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)רוביצה תלעותל הרבח יבגל אוה חווידה רשאכ( תושדקהה םשר )רוביצה תלעותל הרבח יבגל אוה חווידה רשאכ( תושדקהה םשר

יללכ עדימ יללכ עדימ

דיגאת רפסמ דיגאת רפסמ

069198306919835151

ךמתנה םש ךמתנה םש

)צ"לח( םילשוריב ריל ןו ןוכמ )צ"לח( םילשוריב ריל ןו ןוכמ

11 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

ינורטקלא ראוד ןופלט רפסמינורטקלא ראוד ןופלט רפסמ

560520556052050202

)צ"לח וא התומע( ךמתנה יטרפ )צ"לח וא התומע( ךמתנה יטרפ

 רוביצה תלעותל הרבח :דיגאת גוס רוביצה תלעותל הרבח :דיגאת גוס

חוודל ךנוצרב המ חוודל ךנוצרב המ

ישילש ןועברל סחייתמ ח"ודה ןועברל סחייתמ ח"ודה )קוחל  )קוחל 22 ףיעס( הרז תינידמ תושימ המורת לע חוויד  ףיעס( הרז תינידמ תושימ המורת לע חוויד  20192019 תנשב  תנשב ישילש

 )קוחל א )קוחל א55 ףיעס( הרז תינידמ תושימ ןומימ רקיע לע חוויד  ףיעס( הרז תינידמ תושימ ןומימ רקיע לע חוויד 
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11 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש

Rosa Luxemburg StiftungRosa Luxemburg Stiftung )הינמרג הינמרג( 

19801980 – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א3636 ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס

הרז הנידמ הרז הנידמ

 םישדח םילקשב המורתה םוכס םישדח םילקשב המורתה םוכס
חווידה םויל ןוכנ חווידה םויל ןוכנ

8101881018₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

שדח לקש שדח לקש

 םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש
םישדח םילקשב המורתה םישדח םילקשב המורתה

₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

 תוינידמה םודיק תובקעב לארשיב תיניטסלפה הרבחב םייתרבחה םייונישה תניחב תוינידמה םודיק תובקעב לארשיב תיניטסלפה הרבחב םייתרבחה םייונישה תניחב
.תילארשיה הרבחה חותיפל יחרכה הדובע חוכ םיניטסלפב האור רשא תילרבילואינה .תילארשיה הרבחה חותיפל יחרכה הדובע חוכ םיניטסלפב האור רשא תילרבילואינה

 וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה
הלאכ שי םא ,ןיפיקעב הלאכ שי םא ,ןיפיקעב

טקיורפה עוציב תבוטל ידועי ףסכ טקיורפהעוציב תבוטל ידועיףסכ

-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*  תורפס  תורפס 22-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*
תינורשעה הדוקנה ירחא תינורשעה הדוקנה ירחא

 ןכ טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה ןכ טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה

טנרטניאה רתא תבותכ טנרטניאה רתא תבותכ

www.vanleer.org.ilwww.vanleer.org.il

חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ

הרז תינידמ תושימ המורת לע ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ח"וד
- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוח יפל( ))קוחה - ןלהל( 20112011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוח יפל( ))קוחה - ןלהל( 
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 .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ספוט
 .תויטרפה תנגה קוח יפ לע ןגומ עדימ ליכמ הז ךמסמ

ינא יכ ריהצמ ינא ינא יכ ריהצמ ינא

ח"ודה תא שיגהל וכימסה ןוירוטקרידהש רוטקריד ח"ודה תא שיגהל וכימסה ןוירוטקרידהש רוטקריד

הרהצה הרהצה

תוהז תדועת תוהז תדועת

052340726052340726

ןוכרדה תאצוה תנידמ ןוכרדה תאצוה תנידמ

החפשמ םש החפשמ םש

באירא באירא

יטרפ םש יטרפ םש

םורי םורי

בושיי בושיי

ןויצתרשבמ ןויצ תרשבמ

בוחר בוחר

ןורימ ןורימ

תיב רפסמ תיב רפסמ

3232

דוקימ דוקימ

90764269076426

ראוד את ראוד את דוקימראוד את ראוד את דוקימ

ךיראת ךיראת

07/10/201907/10/2019

תינדי המיתח תינדי המיתח

_______________________ _______________________

.המורתה הלבקתה ובש ןועברה םותמ עובש ךות תאזו תירוקמ המיתחב םותחו ספדומ ח"וד םשרל שיגהל שי .המורתה הלבקתה ובש ןועברה םותמ עובש ךות תאזו תירוקמ המיתחב םותחו ספדומ ח"וד םשרל שיגהל שי

ינורטקלא ראוד תבותכ אלמ אנא ,ליימ תבותכל ךמסמה תא לבקל ךנוצרב םא ינורטקלא ראוד תבותכ אלמ אנא ,ליימ תבותכל ךמסמה תא לבקל ךנוצרב םא

ריהצמה יטרפ ריהצמה יטרפ

הרז תינידמ תושימ המורת לע ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ח"וד
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