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 0-3  יאליגל םייטרפ םינוטועפ תלעפה
============================================== 

 
 רשנ ריעב רוביצ ינבמ תריכשל תועצה לבקל תניינועמ )"הייריעה"( רשנ תיריע

 :ןלהל טרופמכ 0-3 יאליגל םייטרפ םינוטועפ תלעפה תרטמל
 

 ;ר"מ 88-כ – 7 םישרטה 'חרב םידלי ןג הנבמ •
 ;ר"מ 110 -כ – 17 הפצמה 'חרב םידלי ןג הנבמ •

 
 

 .הייריעה םעטמ םרוג יווילב 12:00 העשב 20.6.21 םויב הייריעה ןיינבמ אצי ל"נה םינבמב רויסל דעומ
 

 .15.8.2021 םוימ לחה הנשל ךשמל הנה תוריכשה תפוקת
 

 רחואי אל ,בתכב רכושה עידוה ןכ םא אלא ,תפסונ םינש עבראל כ"הסב ךראותש לוכי תוריכשה תפוקת
 תפוקתל תוריכשה תפוקת תא ךיראהל אלש ונוצר לע ,תוריכשה תפוקת םות ינפל םוי ( 90 ) םיעשתמ
 .הייריעל שורד הנבמה םא וא תפסונה תוריכשה
 .םינש שמח לע הלעי אל דחיב הז הזוח יפ לע תורשקתהה תופוקת כ"הס
 

   ל"אודב הייריעה ידרשמב קלופ ןיעמ ד"ועל תונפל שי )"םכסהה" :ןלהל( םכסה חסונ תלבקל
 .ilunimaayan.p@nesher.m ותעצה שיגהל עיצמה ןיינועמ ויבגל הנבמה ןויצ ךות 8299230-04 סקפב וא. 
 

 רסמית רשא הרוגס הפטעמל סינכהל שיו  )םילימבו תורפסב (םכסהה ףוגב ןייצל שי תיפסכה העצהה תא
 :ןלהל( 12:00 העשב 24.6.21 םויל דע שיגהל שי ךילהה רפסמ תא אשית רשאו ,ךילהה יכמסמ םע דחי
 .רשנ ,20 םולשה ךרד 'חרב ,1 המוקב ,הייריעה ןיינבב תכשלב תאצמנה םיזרכמה תביתל )"עבוקה דעומה"
 

 :ךילהב תופתתשהל םיימדקמ םיאנת ןלהל
 

 תלעפהב  ,עבוקה דעומל ומדק רשא תופוצר םינש 3 תוחפל לש חכומ ןויסינ לעב וניה עיצמה .1
 ; ןוטועפ

 ; ןידכ השרומ קסוע תדועת לעב וניה עיצמה .2
 ;ותעצה תחטבהל תוריכש ישדוח 3 – ל הוושה ךס לע תיאקנב תוברע ףרצל אהי הכוזה לע .3
 ;הייריעל תובוח ןיא עיצמל .4

 
 .יהשלכ העצה וא רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה  ןיא
 תא תוברל הז ךילהב םיבוקנה םידעומה תא ךיראהל וא/ו תוחדל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה
 .ךילהה לטבל וא תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה
 חולשל וא/ו ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,םינוקיתו םייוניש ךילהה יכמסמב סינכהל ,תע לכב, תיאשר הייריעה
 ךילהה יכמסמב םילולכה ולאל תופסונ תוארוה וא תושירד וא/ו ףסונ עדימ וא/ו תורהבה ךמסמ םיעיצמל
 .םיעיצמה תולאשל הבושתב ןיבו התמזויב ןיב ,ידעלבה התעד לוקיש יפל תאזו
 
 
 

          
 ,בר דובכב

 יול יעור                
 ריעה שאר

          


