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 ח"עשת טבשב 'זט   

1.2.2018                                                                                                                        
 הגהנהה ירבחו םיצ"שמה ירוה :לא
 
  ,בר םולש

 ח"עשת םדקתמ חספ סנכ
  

 הקיספמ איה םא ,ףרה ילב היפנכ תא עינתש יאנתב לבא ,הלעמל הלעמל תואדל רופיצה לש החוכב
 )טנאלסמ לארשי 'ר(  .םדאה אוה ןכ .הטמל תחנוצו תלפונ איה ירה עגרל הפועממ

 
 םיצ"שמה לש הרשכהה ךילהתב יתועמשמ קלחו ,םדקתמה סרוקב ןושאר דעצ הווהמ חספ סנכ

 רוזאב הליהקל המורת םויב םייתסיו למרכב בכוכ עסמב ליחתי סנכה .זכרמ זוחמב הריעצה תוגיהנמכ

  ''היגשיהו לארשי תנידמל הנש 70'' ןמיסב םייקתי סנכה  .למרכה

   .ח''עשת ןסינב 'אי -'ט ,2018 ץרמב 27-25 ,ישילש דע ןושאר םימי :דעומה
 .הללאש תברח -רמשמה תווח ןוינחב חטש תניל
 
   :סנכה תינכות
 .םימודק תובצחמ דע םינופס לחנ 'ב שוג .ןולא לחנל חלכ לחנמ 'א שוג – 'א םוי
  .ןולא לחנ 'ב שוג .תיקר תברח דע ןקרע רה 'א שוג  – 'ב םוי
 למרכב הביבסהו הליהקה תבוטל םיטקיורפב םיצ"שמה ולעפי וב םוי - הליהק םוי – 'ג םוי
 .היתוביבסו
 

 ריוואה גזמלו ינוחטיבה רושיאל ףופכב  םילולסמב םייוניש ונכתיי 
 

 .עסמה תלהנימ תוירחאב תוחוראה רתי .ןושארה םויל םירהצו רקוב תחורא איבהל שי :הלכלכ

  :הבוח ישיא דויצ
  )תוצובקב ןגראתהל שי( להוא -
 חטש ןורזמו הניש קש -
  )הייפכ אלו תחפטמ אל ,הנדנב אל( הייחצמ םע אלמ עבוכ -
 )"בגה לע קית"ב( םימ רטיל השולש -
  חטשב הכילהל םיילענ -
  הלילל םימח םידגבו הפלחהל םידגב -
 המוטא קיטסלפ תספוק איבהל ץלמומ ,)ם"וכס ,סוכ ,תחלצ( םיימעפ בר לכוא ילכ -
  תבגמו הצחר ילכ -
  תוישיא תופורת -
  )שאר סנפ יוצר( סנפ -

 
 
 ודיפקה .דויצ ןדבואל וא קזנל תיארחא היהת אל סנכה תלהנה - ךרע ירקי םיצפח תאבהמ ענמיהל שי

 .םיקיתל ץוחמ םירושק םיצפח ויהי אלש ךכ דויצה תא וזרא .דויצה תא יולגו רורב ןפואב ןמסל

 ןוחטיבה ימרוג י"ע רשואמ .ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח תויחנה י"פע עצובי סנכה :תוחיטבו ןוחטיב

 .תוכמסומה תויושרה י"ע שרדנכ םישבוחבו םיחטבאמב הווליו
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  תויולע

  .החטבאלו םירתאל הסינכ ,הנילל ,הרובחתל ,ןוזמל דעוימ םולשתה ,₪ 330 סנכה תולע
 !תקדצומ הביס אלל סנכל ועיגי אלש םידימלתל םולשת רזחוי אל

 

 הבוח תוחכונ – תוכרעיה םוי
  .ח''עשת רדא ד''כ ,  2018 ץרמב 11 ,ןושאר םויב םייקתי

  .ןיעה שאר 89 ןיגב םחנמ ,לבויה רפסה תיבב

  .19:00 דע 16:00 תועשה ןיב

 .תימצע העגה

 

  :םושירה ןפוא

 ךרד רשפא ןכ ומכ .דומעה תיתחתב תאצמנה "םירנימסל המשרה" תינושלה לע ץוחללו א"נא רתאל סנכיהל שי .1

 http://seminars.iyha.org.il             :אבה רושיקה

 .דוקרבה ךרד וא

 אמסיסו שמתשמ םש רידגהל שי .2

 םיישיא םיטרפ אלמל .3

 תופסונה תולאשה תא ואלמו 18214  סרוק 'סמ תא ונייצ .4

 לוטיב יאנתו םירוה רושיא תאירק לע םותחל שי .5

 .רפסה תיבב הרומל תונפל שי ,רחא ןפואב םלשל םיצור םכנהו הדימב .יארשא סיטרכב םולשתב רוחבל שי .6

 .םדוקה ףיעסב םתמשרש ליימל חלשי םולשת רושיא .6

 .רפסה תיבב ח"לשה הרומל רסמיי םירוהה רושיאו  המשרהב אתכמסאה רפסמ

 םולשתו םושירל ןורחא דעומ

 16:00 העשב 7.3.2018 ח"עשת רדא 'כ  ,יעיבר םוי
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 :לוטיב להונ

 חספ סנכב תופתתשה לוטיב ספוט :םיטרפה לכ תא אל מלו ב"צמה  ןווקמה רושיקל סנכיהל שי לוטיב תשקב לכב  .א

   דוקרבה ךרד וא רזחה תלבק ךרוצל

 :םיאבה םיללכה יפ לע לבקתי רזחההו דבלב ןווקמה רושיקב לבקתת לוטיב תשקב .ב

 םולשתהמ 5%-לש התחפהב אלמ יפסכ רזחהב הכזת ,סרוקה תחיתפ דעומ ינפל םוי 14 דע (1

 . ללוכה

  סרוקה תחיתפ דעומ ינפל םוי 14 דע דבלב דוקרבב וא ןווקמה רושיקב לבקתת רשא לוטיב תשקב )2

 לוטיבל תונתינ אלש תואצוהה רובע 30% יוכינב םלושש םוכסה רזחוי    

 תונתינ אלש תועובקה תואצוהה תא גציימה הנתשמ יפסכ רזחהב ,לטבמה תא הכזת סנכה רקובב תובצייתה יא )3

 .)'וכו םירתאל הסינכ ,הלמסה ,הניל(  לוטיבל

 להנמ רושיא רחאל תוליעפה םויס םוימ םוי 30 דע ,רעונה תוינסכא תדוגא תועצמאב  עצבתי רזחהה עוציב .ה

 ףרצל שי יאופר עוריא לש הרקמב ,םישרדנה םיטרפה אולמ םע ןווקמה רושיקב השגוה השקבהש יאנתבו  תוליעפה

 .אפור רושיא

                        'בויכו םירתאל הסינכ ,הלמסה ,האופרו החטבא ,העסה  :תללוכ תולעה

  .תוכרעהה םויב סרוקה תווצ י"ע וכרדותי םידימלתה   :סנכל םיעסיה

 

 

 

 הכרבב

 ושור לטימ                                                                            ןורימ ילרוא                    
 סנכה תלהנמ                                                             זכרמ זוחמ ח"לש חוקיפ              
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 תילגרמ לג :רפסה תיבב ח"לשה הרומ םש

 050-7473232 :ןופלט

 
 :םיקתעה
 זכרמ זוחמב רעונו הרבח תלהנמ ,ןצינ יקיו
 זכרמ זוחמ ץראה תעידיו ח"לש הנוממ חקפמ ,ןהכ ןנור
 זוחמב ח"לש יחנמ
 זוחמב ח"לש ירומ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )וידיב ראשייו רפסה תיבב ח"לשה הרומל רסמיי( םירוה רושיא
 
 

 ______________________ךיראת    _________________דימלתה ירוה ונא

  ________________________בושיב        _____________________ ס"היבמ
 
 ם"יצשמ חספ  סנכב ףתתשהל ונתב/וננבל םירשאמ ,רזוחה ןכות תא ונארקש רחאל
   .חעשת םדקתמ
 .ח''עשת ןסינב 'אי -'ט ,2018 ץרמב 25-27 ,ישילש דע ןושאר םימי :סנכה דעומ
 
 לוטיב תואצוהב אשיי ,ותליחת םויב סנכל בצייתי אל ונתב/וננבו הדימב יכ ונל עודי*
 .רזחוי אל ופסכו
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 דעומב אלש תוינפ ולבקתי אלו לבגומ סנכב תומוקמה רפסמש ךכל םיעדומ ונא**
 .עבקנש
 
 דע 16:00 העשהמ ןיעב שארב סנכל תוכרעיהה םויב ףתתשהל ונתב/ וננבל םירשאמ ונא
  .19:00 העשה
 
 .ומוסרפו סנכה ךלהמב ונתב/וננב םוליצ םירשאמ
 
 סנכב ףתתשהל ונממ תענומה תיאופר הלבגמ לכ ןיא ונתב/וננבל יכ תאזב םיריהצמ ונא
  .ףרוצמה רזוחה י"פע ח"עשת חספ
 
 _____________ הרוהה םש
  ___________:)הרוהה לש( תוהז תדועת                _____________ המיתח
 

 

 


