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

 

 יעובש רשק ףד
 

 אובת יכ תשרפ תבש

 
 אובת יכ תשרפ תבש ברע – ט"עשת לולאב 'כ ישיש םוי

 .הטמל :305 ׳מלשורי ידרפס חסונ תוחילס
 09:00 ,08:30 ,07:00 ,:3006 ,:0505     תירחש
 18:04    תבש תורנ תקלדה
 17:10 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 18:30    תבש תלבקו החנמ
 
 אובת יכ תשרפ תבש – ט"עשת לולאב א"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  18:05      שדוק תבש החנמ
 19:14   תבש תאיצי

 23:15    תוחילס
 
 ט"עשת לולאב ו"כ דע  ב"כ ישימח דע ןושאר םוי

 .הטמל רקוב לכ :305 ׳מלשורי ידרפס חסונ תוחילס
 5:25   ׳א םוי תוחילס
 :1508 ,35:60 ,:0506 ,:2505  ׳ד ,׳ג םימי – תוחילס

  :1508 ,35:60 ,:0506 ,:1505  ׳ה ,׳ב םימי   
 08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50  'ד ,'ג ,׳א םימי – תירחש

  08:30 ,07:00 ,06:25 ,05:40  'ה ,'ב םימי   
  13:30    הלודג החנמ
   18:20    החנמ
 21:00 ,18:55     תיברע
 
 םיבצינ תשרפ תבש ברע – ט"עשת לולאב ז״כ ישיש םוי

 .הטמל :305 ׳מלשורי ידרפס חסונ תוחילס
 :4008 ,15:80 ,:5306 ,06:05 ,05:25    תוחילס
 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,:0505     תירחש
 17:54    תבש תורנ תקלדה
 17:00 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 18:20    תבש תלבקו החנמ
 
 םיבצינ תשרפ תבש – ט"עשת לולאב ח״כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  17:55      שדוק תבש החנמ
 19:05   תבש תאיצי

 23:15    תוחילס
 
 הנשה שאר ברע – ט"עשת לולאב ט״כ ןושאר םוי

 5:15 ׳מלשורי ידרפס חסונ תוחילס
 4:45   ׳א םוי תוחילס
 08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50   יא םוי תירחש
 םיניינמה לכ ירחא םירדנ תרתה
 
 17:51  ןושאר גח תורנ תקלדה
 18:15  ןושאר גח ברע    החנמ
  18:50  ןושאר גח  ליל   תיברע

 

 

 
 



 
 

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

 ןחו לאיראל הרוכב תב ,הדכנה תדלוה לע ויז ינבל •
 לאינדו םירמ תנותחל ןגובלא תחפשמל •
  ריבס תחפשמו לאינדו רכששיו הביבאו יבא ,ןייטשגינוה תוחפשמל בוט לזמ •

 הליפתה ירחא שודיק ,ןושארה ןיינמב תבשה היהת הרותל היילעה ,ןתמ לש הווצמה רבל
 

   !לארשיב תוחמש וברי ןכ
 
  הבושתה לע – ט"עשת לולא דומיל ימי – ידוהיה םירפסה ןורא
 :איה עובשה םידומילה תינכות
 

 תועש /ךיראת 9:30-10:20 10:30-11:20 11:30-12:20 12:30-13:20
 ישי ןב הדוהי ברה
 ותנשמ יפ לע הבושת
קוק ברה לש  

 סקילפ הדוהי ברה
 תוביתנ" יפל  הבושתה
 "םולש
 )םינולסמ ר"ומדאה(

 רגניזלש ריאמ ברה
 יפ- לע הבושתה
  'ג קרפ יכאלמ

למז עשוהי ברה  
 תודימב הבושת
ם"במרל תועדו  
 

 ט"עשת לולא 'גכ
23.9.2019 

 : םימדוקה םירועישה תא תוארל רשפא .םכתוארל םיכחמ
https://www.youtube.com/channel/UCQDFL4i6mAfbW5P2rxX5Dtg 

 
  "דומלתל רעש" רועיש
 19/9-ה ישימח םויב היהי קירנק הקיבצ ר"ד לש "דומלתל רעש" יעובשה רועישה ימעפ דח ןפואב
 .יעיבר םוי םוקמב 9:30 העשב
 

 םיגחל תומוקמו תסנכה תיבב תורבח
 ספוט אלמ םרטש ימ .םיארונה םימילו םיגחל םינמוסמ הבישי תומוקמב רוסחמ תסנכה תיבב שי

 .ותחפשמלו ול םוקמ אוצמל לדתשנו םדקהב תאז תושעל שקבתמ – םוקמ ןיירשל הצורו תורבח
 ,םהמ דחאב וליפא וא ,רופיכ םויו הנשה שאר ,םיארונה םימיב תסנכה תיבב היהי אלש עדויש ימ
  תיבב ומוקמו

 וא  dfeldstern@gmail.com ןרטשדלפ בדל וא ינרפעז יסויל ךכ לע עידוהל שקבתמ יונפ היהי תסנכה
 .שארמ הדות .agnonsyn@gmail.com תסנכה תיב לש ליימל
 

 27/9 ,"םיבצינ" תשרפ ,הנשה שאר ינפלש תבשה לילב תיתליהק תבש תדועס
 לצא םשריהל םינמזומ .תסנכה תיבב תפתושמ תבש תדועס םייקנ ,27/9 ,"םיבצינ" תשרפ תבש לילב
  ....!הכוז םדוקה לכ , אלמתהל הכישממ המשרהה ,.ףלוו רמת
 

 גח תודועסל חוריא תשקב
 חישה בורש תוחפשמ לצא ,גחה תודועסמ קלחל חוריא תשפחמ תילגנא תרבוד הנוכשה תבשות
 .תורודה ארוק 'חרל בורק היהיש בושח .תילגנאב ןלצא להנתמ
  .לטב למז תינברל תונפל ,םיטרפ רתוי תלבקל 
 

 תסנכה תיבב 929 תצובק
 לחי ומצע דומילה .929 טקיורפ תובקעב ימצע ישרדמ תיב דומילל הצובק תסנכה תיבב תנגראתמ
 .דומילה יפד תועצמאב םיכלמ רפס לש דומילה רחא בוקעל ןתינ תעכ רבכ לבא ,םיגחה ירחא
 וצרי םא טילחהלו 929 תא ריכהל תנמ לע םאו ימצע דומיל ךרוצל םא דומילהמ םועטל םיניינועמה
 tsafysimons@gmail.com :ינורטקלאה ראודב סנומייס יפצל תונפל םינמזומ – ונתיא דומלל
 

 "שונא" ירבח םע םישגפמ
 יתרבחה ןודעומה ירבח םע םישגפמה תרוסמב ךישמנ. 16:30 העשב ,24/9 לולאב ד"כ ישילש םויב
 ,שונא ןודעומב םייקתתש השדחה הנשה דובכל תיסוכ תמרהל םינמזומ הליהקה ירבח ."שונא" לש
 ךשמהב תועדוהה רחאל תטרופמ העדוה . 29 הדוהי םולש בוחר
 

 הנוכשב היפויתא יאצוי םע תוליעפה ךשמה
 תפתושמה תוליעפה .היפויתא יאצוי תליהק ןיבל רוזאב תונושה תוליהקה ןיב רשקל םזימה ךשמנ
 לא תונפל ןתינ ףסונ עדימל .113 םחל תיב ךרדב "תודידיה תיב"ב  18:00-ב ןושאר םוי ידמ תמייקתמ
 .רצלג לאכימ



 
 :...בל םישל אנ ,הז ףדל םיפרוצמ םיצבק הברה

 הנשה שאר תוליפת ינמז .1
 םיארונה םימיל םינזח ףד .2
 7.9.19 ,לולאב 'חל רואמ תסנכה תיב דעו תבישי לוקוטורפ .3
 םינימה תעברא תריכמ ףד .4
 תוברע תנמזה ףד .5
  וסאי ברה םע תוליהק שגפמ לע ףד .6

 
 

 תופש שולשב וב אורקל ןתינ – תסנכה תיב לש רתאה
 https://bethknessetagnon.org /he    תירבע

rançaisF  https://bethknessetagnon.org/fr 
English   http://bethknessetagnon.org/en 

 
 

 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
 השדח העדוהל דע השפוחב      דומלתל רעש
 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
 

 !תסנכה תיב תבחרב תונחל אל אנ
 

 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
 םיקחשמהו םיעוצעצה תא ריזחהל וגאדי אל םהידליו םירוהה םא .ךשמהב םוקמב תומייקתמש
 !םידליה תליפת םותב רדחה תא לוענל ץלאנ םמוקמל
 

 רשק רוצ
 תסנכה תיבמ דויצ תליאש
 !םואית אלל תסנכה תיבמ דויצ תחקל ןיא
 .ינרפעז יסוי לא תונפל אנ העבשל דויצ תלבקלו תסנכה תיבמ דויצ תליאשל
 

 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

youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCQDFL4i6mAfbW5P2rxX5Dtg 

 !םולש תבש



 


