
 

 
 לארשי הקיתזומ

  ,םירקיה הקיתזומ ידידי
 תוחפ ינפל הדסוויה םוימ וכרענש םיטרצנוק 486 ךותמ םיטרצנוק 152 םע 2018 תנש תא תמייסמ לארשי הקיתזומ
 םיזכורמ הקיתזומ תועובש ,הפיצר תויעיבר תדובע הללכש תיתנש תוליעפ תרגסמב ומייקתה םיטרצנוקה .םינש שמחמ
 ןווגמל םינוש תודסומב ומייקתהש הרומת אלל םייתליהק םיטרצנוק םה םיטרצנוקה תיברמ .חכשנ יתלב ימואלניב לביטספו

 ,םישישקל םוקישו םוי יזכרמ ,הלעו ןילא ,שונא ,ם״יקא ,ן״ליא ,ט״ולא לש םיימוקיש תודסומו םילטסוה םהב ,תויסולכוא
 אלכ יתב ,תוכומ םישנל םיתב ,האוש ילוצינל םינודעומ ,ןיחומ קותיש םעו םזיטוא םע רעונו םידליל תודסומ ,שפנה תואירבל םייאופר םיזכרמ
  .תונמאל תוירלגבו םיטרצנוק תומלואב בחרה להקל םיחותפ םיטרצנוק רפסמ םג הקיתזומ המייק הלא םייתליהק םיטרצנוק דצל .דועו

 םודיק ןיב תבלשמה ,תיכוניחה תינכתב הכ דע ופתתשה ,ל"וחמו ץראהמ םייעוצקמ םיכירדמ דצל םיריעצ םיאקיסומ םהב ,םיאקיסומ 55
 םיאקיסומה דצמ ןהו םינושה םילהקה דצמ ןה תובוגתה .הליהקל הבושח המורתו תיתרבח תוברועמ ןיבל םייעוצקמהו םייתונמאה םירושיכה
  .הדמתהב הלוע תינכתב תופתתשהל שוקיבהו ,הדות תוריקומו תושגרמ םיפתתשמה
 .לארשי הקיתזומ תוליעפ םוכיס תגצמל קניל :הרצק תגצמב 2018 תנשב ונתוליעפמ טעמ םשרתהל ולכות

 

 רתוי ךורענ םכלהמב הקיתזומ תועובש ינש ומכסיש םיטרצנוק ינשב השדחה תיחרזאה הנשה תליחת תא ונתיא גוגחל םכתא םינימזמ ונא
  :םיפסונ םייתליהק םיטרצנוק 20-מ

 

 ביבא לת ,7 יאחוי רב ,עגניע הירלגב ,20:00 העשב 3.1.2019-ה ישימח םוי .1
 הכרדהו רוניכ ,הלויו - בל רב הדיעס ,ול׳צ - ינענכ ילג ,הלויוו רוניכ - טשריפ לט
 תשק ילכ תיישילש :ןיילק ןועדג .1 'סמ 9 .פוא ,רו'זמ לוסב תשק ילכ תיישילש :ןבוהטב

 

 .ךשמהב ורסמיי םוקמה יבגל םיטרפ .20:00 העשב 12.1.2019-ה תבש יאצומ .2
 הכרדהו הלויו - ןתיול ירבא ,ול׳צ - לט איג ,רוניכ - דלוונירג רואיל
 ואודו ולוס יקרפ ףסונבו ,3 'סמ 9 .פוא ,רונימ ודב תשק ילכ תיישילש :ןבוהטב

 

 ךשמהל תיתועמשמ המורת לכו דבלב תומורתל תודוה התוליעפ תא תמייקמ הקיתזומ .םתכימת תא םישקבמ ונא 2018 תנש ףוס ינפל עגר
 ידוחייה גולאידה תא םייקלו ךישמהל ונל רשפאתש המורת ,אוהש םוכס לכב הקיתזומ תבוטל המורת םירהל בויחב ולקשת יכ םיווקמ ונא .המויק
  .ץראה יבחרב הייסולכואה יחלפ לכ טעמכ םינמנ ומע דהואה להקה ןיבל םינייטצמה םיאקיסומה ןיב
  ,הדותבו הכרבב
 הקיתזומ תווצו רואנ תירוא

 

   :תואבה םיכרדב ןריבעהל ןתינו ב״הראבו לארשיב סמ יכרצל תורכומ הקיתזומל תומורתה

 

                 


