
 
 

 :דובכל

  ןייוול ירודישו םילבכ ירודישל הצעומה

 ר"וי ןוטיב רשא רמ

  

 תיצורע ברה היזיוולטה קושב הרדסאה לדומ יונישל הוותמ תגצה :ןודנה  

 

 םילבכה תצעומ תא ךרבל םישקבמ תילארשיה היזיוולטב תורצויו םירצוי 2,000 כ םיגציימה םירצויה ידוגיא .1
 .תיצורע ברה היזיוולטה קושב הרדסאה לדומ יונישל הוותמ תגצה לע ךתושארב ןייוולהו

 

 ,תרושקתה רשו תרושקתה דרשמ םע ,הצעומה םע וניתושיגפב םינורחאה םישדוחב תחא אל ונייצש יפכ .2
 לעמ םילעופה םירדשמ םיפוג לש םתסינכו םייגולונכטה םייונישה ,הנפמ תדוקנב יוצמ תיצורע ברה תרושקתה קוש
 לע הרדסאה רדעהו םירחאו לפא ,סקילפטנ םיימואלניבו םירחאו רנטרפו םוקלס – םיילארשי – טנרטניאה תשר יבג
 קוש  לשכ לא ,הרובש תקוש לא תילארשיה היזיוולטה תיישעת תא הליבומ טנרטניאה יבג לעמ םירדשמה םיפוג
  .ךכמ עמתשמה לכ לע תילארשי תילאוזיו וידוא הריציב תיתועמשמ התחפהל תואדווב ליבותו

 

 קושה ילשכ תא ןקתתש הרדסאל איבהלו לועפל ןוצרה לע םכל םידומו םיעמשנ ונירבד יכ םיחמש ונא .3
 םרטש תויגוסו תיתועמשמ הדובע הרתונ ןיידע יכ הלעמ ,רקובה רקרמ הדב המסרופש יפכ הבתכה תאירק ךא .וללה
 תזרפומה אקוניה תנגה לש םירשקהב ,אמגודל ךכ ,תיתימא תועמשמ היהת יהשלכ השדח הרדסאלש תנמ לע ורתפנ
 .היצלוגרב םיצורע ברה רודיש יפוג וביוחי ונממ תוסנכהה סיסב והמ העיבקה רדעהו

 

 תילארשיה הרבחלו םירצויה רוביצל והומכ ןיאמ בושח אשונ אוה תיצורע ברה היזיוולטה קוש תרדסא .4
 םיקיפמהו םירצויה ידוגיא הז ללכב ,םייטנוולרה םימרוגה לכ םעו ונמע םיפסונ םישגפמ םייקל םיעיצמ ינא .הלוכ
 םירובס ונא ,תומימעה תא ריסיו םתדמע תא עיבהל חרכה םידדצה לכ לע וליטי ,ולאכ הדובע ישגפמ .רודישה יפוגו

 םייקל םכנוצרבש לככ .וזה תיתועמשמה המרופרה תרבעהל רתוי טושפ בצמב הצעומה המצע אצמת הירחאלש
 .הזכ עויס שרדייש לככ וזכ השיגפ לש הנוגראב הצעומה תושרל דומעל וחמשי םירצויה ינוגרא ,ולא םישגפמ

 

 

 ,בר דובכב

 םיאמבהו תויאמבה דוגיא ,הריציה םודיק יארחא ,הבלא יעור

 םיאטירסתה דוגיא ,הריציה םודיק יארחא ,םאמת רואיל ד"וע

 לארשיב ירטנמוקודה םורופה ,הריציה קווישו םודיק תיארחא ,סזומ תנע

 

 :קתעה

 םלסמא דוד רמ ,תרושקתה רש ,כ״ח

 תרושקתה דרשמ ל״כנמ ,ןהכ יתנ


