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בהקדמה לשיעור .  מורי ורבי זצ"ל ניסה ללמד אותנו איך נפתח  נפתח  נפתח  נפתח  

להתייחס לשני מאמרי חז"ל הנראים כסותרים זה לזה . אביא כאן 

דוגמא שעלתה בראשי ברגע זה . התורה הק' לא מציינת את מותו של 

עשו הרשע . אבל כנראה היה ברור לחז"ל שהוא לא מת מיתה טבעית 

ובודאי לא בהיותו שוכב במיטתו . כנראה שלאדם כמוהו לא מגיע למות 

בשקט  ! אבל איך הוא הוצא מן העולם או גם מתי זה קרה בזה יש דעות 

שהדבר   –וכך אנו מספרים לילדים שלנו   –חלוקות בחז"ל . יש הסבורים 

אירע בהלוייתו של  יעקב א' בעת הגיע מסע ההלויה למערת המכפלה . 

לשם הגיע עשו והוא דרש לעצמו את המקום האחרון שנשאר שם פנוי 

 אחרי שיעקב א' קבר כבר שם את לאה . 

ההלויה התעכב ואז חושים בן דן שכעס על כבוד המת המתחלל מסע  מסע  מסע  מסע  

הרג את עשו וכך נגמר הויכוח . עשו ההרוג לא 

יכל להילחם על מה שהוא חשב שמגיע לו . זאת 

 גירסא אחת בחז"ל .

קיימת גירסא שניה הסבורה שמותו של אבל  אבל  אבל  אבל  

עשו היה מוקדם בעשרות שנים והתרחש בעת 

מסע ההלויה של יצחק א' ע"ה לקבורה לשם 

הגיעו כמצופה יעקב וגם עשו וכאשר ביקש 

יעקב להתייחד עם אביו כמה רגעים נכנס אחריו 

עשו . לכאורה גם הוא ביקש להתייחד עם אביו . 

ש  מ ת ש ה ל ה  ת י ה ו  ת ב ש ח מ ת  מ א ב ל  ב א

בהזדמנות זאת ולהרוג את יעקב כמו שעשו  

נדר לעשות באומרו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה 

 את יעקב אחי. 

שחשד בעשו נכנס מהר אף הוא למערה יהודה  יהודה  יהודה  יהודה  

וראה שאכן עשו הניף את חרבו על ראש יעקב 

 ואז יהודה ערף את ראש עשו והסיפור נגמר . 

לשתי הדעות ברור שראשו של עשו התגלגל למיטתו של יצחק א' ושם 

נשאר . אבל מלבד הסכמה זאת הנה לנו מחלוקת גדולה . מתי אירע 

הדבר ? מי הרג אותו ? והשאלה היתה האם אפשר להשלים בין דעות 

 סותרות אלו ? כך נשאל הרבי זצ"ל .

השיב בשנינות האופיינית לו ובחריפות לא שגרתית שאכן אפשר והוא והוא והוא והוא 

ואפשר להביא לשלום בין שני דעות מנוגדות , ואני מקווה שהציבור לא 

שכח שיעקב ועשו לא היו השאלה המקורית ורק אני הבאתי אותם 

 כדוגמא  לשאלה ששאלנו את מורנו ורבנו. 

היתה התשובה : אנו מכירים בעולם שלנו בשני תנועות . תנועת וכה  וכה  וכה  וכה  

המכונית ותנועת המטוס. בתנועת המכונית אסור ששני מכוניות יסעו זו 

זו ואם יסעו כך ברור שתהיה תאונת דרכים . אבל בתנועת  מול 

המטוסים גם אם שני מטוסים יטוסו זה מול זה אין הכרח לתאונה 

ביניהם מפני שהם שטים בגבהים שונים . כל מטוס מיד בהמריאו מקבל 

ממגדל הפיקוח את הגובה המיוחד שלו ואין רשות לאף מטוס אחר 

להשתמש באותו נתיב . לכן גם אם יטוסו שני מטוסים זה מול זה הם 

 לא יתנגשו . 

הוא דברי חז"ל שאף הם משייטים בחלל ולכל אחד הגובה הנמשל  הנמשל  הנמשל  הנמשל  

המיוחד לו ולכן יש מקום לשניהם ! בדוגמא שהבאתי מיום מותו של 

עשו חשבתי שאולי נכון לחשוב שעשו באמת מת פעמיים . ביום מותו 

של עשו .   הראש   של יצחק א' שעשו היה כל כך מחובר אליו מת באמת 

אמנם הרגליים שלו המשיכו לנוע עוד הרבה שנים עד ליום קבורת יעקב 

 א' . 

כאן מתורת מורי ורבי . ולמה הבאתי את זה היום מפני שבשיעור עד  עד  עד  עד  

שהיה לי ביום ראשון  בערב אמרתי דבר שקשור לפרשת השבוע 

והסברתי את עצמי והיום אני מתכונן לומר אחרת ואני מרגיש שהאמת 

 היא כמו שלימד אותנו מורי ורבי ואלו ואלו דברי אלוקים חיים .

    א.א.א.א.    
שדברנו עליו ביום ראשון  היה יותר קשור לחנוכה אבל התייחסנו מה  מה  מה  מה  

לפרשת השבוע דרך הפסוק "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו 

" . הרעיון שדברנו עליו שאין צורך להסביר את שכחת שר המשקים 

בכך שהוא שנא את יוסף . יכול להיות שהוא לא שנא אותו . וכי למה 

ישנאנו ? הלוא רק טוב צמח לשר המשקים מפגישתו עם יוסף ! ובפרט 

לפי מה שאפשר להבין ממה שכתב יונתן בן עוזיאל להסביר שמה 

שאמר שר המשקים לפרעה בסוף וידויו  המתחיל ב"את חטאי אני 

מזכיר היום" שם הוא אומר "אותי השיב על כני 

השיב את שר שפרעה ואותו תלה" שאין הכוונה 

המשקים  על כנו כמו שרש"י כותב ,אלא שיוסף 

דרך הדיבור שלו השיב את השר על כנו!  ולפי 

זה בודאי שר המשקים חייב את המשך חייו 

 ליוסף ואם כך למה ישנאנו ?

כן למה הוא שכח אותו ? כך שאלנו ביום ואם  ואם  ואם  ואם  

ראשון  וענינו שצריך להבין ששכחה איננה 

מחיקה.  שר המשקים לא רצה למחוק את יוסף 

ואולי אף הוא לא יכל לעשות את זה . אלא מה ? 

הוא העביר את ענינו של יוסף לרמת חשיבות 

משנית ! לפני שהשתחרר הוא נשבע חגיגית 

ליוסף שמיד ברגע שהוא יצא מבית הסוהר 

הדבר הראשון שיתעסק בו יהיה הוצאת יוסף 

מהכלא המצרי ! אבל ברגע שיצא חטפו אותו 

בני משפחתו וערכו לו סעודת הודיה כיד המלך 

ושתו והשתכרו כדת וכדין  , ולמי היה ראש לחשוב על יוסף ?השר  היה 

 עסוק עם משפחתו.  

השני הוא חזר למשרד שלו ,שם חיכתה לו עבודה רבה שהייתה ביום  ביום  ביום  ביום  

כמו מוזנחת בזמן שהוא שהה בבית הסוהר . הוא חזר לעבודתו 

 בהתלהבות רבה וכמו רצה להוכיח שהשחרור היה הכרחי .

השלישי הוא היה מוכרח לצאת למסע כרמים ברחבי המדינה ביום  ביום  ביום  ביום  

 ולבדוק את המצב ביסודיות . מסע שארך שלושה ימים .

הרביעי  הוא היה סתם עייף וכך עניינו של יוסף נדחה מיום ליום ביום  ביום  ביום  ביום   

וזה נקרא שהוא שכח אותו ! פשוט היו דברים יותר דחופים שלא סבלו 

דיחוי ויוסף יצטרך להמתין . הוא הרי כבר ממתין עשר שנים שיחכה 

 סבלנות !–עוד יום. לפי הכלל התלמודי "כיון דאידחי אידחי"! העיקר 

הלכנו לחנוכה ואמרנו שזאת היתה מטרת היונים שרצו להשכיחם משם משם משם משם 

תורתך ! מה פירוש להשכיחם? איך אפשר להשכיח תורה מסיני בת 

אלף שנים ? אבל התשובה היא להעסיק אותם במאות דברים יותר  

חשובים לכאורה עד שלא יהיה להם זמן ללמוד תורה ! כך דיברנו ביום 

ראשון האחרון  במקום שהיינו שם.  הטרדה עבור לומד תורה גוזלת לו 

 את מנוחת הנפש והעדר מנוחת נפש מוליד שכחה !

היום , לקראת שבת קודש שבת קודש אני מנסה ללכת לכיוון והנה  והנה  והנה  והנה  

אחר . ש ר  ה מ ש ק י ם       א כ ן   ש נ א  א ת  י ו ס ף ! יש לנו הוכחות 

?   כנער ,עברי , עבד לטעון כך . כי למה הוא היה צריך להגדיר את יוסף  

כלומר הוא נולד   -ולפי רש"י נער הוא שוטה ואינו ראוי למלכות . עברי  

לעם שלא יכול להגיע למלכות במצרים . עבד גם הוא לא ימלוך ! למה 
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מטרת היונים שרצו ”

להשכיחם תורתך! מה 

פירוש להשכיחם? איך 

אפשר להשכיח תורה מסיני 

בת אלף שנים? אבל 

התשובה היא להעסיק 

אותם במאות דברים יותר  

חשובים לכאורה עד שלא 

 ” יהיה להם זמן ללמוד תורה!



הוא צריך לומר את כל זה ? מישהו שאל אותך שאלות שחייבו אותך 

 לומר כך ? הוא נשאל על יוסף לצורך שידוך ?

! על מי ששונאים אותו   כך כי הוא שנא אותו מה ? הוא אמר  אלא  אלא  אלא  אלא  

רגילים לומר את כל החסרונות! על שונא אין שאלות . השאלה היא רק 

למה הוא שנא אותו ? מה גרם לשר המשקים לרצות להשמיץ את 

יוסף ? על שאלה זאת אפשר לענות בכמה דרכים . הראשונה היא שהוא 

היה צריך להתנצל לפני פרעה למה הוא איחר לספר את הסיפור שלו . 

ההסבר הוא שעל טיפש לא ממהרים לספר . ההסבר השני הוא שקשה 

עד מאד לאדם להרגיש שהוא חייב תודה . אם עשית למישהו טובה 

המתן לאבנים שהוא יזרוק  עליך ! כידוע מהחת"ם סופר שעזר פעם 

לגביר שהסתבכו עסקיו ועמד על סף פשיטת רגל והנה החת"ם סופר 

הציל אותו ממש. וכאשר הגביר שאל את הרב כיצד יוכל להודות לו על 

העזרה הגדולה ירד הרב לחצר והביא משם 

 . שלושה אבנים קטנות ואמר לו קח אותם 

 כשתכעס עלי זרוק עלי את האבנים האלו... !

אנו ממהרים להסבר נוסף וכאן מתחיל אבל  אבל  אבל  אבל  

 השיעור של שבת קודש .

    ב.ב.ב.ב.
לנו לחשוב שיוסף היה חביב של כל רואיו מותר מותר מותר מותר 

ומכריו . אביו אהבו ואמו בודאי . גם בבית שר 

הטבחים כתוב בתורה שיוסף נשא חן ולא רק 

בגלל יופיו החיצוני . גם אשת אדוניו נשאה 

עיניה אל יוסף כי הוא מצא חן בעיניה . שר בית 

הסוהר נתן לו תפקיד חשוב שם , גם פרעה 

התלהב ממנו והחליט לעקוף את חוקי מצרים 

שהיו עשויים במיוחד להכשיל את עלייתו של 

יוסף . הוא צעיר כלומר שוטה ! יש לו אף ארוך 

כלומר יהודי ! והוא עבד ובחוקי מצרים כתוב 

במפורש שאפילו אם העבד שוחרר הוא לא יוכל 

 לקבל מישרה מלכותית !  כולם אהבו אותו.       

היו לו ליוסף שני שונאים  . האחים שלו אבל  אבל  אבל  אבל  

ושר המשקים ! אנו מחפשים את הצד השווה 

בין שני בני אדם הבאים מקצוות  הקשת . מה 

 המשותף בין אחי יוסף ובין שר המשקים ?

בלבי המחשבה שהשאיפה של יוסף ועלתה  ועלתה  ועלתה  ועלתה  

לעלות לגדולה היא זאת שהולידה את היחס 

הקשה כלפיו . כל זמן שתלמיד בינוני בכיתה 

הוא כמו כולם , אין לו שונאים . אבל ברגע 

שהוא מנסה להיות שונה ומיוחד הוא הופך 

להיות בלתי נסבל . כל הכיתה מתחילה למשוך 

תהיה –את רגליו כלפי מטה וכאילו לדרוש ממנו  

כמו כולם !החברים מנסים לחסום לו את הדרך 

 אל מעלה . 

אחי יוסף בשומעם את חלומותיו המדברים במפורש על תכניתו כך  כך  כך  כך  

כלפי מעלה הם מחליטים לחסום אותו . חסימה זאת מעידה על שנאה ! 

זאת שנאה שנולדה מקנאה אשר עליה כתב החכם רבנו ידעיה הפניני 

שהיא אחת מהשלושה שאין להם רפואה ! (השניים האחרים שגם להם 

יש את ההגדרה הזאת הם עצלות שיש עמה דלות ! זקנה שיש עמה 

 מחלה !

שר המשקים ששמע את יוסף המספר לו את סיפורו במילים "כי גגגגםםםם        

גנוב גונבתי מארץ העברים" חושב כך . מה התכוון יוסף כשסיפר לשר 

המשקים על העבר שלו ? מסביר בעל אור החיים שיוסף רמז לו על 

שאיפתו לגדלות ושהעובדה שהוא עבד לפוטיפר לא חוסמת את דרכו 

באותו רגע החליט שר המשקים שהוא לא יוציא את יוסף למעלה .  

?! הדרך למעלה קיבלה חסימה אנושית . "אתה חולם על גדלות   מהבור

אתה נער ! אתה עברי ! ואתה עבד ! אני   -חושב בלבו שר המשקים    –

 אפריע לך לעלות מעלה ! בוודאי שלא אעזור לך ! תפסיק לחלום !

זצ"ל התבטא לא פעם בעצב על ירידת הדורות של זמנינו . הוא אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר 

אמר שהנה השאיפה לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם  בקנה מידה 

גדול הייתה נשמת אפם של בני הישיבות לפני מאה שנה . על זה חלמו 

ואת השאיפה הזאת טיפחו בהם רבותיהם נ"ע. כל צעיר הוצע לו לבחור 

 לעצמו דמות של גדול בישראל ולשאוף להיות כמוהו . 

אתם  –אמר לנו אדמו"ר זצ"ל  –כהיום הזה והנה והנה והנה והנה 

לא שומעים אותי מדבר על שאיפה לגדלות ! 

לא שמעתם ולא תשמעו ! כמו שאינכם מצפים 

ממני לדבר על שאיפה להיות בדרגת נבואה של 

משה רבנו ע"ה . כהיום הזה החלומות של צעירי 

הישיבות היא להיות בעלים על מכונית מרצדס 

יוקרתית . להיות מיליונר וחלומות הגדלות 

 בתורה מפחידים אתכם . 

לא רוצה להיות שונה מהחברים שלי ! די אני  אני  אני  אני  " 

לי להיות קובע עיתים לתורה ולהיות בעל בית 

של הדף היומי ! חלום הגדלות הפך להיות סיוט 

להרבה צעירים . נדמה להם שגדלות בתורה 

פירושה לוותר על מחמדי העולם ועל מעדניו ! 

ואף גורמת להם להיות מוזרים  לאחיהם  חלילה  

 ואת זה אף אחד לא רוצה !

    ג.ג.ג.ג.
הם הצליחו ? אחי יוסף בהכריזם על האם  האם  האם  האם  

"ונראה מה   -החלטת מכירתו לעבדות  אמרו  

יהיו חלומותיו". או להבדיל שר המשקים 

כשהחליט לשכוח את יוסף , האם הם הצליחו 

זאת   –לחסום את דרכו ? משיבה רוח הקודש  

 "ונראה מה יהיו חלומותיו" !  –שרואה עתידות 

רק שלא תחסמו את דרכו אלא אתם תהיו לא  לא  לא  לא  

גלגלי העזר לעליה שלו . אם אחי יוסף לא היו 

מוכרים אותו היה נוצר כביכול קושי אצל 

ההשגחה העליונה  והיה צורך לחפש דרך 

אחרת . אבל אין צורך בדרך אחרת!  כי אחי 

יוסף עצמם סללו את דרכו של יוסף לגדולה כמו 

גם שר המשקים בהשכיחו את יוסף מזכרונו 

גרם להשגחה לשלוח את שר החלומות אל 

פרעה , להחלים אותו פעמיים וההיסטוריה העולמית קיבלה מפנה 

 דרמטי בכיוון של שבע שנות שובע ושבע שנות רעב . 

להיות שאם שר המשקים היה מספר מיד על יוסף , ההיסטוריה יכול  יכול  יכול  יכול  

היתה שונה ! כלומר אם אמרנו ששנאה חוסמת עליה זה נכון אבל לא 

 ! אבל לא על התוצאה .  השנאה משפיעה על הדרךלגמרי . 

 מי שחלומו לעלות בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו !אשרי אשרי אשרי אשרי 

שבת חנוכה מאירה ומשמחת לב לומדי תורה וכל המתפללים בבתי שבת חנוכה מאירה ומשמחת לב לומדי תורה וכל המתפללים בבתי שבת חנוכה מאירה ומשמחת לב לומדי תורה וכל המתפללים בבתי שבת חנוכה מאירה ומשמחת לב לומדי תורה וכל המתפללים בבתי 

 ההההככככננננססססתתתת    בבבבההההרררר    ששששממממוווואאאאלללל    ,,,,    ווווללללחחחחבבבבררררייייםםםם    ההההממממקקקקששששייייבבבבייייםםםם    ללללקקקקווווללללךךךך    דדדדיייי    בבבבככככלללל    אאאאתתתתרררר    וווואאאאתתתתרררר....    

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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מה התכוון יוסף כשסיפר ”

לשר המשקים על העבר 

שלו? מסביר בעל אור 

החיים שיוסף רמז לו על 

שאיפתו לגדלות ושהעובדה 

שהוא עבד לפוטיפר לא 

חוסמת את דרכו למעלה. 

באותו רגע החליט שר 

המשקים שהוא לא יוציא 

את יוסף מהבור! הדרך 

למעלה קיבלה חסימה 

אנושית. "אתה חולם על 

חושב בלבו שר  -גדלות? 

אתה נער! אתה  -המשקים 

עברי! ואתה עבד! אני 

אפריע לך לעלות מעלה! 

בוודאי שלא אעזור לך! 

 ” תפסיק לחלום!
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 חזו בני חביבי

    שמחה גדולה בברית לבנם של הר יצחק דבורקס ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר יצחק דבורקס ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר יצחק דבורקס ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר יצחק דבורקס ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!

    שמחה גדולה בברית לבנם של הר ירחמיאל טוקר ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר ירחמיאל טוקר ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר ירחמיאל טוקר ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!שמחה גדולה בברית לבנם של הר ירחמיאל טוקר ורעיתו, ברכה ונחת באורך ימים ושנים!

שיעור במשנה ברורה בין מנחה שיעור במשנה ברורה בין מנחה שיעור במשנה ברורה בין מנחה שיעור במשנה ברורה בין מנחה 
לערבית על ידי הרב יוסף לערבית על ידי הרב יוסף לערבית על ידי הרב יוסף לערבית על ידי הרב יוסף 

שטילרמן שליטא בבית הכנסת שטילרמן שליטא בבית הכנסת שטילרמן שליטא בבית הכנסת שטילרמן שליטא בבית הכנסת 
    אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז

שיעור משניות בבית הכנסת שיעור משניות בבית הכנסת שיעור משניות בבית הכנסת שיעור משניות בבית הכנסת 
סיימו סיימו סיימו סיימו     8:158:158:158:15הספרדי בשעה הספרדי בשעה הספרדי בשעה הספרדי בשעה 

מסכת דמאי והחלו מסכת מסכת דמאי והחלו מסכת מסכת דמאי והחלו מסכת מסכת דמאי והחלו מסכת 
    כלאים! מזל טוב!כלאים! מזל טוב!כלאים! מזל טוב!כלאים! מזל טוב!

הגאון הרב דוד וייס שליטא הגאון הרב דוד וייס שליטא הגאון הרב דוד וייס שליטא הגאון הרב דוד וייס שליטא 
בהדלקת נרות חנוכה, הרב וייס בהדלקת נרות חנוכה, הרב וייס בהדלקת נרות חנוכה, הרב וייס בהדלקת נרות חנוכה, הרב וייס 

    יושב שבעה על אחיו.יושב שבעה על אחיו.יושב שבעה על אחיו.יושב שבעה על אחיו.
    ולא תוסיפו לדאבה עודולא תוסיפו לדאבה עודולא תוסיפו לדאבה עודולא תוסיפו לדאבה עוד



 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:16 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:15 מנחה ערב שבת:

 5:00 מעריב:

 5:50 שחרית נץ:

 8:25שוכן עד:   8:00 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  3:45 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:22 מעריב:

 4:15 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים - 8:00בשעה  שיעור דף יומי ליל שבת:

 5:50 שחרית נץ:

 8:10 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:45 מנחה:

 5:06 ערבית מנין ראשון:

 5:26 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 6:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 7:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 3:15 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:00 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -אחרי הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:20וגם בשעה  12:30 מנחה:

 (בחנוכה ערבית מיד)אחרי מנחה  שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 8:15 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור במשנה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 4:20  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 4:55 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 35משפחת לוי רחוב ברקת 

 15:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00הודו  שחרית: 

 הרב מכלוף עידן 2:30 שיעור:

 3:45 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 הודו 8:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:00קרבנות  שחרית: 

 12:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:16 מעריב: 

 5:50 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי - 8:30 שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

 קהל חסידים -חסידי 
 קהל חסידים -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 הרב סטפנסקי 21:00 שיעור דף יומי: 

 22:00 מעריב: 

 harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור  harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור 

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                           “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

    

    ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!““““לוח נדללוח נדללוח נדללוח נדל
    בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...

    HARSHMUEL.COMבאתר: באתר: באתר: באתר: 
    הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!

REAL ESTATE DEALS 

 ‘‘‘‘בקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכו
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