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על אדם גדול. תלמיד חכם בקנה מידה עולמי שהתיגע פעם סופר  סופר  סופר  סופר  

בהבנת סוגיה קשה כמה ימים,  עד שלבסוף, אחרי שבמצחו נחרש עוד 

קמט הוא הגיע לחוף המבטחים ונהרה נשפכה על פניו. הוא זכה להבין. 

 סוף סוף. 

יותר הוא נפגש הגאון עם מלמד בחיידר וסיפר לו את סיפור מאוחר  מאוחר  מאוחר  מאוחר  

הקושיא והתירוץ. ב"ה. המלמד קרא לתלמיד בחיידר הציג לפניו את 

השאלה החמורה, בנוכחות הגאון, והילד השיב מיד את התשובה 

 הנכונה בלי שום התלבטות רבה. 

דעת הגאון! היתכן שאני המבוגר והמנוסה נזקקתי לכמה וכמה חלשה חלשה חלשה חלשה 

ימים למציאת התשובה והילד השיב עליה מיד! עד שנענה על תמיהתו. 

אולי בחלום. "דע לך שהשאלה שלך אכן היתה 

שאלה קשה עד מאד. והזמן שהקדשת למצוא 

תשובה לא היה לריק. קשה היה לתשובה על 

שאלתך לפלס לעצמה דרך לעולם שלנו, אבל 

אחרי שהיא ירדה, כמובן בעזרת ה' ובעזרת 

יגיעתך כי רבה, היא נהפכה לנחלת הכלל, וגם 

 ילד קטן יכול להגיע אליה"! 

סיפור שאני זוכר זמן רב, קשה לי לשכוח זהו  זהו  זהו  זהו  

אותו כי בזמנו הוא מצא מאד חן בעיני. יש 

 בסיפור יופי יהודי מלא חן ואמת של תורה הק'! 

בנתיים נשכח מהסיפור. נקבל אותו כסיפור יפה 

לבוקר של שבת קודש. אולי נחזור אליו לקראת 

 סיום השיעור.

    א.א.א.א.

היא שבת של שידוכים. אליעזר עבד השבת  השבת  השבת  השבת  

אברהם נשלח להביא אשה לבן אדונו. רש"י הק' 

מצא כאן מקום להביא את דברי רבי אחא 

האומר שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן 

של בנים! כלומר , סיפור זה של מסעו של 

אליעזר לחרן להביא את רבקה הוא סיפור 

שהתורה מקדישה לו מקום נרחב עד כדי כך 

שהיא מספרת אותו פעמיים. כמובן עם שינויים 

קטנים או לא קטנים שאליעזר אחראי להם, 

 ושמפרשי התורה עמלים בהבנתם. 

את   לחפש הגדולה היא עצם סיפור הגמלים. אליעזר לא נשלח  החידה  החידה  החידה  החידה  

אותה! אברהם א'   להביא אותה, הוא נשלח אך ורק  למצוא רבקה או אף 

נתן לו כתובת מדוייקת. עיר רחוב ומספר בית. נתן לו שם משפחה ואף 

שם פרטי. היום היינו אומרים שהוא נתן לו את מספר הסלולארי {הכשר 

 כמובן} שלה,  ואם כך למה הוא נזקק לכל סיפור הגמלים?

שאלה שמעיבה על כל הפרשה עד שהיא תתברר. נכון שמצאתי זאת  זאת  זאת  זאת  

מאן דהו שכתב שאליעזר חונך בבית אברהם אבינו לא לעשות דבר בלי 

תפילה! כי עשיית דבר בלי תפילה היא מבוא לגאווה ואולי לעוד כמה 

דברים לא טובים. הדברים הכתובים שם הם נכונים ויישר כח לכותב,  

אבל גם לתפילה יש גבולות וסיפור הגמלים דומה שהוא חורג מהגבולות  

של בקשת עזרה מאלוקים והוא נושא בקרבו עוד סוד שעליו מבקש 

 השיעור של היום לתת את הדעת. 

    ב.ב.ב.ב.

בפתיחת הלכות עבודה זרה מספר על הדרך בה התגלגל ההההררררממממבבבב""""םםםם        

העולם לעבודה זרה . זה התחיל בטעות של אנשי דורו של אנוש , 

הרמב"ם מכנה את הטעות כטעות גדול ! ואומר שנבערה עצת חכמי 

אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה . הטעות היתה שהם חשבו 

שהקב"ה רוצה בכבודם של משרתיו במרום . הם ידעו את האמת . אבל 

חשבו שצריך לכבד את משרתי ה' . אבל אחר שארכו הימים עמדו 

ל ציוה  לבני אדם לעבוד לכוכב זה או לכל -נביאי שקר ואמרו שהא 

 הכוכבים ולהקריב להם קרבנות ! 

יותר התחילו כוזבים אחרים לספר סיפורי נבואה שקיבלו כביכול מאוחר מאוחר מאוחר מאוחר 

מהכוכב שלהם וכל בני האדם הקטנים הנשים והטפשים הפסיקו לדעת 

את האמת והאמינו שהכוכב הוא האלוהים ונשתכח השם הנכבד 

והנורא מפי כל היקום הואיל וכך אמרו חכמי הדור . אבל צור העולמים 

לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו זולתי יחידים בעולם כגון חנוך 

. ועל דרך זה היה  ומתושלח  נח שם ועבר 

העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של 

 עולם והוא אברהם א' "! 

הרמב"ם מאריך לספר על מסעו של אברהם א' 

שנים עד   37בנתיב הספקות , המסע נמשך  

שמלאו לאברהם א' ארבעים שנה ואז הוא הכיר 

 . זה לא היה מסע קל  . כנראה  את בוראו 

הרמב"ם מציין שלא היה לאאע"ה מלמד  ולא 

מודיע  דבר ואביו ואמו וכל העם עובדים 

לכוכבים והוא עובד עמהם , אבל לבו משוטט 

ומבין . ואז הוא גילה את האמת . קודם כל 

לעצמו ואחר כך לבני דורו . הוא התווכח אתם . 

הוא השיב תשובות לאלפי שואלים . שיבר את 

הצלמים .והתחיל לקרוא בקול גדול את השם 

 הנכבד והנורא וכו' 

הסיפור הזה מעורר שאלה גדולה למרות כל  כל  כל  כל  

שאין ספק באמיתותו . והשאלה היא כדלהלן : 

אנו מכירים את הכלל ההלכתי שכל היוצא מן 

טמא .   –טהור , וכל היוצא מן הטמא    –הטהור  

לפיכך פרה שילדה כמין חמור מותר לאכול את 

החמור ואילו חמורה שילדה כמין עגל אסור 

. כי כאמור היוצא מן הטהור טהור  לאוכלו 

 והיוצא מן הטמא טמא ! 

כאן השאלה הגדולה ששאל איוב . "מי יתן אבל אבל אבל אבל 

טהור מטמא ? ואמרו חז"ל שהשאלה היא איך זה נולד לתרח המנהל 

של בית המלאכה להכנת פסילים בן כאברהם אבינו . כמו כן איך נולד 

חזקיה לאחז שהיה רשע גדול , איך נולד מרדכי משמעי . כל אלה  באו 

לעולם בניגוד לחוק של היוצא מן טהור או מן הטמא הוא כמותו . על 

הלא אחד ! כלומר יחידו של    -שאלת עצמו { איוב י"ד ד' } עונה איוב  

 עולם גזר כן .

להבין כך .החוק שהזכרנו עתה הוא חוק טבעי והגיוני . עץ תפוחים ננסה ננסה ננסה ננסה 

מגדל תפוחים ורק תפוחים . וענבים גדלים רק בכרם ולא בפרדס . זה 

הגיוני כמו שחוק הגראויטציה הוא הגיוני והתפוח לעולם יפול למטה 

 ולא יתרומם כלפי מעלה . 

להקב"ה יש חוקים אחרים ואפילו הפוכים . אצלו זה לא כך . אצלו אבל אבל אבל אבל 

יכול להיות דוקא להיפך . שיהיו לרשעים בנים צדיקים ואפילו 

כשהניגודים הם עצומים . אברהם א' ותרח הם שמים וארץ ! כנראה 

שלכן ידע הקב"ה למצוא דרך לנפש החוטאת שלדעת שלמה המלך 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

    

החידה הגדולה היא עצם ”

סיפור הגמלים. אליעזר לא 

נשלח לחפש את רבקה או 

אף למצוא אותה, הוא נשלח 

אך ורק להביא אותה! 

אברהם א' נתן לו כתובת 

מדוייקת. עיר רחוב ומספר 

שם משפחה     בית. נתן לו

ואף שם פרטי. היום היינו 

אומרים שהוא נתן לו את 

מספר הסלולארי {הכשר 

כמובן} שלה,  ואם כך למה 

הוא נזקק לכל סיפור 

 “הגמלים?
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היא אבודה כי "חטאים תרדף רעה"! (משלי פרק י"ג פסוק כ"א ) וגם 

לדעת יחזקאל הנביא היא אבודה כי "נפש היא החוטאת היא תמות"! 

 (יחזקאל פרק ח' פסוק ד')

זה נכון בחוק הגרוויטציה של ניוטון . התפוח לעולם יפול מלמעלה כל  כל  כל  כל  

למטה ואף פעם לא להיפך בעוד שהקב"ה כמו התפלא על דעת החכמה 

והנבואה וקבע נחרצות שיש דרך שנקראת "תשוב בתשובה ויתכפר לה" 

 ו"שובו אלי ואשובה אליכם " 

נצטרך בס"ד להבין הענין ומהיכן הוא עוד  עוד  עוד  עוד  

נלמד , אבל בנתיים ננסה להתקדם לאט לאט 

ולהבין שאברהם א' למרות היותו מושקע באור 

כשדים , כל סביבתו רעה , אביו ואמו עובדי ע"ז 

והוא בלי רבי ובלי זקן חכם שילמד אותו הגיע 

אל האמת .  נכון , הוא פגש את נח ואת שם 

ועבר אבל הם לא היו רבותיו ! הוא גדל לבד ! 

ממש פלא עולמי המנוגד לכל הגיון ולכל 

. הוא היה נס מהלך .  תופעות טבע ידועות 

הרמב"ם קורא לו "עמודו של עולם" . כלומר 

הוא היה מייסד דרך חדשה שעליו נבנה העולם 

 אחר כך . הוא היה גראויטציה הפוכה !

 כך גזר יחידו של עולם ! כי כי כי כי 

    ג.ג.ג.ג.

ביתו ותלמידיו של אברהם אבינו שעמדו בני  בני  בני  בני  

סביבו למדו ממנו אמת אלוקית . כרגע אנו לא 

עסוקים בשאלה איך חינך אברהם א' את 

תלמידיו , אבל ברור הוא שבמרחבי העולם 

הגדול המשיכה טעותם של אנוש והבאים 

אחריו לשלוט בעולם . באותו הזמן שאברהם 

פרסם את תורתו וניפץ את פסילי אביו ישב 

באור כשדים המלך נמרוד שרצה להשליך את 

אברהם לכבשן האש בגלל סירובו להשתחוות 

לפסלים שלו . רצה וגם עשה כן , אלא שהקב"ה 

הציל את א' אבינו מכבשן האש והוא שרד את 

א  ל ה  ר ז ה  ד ו ב ע ל  ב א  . ה  ל ו ד ג ה ה  ר י ע ב ה

 התבטלה . 

זה מגיע אליעזר בן נמרוד ! עבד אברהם במצב  במצב  במצב  במצב  

שנשלח לחרן להביא את רבקה אשר גם היא גדלה בבית של עובדי 

עבודה זרה והוא מחפש דבר אחד . אחד וחשוב . הוא מחפש את 

אומר אליעזר   –עקבות אברהם א' במרחק עצום מהבית שלו.  "אני  

אני גדלתי אצל אברהם ולמדתי במשך שנים רבות את הדרך   –לעצמו  

של אברהם א' לאמונה , אני יודע שרדיפה אחר חסד בניגוד לכל הגיון , 

כאשר מקבל החסד כלל לא חפץ בו, ובכל זאת צריך להפציר בו , אני 

את זה למדתי , אני למדתי זריזות של חסד , אני למדתי "לומר מעט 

 –ולעשות הרבה ". לא ביום אחד ולא בשבוע למדתי את כל זה, אני  

יודע מה זאת מצוה , אבל כאן,  בעירו של נחור, במרחק של   –ברוך ה'  

שנות אור מבית אברהם, האם גם עד לכאן הגיעה האמונה של אברהם 

והחינוך לחסד שלו והשפיעה במרחקים עצומים אלה ? את זה רצה 

 אליעזר לבדוק ! 

בדק והוא גילה שאכן כן ! יש עקבות של המהפכה שחולל אברהם והוא והוא והוא והוא 

רצה לקראתו ומיהרה למלא כוסו במים ,היא   –רבקה   –א' גם כאן ! היא 

אדוני ?! כמו אברהם אבינו שקרא לאורחיו   -לאליעזר   -קראה לו 

שנדמו לו כערביים בשם אדוני , גם לוט שישב בסדום ידע את זה , כי 

מנין למדה את זה ?  היאהוא היה מחונך של אברהם אבינו , אבל מאיפה 

? מנין לה ש"יותר ממה שבעל  לה שמקבל עזרה הוא אדון לנותן העזרה

 –הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית" ?! עכשיו אני מבין  

את מה שאברהם א' אמר לי שמתחילה היה ה' רק  -חושב אליעזר בלבו

 -אברהם בן תרח  -אלקי השמים ועתה הוא אלוקי הארץ  ! כי אני 

 הורדתי אותו לארץ !

הנבואית על "והיה ה' למלך על כל ההבטחה  ההבטחה  ההבטחה  ההבטחה  

ביום ההוא יהיה ה' אחד   –הארץ דוקא    –הארץ  

ושמו אחד " מתחילה לקרום עור וגידים כאן 

בשממות האמונה אשר בחרן . ה"אחד" שאיוב 

מדבר עליו שהוא יתן טהור מטמא מתגלה כאן 

 בדרך כל כך נפלאה . 

לברר ואכן   -חושב אליעזר בלבו   –זה רציתי את את את את 

זה התברר לי . יש עתיד . לא רק לאברהם א' 

ולמשפחתו אלא לכלל האנושות שעדיין שבויה 

בזרועות טעויות קשות . יש עתיד . ה' לא עזב 

 חסדו ואמיתו מעם  אדוני . לא עזב ולא יעזוב !

אבל אם תתעורר שאלה כזאת : "ניחא אברהם 

הוא באמת היה ענק והוא היה בן ארבעים או 

אפילו ארבעים ושמונה לפי דעות אחרות , אבל 

למדה את כל זה "?   היא ילדה קטנה זאת היכן  

אם תישאל שאלה כזאת , תהיה התשובה ברוח 

 הסיפור שהשיעור היום התחיל בו .

שאברהם א' הוריד אמונה מהשמים אמת  אמת  אמת  אמת  

הגבוהים  לארץ הרחוקה אבל אחרי שהוא 

הוריד אותה ובמיוחד אחרי שניתנה תורה ואין 

כבר צורך לטפס על האוורסט או לחצות 

אוקיאנוסים לגלות את האמת . אברהם א' 

הוריד אותה והיא כאן . אפילו בערבות ושממות 

חרן . אולי לזה מתאימה כותרת השיעור "בא 

משה והורידה למטה" . חז"ל כתבו את זה על 

השכינה שגורשה מהעולם במשך הדורות 

מאדם עד אברהם וחזרה  לעולם בדורות 

מאברהם עד משה רבנו . בא משה והורידה 

 למטה !

נלמד מזה מה גדול כוחו של יחיד אפילו שהוא פועל במדבר הבה  הבה  הבה  הבה  

שממה ונדמה לו שאין מי ששומע לו ואולי אפילו נדמה לו שהסביבה 

שלו עוינת אותו , לועגת לו , ורוקדת מסביב לעגלי זהב ומעריצה את 

 הדברים שנפשו של אדם מחמדתן .

היה אברהם . אברהם העברי . כל העולם כולו בעבר אחד ואברהם אחד אחד אחד אחד 

לבדו בעבר השני . אבל הוא לא התייאש אף פעם . בסופו של דבר נמנו 

 כל האומות והמליכו עליהן את אברהם למלך !

    אסור להתייאש!אסור להתייאש!אסור להתייאש!אסור להתייאש!

    

שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר אתרלקולך די בכל אתר אתרלקולך די בכל אתר אתרלקולך די בכל אתר אתר

 

  

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

הבה נלמד מזה מה גדול ”

כוחו של יחיד אפילו שהוא 

פועל במדבר שממה ונדמה 

לו שאין מי ששומע לו ואולי 

אפילו נדמה לו שהסביבה 

שלו עוינת אותו , לועגת לו , 

ורוקדת מסביב לעגלי זהב 

ומעריצה את הדברים 

 שנפשו של אדם מחמדתן .

אחד היה אברהם . אברהם 

העברי . כל העולם כולו 

בעבר אחד ואברהם לבדו 

בעבר השני . אבל הוא לא 

התייאש אף פעם . בסופו 

של דבר נמנו כל האומות 

והמליכו עליהן את אברהם 

 ”למלך!
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    6:306:306:306:30אבות ובנים לכל אבות וילדי השכונה, הקרבה לכבוד הבורא יתברך! מוצאי שבת בשעה אבות ובנים לכל אבות וילדי השכונה, הקרבה לכבוד הבורא יתברך! מוצאי שבת בשעה אבות ובנים לכל אבות וילדי השכונה, הקרבה לכבוד הבורא יתברך! מוצאי שבת בשעה אבות ובנים לכל אבות וילדי השכונה, הקרבה לכבוד הבורא יתברך! מוצאי שבת בשעה 

 חזו בני חביבי
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    בניית המקווה מתקדם, בדיקה הלכתית מדוקדקת של בורות הטבילה, השקה, זריעה, וכלים!בניית המקווה מתקדם, בדיקה הלכתית מדוקדקת של בורות הטבילה, השקה, זריעה, וכלים!בניית המקווה מתקדם, בדיקה הלכתית מדוקדקת של בורות הטבילה, השקה, זריעה, וכלים!בניית המקווה מתקדם, בדיקה הלכתית מדוקדקת של בורות הטבילה, השקה, זריעה, וכלים!

שיעור קבוע כל ערב שיעור קבוע כל ערב שיעור קבוע כל ערב שיעור קבוע כל ערב 
בבית בבית בבית בבית     8:308:308:308:30בשעה בשעה בשעה בשעה 

הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל 
    אשכנז לדוברי אנגליתאשכנז לדוברי אנגליתאשכנז לדוברי אנגליתאשכנז לדוברי אנגלית

שמחה גדולה בחתונת בנם של הרב שם שמחה גדולה בחתונת בנם של הרב שם שמחה גדולה בחתונת בנם של הרב שם שמחה גדולה בחתונת בנם של הרב שם 
    טוב בן שלמה ורעיתוטוב בן שלמה ורעיתוטוב בן שלמה ורעיתוטוב בן שלמה ורעיתו

    סיום מסכת נזיר לומדי הדף היומי! מזל טוב!! הרב י. אלקייםסיום מסכת נזיר לומדי הדף היומי! מזל טוב!! הרב י. אלקייםסיום מסכת נזיר לומדי הדף היומי! מזל טוב!! הרב י. אלקייםסיום מסכת נזיר לומדי הדף היומי! מזל טוב!! הרב י. אלקיים



 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00 שחרית: 

 12:00 מנחה:

 5:23 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:25 מנחה ערב שבת:

 5:15 מעריב:

 5:25 שחרית נץ:

 8:25שוכן עד:   8:00 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  4:00 מנחה:

 5:29 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:25 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:15 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי - 4:15 שיעור הלכה:

 4:55 מנחה:

 5:13 ערבית מנין ראשון:

 5:33 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:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:30 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -אחרי הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שלישי:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:30וגם בשעה  12:30 מנחה:

 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:

 בין מנחה לערבית שיעור הלכות:

 7:15 שחרית מנין שני:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 4:30  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:05 מעריב:

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:23 מעריב: 

 הרב סטפנסקי שחרית נץ: 

 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

ח סירים גדולים תעשייתיים לשמחות, קופסאות איכסון אוכל גדול, “גמ

 אנלצייה, מכשיר אדים, לול לתינוק,תפילין, פלאטות שבת:

 050-4155678הרב טיראן כהן טל: 

 054-6699870או 

 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

 זמנים חול

 הודו 7:30 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 25

 8:00קרבנות  שחרית: 

 12:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שיעורים לנשים

 
שיעור ותהילים בשבת אצל 

 19משפחת ליפשיץ רחוב לשם 
 15:00בשעה 

 

 שיעורים לנשים

 äòùá éãøôñä úñðëä úéá ìù íéùð úøæòá úåðáì íéìäú !ùãç1:30 
 

íìåòáå õøàá íéáøä éåëéæ ìù åæ äìåãâ úåëæáå ïåìòä úñôãä úàöåäá íéôúåù åéä 
 

!íéãìéì ãçåéî ïåìò ,áåø÷á 

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם 

  6:05 שחרית: 

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00הודו  שחרית: 

 3:30 תהלים:

 הרב מכלוף עידן 3:20 שיעור:

 5:20 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 שערי חיים

 שמואל ברמה

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

 הרב סטפנסקי שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי 21:00 שיעור דף יומי: 

 22:00 מעריב: 


