
 
 

 

 הבטימב תיתפרצ היווח – ןוסאורקו ןוסנאש לע – הארשהב ש"פוס

 ביבא לת -סדורה ןולמ

21.12.19-19 

 

 
 
 
 

  ישימח םוי 19.12

 תונגראתהו העגה 17:00 – 15:00

 ברע תחורא – 19:00

 :ואידיו יעטק הוולמ תקתרמ האצרה – 20:30

 .םירישה ירוחאמ םירופסהו םייתפרצה םינוסנאשה בטימ -דורווב םייחה - ירורד ןנח

 .רובאנזא לראש דעו ףאיפ תידאמ



 
  ישש םוי 20.12

 רקוב תחורא – 7:00

 םלואב םימ תדמע לודגה ךסמל םינווכמ םילוגע תונחלוש רודיס קילאיב םלוא–10:00

  ןומיס ןב לאינד  - תיתפרצ "הכישנ"ו תיתפרצ היווח :האצרה 

 ןנח עבטהש המ לע תיפוס ןיא הבהא .זוע סומע לש ויתולימכ .ךשוחו הבהא לע רופיס איה תפרצ
 .רבד הבהאה לעמ ןיא .הבהאה לש התובישח – לכה לעמו הנפואה ,םילכאמה ,םיעבצה  - התוא

 םירושעב הריגהה ילגל הנווכה .םיתפרצה ברקב לודג ששח םיררועמה , םיהכ םיללצ המכ: היתחתמ
  .התוא וגלפו תפרצ ינפ תא ונישש ,םינורחאה

 וכפה ךכ – הרבחב ורעתהו וחילצהש לככ ךא .הלאה הריגהה ילגל םיכייש םידוהיה הבר הדימב
  .םימלסומל םידוהיה ןיבש השקה תוביריה תומדב ,תוטבחה קשלו ןברקל

 תונומטה תונכסהו תומיעה יכילהת תאו תפרצ לש םימוסקה םיעגרה תא ראתי ותאצרהב ןומיס ןב
 .תיתפרצה "הכישנ"ב

 

 

 םימלסומ יסחי לע הצרמ ,תונותיעל בולוקוס סרפ הכוז  ,רבעשל תסנכ רבח, יאנותיע – ןומיס ןב לאינד
 ..דועו לארשיב הירפירפה לע ,תפרצב םידוהי –

 

 

  .הגועו הפק  17:00 – 16:30

 

  .םילודגה םיפשה יחבטמל ךלמה רצחמ :יתפרצה חבטמה - יבודלא ילרוא  –17:00

 ףשה ךפה תפרצב אקווד המלו  ימלועה חבטמה תליבומל תיתפרצה הירנילוקה הכפה דציכ
 .? תוברת רוביגל
 

 .יאנפה תוברת לש תורגסמ , םולשבא ןוכמ, תולוכסאב הצרמ - יבודלא ילרוא
  ןייו לושב תואנדס הריבעמ .ןייו  הירנילוקל תיחמומ
 

 ברע תחורא –19:00

 םלואל ץוחמ םימ תדמע .המבל םינווכמ םילוגע תונחלוש רודיס קילאיב םלוא    :3020

 . םילודגה םינוסנשל הווחמב  ירס יתמ -עפומ

 :םינוסנשה בטימב , הקיטנמור ולוכש ברעב שגרמהו דחוימה ולוקב ירס יתמ

 ...דועו ,"ןיימ אלו רוכיש", ,"םישנ םישנ" ,"םירשע תב הבהא"
 



 
 

 תבש

21.12 

 רקוב תחורא 7:30

 לודג ךסמל םינווכמ םילוגע תונחלוש רודיס – קילאיב םלוא 11:00

 יאטירסתו יאמב-הירא רוג ןולא

 .יתפרצה רומוההו תולודגה תוידמוקה

 ומכ םיאקימוק לש הרוש הרצונ היתובקעב .הנושארה הידמוקהו עונלוקה ואצמוה תפרצב
 תיתפרצה הידמוקה יהמ .םויכ םכרד יכישממו ליברוב ,רדניל סקמ ,יטאט קא’ז ,סניפ הד יאול

? ידווילוההמ יאסירפה רומוהה תא לידבמ המו םינמזה לכב החילצמה   
 

 

 

 

 

 


