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 יעובש רשק ףד
 

 ןנחתאו תשרפ תבש

 הירחאש עובשהו 
 ןנחתאו תשרפ תבש ברע – ט"עשת באב ו"ט ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,:1506 ,:0405     תירחש
 18:47    תבש תורנ תקלדה
 17:45 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:10    תבש תלבקו החנמ

 
 ןנחתאו תשרפ תבש – ט"עשת בא ז"ט תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  18:45      שדוק תבש החנמ
 19:59   תבש תאיצי
 
 ט"עשת בא א"כ דע ז"י 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
 19:05    החנמ
 21:00 ,19:40     תיברע
 
 בקע תשרפ תבש ברע – ט"עשת באב ב"כ ישיש םוי

 09:00 ,08:30 ,07:00 ,:1506 ,:0405     תירחש
 18:39    תבש תורנ תקלדה
 17:40 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 19:05    תבש תלבקו החנמ

 
 לולא ןיכרבמ תבש – בקע תשרפ תבש – ט"עשת בא ג"כ תבש םוי

  )הטמל( 09:00 ,08:15 ,06:25  תועשב תירחש יניינמ 3
  13:30                    הלודג החנמ
  18:40      שדוק תבש החנמ
 19:51   תבש תאיצי
 

 הליהק תועדוה
  בוט לזמ

   .יקסבוקליו דעיל ל"חב םע יחימע םנב יסוריא לגרל ץיבנרג דיוידו הדנימל •
 .לארשיב תוחמש וברי ןכ

 

 
 הבושתה לע – ידוהיה םירפסה ןורא
 .ב"צמ תינכת ואר .הבושתה אשונל ושדקויו ,ינש ימיב םידומילה ושדחתי לולא שדוח ךלהמב
 

 
 הבוטל ונילע האבה פ"שת תנשל תורבח שודיח
 .תורבחה שודיח ספוט םג ומכ תורבחה שודיח יטרפ ליימב םכילא וחלשנ םויה
 .םכיתומוקמ תא חיטבהל ידכ םדקהב םולשתה תאו ספוטה תא ונילא וריזחת םא םכל הדונ
 

 



 תסנכה תיב םלואמ וחקלנש ןויע ירפס ריזחהל אנ
 .הלאשהב םתוא חקל והשימש םיחינמ ונא .םהב ךרוצ ונל שיש ,םיבושח םירפס ינש דוביאל ונל וכלה
 !תסנכה תיב םלואמ םירפס איצוהל ןיא :םכריכזהל
 :םה םירסחה םירפסה

 )ד"מ ךרכ( 'א ארתב אבב ןייטשנטוש .1
 'ה ךרכ "ושרד" הרורב הנשמ .2

 !םדקהב םמוקמל םריזחהל אנ
 

 !םניח הסינכה – ןונגע .י.ש תיבב "ץיקב היה היה" לביטספ
 19:30-16:30 | באב ד"י ,15.8.19 | ישימח םוי

 .הרוק ןורטאית - הריטה יסקרק תונציל עפומ    17:00
 .לגס הילד תרצויה - "ריינ תיקש השבלש הכיסנה" – ילאקיזומ רופיס    18:00
  חבד רחש ירלוקלומה ףשה םע - תודגאהמ לושיב תנדס    19:00

 .)יונפ םוקמ סיסב לע הסינכה ,םידלי 40-ל תדעוימ הנדסה(     
 

 13:00-10:00 | באב ו"ט ,16.8.19 | ישיש םוי
  ,קדצב אלו ער םש ןהל אציש תופשכמה לש ןרופיס תא רפסיש הבוטה הפשכמה םחתמ   10:00

 .תודיח תדמעו תודיתעב האירק לש תוניפ םג רתיה ןיב            
  ,םכח תינור לש הרפס יפ לע ,"לייטל וכלה תופשכמ שמח" ,תובוב ןורטאית   10:00

 .ןומטמה ןורטאית            
  ,ןוסדלנוד הילו'ג לש הרפס יפ לע ,"אטאטמ לע פמרט" ,ילקיזומ דדונ ןורטאית  11:00

 .תודגאו תוניגנמ ןורטאית            
  דלוקוש ירודכ תנכה - "תונמנמש תופשכמ שולש" רופיסה יפ לע ירלוקלומ לושיב תנדס   12:00

  חבד רחש ירלוקלומ ףש תאמ בהואמ ראיווק םע            
 .)יונפ םוקמ סיסב לע הסינכה ,םידלי 40-ל תדעוימ הנדסה(            

 
 תא םש אוצמל ולכות :ןונגע תיב תניגב תודגאהמ תועיתפמ תויומד ובבותסי לביטספה לכ ךשמב
 .שא קוריל דחפמש ןוקרדו תינדמלו הצורח הכיסנ ,המכחו הדמחנ הפשכמ ,תינדחפה תצלפמה
 ינפ תא ולבקי רדא ןב ישי יאקיסומה לש םימיהדמה )חרזמהמ קיתע הניגנ  ילכ( ןונאקה ילילצ
  .םירוההו םידליה
 !םניח הסינכה

 

 הגיהנה ינחבמ אשונב האחמ
 םיטסטה םחתמ תא ריבעהל םילשורי תיריע תנווכתמ ,הליג יבשות לש הפירח האחמ תובקעב יכ הארנ
 ידמול לש תלבסנ יתלבו הדבכ תוחכונמ לובסנו בושנ :שארמ העודי האצותה .תויפלת רוזיאל הרזח
 .ליל דע רקובמ םויה לכ ךרואלו עובשה תומי לכ ךשמב ,םינחבנו הגיהנ
 :הכימת עיבהל ידכ אבה רושיקל סנכיהל םכמ םישקבמו םינוש םיעצמאב האחמ עיבהל םיסנמ ונא

https://m.facebook.com/100004514314915/posts /? 1264375230389609/sfnsn=mo #_=  
 

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

 

 !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
 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
 

 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 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 
 
 
 
 
 

 !םולש תבש


