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 הגשוהש ןמתסמ ,ינוניב+השק םיזפשואמ רפסמב תובצייתה רואל
.הדפקה ךשמה שרוד הובגה םיקבדנה רפסמ .ינשה לגב הטילש

תיפצת
 הלפכהה ןמז( בצייתמ השק/ינוניב בצמב םילוחה רפסמ
 תחתמ דרי יביטקפאה הלפכהה םדקמ  .)םימי27-ל הלע
 .הדירי המגמבו ,1-ל

 .םיפסונ הרמחה ידעצ עצבל ךרוצ ןיא
 ךכב .תויולהקתה רוסיאמ האצותכ שחרתה בצמב רופישה
 תבחר תוצרפתה תורמל אלמ רגסמ ענמהל ,החילצה לארשי
 רוגס ללחב תויולהקתה תלבגה תובישח תשגדומ .ףקיה
 .הפגמה דצל םייח חרוא שוביגל
 תוצרפתהמ ששח םיידע םייק ןכלו הובג ןיידע םיקבדנה רפסמ
 האולחת בצק ןיב ןידע ןוזיאמ תעבונ תיחכונה תובציתהה .הנשמ
.התומתו הארבה בצקל
  הקבדה תוארשרש עוטיקב םיצמאמ דוקימב יתוהמ ןורתי שי ןכל
 ,תוידיתע תויוצרפתה ענמיו תותחפומ תולבגמב ןמז ךרואל בוציי רשפאיש
.העיגפהיסולכוא לש הכומנ הקבדה רמשל תובישח שיו

התומת תיזחת ,םיתמ,)ינוניב+השק( םיזפשואמ,םיקבדנ

הדירי

הלפכהל םימי27

 וליבוה )17/7בו5/7 ב( הפגמה תמילבל וטקננש םידעצה
 רפסמב לודיגהו הקבדהה בצקב תיתועמשמ הדיריל
 .םיזפשואמה
 קחרתמ םילוחה יתבב הקיפס יא לש בצממ ששחה
3 ב םישנא200-כ לש התומת היופצ ,תאז םע  .תיתועמשמ
.ילויב בחרנה האולחתה לג בקע םיבורקה תועובש
 הפגמה בצמ לע העפשהל ענמ ידעצ לש הרמחה ןיב  םאתמה רמשנ
  .םייעובשכ ךותב

תועמשמ

הנקסמ
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התומת תיזחת ,םיתמ,)ינוניב+השק( םיזפשואמ,םיקבדנ

…הדירי

הלפכהל םימי27

 .םיבורקה םימיב הטאהה תוקזחתהל יפצ-  הטאהה הכישממינוניב+השק םילוחב  .תעצוממה םיקבדנה תומכב התחפה שי– הקבדהב םיימוי םיאיש תורמל
 .הארבהו התומתב הילע םע דחי ,השדח האולחתב תיטיא הדירימ תעבונ ינוניב + םישק םילוחבתובציתהה
.20/8 ה דע םיתמ700 כ- תרבטצמ התומת תיזחת .17/7 ב תויולהקתה תלבגה תובקעב יחכונה לגה איש רבעמל המיאתמ תוגהנתהה
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 .תורימחמ תוחנהב םג תכשמנ םיקבדנה לש הלפכהה םדקמב הדיריה
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חספ רגסה

השק + ינוניב םיזפשואמ רפסמ

 לגה
ןושארה

 יונישל שיגר וניאו תוקידב תוינידממ עפשומ וניא הז רפסמ .םוי12–10 כ לש בוכיעב ענמ ידעצמ עפשומהשק+ינוניב בצמב םיזפשואמ לש לודיגה בצק
 .דבלב םישק םילוח דדמ תמועל דדמה לש רתוי הריהמ הבוגתל ליבומ םישקו םיינוניב םילוח לש בולישה .םישק םילוח תרדגהב

 רפתה
 ןושארה לגה תכיעד ןיב

ינשה לגה תיילעל

14/4-מ םימי12

חספ רגסה

 לוטיב
תולבגהה

19/4-מ םימי12

תחיתפ
םידלי ינג
תולוספקב

10/5-מ םימי12

Stay
at Home

25/3-מ םימי12
תחיתפ
תסנכ יתב
הצחר יפוחו

20/5-מ םימי12

12/6-מ םימי12

תחיתפ
םיעורא
שיא250 דע

החיתפ
תיקלח
רפס יתב לש

3/5-מ םימי12

תחיתפ
האלמ
רפס יתב לש

17/5-מ םימי12

 רוסיא
 ,תולהקתה
ס״יב תריגס

14/3-מ םימי12
תחיתפ
תויונח

24/4-מ םימי12

5/7-מ םימי12
 רוסיא
 תויולהקתה
שיא50 דע

 תייטע תבוח
תוכסמ

1/4-מ םימי12

17/7-מ םימי12
 רוסיא
 תויולהקתה
םישנא10 דע


