
 בס"ד

 

 -שחרית  
 חול

מנחה  חול -ערבית  חול -מנחה 
מוקדמת ערב 

 שבת 

 מנחה של שבת שחרית שבת מנחה ערב שבת

 16:30 8:00נץ /  19:00 14:00 17:45 17:30 4:45 תפילות
הרב אדיר  יום שלישי  שעורי תורה

 עמרוצי
    21:30בשעה  

כולל יד 
 אליעזר

    14:00בשעה    

 16:15 7:15 18:45  20:00 19:00 5:30 לב המושבה
ן יכל יום ב שעורי תורה

מנחה 
 לערבית

  – גמרא -א'
 ר אמיר

 –גמרא  –ב' 
 עמר 'ר

  – הלכות –ג' 
 ר עמר

 

שעור  –יום ג' 
  –לנערות 

 21:00בשעה 

הרב  –רביעי 
סרצ'וק פרשת 

 שבוע

בשעה  –רביעי 
חזני  – 21:00
 לנוער

חזני  –חמישי 
 הלכות שבת

 17:15 –שבת 
 –פלא יועץ  –

 הרב עמר

גאולת 
 ישראל

6:45  18:45 19:50  18:40 7:00 13:30  
18:15 

הרב  –א' שעורי תורה
 נחומברג

19:15  
 סנהדרין

הרב  –א' 
 גדעון בן משה

 20:00בשעה 

 הרב קליין  –ב' 
פרקי  18:00
 אבות

הרב  –ג' 
 סרצ'וק

 פרשת השבוע
18:00 

הרב חלימי  –ד' 
 בן יהוידע

18:00 

הרב  –ה' 
 סרצ'וק

ר'  – 18:00
 שושן

20:00 

 14:00 –שבת 
 הרב שוורץ –

 



מנחה  חול -ערבית  חול -מנחה  חול -שחרית  
מוקדמת ערב 

 שבת 

מנחה ערב 
 שבת

מנחה של  שחרית שבת
 שבת

 18:15 7:15 19:00  19:50 19:15 5:30 משכן משה
ן יכל יום ב

 מנחה 
חמישי  -ראשון

 ר' נפתלי –
רביעי לפני    הרב עמר -שני 

ר'  –מנחה 
 עמר

  

 18:15 7:00 18:50  19:45 19:00 7:00 פורת יוסף 
ן יכל יום ב

מנחה  
 לערבית

הרב  –ב'  א' הרב ברק
 אברהם לוי

ה' הרב אוריאל  הרב ברק -ד'  הרב לוי –ג'  
 לוי

 17:15 –שבת 
 לימוד ש' שירים

  -יום א' 
הרבנית קוט 

 יפה
20:30 

 אנשי יושר
 )צ'רלי(

 18:30 20:00 13:15 18:50 7:00 15:00 

למעוניינים 
 שחרית 

  6:00-ב
0504166877 

19:00 – 20:00 
הרב  -דף יומי
 קוזניץ

הרב פנירי  -ג'   בימי א' עד ה'
 משה

19:00 

ד'  –בימי ב' 
שעורים לנוער 

 ע"י הרב נתן
20:30 

 תהילים לילדים
פרסים  – 14:00

 והגרלות

שעור אחרי 
מנחה בעשה 

ושעה  15:30
לפני צאת 

 השבת
 00.:17 6:40 19:00  19:50 19:10 5:45 טירת שלום

 ג'-ב'-א' 
רב  – 17:00

 אוריאל לוי

ר'  – 20:10 -ג'
 איתי נחום

מרדכי 
 טימסית

 – 20:30ד'  
הרב מרדכי 

 סופרין

 – 18:30 –ה' 
 הרב דניאל לוי

הרב חגי 
 21:15 -קריטי 

  

 

 

 



מנחה  חול -ערבית  חול -מנחה  חול -שחרית  
מוקדמת ערב 

 שבת 

מנחה ערב 
 שבת

מנחה של  שחרית שבת
 שבת

אהבת ישראל 
 וואלי

6:00 –  
 5:45ה'  -ב'

19:00  19:45  19:00 7:30 18:15 

ן יכל יום ב 
 מנחה לערבית

הרב  -א'
 סרצוק 

20:15 

הרב  –ב' 
 אביעזר פלח
לפני מנחה 
ובין מנחה 

 לערבית

ר אסף  –ג' 
בין  -שרון  

 מנחה לערבית

 –ר חזני  –ד' 
בין מנחה 

 לערבית

הרב  –ה' 
 סרצ'וק

20:15 

ר  –שבת 
 יוחאי וענונו

 17:00בשעה 
 

תהילים 
לילדים 

והפתעות 
 16:00בשעה  

 –שבזי 
 עצמאות

5:15  
6:45  

19:00 19:45  19:00 6:40 16:00 

 ה' –ג'  –א'  
בין מנחה 

ר'  –לערבית 
 ש' –שחר 

ד' בין  –ב' 
מנחה לערבית 

 ר' יצחק סגל –

     

/ 13:15    5:45 בן איש חי
19:00 

20:00  18:40 7:00 18:00 

כל שבוע לפני  
מנחה ובין 

 מנחה לערבית
 ר' דוד מלוקה

ר גבריאל   –ג' 
 כהן 

לפני מנחה  -ה'  
ר' רחמים  –

דוד אור 
 החיים

   

 

 



מנחה  חול -ערבית  חול -מנחה  חול -שחרית  
מוקדמת ערב 

 שבת 

מנחה ערב 
 שבת

מנחה של  שחרית שבת
 שבת

בימי שישי בלבד  רכי נועםד
– 6:30 

   18:45 7:30 18:30 

ושיעור לילדים       
פרסים והגרלות 

-ר' שלום  –
 18:30בשעה 

שבת לפני 
שיעור  –מנחה 
 גמרא

 /6:45/ 5:40 חב"ד
/8:30 /10:00 

14:00 /19:30 20:15  /21:30 
 /22:00 

כל יום שיעור 
בין מנחה 

 לערבית

19:15  
ר' מנחם והרב 
 שגיא הר שפר

שעור בשעה 
 9:45/ ת'  8:00

19:00 

ב'  –בימי א'  הודו 6:30 וגרסיביםרפ
 -שיעור ב

20:45 

יום ג' שיעור  20:30
 19:30 -ב

 19:15 הודו 8:30 19:15

 5:00 דוד המלך
 –הרב דהן  –א' 

בין מנחה 
 לערבית

19:00 20:00 
ר' שמשון  –ג' 

 משה

כל יום שיעור 
בין מנחה 

 לערבית

19:00 
 הרב דהן

7:00 19:00 

 4:45 אלי כהן
ג' ר' דוד  –א' 

 הלכות -נבאתי 

19:10 19:50  
אברהם  –ר' 
 לוי

כל יום שיעור 
בין מנחה 

 לערבית

19:00 
 -ר' דוד נבאתי 

 הלכות

7:30 18:30 
שיעור בשעה 

ר'  – 19:15
 נדיר ג'מיל

 
  18:00 7:30 18:30    5:45 אוהל יעקב

 ושיעור תורה
שיעור יום א'  אגודת ישרים

 8:00בשעה 
   18:45  6:45 19:00 

 



מנחה  חול -ערבית  חול -מנחה  חול -שחרית  
מוקדמת ערב 

 שבת 

מנחה ערב 
 שבת

מנחה של  שחרית שבת
 שבת

כל יום שיעור  19:50 19:10 הודו 5:45 שבזי נגבה
בין מנחה 

 לערבית

 16:30 הודו 7:00 18:45

בית הכנסת 
 הגדול

7:30 19:15 19:45  19:15 8:00 19:30 

  18:15/  13:15 8:15 עזרא הסופר
 

 19:10 7:15 19:30 

  15:13   אחים שבת
תהילים 

 לילדים
 

8:30  
 שיעור חסידות

19:10 10:00 19:10 

 19:00 8:30 19:10     ניצן
תפארת 

 הבנים
    19:15 6:30 17:00  

 13:30 6:15 19:00     עזרת אחים
 


