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 אנספיו תייצטידמ טירטיר

 ביבא-רז תירשו רזלג ילומ תייחנהב

 2023 ץרמב 11-9 | רבנע ץוביקב

  
 תונפהל ונתלוכי תא המיצעמו תכמות רשא ,תלצאנ הקיתשב םייקתי םימי השולש ןב טירטירה
 איהש יפכ אנספיו תייצטידמ לש ךשמתמ לוגרתל שדקוי ןמזה תיברמ .המינפ בלה תמושת תא
  .דנליאתבו המרובב אנספיו לש לוגרת יזכרמו םירזנמב תדמלנ
 .ןיגוריסל הכילהבו הבישיב היצטידמ לוגרת לש ןמז יקרפ ללוכ םויה רדס
 .הכילהו הבישי לש בצמב העדותלו ףוגל תדמתמ בל תמושת תיינפה איה ןומיאה תוהמ
 .הדמתהו תושיחנ לעו תוננובתהב בר טוריפו קויד לע שגד תללוכ לוגרתה תרוצ
 .ונמצע יפלכ תויתפכאו תוכר לש הקומע הדימ םע בולישב ,תאז
 הגרדהב ליבומו עגרל עגרמ העדות-ףוגה יכילהת לש הנבההו תועדומה תא קימעמ ןומיאה
 הלובכ הניאש ,הישפוחו הריהב העדות חופיטלו ,תוקיזמ תוישגר-תוילטנמ תויטנמ רורחשל
 .תופקשהו םיגשומל
  
 תוצובקב היחנה ישגפמו המרהד תוחיש לש ןמז יקרפ ויהי ,היצטידמה לוגרת לש םינמזל טרפ
 .תונטק
 .םדוק ןויסינב ךרוצ ןיא - ן/םלוכל החותפ תופתתשהה
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 טירטרה תנוכתמ
 ישימח םוי
 14:00 העשב 9.3.23 ישימח םויב לחי טירטרה
  )13:30 ב ומייתסי םירדחל ץובישהו םושירה(
 21:30 -ב םויס
 ישש םוי
 .21:30 ב םייתסיו 06:00 ב ליחתי םויה
 תבש םוי
 18:00 ב םייתסיו 06:00 ב ליחתי םויה
   
   היצטידמ תוירכ לע - היצטידמ םלואב םייקתי הבישיב לוגרתה
 .אסיכ לע תבשל םג היהי ןתינ
 

 לכואהו הנילה תואצוה יוסיכל םולשת

 1470 -רדחב דיחי 

 גוזל 1850 -רדחב גוז

 ח''ש 780 -השולשל ףתושמ רדחב דיחי

 הרומב הכימתל םולשת

 הצריש ה/דימלת לכל הרוממ רבעומ ההדובה דמילש לוגרתה ,תיטסיהדובה תרוסמה חורב
 .בלה תובידנ לש חורב תנתינ טירטרב הארוהה ןכ לע .תילכלכ תלוכיב הינתה אלל ךכב

  בל בחורב הניתנ ךרד הרומה לש וייח חרואב ךומתל תו/םיפתתשמה ונמזוי טירטרה ףוסב
 .וז ךרדב עדיה תא קולחלו ךישמהל לכויש תנמ לע )הנאד(

  .תויצקילפאב שמתשהל םג ןתינ .הרומב הכימתל ןמוזמ ףסכ וא םיק'צ יסקנפ איבהל רשפא
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 ןויעב וארק אנא – טירטרה ןמזב תולהנתהל םיללכ
 
 היצטידמה לוגרתל תורזועש תויובייוחמ המכ ונמצע לע םיחקול ונא טירטרה ימי לכ ךלהמב
 :בחרמב םיפתושמה םייחב תוכמותו
 
 .יח רוצי לכב העיגפו גרהמ תוענמיה .1
 .ישפוח ןפואב ונל ונתינ אלש םירבד תחיקלמ תוענמיה .2
 .תינימ תוליעפ לכמ תורזנתה .3
 איה הקיתשה .)טירטרה תווצל תונפל היהי ןתינ הרזעב ךרוצ שי םא( תלצאנ הקיתש .4
 .המינפ בלה תמושת תא תונפהל תלוכיל הלודג תובישח תלעב תנעשמ
 תא קיספהל דואמ ץלמומ .)לוהוכלא וא םימס( םירכשמ םירמוחב שומיש לכמ תוענמיה .5
 .טירטרה ינפל םימי המכ הלאכ םירמוחב שומישה
 םג - האירקו הביתכ ,הקיזומל הנזאה תוברל( לוגרתל םיעגונ םניאש םיקוסיעמ תוענמיה .6
 .תיביטטידמ תוננובתהל היגרנאה לכ תא תונפל תנמ לע תאזו ,)םיינחור םירמוח לש
 ישוח סמוע רוציל לולעש ינפשוח שובלמ תוענמיהו בשחתמ שובל דוק לע הרימש .7
 .תו/םירחאל
 .םיקזח םימשבב שומישמ תוענמיה .8
 דועכ השעיי ןושיע .רשפאה לככ תיחפהל תוחפל וא טירטירה ןמזב ןושיעמ ענמיהל ץלמומ .9
 .לוגרתה םחתממ קחורמ םוקמבו ,בל תמושת לש לוגרת

 היהת אל – טירטרה לכב האלמ תופתתשהל קרו ךא איה המשרהה - האלמ תופתתשה .10
  .םויסל עבקנש דעומה ינפל בוזעל םא רוחיאב עיגהל תורשפא
  
 םידיינ םינופלט
 םידיינ םינופלט אלל איה טירטירב תופתתשה
 .סרוקה ילהנמ לצא ןופלטה תא ודיקפי םיפתתשמה טירטירה תליחתב
 םימשרנל ורסמי( .ךרוצה הרקמל טירטירה ילהנמ לש ןופלטה רפסמ תא םיבורקל ריאשהל ןתינ
  )ומצע טירטירה תארקל
   


