
 םתא ,תיבב "ןוניק"ה,ללכבוהקיטסיגולהלכו,תושגרתההלכלףסונב .הדילב וטוטוא םתא ,והז
 .לארשיב דליה תא חרזאל ךשמהבו ,לארשיב תורוהה תא םושרל ידכ םידעצ תושעל םיכירצ
 ,ינשה בלשבו תיטנגה תורוהה תחכוה ,ןושארה בלשב– םיבלש ינש רובעל ךירצ חורזאה ךרוצל

.תיטנג-אלה תורוהה תעיבק
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 םיבלש ינש רובעל ךירצ ,לארשיב תורוהה תא םושרל ידכ
 ,ינשה בלשבו תיטנגה תורוהה תחכוה ,ןושארה בלשב–
.תיטנג-אלה תורוהה תעיבק

 בלש קיפסמ ,םייטנגה םירוהה םהינשש גוז ינבב רבודמשכ
.)םיסנרט םישנ/א יבגל םג( תיטנג תורוה תעיבק ,דחא

 חרזאכ דליה םושיר ךרוצל תשרדנ תיטנגה תורוהה תעיבק
.ילארשי יטנגה הרוההש ,ןבומכ ,יאנתב-ילארשי
 םושירו תורוהה תעיבק יכילה תא עצבל דאמ ץלמומ
 .הלא םיכילהב איקבה ,ילארשי ד"וע תועצמאב תוחרזאה
 ירשפאה םדקהב רוזחל םכל עייסל לכוי הסונמו איקב ד"וע
 הרוהה םא .םייטפשמה םיכילהה תמלשה ינפל ףאו לארשיל
 תויורשפאל יטפשמ ץועיי לבקל שי ,ילארשי חרזא וניא יטנגה
 .םכינפב תודמועה

תיטנגה תורוהה תעיבק
 הרוהה ,הקידבה ךרוצל .תומקר תקידב עצבל שי ,ךכ ךרוצל
 לארשיב תרכומה הדבעמב םד תמיגד תתל ךרטצי יטנגה
 ,הדילה רחאל .)רמושה לתב תומקר גוויסל הדבעמה בורל(
 עיגהל שי ,הנורוקה תפוקתב .קוניתהמ קור תמיגד חקלית
 ןתמ ךרוצל תילארשיהילסונוקל דליה םע הדילה רחאל
 העגהה ."ל"וח להונ" ארקנ הז ךילה .םש קור תמיגד
 ד"הוע ידי לע םואיתו םירושיא תלבק רחאל– הילוסנוקל
 .םכניינעב לפטמש ילארשיה

 תודבעמב תוקידב עצבל היה רשפא ,הנורוקה ןדיע ינפל
 ,םויכ  .הצרא קוניתה םע םירזוחש ירחא ,לארשיב תופסונ
  .ל"וחב הילוסנוקהמ תוכרעה תאש"התל ריבעהל ךירצ

?וזה הקידבה וז המ
 תקידב איהHLA תקידב םג תארקנה תומקר גוויס תקידב
 תתל ןתינ אל  .הקידבה עוציב תעב םוצב תויהל ךרוצ ןיא .םד
 .םילוחה תפוקב המיגדה תא

םירוה/הרוהה לש המיגדה תראשה
 ןידה ךרוע םע םואיתב ךילהתה תא עצבל םיצילממ ונא
 רשא ,ץראב תורוההו חורזאה ךילהת תא הוולמ רשא םכלש
 .ותוא עצבל יתמו דציכ םכתא תוחנהל עדי
 לתב תומקר גוויסל הדבעמה םע םאתל שי רוקיבה דעומ תא
 דע ןושאר ימיב םידבוע םה .03-5302829 ןופלטב רומשה
 .תיפיצפס העש םאתל ץלמומ .14:00-08:15 ישימח
 .םילוחה תיב לש זופשאה לדגמב תמקוממ הדבעמה
 ועיגהו ,תויחרזמה תוילעמה לא ונפ הסינכל םיעיגמ םתאשכ
 וכישמהו הנימי בושו ,הנימי ונפ תוילעמהמ האיציב .E המוקל
.תומקר גוויסל הדבעמל דע ןורדסמה ךרואל רשי
 תוהז תדועת גיצהלו תוהדזהל ושקבתת דרשמל ועיגתשכ
 ףסונב .תוינכדע טרופספ תונומת2 רוסמלו ,תירוקמ

 בויחה( ידיתע בויחל יארשא סיטרכ רפסמ ריאשהל ושקבתת
 .)הדילה רחאל לעופב הקידבה עוציב רחאל קר עצבתי
 לש )םד( א"נד תכרע לע ח"ש1,150 היהי בויחל םוכסה
 ושקבתת ,יטנגה באה ימ םיעדוי םכניא םא( יטנגה הרוהה
 תקידב לע ח"ש1,725 דועו ,)םכינש לש תומיגד ריאשהל
 םכמ תחקלנ םדה תמיגדש ןוויכמ .דלי לכ רובע )קור( שוטמ
 לע םותחל םג ושקבתת ,טפשמ תיב וצ אללו הדילה םרט
.רותיו ספוט

 רפסמ יכ רשאל םכמ ושקביו םד תמיגד םכמוחקי ןכמ רחאל
 ושקבתתו םכלש .ז.ת רפסמ אוה הנחבמה לע עיפומה .ז.ת
 .םכלש תירוקמה תוהזה תדועת תא גיצהל
 רוקיבה לע קיסעמל רושיא הדבעמה דרשמב שקבל ןתינ
 .האפרמב

?האלה המו
 לע לועפלו ,םכלש ןידה ךרוע תא ןכדעל שי ךילהתה ךשמהב
 הזה בלשב תויופעתסה רפסמ תומייקו רחאמ– ויתויחנה יפ
 וא ץראב קוניתל הקידבה תא םישוע םאה ,םידלי רפסמ(
 תמיגד תואצות תא חלשיש םרוגה ימ ,ב"הראב הילוסנוקב
.)'וכו תורוהה וצ תבוטל טפשמה תיב לא קוניתה
 לארשיב ד"הוע ןיב ןורכנסו םואיתל גואדל דאמ בושח
 ב"הראב ולבקתש םיכמסמהש אדוול ךירצ-ב"הראב ד"הועל
.לארשיב תושירדה תא םימאות

תיטנג אלה תורוהה תעיבק
 שיגהל ןתינ תיטנגה תוהבאה תעיבק ךילה תמלשה רחאל
 וניאש הרוהל תורוהל ןיד קספ ןתמל טפשמה תיבל השקב
 ץומיא לש ךרדב וז תורוה רידסהל רשפא .יטנגה הרוהה
 יתקיספ תורוה וצ וא )תיאפוריא תוחרזא קיזחמש ימל ץלמומ(
 דתילארשיה ד"הועל םיטרפה לכ תא שארמ רוסמל בושח–
.םכרובע ןוכנה קיפאה לע ץילמהל לכותש ,םכלש
 ךשמ תא חיכוהל וכרטצת ,תיטנג אלה תורוהה תרדסה ךרוצל
 תאו ל"וחב תואקדנופה ךילה תויקוח תא ,םכלש תויגוזה
 ןיב-דליה יפלכ יקוח דמעמ תיאקדנופל ןיא יכ הדבועה
 תמיתח לש ךרדב ןיבו יאקירמאה ןידה קספ תועצמאב
 הילוסנוקב ,הדילה רחאל רותיו ךמסמ לע תיאקדנופה
 .תילארשי

 לש םירוה םכינש– ץומיא וצ וא יתקיספ תורוה וצןתניש ירחא
.ןיינעו רבד לכל ,דליה

 ןיסולכואה םשרמב תורוהה וצ תא םושרל ?תושעל ראשנ המ
 !אבה דליל ןנוכתהל...ו

 הדילל העיסנה םרט תומקר גוויס תקידבל ךירדמ
תואקדנופב תילארשי תוחרזא ךרוצל
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