
 )ל"תמב( ימואל ינרות שרדמ תיב
 א"פשת םיארונה םימיל תוליפת ינמז

 הבוט המיתחו הביתכ
 

 ד"סב
 

 
  הנשה שאר ינפל עובש לוח ימי

 )ו ,ד ,ג םוי( 5:45 ,)ה ,ב םוי( 5:40
   ןושאר ןינמ תירחשו תוחילס

 ינש ןינמ תירחשו תוחילס 6:50
 ישילש ןינמ תירחשו תוחילס 7:55

 החנמ  18:25
  תיברע  19:10

 
   הנשה שאר ברע/תבש ברע

 תסנכ תיבב 6:45
 רמיהפמיו ׳שמ 7:15
 םלואב 8:00

 םירדנ תרתה ,תירחש ,תוחילס
 תורנ תקלדה 18:04
 לכ תיברע ,החיש ,החנמ 18:25

 םיניינמה
 העיקש  18:44

 
   הנשה שארד 'א םוי/תבש

 רמיהפמיו ׳שמ 6:30
 ינסלס םלואב 7:15
 תסנכ תיב 7:45

 ,ךלמה ,תמשנב ליחתמ םיניינמה לכ
 ,תירחש
 ףסומ הרותה תאירק

 )תסנב תיב( החנמ – 13:30
 )טוקסא לש רצח( ימוי ףד – 17:00
 )רמיהפמיו ,תסנכ תיב( החנמ 18:00
 ינינעב החיש – רמיהפמיו 19:00

 יגח בר םע  אמויד
 ,תבש תאצ/ ןינמ לכב תיברע 19:16

 הז ןמז רחאל תורנ תקלדה
 
    הנשה שארד 'ב םוי

 רמיהפמיו ׳שמ 6:30
 ינסלס םלואב 7:15
 תסנכ תיב 7:45

 ,ךלמה ,תמשנב ליחתמ םיניינמה לכ
  ,תירחש
 הרותה תאירק
 ,תועיקת - הלחתהה ירחא םייתעש
 ףסומ

 )טוקסא לש רצח( ימוי ףד – 17:00
 החנמ 18:00
 םיניינמה לכ גח יאצומו תיברע 19:15

 
 
 

 
 הילדג םוצ

 םוצה תליחת 5:16
 דרפנב המשרה – םלואב 5:35
 דרפנב המשרה – תסנכ תיבב 6:40
 דרפנב המשרה – רמיהפמיו ׳שמ 7:35
 דרפנב המשרה – םלואב 7:40

  תירחשו תוחילס  
 דרפנב המשרה – הלודג החנמ  13:30
 דרפנב המשרה – הנטק החנמ 18:00
 דרפנב המשרה – תיברע 19:00
 םוצה רמג 19:04

 
  הבושת ימי תרשע לוח ימי

 דרפנב המשרה – םלואב 5:35
 דרפנב המשרה – תסנכ תיבב 6:40
 דרפנב המשרה – רמיהפמיו ׳שמ 7:35
 דרפנב המשרה – םלואב 7:40

  תירחשו תוחילס  
  דרפנב המשרה – הלודג החנמ 13:30
 דרפנב המשרה – הנטק החנמ 18:15
 המשרה –  תיברע 21:30 ,21:00 ,19:00

 דרפנב
 
 וניזאה תשרפ - הבוש תבש
  דרפנב חלשי ברה תשרדל םינמז

 )18:35 העיקש( תורנ תקלדה 17:55
 תבש תלבק ,החנמ

 דרפנב המשרה – תסנכ תיבב 18:15
 דרפנב המשרה – רמיהפמיו ׳שמ  18:15

 תסנכ תיבב תירחש 7:30
 רמיהפמיו ׳שמ תירחש 8:00
  תסנכ תיבב תירחש 8:55

 הלודג החנמ תסנכ תיבב 13:30
 ב החנמ תסנכ תיבב 17:45
 דרפנב המשרה – רמיהפמיו ׳שמ  18:00
  תבש יאצומו תיברע 19:09

 


