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

דף קשר שבועי 

יום ה' י"ד אדר ב' תשע"ט - ערב שושן פורים 
שחרית -                 05:40 06:25, 07:00, 08:30 

מנחה גדולה    13:30  
חגיגת פורים עם מועדון אנוש 17:00 

כבכל שנה נחגוג באולם הילדים בבית הכנסת עם חברי מועדון אנוש. נברך אותם, נשמח יחדיו וניתן 
משלוחי מנות. הפעילות תתקיים משעה 17:00 עד מנחה. בואו בשמחה ובאהבה ! 

מנחה                          17:40 
תהלוכת תחפושות וחלוקת פרסים - אחרי מנחה 

ערבית וקריאת מגילה  18:10, 20:30  

יום שישי ט"ו אדר ב' תשע"ט –שושן פורים וערב שבת פרשת צו  
שחרית וקריאת מגילה -        06.00,  07:00, 00:09  

קריאת מגילה לנשים  08:30 בבית משפחת ארן 
כבכל שנה, תתקיים קריאת מגילה לנשים תתקיים בשושן פורים, בשעה 08:30 בבית משפחת ארן, 

רח' קלאוזנר 9 קומה ב' דירה 3. 
מנחה גדולה          12.30  
הדלקת נרות שבת    17:16  
מנחה וקבלת שבת    17:40 

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

מנחה גדולה                    12:30  
שיעור גמרא   שעה לפני מנחה 

מנחה שבת קודש      17:15  
יציאת שבת   18:29 

יום ראשון עד חמישי י"ז עד כ"א אדר ב' תשע"ט 
שחרית-יום א', ג', ד'  05:50, 06:30, 07:00, 08:30 
           יום ב', ה'  05:40, 06:25, 07:00, 08:30 

מנחה גדולה    13:30  
מנחה    17:45 

ערבית     18:20, 19:30, 21:00 

שימו לב! בלילה בין חמישי לשישי עוברים לשעון קייץ! 

יום שישי כ"ב אדר ב' תשע"ט – ערב שבת פרשת שמיני – פרשת פרה – שבת מברכין  
שחרית    05:50, 06:30, 07:00, 08:30 

הדלקת נרות שבת    18:21  
מנחה וקבלת שבת    18:45 

יום שבת כ"ג אדר ב' תשע"ט – שבת פרשת שמיני – פרשת פרה – שבת מברכין 
3 מנייני שחרית בשעות  06:25, 08:15, 09:00 (למטה)  

מנחה גדולה                    12:30  
שיעור גמרא   שעה לפני מנחה 

שבת פרשת צו 



מנחה שבת קודש      18:20  
יציאת שבת   19:33 

מזל טוב  
לדוד קאסוטו ורעייתו לנישואי הנכד. ❖

כן ירבו שמחות בישראל! 

השתתפות בצער 
הקהילה משתתפת בצערם של רונית פורטן ומשפחתה על פטירת אמה, טובה אילן ▪

ז"ל. 
הלוויה התקיימה ביום שלישי י"ב באדר ב' 19.3.19 בעין צורים. 

הקהילה משתתפת בצערה של וולרי יקר על פטירתה של אחותה – באנגליה. ▪
הלוויה התקיימה באנגליה. השיבעה מתקיימת בבית משפחת יקר, רחוב פרימו לוי 6 

דירה 2, עד יום ב' בבוקר. זמני ביקורי התנחומים הם בין 10:00 ל-12:00 ובין 15:00 
ל-21:00.  

ברוך דיין האמת. מן השמיים תנוחמו. 

חגיגת פורים עם מועדון אנוש - יום חמישי בשעה 17:00 
כבכל שנה נחגוג באולם הילדים בבית הכנסת עם חברי מועדון אנוש. נברך אותם, נשמח יחדיו וניתן 

משלוחי מנות. הפעילות תתקיים משעה 17:00 עד מנחה. בואו בשמחה ובאהבה ! 

תהלוכת תחפושות וחלוקת פרסים - יום חמישי אחרי מנחה 

קריאת מגילה לנשים - יום שישי בשעה 08:30  
כבכל שנה, תתקיים קריאת מגילה לנשים תתקיים בשושן פורים, בשעה 08:30 בבית משפחת ארן, 

רח' קלאוזנר 9 קומה ב' דירה 3. 

סעודת פורים והיכרות עם משפחה חדשה – שניים במחיר אחד!... 
הזדמנות אחרונה להזמין את עצמכם לסעודת פורים אצל משפחה לא מוכרת או להזמין אורחים 

לסעודת פורים שלכם! 
 .agnonsyn@gmail.com מעוניינים לארח או להתארח? צרו קשר איתנו עוד היום במייל

מחפשים מה לעשות בפורים עם הילדים? ביום שישי בשעה 11:00 
ביום שישי בשעה 11:00 תתקיים מסיבת כובעי פורים בספריית הרחוב ליד בית הכנסת. 

כולם מוזמנים. הביאו כובע מיוחד ואולי תזכו בפרס מצחיק.  
אם אפשר – הביאו אתכם שתיה או חטיף. 

"ימי משתה ושמחה..." – יום שישי בשעה 21:00 
ניצן חן ושייקה  אל עמי מזמינים אתכם להמשיך את חגיגת הפורים ב"טיש בקשות" בליל שבת, 

שיכלול פיוטי שירת בקשות ספרדיים, ניגוני חסידים ונשמה יתירה, בבחינת "שמחה וששון ליהודים...". 
השמחה תתקיים ברחוב קורא הדורות 8 בבית משפחת חן. בואו בשמחה! 

שבת מברכין חודש ניסן 
דרושים תורמים לקידוש של שבת מברכין חודש ניסן, שיתקיים בשבת הבאה.  

נא לפנות אל משה זעפרני. 

יום הלימודים בבית הכנסת 
ביום שני הקרוב יתקיים הטיול לעמק האלה, שיהווה סיום מהנה ללימודי יום שני, שנמשכו חודשים 

אחדים. 
אנחנו מודים לכל המלמדים שלנו:  

הודעות קהילה
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הרב זמל, חגי בן שמאי, הרב מאיר שלזינגר, הרב יהודה פליקס, חנינה בן מנחם, הרב גיא אביהוד, 
מר ישראל חזני, מירה מגן, השופטת נאוה בן אור ופרופסור בצלאל פורטן. 

הלימודים יוצאים לפגרה שתסתיים, אי"ה, בחודש אייר.  
נא עקבו אחרי הודעותינו בנושא. 

נא לא לחנות ברחבת בית הכנסת! 
רחבת בית הכנסת מוגדרת על ידי העיריה כסובה לרחוב ללא המוצא שלנו! 

נא להימנע מלחנות שם במהלך השבוע – זה מיועד לנכים הבאים להתפלל בלבד.  
נא להימנע לחלוטין מלחנות שם בסופי השבוע. תודה מראש!!! 

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  
שער לתלמוד     ביום ד' בשעה 09:30 בספריה 

פרשת השבוע        ביום ד' אחרי ערבית  
שיטת ימימה        ביום ג' בשעה 18:00 בבית משפחת יאול, לייב יפה 

 28
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 זעפרני. 
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 

 

  פורים שמח  
ושבת שלום ! 

   

שיעורים של בית הכנסת

תפילת ילדים

צור קשר
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