
 
 פ"שת חספל הליפת ינמז

  ץמח תריכמ
 ץמח תקידב רובע אלמל שיש םיכמסמה ינשל קניל
  )פ"שת ןסינ ד"יל רוא( ץמח תקידב ברע דע םתוא אלמל שי
 )רחואמה לכל( 20:00 העשב הלילב 'ג םויב

https://forms.gle/GvT5XoUwNW5bzMs86 
https://forms.gle/iEkFRuZxo6Df3KPA6  

  תירבעב יגח ברה לש לודגה תבש תשרד
 20:30 העשב )nd2 Thursday April( ישימח םוי

/zoom.us/j/2212640868https:/  
 םוזב חספ תוכלהב יגח ברה לש רועיש
  21:30 העשב ) ,thApril 4Saturday( ש״צומב

https://zoom.us/j/2212640868 
 

On Monday April 6, Rav Chagai will give his 
in English via zoom  Shabbat Hagadol Drasha

https://zoom.us/j/2212640868 
 

 לודגה תבש ,וצ תבש ברע
 ברהמ הרות רבד15:00 
 םיתבב החנמ 17:20
 )וז העש ינפל אל( םדקומ תורנ תקלדה -החנמה גלפ 17:42

 ריש רומזמ" ורמאי תיבה ינבש ינפל קילדהל דיפקהל שי 
 םתליפתב "תבשה םויל

 תורנ תקלדה 18.24
 םיתבב תבש תלבקו החנמ 18:45
 העיקש 17:04

 לודגה תבש
 םיתבב תירחש 8:15

 םיתבב החנמ 17:30 ,13:30
 ׁש״צומ / תיברע 19:40

 )ג-א םימי( חספ ינפל עובשל םינמז
 םיתבב תירחש 8:15 ,7:15 ,6:15

 םיתבב החנמ  18:4013:30
 םיתבב תיברע 19:25

 חספ ברע ןסינ ד"י,יעיבר םוי
 םיתבב תירחש 8:15 ,7:15 ,6:15
 םוז ךרד תורוכב םויס - 9:00 ,8:00 ,7:00

 https://zoom.us/j/2212640868 
 ץמח תליכא ןמז ףוס 10:35
 ץמח רועיב ןמז ףוס 11:38
 תורנ תקלדה 18:27
 םיתבב החנמ 18:45
 העיקש19:07 
 ינפל תיברע ליחתהל אל 19:27
 תוצח 0:42

  חספ לש ןושאר בוט םוי , ישימח םוי
 םיתבב לט תליפת ,תירחש   8:30

 םיתבב א החנמ 13:30
 םיתבב ב החנמ 17:30
 םיתבב רמועה תריפס ,ט"וי יאצומו תיברע 19:44

 דעומה לוח תבש ברע ישש םוי
 םיתבב תירחש 8:30 ,7:00

 םיתבב החנמ 13:30
 םדקומ תבש תלבקו החנמ 17:25
 דיפקהל שי ) וז העש ינפל אל( םדקומ תורנ תקלדה 17:46

 "תבשה םויל ריש רומזמ" ורמאי תיבה ינבש ינפל קילדהל
 תורנ תקלדה 18:29
 םיתבב תבש תלבקו החנמ 18:50
 העיקש 19:08
 ינפל רמועה תריפס רופסל אלו תיברע ליחתהל אל 19:29

 דעומה לוח תבש
 םירישה ריש םע םיתבב תירחש 8:30 

 םיתבב החנמ 17:30 ,13:30 
 רמועה תריפס ש"צומו תיברע 19:46 
 דעומה לוח ינש ,ןושאר םוי

 םיתבב תירחש 8:15
 םיתבב החנמ 18:50
 רמועה תריפס םיתבב תיברע 19:30

  חספ לש יעיבש ברע ,ישילש םוי
 םיתבב תירחש 8:15

 ברה תשרד 15:00
 החנמ 13:30
 תורנ תקלדה 18:31
 םיתבב החנמ 18:50
 העיקש 19:11
 ינפל רמועה תריפס רופסל אלו תיברע ליחתהל אל 19:31

 חספ לש יעיבש ,יעיבר םוי
 םיתבב תומשנ תרכזה ,תירחש   8:30

 םיתבב א החנמ 13:30
 םיתבב ב החנמ 17:30
 רמועה תריפס גח יאצומו תיברע 19:48

 
 תא שוכרל ברל ןמז תתל ידכ ,גחה ירחא העשכ ןיתמהל שי
 .הרזח ץמחה
 
 

 !אירבו חמש גח


