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    ד"סב

,םולש הרקי החפשמ

 יסד .ןטרסה תלחמב שקיעו ךורא קבאמ רחאל הרטפנש ,ה"ע ץיבוניבר יסד לש היבא ינאו יניפ ימש

 םעט הירחא הריאשהו הלוחל אפור ןיבש םיסחיב הכפהמל המרגש איה ץימא קבאמ והמ הדמיל

 .לארשיב יאופרה דסממה לש םלועה תסיפתב יונישל הווקתו קדצ לש

 תוחפשמש ךכל יתפשחנ .ורטפנ םהידליש תוחפשמ תורשע םע תורכהל יתוא וליבוה םייחה תוביסנ

 תולהנתהלו םייחה תרגשל רוזחל תושקתמ "העבשה" רחאל ןושארה םויב ,ה/דליה תריטפ םע תובר

 םייק ,ןכ ומכ .הלחמה תפוקתב ורצונש תויעבה םע דדומתהלו הרידס הדובעל רוזחל ,תימוי-םויה

 ןסוחל החפשמה ריזחהל רקיעבו הקוצמב םיאצמנה החפשמה ינב ראש לש םיכרצב לפטל ישוק

 ץפנתה רשא םכייח לש שדחה "לזאפה" תא ביכרהל התע םישרדנ ,םירוהה ,םתא םייח תחמשלו

 תתומע המקוה ,תוחפשמב הכימתב ילשו  םיפסונ םירבח לש ישיאה ןויסינה רואל .םיבר םיסיסרל

.'לוכשל בלו די יל ריקי'

 התומעה .ןטרסה תלחממ םריקי תא ולכשש םירוה תצובק י"ע  5102 תנשב המקוה התומעה

 רבכו לק אל קבאמ רחאל םיבאוכו םילוכש ורתונש םיחאלו םירוהל עויס שיגהל הרטמל הל המש

 ןכו תיתחפשמהו תישיאה המרב עייסל תלעופ התומעה ."םייחל רוזחל" ,ירחאש םויב ,םישרדנ

 לארשי תנידמש ךכל לועפל ךישמנו הקיקח ינוקית התומעה המדיק ,ףסונב .םיילכלכ עויסו הכרדה

.םיאתמ עויס ןממתו רשפאתו תולוכשה תוחפשמה תקוצמב הרכה קוחב ןגעתו ריכת

 םע דחי ,םירוהה םכלש הלועפ ףותישו הנווכה ,הכימת שרודו דאמ בכרומ 'הרגשל הרזחה' ךילהת

 .תישפנ הכימתו החוור ימרוגו ,םייסנניפ םימרוג ,הדובעה םוקמ ,םידליה לש רפסה תיב

 .החפשמה יכרצל הנעמ תתל הרטמ ךותמ 'םילכ זגרא' התומעה הרצי ךכ םשל

 םילכה ברימ תא םירוהה םכל תתל תלדתשמו ,םינווגמ עויס יזכרמ םע רשקב תדמוע התומעה

 .תיבטימ תודדומתהל שרדנה עדימהו

 החפשמל עייסל הפיאש ךותמ ,דיב די םכמע דועצל שקבנ 'לוכשל בלו די - יל ריקי' תתומעב

 .םחוננ ,ונלוכ השענש דסחה ישעמבש הכזנו הלוכשה

              יל ריקי  -קובסייפב םג ונחנא

 -רתאב םגו
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       ד''סב

''ירחאש םוי''ל םילכ זגרא

יתחפשמו ישיא ,ישגר לופיט

 חאה / ןבה תריטפ תאו הלחמה תא ווחש םיחאה םגו םירוהה םג .יתחפשמו ישיא רבשמ הווהמ החפשמב דלי תריטפ

 .ןדבואה םע דדומתהל ךישמהל םיכירצו 'העבשה' הרחאל םימק ,םהל רקיה

 :ץראב תומוקמ 'סמב רכינ דוסבסב- םיחאלו םירוהל תמאתומ הכימת תינכות םיעיצמ ונא

:ץראה יבחרב 'הנומא' לש לופיטה יזכרמב

[העבהב םילפטמו םיגולוכיספ,םיסו''ע] םייעוצקמ םיריכב םילפטמ םידבוע לופיטה יזכרמב

.ךרוצה יפל -יתחפשמ /יגוז /ישיא לופיטב םינתינ םילופיטה .לופיטב בר ןויסנו ינש ראות ילעב םילפטמה לכ

.םיזכרמה ילהנמל הרישי היינפב וא רתאב אורקל ןתינ 'הנומא' לע

[ב''צמ 'לטה 'סמו 'הנומא' יזכרמ תמישר]

:שארמ םואתב (דסבוסמ ריחמב) המילשמ האופרב םילופיט

8241819-770 :לט  ,םילשורי ,3 אסא  'חר -  'ןרטש ירוי ןרק' 

8574052-270 :לט  ,עבש ראב ,7 גרבדלוג האל לועשמ 'חר - 'תימורד חור' 

המילשמ האופרב םילופיט םג םינתינ 'הנומא' יזכרמב

(ץראה יבחרב םיפסונ תומוקמ תאיצמל םילעופ ונא)

:תינושאר תישגר הרזע-תבשק ןזוא

 (ךרוצהתדימב) ונפי םכלהמבש םיגולוכיספ/ס''וע י''ע תישפנו תישגר הכימת ןתמ ךות תוישיא תוחישל ינופלט הנעמ

.םכירוגמ רוזיאב עויסה יזכרממ דחאל םינופה תא

  וא        תעדוה וחליש אנא הנעמ ןיאב - 8415335-050 :לט

:םידליל תוליעפ

 תויוליעפה : (תוחא וא חא ,הרוה) בורק החפשמ ןב ודביאש םידליל תויוליעפ תנמממו תנגראמ 'לדנמ יבוק' ןרק -

.הנשה ךרואל תופסונ תויוליעפו תותבש ןכו ןוכיתו ידוסי יאליגב םידליל ץיק תונחמ תוללוכ

(ב''וצמ המשרה ספוט) 8573846-20  :'לטב רשק תריציל

.םירגובמו םידליל המרדב המצעה תואנדס #

.םיחאל הכימת תצובק #

דוקפתל הרזחל תעייסמו םיישקה םע תודדומתהב ינויח רזע ילכ - תימצע הרזעל תוצובק #

ילכלכ ץועיי

 :'םינומעפ' תתומע

 תוחפשמל תרזוע התומעה .ןהילגר לע דומעלו הז בצממ ץלחיהל השק ילכלכ בצמל ועלקנש תוחפשמל תעייסמ

.החפשמ ןבלש תכשוממ הלחמל תובר םימעפ םיוולנש םיילכלכה םיישקה םע תודדומתהב ''יל ריקי''

 :םינומעפ תתומע לע םיטרפל

9073176-450  :לט  ץיבוקציא ילחר -'םינומעפ' םע רישי רשק תריציל
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:תובצמ

 ינרציב עוגפל הלילח ילבמ ,םיתעל ונרעצל .תושעל החפשמה לעש תושקה תומישמה תחא איה הבצמ תריחב

 .תוחפשמה תואצמנ וב שיגרה בצמל יניצ לוצינ םייק ,ךרד ירשי תובצמ

 םיעצוממ םיריחמ תוחפשמה רובע ונרריב ןכל

   :(הבצמל ריחמה)

                                                                                  0003₪כ דע -''ןורבח'' שיש םגד *

                                                                         0006₪כ דע -''יקרוט'' שיש םגד *

..רתוי ההובג תולעב םיפסונ םיגוס םנשי * 

יטפשמ עויס

 ד"וע י"ע יטפשמ עויסל םיקוקזש םיפסונ םיכרצו השורי וצב לופיטב עויס 

קוחה י''פע תויוכז

הריטפ קנעמ

 קנעמל 81 ליג דע דלי הלחממ הדביאש החפשמ לכ תיאכז ,'יל ריקי' תתומע המזיש הקיקח תובקעב

 טעמב לקהלו תוידיימה תואצוהב עייסל איה קנעמה תרטמ.₪ 0578 ךס לע ימואל חוטיבהמ ימעפ דח

 דליה םהב םירקמב םג לוחיש ךכ ,קוחה תבחרהל תלעופ התומעה.ןוסאל הוולנה ילכלכה ישוקה לע

 יאדכ םלוא ,ימואלה חוטיבה לא תונפל ךרוצ ילב לבקתהל רומא קנעמה .81 ליג לעמ היה רטפנש

.קנבה ןובשחל סנכנ ןכא םוכסהש קודבל

יעוצקמ םוקיש

 תונוש תוביסמש וא ,םדלי תלחמ תובקעב םתדובע םוקמ תא ודביאש םירוהל יעוצקמ םוקיש ןמממ ימואלה חוטיבה

 יאנתב ,81 ליגל עיגהש ינפל רטפנ םדליש םירוה לע לח קוחה .דליה תריטפ רחאל ותדובע םוקמל רוזחל לוכי וניא

.השירפ ליגב אל דוע םירוההש

תואלמגל השירפ

,תואלמגל האיציה תא תוהשהל ןוכנו בושח ןגוע לוכש הרוה רובע הווהמ הדובעה םיתיעל

 4 דע) הדובעב ראשיהלו תואלמגל תאצל אלש רוחבל לכוי ,השירפ ליגל ועיגהב ,לוכשהרוה שדחה קוחל םאתהב

.ליג תמחמ ורטפל רסאי םיקיסעמה לעו (תופסונ םינש

התומעה לש "םילכה זגרא"ב דועו

...ירחאש םויב שפונ הגופהל האיציב עויס #

החצנה ןוטרס תנכהב עויס #

הנושארה לבאה תנש ךלהמב- וננכותש םייתחפשמ םיעוריאב עויס "חומשל תוכזה" #

8969066-250 - יוח 'לט  "הואנ" תתומע י"ע יזכרמ חספ רדס #

.דועו

 םכליבשבו םכדצל ןאכ ונא

 םירוהרה ,תולאשל ונילא ונפתש חמשנ

.עייסל ה"עב לדתשנו

 ליימ  8415335-050 רלולס

יניפ , בוטו רוא קר                             

   yakirlyorg@gmail.com
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