
 

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

 
 םילויט תוכירדמו יכירדמ םישפחמ ונחנא ,םיפוצה תעונת לש תימואלניבה תוליעפה תרגסמב
 :תואבה תוינכותה יתשמ תחאל )ןקת ות וא ךרד ירומ(
 
 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
 ךרד ירומ( סובוטוא תו.יליבומו )דבלב ךרד ירומ( חטש תו.יזכר םישפחמ ונחנא תשקו ץח תינכותל
 !)למרכו בגנ ,םילשורי םיסופמק ילעב ןקת ותו
  
  :הרשכה ידעומ
 רובע יטנוולר םיכיראת הרשכה םש
 חטש יזכר 1.05 ליבומ תווצ - החיתפ םוי
 חטש יזכר 11.05 ליבומ תווצ םוי
 חטש יזכר 18.05 2 ליבומ תווצ םוי
 חטש יזכר 24.05 3 ליבומ תווצ םוי
 סובוטוא יליבומו חטש יזכר 1.06 יללכ תווצ - החיתפ םוי
 סובוטוא יליבומו חטש יזכר 8.06 סובוטוא יליבומ םוי
10.06-09 םיכינח - הנכה רנימס  חטש יזכר 
 חטש יזכר 15.06 )רנימס ץולח( 4 ליבומ תווצ םוי
 סובוטוא יליבומו ליבומ תווצ 18-24.06 הנכה רנימס
 חטש יזכר 25.06 םיריקחתו תוכרעיה םוי
 סובוטוא יליבומו ליבומ תווצ 26.06 1 תוכרעיה םוי
 סובוטוא יליבומו ליבומ תווצ 27.06  2 תוכרעיה םוי
 סובוטוא יליבומו ליבומ תווצ 29.06-23.07 המצע תינכותה
 סובוטוא יליבומו ליבומ תווצ 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
 .ל״וחב ררוגתמ התאשכו לארשיב ררוגתמ התאשכ תינבנה
 .חטש תנילו הדש ילושיב ,ילגר לויט ימי הכותב תללוכ תינכותה
 ןוילע לילג ,ןלוג סופמק ילעב ןקת ות וא ךרד ירומ( חטש ת.זכר םישפחמ ונחנא ״סרבס״ תינכותל
 !)ןותחת לילגו
 
  :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 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   סובוטוא ת.ליבומ – דיקפתה תרדגה

 .ךרד הרומ תדועת וא ,ןקת ות ומע אשונו ךוניחה דרשמ םעטמ ךמסומ ךירדמ אוה סובוטואה ליבומ
 ומעש תווצהו ןוגראה ,היצרפואה להנמ םג ךא םיכינח 50-כ לש ךירדמ םג אוה סובוטואה ליבומ
 סובוטואה גהנ ,יאקירמאה ךירדמה ,םייתרבחה םיכירדמה תא ללוכ הז תווצ .סובוטואב
    .חטבאמהו
 
  סובוטואה ליבומ לש תוירחאה ימוחת
  .תינכותה לכבו הנכההו הרשכהה ימי ,תווצה ירנימס לכב ףתתשי •
  .םדיקפת עוציבל םתוא ךנוחו ויתחתש םייתרבחה םיכירדמה תווצ תא להנמ •
 ,םיכינחה לש הנילה ירודיסל יארחא :ולוהינבש סובוטואה לש הקיטסיגולהו היצרפואה תא להנמ •

  .שרדנה דויצה תנמזהלו דויצה תומלשל יארחא
 ויכינח לש הדימלה יכילהתל יארחא אוהו ,סובוטואה לש יארחאה אוה סובוטואה ליבומ .ךוניח שיא •
 רומא אוהו ,םיכינחה לש םתחוורו םנוחטיב ,םמולשל יארחא אוה ,ןכ ומכ .הדימלה תמרלו
 תוישיאה םהיתוקוצמ ןורתפב םהל עייסלו תבשק ןזואל םהל תויהל ,םתוא דומלל ,םריכהל
   .ותוכמס םוחתב הלא םיניינע דוע לכ ,םיישיאה םהיניינעו
 דחי ויכינח תא שבגל רומא אוהו ,ולש סובוטואב ושחרתיש םייתרבחה םיכילהתה לע תוירחא •
   .תפתושמ הדימללו תפתושמ היישעל םתוא ליבוהלו
 ףסונ .םהיתווחאב םג םתוא ףוכאל ויתחתש תווצל עייסיו ,ולש סובוטואב תעמשמה יללכ תפיכא •

  .םיסובוטואה ראש לצא םג ךרוצה ירקמב תעמשמה תפיכאל עייסי סובוטואה ליבומ ,ךכ לע
  .ול ףופכה תווצה תועצמאב םיכינח יקיתל בקעמ םייקמ •
  תעמשמה תא ףוכאל םהל עייסיו ודיקפת עוציבל םייתרבחה םיכירדמה תווצ תא ךונחי •
 ,יטסיגולה ,ינוגראה עדימה לכ תא לולכי הז קית .סובוטוא קית תנכהלו ריקחת תביתכל יארחא •

  .ליבומו להנמ אוהש סובוטואל יטנוולרש יתכרדההו יביטרפואה
  
 הדובע יקשממ
 םתחוור לע יארחאו ,יאקירמאה הוולמה לשו ותווצבש םייתרבחה םיכירדמה לש רישיה הנוממה •
 .םתכינח לעו
 .תחלשמה יפוא תא ביתכמ םתיא הלועפ ףותישבו סובוטואה יליבומ תווצ םע הנמנ •
 .ךילהתה ךרואל ותוא ךונחל יארחא אוהו ,סובוטואה ליבומ לש רישיה הנוממה אוה חטשה זכר •
 עייסלו ויכרצל תונעל תנמ לע סובוטואה ליבומ םע אלמ הלועפ ףותישב םידבוע ןלהנמ .עו ןלהנמ •

 .תיטסיגול ול
 תוכמסה אוהו ,סובוטואה ליבומ לש ותקסעה יאנת לע יארחאה אוה לארשי תוינכת םוחת להנמ •

 .ולש החוורה יניינעלו סובוטואה ליבומ לש ותקסעהל רושקה לכב הנורחאה

  
  תושרדנ תונוכתו תויונמוימ ,םירושיכ
 הכרדה ירושיכו הכרדה תויונמוימ לעב •
  םיבוט
  ןמזב-וב תומישמ המכ תושעל לגוסמ •
  ןגרואמו רדוסמ םדא •
 ותוא ךונחל תלוכיו ,תווצ להנל תלוכי לעב •
  םיכינחהו תווצה תא ליכהל לגוסמ ןכו
   לפטו רקיע ןיב ןיחבהל לגוסמ •
  ההובג המרב תילגנא •

  יביטרסא •
  תיתכרעמ הייאר לעב •
   תווצה תא ךונחל םירושיכ לעב •
 יתעמשמ הנעמ תתל לגוסמ •
 .ףועמ לעבו יתריצי •
 .םזוי •
 םיהובג שונא יסחיו תווצב הדובע •

  



 

  חטש זכר – דיקפת תרדגה

 ףתוש חטשה זכר .תחלשמה לש להנמה גרדה םע הנמנו ךמסומ ךרד הרומ אוה חטשה זכר
 תוינכות לש לעופה לא ןתאצוה לע הנוממ אוהו ,עוציבב ןה ןונכתה ךילהתב ןה ,תווצה תרשכהל
 .תווצ ישנאו םיכינח 120-כ להנמ ,ודיקפתב .תחלשמה תינכות לשו תווצה לש הרשכהה
  
  יללכ – תוירחאה ימוחת תצקמ
 .םדיקפת עוציבל םתוא ךנוחו תחלשמה לש הכרדהה תווצ תא להנמ •
 .המצע תחלשמה לשו תווצה תורשכה לש ןונכתה יבלשל ףתוש •
 .יכוניחה ךילהתה תאו לעופב תחלשמה ז״ול תא להנמ •
 .תוצובקה ללכב יכוניחה ךילהתה  לע יארחא •
   .תעמשמה תוארוה תא ורפהש םיכינחל יתעמשמ הנעמ ןתונ •
  .ול ףופכה תווצה תועצמאב םיכינח יקיתל בקעמ םייקמ •
 .ףותישב םייטסיגול תונורתפ תאיצמל לעופו ,היצרפואה זכר םע דומצ ןפואב דבוע •
 
 תינכותה דע חטשה זכר לש תוירחאה ימוחת
 .תווצה ירבחמ דחא לכ םע תידוסי תורכיה •
 .תנכדועמ הכרדה תרבוח תריציל ףתוש •
  .םהלש םינוימלו םיכינחה תריחבל ףתוש •
 .םדיקפתל תווצהו םיכירדמה תא לעופב רישכמו תווצה לש הרשכהה תוינכות תביתכל ףתוש •
 .תינכותה לש תיפוסה התריציב תופתושו תחלשמה תינכות לנויצרב תואיקב תנגפה •
 .ךרוצה הרקמב ,םתריציל ףתושו םילהנב תואיקב תנגפה •
 .לארשי יכינח םע רשקה תריציל הנוממ •
 .תיכוניחה המרב ןה תינוגרא-תיביטרפואה המרב ןה ,לארשימ םיכינחה רנימס תריציל ףתוש •
 .לארשי תוינכת להנמ םע תופתושב תונולמבו םירתאב םימידקמ םירויס ךרוע •
 השקב יפל תופטוש תומישמ יולימו הדובעה ימי ראשב תינכותה לש תיביטרפואו תיטסיגול הנכה •

 .הרישיה הנוממה לש
 .ץוחנה עדימה לכ םע "תינכות" קית תנכה •
 .רישיה הנוממה םע תינכותה ינפל ריקחת עוציב •
 ותרבעהו עדימה זוכיר ,תויושיגר ,םידחוימ םיכרצ תוברל םיכינחה לע עדימ ףוסיא •

  .העונתב םייטנוולרה םימרוגל
 

 תינכתה ךלהמב חטשה זכר לש תוירחאה ימוחת
 .תינכותה תפוקת ךרוא לכל חטשב אצמנ •
 יתלב םיעוריא לש הרקמב הנעמ ןתמל יארחאו ,םינמזה חול תאו לעופב תינכותה תא להנמ •

 .םיננכותמ
 .תוחיטבה להנמל תופיפכב חטשב תוחיטבו ןוחטיב לוהינ •
 תתל ךמסוה אוהש תעמשמ תורפהל יתעמשמ הנעמ ןתונ ;ףופכה תווצל תעמשמ יניינעל ץעוי •

  .הרישיה הנוממה לש אלמ ףותישב םירומח םירקמבו ,הנעמ םהל
 .תווצב םירבשמ ןורתפל יארחא •
  .םיכירדמה תווצ לש הכינחו יוויל •
 .תווצה ירבח םע תינכותה ךלהמב תוישיא תוחיש •
 .הכרדהה תרבוחו תינכותה תורדגה יפל ,םייכוניחה םינכתה תרבעהל תווצה לש הכינח  •
 יפל לכהו ,חטשב תואיצמה תנומת רואלו םיכינחה בצמל םאתהב םינכתה לש לעופב ןוכדע •

  .םיפוצה תעונת לש םיכרעהו תומרונה



 

 הדובע יקשממ
 .םדיקפת עוציבב םייתרבחה םיכירדמה תרשכהו תכינח לע יארחא •
 .םתוא תווללו םדיקפת עוציבב םתוא ךונחל יארחאו ,סובוטואה יליבומ לש רישיה םלהנמ •
 .תחלשמה יפואל תועגונה תוטלחה תלבקל םיפתוש םה םיליבקמה חטשה יזכר •
 םיינוגרא-םייטסיגולה םיטביהה תא איצוהל תנמ לע ןלהנמ .עו ןלהנמה םע הלועפ ףותישב דבוע •

 .לעופל תחלשמה לש
 .תוטלחהה תלבקל ףתושו ודיקפת עוציבב רוטה להנמ תא ךנוח לארשי תוינכות םוחת להנמ •
 תוכמסה אוהו ,חטשה זכר לש ותקסעה יאנת לע יארחאה אוה לארשי תוינכות םוחת להנמ •

 .ולש החוורה יניינעלו ותקסעהל רושקה לכב הנורחאה
  
 תושרדנ תונוכתו תויונמוימ ,םירושיכ
  ןמזב-וב תומישמ המכ תושעל לגוסמ •
  ןגרואמו רדוסמ םדא •
  יתטיש ןפואב דבוע •
  ותוא ךונחל תלוכיו ,תווצ להנל תלוכי לעב •
   לפטו רקיע ןיב ןיחבהל לגוסמ •
 םיהובג שונא יסחיו תווצב הדובע תלוכי •
  להק לומ הדימע •
  ההובג המרב תילגנא •

  תוכילה םיענ •
  יביטרסא •
  תיתכרעמ הייאר לעב •
   תווצה תא ךונחל םירושיכ לעב •
  יתעמשמ הנעמ תתל לגוסמ •
  תוטיהרב םירסמ ריבעהל תלוכי לעב •
לארשי ישיבכב הגיהנ תלוכיו  הגיהנ ןוישיר •

 

 


