
 

 ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 םיסנכ ןומימל תושקב תשגהל ארוק לוק

 
 םיילארשי םיסנכ לש הכירע דדועל רתיה ןיב דעונ ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 שיגהל הזב ןמזומ תורקוחהו םירקוחה רוביצו ימוחתניב יטפשמ רקחמ אשונב םיימואלניבו

 .פ"שתו ט"עשת םידומילה תונש ךלהמב ומייקתיש םיסנכ ןומימב תופתתשהל תושקב
 וא ,ליגרה ימדקאה לולסמב תירבעה הטיסרבינואה לש לגס תושנ/ישנא ידיב הנשגות תושקב
 לש רואית לולכל תושקבה לע .סנכה ןוגראב רישי ןפואב תו/םיברועמה ,הוולנה לולסמב
 תא לוקשל זכרמה לש תימדקאה הדעוול רשפאיש עדימו םייקתי ובש דעומהו םוקמה ,סנכה
 :תואבה הדימה תומאל םאתהב השקבה

 ;ימוחתניבה יטפשמה רקחמה םודיקל סנכהמ הפוצמה המורתה .א
 םיללוכה םיסנכל תופידע ןתנית – סנכב תופתתשמהו םיפתתשמה תוהז .ב
 ;ל"וחמ תו/םיפתתשמ
 ןומימל השקבב ונפ ן/םהינגראמש םיסנכל תופידע ןתנית – םיפסונ ןומימ תורוקמ .ג
 ;תורוקמ םתואמ ןתנייש וא ןתינש ןומימב בשחתהבו םיפסונ תורוקממ
 ידימלת קלח םילטונ םהבש םיסנכל תופידע ןתנית – רקחמ תו/ידימלת תופתתשה .ד
 ;תירבעה הטיסרבינואב רקחמ תו/ידימלת דחוימבו רקחמ תודימלתו

 ןתנית ,ילארשי רפסב וא תע-בתכב זכורמב םסרפתהל דיתע סנכה םהבש םירקמב .ה
 רפסב וא תירבעה הטיסרבינואה לש תע-בתכב םוסרפל םידעוימה םיסנכל תופידע
 ;תירבעה הטיסרבינואה לש האצוהב םסרפתיש
 תירבעה הטיסרבינואה ילתוכ ןיב םיכרענה םיסנכל תופידע ןתנית – סנכה םוקימ .ו
 .םילשוריבו

  .רלוד 3,000 לש הרקתל דע ,סנכ לכל הצקויש םוכסה הבוג תא עבקת תימדקאה הדעווה
 ןוגראב הלועפ םמע םיפתשמה םישנאו זכרמב םידיקפת יאלממ םג תושקב שיגהל םיאשר
 .םיפסכה תאצקה לע תוטלחהב רבדב םיעגונה םירבחה ופתתשי אל ,הזכ הרקמב .םיסנכ
 יפסכ ח"וד זכרמל סנכה ת/ןגראמ שיגת/י ,ומויס רחאל שדוחמ רחואי אלו סנכה לש ומויסב
 םוסרפב .זכרמל הרתיה רזחות ,סנכל זכרמה ביצקהש םוכסה לכב שומיש השענ אל .םכסמ
 .סנכה ןומימב ףתתשה זכרמהש הדבועה ןיוצת וכלהמבו סנכה
 תופתתשה לע תוטלחהה .ללכב דעו 2018 רבמבונב 18 םויל דע תושקבה תא שיגהל שי

 .ןכמ רחאל ךומס םישקבמל הנרסמיתו הנלבקתת םיסנכה ןומימב
 הטלוקפב זכרמה לש תימדקאה הדעווה תזכר ,טהב לטיור 'בגל תושקבה תא חולשל שי
 להנמל קתעה םע ,)revitalb@savion.huji.ac.il( ינורטקלא ראוד תועצמאב יוצר ,םיטפשמל
 .)gparchom@law.upenn.edu( יקסבומוחרפ ןועדג 'פורפ ,זכרמה
 
 


