
 

 

 5/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 א"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,5/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,3/6/2020 - פ"שת  ןויסב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  
 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

  תובישי תיארחאו ל"כנמ תכשל תלהנמ - ןוטיב הנינפ 'בג
  הצעומה                                              



 
 

 
 :םויה רדס

 
 תויריעה תדוקפל םאתהב סמ הבוגכ םיאבה םידבועה לש םיונימ רושיא .1

 ,יטוקי תימרכ 'בג ,יאתבש םהרבא רמ :)היבג( םיסימה תדוקפו )שדח חסונ(
 .לט היבצ 'בגו יליושאישומ סחנפ רמ

 דלוס הטיירנה - ל"הצ תמוצ תוחיטב ירדסה ןונכת - 2034 'סמ  ר"בת רושיא .2
 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000  :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע

 .תושרה תונרקמ ₪
 ,₪ 400,000 ס"ע ל"הצ 'חרב יתוחיטב ןונכת - 2035 'סמ ר"בת רושיא .3

 .תושרה תונרקמ ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה
 ס"ע תרש השמ 'דשב תוחיטב תודובע עוציב - 2036 'סמ ר"בת רושיא .4

 132,941  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 1,196,466 :ןומימה ,₪ 1,329,407
 .תושרה תונרקמ ₪

 ס"ע ח"מלפה תמוצ - תירטמואיג הרדסהו ןונכת - 2037 'סמ ר"בת רושיא .5
 ₪ 75,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 675,000 :ןומימה ,₪ 750,000

 .תושרה תונרקמ
 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .6

 ,₪ 931,013 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיישארה םיריצב םייתרובחת
 ,₪ 985,090 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 54,077 ךסב תפסותה
 ידועיי ןרקמ ₪ 800,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 185,090 :ןומימה
 .לארשי יעקרקמ תושרמ

 סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .7
 ,₪ 38,830,175 ךסב תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריפס
 :תופסותה לש ןומימה ,₪ 50,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס

 ₪ 2,000,000 ,)סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 16,860,000
 תושר ידועיי ןרקמ ₪ 3,000,000 ,)חותיפ ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ
 .ןלדנ תריכממ ןרקהמ ₪ 16,970,175  ,לארשי יעקרקמ

 -ו םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .8
 ךסב תפסותה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיבר ס"היבב תותיכ 12

 :תופסותל ןומימה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 35,110,000
 ₪ 12,379,138 ,)עדמ המידק( תומורתו תודסומ תופתתשה ח"ש 7,055,000

 )החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 5,875,862 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה
 תריכממ ןרקמ ₪ 9,400,000  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 400,000

 .ןלדנ
 :ןומימה ,₪ 87,500 ס"ע הלעפה זכרמ רוזבא - 2038 'סמ ר"בת רושיא .9

 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 17,500  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 70,000
 .)החבשה

 



 
 
 
 

 30,000 :ןומימה ,₪ 37,500 ס"ע רבייס םויאל הנעמ - 2039 'סמ ר"בת רושיא .10
 .)החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 7,500 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪

 :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע םוריח ןסחמ ץופיש - 2040 'סמ ר"בת רושיא .11
 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 10,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 40,000

 .)החבשה
 ח"ש 120,000 ס"ע תימינפ תשר - רשק ירישכמ - 2041 'סמ ר"בת רושיא .12

 ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 24,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 96,000 :ןומימה
 .)החבשה ילטיה

 
 

************* 
 
 

 
 תויריעה תדוקפל םאתהב סמ הבוגכ םיאבה םידבועה לש םיונימ רושיא .1

 תימרכ 'בג ,יאתבש םהרבא רמ :)היבג( םיסימה תדוקפו )שדח חסונ(
                                                   לט היבצ 'בגו יליושאישומ סחנפ רמ ,יטוקי

 
 .םיחכונה תא ךרבמ ,ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 
 רשא םיפיעס השולש ףיסוהל םיחכונה רושיא תא שקבמ
 :הבישיה לש המוי רדס לע םיעיפומ אל

 31/12/2020 םויל דע  היבגה תלבגמ תכראה .1
 .רזעה קוחל 6 ףיעסל םאתהב

 )ג( 2  ףיעס יפל הרימשה תינכות תלעפה רושיא .2
 .רזעה קוחל

 2020 תנש ףוס דע ישדוח וד םולשת ידעומ תעיבק .3
 .רזעה קוחל 5 ףיעס יפל

  
 .ל"נה םיפיעסה ינש תפסוה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 דעונ יונימה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 .סמ הבוגכ םגלימ 'בח ידבוע תא רישכהל השעמל
 הנונראה להנמ ידיב ןותנ ולא םייונימל תוכמסה םנמא
  .הצעומה ירבח רושיאל תאז איבהל ונרחב ונא םלואו

  
 ךילה לכ ,הייריעה ידבוע לע תונמיהל םיבייח אל סמ הבוג :שרוק ד"וע

  רפסמ שי )היבג( םיסימה תדוקפל םאתהב וניה יונימה
 
 



 
 
 

 הבוג שיו הייבגה דיקפ תא שי ,הייבגה ךותב םידיקפת ילעב
 .היבגה להנמל םג הנומ לשמל רבזגה ,סמ

  
 ל"נה םידבועה תשולש לש םייונימ תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .סמ הבוגכ
 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 הטיירנה - ל"הצ תמוצ תוחיטב ירדסה ןונכת - 2034 'סמ  ר"בת רושיא .2

  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000  :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע דלוס
 .                                                                            תושרה תונרקמ ₪ 40,000

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

  .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה
  

 דרשמ י"ע איה םהב תופתתשההש םיר"בת 4 ונל שי :בונרב רמ
 יופימ תדובע עוציב לש אשונה לכ תא ןאכ שי ,הרובחתה
 תובקעב השעמלשו רוזאב ועריאש םיכרדה תונואת לכ לש
 ,רפשלו ץפשל ןתינ ןכיה הטלחה םילבקמ ונא יופימ ותוא
 'וכו העונת יצעוי ,םיננכתמ איבהל ךרוצ שי יתמ

  
 ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 ,₪ 400,000 ס"ע ל"הצ 'חרב יתוחיטב ןונכת - 2035 'סמ ר"בת רושיא .3
 תונרקמ ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה
 .תושרה

 
 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 אשונה תא שי ןאכ םג ,םדוקה ףיעסה ומכ ןויערה ותוא הז
 דרשמ תופתתשה תא ונל שי ןאכ םגו תוחיטב ןונכת לש
 .הרובחתה
 

 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 



 
 

 ס"ע תרש השמ 'דשב תוחיטב תודובע עוציב - 2036 'סמ ר"בת רושיא .4
 132,941  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 1,196,466 :ןומימה ,₪ 1,329,407

 .                                                                                        תושרה תונרקמ ₪
 

 האוושהב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 אצמנ הז תעכו ןונכתה בלש רבכ עצוב ןאכ ,םדוקה ףיעסל
   .עוציבה בלשב

  
 אשונ תא קדב והשמ םאה  ?םיהובג ךכ לכ םיריחמה עודמ :בולימא רמ

 ?תוהובגה תויולעה
  

 קדוב הרובחתה דרשמ ,ךכמ הריתי ,םיקדוב ונאש רורב :בונרב רמ
 םהש ןבומכו םיפסכ רזפל םישש אל םה ,םייתעבש
 םיעיגמ םיבר םירקמב ףאו תואתכמסא לע םיכמתסמ
 .חטשב הקידבל

  
 המ קוידב םיעדויו הרובחתה דרשמב םיבשוי םישנא :ריעה שאר

 לכש ןבומכו ןונכתה ידרשמ לומ םידבוע םה ,תויולעה
 .הירחאלו תויושרל התרבעה ינפל תקדבנ האצקה
 

 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע ח"מלפה תמוצ - תירטמואיג הרדסהו ןונכת - 2037 'סמ ר"בת רושיא .5

 ₪ 75,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 675,000 :ןומימה ,₪ 750,000
 .                                                                                            תושרה תונרקמ

 
 תא יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .ףונ הפי 'בח ,עצבמ הזה ןונכתה
 ילג תנוכש  תא תרשיש קנע ריצ אובי הרונמה תמוצ םוקמב
 .תידיתע םקותש תמוצ דועו ,םי

 םימי םיישדוח ךותו זוקינה לבומ תא חינהל םייס ןלבקה
 .הנכומ היהת וזה תמוצהש חינמ ינא ךרעל

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 



 
 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .6

 ,₪ 931,013 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיישארה םיריצב םייתרובחת
 ,₪ 985,090 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 54,077 ךסב תפסותה
 ידועיי ןרקמ ₪ 800,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 185,090 :ןומימה
 .                                                                               לארשי יעקרקמ תושרמ

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .ריעה סדנהמ ,בונרב לבוי רמל רובידה
  

 םירופיש עוציבל תודובעב השעמל רבודמ הז ר"בתב :בונרב רמ
 ונתושרל םידמועש םיפדועה תא םישמממ ונא ,םייתוחיטב
 .הרובחתה דרשמל םיחוודמ ןבומכו םיר"בתהמ

  
 רתיה ןיבו תוקיר טעמכ ויה תושרה תונרק 2010 תנשב :רקנש רמ

 רשיא אל הרובחתה דרשמו םילטיה ובג אלש הביסהמ
 לכל ראשנ היה םתסה ןמו רחא וא הזכ ר"בת אמגודל
 .)ןטק םוכס( בנז לש גוס ר"בת
 ,תושרב תישענש הפיקמו הבוט הדובע תרזעב ,םויה
 הרקמבו ותוא םשייל ןתינש ףסכ שיו תואלמתמ תונרקה
 ונא ,ונלש תונרקהמ בשחנ הז ןיידעו ,חותיפה אשונל הזה
 .הרזחב ותוא םילבקמו ףסכ "םיעיקשמ" םצעב

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .7
 ,₪ 38,830,175 ךסב תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריפס
 :תופסותה לש ןומימה ,₪ 50,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס

 ₪ 2,000,000 ,)סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 16,860,000
 תושר ידועיי ןרקמ ₪ 3,000,000 ,)חותיפ ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ
 .                                ןלדנ תריכממ ןרקהמ ₪ 16,970,175  ,לארשי יעקרקמ

 
 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

      סיפה לעפממ ולבקתהש םיפסכה תא ונכסח הנש לכ
 ףסונב ,ח"שלמ 28 -כ לש ןוכסיח ונל רבטצהש בלשל ונעגהו

 תא ונרכמו )םנוד 12( םיה ףוחב ןיעקרקמה תא ונרכמ
 ןרקל סנכנ הז לכ ,ח"שלמ 14 -ב םי םינויבסב שרגמה
 לבקתהש קלחה תא ופיסות  תעכ .וז הרטמל הדעויש
 ךכ לע ךרבל קר הז םכל רתונש המו 'וכו םינפה דרשממ
  .ןוירוטברסנוקה תמקהל תודובעה רבכ תוליחתמש
 
 
 
 



 
  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .8
 תפסותה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיבר ס"היבב תותיכ 12 -ו
 ןומימה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 35,110,000 ךסב
 ,)עדמ המידק( תומורתו תודסומ תופתתשה ח"ש 7,055,000 :תופסותל

 ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 5,875,862 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 12,379,138
 9,400,000  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 400,000 )החבשה ילטיה
 .                                                                                  ןלדנ תריכממ ןרקמ ₪

 
 רבודמ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ןומימל םביל תמיש בסמו הלדגה ר"בתל ףסונ יונישב
 .תופסותה

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 :ןומימה ,₪ 87,500 ס"ע הלעפה זכרמ רוזבא - 2038 'סמ ר"בת רושיא .9
 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 17,500  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 70,000

 .                                                                                                      )החבשה
 

 רבודמ יכ ןייצממו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ךשמהל דעוימו םינפה דרשממ לבקתה רשא ףסונ ביצקתב
 הלעפהה זכרמ לש גורדשהו ץופישה תודובע עוציב
 גורדש לע שגדה הז בלשב רשאכ ,םוריח תעשל ותמאתהו

  .תיגולונכט הניחבמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 

 



 :ןומימה ,₪ 37,500 ס"ע רבייס םויאל הנעמ - 2039 'סמ ר"בת רושיא .10
 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 7,500 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 30,000

 .                                                                                                       )החבשה
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הנעמו ןורתיפ ןתיתש עדימ תחטבאל תכרעמ תשיכרב
 יבשחמל םירקאה י"ע הצירפ תונויסינ לש םירקמל
 .םיתרשהמו םיבשחמהמ עדימ תבינגל תונויסינו הייריעה

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע םוריח ןסחמ ץופיש - 2040 'סמ ר"בת רושיא .11
 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 10,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 40,000

 .                                                                                                      )החבשה
 

 ןאכ םג יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .םוריחה ןסחמ ץופיש תודובעב רבודמ

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ח"ש 120,000 ס"ע תימינפ תשר - רשק ירישכמ - 2041 'סמ ר"בת רושיא .12
 תושרה תונרקמ ₪ 24,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 96,000 :ןומימה
 .                                                                                    )החבשה ילטיה ןרק(

 
 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ןהו הרגשב ןה תושרה תא ושמשיש רשק ירישכמ תשיכרב
 רוטישה תבוטל רשק ירישכמ תשיכר רתיה ןיבו םוריחב
 .ט"בקלו ינוריעה דקומה ידבועל ,ינוריעה

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 



 :םויה רדסל ופסונש םיפיעסה תשולש ןלהל
 
 

 יפל 31/12/20 דע היבגה תלבגמ תכראה רושיא .1 
 החטבא ,הרימש( םי תירקל רזע קוחל 6 ףיעס
                                                       .                           2017 ז"עשתה ,)ירוביצ רדסו

 
 רובידה תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 .הייריעה ל"כנמ ,רקנש ביני רמל
  

 .ויפ לע םילעופ ןבומכ ונאו רשוא השעמל קוחה :רקנש רמ
 תא תובגלו ךישמהל םי תירק תייריעל ריתה םינפה דרשמ
 בלשבו  .1/6/2020 םויל דע ןושאר בלשב ,הרימשה לטיה
   .16/6/2020 -ה םויל דע וכיראה ינשה
 ,היבגה תלבגמ אשונ תא שי ונלש רזעה קוחב ,הרקמ לכב
 ךכ ךרוצלו שדח בישחת תכירעל ונתוא תבייחמ וז הלבגמ
 אל ונא ,שדח רזע קוח ןיכהל תעל תעמ תושרה הכירצ
 רושיא תא שקבל םיצור ונא ןכלו לדגת הרגאהש םיניינועמ
         31/12/2020 םויל דע היבגה תלבגמ תא ךיראהל הצעומה
 .םוכס ותוא לע ראשיי ףירעתהש דבלבו
 ,ל"אפרמ היבגל עגונב תופסונ תעד תווח לבקנ ונא ,ליבקמב
 אובי הז  ,ל"אפר לע םג לטיהה תא ליטהל חילצנו הדימבו
 הייריעהו תחפי רשא םיבשותה לש םולשתב יוטיב ידיל
 .1/1/2021 םויל דע תאזו רזעה קוחו בישחתה ןוקיתל לעפת

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 )ג( 2 ףיעס יפל הרימשה תינכות תלעפה רושיא .2
 .                                              )הרימש(  רזעה קוחל

 
 

 קוח חכמ םיעבונה הרימשה יתוריש רבדב הריקס ריבעמ :ריעה שאר
 .רזעה
 

 .רומאכ הרימשה תינכות תלעפה תא רשאל עיצמ
 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 

 2020 תנש ףוס דע ישדוח-וד םולשת ידעומ עובקל .3



 .                             )הרימש(  רזעה קוחל 5 'עס יפל
 

 
 :שרוק ד"וע

 
 דעומ ןיינעל קוחה יפיעס תא םיחכונה ינפב אירקמ
 ףוסל דע םיבויחה תא תובגלו ךישמהל עצומ ,םולשתה
 יבויח חולשמ ידעומל םאתהב ישדוח וד ןפואב ,הנשה
 .הנונראה

  
 וצ תא םכלוכל חלשנ ונא יכ ,ןייצל שקבא ,רחא אשונב :ריעה שאר

 תיב רובע םולשת לשמל ומכ םישודיח המכ וב שי ,הנונראה
 .ורובע ללכי אל בישחתה ןכלו  ןיא ןיידע עודיכש ןולמ
 הנונראה וצ אשונל םיעגונה םינותנה לכ תא איבי ש"מעויה
  וצב תפסונ הילע םוש השענ אל זא דעו , 2021 תנשל
  .הנונראה

  
  דימת רמוא ינאש המ לע בוש רוזחל ןמזה הזש בשוח ינא 

 הבציק ,רכש ימולשתל חותיפ יפסכ ןיב רשק םוש ןיאש
 קרו ךא ודעונ חותיפ יפסכ ,ורכז ,םידבוע ירוטיפל וא/ו
 .דבלב ריעה חותיפל - ודעונ םה המשלש  הרטמל

  
 ל"נה ףיעסה רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 
 
 

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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