
בינה לעתים
אלקטרוניים לבתי כנסתמסכים 



הוא לוח אלקטרוני לבית  " בינה לעתים"לוח 
המסוגל לחשב ולהציג באופן אוטומטי  , הכנסת

,  שבת, לוח הודעות, זמני היום-מידע יהודי שוטף 
.הנצחה ועוד, חגים

מציעים לוח ממוחשב ברמה  " בינה לעתים"אנו ב
אנו  . בתפעול פשוט ובעיצוב מרהיב, מתקדמת

נותנים לכם לבחור את שיטת החישוב ונוסח  
.התפילה מתוך מגוון אפשרויות

לכן  , בנוסף לכל עדה וקהילה יש את המנהגים שלה
,  עדות המזרח: חשבנו על כולם" בינה לעתים"אנו ב

, הודי, ד"חב, ירושלמי, צפון אפריקה, ספרד, אשכנז
הלוח מכיל רשימת  . תימני שאמי ועוד, תימני בלאדי

.מנהגים נוספים שאותן תוכלו להציג

צרו עמנו קשר לצורך הדגמת המוצר והתאמתו  
.בית הכנסתלצרכי 

sales@binalaitim.com, 053-823-4115, 053-823-4112:  פרטי התקשרות

תתקשרו ותשמעו על המבצע המיוחד שלנו



המסך הראשי מציג באופן בולט ומפואר  
.טקסט אותו יבחר התורם להציג

,  התרומה יכולה להיות להנצחת קרוביו
פרנסה או כל מטרה  , להצלחה, לרפואה

.אחרת אשר תעלה על לב התורם

ישנה אפשרות לבחור  , במסגרת השקופית
.  בין שעון מחוגים לדיגיטלי

.להוסיף שקופית של שעון ותאריך, כמו כן



בלוח הוטמע אחד האלגוריתמים המתקדמים 
בעולם לחישוב זמני השקיעה והזריחה 

הוא הלוח " בינה לעתים", בנוסף. האסטרונומיים
המציג גם את זמני הנץ  , נכון להיום, היחיד

, והשקיעה הנראים לעשרות ערים בארץ ובעולם
הוא  , לדעת חלק גדול מהפוסקים, אשר זמנם

.הקובע לעניין מצוות שונות

הלקוח יכול לבחור לפי איזו שיטת חישוב להציג  
איש מצליח  , אשכנז, יוסףע"הגר)את הזמנים 

(.ועוד

אין שום צורך  –חורף \גם בעת מעבר לשעון קיץ
הלוח יתעדכן אוטומטית ויציג  . בהתערבות אנושית

.את הזמנים המעודכנים

סוף זמן תפילה  • 
א"מג\א"גר

חצות היום והלילה• 
מנחה גדולה• 
מנחה קטנה• 
פלג המנחה• 
צאת הכוכבים• 
ת"צאת הכוכבים ר• 

:הזמנים המוצגים בלוח
שקיעה• 
זריחה• 
עלות השחר• 
טלית ותפילין  • 

"(משיכיר)"
ש     "סוף זמן ק• 

א"מג\א"גר



הלוח מציג את זמני כניסת השבת  
ומידע ( גם לדעת רבינו תם)ויציאתה 

.אודות פרשת השבוע
במעמד ההתקנה הלקוח יבחר האם  

כגון הכרזת  , להציג מידע שבועי נוסף
תענית  , זמן המולד, ראש חודש

.ותקופה
ישנן קהילות אשר סדר הקריאה  

בתורה שלהן שונה מהסדר הנהוג  
הלוח מכיל  –בכלל בתי הכנסת 
מהן הלקוח יוכל  , רשימה של מנהגים

.לבחור



,  מועדים, לוח השנה היהודי שופע בחגים
.  תעניות וימים מיוחדים

,  לכל מועד יש את מאפייניו המיוחדים לו
לכן הוספנו מסכים מיוחדים לכל מועדי  

20-כ, בעיצוב שונה לכל מועד. השנה
.  במספר

,כל מסך יופיע במועד המתאים לו
הצורך יציג מידע נוסף ובמידת 

. על אותו מועד



זמן  , זמני כניסת ויציאת חג: לדוגמא
.  ב"תחילה וסוף תענית וכיו

המערכת יודעת לחשב באופן עצמאי 
ובכך פוטרת את  , מתי להציג את המסך

הגבאי מהצורך לבצע אי אלו שינויים  
.  במערכת לצורך הצגתם



,כמו שאר החגים, ספירת העומר
.תופיע בזמנה

ניתן לבחור בין טקסט בעברית   
.בהתאם לנוסח בית הכנסת, לארמית

:ד"חגי חב

ניתן לבחור  , מהשקופיות שבמערכתבכל אחת* 

.  אם מעוניינים בהצגתה



ישנו האלגוריתם  " בינה לעתים"ב
המתקדם מסוגו לתצוגת מידע אודות 

.התפילה הנוכחית
הלוח יציג מידע לגבי גבורות גשמים  

שאילת , "(מוריד הטל"\"משיב הרוח)"
וכן  "( ברך עלינו"\"ברכנו)"גשמים 

על  ", "יעלה ויבוא: "תזכורות אחרות כגון
ועוד " לא אומרים תחנון", "עננו", "הנסים

.תוספות שונות20-למעלה מ
הלוח תוכנן להיות גמיש על מנת לתת 

מענה לעשרות המנהגים והנוסחים  
כך יכול  , הנפוצים כיום בבתי הכנסת

להגדיר הלקוח האם אומרים הלל  
בדילוג ביום העצמאות וביום  \שלם

"  אבינו מלכנו"האם יש להזכיר , ירושלים
.בתעניות ועוד



בלוח הושקעו מאמצים רבים  , כאמור
במטרה לחסוך מהלקוח את הצורך  

.להתעסק בהגדרות המוצר
.כך הוא גם בזמני התפילות

הלקוח יכול להגדיר שעה קבועה  
זמן המושפע מזמני  , לחלופיןאו , לתפילה

צאת  \זריחה\שקיעה)היום השונים 
והשעה תתעדכן באופן  ( ב"הכוכבים וכיו

.יומיומי בצורה אוטומטית
ניתן להגדיר את תפילת מנחה  , לדוגמא
עשרים דקות קודם השקיעה של "בחול כ

".יום שלישי
ניתן להגדיר זמני תפילות לכל חג ולכן  

.זמן



ובדורנו מתקיימים שיעורים , זכינו' ברוך ה
.  יומיים במאות בתי כנסת
בינה  "פיתחנו ב, מתוך הכרה במציאות זו

חישוב המציג את הלימודים היומיים " לעתים
באופן ( משנה יומית ועוד, דף יומי)השונים 

עצמאי ללא צורך בעדכון המידע על ידי 
.  הלקוח או הגבאי

בכך נמנע מהלומדים הצורך לעיין בלוחות  
.השונים לשם קבלת המידע

ד"מנהגי חב
הבנוי לפי לוח  , ספר היום יום הוא לוח לימוד יומי

היום הראשון  -ד "השנה המיוחד של חסידות חב
והיום  ( ט בכסלו"י)בשנה הוא ראש השנה לחסידות 

בכל יום יש פתגם יומי . ח בכסלו"האחרון בשנה הוא י
אותו ערך רבי מנחם מנדל שניאורסון מתוך כתביו  

.מליובאוויטשרבי יוסף יצחק שניאורסון , של חמיו
הפתגמים כוללים קטעים קצרים של אמרות  

חסידיות והדרכות לחיי היום יום ולעבודת השם על פי  
.  ד"דרך חב



אחד מעמודי התווך של בית הכנסת הוא  
.  האנשים העמלים בהחזקתו

אותם המשקיעים את מיטב זמנם וכספם  
למען בית הכנסת שלא על מנת לקבל  

. פרס
יכול  , על מנת שנוכל להוקיר את פועלם

.  הגבאי להוסיף את שמם ללוח הממוחשב
ונועד להביא לכך  , עיצוב השקופית מפואר

שחברים נוספים יבקשו להצטרף למעגל  
.התורמים

ניתן לקבוע  , שני עיצובים שונים-לבחירתכם
.את כמות הלוחיות שבשקופית



לפני סוף התפילה עולה –התופעה מוכרת 
הגבאי לדוכן לצורך העברת הודעה חשובה  

ומתפלל שלא היה באותה שעה בבית  
.הכנסת לא שמע אותה

ניתן –חשבנו גם על זה " בינה לעתים"כאן ב
להוסיף הודעות שיופיעו במהלך התצוגה  

ההודעות יכולות  . השוטפת של השקופיות
תזכורת תשלום למי  –להיות בכל נושא 

איחולים  , תזכורת לשיעורים יומיים, ששכח
.ב"לבעלי שמחות וכיו

כך  , לכל הודעה ניתן להגדיר גם זמן תצוגה
,  שניתן להכניס מראש הודעות לעוד יום

יופיע באופן  הכל. חודש או אפילו שנה, שבוע
.אוטומטי בזמן הנקוב

תוכל להוסיף  " בינה לעתים"רק ב, כמו כן
.תמונה שתוצג כחלק מהמערכת



מציג את ימי ההולדת הקרבים  המסך 
.חברי בית הכנסת והקהילהשל 

המסך תורם לחיזוק הקשר בין  
החברים בבית הכנסת וכן מאפשר 

החבר בעליה או את לגבאי לזכות 
.ברכה בשבת



כאשר התקנו את אחת המערכות הראשונות של  
התקבלו עשרות תגובות חיוביות ומחזקות  " בינה לעתים"

.  על איכות המוצר ופארו
,  אנשים רבים ביקשו להנציח את יקיריהם באמצעותו

.אולם ההקדשה במסך הראשי אינה מספיקה לכך
"  לעילוי נשמת"\"יזכור"לכן הוספנו מסך 

אשר מציג באופן , (ניתן לבחור כותרת במעמד ההתקנה)
.  מכובד ומרשים את הנפטרים

מלבד היותו לוח הנצחה עבור  , יתרונו של מסך זה
מתבטא בכך שהוא משמש כלי  , מתפללי בית הכנסת

שבוע לפני תאריך הפטירה של המונצח שמו  . עזר לגבאי
".  נפטרי השבוע"עולה לשורה העליונה תחת הכותרת 

כל התיבה כולל השם  -כאשר יום הפטירה עצמו מגיע 
כך הגבאי יכול בקלות לדעת מי צריך  . מודגשים בצהוב

.'להיות חזן או לעלות לתורה וכדו
יתרון נוסף של המסך הוא תפקודו גם כאפיק הכנסה  

–שכן כל החפץ להנציח את יקיריו במסך , לבית הכנסת
.משלם תרומה לבית הכנסת לצורך הוספת שמותיהם

ניתן להחליט כמה שקופיות , מספר הנפטרים אינו מוגבל
כאשר בסבב הבא יוצגו שמות  , יוצגו" סבב"יוצגו בכל 

.הנפטרים שלא הוצגו בסבב האחרון
ת  ניתן לשנות את פס הניווט שבתחתי* 

כל שקופית לטקסט הנצחה




