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  ט"עשת שדוחל םינמז חול
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 21-27/7/19        ט"עשת זומת ד"כ דע ח"י
  04:01 םוצה תליחת  )החדנ( זומתב ז"י תינעת – ןושאר םוי

 20:05 םוצה םויס  20:03 תיברע תליפת  19:15 החנמ תליפת

09:17 19:30 20:05 19:05 18:00 19:30 19:05 20:20 

 יעסמ תשרפ תבש
 

  28/7/19-3/8/19    ט"עשת בא 'ב דע זומת ה"כ
 שדוח שאר – ישיש םוי

09:19 19:25 20:00 19:00 17:55 19:25 19:00 20:14 

 םירבד תשרפ תבש
 ןוזח תבש

 20:07 17:00 19:20 17:55 18:54 19:55 19:20 09:21  4-10/8/19              ט"עשת בא 'ט דע 'ג
  "לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" רמאי 20:07-ב .הלדבה ןיא .19:28 םוצה תליחת .)החדנ( באב 'ט ברע :ש"צומ    12:30 ארמג רועיש .17:00-ו 13:30 החנמ :תבשב
 20:35 תיברע .הכיא תאירק ינפל שאה ירואמ ארוב םיכרבמ .ימוג ילענ לעניו                                                                                       

 ןנחתאו תשרפ תבש
 באב ו"ט ישיש םוי

 19:59 18:45 19:10 17:45 18:47 19:50 19:15 09:23 11-17/8/19             ט"עשת בא ז"ט דע 'י
 19:55 םוצה םויס  19:47 תיברע תליפת  19:00 החנמ תליפת !דבלב  09:00  07:00 תירחש תליפת   :)החדנ( באב העשת תינעת – ןושאר םוי
 שאה לע אלו םימשבה לע אל םיכרבמ ןיאו ,לידבמהו סוכה לע םיכרבמ :םוצה יאצומב םילידבמ                                                            

 בקע תשרפ תבש
 לולא ןיכרבמ תבש

 19:51 18:40 19:05 17:40 18:39 19:40 19:05 09:24 18-24/8/19           ט"עשת בא ג"כ דע ז"י

 האר תשרפ תבש
 

 25-31/8/19           ט"עשת בא 'ל דע  ד"כ
 שדוח שארד 'א – תבש םוי

09:26 19:00 19:35 18:31 17:30 18:55 18:30 19:42 

  :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    09:00-ב ישימח ןיינמ גח יברעו ישיש ימיב    :3008 ,07:00 יעיבר ,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   הטוס תכסמ ) 3              תיברעו החנמ ןיב   הכלהב רועיש  ) 2    20:00-בו 07:00-ב לוחה תומיב  ימויה ףדה )  1
 ה ש פ ו ח ב :םייקתמ אל דומלתל רעש ) 6   לואי תיבב 18:00 העשב 'ג םויב המימי תטיש ) 5 החנמ ינפל תוקד 45 'ב םויב ןירדהנס תכסמ )  4
  07:00 העשב ישיש םויב  שרדמ ) 9      הירפסב 20:00 העשב 'ד םויב םיכובנ הרומ ) 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 )11          החנמ ינפל העש תבש םויב  ןישודיק תכסמ )10

 )'ו הנשמ ד קרפ תינעת תכסמ הנשמ( 


