
2023 לארשי תוינכות – םייתרבח םיכירדמ – דיקפת תורדגה  
םירדגמה ללכ לא תונופ ךא תוחונ ימעטמ רכז ןושלב תובותכ דיקפתה תורדגה   

 
 םייתרבח תוכירדמו םיכירדמ םישפחמ ונחנא ,םיפוצה תעונת לש תימואלניבה תוליעפה תרגסמב
 תוינכותה יתשמ תחאל )הכרדהה תומלועל ןויסינו הקיז םע ךא ,ךרד ירומ וא ןקת ות תרשכה אלל(
 :תואבה
 
 תשקו ץח
-ינב םע לארשיב םיפוצה תעונתמ םיכינח השיגפמה תידוחיי תחלשמ איה "תשקו ץח" תחלשמ
 דעו ןדמ םילייטמ םיכינחה עסמה ךלהמב .ץראב םימי 25 לש עסמל םיאבש םלועהמ םידוהי רעונ
 ידוהיה םעל לארשי תנידמ לש תויטנוולרה תדימ לעו תידוהי תוהז לע תולאשב םיטבחתמו תליא
 ונא ,ןבומכו .תיתרבח תוירחא םילגמו היטרקומדה לש התובישחב םיקסוע םה דחי .םלועבו ץראב
 .םיפוצה תעונת לש םיכרעלו עבטל רוביח םע הלא לכ תא םישוע
 םילשוריבו ביבא-לתב ,הנופצב ,ץראה םורדב םילייטמ םיכינחה תינכותה לש תועובשה תעבראב
 ,לארשי תנידמ לש הירוטסיהל ,לארשי םע לש רבעה ירופיסל םיפשחנ םה .ע"נדגב םיפתתשמ ןכו
 ןווגמה תא םיווחו תולוקה תא םיאור םה דחי .תינרדומה תילארשיה תוברתלו לארשי תשרומל
  .ילארשיה
 הנימזמ איה ;תידוהיהו תישיאה םתוהז תא ןוחבלו םמצע לא ןנובתהל םיכינחל תעייסמ תינכותה
 םישיאו תויומד םע םייעצמא-יתלב םישגפמ תועצמאב לארשיב הרבחה לש הינפ תא ריכהל םתוא
 לכ תא .היטרקומדה לש התובישח תא ןוחבלו תיתרבח תוירחא תולגל םתוא הנימזמו ,ךרד יבצעמ
 .ץראה יפונל רוביח ךות תוגיהנמ ירושיכו תוישיא-ןיב תויונמוימ חתפל ידכ םיכינחה םישוע הלא
  :הרשכה ידעומ
 םיכיראת הרשכה םש
 1.06 יללכ תווצ - החיתפ םוי
 19-24.06 הנכה רנימס
 26.06 1 תוכרעיה םוי
 27.06  2 תוכרעיה םוי
 29.06-23.07 המצע תינכותה
 25.07 םוכיס םוי

 הניל ללוכ םיאלמ םימי םה תינכותהו רנימסה ימי ,ביבא לתב 09:00-17:00 תועשב םימייקתמ הרשכהה ימי *

 
 סרבס
 השיגפמ תחלשמה .״הפוריא ברעמ – רבצ״ תגהנה יכינח לש ץיקה תחלשמ איה "סרבס" תחלשמ
 ימי תשמח ךלהמב .לארשיב ררוגתמה ילארשי רעונ ןיבל ,ל״וחב ררוגתמה ילארשי רעונ ןיב
 תוהזה ןיב םילדבהבו תידוהיה םתוהזב םיקסעתמ ,ץראה ןופצב םיכינחה םילייטמ ,תינכותה
 ,ילגר לויט ימי הכותב תללוכ תינכותה .ל״וחב ררוגתמ התאשכו לארשיב ררוגתמ התאשכ תינבנה
 .חטש תנילו הדש ילושיב
  :הרשכה ידעומ
 םיכיראת הרשכה םש
 26.07 תוכרעיהו תווצ תנכה םוי
0730.-03.08 המצע תינכותה  
 07.08 םוכיס םוי

 ביבא לתב 09:00-17:00 תועשב םימייקתמ הרשכהה ימי *
 



  ת.יתרבחה ה.ךירדמה דיקפת תרדגה
 לש התחוור לעו המולש לע הנוממ אוהו ,תינכותה לש יכוניחה תווצה םע הנמנ יתרבחה ךירדמה
 לש םתוחיטבו םנוחטיב לע ןומא ךירדמה ,הז ועבוכב .לארשימו ל״וחמ םיכינח 15-כ םע הווחא
 לש יכוניחה ךילהתל יארחא יתרבחה ךירדמה .ויכינח לש תעמשמה לע םג ומכ ותווחא יכינח
 תא םיאתי ךירדמה .היתורטמלו תחלשמה לנויצרל םאתהבו םיפוצה תעונת יכרע רואל ,ותווחא
   .םתוא ךירדיו ולש הווחאה לש דעיה תייסולכואל תינכותה ינכתו הכרדהה ינכת

 

 יתרבחה ךירדמה לש תוירחאה ימוחת
  .תינכותה לכבו הנכההו הרשכהה ימי ,תווצה ירנימס לכב ףתתשי •
 םיחנמה םיכרעה יפל ,דעיה תייסולכואל םתמאתהלו תחלשמה לש הכרדהה ינכת תביתכל ףתוש •

  .היתורטמו הלש לנויצרה ,תינכותה תונורקע ,םיפוצה תעונת לש
 תמרלו הב הדימלה יכילהתל יארחא אוהו ,ותווחא ינב לש גיהנמה אוה ךירדמה .הרוהו ךוניח שיא •

  .הדימלה
 םהל תויהל ,םתוא דומלל ,םריכהל רומא אוהו ,םיכינחה לש םתחוורו םנוחטיב ,םמולשל יארחא •

 הלא םיניינע דוע לכ ,םיישיאה םהיניינעו תוישיאה םהיתוקוצמ ןורתפב םהל עייסלו תבשק ןזואל
  .ותוכמס םוחתב
 םתוא ליבוהלו דחי ויכינח תא שבגל רומא אוהו ,ותווחאב ושחרתיש םייתרבחה םיכילהתל יארחא •

   .תפתושמ הדימללו תפתושמ היישעל
 ףוכאל םייתרבחה םיכירדמה ראשלו סובוטואה ליבומל עייסיו ,ותווחאב תעמשמה יללכ תא ףוכאי •

   .תינכותה יכינח לכ לצא םגו סובוטואב םג םתוא
  

 הדובע יקשממ
 .םיפסונ םייתרבח םיכירדמ םע הלועפ ףותישב דבוע •
 ךירדמה תא רישכמ אוהו ,יתרבחה ךירדמה לש רישיה הנוממה אוה חטשה זכר – סרבס תינכותב •
 .ודיקפת עוציבב ותוא ךנוחו
  – תשקו ץח תינכותב •

 ןוטה תא ביתכמ אוהו ,יתרבחה ךירדמה לש רישיה הנוממה אוה סובוטוא ליבומ •
 .תיסובוטואה תוליעפב

 ךירדמה תא רישכמ אוהו ,לעופל תחלשמה תאצוהל יארחאה אוה חטשה זכר •
 .ודיקפת עוציבב ותוא ךנוחו יתרבחה

 תוכמסה אוהו ,יתרבחה ךירדמה לש ותקסעה יאנת לע יארחאה אוה לארשי תוינכת להנמ •
 .ולש החוורה יניינעלו יתרבחה ךירדמה לש ותקסעהל רושקה לכב הנורחאה

  
 תושרדנ תונוכתו תויונמוימ ,םירושיכ
 הכרדה ירושיכו הכרדה תויונמוימ לעב •
 .םיבוט
 ההובג המרב תילגנא •
   .לפטו רקיע ןיב ןיחבהל לגוסמ •

םיהובג שונא יסחיו תווצב הדובע תלוכי •  
 .להק לומ הדימע •

 .תוכילה םיענ •
 .יביטרסא •
  .תיתכרעמ הייאר לעב •
  .ויכינח תא ךונחל םירושיכ לעב •
 .יתעמשמ הנעמ תתל לגוסמ •
  .תוטיהרב םירסמ ריבעהל תלוכי לעב •

  
  
  

 


