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הכנת שיעור   משפחה מארחת  צאת השבת  שעת השיעור   כניסת השבת  תאריך לועזי  תאריך עברי  פרשה

  בנות

  אין שיעור  אין שיעור  17:28  16:30  16:17  4.1.2014  שבט' ג  בא

  אילנה  מליחי  17:33  16:30  16:23  11.1.2014  שבט' י  שירה -בשלח 

  אסתר מליחי  בר סלע  17:39  16:30  16:29  18.11.2014  ז שבט"י  יתרו

  ענת גלזנר  אשר  17:45  16:30  16:35  25.1.2014  ד שבט"כ  משפטים

  עינת בר סלע  אילוז  17:51  16:30  16:42  1.2.2014  'אדר א' א  ח"ר –תרומה 

  רחל וולטרס  וולטרס  17:57  16:30  16:48  8.2.2014  'אדר א' ח  תצוה

  מירב תשובה  תשובה  18:03  17:00  16:55  15.2.2014  'ו אדר א"ט  כי תשא

  ענת אשר  גלזנר  18:09  17:00  17:01  22.2.2014  'ב אדר א"כ   ויקהל 

  צמרת בן חיים  בן חיים  18:14  17:00  17:06  1.3.2014  'ט אדר א"כ  שקלים - פקודי 

  אילנה  בועז  18:19  17:00  17:12  8.3.2014  'אדר ב' ו  ויקרא

  אסתר מליחי  בלומנצוויג  18:24  17:00  17:17  15.3.2014  'ג אדר ב"י  זכור - צו 

  ענת גלזנר  מליחי  18:29  17:00  17:22  22.3.2014  'אדר ב' כ  פרה - שמיני 

  עינת בר סלע  בר סלע  19:34  18:30  18:27  29.3.2014  'ז אדר ב"כ  )שעון קיץ(החדש  –תזריע 

  רחל וולטרס  אשר  19:39  18:30  18:32  5.4.2014  ניסן' ה  מצורע

  מירב תשובה  אילוז  19:45  18:30  18:36  12.4.2014  ב ניסן"י  הגדול -אחרי מות 

  ענת אשר  וולטרס  19:50  18:30  18:41  19.4.2014  ט ניסן"י  חול המועד פסח

  צמרת בן חיים  תשובה  19:56  18:30  18:46  26.4.2014  ו ניסן"כ  קדושים

  אילנה  גלזנר  20:02  19:00  18:51  3.5.2014  אייר' ג  אמור

  אסתר מליחי  בן חיים  20:07  19:00  18:56  10.5.2014  אייר' י  בהר 

  ענת גלזנר  בועז  20:13  19:00  19:01  17.5.2014  ז אייר"י  בחקותי

  עינת בר סלע  בלומנצוויג  20:18  19:00  19:06  24.5.2014  ד אייר"כ  במדבר

  רחל וולטרס  מליחי  20:23  19:00  19:11  31.5.2014  סיון' ב  נשא

  מירב תשובה  בר סלע  20:27  19:00  19:14  7.6.2014  סיון' ט  בהעלותך

  ענת אשר  אשר  20:31  19:00  19:17  14.6.2014  ז סיון"ט  שלח לך

  צמרת בן חיים  אילוז  20:33  19:00  19:20  21.6.2014  ג סיון"כ  קרח

  אילנה  וולטרס  20:34  19:00  19:21  28.6.2014  סיון' ל  ח"ר –חקת 

  אסתר מליחי  תשובה  20:33  19:00  19:21  5.7.2014  תמוז' ז  בלק

  ענת גלזנר  גלזנר  20:31  19:00  19:19  12.7.2014  ד תמוז"י  פנחס

  עינת בר סלע  בן חיים  20:28  19:00  19:17  19.7.2014  א תמוז"כ  מטות 
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  רחל וולטרס  בועז  20:23  19:00  19:13  26.7.2014  ח תמוז"כ  מסעי

  מירב תשובה  בלומנצוויג  20:17  19:00  19:08  2.8.2014  אב- מנחם' ו  חזון –דברים 

  ענת אשר  מליחי  20:10  19:00  19:02  9.8.2014  אב-ג מנחם"י  ואתחנן

  צמרת בן חיים  בר סלע  20:02  19:00  18:55  16.8.2014  אב-מנחם' כ  עקב

  אילנה  אשר  19:54  18:30  18:47  23.8.2014  אב-ז מנחם"כ  ראה

  אסתר מליחי  וולטרס  19:45  18:30  18:38  30.8.2014  אלול' ד  שופטים

  רחל וולטרס  תשובה  19:35  18:30  18:29  6.8.2014  א אלול"י  כי תצא

  מירב תשובה  גלזנר  19:26  18:00  18:20  13.8.2014  ח אלול"י  כי תבוא

  ענת אשר  בן חיים  19:16  18:00  18:11  20.8.2014  ה אלול"כ  נצבים וילך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


