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 הבשחמ לש תונוש תומגידרפו םיננוכמ םיטסקט ,תויזכרמ תוגוה םע תורכה םי/תויטנדוטסל קינעהלו ,םיברה
 תיטסינימפ תוגהל דעו תיטסינימפ תוגה לש דוסי ינבאמ לחה – הבחר תירוטסיה העירי שורפי סרוקה .תיטסינימפ
 ,םזיסקרמ( תורחא תויטרואיתו תויתרוקיב תומגידרפל תיטסינימפה הבשחמה ןיבש שגפמה תא ןחביו - ונימי תב
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 .וללה האירקה תולטממ זוחא םינומשב

v הנש עצמא תדובע 
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