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  .״הקוריה הינד״  שא ינוכיס - תעד תווח : ןודנה

ֿ 
 

 :אובמ
 

 תינכתב. םנוד 107 לש חטש לע ערתשמה ״הקוריה הינד״ ארקנה  הינד תנוכש לש הבחרה טקיורפ יבגל הנה וז תעד תווח .1
 בוחרל חרזממו הידוושל היגברונ תובוחרה ןיב  לבוג טקיורפה . רוביצ הנבמו , םירדח 50 ןב ןולמ ,תוריד 226 תמקה
 .למרכה קראפבש רדנ ידאווב ימורדה וקלחב לבוגו ,הטילפה תיראש
 

 רוזאב םירוגמ יניינב לש הלודג תפסותמ םיעבונ רשא , הפירש לש טביהב םינוכיסה תא תחתנמו תנחוב תעדה תווח .2
  .רעיל ךומסה סלכואמ
 

 םיעבונה  םינבמל םינוכיס לש םיפסונ םיטביה ןוחבל שי קוחב ותרדגהכ רעי רוזא ךותב תעצבתמ וז הינבש ןוויכמ .3
  .רעיל תוכימסמ
 

 :תפסותה םישרת ןלהל .4
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 2 םישרת
 

 
 
 שיבכל תוזקנתמ םהינשו הינד בוחרמ היינשהו הירביל בוחרמ תחאה דבלב תואיצי יתשב ריעל תרשוקמ הינד תנוכש .5

 .ישאר שיבכ ונהש ישוח אבא
 
 

 
 יללכ

 
 טרפב תואבכה תושרלו  ללכב תויושרל ללכ תוחוודמ ןניא ןקלח רשא הנשב רעי תופירש יפלא תושחרתמ לארשיב .1

 הנשב שרוחו רעי תופירש 1000-כ  לש םינותנ לע םיחוודמ תואבכה תושרמ
 .תונלשר םאו תותצהב םא ישונאה םרוגה ידיב ןלוכ טעמכ תומרגנש תופירש ןה שרוחו רעי תופירש .2
 תופיפצ ,םיעקשמ ,תוחל ,תוחור ,חטשה לש יפרגופוט הנבמ ,ןוגכ שאה תוטשפתה בצק לע םיעיפשמ םיבר םימרוג .3

 .םתוא תופצל השק םימעפלש םיפסונ םיברעתמ םימרוג דועו חטשה
 יתשב אשונל סחייתהל ךירצו רעי תופירשל תוסחייתהה תרוצ תא הנשמ רעיכ רדגומה רוזאב םיתב לש תוכימס .4

 םירושימ
 .תופירש ינפמ רעיה לע הנגהל •
 .תופירש ינפמ רעיל םיכומסה םיתב לעה הנגה •

 .ולא םיטביה יתש לע  יתעד תא ןתא וז תעד תווחב .5
 
 
 

 רעי תופירש

 יללכ
 .רחא חותפ חטשב וא רעיב תשחרתמה הפירש איה ,)Wildfire תילגנאב(  חותפ חטשב קנע תפירש רתוי יללכ חוסינבו ,רעי תפירש
  .ןכרדב ארקנש המ לכו  םירוגמ יתב ,תורעי תולכאמ הלא תופירש
 ונלזמלש שעג ירהמ רצונה הבלה םרזו שעג רה תוצרפתה ,תנווכמ התצה ,םדאה לש תונלשר ,קרב ןה הלא תופירשל תוצופנה תוביסה
 .הנטקה ונתנידמב ונתאמ ךסחנ

  .םיירוזחמ םיימילקא םייונישו ,הובג םוח ילג ןוגכ םיפסונ םימרוגמ תעפשומ ןתומייקתהל הנכסה
  .תונלשרב םאו ןודזב םא ,םדא ידי השעמ ןה ונלצא תוחקלתמה תופירשה  בור
 

 



 

  

 

 

 :לארשיב תוטלוב תופירש
 

 1900 הנידמה רקבמ חוד י״פע ,םהיתבמ םיבשות 85,000 לש יוניפל המרגש םיתבה ןיב למרכב הפירשה – 2016 רבמבונ 22 •
 .םדא ייח התבג אל סנבו םימנוד לש םיפלא תורשע ופרשנ ,םירוגמל ולספנ 580 ןכותמ ועגפנ תוריד
 

 .לארשי תנידמ תודלותב רתויב דבכה הפירשה ןוסאל הפירשה הכפה ןושארה המויב רבכ למרכב הפירשה - 2010 רבמצד 2  •
 .שרוחו רעי לש םנוד 30,000 התליכ הפירשה .ןוחטיבה ךרעמ ישנא 44  ופסנ הז ןוסאב

 
 תוחוכ לש תצמואמ הדובע קרו הינד תנוכש ןוויכל ספטל הלחהו םינרוא לחנב למרכה תריטב הלחהש הפירש – 2006 ילוי 9 •

 .םנוד 1246 התליכ הפירשה .הפירשה לע טלתשהל וחילצה חורה ןוויכ יונישב לזמ תצקו סוסיר יסוטמ תרזעב יוביכה
 

 .לילכ ופרשנ םינב רפסמו ופרשנ םנוד 1616 לש חטש ,הינד תנוכשב הצרפש הפירש – 1998 רבוטקוא 11 •
 

 20,000 התליכו איגה רעשב השחרתה 2010 תנשב למרכב הפירשה דע לארשי תנידמב הלודגה הפירשה -  1995 ילויב 2 •
 תיצראה תושרה תמקהל סיסבה תא וויה היתונקסמש רסוניג תדעו המקוה הפירשה תובקעב  .ועגפנ םיתב תורשעו  .םנוד
 .2012 ראורבפ 8 -ב הלצהו תואבכל

 

 

 .םלועב תוטלוב תופירש
 

 ונופ םיפלא תורשע, לילכ ופרשנ םיתב 7177 ,םיגורה 42 .הינרופילק תודלותב הלודגה הפירשה – 2018 רבמבונ 13 •
 .ופרשנ םנוד ןוילימ 1.5 בורק  םהיתבמ

 תנידמב הקלד הצרפ ,"רוחשה ישיש" תפירש ירחא םינש 70 ,2009 ראורבפל 7- ב  -  הילרטסוא ,"הרוחשה תבשה" :2009 •
 חתמ יווק ,התצה :תוביס ןווגממ ,הנידמה יבחרב וצרפ תורחא תוקלד 400 ,ןכמ רחאלש םימיב .הילרטסואב הירוטקיו
 ךשמב וללותשה ךכמ האצותכ ומרגנש קנעה תופירש .עקרקל קרב תוכמ החלישש הפוס ףאו םוח לג ,תרוצב ,ולפנש הובג
 םיגורה רב תויח ינוילימ ,םיעוצפ 414 ,)דחא יאבכ םהיניב( םיגורה 173 :האצותה .ץרמל 14-ב קר וקספו שדוחמ רתוי
 .ועגפנ םינבמ 3,500-ו ,הזה שדוחב ופרשנ הייחמצ לש םנוד ןוילימ 4-מ רתוי .תועוצפו

 תולודגה תופירשה תא ןווי העדי ,2007 רבמטפס תליחתל דעו ינויל 28-המ לחה - ןווי ,תולודגה תופירשה :2007 •
 3,000-מ רתוי רוציל ידכ םהל ורבח ,תוקזח תוחורו םח ריווא גזמ ,תונלשר ,התצה .הלש הירוטסיהב רתויב תוינסרההו
 בלשב .םיגורה 84-ו ףרשנש רעי לש םנוד ןוילימ 2.5 ,ועגפנש םינבמ 2,100 :האצותה .הנידמב וטשפתה רשא תונוש תוקלד
 ללוכ( תובר תונידמ עויסב ,ןווי ךא ,היפמילואה ומכ םיירוטסיה םינבמלו הנותאל דואמ בורק העיגה שאה םיוסמ
 .שאה לע טלתשהל רבד לש ופוסב החילצה ,)לארשי

 םיבר ידי לע תבשחנ ,הייחמצ לש םנוד ןוילימ 20 הכרדב התליכ וז קנע תפירש - הילרטסוא ,"רוחשה ישיש" :1939 •
 .הילרטסואבש הירוטקיו תנידמב ,1939 ראוניל 13-ב הליחתה הפירשה .תושונאה לש הירוטסיהב רתויב הלודגה הפירשל
 הירוטקיו תנידמ בורו תוסורה תומלש םירע ,םיגורה 71 :האצותה .שא םע תונלשר לש בולישב ,זע םוח לג :הביסה
 יתביבסה עוריאכ הפירשה תא הרידגה הילרטסוא תלשממ .דנליז וינ דע עיגה רפאה רשאכ ,ןשע תפופאו תרעוב
 המייתסה הפירשה .ןכמ רחאל שא םע תודדומתהל םילהנה תא התנישו ,הירוטקיו תנידמב שחרתהש רתויב יתועמשמה
 .םימשג תפוס תובקעב ראוניל 15-ב

 

 םע תמייתסמ איה םלועב רעי תפירש לכב  .ןויצב בשויה לארשי םע לע הנוילע החגשה שי ןכאש הארנכ ..תישיא המינב והשמ
 םדא ייח ובגנ אל תורחאה תופירשה לכב ןוחטיב ישנא 44 ופסנ ובש 2010 תנשב למרכה ןוסא טעמל ונלצאו םיגורה לש בר רפסמ
  דבכ ןוסאל הלילח ספתינ אלש םיננאש תויהל רוסאו לרוגה םע קחשל תניחבב תאז לבא
 

 

 

 



 

  

 

 

 תופרש יגוס

 עקרק תפירש

 םיחמצ לשו םישבי םיינובשע םיחמצ לש םידירש ,םיחמצ לש לשנ :ןוגכ ,עקרקה לע םיחנומה םירמוח תפרוש תאזכ הפירש
 ךשמיהל הלולע הפירשה ,םיצע יעזגמ וא םילודג םיפנעמ בכרומ רעובה רמוחה םא .המודכו חטשב ראשוהש םזג ,םירחא םיכומנ
 תולעמ 500 ןיבל 300 ןיבש םוחתב ,ללכ ךרדב ,ןה עקרק תופירש לש תורוטרפמטה .הלוע שאה לש הרוטרפמטהו ,םידחא םימי
 .סויזלצ

 איה םוקמה ותואב קילדה רמוחה לכ תא הפרשש רחאל יכ ,רצק ןמז קר תכשמנ איה הדוקנ לכב ,הריהמ הפירש איה בשע תפירש
 .תיתועמשמ הניא טעמכ חטשה לע ןתעפשה ךא ,דואמ תוצופנ הלאכ תופירש .טעומ הלש קזנה .האלה תמדקתמ

 

  תורמצ הפירש

 בורל תטשפתמ תורמצ תפירש .תוקזח תוחורו שבי ריווא גזמ יאנת תובקעב ,הליגר עקרק תפירש לש םדקתמ בלשכ בורל תרצונ
 לש תוריהמב שא תוטשפתה לע תואבכ ןיצק חוויד 2010 תנשב הלודגה הפירשב .הליגר עקרק תפירשמ הברהב הלודג תוריהמב

 םימוסחמ לעמ גלדל תלגוסמ איהש ןוויכמ הריצעל רתוי השק וז הפירש .)ש״מק 30 וא היינשל רטמ 8.3( תוקד 3-ל רטמ 1,500
 .עקרק תפרשמ רתוי ההובג הפרשה תרוטרפמטש ןוויכמ םגו ,שא יליבשו םישיבכ תמגודכ עקרק תופרש םירצועה םייתוכאלמ
 םיקילד םירמוחו םיצע תתצהל םרוגה רבד ,תולעמ 800־ל לעמל דע עיגהל הלוכי תורמצ תפירש ךלהמב ריוואה תרוטרפמט
 .רישי שא עגמ אלל ףא םירחא

 

 שאה תוטשפתה ינפמ הנגה

 םינוש הלשממ ידרשמ םיחמומ ללוכ םיחמומ תווצ הלצהו תואבכ תוביצנב םקוה למרכה ןוסא תובקעב וקפוהש םיחקלהמ קלחכ

 .רעיל םיכומסה םיבושי לע הנגה רבדב תונקת ובתכנו םיימואל ןיב םיצעויו

  ,2014-ד"עשתה ,)רעי תופירש ינפמ םיבושיי לע הנגה( הלצהו תואבכל תיצראה תושרה תונקת •
  ,2014-ד"עשתה ,)רעי תופירש ינפמ םיבושיי לע הנגה( הלצהו תואבכל תיצראה תושרה יללכ •

 .בושייה ףקיהב יוביכ יזרב תסירפו בושייל םיבורקה םיצעה לש לוליד לע תונווכמ תונקתה ירקיע

  3 םישרת

 

 



 

  

 

 4 םישרת

 

 :תועוצר שולשל קלוחמ הדרפהה ןויער  4 + 3 םימישרתב םיאורש יפכ
 

 .םנודל םיצע 5 – מ רתוי אלו םיצע לוליד הבו תוחפל ׳מ 20 בחורב תימינפ העוצר •
 םירוזפ ינשהמ דחא ׳מ 60-100 לש קחרמב ךרדבו םיצע וא היחמצ לכמ היונפ תוחפל ׳מ 6 לשה בחורב תיפקיה רפע ךרד •

 .ד״ל 500 םתקיפסו יוביכל ושמשיש םיטנרדיה
 ד״ל 1000 לש הקיפסב 60-100 לש קחרמב םיטנרדיה ונקתוי הנוכשה וא בושייה ךותב •
 .תוחפל ׳מ 5 היהי םיצעה תורמצ ןיב קחרמה רשאכ תוחפל ׳מ 50 לש בחורב תינוציח העוצר •

 
  תורמצ תפירש לע  רבגתהל ידכ תאזו  בושייל רעיה ןיב תוחפל ׳מ 67 לש הדרפה כ״הס
 
 עיפומש יפכ תודרפההש יאנתב קר תויביטקפא ויהי ולא תויומכש הטושפה הביסהמ תוכומנ ןנה הז םישרתב תושרדנה םימה תויומכ
 .ןאולמב ועצובי םישרתב
  הפירש לש םוריח עוריא ןמזב יתמא הנעמ תתל ולכוי אל ולא םימ תויומכש ירה תודרפה ועצובי אל הדימב
 
 

 הלשממה ידרשמש רחאמ ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאל ואבוה םרט  הלצהו תואבכל תיצראה תושרה תונקת
 .םמושייל יביצקתה רוקמה לע תומכסהל עיגהל וחילצה אל םייטנוולרה

 .רעי םע םילבוג םיחטש םהלש תויושרה לכב הז אשונ םינפהל  תיטירק תובישח תוביצנה האור ,ורשוא םרטש תורמל ךא

 תוימוקמ תויושרל הביס שמשל הכירצ אל ביצקת תויעב ללגב ורשוא אלש הביסהו הצלמה רדגב ראשיהל תולוכי ןניא ולא תונקת

 לש תיתועמשמ ךכ לכ היינב רשאל אל חטבו חטב יזא םשייל וצרי אלו הדימב .תונקתב בותכה תא םייקל אל  ג״טרלו ל״קקל,

 היהי הינבה םייתסתש רחאלש חינהל ריבס . תופירשל דעומה םוקמב רוביצ תודסומו ןולמ יתב ,רחסמ יתב , רויד תודיחי תואמ

 ןוכיסה תא תיתועמשמ לידגי הזו הייסולכואה תא תרשל ידכ רפס יתב ,תואפרמ ,םידלי ינג תיינבב ךרוצ

 



 

  

 

 

  לש חוד ךותמ םיטוטיצ תנשב הפירש לע חוד אריפש הנידמה רקבמ 2016

 ןגראתהל הליחתה אל תושר ףאש ןיבהל ןתינ חודהמו למרכה ןוסא רחאל םינש 8 קוידב 2018 רבמצדל 2 ךיראתב םסרופ חודה
 שרדנל םאתהב

 רעיל ןתברק לשב תופירשמ העיגפל ןוכיסב תואצמנה ,וקדבנש תוימוקמה תויושרה  :תופירש ינפמ הנגה תינכת תנכה- יא״
 ןהמ תשרדנה תוכרעיהל הברה התובישח ףרח ,)הנגה תינכת – ןלהל( תופירש ינפמ הנגה תפטעמ תריציל תינכת וניכה אל ,שרוחלו
 ״תופירשה יקזנ תא םצמצל תנמ לע

 םקלחש הדוהי הטמו ןימינב הטמ תוירוזאה תוצעומב םיבושייו בקעי ןורכיז תימוקמה הצעומה :ץיח ירוזא תרשכה-יא״
 םיקזנלו הנכסל םשוכרו ןהיבשות תא ריתוה רבדה .ןהינפמ הנגהל ץיח ירוזא תופירשה לג דע ורישכה אל ,רעי בלב םיאצמנ
 ״תופירשה לג ךלהמב

 תואיציהו תוסינכהש וא ,בכר ילכ לש האיצילו הסינכל דבלב דחא שיבכ הפיח ריעב תונוכש עשתל :טולימ יכרד תרשכה-יא״
 ,דחא השיג שיבכ הדוהי הטמ תירוזאה הצעומבש ףטנו ריאמ תיב םיבושייהמ דחא לכל ;ישאר ריצ ותואל תוליבומ ןהב תומייקה
 ״םהייח תא ןכיסו םיבשות יוניפב בוכיעל םימרוגה דחא היה רומאה בצמה .יוניפ תעב בושייה ןמ הדיחיה טולימה ךרד שמשמ אוהו
 

 תוקפסמ םימ תויתשת ןיא למרכה סכרבש םה חודהמ םילועש םיפסונ םיאצממ
 

 ןגומ בושיי בשחיי רעיל ךומסה בושייש ידכ עוציבל הבוח תויחנהה ולא 4 סמ םישרתב תוארל ןתינש יפכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 .תופירש ינפמ רעיל םיכומסה םיתב לעה הנגה
 

 :יללכ
 

 תואבכה ירודיסו תוחיטבה יעצמא  רבדב תואבכה רושיא תא הינב רתיהל םיאנתהמ קלחכ שרדנ הנבמ לכ .1
 .ודועייו הנבמל םימיאתמה
 

 .2008 – ה״סשתה )3 סמ ןוקית( )תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתב תועיפומ תושירדה .2
 

 יעצמא לש תושירדל תסחייתמ תונקתב ׳ד קרפ תויהל הילע רשה המיתח רחאל הרומא רשא 550 ביצנ תארוה .3
 :ןוגכ םיינדיו םייטמוטוא יוביכ

 1596 ילארשי ןקתל הנעתש )םירלקנירפס( תיטמוטוא םימ יזיתמ תכרעמ §
 .3 קלח 1220 ילארשי ןקתל הנעתש ןשעו שא יוליג תכרעמ §
 .3 קלח 1220 ילארשי ןקתל הנעתש תיטמוטוא הזירכ תכרעמ §
 .םיאבכ ןופלט §
 .יוביכ תודמע §
 .2206 ןקתל םאתהב יוביכל  םימ ןולגלג §

 
 .ולש הינבה גוסו ,והבוג ,ולדוג ,ודועיי ,ולש ןוכיסה תמרל םאתהב ןיינב לכמ טולימה יכרד תא תורידגמ תונקתה .4

 
 .דועייו ההבוג יפ לע תוירוגטקל םיקלוחמ םיניינבה .5

 
 :ךכ קלוחמ הנבמה הבוג .6

 ׳מ 13 דע תעבוקה המוקה סלפממ הנורחאה המוקה לש הפצרה  סלפמ  הבוגש ןיינב -  ליגר ןיינב §
  ׳מ 29 דע תעבוקה המוקה סלפממ הנורחאה המוקה לש הפצרה  סלפמ  הבוגש ןיינב - הובג ןיינב §
 .׳מ 29 לעמ תעבוקה המוקה סלפממ הנורחאה המוקה לש הפצרה  סלפמ  הבוגש ןיינב - תומוק בר ןיינב §
 .׳מ 42 לעמ תעבוקה המוקה סלפממ הנורחאה המוקה לש הפצרה  סלפמ  הבוגש ןיינב - םיקחש דרוג §

 
 :ךכ קלוחמ הנבמה דועיי .7

 םירוגמ §
 רחסמ §
 הישעת §
 רוביצ הנבמ §
 רפס יתב §
 .דועו תוארטאית ,עונלוק יתב ,תוחמש ימלוא ,םיקטוקסיד – תולהקתהל םוקמ §

 
  :אמגודל .םדאל ר״מ המכל בשוחמה הסופת םדקמ אוה םישנא טולימל רתויב בושחה  םדקמה .8

 דע ליכהל לוכי ר״מ 1000 לש תולהקתהל םוקמ = ר״מ  1-ל םדא 1 ונה הסופתה םדקמ תולהקתהב §
          .שיא 1000

 33 דע ליכהל לוכי ר״מ 1000 לדוגב הנסחאל םוקמ = ר״מ 30 -ל םדא 1 ונה הסופתה םדקמ םינסחמב §
 ֿ.שיא
 

 .ןלדוגו ןמוקימ ,טולימה יחתפ רפסמ תא בשחל תונקתה םירשפאמ ולא םירטמרפ יפ לע .9
 

  שאה ןעטמ ונה יזכרמ ףסונ ןותנ .10
 כ״הס תא אטבמ ,רמוח לש המילשה ותריעבמ ררחתשהל היושעה םוחה תומכ :שא ןעטמ תרדגה §

 ץע לש עצוממה ירולקה ךרעל םגרותמ ,םירמוחה לש ללוכה ירולקה ךרעה יפ לע הריעבה לאיצנטופ
 .ר״מל/ץע ג״ק יפל םשוימו

 .הנבמ ותוא לע הנגהל תושרדנה םימה תויומכ תעיבקל רתויב םיבושח ולא םינותנ §
 

 ירודיס תא עובקל ןכמ רחאל קרו הנבמה לש ןוכיסה תמר תא עובקל רטמרפה תא םינתונ  6,7,8,9,10 םיפיעס .11
 .הז גוסמ ןיינבל םישרדנה יוביכה יעצמאו תוחיטבה
 

 .רעיל םיכומסה םיניינבל תעדה תא ןתונ וניא הז תונקת ץבוק .12
 

 רושקה לכ תמועל יעוצקמ ןורתפ ןתונו תונקתב בטיה ןגועמ לארשיב הינבה אשונ לכש רוריבב תוארל ןתינ .13
 .רעיל םיכומסה םיניינבל תוסחייתהב

 
 
 
 



 

  

 
 
 

 םיניינבב תוחיטב יעצמאו תואבכ ירודיסל תוסחייתה
 

 .תוסחייתה ונתנ 1972 – ב״לשת ,)םירוגמ יתבב יוביכ דויצ( תואבכה יתוריש תונקת .14

 *1972-ב"לשת ,)םירוגמ יתבב יוביכ דויצ( תואבכה יתוריש תונקת
 ןיקתמ ינא ,תואלקחה רש םע תוצעייתה רחאלו ,1959-ט"ישת ,תואבכה יתוריש קוחל 6 ףיעס יפל יתוכמס ףקותב
 :הלא תונקת

 – הלא תונקתב   
 ;1970-ל"שת ,)תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתב ותועמשמכ - "שא דימע טנמלא" 

9.  

     םא ףא ,שא ןוכיסל ןותנה רומאכ תיב וא תוחפל תומוק עברא ןב ,םדא ירוגמל שמשמה תיב - "םירוגמ תיב" 
 ;תומוק עברא ןב וניא       

13.  

 :הלאמ דחא - "שא ןוכיסל ןותנה הנבמ" 
          .| םניאש םירחא םיטנמלאמ וא ץע ירצוממ ,ץעמ יונב םהמ קלח וא ויתורקת ,ויתוריקש םירוגמ תיב )1(
 ;שא ידימע םיטנמלא              
 ;השרוחמ וא רעימ םירטמ 25 לע הלוע וניאש קחרמב אצמנש וא השרוח וא רעי ךותב יוצמה םירוגמ תיב )2(
 

 שא ןוכיסל םינותנה תומוק שולש דע םירוגמ יתב :'ב קלח
 

 יוביכ זרב )1(
 .1" לש רטוקב יוביכ זרב ןקתוי תיבל הסינכה תברקב

 יוביכ קנזמו יוביכ קונרז )2(
 .1" לש רטוקב יוביכ קנזמו םירטמ 20 ךרואב 1" רטוקב יוביכ קונרז ןקתוי יוביכה זרב דיל

 יוביכ ןולגלג )3(
 .דומצ יוביכ קנזמ והצקבש ,םירטמ 25-15 ךרואבו " רטוקב ץחל רוניצ וילעו יוביכ ןולגלג ןקתוי תיבל הסינכב

 יוביכ ףטמ )4(
 .דיינ יוביכ ףטמ היהי תיבה ךותב

 יטמוטוא יוליג וא יוביכ תכרעמ )5(
 .תואבכה תושר תעיבק יפל ,ןשע יאלג וא יטמוטוא יוביכל םיזתמ ונקתוי תיבה ךותב

 
 וא יוביכ תכרעמ איה שא ינוכיסל ןותנה תיבל תואבכה ירודיסל הדיחיה תפסותהש ולא תונקתמ תוארל ןתינ .15

 .תיטמוטוא יוליג
 

 ץוחמ התליחתש הפירשב אלו הנבמה ךותב הפירשל הנעמ תנתונ םימ יזיתמ תכרעמ לש תפסות יכ ריהבהל הבוח .16
 :תואבה תוביסהמ הנבמל

 .הנבמה חטש לכל אלו םושיי חטשל םאתהב תובשוחמ )םירלקנירפס ( םיזיתמה תכרעמל םימה תויומכ §
 .דבל ר״מ 87-139 ןיב ןובשחב חקלנ םיניינבל םושייה חטש אמגודל §
 תוטשפתה תא םולבל חילצת איה ןוכנ תננכותמ תכרעמהו הנבמה ךותב חתפתת הפירשהו הדימב §

 .הפירשה
 זאו תכרעמה לכ תא ליעפת הנבמה לא רודחתש םוחה תומכ , הנבמל ץוחמ חתפתת הפירשהו הדימב §

 .לשכית תכרעמה
 

 טעמכ ולא תוכרעמ הדרפה רדעהב יכ םירוגמ רוזאל רעי רוזא ןיב הדרפהה לש הברה תובישחה תעבונ ןאכמ .17
 תוליעי ןניאו
 

 .2008 – ה״סשתה )3 סמ ןוקית( )תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתב תועיפומ תושירדה .18
 תוטרופמ הינב רתיהל םיאנתהמ קלחכ םיננכתמו םימזי םויה תובייחמ רשאו  תוטרופמ 550 ביצנ תארוהבו
 :הטמ תואלבטב

 
 

 
 

 
 

 
 .766 'מע 12.3.1972 םוימ 2819 'סמ ב"לשת ת"ק ומסרופ *
 .1991-א"נשת 'קת – 407 'מע 13.1.1991 םוימ 5321 'סמ א"נשת ת"ק ונקות



 

  

 
 
 

 יתחפשמ-ודו יתחפשמ -דח תיב :םירוגמל תושירד
 

 הרעה השירד רואית קרפ\אשונ
 יוליג תוכרעמ - 'ד קרפ 1

 שא יוביכו
 המאתהב היהת יאמצע ןשע יאלג תנקתה

 .5 קלח 1220 י"ת ילארשי ןקתל האלמ
 ךותב המוק לכב ,םירוגמה תרידב ןקתוי

 הסינכה רוזאב ןקתוי יאלגה .הרידה
 .הנישה ירדח/רדחל

 יוליג תוכרעמ - 'ד קרפ 2
 שא יוביכו

 םע לוצ 3/4 רטוקב שא יוביכ ןולגלג תנקתה
 היהת ןולגלגל תורוניצה תיתשת.דומצ קנזמ

 .תכתמ

 

 יוליג תוכרעמ - 'ד קרפ 3
 שא יוביכו

 וא ןיינבב ונקתוי :הרעה .ג''ק 3 הקבא הפטמ
 תוטרופמה תושירדל םאתהב ןיינבהמ קלחב

 :םילטלטימ םיפטמ 2 קלח 129 י"תב
 ןומיסו הנקתה ,המאתה

 .הריד לכב ןקתוי

 למשחה קוח יפל ןנכותת למשחה תכרעמ למשח 4
 םינקתב םינכדועמה ויתונקתו 1954 - ד'ישת

 .םיפקת םיילארשי

 

 םירוגמ תרידמ קלח שמשמה ףתרממ האיצי םירוגמ - 'ח קרפ 5
 

 ןוויכמ החיתפל תנתינ היהת תלד לכ אצומה ךרדב תלדב לוענמ םירוגמ - 'ח קרפ 6
 :ןוגכ תועצמאב(ףלשנ חתפמ אלל טולימה

 תידיה בוביס ןיפוליחל וא רפרפ לוענמ
 )טולימה ןוויכמ הליענה תחיתפל םרוג

 יכ דיעמה ךמסמ שיגי לכירדא/השקבה ךרוע םיצעוי ירושיא 7
 היינבו ןונכת קוחל םאתהב הנבינ הנבמה
 םאתהבו םיטנוולרה םינקתהו ויתונקתו
 .תואבכה יתוריש י'ע תורשואמה תוינכותל

 

 למשחה תכרעמ יכ ךמסומ יאלמשח רושיא םיצעוי ירושיא 8
 קוח תושירדל הנועו הניקת האצמנו הקדבנ

 .ויתונקתו 1954 ד'ישת למשח

 

 םיאמצע םיאלג רוביחל יאלמשח רושיא םיצעוי ירושיא 9
 ןקתל המאתה לע  תוללוסו הניז חתמל

 5 קלח 1220 י"ת ילארשי

 

 זגה תונקת יפל ךמסומ זג ןיקתמ רושיא םיצעוי ירושיא 10
 תודובע םיקסע יושיר( )יושירב תוחיטב(

 קדבנ מ"פגה ןקתמ יכ 2006-ו"סשת )מ"פגב
 .158 י"ת ילארשי ןקתל הנועו ןיקת אצמנו

 

 

 שא ןוכיסל ןותנה -עקרקה סלפמ לעמ תומוק 2 דע :םירוגמל תושירד

 רפסמ
 ירודיס

 הרעה השירד רואית קרפ\אשונ

 תונקת 1
 תוירקיע

 ןמוסיש 'א11 שא תוחיטבל םיעצמא רואית חפסנ
 תשגה ןפוא" 532 ביצנ תארוהל םאתהב תינכותב
 "דיחא ארקמו שא תוחיטב יעצמא חפסנ

 

 - 'ד קרפ 2
 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 ןקתותו ןנכותתש ןשעו שא יוליג תכרעמ תנקתה
 .3 קלח 1220  ילארשי ןקתל האלמ המאתהב
  הסורפ היהת תכרעמה

 תיטמוטוא םיזתמ תכרעמ ןקתות ,ןיפוליחל
 תקפסה .1596 י"ת יפל )םירלקנירפס(
 וקהמ היהת םיזתמה תכרעמל םימה
 .תובאשמו רגאמל השירד אלל ,ינוריעה

 - 'ד קרפ 3
 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 האלמ המאתהב היהת יאמצע ןשע יאלג תנקתה
 .5 קלח 1220 י"ת ילארשי ןקתל

 ךותב המוק לכב םירוגמה תרידב ןקתוי(1
 הסינכה רוזאב ןקתוי יאלגה .הרידה
 .הנישה ירדח/רדחל

 - 'ד קרפ 4
 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 )םירלקנירפס( תיטמוטוא םימ יזיתמ 'רעמ תנקתה
 המאתהבו 1596 י'תב עבקנל ןקתותו ןנכותתש
 גוסל םיאתהל הכירצ תכרעמה . 529 ביצנ תארוהל
 .ודועייו הנבמה

 היהת םיזתמה תכרעמל םימה תקפסה
 רגאמל השירד אלל ,ינוריעה וקהמ
 יוליג תכרעמ ןקתות ,ןיפולחל וא .תובאשמו

 .שא
 - 'ד קרפ 5

 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 /רטיל 450- מ תחפת אלש הקיפסב - 3" יוביכ זרב
 רב 1.4 לש יריאש ץחלב הקד

 ןיינבל הסינכה תברקב ןקתוי יוביכה זרב
 30 לע הלעי אלש קחרמב סכנה תולובגב
 ינוציח ריקמ םירטמ -4 מ ןטק אלו םירטמ
 .ןיינבה לש



 

  

 - 'ד קרפ 6
 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 יוביכ זרב :לולכתש , תינקית שא יוביכ תדמע
 15 ךרואב לוצ 2 רטוקב םיקונרז 2 ,לוצ 2 רטוקב
 3/4 רטוקב ןולגלג ,לוצ 2 רטוקב קנזמ ,דחא לכ 'מ
 6 לש לקשמב הקבא הפטמו 'דומצ קנזמ םע לוצ
 ,מ'ס 120: הבוגב יוביכ ןוראב ןסכואי דויצה .ג'ק
 ןומיסב ןמוסמ מ'ס 30 קמועבו ,מ'ס 80 בחורב
 תורוניצה תיתשת .'שא יוביכ תדמע' :םילימב ינקית
 .תכתמ היהת ליעל םימושרה םיזרבל

 

 - 'ד קרפ 7
 תוכרעמ
 יוביכו יוליג
 שא

 קלחב וא ןיינבב ונקתוי :הרעה .ג''ק 3 הקבא הפטמ
 129 י"תב תוטרופמה תושירדל םאתהב ןיינבהמ
 ןומיסו הנקתה ,המאתה :םילטלטימ םיפטמ 2 קלח

 .הריד לכב ןקתוי

 - ד'ישת למשחה קוח יפל ןנכותת למשחה תכרעמ  למשח 8
 םיילארשי םינקתב םינכדועמה ויתונקתו 1954

 .םיפקת

 

 י"ת ילארשי ןקת יפל םיזתמ 10 דע הנקתהב יללכ 9
 ןקת ותב הרבח ידי לע רושיא ןתניהל לוכי ,1596

 ילארשי ןקת יפל םימב שא יוביכ תוכרעמ תקוזחתל
 .1928 י"ת

 

 ילארשי ןקת יפל ןשעו שא יאלג 10 דע תנקתהב יללכ 10
 הרבח ידי לע רושיא ןתניהל לוכי ,3 קלח 1220"ת
 ןקת יפל ןשעו שא יוליג תוכרעמ תקוזחתל ןקת ותב
  .11 קלח 1220 י"ת ילארשי

 

 ףוגב םינמוסמה םיפסונה שא תוחיטב ירודיס יללכ 11
 ןונכתה תונקתב םישרדנ םניא רשאו תינכתה
 רתיהל םיאנתה ךמסמב םישרדנ םניא ,היינבהו

 םתעד לע ונמוס אלא ,תואבכה תושרה םעטמ הינב
   .דבלב השקבה ךרועו תוחיטבה ץעוי לש םתוירחאו
 ריאשהל םתטלחהו הדימבו ליעל רומאה תורמל
 יכ ,םכתעידיל איבהל וננה ,תופסונה תושירדה תא
 שיגהל םכילע היהי ונמעטמ היינב רמג תרוקיבב
 רובע תורשואמ תודבעמ לש תוניקת ירושיא תא
 הקוזחת ללוכ םיפסונה שאה תוחיטב ירודיס
 תפטוש

 

 ׳ו קרפ 12
 רמג ירמוח

 םילארשי םינקתל ונעי רומיגו  יופיצ  הינב ירמוח
921 ,931. 

 :הלאמ דחא -" שא ןוכיסל ןותנה הנבמ"
 ךותב יוצמה ,םירוגמ תיב תוברל ,הנבמ .1

 וניאש קחרמב אצמנ וא השרוח וא רעי
 ;השרוחמ וא רעימ םירטמ 25 לע הלוע

 ,ויתוריקש ,םירוגמ תיב תוברל ,הנבמ .2
 רצוממ ,ץעמ יונב םהמ קלח וא ויתורקת
 םניאש םירחא םיטנמלאמ  וא ,ץע
 ;שא ידימע םיטנמלא

 תונקתב ותועמשמכ -שא דימע טנמלא .3
  .הינבהו ןונכתה

 - 'ח קרפ 13
 םירוגמ

 םירוגמ תרידמ קלח שמשמה ףתרממ האיצי
 

 - 'ח קרפ 14
 םירוגמ

 :)םירוגמ( ץוליח תונולחו תוכרעה תבחר ,השיג ךרד
 תויללכ תושירד

 

 - 'ח קרפ 15
 םירוגמ

 ןשעב הטילש ינפוא
 

 - 'ח קרפ 16
 םירוגמ

 םירוגמ ןיינבב ןשעב הטילש ירודיס
 

 - 'ח קרפ 17
 םירוגמ

 ןוויכמ החיתפל תנתינ היהת תלד לכ אצומה ךרדב תלדב לוענמ
  :ןוגכ תועצמאב(ףלשנ חתפמ אלל טולימה
 תידיה בוביס ןיפוליחל וא רפרפ לוענמ
 )טולימה ןוויכמ הליענה תחיתפל םרוג

 ירושיא 18
 תודבעמ

 ןשעו שא יוליג תכרעמ  יכ  תרכומ הדבעמ רושיא
 .3 קלח 1220 י'ת י'פע עצובו הננכות

 

 ירושיא 19
 תודבעמ

 םימב שא יוביכ תכרעמ יכ תרכומ הדבעמ רושיא
 הדבעמ :הרעה .1596 י'ת י'פע עצובו הננכות
 יוביכ תוכרעמ לש הנקתהה תקידב תא תעצבמה
 עצבל תשרדנ )םירלקנירפס(םימב תויטמוטוא
 קלחכ תינוריעה םימה תשר לש תונימז תומיא
 .ונמעטמ הינב רתיהל םיאנתהו הנקתהה רושיאמ

 



 

  

 רחאל םינקתומה יוביכ יזרב לע השעת הקידבה
 .למגה

 ירושיא 20
 תודבעמ

 הינב ירמוח תמאתה יכ תרכומ הדבעמ רושיא 
   .יטנוולר קלח - 921 י'ת י'פע ועצוב רומיגו

 

 ירושיא 21
 תודבעמ

 םינולגלגל הנקתהו ןונכת יכ תרכומ הדבעמ רושיא
 .2 קלח 2206 י'ת ילארשי ןקת י'פע שא יוביכל

 

 ירושיא 22
 תודבעמ

 תכרעמ יכ ךכ לע הדיעמה תרכומ הדבעמ תדועת
 1596 י'תל םאתהב הננכות םימב שאה יוביכ
 הקידבה תדועת תא גיצהל שי .הניקת האצמנו

 םיאנת תלבק םוימ םישדוח 3-מ רחואי אל הניקתה
 .ונמעטמ הינב רתיהל

 

 ירושיא 23
 תודבעמ

 םעטמ למשח סדנהמ וא תרכומ הדבעמ רושיא
 הנשמ ךרועכ הנמתהש למשח ץעוי וא ןלבקה
 םרוביח תוברל( יאמצע יאלגל הינב רתיהל השקבל
 המאתה לע דיעמ רשא )תיתרידה למשחה תשרל
 ףרוצי למשחה סדנהמ רושיאל  .5 קלח 1220 י"תל
 יאמצע יאלג לש הנקתה תקידבל להונ" קתעה
 ידי לע םסרופש 16.7.15 ךיראתמ "םירוגמ תרידב
 ,תוריקחו שא תוחיטב ףגא – הלצהו תואבכ תוביצנ
 .סדנהמה ידי לע םותח אוהשכ

 

 ירושיא 24
 םיצעוי

 דלש ןנכתמ סדנהמ רושיא :היצקורטסנוק סדנהמ
 בכר/םיהבג ףונמ תבצהל הבחרה יכ דיעמה ןיינבה
 וננכות הבחרל השיגה ךרד ביתנו הלצהו יוביכ
 1 קלח 466 י"תו 412 י"תב שרדנה יפ לע ועצובו
 ר"מל ןוט 31 לש יוביכ בכר האישנ לוכי תלעבו
 תא ןייצל שי סדנהמה רושיאב :הרעה .תוחפל
 .1 קלח 466 י"תב שרדנכ ןנכותמה סמועה

 

 ירושיא 25
 םיצעוי

 םיצעוי תומיתח ללוכה םכסמ לכירדא רושיא
 

 ירושיא 26
 םיצעוי

 תוחיטב( זגה תונקת יפל ךמסומ זג ןיקתמ רושיא
-ו"סשת )מ"פגב תודובע םיקסע יושיר( )יושירב

 הנועו ןיקת אצמנו קדבנ מ"פגה ןקתמ יכ 2006
 .158 י"ת ילארשי ןקתל

 

                                    
 

 תא רשפאל ךירצש אוה תוחיטבב החנמה ןורקיעה יכ רחסמלו ןולמ יתבל תושירדה תא ףרצל ןוכנל יתאצמ אל .19
 :םירחא דועיי ישומישל םג םאות ,הטמ םימושרה םירטמרפה לכ

 .החטבב טולימ §
 שאה תוטשפתה עונמל ידכ םיפגאל הדרפה §
 .שאה ןעטמ תא תובכל וקיפסיש םימ תויומכ §
 .הינב ירמוחב שומיש §

 
 רושקה לכב אוה ירקיעה יונישה 1972 תנשב ונתנש יפכ יוביכ יעצמאל תושירדב בר יוניש ןיא יכ תוארל ןתינ .20

  התוטשפתה תא עונמל ידכ שא יפגאל תודרפהו טולימ יחתפל
 
 
 
 
 

  םיאצממב ןויד
 

 לוכי יכ  ולא םיאנתב הינב תושרהל ןיא יכ ,איה םיאצממב ןוידב ריבסהל הסנאש יפכו  ליעל םושרה לכמ תיעמשמ דחה הנקסמה
 .וב םיררוגתמל ״שא תדוכלמ״ תניחבב תווהל
 

 :ןה תויזכרמה תוביסה
 

 .השיג יכרדו טולימ תורשפא --  ןושאר לשכ
 

 ףסונ ביתנב ךרוצ שי יכ יעמשמ דח ןפואב עבק רשא אריפש רמ הנידמה רקבמ חוד תא המשיי אלו הכרענ אל הפיח תייריע .1
 ןתינ אל הרקמ לכב .המייס םרטו ףסונ ביתנ ןונכתב הלחהש וא )ישוח אבא( ריצ ותואל םיליבומ םימייקה םיביתנהו
 .םימיאתמ טולימ יעצמא אלל ןולמה תיבב םייערא םינכתשמו םירייד לש המוצע תומכ סלכאל

 אבה יעוצקמ חנומ(  ״שא תדוכלמ״ תמא עוריא תעב תווהל םילוכי תוינוכמ 500 לעמו םיבשות 1000 -כ לש תפסות .2
 תומדוקה תופירשב םג הז ךמסמב יתרקסש יפכ ( .טלמיהל תלוכי אלל שאה ביתנב םיאצמנל )ילפורטסטק בצמ ריבסהל
 .)הייסולכואה יוניפב םיבר םיישק ויה רוזאב ושחרתהש



 

  

 הנבמה רומא ותוא םישנאה תומכל םאתהב םלדוג תאו האיציה יחתפ רפסמ תא םיבשחמ ליגר םירוגמ ןיינב םינוב רשאכ .3
 .תעדה לע תאז תולעהל ןיא טולימה תורשפאל סחייתהל ילבמ תיקנע הנוכש ןנכתל ונאובב המכו המכ תחא לע תרשל

 קפסלו רוזאל סנכיהל ןוחטיבה תוחוכל ורשפאי אל קקפב ועקתייו הפירשה דקוממ חורבל תוסנמה תוינוכמ לש יוביר .4
 תונפלו תשגל ולכוי אלש א״דמ תוחוכ .םתכאלמ תא עצבל ולכוי אלש יוביכה תוחוכ תא ללוכ הזו הזכ בצמב יחרכה עויס
 .עוריאהמ םיעגפנ

 לע שא יוביכ לש רושיאה תא שרדנ הינב רתיהל םיאנתהמ קלחכו תימוקמה תושרל הנבמ תיינבל תינכת םישיגמ רשאכ .5
 הנבמהמ טולימהו האיציה יכרד איה תוחיטבה ץעוי םע דחי ןנכתמ לכירדאהש םיבושחה םירטמרפה דחא .תינכתה
 אלל תינכותה תא רשאת אל תימוקמה הדעווהו תואבכה תושר י״ע לספית תינכתהש ירה תינכתב ורתפנ אל ןהו הדימבו

 .יוביכ רושיא
 רויד תודיחי תואמ םע המילש הנוכש ןנכתל םיאבשכו יחרכה יאנת הז ,דחא הנבמ לש תינטרפ תינכתלש אצוי ךיא זא .6

 יתניבמ בגשנ ...חינזל ךפוה הז ינונכת טרפ ,רוביצ הנבמו רחסמ הנבמ ,ןולמ תיב הנבמ,
 

 
 םימ תקפסאו םימ תויתשת --  ינש לשכ

 
 :לש תללוכ הכירצל וקיפסיש םימ תויומכ בושיחב םיחקלנ םיניינבל תוחיטב ךרעמ ןונכתב .7

 .תשרדנו הדימב תיטמוטוא םיזתמ תכרעמ •
o הנבמה לש ןוכיסה תמר יפ לע תעבקנ תכרעמל םימה תומכ.ֿ 

 .ד״ל 570 לש םימ תקיפס תשרדנ   -1 ןוכיס תמר §
 . ד״ל 850 לש םימ תקיפס תשרדנ – 2 ןוכיס תמר §
 .ד״ל 1125 לש םימ תקיפס תשרדנ – 3 ןוכיס תמר §
 .ד״ל 2830 לש םימ תקיפס תשרדנ – 4 ןוכיס תמר §
 .ד״ל 3780  לש םימ תקיפס תשרדנ – 5 ןוכיס תמר §

 .ד״ל 250 לש םימ תקיפס תשרדנ .תוימינפ יוביכ תודמע •
 .ד״ל 450 לש הקיפס תשרדנ .)םיטנרדיה( םיינוציח יוביכ יזרב •

 .םיינוציחה  םיטנרדיההו יוביכה תדמע ,םיזיתמה לש תללוכה הכירצה תא בשחל שי .8
 :ךכ תעבוק םינבמב תללוכה הכירצה .9

 .םיזיתמ תכרעמ שרדית אל .ד״ל 500 לש םימ תקיפס שרדית גרודמ םירוגמ הנבמ •
 תורמל תאזו םיזיתמ תכרעמ ןיקתהל וטילחיו הדימב . ד״ל 1070 לש םימ תקיפס שרדית גרודמ םירוגמ הנבמ •

 תונקתב השירד ןיאש
 .םיזיתמ תכרעמ שרדית .ד״ל 2125  לש םימ תקיפס שרדית ןולמ תיב •
  םיזיתמ תכרעמ שרדית אל . ד״ל 1000 לש םימ תקיפס שרדית ר״מ 500 דע לדוגב רחסמ •
 םיזיתמ תכרעמ שרדית .ד״ל 2125 לש םימ תקיפס שרדית ר״מ 500 לעמ לדוגב רחסמ •

 .ןיטולחל תוחינז םימ תויומכ ולא רעי תופירשב ליעל 9 ףיעסב תוארל ןתינש יפכ .10
 ןיב הדרפה התשענ אלש הביסהמ רעיל םיכומסה םיבושיי לע הנגהל תושרדנה םימה תויומכ תא בשחל תורשפא ןיא .11

 .ךכמ תעבונה תויתייעבה תא ישילשה ללכב טרפא  .םירוגמ לומ רעי ירק, םישומישה
 הכירצה יכ םוריח עוריא תעב םינימז ויהי ןכא םהש חוטב אל ךא ומצע הנבמל ימוקמ הנעמ תתל תולוכי ולא םימ תויומכ .12

 .םימה ךרעמ לע עיפשת יוביכה תוחוכ לש
 .רוזאב ושחרתהש תומדוקה תופירשב ררבתהש יפכ רוזאב םימ תויומכו יצחל לש היעב תמייק .13
 .רזוח יולימל תורוקמ וקל תורבחתה ללוכ ק״מ 10,000 לש ילמינימ חפנב יוביכ יכרוצל םימ רגאמ תמקה שרדנ .14
 .ךכל חטש תוצקהלו םימה רגאמ לש םוקימ ןנכתל שרדנ .15
 ןמזב יוביכה תוינוכמל םימ יולימל שמשיש ) תוחפל ״8 לש םימ וק לע  יוביכ יזרב סמ לש גשומ( ״םימ תייכונח״ תשרדנ .16

 .םוריח
 ללוכ םימה תייכונח םקומת וב םוקמה תא םימה להנמ םע תוביצנה הניכהש טרפמל םאתהב חטש תוצקהלו ןנכתל שרדנ .17

 .םהילא השיג יכרד
 
 

 
 .םינוש םישומיש ןיב תודרפהב שומיש --  ישילש לשכ

 
 תוביצנש הוותמל םאתהב תאזו רעיה יחטש ןיבל ןולמהו רחסמה ,םירוגמה יניינב ןיב הדרפה תויהל תבייח ןודנה הרקמב .18

 .םשוי םרטו הבתכ הלצהו תואבכ
 .דיתעב ותוא םשייל איהש לכ הבשחמ שי יכ הארנ אלו םשוי אל הז ללכ .19

 
 לש םירחא םיקלחל שאה תוטשפתה תא עונמל ידכ הזו תוקד 120 ךשמל שא ידימע תוריק י״ע תישענ םינבמב שא תדרפה .20

 .הנבמה
 יפכ ,םיתבה ןוויכ לא גרדומ ןפואב  רעיה לוליד י״ע תושעיהל הכירצ הדרפההו תוריק י״ע שא תדרפה תושעל ןתינ אל .21

 .םירעוימ םירוזאב יברעמה םלועה יבחרב השענש
 .םייונבה םיחטשה לא הפירשה תוטשפתה תא עונמל הרומא הדרפהה .22
 .בושייה יתב לע ןגהלו יוביכ תולועפ עצבל יוביכה תוחוכל תרשפאמ הדרפהה .23
 .םיעגפנ וא םיבשות יוניפב עצבל א״דמו הרטשמה לש ץוליחה תוחוכל תרשפאמ הדרפהה .24



 

  

 לש טביהב תבשחתמ הניא ולא םיקומינמ תחא ףא ךא םינוש םיקומינו תוביסמ רעי ירוזא ללדל תידימת תודגנתה תמייק .25
 .רעיל תוכימסב םיררוגתמל שא תוחיטב

 תוחיטבה יעצמאו יוביכה דויצ תא םיליפכמ םינוש םישומיש ןיב הדרפה עצבל תורשפא ןיא רשאכ םיניינבב תוחיטבב .26
 .הז לושכמ לע רבגתהל ידכב

 תארקנ איה ןכלו שא תוחיטב לש םלש לולכמ שי אלא המצע ינפב תדמוע תחא  שא תוחיטב תשירד ןיא יכ אוה ןויערה .27
 .שא תוחיטב תינכת

 .םירוגמ רוזאל רעי ןיב הז  ןורקיע םשייל ןתינ אל .28
 ודועיי ,ולדוגל םאתהב דחא ןיינבל ובתכנו תונקתהמ וחקלנ הז ךמסמב םיטרופמש יפכ םינבמ יגוסל תואבכה ירודיס .29

 .תונקתב ול העבקנש ןוכיסה תמרל םאתהבו ושומישו
 .יעוצקמה טביהב תוהובגה ןוכיסה תומר םהש 4 וא 3 המר תואבכב תרדגומ רעי תפירש לכ .30
 N.F.P.A.   NATIONAL FIRE ןקת דוחייב םיימואל ןיב םינקתל םאתהב העבקנ םיניינב לש ןוכיסה תמר .31

PROTECTION ASSOCIATION . 
  :רשאכ 5 -דעו 1-מ םה םינבמב ןוכיסה תומר .32

  .הכומנ ןוכיס תומר ןה 1+2 ןוכיס תומר
 ינוניב ןוכיס תמר הנה 3 ןוכיס תמר
 .תוהובג ןוכיס תומר 4+5 ןוכיס תומר

 ההובגה ןוכיסה תגרד איהש 5 ןוכיס תגרדב םנה רעיל םיכומסה םינבמה לכ שא ינוכיסל ןותנ הנבמ תרדגהל םאתהב .33
 .םינבמל תוחיטב תינכת ןונכתב

 
 

 םוכיס
 

  וז תינכתב יוטיב ידיל אב אל ,םהיפל דבוע ולוכ יברעמה םלועהש שא תוחיטב תונורקעמ דחא ףא .34
 הכלה המשייל ךיאו וז הרות לע הפנע תורפס תמייקו םיפסונ םירטמרפ םימייק ,םינבמב שא תוחיטב ךרעמ ןונכת .35

 .השעמל
 תא ףוקתלו לבוקמהמ הנוש היגטרטסא תונבלו טוקנל בייחמ רעי רוזאב םילבוגה םינבמ לש ללוכ תוחיטב ךרעמ ןונכתב .36

 .רעייל םיכומסה םינבמה אשונ ינשהו רעיה אשונ דחאה םירושימ ינשב היעבה
 .תונקתב תובותכ תושירדהו עוציבל הלק וזכ תינכת .םינבמה יגוסל תוחיטב תינכת רוציל  םיבייח .37
 .רעיה ינפמ בושיה לעה הנגהל תוחיטב תינכת רוציל םיבייח .38
 םימה תויומכ .ולא םינתשמ יתש ןיב שאה תוחיטב טביהב רשק השענ אלש וזב רהבומ ליעל יתכרעש הריקסל םאתהב .39

 יוביכל השירד קפסל םתלוכיב ןיא ךא  ,דחא הנבמ תפירשל הנעמ ונתיו הרגשב תיטרפה הכירצל םומיסקמ וקיפסי
  .בושייה ךות לא התוטשפתה ינפמ בושייה לע ןגהל תוחפל וא רעי תפירש

 תא ךירעהל ןתינ אלש ירה הלצהו תואבכ תוביצנ הניכהש הוותמ יפ לע חטשה לוליד י״ע תודרפה ושענ אלש ןווכמ ןכ ומכ .40
  .םימה תויומכ

 חקלתהל הביבסב םינבמה לכל םורגת שאה וז הדרפה אללו םינבמה רבע לא שאה תוטשפתה תא עונמל הרומא וז הדרפה .41
 .ןכ םג

 םוקמ ותואל תועיגמה דבלב תואיצי יתש לע תנעשנ הנוכשה לכ יכ ןותנהו טולימ יביתנ רדעהבש ירה ךכב יד אל םאו .42
 . ישוח אבא בוחרל

 לש סמועו דואמ לודג תישארה הואיציה לא קחרמהש לכ ׳ב הינדל ׳א הינד ןיב הנוכשה עצמאב תאצמנ תעצומה תפסותה .43
 .דחא קקפ רוצי תמא ןמזב תוינוכמ

 .ץוליחו יוביכ תולועפל םיקוקז ויהי םה םהל הלועפה שפוח תא הלצהה תוחוכל רשפאי אל הז קקפ .44
 קנע שא דומעב סובוטואה לש ותדיכל תא למרכה ןוסאב וניארש יפכ קקפב עוקת היהיש ימ לכ הנכסב דימעמ הז קקפ .45

 .הבר תוריהמב עיגהש
 תינכת המכו המכ תחא לע ,תויושרה לומ הטושפ תינכת לוספל ידכב היה ויד ,הלעמ םימושרה םילשכה תשולשמ דחא לכ .46

 . ףסה לע לספיהל הרומא המילש הנוכש לש
 יפכ וז תיתוחיטב הסיפת ומשיי אלש דעש קפס לכל לעמ רורב ,וז תעד תווחב יתנייצש יפכ םילשכה תשולש תנבהב .47

 .הז טקיורפ רשאל רוסיאה תילכתב רוסא הז ךמסמב יתנייצש
 .םהידיב םמצע תא םידיקפמה םיבשותה ייח לע רומשל  אוה תויושרה דיקפת .48
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