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 20/2021 '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

 םיקיתו םיחרזא - לופיט םואית תינכות ס"וע :דיקפתה ראות

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 לופיט םואית תינכות ס"וע :הרשמה ראות
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .'ח-'י תוגרד חתמ ,םילאיצוסה םידבועה גורד

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 

 תויעב םע ןקזה םדאה לש תילמרופ יתלבהו תילמרופה הכימתה תכרעמ קוזיח • :דיקפת רואית
 .תובכרומ

 ותביבסל תוסחייתה ךות ,תוינטרפו תינללוכ תוברעתה להנל תלוכיו עדי לעב •
 .וז הביבס קוזיחו חוקלה לש תיעבטה

 תירק ריעב קיתווה חרזאב לופיטל הקלחמב לופיט םואיתב ינטרפ םוחת זוכיר •
 .םי

 .תילאיצוסה תכרעמה םע תורכהו עדי לעב •
 העוציב ,לופיט תינכות תינב ,םיילאיצוס םינוחבא תעיבקו תיב ירוקב תכירע •

 .הירחא בקעמ תלוכיו
 .הליהקב ןקזל םיתוריש םיקפסמה םינוגראו םיפוג ןיב הלועפ יפותיש קוזיח •
 .לופיט םואיתו לוהינ םוחתב הדובע ילהנ תיינב •
 .תובכרומ תויעב םע ןקזל הליהקב םיתורש ףצר תחטבה •
 .םתופתתשהב יוגה תדעוו לוהינו תורש ינתונו םינוגרא םע ףטוש רשק םויק •
 עייסל ,םיקיתו םיחרזאל תושדח תוינכותו םיתורש לש םתמקה םוזיי •

 .תוחוקל ףותיש ךות םתלעפהו םנונכתב
 חרזאה רובע תולועפ ןונכתו םואת תריציל םייעוצקמ ןיב םיתווצ תמקה •

 .קיתווה
 .הליהקב םייטנוולרה םימרוגה םע הלועפ יפותיש םודיק •
 .ישילשה ליגה םוחתב םילפטמל הדובעה יאשונב ןויע ימיו תויומלתשה ןוגרא •
 .תויטנוולר תודעווב תופתתשה •
 .הנוממה תויחנהל םאתהב תופסונ תולטמ •

 
 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 .תילאיצוס הדובעב רגוב ראות לעב ילאיצוס דבוע – הלכשה •
 .ןורתי ינש ראות •
 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר •
 .םיקיתווה םיחרזאה םוחתב ןויסינל ןורתי •
 .תודיינ •
 .תבשחוממ הדובעב הטילש •

 
 .םיפתוש םע הדובע להנל ליבוהל ,םוזיל תלוכי • :םיישיא םירושיכ

 .תיתכרעמ הייאר םע ,תיתריצי ,תיאמצע הדובעל תלוכי •
 .םייעוצקמ םימורופ להנלו דיקפת יפתוש סייגל תלוכי •
 .םיבורמ םיקשממ םע הלועפ יפותיש תיינבו תווצב הדובע רשוכ •
 .תיתטישו תנגרואמ הדובע תביבס תיינב תלוכי •
 .םילועמ שונא יסחיו ההובג תוריש תעדות •
 .םיבאשמ רוגאל תלוכי •
 לע דובעלו ,ול הצוחמו תווצה םינפב תופתוש תריציל תלוכי ,םיבוט שונא יסחי •

 .םהיפ
 

 .הדי לע ךמסוהש ימ וא/ו םייתרבח םיתורשל ףגאה תלהנמ :תופיפכ
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 .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
 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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