
  ןקורמ י"ע הנכה – רקובה תועשב היפוקסונולוק תקידבל הנכהו רבסה
 
 . התחלצהב הבר תובישח הקידבה ינפל הנכהל
  !תמלשומו תקיודמ הקידב רשפאמ יעמה ללח לש טלחומ ןויקינ קר
 
 :הקידבה תארקל תויללכ תויחנה

 לופיט תליטנ קיספהל ץלמומ .הקידבל הנכהה תלחתה עגרמ רכוס תומר רטנל שי תרכוס ילוחל •
 .הקידבה דעומ םרט תועש 24 תרכסל

 םירודכה תליטנ קיספהל ןיא .הקידבה ינפל םימי 7 סקיבלפ וא ןיריפסא ירודכ תחיקל קיספהל שי •
 .יאופר ןוכיסב ךדימעהל הלולע םדה יללדמ תקספהש וא אפורמ הארוה אלל

 רושיא רחאל קר הקידבה ינפל םימי 3 וטלרסק  ,סיווקילא ,הסקדרפ ירודכ תחיקל קיספהל שי •
 .לפטמה גולוטמה/גולוידרקה

 תולולעה תופורת ןתמ בקע הקידבה םויסמ תועש 8 הרוסא בכרב הגיהנה .הוולמ םע אובל ךילע •
 !יוויל אלל הקידבל עיגיש םדאל היפוקסונולוק תקידב עצובת אל .תונרעב םוגפל

 
 :תויתנוזת תויחנה
 םחל ,תוקרי ,תוריפ ומכ םיביסב םירישעה םילכאמ לוכאל רוסא הקידבה ינפל םימי השולשמ לחה
 .הלונרג ,רקווק ,םודא רשב  ,ןיבוס ,האלמ הטיח/םינגד
 קרמ ,םיננוסמ תוריפ יצימ ,םיקתוממ םימ ,הת ,הפק ,םיגד ,םיציב ,ןבל םחל ,בלח ירצומ :לוכאל רתומ
 .ןבל זרוא ,הטספ ,רקבמ וא ףועמ לולצ
 

 :)MEROKEN( ןקורמ תועצמאב הנכה
  .הקידבה ינפל יעמה יוקינל שמשמה לזונ וניה ןקורמ
 .רטיל 3 ליכמ הז לזונ
 .רוריקב ותוא רומשל שי
 .רכוס ףיסוהל רוסא ;ןומיל ץימ ןילא טוחסל ןתינ
 .רישכתה תליטנ רחאל תויחונ תברקב אצמיהל שי

 
  :הקידבה ינפל םיימוי
 .רקובב )ג"מ 5( ןידעסקל /X תוריצע רודכ תחקל שי

 .ברעב )ג"מ 5( ףסונ רודכ תחקל שי ,ברעה דע תואיצי ויה אל םא
 
  :הקידבה ינפל םוי

  .13:00 העש דע לוכאל רתומ
 .)חצ קרמ ,הת ,םיחופת ץימ ,םימ( םילולצ םילזונ תייתש קר תרתומו לכואמ םוצ 13:00 העשמ
 .)וז הפורת תחקל הבוח אל - תוליחב תעינמל( םימ סוכ םע ג"מ 10 ןימרפ רודכ עולבל שי 13:00 העשב
-5כ ;תוקד 20 לכ היתש סוכ/MEROKEN  (ןקורמה לזונמ רטיל 1.5 תייתשב ליחתהל שי 13:30 העשב
  .)תוסוכ 6
  .)תוקד 20 לכ היתש סוכ( MEROKEN /ןקורמהמ ורתונש רטיל 1.5 ה תא תותשל שי 18:00 העשב
 .)םשרימב ןתינש ףסונה ןימרפה רודכ( ג"מ 10 ןימרפ רודכ תחקל ןתינ ,הליחבב םישח םא
 

  :הקידבה לש םויב
 .הקידבה םרט םייתעש םילזונ תותשל ןיא
 
 
 
 
 
 


