
        

 השקב תשגהל תויחנה

 ל"הנשל הגלמ תלבקל

  9201  ינוי 2  -פ"שתה
            

 ישנ ןרק תתומע

 הירהנ ימינפה ןפואה
 

 ירטור ןודעומ ןרק תתומע

 הירהנ

 םרט םיכמסמה תא יקרס/קורס אנא .ןודעומה רתאב ןולאשה תא הדיפקב י/אלמ אנא .1

 רתאב םיכמסמה תא תולעהל שקבתמ ה/תא ,רתאב ןולאשה יולימ ךילהת לש ותליחת

 )״ל"הנשל ראודב חולשל שיש םיכמסמו םירושיא״ ב ךשמהב םיכמסמה תמישר תא י/האר(

 תקולח תרוסמב "ימינפה ןפואה"ו "הירהנ ירטור" ינודעומ םיכישממ הנשה - תיללכ .2

 ידי לע ,הליהקב תוליעפ םודיק ותילכתש "הבהאב הירהנ ירטורמ" טקיורפ ללוכ תוגלמה

 .2019 רבמבונב ולחיש דבלב הירהנב הליהקב תובדנתה תועש ןתמב תוי/םיטנדוטס

 .ןודעומה ידי לע ועבקייש תובדנתהה תועש ףקיהל סחיב הגלמב וכזי תי/טנדוטסה הרומתב

  ירשתב ה"כ ישימח םויב הירהנב םייקתיש סקטב וקלוחי םינודעומה ינש לש  תוגלמה ללכ .3
 .9201 רבוטקואב 42   פ"שתה

 םידעומ השולשב קנעות , הליהקה ןעמל תובייחתה םע תוגלמ ללוכ "הבהאב ירטור" תגלמ .4

 ינשה הקלח ,9201 רבוטקואב 42ב תוגלמה תקולח סקטב רסמיי הגלמה לש ןושארה קלח

  .תי/טנדוטסה תובייחתה עוציבל ףופכב  2020 ינוי ףוסב ןורחא דעומו  2020 ץרמב רסמיי

 .השגהה רושיא תא סיפדהל ת/שקבתמ ה/תא ןולאשה יולימ רמג רחאל .5

 הירהנ 40 .ד.תל םושירל םאתהב חולשל שי םישקובמה םיכמסמה לכ יוולב רושיאה תא .6

 "הירהנ ימינפה ןפואה" וא "הירהנ ירטור ןודעומ ןרק" רובע

  .ספדוהש רושיאב לבקתהש יפכ השקבה רפסמ יווילב "תוגלמ" םושרל הפטעמה יבג לע .7

 . רתאב ןולאשב העיפומה תבותכה י"פע-תושקבה ןוימ רחאל רזוח ליימב חלשית הבושת .8

 ךיראתה דע ועיגי אלו ראודב וחלשי אל םישקבתמה םירושיאהו םיכמסמה רשא השקב .9

  .קדבית אל  , 9201 טסוגוא 61  ט"עשתה  באב ו"ט ישיש םוי  רתאב בוקנה

  תועצמאב הלבקה תא רשאל ושקבתיו ליימב רושיאה תא ולבקי הגלמב וכזיש תי/טנדוטס .10

SMS השקבה רפסמו םש ןויצב.  

 

 



 

 

 .ל"הנשל ראודב חולשל שיש םיכמסמו םירושיא

v דכו א"דמ ,ח"רפ ןוגכ( תיתליהק תוליעפל תוסחייתה ללוכ ,םייח תורוק ריצקת'(. 

v םויס רבדב ,)ג"למה(ההובג הלכשהל הצעומה י"ע רכומה ,ההובג הלכשהל דסומ רושיא 

 תינכתב תופתתשה לע וא ,)ןושאר ראותל איה השקבה םא( תישילש\היינש\הנושאר הנש

 .)ישילש וא ינש ראותל איה השקבה םא( הובג ראות ידומילל

v םידמולל קר תודעוימה "יקסלווכיר ןרק ש"ע" תוגלמל םימשרנה תויטנדוטס/ םיטנדוטס 

 הנשל ומשרנ םא םג שיגהל םילוכי ג"למה י"ע םירכומה עבטה יעדמ םוחתמ תועוצקמ

  .עבטה יעדמ םוחתמ ההובג הלכשהל דסומה ידי לע ורסמייש םירושיאל ףופכב הנושאר

v ת/דמול ה/תא וב ההובג הלכשהל דסומב הנשל דומיל רכש הבוג לע רושיא. 

v ישולת )3( השלש ימוליצ ףרצל םישקבתמ םיאושנ אלש תויטנדוטס/ םיטנדוטס 

 / רכש ישולת השולש ןכו ) ת\דבוע ךנה םא( תורחא תוסנכה לע הרהצה וא תרוכשמ/רכש

 .הלמג הבוג לע ימואל חוטיבמ רושיא וא  ,םירוהה לש תונורחא תורוכשמ

v לשו םהלש תורוכשמ/ רכש ישולת תא ףרצל םישקבתמ םיאושנ םיטנדוטס/ תויטנדוטס 

 .תורחא תוסנכה לע הרהצה לכ וא גוזה תב/ןב

v תואירב ימעטמ תורשמ רוטפ וא רורחש תדועת םוליצ( ימואל וא יאבצ תורש רושיא(. 

v היירהנ ריעה ת/בשות ךתויה לע )הייריע( רושיא. 

v יטנוולר רבדה םא ,אישנ ןייטצמ וא ןקיד ןייטצמ ךתויה לע רושיא. 

v הגלמה תלבקל ךתשקבל עייסל םייושעה םירחא םירושיאו םיכמסמ. 

v השקב שיגהל לוכי "יקסלווכר ןו'גו טרוק ש"ע ןרק"מ הגלמ רבעב לביקש טנדוטס :הרעה 

  .רבעב הגלמ תלביק םא השקב שיגהל ןתינ אל תורחאה תוגלמה יבגל, תפסונ


