
 תירפס תיב הכרעהב 11 - ה ןויעה םוי                     
 תימינפ הכרעהב ל"לה יכילהת קוזיחל תויונמדזה - קוביחל קוחירמ

 18:45-15:45 תועשה ןיב "םוז"ב 14.07.2020 ישילש םוי
 

 "םוז"ב תוסנכתה 15.45-16.00
 סנכה תחיתפו תוכרב 16:00-16:15

 ה"מאר תיל"כנמ ,ןמקילג תיגח ר"ד
 הכרדה םוחת תלהנמ  ,ףטרה-הכלמ תיגח ר"ד

 הארוהה תודיחי לע שגדב א"פשת ל"הנשב הדימלל תוכרעיה  16:15-16:45
 תיגוגדפ תוריכזמ ,)יגוגדפ בקעמו הרקב הנוממ( תחקפמ ,ןיבור תידע

  םינותנ ססובמ לוהינ-ךוניח תודסומ לטרופ 16:45-17:15
 עדימ תוכרעמו תויגולונכט בושקת להנימ ,ךוניח תודסומ לטרופ לע תיארחא ,ריפס לט

 

 םיליבקמ םיבשומ :1 רפסמ העוצר               17.25-17.55

 םידימלתו םירומ  :1 בשומ
 םיכירעמו םיכרעומ

 

 םימוחת הצוח הכרעה  
 עבש ראב  ,םולש הוונ ס"יב - ןוצר לעי

 הכרעה תוברתל הארוה תקיטקרפמ  
 ריד ,'ב ידוסי ס"יב -השוארד דאמע
 אנח

 

 הכרעהמ -תודועת :2 בשומ
 תיגולאיד הכרעהל תמכסמ

 

 הנורוקה לצב תודועת  
 תורדש ,ןולא ס"יב -רכב ילרוא

 תודועתל ר"חמ ןוזחמ  
 ראב ,תומר ס"יב - הזבוקוב רומ
 עבש

 

 דחוימה ךוניחב הכרעהב דחוימה   :3 בשומ
 

 םידימלת לש עדי תכרעה -עדנו ךירענ  
 ןווחמ תועצמאב

 ביבא לת ,הלאוצנו ס"יב -וס הנד
 - םייאמצע םייחל האיציה תארקל הרשכה תריד  

  ?בטיה תאז םישוע דציכ
 הפיח ,רגינג ס"יב -וסרק רבנע

 

 ידוסי-לע -תירפס תיב תוינידמ תעיבקב תופתוש :4 בשומ
 

 לע תוננובתהב ירפס תיב םילקא -םיכורא םיקחרמל הציפק  
 המלשה הנומתה

  בגשמ ,ףיסא ףיקמ ס"יב -יקסבובוקעי הנריא
 קוחרמ הדימלה ךילהת תכרעה -בורקמ םיכירעמ קוחרמ םג  

 לאכימ ןגעמ ,למרכה ףוח ףתושמה ס"יב -יגנרהס היח

 בורקמ הכרעהב םיפתוש םידימלת :5 בשומ
 )תירבע הפשב(  קוחרמו

 

 םינווחמ תיינבב םיפתוש םידימלת  
 דודשא ,םימתר ס"יב -וריברב םירמ

 תישיא הדימל ירצות וילופטרופ -קיתלכ  
 לאימרכ ,תינלכ ס"יב -גרביירפ תנסא

 
 

 םיליבקמ םיבשומ :2 רפסמ העוצר         18:00-18:30

 ךוניחב הכרעהב דחוימה :6 בשומ
 דחוימה

 תרזעב "תוגהנתה חותינ" תינכת תכרעה
 "שמתשמ עסמ" ילכה

 עבש ראב ,םיער ס"יב - ץיבורדנסכלא הידיל
 תארקל םיבאשמ םוגיא -דיתעל טבמ
 מ"נחב ינושלה ךוניחב םיגשיהה תכרעה

 ,יגוגדפ להנמ ,דחוימ ךוניחל ףגאה ,רלק הנליא
 ךוניחה דרשמ

-לע - יוניש םשל הכרעה: 7 בשומ
 ידוסי

 )םג( תיפולח הכרעה -הלחתהל ףוסהמ
 הקיטמתמב

 רעונה רפכ ,אישנה לשא ס"יב -דדח לעי
 אישנה לשא

 תויביטקאירמ -אבה דעצה תא םיבשחמ
 תויביטקאורפל

 תירק  ,הנפד טרוא ב"טח -ןויח תיור
 קילאיב

 הכרעהמ-תודועת  :8 בשומ
 תיגולאיד הכרעהל תמכסמ
 

 רבשמ תובקעב הדועתה יוניש
 הנורוקה

 תירק ,םימולע ס"ב -רימע ברימ
 ונוא

 יגוגדפ יוניש תללוחמכ הדועתה
 הפיח ,הוחא ס"יב -ימחלת הידאפ
 

 בורקמ ל"לה יכילהת קוזיח   :9 בשומ
  קוחרמו

 

 תשיכר יכילהת תמדקמו תבצעמ הכרעה
 'א התיכב האירקה

 ויזה רשג ,לילגה יפוח ס"יב -לואש לגיס
 השעמל הכלה -קוחרמ הכרעה

 בקעי ןורכז ,ילינ ס"יב -ןרהא םרממ ידע
 

  )תיברע הפשב( קוחרמו בורקמ הכרעהב םיפתוש םידימלת  :10 בשומ
 )ةcdMعلا ةغللاT( دعT نعو برق نع -مMيقتلاT ءاOPQ ذMمالتلا                

 

MNص ذJمالت -םמצע תא םיכירעמ ב-א ידימלת
Oّ اثلاو لوألاXN

O YقJمهسفنأ نوم 
 لوباP "د" ةMئادتبالا ،حادEا لمأ -לובאכ  'ד ידוסי ס"יב ,חאדבא למא

   راشkم ءانب :ءاefg ذJمالتلا -תימצע הכרעה ןווחמ תיינב :םיפתוש םידימלתה
Xpاذ مJيقتو

O 
WXود انر -אנכ רפכ ,'ב ב"טח ،יחוד אנר

Y، انك رفك "ب" ة]دادعا 

 םיבשומב הדירפו םוכיס 18:30-18:45
 


