
  םייחה תרובג ירופיס תביתכל תויחנה
 "Brave Together הרובגה דעצמ" קובסייפ דומע

 
 .ךכב יתוהמ קלח הרובגה ירופיסל ,םיצעמה םוקמהמ האושה ןורכיז תרבעהל תרוסמ וניה הרובגה דעצמ :המדקה
 .הנשה ךלהמב םיאבה תורודל הארשה אלמ ןורכיז ריבעהל ונל םירשפאמ םה
 
 םידרושה םעו ןעמל תיתועמשמ היישעל םישנא וצרמתי ומצע דעצמה םג ומכ ,הרובגה ירופיסש םיווקמ ונא
 דועצל םילוכי םהומכ ,ונחנא םגש ןורכיזו ,וכלה םה הב הרובגה ךרד לש ןורכיזה תועצמאב תאז .הנשה ךלהמב
 ךרדב םיישקהו םילושכמה לומ לא ךישמהל תלוכיה – )תודחא ,תויביטקא ,תוימיטפוא( םייחה תרובג ביתנב
 .םירחא לשו ונלש ,םייח תמדקמש
 
 הרובג ירופיס רפסמב לכתסהל ץלמומ ,הרובגה ירופיס תא םיבתוכ ונא ותרגסמב חסונה לע גשומ לבקל תנמ לע
 _ קובסייפה דומעב ובתכנש

http://bit.ly/FbBraveTogether 
https://www.facebook.com/BraveTogether2018/ 

 :המדקהב םיליחתמ םירופיסה לכ .1
 .)ל"ז ףיסוהל שי ,םייחה ןב םניאו לככ( אוה /איה ונלש םויה ת/רוביג" .1
 לככ( הריטפ םוקמ ,הריטפ תנש ,ה/דלונ ובש םוקמ ,הדיל תנש ,םש( יללכ עקר .2

 ))ה/רטפנ רעצה הברמלו
-ל הלעפ "ה/שיאה םש" – )טפשמ ידכל הרובגה לש יללכ תוצמת( המדקהל תמויס .3

 !הארשה - _______
 לש השעמ לכ לולכל לוכי הרובגה רופיס .ינוציח רוקממ חקליי ללכ ךרדב – רופיסה לש ירקיע ףוג .2

 ,תויביטקא ,תוימיטפוא( םיאבה םינייפאמה תא וכותב ללוכה םיישקו םילושכמ לע תורבגתה
 רבעל םדקתהל תלוכיב תאטבתמ הרובגה ,תיזוידנרג תיפוס האצות תויהל תבייח אל ,)תודחא
 :רתויב הלענ הרטמ םניה םייח םג רשאכ ,הלענה הרטמה

 .לכהב םא ןיבו קלחב םא ןיב ,דורשל תנמ לע תודעצב הדמתה .1
 .האושה רחאל החפשמ תמקה .2
 קלח לש הקולח( טק עגרל הרזעב רבודמ םא ןיב ,רחא והשימ לש הלצהו הרזע .3

  ))לכוא /םחל( תורצואהמ
 .ליעל רומאה תא םשיימש רחא השעמ לכ .4

  – םויס .3
 ה/רוביגה יכ רזוח ןויצו ,הארשה ונל םיווהמ ה/רוביגה הניגבש הביסה לע הרזחו םוכיס .1

 .ךשמהל הארשה ונל םיווהמ
 םירוביגה תא םיריכזמו םירכוז ,בוש םידעוצ ונא 2.5.2019-ב" :דעצמל עגונב תרוכזת .2

 - דחאכ םילודגהו םינטקה םישעמב םייחה תרובג ביתנב וכלהש ולא ,םייתימאה
 ".ונלוכל ךיישה ימואל טקיורפמ קלח תויהל םכתא םג םינימזמ ונא

 .ילאוזיו ןכות ןיא םא םישנאל עיגמ אל םוסרפה – ואדיו /הנומת אוצמל – דואמ בושח .4
 :ליימל חולשל ןתינ םירופיסה לכ תא

together.com-info@brave 
 058-5080080 פאסטאוול וא
 
  – דעצמה לע םיפסונ םיטרפ
 https://www.youtube.com/watch?v=yMvAy_yuY9g :10 תושדח תבתכ



 together.com-www.brave :טקיורפה רתא
  :םיפסונ םיטרפל רושיקב וצחל ,ימואל טקיורפ לש ליבומ תווצל תופרטצהל

http://bit.ly/MovilBraveTogether 


