בס”ד

המחלקה
למורשת ישראל

שעות קריאת המגילה ברחבי העיר
ליל פורים ,מוצ”ש ליל י”ד באדר תשע”ז11.3.17 ,

( 18:30-19:00משוער) בכלל בתי הכנסת ברחבי העיר
מרכז העיר
בית כנסת קרליבך ,רח’ הכרמל 20:30 -
בית חב”ד תחנה מרכזית ,ויצמן 20:00 - 153
בית משפ’ סעדה ,רח’ הכרמל  ,84קומה 20:30 - 2
בית משפ’ הרוניאן ,רח’ תל חי 20:00 - 3/11
בית כנסת שבת אחים ,רח’ תל חי 20:30 - 67
אולם מועדון נחשון ,רח’ נחשון 23:30 ,20:00 - 11
בית-כנסת בית אל ,שכ’ מזרחי ד’ ,גן שפירא 20:30 -
מדרשת שלהבת ,ויצמן ( 113הפועל המזרחי) 21:00 -
בית חב”ד ,רח’ רוטשילד 23:00 ,21:30 - 54
בית כנסת בית דורשי ,רח’ תל חי 21:00 - 67
שכונת עליה
בית משפ’ עוז ,רח’ ברדיצ’ב 21:00 - )052-2547498( 5

מרכז רפואי מאיר 18:25 -
הירוקה
קניון  Bסנטר ,רח’ אנגל 18:30 - 78
ביה”ס הירוק ע”ש שמעון פרס ,רח’ יאיר רוזנבלום 19:30 - 29
רח’ וילנסקי 20:00 - 15/11
שכונת גאולים בית-כנסת בית יעקב 19:00 -
השכונות המזרחיות
בית-כנסת שער הרחמים ,רח’ יהודה המכבי 21:00 -
בית-כנסת אלי כהן ,רח’ שלמה המלך 20:30 -
בית חב”ד מזרח העיר ,רח’ דוכיפת 20:00 -
בית-כנסת אהל רחל ,רח’ הנביאים 20:30 - 7
שכונת משהב
בית-כנסת בית עזרא ,רח’ משה דיין 20:15 - 9
רח’ רעם 20:30 - 6/3

יום פורים ,יום ראשון י”ד באדר תשע”ז12.3.17 ,
מרכז העיר
בית כנסת שבת אחים ,רח’ תל חי 09:30 ,06:20 - 67
בית-כנסת משכנות יעקב ,רח’ תל חי 05:30 ,06:30 - 67
בית-כנסת אוהל יעקב ולאה ,רח’ עוזי נרקיס 06:00 ,08:00 ,09:00 -
בית-כנסת חב”ד ,רח’ הרב קוק 06:30 ,12:00 - 11
בית-כנסת משכן אברהם (הראל) ,רח’ מבצע יונתן 07:20 - 2
בית-כנסת משכן ישראל ,רח’ טירת צבי 07:30 - 18
בית-כנסת בית דורשי ,רח’ תל חי 10:00 ,08:20 ,06:40 - 67
בית חב”ד ,רח’ רוטשילד 10:00 ,11:00 ,12:00 ,13:00 - 54
בית חב”ד תחנה מרכזית ,ויצמן 12:00 - 153
בית-כנסת קרליבך ,רח’ הכרמל 14:00 -
בית משפ’ הרוניאן ,רח’ תל חי 10:00 - 3/11
מדרשת שלהבת ,רח’ ויצמן 10:00 - 113
בית כנסת בית אל מזרחי ד’ ,גן שפירא 09:00 -
בית כנסת שובה ישראל ,רח’ ויצמן 07:30 ,08:30 - 125
בית כנסת המרכזי הספרדי ,רח’ התחיה 07:30 - 11
מק”ד  -מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל חי 15:00 ,16:30 - 68
שכונת עליה
בית-כנסת בית יעקב ,רח’ אחדות 06:45 - 14
בית משפ’ עוז ,רח’ ברדיצ’ב 10:00 - )052-2547498( 5
בית כנסת שבת אחים ,רח’ שבזי 07:30 - 1
מרכז רפואי מאיר 08:00 -
הירוקה
קניון כפר סבא הירוקה 11:00 ,12:00 ,13:00
קניון  Bסנטר ,רח’ אנגל 16:30 ,12:00 - 78
רח’ וילנסקי 11:00 - 15/11

שכונת אליעזר בית-כנסת המרכזי ,רח’ פרישמן 08:30 -
שכונות מזרחיות
בית חב”ד מזרח העיר ,רח’ דוכיפת 16:30 ,09:00 - 5
בית-כנסת אהל יעקב ,רח’ השופטים 07:50 ,06:15 - 1
בית-כנסת שער רחמים ,רח’ יהודה המכבי 11:00 -
בית-כנסת אהל רחל ,רח’ הנביאים 06:15 ,09:00 - 7
פארק כפר סבא קרנבל פורים בפארק 11:00 ,12:00 ,13:00 ,14:00
שכונת משהב
בית-כנסת בית עזרא ,רח’ משה דיין 06:30 ,08:20 - 9
בית משפ’ גולדל ,רח’ התותחנים 4ב 09:30 -
שכונת הראשונים רח’ רופין פינת הראשונים 10:00 -
שכונת גאולים בית-כנסת בית יעקב ,רח’ הרמח”ל 08:00 - 12
שכון ותיקים בית-כנסת קוסובר ,רח’ הפלמ”ח 06:45 - 10
א.ת .אולמי פיטאיה רח’ יוחנן הסנדלר 16:30 -
שכונת סורקיס רח’ סירקין  25א’ ,דירה 10:00 - 9

בברכת פורים שמח

עו”ד איתן צנעני  -סגן ראש העיר
מר אמיר קולמן  -חבר מועצת העיר
חפשו אותנו בפייסבוק :המחלקה למורשת ישראל  -כפר סבא

