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 13/2020 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

 ךרוצה לע םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 .תויונפ תורשמ שויאב

 

 ידוסי לע רפס יתבב הקזחא שיא /תיב בא  :דיקפתה ראות
 

 ךוניחה ףגא :הדיחיה
 

  ידוסי לע רפס יתבב הקזחא שיא /תיב בא :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 ,תותיכ 19 דע ס"יב תותיכ רפסמ י"פע עבקייש תוגרד חתמב קסעוי דבועה ,ילהנמ גוריד
 םימכסהל םאתהב ,6-8 תוגרדה חתמ הלעמו תותיכ 20 -מ ס"יב ,5-7 תוגרד חתמ
 .תוימוקמה תויושרה ידבוע לע םילחה  םייצוביקה
 

 )תורשמ 3( 100% :הקסעה ףקיה
 .רפסה תיב בחרמ לש התואנ הקוזחת לע יארחא • :דיקפת רואית

 .רפסה תיבב םייקה דויצה ןווגמב רבש תקזחאו ענומ לופיט עוציב •
 .םוריח תעשל רפסה תיב תנכהו רפסה תיב תויתשת תקוזחתל יארחא •
 .רפסה תיבב דויצ תנקתהו הקפסא לע יארחא •
 .רפסה תיבב יונהו קשמה ,הלוכת ,םינבמ תקוזחתל יארחא •
 .רפסה תיב חטשב םייונישו םירופיש םוזיי •
 .םקוליסו רפסה תיב חטשב םיעגפמ רותיא •
 .צ"החא תועשבו םידומילה תועשב רפסה תיבב םימייקתמה םיעוריאב עויס •
 .רפסה תיבב םינקתמהו םידימלתה תוחיטב לע הרימשב עויס •
 .תותיכה תחיתפו םירעשה תריגסו החיתפ לע יארחא •
 אודיוו ,דויס תוברל םידומילה תנש תחיתפ תארקל רפסה תיב תנכהב תופתתשה •

 .המודכו ןויקינ
 .רפסה תיב רובע תויוחילש עוציבו םיירפס תיב ץוח םיתוריש ןתמ •
 .רפסה תיב ת/להנמ י"ע הנלטותש תולטמה לכ עוציב •

 
 :דיקפתה תושירד
 

 .תינוכית הלכשה •
 .תונוש הקזחא תודובעב תוחפל הנש לש יעוצקמ ןויסינ לעב •
 .ףקותב הגיהנ ןוישיר לעב •
 ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב האשרה רדעיה •

 .2001-א"סשת ,םימיוסמ תודסומב
 .תוריש תונווכומ ,הבוט תישיא ןיב תרושקת •
 .ההובג המרב תירבעה הפשב פ"עבו בתכב העבה תלוכי לעב •
 .םינמז תוחולב הדימע תלוכיו תונקיידו תונדפקב תומישמ ןונכתו ןוגרא תלוכי •
 .תינוריעה תכרעמה תרכה •
 .תולבוקמה תועשל רבעמ הדובעל תונוכנ •
 .תודיינב ךורכ דיקפתה •

 
 :תיעוצקמ תופיפכ
 :תילהנמ תופיפכ

 .רפסה תיב ת/להנמ
 .תושרב ךוניחה ףגא תלהנמ
 

 .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

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

 .םוקמ יולימ לש ךרדב תושיואמ תורשמהמ קלח :הרעה :הלהנמ



 29027 םי תירק 660 .ד.ת ,10 תרש השמ תורדש
 04-8760564 .סקפ 04-8789714/95 :ןופלט

e-mail: 
aeinav@ladpc.gov.il 

Kiriat Yam Municipality, Moshe Sharet str. 10, ISRAEL, 29027 
Tel. 972-4-8789714, Fax.  972-4-8760564 

 

 תא( "דמעומל ןולאש" תועצמאב בתכב ונפי דיקפתה תושירדב םידמועה םידמעומ
 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
 ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע
 אל הלכשה תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 .הנינעת
 .13:00 העשה דע 30/7/2020  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ

 


