
	

	

	

 2020 ,ראוניב 19 ,פ"שת ,תבטב ב״כ
  ,םירקי םירבח
 הרבחה םעטמ הארוהב תונייטצהל יקסבונש'צ הילד ש"ע םיסרפב םיכוזה לע בר גנועב םכל רשבל ינוצרב
 ש"ע ןוכיתה רפסה תיבמ ןמרלג םירמ 'בגל קנעוי הקיתוה הרומל סרפה .2019 תנשל ,הימיכל תילארשיה
 רפסה תיבב הימיכה תמגמ זכר ,יקסבוקניל לאגי אוה וכרד תליחתב הרומל סרפה הכוז .םייתעבגב יעלק
 .ונוא תיירק ,יבצ ןב קחצי אישנה ש"ע ןוכיתה

 

                          יקסבוקניל לאגי                                ןמרלג םירמ                      
 ונוא תיירק ,יבצ ןב קחצי ש"ע ןוכיתה ס״יב                       םייתעבג ,יעלק ש"ע ןוכיתה ס״יב                      
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 ,םיעדמה תארוהב ינש ראות תלעבו ןליא רב תטיסרבינואמ הימיכב ןושאר ראות תלעב איה ןמרלג םירמ
 ,םייתעבגב יעלק ש"ע ןוכיתב הימיכל הרומכ םויכ תדמלמ םירמ .ןליא רב תטיסרבינואמ אוה םג ,תונייטצהב
 ,הדבע םהב רפסה יתב ילהנמ .ביבא לתב ןילטייצ יתד-יתכלממה ןוכיתב הארוה לש תובר םינש רחאל
 םישודיחל הקושת לע ,תויתריציו תוריסמ ,הבר תויעוצקמ לע םידיעמ ,םידימלת לש תורודו תווצל םיתימע
 תשגדומ דחוימב .תינשדח היגוגדפו תושדח הארוה תויגטרטסא תוסנל הריעצה חורה לעו ,תיבטימ הארוהלו

 המר לכב ,דימלת לכ לש הכימתו דודיע ךות ,םיגשיהל העגהלו םישלח םידימלת םודיקל םירמ לש התמורת
 םסק תלעבו תינלבס ,תינכייח איה ,בל תבוט תוישיאב הנחינ םירמ .הארוהה תועשל רבעמ תופסונ תועשבו

 הרומ איה םירמ .הלעמו המכישמ תיכוניח תומד םג הווהמה ,הימיכל תיעוצקמ הרומל תפומ איה םירמ .ישיא
 םירמל קנעומ סרפה .הימיכה תארוהב רושקה לכב שדחתהלו שדחל ,ןכדעתהל הברמ רשא ,תויגרנא תאלמ
 .הימיכב הארוה תונש 50 לש םייח לעפמ לע ןמרלג
 הימיכב ינש ראות לעבו ןוינכטהמ הימיכה תארוהבו הימיכב לופכ ןושאר ראותב קיזחמ יקסבוקניל לאגי
 תיירק ,יבצ ןב קחצי אישנה ש"ע ןוכיתב הימיכה תמגמ זכרכ שמשמ לאגי .ןוינכטהמ אוה םג ,תינבמ היגולויבו

 ,הבר תוריסמ הלגמ ,הימיכה תארוהל הלודג היצביטומו תושדח תויגרנא ותיא איבמה ריעצ הרומ אוה .ונוא
 שדחמ ,ירוקמ אוה .תניינעמו תידוחיי הביבס תריציו הארוהב ןוויגל יפוסניא טהל ,תויתריציו תויעוצקמ
 יברע רצוי אוה ,אמגודל .התיכב הארוהה תועשל רבעמ רפסה תיבב הימיכה םודיקל תובר לעופו ,שדחתמו

 ףתתשהל םידימלתה תא דדועמ ,םיטרסל תורושקה תויעדמ תואצרהב םיוולמה םיימיכ םיטרס לש הנרקה
 ,תינשדחה ,הריעצה חורה אוה ."הימיכ ונל שי" יתורחתה טקיורפהו הדאימיכה ומכ םיידוחיי םיטקיורפב
 םייק ותוכזב .דחאכ םירומו םידימלת ףוחסל חילצמ ,רפסה תיב לש הימיכה תווצב המזויהו הארשהה תאלמ
 .הימיכה תמגמלו הימיכה עוצקמל רפסה תיבב הובג שוקיב
 18 -ב ,םילשוריב המואה יניינבב הימיכל תילארשיה הרבחה לש 85 -ה סנכה תרגסמב וקנעוי םיסרפה
  .2020 ,ראורבפב
  !םהיגשיה לע לאגילו םירמל תוכרב

    


