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היעבה תא ורקחת היעבה תא ורקחת
 ןמז ךוסחל ולכותש ןכתי ,הרזע םישקבמ םתאש ינפל היעבה תודוא עדי ושכר 
 תולאש בותכל ולכות ,םכלש תולאשה לע םינוע אל טנרטניאה ירתא םא םג ,םירזועל
 .רתוי תונובנו תובוט

םיכירדמ ושפח

טנרטניאב שופיח ושע

 םירחא םישנא לש תולאשל תובושת לע ולכתסת
.תובושת ירתאו םימורופב

 דועית וארקו ואצמ

 תומוד תויעב םיגאב לוהינל תכרעמב ושפח
 וחוודש



X

םינוכנה םישנאה תא ולאשת םינוכנה םישנאה תא ולאשת
 תמר תא םג ןובשחב וחק .בושח רבד הז םינוכנה םישנאה םע ןוכנה ץורעה תאיצמ 

 .םילאוש םתא םתוא םישנאה לש םירושיכה תמר תאו היעבה לש תובכרומה



לואשל רשפא םא ולאשת לא לואשל רשפא םא ולאשת לא
 לואשל רדסב הז םאה ולאשת לא ,תוריהבבו תורישי םכלש תולאשה תא ולאש
 רתוי המיאתמ םכלש הלאשה םא םכתוא ונפי ילוא ךא ,תכרובמ הלאש לכ .הלאש
  .רחא ץורעל



םלוכ תא ולאשת םלוכ תא ולאשת
 יוכיס שי .רבעב םכל ורזע םה םא וליפא ,םיוסמ והשימל תונפל בוט ןויער אל הז 

   .םלוכל תונפומה תולאש רשאמ תונווכמ תולאש לע הבושת לבקל ךומנ רתוי הברה



סומע ץורעה רשאכ ולאשת לא סומע ץורעה רשאכ ולאשת לא
 ,רחא ץורע אוצמל וסנ ,םיטופטיפ וא תולאשב םיפצומ תויהל םילוכי םיצורע םימעפל
  .םכל רוזעל ולכויש םישנא לש בלה תמושת תא לבקל ולכות וב



םירורב ויהית םירורב ויהית
 .רותפל םכנוצרבש היעבל תורושקש תורורבו תויתיצמת תולאש םיבתוכ םתאש ואדו 
.םישמתשמ םתא הב תכרעמה תודוא םירחא םיטרפ וא הנכותה תסריג תא ללוכ הז



הרטמה תא ולילכת הרטמה תא ולילכת
 תרזעב גישהל םיצור םתא המ ,םכלש הלאשל הביסה תא םילילכמ םתאש ואדו

 םא םג ,ןוכנה ןורתפה תא קפסל םכתלאשל הנועש םדאל רשפאמ רבדה .הבושתה
 .וילאמ ןבומ היה אל אוה



םיינלבוס ויהית םיינלבוס ויהית
 םה ,תולאש שי םא ןמזה לכ םיקדוב טא'צה ירדחב םישמתשמה לכ אל ,הבושתל וכח.
םהל רשפאתישכ ונעי
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