
ןאכ ץחל  הז  ליימ  האור  ךניא  םא 

תורשכב ערזמ  לש  ףוע  ירצומ 
תפיוזמ

הלחה תופרט , לש  הציפמו  תינרציכ  העודיה   , ערזמ תרבח 
לש תורשכה  תמתוח  העיפומ  םהילע  ףוע  ירצומ  קוושל  הנורחאל 

וספתנ םירצומה  םאס . םידבו  הזויגב  רבודמ  ןויצל . ןושאר  תונבר 
. ףרט רשב  תקוושמכ  איה  ףא  העודיה  םעט , ביט  תשר  לש  ףינסב 

ויה אל  םלועמ  ערזמ  ירצומ  יכ  רסמנ  ןויצל  ןושאר  תונברהמ 
. תורשכ ףויזב  רבודמו  התחגשהל , םינותנ 

. קוחכ םיעצמא  וטקניי  הרבחה  דגנ  קחרי , ושפנ  רמוש 
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לש רקונמ  אל  לוחט 
ידלב תרבח 

תונברה ידרשמל  עיגהש  עדימ  תובקעב 
תונבר יחיגשמ  תאמ  לארשיל  תישארה 

לע רקונמ  וניאש  לוחט  קווישל  דשח  לע  תוימוקמ 
זכרמ ידי  לע  תרוקיב  הכרענ  הכלהה , יפ 

"ר הרה םעטמ  רשב  דוביע  ילעפמ  תקלחמ 
תא קודבל  תנמ  לע  םיזילטאב  לארשיל 

שאר החמומ  רקנמ  ףרטצה  תרוקיבל  .  הנולתה
שמשמה םי  תבו  םילשורי  תונברב  םירקנמ 

. לארשיל "ר  הרה םעטמ  רוקינה  תדעו  רבחכ 
עיגה רשא  םילוחט  לש  ןוטרקב  הכרענ  הקידבה 

םלוכב יכ  אצמנ  םילוחט . ליכהו כ-20  זילטאל 
: הרומח תורשכ  תייעב  התיה 

ןה לוחטה , יבג  לע  בלח  תויראש  תואצמיה  . 1
ןהו אתיירואדמ  וניה  רוסיאהש  הכמוסה  דצ  ע"ג 

. ןיע תיארמ  םושמ  רוסאה  קדה  דצה  ע"ג 
דיגה לכ  רקונ  אל  יכ  אצמנ  לוחטה  יבוע  ךותב  . 2
רוקינ בייחמו  אתיירואדמ  רוסא  וניהש  ןישה , ןכו 

. וריסהל תנמ  לע 
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אל תנמ  לע  ןאוביל  םילוחטה  תא  ריזחהל  שי 
. לשכיהל

תויבלח ןמה  ינזא  תוריהז :
יכ הלוע  תישארה  תונברב  ולבקתהש  תונולתמ 

ונמוסי תויבלח  ןמה  ינזא  יכ  עבוקה  להונה  ףרח 
תוימוקמה תויונברה  יצמאמ  ףרחו  טלוב , ןפואב 
קושב אוצמל  ןתינ  ןיידע  להונה , תא  ףוכאל 

ןיבל ןניב  ןיחבהל  ןתינ  אלש  תויבלח  ןמה  ינזא 
. הזיראהמ דרפנב  הוורפ  ןמה  ינזא 
תדועסב רשב  לוכאל  םיגהונ  םיברש  רחאמ 

םאה קודבלו  דיפקהל  שקבתמ  רוביצה  םירופ ,
ןמה ינזא  םישל  שקבמש  ימ  תויבלח . ןמהה  ינזא 

תאז ןמסל  דיפקי  תונמ , חולשמב  תויבלח 
. לושכמ עונמל  תנמ  לע  הרורב  הרוצב 

קסעה תיב  רשאכ  םג  יכ  תוארל  ןתינ  הנומתב 
תעדל ןתינ  אל  יבלח , הפאמהש  ףדמה  לע  ןמסמ 
וא החוראה  םויסב  שגומ  הפאמה  רשאכ  תאז 

. תונמ חולשמב 

הזיראב רשכ  אלו  רשכ  הננב  ףיטח 
ההז

( דלוקוש הפוצמ  הננב  קתממ   ) Schoko Bananen ףיטחה
ספתנ

ותוא םעו  ןאובי  ותוא  ידי  לע  הזירא , התואב  הרשכ , אל  הסרגבו  הרשכ  הסרגב  קוושמ  אוהשכ  הנורחאל 
ןייוצ אל  הרשכ  אלה  הסרגבו  םיגד ," ןיטל  ג'  " ליכמ רצומה  יכ  בתכנ  הרשכה  הסרגה  לש  םיביכרב  "ט . קמ

. רצומה תורשכל  יתוהמ  ששח  הלעמש  המ  ןיטל -  ' גה רוקמ 
לביקש ןאובי  להונה  יפל  םלוא  תונברב , אוביה  תקלחמ  רושיא  תא  הלביק  רצומה  לש  הרשכה  הסרגה 

. םיעצמא וטקניי  ןאוביה  דגנ  רצומ . ותוא  לש  הרשכ  אל  הסרג  אבייל  יאשר  וניא  רשככ  רצומ  ןמסל  רושיא 
םישקבתמ םיחיגשמ  םישרתה . תועצמאב  הרשכ  אלה  הסרגל  הרשכה  הסרגה  ןיב  ןיחבהל  ןתינ 

עונמל תנמ  לע  ןאוביל , ריזחהלו  רצומה  לש  תואסרגה  יתש  תא  םיפדמהמ  ידיימ  ןפואב  ריסהל 
. לושכמ
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תרבח תפיוזמ , תורשכ 
" גד יל  אב  "

גד יל  אב   " תרבח הרגסנ  םינש  עבראכ  ינפל 
תחת התיהו  תוביתנב , הלעפש  ירט " רשבו 

. תימוקמה תונברה  תחגשה 
וספתנ הנורחאל  יכ  רסמנ  תוביתנ  תונברמ 

, הרבחה תיוות  תא  םיאשונה  םירצומ  םיקוושב 
לש תורשכ  ןויצ  ללוכ  דוע , תמייק  הניאש 
לע החיגשמ  הניא  רשא  תוביתנ , תונברה 

. לעפמה
הרוחסה תא  טולקל  אלש  םישקבתמ  םיחיגשמ 

עדיי קפסל . הריזחהלו  םיחגשומה  תומוקמב 
. רהזייו רוביצה 
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רשבב תורשכ  תייעטה 
'ס ידג תרבח 

אלל רשב  קווישב  תקסועה  'ס , ידג תרבח 
אצמנה לעפמב  הנורחאל  השמתשה  רשכה ,

תארקל רשבב  לופיט  ךרוצל  החגשה  תחת 
לע ןומיס  לכ  אלל  לעפמהמ  אצי  רשבה  וקוויש .

לש רשב  קושב  אצמנ  ןכמ  רחאלו  הזיראה ,
רפכ תונברה  לש  תורשכ  ןומיס  םע  הרבחה 

. אבס
זראנו ןומיס  אלל  לעפמהמ  אצי  רשבהש  רחאמ 

ןיא אבס  רפכ  תונברל  החגשהה , חוקיפ  אלל 
וטקניי הרבחה  דגנ  רשבה . תורשכל  תוירחא 

. רהזייו רוביצה  עדיי  םיעצמא .

ןדרי תרצותמ  תואקשמ 
תורשכ אלל 

םיגתוממ תואקשמ  םיקוושב  ואצמנ  הנורחאל 
לעו ןדרימ  ואבויש  םירשככ , לארשיב  םירכומה 

םירקמהמ קלחב  תורשכ . ןומיס  לכ  ןיא  םתזירא 
. תורשכ תודעסמב  הרוחסה  הספתנ 

הרשכ הדעסמב  טולקל  ןיא  תורשכה  ילהנ  יפל 
רשכה ןתונ  תחגשהל  הנותנ  הניאש  הרוחס 

םג אוביה , תקלחמ  ידי  לע  תרשואמ  וא  ךמסומ 
םירמוחה לארשיב . רשככ  רכומ  גתומה  םא 

רוציל םילולע  םילק  תואקשמ  לש  רוצייה  יכילהו 
ןיא ןכלו  "ם , וכע לושיבו  ךסנ  ןוגכ  תורשכ  תויעב 

אלל ורצויש  תואקשמ  לש  םתורשכ  לע  ךומסל 
. החגשה

. רהזייו רוביצה  עדיי 
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קרע תורשכ : ףויז 
" הקורבמ "

תרצותמ קרע  הנורחאל  ספתנ  םיקוושב 
ינויצ וילעשכ  בגנה , יבקי  תרצותמ  הקורבמ ,
תיב "צ  דב לשו  תג  תיירק  תונבר  לש  תורשכ 
תונברה תחגשהל  רבעב  ןותנ  היה  םוקמה  ףסוי .

לעפמה תריגס  תובקעב  הרסוהש  תג , תיירק 
"ד. עשת הנשה  שאר  ברעב 

ילבמ וקווש  הנורחאל  ואצמנש  םיקובקבה 
ןתינ אל  ןכ  לעו  רוציי , ךיראת  םהילע  ספדוהש 

םיקקפה יבג  לע  ףסונב , םתורשכ . תא  חיטבהל 
". חספל רשכ   " רצומה יכ  בתכנ 

תוברל ללכ , רצומה  תורשכ  לע  ךומסל  ןיא 
. חספל

, םיחגשומה תומוקמב  רצומה  תא  טולקל  ןיא 
. קפסל תידיימ  וריזחהלו  םיפדמהמ  וריסהל  שי 

תפיוזמ תורשכב  םירמת 
םילשוריב הדוהי  הנחמ  קושב  וספתנ  הנורחאל 

תורשכ ןומיס  םתזירא  לעש  םירמת  םיקוושמ 
ןייטשנצילג לדנעמ  םחנמ  ברה  לש  ףיוזמ 

. ןדריה תעקב  תונברמ 
תרצות יוהיזל  םינמיס  ינש  ןתונ  ןייטשנצילג  ברה 

: ףיוזמ וניאו  ירוקמ  אוה  תורשכה  ןומיס  הבש 
, בהז עבצב  איה  תורשכה  תמתוח  . 1

ובש הזיראה  תיב  םש  עיפוי  הקבדמה  לע  . 2
. תוריפה וזראנ 

דירוהל םישקבתמ  ףויזב  םילקתנה  םיחיגשמ 
תפיכאל הדיחיל  חוודלו  םיפדמהמ  הרוחסה  תא 

תורשכב . האנוה  רוסיא  קוח 
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ברה תחגשהב  תוירכוס 
רושיא אלל  ןדסח - 

, הנומתבש תוירכוסה  םיקוושב  וספתנ  הנורחאל 
םוימירפ תרבח  אוביבו  ישרה  תרבח  רוצייב 

הוורפ  " בתכנ הזיראה  לע  התרפאמ . סדופ 
תורשכ ףוג  וניא  "ל  נה ןדסח ." ברה  תחגשהב 

ןיאו לארשיל , תישארה  תונברה  ידי  לע  רכומ 
םיחיגשמה הז . רצומב  תורשכה  לע  ךומסל 

םיפדמהמ רצומה  תא  ריסהל  םישקבתמ 
. קפסל ובישהלו 

רהזייו . רוביצה  עדיי 

תורשכב לקמ  לע  תוירכוס 
תפיוזמ

תוירכוס לש  תוזירא  תוקוושמ  וספתנ  הנורחאל 
, וכעמ יחראג  םיחא  תרצותמ  לקמ , לע 

תחגשהב הוורפ  רשכ   " בותיכה םהילעשכ 
לארשיל ." תונברה 

, תורשכ םרוג  ףא  לש  החגשהל  ןותנ  וניא  רצומה 
שיו םיחגשומה  תומוקמב  ותוא  טולקל  ןיא 

. םיפדמהמ ודירוהל 
. רהזייו רוביצה  עדיי 

תורשכ תורזחה 
ןותנ אוהו  השדחה , ןיעיקפב  לועפל  רבע  אחישרתב  רבעב  לעפש  הוואלקבה  םיקתממה  לעפמ 

הוורפ ירצומל  הניה  תורשכה  "א . טילש ץרפ  דוד  ברה  ימוקמה , ברה  לש  תיקוח  החגשהל  תעכ 
גתומה תחת  םיקוושמה  םירצומ  השדחה . ןיעיקפ  תונברה  תורשכב  םה  יכ  ןייוצמ  םהילע  דבלב 

. םירשכ םניא  ימי  ובא ג'
03- לארשי 37 , תיראש  בוחרמ  רב  לירג  לאפר  תדעסמל  תורשכה  הרזחוה  ביבא  לתב 

"ד. עשת רדא א ' םוימ כ"ז  ביבא  לת  תונברה  תעדוהב  רסמנ  ךכ  , 5499916
: תורשכה הרזחוה  ןג  תמרב 

. ןירדהמל ירשב  רשכ  תעכ  אוהו  לבות 19 , בוחרמ  לגנמהו  דופישה  תדעסמ  ל
. תיבלח הרשכ  תעכ  איהו  לבות 26 , בוחרמ  הפ , הל  הד  הפק  תיבו  הירוטידנוק   ל

הריציה 17 בוחרמ  תיבה  ימעטמ  תדעסמ 
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םינובה 3 בוחרמ  םייחל  םעט  תדעסמ 
בורזולרא 2 בוחרמ  ףוע  לירג  תדעסמ 

תורשכ תויעטהו  תורסה 
. לאומס טרברה  בוחרמ   , טסב הד  המראווש  תדעסממ  תורשכה  הרסוה  הרדחב 

תיבב ןכושה  שולל , קסעהמ  תורשכה  תא  םיעידומ  לבח  תונברה  הללש  תליש  היישעתה  רוזאב 
תונברל תורשכה  תדועת  תא  רוסמל  קסעה  לעב  בריס  תורשכה  תלילש  רחאל  םטול .

וטקניי קסעה  לעב  דגנ  םוקמב . תגצומה  תורשכה  תדועת  לע  ךומסל  ןיא  ןכ  לעו  תימוקמה ,
. םיעצמא

ןוינקב ןכושה  תודש  ןולממ  תורשכה  תא  בקעי  ראב  תונברה  הללש  אפורה  ףסא  םילוחה  תיבב 
. רטנס ףסא 

ןכושה הלגעה , המראווש  קסעהמ  תורשכה  תא  תימוקמה  תונברה  הריסה  קילאיב  תיירקב 
. קילאיב תיירק  ןוינקב 

ישיבא לש  קושה  תוקריה  תונחמ  תורשכה  הרסוה  תורדשב 
ילהנ תרפה  תובקעב  קוק 85 , ברה  בוחרמ  'ה , צקופ הציפ  קסעהמ  תורשכה  הרסוה  תולעמב 

. תורשכה
: םילשוריב

ילהנ תרפה  תובקעב  ספירגא 82 , בוחרמ  הלומ  לפאלפ  קסעהמ  תורשכה  הרסוה 
תורשכה

לש ותחגשהל  ןותנ  וניאש  תורמל  רשככ  ומצע  גיצמ  הזע 19  בוחרמ  ןכומה  ןמ  קסעה 
. םוקמב תורשכה  לע  ךומסל  ןיא  ךמסומ , רשכה  ןתונ 

ריעב ידוהיה  עבורב  הנינס  ובא  תייפאמ  יכ  רוביצל  ריכזהל  תשקבמ  םילשורי  תונברה 
. התחגשהל דוע  הנותנ  הניא  הקיתעה ,

תונברה תחגשהל  ורבע  תוביתנב  לאינד  תזוחא  ימלוא  יכ  עידוהל  תשקבמ  תוביתנ  תונבר 
. קסעה לש  טנרטניאה  רתאב  םימוסרפל  דוגינב  תאז  התחגשהל , דוע  םינותנ  םניאו  בגנ  תודש 

רמ לארשיל ; ישארה  ברה  "א , טילש ואל  דוד  "ג  הרה לארשיל , ישארה  ברהו  ןויצל  ןושארה  "א , טילש ףסוי  קחצי  "ג  הרה םיקתעה :
תונברה רבוד  רואמ , ויז  רמ  לארשיל , "ר  הרל יטפשמה  ץעויה  גרבדלוג , לארה  "ד  וע לארשיל , "ר  הרה "ל  כנמ רניו –  דדוע 

יצראה תורשכה  ףגא  יחקפמו  ינבר  לארשיל , תישארה 

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

! תועדומה תוחול  לע  תולתל  ץלמומ 

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


ןאכ ץחל  הצופתה  תמישרמ  הרסהל 
Israel, 02-5313187 , 91360 םילשורי , והימרי 80 , תורשכב  , האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה  הדיחיה 
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