
 
 א"פשת חספל הליפת ינמז

 ץמח תריכמ
 :תסנכה תיבב דרשמב ץמח תריכמ ינמז
 21:00- 20:30 ןיב ו 8:15 לש תירחש ירחא :)ןסינ 'ד( יעיבר
 6:10 לש תירחש ירחא )ןסינ 'ה( ישימח
 8:15 לש תירחש ירחא )ןסינ 'ו( ישש
 21:00 – 20:30 ןיב )ןסינ 'ח( ןושאר
 8:15 לש תירחש ירחא )ןסינ 'ט( ינש
 21:00 – 20:30 ןיב )ןסינ 'י( ישילש
 21:45 -21:15 ןיב )ןסינ א"י( יעיבר
 8:15 לש תירחש ירחא )ןסינ ב"י( ישימח
  
 םתוא םיספט ינשל םיקנילה ולא :טנרטניאב ץמח תריכמ יבגל
 :טנרטניאה ךרד הריכמה תא תושעל ןיינועמש ימל אלמל שי
 25/3/2021 ,ןסינ ׳בי דע

https://forms.gle/GvT5XoUwNW5bzMs86 
https://forms.gle/LTM41aDZHpb8rpoM6 

 
 םוזב חספ תוכלהב יגח ברה לש רועיש
 העשב ןסינ ׳י ל רוא 21-3-22 ינש םוי

20:00 
https://us02web.zoom.us/j/2212640868?pwd=bXQ3TVo0

UEI5SGJoR29wVHBxUzFlUT09 

 
 ארקיו תבש ברע

 תסנכה תיבב תירחש 8:15 ,7:15 ,6:15
 רמיהפמיו ׳פשמ 8:00

 תסנכה תיבב הלודג החנמ 13:30
 תורנ תקלדה 17:14
 רמיהפמיו ׳פשמו תסנכה תיבב  תבש תלבקו החנמ 17:35
 העיקש 17:53

 

 ארקיו תבש םוי
  תסנכה תיבב תירחש 8:15
  רמיהפמיו ׳פשמ תירחש 8:45

 המשרה( תסנכה תיבב תילגנאב לודגה תבש תשרד 10:15
 )שארמ

 תסנכה תיבב א החנמ 13:30
 רמיהפמיו ׳פשמ 13:45
 תסנכה תיבב תירבעב לודגה תבש תשרד 16:00
 תסנכה תיבב ׳ב החנמ 17:05
 רמיהפמיו ׳פשמ תיברע 18:25
 תסנכה תיבב ש״צומו תיברע 18:30

 

 )ו-א םימי( חספ ינפל עובשל םינמז
 תסנכה תיבב תירחש 8:15 ,7:15 ,6:10/6:15

 ןינמ לכ ירחא םימויס ומייקתי ישימח םויב
 רמיהפמיו ׳פשמ תירחש 8:00

 תסנכה תיבב החנמ 13:30 17:35
 תסנכה תיבב תיברע 21:00 18:20

 

  ץמח תקידב -ברעב ישימח םוי
 ישימח ןיב הלילב ץיק ןועשל רבעמ
 יששל
 חספ ברע תבש ,וצ תבש ברע ,'ו םוי

 )תבשל ראשנה דבלמ( ץמח רועיב ןמז ףוס 11:44
 תסנכה תיבב החנמ 13:30
 תסנכה תיבב תמדקומ תבש תלבקו החנמ 17:20
 )ינפל אל תורנ תקלדה( החנמה גלפ 17:39
 תורנ תקלדה 18:18
 רמיהפמיו ׳פשמו תסנכה תיבב תבש תלבקו החנמ 18:40
 העיקש 18:58

 
 חספ ברע ,תבש םוי

 תסנכה תיבב תירחש 6:45
 רמיהפמיו ׳פשמ 7:00

 ץמח תליכא ןמז ףוס 10:42
 ץמח רועיב ןמז ףוס 11:44
 תסנכה תיבב החנמ 13:30
 רמיהפמיו ׳פשמ החנמ 13:45
 תסנכה תיבב החנמ 18:35
 אמויד יניינעב ברה תחיש 19:05
 ינפל אל תורנ תקלדה 19:32
 רמיהפמיו ׳פשמו תסנכה תיבב ללה םע תיברע 19:32
 תוצח 12:45

 
  חספ לש ןושאר בוט םוי ,'א םוי

 תסנכה תיבב לט תליפת ,תירחש 8:30
 רמיהפמיו ׳פשמ לט תליפת ,תירחש 9:00

 תסנכה תיבב א החנמ 13:30
 רמיהפמיו ׳פשמ החנמ 13:45
 תסנכה תיבב ב החנמ 18:40
 אמויד יניינעב ברה תחיש 19:10
 תסנכה תיבב רמועה תריפס ,ט"וי יאצומו תיברע 19:33

 רמיהפמיו ׳פשמו
 
 



 
 א"פשת חספל הליפת ינמז

 
 ה-ב םימי דעומה לוח

 תסנכה תיבב תירחש 8:30 ,7:00
 רמיהפמיו ׳פשמ תירחש 8:00

 תסנכה תיבב החנמ  18:40 ,13:30
 תסנכה תיבב תיברע 21:00 19:20 

 

 חספ לש יעיבש ברע תבש ברע ,'ו םוי
 תסנכה תיבב תירחש 8:30 ,7:00
 רמיהפמיו ׳פשמ תירחש 8:00

 תסנכה תיבב החנמ 13:30
 תסנכה תיבב תמדקומ תבש תלבקו החנמ 17:20
 )ינפל אל תורנ תקלדה( החנמה גלפ 17:42
 תורנ תקלדה 18:23
 רמיהפמיו ׳פשמו תסנכה תיבב תבש תלבקו החנמ 18:45
 העיקש 19:03

 
 חספ לש יעיבש ,תבש םוי

 רוכזי ,םירישה ריש - תסנכה תיבב תירחש 8:15
 רוכזי ,םירישה ריש - רמיהפמיו ׳פשמ תירחש 8:45

 תסנכה תיבב א החנמ 13:30
 רמיהפמיו ׳פשמ החנמ 13:45
 תסנכה תיבב ב החנמ 17:30
 תסנכה תיבב ג החנמ 18:20
 רמיהפמיו ׳פשמ תיברע 19:34
  תסנכה תיבב ש"צומו תיברע 19:39

 
 
 תא הרזח תונקל ברל רשפאל גחה ירחא העשכ ןיתמהל שי
 .ץמחה
 
 

 !אירבו חמש גח
 
 
 
 


