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שבת מברכים

Tefilah-זמני תפילה  Times

Shabbatשבת

06:50Shacharit Hashkamaשחרית השכמה

07:40Shacharitנוסח ספרדשחרית Nusach Sefard

08:15Shacharit Edotמ"שחרית ע Mizrach 

08:30Shacharitשחרית Main

שחרית מנין צעירים

אולם ארועים  

9:000Shacharit Minyan Zeirim

Social Hall

209:00Youth Minyan -2-מנין נוער 

14:15Minchaמנחה גדולה Gedola

19:15Minchaקטנהמנחה Ketana

צאת  -ערבית

שבת

20:15Arvit - Shabbat ends

Erevערב שבת Shabbat

שבת  קבלת/מנחה

מוקדמת

17:57Mincha/ Early Kabbalat

Shabbat

נרות לא  הדלקת

לפני

18:06Earliest Candle Lighting

19:13Candle Lightingנרותהדלקת

19:13Minchaעדות מזרחמנחה Edot Mizrach

19:20Mincha/Kabalatוקבלת שבתמנחה Shabbatמזל טוב!Mazal Tov!

מזל טוב לקרול  

ולארי לוין לכבוד  

.הולדת הנכד

Mazal Tov to Carol and 

Larry Levin on the birth of 

a grandson.

מזל טוב לאסתר 

קרנצמן לכבוד בר  

.המצווה של הנכד

Mazal Tov to Esther 

Krentzman on her 

grandson’s Bar Mitzvah.

מזל טוב לשרון  

ושמאי גרוסמן לרגל  

בר המצווה של  

.עקיבא

Mazal Tov to Sharon and 

Shamai Grossman on 

Akiva’s bar mitzvah. 

Weekdayמניינים במשך השבוע Minyanim 

–שחרית

'ד', ג', יום א

06:10, 07:00, 

08:10
Shacharit –

Sun, Tue, Wed 

–שחרית

'ה,'יום ב

06:00, 06:50, 

08:10
Shacharit –

Mon, Thu

–' יום ושחרית

,  חג שבועות

פרטים בדף הבא

Shacharit Fri –

Shavuot, please see 

the times on the next 

page

,13:45מנחה 19:25Mincha

22:00Arvit ,20:00ערבית

מוסף יתקיים קידוש  לאחר

.באולם האירועיםקהילתי 
After Mussaf there will be a  

Community Kiddush in the 

Social Hall

Miמי שברך Sheberach

התחלנו שוב את 

".  מי שברך"רשימת 

הרשימה תאותחל בכל  

.  ראש חודש

אנא הוסיפו את  

רשימת החולים שאתם  

מי  "רוצים שיכללו ב 

".  שברך

.נמצאית כאןהרשימה 

We have restarted the 

BKOA Mi Sheberach

list. The list will be reset 

every month on Rosh 

Chodesh. Please add 

names of Cholim that 

should be included for 

a Mi Sheberach. 

The list can be found 

here.

https://www.google.com/maps/place/Ohel+Ari+Synagogue/@32.185095,34.884496,17z/data=!4m5!3m4!1s0x151d384257c2c93d:0xfb0ef622079ad09b!8m2!3d32.1851304!4d34.8866123
http://www.bkohelari.org/
mailto:info@bkohelari.org
mailto:nechemiasa@gmail.com
mailto:nechemiasa@gmail.com
bit.ly/303DmMh
bit.ly/303DmMh
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Erev Shavuot – Thu, May 25 25.5חמישי יום –שבועות ערב 
Candle Lighting 19:17 נרותהדלקת

Mincha Edot Mizrach 19:17 עדות מזרחמנחה

Mincha (Main Minyan, Beit Midrash 

and Zeirim)
19:25 (בית מדרש וצעירים, מנין מרכזי)מנחה

Arvit 19:57 ערבית

Shavuot  - Fri 26.5  26.5יום שישי –שבועות

Megillat Rut 4:45 מגילת רות  

Hashkama *5:00 השכמה

Netz 5:36 נץ

Shacharit Edot Mizrach *08:15 שחרית עדות מזרח

Shacharit Main Minyan *08:30 מנין מרכזישחרית

Shacharit Minyan Zeirim

Social Hall
*09:00 שחרית מנין צעירים אולם ארועים

Youth Minyan -2 *09:00 -2מנין נוער  

Arvit 19:58 ערבית

*Yizkor is approx 1-1¼ hour after 

the beginning of services.

שעות לאחר 1¼-1תפילת יזכור בערך *

תחילת התפילות

http://www.bkohelari.org/
mailto:info@bkohelari.org
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Shiurimשיעורים בשבת   on Shabbat  

After Musaf a shiur will be given by Rabbi Dr. 

Shamai Grossman with Akiva Grossman on: 

“Rabbi Yehoshua ben Gamla and “Shababnikim””.

:  בנושאלאחר מנחה יתקיים שיעור של הרב יהודה גלעד 

.על החסד כמרכיב בהלכות גיור-" תורת חסד על לשונה"

An hour and a half before Mincha Ketana Rav

Steinberg will give his regular shiur on Masechet

Moed Katan in English.

Messages from the Va’adהודעות מהועד

אנחנו רוצים להודות לתורמים הבאים לקידוש  

:שבת ראש חודש סיון

ר שמאי ושרון גרוסמן תרמו לכבוד בר המצווה של  "ד

.בנם עקיבא

ר הרולד וסוזן ויינגרדן תרמו לכבוד נישואיהם  "ד

מזל טוב למשפחת ויינגרדן  . הקרובים של יוני וקרלי

!וקולהגן

.חני ודייויד לוין תרמו לכבוד האירוסין של יאיר ומור

.ראסל סובין תרם לציון היארצייט של אימו

וש לוין  'ג, דיוויד לוין,ארי קרייגר, פטר דויטש

.ר דני וייס תרמו לציון היארצייט של אביהם"וד

.גבי גולדפלד תרמה לציון היארצייט של הדוד שלה

בבריאות  120-אנו מאחלים להם שיזכו להגיע ל 

.טובה ואושר

We’d like to thank the following sponsors of our 

Shabbat Rosh Chodesh Sivan Kiddush:

Drs Shamai and Sharon Grossman in honor of their 

son Akiva’s Bar Mitzva.

Dr. Harold and Susan Weingarden in honor of Yoni 

and Carly’s forthcoming marriage. Mazal Tov to the 

Weingarden and Kolhagen families!

Chani and David Levin in honor of Yair and Mor’s

engagement. 

Russel Subin to commemorate the yartzeit of his 

mother.

Peter Deutsch, Ari Krieger, David Levin, Josh Levine, 

and Dr. Danny Weiss to commemorate the yarzheits of 

their fathers.

Gabi Goldfeld to commemorate the yartzeit of her 

uncle.

May they be blessed to live until 120 in good health 

and happiness.

ראו את תוכנית השיעורים לליל שבועות  אנא

.בפלייר למטה

Please see the Shavuot night program on the flyer 

below.

http://www.bkohelari.org/
mailto:info@bkohelari.org
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Youth Activitiesפעילות לנוער

תפילת ילדים

ד  "ג תתקיים בשבת בחדר הממ-תפילת ילדים לכיתות א

.9:30בשעה -1בקומה 

Children’s Tefilla

Children’s tefilla for the first to third grades will take 

place on Saturday at the Mamad room on the -1 

floor at 9:30 am.

Messagesהודעות

אנחנו שמחים להזמין את כל הקהילה לסעודת סיום  

,  שתתקיים ביום חמישיקהילתי של מסכת מועד קטן 

באולם השמחות  20:30בשעה ( 8.6)ט בסיון "י

.שבאוהל ארי

בין אלו שלמדו ובין אלו שהפעם לא ויבואו  ! כולם מוזמנים

.לכבד את הלומדים

.  הרב דוד סתיו יכבד אותנו בשיעור של חצי שעה

(  1.6)ב בסיון "נא לאשר השתתפות עד ליום חמישי י

(0528910129)בוואטסאפ לרב רועי שלום 

כמו כן נשמח שכל מי שלמד את המסכת או רובה ישלח  

:  הודעה על כך למייל של הרב יצחק שטינברג

(steinberg02@gmail.com)

We’re delighted to invite the entire kehilah to a 

communal siyum meal marking the finishing of 

masechet Moed Katan, on Thursday, 19th of 

Sivan (June 6th) at 20:30 in the SH of BKOA.

ALL ARE INVITED! Both those who have studied 

and those who haven't this time and would like to 

honour those who did.

Rav David Stav will honour the event with a half 

hour shiur.

Please RSVP by the 12th 0f Sivan (June 1st) via 

whatsapp to Rav Roi Shalom (0528910129)

Also - those of you who have learnt the masechet

please send a note to Rav Yitzchak Steinberg via 

email (steinberg02@gmail.com) 

http://www.bkohelari.org/
mailto:info@bkohelari.org
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Weekday Shiurimשיעורים באמצע השבוע

וזום  בבית מדרש7:30-8:10' ו-'דף יומי עם רב חנן ימי א

(אנגלית)

Daf Yomi with Rav Chanan Sunday to Friday 

7:30-8:10 in the BM and Zoom. (English)

מתקיים שיעור של כארבעים  21:00כל יום שני בערב בשעה 

.וחמש דקות מפי הרב חנן בעיון בסוגיות התלמוד

שיעור בפרשת השבוע עם הרב וייס בכל יום חמישי בשעה 

(.אנגלית)בזום , 17:30

Parsha Shiur with Rabbi Weiss on Zoom every 

Thursday at 17:30 (English)

Stuie Schapiro’s next shiur on “A Taste of the 

Rav” will take place on Sunday evening, May 

14th immediately following maariv in the main 

shul.  All are encouraged to join. Attendance at 

prior shiurim is not required.

עיון בתלמוד  ( עברית)שעור 21:00כל יום רביעי בזוום בשעה 

לקבלת לינק לפנות אל  . של הרב חנוך גולדברג

brucehg@hotmail.com

Every Wed. at 21:00 on zoom Talmud shiur 

Baba Batra (Hebrew) with Rabbi Chanoch

Goldberg.

for a link email to brucehg@hotmail.com

(:ובזום)שיעורי הרב שטינברג כל שבוע בבית המדרש 

;  (אנגלית, גברים)שבת ' הל9:00-10:30ראשון 

,  גברים)שמיטה בעיון ' הל" מורנו"20:30-22:00ראשון 

;(עברית

,  נשים)ברכות ' הל+ הבנת התפילה 9:00-10:00שני 

;  (אנגלית

,  גברים)עין איה + ף בעיון "רי9:00-10:30חמישי -שלישי

;  (עברית

גברים  )י הרב שלמה זלמן "שמיטה עפ' הל9:45-10:30שבת 

(.  עברית, ונשים

:לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם הרב שטינברג

steinberg02@gmail.com 052-7504909

Rav Steinberg's weekly shiurim in the BM (& 

zoom):

Sunday 9:00-10:30 Laws of Shabbat (men, 

English);

Sunday 20:30-22:00 "Morenu" Laws of 

Shemita b'iyun [men, Hebrew]; 

Monday 9:00-10:00 Understanding tefila + 

Laws of Berachot [women, English]; 

Tuesday-Thursday 9:00-10:30 Rif b'yiun + Ein 

Aya [men, Hebrew]; 

Shabbat 9:45-10:30 Rav Shlomo Zalman's

teachings on Shemita [men & women, 

Hebrew]. 

For details contact Rav Steinberg 052-

7504909 steinberg02@gmail.com

מתקיים בימי  ( בעברית)שיעור של הרב חנן בספר פניני הלכה 

.ראשון ושלישי בין מנחה קטנה לערבית

בחדשים הקרובים ימשיך הלימוד להתמקד בהלכות תפילה  

.ובית הכנסת

שיעור עיון כל יום  -בהתאם לתכנית לימוד מסכת מועד קטן 

,  על נושא מתוך הדף הנלמד20:30-21:30שלישי בערב 

.השבוע מפי הרב שטיינברג. בעברית

As part of the Moed Katan program - every 

Tuesday evening 20:30-21:30 beyiun shiur on 

a topic from the weekly daf, in Hebrew. This 

week by Rav Steinberg.

http://www.bkohelari.org/
mailto:info@bkohelari.org
mailto:brucehg@hotmail.com
mailto:brucehg@hotmail.com
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