בית כנסת

חודש

אלול תשע"ז

אוהל נחמה

שנה נ"ב למנייננו

אתר האינטרנט החדשwww.ohel-nehama.org :
תפילת שחרית
שבת*
ימי א' ,ג' ,ד' ,ו'
ימי ב' ,ה'
ראשי חודשים

מנין ראשון

מנין שני

8:15
6:15
6:05
5:55

6:45
6:45
6:45

שיעורים קבועים
גמרא :מסכת סנהדרין עם הרב דניאל טרופר – ביום חמישי (בביתו) ב17:30-
הדף היומי :עם יהושפט הראל  -בימי א-ו בשעה  6:00ובשבת ב7:30 -
המשנה היומית :עם אברהם קסלר ושמשון לוינגר – בימי א-ה בין תפילת מנחה וערבית
גמרא לנשים :עם הרב יצחק גוטליב .ביום שני בשעה 20:00
שעור גמרא בצרפתית :הרב דוב רוט ,מסכת "בבא מציעא" בימי ראשון ב 20:15
פיוטי מועדי תשרי עם הרב אהרון אדלר – בימי שלישי בשעה  20:00החל מי"ד אלול 5.9.17
גמרא :עם הרב אהרון אדלר  -שיעור במסכת סוכה בימי רביעי בשעה 20:00
ענייני דיומא :עם הרב אהרון אדלר ,בכל שבת בין מנחה קטנה לערבית
השעור החודשי באנגלית עם הרב אדלר יתקיים ביום ראשון אור לכ' באלול  10.9.17בשעה  20:00בנושא :מנהגי
הימים הנוראים.

דרשות ושיעורים
שבת ראה (שבת
מברכין)

שעור אחרי מנחה ,הרב אדלר:
פרקי אבות פרק ו'

שבת כי תבוא

שעור אחרי מנחה ,הרב אדלר" :מצוות
שופר ומנהגיה"

שבת שופטים

שעור אחרי מנחה :הרב
אדלר" :למדה תורה דרך
ארץ"
שעור אחרי מנחה :הרב
אדלר" :ספר כריתות בהלכה
ובהשקפה"

שבת נצבים-וילך

שעור אחרי מנחה ,הרב אדלר:
"במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה"

שבת כי תצא

אוהל נחמה אלול תשע"ז

הכנת הקידוש בשבת מברכים
וועד בית הכנסת מחפש עובד/ת בשכר שיארגן את הקידוש הקהילתי בשבת מברכים.
התפקיד כולל רכישת הכיבוד והכלים החד פעמיים ,סידור הכיבוד ביום ששי והכנת הקידוש בשבת.
המעוניינים מתבקשים לפנות ליואב רוזנברג  052-8620790או לשרווין פומרנץ .054-6684803

חודש אלול התשע"ז – לו"ז תפילות
תאריך

פרשת
שבוע

זמן
הדלקת
נרות

מנחה
ערב
שבת
19:09

מנחה
מניין
מוקדם
17:49

הדלקת
נרות
מוקדם
17:59

ראה

כ"ז באב

18:44

שופטים

ד' באלול

18:36

19:01

כי תצא

י"א באלול

18:28

18:53

17:36

כי תבוא

י"ח באלול

18:19

18:44

17:28

17:38

נצבים-
וילך

כ"ה באלול

18:10

18:35

17:20

17:30

מנחה
בשבת
18:50

ערבית
מוצאי
שבת

צאת
השבת

מנחה

ערבית ימי

בימי חול
לשבוע
אחרי

חול
לשבוע
אחרי

19:49

19:56

19:13

19:41

17:43

17:53

18:40

19:41

19:48

18:58

19:33

17:46

18:30

19:32

19:39

18:49

19:22

18:20

19:22

19:29

18:40

19:16

18:15

19:13

19:20

18:31

19:06

ראש חודש אלול בימים שלישי ורביעי

סליחות :במוצאי שבת "נצבים-וילך" יתקיימו הסליחות בשעה 22:30
מיום שני ועד ערב ראש השנה תתקיימנה סליחות בבוקר .מניין ראשון יום ב' ב ,5:40-יום
ג' ב ,5:50-מניין שני .6:20
יום ג' בערב סליחות ב  .23:00יום ד' ערב ר"ה מנין אחד ,סליחות  ,5:30שחרית 6:30

שיעורים בפרשת השבוע
בשנת תשע"ו נחשפנו לפרשנות העכשווית לתורה (פרשני 'פוסט נחמה').
שמחנו לראות את העושר ,העמקות והמיגוון שפרשני דורנו הביאו עמהם לשיעורים אצלנו.
תחושתנו היא שהנושא לא מוצה ,ולכן החלטנו להמשיך שנה נוספת
ללמוד את פרשני התקופה.
השנה נבקש ממגידי השיעורים להתמודד מדי פעם בצורה מחודשת ,גם עם הפרשנות הקלסית לפרשת
השבוע או להפטרתה
נקדם בברכה רבה את המשתתפים הוותיקים ,וכרגיל נזמין גם משתתפים חדשים.
ראה

מיכל שמחון (מלכיאל)

שופטים

מאיר לוקשין

כי תצא

חיים פרנקל

כי תבוא

רות ולפיש

נצבים-וילך

אליעזר יסלזון

כל הציבור מוזמן להשתתף בשיעורים אלה המתקיימים בימי ששי ב  7:30בבוקר
פת שחרית 7:15
תפילת שחרית 6:45

אוהל נחמה אלול תשע"ז

לימוד פרשת השבוע בעזרת הגליונות של מורתנו נחמה
ליבוביץ ע"ה ,בהנחיית יצחק ריינר
ביום חמישי ,כ"ג באלול 14/9/17
..שעה  20:15בערב באוהל נחמה

סדנאות שבת מברכין "פרשת ראה" לאחר התפילה
נושא הסדנה

נותן הסדנה

המקום

"לקראת חודש אלול :התשובה – ענין של מבט?"

פרופ' אלי הולצר

אוהל נחמה

"כיצד נקבעת ההלכה? התשובה הנסתרת בספר דברים"

יואב רוזנברג

בית כנסת רוטשילד

": "The Haftarot of Consolation

Rabbi Aharon Adler.

אולם זרצקי

עם גמר הלימוד ייערך קידושא רבה באולם זרצקי
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה
===============================
חברי הקהילה ואורחיהם מתבקשים לתרום ביד נדיבה למגבית הימים הנוראים.
כדי לאפשר לנו להמשיך בסיוע למשפחות במצוקה כלכלית קשה לרכוש מצרכים בסיסיים
לקראת הימים הנוראים וחג הסוכות הבעל"ט.
את התרומות ניתן למסור ל :מרדכי לומפ או יצחק קרשנר
(את המחאות יש לרשום לפקודת ":עמותת מעלות ירושלים")

שמחות:
מזל טוב לקלייר ואורי לוי על הולדת הנינה זהר ,בת למרב ואסף בנר ,נכדה לז'קי ולרעיה לוי
מזל טוב לנחמה ואליעזר יסלזון לבר המצווה של הנכד אלעד שמעון ,בן של מולי ומוריה יסלזון.
מזל טוב לנחמה ולאליעזר יסלזון להולדת הנין אליה עמרם ,בן לישי ויהודית יסלזון ונכד למוריה ולמולי.
מזל טוב לרב דניאל ופייגי טרופר לרגל נישואי הנכד יהונתן טי ,בן של חוי ודוד טי ,עם יעל לקס.
מזל טוב לרב דניאל ופייגי טרופר לרגל הולדת הנינה איילה ,נכדה למרים ואילן גאלדור ,בת לאסף ורעות
גאלדור.

אוהל נחמה אלול תשע"ז

דמי חבר ב"אהל נחמה" לשנת  2017החברים מתבקשים לשלם דמי החבר השנתיים לגזבר .דמי החבר המומלצים
הם  ₪ 2.000למשפחה ו  ₪ 1.000ליחיד.דמי החבר המינימליים הם  ₪ 1.600למשפחה ו  ₪ 800ליחיד יש לשלם לגזברות
מעלות ירושלים רחוב שופן  3בהמחאות ,או לבצע העברה בנקאית לבנק הבינלאומי ,מס'  31סניף הל"ה  016לחשבון מס'
 .127140שם המוטב "מעלות ירושלים".

אנשי קשר – אהל נחמה
הרב אהרן אדלר

רח' המעפילים  ;19/8טל' ; 5860725 :ניידaaronadler50@gmail.com ;050-7733117 :

ועדות ותפקידים
מרק ד .רפופורט

054-7620823
Marcd.rappo@gmail.com
5639935
5663356

גבאי (עליות ,כיבודים
וכו') וגזבר
קידוש
השכרת אולם זרצקי
חסד של אמת

הרב יצחק גוטליב
רות שלו
יצחק פלד
שלמה מאיר

5665065
050-8685347 ,5611131
0774455228
5618659

צדקה

מרדכי לומפ
יצחק קרשנר
רוברט פישל
שרוין פומרנץ
פרדי סיזל

5662879
5630901
5637257
5639935
5660948

ועדת תפילה
ועדת אירועים
ועדת קליטה

שרווין פומרנץ
הרולד נוישטטר

הודעות למערכת העלון יש להעביר עד  10ימים לפני שבת מברכים ,כתובת בית-הכנסת :רח' שופן  ,3י"ם.
אתר האינטרנט של בית-הכנסתwww.ohel-nehama.org :
המעוניינים לקבל את הדף החודשי בדואר אלקטרוני מתבקשים להעביר את כתובת ה email -שלהם
לwebgabay@ohel-nehama.org-
חברים הרוצים ושמחים לשתף את הציבור בעדכונים על שמחות או עדכונים אחרים יכולים לפנות אלי בטלפון
 050-6223014 Rachel.agmon@gmail.comרחל אגמון

אוהל נחמה אלול תשע"ז

