
 מברכים -שבת פרשת עקב )כג אב( 

Shabbat Parshat Ekev (Aug 3-4) - Mevarchim 

Plag HaMincha (Light candles after) 18:11  אחרי()להדליק נרות פלג המנחה 

Mincha + Kabalat Shabbat  18:40  מנחה + קבלת שבת 

Candle lighting (no later than) 19:18  לא אחרי(הדלקת נרות( 

 Shacharit Shiur -Pre(Kedushat Levi)            לא יתקיים השבת           )קדושת לוי(שיעור לפני שחרית 

Shacharit at Orot Yehuda (Sof Zman K’S-9:21)  8:45  (12:9-ש“)סוף זמן ק באורות יהודהשחרית  

Shiur - Rabbi Dovid Miller at Orot Yehuda 17:00  אורות יהודה -שיעור מפי רב דוד מילר 

Mincha 18:00 מנחה 

 Parent Child Learning                                 לא יתקיים השבת                             לימוד הורים וילדים

Shkiya 19:34 שקיעה 

Shabbat Ends / Arvit 20:13 צאת שבת / ערבית 

During the week (Sun-Fri)   ו( -במהלך השבוע )א 

Shacharit 8:15 שחרית 

Mazal Tov to Izzy Jerome, who is celebrating his Bar 
Mitzvah this Shabbat! Mazal tov to Izzy’s parents, 
Nitza & David Jerome, and the entire extended     
family!  

• Shirat David will be davening Shacharit with 
the Jerome simcha at Yeshivat Orot Yehuda. 

• Kiddush in honor of the simcha to follow. 

 

Mazal Tov to Yishai Feldstein, who is celebrating his 
Bar Mitzvah this Shabbat! Mazal tov to Yishai’s       
parents, Lori & Jonathan Feldstein and the entire   
family! 

• The Kehila is invited to a kiddush in honor of the 
simcha, which will take place at Kapot Tmarim 

 

Warm welcome to the new families who recently 
moved into our neighborhood:  

• Lisa & Mort Bloomberg  

• Leah & Uriel Sturm 

• Maytal & Oren Hason 

• Daniella & Avi Robinson 

רום לרגל בר המצווה! ‘לעיזי גמזל טוב 
רום, ולכל ‘ט להוריו של עיזי, ניצה ודוד ג“מזל

 המשפחה המורחבת! 

שירת דוד תתפלל תפילת שחרית  •
 רום בישיבת אורות יהודה. ‘ג‘ עם משפ

 קידוש לאחר התפילה לכבוד השמחה •

 

לישי פלדשטיין לרגל בר המצווה! מזל טוב 
ט להוריו של ישי, לורי ויונתן פלדשטיין, “מזל

 ולכל המשפחה! 

הקהילה מוזמנת לקידוש לכבוד  •
כ כפות “השמחה, שיתקיים בביה

 תמרים

 

למשפחות החדשות, ברוכים הבאים 
 שעברו לאחרונה לגור כאן בשכונה2

 ליסה ומורט בלומברג •

 לאה ואוריאל שטורם •

 מיטל ואורן חסון •

 דניאלה ואבי רובינסון •
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Additional Announcements הודעות נוספות 


