
 2023 תשקו ץח - הקיטסיגול - דיקפת תורדגה
 םירדגמה ללכ לא תונופ ךא תוחונ ימעטמ רכז ןושלב תובותכ דיקפתה תורדגה 

 
  תחלשמה לע
-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
 ,םיקאיק( תויצקרטא בולישב ץראה יבחרב םילויט ,תשרומ ירתאב םירוקיב הכותב תרזוש תינכתה
 ,תילארשיה הרבחב םיקתרמ העד ישנא םע שגפמ ,)גנילפנס ,םילמג לע הביכר ,טייש ,םילקרונש
 .הירגובל תיתועמשמו תבצעמ היווח הווהמו החצנה ירתא ,ע״נדג עובש

  
  "...ןווגמה תא תווחל ,תולוקה תא תוארל" - תינכותב המ
 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
 1.05 ליבומ תווצ - החיתפ םוי
 11.05 ליבומ תווצ םוי
 18.05 2 ליבומ תווצ םוי
 24.05 3 ליבומ תווצ םוי
 1.06 יללכ תווצ - החיתפ םוי
 8.06 סובוטוא יליבומ םוי
 09-10.06 םיכינח - הנכה רנימס
 15.06 )רנימס ץולח( 4 ליבומ תווצ םוי
 18-24.06 הנכה רנימס
 25.06 םיריקחתו תוכרעיה םוי
 26.06 1 תוכרעיה םוי
 27.06  2 תוכרעיה םוי
 29.06-23.07 המצע תינכותה
 25.07 םוכיס םוי

 
 ביבא לתב 09:00-17:00 תועשב םימייקתמ הרשכהה ימי *
 הניל ללוכ םיאלמ םימי םה תינכותהו רנימסה ימי *
 )50%( תיקלח הרשמב ינוי-יאמ םישדוחב קסעומ ןלהנמ *



 תי.ןלהנמ .ע – דיקפת תרדגה

 לע יארחא ןלהנמ .ע ,ודיקפתב .תחלשמה לש יביטרפואה ללכתמה תווצה םע הנמנ ןלהנמ .ע
 היצרפואה זכרל עויסו תוחורא לועפת ,דויצ תקולחו ןוגרא :תוברל תחלשמה לש יטסיגול לועפת
 .תחלשמה תחלצהל שרדנה לכב רוטה להנמלו
 
 תוירחאה ימוחת תצקמ
 .סובוטואה יליבומו םיסובוטואה לש יטסיגול יוויל •
 .תויטסיגול תומישמ תריזגו ז״ולה תרכה •
 .דויצה לש רודיסו ןוגרא •
 .הנכהה ימיו תווצה רנימס לש יטסיגול לועפת •
 .תויעובש תויטסיגול תובישיב תופתתשה •
 .תחלשמב תוחוראהו לכואה ירדח לועפת •
 .תוינובשחו הנטק הפוק לוהינ •
 .ןלהנמלו רוטה להנמל תועיסנ יוויל •
 .ךרוצה תעב ןלהנמה תפלחה •
 
 הדובע יקשממ
 תצעיימ תוכמס הווהמו ,םייתרבחה םיכירדמהו סובוטוא יליבומ לא דויצ תקפסאב עייסמ •

 .םייטסיגול םיניינעב
 .ןלהנמה ידי לע רישי ןפואב ךנחנ •
 .לעופל תחלשמה תאצוהב רוטה להנמל עייסמ •
 תוכמסה אוהו ,סובוטואה ליבומ לש ותקסעה יאנת לע יארחאה אוה לארשי תוינכת להנמ •

 .ולש החוורה יניינעלו סובוטואה ליבומ לש ותקסעהל רושקה לכב הנורחאה
  
  :תושרדנ תונוכתו תויונמוימ ,םירושיכ
 .ץחל תחתו ןמזב-וב תומישמ המכ תושעל לגוסמ •
 . ןגרואמו רדוסמ םדא •
 . יתטיש ןפואב דבוע •
  .ההובג המרב תילגנא •
 . תוכילה םיענ •
 . יביטרסא •
  .תיתכרעמ הייאר לעב •
 .ץראה יבחר לכב הגיהנ תלוכיו הגיהנ ןוישיר •
 .ףועמ לעבו יתריצי •
 .םזוי •
 םיהובג שונא יסחיו תווצב הדובע •
 
 
 
 
 
 
 
 



 תי.ןלהנמ – דיקפת תרדגה

 ןונכתה ךילהתב ןה ,תווצה תרשכהל ףתוש ןלהנמה .תחלשמה לש להנמה גרדה םע הנמנ ןלהנמ
 לשו תווצה לש הרשכהה תוינכת לש לעופה לא ןתאצוה לע יארחא אוהו ,עוציבב ןהו יטסיגולה
 .תחלשמה תינכת

 
 יללכ – תוירחאה ימוחת תצקמ
 .תינכתה יקפס לומ הדובעו תינכתה לש יטסיגול לוהינ •
 .סובוטואה יליבומו םיסובוטואה לש יטסיגול יוויל •
 .תויטסיגול תומישמ תריזגו ז״ולה תרכה •
 .תינכתה ךרואל תוריש ינתונו םיקפס לומ םואיתו אודיו •
 
 תינכותה דע תוירחאה ימוחת
 .רוטה להנמו לארשיב תינכתה להנמ לומ תורכיה תושיגפ •
 .תינכתה לנויצרו םינמזה חול לש הדימל •
 יטסיגול ז״ול תיינבו ,לארשי תוינכת להנמו רוטה להנמ לומ תינכתה לש תויטסיגול תומישמ תריזג •

 .יתחלשמ
 .לארשי תוינכת להנמו רוטה להנמ םע דחי תינכתה לש חתפמ ירתאב םידקמ רויס •
 .תינכתה דויצ לש רודיסו ןוגרא •
 .הנכהה ימיו תווצה רנימס לש יטסיגול לוהינ •
 .ץוחנה עדימה לכ םע יטסיגול ״תינכת קית״ תנכה •
 השקב יפל תופטוש תומישמ יולימו הדובעה ימי ראשב תינכותה לש תיביטרפואו תיטסיגול הנכה •

  הרישיה הנוממה לש
  רישיה הנוממה םע תינכותה ינפל ריקחת עוציב •
  
  תינכותה ךלהמב תוירחאה ימוחת
 ,םירתא ,האופרו החטבא ,םיעסיה :תינכתה ללכ לש חטשב הקיטסיגולה לוהינ לע יארחא ןלהנמה •

 .דועו דויצ ,הניל תומוקמ
 .ןמזה לכ ךרואל תינכתה םע חטשב תואצמה •
 .תינכתה לש יטסיגול םינמז חול לוהינ •
 .םיסובוטוא האופר יארחא יוויל ,חוטיבה תרבח םע רשק ,םייוניפ :האופרה םוחת לוהינ •
 .לארשי תוינכת להנמו רוטה להנמל תופיפכב חטשב תוחיטבו ןוחטיב לוהינ •
 .םויס סקטו ״תשקיטספ״ ,תויקסד סקט ,החיתפ סקט ןוגראו לוהינ •
 .תויעב ןורתפו םייטסיגול םימ״תלב לוהינ •
 .הטמה ןיבל חטשה ןיב רוביח •
 
 הדובע יקשממ
 .ףטושה יביטרפואה לועפתה עוציבב סובוטוא יליבומ תא ךנוח •
 .ותחוורל יארחאו ,ןלהנמ .ע לש רישיה להנמה •
 .לעופל תחלשמה תאצוהב רוטה להנמ םע אלמ הלועפ ףותישב דבוע •
 אוהו ,סובוטואה ליבומ לש ותקסעה יאנת לע יארחאה הווהמה ,לארשי תוינכת להנמ ידי לע ךנחנ •

 .ולש החוורה יניינעלו סובוטואה ליבומ לש ותקסעהל רושקה לכב הנורחאה תוכמסה
 
 

 



 תושרדנ תונוכתו תויונמוימ ,םירושיכ
 תחתו ןמזב-וב תומישמ המכ תושעל לגוסמ •

 .ץחל
 . ןגרואמו רדוסמ םדא •
 . יתטיש ןפואב דבוע •
  .ההובג המרב תילגנא •
 . תוכילה םיענ •

 . יביטרסא •
  .תיתכרעמ הייאר לעב •
 .ץראה יבחר לכב הגיהנ תלוכיו הגיהנ ןוישיר •
 .ףועמ לעבו יתריצי •
 .םזוי •
 םיהובג שונא יסחיו תווצב הדובע •

 
 

 
  



 
 

 


