
 תויונמא תועצמאב םילפטמ תדובעל תוצלמומ תויחנה ץבוק
20205.1. םויל ןוכנ תיטרפה הקינילקב

 הקוסעתה תדעו .תיתגרדה תוליעפל קשמה תרזחל תואירבה דרשמ תויחנה ומסרופ עובשה
 תוקינילקב הדובעל תויונמא תועצמאב םילפטמ תרזחל עגונה עדימה תא הז ךמסמב הזכיר
 .תויטרפה

 :לע ססבתמ הז ךמסמב עדימה

 תויחנה ישפנ לופיטל םיאנת הרדגהה תחת 4.2025.-ב םסרופש 8518 תונקת ץבוק•
  .םילאיצוס םידבועו םיגולוכיספל

 החיש .תולאשל הנעמ ןתונה תואירבה דרשמ לש תואירבה לוק דקומ םע ןופלט תחיש •
   26.4.20-ב המייקתהש

 214353020 : ןיכומיס תואירבה דרשמ  דליה תוחתפתה ךרעמל תויחנה•

 לע הבושת לבקל השקב םע תואירבה דרשמ ל"כנמל ת"הי םעטמ בתכמ חלשנ ,ףסונב
  .הקינילקב תילופיט הדובעל הרזחל םישרדנה םיאנתה

 :םויהל ןוכנ ולבקתהש תויחנהה ןלהל

 לופיטה םוקמ

תיטרפ הקינילקב לפוטמ לבקל ןתינ •
 .םוקמ ותואב םירגה םילפוטמ וא דבלב דחא לפוטמ םע םייקתי לופיטה•

 לפטמה

 ןיא .דב/תיגרוריכ םינפ תכסמו ,הפוקש םייניע תכיסמ ,תופפכ םע תויהל ביוחמ לפטמה•
  .ילופיטה שגפמה לכ ךרואל הרטמ םושל הכסמה תא דירוהל

 .יזיפ עגממ ןיטולחל ענמיהלו ירשפא הז םא תוחפל רטמ ינש לש יזיפ קחרמ לע רומשל שי•
 .)יוטיח( לפוטמל לפוטמ ןיב תוילירטס לע רומשל שי•
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 םתא התיא םילוחה תפוקב וא תיטנוולרה תימוקמה תושרב קודבל שי ,ףסונב •
 דרשמ לש םינוירטירקה יפ לע דובעל םיליחתמש הרהצה תתל ךירצ םאה תורשקתהב
 .תואירבה

 
 

 לפוטמה
 

 .'וכו המישנ יישק ,לועיש ,םוח :ומכ םירורב םימוטפמיס אלל עיגהל לפוטמה תוירחאב •
 .ילופיטה שגפמה לכ ךרואל תופפכו וינפ לע הכסמ םע תויהל ביוחמ לפוטמה •

 
 

 יללכ - רדחב םינווגמ םיעצמאב שומיש
 

 .עובק דויצ ןיבל תונמא ירמוח ומכ ,םילכתמ םירמוח ןיב לדבה שי •
  .לפוטמל לפוטמ ןיב תופפכ ףילחהלו תופפכ םע דובעל שי שגפמה לכ ךרואל •

 
 

 םילכתמ תונמא ירמוחב שומיש
 

 :םילפוטמ ןיב םירמוח תרבעהל תועגונה תובר תולאש ןיידע ןנשי •
 רומשל וא קורזל םאה - לופיטה םויסב )הנילטסלפ ומכ( וב עגנ לפוטמהש רמוח ראשנ םא •

  ?לפוטמ ותוא לש תישיא הספוקב
 ?הרבעהל םינתינ םניאו ול םיישיא םירמוחו םיעבצ םע הספוק הייהת לפוטמ לכל םאה •
 ?ותיא הדובעה תא חקי לפוטמה םאה – תונמאב רמגומה רצותה יבגל •

 
 

 עובק דויצ
 

 .לפוטמ םע שגפמ לכ םותב בטיה אטחל שי - םיקחשמ הניגנ ילכ ,םידב ,םילילג ,םירודכ ומכ דויצ
 לוכי סוריוה ןמז המכ עודי אלש ןוויכמ הרורב הבושת ךכ לע תתל השקתמ תואירבה דרשמ
  .םינושה םיצפח וא םירמוח לע םייקתהל ךישמהל

 
 

 :שגפמל ותעגה תארקל לפוטמל תויחנה
 

 תארקל לפוטמה תא ןיכהל בושח ,םדוק טרופש יפכ ,הקינילקב תולהנתהה יוניש רואל •
 .שגפמה

 ףאה תא תוסכל הכירצ הכסמה יכו תופככו תוכסמ םע עיגהל בייח לפוטמהש שיגדהל שי •
 .לופיטה לכ ךרואל הפהו

 



 .ל'גוכלאו תוכסמ תופפכ ףסונב הקינילקב ןיכהל ץלמומ
 

  .ןובס םע םיידי ףוטשל בייח לפוטמה ופוסבו שגפמה תליחתב
 
 עידוהל וילע הלוח אוהש וא םוח ול שיש וא בוט שיגרמ וניאו הדימב יכ לפוטמה ינפב שיגדהל שי

 .השיגפה לוטיב לע שארמ
 
 

 
 הרגשל החוטב הרזחו תואירב םלוכל םילחאמ
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