
 

  

 

 
 80:04         40:02ה שקיע            8::7   א"גש מ"זקס           42:60      הנץ             

 שבת –זמני תפילה 

 18:05.....................ש"עמנחה 

 58:10..........................שחרית

 18:05....................קטנה מנחה

 19:05 ...............ש"מוצ ערבית

   חול –זמני תפילה 

 50:55.........................',ג,'אשחרית 

 50:05.............................'בשחרית 

 II................................50:00מניין 

 18:00..................................  מנחה

 19:05.................................  ערבית
  

 
  

 
 

 סדר השיעורים בימי חול בלוח מודעות

            
 קבע עיתים לתורה

               

  
 :משפט השבוע

 
 
אהבת הכבוד ושלוות הנפש אינן יכולות "

  ."לדור בכיפה אחת
 

כשאני מסתכל עליך איני , יהודי יקר"
והיא משמחת את , רואה אלא את נשמתך

 ."ליבי עד מאוד
 

ט"ניסן תשכ' הרב אריה לוין נפטר ט  
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 ף"ה ערב שבת הגדול תש"ב

 

 ,חברים יקרים

 

אנחנו נדרשים שלא לצאת מהבית , "הביאני המלך חדריו"אנחנו נמצאים בתקופה של 

 . שלא לצורך

 .אז במקום הודעות מעל בימת בית הכנסת קצת מידע ועדכונים

 

תרוו הרבה נחת , ברכת מזל טוב למשפחות וייסהאוס  ושועלי לנישואי צביקה וחיה

 .ד בלי דיושמחה ע

תזכו , (אינם תאומים)נינה הו ניןהלמרדכי ומרטה וייס ברכת מזל טוב כפולה להולדת 

  .ר"ה גם לרקוד בחתונתם אכי"לראותם גדלים לתורה ובחסדי הקב

 

טוב להשתדל להתפלל בזמני התפילות , אך למרות זאת, יקיסלוננגזר עלינו להתפלל ב

וישלח רפואה לחולי כל , ה יסיר כל מגפה"ונקווה שבזכות התפילות הקב, של בית הכנסת

  .עמך בית ישראל ולעולם

 

 :הצטרף לשיעורי הדף היומי מהבית אפשרלמי שרוצה ל

" הזום"כתובת חדר  /226252-98/או בטלפון  swa@zahav.net.ilלפנות לרב שי ואלטר   .1

https://us04web.zoom.us/j/6705911830 

 .שיעור בדף יומי של הרב נתן וינפלד, 6258521-/98לפנות ליצחק רבינוביץ טלפון  .2

בדף  95:29בפייסבוק בשעה ( החתן של משפחת אדלשטיין)שיעור של הרב יעקב כהן  .2

 .לשיעור ניתן להאזין גם לאחר מכן LIVEנחל

 .לכל מי שרוצה לשתף בשיעורים נוספים זה המקום

 

mailto:swa@zahav.net.il
https://us04web.zoom.us/j/6705911830
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 ה"ב

 

 :ערב פסח

 :ניתן למכור באינטרנט, מכירת חמץ

 https://www.kipa.co.il/passover/sell.asp" כיפה"באתר   .1

 https://www.tzohar.org.il/?page_id=16852באתר של רבני צהר   .2

 rehovot.co.il/hamez-https://www.datדרך המועצה הדתית רחובות   .2

 

  .19:92 –סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח 

 . 11:21 –סוף זמן ביעור חמץ 

ולכן אפשר לפורר אותו טוב והשליך אותו , השנה כנראה לא נוכל לבער את החמץ בשריפה

 .את זה לפח הזבל המרכזי ולהשליך( האקונומיק)לשרותים או לשפוך עליו חומר מפגל 

 .99:21סוף זמן אכילת אפיקומן 

  

סוללות בטרנזיסטור ובכל דבר שרק  כל מי שצריך עזרה בכל דבר החל מהחלפת, ולסיום

 .אפשר נשמח תמיד לעזור

 

 

 שבת שלום                                                                              

 

 

 

https://www.kipa.co.il/passover/sell.asp
https://www.tzohar.org.il/?page_id=16852
https://www.dat-rehovot.co.il/hamez

