
 פרשת פרה
ההבדלים בין אדם חי לאדם מת הם דברים חשובים עד מאד . אם הלב פועם זה 

סימן של חיים , אם יש נשימה באפו של אדם זה סימן של חיים ! אם המח 

מגלה פעילות זה סימן חיים . זה תלוי כנראה בדרגת החיים של כל דבר . ככל 

שדרגת החיים גבוהה יותר גם ההבחנה בין חי למת עדינה יותר . אין אני יודע 

על חיים של דוממים וצומחים ועל כן אני לא יכול לדבר על מושג המוות 

הקשור בהם . אין לי מידע על בתי הקברות של דוממים וכנראה אין להם בתי 

 קברות . גם על קבורת צומחים לא שמענו.

בעלי חיים יש אצלם מושג של קבורה . יש מושג 

של "נבלתם מושלכת כדומן על פני השדה" , יש 

מושג של "קבורת חמור" ! גם אצל בני אדם יש 

דרגות שונות של מוות וקבורה. אצל הרבה גויים 

יש מנהג של שריפת הגוף והכנסת אפרו לצנצנת 

זכוכית וזה הכול ! אבל יש כבר תרבות של 

ה  י ו ו ל ה ב ם  ג ו  א ת  י מ מ ע ו ה  ט ו ש פ ה  ר ו ב ק

מפוארת . יש גם מושגים של חניטה אבל עוד לא 

שמעתי על חניטה שעשו לבעלי חיים ! השאלה 

ן לא  י או מת עדי חי  של  ההגדרה  יא  מה ה

 התבררה .

ולבי מושך אותי לומר שבתוך ים ההבדלות 

שאנו יודעים שקיים בין ישראל לעמים קיים גם 

ים  נ י מאמ ה ים  וד יה רתם של  בו ק ב בדל  הה

בהשארת הנפש ועל כן יש הקפדות שונות 

בהלכות קבורה שלהם לבין קבורתם של אלה 

 שאינם מאמינים בהשארת הנפש .

יהודים ושאינם  אבל לא רק בקבורתם של 

יהודים יש הבדלים , אלא גם ובעיקר בחיים 

שלהם נבדלים אלה מאלה וההבדלים אינם 

 קטנים !   

מרגע שאדם יהודי נולד ממהרים הוריו להכניסו 

בבריתו של אברהם אבינו ע"ה . התינוק הוא בן 

שמונה ימים ! מה הוא מבין ?מאומה ! מה הוא 

יכול לעשות ? כלום לא ! ובאמת הברית אינה בין 

לקב"ה ולא   גופו   לקב"ה ! הברית היא בין   שכלו 

גילה  ו  נ ! אברהם אבי ודעתו  ן מחשבתו  בי

אחזה אלוקה"! כבר בלידתו של ילד   מבשרי ש" 

מישראל נקבעת החומה המבדילה בינו לבין ילד לא יהודי . היחס לגוף אשר 

אצל רוב בני אדם בעולם הוא המוביל אותם ואת רצונותיהם ואילו אצל יהודי 

 שקיבל תורה שכלו שולט ומוביל את גופו . כי בבשרו נחתמה אות ברית קודש !

אבל גם לא על זה נדבר היום . שבת פרשת שמיני לפנינו וגם שבת פרשת פרה 

תעסיק אותנו היום והפרשה הזאת קשורה לשני נושאים שונים כל כך זה מזה 

עד שאנו ממש מתמלאים פליאה כשמגלים שאכן הפרשה שלנו עסוקה 

בשניהם . הנושא הראשון הוא תיאור יום הקמת המשכן שזה היה היום החשוב 

ביותר אצל עם ישראל! בגלל שהקמת המשכן והשראת השכינה בו גילו את 

 הסוד הנורא של "השוכן אתם בתוך טומאותם" ! יש חיים לאחר המוות !

הטומאה אינה יוצרת מחיצה שאי אפשר לבטל אותה בין עם ישראל והקב"ה ! 

הגויים סבורים שהטומאה כן יוצרת מחיצה בלתי עבירה כזאת . הם סבורים 

שטומאה היא נצחית . ואצל עם ישראל למרות חטא העגל שאנו עד היום 

משלמים את המחיר לקלקול שלו ושאהרן הכהן כל כך פחד שהשכינה לא 

תשרה במשכן בגללו , הנה ירדה האש משמים וחיברה בין עולמו התחתון של 

עם ישראל לבין העולם העליון של הקב"ה , וזה קרה למרות החטא הנורא 

 שנקרא חטא העגל ! 

כזה הוא הגילוי של תחילת פרשת שמיני אבל חציה השני של הפרשה מביא 

אותנו לריחות לא נעימים של רפתות לפרות ולולים לתרנגולים , ומעמיס עלינו 

את הלימוד של פרשה הנקראת "זאת החיה אשר תאכלו"! זאת בודאי פרשה 

חשובה.  אין פרשה בתורה שאינה חשובה ! אבל בכל זאת הצירוף של שני 

 הנושאים מעלה סימן של תימהון אצל השכל העדין שלנו  . הריח כל כך שונה ! 

והנה בסוף פרשת שמיני נמצא פסוק המדבר על יציאת מצרים אבל בלשון 

מיוחדת ובכלל לא שגרתית . אם בכל המקומות שהתורה מזכירה את מצרים 

ומדברת על מה שקרה שם היא משתמשת בפועל של "יציאה". "אני ה' 

אתכם מארץ מצרים"! גם זה לא פועל פשוט ושאפשר   הוצאתי אלוקיכם אשר 

לטעות בו ולהבינו במשמעות של יציאת "רגליים"! כאילו כל יציאת מצרים 

הייתה יציאת רגלי היהודים מארץ מצרים ! ובאמת גם זה לא פשוט . ממצרים 

לא יצא אדם לחופש מעולם ! אבל בכל זאת הדגש המייחד יציאה זאת נמצא 

! מצרים הייתה לפחות מצרים  תחת המילה  

באותו זמן מעצמה עולמית והייתה מרכז 

לאמנויות חשובות ואולי גם למסחר עולמי 

ואנשים לא מיהרו לעזוב אותה . אפילו עם 

ישראל שכל כך סבלו במצרים בקושי רב ורק 

"חמושים" יצאו משם ! רוב רובו של עם 

ישראל לא יצא ממצרים ! כי היה מאד קשה 

 לצאת משם !לרצות 

ת  יא צ י "  . ות  מ ו ק מ ה ב  ו ר ב רא  ק נ ה  ז כך  ו

ואז   אלוקי מצרים" ! או כשמדובר על הפועל ה 

אתכם הוצאתי  כתוב "אני ה' אלוקיכם אשר  

מארץ מצרים"  או גם כשמדובר על הפועל 

בני   יצאו שם כתוב  "ממחרת הפסח    האנושי 

גם בהבטחה  . או  ישראל מארץ מצרים" 

 יצאוהאלוקית לאברהם אבינו "ואחרי כן  

 ברכוש גדול".

בסוף פרשת שמיני ודווקא אחרי הלימוד של 

"זאת החיה אשר תאכלו" נמצא פסוק שונה 

ומיוחד . זה נמצא בפסוק מ"ה בפרק י"א :"כי 

אתכם מארץ מצרים להיות לכם המעלה אני ה' 

לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני" 

וברש"י שם : בכולן כתיב "והוצאתי" וכאן 

כתיב "המעלה" , תנא דבי רבי ישמעאל 

אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא 

בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות 

דיים ! ומעליותא היא גבייהו והוא לשון מעלה 

!" 

ן  הנה כתוב בפסוק זה שיש עוד הבדל בי

ישראל לאומות העולם . אומות העולם לא נגעלות מאכילת שרצים ! יש מהן 

שרואות בשרצים מאכל טעים , ובני ישראל יצאו ממצרים בגלל שהם התרחקו 

ותיעבו את השרצים ! למה הם תיעבו את השרצים ? זה היה עוד לפני מתן 

 תורה ! כי הם הרגישו שזה לא בשבילם !  

והנה לפני יציאת מצרים נמצא במדרש על הפסוק ואעבור עליך והנה עתך עת 

דודים ...ואת עירום ועריה ....שהנה הגיע זמן הגאולה ולא היו בידם מצוות 

להיגאל  בהם ונתן להם הקב"ה שתי מצוות דם פסח ודם מילה , ועל זה כתוב 

 ואומר לך בדמייך  חיי ! כך לימד  רבי מתיא בן חרש שרש"י מביאו .

ולמה היו צריכים מצוות אם כבר הגיע זמן הגאולה ? אולי מפני שהמצוות הן 

 מבוא גדול לעולם ההרגשות של האדם מישראל .

 על נושא זה נייחד את הדיבור בע"ה היום .

 ב.                                                              

כאן אנו פוגשים עוד הבחנה של "חיים". " כ ל   ח י   מ ר ג י ש " ! עולם 

ההרגשות משתנה כשמדובר על יהודים . פה מתווסף עניין הקדושה שבאמת 

מוזכר בפסוק הזה מול טומאה שגם היא מוזכרת בפסוק הזה . קדושה היא 

 הרב דוד וייס

 

 

כתוב בפסוק שיש עוד ”

הבדל בין ישראל לאומות 

העולם. אומות העולם לא 

נגעלות מאכילת שרצים! יש 

מהן שרואות בשרצים מאכל 

טעים, ובני ישראל יצאו 

ממצרים בגלל שהם 

התרחקו ותיעבו את 

השרצים! למה הם תיעבו 

את השרצים? זה היה עוד 

לפני מתן תורה! כי הם 

 “הרגישו שזה לא בשבילם!
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חיות של הרגשה בעוד 

ן  ד ב א א  י ה ה  א מ ו ט ש

ההרגשה ! מת הוא אבי 

אבות  הטומאה כי אין 

ת   מ ה ר  ש שב י ג ר   מ

 באזמל !

חציה הראשון  של פרשת שמיני העוסק בהקמת המשכן והשראת השכינה 

בתוכו וחציה השני של הפרשה העוסק במאכלות אסורים הן שני חלקים של 

עניין אחד . בין קדושה וטומאה יש מלחמת עולם על נקודת ההרגשה של 

האדם מישראל . בציווי על הקמת המשכן כתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי 

כמו שהיה מתבקש   בתוכו בתוכם" . ידועה הדרשה שבפסוק לא כתוב ושכנתי  

כלומר בתוכו של כל אחד ואחד . בתוך כל אחד  תוכםמתחילת הפסוק , אלא ב

 וההרגשות שלו !

בפרשת אחרי מות בסיפור על יום הכיפורים כתוב בפרק ט"ז פסוק ט"ז כתוב 

"וכפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה 

לאוהל מועד השוכן אתם בתוך טומאותם "! ולכאורה זה לא מובן . כי מה 

 לשכינה בתוך טומאות האדם ? האם הם לא תרתי דסתרי ?

אבל כאן מתבררת העוצמה של יום כיפור בו אנו מקלפים את החטאים שלנו 

ומעבירים אותם תחת מיקרוסקופ ושם מתברר כי כל החטאים של עם ישראל 

הם רק בשגגה . כך אנו מכריזים בליל יום הכיפורים "ונסלח לכל עדת בני 

חטא שנעשה בשגגה לא פגם ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה" !   

! שגגה היא גם כן הרגש ! אמנם רגש מצער אבל רגש חי ,   את רקמת ההרגשה

על זה יכול יום כיפור להתגבר ! כי יום כיפור עצמו הוא הרגשה של צער על 

 מכפר !  -התרחקות מהקב"ה והצער המוליד חרטה 

שכינה מוצאת לה מקום בתוך עולם החטא של האדם . "על חטא שחטאנו 

! דווקא   לפניך" ! כלומר גם אחרי שחטאנו אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין  לפניך

קדושת יום הכיפורים היא המחזקת את הרגש של צער על ההתרחקות 

 מהקב"ה. החרטה מתקנת !  

 ג.                                                                    

בשעה שניתנה תורה עלתה הרמה של עולם ההרגשות וההגדרה "כל חי 

מרגיש" מתגלה כסולם עליו נמצאים אמנם כל מי שנשמת חיים באפו אבל עם 

הבדלי מדרגות . גם  לבעלי חיים ברמה נמוכה כנראה יש הרגשות . קור וחום 

רעב ושובע הן הרגשות של כל מי שהוא בעל גוף . גם צער וכאב הן הרגשות 

מובנות ואין צורך להיות מי שמרגיש אותן בעל הבנה ושכל . גם כעס ואכזריות 

או גם שמחה ועצב ובוודאי פחד ויראה שהן הרגשות עדינות יותר נמצאות 

אצל בעלי חיים ואפילו ידידות ונאמנות נחשבות לתכונות  שמוכרות אצל חלק 

 מבעלי החיים .

בני אדם הם בודאי בעלי רגש . ונכון לומר שלחכמים יש רגשות שאין למי 

שאינו חכם . "שוטה אינו מרגיש" אמרו חז"ל , אבל בכל זאת מתן תורה חידש 

חידושים גם בעולם ההרגשות . חז"ל מסבירים את הסיפור המזעזע שקרה עם 

השופט שהושיע את עם ישראל בעת שהעמונים באו למלחמה נגדם וששמו 

היה יפתח הגלעדי ואשר לפני שיצא למלחמה הוא נדר נדר שהיוצא מדלת 

 ביתו לקראתו בעת שישוב כמנצח מהמלחמה  יהיה קרבן לה' . 

והנה בעת שובו כמנצח יצאה בתו היחידה לקראתו והוא נבהל מאד וסיפר לה 

על הנדר שלו . והיא שאלה אותו האם הוא התכוון ליציאת אדם ? והוא ענה לה 

שהנדר היה סתמי . מי שיצא ! ואז היא ביקשה ממנו שילך אצל חכם ובודאי 

שימצא פתח לנדרו והוא סירב ללכת מכיוון שהיה לו מעמד של מלך והוא צריך 

 לשמור על כבודו !

אומרים חז"ל שמכוון שהיה "עם הארץ" אבד את בתו !! הדברים איומים לשמע 

אוזן . היינו יכולים להבין שעם הארץ אינו בר סמכא לפסוק הלכות . הוא לא 

מתאים לכהן כרב כי מי שלא למד האיך יורה? אבל פה לא מדובר על פסיקת 

הלכות , פה מדובר על רגשות של אבא לבת היחידה שלו ! על רגשות של 

 אהבה ורחמים , ואף אלו לא היו לו כי היה עם הארץ !

לעומת זאת אומרים חז"ל במקום במדרש ילקוט שמעוני בספר ירמיה , על 

אבנר בן נר שהיה שר צבאו של שאול המלך שכאשר יואב בן צרויה דקר אותו 

למוות במרמה ובערמה והוא כבר היה גוסס אבל הוא היה גיבור חיל והצליח 

לתפוס את יואב ברגלו והייתה לו אפשרות לגרור את רוצחו לקבר יחד אתו . 

ואז עמדו חכמי ישראל וביקשו ממנו להניח ליואב מפני שכל ישראל צריכים 

לישועתו כי הוא היה הרמטכ"ל של צבא דוד המלך ואבנר ויתר לו והניח לרגלו . 

 אומרים על זה חז"ל "אבנר היה בן תורה !"  

ואנו עומדים משתוממים לשמע הסיפורים האלה . מצד אחד אבא שהייתה לו 

בת יחידה והיה יכול להציל אותה בנקל ולהשאירה בחיים , אבל מכוון שהיה 

עם הארץ אבד את בתו , ומהצד השני אדם שבמרמה ובערמה דקרו אותו 

למוות והוא יודע שזאת שעתו האחרונה ויש לו אפשרות לנקום את הריגתו 

 והוא מוותר מפני שהיה בן תורה ! 

כמה החמירו חכמים כשאמרו לא ישיא אדם את בתו לעם הארץ לא בגלל 

שחסרות לו ידיעות בהלכות אלא בגלל ההנהגה הלא תורנית שלו ! כי הוא לא 

מתבייש ! כמו חיה ביער ! ואמרו שזאת סכנה להתלוות עמו בדרך כשאתה 

לבדך ולא בגלל שהוא שונא תלמידי חכמים אלא בגלל שאם תהיה לו סיבה 

 לחשוב שכדאי לו להרוג אותך הוא יעשה את זה !

איזה עולם ענק של רגשות מתגלה לפנינו היום . חז"ל אמרו שה"מכה בפטיש" 

על החלטת הקב"ה להעלות את בני ישראל ממצרים היה מה שבני ישראל 

נשמרו מאכילת שקצים ורמשים למרות שזה היה עוד לפני מתן תורה ועוד לא 

היה ידוע האיסור לאכול אותם אבל גם מה שעתידה תורה לאסור כבר היה 

מאוס בעיני עצמם כי התורה מדברת עם בני מעלה והקב"ה ראה בהם שהם בני 

 העלתם "מעלה" כי הם לא רצו להיגעל באכילת שרצים ורמשים שהצדיקה את  

 משם !

כך גם הובטח יעקב אבינו לפני רדתו למצרים מפי הקב"ה "אנכי ארד עמך 

מצרימה ואנכי  אעלך גם עלה" מצרים תהיה לך ירידה אבל בסייעתא דשמיא 

 זאת תהא ירידה לצורך עליה ! אנכי אעלך משם .

 ד.                                                                

כך אנו מגיעים לפרשת פרה שבשנה זאת מצטרפת לפרשת שמיני וכמו 

משלימה אותה . פרשת פרה היא פרשה שאומות העולם וגם השטן נאבקות 

נגדה. השטן אינו מבין וכנראה גם לא מסכים שיש אפשרות להיטהר מטומאה.  

עד שהשטן הצליח להביא טומאה לבני אדם והנה מוציאים את טרפו מפיו ! 

 צועק השטן  -"זה לא צודק" 

גם לאומות העולם יש קושי בהבנה . איך זה אפר פרה אדומה בצירוף מזיגה של 

מים חיים יכול להביא טהרה ? מצווה זאת ניתנה לעם ישראל והיא מוגדרת 

כ"חוק" . חוק הוא דבר שלא קל להבנה . למרות שלמשה רבנו בוודאי היה ידוע 

מה שלא ידוע לנו . אבל גם בלי לרדת לעומק הפרשה הנה נודע לנו סוד עצום . 

א פ ש ר  ל ה י ט ה ר              מ ט ו מ א ה ! על גילוי סוד זה כותבת התורה "זאת 

" ! לפי מה שדיברנו בהקדמת השיעור הנה מתן תורה הוא אשר   התורה חוקת 

גילה את הסוד של הטומאה שקיימת באכילת מאכלות טמאים , למרות 

שטומאה אינה כתם ואינה ריח לא נעים ובכל זאת אם עכבר עבר ליד תפוח 

 ונגע בשפמו בתפוח התפתחה כאן טומאה !

אותה תורה מגלה לנו עכשיו שיש אפשרות להיטהר מהטומאה ! ודווקא על 

ידי צירוף של שני דברים סותרים . אפר של פרה אדומה שנשרפה עם התנאים 

שהתורה קבעה לזה , ומים טהורים שנקראים מים חיים ! כל זה מצטרף למה 

שהטמא צריך להיפגש עם כהן טהור שמזה עליו מהתרכובת הזאת ושוב לפי 

 ההלכות וההוראות המצורפות לזה . מי מזה ? וכמה מזה ? ומתי מזה? . 

אין אפשרות פשוטה יותר כמו למלאות בקבוקונים עם הצירוף של החמרים 

האלה ולמכור אותם בבתי מרקחת עם הוראות הזאה עצמית בימים מסוימים ! 

ולמה ? למה באמת לא ? כי הטהרה קשורה בזה שהטמא יפגוש את הכהן 

המטהר ואז הכהן מעביר טהרה אל האדם הטמא וכך הוא מטהר אותו ! זאת 

 פרוצדורה שרק התורה הקדושה יכולה לקבוע אותה .

כל זה קשור לנשמה הטהורה שהקב"ה נפח באפינו ! כמו שיש אפשרות של 

חזרה בתשובה מחטאים שלכלכו אותנו וזה גם קשור לפרוצדורה ולתהליך 

קבוע  כידוע , כך יש אפשרות של טהרה למי שנטמא ויודע שנטמא ורוצה 

 לצאת ממנה .  

 כ ל  ה ב א  ל י ט ה ר  מ ס י י ע י ן  א ו ת ו !

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

    לקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתר

 הרב דוד וייס
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 סעודת ילדי המתמידים עם ההורים בליל פורים עם הרב יעקב דרשן
 ישר כח לכל ההורים שעמלו רבות עבור הסעודה!

סעודת סיום מסכת גיטין על ידי לומדי הדף היומי יחד עם ראש הכולל ערב ומגיד השיעור 
הרב יצחק אלקיים, וכן עם הרב יוסף שטילרמאן מקים עולה של תורה, וכן סיום סדר זרעים 

 על ידי לומדי שיעור המשניות

 שמחת אירוסין של בתם של הרב דוד שרעבי ורעיתו בשמחה רבה!



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 6:35 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:35 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:25 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

  6:00 מנחה:

 7:42 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 6:45 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:50 שחרית נץ:

 8:30 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 6:00 מנחה:

 7:27 ערבית מנין ראשון:

 7:47 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 4:15ביום שבת  אבות ובנים:

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

 א“כל השיעורים על ידי הגאון הרב שלמה עמאר שליט

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:00 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 6:50וגם בשעה  1:15 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:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור במשנה:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 6:50  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:25 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: 

  

 6:00 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 בנץ 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 

 8:15קרבנות  שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 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: 

 5:50 שחרית נץ: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 6:35 מעריב: 

 הרב סטפנסקי -אחרי מנחה  שיעור דף יומי שבת:

  

  

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת לוי
 35רחוב ברקת 

 16:30בשעה 
 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

לנשות השכונה! ערב מיוחד של הפרשת 
אצל משפחת  8חלה ביום שני בשעה 

 3ירושלמי רחוב ספיר 
 052-7692228מוזס טל: ‘ לפרטים גב
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 ישיבת בין הזמנים!!
נא קראו פרטים במודעות 
 !המתפרסמות בבתי הכנסת


