
 
 

 
 9201 תוריעצה תוגילל םילהנ

 ףרוצמה ןונקתל םיפופכ םילהנה
 

 .הנשל ₪ 500 ךסב ןודעומ יסימ לש םולשת אלל תוצובק םושרל לכוי אל ןודעומ
 
 

  הגיל תטישב וקחושי םיקחשמה
 :הגילה הנבמ )1
  .רעונו תורענ ,םירענ ,תודלי ,םידלי :תוירוגטק

 :ןנכותמ ז"ול

 רפסמב םיזכורמ הגיל ירוזחמ  וקחושי 09/02/2019 – ךיראתב : 1+2 רוזחמ -

 ןה - תבשב קחשל תולוכי אלש תויתד תוצובק טעמל( . ץראה יבחרב םידקומ

 .)עובשה עצמאב וקחשי

 רפסמב םיזכורמ הגיל ירוזחמ  וקחושי 16/2/2019 – ךיראתב : 3+4 רוזחמ -

 ןה - תבשב קחשל תולוכי אלש תויתד תוצובק טעמל( . ץראה יבחרב םידקומ

 .)עובשה עצמאב וקחשי

 םידקומ רפסמב םיזכורמ הגיל ירוזחמ  וקחושי –23/2/2019 :5+6 רוזחמ -

 וקחשי ןה - תבשב קחשל תולוכי אלש תויתד תוצובק טעמל(.ץראה יבחרב

 .)עובשה עצמאב

 םידקומ רפסמב םיזכורמ הגיל ירוזחמ  וקחושי 30/3/2019 :7+8 רוזחמ -

 וקחשי ןה - תבשב קחשל תולוכי אלש תויתד תוצובק טעמל(.ץראה יבחרב

 .)עובשה עצמאב

  םסרופי ךרוצה תדימב המלשה רוזחמ -

 םיפולאה ףולא תא םייקנו תוצובק 4-כ ולעי זוחמ לכמ - םיפולאה ףולא -

 .זכורמב ישיש יימי 2 םומינימב

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  הירוגטק לכל םייטנוולר הדיל יכיראת
 
 גרודמכ 2005 ןותנשמ 1 ןקחש ףרצל ןתינ ( 31/12/2004 – 01/01/2003 :רעונ •

 תפסונ השקב שיו הדימב .)הגילה תזכרל השקבב ליימ תחילשב קר ,ןורחא

 .הגירח השקב םע ליימ חולשל שי ,הפסוהו הנוש גורידלו ליג גירח רושיאל

 .ינדי ןפואב עצבתת הפסוהה

 הירישעב גרודמ רשא 2005 ןותנש רמולכ ,גירח ןקחש קר – לעה תגיל רעונ •

 תחילש רחאל עצבתת הפסוהה – לעה תגילל םשריהל  לכוי וליגב הנושארה

 .הרושיאו תדחוימ השקב

 גרודמכ 2007 ןותנשמ 1 ןקחש ףרצל ןתינ( 31/12/2006 – 01/01/2005 :םירענ •

 תפסונ השקב שיו הדימב .)הגילה תזכרל השקבב ליימ תחילשב קר ,ןורחא

 .הגירח השקב םע ליימ חולשל שי ,הפסוהו הנוש גורידלו ליג גירח רושיאל

 .ינדי ןפואב עצבתת הפסוהה

 הירישעב גרודמ רשא 2007 ןותנש רמולכ ,גירח ןקחש קר - לעה תגיל םירענ  •

 תחילש רחאל עצבתת הפסוהה – לעה תגילל םשריהל  לכוי וליגב הנושארה

 .הרושיאו תדחוימ השקב

 2007 ןותנשמ 1 תינקחש ףרצל ןתינ( 31/12/2006 – 01/01/2003 :תורענ •

 השקב שיו הדימב .)הגילה תזכרל השקבב ליימ תחילשב קר ,הנורחא תגרודמכ

 .הגירח השקב םע ליימ חולשל שי ,הפסוהו הנוש גורידלו ליג גירח רושיאל תפסונ

 .ינדי ןפואב עצבתת הפסוהה

 תגרודמ רשא 2007 ןותנש רמולכ ,הגירח תינקחש קר – לעה תגיל תורענ •

 רחאל עצבתת הפסוהה – לעה תגילל םשריהל לכות הליגב הנושארה הירישעב

 .הרושיאו תדחוימ השקב תחילש



 גרודמכ 2009 ןותנשמ 1 ןקחש ףרצל ןתינ( 31/12/2008 – 01/01/2007 :םידלי •

 שי ,הפסוהו הנוש גורידלו ליג גירח רושיאל תפסונ השקב שיו הדימב .)ןורחא

 .ינדי ןפואב עצבתת הפסוהה .הגירח השקב םע ליימ חולשל

 2009 ןותנשמ 1 תינקחש ףרצל ןתינ(31/12/2008 – 01/01/2007 :תודלי •

 הנוש גורידלו ליג גירח רושיאל תפסונ השקב שיו הדימב .)הנורחא תגרודמכ

 .ינדי ןפואב עצבתת הפסוהה .הגירח השקב םע ליימ חולשל שי ,הפסוהו

  .תויזוחמ תוגילו לעה תגיל  - תורענו םירענ , רעונ
  .דבלב תויזוחמ תוגיל – תודליו םידלי

 

 

 פ"ע עבקיי םוקימה תוצובק 2 ןיב תודוקנב ןויווש לש הרקמב הרידסה הנועה םויסב

 .ןהיניב שגפמה תאצות

 ,תונוחצינה תומכ פ"ע עבקיי םוקימה רתויו תצובק 3 ןיב תודוקנב ןויווש לש הרקמב

 .המאתהב ,הז רדס יפל ,םינוקחשמהו תוכרעמה ,םידספהה

 

 loglig.com : דוגיאה לש השדחה תכרעמב עצבתי תוגילל םושיר )2

 ןודעומה להנמ לש ז.ת םע םיסנכנ .ןודעומה דומע ךרד עצבתי םושירה
 123abc12 :תינושארה אמסיסהו

 
 91/1/201 ךיראתב ליחתי םושירה
 30/1/2019 ךיראתב םייתסי םושירה
 .הנשל ₪ 500 ךסב ןודעומ יסימ לש םולשת אלל תוצובק םושרל לכוי אל ןודעומ
 .₪ 150 ךסב םה תוריעצה תוגילב הצובק לכ רובע הגיל יסימ
 

 ףקותב יאופר רושיא,טרכינט ילעב ,תוחפה לכל םינקחש 4-מ תבכרומ הגיל תצובק

 .ןושארה קחשמה דעומל

  ףקותב יאופר רושיא + חוטיבה תרהצה לע הרוה תמיתח ףרצל הבוח

  .הרידסה הגילה םויס רחאל וכרעי םיפולאה ףולא יקחשמ
 :)הנממו לעה  תגילל( תודרויו תולוע ,תופולא, תעיבק )3
 4 ןיב(  רמג יקחשמב הנעבקת לעה תגילב תופולאה -  תורענו םירענ ,רעונ

 2 .םיפולאה ףולא יקחשמ ןמזב וקחושי רשא )4 לנייפ -הרידסה הגילב תונושארה



 תויזוחמה תוגילל ודרי לעה תגיל לש םינורחאה תומוקמב ומייסי רשא תוצובקה

  .2019/20 תנועב

 ורחתי תונושה תויזוחמה תוגילב םינושארה תומוקמב ומייסי רשא תוצובקה

 .)2019/20 ( האבה הנועב לעה תגילל הילעה לע םיפולאה ףולא יקחשמב

 .לעה תגילל ולעי םיפולאה ףולא רמגל ועיגי רשא תוצובקה 2 

 לע ורחתי םינושה תוזוחמב םינושארה תומוקמב ומייסיש תוצובקה – תודליו םידלי

 .םיפולאה ףולא יקחשמב תופילאה

 

 :תואצות תחילש )4

 .םיזכורמה םירוזחמה תואצות תא ןכדעי ישארה טפושה תוזכורמה תוגילב
 תויהל תובייח תואצותה ,זכורמה ךיראתב אל וקחיש תוצובקו הדימב

 הצובקה י''ע רוזחמה םויס רחאלש תועש 48 דע loglig.com רתאב תודלקומ

  .תחראמה

 ליימ לבקתי אלו, ליעל ןיוצמה דעומה דע ןכדועת אל םיקחשמה תאצותו הדימב

 פ"ע תחראמה הצובקה סנקית ,לקתנ הבש תינכט היעב יבגל הצובקה יארחאמ

  .הז ץבוק ךשמהב םיטרופמה תוסנקה

 

 

 

 :שגפמל אלמ בכרה )5
 םידיחי יקחשמ השולש םיקחשמ .םידיחי ינקחש השולש – רעונו םירענ ,םידלי

  .דחא תוגוז קחשמו

 תוגוז קחשמו םידיחי יקחשמ ינש םיקחשמ .םידיחי תוינקחש יתש – תורענו תודלי

 סנקית הצובקהו שגפמל העפוה יאכ ועמשמ שגפמל אלמ בכרה אלל העפוה .דחא

 .הגיל תוסנק ףיעס פ"ע

 :םיקחשמ תטיש )6

 תויזוחמ תוגיל
 10 דע ןויווש רבוש תישילש הכרעמ .2:2 - מ תוכרעמ 3-מ בוטה :םידיחי יקחשמ

 .תודוקנ

 .ןוקחשמב דוקינב  NO ADD תטישו 2:2 - מ תוכרעמ 3-מ בוטה :תוגוז יקחשמ

 .תודוקנ 10 דע ןויווש רבוש הניה תישילש הכרעמ



 .תוגוזה קחשמב ףתתשהל יאשר וניא םידיחיה קחשממ שרפ רשא ןקחש*

 לעה תגיל
 רבוש הניה תישילשה הכרעמה רשאכ 0:0 -מ תוכרעמ 3-מ בוטה :םידיחי קחשמ

 .תודוקנ 10 דע ןויווש

 .ןוקחשמב דוקינב NO ADD תטישו 0:0 -מ תוכרעמ 3-מ בוטה : :תוגוז קחשמ

 .תודוקנ 10 דע ןויווש רבוש הניה תישילשה הכרעמה

 

 :םינקחש תפסוה )7
 ישילשה רוזחמה דע הנועה הגיל םושב םימושר אלש םישדח םינקחש ףיסוהל ןתינ

  .)ישילשה רוזחמה תליחת ינפל דע רמולכ( הגילה לש

 

 :םינקחש תרבעה  )8
 דע רמולכ ( הגילה לש ינשה רוזחמל דע הצובקל הצובקמ םינקחש ריבעהל ןתינ

  . ליימ תחילש ךרד השעית םינקחש תרבעה .)ישילשה רוזחמה תליחת ינפל

 חתפיו םינקחשה תורבעהו תופסוהה ןולח רגסיי רוזחמה תליחת ינפל תועש 24
 .רוזחמה םויסב
 :2019 תוריעצ תוגיל תוסנק )9

 :תוסנק תלבט
 

 .הגילה ת/זכר תוירחאב ומשוייו יטמוטוא ךילהב ועצובי תוסנקה
 תוצובקל דוגיאב ח"הנהל קתעה םע ןודעומל חלשית סנק תלטה לע העדוה

 ת/זכרה תעדוה תחילש םוימ תועש 24 דע  דוגיאה ידרשמב רוערע תוכז

 .ליגר ראוד וא סקפ , ל"אודב הצובק יארחא /ןודעומה להנמל

 

  רעונ םירגוב 
 הנועה ךלהמב הצובק קוריפ
 ךיראת םויס עגרמ בשחנ קוריפ(

 העפוה יא .)הגיל התואל םושירה
 ₪ 1,000 .קוריפל םורגת םישגפמ השולשל

 
 
 

500 ₪ 
 וגוריד י"פע אלש קחישש ןקחש
 הצובקב

 6:0 לש האצותו ₪ 500
 קחשמב 6:0

 לש האצותו ₪ 250
 קחשמב 6:0 6:0

 י"ע( דוגיאל תואצות חוויד יא
 ₪ 1,000 תועש 48 דע – )תחראמה

 
 ח"ש 500

 ח"ש 100 ח"ש 200  שגפמל רסח בכרהב העגה
  ₪ 2,000 דעומב אלש הגיל קחשמ םויק



 ח"ש 1000 דוגיאה י"ע עבקנש
 ןתמ אלל הצובק לש העפוה יא
 תועש 6 לש( שארמ העדוה
 ₪ 1,000 )תוחפל

 
 ח"ש 500

 ןתמ תורמל( הצובק לש העפוה יא
 ₪ 500 )שארמ העדוה

 
 

 ח"ש 250
 ח"ש 1,500 ₪ 1,500 ןוילע ןיד תיבל רוערע
 ורשוא אלש םישרגמב קחשמ םויק
 ₪ 1,000 ןונקתה י"פע

 
 ח"ש 1000

 הקידב אלל ןקחש תופתתשה
 הפקת תיאופר

 ותוא דספהו ₪ 3,000
 קחשמ
 6:0 6:0   6:2  6:2 

 
 דספהו ₪ 3,000

 קחשמ ותוא
 6:0 6:0   6:2  6:2 

 לש תיביטרופס יתלב תוגהנתה
 יפ לע הצובק שאר\ןמאמ\ןקחש
 סינטה דוגיא לש תוגהנתה יללכ
 ימואלניבה

1,000 ₪  
 הריבעה תרמוח יפל
 טפוש\ףיקשמ חוויד יפל
 .חכנש

1,000 ₪  
 הריבעה תרמוח יפל
 חוויד יפל
 טפוש\ףיקשמ
 .חכנש

 תחילש( תבזוכ האצות הריסמ
 קחשמ לע תוקרבופמ תואצות
 : )םיוק אלש
 הגילה תמר יפל יפסכ סנק .1
 הכומנ הגילל תיטמוטוא הדרוה .2
 .רתוי

 -    לעה הגיל
25,000 ₪  

 - תיצרא הגיל
15,000 ₪  

  -   'א הגיל
 12,500 ₪  
 -   'ב הגיל
 7,000 ₪  
 -    'ג הגיל
 6,000 ₪  
 

  – תוריעצ תוגיל
  ח"ש 5000

 

 דיינ ןופלט -  איבל ןרומ  ,iga@ita.co.ill :תויעבו תוינפ ,תולאשל ל''אוד

0534455010 

 

 עיבגו הגיל תקלחמ ,םלוכל תחלצומ הנוע םלוכל םילחאמ


