
 

 

 

 הכנ בכרל הרומש הינח תאצקה להונ
 :יללכ .1
 

  הכנ בכרל הרומש הינח תאצקהל תואכזה יאנתו םינוירטירקה תא רידסהל דעונ הז להונ
 .ירוביצ חטשב             

 תוכנמ אלו תודיינב תולבגוממ םיעבונ ול ועבקנש תוכנה יזוחאש םידיעמה םיכמסמ גיצהל שקבמה לע
 .תיללכ
 

 :תואכזה יאנת .2
 

 םירוגמה םוקמ דיל 2.1
 
 :הלא לכ וב ומייקתנ םא וירוגמ םוקמ דיל ובכרל הרומש הינח לבקל יאכז הכנ
 

 :הלאמ תחא וב ומייקתנו 1*תוחפל 75% -ל העיגמ ותוכנ תגרדש הכנ ות לעב .א
 
 .ותואירב בצמ תא רערעל הלולע בכר ילב םיכרדב ותעונתש )1(

 .ותודיינ ךרוצל םילגלג אסיכל קוקזו הכילהב לבגומ אוהש )2(

 .תוכנה וילגר ללגב העונת יעצמאכ בכרל קוקזה הכנ אוהש )3(

 .הכנכ ויכרצל םיאתמה יטרפ הינח םוקמ ותושרב ןיא .ב 

 .עבק ךרדו ישיא ןפואב הכנה תא שמשל בכרה לע-הכנה תולעבב וניאש בכר לש הרקמב .ג 

 .ןלהל 3 ףיעסב טרופמכ םירושיאהו םיכמסמה לכ ףוריצב השקב ספוט אלימ .ד 

  הדובעה םוקמ דיל 2.2
 
 :הלא לכ וב ומייקתנ םא ותדובע םוקמ דיל ובכרל הרומש הינח לבקל יאכז הכנ
 

 .דבלב )םיכנ תלגע( 43 -ג גוסמ הכנ ות לעב .א
 .ותדובע םוקמ דיל םיאתמ הינח םוקמ ותושרב ןיא .ב
  .ןלהל 3 ףיעסב טרופמכ םירושיאהו םיכמסמה לכ ףורצב השקב ספוט אלימ .ג

 
 :השקבה תשגה להונ .3
 
 :םיאבה םירושיאהו םיכמסמה לכ תא תינוריעה הסדנה תקלחמל איצמהל וילע ובכרל הרומש הינח לש האצקה שקבמה הכנ

 .ריהצת יווילב םיאתמ השקב ספוט .א
 .הרובחתה דרשמ י"ע רשואמ הכנ ות םוליצ .ב
 .יוקילה יפיעסו הכנה לש ותוכנ תגרד לע דיעמה קוחה י"פע ךמסומ אפור לש יאופר רושיא םוליצ .ג

 
 לע .הרובחתה דרשמ י"ע בכרל הכנ גת רושיאל םישרדנה הלא רשאמ רתוי םיהובג תוכנ יזוחא שי שקבמלש ךכב תינתומ תיבה דיל הכנ תיינח תאצקה 1
 .תיללכ תוכנמ אלו תודיינב תולבגוממ םיעבונ ול ועבקנש תוכנה יזוחאש םידיעמה םיכמסמ גיצהל שקבמה



 

 

 .הכנה ש"ע בכר ןוישיר םוליצ .ד
 .הגיהנ ןוישיר םוליצ .ה
 .תוריכש הזוח וא תבותכ חפסו תוהז תדועת םוליצ .ו
 .הדובעה תועשו םימי ןויצב )ח"ור וא ל"כנמ( ותדובע םוקממ רושיא -הדובע םוקמ דיל הרומש הינח שקבמל .ז
 בכרה לעב םהיפל ד"ועמ וא טפשמה -תיבמ בכרה לעבו הכנה לש םיריהצת -הכנה תולעבב וניאש בכר לש הרקמל .ח

 .הכנה לש ישיאה ושומיש ךרוצל ובכר תא דימעמ םושרה
 

 הינח םוקמל יאכז וניא הכנה יכ חכווית םא ,הינח םוקמ לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה
 .ריהצתב חוויד הילע תבותכב לעופב ררוגתמ וניא הכנה םא תוברל ,איהש הביס לכמ
 

 :הכנה י"ע הדובעה וא םירוגמה םוקמ תקתעה וא בכר תפלחה להונ .4
 

 בכר ןוישיר םוליצ תאצמהל ףופכב שדח הינח רורמת תבצהל יאכז אהי ,ובכר תא ףילחה רשא הרומש הינח לעב הכנ .א
 .ומש לע
 

 ותבותכב ובכרל הרומש הינח תאצקהל ,ןיינעה יפל ,ותדובע וא וירוגמ םוקמ תא קיתעה רשא הרומש הינח לעב הכנ .ב
 .ליעל 3 ףיעסב יאכז אהי טרופמה להונל םאתהב רומאכ השדחה

 
 :ךביל תמושתל .5

 
 ,ךבכר רובע הינחל הצקוהש היינחה םוקמ לע ןהשלכ ןיינק תויוכז ךל םינקמ םניא תצבשמה ןמיסו רורמתה תבצה
 .ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,ולטבל וא/ו ומוקימ תונשל תיאשר הייריעה
 

 .הייריעב הסדנה תקלחמל תידימ עידוהל שי ,הכנל ידעלבה הינח םוקמ תאצקהל השקבה יטרפב לוחיש יוניש לכ לע
 
 :םיחפסנ .6

 
 .םירוגמה םוקמ דיל הכנל הרומש הינח תאצקהל השקב ספוט - 'א חפסנ .א

 .הדובעה םוקמ דיל הכנל הרומש הינח תאצקהל השקב ספוט - 'ב חפסנ .ב

 .םירוגמה םוקמ תקתעה בקע הרומש הינח תאצקהל הכנ תשקב ספוט - 'ג חפסנ .ג

 .הדובעה םוקמ תקתעה בקע הרומש הינח תאצקהל הכנ תשקב ספוט - 'ד חפסנ .ד

 .בכר תפלחה בקע שדח רורמת תבצהל הרומש הינח לעב הכנ תשקב ספוט - 'ה חפסנ .ה

 

  :תודיינב תולבגומ לע םידיעמה םימיאתמ  םייאופר םיכמסמ ףרצל שי םיכמסמה רושיאב ןוידל סיסבכ

 דרשמ לש ,ימואלה חוטיבה לש תיאופר הדעוומ םייוקילה יפיעס טוריפ ללוכה ךמסמ םתושרבש  65-מ תוחפ םליגש ,םישנא •
 .הז ךמסמ חולשל םישקבתמ ןוחטיבה דרשמ לש וא תואירבה

 :םיאבה םיכמסמה תא ףרצל םישקבתמ הז גוסמ ךמסמ םתושרב ןיאו ,65 לעמ םליגש ,םישנא •
 .יתפורת לופיט טוריפ ללוכ החפשמה אפורמ יאופר עדימ םוכיס .1
  יאופרה  יוקילה טוריפ ובש )'וכו גולוריונ ,םד ילכ גרוריכ ,דפותרוא( יאופרה יוקילה םוחתב החמומ אפורמ יאופר רושיא .2

   .הז יוקילמ תעבונה תודיינב תולבגומה תדימל תשרופמ תוסחייתה ךות
 
 
 
 



 

 

 
 

  דובכל
 _________:ךיראת           

 הסדנה ףגא -רשנ תייריע

 20 םולשה ךרד בוחר

 3665119 רשנ

 

 ,בר םולש

 םירוגמה םוקמ דיל הכנל הרומש הינח תאצקהל השקב

 

 תבותכ_____________ רפסמ בכר לעב ____________ 'סמ תוהז תדועת ____________________מ"חה ינא
 __________דיינ____________ סקפ רפסמ __________ 'סמ ןופלט _________________םירוגמ

 

 .יירוגמ םוקמ דיל רומש הינח םוקמ יל תוצקהל תאזב ת/שקבמ

 

 :םיאבה םירושיאהו םיכמסמה םיפרוצמ וז השקבל

 )אירקו רורב םוליצ(הרובחתה דרשמ י"ע רשואמ הכנ ות .1

 .הגוסו תוכנה תגרד לע דיעמה ךמסומ אפור לש יאופר רושיא .2

 .בכר ןוישיר םוליצ .3

 .ףקותב הגיהנ ןוישיר םוליצ .4

 .ןיינעה יפל ,תוריכש הזוח וא תבותכ חפסו תוהז תדועת םוליצ .5

 .ימואל חוטיבמ תודיינב תולבגומ יזוחא לע רושיא .6

 
 הרהצה

 ל"נה םוקמה .יטרפ היינח םוקמ יתושרב ןיא .והשלכ דסומב ההוש יניאו ל"נה תבותכב ת/ררוגתמ יננה יכ תאזב ה/ריהצמ ינירה
 .יתחפשמ ינב תא אלו דבלב יתוא שמשמ

 יתואירב בצמב יוניש ,םירוגמ םוקמ יוניש ,בכר תפלחה( יל הצקויש םוקמב שומישב יוניש לכ לע םכל עידוהל ת/בייחתמ יננה
 .)ו"כו

 .רתלאל ךכ לע עידוהל םיבייחתמ יתחפשמ ינב וא ינא היינחה םוקמל קקדזא אלו הדימב

 

_____________      ______________ 

 ת/שקבמה תמיתח                               ת/שקבמה םש  



 

 

 
 

  דובכל
 _________:ךיראת           

 הקוזחת תקלחמ -רשנ תייריע

 20 םולשה ךרד בוחר

 3665119 רשנ

 

 הכנ בכרל הרומש הינח תאצקה רושיא
 

 _______________ 'סמ הדובע תנמזה

 

 תבותכ________________ רפסמ בכר לע ב____________ 'סמ תוהז תדועת ____________________מ"חה ינא
 ____________ סקפ רפסמ _______________________ 'סמ ןופלט ______________________________םירוגמ
 __________דיינ

 
 יושירה תיחול ףוריצב הכנ רורמת םע דומע ןיקתהל ןכו מ"רה יירוגמ תבותכב היינח יבכרל תוצקהל שקבמ
 .הכנ תינח תיצקומ ויבגל רורמתה תנקתה םויב הקוזחתה תקלחמל קפסאש

 
 

 __________יושיר 'סמ

 
 

 

________________   ___________________ 

 שקבמה תמיתח          שקבמה םש                                      

 

 

    .הלעמ םיעיפומה םיטרפה י"פע הדובע תנמזה איצוהל אנ )הקוזחתה תקלחמל רבעוי(- ימינפ
 

_________________ 
 םיכנ תוינח זכר -רשאמה תמיתח


