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Lifecycles 
 

!!ולמעשים טובים, לחופה, תזכו לגדלה לתורה  
 

 to David and Tamar Kallus on the birth of a girl מזל טוב
this past Monday. May she grow up to sponsor many 
Mishmars and Yarchei Kallas! 
 

 חתנים
 

With thanks to HaShem and the enablers (i.e. the 
buyers) the Chassan Torah, Rav Malinowitz shli’ta, and 
the Chassan Breishis, Mr. Moshe Meir ben Yonah 
Avraham Storfer, invite the Kehilla to  a Kiddush after 
davening this Shabbos in אולם שבתי.  
 

Pirchei 
 

Pirchei will be meeting at 3:25 PM (one hour before Mincha) 
 

Shul Set-Up 
 

שבת וירא ערב  
Moshe Yitzchak Myers, Jon Nicoll, and Beryl Loring  

 משמר
 

  this week was sponsored anonymously משמר

 

 אבות ובנים
 

.הציוד הגיע ממשרדי אבות ובנים המרכזי    

.ק"תודה רבה לחיים בייניש שסחב את הציוד מירושלים עיה    

   כל משתתף יקבל משהו מדהים

!לא תאמין עד שתראה, תבוא ותגלה ההפתעה המחכה  
ותקבל  -דקות מתחילת הלימוד  5עד  -) 19:05עד (תבוא בזמן 

!כרטיסי הגרלה 2    

לך לך בחסות משפחת שונברג' ש פר"מוצ    

"אבות ובנים נהנים ומששתתפים...בבית תפילה יונה אברהם"  
 

Come Back Soon! 
 

The entire Kehillah wishes Yeshaya Shalom Ben Malka 
Gitel a refu'ah shelaymoh and a successful trip, BEH. 
Come back soon, renewed, revitalized, and 
reenergized!!! Amen!!  
 

“Minimizing Anger”... Workshops for Women 
 

Mrs. Landau will be running a series of practical 
workshops for women entitled, “Strengthening Patience 
and Minimizing Anger.“ 
 

The workshops are taking place at the home of Atara 
Lavi, Nachal Tamar 1 on Tuesday nights (started this 
Tuesday) at 8:30 PM.   
 

Our continued work on this midah should be a zechus 
for the refuah  shleimah of Yeshaya Shalom ben Malka 
Gittel.  
 

Video Presentation 
 

A night of Chizuk and Inspiration:  Connecting to the 
Secret of Rochel Imeinu’s Voice 

 

All new video of inspiration with shiurim by Rebbetzins 
T e h i l a  J a e g e r  a n d 
Tziporah Heller. 
 

MONDAY NIGHT, 11th of 
Cheshvan (October 18) 

8:45 PM (video 1 hour) At 
BTYA 

15 Shekel admission 
 
For local information or to 
help sponsor this special 
event, call 995-1168 or 991-
0210 

• The Rav’s ך“נ  shiur–7:20 AM - פרק יד‘ מלכים א‘  

 with R’ Nechemia ,מוצאי שבת at 7:30 PM on—דף יומי •
Zabrowsky. 

• The women’s Shabbos shiur in English, given by Mrs. 
Bracha Sachs, will take place at 3:05 PM at the home 
of Minna Levinson, Nahal Ayalon 13/6. 

 

• Rebbetzin Malinowitz’s Shiur in הלכות שבת - after the 
women’s shiur.  

• The Rav’s shiur in Ayn Yaakov, Aggados HaShas– 45 min-
utes before  תפילת מנחה קטנה.. 
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 with the Rav. If possible, please let סעודה שלישית
the Rav know before שבת that you will be joining . 

Shabbos Schedule  לוח שבת 
Erev Shabbos   ערב שבת 

Candle Lighting  4:31 הדלקת נרות 
Mincha  4:51 מנחה 
One should be mekabel 
Shabbos before Sh’kia 5:11  יש לקבל שבת לפני

 שקיעה
Shabbos  Day   יום השבת 

Shacharis - Vasikin 5:17 שחרית כותיקין 
Netz HaChama 5:57:30 נץ החמה 

Brachos and Korbanos 7:45 ברכות וקרבנות 
Pesukei D’Zimrah 7:50 פסוקי דזמרה 
Nishmas 8:15 נשמת 
Latest Shema – G’ra 8:35 א"ש לגר"סוף זמן ק  
Tefillas Mincha Gedola 1:00 תפילת מנחה גדולה 
Tefillas Mincha Ketana 4:25 תפילת מנחה קטנה 
Sh’kia 5:10 שקיעה 
Ma’ariv  5:50 מעריב 
Avos U’Banim 7:00 אבות ובנים 

Next Shabbos  שבת הבאה 

Candle Lighting  4:23 הדלקת נרות 
Mincha  4:43 מנחה 
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