
 
 
 
 
 תיבל אירבה סיסבה איהש ,תויגוזה חופיטו תרימשל םיבושחה תונורקעה תשולש םהמ ונבהש ירחא
 ןבב יתרחבש שדחמ םוי לכ יל ריכזמו רזועש ילש ישיאהו ןטקה פיטה לע ךל רפסא ינא ונמקהש
 תויגוזה לע רומשנש בושחש העידיה תא יב קזחמו םיהדמ יכהו  יל קיודמ יכהו יל ןוכנ יכה גוזה
  .ונלש הקזחה
 ינפל יעורלו יל ויהש םייתמצועהו םיפייכה םיעגרל ימצע תא  הריזחמ ינא םוי לכ הב ךרד יתאצמ
 .ונלש יתחפשמה אתה תא ונבחרהש
 
 .ונלש תויגוזה תא םוי לכ תוקזחמש תורוכזתו תונומת תומוקמ ינימ לכב תויולת ונלש הנישה רדחב
 

 הפוקת תלמסמ הנומת לכשכ הטימה ידיצ 2-בֿ ריקה לע תויולת תולודג אל ,תונומת ונל ויה רבעב
 ימוליצמ ,םיאושינה תעצהמ הנומת ,ונישעש לויטמ תוקוורה ייחמ הנומת .ונייחב יתועמשמ עגר וא
 .ןויערה תא תנבה …ונישעש ןויריהה ימוליצמ הנומת הנותחהמ הנומת ,הנותחה ינפל שארטה
 .יעור תא יל שיש לזמ הזיא ימצעל הריכזמו ןהב תננובתמו המק ינא רקוב לכ
 הדות הריקומו תונומתה לע תלכתסמ ינא ,וב ונחכוותה ילואש רגתאמ םוי היה םא םג הליל לכ
 .ילש תנעשמה אוהש
 
 החפשמה תבחרה ינפל דחי ונייה ינאו אוה ,םדוק היה אוהש יל תוריכזמ תורוכזתהו רדחבש תונומתה
 .ונלש
 
 המכו םילושכמ וליא הנשמ אל ,דחיב ונחנאשכ םיבוט יכה ונחנאש תועדומה תא ילצא קזחמ הז
 .תרשואמ תויהל שדחמ םוי לכ יל תמרוג איהו לכה לעמ איה ונלש תויגוזה ,רובענ םירגתא

 
 וא ןכלש םייחב םייתועמשמ םיעגרו תופוקתמ תונומת םכלש רדחב רזפל הלוכי תא הצור תא םא
 .םתוא אורקל םעפ ידימו היינשל דחא םתבתכש םיקתפ הריגמב םישל ,תורוכזת ,תיבב וליפא
 
 ,הקיטנמורה תא םכל ריזחהל םילוכיש םידחוימו םיפסונ םירבד - רשוא לש םינינפ דוע לע יבשחת
  .תויגוזבו ינשב דחא רתוי עיקשהל ,רתוי קוחצל ,רתוי קבחתהל בוש םכל םורגל ,םכיניב רבחל
 
 ,קיתב ואיבחת וא ינשל דחא ורזפתש הבהא יקתפ ומכ םינטק שממ םירבד תויהל םילוכי הלא
 החורא ומכ תועתפה תויהל תולוכי הלא .ררקמה לע וא הארמה לע רקובב וקיבדת וא תירכל תחתמ
 תושגרב תפצומ תא םימעפל םא .רחא רבד לכ וא עפומל םיסיטרכ תנמזה ומכ ,תינטנופס תיטנמור
 ובש בתכמ ךגוז ןבל יבתכת טושפו םיבתכמ םיבתוכ ונייהש הפוקתב ירכזית - ףתשל ךל השקו
 םיינועבצ םיקתפ לש המרע .םכלש יגוזה ןמזב תיעובש תוליעפ הלחא תויהל הלוכי םג תאז .יפתשת
 )-: .ינשל דחא םינועו םיפלוש םתאש תומולח וא תונוצר ,תושגרב ףותישל תולאש םע

 
 
 .תויגוזב העקשהל תורוכזת הנישה רדחב וא תיבב רזפל ךרדה תא יאצמת
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