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208489020: תאמכאס

יקוי!ל לחדאתם מו

ים,רקי חיםאו ותיאח

 ותכםליעפאת  ריםיקוומ ניםיימצ ונאו ם בוי ,יומאלניהב ות/אח היוםלה מהח  ילכם ברכת חהולש

  סוריו וריגלמ מאבקה יתחזבים יוצו מנלוכהם ים במיחד בויבמ ,אהשרהה וררתעמון  פודה וצאתי

 ל.ישראנת י מדיתושבל חתם שווורותם יארל בעה נהגל םכותסייגהתל דיםעו הנוורהק

 יתהדדות בערו לב ץומא נה,ינת וחרים חיכואתם מ ,ילמועי תויאר ברמשבל ו שמועיצ, בפעם הגם

 .ותתיחזהל י בכעוקצמל ופיוט רהעזל ותטמושים יידוחם ב לות, ירמאים נפות באללא לים לעופו

 חתםוכה .יםאנשל נפשם שבעת לגים יחלמצוב  ושובשאשר  ,ריםיקת  ויחוא חים בכם אונהתברכ

ים, יזממוות נויעי רדושג ח, לנצים עדויו יםרוצ אתם טרה,ומות חילשת ורחד ית כערה יעש

  . ת אדםבאהוך ומת ותנפתות, בשאירסמב ,ותריצבחים לעופוים  יחלת להצול ופיטלים ביומח

  .כולולם עווהטובים ביותר בסיעוד ב  המקצועניםלא ספקלאתם 

 ת מצדויחר אוךמת .ותריו ותרי ים ורכבומים ינתפים שאנעשום ילכו הונניפים במדוע הים אתגרה

ים ערכ הת  אקיםחזמ ות,/חהאיד קפת תהעצמלים לעופו ני, אנשע מצד והמקצבת אהוחד א

 יהמונווטהאוות נומיהמע, די האת ים יבחרית, מודעיס היהיהעשת ושתתמהם ילעים יעוהמקצ

  . הלובח יףהמק לופיי בטומרכז וב חשלק חלויטלות חאולח אלים אפשרהמית עוהמקצ

 חיםהאו ותיאח הפרת מסות, איאקדמ הודימל הותינכוים בתומדל הרפת מסאים לידמגו נא

 נףמלים יכשממו נאים. ממתקד ריםלתא יםיכממשה חיםאוה ותיאחה פרסמ  ואת םיאקדמאה

 יה,יהעש יבתלאת ים קחזים. מיותעומשמים וררה ביריי קרבינתר וליצוי עוהמקצ וחתיפ האת

 ותיחהאפר סת מים אלידמגל, י במקבות./אחמהנדרש הי עוהמקצרט נדהסט ואתה לועפ החבמר

  חדשים.ת ויחוממי ומחים תחפתמוים ינילהק םימחוהמים חהאו

דועיסה להנימ
תואירבה דרשמ
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 לי שלנויספופרהו יעצמאה ,יודפקת הליאצנוטפה יולמיצחד ים  ילעופו נל, אהכ לאוד עה וז

 סיםורים קתחפמוים ייססב-לעהים ורסבקים דומל הפרת מס  אליםידמג מים.ותחהל ות בכ/אחה

  לים.פוהמט לים שנשתהמים  לצרכנהען מלמתים הנדרשים  חדשייםסיבס-על
 

 . וניתת מאערכמ הלות שיפית הצלרמל ו גבןיאו בהר דהובע ודע לנו פהמצ, ריםיקים חואת ויאח

 יךנמש .ותחיפל הנחושהה ימל משכח ביללהצוגר  אתלכב ודעמל ידתמ עיד לישראב ודעיהס

רהוו בצנותיחלש את לאלמ יתידתמ רהיתבחו תויאהברערכת למ ונתומ בתרמהעוצהוא לבמ

 .ותריב בהוהט

 

 

 קויחיל לודווים מאתם מה

 לכם ועה לפא הערכ מלאלישרהישהציבור א ן פלאיו

 .הבה איכםיף עלומרע

 
 

 ,חמה בברכה

 
 גברלד גושישור ד"

תציארת שיראת חוא
דיעוהסהל מינת אשור
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	ומ םתאדחל ל!יוקי
	 םתאלקפס אלםינעוצקמה ב דועיסב רתויב םיבוטהווע םלולוכ. 




