
  

 

                                           

Creating Curb Appeal 

A Monthly Insight into the Current Real Estate Market 

Thanks and Praise 
The Rabbi will be glad to answer your questions via 
email or phone, as listed. 
 
 

Jerusalem Day 
All are welcome to join us for a festive musical 
service on the eve of Jerusalem Day (May 9th) 8pm. 
 
 

Tikun Layl Shavuot 
We are very pleased to invite everyone to a most 
interesting lecture, by Rabbi Tovia Singer, on 
Shavout Night-11:30pm.  
‘The Law of Moses and the New Covenant’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musical Havdallah-Recording 
Our famous Musical Havdallah can be seen on our 
Facebook group; 
https://www.facebook.com/groups/kolrina/videos/ 

on Youtube as well; 
https://www.youtube.com/watch?v=RLkR-
Rr5ubA&feature=youtu.be 
 

 

 תודות ותשואות
והמסייעים לבית כנסת קול רנהלכל התורמים   

הרב ישמח להשיב לשאלותיכם באמצעות האימייל או הטלפון 
 המצויינים כאן, בעלון.

 
 

 יום ירושלים
20:00( 9.5הכונו לתפילה חגיגית מוזיקאלית בליל יום ירושלים )  

 ברוכים הבאים לקול רנה
. עבור כל עם ישראל, בית הכנסת הקהילתי שבנחלאות

אנא הצטרפו אלינו לתפילה מרוממת לב שתאחד את 
 !קרובהשבת שלום וגאולה .כולנו לעבודת הבורא

 
 

 שאלות הלכתיות
 הרב ברוך רובנוביץ

kolrinarav@gmail.com 
   058-500-4182  

27746675363+(WhatsApp) 

 

 

 

 תפילות שבת

 נ"דקות אחר הד 20ש "ע מנחת
 נ"דקות אחר הד 40קבלת שבת

  8:15                     ת שחרי
 בבית  מנחה                        
 בבית   סעודה שלישית          

 19:19    שקיעה                     

  19:53                     ערבית 

 הבדלה עם כלי נגינה

 קדושים-אחרי מות
 איירב 'יא

 חגיגת ארועים בקול רנה
 מסיבות אירוסין

 שבת חתן
 שבע ברכות

 ברית
 זבד הבת

 מצווה בר
 

  

 הכנסת אורחים

www.shabbat.com 
 

 

Shabbat Tefilah 
Mincha Erev S. lighting+20min  
Kabalat S. 40 min after lighting 
 
     Shachrit         8:15am 

 

    Mincha          at home 
    Third Meal    at home 
    Shkiah           7:19pm 
    Maariv            7: 53pm 

Musical Havdallah 
 
 

 

Have Your Simcha at Kol Rina 

Engagement party 

Shabbat Chatan 

Shevah Brachot 

Bris 

Baby Naming 

Bar Mitzvah 

Welcome to Kol Rina. We are The 

Nachlaot community Shul dedicated to 
serving Am Yisrael. Please join us in uplifting 
prayers, in great unity, in the service of 

Hashem and a speedy redemption. Shabbat 
Shalom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candle lighting: 

6:38PM 
 

Acharay Mot-

Kedoshim 

 

April 16 הדלקת נרות 

83:81  

kolrinabulletin@gmail.com    

OOOORwwwhttp://www.kolr

inashul.org/ 

http://www.kolrinashul.or

g/ 

Halachic Questions 
Rabbi Baruch 
Rubanowitz 

kolrinarav@gmail.com 
By phone:  

058-500-4182 or +27 74 
667 5363 (WhatsApp) 

 
 

 
 

 
21:30-22:00בין השעות   
4182-500-02  

 

 

 

:Hospitality Shabbat 

www.shabbat.com 
 

 

 kolrinabulletin@gmail.com  מצאו אותנו בפייסבוק 
riat Shema Time 

Keriat Shema end time is now 8:46am.Therefor it 

should be said before leaving home for Shul ק 

  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Membership 

Is Kol Rina your kind of place? Do you enjoy 

the singing, friendship, warm atmosphere, 

hospitality or anything else? Then you know 

what to do and now is the time to do it. The 

monthly expense of running the shul is about 

5000nis most of which comes from 

membership fees. The current board is 

planning many events and improvements in 

the shul, dependent on funding. We can only 

do it with your help! 

.y membership: 600nisFamil 

Singles membership: 350 nis. 

. nis50Students/Seniors(60+)2 

Soldiers 150nis   

All fees cover the entire year, reserve  

seats for the  high holidays and grant 

.discounts at Shul affairs 

Please contact the treasurer or send in the 

membership form. 

 

 לרפואה שלמה תפילה
 אברהם יחיאל בן שרלי בקי

 אילן בן עדינה 
 גילה בת גיטל

 צבי בן שרה רבקה
ירחמיאל דב בער בן חיה ראובן 

 רחל
 שמואל חור בן שרה

 יצחק בן אדל
 אריה לייב בן מלכה

 אמנו דינה בת שרה
 אלקסנדר אברהם בן טובה

 שובה בת מיכל
 רבקה בת ציפורה

 חנה בת שולה
 יעקב מג'יר בן רבקה

 דניאל פנחס בן יהודית זלדה
 רינה אירנה בת זויה

 יהודית בת שרה

 

  שלמה בריהגזבר הוא, מר 

 : כל תרומה תתקבל ברצון בכתובתו

 , ירושלים115/20אגריפס –קול רנה  

kolrinafunds@gmail.com        0549056414 

 

-חשבון(,402-סניף) ,בנק מזרחי,או לחשבון הבנק שלנו 
337371. 

 בקרוב! או דרך פייפל:
https://www.kolrinashul.com/membership 

Refua Shelema 

Please pray for the speedy recovery of 

Avraham Yechiel benShula Shulamit Shirly 

BeckyYosef ben Sarah 

Gila bat Gitel 

Tzvi ben Sara Rivka 
Reuven Yerochmiel Dov-Ber ben Chayah 
Rachel  

Shmuel Chur ben Sarah 
Yitzchak ben Adel 

Aryeh Laib ben Malka 
Dina bat Sara Imaynu 

Alexander Avraham ben Tova 
Shuva bat Michal 
Hannah bat Shula 
Rivka bat Tzipora 

YaAkov Majir ben Rivka 
Daniel Pinchas ben Yehudit Zelda 

Rina Irena bat Zoya 
Yehudit bat Sarah 

  

Donations and Membership 
Please contact our treasurer,  

Shlomo Berry     kolrinafunds@gmail.com 

115/20 Agrippas  Jerusalem     

 0549056414 
or transfer to our account # 337371, Bank 
Mizrahi,Branch 402 

https://www.kolrinashul.com/membership 

Option congue nihil imperdiet doming id Q: 

 
 דמי חבר

, , השירהנהנית מהתפילה "?קול רנה"אוהבים את 
עכשיו זה הזמן לומר ? הגוון וכל השאר, מעשי החסד,האחדות
עלות תפעול והחזקת .ולחזק את המקום המיוחד הזה' תודה לה

על דמי ח לחודש ומסתמך ברובו "ש 0050 בית הכנסת הוא כ
מתכנן  (שלעת עתה אין בו מליונרים)ועד בית הכנסת . החבר

באמצעות פתיחת הארנק -בקרוב שפורים רבים חומריים ותוכניים 
 .נעבור את המרחק

 !לךיזה בשב
 . ח"ש 350: ליחיד, ח"ש600: למשפחה

  ח"ש150חייל.ח"ש502+( 60)מבוגרים/סטודנט
 .נא לפנות לגזבר או לשלוח טופס דמי חבר

התשלום הוא חד פעמי עבור כל השנה וכולל מקום ישיבה 
 .כ"בימים נוראים והנחות בארועי בה

 

 
 

 

 

קבוצת תמיכה להורים 
 בהליכי גרושים

Israelfamilycenter@gmail.com 

054-849-3116 

 

“What Can I do For Kol Rina?” 
Kol Rina is in need of funds (money) in order 
to keep on functioning. Please take an 
envelope from the basket near the entrance 
of the women’s section or from the Bimah or 
speak to our treasurer Shlomo Berry and 
make a donation. 
 

 

 
 
 
 

Jerusalem based support group 
 for divorcing parents 

Israelfamilycenter@gmail.com 

054-849-3116 
 

 

Donations to Kol Rina 
Via PayPal; 

Coming soon! 
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