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  "םירימא" .טכ
 חורה יעדמב תימוחת-ןיב תוניוצמ תינכת

 
 רקחמ תוטיש םע תורכיהו בחרנ עדי ה/דימלתל תונקהלו דחמ םיוסמ דומיל םוחתב תוחמתה רשפאל תינכתה תרטמ
 השיגב רקחמ תולטמ םע תודדומתה ךות ,תיאמצעו תיתריצי הבישח חותיפל תנווכמ תינכתה .םינוש םימוחתב
 .תיתרוקיב
 דומילה יפוא ."םירימא" תינכת תרגסמב םינווגמ םידומיל םע ורחב וב גוחב םידומיל ובלשי תינכתה תו/ידימלת
 .העיצמ תינכתהש םיידועיי םיסרוקב הנטק הצובקב ןויד לעו הבר האירק לע ססובמ תינכתב
 
 

 הלבקה יאנת
 .תירבעה הטיסרבינואב תונושה תוטלוקפה תו/ידימלת ינפב החותפ תינכתה
  :םיאבה םיאנתה ךמס לע ולבקתי תו/םידמעומ

 .הטיסרבינואב הלבקו םושירל רודמה י"ע עבקנש הלבקה ףסב הדימע .1
 .תורגבה ינויצו ירטמוכיספה ןויצה לש לולקש .2
 .תילגנא דומילמ רוטפ .3

 ).רחא גוח לכל ומכ( םידימלת תלבקל דרשמב תינכתל םשריהל תו/םידמעומה לע
  .ישיא הלבק ןויארו הביתכ תומישמ ללוכה תינכתל הלבקה ךילהת תו/םירבוע תו/םימשרנה
 

  םידומילה תינכת
   .ףסונ גוח לש דומיל בייחמ תינכתב דומיל ,רמולכ ,דבלב יגוח-ודה לולסמה תרגסמב םילהנתמ םידומילה
 ימצעה דומילהו הביתכה ,האירקה ףקיה .רוזחמ לכל העובק דומיל תתיכב םירועיש לש הרוצב איה דומילה תנוכתמ
  .הב תו/םידמולה תא רגתאל וילעש איה הארוהה תווצ לש הייפיצה .ליגרהמ בחרנ
 
 סרוק ןכו  1B תמר דע הרז הפש ידומיל ללוכ ז"נ 64 לש הסכמ םינש 3 ךלהמב םילשהל תינכתב תו/םידימלתה לע
 .)52 'מעב ואר םידומילה ילולסמ לע םיטרפ( ז"נ 2 ףקיהב ייוסינה םוחתהמ "הניפ ינבא" תינכתמ

 הפש ידומיל
 םיללכה תרגסמב ז"נב הרכהל וכזי םיטנדוטס יפוליח תרגסמב הפש יסרוק דומלל ורחבי םהידומיל ךלהמבש םידימלת
  .חורה יעדמל הטלוקפב םילבוקמה
 

 ,הפש ז"נ 16 תמלשהל תורסחה תודוקנה תא םילשהל ולכוי ז"נ תרומת אלש הפשה ידומילמ קלח ודמליש םידימלת
   .תדמלנה הפשב תוימדקא תויונמוימ יסרוק תועצמאב
 יסרוקו םימדקתמה תמר תא ודמלי ,ז"נ 8 לש ףקיהב םיליחתמ תמרב הפש םהלש ינשה גוחב םידמולה םידימלת
 ז"נ 64 תמלשהל דע גוחל ץוחמ םיפסונ הריחב יסרוק ודמלי ,ןכ ומכ .םירימא תרגסמב וז הפשב תוימדקא תויונמוימ
 .)52 'מעב ואר םידומילה ילולסמ לע םיטרפ( ז"נ 2 ףקיהב ייוסינה םוחתהמ "הניפ ינבא" תינכתמ סרוק ןכו
 
 :םירימא תרגסמב הפשה ידומילב וביוחי אל םיאבה םידימלת

 םהלש ינשה גוחב תומרה יתשב הפש ידומילב םיביוחמה .1
 רכומ ימדקא דסוממ תימשר הדועת גיצהל ושקבתי - הלעמו B1 המרב הפש ירושיכ םע םיעיגמה םידימלת .2

 הלעמו תינוכית המרב דעיה תפשב םידומיל םויס רושיא וא
 ז"נ 2 ףקיהב ייוסינה םוחתהמ "הניפ ינבא" תינכתמ סרוק ללוכ ,ז"נ 60-ב םהידומיל תא ומייסי וללה םידימלתה
 .)52 'מעב ואר םידומילה ילולסמ לע םיטרפ(
 
 

 "הביתכהו האירקה תויונמוימ" יטטלוקפה הבוחה סרוק דומיל תבוחמ תו/םירוטפ "םירימא" תינכת תו/ידימלת
 .חורה יעדמל הטלוקפה תו/ידימלתל
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 םידומילה תינכת
 

 .םינש 3 ךלהמב ז"נ 66 לש הסכמ םילשהל םידימלתה לע
 

 'א הנש
 ז"נ 8   םיליחתמ תמרב רקחמ תפש
 ז"נ 4   תילגנאב תימדקא הביתכ
 ז"נ 2  םייפוסוליפ םיטסקטב תכרדומ האירק
 ז"נ 12    םיינויע םיסרוק
 ז"נ 26     
 

 'ב הנש
 ז"נ 8   םימדקתמ תמרב רקחמ הפש
 ז"נ 2  תינרדומ תוגה – תכרדומ האירק
 ז"נ 14    םיינויע םיסרוק
 ז"נ אלל    1תינוירנימס הדובע
 ז"נ 24     
 

 'ג הנש
 ז"נ 6  חורה יעדמל הטלוקפהמ הריחב יסרוק
 ז"נ 2    תמכסמ הנדס
 ז"נ 6    םיינויע םיסרוק
 ז"נ אלל    תינוירנימס הדובע
 ז"נ 14     
 

 ז"נ 2 2ייוסינ םוחת - "הניפ ינבא" תינכתמ סרוק
 ז"נ             66     כ"הס

 
 םוקמב ז"נ 2 םילשהל שיש הריחבה יסרוק תסכמ( ז"נ 60 כ"הס "םירימא"ב ודמליי "מ"כפ-םירימא" בולישה ידימלת
 יאנתב תאזו ,"םירימא"ב םידומילה תרגסמב דבלב תחא תינוירנימס הדובע שגות ,מ"כפ תו/ידימלת לצא ןכ ומכ .)ז"נ 6
 .היפוסוליפה םוחתב היהת תחא ,מ"כפב הנשגותש תופסונה תוינוירנימסה תודובעה יתש ןיבמש
 

 ._90_ לש עצוממ ןויצב ,ןדעומב תינכתה תולטמ לכב  הדימע  :הנשל הנשמ רבעמ יאנת
 םייסל תו/םיאשרה ,םימיוסמ םיבולישב תו/םיטנדוטס טעמל תאז .םינש שולש ךות "םירימא" תינכת תא םייסל שי

  .)דבלב םינש שולשל תנתינ הרקמ לכב הגלמה( םינש עברא ךשמב תינכתה תא
 האיצי ,ןויע יברע( תינכתה ןודעומל הרושק וז תוליעפמ קלח .םיליגרה םיסרוקל ץוחמ תויוליעפ ללש םג תללוכ תינכתה
 הייפיצה .ףיצר ןפואב תינכתב תו/םידמולל תועצומש הרשעה תויוליעפל רושק הקלחו ,)םיעפומ וא םירויסל תפתושמ
 .וללה תויוליעפב םג הפיצר תופתתשהל איה תינכתב תו/םידמולהמ
 

 הדימבו ,תינכתה תושירדב ה/דמע אלש ה/דימלת לש הי/וידומיל תקספה לע טילחהל ה/יושע תינכתה ת/שאר
 תו/םידימלת ןידכ הלא תו/םידימלת ןיד .ת/ןייטצמ תי/טנדוטסמ תופצל ריבסש המל תחתמ לפונ םינויצה עצוממו

 .םהידומיל ךלהמב גוח תו/םיפילחמה
 

 בתכב תודובע
  .תמכסמ הדובעו תופטוש תולטמ לש םצמוצמ רפסמ ושגוי סרוק לכב
 

 'ב םינשב :תינכתה ךלהמב ודמלנש םיסרוקה ןמ םיינשב תוינוירנימס תודובע יתש שיגהל שי םידומילה ךלהמב ןכ ומכ
 3.'ג  וא/ו
 

 תוגלמ
 תלבק ךשמה ךא ,םינש שולש ךשמל אוה ל"כשמ רוטפה .דומיל רכשמ תו/םירוטפ תינכתל תו/םילבקתמה תו/םידימלת
  .הנש לכב ה/דימלתה יגשיהב יולת דומילה רכשמ רוטפ

 .חורה יעדמל הטלוקפב תנגועמ תינכתה
 
 

 תועשה ןיב 'ה-'ב ימיבו 14:30 – 11:30 תועשה ןיב 'א ימיב ,4303 רדח ,תינכתה תוריכזמב לבקל ןתינ םיפסונ םיטרפ
  .02-5880031 'לט ,13.00-10.00

 
   http://amirim.huji.ac.il :תינכתה רתא תבותכ
 

                                                
 .ז"נ 4-כ ראותל יפוסה לולקשב בשחיי הדובעה ןויצ ךא ,ז"נב הכזמ הניא הדובעה תביתכ 1
 .ךליאו 52 'מע ואר רבסה 3
 .ז"נ 4-כ ראותל יפוסה לולקשב בשחיי הדובעה ןויצ ךא ,ז"נב הכזמ הניא הדובעה תביתכ 4


