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90.7.32 ,ט"סשתה בא 'ב םוימלוקוטורפ
ןידכ אלש םיהוש תרומשמ תרוקיבל ןידה תיבב

)1 ףגא( ןועבג ס/ב

:תרומשמבתקזחומה
---:ןוכרד 'סמהאוגרקינ:תוחרזא)5382231 .א.מ(--- :ה"צמ

קזחומה קיתל ב"צמ– תורעה

 יטרפ"– ןיבר קחצי רככב:])85:91(90.7.02 םוימ[10-6620-100-2 .סמ יתרטשמ הלועפ ח"וד .1
 שבי יוקינל לוממ ףסכ הנממ בונגל הסינו תרגובמ השא ףקתש םדא בכיעש רסומ חרזא :הרקמה
."לארשי יכלמ רככ 'חרב "רוח ןב"
 תקזחהב" הדושח-היפל)ןהכ הליה מ"סר()04:32(90.7.02 םוימ )תקזחומה( דושח תעדוה .2
 םש לע9011630BM רפסמ ףיוזמ ינלופ ןוכרד םע לארשיל תסנכנש ךכב,וב שומישו ףיוזמ ךמסמ

NOWAK KAMILותועצמאב תהדזהו"
 וא( הרוצע הלבקתנ  ,תרמשמ ךלהמב"–ויפל )00:31(90.7.12 םוימ )זוע תדיחי( הלועפ ח"וד .3
;"את– בל תנחתמ הרטשמה לש תווצ ידי לע ןילופמ )רוצע
 טלחוה תועיבת לומ הקידבב"–ויפל)ןוקרי ,א"ת בל תנחת(90.7.12 םוימ יתרטשמ רכזמ .4
."זנגיי קיתהו תויה ה/דושחה לש תמדקומ הדעהב ךרוצ ןיאש
 ךשמהב"–ויפלםינפה דרשמ/הריגה רובע הירא ליג תאמ90.7.12 םוימ יתרטשמ רכזמ .5
זנגיי קיתה ,ןוכרד ףויזו הבינג ןיגב  חתפנ קיתה יכ ריהבהל ינוצרב--- םיכמסמב בתכנלו רמאנל
."השרגל ןתינ ןכלו תוריבעה לכ יבגל
 לש תילרביל תידוהיה העונתה(MJLF ,ץיבוקרב ןפטס 'רה תאמ70.2.61 םוימ )תילגנאב( בתכמ .6
 םע םירועישה תרדס תא המילשהו5002 רבמבונ זאמ רויג תינכותב תקזחומה הדמל ויפל ,)תפרצ
6002 רבמצד ףוסב גלזמא לאו'ג 'פורפ .
:)תולובגה תרוקיב הנוממ ,וינינ יבוק()50:81(90.7.12 :ח"בש לוקוטורפו תרומשמ וצ .7
;90.7.71 םויל דע2/ב תרשאב90.4.71 הסינכ

 יתוא קיזחהל יקוח םאה קדובה ןיד תיבב תאצמנ ינא יכ הניבמ ינא:תרומשמבתקזחומה ירבד
 תאז .לירפאל71-ב לארשיליתסנכנ .לארשיב םישדוח השולשמ רתוי טעמ ינא .  ימש .רצעמב ןאכ
 .ףיוזמ ןוכרד היה הז .ילויל71-ב הגפ הזיוה .הזיו יל ןיא תעכ .לארשיב ילש הנושארה םעפה
 ,6002 רבמבונ ,6002-ב האוגרקינב רטפנ אוה .יבאמ תירבע תעדוי ינא .סירפב יתינקש ינלופ ןוכרד
 אלש ללגב הבקסומב ןושארה חותינה תא יתרבע .תירדנ'גסנרט ינא .רטלוו יתייה םעפ .ןואל ריעב
 תא .תואיכ השענ אל הז .ךכ לע תרעטצמ ינא לבא 000,2$ יל הלע הז .7991 טסוגואב ףסכ יל היה
 .תמגרתמ אוה ילש עוצקמה .דאמ דמחנ רוספורפ .סיראפב ץרמב הנשה יתרבע ינשה חותינה
 יתינק .דבלב האוגרקינ תיחרזא ינא .ןיסירפקב ותוא יתדביא .ןוכרד יל ןיא .האוגרקינב יתדלונ

 יתייה .סיראפב האוגרקינ תורירגשב יתקבאנ.לארשיל אובל יתיצר יכ סיראפב ינלופה ןוכרדה תא
 ינא .ילש תוהזה םע היעב שי יכ הניבמ ינא .תיב ירסח םישנאל םיבר תומוקמ םש שי לבא ,סלמוה
5-ב יתדלונ .הדיחי תב ינא .תויחאו םיחא יל ןיא .האוגרקינל הרזח תקחרומ ינא תעכ יכ הניבמ
 .יתודהיל תוחכוה איבהל ילע יכ הניבמ ינא .תוהז תרסח ינא תעכ יכ הניבמ ינא .2791 רבוטקואל
.וקנ'צפל הלימ אוה הירוענ םש .הידוהי הניא ימא .9391 תנשב דלונ יבא
?ידוהי ךיבאש תעדוי תא ךיא :'ש
 אל הז שידייב והשמ םירמוא רשאכ .ידוהי אוהש תעדוי ינא .דוס אל הז ,ייח לכ תאז יתעדי :'ת
.תיניס וא תינאידנא
?שידייב אמגודל המ :'ש
... 'ודכו " move your סעחות" :'ת
... רחא והשמ :'ש
.הללובתה החפשמה ,םילימ:'ת
?ךמא הפיא :'ש
.הבקסומב :'ת
?ןאכ תאש תעדוי איה :'ש
אל:'ת
.לכה םהל יתרפיס ,הרטשמל הנולתב יתינפ .יתוא ףקת ןורבחמ יברע יכ א"תב יתוא ורצע
.ך"נת ,תבש ,םיגח-  תודהי יתדמל .וקורממ גלזמא לאו'ג םע הנש תסנכה תיבב סיראפב יתדמל
 וליפא .האוגרקינל יתקחרה ךרוצל רבעמ תדועת תלבקל תוריינ אלמל ילע הז בלשב יכ הניבמ ינא
 לבא אישנ היה דועשכ בצק השמו סרפ ןועמשל ותעשב יתינפ .לארשיב ראשיהל הנכומ ינא אלכב
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 ףסכ יל החלש אמא ,ןכ .תוריינ םע אב אל שיא זוכירה תונחממ ואב רשאכ .יל רזע אל דחא ףא
 יתקעצ ,עקרקל ותוא יתדמצה ,ותוא יתספת לבא חורבל הסינ אוה .ותוא בנג יברעה ךכ רחאו
 וחקל האב הרטשמהש ירחא .םימי3 ינפל ןיבר רכיכב הרק הז .וצבקתה םישנא ."יברע ,בנג ,בנג"
 יברעה תא וררחש רקובב ףוסבל .הלילה תא םש יתרבעה .ףוגניזידב הנחתל יברעה תאו יתוא
 והשמ ,"םיברוסמ"ל ןוירוג ןבל יתוא ואיבה כ"חא .יתוא ורקח םש ןולוחב הריגהל ואיבה יתואו
 תוריינ אלמל ילע הז בלשב יכ הניבמ ינא .האוגרקינל הרזח תקחרומ הז בלשב יכ הניבמ ינא .הזכ
 תויהל הכישממ ינאתעכ יכ הניבמ ינא .רורחש ןוחבלו םדקתהל רשפא ךכ רחא קרו רבעמ תדועתל
 הרשיא תקזחומה .בטיה תקזחומה רבוד התוא תילגנאה הפשב םייקתה ןוידה[ רצעמב תקזחומ
]יירבד תא הניבהש

הטלחה

 תוליע תא יתנחבו ח"בשה לוקוטורפו תרומשמה וצב יתנייע ,קזחומה ירבד תא יתעמשש רחאל
:ןמקלדכ עבוק יננה ,2591– ב"ישת ,לארשיל הסינכה קוח תוארוהב תועובקה רורחשה

.התרשא תפוקתל רבעמ לארשיב תוהשל הכישמה ךא ריית תרשאב לארשיל הסנכנ תקזחומה .1

.לארשימ הקחרה הניד רשא ןידכ אלש ההוש הניה תקזחומה ,ךכיפל .2

.ףקת העיסנ ךמסמ לכ תקזחומה ידיב ןיא וז הטלחה דעומל ןוכנ ןכ ומכ .3

.םייוניש אלל תרומשמה וצ תא רשאמ יננה הז בלשב ,ןכ לע רשא .4

________________________
תרומשמל ד"היב ,ןייד ,יטרביל ןד

םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב יזוחמה טפשמה תיבל רערעל ןתינ וז הטלחה לע :הרעה

ןאכ שקה– ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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