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 16/2021 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 
 ךרוצה לע םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 .היונפ הרשמ שויאב

 

 םירבוחמ טקייורפל תינכות ת/להנמ  :דיקפתה ראות
 

 הטילק תקלחמ :הדיחיה
 .םירבוחמ טקייורפל תינכות ת/להנמ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 תויושרה ידבוע לע םילחה םייצוביקה םימכסהל םאתהבו הלכשהו תודועת י"פע ועבקי
 .תוימוקמה

 )תויעובש תועש 42( 100% :הקסעה ףקיה
 .תיבושייה יוגיהה תדעו זוכירו ,בושייב תינכותה לש הלעפהו לולכת לע תוירחא • :דיקפת רואית

 תיבושייה תיעוצקמה היחנההו לוהינה תחת םיכירדמה לש תפטושה םתוליעפ לע תוירחא •
 תוינכת קפסל ןווכמה בושייב ןודעומה תלעפהל תוירחא .)החוור וא/ו ךוניח ,הטילק(
 .חטשב םירתואמה רעונה ינבל הלילהו ברעה תועשב רקיעב יאנפה תועשב תויוליעפו

 םימרוגו םהיתוחפשמ ,םילועה םע תויוליעפ דודיעל תיבושיי תיתשת תריציל תוירחא •
 .תויביטמרונ יטנא תויוגהנתה תתחפה ןתרטמש ,הליהקב םיפסונ

 םע םתחייש םכסהב דרשמה י"ע שרדייש יפכ םייתפוקת םינותנ תגצהו חווידל תוירחא •
 .תושרה

 :ףס יאנת
 

 יאמדקא ראות ילעבל תופידע ,דומיל תונש 12 ת/רגוב •
 םידבוע תווצ לוהינ תלוכי •
 תירבעב הפשב הטילש •
 הלילהו ברעה תועשב הדובע •
 רעונ ינב םע הדובעב חכומ ןויסינ ת/לעב •
 תירהמא /תירהו'ג /תיסורה הפשה ת/רבוד •

 םירושיכ
 :םיישיא

 ,תוגיהנמ ,רעונ ינב םע הדובע תלוכי ,תויתריציו המזוי ,תוגיהנמ רשוכ ,םיבוט שונא יסחי
 .תווצב הדובעו תונלבס

 ינוריע הטילק קית קיזחמ :תופיפכ
 .דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה • :תירדגמ הרהבה

 ח"נשת תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל םאתהב תולבגומ םע םדאל הפדעה ןתנית •
 תרהצהל ףופכ רומאה דיקפתה עוציבל םירישכו הרשמל ףסה יאנתב םידמועש יאנתבו 1998

 .תולבגומה תוחכוהל םיכמסמ תאצמהב ןכו ה/ותולבגומ רבד תא תטרפמה ת/דמעומה
 173 םיפיעס תוארוהל םאתהב היפויתאב ודלונ וירוהמ דחא וא אוהש ימל הפדעה ןתנית •

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

 ןולאשה תא( "דמעומל ןולאש" תועצמאב בתכב ונפי דיקפתה תושירדב םידמועה םידמעומ :הלהנמ
 ,תודועתה לכ ףוריצב ) www.k-yam.org.il םי תירק תייריע רתאמ דירוהל ןתינ דמעומל
 רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה .םייטנוולרה םיכמסמהו תוצלמהה
 ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה יבג לע זרכמה
 ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק
 .2910601 דוקימ

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

 
 .םינפה דרשממ יביצקת רושיאל ףופכב הניה דיקפתל הטילקה
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