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 .דיגאתל ישאר
:תוירחא ימוחתו דיקפתה רואית  

 תויתשת יאשונב לופיטו לוהינו טהר ריעה ללכ לש בויבהו םימה יקשמ לע תיעוצקמו תיסדנה  תוירחא .1
 .םינקתמ לועפתו םיטקיורפ חותיפ ,ןונכת לע תוירחא תוברל ,דיגאתה תוליעפ םוחתב בויבהו םימה

 הדובע תוינכות תנכה תוברל ,דיגאתב הסדנהה םוחת לש ףטושה לוהינהו םוזיה יטביה לכ לע תוירחא .2
 הקוזחת ,תללוכ תיסדנה תוירחא ,תוברל בויבהו םימה תויתשת תקזחאו חותיפל תויתנש ברו תויתנש
  .דיגאתה לש רוהיטהו ,בויבה ,םימה ינקתמ לש חותיפו םוקיש ,תפטוש

 חותיפה תוינכות עוציב רחא בקעמו הקוזחתו חותיפ תודובע עוציבל םיטרפמו םיזרכמ תנכה לוהינ .3
 .םיטקיורפהו

 תוברל ריעב בויבהו םימה ינקתמו תויתשת לכ לש הפיצרה םתונימזו םתושימש ,םלועפת תחטבה .4
 .םייתביבס םינוכיסו םימה תוכיא לע תוירחא

 .)'וכו תוירטינס תוינכות רושיא ,4 יספט( הסדנהה םוחתב םיירוטוטטס םירושיא ןתמ לע תוירחא .5
 דרשמה ,ס"מלה ,תואירבה דרשמ ,םימה תושר( םינושה היצלוגרה ימרוג םע רשקה לע תוירחא .6

 םואית ,תוברל םימרוגה לומ םישרדנה תוחודה עוציבו תשגה )'וכו היגרנאה דרשמ ,הביבסה תנגהל
 .הייריעה ימרוג לומ יסדנה

 רבשמ ןמזב םימ תקפסאל תוירחא ,הנשמ ינלבקו לועפת תווצ תודובע עוציב לע חוקיפו םואית ,ןונכת .7
 .םיצעויו םיננכתמ ,םיחקפמ ,םינלבק ,דיגאתה לש חטשה ידבוע לוהינו

 .שרדייש לככ הבושת יבתכמ תנכהו םהב לופיט ,םיבשותה תונולת תקידב .8
 

:)ףס יאנת( דיקפתה תושירד  
 

 תסדנה וא תונוכמ תסדנה ,תיחרזא הסדנה ,בויבו םימ :םימוחתה דחאב ,הסדנהב ימדקא ראות לעב .1
 לביק וא ,לארשיב ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע רכומה דסומב שכרנש ,)תומרוז תויתשת( הימיכ
 םימה םוחתב וחמתהש םיסדנהמל ןתנית תופידע .ל"וחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה
  .בויבהו

 
 ןיפוליחל וא תויעקרק תת תוינוריע תויתשת לש םיטקייורפב סדנהמכ םינש 3 תוחפל לש חכומ ןויסינ לעב .2

 .2017-2019 םינשה ןיב הנש לכל תוחפל ₪ 300,000 לש ףקיהב בויבו םימ תוכרעמ תלעפהל םינקתמב
 .תונורחאה םינשה 10 ךלהמב רבצנ רומאה ןויסינה יכ שרדנ
 

:תופסונ תושירד  
.)'וכו , Gis’, דקוטוא( תויסדנה בושחמ תוכרעמב ןויסינו עדי -  

.קוסיעה םוחתב תיעוצקמ הדובע רקבלו חקפל להנל רשוכ -  
.ץוח ימרוגו םיקפס ,םינלבק םע מ"ומ לוהינ רשוכ -  
. תויתשת םואיתו ןימז יושירו יושיר יכילהת םע תורכיה -  
.הירוב לע תירבעה הפשה תעידי -  
.םיבוט שונא יסחי ,ההובג תורש ןתמ תלוכיו תוריש תעדות -  
.םיטקיורפ לוהינב ןויסינ לעבל ןורתי -  
.םורד רוזא יבשותל ןורתי-  

 
:הקסעה יאנת  
 ונגועיו רכשה לע הנוממהו בויבהו םימה ידיגאת לע הנוממה תוארוה פ"ע ועבקי רכשהו םיאנתה
.ישיא הזוחב  



.האלמ הרשמ :הרשמה ףקיה  
.דיגאתה ל"כנמל תופיפכ  
.היניע תואר פ"ע המשה ינחבמ תקידבל וא/ו ןויארל םידמעומה תא ןמזת הרבחה  
.םידמעומהמ דחא ףא םע רשקתהל אלש תיאשר הרבחה  
.הבקנ ןושלל םג הנווכה רכז ןושלב םידיקפתה רואית טרופמ וב םוקמ לכב  
 .09/09/2020 ךיראתל דע myada@m-rahat.co.il ל"אודל חולשל שי תוצלמהו תודועת ףוריצב םייח תורוק
 .סדנהמ תרשמ רובע :ןייצל אנ
  
  
 
  


