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12/961 מ"רת   	

                                        
 הראימ בדנ       :רתועה
                       	

 
	                            ד ג נ                        

	
 "תשדחתמ ןולוח" תמישר םעטמ ןולוח ריעה תושארל דמעומ ,ןניק יש      :בישמה
                             
               
  הטלחה                                                                          
 

  רקס ינותנ םירסמנ ,הרואכל ,םהבש קובסייפ יפד תועצמאב םימוסרפ  ינש דגנכ תנווכמ הריתעה

 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ה16 ףיעס יפל שרדנכ םינותנ תרוש םירסח ךא תוריחב

1959.  
 

	Hapoel ידהוא רקס" יכ רמאנ ובש 27.10.18 םוימ אוה דחא םוסרפ Holon תיעמשמ דח עבק 

 ובש ךסמ םוסרפ ףרוצ רתועה תנעטל  ."יתושארב תשדחתמ )הינולוחו( ןולוח תובורקה תוריחבב

 לש תויקוחה יא לע בישמל ריעה רתועהש רחאלו קובסייפ רתא תועצמאב הארנכ עצובש רקס ינותנ

  .ךסמה רסוה הזכ םוסרפ
 

 עובשב ומסרופש םירקס ינשב יכ רמאנ ובש קוב סייפ ףדב הז ףא 28.10.18 םוימ אוה ינשה םוסרפה

 אל הז םוסרפל .ןושש יטומ לומ ליבומה דמעומה אוה בישמהש המגמה תקזחתמש ררבתמ רבעש

  .רקסה יטרפמ םיטרפ לכ ופרוצ
 

 ידכ .ףדה תרסה חכונ רבדב חכוויהל השק .ןידה תוארוה תרפה ךות הרואכל השענ ןושארה םוסרפה

  ותרסה אליממו רסוה ףדהש ןויכ םלוא .בישמה תבוגת תא שקבל ךירצ יתייה ץרחנ אצממ עובקל
 קפתסא .רוריבמ ענמיהל יתטלחה בורק תוריחבה דעומש רחאמו הרפהה לקשמו ףקיה תא הניטקמ

  .תוריחב רקס לש ףסונ ןיקת יתלב םוסרפ ינפמ הרהזאב

 
 ןכתייו הנוכנ איהש ןכתייש אמלעב הרימא וז .תוריחב רקס לש םוסרפ רדגב וניא ינשה םוסרפה

  .רבדב ברעתהל הביס יל ןיא .הנוכנ הניאש

 

 תפסונ הדפקה יאש איה םירקס םוסרפ רבדב קוחה תוארוה יולימב דיפקהל שיש  הרהזאה תועמשמ
  .ןידה תיב ןויזבכ בשחיהל הלולע בישמה דצמ

 

 . הריתעב לופיטה םייתסמ ךכב
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  תואצוהל וצ ןיא

 

 םידדצה דמעמב אלש  )2018 ,רבוטקוא 29( ט"עשת ,ןושח 'כ  םויה הנתינ
 

                                                                          		                                                       
            קירדומ דדוע 'פורפ                                                            

 ביבא לת יזוחמה טפשמה תיב לש )סומידב( אישנ ןגס                                 
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