
 ד"סב 

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

 

 אראו תבש  :יעובש רשק ףד
 

  תבט ז"כ ישיש םוי
  9:00 ,8:30 ,7:00 ,6:30 ,5:50  תירחש
 16:30 תורנ תקלדה
 16:55 תבש תלבקו החנמ
  ןיכרבמ תבש – תבט ח״כ אראו תבש
 9:00* ,8:15 ,6:25 תירחש
 12:30 הלודג החנמ
 15:30 ארמג רועיש
 16:30 החנמ
 17:44 תבשה תאיצי
  טבשב ד -תבטב ט״כ ,ישימח דע ןושאר םוי

 תירחש
  ׳ד ,׳ג ,׳א םוי 
 טבש שדוח שאר  ,׳ב םוי 
 ,ה םוי

 
5:50, 6:30, 7:00, 8:30 

6:15*, 7:00, 8:305:40,  
5:40, 6:25, 7:00, 8:30 

 13:30 הלודג החנמ
 17:00 החנמ
 21:00 ,19:30 ,17:35  תיברע
  טבשב ה ישיש םוי

  9:00 ,8:30 ,7:00 ,6:30 ,5:50  תירחש
 16:36 תורנ תקלדה
 17:00 תבש תלבקו החנמ
  טבשב ו אב תבש
 9:00* ,8:15 ,6:25 תירחש
 12:30 הלודג החנמ
 15:35 ארמג רועיש
 16:35 החנמ
 17:50 תבשה תאיצי

 הטמל*

 בוט לזמ
 .דכנה תדלוהל תירטש תחפשמל בוט לזמ ●
 דכנה תדלוהל ןמדלפ תחפשמל בוט לזמ ●
 לכימ תבה לש הווצמה תבל ןבלז תחפשמל בוט לזמ ●

  !לארשיב תוחמש וברי ןכ
 

 םיכרבמ תבש שודיק
  .יגח לש םינומש תדלוהה םוי לגרל יאמש ןב תחפשמ תמורת טבש שדוח םיכרבמ תבשל שודיקה
 ?"תימואל" תוהז לש התישאר :"לארשי ינב םע" :אשונב רועיש ריבעי יגח שודיקה רחאל
 

 רעצב תופתתשה
  .ינד ונרבח לש ויבא רגניז סקמ תומב רגניז תחפשמ לש הרעצב םיפתתשמ ונחנא
 ומחונת םיימשה ןמ

  

  'ב ימיב ידוהיה םירפסה ןורא ירועיש
  :בורקה 'ב םויל םידומילה תינכת ןלהל

 12:30-13:20 11:30-12:20 10:30-11:20 9:30-10:20 תועש /ךיראת
  טבש ח"ר

27/01/20 
 

למז עשוהי ברה  
 הכלהב תבש
 הדגאבו
 

 קירנק יבצ 'רד
 ידוהי תויהל
 האמב הפוריאב
 21ה

 יאמש ןב יגח 'פורפ
 יללכ אובמ-םיארק

 ינזח לארשי רמ
 רב ןועמש יבר  לש ורופיס
 יפ לע הרעמב )?(ונבו יאחוי

 אנהכ ברד אתקיספ
 

               
 



  תודות
 !תסנכה תיבל חש 2500 לש תולעב ןרקמ םרתש םרותל הדות •

 
 !תרוכזת…עציה לע הלועש שוקיבל תונעיהל ןויסנ -תסנכה תיבב תומוקמ
 תונקל םישקבמה הנוכשה יבשות לש תמייקה הנתמה תמישר לע רשבל חמש ס"כהיב דעו

 עייסל ליבקמבו ,םינופל ןתינש לככ תונעיהל תוסנל ידכ .תסנכה תיבב הליפתל םיעובק תומוקמ
 רבח לכמ םישקבמ ונא  ,תסנכה תיב חותיפו ףטושה לועפתל םישורדה םיפסכה סויג יצמאמב
 ףרטצהל  ,םוקמל "ףתוש" ול היהיש ןכומו לצנמ אל אוה לעופבש תו/םוקמ ול שיש הליהק
 הטמ רשק יטרפ( תסנכה תיב ליימל וא ינרפעז יסויל תונפלו ,ךכל ובדנתה רבכש םירחא םירבחל
 )"רשק רוצ" ב
  

 תוליפת ךלהמב תומורת ףוסיא ןמז תרדסה
 ןפוא תא רידסהל םישקבמ ונחנא םג ,לודג םיללפתמ רוביצ םע ריעב םיבר תסנכ יתבל המודב
 תסנכה תיב דעוב הטלחהכ ולבקתהש תויחנה ןלהל .הליפתה תועש ךלהמב תומורתה ףוסיא
 לבקתת שידק רחאל אלא ,הליפתה ןמזב םיפסכ ףוסאל ןיא :םהילע דיפקהל םישקבמ ונאש
 ףוסב קר תיברעו החנמב .ףסומ לש  לבקתת שידק ירחא ףסומ  תליפת שיש םימיבו .תירחשב
 .הליפתה
 

 !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

  םיאיבנ – היירפסב,17:00 'א םויב       929
  ברה תיבב 18:00-ב 'א םויב      הטוס תכסמ
 .החנמ ינפל תוקד 45 ץיק ןועש ,החנמ ירחא ףרוח ןועש 'ב םויב      ןירדהנס תכסמ
 28 הפי בייל ,לואי תחפשמ תיבב 18:00 העשב 'ג םויב         המימי תטיש
 היירפסב 09:30 העשב 'ד םוי לכ םייקתמ      דומלתל רעש
 רלשרה לארשי י"ע ,תסנכה תיב תירפסב 20:00 העשב 'ד םויב      םיכובנ הרומ
 .החנמ ינפל תוקד 45 ץיק ןועש ,החנמ ירחא ףרוח ןועש '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
 .כ"חא וב ומייקתיש תוליפתה תארקל רדוסמ רדחהש בל םישל םירוההמ שקבנ
 

  תסנכה תיבמ דויצ תליאש
 !םואית אלל תסנכה תיבמ דויצ תחקל ןיא
 .052-650-6105 ינרפעז יסוי לא תונפל אנ העבשל דויצ תלבקלו תסנכה תיבמ דויצ תליאשל
 

 רשק רוצ
   agnonsyn@gmail.com:ל"אוד         933900 םילשורי ,11 הפי בייל 'חר   :םיבתכמל תבותכ
     )יסוי( 052-650-6105  )ינד( 050-843-3032: םינופלט
 םילשורי תויפלת ןונגע יש ש"ע תסנכ תיב  :קובסייפ

 תסנכה תיב תליהק לש פאסטאוו תצובק
 :agnonsyn@gmail.com ל דיינה רפסמו םשה תא וחלש אנא ,הצובקל ףרטצהל ןיינועמש ימ
 052-650-6105: ינרפעז יסויל וא
 תופש שולשב וב אורקל ןתינ – תסנכה תיב לש רתאה
 https://bethknessetagnon.org/index.php/he                                            תירבע
                      https://bethknessetagnon.org/fr  Pour lire en français  תיתפרצ
    http://bethknessetagnon.org/en  To view the website in English            תילגנא
 


