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 ד"סב
 
 

 ,םירקי םירוה
 
 יהוז םכמ םיבר יבגל ,"ונלוכ לש ךוניחה יליבשב" לש םויה ןועמל םכדלי םושיר םע םכתא ךרבל וננוצרב

 .םיבר תוששח הילא םיוולתמ יאדוובו םכדלימ הנושארה הדירפה

 םכידליל חיטבהל תנמ לע ונתלוכיבש לכ השענ "ונלוכ לש ךוניחה יליבשב" תלהנהו יכוניחה תווצה ,ונא

 .הז ליגב םידליה לש תולוכיה לולכמ תא חפטת רשא ,תיכוניחו המח תרגסמ

 

 .םכדלי רחא ישיא בקעמו בל תמיש ךות תאז השענ

 חוקיפו תיגוגדפ הכרדה יווילב ,תונמוימו תורוסמ תודבוע תווצו ןועמה תלהנמ תרזעב תאז השענ

 .דומצ

  ,התיכב :םויה לכ ינפ לע השורפה תיכוניח תינכת תועצמאב ,םויב תועש עשת   תאז השענ

  .החונמהו לופיטה תועשבו החוראה תועשב ,רצחב  

 םכדלי לש ומלוע תא רישעהל תודעוימה תוינכדעו תוינשדח הרשעה תוינכת תועצמאב  תאז השענ

  .ויתויוסנתה ןווגמ ידי לע

 תא םאותה תיאנוזת י"ע הנבנש ןווגמ טירפת פ"עו ,הנוכנ הנוזת לע שגד תמיש ךות  תאז השענ

 .םכידלי לש םייתוחתפתהה םיכרצה

 יפ-לע םכדלי לש תוחתפתהה תמרלו וליגל םיאתמה דויצב ,םידיוצמ תורצחבו תותיכב  תאז השענ

 .ולש ישיאה בצקהו ויתויטנ ,ויכרד

 .םכדלי לש ותואירב לעו ומולש לע ,ותוחיטב לע הבר הדפקה ךות  תאז השענ

 
 .תחלצומ םידומיל תנש ונלוכל לחאנו םירוהה םכמע ףותישב תאז לכ השענ
 Rishum@EducationWays.co.il :ליימ ,02-5613326 :סקפ 02-5613348 :ןופלטב םכתושרל דומעל חמשנ

 

 : "דוד תמר -ךוניחה  יליבשב" רתאב םיפטוש םינוכדע
 http://www.or-chinuch.co.il/meonot/shvileychinuch/ 

  
 ,הכרבב
 הלהנהה

  

 ךרה ליגל תונועמ תשר – ךוניחה יליבשב

 )580344414 :ר"ע( מ"ח דוד תמר

 02-5613326 :סקפ ,02-5613348 :ןופלט
lEducationWays.co.iEmail: Rishum@ 
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 ליימב וא סקפב ריזחהלו אלמל אנ

 
 

 2020-2019 -פ"שת ל"הנשל -םוי ןועמל םושירל השקב
 

 _______________________:ןועמה םש
 
 ןועמל ונתב/וננב תא םושרל םישקבמ מ"חה ונא .1
 

 נ o ז o ןימ   ז.ת   החפשמ םש   :דליה םש
 

      דוקימו תבותכ    יזעול הדיל ךיראת
 

     :אבא דיינ            :אמא דיינ      תיב ןופלט
 

    ______________________ תופוחד תועדוהל 'לט
 
 Email___________________________________ ינורטקלא ראוד
 )רורב בתכב ליימה תבותכ תא בותכל בושח(
 
  _____________________ :ןועמל הסינכ ךיראת .2

  .ק"וה תועצמאב הבגי ₪ 133 ךסב םושיר ימד םולשת .3

  
 
 :םירוהה יטרפ .3
 באה םאה 
   החפשמה םש
   יטרפ םש
   יוהיז רפסמ
   הדיל ךיראת
   הילע ךיראת
   קוסיע
   ת/דבוע אל ת/דבוע
   יאמצע /ריכש דבוע
   הדובעה םוקמ
   הדובעה םוקמ תבותכ
   הדובע ןופלט
   אל/ןכ ה/דיחי ת/סנרפמ
 

  הקוור /הנמלא /השורג / האושנ :םאה לש ישיא דמעמ
 אל/ןכ ןועמב ףסונ דלי
 
 םיפרוצמה םיחפסנבש םיטרפה תוברל ,ליעל ונרסמש םיטרפה לכ יכ תאזב םיריהצמ ונא  .4

 .םיקיודמו ,םיאלמ םניה – וז השקבל
 וא/ו םיקיודמ וא/ו םינוכנ םניא , םקלח וא םלוכ ,ורסמנש םיטרפהש אוהש בלש לכב ררבתיו הדימב
  ןועמב ונתב / וננב לש רוקיבה קיספהל וא/ו המשרהה לטבל תיאשר "דוד תמר" אהת - םיאלמ
 .תידימ

 
 ינאו ,םתועמשמו םנכות תא יתנבה היחפסנ לע השקבב רומאה לכ תא יתארקש ת/רשאמ מ"חה ינא
 .םהב רומאה רחא אלמל ת/בייחתמו ה/ םיכסמ
 

 _______________:הרוהה המיתח        ________________:ךיראת
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 סקפל "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל המותח הריזחהלו ,ךכל ודעונש תומוקמב ,היחפסנ לע השקבה תא אלמל שי§
 'סמ

 תבצומה "פ"שת תנשל תונועמל םושיר" תביתל התוא וסינכה וא Rishum@EducationWays.co.il ליימל וא 02-5613326 
  ,המשרהה דעומ םותל דע ןויצע שוג ס"נתמב הסינכה םלואב
 .ליימב וא סקפב " ךוניחה יליבשב -דוד תמר " םעטמ בתכב רושיא רחאל קר הפקותל סנכית ןועמל הלבקה§
   :םיאבה םיכמסמה תא ףרצל שי השקבל

 ליימב וא סקפב ריזחהלו אלמל אנ

 – 'א חפסנ -
 פ"שת ל"הנשל ______________________ ןועמל תובייחתה בתכ 

 _____________ :תוהז סמ _____________ מ"חה ונא
 _____________ :תוהז סמ  _____________ה/דליה לש םיסופורטופאה וא/ו םירוה
 :ןמקלדכ )ר"ע( "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" יפלכ דוחלו דחיב תאזב םיבייחתמ

 .ןועמה ימולשת תיבג ךרוצל תיאקנב ק"וה רידסהל .1
 רובע דומילה רכש אולמ תא "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ידי לע עבקיש דעומב םכל םלשל .2

 .ה/דליה
 לודג קונית ,דליה לש הדילה ךיראתל םאתהב עבקנ תונועמבו יתנש אוה דומילה רכש יכ ונל עודי .3

 .וליג יפל ףירעת םלשי תוטועפ תתיכב ץבוש רשא
 .ותופרטצה שדוחמ לחה דומילה רכש תא םלשל םיבייחתמ ונא .4
 רומאל ףופכב דומילה רכש אולמ םולשתל דע םולשתה תא לטבל אלש תאזב םיבייחתמ ונא .5

 .הז תובייחתה בתכבו םושירה תשקבב
 ,הדובעה דרשממ העובקה תואכזה תגרד תלבקל דע יכ םיבייחתמ ונא ןועמל םושירב .6

 תיברמה הגרדה י"פע "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל םלשנ םייתרבחה םיתורישהו החוורה
 .םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובע דרשמ י"ע עבקתש

 יא ןיגב האצוהה לכ "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל םלשל ,םיבייחתמ ונא ליעל רומאל ףסונב .7
  .םולשת

 םיכילה תטיקנב ךורכ "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל עיגמה והשלכ םולשת לש ותייבג התייה .8
 ,ד"וע ט"כשו טפשמה תואצוה "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל םלשל םיבייחתמ ונא םייטפשמ
 . וקספיש יפכ

 םיעיגמה םימולשתה לכ תא תובגל תיאשר אהת "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" יכ םימיכסמ ונא  .9
 .תיבירו הדמצהה ישרפה תוברל ,הז תובייחתה בתכל םאתהב הל

 הרקמ לכב ןועמב דלי לש ורוקיב קיספהל תיאשר אהת "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" יכ ונל עודי .10
 14 לש – בתכב הארתה ןתמ רחאל תאזו הז תובייחתה בתכ י"פע והשלכ םולשתב רוגיפ לש
 .שארמ םימי

 ךלהמב דומיל רכש יריחמ ןכדעל לוכי םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ יכ ונל עודי .11
 .ועבקייש םישדחה םיפירעתה תא םלשל םיבייחתמ ונאו הנשה

 רכש אולמ תא םלשי שדוחל 15 -ה דעו שדוחל 1-ה ןיב תרגסמל לבקתמה דלי יכ ונל עודי .12
 םלשי שדוחה ףוסל דעו שדוחל 16 -ה ןיב תרגסמל לבקתמה דלי ,שדוחה ותוא רובע דומילה
 העובקה הגרדהמ 50% אלו שדוח ותואב אלמה דומילה רכש ףירעתמ ותוחכונל יסחי ןפואב
 .אבה שדוחל םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ י"ע עבקתש

 :ליימל וא 5613326-02 סקפל בתכב העדוהב קר השעי םירוהה י"ע םושירה תשקב לוטב .13
Rishum@educationways.co.il. לוטב ל"הנש תליחת ינפל םייעובש דע עצבל ןתינ לוטב 

 .ןושארה שדוחה תיצחמ ןיגב םולשתב בייחי ןכמ רחאל עצבתיש
 ,שקובמה הסינכה דעומ ינפל םימי שדוחל דע בתכב השעי -ל"הנש ךלהמב םושיר לוטיב
 .אלמ םידומיל שדוח ןיגב ביוחי רתוי רחואמ השעיש לוטיב

  רפסמל סקפב -בתכב כ"ע עידוהל םיבייחתמ ונא תרגסמה תא דלי תביזע לש הרקמ לכב .14
 .Rishum@educationways.co.il :ליימב וא 02-5613326

 עידוה וב שדוח ותוא לש אלמ ףירעתב ביוחי תרגסמה תא שדוחה ךלהמב דלי תביזע לכ .א
  .הביזע לע

 עצוביש ןוכדע ,שארמ םימי שדוח עידוהל שי הסינכה דעומ יוניש וא  הביזע רבדב ןוכדע .ב
 יאשר וכלהמב ,ףסונ םימי שדוח רובעב םולשתב םירוהה וביוחי - רתוי רחואמ דעומב
 .ןועמב רקבל דליה

 הבגנה יסחיה קלחה רזחוי אל ,ןועמה תא הנשה ךלהמב דלי תביזע לש הרקמ לכב .ג
 .2020 טסוגוא שדוח רובע
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 ןתמ דעומ םע רשק אלל 01.05.2020 רחאל דלי תביזע לכ יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .15

 .םידומילה תנש ףוסל דע יברמה דומילה רכש םולשתב ביוחת ,העדוהה
 . םושירה ימד ורזחוי אל -םירוהה י"ע המשרהה הלטוב .16
 .ןושארה םולשתהמ זזוקתו  15/7/19 ךיראתב הבגת ₪ 570 ך"סב המדקמ .17

 

  _____________ :תוהז סמ  _____________הרוהה המיתח _____________ךיראת

 

 ____________________________ :תוהז סמ  _______________ה/דליה םש

 
 
 
 
 
 יללכ
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ לש דקומה לומ תורישי ושעיי תוחנהל תושקבה לכ .1

  .דבלב םירוהה תוירחאב הניה השקבה תשגה ,םייתרבחה
 החוורה ,הדובעה דרשמ לש המשרה ןולאש אלמל בייח ןועמל לבקתה ודליש הרוה לכ
 וניה הז ןולאש יולימ .דרשמה לש תבשחוממה תכרעמב ודלי םושיר ךרוצל םייתרבחה םיתורישהו

 שי ןולאשה תא .דומיל רכשב הכימתל םתואכז תניחב לע םירתוומ םירוהה םא ףא שרדנו הבוח
   :תבותכב םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ רתאב אלמל

http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/subsidization.aspx 

 .פ"שת ל"הנשל םושירל סנכיהל
 המייתסהש הנשב ןועמב רקיבש דלי לבקל ברסל תיאשר אהת "ךוניחה יליבשב -דוד תמר"  .2

 .תפלוחה םידומילה תנש ןיגב םהיתובוח לכ תא וקליס אל וירוהו
 תיאשר  "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" אהת ןועמל ךישממ ה/דלי תלבק לע העדוה הלבקתה .3

 אל יכ "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" י"ע העדוהה ןתמ דעומ רחאל הלגתי םא וז העדוה לטבל
 .תפלוחה םידומילה תנש ןיגב תובוחה לכ וקלוס

 
 :תותיכה בכרהו ןועמה תחיתפ
 םא אלא פ"שת םידומילה תנשב ןועמה תא חותפל תבייחתמ הניא "ךוניחה יליבשב -דוד תמר"  .1

 .דלי 20 לש םושיר היהי
 .ומלושש םושירה ימד ורזחוי , ןועמה תא חתפת אל "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ו הדימב .2
 . םושירה ימד ורזחוי אל -םירוהה י"ע המשרהה הלטוב .3
 "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ב יכוניחה תווצה י"ע הנש ידמ עבקנ ןועמב תותיכה בכרה .4

 ךלהמב הצובקל הצובק ןיב םירבעמ ונכתי ,.ןועמל םימשרנה לש םליגבו םידליה 'סמב בשחתהב
  .הנשה

 יליבשב -דוד תמר" ב לעופב ויהיש םושירה ינותנ לע ססבתת תונועמב ליגה תוצובקל הקולחה .5
 ..ל"הנש תחיתפל ךומס -ב "ךוניחה

 / בושיה ידליל הנושארבו שארב תופידע ןתנית 20.7 -ה דע םושירה ינותנ פ"ע ,תוצובקל ץובישב .6
 יונפ םוקמ סיסב לע תוצובקב ,וצבושי םירחא םיבושי /תונוכשמ םידלי .ןועמ ותוא לש ,הנוכשה
 .ל"נה ךיראתב

 םדוקה לכ" סיסב לע( לעופב םושירה םויב יונפ םוקמ סיסב לע ץבושי ,הז ךיראת רחאל םשרנ לכ .7
  )"הכוז

 תנמ לע ,תרחא הנוכש/ בושימ ה/דלי לש םושיר החדי אל 20.07 -ה רחאל הרקמ םושב .8
 .בושיהמ דלי לש ידיתע םושיר תבוטל ,יונפ םוקמ "רומשל"

 .תלפטמ רותיאו הצובק  תושבגתהב תינתומ ל"הנש ךלהמב הצובק תחיתפ .9



 5 
 
 :ןועמה תוליעפ ידעומ .1

 ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ י"ע םיעבקנ ןועמה לש תוליעפה תועשו ימי 'סמ .א
 תווצ תטלחה פ"ע עבקת השפוחה ימי תקולח , פ"שת ל"הנשל םוי תונועמב תושפוח חול פ"ע
 םידומילה תנש ךלהמב תונשל איהש הביס לכמו התעד לוקיש יפל תיאשר הלשממה .ךרה ליגה
  .ןועמב תוליעפה תועש וא/ו ימי תא

 ומסרופיו ןועמבש תועדומה חול יבג לע וגצוי ,תושפוחה חול תוברל תוליעפה תועשו תוליעפה ימי .ב
 ."ךוניחה יליבשב -דוד תמר" רתאב

 םהידלי תא תחקל םיכישממ םידליל םירוהה םישקבתמ ןועמב םידליה תטילק לע לקהל הרטמב .ג
 העשהמ רחואי אלו םיירהצה תחורא תעש םותב ינשהו ןושארה םויב תרגסמה ןמ םאיצוהלו

13:00. 
 דע ינשה םויב ,10:00 העשל דע ןושארה םויב ןועמב והשי הנושארה הנשה םהל וזש םידלי .ד

 .12:00 העשל דע ישילשה םויבו ,11:00 העשל
 
 :תוליעפה תועש .2

-7:00 תועשה ןיב 'ו םימיב ,7:00-16:00 תועשה ןיב ה -א םימיב :ןועמה לש הלעפהה תועש .א
13:00 

 ךיראתמ תוליעפה תועש אולמ תא לצינ אל ןהשלכ תוביסמ רשא דליל םולשת תחפוי אל .ב
 ל"הנש םות דעו 1.9.2019

 
  :הלעפה ישדוח .3

 םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ לש תושפוחה חול פ"ע לעופ ןועמה יכ ונל עודי
  .םוי תונועמל

 
 :תותיכב םידליה ץוביש .4

 תעד לוקיש יפל .ןועמל םימשרנה םידליה 'סמל םאתהבו םליג י"פע השעי תותיכב םידליה ץוביש .א
 .תונועמה לש יעוצקמה תווצה

 תותיכה בכרהב םייוניש ,םידומילה תנש ךלהמב ךורעל תיאשר "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" .ב
 רפסמל םאתהב הצובקל הצובקמ םידלי תרבעה ןכו תומייק תותיכ לוציפ וא/ו דוחיא י"ע
 .םייעוצקמ םילוקיש פ"ע םידלי תרבעה ןכיתת ,ןכלו תוצובקבו ןועמב םידליה

 
 :ולבקתי ןועמל :םושירה ליג .5

 .01/01/2017-מ לחה ודלונ רשא םידלי .א
 "תוחתפתה יבכועמ"כ ורדגוהש 31/12/2016 -31/7/2015 :םיכיראתה ןיב ודלונ רשא םידלי .ב

 .דליה תוחתפתהל הדיחיה לש ףקותב תעד תווח יפ לע תאזו יגולונורכה םליגל סחיב
 ינחבמל םאתהב )דומילה רכש תולעב תופתתשה( הכימתל םיאכז ויהי ב-ו א תוירוגטקב םידלי

 .תעל תעמ םפקות יפכו דרשמה עבקיש יפכ ,הכימת
 יונפ םוקמ סיסב לע ןועמל לבקתהל ולכוי 31/12/2016 -31/7/2015 םיכיראתה ןיב ודלונש םידלי .ג

 .דבלב
 ןועמב םתוהשל סחיב )דומילה רכש תולעב הכימת( דוסבס דרשמה ידי לע ןתניי אל ,שגדוי

  .ג הירוגטקב רומאכ םיאליגב םידלי לש
 דומיל רכש .6

 ,הדובעה דרשמ י"ע םותחה וצב תמסרפתמו םיקרפל תנכדעתמ גרודמה דומילה רכש תלבט .א
 . רצואה דרשמו םייתרבחה םיתורישהו החוורה
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ י"ע םיעבקנ תוגרדה תעיבקל תויחנההו םינוירטירקה
 רכש םולשת ךרוצל תואכז תגרד םהל עבקתש םיניינועמה םירוה .ודי לע םימסרופמו םייתרבחה
 תא ףרצלו םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ןולאש תא אלמל םישקבתמ דומילה
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 החוורה ,הדובעה דרשמ רתאל סנכיהל שי ןולאשה יולימ ךרוצל ,םישרדנה םיכמסמה
   תבותכב םייתרבחה םיתורישהו

http://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/subsidization.aspx 
 ףרצל שי )כ"ע םירוהה תא עדיינ לועפל לחי רתאה רשאכ( פ"שת ל"הנשל םושירב הינפ חותפלו 

 .הינפל םיכמסמה לכ תא
 םיתורישהו החוורה ,הדובע דרשמב ררע תדעוול חולשל ןתינ תואכזה תגרד לע םירוערע .ב

 'חמ םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ :תבותכל ראודה תועצמאב ,םייתרבחה
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ דקומל תונפל וא .םילשורי 30 ופי 'חר תונועמ
 .*2969 ןופלטב

 :םימולשתו היבג .7
 פ"ע ,שדוח לכל 10 -ב 2019 רבמטפס שדוחמ לחה םימולשת 12-ב הבגי יתנשה דומילה רכש .א

  .םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ י"ע עבקנש יתנשה דומילה רכש הבוג
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשממ העובקה תואכזה תגרד תלבקל דע : ןועמל םושירב .ב

 תונבשחתה ךרעית תואכזה תלבק רחאל .אלמה דומילה רכש תא םירוהה ומלשי םייתרבחה
 ויהיו הדימב הנשה ףוסל דע הסירפ ךרעיתו תואכזה תגרד תעיבק םוימ תיביטקאורטר
 ."ךוניחה יליבשב -דוד תמר" מ רזחה לבקי חוקלה תבוטל םישרפה

 :םימולשתב רוגיפ .8
 .תוולנ תואצוה + םולשתה רובע םירוהה וביוחי קנבה י"ע דבוכי אלש םולשת לכ .א
 תטיקנב הכורכ )ר"ע( "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ל עיגמה והשלכ םולשת לש ותייבג התייה .ב

 .וקספיש יפכ ,ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה םולשתב םג םירוהה וביוחי םייטפשמ םיכילה
 רומאכ הל םיעיגמה םימולשתה לכ תא תובגל תיאשר אהת  )ר"ע( "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" .ג

 .תואצוההו תיבירה , הדמצהה ישרפה תוברל 'א חפסנב
 רוגיפ לש הרקמ לכב ןועמב דלי לש ורוקיב קיספהל תיאשר אהת "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" .ד

 .שארמ םימי 14 לש בתכב הארתה ןתמ רחאל תאזו והשלכ םולשתב
   
 :תורדעיה תפוקתב ל"כש רזחה .9

 ,דבלב ותלחמ תפוקת ןיגב ,ביוחי תופיצרב םוי 21 לע הלועה הלחמ תמחמ ןועמהמ רדענה דלי .א
 םיאתמ יאופר רושיא גצויש דבלבו תואכזה תגרד יפל ישדוחה דומילה רכשמ 90% םולשתב
 .ותורדעיה תפוקתל

 רכש אולמ םלושי – )םוי 21 -מ הרצקה הפוקתל הלחמ וא( תורדעיה לש רחא הרקמ לכב .ב
 .תואכזה תגרד יפל ישדוחה דומילה

 
 

 :הלהנהה תמזויב ןועמב דליה רוקיב תקספה  .10
 תוגהנתה וא ותוגהנתה וא/ו ודוקפתש הדימב ןועמב דלי לכ לש ותוהש קיספהל תיאשר הלהנהה .א

 תמר" תלהנה י"ע שגותש תיעוצקמ תעד תווח יפ לע תאזו ןועמה תרגסמל םימיאתמ םניא וירוה
 ."ךוניחה יליבשב -דוד

 םיבייחתמ םירוהה ,"ךוניחה יליבשב -דוד תמר" מ תמדקומ העדוה תלבק םעו רומאכ הרקמב .ב
 .ןועמל דליה תא חולשל קיספהל

 תא םלשל םיבייחתמ םירוהה ליעל רומאכ ,המאתה רסוח עקר לע ןועמהמ אצוי דליהש הרקמב .ג
 .ןועמהמ דליה תאצוה דעומל דעו הז בתכ יפ לע םיבייחתמה םימוכסה אולמ

 
  :הנוזת .11

 תחוראו רקוב תחורא .דליה יכרצ תא םלוהה טירפת י"פע תוחורא 3 ןועמב לוכאל ולבקי םידליה .א
 .ןועמב ונכוי החנמ

 םיתורישהו החוורה ,הדובעהו תואירבה דרשמ ירושיאו ינקת לכב דומעת םיירהצה תחורא .ב
  .םייתרבחה
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 :דליה תואירב .12

 "דליה תואירב לע עדימו הרהצה" ספוטב םישרדנה םינותנה לכ תא הדפקהב אלמל שי .א
 .ןועמל םידומילל ןושארה םויב ואיבהלו םידליה אפור י"ע וז השקבל חפסנכ ףרוצמה

 ,םותחל םירוהה םיבייחתמ יהשלכ הערפה וא/ו הלחמ וא/ו הלבגממ לבוסה דלי לש הרקמ לכב .ב
 לועפלו תיאופר הלבגמ םע דליל סחיב דחוימ תובייחתה בתכ לע םג ,ןועמל דליה תלבקל יאנתכ
 .וב רומאה יפ לע

 םיטרפה לכ דליה תואירב לע עדימהו הרהצהה ספוטב ואלומ אל יכ ררבתי ובש הרקמ לכב .ג
 -דוד תמר" אהת -םיקיודמ אל וא/ו םימלש אל וא/ו םינוכנ אל םיטרפ ורסמנ וא/ו וב םישרדנה
 .ןועמב דליה לש ורוקיב תא תידימ קיספהל תיאשר "ךוניחה יליבשב

 
 :הלוח דליב לופיטה .13

 ה/ואיצוהל םיבייחתמ רשא ,םירוהה תא רתאל ןויסינ השעיי ,תרגסמב ותוהש ןמזב הלחש דלי .א
 .ךכ לע תינופלטה העדוהה תלבקל רשפאה לככ ךומסב תרגסמהמ

 תיאשר אהת "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ו הלוח דלי תרגסמל חולשל אלש םיבייחתמ םירוהה .ב
 תואירבה דרשמ ילהונל םאתהב ,םכריכזהל .האלמה ותמלחהל דע תאזו הלוח דלי לבקל אל
 אל תואקה וא/ו םילושלש וא/ו םוח םע התיבה חלשנש דלי ,"ךוניחה יליבשב -דוד תמר" ילהונלו
 תרגסמל דליה תרזח .תועש 24-ל תיבב החגשהל ראשיהל וילע .תרחמל םויב ןועמל לבקתי

  .תרגסמל רוזחל ותורישכ לע אפור רושיאב הוולת הלחמ ימי 5 ירחא
 .תווצה י"ע תופורת ןתמ לע רסוא תואירבה דרשמ .ג
 .םירוהה לע ולוחי ,ןתניי םא , הלוח דליל םוריח לופיט ןתמב תוכורכה תואצוהה לכ .ד

   
 :הריגס תועש .14

 רוחיא ןיגב .16:00 ןועמה תריגס תעשמ רחואי אל דליה תא איצוהל םיבייחתמ םירוהה
 .הנממ קלח וא העש עבר לכל ₪ 30 לש סנק הבגי

 
 :םירוה דעו .15

 .םירוהה י"ע "דעו" רחבי התיכ לכב ןכו תרגסמ לכב .א
 התדובעבו תרגסמה ילהונב העיגפ םושמ ןהב שיש תוטלחה לבקל יאשר היהי אל דעוה .ב

 .תפטושה
 אל וא/ו הבישיה ךלהמב ןהל דגנתהש ימ תוברל םירוהה לכ תא תובייחמ םירוהה דעו תוטלחה .ג

 .הב חכנ
 .וב לבקתתש הטלחה לכלו דעוה תולועפל תיארחא הניא "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" .ד

 
 :חוטיב .16

 םילולע ףוג יקזנל ותוירחא ןיגב ישילש דצ תוירחא חוטיב הכרע "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" .א
 .ומעטמ ימ וא/ו ותונלשר תמחמ תאזו ותוליעפ וא/ו ותוהש בקע דליל םרגיהל

 תישענ תרגסמה חטשב רומאכ ,םידלי תולגע תוברל ,שוכר וא/ו דויצ לכ תחנה תאז םע דחי .ב
 .םירוהה לש תידעלבהו האלמה םתוירחאב

 .רבמבונ שדוחב דומילה רכש םולשת םע הבגי ₪ 49 ס"ע חוטיב ימד םולשת .ג
 

 
 ןועמל דלי תכלוה .17

 .האלמה םתוירחאבו םירוהה י"ע השעת הנממ וא/ו תרגסמל דלי תכלוה .א
 האלמה םתוירחאב הניה ,השעת םא ,תועסה תרבח תועצמאב ,הנממ וא תרגסמל דלי תעסה .ב

 .םירוהה לש תידעלבהו
 םיאשרה תומש תא וז השקבל 'ג חפסנכ ב"צמה "תרגסמל םידלי תכלוה" ספוטב ןייצל שי .ג

 .תרגסמהמ דליה תאצוהל
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 ךכ לע העדוה םירוה י"ע ןתנית םא טעמל ,רסאית ספוטב ןיוצ אל ומשש ימ י"ע דליה תאצוה .ד

 .ההזמ הדועת תגצה םע דליה רסמיי הזכ הרקמב .תלהנמל שארמ
 יפכ ךמסומ ד"היב וא ש"מהיב תטלחהל םאתהב השעת – םישורג וא םידורפ םירוהל דלי תכלוה .ה

 .תלהנמל בתכב רסמיתש
 
 
 :םותחה לע ונאב היארלו
 
 

 :תוהז סמ  _____________הרוהה המיתח _____________ךיראת

_____________ 

 :תוהז סמ  _______________ה/דליה םש   

_____________ 

 
  



 9 
 ליימב וא סקפב ריזחהלו אלמל

  
 

 - 'ב חפסנ -
 
 
 
 
 

 םתיבל םתרזחו ןועמל םידליה תכלוה
 
 
 
 
 

 וא/ו םירוהה __________________ .ז.ת___________________ מ"חה ונא

 םיסופורטופאה

 .ז.ת ________________________________  ה/דליה לש

______________________ 

 
 :ןמקלדכ "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" יפלכ דוחלו דחיב תאזב םיבייחתמ ה/דליה ןלהל
 
 

 .החפשמה םעטמ תייוולב הנממ אצות /אצויו תרגסמל רקוב לכ עיגת/ עיגי יתב / ינב .1
 

 .םינש 10-מ תוחפ וליגש חא/ףטרמשל רסמיי אל ןועמהמ דלי .2
 

 :תרגסמהמ יתב / ינב תא איצוהל םיאשרה םירגובמה תומש .3
   

1 .  ___________________________ 2. 
 ____________________________ 

   
 ונא ,ליעל רכזומ וניא ומשש רגובמ י"ע חקלית/חקליי יתב/ינב יכ םיניינועמ ונאו הדימב .4

 יתב /ינב תאצוה רשפאתת הזכ הרקמב .תננג / תלהנמל שארמ ךכ לע עידוהל םיבייחתמ
 .ידי לע המותח בתכב האשרהו ההזמ הדועת תגצה םע קר

 
 
 

 :םותחה לע ונאב היארלו
 
 

 
 ________________ :ךיראתב

 
 

 
 ________________:םאה תמיתח________________ :באה תמיתח
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 ליימב וא סקפב ריזחהלו אלמל

 - 'ג חפסנ -
 

 ה/דליה תואירב לע עדימו הרהצה
 )םירוהה י"ע םלשוי(

 __________________________ :דליה םש
 תבייחמהו יתב /ינב ת/לבוס הנממ תרחא הלבגמ וא/ו תיתואירב הלבגמ וא/ו היעב לע יל עודי אל .1

 .תרגסמב דחוימ לופיט וא/ו תוסחייתה
 דחוימ לופיט וא/ו תוסחייתה תבייחמה תרחא הלבגמ וא/ו תיתואירב הלבגמ וא/ו היעב יתב /ינבל .2

 .תרגסמב
 :אפור רושיא ףרצל הבוח ,רחא םרוגל וא תופורתל ,ןוזמל היגרלא וא/ו תושיגר .א

____________________________________________________________ 
 __________________________________________  :היאר וא/ו העימש יוקיל .ב

                        _____________________:המישנ תריצע יפקתה וא/ו תויוצווכתה וא/ו תויופלעתה .ג
 ________________________________________________________ :רחא .ד

 לעו יתב /ינב לש יתואירבה ובצמב יוניש לכ לע תידיימ תלפטמ /תלהנמל עידוהל ת/בייחתמ יננה .3
 .התולגתה םע דימ תאזו הלגתתש הלבגמ וא/ו היעב לכ

 דחוימ תובייחתה בתכ לע םג םותחל ת/בייחתמ יננה תיאופר היעב וא/ו הלבגמ לש הרקמ לכב .4
 .וב רומאל םאתהב גוהנלו ונל רסמייש תיאופר הלבגמ םע ה/דליל סחיב

 :יאופר עדימ .5

       :ףינסו ח"פוק םש .א
       :לפטמה אפורה םש .ב

       :ףסונ ,בלח תפיט .ג
 

 :תורעה
 .היעבה/הלבגמה תודוא םיכמסמ ףרצל שי
 
. 
 

 ___________ :ךיראת ________________ :הרוהה תמיתח ________________ :הרוהה םש
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
 םויב יכ הזב ת/רשאמ ___________ 'סמ ןוישיר ______________ ר"ד הטמ םותחה ינא
 יכו ______________ .ז.ת אשונ ___________________ה/דליה תא יתקדב ____________
 .ירוביצ םוי ןועמב םירידס םידומילל ה/ותסינכ תא תענומה תיאופר הלבגמ לכ ןיא ל"נל
 

  :םויה ןועמב םירידס םידומילל ותסינכ תעינמל תמייק הלבגמ

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 _________________:תמתוחו המיתח    :אפורה םש   :ךיראת
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 ליימב וא סקפב ריזחהלו אלמל

 
 - 'ד חפסנ -

 
 
 
 
 
  דובכל
  "ךוניחה יליבשב -דוד תמר"
 
 
  
 

 םידלי תונומת םוסרפל םירוה רושיא ספוט :ןודנה
 
  
 לכ ונל ןיא יכ הזב םירשאמ ,__________________________ לש ה/וירוה ,הטמ םימותחה ונא
 ןועמל הסינכה ינפל ךסמה לע ואו ןועמה רתאב וגצוי ןועמה תוליעפו ייחמ יתיב/ינב תנומת יכ תודגנתה
  .ןותיעב ןועמה לע תובתכב וא/ו תונועמה לש םיריילפב ומסרופי ואו
 

 תליע וא/ו הינורט וא/ו הנעט לכ ונמעטמ ימ ידי לע וא/ו ונידי לע הלעת אל יכ ,תאזב םיבייחתמ וננה
 .תויטרפב העיגפ רבדב הנעט תוברל יתב/ינב תנומתב "ךוניחה יליבשב -דוד תמר" שומיש ןיגב העיבת
  
 
 
 
 

 ,םותחה לע תאזב ונאב היארלו
 
 
 
 
 

 ______________ : המיתח ______________ :הרוהה םש    ________ :ךיראת
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