
פ”ת אומרת
 במהלך השבת הקרובה - פרשת “בהר” 

יתקיימו שיעורים מיוחדים בבתי הכנסת ברחבי העיר:

שבת שלום

ישיבת מדברה כעדן, מכינת יתיר וארגון ליב”ה מזמינים את הציבור הרחב

לכנס מרכזי במוצאי השבת בנושא:

שמירת השבת במרחב הציבורי -
משימה לאומית!

הכנס יתקיים בבית הכנסת נועם, רחוב סנדרוב 9 בשעה 21:00

לוח זמנים:
הרב יעקב דביר ר”מ בישיבת מצפה רמון - דברי פתיחה  21:00

כבוד הרב מיכה הלוי רב העיר פ”ת - השבת הציבורית: ציונות דתית של לכתחילה.  21:15
הרב צבי קוסטינר ראש ישיבת מצפה רמון- ספירת העומר וקדושת השבת  21:45

הרב משה הגר ראש מכינת יתיר ויו”ר איגוד המכינות -  מדינה שומרת שבת  22:15

עזרת נשים פתוחה | יוגש כיבוד קל

בית אל
 הבית
שליהנקי

 

 
 

נקיוןלפסח
29-30.3

מבצע

ט-י בניסןבשכונת הקרוואנים
פרטים בביתאלניק, בידיעון ובאתר המועצה

שעהשם הרבכתובתבית כנסת

הרב צבי קוסטינרגליצנשטיין 8 כפר גניםמשכן ישראל
השיעור המרכזי בנושא ספירת העומר 

בשעה 18:00
תפילת ערב שבתהרב צבי קוסטינרגליצנשטיין 8 כפר גניםמשכן ישראל 

עונג שבתהרב צבי קוסטינרכפר גניםסניף עזרא
תפילת שחריתהרב צבי קוסטינרר"ח יד הבניםכל ישראל

תפילת שחריתהרב צבי קוסטינרר"ח פלדמןישראל הצעיר
בין מנחה לערביתהרב צבי קוסטינרר"ח וייצמןניגוני החיים

תפילת ליל שבתהרב אוריאל ספזר"ח מסקיןשלהבת
עונג שבת 22:00הרב אוריאל ספזר"ח שלזינגרקהילות ישראל

סעודה שלישיתהרב אוריאל ספזכפר גנים ג'הספרדי
תפילת שחריתהרב אוריאל ספזר"ח זליג בסתורת אבות
שיעור לנשים 16:30הרב קובי דבירר"ח וייצמןניגוני החיים

ערב שבתהרב קובי דבירר"ח שלזינגרמוריה
עונג שבתהרב קובי דבירכפר גניםסניף בני עקיבא

תפילת שחריתהרב קובי דבירר"ח הנשיאיםכפר גנים ב'
תפילת ערב שבתהרב אריה אוריאלמתנ"ס הדר גניםמעין גנים

תפילת שחריתהרב אריה אוריאלחנה רובינא 19 )בי"ס מורשה(מורשה
שיעור לנשים בשעה 17:15הרב אריה אוריאלר"ח מנחם בגין הדר גניםצעירי הציונות הדתית
סעודה שלישיתהרב אריה אוריאלר"ח מנחם בגין הדר גניםצעירי הציונות הדתית

שבת בשעה 18:20הרב אריה אוריאליחדיו
סועדה שלישיתהרב קובי דבירכפר גנים ג'רננים

בנוסף, ינתנו שיחות בבתי הכנסת מפי רבני הקהילות:
בערב ובבוקר שבתהרב אביעד אשואלר"ח חנה רובין הדר גניםיד יוסף

ערב שבתהרב אהוד סטופלר"ח תורה ועבודה 10תורה ועבודה
שבת 19:10הרב אהוד סטופלר"ח ר' עקיבא 7חן הצפון

תפילת שחריתהרב אילן אלסטרר"ח חפץ חיים 17חיבת ישראל
שבת בוקר 09:15הרב ארז שחרר"ח המלכים 4אחים ורעים

יום חמישי 19:00 ובשבת בבוקר 09:15הרב אריה אנגלמןשטמפר 41הפועל המזרחי
בתפילת ערב שבת ובתפילת שחרית הרב בן יאיר פינישבט יששכר 19עץ חיים

תפילת שחריתהרב יוסף שנהר"ח מנחם בגין הדר גניםצעירי הציונות הדתית
תפילת ערב שבתהרב יוסף שנהר"ח נוה רעים שכונת בלינסוןנוה רעים

תפילת ערב שבתהרב מרדכי גולדשטיין אונטרמן 14מעלות קדושים
לאחר תפילת שחריתהרב משה ליפשיץר"ח פרנקפורטר 11נחלת זאב מקור חיים

תפילת שחריתהרב משה קלייןגליצנשטיין 8 כפר גניםמשכן ישראל 
תפילת שחריתהרב צבי רוטנברגרמח"ל 7היכל ......

תפילת שחרית ובשבת 18:40הרב שלמה רבינוביץר"ח חנה רובינאהמרכזי הדר גנים
תפילת ערב שבתהרב שמואל רוזנברגר"ח הרצוג 79תפארה


