
 

 

 14.2.20 ה"תנמ–ןועבר תוליעפ םוכיס

 :םינורחאה םישדוחב ןוגראה תודעו/להנמ דעו תובישי ימוכיס זוכיר ב"צמ

 

 10.12.19 להנמ דעו תבישי

 חוטיב תרשפאמה םידליל הסילופל עגונב )ילרואו לגיס( חוטיב לארה תרבח םע השיגפ המייקתה -להנמ דעו ינוכדע •

 הלאשה התלע( רכומ עוצקמ אל :תויגוס יתש ולעוה .21 ליג דע םינוש םייאופר ארפ םיתוריש הסכמו ןוחבא םורט

 ונחנא( טניילקה לומ תוגהנתה יחתנמ לש רישי לופיט ןיאו )הכמסהה אשונ ,תוגהנתה חתנמ תויהל םצעב יאשר ימ

 תובישחב טלחהב םיריכמ יכ ונייצ לארה יגיצנ )רישי לופיט אלו םילפטמ תווצ וא םירוה תווצל היחנה םינתונ

 טלחוה ,היצלוגרה אשונב תומדקתהה רואל .ונילא ורזחי תועיבתה תקלחמ לומ וקדביש רחאלו ,ךרוצבו עוצקמה

 .ךשמהב ךכב ןודלו אשונב לופיטה תא עגרכ איפקהל

 תויופידע ירדס ,דעיה להקל עגונב תולאש הלעהו םוחתב תוליעפה תא גיצה :ןורוד - הקיתא תדעו םע השיגפ •

 .הדעוה עוציבל םינמז תוחול תשגהו םיטניילקל יתאה דוקה תחילש ,הקיתא ןונגנמ תמקה לע םכוס .תורטמו

 שודיחל SMS ,ןוגראל המשרה :הכ דע תוליעפ ינוכדע וגצוה :סייוו ןרומו בהי יליג- םירבח תדעו םע השיגפ •

 םוסרפ לש הבטה תקידב ,ילנה 'פורפ לש תומלתשהב המשרה דודיעל םילייד ,ןוגראל םיטנדוטס סויג ,המשרה

  .ןוגראה יגיצנ י"ע דומילה תוינכותב םירוקיבו ןוגרא ירבחל

 לש תוליעפ היהת ןועבר לכב רשאכ תינועבר הקולחל העצה התלעוה :ינזרב להי-תויומלתשה תדעו םע השיגפ  •

 ,)אל עגרכש טלחוה( םיצרמל םולשת לע ןויד םייקתה ,)םיימוי לש ילוא( תימושיי הנדסו תויומלתשה :ןועברה

 .יתנש תויומלתשה חול תשגהל ז"ול עבקנ .תוליעפ תואנדס םג ,ן'זיוורפוס הקיתא תויומלתשהב לולכל שי יכ שגדוה

 

 7.1.20 להנמ דעו תבישי

 רזוח סיסב לע ףתושמ ךמסמ תיינב לע טלחוה הב ה"ליה יגיצנ םע השיגפ יבגל ןוכדע  -תילארשי הכמסה םודיק •

 ןחבמ תיינבב דקמתתש הדעו םקות ךשמהבש ךכ לע רבוד ,היצלוגר םודיק תרטמל תואירבה דרשמל ותשגהו להנמ

 האצי ,ףסונב .תופסונ תופתושמ תושיגפ ומייקתי .קרב רימא ד"וע -ךילהתב ונמעטמ יטפשמ ץועיי .ילארשי הכמסה

 .)'וכו היצלוגר םודיק ךילהתב יפסכ עויס ,ןחבמ תיינבב עויסל השקב( דרובל םינוגראה ינש לש תפתושמ היינפ

 תוליעפה בקע )תאיל( הכמסה תדעו קוריפ לע טלחוה ,ףסונב .תותומעה דוחיאל ה"ליה תשקב רבדב הייגוסה התלע

  .ה"ליה לומ תמייקתמה

 :םהיתויוכזו דעוה ירבח תוליעפ הרדגוה -תותומעה םשר י"ע רשואיש ןונקת תארקל •
 תחדה ,תיעובש תוליעפ לע חוויד תבוח ,דעוו תובישיב הבוח תוחכונ ,רבח ימד םולשת תבוח  :דעו ירבח תובוח .א

 לע חוויד אלו ,תופוצר להנמ דעו /דעו תובישי יתשל עיגה אלו הדימב ומוקמ תא תונפל שקבתי דעו רבח  -דעו רבח

 .בתכב תישיא היינפ לביקש רחאלו עבקנש טמרופה תרגסמב ותוליעפ



 אל ,תולע אלל ה"תנמ תויומלתשהל הסינכ -םדיקפתב הנש יצח םינהכמה דעו ירבחל תובטה :דעו ירבח תויוכז .ב

 ה"תנמ תויומלתשהל םניח הסינכ ,יתנשה סנכב החנה :ןוגראה יבדנתמל תובטה , CE תודוקנ לע םימלשמ

   .םיביצקתהו תודעווה תרקב ךרוצל ירשפאה םדקהב תרוקיב תדעו תלעפהב ךרוצ שי .ג

 םירצומ ךשמהבו תוילטיגיד תויעוצקמ תורבוח עגרכ ,ןיילנוא התומעה תונחב תוריכמ תלחתה -ןיילנוא תונח •

  .םיפסונ

  .ךשמהב השיגפ םייקתת .םיזירג ח"ור דרשמ םע תוליעפ תליחת -ח"ור •

 )תונורחאה םינשה שולשב רתויב הובגה( ןוגראל םימשרנה רפסמ יבגל ןוכדע -ןוגרא ירבח •

 

  21.1.2020 הבחר דעו תבישי

  .דעוה רושיאל איבהל הרטמב האופר להנמ רזוח תטויט תגצהב הקסע הבישיה

 לע הרימש ךות תוגהנתה חותינ עוצקמה תרדסהל להנמ רזוח תטויט ןכות אשונב ה"ליה םע תומכסה יבגל ןוכדע •

 .םישורד םייונישו םינוקיתל תועצהו הבישיב םיחכונה דעוה ירבחל הטויטה תגצה ,םיהובג םייעוצקמ םייטרדנטס

   :הבישיב דעוה ירבחמ ולעש םירבד יפ לע הטויטה ךמסמב םינוקיתל תועצה  •

 םאה .תילארשי הכמסהל םוקיטקרפה תועש רפסמ קוידל עגונב קרב רימא ד"וע םע ץעייתהל – 'ד6 ףיעס .א

  .לדבה ןיא לארשיב ןכש ,ינש ראותל ןושאר ראות ןיב לדבה תושעל םיצור אל ןכלו תודיחאל םיפאוש

  .הז ףיעסב םיאנתה ראש תא ךירצ אל דרוב ךמסומש ימ לכש רורב ףיעס ףיסוהל – גייס 6 ףיעס .ב

 .ףיעסב תומושרה םינשה תא תונשל ,רבדמה רוד אל אוה טנדוטס -'א7 ףיעס .ג

  .לטבל/חסונ תונשל השקב -םיקיתו   תוגהנתה יחתנמל הדובע תרהצה – 'ב7 ףיעס .ד

   :ולאשנש תולאש/ולעש תופסונ תויגוס •

  ילארשי ןחבמ/תילארשי הכמסה ןיא ןידע 2023 תנשב םא הרוק המ -

  )חיכוהל ושרדיי אלש םישדח תוגהנתה יחתנמ לומ( חטשב םידבועש חיכוהל םיקיתו תוגהנתה יחתנממ השקבה - 

  ליעפ אל/ליעפ םיכמסומ סוטטס-

 אל ללכב וא תועש תוחפ אוה םוקיטקרפה ןהב דומיל תוינכות -

  ה"ליה תתומע םע דוחיאל השקב -

 28.1.20 להנמ דעו תבישי

  :ןוגראה תודעו תוליעפ תריקס •

 ןונקתה תביתכ םויסל דע תוינידמ תעיבקו ןהכ לייא לש ותשירפ תובקעב תונקסמ תקסה :םישדחה דעוה ירבח .א

  .שדחה

  .תאיל/הקיתא תדעוול ףרטצהל ןתינ .עגרכ תאפקומ – לגיס תוירחאב םיחוטיבו םילוחה תפוק תדעוו .ב

  .םיטנדוטס תדעו תיארחא ןרומו םיתימעו םירבח תדעו תיארחא יליג -תודרפנ תודעו יתשל םירבח תדעו לוציפ .ג

  .ילרוא לש עויסו הקידבב -תלייא/םירוה תדעו .ד

 שי .יטנוולר היהישכו ךשמהב דרפנב ןודיי אשונה יכ טלחוה :תותומעה ןיב דוחיא אשונב ה"ליה תתומע לש התיינפ •

 .דועו תונורסח לומ תונורתי ,דעוה ירבח רפסמ ,ןובשחב תחקל ךירצש םיבר םילוקיש

 ירבח לש תיתנש תוליעפ/השדח לסקא תלבט :העיצה תאילש טמרופל רבעמ לע טלחוה-תיעובש ןוכדע תלבט  •

   .ןוגראב תודעוה

  ₪ 7877 ס"ע דמוע ונלש חוורה ןוכיסב םידליל התומעה םע תונבשחתה םותב -ילנה תומלתשהמ תוסנכהו תואצוה •

 :תירבזג – ילטו )םיזירג דרשממ דעלא( שדחה ח"ור םע השיגפ •

 .תורוקיב עצבמו תותומעה םשר לומ דבוע/ןיקת לוהינו תותומעב החמתמה דרשמ םיזירג ,תויפיצ םואיתו תורכה הכרענ

 לחה וק רשייל שי ,2012 איה םיכמסמ ושגוהש הנורחאה הנשה יכ אצמנ -ןיקת לוהינ תלבק ךרוצל  -ה"תנמב ב"צמ תריקס



 לועפל שיו תונורחאה םינשב הלדג התומעה יכ הארנ ח"ור תריקס יפל .הסנכה סמ לומ םגו תותומעה םשר לומ 2013 תנשמ

 הרודצורפ וז .)סמב יוכיז לבקי התומעל םרותש ימ לכש ךכ התומעל הרכה ןתונ(  הסנכה סמ תדוקפ – 46 ףיעס תלבקל

 ךרוצ שי ,ףסונב .תותומעה םשר לש ןיקת לוהינ רושיא םע היהת  ה"תנמש ךכב היולתו םייתנש טעמכ תחקולש הכורא

 ביצקת הנבי דרשמה יכ םכוס – 2020ל התומעה ביצקת יבגל ,ףסונב .שרדנכ הליעפו םירבח 2 תללוכה  - תורוקיב תדעווב

 .)תותומעה םשרל הינפ ךרוצל ד"ועלו ח"ורל ורבעוה רבכ םייטנוולרה םיכמסמה -ןיקת לוהינ ןוכדע *( .2020 תנשל

 םישרדנה םייונישל תושקב ומשרנ להנמה רזוח תטויט תא הנחבש בחרה דעוה תבישיב -עוצקמב הרכה םודיק •

  :םייונישה ירקיע ןלהל .הטויטב םישרדנה םייונישה תכירעל ה"ליה לומ בכרומ ךילהת םייקתה ךשמהב .הטויטב
  .יוניש אלל , תואירבה דרשמ לש – המדקהה .א

 לארשיב תוגהנתה יחתנממ תשרדנה הרשכה :6 ףיעס .ב

 םייפיצפס תועוצקמ לש טוריפה תא ונדרוה – תוגהנתה חותינ ידומילל הלבקל םישרדנ םיראת טריפ הז ףיעס ןכ ינפל .א6

 ןכ םהש תויהל לוכיו תועצקמה תא שקיב ךוניחה דרשמ – רוקמב .עוצקמ הזיאב טוריפ אלל ןושאר ראות בייחמ יכ ונבתכו

  .הז לע ושקעתי

  ונעגנ אל . ב6

  .םוקיטקרפב תועש 500 םומינימל דומילה תוינכתמ השירדה תא ונכדע .ג6

 חתנמכ רכומ תויהל לכוי דרובה ןחבמ תא רבעש ימ יכ בתכנ .ילארשי ןחבמ וא דרובה ןחבמ תא חיטבמ הז ףיעס .ד6

   .דימת תוגהנתה

    2023 דע ףקותב– רבדמה רוד/רבעמ תוארוה :7 ףיעס .ג

 ומייס\הנשה דמלל וליחתהש םיטנדוטסה םג הז ףיעסב וללכי אלו הדימב יכ רהבוה ד"ועה רימא םע תוצעייתה רחאל 

 תונשל רשפא יאש םימיוסמ םינוירטירקל םהילא ובייחתה תונושה דומילה תוינכותש ןוויכמ תועיבתל חתפ חתופ - הנשה

  .אוהש ומכ ףיעסה תא ריאשהל טלחוה ןכלו עגרכ

   .'ג7 ףיעס תא ונדרוה

  הכמסה תדעו +םיגירח תדעו :8+9 ףיעס .ד

  .בותכ יוניש אלל .הכמסהה תדעו תאו היצלוגרה תדעו תא ליבונ ונחנאש הנבהו המכסה שי

  .הטויטה רושיא תא םדקלו תואירבה דרשמ םע שגפיהל – ונלש אבה בלשה

 

 

  !אבה ןועברב החלצהב


