
 
 

 רפסמ תא תולעהל דעונש ,)ת״ומלוח( תועיפשמו תודמול תורקוח תצובק לש םזיממ קלח הניה תימדקאה ךכרד תינכת
 ,תויברע :תיתועמשמ הרוצב ןטק הימדקאב ןהלש גוצייהש תושלחומ תויסולכואמ תועיגמש הימדקאב תורקוחה
 תוכושמ אלמו רגתאמ וניה הימדקאב תלחוימה הרשמה תלבקל דעו טרוטקודמ ימדקאה לולסמה .תוידרחו תויפויתא
 ןהל עייסל יושעש ימדקאה יתחפשמ\יתוברתה ןוהה אלל בורל תועיגמה ,תושלחומ תויסולכואמ םישנ רובע ןכש לכ אל
 תיצרא תינכת דוסימ הניה םזימה תרטמ .הימדקאב הרשמ לבקל תנמ לע שורד המ רקיעבו הימדקאב ןכרד תא טוונל
 ידכ שרדנ המ ,הימדקאה וז המ ריהביו רשגי ,הווליש ןפואב ימדקאה ךילהתלו הימדקאל היצזילאיצוס רשפאתש
   .רתויב הבוטה הרוצב םימדקתמ דציכו םדקתהל
 ,תומייקה תוינכותהו טרוטקודל תויטנדוטסה ברקב ןרועיש ,תורבודמה תויסולכואה ,םיכרצה ןויפא לש ךילהת רחאל
 רועיש ,השגנהה תינכת תחלצהל תודוה ןכש ,תיברעה הרבחהמ תויטנדוטס םודיקב דקמתמה טולייפ ליחתה
 560 -כ םויכ שיש ףא לע .היסולכואב םרועישל עיגמ ןושאר ראותב תיברעה הרבחהמ תויטנדוטסהו םיטנדוטסה
 םידמועה םירגתאל תועדומ ךותמ .תואטיסרבינואה לכב 20 קר לע דמוע לגסה תורבח רפסמ ,טרוטקודל תויטנדוטס
 אבנמכ ימדקא לגסב ןווגמה ןורקע לש תובישחב הרכה ךותמו ,טרפב תויברע םישנו ,ללכב הימדקאב םישנ ינפב
 תוריעצ תויברע תורקוח םדקל הדעונש ,תימדקאה ךכרד - ّةیمیداكألا ُِكقیرط תינכת תא  ונמקה ,תימדקא תוניוצמ לש
 ןתוא הוולמ ,ימדקאה לולסמב תיברעה הרבחהמ תונייטצמ תויטנרוטקוד תמדקמ תינכתה .ימדקאה לולסמב תוחיטבמו

 ןכרדב םידמועה םינושה םימסחה לע רבגתהל ןהל ועייסיש תויונמוימו םירושיכ ,עדי ןהל הנקמו ,טרוטקודה םויס דע
   .תימדקא הרשמ תלבק וא טרוטקוד-טסופה בלש דע תוריעצה תויטנרוטקודב ךומתל איה ונתרטמ .תימדקאה
 לכמ תויטנרוטקוד 150 -כ תודמעומ ושיגה וילא ,תינכתל תארוק לוק ונמסרפ 'א רטסמסב .א"פשתב החתפנ תינכתה
 ימוחת לכמו תואטיסרבינואה לכמ תונייטצמ תויטנרוטקוד 36 ורחבנ ןוימה ךילהת ףוסב .תואטיסרבינואהו תונילפיצסידה
 חותיפ תאז ללכבו ,תימדקא הריירק חותיפב וקסעש ,תואנדס שש תויטנדוטסל וכרענ א"פשת 'ב רטסמס ךלהמב .עדיה
 אשונה תדימל ;ימדקאה לולסמה טווינלו ןמז לש יבטימ לוהינל םילכ תקנעה ;תולגוסמ חותיפו תימדקא הביתכ ירושיכ
 םימסח לע תורבגתהו טרוטקוד טסופ לש אשונה םע תודדומתה רקיעבו ;םסרפל םיליחתמ ךיאו םיימדקא םימוסרפ לש
 ופתתשה תויטנדוטסה ,םיימדקא םילכ לע תואצרהל ףסונב .טרוטקוד-טסופל עיגהל תנמ לע םייתחפשמו םיישיא
  .תיעוצקמ תימצע תוהז חתפלו תולגוסמה תשוחת תא תולעהל תנמ לע תימניד היחנה ישגפמב

 
  .המוד תנוכתמב ב״פשת תנשב הכישממ תינכתה
 
 תילג ׳פורפו , םולב הילג ׳פורפ ,יול-ןושש הנרוא ׳פורפ ,דואד היאהינ ׳פורפ ,העיבר-ובא בארס ׳פורפ :יוגיהה תדעו
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