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 'א חפסנ
 'םינודעומל תוברעתה תינכת -יתיב שרגמ' תינכתב תופתתשה ספוט

 )2023-2022( ג"פשת תנשל 
 

 ,םירקי ןודעומ ת/להנמ
 
 תודחאתהה ,טרופס ינודעומב רעונו תו/םידליל ןרקה -טרופסב םיכרע תתומע תופתושב אישנה תיב
 תפתושמ המזויב םילעופ טרופסהו תוברתה דרשמו סמדא ןבליס ןרק תכימתבו לארשיב לגרודכל
 תויולבגומ םע םידלי בולישו רעונו תו/םידלי תמצעה ךות טרופסב תויונמדזה ןויווש םודיקו הריציל
 םיכפוה תבלשמה הצובקה בולישב ,תיפרגואגהו תיתרבחה הירפירפהמ טרופס ינודעומו תורגסמב
 תצובקמ קלחכ דליו הדלי לכ לש תויבויחה היווחה ףונימו תיתרבח תוסייגתהל הליהקהו ןודעומה
 .תכמותו הליכמ ,תיבטימ הליהק םימדקמו ןויוושו תוכייש םירצויה טרופס
 

 ועייסי טרופסב םיכרע תתומע םע תופתושב לגרודכל תודחאתהה רעונו םידליל ןרקה תרגסמב
 רשא תוברעתה תינכת תועצמאב םינודעומ 15 – כב רעונה תוקלחמ לש םתוביציו םנסוח תא קזחל
 :תויזכרמ תורטמ 4 תגשהל לעפת
 

  .ינוגראה ןסוחה קוזיחל תיתרבחו תיכרע תיתשת תיינב – ןודעומב ינוגרא ןסוח תריצי .1
  .תוכיישו הוואג תשוחת קוזיח ,םיישיא ןיב םירשק – ןודעומב תוהזהו תוכיישה קוזיח .2
  .םירוההו הליהקה םע רשקה קוזיחו רוביח – תיתליהק תוברועמ םודיק .3
 הייארב לגרודכ ינודעומ תלעפהל תינכת תעמטה - ןודעומב תולבגומ םע םידלי בוליש .4

 .תבלשמ
 

 תעייסמה תיתשת תריציב הניה 'םינודעומל תוברעתה תינכת -יתיב שרגמ' תינכת לש הדוחיי
 תויולבגומ םע םידלי בולישל הבחר תיתשת תיינב ,ץוחל םינפבמ ןודעומה ןסוח קוזיחו חותיפל
 תווצ ,הלהנה -ןודעומב םיימינפה דעיה ילהק י"ע תאזו תימוקמה הליהקל ןודעומה רוביחו

 .םירוה ,תו/םינקחש ,יעוצקמ
 
 :תוינכותה טוריפ ןלהל

 תיכרע תיתשת תיינבב וקסעי רשא םינודעומה ילהנמל םייתצובק םישגפמ :תו/םילהנמ תינכת1 .
 תבלשמ היארב ןודעומב הצובק תלעפהל םילכ תיינקהבו ,ינוגרא ןסוח תריציל סיסבכ תיכוניח
 .הליהק ירשק תינכת חותיפו הינב ,תולבגומ םע תו\םידלי

 -ינוגרא ןסוח תיינבל תינכתב ףתתשמה ןודעומ ת/להנמ לכל םיכרצ םאתומ ,םיינטרפ יוויל ישגפמ
 .ןודעומה ךותב בוליש תינכת תיינבו ןודעומב יתליהק

 םיילטנמ םילכ תשיכר התרטמש ישגר-יתרבחה םוחתב תואנדס תרדס :תו/םינמאמ תינכות2 .
 .ןקחש-ןמאמ רשק חופיטו קוזיחלו ןמאמה תומד חותיפו בוצימל יעוצקמה תווצל םייעוצקמו
 ליבקמב תבלושמה 'בקה ינמאמל םיישיא יוויל ישגפמו תבלושמ היארב ןומיא אשונב אנדסו
 .'בקה ינומיאל

  :תו/םינקחש תינכות3 .
 לא האיבמה ןודעומב תיתורחתה 'בקל םישגפמ 6 תב תינכת - "טרופסב טקפמיא" – דחא לולסמ
 ,תרושקת תויונמוימ לוגרתל 12-14 םיאליגב םיריעצ תוי/םינקחש תצובק לגרודכה שרגמ תמדק
  .יתייווח לוגרת ךרד הליהקלו ןודעומל תוכיישה קוזיחו דיחיה תמצעהו ,תיבויח הבישח
 לא האיבמה ןודעומב תבלושמה 'בקל םינומיא 6 תב תינכת - "שרגמב םירבוחמ" – ינש לולסמ
 םילגרתמה 10-13 םיאליגב תולבגומ אללו םע תו\םידלי לש בולישה ךרע תא לגרודכה שרגמ תמדק
  .טרופס תועצמאב םיכרע תיינקהו המצעה ידכ ךות תובלושמ תרושקת תויונמוימ
 תולבגומ אללו םע םירוהל םיפתושמ םישגפמ ינש לש הרדס :תבלושמ הצובקב םירוה תינכת .4
  .תבלושמה 'בקב קלח םיחקולה תו\םידליה לש םינומיאה ךווית תורטמל
 

 ןודעומה לש האלמ תופתתשהו תוחכונ תחטבהל לועפל ת/בייחתמ יננה :ןודעומה ת/גיצנ תרהצה
 רשא ג"פשת תנשל 'יתיב שרגמ' תינכת לש םינושה םיעוריאהו תוינכותב )ןודעומה םע םאותי(

 תגשהו תוינכותה תחלצה יכ הנבה ךותמ תאז 2023 ינוי דעו 2022 רבמצד םישדוחה ןיב םייקתת
 .ךכב היולת ןהיתורטמ
 

 ______________:החפשמ םשו יטרפ םש_________________: ןודעומה םש :םותחה לע
 ___________________.ז.ת _______________ :דיקפת

 _____________________:המיתח __/__/__ :ךיראת


