
:היגרנאתו.םירציימתוי.םיחרזא
סוביליס

םוקמו ןמז ןכות

'ג םוי ,5.10
20:00-21:30

םוז

היגרנא תוליהק ללכב "המל"ו הלודגה הנומתה
 תוכרבו תורכה ,החיתפ•
ןנור ילרוא 'רד /הלודגה הנומתה-םילקא רבשמ•
ןראפ ןהכ לעי / לאיצנטופה- שרדנ הנעמכ תשדחתמ היגרנא•

'ו םוי ,8.10
09:00-14:00

זכרמב רויס םוי
)יאמצע ןפואב העגה(

םיילגרה ךרד היגרנא תוליהק- רויס םוי
 יניינעל הדעווה ,יאבג ןהכ ףסויו קרב ינב תייריעב תיתביבס תננכתמ ,ררל רמת / תידרחה הרבחב לאיצנטופה– קרב ינבב הבישי•
)ר"ע( תבשב היגרנא
םייראלוס תוגג ףלא האמ דסיימ ,לעשמ רוצ / ןורשה םורדב םייטרפ םיתבב השיכר תוצובק•

'ג םוי ,12.10
20:00-21:30

םוז

תויראלוסתוכרעמםעתורכה
רוכרכ-הנחסדרפמ.מ,םולשןבימר'ג/יזיפלאיצנטופיופימלםילכ:הדידמויופימ•
םייראלוסםילנאפןאובי,לפוקןרע/תיראלוסתכרעמהנבמ•
היגרנאלילארשיהםורופה,לרפהגלוא/תויראלוסתוכרעמןונכתלםילכ•

'ג םוי ,19.10
20:00-21:30

םוז

תונקתוהיצלוגר
למשחהתושר,תשדחתמהיגרנאףגאשאר,ירוחפאאלע/םיחרזאהלומללמשחהקשמלשהיצלוגר•
ראלוסהטלותיטפשמתצעוי,יפסכלבנעד"וע/דועויוסימ,היינבוןונכת:תויראלוסתוכרעמתמקהלתויטנוולרתונקת•
היגרנאלילארשיהםורופה,לרפהגלוא/הקזחאותורש,תורשקתה,םיחרזאהוי"חחלומ-הנקתהךילהת•

'ג םוי ,26.10
20:00-21:30

םוז

ןומימ לש םילדומו ילכלכ לדומ
יראלוס ץעוי ,לופוט דעלא / בושיח לכל תיסיסבה לסקאה תלבט- ילכלכ לדומ•
 לע תחקפמהו הניקתו הלכלכ ףגא שאר רבעשלותינלכלכ ,רוצלפ תילג / הרכשה ,האוולה ,תוטילפ זוזיק :ןומימ לש םינוש םילדומ•

הביבסה תנגהל דרשמב ,םיריחמה

'ג םוי ,2.11
20:00-21:30

םוז

הליהקב םימסחו םיצירמת
הילצרהימוחת-ןיבה,גרפלעי'רד/תשדחתמההיגרנאהףנעבםינכרצתוגהנתהתנבה•
תומייקללשהזכרמ,םוחנןבהרעי/תוגגילעבלשםימסחוםיצירמת•

3-4.11
'ה-'ד םימי

תליאו תימורדה הברעב רויס םיימוי
תליא ריעבו תימורדה הברעב תיגולונכטה תונשדחה תממחו תשדחתמ היגרנא תוליא-תליא לש היישעה םע בורקמ תורכה

'ג םוי ,9.11
20:00-21:30

םוז

תיתליהק תונגראתה םודיקל םילכ
רבעשל יתליהק להנמ תלהנמו תוליהק תחנמ ,ץכ המענ / הליהקה ברקב היצביטומ תריציל םילכו הליהקב ןוה יגוס יופימל םילכ•

'ו םוי ,19.11
09:00-12:30

םיצוביקה רנימס תללכמ

החלצה ףונימו הדימל ,תוסנתה :אנדס םוי
רוכרכ-הנחסדרפמ.מ,םולשןבימר'ג/תוסנתה+יזיפיופימתנדס•
היגרנאל ילארשיה םורופה ,רנטד תניעו לרפ הגלוא /- תיב גוח ןונכת תנדס•

 ושכרנש םילכל םאתהב תיב גוח תקפה לע הדובע תליחת
'ג םוי ,7.12

20:00-21:30
םוז

 תונשדחו םיניינבב תיטגרנא תולעייתה + רוביצ ףותיש
יתליהק ינוגרא חותיפל ריכב ץעויו רחשא ל"כנמ ,יקסנמ לקיימ /המכסה תגשהו רוביצ ףותיש
ןראפ ןהכ לעי– הריגא  ;בלוד רחש ר"ד–BIPV ;ראפ סדה– םיניינבב תיטגרנא תולעייתה :תשדחתמה היגרנאה םוחתב תונשדח•

'ג םוי ,14.12
17:00-18:30

םיצוביקה רנימס תללכמ

סרוק םוכיס
 .תישגרה היווחה ,ינכטה ןפה ,עדיה תמרב- םוכיס בבס•
הכ דע חטשב תוסנתהה סיסב לע הליהקב תשדחתמ היגרנא םודיקב םירגתאו םימסח ןורתפל תוחומ רועיס•
הליהקה חותיפ ךשמהו םיטקיורפ תקוזחת :ירחאש םויה•

הביבסה תנגהל דרשמה תכימתב םייקתמ סרוקה


