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תוחוקל ןוכדע
 תועקרק תוינידמב םייזכרמ םישודיח
 תומהוזמ

,םירקי םידידיו תוחוקל
 תנגהל דרשמה הנורחאל םסרפש םיבושח םינוכדע רפסמב םכתא ןכדעל םישקבמ ונא
.תומהוזמ תועקרקב לופיטל עגונב ותוינידמל הביבסה

 רזוח שומישל תורשפא ןתמ ,עקרקב םימהזמל ףס יכרע תעיבקל םיעגונ םינוכדעה
 ביצמ הלא םינוכדעמ קלח .תמהוזמ תלוספכ עקרק גוויסו תמהוזמ עקרק לש הבשהו

 לע לקהל דעונ רחא קלחש דועב ,תמהוזמ עקרקב לופיטל רבעבמ תורימחמ תושירד
 תילכלכ תויאדכו תונווגמ תויורשפא םילעפמו םימזי ינפב חותפל יושעו עקרקב לופיטה
.לופיטה עוציבל

 םוהיז תעינמל עגונב רודס תוינידמ ךמסמ הנושארל דרשמה םסרפ 2015 תנשב ,עודיכ
 אוה רומאכ התעו ךמסמה ןכדוע 2016 רבוטקוא שדוחב .תמהוזמ עקרקב לופיטו עקרק
 .עקרקב םימהזמל ףסה יכרע לש שדוחמ םוסרפ םע דחי ,תישילשה םעפב ןכדוע
:ןלהל םיטרופמ םינוכדעה ירקיע

 תא דרשמה םסרפ 2004 תנשב – עקרקב םימהזמל ףסה יכרע ןוכדע.1
 םימהזמ לש ףס יזוכיר ללכש עקרקב םימהזמל ירוקמה ףסה יכרע ךמסמ
 הז שרדנ הז ךמסמ .תיגולורדיה תושיגרו םינוש םישומישל םאתהב עקרקב
 .םוחתב םייעוצקמה םישודיחהו ףלחש ברה ןמזה חכונ ןוכדעל רבכמ
 םינקת לע ,רתיה ןיב ,ססובמה ןכדועמה ךמסמה רומאכ םסרופ הנורחאל
 ,ןוכיס יססובמ םיכרע םהו IRBCA םינוכיסה תכרעה ךמסמ תרגסמב ועבקנש
 ללוכ ןכ .הביבסלו םדאל ןוכיס ווהי אל םהמ םיכומנ םיזוכירש םיכרע רמולכ
 וללכנ אלש םיפסונ םימהזמ םירמוח לש תפסות ןכדועמה ףסה יכרע ךמסמ
.2004-מ ךמסמב

 תוינידמ ךמסמל – תמהוזמ עקרקב רזוח שומישל סחיב קרפ תפסוה.2
 שומיש דרשמה ריתי םהב םיאנתב קסועה ,ןכדועמה 6 קרפ ףסונ דרשמה
 ,ןוזיא ךות תאז .תונמטמל התיינפה ףלח ,תמהוזמ עקרקב )"הבשה"( רזוח
 ,ךדיאמו עקרקב רזוח שומישב םיילכלכהו םייתביבסה תונורתיה לש ,דחמ
 קרפב .עקרקב םימהזמהמ רוביצלו הביבסל ןוכיסה תא םצמצל ךרוצה לש
 שומיש ךרוצל רתיה ןיב( עקרקב רזוח שומיש רתוי םהב םיאנתה ועבקנ
 רתיה ןיב( הזכ שומיש רסאיי םהב םירתאה ןכו )םילעפמב יולימו תויתשתב
.)םירוגמ ירוזאבו םייאלקח תודשב

 ךמסמל - תנכוסמ תלוספכ תמהוזמ עקרק גוויסל סחיב קרפ תפסוה.3
 תובר תררועתמה תיתוהמ היגוסב קסועה ,8 קרפ ףסונ דרשמה תוינידמ
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 גווסת תוביסנ וליאבו יתמ – תמהוזמ עקרק לש םוקישו הריקח תרגסמב
 תקסועה הרימחמה היצלוגרל הפופכה ,תנכוסמ תלוספכ תמהוזמ עקרק
 הליכמה עקרק לכ ,ילמרופ ןפואב ,םויכ .תונכוסמ תולוספ עונישו קוליסב
 וז הלוחת םוצמצ ךרוצלו ,תנכוסמ תלוספ תבשחנ ם"וא רפסמ לעב םהזמ
 ףסה יכרעמ הובגה םוהיז הליכמש עקרק קר היפל תוינידמב דרשמה טקנ
 שרדנ היוניפש תנכוסמ תלוספל תבשחנ 2004-מ ירוקמה ךמסמב םיטרופמה
 ךמסמ יפ לע .דרשמה רושיאב רחא השרומ רתאל וא בבוח תואנ רתאל
 ויפל ,הקיקח ןוקית תרגסמב וז תוינידמל יוניש דרשמה םדקמ םויכ ,תוינידמה
 תלוספ גוויס ךירדמל םאתהב עצובי תנכוסמ תלוספל תמהוזמ עקרק גוויס
 םיכרעהמ תיתועמשמ םיהובג ויהיש םיכרע יפ לעו ,דרשמה םדקמש תנכוסמ
 תלוספכ םויכ תוגווסמש תועקרק דיתעב יכ ןכתיי ,רמולכ .םויכ םיגוהנה
 תאז םע .רזוח שומישל ונפוי ןהו ולאככ תוגווסמ תויהל אל תויושע תנכוסמ
 םויכ גהונה יקוחה בצמהו םלשוה םרט הז ןיינעב היצלוגרה ןוכדע יכ רהבוי

.ונכ לע ןיידע דמוע
 וא תעד תווח תניחבב הניאו השדחה תוינידמה ירקיע תא גיצהל הדעונ ליעלש הריקסה
.יטפשמ ץועיי

,הכרבב
הביבסה תוכיא תקלחמ תווצ
ןמאנ סקופ גוצרה

ישומיש עדימ

.ןאכ ץחל תיתביבס היצלוגר םורופל

 יונישו הביבסה תוכיא תקלחמ לע ףסונ עדימל
.ןאכ ץחל םילקא

.ןאכ ץחל יתיישעת רוציי תקלחמ לע ףסונ עדימל

רשק ישנא

הפתוש | ןגד תור ר"ד
 תקלחמו םילקא יונישו הביבס תוכיא תקלחמ שאר
 יתיישעת רוציי

03-6925960 :ןופלט

daganr@hfn.co.il

הפתוש | שורית ןח
 םילקא יונישו הביבס תוכיא תקלחמ
03-6925960 :ןופלט

hetirosh@hfn.co.il

תוחוקל ינוכדעל המשרה
 םיסנכ תודוא עדימו םירטלזוינ ,תוחוקל ינוכדע תלבקל ומשרה
.ןאכ ץחלהמשרהל .ןויע ימיו
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