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 115 /21  מ"רת

  :רתועה
                 

 ןייטשנרוא רפוע

 
 ד ג נ 

 
 גרבסורג השמ .1 :םיבישמה

 מ"עב תוצוח םוסרפ "ןושאר טבמ" .2
 גרברייפ םירמ תושארב תחא הינתנ תעיס .3
 

 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל(

 
 :רתועה םשב
 

 :1-2 םיבישמה םשב
 

 :3 הבישמה םשב

 ינימיניב רידא ד"וע ;ןיקניצ לחר ד"וע
 

 יחרזמ תיגח ד"וע
 

 הנאז ירש ד"וע ;יול יקסנידס ידע ד"וע
 

 הטלחה
 
 קוחל ד17-ו ב17 םיפיעסל םאתהב רתע ,התצעומו הינתנ תייריע תושארל דדומתמה ,רתועה .1

-ו 1 םיבישמל תורוהל ,)הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה

 ןפואב תוצוח טוליש תוצקהל ,םירחא תומוקמבו הינתנב תוצוח םוסרפ יקוושמ םהש ,2

  .הלומעת יכרד קוחל ב10 ףיעס תארוהל םאתהב ,ינויווש

 

 תרכנש הרשפ םכסה לע םידדצה ועידוה ,הלומעת יכרד קוחל ב10 ףיעס יפל העדוהב ןויע רחאל .2

 הריתעה ,הטלחה לש ףקות םכסהל ןתניי יכ ושקיבו ,וז הטלחהל חפסנכ ףרוצמה ,םהיניב

  .תואצוה םולשתב בויח אלל קחמית

 

  .הריתעה תקיחמ לע הרומו הטלחה לש ףקות ול ןתונ ינא  ,םכסהב ןויע רחאל .3

 הינתנב טולישה לש תשדוחמה האצקהה וא םכסהה תוארוה יכ העיבק הווהמ הניא וז הטלחה
 הריתעה אשונ םידדצה ןיב תקולחמה יכ אלא ,הלומעת יכרד קוחל ב10 ףיעס תוארוהב תודמוע

  .המייתסה
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 ןיב ןויווש לע הרימש הניה הלומעת יכרד קוחל ב10 ףיעס תוארוה לש תיזכרמה ןתילכת .4

 ,הרומחכ הלק ,ויתוארוה לע הרימש לע דיפקהל 2-1 םיבישמה לע ,ךכשמ .תוריחבב םידמעומה
 םאתהב ,הנידמה רקבמלו תיזכרמה תוריחבה תדעוול תושרדנה תועדוהה תא ריבעהלו

   .קוחה תוארוהל

 

 .תואצוהל וצ ןיא ,םידדצה תמכסה חכונ .5

  

  .)2018 רבוטקואב 14( ט"עשת ירשתב ׳ה ,םויה הנתינ
 
 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב לש אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
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 םידדצה ןיב הרשפה םכסה – הטלחהל חפסנ
 

 


