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 07/22 'סמ יבמופ זרכמ

  תושר סדנהמ תרשמ שויאב ךרוצה לע העדוה תאזב תנתונ אקרז לא רס'ג תימוקמ הצועמ

 

 אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה

 2022 הצעומ ת/סדנהמה/שורד

 רזוח זרכמ

 תאזב תמסרפמ 1977 -ה ז"לשת )םידבוע תלבק להונ( תוימוקמה תוצעומה וצל 40 ףיעסל םאתהב
 :ןלהלש םיטרפה יפל הצעומה סדנהמ תרשמ רושיאל יבמופ זרכמ  אקרז לא רס'ג תימוקמ הצעומ

  הצעומ סדנהמ – הרשמה רואית

 100% : הרשמ ףקיה

     תוגרד חתמ םיסדנהמ גוריד : הקסעה יאנת      

 )םינפה דרשמ רושיאו הצעומ התטלחה י"פע םיריכב הזוח ( 41-43     

 : דיקפתה רואית .1
 םאתהב תושרה לש תיסדנהה תוינידמה שומימו הצעומה לש תיסדנהה תוינידמה שוביג
 לש תדחוימהו תפטושה תויוליעפל רושקה לכב תיתנש בר תינכתל יגטרטסאה ןונכתל
 .הקלחמה
 חותיפ ןונכתל תוירחא ,בושייה יבשות לש םייחה תוכיא רופיש תגשהל הדובע שוביג
 ,הרובחת ,לועית : ןוגכ רפכב תויתשתה חותיפב תורושקה תוירוביצ תודובע לע חוקיפו

 .'וכו תירוביצ היינב ,םיירוביצ םינג ,רואמו הרואת
 ,היינב יושירל רושקה לכב היינבו ןונכתל תיבחרמה הדעוה םע רשקל תוירחא תוברל
 ילהונו תונקת םיקוחל םאתהב בושייב היינב רמג תודועתו 4 ספוט םירתיה תאצוה
 .הצעומה
 חוקיפו םיזרכמ תנכה ,ראתמ תינכת ,בא תינכת המגודכ תוינכת םושיי לש הרקבו ןונכת
 . ותוירחא םוחתב רשא םידבועהו םימרוגה לוהינ לע תוירחא ,םיקפס םע תויורשקתה לע
 

 .ל"כנמלו תימוקמה תושרה שארל : תופיפכ

 :דיקפת תושירד

 'דכו ימוקמה ןוטלשב ירוביצ להנמב עדיל ןורתי ,תיחרזא הסדנהב.B.S)     ( ןושאר ראות :הלכשה
 .1958 ח"שת םילכירדאהו םיסדנהמה קוח יפל יושר לכירדא וא יושר סדנהמ אוהו

 .ימוקמ ןוטלשב ,ירוביצ להנמב , היינבהו ןונכתה קוחב תויומלתשה

 

 . ןולק המע שי ןיינעה תוביסנבש הריבעב עשרוה אל **
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  : יתקוסעת ןויסינ   

 : םיאבה םימוחתה ןיבמ תוחפל דחאבו ריע ןונכת םוחתב תוחפל ןויסינ תונש 5        

 .המעטמ וא תושרה לע תועצובמה תוירוביצ תודובע ,תירוביצ היינב , יושירו חוקיפ       

  ןורתי – תינוריע הסדנהב ןויסינ       

  . ויתונקתו וינוקית היינבהו ןונכתה קוח תעידי      

 .ילהנמו ינכט םידבוע תווצ לוהינב חכומ ןויסינ      

 : תופסונ תושירד

 .הובג המרב תילגנא ,תירבע : תופש •
 : בשחמ םושיי •

 ןונכתה םוחתב תוכמות תוכרעמבו   GIS -ב עדיו לסקא ,סיפוא תונכות תלעפהב בר עדי
 . היינבהו

 .הובג תישיא תונמיהמו תונימא לעב •
 .םיצחלב הדימעו מ"ומ לוהינ תלוכי •
 .תווצב הדובע תלוכיו שונא יסחי •
 .הלשממ ימרוגו תוירוביצ תודעו ,להק ינפב הגצה תלוכי •
 דחאכ םישנו םירבגל דעוימ םוסרפה •
 7-6-2022 םויל דע 4 המוק שונא יבאשמ תקלחמב םג  שיגהל ןתינ הרשמל תודמעומ •

 .13:00 העשב
 

 תודועת אלל תודמעומ תשגה .ףסה יאנתב הדימע תחכוהל רושיא םיווהמ םניא םייח תורוק
 אתכמסא לכ וא םידחוימ תונוישיר, הדובעב ןויסינ לע תודיעמה תויטנוולר תואתכמסאו הלכשה
 .לספת איהו ןודית אל, זרכמב טרופמש יפכ ףסה יאנתב הדימע תחכוהל תרחא תיטנוולר

 רתאמ דירוהל ןתינ ותוא ספוט יבג לע ותודמעומ שיגי דיקפתה תושירדב דמועה דמעומ
 םישרדנה םירושיאהו תודועתה ףוריצב ,םייח תורוק ףרצל הבוח ןכ ומכ .תושרה לש טנרטניאה
 ל"אודב וא תיעיבר המוק תימוקמה  תושרב שוניא יבאשמ תקלחמל ,דיקפתה תושירדב הכימתל

lishka@jiserazzarqa.muni.il . 

 04-6329100:'סמ ןופלטב רוריבל

 הלבקה יכילהב ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל תולבגומ םע דמעומ לש ותוכז
 תגצוימ הניאש םלוה גוצייל תיאכזה הייסולכואל ךייתשמה דמעומל ןתנית תופידע .הדובעל
 םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ לעב אוה דמעומה םא ,תושרה ידבוע ברקב שרדנכ
 .םירחא

 ךורעל שי ןידה תוארוה יפ לע רשא ,ההובג הגרדב הרשמ הניה זרכמה אושנ תודוא הרשמה
 ושקבתי הז זרכמב םימיאתמה םידמעומה ךכיפל .(ב(9 הנקת תוארוה פ"ע ןייממ ןחבמ הניגב
 .ינוציח ןוימ ןוכמב דיקפתל ןוימ ינחבמ רובעל

 

 תושרה שאר בר דובכב

 שאמע דארומ


