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 2022 ילוי

 
 : ג"פשת ל"הנש -םימשרנל בושח עדימ
 

  דומיל ירפס
 םירפס תלאשה טקיורפ
 ירפס תא ריזחהל דימלתה לע ,וז תינכותב ףתתשהל תנמ לע .םירפס תלאשהל תינכות תלעופ ןומר ןליא תביטחב

 ךלהמב קורסל שי ותוא רושיא רבוש לבקלו  )יטרפ ןפואב ושכרנ םא םג( ידוסיה רפסה תיבב 'ו התיכ לש דומילה

 .םושירה

 ןליא תביטח תדוקפל דבלב האחמה תועצמאב ריבעהל שי םוכסה תא .₪ 280 הניה טקיורפב תופתתשהה תולע
 תא ק'צה בגב בותכל שי ,)דומילה ירפס תקולח םוי( 09.00-13.30 תועשה ןיב 21.8.22 – ה ןושאר םויב ןומר
 .התיכ + ה/דליה םש
 

 םסרפתת דומילה ירפס תמישר – יאמצע ןפואב ג"פשת ל"הנשל דומילה ירפס תא שוכרל ןתינ - תיאמצע השיכר

 .ץיקה ישדוח ךלהמב ס"היב רתאב

 

  הדיחא תשובלת
 למס ספדומ הילע הקלח הצלוח( הדיחא תשובלת תוינידמ הגוהנ ,ריעב םייניבה תוביטח ראשבכ ,ןומר ןליא תביטחב

  .)רפסה תיב

 םיעוריאו םיסקט תבוטל תוחפל תחא הנבל הצלוחב דייטצהל םכשקבנ .םיעבצ ןווגמב רפס תיב תוצלוח שוכרל ןתינ

  .ןושארה םידומילה םויל הנבל הצלוחבו ,שוביגה םויב רבכ רפסה תיב תוצלוחב עיגהל םישקבתמ םידימלתה .םינוש

 
  ) םירקול ( ןוסחא יאת תרכשה

 ךרד קרו ךא תעצבתמ רקולה תרכשה .רפסה תיב ידימלת תבוטל )םירקול( ןוסחא יאת םימייק ןומר ןליא תביטחב

 קולרש רתאב ובקע אנא , טסוגוא עצמאב חתפיי םירקול תרכשהל םושירה .םיישיא ןוסחא יאת – קולרש תרבח רתא

 .09-7674615 : קולרש תרבחל ונפ אנא םיפסונ םירוריבל .קיודמה דעומה לע

 . lock.co.il-share    רתאה תבותכל רושיק ב"צמ םכשומישל
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  הריחב תועוצקמ
 לע הטלחה םילבקמ הביטחה ירוה הנש לכ ףוסב .םינש 6 הזמ לעופה הריחב תועוצקמ סופמק םייקתמ ונרפס תיבב

 ףתושמ ןומימב תדסבוסמ תינכותב רבודמ .)םאתהב ךרעיהל לכונש תנמ לע( האבה םידומילה תנשב תינכותה ךשמה

  .יפולח ידומיל הנעמ לבקי תינכתב קלח חקיי אלש דימלת .הביטחה ירוהו רפסה תיב לש

 ורחבי וב םבלל בורקה ידוחיי ןכות םלועל ףשחיהל תורשפא םידימלתל ןתנית תיעובשה תועשה תכרעממ קלחכ

  .םהיתועידי תא קימעהל
 

  שוביגו תורכיה
 

         .ת/ךנחמה םע תוישיא תוחיש הנכרעת 21-22.8 ינש – ןושאר םימיה ןיב .א

 .ךכל דעוימה רושיקב תישיא החישל םכמצע ץבשל ושקבתת םאה תותיכ םוסרפ תעב

 .הביטחה םע םירוהה לש תורכיה תשיגפ רפסה תיבב םייקנ 20.00 העשב 24.8 יעיבר םויב :םירוה תפיסא .ב

 ילעב תאו ג"פשת ל"הנש תארקל תוינכותו תוכרעיה ,רפסה תיב תוינידמ תא רפסה תיב להנמ גיצי ברעה ךלהמב

 .תותיכה יכנחמ םע תויתתיכ תופסא הנכרעת ברעה ךשמהב .םידיקפתה

 שי שוביגה םויל  .'ז הבכש ידימלתל שוביג םוי רפסה תיבב םייקנ 08.30-10.30 תועשה ןיב 29.8 ינש םויב .ג

 לכוא ,םיינועבצ םישוט ,קבד ,םיירפסמ ,תרבחמ ,הביתכ ילכב דייטצהלו רפס תיב למס הילעו הצלוח םע עיגהל

 .הייתשו

 

 

 !ךרדל םיאצוי                                                

 

 ,הכרבב                                                                      

 .ןומר ןליא תביטח תווצ                                                                           


