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 ב"פשת



 

  

  ,םירקי םידימלת

  . ךרדל תאצוי ב"פשת םידומילה תנשל תיתרבחה תוברועמה תינכת

 הנידמה תלבוהב םכלש תרמשמה עיגת בורקב ,לארשי תנידמ לש דיתעה רוד ,םתא
 ,םתביבסל תויתפכא םילגמה םיברועמ םיחרזא ,ונירגוב םכתא תוארל הצרנ ונאו ,ונלש
  .ללכה ןעמל םילעופו ,תוירחא םיחקול

 תולגל םכמ םיפצמ ונא ,תיטרקומד הנידמב םייחרזא םייח תארקל ךוניחה ךילהתב
  .טרפב רפסה תיב תליהקו ללכב םהוש תליהק ימוחתב תוירחא תחקלו תוברועמ

 םכמצע לע דומללו םישדח ןיינע ימוחת תולגל םכל עייסל םג הדעונ תוברועמה תינכת
 םתרחבש תומישמה תא עצבל םכתא דדועל ונל בושח . הניתנהו תובדנתהה ךילהתב
  .הבוח ידי תאצל תנמ לע אלו קימעמו ידוסי ןפואב הבר בל תמושתב

 תומזוי םוזיל ךרוצ תולגל הביבסה לע טיבהל השוריפ םייח ךרדכ תובדנתהו תוברועמ
  .ונתביבסל ונמצעמ תתלו תונורתפ שפחל

 םכתואירב לע רומשל םכתא דדועל םיכישממ ונא הנורוקה רבשמ לצב ,הנשה םג
  .םירחאל רוזעלו

  , םכתרזע תא םיכירצ ונלש הליהקב םיבר םימרוג

  , תועמשמו ךרע תלעב הליהקב םכתובדנתה

  םכדי השעמב הכרב ואר

 האנהבו החלצהב , הבוט הנש

 סיקיוב סיריא

 רפסה תיב תלהנמ

 

 

 



 

  

 תוברועמלו תישיא תוחתפתהל תיכוניחה תינכתה

 תיתליהק-תיתרבח
 )לוסרגניא( "םדאה לש רתויב הלענה הריציה ןה ,הניתנהו תובידנה"

 םינש שולש ינפ לע תסרפתמ תיתליהק-תיתרבח תוברועמלו תישיא תוחתפתהל תיכוניחה תינכתה

 העדות לעב ,ברועמ ,יאמצע רגוב חופיטל תמרותו הליעפ תוברועמו תיתועמשמ הדימל לש

 .םייח ךרדכ תוברועמה תא האורה יתפכא ,ישפנ ןסוח לעב ,תיתרבח

 תא דימלתה לבקל לכוי המויסבו רפסה תיבב וידומיל תונש שולש ךשמב דימלת לכ לע לוחת תינכתה

 .תורגבה תדועתל תואכזל יחרכה יאנת איהש ,"החלצהב המישמב דמע" הכרעהה

 םייכרע תעד ילוקיש ליעפמ ,ומצעל עדומה חרזא תויהל -"הליהקהו ינא" :'י התיכב תינכתה אשונ

 .הליהקב ברועמו ליעפ ,ויתוריחבב

 תועש 9 -ב קלח תחקל ףסונבו תינטרפ תוסנתה תועש 60 -ב תוסנתהל שרדיי דימלת לכ 'י התיכב

  .דמולה לש תישיאה תוחתפתהה לע אוה תוסנתהב שגדהשכ תיתתיכ /תיתצובק תוסנתה

 תילארשיה הרבחב תויגוסב ברועמה חרזא תויהל -"הרבחהו ינא" :'אי התיכב תינכתה אשונ

 .תנווגמה

 תוברועמ תועש 21 -ב קלח תחקל ףסונבו תינטרפ תוסנתה תועש 30 -ב תוסנתהל שרדיי דימלת לכ

 .תיתתיכ\תיתצובק

 לש הייפואל םירושקה םיגשומ ריכמה חרזא תויהל – "הנידמהו ינא" :ב"י התיכב תינכתה אשונ

  .תועש 26 לש תיתתיכ /תיתצובק תוסנתהב ושרדי םידימלתה .תיטרקומד תידוהיכ הנידמה

 .הכלהמבו הנשה תליחתב םידימלתל ןתניי תוליעפה יכרדו ןפוא לע טרופמ רבסה

 תועש 60 -ל לעמ 'בי -'י הנש לכב וסנתי ףסונבו תינכתה תובוח לכב ודמעיש םידימלת :תוניוצמ תינכת

 תדועת ולבקי ,היצקלפר תדובע 'בי ףוסב ושיגיו  תוסנתהה םוקממ הצלמה ולבקי ,תוישיא תוסנתה

 ידיקפת תלבקב תומידקו ןוירוג ןב תטיסרבינואל הלבקב תוכז 'קנ 2 הנקמ וז הדועת .תיתרבח תורגב

 .אבצב הכרדהו הנוצק

. 

 



 

  

 רוציל, המישרב ןייעל םכילע .ול הצוחמו בושייב םינושה תוסנתהה תומוקמ לש המישר ןלהל

 ןובשחב וחק( ויבירט תכרעמב חוודלו תוסנתהב ליחתהל, םכילע ףדעומה תוסנתהה םוקמ םע רשק

  .)הכוז םדוקה לכ ןכלו םידימלת לש לבגומ רפסמ םע תומוקמ שיש

 https://youtu.be/66L1H8UIj6I -)תועש תמתחה תכרעמ( ויבירטה  תכרעמ לע הכרדה ןוטרס

 .הליהקב תוברועמ יזכר םלוכל החלצהב

 

  תוסנתה תומוקמ
 םוקמב תוסנתהל םיצורש וא םיבדנתמ רבכש םידימלת : בל ומיש
 רשפא םא קודבנ ונאו )םיצ"ממה ךרד( ונילא תונפל םינמזומ רחא
 םיעיפומש תומוקמב םשריהל ןיא  .תינכתה תרגסמב תאז רשאל
 . תוברועמ תווצמ רושיא תלבק דע תרבוחב םיעיפומ םניאו TRIBUב
 

 



 

  

 הליהקה ןעמל תוליעפ
 רשק שיא םיטרפ רבסה םוקמה םש
 הרזע- עדי עדמ
 םיגוחב
 

 תויוליעפב הרזע- םידליל םיגוח זכרמ
 .םיגוחה תרגסמב תונושה

 תועשב 'א םוי
 19:00- 14:30 
 תושפוחב תופסונ תויוליעפו
 םיגחו
 םינצינ ס"יב

 -תימע
0544212575 

 פאצטאוו תעדוהב הינפ

 תוצובק
 לש תובדנתהה
 םהושב רעונה
 

 וישכע אקווד ?בדנתהל ?םורתל םיצור
 הצובקב קלח תחקל ואוב - וזכש הנשבו

 .הליהקל המורתו תובדנתה התרטמ לכש
 הצובקה םייקת הנשה לכ ךרואל
 בושיב עויסל םיקוקזה הלאל תויובדנתה
 .קוחרמו תיבהמ וליפא ןקלח ,ול הצוחמו

 קוחרמו לוגסה תיבב

 .םרגטסניאבו רעונ תקלחמ

noarshoham 

 -שכירטס לג
0527376185 

 "דחי" זכרמ
 

 םיכרצ םע  םידליו םירגובל הרזע
 םינוש םימוחתב תוליעפה .םידחוימ
 ,תויתרבח תויוליעפ ,הציר ינומיא(
 )'..דכו קחשמ
  !!תיתועמשמ המורת

 'ה ,'ב , 'א םימי
 17:30-19:30 
 .2 םשל בוחרב *
 

 -לט
0526705048 

 

 תדחוימ הביח םהל שיש םידימלת םינורהצ
 ,םייתייווח םישגפמו תוליעפל ,םידליל
 קחשמו הקיזומ ,םירופיס תארקה

 ה-א
14:00-16:30 

 -ימת
0502648651 

 חמש ישיש"
 "ןגב
 

 ידליל תדחוימ הביח םהל שיש םידימלת
 םייתייווח םישגפמו תוליעפל .םינגה
 לכו ןורטאית ,הקיסומ ,הריצי יאשונב
   .םירחוב םידימלתה רשא תוליעפ

  .ישיש ימי
  .תועש 'סמ לש תוליעפ
  בושיב םידלי ינג
 ..3-4 יאליג
 יתיווחו ץלמומ

 -ראפ
 -דרשמ

039723076 
 -ליימ

peer@shoham.muni.il 
 ל"יש ינמאנ

 ץועיי תוריש
 "חרזאל

 ישנאמ ץועיי תלבקל םינופ םיחרזא
 םידימלת .םינוש םימוחתב עוצקמ
 תוינפ זוכירל בשחמ םע הדובעב םיאיקב
 .תידרשמ הרזעו

 םיירהצה רחאו םיירהצה תועש
 .ןיעידומ לבח תירוזא הצעומ לומ

 -הנוי לחר
0542203614 

 יאלמגה תיב
 

 םיאשונב םישישק םע תועובק תוחיש
 אשונ לכ וא ( תילגנא דומיל ,םינוש
 תקולח , הצובקב וא ינטרפ ,םוזב)רחא
 .עובש יפוסב םיחרפ ,תוגוע

 -לזמ  שימג
 0524834003 

 םהשמ די
  

 הרזע תוקקזנ תוחפשמ ןעמל התומע
 'וכו רודיס ,דויצ תריסמו תלבקב
 !!תיתועמשמ תובדנתה

 הריחב פ"ע תועש
 זכרמב םקוממ התומעה ןסחמ
 . ירחסמה
 .תוגוזב קר

 -םירמ
0544919413 

 

 בושייה תיירפס  
 

 הלאשה תיירפס
 תפיטע ,םוקמל םתרזחהו םירפס ףוסיא
 םושירו הסינכב םוח תדידמ ,םירפס
 .ימש
 

    :תוליעפה ימי
 ה ,ד ,ג ,א

20:00- 16:00 
  10:00-13:45 ב םוי
 )תושפוחב(
  09:00-11:45 ,ו םוי
 )סיפ רתוכ ןיינב(6 למרכ 'חר

 
 -הניד

039723048/58 
 
 
 
 



 

  

 ?בושייב הקיזומה םוחת תא םדקל םיצור בייל םהוש
 תונבו ינב לש הצובק איה "ביילמהוש" תצובק
 ךרואמ דרפנ יתלב קלח איה הקיזומה רשא רעונ
 תיתנש תינכת ןנכתת הצובקה .ן/םהלש םייחה
 םילביטספו תועפוה ,תואנדס ,םיעוריא קיפתו
 השעמל היהתו בושייב הקיזומה םודיק ןעמל
 תורצויו םירצוי ,תוי/םיאקיזומ לש הליהק
 .םהושב רעונל

 תקלחמב יעובש שגפמ
 .)לוגסה תיבב( רעונה

 להנמ( רלמ ןולא
 )רעונה תקלחמ

054-4263269 
 

  תיבושייה רעונה תצעומ
 
 
 
 
 
 

 .'בי-'י תותיכ
 דיקפת !רעונה לוק תא עימשהלו גצייל ואוב
 ינב ללכ תא גצייל אוה תיבושייה רעונה תצעומ
 תא עימשהלו תושרה ימרוג ינפב ,בושייב רעונה
 לע רעונה ינבל תבשק ןזוא תווהל .רעונה לוק
 םירגתאו תויעב רותפל ,םינושה םהיכרוצ
 רעונה ןעמל םינוש םימזימ םוזיל ,םהייחב
 םיידוחיי תונמואו תוברת יעוריא קיפהל ,בושייב
 םירעוב םיאשונ תויופידעה רדס שארל תולעהלו
 הנידמבו בושייב רעונה ינב רוביצל םיעגונה
 רעונה חוכ .ירוביצה םויה רדס לע עיפשהלו
 קלח תויהל ואוב .םוצע אוה ונלש הנידמב
  .וישכע אקווד יונישב

 םיתיעלו -יעובש שגפמ
 .ןווקמ ןפואב קוחרמ
 תחא וכרעי םישגפמה
 האילמכ םייעובשל
 יפ לע יעובש ןפואבו
 .ומוקיש תונוש תודעו
  ומייקתי האילמה ישגפמ
 תיבב( רעונ תקלחמב
 .)לוגסה

 -שכירטס לג
0527376185 

 

 רעונה תקהל – טיב םהוש
 םהוש לש תיגוצייה
 
 
 
 

 !םהוש לש תיגוצייה רעונה תקהל
 לע דובעת, תורמזו םירמזמ תבכרומ הקהלה
 .ול ץוחמו בושייב עיפות ותא יתנש יזכרמ עפומ
 םיימשר םיסקטב תוקהלה ועיפוי ףסונב
 . בושייב םינוש םיעוריאו
 שי תוברועמה תועש תא רשאל תנמ לע*(
 תועפוהב ףתתשהלו תורזחב ליעפ קלח תחקל
 .)הליהקב תויזכרמ
 ןשידוא רבעמב תנתומ הקהלב תופתתשהה
 .ךשמהב ומסרופי םיכיראת – רבוטקוא שדוחב

 העובק תיעובש הרזח
 ,םיעפומל תורזח ימיו
 .הרשעה תואנדס
 לוגסה תיבב

 -יולה לט
052-3572828 

 

 תקלחמ לש הקפהה תצובק
 רעונה

 ?בושייב רעונל תוביסמ/םיעוריא קיפהל םיצור
 היה אל םעפ ףאש רעונל עוריאל ןויער ןכל שי
 תבייחש תדחוימ היצקרטאל םולח ךל שי ?ןאכ
 םלוע לע דומללו סנכיהל םיצור ?בושייב תויהל
 ותוא ךופהלו םולח תחקל ךיא תעדלו תוקפהה
 ?הנוכנ תולהנתה ךות רצק ןמזב תואיצמל
 בי-י תותיכל דעוימה הקפהה תצובקל ופרטצה

 תקלחמב יעובש שגפמ
 רעונה

 םהרבא יעור
054-5983991 

 'י תבכש קר -"ןזואל הפק"
 
 
 
 
 

 חותפה -הפק תיב ןונגסב יצועיי -יתרבח םחתמ
 הבוגב יטרקסיד חישל )'בי-'ט(  רעונה ינבל
  .רגוב םיבדנתמ תווצ םע םייניעה
 .רעונה תועונתב ומכ הנשה לכל תוביוחמ

 'א ימיב חותפ הפקה.
  .20:00-22:00 ןיב 'דו
 תוברועמ" ירבח
 לע םיארחא "הליהקב
 ,סויג ,םוקמה לועפת
 םיעוריא תקפהו םוסרפ
 .הנשה ךלהמב םינטק

 -הנאירמ
0528500445 



 

  

 לעופה  ,בושייב רעונל עויס םזימ אוה לי'צ לי'צ רעונ
 הב שמתשהל ןתינ רשא היצקילפא תועצמאב
 עובשה יפוסב רעונ תונבו ינב לש הקוצמ תעב
  .בושייה יבחרב
  עימטהלו רעונה ברקב ץיפהל רוזעי לי'צ רעונ
 תצובקכ ווהי ןכו היצקילפאב שומישה תא
 תא עובק ןפואב לעיל עייסת רשא דוקימ
 הרזע לבקל הצורו ךירצ רעונה םהב םיכרצה
 .םינוש םימוחתב בושייב

 לי'צ זכר םע שגפמ
 רעונה תקלחמב

 םהרבא יעור
054-5983991 

 .תויבושיה רעונה תוליהק להנל ואוב רעונה תוליהק ילהנמ
 רעונ תונבו ינב לש תוליהק ןה רעונה תוליהק
 יווילב בושייב תולעופ רשא ןיינע םוחת יפ לע
 ן/םכל שי .רעונה תקלחמ לש תוליהקה תזכר
 םדקל תו/םיצור ן/םתייהש םיוסמ םוחת
 הליהק בושייב ליבוהל םיצור ?וב חתפתהלו

 סרוקל ופרטצה ?הזב קוסעתש רעונ לש המלש
 תקלחמב לעופ רשא יתוכיאה תוליהקה ילהנמ
 תנמ לע יווילהו הרזעה לכ תא ולבקתו רעונה
 בוהאה םוחתב היירופו הליעפ הליהק רוציל
 .םכילע

 תזכר םע יעובש שגפמ
 רעונה תוליהק
 תיבושייה

 -יולה לט
052-3572828 

 

 ףותישב -תומזיה זכרמ
 םירטסינוי תתומע
 

 ?יתרבח ?םלועה תא הנשיש ןויער ן/םכל שי
 תמקהב קלח תחקל ואוב ?יקסע וא ?יתליהק
 םילכה תא לבקלו רעונל שדחה תומזיה זכרמ
 םיבוט תונויערו תומולח ךופהל יווילהו
 .הנשה דוע תואיצמל
 םימזימ םדקל לעפת הריעצה תומזיה תצובק
 .רעונ ינב לש םייתצובקו םיישיא
 םוקיש שדחה תומזיה זכרמב לעפת הצובקה
 המשגהו תומזיל זכרמ הווהיו רעונה תקלחמב
 גנירוטנמ ישגפמ ,תואנדס ,תושיגפל שמשיו
  .תיתיווח הדימלל זכרמו גניקרווטנו
 םימזימ ינש חתפת הצובקה הנשה ךלהמב
 .יקסע דחאו יתרבח דחא ,םייזכרמ
 לש תומזיה תזכר י"ע היהי הצובקה יוויל
 תורבחמ םייעוצקמ םירוטנמ יווילבו הקלחמה
 .תוליבומ
 ינוי -רבוטקוא םישדוחב איה הצובקה תוליעפ

 םעפ לש שגפמ
 )יצחו העש(עובשב
 .לוגסה תיבב

 -יולה לט
052-3572828 

 

  םי"צדמ
 
 
 
 

 .םהושב לעופה רעונ ןוגרא - םיצ"דמה
  .'בי-'ז ,'ג תותיכל תוליעפה
 םייעוצקמ םילכו עדי תו/םילבקמ תו/םיכירדמה
 .רתוי תוריעצה תובכשה לש הכרדהה רובע
 תדועת םילבקמ הרשכהה תינכות ימייסמ
 תרשפאמה ךוניחה דרשמ לש תימשר הכרדה
 לארשיב תורכומה תונטייקב דובעל םהל
 .)תונטייקב הכרדהל ףס תשירד(

 'ג ,'ב םימיב
 לוגסה תיבב

 - הריש
0547362420 

 



 

  

 
  רליד יתימע 
 

 !רחמ לש םלועה תא םינשמ
 רעונ תוגיהנמ תינכת הניה רליד יתימע
 תוליהק 32-ב ליבקמב תלעופה תימואלניב
 ןיב תופתוש ןהיניבו ,לארשיו םלועה יבחרב
 םורד ,ןואטפייקב תידוהיה הליהקל םהוש
 .הקירפא
 הצובקה הכלהמבו ,הנש אוה תינכותה ךשמ
 הלועפ יפותיש תועצמאב תוידוחיי תויווח הווחת
 חקית ,ץוחמו םהושב םימרוגו תויומד םע םינוש
 קלח םיחקולה םיימואל ןיב םיטקיורפב קלח
 םיכרע לע תססובמ תינכותה ,םלועב תינכותב
 ,תילארשי תידוהי תישיא תוהז ,םזילרולפ לש
  .םלוע ןוקיתו תוגיהנמ
 

 ומייקתי םינוימה
 .רבמטפס ךלהמב
 תינכותב תופתתשהה
 זכרמ" רבעמב תינתומ
 לש ימינפ "הכרעה
 .תינכותה
 ,א"י-ו 'י תותיכ
 םימייקתמ םישגפמה
 ימיב םייעובשל תחא
 תועשה ןיב ןושאר

17:00-21:00.  
 ורקב םיפסונ םיטרפל
 :רתאב

http://dillerteenfel
lows.org/he/ 

 רוציל ןתינ ףסונ עדימל
 – רלדנ תעפי םע רשק

diller@shoham.mu
ni.il 

 ,המאתה ינחבמב הנתומ
  .םימשרנ םומינימבו

  –לילצ
054-6969154 

 

 רעונה תועונת
 

  .ל"עונ ,םיבשומה ינב תעונת ,א"דמ ,םיפוצ
 םיעצבמ רשא הבכש ירבח וא םיכירדמ
 .עובק דיקפת

  .הנשה לכל תובייחתה

 םישרחה תדוגא תשקבל םינוטרס לולמת  םישרחה תדוגא
 םדוק עדי ךירצ אל ,יטנרטניא ןכות השיגנמש
 )בשחמה לומ תיבב תוליעפה( הכרדה ןתנית

 -לעי יונפה ןמזב
0524222485 

 !!דבלב תועדוהב

 םינווגמ םימוחתב שפנ ידדומתמל הכימתל עויס ש"פנל תתומע
 תותשרל םינוטרס תכירעו םוליצ ומכ
 ימי תקפה ,תוגצמ תיינב ,תוריכזמ ,תויתרבחה
 .דועו הכימת תוחיש ,םיעוריאו תדלוה

-17:00 'ו-ו 'ד ,'ב םימי
 וא םוזב תיבהמ 19:00

 בוחרב בדנתמה תיבמ
 .2 םשל

 -םתור
0547931317 

 .דבלב 'בי-'ט תותיכל דעוימ רעונקופס
 ינב תצובק איה םהוש לש "רעונקופס" תליהק
 תעצקמתמ ,יעובש סיסב לע תלעופה רעונ תונבו
 תא תגציימ ,)דרוו-ןקופס( תרבודמ הרישב
 רעונ תוליעפ הליבומ ,תיצרא הגילב םהוש
 ףתתשהל רעונה ינב ללכ תא הנימזמ ,ריעב
 ינב לש תיביטנרטלא תוברת תרציימו ,עיפוהלו
 .םירגובמ לש העיגנ ילב טעמכ ,רעונ

 ,העובק תיעובש הרזח
 .הרשעה תואנדס
 רעונה תקלחמב

 -יולה לט
052-3572828 

 



 

  

 לוק תמקהו תועדומה תאלעה ותרטמש םזימ םינבה תבשה
 רדה ,ןורוא( התיבה םינבה תבשהל הקעצ
 .הקיטילופ תלוטנ תיכרע הרימא )הרבאו

 העשב ישימח םוי
 רכיכב 18:00

 הקרזמה

 -ברימ
0523799089 

 ידימלתל – תישיא תוכנוח
  ב"טחו ידוסי
 

 םידלי .דליה םע עובשב םעפ העש לש שגפמ
 םירעפ, םייתרבח םיישק , תיבב םיישק םע
 ךשמנה ישיאניב רשק תריציב ישוק, םיידומיל
 ."רגוב חא" ומכ ורובע תויהל ,הנשה ךרואל
 .םוזב םג רשפא

 תוגוזב בדנתהל ןתינ
 תועיבק לע רומשלו

 םעפ תוחפל לש
 עובשב

 -ביבז הבוהא
0524280116 

 טקיורפ"  - תישיא  תוכנוח
 םיכרצ םע םידליל  "דימצ
 םידחוימ

  הנשה לכ ךרואל ,עובשב םעפ העש לש שגפמ
 ולא םידלי .םידחוימ םיכרצ לעב דלי םע
 תריציב םהל עייסל בושח ןכלו תודידבמ םילבוס
 דחי תאצל ךשמהבו םתיא קחשל .םירשק
  .תיבל ץוחמ תויוליעפל

 ,תוגוזב בדנתהל ןתינ
 לע רומשל בושח
 םעפ לש תועיבק
 ,העשה התואב עובשב
 ץוליא הלוע םא
 תויהל בושח יונישל
 לע םירוהה םע רשקב
 אוצמלו ןכדעל תנמ
 רחא ןמז

 -ביבז הבוהא
0524280116 

 ,םירגובמל םיחולשמ :ןוגכ תובדנתה תויוליעפ רעונה תרייס
 ןוזמ תוזירא -םהושמ די ,םילוכרמב תובדנתה
 הירפס , םירגובמ לש  םיבלכ םע האיצי ,דוגיבו
 .....דועו תוארמה תיב, תיתליהק

 תושעל המ ןומה שי
 ונילא ופרטצה ואוב
 ...בוט השענ דחיו

  -תירעי
0502880633 

 תביטחב הדימלה זכרמ
 םולהי

 םיכנוח םישורד םולהי תביטחב הדימלה זכרמל
 ירועיש תנכה/תולטמ עוציב/הדימלב הרזעל
 .תיב

 ימיב לעופ זכרמה
-17:30 תועשב יעיבר

19:30 

 -דעלג
0544523931 

 
 
 



 

  

 רפסה תיב ןעמל תוליעפ
 תכרעמ תעמטהב םידימלתו םירומ ידיב עויס  TEAMS ינמאנ תצובק

Teams ירפס תיב איש םוי ןוגראו רפסה תיבב / 
 .תימואלניבה דוקה תעש אשונב יבושיי
 ישגפמ הפוקתל תחא ךירצת הצובקל תופרטצהה
 .תוברועמה תועשמ קלחכ םה ףא ובשחיש היחנה
 

 םיבהואש םידימלתל
 בשחמ ימושייו םיבשחמ
 לועפתל תולוכי ילעב
 בשחמ ימושייו בשחמ
 ,word, excel תמגודכ

power point םע הדובע 
drive ןנע ססובמ. 

  רנפלק לאירא
050-9540538 

 ינפוג ךוניחה ,הנייגיהה ,הנוזת יאשונ םודיק  תואירב ימדקמ
  רפסה תיב תליהקב טרופסהו

 תכרעמ תועש יפ לע
  דימלתה

 םלאס ברימ
 )ג"נחל הרומ(

 ג"נח תמגמ
 

 רקיעב( תויורחתו םירינרוט לש טופישו הלעפה
 תחקל תוירחא ,םידימלתל םוסרפ .)רודכ יקחשמ
 ...דועו וריזחהלו דויצ

 סונמ דרו ג"נח תמגמ ידימלתל קר

 םוי צ"החא סופמק .צהחא יעיבר םויב צ"החא סופמקב הרזע  צ"החא סופמק
 16:00-19:00 יעיבר

 ימע
0508420104 

 רפסה-תיב תיירפס
 
 

 רודסו ןוגרא ,םוקמל םתרזחהו םירפס ףוסיא
 .םוירוטידואב הדימלה בחרמ

 תועשה תכרעמל םאתהב
  .דימלתה לש

 תיגש 
 -תינרפסה

0544529194 
 

 "םהש ןוכית" ןותיע
 

 ,םיבתכ תשפחמ "םהש ןוכית" ןותיע תכרעמ
 םיברועמו םיצורח םידימלת םימלצו םיכרוע
 םתעד תא עיבהלו העד ביתכהל םיניינועמש
 םידחפמ אלו בותכל םיבהואש ,םירחא לש
 םירגתאמ

 
 
 

 -הרואיל
0507705058 

 באל עויס (הירא תרייס
 )תיבה

 ,םיסקט( רפסה-תיבב תונוש תודובעב עויס
 )... הקוזחת ,היקשה

 תועשה תכרעמל םאתהב
 .דימלתה לש

 בא (הירא
 -)תיבה

0544989843 
 טושיק ,תויורגב תארקל תורבחמ תנכהב עויס  תוריכזמ תרייס

 .רפסה-תיבב תוחולה לע הרימשו
 תועשה תכרעמל םאתהב
 דימלתה לש

 -הנינפ
0542202533 

 -ןורש
037710200 

  רפסה תיב תוארנ תרייס
 
 
 

 רפסה-תיב לש תונמאה תנדסב עויס •
 ,תוכורעת ,רפסה תיב תוארנ רופיש •

 ...'דכו ריק ירויצ

 המגמה ידימלתל םיאתמ
 םיבהואש םידימלתו
 .תונמוא

 -ןח
0545216541 

 תונכות גורדשב עויס • בושקת תרייס
 םיבשחמ לש הקוזחת •
 םיבשחמ יאנכט םע הדובע •
 בשחמ ימושיי לש העמטהב עויס •

 

 םידימלתל םיאתמ
 בשחמה תא םיריכמש
 ונממ םידחפמ אלו

 שטיוד ןורש
0507653225 

 םידימלת תצעומ
  
 
 

 תוגיצנ .ןוכיתה ידימלת ןעמל תיתרבח תוליעפ
 ס"היבו םידימלתה םודיקל תמרות תיתבכש
 .דיקפתל תויתתיכ תוריחב
 !!תיתועמשמ תוליעפ 

 ךרואל םיעובק םישגפמ
 .הנשה

 -הרואיל 
0507705058 



 

  

 
 ילעבו םיארחא ,התיכ לכמ םירחבנ םידימלת םיצ"ממ

 תוברועמה םוחת תא םיליבומש ,לודג שאר
 תויוליעפ , םיעוריא םינגראמ .רפסה תיבב
 ירחא בקעמה לע םיארחאו אשונב תומרתהו
 .תיתרבחה תוברועמה תינכתב םתתיכ ידימלת

 ךרואל םיעובק םישגפמ
 .הנשה

 -ןרק
0542669221 

 ס"ל תרייס
 

 הקוזחתב הרזעו הדבעמה תוזח רופיש
 .המגמב םירושקה םייוסינה לש תפטוש

 תופידע ,ךרוצה יפל
 .המגמה ידימלתל

 -ילרוא
0522603102 

 ,רפסה תיבב םינוש םיטקיורפ דועיתב הרזע עונלוק תמגמ
 ...'וכו הכירע , םוליצ

 ידימלתל קר םיאתמ
 עונלוק תמגמ

 ינבל ןרע

 לש תיתרבח הישע בלשמה ידוחיי טקיורפ  "ונלשמ םה"
 םימייקמ רשא בושיה ישנא םע המגמה ידימלת
 .םוימויב תובדנתהו תיתרבח הישע

 ידימלתל קר םיאתמ
 עונלוק תמגמ

 ינבל ןרע
 

 ןורטאת תמגמ
 

 תועפוה , תורזח ,המגמה תוליעפב הרזע
 .םינוש םיטקיורפו

 תידוהי .דבלב המגמה ידימלתל

 ס"היב יסקטב הרישו הניגנב הליעפ תופתתשה הקיסומ תמגמ
 .םיבושיי םיסקטבו
 בושייה תורגסמב הניגנו הריש יברע ןוגרא
 .הליהקה ןעמל תונושה

 תמגמ ידימלתל קר
 הקיזומ

 
 זרא
 

 היגולויצוס תווצ
 

 ןונכתב הרזע ,המגמב םיטקיורפ ליבויש תווצ
 םיגולויצוס םיאשונב תוריק תמקה ,םירויס
 ....'דכו םינוש

 תמגמ ידימלתל קר
 .היגולויצוס

 – ןרק
0542669221 

 םיתווצ הרישכמו תדמלמ הקיטובורה תרחבנ הקיטובור
 המישמה תמלשה רחאלו טובור תיינבל
 .ל"וחבו ץראב תויורחתב תופתתשה
 !רתויב יתועמשמ

 תועשב ןוכיתב םישגפמ
 הנתשמ תורידתב ברעה
 לכל עובשב םעפ ןיב
 .םוי

-רורד
0528910944 

  

 םיסקט תווצ
 

 ןיירקל, רישל םיניינועמש םירשכומ םידימלת
 .רפסה תיב יסקטב קחשלו ןגנל,

 -לטיבא ךרוצה  ינפל תורזח
0547251512 

  ידימלת ידי לע תילופיט הניג המקוה רפס תיבב תילופיט הניג
 םיצורש םידימלת םישפחמ , תרושקתה תותיכ
 םע דחי תפטוש הקוזחתו הניגה חופיטב רוזעל
 .תרושקתה תתיכ ידימלת
 .רפסה תיבב ולאכ דמח תוניפ דוע תמקה 

 לש תכרעמה יפל
 דימלתה

 -ןרק
0542669221 

 לש תכרעמה יפל תרושקתה תתיכב תונוש תויוליעפב הרזע תרושקתה תתיכ םע הדובע
 דימלתה

 -רפונ
0526367044 

 ,תוכרדה ,םירועיש ,םיטקיורפ ומזיש םידימלת הרובעת תרייס
 תוריהזו הרובעת אשונב '  דכו םינודיח ,תוגצמ
 .םיכרדב

 סונוב 'קנ םג לבקל ןתינ
 הרובעתה עוצקמב
 .'י התיכב

 -ןרק
0542669221 

 
 



 

  

 טרופס
 םהוש יבכמ( תוריכזמ
 לסרודכ -)

 םישרדנ .לסרודכה יקחשמב תוריכזמ תלעפה
 .קחשמב םירבח השולש

  ,ה-א םימי
 םיירהצה רחא תועש
 .ברעהו

 - רהז
0526608199 

 -טרופס תודוגא
 םינקחש קר( לסרודכ
 )הגילב םיליעפ
 םינקחש קר( לגרודכ
 )הגילב םיליעפ
 יפתתשמ קר( היחש 
 )תרחבנ

 םיעיגמ ,טרופסה תדוגאב םירבחש םידימלת
 םיקחשמב םיפתתשמו םינומיאל ףיצר ןפואב
 .הדוגאה לש תונושה תויוליעפבו
 טקיורפה לש תועשה לכב ףתתשהל םיביוחמ
 תרגסמב תועשה לכ תא עצבל ןתינ .יתובדנתהה
 התומעה

 תוליעפ תועשב
 .הדוגאה
 .הנשה לכל תובייחתה
 תוליעפב תופתתשהו
 הליהקה ןעמל
 .הדוגאה תרגסמב

 המיתח השרומ-לגרודכ
 )ןתנ רב יבא( ויבירטב
 השרומ -לסרודכ
 המיתח
 )רטב רהוז( ויבירטב
 השרומ -היחש
 )םליע לייא(המיתח

 ןוכית ףערודכ ןודעומ
 םהוש
 

  תכרדהב ועייסיו וולי םירגובה ןודעומה ידימלת
 תוריכזמב קלח וחקיי ,רתוי םיריעצ םינמאתמ
 .ךרוצל םאתהב טופישו

 םימייקתמ םינומיאה
  ןיבר םלואב
 .ד ,'ג ,'א ימיב

 השמ
052-2338166 

 ףיצר ןפואב םיעיגמ ,הקהלב םירבחש םידימלת תיגוציי הקהל -ילוד
 תויוליעפבו תועפוהב םיפתתשמו תורזחל
 . תונושה
 ..הקהלב יתובדנתה טקיורפב ףתתשהל םיביוחמ

 תוליעפ תועשב
 .הקהלה
 הנשה לכל תובייחתה

 

 יברק רשוכ תצובק
onyx 

 ,יבור לש רשוכה תצובקב םירבחה םידימלת
 םיפתתשמו םינומיאל ףיצר ןפואב םיעיגמ
 .הצובקה תרגסמב םייתובדנתה םיטקיורפב

 העשב ישימחו ינש ימי
19:00 

 יבור
054-3371465 

 
 אלש( רחא םוקמב תוסנתהל םיצורש וא םיבדנתמ רבכש םידימלת

 םא קודבנ ונאו )םיצ"ממה ךרד( ונילא תונפל םינמזומ )תרבוחב בותכ

 תומוקמב םשריהל ןיא .תינכתה תרגסמב תאז רשאל רשפא

 תווצמ רושיא תלבק דע תרבוחב םיעיפומ םניאו TRIBUב םיעיפומש

 .תוברועמ
 םלוכל החלצהב

 תוברועמ תווצ

 0542669221 -)8,6,10,11,7,5, תותיכ 'י ,'בי תיארחא ( ןרק

 0526048222-)1-4,9,12 תותיכ 'י יארחא(ןרע

 0526711176 -)'אי תיארחא (הלאירא


