ויחי

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

וישב
תאריך

21/12/2019

28/12/2019

04/01/2019

11/01/2019

18/01/2019

25/01/2019

01/02/2019

08/02/2019

15/02/2019

22/02/2019

שטיפת ליל שבת

שמואל ליפל

חיים כץ

אורן לנדה

רפי צור

אביעד שטרן

יאיר בר נדר

שורי אמיר

שמואל ליפל

חיים כץ

עריכת שלחנות

אתי גרינברגר

סרינה אנגלנדר

שולי גל

עירית פורשר

אסתי רזניק

איריס כץ

אתי גרינברגר

סרינה אנגלנדר

שולי גל

עירית פורשר

מוישי גרינברגר

חן יורוביץ

חי ברוכי

אלישע פלינט

אלן ארונסון

הדר יורוביץ

מוישי גרינברגר

חן יורוביץ

חי ברוכי

אלישע פלינט

יעל מרגלית ,הדס מרגלית

שלף צוייג ,עדי נתנזון

רם ברוכי ,שלו צרפתי

אביחי שטרן ,נועם גריידי

יובל צור ,רותם צור

עופרי בר נדר

אריאל שיק

יעל מרגלית ,הדס מרגלית

שלף צוייג ,עדי נתנזון

רם ברוכי ,שלו צרפתי,

יואב מרגלית

שקד שרמן

מוריה סוקו

דניאל בן דוד

שחר ישראלי

ניר בר נדר ,יואב ברמן

דרור פלינט

יואב מרגלית

שקד שרמן

מוריה סוקו

אלישבע בואר

ורד סוקו

דקלה

מיכל ברמן

מלכי מרגלית

יפעת גלזמן

נועם רבי

אסנת שניאור

תרצה רייניץ

תחילת התורנות

הוד בואר

נועם סוקו

הראל שניאור

אורי ברמן

טובה שיק

חן בר נדר

אלעד רבי

עטרת שניאור

תמר רייניץ

עידית סוקו

חצי שעה לפני הסעודה

שני מור

שי סוקו

טל שניאור

נגה ברמן

לאה אמיר

יובל ריידר

תמה פוקס

מלאכי שניאור

חן שרמן

הדס +נועה סוקו

אילון מור

לימור נתנזון

נועה שניאור

דינה ברוכי

עופר אמיר

אהרון סעדון

ליאור פוקס

שרית פרץ

רוני שרמן

דור חג'בי

אלעד טרנר

עמית נתנזון

רעות שניאור

מיכאל בלבר

שיר אמיר

אופיר גריידי

קים מיור

גולן פרץ

בר שרמן

יובל אלטשולר

אופק נאור

אור נתנזון

רעות אברהם שניאור

מיכל בלבר

נעמה שטרן

יעל מיור

עידן פלג

יהונתן שרמן

יאיר ארונסון

שחר פורשר

צוריאל בן שימול

שני ישראלי

נעמי בן שימול

חן מיור

אודיה פורשר

ים פלג

אורי אדן

מיכל ארונסון

איל לנדה

דוד לנדה

חיים כץ

יוסקי סוקו

איל לנדה

דוד לנדה

חיים כץ

יוסקי סוקו

איל לנדה

דוד לנדה

ליאור פוקס

אביחי ריידר

עזי אלטשולר

מוישי גרינברגר

ליאור פוקס

אביחי ריידר

עזי אלטשולר

מוישי גרינברגר

ליאור פוקס

אביחי ריידר

ילדים

צהריים

דניאלה ארונסון
מכונת שטיפה

ויגש

מקץ

שחר מכלוף

איל לנדה

אפרת אלטשולר

