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2-ו1"םמהדעו

הכרדהלוךוניחלהרעוה

לדוהלהךוניחהןכות

רעונהןוגריאבהכרדההתויעב

רעונהןוגריאורפסה-תיבןיבהקיזה

רעונהיפלכץולחהורעונהיניינעלהקלחמה"דיקפת

.םלועבידוהיה

 



לדוהיהךוניחהןכות:"ב-"אתובישי
 

ךשמהודומילה-תונשרפסמ,םהיגשיהוידומילהםנכות,םייקלחהוםיימויהרפסה-יתב

,ידוהיההרומהדמעמ,רובידה-תפשוהארוהה-תפש,"הווצמ-רב"ליגרחאלידוהיהךונלחה

ךוניחתודסומבללכדמולוניאש,רעונהתויעב.םירומתרשכהלתודסומבוםירומברוסחמה

.םינושהםירוזיאבידוהיהךוניחהתכרעמלעהרצקהריקס,םיידוהי

.העפשהוףקיה,רעונהתעונתלשידוהיה-יכוניחהןכותה

.ויגשיהוידוהיהךוניחהדמעמיפלכםירגובמה-רוביצתושידא

ךוניחתודסומבדומילהתאחפטליחרכה,ידוהיהרוביצהלשתויקה-ךשמהתניחבמםאה

(x

?םיידוהי

רפס-יתב(א:סיידוהיךוניחתודסומברעונהינוגריאירבחלשדומילהדודיעלםיכרדה

.הלוגבולארשיב,םיהובגךוניח-תודסומ(ג;םיימוירפס-יתב(ב;םייקלח

:רעונהינוגריאבהלועפה

םהםיבייחוםילוכיםלוא,רפסה-תיבלשומוקמתאאלמלסילוכיםניארעונהינוגריא

:דומיללרסמתהלםדדועלותודהיהידומיללהביחהוהכרעההתאםהירבחברקבחפטל

.(ןוגריאהלשתומגמהןמדרפניתלבקלח)ןוגריאהלשתיכוניחהרטמבתודהיהדומיל

ילעפמבהלאםידומילבולישןכו,תודהיהידומיללםידחוימםיסרוקוםירנימסתכירע

.םייללכןוניח

,סינודיח:ןוגכ,ןוגריאהירבחברקבתודהיהידומילחופיטלםייטקדידםיעצמאחופיט

.המודכו,םיידומילםיקחשמ,הפ-לעבובתכבתויורחה

םשלוםיידוהיהדענורעעלכלשהיינשןושללהתשפהםשלתירבעהןושלהדומילדודיע

.םייתורפסהתודהיהתורוקמתרכה

 .םיימוקמךוניחתודסומתמקהלדודיעוהמזוי



E DIE

ינויחדיקפתרעונהינוגריאלדעונ,תעדהתאחינמידוהיהךוניחהםהבשתומוקמבףא6

לארשילהקיזלותידוהיתירוביצתוירחאל,תודהיהידומיללותודהילתוריסמהחופיטב

.ידוהיהםעלו

SPA Da)

.תויכוניחהתומגמלםימוסריפהתנווכהלוידוהיהןכותהתקמעהל,המרהתאלעהלםיכרדה

(xםיידוירפםימוסריפ.

.םיכירדמליתורפסרזע-רמוח

(aרעונה-תועונתלשםיפתושמםימוסריפ.

 



רעונה-ןוגריאבכרדההתויעב:"בהבישלי

IAS

.םילועמםיכירדמבינורכהרוסחמה

;לארשילםתיילע(ב;םתוליעפתונשטועימ(א:ללגבםיכירדמלשהריהמההרישנה

(aד ;הובגךוניחלתודסומבםידומילבםתוזכרתה)ךירדמלשודמעמברוביצהלוזליז

.תיללכההרבחהייחלשהכישמה(ה;רעונה

לפטלםיבררעונינוגריאלשםתלוכיבןיא.םיכירדמתרשכהלםימיאתמםילכברוסחמה

.םיכירדמלשתיתטישוהלועמחרשכהבםמצע-חוכב

תויעבתרצוירכשבםיכירדמתקסעה.דרויוךלוה,תובדנתהבםידבועה,םיכירדמהרפסמ

.תויפסכותוינויעחה

(1

(2

(4

ה

תרשכהלתודסומ)?הלוגבולארשיברעונהינוגריאברקבהכרדההתמררופישלםיכרדההמ

.םייתעונת-ןיבוםייתעונתתודסומ,םירנימס,ןויע-יברע,תומלתשהתולועפ,םיכירדמ

.(םיכירדמתומלתשהלתוירוביצתורגסמבתופתתשה

.הלוגלםיכירדמתרשכהליזכרמדסומכל"וחיכירדמלןופכמה

םיכירדמואםיבדנתמםיכירדמ?הכרדההתדובעלםירשכומםיריעצךושמלםיכרדההמ

.לוצמהויוצרה?רכשב

?הארוהלהמודב-ךוניחברכומעוצקמלהכרדההתדובעתאבצעלםיכרדההמ

.רעונהךירדמלשירוביצהודמעמ

(x

 



רעונהןוגריאורפסה-תיבןיבהקיזה:"דהבישי
 

-ףותישםירשפאמםניארעונהתועונתןיבלםיידוהיהרפסה-יתבןיבםיפפורםירשק

.םיידוהיםיכרעלךוניחבהרופהלועפ

.תויצולחהותוינויצהרעונהתועונתמםיידוהיהךוניחהתודסומתוגייתסה

יבגלםיינוגריאהםירדסהה,יתכלממהךוניחהתודסומברעונהתועונתלשןדמעמ:לארשיב

.רפסה-יתבברעונהתועונתתולועפ

.םילשמהךוניחהתכרעמברעונהתועונתלשבולישה

?ךוניחהתודסומןיבלרעונהינוגריאןיבםיסחיהחופיטלםיכרדההמ

.םירוהה-ידעווםירומה,רפסה-יתבתולהנהןיבלםיכירדמןיבםירשק(א

וקסעיש,םיכירדמדדועלורעונה-תעונתבהכרדהבםגוקסעיש,םירומדדועליוצרםאה(ב

?הארוהב

,תירבעהןושלהתצפה)רפסה-יתבורעונה-ינוגריאלשםיפתושמםילעפמםייוצרםאה

?(םילויט,תובלסמ,םיסכט,לארשיןעמלהרזע,םינודיח

.רפסה-יתבילתכךותברעוגהינוגריאתולועפלתויורשפאה

 



ידוהיהרעונהיפלכץולחהורעונהיביינעלהקלחמהידיקפת:"ההבישי

-ץוחבוץראבתורשכה(ג:ףרוחה-ןוכמוץייקה-ןוכמ(ב;ץראל-ץוחיכירדמלןוכמה

;םינוירנימס(ה;ץראל-ץוחמרעונה-ינבןעמללארשיבםייתנשםיסרוק(ד;ץראל

;תיפסכהכימת(ח;םינודעומוםיתבתמקהבהרזע(ז:םילוע-יבושייבםינודעומ(ו

(oרעונהינוגריאלשתופתושמתורגסמתמקהלדודיע.

:םימוסריפ

(xב;םיידוירפ)דוסי-ירפס(ג ;הכרדהרמוח.

?הקלחמהןמרעונהינוגריאםיפצמהמל

ינוגריאלשתויעבבוםיכרצבהנורחאההפוקתבולחשתורומתהחכונםינושההקלחמהילעפמ

.רעונה

.םישדחםילעפמוהבחרהלםיקוקזהםילקפמה

.םימוסריפהחטשביוצרהויוצמה

  .הקלממהתרזעביתעונת-ןיבההלועפה-ףותישתרבגהלםיכרדה



ידוהיהרעונהלשהיינשהתימלועההדיעוה

3"סמהדעו

תודהיהיכרעלךוניחלהדעוה

.תודהיהיכרעלידוהיהרעונהלשותקיז

.ונימיבתודהיהיכרע

.רעונהינוגראברקבתודהיהיכרעלךןוניחהיכרד

דפיליס

:"בהבישי

   



תודהיהיכרעלידוהיהרעונהלשותקיז:*אהבישי

:ההיתפ
רעונהלשםהלישילשהוסחירחאוררגהב,םיכרעלידוהיהרעונהבורלשתיללכהותושידא6

.תיתרבחותירסומהדירילתמרוג,ותביבסב

הנידמבוכוניחוולודיגףאלעשררבתנו,לארשיברערגהלעםבהספאל"םיכרעה-רבשמ")2

יוליבהרחאהפידרלספתנותונקירהרחאונממרכינקלחררגנ,ירבעהורובידותידוהיה

.הרבחהיפלכויתובוחבורסומיכרעבלזלזמו

החוורהןמהאצותכרתיהןיב,ריהמבצקבםיכלוהוםירבוגהלוגבתוללובתההייותיפ)3

,תילכלכה

.ידוהיהרוביצהלשםויקהךשמהתאםינכסמה,תבורעתה-יאושינוברתנתונושתוצראב)4

.העימטה-תנכסתאהריבגמותימואלההשוחתהתאהשילחמתודהיהיכרעמתוקחרתהה)5

תאהרומהניאש,םיברתומוקמבידוהיהרוביצהלשתינחורההגהנההןמבזכואמרעונה(6

.ריעצהרודהיכובנלךרדה

תאשקבמ,הרבחה-תומישמוםיכרע-תכרעמלעוייחסוסיבלףאוסשה,רעונהלשםייוסמקלח)7

םולשה-ידודג,יניערגשומיחדגנהעונתה,ורטסאקלהדהא)םירזתונחמבויתופיאשתמסגה

:ידוהיהרוביצלוירשקותימואלהותקיזםיעגפנךכמהאצותכו,("וכו

תניחבמםיטעמויגשיהו,רעונהלשןטקקלחקרףיקמל"וחבילאמרופהידוהיהךוניחה)8

.םהילאתישיאההקיזהחופיטבםיכרעתיינקה

תויהלתלגוסמהנניאםירקמהבורבו,תתחופותכלוהתודהיהיכרעלםירוהה-תיבתקיז)9

.יכוניחםרוג

רולב

?ןהמתובייחמהתונקסמהןההמו,הלאתוחנהתונוכנהדימוזיאב)1

?תוטבלתהלהליעואהוואגלוהארשהלרוקמךליבשבהווהמידוהיךתויהתודבועםאה(2

תופיטותידוהיההעדותהתקמעהלךוניחהתאהמצעלעליטהלרעונה-תעונתלטהתבוחמםנמאה)3

לדוהיהרעונהללכלעוא,רעונה-ינוגריאמקלחלעקרוזהבוחהלחםאה?תודהיהיכרע

.ןגרואמה

רפסתיב,םירוהתיברשאמ,הזםוחתברתויחילצתרעונהתעונתט,םייוכיסםימייקםאה)4

לידוהיהרוביצהתגהנהו  



רנימיבתודהיהיכרע

.תונוש-תופקשהמתועבונש,ונימיבתודהיה*כרעלתונושתושיגתומייק

-ינבתודהי-יכרעבלכהלעםילבוקמויהיש,םימייוסמםיכרעלעהמכסהלעיגהלןתינםאה

?םהילאךנחלוםהפטלשיש,יחצנףקות

.העוציב-יכרדוהיעינמ-,לארשיביתכלממהךוניחבתיזוהיההעדותהתקמעהלהלועפה

.תונקסמה

:תילאוטקאהםתועמשמוטיאטבהםיכרעהלע
 

.תידוהיתוירדילוס,לארשיתבהא

.המואהייחבי"אלשהמוקמ;לארשיץרא

ESA

.ילארש*תורפס,לארשיתבסחמ,הדגא,הכלה:תודהיה

.םשה-שודיק

.ורבחלםדאןיבשתווצמ-,תודהיהרסומ

.ןיאושינ,תסנכ-תיב,הזוזמ,הווצמ-רב,דעומותבש:ידוהיםייחחרוא

ךנחלרשפאםאה?ידוהיהרעונהללכלעםילבוקמגויהלםילושעל"נהםיכרלהלכםגה

 ?רעונהתעונתתרגסמבםהילא



רעונהינוגריאברקַבתודהיהיכרעלךוניחהיכרד:"ה-'ד-'גתובישי
 

דומילךותמ,תודהיהתרכהחופיטבליחתהלבייחתודהיהיכרעלךוניחתה:הרכההתבוח

.תוהדזהלהפיאשךותמותורוקמ

?תודהיהתרכהלשורדה,ידוהיעדיילשםומינימההמ:ןויד

םיגהנמותוכלה;לארשילעתודלות,תודהיהלשםייתורפסהתורוקמהךוהמםירחבנםיקרפ

.ידוהיהםייחה-חרואלש

םלוא,רפסה-תיבלשומוקמתאאלמללוכיוניארעונהןוגריא:תודהיהידומילתיעב

םנווכלוםררועלתודהיה-יכרעלתישיאההקיזהתאוירבחברקבחפטלאוהבייחולוכי

.םתפקשהוםתעדותתאקימעהלותורוקמהדומילב

:םיעצמאהוהלועפה-יכרדלעטרופמ

(1

 

.ןוגריאהלשתיכוניחהותרטממדרפניתלבקלחכתודהיהדומיל

.לארשיתנידמבתודסומלדוחיבו,םיידוהיךוניחתודסומלןוגריאהירבחלשםתנווכה

.םיימוקמךוניחתודסומתמקהלדודיעוהמזוי

.תודהיהיכרעחופיטבהלועפהסםואיתםשלתיבהוךוניחהתודסומםעקודהרשקםויק

ךוניחהילעפמבהלאםידומילבולישןכו,תודהיהידומיללםירועישוםירנימסתכירע

.ןוגריאהלשםייללפכה

,ם"נודיח>>;ןדגכ:ןוגריאהירבחברקבתודהלה?דומללתרכגהלםייטקדידםיעצמאחופיט

.המודכו,םיידומילםיקחשמ,הפ-לעבובתכבתויורחת

.רוקמהתפשבםייתורפסהתודהיהתורצואתרכהםשלתירבעהןושלהדומילדודיע

 



?םייכוניחהםילעפמבוםינוגריאהינודעומבהז*ווהחופיטלםיעצמאהותוטישההמ

הווצמ-רב,הכוס,היכונח,תבשתורנ,הזוזמ:ןוגכ.תידוהיתרוסמםיאטבמהםילמס

.המודכו,הווצמ-תבו

.המודכותוגצה,די-תכאלמ,ןודעומהטושיק:ןוגכםיידוהיםיאשונליתונמאיוטיב

.האושהוהרובגהםויבותואמצעהגחב,םלדעומבותבשבתמלוההריוואחופלט

.ןוגריאהירבחלשםהיתבבידוהיםייח-חרואםויקל

.תונחמבוםירנימסבידוהייווהלע

.ידוהיהרעונהייחבתסנכה-תיבלסודמעמ

 



?דוהיהרעונהלשהיינשהתימלועההדיעוה
 

4"סמהדעו

םלועבםידוהיהבצמרוריבלהדעו

.הנורחאההפוקתבתורומתהחכונםלועבםידוהיהבצמ

.ידוהיהרעונהלשויתויעב

לארשיללכ

.ידוהיהםלועבלארשיתנידמלשהמוקמ

LILI Oו

 

 



.הנורחאההפוקתבתורומתהחכונםלועבםידוהיהבצ

התועמשמוהאושהוהיינשהםלועהתמחלמרחאתויפארגומידהתורומתה
 

D1ºDהאוסה239(

ןוילימ5-כםהמוןוילימ13-לבורקןוילימ17-כהנמידוהיהםעה

.תורחאהתויטסינומוקהתוצראבוהיסורב

.המואהיקלחרתימםיקתונמה

היסור,ב"הראבםעהיעבר-תשולשזוכירךא,םלועהינפלעבחרנרוזיפ

ולסוחםיברםיידוהיםיצוביק,לארשיותיחרזמההפוריאבןוילימ7זוכיר

.תויולגהץוביקוהאושהןמהאצותכב"חהאבןוילימפ-בה

לארשילרבעםעהלשדבוכה-זכרמ-חרצמבהיהםעהלשדבוכה-זכרמ
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!םתמשגהבוםיידוהיםיכרעחופיטבa):ויכרצלתופידעןתמךות,ידוהיהךוניחהםוחתב(א

(aםיידוהיםייחלשךרדלרעונהתנווכהותידוהיהתוהדזההיטבללעתקפסמהבושתןתמב;

תורומתחכונריעצהרודהיכובנתכרדהב(ה;ידוהיןכותתלעבהרבחוידוהייווהתריציב(ד

תעבקנםאה,("וכותיניערגהמחלמדגנהעונת,תיעזגהילפא)תויללכהתוירסומהתויעבהוןמזה

;תידוהי-אלההביבסהלשהעימטה-יותיפבהמחלמב)5?תדחוימתידוהיהשיגךותמ,הדמע

עויסורעונהתונגראתהלדודיע(ח;הייומסהוהיולגהתוימשיטנאבהמחלמבותוננוגתהב)7

.רעונה-ינוגריאל

.ליעלתוטרופמהתודוקנהיפלםהירוזאבבצמהתאוראתיםיריצה

ד

:םירגובמהרוביצברעונהלשומוקמ

(xםייקהבצמהיונישלרתוחה,ינכפהמםרוגואתובאהתשרומתאךישממהםרוג,

(aםייקהתאעזעזלאבהחוככוארצויוהנובחוככרעונה.

 ?המצעינפבהדיחיואםירגובמהרוביצמקלה-רעונה(ג



םינבו

:הויהפ

.היילעלוהמשגהלתוכנחמהתועונתלתודגנתהה.רבעברעונה-ינוגריאלםירוההלשםסחי

סעתוטגנתהלףאוהנבה-יאידילאיבהםירוענהליגלסויפוא,העבטמתינדרמרעונה-רעונת

.םירוהבקבאמלהנלםעפאלהצלאנתינויצהרעונה-תעונת;םירוהה

.ילאיצוסהויתדה,ינויערהםוחתבתויושגנתה

.םלסחלהתכרעמבםיידוסיםי"וניטןמזה-תורומת

,ינויחיכוניחםרוגכרעונ-תעונתלסהכרעבוריכהםירוהה.םילשמהךוניחהלשותוביסחתילע

.הביבסהלשתוינסרההתועפשההתאענומורפסה-תיבוםירוההתיבתלועפתאםילטמה

,תוירחא?«wan,המוק-תופיקזל,תידוהיתוהדזהלךוניחבבושחםרוגכהרכוהתידוהיהרעונה-תעונת

תשוחתל,תירסומ-תילאיצוסהסוחתל,תידדההרזעל,קבאמלוהנגהלתונוכנל,תידוהיהוואגל

.וילאתויכתחהו,לארשיללכםעתוירדילוס

.הרופהלועפ-ףותיסשלסיסברצונ

תבוחמגייתסמה,םירוההרוביצןיבלתויצולחהתועונתהןיבןיידעתכשמנתוחיתמה,םרב

םירוההלחתגייוסמהםתדמעתרכינדחוימב,הלאתועונתיכינחלעתלטומה,תיסיאההמשגהה

,INVESתמייקוזתוחיתמ.החוורה-תוצראב DA

?רעונהינוגריאלםירוההרוביצדצמהליעפהכימתויבויחסחידודיעלםיכרדההמ:]ויד

(xםירוההרוביצבהרבסה:

לארחיתנידמלרעונה-ינבלטתיסיאההקיזהחופימלתונוס-תוינכותדודיעםסל:הלוגב

(דועוםיהובגס"יתבבםידומיל,םייתנסםיסרוק,םירצקםירוקיב)

ןוחטבידיקפתו,"היינחקהלארטי"תויעב,ל"חנ,תובסייתההתומיסמלםבוריקםסל:לארסיב

.חוטפו

.הלוגהתוצראמםירוהלשלארחיבםירוקיבדודיע(ב

(aםילוע-יבוסייב,הקיתוהתובטייתהב,ל"חנתויזחאיהבלארסיבםירוהלסםירוקיבדודיע

.חותיפירוזיאבו

ףותיחל,תויכוניחתויעבלעתפתוסטמתוצעייתהל,רעונהינוגריאדילםירוהידעותמקה)5

.רעונהתועונתלירמוחעויסלוינוגריאהםוחתבהלועפ

,םירגובמהרוביצלםירסקהקודיהוןומיאהתרבגהםסלףםידעוהקארברוביציסארתדמעה

.םירוההרוביצםערעונהיכירדמלסתועובקתוטיגפ

.(המודכותונחמב)םינוגריאהילעפמב"םירוהימי"

 .רעונהינוגריאלםירוההרוביצבוריקםסל,תוגצהותוכורעתתכירע
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לעפמב,ץייקהתשפוחבלארחיבםיידומילםירויסומירבימסןוגריא(3
,רפעונהיכירדמלדחוימ

הכרדהוךוניח

תירבעהןישלהתלחנהותידוהיההעדותהתקמעהלהלופפהתבווכה)1

,תוגוחהתוצראבתוצעומהתועצמאב
EתרלהררתתהךרכהלאDITAתירוזאתרבסמב.

,הבידמהוםפה,תודהיהימרהתמםיאשובלע221370רמוחתאצוה(2

,רעונהיבוגריאלכתאתרסללכויס
711311207יכירדמלןרבמלם"דמעומהריחבבהלרעפהזהכיר(4

,ןוכמה"רגהב097129:90
תוצראברעובהיברבריאלתיתרברערתיכוגיחהרזעלתדחוייהגאד)5
.תובטק

לארשללהקיזהחופיט

הבסרשפעיש,ןגרואמיתלבוןכראמרעובלשתוצובקןוגריא)1
."תורישס-תבש"תרגסמב,לארשיב

הרשכהתבשלןגרואמיתלבוןגרואמרעובלשתוצובקןוגריא)2
,יצוביקןפלואבםידומללראלארשיבתיצולח

.לארחיבהובגהךוגיחהתודסומבהידרמילתבשלתרצובקןוגריא)3
,ףרוחהוץייקהיבוכמתרגסמבלארשיבםירוקיבןוגריא)4

רפובתועובת"םיכייתשממביאסרערביבבלשםתיילעדודיע(5
.תויצולח

דובפלםיריעצחייספרחתרערצקמילעבוםיטבדרססלחתרצרבקןוגריא(6
,רתולראהבשךסמב,מהיתועוצקמבלארשיב

תוידוהיהרעובהתועונתןיבותויצרלחהתועונתהןיבחירשקהקודיה([
,תויללכה

oלארשיתרצרתבשוסישהדרדיע,
םיידדהםירוקיבי"עתוילארשיהרעובהתוערובתםעטירשקחופ"ט(9
,הכרדההוןוגריאהימרחתבתידדההרזער

ןוגריא

תוצפומהותירוזאההצפומהלטןהיפו"'רעפלפ,ישדרחרדןועידיםוסריפ(1
,תויצראה
ןוגריאוטרופסיטגפימ,םילביטספןוגכ,םיירוזאהיעפומןוגריא(2
,תומייוסמליבתובכסשיבבלףרוחוץייקתוגחמ
,ידוהירעובלתויבסכאוםיתבתמקה(3

 



תידוהיהתוירוביצבתוליעפלרעונהךוניח:*ההבישי
 

NIF

,תבורעת=יאושנ,הייומסוהייופכתוללובתה:הלוגבידוהיהרוביצהלסומויקךשמהלתונכסה

.תיווסומוהייולגלארשיתאנש

םייוניסללוחלםייקהידוהיהךוניחהחוכבןיאו,ללכהתלחנהנניאתידוהיהתוהדזהה

.םירבינ

.לארסיבו.הלוגב,ידוהיהרוביצהייחבהרוסמהיברעלתדהלסםמוקמלעםיפירחהםיחוכיוה

העונתלולארטילסחיבתועד-יקוליח,ידוהיהרוביצהדוכילותימינפהתודחאהתייעב

הבזכאתמרוגותעדהתאהחינמרוביצהתגהנהלשתינחורההתמרןיאםיברתומוקמב.תינויצה

.ריעצהרודל

-יליעפבךלוהוףירחמרוסחמ,רעונה-ינבליכוניחתפומטמסלםייושעםניארוביצהישאר

.םימיאתמ|םירשכומרוביצה

O

עיפשהלידוהיהרעונהלגוסמםאה?םירגובמהרוביציפלכרעונהלסותוירחאתדימאיההמ

?םירגרובמהרוביצלטהלועפה-יכרדלעטממלשהעפשטה

.[]גרואברוביצכ(ב;םידיחיכ(א

?ידוהיהרוביצהלסומויק-ךשמהתחטבהבסממלסםרוגלןגרואמהרעונההיהידציכ

.תוירדילוסה-תסוחתותידוהיהתוהדדההתקמעהלךוניח

.תירוביצתוירחאשגרחותיפ

.בחרהידוהיהרוביצבוהליהקבהסענהלעתועידיתיינקה

ידוהיהךוניחהקוזיח)םירגובמהרוביצלסהלועפה-ימוחתברעונהינוגריאתוליעפ

.(הנעמלהרזעהולארסיתנידמלרטקהחופיט,תבורעת-*אוחינ,תוימסיטנאדגנקבאמ

קודיהםסל,ידוהיהרוביצהתולועפתאםינווכמה,תודסומלרעונהיגיצנףוריצ

.םיליעפלסהריעצתרמסמתרסכהםסלוםירשקה

.תפתוסמתינוגריאתרגסמתריציורעונהינוגריאןיבהלועפה-ףותישתרבגה

-ינוגריאתורוסבסמוקמתאואצמםרטס,רעונה-ינבתונגראתהלםיפתוסמםיצמאמ

 .םידוהלהרעונה



תיללכההרבחבידוהיהרעונהתוליעפ:"דהבישי

ser o ns;

םידוהיןיבםיסחיהרופיסלתולועפה.תידוהי-אלההרבחהןיבלידוהיהרוביצהןיבםיסחיה

.םהיתואצותוםידוהיאלו

ףא-לע,תידוהי-אלההרבחבהאלמתובלתסהלהחותפךרדה;תוציחמםוסטעמכןיאתוברתוצראב

.ידוהיהרובצצהלחתויאמצעהתורגסמהםויק

.היתויעבלףתוסו,תידוהי-אלההרבחהייחבליעפקלחחקולידוהיהרעונה

ירה

(xםייניקרגםייוסנ,תיעזגהילפא)?םייללכםיניינעבלועפלתירסומותינורקעהבוחשיה,

.(קסנ-קוריפ,םזילאינולוק,םולט-ידודג

?הלועפלץלחנףאוםייללכםיניינעבשממלסןיינעהלגמךנוגריאםאה(ב

ונאםיפתוס":רמול,תדחוימתידוהיהסיפתיוטיבידילהאבםייללכםיניינעבהלועפבםאה(ג

79-291139799,ונלשמםיכרע-תכרעמלעונאםירמוט,םידוהיכךא,םייללכהרוביצה-בייחל

."תוילללכתויעבבםגםידוהיכלועפלובושחל

.(ילוכוףסונידוהיךוניח)רתויבםצמוצמידוהיהרעונהתלועפללצנלרשפאשןמזה,םרפ

.ידוהיהרעונהינוגריאשוביגבירקיעהוץושארהונדיקפת":אבהטפשמלאופיאבגאםיכסמה

סיאשרונאןיאו,רעונה-ינבברקבתידוהיההעדותהתקמעהלוניצמאמברתויבונאםיקוסע

."םלועהלשלוכיבכ-םיחרזאלתושעלידכונחוכוונצרמתאאיצוהל

?םידוהילסםדמעמלהנכסובהכורכםאה-םייללכםיניינעבקוסיעה

.(תירבה-תוצראםורדבואהקירפא-םורדבםידוהיבדמעמלסחיבתיעזגההיילפאהתייעב:לשמל)

?לועפלרעונה-ינוגריאםיכירצםייללכםיניינעהזיאב)

CONOS

(xתויללכתועונתךותבלועפל:םייללכםיניינעבידוהירעונתוליעפלםיכרדההמ)7135

?םייללכםיניינעןעמלתידוהיתרגסמבקרלועפלוא(םדאהתויוכזןעמלתיללכהעונת

.לארטילותודהיל,ידוהיהםעלהדהאחופיטםשלידוהי-אלה-רעונהברקבתוליעפלםיכרדההמ(ב

;םיטנדוטסברקבהרבסה

 .םיידוהי-אלרעונינוגריאםעםינוידוםיטגפימ



ידוהיהרעונהלשהיינשהתימלופההדיעוה

תרברבגרךדאה הדעוה

Booרקהסה

רעונהלשתוירוזאהותויצראהתרצעומהתלפפהלתינכת-תעצה

ךגרראמהידוהיה

 



תורצראהתרצערמה

ןוגריא

.רעובה-תועובתלכתאףיקתש,תימוקמהצעומטקרתתידוהיהליהקלכב)1

רזהצעומ.ןגרואמידוהירעונלשםיפוגהראשתאורעוגה-תודוגאלכתא

,תופת.שמהתולועפהלכתאןוראתוםוזית

יביצברפתתשיהבש,ידוהיהרעובהלשתיצראהדיערסבכתתםייתבשלתחא)2

םיידרה"הםיסבדרמסהPIVAיגי:ו,רעוגה-יבוגריאלשתויצראה01203757

תוימוקמתורגסמבםילעופה,תודוכאוםיזכרמוםיגודעומלשםהיגיצנו

,דבלב

לשגוצייהברשפאלהפיאשךות,תלצראהצפומברחבתתיצראההדיעוה)3

קרורחבייהצפומל,םייבוגריאהםיבררבהלכלשרםייבויערהחימרזהלכ

,תויבוגריאהתורגסמהתחאבםמצעבםילעופה,םישבא

לשתויצראהתופתושמהתולועפהלכתאןגראתוםוזיתתלצראההצעומה(4

לפלכןגרואמהידוהיהרפעונהלשתכמסרמתוכיצנכשמשת,רפרנבהיגוגריא

.ךןהבעייסתרתוימרקמהתוצערמהתולועפתאןווכתוץוח

.תרבושהתולועפהעוציבל,תמצמרצמתוריכדמהכותמרחבתתלצראההצטרמה(5
,הזדיקפתלדחוימברסמתיש,ריכדמי"עזכורתתוריכזמהתדובעש,יוצר

תולרעפ

םתרמלתשהרםיכירדמתרשכה(א

:ויהיהלאםירנימס,םישדחהלכירדמתרשכהלםיילצראוםילימוקמם"רבימס)1

,םפרחה-תרופרקתבו

,רפסמםישדחךשמבםיברפברכרעייס,םיכסרממ(ב

,תולודגהתוליהקבםיכירדמלםיבויזופמיסרןויעיברע,2
,תיצראראתיזרחמ,תימוקמתרגסמבלערפבםיכירדמלםירצקםירבימס.5
,תודהיהידומילב,הכרדההוךוגלחהימוחתבםיישסמוםייבויעםיאשרבלע
.הבידמהוםעהתעידיב,תירבצעהןוסלהתלהבהב

תירבעה310709תלחבה(ב

הליהקלכבםיבגרואמה31377850790023707007307003930-2329)1
,םהל?רבחלןהמלהתלחגהברעובהיבוכריאלהרזעוהליהקר
הארוהבוקסעלש,ץייקהתשפרהבתיצראתרגסמבתירבעלםיבפלואתמקה
תודלות,ךנתה,תורפסה,ןושלה:םיאבהתוערצקמהלחתזכררמותיביסנטביא
,הגידמהוםעה

Ea  



תידוהיההפדותהתקמעה(ג

יבוגריאלשתורגובהתובכשלתואצרה-תורדיסוךויעיברעתכירע(1

.תודהיההוחתמםיאשוגבלערעובנה

Eרעובה-ינוגריאבך"בתהתעידיבםייצראהיברדיחןוגריא.

.רעובהינגוגריאירבחןיבמהווצמה-יגבלכלתפתוחמתיתבשהגיגח)3

/.תרדהיה2110771יבמופןחבמלךמסותש

,בחתוביסמבםבויצרלארשיידערהלעףתוחסמדומיל,4

ןוגריאותוברתךוניח(ד

,תימוקמותיצרא-תרגטמבתואמצעההויל"תפתרשמהגיבח)4

םיאשרבלעתואצרהןתמבםיימרוקמםיליעפרמיילארשי02070תלעחפה(2

.הכרדהוךוניח,לארשיתבידמ,םעהתעידי,תודהי:םיאבההלמרהתהןמ

םירפסוםיירבעםירפסוצפוירובש,"לדרהיהרפסה0770תכירע)3

תואצרהםויקוהכורעתןוגריאךות,םיידרהיםיאשרובלעםיידעול

.תודחוימ

תוקהל,תורומזת,תולהקמ:תופתושמתויתובמאתרלרעפןוגריא(4

.םייבמופםיפסב,תויטמרד

לוק-ימשירלשםיטרסל,םיטילקתל,םיללארשימיטרסלחיזכרמתמקה)5

,"רכה
,םיידרהיםיאשובלפתוירפסבודיירציש,תוברתיזכרמתמקה)6

תע-יבתכבו,םיגושהרעונה-יבוגריאלשהכרדה-תויבכתלשמלפסואב

.רודיבוהרבח,תויתוברתתולולפםיזכרמבהגכרעתןכו,םמיידוהי

,םיילארשיוםיידוהי-ללכםיאשובלעתודדובתוכורעתתכירע7

.םיידרהיהרפסה"תבוררערבה-יבוגריאןיבםירשקהקודיה0

.ףרוחהוץיקה-יבוכמתרגסמב,לארשיבםירוקיבןוגריא(9

םשל,ןגרואמ-יתלבידוהירעונברקבךוביחוהרבסהתולופפ(0

,רתונגראתהתנכה
¿02317970Mapiaרעובהיגוגריאלהרז1

.,השודקלשימשתבו,םירפסבטרפב:לארשיתרצרתבשרמישהתרבגה(2

.ןוזמ-יכרצמבותוגמאיצפחב

¿0790700טרופס-ימלתכיר3
,תידדההרזעתולועפ(4

  



תוירוזאהתוצפומה: 'בקרפ

הברדא

םייתושעלתחארחביתס,תירוזאהצעומידיבזכררתתיצראןיבההלועפה)1

.תויצראהתוצעומהלש1021733רפתתשיהבש,תירוזאהדיעוב

-םורדב,הפוריאב,הקירמא-ןופצב:תוירוזאתוצעומעבראהבלעפת(2

.לארשיבוהקירפא

0n0n ,תירוזאהצעומכרעובה539100507319598702
2תואבהתוצראהתאלולכתשתישימחהצעומתמקהלשתורשפאןרוחבלשי

,סרפרודוה,הקירפאםורד,דבליז-ויב,הילרטסוא

ךה,רשפאהלככבחרגוציילףראסלשיתירוזאההצרומהבכרהב)3
תירוזאההצעומל,תיבויערותיגוגריאהניחבמןהותיפארגואיבהביחבמ
,תויצראהתוצערמהלשםיגיצבקרוךאורחבי

תוירוזיאהתופתרשמהתולרעפהלכתאןגראתוםוזיתתירוזאההצערמה(4
רוזיאבידוהיהרעובהלשתכמסומתוגיצבכשמשת,רעובה-לבוגראלש
,תוילצראהתוצערמהתאליעפתוןווכתו

,םפוציבלפהקפתותויצראהתרצעומהיביצקתתאעיצתתירוזאההציומה)5

,המקרהםרטהבס,הגידמלכבהצעומתמקהלגואדלתירוזאההצערמהלע2

,תובוסהתולועפהערצבל,תמצמוצמתוריכדמהכרתמרחבתתיררזאההצעומה(7
םדאשמחיריכזמכ.הגשיצחלתחאףלחתיש,יברותשארבשרי?TINהשארב
.(ימוקמשיאואילארשיחללש)רדהדובעלולוכרסמתיס,דחוימ

הבלפפתס,תרמ"ירסמתרצרא"'הבסמ-תויוריכזמהיקהללכרותהצעומה(8
:המגודל).הלטתרצראןיבתפתוחסההלרעפהתרבגהןעמלהתבווכהב
תיברכיתההקירמאתוצראלתוריכזמ,הפוריאבתלבמרב291397תדצראלתוריכזמ

. 2(ךכר

Maya

םיכירדמתומלתשה(א

,םייבויעםיאסובלעתירוזאתרגסמבןויעימיוםירצקהירבימס)1
,חינחפסרםייכוביח

eןילמוג-ירוקיבתרגסמברפובה-יכירדמלטםיידומילסירויסןוגריא
 ,תובוסהתוצראהןיב


