
  

 מעין ימות המשיח –מעטפות יצר הרע        פורים 
הכרזנו על ראש חודש אדר שני והריח של פורים מגיע אל אפינו . יחד עם כבר כבר כבר כבר 

הריח מגיעה הידיעה שפורים הוא מעין ימות המשיח . המושג ימות המשיח 

תמיד מעורר את סקרנותנו . מה זאת אומרת "ימות המשיח"? איך זה יראה ? 

באמת ערפל כבד פרוס על הנושא ואפילו בגמרא יש מחלוקת בין דעה 

שהרמב"ם מביא אותה להלכה שאין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שיעבוד 

 מלכויות בלבד .

זאת בפירוש של פסוק בספר קהלת פרק י"ב פסוק א' שם כתוב "והגיעו לעומת לעומת לעומת לעומת 

שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ "מביאים חז"ל במדרש רבה דעה של רבי 

ת  ו מ י ו  ל א ש " ה  י מ ח נ ן  ב א  י י ח

המשיח שאין בהם לא זכות ולא 

חובה" ולפי מה שפירש הרד"ל 

 שאז בטילה הבחירה "! 

הכוונה היא שאז יתבטל בפשטות  בפשטות  בפשטות  בפשטות  

ח  ר וכ יה מ יה והאדם  הרע  ר  יצ

במעשיו ! אבל דבר זה כשלעצמו 

מעורר תהיות . כמו שמספרים על 

ילד אחד ששאל את אמו האם זה 

נכון שבימות המשיח יהיה מותר 

ללכת לקולנוע ? אני לא חושב 

שהילד צדק בהשערתו אבל אני 

מספר את זה להראות את המבוכה 

ת  ו מ י ל  ש ת  ו ע מ ש מ ל ו  נ ל ש

 המשיח ! ימים שאין בהם חפץ !

מלבד הנושא הכבד הזה ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

אני מחויב בשיעור זה להתקשר 

לפרשת השבוע היא פרשת פקודי 

ת  ו מ י י  נ פ ל ן  י י ד ע ו  נ ח נ א ם  ש ו

המשיח שיבואו במהרה בימינו 

אמן . פרשת השבוע היא פרשה 

הנועלת את הפרשיות שעסקו 

 בהקמת המשכן . 

זו זורקת אור יקרות על דמותו של משה רבנו ע"ה . כתוב במדרש רבה פרשה  פרשה  פרשה  פרשה  

פרשת פקודי באות נ"א ב' "כשהיה משה נכנס לתרום את הלשכה ( בשפה 

שלנו זה נקרא שהוא נכנס לחדר הכספות שם היו כל תרומות בני ישראל 

שהתנדבו למלאכת הקמת המשכן ) לא היה נכנס בבגד שיש בו כיס !כדי שלא 

יחשדוהו שלקח כסף לעצמו ! פלאי פלאים ! היה אפשר לחשוד את משה רבנו 

נאמן בית של הקב"ה שהוא יקח כסף לעצמו ?? מי יכול להעלות דבר כזה 

 בדעתו ? 

מביא מורי ורבי סיפור שסיפר מורו ורבו הסבא ממיר רבי ירוחם לייבוביץ' כאן כאן כאן כאן 

מה שאמר רבי ישראל סלנטר ז"ל על עצמו שהוא לא היה מסכים להיכנס 

לחדר שעל השולחן מונח כסף שלא ספרו אותו כי הוא לא היה בטוח שהוא 

היה עומד בניסיון לא לקחת את הכסף הזה . ועל זה אמר רבי ירוחם ז"ל שכך 

אפילו   –אמר ר' ירוחם על עצמו    –אמר רבי ישראל שהיה קדוש עליון אבל אני  

אם הכסף היה ספור לא הייתי סומך על עצמי כי אני חושב שאולי הייתי לוקח 

 לעצמי מהכסף "!

את מורינו ורבינו ז"ל האם הוא באמת חושב שר' ירוחם היה לוקח שאלנו  שאלנו  שאלנו  שאלנו  

מהכסף ? אדמו"ר הרהר כדרכו בשאלה עדינה זאת והשיב מאד בחכמה . "אני 

לא יכול לומר לכם אם הוא היה לוקח או לא היה לוקח אבל אני בטוח שהוא 

פחד להיכנס לחדר כזה כמו שאדם לא יכנס לחדר שיש בו שבעה נחשים 

 ארסיים !

זאת הסיטה את הנושא למחלקה אחרת לגמרי . אנחנו שאלנו את תשובה  תשובה  תשובה  תשובה  

השאלה מתוך סקרנות , ובאמת השאלה שלנו הייתה מלכודת לאדמו"ר אבל 

בחכמה רבה הוא הסיט את הנושא לתחום אחר לגמרי , לתחום של יראת 

 שמים של מורו ורבו !

זאת מטלטלת אותנו למה שהתורה כותבת כשהיא מדברת על הכנת נקודה  נקודה  נקודה  נקודה  

שש ערי מקלט לנוס שמה כל רוצח . הנה בפרשת שופטים פרק י"ט בפסוק ח' 

כתוב "ואם ירחיב ה' את גבולך כאשר נשבע לאבותיך וכו' ובפסוק ט' מסיימת 

התורה את מה שהתחילה בו בפסוק ח' וכותבת "ויספת לך עוד שלש ערים על 

 השלש האלה ." ובסך הכול יהיו תשע ערי מקלט !

נותן מקום להבין שהמדובר הוא על זמן עתידי שהכוונה לימות המשיח הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן 

ושאל מורי ורבי שאלה ענקית על 

ההבנה הזאת . אם מדברים על 

ר  מ ו א ן  ו י ג י ה ה ח  י ש מ ה ת  ו מ י

שמכוון שאז יתבטל יצר הרע לא 

יצטרכו בכלל ערי מקלט כי לא 

יהיו רוצחים ואם כן למה התורה 

 מצווה להוסיף עוד שלש ערים ?

שלו הייתה מאלפת . אין התשובה התשובה התשובה התשובה 

ת  מ א ת  א ז ר  מ ו ל כ  , י  מ נ י  כ ה

שכשיבא המשיח לא יהיו רוצחים 

ואפילו לא בשוגג , אבל הפחד 

שאולי אולי יהיה מקרה כזה יהיה 

פחד עצום והפחד הזה מחייב 

 שיכינו עוד שלש ערי מקלט !

. התשובה  התשובה  התשובה  התשובה   שלו צריכה תלמוד 

באמת היא מעניינת מאד והיא 

מגלה טפח מסתרי תורה . הנושא 

ת  ו ו צ מ ל ס  ח י ה א  ו ה ו  נ י נ פ ל ש

התורה ולברר איך הן נראות . אני 

אשתמש בכוח הציור שלי . אנחנו 

ן  י ב ת  ק ל ח נ ה  ר ו ת ה ש ם  י ע ד ו י

א  ל ת  ו ו צ מ ן  י ב ל ה  ש ע ת  ו ו צ מ

תעשה . אנחנו אפילו יודעים כמה 

מצוות עשה יש , מאתיים וארבעים ושמונה . וכמה מצוות לא תעשה יש והן 

 שלש מאות ושישים וחמש .

היא איך הן נראות ! על הפסוק "אין צור כאלוקינו " אמרו חז"ל שאין השאלה  השאלה  השאלה  השאלה  

צייר כאלוקינו ! כנראה שזה דבר חשוב מאד. אני מתכוון לכוח הציור עד 

שחז"ל לקחו את המושג המקובל של צור שהוא חזק כמו צור והפכו אותו 

 לבעל מכחול ביד שאין לו מה לעשות והוא מעביר את זמנו בציורים !

באמת הכוח המצייר חשוב עד מאד ובו תלוי ההמשך של חיינו . הציור אבל  אבל  אבל  אבל  

לוקח דבר מופשט והופך אותו לממשי . למוחשי ! ככל שהוא מוחשי יותר הוא 

משפיע יותר על חיינו . אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך נראות מצוות 

 עשה ואיך נראות מצוות לא תעשה . איך הן מצוירות .

במצוות לא תעשה . אני מנסה לצייר אותן כמו תמרורי אזהרה . יש אתחיל  אתחיל  אתחיל  אתחיל  

כאלה בכבישים . כתוב עליהם "סיבוב חד" . "הזהר בעקומה ! או "גבול לפניך "! 

או עמודי חשמל שכתוב עליהם "מתח גבוה . סכנה" ! עם ציור גולגולת . או על 

חפיסות סיגריות כתוב עליהם "העישון מסוכן לחיים "! או סביב לבניין נבנה 

 וכתוב שם "זהירות בונים"!!

 הרב דוד וייס

 

 ליצר הרע יש עבודה רבה”
עבודה שעיקרה בציורים, את המצוות הוא 

עוטף בשחורים, בהפחדות, ברית מילה סכנה 
לתינוק או גם צער, שחיטה כשרה אכזריות! 

 מעשרות טיפשות של אבדן כסף!
תפילה אבדן זמן, הכול עם היגיון, הרבה מצוות 
פשוט מיושנות ולא מתאימות לרוח הזמן, את 

העבירות הוא כבר עטף! זה לא כשר אמנם אבל 
זה כל כך טעים! או יפה! כמו שהנחש הראה 

 לחווה בגן עדן, טוב ויפה ונחמד!
 ולכן "אף כי אמר אלוקים לא"

 “אבל כדאי לך! 
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עשה התורה ובמצוות  ובמצוות  ובמצוות  ובמצוות  

ת א ה  ל י ב ג מ ת  מ א  ב

קבלת השכר וגם   מקום 

. היום לעשותם  זמנואת 

ל  ב ק ל ר  ח מ ם   ו ר כ !   ש

ומקום קבלת השכר הוא בגן עדן ! אבל בהחלט ציורים ! "ירבו ימיכם וימי בניכם 

" למען יאריכון ימיך"! "למען ייטב לך והארכת ימים "! "כל המחלה אשר שמתי 

במצרים לא אשים עליך"! וכדומה הכול  ציורים . אבל זה מוחשי . חי . או גם 

בעולם הפרסומות למשל . פרש דוהר על גבי סוס דוהר לובש כובע של קאובוי 

וכתוב למטה . "עשן מרלבורו " או קאנט ! אלו פרסומות של פעם אבל נשארו 

בזיכרון . או בקבוק מכיל משקה שחור עם פס אדום וכתוב שם "קוקה קולה 

 טעם החיים ".

 הכול ציורים . 

    ב.ב.ב.ב.    

המילה יצר קשורה לציורים . והיצר הרע קיבל גם הוא מעין מקבילה של גם  גם  גם  גם  

אמן צייר. והוא משתמש בזה בכל כוחו. . הוא לא יכול לשנות את עמודי 

החשמל הגבוהים . הוא לא יכול להנמיך אותם . הוא לא יכול להוריד את המתח 

הגבוה הקיים בהם . אין לא יכולת כזו . אבל הוא יכול לעטוף אותם בעטיפה 

רכה ומרככת. הוא מנסה לעטוף את תמרור השבת בשטיח עשוי מדולרים או 

מסטרלינגים . הרבה דולרים ! . העבודה גם בשבת מכניסה כסף ! הוא עוטף 

מאכל אסור בעטיפה של שוקולד טעים . על ילדים זה עובד חזק . הרופאים 

אומרים לא לאכול שוקולד והילדים אוהבים ואוכלים ! ילדים מגיל שלש עד 

 שמונים . 

ליצר הרע יש עבודה רבה . עבודה שעיקרה בציורים . את המצוות הוא  בקיצור :בקיצור :בקיצור :בקיצור :

סכנה לתינוק או גם צער . שחיטה   –עוטף בשחורים . בהפחדות . ברית מילה  

אבדן זמן .   –טיפשות של אבדן כסף ! תפילה    –אכזריות ! מעשרות    –כשרה  

הכול עם היגיון . הרבה מצוות פשוט מיושנות ולא מתאימות לרוח הזמן . את 

העבירות הוא כבר עטף ! זה לא כשר אמנם אבל זה כל כך טעים ! או יפה ! כמו 

שהנחש הראה לחווה בגן עדן . טוב ויפה ונחמד ! ולכן "אף כי אמר אלוקים לא 

 " אבל כדאי לך !

העטיפה המוצלחת ביותר היא מה שנקרא "לשם שמים" ! מה לא יעשה אבל  אבל  אבל  אבל  

האדם כשהוא נאבק לשם קונו . הוא עסוק רק בהרבצת תורה ולכבודה הוא 

נלחם עד טיפת הדם האחרונה , לא שלו חלילה אלא של מי שנמצא בצד השני 

של המתרס . זאת עטיפה שמתאימה דווקא לתלמידי חכמים . ליושבים על 

 מדין . לרבנים ולעסקנים ולדיינים .

על זה אמרו חז"ל יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ! חידושים של אולי  אולי  אולי  אולי  

אופנה . חידושים של טכנולוגיה . הכול ברוח הזמן המודרני . הוא צודק . 

כך אמר מורי ורבי היא לא מודרנית . היא קלאסית . אבל המודרני   –התורה  

משתנה כמעט בכל יום . המודה משתנה . המדע משתנה ומתחדש . אולי את 

ההיסטוריה קשה לשנות . אולי ! הקלאסי מאריך ימים ! את בטהובן מנגנים גם 

 הרבה אחרי שהוא מת . התורה היא נצחית !

תחת המכחול של יצר הרע . להסתפק במועט ? עצלות ! וכלשון הזהב של הכול הכול הכול הכול 

בעל חובות הלבבות : שאם עוברים את הגבול של הסתפקות במועט , עושים 

חיזוק משכנותיהם! כמה בני   –מלבושם ! ומוסרם   –אלוהיהם ! ותורתם  –בטנם 

אדם משקיעים באוכל , במלבושים ובשיפוץ המגורים שלהם ? את רוב כספם , 

 ואת מרבית זמנם ואת כל המרץ שלהם .

וכבוד זה כלום לא ? מחיאות כפים הן לא כלום ? מה לא יעשה אדם בשביל 

 פיסת כבוד ?

 זה מהמכחול של יצר הרע ! וזה לא הכול !כל כל כל כל 

    ג.ג.ג.ג.    

לעצמנו . אנחנו מנסים לקבל תמונה של ימות המשיח . תמונה שלמה אין נחזור נחזור נחזור נחזור 

בכוחי להביא . אבל ברוח הדברים שכתבנו זה עתה אני רוצה לחשוב ומזמין 

את הקהל לבחון את ההצעה שלי שימות המשיח יצטיינו בהסרת העטיפות ! 

כל מה שהשקיע היצר הרע במלאכת הציור שלו יתגלה באור אמת . עולם בלי 

סכנה" ! יראו למרחוק .   –עטיפות כזב . עמודי החשמל המסמנים "זהירות  

ועטיפות השוקולד מעל למאכלות אסורים ימסו ויעלמו כהינמס שלג ביום 

 חמסין . 

רק אמת . אבל זאת אמת שרשעים לא יוכלו לעמוד בה . אותה שמש תישאר  תישאר  תישאר  תישאר  

צדקה שהנביא מדבר עליה שתהיה מרפא לצדיקים היא עצמה תשרוף את 

 הרשעים . 

הסופית תהיה מה שכותב שלמה המלך בספר קהלת לקראת סיומו . התמונה  התמונה  התמונה  התמונה  

 "סוף דבר הכול נשמע , את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם ".

יראת אלוקים שתורתו הוסרו ממנה עטיפות הכזב שעטף אותה היצר הרע ! 

 היצר הרע יתברר לגמרי . כל הכזב שבו . וכשהוא יתברר הוא גם יתבער ! 

רבי ירוחם לייבוביץ' אכן פחד . הוא פחד מעצמו . האפשרות להישאר לבד 

בחדר סגור עם ערימת כסף הפחידה אותו כמו להיכנס לגוב אריות ! ומזה גם 

פחד ר' ישראל סלנטר ז"ל וגם משה רבנו . יכול להיות שאף אחד לא היה חושד 

בו שהוא שם משהו בכיסים . אף אחד חוץ ממנו עצמו ! הוא לא האמין 

 בעצמו !  

אברהם אבינו נשבע למלך סדום שהוא לא יקח ממנו מחוט ועד שרוך למה  למה  למה  למה  

אל תקח . אבל למה להישבע ? כי הוא פחד מעצמו   -נעל ? אתה לא רוצה  

שאחרי ההצהרה הכבדה שהוא לא יקח הוא יתחרט ויבקש בכל זאת משהו ! 

 אולי לא בשבילו רק למטרות צדקה ולמען התורה ולומדיה . לכן הוא נשבע !

הוא חי ברמה של ימות המשיח . אמנם אין יצר הרע . העטיפות כבר הוסרו . 

כול התפאורה השתנתה . אבל מי יודע אולי היצר הרע מתחבא במסתרים 

 ויצוץ מאי שם ויכיש בני אדם ? מי יודע ? 

אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו שלנו לא יקרה דבר רע . אנחנו מתחבקים למה  למה  למה  למה  

עם היצר הרע וסומכים על עצמנו . לנו לא יקרה גם מה שלאחרים כן קרה ! 

 למה ?  

שגם זאת עטיפה שיצר הרע עטף אותנו לחשוב עצמנו כצדיקים שלא כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

 יאונה להם כל רע . לא לפחד ממנו !

    ד.ד.ד.ד.    

 לפורים שנחשבת מעין ימות המשיח . נשוב נשוב נשוב נשוב 

כל סיפור המגילה בנוי על הרעיון של "ונהפוך הוא" . כי המחשבה של המן לא 

התבטלה רק היא נהפכה על ראשו . מה שביקש לעשות ליהודים חזר על 

ראשו . ובכל זאת היה יוצא מן הכלל. באיגרות השניות ששלחו מרדכי ואסתר 

היה כתוב להנקם מאויביהם ו...שללם לבוז !" זה היה כתוב באיגרות של המן 

 ולכן זה הגיע גם לאיגרות של מרדכי ואסתר . 

זאת כשאנחנו עוקבים אחר המתרחש בשושן הנה מודגש במגילה ובכל  ובכל  ובכל  ובכל  

פעמיים "ובביזה לא שלחו את ידם"! קשה לומר שהייתה החלטה מהרבנים 

לנהוג כך . להפך . בהוראות היה כתוב כן לבוז ! אבל כנראה זאת הייתה הרגשה 

פנימית של כל אחד מהיהודים לא לנהוג כך . כאילו הרגישו היהודים שהביזה 

תחלל את ערך היום הזה . למרות שהביזה איננה דבר פסול . אבל לא לבוז גם 

את מה שמותר ויהיו כאלה שאפילו יחשבו שזאת מצווה , "ואכלת שלל 

 אויבך" , למרות זאת כולם פרשו מזה . 

 סבור שזה שייך למעין ימות המשיח !אני אני אני אני 

נתגלתה הצורה היהודית האמיתית . עליה אנו שרים "שושנת יעקב צהלה כאן כאן כאן כאן 

 ושמחה ".

    שמחת הניצחון על יצר הרע . זאת המשמעות של ימי הפוריםשמחת הניצחון על יצר הרע . זאת המשמעות של ימי הפוריםשמחת הניצחון על יצר הרע . זאת המשמעות של ימי הפוריםשמחת הניצחון על יצר הרע . זאת המשמעות של ימי הפורים

 

שבת שלום וחודש אדר שמח וקבלת התורה מאהבה למתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחודש אדר שמח וקבלת התורה מאהבה למתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחודש אדר שמח וקבלת התורה מאהבה למתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחודש אדר שמח וקבלת התורה מאהבה למתפללים בבתי הכנסת 

 בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .

 

 הרב דוד וייס
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 -כתוב  ‘)  ה פסוק ז “ מקומות מבואר שנשיאים הם עננים, בתהלים (פרק קל בכמה  בכמה  בכמה  בכמה  

מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו, ובירמיה (פרק 

לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה הארץ ברקים   -ג) כתוב  “ פסוק י ‘  י 

 למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו.

נחלקו רש"י ויונתן בן עוזיאל במה  במה  במה  במה  

 בפירושם בפרשה שלנו?

מחלוקתם צריך להסביר על פי בביאור בביאור בביאור בביאור 

מה שכתב רש"י (בפרק ל"ז פסוק א') 

 , ן רו הא צלאל את  ש ב יע ו ב  שכתו

לפי שנתן בצלאל נפשו על המלאכה יותר משאר   -ויעש בצלאל    -ופירש רש"י  

חכמים לכן נקראת המלאכה על שמו! מי שמוסר נפש המצוה נקראת על שמו! וכעת 

יוסבר פירושו של רש"י, שכל זה רק במקום שיש שני אנשים שעוסקים במצוה, 

במקרה כזה שאחד טורח יותר מחבירו אז נקראת המצוה על שמו של מי שטרח 

יותר, מי שמסר נפש יותר! אבל בנשיאים הרי רק הם עסקו בזה ולא אחר, אלא 

שבכל זאת הם התעצלו, לכן לא שייך לא לקרות את המצוה על שמם אלא על שם 

אחר, כיון שאין אדם אחר שהתעסק בזה, רק הם הביאו את האבנים היקרות, ולכן 

לא שייך לקרוא את המלאכה, לקרוא את המצוה על שם אחר, ולכן חיסרו יו"ד 

בשמם כי אף שהמצוה נקראת על שמם כי אין אדם אחר שהתעסק בזאת בכל זאת 

כדי להראות שהתעצלו לכן חיסר הכתוב אות בשמם!  אבל יונתן בן עוזיאל סובר 

שגם אם אין אדם אחר שהתעסק במצוה זו, בכל זאת כיון שהם לא טרחו במסירות 

נפש ממש, לכן על שמם זה לא נקרא! ויהא אפילו על שם ענני כבוד ולא על שם 

 המתעצל!!

 1המשך מעמוד 

 

 מסיבת פורים לנשות השכונה!
 משנכנס אדר מרבים בשמחה

 

 )13.3‘ (אדר ב‘ ביום ראשון הקרוב ג
 בערב 8:00בשעה 

 41אצל משפחת השל רחוב אבני החושן 
 

 בואנה בשמחה
 נשמח לקבל כיבוד

 להתראות!!
 

 לפרטים, בירורים, ותחקירים,
 054-2585078נחמי 

 מעדני
 Z‘הבלבוסט

 
תכנית 
 מקורית

 

 אשריכם!!
 ילדי המתמידים!

 עמלים בתורה ויראת שמים
 בבית הכנסת הספרדי 6:30כל ערב בשעה 

 א“עם המחנך הדגול הרב יעקב דרשן שליט
 ע"י מפעל תורה ודעת תפארת בנימין

 ובהשתדלותם של משפחת אבייב
 אנו רצים, והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא!
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 6:22 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:21 מנחה ערב שבת:

 6:11 מעריב:

 5:25 שחרית נץ:

 8:35שוכן עד:  8:10 ‘:שחרית מנין ב

 12:20 מנחה גדולה:

  5:00 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  6:27 מעריב:

 5:30 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:20 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 1:00 תהלים בנות:

 12:30 מנחה גדולה:

 4:50 מנחה:

 6:12 ערבית מנין ראשון:

 6:32 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 7:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 8:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 4:15 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:30 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 5:35וגם בשעה  12:30 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 10:15 - 8:30 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: 

 5:35  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 6:07 מעריב:

  

 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:

 4:50 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

 הרב שריקי - 19:30שיעור בימי שלישי 

 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: 

 2:30 תהלים:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 5:25 שחרית נץ: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 6:22 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת בן חיים
 63רחוב אבני החושן 

 15:30בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 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

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 סיום משניות סדר זרעים‘ השבוע יתקיים בעזרת ה
 והלכה‘ ביום שני מתחילים סדר מועד מסכת שבת, משניות עם תקציר גמ

 המעוניינים להשתתף בהוצאות הסיום יתקבל בברכה - 8:25כל ערב בשעה 
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