
 
 

 Rav Chagai Raviv, Rav of Bet Midrash Torani ימואל ינרות שרדמ תיב לש בר ,ביבר יגח בר
Leumi 

 
 
 

 ,םולש
 

 תמלוהו החוטב הריווא חיטבהל םילעופ ,ברה םע דחיב ,תסנכה תיב דעו ,םיארונה םימיה ונילע אובב
 .תוליפתל
 רקסה תא אלמל שקבתמ רוביצה ,יוארכ ןנוכתהל לכונש תנמ לע
 https://forms.gle/8EN1c9tzLf8gKrst7 תא אלמל םישקבתמ אל םתא ,ורבע םינשמ הנושב .ב"צמה 

 הלא תויחנהש בל םישל שי( תואירבה דרשמ לש תויחנהה ללגב -םייפיצפס תומוקמ יבגל םכיתופדעה
 לע תורישי עיפשמ רשא 'וכו המודא /המותכ /הבוהצ ריעכ שמש תיב סוטטס דחוימב ,ןמזה לכ תונתשמ
 לכ יבגל םישנו םירבג תומוקמ המכ יפ לע רקסה תא ואלמת אנא .)תסנכה תיב ללחב רתומ םיללפתמ המכ
 תומוקמה תא םסקמי רשא ךרדב םיללפתמה תא ץבשת תושקבה תא זכרת רשא הדעו .תיפיצפס הליפת
 סחי תוריתמ רשא תויחנהה לע ךמתסנ .)ןתינש המכ דע( החוטב הביבס לע הרימש ידכ ךות תסנכה תיבב
 .)"םוקמ ותואב םירגה"( החפשמ ינב יבגל הנוש

 
 השירד היהת םא .םלוכ לש תושקבה לכ תא אלמל לכונ אלש בצמה תא םכתנבה לע שארמ הדותב
 וצבושי קר םיחרוא ,ןכ ומכ .היינבה ןרק ירבחל ןתנית הפדעה ,עיצהל ונל שי רשאמ תומוקמ רתויל
 .תומוקמ וראשנ ןיידע םא ,םירבחל תומוקמה תא הצמנש רחאל תומוקמב
 
 :תירחש הנשה שארל תומוקמ /םינמז 3 תוננכותמ ,וישכעל ןוכנ

 כ"הס )םישנ + םירבג( שיא 50 -ינסלס םלוא -0600 •
 )םישנו םירבג( שיא 90כ -רשא 'חרב טכה /רמייהפמיוו תוניג -0630 •
 םישנ 40 כו םירבג 65כ -יזכרמה הליפתה םלוא -0730 •

 
 הליפת לכ יבג ויתונוצר יפ לע  https://forms.gle/8EN1c9tzLf8gKrst7 רקסה תא אלמת החפשמ לכ
 לכונ ךרוצ שי םאש ידכ ירשפאה םדקהב רקסה תא ואלמת םא שארמ םכל םידומ ונחנא .הליפתו
 .הליפת םוקמ/ןמז דוע ףיסוהל
 אוביש םישנא םושרל קר אנ ."ךרוצ ןיא" וא 0 ןמסל אנ תמיוסמ הליפתל תומוקמל םיקוקז אל םתא םא
 ".ךרטצנו הרקמב" תומוקמ רומשל אל אנ -תואדווב
 

 hjschein@gmail.com ב דלפנייש ללהל תונפל אנ תולאש םכל שי םא
 
 .םולשו גושגש תואירבב האילמ הנש ,הקותמו הבוט הנשב ונלוכ ךרטצנש
 
 םיאבגה
 
 
 
 


