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 2023 ,ראוני 03
 

 ירוביצ חטשב ישיא הינח םוקמ תאצקהל להונ
 םי תיירק ריעה םוחתב םתודיינב םילבגומה םיכנל

 
 תואכזל םיאנתה .1

 רערעל הלולע בכר ילב םיכרדב ותעונתו תוחפל 90% -ל העיגמ ותוכנ תגרדש "הכנל היינח גת" לעב הכנ .א
 ;ותואירב בצמ תא

 ;ותודיינ ךרוצל םילגלג אסכל קוקזו הכילהב לבגומה הכנ .ב
 .תוכנה וילגר ללגב העונת יעצמאכ בכרל קוקזה הכנ .ג
 הינח הז ללכבו ,עובק ןפואב ידעלבה ושומישב תאצמנה הינח םוקמ ותושרב ןיא – םירוגמ םוקמ דיל .ד

 .ויכרצל תמאתומ איהש דבלבו ,וירוגמ תרידל הדומצה
 איהש דבלבו  .)ומצעב גהונ אוהו( הכנכ ויכרצל םיאתמה הינח םוקמ ותושרב ןיא – הדובעה םוקמ דיל .ה

 .ויכרצל תמאתומ
 יפ לע – הדובעה םוקמ תביבס וא םירוגמה םוקמ תביבסב הינחל ישיא דחא םוקמ תאצקה :תואכזה .ו

 .הדובעה םוקמ וא םירוגמה םוקממ םירטמ 200 לע הלוע וניאש קחרמב יאכזה תפדעה
 .םירבטצמ םניא םיאנתה -הרהבה 

 
  םישרדנה םיכמסמה .2

 ושיגהלו )1 ספוטבש חסונב( השקב ריהצת לע םותחל וילע ובכרל הרומש הינח לש האצקה שקבמה הכנ
 :םיאבה םירושיאהו םיכמסמה לכ םע דחיב )"ריעה סדנהמ" :ןלהל( םי-תירק תייריעב ריעה סדנהמ דרשמל
 .)יושירה דרשמ ידי-לע רשואמ( םידדצה ינשמ םלוצמ הכנ גת .א
 .הכנה לש בכרה ןוישיר םוליצ .ב
 תוכנה יזוחא תא ןייצמה ,ןוחטיבה דרשמ וא ימואל חוטיב וא תיזוחמה תואירבה תכשלמ רושיא .ג

 תולבגומ לע הדיעמה תיאופר הקידב לוקוטורפ קתעה וא( דבלב אפור ידי-לע םותחו תודיינב ותולבגומו
 םייקתמ יכ רשאל יושירה תושר הכימסהש אפור וא )תואירבה דרשמ ידי-לע ליעל ג-א 1 ףיעסל םאתהב
 ."הכנ" הרדגהל )1( הקספב רומאה םדאב

 .הגיהנ ןוישיר םוליצ .ד
 .חפסו תוהז תדועת םוליצ .ה
 הינח תלבקל ףרוצי( הריד תשיכר הזוח וא ובאט חסנ לש םוליצ ףרצל שי ,תולעבב הריד לש הרקמב .ו

 .)תיבל ךומסב
 .תוריכשה הזוח לש םוליצ ףרצל שי ,תוריכשב הריד לש הרקמב .ז
 םיכמסמה תא ,ליעלש םיכמסמל ףסונב ףרצל שי ,הדובעה םוקמל ךומס הינחל השקב לש הרקמב .ח

 רשוא אלש ,השקבה שיגמ ררוגתמ הב תושרהמ רושיאו הדובעה תועשו ימי לע קיסעמהמ רושיא :םיאבה
 .רחא הינח םוקמ המוחתב
 

 הכנ תיינחל תואכז שודיח להונ .3
 יולימ דעוממ םייתנש רחאל ,הערל שומיש עונמלו ידעלבה םוקמב שמתשמ ןכא הכנהש חיטבהל תנמ-לע .א

 תועצמאב ,הכנ תיינחל תואכז שודיחל השקב שיגהל שי ,רומאכ )1 ספוט( הינחה תאצקה תשקב ריהצת
 םוקמל הכנה תואכז – שודיחה ריהצת שגוי אל םאב .)1 ספוט( השקבה ריהצת לש תשדוחמ השגהו יולימ
 .לטובי הינחה םוקמו ללשית – ישיא הינח

 םוליצ תאצמהל ףופכב שדח הינח רורמת תבצהל יאכז אהי ,ובכר תא ףילחה רשא ,תישיא הינח לעב הכנ .ב
 .1 ספוטב טרופמכ ריהצת יולימו ומש לע בכר ןוישיר

 ובכרל הרומש הינח תאצקהל יאכז היהי ,ותדובע וא וירוגמ םוקמ תא קיתעה רשא תישיא הינח לעב הכנ .ג
 .1 ספוטל םאתהב ,השדחה תבותכב
 

 \ישיא הינח םוקמל םיאכז םניאש םיכנ .4
 .והשלכ דסומב וא םיכנ ןועמב םיהוש אלא ,םתיבב םיררוגתמ םניאש םיכנ .א



 
 

 

 .90% - מ תוחפ םתוכנש םיכנ .ב
 

 וא ותיב רצחב םיאתמ יטרפ הינח םוקמ ול ןיאש ימל קרו ךא ןתניי ירוביצה חטשב ישיאה הינח םוקמ .ג
 .הינחל רחא ןורתפ וא ותדובע םוקמב
 

 
 םיאנתו תורעה .5

 טרופמכ םישרדנה םיכמסמה תא וילא ףרציו םיאתמ השקב ספוט אלמי ישיא הינח םוקמ שקבמה .א
 .1 ספוטב

 םיישיא הינח תומוקמ תאצקהל תושקבב לופיטה לע הנוממל ושגוי םישרדנה םיכמסמהו השקבה ספוט .ב
 .הסדנהה ףגאב םיכנל

 .םיישיא הינח תומוקמ תאצקהל תואכזה יללכ ךמס לע ןיינעב טילחתו תושקבה תא ןחבת רורמת תדעו .ג
 .דבלב םייעוצקמ םילוקיש יפ-לע הדעווה ידיב עבקיי ישיאה היינחה םוקמ .ד
 .רוערעל תונתינ ןניא ןהו ,םוי 30 ךותב שקבמה תעידיל אבות תואכזה ןתמ רבדב הדעווה תטלחה .ה
 ₪ 50 ךסב ובכר יטרפ תא אשונה רורמתה תולעב תאשל שקבתי ,ישיא הינח םוקמ ול רשואיש בשות .ו

 .רורמתה תבצהל יאנת הווהי םמולשתש
 

 תואכזל םיגייס .6
 ורפסמש בכרה( הכנה תולעבבש בכרל קר רתומ וב שומישהו הרבעהל ןתינ אלו ישיא וניה הינחה םוקמ .א

 .)הכנל הינחה רורמת לע בותכ
 .ןגומ רוידל םישמשמה הלא ןוגכ ,םינבמב םיררוגתמה םיכנ שומישל הינח םוקמ הצקוי אל .ב
 .הכנה תולעבב הינח םוקמ םהב שיש םינבמל ךומס הינח םוקמ הצקוי אל .ג
 .הכנה לש ותדובע םוקממ 'מ 200 דע סוידרב רוביצל חותפה ןוינח שי םא ,הינח םוקמ הצקוי אל .ד
 .ותדובע תועשו תודובע ימי יפל לבגוי הכנ לש ותדובע םוקמל ךומס הצקוהש הינח םוקמ .ה
 יאכז הכנה ןיא יכ ,חכוי םא ,הכנל ישיא הינח םוקמל תואכזה תא לטבל תיאשר היהת רורמתה תדעו .ו

 תבותכב לעופב וירוגמ םוקמל ךומס הינח ותולעבב יכ ,חכוי םא תוברל ,איהש הביס לכמ הינח םוקמל
 יוניש ,רתיה ןיב ,רומאכ ,הינח תאצקה הנקמ וניא רשא וניש לח וא/ו השקבה ספוטב הילע ריהצהש
 .יתואירבה בצמב

 .ותואכז תחכוהל םיפסונ םיכמסמ הכנהמ שקבל תיאכז רורמת תדעו .ז
 דבלבו ,רחא ירוביצ לוקיש לכ וא/ו ןונכתבש תוביסמ תואכזה תא תידדצ דח לטבל תיאשר רורמתה תדעו .ח

 .שארמ םימי 30 התטלחה לע העדוה רוסמתש
  



 
 

 

 1 ספוט
 ______________ ךיראת

 דובכל
 הסדנה ףגא – םי תיירק תייריע
 

 ריהצת
 
 

 ,_______ 'סמ ,______________ בוחרב ה/רגה ____________ תוהז 'סמ _____________ 'בג/רמ מ"חה ינא
 . ______________ דיינ / ןופלט ,______________ ריע
 ךומסב הינחל השקב שיגמל קר אלומי( ________________ 'חרב ,________________ לעפמב ת/דבוע ינא
 .)הדובעה םוקמל
   :תאזב ת/שקבמ ינא

 םוקמ :דיל הכנ בכרל ישיא הינח םוקמ יל תוצקהל .א ,יירוגמ יתדובע םוקמ
 

 .)הדובעה םוקמל ךומסב הינחל השקב שיגמל קר אלומי( .ב
 

   : )םיאבהמ דחא ןמסל אנ( תובקעב ,יל הנתינש האצקהה תא ןקתל .ג
 תקתעה .םירוגמ םוקמ

 
 םוקמ תפלחה ,בכר יתפלחה/יתשכר ,הדובע

 
 םושר( רחא .___________ :)הביסה תא

 
  :ןמקלדכ ריהצמ יננה .ד

 .ימש לע םושרה ,______________ רפסמ בכר יתושרב
 .)הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ןמסל אנ(
 

 .ל"נה תינוכמב ת/גהונ וניא – אל / ןכ
 .הגיהנ ןוישיר יתושרב – ןיא / שי
 .היינבה רתיהב רשואמ הינח םוקמ יתושרב – אל / שי
 .יתיב רצח ךותב הינח םוקמ יתושרב – ןיא / שי
 .םי תיירק ריעה םוחתב יתינוכמל רומש הינח םוקמ םויה דע יל רשוא – אל / ןכ
 ._______________________ :)םייק םא( רורמתה תבותכ
 

 .יתדובע םוקמ וא יירוגמ םוקמ תא הנשאש עגרב הייריעל עידוהל ת/בייחתמ ינא .ה
 .היפיעסו תוכנה יזוחאב יוניש לע הייריעל עידוהל ת/בייחתמ ינא .ו
 לכבו הז יריהצת תכירע דעוממ םייתנש ףולחב ,הכנל הינח םוקמ תאצקהל יתשקב תא שדחל ת/בייחתמ ינא .ז

 .ןכמ רחאלש םייתנש
 .תמא יריהצת ןכות יכו ,יתמיתח וז ,ימש הז יכ ה/ריהצמ ינא .ח
  .ש"מהיבל ףקת סיסבכ שמשי הז ריהצת יכ ,ידי  תמיתחב ת/רשאמ ינירה .ט

 
 ____________________ :ה/ריהצמה תמיתח

 
 __________רפסמ ז.ת אשונה __________'בג/רמ ידרשמב ה/עיפוה _________םויב יכ ,הזב רשאמ יננה
 םישנועל ה/יופצ היהת/היהי יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,)ישיא ןפואב יל ת/רכומה(

 .הילע םתחו הרהצהה תונוכנ תא ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב ךכל םיעובקה
 

 _____________________ :ה/ריהצתה לבקמ תמיתח



 
 

 

  :םיאבה םירושיאהו םיכמסמה ב"צמ וז השקבל
 .)יושירה דרשמ ידי-לע רשואמ( םידדצה ינשמ םלוצמ הכנ גת -
 .הכנה לש בכרה ןוישיר םוליצ -
 ותולבגומו תוכנה יזוחא תא ןייצמה ,ןוחטיבה דרשמ וא ימואל חוטיב וא תיזוחמה תואירבה תכשלמ רושיא -

 ףיעסל םאתהב תולבגומ לע הדיעמה תיאופר הקידב לוקוטורפ קתעה וא( דבלב אפור ידי-לע םותחו תודיינב
 רומאה םדאב םייקתמ יכ רשאל יושירה תושר הכימסהש אפור וא )תואירבה דרשמ ידי-לע ליעל ד-ב 1
 ."הכנ" הרדגהל )1( הקספב

 .הגיהנ ןוישיר םוליצ -
 .חפסו תוהז תדועת םוליצ -
 ךומסב הינח תלבקל ףרוצי( הריד תשיכר הזוח וא ובאט חסנ לש םוליצ ףרצל שי ,תולעבב הריד לש הרקמב -

 .)תיבל
 .תוריכשה הזוח לש םוליצ ףרצל שי ,תוריכשב הריד לש הרקמב -
 :םיאבה םיכמסמה תא ,ליעלש םיכמסמל ףסונב ףרצל שי ,הדובעה םוקמל ךומס הינחל השקב לש הרקמב -
 המוחתב ול רשוא אלש ,השקבה שיגמ ררוגתמ הב תושרהמ רושיאו הדובעה תועשו ימי לע קיסעמהמ רושיא -

 .רחא הינח םוקמ
 


