
 
 ד"סב

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

  ט"עשת שדוחל םינמז חול
 ץייק ןועש – תורנה תקלדהו הליפתה ינמז

 

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

  החנמ
 לוחב

  תיברע
 לוחב

  תורנ תקלדה
 ק"שע

 החנמ
 תמדקומ

  החנמ
 ק"שרע

 החנמ
 תבש

 ש"צומ

  /עירזת תשרפ תבש
 שדוחה תשרפ

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

09:32 18:50 19:25 18:26 17:30 18:50 18:25 19:38 

 /ערוצמ תשרפ תבש
 לודגה תבש
 העשב ברה  תשרד

17:30 

 7/4/19-13/4/19               ט"עשת ןסינ 'ח דע 'ב
 תונליאה  םיכרבמ ,ןונחת םירמוא ןיא ןסינב

09:27 18:55 19:30 18:30 17:35 18:55 18:30 19:44 

 חספ גחו תבש
 םירישה ריש םיארוק
 

 14/4/19-20/4/19             ט"עשת ןסינ ו"ט דע 'ט
 חספה גח ברע 'ו םוי      ץמח תקידב-ברעב 'ה םוי

 19:49 18:35 19:00 ןיא 18:35 19:35 19:00 09:22

 /תומ ירחא תשרפ תבש
 גח ורסא
  גח ברע ישימח םוי
 חספ לש יעיבש   ישיש םוי
 גח ורסיא   תבש םוי

 21/4/19-27/4/19          ט"עשת ןסינ ב"כ דע ז"ט
 09:00 ,07:00 ,05:30 תירחש      חספ מ"הוח 'ה-'א  םימי
 19:05 החנמ   18:39 תורנ תקלדה  םילישבת בוריע 'ה םוי
 19:00 החנמ                 18:40 תבש תורנ תקלדה 'ו םוי

 החנמ ינפל תוקד 45 ברה רועיש תבש

 19:54 18:40 19:05 ןיא 18:40 19:40 19:00 09:18

 /םישודק תשרפ תבש
 רייא שדוח ןיכרבמ תבש

 28/4/19-4/5/19          ט"עשת ןסינ ט"כ דע ג"כ
 

09:14 19:10 19:45 18:45 17:45 19:10 18:45 20:00 

 20:06 18:50 19:15 17:50 18:50 19:50 19:15 09:11 5/5/19-11/5/19         ט"עשת רייא 'ו דע ןסינ 'ל רומא תשרפ תבש
  :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 םוצ ימיבו שדוח שארב ,06.25 'ה-ו 'ב םימיב ,06:30 'ו ,'ד ,'ג ,'א םימיב     ינש ןיינמ   
 21:00-ב כ"חאו ז"ולה יפל      לוחב תיברע ןינמ  13:30              לוחב הלודג החנמ              :3008-ו  07:00   יעיבר ןיינמו ישילש ןיינמ   

 30:31  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
 הירפסב 09:30 העשב 'ד םויב  דומלתל רעש ) 6  לואי תיבב 18:00 העשב 'ג םויב המימי תטיש ) 5 החנמ ינפל תוקד 45 'ב םויב ןירדהנס תכסמ ) 4
           החנמ ינפל העש תבש םויב  ןישודיק תכסמ ) 9       07:00 העשב ישיש םויב  שרדמ ) 8 החנמ ינפל תוקד 45 'ד םויב  עובשה תשרפ ) 7

 ילשמ רפס יפ לע לארשי תבשחמ )ב "רקי ילכ"ה יפל השרפה )א :ןיגוריסל  07:45-ב ישיש םויב )10
 דעומה לוחו גח ימי בקע לטבתהל םייושע םירועיש .2 רקובב 'ב ימי לש שרדמה תיב תרגסמב םירועישה ומייקתי אל ןסינ שדוחב .1 :בל ומיש 



 
 ד"סב
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  ט"עשת שדוחל םינמז חול
 

 חספל תוארוה
 

  ,ןושארה ןיינמב תירחש תליפת רחאל רקובב ןונגע .י.ש םש לע תסנכה תיבב םוי לכב )7.4( ןסינ 'ב ןושאר םוימ לחה םייקתת ץמח תריכמ ץמח תריכמ
  .02-6713144 ברה לש ןופלט. 'א 9 הפי בייל 'חר למז ברה תיבב םג תירשפא הריכמה   .ברעב ישילש ימימ ץוח ,תיברעל החנמ ןיב ברעבו

 .רקובב 08:00 העשב )19.4( ןסינ ד"י ,חספ ברע ,ישיש םויב תקספנ ץמחה תריכמ
  .17:00 – 10:00 תועשה ןיב ןונגע .י.ש םש לע תסנכה תיב רצחב )17.4( ןסינ ב"י יעיבר םויב םייקתת םילכ תלעגה םילכ תלעגה
  .תיברע תליפת ירחא דימ )18.4( ןסינ ג"י ישימח םויב עצבתת תסנכה תיבב ץמחה תקידב ץמחה תקידב

 .ץמחמ םהיאת תא קודבל םישקבתמ תסנכה תיב ירבח
 .םוצל םישקתמש םירוכבל הנקת ,הוצמ תודועסו םימויס םימייקתמ ,חספ ברע )19.4(,ישיש םויב תורוכב תינעת

 
 : )19.4( ןסינ ד"י ישיש םוי חספ ברעל םינמז
 11:33     ץמחה תפירש ןמז ףוס    10:28   ץמח תליכא ןמז ףוס
 :חרזמה תודע גהנמל
 11:18     ץמחה תפירש ןמז ףוס    09:56   ץמח תליכא ןמז ףוס
 19:00  םלש ללה םע ט"וי לש תיברע תליפת ,החנמ    18:35  ט"ויו תבש ברע תורנ תקלדה
 
  .39:24 דע ןמוקיפא תליכא ןמז      :רדסה ליל
  הטמל - 09.00 ,08.15 ,.1006      :בוט םוי תבש
  13:30    :בוט םוי תבשב החנמ
 הטמל - 009:0 ,7:000 ,05:30 :תועשב ומייקתי תירחש לש םיניינמה     :חספ דעומה לוחב
  ."לטה דירומ" םירמוא אלא "םשגה דירומו חורה בישמ" רמול "הדימע"ב םיקיספמ ,חספ 'א ט"וי ףסוממ לחה       :יללכ

 ."הכרב ןתו" םירמוא אלא "רטמו לט ןתו" רמול "הדימע"ב םיקיספמ חספ 'א ט"וי יאצוממ לחה   
 

)ט"כ 'ל והיעשי( 


