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תויושר ןיב  תוסנכה  תקולח 

ןמ ' צילרד לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

.הדע תעבג  הנימינב - היינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ררע 18/16   : ךילה רפסמ 
.םיררעל הנשמה  תדעו  הינבו - ןונכתל  תיצראה  הצעומה   : האכרע

.אביקע רוא  ןיעקרקמה :
.10.10.2016 : ךיראת

"ד וע אביקע - רוא  תייריע  .ןמכייט  ןליא  "ד  וע ןוכישהו - יוניבה  דרשמ  .ןרטש  רינ  "ד  וע הפיח - היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה   : תובישמה ב"כ 
.ץיבונורהא לאירא 

- תויושר ןיב  תוסנכה  תקולחל  תוסחייתמה  תוארוה  תוינכתב  ןגעל  ןונכתה  תודסומ  לש  םתוכמס  תלאש  איה  ןוידל  הדמעש  תיזכרמה  הלאשה 
.ןאכמ אביקע  רוא  תייריעו  ןאכמ  הדע  תעבג  הנימינב - היינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןודנב :

רוא לש  טופישה  חטש  ללכ  לע  הלח  איהו  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  לש  המזוי  ירפ  איה  ( 053-0135988 סמ '  ) אביקע רואל  ראתמה  תינכת 
רדגומ  ) הדע תעבג  הנימינב  הצעומה  לש  טופישה  םוחתמ  אביקע  רוא  לש  הטופיש  םוחתל  רבעב  רבעוהש  חטש  לע  םג  רתיה  ןיבו  אביקע ,

'(. שדח הקוסעת  רוזא  כ'
, תוסנכה תקולחל  ףתושמכ  שדחה  הקוסעתה  רוזא  תרדגהב  תובישח  תיזוחמה  הדעווה  התאר  תינכתה , תדקפה  לע  הטלחהה  תרגסמב 

.אביקע רואל  הנימינבמ  חטשה  תרבעהל  ךילהב  ולבקתהש  תוטלחה  חכונל  תאז 
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, העבקו תוסנכה  תקולחל  תועגונה  תינכתב  תוארוה  עובקל  תיזוחמה  הדעווה  לש  התוכמס  אשונל  השרדנ  התטלחהב  םיררעל  הנשמה  תדעו 
הדעו יונימ  היהי  הקוסעתה  רוזאל  תטרופמ  תינכת  תדקפהל  יאנת  יכ  ועבקש  תוארוהה  תא  תדקפומה  ראתמה  תינכת  ןונקתמ  קוחמל  שי  יכ 

.תוסנכה תקולחל 

תועצמאב ןיב  תוסנכה  תוקלח  לש  רדסה  וא  ןונגנמ  םייק  היהי  יכ  אדוול , הילע  יכ  תיזוחמה , הדעוול  תורוהל  שי  יכ  הנעט , תימוקמה  הדעוה 
תא קלחל  ינונכתה  ילכה  תועצמאב  ןונכתה  תודסומ  לש  םדיקפתמ  יכ  איה , תיזכרמה  התנעט  .תרחא  ךרד  לכב  ןיבו  תינכתב  תוארוה  תעביק 

תוארוה עובקל  תוכמס  תמייק  אל  ןונכתה  תודסומלש  רמול  ןיאש  ןאכמ  .ילפיצינומ  קדצ  לש  ןורקיעה  תא  םשייל  הרטמב  יבחרמה  רשועה 
.תוסנכה תקולח  רבדב 

.הדוסי ןידב  ראתמה  תינכתב  תקולחמבש  םיפיעסה  תקיחמ  רבדב  התטלחה  יכ  הנעט  תיזוחמה  הדעוה 

: התטלחהב העבק  תיצראה  הצעומה 

תוסנכה תקולח  .דיתע  ינפ  םג  הפוצה  טבמבו  הבחר  תירוביצ  תוירחא  ךותמ  תוילכלכ , תויתרבח  תורטמ  םג  תרשל  םידעוימ  ןונכתה  יניד 
.יבחרמ ןויווש  רסוח  ןוקיתו  ילפיצינומה  יבחרמה  רשועה  לש  שדחמ  הקולחל  םיעצמאהמ  דחא  איה  תויושר  ןיב  החבשה  ילטיהמו  הנונראמ 
.ימוקמה ןוטלשה  רושימב  הליעפהל  ותוכמסבש  םינפה , רש  ידיב  הנותנו  תויריעה  תדוקפב  תרדסומ  תוסנכה  תקולח  ןיינעב  תוכמסה  םלוא ,
בלש תונתמה  תוארוה  וא  תיזוחמה , הדעווה  תוכמסב  וניאש  אשונ  תוסנכה , תקולח  תובייחמה  תוארוה  תעבוקה  תינכת  ןיב  לידבהל  שי 
ריבס יתלב  ןפואב  הנתמו  ןונכתה  דסומ  תוכמסל  םינפה  רש  תוכמס  ןיב  ןידכ  אלש  ברעמה  רבד  וזכ , הקולח  לש  המויקב  ינונכתה  ךילהב 

תייגוס תא  לוקשל  שי  דציכ  הריהבמה  תינכת  ןיבל  תוסנכה , תקולח  רבדב  הטלחה  וא  םכסה  םויקב  החוכמ  הינב  רתיה  ןתמ  וא  המלש  תינכת 
.לוקשל תיזוחמה  הדעוה  תכמסומ  ותואש  רבד  תוטרופמ - תוינכת  תנכה  תעב  תוסנכהה  תקולח 

.החדנ ררעה  רבד , לש  ומוכיס 
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