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  תוחכונל םיליבש : ישיאה גוסהמ םישגפמ

 

 ,הנוח דעלא ,לברא דדוע ר״ד ,רוצילא רתסא ר״ד ,ןולא יחנ ,רב לא )יטס( ףסא ר״ד  :תופתתשהב

  ׳ץיבלומש תלייאו ןמרדפ ףסא ר״ד ,ץכ ןייטשנרינ הנומיס ,ץכ לאונמ ,לט ודיא לבוי

 
 

  "העדותל ץוחמ אהדוב שפחל המ ןיא זא ,אהדוב בל אוה ךמצע ךלש ךבילש עדוי התאשכ"

 .)לט ודיא לבוי םוגרתב ,המרהדיהדוב(

 

 ,ךרדב םיכלוהל ךירדמ ,ןגמה ירסחל ןגמל היהאו ןתיי ימ"

 "רשג ,הרבוד ,הריס היהא ,םיימה תא תוצחל םיצפחה הלאל

 .)הוודיטנש תסרג ,הווטסיהדובה תעובש ךותמ(

  

 תויצפסנוקמ קיר ןפואב תוהשל תלוכיה ,האלמ תוחכונל ונתוא םינימזמ המרהדה ךרדו לוגרתה
 .ההדובה עבטב ןומא ךותמ ,העידיה יאל הקומע תורסמתהב ,ןה רשאב תועפותה לכ םע ,תוגשמהו

 תויהל ,ונתפשב לפטמ ,ךרד הוולמל תרשפאמ וזכש תוחכונ ,הווטסיהדובה תעובש תראתמש יפכ
 .לפוטמה ונממ ךירצש תוכיאב

 יטנתוא רוביחב תויהל תלוכיהשכ ,תוחכונל הבר תוסחייתה הנשי ,םינושה םיגולוכיספה םימרזב םג
  .תישפנ תואירבל םיבשחנ ,הביבסל בשקב תינמז ובו ,ימצע םע

 .רחא םדא לש יווילהו עויסה תחלצה לע הבר העפשה לפטמה תוחכונל יכ םימיגדמ םירקחמ
 .ומלועו ומצע םע םדאה תוחכונב הרוזש ,רחא םדא םע ,'תילופיטה תוחכונ'ה

 ,תוחכונ לש תוקומעו תונוש תויוכיא שוגפנ ,לוגרתו חיש ,האצרה לש ךרדב ,וז םישגפמ תרדסב
 תילופיטה ותוחכונלו ,ללכב תוחכונל סחייתנ .ולא ןיב שגפמהמו יגולוכיספה טבמהמ ,ימרהדה טבמהמ
 .טרפב לפטמה לש
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  םוזב 21:00-19:00 ,ישילש ימיב ידירביה לוגרת םויו םוז ישגפמ 12

 2023 ראונימ לחה

 

 :םירועישה טוריפ

 

 החיתפ | תחכונ הבשקה ׳ץיבלומש תלייא 23.10.1 1

  ץכ לאונמ 17.1 2
 ץכ ןיטשנרינ הנומיסו

 תיטפמא הבשקהל עצמכ ה׳צינאו הטאנא ההקוד
 תאו העדותה תא בצעל םילוכי םייטסיהדובה םיגשומה תשולש דציכ
 הקמעה רשפאל הלוכי םתוחכונ דציכו לפטמה םדאה לש תואיצמה תסיפת
 בישקהל תיטפמאה תלוכיה לש

  ץכ לאונמ 24.1 3
 ץכ ןייטשנרינ הנומיסו

 .םיפתתשמה דחא לש תינילק הטינןו - ה׳צינאו הטאנא ,ההקוד

  :םילימה ךותב סנלופדניימ ןמרדפ ףסא ר״ד 31.1 4
 Insight Dialogue  לש תישעמהו תיתרואיתה תיתשתה

 עייסמה שגפמב תוחכונה תיווח חופיטל )תויאפוא( םיישעמ םיעצמא ןולא יחנ 7.2 5

  ןולא יחנ 14.2 6
  רוצילא רתסא ר״דו

  ךשמה – תויאפוא

  :הלבקל ןוקית ןיב המ לט ודיא לבוי 21.2 7
 המרהדהידוב ןזה הרומ לש ותנשמב םלשו אירבכ םוגפהו רובשה תלבק לע

  ךשמה – הלבקל ןוקית ןיב המ לט ודיא לבוי 28.2 8
 

 םירופ 7.3 
 

  )החיספ(

 לוגרת םוי
 םולש הוונב

  ׳ץיבלומש תלייא 10.3
  רב-לא )יטס( ףסא ר״דו

 תוחכונו לבסה תאישנ :הטי׳ציהדוב

  תילופיט תוחכונכ תוקיר לברא דדוע ר״ד 14.3 9
 

  ךשמה – תוחכונכ תוקיר לברא דדוע ר״ד 21.3 10
 

 .ISTDP -ו המרהד ןיב תילופיט תוחכונ :הרטמ רסוחו הרטמ  הנוח דעלא 28.3 11
 

  םוכיס | תואלמב תויהל ׳ץיבלומש תלייא 4.4 12
 

 
 


