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 6'םוימ םכבתכמ :ןיכומס

 םיבתוכ םתא ובש ,ל"נה םכבתכמ תלבק תא הזב סירשאמ וננה
 קלחמה תכמות דחא דצמש ,ךכב ןויגה םוש םיאור םתא ןיאש רוב

 םר"ליסמ ונגה ?ש דצמו רערנה רבהגריאבה,תועובנתב ASTROS הכ>מה .
 יכירדמל ןוכמב.ךדרמקל ץסהקה דימלה לב לצץ הל 50 .לט .ךפ סכילצ
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 8ם"שקבמ ונא ןיאש ךכילצ םספתא דימעצהל ונילע ופיהבד שארב
 רתומלו,ץראב םידימלתה לש ,המימת הנש לש םתומלתשה דעב הטורפ
 ,חנשל ןוכמה הקזחה ונל הלוע םירלוד יפלא המכ םכל רפסל חיהי
 ראהמ םיכירדמה תרזחה דעב תופתתשה םכמ םישקבמ ונא ןיא ןכ-ומכ
 העיסנ תואצוהמ רלוד 50) סחיב הנטק הופתתשה ונשקיב  .םהיתוצראל
 תאז ונישע  .הצרא םידימלתה תעסה ןומימב (עצוממב רלוד 300 לָש
 ונחנא םיהמתו  .הקלהמה תעכ הנוהנ ובש השקה יפסכה ונבצמ האפמ
 התלועפ ןויגה יבגל םילבוקמ יתלב םיחנומב םתא םישמתשמש ,םכילע

 התנגש
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 ..הקלחמ ה לש

 ונל חארנרי .,ן\דנב] וגתטלהה תא לטבל לכונ אל הקצירפלצלל
 לכ ןומימ ליזרבב תועונתה לע ליטהל ךרטצנ האכה הנטשה תארקלש
 רימהה דוצ יפסכה ונבצמ יכ ,לארשיל םידימלתה לש ךרדה תואצוה
 .הנורחאל רתוי

“sms דימלת לש ותומלתשהש תעדל וחכווית ןובשה ושצת ORI 
 סחיב הנטק ךכב העונת לכ לש התופתתשהו ,דואמ הברה הלוע ןוכמב
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