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 1980-ם"שת ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח
 
 

 םימוגפ םירצומל תוירחא – ןיקיזנ – םיבויח – הלכלכו יטרפ טפשמ

 םינינע ןכות
 Go 2 תורדגה  1 ףיעס
 Go 2 ןרציה תוירחא  2 ףיעס
 Go 2 םוגפ רצומ  3 ףיעס
 Go 2 תונגה  4 ףיעס
 Go 3 םייוציפ  5 ףיעס
 Go 3 תונשייתה  6 ףיעס
 Go 3 הינתה  7 ףיעס
 Go 3 ןיקיזנה תדוקפ תלוחת  8 ףיעס
 Go 3 הלוחתל גייס  9 ףיעס
 Go 3 םיניד תרימש  10 ףיעס
 Go 3 עוציב  11 ףיעס
 Go 3 הליחת  12 ףיעס
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 *1980-ם"שת ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח

 – הז קוחב .1
 ,םתבכרהב וא םירצומ רוצייב תוירחסמ תורטמל קסועה םדא - "ןרצי" 
 – תוברל

 לכב וא ירחסמה ונמיס וא ומש ןתמב רצומ לש ןרציכ ומצע גיצמה )1(
 ;תרחא ךרד
 ;ץראל ץוחב רצויש רצומ תוירחסמ תורטמל לארשיל אבייש ןאובי )2(
 םינתינ םניא ולש ןאוביה וא ץראב ולש ןרציהש רצומ לש קפס )3(
 ;וינפ לע יוהיזל

 ;"ןרצי" תרדגהל םאתהב שרופי - "רוציי" 
 ;ןינבו ,ןיעקרקמל רבוחמה רצומ ,רצומ לש הזיראו ביכר תוברל - "רצומ" 
 .ילכש וא ישפנ ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ - "ףוג קזנ" 

 רצייש רצומב םגפמ האצותכ ףוג קזנ ול םרגנש ימ תא תוצפל בייח ןרצי )א( .2
 .ןרציה דצמ םשא היה אל וא היה םא הנימ אקפנ ןיאו ,)עגפנה - ןלהל(
 ןרצי ןהו רצומה ןרצי ןה םיארחא ויהי ,םוגפ ביכר ידי לע קזנה םרגנ )ב( 

 .ביכרה
 היהי וינפ לע יוהיזל םינתינ םניא ולש ןאוביה וא ץראב ולש ןרציהש רצומ )ג( 

 רחאל ריבס ןמז ךות ,עגפנל רסמ םא הז קוח יפל תוירחאמ רוטפ ולש קפסה
 הנק ונממש קפס וא ןאוביה ,ןרציה םש תא רתאל ןתינ םהיפלש םיטרפ ,ותשירד
 .םקסע םוקמ לש אלמה ןעמה תאו ,רצומה תא
 :הלאמ תחא לכב םוגפ אוה רצומ )א( .3

 ;ףוג קזנ םורגל לולע אוה וב יוקיל תמחמ )1(
 ימעטמ שומישו לופיט תוארוה וא תורהזא תושרדנ ןינעה תוביסנב )2(
 הכורכה הנכסב בשחתהב תומיאתמ ןניאש וא ונתינ אל ןהו תוחיטב
 .רצומב

 םע רתוי תובשייתמ הרקמה תוביסנ םא םוגפ היה רצומהש הקזח )ב( 
 .ןיקת היהש הנקסמה םע רשאמ םוגפ היהש הנקסמה
 :הלאמ תחאב אלא הנגה ןרציל אהת אל הז קוח יפל הנעבותב )א( .4

 ןרציה חיכוה ;ותטילשמ אצי רצומהש ירחא רצונ קזנל םרגש םגפה )1(
 ,ותטילשמ אציש ינפל תוריבס תוחיטב תוקידב רבע םייוסמה רצומהש
 ;ןכמ רחאל רצונש םגפ ידי לע עגפנל םרגנ קזנהש הקזח
 רצומהש תעב התיהש תיגולונכטהו תיעדמה תוחתפתהה תמר יפל )2(
 דמע אל ןונכתה תניחבמש תעדל ןרציה היה לוכי אל ,ותטילשמ אצי

 ;הריבסה תוחיטבה תמרב רצומה
 םיעצמאב טקנ אוהו ,ונוצרמ אלש ןרציה תטילשמ אצי רצומה )3(

                                                   
 .)30 'מע 1376 'סמ ט"לשת ח"ה( 86 'מע 26.3.1980 םוימ 964 'סמ ם"שת ח"ס םסרופ *

 תורדגה

 ןרציה תוירחא

 םוגפ רצומ

 תונגה
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 ינפמ רבדב עגונה רוביצה תרהזהלו ,ותטילשמ ותאיצי תעינמל םיריבס
 ;רצומב ךורכה ןוכיסה
 ומצע ףשחו ,וב ךורכה ןוכיסה לעו רצומב םגפה לע עדי עגפנה )4(
 .הז ןוכיסל ןוצרמ

 ,קזנה תמירגל המרת עגפנה תולשרתהש ןרציל הנגה וז היהת אל )ב( 
 םוכס תא תיחפהל טפשמה תיב יאשר ,הרומח תולשרתהב עגפנה גהנ םא םלוא
 .ותולשרתה תדימב בשחתהב םייוציפה
 – 12 ליגמ הטמל עגפנה היה )ג( 

 ;)4()א( ןטק ףיעסב הרומאה הנגהה לוחת אל )1(
 .)ב( ןטק ףיעס יפל םייוציפ טפשמ תיב תיחפי אל )2(

 רשוכ ןדבאו תורכתשה ןדבא לשב הז קוח יפל םייוציפה בושיחב )א( .5
 יפל קשמב עצוממה רכשה שוליש לע הלועה הסנכה ןובשחב אבות אל תורכתשה
 םירוטפ םייוציפה ויה ;םייוציפה תעיבק ברע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ
 יוכינ רחאל ותסנכה יפל הלא םייוציפ ןינעל עגפנה ידספה ובשוחי ,הסנכה סממ
 רומאכ סמה יוכינ לשב התחפההש דבלבו ,םתעיבק תעב הילע לחה הסנכה סמ
 .הלא םייוציפ ובשוח היפלש הסנכהה ןמ םיזוחא 25 לע הלעת אל
 ףלא םישימח לע ולעי אל ןוממ קזנ וניאש קזנ לשב הז קוח יפל םייוציפ )ב( 

 הקוחה תדעו רושיאבו רצואה רש םע תוצעייתהב ,יאשר םיטפשמה רש ;םילקש
 דדמל דומצ היהי םוכסה ;רומאה םוכסה תא לידגהל ,תסנכה לש טפשמו קוח
 .ןינעה יפל ,םוכסה תלדגה םוימ וא תסנכב הז קוח תלבק םוימ ןכרצל םיריחמה
 .םינש שולש אהת הז קוח יפל העיבת לש תונשייתהה תפוקת )א( .6
 הבש הנשה םותמ םינש רשע ךות אלא הז קוח יפל הנעבות שגות אל )ב( 
 .ןרציה תטילשמ רצומה אצי

 עורגל ידכ וז הארוהב ןיא ;לטב ואנת ,הז קוח יפל תוירחא לע הנתמה .7
 ותושרל עיגה רצומהש יממ ומצע הפשי אלש דבלבו ,רחאמ יופישל ןרציה תוכזמ
 .םייתיב וא ,םייתחפשמ ,םיישיא םיכרצל
 ידי לע קזנ תמירג לע ולוחי הז קוחב תדחוימ הארוה ויבגל ןיאש ןינע לכל .8
 .םיבייוחמה םייונישב ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ תוארוה םוגפ רצומ
 – לע לוחי אל הז קוח )א( .9

 ;םייח םיגדו תופוע ,תומהב )1(
 ,רוריב ,יוקינ ,הז ןינעל ;תדבועמ הניאש תרחא תיאלקח תרצות )2(
 .דוביעכ ובשחיי אל רוריקו הנסחה ,הזירא ,הלחבה

 .לארשיל ץוחמ םרגנש קזנ לע לוחי אל הז קוח )ב( 
 לכ יפל וא ]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ יפל תויוכזמ עורגל אב וניא הז קוח .10

 .רחא ןיד
 הקוחה תדעו רושיאב ,יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש .11

 .ועוציבל עגונה ןינע לכב תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש טפשמו קוח
 ותלבק םוימ םישדח השש םות רחאלש שדוחל דחאב הז קוח לש ותליחת .12

 .תסנכב

 םייוציפ

 תונשייתה

 הינתה

 ןיקיזנה תדוקפ תלוחת

 הלוחתל גייס

 םיניד תרימש

 עוציב

 הליחת



 1980-ם"שת ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח
 ןכדועמו אלמ חסונ

 

4 

 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
/Users/studio/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/46BD5943-4AB0-4088-B56F-

CB2562A0004C/012_001.doc 

 
 
 רימת לאומש ןיגב םחנמ  
 םיטפשמה רש הלשממה שאר  
 ןובנ קחצי 
 הנידמה אישנ 
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