
 "םירשעתמו םימרות" תינכות ןונקת

  

 גוסמ תיאקירמאה וטולה תלרגהב תימעפ דח תופתתשה הניה תינכותה תרטמ .1

 תופרטצה לש ךרד לע 2018 רבוטקואל 23 םויב ךרעית רשא ןוילימ הגמ

 רלוד דראלימ 1.6 לש ילאיצנטופ הייכז םוכס םע דחא הלרגה סיטרכל תיתצובק

 .הלרגההה רתאב םסרופמה יפ לע יאקירמא

 ,דבלב ₪ 20 לש ילמס םוכסב תימעפ דח המורתב הכורכ הצובקב תופתתשהה .2

 ,תובוחר הנויצ סנ עדמה קראפ ד"בח תיבל המורתכ ואולמב רבעומ רשא

 תופתתשה תוכז ףתתשמל הנקמו ,יקסבוכולג לאיחי ברה תועצמאבו תושארב

 .הצובקב

 אלל( הלרגהב תופתתשה תויוכז רפסמ שוכרל לוכי דחא ףתתשמ יכ רהבוי .3

 תוכז ול ןתנית ,₪ 20 לכ רובעש ךכ ,תינכותב יסחיה וקלח תא לידגהלו )הלבגה

 .תחא תופתתשה

 סיטרכה יטרפ ,ב"הרא חרזא וניהש ד״בח תיב דידי ש"ע שכרנ הלרגהה סיטרכ .4

 ףתתשמ לכו ,הלרגהה לש המויק םרט ,שארמ ףתתשמ לכל םיגצומו םייבמופ

 .ב"הראב הלרגהה תואצות םוסרפ םע דיימ הלרגהה תואצות תא קודבל לכוי

 ןובשח תועצמאב השעיי תופתתשהה רובע םולשתה ,דבלב תוחונ ילוקישמ .5

 רבעוי לבקתיש םוכס לכו ,יארשא סיטרכב וא יקסבוכולג ברה לש "לאפייפ"

 .ואולמב "תובוחר-הנויצ סנ עדמה קראפ ד"בח תיב" תתומע ןובשחל

 לכ ןיב סיטרכ לעב לש בוטה ונוצרמ סרפה קלוחי ,רומאכ הייכז לש הרקמב .6

 ףתתשמ לכ לש תופתתשהה תויוכז רפסמ ןובשחב חקליהב ,תינכותה יפתתשמ

 רפסמ שכרש ףתתשמש ךכ ,ליעל 3 'סב רומאה יפל ,םרתש םוכסל םאתהב

 תויוכז רפסמ לש הלפכמב הייכזב יסחיה קלחה תא לבקל הכזי תופתתשה תויוכז

 .תופתתשהה

 הנלוחתש וא/ו תולחה ןידה תוארוהל ףופכב השעית תויכזה יפסכ תרבעה .7

 סמ תלטהל רושקה לכב תוברל ,םייטנבלרה םידעומב תירבה תוצראבו לארשיב

 סמה רועיש יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .םיסרפ/םירומיה/תולרגהב תויכז לע

 לכב ואשיי אל תינכותה ינגראמו תויטנוולרה תויושרה השענו עבקנ הכוניש

   .הכוניש סמה רועישל תוירחא

 לש ל"אוד תבותכ תועצמאב ףתתשמ לכ רוסמיש ןובשחל ורבעוי הייכזה ימוכס .8

 תא ,בוטה רדסה ןעמלו קפס רסה ןעמל .תבותכ םושרל : עדמה קראפ ד"בח תיב

  .ןכ ינפל אלו ,הייכז היהתו הדימב קר חולשל שי ןובשחה יטרפ



 לע הלוע ןמוכסש תויכז רובע קר תינכותה ינגראמ י"ע עצבתת םיפסכה תרבעה .9

 ,50$-מ הכומנ ףתתשמה לש הייכזה התייה .)"םומינימה םוכס" ןלהל( $ 50

   .עדמה קראפ ד"בח תיבל המורתכ הייכזה םוכס רבעוי

 עיגהל ףתתשמה שקבתי ,1000$ לש לש ךס לע הלעי הייכזה םוכסו הדימב .10

 הייכזה םוכס תא לבקיו שארמ םואיתב עדמה קראפ ד"בח תיב ידרשמל

 .ההזמ הדועת תועצמאב ההוזיש רחאל ותדוקפל האחמהב

 וניאש ימ לכ לע וא/ו םינש 18 ליגל תחתמ םיניטק לע הרוסא הצובקל תופרטצהה .11

 ראוד לעב תויהל ךילע ,הצובקל ףרטצהל תנמ לע .תיטפשמ תורשכ לעב

 לעב ,ינורטקלא ראוד תועדוה לש הלבקו החילש רשפאמה ,ליעפ ינורטקלא

 .לארשיב ליעפ קנב ןובשח לעב תויהל בייח ךניה ןכו ,תילארשי תוחרזא

 םיריהבמ ,םמעטמ ימ וא/ו יקסבוכולג לאיחי ברה וא/ו עדמה קראפ ד"בח תיב .12

 רומיה יקחשמ וא תולרגה םימייקמ םניא םה יכ םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב

 יניד םויק תא עונמל וא רפהל ידכ םהב שי רשא םיתוריש ונתיי אל םהו ,םהשלכ

 .לארשי תנידמ

 ספוטה תקזחה ךרוצל הצובקה ירבח לש םחולש ווהי היהי יקסבוכולג לאיחי ברה .13

 לכ עצבל יקסבוכולג לאיחי ברל רשאמ ףתתשמהו ,הייכזה םוכס תייבגו הכוזה

 .רומאכ ףתתשמה יוכיזו היכזה יפסכ תייבג ךרוצל הלועפ

 קראפ ד"בח תיבל שדוק תינכותה תוסנכה לכ יכ ,ליעל רומאכ ,שגדויו רהבוי .14

 תיבל המורתכ םינתינ הצובקה יפתתשמ י"ע םימלושמה םימוכסה לכו ,עדמה

  .עדמה קראפ ד"בח

 

  

 


