
//יג7/0
(`ר'צ

"/(כ
ף

.?(\

,,\
ףשחינא;)??”רה?3/8224₪0₪

[סיכיןח”?(274%/י©'ר'3{רכ/\!
,

)')'גא'כ'בא”רצי-ינב/'(\`ןר89
\/

]”
\&

ח'ש/וח!₪
7?”642/

`/ / "`75` 7/ ”(3

{תאתיירקרויכרא
!)הפטעמ5קתף3לכימ

1:םשרבי

:קרסי
%

\

:קדה



.י.לארשיתנידמ
.?ו5אג5]' ;11,-,1הלשממהשארדרשמ

?וחתפאוחונןסז'צסװוםפהנודמהךזנג

.א

5וגו5ןימסתה/55

ןואיזומוןויכראלשהלעפהוהמקהלתינויערתינכות
תימוקמהתושרהחודלותל`רוטםה

תוילהוימתוביסמתימוקמהתושרלתושורדהתומושרהתארמשל:ןויכראהתורטמ
םושירורודיס,זוכירידי־לעבושייהלשתירוטםההתשרומהתאחפטלותויטפשמו

יופבןויעלותחיתפויעוצקמןפואבותרימש,בושייהתודלותלדועתהלכלשיתטיש
.בחרהרוביצהוםידימלת,םירקוח
:ןויכראהתוליעפ

רמוחהלכתארדוסמויתטישןפואבטולקיןויכראה-דועחהףוסא.1
תימוקמהתושרהתוקלחמברצונשירוטסההוירקחמהךרעהלעבינויכראה

םיקיתלףסונללוכהזרמוח.תפטושהןתדובעעוציבךותםינושההיתודסומו
.'וכועונלוק,ואדיו,הטלקהיטרס,תועדומ,םימוסרפ,םימולצתםנ

בושיהתודלותלדועתהיגוסלכתאסנקתעהבוארוקמבףוסאיןויכראה1.1
.םירתאתודסומבוםינויכראבםייוצמה

ידיברקיעבםייטרפםישנאידיביוצמהידועתרמוחלכםגףוסאיןויכראה1.2
,םירקוח,םיאנותע,םיימוקמרוביצישנא,םהיתוחפשמינבואבושייהתובא

.'וכוםינפסא דועתתנכהםשלםידחאובושייהיקיתוםעםיטלקומתונויארךורעיןויכראה1.3
.הפ-לעב בושיהתודלותלתורפסהוםימוסרפהלכתאקתעהבוארוקמבשוכריןויכראה1.4
.ל"וחבואץראברואלואצישרוזאהו

לשהקחעהושומיש,ןויערשפאיןויכראה-הקחעהושומיש,ןויעתורש.;

להקלוםירקוחל,םינושתודסומל,היריעהתוקלחמלותושרבשינויכראהרמוחה
,םינויכראהקוחיפ-לע,יו.יכרארמוחבןויעהתונקתלםאתהבבחרה

.1955-ו"טשח
הכרדהתולועפעובקויתטישןפואבםייקיןויכראה־דומילוהכרדהתולועפ.3
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תודלותלםירנימסותואצרה,םיכרדומםירויס,תופלחתמותועובקתוגוצתב
.רוזאהובושייה

תאלולכישהנבמלןויכראהקוקזהלאתויוליעפעוציבםשל:ןויכראההנבמ
:תואבהתודיחיה

רמוחלשןוסחאויוקינ,ןוימ,רודיס,ינושארדוביעל-הטילקרדחוןסחמ.1
.תימוקמהתושרהלדוגיפלד"מ300-לר"מ100ןיב

.)ר"מ60-30(.םישמתשמ10-4-לדעוימה-ויעדרח.2
.)ר"מ50(רוזאהובושיהתודלותלתורפסלוןעיירפסל-3.31199
.)ר"מ200-100(חופלחתמותועובקתוכורעתלילאיוומ-הגוצתםלוא.4
.)ר"מ120-60(הכרדהתולועפותואצרהל-םגסנכװםלנא.5
.)ר"מ120-60(םיינכטםיתורישוהדובעירדח-םנובשח.6

.חימוןלמורתושרהלדוגלםאתהב,ר"מ850-500ןיבהפצרחטשכ"הס
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החדית-הרסקהנבמבםישרדנםיטרדנטסוםייתומכםינותנ "[ב?בלמח1ש`רד

םהיתודימשםיקיתוריינלעינויכרארמוחלללכךרדבםיסחיתמםינותנה1.1
יטרדנטסלכימיצחבואםינויכראלשיטרדנטסןוטרקלכימבןוסחאלתומיאתמ

ךרוצשיםיטנגמםיעצמאו,םליפורקימ,םיטוטרש,תופמ:ןוגכדחוימרמוחל1.2
..םידחוימןוסחאיאנתבוףוריחב

,תופסכירדחבםידחוימהרימשיאנתחיטבהלשירתויבידוםוידוסרמוחל1.3
.ט"בקהםעםואיתב

ינפבןגומ,הביצייתלבעקרק,םייגולוקאקזניתדונתקוחר-םוקימ2.1
המוקבןוסחיאהענמהלשי.הקירפוהניעטםשלבכרלהשינתורשפא.הפצה

.הנוילע תוחלוםוחינפבדודיבוחיטבישםירתאםירמוחהוןוטבמיונב-םירמוח2.2
.)העשדע(שאתוניסחתותלד.)םייחעשדע(שאיניסחויהיו

.מ200לעהלעיאלםלוא-חטש2.
11מ/נ"ק1200חיינףודימ:הפצרסמוע2

מ/נ"ק2400)סוטקפחוק(דיינףודימ
רוריקהחטשמ10%לעהלעיאלםחטששםיחתפנתונולחבךרוצשי-תונולח2.5

נינרוסכןכו,תוקסרתהוהלוגסהרטלואהנירקינפכהדימעתיכוכזבוננותי
.תותשרבו

`

.ןוחטבהןיצקידי-לעשרדנכהליענםעהדלפ-תותלד2.6
תורעהתיסחיתוחל'פמטרתא4.1י-.....--......-הרוטרפמטותוחליאנת.3

רת'פמטהשרוסא):־5(55%):51(0"18תומלואהבורכ
.0-715תחתמ

וניםחיטבהלשי)15(35%):י1(0”12לשחטשבםלוא
קבאלשינדפק,ר"מ100

«.*-;(55%):ל/(2000הדובעהירדחב
.םייתעשלבריואתפולחת.םיליערםיזנינפבוקבאינפבןוניס-רורויא4.2 \

נגוסמתרנצ(.םייתוחיטבויהילמשחהתכרעמלשםיביכרמהראשוטוויחה5.1.--י-....-הרואתולמשח.5

;)וחצעמ
נים.150102התמצועשתיתוחיטבתיטנצםרואולפהרואתןוסחיאהתומלואב5.2

.הלוגסהרטלואהנירק
.30010צלשהמצועבתיתוחיטבתיטנצםרואולפהרואת,הדובעהירדחבי5.3
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תותיטב.7
לעמ,םירתאםילזונלשתורוניצואםימתורוניצורבעיאלןוסחאהםלואב7.1

.ינויכרארמוחןסחואמםהבשתומוקמ .הרקבזכרמלוןשעוורחשתכרעמלורשוקישןשעיאלגונקתויםלואב27
םגיוביכלםימתקפסאחטבוה.םימבימוקמיוביכלםירלקוירפסונקתויםלואב7.3

־.תיזכרמהקפסהבהקספההרקתב

.הקבאיפטמלולכתששאיוביכתרתעןקתוהםלואלש'מ100לכל47
.ןולחזנביוביכתברעמןקחותבשחמלשרמוחלוארידנרמוחל7.5

.הממיבתועש24שייואמהדקומלורשוקישתפניאלבונקתויתומלואב8.1
תרקובמיתלבהסינכתעינמלוהאיציוהסינכתרקבלםיעצמאונקתויןינבב,8.2

.םידבועתליענתעינמלוםישרומיתלבלשםלואל
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א5הצעומהשאר-רדרשא0,:תופתתשהב
הצעומהריכזמ-ןלפקףסוי הצעומהרקבמ-.יבנעדור ""-ץיבוקציאלבג
0545071`₪.לש₪ןנערבקעי

:הצעומהשאר-רדרשא.1
לשהתוחתפתהוהדוהילרשקבירוטסיההרמוחלתוניצרבדאמםיסחיהמונא

.דיתעללבנתמרבעבלזלזמשימרתויהונוא-תירק
לשהדוסילרשקבירוטסיההרמוחהלכבלפטיוזכריץיבוקציא,לכברמ.2

.התוחתפתהוונוא-תירק
שישהלאלכמשקביוס"נתמהןותעיפדלעמרובצלהנפידודיבנערמ.5

רסלרמוחהתאריבעי,ונוא-תירקלשהרבעלעםיירוטסיהםיכמסמםתושרב
.ץיבוקציא

:ןנעבבקעירמ.# ןוראךותב,ונוא-תירקלשירוטסיההרמוחהלכתאיתבזעהנש12ינפל .ורדסלוךניימלשיורוגס
ןוסלנצכהשמלשרמותךכ*ומכ,תואספוקבירוטסיהרמוחןויכראבםייק תוטלקהרפסמיתושרבםימייקןכ-ומב."דבוע-טע"ךרועורבעשלהצעומרבח .םתואאיבאינאשתוירוטסיה
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ילאינר`מערמרובנל תומוקמההצעומהרוכומ ונואתירק

,דבכנהילאינדרמ
תימוקמההצעומהלשהזנגמה:[ורוה
,ןולחכםייחרמםעוךמע`חשגפוות`מוקמההצעומהלשהווגמב2.6.92ך`ראתביתרקיב .רוקיבהםוב`סןלהל.הזנגמהלהומ

.הצעומבהזנגמתיינב.1

ללוכ,ינויכרארמוחןוסחאוהזנגמתמקהלתינכתלםאתהבהזנגמהתאםיקהלשי
.השיגפהתעבםכלהרסמנש)'וכותוטסק,םליפורקימכדחוימרמוחלםיאנת

1954תנשדעבושיהדוסיילתונושארהםינשהמירוטסהרמוח.2
ןיאשרתויבבושחרמוחוהז.בושיהדוסיילתונושארהםינשהמירוטסהרמוחיתקדב

לכויאלאוהועורגיסיפהובצמרמוחהמקלח.ונואתירקתודלותרקחלףילחתול
:תונורתפהשולשןלהל.תוברםינשךרואלרמשהל .םליפורקימברמוחהםוליצ.א .)סקורז(םוליצתנוכמברמוחהםוליצ.נ `.תוטישהיתשלשבוליש.נ
תוטישהשולשלשןהיתונורסחוןהיתונורחיתאטורטורפבטרפמה'חפסנףרצמינא '.וללה

ואםיסיפדתתאצוהולהקהןויעלתספדמהארקהואהארקמבייחיםליפורקימבםוליצ
.תרעזמההרבחהמםתנמזה תריסמוהמלוצשוזלהליבקמםיקיתתכרעמתריציבייחיםוליצתנוכמבםוליצ
.להקלםימלוצמהםיקיתה .דבלבהחטבאיכרצלינויכראהרמוחהתאםידעומ.רתויבבוטהאוהישילשהןורתפה

םגירוקמהינויכראהרמוחהתאםימלצמ.תספדמהארקמואהארקהתיינקבךרוצןכא
,להקהןויעלותואםירסומםלוצשינויכראהרמוחהרודיסרחאלוסקורזםוליצב
.ןויעלרסמנוניאורמשנירוקמהרמוחהדועב

יסיפבצמותוחיטב:תיחכונהזנגמ.3 גוזמואהטנוןכוןשעיאלגהבןיקתהלשי,המוקמבראשתתיחכונההזנגמהםא .רזננמבדרושהקבאתעינמלריוא



הננגמלרמוהתרבעה.4 תרבעהתעב.תומישראללוםואיתאללהצעומהתורבזגמרמותעיגהשכהרקמביתתכנ
,הוננמלרמותתרבעהלהונאיצוהליוצרוןולחברמםעשארמםאתלשיהזנגמלרמות
םימיאתמהםיספטהיבגלעותואתמשור,רמוחהתאהריבעמשהריתיהשץלמומרשאכ
:'.הננגמליארחאהתכרדהלםאתהב תונורחאהםינשבהצעומבםדוקתומושרהםוחת.רלועפהףותישלעהרות,םוכיסל טביהבןהבושחההזםוחתבהמרהתאתולעהלוךישמהלםיפאושונלוכשתוטבינאו
.ילהנימהויטפשמהטביהבןהויבוניתהוירקחמה

הכרבב
ןיוללארשיאביי תומלוהינלריבבץעוי

הנידמהךזנגלעהנוממה,קסומהשמר"ד:םיקתעה הנידמהךזנג,חוקיפהתדיחילעהנוממה,יקסנודונהנליא'בג”
ונואתירקתימוקמהצעומ,הזנגמהלהנמ,ןולחכםייחרמ

סקרנקװשפ«םאץשבלחש`אאעןדשימרשחלשןװתאישחגםדטש הנידמהךזונוםינפהדרשמםעטמתימוקמתושרלקויתחתפמתרבוח

גו



הזנגיטןונריאלתוארוה
.ךרוא105וא70-ו,קסועמ"ס40-42היהיףופלדוג-תוריס
.מ”ס105לעךרואבוס”ס80לשקמועבהיחילוובורפ

.מ"ס35אוהודמלףוסןיבהבוגבקתרסת
,ת"ס40-42אוהתונומתקסוערותכהונרתןפ.תיפוסהתינעזגםתילע,סילברתהבוג
.תותפלמ”ס15היהי
.פ"ס20-25היהיס"כ80אוהםיוותהבתוררשאכתילגרההבוג
.הלעמלבנב-ךופןיקתהלןותנאל,םיפות8דעאוהןורתחלשילתיסבפההבוגת
.ת”ס70-תתוחפהיהיאלויאדכומ"ס80אוהיוצרהרבצמהגתוו־םירבןפ

'ט65לשבחורבתויהלרבעמהלוכיםוקתךוסחלםיבורודבלבמ"ס40םינופהקתועםא
.מ”ס80לעבחורבתויהלבייחאוהבלטנפרבעבויםא.תוחפאללבא

'ס105ורויבות”ס42קתועבםיוות7לכןורו,ג"ק14תותתעצוםםהמויקלעלקספת
.ךרעכג"ק300ולקספ
.םיגרבבקזחלויריקהלעםינעסנ'סיפדת
.ףרטלףדמההלעמלמתורוקבסיקוותתתויהלםיכירצריקהלעםינעשנתניועתיפוס

.תויפוגתויהלםיכירצתונוראהלוםילגרהלע
לסיתימינפתכרעב,.תוריקהלעאלותיכוניחתויהלהכירצלכסתמתכרעמלכ-הרותה
יטמוטואסיקקןםע?ירופסתויהלךירצחולה,.?.ז.סי!לגרבגת-לתפתמלסתרנצה
נ.תורוקבתורונהתויהלתובירצ`תולנ.לכסתמלכהבקתנפזיוורקפסתתויהלךירצו
קפתסהונקתויןסחתלןותמ,ןיינבךותב.הסינכהדילויהיתרוקיבהתורונמויוורה

.תרוקיבהתורונמתאתוארלולכוישידכגנפבסעלבו.לעננןורגבתרוקיבה
.פנצסרולפבאלוןותסבתפרךותבתודונתבהיהיהרוותסופיטה
.וסניו12לעדחירססוהסקוןקתוירוחבוקרפת100לכלע-רורוו

יינינץוחיפלכקרדובעלםיכירצסה.ורונלתסתוקלעתויהלםיכירצםירפסוהסקןה.16
לכ12־4יפ:"התאו5-11-םרקובב,תבסזוזיי"עםילעפומויהיויובר.)תסיתו

תויהלךירצתנזהןועו.תרוקיבתןרונםותיטמוטואםיקקפויהיםירססוחסקאחלעוקל
.לטותילבתווח24דע

םשםאב.שאיוביכתדמעןיקתהלסירדחלע!בורסרתפ100לכלע-סויובי!תורסן.17
םהיוניבתרתעלב.הסינכלכדילעיוביכתרפעןקתןת!בורסוספוטס-פתוחפאוה
ויל.טסבסאתובובוסבתפ,ג"ק6ינבדחאלכהקבאיוות2.רקד,סוק,תו.לוה
'.סס2לסוסונהפתויהלךירצ

תפלזרבליפורפלעת"פ1.5תפ.לזרבמ-תונגיפחלסתוינוציחהתותלדה־תוהיר.18



.19

.20

.21

.22

־2-
.)רץסו(וח[גפעבצבעובנלויזעטוהירהיהיוהרקמב.תבחפפויחיתוינבוכח

.לזוגיסירתףסונבןיקתהלשיתונותחתהתוםוץב.סיגרוספוםיתסורפ.גס#היתונולחה

ס"ס4סןוגוגברדחלביבסמ.ריהבקורייטסלפעגנבתוריקה.דיסבובצחחוץהח-!גצ

.ופעעבצבריץח!גצי
!

.םיטלסתויהלםיבייחהיכזףוצר
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