
תינווי הנרבט  
דודשא הזאלפ ודרנואל  

  ,ינויב22  - 20 ש"פוס 2019
 

 

 

 דעו הקיתעה ןווימ רולקלופ ,םיעבצו תונומת ,תוברת ,הקיסומ תגיגח לש עובש ףוס
.םויה  
דודשא ,"הזאלפ ודרנואל" ןולמ  
םיה לא םיפוצ םירדחה לכ   

  2019 ינוי 22 - 20 :םיכיראת

:תינכת  

20/6 - ישימח םוי  
םירדח תלבקו ןולמל העגה - 15:00-17:00  



 

ברע תחורא - 19:00  

 

המלצמה תשדעב המוסקה ןווי - 20:00  
 ,היכרוגז ,הרואטמ ,ןוילפ יאה יצח ךרד הנותאמ :תיטנתוא הקיזומו ביהרמ ימוליצ עסמ
 הרוטקטיכראו תוינועבצ תונרבט ,םיחכשנ םירפכ .סופמילואל דעו ןופצה ימגא
  .תידוחיי

.ןופצמ ונתנכש לש הווהו רבעה ,םיפונה ,םימעטה  םישנאה םע שגפנ   
המשנלו םייניעל היווח  

"רחא עסמ", םלצ – ןוטנס לארה :הצרמ    

21/6 - ישש םוי  
רקוב תחורא - 7:30  

 

- " תינוויה הקיזומה לש םילודגה םיבהאמה  - "סואריפל ופי ןיב 10:00  
 ןיב ךרדה לכ ,היבהאמו הירזחמ לע ,לארשיב תינוויה הקיסומה לש קתרמה הרופיס



 םינש ךלהמב םהיפתכ לכ התוא ואשנש ןמורה ירוביגל 'זאמוה .יקינולסו סואריפ
 יבכוכ בטימ םע ,ןולסה תמדק לא תילארשיה תוברתה לש תירוחאה רצחהמ תוכורא
דע בוגרא רהוז ךרד סנופירטו ןאס סיראמ :ילארשיהו ינוויה רמזה  
הירקילגו סראלאד סוגרוי ,רקילופ הדוהי  

 

ךרד הרומו רמז ,היזיוולט החנמ ,תרושקת שיא - סנרפ ןועמש :הצרמ    

תיאמצע םיירהצ תחורא  

הגועו הפק - 16:30  

 

- " הקיתעה ןוויב םייפמילואה םיקחשמה לע - "םילאה יקחשמ 17:00  
 דציכ .םויה דע םדא ינב ינוילימ תואמ תוקתרמ תודאיפמילואהו םייפמילואה םיקחשמה

?ליחתה לכה   
  .?םויה לש הלאל םימודקה םיקחשמה םינוש המב ?זא היה המ
  ,םיקחשמל םירושקה היגולותימה ירופיס
תקתרמ האצרהב הלא לכ לע – םתוכזב ורצונש תונמא תוריצי  

 ךירדמ ,היגולותימו תורצנ ,תונמאה תודלותל ריכב הצרמו רפוס - ויז יפא ר"ד :הצרמ
.ל"וחב תונמא ילויט  

ברע תחורא - 18:30  

 

- " שקרפ תירוד םע "תינווי הגיגח  20:30   
 לש החמשה הריוואהו היגלטסונה ,םירישה בטימ םע ,שגרמו יתיווח ילקיסומ עפומ
םיירוקמהו םימגרותמה ,םיבוהאה ןווי יריש  

 



22/6 - תבש  
רקוב תחורא - 8:00  

 

-  " שונא ןורי םע ןוויל ישיא עסמ - "לוחכ לש םינווג ףלא  11:00   
 םייאהו ןוויב ויתועסמ ךלהמב םיישונאה םישגפמהו הקיסומה לע ,תינוויה תוברתה לע
 דחא ףא וליאכ בהאת" תניחבב םוימויה תואנה תא תוצמל םדאה לע הבוח הבש וז .הלש
."רחמ ןיא וליאכ םויה היחתו האור וניא  
.החלצהו תוליעיכ רשואה רדגומ הבש תיברעמ-תילארשיה תוברתה תמועל ,תאז   
םיינווי םירישו הקיסומ יעטק תנרקהב הוולמ שגפמה  
 'ב תשרב "ישיש לוק" תינכתה שיגמו ךרוע .וידר שיאו יאנותיע - שונא ןורי :הצרמ
 החמומ .ותחפשמ םע ןוויב ופרוק יאב הנש ךשמב ררוגתה .ירוביצה רודישה דיגאתב
.התוברתו ןוויל   

םיירהצ תחורא - 13:30  

םירדח יוניפ - 15:00  

  

ח.ל.ט  

תוביסנה חרוכל םאתהב ,תינכתב םייונישל תוכזה תא םמצעל םירמוש םינגראמה   

7021530-073 ןופלטב 50 באלק דקומב תונמזהו םיטרפ  
 


