
 תודסומה לע לודג ץחל ליעפהל ת״תו הלחה םינש ששכ ינפל :םימדוקה םיקרפה ריצקת
 אלל וז .הדובעה קושב םידרחה רועיש תלדגה לש המישמל סייגתהל ץראב ההובג הלכשהל
 הב ךרדה םאהו ,תאז תושעל הנוכנה ךרדה המ איה הלאשה .הבושח תימואל המישמ קפס
.וזה היוארה הרטמה תא תמדקמ ג"למ-ת"תו ורחב
 ילולסמ תמקה ידי לע תידרחה היסולכואל ההובגה הלכשהה תא שיגנהל וטילחה ג״למ-ת״תו
 ודמל אל םבורש ,םידימלתה לש עקרב םילודגה םירעפ ל הנעמכ , םידרחל םיידוחיי דומיל
 וא תירזגמ תודרפומ דומיל תורגסמל םילגרומש ימ לש תודגנתה עונמל ךרדכו ,הביל ידומיל
 ןוצרה תועיבש רוחמת לע רבדל אלש( דבכנ יפסכ ץירמת םע עיגהש ,ץחלה תובקעב .תירדגמ
 ץוחמ תולעופש ,םידרחל תוידוחיי תוינכת תורשע וחתפנ ,)האירקל ונענש תודסוממ ת״תו לש
 ,לשמל( םישנל םירבג ןיב תירטמיס אל הדרפהב ןכו ,תירזגמ הדרפהב ,ישארה סופמקל
 דמלל רוסא תוצרמלו ,םירבגה לש הלאל תוהז ןניא םישנל תוחותפה תוגלמהו דומילה תוינכת
.)םירבג

 תירדגמו תירזגמ הדרפהב םידומילש הריהצה ג״למ-ת״תו לש הנושארה שמוחה תינכת דועב
 ,ןמזב םילבגומ ויהי םה ןכלו ,דוסי תויוכז םירפמו ההובגה הלכשהה תונורקע תא םימאות םניא
 תינכותה תוטויט  – ןושארה ראותל םילבגומו ,הרצו השקונ הרדגה יפל םידרחל קר םיחותפ
 לע תויטגולופאהו תוינמזה תא לילכ תוחנוז ,ג"למה רושיאל בורקב ודמעיש ,ינשה שמוחל
 הדרפהב ההובג הלכשה לש לולסמ לארשיב תודסממו ,תוימדקאהו תויכרעה תורשפה
 ג״למה תבישי .ינשו ןושאר םיראתל ,לכל טעמכ חותפ ,ןמז תלבגה אלל תירדגמו תירזגמ
.יאמב 23-ב םייקתהל הדיתע ,ינשה שמוחל תינכתה רושיאל אבות הבש תערכמה
 הטיסרבינואה רוטקר ינגסכ ,ןמרפוק הנרואו ןובנ דדוע ,הטמ םימותחה ונהיכ ןורחאה רושעב
 היגוסה תא םיריכמ ונחנא .םידרחל ההובגה הלכשהה תשגנה אשונ לע םינומא ונייהו ,תירבעה
 םיסנמ ונחנאש המ ןמז רבכ .םידרחל תודרפומ תוינכתל ץרחנ ןפואב םידגנתמו ,םינפלו ינפל
 תונקסמ קיסהל םוקמב .ונל ךלוה אל .רתוי הנוכנ תינכתל ג״למ-ת״תו תא בתנל ידכ לועפל
.תינכתבש תולוחה תוערה תא תוביחרמ קר ג״למ-ת״תו ,ץמואב
 
 תימדקאה הליהקב ברקב תצרמנ תודגנתה עינהל הווקתב הזה ליימה תא םיחלוש ונחנא
 .תירזגמו תירדגמ תודורפומ תוינכתכ תעצומה התנוכתמב םידרחל תינכתה רושיאל ץראב
 ההובגה הלכשהל ןכוסמ ךלהמב אלא העורג תינכתב םתס אל רבודמש םינימאמ ונחנא
.לארשיב
 
:םיקרפ ינש ואצמת ליימה ךשמהב

.םידרחל תוידוחיי תוינכתל דגנתהל ונתעדל שי עודמ רבסה :1 קרפ
.הדובעה קושבו ההובגה הלכשהב םידרח בוליש םדקל ןתינ ןכ דציכ העצה :2 קרפ

 ,ג"למ יכמסמ תא אוצמל ןתינ ,https://haredimedu.wordpress.com  רתאב ,ףסונב
 תטויט תא רתאב אוצמל ןתינ ,טרפב .אשונב םירמוח דועו יאנותיע רוקיס ,םייטפשמ םיכמסמ
.השדחה שמוחה תינכת

 ?תושעל ןתינ המ ,םתענכתשהו םתארק
 םיתימעלו םכיגיצנל ונפו )ליימה תיתחתב חפסנב ןכו ,ןאכ( ג״למ ירבח לש המישרה לע ורבע .1
 ,םיטעמ אל ג״למ ירבח .ועיבצי םרטב וידבר לכ לע אשונה םיריכמ םהש אדול ידכ םירחא
 - אשונב ומייקתהש םירעוסה םינוידהו תקולחמה תמצועל םיעדומ םניא ,םינשיכ םישדח
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 ,םיטעמ אל ג״למ ירבח .ועיבצי םרטב וידבר לכ לע אשונה םיריכמ םהש אדול ידכ םירחא
 - אשונב ומייקתהש םירעוסה םינוידהו תקולחמה תמצועל םיעדומ םניא ,םינשיכ םישדח
 איה םכתיינפ םצע .דועו םיימדקא םיסנכב ,תרושקתב ,וז תשרב ,ירוביצה עומישב ,ץ״גבב
 .קימעמ תעד לוקיש םהמ תשרודו תילרוג איה םתטלחהש ריהבהל ידכ הבושח

 םימורופב ,תרושקתב :םינוש םינפואב תודרפומה תוינכתה דגנ םכתדמע תא ואטב  .2
 .הלהנהל םיבתכמב ,םיתימע םע תוחישב ,םייתרבחו םייאטיסרבינוא
 . haredimhigheducation@gmail.comתבותכל רשק יטרפ םע םייתש וא הרוש וחלש  .3
 תוידיתע תויוליעפ לע עומשלו ,הלועפ יכרד עיצהל ,ךשמהב הרוקב םיברועמ תויהל ולכות ךכ
.)ומסרופי אל םימשרנה תומש( ןיינעב
.תויתרבחה תותשרבו הצופת תומישרב הז ליימ וציפה  .4

 ?תושעל ןתינ המ ,םתענכתשה אלו םתארק
 תא ונשתש םיווקמ ונחנא .חותפ שארב וארקו ,haredimedu.wordpress.com רתאל וסנכיה
.םכתעד
 
 ,הכרבב
ןמרפוק הנרוא 'פורפו ןובנ דדוע 'פורפ
תירבעה הטיסרבינואה
 

===================================
 
?םידרחל תוידוחיי דומיל תוינכתל דגנתהל שי עודמ :1 קרפ
 השבוג םידרחל תימדקאה הלכשהה תינכת .ההובגה הלכשהה חורל תדגונמ תינכתה  .1
 תירזגמ הדרפהש םנמא וריהצה ג"למו ת"תו .הימדקאה לש םייתוהמ םיכרע לע רותיו ךות
 קדצוה גירחה לבא .ןויוושב תעגופו םתוהמל תדגונמ ,םיימדקא םידומילל ה רז תירדגמו
 תלבגה ומכ םיגייס ולטוהו יוסינכ הרדגוה תינכתה .תובושחה ויתורטמ רואל ינמז יעצמאכ
 ,חלצ אל יוסינה .תורשפ אלל ,קהבומב םידרח םיטנדוטסלו ,דבלב ןושאר ראות ידומילל יוסינה
 לבא ,המרבו םינכתב תושק תורשפ לע םיצרמ תויודע יפל ןהו תושלחה ויתואצות יפל ןה
.האלה תומדקתמו ןמצע לשמ םייחל תוכוז רבכ תורגסמה
 םלוכל רורבש תורמל .םידרחה לש םינש תבר החנזה םע הלועפ תופתשמ ג״למ ת״תו  .2
 לכ לע הרתיו ג"למה ,ןתרטמ תא וגישי אל םידרחל תוימדקאה תוינכותה הביל ידומיל אללש
 לע םיבר םירותיו עובקל הבדנתה איה .תידרחה הגהנההמ וא הלשממהמ ןיינעב השירד
 לש ,יפולח ןורתפ רחבנ אל עודמ רורב אל ,טרפב .םירפסמ לידגהל ידכ םייאמדקא תונורקע
 הלכשהל ףדרנ םש הנניא ההובג הלכשה .תיעוצקמ הרשכהל תודסומל םידרחה בותינ
.םירגובמל

 םירחא םייח ימוחתב המרונל תירדגמה הדרפהה תכיפה תא ץיאי תינכתה ץומיא  .3
 ,השיאמ דומלל ידרח םדאמ תופצל ןיא לשמל םהיפל ,םיינוציק הדרפה יסופד דוסימ .לארשיב
 אלא ,ןושארה ראותב תינמז קר אל וליפאו ,הניכמב קר אל םידרפנ םידומיל ורובע שיגנהל שיו
 ידרחה םדאל תינויחהו תימיטיגלה תומאתהה תרוצ יהוזש רסמ רדשמ – וידומיל ךרוא לכל
 םיירוביצ םיבחרמלו ,אבצל ,הדובעה תומוקמל רובעל היופצ איה .תוינוליח תורגסמל אצויש
 ינמז יעצמא היהת הדרפהש החטבההש החכוה איה ינשה שמוחל תעצומה תינכתה .ללכב
 דימת ןה ,תודרפה לש ןעבטכ .תבזוכ החטבה התיה תנחבומ תיתרבח הצובקל יחרכה גירחו
 .בחרתהל תופחוד
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 דימת ןה ,תודרפה לש ןעבטכ .תבזוכ החטבה התיה תנחבומ תיתרבח הצובקל יחרכה גירחו
 .בחרתהל תופחוד
 תוצרממ ענמנ םיזכרמה בורב ג"למה תרהצהל דוגינב .תוצרמ תיילפא תרצוי תינכתה  .4
 הילעש העיגפ – םירבגו םישנ ןיב הקסעהה ןויוושב העיגפל ליבומש המ ,םיידרח םירבג דמלל
 .ימדקאה לגסל תודמעוממו ,רטוז לגסמ ,תוצרממ תויודע עיגהל תוליחתמ
 לע ודמע ג"למה לש תוכיאה תודעו םגו ךאלמ ח"וד םג .הכומנ תודרפומה תוינכותה תמר  .5
 .ןהמ קלח רוגסל הצילממ הטלחהה תעצהש הרקמ הז ןיא .תוינכתהמ תובר לש הכומנה המרה
:תורורב ךכל תוביסה .הכומנ המרב ןה םג ויהי ןתחת וחתפייו וחתפנש ולא
 דסומ לש הליגרה המרב התוא דמללו רסח עקר םע המלש הצובק תחקל דאמ השק   .א  
.תויוליעפהו תואצרהה תמרב תורשפתה הנשי  .תיבה
.הסונמהו ריכבה לגסה וניא םיר"חמל חלשנש לגסה   .ב  
                        .םינכת לע תימצע וא תינוציח הרוזנצ תמייק    .ג  
.םירסח וא הכומנ המרב םה )תודבעמ ,תוירפס( םיימדקאה םיתורישה   .ד  
 הלכשהל תודסומכ תודקפתמ ןניא ומקוהש תורגסמה .הימדקא הניא וז :תיפוסה האצותה
.םירגובמל םייעוצקמ רפס יתבכ אלא ,עדי תוברהל םתרטמש ההובג
 .תודרפנה תוינכתה ירגובב ןומא רסוח ןיגפמ הדובעה קוש  .6
.)םירבגה לצא הרישנ 50% מ הלעמל( םיליהבמ הרישנה יזוחא  .7
 תורבעהב םג תלכואו רצואה לש תפסותה ךסמ ההובג איה .המוצע הדרפהה תולע  .8
 רישי ימדקאו ילכלכ עויסב עקשוי ףסכהש םוקמב .טנדוטס לכ רובע ת"תו לש תוליגרה
 תירזגמה הדרפהה לש רקי קוזחתב עקשומ ובור ,הלכשהב ןיינועמש ידרחה טנדוטסל
 .תירדגמהו

 תוכומנ םישנל תוכימתהו תוגלמה ,םינש הזמ ג"למ תוחטבה תורמל .םיווש םניא םידרפנ  .9
 הלאל םיהז םניא םישנל םיחותפה דומילה תועוצקמ .םירבגל תונימזש הלאמ תיתועמשמ
 .היעב ךכב האור הניא ג"למ .םירבגל םיחותפה

 תיניצר הקידב לכ אלל ןכוסמ יוסינל ירטנולוו ןפואב וסנכנ ג"למ-ת"תו .יוסינ םישוע ךכ אל  .10
 תביטנרטלא םא הרוק היה המ תוארל ידכ הקידב הכרענ אל םלועמ  .בולישל תונוכנה לש
 בולישל רבגומ ימדקאו ילכלכ עויסב םיעקשומ ויה םיביצקתהו תמייק התייה אל הדרפהה
 תידרחה היסולכואה יכרצל הנעמ לש ,םדקומה ןויסינה ,השעמל .םיליגרה תודסומב םידרחה
.חלצומ היה החותפה הטיסרבינואה ךרד

 םירחא םימוחתב ומכ .תססובמ אל הרימא איה הדרפה ילב ואובי אל םידרחש הרימאה  .11
 םיחינמ וישנאש םיאנתה תא ג"למ/ת"תומ םילבקמ םה ,ושרד אל וליפא םידרחה ,לארשיב
 בצמב וליפא .הדרפהל םתוא תבתנמ תכרעמה .ישממ ןפואב תאז קודבל ילבמ ,םיינויח םהש
 .תובלשמה תורגסמב הדימלב םיניינועמ םירבגהמ שילש יחכונה

 ןכלו קלקלחה ןורדמה ןורקע תא תמייקמ איהש החיכומ הכ דע תינכתה תולהנתה  .12
 ג״למ-ת״תו ישנא לע .התמדוקמ תינוציק ינשה שמוחל תינכתה .רימחי דוע בצמהש ריבס
 ןורדמה ןורקע .הזה בלשב הצימאו תיתימא הבישח םייקלו רוצעל יאדכ .בר ץחל לעפומ
 בחרמב העיגפהו ,םיסופמקב תודרפומ תותיכ חותפל הנווכה חכונל דחוימב גיאדמ קלקלחה
.היתובקעב עיגהל היופצ ש ירוביצה

 ===================================

 ינש שמוח – הימדקאב םידרח בולישל העצה :2 קרפ
 



 תטילקל תינכתה תייחד תא ,ונתעדל ,תובייחמש תוביסב ונדקמתה ןושארה קרפב :עקר
 לש ןדיקפת אוה תיפולחה תוינידמה שוביג םנמא .תוידוחיי תורגסמב ההובגה הלכשהב םידרח
 םינימאמ ונאש ,תעצומ הפולח ןלהל ,יתרוקיבה םוקמב ראשיהל אלש תנמ לע ךא ,ת"תו-ג"למ
    .קוחרה חווטב רתוי תובוט תואצותל איבתו תילאיר איהש

 תובלתשהל ,םישנו םירבג ,םידרחה בותינ אוה תעצומה תינכותה לש הרקיע
 רבגומ עויס ךות ,םיראתה לכב תואטיסרבינואהו תוללכמה לש םיליגרה םילולסמב תחלצומ
 ,םיימדקאה םידומילה תארקל רתוי הבוט הנכה ,םידומילה ךלהמב ן/םהייח חרוא לע הרימשב
 םות םע הדובע תאיצמב עויסו םידומילה ךלהמב ףופצו בחר ימדקאו ינחור/יתרבח ,ילכלכ עויס
.םידומילה
  
 :תינכתה ירקיע

 אל ךא םיטנדוטסה לש תירזגמו תירדגמ הדרפהב ,תו/םידרחל תוידועיי תוניכמ תלעפה     .1
.לגסה לש
 

 תוללכמב תו/םידרחב הכימת יזכרמ תמקה     .2
 .הרישנב וקבאייו ן/םתטילקב ועיסיש תואטיסרבינואבו

 םידמולה תו/םידרחל ינחור/יתרבח ,ימדקא ,ילכלכה עויסה תלדגה     .3

  םינש שמח ךות תודרפומה תוימדקאה תוינכתה לכ תריגס     .4

 :תינכתה טוריפ

 אלל ךא ,םיטנדוטסה לש תירדגמ הדרפהב תוברל ,םידרחל תוידועייה תוניכמה קוזיח  .1
 בלשב תירדגמ הדרפה .םיעדמו הקיטמתמ ,תילגנא לע שגד ךות ,לגסה לש תירדגמ הדרפה
 בלשכ ןכו ,ידרחה רזגמב תינוכיתה המרב םישנל םירבג ןיב עדיה ירעפ לשב תקדצומ הניכמה
 דרשמ םע םואתב .םיימדקאה םידומילה יפואל לגרתהל םידימלתל רשפאיש ינמזו ינושאר
 תועוצקמב תורגבל הליבקמ המרל םידימלתה תא ואיבי ולא תוניכמש חיטבהל שי ךוניחה
 הלוכי ת"תוהו ולא תוניכמב ההובג הלכשהה תודסומ לש תידדה הרכה דסמל שי .הבילה
 החותפה הטיסרבינואה לש םיסרוק םג בלשל ןתינ תוניכמב .ילכלכ ץירמת ידי לע תאז דדועל
 יגשיהב םג שמתשהל היהי ןתינ .םיימדקא םיסרוקב תוסנתהל םידימלתל ורשפאיש )פ"וא(
 .םהיגשיהלו םהלש דומילה תלוכיל דדמכ ולא םיסרוקב םידימלתה

 ,םינבמ – תירדגמהו תירזגמה הדרפהה ןומימל םויכ םינפומש םיביצקתה .רישי בוצקת  .2
 :טנדוטסל רישי עויסל ונפוי – םידרפנה םיסופמקב הלופכ הארוה רקיעבו םיבשחמ ,תוירפס
 םיגוחב םידמולש תודימלתו םידימלת ,ךכ .יווילו הנווכה ,הכימת יזכרמ ,תוניכמ ,םויק תוגלמ
 םיכישממש ולאמ רתוי תולודג םויק תוגלמו רתוי הלודג תימדקא הכימתל וכזי םיליגרה
 תועש רפסמל ושרדיי הבישיב םדומלת תא םיכישממש הניכמ ידימלת .תודרפומה תוינכותב
 ראותל םידימלת ,ללככ .)םתנומא םתרות תרגסמב( הכימת תלבק ךרוצל הבישיב תחפומ
 .המוד ילכלכ בצמב ךרבא וא הבישי דימלת לבקמש וזמ ההובג הכימת ולבקי ימדקא

 תו/םיטנדוטסב הכימת יזכרמ ומיקי ,ת"תו ןומימב ,םיבצקותמה תודסומה :הכימת יזכרמ  .3
 םשוי .םיידרחה םיטנדוטסל םאתומ ינחורו יתרבח ,ימדקא עויסל וגאדי םיזכרמה .תו/םיידרחה



 תו/םיטנדוטסב הכימת יזכרמ ומיקי ,ת"תו ןומימב ,םיבצקותמה תודסומה :הכימת יזכרמ  .3
 םשוי .םיידרחה םיטנדוטסל םאתומ ינחורו יתרבח ,ימדקא עויסל וגאדי םיזכרמה .תו/םיידרחה
 םירושימב הכימתו ,םיידרחה םיטנדוטסה ןיב רשק תריצי ,תוכנוח ,הבורק הרזע לע שגד
.םישרדנה

 ,50%-כ לע תדמוע םויכש ,הרישנה תנטקהל ולעפי םיזכרמה :הרישנה םוצמצ  .4
 ךרוצל .תויעוצקמ תורשכה ןווגמל ן/םתוא ונווכיו תו/םירשונל ועייסי םיזכרמה ,ףסונב .םומינימל
 הקוסעתה קושב ,םמצע תודסומב תיעוצקמ הרשכהל םימייק םיזכרמ םעהלועפ ופתשי םה ךכ
  .הלשממה ידרשמבו

 ןמזב רבכ םירגובה תמשהב ועייסי הכימתה יזכרמ :הקוסעתה קושב בוליש  .5
 ךרוצל .םידומילה ירחא הנושארה הנשה ךרואל םג יווילו הרזע עיצהל וכישמיו םידומילה
 תודוגא ,םיקיסעמ ינוגרא ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ םע ףותישב ודבעי םיזכרמה ךכ
 .'וכו םירגוב ינוגרא ,םילעפמ ,תויעוצקמ

 חותפל שי .תואטיסרבינואל רבעמה יקיפא תאו םידרחל פ"ואה לש תוינכתה תבחרה  .6
 וחילצהש םיטנדוטסל תואטיסרבינואב 'ב הנשל תורישי רבעמלו 'א הנש תמלשהל רבעמ יקיפא
 לש יביצקת דודיע ךות םישדח חותפלו םימייקה םיקיפאה תא דדועל שי .פ״ואב םהידומילב
 .םיטלוקה תודסומל ןהו פ"ואל ןה וז תוליעפ

 תודסומה תעקשהב תילכלכ תויאדכ חיטבתש תינכת ןיכת ת"תוה :תינכתל יביצקת דודיע  .7
.םיידרחה תויטנדוטסבו םיטנדוטסב

:רבעמה תפוקת

 תודסומ .ט"עשתמ לחה תודרפומה תוינכתל םישדח םידימלת לש הטילק היהת אל  .1
 םהידימלת תא ח"עשתמ לחה ,ובתני ,תו/םידרחל תודרפנ תוצובק תומייק םהבש
 וא ח"עשתב םידרפנ םידומיל דומלל ה/לחהש ימ לכ  .םיליגרה םיגוחל ןהיתודימלתו
 שמוחה םויס םע ומייתסי םידרפנה םידומילה לכ .וז תרגסמב םייסל ולכוי ,ןכל םדוק
 .תודסומה לש םיליגרה םיגוחב ויהי ןושארה ראותה ידומיל  לכ תע התואמו בורקה

 תוינכתה תודימלתו ידימלת לכל תורשפא ןתנית תודרפנה תוינכתה תריגסל דע  .2
.דסומה לש םיליגרה םיסרוקב םג דומלל תודרפומה תודחוימה
 
 .ב"עשת תנש זאמ תירבעה הטיסרבינואב החלצהב תלעופ ןאכ תעצומה וז ומכ תינכת
 הכימת םילבקמו ,םיטנדוטסה לככ ,תוליגר תותיכב םידמול םידרח תויטנדוטסו םיטנדוטס
 הכימתו ,דבלב םהל רומשה ,תידרח תוגיהנמל יתרקוי סרוק ומכ ,םישורדה תומוקמב
 תובלתשהה יזוחא ,םייספא הרישנה יזוחא .תילגנאה הפשב םירעפה תמלשהב םיביסנטניא
 םיטנדוטסה רפסמ םנמא .דואמ םיהובג – םימדקתמ םיראתל ךשמהה וא הקוסעתה קושב
 הניא תירבעה הטיסרבינואב םידומילה תמר יכ רוכזל שי םלוא ,רוזחמב 30-40-כ לע קר דמוע
 םילולסמה לש םמויק םצע יכ ןיבהל בושח ןכ .םיידרחה םיטנדוטסה רוביצ בורל המיאתמ
 .בלושמה לולסמב רוחבל םיבר תויטנדוטסו םיטנדוטסמ ענומ םידרפנה

 .הברהב בחר להקל תונפל לכות תוללכמב םיליגרה םידומילב םידרח בולישל תוינכת תמקה
 תוינכתה לא םתוא איבי םיידרחה תוריעצהו םיריעצהמ קלח ברקב הלכשהל זעה ןוצרה
 תודדומתה .הליהקב תורכומו תויטרדנטסל ולא תוינכת תכיפה םע ולדגי םירפסמהו תובלושמה
 תנטקה ,םיטנדוטסה לש תוימדקאהו תוילכלכה תויעבה םע תינכתה לש רתוי תחלצומ
 לע הרימשהו ,הדובעה קושב רתוי הבוטה תובלתשהה ,גשומה ראותה תמרב היילעה ,הרישנה



 תנטקה ,םיטנדוטסה לש תוימדקאהו תוילכלכה תויעבה םע תינכתה לש רתוי תחלצומ
 לע הרימשהו ,הדובעה קושב רתוי הבוטה תובלתשהה ,גשומה ראותה תמרב היילעה ,הרישנה
 תודגנתהה תנטקהל וליבוי םיבלושמה םידומילה תורגובו ירגוב ברקב םג ידרח םייח חרוא
 םיבלושמה םידומילה תרגסמב ורשפאתי ולא לכ .ההובגה הלכשהל םינופה רפסמב לודיגלו
 הלופכה הארוההו םידרפנה תודסומה לע רותיווה םע עיגמש לודגה יפסכה ןוכסיחה תוכזב
.םיטנדוטסל רישי עויסל ונפתהש תורוקמה תיינפהו

===================================

ג״למה ירבח תמישר :חפסנ

ההובג הלכשהל הצעומה ר”ויו ךוניחה רש טנב ילתפנ
ג”למה ר”ויס ,ןמלרפ ודא ’פורפ
םב האל ר”ד
דעלג לארשי פורפ
סזוג הנליא ’פורפ
תליג הקבר ’פורפ
קוידוד הנח ’פורפ
ירבעה ריפוא ר”ד
ןמואש ינמדו הקבר ר”ד
רודגיו השמ רמ
ת”תוה ר”וי ,ץשרבליז הפי ’פורפ
איחי גאח רמאס ר”ד
שימלח הביבא ’פורפ
ביט’ח דיסוא ’פורפ
םואבלטייט םייח ’פורפ
תוינשמ ידע ’בג
הידפ הביבח ’פורפ
קלופ ילא ’פורפ
ןמדירפ ןורהא ’פורפ
ןמרלק ןורהא ’פורפ
איגש הרפש ’פורפ
 ץרווש ידוד ’פורפ
עפש םר רמ
קית לארשי רמ
יחופת דעס ’פורפ


