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

דף קשר שבועי 

יום שישי ח' כסלו תשע"ט – ערב שבת פרשת ויצא 
שחרית    05:50, 06:30, 07:00, 08:30 

הדלקת נרות שבת    16:04 
מנחה וקבלת שבת    16:30 

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

מנחה גדולה                    12:30  
שיעור גמרא   שעה לפני מנחה 

מנחה שבת קודש      16:05  
יציאת שבת   17:17 

יום ראשון עד חמישי י' עד י"ד כסלו תשע"ט  
שחרית - ימים א', ג' ו-ד' 05:50, 06:30, 07:00, 08:30 
שחרית - יום ב' ו-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 ט"ו כסלו תשע"ט – ערב שבת פרשת וישלח 
שחרית    05:50, 06:30, 07:00, 08:30 

הדלקת נרות שבת    16:02 
מנחה וקבלת שבת    16:25 

יום שבת ט"ז כסלו תשע"ט – שבת פרשת וישלח 
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   17:15 

מזל טוב  
 למשפחות וולך וזינגר לרגל אירוסי יאיר זינגר ❖
לסימה ואברהם רווה להולדת הנכד ❖
לאורי ואוולין סביר שחגגו יום נישואין 45 ועברו למגדלי הים התיכון ❖

כן ירבו שמחות בישראל! 

תנחומים 
הקהילה שולחת תנחומים לחברינו, שקרוביהם נפטרו בשבוע האחרון: 

לשלומית פילזר, עם מות אחותה ז"ל ▪
למשפחת ואלייר, עם מותו של ברנרד ז"ל ▪
לפולין מוריס, עם מות אמה ז"ל באנגליה ▪

שבת פרשת ויצא 

הודעות קהילה



המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון וירושלים. 

שני קורסים יצאו לדרך: 
קורס בשיטת ימימה – יום שלישי בשעה 18:30 א.
הקורס בהנחיית שרה שוורץ מתקיים בביתה של שרה יאול, רחוב לייב יפה 28. ☒

929 בלימוד בית מדרשי מונחה – יום רביעי בשעה 09:30 בספרית ב.
ביהכ"נ 

השיעורים יתקיימו אחת לשבועיים. המפגשים הקרובים מתוכננים ל-14.11.18, ☒
28.11.18, 12.12.18 ו-26.12.18. 

עלות כל מפגש 25 ש"ח לחברי בית הכנסת ו-30 ש"ח למי שאינם חברים. ☒

זכיתם כבר להנות מספרית הרחוב? 
בחורשה שליד בית הכנסת שלנו ובית הכנסת "הצרפתי" הוקמה השבוע ספרית רחוב יפיפייה. 

אתם מוזמנים: 
להשתמש בספריה ✓
להביא לספריה ספרים ✓
להתנדב! חסרים מתנדבים דוברי עברית לסידור הספרים, לעזרה בתיפעול וכו' ✓
להתנדב להעביר שעת סיפור או כל פעילות מתאימה אחרת. ✓

צרו קשר איתנו ונעביר את פרטיכם למתנדבים הקיימים (26, מתוכם 23 דוברי אנגלית!). 

עונג שבת בשלוחת המנהל הקהילתי בארנונה הצעירה 
הקהל מוזמן ל"עונג שבת" בליל שבת "וישלח" 23.11.18 בשעה 20:00  בשלוחת המנהל הקהילתי 

רח' ישראל אלדד 11. 
חברתנו, הסופרת מירה מגן, תדבר על הנושא: נשים דברניות הן - האמנם ? 

האירוע כולל שירה וכיבוד קל . האירוע מכבד שבת. 

נא לא לחנות ברחבת בית הכנסת! 
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 – תיקון טעות! 
פרשת השבוע      ביום ד' אחרי ערבית – תיקון טעות! 

מורה נבוכים                             ביום ג' בשעה 18:00  
שיטת ימימה      ביום ג' בשעה 18:30 בבית משפחת יאול, לייב יפה 28 

בית מדרש מונחה 929     ביום ד' בשעה 09:30 בתאריכים: 14.11, 28.11, 12.12, 
 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'. 

שיעורים של בית הכנסת

תפילת ילדים



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 
 

שבת שלום!

צור קשר

mailto:agnonsyn@gmail.com

