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  )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא
 580092609 :התומע 'סמ
 

 

  )ר"ע( םיאמבה תויאמבה דוגיא

  20:00 העשב 1220  רבמטפסב 5 – ב הסנכתהש תיתנשה תיללכה הפיסאה לוקוטורפ

 םוז תשיגפב

 

  :םיחכונ

 בוסחנפ רומיל - ר"וי .א

 

  – רכש ילבקמ .ב

 תירוקמה הריציה םודיק לע יארחא – הבלא יעור

 תכרעמו םירבח תיארחא – ינשוש הלייא

 

 הירכז ימולש - דוגיאה ש"מעוי .ג

 

 קלפמיוב לארשי - דוגיאה ח"ור .ד

 

 – תרוקיב תדעו ירבח .ג

 טהב ןנוג הצינ

 ןיילק םרמע

 

 רעס ינר - להנמה דעוה רבח .ד

    

 – דוגיא ירבח .ה

 לאיזר יתיא

 לבוה ןדיע

 ןמיונ ןולא

 בופרא רחש
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 .הפיסאב םיחכונה לכ לש תימש המישר ב"צמ*   

 

 :םויה רדס לע

 2020 תנשל יפסכה ח"ודה רושיא •

 2020 תנשל ילולימה ח"ודה רושיא •

 הלהנהה ירבח תריחב •

 תרוקיבה תדעו ירבח תריחב •

 ישדוחה ורכש תעיבקו התומעה ןובשח האור יונימ רושיא •

 המיתח ישרומ תריחב •

 

 :הפיסאה ךלהמ

 .הנמזהב בוקנה ןמזהמ העש יצחכ תוכחל טלחוה .רומאה ןיינמה סנכתה אל ,20:00 העשב

 .תועבצההו םינוידה םיליחתמ ,התומעה ןונקת תוארוה יפ לע ,20:30 העשב

 

 .בוסחנפ רומיל – הפיסאה ר"וי יונימל העבצה תכרענ •

 .םידגנתמ ןיא •

 .הפיסאה ר"ויל הרחבנ בוסחנפ רומיל •

 .תכרעמו םירבח תיארחא ,ינשוש הלייא – הפיסאה תריכזמ יונימל העבצה תכרענ •

 .םידגנתמ ןיא •

 .הפיסאה תריכזמל הרחבנ ינשוש הלייא •

 

 2020 תנשל יפסכה ח"ודה רושיא .1

 .יפסכה ח"ודה תא גיצמ ,)ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא לש ח"ור ,קלפמיוב לארשי •

 תויאמבה דוגיא לש תרוקיבה תדעו חודב תוגצומה תולאשה תארקה רחאל •

 ברקב העבצה תכרענ - 2020 תנשל יפסכה ח"ודה רושיאל )ר"ע( םיאמבהו

 .ח"ודה רושיאל הפיסאב םיחכונה

 .םידגנתמ ןיא •

 .2020 תנשל יפסכה ח"ודה תא רשאל הטילחה תיללכה הפיסאה •
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 2020 תנשל ילולימה ח"ודה רושיא .2

 .ילולימה ח"ודה תא גיצמ ,דוגיאב תירוקמה הריציה םודיק לע יארחא ,הבלא יעור •

 תויאמבה דוגיא לש תרוקיבה תדעו חודב תוגצומה תולאשה תארקה רחאל •

 ברקב העבצה תכרענ - 2020 תנשל ילולימה ח"ודה רושיאל )ר"ע( םיאמבהו

 .ילולימה ח"ודה רושיאל הפיסאב םיחכונה

 .םידגנתמ ןיא •

 .2020 תנשל ילולימה ח"ודה תא רשאל הטילחה תיללכה הפיסאה •

 

 )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא - הלהנה ירבח תריחב .3

 .)ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא תלהנה ירבח תריחבל העבצה תכרענ •

 ליגיבא ,ןתנוהי יכדרמ ,לקניפרוג ןתנוי ,יקצבול קירא ,)ר"וי( בוסחנפ רומיל :םידמעומ •

 יאחוי ,טינרג לט ,דיפל בדנ ,הלימש רומיל ,גרבנזור ינד ,רעס ינר ,ןירילוק ןרע ,רברפש

 .רצקז תיליע ,םרוכ תרפא ,דדח

 .םידגנתמ ןיא •

 :ןלהל הלהנהה ירבח תא רוחבל הטילחה תיללכה הפיסאה •

 
  

 החפשמ םש + יטרפ םש

 

 ז"ת

1 
 059220038 יקצבול קירא

2 
 033194903 לקניפרוג ןתנוי

 022964019 יכדרמ ינוי 3

 025538422 רברפש ליגיבא 4

 025711557 ןירילוק ןרע 5

 032054082 דיפל בדנ 6

 024418139 רעס ינר 7

 037801438 הלימש רומיל 8

 028768703 בוסחנפ רומיל 9
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 036189462 גרבנזור ינד 10

 024438210 טינרג לט 11

 036145514 דדח יאחוי 12

 031522006 םרוכ תרפא 13

 040672492 רצקז תיליע 14

 

 
 )ר"ע( םיאמבה דוגיא -תרוקיבה תדעו ירבח תריחב .4

 .)ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא לש תרוקיבה תדעו תריחבל העבצה תכרענ •

 רה רימאו ןנוג הצינ ,)ר"וי( ןיילק םרמע :תיחכונה תרוקיבה תדעו ירבח ,םידמעומ •

 .ליג

 .םידגנתמ ןיא  •

  דוגיא לש תרוקיבה תדעו ירבח תא רוחבל הטילחה תיללכה הפיסאה •

 :ןלהל )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה

 

 ז"ת החפשמ םש + יטרפ םש 

 009707951  ןיילק םרמע 1

 007962566 ןנוג הצינ 2

 054203260 ליג רה רימא 3

 
 

 
 ורכש תעיבקו התומעה ןובשח האור לש ויונימ רושיא .5

 
 .התומעה ח"ורל קלפמיוב לארשי ח"ור לש ויונימ רושיאל העבצה תכרענ •

 .םידגנתמ ןיא •

 קלפמיוב לארשי לש ותנוהכ ךשמה תא רשאל הטילחה תיללכה הפיסאה •

 .)ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא ח"ורכ

 .קלפמיוב לארשי ח"ור לש ישדוחה ורכש תעיבקל העבצה תכרענ •

 קלפמיוב לארשי ח"ור לש ישדוחה ורכש תא רשאל הטילחה תיללכה הפיסאה •

  ןכדעל ,ןוכנל אצמת םא ,תיאשר הלהנהה .)מ"עמ ללוכ( ₪ 1404 לש ס"ע
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 ורשאלו ןוכדעה תא גיצהלו ,קלפמיוב ח"ור לש ורכש תא הנשה ךלהמב

 .האבה תיללכה הפסאב

 
 )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא– המיתח ישרומ רושיא .6

 .)ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיאב המיתחה ישרומ רושיאל העבצה תכרענ •

 .רברפש ליגיבא ,לקניפרוג ןתנוי ,הבלא יעור ,בוסחנפ רומיל :םידמעומ •

 .םידגנתמ ןיא •

 
 םיאמבהו תויאמבה דוגיאב המיתחה ישרומ תא רוחבל הטילחה תיללכה הפיסאה

 :ןלהל )ר"ע(

 

 ז"ת החפשמ םש + יטרפ םש

 033194903 לקניפרוג ןתנוי

 025538422 רברפש ליגיבא

 028768703 בוסחנפ רומיל

 302704085 הבלא יעור

 

 
 הלעננ הפיסאה •

 

 

 

 

_____________________    _______________________ 
 בוסחנפ רומיל :םש     לקניפרוג ןתנוי :םש
 ר״וי :דיקפת     הלהנה רבח :דיקפת
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 2020 רבמטפסב 5-ב הסנכתהש תיתנשה תיללכה הפיסאב םיחכונה תמישר

 םוזב 20:00 העשב
 

 )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא
 
 

 
 )דוגיאה ר"וי( בוסחנפ רומיל .1
 )הלהנה רבח( רעס ינר .2
 )תרוקיב תדעו תרבח( טהב ןנוג הצינ .3
 )תרוקיב תדעו רבח( ןיילק םרמע .4
 קלפמיוב לארשי ח"ור .5
 הירכז ימולש ד"וע .6
 )דוגיא רבח( ןמיונ ןולא .7
 )דוגיא רבח( לבוה ןדיע .8
 )דוגיא רבח( בופרא רחש .9

 )דוגיא רבח( לאיזר יתיא .10
 )תירוקמה הריציה םודיק לע יארחא( הבלא יעור .11
 )תכרעמו םירבח תיארחא( ינשוש הלייא .12


