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

 

 יעובש רשק ףד
 

 חלש תשרפ תבש

 הירחאש עובשהו 
 חלש תשרפ תבש ברע – ט"עשת ןוויס ח"י ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50     תירחש
  19:13    תבש תורנ תקלדה
 18:05 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:40    תבש תלבקו החנמ

 
 חלש תשרפ תבש – ט"עשת ןוויס ט"י תבש םוי

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

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

  13:30    הלודג החנמ
 19:40    החנמ
 21:00 ,20:15     תיברע
 
 חרק תשרפ תבש ברע – ט"עשת ןוויס ה"כ ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,06:30 ,05:50     תירחש
  :4119    תבש תורנ תקלדה
 18:05 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:40    תבש תלבקו החנמ

 
 זומת שדוח ןיכרבמ תבש - חרק תשרפ תבש – ט"עשת ןוויס ו"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  19:15      שדוק תבש החנמ
 20:31   תבש תאיצי
 

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

v דכנה לש הווצמה רב לגרל ויז ינבו הנשושל 
v םידכנה תדלוה לגרל ותחפשמו ץיבובוס יתנל 
v דכנה לש הווצמה רב לגרל רניו םירמו םחנמל 

 !לארשיב תוחמש וברי ןכ
 

 רעצב תופתתשה
 והיעשי 'ר בסהו באה לש ותריטפ לע ותחפשמ ינבו ונרבח ןמטוג דעיבא לש םרעצב תפתתשמ הליהקה
 .ל"ז ןמטוג )יש(
 

  2019-6-12 תיחכונה תבשה תארקל – םידדוב םילייחל החורא
 .עובשה ישיש םויב 13-ל 11 ןיב לכואה תא איבהל – םשרנש ימל תרוכזת - עובשה

 



 תודות
ý תיב םלואב םיבצומש ,ןייטשנטוש דומלת לש םיכרכ 73 לש םלש טס ומרת רשא םירבחל 

 .תסנכה
ý שדחה ןונגנמל םיאתתש ךכ םיגחה לש תכורפה רודיס לע ןייטשיגנוה הביבאל. 

 

 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
 ט"עשת ןוויס א"כ

24.6.2019 
 ןגמ הרימ תרפוסה למז עשוהי ברה

 "םימל וכל אמצ לכ יוה "
 ינזח לארשי רמ
 " "הרות ןב" לע "

 גרבנזייא הדוהי ברה 'פורפ
 "ישפוח ןוצר :היפוסוליפב תויגוס"

 
 

If you would like to join our mailing list for English speakers 
please send us an e-mail at: agnonsyn@gmail.com 

Toute personne souhaitant recevoir une page d'informations en français  
est priée d'en informer  agnonsyn@gmail.com  

et nous préparerons une liste de diffusion pour les francophones.  
 
 

  2019-6-02 עובשה ישימח םוי רוא תסנכה תיבל דיל בוחרה תירפסב זא'ג טרצנוק
  .ןמזומ רוביצה .בוחרה תירפסב טרצנוק םייקתי 20:00 העשב ברעב ישימח םויב - עובשה
 

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

 .ב"צמ יבולה ץופיש תינכתו תיפסכ ח"וד ,םויה רדס  .20:00
 ל"נה תיללכה הפיסאב ומייקתיש דעוול תוריחבל תודמעומ
 הפיסאה תליחת דע התומעה דעוול תודמעומ שיגהל ןתינ " ,הרבעש הנשב רשואש ,שדחה ןונקתה יפ לע
 ."תוריחבה תומייקתמ הב תיללכה

 

 !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


