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 רורמת תדעוו לוקוטורפ

 
 .הייריעה ןיינבב תובישי רדחב רורמת תדעוו המייקתה 10:00 העשב 07.03.2022 -ה ינש םויב
 

 : הדעווב ופתתשה

 .ריעה סדנהמ –                                        בונרב לבוי

 .ןולובז תנחת – העונת תקלחמ -                                        יביט ןורש

 .ינוריע חוקיפ להנמ –                                    אמות ןומיר

 .תיטפשמ הקלחמ –                              תבש בקעי ד"וע

 .ריעה סדנהמ דרשמ םיטקיורפ להנמ –                                      ןורייו ןדיע

 .ןונכת םוחת תיארחא -                                      זפ רה רהז

 .העונת יצעוי – םותמ ימא 'בח –                                ךורב הליה 'בג

 .העונת יצעוי – קזאר לא דבע ריאשב 'בח –                        עיבר ובא ןיריש 'בג

 

 :םויה רדס לע

 .םויה רדס ב"צמ .1

  : רורמת תדעוו רדס

 

  : תושקב .1

  הינחל העונת ירדסהו בקעי ריבא\תינלכ רכיכב העונת ירדסה – ןיבר ס"יב  .1
 הפולחה ,וילא הסינכהו ןוינחה תרדסהל קזאר לא דבע רישב דרשמ ידי לע הפולח הגצוה

   היפל תפסונ העצה ןוחבל טלחוה ,םירדסהה עוציבל האיצי ינפל .תינורקע הרשוא

 .עודי אל עוציבל יפצ .הכומסה רכיכהמ עורזכ היהת ןוינחל הסינכו האיצי תרדסה

 

  תינגרמ בוחר .2
 דעוו םע םואיתל ,הדעווה ירבח ידי לע תרשואמו םותמ ימא דרשמ ידי לע הגצוה הציקס

  .בוחרה ךרואל הטאה יספ ףיסוהל שי .הנוכשה

 

  העונת ירדסה – לצרה – יקסניטוב'ז תמוצ .3
 ירבח ידי לע תרשואמ תינכתה ,העונת יצעוי םותמ ימא דרשמ ידי לע הגצוה הציקס

 .הדעווה
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 לטפסויל הסרפ תיינפו ירטיס דחל יוניש- תויממוקה בוחר .4
 יונישה תרגסמב .ירטס דחל ודמ העונתה ירדסה יוניש ךורעל ץלמוה ,בוחרה ךתח בקע

 ,ףסונב .חונ םיבכר רבעמ ,ןכו חונ ןורמית רשפאל תנמ לע וכרואל הינחה תומוקמ תרדסה

 דבע רישב דרשמ ידי לע הגצוה הציקסה  .לטפסוי בוחרל תויממוקה ןוויכמ הסרפ תיינפ

  .הדעווה ירבח ידי לע תרשואמ תינכתה ,קזאר לא

 

 חוקיפה תבחרמ האיציב יוקל הייאר הדש .5
 היפל קזאר לא דבע רישב דרשמ ידי לע הציקס הגצוה  ,חוקיפה ףגא לש הינפ בקע

 בולישל תצעויה תקידב ,הדעווה ירבח ידי לע הרשוא תינכתה .הינח תומוקמ 4 םילטבתמ

 סובוטואה תנחת תזזה תידיתע הניחבל .רפסה תיבל הבריק בקע ףסונ הייצח רבעמ

  .הרובחתה דרשמ לומ םואיתב ץרפמ יטנא תריציו הז עטקמל הכומסה

 

 ריעה יבחרב תוימרונפ תוארמ תבצה .6
 הדעוה םעטמ תרשואמה םינקתהה תמישרב אצמנ אל ןקתהה יכ גיצה םותמ ימא דרשמ

 ןוחבל יוצר יכ הלע ,ןכ ומכ .הרובחתה דרשמ לש תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ ןיבה

 הדשל םיעירפמה םימצע םוצמצ תניחבב הליחת תוימרונפ תוארמ תבצה אשונב תוינפ

 אצומ רדגב הניה תימרונפ הארמ תבצה .העונת ירדסהו םיירטמואיג םייוניש ,הייארה

 .הייאר הדש תייעב ןורתפל ןורחא

 הינח תרדסה ץרפ בוחר .7
 תנמ לע בוחרה ןפודב דחא לגלג תיינח בוליש תורשפא הנחבנ ,בוחרה יבשות תשקבל

 דרשמ ידי לע הגצוה  הציקסה .קפסמ לגר יכלוה רבעמ דצל החונ םיבכר תעונת רשפאל

  .רורמתה תדעוו ירבח תדעוו ידי לע הרשוא תינכתה .קזאר לא דבע רישב

 

 ןונכת רושיא – ריעב םיינפוא יליבש .8

  ןולא לאגי םיינפוא ליבש 8.1
 רבועו )תבכרה יספ תמוחל קשונה( ריעה לש יחרזמה הלובגב יפקיה ריצ וניה ןולא לאגי בוחר

 בוחרב םייקה ליבשל ורושיקב יתוהמ הז ליבש .השדחה םי ילג תנוכשו ךתיב הנב תנוכש לובגב

 רחאה ודיצמו ןיקצומ תירק הנכשה ריעהו ןיבר רשגל דחאה ודיצמ ךישממה תרפא ןימינב ישארה

 תוינכתה וגצוה .םילשורי תורדשב תישארה םיינפואה יליבש תשרלו השדחה םי ילג תנוכשל

 .תורעה רפסמל ףופכב ורשוא תוינכתה ,םיכתחהו
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  תונליא – ןולאצ םיינפוא ליבש 8.2
 לובגל ךומסב ,ריעה לש יחרזמ – ןופצה לובגב תאצמנה םי ינויבס תנוכש תא רשקל דיתע ליבשה

 יליבש תשר םע קשממתי ליבשה .תוירקה תיזכרמ םחתמל ךומסב ,ןיקצומ תירק הנכשה ריעה

 ובלושי וב יפקיהה ןולאצ בוחר - הנוכשב םיישארה םיריצב רובעל דיתעו תינוריעה םיינפואה

 יתנוכש קראפו ירחסמ זכרמ ,רוביצ תודסומ רבחי הז ליבש .יזכרמה תונליא בוחרו העונת ינותימ

 ורשוא תוינכתה ,םיכתחהו תוינכתה וגצוה .םילשורי תורדשב רבועה יקרועה םיינפואה ליבשל

 .תורעה רפסמל ףופכב

 

 דלוס הטיירנה םיינפוא ליבש 8.3
 .ל"הצ בוחרו ח"מלפ בוחר ,וידיצ ינשמ ןפורטמה יליבש תשר תא ןיזהל דיתע דלוס הטיירנה ליבש

 ןפורטמה טקיורפ .העונת תוסיוול ריעב םייתועמשמ )חרזמ – ברעמ( בחור יריצ םניה ולא תובוחר

 תונוכשה םינפב םיינויח העונת יקרוע ההזמו ,הפיח ןילופורטמב םיינפוא יליבש תשר הוותמ

 .ןילופורטמב הקוסעת ירוזאל ףוחה וקב םיינפוא תעונתל תיזכרמ הרדשל םתנזהו םיממוי תעונתל

 יוניב יוניפ םחתמב אצמנה( ןמהיל בוחרב ידיתעה םיינפואה ליבש םע קשממתי הז ליבש ,ףסונב

 תועונת ליבומו דלוס ןגב עוציבב אצמנה םיינפואה ליבשו ןמציו ירחסמה בוחרה ,)ש"גא

 לולכיו בוחרה לש יחרזמה ודיצב ןנכותמ םיינפואה ליבש .םיה ףוח תעוצר ןוויכל םיכר םישמתשמ

 ןתמל ףופכב ורשואו הדעוה ירבחל וגצוה םיכתחהו תינכתה .'כו הללצהל םיצע ,הינח תונורתפ

 .ךשמהב תורעה

 

 רובת – דעלג םיינפוא ליבש 8.4
 יאוותה .םילשורי תורדש ידי לע היוצחה ,ריעב 'ד הנוכש לש יחרזמה הדיצב רבוע םיינפואה ליבש

 תירוביצה הרובחתה רבעמו תינופצה ס"נתמה תחולש תאצמנ וב רובת בוחר תא רושקי עצומה

 .השדחה םי ילג תנוכשו ךומסה היישעתה רוזא ,שיכל בוחרב םייקה ליבשל ,תיתנוכש םינפה

 וגצוה .םילשורי תורדש ךרד תינוריעה םיליבשה תשרל ליבשה רבחתי ,דעלג בוחרל וכשמהב

 .תורעה רפסמל ףופכב ורשוא תוינכתה ,ליבשה לש םיבתחו תוינכת

  

 המיסח דומע תבצה – םיאנומשח תטמס .9
 לא דבע רישב דרשמ םעטמ העונתה תצעוי םע רויס ךרענ ,הטמסה יבשות תשקבל

 רואל .)ןמציו בוחר םע לבוגה( בוחרה הצקב המיסח דומע ביצהל ץלמוה .קזאר

 הלע ,יכוניחה דסומהמו לא תוליבומה םיכרדה טועימו ,םירימא רפסה תיבל תוכימסה

 הפולח העונתה יצעוי תניחבל ס"היב ןוויכמ םיבכר רבעמל תשמשמ ליעל הטמסה יכ

 .ס"יב ןוויכמ םיאבל
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  טוליש תבצה – 9 תורדתסהה .10
 ןוט 4 לעמ דבכ בכר תיינח רוסיא לע הרומה רורמת רואל  ,בוחרה תבשות תשקבל

  .בוחרה לש היינשה ןפודב דבכ בכר תיינח רוסיא רורמת תבצה ,תיחרזמה בוחרה ןפודב

 

   יעונמ ילגלג וד בכר תסינכ רוסיא – ףוחה תלייטל תוסינכ .11
 לכל תלייטה תוסינכב יעונמ ילגלג וד בכר תסינכ רוסיא לע םירומה םירורמת תבצה

  .הכרוא

     תויממוקה תטמס .12
 הטאה יספ לש הבצה תניחב ,ליעל הטמסב העיסנ תוריהמל תועגונה תוינפ רואל

 .הכרואל

 

 טלש תבצה 10 – 8 יקסניטוב'ז בוחר   .13
  .ןוט 4 לעמ בכר היינח רוסיא טלש לש הבצה

 

 

 

  : תוטלחה

 .םאתהב ןומיז חלשיי ,םישדוח השולשכ דועב םאותת תפסונ רורמת תדעוו .2
 

     

 .יקרבא לאינד :     המשר

 .ריעה שאר – רוצ ןבא דוד רמ :  םיקתעה    

 .םיפתתשמל                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בר       דובכב
 בונרב       לבוי
 ריעה     סדנהמ


