
 

 שונא יבאשמ ףגא
 04-8789778 :סקפ ,04-8789748/756 :'לט ,םי - תירק ,10 תרש השמ

 

 1/2022 'סמ ימינפ זרכמ
 

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

 

 םוקיש אשונ ת/זכרמ ת/ילאיצוס ת/דבוע  :דיקפתה ראות
 

 לוהוכלאו םימס תומילאב קבאמל תושרה :הדיחיה
 

 םוקיש אשונ ת/זכרמ ת/ילאיצוס ת/דבוע :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 'ו – 'ח תוגרד חתמ ,םיילאיצוסה םידבועה גורד

 הרשמ 50% :הקסעה ףקיה
 

 אל ןהב תוקלחמב םירווע ללוכ( םילבגומו םיכנב םוקישהו לופיטה אשונ זוכיר • :דיקפת רואית
 .תימוקמה תושרה םוחתב )םירוויע אשונ זכרמ הנומ

 .םוקיש יתורישל םיקקזנה ,םיליגה לכב םילבגומו םיכנ לש תויסולכוא רותיא •
 .ל"נה תויסולכואה לש םיכרצה תקידבו תויעבה רותיא •
 :םימקתשמל תוילאודיבידניא םוקיש תוינכות לע יארחא •

 םוקישה אשונ זכרמ לע ,תילאודיבידניא םוקיש תינכות תיינב ךרוצל .א
 יפל ,לולכי תווצ ,הכנב לפטמה יעוצקמ ןיב תווצ ןמזל ח"של הקלחמב
 ,טסיפרתויזיפ ,גולוכיספ ,םוקיש םשור ,לפטמה ס"ועה תא ,ךרוצה
 גיצנ ,יעוצקמ םוקישל זכרמ גיצנ ,תרושקת יאנילק ,קוסיעב האפרמ
 .ב"צויכו ל"טבל דסומה

 .יעוצקמ ןיבה תווצה תדובעל םייטנבלרה תוח"ודה ףוסיאו זוכיר .ב
 תריגסל דע ,םוקישה תינכות יבלשמ בלש לכ עוציב רחא בקעמו חוקיפ .ג

 .לופיט םויס – קיתה
 לע תונעל ידכ םהב שיש םיטקיורפו תוינכות ,םוקישל תורגסמ חותיפו םוזיי •

 םודיקו םוזיי ןכו ,יזוחמה םוקישה חקפמ םע ףותישב ,הייסולכואה יכרצ
 .ךרוצל םאתהב ,םימייק םוקיש יתורשב םירופיש תסנכה

 ,םינוש םינוגראו תודסומ ,תורגסמ םע תוליעפה םואתו םירשק תריצי •
 הרשכהל ףגאה :ןוגכ ,תימוקמה תושרה םוחתב םילבגומו םיכנב םילפטמה
 תובדנתמו תוירוביצ תודוגא ,ימואלה חוטיבה ,הקוסעתה תורש ,תיעוצקמ
 הדובע תוטיש חתפל ,הלועפ ףותיש יסופד ססבלו רוציל הרטמב תאז .ב"ויכו
 תפלחה םשלו םוקיש יתורישל הקוקזה הייסולכואב לופיטל םיידוחיי םילכו

 .יעוצקמ עדיו עדימ
 .םוקישה אשונל רושקה לכב םידבועה תווצלו הקלחמה תלהנהל ץועייו עודית •
 .יזוחמה םוקישה חקפמ םע דימתמ רשק םויק •
  תושרה םוחתב םילבגומו םיכנ לע םייפרגומד םינותנ תנכהו זוכיר ,ףוסיא •

 .םוקיש יאשונב עדי זוכיר ןכו תימוקמה
 .הנוממה תוארוה יפל תופסונ תומישמו םידיקפת עוציב •
•  

 תושירדו הלכשה
 :תויעוצקמ
 

 .תילאיצוס הדובעב רגוב ראות לעב ילאיצוס דבוע – הלכשה •
 םוחתב וא/ו החפשמב לופיטה םוחתב תוחפל םייתנש יוצר ,ןויסינ תונש 3 •

 .םוקישה
 .ודיקפת םוחתב םיסרוקו תויומלתשהב ףתתשהל בייח •
 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר •

 
 .הדי לע ךמסוהש ימ וא/ו םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמ :תופיפכ
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 .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב • :תורעה
 תודדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב ,רבגלו השאל תנתינ הווש תונמדזה
 .היונפה הרשמל

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

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

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

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

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

 
 .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ

 וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא
 ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל
 yam.co.il-gilis@k ליימל ריבעהל ןתינ .2910601 דוקימ
 

 08/03/2022 :זרכמה םוסרפ דעומ
 

 .13:00 העשה דע  22/3/2022   – תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 רוצ ןבא דוד

 ריעה שאר
 


