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 ,תורקיו םירקי תויטנדוטסו םיטנדוטס
 

 רוידה תלהנמ תגלמ תרגסמב תובדנתהל תותומעהו םינוגראה תרבוח תא םכינפב גיצהל םיחמש ונא

 הגשה-רב רויד םודיקל הטלחהה תרגסמב תינימשה הנשה וזמ תלעופ וז הגלמ .רפוע הוונ א"פשת תנשל

 ונזכיר .ופי-ביבא לת תייריעו םיטנדוטסה תדוגא ,ביבא-לת תטיסרבינוא ידי י"ע תקנעומו ופי-ביבא לתב

 תאזו ,םיררוגתמ םתא םהב םירוזאב  םינוש םינוגראו תותומעב תונווגמ תויובדנתה תויורשפא םכרובע

.הנוכשב םיבשותה ייח רופישב עייסל הרטמב

 יתרבחה עויסל חתפמה תא םכב םיאור ונא ןכלו בר העפשה חוכ שי םיטנדוטסה רוביצלש םינימאמ ונא

 םתא םגש םיחוטבו הליהקה ייח בוציעב יביטקא קלח תחקל םכמ םיפצמ ונא .הנוכשה יבשות םיקוקז ול

  !הבר הדימב ךכמ וחיוורת

 

!הבר החלצהו קופיס ,הניתנ ,תוחתפתה ,היישעב האלמו תחלצומ הנש םכל םילחאמ



 



 

 תובושח תודוקנו םיפיט
 

  ?תובדנתהה םוקמ תא םירחוב ךיא •

 ?םירחוב ךיא זא...וב בדנתהל יתועמשמ יכה היהיש םוקמה ןיבל חונו שיגנ יכה היהיש םוקמה ןיב כ"דב הענ תובדנתהה םוקמב הריחבה

 הייסולכוא םע בדנתהל םתמלח דימת םא םג ?הזב דומעל ולכות םאה אוה םלוכמ בושחה ,םכתריחבב ללקשל ץלמומש םינותנ המכ שי

 ריבס  ,וזירבתש עגרבו רוא תדוקנ םרובע םיווהמ םתא ,חור רצוקב םכל םיכחמ םה ...םולכ הזב םתישע אל ,בייחתהל ולכות  אל םא ,תמיוסמ

 דומעל ולכותש תובדנתה םוקמ רוחבל דואמ בושח ןכלו ,םללגב וליפא ילואו םהילא רושק הזש המשא תשוחת ושוחי וא ובזכאתי םהש  חינהל

 ,תאז םע .בוט המ ,חונו שיגנ םג הז םאו בר קופיס םכל בסת ,הל עייסל םתיצר דימתש הייסולכוא םע תובדנתהב הריחבה .תשרדנה תובייחתהב

  !הרקמ לכב היהי היישעו קופיסש ךכ ,ורחבת וב תובדנתה םוקמ לכב ועייסתו ורזעת םתאש ןובשחש וחק

 תמאבש ידכ תובדנתהה תומוקמ תא ןוכנ םתגריד ןכאש ואדוותש הז בושח יכהו םיקיודמו םינוכנ םיטרפ ובתכ םינוכנו םיקיודמ םיטרפ יולימ •

 .םכיתוריחבל םאתהב םכתא ץבשל לכונ

 תושעל שיש םיכילהת רפסמ דוע שי ספוטה תא םישיגמ םתאש ירחא !עבקנש דעומב םכיתוריחב תא שיגהל דיפקהל דואמ בושח  !ןמזב ושיגה •

 ןויאר רובעל ךירצ םהב תובדנתה תומוקמ שי ןכ ומכ .תויתנש תועש 40 לש תרגסמ םכל רשפאתתו ןמזב תובדנתהה תא וליחתתש תנמ לע

 .המודכו המאתה

 ...וססהת לא ?םיפסונ םיטרפ םיכירצ •

 והשמ עיצהל וא רבעמ תעדל הצורש ימ תא שי דימת ,תאז םע .תובדנתהה םוקמ תריחבב םייטנוולר ונל וארנש םיטרפה לכ תא םכרובע  וזכיר

 דחאל רושקש ןויער םכל הלע ?הרורב קיפסמ אל םוקמב תוליעפה – םכיתולאש לע תונעל חמשנ ונחנא םגו םינוגראהמ דחא לכ  .ףסונ

 :ליימה תועצמאב םיטנדוטסה תדוגאב  הגלמה תזכרל וא ןוגראב רשקה ישנאל תונפל םינמזומ םתא !םכתא עומשל חמשנ ?םינוגראה

chevrati4@student.co.il 



 

 !םכילע לקיש ילכה – חתפמ תלבט •

 תועש ,תוביוחמ ,תושירד ,הייסולכואה ,תוליעפה יפוא המ בותכל רצק טפשמבו תובדנתהה תומוקמ לכ תא הלבטב םכרובע זכרל ונטלחה

 םש לע ץוחלל ןתינש בל ומיש .הלא תועשב קר לעופש ןוגרא לע אורקל םעט ול ןיאש עדוי רקובה תועשב דמולש טנדוטס לשמל ךכ ..'וכו תוליעפ

 .םכתעידי ביחרהל וצרת וילע טקיורפל תורישי ועיגתו טקיורפה םש/ןוגראה

 תובדנתהה ףקיה •

 יתשב קנעות הגלמה .תובדנתה ישדוח 8 רמולכ - 2020 ינוי ףוסב תמייתסמו  2019 רבמבונ תליחתב ימשר ןפואב הליחתמ תובדנתהה תפוקת

 היינשה המיעפה תלבקל יחרכה יאנת .תובדנתה תועש 20 לש המלשה רובע ₪ 4,800 לש םוכס קנעוי המיעפ לכב .טסוגואו ראורבפ  – תומיעפ

 כ"דב( רתוי רחואמ דעומב היינשה המיעפה תא ולבקיש םיטנדוטס םנשי ןכלו  ,תוחפל  הרידב תוריכש ישדוח 12 תמלשה אוה )טסוגוא(

 .תוריכשה הזוחל םאתהב תאזו )רבוטקוא

 הגלמה ןונקת •

static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulation_2016-http://sfile.f- :רוידה תלהנמ לש רתאב עיפומ ויטרפ לכ לע ןונקתה
17.pdf?id=27651305 

 
  



 

 

 תותומעו םינוגרא
 הבחרה ו טוריפ

 
  



 

 הנוכש ת/זכר
 

 םיניינועמש היציבמא ילעבו םייתריצי ,םיארחא םישנאל םיאתמה דיקפת .הנוכשה ת/זכר דיקפת ונשי ,תנווגמה תובדנתהה תויצפוא ןיב : טקיורפה רואית

 חקי/ת הנוכשה ת/זכר דיקפתה תרגסמב .הב תנווגמה הייסולכואלו הנוכשל םיבדנתמה םיטנדוטסה רוביחבו ,םירגתאמו םישדח היישע יכילהתב קוסעל

 םילעופה םינוגראהו תותומע ,ופי ביבא-לת תייריע :ןוגכ ,הגלמב קלח םיחקולה םינושה םיפוגהו םיימוקמה םיבשותה םע ףותישב םיטקיורפ ןונכתב קלח

 .םיטנדוטסה תדוגאב הגלמה תזכרו הנוכשב

 .תוירחאו תואמצע ,שאר תלדגה ,תומזיבו םייתרבח םיטקיורפב ןיינע ,תויתריצי :םיטנדוטסה תייסולכוא
 

 םיעוריא תאיצמ ,הנוכשל רשקה לע יארחא היהי אוהו דחא זכר דקפוי הנוכש לכ לע .תומדוק םינשל סחיב טעמ הנתשי דיקפתה הנשה !הבושח הרעה
 ,ףסונב .'וכו הנשה ךלהמב ןהל עייסל ןתינש הנוכשב תויתליהק תומזוי תאיצמ ,םימוזי םיעוריא תקפהו הנשה ךלהמב םהילא רובחל ןתינש םייתנוכש
 .תיתרבחה תוברועמה תזכר םע העובק השיגפ ךרעית
  



 

 ופי א"תב ךוניחה םודיקל התומעה :ןוגראה םש

 רפוע הוונ תינודעומ :טקייורפה םש

 

 םוי לכ וילא םיעיגמ םהש חוטב םוקמ םידליל תרשפאמ תינודעומה .הנוכשה יבשות ןוכיסב םידליל תילופיט תיכוניח תינדועומ :ותרטמו טקייורפה רואית

 ישגר לופיטו ידומיל עויס ,הרשעה יגוח ,םיירהצ תחורא םילבקמ ,רפס תיב רחאל

 הצובקה ללכל םעפ ידימ תוליעפ תרבעהו תיב ירועישב עויס ,םידליל תישיא תוכנוח וניה יאגלמה דיקפת :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ו-ג תותיכב ןוכיסב םידלי :דעיה תייסולכוא

 א"ת 31 דקש :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 רוזיבורפ לאוי :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 םיבדנתמ זכר :דיקפת

 36832626 :רשק תריציל ןופלט

 054-7977010 :ףסונ ןופלט

 yoel@jaffainst.co.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 רעונ תועונת ירגוב ,ילמרופ יתלב ךוניחב עקר ילעב םיטנדוטסל תופידע :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 15-18 תועשה ןיב ה-א ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 



 

 

 תוגספל ךוניח :ןוגראה םש

 תוגספל ךוניח :טקייורפה םש

 

 לאיצנטופ ילעב רעונו םידליל תויונמדזה ןויווש תריצי ידי לע ,םייתרבח םירעפ םוצמצ ןעמל תלעופ 'תוגספל ךוניח' תתומע :ותרטמו טקייורפה רואית

 ,םידומילב ןייטצהל ;םהיתולוכי תא שממלו הגספל עיגהל רעונ ינבו םידלי םתואל תעייסמ התומעה .תיפרגואיגהו תיתרבחה הירפירפהמ תוניוצמל

 דיתעב םיגיהנמכו םימרות םיחרזאכ חתפתהלו הרבחב בלתשהל ,הבחרו תיללכ הלכשה שוכרל ,הימדקאב בלתשהל

 הבילה יגוחב הכרדה ידיקפת .1 :18 דע 8 םיאליגב םיכינחל חטשו הכרדה ידיקפת ןווגמב םיליעפ םיאגלמה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 םדק םיסרוקב הכרדה ידיקפת .2 .תילגנאו הפש ירושיכ ,תיטמתמ הבישח תועוצקמב םיכינח 17 -כ לש תוצובקל םייתייווח םירועיש תועצמאב

 תויונמוימ ,תיקסע תילגנא ,יתיישעת בוציע ,םיטפשמ ,האופר יחרפ ןוגכ םימוחת לש בחר ןווגמב םיכינחל הימדקאה תא םישיגנמה םיסרוק ,םיימדקא

 חותיפל המצעה יגוח תכרדה .4 .הירוטסיהו ך"נתב תויורגבל הנכהו םיבשחמ ,הפש ירושיכ ,תילגנא ,תיטמתמ הבישחב רובגת ירועיש .3 .דועו הקוסעת

 .לגרודכ גוחו דוקיר ,הרטיג ,הגוי, תואמי ,םיעדמ ,תונמוא ,טמחש :םהיניב ,הרשעה יגוח .5 הליהקה ןעמל םיטקיורפ תלבוה ,תישיא תולגוסמ תשוחת

 תוניוצמ לאיצנטופ ילעב ,שלח ימונוקא ויצוס עקרמ ב"י דע 'ג תותיכ ידימלת :דעיה תייסולכוא

 ביבא לת םורדבו ופיב רפס יתב רפסמב םיאצמנ תוגספל ךוניח יזכרמ :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 טבטלא ןב תנסא :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תוגספל ךוניחב ביבא לת רוזיא תלהנמ :דיקפת

 506762191 :רשק תריציל ןופלט

 506762191 :ףסונ ןופלט

 tlv-jaffa@e4e.org.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 



 

 רעונו םידליל הבוט השיג ,יוצר - הכרדהב ןויסינ / עקר :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 18:00 דע 14:00 תועשה ןיב - ישימחו יעיבר ,ינש ןושאר םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 םישישק םוחת רפוע הוונ יתליהק זכרמ :ןוגראה םש

 םישישק םוחת רפוע הוונ יתליהק זכרמ :טקייורפה םש

 

  תונטק תוצובקל תואצרה תרבעהב עויס :ותרטמו טקייורפה רואית

 ליעפמ/הצרמ :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 +60 םישישק :דעיה תייסולכוא

 רפוע הוונ 12 רזש :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןלוג הילד :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תוברת תזכר :דיקפת

 0504294682 :רשק תריציל ןופלט

 0504294682 :ףסונ ןופלט

 dgolan62@walla.co.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םכח ןופלט ישומישו הילאוטקאב בחרנ עדי :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 12.30 דע 10.30 תועשב ישימחו ישילש ימיב :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 םישישקה תא רישעהל ןוצרו תונלבס הבשקה :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 



 

רודל רוד  ןוגרא  ןוגראה : םש   

 תורוד /ךרדב הרזע :טקייורפה םש

 

  :ותרטמו טקייורפה רואית

 םג ומכ םהלש תודידבה תשוחת לע הלקה םע םידדוב םישישקל עייסל איה ונלש הרטמה .תודידב תשגרה לע םיחוודמ םישישקהמ 42% - לארשיב

 לע להקה יכרצל םידדוב םישישקל יתרבח יוויל - תורוד - םיטקיורפ ינש םיליעפמ ונחנא .לכואו תופורת תונקל ומכ םויל םויב םהל שיש םיינויח םיכרצ

 רבח ןייעמ םיווהמו ,)ןווקמ ןפואב הרוק הז הנורוק ינמזב( תיתרבח החיש םתיא םילהנמ ,םישישקה יתבל םיעיגמ םיאגלמה .םהלש תודידבה תשוחת

 םיאיבמה םיאגלמ המגודל - יתדוקנ ךרוצל םיקיתו םיחרזא ןיבל םיבדנתמ ןיב רוביח - ךרדב הרזע ותיא רבדל רחא דחא ףא םהל ןיאש םישנא רובע

 וכו בשחמב שמתשהל םתוא םידמלמ ,תופורתו לכוא םישישקל

  :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית 

 םג תויהל לוכי( עובשב תועש רפסמל םיבייחתמ ת/יאגלמה 'וכו םמולשל לואשל ,תיתרבח החיש םתיא להנל ,םישישקה םע רשקב תויהל אוה דיקפתה

 םיעובק השישק וא שישק םע רשקב םיאצמנ םה ןהב )עובשב םייתעש

 םידדוב םישישק :דעיה תייסולכוא

 תונוכשה לכב םירגש םישישק םע םידבוע ונחנאש ןוויכמ ל"נה תונוכשה לכב תוליעפ ונל שי :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 יול תלייא :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ביבא לת רוזא תלהנמ :דיקפת

 528641816 :רשק תריציל ןופלט

 528641816 :ףסונ ןופלט

 ayeletl@dorldor.org.il :ינורטקלא ראוד תבותכ



 

 ,תונלבס ילעב םיאגלמ ,םידדוב םישישקל עייסל ,ירוד ןיבה רוביחה םלועב קלח תחקל םיניינועמה םישנא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 .הקוצמב היסולכואל רוזעל ןוצר

 עובשה ךלהמב םהינשל חונש ןמז לכ םאתל ןתינש הככ )שישקל יאגלמה ןיב עבקנ( דואמ שימג :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רפוע הוונ תיכוניח החוור :ןוגראה םש

 ךוניחב המצעה  :טקייורפה םש

 

 ןג תותיכ וא סהיבב תותכב רובגת רובע םיינוריע ךוניח תודסומל םיאגלמ רוביח :ותרטמו טקייורפה רואית

 ןג תתכ וא סהיבב התכב ינטרפ רובגתו תווצל עויס ,תובלתשה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 (6-12 ליג( ס״היבו )3-6 ליג( םינגה ידלי :דעיה תייסולכוא

 רפוע הוונב לקדה ;אריפשב הנידומ הד :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 סלג רמת :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 רפוע הוונו אריפשב תיכוניח החוור תוינכת תלהנמ :דיקפת

 503894382 :רשק תריציל ןופלט

 503894382 :ףסונ ןופלט

 Glass_t@mail.tel-aviv.gov.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידלילו דיקפתל תוביוחמו תוירחא ,םידליל הבהאו השיג :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 8:00-14:00 תועשה ןיב םוי לכב ירשפא :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 



 

 תיתרבח תודהיל העונתה - ה"ניב :ןוגראה םש

 ביבא לת תינוליחה הבישיב תיאלקחה הווחה  :טקייורפה םש

 

 אל םינגל ךומסב םייחה םיבשותהמ םיבר .ביבא לת םורד לש רתויב ףופצהו ינברואה רוזיאב ינוריע עבט תנינפ איה עבט ינג :ותרטמו טקייורפה רואית

 הווחב תוליעפל העגהה תונוכשב םידליהמ םיטעמ אל רובע ,ךכמ הלעמל .)המוסח התיה םינש ךשמבש( םהילא השיגהמ דואמ ונהיו םתוא םיריכמ

 םיימניח םיגוחו תיתליהק הניג תלעפהב ובלתשי םיטנדוטסה .וכז םה ול עבטה םע רתויב יתמצועה שגפמה איה עבט ינגבש ינטובה ןגבו תיאלקחה

 .ינטוב ןגהו הווחה זכרמ יווילו הלועפ ףותישב תוליעפה תא וננכתיו וכירדי ,וליבוי םיטנדוטסה .עבט תויוליעפו תונוכשה ידליל

 .ןתרבעהו ןהלש היינב ,תויוליעפה ןונכת .ינטובה ןגבו תיתליהקה הניגב תויוליעפ תכרדה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 (רפוע הוונ ,םולש תירק ,אריפש( עבט ינגל תוכומסה תונוכשהמ םידליו תוחפשמ :דעיה תייסולכוא

 ביבא לת ,3 ןובל ,עבט ינג :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 תתס רמתיא :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ינטובה ןגהו הווחה זכר :דיקפת

 525445591 :רשק תריציל ןופלט

 525445591 :ףסונ ןופלט

 itamars@bina.org.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 יחרכה אל ךא ןורתי הווהי ןוניג וא עבטב םדוק עדי ,הכרדה תלוכי ,עבט תבהא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 םיירהצה רחא ינש :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 



 

 טמחש םידמול םיריעצ -ש.ל.צ תתומע :ןוגראה םש

 טמחש םידמול םיריעצ -ש.ל.צ :טקייורפה םש

 

 הקוצמ תונוכשב םידליל יכוניח טמחש תארוה ותרטמו טקייורפה רואית

 םע שגפנ ךירדמה .)תיפיצפס הלוספק הוולי ךירדמ לכ הנשה( ו-ג תותיכב םידלי תצובק לש יתנש יווילו הכרדה יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 יכוניח טמחש רועיש םידליל ריבעמ אוה וב יצחו העש ןב יעובש רועישל )העשה תארוה יולת תילאוטריו וא תילטנורפ( העובק םידלי תצובק

 .ריעב םיידוסי רפס יתב ךותב ו-ג תותיכב םידלי םע םילעופ ונא :דעיה תייסולכוא

 תקיייודמ תבותכ .תחא קר ןמסל רשפא היה טושפ .המישרב םיעיפומש תונוכשה ללכב םיידוסיה רפסה יתבב םירוזפ ונא :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ךירדמ לכ לש יפוס ץובישב היולת

 בישילא הניד :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 הכרדה תלהנמ :דיקפת

 522988489  :רשק תריציל ןופלט

 546331169 :ףסונ ןופלט

 cpchess2@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידלי םע תיתצובק הדובעב ןויסינ /הבהא ,טמחשה קחשמל הבהא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 עובשב םוי לכ .)תועשה תכרעמל ךירדמל םיאתיש םיגאוד( ךירדמהו רפסה תיב יכרצ יפל תוליעפה םוי תא םימיאתמ ונא :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ברעב 17:00 ומכ רתוי תורחואמ תועשב םג םירועיש ונכתיי זאו םיסנתמב םידבוע ונא םיתיעלשכ 8:00-16:00 לש תועשה חווטב בורלו )ו-א םימיה ןיב(

 .ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 



 

 

 


