
 
 

 
 

 א"פשת בא ז"ט
 2021 ילוי 25

 
 לאימרכ תייריעל לכירדא דיקפתל 21/52 'סמ ינוציח זרכמ

 
 הסדנה להנימ הדיחיה

 )ילוהינ דיקפת( תימוקמה תושרה לכירדא הרשמה ראות

 םינפה דרשמ רושיאל ףופכב םיריכב הזוח וא יצוביק םכסה הרשמה תגרד

  הרשמ  100% הקסעה ףקיה

 .תושרה סדנהמל תיעוצקמו תילוהינ תופיפכ :תופיפכ
 

 
 
 
 
 
 
 

 דיקפתה רואית

 בחרמב חותיפ תייגטרטסאו ינוריע בוציעו ןונכת תוינידמ תעיבק
 הרקב עוציב ,תימוקמה תדעווב יושירהו ןונכתה ימוחת לוהינ ,ימוקמה
 םודיקב תושרה סדנהמל עויסו היינב ירתיהו תוינכות לע תילכירדא
 .תירוביצה היינבה תרגסמב םיטקיורפ
 חותיפב תוברועמ ,היינב ירתיהו תוינכות לע תילכירדא הרקב עוציב
 תושרה סדנהמל עויסו המושייבו תושרה לש ןונכתה תוינידמ
 .תירוביצה היינבה תרגסמב םיטקיורפ םודיקב
 :דיקפתה ירקיע
 .היינב ירתיהו תוינכות לע תילכירדא הרקב •
 .המושייו תושרה לש ןונכתה תוינידמ חותיפ •
 .הסדנהה ףגאב ןונכתה תקלחמ לש וא ריעה לכירדא דרשמ לש לוהינ •
 תושרה  גוצייו ,תושרב םיימינפ םימורופב הסדנהה ףגא גוציי •

 םיינוציח םימורופב
 בא תוינכות :םינוש םימוחתב תוינוריע תוינכות לש הלבוהו םוזי •

 םיינוריע יוניבו בוציע , תינוריע תושדחתהל תוינכות ,ראתמ תוינכות
 .דועו חותפה בחרמה בוציע

 .ריעב חותיפהו היינבה לש ילכירדאה בוציעה אשונל תוירחא •
 ,חותיפו ףונ ,יוניב יחפסנ לש טביהב תוירוטוטטס תוינכות יוויל •

 וא/ו הדעוול ליעל םייונמה םיאשונב תוצלמהו תעד תווח ןתמ
 .ריעה סדנהמל

 , תויעוצקמ תעד תווחו תוגצמ ,הדמע תוריינ לש הכירעו הנכה •
 .תושרה סדנהמ תויחנהל םאתהב

 סדנהמ רושיאל היינבו ןונכת אשונב תויחנה לש השגהו הכירע ,שוביג •
 .תושרה

 ןוגכ תינוריע תובישח ילעב םיטקיורפ םודיקב תושרה סדנהמל עויס •
 תויחנה ןתמ ןכו םיחותפ וא םייונב םיחטשל םיירוביצ םיטקיורפ
 .בוציע לש םיטביהב ןונכתה תווצל

 תולכירדא יטביה ללוכ ירוביצ בחרמ חותיפ תוינכותל יעוצקמ יוויל •
 יליבש ןונכת םודיק ,קוריו חוטב ,יתוכיא ירוביצ בחרמל הגאד .ףונ

 .םיינפוא
 ןונכתה יבלשב םיינוריע ץוחו םינפ םימרוג לש תיעוצקמ היחנה •

 .ותוירחא ימוחתל רושקה לכב םינושה



 
 

 
 

 םע םישגפמ םויקו הינב ירתיהו תוינכות לע תילכירדא הרקב עוציב •
 לש םיטביהב , )תוינטרפ תויחנה( הדעוול השגהה ינפל תושקב יכרוע
 .הביבסהו יוניבה לש תילכירדאה תוכיאהו ריעה תוזח

 םוחתל רושקה לכב םינוש םימרוג לש תוינפל הנעמ ןתמו להק תלבק •
 .ותוירחא

 ,תושיגנ יאשונב םיבשות תוינפב לופיט ללוכ ,ינוריע תושיגנ זכר •
 .ריעב תושיגנה אשונ םודיק

 יונימ ללוכ היריעה תמזויב ךוניחו רוביצ תודסומ ןונכת יווילו לוהינ •
 לופיט ,םיננכתמה לש יעוצקמ יווילו ןונכת תויחנה ןתמ ,ןונכת יתווצ
 .רתיה תלבקבו םינושה םירושיאב

 דיקפתה תרגסמב ,ריעה סדנהמ תארוה יפ לע תופסונ תולטמ יולימ
 
 
 
 
 
 

 ףס יאנת

 :תויעוצקמ תושירדו הלכשה
 ידי לע רכומה דסומב שכרנש תולכירדאב ימדקא ראות לעב •
 תכרעהל הקלחמהמ הרכה לביקש וא ,ההובג הלכשהל הצעומה •

 .ץראל ץוחב םיימדקא םיראת
 םיסדנהמה קוח יפל ,םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושיר •

 .1591 ח"ישת ,םילכירדאהו
 :ל תופידעו ןורתי
 תוחכומ תויומלתשה וא ינוריע יושיר זכרכ הכמסה – תויומלתשה •

  .הינבהו ןונכתה קוח ,הקורי הינב ,השגנה :םימוחתב
 . ת"אבמו סיפוא ימושייב הטילש •
 לש ינוריע בוציע לש תילכירדא הרקב ,םירע יוניבו ןונכתב ןויסינ •

 . תוימוקמה תויושרב םינש 3 תוחפל
 וא רוביצ ינבמל םיזרכמ תנכהל םיננכתמ תווצ לוהינב חכומ ןויסינ •

 םודיקל תוירחא ללוכ ,ינוריעה בוציעה םוחתב םיינוריע םיטקיורפ
 . יושירה אשונ

 . ירוביצ דסומב יעוצקמ ןויסינ •
 . ריע ןיינב תוינכותבו הינבהו ןונכתה קוחב עדיו תואיקב •
 .הפ לעבו בתכב יוטיב תלוכי •
 . םידבוע תווצ לוהינב ןויסינ •
 .םיבוט שונא יסחי •
 :ןויסינ תושירד
  ןונכתה םוחתב ,תוחפל םינש 3 לש יעוצקמ ןויסינ  – יעוצקמ ןויסינ •

 .היינבהו
  .שרדנ אל ילוהינ ןויסינ •
 :תופסונ תושירד
  .ההובג המרב תילגנאו תירבע תופש •

 
 

 :היישע ינייפאמ
 .לשמימ ימרוגו תוירוביצ תודעו ,יעוצקמ להק ינפב הגצה •
 .תויתרגש אל תועשב הדובע •
 .תישיא תונמיהמו תונימא •
 .הסיפתו הנבה ,עוציבב תונקיידו תונדפק •
 .תוטלחה תלבק תלוכי •
 .ןונכתו ןוגרא תלוכי •
 .חוקיפו םואית תלוכי •
 .הפ לעבו בתכב תואטבתה רשוכ •

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :יללכ

 
 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il ליימב תודמעומ שיגהל ןתינ

 .הייריעה רתאב םיאצמנה םיספטה תועצמאב 04-9884111 'סמ סקפב וא
 

 . 12:00 העשב 31.8.21 אוה זרכמל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 

 ןויסינה תא םיחיכומה םיכמסמ ןכו תודועת ימוליצ ףרצל ת/דמעומה לע
 תודיעמה תואתכמסא ,ח"וק ,ישיא ןולאש : ןוגכ םישרדנה םירושיכהו
  .'וכו ז"ת םוליצ ,תוצלמה ,ףסה יאנתב הדימע לע
 

    רחאל וא/ו שרדנכ םיכמסמה וא/ו םיטרפה אלל הנלבקתתש תושקב
 .הניחבה תדעו ינפב ןוידל הנאבות אלו הנלפוטת  אל ,ליעל בוקנה דעומה
 .ףסה יאנתב תודמוע ןניאש תושקב םג ומכ
       

 ךרוצל םדקומ ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ תאזב שגדומ
  .ףסה יאנתב הדימע תניחב
 

  .זרכמל ונמזוי ,ףסה יאנתב ודמע רשא םימיאתמ םידמעומ קר
 

 דמעמב עצותש תרעושמ היצלומיס יפל :)וטורב( הרשמל רעושמ רכש
  .זרכמה
 

  .שארמ ררבל םיניינועמ םאב םיאשר זרכמל ונמזויש םידמעומה
 

 םייללכ םירושיכ ינחבמב ןחביהל םייושע וז הרשמל םידמעומ
  .םייתוגהנתהו
  .םיזרכמה תדעוו בכרה ד"קשל ןותנ
        

 םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה
 .דחאכ
 
 – 1.12.21 םיכיראתה ןיב שויאל יונפ דחא ןקתל איה תוציחנה – הרעה•

  .שארמ העדוה ןתמב – .1.221
     
 תונתשמה הלשממה תויחנהו קרפה לעש וז הפוקת לשב – תפסונ הרעה•

 םוזב זרכמה םויק לע טילחהל ינרבוס םיזרכמה תדעוו בכרה ,תעל תעמ
  .ונמזויש םידמעומל שארמ ןתנית ךכ לע העדוה .ילטנורפ אלו
 
 דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה •
 

  
 
 
  הדוהי ןב בניע ד"וע – םותחה לע                                                         
 
                                                             ________________ 
 
 

 
 


