
 
 םישורד םי-תירק תייריעל

 ירפס תיב הנורוק ןמאנ
 

 6/2021 :רפסמ העדומ

 _______________ :םוסרפ ךיראת
 ךוניחה ףגא :הדיחיה

 ירפס תיב הנורוק ןמאנ :הרשמה ראות

  ,7:30 – 13:30 תועשה ןיב 'ה-'א םימי :הקסעה תועש :הקסעה יאנת
 .7:30 - 12:30 תועשה ןיב        'ו ימי                      

 4/10/21 – 29/9/21 :תורשכה תפוקת
 31/12/21 – 29/9/21  :הקסעה תפוקת
 

 .האולחת תעינמב ס"היב ידימלתו ךוניח יתווצ תכרדה • :דיקפת רואית
 .םייח תוחרואו הנייגיה לוהינ •
 .תויחנהה םויקל בקעמו הרקב עוציב •
 תיבב םידימלת דודיב תעינמל ןגיטנא תוקידב ךילהת עוציבו לוהינ •

 .רפסה
 םימרוגה ללכ לומ םאתמהו רשקמה םרוגה הווהיו עוריאה לוהינ •

 עויסו )ט"לשמ ,תימוקמ תושר ,תיזוחמ תואירב תכשל ,זוחמ(
 .תיגולוימדיפאה הריקחב

 תמגודה תרבחל עויסו רפסה תיבב "ךוניח ןגמ" תוקידב ןוגרא •
 .PCR תוקידב עוציבב
 

 .תוחפל דומיל תונש 12 • :ףס תושירד
 .י"מ – ןימ תוריבע רדעה רושיאו רשוי תדועת •
 .ןורתי – שבוח /ר"עמ – תיאופר הרשכה •
 ."קורי ות" תדועת ת/לעב •

 
 תוירקיע תויורישכ
 :תושרדנ

 .ןגיטנא גוסמ הריהמ הנורוק תקידב עוציבב עדי •
 .PCR הנורוק תקידב עוציבב עדי •
 .תואירבה דרשמל תיגולוימדיפא הריקחב עויסב עדי •
 .רפסה תיבב "םייח תוחרוא"ו תואירבה תויחנהב תואיקב •

 
 .ההובג תישיאניב תרושקת ת/לעב • :תופסונ תושירד

 .םידליו םירגובמל – ההובג תוריש תעדותו ןוגרא תולוכי ת/לעב •
 .תויטרקסידו תונלבוס ,ץחל יבצמב הדימע תלוכי •
 .ךרוצה תדימב ,ברע /צ"החא תינופלט תונימז •

 
 :תיתלהנמ תופיפכ
 :תיעוצקמ תופיפכ

 .ךוניחה ףגא תלהנמ
 .תואירבה דרשמו ךוניחה דרשמ ,רפסה יתב ילהנמ
 
 

 
 ל"נה הרשמל העצה תשגהב ןיינועמהו הרשמה יאנתב דמועה דמעומ • :תורעה

 .yam.co.il-lizi@k :ליימל ותעצה תא שיגי



 הלבקה יכילהב ול תושרדנה תומאתהל יאכז אהי תולבגומ םע דמעומ •
 .הקסעהה תפוקת ךלהמב ךרוצה תדימבו הדובעל

 הניאש םלוה גוצייל תיאכזה היסולכואל ךייתשמה דמעומל ןתנית תופידע •
 רבודמש דבלבו ,תימוקמה תושרה ידבוע ברקב םלוה ןפואב תגצוימ
 .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד םירושיכ לעב דמעומב

 לש םדקומ ןוימ עצבל התוכז לע תרמוש הייריעה יכ תאזב שגדומ •
 םעטמ יעוצקמ םרוג י"ע םידמעומה תכרעה ןכו הרשמל תועצהה
 .התעד לוקישל םאתהב ,הייריעה

 שרדנכ םיכמסמה וא/ו םיטרפה אלל הנלבקתתש םידמעומ לש תועצה •
 .ןוידל הנאבות אלו הנלפוטת אל ,ליעל בוקנה דעומה רחאל וא/ו

 .דחאכ םישנו םירבגל סחייתמ הבקנ וא רכז ןושלב רומאה לכ •
 ןוימו ליימה תועצמאב תודמעומ תשגה ללוכ תודמעומה תשגה ךילה •

 .שרדייש ללכ ,םדקומ
 

 .13:00 העשה דע  5/9/2021– תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ :הלהנמ
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