
ד"בס  
 

 ע"תיקוני ליל שבועות תש
 בקהילת אחוזה רבתי

 
: ב”טבלאות בתי הכנסת לפי סדר א

 

( 17רחוב שמקין ) אוהל ברכה בית הכנסת

, חסד, על גיור –נשים חסידות גיורות רותי קליין ' הגב 23:00
. ומה שביניהם

הפלה מלאכותית עקב מחלה או מום מר יהודה קליין  24:00
שבעובר 

! ?מזרע מואב –ראל משיח ישהרב דעי  01:00

 לימוד עצמי  02:00

 קריאת מגילת רות  04:30

 ' תפילת שחרית מניין א 04:55

 
 

( 16רחוב סיני ) אליהו הנביאבית הכנסת 

לימוד תיקון ליל שבועות בחברותא  22:30

דניאל ' שיעור מפי המרא דאתרא הרב פרופ 22:30
שר המדע והטכנולוגיה , הרשקוביץ

 
 

( 52רחוב אינשטיין ) יכל אליעזרהבית הכנסת 

דניאל ' הרב פרופ, מרא דאתרא 23:15  –22:30
שר המדע והטכנולוגיה , הרשקוביץ

וחמושים עלו בני ישראל "
" מארץ מצרים

נסיגות בגאולה בנציון רייש ' ר 24:15  –23:30

מגילת רות  " –רות עבור"ר יניב הלר  1:15  –24:30
וסיפורי הגאולה 

יפורסם בהמשך ברוך אלתר ' ר 2:15  –1:30

 לימוד עצמי  3:55  –2:30

 קריאת מגילת רות  3:55

 תפילת שחרית  4:15

( הציבור יתעטפו בטלית אחרי ישתבח)זמן טלית  4:40
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( 'א30רחוב הרופא ) היכל בנימין זאבבית הכנסת 

אחיה סגל ' ר 22:45

הרב שאול כהן  23:30

צבי רוטנשטרייך ' ר 24:30

 

( 50רחוב אורן ) שראל הצעירי

עשרת הדברות ישעיהו מאורי ' פרופ 23:00

על הרגלים ר דוד קונופניקי "ד 24:00

 

( 18רחוב אהוד ) ישראל יאירבית הכנסת 

" הגיבורים אשר לדוד"ר יעקב מרקובייצקי "ד 22:15

, יופי“" אהבה ומשפחה, זוגיות"נתנאל ליפשיץ ' ר 23:00
" טוהר וכנות

קדימויות לטיפול רפואי ר אריה ולדמן "ד 24:00

דניאל ' מרא דאתרא הרב פרופ 1:00
שר המדע והטכנולוגיה , הרשקוביץ

הילכו שניהם  –דת ומדע 
? יחדיו

האדם והטבע בספר עמוס ר יונתן בן דב "ד 2:00

איסור שכיחת התורה מרדכי רוטנשטרייך ' ר 3:00

 לימוד עצמי  3:45

 קריאת מגילת רות  4:10

 תפילת שחרית  4:30

אולם אירועים  –פעילות לילדים  –אמיר אלוני ' ר 22:15

 
( 'א13בליטנטל' רח) מאור יהודהבית הכנסת 

" התשוקה לכבוד"הרב אלחנן דיעי  24:00  –23:00

” 'קנא קינאתי ל ה"אליהו הנביא רפי לוין  24:45  –24:00

שיעור דף יומי ק 'הרב מיכאל ז 2:00  –1:00

מטה אלוקים יהודה הרשקוביץ  3:00  –2:15

" לפני עיוור לא תיתן מכשול"יואל גרינצייג  3:45  –3:15

 ברוך אלתר  4:15  –3:45

תפילת ותיקין , קריאת מגילת רות 04:15

תפילה מניין שני  08:15
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( 25רחוב אידר ) מבשר שלום ובית הכנסת הספרדי באחוזה גרעין תורני

לימוד מסורתי תיקון , למוד אבות ובנים)פר מסלולים יתקיימו מס  –לגברים
' ומכיתה ט' שיעורים לנוער עד כיתה ט, ליל שבועות עם דרשנות בסגנון ספרדי

. פלייר מצורף לפרטים' ר(. ועוד" התוועדות", ומעלה

' א4ווטסון ' רח, בבית משפחת חזני  –לנשים

 -ת קבלת התורה בשמחה ובפנימיוהרבנית גילה חזני  22:30
סדנא 

התורה והאישה מיכל בן דוד  24:00

הרב אביחי  1:00
בורוחוביץ 

קבלת התורה מתהומות הנפש 

הרבנית גילה חזני  2:00
וצליל גוטמן 

התוודעות עם סיפורים 

 
 

( 11ראול וולנברג ' רח) רמת אשכולבית הכנסת 

מתוך עין איה של הרב קוק הרב נתנאל גורדצקי  23:30  –22:45

על מקומות ושמותיהם בהר הבית משה גן צבי  24:20  –23:40

ומשפחה בעולמם , זוגיות, אהבהר נתנאל ליפשיץ "ד 1:15  –24:30
ל "של חז

 
 


