
 
 ד"סב

 
 ןונגע י"ש ש"ע תסנכה תיב יללפתמל  עדימ ףד

  ט"עשת שדוחל םינמז חול
 

  תורנה תקלדהו הליפתה ינמז
 

 ןמז ףוס .....דע.....מ    עובשב עובשה תשרפ
  ש"ק

  החנמ
 לוחב

  תיברע
 לוחב

  תורנ תקלדה
 ק"שע

  החנמ
 ק"שרע

 החנמ
 תבש

 ש"צומ

 םילקש/להקיו תשרפ תבש
 'ב רדא שדוח ןיכרבמ תבש

 24/2/19-2/3/19        ט"עשת 'א רדא ה"כ דע ט"י
 

08:59 17:25 18:00 17:01 17:25 17:00 18:14 

 ידוקפ תשרפ תבש
 שדוח שאר 'ו + 'ה םימי

 18:19 17:05 17:30 17:05 18:05 17:30 08:54 3/3/19-9/3/19 ט"עשת 'ב רדא 'ב דע 'א רדא ו"כ

 10/3/19-16/3/19  ט"עשת 'ב רדא 'ט דע 'ב רדא 'ג רוכז/ארקיו תשרפ תבש
 

08:48 17:35 18:10 17:11 17:35 17:10 18:25 

 וצ תשרפ תבש
 ברעב 'ה םוי הליגמה תאירק

 17/3/19-23/3/19           ט"עשת 'ב רדא ז"ט דע 'י
 18:17 םוצה םויס 'ד םוי רתסא תינעת

08:43 17:40 18:15 17:16 17:40 17:15 18:29 

 הרפ/ינימש תשרפ תבש
 ןסינ שדוח ןיכרבמ תבש

 24/3/19-30/3/19         ט"עשת 'א רדא ג"כ דע ז"י
 'ו םויל 'ה םוי ןיב הלילב ליחתמ ץייק ןועש

08:40 17:45 18:20 18:21 18:45 18:20 19:33 

  /עירזת תשרפ תבש
 שדוחה תשרפ

 31/3/19-6/4/19    ט"עשת ןסינ 'א דע 'ב רדא ד"כ
 תבש םוי שדוח שאר

09:32 18:50 19:25 18:26 18:50 18:25 19:38 

  :תוליפת ינמז
   .תוקד 2 ב םימידקמ הליפתה תליחתב םישידקה תא ,05.40 שדוח שארו 'ה-ו 'ב םימיב ,05.50 'ו ,'ד ,'ג ,'א םימיב  ןושאר ןיינמ       :לוחה ימיב

 .)הטמל( 06.15 שדוח שארב ,06.25 'ה-ו 'ב םימיב ,06:30 'ו ,'ד ,'ג ,'א םימיב     ינש ןיינמ   
 019:3 ,21:00      ףסונ תיברע ןינמ   13:30              לוחב הלודג החנמ              :3008-ו  07:00   יעיבר ןיינמו ישילש ןיינמ   

 :3012  תבשב הלודג החנמ   09:30  )'ב התיכ דע( םידלי תליפת    )הטמל( 09.00 ,08.15 ,06.25 : תועשב  תירחש     :תבשב
 

  הרות ירועיש
  ברה תיבב  18:00  'א םויב   תוכמ תכסמ )  3         תיברעו החנמ ןיב   הכלהב רועיש  )  2    20:00-בו 07:00-ב לוחה תומיב  ימויה ףדה )  1
 10:45-ב 'ב םויב  הדגאו שרדמ )  6   09:45-ב 'ב םויב ארקמה תונשרפב תויגוס )  5       09:00-ב 'ב םויב הכלהב תויגוס )  4 

       תיברע ירחא 'ב םויב ןירדהנס תכסמ )  9      12:30-ב ינש םויב ם"במרב תויגוס )  8       11:30-ב 'ב םויב תובא תכסמב תויגוס )  7
  07:00 העשב ישיש םויב  שרדמ )12            תיברע ירחא 'ד םויב  עובשה תשרפ )11       לואי תיבב 18:00 העשב 'ג םויב המימי תטיש )10
 ילשמ רפס יפ לע לארשי תבשחמ )ב "רקי ילכ"ה יפל השרפה )א :ןיגוריסל  07:45-ב ישיש םויב )14          החנמ ינפל העש תבש םויב  ןישודיק תכסמ )13

 
)ז"ט קוספ 'ח קרפ רתסא תליגמ(


