
 לןיא- ברטתיסיברנוא ,םיטפלמש טהלופק ביחרס מטפלמש זהמרכ
 לאריש בםיורר בהכשרתל רישפ זכמר וףיתבש

 :אשונבדה ועי תדוימל יתנכותל םכתא םמינימז

םיוררב תשרהכ
 'ותוש ישרפ ןועדג "דו עמשרד, ישרפ ןוגדע ד"וע: מידקאז וכיר

 459:1ד ע :3016 עותש היןב, 29.1.21 – 9.111.12 םידעהמו יןב ,'ג מיבי םייתתק למותשתהה

 11 םלאו, 530 ןייבנ

 :ותלמשתהה תכניות

מפגש ראשון - 12.11.19 

 החיתפ ידבר17:00 - 16:30
 לןיא רב טתיסרבינאו ם,יטפשלמ טהלפקו ה ,ןיקד ז,רפ רןאו פ'רופ
 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

 תהומה – לאשרי בתוורר ב:אומב18:00 - 17:00
 םדידצה רבוע הציזמיטיפאו ומין ילגרב תרורבו ךליה תקהש

 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

 תרורבו כםסה ,תרורבוה תרונוסח ותולעמ ,כיום תרורבוה ל שהחכו19:45 - 18:15
 תרורבוה קחול תפסתוה ,כםסהה חסובני דפיקהל  ישהמ לע
 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

מפגש שני - 19.11.19

תרורבוב ריםסוא ורייםפשא אים נוש,תרורבול דיםדצה18:00 -16:30
 וורשיאו תוורר בקספ לוטי ב,תווררהב םסכהו ורר בשכר

 נואו יתדמאק היהרבק םיטפשלמ טהלפקוב לגס רבח, לדנ מנןח ר"ד

 תרונוקע ותודסוי – זיםחו דיניב היצגטילי19:45 - 18:15
 ןליא רב טתיסרבינאו ם,יטפשלמ טהלפקו ה,יץשפיל חרש 'פופר

מפגש שלישי  -26.11.19   

 דיםדצה בין המכסהב ררבו מינוי ,"שמהיב "יע ררבו מינוי ,ררבו תרחיב18:00 - 16:30
 ריםרבו תסינוח ,תרורבוה ךליה לע "שמהבי חקופי
 נואו יתדמאק היהרבק םיטפשלמ טהלפקוב לגס רבח ,לדנ מנןח ר"ד

 "שמהבי ליתכול ץחומ כיםסוכס בביישו בייםטירנטלא כיםליה ,תרורבול רגישו בין – "רבוגיש"19:45- 18:15
 לןיא רב טתיסרבינאו ם,יטפשלמ טהלפקו ה,יןיטשרבלא לכי מפ'רופ

מפגש רביעי - 2.12.19 יום שני 

ררבוה "יע תרורבו ל שלעי ויכון נלהו ני,תרורבו תלהתנמ דצכי18:00 -16:30
 תרורבוב דיםע תרקיח ותחוכהוה בל שלהוני
 ביבא לבת יזחו המטפשמ היתב ,ריזמ יבא טפשו הב'כ

 תרורבו ךליהב דיםעס וביניים תקשוב ,תרורוב קספ רבוחי ותטולחה תלבק19:45– 18:15
 ביבא לבת יזחו המטפשמ היתב ,ריזמ יבא טפשו הב'כ



מפגש חמישי - 10.12.19 

 ש"מהי בבורר בקספ לע ורעער ,תוורר בבימינפ ורעער ןונגנמ18:00 - 16:30
 וליע הגהשה כוייסי תא התחיפמ שהרצוב תרורבו קספ חתוני
 נואו יתדמאק היהרבק םיטפשלמ טהלפקוב לגס רבח ,לדנ מנןח ר"ד

 תייםחפמש קיםסעב תרורבו19:45 - 18:15
 לןיא רב טתיסרבינאו ם,יטפשלמ טהלפקו ה,יץשפיל חרש 'פופר

מפגש שישי - 17.12.19 

 חטוביה לםעוב תרורבו – לנפא18:00 - 16:30
  חטויב החמומ ,און- ברןויר
 חטויב לוןייא ש"עמיו זון,ניס מולארשי ד"עו
 CCI ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שיפ ןוגדע "דוע

 תרורבו כיליהב החממו תעד תחוו ו שוויתכורעה 19:45 - 18:15
 gnitulsno Claincnai FubeC-Sל "כנמוד סיימ, ורנד בםולש ןוגדע מר

מפגש שביעי - 31.12.19 

 תרורבוב תתיוא תגיוסו18:00 - 16:30
 לןיא רב טתיסרבינאו ם,יטפשלמ טהלפקו ה,יךי רהיאר 'פופר

עיןקרקמה תאומ שלםעוב תרויורבו 19:45 -18:15
 םיטפש המדרש מר,בעשל ילתש הממיאשמ ה,יטולדרא לט מר

מפגש שמיני - 7.1.20

 ?עסק הז מםירצוי ךי אלב א!סט מאהז בו טררוב ותיהל 18:00 - 16:30
 תקיסע תטיריק בהישחל חה מומ,ץיברקובאו חן רמ

 תרורבו כיליהב תליוכלכ תעד תחוו ,ליפיצמוניה לםעוב תרויורבו 19:45 - 18:15
 יותוממק תווישר לש ניוצחיו מיפני טיפשמ ץעו י,קינז רפרו ע"דוע

מפגש תשיעי - 14.1.20 

 תרורבו תדוסמול תאומגדוו ,ל"חומ רםגו עם כםסה ךתוב תרורבו ףעיסב ללוכל בחשו המ 17:15 - 16:30
 ל"חוב וץראב תרורבו ל ש שוניםליםדמו  AICL AAA, ,CCI  :גוןכ

 יתאומלניבה לקהח המלתנהומ שות' ורשיפ וןעדג דרשבמ רהיכב פהשות ,שריפ נהפד ד"עו

 תרורבוב חישיםרת ותציולמוסי18:15 - 17:15
 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

 םכ מסןחבמ 19:45 - 18:30

מפגש עשירי - 21.1.20 

 חםסווני - ותררוב יפסקל ותגמאוד 17:15 - 16:30
 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

 יטפרהו יוריבצה זרגמה יא ברתווררהב – לנפא19:45 - 17:15
 תמוולפדי תקלוח וטייניםצמל סקט
 סתנכב טפש ומחוק החוק דתע ור"יו רבעשל ורחס המכותשל דגויא אישנ ין,ל לאיראו ד"עו
  נואו יתדמאק היהרבק םיטפשלמ טהלופקב לגס רבח , ל,דנ מנןח ר"ד
 CIC ל"ני בתויקס עתויווררלב "דהי בבשעברל טפושו ורר ב,שריפ ןוגדע "דוע

 םיינוישל פהפוכ יתנכהתו




Accessibility Report


		Filename: 

		השתלמות הכשרת בוררים.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


