
 1לא דח־ הרב

2016 ביולי 1 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

אשר •עקב ח"כ 10:30

2016 ביולי 3 א׳ 01׳

חי קול - הקלטה 10:00

 המועצה •שיבת לפני הכנה ישיבת - פראנק רפי 10:30

סבג יעקב 11:00

 פרל גדעון והרב רוזן ישראל הרב 12:00

חי״ד מרק מיכאל - לוויה 14:00

מור לב ר“ו1נ רוזנבלט, עו״ד א״כלר, הרב ־ לדיינים משנה ועדת 15:30

איש( 100) - יעקב אביר כנסת בית - מגילה מסכת סיום 20:00
חולון ארזי□, נווה העוופנוים(, מרח' )הכנימה 9 נחמיה וחי יעקב, אביר בננות בית היכן:

בלוי אברהם בת אלחנן יצחק עם ליבפרוינד דוד מרדכי בת ־ רה1דב חתונת 22:30
היכן:

2016 ביולי 4 ,ב 01׳

 הי״ד יפה הלל -אריאל אבלים ניחום 09:30
הילה

 מרק משפחת - אבלים ניחום 11:00
בית ,מס עחניאל היכן:

מרק גבי ־ חולים ביקור 12:30
היכן;

^ - חולים ביקור ^ | | ^ ע ש ו ה >

מרק תהילה חולים ביקור 14:00
היכן:

מכמן עודד הרב 15:00

מהלשכה יציאה 15:30

נועם - פרץ משר. בן ־ סנדקאות 17:00
נעור , היכן:

19:00
 המור הר ישיבת עוזשע"׳ יסדת תורה תלמוד - הלימודים לשעות מעבר הילדים שלמדו וספרים מסבת סיום

המשפחות( ובני תלמידים 120 * איש 400)
ירושלים וגן, בית ,6 ועבודה תורה רח׳ הימלפרב, מפר בית אולם היכן:

אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלי□ חרל״פ, רח' היכן:

טרור( נפגעי )משפחת - ב׳רמכר ברכות שבע 21:30



לאו דוד הרב

2016 ביולי 5 ג׳ יזם

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

 קטן ר1כיפ יום תפילת 14:30

פוגל - אבלים ניחום 18:30

עוזרי אורי בן יוסף עם תם עולמה בת - אילה חתונת 19:15

 דיעין1מ צעיר׳ בביכנ״ס עויעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

(20:00-21:30 )בין פרל גדעון לרב - ברקאי פרס בסקס ברכה לדברי 21:00
דיעין1מ ,13 אפרים רח* מנחם, יונה עוערי היכן:

אחד" מ״בלב - ולילך מאור - ברמת שבע 22:00
ברק בני 15 צפת רח' - ערה אהל בית עובע, בת אולמי היכן:

מעה בן עמעון בת - תמר נעמי עם ארי אבן צחי בן - יהודה דניאל חתונת 23:00

סולידנו הרב בן - אירוסין 23:30

2016 ביולי 6 ד׳ יום

הגימלאים בכולל סיום שיעור 10:00

 שר״בר שירה עם לבל דוד יעקב 12:00

בוסל ־ דיינים למינוי ועדה 13:15

הולצר אריה בת חתונת 19:00
היכן:

קנדלר ושרה אור• בת - סליה - אירוסין 21:00

היומי דף נשים סדר מסכת וסיום קינד יעקב בן - ברכות שבע 22:00
היכן:

 לרבנים עיון ימי 23:00
עציון נ׳ר היכן:

2016 ביולי 7 ה׳ יום

10:00
 מזוזת הראשית הרבנות - ׳הודיתודמוקרסית" מדינה - "ישראל - בנושא - שפירא דוד הרב - לרבנים עיון ימי

 היהודי לעם הלאומי הבית
עציון ניר היכן:

(17:00-20:00 )בין עו״ד בלשכת ש״ן חיים ד'*ר של ספר השקת 18:00
אביב תל ,10 פדיש דניאל עו״ד, לשכת היכן:

קוזמיר מדרש בית תורה ספר והכנסת הבית חנוכת 20:30
18



לאו דוד הרב

אבו מאיר בת אל בת עם א״כלר יעקב בן שמואל דוד חתונת 21:30
היכן:

 שוחטמן אבי בן - מצוה בר 22:00
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 ביולי 8 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, כחל פינת דליה נחל היכן:

נוב 11:30

 רונה הולדת לרגל אירוע 12:30
היכן:

 עציץ חיים בת ־ עדנה מצוה בת 13:00
מודיעין הבריאה, היכן:

 כהן אריאל זכר שלום 22:00

2016 ביולי 9 שבת

 סירקים עמית בן ־ אוהד - מצוה בר 08:30
אד היכן:

2016 ביולי 10 ,א יום

 נבטים בבסיס - תורה ספר הכנסת 10:30
נבטים צפוני חניון נבטים, בטיס חניון היכן:

® חיל בסיס מפקד עם פגישה 11:00 ר וי או ה

יהודה נצח ח״ל׳ עם שיח 11:30

צהר״ם ארוחת 12:00

ת|0בט״ ביקור 12:30

בט״סת| ביקור 13:30

לנווה יציאה 14:30

 נווה בישוב ת״ת ילדי עם מפגש 15:30
חלוצה נווה, היכן:

 ובוגרים תלמירים200 ־ ט־יב תיכונית ישיבה - המדרש בית וחנוכת נווה בישיבת ושיעור מנחה 16:00
חלוצה נווה, היכן:

17:00
 150 - ברוך ח״ם הרב ראשהמכינה - פרץ( רפי הרב של )בנשיאותו צבאית קדם מכינה - עוצם במכינת שיעור

 גיוס לפני לחופש, הכנה נושא על גם לדבר יוכל הרב אם - דףלו-לז - שישי פרק - ברכות מסכת -18-19 - 0רי1בח
וכוי

נווה היכן:

 אביב תל ־ רוזנבוים מאיר צב• אברהם בן - לייב אריה יהודה חתונת 20:30
׳רושלס ישראל, בית היכן:



ברק בני * שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

 גליקסברג אביעזר בן חתונת 22:50
וגן בית הארחה בית היכן:

2016 ביולי 11 ב׳ יום

לאו דוד הרב

פרהי ילון 10:00

אחיה מישאל ־ מצוה לבר ברכה 11:30

הבריאות במשרד משפטית יועצת - הראל היבנר נדרה 12:00

הזמנה - גולדבאום מנחם 13:00

הפנים משרד - כהן ומזל כהן בתיה 13:30

דגן משה 15:00

ישי בן עדי והכלה גרינס מאור 16:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 17:00

אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושליב חרל״פ, רח' היכן:

2016 ביולי 12 ג* יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

נתניה! יוני - אזכרה 17:00
הרצל הר הצבאית, חלקה היכן:

(16:00-20:00)איש( 400) ורכוי״ם קהילות ישובים רבני בהשתתפות - ליבה ?כנס 18:30
ירושלים רמדה, היכן:

דיינים למינוי ועדה 19:00

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 דורון בקש׳ הרב נכד - דורון בקשי ציון לבן בן ־ בנימין מצוה בר 21:00
היכן:

אב׳םוב בנימין בן מיים מיכאל עם שמש( )בית אבוטבול משה בת - ספיר חתונת 21:30
היכן;

2016 ביולי 13 ,ד יום

 זמיר הרב ח, למל׳ א הרב עמוס, רב ה לוז, הרב נהר׳, הרב שפירא, הרב שינדלר, הרב היישריק, הרב כץ, הרב 12:30

13:30
 סבג יעקב 15:00

 ד״ן דני 16:00

מלול אליהו 17:00



 מודיעין ההסדר לישיבת פינה אבן הנחת 18:45
מודיעין ,53 שאן בית עמק היכן:

 עמנואל מיכאל בן - ז״ל מתנאל משה אזכרה 19:30
אביב תל ,14 לון א״ עמק לון, א׳ כנסת בית היכן:

בוקסבוים מרדכי ובת רובין הכהן מרדכי יצחק בן - אהרן חתונת 20:10
היכן:

גרינוולד יוסף מרדכי בת אסתר ־ פרלשט״ן שלמה נכדת חתונת 20:40
היכן:

 במרום אדיר בביכנ״ס שיעור 21:15
מודיעין היכן:

שקיעה( לפני )חופה גלב רפאל בן - יוסף חתונת 22:20
ה׳בן:

2016 ביולי 14 ה׳ יום

 עשור מאיר הרב רבקהמזרהי, גבי גלר, צבי ברקוביץ, זיו הרבניים, הטוענים לשכת יו"ר ־ קלמן יעקב 10:00

 מצזה לבר ברכה - כהן משפחת 11:00

 נוקדים - כהן איתמר הרב 11:30

אילן( של הבן של )מורה בלוך מוריה * חלאקה 12:30

 שחור והרב נזויכזה הרב 13:00

14:00

 משכיות פרוייקט ־ כהן יקי 15:00

 גרינוולד שמואל 15:30

YEN- ל צילום 17:00 T 

מגור האדמו״ר 18:15

 בר דניאל של אבא - קפרא בר דוד אזכרה 19:15
רחובות ,3 היכן:

ישי אלי אחות - שעשוע יעל הרבנית אזכרה 20:30
חולון ,8 התותחנים דחי הנם, בעל מאיר רבי כנסת בית היכן:

 גלברט - אירוסין 22:00
מתיתיהו היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 ביולי 15 ר 01׳

 תיתורה קהילת שישי 01׳ בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 שלזינגר משה ברית 10:00
היכן:

דוואק משפחת - אבלים ניחום 11:00
עילית מודיעין ,50 המשפט נתיבות היכן:

לאו דוד הרב



שר״בר ואלישבע וין1ק בן - לאמיתי מצוה בר - מנתה תפילת 18:00
מודיעין מנחם, נר.1י שערי כנסת בית היכן:

2016 ביולי 16 שבת

ק״ ובארי אליזבט בן - גלעד מצוה בר 08:30
מודיעי! חיוערה, היכן:

 בתפוצות היהדות חידוק - מלכה מלוורי 23:00

2016 ביולי 17 א׳ יום

 לד״ניבו השתלמות יום 09:30
ירושלים רמדה. היכן:

׳yaw תורה דבר צילום 11:00

פנימי 12:00

סויסה משפחת חלקה 13:00

בצבא אכא ראש - טופולנסק׳ חגי 13:30

ספר מסירת ־ שפירא פנחס הרב 15:00

מהלשכה יציאה 16:00

 OK - ה בכשרות סיור 17:00
אלעד ,27 יהושע רבי ,רח היכן:

שר״בר שירה עם לבל דוד יעקב חו״ק 19:00
היכן:

שקיעה( )חופהלפני מהודר תמר בת שולמית עם אברמובסק׳ מרדכי הרב בן ־ אליעזר ־ חוטנת 20:00
היכן:

קי• ובארי אליזבט בן - גלעד מצור. בר 21:00

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

2016 ביולי 18 ,ב יום

 מיוחד חינוך - פרנקל לשרוליק מצור. בר 10:00
ירושלים , היכן:

 הראשית הרבנות מועצת ישיבת 12:00

הזמנה - יוסף אייל הרב 14:30

מחר( )מתחתנים לחתונה ברכה ־ זילברשלג ורות׳ מוזס יהושע 14:30

דגן משה 15:00

באנטישמיות למאבק האירופי ד1האיח מטעם מתאמת - שנורב״ן וון קטרינה גבי 16:00

לאו יהודה - ואמש מסיבת 17:00
ירושלים 71 קצנלבוגן איש, ת1אורח תת היכן;

 אפריקה מדרום רבנים 45 עם ערב וארוחת שיחר. 19:00
ירושלים ירושלים, גני היכן:

לאו דוד הרב



השס בידיעת להיקף לגדלות שאיפות רה1ת לימוד על שיחה - הכותל בישיבת שיעור 20:00

 אחרן אהל בביכנ״ס שיעור 21:00
ירושלים ,9חדל״ רח' היכן:

2016 ביולי 19 ג׳ יום

הגדול הרבב׳ הדין בבית דיונים 10:00

 רהנבלט יוסלה של לזכרו וחנות קונצרט 20:00
ירושלים הזיתים, הר היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 21:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

ולר משה בן - מנחם אלכסנדר מצוה בר 22:30
היכן:

 2016 ביול• 20 ד' יום

יוני 11:00

 קרלין מוסדות מנכ״ל - בוקשפן יואל הרב היום כל

 ספר מסירת * ביססריצקי שמואל הרב 12:30

 שכונה רב - צפור׳ יגאל 13:05

13:40
 מנכ״ל - פייגין אלן נשיא, נחמסון- מרטין בישראל, -מנכ״ל ברמן אבי הרב נשיא, - סנד צבי - OU - ה חברי

דיאמנס נתן עולמי,

ספרים - לב יונתן 15:00

׳עקבסבג 15:30

גפני ות״כ זוהר מיקי ח״כ 16:30

שקיעה( לפני )חופה פולק יהושע הרב נכדת - רובינשטיין אפרת - חתונת 19:00
היכן:

 עמוס מיכאל הרב לכבוד קידוש 19:45
היכן:

ישי( בן אוהד ישי)אחות בן עד• והכלה גרינס מאור ק“חו 20:30
היכן:

 במרום אדיר בביכנ״ס שיעור 21:45
מודיעין היכן:

2016 ביולי 21 ה׳ יום

קרלין מוסדות מנכ״ל • בוקשפן יואל הרב

אלול יב עד הדין בבתי פגרה 08:00

 ישי - בוסטון ת״ת - בדבש אותיות טקס 09:30
ברק בני ,60 איש תזון היכן:

 ערעור לכערכאת1ד1ה הרבני הדין בית - חיפה מחוז עוייד לשכת - וירושה משפחה דיני כנס 11:30
חיפה ,10 אלעזר דוד דחי לאונרדו, מלון היכן:

1לא דוד הרב



לאו דוד הרב

 מוכות לנשים מקלט 12:30
חיפה אי, 4 ישעיהו היכן:

לקידה יציאה 16:00

 בירנבאום יוסף אמיר הרב הכתרת 17:30
קידה הרב, בית היכן:

לפנישקיעה( )חופה צויבל משה ב! שמואל- עם מ״זלס יעקב אברהם בת ־ עדינה חתונת 20:00
ברק בני חן, ארמונות היכן:

שקיעה( לפני )חופה סמבר אברהם בת - תהילה עם גולדבאום מנחם בן - זאב חתונת 21:00
ירושלים חן, ארמונות היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 ביולי 22 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נתל פינת דליה נחל היכן:

2016 ביולי 24 א׳ יום

אישי 10:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 16:00

 ברק בני שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

2016 ביולי 25 ב׳ יום

 תלמידים 200 א-ח( ציון)כתות בני בת״ת שיחה 10:00
ירושלים די, רמות ,5 מירסק׳ ‘רח היכן:

קריב״ם קיימן א״ - פווזנר בערל הרב 13:00

כזבג יעקב 13:30

מלול אליהו 14:30

אמריקה דרום ציילה - סאטיאגו - תמים אליהו הרב 16:00

מהלשכה יציאה 17:15

מבחר מכללת בוגרות 230ל- תעודות חלוקת טקס 18:15
היכן:

אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רחי היכן:

נוף בהר שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 ניולי

ציון שבי מושב בענין - לוינסון ועודד לוינסון פרופ' 10:00

ישראל ובנו פרל׳ן שמואל הרב 12:00

תי קול רדיו הקלטה 15:30



ידידיה - תארים חלוקת טקס 18:15
אשדוד ,1 ארץ דרך אשדוד, פיס הבסה, לאומנויות משכון היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 21:00
מודיעין ,18 פארן נהל היכן:

2016 ביולי 27 ד׳ יום

לאו דוד הרב

מירושלים יציאה 17:15

וייס־ינגר יהושע הרב 10:00

מצורי לבר ברכה - וייצמן אשר 10:45

יבנה - אבוחצירא דוד הרב 11:00

מורחבת כשרות אגף ישיבת 12:00

בכורי משפחת ברית - סנדקאות 15:00
היכן:

ב״ב - שיעור 21:00
ברק בני ,8 היכן

במרום אדיר בביכנייס שיעור 21:15
מודיעין היכן:

2016 ביולי

דגן משה 10:30

מלכיאור הרב 12:00

בלימוד השקעה - (15-20) גת קרית - שלמה אור ת״ת גי כתות 12:30

ישי יהושע 13:30

לסרי חיים הרב 15:00

חו״ק - רוון דוד 16:00

אזורי רב - ל0 נתנאל שאוליאן 16:10

אזורי רב - אליעד שארף 16:20

שכונה רב - ציצוביץ אביעזר מאיר 16:30

שכונה רב - טורנהיים חיים נתנאל דוד 16:40

ווו״ק - לנדאו יחזקאל 16:50

אזורי ורב מושב רב - מרום טל 17:00

שכונה רב - כהן שמעון זלמן שניאור 17:00

חו״ק ־ דוברבסקי צבי מרדכי 17:10

אזורי רב - בטשוילי אבישי 17:30

שכונה רב - כהן דוד יוסף 17:40



 לוי עזרא אברהם אביר. פטירת על - עטית רבקה - אבלי□ ניווום 16:20
שאול גבעת קיר. ,18 ס־ופר כתב רח* היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 ביול* 29 ׳1 יום

 תיתודה קהילת שישי 01׳ בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

2016 ביולי 31 א׳ יום

 לדיינים הנשיא בבית השבעה 10:45
ירושלים הנשיא, בית היכן:

 צילום ־ וולווביק נירית 12:45

13:00
סבג יעקב 13:30

לימודתורה מצות בנושא ־ תלמידים( 60 -16-18 )גילאי ביבנה כר□ לתלמידי שיעור 15:00

2016 באוגוסט 1 ,ב יום

טוקר ירח 10:00

מרומים קרן - קריציבסק* יוסי 13:00

מלול הרב לטרי, הרב מבג, יעקב דגן, משה 15:45

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רווי היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 באוגוסט 2 ,ג יום

קרים א״ל הרב 10:00

לסר 11:15

טבריה - דידי שלמה הרב 12 ס©:

ח׳ קול רדיו הקלטה 13:00

מזרחי רפאל הרב 13:30

גרודמן ומנדי ראשון מקור - קליין צביקה 15:30

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 בדיחי משפחת - נשים שיעור 21:30
רעות ,7 שקד רה' היכן:

לאו דוד הרב

חו"ק - אליאסף גד יצחק 17:50



לאו דוד הרב

2016 באוגוסט 3 ד' יום

 קי-קיד סימן - תפילה בהלכות - אור עם בכולל שיעור 11:00
ירושלי□ ,5 המכבי יהודה ,רת היכן:

 הוראה דרכי בכולל שיעור 12:00
ירושלים ,17 ר״נס היכן:

 המשפחה טהרת מטעם - לבלניות עיון ביום שיחה 15:00
p*n: ,ירושלים רמדה

 לחברו בןאדם - (15-18 בחורים 150) לצעירים ירושלים ישיבת ־ הזמנים בין בישיבת שיעור 16:00
ירושלים ,14 יהודה צב• ,רח היכן:

חרש הגרמ״מ לווית 17:00
ישראל ידושלים, אלחק, אור ישיבת היכן:

זקס פרס 20:00
ירושלים ,22 היסוד קרן הישראלי, המרכז היכן:

 במרום אדיר בביכנ״ס שיעור 21:15
מודיעין היכן:

2016 באוגוסט 4 ה׳ יום

כהן 09:45

 סת״ם וגירות, מילה והיתר, איסור - בחינות 11:00
וגן בית הארחה, בית היכן:

12:00
 הלכות - העזר אבן מסיימים אברכים- 10 (,לו מרדכי הרב - הכולל )ראש - משפט אורח - דיינות בכולל שיעור

להוציא( הצליח שהרב גיטין בנושא וכן מולמתד״נים והתנהלות גיטין)גישור הלכות / כתובות
ירושלים ,8 הכהן אביתר סברן, משה היכל היכן:

 רעות עמותת - יעקוב׳ אלכס 14:00

 לחתונה הזמנה - קורטצג אבישי הרב 14:00

קטן כיפור יום 14:30

דגן נושה 16:30

מירושלים יציאה 17:30

ים בת - שלום בר יוסף לרב אזכרה 19:00
ים בת ,16 העצמאות שדי ישראל, מרום כגסת בית היכן:

 הימים תשעת - ואגדה הלכה - איש( 150)רחובות התורני בגרעין שיעור 20:00
רחובות אושיות, שכונת רה־ ח״ם, אורה כנסת בית היכן:

 קימל דפנה בת אירוסין 22:00
מודיעין , היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:



2016 באוגוסט 5 '1 יום

 רה1תית קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נתל פינת דליה נהל היכן:

הורדן - זכר שלום 22:00

2016 באוגוסט 6 שבת

רוזנברג ישראל - לימוד סיום 08:30

2016 באוגוסט 7 א' יום

 וטריפות שחיטה עירובין, שבת, - בחינות 08:30
וגן בית הארחה, בית היכן:

ד ה ב׳  ״

שח״ל ועדת 13:00

קרביץ חרב אסחייק, חיים - הרבנים ועד 14:45

ברוש הדס - ראשון מקור - צלמת 15:30

אח׳ הרב 16:30

הדש הגרממ - אבלים ניחום 17:30

הי קול רדיו הקלטה 19:00

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

2016 באוגוסט 8 ב׳ יום

 ויוי׳ט פסח בארץ התלויות מצוות חגים, שמחות, - בחינות 08:30
וגן בית ביתהארהה, היכן:

הדין בית

תנובה - ויסמן הרב 11:00

רוזנצוייג מאיר יעקב הרב 11:30

יעקוב׳ עו״ד 12:00

ליפשיץ ברכיהו פרופ' 13:00

לחלקה ברכה 13:50

שאלה 14:00

מהלשכה יציאה 15:00

 שמריהו כפר - העירוב ובדיקת סיור 16:00
שמריהו כפר היכן:

 שונות מזוויות כמוך לרעך ואהבת - בנושא - איש( 200) - תורה שכולו ביום שעור 18:00
זהב על■ תכליתי, רב אולם היכן:

לאו דוד הרב



 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים ,9חרל" רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 באוגוסט 9 ,ג יום

 רוחניים רועים מקוואות, נידה - בחינות 08:30
וגן בית הארחה, בית היכן:

 גולדשמידט והרב לבל הרב 10:15

 טוקר •רח 12:00

12:30

שבועי וטרה דבר צילום 13:30

 תשרי גליון - הדין" "עורר העת לכתב ראיון - שחר שחר 15:00

19:00
 הרב ת1מה בענין - רפיפרץ ההב בהשתתפות - איש( 60)רמון מצפה 1 בה״ד צבאיים רבנים לקורס - שיחה
בצבא
ליער בכניסה גמזו. צומת היכן:

 מודיעין צעירי בביכליס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נתל היכן:

2016 באוגוסט 10 ד׳ יום
ג' חו"מ וברכות, תפילות חו״ק, - בתיבות 08:30

וגן בית הארחה, בית היכן:

שובם בנימין 10:00

קנדלר טליה עם ו״זר עידו 11:30

ועבש - תגיבי ואיציק בעזרמציו! סרטן מחי מנהל - פרוינד זאב הרב * ברכה - מאוד חולה 11:45

דגן משת 12:00

 מימון טל עם עמירה מתן 13:00

נסיר - חלקה 13:30

 לחתונה הזמנה - שיינפלד זאבי 14:00

כהן זבדיה הרב 14:45

ברוך הרב פרץ, לירון - וגן בית הגדול כנסת לבית * בס״ת אות כתיבת 15:00

זצ״ל פינקל הגר״א לווית 15:30

בשעה )מתחילים רבנים 40כ- התורניים הגרעינים ורבני ראשי של ארצי כינוס16:30) 17:00
ירושלים ,75 הרצוג רח' חיבה, מרכז היכן:

ב״ב * שיעור 21:00
ברק בני ,8 היכן:

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

2016 באוגוסט 11 ,ה יום

 כשרות משניוזי שובי״ם, העזר, אבן - בחינות 11:00
וגן בית הארהה, בית היכן:

ת״א זק״א מכתב - חסיד צבי 13:00

גיונם רחל 0ע לוינגר שמואל 13:30

פנימי - רחל 15:00

 שוטלנד - אבלים ניחום 16:00
יעקב נווה 20 ,העבר כפר היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 באוגוסט 12 ר יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 חינם אהבת בסימן ברכה - שבת קבלת מנחה תפילה 17:45
מודיעין אלעד, כנסת בית היכן:

2016 באוגוסט 15 בי יום

פינקל הגרא אבלים ניחום 16:10

 אהרן אחל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

 עמרמי א״ל הרב בת יעל עם עזרא בן שמואל - יקיר חתונת 22:30
היכן:

2016 באוגוסט 16 ג' יום

 לאו העשל יהושע יש• חלקה' 09:00
ירושלים המערבי, כותל היכן:

אילוביצקי ברית 11:00

רחל-פנימי 15:00

 תורה בני מחנה 18:30
שעלביס היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 19:30
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

יוסף א״ל חרב ב! - שלמה ־ מצוה בר 21:00

 שקיעה( לפני )חופה ארבל צביקה בת - שרה חתונת 21:45
n׳p:

יערי ברוך בת מרים עם סלומון חיים יעקב בן - יהושע אברהם חתונת 22:30
היכן:



2016 באוגוסט 17 ד׳ יום

 רוזנגו־סן עוזר יצחק חיים בת - נחמה עם קופרמן הלל בן ־ שמואל נת1הת 19:30
היכן:

ז״באלד משה בת חיה עם הורוביץ שרי בן - אוריאל נת1חת 20:00
היכן:

 קצור לימור עם מיכאל׳ אלעד ק“חו 20:45
היכן:

 פרבקל ראובן בן • יהודה - מצוה בר 22:00
היכן:

 נעמה עם * גרנות אהרן בן - פבלובסק■ מאיר חתונת 22:30
היכן:

2016 באוגוסט 18 ה' יום

לזמי בנימין בן - חיים אלון מצוה בר 07:30
( היכן:

לאו דוד הרב

^ ■ 9 10:00

רהל • פנימי 11:00

הזמנה - צדוק מיכאל הרב 12:00

ת1ברית - מורסיאנו הרב 12:30

ש ליו הרב 13:00

דן דרור חלקה 13:30

- 14:00

חו״ק - לזי יעקב הרב 15:00

חו״ק - כהן יניב הרב 15:10

חו״ק - אקוע אורן הרב 15:20

חו״ק - ניסנהולץ ירון הרב 15:25

חו״ק - שלומי דוד אוריאל הרב 15:30

חו״ק - אלבז ציון בן הרב 15:40

חו״ק - הכט שלמה הרב 15:45

שכונה רב * מואיס״ב עובדיה הרב 16:00

מהלשכה יציאה 16:15

קיניק 17:00
עילית מוד׳עין ב', קומה 46 נזד אבני היכן:

 גולדמן לאבנר ואזכרה מנתה תפילת 18:15
מודיעין הצבאי, העלמין בית היכן:



לאו דוד הרב

הבלין אלי בן - אירוסין 21:00
היכן:

רא״ם כנס 22:00
היכן:

 אפשטיין ברוס בת - אלישבע עם אטלס ידידיה בן - בנימין חתונת 23:00
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 באוגוסט 19 ד יום

 תיתורה קהילת שישי ם1• בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, בהל פינת דליה נהל היכן:

2016 באוגוסט 21 א' יום

בדיוק 19:00 בשעה חופה - שאער שיראל חתונת 19:00
היכן:

2016 באוגוסט 22 ,ב יום

 מימון טל עם עמירה מתן ק“חו 18:30
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

 בדיל מאיר ישראל בן - דוד אוריאל - מצוה בר 21:45
ירושלים , היכן:

 איזק יעקב בן - אפרים מצוה בר 22:30
ירושלים ישראל, בית היכן:

2016 באוגוסט 23 ,ג יום

 פייבלזון אבלים ניחום 17:00
ברק בני 4 חג• היכן:

 גיונס רחל עם לוינגר שמואל חו״ק 19:00
קיסריה הים, כוכב אולם היכן:

 חמי זכריה הרב - ?אזכרה 20:00
שוהם היכן:

נירית של אבא - שמונים הולדת 01׳ 20:00
נחלים מושב דגי, בית היכן;

(20:00 בשעה )מתחילים אחד בלב - חולים לילדים הקיץ אירוע 21:00
חולון , היכן:

 זי9םתיו/בן- חתונה 22:30
עגור קדם, ארץ היכ!:

2016 באוגוסט 24 ,ד יום

 ברגמן מרק בן אליעד עם לוז ציון הרב בת - רחל חתונת 19:10
ציונה כס , היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 היכן:



לאו דוד הרב

 אלפר מיכאל גן - יצחק - מצוה בר 21:10
היכן:

2016 באוגוסט 25 ה' יום

 כהלכה-בוטל גיורים - התורה יסודות ישיבת של במתנה שיעור 12:15
עילית טבריה ,8 שרת משה יצחק, עטרת ישיבת היכן:

מנתה תפילת 13:15

שקיעה( לפני )חופה קורצטג אבישי חרב בת - לאה רתל חתונת 21:00
עילית מודיעין עילית, נוף היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 באוגוסט 26 ד יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נחל היכן:

 תמיר - לוין-שלוס - סנדקאות 09:30
מודיעין אלעד. כנסת בית היכן:

שמע אסנת עם קוזמה משה הו״ק 11:30
היכן:

 2016 באוגוסט 28 א' יום

חני 10:00

ספטימוס דב יוסף בן אליהו עם קרליבך שמואל בת - רחל חתונת 20:00
היכן:

2016 באוגוסט 29 ב' □1׳

והורים( ילדים 1300) יומית משנה ללומדי חידון 18:30
ירושלים האומה, בנייני היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלים פ,“חרל רח' היכן:

2016 באוגוסט 30 ג' יום

 ע״ה פרנקל תוה הרבנית לווית 11:00
סכהדריה הקברות בית היכן:

המשפט שנת פתיחת כנס 15:30
יפו אביב תל קויפמן, יחזקאל ר1פרופס אביב, תל אינטרקונטיננטל ד״ויד היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 19:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 -קדומים הראשון היהודי הישוב והקמת בשומרון היהודית ההתיישבות לתירוש שנה 40 20:50
קדומי□ ישי, במצפה ברחבה היכן:

 רייך 22:00
היכן:

 עדן דפנה 0ע מיכאל - תתונת 23:00
היכן:



2016 באוגוסט 31 ד' יום

 לחתונה הזמנה ־ שבת בן מאיר 11:30

 פילבר עמיתי 11:45

 שח״ל ועדת 12:00

פרנקל - אבלים ניתום 16:30
היכן:

 שיינפלד תמר 0וור 22:00

2016 בספטמבר 1 ה' יום

ח• קול רדיו הקלטה 10:00

 רסקין הלל וז״ם כהן, אריה משה לנדא( הרב )התן בליבוב הרב בן לחתונת - הזמנה 11:00

מועצה - רפי 11:30

 הזמן לתחילת ברכה - כליפה בניהו ירחי, נתנאל א״סרמן, ציון בן 12:30

לחתונה הזמנה - קלרמן ישראל 12:30

יבנה גן - הכהן דוד הרב 13:00

מלול אליהו 13:30

קטן כיפור יום 14:30

הורדן משפחת הבן פדיון 18:00
היכן:

תמיד נר עקיבא בני לישיבת ס״ת והכנסת אותיות כתיבת 18:30
חשמונאים 28 הכרמל רח' נרנות, פלטי הרב הישיבה ראש בבית אותיות כתיבת היכן:

 ציון שערי - תימן ליהודי כנסת בית חנוכת 19:00
בנימין יד האבות, דרך היכן:

 הר אליעזר צפריר של אביו נ“לע ס״ת והכנסת אזכרה 20:00
שמואל גבעת ,57 הנשיא היכן:

 ולדר חיים בת נועה עם הומינר גרשון בן - משה חתונת 21:00
היכן:

בןישי מימון בת - אפרת עם עמאר( הרב )נכד שבת בן מאיר בן - יוסף יצחק חתונת 21:30
היכן:

פינקוס אליהו בת - מרים עם שילר נחשון בן ־ שמואל חתונת 22:00
היכן:

בלבד( גואלמן)לנשים אבינועם בת - אמונה מצוה בת 22:30
היכן:

אלומ בקהילת שיעור 23:00
מודיעין יכן: ה

2016 בספטמבר 2 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נחל היכן:

לאו דוד הרב



 האזוריים הדין בתי לעומת ביה״דהגדול מעמד ־ התלמודית לאנציקלופדיה פעילות שנות 70 לרגל בארוע שיעור 10:45
ירושלים פלאזה, קראון היכן:

 לדירה להגיע 17:30
ים בת 30 קריתי רח היכן:

ודרשח מנחה תפילת 18:15
יט בת , 39 כצלנסון רווי ותיקין" המרכזי"שיכון ביהכנ״ם היכן:

נרות הדלקת 18:44

התורה לכבוד עם ברוב תהלוכה 19:00
.6 הורדים סמטת "האוהל" המרכז• האשכנז• ביהכנינז היכן:

וערבית דרשה שבת קבלת 19:30

מרכז• שבת עונג 21:00
40 אילן בר אדרתרח' ישיבת בהיכל היכן:

2016 בספטמבר 3 שבת

ודרשה שחרית 07:00
21 מוריליבר רה' התורה אורות בניהכנ״ס היכן:

זרוק הרב ־ ביתאל מלכה ישראל הרב - ישראל אור מלכה אריאל הרב - לאברהם זכור - הכנסת בתי 08:00

מנחה תפילת 15:00

המרכזי השיעור 15:30
9 הצנחנים רה' אברהם אוהל בביהכנ״ס היכן:

הרבנית מפי - לנשים שיעור 16:00
21 מוהליבר ,רה התורה אורות בביהכנ״נד היכן:

קנזן משה בית - שלישית סעודה 17:00

והבדלה. ערבית תורה, דברי ופייטנים. חזנים עם שבת עונג 18:00
.16 הפלנליח ,m אל מאור בביהכנ״ס היכן:

 שבת מוצאי 19:40

2016 בספטמבר 4 ,א יום

לאו דוד הדב

695 מסי - לופטנזה טיסת - לפרנקפורט המראה 08:00

בפרנקפורט נחיתה 11:35

למיכלשטט נסיעה 12:00

מנחה תפילת 13:00

מריוט למלון הגעה 13:30

צהריים ארוחת 14:45

הגדול הכנסת בבית אפל הרב הכתרת 16:00

•הושע הפני בציון מנחה לתפילת נסיעה 18:00

גרמניה רבני ראשי עם פגישה 19:30



 הקהילה וראעוי גרמניה, רבני - איש 35 0ע ערב ארוחת 20:00

ערבית תפילת 21:00

שיינפלד( חיים משה הרב )נכד ש״נפלד זאבי חתונת 22:15
היכן;

לפנישקיעה( גבריאן)חופה אלחנן בת - יפה עם מזרחי עמי בן - ידידיה יונה חתונת 23:30
היכן:

2016 בספטמבר 5 ב' יום

הפגרה סיום 05:00

המדרש בבית שחרית תפילת 07:15

איש( 20) ורבנים דיינים עם - בוקר ארוחת 08:30

התעופה לשדה יציאה 08:45

358 על אל טיסת - מפרנקפורט המראה 11:00

 בונדי צימרמן אבלים ניחום 17:00
ברק בני 10 ריינס היכן:

רוט משה בת - יעל עם קלרמן ישראל בן ־ שרגא אור׳ חתונת 18:00
היכן:

שמואל׳ בניהו הרב בן - יוחאי שמעון חתונת 19:00
היכן:

(19:00 )חופהבשעה נדב רפאל הרב בת - מאיר ישראל עם צדוק מיכאל הרב בת - תהילה חתונת 19:30
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרלייפ, רה' היכן:

 בלמס שמואל בן - יהונתן חתונת 21:00
ירושלים , היכן:

סטומברגר יהושע חתונת 21:40
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 22:40
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 בספטמבר 6 ,ג יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

כהן ישוב שאר הרב לווית 14:30

הדיו בית דיוני המשך 15:00

 שמערלא מיכאל הרב בן - אריאל עם רוט דוב בת - שושנה דבורה חתונת 19:00
( היכן:

בהזמנות( 19:30 ממן)חופהבשעה אילן בן - שלמה נריח עם שאול אבא אליהו בת * שפרה אפרת התונת 19:30
היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

 סבא על משגיות 21:00
אביב תל היכן:

 בינג יחזקאל בת - גיטל חוה עם פשקוס •עקב בן ־ נח שאול חתונת 22:00
ברק בני הרימון, כתר היכן:

 -ש״נפלד ברכות שבע 22:30
נתניה 8 הרינה היכן:

2016 בספטמבר 7 ד* יום

איש( 150) הצבאית הרבנות של כשרות נגדי בכנס שיחה 10:00
ירושלים ,3 שאלתיאל דוד אלוף החייל, בית היכן:

שבועי וערה דבר צילום 11:15

הזמנה * נ*1מדמ א״לת 12:15

פרנקל הרב אזכרה 13:30

ליוסיפוב ברית 13:30
ברק בני ,12 רוזובםקי רח' מרים, באר אולמי היכן:

איש( 100) פת" "נועם כנסת בית 19:30
ירושלים פת, שכ' נשמת, מדרשת ליד ,26 לוקר ברל רח' היכן:

 איפרגאן יעקב הרב בני - תאומים - נתן ושמואל נחמן משה מצור. בר 20:30
היכן:

 במרום אדיר בביבנ״ם שיעור 21:15
מודיעין היכן:

 שארף ישראל בת - הנה מירל עם שפירא פנחס בן - עקיבא חתונת 23:30
ברוקלין היכן:

2016 בספטמבר 8 ה׳ יום

ח׳ קול רדיו הקלטה 10:40

פנימי 11:45

דגן משה 13:00

פנחס ואדיריה סבג הרב 15:00

"ק1ה ־ קוק ציון בן הרב 16:00

שכונה רב - לאו יצחק שמואל הרב 16:10

אזורי רב - רוזנצווייג נפתל• הרב 16:20

שכונה רב - אלימלך מאיר חיים הרב 16:30

חו״ק - אזרחי צבי הרב 16:30

התורה מגדל בישיבת שיעור 18:00
מודיעין ,12 פאדן נחל מודיעין, צע׳רי היכן:



לנדא( הרב )נכדת בלינוב הרב בת ־ מושקה חיה חתונת
היכן:

 לינדנפלד תמר בת בתיה עם לוין משה בן - יוסף חיים חתונת 22.00
היכן:

 שפרינגר בת - חנה טל * מצור. בת 22:30
היכן:

אל/ת בקהילת שיעור 23:00
מודיעין :p׳ ה

2016 בספטמבר 9 '1 יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נתל היכן:

2016 בספטמבר 10 שבת

חרלפ מיכאל בן אירוסין 21:00

2016 בספטמבר 11 א׳ יום

איש( 100) משה דברי מדרש בבית שיעור 10:00
רעננה .7 אברבאנל ישראל, בני עדת כנסת בית היכן:

ותשובות שאלות - ילדים( 50 - י״א )כתה בלום בכפר תיכון 12:30

צהריים וארוחת מנחה תפילת שניר קיבוץ - טרמציי שלום משפחת בבית ביקור 14:00

לצעירים( המבוגרים בין קרע )ישבמקום ערבים ישראל בל קולקטיבית, אחריות ־ -בעניו הצעיר השומר - דן קיבוץ 15:30

 הקיבוץ חברי בפני שיחה 17:30
נחמיה שדה היכן:

בלביא ערב ארוחת 20:00

 הרה״ר עיון בימי - שיחה 21:00
לביא היכן:

 לידאנו1ט מרדכי הרב בן - עדיאל שמואל חתונת 22:30
היכן:

 כהן איתן)סינקלר( בת שרה מיה עם רו חזי בן - אורי חתונת 23:00
היכן;

רביץ אהרן בת - רבקה חיה עם רבינוביץ יוסף בן - מענדל מנחם חתונת 23:30
היכן:

2016 בספטמבר 12 ב׳ יום

הרה״ר עיון ימי 08:00

שאול אורון 10:00
פוריר. היכן:

 ׳-׳א כתות - צירקסים דרוזים, ,יהודים - כדורי ספר בית 11:00
תבור כפר יד על היכן:

(20-30)הצעיר השומר ־ העמקים שער קיבוץ חברי בפני שיחה 13:00

צהר״ם ארוחת מנחה תפילת ־ ים שדות קיבוץ 15:00

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

מימון אברהם ?ברית 17:00
יהודה אור ,46 הרצל ברחוב “ח• איש "בן כנסת בבית היכן:

מד״א ועדת שטיינברג- אברהם ,פרוס שחר, בן יוסי הרב שפרן, הרב רופ'9 אליהו, שמואל הרב 18:30

 יוספי אהרן חיים בת - תהילה עם מילר •וסי בן - אוריאל חתונת 19:00
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רת' היכן:

נוף הר - שפר באמד׳ ר1שיע 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 בספטמבר 13 ג' יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

(3:45 בשעה )חופה מגור האדמור נכד - נחמיה חתונת 19:00
ירושלים ברנד״ס רח* יעקב, בית סמינר היכן;

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן בחל היכן;

flHNMP21:00
 אשכנזי יוסף בת - מיכל עם כרין זבדיה הרב בן - רפאל חתונת 22:00

ירושלים נוף אולמי היכן:

מדמוני איילת בן - אליה - מצור. בר 22:30
היכן:

2016 בספטמבר 14 ד׳ יום

בחורים( 40) ביתאל * בנימין מטה תיכונית ישיבה - ׳"ב כתות עם - חיזוק ושיחת שחרית תפילת 08:15
ברבנות היכן:

חי קול רדיו הקלטה 09:30

יוסף יצחק הרב 10:30

סיני עת כתב - ופוליטיקה דת בין יחסים בנושא ראיון 11:30

12:30

סבג יעקב 13:00

 תעודות חלוקת 14:30
ישורון היכן:

איש( 100) יעקב אביר כנסת בית התעוררות עצרת 19:00
ארזים,חולון נווה השופטים(, ,מרה )הכניסה ,9 נחמיה ‘רח יעקב, אביר כנסת בית היכן:

 צה״ל נכי בארגון - 800 צה״ל נכי בפני שיחה 20:00
אביב תל אפקה, נאות ,49 ברקאי רחי היכן;

 הגט אחר בנושאעגונות/המרוץ - מבוגרים( איש 100) - היומי הדף לימוד במסגרת - נשים סדר סיום 21:00
גבעתיים צימבר, סמטת רח׳ מרדכי, גבורת כנסת בית היכן:



לאו דוד הרב

2016 בספטמבר 15 ,ה יום

 הטוב המעשיםועש״ת את לתקן איך - טי ,ח כתות - מודיעין * בנים אמית ספר בית שיחה 09:30
מודיעין ,4 זבולון עמק היכן:

בנות( 600) ז-ט כתות - ישורון באולפנית קצרה ברכה 10:30
תקוה פתח ,17 בס וליג ישורון באולפנית היכן:

תלמידות( 450) יא-יב - ישורון באולפנית שיחה 10:45
תקוה פתוז ,17 בם זליג היכן:

בנות( 250) יי-יב כתות - הרא״ה באולפנא שיחה 12:00
גן רמת ,6 גולומב היכן:

(12-18 בנות 400) - דרכא וגן בית - דתי בתיכון שיחה 13:15
ים בת ,17 קוק הרב היכן:

 סירני בנצר שיתה 18:00
,סירב נצר קיבוץ היכן:

ערבית( תפילת 19:15)חי איש לבן הילולא 19:30
לציון ראשון ,132 הרצל רח' בבל, עול׳ כנסת בית היכן:

 נשים 270 - החרדי במגזר עבירה נפגעי למען - המיצר מן בכנס פתיחה דבר* 20:00
לציון ראשון לבנים, יד בית היכן:

וילנר הרב של לכולל שיעור 21:00
וילגר משפחת מודיעין. ,2 הצנחנים חטיבת היכן:

רלבג רות• - תתונת 22:15
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 בספטמבר 16 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נהל היכן:

ח״ם 10:00

 ויצמן גדעון בן - עמיחי מצווה בר 18:00
מודיעין מרכז היכן:

2016 בספטמבר 17 שבת

 ווקספרם גיודי בן - להלל מצוה בר 08:30
מודיעין בוכמן, מנחם, יונח שערי היכן:

 כהן אריאל בן - לעידו מצוה בר 10:30
מודיעין במרום, אדיר היכן:

 מלכה מלווה 21:45
היכן:

2016 בספטמבר 18 א' יום

סבג יעקב 11:00

בנות( 300)אשדוד באולפנת שיתה 13:00
אשדוד ,14 תקוה פתח רח' היכן:
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 אלול או סוכה מסכת - תלמידים 350 - עציון)ז-יב( אור התיכונית בישיבה שיעור 14:30
שפירא מרכז היכן:

ג דף סוכה ־ יי( ם' כתות תלמידים 65)התורני למסלול קצרה ושיחה מנחה תפילת 15:30

קמא בבא התחילו - תלמידים( 150)עציון אור - ההסדר בישיבת שיעור 16:00

איגרא( )הרב פחימה מכלוף לע"נ * בס״ת אות כתיבת 17:30
גדרה בי ,34 ספיר רווי - סימו נבון משפחת היכן:

(18:00-20:00 )בין בהתישבות השמיטה אוצר - השמיטה שומרי לכבוד ארוע 18:30
יסודות לבנים, ביה״ס אולם היכן:

(100) גברים - שלום עטרת בקהילת שיעור 20:00
שמש בית שרת, גכעת שכונת ,1 ראובן רח' היכן:

 רום אברהם בת - אסתר תורהיה עם ארליך אהרון בן - עמיחי נתנאל חתונת 23:00
ירושלים תלפיות, בל, לה היכן,

2016 בספטמבר 19 ב׳ יום

ח׳ קול רדיו הקלטה 10:00

הראשית הרבנות מועצת ישיבת 12:00

לחתונה הומנה - )חיפה( שלוש אברהם והרב עקיבא( אילוו)אור אליהו הרב 14:20

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 בספטמבר 20 ג' יום

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

פנימי רחל 16:00

שקיעה( לפני ענתבי)חופה מרדכי בן ינון עם רקובר( נחום )נכדת רקובר בנימין בת - מרים חתונת 18:30
ירושלים שאול, גבעת מונדיאל, היכן:

שליסל קובי של בן - ש׳ - חו*ק 19:15
היכן:

 ידידיה חברותא 22:15
גן רמת ,19 יונה היכן:

2016 בספטמבר 21 ד׳ יום

 משניותלתלמידים למבצע חיזוק - תלמידים( 440)אי-ח' כתות - ישראל אהבת ספר בית 10:00
ירושלים א', רמות ,1 מעוז רח' היכן:

11:00
 אריה הורוביץ פרופ' הצופים, ביהייחהר קורח-מנהלת ציון לב אסנת -דייר עולם בוני בפיקוח פוריות מרכז חנוכת
 נשים מחלי -מנהלת דרורי הוכנר פרופ' וגניקולוגיה, המ״לרות מנהלאגף - יגל שמחה פרופ' ,IVF יחידת מנהל

. פלמור אמי תננפלד י01ויולדות.מ
ירושלים הצופים, הר הדסה הכינוסים, אולם היכן:

שבועי תורה דבר צילום 13:30
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מודיעין - חולים ביקור 17:30
מודיעין 51/2 האלה עמק רח' שחם, משפתת היכן:

 נוראים ימים בנושא ־ פרקש קות׳ של אבא - אזכרה 19:30
מודיעין ,69 צין נחל רה' אפרים, יקיר כנסת בית היכן:

2016 בספטמבר 22 ה׳ יום

תלמידים( 70)ישראלי מסע - תלמידים עם מפגש 09:30
שאול גבעת משה, קרית 22 ציון בן דחי אשר", "מגדל הכנסת בית היכן:

לדיינים השתלמות יום 10:00

לעובדים ר הרה" ברכת 12:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 13:30

פנחס 14:45

15:30
 הלכות שלג שלב, שלא, ג')סימנים חו"מ מתחילים - אברכים( 25) !משפט הלכה שערי דיינות בכולל שיעור

פועלים( שכירות
 ירושלים ,2 קומה 1 בנין ספיר, מרכז ,30 הדפום בית היכן:

למזרע יציאה 17:30

 350כ- ביניים חטיבת - עדות תאטרון לסיום ברכה דברי 19:00
מורע קבוץ היכן:

(20:30 בשעה )ערבית - איש( 250) - לאברהם זכור ביכנ״ס - עיון -ביום שיעור 21:00
תקוה פתח נגים, הדר שכונת ,99 בגין מנחם ‘רח היכן:

אנגלמן מוטי בן - ישראל עם פרימן מאיר הרב בת - יפעת חתונת 22:30
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעי( היכן;

2016 בספטמבר 23 ו׳ יום

תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נחל היכן:

(13:00*16:00 )בין פרינטה משה בן - והראל ליונתן מצור. בר7 14:00
היכן:

וערבית דרשה שבת קבלת 20:00
רעננה ציון. היכל היכן:

2016 בספטמבר 24 שבת

08:00

הראל - לקס משפחת סנדקאות 10:00
רעננה בילו, ספר בית רעות, כנסת בית היכן:

 שחור דובלה בית - גמרא ש״ס וסיום מזוזה קביעת 22:30
מודיעין 86/8 המלכה אסתר היכן:

סליחות 23:00
במרום אדיר הכנסת בית היכן:
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20X6 בספטמבר 25 א׳ יום

הקיבוצים ותיקי עם מפגש - גלעד בית במועדון ביקור ־ הנגב משמר קיבוץ 10:30

המושב ותברי המועצה ותיק• עם מפגש - נבטים מושב 11:45

צהר״ם ארוחת 12:30

המורים צוות עם נערים(ומפגש 200 ־ •"ב )כתה - הנגב מבואות תיכון תלמידי עם מפגש - שובל קיבוץ 13:30

עוז נחל קיבוץ 15:00

 מנחה תפילת 15:30

 עזה כפר 16:30

עם ניר קיבוץ 18:00

(19:00 בשעה )ערבית זצ״ל בלוי ח״ם יוסף לרב אזכרה 19:45
אשקלון עגטן, ש׳ ,רח צביה, אולפבת היכן:

׳עקובוביץ לענבר הודיה מסיבת 20:20
שמואל גבעת ,4 המר זבולון לאברהם, זכור כנסת בית היכן:

איש( 600) וסליחות התעוררות עצרת 21:00
לוד ,2 לפלן רח' התרבות, היכל היכן:

2016 בספטמבר 26 ,ב יום

 עלה למעלה עלה בנושא - בנות(650) אולפנא ובנות לאומי שרות בנות טל, קמפוס לתלמידות עיון ביו□ שיחה 10:00
ירושלים שלמה, היכל היכן:

 הארצי במטר. כוסית הרמת 11:00
ירושלים .1 לב בר דרך היכן:

חי קול רדיו הקלטה 14:00

 סגן - הופמ״סטר שלמה עם בוינה הראשי רב - פולגר אריה ארנטח׳, אשר הרב 14:00

ביהייד 15:00

והורים( תלמידים 400))תיכונית( אדומים מעלה בישיבת שיעור 18:00
אדומים מעלה ,55 נבו מצפה היכן:

 יהודה אדר - החדש הכנסת בית חנוכת במסגרת שיתה 19:00
ירושלים מזרח, זאב פסגת ,5 ניקובה רינה ירח היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ. רווי היכן:

(22:00 לשעה 20:30 -)בין בגן)ראובן( קפה של למוערבים ברכה דברי 21:00
(1 המאיר׳ )שדרות ירושלים משה, קרית ,15 קוטובסק׳ היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

 קדוש אלי בן נדב עם אס י אט יובל בת - שחר חתונת 22:40
חולדה קיבוץ המים, על ירוק היכן:

2016 בספטמבר 27 ג' 01׳
הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00



עוייד( 30) - בירושלים עו״ד לשבת שיחה 19:15
ירושלים ,1 שופן ,רח עו״ד, לשכת היכן:

 מלך בת של המתנדבים לצזות חיזוק כוסית והרמת העצמה ערב 21:00
שמואל גבעת ,20 התאנה היכן:

 ונונו נון בן אבישי בן - חיים יהודה מצוה בר 23:00
היכן:

2016 בספטמבר 28 ד' יום

 בקהילה לעיתון ראיון 10:30

 חי קול 11:15

 פנימי רחל 11:30

 ו״סינגר יהושע הרב - חלקה 12:15

 מושב רב - יצחק דוד בן הרב 12:30

 דגן משה 13:00

 סבג והרב לסר׳ דגן משה 14:00

 קלפהולץ הרב 14:30

 מירושלים יציאה 15:30

16:30
 אדם שבין מצוות על -תש!בה הכללי ישראל)הנושא אהבת בנושא - בנימין בהיכל תורה שכולו ביום שיעור

לחברו(
רעננה ,42 קצין אהרון ,רח היכן;

מזוזה קביעת 18:15
אביב תל ,26 פלורנטין היכן:

 ירידיה - ברק בבני ר1שיע 20:15
ברק בני 19 יונה היכן:

בב״ב שיעור 21:30
היכן:

הירשברג אלי בן - ניר מצוה בר 23:30
היכן:

2016 בספטמבר 29 ה׳ יום

 חולים בבתי יהדות פרוייקט פתיחת 11:00
היכן:

תלמידים( 300) ׳"ב כתות - חיים קרית חילוני בתיכון שיחה 13:00
חיפה ,48 העברי הגדוד ‘רח היכן:

ז-יב( - תלמידי□ 300) אתא קרית התיכונית בישיבת שיעור 14:00
אתא קרית הישיבה, בתוך חניה יש ש□ הרחוב סוף עד - קיש המפקד רח' היכן:

בחורים( 320)ז-יב * אהרון פרוז׳ בישיבת ושיעור מנחה תפילת 15:00
חיפה שמואל, קרית 9 שטרן רח' היכן:

לאו דוד הרב

לזר יחזקאל הרב 14:30



(18-23 בחורים 200)עכו ההסדר שיבח בי שיעור 16:30
עכו ,1 דושניצק׳ רוז' היכן;

כנסח בית חנוכת 18:00
הוצקין קריח ,5 מנור אהוד היכן:

איש(350 ומשפחותיהם האוירית רתעשיה עובדי )כל - חאוירית בתעשיה התעוררות כנס 20:00
מזרחי שער לוד, אוירית, תעשיה היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 22:00
מודיעין היכן:

שי)מעל ליל משמר - הרב מרכז בישיבת שיעור 23:58 {18 גיל שי
ירושלים הרב, חרכו ישיבת של בסיפריה היכן:

2016 בספטמבר 30 ד יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה כחל היכן:

 פרס שמעון לוויה 09:30
הרצל הר היכן:

סיטרוק - אבלים ניחום 13:00
היכן:

מאירוביץ אבלים ניחום 13:30
היכן:

,ישראל שבת קבלת 14:30
היכן:

2016 באוקטובר 1 שבת

 הירשברג אלי בן - ניר מצוה בר 08:30
היכן:

פרס שמעון אבלים ניחום 22:00
היכן:

2016 באוקטובר 2 א' יום

 הדין בבתי פגרה 08:00

 שחם למשפחת להתקשר 09:30

 עובדיה חזון ישיבת 18:30

2016 באוקטובר 3 ב׳ יום

 הגדול הכנסת בית 07:00

 ישראל נצח ישיבת 18:30

2016 באוקטובר 4 ג' יום

 ׳שרון כנסת בית 07:15

2016 באוקטובר 5 ד׳ יום

דק( 45) גינזלאים - מודיעין במפגש שיחה 10:00
מודיעין ,7 בנין מול שאן, בית עמק היכן:
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 מנחת ותפילת תמיד נר בישיבת שיעור 12:30
חשמונאים היכן:

וינגרטן מרים בן - ברית 17:40
זאב גבעת האתרוג, ‘רח קרלין, מדרש בית היכן:

לו) הבכירים מטה כל עם זמיר א״ל האלוף הדרום פיקוד אלוף למפקדי שיחה 21:30 איש(50ש
היכן:

2016 באוקטובר 6 ,ה יום

בארץ התלויות מצוות תוייק, וגירות. מילה והיתר, איסור - בחינות 08:00

פנימי ־ לשכה 10:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 11:30

12:30
 רפי גולדברג, הראל כהן, סבג,ז'ילבר הרב הלו׳, מיכה הרב מלול, אליהו הרב - כשרות לענייני מייעצת ועדה

משמוש רית1א דגן, משה יוחאי,

וייצמן יוסי שלעו״ד והלכה" מעשה לפועל "הוצאה ספר השקת לרגל עיון ערב בפתיחת ברכה דברי 17:00
אונו קרית ,104 צה״ל רה' אונו, האקדמית הקריה היכן;

 לנגנטל אבלים ניחום 19:00
היכן:

 מרגלי ד1ד בן - שמואל מצוה בר 20:00
היכן:

וויינברגר יהושע בן ־ אריה מצוה בר 20:30
היכן:

(300) שעלבים ישיבת של בוגרים בכנס שיעור 21:00
היכן:

 ולתקוה לחיים במרוץ בערב שיחה 22:00
מודיעין ענבה, פארק היכן:

ההסדר( ולישיבת הציבור )כלל ארבע קרית - ניר בישיבת שיעור 23:30
חברו! ארבע, קרית ,16 המלך דוד רח׳ היכן:

 המכפלה במערת סליחות - 24:25 שיחה, 24:00 23:55

2016 באוקטובר 7 ר יום

ההסדר( ולישיבת הציבור )כלל ארבע קרית - ניר בישיבת שיעור 00:00
חברון ארבע, קרית ,16 המלך דוד דחי היכן:

המכפלה במערת סליחות ־ 24:25 שיחה, 24:00 00:00

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נהל היכן:

 התשובה מצות ־ יהושע לנתנאל באזכרה שיעור 11:00
אי טלב איילון נוף לאברהם, זכור כנסת בית היכן:

הגדול הכנסת בבית ודרשה מנחה 18:05

2016 באזקסובר 8 שבת
רבקה אהל 08:10
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 שובה שבת ודרשת מנחה תפילת 17:30
ישורון היכן:

 הידר׳ם כנסת בבית שיעור 22:30

2016 באוקטובר 9 א' 01׳

YEN"fa הקלטה 09:45
היכן:

הניקור ועדת רבני כינוס 11:30

 חגים שובי״ם, וירט, פסח וטריפות, שחיטה עירובין, שבת, - בחינות 12:30
ירושלים וגן. בית הארחה. בית היכן:

(12:00 בשעה הטוב)מתחילים הכרת בנושא ־ איש 500 - לאומי ביטוח עובדי לכל - לאומי ביטוח כנס 13:00
ירושלים וגן, בית הארחה, בית היכן:

בס״ת אות כתיבת 14:30

חיילים( 1000) כפיר לחטיבת שיחה 16:30
ירושלים הגדול, כנסת בית היכן:

מירושלים יציאה 17:15

איש( 300אריאל)כ- לתושבי התעוררות בעצרת שיעור 18:30
אריאל התרבות, היכל היכן:

איש( 150) - יהודית מורשת כנסת בית - התעוררות עצרת 20:00
אלקנה ,16 חרמון ירח יהודית, מורשת כנסת בית היכן:

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בכי 19 יונה היכן:

2016 באוקטובר 10 ,ב יום

סת״ם שמחות, וברכות, תפילה רוחניים, רועים מקוואות, נדה ־ בחינות 08:00

ל קירמה סי1י - אבלים ניחום 10:00  ז׳׳
ציון מבשרת א 37 הכרמים היכן:

ל מליח• לבנה - אבלים ניחום 10:30 ״ בנות( ושלוש )בעל ז
ירושלים מנחם. קרית היכן:

הדין בית 11:00

שבועי רה1ת דבר צילום 14:00

הזמנה - גרוזמן הרב 15:00

כיפור יום לקראת תורה שבולו בעם ר1שיע 19:00
ירושלים יובל, קרית ,32 קורציק רח* משש, ועזרא דוד כנסת בית היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרלייפ, ירח היכן:

נוף הר ■ שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמר׳ כנסת בית היכן:

(00:15 בשעה המערבי)מתחילים בכותל מרכזיות סליחות 23:30



לאו דוד הרב

2016 באוקטובר 11 ג' •ום

(00:15 בשעה המערבי)מתחילים בכותל מרכזיות סליחות 00:00

2016 באוקטובר 13 ה׳ 01׳

 רפי והרב הלפרין הרב 10:00

11:00

ולוסק׳ הגי הרב 11:30

ארזי כהן יצחק יוחאי,הרב רפי הרב סבג, יעקב הרב גולדברג, הראל דגן, משה הרב ־ מקביל יבוא 12:30

חי קול רדיו הקלטה 14:00

פנימי 15:00

מירושלים יציאה 16:30

 מלל כפר - כנסת בית חנוכת 17:30
מלל כפר ,27 ווי עין זיו היכן:

 ואברהם אילה של הבת גוטדינר להדר הודיה מסיבת 20:30
מודיעין מודיעין, צעירי היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 באוקסובר 14 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי □1• בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 גולדפישר ציון בן בן ־ הלוי חיים יוסף - מצוה בר 18:00
מודיעין מנחם, יונה שערי היכן:

2016 באוקטובר 15 שבת

שטרנשוס ה מצו בר 08:00

בשעטו״מ שרי וורט 21:30

 דוד ישראל - מצור. בר 22:00
היכן:

2016 באוקטובר 16 א' יום

 יוסף אורי - בריגה משפחת - סנדקאות 13:00
היכן:

2016 באוקטובר 17 ב' 01׳

דן אליעזר 20:30

2016 באוקטובר 18 ,ג יום

 אדלר משפחת 13:30
היכן:

 מגיע הרב ומת׳ אם להם להודיע מבקשים - סוד שיח - השואבה בית לשמחת 19:30
ירושלים ,31 ירמיהו סוד, שיח היכן:



לאו דוד הרב

י - השואבה בית שמחת ? 21:00
חשמזנאים 44 רמבם רח׳ היכן:

2016 באוקטובר 19 ד׳ יום

בקל למשפחת להתקשר 08:30

כהני□ ברכת 10:00

מודיעין - פנים קבלת 17:00

רבנים( 60) בנועם רבני 19:00

2016 באוקטובר 20 ,ה יום

ז״ל( אלון !כרמיאל)הבן

הרב בית - ריבלין ראובן הנשיא 10:00

14:45
מודיעין היכן:

2016 באוקטובר 22 שבת

 שבת משניות סיום 17:00
פילר משפחת סוכת היכן:

איש( 60) כוללים רשת מחדיקי שיעור 22:00
ירושלים ,22 אוסישקין סלון, משפחת היכן:

איש( 150) שלמה היכל רבנים, כנסת בבית שיעור 23:00
ירושלים שלמה, היכל היכן:

2016 באוקטובר 23 א׳ יום

 כהונה חזקת - רמח״ל - דעת למען מדרש בית שיעור 00:00
ירושלים ,73 קצנלבוגן רח' היכן:

 הזיתים בהר רבא הושענא ליל במסגרת שיעור 01:00
ירושלים הזיתים, הר הקשתות, שבע מלון היכן:

מגור אדמור 10:00

2016 באוקטובר 24 ,ב יום

גן רמת 20:30

2016 באוקטובר 25 ג' יום

 ח״נו ארגון דרך חולים ילדים למשפחות ברכה 16:00
לציון ראשון סופרלכד, היכן:

שרעבי רמי בן שגב עם גוז תירי * בת ספיר נת1חת 19:00
היכן:

 דיעין1מ צעירי בביכליס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

' יום 2016 באוקטובר 26 ד

הפגרה סיום 08:30

קיקיון יהודית עם קל״סון אריה10:00



לאו ד1ד הרב

ויקרא. שמות, חומש סיום - ילדים( 10) המכפלה מערת ת״ת ג' כיתה לתלמידי ברכה 10:30

דגן משה 11:00

מלכה ישעיה! 12:30

צוותים ראשי מפגש 15:00

 סולכא אבלים. ניחום 18:00
היכן:

הרבויסבקר נכד יעקבחן מנחם בן אברהם עם פלדמן הלוי משה בת - פר״דל גילה חתונת 19:00
ה׳כן:

 חנן אליהו בת קורל עם ישי יהושע בן - אברהם חתונת 20:00
היכן:

 ת!רה ספר• שבעה והכנסת שלמה עסרת לישיבת הבית חנוכת 21:30
ה׳כן:

2016 באוקטובר 27 ה׳ יום

אבוקד! מטעי 10:30
שכור עין קיבוץ היכן:

 אידלשט״ן הגר״י 13:00
השרון רמת 4 כעמי היכן:

הלו׳ אילן בת תהילה עם דרור יהודה בן ישראל חתונת 17:30
היכן:

בהזמנות( 18:00בשעה חיטובסקי)חופה יהושע בת שירה עם דרבקין מנחם הרב בן נטע נתן חתונת 18:00
היכן:

בהזמנה( 6;30בשעה רט}חופה9היי אברהם בת שרה עם אינהורן אליעזר הרב בן - יחזקאל חתונת 18:30
:1היכ

 זל סגל ראובן אבלים. ניחום 19:15
היכן:

בקנרוט( אב• של )נכד בקנרוט אריה ב! - ליעקב מצוה בר 20:00
היכן:

קנ״בסק׳ הגר״ה 20:20

שמן אבישלום בן - יוסף מצוה בר 20:30
היכן:

 ההלכה בראי עוייד של תפקיד! - איש( 40) אלעד תושבי עוייד בפני שיעור 21:00
אלעד 30 שטח בן שמעון יעקב, קול כנסת בית היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 באוקטובר 28 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 פרס שמעון אזכרה 10:00
ירושלים הרצל הר היכן:



אנקווה משפחת • אבלים ניחום 11:00
היכ!:

רובינשטיין אליקים ־ אבלים ניחום 11:30
היכן;

 נבנצל הרב - אבלים ניחום 12:00
היהודי הרובע , היכן:

2016 באוקטובר 29 שבת

מבלז אדמור 21:00

2016 באוקטובר 30 א' יום

 הגשם ומוריד הרוח משיב בנושא - שמתגייסות דתיות לחיילות שיחה 10:00
ירושלים , 26 שר״בוים יעקב רח' המכללה, היכן:

 הפדרציה הישראלישל המשרד מנכ״לית - כספי בקי ארה״ב, של הפדרציה ראש - סילברמן גיר׳ 11:30

יצחק׳ רעות עם ׳עקופוב חיים יוסף 12:30

חזות מיכאל 13:30

הוקלי אבלים ניחום 17:00
היכן:

שמגיעים לפני להודיע - ידעי משפחת אבלים ?ניחום 18:00
היכן:

 גוז משפחת - ברכות ושבע ערבית 19:30
היכן:

21:00
 בסביבות מעדיפים 20:00-23:00בין ויתומים()הארוע )לאלמנות לוה וה ארגון - מצוה בר נערי 30ל- מצוה בר

21:00)
ברק בני קונקורד, אולמי היכן:

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

בהזמנות( 18:30)חופה שרייבר בונם ישראל בת דבורה עם רענן הרב בן - •וסף איתמר חתונת 22:30
היכן:

אזולאי( השר )יועץ באגד משה בני ־ ונתנאל איתמר - לתאומים מצוה בר 23:00
:1היכ

2016 באוקטובר 31 ,ב יום

ח׳ קול רדיו הקלטה 10:00

לדוד משכיל - ידידיה יהודה, 12:00

נזיקין סדר * חברותא 13:00

(17:00 ערבית 16:30 )מנחה גרינבוים - אבלים ניחום 17:40
היכן:

(18:30 פנים קבלת 19:30בשעה אילוז)חו״ק אליהו בת - מוריה עם שלוש אברהם בן * עובדיה ישראל חתונת 19:00
היכן;

לאו דוד הרב



 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים פ,“חרל ’רח היכן:

בהזמנות(6;30 בשעה )חופה אורנבך אפריט בת שרה 0ע חרל״פ אליהו בן ־ תאיר יצחק חתונת 21:00
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

דרעי( יהודה הרב של דרע*)נכד אברהם של בן - יהודה מצוה בר 22:30
היכן:

 ברששת מאיר בת מיה עדינה עם יפרה משה בן • ישראל מאור חתונת 22:30
היכן:

אסבן אברהם בת אלישבע עם כה! שמואל בן * חיים יעקב חתונת 23:00
היכן:

2016 בנובמבר 1 ,ג יום

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

איגרא והרב לבנון הרב 15:30

גולדשטיין אבלים ניחום 18:00
היכן:

רענן הרב ־ ברכות שבע 19:00
היכן:

 מודיעין צעיר׳ בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 בדיחי משפחת ־ נשים שיעור 21:30
רעות ,7 שקד היכן:

שפירא דוד בן - יעקב יצחק מצוה בר 22:45
היכן:

בהזמנות( 18:00 בשעה לינדנפלד)חופה אהרן בת מינדל פרידא עם אלפרוביץ ישראל בן - משה חיים חתונת 23:15
היכן:

2016 בנובמבר 2 ד׳ יום

- לבנוןבתשנ״ד( במלחמת שנפל וולשטין ש׳ לעיינ ס״ת וולשטין)הכנסת לאברהם להתקשר 09:30

030■ ■ !B- יעוץ 

 חיפה עירית ראש - יהב יונה 12:00

שבוע• תורה דבר צילום 13:00

 מרדכי אלון - (14:00 בשעה לאנשים )הודיעו הרוש שלומי בן - סנדקאות 15:00
היכן:

המשפחה טהרת - מקווה חנוכת 16:30
היכן:

ה 18:40 ק ל ח - ^ 

אידלשט״ן הגר"• 20:00

לאו דוד הרב



 באום יעקב בן - מנחם עם ולוסק׳ חגי בת - מיכל חתונת 21:30
היכן:

2016 בנובמבר 3 ה' ם1י

 עיניים בדיקת 10:00

ואנונו נתנאל * חלקה 11:45

(10:00-16:00) צוותים וראשי חוץ לבודקי הלכתי עיון יום 12:00

מושב רב - דרף עמנואל הרב 14:50

שכונה רב - דדוש אביחי הרב 15:00

שכונה רב - דדו! יעקב הרב 15:10

אזור* רב - אקריש יוסף יואב הרב 15:20

שכונה רב - גבאי דוד הרב 15:30

אזורי רב - אברמצייק בנימין יוסף הרב 15:50

 קיקיון )דיתי( יהודית עם קלייסון אריה חוייק 18:15
היכן:

מן)נכד שולמית בן - •צחק חתונת 20:30  יהודהה״זלר בת - רבקה נועה עם כץ( אהרן הרב ר״ז
היכן:

 שוורץ שלום בת - שבע בת עם קצין עזרא בן - משה חתונת 21:30
היכן;

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 בנובמבר 4 '1 יום

03:10
לאו יעל - הבת אירוסי לרגל פרטית נסיעה - 311 מם' על אל טיסת - ללונדע המראה

2016 בנובמבר 6 א' יום

לונדון 08:00

שיעור 10:00
?/נדון ארנטרו׳. הרב כולל היכן:

נדחה - הלאומי השירות 15:30
המרכז אזור היכן:

 הי״ו נפתלי עם תחי׳ יעל אירוסין 19:15
לונדון היכן:

2016 בנובמבר 7 ,ב יום

חדש אירוע היום כל

312 מסי על אל טיסת מלונדון המראה 11:45

 אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, דחי היכן:

לאו דוד הרב



הרבהיישריק( )נכדת ברויער נפתלי בת - צריל תהילה עם צלניקר אלעד בן ־ משה חתונת 21:00
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמר• כנסת בית היכן:

 אדרי דניאל בן - שלמה מצוה בר 22:30
היכן:

2016 בנובמבר 8 ג' יום

 פס״ד ניסוח - דיינות בחינות 08:00

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

שלים1מיר יציאה 15:00

 בשעה לאנשים דיעו1)ה הרשקוביץ לירון - לברית סנדקאות 16:00
היכן:

(21:30 לפחות עד מנחה16:30 בשעה )מתחילים - חזדש( 11 לפני בפיגוע )נרצח הי״ד ימייב לאהרן אזכרה 18:30
היכן:

יצחקי( יצחק׳)שלומית רעות עם יעקופוב חיים יוסף חו״ק 19:45
היכן:

 אוחנה יאיר מצוה בר 22:00
היכן:

 קורנגוט דורון בן ־ אריאל מצוה בר 22:30
היכן:

 אזולאי משה בת אורית עם ממליה יגאל הרב בן דוד חתונת 23:00
היכן:

2016 בנובמבר 9 ד׳ יום

 איתי - פייגלסון יאיר של לבן וסנדקאות שחרית תפילת 08:00
היכן:

 רחובות - קפלן חולים בבית ביקור 10:00

מועצה - רפי 12:00

פנימי 13:00

 ווייס אשר הרב נכד ווייס יוסף בן ־ זאב שרגא נתן חתונת 23:00
לונדון היכן:

2016 בנובמבר 10 ,ה יום

חגיבי שלום - מצוה לבר ברכה 11:00

מצוה לבר ברכה - דוכן מיכאל 11:30

סאמין חזקי 12:00

לחתונה ברכר - בביוף וספיר גולדברג( מי1של של )בן גולדברג חן 14:00

ל0-בו פועלים שכירות בנושא - אברכים( 25) ומשפם הלכה שערי דיינות בכולל שיעור 16:00
ירושלים ,2 קומה 1 בנין ספיר, מרכז ,30 הדפוס בית היכן:

לאו דוד הרב



{6:00 בשעה למברגר)חופה זלמן בת - מרים גיטל עם פרנקל עקיבא בן - זעליג דוד משה חתונת 18:00
ירושלים וולף, היכן:

אבוחצירא רפאל חרב 19:30

נ״י דן אליעזר אירוסין 20:30

2016 בנובמבר 11 '1 יום

נ"• דן אליעזר אירוסין 00:00

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

שבת( לפני שעה רבע צזר׳)תגיע נאוה בן - חלקה 16:00

קורנגוס דורון בן - אריאל - מצור. בר 16:30
היכן:

2016 בנובמבר 12 שבת

 ישראלי גיגי של בן - בונם שמחה יואל מצוה בר 08:00
מודיעין היכן:

פלוק משפחת 20:00

בהזמנות( 8:45אדלר) אלי של -בנים שלישיה - מן מנחם אלעזר יהודה, אשר, ליעקב - מצוה בר 21:30
: ן כ י ה

2016 בנובמבר 13 ,א 01׳

לאו דוד הרב

רון טל והכלה אברס טל החתן 10:00

לחתונה הזמנה * שבת בן מאיר הרב 10:00

יעקוב׳ הרב 10:30

מצוה לבר ברכה - אג׳וף 12:00

חי קול רדיו הקלטה 12:30

מועצה - רפי 14:15

מצור. לבר ברכה - אלפסי 14:30

הרצוג הרב של ספרו להוצאת ערב 19:55
ירושלים וויו, סטפן שמואל המקרא, ארצות מוזיאון היכן:

 פרימן מאיר בן - אלישמע אלימלך מצוה בר 21:00
ירושלים ,23 השאילתות בעל טריפאז, היכן:

נולדשמיד אברהם בת הודיה עם גרחמן דוד יהונתן-בן חתונת 22:00
היכן:

2016 בנובמבר 14 ,ב יום

צביה באולפנת שיחה 09:45



לאו דוד הרב

 ראביד ו״סברגר משה הרב ראביידפריז כר.ן ירמיה הרב - באירופה המקוואות פרוייקט בעניו אירופה רבני נציגי
 ברוך הרב שטראסבורג ראב*ד שמארלא כויכאל הרב הדתאנטוורפן שומר• דיין שמאהל יעקב הרב בודפשט

והרבטורצקי גולדברג אריה הרב באירופה תורה כולל• רשת וובר משה הרב בודפשט שומריהדת אביד אוברלנדר

1302 ,מס טיסה - אירופה אייר - למדריד מישראל המראה 15:40

במדריד נחיתה 20:25

34 -682287530 ־ בלן - בספרד הקשר אשת של טלפון 21:00

בריקמן אהרן בן - שלום מרדכי עם צלר •וסף בת - פרומט חיה חתונת 23:30
היכן:

 פריעד יצחק בת סימה עם בריסק אברהם בן - מנדל מנחם חתות 23:30
היכן:

 2016 בנובמבר 15 ג' יום

09:00
 הר להמן)רב בני הרב ציוןכהן, הרב אריאל, יעקב הרב ערוסי, רצון הרב - המשתתפים בין רשמי לא מפגש
מלכיאור. מיכאל הרב גיסר, אבי הרב שטיינברג, אברהם חיים(,הרב מקור ישיבת )ראש זינגר דב הרב עציון(,

דיונים והתחלת הכנסים לאולם מאריס פורטה מר.מלון מעבר 10:00

ברכה ודברי פתיחה מפגש 10:30

למלון חזרה 13:30

צהריים ארוחת 14:00

העדות ראשי כללי מפגש 16:30

הפסקה 18:00

כללי מפגש המשך 18:30

ערב ארוחת 20:30

דניאל יצחק הרב נכדת - שרבני חיה יהודית חתונת 22:00
היכן:

יהל ארנון בן - איתמר - מצוה בר 22:30
היכן:

2016 בנובמבר 16 ד* יום

דתות ראשי מפגש 09:00

 למדריד מאליקנטה ברכבת נסיעה מכן ולאחר צהריי□ ארוחת 14:15

אגגיל( מיגואל )מלון במדריד במלון ערב ארוחת 20:30

2016 בנובמבר 17 ה׳ יום

<45 )טרמינל BA457 מסי טיסה איירויס בריטיש - ממדריד המראה 11:10

(5 בלונדון)טרמינל נחיתה 12:35

11:30

BA229 מם' טיסה א״רוים בריטיש - מלונדון המראה 13:40



בבולטימור נחיתה 16:55

 בולטימור של הרבנים וועד עם ערב ארוחות 18:15

ערבית תפילת 19:30

אנטמן יעקב בת * אור• עם איצקוביץ שמואל בן - מנחם חתונת 21:30
היכן:

אייכענראנד יונה בת טובה לאה עם מרליך יהושע בן - עקיבא חתונת 22:00
היכן:

2016 בנובמבר 18 '1 יום

ותהילה( שלגלעד בת - ג* כתה הלפרט )אביגיל '1 - ‘א כתות - דתי ציוני - חדש אור ספר בית 10:00

יסוד• ־ T.A יעקב בית 11:00

 יסודי ־ בנים חרדי - חיים חפץ ישיבת - אקדמי תלמודיקאל 12:00

 בעיר מודרנית אורתודוקסית לקהילה קשור קהילתי בי״ס ־ תפילה בית 13:00

 מהרב תורה דבר אמונה- שומרי בקהילת תפילה שבת כניסת 16:35

 שבת ליל סעודת 18:00

 אמונה שומר• בקהילת ציבורי שבת עונג 20:00

2016 במבמבר 19 שבת

קנדלר שרה בן - מצוה בר 06:00
היכן:

 מהרב ודרשה ח״ם תורת בקהילת שחרית תפילת 09:00

שבת סעודת 13:00

 מהרב תורה ודבר שלישית סעודה ולאחמ״כ ח״ם תורת בקהילת מנחה 16:00

שבת מוצאי 17:51

 ציון שערי יעקב בני בקהילת קהילה ערב 20:00

 סילבר הרב אורבן סאב קהילת רב בבית מלכה מלווה 21:30

2016 בנובמבר 20 א' יום

בסאבורן שחרית תפילת 07:15

ורשבסקי משפחת בבית הקהילה למנהיגי בוקר ארוחת 10:00

מרילנד באוניברסיטת יהודיים לסטודנטים שיחה 13:30

(A )טרמינל 8166 מסי ארליין אמריקן טיסת מפילדלפיה המראה 21:00

עמאר( הרב )נכד שבת ב! מאיר של בן - אריאל חתונת 23:30
היכן:

גליקמן דן בת אלישבע עם גולד דורון בן ישעיהו חתונת 23:30
היכן:

C, לאו דוד הרב on tacts



2016 בנובמבר 21 ב׳ יום

(A )נורמינל 8166 ,מס ארל״ן אמריקן טיסת מפילדלפיה המראה 00:00

 באמסטרדם נחיתה 10:30

 338 מסי על אל טיסת - מאמסטרדם המראה 11:35

בנתב״ג נחיתה 17:15

בהזמנות(18:30 בשעה בלושטין)חופה נחמיה בת אסתר ע□ ׳וסטמן חיים בן - ישראל תתונת 19:00
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים פ,“חרל רח* היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2016 בנובמבר 22 ג־ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

לחתונה הזמנה - זרביב דב אברהם הרב 14:30

אלפסי דויד׳ בן ־ יצחק אביעד - מצוה בר 19:00
היכן:

שקיעה( לפני 4:00 בשעה רובינשט״ן)חופה לאה בת - שרה חיה עם חייט ברוך ח״ם בן - יחזקאל יוחנן חתונת 19:30
היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

(21:00 בשעה )מתחילים שבת בן * ברכות שבע 21:30
היכן:

בדיחי אלחנן בן - משה אריאל 22:30
היכן:

2016 בנובמבר 23 ד* יום

חמישי( ביום ריבלין)קמים - אבלים ניחום 10:00
היכן:

פנימי 10:30

בלס ומתניה פתו1ח ביום חתן - זכריה ליאיר ברכה 12:00

ארנברג אבלים ניחום 18:00
היכן:

הבלין אלי בן חתונת 19:30
היכן:

 ׳וסיפוב - ברק בבני ר1שיע 21:15
ברק בני , היכן:

לאו חיים משה אירוסין 22:30
היכן:

C, לאו דוד הרב on tacts



יסייב מרגלית בן - אייל וזתונת 23:30
היכן;

2016 בנובמבר 24 ,ה יום

שולמן-הבלין אבלים ניחום 11:00
היכן:

 פרידמן שמוליק - חלקה 14:15

18:00
 ארמון בטיילת 15:00 )חופהבשעה ברג זאב משה בת אדרת מוריה עם בלזברג מרק בן - יהונתן אברהם חתונת
(18:00 בשעה פנים וקבלת הנציב

היכן:

בשעה כהן)חופה שמחה בת רבקה עם מובשוביץ אליהו יוסף בן - ראובן חתונת6:00) 18:30
ה׳כן:

תורה ספר הכנסת 19:30
: ן כ י ה

 חנינה אבלים ניחום 20:15
תקווה פתח היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 בנובמבר 25 '1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה כחל היכן:

 ולדשטין קובי - חלקה 09:30

2016 בנובמבר 26 שבת

 לנג מאיר מתתיהו מצוה בר 08:30
מודיעין תיתורה, היכן:

2016 בנובמבר 27 א׳ יום

בריתות ועדת 10:00

מצוה לבר ברכה - שלו תהילה 12:30

חיים בעלי צער - מלול הרב יניב, סבג, הרב 13:30

מזרחי מלמד, דגן, * לרבנות בחינות עורכי - רבנים 12 15:00

ערבית( 7:25)ציקוסאי הרב בן - שחר חתונת 19:30
מודיעין ,הרמוזו היכן:

 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

2016 בנובמבר 28 ב' 01׳

שבועי תורה דבר צילום 11:00

ריאני ישראל 12:00

C, לאו דוד הרב on tacts

פילבר עמיחי 13:30



לאו דוד הרב

מהלשכה יציאה 16:30

 בס״ת אותיות כתיבת 17:30
היכן:

 אילן בר יהודי נפש - אשנב סניף - אי שכה מתחילי□ קבוצת סמססר בפתיחת שיחה 18:45
שמואל גבעת ,4 אילן רחבת אילן, רמת כנסת בית היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמר• כנסת בית היכן:

2016 בנובמבר 29 ,ג יום

חי קול רדיו הקלטה 10:30

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 12:00

(19:00-21:00 השעות לישראל)בין מארה״ב בקר בשר יבוא הבאת לרגל ארוע 19:00
היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:40
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

בהזמנות( 7:00 בשעה ארנטרוי)חופה אשר בן חתונת 22:00
היכן:

הבלין ברכות שבע 22:30
היכן:

2016 בנובמבר 30 ד׳ יום

 עיניים בדיקת 10:30
היכן:

 אתיופיה יהודי של הסיגד בחג ברכה 12:00
היכן:

מירושלים יציאה 13:45

 מקרעטשניף אדמור - ברכה 14:45
היכן;

 קרעסשניף מדרש בבית קטן כיפור יום תפילת 15:00

15:45
 סוגית ד דף גיטין ־ ליאוראנקונינה הרב - הישיבה ראש ־ בהורים( 100) התורה קרית - גבוהה בישיבה שיעור
 מתוכו מזויף
גת קרית 6 דן רח' היכן:

תעיר( תושבי ועוד אברכים 60) מויאל הרב של בכולל שיעור 16:30
גת קרית ,9 הגבורה היכן:

לשדרות יציאה 17:30

יהודה 15:00

סיום מושב - שדרות כנס 18:00
שדרות ,1 היכן:



לאו דוד הדב

 שהרב מבקשים - הישוב רב גינזבורג- שמתה יוסף הרב - איש( 150) עומר הישוב לתושבי ושיעור ערבית תפילת
ליהדות חיזוק על ידבר
החדשה עומר הדקל, רה' השלום, נתיב הכנסת בית היכן:

 רלב״ג עמנואל בן פנתס שמעון חיים - מצוה בר 21:30
היכן:

זעפרנ׳ דוד בת - חן 0ע זאב נסים בן - יהודה אריאל חתונת 22:00
ירושלים נוף היכן:

 פרץ יוסף בן - אליהו שמואל עם בצר• משה הרב בת יוכבד ר!ת תתונת 22:30
היכן:

רון)נכד בקשי משה בן - שלום אברהם מצוה בר 23:00 דורון( בקשי הרב דו
היכן:

רוזנבלס הרב בת - חנה חתונת 23:30
היכן:

2016 בדצמבר 1 ,ה יום

20:00

ליפשיץ ברכיהו פרופ' 10:00

מועצה - רפי 11:00

ברגמן אליהו - מצוה לבר ברכה 12:00

ארנטרוי הרב 12:00

היום( )מתחתן לחתונה ברכה - דואק אריאל 12:15

מיכאלי אסתר אתי עם אנואר דוד 12:30

שאן בית - לסר׳ הרב 13:00

13:30
 מנכ״ל - לולו בן אלי מחפוד, המפעל,הרב מנהל - סרוצקי אורן אדום, אדום מפעל מנכ״ל - גרוס אילן ויסמן, הרב

הכשרות ומחי - ורד׳ והרב המזון, תשלובת

מזרחי הרב 15:00

מירושלים יציאה 16:30

 (16:00 בשעה )מתחילים הצבאיים הרבנים חילופי סקט 17:45
אביב תל 19 המלך שאול ‘רח ל1שא שער - אביב תל הקריה, היכן:

 בוטל - הי״ד נתנאל ובנו ליטמן •עקב הרב לע"נ רה1ת ספר הכנסת 18:50
ארבע קרית ,52 חברון מעלות ,רח ישובים, לרבני מכון מדרש בית היכן:

 רון טל עם אברס טל חו״ק 19:45
עגור קדם, ארץ היכן:

 בביוף יוסף בת ספיר עם גולדברג שלומי בן ־ מאיר חן חתונת 21:00
היכן:

חדד דוד בן יוני עם הורוביץ שרון בת * נגה חתונת 22:00
היכן:

 (18:30 )חופהבשעה בירנבוים אברהם בן מנחם פנחס עם גביוף אליהו נפתלי בת - באשע חתונת 22:30
היכן:



לאו דוד הרב

העברית ניברסיטה1בא למשפטים בפקולטה שיחה 19:00
היכן:

 רוזן לרב שנה 75-1 צומת מכון להקמת שנה 40 לציון אירוע 20:30
היכן:

 שוב -משה אבלים ניחום 21:30
היכן:

 פרלשטיין שלמה הרב נכדת חתונה 22:30
היכן:

זרביב אברהם הרב בת עפרה חתונת 23:00
היכן:

 אמשינוב אבלים ניחום 23:30
היכן:

2016 בדצמבר 8 ה׳ יום

 סוקר ירח 10:00

 יהודה 11:00

YEN-ל צילום 13:00 T 

ח׳ קול רדיו הקלטה 14:00

ברנשטיין משה הרב בן - אירוסין 21:30
היכן:

 קאהן בצלאל בת - אירוסין 21:30
היכן:

 מודזייץ - טאוב פנחס הרב בן חתונת 22:30
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
חודיעין היכן:

2016 בדצמבר 9 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינח דליה כחל היכן:

2016 בדצמבר 10 שבת

 עקיבא בני - רע״ם בסניף ברכה 19:30

 עקיבא בני - יש"■ בסניף ברכה 19:50

2016 בדצמבר 11 א' יום

 גרינוולד שמואל 10:00

 לייטער אבא הרב 11:30

 סאמין קיהו1ח הרב 13:00

ש״נפלד ישראל 14:00



מצור. לבר לבנו ברכה - גמליאל( ׳חיקם של )דוד גמליאל אריאל 15:00

אילה הרב 16:00

מנלה הרב מנכ״ל, שרהדתות, בהשתתפות קבורה שירותי * בנימין" "מורשת תכנית של שלישי מחזור סיום 17:30
היכן:

 יוני 19:00

2016 בדצמבר 12 ב׳ יום

 שלום בר אליהו הרב 10:00

 דגן משה 11:00

סבג יעקב הרב 13:00

העברי יניב - צלם - חנוכה * לאורות צילום 15:00

V ומאירריגיט ח״ם מודיעין)תרומת חושן כנסת לבית תורה ספר והכנסת אותיות כתיבת 18:00 אלין( בנם נ 7
מודיעין ,17 ענבר רוווב השחר הכנסת בית היכן:

בהזמנות( 19:00פנים )קבלת רבינוביץ אבי בן אופיר עם )חולון( פרומר רפי בת - רוני חתונת 19:30
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

ר׳0אוס יהודה אירוסין 22:45
B גבעה עילית ביתר תשובה התעוררות רח ערלו׳, אולם היכן:

2016 בדצמבר 13 ,ג יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

הי קול רדיו הקלטה 15:00

 יבלון - אבלים ניחום 18:30
היכן:

פרקש בביתקותי - פרידה שיעור 20:00
תקוה פתח ,65 בגין מנחם רווי היכן:

(18:00 )חופהבשעה שחטר חיים בן יוסף פנחס עם ערבליך יצחק יוסף בת - הודיה יעל חתונת 21:00
היכן:

שרון ורבק• אריה בת אירוסין 21:30
היכן:

- מקזמיר האדמו״ר ב! - ברכות שבע 22:30
היכן;

2016 בדצמבר 14 ד׳ יום

עקיבא בני - הירשברג ודני שחל יאיר 10:00

מועצה ישיבת 12:00

ח״נו - פינסק׳ יעקב הרב 14:15

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

ניסים לאריאל מצוה לבר ברכר. - ועקנין ליאור 15:00

לפועל בהוצאה ריבית גביית - פראנק רפי הרב דביר, אריה הרב מוסקוביץ, תומר 16:00

 המשפחה אבי פטירת - ולדש״ן - אבלים ניווום 18:30
היכן:

 מיכאלי אסתר אתי עם אנואר דוד וזו״ק 20:30
היכן:

2016 בדצמבר 15 ה׳ ם1י

רעננה ־ פרץ יצחק הרב אבלים ניחום 10:00
היכן:

 ברקן ביקבי ומעשרות תרומות 11:10
היכן:

המשפחה( לוי)טהרת - אבלים ניחום 13:30
היכן:

 בתפילה חיזוק - דרום כפר - ספר בית ח' כתה ילדי□ 9 - ברכה 15:00

יהודה 15:30

יתומים( 5-1 אישה שנההשאיר 11 לפני חגי בבית לביתו בדרך בפיגוע )נרצח - היייד שוק ליוסי אזכרה 17:30
המבתר גבעת ,10 שלמה מפרץ רח' ר״ך, ע״ש כנסת בית היכן:

 לנוקדים נסיעה 18:00

19:00
 בתאונת ונהרג 20 במכינהלפני תלמיד אשואל יצחק )לע״נ שאול מגן צבאית הקדם למכינה תורה ספר הכנסת
דרכים(

נוקדים שאול, מגן צבאית, קדם מכינה היכן:

איש( 300־400תורה) אהבת שבוע במסגרת תורה שעלי תיכונית ישיבה ותלמידי להורי חיזוק ערב 20:30
שמש בית רמת ,16 שורק נהל היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 בדצמבר 16 ׳1 01׳

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

פולין קבוצת 0ע מפגש 13:00
ירושלים דן מלון היכן:

2016 בדצמבר 17 שבת

(20:30-22:00) שנים 10 סובול לרב הוקרה שבת - מלכה מלווה 20:30
מודיעין היכן:

(20:00 בשעה )מתחילים מינץ אבי של בן * נווה מצור! בר 21:30
היכן:

2016 בדצמבר 18 א־ יום

חיילים( 250) ירושלים אבות דרכי עיון ביום שיעור 10:30
ירושלים דפנה מעלות ישראל, מקווה שלוט, יד כנסת בית היכן:



לאו ד1ד הרב

חי קול רדיו הקלטה 12:00

סבג יעקב הרב 13:00

לסר׳ הרב 15:00

שיינפלד תמר תתונת 19:00
קונקורד חיבן:

ארנברג ברוך לחיים אזכרה 20:00
תקוה פתח . היכן:

 2016 בדצמבר 19 ב׳ יום

12:00
 לעוד המזרחי הפועל למזכיילהסתדרות סולימן אבי בחירת - המזרחי הפועל הסתדרות של המרכזי באירוע שיחה

 ההסתדרות ׳וייר - רן1ניסבלן אריאלואבי שקד, בנס, בהשתתפות - דקי( 10)כ שנים 10
חיכן:

13:30
 להם נותנים - ת1סוכ ערכובנ״ת שהם התנדבות 0״ק1פר - חסד נושא - נערים( 100) מתמודד נוער לבני שיחה

 תעודות
היכן:

בלית 14:30
ברק בני אלישיוב אולם היכן:

4HP17:30
כסלו •"ט לרגל התוועדות 20:00

חב״ד כפר מנחם, בית כנסת בית היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

בהזמנות( 18:30 )חופה פרנקל פנחס בן חתונת 22:30
היכן:

2016 בדצמבר 20 ג׳ יום

סבא בכפר שופט - פדר חנוך השופט פרסה, פון רוברט יאן השופט 09:30

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

 מודיעין צעירי בביכנ׳יס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 שלו תהילה בן - מנדל מנחם מצוה בר 21:15
היכן:

 סבאג ישראל יעקב בן - ח״ם - מצוה בר 21:30
היכן:

שינפלד ברכות שבע 22:00
ישראל ברק, גני ,2 כינרת קונקורד, אולמי היכן:

2016 בדצמבר 21 ד׳ יום

אתיופיה קהילת רבני של מפגש 11:00



לאו דוד הרב

 חנוכה נר הדלקת 17:40
היכן:

לנדוי משה בת שרה דניאלה עם זוריבין הדסה בן - מרדכי יהונתן חתונת 19:20
היכן;

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 כץ הרב נכדת - רייזמן רבקה אירוסין 21:30
נוף הר הרבזחל, בית היכן:

2016 בדצמבר 28 ד׳ יום

איגרא והרב לבנון הרב 10:00

איש 60 רענן הרב - קבוצה 11:30

יהודה 12:30

 החוץ במשרד מצוה ובנות בני סקס 13:45
היכן:

 הטקס שער דרך )או משמאל התניההראשונה - כניסה קומה אודיטוריום אולם - ירושלים 4 ישראל בנק רח' ץ,1הח משרד
(5 דוסמן יואל ברת־

פחה יעקב 14:30

 הדתי החינוך יקירי הכתרת בטקס ברכה 15:00
ירושלים רמדה, היכן:

בוסטון ת״ת ס״ת הכנסת 19:00
בוסטון תורה בתלמוד הכנסת בית לכיוון לנדא הרב פינת איש חזון היכן:

מויזיניץ האדמו״ר של חנוכה נר הדלקת מעמד ? 22:00
ברק בני היכן:

שרבאנ׳ בןציון בן - דוד עם ן(1בואר ציון הרב בוארון)נכדת אהרן בת ־ בוארון חנה חתונת 23:30
היכן:

2016 בדצמבר 29 ה׳ □1*

שוטרים( 500) הקצונה של המחלקות וכל לשוטרים המכללה לסגל לחנוכה בכנס הרצאה 10:00
שמש בית ליד לשוטרים, הלאומית המכללה היכן:

 אבידן יהודה - אבלים ניחום 11:30
היכן:

 אנגלית צעירה. יהודית מנהיגות 13:00
אביב תל 54 כוכבא בר היכן:

ת״א( זק״א - הארוע את )תורמת - שנ״דר החולים בית - חנוכה נר הדלקת 16:30
תקוה פתח ,14 קפלן שכיידר, חולים בית של המרכזית ברחבה היכן:

מודיעין - חנוכה מסיבת 17:30

חגיגי עדיאל עם - נגאר שרה חתונת 21:30
היכן:



לאו דוד הרב

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2016 בדצמבר 30 ו* יום

 תיתורה קהילת שיש* יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תניגיס, נחל פינת דליה נחל היכן:

צ׳יקוטא׳ הרב 09:30

2016 בדצמבר 31 שבת

 סופר יוסי בן - יהונתן - חתן שבת 08:00
מודיעין אודיה, היכן:

ההורים אצל חנוכה 20:30

2017 בינואר 1 א׳ יום

כהן יעקב הרב 13:00

ען שרון אבלים ניחום 17:00
היכן:

(18:30 )חופה מיזליק אהרן בת - חיה עם עמנואל מרדכי בן - שמעון חתונת 19:00
היכן:

(18:00 בשעה )הופה וינר נתן בת גילה עם גרינצ״ג יעקב בן הלל משה חתונת 20:00
היכן:

 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

2017 בינואר 2 ב׳ יום

חליצה - הדין בית 09:30

11:00
נשיא׳ רבנים, 120)כי עולמית תה הציוני ההסתדרות של בתפוצות הקהילות ומנהיגי רבנים של שנתי עולמי כנס

בחוייל( קהילות
ירושלים רנסנס, רמדה היכן:

ז״ל נאמן יעקב לווית 12:00

מודיעין( - ציונוב רחמים של )חתן מצור. לבר הזמנה - אבא״ב חיים 14:20

 יואל רוזבוזוב ח"כ 15:45

 דגן משה 16:30

18:00
פולק, דיויד וינר, עודד הרבליכטנשטיין, שס״נברג, פרופ' ערוסי, הרב אריאל, הרב - מקובסק׳ דיויד - מפגש

 בכירים פלסטינים דת ואנשי הבאש, מחמוד
ירושלים דיויד, קינג היכ[:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעוד 20:00
ירושלים חרל״פ, דחי היכן:

 ירושלים( )עירית - כהן צביקה בת חתונת 21:00
ירושלים נוף, אולמי היכן:



נוף הר - שפר באמרי שישר 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כגסת בית היכן:

(18:00 בשעה זבארי)חופה הכהן מרדכי משה בת - פוריה 011 שטראום אריה בן - זלמן שלמה חתונת 22:30
היכן:

2017 בינואר 3 ג׳ יום

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

גולדשטיין לרב אזכרה 19:00
ירושלים ציון הר התפוצות, ישיבת היכן:

 מודיעיו צעירי בביכנ״ס שישר 20:00
מודיעין ,18 פארן נתל היכן:

פרידמן מנשה בן - ישראל מצוה בר 21:30
היכן:

2017 בינואר 4 ד* יום

 בבתיהספר היהודית הזהות חיזוק - החנון־ במשרד יהודית לתרבות מהאגף רטהאוז תומר 10:00

בן יעקב 11:00 רי)  חנטורה גיטל טל □1/ ניזרי( משה נז

מועצה - רפי 11:30

 ספראי ועמוס יונתן הדס אלומה, ארגון ־ דשן בריק שרון 12:00

 פושקין הרב מורצבורג, אברט והרב אפל אביחי הרב 13:00

 ויזנר הרב 13:30

 הזמנה - בוכריס ישי הרב 14:45

סבג יעקב הרב 15:00

נתב״ג - גולדברג דגן,הראל משה כהן, יניב פנחס, אדיריה גיורא, בר הרב יוחאי, רפי הרב סבג, הרב 16:00

 נאמן יעקב - אבלים ניחום 16:00
ירושלים , היכן:

 כהן - אבלים ניחום 17:00
היכן:

האקב* מ״ק 18:00
היכן:

ארגון מפגש 19:00
היכן:

הפוסקים אוצר 20:30
ירושלים ,8 הכהן אביתר רה' משה, היכל מדרש בית היכן:

נוי אירוסין 21:30

 יעקב בן - יצחק שמעון מצוה בר 22:45
היכן:

2017 בינואר 5 ,ה יום

פישר שלמה הרב אבלים ניחום 10:00

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

שכונה רב - נרגסי בנימין הרב 10:55

מושב ורב שכונה רב - דומב ישראל הרב 11:00

מושב ורב שכונה רב - שפירא יצחק מיכאל הרב 11:10

ויסנשטרן ואסתי אוסטרי יהודה 12:00

מירושלים יציאה 13:00

עד - -עג. שביעי פרק שבת - ואברכים( בתורים 50) בדימונה הסדר בישיבת ושיעור מנחה 14:30
דימונה מצדה, רחי היכן:

שנהרגובא[שוויץ לע״נ הביכנ״ס את תרמו קלמן משפחת - שרה משכן כנסת בית חנוכת 15:30

16:15
־ זקובסקי מיכאל לע״ב משפחתאברהם ע״י נתר□ - הגדול האשכנזי - יהושע בית כנטת בבית קודש ארון חנוכת

ביתהכנסת להקמת שנה 50 חוגגים - הכנסת בית ממייסדי

16:50
 9 בגיל דיין)נפטרה הרב הבתשל לע"נ - הפרוכת - דיין הרב של * המלכה שלום ביכנ״ס - קודש ארון חנוכת
מחלה( לאחר

למרחבעם נסיעה 17:15

בישוב( משפחות 80) הכנסת בבית ושיעור מרחבעם בישוב כרב אלואי גד הרב הכתרת 17:45
מרחבעם קהילתי, תבנה היכן:

 דורון בקשי יצחק בן - מאיר אליהו מצוה בר 22:00
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בינואר 6 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נוזל פינת דליה נחל היכן:

 השואה באור האמונה אתגר• - בנושא שיחה 10:45
לבנים. יד היכן:

2017 בינואר 7 שבת

 פרקש לקותי פרידה מסיבת 20:00
מודיען אפרים, •קיר היכן:

2017 בינואר 8 א׳ יום

(18:30 בשעה )חו״ק הגר מאיר יצחק הרב בן - לייב יהודה אברהם חתונת 20:00
היכן:

ז״ל זילבר •וסף אביה על בירנבויס שלומית - אבלים ניחום 20:30
היכן:

סבג יעקב בן - אירוסין 22:00
היכן:

2017 בינואר 9 ב־ יום

נישואין( רישום גליצנשט״ן)בעניו מנחם הרב 10:00



 כהן ליאור ב! ינון - מצוה לבר ברכה 11:00

ח׳ קול רדיו הקלסה 11:30

סבג יעקב הרב 13:00

 סבג הרב יוחאי, רפי הרב גיורא, בר חגי הרב ליבואנים, לפסח בידול - ארזי הרב 15:00

 הבלין מנחם והרב מלכיור מיכאל הרב 16:00

אזור׳ רב - קדוש שלמה הרב 17:10

ערלו׳ - סופר צבי שלום הרב בן ־ יששכר משולם התונת 18:15
ברק בני , היכן:

אחר! אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חיל״פ, רוו־ היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמר■ כנסת בית היכן:

2017 בינואר 10 ג־ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 סעז־ון בן אילן בת - רוני מצוה בת 21:30
היכן:

(19:30) קרויזר אברהם של בן - אהרן מצוה בר 22:00
היכן:

2017 בינואר 11 ד׳ יום

 ארה״ב ־ פלברגר נחום הרב 11:30

 מלול אליהו 12:00

ארזי הרב 13:00

 אבנר אברהמי - מצוה לבר ברכה 14:15

מועצה ־ רפי !7:30

הי״ד יקותיאל יעל - אבלים ניהום 19:00
היכן:

 בשיעור האברכים אחד רובין, צביקה בן - חלאקה 21:05
יוסיפוב היכן:

 21:15 ־ יוסיפוב - בב״ב שיעור 21:15
ברק בני היכן:

בוכדיס חתונת 22:30
היכן:

לאו דוד הדב



בדיוק( 19:15 שימל)חופה מנחם בן ־ נתנאל עם בסקי(1דיכ הרב )נכדת שפירא חיים בת - אילה חתונת 23:00
היכן:

2017 בינואר 12 ה' יום

 ה*"ד ארז אורבך - אבלים ניחום 10:00
שבות, אלון היכן:

 שכונה רב - בוני נתנאל הרב 11:30

 הזמנה - ויסמן דודי 11:45

 פנימי - לשכה 12:00

מהלשכה יציאה 13:00

 המאחד הקו - איבה פעולות ונפגעי לים1ח לילדי מצוה ובת בר באירוע ברכה 13:30
המערב■ הכותל היכן:

 הי״ד חגיגי שיר - אבלים ניחום 16:00
אדומים מעלה , היכן:

אלקין זאב - אבלים ניחום 17:00
ירושלים יעקב נווה , היכן:

 הי״ד צור שירה - אבלים ניחום 19:30
חיפה , היכן:

 שרמן הודיה עם חרלפ מיכאל בן - דוד חתונת 21:15
רייכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בינואר 13 ,ו יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 קימל עבאל עם מיטב אור׳ 09:30

2017 בינואר 14 שבת

חרלפ חתן שבת 08:00
מודיעין מרכז כנסת בית היכן:

2017 בינואר 15 א׳ יום

החוץ משרד של כנסת לבית תורה ספר הכנסת 11:00
החוץ מ. חניון שמאלה פניהראשונה ישראל בנק רח' - בלובי 0 קומה ירושלים, ,9 רבין יצחק החוץ, משרד היכן:

פנימי 12:00

(7:30)גאופסמן אברהם בן * יעקב מצוה בר 19:30
היכן:

(9:00) הגר מאיר יצחק הרב ב! - צבי משה מצוה בר 20:10
היכן:

 -בלעוב אבלים ניחום 21:00
היכן:

לאו דוד הרב



 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

 אבא״ב חיים בן - ישראל יעקב - מצוה בר 22:30
היכן:

 פלוק - אירוסין 23:00

2017 בינואר 16 ב׳ יום

 זר רובי * תפילין הנחת 08:00
המערבי הכותל היכן:

 מועצה ישיבת 12:00

-חנינא אבלים ניחום 18:30
ירושלים 20 פולנסק׳ היכן:

גנסיא יעקב חתונת 19:30
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים וורל״פ, דחי היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

בצלאל שמעון בן * נתנאל - מצוה בר 22:30
היכן:

2017 בינואר 17 ג׳ 01׳

כתיבה 10:30

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 11:00

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 18:30
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

בן יעקב חו״ק 20:30 רי)  חנטורה גיטל טל עם ניזרי( משה נז
היכן:

אריה אבוחצירא והרב אילוז הרב 21:30

 קליין יצחק אבלים ניחום 22:00
היכן:

2017 בינואר 18 ,ד יום

א״כלר - אבלים ניחום 20:00
היכן:

 ויטמן דודי חתונת 21:20
היכן:

2017 בינואר 19 ה׳ יום

שבועי תורה דבר צילום 11:00

מבעלז האדמור ־ אבלים ניחום 12:45
היכן:

לאו דוד הרב



 מנחה תפילת 13:00

לטבריה נסיעה 14:00

 הרמב״ם במשנת - הווג בני בין הקשר ניתוק ־ גירושין - נושא - הרמב״ם כנס 17:00
טבריה גיא, חוף מלון היכן:

 מצגר מרדכי בת תמר עם צוריאל ידידיה בן - מנחם חתונת 21:30
היכן:

 אש אילן * רות שולמית עם רחמן דב בן ־ משולם יהונתן חתונת 22:00
היכן:

 אלעד בקהילת ר1שיע 23:00
מודיעין היכן:

2017 בינואר 20 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 נפתלי הרצל עברי - לחמנוביץ עומר - סנדקאות 09:15
מודיעין יונה, שערי היכן:

ממרות שקאלו, קצין, משפחות מצור. בר 10:30
היכן:

במתתיהו שבת 15:30
מתתיהו ,71 מצאכז האדמור היכן:

מתיתהו - המרכזי הכנסת בית שבת קבלת מנחה תפילת 16:42

הרב של שיחה 17:12

ערבית תפילת 17:50

שבת סעודת 19:00

2017 בינואר 21 שבת

שחרית תפילת 08:30

רבא קידושא 10:35

שבת סעודת 12:00

שני אורי - תלקה 18:30

קרליבך מלכה מלוה 21:00
1דיעי1מ מרכז כנסת בית היכן:

ויטמן דודי ברכות שבע 22:00
ירושלים המלך, דוד קבר אולם היכן:

2017 בינואר 22 א׳ יום

פראנק רפי הרב 10:00

)דאלאס( גולדשמיט אשר הרב 11:00

מצוה לבר ברכה - גרינברג יוסף 11:45

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

מושב רב - לוי ליאור 13:00

מושב רב - עזרא בן חייס •וסף הרב 13:20

מושב רב ־ אודרברג יהושע הרב 13:30

שכונה רב מושב, רב אזור׳, רב - ברקוביץ אדם אהרן הרב 13:40

מושב רב שכונה, רב - סופר יצחק הרב 13:50

מושב רב אזורי, רב ־ אברמובסק׳ ישראל 13:50

מושב רב שכונה, רב - גולדפישר יהודה הרב 14:00

שכונה רב מושב, רב - דוידוב כהן גבריאל הרב 14:10

שכונה מושב, רב * טובי דביר הרב 14:20

יעוץ - שבע באר מוריה בית •שיבת ההלכה תוכנית ראש - דביר שמואל הרב 15:00

שמנה רב - שיראז׳ ערן הרב 16:00

אוסטרי יהודה חו״ק 18:45
ברק בני חן, ארמוגות היכן;

ריאני מאיר ישראל חתונת 22:30
ירושלים !9 הברזל חרשי רחוב האצולה אולמי היכן:

חדד נפתלי בן עופר עם חייט עוזר חיים בת ־ אביגיל יהודית חתונת 23:30
היכן:

2017 בינואר 26 ה׳ יום

 מחצית -סוף תאמין ומצאת יגעת בענין - ג-ח( תלמידים 250) אריאל נומ״ד ספר בבית שיחה 10:00
רמלה ,22 בורוכוב היכן:

 תורה חיזוקללימוד - ט-יב( תלמידים 140) המאור מנורת - מתמודד לנוער חרדי תיכון שיעור 11:30
תקוה פתח ,1 ירושלים רה' היכן:

 נעמי חסדי נעמי לב ארגון - מיוחד חינוך - ילדים לעשרה מצוה בר 12:30
ברק בני המלך, שלמה בי( קומה מרדכי )אולם חן, ארמונות היכן:

קטן כיפור יום 14:30

קליגר עמיחי 15:30

16:30
 או קניינים או פועלים אושכירות ודיינים דיינות, לימודי על כללי * בעניו - ומשפט הלכה שערי בכולל שיעור
בחבירו החובל

ירושלים ,2 קומה 1 בנין ספיר, מרכז ,30 הדפום בית היכן:

 ערוסי הרב - לרבנים עיון בימי שיעור 17:30
ירושלים רמדה, היכן:

 משתנים בזמנים קהילתית ערבות * ערב כולל פתיחת - שיעור 19:30
חולדה הקיבוץ, של מועדון הכנסת, בית היכן:

ס״ת והכנסת משה היכל כנסת בית חנוכת 21:00
חב״ד כפר מנחם, בית כנסת בית ע״׳ רבקין, של אהל האירועים, אולם היכן:



 דגן משה בן - אירוסין 22:00
היכן:

קובלסק׳ דוד חיים בן - גמליאל מצוה בר 22:30
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בינואר 27 ׳1 01•

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נהל היכן:

 ברעד אליעזר - אבלים ?ניהום 10:30
היכן:

2017 בינואר 28 שבת

 לנאוה יומולדת מסיבת 20:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

2017 בינואר 29 ,א יום

גרין 09:45

 הלפרין יצחק הרב 11:30

 ושלום דת בנושא - הרס דן - ראיון 12:00

הדין בית

 רבינוביץ הרב דרעי. הרב ליצמן. הרב גפני. הרב הרה״ר. שני 15:00

מסנק׳ הרב 16:00

מהלשכה יציאה 16:30

 עמדי יגאל של אבא - עמדי יצחק הרב אזכרה 16:45
ירושלים , היכן:

ברק לבני נסיעה 17:00

 בורר/סוח הלכות ־ התורה משכן בכולל שיעור 18:00
ברק בני 7 שמידמן היכן:

 אורחים הכנסת ־ לתקווה עזרה לארגון דירות חנוכת 19:30
תקוה פתח ,11 קפלן היכן:

כהן זיילבר 20:45

 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

2017 בינואר 30 ב׳ יום

כתיבה 11:00

 לכשרות מייעצת ועדה 12:30

הזמנה - לרנר שמעון 14:45

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

ה״שריק והרב קיש •ואב ח"כ 15:00

כהן דנית עם כהן ש׳ 16:00

אזור׳ רב שכונה, רב מושב, רב - קנטרוביץ אייל הרב 16:30

שכונה רב - גולדפרב שלמה הרב 16:40

שכונה רב מושב, רב - ספרוני משה אביעד הרב 16:45

שכונה רב - גרתי איתן הרב 16:55

כהן שלום הרב 19:20
היהודי הרובע היכן:

אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רחי היכן:

אילוביצקי יעל אירוסין 21:00
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

22:30
 18: בשעה הכהן)חופה סבסו בתיגאל - סטלה עם מוצפי ציון בן הרב חתן - צרור שלמה בן - ברוך יצחק חתונת

30)
היכן:

 בשעה )חופה רוזנברג יודא בת דבורה עם אוססרליץ יצחק בן - חיים אלטר חתונת18:30) 23:30
היכן:

ח הרב בת - נהמה אפרת חתונת 23:30 (18:30 פה1בידרמן)
היכן:

2017 בינואר 31 ג׳ יום

הגדול הרבני הדיו בבית דיונים 10:00

 ברכיהו רמי הרב ישראל למשטרת הראשי לרב פנים קבלת 17:00
שמש בית לשוטרים, מכללה היכן:

(18:45-20:30)יד חלק ארץ משפטי ספר של והשקה - ולימוד עיון ערב 19:30
ימין( בצד ראשונה הככר אחרי )מיד עופרה ישוב האולפנה, של אודיסורים היכן:

 מודיעין צעיר׳ בביכנ״ם שיעור 21:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

2017 בפברואר 1 ד׳ יום

10:00
 200 - ט-יב )בת!ת נועם ישיבהתיכונית - קודש לימודי רק לומדים ימים 3 - בימי"גמראתון" חיזוק שיחת

 תורה בלימוד חיזוק - תלמידים(
ירושלים מרדכי, גבעת 7 מן רה' נועם, ישיבת היכן:

כתיבה 11:00

דגן משת 12:00

מלול אליהו 13:30



 כתיבה 15:00

 ויסקי ראובן 16:30

ח׳ קול רדיו הקלסה 17:00

 יוסף עובדיה הרב ולע״נ כהן שלום חכם אשת כהן •על הרבנית נ“לע מקוואות הנוכת 19:15
עחנואל רבקה, אתר לוין, נחם9 ירח היכן:

 לב״ב נסיעה 20:15

 יוסיפוב - בב״ב שיעור 21:15

2017 בפברואר 2 ה׳ יום

 מצוה לקראתבר ע1שב של לימוד במסגרת ־ נערים( 120) הימלפרב ספר בית ,ו ת1לכת שיחה 10:00
ירושלים וגן, ב!ת ,6 ועבודה תורה רחי היכן:

 המנוחות בהר במנהרות סיור 12:30
חות1רינזנ הר של המרכזית ברתבה היכן:

 סלמון פנינה עם גולדמן חיים 15:00

מצוה לבר ברכה - שלום ה״ם 15:00

לאו דוד הרב

 בחו״ל שחיסה תנאי ־ סבג יעקב אפרתורד, דוד, בן איציק ניב, רוני דולב, סרחיו גלאון, נדב אריאל, אור׳ ח"כ
ואוסטרליה אמריקה דרום

 קימל ענאל עם מיטב אור׳ חו״ק 19:15
היכן:

x־

 דביר ת״ת - משנה סדרי ששה סדר סיום מעמד 20:30
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בפברואר 3 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

2017 בפברואר 4 שבת

יהודה״ ״נצח בודדים לחיילים ערב 21:00
היכן:

2017 בפברואר 5 א' יום

סידני - אולמן הרב 10:00

לרי מילר 11:00

מירושלים יציאה 13:30

 דיינים - עיון ימי 16:30
כינר היכן:



לאו דוד הרב

 סוד שיח - המורשת" את "ממשיכים אירוע 21:00
טבריה גיא, חוף היכן:

2017 בפברואר 6 ב׳ ם1י

דיינים - עיון ימי 08:00

הרב של שיעור 09:30

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים ,9חרל" ירח היכן:

נוף הר ־ שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

 עזרא שלום בן - אליהו עם רבי אמנון בת - •הודית חתונת 22:30
ירושלים העיר, שער• היכן:

2017 בפברואר 7 ג' יום

דיינים - עיון ימי 08:00

 שמונה קרית ההסדר ישיבת - מנוזה 15:15
שמונה קריה ,7 אלון פלוגת היכן:

יב גינוין - שיעור 16:00

 מודיעין צעיר• בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 גרינבוים דוב אברהם בן - מאיר - מצוה בר 21:30
שמש בית ,25 אמת שפת נחום, עטרת היכן:

2017 בפברואר 8 ד' יום

דיינים - עיון ימי 08:00

מכינר יציאה 12:30

 2823 ־ טיסה מסי ארקיע - לאילת מנתב״ג המראה 15:35
נתב״ג, -1 טרמינל היכן:

16:35
 למען היחיד נפש מסירות -בנושא: בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי - ישראל אחדות - שפירא דוד חרב - עיון ימי

הכלל
 אילת קיסר, מלון היכן:

ערב ארוחת אחר• - הרב עם שו״ת 21:30

דלבקוביץ אלימלך בת - דב יששכר עם אלתר עדי בת - נהמה חתונת 23:00
ירושלים נשרים כנפי ירושלים, שירת היכן:

2017 בפברואר 9 ה׳ יום

אילת 08:00

ארקיע ־ 842 ,מס טיסה - לנתב״ג מאילת המראה 10:45

ור משפחת - אבלים ניחום 13:00
היכן:



לאו דוד הרב

פוברסקי הרב 14:00
היכן:

 משעלי זיו בת רות תמר עם ממליה •גאל בן - גד חתונת 20:00
היכן:

 שלוש אברהם הרב בן - דניאל אליהו ־ ה1מצ בר 21:00
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בפברואר 10 ׳1 יום

 פרטית נסיעה ־ 311 על אל טיסת - המראה - ללונדון טיסה 03:10

 לוטון - בלונדון נחיתה 06:55

2017 בפברואר 11 שבת

אנגליה 07:30

 318 * על אל לונדון - מהיתרו - המראה 22:30

2017 בפברואר 12 א׳ יום

 318 - על אל לונדון - מהיתדו - המראה 00:00

 בנתבייג נחיתה 05:20

מויזיניץ הגרייי האדמו״ר 17:40

קנ״בסק׳ הרב 20:00

מויזיניץ הגריימ האדמו״ר 20:30
היכן:

 לנדא הגר״ד 21:00
היכן:

 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

ברק בכיהיכן:

 אדלשט׳ין הגר״ג 18:20
בו היכן: בני ברק בכי ,,

 זילברשטיין הגר״י 19:00
גן רמת היכן: גן רמת

2017 בפברואר 13 ב׳ יום

שבועי תורה דבר צילום 10:30

מועצה - פראנק רפי 11:30

הדין בית13:00

חי קול רדיו הקלטה 15:00

 קאהן מאיר הרב - אבלים ניחום 17:50
היכן:



לאו דוד הרב

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2017 בפברואר 14 ג' יום

הגדול הרבני הרין בבית דיונים 10:00

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

ויוניץ נת1חת 21:30
היכן:

(18:30 בשעה קליין)חופה צבי בת - גיטל עם בריסק מרדכי בן - דוד חתונת 22:30
היכן:

2017 בפברואר 15 ד׳ יום

 ז״ל סילביה אמו פטירת על ־ שוהם צביקה - אבלים ניחום 10:00
היכן:

 ג“עב תחיי יעל נישוא׳ 16:00

2017 בפברואר 16 ה' יום

צימבליסט הרב - אבלים ניחום 18:30
היכן:

 אבלים ניחום 19:30
היכן:

 ברכות שבע 21:00
היכן:

 רונס ברכה בת - בילא חנה עם גרליץ יצחק ח״ם בן - אריה צבי תתונת 22:00
היכן:

 תשע - אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 בפברואר 17 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש• יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נהל היכן;

יהודה דרכי ספר בית סידור מסיבת 09:30
מודיעין ,5 זבולון עמק אמית, תיכון ליד זבולון עמק הספורט, אולם היכן:

2017 בפברואר 18 שבת

ברכות שבע היום כל

ברכות שבע 22:00
ירושלים רמבן. ישראל. נצח היכן:

מקרלין אדמור 19:00



2017 בפברואר 19 א' יום

 קרים אייל לרב - הנשיא בית - טקס 10:00
הנשיא בית היכן:

 בס״ת אותיות כתיבת 16:30
היכן:

 ברכות שבע 20:00
היכן:

וינרוט( יעקב וינרונו)נכד יחיאל בן - אליעזר מרדכי - מצור. בר 22:00
היכן:

פר׳מישליאן - ברכות שבע 23:00
היכן:

2017 בפברואר 20 ב' יום

ח• קול הקלטה 13:00

ועקנין מאיר 14:20

איתן - צדוק רועי - סנדקאות 15:30
היכן:

ערבית תפילת 18:00

יצחק׳ > אזכרה 18:30
מודיעין איילון, בעמק וזב״ד כנסת בית היכן:

 ברכות שבע 20:00
היכן:

2017 בפברואר 21 ג־ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

(19:30 בשעה ברנשטיין)חופה משה הרב בן - זיסל שמחה חתונת 19:15
היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

התורני החינוך בענין רבנים ?כינוס 22:00
מודיעין זבולון, עמק השחר, איילת כבנזת בית היכן:

 סובל משה בת - רחל מרים עם פדר רפאל בן - מרדכי חתונת 23:30
היכן:

2017 בפברואר 22 ד' יום

 גולדשטיין הרב 09:30

, מילר 10:00

 הולנד שגריר - בשח!ר חילס 11:30

 הסרטות/כחיבה 12:30

למברגר של אבא לווית 13:00
ירושלים שמגר היכן:

לאו דוד הרב



• היישריק והרב קיש יואב ח"כ 15:00

ילדים( 60)־ נריה משואת ספר בית - סידור מסיבת 17:15
מודיעין ,23 צלמון נחל היכן:

ערבית תפילת 20:15

 ויונה עובדיה - בתנ־ך - שיעור 20:45
מודיעין במרום, אדיר כנסת בית היכן:

 שמעון אסף בן - אמיתי מצוה בר 22:00
מודיעין הבריאה, אולמי היכן:

 בשעה קמינסק׳)חופה נחמן בת - ברכה עם סגל שמואל בן - לייב חיים תתונת16:30) 22:00
שמש בית , היכן:

גבאי שמואל בן - אברהם * מצוה בר 22:30
היכן:

 הגר בצלאל בן - שמואל דרור - מצוה בר 22:30
יחשלים היכן:

2017 בפברואר 23 ה׳ יום

10:00
 התאחדות נשיא - ושרגאברוש ישראל בנק נגידת - פלוג כרמית המדינה, נשיא - בהשתתפות ביזמקס חנוכת

התעשיניים
ירושלים ,15 הצבי ,רח רייכן:

 פוגל - אבלים ניחום 11:00
ירושלים היכן:

 כללית קופ״ח - תרופות 12:00

 צדוק הרב 14:15

 ן0ק כיפור יום 14:30

 הסרטות/כתיבה 15:30

פישר אלישבע הבלה עם לויכסר אברהם 16:30

למברגר אבלים ניחום 18:00
היכן:

 סלמון פנינה עם גולדמן ח״ם חו"ק 18:45
היכן:

שמואל* בניהו הרב בן - אליה משה - מצוה בר 20:00
היכן:

גרינשסיין( יהודה הרב טריצקי)נכד שלמה בן ־ יצחק ח״ם - מצוה בר 20:30
היכן:

)ציונה( פרנקל ציון בת אזכרה 21:00
אביב תל ,65 רוטשילד שד' ביל״ו, ספר בית רייכן:

שולמן אטי עב״ג לרו נפתל׳ - לרו שוק׳ בן - איחסין 22:00
היכן:

לאו דוד הרב

מצוה בר - שרון עדי 14:20



 אלעד בקהילת שיעור 23:00
1מודיעי היכן:

2017 בפברואר 24 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום לל1בכ שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

 ישראל שבטי ספר בית - ר1םיד מסיבת 09:30
מודיעין רבין, יצחק רח' ספורט אולם היכן:

2017 בפברואר 25 שבת

 עו״ד לשכת - שבת היו□ כל
ירושלים רמדה, היכן:

פלוק 20:00

אלתר ושרון עדי בן - דניאל - מצור, בר 22:15
היכן:

2017 בפברואר 26 א' יום

 שאול אבא אבלים ניחום 11:00

שבועי תורה דבר צילום 12:00

ז״ל אדלשטיין הרב ניחום 16:00
היכן:

לחיפה יציאה 16:30

עדריאל - ס״ת הכנסת 18:30
חיפה ,18 אהוד רח' יאיר, ישראל כנסת בית היכן:

(19:00-20:00) גיורא בר - חולים ביקור 19:00
היכן:

 ביטון לאדל אזכרה 20:45
אביב תל הבימה, היכן:

 ברק בני - שיעור 21:30
גן רמת ,19 יונה היכן:

 שינדלר הרב - אירוסין 22:30
היכן:

(17:30 בשעה )חופה שיף מאיר בת - חנה עם מינצר זליג בן - שלמה חתונת 23:30
היכן:

2017 בפברואר 27 ב' יום

 הראשית הרבנות מועצת ישיבת 12:00

 מזרחי אלדד 15:30

ח׳ קול רדיו הקלטה 16:45

לאו דוד הרב

 מנכלי״ם מחזור בנימין מורשת לקורס סיום טקס 18:00
ירושלים פלאזיה, לאונרדו היכן:



 האתיופית קהילה - ס״ת הכנסת 19:00
ירושלים ,6 צדוק רבי רח' חתב״ס, היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים ,9“וורל רח' היכן:

 מאמאן יהושע הרב נכדת עדי עם ישי בן מימון הרב בן * מאיר יוסף חתונת 21:00
ירושלים ירושלים, נוף היכן:

נוף הר ־ שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

גוסבוים( הרבנפתלי )נכד ארנססר דוד הרב בן אלעזר עם מפיטסבורג האדמו״ר בת - דבורה חתונת 23:00
אשדוד האופרה. היכן:

2017 בפברואר 28 ג׳ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

 מודיעין צעיר• בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נהל היכן:

בשעה )חופה שורק יוסף בן - מאיר יהונתן עם - קאהן בצלאל בת - מיכל חתונת18:00) 21:30
היכן:

2017 במרץ 1 ד׳ יום

 פורת נעמה ל׳ הכלה גינזבורג זיו 10:16

 חופתו ביום חתן - שוקר לעידו ברכה 10:30

 מצוה לבר ברכה * הכותל ישיבת - קוטלר אריק הרב 11:00

מונק - חלקה 11:30

אמהות( + תלמידות 25) אלעד מוריה בנות ספר בית - סידור מסיבת 12:00

בידרמן הרב 13:00

 יהדות בירורי - ליטקה זאב והרב ברנבאום ישראל הרב 13:30

 מושב רב - פוקס מאיר יעקב הרב 15:00

 מושב ורב שכונה רב - מדמון רועי הרב 15:10

 אזורי מושב, שכונה, רב - דנינו אורי הרב 15:15

 מושב שכונה, רב - ישראל דוד חן הרב 15:20

 מושב שכונה, רב - חמו בן יאיר הרב 15:25

 מושב שכונה, אזורי, רב - רובין גרשון הרב 15:30

 מושב רב - קדם עוזיאל הרב 15:40

 מושב שכונה, רב - אדזיאשוילי שבתאי הרב 15:45

 מושב רב - כאלב דניאל הרב 16:00

שכונה מושב, רב - תרומי מאיר אביחי הרב 16:10

לאו דוד הרב



 שכונה מושב, אדור׳, רב - ויסינגר יהושע הרב 16:20

 שבונה רב ־ איפרגן אבינועם עמנואל הרב 16:30

 שכונה רב - אליהו שוויכה הרב 16:40

שכונה מושב, רב - בר עמנואל הרב 16:45

שכונה מושב, רב - מנחם שלמה וכמן הרב 16:55

שכונה מושב, רב - יעקב הלל מרצבך הרב 17:00

מושב שכונה, רב - כהן אלעד הרב 17:10

מושב שכונה, רב - שרעבי ינון הרב 17:20

 לשנה/שנתיים שמגיעיסלישיבה מארה״ב בחורים - ציון מבשרת שערי מישיבת בחורים 60ל- חיזוק שיחת 17:30

אויערבך אבלים ניחום 18:30
היכן:

 א״זנבך שמעון בת - רחל עם אשכנזי מאיר הרב p ־ מענדל מנחם חתונת 20:00
היכן:

 מלר שמעוןיוסף בן - לייב חיים עם רוזנטל( אברהם הרב )נכדת רוזנטל - חיה רות חתונת 20:30
היכן:

 פורים / אסתר מגילת - יוסיפוב ב״ב - שיעור 21:15

2017 במרץ 2 ה׳ יום

(4-5) - גן ילדי 34 - ל ברכה 10:30

 מים טיהור מתקן - טשינזוב רומן 11:30

 CPAP מכשיר - שדמי הרב מירון, יואל 13:00

 שיינפלד אברהם הרב 14:00

טוקר ירח 15:00

לרנר שמעון בת - איילה חתונת 19:00
היכן:

כהן דנית עם כהן ש׳ חו״ק 20:20
היכן:

 זרגרי משפחת בן - גדעון חרטנת 22:00

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במרץ 3 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש• יום בכולל שיעור 08:15
בעדיעין תגיבים, נוזל פינת דליה נחל היכן:

 מצוה לבר הזמנה - ביר שרון 09:30

יוהננוב-חלקה 17:00

לאו דוד הרב



2017 במרץ 4 שבת

 הכליות בריאות הטבת למען - להב״ה עמותת - פורים מסיבת 21:00
ירושלים בשרים, כנפי ירושלים, שירת היכן:

2017 במרץ 5 א׳ יום

m  !0:30

סמבוסק׳ הקברות בית לאלמונים אזכרה 12:30
ירושלים ציון, הר היכן:

קצין עזרא כדור׳ מיכאל ליף והרב קאר מרק 14:15

הקונגרסים מרכז חנוכת טקס 18:00
היכן:

 הצבאית הרבנות של באדר ז' בכנס שיחה 19:00
אביב תל החייל, בית היכן:

שאולקניבסקי יצחק בת - חיה שינא עם ברנשטיין אביגדור בן ־ מאיר ישראל חתונת 20:00
היכן:

איש( 200 )כ- יבנה גן תושבי לכל האברכים בכולל אדר לז' הילולא שיחה 20:30
ת' והסד, תורה אולם היכן: יבנה גן ,8 השופטים ר

והורים( זי-יב - תלמידים 500) הפסקה ללא גמרא לימוד של ימים 4 - חיזוק שיחת 21:30
בנימיו יד קטיף, צביה ישיבת היכן:

סוויל בני ב! - יניב עם אלירם ירון של בית! - הילה חתונת 22:30
היכן:

רפאל׳ שלום בן - יונה מרדכי - מצוה בר 23:00
היכן:

2017 במרץ 6 ב׳ יום

לאו דוד הרב

דגן משר. 10:00

פרידמן שוקי וד־ר שסרן ידידיה פרופ' 11:00

כברגר1רא אליעזר 12:00

טריץ1םמ חייב 13:00

דנינו שלמה הרב 14:00

קטן וירון פרץ הרב 15:00

הדסה - הבת של מצור. לבת ברכה - יעקב עופר 15:30

ת׳ קול רדיו הקלטה 16:00

מירושלים יציאה 17:00

פישר אלישבע הכלה עם לויכטר אברהם חו״ק 18:45
היכן:

כץ הרב נכדת חתונת 21:00
היכן:



לאו דוד הרב

ף1נ הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים גוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

יאיר אהרון בת - יעל עם חנה( )פרדס צדקה דוד הרב בן - יצחק חתונת 22:30
היכן:

אמיתי יהודה בן ־ נפתלי - מצוה בר 23:00
היכן:

2017 במרץ 7 ג' יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

 אביו פטירת על לונדון עקיבא - אבלים ניחום 16:00
היכן:

 מודיעין צעיר׳ בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

מלול וורט 21:00
היכן:

נשים שיעור 21:30
רעות ,7 שקד רח* היכן:

אטיאס אירוסין 22:30
היכן:

 2017 במרץ 8 ד׳ יום

10:00
 ימים 3 נמצאים )הנערים והותיהודית סמינר ־ בחיפה הראלי הספר מבית ׳"א כתות פנים אל פנים ארגון שיחה

נערים 220 * שיעורים( הרובעוישמעו במדרשת הכותל, בישיבת לומדים בירושלים
היכן:

נקש - חלקה 11:20

משחטות ועדת 11:30

איצקוביץ טליה עם יעקוב׳ זיו 13:00

אתא קרית בענין - אגיאשווילי אברהם הרב 13:30

לת״א יציאה 15:30

) פורים לקראת דתיות ת1לחייל עיון ביום שיחה 16:30
אביב תל הקריה, היכן:

 למוהלים ן1עי יום 17:30
ברק בכי הרימון, כתר היכן:

 בחורים( 200) שעלבים -ישיבת המתגייסים בי שיעור מתלמידי פרידה וערב כתובות מסכת בסיום חיזוק דברי 21:00
היכן:

אורני בת - מרים דבורה חתונת 22:30
היכן:

 הימלשטיין איתן בן - זאב יהודה מצוה בר 23:00
היכן:

 איצקוביץ משפחת בן - הלוי דאב - מצוה בר 23:30
היכן:



2017 במרץ 9 ה׳ יום

הדין בבתי פגרה 07:00

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במרץ 10 ד יום

 תיתורה קהילת שיש■ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

09:30
ל יוסי  ותורה ידברו כהן שפתי ממלאכי-כ׳ הפסוק בעניו ידבר שהרב מבקש ־ כפיר - מצוה לבר ברכה - ברז

מפיהו יבקש!

2017 במרץ 11 שבת

 שיין אנדרו בן - ליש• מצור. בר 08:30
מודיעין אפרים, יקיר היכן:

ישראל שבסי כנסת בית - מגילה קריאת 18:45

2017 במרץ 12 א׳ יום

הדין בבית פגרה 08:00

2017 במרץ 13 ב׳ יום

הדין בבית פגרה 08:00

 שפר אמרי ־ פורים סעודת 21:30
נוף הר לאומי רתי כנסת בית היכן:

2017 במרץ 14 ג׳ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

לאו ח״ם משה הרב בת - רבקה חתונת 18:00
היכן:

דגן משת בן תתונת 20:00
היכן:

 רחנבלום יחזקאל בת הודיה עם )הומינר( אביעד חתונת 22:00
היכן:

2017 במרץ 15 ,ר יום

גלאון זהבה ח״כ 10:30

בחורים( 100) שעלבים ישיבת יי לכתות שיחה 12:00

13:00 

17:00

מלול אליהו הרב בן - אירוסין 21:30
היכן:

(19:30 בשעה ה9צדוק)חו אליצור בת אורה שירה עם ערום׳ הרב נכד ־ ערוסי צפניה בן - יואל חתונת 23:00
היכן:

לאו דוד הרב



ד הרב  לאו דו

2017 במרץ 16 ה׳ יום

חי קול רדיו הקלטה 11:00

 גרינבלט גי״טון עם מפגש 13:00
היכן:

הזמנה - כהן חיים 14:00

מצור! לבר הזמנה - ביסטריצקי מרדכי הרב 14:30

 הגדול הדין בית לדייני השתלמות 15:00

מירושלים יציאה 19:00

^ נעמה לי הכלה גינזבורג זיו חו"ק 20:30 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ת ר ו פ
היכן:

 ת״א עירית שעורכת פרנס ישראל לכבוד שבה 30 אחע 21:30
היכן:

שניצר ־ ונוי בן תתונת 22:30
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במרץ 17 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש׳ יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נתל פינת דליה נתל היכן:

2017 במרץ 18 שבת

לאו-מרגלית ברכות שבע היום כל

 אוהד בן - יאיר מצוה בר 08:30
מודיעין אלעד, ביכנינז היכן:

 שרון בן - נחום א!רי - מצור! בר 09:30

2017 במרץ 19 א׳ יום

 דיינים למינוי הועדה 10:30
היכן:

בשטראוס סיור 12:30
ת היכן: רו ר ש

מצות אפית 19:15

 גרינוולד חזקי חתונת 20:30
היכן:

 לאו ריבי - ברכות שבע 22:00
היכן:

2017 במרץ 20 ,ב 01׳

 אח״י עמותת של הכשרה בסמינר שיחה 10:00
ירושלים ירושלים, שערי היכן:



 לחתן ברכה - גזיאל אלרועי 11:45

אנו מורם* הרב 12:00

איש( 34)חרד׳ אזרח׳ ש׳רות של מתנדבים קבוצת 13:00

קיב* 14:15  לחתונה הזמנה - וולף ע

בחינות ועורכי בודקי פנס 15:00

(19:15 בשעה )חופר. ׳ונזףקרדונר הרב בן נחמן משה ע□ איפרגאן ישראל •עקב הרב בת - ברבה אסתר תתונת 18:15
היכן:

רנשט״ן1א משה הרב בן - אברהם ע□ גליצנשט״ן מאיר בת - שרה שטערנא נת1חת 19:00
היכן:

שמעוני משה בת - עדי חתונת 19:30
היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רת׳ היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
m בית היבר m ירושלים נוף חר ר,9ט אמרי

2017 במרץ 21 ג׳ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

(18:30 בשעה )חופה דימרמנס אברהם בת אדל עם הראל יוסף בן - אהרן חתונת 19:00
היכן:

 שייקביץ יוסף הרב בת - מושקא חיה עם וולוסוב יוסף הרב בן ־ שמואל חתונת 19:30
היכן:

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 20:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

נוי תמונת 21:00
עילית מודיעין ר!דםים, גן היכן:

 אברהטלינצר - מנתם יצחק עם פרנקל( שמעון הרב שרון)נכדת אריה בת - יעל תתונת 22:00
היכן:

 אנסבכר אפרים בת רות עם שלנגר אוריאל בן - חננאל חתונת 23:00
היכן.

2017 במרץ 22 ד־ יום

לאו דוד הרב

 הגר מנח□ הרב 15:00

מיעצת ועדה 16:30

גיטין סרבנות - העו״ד בלשכת בסרטן למלחמה אמדה ־ שיחה 19:00
ירושלים שופן, רח' עו־ד, לשכת היכן:



לא) דוד הרב

 למברגר ליעקב אזכרה 20:00
ירושלים אהרון, אוהל היכן:

כאהן בתמיכאל חיה דינה עם פרץ( יצחק הרב )נכד וינברגר ציון בן בן - מאיר ישראל חתונת 21:00
היכן:

 תהילה מרדכי בן ־ ציון בן עם עטיה רבקה בת - יוכבד חתונת 22:00
היכן:

רובין מינה בת משה עם לוינגר *איר בת - דבורה חתונת 22:30
היכן:

 רוטנברג חיים משה בת שרה עם זילברברג עזריאל בן - אבא אברהם חתונת 23:00
היכן:

אשלג דויד הרב בן - חלוי ישראל מצוה בר 23:30
היכן:

2017 במרץ 23 ה׳ יום

ספר( בתי 700) החמ״ד של ירושלים לאיחזד שנה 50 לציון חפילה 11:00
ירושלים משה, קרית ,14 יהודה צבי הרב רחי לצעירים, ירושלים ישיבת היכן:

חדרה אולפנת ׳"ב כיתה בנות 60ל שיחה 13:00

חי קול רדיו הקלטה 14:40

מצור! לבר הזמנה - ביכלר טוב 01׳ 16:00

מגור האדמור 17:00

כהן הגרד 17:30
ירושלים היכן:

 הדין בפסקי העברי המשפט שילוב חשיבות בנושא - העבר• המשפט בכנס ברכה 18:00
ירושלים פלזיה, קראון היכן:

שיעור 19:30
היכן:

 אביו פטירת על - דיאמנט שמאי - אבלים ניחום 20:30
היכן:

(20:00-22:00) אמריקאית דרום קהילה ־ ס״ה הכנסת 21:00
היכן:

סלונים חיים הרב בן - מנדל מנח□ עם הכט יוסף הרב בת - מלכה עטא חתונת 21:00
היכן:

)אמסטרדם( וולף אליעזר הרב של בן - עקיבא - חתונה 22:00
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במרץ 24 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נחל היכן:



20X7 במרץ 25 שבת

 דן אליעזר לתורה. עליה היום כל
בוערבא היכן;

2017 במרץ 26 א' יום

 צבאיים רבנים והיתר, איסור וטריפות, שחיטה שבת, - מבחן 08:00

 בס״ת אות כתיבת 10:00

10:00

 למקררים שבת בפיקודי העוסק מכון - לוינגר וצביקה עטר, יואל 11:30

והורים( ילדים 39) ■ סבא כפר - שילה ממ״ד ספר בית סידור חלוקת 12:00

 נשר - לוי יצחק הרב 14:00

 יוניברסיטי ישיבה - ברנדר הרב 14:30

 פרידמן אסתר ורד עם שכנאי אברהם 15:00

שבועי תורה דבר צילום 15:30

 חרלפ מכאל בבית מודיעין מרכז לקהילת ת בס" אותיות כתיבת 17:30
מודיעין היכן:

הורים( + ילדים 42)זבולון נתיב - סידור מסיבת 18:00
מודיעין ,52 החולה גינות ‘רח היכן:

אדלשט״ן הרב 19:40
היכן:

 גלאי הרב 20:00
היכן:

זילברשטיין הרב 20:25
היכן:

מויזניץ האדמור 21:00
היכן:

קנ״בסק׳ הרב 21:30

לאו דוד הרב

וואזנר הרב 21:45

 (19:30 בשעה רוזן)חופה אלן בן דב עם ק״ באר* בת - אילה חתונת 22:00
היכן:

 וולף הרב - ברכות שבע 22:30
n׳p:

 שפירא הכהן צבי משה בת רחל עם רוטנברג עקיבא p - דוד דניאל חתונת 23:00
היכן:



לאו דוד הרב

סגל אברהם בן - ציון בן - מצוה בר 23:30
היכן:

מלכה יעקב בת - אילה עם עובדיה אהרן בן - •הודה חתונת 23:30
היכן:

2017 במרץ 27 ב׳ יום

 וגירות מילה ט,“1וי פנזח בארץ, התלויות מצוות חגים, שמחות, - מבחן 08:00

10:00
 הזרמים בין וחיבור שליםשיח1ביר מסע במסגרת * עילית בצרת ההסדר מישיבת 18-24 בחורים לקבוצת שיחה
בעם

דגן משה 11:00

מהלשכה יציאה 12:30

מימון בכפר שטטנר הרב של התיכונית בישיבה - קטן כיפור יום תפילת 14:00
מימון כפר תיכונית, ׳שיבה היכן:

הסדר בליל תיבוףהילדים מצות לבנך, והגדת נושא ־ הדרום חמדת במכללת חורף זמן את מסכם כנס 15:00
נתיבות רבקה, בית אולם הדרום, חמדת מכללת היכן:

בחוריםוהוריהם( 40)זמן ף1וס שבת מסכת סיום - ארבע קרית - ניר ההסדר בישיבת שיעור 17:00
ארבע קרית ,16 גון בן יהושע היכן:

ציון( בן אבי של ציון)אבא בן סאמי לע־ב ס״ת ?הכנסת 18:00
מודיעין , היכן:

שקיעה לפני 18:00 בשעה חופה - הרל״פ( יעקב )נכד קסלר מאיר בן חתונת 18:30
היכן:

אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רה' היכן:

סבג יעקב הרב בן יצחק חתונת 21:00
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

טדר׳ משה בן שמעון עם )ויויאן( אביבה נועה חתונת 22:30
היכן:

 שרי אביתר בת ליבנת עם דוכן נחמיה בן - יקיר חתונת 23:00
היכן:

מרדכיגרינוולד בת - גולדה עם אלפרוביץ ישראל בן ־ יצחק פרלשטין. שלמה נכדת חתונת 23:30
היכן:

2017 במרץ 28 ג' יום

 ריבית רוחניים, רועים מקוואות, נידה, ־ מבחן 08:00

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

מגמס יחיאל 12:00



לאו דוד הרב

 ספר - וסעודה( ערבית 20:00.תהלוכה האותיות. כתיבת 17:00-18:30) זמל הרב נשמת לעילוי - סיית הכנסת
 לטבריה עובר התורה

זאב גבעת ,17 הגאי רווי הספורט, אולם היכן:

 19:00-19:40 בין - ציבור( הישיבהואיש׳ ת1צו הישיבה, מידידי איש 200) הכותל לישיבת היובל לאירוע ברכה 19:00
האומה בנ״ני דולציין, לם1א היכן:

בשעה )הופה הריס דניאל בת - חנה עם ולר משה הרב בן - אריה ישראל חתונת19:30) 20:30
היכן:

מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 20:50

 שנ״בלג ישראל הרב בן ־ יוסף שמואל ישעיה מצוה בר 21:30
היכן:

 וילנר הרב תאומים - משה ויעקב אשר - מצוה בר 22:00
היכן:

 וייס משה בן ־ שלום רפאל - מצוה בר 23:00
היכן:

עמוס מיכאל חרב בת - אירוסין 23:30
היכן:

2017 במרץ 29 ד׳ יום

ם“סת ומזהה, כנסת בית ברכות תפילה וזוייק, - מבחן 08:00

ת״א דתית מועצה - ברמה קול 11:00

 וילנר - ברית 13:15
מודיעין היכן:

למוה יציאה 14:00

 הגדה - הסדר לליל הכנה בנושא ־ בחורים( 120) נווה תיכונית בישיבה שיעור 15:30
נווה נווה, ישיבת היכן:

 פסת - הישוב ותושבי נצרים בני ־ הגבוהה לישיבה שיעור 16:30
נצרים בני המרכזי, הכנסת בית היכן:

 שלומית - מקווה חנוכת 17:00
שלומית היכן:

נהרי מימון הרב - סיית הכנסת 19:00
ברק בני ,41 מקוצק האדמור ענוראני משפחת - אותיות כתיבת היכן:

(18:30 לוינסון)חוה רפאל בת אסתר עם גלוכובסק׳ מנחם בן • שמואל חתונת 20:30
חב״ד כפר רבקה, בית היכן:

 פכטר ישראל בן - דב יעקב עם אילוביצקי - בת יעל חתונה 21:30
היכן:

פרידמ! מרדכי בת לאה רבקה עם בוק יהושע בן - אהרן חתונת 22:30
היכן:

2017 במרץ 30 ה׳ יום

נישואין רשם רבניתפוצות, עירובין, ארץ, דרך הלכות ,‘ב חו״נז כשרות, משגיחי שובי"ם, - מבחן 08:00

18:20

וטובה דן אליעזר חתונת 17:00



רובינשטיין משה בת מיכל du רוטלו• אליעזר בן ־ יצחק חתונת 23:00
היכן:

2017 במרץ 31 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
תודיעין תנינים, בחל פינת דליה נתל היכן:

2017 באפריל 1 שבת

ברכות שבע היום כל

וילנר אריאל בני מצוה בר 14:00

2017 באפריל 2 א׳ יום

10:30
 במקום יותר ועשירים אחד, עשיריםבמקום תורה ״דברי בנושא - ישראל אורות מכללת - ועשב״ע עיון בימי שיתה
אחר"
 רחובות ,3 שטינמן הרב ,רח ישראל, אורות תכללת היכן:

12:00
 -13-23 )גילאי גת בקרית הזמניםהמרכזית בין בישיבת - הזמנים בין בישיבת לימוד וחיזוק הפסח בענייני שיעור

בהורים( 150כ
גת קרית ,18 בנין תול הירדן, גאון רווי הישיבות, חניכי כנסת בית היכן:

בשעה מתחילה פרידמן)חופה אלי בן ניראל עם כורסיה אשר בת - ׳סכה חתונת19:15) 19:00
היכן:

 ברכות שבע 20:30

2017 באפריל 3 ב׳ יום

לאו דוד הרב

ניסן כ״ב עד * הדין בבית פגרה 08:00

ח׳ קול הקלטה 10:00

מושב רב - שטרן ראובן דב 11:00

שכונה מושב, רב ־ ש״נטופ עזיאל הרב 11:00

מושב שכונת, רב - יאיר חמו בן הרב 11:10

אזורי רב - גרינבלט נועם הרב 11:15

שכונה רב - ברוד מנדל מנמם הרב 11:20

מושב שכונה, רב - טוב שם דניאל הרב 11:30

שכונה מושב. רב - דביר יצחק הרב 11:35

שכונה מושב, רב - בר עמנואל הרב מושב, שכונה, רב בומבך- שלום יונתן הרב 11:50

שבונה רב - שטינקולר אפרים הרב 11:55

שכונה רב - תורגימן אוהד רב 12:00

שכונה רב ־ ברנע דני הרב 12:10

מושב רב - צבי פולק הרב 12:15



לסרי הרב 14:00

׳'' מילר 15:00

 הרה״ר עוני - על אל חמץ מכירת 16:15

הרה״ר שני ־ נעמי חסדי 16:45

הרה״ר שני - ברכיהו רמי והרב מפכ״ל - אלשיך ני1ר 17:00

סוב יום בן - שלום חיים מצוה בר 20:00
היכן:

ברכות שבע 20:30
היכן:

2017 באפריל 4 ג׳ יום

 הגדול הרבני הדין בית 10:00

הרה״ר לעובדי הרה״ר ברכת 12:30

הרה״ר שני - הקלה הרכבת - חמץ מכירת 14:15

והמנגנים רוט מוישי - ח• קול 15:00

לתהלוכה( ויוצאים פנים קבלת 18:30) חב״ד כנסת בית - תורה ספר הכנסת 18:40
רעות לב מרכז היכן:

 מודיעין צעירי בביכניס שיעור 19:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

ברכות שבע 21:00
היכן:

2017 באפריל 5 ד־ יום

 אלדן - חמץ מכירת 10:30

 יהב בנק - חמץ מכירת 10:45

 אורן אסף חלקה 11:00

 ארצית כבאות ־ פרל הרב ■ חמץ מכירת 11:30

 ישראל אופ קו - חמץ מכירת 11:45

 כללית - לפקיבקר הרב - חמץ מכירת 12:00

פנימי 12:30

חי קול - ברכות שבע 14:30
היכן:

 הרשלר אבלים ניחום 18:00
היכן:

(18:30-22:00) בוקובזה נתן הרב לפטירת שנה 11 אזכרה 20:30
נתיבות ה תעשי ר. אזור הפקאן, גן היכן:

1לא דוד הרב

מצור! בר - מחיפה רווחה נערי 40 12:30



בבורסה שיחה 11:45
ון שמש בנין גן, רמת ,3 י נסק ט׳ יכו ז היהלומים, בורסת מתחם היכן:

 ילדים( 140) הלב על יד ילדים בקייטנת שיחה 13:30
שמן, בן יער היכן:

YENI^ הקלטה 15:00

(16:30-18:30) חב״ד כולל - יתומים 115ל- מצוה בר 17:40
ירושלים האומה, בנ״ני היכן:

עמד* אבלים ניחום 18:50
היכן:

פריימוביץ דורית עם שגיא שחר חו״ק 20:20
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 באפריל 7 ׳1 יום

מלל שיעור 08:15  תיתורה קהילת שישי יום ב
מודיעין תביכים, נחל פינת דליה כחל היכן:

פריד נועם - ברית 09:30
מודיעין מודיעין, צעירי כנסת בית היכן:

2017 באפריל 8 שבת

ישורון - שחרית תפילת 08:15

 הגדול שבת ודרשת מנחה תפילת 18:15
ירושלים ריגדול, הכנסת בית היכן:

2017 באפריל 9 א׳ יום

 שב״ס - חמץ מכירת 13:00

 האוצר שר - תמץ מכירת 14:15

יוני 15:30

 טהרלב אבלים ניחום 17:00
היכן:

פרידמן אסתר ורד עם שכנא׳ אברהם ק“חו 20:30
היכן:

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

2017 באפריל 10 ב׳ יו□

 חצרות ועירוב שתרית 06:45
אפרים יקיר כנסת בית היכן:



2017 באפריל 13 ,ה יום

 במברגר ואסתרי נדב בן - דרור מצוה בר 08:00
קנדה פארק היכן:

 בכותל - כהנים ברכת 10:00

2017 באפריל 14 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי 01׳ בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נהל פינת דליה נהל היכן:

2017 באפריל 16 א׳ יום

 עזריאל הרב 12:00
היכן:

2017 באפריל 18 ,ג 01׳

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין ,1B פארן נחל היכן:

2017 באפריל 19 ד׳ יום

מועצה - רפי 10:00

רחל-פנימי 11:00

 אשכנזי ליאור 12:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 13:30

 זוננפלד דניאל׳ של לזכרה לב עם רפואה - דניאל׳ פרס קם0 16:00
ירושלים הנשיא, בית היכן:

חן( כינורי)לאה משפחת - אבלים ניחום 17:00
היכן:

 ש0ד״ מתיתיהו הרב אבלים ניחום 18:00
היכן:

2017 באפריל 20 ה׳ יום

פרקש קות׳ נכד - ?ברית 08:45
תקוה פתח ,9 רובינא חנה ע״ג, כנסת בית היכן:

מילר 10:00

שבועי תורה דבר צילום 12:30

פלאפון - ס״ת הכנסת 15:30
היכן:

 ביססריצקי מרדכי הרב בן - לוי מצוה בר 21:00
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

לאו דוד הרב



לאו דזד הרב

2017 באפריל 21 ׳1 0יו

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נתל היכן:

2017 באפריל 22 שבת

 ליפסקר איתן בן - אלון מצוה בר 08:30
מודיעין שמשוני,ה קהילת כנסת בית היכן:

2017 באפריל 23 א' יום

 שטיינברג פרופ' 10:00

דגן משה 13:00

 תהילים פרק - לשואה הזיכרון יום לציון ממלכתית פתיתה עצרת 19:45
ירושלים ושם, •ד ורשה, גטו כיכר היכן:

2017 באפריל 24 ב׳ יום

בשעה מתחיל )הטקט בתהילים פ״ג פרק - שם יש איש לכל - בכנסת השואה יום טקס11:00) 10:45

 מחשב 13:30

 חלקה - עמר אליהו 14:30

 התיירות שר - לוין יריב 17:30

19:00
ה זה ערבים‘• בנושא הממ״ד בחינוך לנוער השואה מורשת בחידון - ברכה דבר•  יהודים לעזרת -יהודים א

בשואה"
ירושלים בכר, זידר היכן;

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים תרל״פ, רח' היכן:

מף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2017 באפריל 25 ג׳ יום

פנימי 10:00

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:30

 בס״ת אות כתיבת - קריס אברהם 14:15

משנה ועדת 15:00

 העברי בדין וחוזים ארץ משפט• - הספר השקת 19:00
עופרה אולפנת היכן:

 מודיעין צעיר• בביכנ״ס שיעור 20:30
1מודיעי ,18 פארן כחל היכן:

2017 באפריל 26 ד׳ יום

רבינוביץ שמואל הרב 10:00



לאו דוד הרב

12:00
 הקהילה בענין - רבמתפראג מנכ״ל - שרפי וליאור לנדםברג נח הרב קלכהיים, מנחם הרב ישרים, יהודה

בפראג היהודית

13:00
 ורדיאל-תל יעקבליסנר-ק.אונו. אביב. -תל0משול מסעוד הרב גולדנטל-גבעתיים. הרב סאמין. הרב רלבג. הרב
מונד

 ל“שח פיקוח - מלול הרב דגן, יוחאי, לסרי, סבג, 13:30

אטיאס ־ גולדתורפ אבלים ניחום 16:00

לנשר נסיעה 17:15

(10:00 )מתהילים נשר - לוי יצחק הרב הכתרת 19:00
נשד ,94 היכן:

לירושלים נסיעה 20:00

 רלבייג - ונזיקין נשים סדר סיום 21:30
ירושלים וגן, בית היכן:

2017 באפריל 27 ה׳ יום

רוונבוים - אבלים ניחום 10:00
היכן:

ביתר ישיבת • אידלשס״ן ישראל הרב 11:30

רוט זאבי 13:00

חי קול רדיו הקלטה 14:00

רווח שניאור הרב 15:00

התפוצות משרד מנכ״ל * כהנא דביר 16:00

קאהן ברית 18:00
יר!שלים מימון, כנסת בית היכן:

 אשל ושי קרסנטי ניצן עם לויפר נתנאל חתונת 21:00
נטף קרסנט׳, משפחת היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 באפריל 28 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

2017 באפריל 30 א' יום

 הבטחון שר המדינה, נשיא ראה״מ, בהשתתפות - הזיכרון היכל חנוכת 10:00
ירושלים הרצל, הר היכן:

 מורחבת כשרות אגף ישיבת 11:30

ח* קול רדיו הקלטה 12:30



לאו דוד הרב

 הקדזשים לנשמות תפילה ־ הזכרון יום טקם 15:45
ירושלים לבנים, יד ההנצחה, רחבת היכן:

 הזכרון יום אירוע 20:00
מודיעין אמפי. היכן:

 השכול ומשפחות קורבנות של הנתינה עולם - צה״ל לתלל׳ זכרון בערב שיחה 22:15
לציון ראשון ,15 *ן0לבוג רח' זרובבל, בית היכן:

2017 במאי 1 ,ב יום

 הזכרון יום סקס 11:00
הרצל הר היכן:

 איבה פעולות לחללי אזכרה טקס 13:00
הרצל הר היכן:

 רחמים מלא א-ל תפילת מנחה תפילת 19:00
ירושלים הגדול, כנסת בית היכן:

איש( 800)המערבי בכותל ערבית תפילת 20:00

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמר• כנסת בית היכן:

2017 במאי 2 גי יום

ממודיעין יציאה 10:00

11:30
 בנושא - (7 ובערוץ ישיבה ומשודרבאתר איש, 1500 - הישוב ותושב• הישיבה )תלמידי ברכה הר בישיבת שיעור

 הגדול הרבני הדין בית של ההלכתי מעמדו -
ברכה הר ישיבת היכן:

למודיעין חזרה 12:30

ממודיעין יציאה 14:45

איש( 200)פא"׳ כנסת בבית תורה שכולו ביום שיעור 15:15
לציון ראשון ,3 קוק הרב פאי כנסת בית היכן:

איש( 200) - יעקב סולם כנסת בית שיעור 16:15
גוריון( בן קרית ,חולון)שב 16 מקלף מרדכי רח' היכן:

 זכאי ב! מושב - עובדיה חוון בכולל שיעור - מנחה 17:30
זכאי בן מושב ,165 הרימון רח' היכן:

המקום( תושב• איש 100) •בנה בגן שיעור 18:30
•בנר• גן 8 השופטים היכן:

סודא׳ כנסת בית שיעור 19:45
חולון ,5 רוטשילד היכן:

איש( 300) רפאל בתפארת - ערבית ותפילת תורה שכולו ביום שיעור 21:00
אביב תל ,9 החיזיון רח' היכן:

2017 במאי 3 ד' יום

ברכה - ישרים ירידיה 14:15

הרה״ר מועצת ישיבת 12:00



הזמנה - צדוק מיכאל הרב 15:00

קובאצ' אנדרש - וסגנו נאגי אנרור - הונגריה שגריר 15:30

*!־’תרה שני - מקנטרבי הארכיבישוף 16:50

 2017 במאי 4 ,ה יוס

10:15
 גור בני רבהום, משה ריקהמשען, משען, אלי ההתבוללות(, לצמצום עולמי מונטיפיורי)פרויקט משען אהרון 10:30

זהב משי יהודה 11:30

12:00 H m-  •עוץ |

פלוס עודד 12:30

הרצליה - יעקובוביץ הרב 13:00

סאמין חזקי 13:30

מושב - צפירה "ברק 15:10

-מושב שניאורסון ראובן 15:20

שכונה - רידר מאיר ישראל 15:30

שכונה - שכטר מנדל מנחם 15:40

מושב שכונה, - וולנסקי יהודה צבי הרב 15:50

שכונה מושב, - לנדסברג חיים 16:00

חו״ק - חזן שלום 16:10

מושב - טלר שלמה נחום 16:20

מושב שכונה, - קמרי ליאור 16:40

חו״ק - מימרן יהודה 16:45

חו״ק - הלל ישראל שי 16:50

חוייק - שמה׳ יאיר 16:55

ק“חו - מזור שלמה 17:00

 פרידמן מנחם 17:30
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

1לא דוד הרב

2017 במאי 5 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים. נחל פינת דליה נחל היכן:



 ע״ה דרעי אסתר לוויה 13:00

2017 במאי 6 שבת

חורב משה הרב - אבלים ניחום 21:00
היכן:

2017 במאי 7 א' יום

,בינדת !ידידות אחווה של מסר - ראיון - גושן אלון 10:00

מצוה לבר ברכה - ארצי 10:00

(10-20 פינה )כל שמואל לוגסי ־ צלם - ישראל גדולי בנושא להדברות צילום 10:30

מצוה לבר ברכה - אלימלך אורן 12:30

לסרי סבג. יעקב 13:00

יעקבסבג 13:30

 אילון אבלים ניחום 16:00
היכן:

 דרעי אבלים ניחום 17:00
היכן:

ברק בני ־ שיעור 21:30
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

2017 במאי 8 ,ב יום

אמסטרדם - אירופה רבני ועידת 05:00

לאמסטרדם 337 על אל טיסת המראה 06:10

באמסטרדם נחיתה 10:10
היכן:

לאו דוד הרב

צהרים. ארוחת 12:30

באמסטרדם ה-ערוב לכבוד אירוע 13:45

פתיחה מושב 15:00

יועץ' ברוב תשועה - ביחיד הלכתית הכרעה "האם - שליט״א הרב מפי שיעור 16:00

כהן דוד הרב - שיעור 17:30

דיון קבוצות 18:30

מנחה תפילת 19:45

הועידה פרנסי בראשות סעודה 20:30

ערבית תפילת 22:30

עיתונאים מסיבת 22:45



2017 במאי 9 ג' יום

 שחרית תפילת 07:30

 בוקר ארוחת 08:30

 וייס אשר הרב - שיעור 09:15

 דיון קבוצות 12:00

צהריי□ ארוהת 13:00

 רלב״ג אריה הרב - שיעור 15:00

 שפירא יעקב הרב - שיעור 16:00

 הפועל ועד חברי עם הפטרוני□ ועדת פגישה 17:00

שוסטר אהרון הרב כנסת לבית באוטובוסים יציאה 18:30

שזסטר. אהרון הרב כנסת בבית אירופה רבני ועידת למקימי זיכרון ותפילת מנחה 19:15

21:00
הראשי לרב הוקרה וערב רבניאירופה, ועידת להקמת ששים לציון קאמפ דה ואן ומירי בארט ידי שעל חגיגי ערב

 ערבית תפילת 23:15

2017 במאי 10 ד׳ יום

 שחרית תפילת 07:25

בוקר ארוחת 08:30

 338 על אל טיסת - מאמסטרדם המראה 11:25

 אמסטרדם - אירופה רבני ועידת 11:25

בנתבייג נחיתה 17:00

גולדשטיין( של )אשתו - כליה תרותת לעידוד ערב 20:30
מודיעין אשכנזי, בוכמן, כנסת בית היכן:

קמא בבא מסכת סיום 21:30
יהודה רה' כהן, אריאל של ביתו היכן:

2017 במאי 11 ה׳ יום

הנאו ישראל 13:30

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במאי 12 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נוול פינת דליה נחל היכן:

2017 במאי 14 א' 01׳

פילר ר ד" 12:00

לאו דוד הרב



לפנישקיעה( )חופה פלג אשר בת מרדכי עם גרינבוים יצחק אברהם בת - איסה שרה נת1חת 20:00
׳כן: ה

בחילי משפחת בת שולמית עם אדרי הדיין משפהת בן יעקב חתונת 21:00
היכן:

2017 במאי 15 ב׳ יום

 כהן ליטל עם סגל אור 10:00

 הזמנה ■ קלרמן ישראל 10:30

ינון - חלקה - סיגאווי סהר 10:45

תורהמציון ־ ספיקר אריק חדד כהן- יואב פינציוק חסידה - התנועה מנכ״ל שוורץ* זאב 12:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 13:30

חוייק - אקריש יוסף יואב הרב 15:00

סוויד רוויטל ח"כ שפירא, יגאל עו״ד מזרחי, אלדד 15:30

הממשלה מזכיר - ברוורמן צהי 17:00

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים וזרל״פ. רווי היכן:

 קלרמן ישראל בן יוסף ח״ם - מצור, בר 21:00
ירושלים ישראל, בית היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2017 במאי 16 ג׳ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

נוער (-קרית לצבא והולכים מסיימים יג״יד כתות תלמידים 55) הנדסאים לימודי סיום טקס 17:30
ירושלים וגן, ביח פרנק, הרב רח' נוער, קרית היכן:

שקיעה( )חופהלפני לסטריגר מישל בן ח״ם דניאל עם צדוק מיכאל הרב בת - אמונה חתונת 18:30
ירושלים רמדה, היכן:

(18:45 בשעה וטרגימן)מנחה ישועה הרב אזכרה 19:10
ירושלים גי רמות היכן:

מודיעין צעיר* בביכנ״ס שיעור 20:30
מודיעין ,18 פארן נוזל היכן:

2017 במאי 17 ד׳ יום

,המקדש' חולם ׳ המלך "דוד נושא "אמונה" התנ״ך ביום - שיעור 10:30
ירושלים שלמה, היכל היכן:

שבועי תורה דבר צילום 12:00

לאו דוד הרב

 סבג •עקב 13:00

 עזור׳ מורן עם שפירא אורן 14:00

תמיר גיל עם לוי נדב 15:30



 אויערבך טרגר-הרב אבלים ניחום 17:40
היכן:

אורלב אתי בן - אביה נת1חת 20:15
היכן:

 ב״ב שיעור 21:15

2017 במאי 18 ה׳ יום

 ביר פנינה עם דיוויס אורי 10:30

 אליהו •וסי הרב 11:00

12:00 ^ ^ ^ | ע ד י ל  דקי 15 - יעוץ - א

 קצין אביחי הרב 13:00

דגן משה 13:30

 שבועות לקראת - במעשיה! שיעור 16:00
רמלה א״לון, כלא היכן:

אריאל אור׳ דרע׳, ליצמן, גפני, הרה״ר, שני 20:00

דיבובסק׳ הרב - אבלים ניחום 21:00
היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 במאי 19 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נוזל פינת דליה נוזל היכן:

 ארית משפחת 16:00
היכן:

נרות הדלקת 18:57

 אוהבי אברהם כנסת בית - מנחה תפילת 19:10

 אוהבי אברהם כנסת בית - ערבית זתפילת שבת קבלת 19:30

 פסיפס אולם * שבת סעודת 20:30

 תרבות אולם - לנוער שיחה 22:45

2017 במאי 20 שבת

אל בית שבת היום כל

,א מרכז• כנסת בית - שחרית תפילת 08:00

 הכנסת בבית קידוש 10:00

בדירה - שבת סעודת 12:30

לאו דוד הרב

0גנו יעל עם קליין נועם 16:00



לאו דוד הרב

מנחה תפילת 17:15

אוהבי אברהם כנסת בית - הרב ר1שיע 17:30

תרבות אולם - הרבנית שיעור 17:30

פסיפס אולס ־ שלישית סעודת 18:45

השבת צאת 20:13

2017 במאי 21 א׳ יום

יהוד - סובים הרב - לוויה 10:00
היכן:

 הכנסת בית 10:30
יהוד ,23 הרצל היכן:

 יהוד דתית מועצה 11:00
יהוד ,2 ישי צבי היכן:

843 ארקיע טיסת מנתב״ג המראה 13:35

הגט?" סרבנות הישועהבסונ״ת את תביא פלילי לדין העמדה "האם בנושא - אילת - עו״ד לשכת כנס 13:35
אילת דן, מלון היכן:

דב לשדה 1820 ארקיע מאילת המראה 18:30

קורנגולד סטיב חתונת 20:30
היכן:

ברק בני - שיעור 21:30
ישראל ברק בכי 19 יוכה היכן:

 כהן יהודה בן - שמעיה נתנאל - מצוה בר 23:00
היכן:

2017 במאי 22 ב׳ יום

נהר׳ - אבלים ניחום 10:40
היכן:

כץ הרב 13:00

ח׳ קול רדיו הקלטה 15:00

איש( 800) כהנים עטרת ישיבת של בוגרים כנם - ירושלים לאיחוד שנה 50 כנס 19:30
ירושלים דוידסון, מרכז היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, ,רח היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

 כחלון אשר בן - אהרון ■ מצוה בר 22:30
ירושלים ירושלים, שירת היכן:

2017 במאי 23 ג׳ 01׳

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00
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 ב“ארה נשיא - טראם® בנאום השתתפות 13:30
ישראל מוזיאון היכן:

 כהן ליאור בן - משה גיא - חלקת 18:30
היכר

 מודיעין צעיר• בביכנ״ס שיעור 19:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

2017 במאי 24 ד׳ יום

המערבי בכותל - שחרית תפילת 07:30

הראשית הרבנות מועצת ישיבת 10:30

 ירושלים יום - הכותל בישיבת שיעור 11:30
ירושלים הכותל, ישיבת היכן:

 סבג 13:00

 מלול 13:30

פנימי - רחל 14:00

 רוזנצווויג הרב * אבלים ניחום 18:00
יהודה אבן הרקפות, רח' היכן:

בשעה )חופה והב מרדכי בת - אלימלך נועם עם אבידר אלון בת - תהילה חו"ק19:00) 19:45
היכן:

הרב מרכז ישיבת 22:20

 נתנ*אן משה בן - יוסף מצוה בר 23:30
דוד״ירושלים היכל היכן:

2017 במאי 25 ה־ יום

אסטוניה 00:00

AY798 מם' טיסת - להלסינקי מנתב״ג המראה 01:20

בהלסינקי נחיתה 06:00

AY111 מסי טיסה ־ לטאלין מהלסינקי המראה 07:30

התעופה בשדה פנים קבלת 08:00

שחרית תפילת 09:00

בוקר ארוחת 09:45

- במלון מנוחה 10:30

היהודי למרכז יציאה 13:45

היהודי בבי״ם וביקור ישראל •לדי עם מפגש 14:00

היהודי ובמוזיאון בקהילה ביקור הקהילה, ראשי עם פגישה 14:45



האירופי האיחוד וראעי אסטוניה, מדינת לראשי פנים קבלת 15:45

ברכה נושאדבר׳ הרב אסטוניה, נשיאת במעמד הכנסת, ובית היהודי לכורכו העשור חגיגת טקס 16:00

והאורחים הקהילה חברי עם ערב ארוחת 17:30

התעופה לשדה יציאה 19:30

21151 מסי טיסה - למוסקבה מטאלין המראה 20:40

במוסקבה נחיתה 22:15

2017 במאי 26 '1 יום

אירפלוט - 500 מסי טיסה - לנתב־ג ממוסקבה המראה 01:15

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

2017 במאי 28 א' יום

מוזס הדר עם דהאן יוחאי 10:00

שבועי תורה דבר צילום 11:00

מנחה תפילת 13:30

גולדין( הדר של לזכרו ספר )בית וענווה עוז מדרש בית לימוד שנת סיום 14:00
מודיעין ,2 זבולון עמק בנים, אמית היכן:

מהאוניברסיטה( סטודנטים ועוד המדרשה בנות 300) אריאל - אלומה במדרשת שיעור 17:00
היכן:

בנימין לשער נסיעה 18:00

ביר פנינה עם דיוויס א!רי חו״ק 18:45
היכן:

20:30
בהלכה( כלכלה כשרותוהלכות הלכות )למדו - אברמובסק׳ - והלכה תורה מדרש לבית תעודות חלוקת ארוע

 לימודההלכה חשיבות ברבנות, בחינות בענין ידבר שהרב מבקשים
ירושלים ישעיהו, פינת בליליוס רח' אדיסון, היכן:

 פריינד יוסף בן מרדכי עם דיכובס־קי שלמה הרב נכדת ־ שירה חתונת 21:30
היכן:

קצנלבוג! יעקב בן • זאב •צחק עם אפשטיין שעיר. בת - שבע בת - חתונת 22:00
היכן:

שחור דובלה בת - טליה - מצוה בת 22:30
היכן:

 צדקה יעקב בן - יהודה - מצוה בר 23:00
היכן:

גרינברג שמואל בן - אלחנן דניאל מצוה בר 23:30
היכן:

לאו דוד הרב

ומנחה ן0ק כיפור יום תפילת 15:20



לאו דוד הרב

2017 במאי 29 ב' 01׳

(20-30 גילאי - תלמידים 200) - וושינגסון גבעת במכללת שיעור 10:15
וושינגטון מכללת היכן:

- תלמידים 200 - הדרום בישיבת - ר1שיע 11:15
 רחובות הגרא, דחי סוף היכן:

דימנטמן משה הרב - אברכים( 15) הדרום בישיבת ־ ברודמן יד בכולל שיעור 11:45

איש( 80) לבעלי־בתים מדרש בית - שיעור 12:15
רחובות 22 הבעשט רה' - זלצר" "בית היכן:

 רמון מצפה ההסדר ישיבת - מנתה תפילת 15:00
דמון מצפה 17 עופרים עין היכן:

חמץ בדיקת זמן - א. עמוד ב - ראשון פרק פסחים - דמון מצפה בישיבת שיעור 15:30

 מוחא בר הרב - אבלים ניחום 16:15
דמון מצפה ,12 עופרים עין היכן:

 שובו רשת תלמידי 60 מצוה בר 19:00
ירושלים פלאזה, לאונרדו היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ם שיעור 20:00
שליס1יר פ,“חרל רח' היכן:

(17:45 כהן)חופה אלדד בת רינת עם רקובר נתום נכד - שלמה חתונת 21:00
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

2017 במאי 30 ג׳ יום

(20:00 ערבית ,19:25 ־ )מנחה - הגדול הכנסת בית - ערבית תפילת 19:30

וגיטין" בכתובות - במקרא "ירושלים" "השם - בנושא - הגדול כנסת בית - ר1שיע 23:30

2017 במאי 31 ד׳ יוס

וגיטין" בכתובות - במקרא "ירושלים״ "השם - בנושא - הגדול כנסת בית - שיעור 00:00

יולדתו" אשרי - חכנירי ב! יהושע "רבי - ישורון הכנסת בבית שיעור 00:30

חסד שער• - זיו במדרשת שיעור 02:00

 ישראל נצח בישיבת שיעור 19:00
ירושלים ,רמבן היכן:

ים בת - רבו פני קבלת 22:15
ים בת ,16 הפלמ״ח א-ל, מאור כנסת בית היכן:

2017 ביוני 1 ה׳ יום

רחל-פנימי 12:00

 שהם יהודה לע"נ - בס״ת אות כתיבת 13:00

אלטמן רפי 13:30



גנוט יעל עם קליין נועם חו״ק 18:45
היכן:

20:00
 בשעה אזרחי()חופה ברוךמרדכי הרב )נכד קורנגוט אפרים בת לאה רחל עם גלזמן ישעיהו בן ־ מאיר חתונת
שקיעה( לפני 18:30

היכן:

20:30
 עמותת - לא וחלק מצוות מהציבוריםשומר• חלק בה כמדינה ציבורית במערכה ופסיקה שבת קיום בנושא שיעור

בהם ח•
מודיעין השחר, איילת כנסת בית היכן:

מודיעין רעות עקיבא בני לסניף 25 21:00
מודיעין ,21 צלמון כחל מודיעין, אורות אולפכת אמפי היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 ביוני 2 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנ׳ניס, נחל פינת דליה נחל היכן:

בלס טל עם סיימונם נתן 09:30

ברזילי מוטי - אבלי□ ניחום 12:00
היכן:

עוורי מורן עם שפירא אורן חו״ק 12:45
היכן:

2017 ביוני 3 שבת

יוניאן אלון של בן ־ לאחיה מצוה בר 08:30
היכן:

2017 ביוני 4 א׳ יום

 הרבנים בכנס התכנסות 10:00
כינר היכן:

 שליט״א הרב של ברכה דברי 11:00

המנכ״ל של ברכה דברי 11:15

 שליט״א גרוסמן דוד יצחק הרה״ג - הקהילה בחיי הרב של השפעתו 11:30

12:30
 מנהל לביא, יוני הרב רמתגן, ישיבת ראש שפירא, יהושע הרה״ג - )פאנל( הטכנולוגיה עולם עם התמודדות

מקשיבים' 'חברים

חדרים וקבלת קלה צהריים ארותת מנחה, תפילת 13:30

)אקשיבה( עו״ס דיין, חיים - הנושר הנוער תופעת עם התמודדות 15:00

רטורנו מנכ״ל אקשס״ן, איתן הרב - הרע ליצר התמכרות בין מה 16:00

ט"א לי ש הרב שיעור 17:30

ערב ארוחת 18:30

לאו דוד הרב



ג. דף - חליפין - קידושין תחילת - חיספין ההסדר ישיבת שיעור 20:30
וויספין היכן:

לפנישקיעח( 18:30 )חופה ציולק מלכיאל בן אליהו עם שוטלנד אבישי בת תמר חתונת 22:00
רייכן:

שקיעה( לפני 19:00 )חופה נבט פרנק בן - אורן עם סבו עופר בת - אביטל חתונת 22:30
היכן:

 מאירוביץ יעקב בן - ישראל מרדכי - מצור! בר 23:00
היכן:

(18:00 בשעה )הופה ליבוביץ יצחק בן צבי עם לפידות •עקב בת ־ דבורה נת1חת 23:30
היכן:

 לרר חתונת 23:30

2017 ביוני 5 ,ב יום

 שחרית תפילת 07:30

בוקר ארוחת 08:30

 אוולאי דוד הרב דת, לשירותי השר של ברכה דברי 10:00

יוסף יצחק הרב והרצאת ברכה דברי 10:15

 פרקראשון - יות1גל של טובים ימים שני - ביצה - שמונה קרית ההסדר בישיבת שיעור 11:45
שמונה קרית ,7 אלון פלוגת היכן:

צהריים וארוחת מנחה תפילת 14:00

 מלמד ניתאי הרב - והחברה המשפחה בחוף בפגעים על וההשלכות טיפול דרכי 15:15

16:15
 הרבנות מועצת וחבר קריתאונו העיר רב שלים"א, ערום׳ רצון ג“הרה - )פאנל( מעורבת בעיר רב של תו1דמ

 הרה״ג לישראל, הראשית הרבנות מועצת וחבר שבע העירבאר רב שליט״א, דרע׳ יהודה הרה״ג לישראל, הראשית
דימו העיר רב אליפנט, יצחק

תקשורת ונציגי הרבנות, דובר - התקשורתי)פאנל( בעידן הרבנות של מקומה 17:15

לישראל הראשית הרבנות מנכ״ל דגן, משה הרב - הכנס סיכום 18:15

לנדסמן ירוחם בת - מנדל מנחם עם שטרנקוקר מיכאל הרב בת - מלכה שיינדל חתונת 19:00
היכן:

מונק הכהן ברוך - אברהם עם אדלר אליהו בת שרה ־ חתונת 19:30
היכן:

אהרן אהל בביכנייס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רחי היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כגסת בית היכן:

וו״ל מאיר ישראל בן - זאב יהודה * מצוה בר 23:30
היכן:

לאו דוד הרב

חיספין בישיבת ערבית תפילת 20:15



2017 ביוני 6 ג׳ ם1י

 ההלכה <5 על ורפואה פוריות - פועה מכון בכנס ברכה דברי 09:30
ירושלים טדי, אולם האומה, בכיני ר.יכ(:

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

הדתיים עו״ד עם הגדול הדין בבית - ומפגש סיור 14:00

 מודיעין צעירי בביכנ״ם שיעור 19:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

פלוק שלמה חתונת 20:00
היכן:

 ילבקובסקי1הל דובער שלום הרב בת איסא עם גערליצקי יוסף הרב בן - נחום אברהם חתונת 22:30
היכן:

2017 ביוני 7 ד׳ יום

תלמידות( 20) עשרה שמונה לימוד סיום ג' כתות - עלי - חנה שירת ספר בית 10:00

מושב רב שכונה, רב - גוטליב גיל 10:30

 תמך עמותת ־ ברכה דברי 11:00
ירושלים האומה, בנייני היכן:

 ׳וסףהילדסהיימר הרב לוריא, יעקב הרב להלכה, טכנולוגי מכון - הלפרין משה אברהט הרב 12:00

 מחריש האמונה מעיין ספר בית ואמהות( ילדות 15)‘א כתה - סידור מסיבת 13:00

שובו - אברהם יהונתן הרב 13:45

חתואל הילה עם קל״ן יהודה 14:00

תניא, אורי מנסבך, אב1 סבג, הבלין,הרב הרב בידרמן, הרב אפרתי, הרב 15:00

 שבועי תורה רבד צילום 16:30

ח• קול רדיו הקלטה 17:30

 פקטר בת תגית עם פר״מן דני בן - נתנאל חתונת 20:00
היכן:

 מבעלזא האדמור נכדת חתונת 20:30
ירושלים בעלזא קרית היכן:

ק1פל ברכות שבע 21:00
היכן:

2017 ביוני 8 ה' יום

 סיויצן1י הרב אליהו, אוריאל הרב פז, ברוך הרב כהן, אמוץ הרב תפוחי, אביעד הרב 10:00

 הוי׳ק - מדר דניאל 10:45

ק“תו ־ פעקלשט״ן ש׳ 10:50

לאו דוד הרב



לאו דוד הרב

סבג יעקב 11:15

קרויזר הרב של רעת למען כולל אברכי - העזר( אבן )סיימו לאברכים ושאלות שיחה 12:15

דרע׳ יעקב * חלקה 13:15

פנימי 13:45

חו״ק - מימרן יהודה 15:00

מושב שמנה, ־ יעקב גיטלמן 15:05

שכונה - כהן דוד יהושע 15:10

שכונה - טייר׳ יצחק 15:20

אזור׳ מושב, שכונה, - כתן משת 15:30

מושב * בהר אריה 15:40

שכונה ־ וסרמן הערץ נפתלי 16:00

חוייק - כהן דוד מאור 16:05

שכונה - אוהיון דוד הרב 16:10

שכונה מושב, רב - סגל מנדל מנחם יוסף 16:20

שכונה מושב, - שבילי חיים 16:30

שכונה מושב, - ברטמן גרשון 16:40

מושב שכונה, - גלוכובסק• פישל יחיאל 16:50

שכונה - צעירי יוסף 16:55

שכונה מושב, - אורן יהונתן 17:00

חו״ק - גרינוולד אליעזר הרב 17:05

שקיעה( )לפני פינקל צבי נתן בן ־ יעקב עם ה״זלר מרדכי בת - רבקה חתונת 19:00
ירושלים ברקת אולם חן, ארמונות היכן:

שכטר( משה של כהן)נכד ליטל עם סגל אור חו״ק 20:00
אביב תל ,5 שד״ל מועד, אוהל כנסת בית היכן:

טרבלם׳ יצחק של אבא - רבלםי1נ שלמה - אזכרה 21:30
אלעד ,22 שמא• חסידים, אולמי היכן:

קניגסברג)חופהלפנ• דניאל בת טוביה יחיאל עם אינהורן אליעזר בת * פנינה חתונת 22:00

(19:00 בשעה סאווראן)חופה - הגר מאיר יצחק הרב בת ־ מלכה רוחמה חתונת 22:00

שקיעה( לפני )חופה אבלס ישראל בת חוה עם נויגרשל ישי בן - שלמה חתונת 22:00
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 22:30
מודיעין היכן:



לאו דוד הרב

הרב מרכז בישיבת שיעור 23:55
ירושלים ,12 יהודה זנבי הרב רה' בספריה, הרב, מרכז ישיבת היכן:

2017 ביוני 9 ׳1 יום

הרב מרכז בישיבת שיעור 00:00
ירושלים ,12 יהודה צבי הרב ‘רה בספריה, הרב, מרכז ישיבת היכן:

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מדיעין תנינים, נהל פינת דליה נהל היכן:

 גמליאל אבלים ניחום 09:30
היכן:

ילדים( 64) דורות ספר בית - תורה ספר חלוקת טקס 10:15
מודיעין מודיעין, צעיר׳ כנסת בית היכן:

 גידופי אבלים ניחום 12:20
רחובות היכן:

ברוורמן צחי בת - שני - מצוה בת 13:20

2017 ביוני 10 שבת

אבישר •ריב בני - ורועי אורי - מצוה בר 07:30

 רבינוביץ אבי בן - יחזקאל - חתן שבת 08:30
מודיעין הודיה, כנסת בית היכן:

2017 ביוני 11 א׳ יום

פילר דייר 12:00

 נוער קרית - ב״י כיתות סיום בטקס פתיחה דברי 17:00
ירושלים וגן, בית ,20 פרנק רח' נוער, קרית היכן:

לפנישקיעה( 18:45 )חופה ברוך א״ל בן ־ עזריה עם גיורא בר חגי בת - הילה חתונת 19:00

 מקוזניץ האדמור אבלים ניחום 20:00
אביב תל 71 ויצמן היכן:

שרון משפחת אבלים ניחום 20:30

ברק בני - שיעור 21:30

 כהן אור עם מאיר דפנה בת * אודיה רננה חתונת 22:30
שבע תל בראשית, גני היכן:

 ארזי כהן יצחק הרב נכד - מצור! בר 23:00
אופקים היכן:

2017 ביוני 12 ב' יום

•ושעי דותם עם כהן •עקב 10:00

והורים( ילדים40) מצוה בר לקראת - המר זבולו! עייש בכפר ומדע תורה ספר בית לתלמידי ברכה 10:30

מושב ורב שכונה רב - טסלר אריה11:00



לאו דוד הרב

 המשפחה הרת0 - לוי חיים הרב ו״נר, עקיבא 12:30

אלון ענת עם קםפריוס־ יאיר 13:00

 אנגילס מלוס יבנה ישיבת - ח' לכתה ברכה ודברי שיחה 13:30

 דגן משה 15:00

18:00
 לימודי תחילת לפני -לחיזוק תהילה מדרשת - למדרשה לארץ שהגיעו לתלמידות תיזוק ודברי הדרכה שיחה

 בארץ לשהותן אחרון יום - באנגלית מבקשיםשיחה - (18-19 בגילאי תלמידות 54) אוניברסיטה
ירושלים נוף הר 1 יצחק בית וחי ירושלים, נווה היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רחי היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף ריר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

 דויטש מנחם בן אליהו עם פלדמן יחיאל בת - אילה חתונת 22:30
ירושלים ירושלים, שערי היכן:

ערוס׳ צפניה בן - מתנאל - מצוה בר 23:00
עילית מודיעין מלכות. שערי היכן:

הררי שלמה בן שמואל עם חסקל אהרן בת ־ שירה חתונת 23:00
היכן:

קרישבסק׳ יעקב בת - מלכה אסתר חתונת 23:30
היכ[:

2017 ביוני 13 ,ג יום

 הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

18:00
 19ב-: חופה 18:00 פנים קובן)קבלת פנחס בן - ידידיה עם טנבהויז( יצחק )נכדת אטיאס יחיאל בת - רחל חתונת

00)
 ירושלים ישראל, בית היכן:

(19:00 שקיעה לפני שוז)חופה דוד בן יעקב רנן עם על׳ אלעד בת ־ אודיה חתונת 18:20

 מודיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 19:00
מודיעין ,18 פארן נחל היכן:

 מחם הדר עם דהאן יוהאי חו״ק 20:00
לציון ראשון הורדים, גן היכן:

שקיעה( אסטר״כער)חופהלפני יוסף ב! אהרן עם ווינברגר יהושע בת - חיה בר״נדל חתונת 21:00
ברק בני ונשל, היכן:

(18:15 בשעה קנופף)חופה נתן בת הינדא עם ליצמן( יעקב ליצמן)נכד יחיאל בן - בונם שמחה תתונת 21:00
היכן:

(19:00 בשעה הופמן)תופה שלום בן מנחם עם פריד שמואל בת - ש״נדי חתונת 21:30

 קינק שרה בת - שקד - מצוה בת 22:10
מודיעין סנטר ליגד לואר, היכן:

כנען אמין השיח 12:00



2017 ביוני 14 ד׳ יום

 סבג יעקב 13:30

ורגון ניר הרב 15:00

בירושלים סיום מסע ־ אביב תל ־ ראשית תיכון - י״ב לכתות שיתה 15:30

 חו״ק / חו"מ - אברכים 50 - שלמה שמע - בכולל שיעור 17:00
ירושלים , היכן:

בלם טל עם סיימונם נתן חו״ק 19:00
היכן:

טננבאום פנחס חו״ק 20:00

(20:00 )חופהבשעה גטה אברהם בן דוד יוסף ע□ - עמוס מיכאל הרב בת ־ ברכה מרים חתונת 22:30
ירושלים ירושלים, נוף היכן:

לאו דוד הרב

2017 ביוני 15 ה׳ יום

 הציונותהדתית עתיד - הדתית הציונות מנהיג• של המחר ועידת - בפתיחת ברכה דברי 11:30
נחניה נתגיה, אצטדיון היכן:

תדרה - משגיתים כנס 14:00
חדרה ,13 העס אחד דחי הרתב״ם, כנסת בבית היכן:

הראל - כנסת בית חנוכת 16:00

 (18:00-20:00 השעות )בין מעט מקדש כנס 18:00
0י בת , היכן:

שוהם צביקה בן ־ •איר מצוה בר 20:00

תמיר גיל עם הי״ד( יובב לוי)אח נדב חו״ק 20:30

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 ביוני 16 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נתל היכן:

מצוה לבר ברכה - כהן מתן 09:25

 מודיעין אופק ספר בית - א' לכיתה תורה ספר קבלת 09:30
מודיעי! תיתורה, היכן:

 רחמן אבלים ניחום 10:30
היכן:

2017 ביוני 17 שבת

משפחה שבח היו□ כל



לאו דוד הר.נ

2017 בעני 18 א־ <ום

גולדברג הראל 11:00

ריאג׳ 12:00

פלוס עודד 13:00

המדינה מבקר דוח - פלוס ועודד אזולאי השר 13:30

הגדול הדין בית 15:00

רווח משפחת - חלקה 15:00

ח■ קול רדיו הקלטה 17:00

18:30
 מגיעים ,0•־ אל מים -פרויקם ניצן •שוב * קטיף ניצני בי״ס ישיבתית חטיבה ח' כיתה סיום - ברכה דבר•
 מגילה מסכת וסיום ובכותל, ברובע סיור שלים,1ליר

ירושלים , היכן:

 אליהו מרדכי הרב אזכרה 19:30
המנוחות הר היכן:

 מרקוביץ אבלים ניחום 20:30
ברק בני 14 ברנדשטטר היכן:

ברק בני - שיעור 21:00
ישראל ברק בני 19 יונה היכן:

 תורה של בבית האשה של החלק - נשים( 200) - נשים שיעור 22:00
ברק בני ,22 מנחם פרץ(, נימים )הרב א-ל בית כננדת בית היכן:

2017 ביוני 19 ב־ יום

כהן איציק נכד - ברית 10:30

היום שמתחתן חתן ברכה - דואני ארז 11:45

מצור! לבר הזמנה - אנגלמן הרב 12:00

מועצה - רפי 12:00

דגן משה 13:00

ריסקין( יהודה של אחיין מיוחד, )חינוך מצוה לבר ברכה * איפרגן אלעזר 14:00

יעוץ - 15:00

וגניזה תמיכה ־ המשפטים( ארליך)משרד חנן לפידות, דינה פת, ישראל מלול, ארז פלום, עודד גפני, הרב ח"כ 17:00

מירושלים יציאה 18:00

 הקיץ חופשת חינוךלקראת בענייני - סיום - איש( 400) סבא כפר נועם מדרשית והורי לתלמידי שיחה 19:00
סבא כפר ,4 מנה משה היכן;

שקיעה( )אחרי חתואל הילה עם קל״ן יהודה ־ חו״ק 20:00
היכן:
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אמו פטירת על - ערכים - ולים יוסף הרב ־ אבלים ביתום
היכן:

נוף הר - שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אמרי כנסת בית היכן:

(20:00 בשעה )וזופה אמנזלם הרב בת ־ רוחמה עם שלוש איתיאל חתונת 23:00
כנות צומת בגן, הרמוניה אולמי היכן:

2017 ביוני 20 ג׳ יום

הגדול הרבני הדין בבית דיונים 10:00

ם׳ קול 18:00

כהן אלי של לזכרו אירוע 19:30
הרצליה ,15 זיבוסינסק׳ האוויר, וזיל ב׳ת אדלשט״ן, אודיטוריום היכן:

שיף יוסי בת רוזל׳ עם מנדלבליט בן - עומרי חתונת 20:00

 נעדיעין צעירי בביכנ״ס שיעור 21:00
דיעין1מ ,18 פארן נהל היכן:

נשים שיעור 22:00
מכבי□ ,7 שקד רח' היכן:

2017 ביוני 21 ,ד יום

פרידמן מנחם 12:00

 אוחיון הרב - בישראל ערים לרבני עיון יום 13:00
26 פינקם רה' "שאפו", אולמי הישן המעשיר• אזור היכן:

 ברוכמן אבלים ניחום 16:00
היכן:

ידידיה - עוייד תעודת חלוקת 17:00
היכן:

מלול אליהו הרב בן - אוריאל חתונת 19:00
היכן:

 בשעה מרווה)חופה יצחק הרב בת - בתיה עם שינדלר אברהם הרב בן - מנחם חתונת18:00) 21:30
היכן:

 עירוני חיים בן - ישראל יעקב עם לנדאו חיים בת - מרים חתונת 22:30
היכן:

2017 ביוני 22 ה׳ יום

מורסיאנו הרב 11:00

קליפורניה - אליעזרי דוד הרב 12:00

שרעבי משפחת - חלקה 12:00

לחתונה הזמנה ־ רווח שניאור 13:15

זמיר חיים הרב 14:00

מלמד אשר15:00
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 אוקראינה - בל״ך יעקב הרב 15:30

 מודיעין - קטן כיפור יום תפילת 17:15

ל ז" מלבה הדר - אבלים ניחום 18:40
היכן:

(19:30 )חופה מנדלבאום שלמה בת - שירה עם פודהורצר משה בן - יונתן חתונת 20:00
היכן:

אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:

2017 ביוני 23 ר יום

 תיתורה קהילת שישי יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תנינים, נחל פינת דליה נתל היכן:

 ישי ורונית ליהושע נכדה - הבת זבד 14:00
היכן:

2017 ביוני 24 שבת

קל״ן חתן שבת 08:30
היכן:

2017 ביוני 25 א' יום

 לדיינים עיון בימי התכנסות 10:00
ירושלים פלאזה, ליאונרד! היכן:

 לישראל הראשיים הרבנים עם - פתיחה מושב 11:00

 הדין בתי מנכ״ל דבר 11:45

 אמסלם משה הרב 12:30

 מנחה 13:15

צהר״ם ארוחת 13:30

מקרלין האדמור בת חתונת 17:00
היכן:

יושע׳ רותם 0ע כהן יעקב הו״ק 19:00
היכן:

לפנישקיעה( )חופה שטרית דוד בת שירה עם עטיה רפאל חיים בן - יצחק אברהם חתונת 20:00
היכן:

 ישראל שבט• ספר בית - סיום מסיבת 20:15
ירושלים דוד, מגדל היכן:

 סאפרין אברהם בן ־ ישראל עם רבינוביץ שמואל הרב בת ־ מרים חתונת 21:20
ברק בני קונקורד, היכן:

 אשכנזי ציון הרב - בת חתונת 22:00
היכן:

 אבוחצירא רפאל הרב בן - שמעון חתונת 23:00
אשדוד , היכן:



2017 ביוב׳ 26 ב' 01׳

 לדיינים עיון ימי 08:40

11:30

ורנר שלמה הרב 12:30

 ניתאי • נסיר יצחק לבן ברית - סנדקאות 17:30
סבא כפר 10 החוכנה רח' הפארק, שירוו אולמי היכן:

 1לפנישקיעה לוי)חופה מוביק בן אליקים עם אפשטיין שמעון יוסף בת - רות׳ חתונת 18:30
עילית מודיעין הדסים, גן היכן:

בר( )שרגא הפנימיה ילדי לרווחת משפחתון חנוכת 19:00
ירושלים ,16 הושע רה* בלומנטל, הילדים בית היכן:

 אהרן אהל בביכנ״ס שיעור 20:00
ירושלים חרל״פ, רח' היכן:

נוף הר ־ שפר באמרי שיעור 21:30
ירושלים נוף הר שפר, אכזרי כנסת בית היכן:

אנגלמן חרב בן - שלמה חיים • מצוה בר 22:30
היכן:

דאב תורת שיעור 23:10
שלמה רמת זיולסי הרב רח' אליעזר, שיח ביככס היכן:

2017 ביוני 27 ג׳ יום

גיטין שמות • ג' מושב 09:00

עמוס מיכאל הרב 09:30

שטסמן שלמה הרב 10:15

טפרה אנבסה ד״ר 11:00

אושינסק׳ יצחק והרב יוסף אייל הרב - גיטין בשמות העולות ובעיות סוגיות 12:00

מנתה 13:30

צהר״ם ארוחת 14:00

וולביץי טל הכבאות, נציב - שמחי דדי 15:00

YENT ל• צילום 16:00

 המשפחה טהרת - בלניות בכנס שיחה 18:00
היכן:

ח ביסים בן - אוריאל עם - אטיאס אריאל בת - יעל חתונת 19:00 לפנישקיעה( פה1זעפרג׳)
ירושלים נוף היכן:

 דיעין1מ צעירי בביכנ״ס שיעור 20:00
מודיעין , פארן נחל היכן:

מרגלית דוד בן ־ אלימלך חתונת 21:40
היכן:

לא( דוד הרב
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2017 ביוני 28 ד* יום

וי( )כתה“מציאות אלו“ שני פרק וסיום השנה סיום - מנחם מורשת תורני ממ״ד ילדי 35 10:00

 חמד - חינוך מנהיג׳ כנס - צילום 10:30

 דגן משה 11:00

 פולישוק יהודה 12:00

13:00
 הרב ל,“צה נכה ארגזן ליו״ר חשפלהומשנה מחה יו״ר ־ אבו בן דני כשרות, משגיחי קורס בענין - צה״ל נכי ארגון
הקורם מדריך - רבינוביץ יואל נכיצהייל, ארגון של השפלה מחוז רב ־ ן1נחש שרון

ה1מצ לבר הזמנה - אילוז הרב 14:00

הבית טהרת - מוצפי, יחזקאל , מנכ״ל ־ שלום בן אריאל 15:00

 ריבקין יהודה בת גולדה עם ובר עידו בן * מענדל מנחם - ארליך חתונה 20:10
היכן:

 פיסם עמרם בן - מאיר ישראל עם קפלן שמואל הרב נכדת - אהובה חתונת 20:40
היכן:

ב״ב * שיעור 21:15

(18:00 בשעה )חופה בוקסבוים בת - רבקה חתונת 22:20
היכן:

 ד׳ין משה בת רבקה עם ־ מלכא מרדכי הרב בן * שמואל חתונת 23:00
היכן:

2017 ביוני 29 ה׳ יום

 ומדינה דת - בנושא למשפטנים בהשתלמות פתיחה דברי 09:00
היכן:

 בצהל הכשרות הפרטת פרוייקט של מקצועית והכשרה משגיחים בכנס שיחה 10:00
גן רמת טאוור טיט׳ אולמי היכן:

באולםהישיבות כינוס הארגון. ובמשרדי ההתנדבותי המרקחת בבית סיור - לרפואה חברים 11:30
היכן:

מתן בישוב שיעור 19:30

אלון ענת ע□ קספריום יאיר חו״ק 21:00
היכן:

 יוסף יצחק לבנו בת - יוסף אברהם הרב נכדת נת1חת 22:00
ברק בני קונקורד, היכן:

לפנישקיעה( )חופה דרוקר יורם בת שיר עם אטיאם יהודה בן * אטיאס אילון נת1תת 22:30
גיוברין בית היכן:

(18:30 בשעה קלרמן)חופרי יחזקאל בת אלישבע עם גורא יצחק בן ־ דוד חתונת 22:30
ברק בני המחודשים, מודיעין היכן:

 אלעד בקהילת שיעור 23:00
מודיעין היכן:
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2017 ביוני 30 ׳1 יום

 תיתורה קהילת שיש* יום בכולל שיעור 08:15
מודיעין תבינים, נחל פינת דליה נחל היכן:

ליבוביץ יגאל אבלים ניחום 09:30
עין היכן: די מו

2017 ביולי 1 שבת

 אסיאס יהודה בן - אילון - חתן שבת 08:30
מודיעין אחדות. כננזת בית היכן:

 כהן שלום הרב של ספר השקת 22:30
ירושלים האומה, בניני היכן:


