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 הלעמה דוסי תימוקמה הצעומה שאר ,רוא ןליא
 תחא הלעמה דוסי תעיס
 הלעמה דוסי תימוקמה תושרה
 

 
 םיווצ ןתמל הפוחד הריתע

 
 הטלחה

 
 

 בצוה רשאו הרוסא תוריחב תלומעת הווהמה טולישה תא ריסהל םיבישמל הרומה וצ ןתמל הריתע יהוז

 לודחלו שדח טוליש תבצהמ ענמיהל םיבישמל הרומה וצ שקבתה ,ןכ .3 הבישמה לש בושייה חטשב
 .ונומימבו ויסכנו וידבועב תוברל בושייה יבאשמב רוסא שומיש ידי לע הלומעת ירבד םוסרפמ

 חטשב 1 בישמה תארוהב 3 הבישמ הביצה ותוא ינועבצו טלוב טוליש תבצה ,הניינע רתועה תנעט רקיע

 תוינכותלו םיידיתע םיטקיורפל הרואכל םירושקה יללכ בותיכו תונומת ללוכה הטופיש םוחתבש

 .הבשומה חותיפל
 וא/ו עוציב ןפואל תוסחייתה וא/ו ינונכת ןממס לכ רדענ טולישה לעש בותיכה חסונ ,רתועה תשיגל

 .דבלב תוריחב תלומעת הניה ותרטמ לכו עוציבה דעומל

 יכ בל םישבו ,ההומת הניה תוריחבל בורקה דעומב טולישה תבצה יכ ,קלוח תויהל לוכי אלו ןיא
 רתויב הנטק הבשומב תאזו ,דבלב דחא ףסונ דדומתמל ןהכמה הצעומה שאר ןיב תודדומתהב רבודמה

 ךות לכהו ,דדומתמה תושרה שאר לש ירואכלה ולעופ תרדאה התרטמ לכ ,הריחב תוכז ילעב טועימ הבו

 .תימוקמה תושרה ןומימבו ,רוסא םוסרפ

 הינפ ,טולישה תבצה לש הלועפה עוציב דעומו ,הרקמה תוביסנ ,ןמזה קחוד לשב ,רתועה תנעטל
 .תושק וב תעגופ התיה םיבישמל המידקמ

 .יטפשמ ןועיטב ותריתע תא ךמת רתועה

 
 התחנוה הריתעה תלבק םע יכ ,רהבוה 3 הבישמה תבוגתב .םיבישמה תבוגתל יתרבעה הריתעה תא

 השיג תטיקנ ךות תאז .םתבצה דעומו ןנכותל רשק לכ אלל תאזו םיטלשה תרסהל לועפל 3 הבישמה

 .תוריחב תלומעת םניינעש םיטלשב רבודמ ןיאש םגה ,הרימחמ
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 תרתוימ הינפ תכסחנ התייה ,)6(ב2 ףיעס תוארוה( קוחה תוארוהל םאתהב תמדקומ הינפ התשענ וליא

 ,תמדקומ הינפ רדעהל קומינכ הריתעב גצוה הזש יפכ ,ךילהב העיגפו ןמזה קחוד לש קומינה .תואכרעל
 .םיטלשה תבצה םוימ רתויו םימי עובש ףולחב התשענ הינפה ,ןכש אוה קדצומ קומינ ואל

 תאז .קהבומ בל םות רסוחב השגוה הריתעה יכ ,ןעטנ ,2 -ו 1 םיבישמה םעטמ השגוה רשא הבוגתב

 והשלכ ןפואב הרושק הניא 2 הבישמה .םיבישמל תמדקומ הינפ םרט השגוה וזש הדבועה רואל דחוימב
 .הריתעל דצכ הפרוצ עודמ רורב אלו םיטלשה תבצהל

 תעד תווח תלבק רחאל הנתינ םתרסה לע הטלחההו ,םיטלשה תא ביצה אל יאדווב ירה ,1 בישמל רשאב

 .3 הבישמה תבוגתב ןיוצ ףאש יפכ ,הצעומל יטפשמה ץעויה
 תוטרופמה ןידה תוארוהל רומג דוגינב ,םהל הלגתה יכ ,םתבוגת חתפב 2 -ו 1 םיבישמה ונייצ ,דועו תאז

 תרסהל םתריתע ושיגהש העשב הב ררגנ יבג לע ירקיש יתלומעת יניצ טלש וביצה םירתועה יכ ,הריתעב

 .3 הבישמה יטלש

 .הריתעה תייחדל םיבישמה ורתע ,רומאה רואלו ןאכמ
 

 םושמ םהב שי םא ןיב ,םנכותל קקזיהל ילבמ ףא ,ורסוה םיטלשהשמ ,םיבישמה תבוגתב ןעטנה רואל

 .הריתעל קקזיהל םוקמ דוע ןיא ,ואל םא ןיב ,תוריחב תלומעת
 

 הינפב תונפלו םיכילהה תא תוצמל ,וז הריתע תשגה םרט םירתועה לע היה יכ ,ןייצא ךרוצה ןמ הלעמל

 יפכ ,וז ןיעמ הינפ לש התובישח לע העיבצמ ךא 3 הבישמה תולהנתה .םיטלשה תרסה ןעמל תמדקומ

 רבוד ,תמדקומ הינפ תובייחמה תוארוהה הז ללכבו קוחה תוארוה םויקבש תובישחה לע .קוחה תווצמ
 .הריתעה תא תוחדל םוקמ היה הזה םעטהמ ולו ,תובר

 

 ןיא ןיינע לש ופוגל םג ,םיטלשה תרסה רבדב 3 הבישמה תבוגתב רומאה ןתניהבו ,ןנד הרקמה תוביסנב
 .התייחד לע הרומ ינא ,ןאכמו הריתעב ןודל ךרוצ

 

 .תואצוהב בייחל יתאצמ אל ,ןידה תרושמ םינפל

 
 

 .ט"עשתה ןושחב ז"ט,25.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


