
 

 2202/4  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
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    תובישיה רדחב ,17:30 העשב  ,09/11/2022 - ג"פשת ןושחב

 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 - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 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 - שודק ימולש רמ

 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע :ופתתשה

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא ח"ור  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמה ץעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  

 הייריעה רקבמ - שודק זועיל רמ  

 הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג
 



 
 

 :םויה רדס
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 .ב"צמ ,2021 תנשל הייריעה רקבמ ח"ודב ןויד .1
 

 תא אירקמ ,ןיינמה ןמ אלש הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 ינשב קסוע חודהש ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה
 םורח תעשל םיטלקמה תונכומ אשונב :םיירקיע םיאשונ
 .םינכוסמ םינבמב תושרה לופיט ,ינשה אשונהו

  
 ,שודק זועיל רמל רובידה תושר תא ריבעמ ריעה שאר 

 .הייריעה רקבמ
  

 הימוכיס תא הצעומה תאילמ רושיאל םיאיבמ ונא :שודק רמ
 'ג 170 ףיעס י"פע ,תרוקיב יניינעל הדעווה לש היתועצהו
 תנשל הייריעה רקבמ ח"וד תא ןכו ,תויריעה תדוקפל

2021.  
  
 תוחודב יניינע ןויד לע הדעווה ירבחל תודוהל שקבמ ינא 

 םע הלועפה ףותיש לע הייריעה תלהנהל תודוהל ןכו
 .תרוקיבה

  
 הייריעה לש לוהינה תרדש תא חבשל ןייצל שקבמ ינא :ןמשיפ רמ

 רשא חודה תא ןיכהל גאד רשא טרפב רקבמה לשו ללכב
 .דואמ הבוט הרוצב ךורע

  
 .2021 תנשל רקבמה ח"וד תא רשאל עיצמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 
 
 

 תוחודה אשונב תרוקיב יניינעל הדעווה לש היתועצהו הימוכיס רושיא .2
 .                                        ב"צמ ,2020 תנשל םינפה דרשמ םעטמ םייפסכה

 
 

 הדעווה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םימוכיסהו ,םיטרופמה תוחודב הנד תרוקיב יניינעל
 םויק םורט םימי הרשע ,לבוקמכ הצעומה ירבחל וחלשנ

  ריעה שאר ,םתוא רשאלו ןודל םירומא ונא תעכו הבישיה
 רקבמ שודק זועיל רמל רובידה תושר תא ריבעמה
 .הייריעה

  
 ?םייתוהמ םייוקיל ואצמנ םאה ,הייריעה רקבמל הינפב :רב ד"וע
  

  ,הנשל הנשמ םמצע לע םירזוחה םייוקיל םנשי טושפ  .אל :שודק רמ
 .ןוקית ןועטה תא המכיסו הקדב תרוקיב יניינעל הדעווה

  
 הדעווה לש היתועצהו הימוכיס תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .תרוקיב יניינעל
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 .ב"צמ ,2022 ףטושה ביצקתל ןוכדע .3
 

 תושר תא ריבעמו  םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .הייריעה רבזג ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 חכוויהל ןתינ םכינפל תעכ חנומהו םכילא רבעוהש ןוכדעב :ןורש ח"ור

 הטילקה לשו תושרב םינפה תרוקיב ביצקתב לודיג שיש
 .א"גהו

 תנטקה ןניה ,ליעל תורומאה תולדגהל יביצקתה רוקמה
 תפסותה תנטקהו ןויקינה ףיעסל הרשואש תפסותה
 .םדוקה ביצקתה ןוכדעב ורשואש ןוניגה ףיעסב

  
 .2022 ףטושה ביצקתל ןוכדעה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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