אגרת שבועית
נצבים וילך תש"ף
שבת שלום!
דבר השבוע מאת הרב איתיאל אורון
"אַ תֶּ ם נִצָּ בִ ים הַ ּיוֹם כֻּלְּ כֶּם לִ פְּ נֵי ה' אֱֹלהֵ יכֶּם ָּראשֵ יכֶּם שִ בְּ טֵ יכֶּם זִקְּ נֵיכֶּם וְּ שֹטְּ רֵ יכֶּם כֹל אִ יש יִשְּ ָּראֵ ל .טַ פְּ כֶּם
נְּשֵ יכֶּם וְּ ג ְֵּרָך אֲשֶּ ר בְּ קֶּ רֶּ ב מַ ֲחנֶּיָך מֵ חֹטֵ ב עֵ צֶּ יָך עַ ד שֹאֵ ב מֵ ימֶּ יָך ...וְּ ֹלא אִ תְּ כֶּם לְּ בַ ְּדכֶּם ָאנֹכִי כֹרֵ ת אֶּ ת הַ בְּ ִרית
הַ זֹאת וְּ אֶּ ת הָּ ָאלָּה הַ זֹאת .כִי אֶּ ת אֲשֶּ ר יֶּשְּ נ ֹו פֹה עִ מָּ נּו עֹמֵ ד הַ ּיוֹם לִ פְּ נֵי ה' אֱֹלהֵ ינּו וְּ אֵת אֲשֶּ ר אֵ ינֶּּנּו פֹה עִ מָּ נּו
הַ ּיוֹם".
מדי שנה כשאנו קוראים את פרשת נצבים ,ראש השנה נמצא מעבר לפינה .במוצאי שבת נחל בע"ה באמירת
הסליחות ,ובשבת הבאה כבר נעמוד בראשיתה של שנה חדשה .כבכל שנה ,אנו איננו אותם האנשים שהיינו בראש
השנה שעבר .בכל שנה אנו עוברים כיחידים וכציבור חוויות שונות שנוספות לנסיון ולגליון החיים שלנו .חלקן במישור
הרוחני ,חלקן במישור החומרי ,חלקן אישיות וחלקן משפחתיות – ואת כולן אנו מביאים עמנו לימי הדין של תחילת
השנה .בימים הנוראים איננו עומדים לבדנו – בין אם אנו מתפללים בבית הכנסת ,בחצר ,או אפילו ביחידות .אנו חלק
מקהילה ,חלק מציבור ,חלק מעם ,וחלק מעולם מלא.
פתיחת הפרשה שלנו מלמדת אותנו שעל מנת להיות חלק מעם ,קיים צורך בשני מרכיבים יסודיים .האחד – היכולת
לעמוד יחד כולם לפני ה' – מראשי השבט ועד חוטבי העצים ושואבי המים .חברה בריאה היא חברה שיש בה מכנה
משותף ערכי עמוק שמחבר בין כל חלקי החברה – ללא קשר למעמד כלכלי ,משלח יד ,רמת השכלה וכו'.
המרכיב השני הוא ההבנה שאנו חלק מרצף היסטורי שהתחיל לפנינו ,ושמוטלת עלינו החובה להעביר את המורשת
והמסורת גם לדורות הבאים .מצד אחד אנו חיים בהווה ,אותו אנו חווים ,בו אנו פועלים ,ובו אנו מוצאים משמעות.
אולם מצד שני אנו נדרשים למבט היסטורי מעמיק המכניס הכל לפרופורציות אחרות.
השנה קל יותר למצוא את המכנה המשותף לכולנו .הקורונה מקילה עלינו לראות את המשותף – כולנו פגיעים ,כולנו
כמהים לוודאות ויציבות ,כולנו חוששים מוירוס קטנטן שמערער את קיומנו ,וכולנו מבינים את הצורך בהדגשת
המאחד על פני המפריד ,ובתמיכה הדדית.
ברם ,חרף עוצמת חוויי ת תקופת הקורונה ,עלינו לזכור גם את המרכיב השני הקורא לנו להביט לאחור וללמוד
מדורות שעמדו בקשיים גדולים ועצומים ,ודווקא בתוכם מצאו תעצומות נפש ושאבו כוחות ממעיין האמונה והבטחון
הבלתי נדלה ,וכן להביט קדימה אל הדורות הבאים ולחוש את משא האחריות על כתפינו – ומתוכו להתעודד ,לפעול
טוב ,לבטוח ברבש"ע ,לתקן את הדרוש תיקון ,ולהוריש לדורות הבאים מסר של התמודדות ,של יציבות ,של אמונה
ותפילה .מבט שכזה מכניס את תקופתנו לפרופורציה על רצף הדורות ,ומחדד את תפקידנו ושליחותנו בעת הזאת.
מתוך זאת נוכל בימי הסליחות ובימים הנוראים הבאים עלינו לטובה לשאת תפילה כנה לקב"ה שיביט אל התלאות
ולא לחטאות ,ויכתבנו בספר חיים טובים.

שבת שלום
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מזל טוב
לחברתנו קרולינה הנריקס להולדת הבת
לחברינו פראן וניל קריץ להולדת הנכד ,בן ליעל ומשה ניצנים
לחברינו ברוריה ויואל ורשבסקי לנישואי בנם אביאל עם שיר גולדובסקי
רישום לתפילות השבת
קישור לטופס הנחיות ורישום נמצא בקישור המצורף
שיעורים
השיעורים ממשיכים להתקיים בצורה מקוונת בזום.
ללוח השיעורים והקישורים המתעדכן לחצו כאן
היום יתקיים שיעור מאת הרבנית אסתי רוזנברג וד"ר שלומית להמן -פרטים
וקישור לזום במודעה המצורפת.
מצורף פרסום לסדרת שיעורים לקראת החגים "מסע לשנה החדשה".
סליחות יתקיימו במוצ"ש בשעה  22:03בבית הכנסת ובמקביל ישודרו בזום
לקישור לזום לחצו כאן (לפני חצות -ללא אמירת וידוי)
רישום ודמי חבר לשנת תשפ"א
על פי ההנחיות המעודכנות מטעם משרד הבריאות ולאור התקשרות עם לשכת
ראש העיר ירושלים ,מתברר שנוכל להכיל יותר מתפללים בבית הכנסת ממה
שחשבנו .אי לכך יתקיימו שני מוקדים למניינים בימים הנוראים – בבית
הכנסת ובגינה של משפחת בלוך (רח' יונתן .)9
בבית הכנסת האולם יחולק לקבוצות ("קפסולות") עם כניסה נפרדת לכל
אזור.
פרטים עם מפות ,דרכי גישה ושיבוץ מתפללים למניינים וכו' יפורסמו בהמשך.
כמובן ,אם יחולו שינויים בהנחיות ייתכנו שינויים בסידור זה.
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סרטון שנה טובה
נשמח שתשלחו עד שבת למייל או לוטסאפ של המשרד תמונה שלכם מחזיקים
שלט שכתוב עליו "שנה טובה" .את התמונות נערוך לסרטון קהילתי.
הודעה מהרב
הרב זמין לקבלת קהל במשרדו בבית הכנסת
בימי שני בבוקר בין השעות .02:03– 9:33
רמב״ן בחצר
מצורף פרסום וקישור לרישום לרמב"ן בחצר לשבת הקרובה.
ראש השנה ותקיעת שופר
מצורף סדר התפילה לראש השנה.
מי שיודע שלא יגיע למניין וצריך שיבואו לתקוע עבורו בשופר מתבקש ליצור
קשר עם המשרד.
קרן יחזקאל
בשם קרן יחזקאל (קרן הצדקה של בית כנסת הרמב"ן ע"ש יחזקאל גוטמן
ז"ל) ,אנו פונים לחברי הקהילה ומזכירים את פעילות הקרן למען נתמכי
הקהילה וסביבתה אותן מלווה בית הכנסת כדרך קבע.
מעבר לתמיכה הקבועה של הקרן במשך השנה ,אנו מייחלים תרומה
משמעותית יותר (כספית ,תווי מזון וכפרות) לפני חגי תשרי ופסח (קמחא
דפסחא) ,ובפורים (מתנות לאביונים).
בתקופה זו בכלל ובהתקרב חגי תשרי בפרט הצרכים מרובים ,ועל כן אנו
פונים לחברי הקהילה לתמוך בפעילות הצדקה של הקהילה על ידי תרומה
לקרן יחזקאל.
ניתן לתרום דרך המזכירות או להשאיר בתיבה הפנימית מעץ מעטפה עם צ'ק
או מזומן .התרומות מוכרות לצרכי מס.
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שבת פרשת נצבים וילך
כ'ג באלול אב ,תש"ף

900100202

יש להירשם לתפילות השבת
גבאי השבוע :טימי לוסון ()250-304-9321

זמן הדלקת נרות:
מנחה וקבלת שבת :
שחרית:

מנין א'
06:30

18:15







מנין ב'
08:30
דף יומי





18:40

29:35

מנחה גדולה:

13:15

מנחה קטנה:

18:15

צאת השבת וערבית:

19:27

סליחות :בבית הכנסת ובמקביל בזום לקישור לזום לחצו כאן
(לפני חצות -ללא אמירת וידוי)

00:42

לוח הזמנים לימות החול

כ'ד – כ'ט אלול תש"ף94-920100202 ,
שחרית:
ימי א' ,ו'
ימי ב' ,ה' (סליחות)
ימי ג' ,ד' (סליחות)

מנין ב'
29:22
20:35
20:35

מנין א'
20:22
25:45
25:35
20:95

דף יומי

92:45

מנחה:

שיעור גמרא – ירושלמי מסכת מגילה – ר' ראובן קמפניינו
91:92

ערבית:
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