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 9/2021 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

 םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 :ןמקלדכ תויונפ תויקלח תורשמ לע
 

  ת/יכוניח תי/גולוכיספ  :דיקפתה ראות
 

 ךוניחה ףגא :הדיחיה
 .תי/יכוניח תי/גולוכיספ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 תוימוקמה תויושרב םיגולוכיספה לע םילחה הדובעה ימכסהל םאתהב ועבקי
 .תודועת /הלכשהב בשחתהב

 )תורשמה תא לצפל ןתינ( תורשמ 1.5 :הקסעה ףקיה
 ךוניחה תורגסמב ,םיינטרפו םייתכרעמ ,םייכוניח םייגולוכיספ םיתוריש ןתמ • :דיקפת רואית

 יתווצלו תוחפשמל ,םידליל .ןוכיסב םידלי הז ללכבו ,דחוימה ךוניחהו ליגרה
 .םורחבו הרגשב תישפנה החוורהו שפנה תואירב םודיק םשל ךוניח

 .םינוממה ידי לע לטותש הלטמ לכ •
 םירושיכה
 :םישורדה
 

 תיכוניח היגולוכיספב יוצר ,ימושיי לולסמב היגולוכיספב ךמסומ ראות ת/לעב •
 הלכשהל דסומכ רכוהש דסומ תאמ ןתינש ,דליה לש תינילק היגולוכיספב  וא
 ,ל"וחב דסומ וא ,1958 – ח"ישת ההובג הלכשהל הצעומה קוח יפל ההובג

 ךרע הוושכ ךוניחה דרשמו תואירבה דרשמ לש םושירה תדעוו ידי לע רכוהש
 יעדמ וא היגולוכיספב ןושאר ימדקא ראות לעב וא .לארשיב ןתינה ראותל
 היגולוכיספב ינש ראותל ולש העימשה תובוח לכ תא םילשהש תוגהנתהה
 רישי לולסמב אצמנש ימ וא .)הזת( רמג תדובע טעמל ,ימושיי לולסמב
 היגולוכיספב ךמסומ וא דומיל תובוחו םוקיטקרפ םייס רשא טרוטקודל
 .הבסהה תינכות רגוב אוהו ימושיי וניאש לולסמב

 קוחל 12 ףיעסל םאתהב םיגולוכיספה סקנפב םושיר  :תיעוצקמ תורישכ •
 .םיגולוכיספה

 .תיעוצקמ תורפס תאירק ידכ תילגנאו ההובג המרב תירבע :תופש •
 .OFFICE -ה תונכות םע תורכיה :בשחמ ימושיי •
 לש הקסעה תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב העשרה רדעיה :ילילפ םושיר •

 .2001 – א"סשת ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע
 ,הדימל רשוכ ,תישיא תונמיהמו תונימא :דיקפתב םיידוחייה היישעה ינייפאמ •

 .ץחל תחת הדובע ,םיישיא ןיב םיסחי חפטל רשוכ ,תווצ תדובע רשוכ
 .יגולוכיספה תורישה תלהנמ :תופיפכ

 
 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה • :תירדגמ הרהבה

 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 •
 אוה דמעומה םא )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )ב( ב173 -ו )א(ב 173 םיפיעס
 .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ לעב

 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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