
תילארשי דוקיר תקהל
םיירהצב 1 העשב ןושאר ימי

תינרדומ תילארשי הקיזומל ,תילגנאב םירבעומ םירועישה

 תואמצעה םוי לביטספ ןוגכ םיעוראב םגו םירוהה לומ ועיפוי םה ,תינרדומ תילארשי הקיזומל דוקיר יעטק רפסמ לע ודבעי םידליה

.קראפ האובלבב ילארשיה תיבה לש יתנשה עוראהו יאמב

 )תיתריצי העונתו ,יריל ,זא'ג ,פוה( םינוש דוקיר תונונגס ,תושימג ,תיתריצי העונת ,קזוח ,לקשמ יווישב דקמתת הכירדמה

!ףיכ ןומהו תילארשי הקיזומ ילילצל לכהו

 תא דמלל איה ןותוברתב תוינכתה ראשב ומכ ,הרטמה .םאתהב וננכותי תועפוההו היפרגואירוכה ,ליג תוצובק יפל לצפתת הקהלה

 ונלש םיעוראל דוקירו הקיזומ םיאיבמ ונאש ידכ ךות ודמל םהש המב ףתשל תונמדזה םהל תתלו תילארשיה תוברתה לע םידליה

.וגייד ןסב

 ,דמלל תבהוא דאמ איה דוקירל תיעוצקמ הרומכ .ספטסו פוה-פיה ,זא'ג ,טלב ןוגכ דוקיר תונונגס ןווגמב הרשכה הרבע הכירדמה **

.היווחהמ קלח תויהל הפצמ איה .תובר םינש דוקירל הלש הבהאה תא םידלי םע  תפתשמו

.עוראה םוקמב תועפוהה לש עובשב רשאמ ץוח ,יעובשה רועישל רבעמ תופסונ תורזח םיפוצ אל ונא **

http://wp.me/P1k1i3-9k הרבעש הנשב הקהלה לש העפוהמ ואדיוב ופצ **

info@tarbuton.org ליימיאב וא 858-245-9375 ןופלטב םוקמ שיש ואדו :המשרהל

.םידימלת 6 תוחפל ומשרי אל םא לטובת התיכה

ל ראודב חולשל ןתינ ןותוברת תדוקפל םיק'צ :םולשת

PO Box 591,

Del Mar, CA 92014

.טנרטניאה ךרד יארשא סיטרכ תועצמאב םלשל ןתינ

םייפסכ םירזחה ןיא

.רחא םויב המרה התואב התיכ שי םא וא רועישה תא הלטיב הרומה םא קר - םתדספהש רועיש לע יוציפ רועיש

http://www.tarbuton.org

תילארשי תוברתל זכרמ ,ןותוברת
תירבעב רופיס תעש
2 העשב ןושאר ימי 

,רתוי םישדח םירופיס דצל ,ונלדג םלוכ םהילע םירופיס עומשל םידליה םע ואוב

ןוימידה תא םכדליב ותיציש םירופיסו םידוקיר ,םיריש תללוכה היווחל ונילא ופרטצה

.האירקה תבהאו

םיגחו םירפוסה תומש ,םיכיראת
9/9 רפוה תניר

9/16 הנשה שארל םירופיס

 9/23 רגניבור ימא

 9/30 תוכוסל םירופיס

 10/7 רוד-ןב היתד

10/14 רינש קירימ

 10/21  תור םירמ

10/28 גרבדלוג האל

11/04  ןמסורג דוד

 11/18 בהנש היח

 12/02 סינפיק ןיול

12/09 הכונחל םירופיס

12/16 ליא הרוא

 תינכתה ךרד םניחב תירבעב םירפס םילבקמ אל ןיידע םתאו 3-6 יאליגב םידלי םכל שי םא .הקירמאב המ'גיפ תירפס תינכתמ םירופיס םג ארקנ

ומשרה ,תאזה

http://www.sp-ba.org/online-registration

ה ידי לע תובידנב תכמתנ הקירמאב המ'גיפ תירפס

 Israeli Leadership Council. 

רתאה ךרד םכתופתתשה ורשא אנא

םכתופתתשה רושיא רחאל ינורטקלא ראודב חלשי רעשה תחיתפל ןוחטיב דוק
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