
 

 
 
 
 
 
 

 ןיעקרקמ – יביצקת ח״וד
 
 

 תוחולה תבסה :םייתנש ינפל לחהש ,רדסהה תכשל לש לגדה טקיורפ םלשנו ךלוה •
 תבוטל הנושארבו שארב ,תירבעב םישיגנו םיאירק םיחסנל רדסהה תכשלב םיינדריה
 תייריעב םידיקפת ילעב לומ םהיניינע תא םדקל םישקבמש ,םילשורי חרזמ יבשות
 .תיברעה הפשב םיאיקב אל םלוככ םבורש ,הלשממה ידרשמבו םילשורי

 ללוכשו ,רדסהה יכילהל "םיכובנ הרומ" ןיעמ שמשמש תיברעב ךמסמ הנושארל ןכוה •
 .ןיעקרקמב תולעב חיכוהל םחוכב שיש םיכמסמה יבגל טוריפ

 תוחולבו אנינח תיבב תויוכזה תוחולב תומושרש תוקלחה לכ לע םינותנ דסמ ןכוה •
 ימש תוקלח – תוהוזמ תוקלח תואמ ונמוס הז םינותנ דסמ ךותמ .טאפעושב תועיבתה
 תיב ישוג לש הרקמב םימושר םילעבו טפאעוש ישוג לש הרקמב םיעבות( םהב םימושרש
 תוקלחה" :ןלהל( ןוכרד וא תוהז תדועת םע ירק ,יכרע דח דח יוהיז יפ לע םיהוזמ )אנינח
 ,םיידסומ םיפוג תולעבב ןקלח ,םידוהי תולעבב ןה הלא תוקלחמ קלח יכ ןייצנ .)"תוהוזמה
   .תיקלח העקפה םא ןיב האלמ העקפה םא ןיב תועקפומ ןקלחו

 רוצו טאפעוש ,אנינח תיב תונוכשב רדסהל תודעוימש תוקלחב םיר"צת ונגוע ,ליבקמב •
 הנשי םהב םישוג/תוקלחב רדסה תופמ לש יאמצע םוזייל סיסב הווהי הז ןוגיע .רהאב
 הטלחה תלבקב תואדווה תרבגהל ועייסיש םיינכדע םינותנ לשב החלצהל ההובג תוריבס
 .עקרקב תולעבה לע

 
 בצמ תנומת – זרכמב הכוזה הרבחה

 רדסה יכילהל רושקה לכב תרכינ תומדקתה הגשוה 2020 לש היינשה תיצחמה ךלהמב .1
 .30653-ו 30652 אמושה ישוגמ ולצופש , טפאעוש/תיתפרצה העבגה ישוג תרשעב
 אולמ םוצמצ אוה יביטרפואה ןשוריפש ,תולבגמה תורמלו הנורוקה רבשמ ףרח
 ,תויערא תופמ לש בלשב םייוצמ ונא ,םדאה חוכ תבצממ קיפהל ןתינש לאיצנטופה
  .רדסהה ישוגב תועיבת תוחול תגצה רחאל

 טולייפה ישוג תעברא ןיבמ )31466-31467( םישוג ינשב םג התשענ ךרד תרבכ .2
 יריכזת תשגה ךילה םלשומ ,הלא םישוג ינשב .)31466-31469( רהאב רוצ תנוכשבש
 חול תנכה :אבה בלשל הנכהכ תאזו ,תואתכמסא ףוריצב העיבת
 .הלא םישוג ינש לש תונכדועמה תומדקומה תופמה ורשואי  ,ליבקמב  .תועיבת

 ולבקתה אל ןיידע – 30606-ו 30605 – אנינח תיבבש םיפסונה טולייפה ישוג ינשב .3
 ורתוא ,הלא םישוג ינשב רדסהה ךילה לע לקהל תנמ לע ,םלוא .תומדקומ תופמ
 .םירפסוממו םישדח םושיר ישוג 80 ורצונו תוהוזמה תוקלחה

 

ןיעקרקמ  



 

 
  םיפסונ םישוגב םייטרפ תושקב יפל םוזיי – רדסה יכילה
 
 םיפסונ םיפוגל תונפל 2020 תנש תיצחמב םג הכישמה רדסהה תכשל ,טולייפה ישוגל ףסונב
 ידכ – םייטרפ םישנא/םימרוגו םייתכלממ םיפוג – םילשורי חרזמב ןיעקרקמב תולעבל םינעוטש
 רדסהה תכשלל שיגהל וקיפסה רבכ םיפוג םתואמ קלח .רדסה יכילה ומזיי הלאש
 םירומא הלא םיכמסמ .רדסה ךילה תונכתיה תקידב ךרוצל תולעב יכמסמו תופמ/םיטירשת
 העיבת יריכזתל תוולנ תואתכמסאכו רדסה תופמכ – רדסה יכילהל המרופטלפ שמשל
 .)המאתהב(
 
  י"מר ימחתמ
 
 :הררסומ רוזאב אמוש ישוג ינשב םיננכותמ רדסה יכילהב תיביסנטניא הרוצב םיברועמ י"מר

 ןופצ תורטע רוזאב ,)30996-ו 30995( היילבט/סוטמה תעבג רוזאב םישוג ינשב ,30054-ו 30053
 .םיפסונ םירוזאבו )31255-ו 31254(
 

 


