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שבת פרשת ויקהל פקודי  -פרה תשע"ח 10/3/2018
מברכים את חודש ניסן
זמני השבת
י-ם  17:07ת"א 17:22
17:32 13:20
( 8:15 6:15סוף זמן ק"ש )8:54
17:20 13:20 12:30

הדלקת נרות
מנחה ערב שבת
שחרית
מנחה
שיעור מפי הרב אליעזר שמחה וייס
18:21
ערבית ומוצאי שבת
שחרית
א' ,ג'  ,ד'
ב'  ,ה'
ו'
מנחה
מעריב

זמני חול כ"ד אדר עד כ"ט אדר ()16/3/18 – 11/3/18
7:20 6:15
7:20 6:05
8:00 7:20 6:15
17:37 13:20
21:00 18:07

מזל טוב
לחדוה ובני פינקלשטיין לרגל הולדת הנין ,בן לאביגיל ויהונתן פינקלשטיין ,נכד לחוה ואהרן
פינקלשטיין
לאביגיל ואלכס ספרלינג לרגל בר המצווה של בנם איתן
לעינת ויאיר בארי לרגל הולדת הנכד ,בן לדיאן וגלעד בארי מירושלים
נא לשלוח את הודעותיכם עבור הידיעון לכתובת דואר  newsletter@yikg.orgעד יום חמישי שעה
18:00

שיעור מפי הרב אליעזר שמחה וייס
השבת ,פרשת ויקהל פקודי ,ידרוש הרב אליעזר שמחה וייס בין מנחה קטנה ( )17:37לבין מעריב
בנושא "הגדה של פסח"

השיעור לילדים מפי הרב קראוטהמר
יתקיים בשבת בבוקר מיד אחרי התפילה

השיעור לנשים
שיעור בספר בראשית לפי דפי נחמה ליבוביץ'
ע"י חברנו רפי לבטון ,מורה לתנ"ך שנים רבות באולפנות ובישיבות
מקום :בית כנסת ישראל הצעיר (בקומת קרקע).
שעה ומועד :בשבת פרשת ויקהל פקודי ( )10.3.2018בשעה 16:15
לפרטים נוספים :ויויאן יורק – 052-5565918
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קמחא דפסחא
כמידי שנה אני אוספים מעות חיטין ,קמחא דפסחא ,לקראת חג הפסח המתקרב הבא עלינו לטובה.
תרומות אפשר להעביר לרב קראוטהמר ,שלמה קור ,ג׳וני אברהמוף ,ג׳וליאן אדל או דוד ארליך.

טיול חול המועד פסח תשע"ח

אל מערב הנגב  -מפתחת שלום אל "החלוציות" ונחל גרר
עם המדריך אחיקם וינטרשטרן
יום רביעי (ד' חוה"מ פסח) 04/04/18
יציאה מרחבת בית הכנסת:

9:00

חזרה:

18:30

עלות (כולל כניסה למוזאון) :

( ₪ 130מבוסס על  36משתתפים)

הרשמה אצל שלמה קור:

050-5514723
פירוט המסלול מצורף

בית מדרש של יום רביעי

כ"ז אדר תשע"ח ()14.3.18
בית מדרש לגברים
10:00
10:45
11:25
11:45
12:25
12:30
13:20

שיעור ע"י הרב חגי קורץ
מרצה השבוע :משה ליוש
הנושא " :יהדות רוסיה" המשך
הפסקה
מרצה השבוע :ד"ר אפרים יצחקי
הנושא " :תפילה"
טקס הבעת הערכה למרצים הקבועים שלנו
שיעור ע"י הרב שמואל קראוטהמר
הנושא" :צרבא – חלק חושן משפט" הלכות נזיקין
מנחה

בית מדרש לנשים
 20:15 - 19:30שיעור שבועי של הרב קראוטהמר.
הנושא" :צורבא  -חלק חושן משפט" – הלכות נזיקין
 21:00 – 20:15מרצה השבוע :ד"ר אפרים יצחקי
הנושא " :תפילה"

פגרת פסח
השבוע יתקיימו השיעורים האחרונים לסמסטר הנוכחי.
בית המדרש יוצא לפגרת פסח משבוע הבא ה' בניסן .21.3.18
הלימודים יתחדשו בע"ה ביום רביעי כ"ו בניסן 11.4.18 -
אנו מאחלים לכל חברי בתי המדרש עם בני ביתם וכל משפחתם חג שמח וכשר

.
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שיעורים קבועים
20:15 6:45
תלמוד באנגלית 21:00-

דף יומי
יום א'
20:00
שיעור לנשים -10:00
יום ג'
12:00
מסכת חולין – ישראל
יום ג'
גלמן 20:30
בוקר  -בית מדרש
יום ד'
לגברים
ד"ר יצחקי חצי שעה
יום ד'
לפני מנחה
ערב  -בית מדרש לנשים
יום ד'
יום ד' מסכת ראש השנה – הרב
קראוטהמר
שבת מחברי דורנו – דוד שפיגל
7:40
שבת מברכים אחרי מנחה קטנה –
השיעור החודשי מאת הרב
קראוטהמר
בשבתות האחרות  -ספר דניאל -
צוות מגידי שיעור; מסכת ראש
השנה  -הרב קראוטהמר .

אנשי קשר
הודעות בנושא שמחות ,עם כל
הפרטים ,יש לשלוח מייל לכתובת
newsletter@yikg.org
הודעות בנושא אבלות יש להתקשר
ישירות לדוד ארליך 050-5976863
עזרה לזולת וביקור חולים יש
להתקשר לסוזן אדל ,050-5473893
לרשי יורוביץ  ,054-6446970לטובה
קראוטהמר  ,054-5720956ליהודית
רוזן  ,052-6463269לרפי רוזן 054-
 ,9027390ליומי שיינפלד 054-
 3977613או למוקי שיינפלד 054-
3455060
הזמנת אולם סטיסקין יש לפנות
לדינה וסרמן  .050-7734585אם אין
תשובה יש לשלוח  SMSאו
 .whatsappלא להתקשר הביתה.
בכל מה שקשור לשיעורים ,שיעור
חדש ,ביטול ,שנוי בלו"ז יש לפנות
לדוד ארליך 050-5976863
השתתפות בקידוש החודשי יש לפנות
עם כל הפרטים ל:
kiddush@yikg.org
gizbar@yikg.org
הסעות לבדיקה רפואית יש לפנות
לאשר פלואר 050-7341851
הכנסת אורחים מי שמעוניין לארח
עולים חדשים או תושבים חדשים
באזור יפנה לאדירה נצל אברמסון
 abramsonadira@gmail.comאו ב-
052-8662640 whatsapp

גבאים
שלמה

שחרית השכמה בשבת:
קור
המנין המרכזי בשבת:
גדעון סטופל ,דוד ארליך ,דניאל
מאיר
ימי חול:
שחרית  06:15/06.05אלי ויזל
שחרית  07:20שלמה קור
מנחה גדולה 13:20 :חיים שניידר
מנחה קטנה וערבית בזמנו :הלל
סטופל
חיים וינר
ערבית 21:00

