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 18/2020 '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

 

 ידוסי לע רפסה תיבב ןרפס  :דיקפתה ראות
 

 ךוניחה ףגא :הדיחיה
 

  ידוסי לע רפסה תיבב ןרפס :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .תוימוקמה תויושרה ידבוע לע םילחה  םייצוביקה םימכסהל םאתהב גוריד
 

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 ,םידימלתהו םירומה רוביצל רפסה תיבב היירפסה לש םייעוצקמ הלעפהו ןוגרא ,לוהינ :דיקפת רואית

 :דיקפתה ירקיע
 .הירפס יתוריש ןתמ •
 .הרשעה תויוליעפו תויכוניח תויוליעפ עוציב •
 .היירפסה לועפת •

 :דיקפתה תושירד
 

  הלכשהל הצעומה ידי לע רכומה דסומב שכרנש ,ימדקא ראות לעב – הלכשה •
 םוחתב ץראל ץוחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה לביקש וא ,ההובג

 תונרפסה םוחתב תימדקא הדועת ידומיל החלצהב םייס וא ,תונעדימה וא תונרפסה
 ידומיל החלצהב םייסו )ךוניחב יוצר( רכומ ימדקא ראות לעב וא ,תונעדימה וא
 .השרומ ןרפס

 .םוחתב הנש לש – יעוצקמ ןויסינ •

 .שרדנ אל – ילוהינ ןויסינ •

 .תינוניב המרב תילגנאו ההובג המרב תירבע – תופש •

 תיילדל תויונמוימ +OFFICE + תוירפס לוהינל תונכות םע תורכיה – בשחמ ימושיי •
 .עדימ

 לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב העשרה רדעיה – ילילפ םושיר •
 . א"סשת ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע

 :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
 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

 


