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

 

 יעובש רשק ףד
 סחנפ תשרפ תבש

 הירחאש עובשהו 
 סחנפ תשרפ תבש ברע – ט"עשת זומת ז"ט ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50     תירחש
  19:09    תבש תורנ תקלדה
 18:05 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:35    תבש תלבקו החנמ

 
 זומתב ז"י םוצ ברע – סחנפ תשרפ תבש – ט"עשת זומת ז"י תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  19:10      שדוק תבש החנמ
 20:25   תבש תאיצי
 
 )החדנ( זומתב ז"י םוצ – ט"עשת זומת ח"י ןושאר םוי

   04:01    םוצה תליחת
 08:30 ,07:00 ,:1506 ,:0405      תירחש
  13:30                    הלודג החנמ
   19:15   החנמ תליפת
    20:03    תיברע תליפת
 20:05    םוצה םויס

 
 ט"עשת זומת ב"כ דע ט"י ישימח דע ינש םוי

 08:30 ,07:00 ,:3006 ,:0505  'ד ,'ג םימי – תירחש
 08:30 ,07:00 ,:5206 ,:0405  'ה ,'ב םימי   

  13:30    הלודג החנמ
 19:30    החנמ
 21:00 ,20:05     תיברע
 
 תוטמ תשרפ תבש ברע – ט"עשת זומת ג"כ ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50     תירחש
 19:05    תבש תורנ תקלדה
 18:00 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:30    תבש תלבקו החנמ

 
 ןיכרבמ תבש – תוטמ תשרפ תבש – ט"עשת זומת ד"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  19:05      שדוק תבש החנמ
 20:20   תבש תאיצי

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

 הדכנה תדלוהל ןמשריה תחפשמל •
 הדכנה תדלוהל קירנק תחפשמל •
 תדמח תבה יסוריאל ןהק תחפשמל •

 !לארשיב תוחמש וברי ןכ
  האבה תבשבו תבשה שודיק
 .שטיוד תחפשמ לש שודיק םייקתי תבשה
 .ינרפעז השמל תונפל אנ .אבה עובשב ןיכרבמ תבש לש שודיקל םימרות םישורד



 19-7-19 ישיש םוי     ל"ז םלהדנוס )ו'ג( ףסויל הרכזא
 10:30 העשב 19-7-19 ישיש םויב םייקתת ל"ז םלהדנוס )ו'ג( ףסוי ונרבחל 5-ה תיתנשה הרכזאה
 .תוחונמה רהב דפסהה תיב ירוחאמ הינחה שרגמב םישגפנ .רקובב
 

 19-8-1    ישימח םוי           תסנכב תיב דעוול תוריחב
 20:00 העשב 1.8.19 ,בא 'א-ל רוא

 1.8.19 ,בא 'א-ל רוא ישימח םויב ומייקתי תסנכה תיב דעוול תורזוחה תוריחבה יכ םיריכזמ ונחנא
 .יחכונה דעווה ךישמי זא דע .20:00 העשב
 !םכתודמעומ תא גיצהל ולקשת םא חמשנ
 

  תסנכה תיב לש רתאה
 :תיתפרצב וא תילגנאב , תירבעב רתאב אורקל םאה רוחבל ןתינ וישכעמ
 https://bethknessetagnon.org/he    תירבע
 https://bethknessetagnon.org/fr                        Pour lire en français  תיתפרצ
 http://bethknessetagnon.org/en         o view the website in EnglishT            תילגנא

 

 תסנכה תיב לש םירועיש
 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      הטוס תכסמ
 החנמ ינפל תוקד 45 'ב םויב      ןירדהנס תכסמ
 28 הפי בייל ,לואי תחפשמ תיבב 18:00 העשב 'ג םויב         המימי תטיש
 תסנכה תיב תירפסב 20:00 העשב 'ד םויב      םיכובנ הרומ
 החנמ ינפל תוקד 45 'ד םויב      עובשה תשרפ
 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
 

 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


