
 שבת פרשת תולדות-קניינים ברוחניות 
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

נלמד בע"ה מילה חדשה . המילה החדשה קשורה לנושא היום  היום  היום  היום  

שמעסיק חלק של פרשת השבוע והוא מכירת הבכורה של עשיו ליעקב 

 א' .

הרי כל כך רצה את הבכורה והוא זכה בה כי הוא הפעיל אלימות עשיו  עשיו  עשיו  עשיו  

כלפי אחיו יעקב שהוא היה צריך להיות הבכור ולצאת ראשון אבל הוא 

 ויתר .

אומרת שעכשיו אחרי שעשו מכר את הבכורה ליעקב הבכורה זאת  זאת  זאת  זאת  

חזרה למקום שלה האמיתי ומזוית הראיה של ההשגחה העליונה לא רק 

שלא השתנו דברים אלא להיפך הם חזרו להיות כמו שהיתה המחשבה 

 הראשונה .

 -כך באמת נמצא בראשונים  -לדעת ו צריך  צריך  צריך  צריך  

שבאותם הזמנים דהיינו לפני מתן תורה לא היה 

לבכורה ערך ממוני . הבכור היה  יורש את אותו 

החלק שהיה מקבל הפשוט , והערך של הבכורה 

היה ענין של כבוד ושלטון . הבכור היה כמו אביו 

ובאמת חז"ל למדו מהפסוק "כבד את אביך 

לרבות אחיך הגדול" , אבל בשביל יעקב א' היה 

לבכורה ערך בגלל העבודה במקדש , כשהוא 

 יבנה  .

מי יאמר לנו שכבוד זה כלום לא ! בני אדם אבל אבל אבל אבל 

נלחמים בשביל פיסת כבוד ואף לפעמים מוכנים 

להיהרג  בשביל לזכות בו  , אבל כשיעקב ועשו 

הבין עשיו שאכן הבכורה לא   15הגיעו לגיל  

שייכת לו מלבד מה שערכה ירד בעיניו והוא 

הסכים אפילו לתת אותה בחינם ליעקב ובהחלט 

מותר לחשוב שהלחם והעדשים לא היו המחיר 

אלא הם היו סעודה שעורכים אחרי שגמרו 

עסקה טובה ,וכמו להבדיל כשגומרים שידוך 

עושים סעודה קטנה , אלא שיעקב א' מסיבותיו 

השמורות עמו לא רצה את הבכורה במתנה 

 אלא דוקא במכירה .

, יש דיון רחב אם באמת למכירה היה ובכלל  ובכלל  ובכלל  ובכלל  

תוקף משפטי , ובאמת לפלא תיחשב המכירה 

הזאת , האם הבכורה היא סחורה ? ואם  כן איך 

 משלמים עליה ?

 שאלה זאת יסוב שיעורינו היום בס"ד.על על על על 

    א.א.א.א.

העתיק היו ידועים שווקים שמכרו בהם עבדים . לבני אדם היה בזמן  בזמן  בזמן  בזמן  

צורך בעבדים והיו מאידך  בני אדם שחיפשו לעצמם אדונים . באמצע 

עמדו מתווכים שהפגישו את מחפשי העבדים עם מחפשי האדונים . 

לצורך הפעולה היה הקונה צריך להצטייד בשני דברים . בכסף ובשוט . 

הכסף השתלשל לכיס של המוכר ואילו השוט שימש את הקונה 

 להסביר לסחורה מה קרה כאן . 

איך הופכים אדם חופשי בנפשו להיות עבד ? פשוט מאד . אחרי כי  כי  כי  כי  

שבחר הקונה את העבד המתאים לו הוא מניף את השוט על ראש 

העבד הטרי ומנחית אותו על הכתף של קניין כספו . וכאשר העבד  

הטרי מרים את ראשו בהפתעה ושואל "מה עשיתי" ? הקונה מניף את 

ידו בשנית ומנחיתה שוב. מכאן ואילך לא תשאלנה שאלות . העבד 

הבין שבעולם אליו הוא נכנס אין מקום לשאלות .... ברגע זה הוא נהיה 

 עבד !

התקדם העולם . שווקי העבדים התמעטו או אף נסגרו ובמקומם לימים לימים לימים לימים 

הובאו לשווקים הפרות והכבשים . . גם בשוק הפרות היה צורך בכסף כי 

 הכסף היה תמיד כוח . ככתוב "הכסף יענה את הכל "! 

במקום השוט הובאה הרצועה בה מושכים את הפרה מהשוק אבל  אבל  אבל  אבל  

לרפת ולמכלאה . זה לא הבדל גדול אבל אנחנו אוהבים להיות מדוייקים 

 עד כמה שאפשר . 

היו נוחות . גם בשוק העבדים וגם בשוק הפרות . את הפרה העסקאות  העסקאות  העסקאות  העסקאות  

ואת החמור לא היה צריך ללטף חלילה ואף לא לחייך אליה , למרות 

שהעדר הצורך הזה הוא לא ברור , אבל טרם התקבלה תלונה מצד בעלי 

 החיים על זה שהם לא קיבלו חיוך או אף לא ליטוף...

לשוק הפרות התפתח שוק שבו הפגישו במקביל במקביל במקביל במקביל 

נשים שרצו להתחתן עם גברים בעלי רצון 

דומה , ושוב בחסות המתווכים. גם שם היה 

צורך בכסף כנזכר לעיל , בלי כסף שום דבר לא 

זז , אבל במקום שוט ורצועה היה צריך להביא 

 חום ויחס אנושי ורגש .         

זה קרה משהו חמור . קודם כל מטעמי בקטע  בקטע  בקטע  בקטע  

חסכון כנראה הכניסו לאותה חנות גם את 

הפרות וגם את הנשים , כמובן בפינות שונות !  

אבל עצם המצאות הפרות והנשים תחת קורת 

זה גרם   –וכמו היום בסופרמרקטים    –גג אחת  

אולי גם בגלל   –לתוצאות לא נעימות . פשוט  

פשוט נשכח מהמוכרים ומהקונים   –הריח  

המידע מה הם מוכרים ומה הם קונים! וכך 

התגלתה המילה החדשה עליה יסוב השיעור 

 של היום .

משלי היא כתובה . בפרק י"ג בפסוק י"ג  , בספר בספר בספר בספר 

והרמב"ן , מפרש התורה הגדול יביא כאן את 

הפסוק . בפסוק כתוב כך : " בז לדבר יחבל לו 

וירא מצוה הוא ישולם " . נתאר לעצמנו אדם 

ההולך לישון , כולם הולכים לישון במוקדם או 

במאוחר . אבל הוא רוצה וגם צריך לקום בשעה 

זו או אחרת והוא מכוון שעון מעורר שיעיר 

אותו בזמן הנכון . זה  מצוין . אבל בגלל שיודע 

הוא גם יודע נפש שעוניו המעוררים שלפעמים 

הם עצמם נרדמים במשמרתם הוא מעמיד עוד שעון מעורר . מקובל ! 

אבל אם הוא יעמיד שלושה או אפילו ארבעה הוא יזדקק לבדיקה 

 פסיכיאטרית .

אדם שלא שם אפילו שעון אחד לעורר אותו . פשוט לא איכפת לו . ויש ויש ויש ויש 

יתעורר , ואם לא יתעורר הוא יחשוב  שמזלו הטוב שיחק לו  .  –יתעורר 

 אנחנו נאמר עליו שהוא בז לדבר .

משתמש אצלינו בפסוק הכתוב במשלי בשביל להסביר מה   הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן 

קרה כאן באמת . כתוב כאן "ויבז עשיו את הבכורה" !  במכירת דבר 

רוחני המוכר מוותר על הבעלות שלו על הדבר בגלל שהוא לא מכבד 

את המעלה ! החיבור שלו עם הדבר הרוחני היה דרך הכבוד וההערכה 

שהוא רחש לקניינו וביטול הכבוד וההערכה ביטל את הקשר שלו עם 

הדבר . החפץ הרוחני כמו התנתק מבעליו ונהיה הפקר ומי שזכה בזה כי 

 הוא כן מכבד את המעלה היא נהיית שלו !

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

    

העתיק היו ידועים     בזמן”

שווקים שמכרו בהם 

עבדים . לבני אדם היה צורך 

בעבדים והיו מאידך  בני 

אדם שחיפשו לעצמם 

אדונים . באמצע עמדו 

מתווכים שהפגישו את 

מחפשי העבדים עם מחפשי 

האדונים . לצורך הפעולה 

היה הקונה צריך להצטייד 

בשני דברים . בכסף ובשוט . 

הכסף השתלשל לכיס של 

המוכר ואילו השוט שימש 

את הקונה להסביר לסחורה 

 “מה קרה כאן
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לומדים מזה שכבוד הוא מטבע קנין לא פחות מכסף ואולי אף ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  

יותר . על זה כתוב "למען יזמרך כבוד"  ומפרשים שכבוד זאת הנשמה !  

 אם חסר כבוד זה כמו שחסר כסף לקנות פרה .

 כי  אדם לא יכול להיות  בעלים על דבר שהוא לא מכבד אותו.

    ב.ב.ב.ב.

זמן שדברנו על בכורה היינו רגועים . רובינו לא בכורים ולרובינו אין כל כל כל כל 

אבות עשירים מאד שאנו מחכים לרשת אותם . גם אין לנו פרות ועבדים  

 שאנו קונים ומשתמשים בהם .

לרובינו יש נשים או לפחות רובינו חושב על אבל אבל אבל אבל 

חיי נישואין , ולא עם פרה או גם עם שפחה אלא 

דווקא עם אישה ואנחנו צריכים ללמוד הלכות 

קנינים בדברים רוחניים ולדעת שהמטבע לקנין 

, ולזכור  אשה שונה ממטבע של קנין פרה 

שהמטבע הנכון לקנין אשה אין לו ערך אם 

 במרכזו לא נשמעת מנגינה של כבוד !

מושג זה של כבוד מופיע בכל מערכת באמת  באמת  באמת  באמת  

יחסים ואסור לחפש דרך לדלג עליה . מדובר 

ביחסים בין בן לאב אבל גם בין אב לבן . בין 

תלמיד לרב אבל גם להיפך ! לדעת שלא רק 

מורא רבך כמורא שמים אלא גם את יהי כבוד 

חברך חביב עליך כשלך ! גם ספרים "אוכלים" 

כבוד וגם בגד ואוכל אסור לזלזל בהם . אבל 

 במיוחד בני אדם !

    ג.ג.ג.ג.

החדש והעכשוי התגלה כח חדש בעולמינו  בעולמינו  בעולמינו  בעולמינו  

ומסוכן ועל כן כל האריכות של השיעור  הזה . 

 לכח הזה קוראים בוז .

לכם סיפור אישי . אני זוכר את עצמי אספר  אספר  אספר  אספר  

בהיותי נער נלויתי פעם לקרוב משפחה שהיה 

סוחר גדול ביודאיקה . גר בלונדון ונחשב גדול 

הגדות של פסח   2500  -למשל –בתחומו . היו לו  

 שונות כמובן זו מזו . 

כאמור נער והלכתי אתו לחנות שיותר הייתי  הייתי  הייתי  הייתי  

טוב לקרוא לה מרתף או מחסן ספרים . יש 

למקום זה ריח מיוחד , תאורה חלשה המוסיפה להרגשה שמקום זה 

הוא עתיק . כנראה זה חלק מאמנות המכירה של דברים עתיקים שיש 

 בני אדם שמחזרים אחריהם .

לב לדברים מענינים . במרתף לא היו הרבה קונים . למעשה רק שמתי  שמתי  שמתי  שמתי  

קרוב המשפחה שלי והמוכר וגם אנוכי הנער . הספרים היו מונחים 

בערמות לא מסודרות כאילו בכוונה . המפוזרות שלטה בכל . הקונה 

בדק ביסודיות את הסחורה , שם בצד כמה ספרים כאילו הוא יחזור 

ויבדוק אותם מאוחר יותר . בדרך כלל הוא הביע אכזבה למראה 

הסחורה המצויה במרתף זה .זה נעשה בלי מילים ורק בעזרת תנועת יד 

ובדרך כלל הוא השתמש ביד שמאל ! תנועה המבטאת דחייה . לבסוף , 

לאחר שהביע גלויות את אכזבתו הוא חזר לספרים שהניח בצד לקח 

אחד מהם ביד ואמר למוכר . "באמת לא מצאתי כלום , אבל פטור בלא 

$ והמוכר נראה    100כלום אי אפשר לכן  אקח את הספר הזה" , שילם   

 מרוצה , כנראה הוא לא הפסיד .

שיצאנו שאלתי את קרוב משפחתי , "למה קנית את הספר הזה אחרי  אחרי  אחרי  אחרי  

אם אמרת לפני כן  שלא מצאת כלום "? והוא ענה לי :" בספר הזה יש 

שני דפים שחסרים לי בספר דומה שנמצא אצלי בחנות . עכשיו אוכל 

$. אני מחפש את שני הדפים האלה כבר  5000למכור את הספר השלם ב 

שנים . שני הדפים האלה שייכים לכריכה של הספר ! ואז שאלתי אותו 

שאלת תם . " אם כל  כך חשוב לך הספר שקנית למה הפגנת כל כך בוז 

וסלידה למראה הסחורה שראית שם ?" והוא ענה לי : זה הוא הסוד של 

המסחר בדברים אלה . אם הייתי מגלה התפעלות ושמחה מהספר הזה 

$ תמורתו ! המוכר אינו טיפש אך גם אני   1000הוא היה מבקש ממני  

. באותו רגע החלטתי   אני מסיים את   –לא 

שאני לא אסחור ביודאיקה . כי זה הוא -סיפורי  

 מסחר שבנוי על בוז ! 

שאפשר לשמוע משפט כזה . אני בז סימן כמעט כמעט כמעט כמעט 

 שאני קיים !

    ד.ד.ד.ד.

כמו שויתרתי על בכורה , אני יכול גם אבל   אבל   אבל   אבל   

לוותר על מסחר ביודאיקה . מה שאני חושש 

ממנו הוא שתכונה זאת של לרכוש עליונות על 

ידי השפלה חודרת גם לתחומים אנושיים של 

ממש . כי הנה בפוליטיקה או גם במסחר ואפילו 

בתחום הרפואה זה דבר מקובל שכל אחד שופך 

בוז וביטול על מתחרהו , וכל המרבה בהשפלה 

 הרי הוא מוצלח יותר ...

אני  מתכוון לתחום שבין אדם ואשתו . נכון אבל אבל אבל אבל 

שהבעל העסוק בלמצוא פרנסה למשפחתו  

מהווה בורג חשוב עד מאד במשפחה . הוא 

מוסר נפש בעבודה שלו ומרגיש את מה שכתוב 

בתפילת ראש השנה בקטע "אדם יסודו מעפר 

וסופו לעפר ...בנפשו יביא לחמו ! ממש בנפשו . 

גו היא הנקראת "עקרת  זו אבל דווקא בת 

הבית" , והנה  היא עומדת בסכנה של זלזול ובוז 

 ואפילו מצד בעלה !

אם הוא יודע ללמוד ויש לו יד חזקה ובמיוחד  ובמיוחד  ובמיוחד  ובמיוחד  

בתורה ובהלכה ואז הוא עלול לשכוח את מה 

שאמר  רבי עקיבא לתלמידיו שרצו להרחיק את 

רחל שרצתה להתקרב אל בעלה  הדגול והמוקף 

באלפי תלמידים ורבי עקיבא הענק אבל הצנוע אמר להם מילים 

מרטיטות , "ש ל י  ו ש ל כ ם  ש ל ה  ה ו א "!  אבל הבעל הלמדן  עלול 

לשכוח את זה , ואז הוא בז לה בסתר אבל לעתים אף בגלוי כי הרי מה 

 מבינה בר' חיים ?  או גם במהר"ל ? 

זה כתב שלמה המלך במשלי "בז לדבר יחבל לו ".הבוז היא חרב על  על  על  על   

פיפיות .חדה כמו תער וחובלת לא רק באחרים אלא גם בחובל 

עצמו .על זה כתב רבנו יונה במובאה מהמשנה בפרקי אבות  "אל תהי 

בז לכל אדם שאין לך אדם שאין לו שעה"  . כלומר הזהר מלחבול 

 באחרים כי אתה חובל בעצמך !

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

    המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתרהמקשיבים לקולך די בכל אתר ואתרהמקשיבים לקולך די בכל אתר ואתרהמקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר

        

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

אבל אני  מתכוון לתחום ”

שבין אדם ואשתו. נכון 

שהבעל העסוק בלמצוא 

פרנסה למשפחתו  מהווה 

בורג חשוב עד מאד 

במשפחה. הוא מוסר נפש 

בעבודה שלו ומרגיש את 

מה שכתוב בתפילת ראש 

השנה בקטע "אדם יסודו 

מעפר וסופו לעפר ...בנפשו 

יביא לחמו! ממש בנפשו. 

אבל דווקא בת זוגו היא 

הנקראת "עקרת הבית", 

והנה היא עומדת בסכנה של 

זלזול ובוז ואפילו מצד 

 ”בעלה
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 חזו בני חביבי
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שיעור דף יומי על ידי הגאון הרב סטפנסקי שיעור דף יומי על ידי הגאון הרב סטפנסקי שיעור דף יומי על ידי הגאון הרב סטפנסקי שיעור דף יומי על ידי הגאון הרב סטפנסקי 
שליטא בבית הכנסת החסידי כל ערב שליטא בבית הכנסת החסידי כל ערב שליטא בבית הכנסת החסידי כל ערב שליטא בבית הכנסת החסידי כל ערב 

    9:009:009:009:00בשעה בשעה בשעה בשעה 

שיעור משניות שיעור משניות שיעור משניות שיעור משניות 
(מסכת פאה...) כל (מסכת פאה...) כל (מסכת פאה...) כל (מסכת פאה...) כל 

    8:158:158:158:15ערב בשעה ערב בשעה ערב בשעה ערב בשעה 
בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת 

הספרדי על ידי הספרדי על ידי הספרדי על ידי הספרדי על ידי 
    הרב דוד שרעביהרב דוד שרעביהרב דוד שרעביהרב דוד שרעבי

    חנוכת הביתחנוכת הביתחנוכת הביתחנוכת הבית
לר מתתיהו מסלטי לר מתתיהו מסלטי לר מתתיהו מסלטי לר מתתיהו מסלטי     

ורעיתו, שתשרה ורעיתו, שתשרה ורעיתו, שתשרה ורעיתו, שתשרה 
    שכינה במעשה ידיכם!שכינה במעשה ידיכם!שכינה במעשה ידיכם!שכינה במעשה ידיכם!

בבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי     8:158:158:158:15שיעור דף היומי כל ערב בשעה שיעור דף היומי כל ערב בשעה שיעור דף היומי כל ערב בשעה שיעור דף היומי כל ערב בשעה 
    על ידי הרב יצחק אלקיים היועל ידי הרב יצחק אלקיים היועל ידי הרב יצחק אלקיים היועל ידי הרב יצחק אלקיים היו

שיעור באור החיים הקדוש על ידי הרב שיעור באור החיים הקדוש על ידי הרב שיעור באור החיים הקדוש על ידי הרב שיעור באור החיים הקדוש על ידי הרב 
    7:307:307:307:30חיים ביטון היו כל מוצאי שבת בשעה חיים ביטון היו כל מוצאי שבת בשעה חיים ביטון היו כל מוצאי שבת בשעה חיים ביטון היו כל מוצאי שבת בשעה 

סעודת ראש סעודת ראש סעודת ראש סעודת ראש 
חודש מנין חודש מנין חודש מנין חודש מנין 
    המשכימים!המשכימים!המשכימים!המשכימים!

ברית יצחק, וברית, ברית יצחק, וברית, ברית יצחק, וברית, ברית יצחק, וברית, 
לנכד ר יוסף פיטוסי לנכד ר יוסף פיטוסי לנכד ר יוסף פיטוסי לנכד ר יוסף פיטוסי 
ורעיתו, תראו נחת ורעיתו, תראו נחת ורעיתו, תראו נחת ורעיתו, תראו נחת 

    ושמחה!ושמחה!ושמחה!ושמחה!



 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:19 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:20 מנחה ערב שבת:

 5:15 מעריב:

 5:25 שחרית נץ:

 8:25שוכן עד:   8:00 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  4:05 מנחה:

 5:26 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:25 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:25 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 הרב דוד שרעבי - 11:50 שיעור הלכה:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:55 מנחה:

 5:09 ערבית מנין ראשון:

 5:29 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 

 5:35 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -אחרי הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:30וגם בשעה  12:30 מנחה:

 בין מנחה לערבית 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: 

 4:25  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:00 מעריב:

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:19 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 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

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 35משפחת לוי רחוב ברקת 

 15:00בשעה 
 

שיעור לנשים על ידי הגאון הרב 
דוד וייס שליטא ביום שני 

בשעה  15בביתו רחוב לשם 
20:00 

 שיעורים לנשים

 äòùá éãøôñä úñðëä úéá ìù íéùð úøæòá úåðáì íéìäú !ùãç12:45 
 

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 -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:

 4:00 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: 


