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 ה"ב

 א"פשת חספ תארקל

 תונליאה תכרב .א

 ינש תוחפל( םיחרופ ירפ יצע וב םיאורש םוקמל ןסינ שדוח ימיב תאצל םיגהונ .1

 ומלועב רסיח אלש םלועה ךלמ 'ולא 'ה התא ךורב םהילע םיכרבמו )םיצע

 .םדא ינב םהב תונהיל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו םולכ

 .וז הכרב ירחאו ינפל תוליפת ףיסוהל םיגהונ שי

 .ךלמ תרדה – םע בורב תאז תושעל רחבומה ןמ הווצמ

 .ןסינב 'אב רבכ תאז תושעל יואר ןכל תווצמל םימידקמ םיזירז

 .תבשב תונליאה תכרב ךרבל ורסאש םיקסופ שי

 םג תונליאה תכרב ךרבי תבשב קר םיחרופ ירפ תונליא תוארל ול ןמדזמש ימ

 .תבשב

 ץמח תריכמ .ב

 דבלב הבורמ דספה לש הרקמב הליחתכל הנקתנ ירכונל רומג ץמח תריכמ.2

 םג "ץמח תריכמ" ךורעל ןתינ .ךכמ ענמיהל יואר הבורמ דספה ןיאש םוקמב ןכלו

 תוריכמב עלבומ הזש ןוויכמ(.תיבה תא בטיה וקינ אל אמש קפסה ןמ תאצל ידכ

 ).םיקסעה ילעב לש שממ ץמחה

 הריכמ ךורעל שי תאז םע דחי .תינופלט וא טנרטניאב םג ץמח רוכמל ןתינ .3

 הפקותל סנכת ץמחה תריכמ הנשה(.ךכל תכמסומו תרכומ תונברב קר וז

 )תבשה תסינכ ינפל העשכ

 :ץמח תריכמ ךורעל ןתינ רתימב

 . 42 ריתי ךרד , ברה תיבב .א

 .ברה י"ע םישרומה םיאבגה לצא תסנכה יתבב .ב

 .תיתדה הצעומהו תונברה ידרשמב .ג

 :טנרטניאב וא .ד

https://forms.gle/fJZySuNU6Sh9NdK6A 

https://forms.gle/fJZySuNU6Sh9NdK6A


  

  

          

              

     

            

             

             

        

  

      

               

              

           

            

             

             

      

  

          

  

                  

         

  
       

             

             

                

           

               

    

                

2 

 תוכרצנ תוחפשמ ןעמל ץמח ןוזמ ףוסיא .ג

 ןיינבב( תיתדה הצעומהו תונברה ידרשמל איבהל ןתינ רוביצה תלעותל .4

 )תימוקמה הצעומה

 .הציפה תונחל דומצ דחוימ זגראב חינהל ןתינ הרוגס הצעומה רשאכ

 רחאלו ירכונל גחה ינפל רוכמנ זכורמה ןוזמה תא ,הרוגס הזיראב ץמח ירצומ

 ."םהרבא ץריו" תתומע םע ףותישב תוכרצנ תוחפשמל ןוזמה תא קלחנ גחה

 ! ברה תיבל איבהל אל אנ

 אחספד אחמק .ד

 הלא תא רוכזל ונילע גחה תדועסל החמשב םיבשוי ונא םהב ,גחה ימיב .5

 ובש חספה גחב ףקות הנשמ םילבקמ ולא םירבד .םהילע השק גחה תחמשש

 ףתשמ םדאה רשאכ איה םיגחב תיתימאה החמשה .רקי יסיסבה ןוזמה

 תוליהק לכב וגהנ ןכל .רתויב םהמ הקוחר החמשהש םישנא גחה תחמשב

 ברה תיבב םורתל ןתינ ."אחספד אחמק" תוכרצנ תוחפשמ ןעמל םורתל לארשי

 ףותישב ,תוכרצנ תוחפשמל ןוזמ תונמ וקלוחי ףסאייש ףסכב .)42 ריתי ךרד(

 ."םהרבא ץריו" תתומע םע

 םידחוימ םיכרצ םע תוחפשמל גחה תחמש .ה

 תנתמ יש תליבח רתימ ידלי י"ע תוחפשמה ולבקי רעונה תועונת םע ףותישב .6

 .גחה תחמשל תיתדה הצעומהו תונברה

 תבשב לחש חספ ברע .ו

 .חספ ברע לש תווצמב םייוניש שי ןכל .תבשב חספ ברע לח הנשה

 ןיאש רמוא שיו )םיזנכשאה גהנמ ךכ( ישימח םויל םימידקמש םירמוא שי :תורוכב תינעת.7

 םויסל ףרטצהל בוט ןכלו . םידרפסהמ קלח גהנמ ךכ )ע"ושב הינש העד( ללכ תורוכב תינעת

 .ה םויב תינעתהש תועדה יפל םג רטפיהל ידכ תכסמ

 עומשל )םימצ םא תקולחמ שיש הנשה( לוכי תכסמ םויסל תסנכה תיבל אובל לוכי וניאש ימ.8

 .םוזב םויסה תא

 18:15 העשמ לחה )25.3( הלילב ישימח םויב רמולכ .ג"י לילל םימידקמ :ץמח תקידב .9
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 אלש ידכ הנש לכב ומכ ץמחה תא ףורשל שי הליחתכל )26.3('ו םויב : ץמחה תפירש.10

 ,ףרש אל םא ,דבעידב ךא 11:30 אוה הפירשה ןמז ןכל ,תואבה םינשב לבלבתהל ואובי

 .םויה לכ רשפא

 שא ונל היהתש ידכ )תועש 25ל רנ( המשנ רנ קילדהל שי תבש תורנ תקלדה ינפל.11

 .גחה ךרוצל ש"צומב

 ידכ ילמשחה תיצמה תא לרטנלו םהלש למשחה רוביחמ זג לש םייריכה תא קתנל.12

 )ש"צומ( גחה לילב םייריכל רנהמ שא ריבעהל לכונש

 )27.3( וז תבשב .הנשמ םחל םע תודועס יתש תוחפל לוכאל הבוח שי הליגר תבשב .13

 .וז הווצמ םייקל ךיא היעב שי

 .תוצמ םע תבש תודועס תא תושעל תורשפא ןיא ןכל חספ ברעב הצמ לוכאל רוסא אסיג דחמ

 תליכא ןמז ףוס ןכ ומכ .חספל יקנ רבכ תיבה לכשכ ,ץמח , תולח לוכאל השק אסיג ךדיאמ

 10 העשב הליפת םימייסמש תסנכה יתב בורל תמדקומ העש 10:17 העשב אוה ץמח

 .הלעמו

 )27.3( וז תבשל תונורתפ רפסמ םכינפב איבנ ןכל

 .םידרפנ חספל תורשכו ץמח םע חספ ברע תבש.14

- :וז תבשל תועדה לכ לע תלבוקמ וז הטיש

תדועס(,תבש תודועס יתשל ץמח הנשמ םחל םיריאשמ 'ו םויב ץמחה תפירש רחאל -

 )הציבכ('רג 56 ,כ א"יו )םרג 28כ( םחל תיזכ דעוס לכל היהיש ידכ תומכב )רקובהו הלילה

 .)תוררופתמ ןניאש תותיפב שמתשהל ץלמומ(

- .תיבה לכ םג ךכו חספל רשכ היהי תבשל םילשבמש לכואה לכ

- .חספל םירשכה םילכב לכואה רדחב ןייה לע םישדקמ

- .לכואה רדחמ ןיעל םיארנהו םיכומסה הניגב וא תספרמב ץמחה תא לוכאל םיאצוי

תכרב םש םיכרבמו ,חספל הרשכ תבש גנוע תדועס םילכואו התיבה םיסנכנ כ"חא -

 .ןוזמה

הדועסה םוקמב שדקל ךירצ .ןיעל םיארנו םיכומס םניא לכואה רדחו תספרמה םא -

 .ןוזמה תכרב םש ךרבל םחלהמ תיזכ ולכאש רחאלו )תספרמב(

- .חספל הרשכ תבש גנוע תדועס לוכאל התיבה סנכיהל ןכמ רחאל

- 10:17. העשה דע ץמחה תליכא תא םייסל שי

תירחש תליפת תא םידקהל שי ןכל 09:30. העשה דע םייסלו םינוגינב ךיראהל אלו -

- 11:30. העשה דע ונממ רטפהל ךירצ ץמח ראשנ םא

וא הלסאל םיררופמ וא .הלודג תומכב ליער רמוח וילע םיכפושש י"ע ץמחה רועיב -

 .לבזה חפל םיכילשמ
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 ,וילע יתעדי אלו יתיאר אלש ,יתושרב שיש רואשו ץמח לכ":םירמוא ץמחה רועיב רחאל-

 ". ץראה רפעכ לטובמו לטבו רקפה היהי

 .הרישע הצמ םע – ץמח אלל חספ ברע תבש. 15

 ?הרישע הצמ יהמ

 םימ תפיט וליפא ןיאשכ ) תוצמ חמק אל ןבל חמק( חספל רשכ חמקמ קצב םיניכמ

 תביבסו םילכה לכ רשאכ תיבב טוחס ץימ וא בלח ,ןמש . יעבט ץימ קר אלא הז קצבב

 .חספל הרשכ הגוע תאצויו רונתב םיפוא הפאמה תא .ןיטולחל םישבי הדובעה

 םיזנכשאה ןכל הזה קצבל רודחמ אל תחא םימ תפיטש רהזיהל דאמ ךירצש ןוויכמ

 דע רקובב תבשבו תבש לילב התוא םילכוא לבא .חספב הרישע הצמ םילכוא אל

 .10:17 העשה

 וז הצמ ןיכהל תולוכי תיחרכהה תוריהזב הרישע הצמ ןיכהל תועדויש תוידרפס םישנ

 .תודועס יתשל םיזנכשאלו .תבשה תודועס שולשל

 םיעדוי אלש ץמחה תא םילטבמו .ללכ ץמח םיריאשמ אלו ץמחה לכ תא םיפרוש 'ו םויב-

 .וילע

 שולשל םידרפסלו תודועס יתשל םיזנכשאל .תבש תודועסל הרישע הצמ תיבב םיניכמ-

 העשה דע המייסל ךירצ תישילש הדועסב הרישע הצמ םילכוא םא(.תבש תודועס

(16:00 

 .רקובה תדועס תליכא ןמזל הלבגמ ןיא-

 ל"צז ףסוי ע"רגה םידרפסה םיקסופה תקולחמב היונש תיתיישעת הרישע הצמ-

 קפס לככו .ץמחכ ןתוא ורסא םיפסונ םיקסופו ל"צז והילא מ"רגהו ןתוא וריתה וידימלתו

 .םידרפסל םג חספב הזב רימחהל ץלמומ אתיירואד

 תבש תודועסב שרדנש יפכ( איצומה וילע םיכרבמש םחלל ךפהית הרישעה הצמהש ידכ-

 שיו םרג 220כ הנממ לוכאל ךירצש םירמוא שי הדועס הילע עובקל ונילע ),הנשמ םחל ,

 )םרג 28כ( תיזכ הנממ לוכאל קיפסמ םיפסונ םילכאמ ףורצבו תבש תדועסבש םירמוא

 .הצמ חמקמ תוינמחל םע – ץמח אלל חספ ברע תבש . 16

 םיעדוי אלש ץמחה תא םילטבמו .ללכ ץמח םיריאשמ אלו ץמחה לכ תא םיפרוש 'ו םויב-

 .וילע

 ולא תוינמחל תנכהב .הצמ חמקמ תויושעש תוינמחל םע םישוע תבש תודועס יתש תא-

 .רונתב ופאיש תוינמחל הסיעהמ ןיכהלו תוצמה חמק לע םיחתור םימ ךופשל שי

 רבד םוש לוכאל רוסא חספ ברעבש תועד שי(. תועדה לכ לע תלבוקמ הניא וז הטיש-

 .רקובה תדועסל הליכא תעש לש הלבגמ ןיא ).תוצממ יושעש
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 .רדסה לילל תונכה.17
 : ט"ויל תבשמ ןיכהל רוסא

 . תורנ תקלדה ,ןחלושה תכירע ,םילכאמה תנכה : ןכלו

 שדוק ןיב לידבמה ךורב" ורמאש ירחא , 19:32 העשה ירחא קר ושעיי

 ."שדוקל

 חספל ןוזמ ירצומ .ז

 םא אלא ץמח םניה ,ןטולג םיליכמה םירצומ ןכו חמק םיליכמה םירצומ . 18

 "ןטולג תובקע ליכהל לולע" םהילע בותכש םירצומ ."חספל רשכ" םהילע ןיוצמ

 .ץמח םניא

 םע עגממו חבטמהמ םקיחרהל ךירצ לבא ,ץמח םניא םיאבה םירצומה . 19

 .ןימסוכ ,םיסירג ,הטיח יניערג ,תלוס ,חמק :וצימחי אמש ,םימ

 רחאלו לושיב לש יקלח ךילהת ורבעש הטיח יניערג םה שיר'ג וא לוגרוב .20

 .רומג ץמח םה ןכלו .תוסג תוכיתחל וקסורו ושבוי ןכמ

 .םיימיכ םירמוחו תוירטפ סיסב לע םייושע ונימיב םישבי וא םיחל םירמש . 21

 .חספל םירשכ םירמש םג שי ןכו ,ץמח םניא םה הנשה לכב ןכל

22 

23 

 א"פשת חספל רשכה םיכירצ םישבי תוריפ .

 עגמב םיאבה דבלמ , חספל רשכה םיכירצ םניא יוקינו הקיטמסוק ירצומ .

 ירצומב קר שמתשהל םירימחמה שי ')דכו םייניש תחשמ( הפהו ןוזמה םע

 .חספל םירשכ הקיטמסוק

 )ץמח םניאו ןכרצל םירכומ םיביכרה לכ( ץמח תבורעת לכ ליכמ וניאש ןוזמ . 24

 ףוע ,תוריפ ינתפל וא םישובכ תוקרי ירומיש( חספל תדחוימ החגשה ול ןיא ךא

 .הנשה לכ חספל םירשכ ').דכו םיאופק םיגדו

 )םידרפסה גהנמ(,וראק י"ר תטישל םירתומ ')דכו ןיי תויגוע( הרישע הצמ . 25

 )םיזנכשאה גהנמ(.א"מרה תטישל םירוסאו

 גהנמל םג תיתיישעת הרישע הצמ תויגוע םירסואה םיבר םיקסופ שי

 .םידרפסה
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 )םידרפסה גהנמ(,וראק י"ר תטישל םירתומ םהירצומו תוינטק .

 )םיזנכשאה גהנמ(.א"מרה תטישל םירוסאו

 םהילע בותכ םא םג .תוינטק םניא )דלוקושו הלונק ןמש( תיתפל ירצומ . 27

 .תוינטק ילכואל

 ,הנתוכ :תוינטקה תריזגב םילולכ םניא םיאבה םירצומהש םיקסופה םיבר. 28

 חיטבא יניערגו םייולק םיזוגאו םידקש ןכו .ןתשפ יערזו האוניק ,היוס ,םינטוב

 .תוינטק ילכואל םהילע בותכ םא םג םיזנכשאל םג םירתומ תעלדו

 חמקמ הפאמ ירבדו םילישבת( היורש הצמ רוסאל םיגהונה םיזנכשאהמ שי. 29

 לקהל ןתינו ,הצמ ילופיק ןהב ןיאש תוקד הנוכמ תוצמב ךייש אל הז גהנמ .)הצמ

 .וז הרמוחב

 :םיאבה םירקמב הז רוסיאב םיגהונל תרתומ היורש הצמ . 30

 .םימ אלל )יעבט ץימו ןמש. ןיי( דבלב תוריפ ימב ושלש הצמ חמק .א

 . תוקד 18- מ תוחפ םימב יורשה הצמ חמק .ב

 .םיחתור םימב )םיבברעמש( םיטלוחש הצמ חמק .ג

 ולשבש םילכב לוכאל םירתומ היורש הצמבו תוינטקב רוסיא םיגהונה םג . 31

 .היורש הצמו תוינטק םהב

 תורתומ ,ץמח תוליכמ ןה םא םג , בלכ לכאמל תויואר ןניאש תופורת . 32

 םדא לכאמל תויוארה תופורת ).הנשה לכב תורשכ תוכירצ ןניאש ומכ(,חספב

 לכל רשכה ןכו חספל רשכה תוכירצ )םיפוריס וא הציצמ ירודכ( םעט םהב שיו

 .הנשה תומי

 .ברה תא לואשל שי ,תופורת אשונב היעב לכב .

 חספל חבטמה תרשכה .ז

33 

 :םיאבה םירבדה תא תושעל שי , ילמשח רישכמ וא ילכ לכ תרשכה ינפל. 34

 )קרפתמש המ לכ קוריפ ללוכ( בטיה םתוקנל .א

 . תועש 24 ילכב שמתשהל אל .ב

 : וטלופ ךכ ועלובכ ,םילכ תרשכהב יסיסבה ללכה . 35

 שומישה בור יפל ילכ לכל תעבקנ הרדגהה )םידרפסה גהנמ( וראק י"ר תטישל

 .ץמחב

 . ארמוחל ימעפ דח שומיש יפל םג )םיזנכשאה גהנמ( א"מרה תטישלו
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 )היתש תוסוכ( רק ץמחב קר םהב ושמתשהש םילכ : ןכלו . 36

 ,הפיטשב חספל םירשכומ )רקב םשומיש בורש םילכ םג "וראק י"ר"ה תטישל(

 י"ר"ה תטישל( קומע ןוגיט וא לושיבל קר ץמחב םהב ושמתשהש םילכ . 37

 .םיחתור םימב הלעגהב חספל ורשכוי )לושיבב םשומיש בורש םילכ םג "וראק

 .ןמש טעמב ןוגיט וא שא לע היילצל וא היפאל םג םהב ושמתשהש םילכ . 38

 . םידאי לזרבהש דע , שאב ונבלל ךירצ

 . דבלב םירק םימב םיפטוש- וראק י"ר תטישל :תיכוכז ילכ . 39

 תעשב . םירק םימב םיפטוש , הרק היתשל קר םשומיש םא א"מרה תטישל

 םיפילחמ םוי לכ( םימי השולש םימב םירשמ ,םימחב םג םשומיש םא קחדה

 3 םיחתורב םיליעגמ .)לגורקימב וא רונתב( שממ שאב םשומיש םא )םימה תא

 .םימעפ

 םהב ושמתשהש תיכוכז ילכ ללכ רישכהל רשפא יא "יח שיא ןב"ה תטישל

 .םימחב

 ילאמיסקמה םוחב ןוביל קיפסמ ,בטיה יוקינ רחאל :ילמשח היפא רונת .40

 והילא מ"רגה-ילמשח רונת לש הרשכה םירסוא שי(. העש יצחכ , רונתה לש

 )ל"צז

 דח וא תושדח תוינבתב שמתשהל שי ,רישכהל תורשפא ןיא תוינבתה תא . 41

 םוינימולא ריינב תשרה תא וא ץמחה לש תוינבתה תא ףוטעל ןתינ(.תוימעפ

 .חספ לש תוינבתה תחנהל ףדמכ םהב שמתשהלו

 ףיעס ליעל האר( תיכוכז ילככ םירישכמ תיכוכזה תרעק תא :לגורקימ .42

 .וכותב םימ םע ילכ תחתרה י"ע םירישכמ לגורקימה תא ')39

 רשפא( םילכ אלל ילאמיסקמ םוחב וליעפהלו בטיה תוקנל שי :םילכ חידמ .43

 )תוליסלסה תא םג וכותב רישכהל

 ךשמב םממחלו בטיה םתוקנל שי :םיילמשח םייריכו תבש לש הטלפ .44

 .גחה לכ ךשמל םוינימולא ריינב בטיה םתוסכל וא העש יצחכ

 ףוטשלו )םיצירחו םירוח ללוכ( בטיה םתוקנל שי :ןוזמ דבעמו לברעמ .45

 ילכה תא ,םיחתור םימב ,ליעגהל שי- א"מרה תטישל . םירק םימב בטיה

 .ופילחהל וא ,קצב תשילל

 . בטיה םתוקנל שי :איפקמו ררקמ . 46

 ):קצב תשילל םישמשמ םניאש( שישו םירויכ .47
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 םג ךכ( ןושאר ילכמ םימח םימ םהילע תורעלו בטיה םתוקנל שי :תועדה לכל

 )םיזרבה תא

 :קצב תשילל םג םישמשמה הדובע יחטשמו שיש . 48

 )םיעבעבמ( םיחתור םימ םהילע תורעל שי )םיזנכשאה גהנמ( א"מרה תטישל

 . םתוסכל וא

 וא םהילע ףרשנ היהי שקש דע ןבלל שי תובוצחה תא :זג לש םייריכ . 49

 םיחתור םימ תורעל שי סיסבה תטלפ לע. בטיה םתוסכלו םיחתור םימ תורעל

 .םתוא םיסכמה םג שיו

 .תובוצחה תלעגה הקיפסמ )םידרפסה גהנמ( י"בה תטישל

 .ידוסי יוקינ רחאל תוקד רפסמל םיממחמ הקימרק וא תיכוכזמ םייריכ . 50

 .וחתריש דע םימ םע ילכ םיממחמ ידוסי יוקינ רחאל היצקודניא תטישב םייריכ

 )ל"צז והילא מ"רגה – ולא םייריכ רישכהל םירסוא שי(

 םימב ליעגהלו )רשפאש המ לכ קורפ ללוכ( בטיה תוקנל שי :םידא טלוק . 51

 . ירמגל ותוסכל וא הסכמה תא םיחתור

 )25.3.2021( א"פשתה ןסינב בי 'ה םוי- ץמח תקידב .ח

 םינסחמ ללוכ ,הליכאל יוארה ץמח וב תויהל לוכיש םוקמ לכב הקידבה. 52

 .תוינוכמו

 תא םילכוא םייח ילעבש ינפמ םיחותפ תומוקמו תורצח קודבל ךרוצ ןיא. 53

 .ץמחה

 תא לוענל ירכונל תיבה לכ תא רוכמל לוכי גחה ימי לכל תיבב וניאש ימ. 54

 אל ותואש דחא רדחל הקידב םייקיש רחבומה ןמ הווצמ .קודבל ךרוצ ןיאו תיבה

 .רוכמי

 ) 27.3.2021( א"פשתה ןסינב די ,תבש יאצומ – רדסה ליל .ט

 )הדגהה לש העימש וא האירק ללוכ( רדסה יבויח לכב םיווש םישנו םירבג. 55

. 

 " הצמ תליכא לע " םיכרבמ הילע הווצמה תצממ הליחתכל לוכאל שי . 56

 שי( השיאו שיא לכל הרומש הצממ )הנוכמ תצמ יעבר תשולשכ( םרג 28 תיזכ

 ).הצמ שילשכ םירמוא
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 87( תיעיבר לש סוכמ תויהל הכירצ תוסוכה עבראמ תחא לש הייתש לכ . 57

 תותשל ךירצו .םודא היהיש רחבומה ןמ הווצמ םיבנע ץימ וא ןיי, תוחפל)ק"מס

 .הכותמ ק"מס 45

28 = .)הסח יצחו הלעכ( םרג 58.  רורמ תיזכ

 תוקד-4 כ ךות הליגר הליכאב תויהל תוכירצ ל"נה תוליכאה לכ. 59

 )תוקד-8 כ קחדה תעשב ,הליכאב םישקתמל(

 :תוממחפו רכוס תליכאב םצמצל םיכירצש תרכוס ילוח

 :תויופידעה רדס יפל תואבה תויורשפאה לע לפטמה אפורה םע וצעייתי

 :תוסוכ עבראל

 .תופורתה וא ןילוסניאה ןונימ תא דחא םויל לידגהל .1

 .ק"מס 45 םעפ לכב תותשלו םימ שילש ינשב םיבנע ץימ שילש ללדל .2

 .ק"מס 45 םעפ לכב תותשלו םימ 80%ו םיבנע ץימ 20% ללדל .3

 : הצמ תליכאל

 .דחא םויל תופורתה וא ןילוסניאה ןונימ תא לידגהל .1

 ) הצמ יעבר תשולשכ( דחא הצמ תיזכ קר לוכאל .2

 ).תוליקמ תועד יפל תיזכ( הצמ שילשכ לוכאל .3

 .רדסה לילב ולא תווצממ רוטפ םדאה ,ל"נל לפטמה אפורמ רושיא ןיא םא

 אירבו חמש גח

 בוט םוי תוכלה .י

- שפנ לכוא ךרוצל תוכאלמל טרפ ט"ויב םג הרסאנ תבשב הרסאנש הכאלמ. 60

 )םגפיי לישבתה םעט יכ( גחה ינפל ןתושעל ןתינ אלש(.לושבו הייפא

-,הניחט ,השיד הריצק :ןוגכ ,שפנ לכוא ךרוצל ןהש ףא ,תורחא תוכאלמ . 61

 ) גחה ינפל ןתושעל ןתינ יכ (.ט"ויב תורוסא

 ,התובכל וא ,שא ןיטקהל ,שא קילדהל רוסא לבא שאל שאמ ריבעהל רתומ . 62

 תא לאשי- הז ןקתמ ודיב ןיאש ימ ,זג יובכל יטמוטוא ןקתמ קושב םויה ונשי

 .ברה

 תפצהו םימ תחתרה ידי לע וא ינוציחה זגה זרב ידי לע יוביכ םיריתמ שי. 63

 .תאז םירסואה יש ו .םירעבמה
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 לכוא תניחטו חמק יופינ לבא . תבשל בוט םוימ לכוא לשבלו תופאל רתומ. 64

 .םירוסא – גחה ינפל םג התושעל ןתינש הכאלמ לכו

 דעומה לוח תוכלה

. 

 םירסואה שיו ןנברדמ םירסואה שי .דעומה לוחב הכאלמ תושעל רוסא. 65

 .הרותהמ

 םרגיש וא הכאלמה דספות- דעומה לוחב הנשעי אל םאש הכאלמ לכ . 66

 לכש ךכ ןגראתהל הבוח הרקמ לכב .רתומו דבאה רבד הז ירה- לודג דספה

 .דעומה לוחב אלו זא הנשעת גחה ירחא וא ינפל תושעל ןתינש תודובעה

 תבכרומו הנידע הניה דבאה רבד תרדגהו רחאמ

 .ברה תא לואשל שי דעומה לוחב הדובעל עגונב היעב לכב

 חספה גחל םינמז תוחול

 ) 20.3.21( א"פשתה ןסינב 'ז תבשב :)םדקומ( לודגה תבש תשרד

 . 17:15:העשב יזכרמה תסנכה תיבב

 דועו תבשב לחש חספ ברע :אשונב

 . 18:15 העשמ לחה ) 25.3.21( ןסינב בי 'ה םויב ):םדקומ( ץמח תקידב

 . 11:30 העשב ) 26.3.21( ןסינב גי 'ה םויב )םדקומ( ץמח תפירש

 ). 17:30:העשה דע רשפא דבעידב(

 . 10:17 העשב )27.3.21( ןסינב 'די תבשב :ץמח תליכא ןמז ףוס

 . 19:12:העשב ) 27.3.21( ןסינב די ש"צומב :גחה תסינכו תבש תאצ

 . 00:54:העשב )27.3.21( ןסינב די ש"צומב :ןמוקיפא תליכא ןמז ףוס


