
       "םדאה היחי ודבל םחלה לע אל" רנימס
   :החבטב יניטקידנבה רזנמה )סואהרגליפ( ןולמב

 ןרוג םייח 'פורפ ,יזנכשא יקי ר"ד ,ינרה הכסי
 .2021 ,לירפאב 21 – 19 ,יעיבר דע ינש םימיב

   םיניינעתמו ךרד ירומל ינרה הכסי לש רנימסל ,החבט 'סואהרגליפ' ןולמל המשרה ספוט

 tabgha@dvhl.de-pilgerhaus  -ל חולשלו םיאבה םיטרפה תא אלמל אנ ,םלשלו םשרהל תנמ לע

 ןופלטו ל"אוד תבותכ אלמל הבוח

 ךרד הרומ ןוישר רפסמ  תוהז תדועת רפסמ החפשמ םש יטרפ םש
1. 
2. 

 :ןופלט :ל"אוד תבותכ

 * ךרד הרומ/תרומ אוה/איה דחא/תחא תוחפלש יאנתב ,גוזל ריחמה

 .רנימסה לכל יגוז רדחב ,)ךרד ירומל ריחמ( גוז רובע 4 2300 לש םוכסב ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ
  .תודרפנ ןה תוטימה םירדחה לכב :בל ומיש

 ףקות סיטרכ רפסמ יארשא סיטרכ

 *)ךרד ירומ םניאש( גוזל ריחמה

לכב :בל ומיש .רנימסה לכל יגוז רדחב ,גוז רובע 4 0042 לש םוכסב ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ
  .תודרפנ ןה תוטימה םירדחה

 ףקות סיטרכ רפסמ יארשא סיטרכ

 *ךרד הרומ ןוישר לעב דיחיל ריחמה

   .רנימסה לכב )ךרד ירומל ריחמ( דיחי ףתתשמ רובע 4 1875 לש םוכסב ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ

 ףקות סיטרכ רפסמ יארשא סיטרכ

 *ךרד הרומ וניאש דיחיל ריחמה

   .רנימסה לכב דיחי ףתתשמ רובע 4 1975 לש םוכסב ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ

 ףקות סיטרכ רפסמ יארשא סיטרכ

  תואצרההו םירויסה לכ ללוכ ,)ברע תוחורא 2 -ו רקוב תוחורא 2( ןויסנפ יצח סיסב לע תוליל ינש ללוכ ריחמה*

     



 
 

 

   :תללוכ החבטב ךרד ירומל ינרה הכסי רנימסה תינכת

  

 תואצרה 

   ינרה הכסי  .םיגדהו םחלה סנ רופיסב םירסמ :השדחה תירבב תותואו םיסנ –1 האצרה

  יח לת תללכמ ,ןרוג םייח 'פורפ  .ץראב םילותקה םינמרגה לש 'תולחנה תנינפ' :החבט –2 האצרה

   יזנכשא יקי ר"ד .תיתרוקב האירק – השדחה תירבה תורושב לש היפרגואגה –3 האצרה

  ינרה הכסי .סמוקה ףסוי תשרפ – ?רצנתה ןירדהנסה אישנ םאה –4 האצרה

 

 :םירויס

  ינרה הכסיו ןרוג  םייח 'פורפ  סואהרגליפה םחתמב םיירוטסיה םיתב – 1 רויס

  .תורנכ לתמ החירז :םוק ימיכשמל – 2 רויס

 ינרה הכסי )ןולמהמ תילגר הכילה( .םיגדהו םחלה תייסנכו אתונמלד - ךשמה

 ינרה הכסי )םייטרפ םיבכרב העיסנ(  רשואה רה תייסנכ – 3 רויס

 ינרה הכסי )םייטרפ םיבכרב העיסנ( – תיסכודותרואה םוחנ רפכ - 4 רויס

 

 .ונב םייולת םניאש ,תינכתב םייונש ונכתיי •
 

 
 

 .............................................. המיתח    ........................................ ןימזמה םש
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