בית כנסת

חודש

חשוון תשע"ח

אוהל נחמה

שנה נ"ג למנייננו

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

מנין שני

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

6:45
6:45
6:45

שיעורים קבועים
גמרא:
הדף היומי:

מסכת סנהדרין עם הרב דניאל טרופר – ביום חמישי (בביתו) ב17:30-
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
שעור גמרא לנשים :עם הרב יצחק גוטליב .מסכת בבא קמא  ,מסדר נזיקין .כל אחת מוזמנת ללמוד ,בין אם יש לה
רקע ובין אם לא .נא להביא גמרא לשיעור בימי ראשון בשעה 20:00
שעור גמרא בצרפתית :הרב דוב רוט ,מסכת "בבא מציעא" בימי ראשון ב 20:15
עולם הפסיקה המעשית עם הרב אהרון אדלר – בימי שלישי בשעה 20:00
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

שיעור חודשי באנגלית עם הרב אהרון אדלר בימי א' ,השיעור הבא יתקיים ביום ראשון אור לג' בחשון בשעה 20:00
()22/10

מזל טוב מזל טוב
חתן תורה :יוחנן בן דור
חתן בראשית :פיטר סימפסון
חתן נערים :אליה חסדאי
קידוש לכבוד החתנים יתקיים בשבת "תולדות" שבת מברכין.

אוהל נחמה חשוון תשעח

חודש חשון התשע"ח
צאת
השבת

ערבית
מנחה
מנחה
תאריך הדלקת
פרשת
מוצאי
בשבת
ערב
נרות
עברי
שבוע
שבת
שבת
18:44
18:37
17:40
17:59
17:34
בראשית כ"ד
בתשרי
18:37
18:30
17:30
17:51
א' חשון 17:26
נח

17:55

18:29

17:50

18:21

18:31

16:40

17:14

לך לך

ח' חשון

17:19

וירא

ט"ו חשון

המעבר לשעון חורף ,ביום ראשון ט' בחשון  29-30באוקטובר
16:30
17:24
17:17
16:15
16:37
16:12

חיי שרה

כ"ב
בחשון

שבת
בראשית

דרשה בליל שבת :הרב אדלר
אחרי שחרית סדנאות וקידושא רבא
שעור אחרי מנחה ,הרב מאיר גולדוויכט:
"מהותו של הנחש אז והיום"
דרשה בליל שבת :דני בש
שעור אחרי מנחה ,הרב אדלר :תיבת נח
בספרות החסידית
דרשה בליל שבת :ד"ר דניאל מלאך
שעור אחרי מנחה ,הרב אדלר :ברית אבות
וברית סיני

שבת
נח:
שבת
לך לך

16:07

17:44

16:32

17:20

16:10

18:24

מנחה
בחול

17:19

17:12

16:30

ערבית
בחול

17:08
17:03

שבת
וירא

דרשה בליל שבת :אברהם שפיר
שעור אחרי מנחה ,מרצה אורח

שבת
חיי
שרה

דרשה בליל שבת :ראובן קמפניאנו
שעור אחרי מנחה :מרצה אורח

סדנאות שבת פרשת 'בראשית" לאחר התפילה
נושא הסדנה

נותן הסדנה

המקום

"הקדמות לתורה"

פרופ' יצחק גוטליב

אוהל נחמה

"להתחיל מבראשית!?"

רבקה בש

בית כנסת רוטשילד

Harav Ian Pe-er

אולם זרצקי

T.B.A

עם גמר הלימוד ייערך קידושא רבה באולם זרצקי

אוהל נחמה חשוון תשעח

דור דור ומפרשיו  -שיעורים בפרשת השבוע
בשנת תשע"ח במסגרת השיעור על פרשת השבוע ביום שישי ננסה לברר כיצד גישות המפרשים לתורה
השתנו משך הדורות .פרשני התורה לדורותיהם מאירים את דברי הכתוב בצורה מחדשת וייחודית .אנו נלך
בעקבותיהם ,ננסה להציג בכל שבוע נושא אחד מהפרשה ולבדוק כיצד הוא התפרש באופנים שונים במשך
הדורות .ננסה לברר מה הרקע הטקסטואלי והרעיוני של הפירושים השונים ומהי תרומתם הכוללת להבנת
דברי התורה.
הרב שוקי רייס
פרשת בראשית
פרשת נח (ר"ח)

יוסף עופר

פרשת לך לך

ביטי רואי

פרשת וירא

אורה ויסקינד אלפר

פרשת חיי שרה

הרב יהודה טרופר

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

שמחות
מזל טוב לחיה ורוברט לוי להולדת הנכד ,דניאל מאיר בנם של חיה וקראל לוי
מזל טוב למשפחת הרב שוברט ספרו ורעייתו איריס ,להולדת הנין ,בן לרחלי ומשה ביטון מחצור .רחלי היא
ביתם של פרופ' משה הלוי ויהודית לבית ספרו מבית שמש.
מזל טוב לאסתר ולאליעזר אופנבכר להולדת הנין ה  .15בנם של בקי ועמיעד גילור ונכד לג'ו ואביבה
אופנבכר

הנצחת יקירים :הקהילה מציע ה לחברים ולאחרים להנציח את יקיריהם על לוח הזכרון של בית הכנסת ע"י רכישת שלט
(משושה) בעלות של  - ₪ 20.000ניתן לשלם עד  20תשלומים .לפנות לד"ר יוסי הטב.
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
גבאי (עליות ,כיבודים
וכו') וגזבר
קידוש
השכרת אולם זרצקי
חסד של אמת

אוהל נחמה חשוון תשעח

מרק ד .רפופורט

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

הרב יצחק גוטליב
רות שלו
יצחק פלד
שלמה מאיר

5665065
050-8685347 ,5611131
0774455228
5618659

שרווין פומרנץ
הרולד נוישטטר

מרדכי לומפ
יצחק קרשנר
רוברט פישל
שרוין פומרנץ
פרדי סיזל

צדקה
ועדת תפילה
ועדת אירועים
ועדת קליטה

5662879
5630901
5637257
5639935
5660948

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 חשוון תשעח

