
 

 שישי  חמישי   רביעי  שלישי   שני   ראשון  

8:30-
9:15 

 אישי -פרטני אישי -פרטני אישי -פרטני  אישי -פרטני אישי -פרטני 

9:15-
10:00 

ארוסי, בונדרב   
 סולימני. רזיאל. 

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן.  

   קורס. טאבוך

, אדלר, דוד ישי
צברג, טל,  ולה

לבוטון, לוי שלום 
, סימון,  בער,סבן

פור  , קריקיש
,  ,איתמר,שלום

 . שליו
 

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

, אדלר, דוד ישי
לבוטון, צברג, טל, ולה

, לוי שלום בער,סבן
פור  , קריקישסימון, 

 ., שליו,איתמר,שלום
 

ארוסי, בונדרב    
 סולימני. רזיאל. 

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן.  

   קורס. טאבוך

, אדלר, דוד ישי
צברג, טל,  ולה

לבוטון, לוי שלום 
, סימון,  בער,סבן

פור  , קריקיש
,  ,איתמר,שלום

 . שליו
 

אדר. גורדון.   .אביעד
דייטש מאיר  ק.גורלי

יעקובי. לאש.  פרקש.   
.יוסי  קריפור שניאור

  דייטש.שאער.ג'יקובס 
דייטש, צבי  לוי שמוליק, 

כהן, 
,מלאי, ,מזרחילמברג,לרנר

  , בא,קעניג,כרמלעקיסמרה,
 ול שא

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

צברג, ול, האדלר, דוד ישי
לבוטון, לוי שלום  טל, 

,  קיש, סימון, בער,סבן
, ,איתמר,פור שלוםקרי

 . שליו
 

10:15-
11:00 

אדר.   .אביעד
גורדון.  

דייטש מאיר  ק.גורלי
יעקובי. לאש.   
פרקש.  קריפור  

.יוסי  שניאור
דייטש.שאער.ג'יקוב 

 שמוליק,   ס
דייטש, צבי כהן,  לוי 

,,מזרחילמברג,לרנר
בא עקימלאי,סמרה,
 ולשא  , ,קעניג,כרמל

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

, אדלר, דוד ישי
לבוטון, צברג, טל, ולה

, לוי שלום בער,סבן
פור  , קריקישסימון, 

 ., שליו,איתמר,שלום
 

אדר.   .אביעד 
גורדון.  

דייטש  ק.גורלי
מאיר יעקובי. לאש.   

פרקש.  קריפור  
.יוסי  שניאור

דייטש.שאער.ג'יקו 
 שמוליק,   בס
דייטש, צבי  לוי 

כהן, 
,,מזרחילמברג,לרנר

בא עקימלאי,סמרה,
 ולשא  , ,קעניג,כרמל

אדר. גורדון.   .אביעד
דייטש מאיר  ק.גורלי

יעקובי. לאש.  פרקש.   
.יוסי  קריפור שניאור

  דייטש.שאער.ג'יקובס 
 שמוליק,  

דייטש, צבי כהן,  לוי 
,מלאי, ,מזרחילמברג,לרנר

  , בא,קעניג,כרמלעקיסמרה,
 ול שא

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

צברג, ול, האדלר, דוד ישי
לבוטון, לוי שלום  טל, 

,  קיש, סימון, בער,סבן
, ,איתמר,פור שלוםקרי

 . שליו
 

12:00-
12:45 

אדר.   .אביעד
גורדון.  

דייטש מאיר  ק.גורלי
יעקובי. לאש.   
פרקש.  קריפור  

.יוסי  שניאור
דייטש.שאער.ג'יקוב 

 שמוליק,   ס
דייטש, צבי כהן,  לוי 

,,מזרחילמברג,לרנר
בא עקימלאי,סמרה,
 ולשא  , ,קעניג,כרמל

אדר. גורדון.   .אביעד
דייטש מאיר  ק.גורלי

יעקובי. לאש.  פרקש.   
.יוסי  קריפור שניאור

  דייטש.שאער.ג'יקובס 
 שמוליק,  

דייטש, צבי כהן,  לוי 
,מלאי ,מזרחילמברג,לרנר

בא,קעניג,כרעקי,סמרה,
 ול שא ,מל

אדר.   .אביעד 
גורדון.  

דייטש  ק.גורלי
מאיר יעקובי. לאש.   

פרקש.  קריפור  
.יוסי  שניאור

דייטש.שאער.ג'יקו 
 שמוליק,  בס

דייטש, צבי  לוי  
כהן, 
,,מזרחילמברג,לרנר

בא עקימלאי,סמרה,
 ולשא  , ,קעניג,כרמל

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

צברג, ול, האדלר, דוד ישי
לבוטון, לוי שלום  טל, 

,  קיש, סימון, בער,סבן
, ,איתמר,פור שלוםקרי

 . שליו
 

 

13:00-
13:45 

ארוסי, בונדרב   
 סולימני. רזיאל. 

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן.  

   קורס. טאבוך

, אדלר, דוד ישי
צברג, טל,  ולה

לבוטון, לוי שלום 
, סימון,  בער,סבן

פור  , קריקיש
,  ,איתמר,שלום

 . שליו
 

אדר. גורדון.   .אביעד
דייטש מאיר  ק.גורלי

יעקובי. לאש.  פרקש.   
.יוסי  קריפור שניאור

  דייטש.שאער.ג'יקובס 
 שמוליק, 

דייטש, צבי כהן,  לוי  
,מלאי ,מזרחילמברג,לרנר

בא,קעניג,כרעקי,סמרה,
 ול שא ,מל

ארוסי, בונדרב    
 סולימני. רזיאל. 

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן.  

   קורס. טאבוך

, אדלר, דוד ישי
צברג, טל,  ולה

לבוטון, לוי שלום 
, סימון,  בער,סבן

פור  , קריקיש
,  ,איתמר,שלום

 . שליו
 

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

צברג, ול, האדלר, דוד ישי
לבוטון, לוי שלום  טל, 

,  קיש, סימון, בער,סבן
, ,איתמר,פור שלוםקרי

 . שליו
 

 

14:00-
14:45 

אדר.   .אביעד   שיעור נביא לכולם
גורדון.  

דייטש  ק.גורלי
מאיר יעקובי. לאש.   

פרקש.  קריפור  
.יוסי  שניאור

דייטש.שאער.ג'יקו 
 שמוליק,  בס

דייטש, צבי  לוי  
כהן, 
,,מזרחילמברג,לרנר

בא עקימלאי,סמרה,
 ולשא  , ,קעניג,כרמל

ארוסי, בונדרב  סולימני.  
 רזיאל.

מעטוף  חנונו.
רוזנטל.עילי.איתן. קורס.  

   טאבוך

צברג, ול, האדלר, דוד ישי
לבוטון, לוי שלום  טל, 

,  קיש, סימון, בער,סבן
, ,איתמר,פור שלוםקרי

 . שליו
 

 

 


