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: םוליצ  ) הלודגה תירוחאה  הניגה  הבוגב  בוחרה , סלפמל  תחתמ  םקומי  לכואה  תניפו  חבטמ  ןולסה , בחרמש  טלחוה  ןכל  .לולת  ןורדמב  אצמנ  רחבנש  שרגמה 
( ןורג תימע 
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.יתוזח בצקמ  תופיסומו  תולצמ  רוחש  לזרבמ  תועובק  תופפר  .ותויקפוא  תא  םישיגדמו  ויתובית  תא  םימחות  ןוטב  יספו  ןבלב  חיוטש  תיבה , תיזחל  בוחרהמ  טבמ 
( ןורג תימע  םוליצ :  ) םירוגמה תומוק  יתש  ןיב  רבחמש  םייניב , סלפמ  לא  איה  הסינכה 

תוגרדמו םיחרוא , יתוריש  האובמ , הז  סלפמב  ןימימ .) הנומתב   ) ותוא םיפטועש  תיבה  יקלחל  רואו  קרי  רידחמש  ויטפ  ןיעמ  תרצויו  הנבמב , תסגונ  תימדקה  הניגה 
( ןורג תימע  םוליצ : ( ) לאמשמ הנומתב   ) הטמל חבטמלו  ןולסלו  הלעמלש  הנישה  ירדחל 



דירגב הקצונ  ןוטבה  תרקת  .תוימיטניא  לש  השוחת  לע  רומשל  ידכ  םוצע , וניא  בחרמהו  דחוימב  ההובג  הניא  ןולסב  הרקתה  .םיעובר  םירטמ  תיבה 300  חטש 
( ןורג תימע  םוליצ :  ) םתוחכונ תא  רעזמל  הרטמב  תותיזחהמ  וקתונש  לזרבמ , םילוגע  םידומע  לש  םומינימ  תרשפאמ  איהו  יעוביר ,

אוה לכואה  תניפ  רוזאבו  היזיוולט  תדישו  היירפסכ  שמשמ  אוה  ןולסה  לומ  תונושה –  תויצקנופה  ןיב  רשקמ  טנמלאכ  שמשמש  טיהר  ןנכות  המוקה  ךרוא  לכל 
( ןורג תימע  םוליצ :  ) הפושח גוזימ  תלעת  ךרואה  ריצ  תא  השיגדמ  וילעמ  .תיתחפשמ  הדובע  תניפל  ךפוה 



( ןורג תימע  םוליצ :  ) תוריש רדחכ  שמשמ  ול  דומצש  ד  '' ממהו םייקנ  םיווקב  ןנכות  חבטמה 

( ןורג תימע  םוליצ :  ) הצחרו תונורא  רוזיא  ןנכות  הטימה  בגבש  רופאה  ריקה  ירוחאמ  .ריוואו  רוא  ינוויכ  השולשמ  הנהנ  םירוהה  רדח 



םילכירדא ביני  סבקעי  תולכירדא  , : תויגת  

הלודג האשדמ  לע  ומלח  ןורשב , קיתו  בושייב  הנבנש  הזה , תיבה  ינב 
.םינטקה םהידלי  ינש  םע  ללותשהלו  לגרודכ  קחשל  ולכוי  הבש 

רוגל רובעל  ושקיבו  ריעב  הרידב  ויחש  יאמדקאו , ךוניח  תשא  םה  םירוהה 
ביני ירשואו  סבקעי  רמת  םילכירדאל  ונפ  םה  .ירפכ  ןויבצ  לעב  םוקמב 

םתא וצעייתהו  םנונכתב , שדח  תיב  וארש  רחאל  םילכירדא ) ביני  סבקעי  )
.שרגמה שופיח  בלשב  רבכ 

 
תא ונבהא   " .םיעובר םירטמ  ולדוגש 700  חטש  רחבנ  ךילהת  לש  ופוסב 

, רגתאמו לודג  וב  ןורדמה   " .סבקעי הריבסמ  ראומו ," יתניפ  אוה  יכ  שרגמה 
סלפמל תחתמ  תיבב  תוליעפה  בור  תא  םקמנ  ךיא  וניימד  רבכ  ונטבלתהשכו 

". בוחרה
 

וסיפדה

וחלש

Google+

רטיווט

( ןורג תימע  םוליצ :  ) הסינכה סלפמבש  האובמהמ  תואצויש  תוגרדמב  תדרל  ןתינ  הילאש  הלודג , האשדמ  שי  תיבה  ןיבל  הניבו  ןולסל , הבורק  הכירבה 
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הצקל בוחרה  סלפמ  ןיב  םידירפמ  יצחו  םירטמ  השולש  לולת : ןורדמה 

תא תפטועש  תרוצב ר ' תיבה  תא  ןנכתל  טלחוה  ןכל  .ויתחתמש  שרגמה 
םקומש ירוביצה , סלפמה  אוה  ןותחתה  םיסלפמ –  השולשל  וקלחלו  הניגה ,
וילאש םייניב  סלפמ  זכרמבו  הנישה  ירדח  סלפמ  אוה  ןוילעה  הניגה , הבוגב 
הדובעה  " .תומוקה יתש  ןיבו  םינפל  ץוחה  ןיב  רשקמ  אוהו  בוחרהמ  םיסנכנ 
םייניבה סלפמ  תרזעב   " .ביני רמוא  הניגה ," םע  רשקל  המרת  םיסלפמב 

". תוליגר תומוק  יתש  ןיב  הווחנש  הזמ  רתוי  ןטקכ  הווחנ  תומוקה  ןיב  קחרמה 
 

תויקפואה תא  םישיגדמו  ותוא  םימחותש  ןוטב  יספ  ידי  לע  הצחנ  ןבלה  תיבה 
ןה םינוש  םיקלחב  רזוחש  טלוב  טנמלא  .ותוא  םיביכרמש  םינבלמה  לש 

הובג ןבלמ  .יתוזח  בצקמ  תוקינעמו  תולצמש  רוחש , לזרבמ  תועובק  תופפר 
יקחשמ תא  םיבהוא  ונחנא   " .הסינכה תלד  תא  ןמסמ  תורוחש  תופפר  לש 

דרויש ימו  העיסנב  תלדה  דע  עיגמ  תיבל  וטואה  םע  סנכנש  ימ  .היפרגופוטה 
, זרא לבוי  רמוא  תיגיגח ," השוחת  תרצויש  הלועפ  תוסרט , םע  תוגרדמב  רבוע 

.דרשמב טקיורפה  לע  יארחאה  לכירדאה 
 

 
יתשל השיגו  הינחל  רבעמ  םיחרוא , יתורישו  האובמ  ללוכ  םייניבה  סלפמ 

תדקפתמו הנבמב , תימדקה  הניגה  תסגונ  תלדל  ןימימ  .םירוגמה  תומוק 
לוממ .התוא  םיקבוחה  תיבה  יקלח  לכל  םוי  רואו  קרי  רידחמש  ויטפ  ןיעמכ 

תוגרדמל תאצל  רשפא  הכרדשו  רצחה  ףונ  תא  המינפ  הסינכמש  הנירטיו 
.הלודג האשדמל  תוליבומש 

 



 
ךא חוורמ , תיב  רצייל  ןוצרה  היה  םילכירדאה  ודדומתה  ומע  אבה  רגתאה 
הנבנ אוהו  םיעובר  םירטמ  וחטש 300  .החפשמה  ינבל  ויד  ימיטניא  היהיש 
, ידמ תוהובג  אל  תורקתה  חונב : םישיגרמ  םיריידה  ותאש  הדימ  הנקב 
תושירדל סחייתהל  בושח   " .ינתוואר וניא  םינפה  בוציעו  םימוצע  אל  םיבחרמה 

ינש דצמו  הרואתו , ריווא  גוזימ  תוכרעמ  ןוגכ  ןונכתב , םויה  תומייקה  תוינכטה 
.םיריבסמ םה  םדאל ," המיענ  היצרופורפ  לע  רומשל 

 

 
תניפו ןולס  חבטמ , ובש  ירוביצה , סלפמל  האובמהמ  תודרוי  תוגרדמ  הנומש 

תא איבה  ןלבקהשכ   " .םיעובירל קלוחמ  ןוטבמ , היושע  ןאכ  הרקתה  .לכוא 
.רמגה תוכיאמ  םיצורמ  היהנ  אלשו  תויולב  ןהש  ררבתה  הקיציה  תוינבת 

תוחולל יעוביר  דירגב  ודמצוהש  רקלק  תוקיצי  ןימזהו  הפולח  םזי  דלשה  ןלבק 
הקזח דואמ  הרקת  איה  האצותה  .הקיציה  םותב  וקרופש  םיקלח , ץע 

יפוג םג  ונבליש  הבשו  תוכימת , טעמ  םע  ךורא  ףצר  רשפאמ  הלש  הנבמהש 
םילוגע םידומע  םומינימ  ינבלמה  בחרמב  .םילכירדאה  םיריבסמ  הרואת ,"
ךכרלו םתוחכונ  תא  רעזמל  הרטמב  םוינימולאה  תותיזחמ  וקתונש  לזרבמ ,

.תיבה תפטעמ  םעו  הרקתה  םע  שגפמה  תא 
 

תויצקנופה ןיב  רשקמ  טנמלאכ  שמשמש  טיהר  ןנכות  המוקה  ךרוא  לכל 
תניפ רוזאב  היזיוולט , תדישו  היירפסכ  שמשמ  אוה  ןולסה  לומ  תונושה – 

תונורא םע  רבחתמ  אוה  ופוסבו  תיתחפשמ , הדובע  תניפמ  קלח  אוה  לכואה 
ןנכות חבטמה  .הפושח  גוזימ  תלעת  ךרואה  ריצ  תא  השיגדמ  וילעמ  .חבטמה 

.תוריש רדחכ  דקפתמ  ול  דומצש  "ד  ממהו םייקנ  םיווקב 



 

 

 
וליאו רצחה , תא  תוארל  ןתינ  דחאה  ודצמש  ןורדסמ  שי  הנוילעה  המוקב 

םע לופכ  רדחכ  ןנכותש  םידלי  רדח  םירוהה , רדח  הנישה –  ירדח  תשולש 
.הנופצ םינופ  םיחרוא –  רדחו  דיתעב  לוציפל  תורשפא 

 



 

 
תפצר .יברעמ  ןולחמו  ימורד  ןולחמ  םג  םירוהה  רדח  הנהנ  ןורדסמה  הצקב 

ירוחאמש ריקה  עבצנ  הנישה  רדחב  ןולא , ץע  טקרפב  התפוח  המוקה 
, חוורמ הצחר  רוזאלו  תונורא  רדחל  רבעמ  רתסומ  וירוחאמו  רופאב  הטימה 

.חותפ ללחב  רויכה  םקומ  ובש 
 

 



 

 



 
זרא לבוי  יארחא : לכירדא  •

תודש ןרוא  חוקיפ : •
"מ עב הינבו  הסדנה  .ע  דימחמ  דימאחמ –  דמיע  דלש : •

הדיגרב תילג  למשח : תסדנה  •
הטאוג םייח  למשח : תודובע  •

גאוט ןורוד  היצקורטסנוק : סדנהמ  •
רמתיא יחיטש  םיחיטש : •
רנרל יסא  ןמוא : תורגנ  •
גרבנירג יצנב  תורגסמ : •

םוינימולא תוכרעמ  .ד.מ  םוינימולא : •
ןרטש לאכימ  קד : •
ןגב הוודח  הניג : •

 
וצחל ןוקריה ? בוחרב  עגושמה '' תיב  '' ןגה ב תריד  תיארנ  ךיא 

האלמה : הבתכל  הנומתה  לע 
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.1

םינויד תובוגת ב-52  ומסרפתה 68  וז   הבתכל 

הפי
(01.09.16  ) תילכירדא

ףוסל הלחתההמ 

ןריש םוליצ :  ) האלמה הבתכל  וצחל  .ביבא  לתב  עגושמה  תיבה  ינוב  לש  הרידה 
( למרכ
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רתאב ושפח  שיגנ רתא 
םויה לש  תומחה  תובתכה 

םחתמה הארנ  ךכ 
- וינ לש  ץצונהו  שדחה 

קנע לספ  קרוי :
םיריית תואמ  וכותבו 

תוכנה תורמל 
יתא וילופה  תלחממ 
לייטל הקיספמ  אל 

םירגתאמ םידעיב 

גתומה יבצעמ 
, םימואת יקלטיאה ,

םירבג לע  םיתמ 
םה : " םילארשי

" םיינשוח

: לוצינהו השיטנה  תויווח  לע  טנרג  תיפוצ 
תודליה ללגב  ימצע  לע  יתמחיר  םינש  '

' ילש הקופדה 

ןכות יצורע 


הנפוא 

בוציע 

לכוא 

תולכירדא 

החפשמ 

םכמצעב ושע  

םישנא 

הטאיד 

הטנמ 

Gostyle

םיניזגמ

םיגולב
 הסלוד הילי  ' גוע  רימש לכימ   גרבנייו הנלי   רוא לט  - ונמ תירוד   יאני תליש  סניא   'י צאיס תרפא   ץיבוקסומ תרפא   שמרח ילרוא   רטסל תנסא   רשכוט הגלוא   << לכוא

עלס ןדיבא  ירנ   יויל דוד  ןב  ירימ  
הרעי
רדיק  ףאוש סדה  

רואו יתרפא  הנליא 
םיובנזור  ןרימע זרא   << הנפוא  רלדנ ימור   יתפרצ תנע   ךבנרטש ןויס   שיבג ברימ   לאכימ רטסוא  הנפד 

 הרבוח רבנע   ןמצכ הילדוה   גלפ - רקרו ןויס   לט הירורב  ד"ר   הרבוח הרואיל   << הטאיד  רעיוש - רענש הגנ   ןרוא - רפוע הרפוע   בל ןוריל   << םישנא  יליזרב הריש   ורמ ינור  

 זפ יבא   << תולכירדא  ןזח קיציאו  םואבננט  םענ   ריפכ תינור   לטיו לכימ   ןגק היבצ   באיחי הבינ   הדוהי ןב  דדוע   יזנכשא יבא   ןמלגי C לש המישרה   << בוציע  ' ץיבול דרו 
 תוינקה תייפ   ץראב םיעצבמ   << םירוה קוש   רלדא בל  תנע   ןיפלח רבמיא  ירמע   ןלפק לגיס   ןירג ילמ   << החפשמ  ןילי יש   יקסניפמק הפיצ   ץיבודוג לקד   דעלג לעיו  ףיש  תילג 

ונלצא ומסרפ  שומיש |  יאנת  תויטרפ |  תוינידמ  ונל |  ובתכ  ונחנא |  ימ 

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

תיארונ הרקת 
(01.09.16  ) א

הנישה רדחב  ריקה  םע  תבתכתמ 
(01.09.16  ) הנד

( תל  ) יפוא לוטנ  , יארונ תיבה  לכ 
(01.09.16  ) ןח תפיט  וב  ןיא 

יאמדקאו ךוניח  תשא 
(01.09.16  ) ןליתא ליתמ 

 ... ילוא
(01.09.16  ) תיבה תלעב 

ןייוש ונ 
(03.09.16  ) הנר

לק לפ  ומ  תיארנ  הרקתה 
(01.09.16  ) זרא

( תל  ) הדולח לזרב = 
(01.09.16  ) א

הרקתה תא  תבהוא  אקווד  ינא 
(01.09.16  ) לטורב

םרוצ ראשה  םע  בולישה 
(01.09.16)

( תל  ) תונולחה תא  תוקנל  ףיכ  היהיו  הדיחפמ  הרקת 
(01.09.16  ) ינד

( תל  ) המיהדמ הרקת 
(01.09.16  ) s

רעוכמ תיב 
(01.09.16)

ופוס דע  ותליחתמ  שממ , רעוכמ  םינפה  בוציע  ךא  ץוחבמ  הפי 
(01.09.16  ) םילשורי רהוז ,
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