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מאמר הרב
יֹוסף ֲא ִחיכֶ םֲ ,א ֶׁשר ְמכַ ְר ֶּתם א ִֹתי
"אנִ י ֵ
בפרשתנו מתגלה יוסף לאחיו ואומר ֲ
ִמ ְצ ָריְ ָמהַ ..העֹוד ָא ִבי ָחי?" ,ומעידה התורה ְ"וֹלא יָ כְ לּו ֶא ָחיו לַ ֲענֹות אֹתֹו ּכִ י
נִ ְב ֲהלּו ִמ ָּפנָ יו" ,וידועים דברי רבותינו ,שעיקר הבהלה והחרדה של האחים
נבעה מכך שעיקר הטיעון הסניגורי שטען יהודה ,היה שהוא מוכרח
להחזיר את בנימין ,מפני שהאבא הזקן יצטער עד כדי מוות כאשר ישמע
שבנו שנולד לו מרחל אשתו נמצא בצרה ואינו חוזר לביתו"ְ ,ו ָהיָ ה ּכִ ְראֹותֹו
ׁשּורה ְבנַ ְפׁשֹו" ,לכן בבקשה עשה למען האבא
ּכִ י ֵאין ַהּנַ ַער ָו ֵמתְ ..ונַ ְפׁשֹו ְק ָ
הזקן ,זה קו הסניגוריה! רחמנות למען האבא.
אז שאל יוסף :יהודה ,אם כל כך אכפת לך מרחמנות על האבא ,היכן
היתה רחמנותך כשמכרת את יוסף לערבים בעבור נעליים ,וגם אם תאמר
"העֹוד ָא ִבי ָחי?",
היה מגיע ליוסף – היכן הרחמנות על האבא ,וזו השאלה ַ
הטיעון הוא שעדיין היה חי ולכן עשה למען האבא הזקן ,ולכן ֹלא יָ כְ לּו
ֶא ָחיו לַ ֲענֹות אֹתֹוּ ,כִ י נִ ְב ֲהלּו ִמ ָּפנָ יו.
יחָך ְו ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך" – כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד מאתנו על
"אֹוכִ ֲ
מעשינו ,אם יבוא אדם ויטען היה קשה לי לקום בבקר להתפלל בנץ החמה
בתפילת שחרית ,ישאל אותו הקב"ה ,אז מדוע כאשר הלכת לטיול או לנופש
והיית צריך להספיק את המטוס או את האוטובוס ,קמת באשמורת בזריזות
ובשמחה ולא היה לך קשה? אלא ודאי שהטיול חשוב לך יותר מהתפילה.
וכן כשתבוא האשה ותטען ,קשה לי להכין הרבה מאכלים וסלטים לכבוד
שבת או לחג ,ושמספיק בסוג אחד של סלט או בשנים ,אז יראה לה הקב"ה
שכאשר יש לה אירוע משפחתי ,כמה מכינה היא וטורחת ,ואז תגיע השאלה
למה לשמחתך כן ולשבת שלי לא?
הקב"ה לא ישאל את האדם' ,תראה ,פלוני הצדיק עשה דברים טובים
ומדוע אתה לא עשית?' ,אלא ישאל הקב"ה' ,תראה את הסתירות מתוך
המעשים שלך'" ,אֹוכִ ֲיחָך ְו ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך" .אם תמיד האדם התנהל בצורה
עצלה וכבדה ,לא ידרוש ממנו הקב"ה שבתורה ובמצוות יהא אחרת ,אבל
אם לרצונותיו האדם עשה בזריזות ובשמחה ,למה בשביל התורה והמצוות
לא עשית?
וכן בענייני דעות – אדם שמצטער מאד לראות כיצד פוגעים באנשים ,או
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במשכורות ותשלומים ,אז חורה לו ,ישאל אותו הקב"ה' ,מדוע לא כאב
לך כשראית שפוגעים בשבת או בלומדי התורה שלי' ,מדוע הצער לא היה
באותה כמות ואיכות ,כנראה שמזה אכפת לך ומזה לא!
וכמו שאדם מגיב על חוסר צדק ויושר שעושים עמו ,כך צריך להגיב על
"צ ֶדק ֶצ ֶדק ִּת ְרּדֹף" ,אפילו במחיר שיפסיד מזה,
חוסר צדק שרואה בסביבתוֶ ,
כי הקב"ה דורש מהאדם אחידות ועקביות' ,ולא תהא כוהנת כפונדקית' צעקו
חז"ל ,שלפחות הכוהנת שהיא ענייני תורה ומצוות יהיו כמו הפונדקאית
שהיא השפחה! אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,זו המסקנה!
וכן על זו הדרך ,כשאדם הולך לקנות דברי קדושה כמו תפילין ומזוזות -
מדוע אינך קונה את אותם חפצי הקדושה כמו שאתה קונה מכונית חדשה
ולוקחה לבדיקה ומתעניין באמצעות מערכות המידע מה החסרונות ומה
היתרונות שבמוצר פלוני ומוצר אלמוני ומתייעץ עם אנשים מבינים בעניין.
אותו יחס ורצינות מצפה הקב"ה מאדם שרוכש תפילין ומזוזות  -שיתעניין
מה נקרא מהודר ,מה ההבדלים בהלכה בין הכשר לבין מהודר  -מה הם
סוגי הקלף וכד' ,וכן בשאר ענייני התורה והמצוות ,חפצים במלכות שמים
לראות את הרצינות וכובד הראש שאדם נותן לתפילה כמו כובד הראש
שנותן לטיפול רפואי שצריך לעבור  -כמו שכאשר אדם צריך לעבור
ניתוח מסוים ,הוא לא מחפש את הרופא הנוח והקרוב לבית ,הוא מחפש
את הרופא ובית החולים המקצועיים והאיכותיים ביותר אפילו אם הדבר
עולה לו יותר כסף ,או במאמץ גדול יותר.
באותה מידה חפץ ה' לראות באדם שמחפש מקום להתפלל בו ,לא בוחר
בית כנסת בגלל שהוא קרוב לביתו ונוח לו יותר להגיע לשם ,כי הוא מבין
שבתפילה תלויים כל החיים של האדם כמו שכתוב "תפילה לאל חיי",
ולכן מחפש את מקום התפילה שאין שם דיבורים ויש חזן ירא שמים,
ויש התרגשות בתפילה ואין מחלוקת וח"ו חוסר צניעות וכד' ,גם אם עליו
להתאמץ יותר וללכת ברגליו למקום מרוחק מביתו .ועל זה אמרו רבותינו
ז"ל  -שלא תהא כוהנת כפונדקאית ,ושומע לנו ישכון בטח אמכי"ר.

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :
לשמיעת שיעורי תורה ,עדכונים ועודwww.ayal-taarog.co.il :
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אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו
דברי חז"ל אלו אמורים בין אדם לחברו ,שלא לדון את האדם עד שתהיה
במקומו ,והדברים ודאי אמורים גם בתוך ביתו של אדם ,בין איש לאשתו,
ובין אדם לילדיו ולבני ביתו ,לעולם אדם לא יוכל לדון את זולתו מאחר
ומעולם הוא לא היה במקומו ...גם אם אדם חושב שהוא מבין את השני.
במקומו ממש הוא לא היה ,וממילא "אל תדון את חברך".
ניתן להמחיש את הדברים בסיפור הבא:
נפוליאון ,שליטה הדגול של צרפת לפני כמאתיים שנה ,בשלב מסוים
שלט ברוב חלקי היבשת ,הסתתר פעם מאימת הרוסים שחיפשו אחריו,
ומצא מסתור בביתו של יהודי .כששמע היהודי שהרוסים מתקרבים
לביתו בחיפושם אחרי נפוליאון ,מיד קרא לנפוליאון והחביאו מתחת
לעשרה מזרונים כבדים.
החילים הרוסים נכנסו לביתו של היהודי והתחילו לחפש בכל פינה וחור,
עד שהגיעו לחדר עם המזרונים ,ואז התעורר חשדם שמישהו מתחבא
שם ,וכך התחילו בצעקות להוריד מזרון אחר מזרון ,עד שהגיעו למזרון
האחרון ,ואז משום מה היה נראה להם שאין אף אחד וחבל להתאמץ
עוד ונפוליאון ניצל בנס.
אחר שעזבו החיילים הרוסים את ביתו של היהודי ,יצא נפוליאון ממחבואו
והודה ליהודי מקרב לב .לפני שיצא מביתו של היהודי ,שאלו היהודי:
כיצד הרגשת כשהורידו מזרון ועוד מזרון מהערימה והגיעו ממש למזרון

מעלת ניצול הזמן
מסופר על מעלת ניצול הזמן של הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל,
שנשלח למחנה העבודה לשנתיים מאסר ,בהן נזקק למסירות נפש של
ממש כדי לשמר את הגחלת היהודית הפועמת בקרבו.
באחד מימי מאסרו ,נגזר עליו לשמש כשואב המים לאסירי המחנה .כדי
להבין את מהות העבודה יש לפרט ,שבתאי המגורים במחנה העבודה
הרוסי לא היו ברזים או מים זורמים ,וכל המים ששימשו את האסירים
– היו מים שנשאבו מנהר קאזאנקה הסמוך למחנה העבודה .מפקדי
המחנה הטילו על רבי יצחק את התפקיד הקשה ,ללכת לנהר הלוך
ושוב ,לחצוב בידיו את הקרח שקפא עליו ,ולשאוב דליי מים – אותם
נשא אל המחנה.
כדי לספק את התצרוכת הדרושה למחנה ,נאלץ רבי יצחק לעבוד בפרך
כל יום ,מבוקר ועד ליל .מדי יום ,בשעה  5וחצי בבוקר התייצב למלאכה,
הרכיב על כתפיו את המוט ועליו שני דליי המים ,ויצא אל הנהר .שבר
את הקרח ,שאב מים חיים ,ושב למחנה – נושא
על כתפיו את המטען הכבד.
כך הלך רבי יצחק ,הלוך ושוב ,כל יום ,כל
היום .מ 5:30-בבוקר ועד  7:30בערב,
בלי להתיישב או לנוח ולו לרגע אחד.
המפקדים היו מפקחים שהוא לא מתרשל
בתפקידו ,ועליו לעמוד ביעדים ולשאוב
את מלוא כמות המים הדרושה.
למעשה ,רבי יצחק היה מרוצה מהעבודה

שלך!? "חצוף מחוצף!" צעק נפוליאון ליהודי" ,ככה מדברים לקיסר?",
ומיד שלח לקרוא לחייליו שיקחו את היהודי לתליה בגרדום!
היהודי הובל אומלל לחדר הגרדום ,וכרכו את חבל התליה מסביב גרונו,
ואז ...ברגע האחרון הגיעה פקודה מנפוליאון להתיר את החבל ולהביא
את היהודי לפניו .אמר לו נפוליון :שאלת איך הרגשתי כשכבר הורידו
את המזרון שלפני האחרון? הנה ,ככה הרגשתי .בדיוק כמו שהרגשת
רגע לפני התליה בגרדום' ,פחד מות'!!!
בדרך נוראה זו רצה נפוליאון להסביר ליהודי שיש דברים שאי אפשר
להעביר ולהרגיש .את מה שהאדם השני מרגיש בכל דבר ,את זה אי
אפשר להבין ,רק כשתהיה ממש במקום של השני תוכל אולי להבינו,
וזה מה שאמרו חז"ל "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" ,הכונה
עד שתהיה ממש במצב שלו ,שאם לא כן כיצד תוכל לדונו ,להעיר לו
ולשופטו?!

שנגזרה עליו ,למרות הקושי הרב והמאמץ הפיזי הכבד .בעבודה הזו,
לא נאלץ לבלות את יומו עם האסירים הערלים שמסביב ,ומה עוד –
שבימי שישי יכול היה להסתייע באסירים נוספים ,שסייעו לו לשאוב
די מים כדי שיוכל לשבות ביום השבת .בצער נאמר ,מה כבר יכול
יהודי לבקש יותר מזה?
אלא שקושי אחד ומרכזי ניצב בפניו ,והטריד את מחשבתו .הלא חיוב
לימוד תורה מוטל על כל יהודי' ,ואני ,אינני זוכה ללמוד תורה ,אין
לי דקה אחת של פנאי בעבודה הזו! כל היום אני מתרוצץ הלוך ושוב
אל הנהר וממנו ,מתי אספיק משהו לעבודת השם ,מעשה חסד ,ניצול
הזמן לנכסים נצחיים?!' – הרהר בעצב ...רבי יצחק חישב ובדק היטב,
וגילה כי הדרך מן הנהר ,כשהוא נושא את הדליים הכבדים ,אורכה
כשעה הליכה' .אם ארוץ כל הדרך ,סביר שהדרך תתקצר מעט ,ואז
אוכל למצוא כמה דקות לפני היציאה לסיבוב הבא!' – חשב ,ובדק...
ואכן כבר באותו היום ,החל רבי יצחק לרוץ .ואין הכוונה לריצה קצרה
או קלילה ,אלא לריצה רצופה ,במשך  45דקות ,כאשר דליי מים כבדים
על כתפיו! נקל לשער כי המאמץ היה אדיר ,הוא נדרש למצות עד
כלות את כוחותיו הפיזיים החלושים ,אך הוא המשיך לרוץ כל הדרך
מן הנהר לכיוון הצריף 45 ,דקות רצופות ,כשכובד המים מוטל עליו!
כשהגיע למחנה ,פרש לצריף לרבע שעה ,ושם ,מאחורי הוילון ,הוציא
את המשניות שהחביא מבעוד מועד ,והגה בהן בשקיקה .באפיסת כוחות
לאחר ריצה מתישה ,הצליח 'לחטוף' רבע שעה הגונה של לימוד תורה!
וכך עשה רבי יצחק ,שוב ושוב ושוב 14 .שעות ביום עמל בפרך ,ובכל
דרך – כדי להספיק את רבע השעה 'שלו' ,היקרה לו מפז ,אותה יוכל
לנצל לצמיחתו הרוחנית כפי שאיוותה נפשו .בכך הוא זכה להשיג רבע
שעה של לימוד תורה ,רבע שעה יקרה מפז!
את סיפורו זה כתב לימים בספרו 'להישאר יהודי' ,בהדגישו את האושר
הרב שהיה מנת חלקו ,לנוכח ה'מציאה' היקרה – רבע שעה של לימוד
תורה' ,היו ימים שהצלחתי לצבור שלוש שעות תמימות!' – סיפר באושר
אין קץ לתלמידיו.
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קנין המוסר תלוי ברמת השמיעה של האדם
מּוסר ָא ִביָך (משלי א ,ח)
ְׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ַּב ְּג ָמ ָרא (גיטין דף לח ע"ב)ְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ַחת ֶׁש ָהיְ ָתה
קֹוב ַעת ֶאת ְס ֻע ָּד ָתּה ְּב ַׁש ָּבת
ירּוׁשלַ יִ ם ֶׁשּנֶ ְע ְק ָרה ֵמ ָהעֹולָ ם ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָהיְ ָתה ַ
ִּב ָ
דֹורׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשָ .צ ִריְך לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָּבזֶ ה ְולִ לְ מֹד
יֹוׁשב ְו ֵ
ִּבזְ ַמן ֶׁש ֶה ָחכָ ם ָהיָ ה ֵ
יט ָיקה
לֶ ַקחֵ ,הם ֹלא יָ ְׁשבּו לְ ַפ ֵּצ ַח ּגַ ְר ִעינִ ים ּולְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְּב ִד ְב ֵרי ּפֹולִ ִ
יׁשית ,לָ ִׁשיר ִׁש ֵירי ַׁש ָּבתֲ ,א ָבל
עּודה ְׁשלִ ִ
ְולָ ׁשֹון ָה ַרעֵ ,הם יָ ְׁשבּו לַ ֲעׂשֹות ְס ָ
מּוסרֵ ,איְך ַחּיִ יםֵ ,איְך ִמ ְתּגַ ְּב ִרים
נֹותן ָ
ֵהם ָעׂשּו ֶאת זֶ ה ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָחכָ ם ָהיָ ה ֵ
נֹורא ְו ָאיֹם.
ַעל ּגַ ֲא ָוהַ ,על ּכַ ַעסְ ,ו ַעל זֶ ה ֵהם ִק ְּבלּו עֹנֶ ׁש ָ
קֹור ִאים ְּבכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש
אֹומ ֶרתֵ :אין ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (דף קטו ע"א) ֶ
ּומב ָֹאר ְּב ַר ִׁש"יֶׁ ,ש ָאסּור לְ ָא ָדם לִ ְקרֹא ַּתנַ "ְך
ְּב ַׁש ָּבת ִמ ְּפנֵ י ִּבּטּול ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשְ ,
ְּב ַׁש ָּבת ַּבּזְ ַמן ַה ְמי ָֹעד לִ ְד ָר ַׁשת ֶה ָחכָ ם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֶׁ ,ש ְּבתֹוְך ַה ְּד ָר ָׁשה ָהיָ ה
מֹורה לָ ֶהם ּגַ ם ִהלְ כֹות ִאּסּור ְו ֶה ֵּתרְ ,וטֹוב לָ ֶהם לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּד ָב ָריו ֵמ ֲא ֶׁשר
ֶ
מּוסר יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן
לִ ְקרֹא ַּב ַּתנַ "ְךַ .ו ֲחזַ "ל ִּת ְּקנּו ֶאת זֶ ה ִּבכְ ֵדי ֶׁש ָה ָא ָדם יִ ְׁש ַמע ָ
וֹונֹותיו.
יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבאְ ,ויִ ָּמ ֲחקּו לֹו ּכָ ל ֲע ָ
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ַּב ְק ְׂשט זצ"ל ִה ְת ָא ַרח ַּפ ַעם ֵא ֶצל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ֶׁשּלָ ַמד ִאּתֹו
יטב
מּוס ִרי ,אֹותֹו ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ִה ְק ִׁשיב ֵה ֵ
יבה ְו ָא ַמר לֹו ֵאיזֶ ה ַמ ֲא ָמר ָ
ַּביְ ִׁש ָ
אֹותםִּ .פ ְתאֹום ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ַא ֲהרֹןְׁ :שנֵ ינּו ָׁש ַמ ְענּו לִ ְפנֵ י ְׁש ַבע
לַ ְּד ָב ִרים ְו ִׁש ַּבח ָ
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ֶאת ַה ַּמ ֲא ָמר ַהּזֶ ה ִמ ִּפיו ֶׁשל ַה ַּס ָּבא ִמ ֶּקלֶ םּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשהּוא ִסּיֵ ם
יחה
יחה ,יָ ָצאנּו לֶ ָח ֵצר ּוכְ בֹודֹו ָא ַמר לִ י ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ַמה ּלִ ְׁשמ ַֹע ַּב ִּׂש ָ
ֶאת ַה ִּׂש ָ
אֹותם.
אֹותם ַה ְּד ָב ִרים ּוכְ בֹודֹו ִׁש ַּבח ָ
ַהּזֹאתְ ,וכָ ֵעת ָחזַ ְר ִּתי ַמ ָּמׁש ַעל ָ
ּופ ַסע ַּב ֶח ֶדר
ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע זֹאת אֹותֹו ַּתלְ ִמיד ָחכָ םָ ,קם ִמ ְּמקֹומֹו ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ָ

אֹומר לְ ַע ְצמֹו ְּבקֹול :אֹוי וַ ֲאבֹוי!
ָהלֹוְך וָ ׁשֹובּ ,תֹוְך ֶׁשהּוא ֵ
ּכְ ֶׁש ַה ַּס ָּבא ִמ ֶּקלֶ ם ִּד ֵּבר ֹלא ָהיּו לִ י ָאזְ נַ יִ ם לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ָה ִבין,
ְו ַרק ַעכְ ָׁשו יֵ ׁש לִ י ָאזְ נַ יִ ם לִ ְׁשמ ַֹעֵ ...ה ִׁשיב לֹו ַר ִּבי ַא ֲהרֹן:
מּוסרֹ ,לא ַמ ְס ִּפיק
ָאכֵ ןִּ ,בכְ ֵדי לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ָה ִבין ִּד ְב ֵרי ָ
ׁשֹומ ַעת...
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ָא ָדם אֹזֶ ן ,הּוא ָצ ִריְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו אֹזֶ ן ַ
(יערי עם דבשי עמ' קכא).
ׁשּובה ַה ַה ְק ָׁש ָבה ְו ַה ַה ֲאזָ נָ ה
ִמּכָ ל ָה ָאמּור לָ ַמ ְדנּו ּכַ ָּמה ֲח ָ
פּואה לְ כָ ל ַהּגּוף,
ּמּוסרּ ,כָ ְך ֶׁשאֹזֶ ן ְמ ַה ָּוה ְר ָ
לְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
חֹוד ִרים לֹו ֶאל
מּוסרַ ,ה ְּד ָב ִרים ְ
ׁשֹומ ַע ָ
יֹוׁשב ְו ֵ
ּוכְ ֶׁש ָא ָדם ֵ
מּוסר.
ּלֹומד ְּב ִס ְפ ֵרי ָ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ּכְ ֶׁש ֵ
ַהּלֵ ב ְּב ַה ְר ֵּבה ֵ
ּתֹורה
"מּוסר ָא ִביָך"  -זֶ ה ָ
ַ
ּומ ַע ָּתה ָצ ִריְך לְ ָה ִבין ֶאת ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו ַהגְ ָּר"א ֶׁש ֵּב ֵאר:
ֵ
נֹותן ִט ַּפה,
ֶׁש ִּבכְ ָתבְ ,ו ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְס ִּביר ַעל ִּפי ְּד ָב ָריו ְּב ָמקֹום ַא ֵחרֶׁ ,ש ָה ַא ָּבא ֵ
ּוׁש ָס"ה ּגִ ִידים ָּב ֻע ָּבר ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ָה ַא ָּבא
יב ִרים ְ
ְו ַעל יְ ֵדי ּכָ ְך ִמ ְת ַה ִּוים ְר ַמ"ח ֵא ָ
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתבְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁש ַה ִּט ָּפה ַהּזֹאת
זֶ ה ִט ָּפהְ ,וזֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ּכָ אןָ ,א ִביָך זֶ ה ָ
ּתֹורה.
ּמּוסר ִּת ֵּתן לְ ָך ֶאת ּכָ ל ַה ְּפ ִרּיָ ה ְו ָה ְר ִבּיָ ה ַּב ָ
ֶׁשל ַה ָ
מּוסר
ּלֹומד ָ
יח ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ֵ
ּמּוסרֶׁ ,ש ַהחּוׁש יֹוכִ ַ
ָא ַמר ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י ַּב ֲעלֵ י ַה ָ
ּמּוסר ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ּמּוסר ָא ִביָך זֶ הּו ַה ָ
ִמ ְת ַעּלֶ ה ֵמ ַעל ּכָ ל ְּפנֵ י ּדֹורֹו .נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ַ
רּורהַ ,רק ָצ ִריְך
ּוב ָ
צּורה יְ ִׁש ָירה ַח ָּדה ְ
ָּברּוְך הּוא .הּוא ׁשֹולֵ ַח אֹותֹו ֶאל ָה ָא ָדם ְּב ָ
יׁשה ֶׁשּלֹו ֵמ ִא ָּתנּוִ ,אם
לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ,לְ ַה ְפנִ ים ,לְ ַקּיֵ ם ּולְ ִה ְׁש ַּתּנֹותְ .וזֹאת ּגַ ם ַה ְּד ִר ָ
עֹורר ֶאת ֲח ֵב ְרָךַ ,אל ִּת ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַה ַּמ ֲע ָמד ֶׁשּלְ ָך,
לֹומר ּולְ ֵ
מּוסר ַ
יֵ ׁש לְ ָך ְּד ַבר ָ
חֹוׁש ִבים
אֹותם ַה ְ
ּׁשֹומ ִעיםְ ,וכֵ ן ַאל ִּת ְהיֶ ה ּכְ ָ
יצד יָ גִ יבּו ַה ְ
ַעל ַהּכָ בֹוד ֶׁשּלְ ָך ְוכֵ ַ
ּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ִּב ְׂש ַפת ֲחלָ קֹות לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹולֹות,
ֶׁש ֵהם ְמ ָק ְר ִבים ֶאת ָה ָעם ִ
ׁשּוטה ַו ֲא ִמ ִּתיתַ ,וה' יִ ְת ָּב ַרְך יִ ְד ַאג
רּורה ְּפ ָ
צּורה ְּב ָ
ֹאמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְּב ָ
ֶאּלָ א ּת ַ
ּׁשֹומ ִעים.
ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים יִ ְפ ֲעלּו ְּבלֵ ב ַה ְ
יעהַ .ו ֲא ֶׁשר ַעל ּכֵ ןֹ ,לא לְ ִחּנָ ם ָּפ ַתח
ּמּוסר נִ ְקנֶ ה ִּב ְׁש ִמ ָ
ְוזֶ ה ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ַהגְ ָּר"א ֶׁש ָ
מּוסר ָא ִביָך",
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ן ֶאת ְּד ָב ָריו ָּב ִאּגֶ ֶרת ֶׁשּכָ ַתב לִ ְבנֹו ְּב ָפסּוק זֶ הְ :
יעה ֶׁשּלֹו.
ּמּוסר ְּבנַ ְפׁשֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ָּתלּוי ְּב ָר ַמת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּכִ י כָ ל ַּתכְ לִ ית ִקנְ יַ ן ַה ָ
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צרבת
כאשר השער המפריד בין הקיבה והוושט איננו פועל
כהלכה ,החומצות שמקומן בקיבה עולות מעלה אל הוושט.
כשהחומצה פוגשת את הרקמות העדינות של הוושט,
היא צורבת אותן וגורמת לתחושת הכאב והלחץ .זוהי
הצרבת שממנה סובלים אנשים רבים.
הרבה אנשים שסובלים מצרבת משתמשים בתרופות על
מנת להקל על הבעיה .לתרופות שונות יש רמות הצלחה
שונות אבל הן גם עלולות לגרום לתופעות לוואי ואפילו לנזקים
בריאותיים .ישנן מספר תרופות טבעיות שזוכות להצלחה במקרים
רבים ,בעיקר כאשר הגורם הוא עודף חומצה בקיבה.
סודה לשתייה :הסידן המצוי בסודה סותר את החומצה כיוון שהוא
חומר בסיסי וכך הוא מקל על הצרבת .מומלץ לערבב חצי כפית עד

כפית בכוס מים ולשתות .עם זאת חשוב לדעת שעודף סידן יכול
להזיק לגוף ושסודה לשתייה עשירה במלח שעלול להזיק לגוף גם
הוא בשימוש ארוך.
שוש קירח (ליקוריץ) :צמח השוש (שממנו מכינים גם במבליק) בשונה
מתרופות אחרות הוא איננו מטפל בחומציות הקיבה אלא מסייע לפעילות
התקינה שלה .בנוסף ,השוש מגן על הרקמות הריריות בוושט ומרגיע את
תחושת הצריבה .חשוב לדעת שאכילת יותר מדי שוש יכולה לגרום
לבעיות לחץ דם – בגלל המרכיב הפעיל שנקרא גליצירהיזין.
את השוש מומלץ ליטול לפני הארוחה.
תכשיר אלוורה :האלוורה פועלת בשני אופנים – היא
מרגיעה את הצריבה בוושט כמו שהיא מקלה על כוויות
בעור; היא מורידה דלקת ומרגיעה את הקיבה כשזו
מתחילה ל"התקלקל ".חשוב לזכור שאלוורה גם יכולה
להיות חומר משלשל ולכן מומלץ לחפש מיץ שבו אין
אלואין – מרכיב שנמצא בחלק החיצוני של צמח האלוורה.
כמו כן מומלץ שלא להגזים בכמויות.
בננות ותפוחים :פירות אלה עשירים בחומרים אנטי-חומצתיים.
חרדל :למרות שאוכל חריף לרוב נתפס כמעודד צרבת ,אכילת כף
חרדל דווקא יכולה למנוע אותה .החומץ החלש שבחרדל הוא בעל
תכונות של חומר בסיסי ולכן נוגד חומצה .אם אתם יכולים להתגבר
על הטעם ,כפית חרדל יכולה להיות התרופה בשבילכם.

שמי נועם מנצור מכיתה ב',
בתקופה האחרונה אני חש בי שנוי ,טוב לי בתלמוד תורה ,יש
הכל ,אני לומד ,נהנה ,ויש הרבה סיפוק  ,הצוות תמיד נותן לי
מענה וגם מתחשב ,מרוצה וממליץ.
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הרב מאיר צימרוט על ה'-אמן' המיוחדת שלו
מספר הרב מאיר צימרוט על האמן המיוחדת שלו :לעולם לא אשכח
בילדותי גרתי בתל אביב .לא תאמינו כמה אנשים ניסו לפתות אותי
שלא כדאי לי ללכת ללמוד בישיבה קדושה ...יום אחד שהלכתי ברחוב,
עם ציציות בחוץ ,ולפתע שמעתי מישהו צועק לעברי ,תוך שהוא מחוה
בידו על חוטי הציצית" :תסלח לי! יוצאים לך חוטים מהמכנסיים...
הכל קרוע לך"...
אמרתי לו" :אדוני! לא קרוע כאן כלום .החוטים האלו הם ציצית" .עשה
לי רושם שזו לו הפעם הראשונה שהוא שמע על המילה הזאת ...כעבור
כמה ימים עברתי שוב באותו רחוב ,והנה אני רואה מולי את אותו אדם,
או מישהו אחר שדומה לו מאד ,והלה הולך עם מכנסים קרועים ,מלאי
חורים ,וחוטים מזדנבים מהם ...פניתי אליו ואמרתי" :תסלח לי! יוצאים
לך חוטים מהמכנסיים ...הכל קרוע לך"...
הוא לקח את אצבעו הימנית וסובב אותה מסביב למוחו ואמר לי" :אינך
מבין כלום! זה כל היופי"! לקחתי בידי את חוטי הציצית שלי ,נשקתי
אותם ,ואמרתי לו" :זה כל היופי" ...הגעתי למסקנה :אם הוא לא מתבייש
בחוטים שלו ,אני לא אתבייש בחוטים שלי! וכך המשכתי ללכת בתל
אביב עם ציצית בחוץ ,וזה שמר עלי מפני הרחוב הקלוקל.
היוונים גזרו שאסור לענות אמן על ברכה שמישהו מברך .לא היתה
בררה אלא להתחכם ,ובמקום לענות אמן היו עונים :אין כאלוקינו ,מי
כאלוקינו ,נודה לאלקינו – ראשי תיבות אמן .כעת אני רוצה לספר לכם
על אמן אחד מיוחד שזכיתי לענות:
לפני שנים רבות נפטרה סבתי בבני ברק .באותה תקופה לא היה עדין
קו  .402הלכתי לתחנת המוניות שמול בית הכנסת איצקוביץ ,שם
עמדו מוניות שרות לירושלים .בדיוק לפני שהגעתי התמלאה
מונית ויצאה לירושלים ,ואני הייתי הראשון בתור למונית
הבאה ,כך שיכולתי לבחור את המושב האהוב עלי :ליד
הנהג ...שם הכי מרווח ...מאחורה צפוף ,ושם אתה יושב
כמו מלך...
המונית התמלאה בשבעה נוסעים ,כולם שומרי תורה
ומצוות ,ויצאה לדרך .מחיר הנסיעה היה אז
שלושה שקלים וחצי .בצומת קוקה קולה –
טעם החיים לכל מי שלא טעם דף גמרא...
– המונית נעצרה ברמזור אדום .לפתע מישהו
הכניס את הראש שלו לתוך המונית והוא שאל:
"מישהו פה רוצה קרטיב?".
אומר לכם את האמת :אני אוהב קרטיב .אבל בהיותי בדרכים – אינני
נוהג לאכול ...אתם יודעים לבד למי דומה האוכל ברחוב ...אם יראו
אותי אוכל קרטיב ברחוב – לא יזמינו אותי יותר להרצאות ...אמרתי לו
שאינני רוצה ,וכמוני אמרו לו כל הנוסעים האחרים .היחיד שרצה קרטיב
– היה הנהג .הוא שילם לו חצי שקל על הקרטיב ,והמונית יצאה לדרכה.
הנהג קילף את העטיפה ,נתן ביס וחיסל כמעט חצי קרטיב ...פניתי אל
הנהג ואמרתי לו" :בבקשה ממך אדוני הנכבד! אולי תוכל לעשות לי
טובה?" שאלתי" .בשמחה ,אם רק אוכל" ,השיב" .אדוני הנכבד! נדמה לי
הראשונה בימי חיי שאני נפגש אתך .נדמה לי
שזו הפעם
כי לפי רוב הסיכויים שבעולם שוב לא
אראה אותך .זוהי ,אפוא ,בקשה חד
פעמית .שוב לא אבקש ממך עוד."...
הנהג איבד את סבלנותו ואמר "נו!
תבקש כבר! מדוע אתה מדבר כל
כך הרבה" ,קטע הנהג את דברי.
"כבר אמרתי לך ,אם רק אוכל
אמלא את בקשתך בשמחה"...
אמרתי לו "תעשה בבקשה ברכה,"...
נדהם הנהג וענה "זה בשום פנים ואופן
לא"! סרב הנהג בתוקף ,ובלע עוד רבע

קרטיב" .מדוע אתה מסרב כל כך בתוקף" ,שאלתי" ...ואתה תבין אותי".
השיב לי הנהג" .הקו הזה – בני ברק ירושלים – הוא קו בעיתי .כל שעה
מתחלף לי רב אחר .זה אומר לי לברך ,זה אומר לי להניח תפילין ,זה
אומר לי לשמור שבת ...מחר יגידו לי ללמוד משניות וללכת לישיבה
לבעלי תשובה"...
לא נותרה לי ברירה :הוצאתי חצי שקל מהכיס ואמרתי לו" :אני מוכן
לשלם לך על הקרטיב .הקרטיב יהיה ,אפוא ,שלי ואני מתחנן לפניך,
תברך על הקרטיב שלי" ...הוא עצר את הרכב בחריקה .סטה לשולי
הכביש וצעק :אדוני! אני אף פעם לא התערבתי בחיים שלך ,גם אתה
אל תתערב בחיים שלי!" .ניסיתי להתגונן ואמרתי "חלילה לי מלהתערב
לך בחיים" ,עניתי" .אני פשוט דואג לעצמי! אם אתה עושה ברכה – אני
יכול לענות אמן ,וחכמינו אמרו' :גדול העונה אמן יותר מן המברך'
(ברכות נג ע"ב)".
"הוא תפס את חצי השקל בידו ,והעיף אותו לעברי" :מה אתה חושב
לעצמך? שאתה תקנה אותי ,עם ההשקפות שלך ,בחצי שקל?" אמר
בכעס" .אתה בהחלט צודק" ,השבתי" .היתה לי טעות! כמה אתה רוצה
בשביל לעשות ברכה?" .ואז הוא התחיל לחשוב .אחרי כמה שניות של
מחשבה ,אמר" :אם אתה נותן לי שלושה שקלים וחצי ,מחיר של נוסע,
אני עושה ברכה"...
בסך הכל נשאר לו בקרטיב ביס אחד ...ואז הוא תפס את הקרטיב ,העמיד
אותו מול הפרצוף שלי כמו "בן ערובה" ואמר" :נותן או לא נותן? תגיד
מהר! אם לא – אני בולע" ...האמת היא ,שחשבתי לעצמי ,ואולי היה זה
יצר הרע שהגניב את המחשבה הזאת לראשי ,מה פתאום אבזבז עליו מחיר
כזה ...אפשר ללכת לאיצקוביץ – ליד התחנה שלו – ולזכות באלף
אמנים בחינם ...אלא שלמזלי הרב ,אחי ,שישב מאחורי
קרא" :אני נותן שקל" ...ישב שם חסיד גור שקרא" :גם
אני נותן שקל" ...עוד חסיד ויז'ניץ ,שהתלהב מהרעיון,
צעק בהתלהבות" :אני נותן את מה שנשאר"...
הנהג ראה שאנחנו רציניים ,והכסף מאורגן ...הוא לקח
את הכובע שהיה על ראשי וברך בקול רם ברכת
שהכל ...יש לציין שהוא אמר את הברכה
ברהיטות ,מבלי לשבש את המילים .מה
שקרה במונית לא ניתן לתאור במילים...
המונית הזדעזעה ...ענינו אמן בקול רם ובכונה,
כפי שלא ענינו מימינו גם לא בתפילת נעילה ביום כיפור ...א מ ן...
התחלתי לאסוף את הכסף מהנוסעים ,אלא שאז הוא אמר" :אם כבר
עשיתי ברכה – לא אמכור אותה בשביל כסף ...אבל אתם הדתיים הגעתם
מפלנטה אחרת ...אינני מסוגל להבין איך אתם מוכנים לשלם שלושה
שקלים וחצי על אמן אחד ...ועכשיו אני מבקש מכם לא לדבר איתי מילה
עד סוף הנסיעה ...אני פוחד מכם ...הקו הזה הוא קו מאד פרובלמטי"...
פעם ,כשסיפרתי את הסיפור הזה בישיבה לבעלי תשובה מתחזקים,
נעמד בחור אחד ואמר לי ששמע כבר את הסיפור הזה מאביו ,שהוא
נהג המונית הנ"ל .התרגשתי מאד לשמוע ד"ש ממנו ,ובמיוחד מכך
שיש לו בן שומר תורה ומצוות .הוא הוסיף לספר שבכל פעם שהוא
בא לבקר את אביו ,ולוקח משהו לאכול ,אביו (הנהג מונית בסיפורינו)
מבקש ממנו שיברך בקול רם כדי שיוכל לענות אמן בכונה...
נתחזק בעזרת ה' בשני דברים :גם לברך את הברכה בצורה הראויה ,עם
שלוש הפסקות :ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם ,בורא פרי העץ.
וגם בעת ששומעים ברכה ,לענות אמן בקול רם ובכונה.
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ענוותנתו של רבי יוסף רוזובסקי זצ"ל
מספר תלמיד ישיבת אור ישראל :הייתי אז בחור צעיר לימים .הגעתי
לישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה ,בחור ירושלמי שלא מכיר אף אחד
שמתגורר ברדיוס של כמה עשרות קילומטרים .ממש 'גולה למקום
תורה' .הפנו אותי לחדר בפנימיה ,הנחתי שם את החפצים ויצאתי
לחפש מקום בבית המדרש.
התברר לי אחר כך שהיתה אז תחרות סמויה בין הירושלמים לבין
התל אביבים והבני ברקים ,מי יותר מתוחכם ,ולכן הבני ברקים והתל
אביבים רצו 'לקבור' כל בחור ירושלמי שהגיע לישיבה ,לפני שהוא
'ירים את האף'.
ניגש אלי בחור מבוגר יותר ,תל אביבי או בני ברקי ,אני כבר לא זוכר,
ושואל אותי האם החדר שלי בפנימיה מסודר כמו שצריך ולא חסר
לי כלום .אמרתי לו שבאמת יש שם בלגן גדול ,אבל אני כבר אסתדר
וזה לא נורא .אבל הוא לא מרפה ממני ואומר לי" :יש כאן שרת שזה
התפקיד שלו ,לסדר את החדרים של הבחורים .אל תוותר לו ,גש אליו
ותגיד לו שיבוא לסדר לך את החדר"...
ברוב נדיבותו הוא גם הראה לי מי השרת הזה ,אחד שיושב בבית
המדרש ולומד אבל נראה יהודי מאוד מאוד פשוט .חיככתי בדעתי,
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אבמה ייכנסו דברי יהודה?
בהאם יהודה ביקש אותה מיוסף?
גהפחותים בבני יעקב אינם נראים ...
דלא יישארו במצולה
המה נתן יעקב לעשו מתוך רכושו שרכש בפדן ארם?
והיכן נכפל שמו של יהודה?
זדעתם נוחה מהיין
חיוסף יעץ לאחים להכניס אותה לעיר
טמה לא השיגו חיי יעקב?
ינולדה בין החומות
כמה קרה לרעב כשבא יעקב למצרים?
למדוע שלח יעקב את יהודה?
ממה הראה יוסף לאחים
ניעלה לרגלי פרעה
סבשעה זו מקטרג השטן
עיהודה מנודה משניהם ,אם לא יקיים שליחותו
פאלו גריסין שלח יוסף?
צבמה ילקה יוסף אם לא ישמע ליהודה?
קכיצד דיבר יהודה אל יוסף?
רבאיזו לשון דיבר יוסף עם אחיו?
שעל איזה משכן בכה בנימין?
תמי נולד עם השבטים? (יש מי שאומר)...

ואמרתי לעצמי :רק לפני חצי שעה הגעתי לישיבה וכבר אני מתחיל
לדאוג לעניינים הגשמיים? זה לא נראה לי מתאים .עדיף שאמצא
חברותא ,אשב ללמוד ,ואחר כך אסדר בעצמי מה שאוכל ,ומה שלא
אצליח לסדר ...אקרא לשרת שיעזור לי.
סדר הכנה נגמר ואנחנו נכנסים לחדר השיעורים .אני רואה שגם השרת
ההוא – או כמו שמכנים אותו בימינו" ,איש התחזוקה" או אולי "אב
הבית" – נכנס גם הוא לשיעור שלנו .התפלאתי ,השרת מקשיב לשיעורים?
אבל לא ,הוא ניגש למזרח של חדר השיעורים ,נעמד ליד הסטדנר
והתחיל למסור שיעור...
התברר לי למפרע שהיה זה לא אחר מאשר הגאון רבי יוסף רוזובסקי,
תלמיד חכם מופלג ממייסדי הישיבה ,שברוב ענוותנותו סירב ללבוש
פראק ולנהוג בגינוני כבוד המקובלים בקרב ראשי הישיבות והר"מים.
רבי יוסף היה אחיו של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל ,ראש ישיבת פוניבז',
ושמו היה מפורסם כבר אז כמגיד שיעור משכמו ומעלה.
הבנתי שמישהו ניסה לטמון לי פח ולהביך אותי בפני המגיד שיעור
הדגול .שמחתי שנחלצתי מהצרה הצרורה הזאת ,והודיתי לה' שנתן
לי את השכל להימנע מכך.
אחרי תקופה זכיתי להתקרב מאוד לרבי יוסף ,קניתי ממנו רבות ושתיתי
בצמא את דבריו ,עד שהוא היה מזמין אותי אפילו לסעוד בשבתות את
הסעודה השלישית בביתו .באחת הפעמים סיפרתי לו את הסיפור הזה,
שכמעט קרה לי ,כשמישהו חמד לו לצון על חשבוני ושלח אותי אליו
כדי שיסדר לי את החדר...
חייך רבי יוסף ואמר לי" :לך היה שכל שלא לבקש ,אבל אתה יודע כמה
בחורים לא הבינו את העוקץ ,ובאמת באו לומר לי שאסדר להם את
החדר בפנימיה?" .הזדעזעתי קשות ושאלתי אותו" :מה באמת עשה הרב
כשהם באו לבקש בקשה כזאת?" ,סיים התלמיד את הסיפור בתשובה
המפעימה של הרב" ,מה זאת אומרת" ,השיב לי הרב ברצינות רבה,
"ניגשתי לפנימיה וסידרתי את החדר לשביעות רצונם!"

חידות א.ב.
מדברי
רש"י

ח
פידות
לויגרשת
ש
א .מי בתורה מכונה "בן זיקונים" ומי "ילד זיקונים"?
ב .על שניים נאמר "ויוותר  ...לבדו" מי הם?
ג .על שני אנשים בתנ"ך נאמר "ויתאפק" מי הם?
ד .מי בתורה נתן למי  400כסף? ומי  300כסף?
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עיתון בית ספרי מושקע וייחודי חולק לבנות בית הספר לכבוד חג החנוכה
ובנוסף ,מסיבות חנוכה שמחות בכל כיתה וכיתה.
מסיבות של חונכות לתלמידות בפרויקט "שלבים"
ומסיבות וחוויות בחג החנוכה עם חונכות "יד אליעזר" לכיתות ה’ ו’ ז’

עיתון

חנוכה |

תש“פ |

ת בית יע

קב ”כאייל

בי“ס לבנו

שינוי

תערוג“

גליון
מספר

מבט

משנים

1

המחשבה

ראיון עם שירה המזכירה-
ובסוף גילית שהוא לטובה?
לך מקרה שחשבת שהוא רע
המונית לא הגיעה .אחרי שחיכיתי
ש .האם קרה
יקר כי חשבתי שאני יאחר ו
מונית למקום מסוים במחיר
וטובוס וכשהגעתי שמחתי לגלות
הזמנתי
בסוף בלית ברירה נסעתי בא
הרבה זמן ואמרו לי שאין מוניות
לי סכום יקר מאוד למונית.
שלא איחרתי וכך גם חסכתי
עליה ובכיתי אך בסוף עשו לי
ראיון עם טליה טבריזי כיתה ה‘-
צעקה לי חזק באוזן .כעסתי
חברים בשבת והילדה שלהם
היו צועקים לי באוזן לא היתי
הינו אצל
)לא קשור לצעקה( ואם לא
שאני צריכה מכשירי שמיעה
בדיקה וגילו
שמיעה היתה יורדת לי יותר.
יודעת וה
טבריזי וטליה חושינסקי כיתה ז'-

מוגש ע"י נועה
טליה טבריזי כיתה ה'
מה חשבת?
בגלל המכשירים ואז אמרתי
התחלה חשבתי שיצחקו עלי
ב
ביום הראשון זה עזר לי לשמוע.
שמיעה ואז ששמתי אותם
לי שאפילו לא רואים את זה.
לא צחקה עלי וחברה אמרה
ומה אמרו לך? אף אחת

לאבא שלי ,אני לא רוצה מכשירי

מגישה טליה כיתה ה'-
פעם ראיתי כלב שרץ ואז אחרי
תפוחים.
ומה חשבת? חשבתי שזה

כמה דקות ראיתי ילד רץ לכיון

רע ובסוף התברר שהילד רץ

שהלך הכלב והפיל לזקן סלסלת

לתפוס את אחיו שרץ לכביש.

משנים מבט
בית הספר..
ב

מגישות :כיתה ה'
אמרו מילה טובה לכיתה ב' על
כיתה א'
לדאוג לנו.
כיתה ב'
אחיות.
שהן ותרניות שנתנו להם את
אמרו מילה טובה לכיתה ה' על כך
כיתה ג'
השולחן הגבוה.
שהן אכפתיות מהמורה שלהם
אמרו מילה טובה לכיתה ו' על כך
כיתה ד'
שעשו לה יום הולדת.
שהן מאוחדות והסכימו לעשות
נתנו מילה טובה לכיתה ז' על כך
כיתה ה'
איתם מסיבת חנוכה.
כך שהן זורמות ,מאוחדות וכיף
נתנו מילה טובה לכיתה ז' על
כיתה ו'
להיות איתן.
שהן חברותיות ומשחקות איתם
נתנו מילה טובה לכיתה ו' על כך
כיתה ז'
במשחקים בהפסקות.
כך שהן מוצלחות ותמיד רוצות

אמרו מילה טובה לכיתה ח' על כך

שהן מסורות ודואגות להן כמו

׳כאייל תערוג  -גני תקוה׳ פותחים שנה תשפ״א
היכונו ליום הפתוח והרשמה לגנים  3-6פרטים בקרוב...
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זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
			
מנחה
		
שיעור מוסר
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש
אבות ובנים
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 16:25כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 14:30חושן משפט
15:00
15:30
17:00
( 17:25עם צאת השבת)
( 17:45עד זמן רבינו תם)
( 17:45לאחר ערבית של מוצ"ש)
( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

בית כנסת "כאייל
ת
ע
ר
ו
ג
בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א "
רחוב שמחת כהן  - 23הר חומה
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

תפילות לימות החול
( 05:50כ 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'
16:35
			
מנחה
סמוך למנחה
		
ערבית מנין א'
בתום השיעור המרכזי
		
ערבית מנין ב'
שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
יום ראשון		
אמונה ובטחון
			
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 בנושא חינוך מפי גב' אלינור
יום שלישי		

מנחה וערבית :בהדלקת נרות( 20דק')
שחרית07:45 :
מנחה15:00 :
ערבית :בצאת שבת
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יום שלישי

שיעורי הרב
ברחבי הארץ

ביום ג' ,י' טבת( )07/01ידרוש מורנו הרב ב:
מושב מנוחה –  ,20:00ביה"כ "אוהל יעקב"

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

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

