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

 

 יעובש רשק ףד
 

 חלשב תשרפ תבש

 הירחאש עובשהו 
 חלשב תשרפ תבש ברע – ט"עשת טבש ב"י ישיש םוי

 08:30 ,07:00 ,:3006 ,:0505    תירחש
 16:25    תבש תורנ תקלדה
 16:50    תבש תלבקו החנמ

 
 חלשב תשרפ תבש – ט"עשת טבש ג"י תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  12:30                    הלודג החנמ
 החנמ ינפל העש   ארמג רועיש
  16:25      שדוק תבש החנמ
 17:40   תבש תאיצי
 
  ט"עשת טבש ח"י דע ד"י ישימח דע ןושאר םוי

 008:3 ,07:00 ,06:30 ,:5005  'ד ,'ג ,'א םימי - תירחש
 08:30 ,07:00 ,06:25 ,05:40  'ה 'ב םוי             

  13:30    הלודג החנמ
 16:50    החנמ
 21:00 ,19:30 ,17:25     תיברע
 
 ורתי תשרפ תבש ברע – ט"עשת טבש ט"י ישיש םוי

 08:30 ,07:00 ,:0306 ,:0505    תירחש
 :3216    תבש תורנ תקלדה
 17:00    תבש תלבקו החנמ

 
 ורתי תשרפ תבש – ט"עשת טבש 'כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  12:30                    הלודג החנמ
 החנמ ינפל העש   ארמג רועיש
  16:35      שדוק תבש החנמ
 17:46   תבש תאיצי
 

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

v ןוטיב בהנש הדכנה לש הווצמה תבל ויז ינבו הנשושל 
v דכנה תדלוהל ןמשריה תחפשמל 

 !לארשיב תוחמש וברי ןכ
 

 תודות
 .תישארה תלדה תא ןקית הבר תוריסמב ליגרכו איפקמה רוקבש ,ץיבובוקעי יבא ונרבחל תדחוימ הדות

 

 םיליחתמל םג םיאתמש שדח סרוק – דומלתל רעש
 ,דומלתב סרוק תסנכה תיב תירפסב םייקתי 09:30 העשב 20-2-19 'א רדא 'ח יעיבר םויב לחה
  .םישנלו םירבגל חותפ ,ןבומכ ,רועישה .ונרבח קירנק הקיבצ ר"ד תייחנהב
 .תוישיא ןוכדיע תועדוה חולשל לכונש ידכ ,ונתוא עדייל םישקבתמ םיניינעתמה
 
 



 929 החנומ שרדמ תיבו םיכובנ הרומ ירועיש תקספה
 .ךשמהב אובת םשודיח לע העדוה .התע תעל וקספוה הלאה םירועישה ינש תונוש תוביסמ ,םכריכזהל
 

 ינש םויב יעובש הרות דומיל םוי
ü 13:30 דעו 09:00 העשמ ,ה"יא , ליגרכ ומייקתי אבה עובשב םידומילה. 
ü החנמ תליפת תמייקתמ 13:30 העשב ,דומילה םויסב. 
ü םיפתתשמל תושרל לק דוביכו המח היתש תניפ .הנותחתה המוקב םייקתמ דומילה. 
ü םירבגלו םישנל םיחותפ םירועישה. 
ü ינרפעז השמ וא והיקדצ דוד לא תונפל אנ .םכיריקי תמשנ יוליעל דומילה תא שידקהל ןתינ. 

 

 !תסנכה תיב תבחרב תונחל אל אנ
 !ונלש אצומה אלל בוחרל הבוסכ היריעה ידי לע תרדגומ תסנכה תיב תבחר
  .דבלב ללפתהל םיאבה םיכנל דעוימ הז – עובשה ךלהמב םש תונחלמ ענמיהל אנ
 !!!שארמ הדות .עובשה יפוסב םש תונחלמ ןיטולחל ענמיהל אנ
 

 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        תוכמ תכסמ
 09:00-ב 'ב םויב      למז עשוהי ברה -הכלהב תויגוס
 09:45-ב 'ב םויב   יאמש ןב יגח 'פורפ -ארקמה תונשרפב תויגוס
 10:45-ב 'ב םויב                   רגניזלש ברה -הדגאו שרדמ
 11:30-ב 'ב םויב סקילפ הדוהי ברה – ןישודיק תכסמב תויגוס
 12:30-ב 'ב םויב  םחנמ ןב הנינח 'פורפ  - ם"במרב תויגוס
  תיברע ירחא 'ב םויב        ןירדהנס
  תיברע ירחא '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 תדעוימ איה .םידליה תליפת תמייקתמ 09:30 העשב תבש ידמ
 .הרוה יווילב קר עיגהל םילוכי 4 ליגל תחתמ םידלי
 

 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  


