
  +60 ינב םירגובמלו תוינורכ תולחמ םע םישנאל ישומיש עדימ -  הנורוק

 )17.3.20– ל ןוכנ עדימה(

  ,ךל םולש

 לע רומשל בושח ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתהמ האצותכ הפיגמ םע םידדומתמ ונא םהב ,הלא םימיב
 בושח רבדה .ךב לפטמה יאופרה תווצה תוצלמהו תואירבה דרשמ תויחנה לע דיפקהלו תואירבה
 יכוביסל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ םהש ןוויכמ +60 ינב םירגובמלו תוינורכ תולחמ םע םישנאל דחוימב
                  .ןתינה לככ  ,תוקבדיה עונמל ידכ תובושח תוצלמה המכ ןאכ םיאיבמ ונא  .הנורוקה תלחמ
 ןכדעתמ עדימה .םויכ םייקה עדימה לע תוססובמ ןאכ תואבומה תוצלמההו השדח הלחמ יהוזש ןייצנ
 .ףיגנה םע תודדומתהב ןויסינהמו רקחמהמ דמלנה עדיל םאתהב ,ןמזה םע

 ?הלחמה יכוביסל רבגומ ןוכיסב אצמנ ימ

תוכשוממ תולחמ דחוימב ,תוינורכ תולחמ םע םישנא לש  יכרד  המישנה  ללוכ  המטסא  תולחמ ,  
 םיעגופש םיבצמ ,תוריאממ תולחמ ,האיר תולחמ  ,םד ץחל רתי ,תרכוס ,בל תולחמ ,תוינומיאוטוא
 יכוביסל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ ,םינשעמ  םישנא ןכו ,הלעמו 60 ליגב םישנא ,המישנה תכרעמב
.םימיאתמה תוגהנתהה יללכ לע דיפקהל דחוימב בושח ןכל .הלחמה  
  ?תוקבדיה תעינמל תוצלמהה ןה המ

 :קחרמ תרימש

 .םיינויח םיכרצל טעמל תיבהמ תאצלמ ןתינה לככ ענמיהל •

  .תיבב םישנא חראל אלו ,םישנא 10-מ רתוי תברקב הייהשמו תולהקתהמ קחרתהל •

  .םירחא םישנאמ תוחפל רטמ 2 לש קחרמ לע רומשל בושח •

  .דודיבה תפוקת תא ומייס םרטו ל"וחמ ובשש םישנא תברקב תויהל אלו שגפיהל אל •

 הנורוקה תלחמל םימודה םינימסת םהל שיש םידליו םישנא תברקב תויהל אלו קחרמ רומשל •

 .)יתמשנ ישוק ,לועיש ,םוח(

 ,תיבב תוהשל ץלמומ .םיינויח םניאש םישגפמו תיבהמ תואיצי ןתינה לככ םצמצל לדתשהל •

  .םירבח םע םגו ,םידלי דחוימבו ,ךתיא םירג םניאש החפשמ ינב םע םישגפממ ענמיהל

 .תירוביצ הרובחתב העיסנמ רשפאה לככ ענמיהל •

 .םיחולשמ תועצמאב םילוכרמבו םיטקרמרפוסב תוינק ךורעל ןתינ •

 תונוש תויצקילפאו ןופלט ,טנרטניאה תועצמאב םיבר םיינויח םיתוריש לבקל ןתינ םויכ . •

         .דיינה ןופלטב

 ומכ .דועו ,דיינ ןופלט/טנרטניאב יאופר ץועיי ,םירות תעיבק ,עדימ יתוריש תקפסמ תיללכה 
 * 2700 דקומב הלא םיתוריש תלעפהל תינכט הכימת לבקל ןתינ ,ןכ

 :ןויקינ לע הרימש

 .קפרמה תועצמאב וא ,תימעפ-דח ריינ תטחממ תרזעב – לועיש תעב הפה תא תוסכל •

 יוטיח ל'גב שמתשהל וא ,תוינש 20 ךשמב ןובסבו םימב תופוכת םיתיעל םיידי ץוחרל •

 ,תושטעתה ,ףאה חוניק ,םיתורישל הכילה ירחא ,לכוא תנכה ינפל דחוימב ,ילוהוכלא

 ,המגודל ,םהב תעגל םיברמש תומוקמבו םיחטשמב עגמ ,ירוביצ םוקמב הייהש ,לועיש



 רשפא ,תופושח םיידיב םהב תעגל םוקמב .םיילמשח םיגתמ ,תוילעמ ינצחל ,תוידי

 .םהילע ץוחלל ידכ קפרמב וא ריינ תוטחממב שמתשהל

  .םייניעבו ףאב ,הפב דחוימב ,םינפב םיידיב תעגל אל לדתשהל •

  .םיידי תוציחלמ ענמיהל •

 .םעפל םעפמ םינגזמה יננסמ תא תוקנלו םוי ידמ םירדח בטיה ררוואל •

 
 ?תיבב היהיש בושח המ

 
 לש הפוקתל ,עובק ןפואב םיקוקז ןהל תופורת לש קיפסמ יאלמל גואדל בושח וז הפוקתב •

 .םיבאכ דגנו םוח תדרוהל תופורת לש יאלמ םג היהיש ץלמומ .תוחפל םייעובשכ

  .יוטיחו יוקינ ירמוח תיבב ויהיש יאדכ •

  .םוריח ירקמבו יהשלכ הרזעב ךרוצ היהי וב  הרקמל םינופלט תמישר ןיכהל בושח •

 ?תיבב יונפה ןמזב תושעל המ

 .טנרטניאהו ןופלטה תועצמאב םירבחו החפשמ ינב םע רשק לע רומשל •

 .תואירבה בצמל תמאתומ תינפוג תוליעפ עצבל •

 תועצמאב דומלל ןמזה הז – ךיא עדוי אלש ימו ,םיחתמ תתחפהו הייפרה תוטיש לגרתל •

 .דועו היזיוולטה ,טנרטניאה

 .םתוא תושעל ןמז היה אל וישכע דעש םירבד תושעל ןמזה םג הז •

 .םיביבחתב קוסעלו הקיזומ עומשל ,אורקל •

        .םישנא הברה וב ןיאש םוקמבו חותפה ריוואב ץוחב בובסל תאצל ,ירשפא רבדה םא •

 

 !תעדל  בושח
 :םיאבה םירקמב )הילא עיגהל אלו( האפרמל  םדוק רשקתהל שי

 .המישנ רצוק ,לועיש ,םוח ומכ ,הנורוק ינימסתל םימודה םינימסת שיגרהל םיליחתמ םא •

 .תרחא הביס לכמ בוט םישיגרמ אל םא •

 101 .לט םודא דוד ןגמל רשקתהל שי םוריח הרקמב
 

     תיללכה רתאב לבקל ןתינ ףסונ עדימ

https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx  

 2700* תיללכה דקומבו

 )17.3.20(    םוחתב תיללכה יחמומ םע דחי תיללכב תואירב םודיקו ךוניחל 'חמה ידי לע ןכוה


