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5.4.2022 

 

 הצופת חול

 

 30.3.2022 – ירדגמ ןויוושל הדעווה תבישי םוכיס :ןודנה

 
  .)ZOOM( תיתוזח תודעוויהב הדעווה תבישי המייקתה 30.3.2022 ךיראתב .1

 ,רוט-רינ תימולש ,םורי ינוי ,וקננימ הנח ,יחרזמ רומיל ,ידרו הריש ,בגוי יזוס :םיחכונ הדעו ירבח .2

  .מ"חהו טיברש תירונ ,שר יבא ,קרק תינור ,יקסלבוק ןליא ,זרא-תגדס הנרוא

   .רזלג הרואו רדיק ירוא ,יבר'ג לא-תב ,הקיסמ ןרומ :ולצנתה .3

 דובכ םשל ר"ד ראות תלבק םע ,לארשיב יפמילואה דעווה ר"וי - דרא לעי תא םיכרבמ הדעווה ירבח .4

  לארשיב םיינפואה דוגיא ר"ויכ הייונימ םע גנל הנפדל החלצה ילוחיא ,םג ומכ ןליא – רב .נואמ

  :רדסל םיאשונ .5

ü בגוי יזוס – קרפה לע םיירדגמ םיאשונ ןוכדע 

 2022 – ל"ניבה השיאה םוי §

 לארשיב יפמילואה דעווב יטנוולר ינושל הנעמ §

 פ"תשה תבחרה – רדגמו טרופסל היינשה ל"ניבה הדיעווה §

 )1996( תדבועלו דבועל הווש רכש קוחל 6 רפסמ ןוקית §

  תירדגמה הניקתה דדמ §

ü בל רה ןדרי – בקעמו תומדקתה חוויד 

  תירדגמ בצמ תנומת §

  לוהינל IOC תכמסה – תוירוטקריד סרוק §

 סוטטס ןוכדע – הנתאו לארשיב יפמילואה דעווה לש פ"תש תוירוטקרידה ןודעומ §

ü יחרזמ רומיל  - תונגומו תינימ הדרטה תעינמ  

ü החנמה רושיא– ירדגמ ןוזיאל החנמה 

ü תויוסחייתה בבס  
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 :םינוכדעו םיחוויד .6

 :ירדגמ ןויוושל הדעווה ר"וי )1

 לביק הנשהו לארשיב יפמילואה דעווה תלהנהב הנש ידימכ ןיוצ ל"ניבה השיאה םוי §

 ,השיא תדמוע לארשיב יפמילואה דעווה שארבש הדבועה חכונ הוואגו תויגיגח הנשמ

 .הז דיקפתב תואשונה םלועב תוטעמ ינימ תחא

 תויאטרופס - !ילשהפולאה# גאטשאה ןייפמק םע 8.3-ב ונאצי השיאה םוי לגרל §

 אקווד ואלש ךרד תוצרופו הארשה תוררועמ ,תופולא םישנ ורחב ונלש םיאטרופסו

 תוידמל ולעוה םימיצעמה םינוטרסהו !ןהל עיגמ לבא ןלעופ לע תוילדמ תולבקמ

  .ונלש תויתרבחה

 םילגסה תויאטרופסל ןויע םוי לארשיב יפמילואה דעווב ונמייק השיאה םויב §

 תויאטרופס לש םיירדגמהו םייתנוזתה ,םייאופרה םיטביהב קסעש ,םייפמילואה

 ורבעוה .יגשיה טרופסל הדיחיהו ונלש הדעווה ףותישב יעדמה להנמה םוזיי .תויגשיה

 םיגשיההו תואירבה לע התעפשהו הכומנ תיטגרנא תונימז - :םיאשונב תואצרה 3

 תופתתשהב ךרד ינויצ - .יניטנטסנוק המענ רוספורפ י"ע רבעוה )red-s( םייביטרופסה

 תעפשה תא רעזמל ןתינ דציכ - .מ"חה י"ע רבעוה םייפמילואה םיקחשמב םישנ

 םישנ תאפור - רגרבצרה-ןיקייח תניע ר"ד י"ע רבעוה םיעוציבה לע ישדוחה רוזחמה

 תצעוי ,ריאמ םילוחה תיבב תודליימו  תיגולוקינג הקלחמ ,תוירופל הדיחיב הריכב

 .לארשיב יפמילואה דעוול

 תוכזהו םירבגל םישנ ןיב יטנוולרה ינושה היה סנכב שגדה – תיטנוולרה תונושה §

 הרכה .םישנ לש הילפאל "הליע" התוויה םינש ךשמב תונושה .תונושה םגה ןויוושל

 תוארל שי ."תנקתמ הפדעה" השוריפ ןיא םישנ לש םייגולויב-םייזיפה םינייפאמב

 ונלש תוינידמה .הלחמ וא העיצפ ,תוכנ םניא רוזחמ וא ןוירה .קוסיעכ יגשיהה טרופסב

 תיטנוולרה תונושה לורטנ לש הנידמה יקוח חורבו המילהב הניה  יפמילואה דעווב

 .ןויווש תגשה ךרוצל תונושה םגה םישנל םימיאתמה םיללכ תריציו

 םינוש םיכרצ תויאטרופסל  :ינושב הרכה" – ירדגמ ןויוושל הנמאב תאז ונגיע ונחנא

 תונקתבו "ןהיגשיה רופישלו ןויוושל יאנתכ םהב ריכהל שיו םיאטרופס לש הלאמ

 לכות אלו אפור תצלמה הגיצה רשא גשיה תיאטרופס :יגשיהה טרופסה תלהנמ
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 םסרופמ .הנוירה םויס דע הגלמל התואכז ךראות הנוירה לשב ןמאתהלו ךישמהל

 .1346 הנקתב הבחרהב

  תיגולוקינג הקלחמ ,תוירופל הדיחיב הריכב םישנ תאפור -רגרבצרה-ןיקייח תניע ר"ד §

  .יטנוולרה ינושה ןיינעל יפמילואה דעוול ץעיית ,ריאמ םילוחה תיבב תודליימו

 ינפב איבהל ךרוצה הלע - תויושרה ראשו :ימואל חוטיב לומ תויוכזו תובוח לע עדיימ §

 ימדב עוגפל לולע ולא םיאשונב הדפקה יאו העידי יא .אשונב עדימ תויאטרופסה

 .תורחא תויוכזו הדיל תשפוח

  . ררע תדעוול היינפ תועצמאב :יגשיהה טרופסה תלהנמ תונקתב הנעמ ונתנ ,ךכל םג

 . אשונה םדקתו םינכתה ןחבת "ירחאש םויה" טקיורפ תלהנמ ףותישב הדעווה

 דעווה תמדוקה ונתבישיל ךשמהב  - םיסקט/םיעוריאב – ירדגמ ןוזיאל החנמה תביתכ §

 הילפא תעינמ ותילכתש החנמה תא ובתכ האלמ תופתושב הנתאו לארשיב יפמילואה

 םיסנכב ,םייזכרמ טרופס יעוריאב םישנ לש ןתופתתשהו ןתוארנ ,ןגוצייב תירדגמ

 תמדקב םישנ לש ןמוקמ תחטבה ,םג ומכ .לארשיב טרופסה יפוגב םיימשר םירוקיבבו

 ןוזיאל החנמה .םשומימל םישרדנה םיטרדנטסה תיוותה ךות תיביטרופסה המבה

 -הו ,טרופסה להנמ ,קקוחמה תשירד לע ראשה ןיב ךמתסמ ,םיסקטו םיעוריאב ירדגמ

IOC  )יפוגו םידוגיא תולהנהב םישנה רועיש יכ םיעבוקה )ימואלניבה יפמילואה דעווה 

 .לכב  ןויוושל הריתח ךות 30% לע םומינימ דומעי טרופסה

 היהי ונמעטמו לארשיב יפמילואה דעווה לש ש"מעויה י"ע רשוא החנמה יכ שגדומ

 .טרופסה להנממ ריכב גיצנו הקיסמ ןרומ הנתא םעטמו ל"כנמהו תיר"ויה י"ע םותח

  .הלבקתה הילפה/הילפא הלימה יבגל ינוי לש הרעהה

 תבחרה  לע החמש .2022 ילויב םייקתת – רדגמו טרופסל היינשה ל"ניבה הדיעווה §

 .רתוי םילודג תופתתשהו חישל בחרמ חתפל רשפאיש המ הדיעווב םיפתושה

 תורירגשהו א"ת תטיסרבינוא ,יקסניול-טייגניו תימדקאה הללכמה :םיפתושה

 .הייבכמהו לארשיב יפמילארפה דעווה ,הנתא/טרופסה להנמ ,לארשיב תיאקירמאה

 הדעווהו רודיל ינור 'פורפ לש ותושארב תימדקאה הדעווה :תודעוו יתש ומקוה

  .בל רה ןדרי לש התושארב תנגראמה

 הנווכהשכ ,הדיעווב ונלש םיפונמה דחא היהי הזו 9 לטייטל הנש 50 ואלמי הנשה

 רמוז ידוא 'פורפ י"ע לבויש יתקיקח יונישל תויביטרפוא תוצלמה םע המויסב תאצל
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 טסוגואב עצוב ןוקיתה -1996 תנשמ תדבועלו דבועל הווש רכש קוחל 6 'סמ ןוקיתה §

 םע הדובע תומוקמ ,הז ךיראתמ .2022 ילוימ לחה ףקותל סנכי יכ עבק ךא 2020

 דעווה .תירדגמ תיווזמ םידבוע רכש תוחוד איצוהל וביוחי הלעמו םידבוע 518

 יפוגל םג דואמ יטנוולר רכש תאוושה אשונ ךא וז הירוגטקל סנכנ אל יפמילואה

 .םיאנתה תאוושה ףונימל יתקיקחה ןוקיתה לצנל שיו טרופסה

  תירדגמה הניקתהל ףופכב בצמה תנומת ח"וד קפוה – תירדגמה הניקתה דדמ §

 :הלהנה תבישימ םינוכדע §

 הנירקואב יפמילואה דעווה ר"ויל תוהדזה בתכמ איצוה לארשיב יפמילואה דעווה - 

 20-25.3.2020 דנלניפ יטקווב רעונל ףרוחה יקחשמל לארשי תחלשמ הרשוא -

 2022 גניגייבל ףרוחה תחלשמ החלצהב המכוס -

 2022 סראמ 30 ב הדיקפת תמייסמ ןמגיב הירורב -

 םויס םע הירורבל הבר החלצה הדעווה םשבו ימשב עיבהל תשקבמ – הכרעהו הדות §

 לכב  הצפח שפנב עויסהו אלמה הלועפה ףותיש לע ונלוכ םשב הל תודוהלו הדיקפת

  .הדעווה לש היתולועפ

 :בל רה ןדרי )2

 ןלהל .תילגנאה הפשב 2021 תנשל בצמ תנומת המסרופ :תירדגמ בצמ תנומת •

-תנומת/content/uploads/2022/03-tps://www.olympicsil.co.il/wpht :רושיק

 דעווה לש יעדמה תעה בתכב םסרופ ךמסמה .pdf.ןקותמ-2021-תירדגמ-בצמ

 .ימואלניבה יפמילואה דעווה לש תומרופטלפב ןכו לארשיב יפמילואה

 סובליס ,3 רפסמ תוירוטקריד סרוקמ לחה :לוהינל IOC תכמסה – תוירוטקריד סרוק •

 הנקמה ,ימואלניבה יפמילואה דעווה לש טרופס לוהינל ךירדמהמ םינכת ללוכ סרוקה

 לש תוירוטקרידה יסרוקב וכמסוה הכ דע .IOC-ה םעטמ תפסונ הדועת םיפתתשמל

 10-ב חתפי ,רפסמב 4 ,אבה סרוקה .םירבג 11-ו םישנ 71 לארשיב יפמילואה דעווה

  .)35%( םירבג 9-ו םישנ 17 לולכיו 2022 יאמב
 :סוטטס ןוכדע – הנתאו לארשיב יפמילואה דעווה לש פ"תש תוירוטקרידה םורופ •

 סרוק תורגוב רוביח הניה ותרטמש תוירוטקרידה םורופ קשוי 2022 לירפאב 10-ב

 םילכ ןתמ ךות ,יקסעה םלועל ויתורודל לארשיב יפמילואה דעווה לש תוירוטקרידה

 טרופסה םלועב הריכב תולהנמ תבכש תריציו לוהינה תיישעתב תובלתשהל םייטקרפ

 'בגה ,קרטש סיריא ח״ור :ןושארה םורופה ירבוד .טרופסב תולהנמ ףונימ תשיגמ קלחכ
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 ןרע רמו ןז-ירפ הנח 'בגה ,ודר הנח 'בגה ,ךמוס רצליפ תנע ד״וע ,ראפ-יולה המענ

 .קיפורק ןבואר קנבה ר"וי תוחכונב םילעופה קנב ןודעומב חראתי םורופה .ףלוו
 :יחרזמ רומיל )3

 :ןונקתה ירקיעו ןונקתה ןוכדע .1

 לע ענמ יעצמא תטיקנ ועמשמש 6 ףיעסכ תויהל רבעו דרפוה 5 ףיעס לש אפייס •

 .יפמילואה דעווה תוליעפב ףתתשמה טרופס ןוגרא ידי

 תינימ הדרטה לע רוסיאה תא הנוממה תעידיל איבהל .א

 םידבועל ןונקתה תרהבה .ב

 תוריהז יעצמא תטיקנ .ג

 ךא וצפוה םרטש טרופסב תינימ הדרטה תעינמל תושדחה תונקתה רואל •

 7.2  ףיעס תא תויללכ תוארוהב ונפסוה ,2020 -ב םיטפשמה רש י"ע ומתחנ

 דרשמ י"ע הנקת וא/ו הארוה/קוח םוסרפ לכ .דימת בייחמה יללכ ףיעס

 ןניה טרופסב תונגומו תינימ הדרטה תעינמל םיעגונה טרופסה להנמו םיטפשמה

 .הז ןונקתל ףסונב תובייחמ

 תכמותה תפטעמלו םינמאמל הרבסה ונמייק .2

 םיאטרופסל הרבסה ונמייק .3

 םיאטרופסל תרגיא ונצפה  .4

 תונגומ ךמסמ לע תכמותה תפטעמה תמתחה .5

 :הדעווה ירבח תויוסחייתה )4

 םייח לעפמ סרפל טרופסה להנמ לש המזויה לע תכרבמ – זרא – תגדס הנרוא §

 השיא קרש ךכ לע הנילמ .ת"ש 50.000 לש לומגת ודיצל אשונה סרפ .תפומ תויומדל

  .םיכוזה 6 ןיבמ התכז תחא

 :תוטלחהו םוכיס ר"וי .7

 יזכרמו ידוגיאב תומב לע/םיסקט/םיעוריאב ירדגמ גוצייל החנמה תא רשיא םורופה §

 תא עימטהל תנמ לע תומרה לכב םהיתומוקמב ולעפי םלוכ החנמה תצפה םע .טרופסה

 טרופסה להנמ ש"מעוי רושיאל םג רבעוי )הבישיה רחאל( תירונ תשקבל .יונישה

 ןוכנה הנבמה והמ ןוחבל שי אובל דיתעל .המוקמב הרעהה – םייח לעפמ לע סרפ §

  .הווש ןפואב םירבגו םישנ לש לומגתו גוציי רשפאיש
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 ללכ תרבעהל האצרה םייקנ גשיהה תויאטרופסל "ירחאש םויה" תלהנמ םע ףותישב §

 .תויטנוולרה תובוחהו תויוכזה

 לארשיב יפמילואה דעווה רתאב הדעווה תינושלל ולעוי תילגנאבו תירבעב םימוסרפה ללכ §

 .31.3.2022 -ב םייקתתש ןודנול תדיעווב דרא לעיל החלצה ילוחיא  §

 

 :תואבה וניתובישי .8

 11:00-12:30 תועשה ןיב 17.8.2022 §

 11:00-12:30 תועשה ןיב 30.11.2022 §

 

 

 

 
 ,הווש טרופס תכרבב

 בל רה ןדרי

 ירדגמ ןויוושל הדעווה תיל"כזמ

 תיפמילואה ןרקהו ךוניחה ךרעמ שאר
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