)1

רחל איכלר

 12/3יום חמישי סביבות השעה  – 18:00סופר דיל אפרת
 13/3יום שישי סביבות השעה "– 13:00-13:30סופר דיל" אפרת
ואז "סגנון אחר"
 13:30-14:00סופר " מחסני השוק" מרכז מסחרי תאנה

)2

דוד פרידמן

 – 06/3יום שישי  8:30עד  10:30בית כנסת מרכזי בתמר
 -07/03יום שבת בית כנסת מרכזי בתמר

)3

אלישיב יעקובוביץ

 – 06/03יום שישי סביבות השעה " 12:00גן נחמה" בדגן
בית כנסת המרכזי בתמר – תפילת ערבית
 07/03יום שבת בית הכנסת המרכזי בתמר – תפילת שחרית
 08/03יום ראשון בין השעות  8:00-17:00אייר פורט סיטי -בנק ירושלים.
 09/03יום שני אייר פורט סיטי – בנק ירושלים בין השעות 15:30- 07:00
קריאת מגילה – בית הכנסת המרכזי בתמר – ואז מסיבה אצל משפחת טל.
 10/03יום שלישי שעה  8:00תפילת שחרית בית הכנסת אחדות ישראל
 -11/03יום רביעי – שכונת רמות רחוב גינאו 3/3
כפר אדומים.

 12/03בנק ירושלים כיכר ציון ירושלים
רמי לוי צומת הגוש 21:30-23:00-
עשה חיל 20:00 -בערב
 13/03אפרת צפון חנות של שריף בין השעות 12:00-13:00
טמבור מרכז מסחרי דקל12:00-13:00 -
תפילת ערבית בית הכנסת מרכזי בתמר
 15/03בשעות הבוקר -בנק ירושלים -כיכר ציון ירושלים.

)4

אביחי וייס

 – 8:00-17:00 09/03חברת סיון – גבעת שאול.
 18:00-19:30בית כנסת מרכזי בתמר
 -23:30-23:50מסיבה קהילתית בתמר
 -23:50מסיבה אצל משפחת טל
 06:45-8:00 – 10/03בית כנסת מרכזי בתמר

 11:30-12:00עד דלא ידע בתמר
 14:30סעודת פורים משפחת דישון
 17:30-20:00מסיבת פורים משפחת טל

 17:00 -08:00 – 11/03גבעת שאול חברת סיון
בית כנסת מרכזי בתמר – תפילת ערבית.
 – 21:30-23:30כדורסל אולם דקל -אפרת
 08:00-17:00 -12.03גבעת שאול חברת סיון
 – 22:00-23:30שופרסל גבעת מרדכי
 11:45-12:30 13/03סופר דיל אפרת
 18:00-19:00משפחת ויס בתמר
 8:30 14/03בית כנסת מרכזי בתמר
 12:00-15:00משפחת קראוס
 17:00-17:30בית כנסת מרכזי בתמר

 (5הדר מייזליש
 09/03ערב פורים –  20:00בית כנסת מרכזי בתמר
 21:30מסיבת פורים בית כנסת מרכז בתמר
 9:15 10/03בית כנסת מרכזי בתמר
עד דלא ידע בתמר
11/03שושן פורים – נחל עיון  ,כינרת .
 12/03המוס לביטוח לאומי – מחלקת שיקום

)6

שירה בלייח

 8.3גן טכנולוגי ,שוק מחנה יהודה
 9.3בית כנסת מרוקאי – קריאת מגילה
 10.3משפחת אזולאי -קריאת מגילה
עד דלא ידע בתמר
סעודת פורים -משפחת הופר
11.3י רושלים -שכונת קטמון
 12.3רמי לוי תלפיות  ,סטודיו נריה שמלות כלה ליד שוק מחנה יהודה.
ממילא .
 13.3סינמה סיטי  ,מרכז העיר "ללין"
 )6נעם בלייח
 8.3הסעה תמר – אחהצ שוק פורחם בית ספר בתמר
 9.3מסיבת פורים במטה נוער.

קריאת מגילה בית כנסת מרוקאי בתמר
 10.3שלוחת מתנס קריאת מגילה
 11.3קטמון ירושלים
 12.3הסעה תמר בית ספר
 13.3סינמה סיטי ירושלים
בית כנסת מרכזי בתמר

 }7אלי בלייח
 8.3ירושלים ,שוק מחנה יהודה  ,פארק בתמר ,בית כנסת מרוקאי בתמר 10.3 ,עד דלא ידע בתמר
מנחה בית כנסת מרכז בתמר
 11.3ירושלים קטמון
 12.3הורדה של ילד בגן ארבל
בית כנסת מרוקאי ,רמי לוי תלפיות.
 13.3סינמה סיטי תלפיות.

 )8איתי מושוביץ
 15:50 -17/03בית מרקחת במחר
 16:30-17:00סופר מרקט -תאנה

 )9תמר טל
 08/03מרפאת שיניים דר שלומית בך – בשכונת הזית
 12/03רמי לוי צומת הגוש
 13/03רמי לוי צומת הגוש 7:00-7:45
 )10ציפי מושוביץ
 11.3בין השעות  11:00-15:00פארק השיבולים הלוחשות
 12.3בית ספר עשה חיל
 13.3שעה  10:00חטיבה צעירה אורות עציון
 15.3שעה  11:00גן שעשועים ברחוב בית הבחירה

 )10דוד אזואלי
בערב פורים יום שני י"ג אדר  9.3שהה במסיבת מטה הנוער לבנים לכיתות ט -יב.
פגישת צוות מטה נוער יום שני י"ג אדר  9.3בין המסיבות.
ביום חמישי ט"ז אדר  12.3לימד את כיתות ג,ד,ה בבית הספר ממ"ד בתמר -
בערב בין השעות  20:30-21:00עזר בחלוקת ספרים בבית הספר בכיתה ה
בערב שבת שבת  12-13.3י"ז -י"ח אדר התפלל (בכל תפילות השבת) וקרא בתורה בבית הכנסת המרוקאי בשכונת
התמר

 )11מיטב הופר (מס חולה )728
 8/3בבקר  9:00-10:00מדרשת עוז וגאון 15:00-17:00 9/3שלוחת המתנ"ס בתמרבערב קריאת מגילה במניין בית המוריה האשכנזי.מסיבה קהילתית אחרי המגילה.קריאת מגילה נשים בית המוריה.מסיבה אצל משפחת טל. 10/3עד דלא ידע בתמר 12/3רמי לוי 13:45-15:00 13/3-וופל בר 11:00-12:00

 )12יאיר הופר (מס חולה )601
 6/3ערב שבת תפילה במניין בבית המוריה אשכנזי 7/3תפילת שחרית בבית המוריה האשכנזי ואחר כך קידוש 16:00סיום מסכת ברכות בבית הכנסת המרכזי התמר . 10/3ב13:00 -מנחה בבית הכנסת המרכזי.
שבת  13-14/3תפילות ערבית ושחרית בבית המוריה מניין אשכנזי

)13אלדד ריימן (מס חולה )559
 09/03קריאת מגילה בית כנסת מרכזי תמר18:00 .
 21:30מסיבת פורים מרכזי
10/03
 07:00קריאת מגילה מרכזי.
 12:30עד דלא ידע שכונת התמר.
 11.3עבודה באינטל ירושלים רכב פרטי.
 13.3יום שישי
שעה  – 9:15דואר ,צידקיהו  ,קצביה פרה רדומה
שעה  – 10:00מכולת בזית

 )14משה מושקוביץ
יום שני 9/3
 09:00-13:00ישיבת נתיב מאיר ירושלים
 17:00-17:30מנחה ביה"כ המרכזי
 18:00-19:00ערבית וקריאת מגילה ביה"כ המרכזי בתמר
 21:30-23:30מסיבת פורים ביה"כ המרכזי בתמר
יום שלישי 10/3
 08:00-09:30תפילה וקריאת מגילה ביה"כ המרכזי בתמר
 12:00-13:00עדלאידע שכונת התמר
 13:00-13:30מנחה ביה"כ המרכזי בתמר
רביעי 11/3
 17:30-18:30רמי לוי מבשרת ציון
חמישי 12/3
 07:00-13:00ישיבת נתיב מאיר ירושלים
שישי 13/3
 08:30-09:00סופר דיל בדקל
הוצאת והחזרה של הבן מגן נטפים בתמר
 17:30-18:45ביה"כ המרכזי בתמר

)15עמיחי שניויס 847 #
יום ה' ,ה 12.3 -חזרה לאפרת
יום ו ,ה - 13.3תפילת ליל שבת במניין של ג .התמר המרכזי
שבת ,ה14.3
תפילת במניין של ג .התמר המרכזי
ביקור אצל שיבי יעקובוביץ
יום א' ,ה 15.3הסעה בהתנדבות של תושבת אלון שבות לקופת כללית באפרת

 )16חיים אדלר
שני בערב,9/3 ,
קריאת מגילה בבית הכנסת המרכזי בתמר.
 21:00-22:00מסיבת פורים קהילתית בבית הכנסת המרכזי בתמר

שלישי בוקר10/3 ,
שחרית ומגילה במניין המוקדם בבית הכנסת המרכזי בתמר
שלישי אחר הצהריים  -סעודה אצל משפחה ביישוב טלמון.
רביעי11/3 ,
מחנה יהודה בירושלים
חמישי12/3 ,
אוטובוס  377לירושלים שיצא ב  9:00מסובת התאנה.
אוטובוס  377לאפרת שיצא ב  21:00מתלפיות.
ראשון,15/3 ,
רמי לוי גוש עציון15:00-16:00 ,

 )17חיים נתן
 11/3בשעה  17:00הסופר שלנו בזית
 12/3בשעה  17:15הסופר שלנו בזית.
 12/3בשעה  20:30תפילת ערבית בבית כנסת החריש  3ואח"כ שיעור דף יומי שם.
 17/3ערבית בביכנ"ס החריש ב 18:15-או ב20:30-
 17:00 18/3שופרסל בצומת הגוש
 18:15ערבית בחריש 3
 7:00 20/3מאפית שיפון בנווה דניאל.
 7:30הסופר שלנו בזית.

 )18חגי אליצור
 14/3בשעות הבוקר -בית כנסת אחדות ישראל.
שעות הצהריים – בית כנסת מרכזי.
מוצאי שבת – במניין של אולאל

