
      

            
 

   

                  
    

                 
   

         

          

              
  

              

           

           

      

     

       

        

               
                

     

   

       

               
     

             

                 
   

     

               
      

      


2017-ז"שעתה,(טיםלשת ומודעו)לבוכאלזר עחוק  
 506'מע (, 9.5.2017)ז "עשתה ,877ם "שח :םרסופ

ל ובאכתימומקההצועמההניתקמ,תוימומקהתוצועמהתדופקל 24-ו 22ם יפיסעי פלהתומכסףוקתב
 :הזזר עוק ח

ת ופרשנ :ןואשרקפר

ת ורדהג

-הזזר עוק חב.1


ד פרנבבצינוןתקומשראוהרוחסובגיצהלשר פאשחפנלבעחר אןתקימואןוארו אזגאר-"הווארז גרא"

;סקהעת יבלשייקרהעו חשטמ


,(יושירי נוטעם יסקע)ם יסקעי ושירו צי פלי ושירה נוטען יב ,תיסקעת וליעפת מייתקמו בשם ומקל כ-"קסע"

;ואלם אן יבו ,2013-ג"שעתה

-ת ובלר ,והשלכמר וחמי ונבה ,יארען יבווע בקן יב ,הנבמל כ-"ןיינב"


;בעקלשרוביחולבר וחמהבר דתובלר ,הנבמלשלק חלכ(1)


ם וחתלו אור דגלם ידועימהו אם ימחותהו אם ידרוגה ,םהבא צויוכדר ג ,פרעת ללוס ,ירק(2)

;ללחו א קרקעח שט


;וטלישןתקומסנכהלעואסנכבשראכ,1950-א"ישתה,(א)תוימומקהתוצועמהוצב"לבע"תדרגהכ-"לעב"


;הצועמהם וחתבי ורביצם ומקב ,וטלישל כל ש ,דרךל בכ ,ותעיבקו או תבצה-"הגצה"


;5ף יסעי פלה צועמהש ארה נמישוט לישלת ציעימה דעו-"טולישלת יעוצקמה עדו"


;ונממלק חל כו אש דוח-"שודח"


;ונממלק חל כו אם וי-"וםי"


;הצועמהה ניתקהשת ודעומלם וסרפן תקימ-"תועודמח ול"


;היקסטיסטטלתיזמרכההשכלהתמספרמשןצרכלםיירחמהדדמ-""מדד


,הווארז גאר ,תוא ,תינבת ,למס ,תבותכ ,הנומת ,וטשרט ,וריצ ,יטחרת ,םוליצ ,זוכר ,הזכר ,הדעוה-"העוד"מ

ם יגצומה ,ועבקו אף לחמ ,חיינ ,דיינ ,והשלכן פואבם יגצומהו או השלכמר וחמם ייושהע ,םהבא צויכו אן תקימ


;לטשםניאשו,צרקןמזלואבע קךדר


;לובאכת ימומקהה צעומה-"הצעו"מ


;םוספרלשמשמהסנכו אןתקימ-"וםסרפן קתי"מ


ו אהצועמהתולבעבםהשסנכבואיורביצחשטבהניתקההצועמהשםוספרן תקימ-"ינוריעום סרפן קתי"מ

;הלאבא צויכו ,תודעומח ולת ובלר ,התזקחהב


;ותיעדיא לבה שנעוט לישהי כח יוכהם את לוז ,וטלישבא בומו ניינשעי מ-"סםרפהמ"


ל וכב וחרת ובלרוור ביצלף שקנהם ומקו אר וביצלו יקרבעו או לוכש משמהוד ועימהם ומקל כ-"ירוביצום ק"מ

;וילאףשקנהחר אםומק


;ונממלק חו אוע ברמטר -"ר""מ


,םיגררנ ,ברכי לכ ,ןיללטיטמ ,םהבוע נטהו אם הילאבר וחמהבר דת ובלר ,ןיעמקרק ,ןיינבת ובלר-"סנכ"

;םיליבים ינבמו אם יחיינו אם ידיינת ונוקר


;1968-ח"שכתה,םיסקעיושירוק חל(ב)3ףיסעבותדרגהכ-"ירוביצג וניע"



               
 

            

    

               
            

     

            

     

               
           

    

                  
    

                 
               

               
                  

       

         

         

     

  

                 
                

    

 

             
  

          

            
    

        

             
      

             
               


ף וגי דיבל פעותמה ,ינוריעם וסרפן תקימת ובלר ,םוספרן תקימל עם ספרתמהף לחתמלט ש-"תוצוחום סרפ"

;םוספרו וקסישע


;הזוק חתואורהוע ציבוחויקפיורכצלבתבכו יכמסההצועמהשאשרה צועמדבוע-"חקפ"


;הורבתעהתדופקבותדרגהכ-"תורישו ק"


ן לוכ,הזזר עוק חיפלויתויומכסתאבתבכו ילאיר בהעה צועמהשאשרה צועמהדבועתובלר-"הצעוהמש אר"

;1975-ה"לשתה ,(םתנוהוכו ינגסות ושהרש ארת ירחב)ת וימומקהת ויושהרוק חל 17ף יסעי פל ,ןתצמקו א


;הצועמהש ארן תנשוט לישן וישיר-"ןוישיר"


;תוירשוקלולסמיפלעהצועמהםוחתבנע א והשדבלבו,הורבתעהתדופקבותדרגהכ-"ירוביצב רכ"


;ונממלק חל כו אוע בש-"עובש"


;וטלישהוע בקוילשעןתקימהלשתגרסמהחשטמעט לתגרסמהףוירצבוט לישלשוחשט-"טולישח טש"

;וידצלכלשםוסכה-וידצלמכם וספרא שונהוט לישלשוחשט


;הדעומואלט ש-"טוליש"


ן מזי שרפהב ,הזחר אהזב ,םילטשו את ודעומה מכ ,ויבגל עו או בג יצהלן תינשוט ליש-"ףלחתמט וליש"

;איהשדרך ל בכת ובלר ,םהשלכ


סק עלשוביטואומש,וועצמק ,םדאלשומשתאהלימכה,וקסיהעו אסק העם ומקבתנתקומההדעוה-"טלש"

,ןיינבלת ברוחמש ,םהלשף וריצו אם ומקבצר וימהווק ושמהצרך מל שי חרסמהו למסו או תבותכ ,דסומו א


ה דעוהת ובלר ,ןיינבהא צמנו בשש גרמהח שטבב צומון יינבלבר וחמו ניאשה דעוההת אא שונהן תקימת ובלר

צר ומתוקושמואתצריימההברחלשואםומקבצר וימוניאווק ושמהצר ומהלשולמסואומשתאםגהלימכה

;לטשהןתקומובשםומקבלהנתמוניאהסקשע ,ורמאכ


;ןיינבהל שג גהו קל מעלט ובלט ש-"גגט לש"


;וילאבר וחמו ניאשון ינבל ען תקומו ניאשלט ש-"וץחטלש"


.הנממלק חו אה נש-"הנש"

ט ולישןויישר:ישנק פר

ן ויישרת בוח

ם וספרלם וגריא לווט לישם ספרלו ממטעחר אלה שריא לווט לישם דאם סרפיא לון יתקיא ל ,גיציא ל.2
חר אלון וישיהרי אנתי פל ,הצעומהש ארת אמן ידכן תינשן וישירי פלא לא ,הצועמהם וחתבי ורביצם ומקבוט ליש
 .תפסותבה ועבהקוט לישת גראם לישש

ן ויישרלהקשב

ם ימכסמהוםיפרטהתאלולתכה שבקה;הצועמהשאלרב תבכה שבקש יגי,וטלישםספרלשבקמה.3
 :ןיינהעי פל ,הלאה

 ;השבקהש יגמל שד יגאתהפר סמו את והזהפר סמוו נמע ,ומש(1)

ם ימרוחה ,ןוכתה ,הורצה ,גוסהת את פרטמהוצע ומהוט לישהל שם ישתרת ללוהכת ינתכ(2)
 ;ותגצהם ומקווט לישהל שת ודימהו

 ;וטלישהל שד ועימהו תבצהם ומקל שת יתיזחה נומת(3)

ו אב צויא והה ילשעת גרסמהת ובלר ,דועימהו תבצהם ומקלוט לישהור ביחן פואוט ירפ(4)
 ;םהלשי נהטכרט פמהוו תואת אשלור מאהן תקימה

ה הרצההתפסותב ,השבקבבר דהן ויצ-ל משחת פקסאבוך הכרו אאר ומוט לישי בגל(5)
סק פמלוליכןתקימהשןוכ,ןתקימהתוניתקליאחראאוהויפלש,מךסומיאלמשחלשור שיאןוכ(ג)4ףיסעבש
 .תחפ



               
               

         

 

               
               

               
           

               
                 

 

              
                

   

                
        

 

             

        

         

        

                
      

  

                
                

    

              

             

              

              
           

             
 

             
 

               
      

ן כוג צומת ויהלוט לישהד יתעם הבשם וספרהן תקימו אן יינבהל בעל שם יאלמי והיזי רטפ(6)
ה מסכהה שבקלף רוצת ,דיגאתת ולבעבו אם דאי נבל שת פתושמת ולבעבשן יינבי בגל ;םהלשב תבכה מסכה

 .ןיינהעי פל ,ןידי פל עת מכסומהת וגיצנהו אם ילבעהל כל שב תבכ

ן ויישרןתמ

ם הילעף יסוהל ,םיאנתו בת ונתהל ,ותונשל ,ולבטל ,ותתלב סרל ,ןוישירת תלי אשרה צועמהש אר (א).4
ו נממשמר וחהווט לישהל שו תורצוו לדוגבר דבוו תגצהם ומקבר דבת ואורהוע בלק ,ארשהן יבו ,םתונשלו א
י פלל והכ ,וטלישלוך מסן וייקנהת ירמשום ידמטרוש רעת יענמן יינבעם יאנתוו תגצהי דועמבר דבן וכה שיעי

 .בתבכן תניתהצועמהשארתלטחה;6ףיסעבור מאכהצועמהתצועמהיטלחהןהילשעה דימהתומא

וט לישה ,הצועמהש ארת דעל ,םאו אה ירבעה ווהמו תגצהו או מוספרשוט לישלן וישירן תנייא ל (ב)
י פלסק ען וישירו יבגלן יאשי ושירן וטעסק עם ספרמוט לישהם או או יתושגברו אור ביצהת נתקבוע גפלל ולע
.1968-ח"שכתה ,םיסקעי ושירוק ח

ת הרצהבה נתומןוישיהרן תמ-ל משחת פקסאבוך הכרוט לישו אאר ומוט לישלן וישירש וקבמ (ג)
י דיברק ו צעוביל משחהי ורדיסל כי וכו תלפעהוו תוניתק ,וטלישהת בצהלי אחראו דבלא והי כב תבכש בקמה
 .וקחכלכך ה שורמהי אלמשח

ד מוהעב רכיבגלע,וטלישלןוישירןתנייאלווט לישןיתקהלןיא,(10 ()א)12ףיסעבורמאהףאלע(ד)
 .תופיצברת וממי 3ל מעד חאם ומקבדרך בה נוחו א

ט ולילשת יועצקמה דוע

 :םהבום ירבח 3-מת בורכמה יהתשוט לישלת יועצמקה דעוה נמיה צועמהש אר (א).5

 .הצועמבה ביבסהת ויכאלה דיחיהל הנמוה צועמהיר זכמ ,הצועמהס דנהמ

 :ןלהלםיורטפמהםיאשונבהצועמהשאלרץ יעיתוט לישלתיועצמקההדועוה (ב)

 ;הזזר עוק חבת וציעיתהת בוחו יבגלה בענקשא שונל כ(1)

 ,הזזר עוק חלשועוציבבור שהקא שונםניינשע ,חראהמקרל כואוט לישןוישילרה שבקל כ(2)
 .וטלישלת יועצמקהה דועוהי נפלה צעומהש ארא יבים תוא

ה דימת ואמוש ביג

ל ויכה דימהת ומאוה זזר עוק חי פלת ונוישירת נקהעלגע ונהל בכה דימת ומאבע תקה צועמה (א).6
וט לישג וסל כוו נוכתוי ושעא והו נממשמר וחהג וס ,ויבעצ ,ולדוג ,ותרוצ ,ותבצהן פוא ,וטלישהם ומקלו סחייתיש
 .וטלישלתיועצמקההדועוהםעתוציעיתהםיבייחמה

זר עוק חי פלו יתויומכסבש ומישו תושבען היפל עג הניא והוה צועמהש ארת או בייחיה דימהת ומא (ב)
 .הז

ור שיאלה יתוצלמהת אא יבתו ,וטלישם וספרן יינלעה דימת ומאש בגתוט לישלת יועצמקהה דועוה (ג)
 .הצועמה

 .הדימהת ומאת אן גתעובע תקן דוסיל עווט לישלת יועצמקהה דועוהת וצלמהת אן חבתה צועמה (ד)

תק הע ;הצועמהידיבןורשיאדועמןויצוך תבותכמך סמבוורטפיהצועמההשריאשהדימהתומא (ה)
 .הצועמהידילעובעיקישהצועמהםוחתבםיחראםייורביצתומומקבוהצועמהידשרמבאצמיור מאכמך סממ

ד ועימהוה צועמהם וחתבור אלא צויהי מומקן וועבשבם סורפתה דימהת ומאל שן שוביגל עה דעוה (ו)
 .היבשותב ולר

ה ראג

ם יבונקהם יוריעשבוט לישת גראה צועמלש בקמהם לשי ,ושודיחו אוט לישלן וישירן תמד בע (א).7
 .הנושאהרת פסותב

ן תמי נפלן תקוהא לוט לישהו ,תינולפה נשבי נויב 30ם ויי חרא ,וטלישלן וישילרה שבקה שגוה (ב)
 .הנושאהרת פסותבה בענקשה גראהת יצחמם לושת ,ןוישיהר



                
            

                
        

 

          

             

               
                

                
     

              
             

               
           

  

       

       

     

      

             
 

               
             

                 
    

              
       

 

                   
     

  

              
                

               
       

       

                 
         

ה דעוהה צועמלסר מו ילבעו ,וטלישסר והו א ,תינולפה נשבי לויב 1ם ויי נפלוט לישהן וישירל וטב (ג)
 .הנושאהרת פסותבה בונקהה גראהמת יצחמם לושת ,תינולפה נשבי לויב 1ם ויי נפל כךל עב תבכ

ת ואורהיפלותסרהלעבתבכה דעוההצועמהשאלרסר מאלואותואיר סהאלוט לישהלשוילבע (ד)
 .האלמת יתנשוט לישת גראה צועמלו ילבעם לשי ,הזף יסע

ן ויישרף קות

 .ןתינה בשה נשבבר מצדב 31ם ויד עא והן וישירל שו פוקת (א).8

 .וילאמן וישיהרפקע י ,תינולפה נשבבר מצדב 31ם ויי נפל ,יהשלכה ביסמ ,וטלישסר וה (ב)

ל כת אל ולתכו ,ופוקתם ותי נפלת וחפלם ימי 60ה צועמהש אלרב תבכש גותן וישירש ודיחלה שבק (ג)
ס פוטיבגלעההרצהלוללכי אשרהיהיהשבקהשיגמ,ורמאהףאלע;3ףיסעי פלםישדרנהםימכסמה
ו תבצהן פוא ,ונוכת ,ויתודימבת ובלר ,וטלישבא והשי ונישל כצע ובא לו יפלו ,הזזר עוק חלה יינשהת פסותבש
.3ףיסעבורט פמכוט לישהירטפאר שו

ת או איר ,ןוישיהרש ודיחת פותקד בעש אמרוט לישת גראה מלושו ,ןוישירש ודיחלה שבקה שגוה (ד)
מעט ל ,שוקבמכן וישיהרל שו שודיחלד עת אזו ,שודיחהת פותקד בעף תקוט לישן וישיבריק זחמכה שבקהש יגמ
ת גראת אה צועמהב ישת ,הזה מקרב ;ןוישיהרש ודיחלב ירסה יפלו ,בתבכה דעוהח לשה צועמהש ארם א
 .וטלישהם סרופה בשה פותקהד בעם לוששם וסכהז וזיקחר אלש אמרה מלוששוט לישה

ט ולישן ויישרל וטיב


:הלאת ואורהו לוחיוט לישן וישירל ויטבן יינלע.9


:הלאהם ימקרבוט לישן וישירל בטלי אשרה צועמהש אר(1)


;בזוכדע ימד וסיל ען תינן וישיהר (א)


;ןוישיהרי אנתמי אנתפר הן וישיהרל בע (ב)


י תואיברהיתוחיבטהור שימבור ביצלדמטרו אןויכסהווהמוט לישהיכתדעלחוכנםא (ג)

;יתביבסהו א


ל בעלבתבכה תרעההנתינשחר אלאלאוט לישןוישירלשולויטבלעהוריאלהצועמהשאר(2)

ד גנכו יתונטעו איע משהלת ונמדזהן תנשחר אלו ,לויטבהת ליעת און וישיהרל ויטבת אל ושקלו תנווכל ען וישיהר

ןוישיהרי אנתת פרהת אן תקלת ונמדזהו לן תנית-(ב()1)ה סקפבה יונמהו זא יהל ויטבהת ליעם א ,ןנטעה

;התרעההת דעוהבן יוצישן מזפרק ב


ת ודחוימתוביסנדוסילע(ג ()1)הסקפתאורהחומכן וישירלויטבלעהוריהצועמהשאר(3)

.תיועצמקהה דועוהם עת וציעיתהחר אלום ידחוימם ימטעל עס סבתהב ,דבלב

ט וליבשים טרפ

ת יבלבעו אןצריה,וטלישהןיתקמ,םספרמהלשונעמוומשובןיוצןכםאאלא,וטלישםדאםסרפיאל. 10
 .וטלישהצר ונו אס פדוהו בשס ופדה

י רוביצוג ניער בדבט וליש

ס חייתתשל ויכ ,םהבא צויוכת וזחמ ,םיפעומ ,םיסרטת ובלר ,יורביצג וניעבר דבוט לישם וספרלה שבק. 11
,3ף יסעבור מאהף אל ע ;תוזחמהו אם יפעומה ,םיסרטהי פל ,םעפי דמת ונתשמהת וחראת ודעומו את ונומתל
ת צועמי דיבו נמוסוו שרואן השד בלבו ,הצועמהש אלרת ונומתהת אש יגהלור מאכוט לישם ספרמש דרייא ל
. 1927,ועניאהרי סרטת דופקל5ףיסעי פלתוריקבה

ים רוטפ

-לעולוחיאל2ףיסעת ואורה (א). 12

 ,חוורת מטרלל ועפו ניאש ,יתדו אי ורביצי פואל בען וגארל שו אה נידמל של מסו אל גד(1)
 ;תיחרסמת מוספרלש משתא לון ידל כי פל עת תרומא התור מאכו תגצהשד בלבו



              
                  

 

  

      

    

      

     

       

        

    

    

              

                
               

              
      

                
   

 

                  

                 
 

                  
 

            

           

              

              
            

       

           

 

ד בלבו,חראםומקלדחאםומקמוברעתוליפעו אתוירש,סקשעכך ל עהורמהוט ליש(2)
ם ימי 90ל עה לוהעה פותקלג צויא לוט לישהוד חאבע ומרמטר ל עו לעיא לור מאכה עדומהו אלט שהת ודימש
 ;ורמאכבר מעהםוימ

 )3( ;לבאת ודעומ

 )4( ;פטשמהי תבוה צעומה ,הלשממהל שוט ליש

 )5( ;תיבלה סינכת לדל עג צומהלט ש

 )6( ;דילד ימם ילקוחמהם יזוכרל שדרך בם וסרפ

 )7( ;ןידי פל עג יצהלה בוחשוט ליש

 )8( ;הירמכלב הרכת אם ספרמהב רכי לכי בגל עה דעומ

 )9( ;הנגפהו אה פיסאלך המבם דאי דיבת אשינהה דעומ

 )10( ;יורביצב רכו ניאשב רכי לכי בגל עוט ליש

 )11( ;ייטלופי פואל בעוט ליש

 )12( .םהלץ וחמל אם ינפומם ניאוה לאבא צויכות ונח ,סקהעת יבוך תבם ייוצמהם ילטשות ודעומ

ור מאכוט לישהל שו תגצהם ומקל עת וורהלה צועמהש ארי אשר (א)ן קטף יסעבור מאהף אל ע (ב)
ור ביצהת נתקב ,ורביצהן וחיטבבם דוסישם יוקמינד וסיל עת אזו ,ויבגלת חראה אורהל כת תלוה זף יסעב
וך עריואםיורמאהםיגוסהמוט לישהתאלט שהלבעם ספרי,ורמאכהצועמהשארהורה,םייתביבסםילויקשבו
 .הצועמהש ארת ואורהי פלי ונישו ב

וק חת ואורהי פלו נתנייי יטלופי פואל בעוט לישן יינבע (ב)ן קטף יסעי פלה צועמהש ארת ואורה (ג)
.1959-"טישתה ,(הלומתעי דרכ)ת וירחבה

צה ועהמת ואורה:יישלשקפר

ת ויללכת וארוה

ף סונלט שת גצהב תבכה צועמהש אריר תהן כם אא לא ,דבלבד חאלט שה יהין יינבבסק על לכ (א). 13
 .סקלע

ו תגצהת אה צועמהש אריר תהן כם אא לא ,סקהעל הנתמו בשן יינבהת יזחבג צויסק על שלט ש (ב)
 .חראםומקב

ה צועמהשאריר תהןכםאאלא,סקהעת יבלשתיזחהורך אלעהלעיאללט שלשיבמרהוורכא (ג)
 .חראורך א

 .ורביצלן ויכסת מיגרם ושמו בה יהישן פואבוט לישג יציא לוט לישן וישירל בע (ד)

 .החובטוהניתק ,היינקה ורצבוט לישהתאויקזחיסנכל בעווט לישןוישירלבע (ה)

ט ולישי וניש

 .ויאנתי פלוו ידיבשן וישיהרי פלא לאן וישיהרת פותקוך תב ,וטלישם דאה נשיא ל (א). 14

 ,וגוס ,ויתודימ ,ותורצ ,ונוכתת ובלר ,והשלכי וניש ,ןוישיהרת פותקב ,וטלישהת אן וישירל בעה ניש (ב)
 .לךיאוי ונישהם וימן וישיהרף וקתפקע י-י ושעא והו נממשמר וחהו או מומק

 .שדחוט לישלן וישירת שבקן ידכה נידוט לישבי ונישלה שבק (ג)

 .ףלחתמוט לישוי נולקטראוט לישת וצוחם וספרל עת ולחן ניאה זף יסעת ואורה (ד)

ט ולישת רסהת בוח



                  
                  

       

  

               
                 

              
      

           

               
             

               
             

               
     

               
                    

 

  

         

           

               
           

               
  

                
  

               
  

  

                

  

             

          

 

                  
                 

               
               

   

ף וקתתיעפקם עוט לישהתאוירסי,דוחלםהמדחאלכואדחיםהינש,סנכהלבעווט לישלןוישירלבע. 15
ל דחו מספרמוט לישהשן יינהעו אם ומקהו אוק סיהעשר אכו או בש ומישהם ותם עו או לויטבם עו אן וישיהר

 .ףלחו מספרמוט לישהשוע יראהשר אכו אה נושו אם ייתקהל

ט ולישת רסהלה ישרד

ו מסרפלהשהרשיממואומספרממואוט לישלבעמ,בתבכה דעוהב,שודרליאשרהצועמהשאר(א). 16
זר עוק חתואורהמהאורהלדוגינבואןוישיהרי אנתתפרהבואןוישירילבגצוהשוט לישיר סהל,סנכהלבעמוא
ו אוט לישהל שה ניתקהו תזקחאלת ושודרהת ודובעצע בלב תבכה דעוהבו נממש ודרלא והי אשור ,הז
 .הזזר עוק חת ואורהלו אן וישיהרי אנתלו תמאתהל

 .הדעוההתלבקםוימםימי 30וך תבהיחראאלמי,(א)ןקטף יסעבור מאכהדעוהלבמק (ב)

ל עת וורהלה צועמהש ארי אשר ,(ב-)ו (א)ם ינקטם יפיסעבור מאכה דעוהחר אם דאא לימא ל (ג)
ה ניתקהו תזקחאלת ושורדהת ודובעצע בלו אה מצבעוט לישהת איר סהלה צועמהת יאשורוט לישהת סרה
ם דאו תואלה סרמנכך ל עה דעוההשי אנתב ,ורמאכת ולועפוע ציבבה צועמהת ואצוהת אם דאו תואמת ובגלו
 (.א)ןקטף יסעי פלהסרמנשהדעוהבןכהשתעי כתושרפאהתאהנייצהצועמהשדבלבו,שאמריר בסןמז

ו ניאוה זזר עוק חת ואורהמה אורהת רפהל שבם דאל שו תויחראמורע גו ניאה זף יסעבור מאה (ד)
 .הזזר עוק חיפלהצועמהשארתויומכסמורע ג

ה דעוהת ירסמי לבף א ,(ג)ן קטף יסעבור מאכת ולופעוט נקלו את וורהלי אשרה צועמהש אר (ה)
י מלשואומספרמלשואוט לישהלבעל שונמעוותוהזתאתר אלןתינאלשהארםא,(א)ןקטף יסעבור מאכ
 .ומסרפלה שהרש

ים ינוריעום סרפי נקתימ

 .םיינוירעם וסרפי נתקימן יתקהל ,הצועמהש ארור שיאב ,תיאשרה צועמה (א). 17

 .ינוירעם וספרן תקימל עם וסרפת בצהל עם ג ,םיביוחמהם ייונישב ,ולוחיה זזר עוק חת ואורה (ב)

ם עד חי ,םולשתא לבוו תשידרי פל ,הצועמהש אלרור סמיי נוריעם וספרן תקימל עה עדומם סרפמ (ג)
 .הזזר עוק חיפלםספרתהלהורמאההדעומלמכם יתקהעה שולשוט לישןוישילרה שבקה

ל עהדעומ,בתבכלכך ו יכמסההצועמהשאשרי מואהצועמהםמטעד בולעפרט  ,םדאןיתקיאל (ד)
 .ינוירעםוספרן תקימ

ל מעה דעומ,בתבכו להשהרה צועמהשאשרי מואהצועמהםמטעד בולעפרט  ,םדאיר סיאל (ה)
 .ינוירעםוספרן תקימ

ה מי פלל והכו ,םולשתבוך כרה יהיא לשל ויכום ולשתבוך כרה יהישל ויכי נוירעם וסירפן תקימ (ו)
 .הצועמהש אריט לחיש

ה יעפגר וסיא

 .ןידכתר יהלביקןכםאאלא,הזזר עוק חתואורהיפלםסורפשוט לישלבכ ,ךדרל בכ ,םדאגע פיאל. 18

ח קפלה רעפהר וסיא

 .הזזר עוק חתואורהתפיאכם שלודיפקתיולימתבעח פקלםדאיע רפיאל(א). 19

 .ויתושירדי פלח פקהי נפלו גיצי ,הזזר עוק חי פלוט לישן וישירל בע (ב)

ת ודעוהת ריסמ

י נבמד חאי דילו את נוומכא יהו ילאשם דאהי דילה סרמנם אן ידכה יהתה זזר עוק חי פלה דעוהת ירסמ. 20
ו או יורגמם ומקבה סרמנם או או לצאסק עומו אד בוהעיר גבם דאי דילו או מעם ירורגתמהם יירגבהו תחפשמ
ו תואלם ושראר ודבה חלשנם או אה צועמבה מושהרו תבותבכו אה נוחראלם יועדיהו אם יליגהרו יסקעם ומקב
ו את וורמאהת ובותהכת חאבן ילעת יאנרה ורצבה דעוההה גצוהם או אור מאכת ובותהכמת חאי פלם דא
 .וטלישהא צמנו בשם ומקב



              
           

         

            

  

              
                  

        

               
                 

     

  

  

           

 

 

 

      

      

      

     

              

 

 
 

       

  

ט ולישת פש


ב ותיהכת ופשו את פשת אבע תק ,וטלישלת יעוצמקהה דועוהם עת וציעיתהחר אלה צועמהת צעומ. 21

:הלאהם יללהכו לוחיה זן יינלעוה זזר עוק חי פלם וספרבש ומישה שיעין הבש


;לאשרית נידמל שת ימשרה פשה יהתת וחפלם וספרהת ופשמת חא(1)


.תושהרי מוחתבה פשל כי ברודור יעשת אה תלטחהורך צלן ובשחבא יבתה צועמהת צעומ(2)

ד דלמה דצמה

חר אלשה נשל בכאר וניב 1־בו נדכויעה זזר עוק חלה נושאהרת פסותבם יבונקהת וגראהי פיתער. 22
ן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהן מד דמהי ונישור יעשי פל ,(ןודכהעם וי-ן להל)ה זזר עוק חם וסרפ

 .ולם דשקן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהת מולע

ה שעת ארוה

וק חל שו תליחתחר אלשש דוחב 1־בת פסותבם יעובהקם ימוסכהו נדכויע 22ף יסעבור מאהף אל ע. 23
ת מולען ושאהרן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהי ונישור יעשי פל ,(ןושאהרן ודכהעם וי-ן להל)ה זזר ע
. 2013י נויש דוחבם סורפשד דמה

ונה אשרתוספת

 (7-ו 2ם יפיעס)

תועדומ :'אק לח

-ועבשללכ,םוספרתגראםלושת,םיינוריעםוסרפינתקימלעהדעומםוספרדבע (א).1

ה גראהיוריעש

ם ישדחם ילשקבה דעומהל דוג

 (מ"ס 23 × 31)ן ויליגת ינימשד ע 50

 (מ"ס 31 × 46)ן ויליגבע רד ע 75

 (מ"ס 46 × 62)ן ויליגי צחד ע 100

 (מ"ס 62 × 93)ן ויליגד ע 150

 (.א)הנשמפרט בובענקשהגראהירויעשמםיפסונ 20%-(ועבשללמע)ףסונםויללכ (ב

םיטלש :'בק לח

ה גראהיוריעש
ם ישדחם ילשקב

-הנשל,לטשהחשטמ"ר מללכ-םיליגרםילטש.2

 100ן יינבלעןתקומלט ש1)
) 



  

    

  

   

        
        

       
  

        

 

 

 

 

            

             

 

       
     

  
 

          
               

              
  

 

250
 2(

)


50


ג גלט ש

י ורביצן יינבבן תקומהלט ש

ץ וחלט ש

ה יינבתר אבלט ש

3(

)


4(

)


5(

)


275


275


30


120


ן מזתפותקלהשרואותנתקהש,ירינואדביושעלט ש
לק חלכואשדוחל,וטלישהחשטמ"ר מללכ ,תלבגומ
ו נממ

חשטמ"רמללכ,יורביצברכלעןתקומהלט ש
ה נשל ,וטלישה

-הנשל,וטלישהחשטמ"ר מללכ-תוצוחםוסרפ

.3


.4


.5


200 10
 דע 1(

)


150 75


100 200


ד ע

ד ע

10 2( 
) 

75 3( 
) 

75 200
 4(

)


ב' לק חל(5)1

 .הגראההבוגלסחיבלק חהלשולדוגיפליסחיןפואבבע יקת"ר ממלק חדבעה גראה

יה ישנת וספת

פרטבהבענקשהגראהמהשולשיפ-ףלחתמואינולקטראוט ליש .6


.7


(


ןוישירש ודיחלה שבקהך ורע ,..............................................


.......................................תוהזס'מא שונ ,וטליש

ס'מ .................................................................................

....................................


ןלהל (
 ,

) 

 (םילטשותודעומ

-

לובאלכזר עוק חל 3
 ף יסעבורט פמכוט לישהי פרטאר שבו או תלפעהוו תבצהן פואבוו תורצב ,ונוכתב

.2017- ז"שעתה , (


ה שבקהורך עתמיתחיך ארת

ל מע


.......................ה מטם ותחהי נא

 ((ג)8ף יעס

ר יהצת

ן מע
........................ןופלט :



..............................ם ויבן תינשר א
.......................................ס' מוט לישן וישירל בעי נא
 ,ויתודימבת ובלר ,וטלישהן וישירא שונוט לישבי ונישל כצע ובא לי כה זבר יהצמ ,וטלישהן וישיר

.1 

.2 
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