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ינכט עדימ 

ץוחנ הנבמ  לכל  טיטרפוס - 

 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
טיטרפוס

.הבצחמ לוחו  יעבט  תונויד  לוח  סיסב  לע  טנמצ ) אלל   ) תימלוג היירט  תבורעת 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
וא ידיימ  שומישל  אבומ  ןוטב  ילברעב  תקפוסמה  .הבצחמ  לוחו  יעבט  תונויד  לוח  סיסב  לע  טנמצ ) אלל   ) תימלוג היירט  תבורעת   : רואית

.רתאב ךשוממ  ןוסחאל 
.תוריק יופיחל  ןבא  בגל  וא  ףוצירל  טיט  הגיברל ,) טלמ   ) םיקולב תיינבל  טיט  יטנמצ , חיט  תנכה   : דועיי

.םיפסומ  הבצחמ , לוח  תונויד , לוח   : תבורעתה יביכרמ 
.דועייל םאתהב  טיט , וא  חיט  ומכ  םיפסותו , טנמצה  תפסוה  רחאל  םושיי :

.ףונמ דוד  תועצמאב  וא  ןוטב  תבאשמ  תועצמאב  הרישי , הכיפשב   : המיש
קרפ 09. ןיינב , תודובעל  יללכה  טרפמה  : ת"י 1920 , םיטרפמו םינקת 

םידועייו תונוכת  גוויס ,

תונורתי :

.םירמוחה  ןונימבו  םלגה  ירמוח  תריחבב  הדפקה  תמייק  הקידסל : הכומנ  תושיגר  תולבוקמה  תוטישב  םושייל  לקו  חונ  הבוט : תודיבע 
.תוריקה  לע  השילגל  חיטה  תושיגר  תא  ןיטקמ  "ק ) מל 1580-1480 ק"ג  : ) ךומנ יבחרמ  לקשמ 

.ןוסחאה  ןמזב  םדוקה  ובצמל  רזוח  רמוחה  .הביאשה  ינפל  ותוא  ללדל  שי  ןוטב  תבאשמב  רמוחה  תביאשל  םימייקה  םיעצמאה  לכב  םירהל  וא  בואשל  ןתינ 
.ןמז  ךרואל  תרפושמ  תודיבעו  ההובג  םימ  תאילכ  רשוכ  .תינגומוה  תבורעת  תלבקל  רתוי  ריהמ  בוברעה  .חיטה  וא  טלמ )  ) טיטה תנכה  ןמזב  םימ  תוחפ  ךרוצ 

.ומצעל  רזוח  רמוחה  לק , בוברעו  םימ  תפסוה  ידי  - לע שבייתמ  רמוחהש  רחאל  - רזחמל ןתינ 
.שמתשמה רועב  עגופ  אלו  לזרב  ףקות  וניא  דיס , ליכמ  וניא 

תוארוהו םישגד 
יללכה טרפמבו  םינקתב , טרופמל  םאתהב 

םידחוימה םינושה  םיטרפמבו  ןיינב  תודובעל 
.תונוש  תודובעל 

, םימב רמוחה  תא  ללדל  ןתינ  הביאש  ךרוצל 
.ןוסחאה  ןמזב  םדוקה  ובצמל  רזוח  רמוחה 

יבגל תויחנהו  םיפסונ  םיטרפ  תלבק  ךרוצל 
ץלמומ ץוח  טיטנמצב  ןוכנ  שומישו  ןוסחא  הנמזה ,

ומכ .הז  רצומל  ןוסנה "  " לש יגולונכטה  ןוילגב  ןייעל 
ןימזהל ןתינ  רתא  לכב  הדובעה  תליחת  ינפל  ןכ ,

הכרדהל ןוסנה "  " גיצנ תא  שארמ ) םואתב  )
.תופסונ  תויחנה  ןתמלו 

מ '' עב לארשי ) ) ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ 
תוכיאל איה  מ  '' עב לארשי )  ) ןוסנה תוירחא 

ןוכנ םושייל  ףופכבו  דבלב  קפוסמה  רמוחה 
תועצהב טרופמכ  הקפסאהו  הריכמה  יאנתלו 

מ '' עב לארשי )  ) ןוסנה לש  םירמוח  תקפסאל 
תונפל ןתינ  תיעוצקמ  הכרדהו  םיפסונ  םיטרפל 

תיעוצקמ הכרדהו  היגולונכט  ףנעל 
03-5392111 ןופלט :

israel.tec@hansonplc.com
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