
 
 

תפיוזמ הזיראב  רשכ  אל  רשב  תוריהז !
ופיוזש תוזיראה  רשכ . רשב  תקוושמה  הרבח  לש  תוזירא  ופיוז 

םיירוקמה הירצומ  רשא  ץיבוקספ ,' תרבח  לש  תוזירא  תוקחל  תורמייתמ 
ידי לע  םירשואמ  םיאבוימה  הירצומו  דודשא , תונברה  תחגשהב  םירשכ 

. תישארה תונברה 
לוכרמה לעב  ספתנ  עבש  ראב  בינ 14  דוד  בוחרמ  בוט ," יכה   " לוכרמב

ספדוה הזיראה  לע  םלוא  ץיבוקספ ,' לש  הניאש  תרצות  קוושמ  אוהשכ 
דודשא תונבר  לש  ףייוזמ  תורשכ  ןומיסו  ץיבוקספ ' תרבח  לש  למסה 

. הווקת חתפ  רפוס  "ם  תח גוחו 
. דועו ןשוימ  טוקירטנא  סורפ , ףתכ  ילצ  וספתנש : םיטירפה  ןיב 

ןיבל םירשכו , םיירוקמ  םהש  ץיבוקספ ' ירצומ  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  ךכ 
: םירשכ םניאש  םיפיוזמה  םירצומה 

, םיירוקמה םירצומב  הגמוא 3 . ליכמ  אוהש  ןייוצמ  ףיוזמה  רשבה  יבג  לע 
. רשב ירצומל  אלו  םיגד  ירצומל  קר  סחייתמ  הז  ןומיס 

חתפ רפוס  "ם  תח גוח  תחגשהל  ןותנ  וניא  תירוקמה  הרבחה  לש  רשבה 
םירצומ לארשיל . תישארה  תונברהו  דודשא  תונבר  לש  קר  אלא  הווקת ,

"ם תח תחגשהב  םה  יכ  ןייוצ  םהילעש  ץיבוקספ ,' תרבח  לש  למסה  םע 
. םיפיוזמ חרכהב  םה  רפוס 

"Meat Man  " גתומה עיפומ  םירשכהו , םיירוקמה  רשבה  ירצומ  לע 
. םיפיוזמ םה  הז  ןומיס  אלל  רשב  ירצומ  םולצתב . "ב  צמה

לש רשבה  גתומ  למס 
אלל רשב  רצומ  ץיבוקספ .'

. ףיוזמ אוה  הז  למס 

טוקירטנא רשבל  המגוד 
. ףיוזמ ןשוימ 

סורפ ףתכ  רשבל  המגוד 
. ףיוזמ

סוארטש תודילגב  תורשכה  תא  והזת  ךכ  "ל ? וחל םיאצוי 
, רבילינוי תימואלניבה  הרבחה  ןיב  תיקסע  תופתוש  הרצונ  "ו  נשת תנשב 

סוארטש תרבח  הצמיא  םינש  המכ  רחאל  סוארטש . תודילג  תרבח  ןיבל 
רבילינוי תרבח  תקוושמ  ותועצמאבש  בל , תרוצב  ימואלניבה  גתומה  תא 

. םלועה יבחרב  הלש  תודילגה  ירצומ  תא 
םירשכה םינוגלשהו  תודילגה  תוזיראש  בצמ  רצונ  ךכמ  האצותכ 

"ל, וחב םירצוימה  םימאות  םירצומל  דואמ  תומוד  לארשיב  םירצוימה 
. םירשכ אל  םיביכר  ליכהל  םילולע  ףאו  החגשהל  םינותנ  םניאש 

רוביצל ריהבהל  ושקיב  סוארטש  תודילג  תרבחב  תורשכה  ימרוג 
. רצומה תורשכל  הבורע  וניא  ודבל  בלה  למס  יכ  "ל  וחל םיעסונה 

. סוארטש תרבח  וגול 
שכ רצומ  והזת  ותועצמאב 

ר
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. רצומה תורשכל  הבורע  וניא  ודבל  בלה  למס  יכ  "ל  וחל םיעסונה 
תרבח לש  הלמס  וילע  עיפומ  יכ  אדוול  שי  רשכ  רצומ  תוהזל  תנמ  לע 

. וכעב תימוקמה  תונברה  לש  רשכהה  ןויצ  תפסותב  סוארטש , תודילג 
םיקוושמ םיתעל  "ל , וחב םיקוושמה  םירשכ  אלה  םירצומה  יכ  רהבוי 
םיגתומה המגודל , ךכ  ץראב . לעופה  רשכה  רוצייה  וקל  םיהז  תומשב 

אלל "ל  וחב םג  םיקוושמ  ורלוסו , וטנרוק , םונגמ , ןוגכ  לארשיב  םירכומה 
רשכה .

לש תודילגה  גתומ  למס 
למסה תואצמיה  רבילינוי .

הבורע הניא  רצומה  לע 
רצומה תורשכל 

תפיוזמ תורשכב  תודעסמו  תונולמ  תליאב : םישפונל 
: רוביצה תא  ריהזהל  תשקבמ  תליא  תיתדה  הצעומב  תורשכה  תקלחמ 

ומצע גיצמ  םירמתה 39  תורדש  בוחרמ  באלק , טסריפ  ןולמ 
תונברה םעטמ  החגשה  לכל  ןותנ  וניאש  תורמל  ןירדהמל , רשככ 

. תימוקמה
, םוקמה לעב  תשקבל  תורשכה  הרסוה  שישרת 9  תדעסממ 

ומעטמ םימוסרפב  רשככ  גצומ  תויהל  ךישממ  קסעה  םלוא 
. תימוקמה תונותיעב 

הנויצ סנמ  ןושומ  תדעסמ  תפיוזמ : תורשכ 
יבג לע  ןירדהמל  הרשככ  המצע  הגיצמ  הנויצ  סנמ  ןושומ " תדעסמ  "

םעטמ רשכה  תדועת  וא  החגשה  ללכ  ןיא  םוקמבש  תורמל  םיטלש ,
ירמוש רוביצה . לש  הרומח  הלשכה  ךות  תכמסומה , תימוקמה  תונברה 

תורשכל ששח  םייק  רשכה  תדועת  רדעיהב  יכ  תאזב  םירהזומ  תורשכ 
. םוקמב ןוזמה 

. םידעצ וטקניי  קסעה  לעב  דגנ 

ןמציו בוחר  קסעה : יטרפ 
שיבכ 412 הנויצ , סנ   28

, הנויצ סנל  ןויצל  ןושאר  ןיב 
.08-9396682

תפיוזמ תורשכב  םילע  תוקריל  לודג  לעפמ  לע  הטישפ 
תונברב תורשכב  האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה  הדיחיה  ידרשמב 

קרי ילע  קווישל  דשח  לע  תובר  תועידי  ורבטצה  לארשיל  תישארה 
תרצותה תא  תוגיצמה  תויקשב  וקווש  רשא  םיחקופמ  יתלבו  םיעלותמ 

. םיעלותו םיקרחמ  תויקנ  ןיינעל  תחקופמכ 
דודשאב םולשה  טפשמ  תיבל  הדיחיה  ירקוח  ונפ  עדימה  תובקעב 

. הריקח יכרצל  ןמירחהלו  תויאר  סופתל  תנמ  לע  שופיח  וצל  השקבב 

ירקוח וטשפ  שופיחה  וצ  לע  בוקמ  תח  םענ  תטפושה  המתחש  רחאל 
תרבח לש  רוציה  םחתמ  לע  תוביתנ  תרטשמ  ירטוש  םע  דחי  הדיחיה 

. הבוש בשוממ  ןירדהמל " בגנה  ילובי  "
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הזירא תויקש  יפלא  תורשע  םיחקפמה  וליג  םוקמל  םיתווצה  תעגה  םע 
ינומיס תואשונו  שומישל  תונכומה  ןירדהמל " בגנה  ילובי   " גתומה תחת 

", ןירדהמל רבדמב  קורי  , " ףסונ גתוממ  תויקש  ופיוזש . םינוש  תורשכ 
לע החגשה  לכ  לעפמל  ןיא  לעופב , םיפיוזמ . תורשכ  ינומיס  ןה  םג  ואשנ 

. םינש רפסמ  הזמ  תורשכה 

םלוא תוזיראהמ , תינדי  וקחמנ  תורשכה  ינומיסש  ותנגהל  ןעט  קוושמה 
עיפומ ןיידע  תוזיראה  יבג  לע  ןכו  תיקלח , קר  וקחמנ  לעופב  םינומיסה 

" ןירדהמ קרי  לודיגל  עדי  תוריתעו  תודחוימ  תוממחב   " לדוג קריהש  ןויצ 
תומורת ןיינעל  םג  החגשה  ןיא  םוקמב  לעופב  ןוכנ . וניאש  עדימ  - 

. תימוקמה תונברה  םעטמ  תורשעמו 

םידעצ וטקניי  הרבחה  ישנא  דגנו  ומרחוה  תפיוזמה  תורשכב  תויקשה 
. םיילילפ

ירצומב תולקתיה  לכ  לע  חוודלו  תונרע , לע  רומשל  שקבתמ  רוביצה 
"ל. נה םיגתומה  תחת  םילע  תוקרי 

 

ןאדמרה תובקעב  שבכו  רקב  יקלח  תוריהז :
שדוח עקר  לע  םירדסומ , םייחבטמ  יתבל  ץוחמ  תוטיחשה  יוביר  רואל 

ןוגכ םיפרט  רקב  ירצומ  יפדוע  קווישב  יוביר  םייק  ולא , םימיב  לחה  ןאדמרה 
םריחממ םילוז  םיריחמב  םירכמנ  ולא  םירצומ  שבכ . ןמושו  רקב  ילגר 

ןכש עגפמל , דשח  ןהו  תורשכה  ירמוש  רובע  לושכמ  ןה  םיווהמ  םהו  ליגרה ,
. ירנירטו חוקיפ  אלל  םיעצובמ  עונישהו  הטיחשה 

דיפקהלו םייניע  חוקפל  םישקבתמ  תורשכה  ירמוש  רוביצו  םיחיגשמה 
אוה יכ  תודיעמה  חולשמ  תודועתב  הוולמה  רשב  קרו  ךא  שוכרלו  טולקל 

. םיחגשומו םירשכ  תומוקמב  רצוי 
יתועמשמ ןפואב  ןפוד  יאצוי  תולזוהו  םיעצבמ  לע  חוודל  שקבתמ  רוביצה 

"ל. נה םיגוסהמ  םירצומ  יבגל 

תופרט רכומ  ךומסה  רפוסה  רשכ , זילטאה  תוריהז :
תרבחמ לוכרמ  הנורחאל  חתפנ  לדגמ  הבשומב  ירחסמה  זכרמב 

רשב תרצות  םג  וב  תרכמנו  רשכה  לכ  אלל  וניה  הז  לוכרמ  חאבד ." "
תורמל לדגמ . תונברה  תחגשהב  רשכ , זילטא  חתפנ  ודיצל  הפרט .

תוקוושמ תויונחה  יתש  ןכ -  ךומסה  זילטאהו  רשכ , וניא  לוכרמהש 
םיטקרמרפוסה תשר  לש  וגול , ותוא  תחת  תימוקמה  תונותיעב 

". חאבד "
לארשיל תישארה  תונברה  תשקבמ  רוביצה , דצמ  תובר  תוינפ  בקע 

םינותנ םניא  וכותב , לעופה  זילטאה  תוברל  ולוכ  לוכרמה  יכ  ריהבהל 
. הפרט תרצות  םג  םיקוושמו  החגשהל 

ירמוש החגשהב . אצמנ  לוכרמה  םחתמל  ץוחמ  אצמנה  זילטאה  קר 
זילטאב יכ  םוקמל , םתסינכ  םע  תונרע  רתיב  אדוול  םישקבתמ  תורשכה 

תימוקמה תונברה  םעטמ  ףקותב  רשכה  תדועת  תגצומ  לוכרמל  ץוחמ   

םילוכרמה תשר  לש  למסה 
ףינסה ךותבש  חאבד ," "

אל זילטא  לדגמב  הלש 
השענ הז  למסב  רשכ .

םימוסרפב םג  שומיש 
הרשכה םירשבה  תונחל 

ךומסב תאצמנה 
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. לדגמ

תפיוזמ תורשכב  זילטא 
סומע וממ  זילטא  יכ  אצמנ  הדיחיה , יחקפ  ידי  לע  הכרענש  תרוקיבב 

תונברה תחגשה  תחת  אצמנ  וניא  רשככ , ומצע  גיצמה  ץכ , סדרפמ 
. רשכה תדועת  ותושרב  ןיאו  תימוקמה 

רשב תטילקל  םוקמב  חולשמ  תודועת  יבג  לע  םינמיס  ואצמנ  ףא  רבעב 
. קחרי ושפנ  רמוש  ףרט .

תניפ ץכ , סדרפ  ףסוי 2  ןב  המשל  חר ' סומע , וממ  זילטא  קסעה : יטרפ 
03-6186258 ןופלט : קרב , ינב  ץכ , סדרפ  ןכוד 18 , ירחסמ  זכרמ  םיבכמה 

רשכה אלל  תויורימאה -  דוחיאמ  םירמת 
", הרמת  " גתומה תחת  םינצרח , אלל  םירמת  םיקוושמ  ואצמנ  הנורחאל 

רשככ ותגצה  ךות  םיאלקדה ,"  " ידי לע  אבוימו  תויורימאה  דוחיאב  רצוימה 
. לארשיל תישארה  תונברה  תחגשהב 

ידי לע  ךמסומ  רשכה  ןתונ  לכ  ןיא  תויורימאה  דוחיאב  יכ  ןייצל  רתוימ 
. תפיוזמ איה  הז  רצומ  לע  תניוצמה  תורשכהו  לארשיל , תישארה  תונברה 

. רהזיו רוביצה  עדי  קפסל . הז  רצומ  תידיימ  בישהל  םישקבתמ  םיחיגשמה 

: המגודל "ט  קמ ביבא , לת  ץורחה 6  חר ' םיאלקדה , ןאוביה : יטרפ 
7290104570465

ףיוזמ רשכהב  םיטלס 
םהשכ וספתנ  םחאפ  - לא םואמ  ןתסוב " - לא  " תרבח לש  םיטלס 

תונברהמ םלוא  תיצרא , תורשכל  תונברה  לש  תורשכב  םינמוסמ 
. םינש רפסמ  הזמ  םדי  לע  חגשומ  וניא  םוקמה  יכ  רסמנ  תיצרא  תורשכל 
. ןרציל םריזחהלו  םיפדמהמ  םריסהל  שיו  םירשכ  םניא  הרבחה  ירצומ 

רוביצהמ תשקבמ  תורשכב  האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  הדיחיה 
. ולא םירצומ  םיקוושמ  םהבש  תומוקמ  לע  חוודל  םיחיגשמהמו 

: רצומה יטרפ 
04-6316977 ןופלט : ת"ד 218 , םחאפ , - לא םוא  ןתסוב , - לא יטלס 

המגודל 7290004436777 "ט  קמ

ןויצע רפכב  תיבה  הפאמל  תורשכה  הרזחוה 
תרזחה לע  העידומ  ןויצע  שוג  תירוזאה  תיתדה  הצעומב  תורשכה  תקלחמ 

, הליגר תורשכ  תמרב  ןויצע , רפכב  תיבה " הפאמ   " תייפאמל תורשכה 
. רבעב םוקמב  ואצמנש  םייוקילה  ןוקית  רחאל  תאזו 

תפיוזמ תורשכב  היגרנא  הקשמ 
רשככ גצומה  , XT םשב היגרנא  הקשמ  לארשיב  קוושמ  אצמנ  הנורחאל 

. לארשיל תישארה  תונברה  רושיאבו  , OK תורשכה דעו  תחגשהב 
שי ןכ  לעו  הרושיא , תא  לביק  אל  רצומה  יכ  רסמנ  אוביה  תקלחממ 
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לכ לע  חוודל  שקבנ  תופיחדב . ןאוביל  ריזחהלו  םיפדמהמ  וריסהל 
. הז רצומב  תולקתיה 

XT היגרנא הקשמ 
. ןילופ השרו -  לוי , ייא , סא . ןימטיו  הקינירק  ןרציה :

. ןולוח הבכרמה 31  ינפמוק , סטיריפס  ןימסי  ןאוביה :
ןופלט 072-2640150 השדחה )  ) לילגה ירפ  הטיו  ץיפמה :

המוד תיוותב  קוושמ  רשכ  אלו  רשכ  הקדוו  גתומ  תוריהז :
האנוה רוסיא  קוח  תפיכאל  הדיחיה  יחקפמ  וכרעש  תרוקיב  תרגסמב 

גוסמ דחאה  םיגוס : ינשמ  ףוגאלב "  " גוסמ הקדוו  האצמנ  תורשכב 
תונברה רושיאו   OU רשכה המודא , - הרופא תיוות  אשונה  םוימירפ " "
תיוותב חופת ," םעטב  תלבותמ  הקדוו  , " ינשה וליאו  לארשיל , תישארה 

. תורשכ ןויצ  לכ  אלל  וניה  הקורי , - הרופא
. רהזיו רוביצה  עדי  תועטהל . םייושעו  דואמ  םימוד  םיקובקבה 

םירשכ םירצומ  קוושל  ןאובי  ותואל  רשאל  ןיא  אוביה  תקלחמ  ילהנ  יפ  לע 
עונמל תנמ  לע  המוד , תיוותו  הרבח  םש  גתומ , ותוא  תחת  םירשכ  אלו 

. ןאוביה לומ  ףכאיי  להונה  רוביצהמ . הלשכמ 

: ףוגאלב הקדוו 
. רשכ אל  ינמיה  קובקבה  רשכ , ילאמשה  קובקבה 

054-5897241 ןופלט : הילצרה , א.ג.ת.ד , ןאוביה :

תפיוזמ תורשכב  הנוט  תוריהז :
. טורפ - יס מ.ד.ג  קוושמה  לש  המודא , הנוט  גד  קושב  אצמנ  הנורחאל 

רחאל תורשכה  רושיא  תא  דביא  החגשה , תחת  היה  רבעבש  הז , קוושמ 
. הליכאב םירוסאו  םיאמט  םי  תוריפ  קוושמ  אוה  יכ  אצמנש 

: בתכנ םהילע  םירצומ  קוושל  הרבחה  הפיסומ  תורשכה  תרסה  תורמל 
טולקל ןיא  םירשכ , םניא  הלא  םירצומ  "ר ." הרה רושיאב   K שלושמ "

. קפסל תידיימ  םבישהל  שיו  םתוא 
תולקתיה לכ  לע  חוודל  שקבתמ  רוביצה  םיכילה . וטקניי  קוושמה  דגנ 

. הז רצומב 

- יס מ.ד.ג  קוושמה : יטרפ 
והילא חר ' "מ , עב טורפ 

. ןויצל ןושאר  ןתיא 20 
קיטוזקא לשייפס  ןרציה :
םאנטייו סטקאדורפ , דופ 

: דוק רב 
7290010679317

תפיוזמ תורשכב  ןיסמ  היוס  ירצומ  בל : ומיש  םיניישעת 
ןודנולמ  KLBD צ" דבב תורשכה  תקלחמ  להנמ  ןמוש , והילא  ברה 

יבבש ", " טלוזיא היוס  ןובלח   " גוסמ םלגה  ירמוח  יכ  עידוהל  שקבמ 
תרבח ידי  לע  ןיסב  םירצוימה  טיירטנסנוק ," היוס  ןובלח  ", " היוס

, התורשכ תא  ולביק  אל  ללכ  , WACHSEN INDUSRY QINGDAO
לע לוכיבכ  המותחה  תפיוזמ  רשכה  תדועת  תצפומ  םיקוושבש  תורמל 

.KLBD ידי
אל ףויזה  יכ  רהבוי  "מ . עב לופרוס  תרבח  ידי  לע  םיאבוימ  םירצומה 

. ןאוביה ידי  לע  השענ 
זומת םוימ י"א  הרפסמש 16275 , אוביה , תקלחמ  לש  רשכהה  תדועת 
אלש םישקבתמ  םיחיגשמה  השדח . העדוהל  דע  תלטובמ  "ג  עשת

. וז תרצות  טולקל 

הוורפ רצומה  דעי -  תרבח  לש  תויגועב  בלח  ידירש 
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הריהזמ הב  העדומ  "מ  עב םיקתממ  דעי  תרבח  המסריפ  הנורחאל 
, םיאבה םיגוסהמ  תויגועב  בלח  יביכר  ידירש  ינפמ  רוביצה  תא  הרבחה 
", לינו ץיבדנס ' תויגוע  ", " דלוקוש ץיבדנס ' תויגוע  : " הוורפכ תונמוסמה 

. דנלוהמ  hellma תרבח ידי  לע  תורצוימה 
הניחבמ בלחה , ידירש  ףרח  יכ  אצמנ  אוביה  תקלחמ  לומ  הקידבב 

. יתורשכה ובצמב  יוניש  ןיאו  הוורפ  רשכ  וניה  רצומה  תיתכלה 

תפיוזמ תורשכב  אבוימ  סרית  ףיטח 
רצוימה ויקיברב ," םעטב  חלוממו  יולק  סרית  ףיטח   " אצמנ םיקוושב 

גצומ רצומה  ףיסאי . רפכמ  "מ ," עב אדר  יקתממ   " ידי לע  אבוימו  דרפסב 
רושיא אלל  , KLBD ןומיסו הנידמדו " ןודנול  "ק  קד "צ  דב  " תחגשהב רשככ 

יכ ררבתה  "ר  הרב אוביה  תקלחמו  ןודנול  "צ  דב יגיצנ  םע  הקידבב  "ר . הרה
. רצומה תורשכל  רומח  ששח  שיו  ללכ  החגשהל  ןותנ  וניא  רצומה 

תומוקמב וטלקל  ןיאו  םיפדמהמ  הז  רצומ  ריסהל  שי  רהזיו . רוביצה  עדי 
. םיחגשומה

. דרפס היסנלו  הקוריצ , סוטקודורפ  ןרציה :
ףיסי רפכ  אדר , יקתממ  ןאוביה : םש 

םיעלותו םיקרח  ןיינעל  החגשה  אלל  קמעה -  ירוכיב 
רשא םידיסח , רפכמ  קמעה " ירוכיב   " גתומה יכ  חווד  תישארה  תונברל 

תונברה תחגשהב  ןירדהמל  םירשככ  םינמוסמ  םהשכ  וספתנ  וירצומ 
תויקנ ןיינעל  עובלג  תונברה  תחגשהל  ללכ  ןותנ  וניא  עובלג , תירוזאה 

. םיעלותו םיקרחמ 
. םיחגשומה תומוקמב  וז  תרצות  טולקל  ןיא 

החגשה אלל  םיעוריא  םלוא  םילשורי -  תריש 
ידי לע  חגשומ  וניא  םירשנ 64 , יפנכ  חרמ ' םילשורי , תריש  םיעוריאה  םלוא 

ןישודיקו תופוח  תכירעל  רשואמ  וניא  םוקמה  ןכ  לעו  םילשורי  תונברה 
יחיגשמו ןיאושינה  ימשר  תעידיל  ןיינעה  תא  איבהל  אנ  להונל . םאתהב 

רהזיו . רוביצה  עדי  תורשכה .

ירפכה רזגמב  תוינכרצל  תורשכ 
תורשכ תודועתל  תושקב  לש  תכרובמ  המגמ  הלחה  הנורחאה  הפוקתב 
תותשר םע  תושיכרו  תונייכז  ימכסה  תובקעב  ירפכה , רזגמב  תוינכרצב 

רקיעב וללה , תוינכרצה  ןמ  המכב  יכ  ררבתה  הז  עקר  לע  תולודגה . ןוזמה 
תועיצמו םירזה  םילעופל  תונופה  תוקלחמ  תומייק  םייאלקח , םיבושייב 

. םיפרט םיביכר  םג  ללוכ  םיתעל  רשא  יתייסא , ןוזמ  הריכמל 
רוסיא לח  יכ  ריהבהל  םישקבמ  ונא  םיבושיי , ינבר  דצמ  תולאש  תובקעב 

םירצומ רוכמלו  ךישמהל  תושקבמה  תוינכרצב  רשכה  תדועת  קינעהל 
. ףרט רוקממ 

תורשכ תורסהו  תורשכ  תואנוה 
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: תורשכב האנוה 
: םיאבה םיקסעב  יתורשכ  אווש  גצמ  ינפמ  רוביצה  תא  הריהזמ  ןג  תמר  תונברה 

םוקמב תורשכה  ןג . תמר  יקסניטוב 73  בוחרמ ז' הציפל " אדוד  "
רשככ ומצע  גיצהל  ףיסומ  םוקמה  םלוא  קסעה , לעב  תשקבל  הרסוה 

. קוחל דוגינב  םינוש , םיצ  " דב תחגשהב 
, ןג תמר  קנרפ 16  הנא  תניפ  הירורב 5  חרמ ' םי ," ' ציבנסה קנע  "

. םוקמב החגשה  לכ  אלל  רשככ  ומצע  גיצמ 
תומשה תשולש   ) הבגנ לפאלפ  לצינשה , ךלמ  חיבס , רוטקוד  קסעה 

רשככ ומצע  גיצמ  ןג , תמר  הבגנ 18  בוחרמ  קסעה ) ותואל  םיכייש 
. םינש עבראכ  ינפל  הרסוה  החגשההש  תורמל 

יקסניטוב ' זו יקסניטוב 125 ר"ג , ז' חרמ ' הירוטידנוקו  הפאמה  תיב 
םיצ " דב חוקיפב  רשככ  ומצע  גיצמו  תורשכ , תדועת  אלל  ןג  תמר   80

. םינוש
תדועת אלל  רשככ  ומצע  גיצמ  ןג  תמר  "ה 8  ארה חרמ ' וקסומ  הפאמ 

. תורשכ

. ולא תומוקמב  תורשכל  תיארחא  תונברה  ןיא 

: תורשכ תורסה 
םיקסעהמ תורשכה  תדועת  הרסוה  יכ  רוביצל  עידוהל  תשקבמ  םילשורי  תונברה 

: םיאבה
. תבש לוליח  תובקעב  ללכ , זכרמ  ופי 97 , הדעסמו , הפק  םרבא 

. םישדוח השולש  הזמ  תורשכ  ןיא  סופדה 22 , תיב  בוחרמ  ןמגרא  ימלוא 
' חרמ היקתממ ,"  my" תונחהמ תורשכה  הרסוה  יכ  העידומ  הרדח  תונברה 

. הרדח אישנה 69 
' חרמ קדנופה , תדעסממ  תורשכה  הרסוה  יכ  העידומ  ןג  תמר  תונברה 

. םוקמה לעב  תשקב  בקע  ןג  תמר  בורזולרא 2 
: םיאבה םיקסעהמ  תורשכה  תרסה  לע  עידוהל  תשקבמ  קילאיב  תירק  תונברה 

. ןוירקה ןוינק  ללה , הפק 
. קילאיב תירק  יקסניטוב 6  ז' חרמ ' ונילטיא , הציפ 

הכאלמ 17/4 ילעב  חרמ ' קווישו " אובי  יב . . יג  " םיפירח תואקשמ  תונח 
. קילאיב תירק 

תונוש תועדוה 
רוביצל עידוהל  תשקבמ  ןורמוש   תירוזאה  תיתדה  הצעומב  תךורשכה  תקלחמ 

הירצומ תא  רצייל  הלחה  התחגשה  תחת  תאצמנה  טרגרמ  תיירוטידנוק  יכ 
. ירכנ בלח  תקבאב  שומיש  ךות  םייבלחה 

"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 
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