
 
 

" הזולרמ הליפ  םינטרס ב" תוריהז !
רשכ לכוא  רדחב  דועסל   אב  רשא  חרזא  תיינפ  תובקעב  הרומח  הלקת  הענמנ  ןורחאה  עובשב 

ץבצבמה רז  ףוגב  ןיחבה  הזולרמ ," הליפ   " גוסמ ןגוטמה  גדה  תנמ  תשגה  תעב  רשאכ  חגשומו ,
. םימה ץרש  ןידמ  הליכאב  רוסאה  ןטרסה  ףוגמ  קלחכ  הלגתה  רשא  גדה , תכיתח  ךותמ 

רוקמ רחא  תוקחתהל  תנמ  לע  הרוקה  יבועל  יצראה  תורשכה  ףגא  סנכנ   הרקמה , תפישח  םע 
תרוזפתב הצרא  םיאבוימה  הזולרמ " הליפ  ב" שומיש  לע  רבודמ  דשחה , יפ  לע  הלקתה .

גוסהמ תוכיתח  ובברתשה  הזיראה  תעב  "ל , וחב לעפמבש  ששח  םייק  ךכ  םינוטרקב , תזראנה 
. ןוטרקב "ל  נה

םירוהטה םיה  יגד  יגוס  ןווגמב  םילפטמ  םדוביעו  םיגד  ןוימב  םיקסועה  "ל  וחב םילעפמה 
תלוכי ןיא  הביאש ) ע"י  םא  ןיבו  תותשר  ע"י  םא  ןיב   ) םיגדה תיילש  תעבו  ליאוה  םיאמטהו ,

. אמטל רוהטה  ןיב  דירפהל  ןתינ  החגשה  ךירצמה  ןוימה  תעב  קרו  םיגוסה  ןיב  ןיחבהל 
העיגמ הכיתח  לכ  םירקמה  בורבו  ליאוה  הז  ששח  םייק  אל  ןכרצל  העיגמה  תיאנועמק  הזיראב 

. הנייהתש לככ  "ל  נה גוסהמ  תולקת  תולגל  ןתינ  דימש  ךכ  תטעומ  תומכב  וא  דרפנב 
םיגדב שומיש  םישועה  םיגנירטייקו , תודעסמ  תורגסמב  םילעופה  םיחיגשמה  תאז  רואל 

הבברעתה אל  יכ  םתרשפה  רחאל  אדוולו  םינוטרקה  תא  חותפל  םישקבתמ  תרוזפתב  םיעיגמה 
. לושכמ תווהל  הייושעה  תרחא  תרצות  םהב 

החגשה אלל  ( Kellog's " ) סגולק  " יפיטח אובי 
םיקוושמ וספתנ  תולודגה , קווישה  תותשרב  תיצראה  הדיחיה  יחקפמ  ע"י  הכרענש  תורקיבב 
ץיבוטסש ש. ' " בח םיאבוימה ע"י  סיפסירק " סייר   " ןכו סיטסורפ ,"  " גוסמ סגולק " ' " בח יפיטח 

תונברה תחגשהב  ירכונ  בלח  תקבא  ילכואל  יבלח  רשכ  כ" םיגצומה  למרכה , תריטמ  "מ " עב
הזיראה לע  תקבדומה  ןאוביה  תיוות   תאזו ע"ג  לארשיל ," "ר  הרה רושיאבו  הילגנא  לופרעוויל 

. תירוקמה
ךכ רושיא , ולביק  אל  ןפוא  םושב  תוזיראה  םיעפומה ע"ג  רוצייה  ידוק  יכ  רסמנ , אוביה  תקלחממ 

תלהנה ןאוביל . םריזחהלו  םיפדמהמ  ולא  םירצומ  ריסהל  שי  םירצומה . תורשכל  ששח  םייקש 
! רהזיו רוביצה  עדי  ליבקמב . תדרפנ  העדוה  ולביק  תותשרה 

' לטב "ר  הרב אוביה  חמל ' תונפל   שי  םירחא  םיאבוימ  םירצומו  רצומה  תודוא  םיפסונ  םיטרפל  )
(. 02  - 5313137/38 לט :' סמ '

סיטסורפ דוק  רב 
50 0 0 127770 0 6 5

סיפסירק סייר  דוק  רב 
 50 0 0 127770 0 6 9

תועוגנ תויולק  ירונ "  " םי תוצא 

תוצא  " רצומה יבגל  הקידב  םתמזוימ  ועציב  רשא  החגשהה , ימרוג  תאמ  לבקתהש  ןוכדעמ 
םיפרט םימ  יצרש  לש  תויראשב  רתויב  עוגנ  אצמנ  רצומה  יכ  הלוע  הנומתבש , תויולק " םי 

םיריעז .
תורשכ  " ןה יכ  ןייוצמ  הזיראה  "ג  עש הדבועה , ףרח  שומיש  םהב  תושעל  רוסיא  לח  ןכ  לע 

הז רצומ  ריסהל  שי  לארשיל ." "ר  הרהו פ"ת  "ס  תח גוח  "צ  דב תחגשהב  ןירדהמל 
םיאבוימ םירצומו  רצומה  תודוא  םיפסונ  םיטרפל   ) תופיחדב ןאוביל  וריזחהלו  םיפדמהמ 

(. 02  - 5313137/38 לט :' סמ ' לטב ' "ר  הרב אוביה  חמל ' תונפל   שי  םירחא 

 
םילעה ךותב  ואצמנש  םיצרשה  הנומתב :

ןיס רובנניד ," גנוטננ  : " ןרציה
טמולפיד וטוקאר  : " ןאוביה

הדש תירק  לנוישנרטניא ,"
דול הפועתה ,



ןידכ אלש  םימודא  הלעמ  תורשכ  תחת  םיקוושמה  םיקרח  לע  חוקיפ  אלל  ילעבט "  " קרי יל  ע
תחת קרי   ילע  תוזירא  ע"ג  ןייוצמל  דוגינב  יכ  ריהבהל  תשקבמ  םימודא  הלעמ  תונבר 
ןיינעל אל  החגשה -  הקינעה  אל  םלועמ  תימוקמה  תונברה  ילעבט  ," -" ו ונילע "  " םיגתומה

התורשכ חוקיפ  . אלל  הלדוגש  תרצות  לע  םיקרח  לע  חוקיפ  ןיינעל  אלו  תורשעמו  תומורת 
שי ךכל , םאתהב  דבלב . םיעלותו  םיקרח  ןיינעל  חוקיפ  תחת  לדוג  רשא  קריל  קרו  ךא  הנתינ 

. ןרצייל םריזחהלו  םיפדמהמ  םיקרח  אשונב  יתכלה  חוקיפ  אלל  םירצומה  תא  ריסהל 

 

 : קשמ ' " בח ןרציה :
5879105 לט :' ק.ב.ק ,".
, בוקדק ןויצ  ןב  רמ   ) -02
ןוה  " תרבח להנמ 

רושיממ "מ ) עב (  2005)
םימודא

"ר הרה רושיא  אלל   DUO ינגרוא םיבורח  חרממ 
K השושמ הוורפ " ותגצה כ" ךות  הנומתבש , םיבורח " חרממ   " רצומה קוושמ  אצמנ  הנורחאל ,

. לארשיל תישארה  תונברה  םעטמ  תורשכ  רושיא  אלל  תאזו 
. ןאוביל וריזחהלו  םיפדמהמ  הז  רצומ  ריסהל  שיו  םיחגשומה  תומוקמב  הז  רצומ  טולקל  ןיא 

תונברה תצעומ  םעטמ  רשכה  תדועת  ןתיל  ךמסוה  אל   K השושמ ףוגה  יכ  ריהבנ , וז  תונמדזהב 
תומוקמב הז  למס  תועצמאב  הרשככ  תנמוסמה  תרצות  טולקל  ןיא  ןכ , לעו  לארשיל  תישארה 

שי םירחא  םיאבוימ  םירצומו  רצומה  תודוא  םיפסונ  םיטרפל  !  ) רהזיו רוביצה  עדי  םיחגשומה .
(. 02  - 5313137/38 לט :' סמ ' לטב ' "ר  הרב אוביה  חמל ' תונפל  

: דוק רב 
,8711812851941

סידוטנ  DUD בח ' ןרציה :
דנלוה

" דופרוטנ ' " בח ןאוביה :

ןודנול  KF-םעטמ ה תויהל  תוזחנה  תודועת  ןיינעב  ןילופמ  "א  טילש ךירדוש  ברה  תעדוה 
יכ  רסמנ  ןילופ , בר  "א , טילש ךירדוש  יכדרמ  ברה  לש  ותכשלמ  הלבקתהש  העדוהב  תוריהז !

יבחרב םילעפמב   Cecerski Jerzy 'י -  זי יקסר  צ'צ'  " םשל הנועה  םדא  בבותסמ  הנורחאל 
יפלש ףא  לע  תאז  . KF יטירבה תורשכה  ןוגרא  םעטמ  תורשכ  תודועת  תתל  רמייתמו  ןילופ ,

ןיא ןודנול ,  KF צ" דבב תורשכה  חמ ' להנמו  ןיידכ  שמשמה  "א , טילש סזלא  "ג  הרה תעדוה 
םמעטמ . תורשכה  דעוול  רשק  לכ  הז  םדאל 

קינעהל הכמסה  לארשיל  "ר  הרה תצעומ  תאמ  לביק  אל  ןילופב  לעופה  "ל  נה ףוגה  הרקמ , לכב 
. ללכ אוביה  תקלחמ  רשואמ ע"י  אוה  ןיאו  רשכה 

םירצומ יבגל  ררבל  םישקבתמ  הפוריאב  תורשכה  ירמושו  םינושה  םיפוגה  םעטמ  םיחיגשמ 
ל- הז . ףוג  לש  ( Po lish Branch " ) תינלופה החולשה   " ידי לע  וקפנוה  םא  , KF תחגשהב

םניא תגציימ  איהש  םירצומה  תפיוזמ , הדועתה  םתנעטל  ןילופב , החולש  השעמל  ןיא   KF
הז . תורשכ  ןומיסב  תנמוסמה  תרצות  לש  הרקמ  לכ  לע  ונל  חוודל  שקבנו  םירשכ ,

הבוהצ הניבג 
תא תאשונה  ק"ג , לקשמב 3  תישגמב , הסורפ  הבוהצ  הניבג  תקוושמ  האצמנ  הנורחאל ,

ירצומ ע"י  תאבוימו  ןילופב  לוכיבכ  תרצוימו  קוויש " ויננ    " ע"י תקוושמה  ןדע "  " גתומה
". לארשיל "ר  הרה רושיאבו  ףסוי  תיב  "צ  דב  " לש תורשכה  ןויצ  תחת  "מ , עב רימת " "



ןאוביל רוקמב  הרשוא  "ל  נה הבוהצה  הניבגה  יכ  הלוע  רשכהה  ינתונ  ע"י  הכרענש  הקידבמ 
רפסממ  ) המרגולוה תפסותב  ק"ג   2.7 לקשמב  דבלב  רוגס  קולב )  ) שוגכ קר  רמות " "

. דבלב "  Edan Yello w  " גתומה תחת  ( i8459999 רפסמ דע    i843000
אלל תוישגמ  ךותב  תובוהצ  תוניבג  סורפל  גהנ  וינינ "  " קוושמה יכ  ררבתה  הקידבה  ךלהמב 

. יתורשכ חוקיפ  לכ  אלל  תאזו  ליעלד  תורשכה  ינויצ  תחת  ןקוושלו  החגשה 
העדוהל דע  הז  קוושממ  הניבג  טולקל  ןיא  יכ  םיבר , תב  רעשב  עידוהל  וננה  ךכל , םאתהב 

תונפל  שי  םירחא  םיאבוימ  םירצומו  רצומה  תודוא  םיפסונ  םיטרפל  ! ) רהזיו רוביצה  עדי  השדח .
(. 02  - 5313137/38 לט :' סמ ' לטב ' "ר  הרב אוביה  חמל '

' חר קוויש ," ויננ  : " קוושמה
': לט םי , תב  הדובעה 16 ,

050  - 5993388
" רימת  " ירצומ ןאוביה :

"מ עב

םיקרחב םיעוגנ  םילע  תוקרי 
ילע םיקוושמ  וספתנ  םילשורי  רוזאב  תיצראה  הדיחיה  חקפמ  ידי  לע  הכרענש  תרוקיב  תרגסמב 

םילע ילובי  ידסומ , הרבסוכ   " בתכנ הילע  תימתס  הקבדמ  םיאשונה  תופוקש , תויקשב  קרי 
םינזמ םילע  תוקרי  םג  ואצמנ  הרבסוכ  דבלמ  םיעלותו ." םיקרחמ  יקנ  קרי  "מ , עב ןירדהמל 

. םיפסונ
, ןיטולחל החותפ  התייה  רצומה  תיקש  קוחל . דוגינב  רשכהה  ןתונ  םש  ןויצ  אלל  איה  הקבדמה 

םיאנתב אלש  לדג  רצומהש  ךכל  לודג  ששח  םייק  הזיראל . סנכיהל  םילוכי  םיקרחש  ןפואב 
. םיקרחמ יקנ  קריל  םישורדה 

יבג לע  רשכהה  ןתונ  םש  תא  ןייצל  הבוח  תורשכב  האנוה  רוסיא  קוחל  םאתהב  יכ  תאזב  רהבומ 
"ל נה גוסהמ  תויקש  ןכ  לעו  רשכהה  ןתונ  לע  תרוקיבו  תוירחא  ליחהל  תנמ  לע  רצומה , תזירא 

. םיחגשומה תומוקמב  וז  תרצות  טולקל  ןיא  םיעלותו . םיקרחב  תועוגנכ  תודושח 
הריקח יכרצל  וז  תרצות  תרכמנ  םהבש  םיפסונ  תומוקמ  רותיאב  רוביצה  תרזע  תא  שקבנ 

. ןרציה רותיאו 

רשכה אלל  קאינוק  הקשמ 
ברה תחגשהב  רשכ   " ןמוסמה הנומתבש , " XO  " קאינוק הקשמ  קוושמ  אצמנ  הנורחאל 

". םיקסע י.ד   " ידי לע  אבוימ  אוהשכ  "ר , הרה רושיאבו  ךאבקעז  יכדרמ 
טיריפס ןימסי  , " רחא ןאובי  רובע  רשככ  רשוא  הז  רצומ  יכ  אצמנ  אוביה  תקלחמ  לומ  הקידבב 

ןתונ רובע  היה  ןתינש  רושיאה  ןכ , ומכ  גפ ב-31/12/2012 . הדועתה  ףקות  דבלב . ינפמוק ,"
. ךאבקעז ברה  ידי  לע  אלו  תפרצ , זירפ  ןיד  תיב  רחא -  רשכה 

הרשכ תרצותל  דחוימ  רוציי  ספ  םיצקמ  םינרצי  םיתעל  יכ  םיריכזמ  לארשיל  תישארה  תונברב 
ירמוש רוביצ  לע  ןכל  הרשכ . הניא  ההז , ןפואב  תזראנ  םתרצותש  לעפמב , רוצייה  יספ  רתי  דועב 

. דבלב רשואמה  ןאוביה  לש  תורשכה  למס  תא  אשונ  הקשמה  יכ  אדוול  תורשכה 
". םיקסע י.ד   " ןרציהמ הז  הקשמ  טולקל  ראיורןיא  סיאול  ןרציה :

תפרצ קאינוק , םירליטסיד ,
"מ, עב םיקסע  י.ד  ןאוביה :
א.ת.ח ןתיא 20  והילא 

"צ לשאר

תפיוזמ תורשכב  םינמש 
תורשכב האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה  הדיחיה  יחקפמ  ידי  לע  וכרענש  תורוקיב  ךלהמב 

. םיפיוזמ תורשכ  ינויצ  ואשנ  רשא  םינמש  וספתנ 
השענ ןכו  קחצי ," חנ ת  "צ  דב תחגשהב  חספל  רשכ   " ןמוסש רובתה ,"  " תיז ןמש  דחאה , ■ 

יבג לע  תורשכ . ללכ  ןיא  רצומלש  ףא  לע  תוחפט , בשוממ  ןטיבא  היננח  ברה  לש  ומשב  שומיש 
.04-67878017 ןופלט : ןגה ," ןמש  ידי  לע  רצוימ   " בתכנ קובקבה 

רפוס ב"ב, םתח  גוח  "צ  דב לש  םיפיוזמ  תורשכ  ינויצ  אשונה  המסב ," לא   " סרית ןמש  ינשה , ■ 
.052-8800279 קוויש , רדה  ידי  לע  לוכיבכ  קוושמ  רצומה  תיצרא . תורשכל  תונברה  ןכו 

אלש שקבתמ  רוביצה  ומצע . רצומה  תלוכת  ףויזל  םג  ששח  םייקו  םירשכ  םניא  םירצומה  ינש 
. םירצומה ואצמיי  ובש  םוקמ  לכב  ונל  חוודלו  לשכיהל , אלש  תנמ  לע  וז  תרצות  שוכרל 

תפיוזמ תורשכב  תויגוע  זראמ 
קוושמה תויגוע ,) יגוס  " ) סרוחפלאו םינוראקמ   " זראמש ךכ  לע  העירתמ  הוקת  חתפ  תונברה 

חתפ תונברה  תחגשהב  רשכ  כ" גצומה  הספוקל ," ץוחמ  תונתמ  -unico  " תרבח ידי  לע 
, וז הרבח  ירצומ  תורשכ  יבגל  תוירחא  לכ  הל  ןיאו  התורשכ  תא  לביק  אל  ןפוא  םושב  הוקת ,"

. םיאבוימ םירצומ  לע  רבודמו  ליאוה 
ןיא וירצומל  יכ  ריהצמ  הז  ןאובי  יכ  הלוע  ןאוביה  לומ  הוקת  חתפ  תונברה  הכרעש  הקידבמ 

. תורשכ
. תינשב םידעצ  ודגנ  וטקניי  עדימה  תובקעבו  רבעב , םידעצ  וטקננ  הז  ןאובי  דגנ 

תונתמכ םינתינו  םינוש , םיזראמב  תזראנ  םתרצות  רשא  םינאובי  לש  תחוור  העפות  תמייק 
ןכתיי זראמה . ןכות  לע  חוקיפ  לכ  ןיא  םיתעל  םידיגאתו . תורבח  יעוריא  תרגסמב  םידבוע  ידעוול 

. ללכ רשכה  אלל  םקלחב  רשא  םינוש , םיקפסמ  םירצומ  םיללוכ  הז  גוסמ  םיזראמש  דואמ 
תנמ לע  םיחולשמה , תשיכר  םרטב  תימוקמה  תונברה  םע  ץעייתהל  םידבועה  ידעוומ  שקבנ 

. םידבועה תא  לישכהל  אלש 
,leonidas S.A ןרציה :

היגלב לסירב ,
תמר זושקלק , ןאוביה :

ןורשה
תונתמ   unico קוושמה :

: ןופלט הספוקל , ץוחמ 
052-5515282

ןויצע רפכב  תיבה " הפאמ   " תייפאממ תורשכה  הרסוה 
" תיבה הפאמ   " לעפמהמ תורשכה  הרסוה  יכ  העידומ  ןויצע  שוג  תירוזאה  הצעומה  תונברה 

ייוקיל ולגתה  םוקמבש  רחאל  הלבקתה  תורשכה  תרסה  לע  הטלחהה  ןויצע . רפכ  ץוביקב 
ןמז לכ  וז  תרצות  שוכרל  ןיא  ןכ  לע  םנקתל . םוקמה  לעב  דצמ  תונוכנ  רסוחו  םירומח  תורשכ 

. תכמסומה תירוזאה  תונברה  םעטמ  ףקותב  תורשכ  תדועת  ןיאש 
. םתדועת לע  ךומסל  ןיאו  קוחל  דוגינב  םילעופ  םה  םירחא , החגשה  יפוג  םוקמב  םילעופש  לככ 

. קחרי ושפנ  רמוש 

היצקודניא םייריכב  "ם  וכע לושיב  ששח  יבגל  הבושח  הרהבה 



תא קר  םיממחמו  םייריכה  יבג  לע  ריסה  תחנהל  םיביגמ  היצקודניאה  תטישב  םילעופה  םייריכ 
הטישה םייוג  םידבוע  םהבש  םיחבטמב  ךא  תירלופופ , הטישב  רבודמ  ריסל . תחתמש  חטשה 

"ם. וכע לושיבל  ששח  תרצוי 
, חטשמה תוטהלתהל  םרוגה  ילמשחה  לגעמה  רגסנ  הריכה  יבג  לע  ריסה  תחנה  תעבש  רחאמ 

היצקודיא םייריכב  שמתשהל  ןיא  םג  וז  הביסמ  הריכה . יבג  לע  םיריס  חינהל  יוגל  רשפאל  ןיא 
. תבש לש  הטלפכ 

ןייוביכו ןתלעפהש  תוימרק , םייריכ  יבגל  אלו  היצקודניא  םייריכ  יבגל  לח  רומאה  ללכה  יכ  רהבוי 
ליעפי ידוהי  קרש  תוליגר , םייריכבכ  תוימרק , םייריכב  דיפקהל  שיו  ריסה , תחנהל  הרושק  הניא 

הניא הדבל  גתמה  תלעפה  היצקודיא , םייריכב  "ם . וכע לושיבמ  ענמיהל  תנמ  לע  גתמה  תא 
. םייריכה יבג  לע  ריסה  תא  חינמ  ידוהיש  אדוול  שי  ןכלו  הלועפ  לכ  תררוג 

םיחגשומ םיחבטמב  הז . גוסמ  םייריכב  שומישה  יבגל  םיינרע  תויהל  םישקבתמ  םיחיגשמה 
רשכהה ןתונ  ברל  תונפל  םיחיגשמה  םישקבתמ  היצקודניא  םייריכב  שומיש  השענ  םהבש 

. חבטמב לעופה  םדאה   חכ  ינייפאמב  בשחתהב  החגשהה  ןפוא  יבגל  הכרדה  תלבקל 

תורוכב תריכמ  ןיינעב  הבושח  הרהבה 
ןוגרא לש  הרהבהו  האשרה  ספוט  ללוכה  ךמסמ  ןאצהו   רקבה  ילדגמ  ברקב  ץפוה  הנורחאל 

םילשורי תונבר  םעטמ  לועפל  רמייתה  רשא  טשוו " הנק  ןזוא  תריכמ  תוריש   " ומצע הנכמה 
תונברה לש  תורוכבה  תריכמ  תא  לוספל  שקבמ  אוה  וב  הפיח , תונבר  לש  תורוכב  רודמו 

אל תנשל 2013  טשוו  הנק  לש  הריכמהש  םילדגמל  הארתה  ךות  וז , הנשל  לארשיל  תישארה 
לע המיתח  קרש  בתכנ  ךמסמב  ותרמוח . לכב  ראשנ  אוה  ןכ  לעו  תורוכבה  רוסיא  תא  העיקפה 

טוחשל םיטחושל  ריתתו  תורוכבה  תשודק  תא  עיקפת  ודי  לע  ףרוצמה  ומעטמ  האשרהה  ספוט 
. םירכזה םיידגהו  םישבכה  וא  םילגעה  תא 

ןפוא םושב  לעופ  וניא  הז  ןוגרא  יכ  אצמנ  הפיחבו , םילשוריב  תויונברה  הכרענש  הקידבב 
ןויסינבו הרומח  הייעטהב  רבודמ  לארשיל . תישארה  תונברה  םעטמ  אל  יאדוובו  םמעטמ ,

. םדיחפהלו םילדגמה  תא  לישכהל 
לארשיל תישארה  תונברה  ידי  לע  חסונש  רטשב  תורוכבה  תריכמ  יכ  תאזב  םיעידומ  וננה 
תונברה לש  תורוכבה  תקלחמב  םימושרה  םילדגמ  קר  יתכלהה . הפקות  לכב  תדמוע  וז  הנשל 

. םישרומה םייחבטמה  יתבב  ןאצהו  רקבה  תא  קוושל  ולכוי  לארשיל  תישארה 
יתבב תורשכה  ינתונ  תא  ןכדעלו  םילדגמה  ברקב  וז  העדוה  ץיפהל  תובשייתהה  ינברמ  שקבנ 

. םאתהב םייחבטמה 

ץראה יבחרב  תורשכ  תאנוהו  תורשכ  תולילש  תורשכ , תורזחה  תוימוקמה : תויונברה  ינוכדע 
: תורשכ תרזחה 

לעפמל החגשהה  הרזחוה  יכ  עידומ  "א  טילש יחידב  ןורהא  ברה  הדוהי , ןבא  בושייה  בר 
לחה אוה  הזיראה  לע  רוצייה  ךיראתש  קודבל  דיפקהל  שקבתמ  רוביצה  אמא ." יטלס  "
ןבא תונבר  לש  תורשכה  תקבדמ  תא  תאשונ  תרצותה  יכ  אדוול  שי  מ-28/5/2013 .

. הדוהי
: םענקי

, הדעסממ תופירטו  תולבנ  תליכא  ינפמ  רוביצה  תא  ריהזהל  תשקבמ  םענקי  תונברה 
. ריעב רובאב " לא   " ןונזמו זילטא 

: םילשורי
םילשורי שרוכ 7  בוחרמ  הכראב ,"  " ימלואמ תורשכה  הריסה  םילשורי  תונברה 

. תבש לוליח  תובקעב 
: אבס רפכ 

תונברה ידי  לע  דוע  חגשומ  וניא  שבוכה  תמר  ץוביקמ  םילעלע "  " םילעה תוקרי  גתומ 
וז הרבח  תרצות  דוע  טולקל  ןיא  ותריכמו . לעפמה  תריגס  תובקעב  תאזו  אבס , רפכ 

. אבס רפכ  תונברה  לש  תורשכה  ןויצ  תא  תאשונה 
: הדוהי הטמ 

וטמוט הציפ   " קסעה תיב  לע  חיגשהלמ  הלדח  יכ  תאזב  העידומ  הדוהי  הטמ  תונברה 
. ותריגס לע  קסעה  לעב  תרהצה  תובקעב  הסדה , רוצ  בושייהמ  יאפ "

: ןועבט תיירק 
ןונמא בוחרמ  ןייטשלוו , ןורוד  תולעבבש  ", S ירוד  " דלוקושה לעפממ  תורשכה  הרסוה 

. קסעה לעב  תשקבל  ןועבט , תיירק  רמתו 35 
: ןג תמר 

דוגינב רשכ  ומצע  גיצהל  ךישממ  ר"ג , לאיזוע 92  בוחרמ  םיאלקחה ," קוש   " קסעה
. רהזייו רוביצה  עדיי  החגשהה . ונממ  הרסוהש  רחאל  קוחל 

"ר הרה יטפשמ  ץעוי  "ד –  וע ןטק , ןורי  רמ  לארשיל , "ר  הרה "ל  כנמ רניו –  דדוע  רמ  "א , טילש לארשיל  םיישארה  םינברה  בכ ' ןנרמ  םיקתעה :
יצראה תורשכה  ףגא  יחקפמו  ינבר  לארשיל , תישארה  תונברה  רבוד  רואמ , ויז  רמ  לארשיל ,

! ינכדעה יתורשכה  בצמה  המ  תכמסומה  תונברה  םע  ררבל  שיו  םמוסרפ  םויל  םינוכנ  הז  ךמסמב  םיעיפומה  םינותנה 

 
ןאכ /י  ץחל הצופתה  תמישרמ  ךמצע  תא  ריסהל  תנמ  לע 

תורשכב האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה  02-5313187|לארשי|91360|םילשורי|והימרי 80 |הדיחיה 




