
אור יעקב וישראל
ע״ש המלוב״ן הקוה״ט רבנו יעקב אביחצירא זצוק״ל וזיע״א

וע״ש האדמו״ר הקוה״ט רבנו ישראל אביחצירא סידנא בבא סאלי זיע״א

בית המדרש שערי נסים
ע״ש הרה״ג רבי נסים אמסלם זצוק״ל וזיע״א

 רחוב שאולזון 39 קומה א' )משקלוב 16/1 ( ירושלים

לוח זמני תפילה

ימי חול
▪ סליחות א' שעה ו-15 דקות לפני הנץ

▪ תפילת שחרית א' בנץ החמה
▪ סליחות ב' 6:45

▪ תפילת שחרית ב' מיד אחרי סליחות ב'
▪ שיעור הדף יומי 20:00 - 18:45 

▪ מנחה 20 דקות לפני השקיעה
▪ ערבית א' 20 דקות אחרי השקיעה

▪ ערבית ב' בסיום שיעור הדף יומי

שבת קודש
▪ מנחה ערב שבת קודש 25 דקות לפני השקיעה, נא לדייק

▪ קבלת שבת וערבית של שבת
▪ שחרית של שבת 8:00 הודו

▪ שיעור תורה שעה לפני מנחה
▪ מנחה של שבת שעה ו-15 דקות לפני השקיעה )אשרי(

▪ ערבית מוצאי שבת 45 דקות אחרי השקיעה

ברוכים הבאים



אשרי מי שנטה שכמו להיות להם לאחיעזר ולאחיסמך בהקמת 
מקום תורה זה לתועלת אוהבי התורה ושוחרי תושיה. 

קחו על עצמכם מימון של פרויקט תכנון ועיצוב פנים של
 בית הכנסת הבבא סאלי - שערי נסים, הממוקם בירושלים 

בשכונת הר נוף כמו שכתוב :

" זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארוממנהו" )שמות טו ב(

אנחנו זקוקים לתרומותיכם ! 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאשר

כל התורם לבית הי, הי יגן בעדו, וירים את קרנו והודו, 
ואשרי המשכיל להבין את ערכה של מצוה גדולה זו.

תרמו עכשיו ותראו ישועות !

תודה מכל הלב - תודה על תרומתכם !

עמותת צדקת אליהו מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כמוסד ציבורי לעניין תרומות

בהעברה בנקאית

בכרטיס אשראי און ליין

בצ'ק
צדקת אליהו ת.ד. 43026 9143001 ירושלים

בטלפון בכרטיס אשראי

(שיחת חינם) 1800-260-360

35%

סעיף 46 

צדקת אליהו בנק הבינלאומי סניף 012 מספר חשבון 925942

www.tsidkat-eliaou.org באתר המאובטח

קבלה מוכרת למס, תשלח לביתכם בדואר או במייל


