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 יתורישב ףטוש לופיטל העצה ושיגה רשא ״שק תרבח״מ ףסאו רמת ועיגה הבישיל -הידמו ןכות לוהינ יתורש .1

 .דוגיאה ןיבל הרבחה ןיב הדובע הזוח םתחנ .רטלזוינבו קובסייפה ףדב רקיעב ,דוגיאה לש צ״חיהו םוסרפה
 ריינל עגונב ןויד ךרענ .אשונב הדמע ריינ דחא לכ ובתכ ינגד הנירו ןוסלטייפ ןרע -38 א״מת אשונב הדמע ריינ .2

 רצוקיש רחאל .תירונ תוירחאב תונושה תוידמב ותוא םסרפל היהי ןתינש תנמ לע ותוא רצקל טלחוהו ןרע לש
 הדמעה ריינ .דרפנב אצי הניר לש ריינה .קובסייפל טסופ וחסני ףסאו רמת .תרושקתה יעצמאב תירוא תוירחאב
 .ןוידל םלצא הלעי אשונהשכ תיצראה הצעומה ירבחל חלשי

  -יתנשה סנכה .3
 סנכה תא חראל דואמ תניינועמ הייריעה .הירא ריעה שאר רזוע םע תורדשב ורייס ינרו ימת ,לחר •

 םיללחו םירדח םנשי קטמניסה םחתמב .ךכ ךרוצל םינושה הינקתמ תא עיצהל הנכומו יתנשה
 ,םיבשומ 300 -כ ליכמ םוירוטידואה .לודג יזכרמ םלוא רסח םלוא םיליבקמה םיבשומל םימיאתמה
 .םיפסונ תומוקמ קפס תנמ לע ינוציח רוזא לודג להואב תורקל הנכומ הייריעה

 .רוזאב תודעסמ קיפסמ ןיא ןכש םיירהצה תקספהב לכואה ןיינע תא רותפל שי •
 םינווגמ הניל ירדסה סנכה יאבל עיצהלו תוירוזאה תוצעומה ףותישב סנכה תא ךורעל איה הנווכה •

 .׳ו םויב םג תופתתשה ודדועי רשא רוזאב
 .סנכה רוזאב ירוביצה בחרמה ןונכתב קוסעיש גניקימסיילפ סרוק ׳א רטסמסב םייקל עיצמ תירונ •
 .תינוחטיב תוחיתמ בקע סנכה לוטיב לש תועמשמה יהמ קודבל שי •
 בגש לכימ תוירחאב סנכב הכימתל עגונב ןונכתה להנמ םע השיגפ עבקית •

 
 יוניבה דרשמ םע הלועפ ףותישב הזהזהז תיירלגב 12.9.19 -ב םייקתי ברעה -הנקזו ןונכת אשונב ןויע ברע .4

 .ל״וחל התסיט ינפל תעצומ םירבוד תמישר ימתל חלשת ינרטימ לכימ .ןוכישה
 
 
 


