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 ,תורקיו םירקי תויטנדוטסו םיטנדוטס

 

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

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

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

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

.הנוכשב םיבשותה ייח רופישב עייסל

 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

 

בר 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 •

http://sfile.f- :רוידה תלהנמ לש רתאב עיפומ ויטרפ לכ לע ןונקתה
17.pdf?id=27651305-on_2016static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulati 

 

  



 

 

 

 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

  



 

 

 יגולונכט ךוניח זכרמ ב"כ ינוריע רפסה תיב :ןוגראה םש

 ופיב בכ ינוריע ןוכית :טקייורפה םש

 ופימ ןוכיסב רעונ םע רשק תריציו הפישח ,קוזיח :ותרטמו טקייורפה רואית

 תיתרבח תוליעפ תרבעה ו\וא תירפס תיבה תוישיא תוינכת זכרמב תידומיל הכינח :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 'בי דע 'ט הבכשמ ןוכית ידימלת :דעיה תייסולכוא

 ופי 5 ןמדלוג םוחנ :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 קוצלוו בדנ :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ירפס תיב םיבדנתמ יארחא :דיקפת

 5456930240 :רשק תריציל ןופלט

 35452561 :ףסונ ןופלט

 nadavoltzok85@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידימלת לומ תויוליעפ ריבעל וא\ו הקיטמתמ ,תילגנא ,תירבע ,תיברע :תועוצקמ דמלל ןוחטבו תלוכי :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 12:30 דע 8:00 ,ה - א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 לודג שארו תונלבוס ,בלה םע ועיגיש תוי\םייניצר םישנא םיכירצ ונחנא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 



 

 

 ופי רעש תקלחמ ,ופי א"ת םייתרבחה םיתורישה להנימ :ןוגראה םש

 םישישקה םע ןוניג - ילופיט ןוניג -רטרופ ש"ע םיקיתו םיחרזאל ןודעומ :טקייורפה םש

 

 םיחמצב לופיטו הייקשה ,הליתש ,ןודעומה לש ויטאפב הניגה חופיט :ותרטמו טקייורפה רואית

 .התוא וחפטי דחיו הניגב םישישק שוגפי ,רקובה תועשב ןודעומל עיגי יאגלמה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 הלעמו היסנפ ליגמ םירגובמ :דעיה תייסולכוא

 ופי 7 םעונ בוחר :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןנחוי יקיו :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ןודעומה תלהנמ :דיקפת

 545400011 :רשק תריציל ןופלט

 03-7246642 :ףסונ ןופלט

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

 .הניגה תבהא ,םירגובמ םע הדובעל ןוצר ,הלכה תלוכי ,הלודג המשנ :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 8-14 'ה-'א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ישילשה ליגל הבהאו םינפ רואמ םע םישנא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 ופי רעש תקלחמ ,ופי א"ת םייתרבחה םיתורישה להנימ :ןוגראה םש

 םינופטרמסו בשחמה תויונמוימ דומיל -רטרופ ש"ע םיקיתו םיחרזאל ןודעומ :טקייורפה םש

 

 .םכחה ןופלטה ימושייב שומיש ,תשרב השילגה תויונמוימ תא םישישקל תונקהל טקייורפה תרטמ :ותרטמו טקייורפה רואית

 עדי ריבעהל ,ןמזב עיגהל ,בשחמה תויונמוימ תא ןודעומב םירבחה תא דמלל :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 הלעמו השירפ ליגב םירגובמ :דעיה תייסולכוא

 ופי 7 םעונ בוחר :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןנחוי יקיו :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ןודעומה תלהנמ :דיקפת

 545400011 :רשק תריציל ןופלט

 03-7246642 :ףסונ ןופלט

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

 .הניגה תבהא ,םירגובמ םע הדובעל ןוצר ,הלכה תלוכי ,הלודג המשנ :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 8-14 'ה-'א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ישילשה ליגל הבהאו םינפ רואמ םע םישנא :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



 

 

 ((יתנייצש תועשה ןיב שגפמ לכב העש( 17:00 דע 14:00 ה - א ,שימג :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ופי רעש תקלחמ ,ופי א"ת םייתרבחה םיתורישה להנימ :ןוגראה םש

 רמז תרובח -רטרופ ש"ע םיקיתו םיחרזאל ןודעומ :טקייורפה םש

 

 תי/טנדוטסה תכרדהבו יווילב תפתושמ הרישל םירבח תצובק ץבקל :ותרטמו טקייורפה רואית

 תפתושמ הרישל הצוהק ןוגראו ןודעומל עובק םויב העגה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 הלעמו השירפ ליגב םירגובמ :דעיה תייסולכוא

 ופי 7 םעונ בוחר :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןנחוי יקיו :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ןודעומה תלהנמ :דיקפת

 545400011 :רשק תריציל ןופלט

 03-7246642 :ףסונ ןופלט

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

 .הייחנהו הניגנ ,הריש תלוכי ,ילקיסומ עקר לעב :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 8-14 'ה-'א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .תונלבסו םירגובמ םישנא םע תורבדיהו הלכה תלוכי ,ןוצרו המשנ םע טנדוטס :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 תויונמאל ןוכית תוזומ :ןוגראה םש

 תויונמאל ןוכית תוזומ :טקייורפה םש

 היולג הרישנ ,םיישפנ םירבשמ תוללוכה תובר תוביס לשב ,וכייתשה םהילא תורגסממ ורשנש רעונ ינבל ןוכית וניה תוזומ :ותרטמו טקייורפה רואית
 דועו תונווגמ תוינוכיס תויוגהנתה ,רפסה יתבמ היומסו

 םיאתמ רשא עדי םוחתל ץבושמ יאגילמ לכ . םייתעש םומינימל ,עובשב םעפ םיעיגמ ת/יאגלימה ,ישיא ןויאר רחאל :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית
 .ךרוצה יפל תישיא היחנהו םייתצובק הכרדה ישגפמ השולש שי ףסונב.תילגנא ,ןושל ,הקיטמתמ ,בורל - הארוה רזועכ ול

 םיאליגה לכב םיטנדוטס :דעיה תייסולכוא

 .ביבא לת ופי 28 תפי :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 בינ תניעב :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תובדנתה תזכר :דיקפת

 054-4940817 :רשק תריציל ןופלט

 050-7372364 ינצינ דרו 03-5189049 :ףסונ ןופלט

 einatniv71@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 .דומילה יבלש לכבו דומילה תועוצקמ לכב הטיסרבינואב םיטנדוטס :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 9-15 ה-א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

  



 

 

 לארשי וציו :ןוגראה םש

 ('גרו'ג גניק ,והילא די ,םולש תירק ,ימ'גע( תורענל םח תיב :טקייורפה םש

 

 צ"החאו םיירהצ תועשב 13-18 יאליגב תורענל תיעובש וד תינכות ,ןוכיסב תורענל םח תיב :ותרטמו טקייורפה רואית

 דועו תורענל רזע ידומיל ,תויתגפה ,ךוניח ,ףיכ תויוליעפ תרבעה ,תורענ תכרדה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ןוכיסב תורענ :דעיה תייסולכוא

 (ריעה בל - 'גרו'ג גניק ,םולש תירק ,והילא די ,ופי - ימ'גע( םיילאנויצפוא םימח םיתב רפסמב רבודמ :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 דיגנ הקיס'ג :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 לארשי וציו תוריעצו תורענ םוחת תלהנמ :דיקפת

 054-6977867 :רשק תריציל ןופלט

 03-6923815 :ףסונ ןופלט

 jessican@wizo.org :ינורטקלא ראוד תבותכ

 ,תוניצר ,תויתרבח ,תויתריצי ,רשק תריציל הבוט תלוכי ,רעונ תדובע םע םדוק ןויסינ י :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 15:00-18:00 )םיפסונ םימי וחתפיו ןכתי) 'ה וא 'ד וא 'ג וא 'א :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .המאתה ךרוצל תודמעומה םע םידקמ ןויאר .ןוכיסב תורענ םע הדובעה רואל ,םישנ תודמעומ :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 ופי ךוניח תיירק - רמג תודובע :ןוגראה םש

 ופי ךוניח תיירק - רמג תודובע :טקייורפה םש

 ופי ךוניח תיירקב רמג תודובע יוויל :ותרטמו טקייורפה רואית

 .הרבעש הנש יתאלימש ספוטב וא ונמזב יתבתכש ליימב םיטרפ רתוי שי ,הרבעש הנשב היה הז - רמג תודובע יוויל :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית
 .פעב ביחרהל חמשא

 א"י הבכש ,תוכומסה תונוכשהו ופי יבשות ,ופי ךוניח תיירק ידימלת :דעיה תייסולכוא

 10 ם"ירה ישודיח :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 שיפלאו ןד :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 רפסה תיבב רמג תודובע זכר :דיקפת

 054-6798221  :רשק תריציל ןופלט

 054-6798221 :ףסונ ןופלט 

 danwalfisch@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידומיל תינכתל רוביח ,רעונ ינבל רוביח ,תויאמצע ,תוניצר ,תונרקס ,ןיינע :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 םהל ץבושיש דימלתה תכרעמ םע םואיתב ,17:00 דע לוח ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 Tech2Peace :ןוגראה םש

 Tech2Peace :טקייורפה םש

 

 ותרטמו 2018-ב םקוהש חוור תורטמ אלל יברע-ידוהי םזימ וניה ,הנידמה אישנ חורב 'תילארשי הווקת' סרפ הכוז ,סיפ2קט :ותרטמו טקייורפה רואית
 םידמול םירנימסב .26 דע 20 יאליגב הדגהו לארשימ םידוהיו םיברע םיריעצ קלח םיחקול םהב ,הירפירפב תונוש םירעב םייביסנטניא םירנימס תריצי

 תואנדס םע דחי תאז ,דממ תלתב הספדהו בוציעו תויצקילפא חותיפ ,תונכת ילולסמ םיללוכה קטייהה ימוחתב םינוש םיאשונב תואנדס םיפתתשמה
 טקיורפב: Google, MIT , Microsoft, Facebook, 50/50 Startups ,תויריעה לש .תומזיהו קטייהה םוחתמ םיליבומ תוי\םימזי לש תואצרהו גולאיד
 דחי תאז ,םחוריל ףסונב אקרז לא רסי'גב רנימסל םג הנשה בחרתנ היישע לש תחלצומ םייתנש רחאל .דועו תרצנ ,אקרז לא רסי'ג ,םחורי ןיב םיפתושה
 רוטייבוקניאל םינייטצמה תחילש ןכו ץראה יבחר ללכב הנשה ךרואל תוקימעמ תויוליעפו םיפאטימ י"ע ונלש םירגובה תליהק לש חופיטו הלדגה םע
 .דועו ,ב"הראב

 :םיעצומה םידיקפתה :ןוגראב הנתשמ תוברעומ תמרב םיירשפא םידיקפת לש בחר ןווגמ םנשי :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ןונכתב רוזעי םירנימס תיינב תווצ רבח .ץראב םינוש תומוקמב םייעובש ינב םירנימס 4-3 ןיב םייקנ ונחנא ץיקה ךלהמב םירנימס תיינב תווצ ת\רבח. 1 
 יתווצ תיינב ● תונווגמ תויסולכוא ברקב םירנימסה םודיק ● םירנימסה םויקל תומוקמ תאיצמ ● :לע יארחא תווצה רתיה ןיב ,םתיינבבו םירנימסה
 תלוכי ● דיקפת תושירד )יקסעה רזגמהמו ,תותומע ,תויריעב( םיריכב םע תושיגפ ● תויוליעפ ןונכת ● תו\םיצרמ תאבה ● יטסיגול ןונכת ● םירנימסה
 · :יאגלמה חתפיש תויונמוימ אספוקל ץוחמ הבישחו תויעב תריתפ תלוכי ● תימצע הדובע תלוכי ● הבוט המרב תילגנא ● ןוגראו רדס ● תווצב הדובע
  תויטסיגול תויונמוימ חותיפ · תווצב הדובע תלוכי · םימרוג לש בחר ןווגמ לומ הדובע ךות תיבחור הקפהו ןונכת תולוכי · תיתוברת בר הביבסב הדובע

 תביתכ ,הידמ וינה יעצמאב ףטוש םוסרפ ● םרגטסניאהו ןיאדקנילה ,קובסייפה תונובשחב םוסרפ ● :םינקת 2 הז דיקפתלהידמ וינ תווצב רבח. 2 
 ● .תופסונ הידמ-וינ תומרופטלפל תובחרתה ,תיתרבחה תשרה ךרד תויוליעפהו םירנימסה קווישו םודיק ,תונושה תומרופטלפב ןוגראה םודיקו םינכת
 תביתכ ,ןוגראה לש רטלזוינה תקפה ● ישדוח רטלזוינ ● .םינושה הידמה יעצמא רובעו ןוגראה יעוריאב םינוטרסו תונומת םוליצב הרזע ● הידמ תקפה
 תושירד .)םירגובה תליהק תלהנמ םע פ"תש( ןוגראה יעוריא תקפהב הרזע ● הקפה ● .רטלזוינה תצפהו ,)ךרוצה תדימב( הידמה תקפה ,םינכתה
 חתפיש תויונמוימ ןורתי -םינוטרס תכירעב ןויסינ ● הידמ-וינ תומרופטלפ םע תורכיה ● תימצע הדובע תלוכי ● ההובג המרב תילגנא ● דיקפתה



 

 

 הדובע ● תונוש תויקוויש תויגטרטסא םע תוסנתה ● ןכות תביתכ תלוכי ● םייקוויש םירושיכ ● תיתרבח הידמ תומרופטלפ םע הדובע ● :יאגלמה
  תווצב הדובע תלוכי ● תיתוברת בר הביבסב

 וק קר םה םירנימסה ונרובעש ןיבהל בושח .םירגוב 100 טעמכ הנומ רבכו תוריהמב הלדג ונלש םירגובה תליהק םירגוב תליהק לוהינ תווצ ת\רבח. 3 
 לא איצוהלו ןנכתל ,םוזיל ● :תווצה ידיקפת ןיב ,הליהקה לוהינ לע יארחאה תווצ ונל שי ,הרקי הזש ליבשב .תפתושמ תוליעפו היישע ךשמה רבעל קוניזה
 ברקב תיתליהקו תיתרבח תוברועמל תויונמדזה םודיק ● םינוש םימוחתב םירגוב ןיב הלועפ יפותישל תויונמדזה חתפל ● םירגוב ישגפמו יעוריא לעופה
 לש תרושקתה תומרופטלפב תפטוש תוליעפו םינכת תריצי ● םירגובה ברקב קט-ייההו גולאידה ימוחתב תואנדסו םיעוריאל תויונמדזה םודיק ● םירגוב
 שונא יסחי ● תווצב הדובע תלוכי ● םיעוריא תקפהב ןיינע ● הבוט המרב תילגנא ● :דיקפתה תושירד )םרגטסניא ,קובסייפ ,פאסטאוו תוצובק( הליהקה
 תלוכי · םימרוג לש בחר ןווגמ לומ הדובע ךות תיבחור הקפהו ןונכת תולוכי · תיתוברת בר הביבסב הדובע · :רירגשה חתפיש תויונמוימ ההובג המרב
 .ןוגראה ךותמ ידועיי זכר שי תווצ לכל רשאכ ,תווצמ קלח םניה םידיקפתה* הליהק ירשק חותיפ · תויטסיגול תויונמוימ חותיפ · תווצב הדובע

 :ןפוד תאצוי הרוצב וטלב וא ,התומעה ירגוב םהש םיטנדוטסל םאתומ -םיילוהינ/םייזוכיר םידיקפת 

 ,WeWork, Microsoft, Startups for Google :םהיניב ,םינוש םינוגרא םע תובר תויופתוש ונל שי תויופתוש רומישו חותיפ תווצ ת\רבח. 1 
 םגו תומייק תויופתוש לש רומישב קסעתי תווצה .הלאה הלועפה יפותיש תא ביחרהלו קזחתל ,רומשל םיכירצ ונחנא ,לודגל ידכ .דועו, MIT תטיסרבינוא
 לע הרימש ● םיפתושה ינפב םייטנוולר םינותנ תגצהו דוביע ,ףוסיא ● םיפתושה םינוגראה םע תושיגפ ● :וידיקפת ןיב .תושדח תויופתוש לש חותיפב
 המרב תילגנא ● דיקפתה תושירד םיילאיצנטופ םינוגרא םע רשק תריציו הלועפ ףותישב םיניינועמה םינוגרא םע תושיגפ ● םיפתושה םע ףיצר רשק
 םע םירשק תריציו הפישח · ןתמו אשמ ירושיכ חותיפ · תיגטרטסא הבישח חותיפ · :יאגלמה חתפיש תויונמוימ המזויו תויתריצי ● ןוגראו רדס ● ההובג
  תווצב הדובע תלוכי · תיתוברת בר הביבסב הדובע · םייקוויש םירושיכו היצטנזרפ תולוכי · תוליבומ קט-ייה תורבח

 תונרקל תוינפה לש הלבוהו בקעמ תלוכי ● )הביתכב רקיעב( ההובג המרב תילגנא ● ןוגראו רדס תלוכי ● דיקפתה תושירד םיבאשמ חותיפ זכר. 2 
 סויגל םילכ לבקל תישעמו תישממ תלוכי ● תיקוויש הביתכ ● תיעוצקמ תילגנאב תוהובג רובידו הביתכ תולוכי ● :רירגשה חתפיש תויונמוימ םימרותו

 ----- תותומע לש ילכלכ חותיפו םיבאשמ

 ןוגראה םודיקו םינכת תביתכ ,הידמ וינה יעצמא לש ףטוש לוהינ ● םרגטסניאהו ןיאדקנילה ,קובסייפה תונובשח לוהינ ● הידמ וינ תווצ זכר. 3 
 הרזע ● הידמ תקפה ● .תופסונ הידמ-וינ תומרופטלפל תובחרתה ,תיתרבחה תשרה ךרד תויוליעפהו םירנימסה קווישו םודיק ,תונושה תומרופטלפב
 הידמה תקפה ,םינכתה תביתכ ,ןוגראה לש רטלזוינה תקפה ● ישדוח רטלזוינ ● .םינושה הידמה יעצמא רובעו ןוגראה יעוריאב םינוטרסו תונומת םוליצב



 

 

 המרב תילגנא ● דיקפתה תושירד .)םירגובה תליהק תלהנמ םע פ"תש( ןוגראה יעוריא תקפהב הרזע ● הקפה ● .רטלזוינה תצפהו ,)ךרוצה תדימב(
 ● :יאגלמה חתפיש תויונמוימ תווצ תלבוה תלוכי ● ןורתי -םינוטרס תכירעב ןויסינ ● הידמ-וינ תומרופטלפ םע תורכיה ● תימצע הדובע תלוכי ● ההובג
 בר הביבסב הדובע ● תונוש תויקוויש תויגטרטסא םע תוסנתה ● ןכות תביתכ תלוכי ● םייקוויש םירושיכ ● תיתרבח הידמ תומרופטלפ םע הדובע
  ילוהינ ןויסינ ● תווצב הדובע תלוכי ● תיתוברת

 ןונכתב רוזעי םירנימס תיינב תווצ .ץראב םינוש תומוקמב םייעובש ינב םירנימס 4-3 ןיב םייקנ ונחנא ץיקה ךלהמב םירנימס תיינב תווצ זכר. 4 
 יתווצ תיינב ● תונווגמ תויסולכוא ברקב םירנימסה םודיק ● םירנימסה םויקל תומוקמ תאיצמ ● :לע יארחא תווצה רתיה ןיב ,םתיינבבו םירנימסה
 תלוכי ● דיקפת תושירד )יקסעה רזגמהמו ,תותומע ,תויריעב( םיריכב םע תושיגפ ● תויוליעפ ןונכת ● תו\םיצרמ תאבה ● יטסיגול ןונכת ● םירנימסה
 תויונמוימ תוילוהינ תולוכי ● אספוקל ץוחמ הבישחו תויעב תריתפ תלוכי ● תימצע הדובע תלוכי ● הבוט המרב תילגנא ● ןוגראו רדס ● תווצב הדובע
 חותיפ · תווצב הדובע תלוכי · םימרוג לש בחר ןווגמ לומ הדובע ךות תיבחור הקפהו ןונכת תולוכי · תיתוברת בר הביבסב הדובע · :יאגלמה חתפיש
 – תויטסיגול תויונמוימ

 קוניזה וק קר םה םירנימסה ונרובעש ןיבהל בושח .םירגוב 100 טעמכ הנומ רבכו תוריהמב הלדג ונלש םירגובה תליהק םירגוב תליהק תווצ זכר. 5 
 לא איצוהלו ןנכתל ,םוזיל ● :תווצה ידיקפת ןיב ,הליהקה לוהינ לע יארחאה תווצ ונל שי ,הרקי הזש ליבשב .תפתושמ תוליעפו היישע ךשמה רבעל
 ברקב תיתליהקו תיתרבח תוברועמל תויונמדזה םודיק ● םינוש םימוחתב םירגוב ןיב הלועפ יפותישל תויונמדזה חתפל ● םירגוב ישגפמו יעוריא לעופה
 לש תרושקתה תומרופטלפב תפטוש תוליעפו םינכת תריצי ● םירגובה ברקב קט-ייההו גולאידה ימוחתב תואנדסו םיעוריאל תויונמדזה םודיק ● םירגוב
 שונא יסחי ● תווצב הדובע תלוכי ● םיעוריא תקפהב ןיינע ● הבוט המרב תילגנא ● דיקפתה תושירד )םרגטסניא ,קובסייפ ,פאסטאוו תוצובק( הליהקה
 לש בחר ןווגמ לומ הדובע ךות תיבחור הקפהו ןונכת תולוכי · תיתוברת בר הביבסב הדובע · :רירגשה חתפיש תויונמוימ תוילוהינ תולוכי ● ההובג המרב
  הליהק ירשק חותיפ · תויטסיגול תויונמוימ חותיפ · תווצב הדובע תלוכי · םימרוג

 םידעי תעיבק ,םידיקפת תרדגה .ןוגראב םיאגלמה ללכ תלבוהו לוהינ )דיקפתל המאתה הנשי םא ,התומעה ת.רגוב טעמל) 'ג הנשל קר-םיאגלמ זכר. 6
 לש ןויסינ ● דיקפתה תושירד .םירגוב לש תומזוי םודיקו םישדח םיטקיורפ חותיפ םילודג םיטקיורפ תלבוה .תווצ תוחיש ,תוישיא תוחיש ,תומישמו
 תודדומתה ● לוהינ ירושיכ ● :רירגשה חתפיש תויונמוימ ההובג המרב ןוגראו רדס ● ההובג המרב שונא יסחי ● ילוהינ ןויסינ ● ןוגראב םייתנש תוחפל
 תינוגרא הייאר ● םיטקילפנוקו תויעב םע

 20ה יאליגב םיריעצ :דעיה תייסולכוא



 

 

 ןווקמ ןפואב / םרזה קרוויוו /הנורש קרוויוו :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןהכ רמות :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 (ןוגראב םיאגלמ םוחת להנמ הנומי בורקב( התומעה ל"כנמ :דיקפת

 507662030  :רשק תריציל ןופלט

 507662030 :ףסונ ןופלט 

 tomer@tech2peace.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 יכרע םע תוהדזה ךות ,םזימה לש תידוחייה הליהקל ףרטצהל םיצורש םיאגלימ םישפחמ ונא - ןווגמ :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר
 ךותב ,שאר תלדגה ךות ,ליבוהל דיתעבו בלתשהל ןוצר םע םירירגש )ו'כו םייגולונכט-םיילכלכ הלועפ יפותיש תריציל ןוצר ,םיפתושמ םייח( התומעה
 ןוגראה

 שימג :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 



 

 

 םייתרבחה םיתורישה להנמ םורד ףגא -ופי ביבא לת תיריע :ןוגראה םש

 תיתליהק הדובע -ופי תוצוח םייתרבח םיתורישל הקלחמה :טקייורפה םש

 

 םינושה םינינבה יופימל תיתליהק הדובעב םישרדנ ונא ,תונוכשב תפטוש הדובע ןכו תינוריע תושדחתה יכילהת תרגסמב :ותרטמו טקייורפה רואית
  .דועו םיתב ידעו תונגראתהב עייסל ,ופי םורד תונוכש תא תופמלו םיתב ידעו םימייק ןכיה ררבל ,הנוכשב

 .םינוש םיתב ידעו תונגראתהב עויס ןכו תיתנוכש יופימ תדובעל ושרדי ,תרדוסמ תיתצובק הכרדה ולבקי םיטנדוטסה :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 ופי םורד תונוכש יבשות :דעיה תייסולכוא

 ןלוג הוונו 'ג ופי ,'ד ופי תונוכש :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 רלימ רתיבא :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 יתליהק ס"וע :דיקפת

 525634340 :רשק תריציל ןופלט

 525634340 :ףסונ ןופלט

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

 שונא יסחי ילעב ,תנווגמו תיתוברת בר היסולכוא םע חטשב דובעל תונכומ ,ימצע ןוחטב ילעב םישנא יוצר :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר
 ההובג המרב

 תמיוסמ תושימג ןכתת 17:00-20:00 ברעה דע םיירהצה רחא תועשב יעיברו ןושאר ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 הלבק יאנתכ םידקמ ישיא ןויארל ושרדי םיטנדוטסה :תודחוימ תושקבו םיכרצ



 

 

 תויברע תורענל םח תיב :ןוגראה םש

 תויברע תורענל םח תיב :טקייורפה םש

 .דועו ,תואנדס ,םיגוח ,תויוליעפ ללוכ .13:00-18:00 עובשב םימעפ שולש 13-18 יאליג תורענל חותפה םח תיב :ותרטמו טקייורפה רואית

 .תורענה םע תומוזי תוחיש ,תורענל תויוליעפ תנכהב עויס ,תיב ירועיש תנכהב עויס :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 הנוכשה תובשות תויברע תורענ :דעיה תייסולכוא

 ופי ,34 דירש :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןפג ןויס :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 תילאיצוס תדבוע :דיקפת

 050-8782317 :רשק תריציל ןופלט

 050-8782317 :ףסונ ןופלט 

 sivangefen@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 .ןמלוע תחיתפו תורענה םע חיש ךרוצל םיבורמ ןיינע ימוחת .יללכ ןפואב תושיגרו ,תיתוברת תושיגר השורד :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר
 ישונא םוחו תויתורבח ,תוירשפא תויוליעפ לע הבישח ךרוצל תויתריצי .ןתוא ריכהלו ןתיא רבדלו ןהירחא רזחל תונוכנ

 15:00-18:00 ישימחו ישילש ,ןושאר :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 .ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 ןבוט ש"נמ :ןוגראה םש

 רעונ זכרמ :טקייורפה םש

 ינב לש תודדומתהל םילכ תקנעה ו הלכה ,הכימת ,םיכרע תיינקה איה ונלש הרטמה .'ד ופי תנוכשב רעונ זכרמ אוה ןבוט 1 :ותרטמו טקייורפה רואית
 .םהייח לש תימוימויה תואיצמה םע רעונה

 בחרמב הדובעב הכימתו יוויל םייח תויונמוימו םיכרע תיינקה ,םידומיל רובגת ,תוישיא תוחיש -רעונ ינב םע הדובע .1 :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית
 .חותפ

 ב"י -'ז תותיכב רעונ ינב :דעיה תייסולכוא

 44 הדנק תליהק :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 הירד :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 רעונ תזכר :דיקפת

 050-7779653 :רשק תריציל ןופלט

 050-7779653 :ףסונ ןופלט 

 daria.b.r.tlv@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 רעונ ינב םע רשק וא הדובעב ןויסינ .הכרדה יכרעמ תרבעהב ןויסינ .תויתריצי .חישו הבשקה ,הלכה תלוכי .1 :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 16:00-21:00 'ה-'א :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 

 



 

 

 ע"קר תיב יתליהק זכרמ :ןוגראה םש

 תינודעומ :טקייורפה םש

 ידוסי רפס תיבב םידליל המילשמ םידומיל תרגסמ :ותרטמו טקייורפה רואית

 תינודעומל םימושר רשא םידלי לש יווילו תידומיל הרזע ,הכרדה ,הכימת :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 'ו-'א תותיכב םידלי :דעיה תייסולכוא

 14 ןייטשניבור :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 םירמ :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 םיגוח תזכר :דיקפת

 544227690 :רשק תריציל ןופלט

 544227690 :ףסונ ןופלט 

 miriammalka8@walla.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 .תונלבס ,םידלי םע הדובעב ןויסינ ,הבשקה ,הלכה :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 16:00-19:00 'ה -'א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 

 

 



 

 

 ופי א"תב ךוניחה םודיקל התומעה :ןוגראה םש

 רעונ ןודעומ :טקייורפה םש

 

 .ברעה תועשב עובשב םימעפ שולש תילופיט תיכוניח תוליעפל םישגפנ רשא 13-16 יאליגב 'ד ופי תנוכשב םירענל רעונ ןודעומ :ותרטמו טקייורפה רואית

 תויוליעפ תרבעהב עייסלו םירענה םע ישיא רשק רוציל וניה יאגלמה דיקפת :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 היפויתא יאצוי תוחפשממ 'ד ופי תנוכש יבשות םירענ :דעיה תייסולכוא

 13 ןקמוס :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 ירגובו ילופיט/יכוניח עקר ילעב םיטנדוטסל תופידע :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 18:30-21:30 תועשה ןיב ה,ג,א ימי לעופ ןודעומה :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 ופי א"תב ךוניחה םודיקל התומעה :ןוגראה םש

 'ד ופי תינודעומ :טקייורפה םש

 םידליה תינודעומה תרגסמב .החוורה י"ע םינפומ רשא ידוסי יאליגב םידליל תילופיט תיכוניח תרגסמ הניה 'ד ופי תינודעומ :ותרטמו טקייורפה רואית
 .ישגר לופיט םע דחי הרשעה יגוחו םידומילב עויס ,המח םיירהצ תחורא םילבקמ

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

 ו-א תותיכב הנוכשה יבשות השק ימונוקאויצוס בצממ ןוכיסב םידלי :דעיה תייסולכוא

 13 ןקמוס :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 םה תובדנתהל תועשה :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 

 ופי א"תב ךוניחה םודיקל התומעה :ןוגראה םש

 חומ טקיורפ :טקייורפה םש

 דימלת לכ .תירבעו תילגנא,הקיטמתמ תועוצקמב ב"י-ו תותיכב ןוכיסב רעונל םייטרפ םירועיש תתל ותרטמ חומ טקיורפ :ותרטמו טקייורפה רואית
 ולא תועוצקמב ותוא םדקל הרטמב עובשב םייתעש לש יטרפ רועיש לבקמ

 םתוא םדקל אלא תיב ירועיש תושעל קר אל שגד ךות ןוכיסב רעונל םידומילב עייסלו דמלל וניה יאגלמה דיקפת :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית
 םאתומה ידומיל רמוח דמללו

 םידומילב השקתמה ןוכיסב רעונ :דעיה תייסולכוא

 ,16 הבוצמ ,31 דקש ,13 ןקמוס :התומעה לש םיטקיורפב תומוקמ רפסמב םייקמ :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 ינב םע ישיא רשק תריציו םירמוח ריבעהל תולוכי ,ךוניחב עקר :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 18-20 תועש רקיעב דימלתו טנדוטס יפל תישיא םאתומ :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ



 

 

 ופי ךוניח תירק ס״היב :ןוגראה םש

 ילמרופ יתלבה בחרמה :טקייורפה םש

 ,םימלת זכרמ םינש ׳סמ רבכ לעופ ס״היבב .ב״י-׳ז תותיכב תו.םידימלתל ירוביצ יתכלממ ןוכית וניה ופי ךוניח תירק ס״היב :ותרטמו טקייורפה רואית
 ליכיש ס״היבב ילמרופ יתלב בחרמ ונחתפ ,הנשה .םיאגלמ ןיבו ׳וכו יתרשעה/יתרבח/ידומילה םוחתב תישיא תוכנוחל םיקוקזה םידימלת ןיב רבחמש
 צ״החא תועשב םידימלתל הנעמ ונתיש תופסונ תויוליעפו )תיתצובק הדימל( הדימל זכרמ ,םימלת זכרמ תא וכותב

 ,הקיסומ ןוגכ ןיינע םוחת לש דומילו חותיפ( יתרשעה /יתרבח /ידומילה םוחתב ה.דימלת לש ישיא יווילו תוכנוח :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית
 (׳וכו טרופס ,םיבשחמ

 ב״י-׳ח תותיכ :דעיה תייסולכוא

 10 ם״ירה ישודיח :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ןאילוח :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ילמרופ יתלבה םוחתה להנמ :דיקפת

 507420989 :רשק תריציל ןופלט

 507420989 :ףסונ ןופלט

 julian.kersz@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 ,םידוהי( תברועמו תנווגמ הרבחל יגולואדיא רוביח ,חומצלו חתפתהל דימלת לכ לש ותלוכיב הנומא ,תונלבס :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר
 ךוניחב עקר - ןורתי ,)׳וכו היפויתא יאצוי ,םיברע

 13:00-17:00 תועש ,׳ה-׳א ימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי



 

 

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 םיקחש זכרמ :ןוגראה םש

  םיקחש זכרמ :טקייורפה םש

 ועיגיש םיטנדוטס םישפחמ ונא .םהידלי לודיגב םיישק םע םידדומתמ רשא ךומנ ימונוקאויצוס דמעממ תוחפשמב םילפטמ ונא :ותרטמו טקייורפה רואית
 רפוע הוונבו ופיב .תיבה ירועשב םהל ורזעיו םידליה יתבל

 ידוסי רפס תיב ידליל תיב ירועישב הרזע :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 12 דע 6- יאליגב םידלי :דעיה תייסולכוא

 ,16 הבוצמ ,31 דקש ,13 ןקמוס :התומעה לש םיטקיורפב תומוקמ רפסמב םייקמ :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 ברפדלוג הרובד :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 םיקחש זכרמ תלהנמ :דיקפת

 054-4290358 :רשק תריציל ןופלט

 054-4290358 :ףסונ ןופלט 

 deboragold@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידלי םע הדובעב ןויסנ :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 18-20 תועש רקיעב דימלתו טנדוטס יפל תישיא םאתומ :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :תודחוימ תושקבו םיכרצ

 



 

 

 יגולונכט ךוניח זכרמ ב"כ ינוריע רפסה תיב :ןוגראה םש

 ופיב בכ ינוריע ןוכית :טקייורפה םש

 ופימ ןוכיסב רעונ םע רשק תריציו הפישח ,קוזיח :ותרטמו טקייורפה רואית

 תיתרבח תוליעפ תרבעה ו\וא תירפס תיבה תוישיא תוינכת זכרמב תידומיל הכינח :יאגלמה תובייוחמו דיקפתה רואית

 'בי דע 'ט הבכשמ ןוכית ידימלת :דעיה תייסולכוא

 ,16 הבוצמ ,31 דקש ,13 ןקמוס :התומעה לש םיטקיורפב תומוקמ רפסמב םייקמ :תוליעפה עצבתת הב תבותכה

 קוצלוו בדנ :םיאגלמה יווילל רשקה שיא םש

 ירפס תיב םיבדנתמ יארחא :דיקפת

 545693024 :רשק תריציל ןופלט

 הריכזמ הניר - 035452561 - רפסה תיב ןופלט :ףסונ ןופלט 

 nadavoltzok85@gmail.com :ינורטקלא ראוד תבותכ

 םידימלת לומ תויוליעפ ריבעל וא\ו הקיטמתמ ,תילגנא ,תירבע ,תיברע :תועוצקמ דמלל ןוחטבו תלוכי :דיקפתה עוציבל תוצלמומ תונוכת וא עקר

 12:30 דע 8:00 ,ה - א םימי :תוירשפא תוליעפ תועשו םימי

 ןיא :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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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

 

 

 

 


