


הנתשמ הגלמה הבוג ,םידומיל ךרוצל קנעומה יפסכ קנעמ 01
02 תויוליפכ תורשפאמ ןניאש תוגלמ תומייק
 ,תויפורטנליפ תונרק ,דומיל תודסומ :םינוש םיפוגמ תוגלמ

דועו םייתלשממ םיפוג
03

תובדנתה תועש תרומת הגלמ 04
םויק תגלמו םידומיל תגלמ05

וא םידומילה תנש ךלהמב תונתינ תוגלמה בור06

 הפוסב

 ןומימ תורשפאמה תודחוימ תוינכת תומייק07
 ראותה לש אלמ



 שי םויכ !תוגלמל תושקב רתויש המכ ושיגה
 תומיאתמ רשא תוגלמ לש לודג ןווגמ

 לכש ךכ ,הייסולכואה לש םינוש םידברל
 המיאתמה הגלמה תא אוצמל לוכי טנדוטס

 .רתויב ול



 תייסולכואל םיכייתשמ םתאש וקדב :הגלמה לש דעיה תייסולכוא1.

 .םישרדנה םינוירטירקה לע םינועו הגלמה תדעוימ הל דעיה

             דעומה יפל ,ןמזב םירושיאהו םיספטה תחילש לע ודיפקה :םינמז     .2

.תונרקהו םיפוגה ידי לע עבקנה

 לא .םיספטב םישרדנה םיטרפה לכ תא אלמל ודיפקה :םיטרפה יולימ    .3

.ליימבו ןופלטב-םכתא תורשקתהל םיטרפ אלמל וחכשת

 ללכב םישרדנ ללכ ךרדבש םיכמסמ םה ולא :תודועתו םירושיא ףוריצ  .4

:תוגלמה

חפס ללוכ ,םירוהה לש ז.ת םוליצ ןכו .ז.ת םוליצ-

ןכדועמ םידומיל רושיא-

)םירוהב םירזענ םה םא ,םיפסונ םיחא לשו( דומילה רכש םולשת רושיא-

ימואל תוריש ךשמ רושיא וא תורישמ רוטפ ,ל"הצמ רורחש תדועת םוליצ-

 הנושאר הגרדמ הבריק( החפשמב תויוכנ /םיזופשא /תולחמ לע םירושיא-

)דבלב

)ןישוריג/ןיאושינ( יתחפשמ בצמ רושיא-

.ךרוצ שי םאב ימואל חוטיבמ רושיא-



 ,תישיא היינפ ובו רצק בתכמ ףיסוהל ץלמומ ,אלמל ושקבתתש םיימשרה םיספטל:ישיא בתכמ .5

.הגלמה יפואלו םכלש עקרל תמאתומ

 .הליהקב תיתרבח תוליעפל הגלמה ילבקמ לש תובייחתה ןכותב תוללוכ תוגלמהמ בור:תיתרבח תוליעפ .6

.הגלמה םוכסל סחיב םכליבשב "תומלתשמ" ןה םאהו הגלמל תופרוצמה תושירדל בל םישל שי

 הגלמה תא רוחבל ןכו תופסונ תוגלמ בלשל ןתינ תוגלמ הזיא םע בל םישל שי :"םיעצבמ לפכ" .7

.םכרובע רתויב המיאתמה

 הנשב בוש תוסנל יאדכ ,תחא םידומיל תנשב תיבויח הבושת םתלביק אל םא םג :"רזוח ןויסינ" .8

.הירחאלש





.הליהקב תוברועמ תועש140-ל הרומתב 10,000₪ ךס לע הגלמ
.הנשב תומיעפ3ב קנבה ןובשחל תורישי תסנכנ הגלמה
.ג"למה י"ע םירכומה ההובג הלכשהל תודסומהמ דחאב ראות ידומיל םידמולה םיטנדוטסל תדעוימ הגלמה
 .תוכנוחה תועשל הרומתב םידומיל תגלמ לבקלו ה/דלי ךונחל תונמדזה םכל עיצמ ח"רפ
 .םידומילה תנש םויס םע ינוי שדוח ףוסב תמייתסמו רבוטקוא/רבמטפס םישדוחה ךלהמב הליחתמ תוכנוחה
 ישגפמל עיגהל ןכ ומכו ,תוכנוחה תנש ךלהמב ךינחה םע םישגפמה לכל עיגהל שי האלמ הגלמל יאכז תויהל תנמ לע
.זכרה םע תוחישהו הכרדהה

?םימשרנ ךיא

.ח"רפ רתא ךרד2021 רבמטפסב חתפת א"פשת תוליעפה תנשל המשרהה

https://www.perach.org.il/



םי תיירק אביקע ינב לש םיטנדוטסה רפכ תגלמ
 הגלממ קלח תויהלו םורתל בלשה קוידב הז

! תיתועמשמ
הדימל יזכרמב תויתצובק תויובדנתה *

תואיצמ ירפשמ םיטקיורפ תמרה *
 המצעהו שוביג יברע *

םייתרוסמו םייתד ה'רבחל דעוימ *
140 10,000₪ תרומת תועש

052-6798772 רמנ דוד :המשרהו םיטרפל



 םי תיירק יבשות םיטנדוטסל תדעוימה הגלמ
הפיחב ןודרוג תימדקאה הללכמב םידמולה
תיאמדקא הבסהו ינש ,ןושאר ראותל םיטנדוטסל םיאתמ
10,000₪ תרומת ריעב תועש140 תושעל םיטנדוטסה לע
הייריעה רתא ךרד הגלמל המשרה



 םי תיירק יבשות םיטנדוטסל תדעוימה הגלמ
 הפיח תטיסרבינואב םידמולה
ןושאר ראותל םיטנדוטסל םיאתמ
10,000₪ תרומת ריעב תועש140 תושעל םיטנדוטסה לע
הייריעה רתא ךרד הגלמל המשרה





 ,םיררחושמ םילייחל םניח תימדקא םידומיל תנש תנתינ ,"הירפירפה קוח" יפ לע

 .הירפירפה יבושייב דומיל תודסומל םימשרנה

 םישיגמ ןכמ רחאל ,יאבצה ןודקיפה ךרד םימלשמ םידומילל הנושארה הנשה תא

.ןודקיפל רזחהכ ותוא םילבקמו ףסכה תלבקל השקב

 ךרעמב וא ל"הצב אלמ תוריש םויס םוימ םינש5 ךשמל הניה תובטהל תואכז

 .יחרזאה וא ימואלה תורישה

 םילייח תנווכהל הדיחיהו ןרקה לש רתאהמ דירוהל– השקב ספוט שיגהל שי

.םיררחושמ

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.

aspx

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx


 לש ןומימ הקינעמה םיררחושמ םילייחל ןרקה לש הגלמ

6,710(תואטיסרבינואב יתנשה דומילה רכשמ שילש ינש

₪) .

 תויסולכואלו םיררחושמ םימחולל תדעוימ תינכותה

.ל"הצמתוררחושמ תוידוחיי

)םיטועימ ינבו החפשמ ימולשת ילבקמ ,םילוע ,םידדוב(

.ץראב ראות ידומילל ןתניי עויסה

?םימשרנ ךיא
 ףיעסב טרופמכ הגלמה תלבקל םכתואכז תא וקדב
 םילייחל ןרקהו ףגאה לש רתאב "תואכזה תקידב"

 םיצור םתא וב םידומילה דסומל ומשריה- םיררחושמ
 .דומלל

 םידומיל תודסומל םשריהל םכילע-בל ומיש
 ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע םירכומה םייאמדקא

 ."ישיאה רוזא"ב המשרהב עיפומכ
 תנשל המשרה ועצבו רתאב "ישיאה רוזא"ל  וסנכיה

.םכרובע תיטנוולרה םידומילה
 ןויליג תא ושקבו םתמשרנ וילא םידומילה דסומל ונפ

 ליימב חולשל םכילע םתוא ,תולבקה וא םימולשתה
mml@mod.gov.il :תבותכל

 !השקבה לפוטת אל הז רושיא אלל

 ב"פשת םידומילה תנשל "םידומילל םידממ" תגלמל המשרהה
 רתאב2021 רבמטפסמ לחה רשפאתת )2021 רבוטקואב לחתש(

.םיררחושמ םילייחל ןרקהו ףגאה לש

 ועצבי הגלמל םיאכזה ב"פשת םידומיל תנשמ לחה
 תובדנתה תועש180 הגלמה תלבקל יאנתכ
 םיאולימ םימי15 ושממי ןיפוליחל וא ,הליהקב
.םידומילה תונש ךלהמב ,רבטצמב םיליעפ
 תועש60ושרדי םידומיל תנש לכב :שגדוי

 םיאלמ םיטרפ .ליעפ םיאולימימי5 וא תובדנתה
 םיאולימה/תובדנתהה שומימ ןפוא לע םיטרופמו
 םידומיל תנשל המשרהה תחיתפ םעונתני

.2021 רבמטפסב ,ב"פשת

mailto:mml@mod.gov.il


-תוימדקא םדק תוניכמ
 הניכמה לש אלמ ןומימ דע לבקל םיאכז םיררחושמ םילייח
 דסומ לומ הניה הגלמה תשגה ,ימונוקא ויצוס בצמל םאתהב

.םידומילה

 םילייחל ןרקהו ףגאה תוגלמ אשונב םיפסונ םיטרפל
 םילייח תזכר העונל תונפל םינמזומ םיררחושמ

םיררחושמ
223 החולש04-8772825



 לש הבוגב ,אלמ ןפואב תרישש המיחל ךמות /םחולל תדעוימה הגלמ

 .תובדנתה תועש130  תרומת ,הנשל רלוד4000

.1.3-31.5 םיכיראתה ןיב הנש ידימ החותפ הגלמל המשרהה

?םימשרנ ךיא

 םיוולנ םירושיא םיפרצמß רתאב המשרהה ספוט תא םיאלממ

 תשגה רושיא תלבק רחאלß םישיגמו "ץבוק ףסוה" תינושל תועצמאב

 הדימבßןויארל השיגפ העדוה התוא ךרד עובקל ןתינ ליימב ספוט

 םידומילה תנש תליחת םע הגלמה תוליעפ תא ליחתהל ןתינ םתלבקתהו

J הגלמל השקבה תשגהל הבורקה

https://www.fidfimpact.org/impact/

https://www.fidfimpact.org/impact/


Simple 
PowerPoint

 הירפירפהמ םינייטצמ םיריעצ תרתאמ תינכותה
 םתוא הרישכמו הוולמ ,תיפרגואיגהו תיתרבחה

 העפשהה ימוחת לכב לארשי תא ליבוהל
.תיתרבחה

לש הבוגב תיתנש הגלמ החיטבמ הגלמה  20,000

 העשתב םילעופ דלישטור תורירגשו ירירגש
:תיצרא הסירפב ,ההובג הלכשהל תודסומ
 ,הפיח תטיסרבינוא ,ביבא לת תטיסרבינוא

 ,יח לת תללכמ ,ופי ביבא לת תימדקאה
 ,ריפס תללכמ ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא

 תללכמ ,ןוינכטה ,תירבעה הטיסרבינואה
 תורירגש תצובק– ונוא תיירק ,ןועמש ימס

.תוידרח

:תינכותה תושירד
 ראותל הנושארה םידומילה תנש תא ליחתהל דיתעש ימ*
 םידומיל תרתי ול הרתונש ימ וא ,םיאבה תודסומב ןושאר

.ןושאר ראותל םינש שולש לש
 הגלמה תלבק םשל םיימונוקא-ויצוס ףס יאנתב הדימע*
 םידמוע םניאש םידמעומל "הגלמ אלל רירגש" לולסמ וא

.םיימונוקא-ויצוסה ףסה יאנתב
 הרבחה םודיק ןעמל לועפל היצביטומו ןוצר לעב תויהל*

.לארשיב
 ,תישיא תוחתפתהלו הדימלל תוביוחמו תונוכנ ןיגפהל*

.תימדקאו תיעוצקמ
 עברא לש ףקיהב( עובשל תחא יתצובק שגפמב ףתתשהל*

)תועש
10 שידקהל ,תינכותה יביכרמ לכ לע ,לכה ךסב*  תועש

.הנש לכב תויעובש
 תורשכההו תואנדסה ,םירנימסה ,םיסנכה לכב ףתתשהל*

.תינכותה תרגסמב ועבקיש

 המשרה
:.https://giyusrothschildcp.com/applicatio
ns/forms/shagririm/pages/introPage.html

 דעו ראוני עצמאמ הנשל תחא תמייקתמ המשרהה
054-7180998 :רשק תריצי ץרמ עצמא

https://giyusrothschildcp.com/applications/forms/shagririm/pages/introPage.html


 .טרוטקודו ינש ,ןושאר ראות ידומילל  תונתינ תוגלמה .םהידומיל תונש לכ ךרואל דומילה רכש םולשתל םיטנדוטסל עויס תוגלמ הקינעמ ןרקה
.תויורגבה רבעמל חותיפ תונוכשבו תורייעב ןוכית ידימלת לש  תישיא הכינח תללוכה תיתרבח תוברועמה תינכותב תופתתשה קנעמכ תונתינ תוגלמה
 .םידמול םה םהב ההובג הלכשהל תודסומב  תיתרבחה תוגיהנמה םוחתב תידוחיי הרשכה תוינכתב םיפתתשמ םיטנדוטסה תוגלמה תלבקל ףסונב

.הגלמה תלבק דצל הירפירפב תונוש םירעב תוגיהנמ תוצובק ליבוהל םיטנדוטסל תרשפאמ תוגיהנמה תינכת
?הגלמה תדעוימ ימל

 םיילכלכ םיישק ילעב םיטנדוטס*
 ימואל תוריש וא אבצ יאצוי םיררחושמ םילייח*

תיתרבח תוברועמו תוניוצמל לאיצנטופ ילעב  םיטנדוטס*
םימעה רבחו היפויתא יאצוי םישדח םילוע*

םתחפשמב הימדקאל תונפל םינושארה םהש םיריעצ*
:תושירד

 ישגפמב תוחכונל ףסונב הנשה ךלהמב תידועיי הרשכה ישגפמב תופתתשהו עובש לכב הליהקב היישע לש תועש עברא הניה תשרדנה תוברועמה
.הנשה ךלהמב תומייקתמה ,תוגיהנמ תוצובק

עצבלו אלמ םידומיל ףקיהב דומלל םיכירצ םיטנדוטסה ,ןכ ומכ .)ימואל תוריש( תוחרזאב וא אבצב אלמ תוריש : םייחרכה הלבק יאנת םימייק ףסונב
.תינויצ וא תידוהי הניחבמ ןרקה יכרעב תועגופש תולועפ עצבל אל תובייחתהו תיתובדנתה תיתרבח תוליעפ

.ילוי שדוח ףוס דעו1\6\21המ :המשרה
:רשק תריצי

03-5624448
info@isef.org.il



 תגלמ
רלסיא ןרק

• )תימעפ דח הגלמה( חש4,000:הגלמה הבוג

•  י"ע תורכומש תודסומה תחאב םידמולש םיטנדוטס-דעוימ ימל

 .ןיקתו אלמ תוריש ועציבו םינש5 דע םיררחושמשוג"למה

• .םוקיש תונוכשב וא חותיפ ירעב םירוגמ :םיפסונ םינוירטירק

• רתאב ןכדעתהל שי :השגה ןמז

רתאב םיטרפ ?סלכת םישוע המ

 הגלמה ךרוצל ,רשק תריציב םיפסונ םיטרפ דוע םנשי :ףסונ עדימל

: תודמעומ קית חותפל שי

https://www.michlalot.co.il/limudim/isler.php

https://www.michlalot.co.il/limudim/isler.php


הסדנה ידומילל40,000 וא ןושאר ראותל30,000:הגלמה הבוג

 םיליחתמה ןיקתו אלמ יאבצ תוריש רחאל םיטנדוטס-דעוימ ימל

12 לש ףקיהב, ההובג הלכשהל רכומ דסומב ןושאר ראותל םידומיל

 .תוחפל תויעובש תועש

.םוקיש תונוכשב וא חותיפ ירעב םירוגמ :םיפסונ םינוירטירק

רתאב ןכדעתהל שי :השגה ןמז

.)רטסמס רפ תועש65 ( הליהקב תובדנתה תועש130 ?סלכת םישוע המ

https://www.michlalot.co.il/limudim/delek.php

https://www.michlalot.co.il/limudim/delek.php


 ףסונ עויסל ןרקה
80% דע :הגלמה הבוג

 םיאנכט ,תויאמדקא םדק תוניכמ ,א הנש םיאסדנהל םייאמדקא םדק םידומיל :דעוימ ימל

.םיאסדנהו

הנשה לכ :השגה ןמז

תובדנתה אלל ?סלכת םישוע המ

 :ףסונ עדימל

https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx

https://www.hachvana.mod.gov.il/Pages/default.aspx


 לש יוושב תובדנתה אלל תוגלמ הקינעמ םיטנדוטסל לאלד-זזק תגלמ
.םילקש2,500

 םילייח םניה רשא םיטנדוטס שיגהל םילוכי הגלמל תודמעומ
.ימואל תוריש ועציבש וא םיררחושמ

 םהידומיל תא ולחה רבכ רשא םיטנדוטסל קר תדעוימ הגלמה ,ףסונב
.האבה םידומילה תנשב ראותה תא וליחתי רשא םיטנדוטסל אלו

 תובושת רשאכ ,טנדוטסה לש ימונוקא ויצוסה ובצמ אוה ירקיע רטמרפ
.רבמטפסב הגלמל םיאכזל קר וקנעוי

 ,ךוניח ,האופר םידמולה םיטנדוטסל קר תמאתומ הגלמה ,ןייצל בושח
.םיקיודמ םיעדמ וא הסדנה

 :המשרה
15.6-15.7 ןיב החותפ המשרה

:ןרקה רתא תועצמאב וא הפ-הגלמ רתא ךרד תעצבתמ המשרהה
http://www.kd-fund.org.il/

http://www.kd-fund.org.il/
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 הקינעמ ןהכ ילא ש"ע ןרקה
 ךס לע תובדנתה ילב תוגלמ

 רשא םיטנדוטסל םילקש2,500
5-ב יאבצה םתורישמ וררחתשה

.תונורחאה םינשה

 קנעות תיתועמשמ תופידע
 םניה רשא םיטנדוטסל
 םילייח ,םישדח םילוע

 .םיטועימ ינב וא ,םידדוב
 טנדוטסה לע ,ףסונב

 ויצוס דמעמ לעב תויהל
.ךומנ ימונוקא

 לכב תעצבתמ השגהה
 דעו טסוגוא עצמאמ הנש

 רשאכ רבמטפס עצמא
כ"רדב תוקנעומ תובושת

 רוזאב םילבקתמל קר
.רבמבונ שדוח

 וניה תודמעומה תשגהב ףסונ יאנת
 י"ע רכומה דסומב טנדוטס תויהל

 המשרהה ףוסב רשאכ ,ג"למה
 תוגלמ10 התומעה קינעת

.רתויב םימיאתמה םיטנדוטסל
15.8-15.9 ןיב החותפ השגהה



 תגלמל שדוחב ח"ש2,000 +ראותה לש אלמ ןומימ?םילבקמ המ
.םויק

.ינויב31-ה דע ,ןכ?השגהל החותפ
.דבלב םידדוב םילייחל תדעוימ הגלמה?המיאתמ ימל

.הנשב תוליעפ תועש130 ,ןכ?בדנתהל ךירצ

 םידומילב בלתשהל תיתרבחהו תיפרגואיגה הירפירפהמ םיריעצ תדדועמו תרתאמ ןרקה
.ההובג הלכשהל םינושה תודסומב

:םיאכז
 ,תוימינפו רעונ ירפכ ירגוב ,תוירוה דח תוהמיא:ילכלכ בצמ פ"עו יפיצפס דעי להקל דעוימ

.תיפויתאה הדעה ינב ,הירפירפהמ םיטנדוטס
.אלמ ימואל וא יאבצ תוריש רחאל

הליהקב תובדנתה :הרומת
.הנשל 5,000-18,000₪ :הגלמה הבוג

.ינוי דעו הנשה לכ ךרואל ןרקה רתאב תישענ המשרהה :המשרה
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 דח תונמדזה הקינעמ "קטייהל םיגשיה"
 הלבק ינותנ אלל ,םיריעצל תימעפ

 םישקתמ רשאו םיימדקא םידומילל
 ,םידומילה לש ילכלכה לטנב דומעל

 ןושאר ראות- תימדקא הלכשה שוכרל
 הלכשהה תודסומב ,םיעדמו הסדנהב

 .לארשיב םיליבומה ההובגה

 ןוינכטבו ןוירוג-ןבו ןליא-רב תואטיסרבינואב תלעופ תינכותה
:םיבלש ינש תללוכו

-םדקה בלשמ לחה( תימדקא-םדקה הניכמב םידומיל .1
 ,הקיטמתמ :הניכמב דומילה יאשונ .)הניכמ וא הניכמ

 הדימל ירושיכ ,תיעדמ הביתכ ,תילגנא ,הקיזיפ
 ועיפוי םידומילה תינכתב םינוכדעו םייוניש .ירטמוכיספו

.תוניכמה לש םימוסרפב
 וא/ו הסדנהב ןושאר ראות תארקל םיימדקא םידומיל .2

.םיקיודמ םיעדמ

ןוימו המשרה
 לש רתאב דומעה תיתחתב תנווקמ המשרה( תבשחוממ תכרעמב םושיר

.םידומילה דסומ תריחבו )המולא
ףס יאנת תניחב

.םיישיא םיכמסמו םינותנ תומיא
-ויצוס הניחבמ תואכזהתא שארמ תעדל ןתינ אל יכ שיגדהל בושח

 לא םישקובמה םיכמסמה תא חולשל שי רתאב המשרהה רחאל ,תימונוקא
.תועובש המכ ךרוא ךילהתה .הטלחה לבקתת ןכמרחאלו תוניכמה ידרשמ

 יתוישיא ןוחבאל הנפוי )םישדוח13( הניכמ םדקל םיאתמ אצמנש דמעומ
.אולימ-םדא ןוכמב

 לש הלבקה יאנת י"פע תימדקא םדקה הניכמל םיאתמ אצמנש דמעומ
.הניכמה תרגסמבהקיטמתמב הלבק ןחבמל ןמוזיו ןכתי-תוניכמה

.תינכתל הלבק רושיא



הכימתה תפטעמ
 .שדוחב 1,200₪ ךסב םויק תגלמ+ אלמ דומיל רכש :הניכמב
,דומיל ירפס ,ירטמוכיספל הנכה סרוק ,רזע ירועישו םירובגת

,)תידומילה תצעויה תצלמה י"פע( הדימל תויוקל ןוחבא
.תידועיי םידומיל תצעוי לש עויסו יוויל

?ראותה ידומיל ךלהמבתי/טנדוטסה לבקת/לבקי המ
 10,000₪ ךסב םויק תגלמ + םידומילב 'א הנשל הנשב ח"ש10,000 ךסב ל"כש

.םידומילב 'א הנשל
,ישיא דיינ בשחמ,הכימת תואנדסו םינותרמ ,רזע ירועיש

.תינכתל ידועיי םיטנדוטס זכר לש עויסו יוויל
 יפתתשמ ושרדי ןושארה ראותה ךלהמב 'ד-'ב םינשב :'ד-'א םירוזחמב **

.הליהקל המורתל תויעובש םייתעשל תינכתה
?)םילבקמ אלו( םלשל םיכירצ םיטנדוטסה המ לע

 יפל םיפסונ םימולשת ןכו )םיניינועמל( תונועמ ,הימדקאלו הניכמל םושיר ימד
.דסומה וא תינכתה תטלחה

.)רזחה ןתינ ןהילע( דומיל רכש תומדקמ םלשל שי ןכ ומכ
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 ראותה תא ליחתהל םידיתעה םיטנדוטסל תדעוימה הגלמ הניה לשומ תגלמ
.האופרו םיבשחמ ,הסדנה :םיאבה דומילה ימוחתב ןושארה

:הלבק יאנת
2021 רבוטקואב וליחתי רשא םיטנדוטס קר תודמעומ שיגהל םילוכי וז הגלמל

 ,תירבעה הטיסרבינואה :םיאבה תודסומהמ דחאב תאז ושעיו םהידומיל תא
 תללכמ ,ןוינכטה ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,הפיח תטיסרבינוא ,א"ת תטיסרבינוא

.ןועמש ימס ש"עSCE תללכמו ,בל ןוכמ ,הדוארב טרוא
 ףרוע אלל :רמולכ ,רגתאמ ימונוקא ויצוס דמעממ םיטנדוטסל תדעוימ הגלמה

.םידומילה ןומימל תלוכי אללו ,ךמות יתחפשמ
:םושיר דעומ

01.10.21ב םייתסהל דיתעו יאמ שדוחב חתפנ סויגה
:תודמעומ תשגה

סייקמלא זריל– םיגשיה תזכר ךרד
?םילבקמ המ
 אלמ דומיל רכש•

 םויק תגלמ•
הדובע תאיצמב עויס•

 ישיא יוויל•
 םיסנכו םיסרוק•
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 םידמול תינכתב םיטנדוטסה
 וא הסדנהב ןושאר ראותל
 יווילל םיכוזו בשחמה יעדמ
.ילכלכו ימדקא עויסו ישיא

 ,םהידומילל ליבקמב
 םיטנדוטסה םיבלתשמ

 תורבחב תישעמ תוסנתהל
-יהבו היישעתב תוליבומ

 םוחתל םאתהב ,קט
 םירבוצ ךכבו ,םהידומיל
 יתועמשמ יעוצקמ ןויסינ

 םלועל האיצי תארקל
.הריירקה םודיקו הקוסעתה

:הכוז טנדוטסה
,דומילה רכש ןומימב עויסב

 לדומב תישדוח םויק תגלמ
גרודמ

 םוחתב תיעוצקמ תוסנתהב
 תיתיישעת הרבחב וידומיל
 הקסעה וא תוסנתה לולסמב

 יפ לע הרשמל ותלבקב הנתומ(
 סוטטסו םיישיאה וינותנ

)םידומיל
דיינ בשחמב

 ךרוצ יפל ימדקא עויסב
 ץוח הרשעה תויוליעפבו

תוימדקא
ישיא יוויל

 לולקש איה תינכותל המאתה
:םיאבה םינותנה

תיאמדקא תוניוצמל תלוכי
 היישעתב המשהל המאתה

םידומילה ךלהמב
םידומילה דסומ

 ךותמ( רחבנה דומילה םוחת
 יעדמו הסדנהה ידומיל

)בשחמה
 הירפירפב יוצמה רוקמ בושיי

הסנכה ןחבמ וא/ו
יחרזא/ימואל/יאבצ תוריש

גירח םייח רופיס
תוידוחיי תודחוימ תויסולכוא

ישיא ןויאר

הלבק יאנת
 ראותל תודמעומ וא הלבק רושיא

 דומילה תודסוממ דחאב ןושאר
םיליבומה םייאמדקאה
 יעדמו הסדנהל םידמעומ

 םידומילה תנשב דבלב בשחמה
 :םיאבה םייטנוולרה תועוצקמב

 יעדמ ,הנכות/םיבשחמ תסדנה
 למשח תסדנה ,בשחמה

 ,תונוכמ תסדנה ,הקינורטקלאו
 היישעת תסדנה ,תיחרזא הסדנה
 תסדנה ,םירמוח תסדנה ,לוהינו

 הסדנהו ללחו הקיטואנוריווא
תימיכ

20-30 יאליג
 םיעיגמה םידמעומל הפדעה
 תיפרגואיג הירפירפ יבושיימ
 יבושיי תפמ תא תוארל ןתינ(

.)רתאב םידיתע



 תועש אלל ,םינוירטירקל םאתהב 4000-12,000₪ ךס לע הגלמ
 .תובדנתה
 הנשל הנשמ הנתשמש ילאמודנר ךיראתב חתפנ הגלמל םושירה
 לע ךוניחה דרשמ רתאל סנכיהל שי .)ראוני-רבמצד תוביבסב כ"דב(

.קיודמ ךיראתב ןכדעתהל תנמ
?םימשרנ ךיא
 אמסיס לבקלו ,תכרעמל ינושאר םושיר עצבל שי ןושארה בלשב
.)המשרהה תחיתפ תרגסמב( םיטרפ יולימ תועצמאב
 המשרהה ספוט תא אלמל שי אמסיסה תלבק רחאל ,ינשה בלשב
.רתאה ךרד ותוא שיגהלו תוגצומה תושירדל םאתהבו תויחנהה פ"ע

https://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/sch
olarships-students.aspx
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 ההובג הלכשהל תודסומב ןושאר ראותל הפקת הגלמה *
 םדק תוניכמ ידימלתל ןכו ,ג"למה קוח יפ לע ורכוהש
 .יאסדנה תדועתל םידמולה םיטנדוטסלו תוימדקא

.יוכיז תודוקנ יפ לע תעבקנ הגלמב עויסל תואכזה•

:תואכזה תניחבב םינחבנ םימרוגה•
יתחפשמ בצמ*
21 ליג דע םידלי וא םיחא רפסמ*
22 ליגמ םיטנדוטס םיחא*
טנדוטסה ירוה גוז ת/ןב תקוסעת*
  טקיורפב םיללכנש םיבושייבו תונוכשב םירוגמ*

תונוכש םוקיש
 וא החפשמה( החוורה יתוריש לופיטל תוקקזנ*

)טנדוטסה
יחרזא/ימואל וא יאבצ תוריש*
םידומילה ךשמ*
דומילה יראת*
דומילה רכש לש בויחה םוכס ףקיה*

.ךוניחה דרשמ רתא ךרד :המשרה
1-700-505-885 :עויס דקומ

https://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/scholarships-students.aspx


 םילייחל תדעוימ ,תובדנתה תועש65 לש הינתהב 5500₪ ךס לע הגלמ
 .ל"נה םינוירטירקה לע םינוע רשא םיררחושמ
?םשריהל לוכי ימ
תיפרגואג הירפירפ יבשות-
םידדוב םילייח-
תיפויתאה הדעה יאצוי-
םידרח-

-  םירצונו םימלסומ ,םיסקר'צ ,םיאודב ,םיזורד( םיטועימ ינב
.)תורש ומייסש
?םימשרנ ךיא
 םישיגמו םישקבמש םיטרפה תא םיאלממ-סורג ןרק לש רתאה ךרד
ספוטה תא רתאה ךרד

https://www.gruss.org.il

https://www.gruss.org.il/


 ילעב תוריעצלו םיריעצל רשפאל תינכתה תרטמ
 תובכשמ םיעיגמה הובג ידומיל לאיצנטופו היצביטומ
 תנמ לע ימדקא ראות שוכרל תושלח תוימונוקא-ויצוס

 יקסעה רזגמב וא קט-ייהה ףנעב בלתשהל ולכויש
 יונישל איבהל ךכבו תלמגתמו תרגתאמ הדובעב

.םהייחב יתועמשמ
 להנמ ,בשחמה יעדמ- דומיל ילולסמ השולש תינכתב

.תומזי-הלכלכו ,תואנובשח-םיקסע

:הלבק יאנת
.השק ילכלכו יתרבח עקרמ םיעיגמש ימ וא חותיפ תורייע יבשות

 לכוי ימואל וא יאבצ תורישמ רוטפ לביקש ימ .אלמ ימואל וא יאבצ תוריש ומייס*
.יתובדנתה וא יחרזא תוריש תריש ושע םא תודמעומ שיגהל

.)ירטמוכיספ וא םיהובג תורגב ינויצב ךרוצ ןיא( האלמ תורגב תדועתל םיאכז*
 להנמ וא בשחמה יעדמ תועוצקמל םיליגרה הלבקה יאנתב םידמוע םניא*

.םיקסע
 םיכרעומ הבו םימי עובש תכשמנש ןוימ תנדסב החלצהב תינתומ תינכתל הלבק
 .םדוק עדיב תולת אלל ,ה/רחבש םידומילה םוחתב החלצהל ת/דמעומה ייוכיס
 הלבק תונויארל ונמוזי ,הנדסה תאו ימונוקא-ויצוסה ןוימה תא ורבעש םידמעומ

 .תינכתל םתמאתה תקידבל םייתצובקו םיישיא
 הקיטמתמב הנכה סרוקל ונמוזי ,ישיאהןויארה תא החלצהב ורבעיש םידמעומ

.תינכתל ולבקתי םידמעומהמ ימ טלחוי ומויסבו שדוחכ ךשמנש
 תדעוימ תינכתה .ילכלכ סיסב לע ןוימ השענ ,ימדקאה ןוימה ךילהתל ליבקמב
 לש תוגלמה תדעו תעיבק יפ לע הקוצמו םוקיש תונוכשו חותיפ תורייע יאצויל

.ימוחתניבה זכרמה
 רוטפש ימ .אלמ ימואל וא יאבצ תוריש ומייסש ימ תודמעומ שיגהל םיאכז

 וא יחרזא תוריש תריש םא תודמעומ שיגהל לכוי ימואל וא יאבצ תורישמ
.יתובדנתה

:רשק תריצי
09-9527200 :ןופלטב

rishum@idc.ac.il :ל"אודב



 'ץראה תרצות' םיריעצ תוליהק תשר
 תובשייתה תדדועמה העונת איה
 יוניש ליבוהל התרטמו תילארשי

 לש םתובשייתה דודיע ידי לע יתרבח
 הירפירפה יבושייב םיריעצ

.לארשי לש תיתרבחהו תיפרגואגה

 דדועמ העונתה לש תוליעפה לדומ
 הירפירפה יבושייל רבעמל םיטנדוטס
 תוליעפ תריצילו תיפרגואג-תיתרבחה
 םתואב תיתועמשמ תיתרבח-תימזי
 תכמות הליהק חותיפ ךות ,םיבושי

 .הריעצו

 תיירק :םיבושיי13-ב תוליהקב םייח ולא
 ,לילגה ףונ ,תילילגה רוצח ,תפצ ,הנומש
תירק ,דול ,ץ"כ סדרפ ,םילשורי ,הירבט
.זוע לחנו טהר ,תוביתנ ,תורדש ,יכאלמ
 ד"כשו םידומיל תגלמ החיטבמ תינכותה

16,000 דע .הנשב

7-8 :תושרדנ תוליעפ תועש תויעובש תועש
https://tozerethaarez.org.il/kehilot :המשרהל רושיק /

office@tozeret.com :רשק תריצי

https://tozerethaarez.org.il/kehilot/


Contents
Title

 ינשש( ץראב ההובג הלכשהל םיטנדוטס לש ןושאר רודל תדעוימש הגלמ

 תחתפנ הגלמל המשרהה .10,000₪ ךס לע הגלמ .)םיאמדקא אל םירוהה

.01/03-ב הנש לכב

?םימשרנ ךיא

 שולת-בורלא ןרק לש רתאב אצמנש המשרהה ספוט םע דחי שיגהל שי

.השקבה שיגמ לש הנומתו ,באה לש רכש שולת ,םאה לש רכש

https://www.alrovfund.org.il/

https://www.alrovfund.org.il/


 רשא םיטנדוטסל תוגלמ ןרקה הקינעמ הנש לכ

 / םיטפשמ / האופרב םינייטצמ םיטנדוטס םניה

 ךס לעהרבחה יעדמ
6,000

01ח"ש

 ךמסמ גיצהל טנדוטסה לע הבוח הגלמל תודמעומ שיגהל ידכ *

60 לש ףקיהב תיתובדנתה תוליעפ םויכ עצבמ וניהש ףקת

02.)רבעמ תובדנתהב ךרוצ ןיא( תויתנש תועש  הדימב ,רמולכ ,םינייטצמ םיטנדוטסל תדעוימ הגלמה

 ןיא +80 וניא טנדוטסה לש םינויצה עצוממו

03הגלמל תודמעומ שיגהל ותורשפאב

 ראוני רבמצד םישדוחב המשרהל תחתפנ המשרהה :המשרה

:רתאה תועצמאב םשריהל ןתינ .הנש לכ
http://www.samuel-

law.com/?CategoryID=266&ArticleID=210

04

http://www.samuel-law.com/?CategoryID=266&ArticleID=210


ל"קק תגלמ
 תקנעומ ,י'צויבס ידאויירימ ש"ע ,ל"קק תגלמ

.18-26 יאליגב םיטנדוטסל

 עצבל :םיאבה םיאנתב דומעלתי/טנדוטסה לע תודמעומ שיגהל תנמ לע
 ץיווש ,וקורמ ,תפרצמ ה/שדח הלוע תויהלו ,ישילש וא ינש ,ןושאר ראות

.היגלב וא
 יעדמ :םיאבה דומילה ימוחתמ דחאב םייקל שי ראותה תא ,ףסונב

 ,הלכלכ ,האופר ידומיל ,הסדנה ידומיל ,בשחמה יעדמ ,הביבסהו עבטה
.םיטפשמו תואקנב ,ןובשח תייאר ,םיקסע להנמ

3 ךשמל )הנש לכ( ח"ש8,500 יוושב תובדנתה אלל הגלמל וכזי םיאכזה
תופיצרב םינש

 :תושירד
-18 יאליגב ןושאר ראותל םיטנדוטס *

 וא היגלב ,וקורמ ,ץיוושמ ולע רשא26
.תפרצ

תובדנתהב ךרוצ ןיא *
 ךלהמב הפ-הגלמ רתא ךרד:המשרה

ילוי שדוח



12,000 יוושב םיטנדוטסל םידומיל תוגלמ הקינעמ סולפ דיתע
.ח"ש

.רבמטפס-ילוי ישדוחב עצבל שי השגהה תא
 םישגפמ ינשל עיגהל טנדוטסה לע הגלמה תא לבקל תנמ לע

םיידוסי רפס יתבב םידימלת לש הכינח תבוטל עובשב

תושירד
-120-כ– םיידוסי רפס יתבב תויעובש וד תושיגפ– תובדנתה *

תובדנתה תועש150
)ןורתי( תמדוק תובדנתה וא הכרדהב עקר *

רבמטפס דע ילוי םישדוחב הפ-הגלמ רתא ךרד :המשרה



 תויטנדוטסל 7,000₪ יוושב תוגלמ הקינעמ 'ךתארקל' תינכת
.ןוכיסב רעונ לש םוחתב בדנתהל תוניינועמה

 וא( תררחושמ תלייח תויהל תיטנדוטסה לע תודמעומ שיגהלתנמ לע
 ןויסינ םע ,רורחשהמ םינש5 דע ,)ימואל תוריש לש ןיקת עוציב

.הכרדהב
 היימינפמ תורענ תצובק לש תיתנש הכרדהו יוויל תללוכ תינכותה
 םג הליכמו ,ישיא ןפואב ןתוא תווללו תורישל ןתוא ןיכהל הרטמב

.תוישיא תוכרדהו תויתצובק תויעובש תואנדס
 ןתינ ןורתי ,ץראה לכב טעמכ תובדנתהה תועש תא עצבל תורשפא שי

.תרחא תודיינ תלוכי וא בכר םע תויטנדוטסל
:תושירד

)העשל 54₪( הנשב תיתרבח תוליעפ לש תועש130 *
 ןויסינ תולעב ןהו יתועמשמו אלמ תוריש ומייסש תויטנדוטסל *

רורחשהמ םינש5 דע לש יתכרדה
:המשרה

:אבה רושיקב ספוטב המשרה *
https://shlomital.formtitan.com/likratech_team#/

https://shlomital.formtitan.com/likratech_team
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 ,תוצופתבו ץראב ההובג הלכשהל תודסומב םיטנדוטסה ברקב ליעפ ןוגראה
 רוביחה תא ,תינויצ-תידוהיה תועדומה תא קימעהל איה הרטמה רשאכ

 לארשיב תוליעפה .לארשי םע לש םייכרעהו םייתוברתה ,םיירוטסיהםישרושל
 תודסומ50-כל תבותכ םיקינעמה ץראה יבחרב םיזכרמ30-ב תעצבתמ

.םיימדקא

 .תויתנש תועש138 לש ףקיהב תוליעפב ףתתשמ תינכתל םשרנה טנדוטס לכ
-5,000 ןיב הענה טנדוטסל תילכלכ הכימת תגלמ תאשונ םידומילה תינכת

.הנשב 10,000₪

"ידוהי שפנ" לש רתאה ךרד הגלמל המשרהה



 השירד אלל רלוד1,000-2,500 יוושב םיטנדוטסל תוגלמ הקינעמ ןרקה
  .הגלמה תלבק רובע תיתרבח תוליעפ עוציבל

 .2007 רחאל ץראל ולע רשא םישדח םילוע םיטנדוטסל תדעוימ הגלמה
 הלעו הדימב םג תודמעומ שיגהל ןתינ היפויתאמ הלע טנדוטסהו הדימב

.1990 תנש רחאל

 וקנעוי תובושת רשאכ ,טסוגוא שדוחב שיגהל שי הגלמל תודמעומה תא
.רבמצד שדוח ףוסב טנדוטס לכל ליימב

 דסומב דומלל טנדוטסה לע הגלמל תודמעומ שיגהל תנמ לע ,ףסונב
ג"למה י"ע רכומה



.םילקש10,000 יוושב הירפירפהמ םיטנדוטסל תוגלמ הקינעמ "החלצהל םילעופ" תגלמ
 דמעממ םיטנדוטסל קנעות תופידע רשאכ ,טסוגוא-ילוי ךלהמב שיגהל שי תודמעומה תא

.ינוניב/ךומנ ימונוקא ויצוס
 יזכרמ33-מ דחאב תובדנתה תועש160 םיעצבמ םיטנדוטסה ,ןרקב תוליעפה תרגסמב

.םידלי2,500 ברקב ץראה יבחרב תויושר19-ב םירוזפה התומעה לש תוניוצמ

?ןרקהמ הגלמ תלבקל השקב שיגהל לוכי ימ
 )ג"למה י"ע רכומ( ההובג הלכשהל דסומב םידמולה םיטנדוטסל תדעוימ ןרקה

 תיתרבחה הירפירפהמ םיטנדוטסל הפדעה םע ינש וא ןושאר ראותל
 הרבחב םינושה םירזגמה לכלו םירבגו םישנל גוציי םע ,תיפרגואיגהו

.תילארשיה
 ילכלכ-יתרבח לוכשאב םיאצמנש םיבושיב םירגה םיטנדוטסל תופידע ןתנית

.ךומנ
.םיפסונ הסנכה תורוקמ אלל םיטנדוטסל תופידע ןתנית

הרשכה
 דיקפתל הסינכה םורט דוע דומצ יווילו הרשכה ולבקי םיאגלמה ,ןרקה תרגסמב
 תסכממ קלחכ ,כ"הסב תויתנש תועש30-כ לש ףקיהב ,תוליעפה תנש ךרואלו

.הבוח הניה תורשכהב תופתתשהה .תיתנשה תועשה
המשרה

.החלצהל םילעופ ןרק לש טנרטניאה רתא ךרד המשרה



 ךרד הגלמלהמשרה
.הגלמה לש רתאה

 טקיורפל המשרהה תרגסמב
,000 ס"ע הגלמ ןתנית ,ק"וביח
 ךלהמב תועש120 תרומת 6₪
רשכה וללכיש םידומילה תנש
יח ,לפוטמה יתבב םירוקיב ,ה
הליהקב םיתורישתשגנהו רוב

 וקנעוי קוביח טקיורפב תוגלמה
יס ,האופר םידמולה םיטנדוטסל
סיעב יופיר תילאיצוס הדובע ,דוע
1 עצבל םינכומוהיפרתוזיפ וא קו

למה תלבק רובע תוליעפ תועש20
.הג

ינעמ לבורו תור ש"ע ןרקה
 םיטנדוטסל תוגלמ הק
.םילקש6,000 יוושב



 .הקיטמתמהו הסדנהה ,היגולונכטה ,םיעדמה תועוצקמב םיטנדוטסל תדעוימ הגלמה
 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םיאבה תודסומה ףותישב תלעופ הגלמה
.ןליא– רב תטיסרבינואו בגנב ןוירוג– ןב תטיסרבינוא ,ביבא לת תטיסרבינוא
 עברא לש ראותל ח”ש160,000 .םידומיל תנשל ח”ש40,000 לע דמוע הגלמה םוכס
 .םינש שולש לש ראותל ח”ש120,000 וא ,םינש
.םידומילה דסומ ידי לע רדגומ ראותה ךרוא
 תדעוימ תינכתה .ןוינכטה לש תימשרה תומזיה תינכת איהךילוש יגיהנמ:ןוינכטב
 תינכתב קלח תחקל םיניינועמו ,ןוינכטב םהלש ראותל ’א הנש תא םימייסמה הלאל
 .)ראותב יולת( שולש דע םייתנש אוה תינכתה ךרוא .תומזיה םלועב תדקוממ
 ךס לע יתנש קנעמו דומיל רכשמ רוטפל םיאכז תינכתב םיפתתשמהו תופתתשמה

25,000₪.
.יתובדנתה עקרו ימונוקא ויצוס בצמ סיסב לעו הובג ירטמוכיספו תויורגב עצוממ שרדנ



 יאצוילו הירפירפהמ םיריעצל רשפאל איהןייטשריופ תינכת לש התרטמ
 ינותנ םא םג ,ןליא-רב תטיסרבינואב םייתרקוי םיגוחל לבקתהל היפויתא

.הטיסרבינואה לש הלבקה ףסב םידמוע םניא םהלש ירטמוכיספה
:הלבק יאנת

הלעמו הניכמב 'א רטסמס ינחבמ עצוממ 85
הלעמו420 לשדמימ תניחב ןויצ וא הלעמו400 לש ירטמוכיספ תניחב ןויצ

םרימא\ רימא\ ירטמוכיספב תילגנאה קלחב85 לש ילמינימ ןויצ
 הניכמה תצעוי לש תיבויח תעד תווח

:רשק תריצי
03-5354079 , 03-5318406 , 03-5317956.



 תויונמדזה ןויווש םודיקל תלעופה תינכת הנה ,"קפוא" תירהמאמ םוגרתב-"סמאדא" תינכת
 .היפויתא תואצויו יאצויל ההובג הלכשה תשיכרב

 םייסלו לבקתהל תונמדזה היפויתא יאצוי תויטנדוטסו םיטנדוטסל רשפאל תפאוש תינכתה
  .ביבא לת תטיסרבינואב םיהובג םידומיל החלצהב
: ללוכ היפויתא יאצוי םיטנדוטסל  הכימתה ךרעמ

 ראותל תודחוימ הלבק תודעוו ךרד תודמעומ תשגה ללוכ ,הטיסרבינואל הלבקה ךילהתב יוויל*
.ינשו ןושאר

טנדוטסל תישיא תמאתומו הבחר הכימת תפטעמ*
 תואנדסו תימדקא הכימתו תישיא תוכנוח*

םידומילה תפוקת לכ ךלהמב תינכתה תזכר ידי לע ישיא יוויל*
םידומילה ךלהמב םינוש םיתוריש ןומימב עויסל תורשפא*

רשק תריצי
zamirhadas@tauex.tau.ac.il ,03-6409677  תזכר , רימז סדה

naamatal@tauex.tau.ac.il ,03-6406888 תצעוי ,ןקרב לט המענ



 ראותב 'א הנש םיליחתמה ,ץראה ידלי וא הנש15 לעמ ץראב םיאצמנה היפויתא יאצוי םיטנדוטסל
.ינש וא ןושאר

ןושארה ראותה תונש לכ ךשמל ,הנשל 10,000₪
.ינש ראותל םידמולל דבלב 'א הנשל10,000

הליהקב היישע תועש הכירצמ

https://www.perach.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94...
— .תיתרבח העפשהל תימואלתינכות- ח"רפ םע

https://www.perach.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94?fbclid=IwAR3hF8U16Ht7MFkU1XkaSamK4w87IJlasoVgwJUVnK51fR549UpsKOzuw78
https://www.facebook.com/perach.org.il/?__tn__=kC*F


!ב"פשת תנשל םילקש10,000 יוושב תוגלמ הקינעמ תווש תתומע

 תובדנתה תועש עצבל תוניינועמה ,דבלב תויטנדוטסל תודעוימ תוגלמה
.תוריעצ תורענ םע ב"פשת דומילה תנש ךלהמב

 שי רשאכ ,תועש140-160-כ איה תיתנשה תובדנתהה תועש תומכ
.התומעב תויעובש תועש5-כל בייחתהל

https://www.shavot.org/mentoringproject-רתאה ךרד המשרה

https://www.shavot.org/mentoringproject


 ךכבו םייגולונכט תועוצקמב קוסעל תורחובה םישנה רפסמ תא תולעהל-הרטמה
 הב תיגולונכט-תיכוניח התומע הניה יב ןיווק .קטייהב ישנה גוצייה תא
 תוכוזו ,תנכתל תורענ תודמלמ ץראה יבחרב הסדנהלו בשחמה יעדמל תויטנדוטס
.תילארשיה קטייהה תיישעתל הסינכב ןויסינ תשיכרו הנווכהל ןמצעב

-ו JavaScript תופשב( תונכת ירועיש תרבעה Html) םירועיש תרגסמב 
.)שגפמל תועש שולש( םייעובש
 הנשל תולוע רשא הנכות תסדנהלו בשחמה יעדמל תויטנדוטסל תדעוימ
.ראותב ןהלש תישילשה/היינשה

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc3egrC6L92SA.../viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3egrC6L92SAFmq7wWHUCfOrJxPHY289mvVTpRxIk2mzwOVg/viewform?fbclid=IwAR1j3C0e-MNZa5c9pvnsm4sRnvTRlrzOuOj8X4RehBky0U0Sw5j-hdpjtp0


ח"ש10000-14000
.תובדנתה תועש170

.תועש250 לש תבחרומ הגלמל תורשפא הנשי *
 /יתובדנתה רבע ילעבל תופידע ,ינשו ןושאר ראותל םיטנדוטס רובע
.יתקוסעת

https://www.latet.org.il/scholarship/

https://www.latet.org.il/scholarship/?fbclid=IwAR1xqcG-YX1bD0HKD_oECXa047cgxogIBDrabuX1EOcXgtpBlEdNXnTz6TI


You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 

 םיטנדוטסה תודחאתה לש רתאב תופסונ תוגלמ תוארל ולכות
https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/

:הפ– הגלמ לש רתאבו
https://milgapo.co.il/

הנשה לכ תוגלמ תונכדעתמ םש
 תוגלמו םיטנדוטס לשפאצטאוו תצובקל ףרטצהל םינמזומ
 תולאשל ףיצר הנעמו השגהל םידעומב ,תוגלמב ןכדעתהל

https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://milgapo.co.il/

