
0.000.000.000.00 כ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקע""""סהסהסהסה

0.00 0.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 כ"סה

WWWW 2בני�   

ג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייה שטחי השירותשטחי השירותשטחי השירותשטחי השירות.  .  .  .  בבבב "אסמכתא" שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�.  .  .  .  אאאא המפלסהמפלסהמפלסהמפלס/ / / / הקומההקומההקומההקומה

ס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירות לשטחי� ס� כל שטחי הבנייה העיקריי� מגורי�מגורי�מגורי�מגורי�2] [1 בבני�בבני�בבני�בבני�
פרגולות משטחי� ס� כל % משטח ר"מ ס� כל % משטח מעברי� קומת מבואות מתקני� המותרי� לשימושי� השוני� לפי פירוט המופיע

לא השטחי� המגרש השטחי� המגרש בנייה אחר בליטות לכלל עמודי� וחדרי חניה החסנה חדרי� מקלט לשימושי� ר"מ ר"מ בהסברי� בכריכת

מקורי� המותרי� המותרי� ר"מ קיימת הציבור מפולשת מדרגות ומערכות העיקריי� ס� כל % משטח ר"מ מותר מבוקש מותר מבוקש התיק הורוד

טכניות השרות. ולש השטחי� המותרי� המגרש תיק הבקשה להיתר
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0.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 כ מעל הקרקעכ מעל הקרקעכ מעל הקרקעכ מעל הקרקע""""סהסהסהסה

0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 כ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקע""""סהסהסהסה

0.00 0.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 כ"סה

E+WE+WE+WE+W כ השטחי�"סה

ג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייהג  ס� כל שטחי הבנייה שטחי השירותשטחי השירותשטחי השירותשטחי השירות.  .  .  .  בבבב "אסמכתא" שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�שטחי השימוש העיקריי�.  .  .  .  אאאא המפלסהמפלסהמפלסהמפלס/ / / / הקומההקומההקומההקומה

ס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירותס� כל שטחי השירות לשטחי� ס� כל שטחי הבנייה העיקריי� מגורי�מגורי�מגורי�מגורי�2] [1 בבני�בבני�בבני�בבני�
פרגולות משטחי� ס� כל % משטח ר"מ ס� כל % משטח מעברי� קומת מבואות מתקני� המותרי� לשימושי� השוני� לפי פירוט המופיע

לא השטחי� המגרש השטחי� המגרש בנייה אחר בליטות לכלל עמודי� וחדרי חניה החסנה חדרי� מקלט לשימושי� ר"מ ר"מ בהסברי� בכריכת

מקורי� המותרי� המותרי� ר"מ קיימת הציבור מפולשת מדרגות ומערכות העיקריי� ס� כל % משטח ר"מ מותר מבוקש מותר מבוקש התיק הורוד

טכניות השרות. ולש השטחי� המותרי� המגרש תיק הבקשה להיתר
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0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 כ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקעכ מתחת לקרקע""""סהסהסהסה
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ההההייייייייננננבבבבללללוווו    ����ווווננננככככתתתתלללל    תתתתממממווווקקקקממממהההה    ההההדדדדעעעעווווהההה                                                דדדדוווובבבבככככלללל
                                                                                    תתתתייייממממווווקקקקממממהההה    ייייווווששששייייררררהההה    תתתתווווששששרררר                                                                                                                                

����ננננככככתתתתממממ
דדדדללללשששש
����ייייננננבבבבהההה

����ררררוווועעעע
ההההששששקקקקבבבבהההה
ייייששששאאאאררררהההה

ללללעעעעבבבב
תתתתווווככככזזזזהההה
ססססככככננננבבבב

����וווופפפפללללטטטט    ררררפפפפססססממממ
ססססקקקקפפפפ    ררררפפפפססססממממ

תתתתייייייייבבבב    ררררפפפפססססממממוווו    בבבבווווחחחחרררר
דדדדווווקקקקייייממממוווו    בבבבווווששששיייי

וווואאאא    ההההררררבבבבחחחח    ////    תתתתווווההההזזזז    ''''ססססממממ
דדדדייייגגגגאאאאתתתת    ����ווווששששיייירררר    ''''ססססממממ

ההההררררבבבבחחחח    ����שששש        ההההחחחחפפפפששששממממ    ����שששש
דדדדייייגגגגאאאאתתתת    וווואאאא        ייייטטטטררררפפפפ    ����שששש

    ����ייייטטטטררררפפפפ
����ייייייייששששייייאאאא

����ייייששששקקקקבבבבממממההההוווו    ססססככככננננהההה    ייייטטטטררררפפפפ    ....אאאא

תתתתבבבבוווותתתתככככהההה
ווווגגגגתתתתייייייייבבבב    ''''ססססממממ····בבבבווווחחחחרררר

שששש
ששששררררגגגגממממההההקקקקללללחחחח    תתתתתתתתההההקקקקללללחחחח

ששששקקקקבבבבממממ
1111

ררררככככווווחחחחהההה

ּּּּ����ווווקקקקממממהההה    ללללעעעע    תתתתווווללללחחחחהההה    תתתתווווייייננננככככתתתתהההה    תתתתוווואאאאררררווווהההה

ששששקקקקבבבבממממ
2222

ששששקקקקבבבבממממ
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ורובעבש �ינבה דלש �ונכתל יארחא תויהל ’א 1יעסב �ושרה                                          יוהז ’סמ לעב                                            תא הזב הנממ ינא
.דלשה תמקה לע �וילע חוקיפ חקפלו רתיהה שקובמ הרובעבשש הינבה יבגל �יבושיחה תא תימוקמה יושרה תושר ל¯תימוקמה הדעול שיגהל רתיהה שקובמ

�ינלבקה סקנפב ............................’סמ �ושיר תדועת ת/לעבו........................יוהז ’סמ ת/לעב ..................... תא תאזב הנממ ינא
.�יד לכ יפל בייחתמכ רתיהב הנודנה  הדובעה תא עצבל ...............................דע 1קותב הדובעה עוציבל �וישר לעבו ..............רודמב.............רפסמ 

 יפ לע בייחתמכ  ,�ינלבקה סקנפב �ושר �לבק ידיל התוא רוסמא יכ בייחתמו ,�לבק ידיל רתיהה אושנ הדובעה עוציב תא יתרסמ �רט יכ ריהצמ ינא
.�לבקה לש ומושיר יטרפ תא תטרפמה העדוהל 1רוצת �לבקה לש ותמיתחו הדובעה עוציב תלחתה �רט תימוקמה יושרה תושרל תאז עידוהלו  ,�יד לכ

תוהז ’סמ.                                                                   (יטרפ �שו החפשמ �ש)הטמ �ותחה ינא
:�מקלדכ תאזב ריהצמ ("טושפ הנבמ"ל)                                           ’סמ �וישר לעב יאסדנה /                                 ’סמ יושר סדנהמ
.דלשה תמקה לע �וילע חווקיפ חקפלו השקבב �ודנה �ינבה דלש �נכתמ תויהל �יכסמ ינא  
.רתיהה הרובעבש הינבה רבדב �ייטטסה �יבושיחה תא השקבה אשונ ,רתיהה �תמ ינפל שיגהל בייחתמ ינא
.�כב �רוצה יוליג �ע דיימ �ינקותמ �ייטטס �יבושיח שיגהל בייחתמ ינא ,�הב יתוהמ יונישב �רוצ הלגתי �ייטטסה �ינותנה תשגה רחאל �אש ,יל עודי
 יכ יל עודיו ,השקבל תעגונה  תינכת לכ תוברל ,השקבל �יעגונה �יכמסמה תא יתקדב יכו ,וז השקב �ורעל תויהל �ייעוצקמ �ירושיכ יל שי יכ ריהצמ ינא  
.�יד לכ יפל �יעובקה �ישנועה ונל �ייופצו ,קוחל 214  1יעסב התועמשמכ ,בושח טרפב העטמ וא תבזוכ איהש העידי תריסמכ בשחת איה ירה ,הנוכנ הניא וז הרהצה �א 
הינבה רמג רחאל �ינש 10 6מ תוחפ אל לש הפוקתל היצקורטסנוקה תוינכת תא רומשל ילע יכ ,יל עודי  

המיתח......................................�יראת....................................

:הזב �יריהצמ הטמ �ימותחה ונא
.�וכנ אוה ליעל ב"י 1יעסבש המישרב ויבגל רומאהש רשאמ ונתאמ דחא לכ  
 .ב"י 1יעסב ול דעוימה דיקפתה תא ומצע לע לבקל �יכסמ ונתאמ דחא לכ  
,תימוקמה יושירה תושרל היתואצות לע חוודלו הכלהכ תרוקיבה תא �ורעל �ייעוצקמ �ירושיכ ונל שיש  ,ותלועפ �וחת יבגל דחא לכ ,�יריהצמ ונא  
.�יד לכ יפ לע בייחתמכ    
תושרל �יחווידה לכשו  ,תיעוצקמה העידיה בטימ יפ לע �רעת תרוקיבהש �כל יארחא  (�ינבה תולכירדאל ישאר תרוקיב �רוע)  ימר �טול לכירדא ינא    
.�יד לכ יפ לע וכרעי תימוקמה יושירה    

.תבותכ.......................................יוהז ’סמ ת/לעב ................................................. תא תאזב הנממ ינא
.�ינבה דלש עוציבל יארחא תויהל ליעל �ושרה.................’סקפ .........................�ופלט 

 תאז תושעל בייחתמו.........................................................................÷הלאה �ימוחתב הינבה תודובע עוציבל ת/יארחא יתינימ �רט יכ ריהצמ ינא
.הדובעה עוציב תלחת �רט תימוקמה יושרה תושרל �כ לע עידוהלו  ,תונקתב טרופמכ

����ייייייייוווונננניייישששש    6666    ����ייייעעעעקקקקררררקקקקממממבבבב    ששששווווממממייייששששלללל    וווואאאא    ההההייייייייננננבבבב    ררררתתתתייייההההלללל    ההההששששקקקקבבבב

ופי6ביבא6לת

5217045 ,5217120 �ופלט  5231340 סקפ 64514 ביבא6לת 68 �וירוג�6ב תורדש

וווופפפפיייי6666בבבבייייבבבבאאאא6666ללללתתתת    תתתתייייייייררררייייעעעע

דדדדררררפפפפננננבבבב    ססססללללפפפפממממ    ללללככככבבבב    [[[[תתתתייייננננככככתתתת    ,,,,תתתתווווננננקקקקתתתת    קקקקווווחחחח    """"אאאאתתתתככככממממססססאאאא""""    ייייפפפפ6666ללללעעעע]]]]        ההההייייייייננננבבבבלללל    ����ייייררררתתתתווווממממההההוווו    [[[[ההההייייייייננננבבבבהההה    תתתתייייננננככככתתתת    ייייפפפפ6666ללללעעעע]]]]        ההההייייננננבבבבלללל    ����ייייששששקקקקוווובבבבממממהההה    ����ייייחחחחטטטטששששהההה

ייייפפפפ    ללללעעעע
1111    סססספפפפווווטטטט

אאאא    2222    ההההננננקקקקתתתת))))

�יראתמעדימל השקבה 'סמהיינב רתיהל תמדוק השקב 'סמ=�יינבה קית 'סמ

ההההייייייייננננבבבבהההה    ללללעעעע    חחחחווווקקקקייייפפפפוווו    ייייווווששששיייירררר    1111גגגגאאאא    ,,,,    ההההססססדדדדננננהההההההה    ללללההההננננייייממממ

ששששווווממממייייששששלללל
דדדדררררששששממממהההה

תתתתווווררררעעעעהההה
חחחחווווקקקקייייפפפפהההה

תינכתה
תא תמאות
חטשב בצמה

����ככככ

אאאאלללל

חחחחוווודדדד    ����ככככווווהההה

תתתתייייטטטטפפפפששששממממ    ההההעעעעייייבבבבתתתתלללל

    ההההששששגגגגווווהההה

תתתתייייטטטטפפפפששששממממ    ההההעעעעייייבבבבתתתת

ההההששששגגגגווווהההה

תתתתררררזזזזווווחחחח    ההההעעעעייייבבבבתתתת

חודה 'סמ
העיבתה

�יראת
חודה/
העיבתה

תורעההעיבתב �ודנה / חודב �ודנה

המיתח�ש�יראת
o

o

o

o o

ררררווווששששייייאאאאלללל    תתתתששששגגגגווווממממ    ההההששששקקקקבבבבהההה    ....טטטט

תתתתייייממממווווקקקקממממהההה    ההההדדדדעעעעווווהההה
����ללללההההללללככככ    6666        ההההללללקקקקההההלללל    ההההששששקקקקבבבב    תתתתללללללללווווככככ    ההההששששקקקקבבבבהההה

ההההללללקקקקההההלללל    ההההששששקקקקבבבבהההה    ייייקקקקווווממממייייננננההההללללקקקקההההלללל    ההההששששקקקקבבבבהההה    טטטטווווררררייייפפפפ
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2

3

תתתתייייממממווווקקקקממממהההה    ייייווווששששייייררררהההה    תתתתווווששששרררר

ררררתתתתייייההההלללל    ההההששששררררווווממממ    תתתתוווועעעעצצצצממממאאאאבבבב    תתתתייייממממווווקקקקממממהההה    ייייווווששששייייררררהההה    תתתתווווששששרררר

o

o
o

X

ייייששששאאאאררררהההה    ההההששששקקקקבבבבהההה    ����ררררוווועעעע    תתתתררררההההצצצצהההה        ....יייי
ט דע א �יפיעסב �יטרפה תונוכנ לע ריהצמ ינא

המיתח                                                            �ש                              �יראת

ששששקקקקבבבבממממהההה

תתתתווווככככזזזזהההה    ללללעעעעבבבב
ססססככככננננבבבב////
ססססככככננננהההה    ללללעעעעבבבב////
ררררככככווווחחחחהההה

����ננננככככתתתתממממ
����ייייייייננננבבבבהההה    דדדדללללשששש

תתתתוווופפפפססססווווננננ    תתתתווווממממייייתתתתחחחח        ....אאאאיייי

המיתח                                                    �ש                           �יראת

המיתח                                                    �ש                           �יראת

המיתח                                                    �ש                           �יראת

המיתח                                                    �ש                           �יראת

תתתתוווורררריייידדדדהההה    ללללדדדדווווגגגג

דדדדוווועעעעייייייייהההה

����ייייררררווווגגגגממממלללל

ההההחחחחרררראאאאההההלללל

����יייידדדדררררששששממממללללוווו    ����ייייקקקקססססעעעעלללל

ררררוווובבבבייייצצצצ    ייייננננייייייייננננבבבבלללל

ההההככככאאאאללללממממללללוווו    ההההייייייייששששעעעעתתתתלללל

ייייאאאאללללקקקקחחחח    קקקקששששממממלללל

1111תתתתררררממממלללל    וווואאאא    טטטטללללקקקקממממלללל

ררררזזזזעעעע    ייייננננבבבבממממלללל

ככככ""""ההההססססההההייייייייננננבבבבהההה    חחחחטטטטשששש    ללללככככ    ����סססס

„„„„ֲֲֲֲדדדדוווועעעעייייייייהההה    טטטטווווררררייייפפפפ
['וכו �ולמ תיב ,�ירוגמל תוריד �וגכ]

ההההקקקקייייטטטטססססייייטטטטטטטטססססלללל    תתתתייייזזזזככככררררממממהההה    ההההככככששששללללהההה    ששששווווממממייייששששלללל    6666    ההההייייייייננננבבבבהההה    ייייטטטטררררפפפפ        ....חחחח
דדדדוווועעעעיייייייי    ייייפפפפלללל    6666    ווווטטטטווווררררבבבב    ההההייייייייננננבבבבהההה    חחחחטטטט

BBBBֱֱֱֱחחחחטטטטששששהההה
¯רתיהה יפ לע

ררררפפפפססססממממ
����ייייררררדדדדחחחח

�ירדחה רפסמ יפל

ררררפפפפססססממממ
תתתתוווורררריייידדדד

ררררפפפפססססממממ
����ייייררררווווגגגגממממ
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3333
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6666

5555

ההההייייייייננננבבבבהההה    ררררתתתתייייהההה    ררררפפפפססססממממ

����יייירררראאאאתתתת
ררררתתתתייייהההה
ההההייייייייננננבבבבהההה

ששששדדדדווווחחחח                                    ההההננננשששש

תתתתווווממממווווקקקקהההה    ררררפפפפססססממממ
\\\\    תתתתממממווווקקקק    ללללללללווווככככ
תתתתששששללללוווופפפפממממ    ����יייידדדדווווממממעעעע
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ששששדדדדווווחחחח                                    ההההננננשששש

ששששדדדדווווחחחח                                    ההההננננשששש

ששששדדדדווווחחחח                                    ההההננננשששש

����יייירררראאאאתתתת
תתתתללללייייחחחחתתתת
ההההייייייייננננבבבבהההה

����יייירררראאאאתתתת
ררררממממגגגג
ההההייייייייננננבבבבהההה

א"מ                    כ"הס א"מ                  תועצומ  א"מ                        תומייק

תשר

רחא

תיעבט �בא

תיתוכאלמ �בא

�וטב

�יקולב

לזרב

Fע

רחא

�יוזמ �וטב וא �וטב

�וטבמ �ינבל וא �יקולב

תומודא �ינבל וא טקיליס

�בא

Fע

ההההייייייייננננבבבבהההה    ייייררררממממחחחח        ....דדדד

גגגגווווסססס

ההההייייייייננננבבבבהההה

    תתתתווווררררייייקקקק

����ייייייייננננווווצצצצייייחחחח

הליגר

�כומ תיב

תשעותמ

ייייררררממממחחחח

ררררווווממממייייגגגג

תתתתווווררררקקקקתתתת

גגגגגגגג

תתתתווווררררדדדדגגגג

אאאאררררקקקקממממ
����ייייררררממממחחחח
[[[[����ייייעעעעבבבבצצצצ]]]]
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  ישארה השקבה �רוע תויהל 1יעסב �ושרה           יוהז סמ לעב                           לכירדא  תא הזב הנממ ינא

 תויושרה ושרדיש לככ �ינוקיתה תוברל ,ותלבקלו רתיהל השקבב לופיטל עגונה לכב תוכמסומה תויושרהו �ונכתה תודסומ ינפב ינגצילו

 .תוכמסומה

המיתח......................................�יראת....................................

:הזב �יריהצמ הטמ �ימותחה ונא
 .�וכנ אוה ליעל ב"י 1יעסבש המישרב ויבגל רומאהש רשאמ ונתאמ דחא לכ    
  ב"י 1יעסב ול דעוימה דיקפתה תא ומצע לע לבקל �יכסמ ונתאמ דחא לכ    
תינכת לכ תוברל השקבל �יעגונה �יכמסמה תא ונקדב יכו וז השקב �ורעל �ייעוצקמ �ירושיכ ונל שיש ,ותלועפ �וחת יבגל דחא לכ ,�יריהצמ ונא    
קוחל 214  1יעסב התועמשמכ ,בושח טרפב העטמ וא תבזוכ איהש העידי תריסמכ בשחת איה ירה ,הנוכנ הניא וז הרהצה �א יכ ונל עודיו ,השקבל תעגונה    
.�יד לכ יפל �יעובקה �ישנועה ונל �ייופצו    
 לכל �אתהבו תיעוצקמה העידיה בטימ יפל הכרענ ,היחפסנ הז ללכבו ,השקבהש �כל יארחא  (¨ישאר השקב �רוע(  ימר �טול לכירדא ינא
.ליע וטרופש תויטסל טרפ תוינכותה לכ תא �אות עצומה �ונכתהשו �ינוכנ וז השקבב ידי לע ורסמנש �ינותנה לכש תעצומה הדובעה וא �ינבה לע לחה קוקיח

�הב ומיוק יכו �ידכ וכרענ �יירטינסה �ירודיסל עגונה לכב השקבה תוינכתש �כל יארחאו תאזב ריהצמ תירטינסה היצלטסניאה �נכתמ השקבה �רוע ינא    
.�אתהב �ונכתו �ינבב �ייקה �יימה Fחל תקידב תוברל הז �ינעל (ת"לה) 1970 ל"שתה האורבת ינקתמל תוארוההו קוחה תוארוה    

    הלאה �ימוחתב �תצק תא וא �לוכ תא הינבה תודובע עוציב לע תרוקיבל ת/יארחא יתינימ �רט יכ ריהצמ ינא
.הדובעה עוציב תלחת �רט תימוקמה יושרה תושרל �כ לע עידוהלו תונקתב טרופמכ תאז תושעל בייחתמו

o

o

o

o

o

o

o

ררררתתתתייייהההההההה    ששששקקקקבבבבממממ    ����עעעעטטטטממממ    ����ייייייייווווננננייייממממ    ....    בבבביייי

ייייווווננננייייממממ
    ����ררררוווועעעע
ההההששששקקקקבבבבהההה
ייייששששאאאאררררהההה

ייייווווננננייייממממ
ייייככככררררוווועעעע
ההההששששקקקקבבבב
ייייפפפפלללל
����ייייממממווווחחחחתתתת

ססססקקקקפפפפ    ''''ססססממממ����עעעעממממההההההההללללוווועעעעפפפפ    ����ווווחחחחתתתתייייטטטטררררפפפפ    ����ששששוווו    ההההחחחחפפפפששששממממ    ����שששש ����וווופפפפללללטטטט    ''''ססססממממ

ייייווווננננייייממממ
����ננננככככתתתתממממ
דדדדללללשששש
����ייייננננבבבבהההה

ייייווווננננייייממממ
����ללללבבבבקקקקהההה
ייייאאאאררררחחחחאאאאהההה
ההההייייננננבבבבלללל

ייייווווננננייייממממ
ייייאאאאררררחחחחאאאאהההה
תתתתייייננננבבבבלללל
דדדדללללשששש
����ייייננננבבבבהההה

ייייווווננננייייממממ
����ייייאאאאררררחחחחאאאא
תתתתררררווווקקקקייייבבבבלללל

�מש דיל �ושרכ הלועפה �וחתב תודובע עוציב לע תרוקיבל �יארחא תויהל �להל �ימושרה תא הזב הנממ ינא

ייייששששאאאארררר    ייייאאאאררררחחחחאאאא

�ייונימה לע שקבמה תמיתח תתתתווווררררההההצצצצהההה    גגגגיייי

תתתתררררההההצצצצהההה
    ייייככככררררוווועעעע
ההההששששקקקקבבבבהההה

ללוכ
תרהצה
�רוע
השקבה
Fחל לע
�ימה

����ווווייייששששרררר    ''''ססססממממ����יייירררראאאאתתתת
����ררררוווועעעע
ייייששששאאאארררר    ההההששששקקקקבבבב

1111    ההההששששקקקקבבבב    ����ררררוווועעעע

ינסה 'טסניאה 'כתמ

תתתתררררההההצצצצהההה
ייייאאאאררררחחחחאאאאהההה
עעעעווווצצצצייייבבבבלללל
דדדדללללשששש
����ייייננננבבבבהההה
ררררששששאאאאככככ))))
ההההננננווווממממ))))

תוהז ’סמ.                                                                   (יטרפ �שו החפשמ �ש)הטמ �ותחה ינא
:�מקלדכ תאזב ריהצמ ("טושפ הנבמ"ל)                                           ’סמ �וישר לעב יאסדנה /                                 ’סמ יושר סדנהמ
.�ינבה דלש עוציבל יארחאה תויהל �יכסמ ינא  
�נכתמ לש תוארוהו תוינכת יפ לע ,�ינבה דלש עוציבל גואדל בייחתמ ינאו �ינבה דלש עוציבל יארחא תויהל �ייעוצקמ �ירושיכ יל שי יכ ריהצמ ינא   
.�הל עגונה קוקיח לכב עבקנש יפכ ידיקפת עצבל �כו בתכב ונתנייש יפכ דלשה  

תתתתררררההההצצצצהההה
����ייייאאאאררררחחחחאאאא
תתתתררררווווקקקקייייבבבבלללל
ררררששששאאאאככככ))))
ווווננננווווממממ))))

����שששש]]]]        בבבבווווחחחחררררלללל]]]]

ההההייייייייננננבבבבהההה    ייייווווקקקק        ....וווו

הההה
ייייככככ
וווווווו
���� ����שששש]]]]        בבבבווווחחחחררררלללל]]]]

דדדדצצצצלללל

ררררווווחחחחאאאאלללל

        ההההייייננננבבבב    ייייווווקקקק]]]]
ררררטטטטממממ]]]]

ררררתתתתווווממממעעעעצצצצווווממממ
ההההייייייייטטטטססססהההה
ב%6רטמב

 תויושרהו �ונכתה תודסומ ינפל �תלועפ �וחתב ינגצילו  ,�מש דיל �ושרכ הלועפה �וחתב רתיהל השקבה יכרוע תויהל �להל �ימושרה תא הזב הנממ ינא
 .תוכמסומה תויושרה ושרדיש לככ �ינוקיתה תוברל ,ותלבקלו רתיהל השקבב לופיטל עגונה לכב תוכמסומה

.�יד לכ תוארוה יפ לע אלממ אוהש �ידיקפתהמ דחא לכ דיל ויטרפ ואלומי ,דחא דיקפתמ רתויל דחא �דא הנמתנ
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1970 6 ל"שתה ,תורגאו ויאנת רתיהל השקב   הינבהו �ונכתה תונקת

תפרוצמה גויתה תמישרב טרופמכ �יכמסמ 1רצלו השקבה ספוטב �יטרפה לכ תא אלמלו דיפקהל שי
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רויד תבחרהל השקבהינב תפסותל השקב
רויד תבחרה תרגסמב
תיתנוכש

�ינבל תומוק      תפסות

רויד תודיחי:תוללוכה

דצלרוחאלתיזחלהמוקב הינב תפסות

ר"מלש חטשב
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�ייק בצמ רושיא

ל �ויה שמשמ �וקמה

רתיה ילברתיהב

�ירוגמ

ר"מהיהי תפסותה רחאל דרשמה/הרידה חטש

רתיה י"פע

רוידה תודיחי רפסמ .ז
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