
  בס"ד

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

 
 

 דף קשר שבועי:  שבת ויצא
 

  יום שישי ח׳ כסלו
  5:50, 6:30, 7:00, 8:30, 9:00 שחרית

 16:00 הדלקת נרות
 16:25 מנחה וקבלת שבת

 שבת ויצא
  ט׳ כסלו

 

 6:25, 8:15, 9:00 שחרית
 12:30 מנחה גדולה
 15:00 שיעור גמרא

 16:00 מנחה
 17:14 יציאת השבת

 יום ראשון עד חמישי
  י׳ עד י״ד כסלו

 

 שחרית
     ימים א׳, ג, ד׳

     ימים ב׳, ה׳

 
8:30 ,7:00 ,6:30 ,5:50 
8:30 ,7:00 ,6:25 ,5:40 

 13:30 מנחה גדולה
 16:25 מנחה

 17:00, 19:30, 21:00  ערבית
  יום שישי ט״ו כסלו

  5:50, 6:30, 7:00, 8:30, 9:00 שחרית
 16:01 הדלקת נרות

 16:25 מנחה וקבלת שבת
 שבת וישלח

  ט״ז כסלו
 

 6:25, 8:15, 9:00 שחרית
 12:30 מנחה גדולה
 15:00 שיעור גמרא

 16:00 מנחה
 17:16 יציאת השבת

 
 

 מזל טוב 
 מזל טוב למשפחת גדון לבר המצווה של עומר שתהיה השבת. משפחת גדון מזמינה את●

 הקהל לקידוש אחרי התפילה
 מזל טוב למשפחת טרספולסקי לאירוסי הבת הדס.●
 מזל טוב כפול למשפחת קאסוטו, לנישואי הנכד ול60 שנות נישואין●

 
 
 
 
 



 
 התנדבות לחיילים בודדים בשכונה - שבת פרשת ויצא, 6.12.19

 בשבת הקרובה, פרשת ויצא 6.12.19 קהילת שי עגנון מתנדבת להכין אוכל לחיילים הבודדים שגרים
 ברחוב בית הערבה.

 
 אם אתם מוכנים לבשל אוכל טעים לחיילים בודדים הגרים בשכונתנו -נא כנסו לקישור המצ"ב ורישמו

 מה תכינו להם.
 

 נא לשלוח את התבשילים ומזון לרחוב בית הערבה 9 ביום שישי, 6-12-19, בין השעות 11:00-13:30
 

  כל ההוראות נמצאות בקישור. יבורכו העושים במלאכה!
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1493Bg3afr9Ql4xN6PNTJIFalwAUYASLxglRYdow8
APE/edit#gid=0 

 
 יום לימוד בבית הכנסת במסגרת ארון הספרים היהודי  – תוכנית הלימודים ביום

 שני הקרוב
 

 11:30 עד 10:30 עד 11:20 9:30 עד 10:20 תאריך / שעות
12:20 

 12:30 עד 13:20

 א' כסלו תש"ף
9.12.2019 

 

 הרב יהושע
 זמל

 "תורה
 ותפילה"

יעקב   הרב
 קירמאייר

הטובה   "ההשפעה
על יוון    של

 היהודים"

 האמן מר משה
 צברי

 " עיצוב בתי
 כנסת "

 פרופ' הרב יהודה
 אייזנברג

 "רפואה והלכה"

 
 מבצע אור לזקק בחג האורים

 לקראת חנוכה הקרב ובא, יש תורם שמוכן להכפיל כל סכום שנאסף על ידי קהילת בית הכנסת, עד
 10,000 ש"ח,  במטרה לעזור לנזקקים בשכונתנו. תרומות ניתן להעביר למשה יונס או לאחד מחברי

  הוועד.
 

 ספרי קריאה בעברית לספרית הרחוב הצמודה לבית הכנסת
 קיים מחסור בספרי קריאה בעברית בספרית הרחוב הצמודה לבית הכנסת.

 הספרייה מופעלת על ידי מתנדבים, ופתוחה לשימושם של כל תושבי השכונה.
 מי שיכולים להיפרד מעל כמה ספרי קריאה בעברית (אך לא ספרי עיון או ספרי קודש) מתבקשים

 להביאם לספריה ולהניח בקופסת הפלסטיק, הנמצאת למרגלות המדפים. תודה מראש.
 

 קבוצת וואטסאפ של קהילת בית הכנסת
 קיימת קבוצת וואטסאפ לבית הכנסת. השימוש בה הוא בעיקר להודעות דחופות (לא עלינו, הודעות על

 הלוויות, ואף עדכונים נוספים בין לבין דפי הקשר השבועיים).  מי שמעוניין להצטרף לקבוצה, אנא
 שלחו את השם ומספר הנייד ל: agnonsyn@gmail.com או ליוסי זעפרני :052-650-6105

 
 האתר של בית הכנסת – ניתן לקרוא בו בשלוש שפות

 https://bethknessetagnon.org/index.php/he עברית
  https://bethknessetagnon.org/fr  Pour lire en français צרפתית

            http://bethknessetagnon.org/en  To view the website in English אנגלית
 

 שיעורים של בית הכנסת - נא לא לחנות ברחבת בית הכנסת!
    בימות החול ב-07:00 בבוקר ובשעה 20:00 בערבהדף היומי

    בימות החול בין מנחה וערביתשיעור בהלכה
929tsafysimons@gmail.com  :ביום א' 17:00,בספרייה. ספר ישעיהו, פרטים     

     ביום א' ב-18:00 בבית הרבמסכת סוטה
    ביום ב' 45 דקות לפני מנחהמסכת סנהדרין

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1493Bg3afr9Ql4xN6PNTJIFalwAUYASLxglRYdow8APE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1493Bg3afr9Ql4xN6PNTJIFalwAUYASLxglRYdow8APE/edit#gid=0
mailto:agnonsyn@gmail.com
https://bethknessetagnon.org/index.php/he/
https://bethknessetagnon.org/fr/
http://bethknessetagnon.org/en
mailto:tsafysimons@gmail.com


    ביום ג' בשעה 18:00 בבית משפחת יאול, לייב יפה 28 שיטת ימימה
    חזר מחופשה!.... מתקיים כל יום ד' בשעה 09:30 בספרייהשער לתלמוד
    ביום ד' בשעה 20:00 בספרית בית הכנסת, ע"י ישראל הרשלרמורה נבוכים

    ביום ד' 45 דקות לפני מנחהפרשת השבוע
    ביום שישי בשעה 07:00מדרש

    ביום שבת שעה לפני מנחהמסכת קידושין
 מחשבת ישראל עפ"י ספר משלי   ביום שישי בשעה 07:45 בבוקר - לסירוגין

    ביום שישי בשעה 07:45 בבוקר – לסירוגין הפרשה על פי "הכלי היקר"
 

 תפילת ילדים
 תפילת הילדים מתקיימת בכל שבת בשעה 09:30 ומיועדת לילדים מגיל 4 עד כתה ב'.

 ילדים מתחת לגיל 4 יכולים להגיע רק בליווי הורה.
 נבקש מההורים לשים לב שהחדר מסודר לקראת התפילות שיתקיימו בו אח"כ.

 

 צור קשר
 שאילת ציוד מבית הכנסת

 אין לקחת ציוד מבית הכנסת ללא תיאום!
 לשאילת ציוד מבית הכנסת ולקבלת ציוד לשבעה נא לפנות אל יוסי זעפרני 052-650-6105.

 

 הודעות לוועד ולדף הקשר
 רח' לייב יפה 11, ירושלים 933900כתובת למכתבים:
 agnonsyn@gmail.comדואר אלקטרוני   :
 050-843-3032 (דני)  052-650-6105 (יוסי)טלפונים            :

  :         בית כנסת ע"ש שי עגנון תלפיות ירושלים פייסבוק

 שבת שלום!

mailto:agnonsyn@gmail.com

