
 
 
 

 
 2020 רבמבונ 29
 א"פשת ולסכ ג"י

 םיבדנתמ ת/זכרמ דיקפתל 2020/28 רפסמ ינוציח זרכמ
 

 החוור תקלחמ / הרבסהו תורבוד ,הליהק ירשק ףגא  :הדיחיה
 םיבדנתמ ת/זכרמ  :הרשמה רואית
 הרשמה תגרד
  :הגורידו

 'ט-א"י - ס"וע
 וא
 הארוה גורד
  וא
 37-39 רחמ

 50%  :הקסעה ףקיה
 ינוציח :זרכמה גוס
 תודסומלו םייתרבח םיתורישל הקלחמל םתלעפהו םיבדנתמ תטילקל תוינכות תנכה .1 :דיקפת רואית

  . תימוקמה הצעומה לש טופישה םוחתב םיירוביצו םייתלשממ
 ,דיקפתל בדנתמה תנכה ,םימיאתמה םידיקפתל םתמאתהו םנויאר ,םיבדנתמ סויג .2

 יעוצקמ ץועיי ןתניי יכ תוירחאו ,םיבדנתמ לומגת ,םיבדנתמה לש הרידס תוליעפ יוויל
 .ךרוצה תדימב בדנתמל

 הקלחמב םידבועה ףותישב תוקקזנ תויסולכואל םיבדנתמ לש םדיקפת תרדגה .3
 הצעומה לש טופישה םוחתב החוור תורדסומ ,םיבדנתמ ינוגרא ,םייתרבח םיתורישל
 .תימוקמה

 תכרדה ,םימייק םייתובדנתה םיטקיורפ :לולכתש תיתנש הדובע תינכות תנכה .4
 ינוגרא םע עויס לכל ףיצר רשקו הרקוה עוריא ןוגרא ,םיבדנתמ לומגת ,םיבדנתמ
 תנש לכ ףוסב םוכיס חווד תנכהו ,םימוסרפ ,תיתובדנתהה תוליעפה בוצקת ,םיבדנתמה
  .תובדנתהל הדיחיל התרבעהו התשענש תוליעפה לע ביצקת

 םוחתב תימוקמה הצעומב םילעופה םיבדנתמה תוצובקו םינוגראה לכ םע רשק םויק .5
 .םינוגראה ןיב תוליעפ םואתו עדימ זוכיר ,החוורה

 םילהנ ןדגוא – םוריח ןמזל קשמ" ןדגוא י"פע ,םיבדנתמה ךרעמ לש םוריח תעשל תונכה .6
 .םוריח ןמזב להונה י"פע םיבדנתמ תלעפהו "תימוקמה תושרל ימוחתניב

 ידכ םייתרבח םיתורישל הקלחמה ידבוע ברקב תובדנתהה אשונ בולישל תוינכות תנכה .7
 .םיבדנתמ לש הנוכנ הלעפהל םייעוצקמה םידבועל תוכרדה ךורעל

 הדיחיל םיבדנתמ תומישר תרבעהו ימואלה חוטיבה תויחנה י"פע םיבדנתמה חוטיב .8
 .תובדנתהל

 .תובדנתהל תיזוחמה הנוממה ,החוורה 'חמ להנמ ףותישב םייתובדנתה םיטקיורפ םוזיי .9
 ,םיגחב םידדובו םישדח םילוע חוריאל ,םיבדנתמ לומגת ,םיבדנתמ סויגל םיעצבמ םוזיי .10

 .תובדנתהל הדיחיה יעצבמב תופתושו המרתה יעצבמ
 .םיבדנתמה זכרמ תוליעפ לע יזוחמה הנוממל ףטוש חוויד .11
 .םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ לש תובדנתהל הדיחיה תוינידמ עוציב .12
 .םינושה הצעומה יפגא םע הליהקב םיבדנתמה תומישמ לולכת .13

 תויעוצקמ תושירדו הלכשה .1 :ףס יאנת
 יעדמב יוצר ימדקא ראות לעב וא/ו תילאיצוס הדובעב רגוב ראות לעב ילאיצוס דבוע  .א

 הדימע לע םידיעמה םיכמסמ/הדועת ףרצל שי( ךמסומ הרומ וא/ו חורה וא הרבחה
 .)וז השירדב

 םיכמסמ/הדועת ףרצל שי( םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר - ילאיצוס דבועל  .ב
 .)וז השירדב הדימע לע םידיעמה



 
 
 

 הרבסה/תורבוד/הליהק ירשק יפגא וא/ו החוורה יתורישב הדובעב ןויסינ לעבל תופידע .ג
  

 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

 הרבסהו תורבוד ,הליהק ירשק ףגא להנמ  :תופיפכ
 

 :םישגד

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

 


