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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 .ןנאש 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

tudent.co.ilchevrati4@s 



 

 !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
  



 

םיטרא תתומע  ןוגראה : םש   

יקסניול ןג  תיירפס  טקייורפה : םש   

 

 םיעובק םידלי ינש וא דלי הוולמ יאגלמה .הדימלל דודיעו המצעה דצל ,תיבה ירועישב תו/םידליל ינטרפ עויס - הדימל זכרמ ותרטמו טקייורפה רואית

 היירפסל םיעיגמש םידליה םע רשק תריציו קחשמ ,הכרדה - החותפ תו/םידלי תוליעפ .הדימלל תוששח גיפהלו דומלל םהל עייסמו הנשה לכ ךרואל

 הפש ירועיש .תו/םידליה םע תויתצובק תומזויו רודכ ,אספוק יקחשמ ,קחשמ ,הריצי תונדס תלעפה - םידיקפתה ןיב .םיירהצה רחא תועשב

 תו/םיאגלמהו ןוגראב ונידי לע םינבנ םירועישה .תלוכי יפלו תומר יפל ,תירבע וא תילגנאב טלקמ ישקבמ לש הצובקל הפש תארוה - תו/םירגובמל

 .םהלש תוליעפה ךרואל הצובק םיוולמו ומצע ןכותה תא םיריבעמ

 תא איבהל ה/לוכי ת/יאגלמ לכש ךכ - תו/םיאגלמה בלתשהל םילוכי םהב םיטקיורפ השולש םנשי ,יתנייצש יפכ יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 עובשל תחא תוליעפל עיגהל איה תוביוחמה ,יללכ ןפואב .הרובע וא ורובע המיענו החונ היהתש תוליעפב בלתשהלו רתויב הבוטה ךרדב יוטיב ידיל ומצע

 תועש חוויד ,תוצעייתה( ףטושה רשקב םגו המצע תוליעפב המזויו תוירחא תולגל ןבומכו ונלש תוינוגרא-םינפה תורשכהל עיגהל ,תועובק תועשו םימיב

 .(המודכו

 דחאכ תו/םירגובמו תו/םידלי - הדובע ירגהמו טלקמ ישקבמ :דעיה תייסולכוא

 95 יקסניול :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןינקו ןדע :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תובדנתה תזכר :דיקפת

 052-4044998  :רשק תריציל ןופלט

 052-4044998 :ףסונ ןופלט

 edenvgl@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ



 

 םדאה תויוכז םלוע םע תורכיה .תויתריציו המזוי ,תושיגר ,תוירחא ,תונלבס םע תו/םיטנדוטס םישפחמ ונחנא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 .הבוח אל לבא ןורתי איה

.. 

 םילעופ ונחנאו ונלש יתנשה ז"ולב יוניש ןיא ללכ ךרדב .רבמטפס ךלהמב קר הנבנ אוהו קיודמ םינמז חול ןיא דוע עגרכ :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .15:45-19:15 תועשב תבש ,ישיש ,ישימח ,יעיבר ,ינש ,ןושאר םימיב

 

 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

 

 



 

 

 תוברתו תונמא םודיקל לסרמ תתומע :ןוגראה םש

 תונמאל 1:1 זכרמ :טקייורפה םש

 

 תינגנורטהה ןנאש הונ תנוכשב הליהקו ינוריע ןונכת ,הביבס בוציע ,תונמא לש םיאשונב הלועפו רקחמ ,תורבדיהל המרופטלפ :ותרטמו טקייורפה רואית

 .ינשה דצהמ תיתוברת-תיתחוור-תינונכת החנזהמ תלבוסש לבא ,דחא דצמ תימוקמ תולכירדאב םינינפו ,יתוברת רשוע הב שיש

 1:1 זכרמ לש ףטושה לוהינב עויס + תונמאל ןנאש הונ םורופ יעוריאבו ישגפמב עויסו יוויל :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 להקהו )תונזה לגעמב םישנ תליהקו הקירפאב טלקמה ישקבמ תליהק ,םירז םידבוע תליהק ,ץראה ידילי םילארשי( הנוכשה ירייד :דעיה תייסולכוא

 (וכו + םיטרס תונרקה + תואצרה + תוכורעת( זכרמב תוברתה יעוריאל עיגמש - בחרה

 ביבא לת ,4 ןורשה :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןמלגנא ידע :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תוברתו תונמא םודיקל לסרמ תתומע תלהנמ ;תוברת זכרמ תלהנמ :דיקפת

 054-6344640 :רשק תריציל ןופלט

 054-6344640 :ףסונ ןופלט

 adi@marcel-art-projects.org :ינורטקלא ראוד תבותכ

 - תינוריע תוינידמל וא ינוריע ןונכתל וא/ו תולכירדאל וא/ו הליהק ימוחתל וא/ו עונלוקל וא/ו תונמאל הקיז :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 יוצר

 םיירהצב - ישיש ;ברעה תועשב - עובשה ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 ופי א"תב ךוניחה םודיקל התומעה :ןוגראה םש

 לילגה תינדועומ :טקייורפה םש

 

 החוטב תרגסמ םהל תנתונ תינודעומה .ןג יאליגב א"ת םורדב הרזה הליהקהמ ןוכיסב םידליל תילופיט תיכוניח תינדועומ :ותרטמו טקייורפה רואית

 םיישגר םילופיטו םיגוח,תויוכוניח תויוליעפ ,םיירהצ תחורא תללוכה ברעה דע ןגה רחאל םוי לכ המיענו

 םידליל תויוליעפ תרבעהו תווצל עויס ,םידליל תישיא תוכנוח וניה יאגלמה דיקפת :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ןג יאליג ,טלקמ ישקבמ ,ןוכסיב םידלי :דעיה תייסולכוא

 א"ת 7 לילגה :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

 14:30-18 תועשה ןיב ה-א ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 



 

 ה"ליסמ :ןוגראה םש

 הליסמ :טקייורפה םש

 

 ונא ה"ליסמב תוילאיצוסה תודבועה ידי לע תונתינה תוילאיצוסוכיספה הכרדהה תוצובקב רזעיהל םירוהל רשפאל תנמ לע :ותרטמו טקייורפה רואית

 .ברעה תועשב עובשל תחא םישדוח השולש ךשמל העובק םידלי תצובק לע הרימש תללוכ תובדנתהה .ךומס רדחב ןהידלי לע הרימשב הנעמ םיקפסמ

 וייחב הביצי תומד תווהל הרטמב ידוסי רפס תיב יאליגב ה/דלי םע ןומא ןתונו ביטימ רשק תיינב התרטמש תישיא תוכנוח טקיורפל תורשפא שי ,ןכ ומכ

 .הפ תולעופש תונושה תודיחיל טנדוטס לש עקרו תולוכי םע םישימג ראשיהל םילדתשמ ונחנאו הבחר הליסמב היישעה .צ"החא תועשב

 דומעל ,עיגהל םילוכי אל םא שארמ העדוה ,תרדוסמ העגה ,םיעובק תועשו םימי ,עובק השיגפ םוקמ לע רומשל :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 .םיפתושמ םיטקיורפ תריצי ,ףתושמ קחשמ ,דליה םע החותפ תרושקת תריצי .םינמזה תרגסמב

 דובע ירגהמו טלקמ ישקבמ -דמעמ ירסח :דעיה תייסולכוא

 3 ןויצל ןושאר :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ינאזע ילהי :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 םיבדנתמ תזכר :דיקפת

 054-6492772 :רשק תריציל ןופלט

 054-6492772 :ףסונ ןופלט

 azani_y@mail.tel-aviv.ac.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 .ויתוקזוח תא םיצעהל ,ותוא דדועל ,ותוא תוארל ,דליל םיבושק תויהל תולגוסמ ,6-12 יאליגב םידליל השיג :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 .הלכה תלוכי ילעב .תוירחא ,םוחו היתפמא ,תונלבסו תונלבוס ,תושיגר ,תישיא אמגוד שמשל

 09:00-20:00 .ישימח דע ןושאר :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ



 

 ןויווש רעש :ןוגראה םש

 תיביטרופס תיכוניחה המזויה :טקייורפה םש

 

 איה הרטמה .רפסה תיב רחא תועשב ,ןוכיסב םירענו םידליל לגרודכ ינומיאו הדימל יזכרמ תובלשמה לגרודכ תוצובק תמקה :ותרטמו טקייורפה רואית

 תנתינ םהב ,םיכנוח ידי לע הדימל יזכרמו לגרודכ ןמאמ ידי לע לגרודכ ינומיא ןתמ - םידומילה תועש רחאל התוא םהל ןיאש םידליל תוליעפ תתל

 שדוחל תחא םייזוחמ םירינרוט םויקו )הדובע יפדו תויוליעפ רגאמ ונשי( םיבושח םיכרע םודיקל תויתרבח תויוליעפו תיב ירועיש תנכהב הרזע םידימלתל

 .תורחא תויוברתו תונוש תותד ,תוכומס םירעמ תוצובק םע תוצובקה תושגפנ םהב יצחו

 ,ידדה דובכ לש םיכרע םודיקל תויתרבח תויוליעפ תרבעה ,תיבה ירועישב עויס - תוצובקב הדימל יזכרמ תרבעה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 העשומ עירפמש דלי( לגרודכה ןומיאב רזגו לקמ לש םיקבדיפ תתל תנמ לע ,הצובקה ןמאמ םע ףיצר רשק םויק .דועו תומילא תעינמ ,תווצ תדובע

 ('וכו םיקחשמה לכב קחשל וא םירינרוטה דחאב ןטפקל רחבהל לוכי הבוט תוגהנתה לע למגתל םיצורש וא רפתשמש דליו ןומיאמ

 14 - 10 יאליגב םידלי :דעיה תייסולכוא

 ,ופיב ןבוט ס"נתמ ,ןנאש הוונב יקסניול תניג ,אריפש תנוכש ןתיא טבש - םיטנוולר םידקומ המכב תויוליעפ רפסמ ונל שי :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 (תופסונ תוצובק ופסוותיו ונכתיי( הווקתה תנוכשב ריפכ ס"היב ,ופיב לבכתסומ לא ס"היב

 םחש ירוא :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 התומע ל"כנמס :דיקפת

 054-4624254  :רשק תריציל ןופלט

 525819015 :ףסונ ןופלט

 uri@the-equalizer.org :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידליל השיג ,הכרדהב ןויסנ ,תוירחא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

טלפילא ןוגראה : םש   

י דוסי ידליל םיירהצה רחא תוינודעומ ךרעמ וא םירטיסיבייבב תובדנתה  - ךרה ליגה ךרעמ טקייורפה :  םש   

 

 תיזיפה םתואירב תאו םמולש תא חיטבהלו םידוכל םה וב הקוצמה לגעממ םיטילפה תליהק ידלי תא ץלחל אוה ונלש ןוזחה :ותרטמו טקייורפה רואית

 תקפסמה הביבס .הב לודגל הרישעמו תחתפמ ,החוטב הביבס ,רפסה יתבו הבוחה ינג ידליל םגו תוקונית רתויש המכל קפסל םיפאוש ונחנא .תישגרהו

 העשל עובשב םעפ הסינכ -םירטיסיבייב .םיילאוטקלטניאהו םיישגרה ,םייזיפה םהיכרצ לכ וקפוסי יכ החיטבמו ,היתפמאו הלמח ,הבהאו םוח םהל

 גוגחל \תויוליעפ תושעל \ישיא יסחי םהל תתל \םידליה םע קחשל םיאב םיבדנתמה , 0-3 יאליגב םידלי םיאצמנ הב רטיסיבייב תארקנה תרגסמל יצחו

 רפסמל גוח תרבעה \הצובק יוויילב ךירדמל עויסל עובשב םעפ העגה -תוינודעומ ...דועו התומעל חוודלו םייתוחיטב םייוקיל לע לכתסהל \תדלוה םוי

 . תשק וא ןדריה רפסה יתבב ידוסי ידליל םיירהצה רחא תינודעומב -תוצובק

 םירטיסיבייב דיקפתה .םידליה םע הבושח דואמ הדמתהה -םינחבמ תופוקת ללוכ םידומילה תנש לכל בייחתהל שי :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 לש עובקה ךירדמל רוזעל אוה דיקפתה , תינודעומב . תתל החילצמ אל איהש ישיא סחיו יגוגדפ יכוניחה דצה תא תתלו תלפטמל המילשמ תויהל אוה

 גוח ריבעהל אובל וא הצובקה יווילב הצובקה

 .טלקמ ישקבמ ידלי :דעיה תייסולכוא

 ןדריה רפסה יתבב תוינודעומהו- אריפש ,הווקתה ,ןנאש הוונ - תונוכשב םירטיסיבייב ןווגמב תמייקתמ תוליעפה :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 (רגסמה בוחר( תשקו )הווקתה(

 תוינודעומ - ץיברוה רהט \ םירטיסיבייב - סוניקסולג הענ :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תוינודעומ - ץיברוה רהט \ םירטיסיבייב תזכר :דיקפת

 584544828 :רשק תריציל ןופלט

 584544828 :ףסונ ןופלט

 volunteer@elifelet.org :ינורטקלא ראוד תבותכ



 

 , ןורתי -...היגולוכיספ \ס"וע\ךוניח -םוחתב םידומיל ,םידלי םע הדובעב ןויסינ ,םידלי םע הדובעל הקיז :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 םורתי- טלקמה ישקבמ תליהק םע תורכה

 .9:00-12:00- ו, 15:00-18:00 + 9:00-12:00 : ה-א :םירטיסיבייב \ 13:30-18:00 ה-א - תינודעומ :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 םיריפש תקלחמ :ןוגראה םש

 םידלי תוכנוח  :טקייורפה םש

 

 יתועמשמ ןפואב םדקל יושע םיישיא םיכנוח לש עויס .םיידומילו םייתרבח םימוחתב המיצעמ הכימתל םיקוקז רשא םידליה :ותרטמו טקייורפה רואית

 םידימלתכו םידליכ םתחגשהו םדוקפת תא

 .החפשמב לפטמה ילאיצוסה דבועה ידי לע הוולת תוכנוחה .םיעובק השיגפ ךרואו דעומב . עובשל תחא ונה שגפמ :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ןנאש הוונו אריפש תנוכשב םיררוגתמה ןוכיסב םידלי :דעיה תייסולכוא

 62 ןוספלוו :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 יקסניצברק בקעי :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ס"וע :דיקפת

 37246520 :רשק תריציל ןופלט

 03-7246500 :ףסונ ןופלט

 kravchiasky_y@tel-aviv.gov.il :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םירוסמו םייניצר ,םיארחא :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 15.00-19.00 תועשה ןיב :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 


