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 ךוניח ףגא  :הדיחיה
 יביטרטסינימדא ךרעמו מ"נח ,)ידוסי לעו ידוסי( רפס יתב תקלחמ ת/להנמ דיקפתל  :הרשמה רואית

 
 

 הרשמה תגרד
  :הגורידו

 ךוניח תוקלחמ ילהנמ גורד

 100%  :הקסעה ףקיה
  ימינפ :זרכמה גוס
  :ידוסיו ידוסי לע ךוניח דועיי .1 :דיקפת רואית

 ךוניחה דרשמ תויחנה םע המילהב תימוקמה הצעומב ידוסיו ידוסי לעה ךוניחה ךרעמ תלבוה
  .ךוניחה דרשמ תוינידמ לע ךמתסהבו תושרב ךוניח ףגא תוינידמל םאתהבו

 :דיקפתה ירקיע
  .הצעומב ךוניחה תוינידמ שוביג .א
  .ביצקתה לוהינו ךוניחה ךרעמ לש תיתנשה תוליעפה ןונכת .ב
  .רפסה יתבל םידימלתה לש ץובישו םושירה ךילהת לוהינ .ג
 .ףגאה להנמ םע דחי הצעומב רפסה יתב ךרעמ לוהינ .ד
  .הצעומה ידי לע םיקסעומה הארוהה ידבוע ךרעמ לוהינ .ה
 .ךרעמב יתרבחהו יגוגדפה הנעמה םודיק .ו
 םיידוחיי םיטקיורפו תוינכות לוהינ .ז

 
 :מ"נחה דועיי .2
 ףגאו ךוניחה דרשמ תויחנה ,דחוימה ךוניחה קוחל ףופכב דחוימה ךוניחה תכרעמה לוהינ
  .תימוקמה הצעומב ךוניחה
  :דיקפתה ירקיע

 דרשמ תוינידמל המילהב ,תימוקמה הצעומב דחוימה ךוניחה תכרעמ תוינידמ שוביג .א
  .מ"נח יחקפמ םואיתבו ךוניחה

 בקעמ עוציב ,הנשה ךלהמב םייונישלו םיכרצל םאתהב הדובעה תינכת ןוכדע .ב
 .ביצקתה לוצינ לע חוקיפו המושיי לש הרקבו

 ךוניחה תודסומב םידימלת לש ץובישהו המשהה תודעוו ךרעמ בקעמו לוהינ .ג
  .מ"נח יחקפמ םע םואיתב ,דחוימה

  .דחוימה ךוניחה לש הלעפהו לוהינ .ד
 םדא חכ לוהינו ןוגרא .ה

 
 :ךוניחה תודסומ לש הלעפהו לוהינ .3

 לופיטו םייוקילו תויעב רותיאל ךוניחה תודסומב םירויס עוציבו ףטוש רשק םויק .א
 .םהב

 לס( דומיל תוינכת םוזיי תוברל ,ילמרופ יתלבה ךוניחה ךרעמ לש  לעופל האצוה .ב
 )המודכו הרשעה תוינכת ,תוברת

 .תושרב םיעסיהה לע יארחאה םע ףותישב םיעסיהה תינכות שוביגו םיכרצה יופימ .ג
  .ךוניחה תודסומל טוהירו דויצ לש שכר עוציבל תושקב תשגה .א
    טוהירה )ןויקינו תורצח ,םינבמ( תויזיפה תויתשתה לש הניקת הקזחאל תוירחא .ב

 .דויצהו
 ףגא םע דחי חטשהמ םילועה םיכרצל םאתהב ךוניחה תודסומ תשגנהב לופיט .ד

 .הסדנה
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

  רובגת/מ"נח/תויאופר/תוכנוח :תו/םיעייס( ךרעמב ישונאה ןוהה לוהינו ןוגרא .4
 :)תיבה תובאו םיוולמ ,תוריכזמ

 .םיינגרלא םידלי רובע תועשל ךוניחה דרשמב תושקב תנזה .א
 יבאשמ ףגא םע םואיתב מ"נחהו רפסה יתב ךרעמב ליעל א"כ ץובישו הטילק ,ןוימ .ב

 שונא
 מ"נחהו רפסה יתב ךרעמב תיקשמהו תילהנימה תכרעמה לועפתו לוהינל תוירחא .ג
 הרידסה םתעפוהו מ"נחהו רפסה יתב ךרעמב תוחכונ לש הרקבו בקעמ עוציב .ד

 .תכרעמה תוליעפ תועשל םאתהב
 .מ"נחהו רפסה יתב ךרעמב םיתווצה חופיטל הכרדהה תינכות  םוזייו ןונכת .ה
 .הקלחמב הדובע ילהנ לש העמטהו הביתכ .ו
 )תופלחה( םוקמ יולימ לע תוירחא .ה
 .םי/תועייסה תדובע לע חוקיפ .ז
  .הנשל תחא םידבוע תכרעה .ו

 ץיקהו םיגחה תושפוחב תולעפומה מ"נחה לש תונטייקה ךרעמ ןוגראו לוהינ .5

  
 
 
 
 
 

 :תויעוצקמ תושירדו הלכשה .1 :ףס יאנת
 לביקש וא ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע רכומה דסומב שכרנש  ימדקא ראות לעב  .א

 שי( יטנוולרה קוסיעה םוחתב ץראל ץוחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה
 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה םיכמסמ / הדועת ףרצל
 וא
 ,םיכמסומה םיאנכטהו םיאסדנהה קוחל 39 ףיעסל םאתהב םושר יאנכט וא יאסדנה
 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה םיכמסמ / הדועת ףרצל שי( 2012 – ג"עשתה
 וא
 ףרצל שי( לארשיל תישארה תונברה רושיא יפל )"הרוי הרוי"( תונברל תוכימס תדועת
 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה םיכמסמ / הדועת
 וא
 ליג ירחא תוחפל םינש שש ,ללוכב וא ההובג הבישיב האלמ תינכותב םידומיל רושיא

 תישארה תונברה תמייקש תוניבה לולכמ ךותמ תוחפל תוניחב שולש רבעמו 18
 / הדועת ףרצל שי( )רתיהו רוסיא ינידב ויהי תוניחבה שולשמ םייתש( לארשיל
 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה םיכמסמ
 

 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה םיכמסמ / הדועת ףרצל שי( הארוה תדועת לעב  .ב
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :תויעוצקמ תורשכהו םיסרוק .2
 רחואי אל ,ךוניח תקלחמ ילהנמ- תכרדהל סרוק החלצהב םייסל ביוחי להנמה .א

 םויסב הנתומ ישיא הזוחב קסעויש לככ ורכש ןוכדע .ויונימ תליחתמ םינש שולשמ
 רומאכ סרוקה
  

 :יעוצקמ ןויסינ .3
    םינש שולש לש ןויסינ :ליעל רומאכ תינרות הלכשה וא ימדקא ראות לעב רובע .א

 )וז השירדב הדימע לע דיעמה רושיא גיצהל שי( יטנוולרה קוסיעה םוחתב
 
 רושיא גיצהל שי( יטנוולרה קוסיעה םוחתב ןויסינ תונש עברא :םושר יאסדנה רובע
 )וז השירדב הדימע לע דיעמה
 
 רושיא גיצהל שי( יטנוולרה קוסיעה םוחתב ןויסינ תונש שמח :םושר יאנכט רובע
 )וז השירדב הדימע לע דיעמה
 

 )וז השירדב הדימע לע דיעמה רושיא גיצהל שי( תוחפל הנש לש הארוהב קתוו .ב
 

 :ילוהינ ןויסינ .4
 רושיא גיצהל שי( .הרישי תופיפכב םידבוע תווצ לוהינב תוחפל ןויסינ תונש 3 .א

 )וז השירדב הדימע לע דיעמה
 

 :תופסונ תושירד .5
  .דיקפתה תרגסמב תועיסנ .א
  .ההובג המרב תירבע :תופש .ב
  .office -ה תונכות םע תורכה :בשחמ  ימושיי .ג

 
 :תורישכ תלבגה

 :1969 ט"כשת ,רפס יתב לע חוקיפ קוחל 16 ףיעס יפל
 .יללכה להנמהמ בתכב ךוניח דבועכ ותקסעה רושיאב ביוחמ ךוניח דבוע .א
 :הלאמ דחא םייקתנ םא ךוניחב קוסעל לוכי וניא דבועה .ב

 .הנידמה ןוחטיבב עוגפל ידכ הב שיש הריבעב עשרוה .1
 ןיא וז העשרה רואל יכ רובס יללכה להנמהו ןולק המע שיש תרחא הריבעב עשרוה .2

 .ךוניח דבוע שמשל יואר דבועה
 לע הקיזמ העפשה םושמ דבועה לש ותוגהנתהב שיש יללכה להנמל חכוה .3

 .םידימלת
 .תוארוהל םאתהב ןימ תריבעב עשרוהש ריגב .4

 היישע ינייפאמ
 :דיקפתל םיידוחיי
 

 תויתוריש .א
 ןוגראו רדס .ב
 ץחל יאנתב הדובע .ג
 תויתרגש יתלב תועשב הדובע .ד

 
  ךוניח ףגא להנמ   :תופיפכ
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 :םישגד

 החפשמ יבורק לע הרהצה ספוטו םייח תורוק ףוריצ תוברל םייטנוולר םירושיא /תודועת אלל שגותש השקב .1
   .ןודית אל – רוביצ ירחבנ / הצעומה ידבוע ברקב

  .ךפיהלו הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב רמאנ וב םוקמ לכב .2

 הנוממה לש ותעד תווח י"פע ה/וירושיכ ונחבי התרגסמב ,הנש לש ןויסינ תפוקתל ת/לבקתי זרכמב הכוזה .3
  .רישיה

 
 :תודמעומ תשגהל תויחנה
 הלכשה תודועת ףוריצב תירבעה הפשב םינכדועמ  םייח תורוק ריבעהל שי ,הרשמל תודמעומ תשגהל
 הלכשה יראתל  תוליקש לע ךוניחה דרשמב םיראת תכרעהל הדעוה רושיא ףרצל שי ל"וחמ ראותהש הדימב(
 ףורצב ףסונ יטנוולר רמוח לכו שרדנה ןויסינה לע םידיעמה םיכמסמו )ץראב תואטיסרבינואב םילבוקמה ההובג
 רבמצדב 13 םויל דע drushim@gantik.org.il  ליימ תבותכל ב"צמה תיתחפשמ הבריק לע הרהצה ךמסמ

 םיכמסמה ופרוצי אל ןהילאש תועצה וא\ו זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה .12:00 העשב , 2020
 ,זרכמה תרגסמב ונייוצש תונורתיל בל םישב םג ונחבי ףסה יאנתב ודמעיש םידמעומ .ונעיי אל ,םישורדה
 .רתויב םימיאתמה םידמעומה תא הניחבה תדעו ינפב ןמזל תיאשר הצעומה רשאכ
 

 


