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 .ןומיז -  התומעה לש תיללכ הפיסא                 
 
 

  הווקת חתפב תורדתסהה תיבב ,16:00 העשב 2021 'רפא 18 -ה 'א םויב
 .2020 תנש םוכיסל ,דקש תרייס תתומע לש תיללכ הפיסא םייקתת - )ת"פ 19 תורדתסהה 'חר(
 .תואירבה דרשמ תויחנהו דעומ ותואב הנורוקה תפגמ בצמב הנתומ הפיסאה םויק  -
 . ןיניבה ירוחאמ תורדתסהה תיב לש הינחה שרגמב - הינח  -
 .םיישיא םיטרפ ןוכדעו רבח ימד תיבג תדמע בצות םינוידה םלואל הסינכב  -
 
 .םוכיסו ןוידל ןוכדעל םיאשונ
 הפיסאה ר"וי תריחב   -
 

 התומעל ןכדועמ ןונקת
 .ורושיאו ןכדועמה התומעה ןונקת תגצה   -
 
 .התומעה תלהנהב םידיקפת ילעב רושיא ןכדועמה ןונקתה י"פע
 .התומעה ר"וי יונימ רושיא   -
 דעווה ירבח יונימ רושיא   -
 .ח"ור ,ש"מעוי ,תרוקיב תדעו ,רבזג -:התומעב םידיקפת ילעב יונימ רושיא   -
 . המיתח ישרומ יונימ רושיא   -
 

 .התומעה לש יפסכה בצמה
 ץכ הלאפר  ןליו ןושרג  - .2020 תנשל יפסכ חווד תגצה   -
 ץכ הלאפר  - .ורושיאו 2021 תנשל ביצקת ןונכת תגצה   -
 ץכ הלאפר  - רבח ימד לש רבגומה היבגה ךרעמ רואית   -
 .הנק רהזי ח"ור  - 2020 תנשל ןזאמה תגצה   -
 

 םינפ תרוקיב
 ןנחוי ןרוא , קולממ בדנ  - .2020 תנשל תרוקיבה תדעו חווד   -
 .ןנחוי ןרוא , קולממ בדנ  - 2021 תנשב הקידבל דוקימ יאשונו תינכת   -

 



 

 

 
 
     
 

 .2021 תנשל ןונכתהו 2020 תנשב התומעה תויוליעפ תגצה
 
 ןמפלה יסוי , ןהכ הקיבצ - התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא   -
 .ץכ הלאפר - הדיחיה ירגוב םירבחה תמישר ןוכדעו רותיא טקיורפ    
 
 .רקוצ לאומש , ןהכ הקיבצ - באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדש   -
 
 .רצנ יצנב - הדיחיה ירגוב ברקמ םיקקזנבו ברקב המוארט יעגפנב לופיט   -
 
 .יודנל ןורוד - תיאבצ םדקה הניכמהו יאודבה רזגמה םע רשקה   -
 
 .ןהכ רינ - תולוכשה תוחפשמה םע רשקהו החצנהה אשונב לופיט  -
 
 .סילקרא )ימינ( דורמנ , לרפ ינד  - ךשמהה רודל דיפלה תרבעהו תשרומ  -
 
 .ןהכ הקיבצ , תומר )ןמפיש( הירא – דקש תרייס קראפ חותיפו המקה  -
 
 
 

 באוי תדוצמב הרכזאה סקט
 .ןהכ רינ ,יודנל ןורוד ,רקוצ לאומש  -  הנשה תינוגרא תנוכתמו דעומ  -
 
 
  חוודו פ"עב םיתצמותמו םידקוממ םיחוויד ןיכהל שי םיאשונה יוביר רואל
 .הפיסאה םוכיסל חפסנכ ףרוציש בתכב טרופמ
 
 

 .םיחכונה תוסחייתה
 

 התומעה ר"וי םוכיס
 


