
 
 

        
         

  

  
   

  
  

 
           

      

        

  

       

              

 

              

 

 םילשוריב לוחמלו הקיסומל הימדקאה תיירפס

 הנבמ לע יהמדקאה ידימלתל יתלכל הכרדה
 יהירפסה

 עות פתיחה:ש
 19:00– 9:00 ד'-א'
 18:00– 9:00 ה'
 ורסג –גחיוערב בתש,ישיש

 אורקןבוחש יךרלמה צ
 :לוכותותרעזבו ראקו חשבון םכמ דאח לכל חתפנ כהרדבה פייהצה תא רושאתש ראחל

 מיהדקאה לש םינהמקוו עדרי המיאגבמ שמתשלה .1

 .םטיריהפ לש להאשהה טוסטף לסת, בכפוינ( בו זמםווית או םרי)ספ םטיריפ 12 דעהתביהללשאו .2

 נסותקוהאלי ההשתנא ,יםיטרל פסים שטוסט
 פריט:ה של חתוןתה קלאים בחנים הבסימה יפל להשאהה נאית
 .תטיטומאו כהראהםע תשבועו 4 י:נעובצטרס ליבדב יתכ או ניעובצ לעיגו ליב דפסטקסט מו םע הנבל קהבדמ

 .תטיטומאו כהראהםע בועש ול:כח טרסלעדב יתכ או לכחו לעיגו םע דפסטקסט מו םע הנבל קהבדמ

1 



 
 

                

   

 

            

 

  

             

              

   

              

  

            

           

      

      

        

      

    

            

 17:00 ריחא יאצוהלרשאפ)הליל הוב:צ או בןלטרסלעדב יתכ או בצהו לעיגו םע דפסטקסט מו םע הנבל קהבדמ

 .ת(רחלמ 12:00 עד רחזיהלשיו

 .האלשהל לא :םודא טרס לע דב יתכ או םודא לעיגו םע דפסטקסט מו םע הנבל קהבדמ

 :איחוריםה על סותקנ
 ר.איחו םכל יו לעחש" 1–:תעובוש עהברא או עבושלםצאיושי םויותוםריספ

 תא מיןהז שהושמי ריאח להאשהה תקופתםותריחא או א,רקוה טיסרכ קףותפגשריאח קרלחיתמסנקה •

 ר.חז אלטריהפריט ופה

 .רלחזו ךריצ היה טריהפ בו םובי 12:00 עהשמלחה ר,איחו םליו ש"ח 4– להלילםריספ

 תזרוחוהתזמנוה
 .הזמנהםהעלי אין אם תטיטומאו הכראהםריבעו תעובוש עהברא או עבושלםצאיהיו םיטריפ •

 םא .םחסית כהראשהה ידכ הנושאל, בצעו הזממ טריפ םריכיצ םתא םא .ךריאהלרשאפ אי וזמןהשטריפ •

.e-mail 

ספרן.ה ידלי קלפדל רחזיהל שי םליאשמו םטיריפ • 

ץמחו תרוההחז תבית תעוצבאמ םליאשומ םטיריפ רלהחזי רשאפ לבדב הרסגו הרייספהש תבשעו • 
 .תליעלמ ברוק ,רייהלספ

 תעדהו לובקת וזמןמ םכתשורבש טריפ

 להאהשלתןני לאש פריט
 (.םריציו תויוכק זחול כפוףב צמיעדימולךרצול) רוקסל או לםצל רשאפ רייהמהספ םצאייו םנשאי םטיריפ •
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 • !תסולמדפ רא מחובל רקסוה .נםחי אהו קרסובשימושה

הספרייה ואח : בתוך לדלת. ת שתיים מחוץ • 

שימו הוראות ומודפס.מסמך מקוון  ש

• 
לה.אשהה קלפד תעוצהשאלה באמ תביימח הרייספל חוץמ םולציה תנלמכו םטיריפ תאצהו • 

הדעות תראשה םע קר רייההספ ךותב םבה שתמשלה רשאפ .רייהמהספ יאצוהל רסוא יוןכראהמ םטיריפ • 

 זהה.מ

 ותלילכ ותוראה:היירספה
 ט.קשהלערשמולשי •

 ון.לפטברבדל ואין ט,טרבצלמ רביעלה או םידיינםינולפטתבוכלשי •

 .םלש ףדמ ציאוות לאו חשבבמ שרנדהטריפה של מיקוםהתא בדקו אנא •

 .םכצמעב ףדלמ םתאו רלהחזי אלו תונשולחה לע רלהשאי אנ םבה םתשמתשוה םתאצשהו םטיריפ •

 ש. יתשלוםב אהו םלוציה תונמוש במכושיה ילוםצתנוכומ
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 • .םלוציהתונמכו תא וחתלפ ראסו .תותשלולאכול רסוא רייהבספ

 (:ותלטקופיפמים לתא)מו הייפרהס יירותשרכה להד ציבקו שני בעוד צפותיכם לעל
.1 

.2 

 רייההספ תמולאו

 .םינהמקוו םריהחומ לש לויהגי ליכבה ורייהספ לוגטקב שיפוח
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