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.קחשמלטרופסתוצובק,רונצולבה,ץעלשםהפט)רקוביתוקמ

תולכתסהותואצמתה

הביבסהתרכה

ae.:תותורהתנשטושקץ
,םיקתחשמ,שומסה(םיקלחי,ךפצמה:ןופצהתאיצמ

,י.,בי,סמסייל

 .ריע-תפמבתואצמתה



 

.קחטמלטרופסתוצובק,רונצולבח,ץעלעסופט,רוקובתולמעתה

תולכתטהותואצמתה
הביבסההרכה

.תוחההה26:תנחההה.תנשוש
.םיקהחמ,סומסה(םיקלחותודלות)ןפצמה:ןופצההאיצמ

.הלילבהשמשלע

.ריע-תפמבהראצמתה
.ךרדותטס,הדשתקולח,םימיטרת:הדמ-הנק

דמוא.ןמז,קחרמיליגרתתולקסמהתעידי:לקשמתנדמוא

.ןמז,קחהמ,לקסמלש

בוכעותולכתסה
.קחשמום"נמסהרבסה:הביבפהמםימצעבךרדינמפ

.קתחשמ.רוצעגם"מינבנמס:םיפסהב

,הכילהיליגרהת,תובקעינמס:בוקפבתולללפכתוטירי

,הטסבלקבוקע,"לוח-זגרא"

asORםיצפהתזהא,ררתפכללנה.

םיקחטמ
.םיפוצ,רדח,םוק,םישוחיקחשמ

רדסליברה
,רקפמ,ךסבהכילה,תוינפ

הנייגה
:ךויקנ,ףוגהתואירב

הדובע9
 .הדובפעילכתרכה,הצובקהתונפ,יח-תונפב
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ינרילהקלתהא

,יפוצהקלהההבו

ינויעהקלחה'א

;לארסי-תנידמ,תוגרק,ץךראהוםעה:תונויצ

;הרבחבויחהםלולבתידדההרזע:םדילאיצוס

ןםימחולוםימלוח,לדגמוהמוח,קמעהסובכ:תדבועתובשיתה

:תוברתהתודלות:םלועה

;לארסיתמחלמ,תוערואמ:הנגה

EVAרליי,לקרק,םלמ:

;תורדתסהה
:דיתעבו]רבעב:ץראה

;םעה
:תידותיההלוגה

,תינימהחהילבהתרבפה

1

(5)ץראהוםעה:םיאסונה
)3(תונרק
(5)לארסיתנידמ

11:תולועפהרפסמ

תמסגהלםיכרדה,תונויצ,ץראלםעהןיב רטקהלעםינוסטארםיגסומ :הרטמה

inלארסיבםיסיא,לארסיתנידמתמקה,תונויצה.
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ץראלההימכ-1,סמחלועפ

ץרפלתונתמשלש:תורוקמ

ןמצפ.יץראהרפס

רותרההוקתוהפיאש

ץראלםיגחהךלברסק=2סמהלרעפ

הלובטבשביפט:תורוקמ

*'אקרפללאמש,%א=הדובלהתעונתותונויצה

לראל.תדהamp=2סמהלרפעפ
םכילעםולשגורתאה:תורוקמ

לארשילתמייקהןרק-5-4,סמהלועפ

.ק"הקהתורפסבתורוקמ

דוסיה-ןרק-6.סמהלועפ

דררסלה-]רקיתררפפ:תורוקמ

calmasהנירמהךרע=7
"םרסב"צרה(טוקלי)הנידמה:תורוקמ

PUMASידהכרעמב
Pa Sano

 

תויולגץובק-8,סמהלועפ

הנחמב:תורוקמ

11-10-9.סמהלועפ

.,םניאןיידעזפכגרמבםיספדומתוהוקמ:תורוקמ

.תידוירפותימויתונותעבשמתשהלשי

.ההרדתפכהה2

6:תולועפהופסמ

.הילעפמותורדתסההתודוסילעתודבועותועלדלתתל

O aLרופס)

ללכב"עוצקמהדוגאהלש1917

הדובעהטובכ

תימצעתובשיתה

תורדתסההדוסי

תורדתסההתודסומ

תורדתסההרפס
ארלהתהצרהדרשד
 ןמפיפ,'ץראהרפס
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-"ריעצה-לעופה"יקרפ
תורדתסהה,צוה-"ןסק.סקנפ"

םזילאיצו5

,ההבהכו"ההםלהעצבתידדההרזע:אשונוה

10:תולועפהרפסמ

םלועבתידדהההרזעהדוסירואתי"עםזילאיצוסהאשונבחותפל:הרסמה

.םדאהויחתה

סנכהלםדקומ,םירואת,תודבוע,םירופס:הרקעבRenהלועפה

.המודכותירוטסיהתוחתפתהלשתויעבל

(תומדקתהותוחתפתהלעבטהקוח)תידדההרזע,1תולועפה
eלבלהתביללבבתידדההרזע"banםירובד,םילמנ:הררסה

A םיבטקיתופהעלצא5.
תולרודגתויתלצאתידדההרזע4

םיארפםיטבשלצאתידדההרזע5
6

7

8

5

ם"רברבהלצאתידדההרזע.

םיכבANSו?לבתלדדהןהרזעי)

(םילקרפANaהבהכתלדדה|הרצל

(רכרתרתיבש)sara הרפהבתלהדדההזעה
(ץוביקובשומ)תדבופהתובסיתהבתידדההרזע0

ןיקטופורק,פ.ג- תידדההרוע

-.םילמנוםירובדלעםירופס

תדבועהתובשיתה4

(4)קמעהשובכ:םיאטונה
(4)לדגמוהמוח
(4)םימחולוםימלוחה

12:תולועפהרפסמ

תודוקנתרכה,הממשהטובכבתיצולחההרובגהלעתודבועםירופס:הרטמה

,םיצולחתויומד,ץראבתובשיתה

םותניהרסתוציבישובל :תולועפה
SIR?התינחת,8דווחשוג
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o
ןיקנח,9ללהנ5

דייזרדנסכלא10קמעבתוערואמ,4

ךמרוןטס1למע-לת,5

 אבלoןיקשיסואתודוצמ,6
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יקספיל
ץיבונועמשס,ד
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ןמביפל

רטובצרהראביב

ןייד.ש
86'התוביתנ

ינדהרבע

יקסבלסרב-

םש-

AIDזכרמה.צוה-
"לדגמלחמוח"-

.מ.ה-

"םינומרההו

"דהאםרי"-םוהנהדס

תוציבשובי=1..סמהלועפ

הרדח:תוהוקמ
"המדאהתחפטמ"
תוציבשובי
ףסוי-להת

areaתרדחב
ץראהרפס

דורח-שוגבוסשי-2,סמהלועפ

ץראהרפס:תורוקמ
דורח-ןיע

ללהנ-5,סמהלועפ
-ללהנ:תורוקמ

םינוסארהללהנימל

קמעבתוערואמ-4,סמהלועפ

ו"צרהתופרואמ:תורוקמ
ותמחלמבםע

ןךיקשיסואתודוצמ-5,סמהלועפ

ןררלולרא":תוווקמ
לילגהץרא

הלותה

.6-7-8*סמתולועפ

:תורוקמ
למע-לת

ןיקשיסואתודוצמ
369ןייב.א-תינויצהתובשטיתההתוכדלות

סבחהכרוב-

ל"קקה.צוה-

רפלונל.צוה=

.רעונלזכרפה,צוה=

לדגמהההמוה
התינה

ןיקנה-9,סמהלרעפ
ןיקנחעטוהי:תורוקמ

הייזרדנסכלא=10,סמהלועפ
"רמוסה ץבוק

םימחולוםימלוח

דייזרודנסכלא

:תורוקמ

ןמרוסשםייח-11,סמהלוצפ

 ןמווטשםייח:תורווקמ

 



  

 

 

איבל-12,םמהלועפ
איבל.שםיבתכ:תורוקמ

גיבישדורח-ןיעביתליגמ

דיתעבורבעבץראה:אשטונה
6:תולועפהופסמ

.ץראבםיבוסיוםירוזיאלעםיגשומותועיד*התל:הרטמה

רבעבבגנהב:תולועפה
םיאודבהייה.
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רבקב.בגנה'-1.סמהלרלפ

ך"נה:תורוקמ

יקסבלסרב-DASירא

 םיאודבהייח-2,סמהלועפ
יקסנלימס.,מ-ברק-ינב:תוווקמ

Aםילהאבםיאודב
“RITAףאוע-לא-ףארע-עבש-ראב

בגנבתובסטיתה-5.סמהלועפ

ררהבוא=בגנה:תורוקמ
ןייב,א-תובסיתההתודלות

ץייו,י-רעסהתפוקתבונתולחנתה

יקסבלסרב-בגנהץרא

ינש-תיבתפוקתבלילגה-4,סמהלועפ

והיתתמףסויירפס:תורוקמ
רעונלזכרמה,פוה-ןוילעהלילגל

ךיליקפ=5,סמהלולפ
*התוביתנ=רפכב:תורווקמ

בוחי-ואסיבצ-ןביבתכ-ןיעיקפ

:לאמס,א.-היבצחתונבתללי:הרובגההפס
ילאמס,א-לילבברוא


