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Tefilah Times - זמני תפילה

מברכים חודש תמוז
*)' ה,'(ימים ד

מנין נוסח ארם
צובא
ערב שבת

Halabi Minyan
Erev Shabbat
Shir Hashirim (Beit
Midrash -1)
Mincha and Kabbalat
Shabbat (early)
Shabbat
Shacharit Shabbat
(Floor – 1)
Mincha Shabbat
including meal and
Arvit Shabbat ends
(Beit Midrash -1)

Mazal Tov!
Mazal tov to Leah and
Zvi Klein on the
marriage of Alix and
Ariel.

18:40

19:00

08:30
19:00

ערב שבת

Erev Shabbat

שיר השירים (בית
)-1 מדרש
מנחה וקבלת שבת
מוקדמת
שבת
שחרית שבת
)- 1 (קומה
מנחה של שבת
כולל סעודה
וערבית מוצ"ש
)-1 (בית מדרש

!מזל טוב
מזל טוב ללאה וצבי קליין
על הנישואין של אליקס
.ואריאל

Early Mincha & Kabbalat
Shabbat
Early Candle Lighting

18:10

Candle Lighting
Mincha & Kabbalat Shabbat

19:31
19:40

18:21

מנחה וקבלת שבת
מוקדמת
הדלקת נרות
מוקדמת
הדלקת נרות
מנחה וקבלת שבת
שבת

Shabbat

Shacharit Hashkama

06:50

שחרית השכמה

Nusach Sefard Minyan

07:40

שחרית–נוסח
ספרד

Shacharit Edot Mizrach

08:15

שחרית ע"מ

Shacharit Main

08:30

שחרית

Youth Shacharit Youth Room -2

09:00

שחרית נוער
-2 אולם נוער

Young Adults
Minyan SH
Mincha Gedola

09:00 שחרית מנין צעירים
)(אולם אירועים
14:15
מנחה גדולה

Mincha Ketana

19:35

מנחה קטנה

Arvit and Shabbat ends

20:33

ערבית וצאת
השבת

Weekday Minyanim
מניינים במשך השבוע
(Sun-Fri)
Shacharit –
06:10,07:00,08:10
שחרית
Sun, Tue, Fri
' ו,' ג,ימים א
06:00,06:50 08:10
שחרית
Shacharit –
'ימים ב
Mon
Shacharit Wed/Thu
(Rosh Chodesh)

05:50,06:40,08:10

' ה,'שחרית ד
)(ראש חודש

Mincha

13:45,19:40

מנחה

Arvit

20:15, 22:00

ערבית

Shiurim on Shabbat
Rav Mosheh Lichtenstein , Rosh Yeshivat Har Etzion will
be scholar in residence this shabbat see flyer for details
Shiur after mussaf in English
“Educational challenges of raising children in modern orthodox
society“

שיעורים בשבת
הרב משה ליכטנשטיין יתארח ברעננה בשבת ראה
פלייר בהמשך
הוא יעביר דרשה בעברית אחרי מוסף
האתגרים בגידול ילדים בתרבות דתי מודרני
שיעור בין מנחה למעריב
הרב זאב מנדלסון
?האם מותר לחלל שבתכשיש פיקוח נפש רוחני
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Messages
As a reminder we will be resetting the BKOA Mi
Sheberach list next week. If you would like names to be
kept on the list or are adding a new name, please just
write the word " keep" next to the name. Names that
don't say " keep" will be removed. The list can be found
here: https://bit.ly/303DmMh

הודעות

אנחנו מתזכרים שבשבוע הבא נאתחל את רשימת
 אם תרצו להשאיר שמות ברשימה או.""מי שברך
לידkeep" "  אנא רישמו את המילה,להוסיף חדשים
ימחקוkeep” “  שמות שלידם לא תהיה המילה.השמות
.מהרשימה
:ניתן למצוא את הרשימה כאן
https://bit.ly/303DmMh

פעילות לנוער
תפילת ילדים

Youth Activities
Children’s Tefilla
Children’s tefilla for the first to third grades will take place
on Saturday at the Mamad room (near the SH) on the
-1 floor at 9:30 am

ג תתקיים בשבת בחדר הממ"ד-תפילת ילדים לכיתות א
.9:30  (ליד האולם) בשעה-1 בקומה

שיעורים באמצע השבוע

Weekday Shiurim
Daf Yomi with Rav Chanan Sunday to Friday 7:30-8:10 in
the BM and Zoom. (English)

 בבית מדרש וזום7:30-8:10 'ו-'דף יומי עם רב חנן ימי א
)(אנגלית

Every Tuesday night at 20:30- in depth learning with Rav
Chanan. Shiur will be on a variety of themes.

 שיעור מעמיק עם הרב20:30 כל יום שלישי בערב בשעה

.השיעור יהיה על מגוון נושאים. חנן

Parsha Shiur with Rabbi Weiss on Zoom every Thursday at
18:00 (English)

 בזום,18:00 שיעור בפרשת השבוע בכל יום חמישי בשעה
.)(אנגלית

Every Wednesday night, at 20:30, Rabbanit Dr. Pnina
Neuwirth gives a shiur on Parashat Shavua in the Shul (in
Hebrew).

 הרבנית ד״ר פנינה נויבירט,20:30  בשעה,כל ליל רביעי
.(תעביר שיעור בפרשת השבוע בבית הכנסת )בעברית

Every Wed. at 21:00 on zoom Talmud shiur Baba Batra
(Hebrew) with Rabbi Chanoch Goldberg.
for a link email to brucehg@hotmail.com

 שעור (עברית) עיון21:00 כל יום רביעי בזוום בשעה
 לקבלת לינק לפנות אל.בתלמוד של הרב חנוך גולדברג
brucehg@hotmail.com

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
[Hebrew]. For details contact Rav Steinberg 052-7504909
steinberg02@gmail.com

:)שיעורי הרב שטינברג כל שבוע בבית המדרש (ובזום
 אנגלית); ראשון, הל' שבת (גברים9:00-10:30 ראשון
;) עברית, "מורנו" הל' שמיטה בעיון (גברים20:30-22:00
, הל' ברכות (נשים+  הבנת התפילה9:00-10:00 שני
 עין איה+  רי"ף בעיון9:00-10:30 חמישי-אנגלית); שלישי
 הל' שמיטה עפ"י הרב9:45-10:30  עברית); שבת,(גברים
 לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם.)שלמה זלמן (עברית
הרב שטינברג
steinberg02@gmail.com 052-7504909
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