
2021—2020 / א״ּפשּת - ָא י -ב השדחה הנשה

לארשי ןועש יפל ןה תועשה לכ *

םוזב ומייקתי )םינפ-לא-םינפ סרוקה טעמל( םיסרוקה לכ *

 לש עובשב ומייתסיו 2020 רבוטקואב 11 -ה לש עובשב ולחי םיסרוקה *

2021 ינויב 13 -ה

 .ח״ש 650 איה דיחי רטסמס תולע .ח״ש 1200 איה יתנש סרוק תולע

.ינשה סרוקהמ לחה ףסונ סרוק לכל ח״ש 100 רועישב החנה ןתנית

  ָ.אי -ב רבעב דמל אלש שדח דימלת לש ומושירל איביש ימל ח"ש 100 רועישב החנה ןתנית

.טיב תייצקילפא תועצמאב וא תיאקנב הרבעהב ,ןמוזמב םלשל ןתינ
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םיידוחייו םישדח םיסרוק

 .תועש 3.5 ,יעובש-וד ,)תונויצה ׳חר( ביבא־לתב :םינּפ־לא־םינּפ *

 היהת םיקלחה ינש ןיב .החישל שדקות הינשה תיצחמהו תורפסל שדקות שגפמ לכ לש הנושארה תיצחמה
.תוקד 30 תב הקספה

 .שידייב ההובג תלוכי ילעב םידימלתל םיאתמ סרוקה

 .ח״ש 1300 איה סרוקה תולע

 .םיפתתשמ 10 -ל לבגומ סרוקה

.17:00 - 13:30 תועשב ,15.10.2020 -ה ,'ה םויב םייקתי ןושארה שגפמה

.םייתעש ,םוזב יעובש-וד טמרופב םישגפמ 10 :הביתכ סרוק *

 ,תוימדקא( תונוש תוביסמ שידייב םהלש הביתכה תלוכי תא רפשל םיניינועמהשידיי ירבודל דעוימ סרוקה
)האנה םשל טושפ וא תויעוצקמ

    .ח״ש 700 איה סרוקה תולע

םימשרנה םע ךשמהב םאותי םישגפמה דעומ

.הקספה ללוכ תועש 4 ,םוז תועצמאב :םיישדוח םייתורפס םירנימס תרדס *

 .םיוסמ רפוס וא םיוסמ אשונל שדקוי רנימס לכ

.ח״ש 200 רנימס לכ תולע

.בורקב ומסרופי םיאשונהו םירנימסה ידעומ

 םייקתיו לארשי-תנידמב ןושארה ורוקיבמ קיווייל .ה לש עסמה תומישרב קוסעי ןושארה רנימסה
.21:00 - 17:00  תועשב 23.9.2020 -ה 'ד םויב

ןירט םירמ ר"דל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל *

052-6777546 דיינב

 miriam.trinh@gmail.com ינורטקלא ראודב

mailto:miriam.trinh@gmail.com

