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 דמימ-תלת תספדה תעמטה תינכותל תופרטצהל ארוק לוק

 תינשדח היגוגדפמ קלחכ

 יללכ .1

 הדימלה םודיק הניה ןרקה תרטמ .ל״ז ןולא לש ורכזל 2015 תנשב המקוה ,"ךוניחל ןולא ןרק"

 היגולונכט תועצמאב דמולה לצא תיגולונכט תוניירואו הבישח תויונמוימ חותיפ ,ךוניחב תונשדחהו

  .השידח

 תכמותו ץראה יבחרב תויכוניח תורגסמל דמימ-תלת תוספדמ ״ךוניחל ןולא ןרק״ תמרות הנש ידימ

 .יכוניח ילככ היגולונכטה תעמטהל םירומב

 הדימלל תויונמדזה ללש תחתופ ,תויכוניח תורגסמב שומישל םויכ השיגנה ,דמימ-תלת תספדה

 הרבחב תודדומתהל תוינויחה תויתרבחו תויביטינגוק ,תוימדקא תויונמוימ חותיפלו תיתועמשמ

  .21-ה האמב הדובעה קושבו

 הדימלב םידלי יפלא תושמשמה המורד דעו ץראה ןופצמ דמימ-תלת תוספדמ 70 לעמ ומרתנ הכ דע

 תספדה לע גולבה ,3Dprint-ED.com ,ןכ ומכ .העמטהה יכילהתב יווילל וכז רשא םירומ 250 לעמו

 ,םירומ יפלא תורשעל הארשהו עדימ רוקמ קפסמ ,ןרקה תדסיימ הליעפמש ךוניחב דמימ-תלת

 .םירחא םיניינעתמו םידימלת

 

 הרטמב ץראה ןופצבו םורדב םיקחורמ הירפירפ יבושייב םידלי ברקב תלעופ "םינפוא תתומע"

 ימזיו םיקסע ישנא ידי לע 2004 תנשב הדסונ התומעה   .יגולונכטו יעדמ ךוניחב תויונמדזה  םדקל

 םירעב הייסולכואה ןיבל הירפירפה ידלי ןיב רעפב לודיגה חכונ השעמ תושעל וטילחהש קטייה

 )תיכוניחו תידומיל( הרשעה םילבקמ הלא םידליש הדבועה לשבו ,םייזכרמ םיבושיבו תולודג

  .ילאמרופה ךוניחל רבעמ ,תילאמינימ

 לע םישקמ רשא ,םיבאשמה רדעיהלו יזיפה קחרמה תייגוסל ןורתפ תתל תשקבמ םינפוא תתומע

   .םירבודמה םירוזאב הרשעה תויוליעפו םייכוניח םיטקיורפ תלעפה

 

 תינכותה

 איה תינכותה תרטמ .תיצראה המרב הבר החלצהל התכז איהו תלעופ תינכותהש היינשה הנשה וז

 הבישחו הליעפ הדימל םודיק :םינפוא תתומעו ״ךוניחל ןולא ןרק" לש ףתושמה ןוזחה תא שממל

 תספדה לש היגולונכט תעמטה ידי לע ,הירפירפה ידלי ברקב תיגולונכטו תיגוגדפ תונשדח תרזעב

  .רפס יתבב הדימלה יכילהתב דמימ-תלת
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 היגולונכטה םויקל ףסונב ,ךוניחה ישנא לש הרשכה ,תשרדנ ,ךוניחב היגולונכט לש העמטה ךרוצל

 .יגולונכטה רשקהב תיגוגדפה המרב ןהו תיגולונכטה המרב ןה ,המצע

 

 :לע היונב תעצומה תינכתה

 תיכוניחה תרגסמל דמימ-תלת תספדמ תמורת -

 רפסה תיב תווצ ידי לע תירפס תיבה תרגסמב יכוניח ילככ תספדמה לש הפיצר הלעפה -

 יכוניחה תווצה תרשכה -

 .העמטההו הדימלה ךשמהל הליעפ תדמול הליהק תריצי -

 םינש 3 :תינכותה ךשמ -

 

 תינכתה טוריפ .2

 יעוצקמ יווילו תיגוגדפ-ונכט הרשכה  ,תחא דמימ-תלת תספדמ רפס תיב לבקי תינכתה תרגסמב

 בלושמה יכוניח ילככ תספדמב ףיצרו ףטוש שומישל רפסה תיב לש תובייחתהב  תאז לכ  יגוגדפו

 .הדימלה יכילהתב

 :תספדמה תמורת .א

 תורגסמב שומישב תוליבומה תומריפה תחאמ תינחלוש דמימ-תלת תספדמ לבקי רפסה תיב

 יאנתב הדימעב תנתומ המורתה( .)עבקנ םרט יפיצפסה םגדה( םילקש יפלא יוושב ,תויכוניח

 .)תינכותה תונש 3 לכ ךרואל הטמל םיטרופמה  עוציבה

 

 

 יווילו הרשכה .ב

 .תועש 60 -כב םיכרעומ הנושארה הנשב יווילהו הרשכהה ףקיה

 ,םייתצובק םישגפמ 5 תבלשמה תיאנדס תומלתשה תועש 30 ב תופתתשהמ תבכרומ הרשכהה

 ךלהמב תנווקמ הדימלו הליהק ישגפמ לש תופסונ תועש 30-ו ,התיכב תויוסנתהו תימצע הדימל

 .םידומילה תנש לכ

 :הנושארה הנשב הרשכהה תינכת

 בוציעל הנכותב הטילשו דמימ-תלת תספדהב יטרואתו ישעמ עדי תיינקה •

 .דמימ-תלתב הספדהלו

  .תיתועמשמ הדימלל היגולונכט םע הדימלה תכיפהל הארוהו הדימל תויגטרטסא •

 תויגוס תודוא ןוידו םינוש תעד ימוחתב תספדמ תוכמתנ דומיל תודיחי חותיפ •

 .תיכוניח תרגסמב תספדמב שומישמ תולועה תונוש
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 רשא רפסה יתבב םיתימע םע ףותישו ץועיי תבוטל תנווקמו הליעפ םירומ תליהק •

  .תינכותל ורחבנ

 ןכות חותיפ ,םיתימע תדימלל םירומה תליהק לש הנשה ךלהמב םישגפמ השולש •

 .תפתושמ הדימלו

 :היינשה הנשב הרשכהה תינכות

 םירומה לש יוויל ךשמהב ןכו רפסה תיבב ילכה תעמטהב דקמתת ךילהתב היינשה הנשה

 .'א הנשב הרשכהב ופתתשהש

 חוויד חולשלו תותיכ יתש תוחפלל ילכב שומישה תא  ביחרהל היהי םירומה לע •

 ןכו ךרעמה תרבעה דועית ,שדח רועיש ךרעמ לולכי הז חוויד .םיישדוחל תחא

  .ךילהתה יבגל םהלש היצקלפר

 .ךרוצל םאתהב רפסה תיבב םייתדוקנ םירוקיב ומייקתי הנשה ךלהמב •

 .הליהקה ישגפממ דחא תוחפלב קלח וחקיי םירומה •

 :תישילשה הנשב הרשכהה תינכות

 םירומ ברקב ילכה לש העמטהבו תופסונ תותיכב ילכב שומישה תבחרהב דקמתת וז הנש

 רפסה תיבב םיפסונ

  חוויד חולשלו תותיכ שולש תוחפלל ילכב שומישה תא ביחרהל היהי םירומה לע •

 דועית ,שדח רועיש ךרעמ לולכי רשא חוויד .םיישדוחל תחא תומדקתהה בצק לע

 .ךילהתה יבגל םהלש היצקלפר ןכו ךרעמה תרבעה

 .דבלב ןווקמ ןפואב דסומה תשקב יפ לע ומאותי םירוקיב  •

 .הליהקה ישגפממ דחא תוחפלב קלח וחקיי םירומה •

 

 .הדימלה יכילהת ךלהמב תספדמב ףיצרו ףטוש שומיש .ג

 

 דעיה תייסולכוא .3

 דמללו תוינשדח הדימל יכרדב תוסנתהל םיניינועמה םייניב תוביטחו םיידוסי רפס יתב -

  .תיתצובקו הליעפ הדימל תביבסב היגולונכט תרזעב

 )חוור תונווכ אלל תויטרפ וא תוירוביצ( תויכוניח תורגסמ רובע טעומ תומוקמ רפסמ םנשי -

 .ליעל תטרופמה הייסולכואב תוללכנ אלש

 .הטמל םיטרופמה עוציבה יאנתו ףסה יאנתב דומעל םילוכיה רפס יתב -

 שומישב דמימ תלת תספדמ םהב ןיאש רפס יתב -

 ףס יאנת .4

 5 ףיעסב םיטרופמה עוציבה יאנתב דומעל תובייחתה •
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 תלוכי ילעבו ךילהתל םיביוחמה תונוש תונילפיצסידמ םירומ 3 םומינימ סויג •

  .תיסיסב תיגולונכט

 .הב שומישהו תספדמה לע יארחא הרומ הנמי רפס תיב •

   .הבוט תוכיאב טנרטניאל רוביח ללוכ )םידיינ םיבשחמ ךרעמ וא( םיבשחמ תדבעמ •

 תליחתל הספדהל םלג ירמוחו יפולח הספדה שאר שוכרל בייחתמ רפסה תיב •

  .)תינכתה תועצמאב אל ,םישרומה תוספדמ יקוושמ לצא( תוליעפה

 שולש רובע טקיורפה לש תיתנש םויס עוריאל תועסה ןממל בייחתמ רפסה תיב •

 .תינכתב תופתתשהה תונש

 

 :)תינכתה תונש 3 ךרואל( עוציבה יאנת .5

 הליעפ הרשכה תועש 30 -כ"הס הרשכה תועש 60-ב םירומ 3 לש הבוח תופתתשה -

  .תנווקמה הדימלהו םירומה תליהק ישגפמ רובע תועש 30-ו הנש תליחתב

 תונש 3 ךרואל ,םידומילה תנש לכ ךלהמב תנווקמה הליהקב הליעפ תופתתשה -

 .תינכותה

 .םידומילה תנש ךלהמ לכב ףטוש ןפואב תספדמב שומיש -

 .םיישדוחב םעפ תוחפל תינכתה תוליעפמל תוליעפ חוויד -

 .ךילהתה לש ירפס תיב יתנש םויס עוריא םויק  -

 .טקיורפה לש הדידמו הכרעה ךילהתב הלועפ ףותיש -

 תבחרהו )הספדהל םלג ירמוחו יפולח הספדה שאר( הלכתמ דויצ לש השיכרו ןומימ -

 אל ,םישרומה תוספדמ יקוושמ לצא( הקוזחתה תויולע ןומימ וא/ו תספדמל תוירחאה

 .)תינכתה תועצמאב

 

 השקבה תשגה .6

 :תבותכב ןווקמה ספוטה תועצמאב השעית השקבה תשגה
https://forms.gle/sSk9QAehdEUaL6Ld6 

  .ויפיעס לכ לע ספוטה תא אלמל שי

 .השקבה תכרעהב עייסל םייושע םישקבמה תעדלש םיכמסמ ףרצל ץלמומ

 ףתתשהל המכסה הווהמ ה/ודי לע החילשה .דסומה ת/להנמ ידי לע חלשיהל תבייח השקבה

  .ורחבייו הדימב ,היאנת לכ לע ,תינכתב

 .9 ףיעסב ,הטמל הכרעה ךילהת ךשמהלו השקבה תחילשל םינמז תוחול ואר

 

 תושקבה תכרעהל הדימ תומא .7

 .תינכתה תדעו ידי לע הכרעהו הקידב ,ןוימ לש ךילה ורבעי  תושקבה

 .)ליעל 4 ףיעס( ףסה יאנתב הדימע ןיינעל תושקבה וקדביי ןושארה בלשב

 :םיאבה הדימה תומא יפ לע הכרעהה בלש – ינשה בלשל ורבעוי ףסה יאנתב ודמעיש תושקב

 )הירפירפב ב״טחו םיידוסי רפס יתבל תופידע ןתנית( תיכוניחה תרגסמה גוס .א
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 ירפס תיבה ןימאמ-ינאהו תיכוניחה השיגה .ב

  החלצהה ייוכיסו תירפס תיב תרגסמב תינכתה תוימושיי .ג

 .ןויאירה בלש – ישילשה בלשל ורבעי םימיאתמה םידמעומה

 .ינשה בלשבש ולאל םיהז ןויאירה תכרעהל הדימה תומא

 םיפתתשמה תריחבב םיפסונ םילוקיש בלשל תוכזה תא ןמצעל תורמוש תינכתה תוליעפמ

 תינכותה תלעפה תוימושייל אלא רפסה תיב לש םייפיצפסה םינותנל םירושק םניאש ,םינושה

 .החלצהה ייוכיס תרבגהו ללוכה

 ךילה ךלהמב םיפסונ םינותנ וא תורהבה תלבקל רפס תיבל תונפל תוישאר תינכתה תוליעפמ

 .הכרעההו הקידבה

 שדח ארוק-לוק םסרפל וא ונממ םיקלח וא ארוק-לוקה תא לטבל תויאשר תינכתה תוליעפמ

 .תמדקומ העדוה אללו רחא םרוג לכל וא םישקבמל םירבסה ןתמב ךרוצ אלל ,ןתטלחה יפ לע

 

 תינכתה עוציב .8

 .עוציבה יאנתב הדימעל תובייחתה בתכ לע םותחי רפסה תיב ,הריחבה רחאל

 .המורתה תרזחהלו תינכתב תופתתשהה תקספהל ליבות עוציבה יאנתב הדימע יא

 

  המשרהו םינמז תוחול .9

 9.8.20 -ארוק לוק תשגהל ןורחא דעומ

 23.8.20 – ינשה בלשל רבעמ יא / רבעמ רבדב תועדוה

 6-17.9.20 םיכיראתה ןיב ומייקתי םירומהו רפס תיב ת/להנמ םע םיישיא תונויאר

 1.10.20 -תינכותל הלבקה רבדב העדוה

 

 :םירוריבל רשק יטרפ .10

 kore@ofanim.org.il-kol :ליימל
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