסיחל תוינכת   
 למשחהו םימה ,היגרנאה

םיירחסמ םיזכרמ לוהינ



 .ןמיהמו יעוצקמ לוהינב ךרוצ םייק ,תיתוכיא םירוגמ תייווח רמשל תנמ לע

 .ינ"לדנה וכרעו סכנה ךרע תא רמשל שי ,ןיינבה לש ףטושה ולועפתל רבעמ

 ,םייטקרפ תונורתפ ןתמ ,םיהובג םיטרדנטס לע הרימש ,תוליבומ תויגולונכט םע תורכה ךותמ
 תידוחיי םיתוריש תפטעממ םינהנ וניתוחוקל ,םיריידה םע ףיצר רשקו תפטוש חטש תדובע
 .םהיכרצ סיסב לע תרפתנה

 םירשפאמה םירדגומ הדובע ילהנו תובשחוממ תוכרעמ בולישב ןייטצמ ונלש םיתורישה ךרעמ
 םיתווצה ידי לע לעופב םמושייו סכנה יריידמ םיבושמ תלבק ,סכנה לש ןיקתו ףיצר לוהינ
 .חטשב םייעוצקמה

:םיללוכ לוהינה יתוריש

Øותוניקת לע הרימשו סכנה לש תפטוש הקוזחת לוהינ,  

  וכרעו ותוחיטב

Øתוינכמורטקלאהו תוינורטקלאה תוכרעמה לכ לוהינ 
  סכנב

Øסכנה לש היגרנאה ךרעמ לוהינ  

Øםימו היצלטסניא תוכרעמ לוהינ  
Øךומנ חתמ / למשח תוכרעמ לוהינ  

Øהקיני תוכרעמו םיחופמ ,ריווא גוזימ תוכרעמ לוהינ  

Øןוחטבו הרימש יתוריש לוהינ  
Øםוריח יבצמל תוכרעיהו לוהינ  

Øהחטבאו הרקב ,ןיעידומ יתוריש 

Øטרופסו יאנפ יזכרמ לוהינ  

Øהרבדהו יתביבס בוציע ,ןוניג ,ןויקינ יתוריש לוהינ 

Øסכנה יחוטיב בקעמו לוהינ  
Øסכנה יצעוי לוהינ  

Øסכנה ילהנ רפס תרדגה  

Øתפטוש תיביצקת הרקבו יביצקת לוהינ  
Øםינוינחל לוהינ יתוריש  

Øליעי לוהינו לועפת תואצוהב ןוכסח יכילהת לוהינ  

 למשחהו םימה ,היגרנאה קשמ לש

הרקוי ירוגמו םירוגמ יניינב לוהינ



  .ףטושה לועפתהו סולכאה ,המקהה ,ןונכתה יבלשמ הקוזחתה יאשונב יווילו ץועיי יתוריש תקפסמ הרבחה

. ויתוכרעמו ןיינבה תלבקו הלעפה תינכותתעיבק ,ןונכתה ךרד ,ןויערה בלשמםיעיקשמו םימזי םיוולמ  ונא
. ןונכתב  ןיינבה יצעויו לכירדאה יוויל
. הנבמה תרקבו לוהינה תוכרעמ ןויפאבברה ילועפתה עדיה תעמטה
.םיריידה תחוורל ןיינבה לש תידיתעה ותקוזחתו ולוהינ תא רפשל הרטמב תאז לכו

 החוטב הביבס תריצי ,תיתוכיאו ההובג הקוזחת תמרו תוכומנ הקזחא תויולע לעב סכנ תריצי איה ךילהתה תרטמ
  .ןוצר יעבש םיריידו המיענו

   .ויכרצ תרדגהו ויתונוכת יפ לע טקיורפ תמאתומו תידוחיי הדובע תינכת ךרובע רוציל עדנ

 .הרטמ- ךקסע גושגשב םיאור ונא

הינבהו ןונכתה יבלשב יווילו ץועיי



ונלוהינב םירחבנ םיטקיורפ

םינג זכרמ העבגב רוא AMYCטקייורפ םי לגטקייורפ

םיאיבנה לדגמ הבלא תיב C-Tower ןיטנובל בל



וניתוחוקל ןיב



 המ תא בהוא תמאב התאשכ קר
 קינעהל לוכי התא ,השוע התאש
.רתויב בוטה תורישה תא

 ונתאמ לבקמ חוקל לכ ,ךכשמו ,הלשמ םיכרצו יפוא הרבח לכלש דמלמ רבעה ןויסינ
 ךות םידקוממ םיכרצו תויתשת ,הנבמה יפוא תוברל ול המיאתמה םיתוריש תליבח
  .ךרדה לכ ךרוא לכל תופתושו תויתריצי ,תויעוצקמ ,תוכיא לע שגד תמיש

 :וניתוחוקלל תורישה ןתמב ונתוא םיחנמה םישגד רפסמ ךרובעב ונזכיר

Øידדה דובכ  
Øהבשקה  
Øתווצ תדובע  
Øםיכרצ יוהיז 

Øתוביוחמ 
Øתויתריצי 
Øתונשדחו תוננער 
Øתויעוצקמ 

Øתונימא  
Øתישיא תוירחא 
Øתואצותל תוביוחמ 
Øתופיקש




