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  ,םולש םירבחלו תורבחל
 

 :תילארשיה תיגולואיגה הרבחה לש תוידיתעהו תובורקה תויוליעפה לע םינוכדע רפסמ ןלהל
 
  :2021 תנשל תיגולואיגה הרבחה סנכ .1

  תילארשיה תיגולואיגה הרבחה לש יתנשה סנכה תייחד לע ונטלחה לארשיב הנורוקה בצמ לע תואדוה רסוח רואל

 לש תנוכתמב םחוריב טסדניימ םחתמב ,ןנכותמכ ,םייקתי סנכה  .יעיבר דע ינש םימיב ,2021 יאמב 3-5 םיכיראתל

   .)ריוואה גזמ יאנתל םאתהב( םירויס םויו תואצרה םיימוי
 

  .עלס לכימו סה דורמנ יאקיפרגה ידי לע בצועש סנכה לש רחבנה וגולה תא גיצהל וז תונמדזהב םיחמש ונא

  .הנורוק אלל ,רתוי בוט דיתעל קפואה תא המדמ בחורה וק .הארמ ךופיהב ,םחורי םגאו סכר תא המדמ וגולה

 .בר םוחב ונתוא חראתש םחורי ריעה לש הלמס תא םימאות ונלש וגולה יעבצ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .תוכוס דעומה לוחב בחרה להקל תואצרה .2

 בחרה להקל תוליעפ םויקל תיגולואיגה הרבחה לש תרוסמל םאתהב

 םיקתרמ םיאשונ לע תונווקמ תואצרה עוריא ןנכות ,תוכוס דעומה לוחב

 ןרו ןרוג ןריל ,הטוריס ודיעל דואמ םידומ ונא .בייל קובסייפב ןתניש

 .עוריאה ןוגרא לע ונשל לעיו גרבסגינק ןחלו הז םויל םתמורת לע ףונ

 :תבותכב תילארשיה תיגולואיגה הרבחה דומעב ונתניי תואצרהה

https://www.facebook.com/igsociety 

 
  .בגנה חרזמ ןופצל ןועיבר רויס .3

 תיגולואיגה הרבחה תוסחב ןועיבר רויס םייקתי רבמבונ שדוח תליחתב

  .וגאינ ילטנו ןומטמ ירא לש םתכרדהב בגנה חרזמ-ןופצ לא
-ןופצ בחרמ תא ובציעש םייגולופרומואיגה םיכילהתב דקמתי רויסה

 םוחתב םירקוחל םדקתמ רויסב רבודמ .ןועיברה ךלהמב בגנה חרזמ

 לבגומ אוה ןכלו תרגתאמ חטש תעיסנו םיכורא הכילה ילולסמ םע

   .תואבה םינשב םג ולאכ תומזויל דואמ חמשנ   .םיפתתשמ

 



 
 בגנב יגולואיג יופימ ילאר .4

 םירקוח לש םיתווצ שיגפהל תינכת השבגתה ,תילארשיה תיגולואיגה הרבחהו יגולואיגה ןוכמה ,ינבא באוי תמזויב

 תייגולואיג םוחתב תיתייווח תורחתל הביבסהו ץראה רודכ יעדמב םיקסועה ץראב רקחמה תודסוממ םיטנדוטסו

 רוזאב ,2021 ץרמ שדוחב םייקתי ילארה ,הנשה .תוניוצמ תובוגתל התכזו 2020 ץרמב החלצהב העצוב תינכותה .הדשה

  .ךרדל האיציה דעומב ומייקתיש הנורוקה תולבגמל םאתהב ,בגנה

 דומיל לש תובישחהו תועדומה תא תולעהל ותרטמש הדש תיגולואיגב תומישמ קחשמ לש תנוכתמב םייקתי ילארה

 לש ךרדב תאזו ,גולואיג לש ותרשכה לולסמב בושחו יזכרמ קלחכ הדשב יגולואיגה יופימה לש תיסיסבה תונמוימה

  .םיפממ יתווצ ןיב תיתייווח תורחת

 .םייסיסב תונמוימו עדי ילעב םיטנדוטס דמעמב ,םיפתתשמ 3-5 הנמיש תווצ דימעי םזימב ףתתשיש ןוגרא/דסומ לכ

 תווצה ישנא רובע םימו ןוזמב ,הדש יאנתב הניל רשפאמה דויצב ,חטש תוריבע לעב בכרב דיוצמ תויהל רומא תווצה

 םיטרפ( שארמ עבקתש שגפמ תדוקנב וסנכתי םיתווצה .הדשב יגולואיג רקחמל יסיסב דויצבו םיאלמ םיימוי ךשמל

 תויעב ןורתפו םיבכרומ םירוזא לש יגולואיג יופימ שגדב חטש תומישמ לש םיימויל וידחי ואציו ,)ךשמהב

  .תויגולופרומואיגו תוילרוטקורטס

  .ךשמהב ונתניי םיפסונ םיטרפ

 סוקופב ר/תרקוחל תרוכזת .5

 ללוכ( הרבחה ירבחמ דחא וא תחא לש רקחמ לע )בחרה להקל( הרצק הבתכ הרבחה רתאב םסרפנ תועובש רפסמ לכב

 סויג ,הלועפ יפותיש םודיקל ,הרבחה ישנא לכל םכרקחמ תגצהל תרדהנ המרופטלפב רבודמ .)רקחמ תו/ידימלת

 יבוקל תונפל שי םזימב קלח תחקל םיניינועמה  .ונלש הליהקה ךותב הרופ ימדקא חיש תריצילו ,רקחמ י/תודימלת

 . vaad@igs.org.il :תבותכב השובח
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