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 19/2021 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

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

 השדחה ךרדה תינכות תרגסמב תוחפשמ הוולמ :דיקפתה ראות

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 

 .םייתרבח םיתורישל ףגאב השדחה ךרדה תינכות תרגסמב תוחפשמ הוולמ :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 38-40 תוגרד חתמ ,ר"חמה גורד
 .ץוח םרוגמ ביצקתב היולתו תילאטקיורפ הניה הרשמה
 

 .)50% לש ףקיהב תורשמ 2-ל תורשפא( הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 

 .תינכותב תובלתשהל תודקפתמ תוחפשמ רותיא • :דיקפת רואית
 .תוחפשמה םע ןומא לש רשק תריציו תיב ירוקיב •
 .לעופל התאצוהו תיתחפשמ םודיק תינכות ןונכת •
 .הליהקב םימרוגה םע הדובע ירשק תריצי  •
 .החפשמה קיתב םושירו החפשמה לע הכרעה יספט יולימ •
 .םייתצובק םיכילהת יוויל •
 .םייח תויונמוימ רקיעבו הפש דומיל ,םידלי םירוה יסחי קוזיחל תוינכת םזוי •
 תוחפשמו םילועה ברקב תועיגפ תויסולכואל הרבסהו העינמ תוינכות םזוי •

 .ינושל תוברת םסח םלצא םייקה
 תיינבו םהיתויוכז יוצימ םשל םיתוריש ינותנ םע תוחפשמ לש םישגפמ םזוי •

 .תוחפשמל עדיו םילכ תיינקהו םייבויח תרושקת יקיפא
 תוברעתה תינכות יפ לע הלועפ – תינכותה ס"וע םע פ"תש /תודימצב הדובע •

 .תינכותה ס"ועל חווידו הכרדהב תופתתשה ,םימכסומ תופידע ירדס ,תמכסומ
 .םינוממה י"ע לטותש הלטמ לכ •

 
 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 י"ע רכומה ינש ראות לעבל ןורתי ,ג"למה י"ע רכומ ימדקא ראות לעב – הלכשה •
 .ג"למה

 :תויעוצקמ תושירד •
 יאצוי םילועב לופיטה םוחתב תוחפל הנש לש יעוצקמ ןויסינ ילעבל תופידע
 .היפויתא
 

 .תוריש תונווכומ ,הבוט תישיא ןיב תרושקת • :םיפסונ םירושיכ
 .ההובג המרב תירבעה הפשב פ"עבו בתכב העבה תלוכי לעב •
 .םינמז תוחולב הדימע תלוכיו תונקיידו תונדפקב תומישמ ןונכתו ןוגרא תלוכי •
 .תולבוקמה תועשל רבעמ הדובעל תונוכנ •
 ."סיפוא"ה ימושיי םע תורכיה •
- הביתכו האירק ,רובידב האלמ הטילש - הירוב לע תירהמאה הפשה ירבוד •

 .ןורתי
 .הדי לע ךמסוהש ימ וא/ו םייתרבח םיתורשל ףגאה תלהנמ :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
 תבותכל וא ,2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע
 .yam.co.il-gilis@k קי'ציבולוס יליג :ליימה
 תודועת הנפרוצת אל ןהלש תועצה וא זרכמה תושירד לע תונוע ןניאש תועצה
 .הנינעת אל הלכשה
 .13:00 העשה דע  2/5/2021  - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
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