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38א"מת טקיורפל סוניכ תשקב

▪▪▪
חוטיבה תרבחו חותיפו ן"לדנ 'א תודוסי תופתוש
 יזוחמה טפשמה תיבמ )3.1.19( תושקבמ ןולייא
 .א הקוריה הרדשה תרבח ידי-לע עצובמה38א"מת טקיורפל ינמז סנוכ תונמל ביבא לתב
 .םי תבב8 ןייטשלרפ בוחרב תומזיו היינב

 ,רכמו קוח תוסילופו תויוברע ,יארשא םזיל וקינעה תושקבמה יכ ,רמאנ טפשמה תיבל היינפב
 תוריד רשע ןה ןיינב קוזיח( טקיורפה לש ותיינב .לקש ןוילימ12.5 ןהל תבייח הרבחה יכו
 הלביק אל תכשוממ הפוקת ךשמב םלוא ,המלשוה )םזיה רכמש תוריד שש לש תפסותו

 תא רקיעב ללוכה הבוח תא הערפ אלו ןהישכורל תורידה תא הרסמ אל ,ןיינבל4 ספוט הרבחה
 ןיינבה לע דובעשה תא שממל תויאכז ןה ,תושקבמה תונעוט ,ולא תוביסנב.רכמה קוח תוסילופ
 .בוחה ןוערפו4 ספוט תלבק םשל

ןובשח תוברל היתונובשח לע םילטומ םילוקיע ,םיישקל העלקנ הקוריה הרדשה ,ןהירבדל
 הארנו ,תונשנו תורזוחה ןהיתוינפל בישמ וניא הרבחה להנמ ,ןתבוטל דבעושמה טקיורפה
 הרבחה דגנ העיבת ושיגה רבכ םדיצמ תורידה ישכור .םיפסונ םיבר םישונ םע דדומתמ אוהש
 השקבה .היתויובייחתה תפיכא םשל סנוכ תונמל ושקיבו םמיע םימכסהה תא הרפהש הנעטב
.הרבחה תבוגת השגוה םרטו ,ןומולוס העונו ןמלוא יגח ד"הוע תועצמאב השגוה

"הנוע וניא להנמה"

 יחוטיבו יסנניפ יוויל וקינעהש תורבחה
 .א הקוריה הרדשה תרבח לש טקיורפל
 איהש תונעוט םי תבב תומזיו היינב
תורידה תא תרסומ הניאו םיישקב
םישכורל

השקב / היינב הקוריה הרדשה ,6488-01-19 ק"רפ

דובעש תפיכאל

ל"אודלןונד קחצי תומישר תלבקלםירגולבה ןודעומ

ןאכ קלקה תופרטצהלVIPןודעומ

ןתעפוה םע תושדח תומישר תלבקל-םיבקוע:תויגת
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תומדוק תומישר

תושדח  |  ןונד קחצי  |  05/01/2019

הילצרה תייריעל בוח סורפל עיצמ חווטמה

 תיבמ )3.1.190( תשקבמ הילצרהב ימואלה יפמילואה חווטמה תתומע

 השונה ,הילצרה תייריע םע רדסהל השקב ביבא לתב יזוחמה טפשמה

 שיגהש קוריפה תשקבל התודגנתה דצל השגוה העצהה .הלש דיחיה

.טפשמה תיב ינפב תדמועו היולתה ,הנש ינפל הייריעה הדגנ

תושדח  |  קחצי באוי  |  04/01/2019

הרטשמה ל"כפמ מ"מל ןהכ יטומ בצינ תנוהכ ךיראה ןדרא

 לש ותנוהכ תכראה לע )'ו םוי( עידוה ןדרא דעלג םינפ ןוחטיבל רשה

 לש יללכה חקפמה מ"מ דיקפתל םישדוח העברא ךשמל ןהכ יטומ בצינ

 תע-2018 רבמצד תליחתמ ל"כפמה מ"מכ לעופב ןהכמ ןהכ.הרטשמה

 .ל"כפמכ ותנוהכ תא ךישלא ינור םייסש

תושדח  |  ףלוו קיציא  |  04/01/2019

טולב יבא ל"אתל המשרנ תידוקיפ הרעה

 שאר לש יאבצה וריכזמב ףזנ ,טוקנזיא ידג ףולא בר ,ל"כטמרה

 שאר תייחנה תא ריבעהל רחאש ךכ לע ,טולב יבא ל"את ,הלשממה

.הנומעב םיליבי םינבמ יוניפמ ענמיהל ןוחטיבה רשו הלשממה

תושדח  |  ףסוי ןדיע  |  04/01/2019

ןד-שוגב םישדח םיווק11 :ךרדל האצי המיעפה

 םיסובוטוא יווק11 לועפל )4.1.19 ,'ו םוי( ולחה ןד-שוג ןילופורטמב

.תושדח תוימוי תועיסנ1,500 םיללוכה,םישדח

תושדח  |  ףלוו קיציא  |  04/01/2019

םושיא ירחא רטפתהל ץלאיי והינתנ:ןמקלופ

 ,הלשממה שאר יכ ןעוט ,ןמקלופ יעור כ"ח ,תסנכב ונלוכ תעיס ר"וי

.םושיא בתכ ודגנ שגויש עגרב ודיקפתמ רטפתהל ץלאיי ,והינתנ ןימינב
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