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 )תורחא תוטלוקפמ ליבקמ סרוק וא(
 םייבושיח םיציאמ לע הקומע הדימל 236781 :ןורתי •

 )םדק תשירדכ קיפסמ וניא ודבל הז סרוק ;המוד וא(
 

 םידימלתל וא םימדקתמ םיראת ידימלתל דעוימ סרוקה
 .םוחתב רקחמב םיניינעתמה ןושאר ראותל םימדקתמ

  :סרוקה רתא
 
 

 סרוקה רואת
 םיידוחיה םירגתאבו ,תישונא תוגהנתהל תודמול תוכרעמ ןיבש רשקב קסוע הז סרוק
 הנמואו הננכותש - תדמול תכרעמ םיחקולשכ הרוק המ ןחבנ סרוקב .רצוי הז בולישש
 םינכוס תללוכה תיתואיצמ הביבס בלב התוא םיביצמו – תרקובמו תילירטס הביבסב
 ןנכתל ןתינ ךיא םג דמלנ ,דגנמ .םיסרטניאו ,תומחג ,תויטה ,תופיאש ,תונוצר ילעב םיישונא
 םיישונאה ןהישמתשמ לש תוגהנתהה יסופד תא ןובשחב ואיביש ךכ תודמול תוכרעמ ןמאלו
  .םישמתשמה םע םגו תכרעמה םע םג ביטימש ןפואב
 תכרעמ ןיב היצקארטניא שי הבש הביבסל גציימ לדומכ הצלמה תוכרעמב דקמתי סרוקה
 ,םייתרבח ,םייתוגהנתה םיטביה תללוכה היצקארטניא – הישמתשמ ןיבל תדמול
 לא ורקימה ןמ תורדוסמה דומיל תודיחי שמחל קלוחי סרוקה .םיימנידו ,םייגטרטסא
 ורקחיו תוגהנתהו הדימל תוביבס ושממי סרוקה יפתתשמ ,רטסמסה ךרואל .ורקמה
 תלטמ ,תילטנורפ האצרה לולכת הדיחי לכ .ולא תודיחיל םאתהב ןהיעוציב תא תיריפמא
 .טקיורפ שיגהל םיטנדוטסה ושקבתי סרוקה ףוסב .תירוטרולפסקא הנדסו ,הבוטר תיב

 
 :אבה ספוטב םכיטרפ תא ואלמ אנא ,םשרהל םיניינועמה .לבגומ רנימסב תומוקמה רפסמ
 https://forms.gle/2KA86in41uVj29bC8 
 

 סרוקה תושירד
 )20%( םייתיב תונכת יליגרת השימח •
 )30%( תויתתיכ תואנדס שמח •
 )50%( םכסמ טקיורפ •
 )תקדצומ תחא תורדעיה דע( הבוח תוחכונ •



 

 הדימל ירצות
 תוכרעמב תישונא תוגהנתה יוזיחל םויכ םימייקה םילכה תא וריכי םיטנדוטסה •

 .םהיתונורסחו םהיתונורתי לע דומעל ולכויו ,הצלמה
 תוכרעמ ןיבש רשקב תוקסועה תוירקחמ תולאש תלאשב וסנתי םיטנדוטסה •

 תולאשל הנעמ תניתנו ,הצלמה תוכרעמ לש הביבסב תישונא תוגהנתהו תודמול
 .םיביטלומיס םילכ תועצמאב ולא

 ןה ,הז גוסמ תוכרעמב םויכ םימייקה םירעפה תא תופמל ועדיו וריכי םיטנדוטסה •
 .םושיה תמרב ןהו הינבהו ןונכתה תמרב

 
 תורפס תמישר
 ךשמהב רסמת
 
 


