
טופיש ימוחת :הדובע תנדס

ינש שגפמ–דראומ םזימ תרגסמב ינוריע ןונכת תוחמתה



׳גרמ-לאןאתסוב :ליפורפ

תללוכה,לאערזיקמעבתירוזאהצעומאיה'גרמ-לאןאתסוב
היבושייןיב.יחדוןינ,רצמרפכ,םלוס:םייברעםירפכהעברא
םהיניבתודירפמ.ילאירוטירטףצרןיא'גרמלאןאתסובלש
הצעומהו,לאערזיקמעתירוזאההצעומה,הלופעתייריעחטש
.עובלגתירוזאה



׳גרמ-לאןאתסוב :ליפורפ
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׳גרמ-לאןאתסוב :ליפורפ

יללכ עדימ

4 םיבושיי רפסמ

7817 הייסולכוא

2 יתרבח-ילכלכ לוכשא

6923  תושפנ( םירוגמל יונב חטשל הייסולכוא תופיפצ
)ר"מקל

5812 )ח״ש( שפנל תוסנכה

5539 )ח״ש יפלא( הייבגלכה ךס– הנונרא



הדעווה לש המוי רדס לע ולעש תושקב

ףוטב_לא /17 /שש
ףוטב לא- ילאפיצינומ דמעמ יוניש

'גרמ_לא_ןאתסוב /17 /שש
ילאפיצינומ דמעמ יוניש- 'גרמ לאןאתסוב

רובת_ןולא_ת.א /17 /שש
רובת ןולא היישעת רוזאמ תוסנכה תקולח



ןיינ

םלוס

יחד

רסמ רפכ



ירוזא בחרמ



ירוזא בחרמ



ירוזא בחרמ



2/9/מ״מת

ןתינירפכבושייחטשבתימוקמתינכתב:ירפכבושייחטש
דוביע,רוביצתודסומ,םירוגמתורטמלראשהןיב,עקרקדעייל
,יאלקחאוציילםינבמ,קוחלהנושארהתפסותהיפלעיאלקח
םיחטש,יאנפלוטרופסלםיחטש,תוריית,הקוסעת,קשמינבמ
לכותיתשתינקתמ,קולדתתונחת,הינח,םיכרד,םיחותפ
לערמושהןפואבלוכה,ירפכבושיילשורדהרחאשומיש
וביוניבתופיפצתניחבמתוברל,בושייהלשירפכהיפואה
הקוסעתלםישמשמהםיחטשלע.התוזחוהביבסהתוכיאו
.ןלהל4.4ףיעסתוארוהולוחי



2/9/מ״מת

הקוסעתליחטשדועייבןדהןונכתדסומ:תודחוימתוארוה
עגופוניאהקוסעתלחטשהיכאדווייירפכבושייםוחתב
ןתיניכוםיכומסהםיינוריעהםיבושייהלשילכלכהםנסוחב
:םיאבהםילוקישבבשחתהבעבקייולדוג.םידרטמלןורתפ

הייסולכואהלדוגלםאתויהקוסעתלדעוימהחטשהףקיה.א
.ויפואלובושייב

הקוסעתלםיחטשםעהרחתיאלהקוסעתלדעוימהחטשה.ב
.םיכומסהםיינוריעהםיבושייב

לשריבסיתלברוזיפרוציאלהקוסעתלדעוימהחטשה.ג
.בחרמבהקוסעתיחטש

.רוברפתומגמקזחיאלהקוסעתלדעוימהחטשה.ד



2/9/מ״מת

הקוסעתרוזאלתימוקמתינכתב:הקוסעתרוזאבםירתומהםישומישה

םישומישלםינקתמוםינבמתמקהל,ראשהןיב,עקרקדעיילןתיניבחרמ

:םיאבה

.םייטסיגולםיתורישוהנסחא,הכאלמ,עדיתריתעהיישעת,היישעת.א

לוהיניתוריש,םיישפוחתועוצקמילעבלםידרשמתוברל,םידרשמ.ב

.םייקסעםיתורישו

.םיעוריאלתומלואוםינבמ,םינונזמ,תודעסמןוגכםיוולנםיתורישורחסמ.ג

.םיסוניכלותוכורעתל,םידיריל,הגוצתלםיחטש

.׳וכוקולדתתונחת,העסהתונחתוהינח,םיכרדתוברל,תיתשתינקתמ.ד

.םיחותפםיחטשוטרופסוהחוור,רוביצתודסומ.ה



2/9/מ״מת

םיפסונםישומישותוילכתיכעובקלןתינתימוקמתינכתב
.ליעלםיטרופמהםישומישהתאםימלשמהואםימאותה

:תודחוימתוארוה

ועבקייהזרוזאברחסמלםיחטשהלשםפקיהוםלדוג1.
.תימוקמתינכתב

הלולעשרבסםארחסמהיפקיהתאליבגיןונכתדסומ2.
םיננכותמ,םימייקםיכומסרחסמיחטשבהעיגפרצוויהל
רוזאכרוזאהלשתיזכרמהותילכתבהעיגפואםירשואמוא
.הקוסעת



2/9/מ״מת

םיפסונםישומישותוילכתיכעובקלןתינתימוקמתינכתב
.ליעלםיטרופמהםישומישהתאםימלשמהואםימאותה

:תודחוימתוארוה

ועבקייהזרוזאברחסמלםיחטשהלשםפקיהוםלדוג1.
.תימוקמתינכתב

הלולעשרבסםארחסמהיפקיהתאליבגיןונכתדסומ2.
םיננכותמ,םימייקםיכומסרחסמיחטשבהעיגפרצוויהל
רוזאכרוזאהלשתיזכרמהותילכתבהעיגפואםירשואמוא
.הקוסעת



2/9/מ״מת



2/9/מ״מת



2/9/מ״מת



2/9/מ״מת

,עקרקהישומישלשחותיפהרקיעןווכיוילא-ינוריעםקרמ
דחוימב–תושורדהתויתשתהוחטבויליבקמבואשארמו

ינוריעובורבהיהיחותיפה.םינומהתעסהותירוביצהרובחת
םיחטשתחטבהידכךותלדוגלתונורתילעתתשומיטקפמוק
םיחטשלעהרימשורוביציכרוצלםיינוריעניבוםיינוריעםיחותפ
.ךוראהחווטלתיתשתלםידעוימהתונורדסמו

,עבטיכרעףצרבדחאלותרטמ–בלושמרומשםקרמ
הקוריהרדשתריציךותתשרומותובשייתה,ףונ,תואלקח
םיישארםילחניצורעךרואלםיחותפםיציחוםורדלןופצמ
םיכרעהלשיברמבולישגישהלדעוימםקרמה.זכרמב
ירוזאבריהזחותיפוץראהזכרמבלבגומחותיפםעםינייפאמה
.הירפירפה



םיירוטסיהה טופישה ימוחת



םיירוטסיהה טופישה ימוחת



תירוזא האוושה

ףוטב-לא עובלגה לאערזי קמע ׳גרמ-לאןאתסוב תירוזא הצעומ םש

4 32 38 4  םיבושיי רפסמ
ז״אומב

7860 30,069 38,628 7817 הייסולכוא

2 5 8 2 יתרבח-ילכלכ לוכשא

6698 3407 2924 6923  הייסולכוא תופיפצ
 םירוגמל יונב חטשל
)ר"מקל תושפנ(

7432 8681 9135 5812  שפנל תוסנכה
)ח״ש(

3548 53,175 11,802 5539 לכה ךס– הנונרא
)ח״ש יפלא( הייבג



תופיפצ :תירוזא האוושה



שפנל תוסנכה :תירוזא האוושה



תוצובקב הדובע

םיחנמ תונורקע

תויונמדזה םימסח



תוימוקמ תוינכת :הדובע יחפסנ



251-0254649

 הקולחו דוחיא תינכת
-17116 םישוגב

םלוס רפכב17118



251-0608539

 אלל הקולחו דוחיא
יחד- המכסה



251-0626705

 תודיחי רפסמ יוניש
רצמ רפכ- רויד



251-0709550

 תטרופמ תינכת
 דועיי יוניש הווהמה
שפונו טרופס רוזאל



8991ג

ןינ ראתמל הבחרה



13119ג

ןינ ראתמ תינכת



14577ג

 הבחרה ,תובא תיב
ןינ ראתמל



14969ג

 ראתמ תינכתל הבחרה
ןינ



15418ג

יחד ראתמ תינכת



15880ג

 רפכ ראתמ תינכת
רסימ



15881ג

 רפכ ראתמ תינכת
םלוס


