
 
 

 
 

 א"פשת ןסינ א"י
 2021 ץרמ 24

 
 תימוקמה תושרל יטפשמה ץעויה דיקפתל 16/21 'סמ ינוציח זרכמ

 
 יטפשמה תורישה הדיחיה

 תימוקמה תושרל יטפשמה ץעויה הרשמה ראות

 םינפה דרשמ רושיאל ףופכב םיריכב הזוח וא יצוביק םכסה הרשמה תגרד

 הרשמ  100% הקסעה ףקיה

 
 
 
 
 
 
 
 

 דיקפת רואית

  ידבועו היתודעוו תושרה תצעומ ,תושרה שארל יטפשמ ץועי ןתמ
  ןתמ ,תימוקמה תושרה לש היישעה ימוחת לכב ,תימוקמה תושרה
  תויטפשמ תואכרע ינפב תימוקמה תושרה גוציי ,תויטפשמ ד"ווח
  הדעוה / תימוקמה תושרה לש יטפשמה ךרעמה לוהינו תורחאו

  .הינבו ןונכתל תימוקמה
 :דיקפתה ירקיע
 תוארוהל םאתהב תושרב םינוש םימרוגל יטפשמ ץועייו עויס ןתמ .א
 .ןיקת להנימ יללכו ןידה     

 .םייטפשמ םיאשונ/םיכילהב תושרה גוציי .ב
 .תינוריעה העיבתה שאר .ג
 .תימוקמה תושרב יטפשמה תורישה לוהינ .ד
  .תונושה ןידה תוארוה חכמ , תודעווב רבחכ תופתתשה .ה
 תימוקמה  תושרה םינגרואל םיניינע דוגינ ירדסה תעיבק לע יארחא .ו
 .)12( ב"ונכתל הדעוובו

 םאתהב תימוקמה תושרה תצעומ ,טפשמה תיבל בתכב תעד תווח ןתמ
 . ןידה תוארוהל
 .הז דיקפת ימוחתב שרדנ וא/ו ךירצש ןינעו רבד לכ .ז

 
 
 
 
 
 
 
 

 ףס יאנת

 
 :תויעוצקמ תושירדו הלכשה
  .םיטפשמב ןושאר ראות •
  לע תכרענש םיעבותל תומלתשה רובעל בייוחי יטפשמה ץעויה •
  .ינוריע עבותכ ותכמסהל יאנתכ םיעבות תכמסהל הקלחמה ידי       
  וכרעיש םייתיע ןויע ימיו תויומלתשהב ףתתשהל בייוחי ףסונב       
 )13( הקלחמה ידי לע       
  ,םייטפשמ םיצעויל סרוק החלצהב םייסל ביוחי יטפשמה ץעויה •
  ץעויה רכש תאלעה .ויונימ תליחת םוימ םייתנשמ רחואי אל       
 .רומאכ הרשכהה םויסב הנתות ישיא הזוחב קסעומה יטפשמה       
 

 : יעוצקמ ןויסינ / ןויסינ תושירד
 

 וא םיינשב ,תוחפל םינש 7 לש יעוצקמ ןויסינ -'ב המרב תימוקמ תושרב
 ,ילהנימה ,ילילפה ,יחרזאה טפשמה :םיאבה םימוחתהמ רתוי

 טפשמב ןויסינ ילעבל ןתנית תופידע הדובע יניד וא ילאפיצינומה
  . ילאפיצנומ
 
 טפשמ יתבב תועפוהב ןויסינל ןורתי
 
 :ילוהינ ןויסינ
  לוהינב תוחפל ןויסינ תונש 3 יוצר - 'ג-ו ב המרב תימוקמ תושרב
 יעוצקמ םידבוע תווצ תייחנהו



 
 

 
 

 
 :תופסונ תושירד
 
 ההובג המרב תירבע -תופש •
 OFF-ה תונכות םע תורכיה -בשחמ ימושיי •

 
 תדעו ינפל חנות )1 ( ) )ב (170 ףיעסל םאתהב -ילילפ םושיר •

 דרשמ לש יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח ןיינעב הנדה םיזרכמה
 ,הייפוא לשבש הריבעב דמעומה לש העשרה םויק רבדב םינפה
 ;דיקפתב שמשל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח

 
 
 
 

 :היישע ינייפאמ

 .תימוקמה תושרה לש התוליעפ תוניקתו תויקוח תחטבה •
 תויתרגש אל תועשב הדובע •
 םייעוצקמ םימרוג ינפב הגצה •

 )14( ל"כנמל וא תושרה שארל תיתלהנמ תופיפכ :תופיפכ
 יטפשמה ץעויה ידי-לע תיעוצקמ החנומ יטפשמה ץעויה םילילפ םיכילהב
 הלשממל

 
 
 
 
 
 
 

 :יללכ

 
 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il ליימב תודמעומ שיגהל ןתינ

 רתאב םיאצמנה םיספטה תועצמאב 04-9884111 'סמ סקפב וא
 .הייריעה
 

 . 12:00 העשב 30.6.2021 אוה זרכמל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ
 

 ןויסינה תא םיחיכומה םיכמסמ ןכו תודועת ימוליצ ףרצל ת/דמעומה לע
 תודיעמה תואתכמסא ,ח"וק ,ישיא ןולאש : ןוגכ םישרדנה םירושיכהו
  .'וכו ז"ת םוליצ ,תוצלמה ,ףסה יאנתב הדימע לע
 

    רחאל וא/ו שרדנכ םיכמסמה וא/ו םיטרפה אלל הנלבקתתש תושקב
 .הניחבה תדעו ינפב ןוידל הנאבות אלו הנלפוטת  אל ,ליעל בוקנה דעומה
 .ףסה יאנתב תודמוע ןניאש תושקב םג ומכ
       

 ךרוצל םדקומ ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ תאזב שגדומ
  .ףסה יאנתב הדימע תניחב
 

  .זרכמל ונמזוי ,ףסה יאנתב ודמע רשא םימיאתמ םידמעומ קר
 

 דמעמב עצותש תרעושמ היצלומיס יפל :)וטורב( הרשמל רעושמ רכש
  .זרכמה
 

  .שארמ ררבל םיניינועמ םאב םיאשר זרכמל ונמזויש םידמעומה
 

 םייללכ םירושיכ ינחבמב ןחביהל םייושע וז הרשמל םידמעומ
  .םייתוגהנתהו
  .םיזרכמה תדעוו בכרה ד"קשל ןותנ
        

 םישנלו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה :תירדגמ הרהבה
 .דחאכ
 
   .שויאל יונפ דחא ןקתל איה תוציחנה – הרעה•
     



 
 

 
 

 תונתשמה הלשממה תויחנהו קרפה לעש וז הפוקת לשב – תפסונ הרעה•
 םוזב זרכמה םויק לע טילחהל ינרבוס םיזרכמה תדעוו בכרה ,תעל תעמ
  .ונמזויש םידמעומל שארמ ןתנית ךכ לע העדוה .ילטנורפ אלו
 
 דחאכ םישנו םירבגל הנפומ ךא ,רכז ןושלב בתכנ זרכמה •
 

  
 
 
 תושרה שאר - םותחה לע                                                         
 
                                                             ________________ 
 
 

 
 


