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The Natural Step תנגוה ,האירב הרבח :לארשיב אמייק תב הרבח םודיקל  )רוביצה תלעותל הרבח( יתרבח קסע אוה לארשי 
 ונא .תומייקה ךרע םודיק ףתושמ םלוכלש הלועפ יצורע רפסמב לעופ ןוגראה .תיעבטה התביבס ךותב תגשגשמה ,רתוי תרשואמו

 .חווט תכורא הרשמ חתפית טקיורפה םותבש תורשפאה הנשי .ידיימב ינמז טקיורפל רובחל תומייקה םוחתמ עוצקמ שיא םישפחמ
 טקיורפה רואית
  דיקפתה .םיירוביצו םייקסע םינוגרא ברקב תומייק תעמטהל םיטקיורפ עוציבו ןונכת .רקחמו םיקסעל תומייקל ץועיי טקיורפה תוהמ
 ליבקמב לעופל האצוהו ,בוצקת ,תוטרופמ הדובע תוינכות תיינב ,)הביתכ ,םירויס ,תונויאר( רקחמ ,תועצה תשגה ,םוזיי ,םואית ללוכ
  .תוגצמ ,הדמע תוריינ ,םירמוח תנכהו עדיה םוגיא :עדי תריציו זוכיר ,ףסונב .ןיינע יקיזחמ ןווגמ לומ הדובעל
  .חווט ךורא דיקפתב ןוגראב בלתשהל תורשפא תמייק טקיורפה םותב .םישדוח 3-כ – טקיורפה ךשמ
 .יטרפה רזגמב אלו ישילשה רזגמב לבוקמה תרגסמב םה ןוגראה וא טקיורפה לש רכשה יאנת

 דיקפתה תושירד

 ,ףסונב .חטשבו רקחמב הז םוחתב םיטקיורפ םודיקב חכומ ןויסינ ילעב ,תומייקה םוחתב יעוצקמ עדי ילעב םישנא םישפחמ ונחנא
 דואמ םייביטקפאו םיטרפל בל תמושת ,םיליפ לש תונלבס ,םילועמ שונא יסחי ,ימצע לוהינ תלוכיו לודג שאר ילעב ,םיארחא םישנא
  .תיבויח השיג ילעבו םישדח םירבד דומלל םיחותפ ,רהמ םידמולש םישנא .םנמז לוהינב
 ידיימ :הדובע תליחת
 :)הבוח( ףס תושירד

  .תומייקה םוחתב תויהל בייח םיראתה דחא - ינש ראות •
 .םידדמ םע הדובע ,םינותנ חותינו בקעמ ,ףוסיא ללוכ :הביבס וא תומייק יטקיורפב ישעמ ןויסינ •
 .)םיימדקאה םידומילה תרגסמב ירשפא( חכומ ירקחמ ןויסינ •
 .םינוש םירזגממ תוחוקל םע הדובעב ישעמ ןויסינ •
 .להק לומ הדימעב תחכומ תלוכיו תויגוציי •
 .ןוגראו רדס ,תי/טסיעוציב •
 .הפירח הנבהו תיקסע הבישח •
 .תואדו רסוח יאנת םע תודדומתה תלוכי •
 .השגנהו חותינ ,רקיעב תודקמתה עדימ לש תולודג תויומכ םע תודדומתה תלוכי •
 .םיטרפ לע הדפקהו בל תמושת •
  .תיתווצו תיאמצע הדובע תלוכי •
 .םילועמ שונא יסחי ,שאר תלדגה ,תיבויח השיג •
 .)הביתכו האירק ,רוביד( ההובג המרב תילגנא •

 :ןורתי תווהמ תואבה תונוכתה

 .תוכרדה עוציב וא ןונכת ,םיכרעמ תריצי - הכרדהב ןויסינ •
 .לארשיב ןוזמה רוטקס םע תורכיה •
 .תוכיא וא תומייק ינקתל הכמסה יכילהתב ןויסינ •
 .תיבוציע הפשו תויפרג תולוכי •

 ?תודמעומ שיגהל םיניינועמ
 ליימב הרשמה ןיינעב תרושקת לכ ."תומייק רוטקיורפ״ תרתוכב ונייצו michal.job.ta@gmail.com תבותכל םייח תורוק וחלש אנא
 םידמוע םתא םא קר ושיגה אנא .םייטנוולר םיצילממ ינשו םתדובעל תובותכ תואמגוד גיצהל ושקבתי םיליבומ םידמעומ .דבלב
 תודמעומו םידמעומ קר .)םיינורקעה רכשה יאנתו טקיורפה ףקיה( םימיאתמ העדומב םיניוצמה םיטרפהו הדימבו ףסה יאנתב
  .ןויארל ונמזוי םימיאתמ


