
 
 

םיקרחב םיעוגנ  םילע  תוקרי  תוריהז !
רצומה יכ  אצמנ , ץראה , יבחרב  תיצראה  הדיחיה  יחקפמ  וכרענש ע"י  תורוקיבמ 

, םעונ בשוממ  ןירדהמל " ףיטק  ילובי  י . ' " בח ע"י  קוושמו  רצוימה  ןירמזור ," "
לשב הז  רצומב  רוסחמ  היה  וזה  הנועב  יכ  אצמנ , הכרענש  הקידבב  רתויב . עוגנ 
תנמ לע  םאתהב  וכרענ  םה  יכ  רסמנ , הרבחהמ  רצומב . תמייקה  ההובג  תועיגנ 

הז רצומ  טולקל  ןיא  הרבחל . העוגנה  תרצותה  תא  ריזחהלו  העפותה  תא  רגמל 
רוביצה עדי  רוביצהמ  . לושכמ  עונמל  תנמ  לע  ותועיגנל  ששחמ  "ל  נה הרבחהמ 

! רהזיו

רשכה אלל  תיניטסלפ -  תרצותמ  הלוק  - הקוק
בותיכ אשונ  קובקב  לכ  רשאכ  הלוק ," הקוק   " תייעבר תקוושמ  האצמנ  הנורחאל 
ברקב לובלב  רציו  לזומ  ריחמב  רכמנ  "ל  נה רצומה  ללכ . תורשכ  ןויצ  אלל  תיברעב 
רצומה יכ  אצמנ  הכרענש , הקידבב  ץראב . רשככ  עודי  גתומהו  ליאוה  היסולכואה ,

, ךכל םאתהב  יתורשכ . חוקיפ  לכ  אלל  םילשורי  די  לע  אינוטיב  רפכב  רצוימ 
לש ופוגל  ןה  הז , רצומ  ךורצל  אלש  תאזב  רהזומ  ץראב  תורשכה  שרוד  רוביצה 

אלל םירצומ  שוכרל  רוביצה  תא  ליגרהל  אלש  תנמ  לע  יכוניחה  ןפהמ  ןהו  ןיינע 
עדי םיחגשומה . תומוקמב  הז  רצומ  תטילק  רשאל  ןיא  הרקמ , לכב  תורשכ .

! רהזיו רוביצה 

תפייוזמ תורשכב  סוגרפסא 

", תורוד לוביתו  םוש  ירצומ   " אבוימו ע"י ןיסב  רצוימה  קורי  " סוגרפסא   " רצומה
גוח "צ  דב תחגשהב  הוורפ  רשכ  כ" גצומ  , 08  - 6808095 לט :' תורוד , ץוביק 
אל רצומהש  תורמל  תאז  לארשיל ." "ר  הרה רושיאבו  "ל  וח לובי  פ"ת  "ס  תח

. תישארה תונברב  אוביה  תקלחמ  רושיא  תא  ללכ  לביק 
. םיחגשומה תומוקמב  שומיש  וב  תושעל  אלו  ןאוביל  תרצותה  תא  ריזחהל  שי 

. םיעלותו םיקרחב  עוגנכ  קזחומה  רצומ  ונה  סוגרפסא  בל ! ומיש 
םירחא םיאבוימ  םירצומו  רצומה  תודוא  םיפסונ  םיטרפל  ! ) רהזיו רוביצה  עדי 

(. 02  - 5313137/38 לט :' סמ ' לטב ' "ר  הרב אוביה  חמל ' תונפל   שי 

תורשכ אלל  אמא -  יטלס 
תורשכה ןויצ  תא  םיאשונה  הדוהי ,) ןבא  הלאה 27  , ) אמא יטלס  לעפמה  ירצומ 

רבע רשא  לעפמל , ןירדהמל . ןיבור  ברה  תורשכ  ףסונבו  הדוהי  ןבא  תונברה  לש 
. ןיבור ברה  "צ  דבו תימוקמה  תונברה  םעטמ  תורשכ  לכ  ןיא  רפח , קמעמ  הנורחאל 

. אצמית איה  וב  םוקמ  לכ  לע  ונל  חוודל  שיו  וז  הרבחמ  תרצות  לבקל  ןיא 

אל ינשהו  רשכ  דחא  רצומ  תומוד , תוזירא  תוריהז :
קווישו אובי  רמות  ידי  לע  קוושמה  ץמוחב ," שובכ  ןרופצו  ריעצ  םוש  רצומה "

ברה תחגשהב  הוורפ  רשכ  רשכהה  ןומיס  תא  ןידכ  אשונ  יבכמה , רפכ  ץוביקמ 
". לארשיל "ר  הרה רושיאבו  ןודנול   KF צ" דב "ד  באר ןייטשנטכיל , בקעי  לארשי 

לכ אשונ  וניא  קוושמ , ותוא  ידי  לע  קוושמה  ץמוחב ," שובכ  םוש   " רצומה ותמועל 
. תורשכ ןומיס 

. ןידכ םיעצמא  וטקננ  ןאוביה  דגנ  לבלבל . תויושעו  תומוד  םירצומה  ינש  תוזירא 
ותוא תחת  םקוושל  םירשכ  אלו  םירשכ  םירצומ  קוושמה  ןאובי  לע  רסוא  להונה 

. לובלב עונמל  ידכ  גתומה ,
אלל רצומה  תא  רתאל  םישקבתמ  םיחיגשמה  תונרע , לע  רומשל  שקבתמ  רוביצה 

. ןאוביל וריזחהלו  םיפדמהמ  וריסהל  רשכהה ,

7290012019050 רשכה : רצומה  דוק  רב 
: רשכ אלה  רצומה  דוק  רב 

645173861944
: ןאוביה יטרפ 



: ןאוביה יטרפ 
יבכמה רפכ  ץוביק  "מ ," עב ( 1983  ) ןוזמ קווישו  אובי  רמות 

ןיס וק ," סדופ  דנק  ואדגניק  : " ןרציה יטרפ 

הההה

רשכה אלל  םירצומה  דחא  תוהז , תוזירא  יבושנא - 
: תורשכ אלל  ינשהו  רשכ  דחאה  תומוד -  תוזיראב  םירצומ  לש  ףסונ  הרקמ 

תורשכה ןומיס  תחת  םירקמהמ  קלחב  קווש  יחמצ " ןמשב  יבושנא  הליפ  רצומה "
רושיאבו "ב  הרא , K שלושמ קרוי –  וינ  "ג  בלר הירא  ברה  תחגשהב  הוורפ  רשכ  "

ינש תורשכ . ןומיס  לכ  אלל  רצומה  קווש  םירחא  םירקמב  לארשיל ." "ר  הרה
. דוק - רב ותוא  תחת  וקווש  םירצומה 

רשכהה ןומיס  אלל  רצומה  תא  םיפדמה  יבג  לע  רתאל  םישקבתמ  םיחיגשמה 
. ןאוביל וריזחהלו 

8 0 59 9 333 דוק : רב 
ןיפירצ יטסיגול , קראפ  "מ ," עב ןוזמ  הקסלא   " ןאוביה ןאוביה : יטרפ 

הילטיא ורוזא ," הקספ  ןרציה : יטרפ 

תפיוזמ תורשכב  םיטיוקסיב 
רשכ  " תורשכה ןומיס  תא  םיאשונ  יניסקק " ו" ידראובאס "  " םיטיוקסיבה יגתומ 

תונברה ידי  לע  רשוא  רצומהש  ילבמ  ", SIXS ןודעס –  השמ  ברה  תחגשהב 
. ןאוביה דגנ  וטקננ  םיעצמא  לארשיל . תישארה 

תרצנ א.ת . לוטרע ," ליהוס  : " ןאוביה יטרפ 
הילטיא ואליד ,"  " ידי לע  רצוימ  , 8 0 0 0 0 150 0 10 6 דוק 3 רב  ידראובאס ,

הינודקמ סרגורפקמ ,"  " ידי לע  רצוימ  , 5310 1120 0 6 49 דוק 7 רב  יניסקק ,

לארשי ינימ  םחתמב  תונותחל  רושיא  ןיא 
םיעוריא ךורעל  להקה  תא  הנימזמה  תונותיעב  העדוה  המסרופ  הנורחאל 
להונמה גנירטייק  תועצמאב  תרדוהמ  תורשכ  תחת  לארשי , ינימ  םחתמב  תונותחו 

. םתור יאחוי  םשב  רשק  שיא  ידי  לע 
תומוקמב ןישודיקו  הפוח  ךורעל  ןיא  יכ  העידומ  לארשיל  תישארה  תונברה 

םוקמב לעופ  םהבש  םירקמב  תוברל  רשכה , אלל  םילעופו  תבשב  םיחותפה 
םויק רשאל  אלש  םישקבתמ  ןיאושינה  ימשור  ןידכ . רשכה  אשונה  גנירטייק 

. הז םוקמב  םיעוריא 

תפיוזמ תורשכב  ןירדהמ - " הל  ' ישוס "
רצומה קוושמ  אצמנ  תיצראה  הדיחיה  יחקפמ  ידי  לע  הכרענש  תרוקיב  תרגסמב 
םיקרח ששח  אלל  ןירדהמל , רשכ  גצומ כ" רצומה  ןיסב . רצוימה  ןירדהמ  הל  ' ישוס

רושיאבו  OU תחגשהב ץראב , תויולתה  תווצמל  ןוכמה  תועצמאב  םיליפטו ,
". לארשיל תישארה  תונברה 

ףקותב רושיא  ללכ  ןיא  רצומל  יכ  ררבתה  אוביה  תקלחמ  לומ  הכרענש  הקידבמ 
תורשכה ןויצב  שומישה  יכ  רסמנ  ץראב  תויולתה  תווצמל  ןוכמהמ  המעטמ .
םיקרחמ רצומה  תויקנ  יבגל  תוירחא  לכ  םהל  ןיאו  רומח , ףויז  וניה  םהלש 

. םיליפטו
םוקמ לכ  לע  עידוהל  שקבתמ  רוביצה  םיחגשומה . תומוקמב  הז  רצומ  טולקל  ןיא 

. רהזיו רוביצה  עדי  הז . רצומ  אצמנ  ובש 
0 2-9 9 ןופלט 22117 שמש , תיב   6 ןמואה 4/ חר ' "מ ," עב המרב  ישוס  : " ןאוביה יטרפ 

רשואמ יתלב  רשכהב  סוטול - "  " תרבח ירצומ 
םירשככ םיגצומ  םהשכ  היגלב , סוטול  תרבח  ירצומ  םיקוושמ  ואצמנ  הנורחאל 

. תפרצב "ם " במרה גוח  "צ  דב  " תחגשהב
ךמסומ וניאו  הדי  לע  רכומ  וניא  "ל  נה ףוגה  יכ  העידומ  לארשיל  תישארה  תונברה 

םע רפוס  "ם  תח גוח  רשכהב  קוושמה  הז , רצומ  יכ  רהבוי  קוח . יפ  לע  רשכה  תתל 
ותורשכש הז , לעפמב  רצוימה  דיחיה  אוה  לארשיל , תישארה  תונברה  למס 

. הפקתו תרכומ 

5410 126 0 0 6 9 6 דוק 4 רב  למרק , םעטב  טיווקסיב 
ביבא לת   39 "י  שר חר ' סירטאיב , ןאוביה  ןאוביה : יטרפ 

" ודרולוק הדילג   " ירצומב ירכונ  בלח  תקבא 
םייבלחה םירצומה  לכ  יכ  עידוהל  השקיב  תוביתנ  תונברב  תורשכה  תקלחמ 

" קיטרא  " גתומה תחת  םיקוושמה  ודרולוק ," הדילג   " לעפמה ידי  לע  םירצוימה 
. ירכנ בלח  תקבא  םיליכמו  דבלב  הליגר  תורשכב  םה  תוביתנב ,

םירומח תורשכ  ייוקיל  הסדה -  רוצב  הל  ' הווח תדעסמ 



רוצב הל  ' הווח תדעסמ  יכ  רוביצה  תא  ריהזהל  תשקבמ  הדוהי  הטמ  תונברה 
. םירומח םייתורשכ  םייוקיל  ואצמנ  םוקמב  התחגשה . תחת  תדמוע  הנניא  הסדה 

עדי קחרי . ושפנ  רמוש  אוהש , גוס  לכמ  םיעוריא  תכירעל  רשואמ  וניא  םוקמה 
. רהזיו רוביצה 

תורשכ אלל  הנומשה -  די  ןולמ 
, הדוהי הטמב  ירוזא  בר  "א , טילש רהוז  - רב ןימינב  ברה  תאמ  העדוה  הלבקתה 

ןופלט הדוהי 90895 ,  ירה  ד.נ  הנומשה , די  ןולממ  תורשכה  תרסה  לע  העידומה 
ןיינעב חוקיפ  וא  החגשה  םוקמב  ןיא  התעמ  . 025343959 סקפ : , 025942000

. רהזיו רוביצה  עדי  תורשכ .

רשכה ןתונ  ןיא  םכש -  תרצות  םירצומ 
אל םדי  לע  תוחגשומה  תודעסמב  יכ  אדוול  םישקבתמ  םיחיגשמהו  רשכהה  ינתונ 

בותיכה " ) םאמת דואד  חימס  - ןאורק  " גתומה תחת  הניחטב  שומיש  השענ 
ןומיס ןכו  לאלח ," - רשכ  " ןומיס ןייוצמ  הזיראה  יבג  לע  םכשב . תרצוימה  תירבעב )

.SIKS תורשכה
רשכה תדועת  ןתיל  ךמסומה  םרוג  לכ  ןיא  יכ  העידומ  לארשיל  תישארה  תונברה 
רצוימה רצומ  לכ  לע  ונל  חוודל  םיחיגשמהמו  רוביצהמ  שקבנ  ןכ  לעו  םכש , ריעב 

. רשככ גצומו  םכשב 

וא תורשכה  תדועת  םהמ  הרסוהש  קוחכ , אלש  םירשככ  םיגצומ  רשא  לכוא  יתב  תמישר  ןלהל 
: תכמסומ החגשה  אלל  םילעופה 

ןולקשא
החגשהה הרסוה  ריפס  יגד  לעפמהמ 

םי - תב
. החגשהה הרסוה  םי , - תב רופלב 140  םייח , זילטאמ 

אבס רפכ 
: תורשכה הרסוה  םיאבה  קסעה  יתבמ 

אבס רפכ  םיאיבנה 36  זעוב , רוא  תולעבב  רגרוב , - רוא דעסמ 
אבס רפכ  שעתה 20  חר ' ראפ , ןליא  תולעבב  טקפרפ , תדעסמ 

אבס רפכ  לאקזחי 5  חר ' םיסנ , זילטא 
הנבי - ןג

. תורשכה הרזחוה  הנבי  ןגב  ירהד " יתפרצה ,  " הפאמה תיבל 
דוהי

: תורשכה הרסוה  םיאבה  קסעה  יתבמ 
דוהי יזבש 24  סיפנמ , רב - ץיודנס '

דוהי תואמצעה 56  ירציווש , דלוקוש  ילט 
דוהי יזבש 10  םיה ," יגד   " תונח

ןיעידומ
. םינרוא רפכמ  המרוג  יליג  גנירטייקמ  תורשכה  הרסוה 

ןימינב הטמ 
. ןימינב עבג  - םדא בושייב  תנכושה  ריפוא , רמ  לש  זוע  הציפמ  תורשכה  הרסוה 

תוביתנ
: םיאבה קסעה  יתבמ  תורשכה  הרסוה 

קסעה תיב  תריגס  לשב  לופהו –  סומוחה  תיב 
םילעבה תשקבל  םאתהב  לודגה –  ופיפ  תדעסמ 

רבעשל גנילואב  תדעסמ 
תולעבב םיזראה , בוחרב  הכרבו " ירפ  יבא   " תוקריו תוריפ  תונחמ  תורשכה  תמר  הדרוה 

. הליגר תורשכל  ןירדהממ  תורשכה  תמר  הדרוה  יבהז , יבא 
תחת הניא  רשככ , םימוסרפב  גצומה  יתיב  סוקסוק  תוביתנב  תקוושמה  סנרב , תירונ 

. חוקיפ
הלופע

: םיאבה קסעה  יתבמ  תורשכה  הרסוה 
הלופעב הכאלמה  חרמ ' םיעטו " ריהמ   " גנירטייקו הדעסמ 

הלופע הסרפה 5  הילט , ידופיש 
קילאיב תיירק 

: םיאבה קסעה  יתבמ  תורשכה  הרסוה 
תיירק יקסניטוב 6  ז' חרמ ' לאיבא  ןשוש  - ןבו עשוהי  ישי  רמע  תולעבב  ונאילטיא , הציפ 

קילאיב
ילעב חר ' הזדירב , בקעי  רמ  תולעבב  קווישו ," אובי  יב . . יג  " םיפירח תואקשמל  תונח 

. קילאיב תיירק  הכאלמ 17/4 
ןג תמר 

: םיאבה קסעה  יתבמ  תורשכה  הרסוה 
קסעה לעב  תשקבל  תורשכה  הרסוה  בורוזולרא 45 ר"ג  בחרמ  סאימחנ , זילטא 

םילשורי 3 ר"ג תורדש  בהזה , ןובאט 
: רשכה תדועת  אלל  קוחל  דוגינב  םירשככ  םיגצומ  םיאבה  תומוקמה 

והינב 26 ר"ג חר ' יתפרצה , הפאמה 
רזעילא 24 ר"ג ןב  הנמי , גנירטייק 

ביבא לת 



: םיאבה קסעה  יתבמ  תורשכה  הרסוה 
רשככ גצומ  תויהל  ךישממ  םוקמה  ביבא . לת  יבנלא 62  חרב ' ץנאר ' - רגרוב תדעסמ 

. קוחל דוגינב 
דוגינב רשככ  גצומ  תויהל  ךישממ  םוקמה  ביבא . לת  רמושה 1  חר ' ינאיחל  תדעסמ 

. קוחל
ךבילרק 39 חר ' בצקה , תדעסמ 

1 גרו ' ךלמה ג' הני , לפאלפ ג'
רמשמ יקוח  יתלבה  ףוגה  תחגשה  תחת  םירשככ  םמצע  םיגיצמ  םיאבה  תומוקמה 

: החשמה ןמש  - שדוקה
ביבא לת  ןיגב 108  םחנמ  חרב ' המראווש 17  תדעסמ 

המוק 6 השדח  תיזכרמ  הנחת  ןידאלא , תדעסמ 
תורשכל טאלגמ  ת"א  הווקנלא 78  חר ' הלרצומ , תדעסממ  תורשכה  תמר  הדרוה 

. םוקמב םימוסרפל  דוגינב  הליגר ,

יאלוזא ריאמ  קוושמה  ירצומ  לע  תפיוזמ  תורשכ 
תטילק ינפמ  םיחיגשמהו  רשכהה  ינתונ  תא  ריהזהל  תשקבמ  בקעי  ראב  תונברה 
הקוושש תרצות  ןולוחב . ןיבר 34  קחצי  חרמ ' יאלוזא , ריאמ  קוושמה  לש  תרצות 

תורשכ תמתוחב  שומיש  ידי  לע  הארנה  לככ  התחגשהב , הרשככ  הנמוס  ודי  לע 
. בקעי - ראב תונברה  לש  תפיוזמ 

. השדח העדוהל  דע  וז  הרבחמ  תרצות  טולקל  ןיא 

רשכ אל  ןיממ  רשבל  ששח  הדלוח -  רעיב  לט  הפצמ 
םיעוריאל תורשכו  החגשה  תנתונ  הניא  יכ  עידוהל  תשקבמ  רזג  תירוזאה  תונברה 

תורבחמ תחא  יכ  ששח  ררועתה  הדלוח . רעיב  לט " הפצמ  ב" םימייקתמה 
. קחרי ושפנ  רמוש  רשכ . אל  ןיממ  רשבב  שומיש  התשע  םוקמב  ולעפש  גנירטייקה 

דבלב תכמסומה  תונברה  רושיאב  הזורא -  תרצות  תטילק 
לכ יכ  ריכזמו  בש  לארשיל  תישארה  תונברב  ץראב  תויולתה  תווצמל  רודמה 

חולשמה תדועת  יבג  לע  תאשל  תבייח  םיחגשומה  קסעה  יתבב  תטלקנה  תרצות 
רודמה תרצותה . קוויש  םוקמב  חיגשמה  תמיתחו  תכמסומה  תונברה  לש  תמתוח 

םיצ " דב  ) דבלב יטרפ  ףוג  ידיב  המותחה  תרצות  לבקל  ןיא  יכ  שיגדהל  שקבמ 
. תכמסומה תימוקמה  תונברה  לש  תמתוח  אלל  םהינימל ,)

ןירדהמל םירשככ  וגצוהש  םיעוגנ  םילע  תוקרי 
תורשכב האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  הדיחיה  ידי  לע  הכרענש  הריקח  תרגסמב 

ילע קוויש  ףיטק  ילובי  גתומה  תחת  קרי  ילע  קוושמה  בייט , ינד  קוושמה  יכ  אצמנ 
תושקבתמ תויונברה  תורדוהמ . תוחגשהב  ןירדהמל  רשככ  ותגצה  ךות  עוגנ  קרי 

. השדח העדוהל  דע  הז  קוושממ  תחקופמ  תרצות  טולקל  אלש 

תפיוזמ תורשכב  ףיטח 
OU תחגשהב רשככ  ותגצה  ךות  קוושמ  הנומתבש  סרנרוק " - פופ  " ףיטחה

. לארשיל תישארה  תונברה  רושיאבו 
תא ריסהל  שי  הרושיא . תא  לביק  אל  ללכ  רצומה  יכ  רסמנ  אוביה  תקלחממ 

. תופיחדב ןאוביל  וריזחהלו  םיפדמהמ  רצומה 
8 9 359 40 0 20 75 דוק : רב 

"ס שעתה 14 כ חרמ ' "מ , עב ףאטס  דנא  סדופ  ןאוביה : יטרפ 
"ב הרא סקאנס  לאדיא  ןרציה : יטרפ 

תפיוזמ תורשכב  ילזומ 
תחגשהב רשכ  ותגצה כ" ךות  קוושמ  הנומתבש  תוריפ " םע  'י  צנרק ילזומ   " רצומה

". לארשיל תישארה  תונברה  תחגשהבו  ןילופ , השרו  ךירדוש , ףסוי  יכדרמ  ברה 
וריסהל שי  הרושיא . תא  לביק  אל  ללכ  רצומה  יכ  העידומ  אוביה  תקלחמ 

. תופיחדב ןאוביל  וריזחהלו  םיפדמהמ 
יבכמה רפכמ  "מ , עב ןוזמ  קווישו  אובי  רמות  ןאוביה : יטרפ 

ןילופ תרצות 

ןימינב הטמב  םירקבמה  זכרמב  ןוזמה  קפס  תפלחה 
םירקבמה זכרמב  לעפש  ןוזמה  קפס  יכ  העידומ  ןימינב  הטמ  תיתדה  הצעומה 

רשכהה תדועת  הז  ךיראתמ  לחה  ףלחתמ . ךיראתל 30/5/2013  דע  ןימינב  תלחנ 
קיזחי שדחה  ןוזמה  קפסש  אדוולו  דיפקהל  שי  ףקותב . היהת  אל  ותושרבש 

. ןידכ תורשכ  תדועת 
תדועתבו ירשבה  ןונזמב  ןירדהמל  רשכה  תדועתב  קיזחי  שדחה  ןוזמה  קפס 

. תיבלחה הקלחמב  הליגר  רשכה 

הטספ יד  וירוטרובל  יפינסמ  קלחב  קר  תורשכ 
היתויונח יכ  בתכנ  וילע  ריילפ  הציפמ  הטספ  יד  וירוטרובל  תודעסמה  תשר 

דועסל שקבמה  רוביצה  לע  םירשכ . תשרה  יפינסמ  קלח  קר  לעופב , תורשכ .
םעטמ ףקותב  רשכה  תדועת  הנשי  ףינסל  יכ  םוקמה  תנמזה  םרט  אדוול  םוקמב 

. תכמסומה תימוקמה  תונברה 



ישיש ימיב  ןישודיקו  הפוח  להונ 
העשל 13:00 דע  הנמייקתת  ןכ  םא  אלא  גח  יברעו  ישיש  םויב  תופוח  םייקל  ןיא 

. םירהצב העשה 12:00  דע  ףרוח  ןועשבו  ץיקב  םיירהצב 
ינפל תועש  שולשמ  רחואי  אל  שגות  הלא  םיעוריאב  הנורחאה  הנמה  הרקמ  לכב 

םידבועה תווצו  םיחרואל  קיפסמ  ןמז  תתל  תנמ  לע  גחה  וא  ו/ תבשה  תסינכ 
. תונפתהל

 

"ר הרה יטפשמ  ץעוי  "ד –  וע ןטק , ןורי  רמ  לארשיל , "ר  הרה "ל  כנמ רניו –  דדוע  רמ  "א , טילש לארשיל  םיישארה  םינברה  בכ ' ןנרמ  םיקתעה :
יצראה תורשכה  ףגא  יחקפמו  ינבר  לארשיל , תישארה  תונברה  רבוד  רואמ , ויז  רמ  לארשיל ,

! ינכדעה יתורשכה  בצמה  המ  תכמסומה  תונברה  םע  ררבל  שיו  םמוסרפ  םויל  םינוכנ  הז  ךמסמב  םיעיפומה  םינותנה 

 
ןאכ /י  ץחל הצופתה  תמישרמ  ךמצע  תא  ריסהל  תנמ  לע 

תורשכב האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה  02-5313187|לארשי|91360|םילשורי|והימרי 80 |הדיחיה 




