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 9/2020 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 
 ךרוצה לע םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 .היונפ הרשמ שויאב

 

 תיסורה הפשה תורבוד תוצראמ היילע דודיעל רוטקייורפ  :דיקפתה ראות
 

 הטילק תקלחמ :הדיחיה
 תיסורה הפשה תורבוד תוצראמ היילע דודיעל רוטקייורפ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .7-9 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד
 .37-39 תוגרדה חתמ ,ר"חמה גוריד

 )תורשמ 2( 100% :הקסעה ףקיה
 ןכו םינוש תודסומ לומ םתפשב םישדח םילועב ינטרפ לופיטו יוויל ללוכ דיקפתה • :דיקפת רואית

 .תיסורה הפשה תורבוד תוצראמ םילאיצנטופ םילוע לש תושרל היילע דודיע
 םאתהב רחא ףוג לכו ,היפגאו תימוקמה תושרה לומ לא הטילקה יכילהתב עויס •

 .הטילקהו היילעה ךילהתב םילועה יכרצל
 .םילוע תצובקל םיעוריאו םילויט ,םירויס יווילו ןוגרא •

 :ףס יאנת
 

 .ימדקא ראות ילעבל תופידע  -  הלכשה •
 ,היילע דודיעב ןויסינ ,םישנאב ינטרפ לופיטב ןויסינל תופידע  - יעוצקמ ןויסינ •

 .תוכרעמ רפסמ לומ הדובעב לוהינו ןוגראב
 .תופסונ תופש יוצר ,הבוח םא תפש תמרב תיסורה הפשה תעידי •
 .םי תירק ריעה בשותל תופידע •
 .ןורתי -  היילע תטילק יכילהת תרכה •
 .תיסור תרבוד ץראמ רבעשל הלועל תופידע •
 ןכו םינוש תודסומ לומ םתפשב םישדח םילועב ינטרפ לופיטו יוויל ללוכ דיקפתה •

 .תיסורה הפשה תורבוד תוצראמ םילאיצנטופ םילוע לש תושרל היילע דודיע
 .תויתרגש אל תועשב איה הדובעה •

 .ינוריע הטילק קית קיזחמ :תופיפכ
 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה • :תירדגמ הרהבה

 תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל םאתהב תולבגומ םע םדאל הפדעה ןתנית •
 דיקפתה עוציבל םירישכו הרשמל ףסה יאנתב םידמועש יאנתבו 1998 ח"נשת
 תאצמהב ןכו ה/ותולבגומ רבד תא תטרפמה ת/דמעומה תרהצהל ףופכ רומאה
 .תולבגומה תוחכוהל םיכמסמ

 תוארוהל םאתהב היפויתאב ודלונ וירוהמ דחא וא אוהש ימל הפדעה ןתנית •
 לעב אוה דמעומה םא )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )ב( ב173 -ו )א(ב 173 םיפיעס
 .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ

 תא( "דמעומל ןולאש" תועצמאב בתכב ונפי דיקפתה תושירדב םידמועה םידמעומ :הלהנמ
 לכ ףוריצב ) www.k-yam.org.il םי תירק תייריע רתאמ דירוהל ןתינ דמעומל ןולאשה
 אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה .םייטנוולרה םיכמסמהו תוצלמהה ,תודועתה
 יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ
 יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא

 
 הלכשה תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 .הנינעת אל

 
 .םינפה דרשממ יביצקת רושיאל ףופכב הניה דיקפתל הטילקה

 

 .13:00 העשה דע 9/6/2020  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
S:\docum\MICRAZIM\תיסורה הפשל רוטקיורפ\תיסורה הפשל רוטקיורפ\הטילק\2020 םיזרכמ.doc 


