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2 AD. (O Bop םלריעצה תביש* לכיסרפ 

 ;(לעש) תע ןב ירג ;(ויזה רטג) ןיקבוד לצרה;(םיסלפמ) לפוט םהנמ :מיחכונ
 -םלאט o (םילאצ) הנאז הטמ;("טסה ת*ב) ןהכ הסטמ;(םירצח) סיומש ןויא ןב

 - גרבזולג רזעילט;(םירוט) ןיטייש דודָ;("פסה תיב) רלדנס םהרבא;(םע רינ)
 - ןייטשנרב ןוריימ;(ויזה רשטג) יפסת טבאז(םירצה) לדנייק וילוה;(םירצה)

 ;(ליח רורב) רטטיוד הירמָ;(לאערזי
 ;ןלוב בייל;קביפס ואילוןוכנ ןבואר;ינויצע יכדרמ;פירומ ויא:הליעפ תוריכזמ
 יב ןועמט

 . תויעב לע חהוטל ידכ,םלועה תוצרצ בורמ העונת ירכח ונפטטנ:ןלוג בייל
 גיצחל וסקבתנ סיגיצנ ינש יכ םא שארמ םוי רדס עבקנ אל,ונלוכל תופתוטמה
 :םירבד ינס לע דומעט  ,םחיתודמע
 ' ביבס תזכרתמ,םיזכרמבו תימלועה תוריכזמב,תודעוב טירבהה תופלפתשה .\=א
 .,ראל עובר םינש הזמ ולעט םיטנמ

claהעונתה יקזמ ןיב רשק ץקותנ  Hb aan)»םיקשמב הגאד תמייק .ל"והבו ץראב  

 תויכטשמהל גוטדל ילבמ,הרבחב םמוקמ רטשפיל ןויסנ ךות,םירבטה לש תוישא תויעבל

 .הץונתב תוליעפה <

 .העונתה ןוברטל סחייתמ :גרבזולג רצטילא
 תיביטרדפ ידמ רתוי םו*זכ העונהה .העונתהמ םיפור ונטס השב "ןלת רכדה

 % ונהנא םא הנתטי ץראטב העונתה ןוגרע ,הילע טולטל תורשפט ןיאו תררופתמו .

 ףכ לע טילתנ םטא וא,םינינעה לכ םילהנתמ ןאטכמש תיזכרמ העונת לע טילהנ

 םיחוד ונא םיתעל אל המו תוטעל ונחוכב 99 המ טילההל /* .ם*מאתמ קר וגו

 .םהב דומעל ונתלוכיב ןיטס טירבד ונמצע לע םיחקול םיתעלו תומייימ

 :הנוגראעו העונתה בפרהל חעצה

ora 1 ,הז ןיא .קשמב הדובעהא םיסלפנ אלו דובעל םהוכבש םיליטעה  

verao.תורפרפתה" איה העונתל האיעיט םיקשמב הטברח שי,העונ תה יבתפדל " 
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 "טרטס*ניתדא סיסב לע תנגרואמ העונתה .הלש יפוגיהתה דאב הקול העונה .2

NMיביטרטסיניפדמ דבור :םיחבר ינ טב ןיהבקל של ,הךירה , 

AS \יכוניה  

 :יביטרטמיניתדל
 ידכ םירודמה לכל יארהה היהיט והט*מ תולהל ךירצ ריכזמה דטל ,רבזג סל

 ,םירודמה ןיב הדובע תק%לה ,סויג,הדוביט *רודיס םאתל

 a .םירודמל יארהאה ידי לע הנזכורת תודעוה,ץויי תדעו היהע רודמ לכ די לע

 5-/ ןיב am יטנטת תבכרומ היהת אטיהו nodos “Dan dave ץועי תדעוב

 - םיאשונ ינטב תצאע*ימ היהת הדעוה ,דקט רגובאמ רבהו piada ישנאמ,ם ירבה

 תלוכי לעבו יכוניה עקר לעב יכוניה זכרמ תויהל ךיר ,ךדיהמ .,רנלו ל ובדע

 רשאו עשונל םיבורקה םירבח SAS הנמת,ךץאכ בשתש ףךונלה 2% דכר* אתוה ,תינוגרא

 -חמ םב היהת ךוניה .ו ידי ל" .רמוו ןיכהלו הכרדה תוינכת ןנכתל טדיקפתמ

 ןיבו תוימלועה תעונתה ןיב רסקה זטו רמוה טקללו סיעדהל הדיקפתמל ה*מוסרפ .

 תויכוניה תויעב הברהט בצמ טי םויכ .ךוניחו pras ןיב קלחתי ןחכ העונה ;

 ךוניה תצעומ תויהל הכירט ךוניה .ו די לע .דר טמל תועיפמ ןהשפ "תותמ"

 - .תוינורקע תויעב יבגל תקסופ היהת איהו םיכנהמת בכרותאה

 ,תוינורקלע תולאסב טילהיו am nero) Papo indo היהי :העונתה'זכרמ .

MR TREE RES! 

 o Ba .יפס
 :תודוקנ לע

  ar 
 "ןמרלע :9

 לכ לש איט איה הי שעה ,תקייוסמ הניהבק רבטשמ הניה ץרטל העונג "רבה ת*לע .1
 ייתל סנמהל ,ץרטבו קלמב (טק הל ו ססבתהל היצור הז בלטב .,העונזב טייתהו הנכהה
 .העונהב דובקל אובלו קשמה ְש דימ תלצל קשה הב,ןמז ןיא רבתל .ק"פו הרגה
 הצורו העונתל דאמ רוטק ונדוע *זכרמ דיקפת לעבו ליעפ היהס רבה -יךדיאמ .2
 .הל עייסל
 וניצרהט ךורט תווטל תורטמ,הילעה רהטאל םג תתינכת ונל ויה ב"הראטב דוק 5
  ' .ץראב תייתרבהה םייחב טגו קשמב םג ןמיטגהל
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 ta םירומג *תלב סם*רבד :ךדיעתו תונלו ססבתהל ןוצר דחע דצמ רוניה בצמה
 אוצמל ךיא :איה הלאטה .לעפ עוה הב 0 na טגו טרפה לש םייטרכה טייהב
 ?הלא 092117959 92% ןיב טבפוו הרטפ

 הלט רטקה המ, היהתש וננוטר המ,יחמ תיללוע man לע בוסתל 0* ת*טאר
 ?תויצראה תועונתל
 :םירבד רפסמל תבותכ *בגל הסמלי תימלועה תוריכזמה העונתב *תייה ינאשכ
 * ץראב םיפסכ סויג,ימוסרפ יכוניח רמוה,תויתנט תוינכתב לופיט,םיחילס סויג
 “< המדנ ?תדחואמ רתוי היהת העונתהט רטפטמ הז םאה - הלטסה תלטפנ .'וכו
 לש תופטוטה תוינוגראה תויעבה לכב קוסעל הלוכי הנימ תימלועה העונתה"
 םירבדהש וז הניהבמ,תינט יפרגואיג קוה*ר תניהבמ תיטטר .תיצרטה העונתה
 תבחרנ הלועפל םוקמ "* וז הניחבמ .תיכוניה הניהבמ אוה ךכ טל ,רהמ םינהטשמ
 הצרא ולעש םירבה ,ולע אלט הלא ןיבל ולעט םינובה *רבה ןיב תורבידהלו
 טלההב ל* .תרחא תואר תדוקנמ םל*רבדה הא GPU DMI יוניסי*כילהת ורבע

Dipo 79%תוביסחו  ndתירטיס-וד . 

 העונתהמ הצרא ולעש הירבה ןיב ףתוסמ יד סיט ןכתי :תרחא תורשוא
 הסנתו םהיטגפמו םיסנכב טטבתתלט ה*לוע לש תרגסמ םיקהל ידכ תונוט תואראמ
 +ל"רהב הדובע לעו ץראב הסולק ינינע ל? תופעל

 :?תאזה הדובעב בלתטהל סילוכי ונחנא ךיט

 .תימלועה הלונתל הרוטקה תרגסמ תמקהב
 ,ליג לט ןינע שי,ןכט השק רבדה ה*לעה סל דימ יכ םא .העונמ תולועפ .

 ,דועו *תחפסמ בצמ

 ולט םי*רבה הע חיטגפמ,ץרטל תויצארט עועוגתמ טלרבח תגבה .,טייטיע הלעגמ,(ג

 | .תוימלול תודיעוב קר אלו
 ."דכו תיבב םוגרת תודובע - אלמ ןפואטב אל ךוניח תדובעב טירבה ףותיט .(ד

 .העונתה תודסומבו תודפטוב תופתהסה .(ה

 : ל עפ ל ןדזחלל

 .םדא התכ, ףסכ.+היבטשמ סויג (א
 .ץראטב תואצמנה תואובקב לופיט ,ב
 Ro טילההל ידכ .רבדל םיהמומה ידי לע קר הנלבקתת תוטלחה" םעס הטור יניא

 הערכההו היצמרופניאג לבקתהל הכירצ,ןויד םייקתהל ךירצ החמומ קר תויהל ךירא

 .תונווגמו תוקולה תולדה וב םיקמב לופיל הכירפ

 לבקל קר אלו תועצה לבקלו ןוידל תברימ תוליעפ ץוץי תודעול תתל טי

 ש* .הנורחעל ולעט םיריעצ םירבח לולפל ך*רא תודעוה בכרה ,היצמרופניא

 ןה םויה םלועב תויעבה .הרקמב ץרטב היאטמבס הלעתצמנט ם*רבה םג דב ףתטל

 לעכב תויהל יוסע - תימלוע תיכוניה העונתכ - העונתב ףתוסמ ןויד .תוהז יד

 י ?en ךסמ
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 .הלרבה תיילע רהאל םהג,תיארט-ללפכ תרגסמב םייקתהל ךייהת העונתהלש ללצמ

 .הילאריי סירבה סע םב רסק םייק*ס ףסונ ףבמ היקהל

 >נווכת ונניא,סינובה דוחיא,ונהנא .ץראב תעונתהמ תונודל ל"וחב תולונתה

 טוקמב תינוברט הניהבמ ל"והב תולטונתה תא םיערסמ .יטעמ רסק קר/טש* הל

 ,ץראל ם"רבה םיעיבמ,הייתנב .תויבויה תוכלטה תלעב תיפוניג הץונה וז היהת"

 ןמז לכ .הז לע טלת טחל םילגוסמ dar poe per no Dina לבא ךונימל,הנויל

 .יכוניח אלו יביטרטסינימדט לופיט לח תרגסמב קר ראטנ תרגסמה תא הנטנ אלט

 .20 ליג דע-חהעונת ירגוב-היריקא היסנט לט בג תויהל ךיר: העונתל

 וא שדוהב סעפ תויצרא תולועפ לולכי . "העונת ירגוב ףנע" -:עיצמ ןפל

 רומסל היהי ןתינ ךכ ידי לע .הקונתה *רגוב E a הנייהתפ הי"טדוה

 .הירגנבל העונתה ק"ב רטקה לע

 .ת" ןב ירג
 י :הץעונהה דיקפת
 תוקדאב תועונתה ןיב םילָבַשג הילדבה טי .היארדפ חיה הקונתההי בוטט בשוה

 ca .תונוטה
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 םיאקירמא םימרוגב היולת הניא,ןורקיעכ התואמצע תא האור תיאקירמאה העונתה
 םיכינחה תא ךשומ - ןהמ תהא .תובוט תוביס הזל שי יתעדל .תימלועה העונתב אלו
 ,תוליעפ רתיל

 :תימלועה העונתה ידיקפת
 תיללכ השגרהב אטבתמה רטק,תועונתה ןיב רשק לש השגרה תויהל הכירצ ,שואתו רשק .א
 ,םישנאה תא תרשקמה גילסרבינוא תיתעונת-ןיב הפיאש לש

vaתעצבתמ הלוכ תיכוניהה הדובעה ,ץועי לס דיקפת אוה םג,יכוניהה דיקפתה .ץועי  
 .תיכוניהה ךרדה תא עבוקש אוה,םש הלועפה תא עבוקסש ימו ל"וחב העונתב
 .הצרא תואבה תוצובקב לופיסט ,ג

 :ךוניח
 תורטמה .וז תוירחא םל?אלממ ונא ןיא יתעדלו הלודגו הבושח תוירחא שי ךוניחב
 םיאסונה.תומייקה תורטמה לש בוט עוציב ןיאו תובוט ןניא תונושה תוצראב תויכוניחה
 ,לובלב םהב ורציו ,םימיאתמ אלו םיכינחהמ םיקוחר ויה התלעה העונתהש םייכוניחה
 -:הנקסמל עיגמ ינא ןכל

 ציא. הלרעפהו -תוחפ וליפא ילוא-תוטלחה לבקל רתוי הכירצ אל תימלועה תוריכזמה
 ץועי ף דעוב םג .תיכוניח הדובעל חתפמה ןהש ץועי תודעוב תוסעהל הכירצ תיכוניחה
 ןוידב םיטנסרטניא םיקשמ לט איה תופתתשה,ידמ םירגובמ םיפתתשמהס היעבה תמייק
 םיוסמ ליגל םיעיגמה טירגובמ םירבח ,(תויביטקיבוא רסוח לש הדימ שי ןאכו) םיוסמ
 ןודל לכויש ימ - ןכל,יעבט הזו העונתל אלו קשמב םייחל איה םתבסחמ רקיעוב
 ןיידעו העונתהמ ואצי התע הזש הלא םה,הליעפו תיבויח רתוי הרוצב העונתה תויעבב
 .תונוסה תוצראב תועונתב םיכומ

 :םיריעצ תוליעפ
 ןכל תןיעבל סחייתהל תורסטפא רתוי שי תימלועה העונהתה לט תונוסה תודערוב םיפתתטמל
 קר תויהל לוכי הזו רתוי הבר העפסה טש טי,ל"וחב,ומש תאו ותוא םיריכמס טדאל

DIRחעונתהמ רבכמ אללאציס . 

 ןאכ ולעוהש תונויערהו תורחא םיכרדב טג םיטנא ףתשל סי תיתעונתה תוליעפב
 לתב ןאכ אקוד עצבתהל הכירצאל תמייוסמ תיכוניח הדובעל המגמ .,ללכ סיער םניא
 יקלח ןפואב ודבעיש םידדוב לש תוליעפ ידילע םיקשמהמ םג עצבתהל לוכי הז,ביבא
 .תיבהמ

 לע אל םא.הנורהאל ולעש םישטנא לש תועד ועמשי הבש תרגסמ דאמ תניינעמ יתוא
 םיפתתשמה ליגש הנקסמל ועיגהס,ןאכ םיליעפה .יכוניח סיסב לע תוחפל יצרא סיסב
 תאזו "היסנפ"ל איצוהל רספא פשיסנאהמ קלה,מיקדוצ,תיכוניה הדובעל בושח חתפמ אוה

 .הדובעל םיריעצ תוערטצה די לע קר תושעל רשפא
 םיגוחב .הנורהאל ולעש םיסנא לט,ךצנניה יהטשב רקיעב,רתוי הבר תופתתשהל ףואשל שי
 .תילארשיה העונתה ירבח "םירבצ" לש תופתתסה חברה הפיסומ התיה הלאכ

 :ךיקבוד לצרה .
 ןיאו וירוחאמ העונתה תא ריאטמ הלעש רבהט אוה (תוריכזמה) דרשמה לש תונולטכה דחא
 לופיט תתל שי .אצמנ אוה ןכיהו השוע אוה המ,ץראב בסטוי ולעסט הלאפ ימ גסומ ןאכ
 ינפל הלע ילס ןיערגה -אמגודל ."םיאבה םיכורב" דיגהל קר וליפא,םילועס ה'רבחל
 ,ונילע ול תפכיאס העונתהמ והטימ וניאר אל ויסכע דעו הנשכ
 0 קל pon“ ןפואב םג תיתעונת תוליעפב םירבח רתוי ףתטל!םיריעצה תא ןגראל שי
 .תוסעל רסשפא המ דומללו הדובעה תא

 1יבג ובואר.
 היהִי אוהט יאנתב הז,רודמב דבועה רבהה ךרד איה ה'רבחה תא ר*כהל הבוטה ךרדה
 ךכו,ל"חנל םיזוהחא םינתונס ךרד התואטב תושעהל ךירצ הזש ןכתי .ריעצ העונת רגוב
 .הנורהאל הצרא ולעט םיסטנא סע רשקה לע םג רומשל היהי רשפא

 רבכהפו תוצראה לכב תויעב ןתוא רתוי וא תוהפ ןנשי הז ןיינעב ?אל וא ןכ היצרדפ
 הכרדב תכלל תורשפא ץרא לכל תהל טי יתעדל,ךכ לע רובידה תא ביחרא אל,ןכל ןהב ועגנ
 ,תויעבל קיפסמ הבורק דימת אל איהשט ןוויכ,טילחהל תוריכזמה לע אלו

 ,הטלקה תוכזו תועמשמ סי הדעול םטא קר תירשפא היהת םיריעצ תופתתשה ,ץועי תודעו
 תויעבה תא קר ריבעהל ט* תימלועה תוריכזמה לא .לועפל קשח לכ ןיא תמיָיקה הרוצב
 .ןורתיפ ”qn תאצומ אל ץועי תדעושט

 הברה היולת רמוח לכ תעפוה .םיקשמהמ םג דובעל הלוכיה תכרעמ תויהל הכירצ .ם"ימסורפ

 ונלס םימוסרפב סינכהל שי .םתוא ליעפתש תכרעמ היהת סא םיקשמב היבטויס םירבחב םג

 .םינוש םימוסרפמ סימוגרת קדר אלו העונתהמ םירבח לש םירמאמ מג

 .הנאז הטמ
 העונת ירבח רותב ונהנאו,הלאש ןמיסב םידמועבר ןמז רבכס סירבד הברה ןאכ ולעוה
 .המזויה הא החקל תוריכזמהש בוטר םה*לע ונתעד ונתנ אל,הירגובו

- 

vo
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 הניהבמ,תוצראה לכב תומייק העונתה לו תויעבה לכ .תויהל הכירצ -היצרדמ

 אל םגו .םיליעמ ךיא תיתערצה העונתב .,עקרה ותוא אוה ןהלט עקרה ,תיצולח תידוהי

 ונילעּו ער בצמ הז,העונתה ירגוב סירבה 40 -כ הנורהאה הנטב ובזע םילאצ תא .רודמב

 .העונתל ףתוטמ וק אוצמלו דחי תבסטל םיריעצה

 ךירעמ ינאו ןוגרט טוה ןוגראה,תימלועה תהוריכזמל תונעט יל ןיא -הלהנמו ןוגרא

 .תויעבה לכ תא ףיקהל תורטכנא ןיאו רתוי תימוימוי הדובע וז לבא,םיטנאה תדובע תא

 ומכ .ואב אל םויה דעו סיכינה vv רבדל העונתהמ ואוביס ונטקיב הנסכ ינפל -אמגודל

“Tot qa paםינובהמ םיפתתטמ טעמב ואבאל דוחאה . 

 :עיצמ
 םי%יעל טנכתיט,דוהאה ל+ םיריעצה גואל רוטק היהי" םינובה יריעצ לש גוה םיקהל

 .הבטחמל םיוק הוותיו (ךרעב סטדוהל תחא)תובורק

 ידיפס
cu cuia mms 

 .םתבוחמ שילשמ תוחפ םיאלממט,םיצובקה י"ע תולילפל הסכמה יולימ רסוח לע עיבצמ

 אלא ןורתפל אל יתוא םיליבומ *לט הבהמה יוק לכ,ןאכ ועמשנשט םירבדה תובקעב

 ;םיקשמל תיב תדובע ;תיבהמ תוליענה תרבגה -:תונוס תועצה ןאכ ולע ."סעסאקצולק"-ל

 ךיא לבא.םיליעכ - תהא הנקסמל תוגיבמ הלאה תועצהה לכ .תודעו לט תרבגוה תוליעפכ

 ליעפ תוריכזמב בסי( ךירצ הלא תועצה עוציב םשל ?םיטנא ילב םירודמה תא םיליעפמ

provoהיעבה ,ןכל .ךכב דחוימב  wonאל,תויכוניח תוינכת ביכרהלו ליע הל ךיא אל  

 היהתו ס* - תונובנ תוטלחה תוטילתחמה תוליעפ תודעו טיו הדימב ,תודעוה תויוכמס

 ,סעט לכ ןוידל ןיא סיטדוה 5 לש רוחיאב תויעבב םינדט בצמ טישכ לבא .תוליעפ

 :תוסק תויעב ול שי קטמל אב ר*עצשב -םיריעצ תלעפה

 .םיאתמה ףנעה תטדצמו תובתסה -

 .העונת רגובל va הטק רבד הזט,ץובקב םידלהה תנבה -

 הדובעל תאצל לוכי וני%ו התפסמבו קסמב ליעפ הטענ ,קשמב ומוקמ תא טצמ רבכט *רחא

 .העונתה תויעבמ קוחיר רבכ םייק,תוטרתשטה ל

= 

 ?ט סינט 5-כ ירהאו .תיתעונה

 םה םויה םיטייבמה .םיטנא סויגל הסיטהו ךרדה תא אוצמל איה תירקעה היעבה

 תויעבהמ םי;וחר רבכ לבא,סירטכומו םיבט םיטנא,(הלעמו 0 ינב) טירגובמ ם*טנא

 םיסימג הניא טב םימעפלו םידיינו העונת ילק דוע הניא םניא ןכ ומכ .תמייוסמ הדימב

 םדא חכ ונל היהי אלס דע היעב לכ רותפל לכונ ל ,ןכל .םייוניש לבקל םהל הטקו קיפסמ

 םנמזמ םורתל םיטנא לט םנוכנ םגו םינת"מ םינמזה - הפוקה לס היעב va 47 .קיפסמ

 וליאו םילארטי םיחילט רטוה לט היעב סעפ התיה הקירמאב העזנתב .הנתטמ,םהיתוהחוכמו

 רבד הז ב"הראט xx pomada איצוהל ,ב"הרא אצוי חילט ףא ןיאו ךופה בצמה סויה

 דרוָג וז הדעו לש הכרעו הבוטל העי שמאל םירוערע תדעו לש התוליעפ יבגל,דאמ השטק

 %תכב טדמט רוהוו תויה,ידמ NV הב םיסטמתשמטב

 ..גרכזולג רזעילא
 זאו םייללכ היחנה יווק אוצמל הכירצ הדיעוה ,הז בצמב דאמ בוטה המויק - הדיעוה

 םיאור אל םייתנב ירעצל ,סייכוניח טיווק תאטיצמ תניהבמ,העונתל הכרב חמצת ילוא

 .לעופב הדיעוה תוסנכתה תא
[ 

 טטוח ינא .העונתה ךרדל קוזיהו תונקסמ תאצוה,םימוכס בייחמ איסנה רפכב טגפמה

 (טארמ)תונכומ ועצה סע רתוי םימצמוצמ סיטגפמ ילוא .לבחו,טגפסל תוטצות הנייהת אלט

 ָ .וז הבטי ירחא תורקל לולעט הממ רתוי תורורב תונקסמל ואיבי

 -לדיינק רילוח
| 

 הלתתהב וניינעתה,ילט ןיערגב .רוגסט לגעמ לט הנקסמל איבמ סיריעצה יבגל ןאכ רמאנט המ

 פניאו העונתהמ םיקוחר םה יכ  רמול המ סירבהל ןי: םינט 3 זרהא לבא,העונתב הטענב

 .םירחא םניערגב םג המוד הז בצמט םשטור יל סי .םירכומ

 סיִרַבְד סתוא תא םיריעצל עימשהלו םיקשטמל אובל םיכירצ הליעפה תוריכזמה יטנא

 .היתויעבלו העונתל סהתוא ברקי הז רבד,העונהה תויעב da תאו,בייל י"ע ןאכ ועמטנש

 ןאכ .קזת סגד ךכ לע םיטל ךירצ,(רזעילא לס ןויער) - תבחרומ ךוניה תצעומ

 םיעדוי םָּנִיאס םיחילשט םיאצוי ןאכמ .תיכונית הניהבמ תועונתפ הטענ המ םיעדוי אל ץראב

 ךוניח חצעומב ןוידל ןיינע אוה הז רבד .(הילעל טרפ) ךנחל םילע ןוויכ הזיאל קוידב

 .תבחרומ

 לועפל תונוכנ ילעב סירבה הברה םיקטמב שט" .הליעי* תויהל הלוכי - תיקלח הדובע

 .קסמהמ תיקלה הדובע לט ךרדב קר תאז תושעל םילוביו

 ןיטייט דוד

 .םמצע תא תרטל רתוי םיצורו הערנתה םישסשנטל הרסח -

 DT“ תַכָּב אוה ירקעה ןורסחהס ידיפס סע םיכסמ ₪

 .ונל קר ילוא,ל"וחב תועונתל הברה ףיטוהל לוכי אל הזכ טגעמ =

 



 םייל

 נא סא . העתפה יליבסטב התיה וז הביטיב הברה תופתטהה !
 טא םג הז,,הוניינעתה הנסיו םהל תפכיא תטז לכבס ןמיס,וז הטיגפל
 .דוחיאה לט םיריעצה סנכל

 םיאבו םיצור ס

 סינובהמ ואבא

 ש

1 
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 :תולאט יתט תומייק |
 .קר הילגנאב,דחא ףא ןיא הקירמאב ,העונתהמ ואציט םיחילט ,-םירודמב תיטעמ תוליעפ .1
 .תיתעונתה הלועפל תויכטמה ןיאו,הנממ 1037 - העןנתהמ ואציט םיטנא - רמולכ,דהא חילש

 הדימב הטענ םג הזו דרטמל ץותמ הלועפל תורטפא טי .ץראב העונתה ייחב רבחה תוברעתה.8
 ,הנורחאל ולעש םיסנא םע רטקה לע רדמטל ךיא - הלועפל םיכרד םכסל תוסנל ונילע .תמיוסמ
 :ּ .הלועפל תויטעמ תועצה איבהלו

 היהתט,הדיעול הניכמ הדעו תמקה לע הטלחה םע ןאכמ תאצל םיכירצ - הדיעוה ןיינעב
 .העונתהמ תונורחאה םינסב ואציט םיריעצ םיטנאמ תבכרומ

DIDההדנ הילגנאל ותאיצי בקע,סנכה תא סכסל ךירצ ה"?ה יגופ - איטנה רפבב םיריעצ  

 À .הדיעוה תא ןיכנ םהיפ לע םינהרידה 019%0 איבנ בורקב .םוכיסה תצק

 .הלועפל תויטעמ תועצה ויטכע איבהל םירבהל עיצמ

 ANJ neo הנא
 :עיצמ

 % ;הדיעוה תנכהל ובסטי הונויצו העונת ינינעב סיקסועה םישנא .העונת ינינעל הדעו .1
 בצמ לע תרבוח ןיכהל ךירצ .תוליהק ,היצרדפ,תונויצ :העונתב םירוטקה םיחטסה לכ ת-. וקדבי
 ךות הדיעו הנכהל הדעו - וניתובטהמ תא ?que ךירצ .רעונה בצמ לע רקיעבו םלועב תודהיה
 .העונת ירבחכו םידוהיכ ונבצמ המ תעדל ידכ ל"וה ידוהי בצמ רקח

 .םיצובקהו תוצובקה דוחא לט הרבהו הקיטילופל גותה סע םואתב העונה ירבוע לט גוה 2

A 

 ףרטצמ ינֶא ךא יטילופ אטונב סיריעצ גוה שי .הרורב הנניא םינובה לש גוה םיקהל העצה
 גוח אל ,הכרדה ידי לע העונתה תולועפב םירבה לט הליעכ תופתתטה ,יללכ גוה המקה לש העצהל
 תשיגי ךןוהבל ידכ בוטה אטונב הצרמ םיאיבמ ,ףתתטיט לוכיו הצדר קרש ימ לכ,אלא םצמוצמ
 ךכ רהא.אובל סינכומ ויהי םיסנא;ץראב םדאכ טדאל תובי ה תאלעה ךות,הז אטונל העונת ירבח
 ךניא OR ןהעונתב םג וליעפהל תורשפא היהת,יתקונת גוחהט הז םצעו ימינפ ןויד תויהל לוכי
 .טדוחל תהא ןסנכל ידכ ילוא,.תתחופכ תוליעפה,תולועפ ידי לע טירבה רטוקו םרות

 -והיפ'ב

  exלבונָס ןימאמ אל ינא .דוהיאה לט גוהב וטתתטה טירבח ם'. עדוי ינניא ,גוהה ןיינעב :0
 ייקש דוחאה לש גוהל ףרטצהל םילוכי רבדל םיצורט םירבה .הז גוחב תוליעפל טדוה לכ םירבה
 .אליממ

1aהנכה תדעוב ובשיט םיטנא ינט רודמ לכ לש םייתעונת םילעפממ רחבנט עיצמ - הדיעו , 
 לע ןוידו םיריעצ לש זוכיר היהי ךכ רחאו םינובה דוהיא לש הדיעול העצה תינכת איבפט
 תמצמוצמה הדעוהמ דחא הלטי ןאכמו הדיעוה לע רצימס סייקל ל"וחב הערנתהמ טקבל טי .העצהה
 .ל"וחב הרבסהל

 בייל

. , 

 4 .רתוי בחר םורופל ןויד ןיכתט הדעו הכ סיבשויש הלא ברקמ רוהבל רספא ילוא

gn 
 .םיצקה גוהל הלבקה לט תורסכא ןיאגו תיברימ תוביטה דוהאב גוהל,דרפנ גוחל םוקמ ןיא

 רספא .ןודל םיאשונ הזיא םצע לע ןויד םייקל עיצמ הדיעוה הארקל - יתעונתה אטונה +
 הזיא תעדל לכונ תועצה רפסמ הנייהתס עגרב,קטמו קטמ לכב םיגוהב ץויד ידי לע תאז ןבלל
 .ויהי םינויד

 -יבב-ר 9%
 לה

 :עיפס <
 .הדיעו תנכה תדעו דב א"

 .םירוזא יפל םיסטנא לש תוליעפ 8 1
 b .םיליעפ םויג ,5 1
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 תוהדזה רסוה איה תוליעפכ רסוהל,ילוא,תובסה ההא :סירוטק ינורהאה םיאשונה ינט
 םתוא הלידבמש הלועפ ידי לע םיטוע תלזו ?הרזה תאז הנוב התא ךיא הלאטה ןכל .תיתעונת
 יגוהל םיליבקמ םיגוח םיקהל ןיא ?םיגוה ידי לע תוהדזה םירצוי ךיא .םירחא םישנאטמ םיסנא
 .םינובהל םיטיצפס םינינעב ונודיט טיגות ידי לע תאז תוטעל רשפט ךאתיצובקה העונתה
 ןכתיו 6 תוהדזה הריציב םגו הדיעו תנכהב םג רוזעל םילוכי הלאכ תולאשטב םינויד
 ,ירוזא סיסב לע תויהל ךירצ הז .םיליעפ רתוי םג ונתיש

 ,ץועיל אלא הטלההל הוכז ןיא ץועי תודעול .4

 תבשל םיכירצ ץועי תדעוב .הדיעול ןוידהז - הערכה הכ ץועי הדעול mea? cx בייל |
 .תויעבל םיבורקסט םיטנא

anoוכו פוטקרוו,ןוכמ - ץראב העונת יסנא ץועי תדעול ףרצל '. 

 .הדיעוה ינפל תושעל רספא הֶצ תא בייל

 ?םמצע ON וא םייונימ.ו ?ןוכמה וא טוטקרווהמ םיטנאה תא רהבי ימ ידיפס

 .םמצעב תאז תוטעל ולכו* בייל

 ?דציכ םיניערג םע רשטק תרימש

 ..יפסב אבא
 התוסיו ןיערגה הע רבדי,קטמל שגי ריכזמהש הוה ןוטארה רבדה,םיטגפמ לע רבדל רטפאט ינפל
 ןיידע םהט ןמזב ןתובלתטה,םס העצנתה Pp םהיתועצה המ - ואב הנממ ץראב בצמה לע סתא

ent? ns aaםיטבפמ ינפל דוע.הצובקפ םגו דחאו דחא לכ קע תיטיא רבדל . 

 ..הנאז הסמ
 םירבחלתתל תדמתמ תוברעתה .קשמב אצמנ ןיערגהטכ הרטכה ירהא הנט העונתה לט וברעתה
 ,םהב םילפטמש םטור

d . 

 ידיפס | 41
 4 ןה,הרגסמ הצור - דבלב ירחטמ סיטב לע םיאב OM ,הל דגנתמ ינאס הסישב לעופ דבועה רעונה
 ₪ ב .הטיסה יהוזש ןכתי .לבקת אל,תתל הצור אל ךירדמ

0 7 
 %- :ברפמ בייל

 "." .הז גוסמ םיטשגפמ סויקב הרוצ איהט וזיאב ךיטמהל שי .תונינעהה יולג תוסנכתהב הווה :
 :סירורב םירבר5

emיכוניהה דצה לע טגד דתוי םישל שי - ךוניהה תלאט . 
 .הילע יניערג םע ידימת רסק לע רומטל סי .ב
 Eau םיליגמ םירבח ברקלו העונתהתוליעפ טודחל יזכרמ ןויערכ הדיעוה תא םויה דימעהל סי .ג
 sé .הליעפה תוריכזמה ידי לל הניכמ הדעו רוחבל עיצנ .העונתה לא הלא
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