
 
 

 

2019   ךופיהה תדוקנב הימוד תקד
ורוא תא סינכהל ידכ ימלועה הלועפה ףותש לש וחוכ תא םימתור  

ימלוע םינומעפ לוצלצב שדחה ןדיעה לש  
 

בוטה ןוצרה לש םישנאה לכל האירק  
בוטה ןוצרה ישנא לכל האירק  

  תוסנכתהל  הנכהכ ןומעפב לצלצנ הבה ,2019 רבמצדב 21 ,ךופיהה תדוקנב , ןודנול ןמז ברעב 9:00 העשב
תדחואמ תילבולג הבשחמ לש רגאמ םירצוי ונא רשאכ ,רואה תוחוכ םע ףותישב  רשא תחא הקד  טקש לש ל

.לכל רתוי בוט םלוע תריציל תפ  תושמ ל הארשה ררועת המזוי  
 ןוצר ילעב םישנו םירבג לש תוינחור תומר לש דחואמ הלועפ ףותיש ינפב דומעל לוכיש תומדא ילע חוכ ןיא
.םוקמ לכב בוט  
 תבוט ןעמל תינויח הכ תובישח תלעב הניה הימודה תקד לש ףקיה תבחרו תכשוממ הרימש ,וז הביסמ 

)1940 הימודה תקד דסיימ יא .יב .וא לופ רודויט ילסלוו רו'גיימ( תושונאה  
ה לע רבגתהל ידכ היצטידמו הליפת ,הבשחמב הקד םיימלועה םירבשמ ל ונתוא דחאתש טקש תקד רוצינ ונא ךשמ

רהרהל  לש םיחתפתמה םיערזה תא ןיימדלו  , םירבשמל רבעמ ,דקמתהל איה לש  טקשה תקדב ונתרטמ .םויה
  .דיתעה

ליעפ ןפואב  וניצמאמ תועצמאב ,דיתעב רשא ,ולא םיערז י םיניזמ ,וישכע וליפא ,תור ש תוצובקו םיתרשמ רופסניא
.תוכלממה ל  כל םיפתושמ ה 'דחא , רוקמה ה לש היומסה הזתניסה תא ופשחיי ,םיפתושמה '  

 
"ע ימלועה םינומעפה לוצלצ היתובקעבו ,םוקמ לכב םיחרזא י  , ץינירג ןועש פ" ע ברעב העשב טקשה תקד 9:00 

ררוע אלל תגספ תארקל ידימ ןפואב ןי רשקיי  ,הלש רתויב הובגה לאיצנטופל עיגהל התהימכ םע תושונאה תא
היגשיה  

 

 
 

טקשה תקד לש ה  ירוטסיהה  
 

 םלועה תמחלמב םילשורי ביבס םירהב ברק םוי לש וברעב םילייח ינש ןיב החיש ךותמ הדלונ טקשה תקד
 ,תשבי לכב ךרעיש ,רתוי לודג ףא ךוסכס לש ואוב תא אבינו המחלמה תא דורשי אלש עדי םהמ דחא .הנושארה
.ריואבו סוניקוא  
  .'ינשה רבעה ןמ רוזעל ,והומכ םינוילימ רובעו ורובע תונמדזה קפסל ורבחב קחד אוה 
 

"עדוי התאשמ לודג טקשה לש וחוכ .תונמדזה ונל ןת ךתקיתש תועצמאבו ,םוי לכ ,עגר ונל ןת" :רמא אוה  
1940ב ןודנול לע ץילבה ךלהמב ,יא .יב.וא לופ רודויט רו'גיימ ,ורבח י"ע הדסוי טקשה תקד  

ם ינד ועמה תומלוע ב   "רידא ךא הארנ וניאש אבצ" םע הלועפ ףותישל לטרופ קפסלו טקשל סנכהל עגרכ

 
הנשי היאלמיהב ,ןכא  
 רה תארקנ רשא ,סאליק רה ,הגספ
םינומעפה  

 
 
 

 Bell. םינומעפה לש רהה תארקנ  
 
 
 

 



 
 

 

 
ריואבו םיב ,השביב תוירוטירטהו תודחואמה תויטירבה תומואה י  חרזא לכל הארק הימודה תקד  

הליל לכ .םולשו שפוח לש הטקש הליפת בו  – –  תד וא היפוסוליפל רשק אלל   הבשחמב דחאתהל
21:00   העשב טקשה תקד לש התליחת תא ןב גיבה ינומעפ ונמיס ,העשה ינפל תחא הקד ,יס .יב.יבה וידרב

 
 השילפהו בבותסת תואגה ,תשדוקמ הנווכ לש וז הווחמל ופרטצי םישנא קיפסמ םאש עדי לופ רודויט
 טטוצ רשא ריכב ינמרג ןיצק י"ע המחלמה ירחא הרכוה םולש תאבהב התחלצה ,ןכאו .גסות הילגנאל
.וניבהלו יעצמא םוש ול אוצמל ונלוכי אלש ידוס קשנ םכל היה ..." :ורמואב  
 ךכל תארק התאש ןימאמ ינא .ברע לכ ןב גיבה ןומעפ תשיקנ םע רושק היה הז .יתמצוע דאמ היה הז לבא
"'טקש תקד'  
 

טקשה תקדל וסנכהו םינומעפב ולצלצ  
 

2019  רואה תוחוכ םע דחיב דחאתנו 21  רבמצדל ברעב  ב ,'ץינירג ,ןודנול ןמז  9:00  ןומעפב לצלצנ הבה ב
םלוכל רתוי בוט םלוע רו ציל המצוע בר ,ימלוע טקש לש תפתושמ תחא הקדל   

 

 
 

   יט ,מא ,יג ןודנול ברעב 9:00 ל ךלש ימוקמה ןמזה לויכל הרמה ןובשחמ
(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html) 

 


