
 
 
 
 
 

 
 2/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ

  טבשב 'ג ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,2/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,19:00 העשב  ,29/1/2020 - פ"שת

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 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 תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  
  

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 הייריעה רבוד - ןמרבליז יתנ רמ  

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



 
 
 
 
 

 
 :םויה רדס

 
 םייוצמה ,ןיעקרקמב תויוכז לש ,הרומת אלל ,הרבעהו העקפה ךילה לוטיב  .1

 .2358 הקלחמ קלחו 1510 הקלח 10444 :שוגכ םיעודיהו 10 תרש השמ 'דשב
 .)םינפה דרשמ רושיאל ףופכב( י"מרל

 ןיעקרקמ תאצקה ןיינעב 12/01/2020 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .2
 הזוחו תעד תווח ב"צר ,םי ינויבסב תסנכ תיב תמקהל םחנמ תיב תתומעל
  .האצקה

 תינוריע תלהנימ תלעפה - 1839 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .3
 ךסב תפסותה ,₪ 718,800 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע תושדחתהל

 885,500 :ןומימה ,₪ 1,180,000  ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 461,200
 .תושרה תונרקמ ₪ 295,000 ,ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה ₪

 ס"ע 2019 תוחיטב ייוקיל ןוקיתו רוביצ ינבמ תשגנה - 2004 'סמ ר"בת רושיא .4
 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 174,700

 2019 םיילכלכ םיבישחת ןוכדעו רזע יקוח תנכה - 2005 'סמ ר"בת רושיא .5
 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע

 ס"ע ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית הדימל יבחרמ בוציע - 2006 'סמ ר"בת רושיא .6
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 80,000

 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ הדימל יבחרמ בוציע - 2007 'סמ ר"בת רושיא .7
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 80,000

 ס"ע םימולע ס"היבב הירפסב םיצופישו תודייטצה - 2008 'סמ ר"בת רושיא .8
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 42,500

 70,000 ס"ע ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית הלכה יבחרמ - 2009 'סמ ר"בת רושיא .9
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 ,₪ 100,000 ס"ע ,רבצ ןג - םיינשדח םינג בוציע - 2010 'סמ ר"בת רושיא .10
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 ס"ע םלודע 'חר םידלי ןג - םיינשדח םינג בוציע - 2011 'סמ ר"בת רושיא .11
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 100,000

 ,₪ 100,000 ס"ע םירימא ס"היב םירומ רדח ץופיש -  2012 'סמ ר"בת רושיא .12
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 א"פשת ,פ"שת :םינשל הביבס אשונב ךוניח - 2013 'סמ ר"בת רושיא .13
 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 268,911 :ןומימה ,₪ 298,790 ס"ע ב"פשתו

 .תושרה תונרקמ ₪ 29,879
 ס"ע פ"שת םירוהל רפס תיב "השדח ךרד" טקיורפ  - 2014 'סמ ר"בת רושיא .14

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 20,000
 :ןומימה ,₪ 262,700 ס"ע דבכ ילועפת בכר תשיכר - 2015 'סמ ר"בת רושיא .15

 ₪ 113,150 ,תושרה תונרקמ ₪ 49,550 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 100,000
 .שוכר תריכממ

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 ,זוקינו העונת קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .16

 םוכסה כ"הס ,₪ 2,250,000 ךסב תפסותה ,₪ 150,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 דרשמ תופתתשה ₪ 1,000,000 :ןומימה ,₪ 2,400,000 ס"ע דמוע שדחה
 ,לארשי יעקרקמ תושר - תומורתו  תודסומ תופתתשה ₪ 1,200,000 ,םינפה

 .תושרה תונרקמ ₪ 200,000
     תינוריע תושדחתה םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בת רושיא .17

 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 1,278,705 ס"ע תויושר לולסמ
 ,₪ 70,000 ס"ע היגרנא רקס - תיטגרנא תולעייתה - 2017 'סמ ר"בת רושיא .18

 .תושרה תונרקמ :ןומימה
 . ב"צמ ,םיטקיורפ םויס בקע ,2019 תנשל ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .19

 
********* 
 

 רושיא תא שקבמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 :םויה רדסל ףיעס ףיסוהל םיחכונה

 תעצה תא לבקל אל הטלחהל הייריעה תופרטצה .1
 .םימה ידיגאת דוחיאל םימה תושר

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

  

 תוימוקמה תויושרל העדוה איצוה ימוקמה ןוטלשה זכרמ :ריעה שאר
 תויושרה תא דגאל הטלחה הלביק םימה תושרש ךכ לע
 תוצעומו תויושר ועציבש הקולחב .קנע דיגאת לצ תחת
 .למרכה תיילדו איפסוע וכעל ונתוא ורביח  ,תוימוקמ
 תושר לש ךלהמל תודגנתה עיבה ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 דגאל יאדכ אל עודמ תוקדצומ דואמ תוביס ןתנו םימה
 דקוממ תורש ןתמ יא :ןוגכ דחא דיגאת תחת תויושר רפסמ
 עברא םידגאתמ םא  ,ינטרפה לופיטב לוברס ,בשותל
 טושפו לודג ךכ לכ ףוג ךותב עלבנ בשותה זא ,לשמל תויושר
 דיגאתה ביצקת םויה לש בצמב ,ףסונב ,הטילש םידבאמ
 ןכ תעכ שקבתמה ךלהמבו ותוא ביחרהל ךרוצ ןיאו ןזואמ
 .ביצקתה תלדגהב ךרוצ היהי
  56 וראשייש הניה ימוקמה ןוטלשה תדמע התע תעל
 לבקנ םימה דיגאת לש תיללכ הפיסאכ ונאו םידיגאת
 .הטלחה

 

 העבצהל אשונה תא הלעמ ינא
  ? תויושר רפסמ םע דגאתהל םימה תושר תעצה דעב ימ

  
 - דעב :העבצה

 12  - דגנ
 ענמנ

  
 .ךלהמל םידגנתמ ,דחא-הפ :הטלחה

 



 
 
 
 
 

 
 םייוצמה ,ןיעקרקמב תויוכז לש ,הרומת אלל ,הרבעהו העקפה ךילה לוטיב .1

 הקלחמ קלחו 1510 הקלח 10444 :שוגכ םיעודיהו 10 תרש השמ 'דשב
 .                                                 )םינפה דרשמ רושיאל ףופכב( י"מרל .2358

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

 תא רשאל םצעב הצעומה לע יכ שיגדמו הייריעה ןיינב
 רשאכ הרומת אלל הרבעההו העקפהה ךילה לש ולוטיב
 ולא ןיעקרקמב תויוכזה תבשה וניה הזמ אצויה לעופה
 .לארשי יעקרקמ תושרל ,םימדוקה םילעבל
   ל"נה הלועפה תא רשאל עיצמ ינא

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

  

 
 ןיעקרקמ תאצקה ןיינעב 12/01/2020 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .2

 הזוחו תעד תווח ב"צר ,םי ינויבסב תסנכ תיב תמקהל םחנמ תיב תתומעל
  .                                                                                                            האצקה

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

 ל"נה ןיעקרקמה תאצקהל השקבב תושרל התנפ םחנמ
 רשא יזנכשא חסונב תסנכ תיב תמקהו חותיפ יכרוצל תאזו
 םיללפתמה תא ףאו  םי ינויבס תנוכש יבשות תא תרשי

 .תוכומסה תונוכשהמ
 ןורקיעכ ,הרדסוה ע"בתהש דע םילוגלג המכ רבע הז ךילה
 ףופכב תאזו םישדוח 11 -ו םינש 24 ךשמל הניה האצקהה
 .חותיפה הזוח יאנתב התומעה תדימעל
 הנמזה המסרופ ףאו תונותיעב םסרופ האצקהה רבד
 תוחולב תועדוה וקבדוה ןכו תויודגנתה תשגהל רוביצל
 רחאמ ,ןיעקרקמל םיכומסה םיתבל תוסינכבו תועדומה
 תואצקהה תדעוו הסנכתה ,תויודגנתה הייריעל ושגוה אלו
 הלבקתה הבישיה ךלהמב 12/1/20 םויב אשונב ןוידל
 . ל"נה האצקהה תא רשאל ריעה תצעומל ץילמהל הטלחה

  

     שוגב עקרק ל"נה התומעל רבעב התצקה ריעה תצעומ :שרוק ד"וע
 .196 הקלחב 10421

  .תמדוקה האצקהה תא הליחת לטבת הצעומהש עיצמ ינא
  

 ,06/05/15  םוימ תמדוקה האצקהה תא לטבל עיצמ ינא :ריעה שאר
 ןיעקרקמה תאצקה תא רשאלו  ,4/2015 הצעומ תבישי

 רושיאה ,תסנכ תיב תמקה יכרצל םחנמ תיב תתומעל ל"נה
 .םינפה דרשמ רושיאל ףופכ רומאכ
 

  .תמדוקה האצקהה לטבל  .א :םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 .ל"נה האצקהה םירשאמ  .ב                                 

 תינוריע תלהנימ תלעפה - 1839 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .3
 ךסב תפסותה ,₪ 718,800 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע תושדחתהל



 
 
 
 
 

 
 :ןומימה ,₪ 1,180,000  ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 461,200
 .תושרה תונרקמ ₪ 295,000 ,ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה ₪ 885,500

 
 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

  .הז ר"בתל הלדגהה
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 2019 תוחיטב ייוקיל ןוקיתו רוביצ ינבמ תשגנה - 2004 'סמ ר"בת רושיא .4
 .                                      םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 174,700 ס"ע

 

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 2019 םיילכלכ םיבישחת ןוכדעו רזע יקוח תנכה - 2005 'סמ ר"בת רושיא .5
 .                                      םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית הדימל יבחרמ בוציע - 2006 'סמ ר"בת רושיא .6
 .                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 80,000

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 



 
 
 
 
 

 
 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ הדימל יבחרמ בוציע - 2007 'סמ ר"בת רושיא .7

 .                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 80,000
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םימולע ס"היבב הירפסב םיצופישו תודייטצה - 2008 'סמ ר"בת רושיא .8

 .                                       ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 42,500 ס"ע
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 70,000 ס"ע ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית הלכה יבחרמ - 2009 'סמ ר"בת רושיא .9

 .                                                           ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 100,000 ס"ע ,רבצ ןג - םיינשדח םינג בוציע - 2010 'סמ ר"בת רושיא .10

 .                                                                  ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע םלודע 'חר םידלי ןג - םיינשדח םינג בוציע - 2011 'סמ ר"בת רושיא .11

 .                                             ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 100,000
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 



 
 
 
 
 

 
 100,000 ס"ע םירימא ס"היב םירומ רדח ץופיש -  2012 'סמ ר"בת רושיא .12

 .                                                           ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 א"פשת ,פ"שת :םינשל הביבס אשונב ךוניח - 2013 'סמ ר"בת רושיא .13
 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 268,911 :ןומימה ,₪ 298,790 ס"ע ב"פשתו

 .                                                                              תושרה תונרקמ ₪ 29,879
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 פ"שת םירוהל רפס תיב "השדח ךרד" טקיורפ  - 2014 'סמ ר"בת רושיא .14
 .                                        ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 20,000 ס"ע

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 262,700 ס"ע דבכ ילועפת בכר תשיכר - 2015 'סמ ר"בת רושיא .15

 ,תושרה תונרקמ ₪ 49,550 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 100,000 :ןומימה
 .                                                                               שוכר תריכממ ₪ 113,150

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 

 ,זוקינו העונת קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .16
 כ"הס ,₪ 2,250,000 ךסב תפסותה ,₪ 150,000 ס"ע דמע םדוק םוכס



 
 
 
 
 

 
 תופתתשה ₪ 1,000,000 :ןומימה ,₪ 2,400,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 יעקרקמ תושר - תומורתו  תודסומ תופתתשה ₪ 1,200,000 ,םינפה דרשמ
 .                                                               תושרה תונרקמ ₪ 200,000 ,לארשי

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

     תינוריע תושדחתה םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בת רושיא .17
 יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 1,278,705 ס"ע תויושר לולסמ
 .                                                                                                            ןוכישהו

 
  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 70,000 ס"ע היגרנא רקס - תיטגרנא תולעייתה - 2017 'סמ ר"בת רושיא .18
 .                                                                           תושרה תונרקמ :ןומימה ,₪

 
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 . ב"צמ ,םיטקיורפ םויס בקע ,2019 תנשל ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .19
 

  .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 2019 תנשב ורגסנש םיר"בת רושיא



 
 
 
 
 

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ
 

 02/09/2012 תלייטב הפוס יקזנ חותיפ תודובע 1508

 09/07/2013 םיישאר תובוחר תרואת תפלחה 1525

 29/12/2013 תינופלט היזכרמ תשיכר 1552

 12/02/2014 םי ינויבס 'כש ךוניח תודסומ הבוס 1557

 18/06/2014 ץרפמ תפנ תדקפמ ןונכת 1569

 23/10/2014 רובת / דעלג תומצב העונת לגעמ 1599

 19/02/2015 תרושקתו בושחמ תוכרעמ גורדש 1618

 13/08/2015 םימולע ס"היב הנבמ גורדש 1629

 13/08/2015 העימש יוקיל התיכ תשגנה – םינויבס 1632

 13/08/2015 העימש יוקיל התיכ תשגנה – ןוסניול 1633

 13/08/2015 העימש יוקיל התיכ תשגנה -  םירוא 1635

 03/11/2015 הדרוהו האלעה ירדסה – םימולע ס"יב 1640

 24/01/2016 םיכנל םי תואסיכ 2 1644

 14/07/2016 "םירימא " ס"היב תודייטצה 1684

 12/09/2016 העימש יוקיל תותיכ 2 תשגנה – תימי 1699

 12/09/2016 העימש יוקילל התיכ תשגנה – ןמדור 1700

 12/09/2016 העימש יוקילל התיכ תשגנה – םיגומלא 1701

 22/01/2017 תימי ס"היב םינבמ שודיח 1716

 19/04/2017 2017 םיכרדב תוחיטב 1724

 22/05/2017 ריעה יבחרב םיקחשמ ינג תוחיטבו ץופיש 1727

 23/08/2017 תינוריע היירפסו סיפ לוכשא ץופיש 1746



 
 
 
 
 

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ
 

 27/08/2017 רפס יתב 15 – ל המדא תודיער תוכרעמ 1754

 28/08/2017 2017 םיפוח טוליש 1760

 27/08/2017 העימש ייוקילל התיכ תשגנה – ןמדור 1763

 27/08/2017 העימש יוקילל התיכ תשגנה – םי ינויבס 1764

 22/11/2017 העימש יוקילל התיכ תשגנה – ןיבר 1776

 21/02/2018 ריעה יבחרב רוביצ ינבמ םוקיש 1788

 24/01/2018 'ב בלש – לטפסוי בוחר תרדסה 1798

 21/02/2018 םיל"מחו הטילק ינקתמל םיעצמאו דויצ 1804

 21/02/2018 םי תיירק הלעפה הטילק זכרמ רוזבא 1805

 21/02/2018 העימש יוקילל התיכ תשגנה -תימי ס"היב 1807

 יוקילל התיכ תשגנה – םיגומלא ס"היב 1808
 21/02/2018 העימש

 יוקילל התיכ תשגנה – ןוסניול יתד ףיקמ 1809
 21/02/2018 העימש

 תודסומב תושדח תותיכל טוהירו דויצ 1819
 12/04/2018 ךוניח

 02/10/2018 תוכרדמ םישיבכ דובירו םוקיש 1826

 19/06/2018 תימי ס"היב הדימל יבחרמ בוציע 1830

 19/06/2018 רנבא רוא ס"היב הדימל יבחרמ בוציע 1831

 19/06/2018 הביבסו ריווא םוהיז אשונב ךוניח 1834

 התיכ תשגנה – ןיבר ש"ע שדח ףיקמ 1840
 העימש יוקילל

26/08/2018 

 יוקילל התיכ תשגנה – םיגומלא ס"היב 1841
 העימש

26/08/2018 

 יוקילל התיכ תשגנה םי-ינויבס ס"היב 1842
 העימש

29/08/2018 



 
 
 
 
 

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ
 

 טלפסא םוקישו זוקינ תוכרעמ תמקה 1848
 ךוניח תודסומל

24/10/2018 

 24/10/2018 תלייטל הכילה ליבש תמקה 1849

 17/12/2018 יקסניטוב'ז ריצל תושיגנה תויתשת גורדש 1857

 17/12/2018 םי ינויבסב הרואתו תוכרדמ םוקיש 1859

 ךתיב הנב תנוכש יזכרמ ןג םוקיש 1861
 תוחיטב יעגפמ תודובעל

17/12/2018 

 17/12/2018 2018 תוחיטב ינקתהו ןומיס 1869

 22/01/2019 הלצהו חוקיפל לוימ 1891

 רפס יתב 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ 1908
 תימיו םי לילצ

03/06/2019 

 03/06/2019 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ 1910
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