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 לוח קדושת שביעית וספיחין בירקותשנת שמיטה תשעה  בית המדרש  עמוד הבית  

English שמיטה  שירותי המכון  שאל את הרב  בית המדרש  אקטואליה   דף הבית  

בחר מדיה חיפוש    חפש ב-  צור קשר היה שותף  מאגר הידע  מדיה  ארון הספרים 

לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות

זמן הביעורספיחין עדספיחין מקדושת שביעית מהירק
בחר...

אמצע ינואר שביעיתג תשריאבטיח

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעור [3]חנוכה שמינית

אין ביעוראין ספיחין [4]ג תשריאננס

אין ביעוראין ספיחיןג תשריאספרגוס

אמצע מרץ שביעיתג תשריאפונה תרמילים

(סוף אדר תשע"ה)

אמצע יוני שביעיתחנוכה שמינית

(סוף סיון תשע"ה)

אמצע יולי שביעיתאין ספיחיןג תשריארטישוק

(סוף תמוז תשע"ה)

אמצע יולי שביעיתג תשריבטטה

(סוף תמוז תשע"ה)

אמצע מרץ שמיניתחנוכה שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושה [5]במיה

אין ביעוראין ספיחיןג תשריבננה

סוף פברואר שביעיתג תשריבצל יבש

(תחילת אדר תשע"ה)

סוף ינואר שמינית

(אמצע שבט תשע"ו)

אין ביעור

אמצע נובמבר שביעיתג תשריעלי בצל ירוק

(אמצע חשוון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

סוף ינואר שביעיתג תשריבצל ראש

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

תחילת ינואר שביעיתג תשריברוקולי

(אמצע טבת תשע"ה)

סוף מאי שביעיתחנוכה שמינית

(תחילת סיון תשע"ה)

תחילת ינואר שביעיתג תשריגזר

(אמצע טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע פברואר שביעיתג תשריגמבה [6]

(סוף שבט תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

תחילת יולי שביעיתג תשרידלורית

(אמצע תמוז תשע"ה)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

תחילת אוקטובר שמינית

(סוף אלול תשע"ו)

תחילת יולי שביעיתג תשרידלעת

(אמצע תמוז תשע"ה)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

סוף יולי שביעיתג תשריחזרת

(תחילת אב תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

תחילת אוקטובר שביעיתג תשריחסה [7]

(תחילת תשרי תשע"ה)

תחילת אוקטובר שמינית

(אמצע תשרי תשע"ו)

אין ביעור

אמצע ינואר שביעיתג תשריחציל [8]

(אמצע טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אפשרויות נוספות

לוח קדושת שביעית
וביעור בפירות האילן

לוח קדושת שביעית
וספיחין בירקות

לוח קדושת שביעית
ספיחין וביעור בגידולי

גרגרים

לוח קדושת שביעית
וביעור בתבלינים

‹

‹

‹

‹

ספרי המכון לשמיטה

לקראת השמיטה הוציא המכון
חוברות הדרכה מקצועיות וספרי עיון
לציבור הרחב, לחקלאים ולמוסדות.

בחוברות הנחיות מעודכנות, הסברים
ופרטי הלכות בשפה ברורה ומובנת.

קרא עוד

http://www.toraland.org.il/
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94.aspx
http://www.toraland.org.il/
http://www.toraland.org.il/about-the-institute-for-torah-and-the-land-of-israel
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
http://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.toraland.org.il/
http://www.toraland.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A2
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94.aspx


28/9/2014 לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות של מכון התורה והארץ-'למעשה' אקטואליה הלכתית

http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%… 2/3

אמצע נובמבר שביעיתג תשריכוסברה

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעורחנוכה שמינית

סוף ינואר שביעיתג תשריכרוב אדום

(אמצע שבט תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע ינואר שביעיתג תשריכרוב לבן

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע ינואר שביעיתג תשריכרובית

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע ינואר שביעיתג תשריכרפס עלים

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע פברואר שביעיתג תשריכרפס שורש

(אמצע שבט תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

תחילת פברואר שביעיתג תשרילוף

(אמצע שבט תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

תחילת אוקטובר שביעיתג תשרילפת

(תחילת תשרי תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע ינואר שביעיתג תשרימלון [9]

(אמצע טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע נובמבר שביעיתג תשרימלפפון

(אמצע חשון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

אין ביעוראין ספיחיןג תשרינענע

אמצע ינואר שביעיתג תשריסלק אדום

(סוף טבת תשע"ה)

סוף דצמבר שמינית

(תחילת טבת תשע"ו)

אין ביעור

סוף נובמבר שביעיתג תשריסלק עלים

(סוף חשון תשע"ה)

תחילת ינואר שמינית

(אמצע טבת תשע"ו)

אין ביעור

סוף דצמבר שביעיתג תשריעגבניה

(סוף כסלו תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

סוף נובמבר שביעיתג תשריפול תרמילים

(סוף חשון תשע"ה)

אמצע יולי שביעיתחנוכה שמינית

(סוף תמוז תשע"ה)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושה [10]פטריות

תחילת נובמבר שביעיתג תשריפטרוזיליה עלים

(תחילת חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור

פטרוזיליה
שורש

אמצע ינואר שביעיתג תשרי

(סוף טבת תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור

סוף ינואר שביעיתג תשריפלפל [11]

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

סוף ינואר שביעיתג תשריפלפל חריף [12]

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אמצע אוגוסט שביעיתג תשריפפריקה

(סוף אב תשע"ה)

סוף ספטמבר שמינית

(אמצע אב תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אמצע נובמבר שביעיתג תשריצנון

(אמצע חשון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

סוף אוקטובר שביעיתג תשריצנונית

(סוף תשרי תשע"ה)

סוף אוקטובר שמינית

(תחילת חשון תשע"ו)

אין ביעור

אמצע דצמבר שביעיתג תשריקולורבי

(אמצע כסלו תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

אין ביעוראמצע אוקטובר שמיניתאמצע אוקטובר שביעיתג תשריקישוא
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שפות
עברית

English
 

קישורים מומלצים
שמיטת הארץ

מדרשת התורה והארץ
פורום חותם

במעגל השנה 
ראש השנה

יום כיפור
סוכות
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים
פסח

שבועות

בית מדרש 
כשרות

הארץ ומצוותיה
חינוך ומשפחה

טכנולוגיה ורפואה
חברה ומשפט
אמונה והלכה

אקטואליה 
כתבות אחרונות
חדשות ועדכונים

 
שאל את הרב

מאגר שו"ת
מידע למתנדב

כלים 
ניוזלטר

ניוזלטר לחקלאים
לוח שנה עברי

ערך פרוטה
עדכוני כשרות

מחשבון הלכתי

אודות 
אודותינו

רבני המכון
גלריות

צור קשר
היה שותף

 

 
שבי דרום, ת.ד 18, ד.נ הנגב, 8536500
טל 08-6847325     פקס 08-6847055
Machon@toraland.org.il         דוא"ל

 
www.TWB.co.il האתר עוצב ונבנה ע"י

(סוף תשרי תשע"ו)(אמצע תשרי תשע"ה)

אמצע פברואר שביעיתשום

(סוף שבט תשע"ה)

אמצע מרץ שביעית

(סוף אדר תשע"ה)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

סוף ינואר שביעיתג תשרישומר

(סוף טבת תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

שעועית
תרמילים

סוף נובמבר שביעיתג תשרי

(סוף חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אמצע יולי שביעית

(סוף תמוז תשע"ה)

אמצע נובמבר שביעיתג תשרישמיר

(אמצע חשון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

אמצע פברואר שביעיתג תשריתות שדה

(סוף שבט תשע"ה)

סוף אוגוסט שביעיתחנוכה שמינית

(תחילת אלול תשע"ה)

סוף אוקטובר שביעיתתפוחי אדמה

(תחילת חשוון תשע"ה)

סוף נובמבר שביעית

(סוף חשון תשע"ה)

אין ביעורחנוכה שמינית

סוף נובמבר שביעיתג תשריתרד

(סוף חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור

[1] ההערכה של הזמנים נעשתה לפי ממוצע ההגעה לשווקים.

[2] זמן איסור ספיחין בירקות נקבע עפ"י המנהג להקל בירקות שנבטו לפני השמיטה.

[3] כיוון שמצוי בשדה מהיתר המכירה- לא כלה לחיה ולכן אין ביעור.

[4] צמח רב שנתי, ולכן לא חל עליו איסור ספיחין.

[5] יבול נוכרי, לא חלים עליו דיני שביעית.

[6] בחורף, רוב הגמבה המשווקת בארץ גדלה בערבה.

[7] ירקות עלים ללא חרקים הגדלים במצע מנותק, אין בהם קדושת שביעית ואיסור ספיחין.

[8] ממר חשוון ועד אדר, רוב החצילים המשווקים בארץ באים מהערבה, וחלקם מגיעים מנוכרים.

[9] בחורף, רוב המילונים מהערבה.

[10] אינו צמח, ולכן לא חלים עליו דיני שביעית.

[11] בחורף, הפלפל גדל באיזורים שיש ספק אם נכללו בכיבוש עולי בבל.

[12] אבקת פלפל חריף, שחור או לבן, מיובאת מחו"ל.

http://www.toraland.org.il/
http://www.toraland.org.il/about-the-institute-for-torah-and-the-land-of-israel
http://shmita.toraland.org.il/
http://midrasha.toraland.org.il/
http://www.chotam.org.il/
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://www.toraland.org.il/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95.aspx
http://www.toraland.org.il/media/CalendarTashad.pdf
http://www.toraland.org.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%94.aspx
http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?levelId=61645
http://www.daat.ac.il/he-il/halacha/midot
http://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.toraland.org.il/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.toraland.org.il/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
http://www.toraland.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
http://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3
http://www.twb.co.il/
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref1
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref2
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref3
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref4
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref5
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref6
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref7
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref8
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref9
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref10
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref11
file:///D:/TWB/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx#_ftnref12

