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 םיידוסי רפס יתבו םידליה ינגב םינורהצל המשרהו םולשת יאנת
 

 ינגב םינורהצ פ"שת םידומילה תנשב ,ליעפהל הדיתע םי תיירק תושרהו ליאוה
 דרשמ לש םיבייחמ םילהנלו תוארוהל ףופכב תאזו ,םי תירקב רפסה יתבבו םידליה
 .ךוניחה
 
 םע ךכ םשל רשקתהלו ,ןורהצל ה/דליה תא חולשל םיניינועמ םירוההו ליאוהו

 םכסהב םי תיירק תושרה
 
 לע םימשרנ לש ) 20( םומינימ רפסמב תינתומ רומאכ ןורהצה לש ותלעפהו ליאוהו
 .הז םכסהב רומאכ תושרה תלהנה ילוקיש יפ
 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב רהצוהו הנתוה ,םכסוה ךכיפל
 

 :תוליעפ ידעומ םוקימ .1
 םוי םותב תלעופה םידליל תיתרשעה תיכוניח תרגסמ ונה תושרה ןורהצ .א

 .םיידוסיה רפסה יתבבו םינגב םידומילה
 ה-א םימיב  14.00-17.00  : םינגב ןורהצה תוליעפ תועש .ב

 ה-א םימיב 12.45-17.00 :רפסה יתבב
 א םוי 12.45-17.00 :א"חוי רפס יתב
 14.20-17.00 ה-ב

 דרשמ םע םואיתב םידומילה תנש תחיתפ םע ןורהצה תא ליעפת תושרה .ג
 .30.6.2019 דעו ךוניחה

 .ןושארה םידומילה םוימ לחה האלמ תנוכתמב לעפי ןורהצה .ד
 םלוא. הדובעב ןויסינו עקר תולעב תוננגו תועייס ידי לע ןורהצה לעפוי ללככ .ה

 םוקמ יאלממ תועצמאב ןורהצה תא ליעפהל תושרה ןמ עונמל ידכ ךכב ןיא
 .תעל תעמ וקסעויש ךרוצ ךכב היהי םא

 םידחוימ םידעומ ,דעומ ימי ,גח יברעב לוחי אל ליעל )ב( ו )א( םיפיעסב רומאה .ו
 .)תושרה י"ע הנשה ךלהמב שארמ רסמית הלא םימי יבגל תרדוסמ העדוה(

 תונגראתה בקע ,םדקומ ןגב תוליעפה םייתסת הנשה ךלהמב םימעפ שולשכ .ז
 .ןגה לש תוביסמל תננגה

 םינורהצה תלהנה לש ידעלב תעד לוקיש יפ לע יונישל ןותנ ןורהצה םוקימ .ח
 לשב וא תוגירח תוביסנ לשב ,שארמ םייעובש לש העידיב ריבסה  חווטב
 .חטשה יצוליא

 דוחיא י"ע תוצובקה הנבמב םייוניש תידעלבה התעד לע ךורעל תיאשר תושרה .ט
 .ןורהצל םימשרנה םידליה רפסמל םאתהב תומייק תוצובק לוציפ וא/ו

 .םידלי 20-מ תוחפ לש הצובק רובע ןורהצה לעפוי אל יכ תאזב רהבומ .י
 היהת ,םידומילה תנש ךשמב ןורהצה תא ליעפהל תושרה תובייחתה תורמל .אי

 20 תוחפל ומשרי אל םא תוליעפה לוטיב לע טילחהל ידעלב ןפואב תושרה
 .ל"נה רפסמל תחתמ הנשה ךלהמב תחפי םרפסמ םא םג ומכ ,םיפתתשמ

 .ךוניחה דרשמ ןקת י"פע עבקת ןורהצב םידליה תומכ .בי
 .09/2019 שדוחמ וליחתי םיגוח .גי
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 .15/06/19 ךיראתב םייתסי םינורהצל םושיר .די
 

 תושפוח .2
 7.30-16.30 תועשה ןיב ןורהצה לעפוי םירופו חספ ,הכונח ,תוכוס תשפוחב .א

 . ןורהצה תושפוח חולל ףופכב
 ןותנ היהיו ,םי תיירק תייריע רתאב ,הנשה תליחתב םירוהל ץפוי תושפוח חול .ב

 .תושרה תטלחה י"פע םייונישל
 

 :תוליעפ םותב ףוסיא .3
 רחואי אלו 16.30 העשה ינפל אל ןורהצהמ דליה תא תחקל םיבייחתמ םירוהה .א

 .קיידל םיבייחתמו )םיבוקנה תושפוחה ימיב 16.30 העשהמו( 17.00 העשהמ
 םירוהל עודי .₪ 25 לש סנקב וביוחי ,דליה ףוסיאב רוחיא לש העש עבר לכ ןיגב .ב

 ילוקישל םאתהב ןורהצהמ דליה תאצוהב וביוחי ,םינשנו םירזוח םירוחיא יכ
 .תושרה תוינידמ
 תוליעפל עירפהל אל תנמ לע ,16.30 העשה ינפל ןורהצל הסינכ ןתנית אל
 .ןורהצב תפטושה

 יכ םיניינועמ םירוהה וב הרקמ לכב ,דבלב םירוההמ ימ ידי לע השעיי ףוסיאה .ג
 םדא ותוא לש ויטרפ תא שארמ ןייצל םהילע ,םדלי תא ףוסאי רחא םדא
 לע דליה לש ףוסיא רתוי אל ,הנשה תליחתב ןורהצה תווצל וריבעהלו ,בתכב
 .רומאכ םירוהה י"ע השרוה אלש רחא םדא לכ ידי

 רבדב טפשמ תיב תטלחהל םאתהב השעי םישורג/םידורפ םירוהל דלי ףוסיא .ד
 .שארמ ןורהצה תווצל רוסמל שי םתוא היאר ירדס

 תטילשב ןניאש תוביסנ וא םידחוימ םיעוריא ,התיבש לש הרקמב תוליעפ .4
 :תושרה

 םיעוריאמ תועבונה תוביסנ לשב ןורהצה תא ליעפהל אלש תיאשר תושרה .א
 אל ולא םירקמב .המודכו א"זמ יעגפ ,המחלמ :ןוגכ תושרה תטילשב םניאש
 .ןורהצה לעפ אל םהבש םימיה ןיגב םירוהה ומליש רשא םימולשת ורזחוי

 ךוניחה דרשמ תוינידמל םאתהב ויהי ןורהצה תלעפהל רשאב תוטלחה
 .םידליה ינג לש תילאמרופה

 תוליגרה תועשב ןורהצה לעפוי ,ךוניחה דרשמב האלמ התיבש לש הרקמב .ב
 .רקובה תועשב אל הרקמ לכבו )17.00 העשה דעו 14.00 העשמ ,ונייה( דבלב

 ,רמולכ ,רקובה תועשב ןורהצה תא ליעפהל טלחויו הדימב ,ליעל רומאל ףסונב .ג
 .תושרה י"ע עבקייש רועישב ףסונ םולשת הבגיי 14.00 העשה דעו 7.30 העשמ
 

 תואירב תרהצה .5
 הלבגמ וא העינמ םוש ןיאו הניקת דליה תואירב יכ תאזב םיריהצמ םירוהה
 תוליעפב ףתתשהלמ וליבגהל וא ,ןורהצב ותופתתשה תא עונמל םייושעה תיאופר
 .ןורהצב
 תוברל דליה תואירב לע אלמ עדימ שארמ םינורהצה תדיחיל ורסמי םירוהה .א

 לבוס ןהמ תורחא תוערפה וא תוינורכ תולחמ ,תויעב ,תולבגמ ,תויושיגר ןויצ
 ירקיע יאנת הווהמ רומאכ קיודמ עדימ תריסמ ,יאופר רושיא ףוריצב דליה
 .ןורהצל דליה תלבקל יתוהמו
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 תולבגומ םע דלי תטילקל תובייחתה בתכ לע םותחל םיבייחתמ םירוהה .ב
 .דרפנ חפסנב ןורהצל תיאופר

 לבוס וא ערב שח אוה םא ןורהצל דליה תא חולשל אל םיבייחתמ םירוהה .ג
 רומאכ הלחמ לש הרקמב .תרחא תקבדמ הלחמ לכ וא/ו םייניע תקלד ,םוחמ
 אפורהמ ימשר יאופר רושיא תלבקב תנתומ ןורהצל דליה לש ותרזח אהת
 .לפטמה

 תא ףוסאל ןורהצה תווצמ השירד תלבק םע דימ ןורהצב ובצייתי םירוהה .ד
 .בוטב שח וניא וא הלחממ לבוס אוה יכ תוליעפה םוי ךלהמב ררבתי םא דליה

 לע רוסיא לח תואירבה דרשמ תויחנה יפ לעש םהל רורב יכ םיריהצמ םירוהה .ה
 איצוהל תושרה שרדיתש תואצוה ,ןהשלכ תופורת דליל תתל ןורהצה תווצ
 .םירוהה י"ע ןאולמב ומלושי ,דליל םוריח לופיטב ךרוצ בקע

 גירח הרקמ לכ לע ןורהצה תווצל עידוהל רקובה תווצל רשאמ הרוהה .ו
 .)...'וכו הלבח ,םוח( ןורהצהמ דלי ברועמ היה ובשו רקובה תועשב שחרתהש

 
 :םיריחמו םימולשת .6

 :ןמקלדכ היהי ןורהצב תופתתשהה ריחמ
 .שדוחל ₪ 600 .א
 היהיו דרפנב השעי ץיקה תנטייקל םושיר ,)תוחפ וא( ,םישדוח 10 -ל םימשרנה .ב

 .הנטייקה דעומל ךומס םסרופי רשא ,אלמ ריחמבו יונפ םוקמ סיסב לע
 .)דסבוסמ ריחמה( ןורהצב םיחא ינש תופתתשה לע החנה ןתנית אל .ג
 םימולשת רדסה יפ לע דבלב יארשא סיטרכ וא םיק'צ :םולשתה יעצמא .ד

 .הז םכסה תמיתח דעומב םידדצה ןיב םתחייש
 תיביר ותרזחהב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי חוקלה רזוחש ק'צ לש הרקמב .ה

 .הדמצהו
 הלחמ ,השפוח לשב ןורהצהמ דליה רדענ םהב םימי ןיגב םג ערפיי ןורהצה רכש .ו

 .תרחא הביס לכ וא
 הגירח תפסות לכ ל"נה םימוכסה לע ףיסוהל תיאשר המצע האור תושרה .ז

 תויולע ןיגב בייחתתש תפסות לכ ןכו םכסהה תפוקת ךשמב לבקתתש
 .קושב םיריחמה

 
 :תושרה י"ע דליה תופתתשה תקספה .7
 ,ןורהצה תווצ תעד לוקיש יפ לע טילחהל תיאשר היהת םינורהצה תלהנה .א

 תרגסמב ףתתשהל םיאתמ וניא דליה יכ םינורהצה 'חי תלהנמו החנמה
 .תרחא הביס לכ וא תיתואירב תיתעמשמ תיתרבח הביס לשב תאזו ןורהצה

 םידליה יפלכ ןה תומילאב גהנתה םאב דלי תועשהל תיאשר םינורהצה תלהנה .ב
 .לבוקמ אל ןפואב גהנתה וא/ו תווצה יפלכ ןהו

 ןורהצב דליה לש תופתתשה תא קיספהל תיאשר היהת םינורהצה תלהנה .ג
 ,םושר בתכמ תועצמאב שארמ םוי 14 םירוהל הארתה ןתמ רחאל תאזו
 ןורהצב תופתתשה ןיגב םירוההמ םימולשת תייבג קספות רומאה הרקמב
 .ךליאו תופתתשה תקספה דעוממ לחה

 .םכבל תמושתל .1 חפסנ ב"צמ – רפס תיב ןורהצל .ד
 

 .םירוהה תמזויב תופתתשה תקספהו המשרה לוטיב .8
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 שדוחב יפוסה ץובישהו המשרהה רחאל ובגיי  ₪ 100 ךסב המשרהה ימד .א
 שדוחה רובע םולשתהמ זזוקי הז םוכס ,לוטיב לש הרקמב ורזחוי אלו טסוגוא
 .ןושארה

 תחילש רחאל קר ולפוטיו ,שארמ םוי 30 לש הארתהב ושגוי םילוטיבל תושקב .ב
 .ליימ/סקפב השקבה

 ותוא רובע דומיל רכש םולשתב ונתוא בייחת שדוח לכל 10-ל דע לוטיב תשקב .ג
  .שדוח
 דומיל רכש םולשתב ונתוא בייחת שדוח לכל 10-ה רחאל שגותש ,לוטיב תשקב
 .לוטיבה תשקב השגוה ובש שדוחה רחאל ,בקועה שדוחה רובעב

 ,ונתשירד יפ לע .וז תובייחתהב ןייעל ריבס ןמז ונל ןתינ יכ םיריהצמ ונא .ד
 יפ לע ונל ורבסוהש ירה ,תירבע הניא םאה תפש םאב ,םיפיעס ונל ורהבוה
 .תנבומה הפשב תובייחתה יפיעס ונתשירד

 
 

 .ישפוחה וננוצרמ ךכ לע םימתוחו ליעל רומאל םימיכסמו םיניבמ ונא
 

 םותחה לע םידדצה ואב היארלו
 
 

        __________________   ________________ 
     םינורהצה תלהנה                 םירוהה                                
 
 
 

                                                                             _______________ :םויב םתחנו ךרענ םכסה
 

 ליימ ם  תינדי הריסמ ם  סקפ ם :תועצמאב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -1 חפסנ-
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 ,בר םולש םירקי םירוה
 

 לש "םינצינ" תינכת ןורהצ תרגסמ רפסה תיבב לועפל הלחה הנשכ יינפל
 .הייריעה לש הלבוהבו ףותישב ךוניחה דרשמ
 

 12.45-17.00 העשמ 'ה-'א םימיב ,םידומילה תועש רחאל תמייקתמ תרגסמה
. 

-14.20 העשמ 'ה -'ב םימיב 12.45-17.00 העשמ 'א םויב א"חוי רפס יתבב
17.00. 

 
 רחאל ורחבנ רשא םיסונמו ,םיארחא ,הארוה ישנאו תזכר ללוכ ןורהצה תווצ
 .ןורהצב םכדלי םע הדובעל המאתהו ןויאר ורבעש
 

 "תוגהנתהה ילהנ" אשונ תא םירוהה םכל שיגדהל ינוצרב הז בתכמב
 .ןורהצה תרגסמ תלעופ םהיפל
 

 חוקיפ םע אלמ הלועפ ףותישב הייריעב ךוניחה ףגא י"ע לעפומ ןורהצה
 תוגהנתהה ילהנ יכ טלחוה םינורהצב .רפסה יתב ילהנמו ךוניחה דרשמ
 .םינורהצב םג המאתהב ולוחי ,רפסה תיבב םילחה
 

 :יכ שיגדהל ינירה ךכיפל
 
 עגונב הרהזא לבקי רתויב הלקה ולו ,המילא הרוצב גהנתי רשא דלי
 .םירוהה עודיי תללוכה ,ןורהצה תזכר י"ע ותוגהנתהל
 

 .דחא םויל ןורהצהמ הקחרה רורגי ףסונ תומילא הרקמ
 

 תוזכרה ןכל ,םידומיל םוי ומייסש רחאל ןורהצה תרגסמל םיעיגמ םידליה
 הריצי ,םיקחשמב תוליעפה תועש תא םרובע רישעהל ןתלוכיבש לככ תושוע
 .תיב ירועשב עויס ןבומכו ףייכ
 

 תומילא ירקמ יפלכ תונלבס םומינימב טקננ ונאש שיגדהל ונל בושח
 ןורהצ תרגסמ תוליעפמ תונהיל םידליה ללכל רשפאל ידכב תאזו תעמשמו
 .םינצינ
 

 הנהמ תוליעפ תנש ךשמה תכרבב
 

 םינורהצ רודמ


