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 2020 פ"שת תנשל סידנרב בקעי ןרק תוגלמ         
 ל"ז סידנרב בקעי ).לימ( מ"לא ר"ד ש"ע  

 
  ,ןיעידומה תליהקב הבוח תורישב ותרישש םיטנדוטס ברקב תוניוצמ דודיעל

 תיניעידומה היישעל םימרותה םיימדקא םיאשונ לש דומיל ימוחתב םיגשיה םודיקלו

 :םיאבה םינוירטירקל םינועה םיטנדוטסל וקנעוי תוגלמה

 .ן"מאב רקחמה תביטח יאצויל תופידעב ,ןיעידומה תליהקב הבוח תוריש .1
 לע שגדב עבטה יעדמ ,תרושקת ,ת"הזמו תיברע ,םיימואלניב םיסחי ,הנידמה יעדמ :דומיל ימוחת .2

 ,הקיסיפו הקיטמתמ ,תוחקורו האופר ,תיטנג הסדנהו תיראלוקלומ היגולויב ,חומה יעדמו הימיכ
 .בשחמה יעדמו היגולוכיספ ,הקיטואנוריווא ,לוהינו הישעת ,תונוכמ ,הקינורטקלא תסדנה

 .ליעל םימוחתב ןושאר ראותל היינש וא הנושאר םידומיל תנש םויס .3
 .הלעמו 90-מ םינויצ עצוממ .4
 .טנדוטסה לש ילכלכה בצמב תובשחתה .5
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  ףרוצמה חפסנל םאתהב אלמל שי תושקבה תא

 ,)שגומה רמוחה לכ םע( דבלב ליימב תונפהלו

 ,9.11.20115 ךיראתל דע 

 ליימ ,)מ"למ( ןיעידומה תשרומל זכרמה ,סידנרב בקעי ןרק ,םיטפושה תדעו :לא
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 מ"למב ,2020 ראוניב 14 ב םייקתיש יתנשה סקטב וקנעוי תוגלמה

 
  ל"ז סידנרב בקעי ).לימ( מ"לא ר"ד

2016-1950 
 

 הריזה שארכ יאבצה ותוריש תא םייסו ,ן"מאב רקחמה תביטחב ,יגולונכטה ןיעידומה תריזב תריש
 שבול הימדקא שיא ,רקוח ,ילנויצנבנוק יתלב קשנל יניעידומו יעוצקמ החמומ היה בקעי .1998 תנשב
 .הרקוה תודועתבו םיסרפב ותוריש ךלהמב הכז הנידמה ןוחטיבל תיתועמשמה ותמורת רואל .םידמ
 ותומ םוי דע ,ןוחטיבה דרשמב תיעדמו תינוחטיב הריירקב סידנרב בקעי ךישמה יאבצה ותוריש םותב

 .דבלב 65 ןב אוהו

 ימוחתב םיגשיההו תוליעפה ךשמה תא דדועלו וייח תכאלמ תא חיצנהל הדעונ ותשרומ תלחנהל ןרקה
 .יניעידומה רקחמל םייטנבלרה רקחמו דומיל
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 03-5497019 .לט ,47134 ןורשה תמר ,3555 .ד.ת

 סידנרב בקעי ןרק – הגלמ תלבקל תודמעומ תשגה ספוט – חפסנ

 

 ______________________________________________________:םש

 ________________________________________________:הדיל ךיראת

 ___________________________________________:תוהז תדועת רפסמ

 _______________________________________________:יתחפשמ בצמ

 __________________________________________:ימדקאה דסומה םש

 __________________________________________:גוחה /הקלחמה םש

 ________________________________________________:דומיל תנש

 ______________________________:תורישה ךרואו יאבצה תורישה םוקמ

 ________________________________:יאבצה תורישב םיגשיהו דיקפת

 ________________________:המוכסו ,רחא רוקממ הגלמ תלבק לע הרהצה

 

 :םיאבה םיכמסמה ףרצל שי השקבה ספוטל

 .ןונקתב םיניוצמה םיגוחהמ דחאב ,יטנבלרה ימדקאה דסומב םידומיל רושיא .1

 .תמדוקה ל"הנש לש םינויצ ןויליג .2

 .האבה ל"הנשל ל"כש םולשתל ןושאר םוכסל ימדקאה דסומהמ רושיא .3

 .יאבצה תורישה ךלהמב דקפממ תוחפל תחא הצלמה .4

 .היינש וא הנושאר הנש ידומיל טנדוטסה םייס וב ימדקאה דסומהמ הצרמ תצלמה .5

 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ .6

 .טרופספ תנומת .7

 :םתייחמ ןפוא י"פע םיאבה םימרוגה לש םתסנכה תא םירשאמה םיכמסמ .8

 .השקבה שיגמ

 .)דבלב םיאושנל( גוז תב/ןב

  .)דבלב םיקוורל( השקבה שיגמ ירוה

 .םינורחא תרוכשמ ישולת 3 שיגהל שי – ריכש

 .ח"ור י"ע רשואמ ,שדוחל וטנ תעצוממ הסנכה ספוט שיגהל שי – יאמצע

 לע ימואל חוטיבל דסומהמ רושיאו הקוסעתה תכשלמ ינכדע רושיא שיגהל שי – לטבומ

 .הלטבאה תבצק הבוג

 .המוכסו תפסונ הגלמ הלבקתה םא חיכומה ךמסמ .9

 תונייטצה תודועת ,תופסונ תוצלמה :ןוגכ ,רחא יטנבלר ךמסמ לכ ,ףסונב ,ףרצל ןתינ .10
  .'דכו הליהקב תובדנתה לע םידיעמה םיכמסמ ,הימדקאהמו אבצהמ

 ליימה תבותכל  2019 רבמבונב  15ה דע ,דבלב ליימב שיגהל שי תושקבה תא .11
 tmlm@intelligence.org.il 
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