
 
 

 

 

 

 18.06.19 ןוויס  ו״ט חלש  תשרפ  9 רפסמ  דעוו תבישי לוקוטורפ

 

 

  :םיחכונ

 דוד ץרווש ,יתיא רדנלדירפ , םלסמא םיסינ  ,רמע קיציא ,ןהכ רימע, ינרמא לכימ , חרפי יטומ : הלהנהה ירבח

 קייחלא הניד , יול הילד : םיחרוא

 .  הרדענ- האילמב בושיה גיצנ

 

 

 דעומ תוירחאב הטלחהו טוריפ  אשונ

  עוציב

 תייעב

 יודינ

  יתבכש

 הווח התיב התוא תישיא היעב לע ףתשלו חחושל העיגה יול הילד -

 . יתרבח יודינ – תובר םינש רבכ

 לע עיפשהל ןויסינב אביקע ינב ירוה דעול תונפלו תוסנל טלחוה -

 תונושה תולועפב הדליה תא טולקל טבשה לעו תוכירדמה

 סהיבב היעבב לפטל םימיאתמה םימרוגל תונפל הילדל רבסוה ףסונב -

 . תונוש תועצה ולעוה. החוורבו

  לכימ



 
 

 

  יפש ייע רבעוהש םוכיס חפסנ ףרוצמ  -  יפש

 םוקימ– הצעומה ח״ע יתמ תוירחאב םזג+ לבז יוניפ תודוקנ 3 תמקה -

 עוציב ליחתהלו יתמ לע ץוחלל  - י״פש תדעו ייע עבקנ

 לע ץוחלל – י״פש תדעו ייע עבקנ םוקימ -  םינמטומ םיחפ 3 תמקה -

 עוציבל יתמ

 לש ןוינחה לש הניפל זיזהל הבחרהב םיקובקב + הינוטרק  תוירוזחמ -

  יוניפ שיש עגרב שדחה ןועמל ךומס םינגה

 לודג טוליש תועצמאב תומייק יוניפ תודוקנ לטבל -

 לומ אשונה לע חחושל – םיבשותה לש םיחטשב ןויקינה לש הפיכא -

  רידא

 יפל ח״שא49 ב תונושה תודעוה חע י״פש תדעו ביצקת תלדגה רשוא -

 ׳ב חפסנב טוריפה

 . הדעוה הצילמהש יפכ הדעו םע שדח ןנגל זרכמל האיצי רשוא -

 

 

 ודוד + ןועמש

 ודוד + ןועמש

 ןועמש

 תדעו( ןליא+ודוד

 )י״פש

 ודוד

 

 ידיימ

 תוחול

 םיירלוס

 הסנכהכ םיירוביצה םיינבמה לע םיירלוס תוחול תמקהל תורשפאב ונקסע

 70% תחקול – תוחולה תא העיקשמו , םינבמה תא הרקמ הרבחה . בושייל

  .30% בושייל הריתומו הסנכההמ

 םיירוביצה םיינבמב שומישל ורושיא תא לבקל תנמ לע רידאל תונפל טלחוה

  .ךכ ךרוצל

 

 

  ימולש+יטומ

 ידיימ

 תועשב , עובשב םימעפ 3ל הריכזמ לשהרשמ לע העדוה םוסרפ לע טלחוה הריכזמ

 ןועמש םהב םימיל םיפסונ םיימויו ןועמש םע ףפוח דחא םוי . 8.00-13.00

  .אצמנ אל

  תונויאר םוי + העדוה םוסרפ

 

 

 יטומ + לכימ

 ףטוש



 
 

 

 דוקפת

 ריכזמה

 םרט ךא תומדוקה תובישיה ועבקנ רשא םיאשונ לש המלש המישר התלעוה

  . ןועמש ייע ועצוב

 הייפיצה תא ול ריבעהל ןכו וללה םיאשונה לע החיש ןועמש םע םייקל טלחוה

 . םדקתהל לכונש תנמ לע , ונממ

 : ולעוהש תודוקנה

 ךכ לע רוביצל ימשר בתכמ , תולודג םינבא םע םינגה די לע ץוב תניפ תמיסח

 עובק למשחל ריחמ תועצה תלבק , .הצעומל העגה םרט דעול תונפל יולעש

 תיב , תובוחר םויש ,שרגמב םידל תפלחהל ריחמ תועצה תלבק , שרגמל

 לומ השיגפ – הווקמ , ץופיש – הסדנה תקלחמו רידא לומ השיגפ – תוברת

 ארוק לוק תעצוה – ינמיתה סנכהיב . יוניפל בתכמ – ןאוורק , הסדנה תקלחמ

.  

 ידיימ ןועמש

 םייעובש ודוד   ונילא הדוגאה תא ריבעהל תנמ לע ןוששל היינפ השעת הדוגא

 תדעו

 ךוניח

 -. ׳ג- ׳א תותיכ תוליעפ תלעפהל זוע תעונת םע המכסהל העיגה הדעוה-

 רובע חש 2000 הנשה ךלהמב תוליעפה רובע אביקע ינבל םלשת הדעוה

 . למשחב שומישה

 תוליעפה .דקפמה ינפל העש תבש ידימ , אביקע ינב ףינסב םייקתת תוליעפה

 . אביקע ינב דקפמ ינפל העש ¼ םייתסת

 .העונתה תלעפהל ב״י התיכמ תירנומוק םישפחמ -

 .ךינחל יתנש חש 150 היהת םירוהל תולעה -

  .׳ט התיכמ םיכירדמ סייגת תירנומוקה -

 

 ידיימ קיציא

 תדעו

  הטילק

 10 – םיקיתו םיבשותלו םילועל תפתושמ תוליעפב םיליחתמ -

 לחת תוליעפה – היילעהו הטילקה דרשמ ןובשח לע םישגפמ

 .רבמטפסב

 תושדח תוחפשמל הטילק עוריא םייקתי -

  

 ידיימ יתיא



 
 

 

 דוסבס

 תונטייק

 תונטייק דסבסל תורשפא ןיא יכ טלחוהו תונטייקל םידוסבסל היינפ התיה

 

 ידיימ 

 תרכשה

 דויצ

 תיב

 תוברת

 אלו רכשוי אל דויצה – תוברתה תיב דויצ לע רומשל ישוקה בקע יכ טלחוה

 .תוברתה תיבמ אצי

 שידיגמ סומע ייע להוני – םיעוריאל דויצל ח״מג תמקהל העצה התלעוה

 

 ימולש + לכימ

 םיסינ ברה

 

 

 

 לכימ ינרמא : ה/משר

 _____דעווה ר"וי תמיתח

 

 ״פש תדעו :א חפסנ

 

 18.6.2019 דעו תבישי רובע
 
 :  )  תשרדנ דעוה תרזע( בושיה דעו לומ םיחותפ םיאשונ
 
 

  .) בושיב םיזכרמ 2 ( תואטורג זכרמ + םזגל  זכרמ , יפש תדעו תינכותב גצוהש יפכ בושיל הפשא יזכרמ תחיתפ . 1
 תשרדנ הצעומה תיקוח ןכו  הצעומה לש תוירחאב אשונה , הפשאה יזכרמ תבוטל הצעומה לש ביצקת שרדנ     
 . ךכל
 םוקמ אלל תובוחרב םירקלק הנומתב  םיאורש יפכ תואטורגו  םזגל םיבשותל ןורתפ ןיא , ךכ ךישמהל ןתינ אל
 . ) רקובב םויה תלוספה יוניפ רחאל הניה הנומתה(רדוסמ
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 תנשמ הזוח , ןוניגה תרבחל םולשת שדוחב חש ??????? לע רבדמ םייקה הזוחה   - ןוניג רובע ביצקת תפסות. 2
 : ףיסוהלו ןוניגה יחטש תא ביחרהל שרדנ םויהל ןוכנ    . 2016

 . טרפמב םייקש יפכ , סג ךולכלו הייבשע לש שדוחב םעפ יוקינ , ב בלש הבחרהה יוקינ . א     
 .  40 שיבכל הקיתוה ןיב רוב יחטש יוקינ . ב     
  . ןוניג חטשל תונשל שרדינ רוב חטש םויה רדגומ , חרפי יטומ לש תיבה לומ ןגה ןוגכ , הקיתוב יוניג יחטש . ג     
  םיצעו םיחמצ תפסוה  תומייק ןוניג תודוקנ ץופיש . ד     
  עובשב םיימעפ הקיתו + א בלש הבחרהב תובוחרה לכ יוקינ . ה     
 
 -  הלדגהל השקב םע םייק ביצקת ב״צר
 

 )זרכמה רחאל קר םסרפל  ןתינ ,  ביצקת גצוה (
 
 :  יפש תדעו םע השיגפ לע הצעומה לכנמ םע םכוס .3 
 . תובוחרו םישיבכל תרשואמ  תינכות  תגצה - הקיתוה תובוחר . א  
 םיישדוח לעמ  ,ב בלש הבחרה לש חותיפ תינכות +  תויתשת ןוקיתל תינכות תגצה ,  א בלש הבחרה ץופיש . ב  
  עבקנ אל
 ) ריכזמה לש ןויסינב ( השיגפ       
 

  : הדעוה רושיאו זרכמ תחיתפל דעווה רושיא , ןוניג זרכמ . 4
     
  חרפי יטומ , דעוה שאר
  ץרווש ודוד , דעוב יפש תדעוה גיצנ
  וניז ינולש , רבזג
  ינרמא ןליא הדעו רוי , ) יעוצקמ גיצנ ( יפש תדעו גיצנ
  וטיוט לאינד ד״וע
 

  זרכמה תחיתפ תא רשאל שרדנ*
  הדעוה תא רשאל שרדנ*
  הדות
  ינרמא ןליא
 

 


