
 

 

 ןוילעה טפשמה תיבב

 2144/20 ץ"גב                                      קדצל הובגה טפשמה תיבכ ותבשב

2145/20 ץ״גב                

2169/20 ץ״גב               

2171/20 ץ״גב               

 2175/20 ץ״גב                      

  

 תסנכב דוכילה תעיס    :ןיינעב

                

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע החוכ יאב ידי לע     
 )יקרוש( רימת לאומש וא/ו יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.comavi.halevy@ :ל״אוד     
 

 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע ןכו   
  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

 תשקבמה           

 :ןיבש ןיינעב

 

 לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה  :2144/20 ץ״גבב תרתועה

 וא/ו לאפר-ןמטלא רהז וא/ו רואנ רמות וא/ו אגרש דעילא ד"הוע כ"ב י"ע
 ריפס ןולא וא/ו ימע ןב דקש

 םילשורי ,208 ופי בוחרמ   
 91043 םילשורי 4207 ד.ת   
  02-5000076 :סקפ ;02-5000073 :ןופלט   

 
      

 ״שדח הזוח״ תתומע :2145/20 ץ״גבב תרתועה

 תקרב ןורוד ד״וע וא/ו זעוי לבוי ד״וע ידי לע     
 ׳תושו לאינרק דרשממ     
 ןג תמר ,12 לליה אבא ךרד     
      

 תמדקתמ היטרקומדל התומעה   :2169/20 ץ״גבב תרתועה

 ללוס תעפי ד״וע החוכ תאב י״ע     
 ביבא לת ,4/9 ג״לי     
 

 ןבל לוחכ תעיס  .1   :2171/20 ץ״גבב תרתועה

 ןרוקסינ יבא תסנכה רבח  .2      
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 'חאו ןוארב ןועמש וא/ו גרבנירמ ןרע ד"הוע כ"ב י"ע
 'תושו ןוארב גרבנירמ דרשממ
 ןג תמר ,14 ללה אבא בוחרמ
 03-6135558 :סקפ ;03-6135559:ןופלט

 

 ונתיב לארשי  .1 :2175/20 ץ״גבב תרתועה

 ררופ דדוע כ״ח  .2     

 רגנ לשימ וא/ו ןמרבה ןתיא ד"הוע כ"ב י"ע 
 'תושו רשא ימע ןב ןוקרש דרשממ
 קרב ינב ,23 אבכוכ רב בוחרמ
 03-5662801 :סקפ ;03-5662808 :ןופלט

 

                                                    

 ד  ג  נ

 

 תסנכה שאר בשוי .1 :2144/20 ץ״גבב םיבישמה

 תסנכה .2     

 תסנכל יטפשמה ץעויה .3     

      
  ידי לע םתשולש     
 תסנכה לש תיטפשמה הכשלה     
 ;02-6408786 :ןופלט     
 םילשורי ,לארשי תסנכ     
 

 תסנכה שאר בשוי .1 :2145/20 ץ״גבב םיבישמה

 

 תסנכל יטפשמה ץעויה .2     

  ידי לע םהינש     
 תסנכה לש תיטפשמה הכשלה     
 ;02-6408786 :ןופלט     
 םילשורי ,לארשי תסנכ     
      

 הלשממל יטפשמה ץעויה .3     

      
 הנידמה תוטילקרפמ ד"הוע כ"ב י"ע     
 םילשורי ,29 ןיד-א חלאצ 'חר     
 02-6467011 :סקפ ;02-6466590 :ןופלט     
 

 34 -ה לארשי תלשממ .4     

      
 הנידמה תוטילקרפמ ד"הוע כ"ב י"ע     
 םילשורי ,29 ןיד-א חלאצ 'חר     
 02-6467011 :סקפ ;02-6466590 :ןופלט     
    



 

 

3 

      

 תסנכה שאר בשוי              :2169/20 ץ״גבב בישמה

 

 תסנכה שאר בשוי .1 :2171/20 ץ״גבב םיבישמה

 תסנכה .2     

 

 ןייטשלדא )ילוי( לאוי כ״הח ,לעופב תסנכה שאר בשוי  .1 :2175/20 ץ״גבב םיבישמה

  תסנכה  .2     

    ןוני לייא ד״וע תסנכל יטפשמה ץעויה  .3     

     

 

  תוריתעל הבישמכ ףרטצהל הפוחד השקב

 

 תוריחבה תואצות יפ לעש ,23 -ה תסנכב דוכילה תעיס ,תשקבמה םעטמ הזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 ןהב ןוידהש ,תוריתעל הבישמכ הפרצל - םיטדנמ 36 הנומה תסנכב הלודגה העיסה הניה ,23 -ה תסנכל

 םג ףרצל היה יוארש ,תסנכה תועיס לכל המודב ,תשקבמה ןכש ,16:00 העשב ץרמב 22 -ה רחמל עבקנ

 טפשמה תיב ידי לע לבקתתש הטלחה לכמ ,תורישי תעפשומ תויהל הלולע ,תוריתעל תובישמכ ןתוא

 .תוריתעב דבכנה

 

 :השקבה יקומינ ולאו

 

 ונתיב לארשיו ןבל לוחכ ,23 -ה תסנכב תוגצוימה תועיס יתש ידי לע ,רתיה ןיב ,ושגוהש ,ונינפבש תוריתעה .1

 ,תוקסוע ,ונתיב לארשי םעטמ ררופ דדועו ןבל לוחכ תעיס םעטמ ןרוקנסינ יבא ,תסנכ ירבח ינש ידי לע ןכו

 תודעו תמקהב ,תסנכל עובק שאר בשוי תריחבל דעומב דחוימבו תסנכה לש התדובע ירדסב ,רתיה ןיב

 הלאמ ,ונתעדל ,םינושה - תסנכה לש חוקיפו הדובע ירדס תעיבקבו ,תרדסמה הדעווה ןהיניב ,תסנכה

 תודעוו בכרה ויפל תובר םינש הזמ תסנכב םייקש גהונמ הייטס םג םיווהמשו - תסנכה ןונקתב ועבקנש

 .המכסהב עבקנ תסנכה

 

 לע ןכלו לארשי תנידמ לש םיקקוחמה תיבכ התלועפו תסנכה לש התדובע ירדסל םיעגונ הלא םיאשונ .2

 תסנכב הלודגה העיסה איהש תשקבמה תא תוריתעל םיבישמכ ףרצל הבוח תלטומ התיה םלוכ םירתועה
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 לע לבקתתש ,הטלחה לכמ תועפשומ תויהל תולולע ןלוכ ןכש ,תסנכה תועיס לכ תא ןכו םיטדנמ 36 הלש

  .וינפב תוחנומה תוריתעב דבכנה טפשמה תיב ידי

 

 לע םג ,רתיה ןיב ,תונד ןה ותרגסמבש ,חיש ןהיניב תולהנמ ,ןבל לוחכ תעיסו תשקבמה יכ שיגדהל יואר .3

 תועגונה תודבועה לולכמ תא דבכנה טפשמה תיב ינפב איבהל תנמ לע ,ןכ יכ הניה .תרדסמה הדעווה בכרה

 שי ,םהב םישקובמה םידעסה לש תוכלשהה לשו תוריתעה לש םינושה םיטביהה תא וינפב שורפלו ןיינעל

 .הבישמכ תשקבמה תא ףרצלו השקבל תונעיהל

 

 תומייקש תודחוימה תוביסנה עקר לע ןהב םישקובמה םידעסהו תוריתעה תניחב יכ ,התע רבכ רמאי .4

 רהבויש יפכ ,םייתקוח םיאשונ לע תוכלשה תויהל תולוכי תוריתעב תוטלחהלש ,ךכ לע תדמלמ הנידמב

 תשקבל תונעיה קידצמה ףסונ םעט והז .הנידמב לשממה תטיש לע ןהיניב - תוריתעל תשקבמה תבוגתב

  .תוריתעל הבישמכ הפרצל תשקבמה

 

 ,היתויושר ,הנידמה ובש ימואל םוריח בצמב היורש לארשי .םנוקיתכ םניא םיאצמנ ונא םהבש םימיה .5

 םייחה ימוחת לכ לע תובר תוכלשה ,הנורוקה רבשמל .הנורוקה תפגמ םע םידדומתמ ,ולוכ קשמהו היחרזא

 ,23 -ה תסנכה הבש הפוקתב לארשי תא דקופ הנורוקה רבשמ .ךוראה חווטב ןהו רצקה חווטב ןה הנידמב

  .השדח הלשממ הננוכ םרט ,העבשנ הז ךאש

 

 דע הרתונש הפוקתה תא דחוימבו הנידמה היורש ןהבש תודחוימה תוביסנה תא לצנל םישקבמ םירתועה .6

 רבח לש ותורישכ יאנתל עגונב ,קהבומ יתקוח יפוא ילעב םיקוח לש םתלבקל ,השדחה הלשממ לש הנוניכל

 שאר לש הריחבה תטיש תא תונשל ןכו השארב דומעישו הלשממה תבכרה תכאלמ לטות וילע ,תסנכ

 תבכרה תכאלמ תא ליטמ אישנה הבש ,הלשממה :דוסי קוח יפל םויכ תמייקה תוריחבה תטישמ ,הלשממה

 רחביי הלשממה שאר הבש הטישל ,תסנכה תועיס םע ץעייתהש רחאל ,תסנכה ירבחמ דחא לע הלשממה

 קוח ,תסנכה דוסי קוח ,םהיניב ,דוסי יקוח המכ ןקתל ובייחי הלא םייתקוח םייוניש .הרישי הריחבב

 לארשיו ןבל לוחכ ,תורתועה .1969-ט״כשת ]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח תא ןכו הלשממה :דוסי

 דועו הנורוקה רבשמ לש תוביסנב ורכזוהש הקיקחה ינוקית לש תסנכב םתלבק תא םוזיל תושקבמ ,ונתיב

 .השדחה הלשממה הננוכ םרטב

 

 לארשי תעיסו ןבל לוחכ תעיס ,לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה לש םתדמע תא השקיב תשקבמה .7

  .ונתיב
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 עובקה ןוידה תא תוחדל ידכ הב היהי אלש יאנתבו תופרטצהה תשקבל המיכסמ איה יכ הבישה ןבל לוחכ

  .16:00 העשב ןושאר םוי רחמל

 

 תא ברעלמ תענמנו תסנכה תדובע ירדסב תקסוע ונתיב לארשי לש הריתעה״ :ןמקלדכ הבישה ונתיב לארשי

 ןיינע – תיטילופ הגלפמ איהש – דוכילה תעונתל ןיא יכ ונל הארנ הז םעטמ .הקיטילופב הלאה םירדסה

 אל – ךירבדכ תויתקוח תוכלשה ןוידל תויהל תויושעש הרובס ךתשרמ םא ,תאז םע דחי .ןוידב יתמא

  ״.ךתשקבל ונתשרמ דגנתת

 

 תשקבמה לש תדחוימה התמורת תרתועל הרורב אל" :רומאל הבישה ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה

 תילאיצנטופ תעגפנ המצעב האור איה יכ הדבועהו ,ףרטצהל התשקב םצע ,ךכמ הרתי .הריתעל ףרטצהל

 אלה ויתוטלחה סיסבב ודמע רשא םייטילופהו םירזה םילוקישה גראמ לע דמלמ ךא ,ןתנייש ןידה קספמ

 אמש הששח העיבת ףא תרתועה .ןייטשלדא ילוי לעופב תסנכה שאר בשוי - הריתעל 1 בישמה לש תויקוח

 תוינסכאב ומוקמ רשא "יטילופ סקרק"ל ןוידה תא ךופהל אלא הב ןיא תשקבמה לש התופרטצה תשקב

 .הריתעה סיסבב תודמועה תויקוחהו תויטרקומדה תויגוסב יטפשמו יניצר ןויד לוהינ תחת תאז ,תורחא

 תיב לש ותעד לוקישל הטלחהה תא ריאשת םלוא ,השקבה תא תוחדל שי יכ ,ךכ םא הרובס תרתועה

 "דבכנה טפשמה

 

  .תופסונה תורתועה יתש לש םתדמע תא שקבל תשקבמה ידיב הלע אל םינמזה דס תאפמ

 

 .רקובב רחמ השקבב ךמותה ריהצתה תא שיגת תשקבמה ,םינמזה דס תאפמ .8

 

 .תוריתעל הבישמכ תשקבמה ףוריצ לע תורוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ליעל רומאה רואל .9

 

        .השקבל תונעיהל קדצה ןמו ןידה ןמ הז אהי .10

 

 :תשקבמה חוכ יאב
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 ד״וע ,ולבאר לאכימ       
if lol


