The Mevaser Zion
Community
Tel Mond

קהילת מבשר ציון
תל מונד

 תל מונד,רח' הצופית

077-4970302

שבת שלום

Shabbat Shalom

ג' ניסן תש"פ

28 March 2020

שבת פרשת ויקרא

Shabbat Parshat Vayikra
(freebibleimages.org)

מזל טוב לגדעון ברנט ויעל כהן
,על הנישואין בשבוע הקרוב
 וכל המשפחה,גם לדבי ודייויד

Mazal Tov to Gidon Barnett and Yael Cohen
on their forthcoming marriage & to Debby and David,
and all the family

 גם לאחות,מזל טוב לדברה ורונן גורדון על הולדת הבת
 ולכל המשפחה,הגדולה ליאל

Mazal Tov to Debra and Ronen Gordon on the birth of a
daughter, and to big sister Lielle and all the family

שבת

Shabbat
Kabalat Shabbat on Zoom and Live Streaming on
Youtube
Candle Lighting

17:50 - 18:30

קבלת שבת דרך זום ושידור חי ביוטיוב
הדלקת נרות

18:35

Although there will not be services at the Shul these are the times when services would normally
take place so that everyone can daven at the
same time

- למרות שאין תפילות בבית הכנסת
להלן הזמנים שהתפילות היו מתקיימות כך שכל
אחד יכול להתפלל בו זמנית
18:45

מנחה וקבלת שבת

Early Shacharit

7:30

 מוקדם- שחרית

Shacharit

8:30

שחרית

Mincha
Ma’ariv

18:20
19:25

מנחה
ערבית

19:35

צאת השבת

Mincha & Kabalat Shabbat

Shabbat Ends

” לאנשי הקשר ולשמור כ “מבשר ציון0544504676 תוסיפו את המספר, לקבל הודעות רשמיות מהקהילה או מבזקי הלכה בוואטסאפ
ואז לשלוח 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
Shul Gemach Fund: Members who are experiencing financial difficulties
can contact the gemach for short term interest free assistance. The Shul
Gemach Fund is managed in the strictest confidence. Contact us at
gemach@mevaser.org.il or via phone at 058-334-1200

 חברי הקהילה שזקוקים לסיוע בבעיות כספיות יכולים לפנות לקרן,לידיעתכם
:גמח בסודיות מוחלטת
058-334-1200  אוgemach@mevaser.org.il

The Mevaser Zion
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קהילת מבשר ציון
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ימי חול

Weekday Tefilot
Ramban - Parshat HaShavua

 פרשת השבוע- רמב"ן

Half an hour before Shacharit

חצי שעה לפני שחרית
שחרית

Shacharit

(6:10 )בראש חודש שחרית ב

(On Rosh Chodesh - Shacharit at 6:10)
Sunday - Thursday
Friday - Shacharit

6:25
6:30 / 8:05

שיעורים מהרב ברוך וינטרוב

Shiurim from HaRav Baruch Weintraub
Halacha Updates
Shiur and Breakfast - (English)

' יום ו- ,'יום א
 ושחרית- 'יום ו

Daily after
Ma'ariv
Sunday - 9:00

כל יום מיד
לאחר ערבית
9:00 - 'יום א

מבזקי הלכה
) (אנגלית- שיעור וארוחת בוקר

Nach - Book of Jeremiah

Monday 20:15

20:15 - 'יום ב

 ספר ירמיהו- נ"ך

Halacha (English)

Monday 21:15

21:15 - 'יום ב

)הלכה (אנגלית

Iyun - Sugiya from Daf Yomi

Tuesday 20:15
Tuesday 21:15
Wednesday
20:15
Wednesday
21:15

20:15 - 'יום ג

עיון בסוגיה מהדף היומי

21:15 - 'יום ג

בית מדרש לנוער

20:15 - 'יום ד

סוגיות בגמרא

21:15 - 'יום ד

 פרטים באתר הקהילה- שיעור מהרב ברוך

Bet Midrash for Youth
Sugiyot in the Gemara
Shiur from HaRav Baruch - see website for details

שיעורים נוספים

Other Shiurim
' ו6:00 'א'–ה
7:30
7:45 שבת

 רמב"ן- פרשת השבוע

כל יום לאחר
שחרית

) (באנגלית- דף יומי

21:15 - 'יום א

 שיעור הלכה באנגלית,צורבא מרבנן

Mon
16:00-19:00

'יום ב
19:00 - 16:00

Tuesday
20:30-21:30
Wednesday 20:00
Wed 22:00

-20:30 'יום ג
21:30
20:00 - 'יום ד

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
054-5721971
 שיעור הלכה מהרב חגי ידיד,צורבא מרבנן

22:00 'יום ד

 הרב הוניגסברג- פרשת השבוע

Ramban
Parshat Hashavua

Sun-Thu 6:00
Fri 7:30
Shabbat: 7:45

Daf Yomi (in English)

Daily after
Shacharit

Tzurba Merabanan - Shiur Halacha in English

Sunday 21:15

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
054-5721971
Tzurba Merabanan - HaRav Chagai Yedid - Shiur Halacha
Parshat Hashavua - HaRav Honigsberg

