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 ףיעסו תסנכה :דוסי-קוחל א7 ףיעס יפל 22-ה תסנכל םידמעומ תומישרו םידמעומ תליספל תושקב
 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל א63

  
 הטלחה

 

 .תרתוכבש תושקבהמ תחא לכל בישמכ ףרוצי הלשממל יטפשמה ץעויה .1

 להונל םאתהב ,תרתוכבש תושקבל םתבושת ושיגי הלשממל יטפשמה ץעויהו םיבישמה .2

 ךיראתמ רחואי אל ,2019-ט"עשתה ,תסנכל דמעומ וא םידמעומ תמישר תליספל תושקבב לופיטה

 .10:00 העש ,13.08.2019

 תשגה םע ;תיזכרמה תוריחבה תדעו לש טנרטניאה רתאב שרוד לכ ןויעל תונימז תושקבה .3
 .רתאב ומסרופי ןה םג ,םיבישמה םעטמ הבושתה יבתכ

 ינפב םייקתי – ושגויש לככ ,תופסונ הליספ תושקבב םג ומכ – תרתוכבש תושקבב ןויד .4

 לככו 13:00 – 09:30 תועשה ןיב ,14.08.2019 ךיראתב ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו תאילמ

 לע ךרעיי םינוידל טרופמ םוי רדס ;תושקבה לכב הערכה דע ,15:00 העשה רחאל ךשמיי שרדייש

 12 דע תיזכרמה תוריחבה תדעו ירבחל חלשייו ,תיזכרמה תוריחבה תדעו לש תיללכה תלהנמה ידי

 .ןוידה תליחת ינפל תועש

 ךיראתב תרתוכבש תוריתעב םינוידה ןמ קלח םויקל םינוכנ תויהל םידדצה לע .5
 תדעו תוריכזמ ידי לע ץפות ךכ לע העדוה ;תורחואמה םיירהצה רחא תועשב ,13.08.2019

 .אבה עובש תישארב תיזכרמה תוריחבה
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