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 86 'סמ לוקוטורפ
 

 ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תאילמ תבישימ לוקוטורפ
 229.20. ,ב"פשתה לולאב ד"כ ,ישילש םויב המייקתהש 

   הייריעב תובישיה רדחב
 

 
  18:50  העשב הלחה הבישיה

 
 
 ,ןודד ירימ , תירטש לואש , בובוקעי יטומ ,ןזח ןועמש , רהז והילא :םיחכונ

 רואילא , םויס יש ,הכלמ ימולש ,ןמציו בדנ ,ינמילוס יסוי , הלט בקעי
  יחרזמ ילצ, רמע

 
 יאלוזא רבב  :םירסח
 
 

 המלש , רגרבניו יחימע ד"וע ,רבזג -רמע רמות ,ל"כנמ -ימזיה רימת :םיפתתשמ
 ילא  האילמ תובישי תזכר -קחצי ילט, ךוניחב ינוריע ללכתמ -ררחלא
 תרושקת ץעוי -ןא'ג

 
 ןיינמה ןמ הבישיה תא חתופ ריעה שאר
 

 ) ןוידה רדס יפ לע םימושר םיאשונה(  םויה רדס לע

v םויה רדסמ דרי( )רמע רואילא( ב-א תותכל םינורהצ תלעפה( 
v ןמציו בדנ( תוברתה לכיה תיינחב םולשתב הינח( 
v רמע רואילא( ריעב רפסה יתבבו םינגב הנזהה ךרעמ לש תידימ הלעפה( 
v ןמציו בדנ( םיינויצילאוק םימכסה אשונב התליאש( 
v רמע רואילא( רפסה יתבב ברק ןרק תוליעפ( 
v ןזח ןועמש(  הביבסה תוכיאל תדעוול גיצנ תפסוה( 
v לארה רפסה תיב תומיתח תפלחה רושיא 
v לארשי חצנ רפס תיב תומיתח תפלחה רושיא  
v הייריע תדבועל תפסונ הדובע רושיא  
v תתומעל 3196 שוגב 52 הקלחמ קלח 116 שרגמ – ןיעקרקמ תאצקה רושיא 

 . תסנכ תיב תמקה – הירנ זכרמ
v תליהק תתומע 2530 שוגב 60 הקלח 412 שרגמ – ןיעקרקמ תאצקה רושיא 

 תיזנכשאה הליהקל שרדמ תיבו תסנכ תיב תמקה -תיזנכשאה בידנה ימרכ
 .ד"בח תליהקלו
v שרגמ 3197 שוג – םישדוח 12 לש הפוקתל ינמז ןעקרקמ תאצקה רושיא 

 . ינמז תסנכ תיב תמקה – "לוש עצינדבח" תתומע – 101
v םידלי ינג תשר תתומעל 32 הקלחמ קלח 310 שוג ןיעקרקמ תאצקה רושיא 

 . לארשי תדוגא לש
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 ריעה שאר
 )ןמציו בדנ( תוברתה לכיה תיינחב םולשתב הינח
  ריבסהל ןמציו בדנמ שקבמ
 
 ןמציו בדנ

 ןיקת אל הז תוברתה לכיה לש הינחהמ םולשת התבג הייריעהש עדימ ילא עיגה
 .ףסכה תא ריזחהל ךירצ .תיגוציי העיבתל הייריעה תא רורגל לוכיו
 
 

 רגרבניו יחימע ד"וע
 המ ש"מעויהמ ד"ווח לבקל שי .םכוס הז ,הזה הרקמב .הרדסה ךירצש םירקמ שי

 .םייק אל המו םייק
 

 ריעה שאר
 .םכילא רבעותו ד"ווח איצות ש"מעויה
 
 

 ריעה שאר
 )רמע רואילא( ריעב רפסה יתבבו םינגב הנזהה ךרעמ לש תידימ הלעפה
 

 רמע רואילא
 הארמש ןומזתב רדתסה אשונה .הלאה תויעבה תא שי הנש ידימו רוחיאב לבא לפוט
 .הפילחמ תננג ןיאש ןוויכ חתפנ אלש ןג שיש עדונ םויה ןכ ומכ .היעב לע
 

 ריעה שאר
 שי .התוא ופילחי תועייס יתשש רושיא ןתנ אל ךוניחה דרשמו  העיגה אל תננגה
 .רסחה תא אלמל םילדתשמ ונחנא א"כב רסוח
 

 ןודד ירימ
 ועידוהו ורשקתה אל ינרות תויהל ךפה שדוחה ףוסבו םיצוביש ויה ד"ממ ןגב
 . םירוהל
 

 ךוניחה ףגא להנמ – ירדא יבא
 ךילהתה תא ריבסמ
 

 רמע רואילא
 ךוניח ףגא להנמ ירדא יבאל הנופ . ךירצש ומכ לעפי ךילהתה האבה הנשבש הווקמ
 .הנזה םילבקמ אלש םייגרלא םידלי אשונב
 

 ןזח ןועמש
 .תואירבה דרשמ הז עבוקש ימ .תואירבהו ךוניחה דרשמל ןמזב ושגוה םיספטה
 

 ךוניחה ףגא להנמ -ירדא יבא
 תכרעמהש ידכ םלוכ לכ תא םינתונו תוכורא תועש וראשנש םידבועה לע האג

 דרשמב הפולחת התיה .ךוניחה דרשמ לש תוירחא שי םייגרלא םידלי אשונב .חילצת
 הרקמ לכ .ורשאיש ידכ ונלוכיש המ לכ ונישע רחאתה הזו )תיאנוזת ןיא( תואירבה
 .לפוטמ עיגמש
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 ריעה שאר
 )ןמציו בדנ( םיינויצילאוק םימכסה אשונב התליאש
 
 ןמציו בדנ

 ?םירחא הצעומ ירבח ןיבל ריעה שאר ךניב םיינויצילאוק םימכסה שי םאה
 האילמה ירבח ינפב וגצוה אלש םימכסה שי םאה
 

 ריעה שאר
 ךל דיגא םכסה היהי םא
 

 ריעה שאר
 )רמע רואילא( רפסה יתבב ברק ןרק תוליעפ
 

 רמע רואילא
 הזל שיו ףסכה תא םיעיקשמ אל םילהנמה .ברק ןרק יבגל לאוש .אשונה תא ריבסמ
 .םידימלת תרשעה יבגל תוכלשה
 

 ריעה שאר
 סנכיהל יתיצר ינא .תינכותל ןיידע וסנכנ אל תויושר הברה ן"פג  תינכות  ךילהת לכב
 .רפסה תיב ךותל םיפסכ ןומה םילבקמש ןוויכ
 ןרק שילשו רפסה תיב שילש ,הייריעה שילש- התיה תופתתשהה ברק ןרק תינכותב
 לע םולשתל םירבוע רפסה תיב לש למשחהו םימה תויולע ן"פג תינכותב םויה .ברק
 ל םיקיפסמש תועש 39 שי ..ררחתשהש ףסכ דועל הכוז רפסה תיב ךכו הייריעה ידי

 ח"שמ 2 לעמ תולעה .ן"פג תינכותל הסינכה תובישחה תא ריבסמ , םיטקיורפ 2-3
 .םיגחה רחאל לחי הזו טקיורפל סנכיהל תושקבה לע המתח הייריעה . הייריעל
  .שלוש רפסה יתב לש הסנכהה םוכס
 ןיוצמ טקיורפ ונחתפל אב. תוינכותה תא ליעפהל ולחה רבכ ןויצעו תונב ד"בח ס"יב
 .ךוניחה דרשמ לומ םימכסהה לע ונמתח רבכ
 

 הבישיה תא בזע תירטש לואש 19:33
  הבישיה תא בזע בובוקעי יטומ 19:33

 
 ריעה שאר
 )ןזח ןועמש(  הביבסה תוכיאל תדעוול גיצנ תפסוה
 

 ןזח ןועמש
 רג .ול בושח הביבסה תוכיא אשונש ועוצקמב אפור – ץיבוקשרה ריאי ר"ד תא גיצמ
 .אשונה תא ףנמלו בדנתהל הצורו בידנה ימרכב
 

 ריעה שאר
 ז"ת ץיבוקשרה ריאי ר"ד תפסוה תא רשאל האילמה ירבח רושיא תא שקבא

 תייריעב הביבסה תוכיאל הדעוול בידנה ימרכב רג יכאלמ תירק בשות 301787040
  יכאלמ תירק
 

 319 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
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 ריעה שאר
 לארה רפסה תיב תומיתח תפלחה רושיא
 רפסה תיבל ,םיאבה המיתחה ישרומ תא רשאל האילמה ירבח רושיא תא שקבא
 :לארה
 200487635 ז"ת  יבערש תירוא רפסה תיב תלהנמ
 029658663 ז"ת היורצ תילג רפסה תיב תריכזמ
 ימצע לוהינ – יכאלמ תירק 648 ףינס לעופה קנב 11668 ןובשח
  םירוה יפסכ – יכאלמ תירק 648 ףינס םילעופה קנב 382621 ןובשח

 
 320 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ

 
 ריעה שאר
   הייריעה תולעבל ןובשח תרבעה -לארשי חצנ רפסה תיב לש המיתח ישרומ רושיא
 

 חצנ רפסה תיבל םיאבה המיתחה ישרומ תא רשאל האילמה ירבח רושיא תא שקבא
  : לארשי

 025513961 ז"ת ןקנדג תיור רפסה תיב תלהנמ
 056046907 ןדיבא הלוש רפסה תיב תריכזמ
  ימצע לוהינ – 450 ףינס 286854 ןובשח תוחפט יחרזמ קנב
  יכאלמ תירק תייריע יידיל ןובשחה תולעב תרבעה
 

 321 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
 

 ריעה שאר
 הייריע תדבועל תפסונ הדובע רושיא
 
 תשקבמ – החוורה ףגאמ תויורכמתה ס"וע  307691899 ז"ת רוטקפס המיר 'בג
 םייטרפ םימרג רובע הכרדה/תילופיט תוברעתה ןעמל תילאיצוס תדבועכ העוצקמב
  .דבלב םייעובש םייתעשכ לש ףקיהב
 ,םיבשותה רוביצל תילאיצוס תדבועכ הכרדה / תילופיט תוברעתהב רבודמו רחאמ
 .ללכה תבוטל איה תפסונה הדובעה יכ הארנ
 

 ריעה שאר
 ס"וע  307691899 ז"ת רוטקפס המיר 'בגל רשאל האילמה ירבח רושיא תא שקבא
 םייטרפ םימרוג רובע הכרדה/תילופיט תוברעתהב  דובעל החוורה ףגאמ תויורכמתה
  .דבלב םייעובש םייתעשכ לש ףקיהב
 םיבשות םע דובעל הלוכי אלש רדסה בתכמ לש ותרדסהו ומויקל ףופכ רושאה
 . תיטפשמה הכשלה יפ לע ריעהמ םייטרפ
 

 322 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ

 
 עקרק תואצקה
  גרבנייו יחימע ד"וע
 המרגורפ , םירושיא רבוע ךילהתה תישאר .עקרקה תואצקה ךילהת תא ריבסמ
 דסומ םיקהל ףוגל תושר תתל רושיא הז .האילמה רושיאל רבוע זאו הצלמה תנתינו
 .םינפה דרשמ רושיאל רבוע ןכמ רחאלו ירוביצ
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 הכלמ ימולש
 רפס תיבל ןוישיר .ולש תוינידמה תא הניש ךוניחה דרשמ תונורחאה םינשה תשולשב
 .עקרק תאצקה רושיא ךירצ
 

 םויס יש
 דע .תוברתל תומוקמ םירבח . ןיינמ םע תסנכ יתב ויהיש .ריעב שי תסנכ יתב המכ
 .תסנכ יתבל ויה ונרשיאש תואצקהה לכ םויה
 

 ריעה שאר
 הנחמה תנוכשב תוקיתווה תונוכשב םהלש טלחומה ברה לבא תסנכ יתב 50 לעמ שי
 .הנעמ קיפסמ ןיאו הבר הייסולכוא העיגה בידנה ימרכו
 

 ל"כנמ -ימזיה רימת
 המרגורפ יפל םידבוע ונחנא
 
 ינמילוס יסוי

 הייסולכואל ליבקמ בא יתב 4,000  -כל עיגהל םייופצ בידנה ימרכו הנחמה תנוכש
 .תסנכ יתב 3 קר שי תושדחה תונוכשב לבא הקיתווה
 

 ל"כנמ -ימזיה רימת
 ,טרופס םלוא ,םוי תונועמ ,הנחמבו בידנה ימרכב ומוקי רוביצ ינבמ  הזיא ריבסמ
 .הקיסומל זכרמ
 

  םויס יש
 ללגב .הברהו תוברת םג ךירצ לבא תדה תא דבכמ ינא .תסנכ יתבו תד דגנ אל ונחנא
 תועשה תא קולחל ךירצו תינוליח הייסולכואל רתוי אוה ירטנאקה ,ישונאה ספיספה
 הז .לק רתו היה בידנה ימרכ תנוכשב הכירב התייה םא .תיתדה הייסולכואה םע
 .דגנתהל יתוא ץלאמ
 

 ריעה שאר
 זכרמ תתומעל 3196 שוגב 52 הקלחמ קלח 116 שרגמ – ןיעקרקמ תאצקה רושיא
 . תסנכ תיב תמקה – הירנ
 

 ריעה שאר
 116 שרגמ -ןיעקרקמה תאצקה תא רשאל ריעה תצעומ תאילמ רושיא תא שקבא
 תסנכ תיב תמקה – הירנ זכרמ תתומעל 3196 שוגב 52 הקלחמ קלח
 

 323 'סמ הטלחה
  :םיטילחמ
 ,הלט בקעי ,ינמילוס יסוי , הכלמ ימולש ,יחרזמ ילצ ,ןזח ןועמש ,רהז והילא :דעב

  ןמציו בדנ ,רמע רואילא ,ןודד ירימ
 םויס יש :דגנ
 

 ריעה שאר
 הירנ זכרמ תתומע םע הזוח תמיתחל ריעה תצעומ תאילמ ירבח רושיא תא שקבא
 ר"מ 1,194 – כ לש חטש לע 3196 שוגב 52 הקלחמ קלח 116 שרגמ תסנכ תיב תמקה
 .םינש 10 -כ לש הפוקתל
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 324 'סמ הטלחה
  :םיטילחמ
 ,הלט בקעי ,ינמילוס יסוי , הכלמ ימולש ,יחרזמ ילצ ,ןזח ןועמש ,רהז והילא :דעב

  ןמציו בדנ ,רמע רואילא ,ןודד ירימ
 םויס יש :דגנ
 

 ריעה שאר
 ימרכ תליהק תתומעל 2530 שוגב 60 הקלח 412 שרגמ – ןיעקרקמ תאצקה רושיא
 תיב תמקה -)ד"בח תליהק( תידוהיה הללכמה ינניבה תתומעלו תיזנכשאה בידנה
 .ד"בח תליהקלו תיזנכשאה הליהקל שרדמ תיבו תסנכ
 

 ריעה שאר
 412 שרגמ ןיעקרקמה תאצקה תא רשאל ריעה תצעומ תאילמ רושיא תא שקבא
 ינניבה תתומעלו תיזנכשאה בידנה ימרכ תליהק תתומעל 2530 שוגב 60 הקלחב
 הליהקל שרדמ תיבו תסנכ תיב תמקה - )ד"בח תליהק( תידוהיה הללכמה
 .ד"בח תליהקלו תיזנכשאה
 

 325 'סמ הטלחה
  :םיטילחמ
 ,הלט בקעי ,ינמילוס יסוי , הכלמ ימולש ,יחרזמ ילצ ,ןזח ןועמש ,רהז והילא :דעב

  ןמציו בדנ ,רמע רואילא ,ןודד ירימ
 םויס יש :דגנ
 
 

 ריעה שאר
 ימרכ תליהק תתומע םע הזוח תמיתחל ריעה תצעומ תאילמ רושיא תא שקבא
 ןיעקרקמה לע -)ד"בח תליהק( תידוהיה הללכמה ינניבה תתומעלו תיזנכשאה בידנה
 10 לש הפוקתל תאזו ר"מ 250 -כ שרגמ לדוג 2530 שוגב 60 הקלחב 412 שרגמב
 .חותיפ ללוכ םינש
 

 326 'סמ הטלחה
  :םיטילחמ
 ,הלט בקעי ,ינמילוס יסוי , הכלמ ימולש ,יחרזמ ילצ ,ןזח ןועמש ,רהז והילא :דעב

  ןמציו בדנ ,רמע רואילא ,ןודד ירימ
 םויס יש :דגנ
 

 ריעה שאר
 – 101 שרגמ 3197 שוג – םישדוח 12 לש הפוקתל ינמז ןיעקרקמ תאצקה רושיא
 . ינמז תסנכ תיב תמקה – "לוש עצינדבח" תתומע
 
 

 הפוקתל ינמז ןיעקרקמ תאצקה רשאל ריעה תצעומ תאילמ ירבח רושיא תא שקבא
 תיב תמקה – "לוש עצינדבח" תתומע – 101 שרגמ 3197 שוגב – םישדוח 12 -כ לש
  יאבצה הנחמה תנוכשב ינמז תסנכ
 

 327 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
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 ריעה שאר
 – "לוש עצינדבח" תתומע םע הזוח תמיתחל ריעה תצעומ ירבח רושיא תא שקבא
 .םישדוח 12 לש הפוקתל ,101 שרגמ 3197 שוג . ינמז תסנכ תיב תמקה
 

 328 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
 

 ריעה שאר
 לש םידלי ינג תשר תתומעל 32 הקלחמ קלח 310 שוג ןיעקרקמ תאצקה רושיא
 . לארשי תדוגא
 

 םידלי ינג תשר תתומעל עקרק תאצקה רשאל ריעה תצעומ ירבח רושיא תא שקבא
 לש הפוקתל ר"מ 265 -כ לש לדוגב ,32 הקלחמ קלח 310 שוגב לארשי תדוגא לש
 .םייתנשכ
 

 329 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
 

 לש םידלי ינג תשר תתומע םע הזוח תמיתחל ריעה תצעומ ירבח רושיא תא שקבא
 לש הפוקתל ר"מ 265 -כ לש לשוגב ,32 הקלחמ קלח 310 שוגב לארשי תדוגא
 .םייתנשכ
 

 330 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
 
 

 האילמה ירבח לכל הדות
 

  הנשה שאר גח דובכל תיסוכ תמרה המייקתה
 

 
 
 

  20:12 העשב המייתסה הבישיה
 הטלקוה הלוכ הבישיה

 
 
 
 
 

__________________     ________________  
 רהז והילא                               קחצי הילט          
 ריעה שאר                   האילמ תובישי תזכר   


