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 ,הקודנפ ,.ג עושוהי,ףלוו וי'גרס ףסוי ,הטנמפ ,(ליזרבג הקלוומה גיאנ) גורתא הירא :ופתתשה

 ,וטיט,רודבלס ,םורגלימ בד ,קינלוקש השמ ,ןדרי וגוה ,ןוירק פיליפ ,ואמ ןבואר
enva 

 הסנכנש תוגיהנמה ביט תא דחוימב שיגדה אוה .ליזרבב העונהה לש באמה לע הרצקב חוויד גורתט) 7
Zaתיצראה הגהנההו תימלועה תוריכזמה ןיב דימתמה רשקהו הכימהתה תובישהו הנ ינפל תוליעפ  

 .ליזרכ
 ,םוקמ רסוח לשב ,הנורהאה הנשב תויוליעפה ווא הווילש ישוקה תא ראת גורתט ,ויר ףינט יבגל
 .ליגרה ןלולסמל הנרוזחת תויוליעפה ,חילשה לש ואובו תיבה תשיכר םע - התעמש ותווקת הא עיבהו

 תויוליעפו ,טרפב(טינובה-רוו)אל םתוא רושקל תורשטאו) םלבמ רעונה םע רשקה תליהת אשונ הלעוה
 .ללכב ןופצה יבושי
 .הלא םיבושיב תוליעפל רוזעל היה לוכי רשאו ,ןמז הברה ינפל טשל עיגהל ךיר>כ היה רשא ,הפיטרב יתליהק הילש יבגל הלאשה תראשנ ןיירע

E 
 ,תורשפא הנשי ט"למול ביצקהה תרגטמבש גורתא ןעט ,םירבה רקטס לע םהיתועצהו ההיתולטשל הבוקופב
 .םינטקה טימינסל העונהה ירגוב לש תורצק תויוחילש ןממל ,רבעב םימעפ רפסמ השענ ףט ןכו
 תוליהקל טג MYR ,המצע העונתה תרגממב קר אל הלא תויוחילש לש םתוביטח תא ןאכ ןייצל טל
 . ללממ

 יטוגורוטב הוליעפל ןייטלדלוב םהרבא לח ותרלע
 יאוגורואב "םינובה-דוהא"מ םירבח רפסממ ולביק ,הקלהההו תיגליזרכה העונתהש היינפל יטשקב
 הצילמה הדעוה ,םש העונ)הה לט התוליעט שודיחל רוזעל ידכ ואדיבטנומל טימעפ המכ עיגי םהרב

 .הביטרוקב ףינטל ותרזע תא ןווכי שוה ,ךכל טידקהל ןמז ול טיו הדימבו ,םשל אצי אל םהרבהע '
 "םינובה דוחיא"ו "רורד" ןיב דוחיט
 .בורקה ןמזב ויהי אל םג - ?nie ןתיגק המכ דעו ,אשונב תויוחהפתה ויה אל ,תויטרקנוק תועצה ויהסש תורמל ,ליזרבכ תועונתה יהס תא דחאל העצווה הובקעמ
 :םימעט המכמ תאזו הביטיב עצוהט יפכ הז דוהימ דגנ טתער תה ועיבה הדעוב טירבהה

 .םינעוטק יטכ ,טיכינמה רפסמ לש חלרגה ומיע איבי אל תועונתה יתט לש דוחיא
NOTA saהפיסרל הילס התלטנש העצהה תובקעב) דוהיא לס הרקמב םיווילללה תסככל רטאב תוסימבל תורטפא  

 .(העונמה זעטמ
 לודג ישוק ונשיו ,תועונהה תלדגה לע הטקמ וריטר ןובב תזכורמה תוליקפה ,ולואפ ןאט יבגל .ג

 .םירג םידוהיה םהבש םיטדחה םיזכר;ל רובעל
 תוליעפה תבחרהל תונורהט לע בוטחל ליהתהל יוצר ,בורקה ןמזב לעופל אצי אל דוהיאהט תורקל .ד 1

 .ריעב רהא רוצאל ולוהפ-ןסב ףינסה תרבעהו

 טיכירדמל ןוכמ 4 :

 .ןוממל "םייתייעכ" תויהל םירומאט םיכינוו לק םתחילט בקע תורצונש תויעבל תועדומ הנייהת הועוגההט ךרוצה תא קיגדה אוה ,ךכ לע יםוב ,הרתפל יסוקהו ,םיאליזרבה לש תינויעה המרה תיעבב ריכמ אוה .תועונתה לש םיוילטה תופלמה לע ךמוטה הוה הכ דעל גורתא ןעט ,ל"וה (conta ןוכמל טיאבה םיפכינחה ןוימל םינוירטירקה טה המ הלאשל הבוטווב

 77 ןובמ .5
 .ןוכמה תטוקת טות םע םיכינחה תוח ל וערטצי םהב םיצובקה היעב ביבס בוסנ ןוליה
 :הרטכהה ןובק יבגל הייחנה תודוקנ רכסמ וטבגתה ךטוממ ןויח ירופ % .רבעב VENDO יפכ ,םיאניטנגר>ה ה2והק טע דחאתת גל טיאליצרבה הצובקו  ץלמוה ,הצובקה בכרה יבגל
 .יבוימ םהי הצובקל התל ןכומ היהיט ,טסובמ ,ץראה ןופ:ב ץובק

«aליוו-רורבב התוהע תשוקתב םגו ,הרטכהה תפוקהב ךרוצה טגדוה .ג "א ףיעט לט םינוירטירקה י"הע ,תוקדה תויור,לא ספהל תוסנל אלט ,םירכומה היצובקב קפתסהל אל . 
 .וקוויוו ,ורופיס ינויערה טוחתה הסגדהב qua הלעוה .ד

 .בחרתיו ךלי הז ףותיטש םתווקה ווג ועיבה הדעוה ירבח .העוגהה טע ליזרבב ץולחהו רעונה 'חמ לס אלקה הלוקפה ןותיט טגדוה האז תובמדדובו ,הבוט הורה הלהנתה הדקוה תביטי

 .הדעוה תבישיל ועיגהו וחרט. הלאל הדומ ינא

  ,תוארחהל


