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rsםינוידה ריצקת :- 
Eא  

 הֶצ תובקעב ומרגנ תינכתה יבגל תויעב ."77 ןוכמ תצובק םע שחרתהש המ לע ח"וד

 . רחואמ השענ םג הרשכה ץוביק יבגל םוכיסה .ץראב התייה רבכ הצובקהש ירחא התנבנש

 שאר יבגל רקעב ;תויעבל טרג הזו תטבוגמ תיתצובק תרגסמ התייה אל הצובקל .

caהצובקהש ךכל ומרג םינובה דוחא לש םיניערגו תורשכה תדעו תטלחה יבגל הנבה יא  | 

 התהש הצובקה תונושה תויעבה ללגב םגו ,ךכמ האצותכ ;הרקנה שארב רבמבונ דע החראשנ

 .ליח רורבב טייעובש קר

 -< םישדוח 8 היהת הרשכהה תפוקת תקולחש העיצמ םיניערגו תורשכה תדעו :האבה הנשה יבגל

 Fa תובקעב הרקנה שאר היהי הרשכה ץוביקש העצה .דעי ץוביקב םיישדוחו הרסכה ץוביקב

 -  םינובה דוחיא תוצובקש איה תמייקש תפסונ העצה .העונתהמ הרשכה תוצובק תטילקב התחלצה

 ₪ רעונה תיזחו טיכינה 14 םינובה תצובקב .קשמ ותואב דחיב ויהי רעונה תיזח תצובקו

  .ץוביקב אלו ריעב ןפלוא טייקלו תוצובקה תא דירפהל איה רעונה תיזח גיצנ תעצה ,8

 היעב היהי ןפלואהש בטומ .םיינוגריאה טילדבהה תשגדה םע דחא קשמב תוצובקה ףוריצ דעב

 .תויובייחתהב ודמעיט הרקנה שארמ (VIII םיכירצ .יניצר רנימס ונגראישו

 תויה ,ףוריצהמ רהזיהל םיכירצ ,טינובה דוחאו רעונה תיזח ןיב ףותישה תובישח ףא לא

 ,השעפל .האב הצובק וזיא הקידב ירחא איה הטלחההו תולבוגמ אל תיזחה תוצובק כ"דבו

 .השק הבצמש העונתל טירזוע ונחנא

 שי ,ותעדל .תויוליעפ לש בר ןווגמ רשפאמ ,הצובקה ףורצ םע ,םירבח לט לודג רפטמ

 .ץוביץב ץפלואל תילילט musa ;הרטכה תפוקתל םזגומ הז םישדוח 6 ;דחאתהל

 .תיעבט תויהל הכירצ היצקלסה .וירמ ואציש הלא תא ףרצל ;הצובקה תא לידגהל סי

 .הצובקה תורגסמ לע הרימש רשפאמו חכ רתוי םהל ןתונ הז .דחאתהל תוכירצ תוצובקה

 0 *ףוצר רשק לע הרימש רספאל ךכבו קשמה תוביבסב ,ריעב ןפלוא טויק תיבויח הרוצב האור

 ה זכרמב ץוביק תוטנל טי .ליח רורבמ םעל עיגהל השק ךט ,הרקנה שארמ הבוטל םסרתה

YRו .בורקו עורג רשאמ קוחר בוט ץוביק בטומ  

 .(ליח רורבב יתליהקה זכרמב רנימס ) ,ץראב הנש םיכינהה לש םתוהש םצע תא םילצנמ אל

 .לודג רומיה הז ,הנדחאתת תוצובקה טא הטק היהי הז תרגסמה לע רומשל םיצור םא

 .רורד םא היהיש דחאתהל טיכירצ OR ;תודרפנ תוצובקה ריאשהל ידכ

 הנורחאה הצובקהש הזב קלח הרקנה שארל ,רחא ץוביק לע ןורתי םוש ןיא הרקנה טארל

 תויהל ךירצ ליח רורב ,דעי קשמ העונתל ןיא דוע לכ .ץראהמ רבד םוט םע האצי אל

 יתסש ;ליח רורבב םייניצר םישדוח ראטהל סיכירצ סה .הצובקה ירבחב לופיטל הבותכה

 .םיבורק םיצוביקב הנייהת תוצובקה

 .יתרבח עגמל תויורשפא רתוי םנשי ךכ;דחאתהל תוכירצ תוצובקה

 :רימז לארסשי

 .היהי אלו םיביצקת תנתונ אל םיצובקהו תוצובקה דוחא .קוריפ ינפב תדמוע רעונה תיזח

 | .םידרפנ ויהיט בצמב דומעל םילוכי אל םה .הצובקב לפטיס ?מ

 .טיסלפמ ,רנה רואל קי םיאניטנגראלט ומכ ;ליח רורבל "היגרלא" ליזרבב תמייקט טסרתמ

 | והטיט ןכ ומכו .ליח רורבב םישדוח 8 ויהיס לבקמ .הזמ תאצל ךיא תעדל םיכירצ .'וכו

 . בוט תויהל לוכי טדה דעי קקמ םאה :לאוט .ףוסב אקווד ואלו הנשה עצמאב ליח רורבב

  :י : .?העונתל



  

 .תעמטמ לע רומסל היהי הטקויוקל היהי הב לופיסהט בצמל םורגל הלולע הלודג הצובק

 םיקסמב ולהיס ?תיזחה יבגל תוירחאל ריהמה וּהמ בוטחל ךירצו הדרפה לע רומטל טי

 ימיל ליח רורבל ואובי יאמ תוביבסב ,ליח רורבב והקי רבוטקוא רבמטפסבו ,טיבורק

 .הנשה תליחתב קטמב הוחפטמ ולבקי ,ןויע
 תוסנל טיו הליעי אל םיכירדמה תנווכה ,קיפסמ םיעיקסמ אל :םירנימסה יבגל הרעה

 .הז םוחתל םיטנא סייגל

 .תיזחה סע הלועפ ףותיסטל תיבויח ותטיג ,הרסכה תנטב םהל הפצמ המ םיעדוי םניא העונתב

 לש הפוצר תוהטס בטוח ,ריעב ןפלוא עיצמ .תיזחה םע רסקה תא דדועל ךירצ ליח רורב

 .,םייסדוח לכ ליח רורבב ןויע ימי עיצמ ,הבוט הניא קטמב םיטשדוח 6

 הנשב אובתש הצובקהמ ?ando סחייתמ) םהלס תינכותה לע תוברע טיצור ליזרבב םירבחה

 .הנשה ךשמב הצובקל דומצ היהיש רטקמ סייגל תוטנל שי ,(הבישיה תליחתב ארקוהסט האבה

 העונתה תדעו לש םיצמאמ זוכירב הצור .םיבורק םיקטמ עיצמ ,ךא ,תוצובקה דוחאל דגנתמ

 תא איבהל םיכירצ ,ליח רורב תפוקתל ץוחמ תויהל ךירצ הצובקל רנימסה.תוחילסשה אשונל

 .רבמצד "נפל הרשכה תנש לש אשונה

 .לופיטב הכזת אל תיזחה תצובק םא ןוסא היהי הז .תינכותה תא ןגראתש הדעו םייקל עיצמ

 .רעונה תיזהב לפטי ליח רורבש עיצמ

 :ןומיר

 :הקודניפ

 :ןיקרמ

 :הטנמיפ

 :לארשי

 הדעוה תועקעעה

 6 .םיבורק םיצוביקב דרפנב ויהי תוצובקה יתשש 1

 .ריעב םייקתי ןפלואהש 2

 .הרשכה ץוביטכ הרקנה שארל תיבויח השיג 3

 ,הנשח עצמאב תויהל הכירצ ליח רורבב הצובקה ל; תוהסה תפוקת »4

 .הצובקל דומצ היהיט ליח רורבמ רסקמ סויג 5

 


