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 )סיסב ספוט( 1300 'סמ ספוט

 םימושייו חותיפ סדנהמ :דיקפת תרדגה
 

  )..רקובב םימק המ ליבשב ,"ןימאמ ינא" ,תוהמ( דיקפתה דועיי .1
 
 .ולש תושירדב דמועה קודבו יתוכיא רצומ אוה חוקלל ןורתפה .תוחוקלל יתוכיאו ריהמ יסדנה הנעמ ןתמ •
      

  )רישיה להנמה( ינוגרא הנוממ .2
 

 חותיפ תווצ שאר /תויגולונכטו חותיפ ל"כנמס •
 

  )דיקפתה לעבל םיפופכ םידבוע וליא( לע הנוממ .3
 
 םירישי םיפופכ ןיא •
  טקיורפ לכל םאתהב םיינויצירטמ הדובע יקשממ שי •

 
 .)ןוגראה ךותב תורש לבקמ ימ( םינפ תוחוקל .4

 
 ל"וחב תבה תורבח ללוכ תוריכמו קוויש תקלחמ •
 רוצי ,י"פת ,הסדנה -לועפתה יפוג •

 
  )ןוגראל ץוחמ תורש לבקמ ימ( ץוח תוחוקל .5

 
 ל"וחבו ץראב הרבחה תוחוקל •

  
 )ןוגראה ךותב תורש קפסמ ימ( םינפ יקפס .6

 
 ךרוצ יפל רוציה תוקלחמ •
  םימגד תקלחמ •
 הקדבמ •
 הסדנה •
 ןסחמ ,י"פת ,שכר •

 
 

  )ןוגראל ץוחמ תורש קפסמ ימ ( ץוח יקפס .7
 
 בוציע ,רוצי ימוחתב הנשמ ינלבק •
 הרקבו הנכות הרמוח ,הקינאכמ -יסדנה ןונכת םוחתב הנשמ ינלבק •
   שכרנ יסדנה דויצ תוקפסמה תורבח •

 
 

 םיירקיע תוירחא ימוחתו קוסיעה תרדגה תיצמת .8
 
  ,חותיפה תינכת פ"ע םישדח םירצומ לש ןונכתו חותיפ  •
 .םימייק םירצומ לש יוניש ואו המאתה י"ע תוחוקל תושירדל הנעמ ןתמ •
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 תוכמס ימוחת .9
 

 תונתשמ חוקל תושירדל םימייק םירצומ תמאתה /םישדחה םירצומה חותיפל תיסדנה תוירחא •
 רוצייל חותיפמ םירצומ תרבעה •
 ךרוצ יפ לע הרבחב םיפסונ םיסדנהממ תורש תלבק /ןתמ •
•   

  
 )ןויסינ ,הלכשה( דיקפתה תושירד .10

 
 הסונמ יאסדנה /תונוכמ סדנהמ •
 הבוח -)םיטוטרשו םיקלח ,םילולכמ( סקרוודילוס תנכתב הטילש •
 םירצומ לש חותיפו ןכתב ןויסינ •
 ןורתי -םילזונו םיזג לש המירז ןכת םע תורכה •
 ןורתי -םיינאכמ םינונגנמ ןכת םע תורכה •
 יתועמשמ ןורתי -םייטנגמורטקלא םילולכמו םימותסש ןכת םע תורכיה •
 רחא בושיח לכ ואו ,המירז ,קזוח יבושיח עוציב •
 ןורתי -תואצות חותינו יוסינ יכילהת תרדגה םע תורכה •
 םייטסלפ םירמוחו תוכתמ – םירמוחב הנבה •
 השיבכ ,הקרזה ,ש"בע - רוציי יכילהת •
  הדידמ יעצמא םע תורכה •
 תוכיא ילהנ יפל תיתטיש הדובע •
 הביתכו האירק רוביד -תילגנאבו תירבעב הטילש •

 
  

 )תונוכת ,תולוכי( םירושיכו תויונמוימ .11
 תוימנידו המזוי •
 תאיצמו רותליא ךות רצק ןמזב המישמ םילשהל תולוכי •
 תינמז וב תומישמ רפסמ לע דובעל תלוכי •
 תיאמצע הדובע תלוכי •
 תוחוקל לומ תויתורשו תויתרושקת •
 .טקיורפ לש תוקופתו ביצקת ,ז"ול עוציבו ןנכתל תלוכי •
•   

  
 )םירצות ,םידדמנ המב( תושרדנ תוירקיע תוקופת .12

  
 ביצקתו ,ז"ול ,)יפוסה רצומה דוקפת( םיעוציב לש םיטביהב טקיורפה תינכותב הדימע •
  

    :רדעהב ףילחמ .13
 

 תווצב חותיפ סדנהמ /חותיפ ל"כנמס •
 

  :ךיראת  :ךמסמה רשאמ  :ךמסמה שיגמ

 


