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

 

 יעובש רשק ףד
 

 יתוקוחב תשרפ תבש

 הירחאש עובשהו 
 
 יתוקוחב תשרפ תבש ברע – ט"עשת רייא ט"י ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,5005:     תירחש
  19:00    תבש תורנ תקלדה
 17:55 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:25    תבש תלבקו החנמ

 
 יתוקוחב תשרפ תבש – ט"עשת רייא 'כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  19:00      שדוק תבש החנמ
 20:16   תבש תאיצי
 
 ט"עשת רייא ה"כ דע א"כ ישימח דע ןושאר םוי

 08:30 ,07:00 ,:3006 ,05:05  'ד ,'ג ,'א םימי – תירחש
 08:30 ,07:00 ,:1506 ,04:05  'ה 'ב םימי   

  13:30    הלודג החנמ
 19:25    החנמ
 21:00 ,:5020     תיברע
 
 רבדמב תשרפ תבש ברע – ט"עשת רייא ו"כ ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,5005:     תירחש
  319:0    תבש תורנ תקלדה
 18:00 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:30    תבש תלבקו החנמ

 
 ןיכרבמ תבש – רבדמב תשרפ תבש – ט"עשת רייא ז"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  :5019      שדוק תבש החנמ
 20:21   תבש תאיצי

 !םילשורי םוי ברע אוה תבש יאצומ
 

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

v ביתנ ןבה לש ןיסוריאל הדעס תחפשמל 
v בורקה עובשב רואנ ןבה לש הנותחל ץיבנרג תחפשמל 

 !לארשיב תוחמש וברי ןכ
 

 בורקה ינש םויב םידומילה תינכות – תסנכה תיבב דומיל םוי
 ) 2019 ילוי-יאמ(   ט"עשת זומת-רייא דומיל ימי  –  ידוהיה םירפסה ןורא

 13:20 דע 12:30 12:20 דע 11:30 11:20 דע 10:30 10:20 דע 9:30 תועש  /  ךיראת

 רייא ב"כ
 ט"עשת

27.5.2019 

 למז עשוהי ברה
 

 רוא ןב הואנ תטפושה 'בכ
 ורבח לש ותונמואל דרויה"
 "ינרדומה םלועב -

 יאמש ןב יגח 'פורפ
 תונשרפב תויגוס"
 "ארקמה

 רלגיצ יבצ רמ
 םישעמ"
 "תונוזחו

 



 2019-6-4 ט"עשת ןוויס שדוח שאר 'ג םוי – "םייח תמכחל םינפ םיעבש"
 םייקתיש ,םולש םע יטומ לש "םייח תמכחל םינפ םיעבש" היפרגויבה רפס תקשה ברעל םינמזומ םתא
 .ונלש תסנכה תיבב 19:00 העשב 4.6.19 ןוויס שדוח שאר ישילש םויב
 

 2019-6-8 ט"עשת ןוויס 'ו-ל רוא ק"שצומ – תועובש ליל ןוקית
 .תועובש ליל ןוקית תסנכה תיבב םייקתי ,תועובשה גח ברע ,רבדמב תשרפ תבש יאצומב
 .ם"במרה אשונב קוסענ הנשה
 .אבה עובשב תטרופמ העדוה אובת דומילה יאשונו םיצרמה יטרפ לע
 

  2019-6-12 ט"עשת ןוויס ח"י חלש תשרפ תבש תארקל – םידדוב םילייחל החורא
 ,ונילא תונכשב םירגה ,םידדובה םילייחל םיעט לכוא ונלוכ ןיכנ הב האבה םעפה יכ םינמויב ומשר אנ

 .חלש תשרפ תבש תארקל היהת
 .תועובשה גח ירחא םסרופת ,ןיכהל בדנתמ ונתיאמ דחא לכ המ םושיר רשפאתש ,תטרופמ העדוה

 

  .20:00 העשב 2019-6-25 ט"עשת ןוויס ג"כ-ל רוא 'ג םוי – תיללכ הפיסא
 ט"עשת ןוויס ג"כ-ל רוא ישילש םויב םייקתת תיתנשה תיללכה הפיסאה יכ םינמויב ומשר אנ

  .20:00 העשב 25-6-2019
 .ךשמהב חלשית םויה רדס יבגל תטרופמ העדוה

 

 !!!םיריעצה םירוהה לכ תעידיל – םידלי תליפת רדח
 .םידליה תליפת רחאל םש קחשל םיאב םהירוהו םידליהש רחאל בטיה רדוסמ םידליה רדחש אדוול אנ
 !רדחה תא לוענל ץלאנ םמוקמל םיקחשמהו םיעוצעצה תא ריזחהל וגאדי אל םהידליו םירוהה םא

 

 !תסנכה תיב תבחרב תונחל אל 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      הטוס תכסמ
 עובש ידמ תמסרופמ תינכותה 13:20 דע 09:30 העשמ 'ב ימיב      ידוהיה םירפסה ןורא
 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                          

 
 


