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םיקוקז םידלי   20,000 "ס ,   היבל לכוא  אלל  םיעיגמה  םידימלתל  םי  ' ציוודנס קפסמה  ןוגרא  טבנ :  ןוגרא 
םידלי תורשע  דועל  עיגהל  אוה  הז  המרתה  ברע  לש  דעיה  הנעמ , םויכ  םילבקמ  קר 8000  ונל ,

 « ףסונ עדימ  ....םיקקזנ 
: ךלש  Funzing-תיווח ה

םעטמ רפסה  תיבל  םי  ' צוודנס םהל  ןיאש  םידלי  ןעמל  המרתה  ברע  אוה  ״התיפב  םיצרמ״ 
דחא לכ  תוקד  לש 12  םירצק  םיעטקל  םינמאהו , םיצרמה  ולעי  ינשה  ירחא  דחא  .טבנ  תתומע 

: םידלי ןעמל  ולוכש  עוריאב  , TED ןונגסב

ףותיש תוכזב  תודדומתה  ״תויהל -  אל  וא  תודרח״  ןרדשו : ןקחש  בילטוג , ירוא 
טקש לע  לודגל  ונת  תושדח 2 : ךוניח , תבתכ  םדוא , לעי 

הקוצמ תוא  רתאל  ךרדה  גגה ? לעש  שיאל  רמאת  המ  ההג : םילוח  תיב  להנמ  ןמצלז , ליג  פורפ '
.ןמזב

רעוכמהו ערה  בוטה  טנרטניאה : לש  היגולוכיספה  רקחל  זכרמה  שאר  יחימע , ריאי  פורפ '
.תשרב םייחה  לש  היגולוכיספה  טנרטניאב - 

לומ הימגונומ   - הבהאה ירוחאמש  עדמה  הקיטנגוריונ : םוחתב  תרקוחו  הצרמ   , ריקי תאיל  רד '
? חצני ימ  הימגילופ 

בשק תועפשה  יביטלופינמ -  בשק  היגולונכטה : לש  היגולוכיספה  םוחתב  הצרמ  רחש , ןמ  לעי 
עדומה תת  לע 

ילטיגידה ןדיעב  טרופסה  רתוי -  קיודמו  רתוי  הובג  רתוי , רהמ  טרופס : גולויצוס  ילילג , ריאי  ר״ד 

םיקוקז םידלי  .ס 20,000  " היבל לכוא  אלל  םיעיגמה  םידימלתל  םי  ' ציוודנס קפסמה  ןוגרא    - טבנ ןוגרא 
םידלי תואמו  תורשע  דועל  עיגהל  אוה  הז  המרתה  ברע  לש  דעיה  הנעמ , םויכ  םילבקמ  קר 8,000  ונל ,

.NEVET טבנ קובסייפ :  ףסונ -  עדימל  .םיקקזנ 
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https://il.funzing.com/funz/-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%91%D7%98-20435?internal_ref=funzing_featured_row_4-normal
https://il.funzing.com/users/281173
https://www.nevet.org/


.הננער  הזוחא 147 , בוחר  םינבל , די  תיבב  םייקתי  עוריאה   : הפיא
םייתעשכ  : עוריאה ךשמ 

.האצרהה  תליחת  ינפל  העש  יצח   : תותלד תחיתפ 
.םוקמב  םיסיטרכ  תריכמ  םייקתת  אל  *

.האצרהה תליחת  רחאל  םירחאמ  תסינכ  רשפאתת  אל  *
רפסמל 036244944 תוחוקל  תורישל  רשקתהל  אנ  תושיגנ -  לע  םירוריבל  *

תוחוקלה תורשל  תונפל  ןתינ  םיפסונ  םירוריבל  .קוח  יפ  לע  תויולבגומ  ילעבל  שיגנ  םוקמה 
support@funzing.com ליימיאב

? ולבקת המ 

םיצרמהו  םינמאה  בטימ  לש  תורצק  תואצרה  לש   TED ןונגסב ברע  - 
טבנ תתומעל  ומרתיי  םיחוורה  לכ  - 

 :( בוט השעמ  ושעת  ךרדה  לעו  רישעמ  ברעמ  ונהת  - 
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