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ףתש

האירק תמישרל  ףסוה 

תאזה תנבצעמה  הקיסומה  תא  וכימנת 

, ללככש ואצמ  דרפס  לש  עדמל  תימואלה  הצעומב  םירקוח 
, רקחמב תשעורו . תממעשמ  הדיחא , איה  פופ  תקיסומ 
, תיתוכאלמ הניבל  החמומ  הרס , ןו  ידי ד"ר ג' - לע להונש 

םירקוחה וליעפה  תרושקת , לש  היגולונכטו  בשחמה  יעדמ 
, פופ יריש  יפלא  תואמ  לש  םילימו  ןחל  הקרסש  הנכות 

יריש יתוהמ , ןפואב  יכ  וליגו  דעו 2010 , ורבוחש מ-1955 
, םידרוקאה תניחבמ  רתוי  םילפתו  םישעור  ויהנ  פופה 

. םהלש דנואסהו  הידולמה 

הרס רמא  היצזינגומוה ," לש  דימתמ  ךילהת  והז  תיריפמא , "
תוניגנמ םילילצ -  יפוריצב  תונושהש  ונאצמ  . " םיאנותיעל

םג תונורחאה ." םינשה  הדמתהב ב-50  הדרי  םידרוקאו - 
ךפה םיקיפמ ) הניגנ  ילכש  םינוש  םינווג   ) םיעבצה ןווגמ 
טלתשהל החילצמ  הדחאהה  םא  רורב  אל  תאז , םע  דיחא .

םיילקיסומ - וכיספ םינונגנמ  ףקותמ  ולוכ  םלועה  לע 
(. םירזוח םיטושפ  םיסופדל  הדילמ , תינבומ , הפדעה  רמולכ   ) םיילסרבינוא

תוטלקהב םיקפומ  פופ  ירישש  ואצמ  םירקוחה  יכ  רסמנ  תיפופה : תונשערה  טביהל  רשא 
חווט לע  תסרפתמ  ריש  לכ  ךותב  הקימנידהש  ךכל  איה  הנווכה  רתויו . רתוי  תוהובג  תומצועב 
יפופה ינונגסה  ביתכתהש  הדבועל  וא  ונאיפ ,)" ל" הטרופ "  " ןיב רתוי  םינטק  םילדבה   ) םצמוצמ

. תובכע תלוטנ  הרבגהב  שומיש  ךות  הדיחא , ההובג , המצוע  תמרב  ולוכ  רישה  עוציבל  ליבומ 

ןאיצוהל םימעפל  תוטונ  פופ  תקיסומ  תורדשמש  וידר  תונחת  יכ  לשמל , עודי , הז  רשקהב 
םושמ ראשה  ןיב  הדיחא -  ההובג  תוא  תמר  רמולכ  תסרפמוקמ , הקימאנידב  ריוואל 

הב הנושארה  םעפה  וז  יכ  ןעוט  הרס  םיבושח . םניא  המצוע  ילדבה  הז  גוסמ  הקיסומבש 
. בחר םינותנ  דסמב  תדדמנ  הקיסומה , תיישעת  תמשאומ  הבש  שערה ," תמחלמ  "

ןיבל םייח  פופ  יעפומ  לש  תועצוממה  תומצועה  ןיב  לדבהה  והמ  וטריפ  אל  דרפסב  םירקוחה 
לש ףסונ  התפמ  ןוויכ  האלמ . תיסאלק  תרומזת  לש  ינופמיס  טרצנוקב  םיגשומה  קזוחה  יאיש 

תוטקננה הרבגהה  תומצוע  לש  תימואלניב  האוושה  אוה  וב , וכלה  אל  הארנכש  רקחמ ,
תוביסמ וא  לשמל , תונותח   ) דבלב םיילקיסומ  םניאש  םייתרבח  םיעוריאב  פופ  תקיסומב 

ןכא םטמטמה  שערה  ימיקמ  תרמצב  תבצייתמ  לארשיש  השוחתה  םאה  םייטרפ .) םיתבב 
תויושע הפוריאב -  ףאו  ןוכיתה  חרזמב  תורחא -  תונידמש  וא  םינותנב ? ששואתו  הבוגת 

? הל תולוקש  אצמיהל 

לש ריחמב  םיבכוכ  לש 5  םיאנת  םיימשב , םיבכוכ  ןוילימ  הליל -  ןחרוא   : תמוסרפ
דחא בכוכ 

הקיסומב דוע  הקיסומב דוע 

ביבא רז  2.8.201212:00ירוא 

רגבתהל דיחפמ 
םיריבסמ לארשיב  הנושאר  העפוה  תארקל 

עודמ תיקרוי  וינה  ןמקוו " הד   " תקהל ירבח 
םהלש רתויב  לודגה  גשיההש  םירובס  םה 

הקהלה םמויק  םצע  אוה 

ןגנמ ינא  עמשמ  בשוח  ינא 

" ןמקווה  " תקהל םע  ןויאר  לארשיב : העפוה  תארקל 

No Use for a  " קנאפה תקהל  ןלוס  יילס , ינוט  תמ 
"Name

םיעפומ יחוורמ  הבגי 10%  "ם  וקא לחה מ-2013 || 
םיילקיסומ

SendRecommend 27 recommendations. Sign Up to see what your friends recommend.
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תועדו םירמאמ  םלשל  - ילב  בזע  והינתנ  גוזה  ץייו |  ידיג 
295 people recommend this.

הרבחו ךוניח  רלוד -  ןוילימ  "ם ב-10  במרה רבק  ץופיש  רשיא  "מ  הר
1,670 people recommend this.

תורפס קעוצ -  ףוגהש  המ  תא  בותכל  חור :"  " שדחה רפסה  לע  ילתפנ  ןב  לכימ 
176 people recommend this.

םלועב ןזמרפב -  םג  עגפ  הילטיאב  המדאה  שער 
124 people recommend this.
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יחוורמ הבגי 10%  "ם  וקא לחה מ-2013 || 
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תקהל םע  ןויאר  לארשיב : העפוה  תארקל 
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