
 

 

 2/2020  'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ  לוקוטורפ
 'ב ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,2/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ אלש ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,24/6/2020 - פ"שת  זומתב

 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 - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ
 

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא ח"ור :ופתתשה

 רציז ח"ור דרשמ -  יבנע רינ ח"ור  

 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
  הצעומה                                              
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 .ב"צמ ,2021 םיפסכה תנשל הנונראה וצ רושיא .1
 ב"צמ ,2020 תנשל ביצקתה ןוכדעל העצה .2
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 .ב"צמ ,2021 םיפסכה תנשל הנונראה וצ רושיא  .1
 

 תא אירקמ ,ןיינמה ןמ אלש הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 יפכ ראשנ וצה השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ףיעסה
 .םיגוויס 'סמ לש ןוכדע טעמל האלעה אלל ,היהש

  
 הנונראה וצב םיגוויסה לכ תא הרשיא השעמל ריעה תצעומ  :שרוק ד"וע

 םלוא ,דועו ךוניח תודסומ ,םיעוריאו החמש תומלוא ומכ
 אל ןבומכו ונישעש םינוכדעה תא לביק אל םינפה דרשמ
 הזו ןוקית ןועטה תא ונעציב ךכ תובקעב ,םתוא רשיא
 .ותוא רשאלו וב ןודל םויה םירומא ונאש המ השעמל

  
 ינא ,םימי הרשע ינפל םכילא רבעוה רומאכ הנונראה וצ :ריעה שאר

 תעכ ןייצש םינוקיתל םיעדומו וב ונייע םלוכש הווקמ
 תולעהל ןמזה הז ,אשונב תולאש שי םא ,יטפשמה ץעויה
 .םתוא

  
 םיפסכה תנשל הנונראה וצ רושיא תא העבצהל הלעמ 

2021. 
  

 10 - דעב :העבצה
 -  דגנ
 - ענמנ

  
 .2021 םיפסכה תנשל הנונראה וצ תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 
 ב"צמ ,2020 תנשל ביצקתה ןוכדעל העצה .2

 
 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 הז דחאה :ביצקתב ןכדעל םישקבמ ונאש םיאשונ ינש שי
 תרשמ בוצקת הז ינשהו הטילקה תקלחמ ביצקת אשונ

 .תושרב םינפ רקבמ
 הז רושיא ןיידע ל"נה םיפיעסה ינש תא תעכ רשאנ םא םג
 דרשמב זוחמה לע הנוממה רושיא תלבקב ונתוא בייחי

 .םינפה
 ,םידמעומל םינוימה לש יפוס בלשב ונא ,םינפ רקבמ אשונב
-כ לש ךסה תא וניירש ונא תושרל רקבמ לבקתיו הדימבו

 זא רקבמ לבקתי אל םאו ורכש םולשתל דעוייש ₪ 200,000
 .ל"נה ךסה תא ונכסח
 

 בצקתל ךירצש םיטקיורפ ינימ לכ םנשי :הטילקה אשונב
 ריבעי הטילקה דרשמ ,ירק ,הלשממה ידרשמ םא ,םתוא
  ,אל םאו ,םליעפהל לכונ ,ולא םיטקיורפ רובע ביצקת ונל
 רושיא ןאכ םג ,םתוא לטבל וא/ו םצמצל ךרטצנ טושפ
 ,םינפה דרשמב זוחמה לע הנוממה רושיאל ףופכ הצעומה
 ביצקת ןוכדעל העצהב םירואיבל םיחכונה תא הנפמ
 .לוקוטורפל ב"צמו םהינפל חנומה הטילקה
 

 םיפיעסה ינשב םינוכדעה תא העבצהל תולעהל עיצמ ינא 
 .םכינפב יתנייצש

  
 10 -  דעב העבצה

  -   דגנ
 - ענמנ

  
 תאצקהו הטילקה ביצקת אשונב ןוכדע םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 .םינפ רקבמל ביצקת
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 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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