אגרת הרמב"ן
חודש מרחשוון תשע"ד
מזל טוב
למישל ואני רוטה לרגל נישואי בנם ,גדיאל ,עם סבט ברט
לדניאל וריבה ג'ביט לרגל נישואי בנם ,שלמה ,עם צביה ברונשוייג
לדייויד לוין לרגל ארוסיו עם תהילה בראון
לאברהם ומאשה גרינבאום להולדת הנין
לרב שמחה ואסתר קראוס להולדת נכדים תאומים
לדוד ורות שרייבר להולדת הנכד ,בן לאביטל ויאיר לוי

קידוש חתנים וכלות
חברי הקהילה מוזמנים לקידוש לכבוד החתנים של המנין הראשון (הרב שלום ברונשטיין,
צבי קליין ונדב רפופורט) שייערך בסיום התפילה במנין הראשון השבת.
קידוש לכבוד החתנים והכלות של המנין השני ייערך בשבת פרשת וירא (ט"ו חשוון,
.)91.91

השבת אבידה

אסיפה כללית לאישור מאזן 2102

נעלם ארגז הברכונים של גמ"ח "אז ירננו

אסיפה כללית לאישור מאזן  2192תתקיים

כל עצי יער" .מי שיודע היכן הוא מתבקש

ביום חמישי ,י"ג חשוון ( )91.91בשעה 91.11

ליצור קשר עם המזכירות בהקדם.

בבית המדרש.

שבת קהילה בעכו!

כפרות

שבת פרשת ויגש (ג'-ד' טבת)6-1.92 ,

בערב יום כיפור נאסף סך של  ₪ 99,,11לקרן

פרטים נוספים בתחילת שבוע הבא!

יחזקאל.

זמני תפילה
שבת פרשת נח | ראש חודש | א' במרחשוון תשע"ד ()0101
91:11
זמן הדלקת נרות
91:91
מנחה וקבלת שבת
דרשה בסוף התפילה – איילת ליבזון
שחרית
16:61
מנין ראשון
11:1,
דף יומי
11:61
מנין שני
11:61091:11
תפילות ילדים
לאחר התפילה (מנין שני) – שיעור ברמב"ם – אסף הרנוי
96:9,
מנחה גדולה
91:1,
מנחה קטנה
שיעור בתנ"ך (שמואל) – הרב בני לאו – 01:10
91:,6
צאת השבת וערבית

ימות החול | ב'-ז' במרחשוון תשע"ד ()6-00101
ימים א' ,ג' ,ד' ,ו'
ימים ב' ,ה'
דף יומי

שחרית מנין א'
16:11
1,:,1
16:9,

שחרית מנין ב'
11:11
11:11

שיעור גמרא באנגלית  -מסכת תענית  -הרב פנחס קאהן 16:61 -
91:1,
מנחה
שיעור בגמרא ירושלמי  -מסכת ברכות  -ר' ראובן קמפניאנו
91:11
ערבית

אירועי חודש מרחשוון ברמב"ן
"תפתח ארץ ותרעיף יום חמישי ,אור לז' במרחשוון ( ,)0110112106ב21:11-
שמים"
ערב לימוד ,ניגון ותפילת
נשים להורדת גשמי ברכה

פתיחה  -נועה לאו
'בין מים למים'  -שרה פרידלנד בן ארזה
ניגון ושירה  -אודהליה ברלין
'ורחמיו על כל מעשיו'  -ד"ר בריינה יוכבד לוי
*לרגל צאת ספרה של ד"ר בריינה יוכבד לוי "ושלח את הגשם – עיונים
לראשית השנה".
**לנשים בלבד**

ערב צעירי רמב"ן יום חמישי ,י"ג במרחשוון ( ,)0110112106ב21:11-
(גילאי  21ו )61-שיעור ומפגש עם הרב בני לאו
מיועד למתפללים הצעירים של רמב"ן  -זוגות נשואים,
רווקים ורווקות .הזדמנות להכיר את הרב בני ואחד את השני.
פרטים נוספים בהמשך!
הערב יתקיים בביתה של פאם ,רח' הרב ברלין 66

שיעורים ברמב"ן  -תשע"ד
שיעור גמרא לנשים עם נועה לאו
מסכת כתובות פרק רביעי
ימי ראשון ב21:61-
החל מיום ראשון הקרוב ,ב' חשוון ()6.91
נשים מוזמנות להצטרף!

בית מדרש חברתי עם הרב בני לאו
הנושא בחורף הקרוב :זכות השילוב בחברה לאנשים עם מוגבלות שכלית
ימי שני ב21:61-
החל מיום שני הקרוב ,ג' חשוון ()1.91

שיעור גמרא באנגלית עם הרב שמחה קראוס
מסכת סנהדרין
ימי שלישי ב21:61-

שיעור פרשת השבוע עם סבב מרצים
פרשת וירא – נועה לאו ,פרשת חיי שרה – ד"ר משה מאיר ,פרשת תולדות –
איילת ליבזון ,פרשת ויצא – סופי פפר ,פרשת וישלח  -הרב שמואל קליצנר,
פרשת וישב – הרב בני לאו ,פרשת מקץ  -ד"ר טובה גנזל ,פרשת ויגש – ידידיה
לאו
ימי חמישי ב21:61-
החל מיום חמישי ,י"ג חשוון ()91.91

שיעור תנ"ך עם הרב בני לאו
ספר שמואל
שבת בצהריים ,מיד לאחר תפילת מנחה

שיעור ברמב"ם עם אסף הרנוי
שבת בבוקר ,מיד לאחר תפילת מוסף (מנין שני)

שיעור גמרא באנגלית עם הרב פנחס קאהן
מסכת תענית
ימות החול ב16:61-

שיעור בגמרא ירושלמי עם ר' ראובן קמפניאנו
מסכת ברכות
ימות החול בין מנחה לערבית
לימוד הדף היומי  -ימות החול  ;16:9, -שבת בבוקר 11:1, -

