בס״ד

ראשית תבואתו
בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו
זמני תפילות  -חול

זמני תפילות  -שבת ויו״ט
שחרית א

זמני שבת ויו״ט

מנחה וקבלת שבת פלג  -בפרגולה

17:45

מנחה ערב שבת  -בחנייה ובפרגולה

19:10

שחרית הנץ  -נץ נראה  .6:09בבית הכנסת

05:30

)ראשון ,שלישי ,רביעי ,שישי(

שחרית ב  -בבית הכנסת

06:45

שחרית ב

07:00

שחרית ג  -המניין בבית הכנסת בהרשמה
מראש.

08:30

שחרית ג

08:00

מנחה גדולה  -בבית הכנסת

13:15

שחרית ד

08:30

)שישי(

05:55

)שני ,חמישי(

שחרית א

06:00

עקב
הדלקת נרות

19:03

צאת שבת  /חג

20:10

זמני היום  -חריש
עלות השחר

04:46

חצות

12:45

מנחה מרכזי  -בבית הכנסת

16:45

מנחה גדולה

13:20

הנץ החמה

05:58

מנחה גדולה

13:19

סזק"ש )מ"א(

08:45

מנחה קטנה

16:43

מנחה ג  -בבית הכנסת

18:00

מנחה א  -בפרגולה

18:55

סזק"ש )גר"א(

09:21

פלג המנחה

18:08

ערבית מוצ״ש  -בחנייה ובפרגולה

20:15

מנחה ב  -בפרגולה

19:15

ס"ז תפילה )מ"א(

10:05

שקיעה

19:34

ערבית א  -בפרגולה

19:55

צאת הכוכבים

19:55

ערבית ב  -בפרגולה

22:00

ערבית ג  -בפרגולה

23:00

שיעורים  -שבת ויו״ט
צורבא לילדים  -הרב נחשון פוקס

13:40

)שבת(

פרשה כהלכה  -הרב נחשון פוקס

16:00

שיעורים  -חול

)שבת(

דף יומי  -הרב שי ינאי

שיעור חסידות לגברים דוברי ספרדית  -הרב 16:50
משה מרדכי קוסמינסקי  -מרפסת שליד
עזרת נשים

דף יומי  -הרב יוסי מייכור

)שבת(

)ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי ,חמישי(

דף יומי  -הרב יוסי מייכור
שיעור עין אי״ה  -הרב אלגביש

)ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי ,חמישי(

17:10

בין מנחה לערבית  -נצח ישראל  -הרב
אלגביש

17:10

)ראשון ,שלישי(

)שבת(

)שבת(

בין מנחה לערבית  -הלכה  -שחף צטרין

שיעור חסידות לנשים דוברות ספרדית -
הרבנית צביה קוסמינסקי  -בבית מש'
קילנסקי גולן 34
)שבת(

)חמישי(

דף יומי  -הרב שי ינאי
)שבת(

22:00

21:00
19:35

19:35

)שני(

בין מנחה לערבית  -פרשת השבוע  -שחף
צטרין

18:00

05:00

שני ישיבתי  -הלכות שבת  -הרב אלגביש

19:35

20:45

)שני(

צורבא מרבנן  -בזום  -אלעד שכטר

20:25

)שלישי(

שיעור הלכה לנשים דוברות ספרדית  -הרב 21:00
משה מרדכי קוסמינסקי  -רימון 5/16
)ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי ,חמישי(

רביעי בעיון )קידושין(  -הרב נדב צבאח

20:25

)רביעי(

שיוער הלכה לגברים דוברי ספרדית  -הרב 21:00
משה מרדכי קוסמינסקי
)רביעי(

חמין של חריש  -ספר יהושע  -בפרגולה

20:45

)חמישי(

כולל יום השישי  -שני שיעורים .מעבירי
השיעורים משתנים
)שישי(

/

09:15

ס"ז תפילה )גר"א( 10:29

הנחיות שגרת קורונה בבית הכנסת
• מספר המתפללים באולם המרכזי מוגבל ל10
איש .המניינים בשעות הערב יהיו מחוץ לבית
הכנסת.
• המתפללים הנוספים יצטרפו מהמבואה או
הפרגולה או עזרת הנשים או יפתחו מניין נוסף
בחנייה .בחוץ ההגבלה היא ל 20מתפללים.
• המקומות המסומנים לישיבה סומנו מחדש לפי
המספר ובריחוק של  2מטר אחד מהשני .יש
לשבת במקומות המסומנים בלבד כדי לשמור
על הריחוק וכדי לאמוד את מספר המתפללים
בפנים.
• חובת עטיית מסיכה על הפה והאף חלה הן
במניינים בפנים והן במניינים בחוץ .את המסכות
יש לשים לפני הכניסה לבית הכנסת .מי שחסר
לו מסיכה יכול לפנות לגבאי.
• נא לא להחנות בימים אלה רכבים בחניית בית
הכנסת כיון שהמקום מיועד למנייני תפילה גם.
• אין להביא כלל ילדים שאינם מתפללים לבית
הכנסת .משחקי ילדים בחוץ מפריעים למניינים
שבחוץ .השבת תפילת הילדים ואבות ובנים לא
יתקיימו.
• עזרת הנשים תשמש להצטרפות גברים
למניינים שבאולם התפילה ,ועל כן ,נשים לא
תגענה כעת.
• יש להביא סידורים מהבית .מדפי הסידורים
מכוסים.
• מי שחש בחום או שיעול נא להשאר בבית.
• מתפללים בקבוצות סיכון ,מומלץ להשאר
בבית.

ברכות
מזל טוב למש' איפרגן בהכנס בנם אורי נ"י
לנעם על מצוות.
העלייה לתורה תהיה במנין 6:45

