
 בס"ד 
בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר) 

דף קשר שבועי 

יום שישי כ"ט כסלו תשע"ט – ערב שבת פרשת מקץ 
שחרית - חנוכה   05:40, 06:20, 07:00, 08:30 

מנחה מוקדמת לחנוכה 12:30 
הדלקת נרות שבת    16:00 
מנחה וקבלת שבת    16:25 

יום שבת ל' כסלו תשע"ט – שבת פרשת מקץ – א' דראש חודש 
3 מנייני שחרית בשעות  06:15 (שימו לב לשינוי), 08:15, 09:00 (למטה)  

מנחה גדולה                    12:30  
שיעור גמרא   שעה לפני מנחה 

מנחה שבת קודש      16:00  
יציאת שבת   17:14 

יום ראשון א' טבת' ב' דראש חודש,  עד חמישי ה' טבת תשע"ט  
שחרית - יום א' חנוכה וראש חודש 05:40, 06:15 (שימו לב לשינוי), 07:00, 08:30 

  יום ב' - חנוכה  05:40, 06:20, 07:00, 08:30 
  ימים ג', ד'  05:50, 06:30, 07:00, 08:30 
             יום ה'   05:40, 06:25, 07:00, 08:30 

מנחה גדולה    13:30  
מנחה    16:25 

ערבית     17:00, 19:30, 21:00 

יום שישי ו' טבת תשע"ט – ערב שבת פרשת ויגש 
שחרית - חנוכה   05:40, 06:20, 07:00, 08:30 

מנחה מוקדמת   12:30 
הדלקת נרות שבת    16:02 
מנחה וקבלת שבת    16:25 

יום שבת ז' טבת תשע"ט – שבת פרשת ויגש 
3 מנייני שחרית בשעות  06:25, 08:15, 09:00 (למטה)  

מנחה גדולה                    12:30  
שיעור גמרא   שעה לפני מנחה 

מנחה שבת קודש      16:00  
יציאת שבת   17:17 

קידוש השבת לשני המניינים לכבוד נישואיהם של אביה ויניב פסטרנק 
יהודית ומשה טרספולסקי מזמינים את מתפללי שני המניינים לקידוש משותף לכבוד נישואי בתם אביה 

עם בחיר ליבה יניב פסטרנק, שהתקיימו השבוע. 

תודה למשפחת צנוירט על הפעילות לילדים לחנוכה 
תודה הקהילה להדס צנוירט ולבתה מייה, שהכינו פעילות יצירה לילדי הגן ובית הספר לכבוד חנוכה. 

אירוח תלמידים למסיבת הסידור שלהם 

שבת פרשת מקץ 

הודעות קהילה



בית הכנסת שלנו אירח את ילדי כיתות ב' מבית הספר "הלל חמ"ד ניסויי" מארמון הנציב למסיבת 
סידור. מצ"ב מכתב התודה שלהם. 

הרצאתו של הרב חניאל פרבר בערב עשרה בטבת 17.12.18 
ביום שני ערב עשרה בטבת 17.12.18 בשעה 19:45 תקיים הרצאתו של הרב חניאל פרבר, שתעסוק 

בנושא: חינוך בשואה. המטרה של המפגש היא להראות לבני הדור השני או השלישי, שלא 
חוו את השואה בעצמם אלא רק שמעו עליה, כיצד התמודד העם היהודי עם שלל דילמות 

מוסריות, ערכיות, דתיות ורפואיות. נושאים אלה נבחנים בעיקר באמצעות הדוגמא של גטו 
וילנה.

דרושים מתנדבים למחקר של בית חולים הרצוג 
המחקר עוסק בנושא זיכרון ולחץ דם. החוקר יגיע באחד מימי השלישי הקרובים לבית הכנסת לפגוש 
את המתנדבים. אם אתם בגיל השלישי ומוכנים להתנדב להשתתף במחקר נא התקשרו עם החוקר 

חגי פקטור לתיאום פגישה. 

דרושות דירות לאירוח בשבת פרשת ויחי 21-22.12.18 
חברינו בקהילה, אפרים ותמר וולף, יחגגו, בע"ה, בשבת פרשת ויחי אנו שבת חתן (שבע ברכות) 

לבנם ישי וכלתו תמר לבית בר-און. הם מחפשים דירות לארח את בני המשפחה המגיעים מחוץ לעיר. 
אם במקרה אתם מתכננים לא להיות בבית בשבת זו ויש באפשרותכם להשאיל להם את דירתכם, הם 

 etwolff@neto.net.il יודו לכם מאד. נא פנו אל אפרים ותמר וולף

הדף היומי      בימות החול ב-07:00 בבוקר ובשעה 20:00 בערב 
שיעור בהלכה      בימות החול בין מנחה וערבית 
מסכת מכות      ביום א' ב-18:00 בבית הרב  

סנהדרין      ביום ב' אחרי ערבית  
פרשת השבוע      ביום ד' אחרי ערבית  

מורה נבוכים                             ביום ג' בשעה 18:00  
שיטת ימימה      ביום ג' בשעה 18:00 בבית משפחת יאול, לייב יפה 28 

בית מדרש מונחה 929     ביום ד' בשעה 09:30 בתאריכים: 12.12.18, 26.12.18 
מדרש       ביום שישי בשעה 07:00 

מסכת קידושין      ביום שבת שעה לפני מנחה 
מחשבת ישראל עפ"י ספר משלי   ביום שישי בשעה 07:45 בבוקר - לסירוגין 
הפרשה על פי "הכלי היקר"     ביום שישי בשעה 07:45 בבוקר – לסירוגין 

תפילת הילדים מתקיימת בכל שבת בשעה 09:30 ומיועדת לילדים מגיל 4 עד כתה ב'. 
ילדים מתחת לגיל 4 יכולים להגיע רק בליווי הורה. 

שאילת ציוד מבית הכנסת 
אין לקחת ציוד מבית הכנסת ללא תיאום! 

לשאילת ציוד מבית הכנסת יש לפנות אל משה זעפרנ. 
ציוד לשבעה ניתן לקבל בתיאום עם שרה יאול. 

הודעות לוועד ולדף הקשר  
כתובת למכתבים: רח' לייב יפה 11, ירושלים 933900 

 agnonsyn@gmail.com :   דואר אלקטרוני
פייסבוק    :         בית כנסת ע"ש שי עגנון תלפיות ירושלים 

 

שבת שלום 

שיעורים של בית הכנסת

תפילת ילדים

צור קשר

mailto:etwolff@neto.net.il
mailto:agnonsyn@gmail.com


 וחנוכה שמח!


