The Mevaser Zion
Community
Tel Mond

קהילת מבשר ציון
תל מונד

 תל מונד,רח' הצופית

077-4970302

שבת שלום

Shabbat Shalom

ב' אב תשע"ח
שבת פרשת מטות מסעי

14 July 2018
Shabbat Parashat Matot-Masei
Mazal Tov to Luke Ganor
on his Barmitzva,
and to Brigitte and Chen,
Eran and Yael & to all the family

מזל טוב ללוק גנור
על הגעתו לגיל מצוות
,גם לבריג'ית וחן
ערן ויעל ולכל המשפחה

 לביאה ג'סיקה לסטר- שמחת בת
מזל טוב לאנה ודניאל
וגם לזאב ומיה

Simchat Bat - Livia Jessica Lester
Mazal tov to Anna and Daniel
and Mia and Zeev
Friday - Rosh Chodesh Av - Shacharit

6:30 / 8:00

 שחרית-  ראש חודש אב- 'יום ו

שבת

Shabbat
Early Minyan

18:20

מניין מוקדם

Candle Lighting

19:27

הדלקת נרות

Mincha & Kabalat Shabbat

19:37

מנחה וקבלת שבת

Early Shacharit Minyan

7:30

מניין מוקדם לשחרית

HaAmek Davar -Parshat HaShavua

8:00

העמק דבר על פרשת השבוע

Shacharit

8:30

שחרית

Children's Activities / Tots Shabbat

9:45-10:30

 שרים עם הקטנטנים/ פעילות ילדים
 הרב ברוך וינטרוב- דבר תורה

Dvar Torah - HaRav Baruch Weintraub
Kiddush - in honour of the Barmitzva and the
Simchat Bat

 לכבוד הבר מצווה וגם שמחת בת- קידוש
 פנינה וינטרוב- לימוד נשים

Limmud Nashim - Pnina Weintraub

לימוד הורים וילדים

Parents & Children Learning
Youth Shiur - HaRav Baruch Weintraub
Soldiers, Bnei VeBnot Sherut, Mechinot, Yeshivot
at Rav Baruch's home
Daf Yomi Zevachim
Shiur on people & events in Jewish History: The
Rosh - the Ashkenazi Scholar who fled to Spain

 הרב ברוך וינטרוב- שיעור לנוער
18:05
18:25
18:30

 בני ובנות שרות תלמידי מכינות וישיבות,חיילים
אצל הרב ברוך
דף יומי זבחים
:שיעור על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית
החכם האשכנזי שברח לספרד- הרא״ש

Mincha
Seudah Shelishit
Ma’ariv

19:15
20:21

מנחה
סעודה שלשית
ערבית

Shabbat Ends

20:31

צאת השבת

Kiddush Rota: Matityahu, Halevi, Reish

 רייש, הלוי, מתתיהו- תורנות קידוש

 לאנשי הקשר ולשמור כ “מבשר ציון” ואז לשלוח0544504676 תוסיפו את המספר, לקבל הודעות רשמיות מהקהילה או מבזקי הלכה בוואטסאפ
הודעה למספר עם השם המלא
To receive official community messages or daily Halacha updates on Whatsapp
just add 0544504676 to your Contacts as 'Mevaser Zion' then send a message to that number

The Mevaser Zion
Community
Tel Mond

קהילת מבשר ציון
תל מונד

ימי חול

Weekday Tefilot

העמק דבר על פרשת השבוע

HaAmek Davar -Parshat HaShavua

חצי שעה לפני שחרית

Half an hour before Shacharit

שחרית

Shacharit
Sunday - Thursday
Daf Yomi - after Shacharit Sun-Thu
Mincha
Sun-Thu at Moetzet Hapoalim
Ma'ariv
Shiurim from HaRav Baruch Weintraub
Halacha Updates

The Man and his Legend (English)
Nach - Book of Isaiah
Halacha (English)
Iyun - Sugiya from Daf Yomi
Bet Midrash for Youth
Monthly English Shiur - Anafa 49
Ramban - His life and works
Sugiyot in the Gemara

Other Shiurim
HaAmek Davar
Parshat Hashavua

Daf Yomi (in English)

' יום ו- ,'יום א
'ה-'דף יומי לאחר שחרית יום א
מנחה
ה' מועצת הפועלים-'יום א
ערבית

6:25
13:30
21:00
Daily after
Ma'ariv

כל יום מיד
לאחר ערבית

Sunday 9:00 - 'יום א
9:00
Monday
- 'יום ב
20:15
Monday -20:15
'יום ב
21:15
Tuesday - 20:15 -21:15
'יום ג
20:15
Tuesday - 21:15 - 'יום ג
21:15
Wednesday
- 'יום ד
20:15
20:15
Wednesday
- 'יום ד
21:15
21:15
Friday after  לאחר- 'יום ו
Shacharit
שחרית

Sun-Thu
6:00 Fri
7:30
Shabbat:
8:00
Daily after
Shacharit

' ו6:00 'א'–ה
7:30
8:00 שבת

שיעורים מהרב ברוך וינטרוב
מבזקי הלכה

)האיש ואגדתו (אנגלית
 ספר ישעיהו- נ"ך
)הלכה (אנגלית
עיון בסוגיה מהדף היומי
בית מדרש לנוער
49  רח' האנפה-  פעם בחודש- שיעור באנגלית
חייו ותורתו של הרמב"ן
סוגיות בגמרא

שיעורים נוספים
העמק דבר על פרשת השבוע

כל יום לאחר
שחרית

) (באנגלית- דף יומי

'יום ב
- 16:00
19:00
Tuesday
-20:30 'יום ג
20:30-21:30
21:30

חוג תלמוד תורה עם הרב דני ביאליק
17:00-18:00 :ו- ד16:00-17:00 ג-כיתות א
18:00-19:00 :ט-ז
 אורלי אשכולי- )שיעור גמרא (לנשים

- 'יום ד
20:00

 שיעור הלכה מהרב חגי ידיד,צורבא מרבנן

22:00 'יום ד

 הרב הוניגסברג- פרשת השבוע

Chug Talmud Torah with HaRav Danny Bialik
Grades 1-3 16:00-17:00 4-6 17:00-18:00
7-9 18:00-19:00
Gemara (Women) from Orly Eshkoli

Mon
16:00-19:00

Tzurba Merabanan - HaRav Chagai Yedid
Shiur Halacha

Wednesday
- 20:00

Parshat Hashavua - HaRav Honigsberg

Wed 22:00

