בס"ד

שבועות תשפ"ב בדולב
זמני תפילות

שיעורי תורה לילדים

צאת שבת וכניסת החג20:23 -
בית כנסת
מרכזי
ערבית

בית כנסת
נר לרגלי

בית כנסת
אולפנא
 20:00דבר תורה
 20:15ערבית

20:23

עלות השחר || 3:39 -הנץ החמה5:30 -

ותיקין-
שחרית א'
שחרית ב'
מנחה גדולה

מנחה
ושיעור
ערבית

5:00

 6:20יזכור

)משוער(

 4:45מגילת רות
 5:05פסוקי דזמרא

8:30

 10:00יזכור

 6:20יזכור

)משוער(

 9:15יזכור

)משוער(

8:30

)משוער(

 13:15בבית מדרש

14:00

19:00

 4:35קורבנות
 4:50הודו
---

13:20

----

 19:20מנחה

19:15

ושיעור של הרב קופלד

20:24
צאת החג 20:24

20:15

תלמוד תורה

בליל החג -מוצאי שבת
בית הכנסת המרכזי-

 23:00שיעור לנשים באולם השמחות
שיעור של יעל שלוסברג

'תעבירו את זה הלאה' המשכיות בלימוד תורה

 23:00תיקון שבועות כמנהג הספרדים בבית המדרש

 23:30אשר אבו -אין צייר כאלוהינו
 24:30הרב קופלד  -לא נשנה את המסורת
 01:30אבי פרנס  -לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן
 02:30שיעור של מיכאל אפשטיין

בית כנסת נר לרגלי-

 22:45לימוד לנשים – "בוחרות ומברכות בתורה"

לימוד ושיח נשים על החיבור שלנו לתורת חיים.
מיכל אלגרבלי ,ליאת קמר ,נעמה שמידט ,עדי ליפשיץ ויעל אראלי

 23:00תיקון שבועות כמנהג הספרדים בבית המדרש

 23:30שיעור של מיכאל אפשטיין
 24:30אבירם חריב  -גיור "מסורתיים"
 01:30פנחס סגל -הגנת סייבר בשבת
 02:30ליאור שמידט -אם אין קמח אין תורה
 03:30חיים ברנסון -מצווה בטעם חמוץ מתוק
נוער צעיר בנים-

בדגל -בבית משפחת הראל
 23:00שיעור עם אלכס רובין  24:00שיעור עם ארז שגב
למעלה -בבית משפחת ברמן
 23:00שיעור עם אור רייכרט  24:00שיעור עם יהודה שוורץ

בחג השבועות אחר הצהריים

שכונת האולפנא-
 23:00תיקון ליל שבועות
) 1:00משוער( עמית-דוד המלך
לימוד נשים

בביתה של ליאת פרידמן
 22:30טליה עיני
 23:00ליאת פרידמן
 23:30רוחמה שפריר
נוער-

בנים 23:00 -איתיאל בוסי בביתו
בנות 23:00 -ענת שפירא בחדר נוער
כולם  24:00 -אלירן ג'אן
בחדר נוער

בוגרים)(+18
23:45
שיעור אצל איתיאל בוסי
נוער צעיר בנות-

בדגל -בבית משפחת בהרב
 23:00שיעור עם צוף חנה לשם
למעלה -בבית משפחת פיינברג
 23:00שיעור עם שלומצי כהן

באולם השמחות למעלה
מוזמנים להצטרף ללימוד
סביב שולחנות עגולים.
שני סבבי לימוד קצרים,
שישה מלמדים ושישה נושאים:
סבב ראשון 18:00

 .1הרב קופלד -תורה מן השמיים
 . 2נועה גולדווסר -רות אמה של מלכות
 .3חן טיימנס -שבועות ,חג הארץ
 .4הרב יגאל ללום -אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
 .5מאור טרבלסי – להיות בשמחה או להיות במצווה
 .6תמר פרנקל " -ולא תונו איש את עמיתו"

 19:00תפילת מנחה
סבב שני 19:30

 .1שראל דגני -האם יש הגיון בגזרה שווה?
 . 2מיקי דגני -אחדות פנימית עפ"י ימימה
 .3נועה גולדווסר -רות אמה של מלכות
 .4הרב יגאל ללום -אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
 .5מאור טרבלסי – להיות בשמחה או להיות במצווה
 .6תמר פרנקל " -ולא תונו איש את עמיתו"

