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תוביסקו ,זנכחמל זכרמה ירחסמה
ר` םע ןונכת זכרמה ירחסמה רשא רסמב עודיכ לכירדאל .ב בוסולוו
תלתו” הצעומה הריקס יפמ סדנהמה לע רפסמ תויונחה ;קר  ,₪הרונ
םינושה רשא ועצוה והינכתב זכרמל ירחסמה .
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,עודיכ איה ןנכתמה

חטשה .

יונ אכ הב הצעומה תדעול ךינפל םירע
,עודיכ המקוה הדעו תימוקמ ןינבל םירע הדומצה הצעומל םירוזיאה
,ר"זא ךומס תדרפהל םידעוה םיימוקמה ןמ הצעומה .תימוקמה
"ובו` רפכב
תמקה הצעומה ונלחתה םילפטמ תרבעהב הדעוה החרמצהו הצעומל
ו םע
תימו ןכו ובעבתי יונש בכרה ירבח .הדעוה םוקמב  2םירבח הצעומהמ
ונעבת  2םירבח תירקמ = ובוא דהאו
תירודי 1דחאו תירקמ =
ונוא הבורקה לש הדעוה הנאכךת תועיבת הצעומה
הצעומע תירוויאה  .התבישיב
תאז ונהקכתנ עידוהל והימ שיאה רמא עיפוי םהב הצעומה
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רשקב לעםע סדנהמה ריפס עיפומה םויכ הדמב) לבקתתו תעיבת (הצעומה
הרעי דסונ
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תמב ,הצעומ דימ רחאל רושא

הצעומה:פור
ביצקם ,הצעומה מ"ע ריבסהל רובצל תא ,הצעומה ,הבכרה הידיקפת ןכו
תא ביצקתה תאוו הרסמנ תאיסדבכהל רובצה יבועב הרוקה ןעמל היהי בורק
םינינעל עדיו ןהמ היתומגמ לש הצעומה דיתעל המו היתולועפ םויב .
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גה תואמצעה שמשממ אבו ויו חסנל תונכהל תעיבקלו תומכה תוגיגחה
.םוקמב ,ןכ ונפ יקיתו תירק = ונוא השקבב ןייצל תא גחה הנשה דחוימב
רואל ,הדבועה יכ גחב תואמצעה ו"סשת הכאלמה  15הנש תירקל = ובוא .
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רסוחמ תיב תחקרמ םיאתמ רשא דומעי תושרל
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תא תירקבו =
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תחיתפל .רובצל תחטבהב הרומשה ןעמל אל ורקבי ענלקב םידלי
םיתואנ
קחרה תכתמ םירוגמה לבל
ליגב ס"היב .ידוסיה ענלוקה םוקי

וחםביך םיאנתה םיידירויה

םיבשוחה
עירפי שערה תא
תחונמעירפי הינבל חטשב חותפה
יונפל חטשה ןעמל אל

ענלוקי6ב תירקב = ונוא
הדבועה ` .ב עבלוקה םייקה אצמנ
בשחתהב םע

זכרמב
.רוזיארוגסת
ףא :בלנקח

רחא

,םירוגמ יבו ושגוה
עירפמ תא ,םתחונמ
.השקבה קומנה אוה יכ םיבר םיכבתסמה רשא ואב
י :ם תוחדל תא
םתוצרב סקט הולסו םילבקמו תא תנעט .תמח
בשייתהל םוקמב
רפסמ
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חטשב םירוגמה עירפת -בתשמל
םיגנול תחיתפדיב עבלרק
יצייק תא םוקמה  .הרקמב המוד רסא
שוטנל
םצלאתו
םינ הרוצב
השק אל םיכסה תא דרשמ תואירבה רשאל תא השקבה .
םי
הרק תבב
םע תלהנה עבלוקה
םיליטמ -לע שאר הצעומה אובל
םירבדבהז ןכו עומשל םהיפמ
ןעמל רבסות םהל תטלחה הצעומה ןינעב
חםסב'חךהפל םוקמב עבלוקה לש רשוא .
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