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ןואפיק תרפא –  יעור 
העשב 19:30. ישישב ה-1.4  תיגיגח  החיתפ 

יקזמיש יממ  תינדקרה  לש  לוחמ  עפומ  םייקתי  החיתפה  ךלהמב 

העשב 13:00 תבשב ה-2.4  ןמאה  םע  הירלג  חיש 

יראבב הירלגה 

וא ןילי 054-7918049 , הויז  םע  שארמ  םואתב  וא  תבש 11:30-14:30  ישיש 9:00-13:00 , ישימח 17:00-20:00 , הירלגה : תחיתפ  תועש 
יאקמ 054-7918464 ןוזרב  יפוס 

השימח בצימב  .ואידיוו  היפרגואירוכ  רויצ , םימוידמ : רפסמ  בולישב  אוה  רקנש , רגוב  חיטבמו , ריעצ  ןמא  תרפא , יעור  לש  ותריציב  דוחייה 
הנבמלו תוריקל  ומאתוהו  ללחה  תודימל  דחוימב  ושענ  תודובעה  .םיידממ  תלת  םיטקייבואו  םירויצ  יבג  לע  םינרקומה  םינרכנוסמ , ואידיו  יצורע 

.הנרקהה רדח 

יסאלקה ןיב  תרשקמה  תינשדחו , תידוחיי  היווח  תריציל  המרופטלפכ  ותוא  םישמשמש  םיינונק  םיטסקטב  תרפא  יעור  בורל  קמעתמ  ותריציב 
תומדב דקמתמ  רופיסה  רוקה .” , “ דרהנרב סמות  ירטסואה  רפוסה  לש  היפרגויבוטואה  לש  ישימחה  הקלחמ  ןמאה  אצוי  וז  הכורעתב.יוושכעל 

הפוכש םילוחה , תיב  לש  דסממה  לומ  תודדומתה  ךות  םילחהלו , הלש  תואירה  תלחמ  לע  רבגתהל  החילצמה  השלחו , הזר  תומד  רבחמה ,
.הווקת רסחכ  הארנש  תומדה , האולכ  וב  ןואפיקה  בצמל  תרפא  יעור  סחייתמ  ותכורעתב  .הלוח  תויהל  ךישמהלו  םלוכ ,” ומכ  גהנתהל   “ הילע

תוחלקמה תויאופרה , תוקידבה  רדח  םילוחה , רדח  ןורדסמ  וב  הארנ  רופיסל : תושחרתהה  תפמכ  שמשמ  ללחה  זכרמב  לודגה  רויצה 
יעור רצי  היפרגואירוכה  תאשכ  ררק , ליג  ןדקרה  ) ללחב תכלהמ ”  “ רויצה לע  תנרקומה  תומדה  .ולש  תויזטנפה  לש  השפנהו  תופתושמה ,

תתה  “ םתוא הנכמ  אוהש  וירויצ  םיגצומ  וב  ןמאה , לש  וידוטסל  ךפה  הנרקהה  רדח  .ןמזה  לכ  םישובישו  תוערפהמ  תלבוסו  ומצעב ) תרפא 
הילא וידוטסה  תנצס  לש  יומיד  ןרקומ  הילע  ץעמ , תרסונמ  רדג , םע  םילוח  תיב  תטימ  היולת  ינוציחה  ריקה  לעו  הריציה ,” ךילהת  לש  עדומ 
.לכה תפרושו  הלוע  שאו  ללחב  המוקמל  תרזפתמ  תומד  לכ  המויסבש  היציזופסקא  ןדקרה ,) ותוא  לש  הלפכה  , ) םירוחב העברא  םיסנכנ 

ללחה לכ  עתפל  דחא  עגרבש  תורמל  םותס , יובמל  ליבומש  יטטס  בצמ  היצנגטס , לש  בצמל  יוטיב  םג  אוה  רוק ,” םוגרת ל” אוהש  ןואפיקה ,
.תועיקת לש  בצמ  איה  םג  םיתיעל  ךא  בצמהמ , החירבל  תורשפא  תווהל  הסנמש  שאב  רעוב  ביבס 

ץלאנש רצויה , לש  ומוקמ  תא  קדוב  אוה  דרהנרב , סמות  רפוסה  לש  ורועל  סנכנ  אוהש  ךות  .תודירטמ  תולאש  הלעמ  ריעצ  רצויכ  תרפא  יעור 
אוהשכ םג  תונמאה , תויושר ” ןובשחו ל” ןיד  תתל  ותוא , הליבגמה  תרגסמהמ  תאצל  ןואפיקהמ , תאצל  ויתולובג , תא  םעפ  לכ  שדחמ  ץורפל 

תרפא יעור  שקבמ  םיירמוחה  ויתולובג  תאש  , ירויצה םוידמה  לע  תרוקיבה  - הלאשה הלוע  ףסונב  .ידימת  קבאמ  .וידוטסב  ומצע  ןיבל  וניב 
.לצ - רואו דוציר  לש  םיילטיגיד  םיעצמאב  שומישו  ומצע , רויצה  לש  תולפכה  בשחמב , םירייוצמה  םיווק  לש  הנרקה  תועצמאב  ביחרהל ,

בלושמ הירלגה  תבחרב  יקזאמיש  יממ  תינדקרה  לש  לוחמ  עפומ  םייקתי  החיתפה  ךלהמב  העשב 19:30 . ישישב ה-1.4  תיגיגח  החיתפ 
וכותב בלשמו  הכורעתהמ  םיאשונ  םע  בתכתמ  ( nurse  ) תוחא עפומה  .יקזאמיש  יממ  תינדקרה  םע  תרפא  יעור  רציש  ואדיו  תונרקהב 

לע תיסיפ  תונשרפ  תודובעל  תנתונו  םיטקייבוא  םתואל  יוושכעה  לוחמה  תועצמאב  הביגמ  היפרגואירוכה  .הב  םיגצומש  םירויצו  םיטנמלא 
.המב

23.4 הכורעתה : תליענ 

0547918049 הירלגה     תלהנמו  תישאר  תרצוא  ןילי - הויז 

0547918464 הקיפמו       הנשמ  תרצוא  יאקמ - ןוזרב  יפוס 
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