
הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד
))קוחה - ןלהל( 2011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 2 ףיעס(
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11 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

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

KOMPETE NZZENTRUM FUER DAS KASSENKOMPETE NZZENTRUM FUER DAS KASSEN

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

תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא

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

865262865262₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

וריא וריא

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

4.234.23₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

קוח תפיכאו תומדא טקיורפ קוח תפיכאו תומדא טקיורפ

 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

ןיא ןיא

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 ינועבר ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד
- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 22 ףיעס( ףיעס( ))קוחה - ןלהל( 20112011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל  ))קוחה - ןלהל( 
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22 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

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

Norwegian Refugee CouncilNorwegian Refugee Council

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

תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא

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

109222109222₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

ב"הרא רלוד ב"הרא רלוד

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

3.833.83₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

קוח תפיכאו תומדא טקיורפ קוח תפיכאו תומדא טקיורפ

 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

ןיא ןיא
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44 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

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

NOVA CENTER PER ALANOVA CENTER PER ALA

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

תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא

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

8576585765₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

וריא וריא

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

4.224.22₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

ח"צמו קוח תפיכא ,תומדא טקיורפ ח"צמו קוח תפיכא ,תומדא טקיורפ

 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

ןיא ןיא

-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.yesh-din.orgwww.yesh-din.org
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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

דעווה שאר בשוי דעווה שאר בשוי

הרהצה הרהצה

תוהז תדועת ןוכרדה תאצוה תנידמתוהז תדועת ןוכרדה תאצוה תנידמ

החפשמ םש יטרפ םשהחפשמ םש יטרפ םש

בושיי בוחרבושיי תיב רפסמבוחר תיב רפסמ

דוקימ ראוד אתדוקימ ראוד את דוקימראוד את ראוד את דוקימ

ךיראת ךיראת

31/10/201631/10/2016

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 ינועבר ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד
- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 22 ףיעס( ףיעס( ))קוחה - ןלהל( 20112011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל  ))קוחה - ןלהל( 
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