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ןמלוש דודו רנורב לאגי תכרדהב סרוק
תירבעה הטיסרבינואה ~ היסא ידומילל גוחה

ארוק לוק

אובמ
 ,םהילפמ ,םהיליפרע לע םייברעמה טאהגה ירה ;ברע ךאוב ,ברעמ ןוויכל ףיקשמה םי ףוח
 יעור ;םיקוצה לע םיססונתמה םימייאמו םיביהרמ םירצבמו ,הנש יפלא תונב תובוצח תורעמ
 תודג לע עבקתהל וטילחהש םיעורה ילא ;ןימוי קיתע םייח חרוא לע םירמושה ןאצו רקב
 םדיל םירובקה םיפוס םישודק ;לגר ילוע ינוילימ םהילא םיכשומו םילודגה תורהנה
 םילא לש תועבקתה דגנ האחמ לש הכורא תרוסמ ;הרוטניילק התואב םמיע םיקלחתמו
 םיגיצמה ,יאבמומו הנופ לש םיברקתמו םיכלוהה םינילופורטמה ;םהינכשמב םישודקו
 תולשוש םגו ,םלועב הלודגה םיטרסה תישעת תא ,תעוושמ תולד ,ידגא רשוע ,קט-ואול ,קטייה
 תישילשה הנידמה ,הרטשאראהמל םיאבה םיכורב :תיסאלק תינאטסודניה הקיסומ לש תויח
 .ידוהה דוחיאב הלדוגב

 ,תוגה ,תוברת ייוסינל הרישע הדבעמ התוויה הרטשאראהמ תידוהה הירוטסיהה ךרואל
 תורעמה ודיעיש יפכ ,הכורא הפוקת ךרואל הפיכב לשמ םזיהדובה .םיגוסה לכמ לשממו
 םע היבוקה קחשמב ונמז תא הלבמ ןיידע הויש ,הרולא תורעמב .ןהב תוטורחה תובותכהו
 .ואתה ףוג לעב דשה ,הביוא תא תדפשמ הדוע אגרוד הלאהו ,)הל דיספהל ךישממ אוה( ותשא
 הבהאה יריש תא םאראקוט 16-ה האמה ןב ררושמה שידקה ,רופרהדנפ שדקמב אבוהטיו לאל
 ינוילימ לש םהיתותפש לע םיאשינ םה םויה דעש ךכ ,רהנל םתוא ךילשהל ץלאנש ינפל ,ולש
 לע ושלחש תוכלממ ומק הרטשאראהמב .שדקמל םיפחי םכרד תא םיכרשמה לגרה ילוע
 ,הריפסל תונושארה תואמב הנהאוטאסה תנידמ ןהניב ,ודוה זכרמו ברעממ םיבחרנ םיקלח
 םישוביכה עסמל ןברק הלפנ הוודאיה תכלממ .הריפסל ינשה ףלאה תליחתב הוודאיהו
 םינש תואמ .ימלסומ ןוטלשל רוזאה תא חתפש ,13-ה האמה ףוסב יהלד ינטלוס לש ריהזמה
 דבע ידי לע 17-ה האמב הגהנוה ,רגנדמחא ,ןאקדה לש תובושחה תויונטלוסה תחא ,ךכ רחא
 ןיב .יהלד לש םילוגומה היטילש ינפב דומעל חילצהש דיחיה היהש ,רבמא כילמ ,זעונ יפויתא
 תא םיקהש ימ ,י׳גאויש לש תידגאה ותומד הבצעתה טאהגה ירהב םייררהה םירצבמה
 .םילוגומה לש םתמחו םפא לע ,הנושארה תינרדומ-םדקה תירטשאראהמה הנידמה
 ,רבעב ומכ ,םויה .תינרדומה תידוהה תימואלה העונתה שרע םג התיה הרטשאראהמ
 ןבא לכל תחתמו ,תיטילופהו תיתוברתה הריציהו שודיחה רצי תא תמלגמ הרטשאראהמ
:ראקטלוק ןורא ,הנורחאה האמב הרטשאראהמ יררושמ לודג בתכש יפכ .דוס רתתסמ
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עלס טרוש התא
.הדגא תעקובו

העגה יכרדו אלמ טוריפ :לויטה תינכת .1
 םיזכורמ ימי העבראב ליחתנ .תוירקיע תוביטח שולשל קלחתי הרטשאראהמל ידומילה רויסה
 רתויב םיביהרמה םירתאה ןיב--דאבאגנרואו ,הטנ׳גא ,הרולא לש תומסרופמה תורעמה רוזאב
 ,הטנ׳גאב הריפסל תונושארה תואמהמ רויצהו לוסיפה יאשונ תא דמלנ .תשביה-תת לכב
 .תיסאלקה ודוה לש תיתונמואה הריציה יאישמ--הרולא יאלפ לש הרוטקטיכראהו םיטילבתהו
 לודגה ילוגומה טילשה לש ורבק הז ללכבו ,רוזאה לש םירוטסיהה םירתאב רקבנ ןכ ומכ
 המורד קיחרנ רויסה לש ינשה קלחב .דאבאגנרוא ריעה היורק ומש לעש ,בזגנרוא ,ןורחאה
 םהניב ,םילודגה םישדקמל לגרל הלענו ,ירטשאראהמה בחרמה קמועל ,דאבאגנרואמ
 הביטחב .ימשקלאהמ הלאה לש הלכיה ,רופהלוקו ,אבוהטיו לאה לש ותיב ,רופרהדנפ
 קבאו תוגספ ריוא םושננ םש ,טאהגה ירהל הלענ ,הברעמ הנפנ ונעסמ לש תישילשה
 .יאבמומו הנופ לש םיינרדומה םיכרכלו ,ףוחה תעוצרל דרנו ,םירצבמ

 ליחתמ ונלש עסמה :בל ומיש .)םיטנדוטס םכותמ 12( םימשרנ 24-ל לבגומ סרוקה
 ונחנא יכ םא ,םימשרנה תוירחאב ןה ודוהל הרזחהו העגהה ,יאבמומב םייתסמו דאבאגנרואב
 ,בישילא הילט הרוסמה תנכוסה לע ץילמנ ,לשמל ךכ .םיטרפה םע רוזעל חמשנ ןבומכ
 יכרד לע טורפ קפסנ ףסונב .םיסיטרכה תנמזה םע םכל רוזעל חמשתשו ,רבעב ונתיא הדבעש
 תוסיט תנמזה םע רוזעל חמשי ,ש׳גאר ,ודוהב ונלש רדהנה ןכוסה .דאבאגנרואל העגה
.תוימינפ

02-621-7889 :ןופלט ,telyashiv@ayalagroup.co.il :הילט לש ליימה
rajesh@deccanheritagetoursindia.com :ש׳גר לש ליימה

:יאבמוממ דאבאגנרואל תוימוי תוסיט

Jet airways flight leaves Mumbai at 0515 hrs and arriving Aurangabad at  0620 hrs.
Jet airways flight leaves Mumbai at 1555 hrs and arriving Aurangabad at 1700hrs.
Air India flight leaves Mumbai at 1525 hrs and arriving Aurangabad at 1630.
Estimated price range: Rs.6750--Rs. 9195.

:יהלדמ דאבאגנרואל תימוי הסיט 

Air India flight leaves Delhi at 1750 hrs and arriving Aurangabad at 1945 hrs.
Estimated price: Rs.16000.
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Baggage allowance for Jet airways is 15Kg per person .
Baggage allowance for Air India is 25 kg per person.
Cancellation charges fees is Rs.3000/- per person.

 תטרופמ תינכת
:)ב״ויכו תותיבש ,תולקתה ,תולקת ,חטשב םיאנתל םאתהב תינכתב םייוניש ןבומכ ונכתי(

:11.2 ׳ב םוי
 ,היצטניירוא תחיש ,תיגיגח החוראב הלבנ ברעה תא .דאבאגנרואב ברע תונפל םישגפנ
 יעצמא הזיאבו יתמ קוידב הצובקה ת/זכר תא ןכדעל ינויח .םירשי תנש )הכלהמב וא( הירחאו
 ףוסאלו םכתעגה ירחא בוקעל לכונש ידכ םיעיגמ םתא )תבכר וא הסיט רפסמ( הרובחת
.דאבאגנרואב הניל .הפועתה הדשמ רשפאה תדימב םכתא

:12.2 ׳ג םוי
 ידאוב הסרפ תרוצב לוקיע לע .הטנ׳גא לש תורעמה רתאל ולוכ שידקנ לויטל ןושארה םויה תא
 דומיל תומוקמו ,םינושדקמ ,םירזנמכ ושמישש תורעמ 29-מ תוחפ אל עלסב םיבוצח קירומ
 הנהאוטאסה יכלמ תחת ,םילג ינשב רקיעב ובצחנ תורעמה .םיטסיהדוב םיריזנל הסחמו
 תואמב ,הטפוג-הקטאקאוה יכלמ תחתו ,)הריפסל הינש האמ דע ס״הינפל הנושאר תואמ(
 וייחו ההדובה ייחמ תוניצס תורייוצמ תורעמה תוריק לע .)הריפסל תישימחהו תיעיברה
 דומילב ךורא םוי הלבנ .תיסאלקה תיטסיהדובה תורפסל םאתהב--תומדוקה תודילב
 הניל .וללה תפומה תוריצי ורצונ ןהבש תוירוטסיהה תוביסנה תא חנעפל ןויסנו ,תוננובתהו
.דאבאגנרואב

:13.2 ׳ד םוי
 600-1000 םינשה ןמ ,רתוי תורחואמ תורעמ ובש ,הרולא לש רתאל ולוכ םויה תא שידקנ
 ,תויטסיהדוב תורעמ רתאב .הטוקהרטשאר תלשוש לש םיטילשה תחת רקיעב ,הריפסל
 הכרדהל שידקנ ןושארה םויה תא .םיבר םימי הרולאב תולבל רשפא .תויאודניהו ,תויניא׳ג
 תוניצס םע תורכה ךורענו תממודה ןבאב העונת תוארל דמלנ ןהב תורעמ עבראב תזכורמ
 תא לטלטמ הנוואר ,רויעה ונב ,הקהדנא תא דפשמ הויש :תידוהה היגולותימה לש תויזכרמ
 ןבומכ .דועו ,ןידה םוי לוחמ תא דקור הויש ,דומע ךותמ עקוב הירא-םדאכ ונשיו ,הסאליאק רה
 דחא ,התאנ-הסאליאק שדקמ ,דחא עלס שוגב ולוכ בוצחה קנעה שדקמהמ םלעתנ אלש
.דאבאגנרואב הניל .לבת יאלפמ

 :14.2 ׳ה םוי
 ישימח םויב םוק םיכשנ ןכל .הרולא לש רשועהמ םשרתהל ליבשב דחא םויב יד ןיא ,רומאכ
 םוי יצח תא .ויתוניפמ המכ דוע תחנב תולגל ידכ המישנה רצוע רתאל תועש רפסמל רוזחנו
 ,ודוה לש עצמאה תדוקנל הבורק איה דאבאגנרוא .היתוביבסו דאבאגנרואל שידקנ ינשה
 ןאכמ וטלשש תולשוש ויה הירוטסיהה ךרואל .ברעמל חרזממו ןופצל םורדמ ךרדה לע תשלוחו
 הסינש ,יחכונה המשב ריעה דסיימ ,בזגנרוא לש ורבקב רקבנ .תשביה-תת לש םיינתומה לע
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 הסננו ,הוודאיה יכלמ לש רתאהו ,תורעמ דוע םג שי .הילא ילוגומה ןוטלשה תא ריבעהל
.דאבאגנרואב הניל .ןמזהו חוכה תדימב ולא םירתאמ לכונש המ קיפסהל

:15.2 ׳ו םוי
 הכורא הריצע םע ,רופאלוסל סובוטואב ךורא עסמב הליחתמ ונרויס לש הינשה הביטחה
 םאזינ דמחא ,הדסיימ םש לע היורקה תונטלוסה לש הקיתעה ריעב רקבנ .רגנדמחא תוקיתעב
 ןכ ומכו ,וישרוי וריאשהש םיראופמה םימואלוזואמהמ םשרתנ .15-ה האמה ףוסב ,1-ה האש
 ,ןיפירצ הנחמ תא םכל ריכזישו םיטירבה ומיקהש יאבצ הנחמב ,ןאכ .יזכרמה רצבמהמ
 שבגתה ןאכו--ורהנ תושארב ידוהה ימואלה סרגנוקה לש הגהנהה 40-ה תונשב האלכנ
 םוקמ ,ורהנ לש אתב דומענ .תואמצעה ירחא םינושארה םירושעב ודוה תא גיהנהש רדאקה
 תדר םע רבכ םתסה ןמ עיגנ רופאלוסל .My Discovery of India :בושחה ורפס תא רביח םש
.רופאלוסב הניל .שדקמב ברע ת׳גופל ץופקנ ,קיפסנ דועש הרקמב ךא ,הכישחה

:16.2 תבש םוי
 ינאקדה לאה אוה שדקמב לאה .ודילש ׳חישה רבקבו רופאלוסב שדקמב הלבנ רקובה תא
 אל הבושח תומד דצל םש עיפומ לאה ךא .ןימסיכ ןבלה לאה ,הנו׳גראקילמ הויש ,בוהאה
 .הויש ימחול וא ,םיויאש-הריוה תכמ ,שדקמה הנובו ודיסח ,רוושהדיס ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ
 שממ .ותאחמ-ויכבל תוביסה לע רבדנו ,ודיסח לש ויתועמדב ורוקמ שדקמה תא ףיקמה םגאה
 לדתשנו ,הברעמ עסינ רופאלוסמ .הב םג רקבנו תיעיש )׳חיש רבק( הגרד הנשי שדקמל דומצב
 דיימ שגינו רופרהדנפל ךישמנ םשמ .הויש ימחול לש הכפהמה שרע ,הדוו-לגנמב רוצעל
 םע תיעצמא יתלבה השיגפה לבא ,ךורא תויהל יושע רותה .אבוהטיו שדקמב ברעה ת׳גופל
.רופרהדנפב הניל .ץמאמ לכ הווש אבוהטיו

:17.2 ,א םוי
 רהנה תדג לעש םישדקמב ץיצנ ,רופהדנפב אמיהבה רהנ לע טישל תוריסב אצנ רקובב םכשה
 ,ותחפשמ ינב תא ריכנ ,אבוהטיו לש רופיסל עדוותנ ךכ ידכ ךותו ,)וכותב םיעוקשש ולאכ םגו(
 .טרפב הרטשאראהמ לשו ללכב ודוה לש תוררושמה תולודגמ ,יאב אנא׳ג לש שדקמב רקבנו
 לכונ ,לזמ ונל היהי םא .רופהלוק לא הברעמ-םורד העיסנב אצנו ,אבוהטיומ דרפנ םירהצ תעל
 .תועש עברא תוחפל ךראת העיסנהש ןובשחב וחק ךא ,ימשקלאהמ לצא ברעה ת׳גופל עיגהל
.רופהלוקב הניל

:18.2 ׳ב םוי
 הפוטח הצצה ןתינ םג ילואו ,ימוקמה השדקמב ימשקלאהמ םע תורכהל שידקנ רקובה תא
 !םירהל םילוע :לויטה לש ישילשה וקלח ליחתמ םיירהצב .םירחאה הישדקמו ריעה תונומראל
 ,רוושלבאהמ לש םיקירומה םילועשמב לייטנו ,טאהגה ירה לע ספטנ ,ברעמ ןופצ ןוויכל עסינ

Hill-station טיהלהו ,םיעושעש ינקתמ ,םיביהרמ םיפונב השודג תיסופיט תירטשאראהמ 
.רוושלבאהמב הניל .ברע לויטל אצנ ןמזה קיפסי םאו ,ןולמב םקמתנ .הוועש ינואזומ :ימוקמה

:19.2 ׳ג םוי
 ילויטל םגו ,דגיאר םג ילואו דגפאטרפ ,י׳גאויש לש םירהה ירצבמב םירויסל םויה תא שידקנ
 ךלמל ומצע תא ךילמה י׳גאויש .קוקזש ימל החונמו ,רוושלבאהמ רוזאב םירצק הכילה
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 ולומ להינ זאמו ,בזגנרוא ונעדוימב תורגתה לש טקאב 17-ה האמה לש הינשה תיצחמב
 סיסב ,וללה םייררהה םירצבמה לע הלוכ תתתשומ התיהש דחוימב תחלצומ הלירג תמחלמ
 ובלכו י׳גאויש םירובק ,הריבכ השמישש ,דגיארבו ,םייפא תוברק ועדי םירצבמה ינש .וחוכ
.רוושלבאהמב הניל .הז דצל הז ,בוהאה

:20.2 ׳ד םוי
 לש םילודגה םינילופורטמה לא ונימעפ םישנו םירהה ריואמ רעצב דרפינ .םיניפצמ
 תודסומ רפסמב רקבנ ןאכ .קט ייההו תואטיסרבינואה ריע ,הנופ תישארו ,הרטשאראהמ
 םירתאב ,Bhadarkar Oriental Research Institute בושחה רקחמה ןוכמב ,הז ללכבו ,תוברת
 הניל .תינאטסודניה הקיסומ לש טרצנוקב םייסנ הפיאשבו ,תיוושכעה ריעה תא םיגציימה
.הנופב

:21.2 ׳ה םוי
 עלסב בוצח םישרמ יטסיהדוב רתא .הלרק תורעמל םיאבה םיכורב זא ,הרעמב ונייה אל ןמזמ
 ,םישרמה לוסיפהמ םשבתהל ידכ ,יאבמומל ךרדב ןאכ רוצענ .הנש םייפלאמ הלעמל ןב
 לודגה ךרכה ,יאבמומל עיגנש ינפל ,םיפונהו ,עלסב תוקוקחה תובותכה ,יטסיהדובה שדקמה
 הנורחא ברע תחוראל שגפנש ינפל ,ריעב תוטטושל ישפוח ןמז ןתינ ברע תונפל .ודוהל רעשהו
.תיגיגחו

:22.2 ׳ו םוי
 תורעמה רתא ,הטנפלאב רוקיב ,תואלפומ תורעמב סומע לויטב םגו ,אישב םייסל בוט דימת
 .תפצקבש ןבדבודה אוה ,הריפסל 7-ל 5-ה תואמה ןיב בצחנש יאבמומ לש הפוחל יאה לע
 הויש ,יטווראפ םע היבוק קחשמ הויש ,דקורה הויש :הרולאמ םיקיתו םירבח ןאכ שוגפנ
 שיש םוצעה שדוגהמ והשמ תוארל קיפסנ דוע םירהצה ירחאש ןכתי .דועו ,הקהדנא תא דפשמ
.בצעב דרפינ זאו ,עיצהל יאבמומל

תורהזאו תויעב :לויטה תוידוחיי .2
 תוכורא תועש חטשב ההשנ ,םיימוי וא םויל תחא ןולמ ףילחנ וב יביסנטניא דואמ רויסב רבודמ
 הגרדב ןולמ יתבב היהת הנילה .םיסובוטואב תוכורא תועיסנב הלבנו ,םח ריוא גזמב םויב
 תבוח .וילא םילגרומ םילארשיה בורש הממ דאמ הנוש ימוקמ ןוזמהו ,תיסחי הכומנ
 תונכסה לע תויפורט תוצראב תוחמתה םע ה/אפורו החפשמה ת/אפור םע ץעוויהל ת/לייטמה
 לע איה רויסב תופתתשהה .םהב דייטצהל יאדכש תופורתהו םינוסיחה לעו תופתתשהב
.ת/פתתשמה לש תידעלבה ה/ותוירחא

 תויעבבו תותיבשב לחה ,חטשב תוביס לש ןווגממ תונתשהל היושע ליעל לויטה תינכות
 תינכתב ,רקבנ םהב םירתאב םייונישל איבהל לולעש המ ,ודוהב םהב םילקתנש תויטסיגול
 .וריחמב םייונישל םג – םיינוציק םירקמבו ,הנילה ירודיסב ,תועיסנה
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ידומילה רויסל םשרהל ושקביש תו/םידימלתהמ תושירד .3
 ,17-18.1 םיכיראתב להנתיש הרטשאראהמ לע זכורמ תואצרה ימי ינשב תופתתשה .א
.)ךשמהב עבקי ךיראת( וירחאלש תמכסמה השיגפבו
.סרוקה ירומ םע םואית ךות הרטשאראהמב רושקה אשונ לע 'מע 10 ןב טרפר תנכה .ב
 ראותל תו/םימדקתמ תו/םידימלת תלבק רשאנו ,)ז״נ 2 ףקיהב( א”מ סרוק אוה סרוקה .ג
.בותכה טרפרה ךמס לע ןתני יפוסה ןויצה .ישיא סיסב לע ןושאר
 רויסה תובישח תא קמנתש )דחא דומע דע( הבותכ השקב תשגהב תינתומ הלבקה .ד
 אל ןומולס לאינד ,לויטה תזכרל חולשל שי השקבה תא .רויסה ירומ םע ןויארו ת/ףתתשמל
.הכוז ת/םדוקה לכ .19.10.2018 המ רחואי

תו/םידימלת-אלל המשרהה ןפוא .4
 רחואי אל ,ןומולס לאינד לויטה תזכרל )Danielle.salomon@mail.huji.ac.il( ליימב הינפ .א
.םשרהל השקבב ,19.10.2018 המ
.רבמבונ תליחתב ן/םקלח םע תורכה שגפמ ןכתי ,תו/םינופה רפסמל םאתהב .ב
 לויטב םוקמה ,רמבמונ עצמאב רחואיה לכל ,לויטל םיאצויה תמישרב םוקמה רושיא עגרמ .ג
 .הטמל רבסומכ המדקמה לש ידיימ םולשת םע קר חטבוי

םולשתה .5
:)*יגוז רדחב דיחי לע ססובמ( ןמקלדכ היהי לויטה ריחמ
רלוד 414:תירבעה הטיסרבינואב תי/טנדוטסל ריחמ
רלוד 296 :דדוב רדחב תי/טנדוטסל תפסות*

 םיעדוי ונניא עגרכ ךא ,םיטנדוטסל ףסונ דוסבס גישהל ונתלוכי לככ הסננ ונא :הבושח הרעה
 ןיא םלועל ךא ,ףסונ דוסבס גישהל ונחלצה דימתש דמלמ רבעה ןויסנ .ףקיה הזיאבו חילצנ םא
.תואדו

רלוד 1,414:תי/טנדוטס ה/וניאש ת/ףתתשמל ריחמ
רלוד 296 :דדוב רדחב ת/לייטמל תפסות*

:)ןויעב אורקל אנ( ריחמה יבגל םירבסה
 רתוי הובגו ,תירבעה הטיסרבינואב תוי/םיטנדוטסל לזומ :ילאיצנרפיד אוה ריחמה .א
 .תוי/םיטנדוטסל ריחמה תא השעמל תו/םידסבסמה ,תוי/םיטנדוטס םניאש תו/םיפתתשמל
 ויהיש הרקמב .תוי/םיטנדוטס ויהי תו/םיפתתשמה תיצחמש הכרעהה לע ססובמ רוחמתה
.תולעל יושע ת/ףתתשמל יפוסה ריחמה ,תו/םימשרנה ןיב תוי/םיטנדוטס רתוי

 ידוהה יפורה לש יחכונה רעשה לע ססובמ עקרקה יתורש לע םולשתה .יפוס ונניא ריחמה .ב
)IR( רלודל סחיב )יבגל .םאתהב לויטה ריחמ הלעוי ,יפורה רעש הלעי םא .)יפור 67-ל רלוד 1 
.םיריחמ תוילעמ ענמהל ידכ ןימזהל ומידקה אנא ,תוסיטה



7

:ללוכ םולשתה .ג
 תועיסנב הרובחת ,ברע תוחורא ,רקוב תוחורא ,ןולמ יתב ללוכ ,ודוהב עקרק יתוריש
 רשתה ללוכ( םיימוקמ םיכירדמ לש יוויל יתורישו םירתאל הסינכ יסיטרכ ,תויתצובקה
 ,סרוקה ירומ יכ ןייוצי קפס רסה ןעמל .ןכ םג לולכ םיצרמה ינש לש יווילה ,ןבומכ .)םרובע
 אלא ,רויסה לש הכרדהו תופתתשה רובעב םולשת לכ םילבקמ םניא ,ןמלוש דודו רנורב לאגי
 רשפאמש המ ,םמצעב םהלש הסיטה יסיטרכ תא םינמממ ףסונבו ,תובדנתהב תאז םישוע
 יוכיס שי ,בגא .תו/םיפתתשמה רתיל תוכומנ תויולעו תוי/םיטנדוטסל דחוימב תולזומ תויולע
 לש תיתוברתה הירוטסיהב םיחמתמש םיריכב םירקוח סונובכ רויסל ונילא ופרטציש בוט
.הרטשאראהמ

:ללוכ אל םולשתה .ד
דאבאגנרואל הסיטו ל״ניב תוסיט!
 ודוהל הזיו תאצוה!
םיירהצ תוחורא!
תינכתב םילולכ םניאש תונמא יעפומ!
 תוישיא תואצוה!
 תינכותב םילולכ םניאש םירתא!

 :םולשתה עוציב ןפוא .ה
 רזחהל תנתינ הניאש )ךשמהב רסמי קיודמ םוכס( ת/ףתתשמל רלוד 250 -כ לש המדקמ .1
 ורסמי המדקמה תרבעה ןפוא יבגל םיטרפ( לויטה ת/זכר ידיל רבמבונל 1-המ רחואי אל רסמת
.)ךשמהב

 )המדקמה תוחפ ,תוימינפה תוסיטהו עקרקה יתורש לע םולשתה רמולכ( םוכסה תרתי .2
.םירלודב קיודמה םוכסה תא ואיבה אנא .ודוהל העגהה םע םירלודב ןמוזמב םלושת

 רגסת הצובקה תמישר .תוי/םיטנדוטסל תופידע םע ,יונפ םוקמ סיסב לע איה המשרהה .3
.)הנתמה תמישר םג היהתו ןכתי( רבוטקוא ףוסב תונויארה ירחא

ןעטמו  הרובחת .6
 תואסכו םינגזמ שי ,ירק( הריבס תיתוריית תוכיאב סובוטואב תוכורא תועיסנ לע ססובמ לויטה
 לדוג תלבגה תא םיבייחמ םימייוסמ םירוזאב הרובעתה יאנת ,תאז םע דחי .)םיחונ תיסחי
 םיקית םכמיע וחק אנא .ןעטמה אשונב תימצע תעמשמ לש הדימ בייחמ רבדהו ,סובוטואה
 וא ,לברוסמ דויצ ,םח דוגיב ,םיימשר םידגבב ךרוצ םוש ןיא .רשפאה תדימב םילקו םינטק
 תוימינפ תוסיטב ,ףסונב !םילבס ויהי אל ןולמה יתב בורבש םג רוכזל שיו ;תורוגס םילענ וליפא
 ענמהל ידכ ,לק ןעטמ םע סוטל ודיפקה אנא .הסיטה לע ג”ק 15 דע תולעהל ןתינ ודוהב
.ףדוע לקשמ לע םולשתמ
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 :ןולמ יתב .7
 ,רדחב תחלקמו םיתוריש שי ןולמה יתב לכב .םיבכוכ 2-3 תמרב ,םייסיסב םה תונולמה בור
 ויה אנא .ליעי אלו רתויב יטיא תויהל יושע רוביחה םלוא ,טנרטניא רוביח םג שי ילוא םקלחבו
 ןולמה יתבב רקוב תחורא .לויטה בור ךשמב לארשי םע העורג תרושקת לש בצמל םינכומ
 יכ םא( ילארשיה רייתה רובעב המישרמ הניאו םיידוה םיריית לש םמעט לע בורל תססובמ
.)האלפנ איה ונמעטל

לכוא .8
 ,םהלש יברעמה טירפתב םינווגמ םניאו דחוימב םירייותמ םניא םהב הייהנש תומוקמה םיבר
 ורקיעב ססובמ ימוקמה לכואה .ימוקמ לכוא םע תודעסמ לש הפי ןווגמ םיעיצמ טלחהב ךא
 תונולמב אוצמל רשפא ךא ,תוינוחמצ ןה תודעסמה ןמ תובר .תוקריו זרוא ילישבת לע
 תוחוראל ןמז היהי דימת אל ונלש לויטב .םיגדו ףוע ילישבת םג םישיגמה הלאכ תודעסמבו
.דחיב לכאנ םיברעב .תוריפו ימוקמ לכוא תיינק רשפאל לדתשנ ךא ,םיירהצ

:תורשכו תבש תו/ירמוש .9
 .)רופרהדנפל העיסנה םוי( 16.2 -ה :תחא תבש וכותב ללוכו ,יביסנטניאו רצק לייטמה סרוקה
 ש״צומב ונילא רובחלו( רופאלוסב ףסונ םוי ראשהל שארמ םואתב ,ולכוי תבש תו/ירמוש
 ,תורשכ יבגל .תפסונ תולע אלב תיפולח הניל םהל ןגראי ודוהב תועיסנה ןכוסו ,)רופרהדנפב
 לע לקהל טלחהב הלוכי ןיטולחל תוינוחמצ ןהש תודעסמ ודוהב שי םוקמ לכבש הדבועה
 ימי לכ ךשמב יהשלכ תונברמ רשכה םע תודעסמ ויהי אל ,ןפוא לכב ךא ,תורשכ תו/ירמוש
.הז אשונב םמצעל גואדל וכרטצי תורשכ תו/ירמושו ,לויטה

.ןומולס לאינד לויטה תזכרל ונפ אנא ,תופסונ תולאשו םיטרפל

Danielle.salomon@mail.huji.ac.il


