
 בס"ד  

 במשרדי המועצה הדתית  -מכירת חמץ 
 )סמוך לספריה, מול פלאפל דמתי(  13ויצמן רח' 

    ( 23.3.23)   ג פ" ' ניסן תש א   , חמישי מיום  

 ( 4.4.23)   ג פ" ' ניסן תש ג , י שלישי   עד יום 

   8:00  –   13:00בין השעות בימים ב',ג',ד',ה'  
 16:00 –   18:00,  8:00  - 13:00יום א': 

 

 050-4239833:  ניידל בשיחהלבצע מכירה  ניתן 

 ה'. –בימים א'  13:00עד   8:00בין השעות 
 

 למספר הנ"ל  או וואטסאפ smsגם לשלוח הודעת  ניתן
 

 

 : אביעד גשמאאצל ניתן למכור חמץ גם 

 ( 08-8598932, 052-8085713)  גדרה  10רח' ויצמן  

 16:30-19:00,  9:00-12:50בימים א',ב',ג',ד',ה'  

 9:00-14:00יום ו'  

 

 
 

 ---------------------------------------------------------------- 

לאחר תפילת ביום רביעי, ערב פסח יד' ניסן  יתקיימו סיומי מסכת 

 , בבתי הכנסת הבאים: שחרית

 6:00שחרית בשעה  -"נוסח אחיד", רח' פינס  ביכנ"ס •

 6:30שחרית בשעה  –ביכנ"ס "ישורון", רח' הבילויים  •

 7:00שחרית בשעה  –ביכנ"ס "משכן משה", רח' ויצמן  •

 8:00שחרית בשעה  –ביכנ"ס "חב"ד", רח' יסמין  •

 )הודו(  5:55שחרית בשעה  –  1ביכנ"ס "שערי ירושלים", רח' ראובן  •

   5:50שחרית מנין א'  – 6", רח' האורן ביכנ"ס "אהבת עולם •

 6:40שחרית מנין ב'                                                               

 

 

 ' ניסןד, י רביעי לתשומת לב: ביום   

 . לא תתקיים מכירת חמץ
 



 בס"ד  

 שריפת חמץ

 
 אנו שמחים להביא לידיעת הציבור 

 כי תתקיים שריפת חמץ מרכזית בשני מוקדים,

   (5.4.23)ביום רביעי יד' ניסן 

 9:00-11:00בין השעות 
 

 רח' ויצמן, ליד בי"ס אוהל שלום. –ברחבה מול גן הבנים 
 

 )ליד גן שבע(  רח' פינס פינת יצחק רבין
 

 נא להימנע מלעבור על 'בל תשחית'  

 במזון שניתן להשתמש בו לאחר הפסח
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 דרשות לשבת הגדול 
 , ט" הבעל ג"תשפ הפסח חג לקראת

 .בישוב  הכנסת  בבתי"  צו" פרשת הגדול בשבת  ידרשו הרבנים
 

 (24יסמין : )ד"חב ס" ביכנ 

   שחרית בתפילת שבת ביום: א"שליט בנימין קרניאל הרב       

 . 9:30 בשעה התורה קריאת לאחר                                                     

 (1הרב גמליאל ) :"ישראל  נצח" ס" ביכנ 

 .שבת בקבלת: א"שליט אלעד עקיבא  הרב      

         

 ( 26הבילויים ) :"ישורון" ס" ביכנ 

   17:00 בשעה שבת ביום דרשה: א "שליט יובל מיטלמן הרב         
 

 (28שד' מנחם בגין ): "הקדוש החיים אור" ס"ביכנ 

      17:30 בשעה שבת ביום שיעור: א"שליט אלעד אליהו  הרב         

     

 ( 7הג"א ) : "ם "רמבה"  ס" יכנב 

 . ערבית  תפילת לפני שבת בערב: א"שליט טל עקיבא הרב      

 

 ( 2פינס ) :" אחיד נוסח" ס" ביכנ 

 . 9:30 בשעה, שחרית בתפילת: ו"הי  אליהו ברנס      

     ביום שבת, כשעה לפני תפילת ערבית.: א"שליט אסף עבדו  הרב     

 

 (1ראובן ): "ירושלים שערי"  ס" ביכנ 

 .    שבת של ערבית בתפילת -  נ"ביהכ רב  –  א"שליט יקיר גרשון הרב       

 .     מוסף לאחר שחרית בתפילת                                                                  

 ( 13:15:  מנחה) מנחה תפילת לאחר שבת ביום: ו"הי אליהו ברנס         

 18:40  בשעה שיעור: א"שליט  רזיאל לוי  הרב       

   20:45 בשעה ש"במוצ נוסף שיעור      
 

 ( 6האורן : ) אהבת עולם ס" ביכנ 

 16:30בשעה  שבת ביום: א"שליט  יצחק עיני הרב       

 

 האילנות פינת הארז( ) :"בן איש חי"  ס" ביכנ 

 . 16:30ביום שבת בשעה : א"שליט  אליהו חוה  הרב      

 ( 9הנקין ) :"קהילת ישי" ס"ביכנ 

 . 17:30ביום שבת בשעה : א"שליט אבוקרטיעקב   הרב       
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