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לארשי תנידמ
ךוניחה דרשמ

ךוניחה תכרעמ חותיפל להנימ ה
תודייטצהו תועסה א' ףגא

שת"ף / לולא כ"ז/
2020/09/16

תוזוחמב תועסה םוחת תולהנמ לא:

בר, םולש

הנורו ק םוריח בצמ לשב רגס תפוקתב םידחוימ םיכרצ םע םידימלת תועסה : ןודנה

םוריח בצמ לשב רגס" ה" תפוקתל ךוניחה דרשמ עבקש םידומיל הוותמל ךשמהב

וז: הפוקתל םידימלת תעסהל תויחנה ןלהל , הנורק

תורגסמב דומלל וכישמי תוינללוכ דחוימ ךוניח תורגסמב םי דמולה ם ידימלת .1

דחוימה ךוניחה דסומל עיגהל םילוכי םניא תרחא וא וז הביסמש םידימלת . ךוניחה

. תושרה עבקתש יכוניחה דקומל ו עסוי

תורגסמב דומלל וכישמי םיליגר רפס יתבב דחוימ ךוניח תותכב םי דמולה םידימלת .2

. תושרה עבקתש ךוניח ידקומב וא ךוניחה

לסמ הכימתל םיאכזה ) תוליגר תותכב םידמולה םידחוימ םיכרצ םע םידימלת .3

עבק תש יכוניח דקומב וא ו/ ךוניחה תרגסמב ו/וא קוחרמ הדימלב ודמלי ( ישיא

. תושרה

םיכייתשמו החוור ה דרשמ לש תוימינפב וא םילטסוהב םיררוגתמה םידימלת .4

נה"ל. הוותמל םאתהב ועסוי דחוימה ךוניחה תויסולכואל

. םידימלתה ללכל ,14:30 העשב רחואמה לכל םייתסי םידומילה םוי .5

תועשה תוכרעמל םאתהב םייקלח דומיל ימיל םג תועסה ךרעמ ליעפהל תושרה לע .6

. םייקה ביצקתה תרגסמב , ךוניחה תודסומב תמייקתמה םידומילה תנוכתמבו

וא הלאש , היינפ לכל הנעמ תתלו ןימז תויהל תועסהה ףגא ךישמי וז הפוקתב םג
. השקב

ה, אלמ תואירב
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, הכרבב

ינבא ןועמש
תודייטצהו תועסה א' ףגא להנ מ

יללכה להנמה , ירדא תימע רמ : קתעה
לעופב חותיפה להנימ להנמ , קראמ ידג רמ

דרשמה בשח , ידקש סומע רמ
םיביצקתו הלכלכ להנימ להנמ , איגש השמ רמ

תוזוחמה ילהנמ
דחוימה ךוניחה א' ףגא תלהנמ , ןוזמרבא לחר בג'

ימוקמ ןוטלש זכרמ ךוניח להנמ שאר , סקנמ לכימ בג'
תוירוזאה תוצעומה זכרמ ךוניח להנמ שאר , םיכח תניר בג'

תוימוקמה תויושרב ךוניח תוקלחמ ילהנמ דוגיא ,וי"ר יקסנימק יבא רמ


