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

 

  )דחוימ ךוניח( ת/ילאיצוס ת/דבוע  :דיקפתה ראות
 

 םייתרבח םיתורשל ףגא :הדיחיה
 דחוימ ךוניח ת/ילאיצוס ת/דבוע :הרשמה ראות

 
 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 םידבועה לע םילחה םייצוביקה םימכסהל םאתהב ,)'ח-'י( ס"וע גוריד
 .תוימוקמה תויושרב םיילאיצוסה
 

 50% :הקסעה ףקיה
 

 .םייתרבח םיתורישל הקלחמה דבוע וניה ילאיצוסה דבועה • :דיקפת רואית
 תיכוניחה תרגסמה לש יעוצקמ ברה תווצב רבח היהי ילאיצוסה דבועה •

 םידומילה תינכות תנכהב תוקסועה תווצה תובישיב ףתתשי ,ץבוש הבש
 .תיתפוקתה התכרעהבו דימלת לכל תישיאה

 םיכרצה תא ןחבאי יעוצקמ ברה תווצב רבחכ ,ילאיצוסה דבועה •
 לש תיכוניחה תוינידמה י"פע תאז לכ .דימלתה לש םיילאיצוסה
 ומע םואיתבו תיכוניחה תרגסמה להנמ י"ע הרדגוהש יפכ תרגסמה
 תוארוהו םיילאיצוסה םיתורישה םוחתב תונקתו םיקוחל המאתהבו

 תילופיט תוברעתהל םיכרצ .)ס"עת( החוורהו הדובעה דרשמ ל"כנמ
 תושרב םייתרבח םיתורישל הקלחמה לא ונפוי ילאיצוסה םוחתב
 .דימלתה ררוגתמ הבש תימוקמה

 ינפב ותחפשמו דימלתה תודוא יטנבלר עדימ גיצי ילאיצוסה דבועה •
 .תוברעתה יכרד לע תיעוצקמה ותייאר תא ןכו ,יעוצקמ ברה תווצה

 תרגסמה ןיב םואתהו רשקה םויקל יארחא היהי ילאיצוסה דבועה •
 םייתרבח םיתורישל הקלחמה ןיבל דימלתה דמול הבש תיכוניחה
 םוחתבש םירחא ץוח ימרוג םעו וב לפטל הרומאש תימוקמה תושרב
 .םירוהה תמכסהב ,ותוירחא

 .קוח י"פע יתנגה לופיטל דימלת ךרוצה תדימב הנפי ילאיצוסה דבועה •
 תלעפה ,םייתרבח םיתורישל הקלחמה םע םאתי ילאיצוסה דבועה •

 .תיכוניחה תרגסמב םיבדנתמ
 םיתורישה לש ילופיטה ףצרה תחטבהל יארחא היהי ילאיצוסה דבועה •

 .דחוימה ךוניחה תורגסמ ימייסמל םיילאיצוסה
 .הנוממה תוארוה יפל תופסונ תומישמו םידיקפת עוציב •

 :דיקפתה תושירד
 

 .תילאיצוס הדובעב ראות :הלכשה •
 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר •
 .ילאיצוס דבוע •
 .תילאיצוס הדובעב תוחפל םינש שמח לש ןויסינ •

 םירושיכה
 :םישורדה

 .תילאיצוס הדובעב ןויסינ ילעבל ןורתי •
 .עובשב םעפ תוחפל םיירהצה רחא דובעל תונוכנ •
 .םיבוט שונא יסחי •

 םייתרבח םיתורשל ףגאה תלהנמל :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
 


