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תויתשת

הספדה תסרג

 ףתש
ן"שתב רוקיב

תונותיעל העדוה

 תוחיטבל דסומה ילהנמ
 ףוסמב ורקיב תוהיגלו
 – ן"שת לש ןולקשא
 תימואלה הרבחה
היגרנאל

 ,תוהיגלו תוחיטבל דסומה ישנא
 תוחיטבה אשונ תא ליבומה
 ורקיב ,לארשיב הדובעב תואירבהו
 ן"שת תרבח לש ןולקשא ףוסמב
 תרבח ,)היגרנאו טפנ תויתשת(
 קשמ לש תימואלה תיתשתה
.לארשיב היגרנאה

 טפנב לופיטב תקסוע ן"שת תרבח
 ללוכה ,םינושה וירצומו ימלוג
 הקירפ ,ןוסחא ,אוציו אובי ,הכלוה
 קלד ירצומ קופינו םילמנב הניעטו
 ן"שת .תונושה קווישה תורבחל
 הליבומהו הלודגה הרבחל תבשחנ
 תנידמב קלדה קשמ תכרעמב
 התמורת תובישח ןאכמו ,לארשי
 לש ילכלכהו ינוחטיבה הנסוח רובע
.הנידמה

 לע הריקס הנתינ שגפמב
 םייתוחיטבה םיטביהה
 תא םיוולמש םיברה םיינוחטיבהו
 ן"שת תרבח ידבוע לכ לש םתדובע
 ךרענ ןכמ רחאל .ץראה יבחרב
 הרבחה לש םילכימה תווחב רויס
 טפנה ירצומ םינסחואמ הב
.םינושה

 ן"שתו תוהיגלו תוחיטבל דסומה
 ,קודה הלועפ ףותישב םידבוע
 .הדובעב תואירבו תוחיטב יאשונב
 דסומה ישנא םיריבעמ ראשה ןיב
 ידבועל תוכרדה תוהיגלו תוחיטבל
 תוחיטב ינוממל תורשכה ,לעפמה
 םיבר תוחיטב ינקת ן"שתל .דועו
 סרפב רבעב התכז ףא איהו
 םעטמ ןתינש יצרא סרפ – לטפסוי
 דרשמו תוהיגלו תוחיטבל דסומה
 לע הרימשב תוניוצמ רובע ת"מתה
.הדובע תומוקמב תוהיגו תוחיטב

 דסומה להנמ ,והילא םייח ירבדל
 ונמשרתה" :תוהיגלו תוחיטבל
 תוחיטבהו תועדומה תמרמ הבוטל
 הדובע עוציב ךות ןקתמב ההובגה

םיעוריאגניטיירםישורד חולצ"חי סקדניאתונותיעל תועדוההידמ רוטינתרושקת ישנא רגאמישאר
תודוא

הסינכהמשרה

 זזאב
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 ינוצרב .ההובג ןוכיס תמרב תידוחיי
 הלועפה ףותיש תא הבוטל ןייצל
 תוחיטבל דסומה ןיב הרופה
".ן"שת תרבח ןיבל תוהיגלו

 ימר :)לאמשל ןימימ( הנומתב
 תוחיטב ףגא שאר ןגס - הנותיז
 היגרנאו טפנ תויתשת יצרא
 תלהנמ - ונדלוט הבהז ,ן"שתב
 דסומב םורדהו ש"ב זוחמ
 - ןתיב לאומש ,תוהיגלו תוחיטבל
 דסומה םעטמ לעפמה ךירדמ
 ש"ב זוחמב תוהיגלו תוחיטבל
 ףגא שאר - יאלוזא ןועמש ,םורדהו
 באז ,ן"שתב )קלד ירצומ וק( ד"מק
 דסומה תלהנמ רבח - ןמרטופ
 - והילא םייח ,תוהיגלו תוחיטבל
 ,תוהיגלו תוחיטבל דסומה להנמ
 ןולקשא ףוסמ להנמ - ןחרפ יבא
 יפר ,ן"שתב היגרנאו טפנ תויתשת
 ,יצרא תוחיטב ףגא שאר - יערד
.ן"שתב היגרנאו טפנ תויתשת

 ןרוד -ל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
.תרושקת
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