
 הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש
 
 ,יקצרוקס לרק  רוספורפ- הטלוקפה ןקיד תושרב
 , לווניש קירא רוספורפ - יאופר ךוניחל ןקידל הנשמ
 ,  סנוי ינו'ג רוספורפ - םיינילק םידומילל ןקידה ןגס
  ,ןמקילג ינד רוספורפ - םיינילק םדק םידומילל ןקידה ןגס
 

 ,הטלוקפה לגס
 
  ,לארוא ןתנוי רד הליה סרוק זכר
  , הליה סרוק יכירדמ
 

  ,תורקי תוחפשמ
  ,רוזחמל םירבח
 ,םולכ יידבוכמ
 

 גח םוי אוה ,םויה
  ,הכ דע ונישעש עסמב ונפסאש םיגחה ףסואל ךרטצמ אוה
  ,האופרה ידומילל הלבקה תעדוה תא ונלבק וב םויה
 ,םידומילל ןושארה םויה
  ,םינווקמ םידומילל הבוח תוחכונמ רבעמ לע ןורשמ ליימ ונלבק וב םויה
 .םויה ןבומכו
 
 תודוקנ םיווהמש םידחוימ םימי םתוא תא וניקיחל ףוסאל עדנש ,ונלוכל לחאמ ינאו ,ךורא עסמב ונרחב
  , עסמה ךלהמב ןויצ
   ,רוחאל לודג קופיסב טיבנ םהבש םימי
 .דיתעל תושגרתהב הפצנו ,הווההמ שגרתנו הווחנ עגרל רוצענ
 

  ,בוטה תרכהב ליחתהל יל בושח
 ,תותבסהו םיבסה ,תויחאהו םיחאה ,םידליה ,גוזה תונבו ינב ,םירוהה םכל הנושארבו שארב בוטה תרכה
 .הפ ונתאמ תחאו דחא לכ ירוחאמ עינמה חוכה םכלוכ םתאש
 םולחל -ונלש היגליבירפה תאז ,םולחל זעהש םדא גציימ ןבל קולח לכ
 .םכתוכזב ןווומה איה לעופל םולחה תא איצוהל תלוכיה לבא
 ..הדות ,בלה קמועמ
 

 ,רוזחמה םע הנימב תדחוימ םיסחי תכרעמ התווט ןמוא תכאלמבש ,תדחוימ הטלוקפל הדות
 יתחפשמו ישיא רשק לע הרימש ךות , תימדקא תוניוצמו תויעוצקמל הפיאש תבלשמש םיסחי תכרעמ
  .ללכב רוזחמכו ונתאמ דחא לכ לומ
 םקרמל תודע הניה ,הטלוקפה םע אלמ הלועפ ףותישב םיינילקה םיבבסל תולרגהמ ונענמנ יכ הדבועה
 .ךכב הטלוקפה לש הקלחלו רוזחמכ וניניב ונשיש ישונאה
 

  ,דמלל קר אלו ךנחל הפיאשה תדמוע היניע לומש תיכוניחה הלהנהל הבר הדות
 תינכת רופישו קוידל תדמתמ הפיאש ךות , םיטנדוטסכ רמול ונל שיש המ תא עומשל תשקבמש
 םידומילה
 

  .עייסלו ץעייל ,בישקהל ,ונינפב החותפ דימת התלדש ,םיטנדוטסה תוריכזמ לש אלפומה תווצל הדות



 
 

  .םירחא הברה דועו דדוע ,ןנחלא ,יסננ -םיצבקה יחלושו םימכסמה לכל הדות
 .םכתוכזב תובכרומ תוחפ תיתועמשמ ויה תונורחאה םייתנשה
 

  ,םלוכ לעמ
  ,תורקיה תוגיצנה תרומזתה לע תוחצנמ
  ,יהילו הנא ,יריל
 דחוימה רשגה תא ודסייו ,םיטנדוטסהו הטלוקפה -םידדצה ינשל ןזוא וטיה תבשחמ תכאלמבו בר למעבש
  .הטלוקפה לגסל וניניב םיסחיה תכרעמ התנבנ וסיסב לעש
 !הבר הדות
 
 
 .טרפב קולחה תוהמו , יללכ ןפואב סקטה תוהמ רבדב תובר יתרהרה ,םינורחאה תועובשב
 
  .תוילירטסו יזיפ ןויקינ לש הרימא הנשי ,קולחה לש ןבולה ירוחאמ יכ , יל הארנ
 

 .ףסונ רבד ונתוא דמלל אב קולחהש יל המדנ רתוי קומעה רושימב םלוא
 
 טושפל שרדנ ,רתויב שודקה םוקמב רתויב הלענה הדובעב םירופיכה םויב לודגה ןהכה ,תרוסמה יפ לע
 .םיטושפו םיקלח םינבל םידגב םע הזה שגפמב חכונ תויהלו ,ויטישכתו םיראופמה וידגב לכ תא
 
  .ךזו ןבל דגב תשבול התפוח םויב הלכש ,םויה םג גוהנ ךכו
 
 לפטמ ןיבו ןתחל הלכ ןיב ,ויקולאל םדא ןיב ,םישדוקמ םישגפמש ,הניה ןאכ הקילובמיסה יכ ,יל המדנ
  , לפוטמו
  רוהטו יקנ ,הנכ שגפמה רשאכ קר םייקתהל םילוכי
 .טושיקו רודנג לכ לוטנ
 

  ,ישונא שגפמ לש םישדוקה שדוק אוה לפוטמל לפטמ ןיב שגפמ
  .לפטמה לש תויעוצקמהו תוישונאב טלחומ ןומא ןתונ לפוטמ וב םוקמ
 שיש המוצעה תישונאה תוביוחמל תרוכזתו תודע ונרובע הווהי ,םויה ונלבקש ןבלה קולחהש ,הליפת ינא
  .הז שגפמב
 
 

 ,"ומצע ידגב שובללו " טטצמ ינאו ,ולש ןבלה ידגב תא טושפל הווצמ ולש הדובעה םותב לודגה ןהכה
  .ולש החפשמל ,ולש םזילאודיבידניאל םוקמ תתלו רוכזל הווצמ אוה ,ולש תוביוחמהו דיקפתה לדוג לכ םע
 
 תא ונתאמ חיכשהל תלגוסמ ,הלודגה תונעבותה ,הנכס וב הנומט םלוא ,רתויב אלפומ עוצקמב ונרחב
  .ונלש םייחב םירושימה ראש
 ,המינפ ןנובתהלו ונימצע ידגב שובלל םיתיעל םישרדנ ונחנא םג ךכ ,לדוגה ןהכה ומכ
  .םיביבחתלו החפשמל םוקמ תתל
 .הצוחה ונימצעמ תתל ןמז ךרואל השק ונל היהי ,ונימצעל גאדנ אל םא
 ,הזה עסמל ונאצי םמשב םיכרעב רכזיהל ,קיידלו המינפ ןנובתהל דימת חילצנש ,ונתוא ךרבמ ינא ,ןכל
  .ונימצעל םג ןכו החפשמל תובישחו םוקמ תתל
 



 ,תישיא המינב
 םהש םיעדוי ונחנאש ףא לע תאז ,תיזיפ םויה סקטל עיגהל ונלש תוחפשמהמ רצבנ ,תוביסנה תרגסמב
 .ךסמל דעבמ םיחכונ
 

 ריבדו הינב השמ ,הידוא ,ימענ ללה -יידליל ,ןלה יתשאל ,יירוהל תודוהל תאז תונמדזה לצנל שקבא
  .םויה ןבל קולח לבקמ ינאש הביסה איה םהלש הכימתהו הפיחדהש ,בקעי

  .הדות ,בלה קמועמ
 
 החפשמה ילואש ךכ לע יתבשח ,תוחפשמ תוחכונ אלל ךא סקטה םויק רבדב העדוהה תא ונלבקשכ
  ,תחכונ היהת אל ילש תיניערגה
  .ויהת טלחהב , 'ח רוזחמ םתא -ןופצב ילש החפשמה לבא
  .הפ שי ןכא החפשמ זא
 
 ,תודחא הנשי לבא תודיחא ןיא ,תאזה החפשמב
  ,הנימב תדחוימ תונלבוסו הלבק הנשי
 
 ,םכמ תחאו דחא לכ םע הזה עסמה תא רובעל ירובע הלודג תוכז
 .דחוימ רוזחמ ידכל ווהתהש םידחוימ םילאודיבדניא
 

 הבר הדות
 

 בוט לזמ
 עסמה ךשמהב ונל החלצהבו
  
 


