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 50/23 כ"בת              שולשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי ינפב

 51/23 כ"בת                  לדנה לינ טפושה דובכ

 

  :50/23 כ"בתב תרתועה

 ץנג ינב תושארב – ןבל לוחכ

 ןיד יכרוע ,לקב-תיזג כ״ב תועצמאב
 ןג תמר ,7 ןיגב םחנמ ךרד
 03-6733338  :סקפ 03-6733331  ׳ןופלט

 
 ׳תושו ןוארב גרבנירמ תועצמאבו
 ןג תמר ,14 ללה אבא

 

  :51/23 כ"בתב רתועה

  ריאמ ןב רחש ד"וע    

 ריאמ ןב רחש ד"וע תועצמאב
 ןג תמר ,12 ללה אבא בוחרמ
 03-6127979 :סקפ ,03-6127878 :ןופלט

 םירתועה           

 

 - ד ג נ -     

 
 תילרביל תימואל העונת דוכילה .1

 לארשי תלשממ שאר ,והינתנ ןימינב .2

  דוכילה לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ד״הוע תועצמאב
 )יקרוש( רימת לאומש ד"הוע וא/ו יולה הבינ ד"הוע וא/ו

 15105 ןדריה קמע נ.ד )הבשומ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט     
 avi.halevy@gmail.com  :ל"אוד    

 

 קניא קובסייפ .3

 רתימ דרשממ רכיירטסא באוי ד"וע כ"ב י"ע

 

 םיבישמה                    

 

 1-2 םיבישמה םעטמ הבוגת
 

 ,לדנה לינ טפושה דובכ ,שולשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל םאתהב

 תוריחבה תדעו ר"וי דובכ שקבתמ היפל הריתעל םתבוגת תא שיגהל ,2-1 םיבישמה תאזב םידבכתמ

  :ןלהלש םימעטה ןמ ,הפוגל התוחדל ןיפוליחלו ףסה לע הקלסל הדבכנה

 

 הבוגתה יקומינ ולאו

 



2 

 

 היאר אל ףא תואיבה אל םירתועהש םושמ ףסה לע הריתעה תא קלסל שי יכ םירובס 1-2 םיבישמה .1

  .ןוטרסה תא וכרע 1-2 םיבישמה היפל םתנעט תא תססבמה הרואכל תחא

 

 ןגס ,רצלמ ןנח טפושה דובכ תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי דובכ לש םהיתוטלחה האר ,הז ןיינעל .2

 שאר בשוי דובכ לש םויהמ ויתוטלחה ןכו ,םויה לארשי 'נ ריאמ ןב רחש 16/20 כ"בתב ,האישנה

 תידוהי המצוע 49/23 כ"בתב ןכו דוכילה 'נ ןבל לוחכ 48/23 כ"בתב ,לדנה לינ טפושה ,תוריחבה תדעו

 תא תוחיכומה תויאר איבהל םירתועה לע ויפל ידוסיה יתייארה ללכל וסחייתהש ,דוכילה 'נ

  .םתריתע

 

 םה יכ החיכומ 2-1 םיבישמה לש םידומעב ףתוש ןוטרסהש הדבועה היפל ,םירתועה לש םתשיגל .3

 יפלא יפלכ ןועטל לכונ ,םתשיג תא ץמאנ םא ןכש ,תיטפשמ וא/ו תיתדבוע הזיחא לכ ןיא ,ותוא וכרע

  .ותוא וכרע םה יכ ,ןוטרסה תא ופתישש תויתרבחה תותשרב םישלוג

 

 חכונ םצעתמ ,םתריתע תחכוהל תיתייאר תיתשת חינהל םירתועה לע ויפל ,הז ידוסי יתייאר ללכ .4

 תוריחבה קוחל 13 ףיעסב התרדגהכ העטמ הלומעת הווהמ ןוטרסה ןהיפל םירתועה לש םהיתונעט

 תמייק יכ ,תויתועמשמ תויאר תועצמאב חיכוהל לטנה לטומ ״היעטה״ל ןעוטה לע .)הלומעת יכרד(

  .היעטה ןכא

 

 הגלפמ לש הלומעתב תעגופה הלומעת םושמ ןוטרסב שיש וחיכוה אל םג םירתועה ,דועו תאז .5

  .הלומעתה קוחל 13 ףיעסב רומאכ ,ןבל לוחכ ,ונניינעב ,תרחא

 

 הגלפמל קרו ךא איה )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 13 ףיעס תרפה לע ןעוטש ימל הדימעה תוכז .6

 ,תרחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת יכ תנעוטש ,םידמעומ תמישרל וא

 הניא וז הדימע תוכז .הנעמל תעצבתמש הלומעתל וא הלש הלומעתל תנגוה יתלב הערפה הווהמ

  .םידמעומ תמישר וא/ו הגלפמ תניחבב וניא אוה ,ןכש ,ריאמ ןב רחש רתועל תדמוע

 

 יכרד( תוריחבה קוחל 13 ףיעס לש תודוסיה תא וחיכוה אלו תויאר ואיבה אל םג םירתועה  .7

 םינוטרסהמ הזיא הלאשה יבגל תויאר ואיבה אלו םינוטרס ינש וגיצה םירתועהו ליאוה .)הלומעת

 ןיפולחל וא ,יתימא ןוטרס אוה יכ ,םינוטרסה ינשמ דחא לכ יבגל ןועטל רשפא ,ךרענש ןוטרסה אוה

  .ךרענש ןוטרס אוהש םינוטרסה ינשמ דחא לכ יבגל
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 תריתע( ׳חאו דוכילה ׳נ ןבל לוחכ 52/21 כ"בת המגודל 'ר – רבעה הרקמ רואל ,ענמנה ןמ אל .8

 ,תויאר רדעיהב יכ – הנוכנ אלכ החכוהש דוכילה דגנ ןבל לוחכ לש הריתע התחדנ םש ,)םיטובה

 .ןבל לוחכ לש היצלופינמ אלא וניא תונינפבש הרקמה

 

 תווח העטמ ןוטרס תריציל וא ןוטרס ףויזל עגונב םהיתונעט סוסיבל ואיבי םירתועהש היה יואר

 .ןכ ושע אל םה םלואו  ,תוריחב תלומעת ינוטרס לש הכירע וא/ו הקפהב קסועה החמומ לש תעד

 

 תיתייאר הניחבמ ואטח אלא ,החמומ לש תעד תווח וא החמומ ואיבה אל םירתועהש דבלב תאז אל .9

 ,ןבל לוחכש ,ירב .ןידה יפ לע בייחתמש יפכ ,והשלכ ריהצתב םהיתוריתע תא וכמת אלש םושמ

 תווחב היתונעט תא ךומתל לקנב התייה הלוכי ,םיבר םינוטרס תוריחבה תכרעמ ךלהמב הקיפהש

 .תאז התשע אל איה ךא ,םינוטרס לש הקפהב הידי-לע וקסעוהש םיכרועה דחא לש תעד

 

 ,תויאר ואיבה אלו ריהצתב םהיתושקב תא וכמת אל םירתועהו ליאוהו רצקה םינמזה דס תאפמ .10

  .1 הבישמה תבוגתל ריהצת ףרוצ אל ,והשלכ לקשמ תולעב תויאר ולש יאדוובו ,הרואכל אל ףא

 

 הריתעה תא תוחדל שקבתמ ,הדבכנה תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי דובכ ,ליעל רומאה רואל .11

 .וז הבוגת ןיגב ט"כש תואצוה קוספלו

 

 

 

 :הבישמה חכ יאב

 

 

 

 

 

________________  ______________  __________________ 

 ד״וע ,)יקרוש( רימת לאומש         ד״וע ,יולה הבינ      ד״וע ,יולה יבא

 דוכילה תעונת לש יטפשמה ץעויה


