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 2020/31 '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

 יתושר תובדנתה זכר :דיקפתה ראות
 

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 יתושר תובדנתה זכר :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 )וירושיכ יפל( ר"חמה גורדב 37-39 וא הארוה גורד וא ,)'ט-א"י( ס"וע גורד

 הרשמ 70% :הקסעה ףקיה
 תובדנתהב םיקסועה ללכל תובדנתה אשונב תיעוצקמ תוכמסו דקומכ שומיש • :דיקפת רואית

 .תושרב
 םימוחתב ,םיבדנתמ םיליעפמה תושרב תודסומו םינוגראל עויסו יוויל ןתמ •

 .ןוגרא לכ לש ויכרצ יפ לע – חוטיבו הרקוה ,הרשכה ,םיבדנתמ סויג ןוגכ
 תושרהו הקלחמה ידבועל םיבדנתמה לוהינ םוחתב ףטוש ץועייו יוויל ןתמ •

 .םיבדנתמ םיליעפמה
 םתוא לע הנעמל תויתובדנתה תוינכות םוזייו ,תושרב םיכרצ לש ףטוש יופימ •

 .םייטנוולר םימרוגו תושרב םינוגרא ףותישב םיכרצ
 תויסולכוא לע שגדב ,םיבדנתמה רפסמ תבחרהל תוימוקמל תויתשת תיינב •

 .תובדנתהה תוכיא רופישלו ,תוחפ תובדנתמה
 תיינפהו ןוימ ,סויגב עויסו תובדנתהל תועדומ תאלעהל םיכלהמ עוציב •

 .תושרב תובדנתהה תוינכות ללכל םיבדנתמ
 תושרב םיבדנתמ םיליעפמה םיפוגה ללכ ןיב הדובע יקשממ תריציו רוביח •

 .תושרב םייטנוולר םימרוג ןיבל םהיניבו
 םיפסונ םימרוג םע םייעוצקמ הלועפ יפותישו םיפטוש הדובע ירשק תריצי •

 זכרמ ,ךוניחב יתושרה תובדנתהה זכר ןוגכ ,תושרב תובדנתה םימדקמה
 .'דכו מ"לש תעונת ,םיריעצה

 .הליהקל המורתו תובדנתהל םיימוקמ םיקסע סויג •
 .תושרב םיבדנתמה ללכל הרקוה יכלהמ עוציב •
 המרב תורגסמו םינוגראל תויצרא תובדנתה תויתשתו םילכ תעמטהו רוביח •

 .תימוקמה
 .םוריח תעשל יתושרה תובדנתהה ךרעמ תיינב •
 .ימואלה חוטיבה תויחנה יפ לע תושרב םיבדנתמה חוטיב •
 .הלש תויביטקפאהו תובדנתהה לש םיפטוש הכרעהו הדידמ יכלהמ עוציב •
 החוורה ,הדובעה דרשמב תובדנתה םוחת תוינידמ לש לעופל האצוה •

 .יזוחמה חוקיפה תוארוהו םייתרבחה םיתורשהו
 

 :דיקפתה תושירד
 

 .חורה וא הרבחה יעדמב יוצר ימדקא ראות לעב וא ילאיצוס דבוע •
 .םיבדנתמ לוהינב ןויסינ •

 .הדי לע ךמסוהש ימל 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
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 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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