
 קהילת אשל אברהם 

 “נצבים”הודעות השבת פרשת 

 .0:11ותפילת שחרית ביום שבת תחל בשעה  03:81תפילת ערבית בערב שבת תחל בשעה 

 תתקיים אזכרה ליוניס הרינגטון ז"ל 01/0/01ביום חמישי 
  בבית העלמין מנוחה נכונה 03:11בשעה 

 

חברי הקהילה מוזמנים להצטרף ולהגיע לסדנה לתקיעת שופר , בבית 
 הכנסת של הקהילה .

 01/10המפגש האחרון יתקיים מחר מר הארון ליפר בהדרכת 

 , מי שאין לו שופר אישי יכול בכל זאת להשתתף בסדנה  00:81בשעה : 

 יתקיים קידוש מטעם אליזבט הומנס  01.0.01בשבת 

 ל“לזכר אחיה דונלד ז

 לאחר התפילה חברי הקהילה מוזמנים לקידוש

 בעלי תפקידים:

 ערב שבת

 דבר תורה: הרב מאוריסיו

 ל“קידוש: לזכרה של חיה אפט ז

 

 שבת בוקר

 קריאה בתורה: דב בריקנר

 הפטרה: אהרון ליפר 

 דבר תורה: אריאל פלוטקין

 קידוש: אליזבט הומנס

 זמני כניסת ויציאת השבת:

 33:11כניסת השבת: 

 32:91יציאת השבת: 

 אירועי השבת

 אירועים קרובים



 -תשליך קהילתי בחוף אשקלון-

כחלק מהתהליך הרוחני של ימים נוראים אנו יוצאים לחוף אשקלון לרגע של 

 תפילה ומדיטציה בטבע .

 ביחד נחשוב על שנה שעברנו , ונחשב על השינויים שרוצים להביא לחיינו .

  11.0.01התשליך יתקיים ביום ראשון 

 .11:11ותחזור בשעה  00:11הסעה תצא מהקהילה בשעה 

 בסיום התשליך יתקיים פיקניק קהילתי.

 החברים מוזמנים להביא כיבוד קל )חלבי או פרווה(

 הרשמה במשרדי הקהילה ₪.  01עלות: 

 !01 -הולדתה ה טוב לאסתר ורדין ליום מזל

תודה לאסתר שביקשה שכל המתנות ליום הולדתה יתרמו לקרן 
 חינוך של הקהילה.

  

 ש"ח** 1031**לידיעתכם, נתרמו 

אוראל נכדתה של אליזבט הומנס התגייסה השבוע. אנו מאחלים לה 

  שירות משמעותי וטוב, בהצלחה!

 עדכונים נוספים



 -חידוש חברות -

 

לקראת חגי תשרי אנחנו מזמינים את חברי קהילה להגיע למשרדי 

 הקהילה לחדש את החברות לשנת תשע"ו!

  3:11-00:11ה בשעות -ניתן להגיע למשרד בימים א
 

 אנו רוצים להודות לחברים שכבר שילמו דמי חבר בקהילה , 

 ומברכים את החברים שהצטרפו לקהילתנו .   

-לפרטים נוספים התקשרו למשרדי הקהילה -   

-אנו עושים ניסיון  -שימו לב   
לא יהיו מקומות שמורים ובית הכנסת ישמור על  בתפילת ראש השנה

  צורתו הקבועה בתוספת כסאות. ביום כיפור מקומות שמורים כרגיל.

 היכונו היכונו!!! רשימת החוגים לשנת תשע"ו 

  תתפרסם בקרוב.................



 מועדי התפילות בחגי תשרימועדי התפילות בחגי תשרי

 /1:/1/9:/9 0/2/9/30/0/2/9/30/ כ"ב אלול תשע"הכ"ב אלול תשע"ה מוצ"שמוצ"ש סליחותסליחות

 ::ראש השנהראש השנה

 /33:1 31/2/9/30 א' תשרי תשע"ו יום ראשון ערבית

 //:2/ 31/2/9/30 א' תשרי תשע"ו יום שני שחרית א' דרה"ש

תקיעת שופר 
 ומוסף א' דרה"ש

 בערך /1:/3 31/2/9/30 א' תשרי תשע"ו יום שני

 /33:1 31/2/9/30 א' תשרי תשע"ו יום שני מנחה א' דרה"ש

ליל יום  ערבית ב' דרה"ש
 שני

 בערך //:32 31/2/9/30 ב' תשרי תשע"ו

 //:2/ 30/2/9/30 ב' תשרי תשע"ו יום שלישי שחרית ב' דרה"ש

תקיעת שופר 
 ומוסף ב' דרה"ש

 בערך /1:/3 30/2/9/30 ב' תשרי תשע"ו יום שלישי

         שבת שובה

ליל יום  קבלת שבת
 שישי

 /33:1 33/2/9/30 ג' תשרי תשע"ו

 //:2 32/2/9/30 ג' תשרי תשע"ו שבת שחרית

 ::יום כיפוריום כיפור

 33.30 2/9/30//99 י' תשרי תשע"ו יום שלישי כל נדרי

 //:2/ 2/9/30//91 י' תשרי תשע"ו יום רביעי שחרית

 בערך /1:/3 2/9/30//91 י' תשרי תשע"ו יום רביעי יזכור

 בערך //:33 2/9/30//91 י' תשרי תשע"ו יום רביעי מוסף

 30:10 2/9/30//91 י' תשרי תשע"ו יום רביעי מנחה

 /33:3 2/9/30//91 י' תשרי תשע"ו יום רביעי נעילה

 00:01סוף הצום בשעה 

 ::סוכותסוכות

 /33:1 91/2/9/30 ט"ו תשרי תשע"ו יום ראשון ערבית

 סעודה קהילתית בסוכה לאחר התפילה

 //:2/ 93/2/9/30 ט"ו תשרי תשע"ו יום שני שחרית

שבת חול 
 המועד:

        

קבלת שבת 
 וערבית

 /33:1 9/30//9/3 כ' תשרי תשע"ו יום שישי

 //:2/ 9/30//1/3 כ' תשרי תשע"ו שבת שחרית

 ::הושענא רבההושענא רבה

 /3:1/ 9/30//1/3 כ"א תשרי תשע"ו יום ראשון שחרית

 שמחת תורה ושמיני עצרת:שמחת תורה ושמיני עצרת:

 /33:1 9/30//1/3 כ"ב תשרי תשע"ו יום ראשון ערבית

 //:2/ 9/30//0/3 כ"ב תשרי תשע"ו יום שני שחרית

 בערך /1:/3 9/30//0/3 כ"ב תשרי תשע"ו יום שני יזכור



 פותחים שנה עם התנועה המסורתית:

בראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה יערכו תפילות ברוח 

התנועה המסורתית בעשרות קהילות, חבורות ומניינים ברחבי הארץ. 

אלפי ישראלים וישראליות יצטרפו אלינו לקהילות ומניינים חדשים 

וותיקים, לחוות יחד תפילה שוויונית, הלכתית ומשפחתית. למפת 

התנועה המסורתית  .לחצו כאן המקומות המלאה וזמני התפילות

 מאחלת לחבריה, חברותיה ולכל בית ישראל שנה טובה.

 88-4778822פקס:  88-4178171, טל: 81888שבע -, באר27שד' ירושלים קהילת "אשל אברהם" 
eshel-av@zahav.net.il         http://www.eshel-av.org   

 : Kehilat Eshel Avrahamפייסבוק

 כמו ספר תורה / צבי שפירא  -שיר לשבת
 ה“ב

 כמו ספר תורה

 

 אני מתגלגל מראש שנה אחד

 לבא אחריו

 

בהתחלת השנה הצד הימני של ספר 
 התורה שלי 

 כמעט ריק

 

 אבל כל שבוע אני מתגלגל קדימה

 וצובר דפי קלף

 

 עד שהצד הימני הופך להיות כבד

 

 ולקראת סוף השנה

 

 הוא כל כך כבד 

 שאני זוחל לפתחו של ראש השנה

 

 ומחכה להתגלגל שוב להתחלה
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