
 
 תיתרבח תוגיהנמל תילארשיה השרדמה - "ןושחנ" תיאבצ םדק הניכמ

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

 תאילמ 
 הדימל

 'א םוי
 ולסכ 'י 4.12.2022

 'ב םוי
 ולסכ א"י 5.12.2022

 'ג םוי
 ולסכ ב"י 6.12.2022

 'ד םוי
 ולסכ ג"י 7.12.2022

 'ה םוי
 ולסכ ד"י 8.12.2022

 'ו םוי
 ולסכ ו"ט 9.12.2022

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

  לגס הגנו םלעומ רב ןייטשדלוג המענו ימח לארוא ןהכ הרישו ןמרבוה איג סרפ תימעו םולבנזור רדה לט הליהו רוצ יתיא  םוי יליבומ
 ,היבמא ואלדנא ,הנינומ לג  םינרות

 בודימש ריפכ
 הילדוא ,לארה ריאי ,ירוג ןור

 ןהכ
 יעור ,ילאירונ הירומ ,לגס היאמ

 סבירפ
 תימע ,ןדא ריאי ,השמ ןב םעונ

 סרפ
 הריש ,ןורהא ןב לרוק

 רעלג באוי ,סזומ
 

  ינור תימע + קירא רחש    שפוח
 תונויקנ + בוט רקוב 7:15
 רקוב תחורא 7:45
 

8:30 
 תונגראתה + בוט רקוב 4:30 ןרוא

 ץוחב דויצ םע ,הסירפ 5:00
 תסמעהו הניכמ תריגס 5:45

 דויצ
 שיכל לתל האיצי 6:30

 ב.א + שיכל לתל העגה 7:10
 תחיתפ + ש״חתפ 7:20

 היילוח
 :תיב יגוח 8:10

 רורטב המחלמ - יתיאו ילימ
 תמחלמ - גייסו ינש רמת

 םנטאיו
 תויתא תויעב - קוצ

 המחלמב
 הקספה 9:10

 םע שיכלב ל״קק רויס 9:30
 ןוניו ןונרא
 תנכה + .צ.א 10:45
 םי׳ציוודנס
 האיצי ךירדת 11:30
 הכילה תליחת 12:00

 יאווה .פ 14:30
 הכילה ךשמה 15:00

 רצאנ תליול העגה 16:30
 תומקמתהו ךירדת 17:30

 .ע.א 18:00
 תוילוח יפל םוי דוביע 20:00

 הליל ירופיצ 21:00

 המכשה 5:00
 בוט רקוב 5:15

 תונויקינ + .ב.א 5:30
 האיציל ךירדת 6:15
 הכילה תליחת 6:30

 תליו - ןלוג הרישו באוי 09:00
 ןירבוג תיב
 הכילה ךשמה 09:30

 יאווה תוליעפו .צ.א 12:30
 הכילה ךשמה 13:30

 האושמ הפצמ רבו קאז 15:00
 םימ יולימ 16:00

 הניל ׳קנל העגה 16:30
 תוחיטב ךירדת 17:00

 .ע.א 17:30
 יאווה תוליעפ 19:30

 םוי דוביע 20:30
 הליל ירופיצ 21:00

 
 
 

 המכשה 4:45
 בוט רקוב 05:00

 תונויקינ + הסירפ + .ב.א 5:30
 האיצי 6:30

 - רוצ יתיאו לט הליה 8:30
 ןולקש תיב תברוח

 הכילה ךשמה 09:00
 

 :׳א היצפוא
 דוד ברק - לעיו ביבא 10:30

 )הקזע לת לע( תילוגו
 הכילה ךשמה 11:00

 )38/לארשי ליבש( .צ.א 13:00
 הכילה ךשמה 13:45

 
 :׳ב היצפוא

 דוד ברק - לעיו ביבא 09:30
 )ןולקש לת לע( תילוגו

 )38/לארשי ליבש( צ.א 12:00
 הכילה ךשמה 13:00

 
 המלאו דעלא ,ירס היאמ 16:30

 ה״לה ביתנ -
 

 לבוש תשרוחל סובוטוא 17:00
 
 .ע.א 18:00

 
 .יאווה ברע

 

 תונויקנ + בוט רקוב 8:15
 ב.א 8:45

 החלצה - דעלג םעונ
 ןולשיכו

 

  דקש
 ץחל - סקל ריש

 הקספה  9:30
 

10:00 
 - רחש - ךירדמ רועיש ןרוא

 תועבטמו םיקולב תוארשרש
 קלס

 - ינמחנ השבא 10:15
 הנומאה לש דוסיה תווצמ

 תימאלסאה

 
 

 המ קר אל ? הכונח -קיבאז דקש
 ונבשחש

 הקספה  11:00
 

11:30 
 המ קר אל ? הכונח -קיבאז ןרוא

 ונבשחש
 
 
 

 ןמרב קירא - זכר רועיש

 תורייס םוי היצלומיס

 - רחש - ךירדמ רועיש דקש
 תועבטמו םיקולב תוארשרש

 קלס

 םיטקיורפ לע הדובע ןמז ,הקספה ,צ.א  12:30
   םוי יליבומ ןמז 15:45

 
16:00 

  ןרוא
 ירוג ןור -ןונבל תמחלמ

 ש"מכס 13:30
 הניכמ תריגס 14:30

 םיסובוטואל היילע 15:20
 ןופצל תבכר 15:59

 חלשיו :תשרפ
 16:22 :תבש תסינכ
 17:18 :תבש תאיצי

 !םולש תבש
 ןמנזור רמת :הריבעמ

 דקש

 הקספה  17:00
   ג"א ןרוא 17:30

  דקש
 הקספה  18:30
   ל"תפ ןרוא 19:30

   דקש
 רחמל ימוי ךורדת + םוי דוביע 20:30

 

 


