
The Mevaser Zion

 Community 

Tel Mond

קהילת מבשר ציון 

תל מונד

Whatsapp: 054-4504676 תל מונד                                     ,  הצופית' רח

Shabbat Shalom שבת שלום

9 October 2021 ב"חשון תשפ' ג

Shabbat Parshat Noach שבת פרשת נח

Mazal Tov to Sara and Yossie Shor on the birth 

of a grandson, a son to their daughter Tamara 

and Lior Gal-Shor, Mazal Tov to all the family

, מזל טוב לשרה ויוסי שור על הולדת נכדם

מזל טוב , שור-בן לבתם תמרה וליאור גל

לכל המשפחה

Shalom Zachar this evening from 20:30 at 

Rechov HaAhava 1

 ברחוב 20:30שלום זכר הערב משעה 

1האהבה 

Shabbat שבת

Candle Lighting הדלקת נרות  

Mincha & Kabalat Shabbat - in the Shul, (Hall), Nof 

Yaldut, HaTzabar, Shelanu

נוף , (אולם), בבית כנסת- מנחה וקבלת שבת 

שלנו, הצבר, ילדות

Shacharit - Early Minyan in the Hall באולם- מניין מוקדם - שחרית 

Shadal - Parshat HaShavua פרשת השבוע-  ל "שד

Shacharit - Main Minyan upstairs מניין ראשי למעלה- שחרית 

Dvar Torah - HaRav Baruch Weintraub הרב ברוך וינטרוב- דבר תורה 

Parents & Children Learning in the Park לימוד הורים וילדים בפארק

Limmud Nashim - Sarah Bernstein שרה ברנשטיין- לימוד נשים 

Daf Yomi - Masechet Beitza מסכת ביצה- דף יומי 

Mincha, in the Shul, Shelanu שלנו, בית כנסת, מנחה

Ma’ariv ערבית

Shabbat Ends צאת השבת

Daf Yomi (Zoom) - Masechet Beitza  מסכת ביצה - (זום)דף יומי

Begin saying ‘Ve’ten tal umatar’ 

   from Ma’ariv on Tuesday

, יום שלישי בערב, חשון' החל מערבית בליל ז

'ותן טל ומטר לברכה'מתחילים לומר 

18:52

בית ספר , הצבר' רח, באולם, תפילות תתקיימנה בבית כנסת למעלה

בית ספר נוף ילדות, שלנו

16:45

7:30

8:30

8:00

10:45

Guidelines from the Ministry of Health: Entrance to the Shul building – 

only with Tav Yarok. Children under 12 can enter with a negative 

Corona test. Masks must be worn at all times on the Shul premises 

(including Sukka area)

– כניסה לבניין בית הכנסת , בהתאם להנחייות של משרד הבריאות

 יכולים להיכנס על סמך בדיקת 12ילדים מתחת לגיל . תו ירוק בלבד

(כולל אזור הסוכה)עטיית מסכות חובה בבניין . קורונה שלילית

17:54

גם אחיות , מזל טוב לליאת ועקיבא באקמן על הולדת הבת

הגדולות דני ומאיה וכל המשפחה

18:04

Minyanim will be held in the Main Shul Upstairs, The Hall, Park 

HaTziporim, Rechov HaTzabar, Shelanu School, Nof Yaldut School

Are you seeking employment? Want to advertise job vacancies? We have set up a whatsapp 

group which is designed to connect people who need help finding work with employers looking 

for work. You can join the group by contacting: 052-379-2679

Mazal Tov to Liat and Akiva Buckman on the birth of a 

daughter, also to big sisters Dani and Maya and all the family

17:35

Shiurim on Zoom   https://zoom.us/j/4642098490     שיעורים בזום

Mazal Tov to Kedem (Tabib) & Yair Nachum on their Wedding 

& to Ronit and Doron, & all the family

פתחנו קבוצת וואטסאפ שנועדה לחבר ? מעוניינים לפרסם משרות פנויות? מחפשים עבודה

כדי להצטרף  . בין אנשים שזקוקים לעזרה במציאת עבודה לבין מעסיקים המחפשים עובדים

: WhatsApp-לקבוצת ה

052-379-2679ליצור קשר עם  

, ויאיר נחום על הנישואין (טביב)מזל טוב לקדם 

וכל המשפחה, גם לרונית ודורון

18:42

 עם השם המלא0544504676לקבל הודעות רשמיות מהקהילה או מבזקי הלכה בוואטסאפ תשלחו הודעה למספר 

To receive official community messages or daily Halacha updates on Whatsapp send a message to 0544504676 with your full name

19:20

Shul Gemach Fund: Members who are experiencing financial difficulties can contact the 

gemach for short term interest free assistance. The Gemach Fund is managed in the strictest 

confidence. Contact us at gemach@mevaser.org.il or phone at 058-334-1200

חברי הקהילה שזקוקים לסיוע בבעיות כספיות יכולים לפנות לקרן גמח בסודיות , לידיעתכם

:מוחלטת

 gemach@mevaser.org.il 058-334-1200 או

https://zoom.us/j/4642098490
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Weekday Tefilot ימי חול

Shadal - Parshat HaShavua פרשת השבוע-  ל "שד

Half an hour before Shacharit חצי שעה לפני שחרית

Shacharit שחרית

Sunday - Thursday 'יום ה- ', יום  א

(On Rosh Chodesh - Shacharit at 6:10) ( 6:10בראש חודש שחרית ב  )

Friday - Shacharit שחרית- ' יום ו

Mincha followed by Ma'ariv מנחה וערבית

Shiurim from HaRav Baruch Weintraub שיעורים מהרב ברוך וינטרוב
Halacha Updates Daily after 

Ma'ariv

כל יום מיד לאחר 

ערבית

מבזקי הלכה

Shiur - (English) Sunday -  9:00 9:00- ' יום א (אנגלית)- שיעור 

Nach - Book of 13 Prophets Monday - 20:15 20:15- ' יום ב ספר תרי עשר- ך "נ

Iyun - Sugiya from Daf Yomi Tuesday - 

20:15

20:15- ' יום ג עיון בסוגיה מהדף היומי

Bet Midrash for Youth Tuesday - 

21:15

21:15- ' יום ג בית מדרש לנוער

Bet Midrash Wednesday 

20:00

20:00- ' יום ד בית מדרש

Other Shiurim שיעורים נוספים

Shadal

Parshat Hashavua

Sun-Thu 6:00 

Fri 7:30 

Shabbat: 7:30

6:00' ה–'א

7:30' ו

7:30 שבת 

ל"שד- פרשת השבוע 

Daf Yomi (in English) Daily after 

Shacharit

כל יום לאחר 

שחרית

(באנגלית)- דף יומי 

Tzurba Merabanan - Shiur Halacha in English Sunday-21:15 21:15- ' יום א שיעור הלכה באנגלית, צורבא מרבנן

Chug Talmud Torah with HaRav Haim Ekstein

Grades 1-3 16:30-17:30  4-6 17:30-18:30

Sun

16:30-18:30

' יום א

16:30-18:30

חוג תלמוד תורה עם הרב חיים אקשטיין

17:30-18:30: ו-  ד16:30-17:30ג  -כיתות א

Gemara (Women) from Orly Eshkoli

054-5721971

Tuesday 20:30-

21:30

-20:30' יום ג

21:30

אורלי אשכולי - (לנשים)שיעור גמרא 

054-5721971

Middot HaReiyah - Rav Kook Shiurim in English by Leron Bernstein Tue and Thu 

9:30

'   ויום ה' יום ג

9:30

שיעורים על הרב אברהם יצחק הכהן קוק - ה "מידות הראי

מחפי לירון ברנשטיין

18:05

18:20

6:30 / 8:00


