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 6/2022 'סמ םישורד
 
 

 הכראה - החפשמ ת/ילאיצוס ת/דבוע  :ה/שורד
 

 םייתרבח םיתורשל ףגא :הדיחיה
 

 החפשמ ת/ילאיצוס ת/דבוע :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

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

 )הרשמה יזוחאב תושימג רשפאתת( תורשמ 3.25 :הקסעה ףקיה
 

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

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

 .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 •

 
 :דיקפתה תושירד
 

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

 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 •
 לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •

 ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה יכיראת
 .)םישרדנש לככ ילוהינה
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 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 15/3/2022 : תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ

 רוצ ןבא דוד
 ריעה שאר

 


