
 
 
 

 
ויש תנמ לע דליה לש תונרקסה תא ררועל ידכ תיבב היהיש בושח המ רחא ומצע תא קיסעהל לכ

? בוט ךל השועש המ וא תיבה רודיסל תונפתהל ילכות תאו האנהב םיירהצה   . 
 

  .שיגדהל יל בושחש הדוקנ

 אוה לבא ולש היירפסב/תרווכב יל תעצהש ומכ םיעוצעצ ול שי ,תינוי״ יל תורמואש תוהמיא שי

.״החונמ יל ןיאו ודיל דימת היהאש שקבמ אוה ,דבל קחשל ןכומ אל  
 

 תעדוי תאש דחא רבד היהי הבו התוא ופילחת םימי המכ לכש הניפ רוציל אוה העיצמ ינאש המ
. דליה תא ןרקסל לוכיש  
 אוה םשמו ריינ לילגו קבד ,תוקבדמ ,םיירפסמ ,םישוט תליבח ימיש שגמב זא רוציל בהוא אוה םא
.הז קרו םייניעה לומ ול היהי הז .תושעל המ טילחי רבכ  
 

 ויקלח תא לזאפה לש אספוקב אלו – החותפ אספוקב ןחלושה לע יחינת זא לזאפ בהוא אוה םא
.לזאפה לש הנומתה תאו  
 

.המאתה קחשמ רוציל אמגודל הלוכי תא זא םירפסמ בהוא אוה םא  
 
 תיטתסא הרוצב ישיגנתש בושח .ןכ ינשה םויב לבא ןושארה םויב שגיי אל אוהש תויהל לוכי
.חרכהב ןימזמ אל אוה הרוגס הרוצב עיגמ קחשמהשכ .הנימזמו  
 
.המירז בצמ הווח אוה המב ,ךלש דליה תא ןיינעמ המ תוארלו דצהמ רוקחל יתעצהש הביסה וז  
 טאל קחרתהל ךכ רחא ,הליחת ודיל תויהל הלוכי תא רבעמ ךב יולת דליהש השיגרמ תא םא ,בגא
 םייתש וא תחא הקדל תכלל אוה אבה בלשה ,רדחב תחכונ תויהל ןיידע ךא ולש ןיעה תיווזמ טאל
 -ל עגר תכלוה תאש ירמאתו ינפל יעירתת ןבומכ , המירז בצמב אוהש האור תאשכ

..׳וכו סוכ איבהל חבטמל/םיתוריש  
 

 ימיכסת יאדווב( םימכחותמ ,םינרקס םה ,״םינטק״ םישנא םה 6 דע 3 ינב ירוסטנומ הירמ יפ לע
.םהלש םלועה תא רוקחל שפוח םהל רשפאל בושח ןכלו ידימ םייאמצע וליפא םימעפלו )יתיא  
 

.רחא והשמל תושיגר תפוקת ךרעב שי ליג לכב  

״, דיה תא רשאמ ןזואהו ןיע ה ל אל תורג התא ״ ואמ ינאש טפש תרבחתמ ד מ הל שי  
.שיגר ךלש דליה המל תוארלו תוהזל הכירצ רגובמכ ,אמאכ תא ,ןכלו  
 

 תוכירצ ונחנאו שקבמ אוה .דליה םינפ ךותמ תענומ יכ הקזח דואמ הדימלה -תושיגרה תפוקתב
 ךותמ ומצע תא בצעמ דליה תונושארה םינשב יכ בר ןמז שחרתהל הלוכי הדימלה , ול שיגנהל
?יטירק אוה ונלש דיקפתה המכ הניבמ תא . דמול אוה םכרד םלגה ירמוחמ םגו ולש תויווחה  
 

?שיגר ךלש דליה המל בורקה עובשב בל ימיש  
 ,םילילצ ,תורוצ ,תויתוא ,םישוח ,םילימ רצוא ,םינטק םיצפח ,תישגר הטילש ,םירפסמ ,העונת

.6 ליג דע שיגר דליה כ״דב ולא לכל ..האירק ,הביתכ ,הקיסומ  
 
.חומל זרזכ תושמשמה םהלש םיידיב םישמתשמ םהשכ בוט םידמול םידלי  
 תוכייש תשוחתו ןוחטיב ,תואמצעל בחרמ תוקינעמה תיבה תוניפ רודיס לש בלשה לע יגלדת לא
.המירזו  
 

.ונרבד םהילעש םיאשונל ךרובע בקעמ ףד ףרוצמ  
 

 
 

 דלפנזור תינויל תורומש תויוכזה לכ . il.co.h-yonit@rozenfeld . 7878614-050 .  דלפנזור תינוי


