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 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 םידבועה לע םילחה םייצוביקה םימכסהל םאתהב ,)'ט-א"י( ס"וע גורד
 .תוימוקמה תויושרב םיילאיצוסה

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה

 ,יתרבחהו יתחפשמה ,ישיאה םדוקפת רפשל הרטמב תוחוקלב לפטמ • :דיקפת רואית
 .םייטנבלר םיתורישו תודסומל היינפהו ףיקעו רישי לופיט ,ץועיי י"ע

 ,תוישיא תוינכת תלעפה תועצמאב ולופיטבש תויסולכוא לש ןבצמ רפשמ •
 .תויתליהקו תויתצובק ,תויתחפשמ

 .לופיטו רותיא ךרוצל תוחוקלה םע תוחישו םישגפמ םייקמ •
 בתכב םינוממל חוודמו תוילופיטה תוינכתה רחא בקעמו םושיר להנמ •

 .שרדנכ פ"עבו
 .וילע םינוממה תויחנהל םאתהב ,םינויד ,תודעוב ףתתשמ •
 .לופיטה יכרצל םייטנבלר תונקתו םיקוח ליעפמ •
 .הנוממה תושירד יפל תופסונ תומישמ עצבמ •

 
 .)ינש ראות ילעבל ןורתי( תילאיצוס הדובעב ראות :הלכשה • :דיקפתה תושירד

 .םיילאיצוסה םידבועה סקנפב םושיר •
 

 םירושיכה
 :םישורדה

 .םידליו םירוה תוחפשמ םע תילופיט הדובעב ןויסינ ילעבל ןורתי •
 .עובשב םעפ תוחפל םיירהצה רחא דובעל תונוכנ •
 .םיבוט שונא יסחי •

 
 םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמל :תופיפכ

 .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

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



 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
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