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 םודיקל זכרמהו טרופסה להנמ - טרופסהו תוברתה דרשמ ,לארשיב יפמילואה דעווה

 םיכרעל ןווכומו עדומ יתוברת יוניש חיטבהל תנמ לע דחי םילעופ ,הנתא - םישנ טרופס

 תוחכונל עגונה לכב םללכבו לארשיב טרופסה ימוחת ללכב ןויוושו ןוזיא ,דובכ לש תואיצמו

 .לארשיב טרופסה יפוגב הטלחהו העפשה יתמצב תנזואמ תישנ

 םדקל תיכרעה הבוחהו תלוכיה םכידיב - לארשיב טרופסה תויודחאתהו םידוגיאה ילהנמ

 יפוג ללכמ תודליו תורענ ,תויאטרופס ,טרופס לוהינב תוקסועה םישנ הב ךרדה תא רפשלו

 .תומקוממו תוראותמ ,תוגצוימ - טרופסה יפנעו

 םישנ לש יוארו םלוה גוציי םודיקל הלועפ ףותישב םילעופ הטמ םימותחה םיפוגה ,רומאכ

 הכימתל טרופסה דרשמ לש ףס יאנתל בל םישב ,טרופסה יפנע ללכ תא םילהנמה םיפוגב

 תונהכמ םהיתולהנהבש םיפוגל קר ןתנית תירוביצ תיביצקת הכימת ויפל ,טרופסה יפוגב

 .םישנ 30% תוחפל

 הווהנ ,ישנה גוצייה תטלבהבו ,טרופסב םלוהו ינויווש גוציי לע הדפקהב יכ ,םינימאמ ונא

 טרפל וננוצרב ,רומאה רואל .התוללכב לארשיב הרבחל תיכרעו תיכוניח המגוד ונלוכ

 תויודחאתהלו םידוגיאל טרפבו ,טרופסה יפוג ללכל הז םוחתב וניתוצלמה תא םכינפב

 :םינהכמ םתא םשארבש טרופסה

 

 טרופס יעוריאב םישנ לש ןתופתתשהו ןתוארנ ,ןגוצייב תירדגמ הילפה תעינמ §

  .לארשיב טרופסה יפוגב םיימשר םירוקיבבו םיסנכב ,םייזכרמ

 םיטרדנטסה תיוותה ךות ,תיביטרופסה המבה תמדקב םישנ לש ןמוקמ תחטבה §

  .םשומימל םישרדנה

 םיסקטבו םיעוריאב ירדגמ ןוזיאל החנמ תוצלמה ךמסמ

 

  תוצלמהה תילכת



  

 
 

 תופתתשה לע תססובמ תויהל הכירצ טרופסה םוחתב םיסנכלו םיעוריאל תוכרעיה §

 תוגצוימ ןה וב ןפואל תועדומ ךות ,םישנ לש תדבוכמו התואנ ,תנזואמ ,תינוויש

 .ולא תורגסמב

 אדוול תנמ-לעו ,םישנ לש ןזואמו הווש גוציי תגשה ךרוצל עדומו ןווכמ ץמאמ שרדנ §

 .םינימה ינש לש ירדגמה גוצייב הילפא ןיאש

 תרגסמב תוברל ,םיעוריאה לכב תירדגמ תילרטינ הפשב שומיש לע הדפקה תשרדנ §

 .רוביצל םיעוריאה םיחוודמ וב ןפואבו תרושקתל תועדוה

 הבוג תמאתה - המגודל ,םירדגמה לכל םיעוריאה תמאתהל בל תמושת תשרדנ §

  .דחאכ םימאונלו תומאונל םילוקמרהו םוידופה

 לש תונשרפהו םירסמלו ירדגמה ןוזיאל בל תמושת תתל שי ,תונומת םוליצ תעב §

 .ןהב הפוצה

 יכ אדוול שי ,תיכוניח וא תיתוברת ,תיביטרופס תוליעפ תבלושמ םהב םיעוריאב §

 לכ לש םידיקפתל בל תמיש ךות( תירדגמ תדבכמו תנזואמ ,תנווגמ היהת תוליעפה

  .)םירדגמה

 

 

 :טרופסה יפוג םיכרועש םיעוריאבו םיסקטב םישנ לש םלוה גוציי לע הדפקה §

 לארשי תופילא ,הנידמה עיבג רמג תמגודכ( תוירקיע תויורחתבו איש יעוריאב -

 30% תוחפל וללכי םיסרפהו תוילדמה תו/יקלחמ ןיב יכ אדוול שי ,)המודכו

  .םישנ

 .ל"וחבו ץראב םיימשר םירוקיבב םישנ 30% תוחפל לש םלוה גוצייו תופתתשה -

 .רחא םוסרפ וא/ו םיעוריאל תונמזהבו םוסרפב ינויווש גוציי -

 טרופסה יפוגל םיצלמומ םיילמינימ םיטרדנטס

 

 םיחנמ תונורקע



  

 
 

 ,םייעוצקמ םיסנכ ,םילנאפב תופתתשהל רושקה לכב םישנ לש םלוה גוציי §

 .)ןכותה םלועל םאתהב ןתינש לככ( תואצרהו תויומלתשה

 תוחפל ויהי תורבודהש ץמאמ תושעל שי יפיצפס ןפואב םישנל םיעגונה םיסנכב -

 .םיפתתשמהמ 50%

 בחרמב תודליו תורענ ,םישנ טרופס לש םלוה גוצייל רוטינ ילכו םידדמ תעיבק §

 רתא ,תויתרבחה תותשרה :תמגודכ ,טרופסה יפוג םילהנמ ותוא ילאוטריווה

 .םיטסופו תובתכ ,טנרטניאה

 :םירוקיב/םיסקט/םיעוריאל הנכה §

 דובכ יכרע ,טרופסה יכרעל רושקה לכב ,עוריאה תו/יחנמל רכזמ תרבעהו הנכה -

 .תוינויוושו

 .עוריא לכ ינפל ליעל תוצלמהל םאתהב תויחנהה ןונעיר -
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