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יטרדנטס תיב  הזש  בושחל  ןתינ  ץוחבמ  .םיעובר  םירטמ  כ-245  ביבא , תמר  תנוכשב  םיעונצה  תבכרה  ינבממ  דחאב  תונשב ה-50 , רוקמב  הנבנש  תיבה , לש  וחטש 
( ןייטשפא יש  םוליצ :  ) תונבה יתש  לש  ןהירדחל  תפתושמה  תספרמה  תיארנ  היינשה  המוקב  .ירמגל  הנוש  הנומתה  םינפבמ  .םידרפומ  םיסלפמ  השולש  ןב 
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ינא , " תיבה תלעב  תרמוא  חראל ," םיבהוא  ונחנא   " .םיבר הבישי  תומוקמ  םע  ךוראו  בחר  יא  וזכרמבו  הירלג , תמוקכ  יונבה  חבטמה , לא  רשי  תחתפנ  הסינכה  תלד 
( ןייטשפא יש  םוליצ : תונוילעה ( תומוקל  םילועו  ףתרמל  םידרויה  םינבלה  תוגרדמה  ימרג  םיארנ  לאמשמ  ןמזה ." לכ  הפ  להנתמש  לאוטיר  הזו  לשבל  תבהוא 

, באה רפסמ  חבטמב ," ונחנא  רקובב  תבשב   " .גגב םייתסמו  ףתרמב  ליחתמש  םירטמ , הבוגב 13  חותפ  בחרמ  שי  תשרה , הקעמל  רבעמ  חבטמה , דצל 
( ןייטשפא יש  םוליצ :  ) היזיוולט םע  הנטק  הבישי  תניפ  שי  חבטמה  ךשמהב  ףיכ ." הזכ  הז  יה .'  ' תורמואו הלעמל  רשגל  תואצוי  ןה  תומק  תונבהשכו  "



ירשק רשפאמ  ידוחייה  ןונכתה  םילגרתמ ." םימי  המכ  ירחא  ךא  , " תיבה לעב  הדומ  םיהבג ," דחפ  לש  גוס  היה  הלחתהב   " .ללחב םיפחרמ  םירשגהו  תוגרדמה  ימרג 
( ןייטשפא יש  םוליצ : הבישיה ( תניפ  תאו  חבטמב  יאה  הצק  תא  לאמשמ )  ) תוארל ןתינ  הנוילעה  המוקהמ  טבמב  .םינושה  םיסלפמה  ןיב  ןיע 



שי , " תיבה תלעב  תרמוא  ףתרמ ," ומכ  הארנ  אל  הז   " .םייבלח ןאכ  םינותחתה  תונולחה  .הצחר  רדחו  "ד  ממ דצל  ףתרמה , תמוקב  תאצמנ  תינולסה  הבישיה  תניפ 
יש םוליצ :  ) בחרמה תשוחתל  תמרות  לאמשמ , הנומתב  הארנש  יפכ  חותפ , םיכרדמה ) ןיבש  קלחה   ) תוגרדמה םור  תא  ריאשהל  הטלחהה  רוא ." הברה  הפ 

( ןייטשפא



םירפסל ועיגי  ךיא  לבא  .ותוחיתפו  בחרמה  הבוג  תא  השיגדמ  איה  .הנושארה  המוקה  תרקתל  דעו  ףתרמהמ  םירטמ , השימח  הבוגל  תאשנתמ  ץעה  תיירפס 
( ןייטשפא יש  םוליצ :  ) םלוסה תא  ףילחהל  ךירצש  םידומו  גוזה , ינב  םיקחוצ  וספטי ," םידכנה  ? " ןוילעה הקלחב 



.חבטמה לעמ  ףלוחה  לאמשמ ,)  ) רשג ליבומ  הנישה  רדח  לא  .לוממש  השרוחה  ףונמ  םינהנ  םה  תוחותפ , תופפרהשכ  .תגגוזמ  תיזח  שי  ןימימ )  ) םירוהה רדחל 
( ןייטשפא יש  םוליצ :  ) ףתושמ הצחר  רדח  םהיניבש  םירדח  ינש  תונבה -  ףגא  לא  הסינכל  םירוהה  תטיווס  ןיב  רבחמ  רשגה 

הז  " .ןהלש הצחרה  רדח  לע  הקלחב  תחנומש  הירלגב  הטימה , םהילעמ  .ןוראו  הביתכ  ןחלוש  הפס , הנותחתה  המוקב  תומוק : יתשב  םייונבו  םיהז , תונבה  ירדח 
: םוליצ  ) תוחיתפה ןורקע  לע  רמוש  הטימה  בגבש  ריקה  הלעמב  תיכוכז  ריק  הלעמל ." הלוז  הלחא  ונל  שי  , " הרוכבה תבה  תרמוא  הריכמ ," ינאש  רדח  לכמ  הנוש 

( ןייטשפא יש 



, הדרפהה תא  םירדחה , תא  תומוקה , לכ  תא  םיאור  הפ  םידמועשכ   " .הרוכבה תבה  תרמוא  תיבב ," בינגמ  יכה  םוקמה  הז   " .הנוילעה המוקב  חותפ  יתיבה  דרשמה 
( ןייטשפא יש  םוליצ :  ) ןהלש הנישה  תוירלג  לעמ  גגוזמה  ריקה  עטקו  תונבה , ףגאל  הסינכה  תיארנ  לאמשמ  לכה ." תא 



ידע תולכירדא  , : תויגת  
גרבניו

תונשב ה- ונבנ  א )'  ) הקוריה ביבא  תמר  תנוכש  לש  םינושארה  םיתבה 
םדצלו תחא , המוק  ינב  תבכר  ינבמ  םקלח  .תמדוקה  האמה  לש   50

ןיב 55 ל-75 ענ  ןחטשש  תוריד  ויה  םיירוקמה  םינבמב  .םיחותפ  םיחטש 
הלאה םינבמה  ולמיס  רבעב  םורד .) - ןופצ  ) ריווא ינוויכ  ינשו  םיעובר , םירטמ 

עקרק ידומצ  לש  תודיחי  םה  לש 2019  ביבא  תמרב  ךא  תועינצו , ןויוויש 
.קורי ףונו  תיטרפ  הניג  הנוש , בוציע  דחא  לכל  .םייתרקוי 

 
תררוגתמ םינרוא , תשרוח  דצל  הלאה , תבכרה  ינבממ  דחא  לש  זכרמב 
תקסוע םאה   ) םהייחל תונשב ה-50  םירוה  תושפנ : עברא  תב  החפשמ 

תחא  ) םהיתונב יתשו  תוברת ) תודסומ  לוהינב  באה  עדימה , תוכרעמ  םוחתב 
לת תטיסרבינואב  גוזה  ינב  ודמל  םתוריעצב  ןוכית .) תדימלת  היינשה  אבצב ,

", םירחא תומוקמב  ונרגו  ונתחתה  ךכ  רחא   " .השרוחה הלעמב  ורגו  ביבא 
". הפל בושל  וניצר  דימת  לבא  , " החפשמה םא  תרפסמ 

 
ארונ היה   " .םירדח העבראו  תומוק  יתש  ןב  היהש  תיבה , תא  ושכר  ב-2004 

היה ןמזה  םע  לבא  , " םאה תרפסמ  לכה ," הריוואה , תורצחה , הפ , ףיכו  הפי 
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וחלש

Google+
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יכ ריכמ , ינאש  םיתב  הברהמ  תיב '  ' רתוי הברה  אוהש  בשוח  ינא  ינש , דצמ   " .גרבניו ידע  לכירדאה  רמוא  ליגר ," תיב  הזש  דיגהל  השק   " .ברע תעשב  תיבה 
ןומא ןומה  םע  תרחא , היה  הז  הפ  .יונישל  םיחותפ  אלו  םיריכמ  םהש  המ  םע  םיאב  תוחוקלה  בור  .םישגפמו  רשק  רצוי  ןונכתה  .החפשמה  איה  וב  תושחרתהה 

( ןייטשפא יש  םוליצ : " ) ץמואו
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- ימרכ הדע  לארשי  סרפ  תכוז  תילכירדאה 
 - וב האנקהו  היבאל  םיעוגעגה  לע  דמלמ 
לע דוע , םניאו  ויהש  םיניינבה  לע  רקיעבו 
ןאכ וריאשי  אל  םישדחה  היניינבש  ביבא  לת 

ןוסבוקעי לאכימ  ןורכיז |  םוש 
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ונלוכי אל  וילעש  דרשמכ  שמיש  דחא  רדחש  םושמ  תונבל , רדח  ונל  רסח 
". רתוול

 

 
שרגמב ןומטה  לאיצנטופה  תא  וניבהשכ  ךא  ביחרהלו , ץפשל  ובשח  הליחת 

תפוקת ךשמב  .שדח  תונבלו  ןשיה  תיבה  תא  סורהל  וטילחה  ותביבסבו ,
ןונכתל .םוקמ  תברקב  הרוכש  הרידב  וררוגתה  םייתנשכ , הכראש  היינבה ,

תאצל ונטלחהשכ  " גרבניו . ידע  לכירדאה  לש  ויתוריש  תא  ורכש  שדחה  תיבה 
, וואו  ' ונרמא וילע  ונלכתסהש  םעפ  לכש  תיב  השרוחה  הלעמב  וניאר  ךרדל ,

בושו הריד , התנק  ונלש  הרבח  ךכ  רחא   " .גוזה ינב  םירפסמ  יפוי ,"' הזיא 
". לכירדא ותואל  וליבוה  םימעפה  יתש  יפוי .' הזיא  וואו ,  ' ונרמא

 
", חראל םיבהוא  ונחנא   )" תיבה בל  היהי  חבטמהש  גרבניומ  ושקיב  גוזה  ינב 

"(; ןמזה לכ  הפ  להנתמש  לאוטיר  הזו  לשבל  תבהוא  ינא  , " םאה תרמוא 
יתש ויהיש  םוקמ ;)" לכמ  השרוחה  תא  תוארל  וניצר   )" השרוחל רשק  היהיש 

.תויטרפה תא  דבאל  ילב  שגפמ , תויורשפא  הברהו  תירוחאו ; תימדק  תורצח - 
םירטמ ינפ כ-245  לע  ערתשמה  ףתרמו , תומוק  שולש  ןב  תיב  איה  האצותה 
םייקנ םיווקב  בצועו  ןנכות  אוה  םיעובר .) םירטמ  ןב 209  שרגמה   ) םיעובר
.רחא והשמ  שי  הזה  תיבב  .תקפסמ  אל  הרדגה  וז  לבא  ינרדומ , ןונגסבו 

 
" תרושקת היהתש  ןונכתב -  הרטמה  "

 
הנבמבש תיבה  לא  הסינכל  ליבומ  תובלתשמ  םינבאמ  רצו  ךורא  ליבש 
םדצל תוגרדמ , עבראו  לזרב  רעש  םילבקמ  םיאבה  ינפ  תא  .תבכרה 

םירטועמו רוחש , םוינימולאב  םיגגוזמ  ובגו  תיבה  תמדק  .תחרופ  הניגו  קד 
: העטמ םיחתפהו  תותיזחה  הארמ  לבא  .תונבל  םוינימולא  תופפרב  םקלחב 

םיסלפמ השולשל  קלוחמש  יטרדנטס , תיבב  רבודמש  בושחל  ןתינ  ץוחבמ 
.ןיטולחל הנוש  הנומת  הלגמ  המינפ  הסינכה  .םידרפומ 

 

https://www.arbejazz.com/


 
זכרמב .הירלג  תמוקכ  ןנכותמה  חבטמל , תורישי  הליבומ  הסינכה  תלד 

הבוגב 13 חותפ  ללח  וילעמו , ויתחתמ  ודצלו , .בחרו  ךורא  יא  חבטמה 
הבישי תומוקמ  יאה  ביבס  .גגב  םייתסמו  ףתרמה  תמוקב  ליחתמה  םירטמ ,

.תיתחפשמה שגפמה  תדוקנ  תיבה , זכרמ  אוה  חבטמה  .םיבר 
 

 
תועצמאב םיטלבומ  חותפה , בחרמב  םיפחרמ  לזרבמ  םינבל  תוגרדמ  ימרג 
תוגרדמ רתוי  ןאכ  ןיאש  תורמל  .תיבה  הבוג  לכל  חתמנה  ההכ , לוחכ  ריק 

", םימעפל  " .תויפוסניא ןהש  המדנ  תומוק , שולש  ןב  יטרדנטס  תיבב  רשאמ 
(". Escher  ) רשֶא לש  רויצ  יל  ריכזמ  הז  , " באה רמוא 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A5_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A9%D7%A8#/media/File:Escher%27s_Relativity.jpg


, גרבניו ריבסמ  םישנאה ," ןיב  תרושקת  היהתש  התייה  ןונכתב  הרטמה  "
.תרושקת םהיניב  היהתו  הנוילעה , המוקב  בשיי  והשימו  ץוחב  בשיי  והשימש  "

לכו םירצק  רתוי  הברה  םישגפמהשכ  םויה , דחוימב  תיבב , בושחה  רבדה  הז 
ןיבל ." ןיבה  לש  םיללחב  םג  הז  תא  קפסל  בושח  .ןופלטב  דחא 

 

 
םירדחב תויטרפו  םינושה  םיסלפמל  םיחותפ  םיטבמ  רשפאמ  ידוחייה  ןונכתה 

םיחותפ םירבעמו ) דרשמ  ןולס , חבטמ ,  ) םיירוביצה םיבחרמה  .םייטרפה 
טעמל םינפ , יפלכ  םירוגס  הצחרהו  הנישה  ירדח  .םינפ  יפלכו  ץוח  יפלכ 

.הצוחה טבמ  שי  תיבב  ןוויכ  לכמ  טעמכ  .םייתדוקנ  תומוקמ 
 

" ףתרמ ומכ  הארנ  אל  הז  "
 

.םיתורישו "ד  ממ חותפ ; בחרמב  תינולסה  הבישיה  תניפ  ףתרמב 
.הארנ וניא  םהירוחאמש  המש  ךכ  םייבלח , ןאכ  םינותחתה  תונולחה 

, רוא הברה  הפ  שי  םויב  , " תיבה תלעב  תרמוא  ףתרמ ," ומכ  הארנ  אל  הז  "
םג תוחיתפ  לש  איה  ףתרמב  השוחתה  השרוחה ." תא  הפמ  תוארל  רשפאו 

, תוגגוזמה תונוילעה , תומוקל  חותפ  אוהו  הרקת , ןיא  וקלחבש  םושמ 
.ףונו רוא  תוסינכמש 

 



 
הבוגב ץעמ  היירפס  תספטמ  הנושארה  המוקה  תרקתל  דעו  ףתרמהמ 

םירפסל םיעיגמ  ךיא  .ותוחיתפו  ללחה  הבוג  תא  השיגדמש  םירטמ , השימח 
םלוסה יכ  םיריבסמו  גוזה , ינב   םיקחוצ  וספטי ," םידכנה  ? " םינוילעה םיפדמב 
.רתוי הובג  םלוסב  ותוא  ףילחהל  ךירצו  ןוכנה , םלוסה  וניא  תונומתב  םלוצמה 

ןומה שישכ  תושעל , המו  , " לכירדאה קמנמ  תפרוטמ ," םירפסה  תומכ  "
בשוח ינא  .הלאכ  תוהובג  תוירפס  יתישע  רבכ  .םירפסל  םוקמ  ךירצ  םירפס ,
רבדה .תיבב  םירפס  םהל  שיש  םישנאל  דובכו  םוקמה , לש  בוט  לוצינ  הזש 

". םתס ספטל  אלו  אצמתהל  תעדל  אוה  בושחה 
 

" הלוז הלחא  ונל  שי  "
 

, האלהו הנושארה  המוקה  לא  ףתרמהמ  תוגרדמה  םרגב  היילע 
, ךכ .חותפ  םיכרדמה  ןיבש  םורהו  רוחש , ימינפה  וקלח  יכ  הלגמ 

ץלמומ אל   ) תונותחתה תומוקה  לא  תוגרדמה  דעבמ  טיבהל  ןתינ  םיספטמשכ 
תודיחי יתש  ןיב  רבחמש  רשגל  תוליבומ  תוגרדמה  םיהבג .) דחפ  ילעבל 

.תומוק יתש  הבוגב  בחרמב , תופחרמ 
 



 
, םירוהה תטיווס  היינשה  הדיחיב  הצחר , רדחו  תונבה  ירדח  תחא  הדיחיב 
, ףתרמלו חבטמל  הטמל , ףיקשהל  ןתינ  רשגהמ  .יתיבה  דרשמה  הילעמו 
, באה רפסמ  חבטמב ," ונחנא  רקובב  תבשב   " .הדובעה רדח  לא  הלעמלו 

". ףיכ הזכ  הז  יה .'  ' תורמואו רשגל  תואצוי  ןה  תומק  תונבהשכו  "
 



 
, ןוראו הטימ  דחא  דצב  .םיינשל  תקלוחמו  השרוחל  הנופ  םירוהה  תטיווס 

תובחר םוינימולא  תופפר  תוימיטניא , לע  רומשל  ידכ  .תחלקמ  ינש  דצבו 
תומיב ללכ , ךרדב  .ףונה  לא  החותפו  הפוקשה  רדחה , תיזח  תא  תוסכמ 

רחא תבשבו  ישישב  ךא  , " השרוחה ףונמ  תונהיל  ןמז  גוזה  ינבל  ןיא  לוחה ,
תא הילא  םיחתופ  ונחנא  , " גוזה ינב  םירפסמ  סקט ," ןיעמ  ונל  שי  םיירהצה 

''. תופפרה
 

 
םירדחה .תספרמב  םהיניב  םירבוחמו  תירוחאה , רצחל  םינופ  תונבה  ירדח 

קלחבו ןוראו , הביתכ  ןחלוש  הפס , ןותחתה  קלחב  .תומוק  יתשב  םייונבו  םיהז 
ילבכ לע  היולתכ  תימדנו  הצחרה  רדח  לע  תחנומה  הירלגב  הטימ , ןוילעה 



, הרוכבה תבה  תרמוא  הריכמ ," ינאש  רדח  לכמ  הנוש  הז   " .םיקד הטסורינ 
לע םילוע  םלוכ  אלש  ילירטס  רתוי  הברה  םג  .הלעמל  הלוז  הלחא  ונל  שי  "
ינא , " תרפסמ איה  הפמ ,"  " .גגוזמ ימינפה  ריקה  לש  ןוילעה  וקלח  הטימה ."

". דרשמב איהשכ  בוט  הליל  אמאל  תרמוא 
 

" םיהבג דחפ  לש  גוס  שי  הלחתהב  "
 

הקעמ םע  ןורשגב  םירבוחמ  םיקלח , ינשמ  היונב  דרשמה  תמוק 
םידמועשכ , " הרוכבה תרמוא  תיבב ," בינגמ  יכה  םוקמה  הז   " .תיכוכז
". לכה תא  הדרפהה , תא  םירדחה , תא  תומוקה , לכ  תא  םיאור  הפ 

 
? הבוגהמ םתדחפ  אל 

םימי המכ  ירחא  ךא  םיהבג , דחפ  לש  גוס  היה  הלחתהב  , " באה רמוא  חטב ," "
". םילגרתמ

 
? חותפה בחרמה  ללגב  שער  לש  היעב  ןיא 

, תופפוח שגפמ  תודוקנ  ונל  ןיא  עגרכ  .תובברעתמ  תומוקה  חותפ  לכהשכ  "
תא דדובל  רשפא  דימת  ןמזה  םעש  ונרמאו  הז , לע  ונבשח  .עירפמ  אל  הז  זא 

". תומוקה
 

תולעל םכילע  השקי  םינש  המכ  דועבש  םתששח  אל  תוגרדמה , םע  המו 
? תדרלו

ינאו חונ  תיבה  .הבוטל  יתעתפוה  ךא  , '' םאה הדומ  תוגרדמה ," אשונמ  יתגאד  "
הרקיש המל  תיב  םינובש  ןימאמ  אל  ינא  ". " תומוקה ןיב  תרטרוטמ  אל 

ןוכנש המ  הז  וישכע  .םינש  תיב ל-10-15  םינוב   " .באה רמוא  ןב 70 ," היהתשכ 
ינב היהנשכ  .ףתרמה  תמוקב  קר  רוגל  רשפאו  תילעמל , תינכות  שי  לבא  .ונל 

". תודליל ראשיי  תיבה  .רחא  םוקמב  הארנכ  רוגנ   70
 

? תיבל םיביגמ  םישנא  ךיא 
אל הזש  םירמוא  בורה  ךא  , " באה רמוא  הזכ ,"' רבד  וניאר  אל  ואוו ,  ' םירמוא "
ןה , " הרוכבה הפיסומ  דרשמה ," דע  ילש  תורבח  תא  הלעמ  ינא  ". " םליבשב

". תובהלתמ שממ 
 

תומכסומ רגתאמ 
 

.תולעפתה הנושארבו  שארב  .םיברועמ  תושגר  ררועמ  תיבב  רוקיב 
לע תובשחמו  תולאש  הלעמ  םירכומה , תולובגה  תא  ץרופ  תיבה 

םהילא ונלגרוהש  תוסיפתו  תומכסומ  רגתאמו  יתחפשמ , תיבב  םייחה 
תודרפומ טעמכ  וא  תודרפומ , תומוקב  תויחל  םילגרומ  ונחנא  .תודלימ 

ונניא עקרק ;) תמוקל  הנושאר  המוקמ  חתפ  וא  הירלג  תמוק  המגודל , )
, יטרפ תיב  ךותב  תוהובגו ) תורצ  ןקלחש   ) הלא ומכ  תיפצת  תודוקנל  םילגרומ 

.םילבוקמ םידממב 
 



 
ירשק .םיקחרמ  לש  השוחת  תיבב  ןיא  םירבעמה  תפישחו  הבוגה  תורמל  ךא 
םייחה ןיב  שגפמו  רשק  רשפאל  ןוצרהו  חלצומ , םיללחה  ןיב  רוביחהו  טבמה 

שי םיחותפ , םירבעמה  לכש  םושמ  אקווד  תאז , םע  דחי  .לעופב  הרוק  תיבב 
הנבמב ומכ  םישנא , רתוי  לש  תושחרתה  רתוי  םהב  תויהל  הכירצש  השוחת 

הלעמלמ םיטבמ  שיו  תויטננימוד  תוגרדמ  םהבש  לודג , דרשמב  וא  רוביצ 
.ינשה לא  דחאו  הטמל 

 
בשוח ינא  ינש , דצמ   " .גרבניו לכירדאה  םכסמ  ליגר ," תיב  הזש  דיגהל  השק  "
איה וב  תושחרתהה  יכ  ריכמ , ינאש  םיתב  הברהמ  תיב '  ' רתוי הברה  אוהש 
םהש המ  םע  םיאב  תוחוקלה  בור  .םישגפמו  רשק  רצוי  ןונכתה  החפשמה ,

, ןומא ןומה  םהמ  שרד  הז  .תרחא  היה  הז  הפ  .יונישל  םיחותפ  אלו  םיריכמ 
". תולאש לואשל  ץמואו 

 



 

 

 

  
תודש ןרוא  חוקיפו : טקיורפ  לוהינ  •

םוינימולא .ד.מ  תונולח : •
תולאשמה תיירגנ  תורגנ : •

למס חבטמ : •
ינחתות חבטמ : ירזיבא  •

טיילפוט לאיזגל , ילא  הרואת : •



הרואת יחמק  היולת : הרונמ  •
תונוליו בכור  תונוליו : •
סולפ גוזימ  גוזימ : •

 
--------------------------------------

: תואמגוד דועל  הנומתה  לע  וצחל  .םיבר  םיתבל  סנכנ  לודגה  לוחכה 
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םינויד תובוגת ב-28  ומסרפתה 35  וז   הבתכל 

ןיינעמ םגו  הפי  םג  .חלצומ 
(28.03.19  ) םש הפ  העונ ,

( תל  ) אלכ יתב  ילהנמו  םירהוס  לש  םילנרו  ' זל
(28.03.19  ) תובצמהמ רוחשה  שישה 

ירוקמ טלחהב  לבא  יליבשב  אל 
(28.03.19  ) הגלוק

ןיינעמ דואמ 
(28.03.19  ) ץראה ןופצ  בינ ,

רהוס תיבב  ףגא  ריכזמ  יכה  הז  תמאה 
(28.03.19  ) יקוש

גניטסרטניא
(28.03.19  ) ילבאל

( תל  ) :(( קוחצמ  יתוא  תסרה  חחחחחחחח 
(28.03.19  ) ןתיא

( תל  ) ולפי םה  , םינטק םידליו  תוקונית  םע  תוחפשמל  םיאתמ  אל  , םמהמ תיב 
(28.03.19  ) הנד

( תל  ) ....לגרה תא  ועקנ  קוידבש  םישנאו  םיכנו , םינקזו ,
(28.03.19)

( תל  ) דממה הפיא 
(28.03.19  ) ףיטק דוג  הקיבצ ,

( תל  ) ףתרמה תמוקב 
(28.03.19  ) תוינכותב הארת 

( תל  ) הארנ תוחפל  הככ  וא  .דממ  אוה  תיבה  לכ 
(28.03.19  ) עזעזמ

ףוסל הלחתההמ 

( תינב יתיא  םוליצ :  ) הבתכל וצחל  .אלפנ  הזו  ולבה , ונילע  לפנ 
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רתאב ושפח  שיגנ רתא 
םויה לש  תומחה  תובתכה 

סרוק לע  יפויה  תכלמ 
הלבקתה וילא  סיטה 

: םינוימ הברה  ירחא 
" סוטמ יתסטה  ינא  "

דעו ברע  תולמש 
ץיק ידגבו  םיטישכת 

םילייסה םישדח :
יאדכ אלש  םיוושה 

ספספל

עייסמ םגו  לק  םג 
קרמ תוקצב : תיחפהל 

רימש םע  םיאושיק 
תוירולק לדו  עיבשמ 

הנפואה םלצ  לש  ותומל  הנש   30
וזאמ - ודאסה תא  איצוהש  יביטקובורפה 

םילפאה םיפתרמהמ 

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 

.8

.9

.ראשה לכ  רעוכמהו : ערה  .םוקימה  בוטה :
(28.03.19  ) ילרוא

הזכ תיב  גזמל  טויסו  םמחל  טויס 
(28.03.19  ) תיחרזא

הפי תמכיס 
(28.03.19  ) לבוי
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