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12/912 מ"רת                                                                                                                                  	
                                        

  ןהכה המאש למרכ תושארב ליבוהל תרזוח ןג תמר                   תרתועה
 יסוב איג ד"וע י"ע                                
                  
	                            ד ג נ                                                

	
 םולש םימחר            : הבישמה
                               
                          
 
  הטלחה                                                               
 

 תמר תייריע לש הקיטסיגול תקלחמ להנמ אוהש בישמה חלשש  ל"אוד תעדוה ןיינעב הריתע יינפל

  .ןג תמר תייריע שאר רובע הפיקע תוריחב תלומעתכ תיזחנה ,הייריעה ידבוע לכל ןג

 
 בוביסב הייריעה תושארל תוריחבב עיבצהל םתוכז תא שממל הייריעה ידבוע לכל תארוק העדוהה

 תפונת" תא השיגדמ העדוהה םלוא .הצלמהה הנותנ ולש דמעומה תוהזב תבקונ הניא העדוהה .ינשה

 ונריע" םודיקל בר למעב םישוע םמצעבש םידבועה םיארקנ ןכלו תונורחאה םינשב היישעה

  .עיבצהלו אובל ,"הבוהאה
 

 לכה ךסב .ינומלפ וא ינולפ לש ותריחבב ןיינע לכ ול ןיאו תרחא ריעב ררוגתמ אוהש ןעוט בישמה

  .רוחבלו תיחרזאה םתוכז תא םייקל םידבועב ריצפהל שקיב
 

 הנופ אוהש דע ?ותצלמה תנווכמ ימל רורב הז ןיא םולכ .הרומג תוממתיה איה רתועה תבוגת

 ןייצמ אוה )םידבועה ןוגרא רבזג ותויהב וב םיעייתסמ יאדווב םקלחו ול םיפופכ םקלחש( םידבועל

 םאה .הינפה תא העינמה איה וז היישע תפונת .תונורחאה םינשב ריעב היישעה תפונת תא םהינפל
  .הילאמ הרורב הבושתה ?היישעה תפונתב קלח דגנמש דמעומל שי

 

 רוסאל רתומ ןיב ןיחבמ וניאש רבזגהו הקלחמה שארמ םימימת תוחפ םידבועהש איה החנההש ןויכ
  .םרובע "הצלמה"מ רתוי וליפא איה תאזה הלומעתהש ירב ,

 

 קוח לש 75 ףיעס יפל הרוסא הלומעת איה תימוקמ תושר דבוע ידיב תעצבתמה תוריחב תלומעת
 קוח לש ב17 ףיעס יפל ידצמ םיווצ תאצוה תוכמסב הנותנ איהו )תוריחב( תוימוקמה תויושרה

  .)הלומעת יכרד( תוריחבה

 

 ירפ וניא השעמהש ךכל החכוה הל ןיאש ינפמ ילוא .הייריעה שארל תוירחא תסחיימ הניא תרתועה
  .היריעה שאר יפלכ הפונח השעמ השעש דבוע לש המזוי
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 הפיקע וא הרישי תוריחב תלומעת לכמ ענמיהל בישמל הרומו הריתעה תא לבקמ ינאש איה האצותה

  .הייריעה דבועכ ןהכמ אוה דוע לכ

 
 .ח"ש 1000 ךסב תרתועה תואצוהב אשיי בישמה

 

 

 םדקהב ל"אודב םידדצל  חלשיתו 	)2018 ,רבמבונ 12( ט"עשת ולסכ 'ד םויה הנתינ
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