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 ,בר םולש

 ,ט"למא רודמב דבוע ,רנה רואמ דירפטוג וירמ :ימצע תא גיצהל ינוצרב

 .םינובה דוחאב
 :םינינעל תעכו

 6 :תיחכונה הנשל תיאליזרבה הצובקל םידומלו הרשכה תגש תינכת לע תצקמב ךל רפסל ינוצרב

 :םיאבה םימוחתב ,תומדוק םינשל האושהב ,הנשה תינהכב םיידוסי םייונש המכ ונישע ,תישאר
 .יאמב םילשוריב זכורמ רגימסב וקלחבו םיצובקב וקלחב היה* תירבע דומל .א

 .ל"וח יכירדמל ןוכמ חוקפבו תומר עבראב היה* רנימטב ךומלה

 ,םייגולואידיא םידומל - ןמזה רתיו ,תירבע דומל תועש 4 ויהי הז רנימסב .ב
 .תימצע הדובע םיגוח תועש 10-ו האצרה תועש 10 - תידוהיה הבשחמה :םיאשונה לע

 , .ל"נב - וננמז תודה*
 .ל"גכ - תילארשיה הרבחה

 .ל"נכ - | ןוכיתה חרזמה
 .ל"נכ - ץובקה

  

  

  

  

 .(הרשכה קסמב םידומל לש םיישדח ירחא) תירבעה ןושלה רופש .! :ןה רנימסה תורטמ .ג
 םיכירצ םה ןתיא תויגולואידיא תויעבב הנכה ם*כינחל תתל .2

 .הנשה ךסמב דדומתהל

. 

 %םה םיתורטמש םו* 25-כבשרנימט בוש םייקתי רבמבונ - רבוסקוא םישדחב 47
 ,ל"וחל םתרזח תעב םהיתויעבב ןכְו ,הנשה לכ ךרואל םהיתויעבב חתנלו קימעהל .א

 % .םייטסילאיצוס םידוהיכ ונתבושת ,] :ןוגכ

 .תרחא סייח תכוצל הביטנרטלאכ ץובק 2

 ."וכו תיניטלה הקירמא ,סדחה לאמשה ,תונויצ .3

saהרבעש הנשב הנגרואש - תיגולודותמ הרטמ  pasםתא דחיב היהת הנשהו - םיכירדמל . 
 .ל"וחב העונתב תישעמ הדובעל םילכ ךינחה ידיב תתל .ג

  

 םיפסונ םיישדחו ,ילוי-ינוי-לירפא-ץרמ::םישדח 4 היתת הרשכה קשמב םתייהש תפוקת כ"הס
 :ךכ קלוחת תפסונה תינכתה ,םהלש דעיה יקשמב

 .ץראה תעידי ימי 30 .א

 .ל"נדג ימי 16 .ב
 .חותפ תורייעב עובש .ג
 .םימיה תשש תמחלמ רחאל ומקוהש םיצובקב עובש .ד

 .םלוכל ,תורדתסהה םעטמ טרופס ימי 5 .ה
 .םיפוצ הנחמ ימי 7 .ו

 ,רגה רואב םייקתהש הרשכה תנשל תוצובקה לכ לש ןושארה סנכבש ךל רפסל ינוצרב ,ףוסבלו

 (יאווגרואב חילש היה) ןיקצמ בד ,(הניטנגראב חילש היה) רנה רואמ דלפנרב לבייל :תופתתשהב

  השדח תלנכת תאזש ןויכמש ,םיכינחה לכ םע דחי טלחה ,(ליזרבב חילש היה) ליח רורבמ עושוהא


