אפאד ןולאפ
לכה .שדחמ הדיל ומכ היה הז ןולאפ ןאו'גה תא יתארקשכ"
שדח םלועל ררועתמ ינא .הנוש לכה תאז םעו רבד ותוא
רפשל תויונמדזהה םימיוסמ םימיב .תאז ראתל םילמ ןיאו
ןויסינהו רהמ ךכ לכ ידיל תופלוח "גניש-ןיש"ה תא
חילצמ ינא םירחא םימיב .יתוא ררחסמ זכורמ ראשיהל
,ףוסה דע םירבדה םע תכללו תויונמדזהה יבג לע בכרל
".והשכיא יתינתשהש וא ,אוהשמ יתדמלש הבוט השגרהב
ודנלרוא ,לגרתמ ,ןומרה .ק -

:לוגרתה
אפאד ןולאפה לש םיליגרתה תשמח

.חופיטה תא םילשהל םידעוימ םיליגרתה תשמח
,תיזיפ העונת םיללוכ םיליגרתהמ השולש
.היצטידמ ידכ ךות ,םייטטס םה םירחאה םיינשהשכ
.הבישיב ינשהו הדימעב דחאה
ןה תאז םע דחיו הדימלל תולקו תוטושפ תועונתה
תא דמלתש רחאל .תדחוימ המצוע תולעב
,דבל וא הצובקב םתוא לגרתל לכות םיליגרתה
.םוקמ לכבו ןמז לכב

,שפנה רופישל לוגרתו חופיט לש תמדקתמ הטיש
.ףוגהו ,הבשחמה

:ואידיוב ףסונ רמוחו םירפס

):קוחה לגלג תא בבוסל( ןולאפ ןאו'ג
דמלמה רתויב םלשהו ףיקמה הכרדהה רפס
תוהובגה תומרל שפנה תא חפטל דציכ
.תופש רשעמ רתויל םגרות .רתויב
:גנוג ןולאפ
לש םירויא ללוכ ,םיליחתמל רצק אובמ
.םיליגרתה
:ואדיוב ליגרת תוארוה
תוצובק שמח לש ,דעצ רחא דעצ ,הכרדה
.םיליגרתה

תואירבה לע העיפשמ ,םיחתמ תדרוהל תמרות הטישה
תא האיבמ איה רבד לש ופוסבו תיזיפהו תילטנמה
.הראהלו המכוחל םילגרתמה

,תונוש תוקיטקרפבו תותדב ,תויפוסוליפב יתקמעתה "
לש ופוסבש יתעדי אפאד ןולאפה תא יתאצמשכ לבא
יתאצמש עדוי ינא .המצע לעבו דחוימ והשמ יתאצמ רבד
תויתוהמה תולאשל תובושתה תאו ךרדה תא ,ואטה תא
".םייחה לש
יסר'ז וינ ,לגרתמ ,רלדא .א -

דמוע רפסהש דימ יתנבה ןולאפ ןאו'גה תא אורקל יתלחתהשכ"
.ייח לכ דומלל יתיסינש המ הזשו ,ילש םייחה תא תונשל
ןוטסוב ,לגרתמ ,ספיליפ .ס -
התייה רבעבש הקיתע הטיש איה אפאד ןולאפ
.דחא רחבנ דימלתל רודו רוד לכב תרבעומ

ךרד השיכרלו טנרטניאהמ תישפוח הדרוהל םינתינ םירפסה
םירפס תויונחב םגו - BarnesandNoble.comו Amazon.com
.לארשיב

רוביצל הטישה תא הנושארל ףשח י'זגנוה יל רטסמ
יבחרב שיא ןוילימ האממ רתוי םויה .ןיסב -1992ב
.אפאד ןולאפה לש תונורתיה תא םיווח רבכ םלועה

חופיטה
בלה עבט" לש חופיטל הנוילע תופידע תנתונ אפאד ןולאפ
".גניש-ןיש" םשב םינכמ ונחנאש המ וא ",שפנה וא

ןולאפה למס
וא( אהדוב לש המראדה לגלגו יטסיאואטה "גנאי-ןי"ה
.ןולאפה לש למסב דחיב םיפקתשמ )הרקא'צ -המראד
".הקיטסווס" וא סרקה בלצכ םג רכומ המראדה לגלג

גנוג י'צל רבעמ י'צ יאטל רבעמ

לע רותיו ללוכ םיטקפסא הברה שי "גניש-ןיש" חופיטל
רורחשו דספהו חוור םע תודדומתה ,תוילילש תויוגהנתה
אצמיהל איה הרטמה רבד לש ופוסב .םיאירב אל םילגרהמ
,הלמח ,תמא :םוקיה לש ןוילעה עבטה םע המאתהב
).ןר ,ןש ,ן'ג( תונלבוס
רוקמל הרזח ,רשוי ,תויתימא ,תמא
םדאה לש יתימאה
תובידנ ,דסח ,הלמח ,םימחר

-

,חור ךרוא ,הגלבה ,תונלבוס ,תונלבס
קופיא ,תימצע הטילש

-

ןָש
-ןֵר

יתדמלו י'צ יאט יתדמיל אפאד ןולאפה תא יתרכהש דע "
.הנש םיעבראמ הלעמל ךשמב גנוג י'צ לש םינוש תונונגס
.אפאד ןולאפ לגרתל ילש םידימלתה לכל רמוא ינא וישכע
םירפס רבחמ ,קרוי וינמ י'צ יאטל רטסמ , 95,ויל אד -
יאטה תא הנושארל ףשחש ,םימי תוכיראו תואירב לע
.תירבה תוצראב י'צ

ן'ֵג
הרותה

תא בבוסל( ןולאפ ןאו'ג רפסב אצמנ אפאד ןולאפה רקיע
.יל רטסאמה י"ע בתכנש )קוחה לגלג

אפאד ןולאפ
םמורל המצוע תלעב הטיש
.שפנה תאו ףוגה תא ,בלה תא רהטלו
םילגרתמו םידימלת ןוילימ- 100מ הלעמל
.םלועה יבחרב

Tel: 43-1-7489666
Tel: 32-2-734-0308
Tel: 45-39-65 27 88
Tel: 331-45-70-8852
Tel/Fax: 49-62-011-5672
Tel: 353-1-7045985
Tel: 39-15-355-405
Fax: 39-15-756-821
)Tel:371 7 323218(Home
)371 9 250582 (Mobile
Tel: 31-20-6862998
Tel: 7-812-4460540
Tel: 34-91-7385563 (H),
)34-909098871 (Mobil
Tel: 46 31 198440
Tel: 41/2 23 29 14 93
Tel: 44-171-630-8867

הפוריא
Yong Wang
Shi Yuhong
Ling Nan Wu
Lu, Ming-Fa
Mrs. Waltraud Ng
Bao Zhu
Alfredo Fava
Minor

Austria
Belgium
Denmark
France
Germany
Irland
Italy

Andrei Aboltinsh

Latvia

Ms. Wang Hua-He
Mr. Xiaomu Xie

Netherlands
Russia

Mr. Chen Yu Gong

Spain

Tel: 673-08-718813
Tel: 62 21 540-7563
Tel: 81-3-5965-3827
Tel: (60) 3 273-4817
Tel:886-2-2871-6143

Boris & Lei Dragin
Dr Chi Ban Ting
Peter Jauhal
היסא
Mr. Lim Sin Huat
Mr. Liman
Lei Shuhong
Mr. Chin Tse Kon
Liao, Hsiao-Lan
Witoon K.
Bamrung
Cheng Wenzhang
הינאיקוא

Sweden
Switzerland
U.K.

Tel: 61-2-9764 6980
)61 - 410 703 832 (mobile

Qi, Wenyao

Australia

64-9-4448105

Sam

New
Zealand

Tel: (66-2)294-8245
Tel: 65-348-8214

Brunei
Indonesia
Japan
Malaysia
Taiwan
Thailand
Singapore

אנ םירחא תומוקמב וא הדנקו ב"הראב םיבדנתמ םע רשק תריציל
: http://www.falundafa.orgרתאל תונפל

תויתוהמה תונוכתה לע ססובמ
םוקיה לש
תמא  -הלמח  -תונלבוס
ZHEN – SHAN - REN
םולשת אלל ןה אפאד ןולאפל תורושקש תויוליעפה לכ

ברקב ץופנ .הריציו עפש הארנכ למסמש קיתע למס"

לש םינאידניאו ,םיטלקה ,םיטסיאודניהה ,םיטסיהדובה
םיוושה ויקלח תוצקש בלצ-ותרוצ .תינופצה הקירמא
דחא דצל הרשי תיווזב תוטומ תורצק תועורזב םימייתסמ
םלמסכ גהנוה ,ךופהה ןוויכב וא ןועשה יגוחמ תעונת ןוויכב
םלועה תמחלמ ירחא היבטלב "ספרוקיירפ"ה לש
ורוקמש תועטב ובשחש ,םיצאנה ידיב ץמוא .הנושארה
".רוהט "ירא"
)ךרע בר יקצמיטס ןוקיסקל(

אפאד ןולאפה לש לוגרתה תליחת
ןולאפה לש תוליעפב תישפוח תופתתשהל רשק רוצ
לש תואצרה תנרקה ללוכ ,ךירוגמ םוקמב אפאד
.י'זגנוה יל רטסאמ
:ץראב ןופלט ירפסמ
םילשורי
לאומש ןג
בקעי ןורכיז
הינתנ
ביבא לת
צ"לשאר

םידו
היבוט
הרימ
ןויש ןויצ
גנא'צ
הריאי
ירדנא

02-5867881
06-6320548
06-6396304
09-8622160
053-528609
03-6417573
050-760541
259286053-

ל"וחב אפאד ןולאפ ןופלט ירפסמ
:טנרטניאה רתאל תשגל אנ ףסונ עדימל

http://www.falundafa.org.il

