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 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

 2-'ב קלח ) דומיל תודיחי 4  ( הקיטמתמ
 ןולאש

035804 
 

 םיליגרת ,דומיל תועשל הקולח  : תללוכ הכרדהה .ל"נה רפסל םירומל הכרדה ליכמ הז ץבוק      

 אוה  ,035804  ןולאש  2-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( הקיטמתמ ,הז רפס .תורעהו םיצלמומ

 םה הלא םירפס ינש  .035804  ןולאש  1-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( הקיטמתמ רפסה לש וכשמה

  .035806-ו  035804  םינולאש 'א קלח ) דומיל תודיחי  5-ו  4 ( הקיטמתמ רפסה לש ךשמהה

  דומיל תודיחי  4-ל ןושארה ןולאשה לש דומילה רמוח לכ תא םיללוכ דחיב םירפסה תשולש

 .) 035804  ןולאש (

 בל םישל בושח .האבה הלבטב תפרוצמ דומילה יאשונמ דחא לכל הארוה תועשל הקולחה      

 .דומיל תודיחי  4-ל א"י התיכל תודעוימש הארוהה תועשמ תיצחמכ קר העיפומ הלבטבש

 .1-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( הקיטמתמ רפסל הכרדהב העיפומ הנושארה תיצחמה

 ךירצו וז תועש תומכב םיללכנ אל 2-'ב קלח הקיטמתמ רפסה ףוסב םיעיפומש םינחבמה  40

 .תופסונ תועש םהל תוצקהל

 

 לש ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח : אשונה תא ריבעהל טלחוהש ירחא הבתכנ הכרדהה : הרעה

 .035805  ןולאשל  035804  ןולאשמ תוירטמונוגירט תויצקנופ

 

 : רפסה י"פע ל"חי  4  ידימלתל א"י התיכב הקיטמתמה יאשונל הארוהה תועש תלבט

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 40-45 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח

 25-30 תורבתסה

  הרזחל םינחבמ

 65-75 כ"הס
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 : רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח

 

 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

1 3-4 

2 8-9 

3 7 

4  

5 7-8 

6 5 

7 7-9 

 3 הרזח

 40-45 כ"הס

 

 

 

 תורבתסה

 תועש רפסמ קרפה רפסמ

8 20-23 

 5-7 הרזח

 25-30 כ"הס

 

 

 

 הרזחל םינחבמ
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 ןושאר קרפ

 תבכרומ היצקנופ ,הנמו הלפכמ לש תרזגנה – ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויצקנופ יתש תלפכמ לש תרזגנה

 : 11  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9. 

 

 תויצקנופ יתש תנמ לש תרזגנה

 : 13-14  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  12,  16,  17,  20,  22. 

 

 התרזגנו תבכרומ היצקנופ

 : 16-17  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  11,  17,  18. 

 

 יעבט ךירעמ םע תבכרומ היצקנופ – קישמ תאוושמ

 : 18-19  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8. 

 

 יעבט ךירעמ םע תבכרומ היצקנופ – ןוציק תודוקנ

 : 20-21  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  8. 

 : הרעה

 הווש תרזגנה הבש ,תמיוסמ הדוקנב םא עובקל ןתינ ןתרזעבש םיכרדה שולש תא שיגדהל בושח

 : ןוציקה גוס תאו ןוציק תדוקנ היצקנופל שי ,ספאל

 .היצקנופב הבצה י"ע  )1(

 .היצקנופה לש תרזגנב הבצה י"ע )2(

 .היינשה תרזגנה תרזעב )3(

 

 



 .ימצע לוגרתל םיצלמומ םיליגרתה ראש  . .                       רתאב ןוטרס םייק זיקרוטב םינמוסמו וז הכרדהב םיעיפומה םיליגרתל

 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

 ינש קרפ

 תוילאנויצר תויצקנופ – ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  8-9  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ילילשו םלש רפסמ  n  רשאכ    הקזחה תייצקנופ

 : 23-24  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8. 

 תוילאנויצר תויצקנופ – הרדגהה םוחת

 : 25  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  8,  10,  14,  17. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – קישמ

 : 26-29  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  9,  13,  15,  21,  23,  25,  26,  28,  30,  33,  35,  38,  39,  41. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – ןוציק תודוקנ

 : 32-34  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  13,  17,  18,  21,  23,  26,  28,  29,  31,  32,  34,  36. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – הדיריו היילע

 : 36-37  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  10,  11,  12,  14,  19,  21,  22,  24. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – תויכנא תוטוטפמיסא

 : 41-43  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  8,  14,  18,  21,  22,  24,  27,  29,  32,  33,  35. 

 : תורעה

   'ד הרעה האר ( הלש תיכנא הטוטפמיסא דיל היצקנופה לש ףרגה תרוצ תא שיגדהל בושח )א

 .) 39  'מעב

 שי חרכהב אל זא ספאתמ היצקנופה לש הנכמה תמיוסמ הדוקנב םאש שיגדהל בושח  )ב

 .וז הדוקנב תיכנא הטוטפמיסא היצקנופל

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – תויקפוא תוטוטפמיסא

 : 47-49  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  13,  16,  17,  20,  21,  25,  28,  31,  33,  35,  37,  40,  41,  42. 

ny x=
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 תוילאנויצר תויצקנופ – היצקנופ תריקח

 : 53-57  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  5,  8,  11,  14,  17,  19,  23,  25,  28,  31,  33,  36,  39,  41,  42,  44,  46,  49. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 65-66  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – ףרגה י"פע היצקנופה יוהיז

 : 67-70  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  7,  8,  10. 

 

 הרזחל םיליגרת – תוילאנויצר תויצקנופ תריקח

 : 71-77  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  7,  11,  14,  17,  19,  22,  23,  25. 

 

 

 ישילש קרפ

 םישרוש םע תויצקנופ – ילאיצנרפיד ןובשח
 

 .תועש  7  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םייעוביר םישרוש םע תויצקנופ

 : 82  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – הרדגהה םוחת

 : 84  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9,  11,  14,  17,  21,  23,  25. 

 

 םישרוש םע םיטושפ םינויוויש יאו תואוושמ

 : 86-87  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  14,  18,  20. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – תרזגנ

 : 89-90  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  12,  15,  18,  20,  24,  28,  30,  35. 
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 םישרוש םע תויצקנופ – קישמ

 : 91-94  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  10,  13,  17,  21,  23,  25,  28,  31,  35,  37,  39. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – תוימינפ ןוציק תודוקנ

 : 97-99  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  10,  11,  14,  15,  20,  23,  26,  28,  31,  33,  35,  36,  38. 

 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – הדיריו היילע

 : 101-104  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  13,  15,  17,  19,  22,  23,  24,  26,  27. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – תווצקב ללוכ ,ןוציק תודוקנ

 : 105-106  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  9,  12,  16,  19,  21. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – תויכנא תוטוטפמיסא

 : 107-108  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  9,  11,  14. 

 תינכותב אל אוה םישרוש תוללוכה הנמ תויצקנופל תויקפוא תוטוטפמיסא לש אשונה : הרעה

 .ל"חי  4-ל םידומילה

 

 םישרוש םע תויצקנופ – היצקנופ תריקח

 : 109-112  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  8,  10,  12,  13,  14,  17,  18,  19,  21,  22,  24,  26. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 116-117  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  9. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – ףרגה י"פע היצקנופה יוהיז

 : 117-119  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4. 

 

 הרזחל םיליגרת – םישרוש םע תויצקנופ – היצקנופ תריקחו קישמ

 : 120-124  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  7,  8,  9,  11,  15,  16,  19. 
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 יעיבר קרפ

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – ילאיצנרפיד ןובשח
 

 .035805  ןולאשל רבעוה הז קרפ לש דומילה רמוח לכ : הרעה

 

 ישימח קרפ

 ןוציק תויעב – ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  7-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םירפסמ םע ןוציק תויעב

 : 185-188  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  13,  15,  19,  22. 

 

 רושימה תסדנהב ןוציק תויעב

 : 191-199  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  11,  14,  15,  16,  20,  23,  26,  29,  31,  33,  35,  38,  40,  41,  44,  46,  48,  49. 

 

  בחרמה תסדנהב ןוציק תויעב

  : 202-210  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  13,  15,  19,  22,  26,  92,  32,  34,  37,  39,  41,  42. 

 םיאבה םיליגרתה ,רמולכ .םידומילה תינכתב אל אוה "הדימריפ םע ןוציק תויעב" אשונה :הרעה

      .45  ,38  ,24  ,23  : תינכתב אל םה

 

 בחרמבו רושימב תוילכלכ ןוציק תויעב

 : 211-213  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  6,  9,  10. 

 

 העונת תויעב םע ןוציק תויעב

 : 215-217  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8. 

 

 םיפרגו תויצקנופב ןוציק תויעב

 : 219-228  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  11,  12,  13,  15,  16,  81,  20,  22,  24,  27,  30,  32,  35,  38,  40,  42,  44. 

 

 הרזחל םיליגרת – ןוציק תויעב

 : 229-234  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6,  8,  10,  12,  14,  15,  16,  19,  21,  22,  25,  26,  28. 
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 ישיש קרפ

 לרגטניאה – ילרגטניא ןובשח
 .תועש  5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םימונילופ – םיוסמ אלה לרגטניאה

 : 239-240  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  9,  14,  18,  21,  29,  32,  37. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – םיוסמ אלה לרגטניאה

 : 242-243  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  7,  11,  14,  17,  23. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – םיוסמ אלה לרגטניאה

 : 244  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8, 11, 12. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – םיוסמ אלה לרגטניאה

 .035805  ןולאשל רבעוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 םע תויצקנופ ,תוילאנויצר תויצקנופ ,םימונילופ – הילעש הדוקנו התרזגנ י"פע היצקנופ תאיצמ

 םישרוש

 : 248-253  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  8,  11,  15,  18,  19,  20,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  35,  36,  39,  42. 

 

 ,תוילאנויצר תויצקנופ ,םימונילופ – עופיש וא ןוציק ךרעו תרזגנ י"פע היצקנופה תאיצמ

 םישרוש םע תויצקנופ

 : 255-259  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  11,  13,  15,  18,  21,  24,  26,  92,  31. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – הילעש הדוקנו התרזגנ י"פע היצקנופה תאיצמ

 .035805  ןולאשל רבעוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 םישרוש םע תויצקנופ ,תוילאנויצר תויצקנופ ,םימונילופ – םיוסמה לרגטניאה

 : 264-266  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  12,  14,  17, 20,  24,  26,  29,  33,  36,  38,  41,  44,  45. 
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 תוירטמונוגירט תויצקנופ – םיוסמה לרגטניאה

 .035805  ןולאשל רבעוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 תויצקנופ ,םישרוש םע תויצקנופ ,תוילאנויצר תויצקנופ – הריזג י"ע םילרגטניא תומיא

 תוירטמונוגירט

 : 268-269  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6. 

 .035805  ןולאשל ורבעוה 269  'מעבש  7-9  םיליגרת : הרעה

 

 

 יעיבש קרפ

 םיחטש יבושיח – ילרגטניא ןובשח
 .תועש  7-9  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םימונילופ – x – ה ריצו היצקנופ לש ףרג י"ע לבגומה חטש

 : 274-279  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  8,  11,  13,  16,  19,  21,  24,  26,  29. 

 

 לש םיוסמה לרגטניאה זא םוחתב ןמיס הנשמ היצקנופה רשאכש שיגדהל בושח : הרעה

 .םיחטשה םוכס תא בשחמ אל היצקנופה

 

 םימונילופ – תויצקנופ יתש לש םיפרג ןיב םיחטש

 : 281-285  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9,  12,  14,  18,  21. 

 

 םימונילופ – םיבכרומ םיחטש

 : 286-288  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  11. 

 

 םימונילופ – םיפרג אלל םיחטש

 : 289-290  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  13. 

 

 םימונילופ – קישמ םע םיחטש

 : 291-294  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  13,  15,  17. 
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 ) םימונילופ ( תונוש תויעב – םיחטש

 : 295-298  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  10,  12,  15,  17,  19,  20,  21. 

 

 ) םימונילופ ( םירטמרפ םע תויצקנופ – םיחטש

 : 299-302  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  31,  14. 

 

 יעבט ךירעמ םע תובכרומ תויצקנופ – םיחטש

 : 302-304  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ – םיחטש

 : 304-308  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,   9,   11,  15,  17,  19,  21. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ – םיחטש

 : 309-311  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  10. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – םיחטש

 .035805  ןולאשל רבעוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 םיליגרת – םישרוש םע תויצקנופ ,תוילאנויצר תויצקנופ ,םימונילופ – םיחטשו םילרגטניא

 הרזחל

 : 316-320  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  5,  6,  8,  11,  13,  17,  18,  91. 

 

 הרזחל םיליגרת – תוירטמונוגירט תויצקנופ – םיחטשו םילרגטניא

 .035805  ןולאשל רבעוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה
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 הרזחל םיליגרת – ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש 3  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ןושארה ןולאשב עיפוהל םילוכיש םיליגרתל םימודה םיליגרת םה הז ףיעסב םיליגרתה : הרעה

 אלל הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל .)  035804  ןולאש ( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל

 םיליגרתה םה םתוא תושעל ךירצש םיליגרתה .תוירטמונוגירט תויצקנופ םיללוכש םיליגרתה

  : 324-333  'מעמ םיאבה

1,  2,  3,  6,  7,  8,  11,  13,  14,  15,  18,  20,  22,  23,  25,  26,  28,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  

36,  38,  39,  40,  41.   

 

 

 ינימש קרפ

 תורבתסה
 .תועש  20-23  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תוערואמב תולועפ

 : 343  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2. 

 

 דחא ) בלש ( ןויסנ ללוכה ירקמ יוסינ

 : 345-347  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  8,  11,  12. 

 

 רתויו ) םיבלש ( תונויסנ ינש ללוכה ירקמ יוסינ

 : 352-354  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6,  7,  9,  11. 

 

 תווש אל תויורבתסהה רשאכ תויורבתסה תאיצמ

 : 355-356  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8. 

 

 םייולת יתלב תוערואמ – תויורבתסה רוביחו לפכ

 : 361-365  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  9,  11,  12,  14,  16. 

  .תימוניב תוגלפתה לש הרקמל טרפ םידומילה תינכתב אל םה םיבלש עברא  תוערואמ  :הרעה

  .תינכתב אל  17-20  םיליגרת ןכל
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 םייולת תוערואמ – תויורבתסה רוביחו לפכ

 : 369-370  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  11. 

 

 ץע תמרגאיד

 : 374-381  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8,  11,  14,  16,  19,  20,  23,  25,  27,  30,  33,  35,  38,  41. 

 

 ץע תמרגאיד ,תויורבתסה רוביחו לפכ – םימלענ םע תויעב

 : 384-389  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  13,  16,  17,  20,  22,  25,  27,  30,  32,  33. 

 

 ילונרב תחסונ – תימוניב תוגלפתה

 : 398-410  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  12,  16,  19,  22,  24,  27,  29,  31,  33,  34,  35,  36,  38,  41,  44,  47,  51,  53,  56,  59,  

62,  65,  68,  71,  74. 

 

 תידמימ וד הלבט

 : 413-415  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  9. 

 

 הנתומ תורבתסה

  'מעבש  3-ו  2  םיליגרתל תואלבטה ופרוצ אל )הנושארה הרודהמב( הספדהב תועט ללגב : הרעה

 .תורסחה תואלבטה ןלהל .419

 : 419  'מעב  3  ליגרת לש הלבטה                                              : 419  'מעב  2  ליגרת לש הלבטה

 

  

 

                                                                                                       

 

     

 

 
 : 418-425  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  11,  14,  18,  22,  25,  28,  31,  34,  37. 
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 סייב תחסונ – הנתומ תורבתסה

 : 429-430  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11. 

 

 תורוש שולש וא תודומע שולש הבש הלבט

 : 432-434  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  7. 

 

 הרזחל םיליגרת – תואלבט

 : 435-441  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  13,  16,  18,  23,  25. 

 

 ) םיברועמ םיליגרת ( תונוש תויורבתסהו תואלבט

 : 442-446  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  9,  12,  15,  18. 

 

 תורבתסהב תואחסונ תרזעב תוחכוהו םיבושיח

 .הלבט תרזעב הז ףיעסבש םיליגרת רותפל יאדכ רשפאה תדימב : הרעה

 

 : 450-452  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  11,  14,  17. 

 

 

 הרזחל םיליגרת – תורבתסה
 .תועש  5-7  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הרזחל םיליגרת  –  תורבתסה

 : 453-460  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  12,  15,  18,  19,  22,  25,  28,  31,  34,  36,  40,  44,  47. 

 

 הרזחל םיפסונ םיליגרת – תורבתסה

 :תורעה

 תודיחי  4-ל תורגבל ןושארה ןולאשב עיפוהל םילוכיש םיליגרתל םימוד הז ףיעסבש םיליגרתה .א

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל ) 035804  ןולאש ( דומיל

 .461-469  'מעבש  1-33  םיליגרתל הנווכה

   .םידומילה תינכתב אל אוה  23  ליגרת .ב

2,  3,  5,  6,  8,  9,  10,  12,  13,  14,  16,  17,  19,  20,  22,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  31,  32,  

33. 
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 הרזחל םינחבמ
 

 דומיל תודיחי  4-ל תורגבל ןושארה ןולאשה לש תנוכתמב קוידב אל םה רפסבש םינחבמה : הרעה

 לע חוקיפה לש םורופב המסרופ  17/10/2013  ךיראתבש איה הביסה  .) 035804  ןולאש (

  ינשה קרפב ,ל"נה העדוהה י"פע  .804  ןולאשל הניחבה הנבמ יוניש לע העדוה הקיטמתמה

 תחא( תולאש  2  ךותמ תחא הלאש קר תושעל היהי ךירצ )רושימב הירטמונוגירטו הירטמואיג(

 הירטמואיג תללוכש תברועמ הלאש עיפות אל ,ןכ ומכ ,) הירטמונוגירטב תחאו הירטמואיגב

  .הירטמונוגירט תרזעב םג רותפל רתומ הירטמואיגב הלאשה תא .הירטמונוגירטו

 םהב שיש םיברועמש םיליגרתה תא םג ( םינחבמבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ,תאז תורמל

 תויצקנופ לש ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב םיליגרתה אלל ) הירטמונוגירטו הירטמואיג

 .805 ןולאשל ורבעוהש תוירטמונוגירט

 : םיאבה םיליגרתה אלל  571-475  'מעב םיעיפומש  1 – 40  םינחבמבש םיליגרתל הנווכה

 ) 477  'מעמ  9  הלאש ושוריפ  9/477  ןומיסה (

9/477,  8/479,  8/482,  9/485,  8/487,  8/489,  9/492,  8/494,  8/496,  7/498,  8/501,  9/504,  

8/506,  8/508,  8/511,  7/513,  7/515,  9/518,  8/520,  8/522,  9/525,  8/528,  7/530,  8/532,  

8/535,  7/537,  7/539,  8/542,  8/544,  8/547,  8/549,  9/552,  8/554,  9/556,  7/559,  7/561,  

8/564,  7/566,  8/568,  8/571. 

  14.07.2013  ךיראתמ העדוהב הפלחהל םיליגרת הז רתאב םיעיפומ הלא םיליגרת םוקמב

 ."2-'ב 804 רפסה ףוסבש םינחבמל הפלחהל תולאש" :איה הלש תרתוכהש

   

 רקיעב ( הרזחל םיליגרתה לע רובעל םג בושח תורגבה ןחבמל םישגינש ינפל : הבושח הרעה

 םע םיליגרתה אלל ( 'א קלח הקיטמתמ םירפסב םיעיפומש ) הירטמונוגירטו רושימה תסדנהב

 רושימה תסדנה םיללוכש םיברועמה םיליגרתל םג בל םישל בושח .1-'ב קלח הקיטמתמו ) בכוכ

 םיעיפומו ) הרזחל דואמ םיבוט םה לבא ,םהש ומכ ןחבמב ועיפוי אל םנמאש ( הירטמונוגירטו

                                                                                                                  .444-452  'מעב  1-'ב קלח הקיטמתמ רפסב

 


