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 2021/41 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

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

 השדחה ךרדה תינכות תרגסמב היפויתא יאצוי תוחפשמ הוולמ :דיקפתה ראות
 

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 .םייתרבח םיתורישל ףגאב השדחה ךרדה תינכות תרגסמב תוחפשמ הוולמ :הרשמה ראות

 החוור הדובעה דרשמ לש יביצקת רושיא תייולתו תידועיי הרשמב רבודמ
 .םייתרבחה םיתורישהו

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 38-40 תוגרד חתמ ,ר"חמה גורד

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 ךרואל תינכתב ףתתשהל ורחבנש תוחפשמה לש רישיה יווילה לע ןומא תוחפשמה הוולמ :דיקפת רואית

 תיתכרעמ הייארב ךילהתה תא להנמ תוחפשמה הוולמ .םינש שולש דע הנש לש הפוקת
 .החפשמה ךותב ןוזיאל שגד ןתונו
 :דיקפתה ירקיע
 ליפורפל תומיאתמה ךירדמ תווצ שארו החפשמה ס"וע תועצמאב תוחפשמ רתאמ .א

 .תינכתה
 תומיאתמה רעונל ןחבמ תורישב הפנה תלהנמו ןחבמ יניצק תועצמאב תוחפשמ רתאמ .ב

 .תכמות החפשמ תינכתל
 החפשמה יווילו תללוכ תוברעתה תינכת ,ןומא ירשק תיינב םשל תיב ירוקיב ךרוע .ג

 .תינכתה תלעפה ךלהמב
 תופסונ תוחפשמל עייסמ ךרוצה תדימבו יפויתא אצוממ תוילארשי תוחפשמ 25 הוולמ .ד

 .האלמ הניא 25 לש הסכמהו הדימב החוור תולפוטמה
 בקעמו החפשמה לש םיסכנהו תוחוכה תייאר ךותמ תוחפשמה לע הכרעה יספט אלממ .ה

 .תינכתה הוולמל החפשמה ןיב ףתושמב ורדגוהש תואצותה רחא
 .החפשמה יכרצל םאתהב ,תימוקמה תושרב םייטנוולר םימרוג םע הדובע ירשק רצוי .ו
 .ךרוצל םאתהב ,תימוקמה תושרב םיתורישה ינתונ ןיבל החפשמה ןיב ךוותמו רשגמ .ז
 .תויעוצקמה תורשכההו יעוצקמה ןוחבאה יגיצנ םע תופתושה תא הנוב .ח
 שארל םתרבעהו ,ףטוש ןפואב םנוכדע ,תוחפשמה ינותנ יופימו ףוסיא לע יארחא .ט

 וא זוחמה ,הפנה תלהנמ תועצמאב ישארה דרשמב הטילקה תלהנמלו הקלחמב תווצה
 .יזוחמ חקפמ

 .הקלחמה ידבוע תא יתוברתה עדיב ףתשמו תווצה תבישיב ףתתשמ .י
 .םייח תויונמוימ רקיעבו הפש דומיל ,םידלי םירוה יסחי קוזיחל תוינכת םזוי .אי
 םייקה תוחפשמו םילועה ברקב תועיגפ תויסולכואל הרבסהו העינמ תוינכת םזוי .בי

 םיתוריש ינתונ םע תוחפשמה לש םישגפמ םזוי ,ןכ ומכ .ינושל יתוברת םסח םלצא
 .תוחפשמל עדיו םילכ תיינקהו םייבויח תרושקת יקיפא תיינבו םהיתויוכז יוצימ םשל

 .הקלחמה תלהנמ תייחנהל םאתהב תופסונ וא/ו תומוד תומישמ עוציב .גי
 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 :הלכשה •
 וא ההובג הלכשהל הצעומה י"ע רכומה דסומב שכרנש ןושאר ימדקא ראות לעב
 .ץראל ץוחב םיימדקא םיראת תכרעהל הקלחמהמ הרכה לביקש
 וא

 ,םיכמסומה םיאנכטהו םיאסדנהה קוחל 39 ףיעסל םאתהב ךמסומ יאנכט וא יאסדנה •
 .2012-ג"עשתה

 וא
 .לארשיל תישארה תונברה רושיא יפל )"הרוי הרוי"( תונברל תוכימס תדועת •

 וא
 ליג ירחא תוחפל םינש שש ,ללוכב וא ההובג הבישיב האלמ תינכותב םידומיל רושיא •

 תישארה תונברה תמייקמש תוניחבה לולכמ ךותמ תוחפל תוניחב שולש רבעמו 21
 .)רתיהו רוסיא ינידו תבש ינידב ויהי תוניחבה שולשמ םייתש( לארשיל

 .ג"למה י"ע רכומה ינש ראות לעבל ןורתי •
-הביתכו האירק ,רובידב האלמ הטילש – הירוב לע תינירגית ,תירהמאה  הפשה ירבוד •

 .ןורתי
 :תויעוצקמ תושירד •

 .היפויתא יאצוי םילועב לופיטה םוחתב יעוצקמ ןויסינ ילעבל תופידע
 .תוריש תונווכומ ,הבוט תישיא ןיב תרושקת • :םיפסונ םירושיכ
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 .ההובג המרב תירבעה הפשב פ"עבו בתכב העבה תלוכי לעב •
 .םינמז תוחולב הדימע תלוכיו תונקיידו תונדפקב תומישמ ןונכתו ןוגרא תלוכי •
 .תויתרגש אל תועשב הדובעל תונוכנ •
 .בשחמ ימושיי םע תורכיה •
 .ןורתי- הביתכו האירק ,רובידב האלמ הטילש - הירוב לע תירהמאה הפשה ירבוד •

 .הדי לע ךמסוהש ימ וא/ו םייתרבח םיתורשל ףגאה תלהנמ :תופיפכ
 תונמדזה .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב • :תורעה

 .היונפה הרשמל תודדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב ,רבגלו השאל תנתינ הווש
 ת/דמעומה י"ע דיקפתה יולימ ןיב םיניינע דוגינ רדעיהל ףופכב היהי ת/דמעומה יונימ •

 םאתהב ,החפשמ יבורק תקסעהל םיגייסל ףופכבו םירחאה היניינע /ויניינע ןיבל
 .םינפה דרשמ לש ל"כנמ ירזוחו תויחנה ,ןידה תוארוהל

 רזוחב םסרופ( תוימוקמה תויושרה ידבוע םיניינע דוגינ תעינמו הקידבל להונ יפל •
 לע – )2011 לירפאב 5 ,א"עשתה ןסינב 'א םויב 2/2011 'סמ םינפה דרשמ ל"כנמ
 ששח רותיאל ןולאש אלמל להונב תוטרופמה תורשמהמ הרשמל רחביש דמעומה
 ותסינכל יאנתכ תאזו שרדיי םא םיניינע דוגינ תעינמל רדסה ךורעלו םיניינע דוגינל
 .להונה תוארוהל םאתהב ,דיקפתל

 תייריע רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ תשגה ספוט שיגהל שי •
 :םיאבה םיכמסמה ףוריצב ,)www.kiryat-yam.muni.il םי תירק
 יעוצקמה ןויסינהו הלכשהל סחיב אלמ טוריפ וללכי ח"וק – םייח תורוק •

 .דמעומה לש ילוהינהו
 .תוצלמהו הלכשה תודועת •
 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ •
 יכיראת לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •

 לככ ילוהינה ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה
 .)םישרדנש

 ,זרכמה חסונב שרדנל םאתהב ףסה יאנת לע םינועה םידמעומל קר עצובי ןוימה ךילה •
 יפל ןחבת ףסה יאנתב הדימעה .ךכל עבקנש ןמזה קרפב םתודמעומ ושיגהו

 םידמעומה .ףסה יאנתב הדימע תחכוהל םייחה תורוקב יד ןיאו דבלב תואתכמסא
 .םיזרכמה תדעו ינפב ןויארל ונמזוי רתויב םימיאתמכ וכרעויש

 ינחבמב ןחביהל ,םידמעומהמ ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,שורדת תימוקמה תושרה •
 םנומיז םרט ,ךכב םיקסועה םיפוגה תרגסמב ןחבמב וא השעמב וא הפ לעב ,המאתה
 ןויצה םע םידמעומה 8 תא םיזרכמה תדעוול ןמזל תיאשר אהתו םיזרכמה תדעוול
 .ןחבמב גשוהש הובגה

 יכילהב ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל יאכז תולבגומ םע דמעומ •
 יכילהב תומאתהל ךרוצה רבדב אלמ עדימ ריבעהל שרדנ דמעומה .הדובעל הלבקה
 תעד תווח וא םיכמסמ ףוריצו תושרדנה תומאתהה טוריפ הז ללכבו ,הדובעל הלבקה
 .דמעומה ידיב שיש הז ןיינעל המיאתמ

 תגצוימ הניאשכ םלוה גוצייל תיאכזה היסולכואל ךייתשמה דמעומל תופידע ןתנית •
 םימוד םירושיכ לעב אוה דמעומה םא ,תימוקמה תושרה ידבוע ברקב שרדנכ
 ותוכייתשה לשב תופידע לבקל שקבמה דמעומה .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל
 רבדב עדימ םג רוסמי ןידה חוכמ םלוה גוצייל תיאכזה הייסולכוא תצובקל
 .הצובק התואל ותוכייתשה

 התוכז לע תרמוש איהו יהשלכ העצה לבקל תבייחתמ הניא תימוקמה תושרה •
 .הז זרכמ לש ויכילה תא בלש וא תע לכב קיספהל

 ותודמעומ תשגהל ןורחאה דעומה תא ךיראהל התוכז לע תרמוש תימוקמה תושרה •
 .הרומאה הרשמל

 םידבוע תלבקל םיזרכמ( תויריעה תונקתב תועובקה תוארוהה תולח זרכמה לע •
 .1979 – ם"שת ,)תוימוקמה תויושרב

 ןורחא דעומל דע ל"נה תושירדה תא תמאמה םיאתמ דועית ףרצי אלש דמעומ •
 ועבקנש ףסה תושירדב דמע אלש ימכ וב וארי ,)הטמ םושרה( תודמעומה תשגהל
 .זרכמה חסונב

 תא .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ
 חולשל וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב
 gilis@k-yam.co.il ליימל םיכמסמה תא ליבקמב חולשל ןתינ

 .13:00 העשה דע  17/10/2021 – תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 רוצ ןבא דוד
 ריעה שאר


