
 

 

 

 הדובע תינכתו ןוזח – הפיחב טרופסה

 ריצקת
 רוסחמ שי םויהל ןוכנ .יגשיהו יממע טרופס חותיפל הובג לאיצנטופ םע םוקמ איה הפיח

 רוסחמ ןבומכו תיביטרופס תוליעפל תומוקמב רוסחמ ,טרופס תומלואבו םישרגמב לודג

 .המצע תוליעפב

 תא רפשלו םימייקה תא ץפשלו ןקתל ,ריעב טרופסה ינקתמ רפסמ תא לידגהל ינויח

 םוקמ ותיבמ הכילה קחרמב ומצעל אוצמל לכוי בשות לכש תנמ לע ,םהילא תושיגנה

  .תינפוג תוליעפל

 םירוהל ,םידליל טרופסה תוברת תא ליחנהלו טרופס תורגסמ םיקהל םג ינויח

 יכרע תעמטהלו יזיפו ישפנ ןסוח תיינבל טרופסה תמורת .םה רשאב ךוניחה יתווצלו

  .זפב אלוסת אל ,ןויווש ,תוניגהו רשוי ,רחאל דובכ ומכ ,דוסי

 
 

 ןוזח

 ויתולוחב תעקוש תחאה הלגר ,לארשי תנידמב הלדוגב תישילשה ריעה איה הפיח

 הנבמה .למרכה רה לע תספטמ תרחאה הלגרו ,םלועב םיפיה םיצרפמה דחא לש

 .טרופסה אוה םהמ דחא ;םינוש םימוחתב תודחוימ תויוליעפ ןימזמ ריעה לש יפרגופוטה

 שי םויהל ןוכנ .יגשיהו יממע טרופס חותיפל הובג לאיצנטופ םע םוקמ איה הפיח

 ןבומכו תיביטרופס תוליעפל תומוקמב רוסחמ ,טרופס תומלואבו םישרגמב לודג רוסחמ

 .המצע תוליעפב רוסחמ

 תא רפשלו םימייקה תא ץפשלו ןקתל ,ריעב טרופסה ינקתמ רפסמ תא לידגהל ינויח

 םוקמ ותיבמ הכילה קחרמב ומצעל אוצמל לכוי בשות לכש תנמ לע ,םהילא תושיגנה

  .תינפוג תוליעפל



 

 

 

 ינג( ןגה ליגמ – טרופס תוברת תוליחנמה תוכרעמ ריעב םיקהל םיננכתמ ליבקמב

 תא תאזה המישמל תומתורו – תוחפל 18 ליג דע ,רפסה תיב תוביטח לכ ךרד ,)םידלי

 תכירצ תא םצמצל לכונ הלא תורגסמ תרזעב .רפסה יתבב הארוהה יתווצ תאו םירוהה

 חרוא םהל תונקהל ,רעונה ינבו םידליה לצא תומילאה ייוליג תאו לוהוכלאהו םימסה

 ,םהלש דוחייה יוליגב אלא ,םירפסמב קר אל דדמנש ךוניח םהל קינעהל ,אירב םייח

 לכונ .המיאתמ תרגסמבו םהל םיאתמה בצקב ,םהלש ךרדב חילצהל םהל רשפאל

 .ןייטצהלו חורפל ולכוי הבש המח תפטעמ םיאטרופסל קינעהל

 הלאל םיווש החיתפ יאנת ןהל תתלו תוקקזנהו תושלחה תובכשה תא קזחל לכונ

 תא ךנחלו לדגל ,הפיח לש םסרופמה םויק-ברה תא חפטל לכונל .תוקזחה תובכשה לש

 טרופסה ירה .רחאלו הנושל תונלבוס ליחנהל ,תיביטרופס תוגהנתה ץמאל דיתעה רוד

 םילבקמ םלוכו ,תחא הדיחיכ םידבוע םלוכ .ןימ ,עזג ,עבצ ןיב ןיחבמ אל ותוהמב

 .הווש תונמדזה

 הפוריאב תוליבומה תחאלו לארשיב תחא רפסמל הפיח ריעה תא ךופהל לכונ

  .טרופסה םוחתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )םינש עברא דע הנש לש חווטל( הדובע תוינכת

 יליבש ,םישרגמ ,טרופס תומלוא ,הכירב( ימואלניבו יצרא טרדנטסב םינקתמ תיינב .1

 .)םיינפוא

 תכרעמ לש היינב .חטשב ךרעמה תסירפ לשו ינוגראה הנבמה לש היינבו רופיש .2

 תופיקעו תורישי תוכימתל םישדח םילהנו םינוירטירק לש רמולכ ,תיביטקייבוא הרקב

 .םידחוימ םיטקיורפו

 תוכרעמל טרופס יגוח תסנכה :בי דעו ןגה ליגמ תיביטרופס תוברת לש הלחנה .3

 תיב" רופיש ;םינגל םיגוח תסנכה ;ךוניח תורגסמב םייעוצקמ םיגוחו תויוליעפ ;םינגה

   .תוהובגה תוביטחב תוניוצמ תכרעמ תריצי ;תוינוריע תוגיל תלעפהו "דימלתה

   .ץראב םיליבומה דחאלו ריעהמ דרפנ יתלב קלחל טרופסה תוריית םוחת תכיפה .4

 םידליה םע דובעל םדיקפתש ,םחופיטו טרופסה םוחתל םייעוצקמ םיתווצ סויג .5

 .םיאטרופס-םידלי םע הנוכנ תולהנתהל הארוהה יתווצ תאו םירוהה תא רישכהלו

 .)תורגסמה לכב םיאטרופסה רפסמ תלדגה( יגשיהו יממע טרופס םודיק .6

 )תוידאווה ךרד תונוכשה ןיב רוביח ;הצירו הכילה יליבש( ינברוא יממע טרופס םודיק .7

  .תוכומס תויושר םע ףותישו

 טנרטניא רתא תיינב ;ריעב טרופס לש םינקתמו םישרגמ לש ילטיגיד יופימ .8

 .םינקתמל םושירו שומישל תויביטרגטניא תויצקילפאו

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 םינקתמ תיינב .1
 עגרכ .סרפ תואנב יתילכתה ברה טרופסה םחתמ עוציב ךילהתב אצמנו רשוא •

 ןטרופסה םחתמב תיפמילוא הכירב ףיסוהל תורשפאהו חרק לכיה תמקה תקדבנ

  .)םיימורדה תואובמב(

 :הז תויופידע רדס יפ לע עבקית ;תונוכשב םישדח טרופס תומלואו םישרגמ תיינב •

 )2( ;)םיגוח לשמל( םוקמ שי לבא ,טרופס תומלוא םהב ןיאש רפס יתב )1(

  .)זפ הוונ לשמל( הז גוסמ תויתשתב תולד תונוכש

 ביצקתה( תונוכשב םיילנויצקנופ םינקתמו םיעובק ה'גנינ ינקתמ 6-5 תיינב •

 ,םייח תיירקב יבצ ןב בוחרב ,קצנירפש תיירקב ןהכ ילא קראפב )רשוא םקלחל

 תיב דיל סנסינ ידאוובו ןנאש הוונב יאלוזא קראפב ,םייח תיירקב ןמורט בוחרב

  .רזעילא תיירקב םג םוקמ םירתאמ עגרכ .זפ הוונ תנוכשבו הווחא רפס

 קדבית יוריק םוקמב .םגורדשו ריעה יבחרב טרופסה ישרגמ יוריק תינכת •

 ךכו ,םיחותפ םישרגמ םהש תוגג םהילעמ תונבלו םוקמה תא לצנל תורשפאה

 .ריעב םישרגמה רפסמ תא לידגהל

 ךופהל ןתינ םא ןחביי ,הפיחב םישוטנ םיניינב התפימ םיסכנ תקלחמש רחאל •

 .טרופס תומלואל םהמ קלח

 

 טרופסה תומלוא לש תויוריכשו תוכימתל םינוירטירקה לש שדחמ היינב .2
  םישרגמהו

 טרופסה תומלואב תוליעפ תרדסה

 יתב לש טרופסה תומלואב םויכ תונמאתמה תותומעל תומלואה תקולח תרדסה

 םישרגמהו תומלואה תקוזחתו לועפתה לדומ .תוריכש ימד םהל תומלשמה ,רפסה

 .ךשמהב עבקיי

 תותומע וליא הפוקשו הרורב העיבק .לבוקמ תוריכש ימד גרדמו םינוירטירק תנכה

  הסנכהה לש תלעותה יוניש .תוריכשה ימד םיעבקנ המ יפ לעו ,עודמ ,תומלואב ונמאתי



 

 

 

 תויתשת םודיקל -תינוריעה ךוניחה תכרעמב חוורה יזכרמל  תיביטרופס תוליעפמ

 ,טרופסה תויתשת רופישל ודעוי טרופסהמ תוסנכה( ןרופישלו טרופסו ינפוג ךוניח

 ןיינעתהל טרופסה יכרע תא ליחנהל םירוההו הארוהה יתווצ דודיע .)רוגס לגעמב

 .טרופסה תוברת םודיק םשל ,עצקמתהלו

 םישרגמהו טרופסה תומלוא
 לועפתה תמר תאלעה )1( :ריעב םישרגמהו טרופסה תומלוא לש לוהינה ךרעמ תרדסה

 יפ לע ,םייטרפ םיפוגלו תותומעל םהב שומישה תועש תאצקה )2( ;םהלש הקוזחתהו

 לע הרקבו םידיחא םיפירעת תריצי )3( ;תרדוסמ הרקב תכרעמו םירורב םידדמ

 ץורפ רבעב היה טרופסה תומלוא לוהינ .שומישה ףקיה יפ לע םיאלמ םימולשת

 .הרדסה ךילהב אצמנ אשונהו ,תיטפשמ הקידב תישענ הלא םימיב .ןיטולחל

 טרופסה תוכימת תרגסמב הרישי הכימת
 תבלצה רואלו )םינמאתמ לש םיטרפ לש המרב( חטשב תינדפק הקידב רואל ,םויה

 הכימתה תא בשחמה םלוס הנבנ ,םייעוצקמה םידוגיאמו תותומעמ לבקתהש עדימ

 ךירדמ וא ןמאמ תקסעה לע רוטקפ סינכהל ץעיינ האבה הנשב .התומע לכל תקיודמה

 ךלהמ לש ותילכת .ךירדמ וא ןמאמ ותוא לש הרשמה רועישו םינמאתמה ליגל םאתהב

 תותומעהמ םינייטצמ םינקחש "בונגל" ריעב תורישעה טרופסה תותומעמ עונמל איה הז

 םיתווצ .וילע תוננולתמ ,םיפנעה לכב טעמכ ,ריעב תותומעה לכש אשונ ,רתוי תוינעה

 ,רתוי תורישע תוצובק תבוטל םתוא םידבאמ םיאטרופסה תא םילדגמש םייעוצקמ

 .תוכימתה תא הלא תוצובק תוליפכמ םינקחשה םתוא תוכזב ,ךכב יד אל וליאכו

 יעוצקמה םמודיקל םיאיבמ דימת אל תורישעה תותומעה לא םיאטרופסה לש םירבעמה

 םישרופ ףאש םיבר עוצקמ ישנא ברקב םינוא רסוחל םרוג הז ךילהת .ךפהל ףאו

 .תיעוצקמה הדובעהמ

 

 טרופסה תוברת תלחנה .3

 



 

 

 

 םידלי ינג
 העבראב לעפת תינכתה .תיביטינגוקו תיתעונת תוחתפתהל תינכת ךונחנ םידליה ינגב

 תועדומ תאלעה ;הארוה יתווצל תויומלתשה ;םידליה םע תילטנורפ הדובע :םירושימ

 תועפשה ויהי וז תינכתל .םינגב דליה תוחפתהל תומיאתמ תויתשת תמקה ;םירוהה לש

 ףוגה תואירב ,תוברתו ךוניח :םינוש םיטביהב םידליה תוחתפתה לע תכל תוקיחרמ

 .שפנה תואירבו

 דימלתה תיב
 ךוניחה להנמ לש וחוקיפב אצמנו ,ריעב הלודגה תיתליהקה תכרעמה אוה דימלתה תיב

 תידוסיה הביטחה ידימלת תא ךונחלו רישכהל אוה תכרעמה לש הדועיי  .הייריעב

 תחת לארשי תנידמב םיסנכנש םימוחתה לכ ,תונמאהו תוברתה ,טרופסה ימוחתב

 דלי לכ לצא רתאל דימלתה יתב םירומא רתיה ןיב .ילמרופ יתלבה ךוניחה לש היירטמה

 תצורמב לבא .םהילא תונפתהל לוכי אל רפסה תיבש םימוחתה לכב לאיצנטופה תא

 עגרכ .םידליהו םירוהה לצא ספתנ םג אוה ךכו,רטיס יבייבל דימלתה תיב ךפה םינשה

 לדבה לכ ןיא :המגודל ;םהב םידבועש םיתווצה לש תיעוצקמה המרל םינוירטירק ןיא

 סרוק לומתא םייסש ךירדמל לארשי תרחבנמ ריכב ןמאמ ןיב תכרעמה תניחבמ

 םתוא בלשל יוכיס ןיא טעמכ ,'ז התיכב תאזה תכרעמהמ םיאצוי םידימלתהשכ .םינמאמ

 תיזיפ תואירב ,דורי ימצע ןוחטיב ,תוכומנ תויזיפ תולוכי איה האצותה .תורחא תורגסמב

 ראשלו םימסל ,לוהוכלאל ,םיכסמל החירבו םיכומנ םייתרבח םירושיכ ,היוקל תישפנו

 םיתווצ תטילקל םירורב םילהנו םיזרכמ לש תוינידמ גיהנהל גאדנ דיתעב .ןישיב ןיערמ

 לש תוטלחהה תלבקל ףתוש תויהל בייח םוחת לכב יטנוולרה ףוגהו ,תכרעמל םייעוצקמ

 תוטלחהל עגונה לכב תברועמ תויהל תבייח טרופסה תושר :לשמל .ךוניחה להנמ

  .טרופסה םוחתב

 תונוכש וא רפס יתב לש תוינוריע תוגיל תלעפה
 לש היווח םידוגיאב תויעוצקמה תוגילה תא םיווח אלש םידליל קינעהל איה הרטמה

 תודחאתה לש ןוירטירקב םידמועש םיפנע רחבנ .רדוסמ הנש חול םע תיעוצקמ תכרעמ

 .םויכ גוהנש יפכ ,'ז התיכמ אלו ,ב"י דע 'א התיכמ תכרעמה תא ליעפנו ,רפסה יתב

  .ריעצ ליגמ רבכ הז תא הז וריכיו ריעב םירזגמה לכמ םידלי ושגפיי הלאכ תויוליעפב



 

 

 

 תיעוצקמה תפטעמה תא ןתינ ונחנאו ,תוצובק וביכרי תונוכשה וא רפסה יתב

 םיפולאה רפסה יתב( טרופסב תוניוצמ תימוקמה ךוניחה תכרעמב רציינ .תשרדנה

  .)ולמגותי

 םינוש טרופס יפנעב רפס יתבל תיצראה תופילאה – ירפס תיב טקיורפ
 ונתנווכב .ירפס תיבה טקיורפב טרופס ףנע לכל ידועיי ביצקת הנש ידמ הצקמ הנידמה

 טרופסה יפנע לכ לש הוושה םתובישחל רפסה יתב תולהנה לש תועדומה תא תולעהל

 .רפסה תיבל דובכו םיגשיה םיאיבמש םיפנעה לכמ םיאטרופסב ריכהל ינויחש ךכלו

 יתב תא תוחנהל אוה הייריעה לש הדיקפת .הנידמו זוחמ תופולא טעמ אל שי הפיחב

 סחייתהלו ,םינפ אושמ אלל םהב םילעופה טרופסה יפנע לכ תא ריקוהל רפסה

 הבזכאל ,קתנל תמרוג תוחפ םיבשחנ םיפנעמ תכשמתמ תומלעתה .םלוכ לש םיגשיהל

 .עירכמה ליגב אקווד יגשיהה טרופסהמ םיאטרופס לש השירפל ףאו

 םג םינייטצמ םינמאמלו םיאטרופסל םייתנש םיסקט לש תרוסמב ליחתהל שי

  .רפס יתבב םגו הייריעב

 דלי לכל טמחש טקיורפ
 יבחרב 'ב תותיכ ידליל דעוימ טמחשל ילארשיה דוגיאהו סיפה לעפמ תמזויב טקיורפה

 תוימוקמה תויושרל ןושאר ארוק לוק סיפה לעפמ איצוה 2020-2019 תנשב .ץראה

 רואל .תותיכ שמחל בוצקת הלביק הפיח תייריע .ןומימה תולעמ 50% בצקתיש עידוהו

 בצקתל תאזה םידומילה תנשב הייריעה הטילחה םידימלתל ותמורתו טקיורפה תובישח

 תוינכת יפיעסמ ועיגיש ,ח"ש 280,000 לש תולעב ,תותיכ 35-30 המצע תוחוכב

 טמחשל תוינוריעה תוגילב בלשל תורשפאה תא םיקדוב דבב דב .רעונו םידליל הלעפה

 .תוחפשמל תויורחתו םיקחשמ

 טרופסה תותיכ טקיורפ
 איה טקיורפה לש תיזכרמה הרטמה .הפיחב רפס יתב ינשב טולייפ םדקל טלחוה

 ךוניחה תכרעמב םירחא םימוחתל ךרע הווש דומיל םוחתכ טרופסה תא דימעהל

 איה תפסונ הרטמ .םהלש תיזכרמה דומילה תמגמכ וב רוחבל םידימלתל רשפאלו

 .םיריעצ תונורשיכ רתאל



 

 

 

 ךוניח לש םייתעש דועו עובשב טרופס תועש שש ודמלי טרופסה תותיכ ידימלת

 ,הבוח עוצקמ היהת הקיטלתא .םינוש טרופס יפנעמ םייעוצקמ םינמאמ םתוא וולי .ינפוג

 ,יבאז קיראו ךוניחה להנמ ,טרופסה תושר דחיב וטילחי םירחאה תועוצקמל עגונבו

 דואמ תרכומ היווח ,םיאטרופס ייח תווחל ולכוי םידליה .הייסולכואבו הנוכשב בשחתהב

 יבאז קיראו םרשא יוניל תא הלגנ הזה טקיורפב ילוא ,עדוי ימ .אל טעמכ ץראבו ,ל"וחב

 ?םיאבה

 טרופסה תוריית םודיק .4
 תותומע ,םידוגיא :ל"וחבו ץראב טרופסל םירושקה םימרוג םע רשק תריצי •

 .םירחאו

 רשק תובייחמ םירחא םיעוריאו ןומיא תונחמ ,תוימואלניב תויורחת ןוגכ תומזוי •

 .טרופסל םיעגונה םיתוריש ןווגמ םיקפסמה תורבחו םידוגיא םע קודה

 ,וטוטה ,סיפה לעפמ – יפסכה עויסה יפוג לכ םע םיירופ הדובע ירשק תריצי •

 תלבקו – טרופסב תוקסועה תונרקה ,טרופסהו תוברתה דרשמו טרופסה להנמ

 .עויס ןתמב תופידע

 םינקתמ לש הקוזחתבו היינבב ועיקשיש ל"וחמו ץראהמ םיעיקשמ ךרעמ תמקה •

 .םיימואלניב םיעוריאב םג ומכ

 )Grand Slam; Pro-Tours( תויתנש תויורחת לש הנשה תוחולב תובלתשה •

  .םיימואלניב םידוגיאב

 .םולשה יקחשמו הייבכמה ומכ קנע תוקפה חראל לכותש תכרעמ תמקה •
  .תויצרא תויורחתו תוניוצמ יזכרמ ,םינומיא תונחמ ךרד םינפ תוריית תכישמ •

 

 םייעוצקמ םיתווצ חופיטו סויג .5

 תויומלתשה
  דחיב חתפתהלו רפתשהל ,דומלל איה טרופסה םוחתב ךוניח שיא לש תוהמהמ קלח

 



 

 

 

 תרותב םג ןכדעתהלו תוינשדח ךוניח תורות דומלל ,ןויסינ רובצל ,םיאטרופסה םע

   .דויצבו תוינשדח תויגולונכטב םגו ןומיאה

 תיצרא המרב עוצקמ ישנא וצַרי ותרגסמבש תויומלתשה ךרעמ םיקנ ךכ םשל

 ילעב רגאמ לש תיתשתה ויהי הלאה תויומלתשהל ועיגיש םינמאמו םיכירדמ .תימלועו

 םירומלו םירוהל תואצרה ורבעוי דבב דב .תוניוצמ יזכרמ םיקהל רשפאיש עוצקמ

 םידומילב החלצהל המוצעה ותמורת לעו ינפוגה ךוניחה תובישח לע ךוניח תכרעמב

 .םייח ירושיכבו

 םינמאמל םיסקט
 .תוניוצמ יסקט לש תרוסמב ליחתהל םיבייח ליעל רכזוהש ומכ

 

 יגשיהו יממע טרופס םודיק .6

 ינשב דובעל שי ,תינפוגה תוליעפה תובישחל רוביצה תועדומ תא תולעהל ידכ

 רפסמב קוניז לח דרא לעיו יבאז קירא לש םתייכז ירחא( יגשיהה רושימה :םירושימ

 .יממעה רושימהו )ודו'גה ףנעל ועיגהש תודליו םידליה

 ,םייתחפשמ םג אלא ,םייתצובקו םיישיא קר אל ,םייממע טרופס יעוריא םדקנ

 טרופס יגוח לש רשקהב םג קדבנ תיתחפשמ תוליעפ םודיק .הצובקה איה החפשמהשכ

 ,יתחפשמ יאנפ לש שדח גוסל תורשפא חותפל םישקבמ ונחנא וז ךרדב .)דלי-הרוה(

 ,החפשמה לכ לש תיביטקא תוליעפ רשפאמש יאנפ ,תודעסמ ,םיקראפ ,עונלוק דבלמ

 .תועש המכל תוחפל

 יפ לע ,ריעב םיפדעומה םיפנעה תא רחבנ .םיינוריע תוניוצמ יזכרמ הנבנו חֵתַפנ

 ,)רעונ ינבו םידלי לע שגדב( תימואלניבהו תיצראה הריזב םהיגשיהו םתויעוצקמ תמר

 לע עדימה .זכרמה ותוא לש ןמאמה תא ןממנו םוקמ תא הצקנ רחבייש ףנע לכלו

 וא םניח ונמאתי םינייטצמ םיאטרופסו ,םידליהו םירוהה לכל עיגי הלאה םיזכרמה

 .תוהובג תוחנהב



 

 

 

 תמאתומ תכרעמ םע רפס יתבב טרופס תותיכ חותפל םיננכתמ ונחנא דבב דב

 םיאתמ ךוניח לבקל ולכוי טרופסב עצקמתהל םיצורש םידליש ךכ ,םינומיאל

 .)תורחא תומגמב ומכ( םוחתב חתפתהל םהל רשפאיש

 לגר טק ,םיפוח ףערודכ( םיפוח טרופסל עגונה לכב םיה תושר םע הלועפ ףתשנ

 .םלועב דואמ ירלופופ טרופס ,)םיפוח

 

 ינברוא יממע טרופס םודיק .7

 ילמס ריחמב םיגוח ולעפוי )תועש תאצקהו םינכת( תוליעפה תרדסה ירחא •

 םיגוח ןווגמ םע ירטנאקב ומכ תישדוח תינכת( תונוכשב תומלואבו םישרגמב

 .)דומצה שרגמב םגו םלואב םג

 רשפאתש היצקילפא( תונוכשב םגו למרכה סכר לע הכילהה ילולסמ יופימ •

 .)ישוקה תגרדו ךרואה יפל םילולסמ תריחב

 .םיינפוא ילולסמ תרשכהב תוכומסה תויושרה םע הלועפ ףותיש •

 םינקתמב תוליעפה ;רפסה יתב תרגסמב םירחא םיפנעו הייחש בוליש •

 .טרופסה ירועיש תא ףילחת

 הפיח ץורימ דצל ;הייריעה תרגסמב םיעוריאהו תויוליעפ ןווגמ תבחרה •

 .םירחא םיפנעב םג םישדח םיעוריא ךונחנ תוגרדמהו

 .לשמל םירטסקא קראפ תמקהל ,ריעב םישוטנ םיניינב תשמשה •

 םירוה תויהל לש תועמשמה לעו דליה תוחתפתה לע בחרה להקל תואצרה •

 .תויגשיה תורגסמב דליל

 לש תונורתיה תגצהו תואצרהל הפיחב רפס יתבל לע-יאטרופס ןווגמ תאבה •

 .טרופסה

 .רוביצל הלוזו השיגנ תויהל תבייח תיביטרופס/תינפוג תוליעפה םויה לש ופוסב
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 היצזילטיגיד .

 לע שדחהו ףטושה עדימה לכ תא קפסיש טנרטניא רתא תמקהל לעפנ ךשמהב

 טרופס תומלואו םישרגמ לש תורכשה לע ,תוכימתה לכ לע םינותנ :הפיחב טרופס

 עדימ ;הפיחב תויורחת לש םירישי םירודיש ;םירינרוטו םיקחשמ לש תואצות ;םיריחמו

 תויצקילפא תיינב ;םייטנוולר םיימלוע םירתאלו םירמאמל תוינפה ;םינמאמלו םירוהל

 .)םירחאו תויוליעפל תומשרה ,"בייל"ב םייונפ םישרגמ( ריעב תונוש תויוליעפל

 

םיטקיורפ היישעל םיפתוש  סוטטס   

 הנבמ בוציע

 המילהב ינוגרא

 תינכתל

 – תיגטרטסא

 הנבמב יוניש

 תרדגהו ינוגראה

 תוירחאה ימוחת

תושרה לש  

 ,שונא יבאשמ ,יטפשמה להנמה ,טרופסה תושר

ל"כנמ  

ךילהתב  

 לש יעוצקמ חותיפ

 – םידבועה

 לש תופתתשה

 תושר ישנא

 םיסרוקב טרופסה

 תוברל ,תורשכהו

 תויומלתשה

 ידרשמ םעטמ

הלשממ  

טרופסה תושר  דימתמ ךילהתב 

חתפתמו  



 

 

 םינוירטירק שוביג

 לש האצקהל

 םיינוריע םיבאשמ

 חוכו תוכימת(

 יוניש – )םדא

 בוצקתה תטיש

 תויוליעפ לש

 תאצקהו טרופסה

 םאתהב םדא חוכ

 תינכתלו םיכרצל

תיגטרטסאה  

יטפשמה להנמה ,טרופסה תושר םייתסה ךילהתה   

 – ןטרופסה

 דעוימ םוקמה

 תדסבוסמ הכירבל

 .הפיח יבשותל

 לקשית ךשמהב

 הכירב תפסוה

 תיפמילוא

 תודוגא תרשתש

תויעוצקמ  

תילכלכה הרבחה ,םיסכנ תקלחמ ,הסדנה להנמ  לש השיכרה ךילהת 

 אצמנ םחתמה

  םויס תארקל

 בר טרופס םלוא

 תואנ( יתילכת

)סרפ  

 ,סיפה לעפמ ,טרופסה להנמ ,הסדנה להנמ

 ,ןלור ,םיביצקת ףגא ,לארשי יעקרקמ תושר

הלכלכו קשמל הרבחה  

 .הצעומב רשוא

 לש א בלש םייתסה

 ולחה .ןונכתה

תודובעה  

חרקה לכיה  הרבחה ,םיסכנ תקלחמ ,הסדנה להנמ  

תילכלכה  

 תירוטוטטס הקידבב

תועקרקה לש  



 

 

ה'גנינ  ףגא ,סיפה לעפמ ,לועפתה להנמ ,הסדנה 

 קשמל הרבחה ,םיסכנ תקלחמ ,םיביצקת

סקינברואו םיקראפ תינג ,הלכלכו  

 .עוציב ךילהתב

 תיירק ויהי תונושאר

 סנסינ ידאו ,םייח

קצנירפש תיירקו  

 דיל קראפ טייקס

ןוינכטה  

 תושר ,הנומקש ,לועפתה להנמ ,הסדנהה להנמ

טרופסה  

ןונכת יבלשב  

 ילולסמ

 הציר/הכילה

תונוכשב  

לועפתה להנמ ,טרופסה תושר ןונכת יבלשב   

 םיטקיורפ תעמטה

 יתבב טרופס לש

 טמחש – רפסה

טרופס תותיכו  

םיביצקתה ףגא ,ךוניחה להנמ ,טרופסה תושר  וליחתי םיטקיורפה 

 םידומילה תנשב

תיחכונה  

 

 

 


