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 ,ךוניח תודסומ םיחקפמ

 ,ךוניח תודסומ ילהנמ

 

 ,בר םולש

     םיכרצ ינוש םידימלת לש בולישו הלכהל ילקשה ביצקתה לוצינ ןפואל תויחנה :ןודנה

  ליגרה ךוניחב        

 םניאש ,רפסה יתבב םינעמה דענמ תא ביחרהל ךוניחה דרשמ שקבמ ,דחוימה ךוניחה קוח ןוקית תלחה תרגסמב
 לחה ,ךכיפל .םירגתאמ םידימלתו םיכרצ ינוש םידימלת לש תובלתשההו הלכהה םודיקל ,דחוימ ךוניחל תודסומ
  .םבולישו םידימלת תלכהב עייסיש ילקש לס םיימשרה םיידוסיה רפסה יתב ללכ ולבקי ט"עשת תנשמ

 .תוימוקמה תויושרה תועצמאב םכרפס תיבל ידועייה ילקשה ביצקתה תא ולבקת םיבורקה םימיב

 .םידימלת בולישו הלכהל םימלוה םינעמ ןתמ רשפאמה ,ילקשה לסב שומישל תויחנה ב"צמ ,רומאה רואל

 

 דעיה תייסולכוא .א

 תא םדקי ,םידימלתה יכרצ לש תיטסילוה הייאר קזחי ,ליגרה ךוניחב םירתואמ םידימלתל םאתומ הנעמ ןתמ
 םיישגרה םירגתאה םע תודדומתהו הדימלה תומישמ םע תודדומתהב םהל עייסיו ,תישפנה םתחוור
  .יתצובק וא ינטרפ הנעמ היהיש לוכי הנעמה .םייתרבחהו

 :רובע םינעמו תוינכתל שמשי ביצקתה

 .הארוהה ידבוע תליהק .1
 .םייתרבחו םיישגר ,םייתוגהנתה םיישק םע םידימלת .2
 .תובכרומ הדימל תויוקל םע םידימלתו תידומיל םישקתמ םידימלת .3
 .םירוה .4
 
 

 שומישה ןפוא .ב
 ןיבמ רתוי וא תחא רוחבל יאשר רפסה תיב .הטמ תוטרופמה שומיש תויורשפא ןווגמל דעוימ ביצקתה
 :רפסה תיב חורלו ויכרצל םאתהב ,תועצומה תויורשפאה
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 הארוהה ידבוע תליהק יכרצל
 

 תוישגר תויתוגהנתה תויעב םע תודדומתהב לופיטהו הארוהה יתווצ תרשכהל תינוציח תינכת תשיכר .1
 1 .תויתרבחו

 הרומה תמצעהלו תינגורטה התכב הארוהל םינוש םילכו תושיג םירומל קפסתש 2תינוציח תינכת תשיכר .2
 .הדימל תויוקל םע םידימלת תארוהל החמומכ

 3.תובלתשהו הלכה םימדקמה םיאשונב ךוניחה יתווצל תואנדס/תואצרה .3

 

 םידימלת יכרצל

 ,תוישגר תויעב םע םידימלת וא/ו תיתוגהנתה םירגתאמ םידימלת לש המצעהו הרשעהל תוינכת .1
 4.תויתרבח

 5.תוגהנתה תוערפה לש תויעבב לופיטו העינמל )תרשואמ( תינוציח תינכת תשיכר .2
 ליגרה ךוניחה תרגסמב םישקתמ םידימלת לש הלכהה קוזיחל ידומיל רובגית ןתמל  6תורשואמ תוינכת .3

 .תנחבואמ הדימל תוקל םע וא הדימל תויוקלל דשח םע םידימלתב הכימתלו
 יפ לע םירשואמה םילפטמ ידי לע םידליו םירוהל תויתרבחו תוישגר תויתוגהנתה תויעבב לופיטל תוברעתה .4

  .תונמאב םילפטמו 2008-ח"סשת ,תואירבה תועוצקמב קוסיעה תרדסה קוח

 םירוה יכרצל

 .תוישגר תויתוגהנתה תויעב אשונב לופיטב רקיעבו תובלתשהו הלכה יאשונב םירוהל תואנדס/תואצרה .1
 םירשואמה עוצקמ ישנא ידי לע תויתרבחו תוישגר ,תויתוגהנתה תויעבב לופיט אשונב םירוה תכרדה  .2

  .תונמאב םילפטמו 2008-ח"סשת ,תואירבה תועוצקמב קוסיעה תרדסה קוח יפ לע
 

                                                             
-ן"שת )םייוביצ םינוגראב הרכה( דחוימ ךוניח וצב ירוביצ ןוגראכ טרופמה ןוגרא וא ג"למה י"ע רכומ ימדקא דסומ לש אוה סרוקה 1

 .ןיינעב םיחמתמה םיפוגל הז ןיינעל םסרופיש ארוק לוקב ללכנש וא 1990

 דרשמ לש תוינכתה רגאממ תרשואמ תינוציח תינכת 2
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htmךוניחה

 :רושיקב הארוה ידבוע להנמ לש תויומלתשהה רתאב הארוה ידבועל םיצרמה תמישרב ללכיהל םיצרמה לע 3
https://professionaldevelopment.taldor.co.il. הגספ זכרמל תונפל ןתינ הז ןיינעב הצרמ לש ותללכה ןיינעב רוריב שרדנש לככ. 

 דרשמ לש תוינכתה רגאממ תרשואמ תינוציח תינכת 4
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htmךוניחה

 דרשמ לש תוינכתה רגאממ תרשואמ תינוציח תינכת 5
 //:cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htmhttpךוניחה

 .ךוניחה דרשמ לש תוינכתה רגאמב וא ךוניחה דרשמ לש יצועיי יגולוכיספה תורישה ידי לע תורשואמ תוינכת 6
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 לכל בצקותמה םוכסה תאו דעיה תייסולכוא תא לולכת וז תינכת ,ביצקתה לוצינל תיתנש תינכת ונבי רפס יתב
  .ס"היב חקפמ י"ע רשואתו הוולמה הדעוול גצות תינכותה .תוליעפה גוסו תוליעפה ןכות תניחבמ ןה תוליעפ

  םידימלת םע הדובעל שדקוי ביצקתהמ 50% תוחפל .1
 )ליעל רומאה ביצקתה תועצמאב( םייתפסות םייכוניח םייגולוכיספ םיתוריש שוכרל לכוי רפסה תיב .2

 הוותמ ל"כנמ רזוח האר ( ) תוימוקמה תויושרב בחרומ יגולוכיספ תוריש( ם"פשה  תועצמאב קר
 .)2010 ח"פשה

 

 הכרבב

 ןובנ ירימ       יסאס יתא

 דחוימה ךוניחה קוח םושיי ,ריכב ףגא תלהנמ         ידוסי ךוניחל 'א ףגא תלהנמ

       תובלתשההו הלכהה                                                                             
   

 :קתעה

 ךוניחה דרשמ ,יללכ להנמ ,באובא לאומש רמ

 יגוגדפה להנימה להנמ ,הריכב תיל"כנמס ,םוחנ שוש 'בג

 םיביצקתו הלכלכ להנימ להנמו ריכב ל"כנמס ,איגש השמ רמ

 םיביצקת ףגא להנמ ,יחרזמ ידוד רמ

 ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,ךוניח תיל"כנמס ,סקנמ לכימ 'בג

 ךוניח תוקלחמ ילהנמ דוגיא להנמ ,יקסנימק יבא רמ
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