
 

 

 

 

 

 

 

בית הכנסת המרכזי  
 "זכור לאברהם"

 נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 מרכז רוחני ספרדי
אמרי 

 רחל
אולם 

 רועיםיהא
 חב"ד

 ', כ"ט באלול:  ערב ראש השנהדיום 

 לפני כניסת החג. עירוב תבשילין.                                                יש להניח 13:00עד  7:30-מקווה הגברים יהיה פתוח מ

מנחה 
 בערב

 יום טוב

13:20  ,18:29 
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן

18:29 
: שיחה לפני ערבית

 אודי לוי

18:29 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב צבי רון

18:29 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב רונן בן דוד

18:29  18:29 

 ', א' בתשרי:  יום א' של ראש השנההיום 

8:00 6:00  ,8:30 

 קידוש לאחר קריאת התורה

תקיעת 
שופר 

 )משוער(

10:30 
 שחר-שיחה: הרב מתניה בן

11:00 
 שיחה לפני התקיעות

10:15 
 הרב ג'סי הורןשיחה: 

9:30 
 שיחה: ברוך כהנא

9:10 7:45 11:00 

תקיעות 
 נוספות

 אחרי מנחה גדולה
 17:40  וגם

 17:50  

  מנחה
 ותשליך

 ,(13:02)לא לפני  אחרי מוסף

17:50 
17:45 13:01  ,17:30 17:50 17:50 17:45 

שיעור 
לפני 

 ערבית
 הרב שלמה לוי – 18:50

הרב ראובן  – 18:45
"מדוע הכהן אוריה:  

'יום תרועה' הוא 
 גזירת הכתוב?"חוק 

יצחק הרב  – 19:00
העגל, "טברסקי:  

השופר והיחס הנכון 
 לימים הנוראים"

יצחק משען:   – 18:50
   "סימנא מילתא היא"

ערבית 
 19:15 19:30 19:30 19:35 19:15 19:30  של ליל ב'

 ', ב' בתשרי:  יום ב' של ראש השנהויום 

8:00 6:00  ,8:30 

 קידוש לאחר קריאת התורה

תקיעת 
שופר 

 )משוער(

10:20 

 שחר-שיחה: הרב מתניה בן

11:00 

 לפני התקיעות שיחה

10:15 

 הרב סיני פריבורשיחה: 

9:30 

 ברוך כהנאשיחה: 
9:10 7:45 11:00 

תקיעות 
 17:50  אחרי מנחה גדולה נוספות

מי שלא יכול לשמוע תקיעת שופר בהזדמנויות אלו 
 מוזמן לפנות לנחמיה דימנטמן.

 שיעור
לפני 

 מנחה

17:30 – 
 הרב פינחס רובינשטיין

קני הרב  – 17:20
"תשובה הירשהורן:  

של ראש השנה 
 ותשובה בכלל"

 

ראובן הרב  – 17:20
 הכהן אוריה:

"מבנה הלכות תשובה 
 לרמב"ם"

  

 מנחה,
קבלת שבת 

מקוצרת 
 וערבית

13:02  ,18:20 18:20 13:01  ,18:20 18:20 18:20 18:20 

 בית הכנסת המרכזי :בעלי תפילה
 "זכור לאברהם"

 (8:30נוף הרודיון  )
 בית מדרש
 דרך האבות

מרכז רוחני 
 ספרדי

 אמרי רחל
אולם 

 האירועים
 חב"ד

  צבי זלבסקי מוטי בן שושן נעם שטרן אהרן אליסף חסדאי פוקסיוסי  ערבית ליל א'
 יצחק ברט מאיר צורי מיכאל סואיה איתן מאיר אביעד סוקולובר שחר-הרב מתניה בן שחרית יום א'

 מרדכי הולץ  מוטי בן שושן גוטליבארז  מרק סלומן נחמיה דימנטמן תוקע יום א'
 יחיאל גרינבלום שמעון דויטש מאיר שלוש סיני פריבור שמוליק טיילור יחזקאל ליכטנשטיין מוסף יום א'

  צבי זלבסקי מאיר שלוש ראובן לביא ישראל בר דרור ברמה ערבית ליל ב'
 יצחק ברט מוטי רוזנברג מוטי בן שושן דרור ברמה אריאל זמיר אלעד מאיר שחרית יום ב'

 מרדכי הולץ  מוטי בן שושן שלום הורביץ מרק סלומן נחמיה דימנטמן תוקע יום ב'
 ישי ברסלויער צבי זלבסקי מאיר שלוש יוסי שנקמן אלדד זמיר מנחם פריד מוסף יום ב'

        

 ולכל עם ישראל! כתיבה וחתימה טובה ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות לכל תושבי נווה דניאל

נָּׁה ָּׁ  רֹאׁש ַהׁש 
 ח"ה'תשע ב' בתשרי-א'

 הדלקת נרות
 בערב החג

18:19 

 (מנר דולק) הדלקת נרות
 ללילה השניוהכנות 

 19:14 לא לפני

 .יםיבצהר 12:00בשעה  , ז' בתשרי,רביעיעד יום  daf.meida@gmail.com נא לשלוח הודעות לדף של יום כיפור לכתובת

 

mailto:daf.meida@gmail.com
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 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

מרכז רוחני  נוף הרודיון
 ספרדי

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל

 ראש השנה ראו בלוח הזמנים של שבת בערבמנחה 

 שחרית בשבת
 (9:30)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:50  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:05 18:11,  14:00 18:00,  13:15 16:45 18:00,  13:15 18:00,  16:40,  13:15 מנחה בשבת

 19:21 19:11 19:11 19:01 19:11 19:11 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 לפני ערבית:שיחה 

 ראובן אור
 שיחה לפני ערבית

 :שיחה לפני ערבית
 הרב שלמה לוי

 לפני ערבית:שיחה 
 יוסי שנקמן

 ערביתלפני שיחה 
 באמרי רחל

 לאחר מוסף:
"נחש הרב פנחס הכט:  

 הקדמוני וההשלכות לימינו"

 שיעור במשנה: – 7:45
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

 "ימלוך":לאחר אמירת 
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 יחיאל גרינבלום:
הפטרת שבת שובה "

 "והקשר לסוכות

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

 הרב שלמה לוי – 16:00

 חב"ד

15:40 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

שיעור לילדים  – 14:15
 בטעמי המקרא ופיוטים

 השיעור לנשים
 לא יתקיים השבת  

16:00 – 
 שיעור לנשים בפרשת
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

 ,בבית הכנסת המרכזי שחר,-רב היישוב, הרב מתניה בןשל  תשובהדרשת שבת  – 17:00
 ונוער מכל המניינים מוזמנים! .  גברים, נשים"מפגש אוהבים בתפילה ובנישואים"בנושא  

מרכז רוחני  נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול
 ספרדי

 בית מדרש
 דרך האבות

 18:54וף הצום: ס                        4:59עלות השחר:                                           ד' בתשרי', איום  :)צום השביעי( גדליהצום 

 5:30 4:50 5:45 7:40 7:15 6:40 5:55 5:15 )א'(  סליחות

 )כוותיקין(  6:06 אחרי סליחות 6:10 8:10 7:45 7:10 6:30 5:45 שחרית )משוער(  )א'(

 18:10 18:05  18:05,  13:30 )א'( מנחה 

 18:53 אחרי מנחה 21:30 18:49 )א'( ערבית 

 5:45ב', ה':  7:40 7:15 6:40 6:00 5:15 ה'(-'בסליחות  )
 5:35 5:00 5:50ג', ד':  

 6:10ב', ה':   8:10 7:40 7:10 6:30 5:45 ה'(-'ב)  )משוער(  שחרית
 6:15ג', ד':  

 )ה'( 6:08 –'( ב) 6:06 אחרי סליחות
 לפני הנץ ותדק 21כוותיקין: 

   18:15,  13:40 '(ה-ב'מנחה  )

 20:00 21:30 20:30,  18:55 '(ה-'בערבית  )

 5:50 5:00 6:00 8:55 8:25 7:55 7:25 6:55 6:15 5:35 '(ו)  יו"כסליחות בערב 

 )כוותיקין(  6:09 אחרי סליחות 6:15 9:10 8:40 8:10 7:40 7:10 6:30 5:50 שחרית )משוער( בעיו"כ

 .13:00עד  7:30-מ יום כיפורמקווה הגברים יהיה פתוח בערב 

 :)מנר דולק( הדלקת נרות

18:16 

 :צאת השבת

19:11 

 ַהֲאִזינו  
 שבת שובה

 ח"ה'תשע ג' בתשרי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ברכת שנה טובה ומתוקה לכל בית נווה דניאל ולכל עם ישראל 

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה

 

 

  

 :' ותן חלקנוהשבוע ב'

, שיחה עם הרב פנחס 20:30תשרי בשעה בביום ראשון ד'  - "בנים על אבותםוהשיב לב אבות לב אבות על בנים, ולב "

 .רובינשטיין על אמונה ואהבה בחיבור בין הורים עם ילדיהם ועם דרך אבות

 ., שיחה עם אשרה קורן, ראש בית מדרש מתן השרון20:00תשרי בשעה בביום שלישי ו'  - "תיקון הלב בערב יום כיפור"

עם הרב מתניה בימי שלישי בחדר הלימוד בבית הכנסת המרכזי. כולם מוזמנים! כולן      : לילדים התורניים החוגים

 !מוזמנות

 בנות' ו-'ה   17:00-17:30         בנות' ב-'א    15:20-15:40

  בנים' ו-'ה   17:30-18:00          בנים' ב-'א     15:40-16:00

 'ח-'ה לבנים טעמים חוג   18:00-18:30     בנות' ד-'ג     16:00-16:30

 בנים' ח-'ז    18:30-19:00      בנים' ד-'ג     16:30-17:00

 בנות' ח-'ז   19:00-19:30  

אנו לומדות ספר מלכים. כולן מוזמנות      8:50- 8:20ה -בבית משפחת קסוביץ בימים א  :השיעור היומי בתנ"ך לנשים

 .להצטרף

(. השיעור מועבר ע״י הרב חנן 20:30מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ) :שיעור גמרא

 !. מוזמנים בשמחהמסכת מכותכלאב בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת 

 

 

ְלָחן ָהר   ֻּׁ           בִמש  



 :שיעורים קבועים באהל 'ותן חלקנו'

 

 

 

 

פרשת  בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים ואח"כ שיעור המרכזי,בשבת אחר התפילה בבית הכנסת  :קודת אור בפרשהנ

אנו מזמינות נשים נוספות  .השבוע עם חיבור אישי ורגשי למקורות ולחיים מועבר ע"י נשים בישוב ,לזכר אלישיב לוביץ

 0526924490 המעוניינת להעביר תפנה אל אילנה לוביץ .בלימוד ואף בהעברת שיעור להצטרף לחבורה המיוחדת שלנו,

 ()לא בשעות הבוקר

  .22:00-19:45ה פתוח כל יום בין השעות והמקו :וה נשים שעון קיץומק

  שאר פתוח למשך שעה וחצי.ילאחר צאת השבת וי שעהיפתח יה והמקו -במוצאי שבת וחג 

  נא להתקשר לקביעת מועד לטבילה. וחג בלילות שבת

לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר  נא להקפיד על התשלום.( )בלילות שבת וחג פטורים מתשלום₪  30 - מחיר טבילה

 ! צוות הבלניות.ות בשמחהכולן מוזמנ .050-7338910 :פלאפון ,לנצחיה לוי

לראש השנה וים הכיפורים, ניתן להירשם  בעזרת הגברים הספרדי כל המעוניין במקומות בבית הכנסת   :מקומות לחגים

לגבי עזרת .  .ולפרט: מספר אנשים ראש השנה/יו"כ 0544-917-618מסרון למספר: בדף התלוי בבית הכנסת או לשלוח 

 .הנשים: חלוקת המקומות לפי הנוהל שיפורסם בבית הכנסת

לרגל סיום  "את "קידוש המילים הטובות  נערוך בסוכתינו בחג ראשון  כמידי שנה, בע"ה,: קידוש  "המילים הטובות"

בקידוש נאמר מילים קצרות וטובות על השכנים, החברים, ההורים,  .הלשון לימוד ספר "חפץ חיים" למען שמירת

לאחר  .על כל מה שמתאים ורצוי לנו לומר מילים טובות, מאחדות ומנחמות -היישוב, מדינת ישראל, וראשיה, ובקיצור 

נשמח . 14/2עמק ברכה  'רח. אוקטובר( תשע"חב 5ו בתשרי )"יום חמישי, א סוכות, ט - בחג ראשון סיום התפילה

 .רפי ויונת אדמוני והמשפחה !בבואכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97+%D7%A2%D7%9E%D7%A7+%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94+14/2&entry=gmail&source=g

