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 ריפס תימדקאה הללכמהו תורדש תייריע םע ףותישב

 

  :סנכה אשונ

 ןוזיא לש הלאש - ןונכת
 תומלידה תא םיפקשמה םייתוהמ םיינונכת םיאשונב ןוידל תיזכרמ המב הווהמ םיננכתמה דוגיא סנכ
 ןוזיאב םיכורכה םיאשונהו םיישקה םע תודדומתהל רוקרז הנפנ הנשה .לארשיב הרבחה ינפב תודמועה
 ,ירפכה בחרמל ינוריעה בחרמה ןיב ןוזיא :סנכה ךרעיי וב דחוימה רוזאל הקיז םע ,םינושה ויטביה לע ינונכת
 ,םירחא םישומישל הינב ןיבל םירוגמל הינב ןיב ,םוקמב חותיפה יכרצ ןיבל הזע ףטועב  ןוחטיבה יכרצ ןיב
  .דועו בחרמב תונוש תוליהק לש ןהיכרצ ןיב ןוזיא ,הקוסעתל םיחטש תעיבקב ,רחסמ חותיפב ןוזיא

 

 םיאשונ סורפי סנכה .רואה לא הז חיש איצונ סנכב .תינכות לכב יומס-חכונ אוה ןונכתב ןוזיא אשונב חישה
  .לארשיב ןונכתב םינוזיאה ךרעמ רופישל םישדח םילכו הבחר תולכתסה עיציו וז הייגוסב םיקסעתמה םינוש

 

 .תיתוכיאו תיכרע ,תיעוצקמ תוינידמ ןנוכל ףאושה יבחרמו יתרבח ,ינונכת ןויד םדקל םיביוחמ ונא ,םיננכתמכ
  ,ןוזיא לש תובר תולאש הלעמה תינונכת  היגוס וניה החותיפ רשא ,תורדש ריעה זכרמב סנכה לש ומוקימ
   .ןוזיא לש הלאש - ןונכת :סנכה אשונ תבילל תורושקה תולאשה תא דדחמ
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 :סנכה יעוריא לולכמ

 

   תורדש ,קטמניסה רוזא – 5.3.2020-ה ישימח םוי
 

 לש םויה רדס לע םיטרפ – ןוזיא לש הלאש - ןונכת – סנכה אשונב קוסעי רשא יזכרמ האילמ בשומ
  .ןונכתב תנייטצמה תושרה תוא יסרפ וקנעוי  סנכה תאילמב .ךשמהב ורסמיי האילמה

 

  :ןוגכ םיאשונב האילמ ינימ יבשומ

 ריעה ןיב ןוזיא ;םירוגמל ילכלכ חותיפ ןיב ןוזיא ;םיננכתמל םירחבנ ןיב ,ןוטלש יגרד ןיב :ןונכתב םינוזיא
 םיכוזה וגיצי וב בשומ ,ףסונב ;ריעהמ הקחרהו ןונכת ;ינוריעה בחרמב תוליהק  ,םיירוזאה תולוכשאה ,רוזאהו

  .ןונכתב תנייטצמה תושרה תוא תורחתב

 

 םירטסופה בשומו םיליבקמ םיבשומ לש םיבבס ינש – םיירהצ רחא יבשומ

   .דועו םילוגע תונחלושב םינויד ,תואצרה וללכי םיבשומה

 

  .יגיגח ברע עוריאב םייתסי םויה

  .תונייטצמ םיטנדוטס תודובעל םיסרפ וקנעוי

 

   

 ירפכה בחרמבו תורדש ריעב ןונכת לע שגדב םירויס – 6.3.20  ישיש םוי
 .בבוסה
 וכרעי םירויסה .התברקבו ריעה יבחרב םירוזאו םימחתמב םירויסו רקוב שגפמ לולכי םויה רדס
   .בגנה רעש תירוזאה הצעומהו תורדש תייריע תופתתשהב
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 םירטסופו צ"החא יבשומל תואצרה תעצהל הינפ
 תופתתשהל תועצה תנגראמה הדעוול ריבעהל ,ת/ןיינועמ לכלו דוגיאה ירבחו תורבחל םיארוק ונא
  .םירטסופ תגצהל ןכו םיליבקמה םיבשומב

 

 צ"החא םיליבקמה םיבשומבו רקובה יבשומב תואצרהל תועצה .1
 
 :ןוגכ םיאשונב םיריצקת עיצהל ןתינ

 ןשיו שדח ןיב ןוזיא :םירוגמה יבחרמ •
 םירחא םישומיש חותיפ לומ לא ןוזיא :םירוגמל הינב •
 ירפכה בחרמב םינוזיא •
 רפכ-ריע ינוזיא •
 יוצמהו יוצרה ןיב ןוזיא :תינוריע תושדחתה •
 ןונכת יכילהת •
 םינזאמ םימרוגכ רחסמהו הקוסעתה :ילכלכ חותיפ •
 רפס ירוזאב חותיפו ןונכת •
 ינוחטב ןוכיסב םירוזאל ןונכתב ןוזיא •
 תויתשת חותיפו ןונכת •
 םינוזיא תריציל ילככ :הרובחת ןונכת •
 יתרבח ןוזיאל ילכ :םיירוביצ םיתוריש •
 םינוזיאו םיחתמ :וננמז תונב תוליהק •
 יתביבסה רגתאהו םילקאה רבשמ •

 

 .םיליבקמה םיבשומל ןהו תואילמ ינימל ןה םימיאתמה םיאשונב םיריצקת עיצהל םינמזומ םתא :בל ומיש
 םיליבקמה םיבשומה תנוכתמ .דועו םיטייביד ,םילוגע תונחלוש ינויד ,םילנאפ ,תואצרה עיצהל  ןתינ
 .סנכה תדעוו ידיב ונחביי ןהל םיוולנה םיריצקתהו תועצהה .תועצהה תלבק רחאל עבקית תואילמ ינימהו

 בשומל תועצה שיגהל תורשפא ןיא .סנכה לש יזכרמה אשונה תא תומאותש תועצהל ןתנית תופידע
  .םלש

 הנשגותש תועצהה לכש חטבומ אל הנש ידימ הלדגהו הלודגה תועצהה תומכ לשב יכ שארמ םינייצמ ונא
  .ללכהל הנלכות

 

 םירטסופ בשומלו הכורעתל תועצה .2
 תודובעו רקחמ תואצות ,ןונכת תודובע לש הכורעתכ להנתיש ,דחוימ םירטסופ בשומ ללוכ סנכה
 בשומ םייקנ .יזכרמ ללחב וגצוי םירטסופה .ןונכתה ימוחת לכב םיריצקת עיצהל ןתינ .םיטנדוטס
   .םהיכרוע םע החישלו םירטסופב ןויעל ידועיי

 

 סנכה תרבוחב וללכי תואצרהה יריצקת

 םי/תוצרמה תוברל םי/תופתתשמה לכמ הבגי סנכב תופתתשהה רובע םולשת
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  :ל"אודה תבותכל 20.12.19 ךיראתל דע חולשל שי תועצההו םיריצקתה תא

2020igud@gmail.com 
 האצרהה םש תאו שיגמה םש תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,ריצקתה חולשמ תעב

  

  

 :ןלהל טרופמכ ריצקתה תכירע יללכ לע ודיפקה אנא
  

 תורחשומ תויתואב ריצקתה תרתוכ עיפות הנוילעה הרושב .דדוב חוורב ,דוד ןפוגב סיפדהל אנ
 תורחשומ תויתואב םי/תורבחמה תומש ועיפוי תישילשה הרושב ;חוור הרוש ןכמ רחאל .14 לדוגב
 ללוכ םי/תורבחמה לש הדובעה םוקמ/ידסומה ךוישה עיפוי )חוור אלל( תיעיברה הרושב .12 לדוגב
 לדוג ליגר טנופב ריצקתה ףוג עיפוי ,חוור הרוש ןכמ רחאל .)12 לדוג ליגר טנופ( ל"אוד תבותכ

 ,םי/תושיגמה תומש ,תרתוכה תורוש תא וזכרמו ,טסקטה ףוג תא ידדצ וד רושייב ורשי אנא .12
 .דחא דומע לע וכרואב הלעי אל ריצקתה .'וכו ל"אוד ,דסומ

 

 !הליעפה ם/ןכתופתתשהל חמשנ 

 זרא, םואבלדנמ ינר ,ינרטמ לכימ ,ילאירבג ימת ,ינורבח-דנב ןורש ,יספלא תירונ :תנגראמה הדעווה
 ןיזר ןרע ,יקסבשוטק לחר ,הידפצ

 

 


