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  ,.נ.א
 

 ריע ןונכת ףגא - חווט ךורא ןונכת תקלחמ ת/להנמ דיקפתל 24/23 'סמ ינוציח / ימינפ זרכמ :ןודנה
      

 .לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ תא גציימה יעוצקמה ןוגראה וניה לארשיב םיננכתמה דוגיא .1
 ילעבו יבחרמה ןונכתה לש םינוש םימוחתב םיחמתמה לארשיב םיננכתמה תיברמ םירבח דוגיאב
 םייצראה ןונכתה תודסומב רתיה ןיב םיקסעומה )םיבר םילכירדא תוברל( ןווגמ ימדקא עקר
 תוימוקמה תויושרב ,הינבלו ןונכתל תוימוקמה תודעוב ,םינושה הלשממה ידרשמב ,םייזוחמהו
 International Society of City and Regional ימואלניבה ןוגראב רבח םג דוגיאה .יטרפה רוטקסבו

Planners (ISOCARP) דמעמ םודיקלו לארשיב יבחרמה ןונכתה תוכיא םודיקל רתיה ןיב לעופו 
 .המושר התומעכ לעופו הנש 55-מ הלעמל םקוה דוגיאה .לארשיב םירוזאהו םירעה יננכתמ

 
 24/23 'סמ זרכמ תא המסרפ דודשא תייריע יכ םיננכתמה דוגיא תעידיל אבוה רצק ןמז ינפל  .2

 .ריע ןונכתל ףגאב חווט ךורא ןונכת תקלחמ ת/להנמ דיקפתל
 

 ,הקדצה לכ אלל ,תוענומ ל"נה זרכמה לש ףסה תושירד יכ תולגל ונעתפוה םיזרכמב ןויעמ .3
 הריכב הרשמ לע דדומתהלמ )םיסדנהמ וא םילכירדא חרכהב םניאש( םירוזאו םירע יננכתממ
 .ינוריע ןונכת הניינעש תימוקמה הדעוובו תימוקמה תושרב
 

 רשא ,ריכב דיקפתל וניה ריעה ןונכתל ףגאב חווט ךורא ןונכת תקלחמ ת/להנמ דיקפתל זרכמה .4
 חווט ךורא ןונכת לש םיטקיורפ םודיקו ןונכת לע דקפומ אוה זרכמב ולש תוירחאה ימוחתל םאתהב
 בחרמה חותיפל תויגטרטסא תוינכת תוברל ,תימוקמה הדעוה תוינידמל םאתהב תימוקמה תושרב
 תוינכת ,תוטרופמו תויראתמ תוינכת ,תוינידמ יכמסמ ,בא תוינכת ,תוינללוכ ראתמ תוינכת ,יסיפה
 .'דכו תוינוריע תושדחתה
  
 ראות ןניה הרשמה תושירד ,רוזאו ריע ןונכתב וניינעש דיקפתב רבודמש תורמל ,הברה ונתעתפהל
 ןיפולחל וא םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושירו תולכירדאב וא תיחרזא הסדנהב ימדקא
 ראות לעב וניהש םירוזאו םירע ןנכתמ ,תורחא םילימב .תולכירדא יאסדנה וא ןיינב יאסדנה
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 דמוע  וניא ,יאסדנה וא סדנהמ וא לכירדא ונניאשו ,םירוזאהו םירעה ןונכת םוחתב ימדקא
 .תודמעומ שיגהל ללכ לוכי וניאו הרשמה תושירדב לוכיבכ
 

 היספורפכ לארשיב םגו ולוכ םלועב רכומ "םירוזאו םירע ןונכת" עוצקמה םינש תורשע הזמ .5
 םירע ןונכת .הסדנה וא תולכירדא ןוגכ ,םירחא תועוצקממ תנחבואמו הנושה ,המצע ינפב תדמועה
 םוחתב תובכרומ תויעב ןורתפל תויגטרטסאו תוינידמ עובקל ותרטמש ,בכרומ ךילהת וניה םירוזאו

 לש ודמעמ ססבתה םינש תורשע ךשמב .םינוש םימוחתב תובר תויוחמתה ללוכ אוהו רוזאהו ריעה
 ילולסמ ,לארשיב םגו ,ולוכ םלועב חתפיהל ולחהו ומצע ינפב עוצקמכ ירוזאהו ינוריעה ןונכתה
 םירע יננכתמל םידרפנ םייעוצקמ םינוגרא ,םירוזאו םירע יננכתמל םיידוחייו םידרפנ הרשכה
 .עוצקמב םיקסועל הקיתא יללכ ושבגתהו םירוזאו

 
 םוחתב רתויב םיריכבה םידיקפתב םייוצמ )םילכירדא חרכהב םניאש( םירוזאו םירע יננכתמ םויכ .6

 לארשי יעקרקמ תושר ,ןונכתה להנמב תוזוחמ יננכתמ ,ןונכתה להנימ להנמ תוברל ,ןונכתה
 תודעווב ןונכת יתווצ וא ןונכת תוקלחמב םיריכב םידיקפת ילעב ןכו ,םינוש הלשממ ידרשמו

 םניאש םירוזאו םירע יננכתמ םינהכמ רתויב תולודגה תויושרהמ רכינ קלחב ,ךכ .תוימוקמה
 ףגא להנמ וא ריע ןונכת ףגא להנמ לש םיליבקמ םידיקפתב םיאסדנה וא םיסדנהמ וא םילכירדא
 תננכתמ תנהכמ תובר םינש הזמ ,לשמל ךכ .חווט ךורא ןונכת וא יגטרטסא ןונכתל )הקלחמ וא(
 תייריעב ריע ןונכת ףגא תלהנמכ )תסדנהמ וא תילכירדא הנניאש( לארא ילרוא םירוזאהו םירעה
 תיגח תננכתמה תנהכמ ביבא לת תייריעב יגטרטסא ןונכתל הדיחיה תלהנמ דיקפתבו ביבא לת
 הפילחה רשא ,)םירוזאו םירע םיננכתמ אלא תסדנהמ וא תילכירדא הניא איה ףאש( ףסוי ילענ
 .לארשיב םיננכתמה דוגיא לש תפתושמ ר"ויכ םויכ תשמשמה ,מ"חה תא דיקפתב
 

 םוחתו הלש קוסיעה םוחתש הרשמ קפס אלל הניה חווט ךורא ןונכת תקלחמ ת/להנמ לש הרשמה .7
 הלוע ףא ךכו ינוריעה ןונכתה םוחת )!הטעמהה ןושלב( רתויב קהבומ ןפואב אוה התוירחא
 םירע יננכתמ .זרכמב הרשמה לש תוירקיעה תולטמהו תוירחאה ימוחתו דיקפתה תרטמ רואיתמ
 םימיאתמה םירושיכה ילעב יאדווב םניה ינוריעה ןונכתה םוחתב ימדקא ראות ילעב םירוזאו

 םילכירדא חרכהב םניאש ,םירוזאו םירע יננכתממ עונמל הקדצה לכ ןיא .וז הרשמ יולימל רתויב
 .הרשמל תונמתהלו זרכמב דדומתהל ,םיסדנהמ וא
 

 הגגשה יכו ןווכמב אלש הגגש הלפנ ל"נה םיזרכמב תורשמה תושירד חוסינב יכ םיענכושמ ונא .8
 .ןקותת
 

 ראות לעב" ףסוותי הרשמה תושירדבש ךכ םיזרכמה ןוקית לע תופיחדב תורוהל ךשקבנ ךכיפל .9
 ."םירוזאו םירע ןונכת םוחתב ימדקא
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 שקבנ 16/02/2023 םויל דע אוה תויודמעומ תשגהל ןורחאה דעומה ,ל"נה זרכמל םאתהבש ןוויכמ .10
 רומאכ זרכמה ןוקית רחאל .תויודמעומ תשגהל דעומה תכראה שרדייש לככו תופיחדב ךתבושת
 םיננכתמה דוגיא ירבח ללכל זרכמה תצפהב דודשא תייריעל עייסל םיננכתמה דוגיא חמשי ,ליעל
 ידכבו ,תודמעומ שיגהל םימיאתמ ןויסינו עדי ילעב םירוזאו םירע יננכתמ דדועל ידכב לארשיב
 .רתויב םימיאתמה תדמעומה וא דמעומה תא הרשמל תונמל דודשא תייריעל רשפאל

 
 ,בר דובכב                   

 
            םירוזאו םירע תננכתמ ,ילאירבג ימת    
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש ףתושמ ר"וי

 
 :םיקתעה
 דודשא תייריע ל"כנמ ,ידע ןב ןליא רמ
 דודשא תייריע ,שונא יבאשמ להנימ שאר ,תרש ברימ 'בג
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש יטפשמ ץעוי ,אנהכ רשא םירע ןנכתמו ד"וע


