
 

 2202/3  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 'ג ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,3/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ אלש ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,17:30 העשב  ,28/9/2022 - ג"פשת  ירשתב

 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 -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  :ורדענ

 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 - וסיס ןולא ד"וע

 

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

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

  תושרה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג
 
 



 
 

 :םויה רדס
 

 רשוא רשא ,2022 תנשל הייריעה לש ליגרה ביצקתה ןוכדע תעצהב ןויד .1
 .                                                   ב"צמ ,15/6/2022 םוימ ריעה תצעומב

 
 ינפב אירקמו םיחכונה תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר

 .םויה רדס לעש ףיעסה תא םיחכונה
 ,הנשה תליחתב רבכ רשואו ןוידל אבוה ביצקתה יכ ןייצמ
 םייוניש בקע ותוא ןכדעל ךרוצה רצונ םעפ ידימ םלוא
 ןורש ירוא ח"ורל רובידה תושר תא ריבעמ ,םירחאו הלאכ
  .ןוכדעה תוהמ תא םיחכונל ריבסיש

  
 ריעה תצעומב רשואש ביצקתה ןוכדעל ןוכדע לע רבודמ :ןורש ח"ור

 .2022 ינוי שדוחמ
 דגנמו א"כ ינקת 4.3 לטבל םישקבמ ונא יחכונה ןוכדעב
 ןוכדעב תפסות לע רבודמ .תושדח תורשמ 21 -כ ,ףיסוהל
 םינוכדעה ינשב תפסותה ךסו ח"שלמ 1.25 -כ  לש שדחה
 ביצקתה רבד לש ופוסבו ח"שלמ 9.8 -כ לש ךסל םימכתסמ
 .ח"שלמ 316 -כ לש ס"ע דומעי

  
 .לבוקמכ םימי הרשע ינפל םכנויעל רבעוה ח"ודה יכ ןייצמ :ריעה שאר
  

 .ביצקתה תנטקה לע הארמ אקווד הז םימיוסמ תומוקמב :רב ד"וע
  

 תאז ,הלדגהו ןוכדע רשוא תמדוקה הצעומה תבישיב :ןורש ח"ור
 םיחכונה תא הנפמ ,לטוב קלחו ףסוותה קלחש תרמוא
 רוקמ ןיאו רחאמ יכ ףיסומו םינוקיתה לכ יבגל טוריפל
 .ףיעסל ףיעסמ הרבעה תושעל םיצלאנ ונא זא שדח ןומימ

  
 םידומצ ראשיהל ,ביצקתהמ גורחל אל מ"ע לכה םישוע ונא :ריעה שאר

  .םינזואמ תויהל גואדלו ןתינש לככ וילא
  
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                             הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע
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