
 
 

                        
 

24.3.2020 
 ,בר םולש םירקי םיחטובמ
 

  תואירבה חוטיב תסילופ ןוכדע – ןייל ןוא האופר תוריש :ןודנה
 

 תאצלמ ענמיהל ונלוכל הרומ העשה וצ  ,ונתביבס לעו ונילע רומשל תנמ לע ולא םימיב
 םילוחל ףשחיהלו ףושחל אל ידכב ,םייאופרה תודסומל דחוימבו רשפאה לככ תיבהמ
 .רבשמבו םוריח בצמב תאצמנה תיאופרה תכרעמ לע דוע סימעהלו תולחמלו
 

 לע רשבל םידבכתמ ונא ,םהיתוחפשמ ינבו טנוקסיד קנב ידבוע תואירבל תפתושמ הגאד ךותמ
 םיאפורו םידלי יאפור ,החפשמ יאפורל תונימז קינעמה ןייל ןוא האופר תוריש תפסוה
 .תיבהמ תאצל ילבמ םיחמומ
 

 .1.4.2021 םויל דע םיחטובמל ןתניו ,הימרפ ןוכדע אלל ,הסילופל ףסוותי תורישה
 

  םע הרשקתה ,ךכ םשלו ,םויב םיצועי 4000- כ תעצבמה ,םוימירפ ימפ תרבח י"ע ןתני תורישה
 .תורישה ןתמל םינימזה םיאפור 400 כ
 תואירבה דרשמ י"ע ורשואש תורימחמ עדימ תחטבא תושירדב תדמוע םוימירפ ימפ תוכרעמ
  .קוחרמ האופר לוהינל
 

 :תורישה טוריפ
 

 :םיללוכה םיבושח האופר יתוריש קינעמ ןיילנוא יאופר ץועיי תוריש
 
ü תימצע תופתתשה אלל - םידלי אפור וא החפשמ אפורמ ןווקמ ץועי! 

  .דקומל הינפה עגרמ תוקד 90 דע ןתני ץועיה
 תוצלמהו ןוימל הינפה ,םימשרמ תלבק ללוכה םוכיס חטובמל ןתני יאופרה ץועיה םויסב
 .ךרוצה תדימב ,לופיט ךשמהל

 
ü דבלב 120₪  לש ךסב תימצע תופתתשהב - םיקסע ימי 3 ךות החמומ אפור םע ץועי! 

 
 

 :ללוכ םינווגמ תוחמתה ימוחת -28 ב ןתני הז ץועיי



 
 

 ,באכ תאופר ,םייניע ,היגולוגרלא ,םידלי תאופר ,ג.א.א ,תואיר ,תימוהיז האופר
 היגרוריכ ,היגולוריונ ,היגולוידר ,היגולוקינג ,היגולוידרק ,ןימו רוע תאופר ,הירטאירג
 ,הידפותרוא ,תיללכ היגרוריכ ,הזח היגרוריכ ,בל
 ,היגולורפנ ,היגולוקנוא ,תיאופר הקיטנג ,היגולונירקודנא ,היגרוריכוריונ ,היגולורוא
 .היגולוטמה ,היגולוטמואר ,היגולורטנאורטסג
 
 :שפנ תאופר ץועיי
 .םירגוב ירטאיכיספ ,םידלי ירטאיכיספ

 
 וניהש םוחת לכב דחא החמומ תוחפל תללוכ ,םכסהבש םיחמומ םיאפור תמישר
 .םילוח תיבב הדיחי להנמ ןגס וא הקלחמ להנמ / ןגס ,רוספורפ

 
 :תורישה תלבק ןפוא
 

-03 'סמ ןופלטב ,םוימירפ ימפ דקומל רשקתי ,תורישה תא לבקל שקבמה חטובמ •
5688185 

  .ןיסדמלט תיייצקילפאל רושיק םהל חלשיו םיינושאר םיטרפ חקי דקומב גיצנה •
 ןוימל הינפה ,םימשרמ תלבק ללוכה םוכיס חטובמל ןתני יאופרה ץועייה םויסב •

 .ךרוצה תדימב ,לופיט ךשמהל תוצלמהו
 חוטיבב םיסוכמה םילופיט וא תוקידב עוציבל הניה רומאכ הצלמההש הרקמב
  .הסילופה תוארוה י"פע לופיטה תא עצבל היהי ןבומכ ןתינ ,יתצובקה

 הלבגה  אללו עובשב םימי 7 הממיה תועש לכ 30.6.2020 םויל דע ןתני תורישה •
 העשל דעו ברעב 19:00 העש ןתני תורישה הרגשל הרזח רחאל .םיצועייה רפסמב

 .תרחמל רקובב 7:00
 תורישה ןתונל םיחטובמה לש ז.תו םש ורבעוי תורישה תלבק ךרוצל •

 
 

 קינעהלו רבשמ לש ולא םימיב יאדוובו הרגשב ,םכתורישל דומעל םיכישממ ונא
 .שיש תמדקתמהו הבחרה הנגהה תא תיתצובקה הסילופב םיחטובמל
 
 ,שרדיש לככ םיטרפ ןתמב םכתושרל דומעל חמשנ

                   
                      

 ,הרגשל הריהמ הרזחו תואירב תכרבב                                                    
 
 
 

 יצראה דעוה
 

 


