
 
 
 

 תידוהיה תשרומה תובקעב ןוויב לייטמ רנימס
 2019 רבמטפס-קינלביב סחנפ 'רד לש ותכרדהב

 12.09.19 דע 06.09.19
 תוליל 6 -םימי 7

 
 
 

  תוסיט
  LY541 TLV-ATH 06.09 07:00-09:10 

02:05 (13.09)-TLV 12.09 23:45-LY5148 SKG             
 
 

 :ןוויב רויסה רובע תינכת
 הנותא -ביבא לת :09.1906. 'ו .1 םוי

 ךורענ התיחנה רחאל .ןווי תריב הנותאל אירמנ רקובה
 ,ןכמ רחאל .םיבאזה תעבג ימורממ ריעה לע תיפצת
 םינבאה תטרדנא תא הארנ .ריעב ימרונפ רויס ךורענ
 תטרדנאו טנמלרפה תיב תא ,ןווי ידוהי תאוש רכזל
 ,ריעב הנושארה הימדקאה תא ,ינומלאה לייחה
 הנתא ,ןוטלפאו סטרקוס לש םהילספב תרטועמה
 .יפמילואה ןוידטצאבו סואז שדקמב הפצנ .ולופאו

 תואטמסב ,"הקלפה" קיתעה עבורב רייסנ ךשמהב
 רויסה םות םע .תודעסמו תויונח תושודגה תוירויצה
  .וננולמל עסינ
  .הנרבטב ברע תחוראל אצנ ,ברעב
 .הנותאב ברע תחוראו הניל
 .ול המוד וא /   Stanley ןולמ
 
 
 
 יפלד-הבוחרא-הנותא :07.09.19 תבש .2 םוי

 הנתא שדקמ( ןונתרפה ובו סילופורקאל ליפענו הנותאב ונרויס תא ךישמנ רקובה
 תבשחנש הרייע ,הבוחראל עסינו ברעמ ןופצ ןוויכל ךישמנ ,ונירוקיב םות םע.)הלותבה
 תורייעלו םירפכל תוינייפואה תוירויצהו תורצה תואטמיסב טטושנ .ןווי לש ףרוחה תריבל
 יסכנמ דחא יפלד .סוסנרפה ירה סכר תולגרמל תנכושה ,יפלדל ךישמנ ,םשמ .תוינוויה
 .ןוויב םיבושחהמ יגולואיכרא רתא :ו"קסנוא לש םלוע
 .םוקמב ואצמנש םיבר םיאצממ ובו ןואיזומבו רתאב רקבנ
 .וננולמל השדחה ריעל ונינפ רויסה רחאל
 .תימוקמ הדעסמב ברע תחורא
 .יפלדב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא Amalia ןולמ
 
 
 



 הקבמלק-סולוו-יאליפומרת-יפלד :08.09.19 'א .3 םוי
 םיסרפל םינוויה ןיב ברקה שחרתה וב יאליפומרת רבעמל עסינ ,רקובה תחורא רחאל
 לש אבצ לומל עובש ךשמב דמעמ םינטרפס םימחול 300 וקיזחה ובו ס"הנפל 480 תנשב
 ,יאגאה םיה ףוחל תנכושה למנ ריע - סולוול ךישמנ ,םשמ .םיסרפ םימחול ףלא 300 כ
 תלייטב טטושו האושב ופסנש ריעה ידוהי רכזל הטרדנאב רקבנ .היסנגמ זוחמ תריב
 ומקושש תודסומהו םירתאה תא תקזחתמה שיא 150-כ הנומה היליהק ריעב םויכ .למנה
 ןועמש השמ ברה לש ורופיס תא עמשנ.1955 ב ריעה תא הדקפש המדאה תדיער רחאל
 יקוצ תולגרמל הקבמלקל ךישמנ .הנעמל תובר םרתו הליהקה ידסייממ היהש חספ
 .ימלוע לדוג רדסב הארמל ידוחיו ו"קסנוא לש םלועה יסכנמ ,הרואטמה
 הקבמלקב ברע תחוראו הניל
 .ול המוד וא / Divani Meteora ןולמ
 
 
 ופרוק-הרואטמ-הקבמלק :09.09.19 'ב .4 םוי
 םישישכ הרואטמב -"םייולתה םירזנמה"-הרואטמל עסינ
 ימי ךלהמב ונבנ םהיתוגספב רשא ,םילולת עלס ידומע
 עצמאב םייולתכ םיארנה םידדובמ םירזנמ םייניבה
 .ןוויב םיבושחהו םילודגה םע םינמנ םירזנמה .םיימשה
 הלענ םשמו הצינמוגיא ריעל הברעמ העיסנב ךישמנ
 .הריקרק התריבו ופרוק יאל תרובעמב
 .ופרוקב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / Ariti ןולמ
 
 
 ופרוק :10.09.19 'ג .5 םוי
  .תידוהיה הירוטסיהה לע דמלנ.יאבו ריעב רויסל ונמוי תא שידקנ רקוב תחורא רחאל
 ךלהמב ושרוג יאב ורתונש םידוהיה תיברמ ,תגשגשמ תידוהי הליהק ריעב התיה רבעב
 והז ,הצירטסקואילפ ץרפמל עסינ .ץיושוא הדמשהה הנחמל היינשה םלועה תמחלמ ימי

 םימישרמ ריג ןבא יקוצ םירקדזמ םהמש ,םילולצ זיקרוט ימ םע ,ויפויב ביהרמ ץרפמ
 ,תסנכה תיבב רקבנו היתואטמסו הקיתעה ריעב רייסנ צ"החא .תורעוימ םהיתוגספש
 .היינשה םלועה תמחלמב תוצצפהה תא ודרשש םידדובה םינבמהמ
 .הנרבטב ברע תחורא
 ופרוקב הניל
  .ול המוד וא / Ariti ןולמ
 
 
 יקינולס-הנינאוי-ופרוק :11.09.19 'ד .6 םוי

 תבשויה הנינאוי ריעל העיסנב ךישמנ םשמו הצינמוגיא ריעה רבעל תרובעמב אצנ רקובה
 ןנחוי לש וריע" אוה תינוויב ריעה לש המש שוריפ .סיטובמאפ םגא לש ויתודג לע
 השבכנ הינשה םלועה תמחלמב ,דאמ הכורא ןאכ תידוהיה הירוטסיהה םג ."שודקה
  ידיל ריעה הרבעוה 1944-ב .םידוהיב ועגפ אל ולא ךא םיטסשאפה םיקלטיאה יע הנינאוי

 םירג םידוהי תורשע המכ םויכ .ץיוושואל הליהקה ידוהי לכ תא וחלש הלאו םינמרגה
  .תומוחה תפקומ הקיתעה ריעב אצמנה תסנכה תיב תא םיקזחתמו ריעב
 .םייזכרמה הירתאב ונרויס תא ליחתנו ריעל עיגנ
 התליהקש ,"יקינולס"– ןוויב הלדוגב היינשה ריעה ןוויכל הנופצ ךישמנ ןכמ רחאל
 ואיבה התוא ונידאלה תפש החרפ הבו םלועב תובושחהו תולודגה תחא התיה תידוהיה
 .דרפס ידוהי

 .הנרבטב ברע תחורא
 .יקינולסב ברע תחוראו הניל
  .ול המוד וא / Anatolia ןולמ



 
  "ןאקלב הד םילשורי"  - יקינולס :12.09.19 'ה .7 םוי

 וב ףוחה תלייט :םיירוטסיהה הירתאבו ריעב רויסב דקמתנ רקובה
 רסיקה לש ןוחצינה רעש ,ןבלה לדגמה ,לודגה רדנסכלא לש ולספ םקוממ
 ךורענ םג .הנוילעה ריעה ימורממ תיללכ תיפצתו ריעה תומוח ,"סוירלג"
  .קיתעה ידוהיה עבורה םקוממ היה וב קושה רוזאב רויס
 האושה תפוקתב יקינולס ידוהי לרוג תא החיצנמה הטרדנאה תא דוקפנ
 תבש"ב םידוהיה וזכור הב ,תואמצעה רכיכב רקבנ ,חזמה לומ תמקוממה
 הליהקה לש הפוסו םיחולישה תנחת התייהש תבכרה תנחתבו "הרוחשה
   .ריעב תידוהיה הליהקה תודלותל ןואיזומב רקבנ םג .ריעב תידוהיה
  .הצרא ונתסיטל יקינולס לש הפועתה הדשל עסינ ,ונירוקיב םות םע
 
 
 
 
 
 רנימסה תולע
 :יגוז רדחב םדאל תולע
 1470€ :םיפתתשמ 25-29 רובע
 1375€ :םיפתתשמ 30-34 רובע
 1325€ :םיפתתשמ 35-39 רובע
 320€  דיחי רדחל תפסות

 
 ,2018 רבמבונ ףוס דע תמדקומ המשרהב םימשרנל

 החנה ורוי 30
 ללוכ רנימסה

 תוליל 6/םיאלמ םימי 7 •

 .לע לא תרבח םע הנותא ךרד יקינולסמ רוזחו הנותאל הרישי הסיט •

 רויסה ימי לכ ךלהמב דומצ סובוטוא •

 *4 לש תמרב ןולמ יתב •

 .ןויסנפ יצח - חוריא סיסב •

   .תינכותב טרופמכ םירתאל תוסינכ •

 .קינלביב סחנפ ר"ד - דעיל החמומ ילארשי ךירדמ •

 .שרדנה יפל םיימוקמ  םיכירדמ •

 .יקינולסבו ופרוקב ,הנותאב תימוקמ הנרבטב תוחורא •

 .הרזחו ופרוקל תרובעמ •

 .םיתורישה ינתונל םיפיט •

 
 
 



 :םולשתה יאנת
 תא חיטבהל תנמ לע 06.03.19 ךיראתל דע ,המשרהה םע ריבעהל שי 300€ ךס לע המדקמ
 .הסיטב םוקמהו רנימסב תופתתשהה
 םע רתויב וא 06.08.19 ךיראתה דע תיביר אלל םימולשת 2 דע םלשל ןתינ םולשתה תרתי תא
 .תיביר תפסות
 .םיאנת םתוא יפל תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 המשרהו םיטרפל
  3595950-052 :דיינ  7610658-03  :דרשמ

 :המשרהל
 noal@ofakim.co.il  7610734-03 העונ
 037610853-סקפ
 
 


