
הריגסהספדה

 תינטרפ תושיגנ תומאתה ( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת
)הרוהלו דימלתל
 "ארוק לוק"ל תושקבה תשגהל תויולעב /תוימוקמה תויושרל תויחנה
ו"עשת ,ל"הנשב

26/11/2015-10/12/2015 :ארוק לוקה ףקות

:יללכ

 , ביצקת ךוניחה דרשמל הצקוה תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויוושל קוחה םושיי ךרוצל.1
.ךוניחה תודסומ ידי לע םינתינה ךוניחה יתורישו ךוניחה תודסומ ינבמ תשגנה רובע

 אשונב ביצקתה תא דרשמה הצקי ,  תסנכה י"ע תונקתה ורשוא םרטש ןוויכ ,הנשה.2
 . תויולעב /תויושרל ארוק לוק תרגסמב-תויולבגומ םע םידימלתל תינטרפ השגנה

 הזל המוד לדומב תויולעבהו תוימוקמה תויושרה לומ ךוניחה דרשמ לעפי תואבה םינשב.3
 םימרוגה ידי לע ןתניחבו תוינטרפ תושקב תשגהל ףופכב ,השגנהל ביצקת תאצקה לש
.דרשמב םייעוצקמה

 .ה"בכרמה לטרופב תוזוחמה לש תונרקה יזכרמ ךרד ולהוני םיארוקה תולוקה.4

 ףופכו הנקתב םיאתמ ביצקת לש ומויקב םינתומ ביצקתה תקולחו תושקבה רושיא.5
 .תובצקהה תדעו תטלחהל

 לע חקפמה רושיאב ןיאו השקבב שקובמה םוכסה תא תוצקהל בייחתמ וניא דרשמה.6
 תדעוו לש הנה רושיאל תוכמסה ןכש,יביצקת רושיא םושמ תיכוניחה תרגסמה
 רועיש תא עובקל ןכו השקבה תא רשאל םאב טילחהל הדיקפתש , תיצראה תובצקהה
.ללכב םא ,לעופב הבצקהה םוכס

 דרשמ לש םינותנה תוכרעממ דחוימ ךוניחל ףגאה י"ע ורזגי הבצקהה בושיחל םינותנה.7
  .תמדוק הנש סיסב לע , ךוניחה

 הלוכי הניא איהו םיקפסל הרומתה תא םלשל הילע ,דויצה תא תשכור תושרהש לככ.8
 .ךוניחה דרשממ ביצקתה תלבקב םולשתה תא תונתהל

 תושקבה תשגה  'א בלש

 ארוק לוק 'סמ תיארחא הקלחמתונרק זכרמזוחמ

206600610042815766םורד1

206200600009255762ןופצ2

206100610042805761םילשורי3

206400600060665764זכרמ4

206500600009235765ביבא לת5

206300600046015763 הפיח6
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 תושיגנ תומאתה בוצקתל תזכורמ תחא השקב תשגה לע ת/יארחא תולעבה /תושרה.1
 ךוניחה תכרעמב םידמולה )תינמז תולבגומ וא תוקל( תויולבגומה םע םידימלתה רובעב
.הטופיש חטשבש

 ףסונבו ה/דימלת לכ רובע ינטרפ ןפואב שקובמה םוכסה תא השקבב טרפל תושרה לע.2
 ךוניחה תכרעמב םידמולה םידימלתה ללכ רובע השקבל ללוכה םוכסה תא ןייצל
.הטופיש חטשבש

.זוחמבש תונרקה זכרמל ה"בכרמה לטרופ תועצמאב ושגוי תושקבה.3

 עיפומ רשאכ(תכרעמב הטלקנו המלשוה השקבה תשגה יכ אדוול תויושרה תוירחאב.4
- יכ שגדוי .הדעוול השקבה תאבה רשפאמ השגהה ךיראת ןוקייא )השגה ךיראת
.השגה ךיראת עיפומ אל םא תטלקנ אל השקבה

 דעומב ושגויש תושקב .ארוק לוקה לש ופקות דעומ םותב תושקב שיגהל היהי ןתינ אל.5
.ףסה לע וחדיי רתוי רחואמ

 תומיתחה אלל וא/ו )הבוחה יחפסנ( םישרדנה םיכמסמה לכ אלל ושגויש תושקב.6
.הדעווב ןוידל ואבוי אלו ףסה לע וחדי )םיחפסנה יבג לע תועיפומה(  תושרדנה

 רושיאל השקבה תשגה םרטב :השקבל ףרצל שי םתוא םיכמסמה ןיינעל תורהבה.7
.תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה רושיא תא לבקל שי-הדעוה
 תמתוח ףוריצבו תושרב האשרהה ילעב ינש י"ע תומותח תויהל תוכירצ תושקבה
.תושרה
:םיאבה הבוחה יחפסנ3 תא ה"בכרמב השקבל ףרצלו קורסל תושרה לע

 .תושרה תרהצה ספוט-'א חפסנ.1

 רובע תויושר בוצקתל  "ארוק לוק"  תרגסמב תולעבה /תושרה תעצה-'ב חפסנ.2
תויולבגומ םע םידימלתל תינטרפ השגנה

 השגנה רובע בוצקתל2015 תנשל תושרה ביצקת תעצה ספוט-'ג חפסנ.3
 תורוקממ תושרה לש תיביצקת תופתתשה( תויולבגומ םע םידימלתל תינטרפ
 .)םינוש

 ךכל תכמסומה תיצראה תובצקהה תדעוו רושיא רחאל דע השיכר עצבל ןיא ,רומאכ.8
 .זוחמב דחוימה ךוניחה לע חוקיפהמ בתכב העדוה תלבקו

 יכ ועמשמ , השקבה תשגה רחאל ה"בכרמב עיפומה"רשוא" סוטאטס ,םכבל תמושתל.9
 לעופב השיכרה תא .תובצקהה תדעוו ינפב ןוידל אבות איה יכו השקבה תשגה הרשוא
.תיצראה תובצקה תדעו לש ימשר רושיא תלבק רחאל קר עצבל שי

תושקבה רושיא-'ב בלש

 ,םייטנוולרה םיכמסמה ללכ יווילב השגוהש תושרה תשקב ,ארוק לוקה לש ופקות םותב.1
 .תיצראה תובצקהה תדעווב ןוידל רבעות ןכמ רחאלו יטנוולרה זוחמה תקידבל רבעות

 תרדוסמ העדוה איצוהל זוחמה תוירחאב ,תיצראה תובצקהה תדעו תטלחה רחאל.2
 העדוהב לולכל שי .תולעב / תושרל רשואש ביצקתה ךס טוריפ ובו ותוירחאבש תויושרל
 םיאכזה םידימלתה רובעב תיכוניח תרגסמ לכל רשואש ביצקתה תא תולעב/ תושרל
  .תיכוניח תרגסמ התואב םידמולה תושיגנ תומאתהל

 ללכ רובע תושיגנה תומאתה תא לעופב עצבל גאדת תושרה , רושיאה תלבק רחאל.3
 ףקיהל םאתהב הטופיש םוחתבש ךוניחה תכרעמב םידמולה תויולבגומה םע םידימלתה
 .תרגסמה לע חקפמה י"ע הרשואשו תובצקהה תדעוו י"ע הל רשואש ביצקתה

 ךרוצל )'ד חפסנ( עוציב ח"וד זוחמל ריבעת תושרה ,תושיגנה תומאתה עוציב םותב.4
 .דחוימ ךוניחל ףגאה לש רתאב עיפוי )'ד חפסנ( דיחאה טמרופה .םולשתה תלבק

 ,תושרב המיתחה השרומ ינש לש המיתח ףוריצב זוחמל תושרה י"ע שגוי עוציבה ח"וד.5
. תיכוניחה תרגסמה לע ת/חקפמהו תושרה תמתוח
 .האצוהה יביכר טוריפ ובוסמ תוינובשח/ןובשח ףוריצב זוחמל שגויעוציבה ח"וד

 !טוריפתוללוכ ןניאש סמ תוינובשח ולבקתי אל יכ שגדוי.6
 /הקסע תוינובשח  ,םולשתל השקבלו עוציבה ח"ודל ףרצל ןיא יכ שיגדנ ,הרקמ לכב
  .ןובשח /סמ תוינובשח קרו ךא אלא ריחמ תועצה /תולבק

 .השיכרה העצוב ורובע יכוניחה דסומה םש תא טרפל שי סמה תוינובשח יבג לע.7

.ו"עשת ףוס דע הדעווה רושיא םוימ העצובש השיכר רובע ושגוי תוינובשחה.8
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 עיפומה ירודיסה רופסמל המילהב ךוניחה תודסומ לש תוינובשחה תא רפסמלו רדסל שי.9
.עוציבה ח"ודב

 םוכס ךס ןיבל עוציבה ח"ודב עיפומה ללוכה םוכסה ןיב המאתה תויהל תבייח.01
 .תוינובשחה

 לש חולשמ תדועת ףרצל שי ,דויצה תשיכר רובע סמ תינובשח לכל יכ שגדוי.11
.ןיבוטה לבקמ לש תמתוחו המיתח ףוריצב ןיבוטה תקפסא

 .זוחמבו תושרב ךילהל םיכמסמה לכ לש םיפסונ םיקתעה ינש רומשל שי.21

 הנשרדיתש לככ ,בשחמב תורדוסמ תויקיתב רומשלו רמוחה לכ תא קורסל ץלמומ.31
.תורהבה

:םיחפסנו םינוירטירק

ו"עשת תינטרפ תושיגנ ארוק לוק םינוירטירק�

תושרה תרהצה ספוט-'א חפסנ�

 השגנה רובע תויושר בוצקתל "ארוק לוק" תרגסמב תולעבה /תושרה תעצה-'ב חפסנ�
תויולבגומ םע םידימלתל תינטרפ

 תינטרפ השגנה רובע בוצקתל2015 תנשל תושרה ביצקת תעצה ספוט-'ג חפסנ�
 .)םינוש תורוקממ תושרה לש תיביצקת תופתתשה( תויולבגומ םע םידימלתל

עוציב ח"וד-'ד חפסנ�
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