
 

 

 

 

 ,תורקיו םירקי תוריצו םיריצ
  
 תיתגלפמ הדיעו םינש שולש הז הנושארל םייקנ ,26/3/23 ,אבה ןושאר םויב
 אלו הדימב ,רתוי םדקומ ליימב וחלשנ הדיעול םוי רדסו ןומיז .יזיפ ןפואב סנכתתש
 .ןאכ הציחל ידי לע ותוא אורקל םינמזומ םתא םתלביק
  
 המכ רשפאל ונל בושח תיזיפ הסנכתה הדיעוה זאמ רבע בר ןמזש הדבועה רואל
 הדיעוה ,ןכל .הגלפמה לש רוביצה ירחבנ םעו םירבחה ןיב היצקארטניא רתויש
 םיריצל רשפאל תנמ לע תאז השענ .ליגרהמ הכורא היהתו םיקלח רפסמל קלוחת
 רשא רחא אשונ לכו הלועפל תועצה ,תובשחמ ,תונויער עימשהלו עומשל תוריצלו

 םיחותפ םקלח ,םיקלח המכמ בכרות הדיעוה ,רומאכ .הנידמהו הגלפמה םוי רדס לע
  .דבלב הדיעו יריצל םידעוימ םקלחו הגלפמה ירבח ללכל
  

 :)םייוניש ונכתי( ןנכותמה םויה רדס
  

 .)דבלב הדיעו יריצ( תירישעה הגלפמה תדיעו סוניכ – 14:00-17:00
  
 .רבסה ירבדו הדיעו םוי רדס ואר ,םיפיעס השולש הדיעוה לש המוי רדס לע
  
  .ךכב וצפחי רשא הריצו ריצ לכל רובידה תורשפא ןתנית םויה רדס רושיא רחאל
 .ספוטב שארמ המשרהב ךרוצ שי הדיעוה ינפב רבדל תנמ לע
  .רבדל םירבח רתויש המכל רשפאל םיצמאמה ברימ תא םישוע ונא
 .דבלב תוקד שולשל תלבגומ היהת רובידה תוכז ךכ לשב ,בל ומיש אנא
  
 תורעובה תויגוסלו םויה רדסל וסחייתיו םה ףא ורבדי הגלפמה לש רוביצה ירחבנ
 .םירבחהו םירבודה םע חיש-וד ולהני סוניכה ךלהמבו
  

 :םיפיעס השולש רשאל שקבתת הדיעוה
 תירטשמה הכיפהל הגלפמה תודגנתה .1
 תילאפיצינומה הדעוה רושיא .2
  .11-ה הדיעול תוריחבה תארקל הניכמ הדעו רושיא .3

 
 

 

 

 



 

 

 

  :הניכמה הדעוה תלועפ יבגל רצק רבסה
 דע לש ןמז קרפב הנחסנת רשא תויגולואידיא תודעו רפסמ לולכת הניכמה הדעוה
  .רחבית וזש רחאל 11-ה הדיעוה רושיאל ואבוי רשא הטלחה תועצה םיישדוח
 .םירבח 25 דעו ר״וי לולכת הדעו לכ  •
  .תודעוהמ תחא לכב תורבחל תודמעומ שיגהל ולכוי הגלפמה תורבחו ירבח לכ •
 להקל םיחותפ ויהי םישגפמ ינש תוחפל רשאכ םישגפמ רפסמל וסנוכי תודעוה •

 תוצעייתהו ןולאש תוחפל ומייקיו )יזיפ ןפואב םהמ דחא תוחפל( בחרה
 .הגלפמה לש רוביצה ףותיש תכרעמב

 שוביגב תיחרזא הרבח ינוגראו םיחמומ םע ץעייתתו בלשת הדעוה יכ ץלמומ  •
 .הטלחהה תעצה
  

 ולכוי ובו רושיק םירבחל חלשי הניכמה הדעוה תמקה תא הדיעוה רושיא רחאל
 םיעוריאב םיפתתשמ / םיפיקשמכ וא הדעו ירבחכ( תונושה תודעוול םשריהל
  .)םיירוביצה
  

  םינוש םינמזומו הגלפמה תורבחו ירבח להק תסינכ – 17:00
  

 הדובעה תעיס תלבוהב חספל תיתרוסמה תיסוכ תמרה – 17:15-17:45
 תוריח ,חמש גח לחאנ הנשה םג הנש לכבכ .תסנכב הדובעה תעיסו תורדתסהב
 .דוביכ שגוי .ןיי ץימ סוכ קישנו

 
 הדובעה תגלפמ לש היטרקומדה תדיעו – 18:00-19:45

 
 תא סורהל הדעונש והינתנ תלשממ לש םימלבה תרסחו תנכוסמה הקיקחה עקר לע
 השונא העיגפ עוגפלו םימלבהו םינוזיאה תא לטבל ,תילארשיה טפשמה תכרעמ
 רסח הקיקחה לגל תויופצה תושקה תוכלשהה עקר לע ,תילארשיה היטרקומדב
 ,תרושקתה יעצמא לש שפוחב עוגפל תונויסינה עקר לע ,הלכלכהו קשמה לע תוירחאה
 םוריח סנכ םייקנ לארשי תובוחרב תינומהה האחמה עקר לעו ףסה ירמושבו הימדקאב
 בצמה המ ,ונל תויופצה תונכסה ןה המ ןיבהל הסננ וזכרמב רשא היטרקומדה תלצהל
  .תושעל ןתינ המו עגרכ
 םיריכב ,תסנכב הדובעה תעיס ירבח ,ילאכימ ברמ כ״ח ,הגלפמה ר״וי ופתתשי סנכב
  .דועו תויושר ישאר ,םיליבומ םיאנותיע ,ל״וחמ םיחרוא ,ילארשיה קטייהה תיישעתמ

 
 םחליהל תיטילופ הגלפמכ ונלש תלוכיל תורישי עגונ אוהו הבר הבשחמ העקשוה סנכב
  .תנכוסמה הקיקחה תריצעו יונישל איבהלו

 םכתצפה םג ומכ דואמ הבושח וב םכתופתתשהו הגלפמה ירבח ללכל חותפ היהי סנכה
  .ףינסב םינושה םירבחל
  

  םויס – 19:45



 

 

 
 

 :םויסל תורעה המכ
  

 םע ,םוצה תועשל ומאתוה סוניכה תועש ,ןדאמרה תפוקתב ךרעי הדיעוה סוניכ  •
 םימלסומה םירבחה םע הדובעה תעיס לש ראטפיא תחורא םייקנ סנכה םויס
  .סנכל ועיגיש

  
 דויצ ,האחמ ירמוח לש םינוש םינכוד ודמעוי םינפה תלבקו להקה תסינכ ךלהמב  •

  .דועו םינוש יתרבח יוניש ינוגרא לש םינכוד ,תונגפהל
 

 הדיקפת .האחמב הכימתו דודיעל הגלפמה לש תדחוימ ןרק תמקומ הלא םימיב  •
 תוצובקל יטסיגולו יטפשמ עויס ,תונגפהל דויצ ,הרבסה ירמוחב עייסל וז ןרק לש
 תורבחו ירבח לש תומורת לע תססבתמ וז ןרק .ץראה יבחרב תונוש האחמ
 ןתנית הדיעוב .האחמה תרבגהו דודיעל תודעוימ היתוסנכה לכו הגלפמה
 .הרזע לכ לע שארמ םידומ ,םורתל תורשפאה

  
 

 וניא שואייה עודיכ לבא .ונרובע םיטושפ אל םימי ולא ,לארשיל םיטושפ אל םימי ולא
 םיבר םיאשונ הפיקמו תלבוקמה הדיעוה תרוצמ תגרוח תננכותמה הדיעוה .היצפוא
 המכב שוגפלו תולוק רתויש המכ עומשל בושח הזה ןמזב יכ םיבשוח ונא .םיבר םירבודו

 הכיפהל תודגנתהב הלועפה ףותיש תא ריבגהל תנמ לע תורבחו םירבח רתויש
 םיבר םיצמאמו הבר הבשחמ םיעיקשמ ונא .והערמ שיא תוחוכ דוע רובצלו תירטשמה
 .הכרוא לכל םכתא תוארל חמשנ דואמ ונחנאו הדיעווב
  
 
 
 
 .לכל קדצו תוריח ,דובכ
 
 
 
 

 ,םכלש
 ןזור רינ
 תילארשיה הדובעה תגלפמ ל״כנמ

 
 

 


