
 
 

 
 

 
 2021 ינוי 27 ןושאר םוי
 א"פשת זומת ז"י א םוי

 
  :םישורד

 לאימרכ תייריעב ח"עשו ןוחטיבה ףגאב תומלצמ ינדקומ דיקפתב טנדוטס תרשמל םיטנדוטס

 יפל ,םינקת 2 דע – שויאל םייונפ םינקת( תורמשמב הדובע .תי/טנדוטס תרשמ : הרשמה רואית
 .)םיכרצ

 .םוריח תעשו ןוחטיבל ףגאה :הדיחיה

  .תוישדוח תועש 120 לע הלעי אלש ףקיהב הקסעה  :הרשמה רועיש

 :תורמשמה

  14:00 דע 06:00 – רקוב תרמשמ

 22:00 דע 14:00  -  ברע תרמשמ

 06:00 דע 22:00  - הליל תרמשמ

 םיקיסעמה ןיב ,18.4.16 םוימ םיטנדוטסה גורידל יצוביקה םכסהל םאתהב :הקסעה יאנתו רכש
 .השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה ןיבל ירוביצה תורישב

 .םוריח תעשו ןוחטיבל ףגאה להנמ -תיעוצקמ ,שונא יבאשמ תלהנמ -תיתלהנמ  :תופיפכ

 :דיקפתה רואית

 .תונווגמו תונוש תולטמב ,תומלצמה דקומב םייעוצקמ םידבועל רובגתו עויס

 .הנוממה תשירד י"פעו ףגאה יכרצל םאתהב תופסונ תולטמ עוציב

 לש םידומילה ז"ולב בשחתהבו םיגחו תותבש ,תוליל םג תוללוכה תכרעמה יכרצל םאתהב תורמשמ
 רשפאה תדימב ,טנדוטסה

 :דיקפתה תושירד

 ידי-לע רכומה ההובג הלכשהל דסומב ת/דמולה תי/טנדוטסל קרו ךא המיאתמ טנדוטס תרשמ
 .הלכלכה דרשמ חוקיפבש םיאנכטו םיאסדנה תרשכהל דסומב וא ההובג הלכשהל הצעומה

 .הבוח – ףקותב םייאמדקא םידומיל רושיא ףרצל •
   .האלמ תורגב תדועת וא תוחפל דומיל תונש 12 םויס •
 .)הביתכו האירק( תירבעב האלמ הטילש •
 .פ"עבו בתכב תואטבתה תלוכי •
 .בשחמ תונכותב הטילש •
 .םיצחלב הדימעו תוליעי ,ןוגרא רשוכ •
 .תווצב הדובע תלוכיו תוריש תעדות •

 .הבוח - םיכרצ יפל – תושרה ןומימב תויומלתשה/תורשכה/סרוק רובעל תובייחתה

 

  :תורעה

 וידומיל םייסיש עגרב רתלאל םייתסתו ןיינמה ןמ טנדוטס אוה דוע לכ ףקותב היהת דבועה תקסעה
 .)ןיינמה ןמ טנדוטסכ ודמעמ םויס םרט םוי 30 תוחפל וילע םינוממה תא עדייל ביוחי דבועה(

 קיסעמה ןוצר תועיבשב יולת הזו וידומיל תפוקת לכ ךרואל דבועה תא קיסעהל בייחתהל ידכ רומאב ןיא
 .דיקפתהו תכרעמה יכרצל המאתהבו

 .ךפיהל ןכו הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב דיקפתה רואית טרופמ וב םוקמ לכ



 
 

 
 

 

 

 .הרשמ התוא לע דדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב רבגלו השאל הווש תונמדזה ןתנית

 

 .םישרדנה םירושיכהו ןויסינה תא חיכומה ךמסמ לכ וא/ו תודועת ימוליצ ,ח"וק ףרצל ת/דמעומה לע

 04-8119656 – סקפל ינכדע םידומיל רושיא םג ומכ

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il :ל"אודב וא

 

 .12:00 העשב 29.7.21 אוה תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ

 

 .ןויארל ונמזוי  תו/םימיאתמ תו/םידמעומ קר ,תימינפ ןוניס תדעו רחאל

 

 רוריבב תאז ןייצל שקבתמ ,וז הפוקתב הלא םיכילהב דחא דיקפתמ רתויל ותודמעומ שיגיש דמעומ •
   .ומעטמ חלושש ליימב וא/ו סקפב

 

 

 

 ,הכרבב                

 

 הדוהי ןב בניע ד"וע        

 שונא יבאשמ תלהנמ        


