
 

 

 2020 רבמצדב 16-17  םיבאשמ סויג ןייפמקב תאצוי םדא תשרדמ
 

  21:00 העשב 9.12.2020 ,יעיבר םויב םוזב ןייפמקה תקשה
https://us02web.zoom.us/j/88022341000     Meeting ID: 880 2234 1000 

 

 ?וישכע המלו ונחנא ימ

 בר הנויסינ תא דימעהל תשקבמ םדא תשרדמ .הדיתעל םידרח ונא .רבשמב לארשיב היטרקומדה
  .ונינפב הביצמ תואיצמהש םירגתאה םע תודדומתהל היטרקומדל ךוניחב םינשה

 תסיפת סוסיבל ;םולשלו היטרקומדל ךוניח חותיפלו םודיקל תלעופ םדא תשרדמ המויק תונש 33 ךלהמב
 ,םיברעו םידוהי ברקב תמייקתמ תוליעפה .תיתרבח היישעלו חרזאהו םדאה תויוכז תא תדבכמה םלוע
 תוינכתה .היבשותו לארשי תנידמ יחרזא -- םירגובמו רעונ ינב ,םידלי ,םירבגו םישנ ,םיינוליחו םייתד
 ,תוללכמב ,םיימדקא תודסומב ,םייתרבח םינוגראב ,םידלי ינגב םיינוכיתו םיידוסי רפס יתבב תומשוימ
 תוליעפו םיליעפ ,םיצרמ ,םיטנדוטס ,תורענו םירענ ,תודליו םידלי יפלא .ל"וחבו ץראב םישנ ינוגראב
  .תונוש תורגסמב הילע םינגמה לע םינמנ םה זאמו ,היטרקומדה תובישח לע ונתא ודמל רבכ םייתרבח

 םיבחרמב תבכרומהו הנתשמה תואיצמל יתרבח-יכוניח הנעמ תתל התלוכיב םדא תשרדמ לש הדוחיי
  .חטשהמ םילועה םיכרצלו הילאוטקאל תקסוע איה םהב םיאשונהו םילכה תא םיאתהלו םינושה

 םדא תשרדמ תטיש – אתווצב" :םשב םלועבו ץראב העודיה תירוקמ תיכוניח הטיש השרדמל
  "תוצובק תייחנהל

 הנגפהב חצרנ רשא ,ימלשורי ךנחמו רקוח ,גיווצנירג לימא לש ורכזל 1987 תנשב המקוה התומעה
  .)10.2.1983( ןונבלב המחלמה דגנ םילשוריב

 

 ?ןייפמק המל

 ביחרהל – תילארשיה היטרקומדה לע ןגהל םיבאשמ סויגב ךרוצ שי ,תעכ אקוודו השק הפוקת יהוז
 םימייקה םירגתאב ןנובתהל ,םיקיתוו םישדח םילהק םע חטשב ונלש תיכוניחה תוליעפה תא קימעהלו
 .יחרזאו ילאוטקלטניא ץמואב שדחלו שדחתהלו ,םהל תוברואה תונכסבו םולשלו היטרקומדל

  



 

 ?ונלש תוינכתה המ

 םיאתהלו היטרקומדה תונורקע תא דמלל תילמרופ יתלבהו תילמרופה תכרעמב ךוניח ישנא רישכהל •
  .םיאצמנ ונא הב השקהו תבכרומה תואיצמל תיכוניחה םתיישע תא

 .לארשיב היטרקומדה לש אבה םיליבומה רוד תא הווהתש הריעצ תיטרקומד תוגיהנמ דדועל •

   .היתודסומבו תילארשיה הרבחב םינימה ןיב ןויוושה תא םדקל •
 םייתרבח םיליעפ לש תוצובק רוצילו םדא תשרדמ לש "אתווצב" תטישב םיחנמ לש שדח רוד םיקהל •

 .היטרקומדה לע הרימשל םהיתוליהקב םיטקיורפו םיכילהת וליבוי רשא

 .םתועמשמו היטרקומדה תונורקע לע לארשי תנידמ יבשותו םיחרזא תוצובקב עדיה תא ביחרהל •

   .תוריחל הוושה םתוכז סיסב לע לארשי תנידמ יחרזאו יבשות לכ ןיב דבכמ יטילופ יחרזא חיש םדקל •

 .תיברעבו תירבעב תילטיגידה הידמב םיינכדע םייכוניח םירמוח חתפל •
 

   ן/םכמ תחאו דחא לכב היולת ונתחלצה

 .ונלש ןייפמקה ךלהמב תונפל ןתינ םהילא םיילאיצנטופ םימרות לש תומישר וניכה .1
  .תירשפא הידמ לכב ל"וחבו ץראב ןםלוכל ןייפמקה ירמוחו עדימה תא וציפה .2
  .תיאמצעו תדסוממ תונותיע ,םירגולב ,היזיוולט ,וידר – תרושקתל ונתוא ורבח .3

 .ינפל םימי המכ וא ןייפמקה ךלהמב םילאיצנטופ םימרותלו םירבחל ונפלט .4

  .הכרבב לבקתי םוכס לכ - ןייפמקל ומרת .5

   ...ףסונ יתריצי ןויער ועיצה .6

info@adaminstitute.org.il          ukimaroshek@gmail.com   

   054-4448296 יקוא       054-7222594 הדנלוי 

 

 :הז רושיקב הבחרהב אורקל רשפא םיטקיורפהו תויוליעפה ןווגמ לע

  2019 – 2010 םינשל םיטרופמ םייתנש תוליעפ תוחוד 
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