
   
  
  

  

  
  

      
  
  
  

              
      

  
    

  
           

  
               

         
          

 
         

             
  

  
              

  
           

            
  

            
              

  
              

  
        

  
              

            
  

                  
    

  
   

  
              

           
  
 

   
             
                

               
   

        

ŀ1 2י אמ  

ט "קאלתו וסרפי קיפ ן יבם כסה

ת וקפהבת ורשקתהי ללכא שונב "תווצה"ן יבם יסחיהת כרעמלס חייתמ ,הזי ללכם כסהבם כסומל כ
 ".קיפמה"ןיבל–ומורפותמוסרפ

 "תווהצ"ישנאתובוח

 .כ"בוא"קיפמה"ידילעולעבקנשןמזבוםוקמבעיפוהל.1

 .כ"בואקיפמהלשותושרילבםימוליהצר תאתאבוזעלאל.2

 .טרסהימוליצלכךשמבתיעוצקמהותלוכיוו נורשיכבטימתאשידקהל.3

 .שארמםואתבושרדנכ,םימוליהצת ליחתינפלםירויסבףתתשהל.4
ם ואיתךותתאזוםייטנוולרהתווצהישנאלשםייונפםימיב,רשפאהתדימבוכרעיםירויס
 .שארמ

 .וגישהלהיהיןתינהבתרחאךרדלכוא,ןופלטירפסמ,תבותכקיפמלרוסמל.5

ת נכהךרוצלםימוליצהתליחתינפלתמכסומפירגולמשח,םוליצדויצתמישרשיגהל.6
 .הרומאההמישרהתנכהךרולצע דימהברימתאןתייקיפמהשיאנתבו.הקפהלביקצת

ש ומישה.םימוליצהרתאבםימסבשמתשהלואלוהוכלאתותשלאלשבייחתמתווהצ.7
 .תווצשיאתארטפלקיפמהדמצת ימיטיגלהביסהווהיםהבשומישו.טלחהברוסאהלאב

 .ומעטמשיאואקיפמהלששארמרושיאאללםימוליהצר תאלחרואאיבהלאל.8

 .ותושרלדמעוהשדויהצל ערומשלבייחתמתווהצ.9

.,חקלנאוהםהמםינסחמלותומלשבהקפההןמזבותושרבהיהשדויהצל כתאריזחהל. 10
 .םלענשדויצרותיאךרולצה לועפעצבמקיפמהרשאכהלועפףתשלבייחתמתווהצש יא

ח טשברמאנואהרקשרבדלכואהקפההירדסוןכותלעעדימלכםדאםושלרוסמלאל. 11
 .ולהוצחמוא,םימוליהצ

ק יפ הת ובוח

 ,קיפמהת טלחהלם אתהב ,תווצהל שו ירוגמר יעלץ וחמם ימייקתמם ימוליצהם אב :ה ניל. 12
 .םיתואנםירוגמיאנתקפסיקיפמהשדבלבוותיבלץוחמןוללתווהצם יכסי

 :הלכלכי ד. 13
ם ימוליצהירתאבתוולצם ימוליהצי מיבהחוראונובשחלעקפסיקיפמה .א
ה לכלכי מדלת ווצהי אכזה יהית ווהצל שו ירוגמר יעלץ וחמה נילת בייחמה קפההר שאכ .ב

ת ונתינהת וחוראהי תשלף סונבת אזו.מ"עמ +ם ויל ₪  7ל של לוכך סבו לאם יטרסב
 .םוליצהםויתרגסמב

 :ןלהלדכלהונהיהיתונכהוםירויסימיב .ג



  

                

                
     

                  
  
  

  
                 

               
                                    
      

  
              
  

    

  

                 
             

              
        

  
   

                 
                

               
              

                 
       

              
  

               
               

            
  
                 

             
   

 
        

               
              

       
 

                 
                

              
  

  
   
                

      
  

               
            

ŀ•3  ₪תועש6דעוכראיתונכההוא/ורויסהםאןתנית-רקובתחוראוא. 

ו א/ור ויסהם אן תנית –)₪  3ו אר קבהת חוראלף סונב(ם יירהצת חוראו א ₪  8•
 .תועש 13ד עוכראיתונכהה

 .תועש 13ל עמוכראיתונכההוא/ורויסהםא,יאנתלכבןתנית-ברעתחוראוא₪  7•

ג נירטייקי תורשו את רדוסמה חוראק יפמהק פסי ,ריעלץ וחמו אר יעבג ניגיר –ה רפלר שאב .ד
 :ןמקלדכהלכלכקיפמהםלשיםוליצהרתאבלכואתונקלןתינוהדימב,תוולצ

 .רקובתחורא-₪  3
 .םיירהצתחורא–₪  8

 .קוחכמ"עמתפסותבתינובשחדגנכהשעיהלכלכימדלשםולשתלכ .ה

 :תוקספהות וחורא. 14

. CALLה תעשרחאלהעשכרחואמהלכלליחתתותוקד  3ך שמתרקוב–תחורא .א
 .תחאהעשךשמיתורקובתחורארמגמתועשעבשמרחואיאלליחתתםיירהצתקספה
ם ותבר חואמהל כלת ישילשה חוראן תניתה דובעהת ועש 12ת אר בועם וליהצם ויוה דימב
 .תוקד  2ה יהיהקספההךרואו13-ההעשה

 :הקספהת ויחד

ל עזאירה,יהשלכהקספהואהחוראלשהייחדוארויצקםיביתכמהקפההיכרצוהרקמב .א
ה רוצקובשןמזהלפכיוושבףסונםולשתתווהצש יאלבקיהקספהואהחוראלשרוציקלכ
ף סונם ולשתת ווהצש יאל בקיה קספהו אה חוראל שה ייחדל כל עו ;הקספההו אה חוראה
 ,תועשי עברבד דמיתה ייחדל כר שאכ(ה קספההו אה חוראהה תחדנו בשן מזהק רפי וושב
ר יחמהי פל עוה ליגרה דובעת עשל שף ירעתהי פל ע-ל וכהו;)הלעמי פלכד ימתל גועתו
 .תווהצש יאותואםעהדובעתעשלםכסומה

 .תוקד 3-מהרצקהרקמלכבהיהתאלםיירההצת קספה/תחורא .ב

ה קספהואהחוראלשהייחדוארויצקרובעתווהצש יאלםולשתםוקמב,יאשרהיהיקיפמה
ה תחדנו בש ,ןמזק רפו תואב-ת אזו ,ולוכה דובעהם וית אר צקל ,ליעלר ומאכי השלכ
 .הקספההואהחוראההרוצקובש,ןמזהלפכבוא;הקספההואהחוראה

ה ייתשי מ –ץ יקבו ,הלבגהא לל )הפק ,הת(ף רוחבם חה קשמת ווהצת שרלד ימעיק יפמה .ג
ם ויבת וליעפבם גק יפמהי "עק פוסתה ייתשה .הלבגהא ללם ירק/םילקת ואקשמו א/ום ייקנ
 .הלילבתוליעפבםגו

 :םילוטיבות ויחד. 15

ל שה ייחדל עת מדקומה עדוהת ווצהש יאלק יפמהי דיל ען תנית ,ימויס יסבל עה דובעב
ם דוקהם ויהר קבב   :9 ה עשהד עו א ,שארמת ועש )עבראום ירשע( 24ת בם ימוליהצ
 .םיינשהןיבשרחואמהדעומהיפל,םימוליהצם ויל

ן מזםא,ימויסיסבלעהדובעב,הקפהםוילשהייחדואלוטיבלעתווהצש יאליויצפהרועיש
   :9 ה עשהר חאלו את ועש 24-מר קצה יהה ייחדהו אל וטיבהל עת מדקומהה עדוהה
 .הדובעהםוירובעםכסומהרכשהאולמרועישבהיהי,םימוליצהםוילםדוקהםויהרקבב

 :חוטיב. 16

ת ווהצי שנאם יישאר ,העיגפה רקמב.'גד צח וטיבבת ווצהוה קפההת אח טבלב ייחק יפמה .א
 .העיגפהןיגבהקפההתרבחתאעובתל

ח וטיבלף סונבת ווצהת אק יפמהח טבי ,לארשית נידמת ולובגלץ וחמט רסהם לוציוה דימב .ב
 .םיחותינ,םילוחתיבבזופשא:ללוכיאופרחוטיבב,)ליעל'אףיעס(ליגרה



              
    

  
               

              
  

  
  
  
  

       
  

            
             

             
                

       
  
                           

                              
                            

  
        

            
  
               

              
  

  
               
                
          
                         

               
      

     
  

                    
                    
                   
                 
                   
                   
              

  
  
  
 

     
  

             
              

                
   

          

ת ואצוהל כו לוחיה רצאת ווהצש יאת פוגת אר יבעהלך רוצש יול "וחבן וסאל שה דימב
 .קיפמהלעהרבעה

ה יהו .ולאת וקידבת ושעלת ווהצש יאב ייח ,חוטיבהי כרצלת ויאופרת וקידבו שרדים אב .ג
ם אב ,הזוחהת אר יתהלק יפמהי שאר ,תווהצש יאת אח טבלה נכומה ניאח וטיבהת רבחו
 .הזכםתחנ

 :תווצלה דובעי אנת. 17

 :ןמקלדכהשעיתועשה 12ב ושיח.תועש 12ן באוההדובעםוי
. 14ף יעסלםאתהבםיירההצורקובהתחוראתוללכנוטורבתועש 12–ב
 CALLהת עשלם אתהבל חיה דובעהם וי ,ביבא –ל תר וזאבם ימייקתמם ימוליהצוה רקמב
 .ונממו SET-הלאתועיסנהןמזרובעםולשתןיא,הזהרקמב. SET-הלע
*:ביבא–לתרוזאתולובג

ב אלקירטנואק –ןופצלובג
 .ההגשיבכוא,השרומתמוצ-חרזמלובג
ו פיםורדו,ההג–ןולייאשגפמ-םורדלובג

 ".ישפוחהרוזאה"א רקיל"נהרוזאה
 .ישפוחהרוזאהמקלחכובשחי)ןולוח(טסאקדורבינפלואו)ת"פ(.סא.יט.פאינפלוא*

ב ושיחת ליחת ,ליעל 'ב 16ף יעסבר ומאכ ,ישפוחהר וזאלר בעמם ימייקתמם ימוליהצר שאכ .א
ד עו ',ב 16ף יעסברומאלםאתהב,"ישפוחהרוזאה"מהאיצילשדעומבהיהתהדובעהןמז
 .וילאהרזחה

 .ישפוחהרוזאבםירגםהוליאכובשחייישפוחהרוזאלץוחמםירגהתווהצי שנא .ב
 .וילאהרזחהדעוןולמהמהאיציהעגרמהדובעהםויבשחיןולמתיבבןלתווצהרשאכ .ג
 :ןמקלדכובשחיהדובעהינמזגחיברעבוישישימיב .ד
 12–ה ו  11-הה עשהל ער שאכת ועש 12ל שי מויס יסבל עה דובער שפאתתי שישם ויב
 1-לקלוחמהדובעםוילשבושיחיפלתוליגרתועשרובעתוולצם לושי

 :תופסונת ועש. 18

.- % 15-ע תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ 13ה ש 
 .תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ- % 15- 14ה עש
 .תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ- %  2- 15ה עש
 .תווהצש יאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ % 25- 16ה עש
 .תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ- % 25- 17ה עש
 .תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ- %  3- 18ה עש
 .תווצהשיאםעםכסומהרכשהיפלהעשריחממ- % 35-ךליאו 19ה עש

 :גחות בשי ברע. 19

ת קלדהי נפלת חאה עשג חה/תבשהת שפוחל יחתתג חי ברעבות בשי ברעב .א
 ").תבשהתסינכ":ןלהל(  17:3ה עשהירחאאלו   :16ה עשהינפלאלךא,תורנה

ב ושיחהי פל "תבשהת סינכ"–ל ד עת ופסונהת ועשהו בשוחיג חי ברעוי שישי מיב .ב
. 17ף יעסבעיפומה
. % 35י פלתופסונהעשלכבשחת"תבשהתסינכ"-מ



  
     

  

            
              

            
  

  
  
  
       

            
             

    
  
    
  

              
            

        
  
     

  
                

                   
           

     

               
                 

                 
   

                  
           

                  

           

    
  

                    
                

 
                     

                    
     

  

  

          

תבש 20 . :

 . %  2ה יהיםולשתה,םיגירחםירקמבקרתאזו,תבשבהדובעלע
ם וילשרכשתווצלםלושי,קיפמהתאזשקביםאב,תבשיאוצמבהלילתדובעלע
ל ופכ 17ף יעסבר ומאהי פלם לושית בשבת ופסונהת ועשהל ע .לופכה דובע

.2  % 

 :הלילת דובע. 21

ו בה רקמב ).הלילהת וחצ(ה לילב   :12ה עשהר חאלה דובעה ניהה לילת דובע
ש יאם עם כסומהס יסבהר כשל ע % 2ל שת פסותב שוחתה רומאהה עשהה רבע
 .םוליצהםוילתווהצ

 :םיגח. 22

 .תבשתדובערובעםלשלבייחתמשיפכקיפמהםלשיגחימיבהדובערובע
 ,םירופ ,הכונח ,הרותת חמש ,תוכוס ,םירופיכהם וי ,הנשהש אר :םייטנוולרם יגחט ורפ
 .תועובש,תואמעצהםוי,)ינשוןושארגח(חספ

תונכהום ירויס 23 . :

ם לושי)החוראללוכ(וטורבת ועש6דעך שמיתרשא,דויצקורפות ונכה,םיפוסיא,םירויסבהדובעלע
 .םלשהדובעםוילשהיהתהרומתהותועש6-לרבעמהדובעלעימויההדובעהרכשמ % 5ת וולצ

 :םידלים עם וליצם וי. 24

בשוחיוםידליםוליצםויבשחיאלוקלחבקרםלטמצד ליהובשםוי,קפסרסהןעמל(םידליםוליצםוי
 :ןמקלדכבשוחי)תמוסרפהטרסבתיזכרמתומדוניהדליהובםוייבגלוניהרומאהןכומכואלמםויכ

 15ל שרקובתחוראללוכ,הדובעםוילםכסומהרכשהמםוייחצכתווהצשיאלהרומתהתועש6דע
 .תוקד

ם וילםכסומהריחממ 3/4כ היהתתווהצש יאלהרומתהתועש9דעתועש6וניההדובעהםוירשאכ
 .העשתבםיירהצתחוראוהעשיחצת ברקובתחוראללוכ,הדובעה

 .אלמהדובעםוילשהיהתתווצהשיאלהרומתהתועש9-לרבעמוניהםוליצהםוירשאכ

 .דויצתורזחהוקוריפ,המקה,תונכהלולכיםויהךרוא,קפסרסהןעמל

ם ילוטיבות ויחד. 25

 )עבראום ירשע( 24ת בם ימו יצה  שה ייחד  עת מדקומה עדוהת ווצהש יא ק יפמהי די  ען תנית ,ימויס יסב  עה דובעב
 .םיינשהן יבשר חואמהד עומהי פ  ,םימו יצהם וי ם דוקהם ויהר קבב 09:00ה עשהד עו א ,שארמת ועש

  וטיבה  עת מדקומהה עדוההן מזם א ,ימויס יסב  עה דובעב ,הקפהם וי  שה ייחדו א  וטיב  עת ווצהש יא י וציפהר ועיש
ר כשהא ו מר ועישבה יהי ,םימו יצהם וי ם דוקהם ויהר קבב 09:00ה עשהר חא ו את ועש 24-מר צקה יהה ייחדהו א
 .הדובעהם ויר ובעם כסומה

 :הפוצרה דובע . 26



                 
        

    

                  
                

                 
     

  
  

     
  

                
     

  
            

              
                

       
  

  

       
  

                  
  

  
                

  

     
               

  
  
 

  

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ש יאםעמ"ומקיפמהםייקללכוי,קיפמותואםעהלעמוםיפוצרםימי)העבש(7לשהדובערובע
 .החנהההבוגלעותירשפאהחנהלעתווהצ

 :םולשתי אנת. 27

ו תואם ותמם ימי 35-מר חואיא ל ,שדוחלת חאה שעית ווצהש יאלם ולשתה :ונייה, 35+ף טוש
ל ש ,יוכינו א ,רוטפל ער ושיאף וריצב ,סמ-תינובשחק יפמלת ווצהש יאש יגהו כלהמבר שא ,שדוחה
ו תואף וסלד עס מהת ינובשחת אח ולשלת ווהצש יאל ע .סמם ואיתס פוטף וריבצו א ,רוקמבס מ
.)ףטושה(הקפהההמייקתהובשדוחה

 :רבע ת וארוהום כסההת פוקת. 28

ם ייתנשךשמל,)רשעוםייפלאיאמבדחא(  1 1.5.2ך יראתמל וחיוףקותלסנכיהזםכסה .א
)."םכסההת פוקת":ןלהל(,)םינש2(

ה עדוהחולשמבךרוצאלל,תיטאמוטואשדחתיםכסהה,הירחאלוםכסההתפוקתלרבעמ .ב
,)"הכראההת ונש":ןלהל(הנשלהנשמ-האלהךכו,תפסונתחאהנשל,והנשמלדמצ
ה נשלכםויסינפלשארמםישדוח)השיש(6תוחפלובתכב,והנשמלדצעידויןכםאאלא
 .הזםכסהםייסלונורצל ע,הכראההתונשמ

םיצל ו ם ו יני י ריח ת לבט- 29 . :

ר בד  כ  ,הזם כסהמד רפנ-ית בוד חאק  חה ווהמא יהו 'אח פסנכה זם כסה ב "צמם יצ מומם ומינימי ריחמת  בט
 .ןיינעו

 .הנשה תואבן כרצ ם יריחמהד דמת יי עפ "עה יהיו ,הנש ת חא ,תיטאמוטואה שעיה  בטבשם ימוכסהן וכדע

ם כסההת ובח . 30
 . ארשיבה יזיוו טבוע ונ וקבם ידבועד וגיא-ט"קאבם ירבחהת ווצי שנא  עק ר  וחיה זם כסה



 
 
 
 

 
 
 


