
ירחי כלה
מלון ״לביא״
קיץ תשע"ז 

כ״ד-כ״ח תמוז תשע"ז
18-22.7.17

בהשתתפות
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

רבה של קרית אונו, חבר מועצת 
הרה"ר לישראל ויו"ר הליכות עם ישראל

לק"י

חנוך לנער על פי דרכו בנושא

מס' חדר

שם משפחה

מס' שולחן



התכנסות וקבלת חדרים  15:00
קפה ועוגה – אולם שיבולת  17:00

18:00

בית הכנסת תבור, בהשתתפות:   
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א | רבה של קרית אונו, חבר   

מועצת הרה"ר לישראל ויו"ר "הליכות עם ישראל" 
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א | רבה של צפת   

הרה"ג יוסף אבריקי שליט"א | רבה של קרית ים   
הרה"ג ישעיהו מיטליס שליט"א | רבה של נהריה  

הרה"ג יהודה גלעד שליט"א | רבה של קיבוץ לביא  

תפילת מנחה וערבית  19:30
ארוחת ערב – אולם פודקא  20:00

״אהבה ללא גבולות״ שיחה מרתקת עם הרבה   21:30
מסרים חינוכיים | הרב שלמה שוב הי״ו

שעור במשנה למשכימי קום )אולם תבור(   5:00
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א  

תפילת שחרית      7:00
התעמלות בוקר לנשים )אולם שיבולת(  7:30

ארוחת בוקר  8:30
שיעור בתלמוד )אולם תבור(  10:00
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א   

״אני בסדר - אתה בסדר״ קבוצה דינמית   9:00-10:30
הגב׳ יונה תנעמי מב״ת )אולם שיבולת(  

בריכה לנשים  11:00-13:30
הרצאה לנשים - ״אורטופדיה בראיה סינית״   11:00-13:00

ניר רפאל )אולם שיבולת(  
״חנוך לנער על פי דרכו״ בפי חכמים במדרש ובהלכה  11:00

הרב יוסף אבריקי הי"ו )אולם תבור(  
הרצאה לנשים - ״השפעת האווירה הביתית על   13:30-15:00

ילדינו״ | אהובה בן שלום מנחת קבוצות הורים ובוגרת 
מכון אדלר  

לשון המשנה בפי יהודי תימן | ד״ר צמח קיסר הי״ו  14:00
קפה ועוגה )אולם שיבולת(  17:00

חידושים בחקר יהודי תימן | ד״ר משה גברא הי״ו   18:00
ההרצאה לנשים וגברים )אולם תבור(  

בריכה לגברים  19:30-21:00
תפילת מנחה וערבית  19:30

ארוחת ערב  20:00
"פעילות המרכז לחקר יהודי תימן ותרומתו בחברה"    21:30

ד״ר יגאל בן שלום הי"ו

שעור במשנה למשכימי קום )אולם תבור(   5:00
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א  

תפילת שחרית      7:00
התעמלות בוקר לנשים )אולם שיבולת(  7:30

ארוחת בוקר  8:30
חמי טבריה | יציאה מאורגנת - חזרה משוערת 12:30   10:00

שיעור בתלמוד לנשארים במלון )אולם תבור(  10:00
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א    

הרצאה לנשים - ״בריאות וטבע״ )אולם שיבולת(  10:30
בריכה לנשים  9:00-11:00

״התמודדות הרבנים בקהילה הדתית בתוך המשפחה״   14:00
חוק חובת דיווח | הרב אשר מלמד הי"ו

בריכה לגברים    15:00-17:00
קפה ועוגה )אולם שיבולת(  17:00

שאלות ותשובות עם הרה״ג רצון ערוסי שליטא  18:00
נא להכין שאלות בכתב | מנחה: מר יגאל גיל הי״ו   

)אולם תבור(
בריכה לנשים  19:00-21:00

תפילת מנחה וערבית  19:30
ארוחת ערב  20:00

"התמודדות הקרבן, המשפחה והקהילה"  21:30
הרב אשר מלמד הי"ו  

שעור במשנה למשכימי קום   5:00
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א )אולם תבור(  
תפילת שחרית      6:30

התעמלות בוקר לנשים בבריכה - אולם שיבולת  7:00
ארוחת בוקר  8:00

טיול מודרך | המסלול: תצפית ארבל, מוזיאון הרעות   10:00
במצודת כח / נבי יושע

בריכה לנשים  9:00–11:00
בריכה לגברים  11:00–13:00
בריכה לגברים  14:45–16:45
בריכה לנשים  16:45–18:45

יום שלישי כ"ד תמוז, 18.7.17

יום רביעי כ"ה תמוז, 19.7.17

יום חמישי כ"ו תמוז, 20.7.17

יום שישי כ״ז תמוז, 21.7.17

מעמד פתיחה "ירחי כלה"

ברוכים הבאים!



פרשת השבוע – "מטות מסעי" שניים מקרא ואחד   17:30
תרגום

שיר השירים תפילת מנחה וקבלת שבת  19:00
הדלקת נרות - בלובי ליד החנות וכניסת שבת  19:20

סעודת שבת ודברי תורה  20:00

שעור במשנה למשכימי קום | הרה"ג רצון ערוסי שליט"א  5:00
קפה ועוגה - אולם שיבולת  6:45

תפילת שחרית   7:00
סעודת שבת ודברי תורה  9:30

"עונג שבת" ג'עלה בהשתתפות - הרב אשר מלמד,   12:00
פרופ׳ זכריה מדר והזמר משה ערוסי הי"ו

מנוחת צהריים   
שיעור בתלמוד והלכה | הרה"ג רצון ערוסי שליט"א  14:30
הרצאה לנשים – אולם כנרת "אתגר ובניין ירושלים   16:30

בימי המצרים" | הרבנית שרה ערוסי מב״ת  
תפילת מנחה  17:30

סעודה שלישית ודברי תורה  18:00
יציאת שבת - תפילת ערבית  20:30

ערב שבת

יום שבת

"ובשרנו בשורות טובות ושמחנו 
בנים על אבות במוצאי שבתות"

בברכת

מרכז משפט התורה • בית מדרש לדיני ממונות • ״מכלול״ מכון 
להכשרה והשתלמויות • מכון מש״ה לחקר מצוות הרמב״ם • מכון 
תורני לחקר מנהגי העדות בישראל • שיעורי תורה ותלמוד תורה
• שבתות עיון וירחי כלה • מפעלים לטיפוח אהבת ישראל וארצו

• קרנות מחקר וחסד • ארגון אשת חיל 

אנא פתחו את הלב, למען ביסוס משפט התורה ולהשית תרומה 
לקרן הבניין - אשר תסייע ותאפשר המשך וסיום הבנייה,

ונזכה יחד לבנות את בניין 
המרכז העולמי למשפט התורה

פעילויות העמותה 

״מנהג אבותינו בידינו להקביל פני שבת המלך 
מעוטפים בטלית עד לאחר קידוש ליל שבת״

פרשת "מטות מסעי" 
כ״ח תמוז, 22.7.17

רחוב גמלא 2 ת.ד. 211 
קרית אונו 55100, 
טל' 03-5340819

בית הליכות עם ישראל


