בס״ד

בית הכנסת "דרכי אבות"
הקהילה התימנית בחריש "דרכי אבות" נוסדה באב התשע"ז...
זמני תפילות  -חול

זמני תפילות  -שבת ויו״ט
שיר השירים  -כ 25-דקות לפני כניסת השבת

18:50

מנחה  +קבלת שבת  -סמוך לכניסת השבת

19:15

תיקון

06:40

(ראשון ,שלישי ,רביעי ,שישי)

שחרית ״המהולל״ ( -ברוך שאמר)

07:15

מנחה

19:35

לימוד רש״י

14:00

ערבית

20:05

מנחה

15:00

תהילים ( -״מתמנה״)

19:45

ערבית מוצ״ש  -מיד עם צאת השבת

20:10

לימוד הלכות לאחר ערבית עם הרב אסף שליט"א
 -עפ״י פסקי הרב רצאבי

שחרית

זמני שבת ויו״ט
05:35

(שני ,חמישי)

05:45

שחרית

ג'עלה שירה ורעיונות מפרשת שבוע  -עם
הרב אסף טייבי שליט"א

(שבת)

צאת שבת  /חג

20:32

זמני היום  -חריש
04:20

חצות

עלות השחר
הנץ החמה

05:32

מנחה גדולה

13:15

סזק"ש (מ"א)

08:30

מנחה קטנה

16:49

משנה-מסכת ברכות ,עיון תפילה עם פירוש 19:30
המהרי"ץ  -עם הרב אסף טייבי שליט"א

סזק"ש (גר"א)

09:06

פלג המנחה

18:18

ס"ז תפילה (מ"א)

09:53

שקיעה

19:49

(ראשון)

ס"ז תפילה (גר"א)

10:17

צאת הכוכבים

20:11

שיעורים  -חול

19:30

(שלישי)

20:00

הלכה בעיון  -שבת  -עם הרב שאול יוסף
שליט"א

19:30

(חמישי)

(שישי)

לימוד רש״י  -ורעיונות מהפרשה

הדלקת נרות

19:21

12:39

הלכה בקיאות-שו"ע או"ח  -עם הרב יאיר
שרפי שליט"א

שיעורים  -שבת ויו״ט

חוקת

14:00

"שכינה בינהם" -סדנא בזוגיות  -עם הרב
אסף שליט"א

19:30

(רביעי)

הלכות עפ"י מתכונת צורבא ,מוסר פלא יועץ 19:30
 עם הרב אסף טייבי שליט"א(שני)

גמרא-מסכת תענית  -עם הרב שגיב פנחס 20:30
שליט"א
(ראשון)

לימוד בחברותא  -עם הרב שגיב פנחס
שליט"א

20:30

אגדה עם פירוש עין אי"ה  -עם הרב איתיאל 20:30
כהן שליט"א
(שני)

20:30

(שלישי)

פרשת שבוע  -הרב רועי אושרי שליט"א
(רביעי)

מבחר תשמישי קדושה במחירים מוזלים לחברי
קהילה.
סטנדר שולחני
כיפות תמניות אותנטיות
כוסת קידוש והבדלה בשלל עיצובים
מכואט בשלל עיצובים
נטלות בשלל עיצובים
כיסוי לטלית ותפילין
פמוטים לנרות שבת
סידורים וספרים שונים
פרטים אצל הגבאים

יינות ומיץ ענבים לחברי הקהילה

(חמישי)

תנ"ך-ספר שופטים  -עם ר' אבשלום גיאת
הי"ו

תשמישי קדושה

20:30

מבחר יינות של יקבי טפרברג אפרת וציון
במחירים מוזלים לחברי הקהילה.
פרטים אצל הגבאים

הגבלות הרבנים ומשרד הבריאות
בעיד...
* מאושרת התכנסות של  50מתפללים ו5
מתפללות במבנה בית הכנסת.
* איסור הגעה לאדם שלא חש בטוב או חווה
תסמינים.
* חובת חבישת מסכות לאורך כל התפילה.
* נדרש להקפיד על מקומות קבועים -במרחק
של  2מטר.
* אין לנשק תשמישי קדושה.
* יש להימנע מלחיצת ידים.
* יש להקפיד לחטא יידים.
* ממומלץ להביא סידורי אישי מהבית ואם לא
להשאיר את הסידור במקום הקבוע.
* איסור הגעה של ילדים מתחת לגיל  8או
תלמיד כיתה ב' הנמוך וכן ילד שעומד ברף ,אך
אינו יושב ליד אביו רוב התפילה.
* ממליצים לאוכלוסיית הסיכון להימנע מלהגיע
(מבוגרים מעל גיל  70ובכללם כל מי שיש לו

בס״ד

הסטוריה רפואית או שאינו חש בטוב גם אם אין
מדדים חריגים).

