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 15.1.19 םוימ )580059004 ר"ע( םיננכתמה דוגיא דעו תבישי לוקוטורפ
 
 רינ ,יספלא תירונ ,ןיזר ןרע ,םואבלדנמ ינר ,ינורבח דנב ןורש ,יקסבשוטק לחר ,ילאירבג ימת :םיחכונ
 ןינקעו הינד ,רטסנפ יבוט ,םלעומ
 ןרטשגרומ ינד :תרוקיב תדעו
 ובנ תירוא
 

  .תורחתל ושגוהש תודובעה לע החוויד לכימ -2019 תנשל תונייטצמ םיטנדוטס תודובע תורחת .1
 לולסמ תא .ינר׳צ לאגיו ירוחש ילינ ,ןיזר ןרע וטפשי טרוטקודהו הזיתה תודובע לולסמ תא :םכוס
 .ינרטמ לכימו יספלא תירונ ,ילאירבג ימת וטפשי ןונכתה תודובע
 

 ינפב גיצהל הרטמב ןדיבא הלטסו ונילוס דוד ועיגה דעוה תבישיל -״היופש תוינוריע״ םורופ םע שגפמ .2
 עיצהלו ״יופש יוניבל םורופה״ ךותמ לצפתה רשא ״היופש תוינוריע״ םורופ לש תוליעפה תא םירבחה
 .הלועפ ףותיש
 רבודמ .תינוריעה תושדחתהה אשונ תא ירוביצה םויה רדסל תולעהל ,הגצוהש יפכ ,םורופה תרטמ
 םע דחי ,איצוהל ןיינועמ םורופה . ץראה יבחרב ״יוניב יוניפ״ לש םינוש םיטקיורפ 15 -כ לש םיגיצנב
 םיבשותלו םיחרזאל עייסל ידכ ןונכתב םייסיסב םיגשומ שרפי רשא ״םיכובנ הרומ״ ןיעמ ,יעוצקמ םרוג

 .תינוריע תושדחתה וא יוניב יוניפ םירבועש
 עדי תשגנה תבוטל לועפל לוקמ שי  יכ הטלחה הלבקתה :)םורופה תוחכונ אלל םייקתה( דעווב ןויד
 הבדנתה ןורש .דוגיאה ידי לע ןכויש ןויע ברע לע טלחוה .תוילרטיינ לע הרימש ךות תאזו םיחרזאל
 עבטה תנגהל הרבחה םע פ״תש קודבל העיצה הינד .ינוי -יאמ םישדוחה ךלהמב הזכ ברע ןגראל
 .תויודגנתה תביתכל תואנדס הריבעמש
 

 טרסה תנרקה לולכי ברעה :הנורשב ןוינכטה תחולשב 14.2.19 - ךיראבש ןויעה ברע יבגל ןכדע רינ .3
 הל ריבעהל גאדי אוהו המשרהה ףדל רושיק רינל חלשת לכימ .טרסה רצוי םע שגפמו ״ילתפנ עצבמ״
 .שיא 55 -ב המשרהה תא רוגסל שי .הצפהל הנמזה תירואלו

 
 הבישיל םיפרטצמ ןמרל הנדעו ףיסא יאמש
 

 5-ו םיימדקא תודסומ 7 ודגאתה זא 2017 תנשב הלחהש המזויה לע רפסמ יאמש -״100״ לארשי תמזוי .4
 .לארשיב ץאומה חותיפל עגונב חווט תכורא תיגטרטסא הבישח רצייל הרטמב םייעוצקמ םידוגיא
 ,םהיבגל טלחוהש םינוש םימוחתב תויגלודותמ חתפל ושקבתה םיימדקאה תודסומה ןושארה בלשב
  .וחתופש םילכהו תויגולודותמה לש םוכיס השענ 2018 תנשב
 ךילהתב קלח תחקלו ךישמהל בושח דיתעב םגו ותישארמ דוע ךילהתב ףתתשמ דוגיאה יכ תנייצמ הנדע
  .הז
 
 השקבב דוגיאל הנופ יאמשו םינוש םילנאפ 4-ב םירצותה תא גיצי רשא סנכ ןוינכטב םייקתי 27.1.19-ב
 .םירבדה לע ביגיו חישב ףתתשיש גיצנ לנאפ לכל חולשל
 
 :ומייקתיש םילנאפה
 

 ןמרל הנדע -םימודא םיווקו םיטירסת .א
 ןיזר ןרע -תופתתשהו תויגוס .ב  
 עבקנ םרט ,ריעצ ןנכתמ -תויפוטואו חיש ,ינברוא הדש .ג  

 ןרטשנגרומ ינד -היגולונכטו הרובחת .ד
  

 .םילנאפהמ דחא לכב תונושה תואצרהה לש םיריצקתה תאו ירמוחה לכ תא ריבעי יאמש
 
 12.2.19 -ה ׳ג םויב םייקתת האבה דעוה תבישי


