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 ,נ.ג.א
 1120/1121/יב 'סמ ררע קית :ןודנה

 24/09/2020 םוימ םי-תב תימוקמה הדעוה תטלחה לע ררע   
 20190326 :השקב 'סמ

 םי תב ,32 דלישטור :תבותכ
 50 :הקלח 7143 :שוג

 .תרתוכבש ררעה ונדרשמב לבקתנ  29/11/2020  םויב יכ ךעידוהל ינירה
 . 1120/1121 /יב :אוה ונלצא ררעה קית רפסמ
 בתכמ קתוע ,תאזב ףרוצמ ,1996-ו"נשת ,)ררע תודעוב ןידה ירדס( הינבהו ןונכתה תונקתל םאתהב
 .ויחפסנ לע ררעה
 ,הילימיסקפה תועצמאב אלש ,םיקתעה 6 -ב תויארה רקיעו םכתבושת תא שיגהל םיאשר םכנה
 תונקתבו ,1965- ה"כשתה הינבהו ןונכתה קוחב עובקל םאתהב ,וז העדוה תלבק םוימ םוי 15 ךות
 .ררעה תרגסמב ןודיי אל – רתוי רחואמ דעומב רבעויש רמוח  .ויפ לע
 הדעו ,ררוע :םיפסונה םידדצל םכתבושתמ קתעה ,דעומה ותואב ,איצמהל םכתוירחאב ןכ ומכ
 .םירחא םיבישמו תימוקמ
 שי ןכ ומכ .די בתכב בתכ אלו ספדומ אוהשכ שגוי הבושתה בתכ ,הדעוה ר"וי תויחנהל םאתהב
 .םינכדועמ תבותכו סקפ ,ןופלט 'סמ ןייצל
 אלש הנעט לכ פ"עב תולעהל םיאשר ויהת אל – בתכב הבושת םכדי לע שגות אלו הדימב
 .תימוקמה הדעוה ינפב התלעוה
 .ךכמ עמתשמה לכ םע ,םיבישמכ ןוידל םינמזומ םכניה יכ שגדוי

  ,א"פשת ןסינב 'ט ,ינש םויב םייקתיש הז ררעב ןוידל םינמזומ םכנה

 ,לביר בוחר תניפ ,ביבא לת ,18 רגסמה 'חרב ,וננכשמב 09:00 העשב  21/22/03 -ה

 .4 המוק

 היהי ,ןוידה דעומ לש יוניש שקבל ןיינועמ היהי םידדצהמ ימו הדימב יכ ,בל ומיש
 דעומ יונישל השקבה םע דחיב םידדצה תבוגת תא ררעה תדעוול איצמהו וילע
   .ןוידה
 .ןוידה דעומ דע ,ררעה קיתב ,ןידכ םותח חוכ יופיי דיקפהל בייח ,ד"וע י"ע גצוימה דצ
 םישקבתמ םכנה ,תומדוק תוטלחהו בתכב םימוסרפ ,ןיד-יקספ לע םיכמתסמ םכנה םאב
 .ןוידה דעוממ רחואי אל םידדצלו הדעול םאיצמהל
 .ןידכ הנמזה ול האצמוהש דבלבו ,דצ רדעהב םג ררעב ןודל תיאשר הדעוה !םכבל תמושת
 ררעה תדעול שי םאו ןידכ שגוה ררעה םא עובקל ידכ םידדצה ןומיזו ררעה קית תחיתפב ןיא
  .ואל םא ררעב ןודל תוכמס

     
 , בר דובכב

 ררעה תדעו תוריכזמ                      


























