
 

 

 

 

 

 

 -תענית אסתר, פורים דפרזים ודמוקפין זמני

 חהתשע" )הפסקה ב'( כי תשאשבת פ' 
 יום ד' )י"ג באדר( תענית אסתר

 ניתן יהיה להכין כריכים (בארוחת ערב )יום ג' -        

 עלות השחר -  4.37

 (8.14תפילת שחרית. )סוף זמן ק"ש למג"א  - 7.30

 הר"מים כרגיל.סדר בוקר ושיעורי  -         

 תפילת מנחה - 13.20

 סדר צהריים -         

 תפילת ערבית, ארוחת ערב - 17.58

  01:30לפחות עד לשעה   לע"נ הק' יוחאי ליפשיץ הי"דהדור קבלוה   "משמר" - 20.30

 .האחראי( נא להירשם אצל הגדה של פסחהמשתתפים יזכו בשי )            

 יום ה' )י"ד באדר( פורים דפרזים
 (8.14)סוף זמן ק"ש למג"א תפילת שחרית  - 7.30

 ארוחת בוקר -        

 תפילת מנחה . ארוחת צהריים. - 13.20

 זכר למחצית השקל  -       

 שליט"א ראש הישיבהמו"ר  -שיחה - 18.00

 .ב"חורבה" 21:00. ברמב"ן 19.30בשעה . קריאת מגילה לנשים קריאת המגילהתפילת ערבית.  -        

 חד"א צוות"."ו" רי בלע"ז "שערי הלכהקלוקים דמת-באולם שלפני בית הא אכילת לחם -        

 אברכי הישיבה המגיעים מחוץ לרובע מוזמנים בשמחה. -       

 הכנה לשמחת עד דלא ידע  "למנצח בנגינות"ריקודים בחדר האוכל  -       

 בוגרי הישיבה המשובחת של תזמורתהעם 

 פורים דמוקפין–יום ו )ט"ו באדר( 

 ( 8.13)סוף זמן ק"ש למג"א   קריאת המגילהתפילת שחרית.  - 8.00

 .ברמב"ן 10.00 -ו 9:00את מגילה לנשים בשעות קרי   

 ועריכת חד"א לסעודת שבת. (היום סעודת נא לכוון לא לצאת ידי חובת) ארוחת בוקר - 

 משלוח מנות, מתנות לאביונים. -       

 

 

 

 



 

   

 

בבית הרב טוביה ליפשיץ, בבתי לשיעוריהם ,לארצותיהם, לחילותיהם ביקור כל בני הישיבה  - 10.30

 ."לעשות אותם ימי משתה ושמחה" -שליט"א רוך וידרראש הישיבה הרב ב מו"ר בביתהרמי"ם ו

  ביקור בחצר בית המלך הפנימית דמתקרי "חדר ישיבות" ,למעוניינים לעלות באורות הקודש -

 הרב ח"י הדרי שליט"א "רמו אצל   

 שליט"א       הרב אביגדר הלוי נבנצלהלא  הוא ביתו של אדמו"ר לוי" ב"אחוזת ה ביקור בני הישיבה - 11:30

   ל לעבוד מהרה במקדש שם בעז"ה יצוק מים לידיו של הכהן החרזן הפיטן -יזכהו הא   

 .יהיה שמייח  ,ושאר רבי מכר הרב חיים סבתו בעל מחבר "תיאום כוונות"הדרשן הלמדן    

 

 ביהמ"ד  אצלתפילת מנחה ברוב עם  - 12.21

 ב( ה,")רמ"א תרצ "טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה"סדר לימוד, לקיים מה שנאמר  -

 "ונהפוך הוא" אין איסור בעניין זה גם לנוהגים כמנהג מרן המחבר שהרי היום 

 ברים עתיקים וידועים ליודעי ח"ן.והד–לפי חלוקה לשיעורים  ת פורים:וסעוד - 13:00

 סיום סעודות פורים - 15.30

 חרת נקיות.וחדרים, מיטות זהב וכסף מוצעות, ורצפות בהט ושש ודר וסהכנות לשבת קודש: 

 טבילה במקווה, בגדי לבן וכו'    

 אצל חד"א בתופים ובמחולות . בצוותא מזמורי קבלת שבת  "ישמחו במלכותך" - 16.30

 הדלקת נרות שבת - 17.00

  -"כי בנו בחרת ואותנו קידשת" -קידוש לכבוד המלכה -    17.20

 כמנהג "פורס מפה ומקדש" יחד עם הקבוצה האוכלת בחדר האוכל

 "ברבורים ושליו ודגים" -מו"ר ראש הישיבהמשפחת סעודת ליל שבת בהשתתפות  - 

 )לפני אשמורת שניה( אצל הכותל תפילת ערבית  -אחר סעודת שבת      19.15

  שבת:
 פינת ביהמ"ד  שליט"א הדרי ח"י הרב מו"ר היחס בין הפרשה להפטרה -שיעור - 7.15

 (8.12תפילת שחרית. )סוף זמן ק"ש למג"א  - 8.00

 שליט"א ראש הישיבהמו"ר  –הלכות שבת -         

 הרב רוני קלופשטוק ושיעור בפינת בית המדרשקידוש  - 10.30

 סעודת שבת  - 11.30

 תפילת מנחה - 12.45

 הרב יואל רוזנברג -"שואלין ודורשין בהלכות החג ל' יום" שיעור במסכת פסחים - 16.15

 טוביה ליפשיץהרב  -שיחהוסעודה שלישת  - 17.00

 תפילת ערבית בצאת השבת - 18.13
 

 )פינת ביהמ"ד(ליפשיץ טוביה הרב  –אגדתא דפסחים–חג הלכות בהשלושים יום קודם לחג דורשים  - 19.30

 מלווה מלכה - 21.30

 

 פורים שמח ושבת שלום


