בית מדרש קהילתי כפר-סבא

“מנין צעירים” ע”ש יעקב אנטמן הכרמל 63
יום שני בוקר לימוד נשים
08:45
09:35
11:00
12:15

הרב ליאור אנגלמן הכל הבל? ספר קוהלת בפשט ומדרש
רוחל’ה סימנובסקי מפגש  -הקב”ה ,המציאות ואני
טעמו וראו כי טוב ה’  -על מצוות מיוחדות ומאירות עיניים
יעל יצחקי
הרב מיכאל טוביאנו ספר שופטים
הרב ליאור אנגלמן
הרב ליאור אנגלמן

מסכת ברכות
ספר “הכוזרי”

הרב ליאור אנגלמן
הרב ליאור אנגלמן
הרב אמיר פרלמן
הרב אמיר פרלמן
ר’ שמשון ממליה

צורבא מרבנן
עולת ראי”ה
מסכת סוכה
מהר”ל תפארת ישראל
תנ”ך

יום רביעי בוקר לימוד גברים
08:30
09:30
10:00
11:00
11:30

יום רביעי ערב לימוד נשים וגברים
19:30
20:30
21:15

יום שבת

הרב נתן כהן
הרב ליאור אנגלמן
ערבית

שעה לפני כניסת השבת
שעה לפני כניסת השבת

ליקוטי מוהר”ן
סודות בפרשת השבוע

הרב ליאור אנגלמן
עונג שבת לילדים

גם השנה מתקיים חוג תורני לבנות המשלב לימוד חוויתי של ספרי
הנביאים השונים ,ויצירת עבודות אומנות שונות ומגוונות.
החוג מועבר ע”י הגב’ יעל גולן ,מורה לאומנות ובעלת ניסיון בהוראה.

ותן טל ומטר לברכה

בס”ד פרשת “וירא” חשון תש”פ

החוג מתקיים ב”מנין צעירים” רח’ הכרמל  ,63קומה א’) כ”ס
* בנות כיתה ג’-ו’ בשעה 16:00-16:45
* בנות הגנים (מגיל  - )4כיתה ב’ בשעה 17:00-17:45

יום שני ערב לימוד עיון לגברים
20:30
21:30

חוג תורני לבנות

המחלקה
למורשת ישראל

במניין קרליבך

מוצ”ש

שלושת רבעי שעה לאחר צאת השבת הרב כפיר כהן לימוד הורים וילדים

תלמוד תורה לבנים
הורים וילדים יקרים,
ברוך ד’ זכינו לפתוח את השנה הרביעית בתלמוד תורה אחה”צ
“תורה בכפר” של “בית המדרש הקהילתי” כפר סבא.
* התלמוד תורה מיועד לבנים מגילאי טרום טרום חובה ועד כיתה ח’.
* השנה מתקיימים שיעורי תגבור בגמרא לתלמידי כיתות ו’-ח’
למתחילים ולמתקדמים.

התלמוד תורה פועל אי”ה בקביעות בימי שלישי אחה”צ
לאורך כל השנה 11( .חוד’ עד סוף יולי) ,ב”מנין צעירים”,
ברח’ הכרמל  ,63קומה ב’ ,כפ”ס.
לו”ז תלמוד תורה

משנה  -הרב יוסי
נביא  -הרב יוסי
משנה  -הרב אלישע
נביא  -הרב יוסי
גמרא למתחילים  -הרב יוסי
מעגל השנה וסיפורי חז”ל-הרב אלישע

15:15-15:45
כיתה ד’
15:45-16:15
כיתה ד’
15:30-16:15
כיתות ה’-ו’
16:15-16:50
כיתות ה’-ו’
16:50-17:30
כיתות ו’
טרום טרום חובה16:30-17:00 +
טרום חובה
כיתות ב’-ג’
 17:00-17:30מעגל השנה וסיפורי חז”ל-הרב אלישע
כיתות ב’-ג’
 17:30-18:10נביא  -הרב יוסי
חובה  -א’
 17:30-18:05מעגל השנה וסיפורי חז”ל-הרב אלישע
כיתות ז’-ח’
 18:15-19:05גמרא למתקדמים  -הרב יוסי
פרטים והרשמה אצל אליאל052-3898083 :

עלות 120 :ש”ח לחודש  -הנחה לאחיות
לפרטים ניתן לפנות לאליאל שפנגנטל (מנהל) 052-3898083
(ניתן לבוא לשיעורי ניסיון ללא עלות!!!)

לנחמי ואברהם קורזוק לנישואי הבת עליזה עב”ל ידידיה יהושע
לאילנה ודני רוזנפלד ליעל וניתאי לבר מצוה של הנכד/הבן איתן נפתלי נ”י
לטלי ומנחם פישר לבר מצוה של הבן אחיה עמנואל נ”י
לענבל וירון מנחם לבר מצוה של הבן עידו שלום נ”י
ליוכבד ומשה זנדר לשושנה מנחם לבר מצוה של הנכד עידו שלום נ”י
לדגנית ורונן בירמן לבר מצוה של הבן אביעד נ”י
לרעות ואיתן צנעני להולדת הבן אור
לנלי ורפאל קובי לדבורה ודב להולדת הנכדה/הבת נעם
לנתניה ואירה שלומוביץ להולדת הנכדה נעם
לאביגיל ושמואל צנעני להולדת הנכד אור
לאברהם רשתי לז’אנט ובני כהן להולדת הנין/הנכד
לאילה וטל ליבוביץ להולדת הבת
לחנה ואברהם פיינר להולדת הנכדה
ללאה ויגאל קדרון לשיראל ועילאי להולדת הנכד/הבן
לרחל ויעקב נוס לנעמה ויונתן להולדת הנכד/הבן ידידיה
למשפחות ברקוביץ וקפלן להולדת הנכדה/הבת
לדבורה אבנית לרחל ורוני לאורנה ודוד להולדת הנין/הנכד/הבן
לסרנה ואלברטו ליאוצי להולדת הנין
ללאה ועמנואל לסמדר ויוסי ברגר לנוי וצביקה להולדת הנין/הנכד/הבן
לאסתר ונח וורצל לאביגיל ואסף להולדת הנכד/הבן דניאל

לאסתי אייזנברג ולמתי אנטמן במות האם טובה ע”ה
לדוד ומשפחת שטראוס במות האשה/האם מתיה ע”ה
לסרלה פרנקו במות האם ע”ה
לשלום עטר במות האם מסעודה ע”ה
לוולרי עטר במות האחות ז’ואל ברכה ע”ה
למשפחת משעלי במות הבעל/האח בנימין ז”ל
לברוריה ומשפחת כהן במות גבריאל ז”ל
לשרה מוזס במות האב שמואל ברקוביץ ז”ל
למשפחת בקשי במות ראש המשפחה ציון ז”ל
למשפחת מזלומיאן במות חיים נחמן יהודה ז”ל

150

חנוכה עם

אביתר בנאי
יום ראשון ,כ”ד כסלו תש”פ22.12.19 ,
מופע עם השירים האהובים עם גיטרה ופסנתר

היכל התרבות ,רח’ ירושלים  ,33כפר סבא
פתיחת דלתות בשעה 20:00
מחיר כרטיס 60 :ש”ח
כרטיסים בקופת היכל התרבות טל09-7640810/11 .

 20שנה לקהילת “בית עזרא”
שבת פרשת “וירא” ,יח’ חשון תש”פ16.11.19 ,
שבת חתנים.
את תפילות השבת ינעים הזמר החסידי

ישראל פרנס
ומקהלת “ידידים”

תפילת מנחה וקבלת שבת 16:30
תפילת שחרית 08:15
בליל שבת ב ,20:30-יתקיים באולם בית הכנסת “טיש”

חפשו אותנו בפייסבוק :המחלקה למורשת ישראל  -כפר סבא

כליזמר עם נשמה

חנן בר סלע
המנהל האמנותי של פסטיבל הכליזמרים בצפת.
אמן הקלרינט הבינלאומי חנן בר סלע ,פותח צוהר אל עולם
קסום של צלילים המתנגנים מן העיירה היהודית על כאביה
ותקוותיה ,דרך הסיפורים שמאחורי הניגונים ועד ימינו אנו.

יתקיים ביום שלישי ,י”ב כסלו תש”ף ()10.12.19
בשעה  ,20:00במק”ד ,מרכז קהילתי דתי,
רח’ תל חי  ,68כפר סבא.
כניסה 30 :ש”ח לאדם
ֿ
דמי

 50ש”ח לזוג

לימוד הורים וילדים
זמן חורף בכל מוצ”ש לומדים יחד עם ההורים!
שלושת רבעי שעה לאחר צאת השבת
בבית המדרש הקהילתי רח’ הכרמל  ,63כפר סבא.
כניסה חופשית מגילאי גן ומעלה

ערב יצירת זוגיו ֿת
דרך משחק
בהנחייתה המקצועית של שירלי והל מאמנת אישית ליצירת זוגיות
רוצים ליצור זוגיות מתוך שקט פנימי? להסיר מחסומים ותבניות
חשיבה שפוגעות ביכולת ליצור קשר .ערב יצירת זוגיות בשילוב
משחקים מגוונים וכלים מתורת הn.l.p-
לגילאי 39-50

ביום שלישי ,כ”א בחשון תש”פ ,19.11.19 ,בשעה 20:00
במק”ד ,מרכז קהילתי דתי רח’ תל חי  68כפר סבא
מחיר כניסה  20ש”ח

בעדי עדיים

סדנת קליעה

הנכן מוזמנות לסדנת קליעה בנצרים .בסדנא נלמד ונתנסה
ביסודות הקליעה ,ותצאי עם סלסה מיוחדת פרי מעשה ידיך.
הסדנא מתאימה מגילאי  16ועד  - 120אין צורך בידע קודם

הסדנא תתקיים יום חמישי כ”ד חשון התש”פ21.11.19 ,
משעה  20:00עד  23:00במק”ד כפ”ס ,רח’ תל-חי 68
מספר משתתפים מוגבל יש להרשם מראש עד התאריך18.11.19 :
עלות הסדנא מסובסדת 30 :ש”ח
לפרטים והרשמה :עדי 052-456-3614 -

הצגה לילדים

טוביה

מערוץ “מאיר לילדים”

ומקסימוס עושה ניסימוס
טוביה שולח את מקסימוס למסע תיקון היחס לבני האדם.

את מי יפגוש מקסימוס בדרכו?
האם יחזור לו הכח לעשות ניסים?
הצטרפו למסעו של מקסימוס ,המשלב מולטימדיה ואפקטים
מרהיבים ,ותלמדו גם אתם על הכח של העולם שבין אדם לחברו.

יתקיים ביום רביעי ,ו’ כסלו תש”פ ( )4.12.19בשעה 17:30
במק”ד ,מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל חי  68כפר סבא
מחיר כרטיס 10 :ש”ח

נשמה של ערב לרגל י”ט כסלו
מוזמנים להתוועדות חג הגאולה
עם האומן

מויאל
עמרם
הרב
מרצה מבוקש איש הייטק ,רקדן פנטומימאי לשעבר
יום שלישי ,י”ט כסלו תש”פ ,17.12.19 ,בשעה 20:00
בבית חב”ד ,רח’ דוכיפת  ,5גני השרון ,כפר סבא
כיבוד קל

מסיבת חנוכה לילדים

ש”י עגנון הדרך לפרס נובל

הנכם מוזמנים להצגה לכבוד חנוכה

מלחמות היהודים על פי עגנון

הצגה בליווי בובות
יום ראשון ,נר שמיני של חנוכה ,ראש חודש ,א’ טבת תש”פ,
 ,29.12.19בשעה 18:00
באולם בית הכנסת אהבת שלום ,רח’ דניאל  ,3קפלן כפ”ס

המרצה ד”ר מיכל שיר-אל
חולמים בוכים וצוחקים בספר המדינה העגנוני
יום רביעי ,כ’ כסלו תש”פ ,18.12.19 ,בשעה 19:00
בספרייה העירונית בית ספיר ,רח’ ירושלים  ,35כפר סבא
הכניסה חופשית

עולים לירושלים
הצגת ילדים מרתקת
פרופסור ליפשיץ חוקר קהילות יהודיות בעולם ,מגיע לכפר
אתיופי שם הוא פוגש את אנטהון.
יחד הם עוברים מסע מרתק של לימוד ,נגינה וחוויה בדרך
העולה לירושלים הבנויה.

יום רביעי ,כ”ב חשון תש”פ ,20.11.19 ,שעה ,17:30
במרכז קהילתי בית אברהם ,רח’ אלי הורביץ  ,22כפר סבא
לגילאי  5ומעלה
הכניסה חופשית

בקרוב

קונצרט חזנות  01.01.20בהיל התרבות

“החנוכיה שהצילה”
הדלקת חנוכיה * סופגניות * הכניסה חופשית

הילולא לזכרם של

הרה”ג יעקב אבוחצירא
הרמב”ם ר’ משה בן מימון זצ”ל כ’ טבת
ר’ משה כלפון הכהן זצ”ל יח’ טבת
זצ”ל כ’ טבת

תערך ביום חמישי ,י”ט טבת תש”פ ()16.1.20
בבית הכנסת “מנין צעירים” בני עקיבא ע”ש יעקב אנטמן
רח’ הכרמל  ,63כפר סבא בשעה 20:00
בשיתוף בית המדרש הקהילתי
ינעימו את הערב:

להקת “עומקא דליבא”
כיבוד עשיר יוגש במהלך הערב

בשירה ופיוט

הכניסה חופשית לגברים ונשים

