
 
 םישורד םי-תירק תייריעל

 חבטמ ת/זכר
 

 2/2021 :רפסמ העדומ

 29/7/21 :םוסרפ ךיראת
 םייתרבח םיתורשל ףגא :הדיחיה

 "קפוא" ןתפמ ס"יבב חבטמ ז/כר :הרשמה ראות

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .5-7 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה

 2 – ןתפמב תוחוראה תשגהו לושיבל – חבטמה לועפתל יארחא • :דיקפת רואית
 .)המח םיירהצו רקוב( תוחורא

 תייחנהל םאתהב ןוויגלו יתנוזתה וכרעל ,ןוזמה תוכיאל יארחא •
 םיתורשהו החוורה ,הדובעה דרשמב הנוזתה לע הנוממה
 .םייתרבחה

 ןויקינ ,תונחלושה יוניפ ,ןוזמה תשגה ,תונחלושה תכירע לע יארחא •
 .הקיטתסאה לע הרימשו חבטמה

 .להנימה תזכר םע ףותישב ןוזמה יאלמ לוהינ לע יארחא •
 .תרגסמב םיעוריאה תנכהב ףתוש •
 ינב םירבוע ותוא םוקישה ךילהתב ףתושו יעוצקמ ברה תווצב רבח •

 .ביטימ רגובמ לש תומד שמשמ תרגסמב רעונה
 םהילא הדובעה ישגפמו הכרדהה ימי ,תויומלתשהה לכב ףתתשמ •

 תורישה תלהנה י"ע ןהו תרגסמה י"ע ןה תומוזיה ןמזומ אוה
 .רעונ םוקישל

 תויחנהו תרגסמה להנמ תשירדל םאתהב תופסונ תולועפ עצבמ •
 .רעונ םוקישל תורישה

 .ס"היב יכרצ י"פע תושימג תועשב הדובע • :תופסונ תושירד

 םירושיכה
 :םישורדה

 ,הסיפתו הנבה ,תוכירדו תונרע ,תונדפק ,המזוי ,תישיא תונמיהמו תונימא
 הדובע רשוכ ,תוצירחו תונדקש ,תונתלעפו ץרמ ,ןויקינו רדס ,הדימל רשוכ
 .ןונכתו ןוגרא תלוכי ,תווצכ

 "קפוא" ןתפמ ס"היב תלהנמל - תיעוצקמ :תופיפכ
 םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמל - תיתלהנמ

 .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב • :תורעה
 תודדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב ,רבגלו השאל תנתינ הווש תונמדזה
 .היונפה הרשמל

 תשגה ספוט ג"ע םתודמעומ תא שיגהל םישרדנ םימיאתמ םידמעומ •
 םי תירק תייריע רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ

www.kiryat-yam.muni.il(, םיאבה םיכמסמה ףוריצב: 
 יעוצקמה ןויסינהו הלכשהל סחיב אלמ טוריפ וללכי ח"וק – םייח תורוק •

 .דמעומה לש ילוהינהו
 .תוצלמהו הלכשה תודועת •
 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ •
 לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •

 ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה יכיראת
 .)םישרדנש לככ ילוהינה



 םתודמעומ ושיגהו ,ףסה יאנת לע םינועה םידמעומל קר עצובי ןוימה ךילה •
 תואתכמסא יפל ןחבת ףסה יאנתב הדימעה .ךכל עבקנש ןמזה קרפב
 םידמעומה .ףסה יאנתב הדימע תחכוהל םייחה תורוקב יד ןיאו דבלב
 .םיזרכמה תדעו ינפב ןויארל ונמזוי רתויב םימיאתמכ וכרעויש

 דעומל דע ל"נה תושירדה תא תמאמה םיאתמ דועית ףרצי אלש דמעומ
 תושירדב דמע אלש ימכ וב וארי ,)הטמ םושרה( תודמעומה תשגהל ןורחא
 .זרכמה חסונב ועבקנש ףסה

 יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ
 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא .הפטעמה

 תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל וא םי תירק ,10
 .2910601 דוקימ ,660 .ד.ת ,םי תירק
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