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NUS ia 
Ne 4 4 0 yo 
   

29/09 973 eVomo qo 

a דדבכל 
vem a TU mato 

 Z6» תיילע ןיערג :ץודינה
 !בר םצלש

 הביט"רוקב טי"קתהש ץיערגה הטיגפב ונצ םהילעש םירבד המכ םכילא א"כהל וננוצרב ,

 .רבמטפסל 21/20 םימיב

 .אובפ ולכי אל ,הויסרפ תדיעב ללגבש םידחאמ ץוָט ,ץיערגה ירבה לכ הטיגפב רפהתשה

 ךורהא םש וה הזל ףסונ .ץיערגל ףרטצהל הויורטשאה הא קדדבל "ךכ ואכש הרבה המכ דועו

 vn persas ירבהש םיטרפה םינוהינה לש םוהתב ורזעט ,לקנרפ תתנ'זר ץחרפ הוי ,רמרק

 0 .הוחיסבו ס"נוידב הרבהה תררדהבו ,םהָל םיקדקז

 רבעוהט "ץראב םפפהרבה םיהילעה" לע mam avo "הש ףרמיפרקת*ה הש"גפה תליחהב

 0. תתיה תרבחה:תפכהלהה .ץדרהא הצרה הילעש "הציריו הטילק ,הילע" לע הינשהו הסנ'ז"ע

SET TIA DJ TIRAםיקרמעו ,םיפירה . - 

 םידומיל ,ץ"ערגה לש דיפא ,תרמוא הואז ,רמצע ץיערגה לש ץךְויִדל טדקדה רהא קלה

 סיראטונ .(וכו ,ל"יח רורבב "טיפנדרטס"ה לש "טרסהמ"ה ,תראגלמ ,םיהנדוטמסה להנמ ,ץראב

 הס"קהב םילועש ן"ערגהמ רנחנא המ" ןוויכל,תרמרא הראצ ,יסממה םדהתב רתוי ונדינ רבכ הלא

 התייהט הטנ'ז הברה תרזע הז ןוידב "?הלאה םירבדה הא הושעל טיכירצ תראדו הצאז

 .73 םיתנדוטכ ךיערגה לש תרטקמה

 :טלהות השיגפה ךותמ

 .ם"סנדוטסה להנימל הצרא םתהרלש*לו טיפפתה לכ הא ץךיכהל רבוסקוא שדוה הליהת דע )1

 חרבהה לש הובושתה תא רהלשיש הטיסרבינואבו טיהנדוטסה להנימ לע ץוהללו שקבל )2

 אלו הצובקכ ןיקרגה ירדב תא ץנכתהלו סילההל לכוְנש ידכ (האבה הנשה הליהה) הפרקת התואב

 יפיררובב
 Um. (ras vamo סתינונהיהל ןובשהב ףךהק* רבכ סהש ידכ ליפה רדרבל הינפ (3

 .76 ילְוי תוביבפ דע ל"רמא הוביבסב קיגהל
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 הפיסאה"ע טלהוהו לייה רורבב הטענטטיהנדוטספדמעומל ץונקת" תא דרמְלל (4

 .73 ראוניב תיללק

 .ךכל ךרוצ היה"ס הדימב הז ץונקהל םייוָנישְר תועצת ק"צהל -א (%

 av לע ונרדי ךכ םב הסילק תדערו העונה הדער ,לייה רדרב תרריפצמש -ב )4

 .טיגרהל ונתיס ונכתב םייניט ועיצ* הונורחאה םינשה לש ךדיסינה יפל ןכ םגו ,ןונקה

 , .קא"ורשרוו הטירס ןיערגה תרבה תלבקל רשקב לייה רורבל תדחוימ הינפ (5
 "הונמוא" ץןיערגל רסקב דחדימב ם"אנתתל ,0יףוגמ בצמה הא לייה רדרב תא לואשל (6

 .קסמב דישכעש

 םיניניעב לפטיו ץיערגה לש רשקמה היה" ךיסכעמ ףככש קשמהמ ךהשפמ ה"היש שסקבל (7

 .רטפהל וכרסצי ךיטכעמש

nb satoרטקב םכהקד תהווה תא ערמשל םינינועמ ונא .הט"גפב ונטלהךהש טירכדה  

 .תז ןיינעל רסקב תושקל םכל סיש תועדה ,ולא הרתלההל

  

 ,סםירכה הפרבב

  

  

 .הליקפה הוריכלמה ("ע

 e :ץקתעה

 טינוכה דוחא - 7

PIA - 7רוהא ,סדא חוכ - ר"מ  

 עונה תדעו - /

 ץאכ - הילע הקלחמ - /

 ךאכ - ץולההו רעונ -
 קיה -
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