
 
 תיתרבח תוגיהנמל תילארשיה השרדמה - "ןושחנ" תיאבצ םדק הניכמ

 ב"פשתה ,2023 - 2022 , לבוש ,ןושארה ו"כ רוזחמל

 ןלוג סופמק זול

 

 תאילמ 
 הדימל

 'א םוי
 ןוושח ו"כ 20.11.2022

 'ב םוי
 ןוושח ז"כ 21.11.2022

 'ג םוי
 ןוושח ח"כ  22.11.2022

 'ד םוי
 ןוושח ט"כ 23.11.2022

 'ה םוי
 ןוושח ל  24.11.2022

 'ו םוי
 ולסכ א 25.11.2022

  היאמ תימע ינור רחש תימע  ןרות החנמ
  ינור היאמ היאמ היאמ רחש  יטסיגול החנמ

   ינור + קירא רחש תימע היאמ  שפוח
  ץיבוקרמ םתור +קוצ יננג איג +הילדוא ץרפ לאינד +ינש רמת המלא +ןתנוי הנינומ לג +ןומלט דעלא  םוי יליבומ

 ילהי + ינמחנ לבוי + זר ילהי  םינרות
 ונסרו

 + לכימ + ןמשירפ ילימ מ רמת + יתוק + ןמרבוה איג ירוג ןור +יאמ + דוד בטימ + ןדיע עטנ + ןרוק העונ
 רוצ יתיא

 

 תונויקנ -בוט רקוב -5:00   7:45
 םיכירכ תנכה+ ב.א -5:45

 אלמגל סובוטוא -6:45

 +בוט רקוב -6:00
 הזירא+תונויקנ

 יתיווח  ג.א -7:00

 בוט רקוב -6:00
 הסירפ +ב.א -6:30
 החורא םויס -7:15

 אכבה קמעל סובוטוא -7:30

 תונויקנ+בוט רקוב -5:30
 הזיראו
 סובוטוא -6:00
 לטנב רה -6:30

 ןלוגה -דעלג םענ -6:45
 ?לארשיל ינויח

 

 
8:30 

 הנושאר ףוסיא קנ -8:00 
 ועידוהש ימ קר( המק תיבמ

 )ול
 תנחתמ ףוסיא קנ -9:00

 הנימינב תבכר

  אלמגב קיבאז םע רויס -8:00
 ב.א -8:00

 ןוויז ןיעל סובוטוא -9:00

 
 העגה -8:00

 לע ינורו םתור הכרדה -8:15
 אכבה קמע

 תטרדנאל סובוטוא -8:00
 םיקוסמה

 

 לש המש – תעדי אלש הדבוע - 
 םש לע "למג" םשהמ רזגנ ריעה
 איה וילע למג תשבד יומד רהה

 .הנכש

 םיקוסמה תטרדנא -9:00
 הסירפ +ב.א -9:15

 םויס -9:15    9:30
 רחאפ לתל סובוטוא -9:30

  

 
10:00 

  
 תמוצמ ףוסיא קנ 10:30

 חמצ

 ןלוגה תמר שוביכ רחאל הילגמ
 :ובתכ

 ,רוחאלו םינפל לולת הטונו"
 ותינבתב המוד אוהו

 וינפ לוממו ויתועלצ יתשמ...למגל
 "תומוהת הזה עלסה ףקומ

  לולסמל העגה
 םורימל ןוויז ןיע : ןלוגה ליבש
 רהו לטיבא רהב רבוע – ןלוג

 לטנב

 רחאפ לתל העגה -10:15
 -רחאפ לת לע הכרדה -10:30
 יננג איגו ןומלט דעלא

 לע רבסה -המענ -10:15
 םיקוסמה תטרדנא

 
  

11:00  - - - -  
 

11:30 
 - תובדנתה 11:00-14:00 

 לאנבי לש תווחב
 

 הדקפמל סובוטוא -12:15
 תירוסה

- 
 

 םיכירכ תנכהו צ.א
 םויס -12:15

  ש"מכס -11:15

  
- 

 

  

  א"תלו הפיחל סובוטוא הדעסמל סובוטוא- צ.אל הריצע - -  12:30
 

16:00 
 צ.א -14:00-14:30 

 )םיציוונס(
 הינגדל סובוטוא -14:30
 המלש לש האצרה - 15:30

 הינגדב ירוסה קנטה לע חונמ
 רופיסה -גייס רמת -16:30

 םוקמל רושיקהו ילש

 תירוסה הדקפמב צ.א -13:20
 ןהכ ילא -ינורו םתור -14:00

 ?ונצרא דעב תומל ךירצ םאהו
 יקאס לתל סובוטוא -15:00

 תיב יגוח -13:30
 םישקומ הדש – תימע

 תיב גוח – ינור
 תאחמ – ןמרבוה איג

 םיאלקחה
 העגה -לולסמה םויס -16:30

 ןלוג םורמל

 לד'גמ - עיבר םע רויס -13:00
 רו'זח יבנל סמש א

 ןלוג םורמל העיסנ -16:00
 ןלוג םורמל העגה -16:45

 

  



 
 םירופיכה םוי -סקל ןנח -16:00 

 םיה ליח לש טבמה קנמ
 
- 

 

 ויהת תמאב םעפה – ג.א J םינכומ ויהת -יאווה    17:00
 םינכומ

  

 רצימל העגה 18:00  17:30
 ינפוג ןומיא 18:30

   תוחלקמ -18:00 - רצימל העגה -17:45
  

    ע.א ע.א 18:00   18:30
 לכש לע -רסיבא יתיא -19:00 תוחלקמ תלחתה + ע.א  19:30

 םהיניבש המו שגר
 ךרד ןלוגה -שולא ינור ע.א םויס -19:45-

 המלצמה
  

 -    
 רצימ םע תפתושמ תצבשמ  20:30

 לייטס -םוי דוביע -21:30
 אהדי

 תוחלקמ ךשמה -22:30

 םיקוביח -שוביג תצבשמ
 םוי דוביע -21:30
 תוחלקמ -22:30

 םע ברקה -ןילי ילוס- 20:15
 הרטינוק
 םוי דוביע -21:15

 ע.א
 םוי דוביע -21.30

  

 

 .ליה ןואילופנ ".לכה לע תרבוגש תרעוב הקושת אלא ,הלאשמ אל ,הווקת אל .בושח גשיה לכ לש הלחתהה תדוקנ איה הקושת"


