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 הניפ שאר תימוקמ הצעומ

 הניפ שאר תימוקמה הצעומה תוינידמ

 אובמ
 יושיר םוחתב המרופר  העמטוה  יושירה יכילהב םימסח רותפלו לארשי תנידמב םיקסע םודיקו חותיפל עייסל תנמ לע
 תאצוה יכילהת תא לעילו טשפל הרטמב ךלהמה תא ליבוה םיקסע יושיר קוח לע יארחאה םינפה דרשמ .םיקסע
 .קסע תונוישיר

 םיקסע )םיקסע יושיר וצב עיפומה קסע לכ בייחמ( "םיקסע יושיר קוח" :ןלהל (1968 – ח"כשתה םיקסע יושיר קוח
  .ולוהינלו ותחיתפל קסע ןוישיר תלבקב "וצה" :ןלהל )1995 – ה"נשתה( יושיר ינועט

 תעינמ ,םידרטמו םיעגפמ תעינמו הביבסה לש התואנ תוכיא ןוגכ םינוש םיכרע לע ןגהלו רומשל וניה קוחה לש ותרטמ
 לע ןתינה ,רושיאה וניה קסע לוהינל ןוישיר . דועו םיתואנ האורבת יאנת תוברל ,רוביצה תואירב ,רוביצה םולשל תונכס
 יושיר קוח חוכמ םימייקה ,תונקתו םיקוח ,םיאנתל םאתהב ולוהינלו ותחיתפל ,קסעה לש םילעבל תימוקמה תושרה ידי

 .יושירה תושר תעבוק םתוא םילהנה ןכו וילא םיוולנה םיווצהו תונקתה ,םיקסע

 

   :הרטמ
 .הצעומה לש הטופיש םוחתב םיקסעל םילהנו תוינידמ תעיבק הניה הז להונ תרטמ

  הלשממה ידרשמ ידי לע םינושארה םיטרפמה םוסרפ םע הגרדהב ףקותל הסנכנ םיקסע יושירב המרופרה

 .2013 תנש ףוסב

 תוימוקמה תויושרהו רושיאה ינתונ הלשממה ידרשמ, םינפה דרשמ םתרזעבש םידדמ רפסמ םידמוע המרופרה סיסבב
 .קסעה ןוישיר תאצוה ךילהת תא לעיילו טשפל םיווקמ

 .תונימזו תונגוה ,תופיקש ,תוליעי  :םה םידדמה

 ידכ םיקסע יושיר וצב םייוניש ועצוב לעופב ,יושירה ךילהת לומ תוליעיב להנתהל ךרוצה תא שיגדמ- תוליעיה ךרע
 .ךילהתה תא טשפל

 -יושירה יטירפ לכ יבגל דיחאו רורב ןפואב היתושירד תא םסרפל תכרעמה תוביוחמ תא שיגדמ- תופיקשה ךרע
 .ושודיח וא ןוישיר תלבק ךילהתב קסעה לעבמ תושירדה לכ תא ןתינה לככ  זכרל

 םרוגל תונפל קסע ןוישיר לבקל םתשקב ןיגב תרחא הטלחה / בוריס לע רערעל םיצורה םימזיל רשפאמ- תונגוהה ךרע
 ףיעס( בוריסה תוטלחה תא ןוחבל תויושרב וא הלשממה ידרשמב םיריכב םידיקפת ילעב ידי לע גצוימה )ררע( הגשה
 .)קוחב 5ג7

 טרופמו אלמ  עדימ תשגנה ידי לע רוביצה ללכל יושירה םוחתב יוושכע עדימ תלבקל החונ השיג קינעמ- תונימזה ךרע
 ןימזו שיגנ ןפואב עדימ תלבקל הרישיו החונ השיג רשפאל הרטמה - הצעומב םיקסע יושיר תקלחמבו הצעומה רתאב
 .םלוכל
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 : תורדגה

 .2013-ג"עשתה ,)יושיר ינועט םיקסע( םיקסע יושיר וצ פ"ע ,ןוישירב בייחה קסע לכ :קסע

 .קסעה ליעפמ וא להנמ ,םילעב :קסעה לעב

 .המוחתב םיקסעל יושירה תושרכ םג תשמשמה , הניפ שאר תימוקמ הצעומה :יושירה תושר ,הצעומה

 ןכו ,קסע ןוישירב םיביוחמה םיקוסיעה יגוס םייונמ הז וצב :2013-ג"עשתה :)יושיר ינועט םיקסע( םיקסע יושיר וצ
 .ויפוא יפ לע קסע גוס לכל רושיאה ינתונ

 ןוישירל השקבה תינפומ םהילא ,יושיר ןועט ותעיבקש קסע ןיינעל קוחל)ב(1 ףיעסב םייונמה ןמ םירש :רושיאה ינתונ
 ,שא יוביכ יגיצנ ,הינבו ןונכתל הדעוה סדנהמ תא םיללוכ רושיאה ינתונ .םיקסע יושיר וצב קסעה גוויס יפ לע קסע
 .תואירבה דרשמו תואלקחה דרשמ ,)הדובעב תוחיטב( הלכלכה דרשמ ,לארשי תרטשמ ,הביבסה תנגהל דרשמה

 .,תרשואמ תינכתב ודועיי יפ לע ,םיפסונ םישומישלו םירוגמל וא םירוגמל דעוימה רוזא :םירוגמ רוזא

 ,חתפנ םרטש קסעל םתוכמס םוחתב רושיאה ןתונ וא/ו יושירה תושר תאמ תנתינה תעד תווח :תימדקמ תעד תווח
 .קסע ןוישיר/רתיה לבקל תנמ לע דמעל שרדיי אוה םהבש םיאנתה יבגל

 .ןלהל האר – שגינ תויהל קוח יפ לע בייח להק לבקמה קסע לכ :תושיגנ

 האר .רושיאה ינתונ וא תושרה תטלחה לע רערעל/גישהל םיקסע ילעבל תרשפאמ םיקסע יושירב המרופרה :הגשה
 .ןלהל

 קסע ןוישיר תלבקל השקב תשגה להונ
 םיקסעל סחיב ,ןוישירל השקבה תא .הצעומב םיקסע יושיר תקלחמל שגות קסע ןוישיר תלבקל השקב
 יוניש ,)הלדגה ןוגכ( יוניבב יוניש ,קסעה םוקמ יוניש ,שדח קסע תחיתפ תעב שיגהל שי ,יושיר ינועט
 .המודכו תולעבב
 ידיב םתחיתו הצעומה רתאב ןווקמ ספוט ךרד וא  קסע ןוישירל השקב ספוט  יבג לע שגות השקבה
 םשב השקב תא שיגהל ותוא ךימסמה חכ יופי ףרצי תופתוש וא דיגאת םעטמ השקב שיגמה .שקבמה
 .דיגאתה וא הרבחה

 :םיאבה םיכמסמה ופרוצי השקבה ספוטל

ü קסע תינכת  
ü קסעה תוהמ תא םאות וב עובקה שומישהשכ )הקשומרג( הנבמל ןתינש היינבה רתיה 

 .)תודימ תללוכ תינכתהש בל םישל( שקובמה
ü םהבש הקלחהו שוגה :וניוצי הביבסה םישרתב ,1:2500 הדימ הנקב ךרעי הביבס םישרת 

 ,קסעה יוצמ הבש הקלחה תביבסבש תוקלחה ירפסמ ,הבע וקב שגדוי רשא קסעה יוצמ
 .קסעה םע תולבוגה תובוחרהו םיכרדה

ü 1:250 הדימ הנקב תינכדע תיבצמ הפמ. 
ü הרבח אוה שקבמה םא תורבחה םשרמ סיפדת. 
ü תונומת 2( תיתוזח הנומת ( 

 .השקבה ספוט יולימב ךורדתו רבסה תלבקל  םיקסע יושיר תקלחמב השיגפ םאתל ןתינ
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 קסע ןוישיר תלבקל השקבב לופיטה ךרד

 ינתונל הצעומה ידי לע השקבה רבעות ,םישורדה םיחפסנה לכ תלבקו השקבה תשגה רחאל .1
 . םיקסע יושיר וצב  טרופמכ קסעה גוס יפל םייטנוולרה רושיאה

 .קסע ןוישיר קפנוי רושיאה ינתונ לכמ םירושיאה תלבק רחאל .2

 קסע ןוישיר ףקותו יושיר תבוח
 

 .ףקת קסע ןוישירב םיבייח יושירה ינועט םיקסעה לכש ןייצל שי

 תונוישיר ונתינ רבעב( הנש 15 דעו הנש ןיב הענש הפוקתלו קסעה גוס יפ לע וצב עבקנ ןוישירה ףקות
 .)וצב טוריפה יפ לע םפקות רצקתמ המרופרה תרגסמבו תותימצל

 רומשל הרטמב ןיד לכ תוארוהו הצעומה לש רזעה יקוח ללכ יפ לע ולהנתי  יושיר ינועט םניאש םיקסע
 .רוביצל םידרטמו םיעגפמ עונמלו ירוביצה רדסה לע

 הינבו ןונכת ינידב םידמוע םניאש םיקסעל ינמז רתיה ןתמ להונ .1
  

 :עקר
 תמייק רשאכ ,הינבו ןונכתל הדעוהמ רושיא ןתינ אל םהל םיקסע לש םתוליעפ רידסהל להונה תרטמ
 תולועפ סכנה לעב וא וילעב ידי לע תועצבתמ רשאכו ומוקימב קסעה לש ומויקל תינונכת תונכתיה
 .הצעומהו רושיאה ינתונ י"ע קסעה לע חוקיפ רשפאי ינמזה רתיהה .םיינונכתה םייוקילה תרדסהל
 וא ,םתוליעפל המאתה ךרוצל ע"בת יוניש ךילהת עצבתמ וב םוקימב םיאצמנה םיקסעב כ"דב רבודמ
 ןיאו בגשמב תימוקמה הדעוה לש התוליעפ תליחת ינפל ומקוהש "םינשי" םינבמב םיאצמנה םיקסעב
אצמנב הינב רתיה םהל  

 : )ע"בתב םתרדגהכ םידועיי( ירוזא תרדגה
 דבלב םירוגמל דעוימה רוזא – םירוגמ רוזא

 תונותחתה ויתומוקב רחסמ םע םירוגמ בלשמה הנבמ – תירחסמ תיזח םע םירוגמ רוזא

 )ע"בתב רדגומכ( םהינימל הקוסעת רוזא

 .היינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה ידי לע תלבגומ הפוקתל ןתינה ע"בתל דוגינב שומיש – גרוח שומיש

  םינושאר תבשומ– רוזחש רתא – רומישל רוזא

  ר"חצ -  הישעת רוזא

 

 : םיאבה םיאנתב דומעל קסעה לע
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ü םוקמב קסעה תוליעפ דגנכ תימוקמה הדעוה י"ע ילילפ וא ילהנמ הפיכא ךילה ןנכותמ אלו םייקתמ אל, 
 .םוקמב ומויקל תינונכת תונכתיה תמייקו

ü םיקסע יושיר וצב טירפה גוס פ"ע םייטנוולרה רושיאה ימרוג לכמ םיפקת םירושיאב קיזחמ קסעה. 
ü סדנהמ רושיא קסעה לעב גיצי ,הינבו ןונכתל הדעוה םע תוצעייתהב הצעומה תשירד יפלו ךרוצה פ"ע 

 .תוחיטב ץעוי וא היצקורטסנוק
ü ינפמ תוניסח ןתי אלו הינבהו ןונכתה קוח פ"ע רתיה וא רושיא הווהמ וניא קסע לוהינל ינמז רתיה ןתמ 

 .הז קוח יפל םיידיתע םיכילה

  

  :ףרוח תריגס רתיה
 ידי לע ,דרפנב ונתניי ותבצהל תויחנהו  הצעומב הסדנה תקלחמ רושיאב וניה ףרוח תריגסל רתיה
 .הסדנהה תקלחמ

 םיקסעמ תוינטרפ תושירד

 

 : תושיגנ

ü תויולבגומ םע םישנאל שיגנ תויהל בייח להק לבקמה קסע לכ קוחה יפ לע. 
ü םינבמ תושיגנלו תורישה תושיגנל השרוממ רושיא איצמהל קסעה לעב שרדיי יושירה ךילהתמ קלחכ, 

  .יפ לע ,הביבסו תויתשת
ü  ןטק קסע תשגנהל הכרדה תרבוח . 
ü םינטק םיקסעל תושיגנ תקידב האר – 34 ספוט  אלמל םיאשר םינטק םיקסע . 

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/law_34.pdf 

 

 קסעה תיב תיזחב ןויקינ  .2
 

 .תע לכב ,קסעה תיב תיזחב הכרדמה ןויקינ לע רומשי קסעה לעב

 .ולש תיזחה תוברל קסעה תיב לש הניקת תוזח לעו ןיקת בצמ לע רומשי קסעה לעב

 תיב לש ותוליעפ תועש ךלהמב ,תלוספל הריצא ילכל הסינכיו וקסעב הפשאה תא ףוסאי קסעה לעב
 .קסעה

 : לע דיפקי קסעה לעב

ü םיתואנ הביבס תוכיא 
ü קסעה תיב תורצח ןויקינ 
ü תובוחרה רומיש 
ü םינבמ תותיזח רומיש  
ü האורבת יעגפמ 
ü ןויקינ תרימש 
ü הפשאה יוניפו האצוה 
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 : קסעה תיבל ץוחמ הרוחס ןוסחא וא ,האצוה .3
 

 קסעה תיבל ץוחמ לא הנוסחא וא ,הרוחס תאצוה לע רוסיא לח  .3.1
 )תוישמש תונחלוש ,תואסכ( קסעה תיבל ץוחמ םיטירפ תאצוה להונ .3.2

 

ü הצעומה ת/סדנהמ םע םואתבו םיקסע יושירל הקלחמה רושיא תא לבקל. 
ü רשואו םיקסע יושירל הקלחמל שארמ שגויש םישרת יפ לע תואסיכהו תונחלושה תא סורפל 
ü הדי לע.  
ü תואסכו תונחלוש תבצהל השקב ספוט יולימ  
ü ךותב תוישמשה תא עבקל ןיא .הבישיה םוקמ תללצהל תוישמש ביצהל רתוי רתיהה חטשב תוישמש 

 רטמ 1.5 היהי היישמשה לש יברימ לדוג .םוי לכב ןקרפלו ןלפקל רשפא היהיש גואדל אלא הכרדמה
ü תוחפל רטמ  1.5 לש בחורב לגר יכלוה העונתל ישפוח רבעמ ריאשהל. 
ü ותביבסו תואסיכו תונחלוש ביצה וב םוקמה ןויקינ לע רומשל. 
ü הכרדמל ,הקעמ ןוגכ רחא לושכמ וא תואסיכו תונחלוש עבקל אל. 
ü קסעה תוליעפ םותב ,בוחרב תואסיכהו תונחלושה תא ןסחאל אל. 
ü הנשל תחא השקבה תא שדחל. 
ü ףרצל שי רתיהל השקבל: 

ü ב"צמה המגודה יפ לע שקובמה חטשה תינכת – םישרת 
ü רתיהה שקובמ ורובעבש חטשה םוליצ 
ü רדוגיו הדימב תננכותמ רדג םישרת. 

 
 

  הביבסה תוכיא לע הרימש להונ .4
 

ü ןיפיקעב וא ןירשימב םיעגפמ ומרגיי אל וב ןפואב קסעה תא ליעפי קסעה לע. 
 היתויוכמסב תשרדנ הצעומה .קסעה לעב י"ע לפוטי קסעה י"ע םרגנש וא קסעה םוחתב םייק עגפמ
 קסעה לעב תא בייחלו המצעב וקלסל תיאשר הצעומה קלוסי אל עגפמו הדימב .עגפמה קוליס לע תורוהל
 .היתואצוהב

ü אוה םא ,אוהש רוקמ לכמ ,ריבס יתלב וא קזח חיר עגפמ םרגי אל וב ןפואב קסעה תא ליעפי קסעה לעב 
 .םיבשו םירבועל וא םוקמ תברקב יוצמה םדאל ,עירפהל יושע וא ,עירפמ

ü םיעגפמ תעינמל תונקתב ותרדגהכ ריבס יתלב שער םרגי אל וב ןפואב קסעה תא ליעפי קסעה לעב 
 .1990-ן"שתה ,)ריבס יתלב שער(

ü רוקמ לכמ ,ריבס יתלב וא קזח ריווא םוהיז וא קבא עגפמ םרגי אל וב ןפואב קסעה תא ליעפי קסעה לעב 
 .םיבשו םירבועל וא םוקמ תברקב יוצמה םדאל ,עירפהל יושע וא ,עירפמ אוה םא ,אוהש

ü קסעה יכפש רוביחל גאדיו םיכפש תשילג ,עקרקו רגנ ימ םורגי אלש ןפואב קסעה תא ליעפי קסעה לעב 
 .תירוביצה תכרעמל ןידכ

ü הביבסה תרימשל רושקש אשונ לכב תויחנה תלבקל הביבסו תומייק ףגאל תונפל ץלמומ. 
 

 1995 – ה"נשת ,יושיר ינועט םיקסע) םיקסע יושיר וצל(. 9.6 טירפ - תולכור  להונ. .5
 

 (א(2ףיעסב התוכמסל םאתהב ,וצל. 9.6 טירפ – תולכורל קסעה ןוישיר ןתמ תא הנתת הצעומה            

 .םיקסע יושיר קוחל
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ü םיירוביצ םיסרטניא לע הבישח ךותמ תאזו תולכורל תונוישיר ןתמ םצמצל לעפת תושרה 
 ןהו היישעתה ירוזאב ןה ירוביצה בחרמה לע הרימש ,הצעומה תוזח לע הרימש :ןוגכ

 םיקסעה םע תנגוה תורחת לע הרימשו ךולכלו שער תעינמו רוביצה ללכ שומישל . םירוגמב

 .עבקה ינבמב

ü הייסולכואה ללכל רתות תולכור. 
ü תולכורה  גוס תא טרפמה ךמסמ שיגי שקבמה ,קסע ןוישירל השקב שגות אל-תרחא תולכור רתות. 

 . קסע ןוישירל השקב שגות -ןוזמ תולכור            

ü רוזאב, םימייקה םיקסעה ימחתמ רוזאב, רוזחשה רתא רוזאב :םיאבה תומוקמב תולכור רשואת 
  היישעתה

 
 בויבו םימ אשונב להונ .6

 

ü הסדנהה 'חמ י"ע היצלטסניא תינכת רשאל שרדנ בויבו םימ תוכרעמ וב שיש קסע לכ. 
ü תרשואמו תינקת בויב תכרעמל רבוחמ תויהל בייח בויבב ךרוצ וב שיש קסע לכ. 
ü יאנת ) םיקסע יושיר תונקתל םאתהב-םיכסומ ,םילעפמ ,תודעסמ( םינמוש וב שיש קסע לכ 

 שי ותוא םינמוש דירפמ ןקתימ בויבה וק לע םיקהל בייח  לכוא יתבל םיתואינ האורבת
 םאתהב החמתמ הרבח ידי לע תועיבקב קזחתל

ü ךשמל םינמוש רוזחמ לעפמל םינמושה לש יוניפה ירבוש תא רומשי םינמוש דירפמ ןקתוה וב קסע 
 .םייתנש
 

 : םייתיישעת םיכפש
 

ü הצעומה לש בויבה תכרעמל םיעיגמה ,םייתיישעת םיכפש םירצונ ותוליעפ ךלהמבש קסע לכ, 
 בויבה תכרעמל םימרזומה םילעפמ יכפש) בויבו םימ ידיגאת יללכ תושירד לכ רחא אלמי       

 ).2014 – ד"עשת        

ü ןקתמה לש רוביחה ינפלש הדוקנב ןיקתי ,םיכפש לופיטל םדק ןקתמ ליעפמש קסע לכ 
 .ויכפש לש םימוגיד עוציבל החוש ,הצעומה לש בויבה תכרעמל        

ü םימ ידיגאת יללכב רומאה לכב דומעי ,םייתיישעת םיכפש םירצונ ותוליעפ ךלהמבש קסע לכ       
  הניפ שאר  בויבו        

 

 הפשא יוניפו האורבת .7

 :תורדגה
 הליכמ הניאו םיינגרוא םיביכרמ הליכמה ,אוהש רוקמ לכמ ,הקצומ תלוספ –)הבוטר( תינגרוא תלוספ
 .תנכוסמ תלוספו רוזחמ  תלוספ

 רוזחמ תלוספ ,םיינגרוא םיביכרמ הליכמ הניאו םילעפמב תרצונה הקצומ תלוספ – תיתיישעת תלוספ
     תלוספו
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 .תנכוסמ                             

 .הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע םירשואמ םינקתמב רוזחמל םינתינ היביכרמש תלוספ – רוזחמ תלוספ

 תעמ ונכדועי וא םימייקש יפכ הביבסה תנגהל דרשמה לש תונקתבו םיקוחב התרדגהכ – תנכוסמ תלוספ
 .תעל

 הדימב ,ןלהל םיטרופמה הפשאה יגוס תא דירפהל ביוחי ,ותוליעפ ךלהמב הפשא רצויה קסע לעב לכ
 םיטרופמהו תלוספה יגוס לע םילחה רוזחימה יללכל םאתהב םיידועיי םילכמב םרצאלו וקסעב םירצונו
   :ןלהל
 ,תוריפ :ןוגכ ,תוזירא אלל ,תיגולויב םיקירפ םינגרוא םיביכרמו ןוזמ תויראש – )תיתיב( תינגרוא תלוספ
 עקרק ןומט לכימ וא תינסחד וא ,קורי לכימ - םיפאמו בלח ירצומ ,תוקרי

 וא קורי לכימ - תוזירא תלוספ טעמל ,הכומנ תוביטר תלוכת ילעב תלוספ יביכרמ – השבי תלוספ
 .עקרק ןומט לכימ וא תינסחד

 שמשמה וא רצומל לוביק ילכ וא הפיטע שמשל דעונש וא שמשמה ,אוהש רמוח לכו ץפח -תוזירא תלוספ
 תוזיראב לופיטה תרדסהל קוחב טרופמכו וילע הנגהל וא ותגצהל ,רצומ תאישנל שמשל דעונש וא
 )םותכ לכימ(.ךשמהב תושרה רידגתש ידועיי ןקתמב – 2011-א"עשתה

 .ירחסמ זכרמ /תושרה םוחתב רזופמה ,םיקובקבל )בולכ( ,ידועיי ןקתמל ךילשהל שי – קיטסלפ יקובקב

 .ירחסמ זכרמ /תושרה םוחתב רזופמה ידועיי ןקתמל ךילשהל שי – ריינ

 םידעוימ רוזחמ ילכמל ךילשהל הפוקתל תחאו ,התלוכת יבגל תטלושמ ןוטרק תספוק ךותב – תוללוס
 .תושרה םוחתב םירזופמה ךכל

 .השרומ ןלבק וא רתאל יאמצע יוניפו יאמצע ןפואב לזרב יוניפו זוכיר – לזרב

 .ךשמהב תושרה רידגתש ידועיי ןקתמב – תינורטקלא תלוספ

 רשואמ רתאל םינוטרקה תא ונפיו וסחדי , ףוסיא ןקתמ וביצי , וזכרי ןוטרק יריתע םיקסע – ןוטרק תלוספ
   .תינוריעה תיתביבסה הדיחיה תויחנה יפלו הביבסה תנגהל דרשמה לע

 רתאל ןפקות גפש תופורתו ןכוסמ רמוח תלוספ , תיאופר תלוספ הנפי קסעה לעב -תיאופר תלוספ
 הטילקה ירושיאו יוניפה תולבק תא רומשל שי ןיד לכ יפל השרומ ליבומ תועצמאב ןיד לכ יפ לע רשואמ
 לע וקסע תא חתפי קסעה לעב .התשירד יפ לע תיתביבסה הדיחיל םגיצהלו םינש 3 ךשמל יוניפה רתאב
 1966 ז"כשת ,)םתריגסו קסע יתב תחיתפ( דולל רזע קוחב םיניוצמה םידעומהו תועשה יפ

 

 

 :  הניפ שאר תימוקמה הצעומה -תושרה תעד לוקיש

 ינתונ י"ע ורשוא םא םג המוחתב תוליעפל םיקסע לש םתמאתה יבגל תעד לוקיש םייק יושירה תושרל .8
 .םירחאה רושיאה

 .הטלחהל םיקומינה םג וטרופי , רומאכ יושירה תושר לש הטלחה תריסמ תעב .9

  

 : הגשה
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ü ידי לע וא יושירה תושר ידי לע ול ונתינש 'דכו םיאנת וא הטלחהמ עגפנ ומצע תא האורה קסע לעב 
 הרוקמש הטלחה וא השירד לע הגשה שיגהל ןתינ אל .םוי 30 ךותב הגשה שיגהל יאשר ,רושיאה ינתונ
 .קוקיחב

ü לעו ןיינעה תוביסנ יפ לע ,רושיאה ןתונ לצא וא יושירה תושרב "יצרא הגשה םרוג"ל םישיגמ הגשהה תא 
 )9 ספוט– םיקסע יושיר קוח(?. הגשה ספוט  יבג

ü קסע ןוישיר תרגאל הוושה הבוגב הרגא םולשתב הכורכ הגשהה תשגה. 
ü התלבק דעוממ םוי 30 ךותב לבקתת הגשהל הבושת. 
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