
   
 ג"פשת ןושחב 'כ

 2022 רבמבונב 14

 הדשה לש הבילה ירגתא אשונב עדי חותיפ ךילהת יכמות םיכמסמ תביתכל רקחמ רזוע

 תיכוניחה תוינידמהו

 הז ללכב .יכוניחה עדיה חותיפב הכימת ןתרטמש תולועפ לש ןווגמ תמייקמ ישארה ןעדמה תכשל

 תוטלחה תלבק ךרוצל םיפטוש םיירקחמ םינותנו עדימ תקפסא לע ישארה ןעדמה תכשל הנומא

 הנעמ תנתונו םיינכדע עדימ תורוקמ השיגנמ ןעדמה תכשל תולועפה רתי ןיב .ךוניחה דרשמב

 תוריקס תביתכ תועצמאב ךוניחה דרשמב תוינידמה יבצעמ ברקב תוררועתמש תולאשו תויגוסל

  .םינותנ לש הזילנאו ,ל"ניב ךוניח תוינידמ תוריקס תביתכ ,תירקחמ תורפס

 עדי תריציו לוהינ ,רותיא לש תינמז הדובע עוציבב ךתוא ןיינעל םישקבמ ונא ,ךילא וז ונתיינפב

 .ךוניחה דרשמ לש ישארה ןעדמה תכשל רובע עדי חותיפ ךילהת יכמות םיכמסמ תקפסא תועצמאב

  .תעצומה הדובעה רובע ריחמ תעצה ונל י/שיגת םא ךל הדונ ,ןלהלש תושירדה לע םינוע ךינותנ םאב

 תומת ץוליח ,תורצק עדי תוריקס :ןוגכ ינוניב ףקיהב עדי ירצות 5 תקפסא :המישמה תרדגה

 .תונעדימ תודיחי תביתכו תוחנמ תולאשל םאתהב עדי םוגיא ,עדימ תורוקמ ךותמ תויגוסו

 םייעדמ תע יבתכב םימוסרפ( יריפמא רקחממ עדימ תורוקמ לש ףוסיא לע וססבתי םיכמסמה

 לש םימוסרפ רחא בקעמ( תוינידמ יכמסממו )הבישח יתווצו םינוכמ ,םינוגרא לש םימוסרפבו

 םאתהב וקפוי םיכמסמה .רחבנה םוחתב עדיה לש ןוגרא ווהיו )דועו תוימוקמ תויושר ,ךוניח ידרשמ

 5-10-כ לש ףקיהב ויהי ינוניב ףקיהב עדי ירצות .ףטוש ןפואב בתוכה לבקת/יש תויחנהלו םידקומל

  .שקובמה עדיה רצות ינייפאמב תולתכ םידומע

 המישמה עוציב ךרוצל ההובג תונימזב דומעל םיעצבמה לע

 .ליעל וטרופש יפכ עדי ירצות 5 -ל לכה ללוכ ₪ 25,000 דע ריחמ תועצה ולבקתי
 

 :ףסה תושירד

 וא ךוניחה םוחתב טרוטקוד ת/לעב וא תי/טנרוטקוד ,ינש ראות ת/לעב תויהל ה/עיצמה לע •

  .)וילא םידמולה וא ינש ראות ילעב םג ולקשי( םיקישמ םימוחת

 הדובעה תליחת דעו המישמה תלבק עגרמ תועש 48 דע תונימזל בייחתהל עיצמה לע •

 דויצה .הנודנה הדובעה עוציב םשל שרדנה דויצה לש ותושרב םויק לע בייחתהל עיצמה לע •

 :אוה שרדנה

  טנרטניאל רוביח םע בשחמ -

  ינורטקלא ראוד תבית -

  תנכדועמ סוריו יטנא תנכות -

 רתוי תנכדועמ הסרג וא 2010 תסרג – האלמ office תנכות -

 םוחתב םיירקחמ תע יבתכ הז ללכב( םייזיפ וא םיינורטקלא עדימ תורוקמל השיג -

 )ךוניחה



   
 

 ,שכר יאנת םתואב תופסונ תודיחיל תורשקתהה תא ךיראהל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

 .שיגמה לש םירצותה תוכיאמ ונוצר תועיבש ןתניהב

 
 :ךרד ינבא שולשב עצבתי קפסל םולשתה

 .םינוקית יבבס רחאל םייפוס םירצות 1 תשגה רחאל :)ריחמה תעצהמ 20%( הנושאר ךרד ןבא

 .םינוקית יבבס רחאל םייפוס םירצות 2 תשגה רחאל :)ריחמה תעצהמ 40%( היינש ךרד ןבא

 .םינוקית יבבס רחאל םייפוס םירצות 2 תשגה רחאל :)ריחמה תעצהמ 40%( תישילש ךרד ןבא

 

 :םוסרפו תויוכז

  .ישארה ןעדמה תכשל לש ויהי הז טקיורפ תרגסמב בתכנש ךמסמ לע תויוכזה לכ

 

 :םיאבה םיכמסמה תא לולכת העצהה

 .םוחתב יטנוולר ןויסינלו ה/עיצמה תונימזל תוסחייתה ובו המאתה לע דיעמה בתכמ .1

 .המישמה תרדגהב םיטרופמה םירצותה יגוסל ןתינה לככ תומודה הביתכ תואמגוד 2 .2

 .םייח תורוק .3

  .)תוחפל דחא ץילממ( ישעמה ןויסינל םייטנוולר םיצילממ לש רשק יטרפ .4

 :תועצה תכרעהל םינוירטירק

 הלכשה )15%( .1

a. )תודוקנ 80 – ינש ראות ,תודוקנ 90 – תי/טנרוטקוד ,תודוקנ 100 – רוטקוד(. 

 הביתכה תואמגודל תוכיא ןויצ )30%( .2

a. ףטש ,תורוקמל המאתה ,תויטנוולר לש םיטביהב הביתכה תואמגוד תוכיא 

 .םירבדה ירקיע תא םיקיידמה םיריהב גוצייו הביתכ ,הביתכה

 המישמל המאתה )15%( .3

a. עוציבל תונימזו ירקחמ עדי תשגנה/תביתכב ןויסינ לש םיטביהב ןחבית המאתהה 

b. 3 ההובג תונימז .תודוקנ 60 – הטמו םייתנש ,תודוקנ 80 – הלעמו ןויסינ תונש 

 .תודוקנ 20 – תימוי

  ישיא ןויאר )30%( .4

a. ונמזוי םינושארה םיפיעסה תשולשב רתויב הובגה ןויצה ילעב תו/םידמעומה ינש 

 תרושקתו תווצ תדובע תלוכי ,ןכותה םלועב קימעמ עדי ףסונב וללקושי ובו ןויארל

 .הבוט תישיא ןיב

 רוחמת )10%( .5

a. 10 הדירומ חש 1000 לש העצה תגרדמ לכ .תודוקנ 100 – רתויב הכומנה העצהה 

  .תודוקנ



   
  madan@education.gov.il  ל"אודל 0008: העשב 2022/11/21 םוי דע שיגהל שי העצהה תא

  .ישארה ןעדמה תכשלל העצהה תעגה אדוול ה/עיצמה לע

 .ותעד לוקיש י"פעו ומע הדובעב ונויסינ י"פע עיצמ עורגל יאשר דרשמה

  םימיאתמ םידמעומ 2 דע רוחבל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

 ,שכר יאנת םתואב תופסונ תודיחיל תורשקתהה תא ךיראהל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

  .שיגמה לש םירצותה תוכיאמ ונוצר תועיבש ןתניהב

 תדמוע אל הדובעהו הדימב עיצמה םע תורשקתהה תא םייסל תוכזה תא ומצעל רמוש דרשמה

 ורדגוהש יפכ םינוקית יבבס רחאל םג הכשלה יגיצנ לש םנוצר תועיבשל הניאו זרכמה תושירדב

  .המישמה תרדגהב

 


