בס"ד

רמות שפירא המרכז החינוכי
מושב בית מאיר ד.נ הרי יהודה מיקוד 90865 :טל'02-5331663 :

פקס02-5331668 :

ברוכים הבאים.

זמני השבת והחג:
יום שישי ד בסיון 7.6.19
 15:00הגעה וקבלת חדרים
פינת שתייה חמה במשך כל החג ושבת בקומת הכניסה.
 19:13כניסת שבת ,הדלקת נרות בלובי
 19:25מנחה קבלת שבת וערבית – דבר תורה :הרב רן שריד
התפילות יתקיימו בבית כנסת מרכזי קומה -1
סעודת ערב שבת לאחר התפילה ,מקומות ישיבה מסומנים.
 22:00טיש ועונג שבת עם הרבנים רן שריד ודוד נתיב :שבת ושבועות וסוד המספר 7
ביהדות.

שבת ה' סיוון 8.6.19
 7:30קפה ועוגה בפינת קפה
 8:30שחרית
 11:00סעודת שבת לאחר התפילה ,מקומות קבועים
 13:00תפילת מנחה
 13:30שיעור לנשים :הרבנית ליאת שריד :שפת אמת
 13:45שיעור לילדים -הרב רן שריד :סיפורי קרליבך על אמונה ותורה
 16:30סעודה שלישית )פרווה(
 18:00סיור בין הערביים -הרב דוד נתיב -בין השפלה להר
 20:26כניסת חג ,הדלקת נרות בלובי
 21:00תפילת ערבית של יו"ט ,דבר תורה :הרב דוד נתיב
 21:30סעודת חג -מקומות קבועים
 23:00הרב דוד נתיב -הפטרת שבועות
 23:15הפסקה -קפה ועוגה
 23:30הרב רן שריד שיעור  :מה בין חמץ למצה -מסע בן עץ הדעת לעץ החיים
 00:30הרב דוד נתיב  -שיעור :כיצד למדו תנ"ך בימי התנ"ך?

יום ראשון ו' סיוון 9.6.19
 5:00וותיקין למעוניינים  -במושב
 7:30קפה ועוגה בפינת קפה
 7:45התוועדות לפני התפילה -הרב רן שריד :התעוררות.
 8:30שחרית בבית הכנסת
 11:00סעודת חג לאחר התפילה ,מקומות קבועים
 13:00-13:45שיעור הרב דוד נתיב :מגילת רות בהקשר כלל תנכ"י
 13:45 -13:00שיעור לילדים -הרב רן שריד
 17:00קפה ועוגה בפינת קפה
 17:30תפילת מנחה בביכנ"ס.
 18:00סדנת אימון פתוחה :הרב רן שריד -כיצד נגלה את הייעוד והשליחות שבנו?
 19:00סעודה קלה
 20:25תפילת ערבית והבדלה בבית כנסת.

חדרי הלינה :האור בחדרים דלוק רצוף )ללא שעון שבת( .המלצתנו היא להשאיר אור רק
בחדרי השירותים.
המזגן בחדרים  :המזגן יפעל רצוף ,בכניסתכם לחדר יש ללחוץ על כפתור ההדלקה של המזגן,
ניתן לקבל שעון שבת
במקרה הצורך ישנו גוי של שבת.
פינת משחקים לילדים בלובי אולם אודם -באחריות ההורים
חדר גיהוץ בקומת הכניסה
שולחן פינפונג בקומת הכיתות -מטקות וכדורים נמצאים בקבלה
ייתכנו שינויים בתוכניה.
לתשומת לבכם :עלות כל מפתח שיאבד ,הינה  .₪ 50אנא הקפידו על החזרתם של כל
המפתחות.

