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 - אבה ינויצה םרגנוקב ףתתשת היפלועה ת"נויבה תורדהסהה תלהנה הטלחה 95 לע
 promo proa “no לש התולרהא תחת היהת וז תהלשמ .םיפיקשמ לש דמעפב ,רעונ החלשמ
 איהו םיטגרופס יגוגראו רעונ ינוגרא ,תויצולהה רעונה תועונה יכ*נהמ בכרות תהלשפה

naunשיא 30 . 

 ההנקסמ .תהלשמה בכרה ע*צהל ההסנ רשא טירבח השימה לש הדער המקוה - ךשמהב 9
 םימרוגהמ העקב איה - תינשו 38-ל תולשפה *רבה רפסמ תא לידגהל שלש התיה הנושארת ,
deתתלשפה לרבה תוע"סנל - יקלח ףאו - ןומימ םהימ"אתפה . 

 .ןוידב ןייפע - הינקה ןבויהכ התנעג הנושארה השקבמ

 ,סינגוגראהו תועונתה לדוג ןובשחב הקל הדעוה ,תהלשמב "תומוקפה  הקולה הוקפהב
 .תימרגוחג הקולחו *צפתיה קחוכ

 -:ןלהלדכ איה העבקנש הקולחה
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 תועונת הצעומ
 . .טיגיצנ 2 - לארש"ב רעונה
 : .גיצנ 1! - (ב"הרא) הדצמ
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 .פ"ארדו הינפרג ,ל"זרכ ,ב"הרא ,הניסנגרא ,תילגגת :תוצראהתמ טיגיבנ תנמת פינובה דוהאש סכופ ,היפרגוחג תגיחכמ

 .(1978 ראורבפב 25-20) סרגגוקה ןמזב ץרחב ויהי אליפפ רשא ם?רבה ןיבפ ביצגה תא עובקל *וגר ,(היפופה הסלההה םג היהמ ולש ם"*כירעפ וגאו) הועיסנל ןומ*כ לכ - הז בלשב - ןיאו הויה .טינמפ םכנה רשא רבחה םש הא וגל עידוהל םישקבתמ םכנה ,ךכל יא

 .התואנ המר *לעב םירכת יונימב בר סעס ש* ,ןכל .םיפירח םג הויהל םילדלעה םיימינפ םינויד ויה"ש הינהל שי - תונוש תועונתלו םינוש הימרוגל תפתרשמ ההלשמ תיהא וזו תויה ,ךדיחמ .םינוידה לע עיפשהל םג *לואו הלוק םא קיפשהל לכות ,הקזהו הליעפ היהת איה םאש תינהל עי - דכלב םיפיקשמ לש רמעפב החלשג לע רבודמ *'כ םא

 -הימלועה תדריכצפה ,ןבומכ .םינוידה ךשמב התוא הוולהו החלשפה התא חרשה הקלחמה
 .םינושה םינוידב תכרועמ ה"הת - היגיצנ ךרד

 .היסמלועה הריעוה ינויד םות םע ,ראורכפב 18-ב 90320* תורתא תוחלשמבו וז םהלשעב ם"נובה דוהא ירבה .םילשוריב ,ראורבמב 19 םויל העבקג תימיגפ הביש*

 .הלאכ שי םנמא םא תורוקנ ריהבהלו הולאש לע - הונעל חכשנ ונא ,ןבומכ .ךכ לע ונל עירוהלו ,טכיגיצנ 28 קובקל - ןכ םא - םכטקבנ .

 .םכתבוטהל ה"פלצב

 .sra VI 4 ןוכ = 3

 .ןודנול ,סדנל קיימ

 טר"א .ב ,ןיקטוג ארזע

 קרוי-וינ ,לארשי ןב באוי
 | ףיר ,םסורגליס בד
 \ טרופקנרפ ,ץןלוק החשפ
| גרובטנהו* ,ןפלה ביטס


