
 ד"סב 
 )ר"ע( ןונגע י"ש ש"ע לארשי תראפת לודגה שרדמה תיב

 

 יעובש רשק ףד
 

 הירחאש עובשהו תומ ירחא תשרפ תבשו חספ לש יעיבש
 חספ לש יעיבש ברע - ט"עשת ןסינ 'כ ישימח םוי
 תורנה תקלדה ינפל ןילישבת בוריע עצבל שי

 09:00 ,07:00 ,:0305    תירחש
  13:30    הלודג החנמ
  18:39    גח תורנ תקלדה
 19:05    החנמ
 
 חספ לש יעיבש – ט"עשת ןסינ א"כ ישיש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  18:40    תבש תורנ תקלדה
 19:00    תבש תלבקו החנמ

 
  גח ורסיא – תומ ירחא תשרפ תבש – ט"עשת ןסינ ב"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
 17:55   ברה לש רועיש
  18:40      שדוק תבש החנמ
 19:54   תבש תאיצי
 
 ט"עשת ןסינ ז"כ דע ג"כ ישימח דע ןושאר םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50  'ד ,'ג ,'א םוי-תירחש
 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:25 ,05:40  'ה ,'ב םוי           

  13:30    הלודג החנמ
 19:10    החנמ
 21:00 ,19:45     תיברע
 
 םישודק תשרפ תבש ברע – ט"עשת ןסינ ח"כ ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50     תירחש
  :4518    תבש תורנ תקלדה
 17:45 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:10    תבש תלבקו החנמ

 
 םישודק תשרפ תבש – ט"עשת ןסינ ט"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  18:45      שדוק תבש החנמ
 20:00   תבש תאיצי
 

 הליהק תועדוה
 
 21:40 העשמ חספ לש יעיבש ליל – "ישפנ םולשב הדפ"
 ,םידיסח גהנמכ "םיה תריש"ו םינוגינ ,םיריש -  "םיה תריש שיט"ל רוביצה תא ןימזמ ימע לא הקייש
 דע ליבשב הסינכ ק.ק( 11 ידעלג .ימע לא תחפשמ תיבב םייקתמ שיטה  .ל"ז ונקז ויבא לש ורכיזל
 !החמשב ואוב .)קוריה רעשב הסינכ( יתרוסמה ס"היב לש הינחה שרגממ םג רשפא  .)ףוסה

 



 האושה םוי תארקל תוברת תויוליעפ
 :םילשוריב ןונגע תיבב האושה ביבס םניח יתורפס עוריא
 ןונגע תיב- 19:00 העשב 28/4/19 ןסינ ג"כ – יתורפס ברע :"םשמ הלא לש תונבה"
 ."םש היה"ש ימ לש םידליה לש םייחה תייווחב וקסעיש ,ינשה רודה תונב לש םייח ירופיס השימח
 :תכרועו תרצוי ."ינש רוד" םיארקנ םהו ,םיעבשו םישיש ,והשמו םישימח ינב וישכע םה וללה םידליה
 תימע :הקיזומ ;דלפ רתסאו ןתנ ירימ ,ןמלוט הלוש ,גיצרה הנח ,דלוגנייפ תינור :תוארוק ;דלפ רתסא
 .םניח הסינכה .ןייבשיפ
 

 ונלש תסנכה תיבב – :0020 העשב 1/5/19 ןסינ ו"כ –"רוחשה שבדה" טרסה
 המוקב םלואב ןירקנ 20:00 העשב 1-5-2019 ט"עשת ןסינ ז"כ-ל רוא יעיבר םוי ,האושה םוי ברעב
 ותלצה רופיס לעו רבוקצוס םהרבא ידיאה ררושמה לש וייח לע טרסה תא תסנכה תיב לש הנותחתה
 .ונרבח ריבס ירוא לש דודה אוה רבוקצוס םהרבא ררושמה .ידוחייה
 
 שונא ןודעומב 15:45 העשב 2/5/19 ןסינ ז"כ - ןולסב ןורכיז
 רתסא האושה תדרוש םע החישו "רחואמ קוביח" טרסהב תופצל אובל םכתא ןימזמ "שונא" ןודעומ
 .29 הדוהי םולש בוחרב אצמנ שונא ןודעומ .15:45 העשב האושה םויב – רטור
 

 20:00 העשב 2/5/19 ןסינ ז"כ – "האושהמ לצינו האודב דלונש דלי לש ורופיס
 םלואב םייקתת 20:00 העשב 2-5-2019 ט"עשת ןסינ ח"כ-ל רוא ישימח םוי ,האושה םוי יאצומב
 ורופיס תא ונינפב ףושחיש ,רלמטש ךלמילא ונרבח לש ותאצרה תסנכה תיב לש הנותחתה המוקב
 .האושה ןמ לצינש דליכ ישיאה

 

 תוינוגרא תועדוה
 תסנכה תיב לש פאסטוו תצובק
 :רושיקה לע שיקהל שי הילא ףרטצהל ידכו המקוה הצובקה

https://chat.whatsapp.com/FiEXGCwThfj26klfmTiDlR 
 .םכתא ףיסוי אוהו ןופלטל ינרפעז יסויל העדוה וחליש דבל תאז תושעל םכל השק םא

 

 !!!םיריעצה םירוהה לכ תעידיל – םידלי תליפת רדח
 םש קחשל םיאבש םהירוהו םידליה םלוא ,םידליה תליפת רחאל בטיה רדוסמ םידליה רדח הנורחאל
 .ךשמהב םוקמב תומייקתמש ,תוליפתל יואר אלו ןגלובמו ךלכולמ ותוא םיריאשמ הליפתה רחאל
 !רדחה תא לוענל ץלאנ םמוקמל םיקחשמהו םיעוצעצה תא ריזחהל וגאדי אל םהידליו םירוהה םא

 

 !תסנכה תיב תבחרב תונחל אל אנ
 !ונלש אצומה אלל בוחרל הבוסכ היריעה ידי לע תרדגומ תסנכה תיב תבחר
 !!!שארמ הדות .עובשה יפוסב םש תונחלמ ןיטולחל ענמיהל אנ
 

 תסנכה תיב לש םירועיש
 :בל ומיש

 רקובב 'ב ימי לש שרדמה תיבב םירועישה ומייקתי אל ןסינ שדוחב •
 תסנכה תיבב ןכדעתהל אנ .םייוניש ולוחי דעומה לוחו םיגחה תפוקתב •

 
 ברעב 20:00 העשבו רקובב 07:00-ב לוחה תומיב        ימויה ףדה
 תיברעו החנמ ןיב לוחה תומיב        הכלהב רועיש
  ברה תיבב 18:00-ב 'א םויב        תוכמ תכסמ
 רקובב 'ב ימי לש שרדמה תיבב םירועישה ומייקתי אל ןסינ שדוחב יכ בל ומיש
 החנמ ינפל תוקד 45 'ב םויב        ןירדהנס תכסמ
 הירפסב 09:30 העשב 'ד םויב     דומלתל רעש
 החנמ ינפל תוקד 45 'ד םויב        עובשה תשרפ
 28 הפי בייל ,לואי תחפשמ תיבב 18:00 העשב 'ג םויב        המימי תטיש



 07:00 העשב ישיש םויב         שרדמ
 החנמ ינפל העש תבש םויב        ןישודיק תכסמ
 ןיגוריסל - רקובב 07:45 העשב ישיש םויב     ילשמ רפס י"פע לארשי תבשחמ
 ןיגוריסל – רקובב 07:45 העשב ישיש םויב       "רקיה ילכה" יפ לע השרפה
 

 םידלי תליפת
 .'ב התכ דע 4 ליגמ םידליל תדעוימו 09:30 העשב תבש לכב תמייקתמ םידליה תליפת
 .הרוה יווילב קר עיגהל םילוכי 4 ליגל תחתמ םידלי

 ,תוליפתל יואר אלו ןגלובמו ךלכולמ ותוא םיריאשמ הליפתה רחאל םש קחשל םיאבש םהירוהו םידליה
 .ךשמהב םוקמב תומייקתמש
 רדחה תא לוענל ץלאנ םמוקמל םיקחשמהו םיעוצעצה תא ריזחהל וגאדי אל םהידליו םירוהה םא
 !םידליה תליפת םותב
 

 רשק רוצ
 תסנכה תיבמ דויצ תליאש
 !םואית אלל תסנכה תיבמ דויצ תחקל ןיא
 .ינרפעז השמ לא תונפל שי תסנכה תיבמ דויצ תליאשל
 .לואי הרש םע םואיתב לבקל ןתינ העבשל דויצ
 

        רשקה ףדלו דעוול תועדוה
    933900 םילשורי ,11 הפי בייל 'חר :םיבתכמל תבותכ 
     agnonsyn@gmail.com :   ינורטקלא ראוד 
 םילשורי תויפלת ןונגע יש ש"ע תסנכ תיב         :    קובסייפ 

 

 

 
 םולש תבש   

 ! חמשו רשכ חספ גחו


