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 ו ץולחהו רעונה תקלחמ שאר
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 ו , הלרומ בר םולש

 - תירקב ונמיקש ל"וחמ העונתה יריכזמ סנכב ךתופתתשה לע ךל תודוהל וז תונמדזהב יתיצר

 % .רבעש עובשב הירומ

 םויה ונתוא תבבוסה תואיצמה לש רתוי תיביטקיבואו תנזואמ הנומת רוציל ונל הרזע ךתחיש
 4 .ךירבדמ ומשרתה םיפתתשמה לכש יל המדנו

 ל"כנמ תעידילו ךתעידיל הז אשונב ונישע רשא לכ תא הרצקב רוקסל ינוצרב וז תונמדזהב

 : הז בתכממ קתעה חלוש ינא וילא ,הקלחמה

 : הז שגפמ/רנימסל דחוימב ועיגה רשא םיפתתשמה .א

 .הקירפא םורדב העונתה ריכזמ - ואלדרבס ינו"ג .1

 .הקירפא םורדב תחלשמה זכר - לגיס יזנב .2

 | .הילגנאב העונתה ריכזמ - לארשי ןליא .3 |:

 e .,ב"הראב העונתה ריכזמ - בוב ןק 0%

 .ב"הראב העונתהמ - ינבירס ןרוא .5

 .הדנק לואירטנומב העונתה זכר - ליס קרמ .6-
 %הניטנגראב העונתה ריכזמ - הקבומילמ וטסנרא .7

 .ליזרבב העונתה רבזג - רייקשמוב ודרנרב 8
 .תפרצב העונתה ריכזמ - ןובטיס המלש .9

  

 3 , .הילרטסואב העונתה תוריכזמ רבח - ןוגוו באז .0

 1 .העונתה לש חיפוראה הכשלה זכר - ילארשי םהרבא .1

 % as e .הילגנאב תחלשמה זכר - קזח לאיחי .2
 % .הקירפא םורד ,ןואטפיקב חילשה - גרב ארויג ,3

 . .תילגנאה העונתל pan חילש - ןמלק יר"ג .4

 e .הילרטסואב העונתל שדח חילש - ייק ינב .5
À 

 9 ו : םיאבה םירבחה םינוידה לכל ונמזוה ןכ ומכ
 , . + .אישנה רפכ - רודיבא לארשי
 ב so .(דוחאב רעונו םיריעצ זכר) קמעה תיב - רינ ירנה
 A 0% .ןגעמ - ןשוש ןב ןונמא
 ו .דוחאה ינב תביטח זכר - טלבנזור ןתיא
 ל א , .דבועה רעונה גיצנ - זעוב
 . % 4 .םירוא - רטס'צור יסטב
 a .רנה רוא - דירפטוג וירמ

 ,רוצ יקומ ,ירניבא המלש "פורפ , עבג ףסוי ףולאה ,רינ ירנה ,רודיבא לארשי : םיצרמה .ב
 gi Ra יכדרמ,ןילדי ןורהא הדובעה ל"כזמ ,באילא הבול כ"ח ,הפי דעיבא כ"ח
    .דוחאה ריכזמ זר ןמחנ
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 , ןוחבלו תיכונחה ונכרד תא קודבל ןויסנב םייתעונת םירורבל שדקוה שגפמה jp יניצר קלח .ג

 שדחה בצמל תוכרעהו םייכונח םישגדה ,הילעה םוחתב העונתה לש םיירקיעה םידעיה תא שדחמ

 .םירופכה םוי תמחלמ תובקעב רצונש

 .הרוטק לחנו תיפורג התבטי םיצובקב ונרקב וב,הברעל דחאה : םירויס ינש וננכות - : םירויס .ד

 רוזא לש ויתויעב תא דומלל ןויסנ ךותמ הברעה יננכתמו תוליא תירוזאה הצעומה ר"וי םע ונבשי

 .ל"וחמ רעונל יצולה רגחא הווהמה םמוש

 םע ,להצ יניצק יוולב הנידמה לש ןופצה לובגבו ,תיזחב,ןלוגה תמרב רוקבל דעוי ינשה רויסה

 ומילשה רשא םינובה דוחא לש םישדחה םילועה תא שוגפל וניצר ןאכ .םיטלקמב הנילו םיקשמב היהש
 תזרכה תובקעב ןורחאה עגרב שממ לטוב הז רויס .רוזאב רפסה יבושי יבשות תאו המח אובמ ץובק תא

 6 .קצבתה אל ןכלו ,רוזאב ןכה בצמ

 ליעפ קלח וחקל רשא העונתה ירגוב םיליח םע שגפמ ונמיק םיברעה דחאב : םימחול םע החיש .ה

 .ליעפ תורשמ וררחוש ועצפנש רחאלו םורדבו ןופצב תוברקב

 יכירדמל ןוכמה להנמ ץיבוקנמ באז םע תדחוימ הבישי ונמיק ל"וחמ העונתה יגיצנ תשקב יפל .ו

 ץראב םיהוש רשא (העונתה יכינח) ןוכית ירגוב 250 כ בלשל ןתינ הדימ הזיאב ררבל ידכ ,ל"הה/

 תרגסמב הלא םיכינח לש בולשב ידימ ךרוצ םיאור ונא .תיתעונתה הרשכהה תנש תרגסמב המלש הנש
qבאז לש ותופתתשהב השיגפ ןמזל השקבב ךילא הנופ ינאו ןוכמה לש םיכנחמה תווצ לש תיכונחה  

Eהז בושח אשונב . 

 םירבדה םתואב קימעמו רתויב חלצומ לבא םצמוצמ םנמא היה רנימסהש ןייצל ילע : םוכסב
 לוכי רשא בר רמוח ףסאנו תואצרהו תוחיש וטלקוה *היצמרופניא דאמ הברה הרסמנ .קסע אוה םהב

* 
EAםתדובעל היחילשו העונתה יריכזמ לש םבוש םע דימ ועצבתי רשא תויכונח תוינכתל סיסב שמשל  

 .ןופצבו הפוראב ףרוחה ירנשמסב ןהו ימורדה רוזאב ץיקה תונחמב ןה ,ל"וחב

Aהרוצב ונתוא וחרא רשא הירומ תירקב םיצרמהו םיליעפה תווצ לכל תודוהל ינוצרב,ףוסבלו  

 x , .רנימסה ימיב הליעיו האנ הכ 4
a. 

 º .וניתודות תא ונמשב םלוכל רוסמ אנא
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