
ףסכ

 שפוחב םניחב םידליל תויוליעפ
2019 לודגה

 תטחסמ תויהל בייח אל לודגה שפוחה לבא ,התפמ הז םנמא
 תוכורעתה ,םילביטספה תא םכל ונזכיר .םירוהל םיפסכ
 תא איצוהל ילב – םידליה םע תוארל ולכותש תועפוההו

קנראה

17/07/19 םסרופ | mako | ןוזרטוג הנד 21:56

בהזה גד :םוליצ

ץראה לכב
תיבב םישיגרמו רעיל םיאצוי - חמש ישיש

 "חמש ישיש" חוריאהו רודיבה תינכת תא חראל םיחמש ל"קק תורעי :תינכותב המ

 יגיצנו םידחוימ םיחרוא ,םירמזו םינגנ ועיפוי תינכתה תרגסמב .ןליא ןורי תייחנהב

.תיבב שיגרהלו רעיל תאצל להקה תא ונימזי רשא ל"קק
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 ןיע רעי – ילויב 26 – זכרמ .םענקוי ,תרק לחנ קראפ ,ילויב 19 – ןופצ :יתמו הפיא

.םהוש רעי – טסוגואב 23 ,הנבי ןג – טסוגואב 16 ,םרכ

.החפשמה לכל :םיליג

יאלקח ץיק הנחמ - המדאל םירבחתמ

 שפוחב רעונל דעוימש יאלקח ץיק הנחמ ךרוע שדחה רמושה ןוגרא :תינכותב המ

 הקיופ לושיב ,םיגוס ןווגמב תיאלקח תובדנתהו דומיל ,תובדנתה ללוכה ,לודגה

 ד.א לש םייכרע םיטסקט ביבס ףתושמ דומיל םגו הרודמל ביבסמ הריש ,חטשב

.םיכסמהמ קוחר ץראה יבחר לכמ רעונ ינב םע שגפמ .דועו ןוסלנצכ ,ןודרוג

 ןיב םילשוריב .4-15.8 םיכיראתה ןיבו 14-25.7 םיכיראתה ןיב ןופצב :יתמו הפיא

,22.7-1.8 םיכיראתה

.28.7-8.8 םיכיראתה ןיב םורדב

.14-18:םיליג

 ליימב וא שדחה רמושה רתאב שארמ םשריהל שי :םיפסונ םיטרפל

groups@hashomer.org.il.

ןופצ
תפצב 32-ה ימואלניבה םירמזילכה לביטספ

 םינמא בוליש לש תרוסמה תא ךישמי ימואלניבה םירמזילכה לביטספ :תינכותב המ

 המשנהו רמזילכה תקיסוממ םינמא דצל 'הבחרה' תילארשיה הקיסומהמ םיטלוב

 – הקיתעה ריעה יבחרב תונוש תומב 5-ב ועיפויש םילודגה םינמואה ןיב .תידוהיה

 םיבר םינמא דועו ןייד לבוי ,סיקרנ ,ףונס ןב ,הוולש תקהל ,הקיסמ ירימ ,םדא רמוע

 ימיב ומייקתי דוע .לביטספה ימי תשולשב םינוש םיבכרה 100-ל לעמ לש ךס –

 ,םינווגמ םיאשונב תואצרה ,םויה ךרואל םולשת אלל םיכרדומ םירויס לביטספה

 םיעוריא ללש דועו ירנילוק םחתמ ,תואטמסב םירוזפ בוחר ינגנ ,םידליל םיעוריא

.םיפסונ םיעפומו

.טסוגואב 12-14 ,תפצב הקיתעה ריעה יבחר :יתמו הפיא

.רתאב :םיפסונ םיטרפל

2019 ילוי "עונלוק לש םימי" לביטספ

 עבט ,עסמ יטרס אשונב ןמוא תואנדסו תואצרה ,םיטרס תונרקה :תינכותב המ

 םיה שיא םע ןמוא תנדסמ , ירוטו ןנור םלצה םע הקסלאב םיבודה ץראב עסמ .לכואו

 תחתמ שי םסק הזיאו םי תת םלצ תויהל ךפה ךיא רפסיש טוגנצ ןולא ןללוצהו

 תויהל ךפה דלי רותב ךיא רפסיש ןהכ ןצינ םיקרחה רקוח םע קתרמ שגפמ, םימל

 םלוע לע סומסוקורקימ טרסב תופצל ןכמ רחאלו עוצקמל הז תא ךפהו םיקרח בבוח

.םיקרחה

 יכה םיעטקה תא רחבש , לג ןתנוי עונלוקה שיא םע םיטרס לש תודיח לע תונעל

 דחיאו ןילפ'צ ילר'צו ןפחיהו הייפיפיה: ומכ םינשה ךרואל םידלי יטרסמ וילע םיבוהא

 םע ףש עיפוי ןתנוי לש ודייצל , "םיטרס םילכוא" םשב אלפומ האצרהל םתוא

 תמלצה דמלת ןורחאה ומויב םויסלו.תומיעט םע תוחפשמה תא קנפיש לכוא יטוטהל
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 םלוע תרזעב לכוא לש זידופלו רוב הטויל ךופהל ךיא םידליה תא םירופיצ לט

.םוליצה

 בלבש הדע תעבגבו הנימינב בלב 23-25/7/2019 ה םיכיראתה ןיב :יתמו הפיא

16:00-18:30 תועשה ןיב םוי לכב בידנה תעקב

4 ליגמ :םיאליג

 הדע תעבג-הנימיניב ס"נתמ רתאב:םיפסונ םיטרפ

ןורש

"ןומירגוב לביטספ"

 ןומיר רפסה תיב לש םיריש תנחלהו עוציבה תומגמ ירגוב לש תועפוה :תינכותב המ

 םיצרופ םהש ינפל היינש ,םישדחה תונורשיכהמ םשרתהל תונמדזה .הקיסומל

.לארשיב הקיזומה תיישעתל

 רפסה תיב סופמקב םקוממה יאנב יסוי םלואב ומייקתי תועפוהה :יתמו הפיא

 ברע לכב .19:00-21:00 תועשה ןיב ,ילויב 1-24 ,ןורשה תמר ,ןומיר הקיסומל

.םירגוב תועפוה 3 ומייקתי

.החפשמה לכל :םיליג

.רתאב םיאלמ םיטרפ "ןומירגוב לביטספ" עוריא :םיפסונ םיטרפל

זכרמ
"םיקחשמ ונל םיאיצממ"

50-ל הווחמ הווהת רשא ,"םיקחשמ ונל םיאיצממ" םשב הכורעת :תינכותב המ

 שחנ" םהיניב ,םיקחשמ יאיצממ לש החפשמ ,רטסוק תחפשמ לש התוליעפ תונש

 ואיצמהש םיעוצעצ לש הגוצת לולכת הכורעתה .דוקדוק ידי לע קוושמה ,"ימ

.תוידועיי םיקחשמ תוניפב קחשלו עיגהל ולכוי תוחפשמו ךרדה תליחתב

30 – ינויב 1 ,ןולוח ת.א ,הכאלמה 'חר תניפ 1 תשוחנה ,הווחה תיירלג :יתמו הפיא

.טסוגואב

.הלעמו 4:םיליג

עשוהי ינגב םיימשה תפיכ תחת םידליל ץיק עונלוק

 לעמ ,אשד  שי תחתמ ,עשוהי ינג תרבח ירתאב םידליל ץיק עונלוק :תינכותב המ

 יטרסל תוחותפ תונרקה ומייקתי ילוי שדוח ךלהמב  .קנע ךסמ לוממו םיבכוכו םיימש

 .גלשב תוגלפמו םיסדרדה – תירבעל בובידב  םידלי

.תינריב בוחרמ  קראפל הסינכב ןיגב םחנמ – "םיסדרדה" – ילויב 25 :יתמו הפיא

 הנרקה תליחת .ןגה לש תיזכרמה הבחרב עבטה ינג – "גלשב תוצלפמ" – ילויב 31

 .20:00-ב
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31.7-ל םושיר ,25.7-ל םושיר :םיפסונ םיטרפל

"למנב יראפס"

 ,ביבא לת תייריע ןיב הלועפ ףותיש .םירגובמלו םידליל יתונמא עוריא :תינכותב המ

 זכרמו ביבא לת למנ ,םידגאתמ לארשי ינמא תתומע ,"תויחל תויחל ונת" תתומע

Space םירייצ לש הכורעת ."למנב יראפס"ל ליבוה ,תילארשי תוברתו תונמאל, 

 םייח ילעב לע רופיס תעש ללוכ ,םייחה ילעבל םתבהא תא םיעיבמה םימלצו םילספ

.לגנו'ג ינימכ בצוע הירלגה ללח .ישיש םוי לכ םיבלכ ץומיאו ישימח ימיב

 ילויב 12 ,ביבא לת למנ ,תילארשי תוברתו תונמאל Space זכרמ :יתמו הפיא

19:00 - 'ה -'ב םימי ,14:00-19:00 ןיב 'א ימי :החיתפ תועש .טסוגואב 31 –

.10:00 – 19:00 -תבש םוי ,14:00 – 10:00 – 'ו םוי , 10:00 –

.הלעמו 4:םיליג

.050-5480052 שארמ המשרהה רופיס תעשל ,תישפוח הסינכ :םיפסונ םיטרפל

רטופ יראה לש םוסקה ומלוע תא םיחראמ רטנס ףוגנזיד

 לכל תויוליעפ ןווגמ עיציש ר"מ 500 ינפ לע שרפתמה קנע םחתמ :תינכותב המ

 לש קיודמ קתעה :ןהיניב .רטופ יראה לש םיטרסהו םירפסה תורדס חורב החפשמה

 ןוימה תפנצמ ,תמסרופמה הלגעה םע םלטצהל ןתינ ודיל 3/4-ו 9 תבכרה ףיצר

 םיירוקמ םיטירפ תכורעת ,קחשמל שטיווס ודנטנינ תודמע ,תימשר הדועת תלבקו

 יטרס ,םישחל ירועיש ,םידליל היינבו העיבצ תואנדס ,ןודנולב רטופ יראה ינפלואמ

 תויונח עבראמ תבכרומה טפסנוק תונח םחתמב הנבית ,ףסונב .דועו םיבבוח

 ,סטרווגוה םימסוקל רפסה תיב לש םיתבה תעבראמ דחא חורב תחא לכ תובצועמה

 הנשה 20 עוריאל דחוימב ורצוי וא ואבויש ,םינוש םיירוקמ םירצומ 350-כ ורכמיי הב

.לארשיב

 ןיב 'ה-'א םימי ,טסוגואב 23 – ילויב 22 ,ביבא לת רטנס ףוגניזיד :יתמו הפיא

.10:00-15:00 תועשב ישיש ימיבו 11:00-21:00 תועשה

.קובסייפב :םיפסונ םיטרפל

ופי - ביבא לתב הנחתה םחתמב "ףיכב ףטוע" דירי

 ,תימוקמ תיאלקח תרצות םע םינכוד 100-מ הלעמל לולכיש דירי :תינכותב המ

 יעפומ ,תורדשמ ימוקמ רב ,תימוקמ תונמוא ,תוברת ימחתמ ,לכוא ינכוד ,זירוססקא

 ילעב .הזע ףטוע בחרממ םיקסע ילעב לש םידליל תולעפהו תואנדסו הקיזומ

 לע תורישי העיפשמש תדמתמ תינוחטיב תושיגר םע םידדומתמ הז רוזאב םיקסעה

 .בחרמב תילכלכה תואיצמה

 תועשה ןיב 'ה-'ד םימי ,17-18.7 ,ופי-ביבא לת ,הנחתה םחתמ :יתמו הפיא

18:00- 23:00.

.החפשמה לכל תדעוימ תוליעפה :םיליג

.עוריאה רתאב :םיפסונ םיטרפל

םילשורי
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ןונגע תיבב תוצלפמ לביטספ

 ,תופשכמ לע – םילשוריב ןונגע תיבב "ץיקב היה היה" לביטספ :תינכותב המ

 אל םעפה .םידליל תויוליעפו תואנדס ,תוגצה ללוכש ,תודגאהמ םינוקרדו תוכיסנ

 דע המכח אלא הער הנניא לביטספב הפשכמה :תויפיטוארטסה תויומדב רבודמ

 ,אורקל הצור אלא הפי קר הנניא הכיסנה ;עבטה יקוחב הניבמו תויח תבהוא ,דואמ

 קוריל דחפמ תצקו דומח אוה ,ףועל דמל קר ןוקרדהו ;עיפשהלו םלועב בבותסהל

.שא

14-16 ,ישיש דע יעיבר ימיב ,םילשורי ,16 רנזואלק ,ןונגע תיב :יתמו הפיא

.טסוגואב

.הלעמו 3:םיליג

.ןונגע תיב לש קובסייפב :םיפסונ םיטרפל

 היפויתא תוברתל ימלסורי לביטספ

 םינג יתליהק להנימ ןגראמש ,היפויתא תוברתל ימלסורי לביטספב :תינכותב המ

 ,תומצ תעילק ,הנוב ,לכוא ,הריכמ ינכוד אוצמל ולכות ,םיס"נתמל הרבחה תיבמ

 ידלי תאמ הגצה ךרעית .דועו תואצרה ,םיעפומ ,תונמא ,םייתרוסמ םיגירא תיווט

 םייתסי לביטספה .אדר רתסא לש היהי יזכרמה עפומהו והיעשי הליהת לש הנוכשה

.הטסקסא יי'גיד לש םייתרוסמ הקיזומו דוקיר םע

 ,תימלחה תניפ תינקינימודה הקילבופרה תניפב טרופסה שרגמ :יתמו הפיא

 אדר רתסא לש יזכרמה עפומה .19:00 העשמ ,טסוגואב 26 ,ינש םוי .םילשורי

.20:30-ב

.החפשמה לכל :םיליג

-02 - 3 תינקינימודה הקילבופרה ,רעונה זכרמו תורדתסהה תיב :םיפסונ םיטרפל

6334909.

״ונלש ל"הצ״ תכורעת

 ,תונווגמו תונוש תויצלומיס םירקבמה ווחי יביטקארטניא לולסמב :תינכותב המ

 הבשחמה תא םיליעפמש תודיחו םירגתא ,םיקחשמ ,םיבשחמ ,םיקיטסיו׳גב וסנתי

 ,םיש"מגנ ,f-16 -ה סוטמ ומכ םימישרמ םילכ םיגצומ הכורעתב ,ףסונב.ןוימדהו

.םיביהרמ םיילוק רוא םיגצימו תויתימא תויניעידומ תוכרעמ ,דמימ תלת תוספדמ

 ,החינצ תויצלומיס תומייק ,םמצעב תוסנתהל םילוכי םירקבמה ןהב תויצלומיסה ןיב

 םידימצ םירקבמה םילבקמ ,םחתמל העגהה םע .דועו לזרב תפיכ ,תוללוצ ,סיט

.הכורעתבש תויצלומיסה תא ולעפתי םתרזעב םימכח

 הכורעתה .4 זמר דוד בוחר ,םילשוריב הנושארה הנחתה םחתמ :יתמו הפיא

-09:00 :'ה-'א םימי:תוליעפ תועש .ץיקה ישדוח ךשמל החותפו ינויב 26-ב החתפנ

09:00-11:45 :'ו םוי ,15:45

.החפשמה לכל םיאתמ :םיליג

.ל"הצ רתאב שארמ המשרהב םניח :םיפסונ םיטרפל
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ןוידורהב הכיא תליגמ תאירק

 ידמ םיבר םיגהונ שדקמה תיב ןברוח רחאל הנש 2,000 -מ רתוי :תינכותב המ

 רוזאב םיאמורב םימחולה לש ןורחאה רצבמל עיגהל באב העשת ברעב הנש

 םידרומה לש םרצבמל ךפהו סודרוה ידי לע הנבנ ןוידורה רצבמה ןומרא .םילשורי

 ,לילה תכשחב רהל סופיטה .שדקמה תיב תא ופרשש תומוצעה תובהלה וארנ ונממו

 םילייטמל היווחו הביבסה יבשותמ םיברל תרוסמל ךפה ,הכיא תליגמ תאירקל

.דצהמ םיפוצלו

 תועשב טסוגואב 10 ,תבש יאצומ ,ןוידורה )ימואל ןג( קראפ :יתמו הפיא

20:30–24:00.

.הלבגה אלל :םיליג

 תושר לש ינופלטה דקומב וא ןוידורוה )ימואל ןג( קראפ רתאב :םיפסונ םיטרפל

.*3639 םינגהו עבטה

Leaflet Mapbox OpenStreetMap

תויצקרטא
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םורד

רטקה םחתמב ץיק

 תוליעפל עבש ראבב רטקה םחתמב םישגפנ ברעב ישימח ימיב :תינכותב המ

 םחתמ ,םולשת אלל םידליל תוגצה לולכת תוליעפה .החפשמה לכל תיביטקארטניא

 ינכוד םע יאודב חוריא םייקתי תבש ימיב .הכאלמ תואנדסו תונווגמ הריצי תוכרע

.עבש ראבב הקיתעה ריעב םחתמב םיקחשמו לכוא

 ינוימ ישימח םוי לכב ,עבש ראב 65 והיבוט 'דש ,70414 רטקה םחתמ :יתמו הפיא

.רבמטפס שדוח דע ינוימ תבש םוי לכבו ,17:30 העשהמ לחה ,רבמטפס שדוח דע

.החפשמה לכל תדעוימ תוליעפה :םיליג

."70414 רטקה" :קובסייפב וא 08-3730362:םיפסונ םיטרפל

עבש ראבב הקיתעה ריעב יקסנלימס לביטספ

 לש לביטספל םכתא תונימזמ םינוויכ תרבחו בגנה חותיפל תושרה :תינכותב המ

 ,לוחמו הקיסומ יעפומ ןווגמ םע תימורדו תיעבש ראב הריצי דודיעל םימי השולש

 .בוחרב הפקה יתבבו תודעסמב םידחוימ םיטירפת ,בוחר יגצמ ,םייתונמא םימחתמ

 תקיסומ תמב ,"הקיתע"ה באפ לומ "תילמשח המב" לעפות לביטספה תרגסמב

 לומ תיטסוקא המב ,"33 ץולח"ה תמוצב לוחמ תמב ,'גנירפה ןורטאית קד לע םלוע

.דועו "הלול" הפקה תיב

.19:00-23:00 תועשה ןיב ,ילויב 23-25 ,עבש ראבב הקיתעה ריעה :יתמו הפיא

.החפשמה לכל :םיליג

.gonegev קובסייפב :םיפסונ םיטרפל

3 תוחפשמל ריצבה לביטספ

 ,ןומר הפצמ לש רירקהו חותפה ריוואב חטש תניל לש םימי 3:תינכותב המ

 הלוכש )םידליל תמאתומ תוליעפה( החירזה םע םיבנע ריצבב תיתייווח תובדנתה

.ןומר הפצמ רוזאב םילויטו רוזאב תווחב םירויס ,םידליל תויוליעפ ,םיאלקחל המורת

.טסוגואב 25-28 ,טסוגואב 19-21 ,ןומר הפצמב הננ תווח :יתמו הפיא

.הלעמו 4:םיליג

groups@hashomer.org.il :ל"אודב המשרה ,רתאב עדימ :םיפסונ םיטרפל

םחוריב םיבכוכ לש ץיק גנינפה

 הרבחה תיבמ יתליהקה זכרמה ןגראמש החפשמה לכל גנינפה :תינכתב המ

 ינמ לש תועפוהו אשד יעפומ ,חטש ינמא ,םינכוד ,םיחפנתמ לולכיש ,םיס"נתמל

 ןדעו ןודד םענ ,החפשמה לכלו םידליל ביהלמ עפומ – ולולוקו'צ ,ץרפ יבוק ,הרטממ

.ןקז ןב
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:ב וז הבתכ אצמ
https://www.mako.co.il/finances-consumer/Article-

d697b452a800c61027.htm?
sCh=31750a2610f26110&pId=1082126421

www.mako.co.il-ל תורומש תויוכזה לכ

ןקתנו ונל ורפס ?הבתכב תועט םתאצמ

םידליל תויוליעפלודג שפוח:תויגת

 ,טסוגואב 14 - ץרפ יבוקו הרטממ ינמ .םחורי ,סיפ תומיב םינושארה ןג :יתמו הפיא

 לחה ,טסוגואב 27 ,ישילש םוי - ןקז ןב ןדעו ןודד םענ .18:00 העשהמ לחה

.18:00-מ

.החפשמה לכל :םיליג

.יתליהקה זכרמב :םיפסונ םיטרפל

 תליאב הקיזומ לש םי לביטספ

 עפומ ,סקפיט לש תויח תועפוה םע תיתחפשמ הגיגח לש םיימוי :תינכותב המ

 יתיווח םיקחשמ םחתמו לכוא ינכוד ,דועו תובובה תיב ,רפסק רוטקוד לש תובנראה

 תונחת ,םיחפנתמ םידליל םיעוקעקו רופיא לש תוינועבצ ןומ לופ תודמע .םידליל

.םיסרפו תויוליעפ דועו ,לבנרק

.םיה לומ תלייטב ,19:30-24:00 ,ילויב 24-25 ,ישימח - יעיבר םוי :יתמו הפיא

.הלעמו 2:םיליג

.רתאב :םיפסונ םיטרפל
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