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 יבצ ןב .י אישנה ש"ע ןוכיתה ס"היב

 ונוא תיירק תייריע
 

 2020 רבמבונ      
 

 ,םולש 'ט תותכ ידימלתל
 
 
 
 תוידוחיי תומגמל המאתה תוניחב                                  
 

   תוידוחייה תומגמל המאתה תוניחב םייקנ ראורבפ-ראוני םישדוחב •

 .ס"היבב            
 .רפסה תיב רתאב ףרוציש רושיקב הניחבל םשריהל שי •

  דחאל ומשרי םיניינועמה .תוניחב ידעומ רפסמ ועבקנ תומגמל •

 .דבלב םידעומה        
 .דבלב תומגמ יתשל ןחביהל ןתינ •

 

  
 בוציעו תונמא תמגמ
 

 העשהמ םוזב וא 14 רדח תויונמוא ןיינבב ומייקתי תונמאה תמגמל המאתהה תוניחב
 :םיאבה םיכיראתב 13:30

 
  העשב 24.1.21  'א םוי
  העשב 25.1.21  'ב םוי
  העשב 27.1.21  'ד םוי
 

 

 ,םילספ ,םימושיר ,םירויצ .רבעב ושעש תיתריצי הלועפ לכ םע עיגהל םינחבנה לע
 ב"ויכו די תכאלמ תודובע ,םימוליצ
 

 הקיסומה תמגמ
 

 , 13:30 העשב תישילשה המוקב ,תויונמוא ןיינבב 33 רדחב ומייקתי המאתהה תוניחב
  :םיאבה םיכיראתב 13:30 העשהמ םוזב וא
 
  24.1.21  'א  םוי
  27.1.21  'ד  םוי
 

           הנוש יפוא ילעב םירצק םיילקיסומ  םיעטק ינש ןיכהל םישקבתמ םידמעומה
  .קביילפ טילקהל /עיגהל רשפא  .)רתוי תולודג תוריצי ךותמ םיקלח וא םיריש(
 

 .דימלת לכ םע ישיא ןויאר םייקתי עוציבה ירחא
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 עונלוקה תמגמ
 

 לבקתהל םיניינועמה לכל ףתושמ שגפמ םייקתי 13:00 העשב 20/1/21-ה יעיבר םויב
 תמגמ רדחב םייקתי שגפמה .הסינכה תוניחב תארקל תויחנה ןתמל ,המגמל
 .תויחנהל םאתהב ,"ZOOM"ב וא תויונמוא ןיינבב ,עונלוקה
 

 הניחבל םירמוחה !טנרטניאב תוכרענ עונלוקה תמגמ לש הסינכה תוניחב – בל ומיש
  .18/1/21 -המ לחה תונושה תולטמה עוציבל תוקיודמ תויחנה םע ס"היב רתאל ולעי
 

 הסינכה תוניחב תא תושעל ןתינ .תויחנהה שגפמל עיגהל הבוח ןיא :הבושח הרעה
 ינש םוי דע תוניחבה תא רוסמל שי  .רתאב תוטרופמה תויחנהה י"פע םכמצע תוחוכב
 .08:00 העשב 2/2/21-ה
 
      
   

 לוחמ תמגמ
 

 ,)עקרק תמוק( לוחמל וידוטסב תויונמוא ןיינבב הנמייקתת המגמל המאתהה תוניחב
 :םיאבה  םיכיראתב 13:30 העשב  "םוז"ב וא
 

 "סרפ" ב"טח ידימלת :'א םוי 24.1.21
 

 "יבצ ןב" -ו "ר"זש" ב"טח ידימלת : 'ב םוי 25.1.21
 
  

  .יצחו הקדכ לש רצק דוקיר עטק ןיכהל םינחבנה לע
 .ןופלטב וא קסיד לע דוקירה עטק תא הוולמה הקיסומה םע עיגהל אנ
 
  .םיטישכת אללו ףוסא רעישב ,טלב ילענו דוקיר ידגב םע םינחבמל עיגהל שי
 

 תולכירדאה תמגמ
 

  3 'סמ רדח תויונמוא ןיינבב תולכירדא רדחב םייקתת המאתהה תניחב
 :םיכיראתב  13:00 העשב
 

 'א םוי 24.1.21
 'ד םוי 27.1.21

 
  .לגרסו קחמ ,תונורפע ינש םע עיגהל שי

 .םדוק עדי הכירצמ הניאו תיבחרמ הייאר תקדוב הניחבה
 
 .דימלת לכ םע ישיא ןויאר םייקתי הניחבה רחאל
 

 ךרעי ןויארה ךוניחהו תואירבה דרשמ תויחנה לשב רפסה תיבל רוזחנ אלו הדימב
  .תוחותפ תומלצמ םע םוזב ךרעת איהו םידימלתל חלשת הניחבהו םוזב
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 טרופס תמגמ
 

 תויחנהל םאתהב םלואל ץוחמ וא ןיניי'צ םלואב ומייקתי המגמל המאתה תוניחב
 :םיכיראתב )העש לכב םידימלת 8 ( ךוניחהו תואירבה דרשמ
 13:00   ד םוי 3.2.21ב
 13:00 ד םוי 10.2.21ב
 
  .טרופס ידגבב םישובל םינחבמל עיגהל שי
 

  -ל קלחתי ןחבמה
 .לסרודכו לגרודכ ,די רודכ :םיאבה טרופסה יפנעמ דחאב ישעמ ןחבמ *
 . יללכ עדי *
 .ישיא ןויאר*
 

 ןורטאית תמגמ
 

 .'ב המוק ןורטאית רדח ,תויונמוא ןיינבב ומייקתי המגמל  המאתהה ינחבמ
 :םיכיראתב 13:00-16:00 העשב
 

2125.1. - 'ב םוי  
2127.1. -  'ד םוי  
 28.1.21 - 'ה םוי
 1.2.21  - 'א םוי

 

  
 :ןיכהל םישקבתמ םינחבנה
 !פ"עב טסקטה תא תעדל שי .הזחמ ךותמ דחא גולונומ .1
 .יתריצי ןפואב ךמצע לע ת/רפסמ ה/תא ובש הנצס .2
 

 ךוניחהו תואירבה דרשמ תויחנה לשב רפסה תיבל עיגהל היהי ןתינ אלו הדימב
 .םוזב ךרעת הניחבה
 

 היטמולפיד תמגמ
 

 
Diplomacy and communication skills in English 
 
Auditions will take place on February 2nd, 2021. 
If needed, will be tested via zoom. 
In the auditions you will have to introduce yourself and present an oral speech (about 3 
minutes long) supporting or objecting to ONE of the following: 
 
Animal experimentation 
Protecting the environment 
Exploring space  
Financial and mental support for refugees  
 
Good Luck! 

 
 היגולונכטויב תמגמ
  םינוירטירקב םידמועו היגולונכטויב דומלל םיניינועמה םידימלת
 דרשמ תויחנהל םאתהב( םוזב וא היינשה המוקב 217 רדחב תוישיא תוחיש וכרעי

 .)ךוניחהו תואירבה
 .16:00 דע 11:15 העשהמ 2.2.21 ישילש םויב
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 "ינרק" ןחבמ -תיעדמ התכ
 

 .רפסה תיבב 14:00 העשב 15.3.21 'ב םויב םייקתי ןחבמה
  ."ינרק" ןוכמ תדוקפל םושרל שי ק'צה תא .230₪ הניחבה תולע
 .תועדומה חול לע הניחבה םויב ומסרופי הניחבה םייקתת םהב םירדחה ירפסמ
 .הביתכ ילכב דייטצהל שי
 

 "ינרק" ןחבמ -הנכות תסדנה תמגמ
 

 .רפסה תיבב 14:00 העשב 15.3.21 'ב םויב םייקתי ןחבמה
  ."ינרק" ןוכמ תדוקפל םושרל שי ק'צה תא .230₪ הניחבה תולע
 .תועדומה חול לע הניחבה םויב ומסרופי הניחבה םייקתת םהב םירדחה ירפסמ
 .הביתכ ילכב דייטצהל שי
 

 "ינרק"-ןחבמ - םיננוחמ תתיכ
 

 וז התיכל ףרטצהל םיניינועמו 'טב םיננוחמ תתיכב ודמל אלש םידימלתל
 .ושגינ הילא ר"זש תביטחב הכרענש םיננוחמ תניחבמ תואצות שיגהל םישקבתמ
 
 

 ם"מ ןחבמ ,ליגר תורגב לולסמ תותיכ
 

 .12:00 העשב 15.3.21 'ב םויב םייקתי ןחבמה
                ,ס"היבב תועדומה חול לע םסרופי הניחבה םייקתת םהב םירדחה םוקימ
 .הניחבה םויב
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,הכרבב
 
 

                                                          םיובנזור יפיצ                   טוגניד רוטקפס העונו ץישפיל הניב
 ס"היב תלהנמ                                                 הבכשה תוצעוי
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