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 2021/21 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

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

 הצחרה תנועל םיה יפוחל ת/יתנוע ת/יתילכת בר תי/חקפ :דיקפתה ראות

 )ינוריע רוטיש( ינוריע חוקיפ תדיחי :הדיחיה
 

 .הצחרה תנועל םיה יפוחל ת/יתנוע ת/יתילכת בר תי/חקפ :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .5-8 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד

 )תורשמ 2 ( הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 

 .םיינוריעה רזעה יקוח לש הפיכאו הרקב • :דיקפת רואית
 רזעה יקוח לולכמ לש הפיכא תועצמאב םיבשותה לש םייחה תוכיא רופיש •

 םירויס עוציב ןכו ירוביצה רדסה לע הרימשו תימוקמה תושרב םיינוריעה
 .התוניקתו ףוחב היינחה ,ףוחה לע חוקיפל

 .בשחמל םתנזהו סנקו היינח תוחוד םושיר •
 יעצמא ,טוליש( םהילא הוולנבו םיירוביצה היינחה יעצמאב םייוקיל לע חוויד •

 .)'דכו םולשת
 .גחו תבש ישיש ימיב הדובע לע שגדב תורמשמב הדובעה •
 .םיה ףוחב הצחרה תנועל תסחייתמו תיתנוע הדובע הנה הדובעה •
 .הנוממה י"ע שרדיתש תפסונ הלטמ לכ עוציב •
 

 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 .תורגב תדועת וא תוחפל דומיל תונש 12 – הלכשה •
 .ףקותב הגיהנ ןוישיר לעב •
 תונקתו ילילפה םשרמה קוח יפל ילילפ םושיר רדעיה לע לארשי תרטשמ רושיא •

 .1981-א"משת ,םיבשה
 דמעומ ,דיקפתה תושירדב ותדימע תחכוהל טרופמ דועית ףרצל שרדנ דמעומה •

 .ףסה לע ותודמעומ לספית ,רומאכ דועית ףרצי אלש
 .םיטנדוטסל םג המיאתמ הרשמה •

 
 .ההובג המרב תירבעה הפשה תעידי • :תופסונ תושירד

 .ןורתי – חוקיפ תדובעב ןויסינ •
 .תוריש ןתמל ההובג תועדומ •
 .תודיינב הכורכ הדובעה •
 .הדובעה עוציב ךרוצל לגרב תכשוממ הכילה תלוכי •
 םיה יפוחב הצחרה תנועל תסחייתמו םישדוח 6-7 ,תיתנוע הדובע ,תינמז הרשמ •

 .םי תירקב
•  

 .םיפוחה ףגא להנמ :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
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 ) 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 4/4/2021  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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