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  דובכל
 ץרפ יפר ברה כ״ח
 ךוניחה רש

 
 ונידלימ ינרות ךוניח תעינמ :ןודנה

 
 הכרבו םולש

 
 ד״מחה תרגסמב תפלוחה הנשב וכנחתה םהידלי רשא םימודא הלעממ םירוה תצובק ונא
 תנש תחיתפ םע תיבב ראשהל וצלאי ונידלי הרירב תילב יכ עידוהל םיצלאנ תינוריעה
 .1/9 ב םידומילה
 
 רפסה יתבמ ונידלי תא ריבעהל הייריעהמ םישקבמו םירזוח ונא 2019 ינוי םישדוחמ לחה
 ךרואל רשא הרותה הלעמ ינרותה ד״ממה רפסה תיבל )הדשה חמצ ד״ממו ףונ הפי ד״ממ(
 .ריעה ירוזא ללכמ םידימלת ריבעהל היה ןתינ וילא ירוזא ללכ רפס תיבכ בשחנ םינשה לכ
 
 לכ לש םייכוניח םילוקישב הסג לגרב ברעתהל הנושארל טילחה ריעה שאר ונרעצל
 חרוא תא םאותה ינרות ךוניח לבקל םישקבמה םידימלת רבעמ רוסאלו החפשמו החפשמ
  .תיטרקומד הנידמב קוח יפ לעו םתנומא יפ לע םיאכז םה ול םהייח

 
 הביסה יכ המהדתבו רעצב וניניעל הלגנ ,ההומתה תוברעתהה לש קימעמ רוריב רחאל
 דרשמ םע קבאמ להנל טילחה לאירשכ רמ יכ רתיה ןיב הניה ונידלי ךוניחב העיגפל
 ךוניחה דרשמ םע תופסונ תוקולחמו םיילכלכ םילוקישמ תאזו ונידלי בג לע ךוניחה
  .םידליה רבעמל םירושק םניאש םיאשונב
 
 ילבמ םידליה רבעמב עויסל םינוש םיביצקת תונורתפ ועצוה לאירשכ רמל יכ ונל עדונ דוע
 םייעוצקמה ויגיצנ םע םירבדב ןודל ןכומ וניא אוה ךא ובזע םתוא ךוניחה תודסומב עוגפל
 .ויתושקב אולמ תא דרשמהמ לבקי רשא דע ךוניחה דרשמ לש

 
 רוקיבה תניצק ימויא .ךכ לע רשפתנ אלו ונרובע רתויב רקיה רבדה אוה ונידלי ךוניח
 .ונידי תא ופרי אל םירוה דגנכ םיילילפ םידעצ תטיקנ רבדב םינורחאה םימיב רידסה
 ידוהי ךוניח תעינמ ,תרוסמו תודהיל ךוניחב עוגפל םיבר םינוגרא םיסנמ םהב םימיב
 .הבר הגאד הלעמ תאז םישקבמה םירוהמ ינרות
 
 םידומילה תנש תא וחתפי ונידליש תנמ לע עייסל תידיימ הרוצב לועפל ךל םיארוק ונא
 .םייביצקתו םייטילופ םיקבאמ ידיב קחשמ ילכ ויהי אלו הרדסכ
 

 
 הכרבו הדותב

 
 םימודא הלעמ ינוריעה םירוהה דעו ר״וי – םחורי ימולש

 
 לאיומ רתימו הילא  ביברז ימר׳גו רתסא  ןועמש ןב קיראו יבוט

  
    קיסטולג ריבדו תועיר  םולב תרבוד   

  
 
 

 
 :םיקתעה

 לאירשכ ינב – ךוניחה קית קיזחמו םימודא הלעמ ריע שאר •
 חרפי איג – ריעה שאר ןגס •
 רידס רוקיב תניצק •


