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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

"ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך 
ֲאֶׁשר ִצִּויִתם" – חז"ל לימדונו שהערב רב הם אלו שהסיטו והדיחו את עם 
ישראל לעזוב את ה' אלוקי אבותם, ולרקוד לפני עגל הזהב אשר עשו!
וכך לשון הזוהר הקדוש - בוא וראה, וירא העם כי בושש משה.. מאן 
העם, מי אלו העם, אינון ערב רב, ערבוביא דעמין סגיאין, ערבוב של 
הרבה עמים שביקשו לקבל גיור ולהצטרף לעם היהודי, ואמר לו הקב"ה 
למשה, לא תקבל לון, אל תקבל אותם, ואמר משה ָמאֵריה דעלמא, 
אדון העולם, כיוון דחמו גבורתא דילך, הם ראו את גבורתך, ובעיאן 
לאתגירא, רוצים להיות יהודים, ויחמון גבורתך בכל יומא, ורוצים 

להמשיך ולהתפעל מגבורתך, וקביל לון משה, וקיבל אותם משה.
והסיבה שהחליטו אותם ערב רב למרוד בה' ובמשה, היא משום שהם 
הרגישו שהם מקופחים מול עם ישראל האותנטי והמקורי, בני אברהם, 

יצחק ויעקב, הם הרגישו שהנשיאה בנטל אינה שווה.
וכך לשון הזוהר הקדוש – אמרו ]הערב רב[, חמינון דאתון ישראל – 
ראינו שאתם עם ישראל כל טוב וכל יקר בעלמא לכו, כל המתיקות 
שבעולם אתם מקבלים ]הבטחת הכנסה, ַמן עד לפתח הבית, הנחות 
במסים ובארנוניות[, ואנן דחיין לבר, ואנחנו הערב רב דחוים לבחוץ. 
מדוע היו דחוים לבחוץ, מסביר הזוהר משום דכל ענני יקר דאזלו 
במדברא, אותם עננים שהלכו ִעם ישראל במדבר, לא הוו חפיין אלא 

לבני ישראל, לא היו חופפים אלא על עם ישראל ולא על הערב רב.
ואמר ר' אלעזר בזוהר – אותם ערב רב לא אכלו מן המן אלא מהשאריות, 
ממה דאשתאר מבתר ריחייא; פסולת, ולכן הכתוב אומר ובני ישראל 

אכלו את המן, בני ישראל ולא האחרים.
ולכן אומר הזוהר, קמו ובעו, אמרו או נהא כולנו עמא חדא ונהוי 
בכללא עמכון – אומר הזוהר שטענו הערב רב, רוצים שיוויון, רוצים 

שנהיה עם אחד, אותם לימודי ליב"א שאנחנו לומדים גם אתם תלמדו, 
למה אתם לומדים רק גמרא, למה אתם מקבלים דיור בזול וכן שאר 

הטענות של קיפוח והפליה.
ורבותי, צריך לדעת שבסוף הגלות האחרונה, תקופתנו שלנו, שוב 
יחזרו הערב רב, וכך לשון הזוהר הקדוש )פרשת כי תצא עמ' רעט'( 
"הערב רב שהם רישא דעלמא קדישא בגלותא בתראה", שנאמר  "וָהיּו 

ָצֶריָה ְלרֹאׁש".
וכותב הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו )חלק ג' עמ' 218(, סוף גלות 
הזו היא התקופה הקרויה בפי חז"ל "עקבתא דמשיחא", שבה חוצפא 
יסגא, אז גלות השכינה היא תחת ידי חצופי ישראל, הן נשמות הערב רב 
המעורבות בישראל, אשר שורש טומאתם העיקרי היא החוצפה כלפי 
שמיא, מידת עמלק כלשון הגר"א: "ערב רב שבישראל הם העמלקים", 
ובכח גאותם ושלטונם מנסים הם להשפיע בהשקפות טמאות אפיקורסיות 

של כוחי ועוצם ידי.
וממשיך הרב דסלר, זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות 
דמשיחא, ה' יתברך השיב יהודים רבים לארץ ישראל ופורקי עול התורה 
מתגאים כאילו הם עשו זאת, ופעלו זאת בגבורתם, וככל שתגדל גאותם 

כך תגדל חוצפתם ויגבר רצונם להשליט אפיקורסיות חס וחלילה!
ומסיים הרב דסלר ואומר, העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית נגד הדעות 
הכוזבות של כוחי ועוצם ידי ]שהכח הצבאי הוא הגורם להישארותנו 
חיים[, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית של תורה ותפילה, הם אלו 
שיזכו לגאולה השלמה. והדברים ברורים! "וישרים דרכי ה', צדיקים 

ילכו בם ופושעים יכשלו בם".                           

שבת שלום, אייל עמרמי
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קבלת שבת - פוליסה לחיים

הידעתם כיצד זכה הרידב"ז להנצל מבית דין של מעלה, ואיזו זכות הייתה 
לו לבוא בחזרה לעולם הזה...? את הסיפור המצמרר הבא, המספק הצצה 
לחדר הדיונים בב"ד של מעלה, סיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל.
בשבת הרידב"ז, מגאוני דורו, על כס רבנותו, הוא חלה במחלה קשה 
ונוראה, אשר כל באיה לא ישובון. חלוש וחולה שכב במיטתו, כאשר 

הרופאים כבר נואשו ממנו והורו לבני ביתו להיערך לפרידה 
מאביהם האהוב. לפתע נעצמו שמורות עיניו, והוא 

נרדם. בחלומו, הוא רואה כי בית דין של מעלה 
מכונסים בשעה זו לדיון בעניינו, ונמנו וגמרו 
לסלקו מהעולם הזה. מתוח וחרד הוא מביט 
בחלומו בדיינים כיצד הם פוסקים פסוקם 
את  לחתום  רצו  וכבר  מהעולם,  לסלקו 

הגזירה...
לפתע, אץ רץ ממרחקים מלאך אחד, וטענה 

כבדת משקל בפיו. 'הן הרידב"ז משמש גם גבאי 
צדקה, ומי ידאג לצורכי העניים, יטרח לקושש עבורם 

צדקה לשבתות וחגים, לקמחא דפסחא ולהכנסת כלה, אם 
יסתלק מהעולם בטרם עת? מי ימחה דמעת אלמנה ומי יעניק מחיה 

ליתום, אם חלילה הרידב"ז יסתלק זה עתה?', טען המלאך.
דנו הדיינים בטענת, והעלו אל שולחן הדיינים מאות טונות של מצות 
ובשר, מזון ומחיה, שעתיד הרידב"ז לחלק. אלא ששמחת הרידב"ז היתה 
מוקדמת מדי, כאשר החליט בית דין של מעלה כי את מקום הרידב"ז 
ימלא גבאי צדקה אחר, ואין די בטענה זו להשאירו בעולם הזה... שוב 

השתרר שקט, ודייני ב"ד של מעלה חזרו ופסקו את פסקם הקשה...
אך בטרם תיחתם הגזירה, שוב נרשמה התפתחות מפתיעה. ממרחק גדול    
עוד יותר הגיע מלאך נוסף, שתפקידו באחריותו על העתיד לקרות. 'לא 

ניתן לסלק את הרידב"ז', טען המלאך, 'הרי הוא עתיד לחבר פירוש מקיף 
על הירושלמי, אוצר כלי חמדה שיבאר את דברי הירושלמי בשבעים פנים 
לתורה. אם יילקח מהעולם עתה, מי יזכה את עם ישראל ואת התורה 

בפירוש הנפלא הזה?'
בחלומו, הרידב"ז רואה את תוכניתו לחיבור על הירושלמי, ומבין שזו 
פוליסת החיים שלו. הרי בזכות הפירוש הזה, תיכף ומיד יקבעו הדיינים 
כי יוכל להישאר בעולם הזה..., אלא שגם עתה היתה השמחה מוקדמת 
מדי, כאשר קבעו הדיינים כי את החיבור על הירושלמי יכול לחבר גאון 

אחר, ואין זו סיבה מספקת להותירו בין החיים...
לפתע נוצר רעש גדול, ומלאך אחד הופיע בהדרו. 'אמת ויציב כל 
טענותיכם', פתח ואמר, 'אך לטענה שלי לא תמצאו תשובה. הן הגאון 
הרידב"ז נוהג להניח כבר ביום חמישי בלילה את המפה השבתית על 
השולחן, ומקבל את פני השבת בשולחן ערוך בעוד היום 
גדול. זו לא זכות פשוטה, זו זכות שראוי להעניק 
למקפיד עליה עוד כמה שנות חיים טובות...', 
ואכן, קבעו דייני ב"ד של מעלה, כי מנהגו 
הקדוש של הרידב"ז להקדים פני שבת ראוי 

והגון להעניק בעבורו חיים במתנה!
כשהתעורר הרידב"ז מהחזיון השמימי הטמיר, 
העיד על דבר החלום ולקחו החשוב, על כי 
בזכות הקדמת קבלת השבת זכה לחיים ארוכים, 
לעלות ולהשתקע בארץ ישראל, להפוך לרב העיר 

צפת ולחבר את פירושו הנודע על הירושלמי...
כשסיים הרב אברמסקי את הסיפור המפעים, היה קורא 
בהתפעלות: 'הביטו וראו! גאון רב זכויות כהרידב"ז, לפניו עתיד מזהיר 
כרבה של צפת וכמחבר פירוש על הירושלמי, ומאחוריו עבר עשיר של 
עסקנות צדקה כבירה – וכל אלה לא הועילו לו לזכות לחיים במתנה! 
דווקא הזכות הזו – עוררה רעש בשמים, זכות הקדמת קבלת השבת, 

היא שעמדה לו לזכות בחיים חדשים!'  
והלא כך מבטיחנו בעל ה'פרי מגדים', שכל המוסיף מחול על הקודש 
ומקבל על עצמו להקדים תוספת שבת – זוכה שמאריכים לו ימיו ושנותיו. 

להקדים קבלת שבת ולזכות לפוליסת חיים, זה הכל!
)אור דוד(

תלוי איך מבקשים

בדלפק הכניסה למלון יוקרתי, ניצבו שני יהודים וביקשו לשוחח 
עם המנהל. 'כבוד המנהל', מבקש ראובן, 'נאלצתי לעזוב את ביתי 
בשל תום תקופת השכירות. שכרתי לי בית אחר, אך אוכל לקבלו 
רק בעוד שבועיים. אין לי אמצעים לשלם, אך אולי תסכים שאשהה 

בבית המלון את השבועיים הבאים?'
'אדוני המנהל', אמר שמעון, 'הגעתי לעיר הזו לצורך טיפול רפואי. 
אין לי היכן לשהות כאן, ואין לי קורת גג אחרת. האוכל לשהות כאן 

שבועיים עד שאשוב לביתי ולמשפחתי?'
באופן מפתיע, השניים מצליחים לעורר את רחמי המנהל, וזה מאפשר 
להם לשהות בבית המלון שבועיים. בסיום השבועיים הללו, פונה 
ראובן למנהל ואומר: 'אדוני המנהל. ראה, החדר בו שהיתי לא היה 
בעל נוף. המיטה בה ישנתי לא היתה נוחה, האוכל המוגש במלון קר 
וחסר טעם, ועתה – מתברר שאני צריך לשהות כאן עוד שבועיים. 
התואיל בבקשה להעבירני לחדר אחר, בעל מיטה נוחה, ולהורות 

לשף לשפר את המזון'
תשובת מנהל המלון ברורה מאליה. הוא קם ושילחו מעל פניו בחרי 
אף. היעלה על הדעת חוצפה שכזו? אדם שוהה שבועיים במלון, אוכל 

לחם חסד, ועוד יש לו טענות?
והנה, אך יצוא יצא ראובן, ושמעון נכנס מיד אחריו. 'אדוני המנהל, 
אני מודה מעומק לבי על החסד שגמלת עמי, בכך שאישרת לי 

לשהות כאן שבועיים. אין לך מושג עד כמה אני מעריך את טובתך, 
את החדר, את המיטה, את האוכל, לעולם אהיה לך אסיר תודה. כעת, 
מתברר שאאלץ להמתין כאן עוד שבועיים, האם זה אפשרי והאם 
תואיל לשפר את חדרי ואת מזוני? במקרה הזה, מבין כל בר דעת, 

יש סיכוי סביר שהמנהל ייענה לבקשה...
זה סוד קיסמה של ההודאה על רגל אחת. כשאדם נושא עיניו לאבא 
שבשמים ואומר: תודה אבא, אני מעריך, אני מוקיר, אני אסיר תודה 
– או אז יש סבירות גבוהה שאבא ייענה גם לבקשה שבהמשך. אבל, 
אם האדם מפנה עורף לכל הטוב שהוא מקבל עד עתה, וזוכר רק 

לבקש ולתבוע ... כנראה שלא יקבל את מבוקשו אלא להיפך.
גם בתוך הבית פנימה, בן איש לאשתו ובין אדם לחברו אנו צריכים 
לזכור את היסוד זה. אדם שמודה, מוקיר ומעריך יש סיכוי שיקבל 
את מבוקשו, אך אדם שרק תובע ומבקש.... כולנו יודעים מה יקבל...
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ברומלין - החומר שמנצח את הסרטן

אשה בשם קנדי אובחנה כסובלת מסרטן קטלני, התחזיות 
היו פסימיות לחלוטין. לא די בכך שאף רופא לא נתן 

לה סיכוי להחלים, רובם הודיעו לה שיש לה עוד 
חמש שנים לחיות )במקרה הטוב(. הסרטן האלים 
שהתגלה בבלוטת התריס שלה היה בשלב מתקדם, 
ולאחר מספר ניתוחים הרופאים התייאשו והמליצו 

לה על הליך כימתרופי ארוך ומתיש.
במקום להילחם, החליטה קנדי ללכת בדרך 
כימותרפיה החליטה  ובמקום טיפולי  אחרת. 

לערוך מחקר מקיף על הסרטן, ולמדה שחומר 
בשם ברומלין שנמצא באננס, קיווי ופפאיה – מסייע 

בחיסול שכבות החלבון מהן ניזון הסרטן. לאחר שינוי 
משמעותי בתזונה שלה, ובעיקר צריכת פירות שאכילו רמות 

גבוהות של ברומלין, לתדהמת הרופאים, תוך חודשים ספורים נרשמה 
הצלחה מדהימה במצבה, עד כדי כך שתוך חצי שנה בלבד - הסרטן 

נעלם מגופה כלא היה.
כמה עובדות קצרות ומרתקות על הברומלין:

1. הברומלין הוא אנזים שמתמחה בפירוק חלבונים ומיוצר משאריות 
מיץ של האננס )הן הגבעול והן הפרי עצמו(.

2. ב-25 השנה האחרונות מרבים להשתמש בברומלין בתעשיית המזון 
)לצורך ריכוך בשר למשל( ובתעשיית הקוסמטיקה )ייצור סבונים(.
3. באירופה משתמשים בפטנט רשום של פלסטרים עם 
ברומלין, כדי לאחות כוויות, חתכים ופצעים שונים 

בעור.
4. בתעשיית הרפואה, לעתים משמש הברומלין 
לריפוי נפיחויות שנוצרות לאחר ניתוח )בעיקר 

בסינוסים(.
5. בדיקות שנעשו בתחום הפרמקולוגיה הראו כי 
הברומלין מעכב את תהליך הצימות של טסיות 
דם, שנוצר כאשר מערבבים סוגי דם שונים זה 
בזה. מכאן שלברומלין יכולת מוכחת של פעילות 

אנטי-דלקתית.
6. מחקרים נוספים שבוצעו בתחום, הצליחו להוכיח 
כי הברומלין יכול להשפיע על פירוק פיברין וגידולים 
סרטניים, כמו גם לגרום לספיגת תרופות, קרישת דם וסיוע 

בהגלדת כוויות מדרגה שלישית.

בריאות ותזונה
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ילדי הר חומה היקרים!
הספריה הקהילתית באווירה תורנית תיפתח בהקדם עם עשרות ומאות ספרי קריאה מעניינים....
פרטים בקרוב...
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רבי משה פיינשטיין זצ"ל

־החדר היה סגור, מחוץ לחדר המתינו רבנים ועסקנים נודעים, שהמ
תינו להכרעות שייצאו מן החדר הסגור. בתוכו, הסתגרו באותה עת 
שלושת ענקי הרוח שהנהיגו את יהדות ארצות הברית: הגאון רבי 
משה פיינשטיין זצ"ל, הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, והגאון רבי יעקב 
קמינצקי זצ"ל. שעה ארוכה דנו גדולי הדור בשאלות כבדות משקל, 

וקיבלו הכרעות חדות כתער...
לפתע, בעיצומה של הישיבה, התנצל רבי משה בפני חבריו, ופנה לצאת. 
הוא ביקש את סליחתם כי יש לו חתונה חשובה שהוא חייב ללכת אליה, 
הוא מיהר לרכבו של תלמידו שהמתין לו, וביקש להגיע לאולם פלוני. 

'אני צריך להגיע לחתונה והשעה כבר מתאחרת...', אמר רבי משה.
כשהגיעו לאולם, ההתרגשות בו גאתה לפסגות... פוסק הדור, מנהיג 

־היהדות החרדית הגיע! הכל נקבצים ובאים לפתח האולם, לברך ולה
תברך מפיו של רבי משה. גם המחותן - אבי החתן נזעק מיד אל פתח 
האולם, וקיבל אותו בכבוד מלכים. רבי משה לחץ את ידיו בברכת 'מזל 
טוב' לבבית, והסביר בקצרה שהגיע מצד הכלה. 'זכיתם באוצר יקר 
מאוד, כלה נאה וחסודה, דעו להעריכה!' - הוסיף ואמר למחותן בחיוך 

רחב, תוך התנצלות על שאיחר לבוא, בשל אסיפת רבנים דחופה...
שלא כמנהגו, התעכב רבי משה זמן רב בשמחה, לחץ ידיים לתור ארוך 
של אנשים שבאו להתברך מפיו, אחר כך קם רבי משה ורקד עם החתן 
בהתלהבות, כשכל הקהל מצטרף למעגלים השמחים, לבסוף, נפרד רבי 
משה מהחתן באיחולים לבביים, תוך שהוא מוסיף ומשבח את הכלה 
באוזניו, ואחרי שהתעכב זמן כה רב - פנה לצאת... רגע לפני שיצא, 
ביקש שיקראו גם את הכלה לירכתי האולם, בירך גם אותה ב'מזל טוב' 

והוסיף ברכות מקרב הלב, ואף התנצל על האיחור בהגעה לשמחתה, 
אך למרות זאת - זכר את השמחה והגיע. הוא הוסיף ואמר כי הבחין 
שמשפחת החתן היא משפחה לתפארת, ולכן אין לו ספק כי הקשר 

יהיה לבנין עדי עד ולדורות ישרים ומבורכים...
־כששבו לרכב, חש התלמיד - הנהג כי הוא לא מצליח לכבוש את סבל

נותו. 'אינני מבין...' גמגם התלמיד, 'של מי היתה החתונה הזו, בשבילה 
עזב הרב אסיפת רבנים דחופה, למרות שאין זו שמחה משפחתית. לא 
זו בלבד, הרב התעכב זמן רב ואף השתהה לברך את הכלה! מה היה 

כאן?' ורבי משה נענה לו בחיוך ואמר: 'אספר לך...', וזהו סיפורו:
היה זה ימים ספורים קודם לכן. על דלתו של הגאון רבי משה פיינשטיין 
זצ"ל, נקשה נערה צעירה וזרה, חיוורת ומבויישת. מיד בכניסתה פרצה 
בבכי, היא סיפרה שהיא בת למשפחה עניה מירושלים, ובמאמצים לא 
מבוטלים - שודכה לבחור המתגורר בארה"ב, ונקבע שהחתונה תתקיים 
שם. בני משפחתה ניסו להשיג מימון לטיסות, אך העוני והדלות ששררו 
בביתם - ליוו אותם גם בסוכנות הנסיעות, וכך - לא היה בידם לרכוש 

אלא כרטיס טיסה אחד, לכלה בלבד...
'אני כאן לבד, לבד!' - התייפחה הנערה, 'אין לי אף אחד בעולם. אני 
מהרהרת איך תיראה חתונתי, כשצד החתן יתפלא ובצדק, האם זו נערה 
עזובה? איזו מין כלה זו שאין אף קרוב משפחתה בחתונתה? אולי 
יואיל הרב להגיע לשמחת חתונתי, והרי כל ישראל קרובים בבקשה 
יציג עצמו הרב כקרוב משפחתי, וקרוב משפחה כמו הרב - מכסה על 

חסרונם של כל קרובי המשפחה!'
'בוודאי, אשמח לבוא!' - הגיב הרב במאור פנים, ורשם לפניו את 
התאריך ושם האולם. 'תנוח דעתך, אני אבוא!' - הבטיח רבי משה 

לכלה הנסערת, שחשה כי כוחות חדשים ורגועים ננסכים בה כעת.
את הסיפור הזה סיפר רבי משה לתלמידו - נהגו, שעדיין הוקשה לו: 
'ניחא שהרב השתתף כה ארוכות בשמחה, אך מדוע נצרך הרב לחרוג 

־ממנהגו ולבקש לברכה באופן אישי - דבר שהרב אינו עושה גם בש
מחות קרובי משפחתו הקרובים ביותר?' חייך רבי משה והגיב: 'הלא 
תבין, אחרי החתונה - כשתשמע הכלה שהייתי והשתתפתי - בוודאי 
תשמח עד מאוד. אך עד אז, לאורך שעות החתונה, יעיק עליה ליבה, 
משהו יטריד את מנוחתה, תטריד אותה השאלה אם אכן באתי, לפיכך 
פשוט שאחרוג ממנהגי ואפנה לברכה, למען תראה כי הייתי, ואז תוכל 

לשמוח ברוגע ובאושר!'

פתרון לחידות משבוע שעבר:
א. מימין לשמאל אבן יקרה, משמאל לימין לא היה ולא נברא תשובה: לשם,משל

ב. היא אחת מאבני האפוד. הוא ישוב במרכז. מי אנו? תשובה: שוהם

ג. הוא מוצר קוסמטי, היא אחת מאבני החושן. זהה אותי תשובה: אודם

ד. אני אחת מאבני החושן ושמי כשם עיר תנכ"ית מפורסמת תשובה: תרשיש

ה. אני קישוט לאחד מבגדי הכהן הגדול ושמי כשם פרי תשובה: רימון

א( בנו של חור_______, השבת בין ה' לישראל היא _______.

ב( במשקל שווה _______  _______, ְמָאֵחר, לא מגיע בזמן _______.

ג( שם מטבע _______, עם רב _______  _______.

ד( עני_______, שבטו של אחיסמך _______,

ה( הורידו את התכשיטים מהגוף_______, ִּבְׁשַערֹו משה עמד _______.

ו( התחנן בתפילה _______, ארבעה פעולות שנעשו ַּבֵעֶגל _______  _______  _______  _______.

ז( "_______ לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך", נקיה _______

ח( נגרות _______  _______, בו נוצר העגל _______, כעס _______.

ט( עשה משה עד אשר דק_______, "ְמֻמָּלח _______ קֶֹדש".

י( "על בשר אדם לא _______", עליו נכתב נער _______.

כ( בסיס הכיור_______, "ְוַׂשּכִֹתי _______ עליך עד עברי".

ל( עשויים מאבן_______, לא נאכל _______.

מ( ּבֶֹׂשם לשמן המשחה )רמז למרדכי( _______  _______ , מעורבב היטב _______.

נ( מגיפה ,מיתה_______, תכשיט מזהב _______, מערה _______.

ס( מיני הקטורת _______, "מי אשר חטא לי ֶאְמֶחּנּו מ_______".

ע( כינוי לתכשיט _______, עמד על פתח האהל _______  _______.

פ( "וירא משה את העם כי _______ הוא", דיבור ה' עם משה _______ אל _______.

צ( סלע _______, אסור להם לרעות אל מול ההר _______.

ק( ממנה הביאו משקל 500 _______, כינוי לעם ישראל כשהוא מתעקש _______  _______.

ר( הכנת שמן המשחה נקרא מעשה _______, מי"ג מידות הרחמים _______ , _______  _______.

ש( בגדים מיוחדים _______, "וביום השביעי _______  _______".

ת( מחצית השקל נקראת _______  _______, אחת מתכונותיו של בצלאל_______.

איזה טיפש מגיע למשטרה למבחן קבלה, הבוחן מסביר: “אני 
אשאל אותך מספר שאלות, ולפי זה נחליט אם לקבל אותך”! 

שאלה ראשונה: “מי רצח את הבל”?! אחרי שעה שבה לא נענתה 
תשובה אומר לו הבוחן: “אולי אתה מתרגש... לך הביתה תחשוב 
על זה וכשתחזור נדבר על זה שוב”. הטיפש מגיע הביתה ובבית 

מתעניינים כיצד היה? צועק הטיפש בהתלהבות: “לא תאמינו איך 
התלהבו ממני כבר במבחן הקבלה נתנו לי לפענח רצח”!

קמצן אומר לשכנו “אשתי כל הזמן מבקשת 
כסף, היום מאה, אתמול מאה, שלשום 

מאה.” שואל השכן: “למה היא צריכה כל כך 
הרבה”? עונה הקמצןי: “לא יודע, לא נתתי”

משנכנס
אדר מרבים 

בשמחה!
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הפרשה פותחת במצות מחצית השקל, הקב"ה מורה לכל אחד מבני ישראל לתת מחצית השקל הן על מנת לספור 
את בני ישראל והן על מנת לתרום לבניין המשכן, לאחר מכן מצווה הקב"ה את משה רבינו על בניית הכיור למשכן, ואחריו על הכנת השמן 

ומשיחתם של אהרן ובניו לכהנים, אח"כ הקב"ה מורה לבצלאל בן אורי להכין את כלי המשכן.
הקב"ה מצוה את משה על השבת, ולאחר מכן נותן לו את לוחות הברית, בינתיים משה מתעכב בירידה מהר סיני, ובני ישראל חוטאים בחטא 
העגל, הקב"ה אומר למשה לרדת אל העם שחטא, וכשרואה משה את מעשי העם הוא שובר את הלוחות ובני ישראל נענשים על חטאם 

במגיפה שפוגעת בכל העם מלבד בשבט הלוי.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק דוד בן אלי ני"ו מכיתה ד'

20:30
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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

05:25 )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'  
17:20 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

17:05 )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'  
17:40 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

18:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
18:30 )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 פברואר
עיצוב מתנה!

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

בשבוע הבא יום ג', כ"א אדר א)26/02( ימסור מורנו הרב שיעור ב- מורנו הרב בחיפה ב-19:00, בית כנסת "זיו התורה", רחוב הגליל 52, הקהל הקדוש מוזמן!

ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

באולמי ארטמיסיה המפוארים בשושן פורים - ט”ו אדר ב' בשעה 10:00 בבוקר

עם מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
הרב דוד צדקה שליט״א - רב העיר פרדס חנה

הציבור הרחב מוזמן

לסעודת פורים ברוב עם

עלות לסועד 100 ש"ח למבוגר | 50 ש"ח לילד
לרכישת כרטיס: נתנאל אלפסי 050-678-5912

על מנת למנוע אי נעימות הכניסה תתאפשר רק בהצגת כרטיס

הגרלות לילדים - אופניים 
חשמליות, קורקינט, רחפן

מידד טסה בהופעה מלאה 
מצחיקה שמחה וצוהלת

ארוחה בשרית כיד המלך 
והשתיה כדת... 


