
 7המשך בעמוד 

    

    

שלפני שבועות צריך לעשות הכנה בשבת  בשבת  בשבת  בשבת  

לקבלת התורה, כי השבת ניתנה קודם התורה 

והיא היתה הכנה לקבלת התורה. בכח השבת 

באו אל הר סיני. "ויחן שם ישראל", כאיש אחד 

בלב אחד, זה היה מכח השבת שבה נעשו 

ישראל אחדות אחת. ולכן גם ברית מילה, ביום 

השמיני, כדי שתעבור שבת על הילד קודם 

 שנכנס לברית.                                (שפת אמת)

    

נוסף שפרשת "במדבר" נקראת תמיד לפני רמז  רמז  רמז  רמז  

חג השבועות, זמן מתן תורתנו, ללמדך שאם 

אדם רוצה לזכות בקבלת התורה, ישים עצמו 

כמדבר, שתהא בו מדה גדולה של עניות, ויחוש 

 שהוא חסר כל, כמו המדבר.

 

שאחרי ראש חודש סיון (ב' בסיון) נקרא היום  היום  היום  היום  

"יום המיוחס" והרי ביום זה לא קרה שום דבר 

מיוחד ולמה נקרא יום המיוחס? מוסרים בשם 

אדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין: דווקא משום כך 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 

 טהרת הקודש

 

 בשורה משמחת לתושבי השכונה הנעימים
 על טהרת הקודש -הננו לבשר על פתיחת ארגון בתיה לילדות ונערות 

 שכונת הר שמואל מתבשמת בעשייה ברוכה של פעילות תורה וחברה

 בדרך אבותינו הקדושים ואמותינו הטהורות
 י מדריכות מנוסות ויראות שמים“בימי שבת וחול ע

 צ“אחה 3:00ביום קבלת התורה חג השבועות בשעה י “מעמד הפתיחה בעזה

 בבית הכנסת האשכנזי, תהלים, תכנית, ממתקים ומתנות!

 ה“נ הרבנית מרת רבקה בת דונה דיין ע“לע

 

 בשורה משמחת לתושבי השכונה הנעימים
 על טהרת הקודש -הננו לבשר על ארגון ילדים ובחורים 

 שכונת הר שמואל מתבשמת בעשייה ברוכה של פעילות תורה וחברה

 ל“בדרך אבותינו הקדושים ומסורת חז
 בנפרד‘ ח-‘וכיתות ז‘, , עד כיתה וומעתה שני קבוצות -י הרב יעקב דרשן “בימי חול ע

 צ“אחה 6:30כל ערב בבית הכנסת הספרדי בשעה 

 בליל שבועות חלוקת הפתעות לכל הילדים ובחורים בכל שעה

 יקבלו שקיות גדולות מלאות כל טוב!   בבוקר 4:00הנשארים עד שעה ובנוסף, 

 , ממתקים ומתנות!3:00תהלים בבית הכנסת הספרדי בשעה כמו כן ביום שבועות קריאת 

 ומעלה) בימי חול ושבת 14בקרוב ארגון לנערים (

 ה“נ הרבנית מרת רבקה בת דונה דיין ע“לע



אשר בע"ה יהיה   –השיעור היום  את  את  את  את  

פריסת הנושא של שיעורי חג השבועות 

נפתח בשני סיפורים חשובים ומרכזיים השייכים לתקופת התורה אבל   –

שניהם לא כתובים מפורש בתורה ואנחנו יודעים ומכירים אותם דרך מדרשי 

 חז"ל הק' 

הסיפור הראשון קשור למה שחז"ל מספרים לנו שאירע ביום הרביעי של 

 בריאת העולם .

סיפור זה זקוק להקדמה . שוב נשוב לדברי חז"ל אבל  אבל  אבל  אבל  

שבלעדיהם לא נזיז יד ורגל והם מגלים לנו שכל מעשי 

בראשית לדעתם נבראו , לצביונם , ובקומתם ! חז"ל 

התכוונו בזה לומר שהקב"ה לפני שברא כל נברא הוא 

התייעץ עמו על צורתו וקומתו ומן הסתם על תפקידו 

המיוחד בעולמו של הקב"ה . לסבר את האוזן השתמשנו 

במשל שחז"ל לא אמרו אותו . סיפרנו שכאשר הקב"ה 

ניגש לברוא את הפיל הוא הזמין אותו לפגישה וישבו 

ודנו בכובד ראש על תפקיד הפיל בעולם . ואז הפיל 

נשאל "איזה רגליים היית רוצה "?  והוא ביקש לראות 

את האפשרויות . הביאו לו קטלוג עבה של רגליים. 

קטלוג שהיו בו אלפי עמודים של רגליים  מכל הסוגים 

ושם   4874והפיל דפדף בכובד ראש עד שנעצר בעמוד  

 את אצבעו על הדוגמא ואמר באילו אני חפץ ! 

כך באף שלו . שוב אלבום , שוב אלפי עמודים , אחר  אחר  אחר  אחר  

הוא מצא את החדק המתאים לו . כי הוא   3501ובעמוד  

הלוא אוכל בכל יום מאות ק"ג של  עשב ואיך יביא אותם 

אל פיו בלי החדק המפורסם שלו . וכך הלאה . אני חושב 

אה" של החמור -שאפילו את המו"ו של הפרה ואת ה"אי 

הם בעצמם בחרו להם . את הגובה שלהם הם בחרו . ואין 

שיאמר אילו היו לי עיניים    -כך לשון חז"ל    –אחד מהם  

באחורי ראשי או אילו היו לי ארבע ידיים וכדומה , דווקא 

כך זה היה כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  בצורה כזאת נבראו מעשי בראשית .   

לצורך היות הבריאה בעלת בחירה חופשית כמו שקוראים לזה . אם זה לא 

 היה כך הייתה הרגשה של כפיה ולא של בחירה . 

כמו שבכל כלל יש גם יוצאים מן הכלל מצאו חז"ל גם במה שהבאנו זה אבל  אבל  אבל  אבל  

עתה יוצא מן הכלל והוא הירח ! הירח לא קיבל את הצורה שהוא היה רוצה 

לעצמו  ! הוא רצה להיות המאור הגדול ולא היה נראה לו שהשמש תהיה 

 גדולה ממנו . 

שנוגע לנו הוא שהקב"ה כפה על הירח את הצורה שלו ואנו מוכרחים מה  מה  מה  מה  

לומר שהיתה לו סיבה חזקה לעשות כן , בניגוד להנהגה שהוא קבע לבריאת 

כל מעשי בראשית.  אולי נספיק בשיעור זה להסביר למה הקב"ה רצה כך 

ואולי רק בהמשך נגיע לזה , אבל כן נסביר היום את ההבדל העיקרי בין 

 השמש והתפקיד שלה לבין הירח והתפקיד שלו . 

[להבנת הבדל זה אשתמש במה שהבנתי מפירוש הרשב"א לאגדות הש"ס 

 אבל מכיוון שאין הספר לפני אשתמש בזיכרוני ] 

מובילה בעולם את כוח המשיכה שיש לדברים חדשים . דבר זה בולט השמש  השמש  השמש  השמש  

ביותר כשנשים לב לראות איך בני אדם להוטים אחרי דברים חדשים . השאלה 

החשובה אחרי השאלה הראשונה שהיא "כמה זה עולה"? היא "מה חדש"? 

אדם מתעורר משנתו ואומר מודה אני וממהר לרדיו או לעיתון לראות 

ולשמוע מה חדש ! את הלהיטות הזאת מובילה השמש . כל עוד האדם ישן 

והשמש לא עלתה לא מעניין אותו כלום . רק רוצה לישון  ! [ האם במקרה 

 הוא שאותיות ישן בשין קמוצה ואותיות ישן בשין צרויה הן אותן אותיות ? ! ] 

אינו מעניין ! אי אפשר למכור היום את העיתון של אתמול אפילו בחצי ישן  ישן  ישן  ישן  

מחיר!  והלא גם בו יש חדשות ? אבל הן חדשות ישנות ! ישן אינו נמכר ! הישן 

מיועד לפח הזבל של ההיסטוריה וחדש תופס את מקומו . כך הוא חוק הטבע 

ואת החוק הזה מובילה השמש . "ישן מפני חדש תוציאו " כתבה התורה 

בפרשת בחקותי. בחנות של יד שנייה מוכרים דברים 

יפים וטובים בחצי מחיר ולמה ? כי הם כבר לא 

 חדשים . הם לא במודה ! 

הנה צרה . כל חדש דינו להתיישנות ! אורך אבל  אבל  אבל  אבל  

חיי המדף של דבר חדש הוא קצר מאד . ומה 

יהיה מחר ? הצעיר יהיה מבוגר והמבוגר יזקין ,  

והזקן ?... החזק יתחלש . החלש יהיה חולה ! 

והחולה?.... זאת באמת בעיה . הבורא ית' ברא 

עולם נפלא . אבל הוא מתיישן ! לישן יש צורה 

 ישנה . גם ריח של זקנה . אז מה יהיה ? 

אולי אצל עשירים אין כל כך בעיה . דבר אז  אז  אז  אז  

התיישן ? נקנה חדש ! כל יום בגד חדש . מזרן 

חדש . אוכל טרי לגמרי . מכונית חדשה ואולי גם 

בית חדש ! תלוי במצב בבנק . אבל לא כולם 

עשירים ואילו הבורא ית' שהוא העשיר הגדול 

בעולם אינו אוהב את פח הזבל . בשביל לקנות 

חדש צריך קודם לזרוק לפח את הישן , אבל אצל 

 הבורא     א י ן   פ ח י   ז ב ל !   

,  ה ק ד ו ש   ב ר ו ך   ה ו א    א ו ה ב   ד ו ק ה ו א  ה ו א  ה ו א  ה ו א  

א   ד ב ר י ם   ש נ ש ב ר ו   ו ה ו ח ז ר ו  ל ח י י ם  ! 

לא תמיד  מדובר על נעליים שבלו או על בגד 

, לפעמים מדובר על דברים יותר  שנתלכלך 

רציניים , על חולה , על זקן , ובמחשבה לקצת 

יותר רחוק אפשר לחשוב על חוטא שהזדקן בחטאו , 

 מה עושים אז ? גם שם הפתרון הוא לקנות חדש ? 

הוא צריך בעולם שלו מקום שירכז בתוכו את כל  –כך חשב הבורא  –זה לצורך לצורך לצורך לצורך 

יתעסקו בהשבת    -באותו מקום    -אלה שאבדו את ברק החידוש שלהם ושם  

שאולי זאת הבעיה   –הברק ובחידוש הישן . לצורך זה צריך מלבד מקום  

גם זמן מתאים והדבר החשוב ביותר הוא מי שאמור לעמוד ולנהל   –הקטנה  

 את כל המפעל הענק הזה . 

לצורך מציאת הזמן חולקה היממה לשניים . ליום ולילה . היום ואור ובכן  ובכן  ובכן  ובכן  

השמש לדברים הנוצצים מחמת חידושם , והלילה לצורך הדברים שכדאי 

 כיסוי והעלם , ודווקא העדר אור השמש עוזר להם .  –באופן זמני  –להם 

של כל הפרויקט הזה  נבחר הירח ! דווקא הוא בשקט שלו , בסבלנות ולמנהל  ולמנהל  ולמנהל  ולמנהל  

שלו ובעיקר בחיוך המלטף שלו מסוגל להחזיר נשמות לפגרים מתים ! להשיב 

 סומק ללחיי העייפים . רעננות לברכיים כושלות !

הירח נבחר על ידי הקב"ה להיות המוביל של מערכת חידוש העולם   –כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

ושמירתו לבל יאבד לנצח אלא כמו גרעין שניטע באדמה והרקיב בה הוא יכה 

 שרשים חדשים ויעלה ויפרח כגן רטוב! 

מהרעיון הזה . אולי גם הוא העדיף    -בלשון המעטה    –הירח לא התלהב  אבל  אבל  אבל  אבל  

לעבוד בחנות היוקרתית שמוכרת סחורה סוג א.א.א. אלא שהקב"ה לא ויתר 

לו וממש כפה עליו את העיסוק הלא כל כך מכובד לפי הרגשת המלכות של 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, 

י אולולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א

כל חדש דינו להתיישנות! ”

אורך חיי המדף של דבר 

חדש הוא קצר מאד, ומה 

יהיה מחר? הצעיר יהיה 

מבוגר והמבוגר יזקין,  

והזקן?... החזק יתחלש, 

החלש יהיה חולה! 

והחולה?.... זאת באמת 

בעיה, הבורא ית' ברא עולם 

נפלא, אבל הוא מתיישן! 

לישן יש צורה ישנה, גם ריח 

 “ של זקנה, אז מה יהיה?



 הירח ! 

מאוחר יותר נבחר אברהם אבינו להיות 

בעולמו של הקב"ה הסדנא העוסקת בהחזרת נשמות טועות לחיקו של הקב"ה , 

לעשות נפשות בחרן , ולהיות אב המון גויים . בניו יבחרו להם להסתכל על השנה 

שזה המניין של ימות   365ימים ולא    354מהחלון של הירח דווקא , ולמנות רק  

 השמש .  

זאת כרוכה בענווה ואכן הקב"ה ביקש מהלבנה "לכי   ו מ ע ט י   את הסכמה  הסכמה  הסכמה  הסכמה  

 עצמך . ואברהם א' אמר על עצמו "ואנכי עפר ואפר" !

כאן הסיפור הראשון מתוך השניים שהבטחנו בתחילת השיעור . וזה עדיין עד  עד  עד  עד  

לא קשור לא לפרשת השבוע ולא לחג השבועות הממשמש ובא . עתה נעבור 

לסיפור השני והוא כבר קשור למתן תורה אבל עם הרבה דמיון לסיפור הראשון . 

הכוונה היא למה שחז"ל דייקו מלשון הכתוב "ויוצא משה את העם לקראת 

האלוקים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר " ! וחז"ל דייקו שלא כתוב ויתייצבו 

כנגד ההר כמו שכתוב בתחילת הפרשה אלא בתחתית ההר מלמד שכפה הקב"ה 

עליהם הר כגיגית ואמר להם "אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו פה תהא 

 קבורתכם ". 

רואים בסיפור זה חזרה אלוקית על קביעה  לנברא את שליחותו בלי לתת אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

 לו זכות לבחור לעצמו את שליחותו ותפקידו ! עם ישראל כמו הירח !

חלום בלהות שהיה לי בצעירותי ובחלום אני   –לצורך ההמחשה בלבד    –סיפרתי  סיפרתי  סיפרתי  סיפרתי  

עומד בתוך חדר ומחזיק ביד ספר עתיק יומין וקורא בו . מזג האוויר היה נורמלי 

 –בליווי רעש קטן    –ולא היה שום סימן מוקדם לאסון ממשמש ובא . לפתע  

החלה התקרה מעל לראשי מנסרת ומתחילה לרדת , אמנם לאט לאט אבל 

בבטחה וכבר היא הגיעה מעל לראשי ונאלצתי לשבת ! והתקרה בשלה . 

ממשיכה לרדת . וכבר נאלצתי לשכב . בתחילה במיטה אבל עד מהרה על 

הרצפה , וכשהתקרה הזדונית לא נרגעה וכמעט הביאה את הסוף לחיי עבדכם 

 הנאמן הוא הקיץ מהר משנתו וברח מהחדר האיום . 

היה , ב"ה , חלום בלבד ! אבל משהו מעין זה אירע לאבותינו בשישי בסיוון זה  זה  זה  זה  

שהיה יום נפלא של גמר מעשי בראשית  שחיכו ליום זה מאז אותו יום ששי 

 מפורסם שאדם וחוה אכלו מעץ הדעת .

הגדולה הנשאלת היא למה היה צריך הבורא לכפיה זאת ובפרט אחרי והשאלה  והשאלה  והשאלה  והשאלה  

שרק כמה רגעים לפני כן הם הכריזו בקול רם " כ ל  א ש ר   ד י ב ר   ה '   נ ע ש ה       

 ו נ ש מ ע  " !

אל לנו לשכוח שלמתן תורה נתנו חז"ל דימוי של חתונה . על הפסוק ויוצא משה 

את העם לקראת הא' אומרים חז"ל שהקב"ה יצא לקראתם כחתן היוצא לקראת 

כלה . ובאמת את מרבית מנהגי החתונה אנו לומדים ממתן תורה , למה תזמורת 

בחתונה ? מפני שבהר סיני היו ברקים ורעמים ! ולמה נרות ואבוקה ? כי בהר סיני 

היו לפידים מאש . ולמה מזמינים את כל הקהל לחופה ? כי בהר סיני עמדו כולם 

למרגלות ההר , ואם כן האם יאה ונאה הוא לחתן מיד אחרי החופה או גם מעט 

 לפניה לשלוף שני אקדחים ולאיים על הכלה באיומי קבורה ? 

שאלה שנצטרך לתת את הדעת עליה והיא מה המשמעות של האיום של ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

הקב"ה "אם אתם מקבלים" וכו' ? למה "פה תהא קבורתכם "? אז אפשר לומר 

שכך הוא רצון הבורא ואי אפשר לשאול על זה למה ! אבל אולי מותר לשאול 

 ואולי זה לא סתם רצון אלא אמת שמתגלית דווקא דרך האיום הזה?

למרות שהתשובה על שאלות  אלו  הייתה נקודת ההתחלה של השיעור , והנה  והנה  והנה  והנה  

וכל השיעור זרם בצפייה לדעת תשובה לשאלה זאת ,  במיוחד הראשונה ,  אבל 

אנו כפויים לסיים את השיעור , נכון אמנם שהוא רק בתחילתו אבל בע"ה עוד 

חזון למועד ובאמת מתן תורה עוד לפנינו . היום פרסנו את הנושא שבע"ה 

    עתה נזדרז לתפילת שחרית ! שבת שלוםעתה נזדרז לתפילת שחרית ! שבת שלוםעתה נזדרז לתפילת שחרית ! שבת שלוםעתה נזדרז לתפילת שחרית ! שבת שלוםנעסוק בו .   
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שנמסרו במוסקבה בסיוון תשע"ב. ניתן לקבל את כל הסדרה לפי הזמנה בדואר שנמסרו במוסקבה בסיוון תשע"ב. ניתן לקבל את כל הסדרה לפי הזמנה בדואר שנמסרו במוסקבה בסיוון תשע"ב. ניתן לקבל את כל הסדרה לפי הזמנה בדואר שנמסרו במוסקבה בסיוון תשע"ב. ניתן לקבל את כל הסדרה לפי הזמנה בדואר 

    15151515או בביתי בהר שמואל רחוב לשם או בביתי בהר שמואל רחוב לשם או בביתי בהר שמואל רחוב לשם או בביתי בהר שמואל רחוב לשם   esheel@gmailesheel@gmailesheel@gmailesheel@gmail.com  com  com  comאלקטרוני אלקטרוני אלקטרוני אלקטרוני 
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 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 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

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו ”
מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך 

ושב בר להצילך וגו', (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות ד
  מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו,

 מכתבים ומאמרים) -(החפץ חיים   “וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו



שאין יום הזה מייחס לעצמו שום חשיבות 

מיוחדת, וכל "ייחוסו" שיום לפניו ראש חודש 

ולאחריו שלושת ימי הגבלה, הוא נקרא "יום 

המיוחס". כי מי שאינו רואה בעצמו סגולות 

מיוחדות רק לאחריו ולפניו, זה עצמו הוא 

ייחוסו. משל למלך שהזמין אליו ארבעה מטובי 

הציירים ומסר להם לצייר את קירות ארמונו. 

האמנים חלקו ביניהם את העבודה שכל אחד 

מהם יצייר קיר אחד. הם עשו מלאכתם בכשרון 

רב בשקידה רבה במכחול וצבעים, חוץ מאחד 

יושב לו  שלא עשה כל מלאכה, אלא היה 

ומחשב חשבונות ועושה מדידות. לא הבינו 

חבריו פשר הדבר. כשגמרו את עבודתם, בא זה 

במראות מלוטשות יקרות וחיפה בהם את הקיר 

הרביעי, והשתקפו בו כל הציורים של שאר 

הקירות בהתמזגות נפלאה, והקיר הזה היה 

היפה ביותר. זהו גדולתו של "יום המיוחס" כי 

 הוא מרכז ומשקף כל הסגולות שלפניו ואחריו.

 (פניני התורה)                                                       

 

 לוח זמנים
 שיעורי תורה ותפילה

המשך 
 3מעמוד 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 שערי חיים

 חול ושבת

מנחה ערב 

 שבת: 

7:25 

 הודו 8:00 שחרית: 

 5:30 מנחה:

 ליל שבועות מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 

בנים 

ותהלים 

1:00 

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 זמנים חול

 7:00 שחרית: 

מנחה 

 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   15

 בסמוך

 הרב שריקי - 20:20שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 

 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20

 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:30 שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 ליל שבועות ערבית: 

 16:30 שיעור:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שמואל ברמה

 שיעורים לנשים
 שיעורים לנשים

 שיעור ותהילים בשבת אצל משפחת לוי

 17:00בשעה  35רחוב ברקת 
  

 ביום שבועות אצל משפחת בן חיים

 17:00בשעה  63רחוב אבני החושן 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:21 ת:“מנחה ערב שבת וד

 8:11 מעריב:

 5:00 שחרית נץ:

 8:48שוכן עד:  8:25 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

  

 חג שבועות 8:30 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:30 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:00 שחרית נץ:

 )8:00(משבוע הבא  8:30 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי 8:10 שיעור:

 8:25 ערבית ליל שבועות:

  

 7:00ביום שבת לקראת ערב  אבות ובנים:

  

 מתפרסם על לוח בית הכנסת שיעורים ליל שבועות:

  

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:00 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 7:35וגם 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:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב יעקב דרשן - 6:30 שיעור מתמידים:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור משניות:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:30 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 8:05 מעריב:

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

 דקות לפני שקיעה 22 מנחה ערב שבת: 

 8:15הודו  שחרית: 

 6:00 מנחה:

 ליל שבועות ערבית: 

 הרב מכלוף עידן 4:00 שיעור:

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 ליל שבועות מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 7:34 מנחה וקבלת שבת: 

 8:08 מעריב :

 5:00 שחרית נץ:

 6:20 מנחה:

 ליל שבועות 8:26 מעריב: 

 ‘קומה ג 17לשם ‘ רח -הרב סטפנסקי 


