
ישאר ןעדמ

תיטפשמ תצעוי

דרשמה רקבמ

 ידוסי םדק ךוניחל 'א ףגא
ידוסי ךוניחל 'א ףגא

ידוסי לע ךוניחל 'א ףגא
דחוימ ךוניח 'א ףגא

יצוע יגולוכיספ תוריש 'א ףגא
ךוניח תודסומ ןוגרא 'א ףגא

 ןוכיסב רעונו םידלי ךוניח 'א ףגא
תוניחב 'א ףגא

 םילוע םידימלת תטילק ףגא
םינייטצמו םיננוחמ םידימלת ףגא
חוטב םייח חרואו תושיגנ ב"הז ףגא

תומזויו םייוסינ ס"יתב פ"ומ ףגא

םיינרות תודסומ ריכב ףגא
הרקבו םואית ,ימואל.ש 'א ףגא

תידוהי  תוברתל ףגא
 םירגובמ ךוניח ףגא

תידרח תוברתל הקלחמ

להנימ
יתדה ךוניחה

להנימ
רעונו הרבח

םיביצקת ריכב ףגא
הקיטסיטטסו הלכלכ 'א ףגא

 הכרדה ידיקפתב ה"וע ףגא
 רוביצה תונולתו תוינפ ףגא

םידימלתל חותפה וקהו

 תיכוניחה היזיולטה
תילארשיה

 ךוניחל להנימ
 תיילעו יתובשייתה

רעונה

ה"וע תרשכה 'א ףגא
ה"וע לש תיעוצקמ תוחתפתה 'א ףגא

הארוהל הסינכו תוחמתה 'א ףגא
ה"וע ביצקתו להנימ 'א ףגא

יברעה רזגמב ךוניח ריכב ףגא
תופש 'א ףגא

 עבטה יעדמ תועוצקמ 'א ףגא
חורהו הרבחה יעדמ תועוצקמ 'א ףגא

תשרומה תועוצקמ 'א ףגא
תויונמאה  תועוצקמ 'א ףגא

יזורדה רזגמב ךוניח ףגא
יאודבה רזגמב ךוניח

פ"הזמב להנימו ביצקת 'א ףגא
דומיל ירפס ףגא

 תוימואל תוינכות( ריכב ףגא 
)תויתכרעמ

 להנימ ל"כנמס
חותיפה

ריכב בשח

 ריכב בשח ינגס
 תורוכשמ תכרעמ ריכב םוחת
ה"וע רכש םואית ריכב םוחת

תיתלשממ תונובשח ריכב םוחת
 שכר ,תויורשקתה ריכב םוחת

יביצקת חוקיפו
םימולשתו תואצוה( ריכב םוחת

 ימוקמה ןוטלשל םיקפסל
)תויולעבלו

יללכה להנמל הנשמה

 תושרה
 תיצראה
 הדידמל
 הכרעהלו

ךוניחב

קיטסיטטסו םינחבמ 'א ףגא
יורפ תכרעהו םירקס 'א ףגא

 שונא יבאשמ 'א ףגא
הקיטסיגולו

חותיפו רקחמ 'א ףגא
הכרדה םוחת

 ןגס
 רש

ךוניחה

 ,יושיר להנימ
הפיכאו הרקב

 הרקב 'א ףגא
תיפסכ תרוקיב 'א ףגא

הפיכא 'א ףגא
ךוניח תודסומ יושיר 'א ףגא

 תעמשמ ריכב ףגא
תודימה רהוטו

 ריכב ל"כנמס
 ןוהה לוהינ

ישונאה

 ךוניחה דרשמ הנבמ
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שונא יבאשמ 'א ףגא

הכרדה םוחת
לוהינו היישעת הסדנה םוחת

 ריכב ל"כנמס
יגוגדפה להנימ

 להנימ ל"כנמס
םיביצקתו הלכלכ

 להנימ ל"כנמס
הארוה ידבוע

 ףגא ל"כנמס
 םוריח ריכב

תוחיטבו ןוחטב

 תוריכזמה ר"וי
תיגוגדפה

 להנימ ל"כנמס
 בושקת

 היגולונכט
עדימ תוכרעמו

 הרבסה ריכב ףגא
תורבודו

תרושקתו תורבוד ריכב ףגא/ס
צ"חיו קוויש ,םוסרפ 'א ףגא

טנרטניאו הידמ-וינ םוחת

תוכמסהו תויעוצקמ תומגמ ףגא
עדימ תויגולונכט ףגא

יגולונכטה ךוניחב תוניוצמ ףגא
  תויגולונכט 'בושקת ,תויתשת ףגא

תויעדמו
תויסדנה תויעדמ תומגמ ףגא

)להנימו ביצקת( להנימה להנמ/ס
תויתשת הריכב הביטח
תרושקת הריכב הביטח

רכש ימושיי הריכב הביטח
םייתיתשת םימושיי הריכב הביטח

ךוניח תויולעבל םימושיי הריכב הביטח
עויסו תונקתה יתוריש תביטח

יגטרטסא ןונכת תביטח
ךוניחב בושקתו לוהינ ימושיי תביטח

עדימ תחטבא םושיי תביטח

 ףגא ל"כנמס
 ןונכת ריכב
היגטרטסאו

 להנימ ל"כנמס
הרקבו םואית

ל"כנמ
 רש

ךוניחה

 הצעומה
 הלכשהל

ההובג

ןופצ זוחמ

ביבא לת זוחמ

זכרמ זוחמ

םורד זוחמ

ידרח זוחמ

ךוניח תודסומ ןונכתו יופימ ריכב ףגא
תועסהו תודייטצה 'א ףגא

בוצקתו יוניב 'א ףגא

רעונו םידימלת יתליהק יתרבח ףגא
ץראה תעידיו ח"לש ףגא

'תשהו הכרדה תוינכות םינכת ףגא
תיברעה הרבחב רעונו הרבח ףגא

ח"סומ תיתביבס תוחיטב ףגא
ךוניח תודסומ ןוחטיב ףגא

ידרשמ ןוחטיב ףגא
ח"עש תוכרעה ףגא
תוניחב תחטבא ףגא

ידוסי םדק ךוניח םוחת
ידוסי ךוניח םוחת

ידוסי לע ךוניח םוחת

הפיח זוחמ

םילשורי זוחמ

י"חנמ

 ירשק ריכב ףגא
וקסנואו ץוח

וקסנואל ילארשיה דעווה 
תומולפידו םיראת תכרעה

הלכשה ירושיא

 לועפת ל"כנמס
הקיטסיגולו

הקיטסיגולו םיסכנ 'א ףגא
תויורשקתהו םיזרכמ שכר ףגא

 ףגא ל"כנמס
 םדא חכ ריכב

הארוהב

בושקתו םירומ תויורדעה ףגא
םייוציפו תואלמג םוחת

ה"ועל ןונקתו תוריש יאנת םוחת
 הכמסהו יושיר,ה"וע תעונת םוחת

ה"וע-םילהנמ יונימ החוור םוחת
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