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מאמר הרב
רּומהְ ...ו ָעׂשּו לִ י ִמ ְק ָּדׁש ְו ָׁשכַ נְ ִּתי ְּבתֹוכָ ם"
ַ"ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ויִ ְקחּו לִ י ְּת ָ
– אמרו רבותינו ,אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול
נמכרתי עמה ,לאחר שנתתי לכם את תורתי ,אני ומלכותי גם כן נתונים
לכם לומדי התורה ,ומשל למלך שהייתה לו בת יחידה ,ובא אחד מן
הנסיכים ונשאה ובקש לילך לו אל ארצו וליטול את אשתו עמו ,אמר
לו המלך' ,בתי שנתתי לך יחידה היא ,לפרוש ממנה איני יכול ,לומר
לך אל תטלה איני יכול ,אלא טוב עשה עימי כל מקום שאתה הולך
קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם' ,כך אמר הקב"ה לישראל ,תורה
שנתתי לכם לפרוש הימנה איני יכול אלא כל מקום שאתם הולכים בית
אחד עשו לי שאדור אצלכם .אני קנוי ללומדי התורה! ועשו לי מקדש.
'כל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה עימי שאוכל לבוא ולדור אתכם',
מבקש הקב"ה מלך העולם ,שניתן לו אפשרות לבוא ולשרות בתוכנו,
ובכדי להוריד את שכינתו זקוק הקב"ה למפלס של קדושה וטהרה,
ובכל מקום שיש שם קדושה שם אתה מוצא את השכינה.
כל אדם שמעוניין שהקב"ה ישרה בביתו חייב ליצור מקום סטרילי
ֹלהיָך ִמ ְת ַהּלֵ ְך ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ ָך ,לְ ַה ִּצילְ ָך
מטומאה ומחוסר קדושהּ" ,כִ י ה' ֱא ֶ
ְולָ ֵתת אֹיְ ֶביָך לְ ָפנֶ יָךְ ,ו ָהיָ ה ַמ ֲחנֶ יָך ָקדֹוׁש" ,זה התנאי שהקב"ה יבוא
וישרה שכינתו .זה נכון שּ" -כִ י ֹלא יִ ּטֹׁש ה' ַעּמֹו ְונַ ֲחלָ תֹו ֹלא יַ ֲעזֹב" ,ונכון
"הּׁשֹכֵ ן ִא ָּתם,
שהקב"ה אמר שהוא שוכן גם במקום טמא ,שאמר ה'ַ ,
ְּבתֹוְך ֻט ְמא ָֹתם" ,אבל את האפשרות והיכולות שהקב"ה רוצה לעזור
ולהושיע הוא רק אם נותנים לשכינה מקום של קדושה" .לְ ַה ִּצילְ ָך ְולָ ֵתת
אֹיְ ֶביָך לְ ָפנֶ יָך" ,זה רק אם והיה מחניך קדוש!
קדושה פירושה – ריחוק מן הזימה ומן הדומה לה  -בדלנות מוחלטת
מכל המכשירים שמשדרים חוסר צניעות ופריצות ,סרטים ותוכניות
טלויזיה שגורמים לקב"ה אי יכולת לעזור לאדם ולהושיעו מכל צרותיו.
קדושה פירושה – פה טהור ונקי ,ממילים מבוזות ,מקללות ומביטויים
רחוביים שגורמים לשכינה הקדושה לברוח ממקום שנאמר בו נבלות
הפה או דיבורים האסורים,
"ֹלא יִ ְר ֶאה ְבָך ֶע ְר ַות ָּד ָברְ ,ו ָׁשב ֵמ ַא ֲח ֶריָך" ,ודרשו רבותינו ערות הדיבור!

כניסה יציאה
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שבת שלום ,אייל עמרמי

*לפי זמני ירושלים

זמני השבת
ר"ת

כשהקב"ה ימצא מקום טהור מיד הוא ישכון שם ,כי מיום שברא הקב"ה
את עולמו נתאווה לעשות לו מדור בתחתונים ,מחפש הקב"ה מקום
שיסכים לארח אותו ,ובאותו מקום שה' ושכינתו ישרו יהא משכן
הקדושה ,ולעולם נזק ומחלה לא ישרו בבית כזה .כי במקום שיש
שכינה כל ממלכת הטומאה חייליה ומחבליה מסתלקים – כי קדושה
וטומאה אינם יכולים לדור באותו מקום – כשם שלא ישכון ביחד אש
ומים כך לא תשכון טומאה וטהרה יחד.
כדאי לוותר על מכשיר הטלויזיה ולזכות בקב"ה בתוך ביתו של אדם,
וכמו כן להדיר מביתו את האינטרנט הפרוץ ,שגורם לשמדות וחורבנות
בתוך בתי בני ישראל – גם אם צריך שיהא אינטרנט בבית ,שיהא רק
מוגן וחסום בהגנה טובה וראויה ,כדי שח"ו לא יגרם קלקול בענייני
קדושה וצניעות.
לפעמים אדם לא רואה שינוי במציאות חייו גם אם מכניס לביתו דברים
ומכשירים ששנואים כלפי ה' ,אבל ברבות השנים ,לאחר  10שנים או
יותר הטומאה בקירות הבית מתחילה לתת אותותיה ופתאום ,חולאים
וצרות משונות פוקדות את הבית – כי קירות הבית ספגו טומאה במשך
עשור של שנים ולאחר מכן דיירי אותו בית ניזוקים מאותה הטומאה
גופנית ונפשית.
חז"ל היו מתפארים "מימי לא ראו קירות ביתי שערות ראשי" ,הקירות
לא ראו אפילו טיפה של חוסר צניעות שלכאורה גם מותרת הלכתית,
אבל לא ראויה ,כך קירות של בית ואבני ביתו של אדם הם מציאות
קולטת וגם פולטת ,שכל דבר שבולע הוא גם פולט – לכן בית שמוקרנים
בו סרטים או תמונות לא צנועות הן מחליאות את הבית ,ובמשך הזמן
זה יתפרץ וייגלה בדיירי הבית.
לכן נהפוך להיות עבדי ה' ונרתם למען השכינה ומנוחתה – כמאמרם
"ולא מצאה היונה מנוח" – וניתן לה מקום לנוח בביתינו וירווח לשכינה
וירווח לנו ,כי בשלומה יהא לכם שלום ,אמן כן יהי רצון.

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

הפטרה
וה' נתן
(מלכים א ה')

ליצירת קשר עם מוסדות כאייל תערוג( 1599-50-20-51 :כולל מערכת לניתוב שיחות לכל תחומי המוסדות)

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל harav.eyal@gmail.com :לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :

ההילולא
ביום
קודש
מסע
לציונו של רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בעל ה”נעם אלימלך”
בראשות מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

1

לפרטים והרשמה:
אייל סדון 055-663-8719

מעלת הויתור מפי הרב שך זצ"ל
סיפר הרב אליהו מן זכורני שכאשר בחור היה בא לפני נישואיו
להיפרד מהרב שך זצ"ל ,מרגלא בפומיה לומר לו" :תדע לך שהדרך
שלך תהיה – לוותר .תוותר ותוותר! כל החיים ויתרתי ואף פעם לא
הפסדתי!" .ופעם אחת סיפר לבחור ,כי בעת שהותו בסלבודקא ,הוזמן
פעם לבית הסבא זצ"ל לסעודת ליל שבת קודש ,ובסוף הגישו ליפתן
והתחיל לאכול ,וכל כך היה רע שלא יכול היה לאכול בשום אופן.
הרבנית הייתה במטבח והסבא פנה אליו – מדוע אינו אוכל? והשיב,
כי אינו יכול ,אמר לו הסבא" :דע לך כי היא עושה את האוכל הזה 40
שנה ,וגם אני לא יכול לאוכלו ,אבל לא רציתי לומר לה מילה כדי לא
לביישה ,ועתה הרבנית במטבח ,אם אתה תאכל מוטב ואם לא ,אני
אוכל את שלך ואת שלי גם יחד ,עוד לפני שהיא תשוב מהמטבח"...
פעם אחת הרב שך אמר על פלוני" :אני מרחם עליו שאין לו את
התענוג של לוותר".
הוסיף רבינו כנ"ל" :אכן מפורש במדרש ,שהדרך בבית היא על ידי
ויתור ולא מפסידים מכך ,מלבד הפעמים שאסור לוותר ,כגון כש־
מדובר לעבור על דברי תורה ,אמרתי" :מרן הגראי"ל שאל שאלה:
'פלא! הברון רוטשילד קיבל ברכה של עשירות לכל ימיו ,איזו ברכה
היא זו כאשר כיום כל יוצאי חלציו גויים?!'".
ועל זה ענה הרב שך " -שמעתי שהסיפור הי' כך ,שהחכם צבי התאכסן

אצלו בבית ,והחכם צבי היה מתנהג גם בהנהגה של קפדנות ,והיו לו
טענות על כמה דברים שם ,ולאשתו [של רוטשילד] היה מאד אכפת,
והיא הרגיעה ,עד שפעם אחת היה כבר כבד מנשוא ,והוא אמר לחכם
צבי' :אם קשה לכם כאן ,אפשר לעבור למקום אחר' .אמר לו החכם
צבי' :בקרוב יגיע לי כתב רבנות ,ואם היית ממתין עוד יום ,הייתי
מברך אותך וכל יוצאי חלציך (ברוחניות וגשמיות) ,אבל עתה נברך
אותך וכל יוצ"ח בעשירות'.
"ובאמת עשירות ,אם יודעים לשמור על מעלותיה ,זה דבר שאפשר
לזכות על ידיה הרבה ,ולכן קיבל ברכה רק כזו (שיש בה תנאי וקושי,
שצריך לדעת לשמור עליה וזה לא קל) ,ואם היה ממתין גם את היום
הנוסף ,היה ראוי ליותר ברכה".
(דרשו)

המשיך במסע השכנוע ופרט על נימי לבה היהודי ,ובסופו של דבר
השיחות עשו את שלהן ועלה בידו להחזירה בתשובה...
"אבל איך הצלחת?" נשאל היהודי" ,להחזיר בתשובה אישה בת שמונים
וחמש?!" תשובתו כללה משפט קצר בן חמש מילים" :וכי היתה לי
ברירה אחרת?!"
כזו צריכה להיות גם ההתייחסות כלפי תפקיד החינוך והרגשת האחריות
להצלחת התלמידים ,אומר רבי שמשון .כאשר יודעים שמוכרחים להצליח
ויהי מה – ואם לא 'העסק עלול להיסגר' ,כבר מוצאים דרך להצליח.
"איננו שכירי יום" – אמר פעם הרב זצ"ל בשיחה בפני מלמדים – "ולא
'פקידים' ,אלא רופאים של תחלואי הנפש .ואותה מידה של התמסרות
הנדרשת מרופא בטיפול ובדאגה לבריאותם של מטופליו נדרשת
גם ממלמד למען הצלחת חינוכם של כל תלמידיו .מתוך אכפתיות,
בליווי תפילות ותחנונים ,בקשת עצה ותושיה ,וגם עם דפיקות
לב וחרדה .השקעה של מלמד את רוב המאמצים,
אינה בגדר תפארת גרידא אלא חובה יסודית,
שעל ידה עשויות להיפתר רבות מן הבעיות,
כולל אלה שנראות לכאורה כחסרות סיכוי,
בשמים יתבעו מאיתנו על כל ילד וילד".
ומעשה שהיה:
"כולנו יודעים ,שהתעניינות ההורים אצל
המלמד על בנם ,גורמת שהיחס שלו כלפיו
יהיה שונה לחלוטין .אני אישית נתקלתי
בתופעה זו לראשונה ,בעת שכיהנתי לפני
עשרות שנים כמשגיח בישיבה .היה שם בחור חלש,
שהשתדלתי מאוד – ואני אומר זאת במלוא הכנות – למצוא
לו חברותא ,אבל למרות המאמצים ,לא הצלחתי.
"ואז ,יום אחד ,אני פוגש את הדוד שלו ,והוא מבקש ממני בכל לשון
של בקשה לדאוג לאחיין שלו לחברותא ואמנם למרבה הפלא – מצאתי
לו חברותא .כיצד התרחש ה'נס' הזה? פשוט מאוד :כאשר אפגש עם
הדוד שוב ,אני ארגיש אי נעימות גדולה אם לא הצלחתי למלא את
מבוקשו ,וכאשר צריכים לענות תשובה למישהו ,מוצאים פתרון לכל
בעיה .וכי היתה לי בריריה אחרת?
"כך נראה ילד שההורים תובעים ממלמדיו" ,מסיים ר' שמשון את
סיפור המעשה ולקחו.

רבי שמשון פינקוס זצ"ל על האחריות של הורים ומחנכים
בידיו של מלמד מופקדות נפשות של ילדים שהוא אחראי עליהם,
והתרשלות בתפקיד כמו למשל איחור או חיסור בזמן אינה רק ענין של
גזלת זמן אלא של הרבה מעבר לכך ,שכן 'מלמדות' אינה עבודה 'לפי
שעות' משמונה ועד אחת ,אלא נטילת אחריות לגידולם וחינוכם של
התלמידים .אם כזו תהיה ההתייחסות ,אזי יישא התפקיד אופי שונה
לחלוטין .רבי שמשון ממחיש את הנקודה הזו באמצעות מעשה
שהיה ,שאותו שמע מעד נאמן ,מגדולי מחזירי התשובה:
ניגש אליו פעם יהודי במיאמי והשתבח בפניו
שהוא הצליח להחזיר בתשובה אישה קשישה
בת שמונים וחמש .ומעשה שהיה כך היה :אותו
יהודי הוא בעליו של 'בית אבות' ברישיון
ממשלתי שכל דייריו מלבד אחת ,גויים.
את הארוחות המוגשות להם ,מזמין המוסד
מקייטרינג בפיקוח ממשלתי ,אלא שהואיל
ואסור להאכיל יהודי בנבלות וטרפות ,הרי
שלאותה דיירת יהודייה בודדת דאג לספק אוכל
כשר ממקור אחר.
והנה במהלך ביקורת תקופתית במוסד ,שאל המפקח מטעם
הממשלה את דיירי בית האבות על מידת שביעות רצונם מן הטיפול
והשירות ,ואותה יהודייה קשישה התלוננה בפניו שאין נותנים לה
מהאוכל המוגש לכולם .משהתברר למפקח כי אמת בפיה ,הודיע
לבוס חד משמעית כי אם לא יסודר הענין לשביעות רצונה המלא של
האישה ,ישלל ממנו הרישיון הממשלתי.
בצר לו ,בא המנהל בדברים עם הקשישה וניסה לשכנע אותה כי
האוכל המוגש לה הוא דווקא משובח יותר ,היגייני ובריא ,לעומת בשר
ה'דבר-אחר' הניתן לשאר הדיירים העלול לגרום למחלות ולזיהומים,
אולם היא עמדה על כך שתקבל "אותו אוכל ,כמו כולם" .המנהל מצידו
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בבית הספר לבנות "כאייל תערוג" הר חומה
חולקו השבוע תעודות בית הספר
מידי מורנו מנהל בית הספר
וראש המוסדות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

סעודת ראש חודש לאברכי הכולל התקיימה ברוב עם
עם אברכי הכולל -דברי ברכה מראש הכולל וראש
המוסדות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

למחשב לפענוח על ידי רופא.
מטרת הבדיקה היא לגלות מחלות שונות במעי דק וכן לזהות ממצאים
פתולוגיים במעי הדק ,כמו מקור לדימום ,מחלת קרוהן וגידולים,
בדיוק מרבי ובאופן לא פולשני ,ללא כאב ובמיעוט סיבוכים.
בקרב כ 30%-מהמטופלים המאובחנים כסובלים קרוהן
המחלה ממוקמת במעי הדק ,מחוץ לטווח ההישג של
קולונוסקופיה רגילה .בחולים אלה הקפסולה יכולה
לגלות סימני דלקת באופן מדויק יותר מכל אמצעי
אחר .מעבר לאבחנה הקפסולה עוזרת לעקוב אחרי
מצב הדלקת אצל מטופלים עם מחלת קרוהן ידועה
ומאפשרת לגלות את סימני המחלה ,לזהות אובדן
תגובה לטיפול ועוד.
במרבית מכוני הגסטרו לא נדרשת הכנה מיוחדת
לבדיקת הקפסולה למעי דק ,מעבר לשתיית נוזלים
צלולים מערב קודם  .ביום הבדיקה המטופל בולע קפסולה
ומתחבר למכשיר בו נאגרים הנתונים (גודלו של המשדר שווה
לגודלה של כף יד והוא נמצא בתוך מנשא גוף המטופל) .הגלולה
עוברת את מערכת העיכול ונפלטת באופן ספונטני מהגוף .למחרת
המטופל מחזיר את מכשיר הקריאה ולאחר מכן המכשיר מתחבר
למחשב לצורך הורדת הסרט.

בריאות ותזונה
הקפסולה האנדסקופית  -הגלולה המצלמת
מערכת העיכול שלנו מורכבת ממספר מדורים :וושט,
קיבה ,מעי דק ומעי גס .ניתן לאבחן בעיות בוושט,
בקיבה ובתחילת המעי הדק בקלות יחסית באמצעות
בדיקת הגסטרוסקופיה ,ובמעי הגס באמצעות בדיקת
הקולונוסקופיה (מדובר בצינור שבראשו יש מצלמה
את הצינור מחדירים לגוף ובכך ניתן לראות מה
קורה לאורך המעי) .המעי הדק ,שאורכו כ 7-מטר,
נותר בגדר נעלם גדול עד לתחילת שנות האלפיים ,אז
הומצאה בישראל והוכנסה לשימוש טכנולוגיה חדשה -גלולה
מצלמת הקפסולה האנדוסקופית היא גלולה בגודל של כדור תרופה
גדול ,אשר מורכבת ממשדר אלחוטי ,מצלמה וסוללה .כאשר הגלולה
נבלעת היא מצלמת סרט במהלך התנועה הטבעית שלה במערכת
העיכול .הסרט ,משודר למקלט באופן אלחוטי ומועבר בהמשך
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שהמקום אותו הקצה אבו האני לאחיינו היה מקומו הקבוע של יהודי
העמל לפרנס את משפחתו ,כבר שנים מרובות הוא דג שם ,עוד לפני
שאבו-האני השתלט על שפת הכינרת ועשה אותה נחלתו .החל דין
ודברים קולני .היהודי גער באחיינו של המלך הנכבד והערבי הזעיק
את דודו שיבוא להעמיד את היהודי החצוף על מקומו.
אבו האני הגיע אל המקום וגער ביהודי שיסתלק מן המקום מיד" .אם
רצונך" ,אמר לו" ,תוכל לבוא לפנות עד זריחת החמה לדוג פה .אולם
לאחר הזריחה זה המקום של אחייני" .היהודי משך בכתפיו" :מי מינה
אותך לאחראי על הכינרת ודגיה? אולי אני זה שאקבע עבורך היכן
ומתי וכמה תדוג?"
אבו האני נדהם .לראשונה העז מאן-דהו להתנגד לסמכותו .בכדי
שהתופעה לא תישנה הבין שהוא חייב להפעיל כח .בעט בדלי הדגים
שעמל עליו היהודי מן הבוקר והדפו היישר למימי הכינרת...
היהודי קם ועזב את המקום כשדמעות חונקות את גרונו .נכנס היישר
לבית מדרשו של רבי חיים אבולעפיה .באוזניו תינה את צערו על
גזילתו של הערבי .רבי חיים אבולעפיה ניחמו והרגיעו :בתוך יומיים
יסתדר הדבר.
ביום חמישי בשבוע זה היו פניו של אבו-האני מכורכמות ,משהו בלתי
נהיר מתרחש בסחורתו .הדגים מקולקלים ,צבעם מצהיב וריח רע נודף
מהם .באי השוק מתרחקים מן הדוכן ופונים אל דוכנים אחרים לרכוש
סחורה משובחת .אבו-האני ציוה להשמיד ולאבד את כל סחורת הדגים
הרבה ולשטוף את הדוכן במים מן הכינרת.

רבי חיים בן יעקב אבולעפיה (הראשון) זצ"ל
רבי חיים אבולעפיה הראשון איש אלוקים היה (יום פטירתו ו' ניסן) ולא
פסק פיו מלמלמל דברי תורה בנגלה ובנסתר .בזקנותו עלה מארצות
הגולה לשכון בארץ ישראל והחליט לקבוע את משכנו בטבריה על
שפת הכינרת.
מאז בואו ידעו יהודי העיר שקט ושלווה .בני דודיהם המוסלמים,
החרישו ולא העזו להרים את ראשם כי על כן רבי חיים אבולעפיה הזהר
הזהירם מכך פן יבולע להם .רק פעם אחת העז ערבי מקומי לנסות
ולהתאנות למשפחה יהודית ,ובעונש אשר קיבל די היה להזהיר כל
מוסלמי בטבריה מפני היהודים ורבם הגדול.
אבו-האני ,מוסלמי זקן ,היה מלך על עדת הדייגים בים הכינרת .איש
לא מינה את הערבי למלך ,אבו האני עצמו מינה את עצמו ואוי לו
למי שיפר את מעמדו.
היו הדייגים קשובים ומצייתים למלך הנכבד .בקולו הרועם חילק את
שטחי הדייג והעניק אישורים היכן הוא מקומו של כל דייג בשפת
הכינרת ולאחר מכן בשוק .גם היהודים שעסקו במלאכה זו השתדלו
שלא להמרות את פיו .מי שהכיר במעמדו וציית לו ,השתדל אבו האני
להעניק לו מקום קבוע לפרנסתו.
באחד הימים הגיע לשוק הדגים ערבי צעיר ונמרץ ,שאבו האני הציגו
כאחיינו .וכמובן שהוא קיבל מקום לדוג בו בבלעדיות .דא עקא,

אבל בימים הבאים חזר הדבר על עצמו בדיוק מושלם ודומה שקללה
מן השמים פוקדת את אבו-האני והוא אינו יכול לה .דגים חיים מתו
בדרך אל השוק ,ואלו שהומתו בידי עובדיו ,הפכו מיושנים ואינם
ראויים למאכל אדם.
אבו-האני זה לא טיפש היה .ערך עם עצמו חשבון מהיר והבין שהעניין
הזה הרחק מדרך הטבע הוא ורק היהודים יכולים להביא לכך .שיגר
כמה מבניו לפייס את היהודי העשוק ולהבטיח לו שיותר לא יציק לו
וזכות הדייג נתונה לו מעתה ועד עולם...

האות האחרונה של כל תשובה היא גם האות
הראשונה של התשובה שלאחריה .כתיב מלא
 .1הוילון שעמד בשער החצר (כ"ז:ט"ז).
 .2אחד משני הדמויות שהיו על הארון.
 .3המקלות של הארון ,השולחן והמזבח.
 .4המשכן היה זמני והבנין הקבוע נקרא (במילה אחת).
 .5כלי זה החזיק  12מנות טעימות ,משביעות וריחניות.
2
1
 .6הכיור נוצר מחומר זה.
 .7צבע סגול ,ירוק או כחול אשר אתו
צבעו צמר לבגדי הכהונה ,חלקים
מהמשכן וציצית.
 .8צבע כתום או ורוד – שתי מילים
(בלי רווח).
 .9כיסויי המשכן מחולקים ל:
 .10בעל חיים שמעורו הכינו את אחד
מכיסויי המשכן .לפי רש"י  -היה קיים
רק במדבר.
 .11חומר שממנו הכינו את בדים
למשכן ולבגדי הכהונה ,שתי אותיות!
12
 .12העצים שמהם בנו את המשכן.
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א .ממני נתנו תרומה .קצץ זנבי
ותקבל זוחל ארסי .מי אני ?
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6
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ב .אני נמצאת על הארון .קפד זנבי תקבל מקום ישוב,
קפד זנבי תקבל חלק מסכ"ום .מי אני?
ג .חוק ,אות ברית .קפד זנבו אבי זקנו של הנביא זכריה.
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פתרון לחידה משבוע שעבר:
10

9

מיצאו את המספר החסר
תשובה( 90 :המכפלה של הצלעות ליד)
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בס"ד

חדש בשכונה
אפשרות לחדרים לשבתות חתן

לסוגרים
בחודש פברואר

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

לפרטים נתנאל0506785912 :

תפילות לימות החול

זמני תפילות ושיעורים

( 05:35כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
		
שחרית הנץ החמה
07:00
		
שחרית מנין ב'
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
		
שחרית מנין ג'
08:15
		
שחרית מנין ד'
13:00
		
מנחה מנין א'
17:05
		
מנחה מנין ב'
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
( 19:15בתום השיעור בגמרא)
		
ערבית מנין ב'
( 20:15בתום השיעור המרכזי)
		
ערבית מנין ג'
גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45
		
ימים א' ,ב' ,ה'
 20:30לאחר 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
 20:45שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה
			
יום שלישי

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
		
שיעור בהלכות נידה
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
		
שיעור הלכה
		
ערבית של מוצ"ש
אבות ובנים		
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:55כ30-דק' לפני השקיעה)
( 05:35כשעה קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 13:30חושן משפט
14:00
14:30
( 15:15בתום השיעור)
( 17:25כ 30-דק' קודם צאת השבת)
( 17:55עם צאת השבת)
( 18:15לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)
 13:00מפי מו"ר שליט"א

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00
ב 13:00מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

9:30-10:15
		
10:15-11:00
		
11:00-11:45
		
11:45-12:30
		
12:30-13:00

חוק לישראל
ילקוט יוסף ברכות השחר
אור החיים על הפרשה
משניות
תהילים עם פירוש

תה קפה
ו
כיבוד קל בין
השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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בשבוע הבא יום ג' ,ז' אדר א ( )12/02ימסור מורנו הרב שיעור ב -קרית ביאליק בשעה  ,19:00בית כנסת "גבעת הרקפות" ,רחוב לילך 1

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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