
 

 

           

               
            

    

            
           

            
          

          
          
           

           

  

          
             
              
           

           
             
            

          
     

           
             

        

 

   

           
          

           
          
          

       
            

 

 

ת ואירחאתעוקשה –2019ת שנלםדייסמום פיבגוה פויצהעקשהתניודימלעהרההצ

ל ראהתדרשנ,העקשהסיכנלהוניוננייעשהצילורגהסקדקול)5ר עשב 2ק ל(ח 4ק רפלאם תהב
ת סחתיימא היה עקשההת ניודימת עיבקבם את מסרפמא יהשה עקשההת ניודימת רסגמבר היצהל
 .הלאם יטביהט רפלן, כשל ככו ,תויארחאת ועקשהל שם יטביהל

 ,זהל לכבו ,םיברם ליקושיים נבחנון ובשחבם יחקלנ ,לראהי ידל עת ועקשהל והינוע וצבית גרמסב
ם ילוקישהל ולכממק לחכ .ודעווי סימי לוקיש ,רזופילי קושי ,םריטולורגם ליקושי ,םיילכלכם ליקושי
ם תנחיבפן אוכי  ,רהביו .ןלהלט רוכמפת ויחראאת ועקהשל שט ביהם ג ,לארהתנחבור מואכםנישוה
 .הינייפאמוה קסעהג וסלם אתהבל כהו ,העקשהלה עקשהמת ונתשהלוי שעם ינושהם ילוקישהל ש

 ,ילכלכהח רווהלי קושילסף ונבת יתברחה חוורבת ובשתחמהת ועקשהן נהית איורחאת ועקשה
 ,')כדוה קתיאות יונמי לעבת וכויז ,תרקובי ,וןריטוקרדיה נבמ(י דיגאתל שממי שאונב וליש ,אמוגלד
ה עקשההת יונמדית רגסמב .תוטלהחת לקבכי ליהתבות עוקשהי חותינבה ברחוה ביבסת כואי
 :ןלהלרט וכמפת איורחאת ועקשהל שם יטביהלם גל ארהת סיחיתמ 2019ת נשלה פויצה

די גיאתל שממ

ר שקבה .ידיגאתהל שממהת וכיאא שונגם ן בחנ ,לראהת עצבמשת ועקשההת ניחבת גרסמב ,ללככ
ה חתפישגידי אתהל שממהל דמות א ,תוריחסת ועקשהלר שקב ,הצמיאלראהיכ ,יןצילתן ניה ז
דל ומ"ן: להל(תרובחלשיגידאתהלשממהתכואילגרודיק פסמה ,מ"עביגידאתלשממץיעוי ופרנטא
ה בנמ :וןכגם נישום אישנולסחתיימדי יאגתהלשהממל ודמ ,תויללכב.")ידיגאהתל שממה
ת סוחתייה 2019ת נשך למהבל ולכלף אד יתעוה קתיאות ניומי לעבת ויוכז ,תרוקיב ,ןריוטוקרהדי
 ,תבונדתה ,הביבסת כואין גוכם אישנו ,רתיהן יב ,וזת רגסמבן ובשחבא יבהלו ,תידיאגתת ריוחאל
ים נחוב ,העקשהת וטלחהת לבקך ילהת רגסבמ .ירגדמון ווישוהבודעהחכובןיווג,הבודעסי חי

י ולקישל ולכממק לחכן ובשחבו תואם ייאבמו ,ידיגאתהשל ממהן ויצת אל אהרבם יטינוולרהם מירהגו
ון ציח כנול ,םימייוסמם ירקמבו ,הוגבי דיגאתל שממן ויצת ולעבת ורבחב ויחבה אורל ארה .עהקשהה
 ,'כדוי דאגיתל שממק וזחי ,תפוקיש ,ילוגית ושירדת וברחהל את ונפהלה יושעי, דיגאתהל שממה
ל שממהלמודבשמושית שועלןתינלא ם הבםיקרמביכ,הרבוי .עהקשההת ניחבי כילמהק לחכ
 .לארהבםמייניפהםמירוהגי ידלעאשונהחןביי,רמואכידי אגתה

ה ביבסהת כואי

םישויע,"ןלנדב העקשהעוצביו אריחסלא היאשראהםותחבקה סעלשהנית גרמסב  הםוחתתבח 
 ,תרוקומפר מסמתולבקתמהביבסהתכואישא ונבתיוצקינדאי .הביבסהתכואים חותבםטיבהית לועל
ד גנכת מדועוהת עובית ,קהסעהל שת ותואנהת וקידבת רגמסבים לבקתמשם נישות חווד ,כגון
 .העקהשא ונשכס נלו אה ברחלת ויטנבלרת וירוטלוגרת ווראהן כו ,בהיבסהת ויכאם וחתבה ברחה
כל כ ,הבביסהת כואיא שנולת סוחתייהת רכענה קסער ושיאלה שקבהת רגסבמ ,ורמאכם יקרמב
ם ותחבםציעיול שתעדתחוול בקללארההיושע ,יןניעהת בויסנוה קסעהי נפייאמלאם תהב .יטנבלשר
 .כסנהילעב/תוברחהדצמתיובויחיתהתלטינאו /ותביויטקאתלוועפעצויבשורדלןכו,בהיבסהתויכא



 

 

       

             
            

      

             
    

           
 

ת ליולכתופסיאוררוטון מימ,הוןת נבלהרסואי

ת תפתשמן כו ,ררוטמון מיר סויאוהון ת נבלהר וסיאם ער שקבם ילהנלם אתהבת לעופל ארה
 )הטלחההג וסלם תאהב(ן הביש שר את וטלחהבק לחת חקולא יהן תגרסמבשר את ויללכת ופיבאס
 .תואירחאתעוקשהיטביהםקדלכדי 

ן וכג ,םיינצוחים מירבגור זעיהלל ארהה וישע ,ןצוישי פכו ,רמואכם אישנות נחיבך רצולי כר הביו
ד. ועור קחמי תורישת וקפסמהת רובח ,םציעיו

א שונבה תוינידמת אן כדעתו ,ךורצלם תאהבת ויחראהאת ועקהשהא ושנת ניחבבך ישמתל הרא
ם. אתהב


