
    טבע ולמעלה מן הטבעטבע ולמעלה מן הטבעטבע ולמעלה מן הטבעטבע ולמעלה מן הטבע
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

 אפתח בסיפור 

הסיפור שמעתי או קראתי לפני הרבה שנים ואיני יכול להיות ערב את  את  את  את  

 לנכונותו .

מספר על סמית האמריקאי שהתיידד עם האריה שגדל אצלו הסיפור   הסיפור   הסיפור   הסיפור   

בבית . לימים החל להפיק ממנו רווחי ממון . הכיצד? הוא היה מופיע עם 

האריה שלוש פעמים בשבוע בקרקס שם הארי היה פוער את פיו וסמית 

האמריקאי היה מכניס את ראשו ללוע הארי , שוהה שם שניות מספר 

ומוציא את ראשו לאויר העולם לקול מחיאות הכפיים של הנאספים . 

זה הוסיף גם כבוד לסמית וגם העשיר את חשבון הבנק שלו . אם גם 

 האריה נהנה מזה לא ברור למספר הסיפור.

לכל דבר טוב יש סוף ולפעמים הסוף הוא אבל  אבל  אבל  אבל  

אפילו עצוב , וכך ביום סגרירי בשלישי בשבוע 

גיל הידוע אלא  ת חוזר על התר החל סמי

שלהוותו באותו יום הסיום היה שונה . הארי לא 

המתין את מספר השניות הקבוע ובעוד ראשו 

של סמית קבור בלוע הארי נעל הארי את פיו 

 וראשו של סמית נקבר שם סופית ! 

לברר מה קרה התברר דבר פשוט אבל כשניסו  כשניסו  כשניסו  כשניסו  

נורא . ביום שני שקדם לאותו יום שלישי העירה 

אשתו של סמית לבעלה ששערות ראשו צמחו 

פרא ושכדאי לו ללכת לספר ולהחזיר לראשו 

צורת אנוש.  כך אמרה הגברת וסמית היה בעל 

ממושמע . אמרה ועשה . אבל בהיותו אצל 

הספר אירעה תקלה והספר פצע את ערפו של 

המסתפר . כמובן שהיתה התנצלות . כמובן 

שהפציעה היתה קלה והיא טופלה עד מהרה 

בידיו האמונות של הספר וסמית חזר לביתו 

 מרוצה . גם אשתו שיבחה את מראהו הציבילי . 

כל זה קרה ביום שקדם להופעה האחרונה 

בקרקס . סמית לא חשש ממאומה . הוא והארי 

היו ידידים משכבר , התרגיל המשותף שלהם 

 עבד כבר קרוב למאה הופעות והכל הסתיים , ב"ה , בשלום . 

משהו השתנה . בערפו של סמית היתה שארית זעומה של דם אבל  אבל  אבל  אבל  

שזרם מהפצע והארי הריח ריח של דם והוא לא יכל לעמוד אדיש לריח 

הנפלא של דם . ואז , בלי לחשוב פעמיים ( לא חינכו אותו שצריך 

 לחשוב פעמיים !) הוא עשה מה שעשה והקהל לא מחא כפיים .

 ומכאן לשיעור של שבת קודש .

    ב.ב.ב.ב.

שלנו מתחבר לפרשת השבוע שאותה אנו אמורים לקרות השיעור  השיעור  השיעור  השיעור  

בשבת קודש זאת  היא פרשת וישלח , ולגעת בנושא המרכזי שלה הוא 

המפגש בין יעקב א' ועשו אחיו . אנו נצפה בהכנה מאד מדוקדקת 

שיעקב א' עורך לקראת המפגש וההכנות רוויות בדאגה ובפחד כי מי 

יודע כיצד הוא יסתיים. במיוחד אחרי ששבו המלאכים שיעקב שלח אל 

 עשיו וסיפרו לו מה שסיפרו.

עצמו מלווה בהרמת גבות תמהות מצד חז"ל שאינם בטוחים המפגש  המפגש  המפגש  המפגש  

 –שהם מבינים בכלל למה היה צורך במפגש עצמו . "מחזיק באוזני כלב" 

קראו חז"ל כשראו מה יעקב מתכונן לעשות . עשו היה בדרך לאלמא 

עטא במסע עסקים והמסלול שלו היה רחוק מהמסלול של יעקב אחיו 

 ובכלל לא היה במחשבתו לפגוש ברגע זה את אחיו יעקב . 

שבכל הזמן שיעקב היה בבית לבן הוא היה מוגן . לבן ידע כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

לשמור על עובדיו . גם כשיעקב יהיה בבית אביו יצחק בשובו מבית לבן 

הוא יהיה מוגן . עשו לא יהין לפגוע בו בהיותו בצל אביהם . גם בשעת 

 חרון אפו הוא מדבר על "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"

! אבל הדרך אינה ארוכה , ובתוך ימים מספר   הדרך כל הבעיה הייתה   

 הוא יגיע לשם ואם כן למה המפגש המסוכן בפני עצמו ?

היא שיעקב איש האמת לא היה שלם בתוך עצמו בהחזקת התשובה  התשובה  התשובה  התשובה  

הברכות שקיבל מאביו . הוא דווקא רצה להחזיר אותן ,ודווקא עשיו 

 הוא שהתנגד להחזרה הזאת  ואמר לאחיו "אחי יהי לך אשר לך"!

כשאנו נצפה בסיום המתוק ובנשיקות המתלוות למפגש אנחנו מאידך מאידך מאידך מאידך 

נשאל את יעקב עצמו , למה כל כך פחדת מהמפגש הזה , הנה נפגשתם 

והנה לא רק שלא קרה דבר רע אלא אף עשיו 

הציע לך הצעות קוסמות לרגל הפיוס , "נסעה 

ונלכה ואלכה לנגדך "! כלומר הבה נאחד את 

הכוחות שלנו וניסע יחד בעולם  !  חסל סדר 

מלחמות ואיבה. ממש ימות המשיח . "נשקו 

בכל לבו " מביא רש"י את דברי רבי שמעון בר 

 יוחאי .

דוקא יעקב הוא זה שמתחמק מהזרועות אבל  אבל  אבל  אבל  

המתוקות של אחיו , בטענות שנראות לא 

מחויבות המציאות , "הדרך שלנו אינה שווה" ! 

"הקצב שלך שונה מהקצב שלי" ! "המטרות 

שלנו שונות" ! אז מה ? במאמץ לא כבד אפשר 

היה למצוא פשרה הולמת את צרכי השעה ובא 

 לציון גואל ! אז באמת למה לא?

אנו מגיעים לדברים שהם כבשונו של כאן  כאן  כאן  כאן  

עולם . אולי אנחנו התמימים מאמינים לחיוכו 

של הזאב ולמילות המתוקות שלו . יעקב א' היה 

אמנם איש בית המדרש ונחשב לתמים בעסקי 

העולם אבל כמו שכתב שלמה המלך בספרו 

משלי ולפי פירושו הנפלא של ר' יונה נשכיל על 

. שם כתוב "משכיל צדיק לבית  דבר אמת 

רשע" (משלי כ"א י"ב ) ור' יונה מסביר שהרשע חושב שהצדיק תמים 

ואינו מבחין בנכליו , אבל לא כן הוא , הוא צופה וגם משכיל !  מכאן 

ימשיך השיעור היום . יעקב התנהג כפי שהתנהג גם אם נחשוב שיעקב 

 לא חשד בעשיו שלא יקיים את הבטחותיו !

    ג.ג.ג.ג.

שאנו חיים בו שולטות שתי תכונות מנוגדות זו לזו . הראשונה בעולם  בעולם  בעולם  בעולם  

היא שכל בני האדם בעולם הם עצלנים ! מי פחות ומי יותר . אין מי 

שאינו עצל ! כך אומר רבנו יונה בפירושו לפרקי אבות במשנת היום קצר 

והמלאכה מרובה והפועלים עצלים. אם החיים היו תלויים באדם הוא 

היה רוב זמנו במיטה או בבית המרגוע או על שפת הים ולא עושה דבר . 

השניה היא אהבת עסקים ועשיית ביזנאס . אפילו בלי קשר לרווחים 

שיהיו או לא יהיו . אדם אוהב להתגלגל בעולם העסקים ולהתחכך בו . 

כמו גם לספור כסף אפילו אם הכסף הוא לא שלו ! הספירה מענגת . 

{ לא את כולם אבל את הרבה מהם } תכונות אלו מפעילות עולם מלא 

ומזרימות לתוכו התלהבות ויזמה . לעשו היו תכונות אלו ללא ספק . כך 

לפחות אפשר להסיק ממה שרש"י הק' מרמז עליו פה ושם . במקום 

אחד רש"י כותב שעשו היה גבר נחשירכן כלומר אוהב בטלה ובמקום 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

    

דוקא יעקב הוא זה אבל אבל אבל אבל ”

שמתחמק מהזרועות 

המתוקות של אחיו, בטענות 

שנראות לא מחויבות 

המציאות, "הדרך שלנו אינה 

שווה"! "הקצב שלך שונה 

מהקצב שלי"! "המטרות 

שלנו שונות"! אז מה? 

במאמץ לא כבד אפשר היה 

למצוא פשרה הולמת את 

צרכי השעה ובא לציון גואל! 

 “אז באמת למה לא?

  

3 



אחר כותב רש"י שעשיו היה להוט אחר הממון ויעקב א' נתן לו לראות 

מתנה ענקית שתתקבל יפה בלב עשיו . המתנה והכבוד שיעקב שפך על 

 ראש עשו היה כמו שמן לגלגלי עגלה נוסעת . 

הביזנס לא בתמונה העצלות משתלטת . כמובן שלא קוראים לזה כאשר כאשר כאשר כאשר 

בשם הלא מכובד , להקרא עצל זה לא מוסיף כבוד ולא מהווה המלצה 

לאדם , קוראים לזה "שמירת כוחות" , זה מתקבל יותר טוב , או גם 

 "מנוחה נכונה" , זה בודאי נשמע טוב , אבל בשורש מקננת עצלות . 

לפנות בוקר כי טלפן אליו חבר    02.30-אשה העירה את בעלה ב  כאשר כאשר כאשר כאשר 

שוכב   -גם כן חבר טוב מאד    –טוב מאד וסיפר לה שחבר שלישי שלהם  

בבית חולים ומתפתל מכאבים והמטלפן מבקש בכל לשון של בקשה 

שהחבר הטוב יחוש לבית החולים לסעוד את מיטת חוליו של חברם 

המשותף , כעס הבעל על שהעירו אותו בשעה כזאת ואמר לה: "תדעי 

לך אשתי היקרה . את בעלך אסור להעיר בשעת לילה כזאת !"  "כך 

 תאמרי לכל המטלפנים בשעה מוקדמת כל כך "! אני רוצה לישון "!

כאשר אחרי שבועיים פחות יום בשעת לילה דומה להפליא שוב אבל  אבל  אבל  אבל  

צלצל הטלפון ועל הקו היה איש עסקים עשיר מאד שביקש להציע 

לבעלה את עסקת חייו כמו שאומרים . אבל עכשיו או 

לעולם לא ! והיא זכרה היטיב את אזהרת בעלה 

וענתה למטלפן כמו שאמרו לה לומר , נקל לנו לנחש 

מה אירע בבוקר כשסיפרה לבעלה על הטלפון הלילי . 

כל הגינויים זרמו לכיוון שכלה של האישה המסכנה 

ואולי אפילו יותר מזה . ולכאורה במה היא אשמה ? 

היא נהגה בדיוק לפי ההוראות ! אבל ההוראות היו 

מדוייקות כשמטלפנים לדבר מצוה , אבל לעסקים זה 

 בכלל לא כך ! 

לעשות כך הם החוקים בעולם הטבע ! עשו לא מה  מה  מה  מה  

היה חריג בעולם הטבע . הוא היה איש העולם הזה בכל רמ"ח אבריו 

ידע יותר מזה . הוא ידע שלעשו צריך   -יעקב    –כמו שאומרים .  והוא  

לתת וכמה שיותר יותר טוב , אבל יעקב אבינו ידע עוד דבר .הוא ידע 

שלקבל מעשיו אסור ! ולכן כשעשיו התחיל להציע ליעקב הצעות 

יעבור נא מעניינות הוא הסתייג מהן . כמובן בדרכים דיפלומטיות .  

 ! כבודו מזמין אותי?  בודאי שאבוא ! אבל בקצב שלי  !  אדוני לפני עבדו

יפה זה בא לביטוי כשחז"ל מספרים על איך שריש לקיש עלה כמה  כמה  כמה  כמה  

לבקר את רבינו ומצאו מודאג ועצוב ורבינו ביקש ממנו שיתפלל עליו כי 

המלכות מציקה לו ענה לו ריש לקיש ונתן לו עצה . "אל תקח מהם כלום 

והם לא יקחו ממך כלום "! עודם מדברים הגיעה מטרונית אחת והביאה 

סלסילה יפה ובתוכה סכין . החזיר לה רבינו את הסלסילה ולקח ממנה 

את הסכין . בערב כשעלה שוב ריש לקיש לבקרו ראה את רבינו במצב 

רוח טוב . שאל אותו לסיבת הדבר וענה לו . "אתה זוכר את הסכין ? היא 

כבר איננה ! בא קסדור מהמלוכה ראה אותה וחמדה בלבו ונטלה . ! 

אמר לו ריש לקיש . הלוא אמרתי לך לא לקבל מהם דבר ואז גם לא 

 יקחו ממך דבר ! 

זה היה כל כך בטוח ? למה הרומאים לא יכולים לתת דבר בלי ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

לקבל עבורו תמורה ? כי זהו החוק של עולם הטבע ! בעולם הטבע אין 

חסדים אבל יש ביזנס , וכאשר הביזנס הולך טוב עם חסד אז למה לא ! 

 אבל כשהוא נפרד ממנו אין לו קיום . 

של אמת הוא קבורת המת ! כי קובר המת בטוח שהמת הנקבר זה חסד חסד חסד חסד 

עתה לא יגמול לו ויקבור אותו בשעה שיבוא יומו ! אבל חסד של אמת 

לא קיים בעולמו של עשו ! אם הוא יתן משהו הוא ימהר לתבוע את 

 פרעון מתנתו . 

סיפור לחז"ל : רבי ינאי היה מצוי בשליחויות לרומא בעסקי ציבור . ועוד ועוד ועוד ועוד 

ובכל פעם כשהתכונן לצאת לדרך הוא למד את פרשת וישלח , וכאשר 

גמר בהצלחה את שליחותו והציעו לו הרומאים מלווים לדרך היה מסרב 

כי זכר את מה שאמר יעקב א' לעשו כאשר הוא הציע לו ליווי . "למה זה  

אמצא חן בעיני אדוני ". פעם אחת הזדרז כל כך שלא הספיק ללמוד את 

הפרשה וכשהציעו לו ליווי הסכים . והנה לא הספיק להגיע עם המלווים 

עד עכו והיה נאלץ למכור את הפנס שלו בשביל לקנות אוכל . כי כנראה 

 את כל השאר גנבו המלווים שלו !!

, למה זה היה מוכרח להסתיים כך ? כי כך הוא החוק בעולם ושוב  ושוב  ושוב  ושוב  

הטבע . ליווי הוא חסד . ולחסד הם לא התחנכו , אבל ליווי הבא יחד עם 

 גניבות קטנות זה כבר ביזנס ואת זה העולם מכיר היטיב.  

יעקב אבינו הכין אותנו היטיב לחיים בצל מלכות הרשעה . כה אמר 

 לבניו . תתנו להם אבל אל תקחו מהם ! 

הוא אכזרי  ! וכאשר הארי שהוא המלך של עולם הטבע יריח ריח הטבע הטבע הטבע הטבע 

של דם בעורף של מי שלא יהיה ואפילו החבר הטוב ביותר שלו הנה 

 יקפוץ עליו טבעו וסוף לחברות . 

 ד.

שונה מהתנהגות כזאת יש רק בעולם היהודי . משהו  משהו  משהו  משהו  

ולא בגלל שהם נולדו לאב ואם אחרים , יעקב ועשו היו 

אחים תאומים  .  אבל יעקב א' התחבר עם התורה 

הקדושה , והיא שינתה אותו לחלוטין. האדם שהגיע 

למרגלות הר סיני והאדם שיצא משם וספר תורה 

בחיקו היו שני בני אדם שונים . חז"ל ידעו לומר שכל 

החניות שלהם עד לבואם למרגלות הר סיני היו 

במריבה ! חס להביט על המריבות שלהם כעל קטטות 

נערים . היו אלו מריבות רציניות של סוחרים שכל אחד 

רואה את הצדק רק מהפינה של עצמו ואסור,  ממש אסור לוותר , כך 

הוא החוק בעולם הטבע .  ע ל  ש ל ך   א ל   ת ו ו ת ר ! בשום אופן לא ! 

אבל הם קיבלו תורה ולמדו על חסד שאינו שייך לעולם המסחר . הם 

 שמעו על חסד של אמת והפנימו לימוד זה . 

העולם נחלק לשני קבוצות . קבוצה של מקבלי תורה וקבוצה של ומאז ומאז ומאז ומאז 

מתנגדי קבלתה . עולם של נותנים בלי לצפות לתשלום שכר !  לא להיות 

עצלים לקום לתפילה ! כמה זה יפה כשבלעם הרשע רואה את עם 

ישראל והנה הוא "עם כלביא יקום" ! למה הוא יקום כארי ? לתפילת 

שחרית ! והעולם שלא הסכים לקבל תורה . דומה לאריה שגידל סמית 

האמריקאי שטרף את ידידו. והארי שעם ישראל נמשל לו בפי בלעם 

לימד אותו איך קמים לתפילה בבת אחת בניגוד לחוקי הטבע של 

העצלנים , לא לקום בבת אחת אלא להסתובב שבע פעמים מצד אל צד 

ולבסוף להחליט שקמים בעוד  חמש דקות . חמש ולא דקה אחת יותר 

 מוקדם !

זה רצה ללמד אותנו אבינו יעקב . כאילו הוא אמר לנו : "אני מאד את  את  את  את  

מפחד מכעסו של אחי, כעסו מדיר שינה מעיני . אבל עוד יותר אני 

מפחד מחיבוקו של אחי . הוא בודאי ירצה משהו בתמורה ואם אני לא 

בטוח שארצה לשלם לו במטבע שהוא מחכה  לה אני מעדיף לא לקבל 

 את מתנתו ". 

 למה יעקב א' פחד מחיבוקו של אחיו ? הנה התשובה ! שאלנו שאלנו שאלנו שאלנו 

 נזכור ולא נשכח : א י ן   מ ת נ ו ת  ב ח י נ ם   ב ע ו ל ם   ה ט ב ע  ! 

 

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 

    ההההממממקקקקששששייייבבבבייייםםםם    ללללקקקקווווללללךךךך    דדדדיייי    בבבבככככלללל    אאאאתתתתרררר    וווואאאאתתתתרררר

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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 חזו בני חביבי

    
    
    

    שמחת בר מצווהשמחת בר מצווהשמחת בר מצווהשמחת בר מצווה
    של משפחתשל משפחתשל משפחתשל משפחת

    וווו““““אבי שווארץ ורעיתו היאבי שווארץ ורעיתו היאבי שווארץ ורעיתו היאבי שווארץ ורעיתו הי‘ ‘ ‘ ‘ הרהרהרהר
    בהגיע בנם חיים למצוותבהגיע בנם חיים למצוותבהגיע בנם חיים למצוותבהגיע בנם חיים למצוות

    תראו נחת באורך ימים ושניםתראו נחת באורך ימים ושניםתראו נחת באורך ימים ושניםתראו נחת באורך ימים ושנים
    בשמחה וטובהבשמחה וטובהבשמחה וטובהבשמחה וטובה

    אבות ובנים, ילדים לומדים תורה, נחת להורים!!אבות ובנים, ילדים לומדים תורה, נחת להורים!!אבות ובנים, ילדים לומדים תורה, נחת להורים!!אבות ובנים, ילדים לומדים תורה, נחת להורים!!

    
    ““““מנין המשכימיםמנין המשכימיםמנין המשכימיםמנין המשכימים””””שיעור חוק לישראל כל בוקר, אחרי שיעור חוק לישראל כל בוקר, אחרי שיעור חוק לישראל כל בוקר, אחרי שיעור חוק לישראל כל בוקר, אחרי 

    שיעור גמרא לדוברי אנגליתשיעור גמרא לדוברי אנגליתשיעור גמרא לדוברי אנגליתשיעור גמרא לדוברי אנגלית
    וווו““““על ידי הרב מרדכי ויטנשטיין היעל ידי הרב מרדכי ויטנשטיין היעל ידי הרב מרדכי ויטנשטיין היעל ידי הרב מרדכי ויטנשטיין הי

English speakers Gmara ShiyurEnglish speakers Gmara ShiyurEnglish speakers Gmara ShiyurEnglish speakers Gmara Shiyur    
By R. Mordechai WitinsteinBy R. Mordechai WitinsteinBy R. Mordechai WitinsteinBy R. Mordechai Witinstein    

    
    שיעור אור החיים הקדוששיעור אור החיים הקדוששיעור אור החיים הקדוששיעור אור החיים הקדוש

    7:307:307:307:30כל מוצאי שבת בשעה כל מוצאי שבת בשעה כל מוצאי שבת בשעה כל מוצאי שבת בשעה 
    על ידי הרב חיים ביטון בביתועל ידי הרב חיים ביטון בביתועל ידי הרב חיים ביטון בביתועל ידי הרב חיים ביטון בביתו

    
    ברכת מזל טוב ללומדי שיעור המשניותברכת מזל טוב ללומדי שיעור המשניותברכת מזל טוב ללומדי שיעור המשניותברכת מזל טוב ללומדי שיעור המשניות

    פאהפאהפאהפאה    ----ברכות ברכות ברכות ברכות     ----אשר סיימו מסכתות אשר סיימו מסכתות אשר סיימו מסכתות אשר סיימו מסכתות 
    ועתה החלו מסכת דמאי!ועתה החלו מסכת דמאי!ועתה החלו מסכת דמאי!ועתה החלו מסכת דמאי!

בשבועות האחרונים מסתובבים בשכונתינו בשבועות האחרונים מסתובבים בשכונתינו בשבועות האחרונים מסתובבים בשכונתינו בשבועות האחרונים מסתובבים בשכונתינו 
אוספי צדקה שאומרים שנשלחו על ידי הרב אוספי צדקה שאומרים שנשלחו על ידי הרב אוספי צדקה שאומרים שנשלחו על ידי הרב אוספי צדקה שאומרים שנשלחו על ידי הרב 

דוד שרעבי, הדבר אינו אמת והנני מודיע שלא דוד שרעבי, הדבר אינו אמת והנני מודיע שלא דוד שרעבי, הדבר אינו אמת והנני מודיע שלא דוד שרעבי, הדבר אינו אמת והנני מודיע שלא 
    (אף שאפשר שהצדקה ראויה)(אף שאפשר שהצדקה ראויה)(אף שאפשר שהצדקה ראויה)(אף שאפשר שהצדקה ראויה)    שלחתי לאיששלחתי לאיששלחתי לאיששלחתי לאיש
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:15 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:15 מנחה ערב שבת:

 5:05 מעריב:

 5:40 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:

 5:40 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:45 מנחה:

 5:05 ערבית מנין ראשון:

 5:25 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 

 5:45 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:

 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: 

 4:20  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 4:55 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
משפחת קוק רחוב אבני החושן 

 15:00ב בשעה -60
 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:

 5:15 מעריב: 

 5:40 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: 

    

    חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!
אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות 

    לשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירוע
    בכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרת

    5410655541065554106555410655----054054054054טל:טל:טל:טל:
    5872126587212658721265872126----02020202טל: טל: טל: טל: 

    נחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסי
    לשרותכםלשרותכםלשרותכםלשרותכם    

 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

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

    

    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

    

    חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!
    

    השכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערב
    

    מיה בן שלמהמיה בן שלמהמיה בן שלמהמיה בן שלמה
052052052052----7113413711341371134137113413    


