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)ילויב 1ל ןוכנ( תינמז תינכת                                                                          

 

ילויב 26 ינש םוי  

1000 

םושירו תוסנכתה  

1030 

תימלוע תירבע תירב תונש םיעשתו "ה'אר" תעה בתכ תונש שמחו םירשע ןויצל סנכה לש החיתפה בשומ  

  הפוריאב תימלוע תירבע תירב גיצנו  ה'אר ךרוע ,ץוק ןועדג 'פורפ: ר"וי

   גרובסרטש תטיסרבינוא ,םיימואלניב םיניינעל אישנה תינגס ,רגרבוק'ז -ודאמאסט  יניריא 'פורפ :תוכרב

לארשי ידומילו תודהי, תירבעל רבעשל הקלחמה שאר ,תנגראמה הדעווה ר'וי ,בהנש יכדרמ 'פורפ   

לארשי ידומילו תודהי ,תירבעל תרחבנה הקלחמה תשאר ,רבואט לשימ 'פורפ  

   תימלועה תינויצה תורדתסהה ,תירבע הפשו תוברתל הקלחמה תשאר ,יקסול הידבוע תעפי



  1100  

תירבעה ןושלל הימדקאל העדצה  

"תנווקמה תירבעהו תיביטמרונה תירבעה ןיב חתמה"  

תירבעה ןושלל הימדקאה אישנ ,תירבעה הטיסרבינואה ,רשא רב השמ 'פורפ  

 

  ׳יכבה קמע׳–כ )ז דפ םילהת(  אָכָּבַה קֶמֵעְּב תוכימסה שוריפ לש םיקיתעה וילוגלג

 ןושלל הימדקאה .סנבורפ ןא סקא תטיסרבינוא ,גרוברטפ טקנס תטיסרבינוא .בונלסא ליריס 'פורפ
תירבעה  

 

,"הרמז יבא לידנמ תרישב ןושלה ירויצ לע - יפוי ףונו ןח"  

תירבעה ןושלל הימדקאה ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ןזח םירפא 'פורפ  

 

גרובסרטש תטיסרבינוא חוריאב םיירהצ תחורא  1300  

 

תירבע תורפס  1400  

תירבעה תורפסב ןורכיזה ןדבא – קחמנ םדא  

ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןירבוג תירונ 'פורפ  

 

לגופ דודל םיאושינ ייחב  היחדו  םירוגמ  םוקמכ  ינוריעה  בחרמה  

גרובסרטש תטיסרבינוא ,רבואט לשימ 'פורפ  

 

עורה תפש  

לאירא תטיסרבינוא ,ןמדלפ הויז ר"ד  

 

הייחתה תורפסב "רשבה" דגנ "שולתה"  

היבמולוק  תטיסרבינוא ,לארה המענ ר"ד  

 

תיברעו תירבע תארוה 1545  

:גולאידב תיברעו תירבע   

ההובגה הלכשהב םדקתמ הפש סרוקב יתרבחו ינושל שגפמ  

ליי תטיסרבינוא ,יקסניגור הניד ר"ד  

 



תיברעל הינש הפשכ תירבעה תארוהב תילקיסקל תורישכל םינממסכ בזכ ידידיו םיטנגוק ,ילקיסקל רשוע  

ןוירוג -ןב תטיסרבינוא ,העיבר ובא באהיא  

  

תיאודב -תיברעה הרבחב היינש הפשכ תירבע עוצקמב הארוה תורשכתמ לש הארוהל הסינכב םירגתא  

ןוירוג -ןב תטיסרבינוא ,רדיוג -ובא  ףראע  

 

  .היינש הפשב תינושל תורישכ תלוכי לע םיעיפשמה דמולה לש םיינויצביטומו םיישגר םינתשמ

הינרופילק םורד תטיסרבינוא ,יח-ילאירא תיגח  

 

גרובסרטש לש תידוהיה הליהקב תיגיגח םינפ תלבק1800  

 

ילויב 27 ,ישילש םוי  

0900 

תורפס ,ארקמ ,הליפת ,הרות  

 

יביטקפסורטרה דיתעה ןויערו פ"עבש הרות :שדחל דיתע קיתו דימלתש לכ  

םדרטסמא תטיסרבינוא ,יבגה ביני 'פורפ  

 

הרשע-הנומשה האמב רודיסל הרדחש דומלתה תפוקתמ הליפת לע  

ןליא-רב תטיסרבינוא ,דנרא ןרהא 'רד  

 

םידליל תירבעב םירפסל ארקמ ןיב םילויט – םייתורפס םילולסמ  

ייק תללכמ ,ןמיילק תנסא  

 

יחרז תירונ לש םירגובמל רצק רופיסב היסטנפל םידלי רופיסב היסטנפ ןיב  

לאירא תטיסרבינוא ,ןהכ בוצמ הרפע ר"ד  

 

תונמאו ןורטאית 1100  

תירבעה תונותיעה תישארב ידוהיה ןורטאיתה לש תרוקיבהו הקיטילופה -הצוחהו המינפ  

8 סירפ תטיסרבינוא ,ץוק ןועדג 'פורפ  

 

ויתוזחמ לש סוניכה לעפמ  –   "ילארשיה ןורטאיתה לש ארונה דליה" ,ידנומ ףסוי יאזחמה



              ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,ירפ ןרומ ר"ד ,יפסכ הבהז 'פורפ

 

המבל בותכה ףדה ןיבש ילמוידמה קתעמה -םיריש תבתוכ ןושש המיענ  

ביבא-לת תטיסרבינוא ,יול ןועמש 'פורפ  

 

הפיח ינמא תצובק -התישארב תילארשיה תונמאה לש שדוחמ יופימ  

השדחה  ןוברוס תטיסרבינוא ,ןמרב יויז  

 

גרובסרטש תטיסרבינוא חוריאב םיירהצ תחורא  1230  

 

 תודהיה יפסוא תגצה – גרובסרטש לש תיאטיסרבינואהו תימואלה הירפסב רוקיבל האיצי  1330
םיידוחייה תירבעהו  

 

הקיטסיצילבופו תונותיע1545   

טדנמה תפוקתב תירבעה תונותיעב 'זוינ קייפ'ה תלאש ביבס תומיעה  

הפיח תטיסרבינוא ,עדילא יזוע 'פורפ  

 

ץשולס םוחנו הדוהי ןב רזעילא ייניעב סופיירד תשרפו אלוז לימא   

היגלב ,ןבול תטיסרבינוא ,דלפנזור לאכימ ר"ד  

 

לארשי-ץראב תובשייתהה רשבמכ םולבנייליל  

יאמש ןב הכרב  

 

  :"תירבעל רדה ונת"

יקסניטוב'ז יניעב תירבעה הפשה תועמשמ לע יוושכע טבמ  

תימלועה תינויצה תורדתסהה ,לארב לבנע  

 

תרבודמה תירבעה הפשה לש קדנסה :ץומא -ןב ןד  

8 סירפ תטיסרבינוא ,ךולב הואנ  

 

3017  

עונלוק ,תורפס ,רדגמ, הירוטסיה :תויחרזמ  



 

 ה האמה לש היינשה התיצחמב היכרותב תוידוהיה תוליהקב  היידרפסה השיאה לש המלועב םיטביה  
הנרדומו תונרמש  – 19  

לאירא תטיסרבינוא, יקצבוקמ -ןייטשנרוב האל 'פורפ  

 

יחרזמ רבחמ תולעב תוילארשי תוריצי  עבראב יחרזמה רבגה תומד  

לאירא תטיסרבינוא ,יחמק ימר 'פורפ  

 

 תודלות לע םיסרפ תרוטע היגולירטב ןושאר קרפ( ."םירצמ המניס" יחמק ימר לש וטרס תנרקה1518
.)הצרא התיילעו ותחפשמ  

 

 

ילויב 28 ,יעיבר  םוי  

0900 

הנגה ,המוקת, האוש ,הלוג  

 

  1863 תנשמ "ןילופ תוצרא יחרזא םידוהיה וניחא לא" האירקה

השרו תטיסרבינוא ,יקסבוקניצרמ ןמור 'פורפ  

 

וטגה תוברוח ויב םיירבע םיריש – םודרגה לע  

ביבא-לת תטיסרבינוא ,רפרודיונ ימר  

 

1948-1968 םינשב היקבולסוכ'צב תירבעב הריציו הביתכ  

םורדה תדמח תללכמ ,ץכ םחנמ 'פורפ  

 

םישישה תונשב תידוהי תימצע הנגה ינוגרא :"הקירמא םורדב םעפה ,היינש האוש רשפאנ אל"  

ביבא לת תטיסרבינוא ,ןייר ןנער 'פורפ  

 

ןונבל תומחלמ יטרס לש תונשרפל רוקמכ לארשי לש המחלמה ךרדב םיינוגרא םיביכרמ  

לאירא תטיסרבינוא .םולש-ןב יזוע 'פורפ  

 

1100 

סוטירמא דמעמל ורבעמ םע בהנש יכדרמ רוספורפ לש ודובכל הליענ בשומ  



ץוק ןועדג 'פורפ :ר"וי  

 

.הנשי-השדחה תוילארשיה לש הכרד - לארשי ליבש  

החותפה הטיסרבינואה ,ןמרה רמת 'פורפ  

 

ינוחטב םויא לש פוקסודילק :תומיע וק ירוזא  

בלוד היא ,גרובסרטש תטיסרבינוא ,רוא-ןגראיט ינור  

 

ברע יאה יצחב לארשי  

גרובסרטש תטיסרבינוא ,ק'צבוקעי ןאימד  

 

גרובסרטש תטיסרבינוא ,בהנש יכדרמ 'פורפ :ביגמ  

 

גרובסרטש תטיסרבינוא חוריאב םיירהצ תחורא  1230  

 

1400 

. גרובסרטש תטיסרבינוא לש רוטקוד תדובע לע תירבעב תיבמופ הנגה :דחוימ עוריא  

2019 – 2002 , הכומנ תומיצעב המיחל יעוריא תעב לארשיב תידוהיה להקה תעדב תורומת  

 

.רוא -ןגראית ינור  

בהנש יכדרמ 'פורפ :תייחנהב  

רומיל לאיחי 'פורפ                

  :םיטפושה רבח

הפיח תטיסרבינוא ,עדילא יזוע 'פורפ  

  לאירא תטיסרבינוא ,םולש -ןב יזוע 'פורפ

החותפה הטיסרבינואה ,ןמרה רמת 'פורפ  

8 סירפ תטיסרבינוא ,ץוק ןועדג 'פורפ  

ביבא -לת תטיסרבינוא ,ןמלוטס -ןמזור עבשילא ר"ד  

לאירא תטיסרבינוא ,רימת ןליא 'פורפ  

 

 

             


