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 ריעה סדנהמ דרשמ
 

 תודובע עוציב וא/ו הריפח רתיה ןתמל השקב
 םיירוביצ םיחטשב

  הארוהה תרטמ

 תוליעפ עוציבל רושיא ןתמ ינפל רשנ תייריע תושירד תא רידגהל הניה הארוהה תרטמ .1

  :תנמ לע עקרקב חודיק/הריפח

 הדובעה רוזאב תויתשתל סחיב יטנוולרה עדימה תא ריכי עצבמה ןלבקהש חיטבהל •

   .תננכותמה

 יוניב תקלחמ להנמו ןלבקה י"ע תויתשתה ינותנ ונמוסי הדובעה רוזאב עקרקה לע •

 .תויתשתל םיקזנ אלל הדובעה עוציב חטבוי ךכבו הסדנה ףגאב תויתשתו

  תורדגה

 הזוחל םאתהב הדובעה עוציב תא ומצע לע לבקמה יטפשמ ףוג וא םדא - ןלבק •

 ךרדב ויתחת אוביש ימ לכ וא/ו הזוחה ףוגב רדגומכ ןלבקה לש ויגיצנ תוברל ויחפסנו

  .דיגאתה לש בתכב המכסהבו תיקוח

 .הדובעה עוציב ןפוא לע חוקיפ יכרוצל רשנ תיריע י"ע הנמתנש םדא - חקפמ •

 יללכ

 הסדנה תקלחמל בתכב השקב ריבעי ,חודיק וא הריפח תדובע עצבל ןיינועמה ןלבק .1

 דעומו םוקימ ,עצבל ותנווכבש הדובעה תוהמ ,תשקבמה הרבחה יטרפ תא טרפי הבו

 .שקובמ

 ידיל הריבעתו ,התלבק ךיראת תא השקבה יבג לע ןייצת הסדנהה תקלחמ תריכזמ .2

  .התקידב ךרוצל ריעה סדנהמ

 תודובע תודוא םייקה עדימל תוסחייתה ךות תויופידעה ירדס תא רידגי ריעה סדנהמ .3

 ןונכתהמ קלחכ ,השקבה תקידב םרטב דוע ,שקובמה רוזאב תוידיתע תיתשת

  .יסדנהה
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 לש ןומיס שי ןהב תומייקה תופמב שומיש תועצמאב השקבה תא ןחבי ריעה סדנהמ .4

 .תורחא תויתשתו בויבהו םימה יווק

 ,למשח ,ןופלט ,בויב ,םימ :ןוגכ( תויעקרק תתה תויתשתב העיגפ ןיא יכ חכווייש רחאל .5

 יעצבמלו םינלבקל הריפח רתיה ןתיל ריעה סדנהמ יאשר אהי )’וכו םילבכ קלד ,זג

 .תינוריעה תושרה לש הטופיש םוחתב ירוביצ חטשבו בוחרב תודובע

 םותח הסדנהה תקלחממ רתיה תלבק אלל תודובעה עוציבב ליחתהל טלחומ רוסיא לח .6

 תרזחהל עצבמה תוירחא ללוכ רתיהה ןתמ .ומעטמ ךמסומ םרוג וא ריעה סדנהמ י"ע

 .תודובעה עוציב םות םע חטשה יוקינלו ותומדקל בצמה

 ידי לע ושגוהש תוינכותה לע ךמתסמו דבלב ירוביצה חטשל סחייתמ הייריעה רושיא .7

 .שקבמה

 תא לבקל שקבמה תוירחאב ,םייטרפ םיחטשל סנכיהל שי הדובעה עוציב ךרוצלש לככ .8

 .)שארמ( סכנה לעב רושיא

 וא/ו ןקתמה תקתעהב ךרוצ היהי הייריעה לש חותיפ תודובע ךרוצל דיתעב םא .9

 .דבלב ונובשח לע שקבמה תאז השעי ,רחא םוקמל תויתשת

 םאתהב אלש וא ףקותב הריפח רתיה תלבק אלל הריפח תדובע עצובתו הדימב .10

 וא/ו הדובעה עצבמ ,ןידה תוארוהל דוגינב וא/ו לבקתהש רתיהב םיניוצמה םיאנתל

 אולמב הייריעה תא תוצפל יארחא היהיו םרגי רשא קזנ לכל יארחא היהי רתיהה לעב

 .הדובעה ךשמה לש תידיימ הריצעל ףסונב תאזו קזנה

   חוקיפ

  .הדובעה תליחת לע עצבמה ןלבקה עידוי ,עבקנש דעומב .1

  .תויתשתב העיגפ וא היעב ןיאש אדוויו חטשב חכונ היהי הסדנה תווצ שיא  .2

  .התומדקל עקרקה בצמ תא ריזחה עצבמה יכ אדווי הדובעה םויסב .3

 

 :םיירוביצ םיחטשב תודובע עוציב וא/ו הריפח רתיה תלבקל םישרדנה םיכמסמ

  :לולכת רתיה תלבקל השקב תשגה

 .הדובעה ןימזמ י"ע תוננכותמה תודובעה לש טוריפ •
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 םוקמה וא/ו הריפחל דעוימה חטשה יאוות ןומיסו תויתשת ללוכ םוקמה לש תיבצמ הפמ •

 .)ןיינעו ךרוצ יפל( םינוש םינקתמ תנקתהל דעוימה

 .)'וכו םילבכ ,קזב ,למשח 'בח :ןוגכ( ץוחה ימרוג לש םייטנוולרה םירושיאה לכ תשגה •

 .השקבה תוהמו ךרוצל םאתהב םניה םירושיאה לכ

 ,למשח 'חמ :ןוגכ )ךרוצה יפל( הייריעה םעטמ םינוש עוצקמ ישנא לש םירושיא תשגה •

 .'וכו בויבו םימ 'חמ

 .רתיהה תאצוה ךרוצל הייריעה ידי לע שרדייש רחא ינויח ךמסמ לכ •

 :םידחוימ םיאנת

 .ב"צמה אמגודל םאתהב הרבחה יטרפו עצבמה ןלבקה יטרפ תא הינפל ףרצל שי .1

 .ב"צמה ספוטל םאתהב הרבחה לש תובייחתה בתכמ השקבל ףרצל שי .2

 .ב"צמה חסונל םאתהב תיאקנב תוברע הייריעה תפוקל דיקפהל שי רתיהה תקפנה ךורצל .3

 :םיירוביצ םיחטשב תודובע עוציב וא/ו הריפח רתיה תלבקל הינפה תשגה ןפוא

 ךרד ,רשנ תייריעל היינפ שיגהל שי תושרדנה תוינכותהו םיכמסמה תמלשהו םיספטה יולימ רחאל

 :הסדנה תקלחמ לא ,20 םולשה

 יקצדורוג ןואל 'גניא – ריעה סדנהמ

 04299250 סקפ  04-8299208 'לט

 avitalmo@nesher.muni.il ליימ
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 ________________:ךיראת

 דובכל

 רשנ תייריע

 הסדנה תקלחמ

 

 םיירוביצ םיחטשב תודובע עוציב וא/ו הריפח רתיה ןתמל השקב :ןודנה
 

 ______________________________ תבותכב חודיק / הריפח רתיה שקבמ הטמ םותחה יננה

  ,מ"ס ___________________ חודיקה / הריפחה קמוע,_____________ 'סמ םישרתב טרופמכ

  .רטמ __________________הריפחה ךרוא

 :תוננכותמה תודובעה לע םיטרפ

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :יכ יל עודי ,שקובמכ הדובעה עוציבל רתיה יל ןתנייו הדימב
 .רתיהב טרופמה יפכ הדובעה עוציב דעומ לע תוחפל תועש 72 שארמ עידוהל בייח היהא .1
 ,יתשגה רשא טירשתה יבג לע ,רשנ תייריע י"ע בויבהו םימה תויתשת ןומיסב תויטס תויהל תולולע .2

 לש קמועה תאו קיודמה םוקימה תא חטשב קודבא יכ תאזב בייחתמ ינא ךכיפלו ,ונמוסש לככ
 ךתח י"פע שרדייו הדימב שושיגו בויבה וא/ו םימה תוחוש תחיתפ תועצמאב ,בויבהו םימה תויתשת
 .שושיג תריפח לכל הייריעה גיצנ תא ןימזהל ןלבקה לע .ףרוצמ

 .)חוקיפ שרדנ םאב( רשנ תייריע םעטמ החגשה ןתמב תוכורכה תואצוהה לכב תאשל יילע .3
 )בויבהו םימה תויתשתל קזנ ,רתיה ןיב תוברל( תודובעה ןמ האצותכ םרגייש קזנ לכל יארחא ינא .4

 וא/ו תשקובמה הדובעהמ האצותכ םרגי רשא קזנ לכ ןיגב רשנ תייריע תא תוצפל בייחתמ ינירהו
 .הילא רשקב

 רשנ תייריע תיאשר היהת ,עצבאש תודובעה לשב בויבה וא/ו םימה תויתשתל קזנ םרגיי םאב .5
 ,ינובשח לע ,ותומדקל בצמה תבשהו קזנה ןוקיתל דע ,הריפחה רושיא תא לטבל וא/ו איפקהל
 םינותנה תוכז וא דעס לכל ףסונב תאזו ,רשנ תייריע לש היתוארוהל םאתהבו הנוצר תועיבשל
 .רשנ תייריעל

 לש תיתשתב העיגפל ששח םייק םא יכו דבלב רשנ תייריע תיתשתל סחייתמ שקובמה רתיהה .6
 )תופסונ תורבח וא דיינ ןופלט יליעפמ וא םילבכב היזיוולטה תורבח ,למשח תרבח :ןוגכ( תורבח
 .תודובעה ועצבתי וב רוזאל יטנוולרה םרוג לומ ןיינעה רידסהל ילע

 .ידי לע ושגוהש תוינכותה לע ךמתסמו דבלב ירוביצה חטשל סחייתמ הייריעה רושיא .7
 .סכנה לעב רושיא תא לבקל יתוירחאב ,םייטרפ םיחטשל סנכיהל שי הדובעה עוציב ךרוצלש לככ .8
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 .יטרפ חטשב םקוהש ןקתמ םושל תיארחא רשנ תייריע ןיא .9

 
 _________________________________________: טקיורפה םש

 

  עצבמה ןלבקה יטרפ

  רשק שיא םש

  ןופלט

  סקפ

   ליימ

 

 

  םזיה יטרפ

  רשק שיא םש

  ןופלט

  סקפ

   ליימ

 

 

 

 

______________                    __________________                             ______________ 

  מ.ע/ פ.ח + תמתוח                                      שקבמה תמיתח                                     ךיראת        
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 ____________:ךיראת

 דובכל

 רשנ תייריע

 

 

 תיאקנב תוברע :ןודנה

 

  הזב םיברע ונא )"ןלבקה" :ןלהל(_____________ .פ.ח/ז.ת _______________ תשקב יפ לע

 .רשנ , םיירוביצ םיחטשב תודובע עוציב וא/ו הריפח תודובע ביט םע רשקב

 

 הינבל םיריחמה דדמל דומצ ,ח"ש __________ ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל ___________ שדוח רובע םסרופש דדמה ןיב תורקייתהה רועישב
 םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד תלבקמ םוי 14 ךות ,תוברעה םוכס םולשת
 ןלבקה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב וא והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל
 רשקב ןלבקל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב
 .םכיפלכ והשלכ בויחל

 

 תחא לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ____________ דע הפקו תב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל ___________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז וניתוברע __________ םוי רחאל

  .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 .הז תוברע בתכ ןיינעל השירדכ בשחת אל תבשחוממ תרושקתב וא הילימיסקפב השירד

 

_______________________ 

 קנב                                                                                                                    

 


