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36.   מעלות לדוד + מצפה נבו 
37.   מצפה מגדים 
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39.   נוסח אחיד + בית כנסת נוסח תימן 
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החוברת מופקת ע"י גמ"ח חסדי אברהם

החוברת מופצת במעלה אדומים, 
גבעת המייסדים, קידר וכפר אדומים.

המודעות באחריות המפרסמים בלבד.

עיצוב סטודיו "2 מעצבים" 02-9911279

חוברת זו יוצאת לפועל בזכות 
תרומתן הנכבדת של:

א.מ. שריקי בע"מ
ם י צ ו פ י ש ו ה  י י נ ב

פנחסימסגריית 

יצאה  זו  חוברת  ותודה,  הערכה 
לאור בסיוע המסור של חברי מועצת 
תנעמי  ואיתן  וקנין  יחיאל  העיר 
בכל  משתדלים  אשר  עתיד.  מסיעת 
כוחם להרבות פעלים לתורה ולחסד. 
דמיטב  מילי  לכל  שיזכו  רצון  יהי 
בבריאות איתנה ונהורא מעליא. אמן

"עשה טוב ביטחון"

אורניתפרחימשתלת
ככר יהלום 5
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בס"ד 

דבר ראש העיר

מעלה אדומים, עיר ואם בישראל, ממשיכה לתפוס את מקומה כעיר 
מובילה ולמתג עצמה כדוגמא ומופת לערים אחרות במדינה בכלל 

השירותים לתושבים, ובכללם שירותי הדת.

זכתה עירנו להיות ניצבת בשערה המזרחי של ירושלים עיר הקודש, 
בירת ישראל המאוחדת לנצח, לינוק מקדושתה ולשמור על חומותיה. 
לפיכך, תמיד עמד לנגד עינינו גם קידום ופיתוח שירותי הדת בעיר, על 

בסיס אהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. כעיר פתוחה לכל המגזרים והזרמים, נעשה כל 
שביכולתנו להעניק לכל תושב את מיטב השירותים הדתיים והערכיים.

אכן, העירייה בראשותי, עשתה ועושה לבניית בתי כנסת, מקוואות טהרה, ישיבות תיכוניות, אולפנה, 
בתי"ס דתיים, תנועות נוער תורניות ועוד.

העירייה והמועצה הדתית עובדות בשיתוף פעולה מלא, בכדי לתת לתושבי העיר את שירותי הדת 
הדרושים להם בכל עת ובכל שכונה.

שירותי הדת הם חלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי הרשות המקומית ולפיכך 
מקיימת המועצה הדתית שלנו קשר הדוק עם כל הגופים הציבוריים בעיר, עוסקת בפעילות תורנית 

ענפה בבתי הכנסת, במתן שירותי נישואין, השגחת כשרות ועוד.

בחוברת מיוחדת זו – "באשר תלך", פרי עבודתו של העורך אברהם נגר הי"ו, הראוי לשבח ולהערכה, 
תמצאו פעילות ברוכה לגווניה, הפורסת לפנינו את צרכי הדת והקדושה בעיר.

קדושת עם ישראל וטהרתו היוו מאז ומעולם הגורם המחזק ומשמר את עם ישראל לדורותיו.

יחד, נמשיך, נעשה ונצליח ונחגוג בשנה הבאה עלינו לטובה בגאווה – 30 שנים לאכלוס עירנו, שכן 
מעלה אדומים היא סיפור הצלחה.

שלכם ולמענכם,
בני כשריאל
ראש העיר
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בס"ד 

דברי ברכה
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בס"ד 

דברי ברכה
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בס"ד  ער"ח  שבט  התשע"א

דבר רבני העיר שליט"א
לכבוד הוצאת החוברת.

"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"
"משחרב בית המקדש - אין ל ו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד"

והעוסקים בתורה – "שכינה עמהם".
בעירנו "בתים גדולים" לתורה ולתפילה, כארבעים וחמשה בתי מדרשות ובתי כנסיות.

זכינו שבעירנו מרביצי תורה רבים, בהם גדולי תורה ואישים חשובים, מהעיר ומחוצה לה. רובם, ככולם, 
מסורים בלב ונפש ומתמידים בשיעוריהם; חלקם הגדול – מתנדבים, שאינם נוטלים אף לא "שכר 

בטלה". ויש ש-יראים ועמלי תורה צמחו מתוך הקהל, והפכו ל"מגידי שיעור".
ובבתי  המדרש  בבתי  הספסלים  ונתרבו  בשיעורים  עירנו  שהתמלאה  כך  על  והמיטיב  הטוב  ברוך 

הכנסת.
על כל אלו תתענג נפשנו, ואנו מקוים בכל לב ומתפללים להקב"ה - שתמשך מגמת העלייה בשיעורים 

ובמספר חובשי ספסלי בית המדרש. ויהי רצון שכל בני עירנו – "יקבעו עיתים לתורה" - במסמרות.  
כך ראוי ליישובנו המפואר, הסמוך מאד למטרופולין של מלך, מלכו של עולם, ירושלים עיה"ק תו"ב, עליה 

נאמר: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"; ועירנו  היא מ"בנותיה של ירושלים", מ"בנות ציון".
כרבני העיר, המופקדים משמיא על חיזוק הדת וקירוב לבבות לאבינו שבשמים בעירנו, התעוררנו כאיש 
אחד, מזה זמן רב, לצורך הדחוף להפיץ בעיר רשימה מפורטת של שיעורי תורה קבועים, המתקיימים 
בעיר מעלה אדומים, בחול ובשבת. רשימה מקיפה, בה ייכללו גם חוגי בית, וכמובן – שיעורים ל"בית 
יעקב" – אלו הנשים, ואחרונים חביבים: שיעורים ל"תינוקות של בית רבן", שבזכות הבל פיהם וצפצופי 
קולותיהם אנו קיימים; והם הערבים להמשך ביסוס יישובנו, ויישוב הארץ בכלל. בזכות תורתם ותורתנו 
נזכה שיהיו האויבים הקמים עלינו, ניגפים לפנינו, ונזכה לכל הברכות כולן. כמובטח בתורתנו הקדושה: "אם 

בחוקותי תלכו" – "שתהיו עמלים בתורה", אזי הקב"ה מצוה ברכתו. 
שאלנו את עצמנו: "הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו"? שבכוחו לעשות מלאכה גדולה זו, בזהירות 

ובתבונה, מבלי שתצא תקלה מתחת ידו?
והנה מצאנו את אשר בקשה נפשנו, ר' אברהם נגר הי"ו – הוא הגבר הוקם על, אשר מזה כמה שנים 
עורך ומוציא בקביעות לוחות - בהם זמני כל התפילות, של כל בתי הכנסת בעיר )בקיץ ובחורף(, לזיכוי 

הרבים;
הוא לקח על עצמו – ביוזמתו הברוכה – משימת קודש זו.

ר' אברהם, נוכל להמליץ עליך את הפסוק: "חכם לב ייקח מצוות"; עתה מזכה אתה את הרבים – 
פעמיים, בתורה ובתפילה.

יישר כוחך – ר' אברהם – על האיסוף והעריכה, בדקדקנות מרובה; על כך שהקדשת זמן רב מזמנך 
היקר, עד שהושלם המבצע, ובהצלחה. 

מברכים אנו אותך מקרב לב, שתמשיך לזכות את הרבים, ותזכה לאריכות ימים ושנים עם רעייתך תחי',
וביחד תרוו נחת – של תורה – מכל צאצאיכם שיחי'.

בברכת התורה לכל תושבי עירנו קטנים כגדולים  - ה' ישמרם

מרדכי נגארי          יהושע כ"ץ
רבני העיר
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בס"ד 

דבר העורך

"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו".
בתפילה זו הקים משה רבנו את המשכן, - כך אנו נפתח את החוברת בתפילה זו.

כי מטרת חוברת זו, קיום השכינה בתוכנו וחיזוק מקדש מעט בתוך עירנו.
בעבר, פרסמנו רשימת שיעורי תורה וכן מפרסמים באופן קבוע זמני תפילות בעיתונות המקומית וכן 

בכל בתי הכנסת.
ואולם לאור התרחבות שעורי התורה, לגברים, לנשים ולבני נוער, ולאור ריבוי התפילות בבתי הכנסת 

והישיבות הפזורים בעיר, וכן כל צרכי הדת בעיר, החלטנו, לכנס הכל בחוברת אחת, למען תעמוד ימים 
רבים ותהא מצויה בכל מקום ובכל עת.

בהפקת חוברת זו, בחרנו לשלב פרסומות, במטרה לשאת בעלויות הגבוהות הכרוכות בהפקתה 
ובהפצתה. 

יה"ר שיזכו המפרסמים בע"ה לפרנסה טובה ברווח, בנחת ובשלוה ובהשקט ובטח.
תודתנו נשואה בראש ובראשונה, לבורא עולם, שזיכנו עד הלום.

ולמרנן ורבנן רבני העיר שליט"א, הרה"ג יהושע כ"ץ שליטא והרה"ג מרדכי נגארי שליט"א
שתומכים בנו תמיכה של ממש, ועמלים ללא לאות להרבות תורה וקדושה בעיר.

ברכה מיוחדת לרבנים מוסרים השיעורים, אשר מוסרים נפשם ומקדישים מזמנם להרבות תורה 
ויראה בעירנו;

ובכללם גבאי בתי הכנסת אשר פותחים שערי בתי הכנסת לקהל הרחב, משעות הבוקר המוקדמות 
ועד שעות הערב המאוחרות, ומקיימים "כבדו את ה' באורים", תהא משכורתם שלמה מאת ה', 

ויתברכו בכל מילי דמיטב.
לא אחסוך במילים להודות ולברך את ידידי היקרים אלירן וירון סבח הי"ו מ"שחר הפקות" שסייעו 

בידי רבות, ובזכותם יוצאת חוברת זו לאור.
תודה מיוחדת, לאחרונה חביבה, לרעייתי, נוות ביתי, רחל תחי', שבזכותה יוצאת חוברת זו 

לאור, לאחר שהקדישה את עצמה למעני, כדי שאוכל לשקוד על חוברת זו. הצעותיה הטובות, 
הדרכתה היעילה ונכונותה אפשרו לי להקדיש שעות רבות להוצאת חוברת זו. יחון אותה בורא 
עולם בבריאות גופא ובאושר. יה"ר שנרווה נחת מכל יוצאי חלצינו, ונזכה לגדלם לאהבת תורה 

ויראת שמיים. 

ונסיים בתפילה, שנזכה במהרה שיקויים בנו "ומלאה הארץ דעה את ה'".

אבקש, שכל מי שיש לו מידע על ענייני יהדות שלא באו בחוברת זו, כגון: גמ"חים, שיעורים 
בבתים פרטיים, גוי של שבת ועוד, וכן מי שיודע על טעויות שנפלו או שינויים שחלו בזמני 

התפילות והשיעורים, שיודיענו ואנו נעדכן.

hasdeyavraham@gmail.com :לפניות והערות ניתן לפנות בדוא"ל

או בטל: 057-8116813

"שגיאות מי יבין מנסתרות נקני"

בברכה, אברהם נגר
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רבנות העיר המועצה הדתית
מפעולות רבנות העיר והמועצה הדתית

� כשרות למסעדות, בתי קפה, חנויות ומפעלי מזון,  � בתי כנסת   
� רישום נישואין ותעודת רווקות � שיעורי תורה בעיר ובמישור אדומים. 

� ייעוץ אישי וחינוך � עירוב שבת )סביב העיר(  
� טהרת המשפחה ומקוואות  � הדרכה וסיוע   

� שאלות ותשובות בהלכה

רבני העיר שליט"א וראש המועצה הדתית נ"י יקבלו קהל בתיאום מראש.
Mdatit@actcom.co.il  98330 דרך מדבר יהודה 39, ת.ד 65, מעלה אדומים, מיקוד

טל:02-5354001, 02-5354005.  פקס:02-5352461. 
ראש המועצה הדתית יצחק אבידני 050-5340978

שעות קבלת קהל: ימים א'-ד' 8:30-16:00  יום ה' 8:30-15:00 יום ו' המשרד סגור.
מספרי הטלפון של רבני העיר שליט"א: 

 הרב יהושע כץ, הנבל 4. טל-02-5351778  נייד-0507597918.
 הרב מרדכי נגארי, הנחלים 162. טל- 02-5353197  נייד- 0507984964.

מקווה טהרה לנשים
מוצ"ש וחגליל שבת וחגשעות פתיחהטלפוןכתובתשכונה

535173219:00-22:00מצפה נבו 96מצפה נבו
30 דק' לאחר כניסת השבת או החג למשך 

שעה ועשר דק'
19:00-22:00

535200718:00-21:00הנחלים 96הנחלים
30 דק' לאחר כניסת השבת או החג למשך 

שעה ועשר דק'
19:00-22:00

590102219:00-22:00פרי מגדים 102פרי מגדים )03(
30 דק' לאחר כניסת השבת או החג למשך 

שעה ועשר דק'
19:00-22:00

590938519:00-22:00הערבה 3צמח השדה )06(
30 דק' לאחר כניסת השבת או החג למשך 

שעה ועשר דק'
19:00-22:00

נופי סלע                            
)07(

590563219:00-22:00השיש 20
30 דק' לאחר כניסת השבת או החג למשך 

שעה ועשר דק'
19:00-22:00

לבקשה מיוחדת ולבירורים ניתן לפנות לאחראית המקוואות גב' מיכל בנימין נייד: 050-8296225

הטבלת כלים: לכל מקווה צמוד בור לטבילת כלים )פתוחים בשעות היום בלבד, פרט למצפה נבו(

חוברת זו יוצאת בע"ה לזיכוי הרבים בהסכמת ובעידוד הרבנים 
והוצאותיה מרובות, יש לתת תודה למפרסמים שנותנים ועוזרים להפצת 

חוברת זו עם זאת עדיין כל הרוצה לפרסם, לתרום לע"נ או לרפואה והצלחת בני 
משפחתו יתקבל ברצון, עזרו לנו במפעל חשוב זה לטובת הבית שלנו. 

פנו עכשיו לאברהם נגר לקבלת פרטים נוספים 057-8116813 
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מקווה טהרה לגברים

מקווה טהרה לגברים

ישוב קידר- מקווה טהרה לנשים

גבעת המייסדים- מקווה טהרה לנשים

  הגיתית 2 – )מתחת לביה"כ יצחקי(כתובת
  מאיר יצחקי    052-2865386אחראי מקווה

שעות פתיחה

א-ה

04:00 – 10:00

12:30 – 14:00

16:00 – 19:00

עד השקיעה - 04:00ערב שבת וחג

10:30 – 04:00שבת ויום טוב
יש אפשרות למנוי יומי/חודשי

* לטבילה למאורע או כל סיבה שהיא יש לתאם יום מראש

מצפה נבו 96כתובת

הרב שלי וולגל   054-3031458אחראי מקווה

שעות פתיחה

04:00-09:00א'- ו'

4:00-שעה לפני כניסת שבת/חגערב שבת וחג

09:00 – 05:00שבת בוקר

לבעלי מנויים אפשרות לשעות פתיחה יותר מאוחרות

  ישוב קידרכתובת
  דליה קרואני 050-8339040הבלנית

  בתיאום מראש של 24 שעות שעות פתיחה

  גבעת המייסדיםכתובת
  אפרת ביטון 050-6223879הבלנית

  בתיאום מראש שעות פתיחה

 גמ"ח בגדים
 בכל יום שני, בין השעות 17:30 עד 20:00

 מכירת בגדים יד- שנייה כחדשים, ובנוסף – ישנם בגדים חדשים.
 בגמ"ח, ניתן למצוא :

 *בגדים, נעליים, צעצועים, כלינוי, תכשיטים ועוד ועוד ...
 רחוב קול התור 20/12 , שכונת 03.
טלפון לבירורים: 5353837 – מזל.

 גמ"ח להקלת כאבים 
 בזמן צירי לידה ע"י מכשור איזיטנס

רחלי - 053-2803980

 גמ"ח בגדים
 בתיאום מראש 

טובה - 5356742

 גמ"ח תהלים
הצטרפו לאלפי נשים האומרות מזמור 

אחד בכל יום ולסיים ספרי תהלים רבים, 
להצלחת עמ"י. טל - 02-5819325

 גמ"ח ריבת אתרוגים
לזכות בע"ה לזרע בר קיימא

וכן ללידה קלה
משפ' רענן: 02-5352267
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 גמ"ח "פירות האילן"
כרית לברית וכסא של אליהו

ספרים לברית יצחק
לשמחת כלה ניתן להשאיל עששיות לחופה

ואביזרים לריקודים
פלטות לשבת

 סידורים וספרים לאזכרות
טל : 02-5352454 

 גמ"ח מזוזות
 אם מסרת את המזוזות לבדיקה 

 ואתה צריך מזוזות להשאלה,
ניתן לפנות ליוסף רענן: 02-5352267

 גמ"ח "ששון מורד"
 למוצרי מזון בלבד.

אהרון עמרם: 050-5853769

 גמ"ח השאלת ציוד לבתי אבלים ולשמחות
 שב"ח שמחות

 מטרת הגמ"ח : לסייע למשפחות אבלות ולבעלי שמחות בהשאלת ציוד כגון:
 כסאות, שולחנות, מזרנים, ספרים לשמחות )חנוכת בית, ברית יצחק וכד'(,

 סידורים, ספרים לאזכרות, מיחמים, פלטות לשבת.
שלום בוטבול: 077-7901783, 054-9788747.

 יד שרה – סניף מעלה אדומים
 כתובת: כיכר יהלום. טלפון: 5900716

 שעות פעילות: ימים א' ג' ו' 9:00-11:00
 ימים א'-ה' 17:00-19:00

 תחומי פעילות : השאלת ציוד רפואי, תעסוקת בית )ליווי חברתי לחולים זקנים ומוגבלים(,
חוגיה )חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים(.

 גמ"ח ע"ש משה ליברמן ז"ל
 עששיות לחתונה, כריות לברית מילה, ותפילין בית יוסף )אשכנז(,

 אצל משפחת ליברמן בשעות הערב המאוחרות
טל: 5351681

 גמ"ח שכרה של ברכה
 סלי מזון, עזרה בציוד, איסוף רהיטים, מוצרי חשמל לנזקקים.

טל - 052-2289627

גוי של שבת
כתובתמשפחת

הנחלים 34בורנשטיין
הנחלים 60דבורי

השקמה 5בי"ח סעודי עמל ירושלים )הוד אדומים(

 גמ"ח "טיפה של מרגלית"
משאבות חלב-אם MEDELA השאלת משאבות 

איכותיות ללא הגבלת זמן
מומלץ להרשם מראש,

נעמי וייל: 02-5354693

גמ"ח כריות לברית
מעוטרות בתחרה

גילה מור: 052-2844877
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רבנות מעלה אדומים
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שיעורי יהדות ואקטואליה לנשים ובנות
הערותכתובתמקום השיעורמגיד השיעורנושא השיעורשעהיום

052-7644417העירית 9משפחת בצלאליהרבנית חנה טרבלסיהשקפה ואקטואליה09:30ב'

5351778הנבל 4משפחת כ"ץהרבנית נחמה כ"ץמסילת ישרים והפטרות10:00ב'

נופית אסולין ואתי אמונה ובטחון לנערות20:30ב'
דרך הגיא 6מעלה התורהזיבת

ביאורי תפילה, פ"ש 20:30ב'
ואקטואליה

הרבנית אבא שאול 
ישוב קידרביהכנ"ס "אוהל יצחק"ומרצות אורחות

פרשת השבוע באור 20:30ב'
053-2803122מצפה נבו 106/4משפחת וינטרובהרב ניר ויטרובהחסידות

הרבנית שרה טהרת המשפחה20:30ב'
אסתר לוימשתנהמשתנהממוסדות דור ודור

 050-4009393
054-9453035העוגב 1/3משפחת בן שימולשרה אוחיוןפרשת השבוע וחסידות20:30ב'

 שמואל דודיסקוהכרכום 13/5משפחת דודיסקוהרב שמואל דודיסקופרשת השבוע ע"פ החסידות20:45ב'
052-7707488

053-2803980מצפה נבו 106/4משפחת וינטרובחיה מושקה אריאלפרשת השבוע באור החסידות21:00ב'

052-7644417האורן 18/3 )06(משפחת שלוהרב רון אילןאקטואליה, הלכה, השקפה, וידע20:30ג'

5353530מצפה נבו 108/5משפחת שרייבמןיעל קנרפרשת השבוע באור החסידות19:00ד'

נופית אסולין ואתי אמונה ובטחון לנערות20:30ד'
דרך הגיא 6מעלה התורהזיבת

מדבר יהודה 37עלי עשור ועלי נבלהרב אלי קפלןמהר"ל20:30ד'

5353530המיצדים 109משפחת עשוררבנים מלב לאחיםכוחות הנפש20:30ד'

054-5506809מצפה נבו 58/2משפחת גרוסהרבנית נחמה כ"ץפרקי אבות והלכות שבת20:30ד'

הרכס 28צור ישראלהרב שחר לויפרשת השבוע21:00ד'

5902337הדקל 1ביה"כ אהבת ישראלהדס גבריץזוגיות, חינוך ילדים21:00ה'
ליל 
נופית אסולין ואתי אמונה ובטחון לנערות21:30שבת

דרך הגיא 6מעלה התורהזיבת

הנחלים 54ביה"כ אור התורההרבנית יונה נגאריתהילים ושיעור בפרשת השבוע13:00שבת

כיכר קדםביה"כ אבני החושןגב' רחל עמרןקריאת תהילים לנשים ובנות13:45שבת

פרי מגדים 25ביה"כ גבעת מגדיםגב' בתיה מינץקריאת תהילים14:30  שבת

חיים קארוקריאת תהילים ואקטואליה14:30  שבת
מדליקי המשואות משפ' שם טוביוכבד אנגלר

5/4052-5243786

השחם 2ביה"כ נופי סלעהרבנית ברוריה אהרוניקריאת תהילים/פרשת שבוע15:00שבת

ביה"כ עלי עשור   מרצים שוניםפרשת שבוע15:00שבת
 מיסודה של הרבניתמדבר יהודה 37ועלי נבו

בת שבע זאבי ע"ה
נחל ורדית 13משפחת אריאלגב' אריאל ענתדבר מלכות16:00שבת

כיכר הקרןנוסח אחידהרבנית נחמה כ"ץפרשת השבוע16:15שבת

 שעתשבת
נתיב האפוד 4משפחת שמלההרבנית יוכבד שמלהפרשת השבוע ע"פ חסידותהד"נ

נופית אסולין ואתי אמונה ובטחון לנערות21:00מוצ"ש
דרך הגיא 6מעלה התורהזיבת

קבלת שבת לבנות – לאחר הדלקת נרות שבת
טלפוןכתובתהנושאמשפחת

טל: 5352454האורן 18  )06(קבלת שבת ופרשת השבועמשפחת שמעי'ה
טל: 5909217הרכס 40/1קבלת שבת ופרשת השבועמשפחת אהרוני
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שעורי "הדף היומי"
כתובתמקום השיעורמגיד השיעורנושא השיעורשעהיום

הערבה 1צעירי כורדיסטאןהרב יוסף בריקמןשיעור הדף היומי19:00א'-ד'
בכניסה למצפה נבועל הגיתיתהרב יצחק מזרחישיעור הדף היומי05:30א'-ה'
פרי מגדים 25מצפה מגדיםהרב דב אשלשיעור הדף היומי17:30א'-ה'
הדקל 1אהבת ישראלהרב יצחק נימנישיעור הדף היומי17:40א'-ה'
הנחלים 54אור התורההרב יוחאי שווהשיעור הדף היומי18:00א'-ה'
בכניסה למצפה נבועל הגיתיתהרב אשר גרוסשיעור הדף היומי19:30א'-ה'
הצפצפה 4שיח השדההרב יהודה מורגשיעור הדף היומי20:15א'-ה'
ביה"כ העליוןביה"כ מצפה נבוהרב אהרן שטכלברגשיעור הדף היומי20:30א'-ה'
החליל 17מחנה של מעלההרב יעקב בלינקישיעור הדף היומי21:00א'-ה'
מצפה נבו 102פני שמואלהרב ברוך ברנרשיעור הדף היומי21:15א'-ה'
מצפה נבו 102פני שמואלהרב אלישע אבינרשיעור הדף היומי22:15א'-ה'
מצפה נבו 102פני שמואלהרב צבי שמשונישיעור הדף היומי05:45א'-ו'
מצפה נבו 21ישיבת ברכת משההרב חיים סבתושיעור הדף היומי06:15א'-ו'
הצפצפה 4שיח השדהבחברותאשיעור הדף היומי06:20א'-ו' 
הגיתית 2יצחקיהרב דוד מרקוביץשיעור הדף היומי09:15א'-ו'

מצפה נבו 21ישיבת ברכת משההרב ערן קרמןשיעור הדף היומי08:10א', ג', ד'
מצפה נבו 21ישיבת ברכת משההרב ערן קרמןשיעור הדף היומי08:20ב', ה'

הערבה 1צעירי כורדיסטאןהרב יוסף בריקמןשיעור הדף היומי20:15ה'
פרי מגדים 25מצפה מגדיםהרב יצחק נימנישיעור הדף היומישעה לפני הנץו'
הצפצפה 4שיח השדהבחברותאשיעור הדף היומי05:30ו'
מצפה נבו 102פני שמואלהרב אלישע אבינרשיעור הדף היומי07:10ו'
הדקל 1אהבת ישראלהרב יצחק נימנישיעור הדף היומי07:30ו'
החליל 17מחנה של מעלההרב יעקב בלינקישיעור הדף היומי08:10ו'
מצפה נבו 21ישיבת ברכת משההרב ערן קרמןשיעור הדף היומי09:10ו'

מצפה נבו 21ישיבת ברכת משההרב חיים סבתושיעור הדף היומי07:00שבת
מצפה נבו 102פני שמואלהרב אלישע אבינרשיעור הדף היומי07:20שבת
הצפצפה 4שיח השדההרב יהודה מורגשיעור הדף היומילאחר שחריתשבת
מצפה נבו 102פני שמואלהרב אלישע אבינרשיעור הדף היומיאחרי מוסף של מניין שנישבת
ביה"כ העליוןמצפה נבוהרב אהרן שטכלברגשיעור הדף היומי12:45שבת
הדקל 1אהבת ישראלהרב יניב מורשיעור הדף היומי13:00שבת
כיכר הקרןנוסח אחידהרב דוד מרקוביץשיעור הדף היומי13:15שבת
הערבה 1צעירי כורדיסטאןהרב הרצל יעקבשיעור הדף היומילאחר מנחה קטנהשבת
החליל 17מחנה של מעלההרב יעקב בלינקישיעור הדף היומיבין מנחה לערביתשבת

הנחלים 54אור התורההרב יוחאי שווהשיעור הדף היומי20:00מוצ"ש

מדרשיית "מנחת אהבה לב אחד"
מרכז מסחרי 06 – קומה 2כתובת
הרב גלעד כליף – 052-8947597    הרב אברהם טובול – 052-7120419רבנים

מעיין וייס 052-2399338, יעל טובול 050-5948466מדריכות

שיעורים ופעילות

מועבר ע"ינושאשעהיום
מדריכותאמונה והשקפה )גילאי 17-20(20:00א', ג'

הרב אברהם טובולמוסר לאור הגמרא20:30ב'
הרב גלעד כליףזוגיות והשקפה21:30ה'
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שעורים בבתים פרטיים
הערותכתובתמקום השיעורמגיד השיעורנושא השיעורשעהיום
5351778הנבל 4משפחת כ"ץהרה"ג יהושע כ"ץ –רב העירדרך השם )לרמח"ל(20:30א'
5352751הגיתית 3/1משפחת מחסומיהרב אליהו דרמרפרשת השבוע ומוסר20:30ב'
054-5415552צמח השדה 11/4משפחת עמדיהרב יצחק אזולאיאמונה ובטחון20:30ג'
5902337האלה 26משפחת אוחיוןהרב יעקב כהןפרשת השבוע ונביא 21:00ג'
052-7707488הגומא 17/2משפחת אלמשעליהרב שמואל דודיסקופרשת השבוע בצרפתית20:30ג'

5353120מצפה נבו 58/6משפחת משההרב איתמר ורהפטיגהרמב"ן על פרשת השבוע20:30ליל שבת
053-2803122מצפה נבו 106/4משפחת וינטרובהרב ניר וינטרובפרשת השבוע באור החסידות14:00שבת

"כולל שלום לעם"
מרכז מסחרי 06כתובת

הרב יניב מור    052-7644406נציג האברכים

זמני תפילות -חול
13:15מנחה
21:45ערבית

שיעורים ופעילות
מועבר ע"ינושאשעהיום

א'-ה'
אברכים מ"שלום לעם"גמרא והלכות )לילדים(19:00
אברכים מ"שלום לעם"שעורי תורה לנוער במגוון נושאים20:00

בית מדרש בוקר לכלל האוכלוסיה "אבני החושן"
כיכר קדם )בותיקה(כתובת
מנחם רנגיני  054-8422795הרב

12:30מנחהזמני תפילות -חול

שיעורים ופעילות

מועבר ע"ינושאשעהיום

א'-ה'
הרב מנחם רנגיניגמרא09:00-11:00
הרב מנחם רנגינימשנה ברורה11:00-12:00
הרב מנחם רנגיניפלא יועץ12:00-12:30
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050-8428454

מפיץ מורשה

• פלדלת

• רב בריח, 

• תיקונים לכל סוגי

   הדלתות

• שירות אמין 

"עשה טוב ביטחון"

בית מדרש בוקר לכלל האוכלוסיה "אור התורה"
הנחלים 54 )בותיקה(כתובת
גדעון שרביט   5354714הרב

12:40מנחהזמני תפילות -חול

שיעורים ופעילות

מועבר ע"ינושאשעהיום

א'-ה'

הרב גדעון שרביטהלכה09:15-10:15
הרב גדעון שרביטגמרא10:15-11:15
הרב גדעון שרביטחומש עם רש"י11:15-12:15
הרב גדעון שרביטמוסר12:15-12:40

התוכנית נתונה לשינויים

בית מדרש בוקר לכלל האוכלוסיה "ברכת כהן"
הקנה )בשכונת צמח השדה(כתובת
אליהו אלפסי  050-4119307הרב

12:45מנחהזמני תפילות - חול

שיעורים ופעילות

מועבר ע"ינושאשעהיום

א'-ה'
הרב  אליהו אלפסיגמרא9:30-11:00
הרב  אליהו אלפסיהלכה11:00-12:15
הרב  אליהו אלפסיעין יעקב ומוסר12:15-12:45
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"אבני החושן" נוסח ספרדי ירושלמי
ככר קדם )בותיקה(כתובת

שלמה כהן 050-8296329נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:45 ב',ה'06:00 א',ג',ד',ו'שחרית
30 דק' לפני שקיעה12:3015:30מנחה
20:00צאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרות12:15מנחה ערב שבת
07:30שחרית
קטנה: 15:00גדולה: 12:30מנחה

צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב מנחם רנגיניכולל בוקר09:00
הרב רפאל פרץעין יעקב19:00
הרב מרדכי כהןנביא20:30

ב'
הרב מנחם רנגיניכולל בוקר09:00
הרב מנחם רנגינוהלכה19:00
הרב מרדכי כהןנביא20:30

ג'
הרב מנחם רנגיניכולל בוקר09:00
הרב אברהם מלמדגמרא19:00
הרב מרדכי כהןעין יעקב20:30

ד'
הרב מנחם רנגיניכולל בוקר09:00
הרב גדעון שרביטהלכה19:00
הרב מרדכי כהןעין יעקב20:30

ה'

הרב מנחם רנגיניכולל בוקר09:00
הרב אברהם ארגמןאור החיים19:00
הרב אריה לויפרשת השבוע20:30
הרב אייל עמרמימוסר21:00

ו'
בחברותותכולל בוקר09:00
מרבני העירפרשת השבוע11:45

שבת

מרצים שוניםתהילים לילדים13:15
גב' רחל עמרןתהילים לנשים ובנות13:45
הרב נתנאל כהןנביא14:00

מרצים שוניםמענייני דיומא30 דקות לפני מוצ"ש

בית מדרש בוקר לכלל האוכלוסיה "נזר אהרון"
פארק מצפה נבו שכונת מצפה נבוכתובת
יוגב ברדה  054-3380904הרב

שיעורים ופעילות

נושאשעהיום

א'-ו'

שניים מקרא ואחד תרגום עם רש"י9:00
נ"ך עם רש"י9:20
משניות עם ברטנורה9:45
דף יומי10:15
טור בית יוסף ושולחן ערוך11:00
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"אהבת ישראל" נוסח מרוקו
הדקל 1 )בשכונת צמח השדה(כתובת

מיכאל בן עמי   טל': 052-6915499נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:30 05:15  ב',ה'05:30  א',ג',ד',ו'שחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
20:00צאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר זמן הדלקת נרותמנחה ערב שבת
07:30שחרית
כשעה ו-45 דק' לפני צאת השבת12:30מנחה

10 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב יצחק נימני"דף יומי"17:40
הרב מנחם רנגיניהלכות 19:00
הרב מנחם רנגיניגמרא20:15

ב'
הרב יצחק נימני"דף יומי"17:40
הרב חיים מזרחימשתנה 19:00
הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירפרוש על התהילים20:15

ג'
הרב יצחק נימני"דף יומי"17:40
הרב אברהם ארגמן אור החיים על התורה19:00
הרב אברהם ארגמן אורחות צדיקים20:15

ד'
הרב יצחק נימני"דף יומי"17:40
הרב חזי מירוזפלא יועץ19:00
הרב אליהו אבא שאולבן איש חי הלכות20:15

ה'
הרב יצחק נימני"דף יומי"17:40
הרב אליעזר הכהןגמרא 19:00

הרב יצחק נימני"דף יומי"07:30ן'

שבת

ספיר נגרתהילים לבנות11:50
הרב אברהם מלכה/רוי גנישתהילים לבנים13:00
הרב יניב מור"דף יומי"13:00
הרב מנחם רנגיניעין יעקב15:00

הרב מרדכי עמרסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה
בחברותאקריאת הזהר הקדושלאחר ערבית

משתנהסעודת מלווה מלכה ודברי תורה20:30מוצ"ש

"אוהל רחל" אשכנזי נוסח ספרד/אשכנז
מדבר יהודה 5 )בותיקה( במתנ"ס המרכזי - אולם התרבותכתובת

דורון סגל  טל': 050-6284176נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:30שחרית
בשעת הדלקת נרות של ערב שבתמנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

משתנהסעודה שלישית ודברי תורהבין מנחה לערביתשבת
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"אוהל גבריאל ורפאל" נוסח מרוקו
פרי מגדים 81 )בשכונת פרי מגדים(כתובת

דני בן הרוש  054-8413491נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:00 יום ו' בלבד!05:15 ב',ה'05:30 א',ג',ד'שחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
20 דקות אחרי השקיעהערבית

זמני תפילות - שבת

בכניסת השבתמנחה ערב שבת
07:30שחרית
קטנה: 15:30גדולה: 12:00מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב יוחנן טברסקיגמרא20:00א'

ב'

הרב משה בר חנוןלנערים ונערות18:00
הרב דוד גבאינ"ך18:00
הרב אמיר כהןהלכות ואקטואליה19:00
אברכים מ"לב לאחים"גמרא, מוסר, ופ"ש )לילדים ונוער( 20:30
הרב יוחנן טברסקיגמרא20:00

ג'
הרב חיים פישמןספר הכוזרילאחר ערבית

הרב יוחנן טברסקיגמרא21:00

ד'
הרב משה בר חנוןלנערים ונערות 18:00
אברכים מ"לב לאחים"גמרא, מוסר, ופ"ש )לילדים ונוער( 20:30
הרב יוחנן טברסקיגמרא21:00

ה'
הרב משה בר חנוןלנערים ונערות18:00
הרב אברהם רביבעין יעקב והלכות19:30
הרב יצחק אזולאיגמרא22:00

הרב מנחם רנגיניפרשת השבועשעה לפני כניסת שבתו'

שבת

הרב מנחם רנגיניהלכות שבת12:30
הרב רוני ברוךתהילים לבנים13:45
הדסה בן חמותהילים לבנות14:00
משתנהמשתנה14:30

משתנהסעודה שלישית ודברי תורהאחרי מנחה קטנה

מוצ"ש
הרב יוסף ירוסלבסקיסעודת מלווה מלכה ולימוד משניות20:30
הרב משה בר חנוןלנערים ונערות20:30

  קיימת ספריה להשאלת ספרי קריאה. לתאום: 054-8413481 אור בן הרוש.

"אור החיים -גבעת המייסדים" נוסח ספרדי ירושלמי
גבעת המייסדים          כתובת

שמעון אבילחק 054-6040978נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – שבת

בכניסת השבתמנחה ערב שבת
08:00שחרית
16:00מנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב יאיר אנסבכרמשתנה21:00א'
הרב יאיר אנסבכרמשתנה21:00ב
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"אור-התורה" נוסח ספרדי ירושלמי
הנחלים 54 )בותיקה(כתובת

רמי יצקן    050-6209903נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול

7:30בנץשחרית

20 דק' לפני השקיעה12:40מנחה

20:00צאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

07:308:00בנץשחרית

קטנה: 16:00גדולה: 12:30מנחה

10 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'

הרב גדעון שרביטכולל בוקר09:00

אברכיםכולל "כתב סופר"09:00

הרה"ג מרדכי נגארי – רב העירהלכות19:00

ב'

הרב גדעון שרביטכולל בוקר09:00

אברכיםכולל "כתב סופר"09:00

הרב דוד גבאיעין יעקב19:00

הרב אליהו בנימיןמשלי20:30

ג'

הרב גדעון שרביטכולל בוקר09:00

אברכיםכולל "כתב סופר"09:00

הרב אליהו דרמרמשנה19:00

ד'

הרב גדעון שרביטכולל בוקר09:00

אברכיםכולל "כתב סופר"09:00

הרב אליהו דרמרמשנה19:00

הרב יוחאי שווהפרשת השבוע20:30

ה'

הרב גדעון שרביטכולל בוקר09:00

אברכיםכולל "כתב סופר"09:00

הרב אהרון שווהגמרא19:00 

הרב יוחאי שווהמוסר ואמונה20:30 

שבת

משתנהדרשת פרשת השבועלאחר קבלת שבת

הרב עמי שרביטגמרא/-הלכות13:00

הרב אליהו בנימיןהלכות15:00

בחברותאסעודה שלישית ודברי תורה16:30

הרה"ג מרדכי נגארי- רב העירהלכות אקטואליות17:00

הרבנית יונה נגאריתהילים ופרשת שבוע13:00

הרב אברהם כהןתהילים לבנים15:00

מזי ושירן יצקןתהילים לבנות15:30
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"אחדות ישראל" אשכנזי נוסח ספרד
האלמוג 37 )גן רותם( בשכונת נופי סלעכתובת

מתי קופמן 052-8308040נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – שבת

15 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

08:00שחרית

12:45מנחה

5 דק' לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב איתמר פלהיימרגמרא21:00ג'

הרב איתמר פלהיימרגמרא45 ד' לפני מוצ"ששבת

"אור זרוע" נוסח מרוקו
הקנה )שכונת צמח השדה(כתובת

מאיר דדון 054-5944840נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:50 ב',ה'05:55 א',ג,',ד',ו'שחרית
20 דק' לפני שקיעהמנחה
20:15 א', ב', ד', ה'ג' 20:05סמוך למנחהערבית

זמני תפילות - שבת

10 דק' לאחר זמן הדלקת נרותמנחה ערב שבת
07:30שחרית
קטנה: 15:30גדולה: 12:30מנחה

15 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב רפאל איטחגמרא והלכות18:45
הרב רפאל איטח/הרב משה אדריגמרא בחברותות20:30

ב'
הרב רפאל איטחגמרא והלכות18:45
הרב רפאל איטח/הרב משה אדריגמרא בחברותות20:30

הרב אליהו אלפסיהלכות19:00ג'

ד'
הרב רפאל איטחגמרא והלכות18:45
הרב רפאל איטח/הרב משה אדריגמרא בחברותות20:30

הרב רפאל איטחפרשת השבוע19:30ה'
הרב חיים מזרחיסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחהשבת

א.מ. שריקי בע"מ
ם י צ ו פ י ש ו ה  י י נ ב

כל עבודות השיפוצים
באיכות מעולה

ובמחירים נוחים

טלפקס )משרד( 02-5356211
אליהו שריקי 052-3826017

 מתמחים בעבודות צבע ואיטום

 בנייה ועיצוב פנים הבית

 מחיצות גבס

 עבודות אינסטלציה

 שימור מבנים

חומרים מאושרים
לפי תו תקן

איכות וגימור
מושלמים ובאחריות
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"אמרי פי" נוסח ספרדי ירושלמי
האשל פינת השיטה )שכונת צמח השדה(כתובת

משה רחמים 054-6772206נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול

08:00 05:0006:00שחרית

20 דק' לפני השקיעהמנחה

20:00 סמוך למנחהערבית

זמני תפילות - שבת

5 דק' לאחר זמן הדלקת נרותמנחה ערב שבת

8:00נץשחרית

12:3016:00מנחה

5 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

נתנאל כהןנביאים19:00א'

הרב רוני רפאלענייני דיומא9:00א'-ו'

הרב אברהם בוזגלועין יעקב20:30ב'

ג'
הרב דוד שאולהלכות19:00

הרב מנחם רנגיניגמרא20:30

הרב מרדכי אליהו רפאליגמרא19:00ד'

ה'
הרב דוד גבאיהלכות שליח ציבור19:00

הרב נתנאל כהןגמרא20:30

שבת

סער אביזדהתהילים לבנים13:00

זהבה מויאל, אתי רזתהילים לבנות13:30

הרב מנחם רנגיניגמרא14:00

בחברותאתהילים לנשים15:00

משתנהענייני דיומא15:00

משתנהסעודה שלישית ודברי תורהשעה לפני צאת שבת
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"בית הכנסת ליוצאי אתיופיה" נוסח אתיופיה
בכניסה לרח' העוגב )בותיקה(כתובת

יצחק זאודה 054-5514420נציג הגבאים - אחראי

20:30ערביתזמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת

בזמן הדלקת נרותמנחה ערב שבת

07:00שחרית

12:30מנחה

צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב יצחק זאודהפרשת שבועלאחר ערביתא'

הרב יצחק זאודהפרשת שבועלאחר ערביתב'

הרב יצחק זאודהפרשת שבועלאחר ערביתג'

הרב יצחק זאודההלכות שבתלאחר ערביתד'

הרב יצחק זאודההלכות שבתלאחר ערביתה'

שבת
הרב יונתן אינאותהילים לבנים ובנות12:30

הרב יצחק זאודהסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה

 יחס חם ושרות אדיב
 בדיקות רישוי )טסט( לכל סוגי הרכב
 בדיקות רכב ממוחשבות לפני קניה

 בדיקות רכב לאחר תאונה
 בדיקת מיגון שמשות

 בדיקת עשן ממוחשבת
 אביזרי רישוי ולוחיות רישוי לרכב

טסט אריה
בדיקות רכב ורישוי

רח' אופירה 9 א.ת. מישור אדומים
טל: 02-5905044    02-5906044

במכון מחלקות ל:

מועדון ארועים יו–יו 
לשבתות חתן 

כולל אפשרות לינה במקום

סעודת עליה 

לבר מצוה – 
חלבי 

 ₪ 85   
        לאדם

כשר 
למהדרין
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בית דין כתב סופר נוסח אשכנזי )חת"ס(
הגיתית 2 )בותיקה(כתובת

08:00שחריתזמני תפילות – חול

זמני תפילות – שבת

20 דקות לפני השקיעהמנחה ערב שבת
50 דקות לפני זמן קריאת שמע מגן אברהםשחרית
50 דק לפני השקיעהמנחה

רבינו תםערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
משתנהמשתנהלאחר מנחה ערב שבת
הרב אברהם דייטששעור בפרשת השבוע והשקפה 30 דקות לפני מנחה

"בית חב"ד" נוסח האר"י
פארק אדומים )בותיקה(כתובת

שמואל דודיסקו 052-7707488נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול

08:30 בימים א'-ו'שחרית

15 דקות לפני השקיעה     מנחה

בצאת הכוכבים     ערבית

זמני תפילות - שבת

15 דקות לפני השקיעהמנחה ערב שבת

שבת מברכין 09:3010:00שחרית

בזמן הדלקת הנרותמנחה

5 דק' לאחר צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב שמואל דודיסקומאמר חסידות07:30א'-ו'

א'-ה'
הרב שמואל דודיסקוחנות חב"ד בקניון 10:30-18:005900649

סרינה כהןבית תמחוי 11:00-16:00

הרב ארז ליפשיץתניא21:00ב'

הרב אברהם שמלהדבר מלכות21:00ה'

הרב שמואל דודיסקוחנות חב"ד בקניון10:30-13:00ו'

שבת

שירה מויאל/שרון נקאשמסיבות שבת לבנות15:00

הרב דרור נקאשמסיבות שבת לבנים30 דקות לפני הדלקת נרות

הרב אברהם שמלהסעודה שלישית וסיפורי צדיקיםבין מנחה לערבית

"בית כנסת חדש 07" נוסח ספרדי ירושלמי
רח' האלמוג 37 )גן כלנית(  שכונת נופי הסלעכתובת

עזרא מזרחי  052-2400624נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות שבת

15 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
07:45שחרית
12:3015:00מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
 עזרא מזרחיתהילים לילדים12:00
 הרב שמעון יונסיהלכה ומוסר14:00
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"ברכת כהן" נוסח ספרדי ירושלמי
הקנה )שכונת צמח השדה(כתובת

ישי נאקי   050-4351606נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
08:00ב ו-ה 06:3006:15בזמן הנץשחרית
25 דק' לפני השקיעה12:45מנחה
א-ה 20:10א, ד צאת בכוכביםב, ג, ה סמוך למנחהערבית

10 דק' לאחר כניסת שבתשעה לפני כניסת שבתמנחה ערב שבת
07:30בנץשחרית
קטנה: 15:30גדולה: 12:30מנחה

10 דק' לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב אליהו אלפסיכולל בוקר9:30

הרב חיים מזרחיהלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב אליעזר הכהןגמרא 20:15

ב'
הרב אליהו אלפסיכולל בוקר9:30

הרב דוד מרקוביץהלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב אליעזר הכהןגמרא20:15

ג'
הרב אליהו אלפסיכולל בוקר9:30

מרצים שוניםהלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב חיים מזרחיטהרת המשפחה20:30

ד'
הרב אליהו אלפסיכולל בוקר9:30

הרב חיים מזרחי הלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב אליעזר הכהןגמרא20:15

ה'

הרב אליהו אלפסיכולל בוקר9:30
מרצים שוניםהלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב יהודה מורגפרשת השבוע19:15
הרב אליעזר הכהןפרשת השבוע20:15

הרב חיים מזרחיהלכות שבת09:30ו'

שבת

הרב אליהו ביטוןבן איש חי13:00
הרב אליהו ביטוןתהלים לבנים13:00
סמדר נאקי, תניה כהןתהלים לבנות13:30
הרב דני מרצי, הרב יובל זילכהאבות ובנים14:00
הרב חיים מזרחיהלכות ופרשת שבוע16:30

"גבעת מגדים" אשכנזי נוסח ספרד
פרי מגדים 25 )שכונת פרי מגדים(כתובת

דניאל מינץ טל': 050-4567844נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר זמן הדלקת נרות40 דקות לפני כניסת שבתמנחה ערב שבת
20 דקות לאחר זמן הדלקת נרותנץשחרית
16:00מנחה

5 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב מנחם רנגיניגמרא19:30ד'

שבת
בחברותאתהילים לנשים14:30

הרב שמעון גרסוןדברי תורהבין מנחה לערבית
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"הגילגל" אשכנזי נוסח ספרד
הגלגל )שכונת מצפה נבו(כתובת

עקיבא גנז    052-6071111נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:10 ר"ח07:00 יום ו'06:15   ב', ה'06:20 א', ג', ד'שחרית
20:30ערבית

15 דקות לאחר זמן הדלקת נרותמנחה ערב שבתזמני תפילות - שבת

08:00שחרית

בזמן הדלקת נרותמנחה

70 דקות לאחר הדלקת נרותערבית )מוצ"ש(

מועבר ע"יהנושאשעהיוםשיעורים ופעילות

הרב צביקה שמשוניגמרא20:45א'

מרצים שוניםמענייני דיומאלאחר מוסףשבת

"היכל אביעד – עמודי השישה" נוסח ספרדי ירושלמי
התוף 15 )בותיקה(כתובת

חיים דרעי 054-4582004נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:30 ב',ה'05:45 א',ג',ד',ו'שחרית
20:15 ימים א'-ד'ערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:00שחרית
קטנה: 16:00 גדולה: 12:15מנחה

צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב מרדכי כהןמשנה ברורה18:00א'
הרב מרדכי כהןמשנה ברורה18:00ב'
הרב מרדכי כהןמשנה ברורה18:00ג'
הרב מרדכי כהןמשנה ברורה18:00ד'

שבת
הרב גד מושיתהילים לבנים ובנות12:30

הרב אליהו קלרפלדדרשת פרשת השבועלאחר קבלת שבת
הרב אליהו קלרפלדסעודה שלישית ודברי תורהלאחר תפילת מנחה

"היכל בר יוחאי" נוסח מרוקו
מצפה נבו )מתחת לבית הכנסת "פני שמואל"(, שכונת מצפה נבוכתובת

שי מוראלי 054-7887569נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
08:00שחרית
שעתיים לפני צאת שבתמנחה

5 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב אברהם ברושמשניות והלכה45 דק' לפני מנחהשבת



-28-באשר תלך | חוברת שיעורים, זמני תפילות ושירותי דת במעלה אדומים

בס"ד

תושבים יקרים!
ובשבילכם  למענכם  פועל  לעם”  “שלום  מרכז 
למעלה מ-8 שנים בעיר. בתחומי החינוך המסורת 
סביבה  קהילתיות,  על  דגש  תוך  היהדות,  וערכי 
וחברה. במשך השנים התרחבה הפעילות מאד, 
וכיום מקיים מרכז “שלום לעם” למעלה מעשרה 
סניפים פעילים לנוער, ילדים, בנות, נערות ונשים, 

וכן שיעורי תורה למבוגרים.
מגוון  את  מפרסמים  אנו  הציבור  לתועלת 

הפעילויות שלנו במעלה אדומים.

פעילות לנערות
חוויה  של  לשעה  מוזמנת  את  יקרה  נערה 
ומגוון  וחברה,  התחברות  רוחנית,  פנימית 

פעילויות באהבה.
מדרשיית “עוז והדר”

לבנות ט’ – יב’
לשאלות  תשובות   * ניגונים   * סדנאות 

שמעסיקות אותך * נושאים מגוונים.

מדרשה פתוחה לנערות, חיילות 
וסטודנטיות המתעניינות ביהדות.

לימוד משותף בזוגות/ קבוצות קטנות 
* הכוונה אישית * אוירה חמה וביתית.

במדרשיית “שלום לעם” בסנטר 06
לפרטים:  שרה וויס  052-7644417

פתוח לכולן.

פעילות לנשים
ולהתחבר,  כוח  לשאוב  להתחזק,  בואי 

בפעילות המיוחדת של “שלום לעם” לנשים.
אירועי  נושאים,  במגוון  קבועים  שיעורים 

תוכן וערבים מרגשים במיוחד בשבילך.
• ערבי חיזוק עם מיטב המרצים

• סדנאות מקצועיות בתחומים שונים 
• מסיבות ראש חודש – תוכניות אמנות, 

הווי שמחה ורגש.
• תוכניות מיוחדות לקראת חגים ומועדים 

מיוחדים.
• נסיעות לקברי צדיקים ומקומות קדושים

• חוגי בית ייחודיים
עשי לך מנהג קבוע -  בואי לפעילות כל 

שבוע
עקבי אחרי הפרסום בלוחות המודעות

לקבלת תכניה במייל או בדואר ולפרטים 
נוספים: שרה וויס  052-7644417

bweiss@013net.net

קבלת שבת לילדות
לאחר  השבוע  ופרשת  שבת  קבלת 

הדלקת נרות
משפחת שמעיה 

האורן 18 ]06[ 02-5352454
משפחת אהרוני

 הרכס 40/1  ]07[ 02-5909217

  לפתיחת סניפים נוספים 5909217



באשר תלך | חוברת שיעורים, זמני תפילות ושירותי דת במעלה אדומים -29-

פעילות ילדים
ילדים מוזמנים לפעילות עם נשמה של “שלום 
לעם” לילדי מעלה אדומים, פעילויות, לימוד 

משותף, ועוד.

פעילות הילדים מתקיימת בימים
ראשון שלישי וחמישי

19:45–18:45 שיעורי תורה לילדים
]הלכה ופרשת השבוע[

19:45-20:45 חברותות וקידום
אישי ]לכיתות ז’ – ח’[

אזור 06
מדרשית “שלום לעם” רח’ צמח השדה

לפרטים 050-4119792

אזור 03
פרי  רח’  מגדים”  “מצפה  כנסת  בית 

מגדים
לפרטים 052-7131611 יעקב

אזור 07 
בית כנסת “נופי הסלע” רח’ השחם 

לפרטים 052-7613955

מעלה אדומים הישנה 
בית כנסת “המרכזי” רח’ הנחלים
לפרטים 052-7693851 חיים

פעילות הכנה לבר 
מצווה

הלכות,  התורה,  קריאת  רוחנית,  הכנה 
והיכרות עם התפילין.

052-7148039

פעילות נוער
נער יקר, הינך מוזמן יחד עם מאות נערים 
לפעילות  אדומים,  במעלה  הספר  בתי  מכל 
מרתקת וחוויתית בסניפי “שלום לעם” ברחבי 

העיר.
      בשביל להאיר את הנשמה

מדרשיה 06 צמח השדה 33 
ימים א’ -  ה’ 22:30 – 19:30 

052-7644406
מדרשיה 03 בית הכנסת  "מצפה מגדים"

ימים א’ –  ג’ 22:00 – 20:00 
052-7686632

מדרשיה 07 בית הכנסת "נופי הסלע"
ימים ב’ -  ד’ 22:00 – 20:00

052-7686632
עונג שבת ב 06  

מתקבצים לאחר סעודת השבת לשירה, 
דברי תורה, וכיבוד.
052-6741055

כולם באים!

בית דין לדיני ממונות
“שלום  של  האברכים  בכולל   06 בשכונת 
העיר  רבני  של  בעידודם  נפתח  לעם”, 
שני  בימים  ממונות  לדיני  דין  בית  שליט”א. 

וחמישי 17:00 – 19:00 
 – עובדים  שכנים  בן  תיווך  וגישור  ייעוץ 

מעסיקים, ועוד.
רח’ צמח השדה 33 

052-7642474
www.shalomlaam.co.il
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"המרכזי" נוסח מרוקו
הנחלים 96 )בותיקה(כתובת

אלי ביטון   054-3052165נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:45ב ו-ה 05:00א, ג, ד, ו 05:10שחרית

20 דק' לפני השקיעהמנחה

ביום ה' 19:0022:2022:50צאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דק' לאחר זמן הדלקת נרותמנחה ערב שבת

7:25נץשחרית

שעה וחצי לפני צאת שבתגדולה: 12:00 מנחה

10 דק' לפני מוצ"שערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'

הרב גדעון שרביטהלכותבין מנחה לערבית

אברכים מ"שלום לעם"גמרא ואמונה )לילדים(19:00

הרב יוסף גולדגמרא20:30

הרב יוסף מרקוביץגמרא ופרשת שבוע21:15

ב'

הרב מנחם רנגינימשנה ברורה18:00

הרב יוסף גולדגמרא20:30

הרב יוסף מרקוביץגמרא ופרשת שבוע21:15

ג'

הרב מנחם רנגינימשנה ברורה, הלכות18:00

אברכים מ"שלום לעם"גמרא ואמונה )לילדים(19:00

הרב מנחם רנגיניטהרת המשפחה19:15

הרב ליאור ידגרגמרא20:15

הרב יוסף גולדגמרא20:30

הרב יוסף מרקוביץגמרא ופרשת שבוע21:15

ד'

הרב מנחם רנגינימשנה ברורה18:00

הרב בן יהוידע יצחקגמרא20:15

הרב יוסף גולדגמרא20:30

הרב יוסף מרקוביץגמרא ופרשת שבוע21:15

ה'

אברכים מ"שלום לעם"גמרא ואמונה )לילדים(19:00

הרב משה טולדנופרשת השבועבין מנחה לערבית

הרב יוסף מרקוביץגמרא ופרשת השבוע21:15

שבת

הרב אליהו קלרפלדקידוש ודברי תורהלאחר הנץ

הרב ליאור ידגרגמרא14:00

הרב יוסי זאדהתהלים לבנים ובנות15:00

הרב מנחם רנגיני, הרב יצחק חלווהסעודה שלישיתלאחר מנחה

הרב מנחם רנגיניגמראלאחר סעודה שלישית

הרב יצחק חלווהפרשת השבועלאחר סעודה שלישית

מוצ"ש

אבות ובניםאבות ובנים19:00

הרב מנחם רנגיניליקוטי מוהרן20:30

הרב מנחם רנגיניסעודה רביעיתלאחר השיעור

  קיים אולם לארועים בבית הכנסת
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"חסדי חנניה" נוסח מרוקו
קול התור )שכונת פרי מגדים(כתובת

יהודה בוזגלו   052-4045053נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

5 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

07:30שחרית

16:00מנחה

צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת

הר' חן בוזגלותהילים לבנים13:00

מיטל בוזגלותהילים לבנות13:00

הרב יהודה בוזגלוסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה

  קיים אולם לארועים בבית הכנסת

"יפה נוף – אהבת כל ישראל 07" נוסח מרוקו
בית הספר מעלה התורה דרך הגיא 6כתובת

יוסי ידגר 052-2383416נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת

07:30שחרית

שעה וחצי לפני צאת שבתמנחה

7 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב אברהם פיקאליפרשת השבוע19:00א'

שבת

הרב שחר לוידרשה על פרשת השבועלאחר קבלת שבת

הרב שחר לויגמראשעה לפני מנחה

הרב שחר לויסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה

זרי כלה וקישוטי רכב
סידורי פרחים וזרים בעיצוב מיוחד

משלוחי פרחים בארץ ובעולם
ניתן להזמין טלפונית בכרטיסי אשראי

כל הציוד לגינה: דשנים, טפטפות, צמחי בית 
וגינה, עצי פרי

בימי שישי דוכן הפרחים שלנו 
)מול המשטרה(

שומר שבת

אורניתפרחימשתלת
ככר יהלום 5

   טלפונים:
02-5354023 פקס: 077-5354023

לאיתור מיידי: 052-2663274
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"יצחקי" נוסח ספרדי ירושלמי
הגיתית 2 )בותיקה(כתובת

אשר דיל  050-4650448 / מאיר יצחקי 052-2865386 נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
08:15 ו'06:4007:3008:00 ב',ה'06:45 א',ג',ד',ו'5:45 ב', ה'5:50 שחרית
25 דק' לפני השקיעהמנחה
20:15 יום ג'20:00 א, ב, ד, הסמוך למנחהערבית

זמני תפילות - שבת

7 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
07:3008:00נץשחרית
קטנה: 15:00גדולה: 13:00מנחה

5 דקות לאחר צאת שבת7 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15
הרב בניהו ברזניעין יעקב19:00
הרב אברהם קמיצ'יגמרא ושלום בית20:30

ב'
הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15
הרב גדעון שרביטמשניות19:00
הרב דוד גבאימוסר20:15

ג'
הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15
הרב מרדכי אליהו רפאליגמרא19:15
הרב אברהם קמיצ'יגמרא20:30

ד'
הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15
הרב אברהם ברושנביא, הפטרת השבוע19:00

ה'
הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15

הרב שלום רפאליהלכות19:00 
הרב רחמים מושיובמוסר )לנוער/חיילים(20:30 

הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"09:15ו'

שבת

הרה"ג מרדכי נגארי – רב העיר דרשהלאחר קבלת שבת
הרב יצחק חלבהפרשת השבוע, גמראלאחר הנץ

הרב שמעון שמעוניטעמי המקרא ודקדוקי הלשון12:15
יהלום כהן, ספיר כהןתהילים לבנות12:15
הרב אבי חכיםתהילים לבנים13:30
הרב משה ארפיפרשת השבוע13:30
הרב יצחק ברזיליגמרא14:00
הרב מאיר ביטוןפרשת השבוע והלכות14:00
הרב יחיאל כהןטעמי המקרא14:00
הרב מאיר ביטוןבן איש חי 15:30
הרב אורן כהןסיפורי המקרא15:30
הרה"ג מרדכי נגארי – רב העירהלכות שבת וחג15:30

הרב משה לויהלכות 30 דקות לפני מוצ"ש
הרב אליהו בנימיןהלכות30 דקות לפני מוצ"ש

21:15מוצ"ש
הרב עובדיה יוסף )בלויין(הלכות

במקביל לשעור בלווין מתקיימת סעודה רביעית
  קיים אולם לארועים בבית הכנסת
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"ישיבת ברכת משה"
מצפה נבו 21 )שכונת מצפה נבו(כתובת

זמני תפילות - חול
06:45שחרית
15:30מנחה
20:15ערבית

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב ערן קרמןדף יומי08:10
הרב נתן שרייברמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ג(17:00
הרב יואב כהנהמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ה(17:00

ב'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב ערן קרמןדף יומי08:20
הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה בעיון 15:45
הרב נתן שרייברמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ג(17:00
הרב יואב כהנהמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ה(17:00

ג'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב ערן קרמןדף יומי08:10
הרב נתן שרייברמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ג(14:30
הרב יואב כהנהמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ה(14:30

ד'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב ערן קרמןדף יומי08:10
הרב נתן שרייברמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ג(17:00
הרב יואב כהנהמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ה(17:00

ה'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב ערן קרמןדף יומי08:20
הרב נתן שרייברמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ג(17:00
הרב יואב כהנהמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ה(17:00

ו'

הרב חיים סבתודף יומי06:15
הרב חיים סבתופרשת השבוע08:30
הרב ערן קרמןדף יומי09:10
הרב חיים סבתוגמרא )7 דפים(09:15

הרב חיים סבתודף יומי07:00שבת

"מגן אבות" נוסח מרוקו
ככר יהלום מפלס עליוןכתובת

יעקב אבוקראט 050-8296221נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
07:45שחרית
שעתיים לפני צאת השבתמנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
הרב יעקב אבוקרטדרשת פרשת השבועלאחר קבלת שבת
הרב יעקב אבוקרטסעודה שלישית ודברי תורהבין מנחה לערבית
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"מדרשיית שלום לעם" נוסח מרוקו
מרכז מסחרי 06 )שכונת צמח השדה במתנ"ס(כתובת

שלמי דנן  057-7626187נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת

08:00שחרית

12:30מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

אברכים מ"שלום לעם"שעורי תורה מגוונים לילדים ונערים18:45א,ג,ה

שבת
בחברותאקריאת תהילים מחולקלאחר מנחה

בחברותאקריאת אלפא ביתא40 דק' לפני מוצ"ש

"מוסר אביך" אשכנזי נוסח אשכנז
הצילצל 5 )בותיקה(כתובת

נחום סטון   טל': 054-4502247נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול

06:30 ו'05:35 ראש חודש05:45   ב',ה'05:50   א',ג',ד'שחרית

כ- 25 דק' לפני השקיעהמנחה

20:15ערבית

זמני תפילות – שבת

15 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

08:00שחרית

קטנה: שעת הדלקת הנרותגדולה: 12:45מנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב יוסף גולדגמרא20:30א'

הרב שלום גולדפרקי אבות )באנגלית(19:30ב'

הרב אלי פרידמןנושאים בהלכה20:30ג'

ד'
הרב נחום סטוןגמרא למתחילים )באנגלית(19:30

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירגמרא20:30

הרב יהושע כ"ץ – רב העיררמב"ם08:00ו'

שבת

הרב גדליה מאיירמשנה )באנגלית(07:30

גב' נעומי וייל/ גב' אורית רבינוביץתפילה לילדים )גילאי גן-א'(09:30

הרב מיכאל פוראנץהלכות שבתלאחר מוסף

מרצים שוניםשיעור לילדים ונוערלאחר מוסף
לאחר מנחה 

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכהגדולה

בין מנחה 
הרב נחום סטוןפרשת השבוע )באנגלית(לערבית
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"מעלות דוד" אשכנזי נוסח אשכנז
 מצפה נבו 5 )בשכונת מצפה נבו(כתובת

אורי תאיר  טל': 054-4547374נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול

06:257:30  בראש חודש06:35 ב', ה' 06:45  א', ג', ד', ו'שחרית

30 דק' לפני השקיעהמנחה

18:3021:00ערבית

זמני תפילות – שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרות13:20מנחה ערב שבת

08:00שחרית

בשעת הדלקת נרות של ערב שבת12:3013:20מנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב גדליה מאיירגמרא )לדוברי אנגלית(20:00א'-ד'

הרב אורי פישעיון בתפילה21:15ה'

הרב איתמר ורהפטיגסוגיות הלכתיות במסכת ברכות13:40שבת

אבות ובניםבית מדרש לילדיםשעה לאחר מוצ"שמוצ"ש

"מחנה של מעלה" )מחניים( אשכנזי נוסח אשכנז )בריה"מ(
החליל 17 )בותיקה(כתובת

הרב יעקב בלינקי 054-5664751נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
07:30 ו'07:00 א'-ה'שחרית

22:00ערבית

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

08:00שחרית

שעה וחצי לפני צאת שבתמנחה

צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב יעקב בלינקימספר שם משמואל על פרשת השבוע07:40א'

הרב יעקב בלינקידף יומי21:00א'-ה'

הרב יעקב בלינקימספר שם משמואל על פרשת השבוע06:20ב'

הרב יעקב בלינקימספר שם משמואל על פרשת השבוע07:40ג'

הרב יעקב בלינקימספר שם משמואל על פרשת השבוע07:40ד'

הרב יעקב בלינקימספר שם משמואל על פרשת השבוע06:20ה'

הרב יעקב בלינקידף יומי08:10ו'

שבת

הרב ברוך יוניןתולדות הלשון והכתב13:30

הרב דוד קופליוביץשעור תנ"ך לילדיםבין מנחה לערבית

הרב יעקב בלינקידף יומיבין מנחה לערבית
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"מעלות לדוד" נוסח ספרדי ירושלמי
הרכס 91 )שכונת נופי סלע(כתובת

יעקב בנימין טל': 057-3630906נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
05:35 ב, ה05:45   שחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
21:00בצאת הכוכביםערבית

זמני תפילות – שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
07:30שחרית
קטנה: 16:00גדולה: 12:30מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב מאיר ביטוןאקטואליה ומוסר20:00

ב'
הרב אילן מארקהלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב יאיר אנסבכרחסידות20:00

ג'
הרב אילן מארקהלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב אילן כהןעין יעקבלאחר ערבית

ד'
הרב אילן מארקהלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב כלפה אליהוגמרא20:00

ה'
הרב אילן מארקהלכה ומוסרבין מנחה לערבית

הרב אילן מארקמשניותלאחר ערבית

שבת

הרב אילן מארקהלכות וגמרא12:30
גז שושי, גב' סעדהתהילים לבנות12:30
הרב יעקב אמסלםתהילים לבנים וטעמי המקרא13:00

הרב אילן מארקפרשת השבוע30 דקות לפני צאת שבת
הרב אילן מארקסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה

אבות ובנים )בית מורשת(אבות ובנים19:00מוצ"ש

"מצפה נבו" אשכנזי נוסח ספרד
פארק מצפה נבו )ביה"כ העליון( שכונת מצפה נבוכתובת

אריה כהן  טל': 057-8158804נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
05:50   ב', ה'06:00   א', ג', ד', ו'שחרית
16:15מנחה
20:15ערבית

זמני תפילות – שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:00שחרית
קטנה: בזמן הדלקת נרותגדולה: 12:30מנחה

70 דקות לאחר זמן הדלקת נרותערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"לאחר ערביתא'

הרב מתניה רייכמןמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ד'(17:00א'-ה'
הרב שלומי דהןמשניות סדר קודשין )כיתות ז'-ח'(18:20א'-ה'

הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"לאחר ערביתב'
הרב מתניה רייכמןמשניות וחומש עם רש"י )כיתה ד'(14:30ג'
הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"לאחר ערביתג'
הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"לאחר ערביתד'
הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"לאחר ערביתה'

שבת
הרב אהרון שטכלברג"דף יומי"12:45

הרב בן ציון גרינברגרפרשת השבועלאחר מנחה קטנה
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"מצפה מגדים" נוסח ספרדי ירושלמי
 פרי מגדים 25 )שכונת פרי מגדים(כתובת

 יחיאל וקנין טל': 050-6613697נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:20  ב', ה'06:30  א', ג', ד', ו'בנץ שחרית

20 דקות לפני השקיעה מנחה
2019:45 דקות לאחר השקיעה ערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבת מנחה ערב שבת
07:30 שחרית

12:3014:3016:00 מנחה
10 דקות לפני צאת שבת ערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'

הרב מנחם רנגינילימוד חוק לישראל16:00
הרב משתנהדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב דב אשלגמרא "דף יומי"17:30
אברכים "משלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים19:00
אברכים "משלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לנערים20:00
הרב יוסף הכהןמשניות20:00

ב'

הרב מנחם רנגינילימוד חוק לישראל16:00
משתנהדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב דב אשלגמרא "דף יומי"17:30
הרב יצחק זאדהגמרא20:00
הרב דוד גבאימוסר ושלום בית21:00

ג'

הרב מנחם רנגינילימוד חוק לישראל16:00
משתנהדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב דב אשלגמרא "דף יומי"17:30
אברכים "משלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים19:00
אברכים "משלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לנערים20:00
הרב מרדכי רפאליהלכה ופרשת השבוע20:30

ד'

הרב מנחם רנגינילימוד חוק לישראל16:00
משתנהדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב דב אשלגמרא "דף יומי"17:30
הרב אליהו חיים בנימיןמסילת ישרים20:00
הרב יצחק סונהחינוך ילדים21:00

ה'

הרב מנחם רנגינילימוד חוק לישראל16:00
משתנהדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב דב אשלגמרא "דף יומי"17:30
אברכים "משלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים19:00
הרב אברהם ברושתרי"ג מצוות מספר החינוך20:00

ו'
הרב יצחק נימניגמרא "דף יומי"שעה לפני הנץ
הרב מנחם רנגיני הלכות שבת10:00-08:30

שבת

מיכל פולקתהילים לילדים ולילדות12:00
הרב יוסף רענן"פלא יועץ"13:00
הרב יחיאל ועקניןהלכות שבת "חזון עובדיה"13:40
הרב משב בן עמישערי תשובה14:20
הרב עמרם אהרןבן איש חי הלכות15:00
בחבורהסעודה שלישית16:30
הרב משה בן עמימענייני דיומא16:40
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"מרכז קהילתי צרפתי"
רח' הצפצפה 10 )ביה"ס צמח השדה(כתובת

אלוש מאיר  050-3235137נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

08:00שחרית

שעה ו-45 דק' לפני מוצ"שמנחה

  צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרב משה זרביבסעודה שלישית ולימוד ההפטרהלאחר מנחהשבת

"משה דיין" אשכנזי נוסח ספרד
חלמיש 1 )שכונת נופי סלע(כתובת

מאיר פנדלסן 052-3807616נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:45 ב,ה05:50שחרית

21:30ערבית

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת

06:3008:00שחרית

קטנה: בזמן הדלקת נרותגדולה: 13:30מנחה

5 דק' לפני מוצ"שערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב יונתן מאלירמב"ם05:30

הרב יונתן מאליגמרא20:45

ב'
הרב יונתן מאלירמב"ם05:30

הרב יונתן מאליגמרא20:45

ג'
הרב יונתן מאלירמב"ם05:30

הרב יונתן מאליגמרא20:45

ד'
הרב יונתן מאלירמב"ם05:30

הרב יונתן מאליגמרא20:45

ה'
הרב יונתן מאלירמב"ם05:30

הרב יונתן מאליגמרא20:45

הרב יונתן מאלירמב"ם05:30ו'

שבת
הרב שי קהתפרשת השבוע12:45

הרב יונתן מאליסעודה שלישית ודברי תורהבין מנחה לערבית
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"נוסח אחיד" אשכנזי נוסח ספרד
ככר הקרן )בותיקה(כתובת

משה אקנין  טל': 054-7772360נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
06:30 )07:00 בימי ו' וערבי חג(05:50  )בראש חודש 05:45(שחרית

19:00ערבית

זמני תפילות – שבת

20 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת

08:00שחרית

בשעת כניסת שבתגדולה: 12:45מנחה

5 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה/גמרא "ברכות"לאחר תפילת ערביתא'

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה/גמרא "ברכות"לאחר תפילת ערביתב'

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה/גמרא "ברכות"לאחר תפילת ערביתג'

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה/גמרא "ברכות"לאחר תפילת ערביתד'

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה/גמרא "ברכות"לאחר תפילת ערביתה'

שבת

הרב דוד מרקוביץ"דף יומי"לאחר תפילת מנחה 

הרבנית נחמה כ"ץפרשת השבוע לנשים16:15

הרב יוסי רוזנצוייגגמרא45 ד' לפני תפילת מנחה 

הרה"ג יהושע כ"ץ – רב העירהלכה ואגדהלאחר תפילת מנחה

בית כנסת נוסח תימן
הרכס 30 )גן הרציף( )בשכונת נופי סלע(כתובת

יוסי אקווע 057-7582647נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

בכניסת שבתמנחה ערב שבת

07:30 ברוך שאמרשחרית

12:15מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית

א.מ. שריקי בע"מ
ם י צ ו פ י ש ו ה  י י נ ב

כל עבודות השיפוצים
באיכות מעולה

ובמחירים נוחים

טלפקס )משרד( 02-5356211
אליהו שריקי 052-3826017

 מתמחים בעבודות צבע ואיטום

 בנייה ועיצוב פנים הבית

 מחיצות גבס

 עבודות אינסטלציה

 שימור מבנים

חומרים מאושרים
לפי תו תקן

איכות וגימור
מושלמים ובאחריות
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"נופי סלע" נוסח ספרדי ירושלמי
השחם 2 )שכונת נופי סלע(כתובת

יואב חבושה    057-7619442נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
08:00  05:20  ב',ה'05:30  א', ג', ד', ו'נץשחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
22:15 יום א' בלבד20:00צאת כוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
      07:30נץשחרית
קטנה: 16:00גדולה: 13:30מנחה

10 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב אלחנן אהרוניעין יעקב, הלכות שבת18:45
אברכים מ"שלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים19:00
אברכים מ"לב לאחים" גמרא, מוסר, ופ"ש בחברותות21:00

ב'

הרב כתריאל חיותפרשת השבוע ומוסר18:45
אברכים מ"נפש יהודי"גמרא )הלומדים מקבלים מלגות(20:00
אברכים מ"שלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לנערים20:00

21:00
נושאים שונים ביהדות לבוגרים לפני 

צבא )הלומדים מקבלים מלגות(
אברכים מ"נפש יהודי" 

ג'

הרב אלחנן אהרוניהלכותבין מנחה לערבית
הרב אלחנן אהרוניגמרא18:45
אברכים מ"שלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים ונוער19:00
אברכים מ"אור ישראלי"גמרא לנוער20:00

ד'

הרב אלחנן אהרוניהלכותבין מנחה לערבית
הרב אלחנן אהרוניהלכות שבת ופלא יועץ18:45
אברכים מ"נפש יהודי" גמרא לנערים )הלומדים מקבלים מלגות(20:00
אברכים משלום לעםשיעורי תורה מגוונים לנערים20:00

21:00
נושאים שונים ביהדות לבוגרים לפני 

צבא )הלומדים מקבלים מלגות(
אברכים מ"נפש יהודי" 

ה'

הרב שמואל גלילהמוסראחרי ערבית
הרב כתריאל חיותפרשת השבוע ומוסר18:45
אברכים מ"שלום לעם"שיעורי תורה מגוונים לילדים19:00
משתנהגמרא לנערים19:00
אברכים מ"אור ישראלי"גמרא לנוער20:00

שבת

הרב אלחנן אהרוניעונג שבת ובקשות לנוער ולצעיריםערב שבת 20:00
הרב שמואל גלילההלכותלאחר הנץ

הרב שמואל גלילהמוסר12:00
הרב יורם עוזריתהילים לבנים12:30
אליה חבושהתהילים לבנות12:30
הרב אלחנן אהרוניבן איש חי14:00
הרבנית ברוריה אהרוניתהלים ופרשת השבוע )לנשים(14:30
משתנהסעודה שלישית ודברי תורה16:30

מוצ"ש
אבות ובניםאבות ובנים19:00
אליה חבושהפעילות לבנות19:00
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"נזר אהרון" נוסח ספרדי ירושלמי
פארק מצפה נבו )שכונת מצפה נבו(כתובת

אהוד מזרחי 057-7626169 נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
ביום ו' 6:15בנץ החמה א'-ו'שחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
19:45ערבית

זמני תפילות – שבת

15 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
7:30                           נץשחרית
קטנה: 16:00גדולה: 12:30מנחה

5 דק' לפני מוצ"שערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב חיים סבתורמב"ם19:00א'

הרב אלקנה ברכיהומשניות וחומש עם רש"י )כתה ב'(17:00א'-ה'
הרב יוגב ברדהכולל בוקר09:00א'-ו'

הרב חיים סבתורמב"ם19:00ב'
הרב חיים סבתורמב"ם19:00ג'
הרב יוגב ברדההלכות19:00ד'
הרב חיים סבתורמב"ם19:00ה'

שבת

הרב גדעון שרביטהלכות 13:00
הרב יאיר כהןתהילים לבנים14:00
מדריכותתהילים לבנות14:00
הרב יצחק שלמובטעמי המקרא15:00
הרב בנימין שמואליאןגמרא15:00
הרב חיים סבתושמירת הלשון ומוסר15:30

הרב אברהם ברושפרשת השבוע20 דק' לפני מוצ"ש

"נחלת אבות" נוסח תימן
מדבר יהודה 37 )בותיקה(כתובת

ציון יצחק טל': 052-8641028נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
05:30   ב', ה'05:45   א', ג', ד', ו'שחרית
20:00 בימים ג', ה' בלבדערבית

זמני תפילות – שבת

עם כניסת השבתמנחה ערב שבת
07:30שחרית
שעתיים לפני צאת שבתמנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב ינון חןגמרא19:00ג'
הרב ניר וינטרובלימוד צעירים על פרשת השבוע21:00ד'
הרב ינון חןהלכות19:00ה'

שבת
בחבורהלימוד רש"ישעה וארבעים לפני מנחה

הרב ינון חן/הרב אביחי גמדניהלכותשעה לפני מנחה
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"נחלת יהודה קרליבך" אשכנזי נוסח ספרד
מצפה נבו – בישיבה התיכונית )שכונת מצפה נבו(כתובת

אוריאל פיש  טל': 052-5615889נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
7:50שחרית
בזמן הדלקת נרותמנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
הרב אוריאל פישפרשת השבוע )גברים ונשים באנגלית(7:15

משתנהסעודה שלישית ודברי תורהבין מנחה לערבית

"נחלת יצחק" נוסח מרוקו
המיצדים 63 )בותיקה(כתובת

יצחק צרפתי   050-5202188נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:30 א'-ו'שחרית
18:30ערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת
07:45שחרית
שעה וחצי לפני צאת שבתמנחה

10 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות
מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
מרצים שוניםמוסר30 דק' לפני מנחה

מרצים שוניםסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה

2 אומנים אליהו מויאל ובניו
מוסך לפחחות וצבע 

בהסדר עם חברות הביטוח
רכב חלופי

אפשרות לעבודה עברית
מוניטין של למעלה מ50 שנה
מיטב המיכשור והטכנולוגיה

שירות אדיב ומקצועי

כתובת: התעשיה 5 מרכז בליליוס תלפיות 
ירושלים

טל: 02-6712347/8 פקס: 02-6712348
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"על הגיתית" נוסח ספרדי ירושלמי
בכניסה למצפה נבו )שכונת מצפה נבו(כתובת

יוסי בן דיין   טל': 050-7408759נציג הגבאים - אחראי

20:15ערבית

זמני תפילות – שבת

15 דקות לאחר כניסת שבתמנחה ערב שבת

07:40שחרית

קטנה: שעה וחצי לפני צאת שבתגדולה: 12:30מנחה

5 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'

הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30

הרב אשר גרוס"הדף יומי"19:30

הרב יצחק מזרחישיעור תנ"ךלאחר ערבית

ב'
הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30

הרב אשר גרוס"הדף יומי"19:30

ג'

הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30

הרב אשר גרוס"הדף יומי"19:30

הרב יצחק חלווהגמרא והלכהלאחר ערבית

ד'

הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30

הרב אשר גרוס"הדף יומי"19:30

הרב שמעון בר –נוימנורת המאור ופרשת השבועלאחר ערבית

ה'
הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30

הרב אשר גרוס"הדף יומי"19:30

הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"05:30ו'

שבת

הרב יעקב פנחסיתהילים לילדים14:30

הרב אייל פישלרבענייני דיומא 30 דק' לפני מנחה קטנה

הרב יצחק מזרחי"הדף יומי"לאחר מנחה גדולה

הרב יצחק מזרחיפרשת השבוע וענייני דיומאלאחר מנחה קטנה
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השקמה 5 )שכונת צמח השדה(כתובת
אליהו עלפי  טל': 050-8296377נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
05:00 ימים א'-ו'שחרית
30 דק' לפני השקיעהמנחה
סמוך למנחהערבית

זמני תפילות שבת

בכניסת שבתמנחה ערב שבת
07:45שחרית
12:0016:00מנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב יצחק אזולאיהלכות19:15א'

הרב יעקב פוקסכולל חצות23:00א'-ה'

ב'
הרב יעקב פוקספרשת השבוע והלכות10:00
הרב יצחק אזולאימשתנה19:15

ג'
הרב הירש צביגמרא13:00

הרב שמואל גלילהמסילת ישריםלאחר ערבית

ד'
הרב אליהו עלפימוסרלאחר ערבית
הרב אליהו עלפיפרשת השבועלאחר ערבית

הרב דוד גבאיפרשת השבועלאחר ערביתה'

שבת
הרב יעקב פוקסחפץ חיים07:20
הרב יעקב פוקסבן איש חי הלכות13:00
הרב יצחק אזולאיתומר דבורה16:30

"עמל ירושלים" )הוד אדומים( נוסח ספרדי ירושלמי

  "עלי עשור ועלי נבל" נוסח ספרדי ירושלמי
מדבר יהודה 37 )בותיקה(כתובת

דוד דהאן   054-7546010נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:3008:00שחרית
25 דק' לפני השקיעהמנחה
בצאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:00שחרית
קטנה: רבע שעה לפני זמן הדלקת נרותגדולה: 12:45מנחה

10 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
מרצים שוניםדברי תורהבין מנחה לערביתא'
מרצים שוניםדברי תורהבין מנחה לערביתב'
מרצים שוניםדברי תורהבין מנחה לערביתג'

ד'
מרצים שוניםדברי תורהבין מנחה לערבית

לילדים יוצאי אתיופיה, הרב שמעון שמעוניטעמי המקרא ודקדוקי הלשון18:00
הרב אלי קפלןמהר"ל )לנשים(20:30

ה'
מרצים שוניםדברי תורהבין מנחה לערבית

הרב מרדכי אליהו רפאליהלכות שבת20:30

שבת

הרב ירון מחסומיטעמי המקרא לילדים13:30
הרב משה ארפיעין יעקב14:00
מרצים שוניםפרשת השבוע )לנשים(15:00

הרב דוד דהאןפרשת השבועלאחר מנחה קטנה
  קיים אולם לארועים בבית הכנסת

פנחסימסגריית 



באשר תלך | חוברת שיעורים, זמני תפילות ושירותי דת במעלה אדומים -45-

מצפה נבו 102 )שכונת מצפה נבו(כתובת
אהרון רוזנבאום   טל': 050-8803961נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
07:1508:00  )בר"ח 07:10(06:20 ב', ה')בר"ח 6:10(06:30 א', ג', ד'שחרית
20 דקות לפני השקיעה13:30מנחה
20:1521:0022:0023:00צאת הכוכביםערבית

זמני תפילות - שבת

10 דק' לאחר הדלקת נרות13:30מנחה ערב שבת
9:30 תפילה לילדים06:3008:00שחרית
40 דק' לפני השקיעה12:3013:45מנחה

זמן רבנו תםבצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'-ה'
הרב אהרון שטכלברג )ביה"כ העליון("דף יומי"20:30
הרב ברוך ברנר"דף יומי"21:15
הרב אלישע אבינר"דף יומי"22:15

הרב שימשוני צבי"דף יומי"05:45א'-ו'
הרב אלישע אבינר"דף יומי"07:10ו'

שבת

הרב אלישע אבינר "דף יומי"07:20
הרב אלי פרידמן/ הרב איתמר ורהפטיג"דף יומי"אחרי מוסף של מניין שני

אבות ובניםאבות ובנים13:00
הרב ניר וינטרובפרשת שבוע באור החסידות14:00
משתנה )בספריה(פרשת השבוע )לנשים(15:15
אבות ובניםאבות ובנים19:00

הרב אלישע אבינרפרקי אבות15 דק' לפני מוצ"ש
  קיים אולם לארועים בבית הכנסת

"פני שמואל" אשכנזי נוסח ספרד

פנחסימסגריית 
ביצוע כל עבודות 
הברזל והאלומיניום

בס"ד

 דלתות  סורגים  
 פרגולות  מעקות 

 סגירת מרפסות  גדרות 

יעקב 052-2675273
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"צור ישראל" נוסח ספרדי ירושלמי
הרכס 28 )שכונת נופי סלע(כתובת

אריאל ברהום 052-6051464נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:00 05:00 שחרית
20 דקות לפני השקיעהמנחה
20 דקות לאחר השקיעהערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
07:30שחרית
קטנה: 16:00גדולה: 12:30מנחה

צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

א'
הרב יצחק ענתביהלכה05:45

משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית

ב'
הרב יצחק ענתביהלכה05:45

משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית

ג'
הרב יצחק ענתביהלכה05:45

משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב שפירא מורמוסר20:00

ד'
הרב יצחק ענתביהלכה05:45

משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב שחר לויפרשת השבוע )לנשים(21:00

ה'
הרב יצחק ענתביהלכה05:45

משתנההלכה ומוסרבין מנחה לערבית
הרב יצחק ענתביהלכה05:45ו'

שבת
הרב יצחק ענתביהלכה, בין איש חי13:00
משתנההלכה ילקוט יוסף15:00

הרב יצחק ענתביפרשת השבוע30 דק' לפני מוצ"ש

"קהל חסידים" נוסח האר"י
השופר 22 )בותיקה(כתובת

עוז אריאל    050-9800446נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
06:00שחרית
20:00ערבית

זמני תפילות - שבת

20 דק' לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
9:00שחרית
זמן הדלקת נרותמנחה

צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב הרפז נועםתניא20:00ב'

ג'
הרב עוז אריאלדרך מצוותך חסידות19:30
הרב אליהו בנימיןגמרא20:00

שבת
הרב עוז אריאלחסידות08:00

הרב עוז אריאלקידוש ודברי תורהלאחר מוסף
משתנהסעודה שלישית ודברי תורהלאחר מנחה
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"צעירי כורדיסטאן" נוסח כורדיסטאן
 הערבה 1 )שכונת צמח השדה(כתובת

 הרצל יעקב הלוי טל': 052-3921902נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - חול
05:0008:00 ב', ה'05:10 א', ג', ד' שחרית
20 דקות לפני השקיעה מנחה
20:00בסמוך למנחה ערבית

זמני תפילות - שבת

10 דקות לאחר כניסת שבת מנחה ערב שבת
07:30נץ החמה: שעה לפני הזריחה שחרית
קטנה:  כשעה לפני השקיעהגדולה:  12:30 מנחה

10 דקות לפני צאת שבת ערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
הרב יוסף בריקמןדף יומי 19:00א'-ד'

הרב יחיאל גילקרובהלכות ופרשת השבוע20:15ד'

ה'
הרב מנחם רנגיניהלכות19:00
הרב יוסף בריקמןדף יומי 20:15

הרב רן בן שעייהגמרא09:15ו'

שבת

הרב יוסף בן יוסףתהילים לילדים13:00
הרב הרצל יעקבשעור בהלכותשעה לפני מנחה קטנה
משתנהסעודה שלישיתשעה לאחר מנחה קטנה
הרב הרצל יעקבדף יומישעה לאחר מנחה קטנה

אבות ובניםלימוד אבות ובניםמוצ"ש לאחר ערבית

"שיח השדה" אשכנזי נוסח ספרד
הצפצפה 4 )שכונת צמח השדה(כתובת

דב קראוס 02-5902050נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
6:15 יום ו' בלבד! )6:00 בר"ח(05:30 בר"ח05:40  א'-ה'שחרית
21:00ערבית

זמני תפילות – שבת

20 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:15שחרית
קטנה: בשעת הדלקת נרות של ע.ש.מנחה

כ-5 דקות לפני צאת שבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום
בחבורה"דף יומי"לאחר שחריתא'

הרב יהודה מורג"דף יומי"20:15א'-ה'
בחבורה"דף יומי"לאחר שחריתב'

ג'
בחבורהדף יומילאחר שחרית

הרב אלכסנדר טרכטנברגמסכת אבות עפ"י המהר"ל )לדוברי רוסית(20:45

ד'
בחבורה"דף יומי"לאחר שחרית

הרב יהודה מורגצורבא מרבנן )הלכה(21:15
בחבורה"דף יומי"לאחר שחריתה'

ן'
בחבורה"דף יומי"לפני שחרית

הרב יהודה מורג"דף יומי"לאחר שחרית

שבת

בחבורהדף יומילפני שחרית

לאחר מוסף

בתורנותלמבוגרים: מסכת אבות
בתורנותלגילאי תיכון ונוער: נושאים מתחלפים

בתורנותלגילאי יסודי: פרשת השבוע
בתורנותלגילאי גן+ כיתות א',ב': פרשת השבוע

מגידים שוניםבהלכה ואגדהבין מנחה לערבית
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"תפארת תימן" נוסח תימן
כולל שלום לעם )מרכז מסחרי 06( )שכונת צמח השדה(כתובת

אילן קאפח 050-6436711נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות - שבת

כניסת שבתמנחה ערב שבת
07:30שחרית
שעתיים לפני צאת שבתמנחה

10 דקות לפני צאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

שבת
הרב ינון חןרמב"םשעה לפני מנחה

ענבל קאפח/ שקד גרשיתהילים לילדיםחצי שעה לפני מנחה
הרב ינון חןסעודה שלישית, שירה ודברי תורהלאחר מנחה

"אוהל יצחק" ישוב קידר נוסח ספרדי ירושלמי
אורי זבולון 050-2861003נציג הגבאים - אחראי

זמני תפילות – חול
05:30 ב', ה'05:45שחרית
19:30ערבית

זמני תפילות – שבת

5 דקות לאחר הדלקת נרותמנחה ערב שבת
08:00שחרית
שעה וחצי לפני מוצ"שמנחה

בצאת השבתערבית )מוצ"ש(

שיעורים ופעילות

מועבר ע"יהנושאשעהיום

ב'
הרב אבא שאולהלכות18:00
הרבנית אבא שאול, ומרצות אורחות ביאורי תפילה ופ"ש ואקטואליה )לנשים( 20:30

ג'
אברכים מ"לב לאחים"גמרא, משנה, ופ"ש ) בחברותות ( 21:00
אברך מ"לב לאחים"גמרא ופ"ש ) לנוער ( 21:00

הרב אבא שאולהלכות "יורה דעה"18:00ד'
אברך מ"לב לאחים" גמרא ופ"ש ) לנוער (20:30ה'

שבת

אורית אבא שאולחוג לבנות13:30
הרב אבא שאולהלכה שעה לפני מנחה
שעה ו- 54 דק' 

משתנהטעמי המקראלפני מנחה
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זמני תפילת שחרית בימות החול
הערותכתובת בית - הכנסתשעה 

הנחלים 54אור התורהנץ החמה

פרי מגדים 25מצפה מגדיםנץ החמה

רח' הקנהברכת כהן נץ החמה

בימים א' עד ו'פארק מצפה נבונזר אהרוןנץ החמה

השחם 2 נופי סלענץ החמה

הרכס 28צור ישראל5:00

רח' האשל פינת השיטה אמרי פי5:00

בימים א' עד ו'השיקמה 5בית אבות עמל ירושלים5:00

בימים ב' וה' בשעה 5:00הנחלים 96המרכזי5:10

בימים ב' וה' בשעה 5:00הערבה 1צעירי כורדיסטאן5:10

בימים ב' וה' בשעה 5:20השחם 2 נופי סלע5:30

בימים ב' וה' בשעה 5:15פרי מגדים 81אוהל גבריאל ורפאל* 05:30

מדבר יהודה 37עלי עשור ועלי נבל5:30

בימים ב' וה' בשעה 5:15הדקל 1אהבת ישראל5:30

המיצדים 63נחלת יצחק5:30

בימים ב' וה' בשעה 5:30התוף 38היכל אביעד עמודי הששה5:45

בימים ב' וה' בשעה 5:30מדבר יהודה 37נחלת אבות5:45

בימים ב' וה' בשעה 5:30הרכס 70 מעל המעוןמעלות לדוד )07(5:45

הנחלים 96המרכזי5:45

בימים א' עד ו'הצפצפה 4שיח השדה5:45

ככר הקרןנוסח אחיד5:50

בימים ב' וה' בשעה 5:45הצילצל 5מוסר אביך* 05:50

בימים ב' וה' בשעה 5:45חלמיש 1 מעל המעוןמשה דיין5:50

בימים ב' וה' בשעה 5:45הגיתית 2ביהכנ"ס יצחקי5:50

בימים ב' וה' בשעה 5:50רח' הקנהאור זרוע5:55

הרכס 28צור ישראל6:00

בימים ב' וה' בשעה 5:50"פארק מצפה נבו ביה""כ העליון"מצפה נבו6:00

בימים ב' וה' בשעה 5:45ככר קדםאבני החושן6:00

רח' האשל פינת השיטהאמרי פי6:00

רק ביום ו'פרי מגדים 81אוהל גבריאל ורפאל6:00

השופר 22ביהכ"ס קהל חסידים6:00

רק ביום ו'הצפצפה 4שיח השדה6:15

בימים ב' וה' בשעה 6:15רח' הגילגלהגילגל6:20

הדקל 1אהבת ישראל6:30

בימים ב' וה' בשעה 6:15רח' הקנהברכת כהן 6:30

רק ביום ו'הצילצל 5מוסר אביך6:30

רק בימים א' עד ה'ככר הקרןנוסח אחיד* 06:30
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הערותכתובת בית - הכנסתשעה 

בימים ב' וה' בשעה 6:20פרי מגדים 25מצפה מגדים* 06:30

בימים ב' וה' בשעה 6:20מצפה נבו 102פני שמואל6:30

מצפה נבו 21"ישיבת ""ברכת משה""6:45

בימים ב' וה' בשעה 6:35מצפה נבו 5מעלות דוד6:45

בימים ב' וה' בשעה 6:40הגיתית 2יצחקי6:45

רק בימים א' עד ה'החליל 17מחנה של מעלה )מחניים(* 07:00

רק ביום ו'רח' הגילגלהגילגל7:00

רק ביום ו' וערבי חגככר הקרןנוסח אחיד7:00

בראש חודש ב-7:10מצפה נבו 102פני שמואל7:15

רק ביום ו'פארק מצפה נבונזר אהרן7:15

רק ביום ו'החליל 17מחנה של מעלה )מחניים(7:30
הגיתית 2יצחקי7:30

מצפה נבו 5מעלות דוד7:30

הנחלים 54ביהכנ"ס אור התורה7:30

השחם 2 נופי סלע8:00

הגיתית 2יצחקי8:00

מצפה נבו 102פני שמואל8:00

מדבר יהודה 37עלי עשור ועלי נבל8:00

הערבה 1צעירי כורדיסטאן8:00

רח' הקנהברכת כהן8:00

רח' האשל פינת השיטה אמרי פי8:00

פארק אדומים"בית חב""ד"8:30

מניין זה מתקיים בימים א' עד ה' בלבד*

המשך זמני תפילת שחרית בימות החול

כתב הרמב”ם: “תפילת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים 
אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, לפיכך צריך האדם לשתף 
עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור”.
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הערותכתובתבית - הכנסתשעה
ככר קדםאבני החושן12:30
הנחלים 54אור התורה12:40
הקנהברכת כהן12:45
בכולל "אוהל יצחק ושרה"הנחלים 96ביה"כ המרכזי13:15
מרכז מסחרי 06כולל שלום לעם13:15
באזוה”ת מישור אדומיםאיתם 1אקסטל13:20
באזוה”ת מישור אדומיםתלמי יוסף 10וגשל13:30
באזוה"ת מישור אדומיםחרובית 45יקבי ציון13:30
מצפה נבו 102פני שמואל13:30
באזוה”ת מישור אדומיםאיתם 7מיה מוצרי מזון13:30
באזוה”ת מישור אדומיםסופה 9בטר אנד דיפרנט13:30
באזוה”ת מישור אדומיםרח' חרובית 46מפעל מ.ש. אלומיניום13:30
בקניון - קומה 0בבית הכנסת  בקניון14:00
ככר קדםאבני החושן15:30
מצפה נבו 21ישיבת “ברכת משה”15:30
מניין “כתב סופר”הנחלים 54אור התורה15:30
פארק מצפה נבו ביהכ"נ העליוןמצפה נבו16:15

השקמה 5בית אבות “עמל ירושלים”30 דק' לפני השקיעה
באזוה”ת מישור אדומיםאיתם 1 “רמי לוי”30 דק' לפני השקיעה
ככר קדםאבני החושן30 דק' לפני השקיעה
מצפה נבו 5מעלות דוד30 דק' לפני השקיעה
רח’ הקנהברכת כהן25 דק' לפני השקיעה
הצילצל 5מוסר אביך25 דק' לפני השקיעה
הגיתית 2יצחקי25 דק' לפני השקיעה
מדבר יהודה 37עלי עשור ועלי נבל25 דק’ לפני השקיעה
הערבה 1צעירי כורדיסטאן20 דק’ לפני השקיעה
רח’ הקנהאור זרוע20 דק' לפני השקיעה
פרי מגדים 25מצפה מגדים20 דק’ לפני השקיעה
פרי מגדים 81  אוהל גבריאל ורפאל20 דק’ לפני השקיעה
השחם 2נופי סלע20 דק’ לפני השקיעה
הרכס 28 )07(צור ישראל20 דק' לפני השקיעה
הנחלים 54אור התורה20 דק' לפני השקיעה
הדקל 1אהבת ישראל20 דק' לפני השקיעה
הנחלים 96המרכזי20 דק' לפני השקיעה
רח’ האשל פינת השיטהאמרי פי20 דק' לפני השקיעה
מעל המעוןהרכס 70מעלות לדוד )07(20 דק’ לפני השקיעה
פארק מצפה נבו נזר אהרן20 דק’ לפני השקיעה
מצפה נבו 102פני שמואל20 דק’ לפני השקיעה
פארק אדומיםבית חב”ד15 דק’ לפני השקיעה

זמני תפילת מנחה בימות החול

הערותכתובתבית - הכנסתשעה
ביום ג' 20:05רח’ הקנהאור זרועסמוך למנחה
בימים ב', ג', ה'ברכת כהןסמוך למנחה
מנחה מוקדמתהשקמה 5בית אבות “עמל ירושלים”סמוך למנחה
הערבה 1צעירי כורדיסטאןסמוך למנחה
רח’ האשל פינת השיטהאמרי פיסמוך למנחה
ביום ג' 20:15הגיתית 2יצחקיסמוך למנחה

פרי מגדים 25מצפה מגדים20 דק’ לאחר השק’

זמני תפילת ערבית בימות החול
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הערותכתובתבית - הכנסתשעה
פרי מגדים 81אוהל גבריאל ורפאל20 דק’ לאחר השק’
הרכס 28 )07(צור ישראל20 דק’ לאחר השק’

מעל המעוןהרכס 70מעלות לדוד )07(צאת הכוכבים
הנחלים 54אור התורהצאת הכוכבים
מדבר יהודה 37עלי עשור ועלי נבלצאת הכוכבים
השחם 2נופי סלעצאת הכוכבים
פארק אדומיםבית חב”דצאת הכוכבים
ככר קדםאבני החושןצאת הכוכבים
בימים א' ו-ד'רח’ הקנהברכת כהןצאת הכוכבים
הנחלים 96ביהכ"ס המרכזיצאת הכוכבים
מצפה נבו 102פני שמואלצאת הכוכבים
הדקל 1אהבת ישראלצאת הכוכבים

בקניון קומה 0קניון אדומים18:00
המיצדים 63נחלת יצחק18:30
מצפה נבו 5מעלות דוד18:30
הנחלים 96המרכזי19:00
ככר הקרןנוסח אחיד19:00
מניין "כתב סופר"הנחלים 54אור התורה 19:05
פארק מצפה נבונזר אהרון19:45
פרי מגדים 25מצפה מגדים19:45
השופר 22קהל חסידים20:00
רח' האשל פינת השיטהאמרי פי20:00
הדקל 1אהבת ישראל20:00
הערבה 1צעירי כורדיסטאן20:00
רק בימים ג’ וה’מדבר יהודה 37נחלת אבות20:00
הנחלים 54אור התורה20:00
ככר קדםאבני החושן20:00
באזוה”ת מישור אדומיםאיתם 1“רמי לוי”20:00
בימים א, ב, ד, ההגיתית 2 יצחקי20:00
השחם 2נופי סלע20:00
רח’ הקנהברכת כהן20:10
בימים א’ עד ה’רח’ הקנהאור זרוע20:15
רק בימים א’ עד ה’התוף 38היכל אביעד עמודי הששה20:15
בכניסה למצפה נבועל הגיתית20:15
מצפה נבו 102פני שמואל20:15
ביה”כ העליוןפארק מצפה נבו מצפה נבו20:15
הצילצל 5מוסר אביך20:15
מצפה נבו 21ישיבת “ברכת משה”20:15
רח’ הגילגלהגילגל20:30
בכניסה לרח’ העוגביוצאי אתיופיה20:30
מצפה נבו 5מעלות דוד21:00
מעל למעוןהרכס 70מעלות דוד )07(21:00
מצפה נבו 102פני שמואל21:00
הצפצפה 4שיח השדה21:00
מעל למעוןחלמיש 1 משה דיין21:30
מרכז מסחרי 06כולל “שלום לעם”21:45
החליל 17מחנה של מעלה )מחניים(22:00
מצפה נבו 102פני שמואל22:00
יום א' בלבדהשחם 2נופי סלע22:15
ביום ה’ בשעה 22:50הנחלים 96המרכזי22:20
מצפה נבו 102פני שמואל23:00

המשך זמני תפילת ערבית בימות החול
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בר צבי

בר צבי  - כל שירותי   •  
האינסטלציה והביוב   - פרסום לעמוד אחורי

פתיחת סתימות בציוד משוכלל
צילום צנרת ביוב ומרזבים ללא חפירה 

בשיטה חדשנית
שיפוץ חדרי אמבטיות ושירותים

054-7555694, 050-4155906   שומרי שבת / 
שירות ואמינות.


