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 2020 רבמצדב 28 ינש םוי

  דובכל

  ופי ביבא לת תייריע שאר ,יאדלוח ןור רמ

  םינפ ןוחטיבל רשה ,הנחוא רימא רמ

  טרופסהו תוברתה רש ,רפורט יליח רמ

 תסנכב תוברתה תלודש  ,ץיבורוה ןצינ רמ
 

 בוחר ינגנל תוחוד :ןודנה
  ,בר םולש

  ח״ש  5,000 לש ךסב תוח"וד המשר לארשי תרטשמ 26.12.20  ,תבש םויב יכ ,התע הז  ונתעידיל אבוה
 יקסנימק לארשי הרטשמה ןיצק תושעל לידגה ,ןכ ומכ .יבהז איגשו רומ ביבא ,יחמק דעלאל דחא לכ
 םילבוס ךכ םגש םינמאב בשחתהל שקיבש ןוויכ יבהז איגשל ח״ש 5,000 לש ךס לע ,ףסונ  ח״וד קינעהו

  .ופי – ביבא לת תלייטב ונגינש תעב ,הנורוקה רבשמ תובקעב הסנרפ רסוחמ
 

 הרימש ידכ ךות בוחרב ןגנלו תאצל םינמאל ופי-ביבא לת תייריע לש תיללכ האירקל ונענ םינגנה תשלש
 וגהנ םירטושה יכ ,ןעטנ ןכ ומכ .,ירויפיטנומו לאומס טרברה תובוחרה תניפב ומקמתה םהו ,תויחנה לע
  .םיאקיזומה יפלכ ,הרואכל ,תינררב הפיכאבו תומילאב ,הערל חוכב שומישבו תונוירבב

 

 אל יכו ,םיבשו םירבוע לומ ונגינו חותפה ריוואב ובשי םינגנה יכ הארנ ,עוריאהמ ואדיו ימוליצ יפ לע
     .תועידה לכל זרפומ יפסכ ח״וד  הפוסבש תיביסרגא תירקת הקידצמה תולהקתה םוקמב התייה
  . הייפצל קניל ב״צמ

 

 אוצמל לארשי תרטשמ לע ,הסנרפ אלל ורתונ םיבר םיאקיזומו סרוק תוברתה םלועשכ ,הלא םינמזב
 םגש ימב וזכש העיגפ עוגפל ילבמ תולהקתה עונמלו ירוביצה רדסה לע רומשל ורשפאיש םינוזיאה תא
 .םמלוע םהילע ברח הככ

 

 םידיימה םלוטיב תא םישרודו הזה הרקמב תעדה לוקיש רסוח תאו תולכנתהה תא הרמוחב םיאור ונא
 .תוסנקה לש

 

 ,הכרבב
 

  ןהכ לגיס

                                         תויאקיזומהו םיאקיזומה דוגיא -  םילילצ – התומעה תוליעפ תזכרמ

                                                                                                                                                       
  ,יאלקח לאינד ד״ןע ,רוניצה  ,יבהז ביבא רמ ,יחמק דעלא רמ ,יבהז איגש רמ  :םיקתעה
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