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בס"ד

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם", כל מצרים 
יוצאת למרדף אחר ישראל, "ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג, ֲאַחֵּלק ָׁשָלל", ללא 
שבויים וכנועים, "ַוִיּיְראּו ְמאֹד", עם ישראל היו מפוחדים ומבולבלים, 
אומרים למשה "ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים, ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר" 
– ומשה רבנו מקבל פקודה מה' יתברך, "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָיֻׁשבּו 
ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת" וכו', ואמר פרעה, "ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ, ָסַגר ֲעֵליֶהם 
ַהִּמְדָּבר" – מבקש משה בניגוד לכל טקטיקה צבאית להתקרב לכיוון 
מצרים, ואומרת התורה "ַוַיֲּעׂשּו-ֵכן", למרות הבלבול והפחד, קיימו 
בקשתו של משה, 'להגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נתקרב 

לרודפינו אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם', כך אומר רש"י.
התורה מתפעלת מהצייתנות למנהיג ולרועה, גם בשעת בלבול פחד 
ובהלה, ושואלים מפרשי התורה, מה ההתפעלות? והלא די הוכחות 
על הנהגתו נתן להם בן עמרם, בעשרת המכות ושאר מופתי מצרים. 
אלא מסבירה הגמרא, עמוד האש היה הולך לפני ישראל והיה מורה 
הדרך, ככתוב "ַוה' הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן... ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה 
ִלְפֵני ָהָעם", אך באותה עת לא חזר העמוד לאחוריו לכיוון מצרים, הוא 
נשאר במסלולו לכיוון הים, ועם ישראל נתבקשו על ידי משה מנהיגם 
להתעלם מעמוד הענן, להתעלם מהנהגת ה' ולשמוע להוראות משה 
רבם של ישראל, "ַוַיֲּעׂשּו-ֵכן" - 'להגיד שבחן של ישראל שלא אמרו 

היאך נתקרב לרודפינו אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם'.
הקב"ה בוחן את האדם במידת היוקרה שהוא רוחש לגדולי התורה חכמי 
ישראל, וכך מסופר בפרשה לאחר קריעת ים סוף, "ַוֵּיְלכּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא ָמְצאּו ָמִים - ַוִּיֹּלנּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנְׁשֶּתה" – מה 
הציור? עם שלם הולכים ג' ימים בקיץ ללא מים, עם ילדים צאן ובקר 
מקנה כבד מאוד, כמה מקנה בדיוק לא ידוע, אבל אומרת הגמרא 
שהפחות שבעם ישראל הוציא 90 חמורים לובים טעונים כסף וזהב, 
ובחשבון פשוט 90*600,000 שווה ל-54 מיליון חמורים נוערים וצמאים 
למים, רעש איום ונורא, שבעה ימים הם כבר בדרך, וגם צידה לא עשו 
להם 3 ימים, הסתדרו, אבל היו צמאים, מה מצפים מהם? יש ילדים 
צמאים, אבל "ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו", נכשלתם בנסיון, גם 
במצב כזה הקב"ה רוצה שנאמין ברועה ישראל, בחכמי הדור, אם כן 

למה וילונו, למה מתלוננים, נכשלתם!
'חכם בתורה עדיף מנביא', אמרו חז"ל, משל למלך ששלח שני שליחים 
לעיר מסוימת, על הראשון אמר המלך לבני העיר, אם אתם רואים את 
חותמת המלכות תשמעו בקולו, ולשני ביקש המלך מבני העיר להשמע 

לו גם מבלי החותמת, מי גדול יותר, לא השני? גם לרבי עקיבא ולרבי 
יהושע היו קושיות על רבן גמליאל נשיא ישראל, אבל אם באנו להרהר 
אחר בית דין של רבן גמליאל, צריכים אנו להרהר אחרי בית דין של 
משה, כך אומרת המשנה. דעו רבותי, בכל מקום שיהיו עם ישראל, 
הבטיח ה' ליתן לעם מנהיגי תורה! זה לא ייפסק לעולם, שנאמר, "ְוַאף 
ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם, ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים", שהעמדתי 
להם בית רבי וחכמי הדורות. בכל פזורות ישראל, תמיד יש רועה, 

הרמטכ"ל התורני שכל הקצינים הזוטרים מצווים להשמע לו.
ועלינו לדעת שגדולי תורה נבחרים להנהגת העם רק על פי ה' יתברך, 
וכידוע נדב ואביהוא היו גדולים בתורה ממשה ומאהרן, כלשון רש"י 
בפרשת שמיני – שאמר לו משה לאהרן, ידעתי שיתקדש הבית במכובדיו 
של מקום וחשבתי שבי או בך, ועכשיו שנתקדש הבית ע"י נדב ואביהוא 
יודע אני שגדולים ממני וממך – ועל כך נשאלת השאלה, אם הם 
היו גדולים ממשה ומאהרן, מדוע לא נבחרו להנהיג את העם? אלא 
שהקב"ה בוחר גדולי תורה להנהיג את העם לא רק על פי גדלותם 
בתורה וביראה, אלא מעוד סיבות שכמוסים בסוד ה' – ולכן יהושע 
בן נון שנבחר להנהיג את העם אחרי משה למרות שהיו גדולים ממנו 
אלעזר ופנחס ושבעים זקנים – וההנהגה נמסרת מהגדול שקדם לו, 

בגדר משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע.
וכך אנחנו הציבור הספרדי היראים שומרי התורה והמצוות, הונהגנו 
ע"י מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, שקודם פטירתו ציווה לעם, לשמוע 
לרב הגאון הרב שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף וכלשונו של מרן 
– "יש לו  פה קדוש", "תשמעו לכל מה שאומר", וכך  הרב שלום כהן 
שליט"א נבחר להנהגת העם ע"י ה' יתברך, וכל המערער על כך, גם אם 
הוא רב גדול ותלמיד חכם וירא אלוקים מבטל הוא בכך את רצון ה'.

יהי רצון שנזכה לראות את הציבור הספרדי כולו מתלכד סביב הנהגתו 
של הרב הגאון שלום כהן שליט"א, ויתפרדו כל פועלי אוון, רק פועלי 
האוון, פועלי העוונות הם המתפרדים מציבור של קדושה כי לתאוה 
יבקש נפרד – הנפרדים מהציבור תמיד שאיפתם לתאוה, תאוה של 
כבוד, שררה, שלטון, אבל כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, 
ויהי רצון שנזכה להרמת קרן יהדות ספרד, ולא נותר לנו אלא לבקש, 
קיים לנו את חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר 

להם, אכי"ר.

שבת שלום, אייל עמרמי

מאמר הרב

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב"ב, משפחת מזרחי, אייל להצלחה ברוחניות

לרפואת: דליה בת נעמי, חיים מרדכי בן נטע, יחזקאל מאיר בן שרה
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הגיע מקרוב לראות את מתחם הקבע קריית החינוך יושב על התוכניות ומורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט“א התרגשות רבה נערכה השבוע כשצוות עבודה נרחב 
הבנייה תחל כבר בחודשים הקרובים למשך כשנה וחצי בעזרת ה‘ יתברךהחדש הולך ורוקם עור וגידים.

בשבילכם
ואיתכם

יוצאים לדרך וממשיכים בתנופה

להרשמה במשרדי המוסדות:
רח' שמחת הכהן 23 הר-חומה

שעות פתיחה: 9:00-16:00

1599-5020-51
מזכירות תלמוד תורה: שלוחה 3

מזכירות בית ספר: שלוחה 4

פקס: 02-5023504

מפלס 1 - 6 גני ילדים 3 גני בנים, ו 3 גני בנות

מפלס 2 - תלמוד תורה כאייל תערוג לבנים

מפלס 3 - בית הספר בית יעקב לבנות

מפלס צמוד - מגרשי ספורט

בס“ד

בית יעקב

תלמוד תורה
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חג האילנות - פירות יבשים

אחד המנהגים בט"ו בשבט הוא לכבד את החג באכילה 
מפירות ארץ ישראל. בדרך כלל אנו מעטרים את 
השולחן בפירות יבשים מסוגים וממינים שונים... 

אך לאו דווקא מפירות ארץ ישראל.
בעבר היו מייבשים פירות באמצעות השמש, מה 
ששמר על הערך התזונתי שלהם, אך כיום משתמשים 

לרוב בשיטות ייבוש תעשייתיות: טיפול בתנורים 
ובכימיקלים המונעים את אובדן הצבע וקלקול הפירות 

ויוצרים מעטה מבריק. בתהליך הייבוש מופחתת כמות 
הנוזלים בפרי בכ-65%, דבר המעלה באופן יחסי את ריכוז 

הפחמימות, החלבונים, השומנים והסיבים שבפרי וגורם לאיבוד מרבית 
הוויטמין C. ריכוז הסוכר בפירות יבשים גבוה הרבה יותר מזה שבפירות 

טריים, ולפיכך הם גם עתירי קלוריות.
התרומה הקלורית של פרי יבש גדולה פי עשרה לעומת פרי טרי 

במשקל זהה, וכיוון שהפרי היבש משביע פחות אנו עלולים לאכול 
ממנו יותר. לכן, לשומרים על המשקל מומלץ להגביל את מספר 

הפירות הנאכלים ביום. 
כדאי לכולנו לאכול פירות המיובשים באופן טבעי ללא תוספות, 
המשווקים בחנויות כפירות אורגניים. פירות אלו לא עברו 
ריסוס או "שיפוץ" צבע, לכן למרות היותם פחות יפים 
ומושכים לעין, הם בריאים יותר וללא חומרים משמרים.
דבר נוסף שעלינו לזכור כי בפירות היבשים יש 
שכיחות גבוהה של נגיעות חרקים וכד', לכן חובה 
לבדוק היטב לפני אכילת הפרי, לבל נכשל חלילה 
בחמישה לאוין מהתורה מכל חרק כדי "להרוויח" 
מנהג. הנגיעות הגבוה ביותר היא בתאנים כ- 60%, 
בתותים נמצאה נגיעות של 12.7% בשטיפה ראשונה, 
לאחר שטיפה ראשונה ישנה ירידה משמעותית ונמצאו 
כ 3.6%, לאחר שטיפה שניה נמצאו 1.2% נגיעות. בתמרים 
יבשים הנגיעות 3%, ובמשמש רמת הנגיעות כ- 1.4%. 

בצימוקים השנה כמעט ולא נמצאה נגיעות. 
ככלל, התרבות חרקים שכיחה בכל מקום שתנאי האיחסון אינם טובים, 
או במוצר שנמצא על המדף הרבה זמן. לכן חשוב לקנות מוצרים טריים, 
כמו כן במוצרים בתפזורת נמצאו נגיעות רבה יותר ממוצרים ארוזים.

בריאות ותזונה

התבוננות בחוכמת ה'.

יש אדם שחושב שהוא חרדי, ומה לו וללמוד 
שער הבחינה, לכאורה דף גמרא יותר טוב. וכי 
אני צריך ללמוד חוכמת ה', הרי אני יודע שהוא 
חכם. כל בוקר אני אומר את זה יכול האדם לחשוב, "גדול ה' ומהולל 
מאד", ולא משנה לו שהוא לא מבין מה הוא אומר, הוא רוצה עוד גמרא, 
עוד שולחן ערוך. מלמדנו רבנו בחיי שאדם זה לעולם לא יהיה מאוהב 

בקדוש ברוך הוא. 
"ולא יעמד מלחשוב בהם ולחקור עליהם, יום אחד אפילו" לא להפסיק 
לחקור על ה' ועל החוכמה שלו, כל אהבתו של האדם לה' תלויה בשעה 
שמתבונן במעשיו. וכיצד היא הדרך לאהבתו בשעה שמתבונן במעשיו 
וברואיו הנפלאים, והוא רואה חוכמתו שאין לה קץ, מיד הוא מתאהב" 
אומר הרמב"ם.  כשיש לאדם משבר בחיים הוא לא צריך להשבר ולהתייאש, 
אולי קצת עצבות במכה הראשונה, אבל אחר כך הוא קם ומתעודד, לעמת 
זאת רואים אדם שלא לומד שער הבחינה ולא מעניין אותו חוכמה, הוא 
אומר אני מאמין שה' חכם, אני מאמין שאת הפרחים ה' עשה בצורה 
מסוימת, אבל לא מעניין אותי איך.  אומר הרב עליו שגם הוא לעולם 

לא יהיה מאוהב בה'.
"יום ליום יביע אומר", אם כל יום אתה לא מגלה משהו חדש, מסביר 
הפתחי לב, כל יום נוסף צריך האדם להביע יותר את חוכמת ה', אם היום 
אתה רואה את חוכמת ה' כמו אתמול, אתה בבעיה. עליך לראות עוד 

איזה נס שעשה לך ה' יתברך.
יש פרשת מצורע, הזוהר אומר שאדם מדבר לשון הרע הקדוש ברוך הוא 

נותן לו צרעת בבית, הורס את הבית, אבל הוא מגלה בבית את המטמון 
בדיוק בשווי של הבית. האמוריים היו מטמינים מטמונות בתוך הקירות, 
הקדוש ברוך הוא נותן לאדם צרעת בבית, אבל נותן לו גם את הכסף, 
לך תתקן את זה. בדיוק הכסף לכל מה שהוא צריך. אומר הזוהר בשביל 
להראות לך, אני חתכתי אותך בסכין אבל היא סטרילית, זה סכין של 
מנתח, לא של רוצח שחותך סתם, חתכתי בדיוק מדוד ועכשיו קח את 
הכסף ותתקן את עצמך. סטריליזציה קוראים לזה, שאדם ידע שזה יד 
ה'. שאדם מצליח לראות מה שה' נתן לו גם בצרה, הוא רואה את הסדר 
של ה', "עמו אנכי בצרה". יראה אותי כאשר גם בצרה הוא יזמר לי כל 

היום עם תהלים.
אומר הרב "ולא יעמד מלחשוב בהם ומחקור עליהם בכל אשר יגיע אליו 
מן המוחשים והמושכלים", אל תפסיק יום אחד לחקור את חוכמת ה', 
תמיד עוד ועוד. "ואינו פוסק מראות סימן חדש בכל יום", אני לא אפסיק 

להראות לך כל יום עוד חכמה שלי אומר ה'.
אם אדם יחפש את זה כל יום, הוא יקבל עוד, בשביל שיתאהב בקב"ה עוד 
הפעם מחדש. רק, אומר רבינו בחיי, אותו אדם צריך דבר אחד, זכות הלב 
וטהרת הנפש, להיות עם לב נקי ללא רעל, לא לראות אנשים ברע, לא 
להיות צר עין. יש אדם שיש לו לב נקי. הוא פותח פסוק רואה שם פשט, 
רמז, דרש, סוד, בלי ספרים, הוא רק מסתכל, ויש אדם שלא רואה כלום 
בתורה, הלב מלוכלך וכשיש לאדם זכות הלב, הוא רואה את כל אור ה' 
בתורה.  "אין התורה שוכנת אלא בגוף מתוקן", אז כמה שהוצאת טיפה 

רע מהלב יראו לך יותר חוכמת ה'. 
בעל החסד לאברהם רבי אברהם אזולאי, זקנו של החיד"א, כותב שאם 
אדם ישן בעיר שאין בה יתושים באותו לילה ימות, יהיה עיפוש באוויר 
באותו לילה וכלם ימותו, ה' יצר את היתושים שיזככו את האוויר, יסננו 
אותו. איזה חכמת ה', יתוש מסנן אויר. ומאידך כתוב שבבית המקדש לא 
נראה זבוב ולא נראה יתוש ובכל זאת היה שם חיים, היה נס. לא להפסיק 
לראות את חכמת ה', כל דבר שאדם שומע ורואה זה כדי ללמוד ממנו את 
חוכמת ה', צריך התבוננות, הסתכלות, לא לשכוח את הפרטים הקטנים 

הם מאד חשובים לה'. 
 להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א )1( חובת הלבבות )2( משלי  עם פירוש "כאייל תערוג" )3( מוסר על פרשיות השבוע

חייגו 1-599-50-20-51, שלוחה 2 וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ, ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי
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רבי אליעזר יוסף זצ"ל וסיפורה של המצבה / הרב זלמן 
רודרמן

במעלה הר המנוחות, שוכן לו קבר שעל מצבתו חקוקות השורות האלה: 
"פ"נ הרה"ח ר' אליעזר יוסף בן הרה"ח ר' יצחק הלוי לדרברג זצ"ל. הרביץ 
תורה ברבים, למד וחזר בעל־פה למעלה מ-4,000 פעם על מסכתות ביצה 
וראש השנה. נלב"ע ביום ה', כ"ג סיוון תשי"ד. תנצב"ה. בצוואתו כתב: כדאי 

לחרות זאת על המצבה, כדי שאולי גם הקורא יקבל עליו לעשות ככה".
מה מסתתר מאחורי נוסח לא שגרתי זה? ובכן, מעשה שהיה כך היה:

ר' אליעזר יוסף היה יהודי תלמיד חכם וחסיד, התגורר ב'בתי ורשה' בירושלים 
ואת רוב עיתותיו הקדיש לתורה ולעבודת ה'. את פרנסתו מצא בחנות 
לממכר מכשירי כתיבה ליד שער יפו. בחנות זו נוהג היה ר' אליעזר יוסף 
גם במידה מרובה של הכנסת אורחים. עוברים ושבים, יגעים מטורח הדרך 
ומחום השמש, היו נכנסים פנימה, והוא היה מוזג להם כוס מים צוננים 

להשיב את הנפש.
יום אחד הופיע בחנות לקוח ממורמר. "ביקשתי נייר לבן וחלק ובמקומו 
ארזת לי נייר אפור ומחוספס!", טען. יצא ר' אליעזר יוסף החוצה עם גליל 
הנייר בידו, הביט בו לאור השמש ונוכח כי הצדק עם הקונה. או אז הבין ר' 
אליעזר יוסף כי משהו בראייתו השתבש. ביקור אצל רופא מומחה אישר 
את חששו. בדיקה יסודית של העיניים גילתה בעיה של ממש, שעל פי דרך 

הטבע תחריף ותלך. "יהיה עליך לעבור ניתוח מסובך", פסק הרופא, "ניתוח 
שמצד אחד יש סיכוי כי יציל את ראייתך, אך מצד שני יש בו לא מעט סיכון 

כי במהלכו תאבד את ראייתך כליל".
"מן הרגע הראשון שבו הבנתי את חומרת מצבי הייתה עיקר דאגתי נתונה 
לעניין לימוד התורה", אמר וחזר ר' אליעזר יוסף לביתו ורוחו נסערת וזרם 
של דמעות פרץ מעיניו. בקול רועד סיפר לבני משפחתו את דברי הרופא. 
"אם לא אנותח, אאבד בוודאות את הראייה. ואם אנותח, גם אז מסתכן הנני 
באיבוד ראייתי. ותורה מה תהא עליה? האומנם נגזר עליי שלא אוכל עוד 
לעיין בספר, להתעמק בסוגיה, ולקיים מצוות תלמוד תורה השקולה כנגד 

כל המצוות?!", התייסר.
חלפו ימים מספר ור' אליעזר יוסף חזר אל הרופא. נבדק שוב, ומבית הרופא 
פנה היישר אל בית הכנסת, והתיישב ללמוד. וכך, שישה חודשים רצופים 
בילה את רוב שעות היום כשראשו טמון בין דפי הגמרא ופיו אינו פוסק 
מלימוד. לאחר חצי שנה שב אל הרופא, כדי לעבור את הניתוח שעליו המליץ. 
הניתוח בוצע ועיניו של ר' אליעזר יוסף נחבשו לתקופת מה, מתח וחרדה 
אפפו את בני המשפחה, ואילו דווקא רוחו של המנותח הייתה טובה עליו.
יום אחד העז אחד הסועדים אותו לשואלו, הכיצד זה בשעה שהכול סביב 
מלאי מתח ודאגה, מצליח הוא לשמור על שלוות רוחו. השיב לו: "ברור לך 
שגם אני חרד מאוד שמא אהיה סומא, ואולם מן הרגע הראשון שבו הבנתי 
את חומרת מצבי עיקר דאגתי היתה על עניין לימוד התורה. כששמעתי 
לראשונה את חוות דעת הרופא נחרדתי והתמלאתי צער עמוק. אך ימים 
לאחר מכן חיזקתי את עצמי באמונה ובביטחון בה'. לאחר בחינת המצב חזרתי 
אל הרופא ושאלתיו בכמה זמן אפשר לדחות את הניתוח בלי להסתכן. 'חצי 
שנה', פסק הרופא. שמתי פעמיי היישר אל בית הכנסת, בהחלטה להקדיש 
את ששת החודשים הבאים לשינון הגמרא, כדי שאם ח"ו הניתוח ייכשל, 

אזכור מסכתות אלו ואוכל ללומדן על-פה.
חלפו כמה שבועות והרופא בא לביתו של ר' אליעזר יוסף להסיר את 
התחבושות מעיניו. "כבודו רואה", קבע הרופא. מאז והלאה ניצל ר' אליעזר 
יוסף את שליטתו המושלמת במסכתות ביצה וראש השנה כדי לשוב ולשננן 
על־פה בכל עת. עד ערוב ימיו הספיק ללומדן ולסיימן למעלה מ-4,000 

פעמים!

פתרון לחידה משבוע שעבר:
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. 1

ועצם לא תשברו בו – נאמר על קרבן הפסח. 2

ליוו את בני ישראל ביום ובלילה )2 מילים(. 1

עליו ישבו בני ישראל. 2

מקום חניה מול הים. 3

נאמרה על ידי משה ובני ישראל. 4

המים עמו מימין ומשמאל כמו.... 5

הראשון שקפץ לים. 6

רוכבים על סוסים. 7

מתכת כבדה. 8

הנשים יצאו ב... )2 מילים(. 9

טעמו של המן. 10

שם שתים עשרה עיינות מים. 11

היו שבעים כאלו. 12

מיכל לאחסון. 13

ענו נכונה על השאלות וחפשו את 
פתרונן בתפזורת שלפניכם

נלחאננעדומע

חהמנצתמרימו

שמיונגואיעפ

ולהפצנדכחמר

ניתצנצאצכלת

בארלגשתיקו

נפיעעדגעסהפ

ערשבהריסצתי

משכחמתולוחמ

ייצתויחדשגש

נמכמחקיעככי

דצקעצתיכגחל

בתשבדבתיחפצ

ה ת

ה

ת

ת נ ה

יש לשבץ את המילה "ת-א-נ-ה" בכל ריבוע, כך 
שבכל ריבוע בכל שורה ובעל עמודה תופיע כל 

אות מהמילה תאנה פעם אחת בלבד

סודוקו
לט"ו בשבט

ת
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הורים יקרים, הנכם מוזמנים ליום פתוח בבית ספרנו "כאייל תערוג"

ברוכים הבאים!

יום שישי י"ט בשבט תשע"ט | 25/01/19 | 09:30-11:30
רח' שמחת כהן 24 הר חומה

להתרשם
לחוות 
לשמוע

בי"ס בית יעקב "כאייל תערוג" הר חומה



7

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

05:50 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
16:45 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45 ימים א', ב', ה'  

20:30 לאחר ערבית יום ד'   
שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   
חובת הלבבות יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   
ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי   
פעילויות לנשים

20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה יום שלישי   

תפילות לימות החול

16:35 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:35 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
17:10 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:40 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:00 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

לסוגרים 
בחודש ינואר

עיצוב מתנה!
אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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בשבוע הבא יום ג', ט"ז שבט )22/01( 
ימסור מורנו הרב שליט"א שיעור ב–

קרית שמונה ב-19:00, בית כנסת
"משכן סעדיה", רחוב הרי גילה,

הקהל הקדוש מוזמן!

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

שיעור הרב השבוע בכפר סבא


