אגרת הרמב"ן
חודש תשרי תשע"ד
הודעות:
מזל טוב

תשליך

לדוד וימימה יסלזון להולדת הנכד ,בן
ליעל ואריאל פייגלין

דניאל ופיליס וינר (הצפירה  ,4בשביל בין
 4ו )6-ומשה ומרים לוין (רחל אמנו )66
מזמינים את הקהילה לתשליך בבריכות
הדגים שבבתיהם בראש השנה.

הקמת סוכות

לוח שנה

מי שזקוק לסיוע בהקמת הסוכה יכול
לפנות לאילן כהן – ,454-4564554
hebrew@gmail.com

לוח השנה יפורסם לאחר סוכות.

למוריס מן ובת' וייס לרגל נישואיהם

כמו כן ,כל המעוניינים לעזור בהקמת
סוכות מוזמנים לפנות אף הם לאילן.

כל המעוניינים בפרסום עסקי (כולל מי
שכבר פנה בעבר) ,מתבקשים לפנות
למשרד או למרסל לזובסקי עד ערב יו"כ–
marcel@lasinvest.com ,454-4554644

תנחומים

עזרה בימים הנוראים

לשרון אלטשול עם פטירת אביה ,הרולד
מרקס ז"ל.

כל מי שזקוק לעזרה בהגעה לבית הכנסת
בימים הנוראים או בתקיעת שופר בבית,
מוזמן לפנות לסילבי לזובסקי –
 46-5655446או למשרד.

שבעה ברח' הזית  ,6אלון שבות ,עד מחר

)ערב חג) ב.05:44-

ארבעת המינים

מספר טלפון ליצירת קשר – 46-4544046

גם השנה אנו שמחים להודיע על מכירת
ארבעת המינים שכל רווחיה קודש
לעמותת "שכן טוב".

ליהודה קופולוביץ עם פטירת אחיו ,ברוך
קופולוביץ ז"ל.

אנשי קשר מטעם רמב"ן:

למיכל סטשבסקי עם פטירת אביה ,ד"ר
אלכס מייזלס ז"ל.

גדיאל רוטה – 456-4440464

פרטי השבעה:

יאיר גולדשמידט – 454-5044064

שבעה בנופי ירושלים (שחראי  ,54בית וגן)
עד מחר (ערב חג).

פרטים נוספים בהמשך!

זמני התפילות :שחרית –  ,40:05מנחה –
 ,04:54ערבית – 04:65

מנין מוסף נוסף
מספר ההזמנות למושבים בר"ה ויו"כ גדול משהיה בשנים קודמות.
לאור מצוקת מקומות ישיבה ,בעיקר בעזרת הנשים ,יתקיים מנין מוסף נוסף
)כולל דרשה של הרב בני לפני תקיעות( באולם הביזנטי בשני ימי ראש השנה,
שיתחיל ב 04:05-בדרשה לקראת תקיעות.

התרמת דם
ביום שני ,ה' בתשרי ( )4.4תתקיים התרמת דם בין השעות  04:54-60:54באולם
הביזנטי.
בתקופה זו של החגים ,בה לא מתקיימות התרמות ,ישנו מחסור במנות דם .אנו
קוראים לכולם לבוא ולתרום!

אירועי חודש תשרי ברמב"ן
"ואני תפילתי" ערב יום כיפור ,יום חמישי ,ח' בתשרי ()9.21
(מפגש שלישי)

 :64:44הרב בני לאו – לפתוח את שער הרחמים – הקוד הסודי של י"ג
מידות הרחמים
 :64:44הסופרת אמונה אלון – הפיוט "אלה אזכרה" ומקומו במחזור
התפילות
 :60:54הרב אלחנן ניר – תפילה על החיים :לקראת תפילת יום
הכיפורים

שמחת בית השואבה מוצאי שבת ,חוה"מ סוכות ,י"ז בתשרי (.9:92 ,).921
הופעה של אנסמבל ניגון ירושלמי ברחבת בית הכנסת
תשלום ₪ 54 :ליחיד (מעל גיל  ₪ 54 ,)04לזוג
לחברי קהילת הרמב"ן הכניסה בחינם.

ליל לימוד הושענא רבה יום שלישי ,כ' בתשרי ( ,)..21החל מ.2:22-
"משק כנפי הנבואה" – ערב לכבוד צאת ספרם של הרב יואל
בן נון והרב בני לאו " -ישעיהו – כציפורים עפות"
בהשתתפות :הרב בני לאו ,הרב יואל בן נון ,פרופ' יאיר זקוביץ ,פרופ'
אריאל הירשפלד ,פרופ' אביגדור שנאן ,חיים באר ,בלהה בן אליהו,
ד"ר מיכה גודמן ,אפרת שפירא-רוזנברג ,הרב אלחנן ניר
פרטים נוספים בהמשך!

זמני תפילה בימים הנוראים תשע"ד
שבוע הסליחות | ימות החול | כ'ו– כ'ח באלול ,תשע"ג (9-
)3919.293
מנחה

04:54

שיעור בגמרא ירושלמי  -מסכת ברכות  -ר' ראובן קמפניאנו
04:65
ערבית
יום ג' ,כ"ח אלול (בלילה)  -סליחות
("זכור ברית")

..:32

ערב ראש השנה | יום ד' ,כ"ט באלול ().212.293
שחרית (התרת
נדרים)

מנין א'

46:44

מנין ב'
04:64
04:54

40:44

הדלקת נרות
מנחה ערב חג
דבר תורה
דבר תורה במנין אביעד – הרב בני לאו

א' דראש השנה | יום ה' ,א' בתשרי ()2212.293
ערבית
שחרית ותיקין – מנין אביעד (באולם
המרכזי)
שחרית
מנין מוסף נוסף
תקיעת שופר
תשליך

04:65
45:44
44:44
לאחר ההפסקה ,לפני תקיעת השופר
( 04:54בערך)

04:45

מנחה (קטנה)
דבר תורה

ב' דראש השנה | יום ו' ,ב' בתשרי ()3212.293
הדלקת נרות
ערבית
שחרית ותיקין – מנין אביעד (באולם
המרכזי)
שחרית
מנין מוסף נוסף
תקיעת שופר
מנחה (קטנה)
דבר תורה

( 04:56לא לפני!)
04:65
45:44
44:44
לאחר ההפסקה ,לפני תקיעת השופר
( 04:54בערך)
04:45

שבת פרשת האזינו | שבת שובה | ג' בתשרי ()3212.293
04:60
04:65

זמן הדלקת נרות
קבלת שבת וערבית
שחרית
46:54
מנין ראשון
40:45
דף יומי
44:54
מנין שני
44:54004:44
תפילות ילדים
לפני מוסף  -דרשה מפי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו
בסיום התפילה  -קידוש קל
לאחר הקידוש  -דרשת שבת שובה (לחברי קהילה) – הרב בני לאו
05:05
מנחה גדולה
00:54
מנחה קטנה
דרשת שבת שובה (לציבור הכללי) – הרב בני לאו – 91:32
04:56
ערבית ומוצאי שבת

צום גדליה (נדחה) | יום א' ,ד' בתשרי ()1212.293
סליחות ושחרית
דף יומי
מנחה
ערבית וסוף הצום

מנין א'
מנין ב'
46:44
04:54
04:00

מנין א'
46:54

עשרת ימי תשובה | ה'-ח' בתשרי ,תשע"ד ()1-9.212.293
45:64
45:54
46:54

מנין א' (ימי ב' ,ה')
סליחות ושחרית
" " (ימי ג' ,ד')
מנין ב'
46:44
דף יומי
04:44
מנחה
שיעור בגמרא ירושלמי  -מסכת ברכות  -ר' ראובן קמפניאנו
04:05
ערבית

ערב יום הכפורים | יום ו' ,ט' בתשרי ()93212.293
שחרית וסליחות

45:45
46:45
05:54

(מנין א')
(מנין ב')

מנחה (וידוי)

יום הכפורים | יום שבת קודש ,י' בתשרי ()9.212.293
04:06
04:44

הדלקת נרות (תחילת הצום)
כל נדרי
דבר תורה  -הרב בני לאו
דבר תורה במנין אביעד – אהרון פלדמן
04:04
ערבית
45:44
שחרית ותיקין – מנין אביעד

(אולם מרכזי)
44:44
שחרית
( 04:45בערך)
יזכור
06:45
מנחה
במנין אביעד – דברי התעוררות לפני נעילה – הרב שמחה קראוס
04:06
תקיעת שופר
סוף הצום (מדליקין ומבדילין) 04:64

ימות החול | י'א– י'ג בתשרי ,תשע"ד ()92-93212.293
ימים א' ,ג' ,ד'
יום ב'
דף יומי

שחרית מנין א'
46:44
45:54
46:05

מנחה (ימים ,א' ,ב' ,ג')

04:55

שחרית מנין ב'
40:44
40:44

שיעור בגמרא ירושלמי  -מסכת ברכות  -ר' ראובן קמפניאנו
04:04
ערבית(ימים ,א' ,ב' ,ג')

בעלי תפילה בימים הנוראים:
ראש השנה יום ב'

ראש השנה יום א'
מנין
אביעד
(ותיקין)

מנין
מרכזי

מנין מוסף
נוסף

מנין
אביעד
(ותיקין)

מנין
מרכזי

מנין מוסף
נוסף

שחרית

מיכה
סליה

יואל
ורשבסקי

----

ג'סטין
רוקמן

מיכה
סליה

----

מוסף

רענן
פלנזר

איליי
שולמן

אלק
אייזקס

אלחנן
אדלר

דניאל
יונגרווד

סמי היימן

יום כיפור
מנין אביעד (ותיקין)

מנין מרכזי

כל נדרי
וערבית

יחזקאל צנטנר

יגאל אריכא

שחרית

מיכה סליה

יצחק גוטליב

מוסף

דניאל יונגרווד

יוסף בודנהיימר

מנחה

אהרן פלדמן

אפרים אייזנמן

נעילה

רענן פלנזר

הרב בני לאו

