
 

 

 
 היגוגדפה רקחל זכרמב )2021-22( ב"פשת ל"הנשב טרוטקוד-רתבל ארוק לוק

 
-ןב תטיסרבינואב ךוניחל הקלחמב אצמנ הדש-הימדקא תופתוש - היגוגדפה רקחל זכרמה
 תרגסמב םינש ךרואל הקלחמב רבצנש ןויסינו עדי סיסב לע 2021 תנשב םקוהו בגנב ןוירוג
 ישעמ עדי חותיפבו ימושיי רקחמב קוסיע הניה זכרמה תרטמ .היגוגדפה רקחל הדבעמה
 םירעפ םוצמצו ,ךוניח ישנא לש יעוצקמ חותיפ ,םייכוניח םיכילהתו ךוניח תודסומ קוזיח תבוטל
  .םייכוניחו םייתרבח
 

  :םיירקיע תוליעפ ימוחת העברא זכרמל
 
research-( הדש-הימדקא תויופתוש ךרד רקחמ ססובמ ימושיי יגוגדפ עדי חותיפ )א(

practice partnerships)  
 ינוגרא-םינפ רקחמ לש תוברת חותיפל רקחמ יריתע רפס יתב תשרב הכימתו המקה )ב(

  התדובע רקחל הרומה תויונמוימ תיינבו
 םינושה דעיה ילהקל ףותישה יעצמאו םינכתה תמאתה ךות ימושיי-ירקחמ עדי ףותיש )ג(
 .ילאנויספורפ עדי ןיבל ירקחמ עדי ןיב היצקארטניאה לע םירקחמ תכירע )ד(
 
 ,תירפס תיב תוגיהנמב םירושק חטשב םיפתוש םע ןתמו אשמו שוביג יבלשב םיטקיורפ
  .הללסה לש תוקיטקרפו ,התיכב ןגוה חיש ,םירומ תכרדה ,תוניירוא
 

 תידיעו ,ןושיד ןועדג ,רגינפ בירי ,ןיבוט תירוד ,ןייטספל םדא זכרמב םירבח הקלחמה לגס ךותמ
 ףותישו חיש ,הדימלו הארוהב רתיה ןיב םיקסועש םירקוח לש תימוחת-ןיב הצובק—טספ
 תיב רופיש יכילהתו םייתרבחו םייכוניח םירעפ ,תיכוניח תוינידמ םושיי ,הארוה יתווצב הלועפ
 רקחמ תווצו ,תוי/םיטנרוטקוד ,תוי/םיטנרוטקוד-רתב( םירקוח ללוכ זכרמה תווצ ,ףסונב .ירפס
 השגנהו ,םייכוניח םילכ חותיפ ,ךוניח ישנא םע הלועפ ףותישב ךמותה יעוצקמ תווצו ,)עובק
 .עדיב ףותישו

 
 הדובע תלוכיו יטנוולר ירקחמ ןויסינ ילעב םיטנרוטקוד-רתב םירקוחו תורקוח םישפחמ ונחנא
 יונימה תכראהל תורשפא םע ,הנשל אוה יונימה .רקחמ תווצמ קלחכו חטשב םיפתוש םע
   .המאתהה תדימב תולתכ
 

 דיקפתה יביכרמ
  הדשב רקחמ תדובע תלבוה •
 םיילאנויספורפו םייעדמ תע יבתכב םירמאמו רקחמ תוח"וד לש םוסרפו הביתכ •
  ךוניח ישנאל םירמוחו םילכ חותיפב תופתתשה •
 .תווצב ה/רבחכ וילעופו זכרמה חותיפל המורת •

 
 
 
 
 



 

 

 
 דיקפתה תושירד

 יטנוולר םוחתב )היצטרסיד תשגה רחאל וא( ישילש ראות •
 חותינו היפרגונתא תבבוס זכרמב רקחמה תדובע רקיע םויכ( יטנוולר ירקחמ ןויסינ •

  )תופסונ תויגולודותמב םיחמתמ םירקוחל םג םוקמ שי ;חיש
 םינווגמ דעי ילהקל ,תילגנאבו תירבעב ,הלועמ הביתכ תלוכי •
 תווצב תיביטקפא הדובע תלוכיו ןוצר •
 ןורתי – הדימל ירמוחו תוינכת חותיפב ןויסינ •
 ןורתי – ךוניח ישנא םע תיפותיש הדובעב ןויסינ •
 .ןורתי – תילארשיה ךוניחה תכרעמ םע תורכיה •

 
 תודמעומ תשגהל
 תא  pedlabbgu@gmail.com– תבותכב )15.5-ה דע( םלושמ הנדל חולשל השקבב
 :םיאבה םיטירפה

  דיקפתל המאתהה תא טרפמה השקב בתכמ •
 )םימוסרפ תמישר ללוכ( םייח תורוק •
 )היצטרסידהמ קרפ וא תע בתכב םוסרפ( תימדקא הביתכ לש תחא המגוד •
  םיצילממ ינש לש ל"אוד תובותכו תומש •
 

 
 


