
 
Waldkliniken Eisenberg 

 תכונח רבדב תונותיעל העדוה
 2022 יאמב 22-ב גרבנזייא תסנכה תיב

 
 

 ךנחנ גרבנזייא תסנכה תיב
 

 :היגנירותב םיאצמנ הפוריאב רתויב ריעצהו רתויב קיתעה תסנכה תיב
 םיפסונ םידבכנ םיחרואו ךולבונק הטולרש ,בולמר ודוב היגנירות תלשממ שאר
 Waldkliniken-ב גרבנזייא תסנכה תיב תכונח סקט תא םתוחכונב ודביכ

Eisenberg  
 

 הנבמב גרבנזייא תסנכה תיב תא Waldkliniken Eisenberg תאפרמ הכנח ,ןושאר םוי ,םויה
 ברה לש וידימ תילמסה חתפמה תרבעה רחאל .יגיגח סקטבו תיתרוסמ הליפתב הלש שדחה
 םיחרואה תסנכה תוברת לע רומשל בולמר ודוב הלשממה שאר בייחתה גרבנרהא קחצי
  :תותדה לכ ינב יפלכ היגנירות לש תינייפואה םזילרולפהו
 .תוחיתפ לש תוברתו תונלבוס לש טלוב למס והז
 לופיטה ןיב בוליש תועיצמה הפוריאב תוטעמה תואפרמה תחא איה Waldkliniken ,םויהמ לחה 

 תדה ינב םיחרואל הלשמ תסנכ תיבו תורשכ תדועת םע חוריאו רתויב םדקתמה יאופרה
  .תידוהיה

 
 רתויב קיתעה תסנכה תיב םקוה היגנירותב ,םויה 15:00 העשה ןמ לחה :2022 יאמב 22 ,גרבנזייא

 תוליפתהו םירומזמהו תסנכה תיבל הרותה רפס לש תיגיגחה ותסנכה םע .הפוריאב רתויב ריעצה םגו

 םוקמ Waldkliniken Eisenberg תאפרמ לש םידוהיה היחרוא תושרל תעכ דמוע ,םייתרוסמה

  .ןיטולחל דיוצמ הליפת

 תרצותמ טוהירו הנש 80 ןב הרות רפס ליכמו םיעבורמ םירטמ 30 וחטש רשא ,גרבנזייא תסנכה תיב

 בכוכה לכירדאה י"ע ןנכות רשא ביהרמה שדחה הנבמב ןכוש ,לארשיב איבל ץוביק לש עודיה לעפמה

 .םיללפתמ 16 דע ליכהל לגוסמו ןות ואתמ

 



 
 שאר לש וידיל גרבנרהא ברה י"ע תסנכה תיב לש ילמסה חתפמה רסמנ תסנכה תיב תכונח רחאל

" :בולמר ודוב הלשממה ונא גרבנ  זייא תסנכה  תיב  לש  ותכונח  םעש  ךכ  לע  דאמ  םיחמש  ונא   

הפוריאב ריעצה  תסנכה  תיבב  ןהו  רתויב  קיתעה  תסנכה  תיבב  ןה  ךרבתהל  תעכ  םילוכי  היגנירותב  . 

למס תוימשיטנאה . דגנ  הרימא  הנושארבו  שארבו  תוחיתפ . לש  תוברתו  תונלבוס  לש  טלוב  ןממס  והז   

הלא םינמזב  בושח  . 

המרב רירגשכ  תו  בר םינש  הזמ  שמשמה  יתליהק  םילוח  תיבב  ןכוש  הז  תסנכ  תיב  יכ  הדבועה   

תאז הוואג . ונביל  תא  תאלממ  היגנירות  רובע  בר  קחרמל  ריאמה  רולדגמכו  תימואלניבהו  תימואלה   

ומכ םילעפ  - בר םדא  לש  היגרנאהו  ןוזחה  תועצמאב  גישהל  ונחלצהש  המל  החכוה  הווהמ  אוהש  םושמ   

יתמצוע תווצו  סיט  דוד  . 

 

 ולש לדוגה תיירוגטקב רתויב םיבוטה םילוחה יתבמ דחאב ןכושה ,תסנכה תיב תכונח סקטב

 הינמרג ידוהי לש יזכרמה דעווה לש רבעשל שארה תבשוי ,ךולבונק הטולרש הרמא ,הינמרגב

 Waldkliniken תאפרמב" :1985 זאמ תיליע היראוובבו ןכנימב תידוהיה הליהקה שארב תדמועה

 םישנאש םילוח תיב ומיקה םה :ירשפא יתלבה תא םינוממה רתי לכו סיט ל"כנמה וללוח גרבנזייאב

 למס אוה הליפתה רדח :תפסונ ךרד ןבא המשרנ תסנכה תיב לש ותחיתפ םע .החמשב וב םיחראתמ

 אולמב ירוטסיה עגר איה ותחיתפ .רוזאה ידוהי רובע טלוב האירק ןמיס םג ךא ,דסומה לש תוחיתפל

 וחילצי יכ םהל לחאלו ןפודה אצוי גשיהה לע Waldkliniken ישנא תא ךרבל ינוצרב .הלימה ןבומ

 ."תימוימויה םתוליעפ ךלהמב וילע רומשל

 

 הליהקה ייחב יתד ביכרמ הווהמה ,גרבנזייא תסנכה תיב ,המחנ רדנסכלא היגנירות לש ברה ירבדל

 לע דאמ החמש היגנירותב תידוהיה הליהקה" :הנידמב יעיברה תסנכה תיב השעמל אוה ,תידוהיה

 .ןיטולחל  רזבואמ ףסונ תסנכ תיב היחרואלו הליהקה ירבחל עיצמה ,גרבנזייא תסנכה תיב תחיתפ

 תסנכ תיב לש ומויקבש תוידוחייה תא וכירעי םלועה יבחר לכמ םידוהי םיחרוא יכ חוטבו ךומס ינא

  ."האפרמ ךותב

 

 תיגיגחה ותחיתפ ,)ORD( הינמרג לש םיסקודותרואה םינברה דעווב רבחה ,לפא יחיבא ברה רובע

 אקווד .היגנירותו הינמרג רובע חמש םוי אוה םויה" :דחאכ ירוטסיהו שגרמ עגר איה תסנכה תיב לש

 גרבנזייא תסנכה תיב לש ותחיתפ הווהמ ,האוג תוימשיטנאו המחלמ ,הפגמ לש ,הלא ןוגכ םינמזב

 הינמרגמ דרפנ יתלב קלח םתויהלו וז הנידמב םיידוהיה םייחה לש םתחירפל המישרמ החכוה

 וז אל ,Waldklinken Eisenberg לש תזעונה המזויל תודוה .םיקרפל לפאה רבעה ףא לע ,הפוריאמו

   אוהש אלא ,הינמרגמ יבויח רסמ חלוש םויה הז עוריאש דבלב



 
 הינמרגב רתויב ריעצה תסנכה תיב .הפוריאב םיידוהיה םייחה דיתע רובע םג הבר תועמשמ אשונ 

 לע הז רתוי דומלל הרטמב ,לכל שגפמו תועד ףותיש לש רתאל םג ךא ,הליפתו העיגרל רתאל ךופהי

 "!Waldkliniken Eisenberg ,בוט לזמ .תומודק תועד ריסהלו הזמ הז דומלל ,הז

 

 רובע גרבנזייא תסנכה תיב לש ותועמשמ תא םכיס ,Waldkliniken Eisenberg ל"כנמ ,סיִט ןבור-דוד

" :תואבה םילימב יתליהקה םילוחה תיב תולכירדאב םימוחתה : לכב  השדח  ךרדל  ם  יאצוי ונא  , 

לכל תועיצמה  הפוריאב  תוטעמה  תואפרמה  ןמ  תחא  ונחנא  ןכל  םיחרואה . תסנכהב  לופיטב , האופרב ,  

ךלהמב םג  ןאולמב  םתד  תווצמ  תא  םייקל  תורשפאה  תאו  הלועמ  יאופר  לופיט  םינימאמה  םיחרואה   

שדחה הנבמה  לש  טפסנוקה  ןמ  דרפנ  יתלב  קלח  הוויה  רשכה " חוריאה  .  " םילוחה תיבב  זופשאה   

ונא תסנכה . תיב  לש  ותכונח  םע  הז  הנבמ  לש  ותחיתפ  לע  דאמ  חמש  ינא  ןונכתה . בלשמ  רבכ  ונלש   

םלועה לכמ  תידוהיה  תדה  ינב  תולפוטמו  םילפוטמ  םג  הכרבב  םדקל  דאמ  םיחמש  ". 

 

 eisenberg.de-www.waldkliniken :ל וסנכיה ,Waldklinken Eisenberg תודוא ףסונ עדימל

 

 ,תידוהיה תדה ינב םיחרואל Waldkliniken Eisenberg י"ע םיעצומה םיתורישה תודוא ףסונ עדימל

 eisenberg.de-koscher.waldkliniken :ל וסנכיה

 

 
 Waldkliniken Eisenberg תודוא

 ,האפרמה .היגנירותב הדיחיה תיאטיסרבינואה תידפותרואה האפרמה איה Waldkliniken Eisenberg תאפרמ

 ינמרגה זכרמה לש ובשומ םוקמכ תשמשמו )UKJ( הנייב יאטיסרבינואה םילוחה תיב לש םיצרמה תווצ ידיב תלהונמה

 תדובעו ןגאבו םייכרבב םיינשדחה םילופיטה תוכזב הנושארבו שארב ,בר ימואלניבו ימוקמ ןיטינוממ תינהנ ,הידפותרואל

 זכרמה י"ע םיעצובמה םילופיטל טרפ .םייגולויבה םילתשהו הקינכמויבה ,הקיטטסורפודנאה ימוחתב ךרדה תצרופ רקחמה

 תועצמאב דנלצלוה-הלאאז זוחמ יבשותל רידסו יסיסב לופיט Waldkliniken Eisenberg הקינעמ הידפותרואל ינמרגה

 ירוטלובמא לופיטב םילפוטמ 60,000 םוקמב םילפוטמ הנש ידמ .המדרהו היגרוריכ ,תימינפ האופרל תואפרמה

 300 דע 150 לש הירוגטקב רתויב םיבוטה םילוחה יתב תשולש לע תונמיהל התכז האפרמה F.A.Z. רקחמב .זופשאבו
 עיצמ 2020 רבוטקוא ףוס זאמ .תופיצרב םינש שולש "הינמרגב רתויב םיבוטה םילוחה יתב" לש רקחמה תרגסמב תוטימ

Waldkliniken Eisenberg ולש שדחה הנבמב הרקוי ןולמ לש המרב חוריא םילוחה יתב לכמ םילפוטמלו תולפוטמל, 

 .ןות ואתמ ליבומה לכירדאה י"ע ןנכות רשא

 

 

 

 

 



 
 גרבנזייא תסנכה תיב תודוא

 Waldkliniken לש זופשאה םחתמ לש הנושארה המוקה :םוקימ •

 ר"מ 30-כ :חטשה •

 16 :םיבשומ •

  :רוזבא •
o לארשיב איבל ץוביקב רצוימ )www.lavi-furniture.de( 

  :הרות רפס •
o הנש 80 ןבכ  
o תומורת יפסכמ שכרנ 

 הלא ףלודור תדוגא לש §

 יטרפ םרות §

  הלשממה שאר תכשל לש וטולה יקנעמ §

  :הרות רפסל ליעמ •
o בותיכה תא אשונו לארשיב רצוי  

 )םינפלמ( "האושה תונברוק רכזל" §
 )רוחאמ( "תוסחה ינתונלו םימרותל הדות" §

 :ךנוחה ברהו תוסחה ןתונ •
 גרבנרהא קחצי ברה

 תסנכה תיב תקוזחת •
o יסקודותרואה םרזה יללכ יפל להונמו היגנירותב תידוהיה הליהקה לש יתד דסומ אוה תסנכה תיב 

o גרובדגמ( ןמצייו יטומ ברה חיגשמה עויסב )ןילרב( גרבנרהא קחצי ברה( 

 

 
 תידוהיה תדה ינב םילפוטמלו תולפוטמל םיתוריש
-ב םתוהש ךלהמב םתד תווצמ תא אלמ ןפואב םייקל תידוהיה תדה ינב םילפוטמו תולפוטמ ולכוי 2022 ץיקמ לחה

Waldkliniken Eisenberg. םיידועיי םינמז םרובע וצקוה ,הלא םילפוטמו תולפוטמ לש םתוהש תא רשפאל תנמ לע. 

 
 

  תורשכ תדועת םע רשכ חבטמ
 ברה לש םחוקיפ תחת אצמנ ,Waldkliniken Eisenberg לש תיעיברה המוקב תנכושה ,"ואתמ" תדעסמ לש חבטמה

 ןלצרופ ילכבו דרפנ חבטמב שומיש השענ תורשכה יללכ לע הרימש ךרוצל .רשכ ןוזמ תנכה ךרוצל ףסונ ברו גרבנרהא

 הרשכה הדעסמה לש תורישהו חבטמה ידבוע לש תוכרדההו הרשכהה .םידחוימ ם"וכסו )Reichenbach תרצותמ(

 .2022 ביבאב ןילרבבו ןכנימב ועצבתה
 

 תבש תרימש
 הנבמה לש ןונכתה תרגסמב רבכ ןובשחב ואבוה תידוהיה תדה ינב םילפוטמו תולפוטמ לש םתוהש ךרוצל תושירדה

  .תבש תוילעמכ לועפל ןהל רשפאמה ןפואב וננכות תוילעמה ,המגודל .Waldkliniken Eisenberg לש שדחה

 



 
  תורשכ חיגשמ י"ע החגשה
 תידוהיה תדה ינב םילפוטמו תולפוטמ לש םתוהש ךלהמב תורשכה יללכ לכ םויק לע חקפמה תורשכ חיגשמ קסעומ ןולמב

 .םיחרואה לש הלאש לכ לע בישהל ןימזו

 

 


