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 הרענל םח תיב תרגסמל ה/ךירדמ  :ה/שורד
 

 םייתרבח םיתורישל ףגא :הדיחיה
 

 הרענל םח תיב תרגסמל ה/ךירדמ :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .4-7 תוגרד חתמ ,ילהנמ גורד
 

 .תויעובש תועש 12 :הקסעה ףקיה
 

 .תיבה םאל דומצבו םחה תיבה ס"ועל ףופכב הדובעה • :דיקפת רואית
 .תורענל יתרבחו יכוניח לדומכ תשמשמ •
 .ךרוצה תעב רוזיחו רשק תריצי ,תורענה תוחכונ ירחא בקעמ •
 ירוקיב ,ןופלט תוחיש ,תוישיא תוחיש( תורענה םע ףיצר רשק תרימש •

 .)תיב
 תורענל רושקה תובישח ילעב םיבצמו םיגירח םיעוריא לע ס"ועל חוויד •

 .ןהיתוחפשמו
 .תיבה ס"וע לש הלועפ ףותישב תורענה ירוה םע רשק תרימש •
 תיבה לועפת – ותרימשו םחה תיבה תויוליעפ ז"ול ןוגרא לע תיארחא •

 .םויסה תעב רודיסו תוליעפל בחרמה ןוגרא ,םחה
 תולהנתה לע דומעל ידכ החנמל ףסונב תויתצובק תויוליעפב תופתתשה •

 .הצובקה לש הניקת
 .תויתייווחו תויכוניח הרשעה תויוליעפב תורענה תלעפה •
 .םחה תיבה ס"וע םע םוי םוכיס תמייקמ •
 .םוי ימוכיסו תוחכונ לש ימוי דועית תלהנמ •

 
 :דיקפתה תושירד
 

 .האלמ תינוכית הלכשה •
 .ברעה דע םיירהצה תועשמ עובשב םיימעפ הדובעה :תוליעפה תועש •
 וא/ו ןוכיסב תורענ וא/ו רעונ ינב םע הדובעב תוחפל םייתנש לש ןויסינ •

 .םיריעצ
 .םיבוט שונא יסחי •
 

 .םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמ - תיתלהנמ :תופיפכ
 .םחה תיבה ס"ועל – תיעוצקמ
 

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

 י"ע דיקפתה יולימ ןיב םיניינע דוגינ רדעיהל ףופכב היהי ת/דמעומה יונימ •
 יבורק תקסעהל םיגייסל ףופכבו םירחאה היניינע /ויניינע ןיבל ת/דמעומה
 .םינפה דרשמ לש ל"כנמ ירזוחו תויחנה ,ןידה תוארוהל םאתהב ,החפשמ

 רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ תשגה ספוט שיגהל שי •
 :םיאבה םיכמסמה ףוריצב ,)www.kiryat-yam.muni.il םי תירק תייריע
 יעוצקמה ןויסינהו הלכשהל סחיב אלמ טוריפ וללכי ח"וק – םייח תורוק •

 .דמעומה לש ילוהינהו
 .תוצלמהו הלכשה תודועת •
 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ •
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 לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •
 ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה יכיראת
 .)םישרדנש לככ ילוהינה

 ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל יאכז תולבגומ םע דמעומ •
 ךרוצה רבדב אלמ עדימ ריבעהל שרדנ דמעומה .הדובעל הלבקה יכילהב
 תושרדנה תומאתהה טוריפ הז ללכבו ,הדובעל הלבקה יכילהב תומאתהל
 .דמעומה ידיב שיש הז ןיינעל המיאתמ תעד תווח וא םיכמסמ ףוריצו

 םלוה גוצייל תויאכזה תויסולכואמ םידמעומל הדובעל הלבקב תופידע ןתנית •
 םהירושיכל םימוד םהירושיכו ןודנה דיקפתל םירישכ ולא םידמעומש דבלבו

 .דיקפתל םירחא םידמעומ לש
 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
 

 .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ
 וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא
 ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל
 yam.co.il-gilis@k  ליימל ריבעהל ןתינ .2910601 דוקימ
 20/2/2022 :זרכמה םוסרפ דעומ
 .13:00 העשה דע  2/2022/32 : תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ

 
 רוצ ןבא דוד

 ריעה שאר


