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 2020/23 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

 םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 :אבה טוריפה יפל הרשמ שויאב ךרוצה לע

 החפשמב תומילא ת/ילאיצוס ת/דבוע :דיקפתה ראות
 

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 החפשמב תומילא ס"וע :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 םיילאיצוסה םידבועה לע םילחה םייצוביקה םימכסהל םאתהב ,)'ח-'י( ס"וע גורד
 .תוימוקמה תויושרב

 .הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 ינב לכב תוברעתה ךות החפשמב תומילא םוחתב לופיטהו העינמה לע תוירחא • :דיקפת רואית

 .םיפושחו םיעגפנ ,םידלי ללוכ החפשמה
 .החפשמב תומילאב לופיטו העינמל זכרמב םירבגב לופיטהו תויחמומה זוכיר •
 .החפשמב תומילאה תויעב לש גושייל רותיא ,יוהיז •
 .דועו תוימצע ,הרטשמ ,החוור :םיתורישה לכמ תוינפה תטילק •
 .הנגה תינכות תיינבו הרגשבו םוריח בצמב תנכוסמ תכרעהו ןוחבא •
 חוקל תויוכז יוצימו ינוגרא ץועי :ןוגכ חווט תורצקו תוימעפ דח תויוברעתה •

 .החפשמב תומילאה םוחתב
 ,םידעי תעבוקש לופיטה להנמו חוקלה םע תפתושמ תוברעתה תינכות תיינב •

 .תוברעתהה להנמ החפשמה ס"וע ףותישבו תויוצר תואצותו עוציבל תומישמ
 .הקלחמל ץוחמו הקלחמב םימיאתמ םיילופיט םימרוגל ךוויתו הינפה •
 .ןוחבאלו םיכרצל םאתהב יתצובק וא/ו ינטרפ לופיט •
 הקלחמה ףותישב בושייו תינוריע המרב הרבסהו העינמ תולועפ םוזיי •

 .םייתרבח םיתורשל
 .תלפוטמה החפשמב לופיטל תועגונה תוצעייתה תודעו תמקה •
 .החפשמב תומילאה אשונב תיבושיי המרב תופתתשהו םוזיי •
 .החפשמה ס"וע לופיטה להנמ לש ןוכדעו החפשמה קיתב תויוברעתהה דועית •

 :דיקפתה תושירד
 

 .תילאיצוס הדובעב רגוב ראות לעב ילאיצוס דבוע •
 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר •
 .ןורתי – החפשמב תומילאב לופיטה םוחתב הרשכהו ןויסינ •

 .תווצ שאר ךירדמל וא/ו םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמל :תופיפכ
 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה • :תירדגמ הרהבה

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

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

 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
 ) www.k-yam.org.il םי תירק תייריע רתאמ דירוהל ןתינ דמעומל ןולאשה
 הפטעמב עצבתת השגהה .םייטנוולרה םיכמסמהו תוצלמהה ,תודועתה לכ ףוריצב
 שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס
 :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע
 תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 .הנינעת אל הלכשה
 .13:00 העשה דע 27/12/2020  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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