The Mevaser Zion
Community
Tel Mond

קהילת מבשר ציון
תל מונד

 תל מונד,רח' הצופית

077-4970302

שבת שלום
י"א חשון תשע"ט

Shabbat Shalom
20 October 2018

שבת פרשת לך לך

Shabbat Parashat Lech Lecha

ברוכים הבאים לתלמידי שיעור ב' של
 שמתארחים בקהילתנו בשבת,ישיבת הר עציון

Welcome to Students from Yeshivat Har Etzion, who
are staying in our Community for Shabbat

מזל טוב ליואב סובל
על הגעתו לגיל מצוות
,גם לתהילה וירון
 וירדן ולכל המשפחה,עופר

Mazal Tov to Yoav Sobol
on his Barmitzva,
and to Tehila and Yaron,
Ofer and Yarden & to all the family
Mazal Tov to Daphna and Dubi Samet on the birth of a
grandson to their son Yonatan and Shinar

 בן לבנם,מזל טוב לדפנא ודובי סמט על הולדת הנכד
יהונתן ושנער

Mazal Tov to Michal & Ari Silbermintz on the birth of a
grandson to their daughter Shelli & Aviad Glick

 בן,מזל טוב למיכל וארי סילברמינץ על הולדת הנכד
לבתם שלי ואביעד גליק
20:30  בשעה5  הסנונית- שלום זכר

Shalom Zachar - HaSnunit 5 at 20:30

שבת

Shabbat

, באולם בית הכנסת,קבלת שבת מוזיקלית
עם תלמידי ישיבת הר עציון

Musical Kabalat Shabbat in the Hall with students
from Yeshivat Har Etzion

17:10

Candle Lighting

17:42

הדלקת נרות

Mincha & Kabalat Shabbat

17:52

מנחה וקבלת שבת

Early Shacharit Minyan

7:30

מניין מוקדם לשחרית

Rashi - Parshat HaShavua

8:00

 פרשת השבוע- רש"י

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

 לכבוד הבר מצווה- קידוש

Kiddush - in honour of the Barmitzva

 אורלי אשכולי- לימוד נשים

Limmud Nashim - Orly Eshkoli

לימוד הורים וילדים
 הרב ברוך וינטרוב- שיעור לנוער

Parents & Children Learning
Youth Shiur - HaRav Baruch Weintraub
Soldiers, Bnei VeBnot Sherut, Mechinot, Yeshivot
at Rav Baruch's home

16:15

 בני ובנות שרות תלמידי מכינות וישיבות,חיילים
אצל הרב ברוך

Shiur on people & events in Jewish History: Rabbi
Shneur Zalman of Liady, Baal HaTanya, and
founder of Chabad

16:40

:שיעור על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית
 בעל התניא מייסד חבד,רבי שניאור זלמן מלאדי

Mincha

17:25

מנחה

Seudah Shelishit with students from Yeshivat Har
Etzion

 עם תלמידי ישיבת הר עציון- סעודה שלישית

Ma’ariv

18:30

ערבית

Shabbat Ends

18:40

צאת השבת

Kiddush Rota: Rudolph, Carmeli, Amitai

 עמיתי, כרמלי, רודולף- תורנות קידוש
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ימי חול

Weekday Tefilot
Rashi - Parshat HaShavua

 פרשת השבוע- רש"י

Half an hour before Shacharit

חצי שעה לפני שחרית
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
Rashi
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
 רש"י- 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

