


טסילק'צה :החלצה ייוכיס 100%
 דורשל םכלש קסעה לש יוכיסה ךכ ,םינומיס רתויב ודמעתש לככ :הככ דבוע הזה טסילק'צה
.קנע הככ ,טושפ המכ .רתוי לודג חצנל גשגשלו

:-( הההד - "דרובשאדה" םינוטרסה תרדסב תופצל [√]   
 
הנשב םיימעפ תוחפל ח"ור םע ץעייתהל [  ]   

)טנרטניאב םניח רמוח אלמ שי( קוויש דומלל ]  [   

לוהינ דומלל ]  [   

 השע רבכש יממ קר דומלל וסנ - םירחא לש ןויסנו תומייק תואחסונמ דומלל :בושח(
 הנווכה לבא ,הלחא הז הטיסרבינואב דומלל …גישהל םיסנמ םתאש המ תא החלצהב
.)םוי-םויב םשייל רשפאש םירבד ,םייטקרפ םידומילל איה ןאכ

ךירצ אלשכ םג קווישב ןמאתהל ]  [   

םיירירגס םימילו קווישל דצב ףסכ רומשל ]  [   

ןמזה לכ םינמוזמה םירזתל םיעדומ תויהל ]  [   

בטיה םתוא להנל דציכ דומלל :םידבוע ךל שי םא ]  [   

 לבא ,דמחנ הז תוירואית :ןוחבל ןוחבל ןוחבל ]  [   
תואיצמה ןחבמ תא רבועש המ םע קר דובעל םיבייח ונחנא    

:ונלש םייוכיסה תא רתוי דוע םילידגמ ונחנאש אדוול ידכ ,ףסונב

?תוחילש וא הזומ ,תודרשה קסע ךל שי םאה :קסעה תא ןחבאל ]  [   
)1 רפסמ ואדיוב םיטרפ(          

.תוחילש וא הזומ תויהל ךירצ אוה םא טילחהל :תודרשה קסע ךל שי םא ]  [   

הזומ קסע םג ךל שיש אדוול :תוחילש קסע ךל שי םא ]  [   
.ותוא ןממל ידכ    

.הברה דובעל רשאמ םכח דובעל ףידע :תילמיטפוא ונלש תויביטקדורפהש אדוול ]  [   
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.הברה דובעל רשאמ םכח דובעל ףידע :תילמיטפוא ונלש תויביטקדורפהש אדוול ]  [   

!דחוימב בושח
---------

 ונלש הביבסה תא וענכשי ,ונכרד תקדצל החכוה ווהיש תוחלצה-ורקימ גישהל ]  [   
.הכימת תומדב תשדחתמ היגרנא לש לגעמ ונל ונבי ךכבו ונב ךומתל

 הדיעמ לכ - הנילופמרט ומכ דבועש םירבחהו החפשמהמ הכימת ךרעמ לע ונרביד
.ונלש תומולחה ןוויכל הובג רתוי דוע ונתוא הפיעמ ונלש הנטנטק

 תימצע תרוקיבו תיסיסב תונכ ]  [   

 !תינכת ]  [   

 .י"טמב םכתא םידמלמש טמרופב תיקסע תינכת תויהל תבייח אל
.לשכהל תינכת םע קסע אוה תינכת אלל קסע ,תאז םע          
.םידעי םכמצעל ורידגהו ,ךיא ,ול ורכמת המ ,דעיה להק ימ ףד לע ומשר תוחפל          

 ךיא ,וילא םיעיגמ ךיא ,דעי להק שארמ רידגהל :תיקוויש תינכת ןיכהל ץלמומ
.ותוא םיענכשמ

.דרובשאדה :תודוכלממ תוענמה + תויונמדזה יוהיז ]  [   

:ונל ורשפאיש תוארתהו םילגרה ,םילהנ ךרעמ ונמצעל ןגראל בושח

 .תויונמדזה תוהזל .א
 תודרשה קסע ןיב לדבהה איה ןוכנה ןמזב הנוכנ תחא הלועפ םימעפל
 ,הלאה תויונמדזהה תא תוהזל דומלל םיכירצ םתא .לייטס ףייל תיירפמיאל
 .ןמזב הז תא תושעלו

.חתפנש תויונמדזהה ןולח ךותב לועפל ךיא תעדל - בושח תוחפ אלו

.תודוכלממ ענמהל .ב
 .םיקסעהמ םוצע זוחא תוליפמש תויסיסב תויועט 6 לע ונרביד 3 ןוטרסב

 תילאטפ היעב תווהל םילוכיש םיפסונ םירטמרפ 1,000 לעמ םנשי תאז םע 
.קסע גורהלו

 בושח ןכל ,םלוכל ןכומ תויהלו םלוכ תא ריכהל ישונא אלו ירשפא אל הז
 ךרעהל עדנש ידכו בורקה ןמזב עיגהל לולע המ עדנש ידכ יוויח ונל היהיש
 םיריעצ םיקסע הליפמש תדוכלמל לופיל אל ידכ ךיאו יתמ דומלל המ :םאתהב



 םיריעצ םיקסע הליפמש תדוכלמל לופיל אל ידכ ךיאו יתמ דומלל המ :םאתהב
.החלצההמ ומעט רבכש םיקסע וליפאו

 תודוא םיטרפל ןאכ וצחל ?תאז תושעל דומלל םיניינועמ
!אלמה "דרובשאדה" סרוק
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