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 16/2020 '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

 

 ךרה ליגה רודמב םושירו א"כ ץוביש םוחת ת/זכר  :דיקפתה ראות
 

 ךוניחה ףגא :הדיחיה
 

 ךרה ליגה רודמב םושירו א"כ ץוביש םוחת ת/זכר :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 םימכסהה י"פעו ת/דמעומה תלכשהל םאתהב הגרד ,הליהקו הרבח רעונ ךוניח גוריד
 .תוימוקמה תויושרה ידבוע לע םילחה םייצוביקה
 

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 

 .שונא יבאשמ ףגא ףותישב םידליה ינגב םדא חכ ץובישו ןוימ ,סויג • :דיקפת רואית
 .םינגה יתווצ תוחכונ לע הרקבו בקעמ ךרוצל םינגב םירוקיב עוציב •
 ףגא םע םואיתב םידומילה תנש ךלהמב םוקמ יולימב םדא חכ ץובישו ןוימ ,סויג •

 .שונא יבאשמ
 ףגא תינכותל םאתהב םידליה ינגב ץיקה תונטייק לועפתל )תועייס( םדא חכ ץוביש •

 .שונא יבאשמ ףגא םע םואיתבו ךוניחה
 .תכרעמה יכרצ י"פעו םינגה ןויפיאל םאתהב ךרעמה ךותב ,םידבוע תרבעה •
 .ןגב םידבועה תווצ ןיב םיישקו םירגתאב לופיט •
 חופיטל תויומלתשה םוזיי ,יוויל תוברל ,םידליה ינגב תועייסה לע הרישי תוירחא •

 .הרקבו הכרעה ,יעוצקמה תווצה
 .םודיקל תוצלמהו תעד תווח ןתמ ךרוצל ,םינגה תועייס לע תויפצתו הרקב תכירע •
 םושירה תארקל םיינוריע םינותנו תוחוד תקפה ללוכה םושיר ךרעמ תנכהב עויס •

 .ףטוש ןפואבו
 .םירוהל וידעומו םושירה תודוא םוסרפו עדימ תחילש •
 .ימשר וניאש רכומו דחוימ ךוניח ,ליגר ךוניחב םידלי ינגל ריעה ידלי םושיר •
 להק תלבק תועצמאב עצבתמ םא ןיב ,םושירה ךילהתב לופיטה תוניקת רחא בקעמ •

 .טנרטניאה תועצמאב עצבתמ םא ןיבו
 .ריעה יבחרב םיסורפה םינגב ץובישו ריעה ידלי לש םושיר ינותנ חותינ •
 .אלמ ןפואב ןתריגסל דע םירוה תוינפל הנעמ ןתמ •
 .הז אשונב םירוהה תוינפל הנעמ ןתמו ץובישה לע םירוערעב ןויד •
 .םינגב םידלי תוחכונ לע תרוקיב •
 .ךוניחה דרשמב םינגה לע חוקיפה םע ףטוש רשק •
 .רישיה הנוממה י"ע שרדיתש תפסונ הלטמ לכ •
 

 :דיקפתה תושירד
 

 לביקש וא ההובג הלכשהל הצעומה י"ע רכומה דסומב שכרנש ימדקא ראות לעב •
 ראות ילעבל ןורתי .ץראל ץוחב םיאמדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה
 .דחוימ ךוניח  וא ךוניחב

 . הארוה תדועת לעב •
 .םוחתב תוחפל םינש שולש  - יעוצקמ ןויסינ •
 .םידבוע לוהינב תוחפל םינש שולש  -   ילוהינ ןויסינ •
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 .םיינוגרא םינפו ץוח ,םיקשממ רפסמ לומ הדובע תלוכי • :תופסונ תושירד
 .ז"ולב הדימע ךות תומישמ יובירו ץחל תחת הדובע תלוכי •
 .סיפוא בשחמ תנכותב הטילש – בשחמ ימושייב האלמ הטילש •
 .תויטרקסיד ,תישיא תונמיהמו תונימא ,תווצב הדובע תלוכי ,םיניוצמ שונא יסחי •
 .תויתריצי ,עוציבב תונקיידו תונדפק ,תיתכרעמ הייאר •
 .תודיינ תלוכי •

 
 .תושרב ךוניחה ףגא תלהנמ :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

 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 תורשמה :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
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