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טפשמה-יתב

החפשמ יניינעל טפשמהֿ ֿתיב

ביבאֿ ֿלת זוחמ

70/430000 צמא

9002/30/01:ךיראתרלימ 'ע תטפושה דובכ:ינפל

 המק ןבא ףסוי:ןיינעב

 ןבא בקעי יזוע .1

 המק בקעי תימע .2

םישקבמהקביפס ירוד ד"הוע כ"ב י"ע

ד  ג  נ

 הלשממל יטפשמה ץעויה

בישמה ןליא רב תנע ד"הוע כ"ב י"ע

 יטפשמה ץעויה 'נ קביפס ירוד ד"וע כ"ב- ןבא בקעי יזוע70/43 צמא :)9002-30-61( תונעטב וצ ןתמל השקבל
 קביפס ירוד :ד"ועהלשממל

:ויצר-ינימ

 לע ץומיא וצ ןתיל ,המק בקעי תימע וגוז ןבו ןבא בקעי יזוע תשקב תא לביק החפשמ יניינעל ש"מהיב *

 םיסחיה תכרעמבו תובר םינש ךשמב דלי-הרוה יסחי םימייקתמ ץמואמל םישקבמה ןיב .ריגב ץמואמ

.ריגב ץמואמ יבגל ץומיא וצ ןתיל תוקידצמה תודחוימה תוביסנה תומייקתמ ,הרצונש

ריגב– ץומיא– החפשמ *

תינימ-דח החפשמב– ץומיא– החפשמ *

דליה תבוט– ץומיא– החפשמ *

.

 רשאו ,)8791 דלי( ריגב ץמואמ לע ץומיא וצ )םיינימ דח גוז ינב( םישקבמהמ דחא לכל ןתיל השקב

.הנש41-כ ינפל םישקבמה ידי לע לעופב ץמוא

.

:םיאבה םימעטהמ השקבה תא לביק החפשמ יניינעל ש"מהיב

 קקח סורי תשרפב ןוילעה ש"מהיב תעיבקל םאתהבוםידלי ץומיא קוחב םיעובקה םיאנתל םאתהב

-ו )2(3 םיפיעס יכ )התוער יאצאצתא תחאה ,תידדה ץמאל םישנ גוז תשקבב קסועה ,10/08201 א"ע(

 םיאנתה םימייקתמש דבלבו ,םישקבמהמ דחא לכל ץומיא וצ ןתיל םירשפאמ ,ץומיאה קוחל )2(52
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 א"ע( ינולפ תשרפב ןוילעה ש"מהיב עבק ןכ .ץמואמה תבוטל ןהש תודחוימה תוביסנהו םידחוימה

.ריגב ץמואמ יבגל ץומיא וצ ןתיל תאז תוקידצמה תודחוימ תוביסנב ןתינש )69/5517

 דעסה תדיקפ .תובר םינש ךשמב ץמואמל םישקבמה ןיב דלי-הרוה יסחי םימייקתמ ,ונינפלש הרקמב

 תרכהו הלודג הבהאה ינש דצמו םישקבמה לש תיפוס ןיא תויתפכאו הדהא ,הבהא יסחימ המשרתה

 שיו ןוילעה טפשמה תיב עבקש םיאנתה םימייקתמ הלא תוביסנב .םהיפלכ ץמואמה לש המוצע הדות

 .ריגב וניה ץמואמה רשאכ ץומיא תשקבל רתעהל

ןיד קספ

 ןבא יסוי ריגב ץמואמ לע ץומיא וצ  םישקבמהמ דחא לכל ןתיל השקב ינפב.1

 .המק

 הנש41-כ ינפל םישקבמה ידי לע לעופב ץמוא ,8791 רבמטפס דילי ,ץמואמה.2

 .6991 רבוטקואב המק ןבא-ל ךאלמ-מ ותחפשמ םש תא הנישו

 ש"מהיב תעיבקל םאתהבוםידלי ץומיא קוחב םיעובקה םיאנתל םאתהב.3

 קוחל )2(52-ו )2(3 םיפיעס,ש"מעויה 'נ קקח סורי10/08201 א"עב ןוילעה

 םימייקתמש דבלבו םישקבמהמ דחא לכל ץומיא וצ ןתיל םירשפאמ ,ץומיאה

.ץמואמה תבוטל ןהש תודחוימה תוביסנהו םידחוימה םיאנתה

 ,ץמואמ ותוא ץומיאב רבודמו תויה ,דחואמב םתשקב ושיגה םישקבמה.4

 .דחואמבםייקתה ןוידהו

 ינולפ69/5517 א"עב ןוילעה ש"מהיב תטלחה יפ לעו ריגב ץמואמב רבודמה.5

 יבגל ץומיא וצ ןתיל תאז תוקידצמה תודחוימ תוביסנב ןתינ ,ש"מעויה 'נ

.ריגב ץמואמ

62 םוימ  ריקסת יפ לע ונינפלש הרקמב.6 .  ןיב דלי-הרוה יסחי םימייקתמ ,90.1

 םה ץמואמל םישקבמה ןיב םיסחיה .תובר םינש ךשמב ץמואמל םישקבמה

 תדיקפ .רבודמ םהילע םיאליגב םיסחיל תינייפואה ,"םידלי-םירוה" יסחי

 םישקבמה לש תיפוס ןיא תויתפכאו הדהא ,הבהא יסחימ המשרתה דעסה

 .םהיפלכ ץמואמהלש המוצע הדות תרכהו הלודג הבהאה ינש דצמו

 רתעהל שיו ןוילעה טפשמה תיב עבקש םיאנתה םימייקתמ הלא תוביסנב.7

 .ריגב וניה ץמואמה רשאכ ץומיא תשקבל

:ןמקלדכ תעבוק ינא ןכ לע רשא.8

.המק ןבא יסוי ץמואמה יפלכ ןבא בקעי יזועל ץומיא וצ ןתינ.א

 .המק ןבא יסוי ץמואמה יפלכ המק בקעי תימעל ץומיא וצ ןתינ.ב

.ץומיאה וצ תא םושרי םינפהדרשמ.ג
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 ץמואמה ןיב יטפשמה רשקה תא קתנל ידכ ץומיאה וצב ןיא.ד

 .תבחרומה החפשמל

.המק ןבא ףסוי– ראשי ץמואמה לש ומש.ה

1739215

 תדמע רואלו10/08201 א"עב ןוילעה ש"מהיב תטלחה יפ לעו ,הרקמה תוביסנב31387645

 רוסיא וצ תא תלטבמ ינא ךכיפל ,ריגב ץומיאב קסועה ונינפלב הרקמב ש"מעויה

 .ץומיאה קוח יפ לעו החפשמ ינינעל טפשמ תיבב לחה םוסרפה

 .םידדצה דמעמב )9002 ץרמב01( ט"סשת ,רדאב ד"י םויה הנתינ
1739215

31387645

31387645 רלימ 'ע - 70/43

תטפוש ,רלימ .ע

שח :תינדלק

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
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