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 11/2021 '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

 )"ינוריע רוטיש"( ינוריעה חוקיפה ךרעמב עייסמ חקפ :דיקפתה ראות

 )ינוריע רוטיש( ינוריע חוקיפ תדיחי :הדיחיה
 

 .)"ינוריע רוטיש"( ינוריעה חוקיפה ךרעמב עייסמ חקפ :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .5-8 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד

 .הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 עייסמ חקפכ ךמסוהו רשואש תידועייה ינוריעה חוקיפה תדיחיב ינוריע חקפ • :דיקפת רואית

 תויושרב םיינוריעה חוקיפהו הפיכאה לועייל קוחל 'ד קרפ תוארוהל םאתהב
 עוציב לע יארחאה ,)קוחה – ןלהל( 2011-א"עשתה ,)העש תארוה( תוימוקמה
 ,תימוקמה תושרה תוכמס םוחתבש תונקתו םיקוח לש הפיכאו חוקיפ תולועפ
 תולועפב לארשי תרטשמל עויס ןכו ,ינוריעה הפיכאה ךרעמ תוליעפ תרגסמב
 .תומילא תעינמל

 :דיקפתה ירקיע •
 תושרה תוכמס םוחתבש תונקתו םיקוח לש הפיכאו חוקיפ תולועפ עוציב .א

 הפיכאה ךרעמ תוליעפ ןיינעל "תוריבעה לס"ב רדגומכו תימוקמה
 .ינוריעה

 תושרה ינקתמבו ירוביצה בחרמב תדיינו תחיינ החטבאו הרימש .ב
 .תימוקמה

 .קוחה תארוהל םאתהב ,תומילא תעינמל תולועפב לארשי תרטשמל עויס .ג
 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 .תורגב תדועת וא תוחפל דומיל תונש 12 – הלכשה •
 :תויעוצקמ תושירד •

 רפסה יתבמ דחאב םימי 5 ןב םיעייסמ םיחקפ סרוק לש החלצהב רבעמ •
 ללוכה ,י"מב החטבאה תביטח י"ע ורשואש םיעייסמ םיחקפ תרשכהל
 תומלתשה וא סרוק לכו 'א המר חטבאמ תושירדל םאתהב רשוכ ןחוב
 תלבק םוימ הנש ךות – םינפ ןוחטיבל דרשמה י"ע םיביוחמה תפסונ

 .דיקפתה
 .ןורתי – כ"בש /הרטשמ /אבצב םיניצק סרוק וא ידוקיפ סרוק רגוב •

 :ילוהינו יעוצקמ ןויסינ תושירד •
 .הרשמה לש קוסיעה םוחתב יעוצקמ ןויסינל תופידע •

 :תופסונ תושירד •
 דמעומה יכ ומעטמ ימ וא תושרה לש יטפשמה ץעויה לש הקידבו רושיא •

 םיינוריעה חוקיפהו הפיכאה לועייל קוחל 'ד-ו 'ג םיקרפ תושירדב דמוע
 חקפ תדועת לעב ,2011-א"עשתה ,)העש תארוה( תוימוקמה תויושרב
 .קוחל 10 ףיעסב םיעובקה תניחבב דמוע אוה יכו 'ג קרפב רומאכ ינוריע

 רוביצה םולש לש םימעטמ וכימסהל העינמ ןיא יכ לארשי תרטשממ רושיא •
 עדימה ןוחטיב תדיחי רושיאב – ילילפה ורבע תוברל ,רוביצה ןוחטיב וא
 .)מ"בחי(
 .תילארשי תוחרזא לעב וא עבק בשות •
 .תיאופר תורישכ רבדב יתקוסעת אפורמ רושיא •

 .סיפואה ימושיי םע הדובעב ןויסינו עדי •
 .ףקותב B הגרד הגיהנ ןוישיר •
 .ןורתי – םינפ ןוחטיבל דרשממ קשנ תאישנ לע ףקותב רושיא •
 יכ ,רהבוי .תופסונ תושירד ףיעסב רומאל םאתהב :ילילפ םושיר רדעיה •

 העינמ ןיא יכ ריכב הרטשמ ןיצק רושיא שרדנ קוחה תוארוהל םאתהב
 תוברל ,רוביצה ןוחטיב וא רוביצה םולש לש םימעטמ עייסמ חקפכ וכימסהל
 .ילילפה ורבע לשב

 
 תונימא • :תופסונ תושירד
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 .ץוחו םינפ ימרוג םע תווצב הדובע תלוכי •
 .ץחל םע תודדומתה תלוכי •
 .םיבוט שונא יסחי •
 .תויגוציי •
 .תויתוכמס •
 .המזוי •
 יגחבו עובש יפוסב ,תולילב תוננוכ תונרות עוציב ,תויתרגש אל תועשב הדובע •

 .לארשי
 )םידמ( ידוחיי שובלב תוליעפ •

 .ינוריעה חוקיפה תקלחמ 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
 ) 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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