
 

 

  
 

 לברס :הביזעה דע ונתוא הווליש דחוימ דוגיבב דייטצנ לויטה תליחתב
 לויט תרגסמב .םימל תומיטא תופפכו רמצ יברג ,תודחוימ םייפגמ ,ימרת
 תניחבמ לויטל ךרעיהל בושח .הדסקו הבלקלב םג לבקנ םיעונפואה
 םאו המישרל דמציהל אלא תוינק עסמל תאצל אל םיצילממ ונא .דוגיב
 :םירבחמ תוולל ןתינ ךרוצ שי
 
 :תונותחת תובכש
 .יקס יברג/תומח רמצ יברג איבהל ץלמומ - םייברג *
 .ןיא םא שוכרל ץלמומ .ףדנמ םג תופידעבו םמחמ סקטג סנכמ - ןותחת ימרת סקטג *
  .תפדנמ היהתש תופידעבו תממחמ ,הכורא הצלוח – ךורא לוורש ןוילע ימרת סקטג *
 .ןיא םא שוכרל ץלמומ  

 
  :םייניב תבכש
 .הנתוכ טרישטווס איבהל יאדכ אצמנב אל םא .הבע זילפו )קד זילפ( זילפ ורקימ *
 .בוט היהי הבע זילפ אל םא .איבהל יאדכ תיבב שי םא – יטתניס/ךופ ליעמ *
 .)גנינרט( הנתוכ םייושעה םיסנכמ איבהל יוצר - םיכורא םייסנכמ תוגוז רפסמ *
 .סני'ג םע אובל ץלמומ אל *

 
 תופפכ
  .דעיב ולבקתש גוז דוע שיבלהל ןתינ ןהילעש תוקד Liner תופפכ איבהל ץלמומ *
 .איבהל ןתינ יקס תופפכ םכל שי םא   
 
 ףיעצ
 
  ברג עבוכ
 .םמחמו הבע רחא עבוכ לכ וא רמצמ ףידע *

 
 םי דגב
 � ללכה תבוטלו הנואסה תבוטל *
 
 הכילה ילענ
 םא .לויטל דחוימב םיילענ שוכרל תכלל ץלמומ אל .םייפגמ ללוכש ונלביקש דויצה םע ונא ןמזה בור *
 תבוטל תוביטרו םימ ינפב רשפאה לככ תודימע ,תומחו תוהובג הכילה ילענ איבהל יאדכ – אצמנב
  .)'וכו תונשי םירה ילענ/תוילרטסוא םייפגמ( ריעב ברעה תועשב תובבותסה
 .אלל םג רדתסהל רשפא ונייצש גוסהמ םיילענ םכתושרב ןיא םא
 
  יקס יפקשמ/שמש יפקשמ
 .הבוח אל ירשפא *

 
 
 
 
 

 ץלמומ דויצ – דנלפלב ףרוח יראפס



 

 

 
 
 
 
 
 
 הכילה תולקמ
  .תולקמב רזיהל דואמ ץלמומ הכילהב השקתמש ימ .הקלחה ענומו הביציב רזוע .הבוח אל *
 הצחר ילכ
 
שאר סנפ  
.הבוח אל *  
 
ילארשי הגיהנ ןוישיר  
 
 
 תישיא הנושאר הרזע
  .'וכו ,םירטסלפ ,םיינרופיצ ץצוק ,ןותפש ,הנגה םרק *
  .ןוקיתל םירותפכ המכו טחמו טוח - הינש הרזע *

 
 םומיח תויקש
  .לייטמל תשרב שוכרל ןתינ רוקמ דחוימב לבוסש ימל .הבוח אל *

 
  סומרת
 .תולילב רוקל האיציה תארקל םח הת ןיכהל היהי ןתינש ךכ ,םימוקמוק ויהי םירדחב .הבוח אל *
 
  םוליצ דויצ
  .הבוצחב ךרוצ שי רהוז םוליצ רובע .הכלהכ ותוא זוראלו בוט םוליצ דויצ איבהל יאדכ *
 .תויברזר תוללוס איבהל ץלמומ .רצקתמ תוללוסה ייח ןמז ריואה גזמ יאנת ללגב
 
 בג קית
  ,ףדוע דוגיב םישל רשפא וב םוי לימרת היהי גוז לכלש ץלמומ *
 .דיב קיזחהל וצרת אל םתאש רחא רבד לכו םוליצ דויצ  
 
 רתוי ויהיש ףידע .םוחה לע רתוי רומשנ ךכ תובכש רתוי ונל ויהיש לככ ,ללככ **
 .תובכש לישהל רשפא דימת ,ידמ טעממ תובכש
 
 !רוכזל בושח

 
There is no such thing as bad weather, only wrong clothing! 
 


