
 
  2019 תנשל "ןונכתל תנייטצמה תושרה" תואב םיכוזה םיטקיורפה וזרכוה

 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש יתנשה סנכה – "ביבא-לתל ץוחמ םייחה" תרגסמב
 בחרמה" ,היתב תרכזמ "ןורקע לחנ קראפ" ,םחוריב "ףתושמה בוטה" טקיורפ :םיכוזה

    הנימינב "ןח תעבג תינוריע תושדחתה" ,ןולוח ןהכ יס'גב "הליחת ירוביצה
  ךרעייש   לארשיב  םיננכתמה דוגיא  לש  יתנשה  סנכה  ,"ביבא לתל  ץוחמ  םייחה"  תרגסמב
 תנייטצמה תושרה תוא" תא הנושארה םעפב דוגיאה קינעי עבש ראבב הקיתעה ריעב 7-8.3.19-ב
  ."ןונכתל

 ינונכתה יעוצקמה חישב" תואה תדעו  תזכרמו דוגיאה דעו תרבח ,ינורבח דנב ןורש תננכתמ ירבדל
 םיחלצומ םיטקיורפל המב דואמ טעמ תנתינו ץראב ןונכתה תוכיא לע תימצע תרוקיב הברה הרוגש
 םירשכומ םיננכתמ דואמ הברה םילעופ תוימוקמה תויושרב .ההובג המרב תינונכת היישעלו

 ונטלחה ןכל .תקפסמ הפישחמ םינהנ אל לבא ,תואיצמ ינשמו םיינשדח םיינונכת םיטקיורפ םיחתפמש
 תויושרב הפנעה תינונכתה תוליעפה לע רוקרז םישלו הפישחו המב םהל קפסל יעוצקמ דוגיאכ
 סנכה .רוזאו ריע ןונכת םוחתב םיקסועהמ תובר תואמ לש הליהק דגאמ םיננכתמה דוגיא .תוימוקמה
 ןפוד תואצוי תודובע חבשל ןייצלו תיתועמשמ םיתימע תדימל םדקל ונל רשפאמ דוגיאה לש יתנשה
 ליבוהל הלוכי תוימוקמה תויושרב היישעה .ידוחיי ףסומ ךרע וא דחוימב ההובג תוכיא תופקשמה
 :םייסאלקה היישעה ימוחת לכב תיתריציו תירוקמ הבישחל תיעוצקמה הליהקה תא חותפלו המידק
  ".תושיגנו העונתו רוביצ ינבמ ,ירוביצ בחרמ ,תינוריע תושדחתה

 ושגוה טופישה תדעוול .תויפיצה לע התלעו ןפוד תאצוי התייה תונעיהה" יכ הרפיס ינורבח דנב
 ראב ,םילשורי ,ביבא לת :תא תונמל ןתינ תודמעומה תויושרה ןיב .הבחר תיצרא הסירפב םיטקיורפ
 תרכזמו הדע תעבג – הנימינב ,הוקת ינג  ,תליא ,םיקפוא ,םחורי ,הווקת חתפו ןולוח ,אבס רפכ ,עבש
  ונאצמ .הלק התייה אל הריחבהו ידוחיי ףוסמ ךרע ילעבו םיינשדח ויה םיטקיורפה תיברמ .היתב
 גרדושמו רפושמ ירוביצ בחרמ תריציב רקיעב וקסעש ולאכ ויה רתויב םיטלובה םיטקיורפהש
 לש ןואמיצה  תא חיכומ ושגוהש םיטקיורפה לש ביטה םג ומכ הלודגה תונעיהה .ללכה תבוטל
 ."תוימוקמה תויושרב תישענה תיתועמשמהו השקה הדובעב הרכהל תיעוצקמה הליהקה

 תננכתמ הב םירבח ויהו תירבעה הטיסרבינואהמ ןוזלטייפ ןרע 'פורפ דמע  טופישה תדעו שארב
  תוננכתמ ,יקנו בק איג – רבעשל םילשורי זוחמ ןנכתמ ,לגנא ימענ 'רדא 'פורפ – רבעשל א"ת זוחמ
 דנב ןורשו תננכתמה דוגיא לש תופתושמ שאר תובשוי – יקסבשוטק לחר ר"דו ילאירבג ימת
 .דוגיאה דעו תרבח – ינורבח

 

 :סרפה הנשה קנעוי םהל םיטקיורפ 4 לע הטילחה טופישה תדעו

   

 

 



 
 הצעומב תינוריע תושדחתהל הדיחיה תמזויב ,טקיורפה – םחורי - "ףתושמה בוטה" טקיורפ
 ןיבל ריעה לש קיתווה םקרמה ןיב תונורחאה םינשב רצונש רעפה לע רשגל דעונ םחורי תימוקמה
 תוקזח תויסולכוא ןהילא תוכשומו ריעה לש תצאומה תוחתפתהה תרגסמב תונבנה תושדחה תונוכשה
 רבעב ויהש םיפתושמ םינבמ לש םייטרפה םיחטשה תושדחתהב קסוע טקיורפה .תיבמו ץוחבמ
 תורידה תיברמ ורבע םינשה תוברב .החנזהו חותיפ תתמ ןמזה ךרואל ולבס ,רדימע תרבח תושרב
 ומיקה אל ,ןיינבה לש תפטושה הקזחאל גאודש ףוגל םינש ךשמב ולגרתהש ,םיריידהו תיטרפ תולעבל
 לע ססובמ "ףתושמה בוטה" טקיורפ .יאמצע ןפואב ןיינבה תא חפטלו רמשל ושקתהו ליעפ תיב דעו

 העקשה ;םיחותפה םייטרפה םיחטשהו תורצחה חופיט י"ע תויזיפ תויתשת םוקיש :םיביכרמ השולש
 םיבשותה ףותישו ;תויתנוכש תולהנמ תמקהו םיתבל םימכסומ םידעו תמקה ללוכ ,יתליהק ןוגראב
 םייח םירוזאל םיפתושמה םיניינבה ןיב םיבחרמה תכיפהל איבה טקיורפה .תוטלחהה עוציבו תלבקב
 לע הרימשו םהירוגמ רוזא לע תוירחא תחיקלל םיבשותה דודיע ,תיתליהקו תיתרבח תוליעפ םע
  .הצעומה יפוגל םיריידה ןיב ןומא תיינבל איבהו תפטושה ותקוזחת

 

 לש תירוחאה רצחכ רבעב שמיש ןורקע לחנ – היתב תרכזמ - "ןורקע לחנ יגולוקא קראפ" טקיורפ
 השדח הנוכש תמקה םע .תלוספ יניירבעל הכישמ רוקמ שמישו היתב תרכזמ תימוקמה הצעומה
 לחנה ץורע .השדחה הנוכשה לש הקורי האירל וכפהלו ץורעה תא ףנמל טלחוה לחנה ץורע ךרואל
 תא םיכפוהו תונתשמ המירז תויוריהמ םירצויה םילותיפו םינולפמ ,תוכירב ללוכה יאוות הנבנו םקוש
 תונופטיש תעינמל םימ תריצאל תכרעמ המקוה ;םייח תקקוש תיגולוקא תכרעמל זוקינ תלעתמ לחנה
 ימל םימה תרדחה תרשפאמה תיגולויב רוהיט תכרעמכ שמשמה םגא רפחנ ;םייתנוע תופצהו

 לגר יכלוהו םיינפוא תביכרל ליבש וחתופ ;םילחנה קראפ תאייחהו ירוביצה ןוניגה תייקשהל ,םוהתה
 תכישמ ,תיגולוקא תושדחתהל האיבה לחנה םוקיש ;םילארשי ץרא םיצע ועטנ ,הבישי תוניפו

 תמייקתמ חתופש בחרמב .רבעב לחנהמ ורדוהש םייח ילעב ינימ תרזחו ןוניקו םירופיצ תייסולכוא
 תצובק המקוה ,תימוקמה היחמצהמ "אתבס תופורת" תנכה ,עבט ידומיל ,הפנע תירודניב תוליעפ
  .רגנה ימ תריכמ י"ע יאמצע ןפואב קראפה תקוזחת תא רשפאמה לדומ חתופו ןויקינ ינמאנ

 

 תא הרידגה ןולוח ריעל ראתמה תינכת – ןולוח ,ןהכ יס'ג – "הליחת ירוביצה בחרמה" טקיורפ
 םיחטשה ףקיה יכ אצמנ ןולוח תייריע הכרעש הדובעב .תינוריע תושדחתהל רוזאכ ןהכ יס'ג תנוכש
 רציל הדעונ ,הייריעה ל"כנמ תלבוהב ,טקיורפה .תוברעתה שרוד םייפוא ךא הובג הנוכשב םיחותפה
 לש "םוקמה תסיפת" תא תונשל  ,ןומא ינוב םידעצ רצייל ,הנוכשה יבשותל יתוכיאו םלוה ירוביצ בחרמ
 הרציי תינכתה .תידיתע תימקרמ תינוריע תושדחתהל תיתשת תווהלו ריעהו הנוכשה יבשות
 רוביצ תודסומל המרגורפה הנכדוע ;תמייקמו האירב הנוכשל תיבחרמ-תיזיפו תינכת היגטרטסא
 העמטוה ;ירוביצה בחרמה יאשונב ףתשמ חיש רצונ ;רוביצה ףותישמ ולעש םיכרצל םאתהב
 :ןמז יחווטו םיבלש רפסמב הבישחל היגולודותמ העמטוהו תינוגרא ץוחו םינפ תפתשמ היגולודותמ
 חותפ – ינוניב חווט ,בוחר תונמא בוליש תמגודכ – "עלוקו רצק" ,םייתדוקנ םירופיש – רצק חווט
 בא תינכת – ךורא חווטו ,הממיה תועש ךרואל תירוביצ תוליעפל בחרמכ תילטיגיד תונמאל זכרמה
  .הנוכשה תושדחתה יפואל המרגורפה תמאתהו הנוכשל

 



 
 רוידכ 60-ה תונשב המקוה ןח תעבג תנוכש – הנימינב – "ןח תעבג תינוריע תושדחתה" טקיורפ
 תיברמ ורבע םינשה םע .הבשומה לש ירפכה ףונב הגירח היוור הינב לש ךרעמ התוויהו ירוביצ
 רושעמ הלעמל ךשמב התווח הנוכשה .רדרדתה הנוכשה לש יזיפה הבצמו  תיטרפ תולעבל תורידה
 -הנימינב תצעומ המזי ןואפיקהמ ץלחיהל תנמ לע .תינוריע תושדחתה םדקל םילשוכ תונויסינ תרדס
 הנוכשה תא חתפתו בושייה םקרמב הנוכשה בוליש רשפאתש תינוריע תושדחתה תינכת הדע תעבג
 העיצמ תינכתה .בושיב םירוגמל תורידה ילדגו יגוס ןווגמ תא ביחרהל תונמדזה תריצי ךות ,התביבסל
 הבוגב ךא ההובג תיסכתב תימקרמ הינב י"ע ירפכ יפוא תלעב הביבסב תינוריע תושדחתהל ןורתפ
 י"ע םייקה יבושייה םקרמל רוביח ;תופיפצה ףרח תויתליהק לע הרימש םירשפאמה ןטק מ"נקבו

 יבכורו לגר יכלוהל םיחונ םילועשמו תובוחר דלש לע תססבתמה תיעצמא בר תודיינ תיגטרטסא
 רציל ,יוניבה תא ךכרל הדעונש תועיטנו לודיג יתב תכרעמ ןוירשו ;ןשיל שדחה תא רבחמה ,םיינפוא
  .הנוכשב תימילקא תוחונו תויטרפו קורי ףונ

 

 דוגיא לש יתנשה סנכ לש תישארה רקובה האילמב תויושרה ישארל וקנעוי תונייטצהה תותוא
 הקיתעה ריעב 7-8.3.2019 ישישו ישימח םימיב ךרעייש "ביבא לתל ץוחמ םייחה" םיננכתמה
 קוסעתש האילמ ינימב םיטקיורפה תא הבחרהב תוכוזה תויושרה וגיצי ןכמ רחאלו עבש ראבב
  .ןונכתב תונשדח אשונב

 

 

 

 


