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 2021 ,יאמל 26-ה

 םירגוב - 2021 תנשל סופיטב לארשי תרחבנ
 

 .2021 תנשל הלבוהבו גנירדלובב תרגובה תרחבנה יאטרופס תא תוליכמ רשא תואלבט תופרוצמ
 - תוחלשמ תבכרה להונו הדימ תומא״ ךמסמב טרופמכ ,יסיסבה ףודעיתה פ״ע תורדוסמ תואלבטה
 .״2021 םירגוב

 

 גנירדלוב - םישנ  גנירדלוב - םירבג
 לגס םש  לגס םש

 ׳א םרכ הלייא  ׳א בונזח סכלא
 ׳א דלוג הלוי  ׳א ןיול םר

 ׳א יאחוי המענ  ׳א אלמש לבוי
 ׳א בואט לעי  ׳א ןיול עבג

 ׳א דרהב לעי  ׳א סוקרמ דורמנ
 ׳א רמירד ןמרכוה היאמ  ׳ב ןבואר-ןב םתוי

 ׳ב ןמש היאמ  ׳ב ילאירא באוי
 ׳ב רמרק ירלו  ׳ב ףסוי-ןב יסוי

 ׳ב וקפופ ילימא  ׳ב ןורמ ןולא
 ׳ב ןריש הענ  ׳ב ואמור זר למרכ

 הדותע ןומגא ירוא
 הריעצ

   

 

 הלבוה - םישנ  הלבוה - םירבג
 לגס םש  לגס םש

 ׳א ןריש הענ  ׳א סוקרמ דורמנ
 ׳א םרכ הלייא  ׳א אלמש לבוי
 ׳א יאחוי המענ  ׳א בונזח סכלא

 ׳א בואט לעי  ׳א ןיול םר
 ׳ב דרהב לעי  ׳ב ןיול עבג

 ׳ב רמירד ןמרכוה היאמ  ׳ב ןבואר ןב םתוי
 ׳ב וקפופ ילימא  ׳ב ילאינימ רוא

 ׳ב רמרק ירלו  ׳ב ואמור זר למרכ
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 רדסב תרדוסמ רשא( 2021 תנשל תבלושמה תרחבנה יאטרופס תא הליכמ רשא הלבט תפרוצמ ,ףסונב
 :)יארקא

 

 תבלושמ - םישנ  תבלושמ - םירבג
 סוקרמ דורמנ

 ןיול םר
 בונזח סכלא
 אלמש לבוי

 ןיול עבג
 ןבואר ןב םתוי
 ואמור זר למרכ

 יאחוי המענ 
 ןריש הענ
 בואט לעי
 םרכ הלייא
 רמרק ירלו
 דרהב לעי

 רמירד ןמרכוה היאמ
 וקפופ ילימא

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


