
    "בראשית" ו"שמות""בראשית" ו"שמות""בראשית" ו"שמות""בראשית" ו"שמות"    
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

חומש בראשית סיימנו . אנו מתחילים השבוע את הלימוד בחומש את את את את 

שמות . חומש זה מקבל את הגדרת שמו במשמעות שהרמב"ן הגדיר 

אותה כספר ה"גלות והגאולה" . השם "שמות" קשור לגאולה העתידה . 

החומש מתחיל בסיפור גלות מצרים שזה היה הסיום של חימש 

בראשית ועובר עד מהרה לסיפור הגאולה שמתחילה ביציאת מצרים , 

ממשיכה בקריעת ים סוף , ובמלחמת עמלק , עוברת למתן תורה 

ומסיימת בהקמת המשכן , ובפסוק "כי ענן ה' על המשכן יומם וכו' " 

 רואה הרמב"ן את השלמתה של הגאולה , כי אז שבו למעלת אבותם .

אבל הנה שאלה שמנקרת במוחי מאז לימודי בישיבה לפני עשרות 

שנים . היה אפשר לומר שהשאלה העלתה אבק . אבל מפעם לפעם היא 

להזכיר   –בנימוס רב    –מתעוררת מחדש ומנסה  

 את קיומה . 

מדברת השאלה : כבר בתחילת חומש וכה  וכה  וכה  וכה  

בראשית , ממש בפסוק השני שלו מצאו חז"ל 

הק' אזכור לנושא ארבע הגליות . בפסוק כתוב 

ומסביר רבי שמעון בן   –"והארץ היתה תוהו  

לקיש שהכוונה היא לגלות בבל , "ובוהו" וכאן 

לפי רשב"ל  –הכוונה לגלות מדי ופרס , "וחושך " 

"על פני תהום"    , ן  ליו זו מלכות   –הכוונה 

הרשעה ! הנה לנו כל ארבעה הגלויות שכנראה 

היתה סיבה לקב"ה שעם ישראל יצטרך לעבור 

 אותן . 

שנה   70בעוד גלות בבל נמשכה בסך הכל  אבל  אבל  אבל  אבל  

, הנה גלות מצרים 34שנים ויון    52וגלות פרס  

שנה ומדוע היא לא תופסת את   430נמשכה  

מקומה ברשימת הגלויות . למה סיפור הגלויות 

מתחיל רק עם מלכות בבל שעלתה על במת 

ההיסטוריה הרבה יותר מאוחר ? כך דיברה 

השאלה . אני לא בטוח ששאלה זאת צריכה 

יא  ת ה זא ל  כ בל ב ו א נ י נ עי ינה מ ר ש להדי

 מעניינת .

זאת תשמש מבוא לשיעור שלנו היום שאלה  שאלה  שאלה  שאלה  

 בעזרת ה' ית' .

אם הציבור יכול לראות את הספר אשר לפני הוא יבחין מיד שאני לא 

פותח את חומש שמות כמו שהיה ראוי לעשות אלא את חומש 

 בראשית , זה החומש שהיה על השולחן שלנו מאז תחילת השנה. 

ולמה זה כך ? מפני שהחומש פתוח לפני במקום הראשון שבו הקב"ה 

מבשר לאברהם א' על גלות ד' מאות שנה בליווי של עבדות ועינוי . 

 יצאו ברכוש גדול " ! –ובתוספת הבטחה ש"אחרי כן 

עיון מהיר במה שהתורה כותבת מתגלה לנו שהתורה אינה מדברת אבל אבל אבל אבל 

על מצרים . בודאי לא במפורש על מצרים ! התורה מדברת במפורש על 

" ! ורש"י טורח להסביר שבאמת הגלות התחילה הרבה   ארץ לא להם " 

יותר מוקדם משעת הירידה בפועל למצרים . על אברהם א' כתוב 

אברהם בארץ פלישתים ימים רבים" . על   ויגר שאחרי שנולד יצחק א' " 

 גריצחק בגרר" . על יעקב א' כתוב בתהילים שהוא    ויגר יצחק כתוב " 

בארץ באנו" כשבא למצרים,   "לגור בארץ חם , יעקב א' מדבר על עצמו  

 !"גרתי ולאחיו עשיו הוא מספר ש"עם לבן 

מצרים לאו דוקא . אבל מצרים היא האמא של כל הגלויות ועל ככככללללווווממממרררר    

 זה יסוב השיעור שלנו היום . בס"ד .

זה נחזור לחומש בראשית ונאמר שחומש בראשית עסוק בשביל  בשביל  בשביל  בשביל  

במענה לשאלה הראשונה שאדם נותן לעצמו : " מ י א נ י " ? כשאדם 

הראשון הפציע לאויר העולם בבוקרו של יום השישי המפורסם של 

מעשי בראשית כבר היו בעולם אלפי נבראים מסוגים שונים ומשונים . 

אדם הראשון התעסק כעיסוק ראשון בלתת לכולם שמות ! ולמה 

בעיסוק זה דוקא ? וגם למה לא באו בעלי החיים לעולם עם תעודות 

 זהות ועם תמונה ושם פרטי ושם משפחה כמקובל ? 

מפני שקודם כל היה אדם הראשון צריך לזהות את עצמו ! והזיהוי אולי אולי אולי אולי 

העצמי שלו עבר דרך הבדיקה שלו , הוא היה צריך לשאול את עצמו 

פרה או סוס , אמנם עם צורה אחרת אבל פרה או סוס !   -"אולי גם אני  

ל ב ד ו "  –והוא היה צריך לפסול את האפשרות הזאת ולראות את עצמו 

 " ! לא רק בלי אשה אלא גם בלי ידיעה מי אני ! 

אחרי שהוא פסל את השידוכים כולם כלא רק  רק  רק  רק  

אדם ! בזה   –מתאימים לו , הוא הבין שהוא  

עסוק כל חומש בראשית . גם המפגש עם הנחש 

בגן עדן העמיד בסימן שאלה את ה"מי אני "? 

ה  ת א  "  . ה  ת פ מ ה  ע צ ה ו  ל ע  י צ ה ש  ח נ ה

תפוח" ( התפוח היא לא אמיתי , זה כנראה היה 

פרי אחר אבל הציבור מבין את זה וסולח לי על 

שבחרתי בתפוח כדוגמא . באותה מידה היה 

אפשר לדבר על מרצדס או על וולבו כפתרון 

לשאלה מי אני ). וכשהוא התפתה לדברי הנחש 

אכן הזהות שלו השתבשה ועל זה קונן הקב"ה 

ושאל אותו אייכה ? "אתמול היית לדעתי והיום 

 לדעתו של נחש" !

בראשית מטייל ארוכות , מסתכל על נח וחומש וחומש וחומש וחומש 

ועל נמרוד ועל לבן הארמי ועל פרעה מלך 

מצרים , עד שעולים על הבמה אבות האומה 

, והם נותנים תשובה לשאלה  הישראלית 

 הגדולה "מי אני"? א נ י י ה ו ד י ! 

    ב.ב.ב.ב. 
חומש שמות אחרי שהוא משלים את אבל  אבל  אבל  אבל  

עבודת אדם הראשון בקריאת שמות ומכריז 

בני ישראל הבאים מצריימה את יעקב איש וביתו באו"   שמות "ואלה  

עובר לשאלה שניה החשובה לא פחות, והיא שאלה המורכבת משתי 

 שאלות . א) "מה יש לי "? וב) "למי אני שייך "? 

התשובה לשאלות אלו חשובה מאד לכל אדם . אדם ממשמש בכיסו 

בכל שעה ובודק את מה שיש לו והאם זה עדיין נמצא שם . עני חשוב 

כמת אמרו חז"ל ! כמו כן חשובה לאדם הידיעה שהוא לא בודד ביער 

העולמי אלא שיש לו בית ושהוא שייך לקהילה שהוא חבר בה ושהוא 

 בן למשפחה שהוא חלק ממנה .

זה נרמז לאברהם א' בפסוק "גר יהיה זרעך בארץ לא להם " ! עדיין על  על  על  על  

בלי קשר לעבדות ולעינוי אלא בהקשר הפשוט ובמתן תשובה לשאלה , 

"האם יש לי מקום בעולם ? למי אני נחוץ ? מי חושב עלי? " זאת היא 

הגלות האמיתית . כשאדם צריך לטייל ברחוב הראשי ולראות אלפי 

פריטים המנצנצים באור יקרות בחלונות הראוה ומנסים לפתות אותו , 

"קח אותנו ! תרגיש את עצמך בבית אתנו"! והוא צריך ללמוד לחשוב 

שלא שהם מגעילים אותו , אולי כן ואולי לא , אלא שהם ל א ש ל ו! 

אתה נמצא בארץ לא לך ! אתה לא חלק מהאורות המנצנצים , כי זה 
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כשאדם צריך לטייל ברחוב ”

הראשי ולראות אלפי 

פריטים המנצנצים באור 

יקרות בחלונות הראוה 

ומנסים לפתות אותו, "קח 

אותנו! תרגיש את עצמך 

בבית אתנו"! והוא צריך 

ללמוד לחשוב שלא שהם 

מגעילים אותו, אולי כן ואולי 

לא, אלא שהם לא שלו! 

אתה נמצא בארץ לא לך! 

אתה לא חלק מהאורות 

 ” המנצנצים, כי זה לא שלך!



 לא שלך !

בבל,   –למשל    –הרבה אפשרויות של פיתוי. לפיתוי אחד קוראים  יש  יש  יש  יש  

פרס. יון היא לא פיתוי? והספקות הרבים שאומרים   –למשל    –ולאחר  

יכול להיות לאדם אולי זה או אולי זה, הם לא עינויים? הם לא עבדות?  

. הספקות הם כף הקלע שעולם הספקות הוא הוא העבדות האמיתית 

 בעודנו בחיים כאן בעולם! 

במסכת פסחים דף נד מנו שבעה דברים המכוסים מלבו של אדם . חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל 

אחדים מהם נרשום לפנינו . יום המות . יום הנחמה . מלכות הרשעה 

מתי תסתלק . מה יאכל אדם מחר . ועל כולם 

מה שאין אדם יודע מה בלב   –לפי דעתי  –הוא  

 חבירו עליו !

אני נוסע באוטובוס ולידי יושב אדם ואני לא אם אם אם אם 

יודע מה הוא חושב עלי , זה לא נעים אבל זה לא 

נורא . הנסיעה תגיע לסיומה ודרכינו יפרדו . אם 

זה שכן שגר לידי דלת בדלת זה יותר מביך אבל 

אם זה שותף לעסקים או גרוע מכל אם זה שותף 

לחיים לחמישים שישים שנה יום ולילה ואני לא 

יודע מה הוא חושב עלי , וגם אם הוא אומר 

שהוא אוהב אותי מי לידי יתקע שהוא דובר 

אמת , הוא בכלל יודע מה זאת אהבה ?? ה ו א מ 

 כ י ר א ו ת י ?

צריכים לחיות עם זה ! זה לא גלות ? על ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  

כל זה מגיעה תודה לד"ר קוברה ממשפחת 

הנחשים! זה שפגש את חוה בגן עדן. הוא חכם 

אבל כל חכמתו היא להטיל ספקות ! את זה הוא 

 מגדל בבלוטות הארס בפיו . 

    ג.ג.ג.ג.    
ממצרים היא היציאה מהספקות . הגאולה היא לדעת בבירור הגאולה  הגאולה  הגאולה  הגאולה  

מה יש לי ולמי אני שייך. "שמע ישראל ה' א' ה' אחד" ! יכול להיות 

שהשם ישראל מורכב משתי מילים היושבות בקצוות . "יש" מצד אחד 

 ו"אל" מהצד השני ! את הרי"ש עוד לא פענחתי . 

טועה מאד כשהוא חושב שנישואין הם אקט חילוני שהדתיים העולם העולם העולם העולם  

הנישואין הם אקט התלבשו עליו מסיבות שלהם . זאת טעות איומה .  

! כאשר החתן כבר בחר בכלתו , הזמין אולם לחתונה , גם   דתי לגמרי 

קנה פרחים וטבעת . לא שכח להזמין את הוד מעלתו הצלם . הכל יש . 

גם עצי החופה מוכנים והנה הוא שם את הטבעת על אצבע כלתו ואומר 

את ולא אחרת ."מקודשת" . כך זה   את. לה . "הרי את " כך זה מתחיל .  

מקודשת ?   –ממשיך . האם כולם מודעים למשמעות של המילה  

בטבעת זו. כולם רואים את הטבעת . למה דווקא טבעת ? והחתן חותם 

את נאומו במילים הנשגבות "כדת משה וישראל" אבל היא עדיין לא 

מקודשת ! ולמה ? כי הוא לא אמר את המילה המרכזית . מילה קטנה . 

לי ! אם –בסך הכל שתי אותיות . הראשונה למ"ד והשניה יו"ד . ביחד  

 הוא לא אמר מילה קטנה זו הוא לא אמר כלום . 

שהחופה באה לפזר את ערפל הבדידות . יכול להיות שמישהוא מפני  מפני  מפני  מפני  

מקנא ברווק . חוזר הביתה מתי שרוצה . לא מנגב את הנעליים בשטיח 

הנמצא בכניסה ! מאחסן את הנעליים במקרר ואת הגרביים תולה על 

הנברשת . מפעיל מוזיקה רועשת ולא מכבה את החשמלים בבית . ואף 

אחד לא אומר לו מילה . הוא רווק . והנה הוא התחתן וכבר מתחילות 

השאלות . למה באת מאוחר ? איפה שמת את הנעליים שלך? למה כל 

החשמלים בבית דולקים ? והגרביים , איזה מקום מצאת להם ? אבל 

זה בגלל שהוא לא לבד ! הוא שייך לבית . לאדם . אילו הן חובות 

מתוקות . תלמד להיות בן אדם ! אתה לא חיה ביער ! ואיך אתה אוכל ? 

ולמה אתה לא מצחצח שיניים כמו שצריך? הוא באמת זכה ב"עזר" וזה 

גם אל "כנגדו" !   –לפעמים    –היה מאד חשוב לו , אבל העזר מכוון  

מההבט הזה החופה היא גאולה ! היא יציאת מצרים פרטית לאדם 

 מישראל !

שהגאולה מחייבת , אבל לפני שהיא מחייבת היא מרוממת את נכון  נכון  נכון  נכון  

! זהו   שייך הנגאל , מחבקת אותו באהבה ומרשה לו להרגיש שהוא  

הסיפור של חומש שמות . "אני ה' אלוקיכם 

גלות !   -אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים  

ובשביל מה ? בשביל "להיות לכם לאלוקים "! 

זאת כבר גאולה . אתם שייכים לקדוש ברוך 

 הוא ! אתם לא לבד . זאת הגאולה .

דווקא יציאת מצרים נכנסה להיסטוריה כסמל 

הגאולה ואנחנו מזכירים אותה בכל הזדמנות . 

בתפילות , בברכת המזון ובאמירת קידוש 

בשבתות ובחגים . דווקא יציאת מצרים מפני 

שהיא ענתה על השאלות העולמיות שהזכרנו ! 

אנחנו יודעים מי אנחנו ואנחנו יודעים מה יש 

לנו ואנחנו גם יודעים של מי אנחנו . אנחנו 

 יודעים מי בחר בנו ואנו גאים על כך . 

זה התחיל בבשורה של "גר יהיה זרעך בארץ כל כל כל כל 

ם  יהודים ברחבי עול ילים  . מטי לא להם"

ומרגישים בכל מקום שהם זרים ! הארץ שהם 

דורכים על אדמתה מחמיצה להם פנים ורומזת 

להם שהם לא רצויים במקום . "ויתהלכו מגוי 

אל גוי וממלכה אל עם אחר" והסיפור חוזר על 

עצמו . רק פינה אחת בעולם שהייתה ידועה כארץ האבות מאירה להם 

פנים וממתינה לשובם בנפש שוקקה . היא גורמת לגויים שמנסים 

לתפוס בה אחיזה הרגשה שמשעמם להם לחיות בתוכה וכמו 

 עליה אויביכם" .ושממו שהובטחנו בתורה "

הלא פלא עולמי שעד היום אין לו הסבר. כברת ארץ השוכנת במרכז זה זה זה זה 

לבו של איזור אסטרטגי חשוב מאד . בין אירופה מצד אחד אפריקה 

מצד שני ואסיה גם היא נראית שם , והמקום היה אלפי שנים שומם ! 

רק שועלים הילכו בו . כי לארץ יש נשמה והיא שמרה אמונים לאלו 

 שהוגלו ממנה ומחכה בסבלנות לשיבת ציון . האמיתית !

אותו זמן "אתם בארץ אויביכם" ! והם זוממים להכחיד אתכם ולא ובכל ובכל ובכל ובכל 

מצליחים כי אתם שייכים לקדוש ברוך הוא והוא שומר עליכם עד עת 

הפקידה האמיתית . הנה עוד חידה עולמית . קיומו של עם ישראל 

 במדבר העולמי , בזרות השנאה והעוינות . חידה ופתרונה . 

סיפורו של חומש שמות . הגלות והגאולה . מצרים וארץ האבות . זהו  זהו  זהו  זהו  

ובאמצע של כל הסיפור הזה נמצא הסיפור של מתן תורה המשלים 

מצד אחד את בריאת העולם והמכין את העולם למסע אל התחנה 

 האחרונה של ימות המשיח.

חומשי בראשית ושמות הם כל הסיפור של בריאת העולם בעצם  בעצם  בעצם  בעצם  

והגאולה האחרונה . בין שני קצוות אלו נמצאת הגלות ובתוך סיפור 

 הגלות יש לנו את החומשים ויקרא ובמדבר וחומש דברים . 

 

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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הרבה אפשרויות של יש יש יש יש ”

פיתוי. לפיתוי אחד קוראים 

 –בבל, ולאחר  –למשל  –

פרס. יון היא לא  –למשל 

פיתוי? והספקות הרבים 

שאומרים לאדם אולי זה או 

אולי זה, הם לא עינויים? הם  

יכול להיות לא עבדות? 

שעולם הספקות הוא הוא 

. הספקות העבדות האמיתית

 ” הם כף הקלע בעודנו בחיים
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 חזו בני חביבי

    סיום מסכת חגיגה וסיום סדר מועד על ידיסיום מסכת חגיגה וסיום סדר מועד על ידיסיום מסכת חגיגה וסיום סדר מועד על ידיסיום מסכת חגיגה וסיום סדר מועד על ידי
    שליטאשליטאשליטאשליטאיעקב דוד סטפנסקי יעקב דוד סטפנסקי יעקב דוד סטפנסקי יעקב דוד סטפנסקי הגאון הרב הגאון הרב הגאון הרב הגאון הרב 

    בבית הכנסת החסידי, כובד באמירת ההדרןבבית הכנסת החסידי, כובד באמירת ההדרןבבית הכנסת החסידי, כובד באמירת ההדרןבבית הכנסת החסידי, כובד באמירת ההדרן
    היוהיוהיוהיושמעון שטיינר שמעון שטיינר שמעון שטיינר שמעון שטיינר ר ר ר ר 

    מזל טוב וברכה!מזל טוב וברכה!מזל טוב וברכה!מזל טוב וברכה!
    

    על הברית של הנכדעל הברית של הנכדעל הברית של הנכדעל הברית של הנכדדב קוק דב קוק דב קוק דב קוק מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב 
    על נישואי הבתעל נישואי הבתעל נישואי הבתעל נישואי הבתרוני עובד רוני עובד רוני עובד רוני עובד מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב מזל טוב למשפחת הרב 

    על נישואי הבתעל נישואי הבתעל נישואי הבתעל נישואי הבת    מרדכי ברגרמרדכי ברגרמרדכי ברגרמרדכי ברגרמזל טוב להרב מזל טוב להרב מזל טוב להרב מזל טוב להרב 
    תמונות בעזרת השם בשבוע הבאתמונות בעזרת השם בשבוע הבאתמונות בעזרת השם בשבוע הבאתמונות בעזרת השם בשבוע הבא

    

ח כל יום ח כל יום ח כל יום ח כל יום ----לתלמידי כיתות גלתלמידי כיתות גלתלמידי כיתות גלתלמידי כיתות ג    מתמידיםמתמידיםמתמידיםמתמידים    "מפעל תורה ודעת תפארת בנימין""מפעל תורה ודעת תפארת בנימין""מפעל תורה ודעת תפארת בנימין""מפעל תורה ודעת תפארת בנימין"י י י י """"בשעה טובה נפתח בהר שמואל עבשעה טובה נפתח בהר שמואל עבשעה טובה נפתח בהר שמואל עבשעה טובה נפתח בהר שמואל ע

    שליטאשליטאשליטאשליטא    יעקב דרשןיעקב דרשןיעקב דרשןיעקב דרשןהרב הרב הרב הרב     השיעורים וייעוץ חינוכי ע"יהשיעורים וייעוץ חינוכי ע"יהשיעורים וייעוץ חינוכי ע"יהשיעורים וייעוץ חינוכי ע"יבבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי בבית הכנסת הספרדי משעה שש וחצי עד שבע ורבע משעה שש וחצי עד שבע ורבע משעה שש וחצי עד שבע ורבע משעה שש וחצי עד שבע ורבע 
    אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...פרסים טיולים והפתעות!!   פרסים טיולים והפתעות!!   פרסים טיולים והפתעות!!   פרסים טיולים והפתעות!!       וווו""""היהיהיהי    אבייבאבייבאבייבאבייבבהשתדלותו הברוכה של הרב בהשתדלותו הברוכה של הרב בהשתדלותו הברוכה של הרב בהשתדלותו הברוכה של הרב 

    

    מפאת חוסר מקום המתמידים יעבור מעזרת הנשים לתוך בית הכנסת (התמונות צולמו ביום חמישי הסוער ובכל זאת באו!)מפאת חוסר מקום המתמידים יעבור מעזרת הנשים לתוך בית הכנסת (התמונות צולמו ביום חמישי הסוער ובכל זאת באו!)מפאת חוסר מקום המתמידים יעבור מעזרת הנשים לתוך בית הכנסת (התמונות צולמו ביום חמישי הסוער ובכל זאת באו!)מפאת חוסר מקום המתמידים יעבור מעזרת הנשים לתוך בית הכנסת (התמונות צולמו ביום חמישי הסוער ובכל זאת באו!)

    ברוך דיין האמתברוך דיין האמתברוך דיין האמתברוך דיין האמת
 מתפללי בית הכנסת לתורה ותפילה
 "קהילת בני ישראל" נוסח אשכנז

משתתפים בצער המשפחה ומבכים מרה את פטירתו 
 בשיבה טובה של מרא דאתרא ונשיא הקהילה

 

 זצ"לצבי זאב שורין הרה"ג ר' 
 

 שנשא בעוז ובגאון את קהילתו בניו ג'רסי סיטי ארה"ב
במשך עשרות בשנים, ולאחר מכן עם עלותו לארצנו 
הקדושה המשך מורשתו הברוכה כאן בקהילתנו הר 

 שמואל תובב"א,
זכות פועלו וצדקתו יהיו למשפחתו הכבודה ולכל תושבי 

 הר שמואל למליץ יושר עד ביאת גואל צדק.
 

 תושבי השכונה והמתפללים, הר שמואל
 תנצב"ה

 

 יושבים שבעה בבית משפחת דביר
 132סנהדריה המורחבת 

    כוס תנחומיןכוס תנחומיןכוס תנחומיןכוס תנחומין
 לחברינו היקר איש המעש לתורה וחסד

 היויעקב יגן הרב 
 שיושב שבעה על פטירת אמו

 ה“עסולטנה אודט יגן הרבנית הצדקנית 
 ל“זצנסים יגן אשת רבי 

 תנצב"ה
 ולא תוסיפו לדאבה עוד

 תושבי שכונת הר שמואל

    זהירות!!זהירות!!זהירות!!זהירות!!
השבוע בכביש שבין שכונת הר שמואל, לקבר 

שמואל הנביא, על הכביש הראשי, פגעו 
ישמעאלים ברכב של אשה מכה קטנה, 

וכשעצרה ויצאה מן הרכב נכנסו לרכבה וגנבו 
את הרכב ואף האשה נגררה ונפצעה קל, אנא 
היו ערניים ואם יקרה מקרה דומה לא לצאת 

 מהרכב אלא להזעיק משטרה
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 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

 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:27 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:25 מנחה ערב שבת:

 5:10 מעריב:

 6:00 שחרית נץ:

 8:50שוכן עד:   8:25 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  3:55 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:34 מעריב:

 4:30 מנחה וקבלת שבת:

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

 6:00 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:55 מנחה:

 5:17 ערבית מנין ראשון:

 5:37 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 - 3:25 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:10 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:40וגם 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: 

 4:35  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:10 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 35משפחת לוי רחוב ברקת 

 15:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

אם יהיה שלג נשתדל לחלק את 
 התהלים טלפונית

 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:

 3:50 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

 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: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:27 מעריב: 

 6:00 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 

    

    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: 
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