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 המייקתה ,)889( 2020/07 'סמ ןיינמה ןמ ,ריעה תצעומ תאילמ תבישי

 ף"שתה זומת ג"כ ,2020 ילויב 15 ךיראתב

 2020 ילויב 15 ,ף"שת זומת ג"כ ,יעיבר םויב המייקתהש ,ןיינמה ןמ ,ריעה תצעומ תבישי לוקוטורפ

 ."םוז" ןומושי תועצמאבו ךלמילא דועסמ ש"ע הייריעה תובישי רדחב 18:05 העשב

 

   :םיפתתשמ

 ריעה שאר ,יול יעור רמ

 ריעה שאר ןגסו מ"מ ,יגביא שיעי ישי רמ

  ריעה שאר ןגס ,ןהכ רמות רמ

 ריעה שארל הנשמ ,ןמפואק הודא 'בג

 הצעומ רבח ,ןרק ינד רמ

  הצעומ תרבח ,קילג תיגש 'בג

  הצעומ רבח ,ץיבומיסנ דינואל רמ

 הצעומ רבח ,וניז ימולש רמ

 

 :םירסח

 ריעה שאר ןגס ,ץיבוקשרג יגרואיג רמ

 הצעומ תרבח ,ונגורטסא חרפ 'בג

 הצעומ רבח ,רלגיפש באז רמ

  הצעומ רבח ,ומניב םהרבא רמ

  הצעומ רבח ,ירדא לאיחי רמ

 

 :םינמזומ

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( הייריעה רבזג ,למיז באז רמ

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( ש"מעויה ,רגרבנירג ירוא ד"וע

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( הייריעה רבוד ,רצנט לקד רמ

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( הייריעה רקבמ ,גשיה דעלג רמ

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( ריעה שאר תכשל תלהנמ ,המלש ןורש 'בג

 )"םוז" ןומושי תועצמאב( ריעה שאר רזוע ,סאה רואיל רמ

 :םויה רדס לע

 .12/ו"ט םיפסכ תדעו לוקוטורפ רושיא .1

 ץרפמ טסופמוק" ןוירוטקרידב רשנ תייריע גיצנכ ,ע"פש ףגא להנמ ,לובוט ןומימ רמ יונימ .2

 ."מ"עב יברעמה לילגהו
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 :הבישיה ריצקת
 12/ו"ט םיפסכ תדעו לוקוטורפ רושיא - 1 'סמ אשונ

 :יגביא ישי רמ ,ע"הר ןגסו מ"מ

 :םיפסכה תדעווב םיאשונה

 םיר"בת תריגסו ןוכדע ,החיתפ .א

 סיפה לעפמ לומ תוליעפל בא תונובשח ינש תחיתפ .ב

  :םייפסכ תוח"וד .ג

 .מ"עב יברעמה לילגהו ץרפמ טסופמוק – 2018 תנשל יפסכ ח"וד .1

 .מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ – 2019 יפסכ ח"וד .2

 ?סחייתהל שקבמש והשימ שי םאה

 .ריעה תצעומ תטלחהל םאתהב יח רודישב רדשל קיספהל ,וניז ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבחמ שקבמ

 

 :וניז ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח

 אל ינאו םוליצה אשונב תרחא תרמואש תיעוצקמ/תיטפשמ ד"ווח יל וארת ,תיקוח אל הטלחהה יתעדל

  .םוליצה תא תובכל ןכומ

 

 :יגביא ישי רמ ,ע"הר ןגסו מ"מ

 התאש המ רבדת ,ישפוח ןמז ךל שי ,רבדמ התאש המ לכ תא ואריש יח רודיש שי ,שקבמ ינא ימולש

 .ריעה תצעומ תוטלחה לע רמוש ינא .המלצמה תא תובכל שרדנ התא ךא ,הצור

  .הבישיל ףרטצה ,יול יעור רמ ,ע"הר

  .המלצמה תא תובכל ןכומ אל וניז ימולש הצעומה רבח

 :הטלחה תעצה

 12 ו"ט םיפסכה תדעו לוקוטורפ תא םירשאמ
  :העבצה
 דעב 7
 דגנ 0
 םיענמנ 0
  ףתתשה אל 1
 הרשוא העצהה
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 טסופמוק" ןוירוטקרידב רשנ תייריע גיצנכ ,ע"פש ףגא להנמ ,לובוט ןומימ רמ יונימ - 2 'סמ אשונ

 "מ"עב יברעמה לילגהו ץרפמ

 :יול יעור רמ ,ע"הר

  .עירפמ התא ,וניז ימולש רמ

 .וניז ימולש רמ הצעומה רבח תא םימעפ 3 רדסל ארק ע"הר

  

  .דחיב םירבדמ הצעומה ירבח

 

 

 *** הבישיה תליענ ***

________________ 

 יול יעור

 ריעה שאר

 
 

 :הטלחה תעצה

 טסופמוק" ןוירוטקרידב רשנ תייריע גיצנכ ,ע"פש ףגא להנמ ,לובוט ןומימ רמ תא הנממ ריעה תצעומ

 .510554231  פ.ח "מ"עב יברעמה לילגהו ץרפמ

  :העבצה
 דעב 7
 דגנ 0
 םיענמנ 0
  ףתתשה אל 1
 הרשוא העצהה


