
 תיב דעומ תויתריצי םיכרד  תושרוד שיא 20 דע לש תויולהקתה תורשפאמש תושדחה תויחנהה
 הדפקהו הלועפ ףותיש םיללפתמה רוביצמו ,תוליפתל עיגמש רוביצה ללכל תומוקמ תאיצמל תסנכה
.דעוה לש תויחנהה לע  
.תושדחה תויחנהה  

ה הפה תא  הסכמ 1 אלל םינפב וא ץוחב תסנכה תיב חטשב םיניינמה דחאב ללפתהל ןיא) הכסמ
. ףאהו  

 2ל לצפתהל יוצר .יזכרמה םלואל סנכיהל רתוי רוסא 20 יזכרמה הליפתה םלואב שי רשאכ )2
 תא לצפל ידימ רחואמו םישנא 20 םינפב שיש האורו רחאמש ימ ,ץוחב דחאו םינפב דחא םיניינמ
 9 דע תויהל םילוכי רודזורפב )ףסונ ללח( יזכרמה םלואל ץוחמש רודזורפב ללפתהל לוכי ןיינמה
 תבשל ןיא שיא 20ל םילבגומ ונחנאש ןוויכ יזכרמה םלואב .תופיפצ ימעטמ !רתוי אלו תינמז וב םישנא
  !הרוש התואב תיניערג החפשמ אל םהש םישנא 2
.הרושה לש רחא הצקב בשי ללפתמ לכש יוצר םגו ,אל הרוש ןכ הרוש לש הבישי לע דיפקהל אנ  
 תיב לש ירוחאה וקלח ץוחב ףסונ ןיינמ חותפל אנ ץוחבו םינפב םיללפתמ 40מ רתוי שיו הדימב
.תסנכה  
 אנ תומוקמה לכב .תסנכה תיב לש ןותחתה םלואב שמתשהל ןתינ םיללפתמ 60מ רתוי שיו הדימב
.ינשל דחא ןיב רטמ 2 לש קחרמ לע דיפקהל  
 תרחואמה םגו תמדקומה םג  ,תבש לש החנמו תבש תלבקו החנמב הליחתכלמ  תבש תוליפת יבגל
 ירוחאמ ץוחבו תסנכה תיב תמדקב ץוחב ,יזכרמה םלואב : םידקומ 3ל תוחפל םיניינמה תא קלחנ
.תסנכה תיב  
 תמדקבו )הטמלש 7:30מ ץוח( יזכרמה םלואב םידקומ 2ב תוחפל ויהי םיניינמה לכ תבש תוירחש
.יזכרמה םלואה קיפסמו ךרוצ ןיא םא אלא .תסנכה תיב  
:םירבד המכב הרזע םיכירצ ונחנא םיניינמה לוציפ תובקעב  
 םיבדנתמ 2 .ךרטצנש לככ םיניינמה תא לצפלו תוארוהה לע רומשל ונל רוזעל םינכומש םיבדנתמ )1
.תבשב ןיינמ לכלו לוח ןיינמ לכל  
 הברה שיו םידקומ 2ל תוחפל לצפתי ןיינמ לכש ןוויכ ,הרותב םיארוק לש רומח רוסחמ ונל שי )2
 םיארוקל םיקוקז ונחנא , תסנכה תיבל הליחתכלמ םיאב אלו ןוכיס תצובקבש םיעובק הרותב םיארוק
  תבשה יניינמל

:006, 7:30, 8:00, 9:30  
 תוילע וליפא וא השרפה לכ תא אורקלו רוזעל םילוכיש םישנא שי םא ,ןיינמ לכב םישנא 2 יוצר
.ינרפעז יסויל תונפל אנ תודדוב  
 ללפתהל םכל םירמוא םא .םיאבגה תוארוהל הבשקהב םכלש הלועפה ףותיש הז בושח יכה רבדה )3
 הכסמה תא םישלו בלעיהל אל זא הכסמ לע םכל םיריעמ ,תוארוהל עמשיהל אנ םיוסמ םוקמב ץוחב
.עגרכ םייטנוולר תוחפ םיעובקה תומוקמה ,םיללפתמה ןיב קחרמ לע רומשל רקיעבו  .םינפה לע  
 

 לבא ,תוליפתל תסנכה תיב תא רוגסל בר רעצב ץלאנ תוארוהה לע הדפקה היהת אלו הדימב
.םיאבגהו דעוה תוארוהל עמשי רוביצהש םיחוטב ונחנא  

 
תסנכה תיב דעו "ךתלחנמ הפיגמ ענמ ונכלמ וניבא" תכרבב  


