
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 X הדש םילוח תיב - ןור ןב היא
 ןיבול יבא :רצוא
 היצנווב תונמאל 58־ה הלנאיבב ילארשיה ןתיבה
 2019 ,רבמבונב 24 – יאמב 11
 10:00 העשב ,לירפאב 16-ב לארשיב םיאנותיע תביסמ
 15:30 העשב ,יאמב 8-ב היצנווב םיאנותיע תביסמ
 13:00 העשב ,יאמב 10 :החיתפ עוריא

 
 

 ןהב םיכרדה תא רקוחש ןוגרא והז .ןור ןב היא ידי לע דסונש ,דיינ ימואלניב דסומ אוה X הדש םילוח תיב
 ,הנבמהמ דמול X הדש םילוח תיב .הרבחב ותחשוהש םיכרעו תולוח תוער חכונל לועפלו ביגהל הלוכי תונמא
 תולוק ובש בחרמ עיצמו ,הארבה ירתאו םייאופר תודסומ ,םילוח יתב לש הדובעה תוטישו הקיטקרפה
 .תואריהל תויתרבח תולוועו ,עמשיהל םילוכי םיקתשומ
 
 ,No Body )2017( טרסל חוטב בחרמו םימיאתמ הייפצ יאנת רוציל הנווכה ךותמ דלונ X הדש םילוח תיב
 אוה .הקיתש לש תובר םינש רחאל הרופיס תא תרפסמ איה וב ,החפשמב תוללעתה לע ןור ןב לש הטרס
 םירחא םירופיסל םג ומכ הז רופיסל בישקהלו תוארל ולכוי םישנא ובש םוקמ רוציל ןוצרה ךותמ םקוה
 .עמשיהל םיכירצש
 
 םיפוצ םה ,הנתמהה ןמזב .םרותל םיכחמו רפסמ םיחקול םירקבמה ,הלבקה רוזאב ,םילוחה תיבל הסינכב
 תא הגיצמש ,ןור ןב לש ואדיו תדובע - )FHX TV Program( םילוחה תיב לש היזיולטה תינכותב
 לופיטה תוכרע לעו ,םילוחה תיב לש תונושה תוקלחמה לע עדימ תקפסמו םילוחה תיב לש היגולואידיאה
 .Care-Kits תוארקנש ולש
 
 םיאת השולש תללוכש Safe-Units-ה תקלחמ :םילוחה תיב תוקלחמל םיכישממ םירקבמה ,םרות עיגמשכ
 ינקתמ הבש Care-Chairs-ה תקלחמו ;״המצע תא הליכמה הקעצ״ קועצל דציכ םידמול םירקבמה םהבש
 .Care-Kits -ב תישיא הייפצ רובע םישרדנה םיאנתה תא םירצויש ,תוינזואו ישיא ךסמ םע הבישי

 
 ףשוחו ישיא רופיס רפסמה ,םילוחה תיב ידי לע ה/ןמזוהש ת/רצוי תאמ רצק טרסמ תבכרומ Care-Kit לכ
 לש תורצק תובוגת ןה תוינש תועד .תוינש תועד יתש תועיפומ טרסה רחאל דימ .יתרבח קדצ-יא
 ,היגולופורתנא ,ךוניח ,הזילנאוכיספ ,האופר ,טפשמ ,היפוסוליפ :םינוש תעד ימוחתו םיעקרמ תוי/םיחמומ
 עגונב ףסונ עדימ םילבקמו השדח הביטקפסרפל םיפשחנ םילוחה תיב ירקבמ ,תוינשה תועדה ךרד .דועו
 .ופצ ובש טרסל
 
 ,ןיבול יבא רצואה םע דחי חתופו ,ולש תלהנמהו תדסיימה ,ןור ןב היא ידי לע םקוה X הדש םילוח תיב
 יבחרב םינוש םירתא ןיב דודני אוה םשמו ,היצנווב הלנאיבה איה ולש הלחתהה תדוקנ .בוג יכימ קיפמהו
 הטרס No Body ,-ל ףסונב ,Care-kits שולש קפסמ X הדש םילוח תיב ,הז בלשב .חתפתיו בחרתי ,םלועה
 םיימוקמ םינמא םע דחי תופסונ Care-kits קיפהלו ךומתל םילוחה תיב ךישמי דיתעב .ןור ןב לש
 .םיימואלניבו



 

 

 תינמא ,תלהנמ ,תדסיימ - ןור ןב היא
 
 תללוכ התדובע .םילשורי ,הסדה תללכמבו הפיח תטיסרבינואב רוספורפ .תירנילפיצסידיטלומ תינמא
 םילוח יתב םע הלועפ יפותיש תללוכו ,םירטנמוקוד םיטרסו ואדיו תודובע ,םיבצימ ,םוקמ ייולת םיטקיורפ
   .םלועבו ץראב םייאופר תודסומו

 
 רצוא - ןיבול יבא
 
 דסיימ ךרועו ,19 ןוקריה – השרדמה תיירלג רצוא .תיוושכעה תונמאה םוחתב רקוחו רצוא אוה ןיבול יבא
 םינשה ןיב .תילגנאו תיברע ,תירבע :תופש שולשב רוא האורה ןווקמ תונמא ןיזגמ - והות ןיזגמ לש ףתוש

 – תויונמאל הטלוקפב תונמאב ךשמה ידומילל תינכותב םיינויעה םידומילה זכרמכ שמיש 2019-2014
 .לרב תיב תימדקאה הללכמה ,השרדמה
 
 קיפמ - בוג יכימ
 
 ,ןורטאיתה ,לוחמה ,הקיזומה ימוחתב םיבר םיעוריא קיפה בוג .המבה תויונמאו תיתוזח תונמא יעוריא קיפמ
  .םיאקיזומו לוחמ תוצובק לש םיימואלניב תועפוה יבוביס להינו ןגריא ,םזי ,ףסונב .היזיוולטהו תונמאה

 
 

  ילארשיה ןתיבה
 היצנווב תונמאל 58־ה הלנאיבב
  היצנו ,ינידרא'ג

 
 ףסונ עדימ

info@fieldhospitalX.org    
www.fieldhospitalX.org 

 
 םרגטסניא

#fieldhospitalX 
 
 תונותיע ירשק
 Einat@galaipr.com 0547870100 ןהכ תניע
 
 
 םינגראמ
 תיטסלפ תונמאו םינואיזומל הדיחיה - טרופסהו תוברתה דרשמ
 עדמו תוברת ירשק ףגא – ץוחה דרשמ
 אמור ,לארשי תורירגש

 
 
 
 



 

 

 
 םיכמות
 תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפב תויטפשמה תוקינילקה ;  ZAZ10TH ;הפיח תטיסרבינוא ;סיפה לעפמ
 ;הפיח תטיסרבינוא ,השדח היטמולפידל ינר'צ ןואיל םורופ ;ינר'צ ןואיל ש"ע תוטלחה תלבקל זכרמה  ;הפיח
 עונלוק יטרסל רוקמ ןרק ;תיוושכע תונמאל טסטואא ןרק ;ימואל עקר לע המוארט יעגפנ - ל״טנ ;רידנג ןרק
 לארשי ס'יבתוסו ;ביבא לת תטיסרבינוא ,תילארשיה תונמאה רקחל ןרקה :ףאיט ;ררופ לכימו דוד ;היזיוולטו

 
 

 


