
 ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 םיטנרוטקוד לש םירקחמ ןומימל תושקב תשגהל ארוק לוק

 

 םייטפשמ םירקחמ לש הכירע דדועל רתיה ןיב דעונ ימוחתניב יטפשמ רקחמל קרב זכרמ
 ןומימב תופתתשהל תושקב שיגהל תאזב ןמזומ תוי/םיטנרוטקודה רוביצ .םיימוחתניב
 .ט"עשת םידומילה תנשב וכרעייש םירקחמ

 .תירבעה הטיסרבינואב תוי/םיטנרוטקוד ידי-לע זכרמל הנשגות םירקחמב הכימתל תושקב
 :הנלולכת תושקבה .םידומע השימח לע הלעי אל השקבה ךרוא

 ;רקחמב קלח תו/םילטונה תו/םיפסונ תו/םירקוחו ת/שקבמה יטרפ .א

 אוה הבש היגולודותמה ,רקחמה תורטמ ,יעדמ עקר תוברל ,שקובמה רקחמה רואית .ב
 ;בינהל יופצו בינה רבכ אוהש םימוסרפו ךרעיי

 ,תו/םירחאה תו/םירקוחה לשו תי/טנרוטקודה לש םימוסרפ תמישרו םייח-תורוק .ג
 ;הלא םיכמסמ םייוצמ ובש רתאל תירושיק וא

 ;שקובמה רקחמה ביצקתב םידעוימה םישומישה לש טוריפ .ד

 ;ה/ורקחמ ךרוצל תי/טנרוטקודה תושרל םידמועה רקחמה יביצקת לולכמ .ה

 .דבלב ט"עשת םידומילה תונשב רקחמה יפסכ תא לצנל היהי ןתינ – רקחמה תפוקת .ו
 .פ"שת תנשל הפוקתה תא ךיראהל זכרמה להנממ שקבל היהי ןתינ ,םידחוימ םירקמב

 .החנמה לש הצלמה בתכמ השקבל ףרצל שי

 םילוקישה ןובשחב ואבוי ,םיטנרוטקוד לש םירקחמ ןומימב תופתתשהל תושקב תליקשב
 :םיאבה

 ;ימוחתניבה יטפשמה רקחמה םודיקל רקחמהמ הפוצמה המורתה .א

 םתואמ ןתנייש וא ןתינש ןומימב בשחתת הטלחהה – םיפסונ ןומימ תורוקמ .ב
 .תי/טנרוטקודה תושרל םידמועה רקחמה יביצקת ללכבו תורוקמ

 תאזו ,תי/טנרוטקוד לכל הצקויש םוכסה הבוג תא עבקת זכרמה לש תימדקאה הדעווה
 זכרמה תושרל דמועה ביצקתה .רקחמה עוציבל תושרדנה תואצוהה תכרעהל םאתהב
 םיטפשמל הטלוקפב רקחמ תו/יתימע .רלוד 2,000 לע הלעי אל קנעמ הבוג ןכלו לבגומ
 ן/םהל ןתינה רקחמה קנעמ יוצימ רחאל קר קרב זכרממ ביצקתה תא לצנל ולכוי
 .ולביקש רחא רקחמ ביצקת לכ וא ,םיטפשמל הטלוקפב רקחמ תו/יתימעכ

 םידיקפת תו/םיאלממ ןו/םהלש םיחנמהש תוי/םיטנרוטקוד םג תושקב שיגהל םיאשר
 לע תוטלחהב רבדב תו/םיעגונה םידיקפתה תו/יאלממ ופתתשי אל ,הזכ הרקמב .זכרמב
 .םיפסכה תאצקה

 חוודת/יו רקחמה ביניש םימוסרפב רבדה תא ןייצי זכרמהמ ןומימ לביקש תי/טנרוטקוד
 .זכרמל םהילע

 תופתתשה לע תוטלחהה .ללכב דעו 2018 רבמבונב 18 םויל דע תושקבה תא שיגהל שי
 .ןכמ רחאל ךומס תו/םישקבמל הנרסמיתו הנלבקתת םירקחמ ןומימב

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


