
חיבס ןמה  ןזוא  ישוס , ןמה  ןזוא   ידסומ ןוזמ   תיב

חיבס ןמה  ןזוא  ישוס , ןמה  ןזוא 
הרבחהש שיא  ףלא   40- כל םירופ  תארקל  ושגויש  םיידוחיי , םימעטב  ןמה  ינזוא  תרדס  תידיע  הדעסהה  תרבחל  חתיפ  יאלוזא  ןולא  ףשה 

הליכאמ
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"צ חי םוליצ : .תידיע  לש  חיבס  ןמה  ןזוא 

םירופ גח  תארקל  וגצויש  םידחוימו  םיירוקמ  ןמה  ינזוא  לש  הרדס  םירופ  תארקל  חתיפ   , ןד תונולמ  תשר  תצובקמ  תידיע  הדעסהה  תרבח  לש  ףשה  יאלוזא , ןולא 
: ןמה ינזוא  השולש  תללוכ  הרדסה  .בורקה 

.זנוימ יסייפסו  היוס  בטור  םע  זרוא  שלושמ  ךותב  שגומ  ןשועמ , ןומלס  לש  תפטעמב  ויפנק  ודקובא  טלס  םע  ןמה  ןזוא  ישוס –  ןמה  ןזוא 

.הצוצק היליזורטפו  הבמע  הניחט , לש  ףוליז  םע  שגומ  השק  הציבו  ליצח  תויבוק  לש  יולימב  ךירפ  קצב  חיבס –  ןמה  ןזוא 

.תיטנקיפ תוינבגע  תסלס  םע  שגומ  .בוהצ  יראקו  םימודא  םילפלפ  ףוע , תויבוק  יולימב  ךירפ  קצב  יראקב –  ףוע  םע  ןמה  ןזוא 

תרוסמ דחא  דצמ  םיפקשמש  םייתרגש  אלו  םישדח  םירצומ  איבהל  תוסנלו  תונשדח  אוה  הירנילוקה  םוחתב  םויה  קחשמה  םשש  ןייצמ  תידיע , ”ל  כנמ ןמצכ , ןר 
טיבלא סוארטש , המדא , דראק , ימואל  ןופאלפ , תורבחב :  הדיעסמ  הרבחהש  שיא  ףלא   40- כל םירופ  תארקל  ושגוי  ןמהה  ינזוא  .אבה  רודה  תא  ינש  דצמו 

 … שופיח
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.דועו

”צ חי םוליצ : .תידיע  לש  ישוס  ןמה  ןזוא 

.הפיחב םעטו  ביט  תונחב  ןמהה  ינזוא  תא  שוכרל  היהי  ןתינ 

.םרג לש כ-100  לקשמב  איה  ןמה  ןזוא  לכ 

: םיריחמה

.הדיחיל לקש   16 ישוס –  ןמה  ןזוא 

.הדיחיל לקש   11 חיבס –  ןמה  ןזוא 

.הדיחיל לקש   14 יראקב –  ףוע  ןמה  ןזוא 
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