
 
 
 

 
 2020 רבמבונ 29
 א"פשת ולסכ ג"י

 בהז ןגמ – םינעמ זכר דיקפתל 2020/29 רפסמ ינוציח זרכמ
 

 החוור  :הדיחיה
 בהז ןגמ – םינעמ זכר  :הרשמה רואית
 הרשמה תגרד
  :הגורידו

 7-9 ילהנמ
 וא
 37-39 רחמ

 25%  :הקסעה ףקיה
 ינוציח :זרכמה גוס
 דקוממ םילועה םיכרצה ןיב ךוויתב הקלחמב םיקיתו םיחרזא ס"וע תדובעל עויס .1 :דיקפת רואית

 .תימוקמה הצעומה יבשות םיקיתווה םיחרזאה ןיבל )בהז ןגמ( םירבוחמ
 םיקיתווה םיחרזאל ףיקמ יופיממ םילועה םיכרצב םיכורכה םינעמה שומימב עויס .2

 ."בהז ןגמ" תרגסמב דיעה תייסולכואב םילולכה
 תדימב םהיתוחפשמו םיכרצה לסל םיאכזה םיקיתווה םיחרזאה םע תורכיהו רשק תריצי .3

 .ךרוצה
 .עויס תלבק זוריז ךרוצל םילפטמה םיתורישל תויעב תיינפה .4
 .םיקיתווה םיחרזאל עדימ תרבעהו הצפה ,םינותנ ףוסיאב םיקית םיחרזא ס"ועל עויס .5
 .תוגירח תושקב זוכיר ,עויס ירבוש תקפהב עויס ,תושקב תנזה .6
 .הנוממה תשירדל םאתהב תופסונ תולטמ .7

 
 תויעוצקמ תושירדו הלכשה .1 :ףס יאנת

 יפ לע תאזו ג"למה י"ע תרכומה ךרע תווש הדועת וא תורגב תדועת / דומיל תונש  12 .א
 םיכמסמ / הדועת ףרצל שי( 1958 ח"ישת ,ההובג הלכשהל הצעומה קוחב עובקה
 )וז השירדב הדימע לע םידיעמה
 

 החוורה יתורישב הדובעב ןויסינ לעבל תופידע .ב
  

 תופסונ תושירד .2
 ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב העשרה רדעיה  .א

 תונפל שי ספוטה תלבקל – רושיא ףרצל שי( 2001 - א"סשת םימיוסמ תודסומב
 .)שונא יבאשמ ףגאל

  office -ה תונכותב הטילש – בשחמ ימושיי .ב
 פ"עבו בתכב יוטיב תלוכיו תירבעה הפשה תעידי – תופש .ג

 
 

 היישע ינייפאמ
 :דיקפתל םיידוחיי

 .תכרעמה יכרוצל םאתהב ךרוצה תדימב - תויתרגש אל תועשב הדובע .1
 .דיקפתה תרגסמב תועיסנ .2
 .םייעוצקמ םימורופב תויגוציי .3
 .תימוקמה הצעומל םירושקה ץוחו םינפ ימרוג םע תרושקת .4
  .תוילאיולו תונימא ,תוריסמ .5
 .תיתריציו תימזי הבישח תלוכי .6
 .תווצב הדובע תלוכי .7

 החוור 'חמ תלהנמ  :תופיפכ



 
 
 

 

 :םישגד

 .החוור/םינפה דרשמ רושיאל ףופכב הקסעה ךשמה ,דבלב 'דח 8-ל דיקפתה .1

 החפשמ יבורק לע הרהצה ספוטו םייח תורוק ףוריצ תוברל םייטנוולר םירושיא /תודועת אלל שגותש השקב .2
   .ןודית אל – רוביצ ירחבנ / הצעומה ידבוע ברקב

  .ךפיהלו הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב רמאנ וב םוקמ לכב .3

  .רישיה הנוממה לש ותעד תווח י"פע ה/וירושיכ ונחבי התרגסמב ,הנש לש ןויסינ תפוקתל ת/לבקתי זרכמב הכוזה .4

 
 :תודמעומ תשגהל תויחנה
  הלכשה תודועת ףוריצב תירבעה הפשב םינכדועמ  םייח תורוק ריבעהל שי ,הרשמל תודמעומ תשגהל
 ההובג הלכשה יראתל  תוליקש לע ךוניחה דרשמב םיראת תכרעהל הדעוה רושיא ףרצל שי ל"וחמ ראותהש הדימב(
 הרהצה ךמסמ ףורצב ףסונ יטנוולר רמוח לכו שרדנה ןויסינה לע םידיעמה םיכמסמו )ץראב תואטיסרבינואב םילבוקמה
  .12:00 העשב רבמצדב 13 םויל דע drushim@gantik.org.il  ליימ תבותכל ב"צמה תיתחפשמ הבריק לע
 ודמעיש םידמעומ .ונעיי אל ,םישורדה םיכמסמה ופרוצי אל ןהילאש תועצה וא\ו זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 תא הניחבה תדעו ינפב ןמזל תיאשר הצעומה רשאכ ,זרכמה תרגסמב וניוצש תונורתיל בל םישב םג ונחבי ףסה יאנתב
 .רתויב םימיאתמה םידמעומה
 

 


