
 ,)םתריגסו קסע-יתב תחיתפ( הלופעל רזע קוח 
-1976ו"לשת

2142 'מע ,(15.7.1976) ו"לשת ,3561 ת"ק  :םסרופ
234 'מע ,(31.3.1988) ח"משת ,358 ם"שח  :םינוקית

:הז רזע קוח הלופע תיריע הניקתמ ,תויריעה תדוקפל 250 ףיעס יפל התוכמס ףקותב

תורדגה
- הז רזע קוחב .1
;הלופע תיריע-  "היריעה"
;ןתצקמ וא ןלוכ ,הז רזע קוח יפל ויתויוכמס תא בתכב וילא ריבעה היריעה שארש םדא תוברל-  "היריעה שאר"
 תישענ ,קסע להנתמ ובש רחא םוקמ לכו ןונזמ ,קסויק ,הלרגה םוקמ ,הכאלמ תיב ,ןסחמ ,דרשמ ,תונח-  "קסע תיב"
;תחקרמ תיבו גוניע תיב ,לכוא תיב ,ןויסנפ ,ןולמ טעמל ,הרוחס תנסחומ וא הכאלמ
;-1968ח"כשת ,םיקסע יושיר קוח יפ לע ןונזמל ןוישר לבקל שי וא ןתינ ויבגלש םוקמ לכ-  "ןונזמ"
;-1968ח"כשת ,םיקסע יושיר קוח יפ לע קסויקל ןוישר תתל שי וא ןתינ ויבגלש םוקמ לכ-  "קסויק"
 ,םוקמב וב םתכירצ םשל הקשמ וא לכוא םירכומ וא םישיגמ ובש רחא םוקמ לכו הפק תיב ,הדעסמ-  "לכוא תיב"
;גוניע תיבו ןויסנפ ,ןולמ ,קסויק ,ןונזמ טעמל
;-1968ח"כשת ,םיקסע יושיר קוחב ותועמשמכ ירוביצ עושעש םיכרוע ובש םוקמ לכ-  "גוניע תיב"
 יצח םתליחת ,החונמ ימיכ ,-1948ח"שת ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל א18 ףיעסב ועבקנש םימיה-  "החונמ ימי"
 ליל תא ללוכו ,החונמה םוי יאצומב המחה תעיקש ירחא העש יצח םפוסו החונמה םוי ברעב המחה תעיקש ינפל העש
;תרחמל 5.00 העשב ופוסו המחה תעיקש ינפל העש יצח ותליחתש ,באב העשת
;לכוא תשגהו קסע לוהינ ,תוריש ןתמ ,הריכמ וא הינק םשל להקל חותפ-  "חותפ"
.לכוא תיבל וא קסע תיבל ןוישר ןתינ ומש לעש םדאה וא דבוע לכ וא להנמה תוברל-  "לעב"

ח"משת :ןוקית    החונמ ימי םניאש םימיב קסע יתב תריגס
- חותפל השרי אלו םדא חתפי אל החונמ ימי םניאש םימיב (א) .2
 אל) םירק תואקשמ וא םינותע ,תוירגיס ,הדילג ,הדלוקוש ,תוריפ רכממל קסויק וא לכוא תיב (1)
;תרחמל 05.30 ןיבל 24.00 ןיבש תועשב - (םירכשמ
.תרחמל 05.30 ןיבל 22.00 ןיבש תועשב - (1) הקספב טרופ אלש קסע תיב לכ (2)

.לטב (ב)
 .02.00 דע קסויק וא לכוא תיב חותפל רתיה קסויק לעבלו לכוא תיב לש לעבל תתל יאשר היריעה שאר (ג)

.ותולתהל וא ולטבל היריעה שאר יאשר ,רומאכ רתיהה ןתינ
.לטב (ד)

החונמ ימיב לכוא תיבו גוניע יתב ,קסע יתב תריגס
.גוניע תיב וא קסע תיב חותפל לעב השרי אלו םדא חתפי אל החונמ ימיב (א) .3

.לכוא תיב חותפל לעב השרי אלו םדא חתפי אל באב העשת לילבו םירופיכה םויב (ב)
 תועשב לכוא תיב חותפל לעב השרי אלו םדא חתפי אל ,באב העשת לילו םירופיכה םוי טעמל ,החונמ ימיב (ג)

 אל תרתומ לכואה תיב תחיתפש תועשבש דבלבו ,החונמה םוי ףוס ןיבל 15.00 ןיבש תועשבו 10.00 ןיבל 22.00 ןיבש
 וא הקשמ שיגהל וא רוכמל לעב השרי אלו שיגי אלו וב רוכמי אלו ,הלאב אצויכ וא ,הניגנ ,םיעושעש יווילב הקשמ שגוי
.ץוחה לא וא ץוחב תרחא הרוצב וא ןולחה ךרד אלו לכואה  תיב ילתכ ךותב אלא לכוא

ח"משת :ןוקית    תחקרמ-יתב תריגס
 5.30 ןיבל 22.00 ןיבש תועשב החונמ ימי םניאש םימיב ,תחקרמ תיב חותפל לעב השרי אלו םדא חתפי אל .4
 שאר עבקיש תינכות יפל ךכל ורות עיגהשכ ולש תחקרמה תיב תא חותפל בייח תחקרמ תיב לעבש דבלבו תרחמל
.-1975ה"לשת ,(5 'סמ) םיחקורה תדוקפ ןוקיתל קוחל םאתהב היריעה

הלוחת
 ,םידוהי אל םלוכ םה םהילעב רשא תחקרמ תיב וא לכוא תיב ,קסע תיב לע ולוחי אל -4ו 3 םיפיעסה תוארוה .5
.םתדע ינב לש םתחונמ ימיב ותחיתפ תא םישרמ םניאו ותוא םיחתופ םניאו ,החונמ ימיב םידוהי וב םיקיסעמ םניא

ןישנועו תוריבע
*.םישדח םילקש 500 סנק - וניד ,הז רזע קוח תוארוהמ הארוה לע רבועה .6
303 ם"שח ,15.6.86 םויב הליחת *



לוטיב
.לטב - -1963ג"כשת ,(םתריגסו םיקסע תחיתפ) הלופע-לאערזי ריעל רזעה קוח .7

םשה
."-1976ו"לשת ,(םתריגסו קסע יתב תחיתפ) הלופעל רזע קוח" ארקיי הז רזע קוחל .8

.רשאתנ

(1976 יאמב 12) ו"לשת רייאב ב"י

ירוחש ןושמש
הלופע תיריע שאר

גרוב ףסוי
םינפה רש


