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הּודהַ ,א ָּתה
בברכת יעקב לבניו אומר יקב אבינו ליהודה בנו" :יְ ָ
יֹודּוָך ַא ֶחיָך ,יָ ְדָך ְּבע ֶֹרף אֹיְ ֶביָך ,יִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְלָך ְּבנֵ י ָא ִביָך" וכו'ֹ" ,לא
ּומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַר ְג ָליו" .אומר יעקב אבינו
יהּודהְ ,
יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
לבנו יהודה קודם מותו' ,דע לך יהודה! אתה הוא שזוכה לכתר
שהוד ַית ולא ְּב ֵה ְית ָּתא במעשה תמר!
ֵ
המלוכה מכל אחיך ,משום
ית בכשלון שלך ,יכולת להסתיר את העבירה כיוון שכבר
הוד ַ
ֵ
חרצו בית הדין שאתה זכאי ,וקבעו שתמר היא זאת שחטאה
וצריכה להשרף ,אבל כשהיא מוצאת לשריפה והחלה האש
"ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵא ֶּלה ּלֹוָ ,אנֹכִ י ָה ָרה" ,מיד
לאחוז בבגדיה ,ואמרה ְ
"צ ְד ָקה ִמ ֶּמּנִ י!" ,היא
קמת וצעקת ברגע שהתבררה התמונהָ ,
הצדיקה ואני הרשע!
נגרם לך בזיון גדול ,אומר יעקב אבינו ליהודה ,אתה נשיא
וחשוב בארץ ,היית מול יצחק ויעקב שישבו באותו בית דין.
הבושה היא נוראית ,שאדם במעמד של רב ואדון וחשוב כמותו
יאמר טעיתי עם אשה ברחוב!
הּודה" – גבורה של אריה וחוצפה של גור,
אבל "ּגּור ַא ְריֵ ה יְ ָ
בגבורה עילאית קמת והודאת 'אני פושע ,אני החוטא!' ובאותה
שעה אמנם הלבשת על עצמך בושה גדולה אבל גם כתר
ּומח ֵֹקק
יהּודהְ ,
מלכות לנצח נצחים ,שנאמר "ֹלא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
ִמ ֵּבין ַר ְג ָליו".
כל מי שאינו מודה במעשיו ,הקב"ה מקללו .להשם יתברך
פחות אכפת מה עשית ,אלא יותר אכפת לו כיצד אתה נוהג
לאחר העוון ,האם האדם מכסה פשעיו ומצדיק דרכו ,ואומר
'תראה לא הייתה לי ברירה ..ה' יבין אותי' או להיפך מתגבר
"מֹודה ְועֹזֵ ב יְ ֻר ָחם".
ֶ
ואומר
יוסף הצדיק קידש שם שמים בסתר והוסיפו לו אות ה' בשמו,
יהֹוסף ָׂשמֹו" ,אך יהודה קידש שם שמים בגלוי,
"עדּות ִּב ֵ
שנאמר ֵ
ונמצא שכל שמו של ה' נמצא בשמו! י-ה-ו-ד-ה! יהודה הוא
שנכשל ועבר עבירה ואילו יוסף בצדקותו ברח מהעבירה,

אבל יהודה בעבירה הביא יותר כבוד על ידי שהודה בכשלונו
ופירסמו.
רבותיי ,כולנו חוטאים וטועים ,בקנאה ,בשנאה ,בכבוד ,בלשון
הרע ועוד ,אבל השאלה היא האם אנו תופסים את עצמנו
ואומרים' ,חטאנו ,עברנו על דבר ה' ,בואו נקבל את הדו"ח
ּומ ֲחה ִפיוְ ,ו ָא ָמר ֹלא ָפ ַעלְ ִתּי
"אכָ ל ָ
ונשלם הקנס' ,או שחס וחלילה ָ
ָא ֶון" .כך אומרים רבותינו ,מפני מה תיקנו תפילה בלחש? מפני
עוברי עבירה .משום שהתפילה נועדה להודות על העבירות
ולא רצו שהסביבה תשמע ,אבל על האדם לפחות מול בוראו
להודות על כשלונותיו לאורך כל התפילה ,גם ב'-רפאנו' וגם
ב'-אתה חונן' ,ויבקש סיוע מה' לשנות את מעשיו ,להודות על
העבר ולצעוק על העתיד!
אתי" –
אֹותְךַ ,על ָא ְמ ֵרְך ֹלא ָח ָט ִ
"הנְ נִ י נִ ְש ָׁפּט ָ
ולכן הנביא זועק ִ
כל התביעה של הקב"ה עלינו היא ,על שאנחנו טוענים מה
כבר עשינו – והלא בסה"כ אנחנו דתיים ושומרי מצוות ,אך
מסרבים להודות בכך שיום יום אנחנו בוגדים בקב"ה בכך
שאנחנו נמשכים אחר יצרינו – בתאווה ובקנאה לנחלתם של
אחרים ,ומסרבים להודות בכשלונותינו – אלא אוהבים לטפוח
לעצמנו על השכם ולומר אשרינו ומה טוב חלקינו ומה נעים
גורלנו – לא כך היתה הגישה של רבותינו ואבותינו ,הם תמיד
חיפשו את החסר אצלם ,ומעולם לא הסתכלו על מעלותיהם.
כך מצינו באברהם אבינו ,שכאשר סיים את העקידה ,המבחן
הגדול שערך אי פעם הקב"ה לבן אדם ,ואברהם אבינו עמד
במבחן זה בהצלחה ,ובכל זאת אומרת התורה לאחר העקידה,
ַ"ויְ ִהי ַא ַחר ַה ְד ָּב ִרים ָה ֵא ֶלּה" ,ואמרו רבותינו הרהורי דברים היו
שם – אמר אברהם ,בני יצחק בן  37ולא נשוי ,אילו הרגתיו
בעקידה היה מת בלא בנים ,איך טעיתי טעות כזאת שלא
השאתיו אשה עד כעת – אברהם אבינו לא טופח לעצמו על
השכם ,אלא הוא מחפש איפה חיסרתי ,איפה שגיתי – כך על
כל אדם ירא ה' לנהוג ,לבקש את החסר ולהשתדל לתקנו –
בכך הוא מודה בכשלונו ובכך מתרצה לבוראו.
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הרבנית חולה! האמנם?
הגאון הצדיק רבי משה קלירס זצ"ל ,רבה של טבריה ,היה מתגורר בדירה
בת חדר אחד ,וכדי שתהיה לו אפשרות לקבל אורחים ב'סלון' ,וגם לישון,
חילק את החדר הגדול לכמה חלקים ,מצידה האחד של המחיצה קבלו
את כל האורחים שהגיעו לרב ,ומן הצד השני הלכו בני הבית לישון.
פעם הגיע לטבריה אדם צעיר ,שהתגורר בירושלים ,ונשא לא מכבר לבת
זוגו ,אבל משלא הסתדרו ביניהם ,החליט לשים פעמיו לטבריה .היעד
הראשון שלו היה בית המדרש הישן של טבריה ,אלא שמיד עם הכנסו
הבחין בו הרב קלירס ,שהיה ידוע ב'הכנסת האורחים' המפלגת שלו,
והזמינו אחר-כבוד לביתו .דבר אחד הוא לא ידע :את המצוה הגדולה
של הכנסת האורחים מקיים רבה של טבריה באותו חדר קטן בביתו,
העונה לשם 'סלון'...
והנה ,טרם צאתו של הרב לתפילת 'הנץ' ,מבחין האורח שבעל הבית
מכין את ה'פרימוס' לחימום מים .הוא היה בטוח שהרב מחמם את המים
עבור עצמו ,אלא שעד מהרה נוכח שכוס-התה שהוכנה ,מועברת על ידי
הרב קלירס לאשתו הרבנית .בלילה השני חזר המעשה על עצמו ,ושוב
מתאמץ בעל הבית בהכנת התה על ידי הפרימוס.
האורח החליט ש'זה לא עסק' ...הוא נגש אל הרב קלירס והודיע לו
שהחליט לעזוב את הבית" .איך אני יכול להשאר כאן ולהטריד את הרב,
במצב כזה שהרבנית חולה?!" .פתח הרב קלירס את עיניו בתמיהה-רבתי,
ואמר" :אשתי הרבנית חולה?! מי אמר לך זאת?!" .ענה האורח" :הלא

כל מעשה נחשב...
מסופר על בחור ישיבה שנסע מישיבתו בליטא אל ביתו ,ובדרך עבר
במיוחד דרך ראדין ,על מנת לקבל ברכה מה'-חפץ חיים' .בהיותו ברכבת,
פגש באדם הדור פנים ושאלו לאן הוא נוסע" .לראדין" ,אמר הבחור" .גם
אני נוסע לראדין" ,השיב האיש ,ופתח בשיחה אשר במהלכה התבהר
לבחור כי בן שיחו הינו לא אחר מאשר רבי צבי לוינסון זצ"ל ,חתנו של
ה'חפץ חיים' ,וכך ביקש ממנו הבחור שיכניס אותו לשיחה וברכה אצל
ה'חפץ חיים'.
כאשר הגיעה הרכבת לראדין היתה השעה מאוחרת מאוד .רבי צבי
הזמינו לביתו .הוא הכין לו ארוחה חמה ומזינה,
לוינסון
והציע לו מיטה לשינה .עייף ומותש מטלטולי
הדרך ,כאשר בחוץ שרר קור מקפיא
עצמות ,נכנס הבחור למיטה והתחמם
תחת השמיכה החמה .לפתע נזכר כי
עדיין לא התפלל תפילת ערבית" .כה
קשה לצאת מהשמיכה החמה אל הקור
המצמית" ,הרהר הבחור ,והחליט כי
יישאר להתחמם מעט מתחת השמיכה,

אני רואה את הרב מידי בוקר קם בשעה מוקדמת וטורח בחימום המים,
נכנס עם הכוס אל חדרה של הרבנית ומוסר לה את התה המהביל .אם
הרב היה עושה זאת פעם אחת  -ניחא; אבל כיון שהדבר חזר ונשנה על
עצמו ,הנחתי שהרבנית חולה"...
שמע הרב את הדברים ,והשיב לאורחו" :אוי לך שזו המסקנה שהעלית
בחכתך לאחר שראיתני מגיש תה לרעייתי .האם בעל שמכבד את אשתו
ומגיש לה כוס תה מדי בוקר – עושה את אשתו חולה?! או שעושה כן רק
בשל שהיא חולה?! ,הלא האר"י הקדוש אומר שכאשר אדם קם בבוקר,
הוא צריך לקבל על עצמו את מצות 'ואהבת לרעך כמוך'".
הוסיף הרב ואמר" :וכי מצוה זו קיימת רק בין שני רעים ,ולא בין בעל
לאשתו?! הלא בהגשת התה לאשתי אני מקיים את מצות 'ואהבת לרעך
כמוך' בהידורה המלא!" (עלינו לשבח)
ואחר כך יקום אל הקור המצמית ויתפלל תפילת ערבית .עייפותו גברה,
והוא שקע בשינה עמוקה שנמשכה עד הבוקר ...כשהקיצו ר' צבי לתפילת
שחרית ,ותפילת ערבית של אמש פרחה כליל מזיכרונו.
לאחר התפילה שחרית ואכילת פת שחרית ,לקחו ר' צבי אל חמיו ,גדול
העולם ה'חפץ חיים' .בטרם הספיק הבחור לפתוח את פיו אמר לו ה'חפץ
חיים'" :בעבר ,כאשר הייתה עשירות גדולה ברוסיה ,לו היה נופל לאדם
מטבע של כסף מכיסו לא היה טורח להתכופף ולהרימה .אך בימים אלו,
שהעשירות פחתה והעניות תפסה את מקומה ,אם ייפול לאדם אף פרוטה
של נחושת תיכף ימהר לחזר אחריה ולהשיבה אליו .כי במצב כזה ,אף
סכום פעוט לממון רב ייחשב".
התפלא הבחור מאוד ,מה כוונת ה'חפץ חיים' בדבריו? מדוע יספר לו
עתה סיפורי מעשיות? ה'חפץ חיים' המשיך בדבריו" :כשהיו ישראל על
אדמתם ובית המקדש על מכונו ,כהנים בעבודתם ,לוויים בדוכנם וישראל
במעמדם – כביכול היתה עשירות בעולם העליון – אולי לא היתה נחשבת
כל כך תפילת מעריב של בחור פלוני .אולם עתה בימינו ,כשהחושך
יכסה ארץ ונתמעטו שומרי התורה והמצוות ,וכביכול יש עניות ומחסור
בעולם העליון ,הרי אפילו תפילה אחת של בחור יש לה חשיבות גדולה
ולא מוותרים עליה בקלות בשמים"...
מיד נזכר הבחור בתפילת ערבית ששכח אמש ,והבין את שאמר ה'חפץ
חיים' ברוח קדשו...
את המסר הזה אנו חייבים להעביר לעצמנו ואח"כ לילדינו .בתקופתינו
אנו ,זמן בו ההפקרות שולטת בעולם ומצויה בכל פינה .מציאות בו קרנם
של בני התורה ושומרי המצוות נדרסת בריש כל חוצות ,כל מעשה קטן,
נחשב .כל ברכה ,כל תפילה ,כל אמן ,כל מעשה חסד קטן עושה רעש
גדול בשמים.

שמי אופיר גורן מכיתה ה'
אני רוצה לספר לכם שבתלמוד תורה כיף ויש הרבה מה לעשות ,וכשאני
מספר לחברים הם אומרים שאין לנו,
כיף פה יש הכל ,חברה ,משחקים ,ולמידה ברמה גבוהה.
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ְּבנִ י ִאם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבא (משלי א ,י)
ּמּוסר ִהיא
ּתֹורת ַה ָ
אֹותנּו ּכַ ָּמה ַ
לְ ַא ַחר ֶׁש ְּׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִׁשכְ נַ ע ָ
רּוחנִ ּיּותַ ,מ ְס ִּביר לָ נּו ּכָ ֵעת ַּב ֶּמה ַּת ֲעזֹר
ֶהכְ ֵר ִחית לְ ַה ְצלָ ָחתֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ְּב ָ
ּמּוסר ַּת ֲעזֹר לָ נּו ְּב ִמ ָּדה ְויָ בֹוא אֹותֹו ׂשֹונֵ א
ּתֹורת ַה ָ
ּמּוסר ַּב ַחּיִ יםַ .
ּתֹורת ַה ָ
לָ נּו ַ
זֹועק ְׁשֹלמֹה
אֹותנּוְ ,ו ַעל ּכָ ְך ֵ
"הּיֵ ֶצר ָה ַרע"ִ ,וינַ ֶּסה לְ ַה ֲח ִטיא ָ
ֶׁשּלָ נּוֲ ,א ֶׁשר ִהּנֹו ַ
ַה ֶּמלֶ ְךְּ :בנִ י! ִאם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים – ַאל ּת ֵֹבא.
עֹובר ַעל ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה ,וְ הּוא
חֹוטא ,הּוא ָה ֵ
ַמ ְס ִּביר ַהּגָ אֹון'ִ :אם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים' – ֵ
אֹותן ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ֲח ֵס ִרין
לְ ׁשֹון ִח ָּסרֹוןּ ,וכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב ְּב ֵריׁש יְ ַׁש ְעיָ הִ ,אם יְ ַפּתּוָך ָ
יהם ּכְ לָ לּ ,כִ י ְּב ַו ַּדאי ֹלא לְ ִמ ְצ ָוה ֵהם
ִמ ִּמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה – ַ'אל ּת ֵֹבא' לִ ְׁשמ ַֹע ִּד ְב ֵר ֶ
ּוב ַו ַּדאי ַמה
עֹוׂשיםְ ,
ּתֹותָךּ ,כִ י ֵהם ְּב ַע ְצ ָמם ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ָּבזֶ ה ְו ֵאינָ ם ִ
ָּב ִאים לְ ַפ ְ
ּתֹותָךַ ,היְ נּו לַ ֲעבֹר ֲע ֵברֹותְ .ו ַעכְ ָׁשו ְמ ָפ ֵרׁש ַה ִּפּתּויִ ים ֶׁשּלָ ֶהם:
רֹוצים לְ ַפ ְ
ֶּׁש ֵהם ִ
מֹודד
יֹותר ַקל לְ ָך לְ ִה ְת ֵ
ּובאּור ַה ְּד ָב ִרים הּואֶׁ ,שּכְ ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ָּבא מּולְ ָך ּכְ אֹויֵ בֵ ,
ֵ
אֹותָך ָּב ֶר ֶׁשת ֶׁשּלֹוְ ,ולָ כֵ ן ַא ָּתה
ִאּתֹוּ ,כִ י ַהּכֹל ָּברּור לְ ָפנֶ יָך ֶׁשהּוא ְמנַ ֶּסה לְ ַה ִּפיל ְ
מֹודד נֶ גְ ּדֹוְ ,והּוא לַ ֲעסֹק
יֹוד ַע לְ ַמּגֵ ן ֶאת ַע ְצ ְמָך ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,ש ֲה ֵרי יֵ ׁש לְ ָך נֶ ֶׁשק לְ ִה ְת ֵ
ֵ
יאת ְׁש ַמע .אּולָ ם ּכְ ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ָּבא ֵאלֶ יָך ְּב ַת ְחּפ ֶֹׂשת'ִ ,אם
ּתֹורה ,לִ ְקרֹא ְק ִר ַ
ַּב ָ
אֹומר ַהּנָ ִביא (הושע ז ,יא) "יֹונָ ה
יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים'ִּ ,פּתּוי זֶ ה ָּד ָבר ֻמ ְס ֶוהּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵ
פֹותה
ׁשֹורר" :יֹונָ ה ָ
פֹותה"ְ ,ו ַר ֵּבנּו יֹונָ ה (אבות פ"א מ"ה) ֵה ִביא ְּב ֵׁשם ַה ְמ ֵ
ָ
רֹואה ֶאת ַה ִּמכְ ָמר"ְּ .ד ַהיְ נּוֶׁ ,ש ַהּיֹונָ ה
רֹואה ֶאת ַה ָּברֲ ,א ָבל ֹלא ָ
הֹולֶ כֶ ת ַּב ִּמ ְד ָּברָ ,
יסיםִ .אם
רֹואה ֶאת ָה ֶר ֶׁשת ֶׁשּיֵ ׁש ִמ ַּת ַחת לַ ּגְ ִר ִ
יסיםַ ,אְך ִהיא ֹלא ָ
רֹואה ֶאת ַהּגְ ִר ִ
ָ
אֹומר
ּומ ַּת ַחת לָ זֶ ה ַמלְ ּכ ֶֹדת .לָ כֵ ן ֵ
אֹותּה ַחּיָ הָׂ ,ש ִמים לָ ּה ִּפ ָּתיֹון ִ
רֹוצים לִ ְתּפֹס ָ
ִ
ַהּגָ אֹון'ִ ,אם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים' ִ -אם יָ בֹוא ָעלֶ יָך ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ּכְ יָ ִדיד ְוֹלא ּכְ אֹויֵ ב,
עֹוב ִרים
ָׁשם ַמ ְת ִחילָ ה ַה ְּב ָעיָ ה ֶׁשּלְ ָך .יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֵאינָ ם ְר ָׁש ִעיםֵ ,הם ֹלא ְ
ַעל ִמ ְצוֹות ֹלא ַּת ֲע ֶׂשהֲ ,א ָבל ֵהם ֲח ֵס ִרים ְּב ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשהּ ,כְ מֹוְּ :ד ֵבקּותַ ,א ֲה ַבת

ּתֹורה ,יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םֶ ,ח ֶסד ְוכֵ ן ַעל זֶ ה ַה ֶּד ֶרְך'ֲ .ח ָט ִאים'
ַה ָ
ּמּומר ,אֹו ֹלא
זֶ ה ֶח ְסרֹונֹות ֹ -לא ֲעוֹונֹות ,זֶ ה ֹלא ָא ָדם ֶׁש ָ
עֹובר ַעל ַה ִּמ ְצוֹות.
ּתֹורה ְו ֵ
ַמּכִ יר ַּבה' אֹו ַּב ָ
ּוכְ מֹו ֶׁש ֵּב ֵאר ָּבזֶ ה ַר ֵּבנּו ְּב ַחּיֵ י (ספר חובת הלבבות השער
ה' שער יחוד המעשה פ"ה)ְ :ו ָר ִא ִיתי לְ ָב ֵאר לְ ָך ִמן ָה ִענְ יָ ן
ַהּזֶ ה ִּד ְמיֹונִ ים יֹורּו ַעל ַמה ֶּׁשֹּלא זָ כַ ְר ִּתי ֵמ ֶהםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ זָ ֲהרּו
אֹלקיםּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ֶה ָחכָ ם:
ֵמ ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם וְ יִ ְהיֶ ה לְ ָב ָבם ָׁשלֵ ם לֵ ִ
אֹומרֶּ :בן ָא ָדם! ָראּוי
יֹוסף לֶ ַקח ְונָ בֹון ַּת ְח ֻּבלֹות יִ ְקנֶ ה"ְ .והּוא ֶׁש ֵ
"יִ ְׁש ַמע ָחכָ ם ְו ֶ
לְ ָך לָ ַד ַעתּ ,כִ י ַהּׂשֹונֵ א ַהּגָ דֹול ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָך ָּבעֹולָ ם הּוא יִ ְצ ְרָך ַהּנִ ְמ ָסְך ְּבכֹחֹות
ּגּופנִ ּיִ ים
חּוׁשיָך ַה ָ
רּוחָךְ ,ו ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּתף ִע ְּמָך ְּב ַהנְ ָהגַ ת ֶ
נַ ְפ ְׁשָךְ ,ו ַה ְמע ָֹרב ְּב ֶמזֶ ג ֲ
יעֹותיָךְ ,ו ַא ָּתה יָ ֵׁשן
אֹורב לְ ַפּתֹות ְּפ ִס ֶ
ּמֹוׁשל ְּבסֹודֹות נַ ְפ ְׁשָךָ ...ה ֵ
רּוחנִ ּיִ יםַ ,ה ֵ
ְו ָה ָ
לֹו ְ -והּוא ֵער לְ ָךְ ,ו ַא ָּתה ִמ ְת ַעּלֵ ם ִמ ֶּמּנּו ְ -והּוא ֵאינֹו ִמ ְת ַעּלֵ ם ִמ ְּמָך ,לָ ַבׁש לְ ָך
ִּבגְ ֵדי ַהיְ ִדידּות ְו ָע ָדה ֲע ִדי ָה ַא ֲה ָבה לְ ָךְ ,ונִ כְ נַ ס ִּבכְ לַ ל נֶ ֱא ָמנֶ יָך ְו ַאנְ ֵׁשי ֲע ָצ ְתָך
מֹורה
יצֹותיוְ ,והּוא ֶ
יזֹותיו ְּוק ִר ָ
אֹוה ֶביָךָ ,רץ ֶאל ְרצֹונְ ָך ַּבּנִ ְר ֶאה ֵמ ְר ִמ ָ
ּוסגֻ ּלַ ת ֲ
ְ
יתים לְ ָׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ יםַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
אֹותָך ְּב ִח ָּציו ַה ְּמ ִמ ִ
ְ
רֹוצה לְ ַפּתֹות ֶאת ָה ָא ָדם הּוא ֹלא ָּבא ּכְ אֹויֵ ב
ּובאּור ְּד ָב ָריוֶׁ ,שּכְ ֶׁשּיֵ ֶצר ָה ַרע ֶ
ֵ
עֹוׂשה ַע ְצמֹו
לֹובׁש ִּבגְ ֵדי יְ ִדידּות ְו ַא ֲה ָבהְ ,ו ֶ
ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ֵה ָא ֵבק ִאּתֹוֶ ,אּלָ א הּוא ֵ
רֹוצה
ּדֹואג לְ ָךֲ .אנִ י ֶ
אֹומר לָ ָא ָדםֲ :אנִ י ֵ
טֹובת ָה ָא ָדם ,הּוא ֵ
ּומ ַח ֵּפׂש ֶאת ַ
אֹוהב ְ
ּכְ ֵ
יֹותר.
יח ֵ
רֹוצה ֶׁש ַּת ְצלִ ַ
יֹותר טֹובֲ .אנִ י ֶ
ֶׁש ַּת ֲעבֹד ֶאת ה' ֵ
ְוכָ אן נִ ְׁש ֶאלֶ ת ַה ְּׁש ֵאלָ הִ :אם ּכֵ ן ֵאיְך נִ ָּמלֵ ט ִמ ֶּמּנּו? ֵאיְך ְמגַ ּלִ ים לַ ּיֹונָ ה ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה
ִּפ ָּתיֹון ַעל ָה ֶר ֶׁשתֶׁ ,ש ִאם ִהיא ִּתּגַ ע ָּבאֹכֶ ל ַהּזֶ הִ ,היא ָא ְמנָ ם ִּת ְׂש ַּבעַ ,אְך ְּב ִמ ָּדה
ׁשּובה ִהיא'ַ :אל
ירּוה ַּב ַחּיִ יםִ ,היא ּכְ ָבר ֹלא ִּת ְהיֶ ה ָח ְפ ִׁשית לְ ַע ְצ ָמּה? ַה ְּת ָ
ְויַ ְׁש ִא ָ
לֹוק ַח ֲע ֵברֹות ָקׁשֹות
אֹומר ַהּגָ אֹוןֵּ ,ת ַדע לְ ָךֶׁ ,ש ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ַהּיֵ ֶצר ֵ
ּת ֵֹבא' ֵ -
אֹותן ְּב ִמ ְצוֹות ִּב ְׁש ִביל ֶׁשֹּלא נֵ ָר ַתע ֵמ ֶהן ,יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ְק ַטּנִ ים ֶׁש ַהּנֶ זֶ ק
עֹוטף ָ
ְו ֵ
אֹותםּ ,כְ מֹו ֲח ָט ִאים ֶׁש ֵּבין ָה ָא ָדם לַ ָּמקֹוםֵּ ,בין
ֶׁשּלָ ֶהם ָה ִפיְךֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ֵּקן ָ
ָה ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוַ ,אְך יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּנֶ זֶ ק ֶׁשּלָ ֶהם הּוא ִּבלְ ִּתי ָה ִפיְך.
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השפעת
שפעת ,כל שנה חיסון חדש
"מגפת" השפעת עולה לכותרות כל חורף מחדש ,אך השנה היא גבתה
כבר קורבנות רבים ביחס לשנים קודמות .הבהילות להתחסן לא
איחרה לבוא ,ועשרות אלפי מנות חיסון ניתנו רק השבוע.
שפעת היא מחלה שהגורם לה הוא נגיף השפעת ,המחלה באה
לידי ביטוי בחום גבוה ,בכאבי שרירים ,בכאבי ראש ,בשיעול,
בנזלת ,בחולשה ובהרגשה כללית רעה .ביטוייה חריפים
יותר מאשר ביטוייה של הצטננות רגילה ,והיא עלולה להיות
מלּווה גם בכאבי גרון ,בדלקת בלחמיות העיניים ובהגדלת
קשרי הלימפה בצוואר .רוב התסמינים חולפים בתוך שבוע.
מהו ההבדל בין שפעת לבין הצטננות?
באופן כללי ,הצטננות היא מחלה קלה יותר משפעת ,ומרגישים בה פחות
רע מאשר בשפעת .הצטננות באה לידי ביטוי בעיקר בנזלת ולעיתים גם
בשיעול .החום בהצטננות לרוב אינו גבוה ,והמחלה אינה ממושכת כמו

שפעת .לכל אחת מהמחלות גורמים נגיפים אחרים.
לעיתים נוטים להתייחס לשפעת כאל מחלה לא סימפטית אבל לא מסוכנת
מדי  -אבל זו טעות .היא עלולה להיות מסוכנת לכלל האוכלוסייה ,ומי
שנמצאים בסיכון הגדול ביותר לסבול מסיבוכי המחלה הם אלו שהחיסון
מומלץ להם במיוחד ,כפי שיפורט בהמשך .אלה הם הסיבוכים העיקריים
של שפעת :דלקת ריאות ,דלקות אוזניים ודלקות סינוסים .סיבוכים נדירים
יותר הם דלקת המוח ,החמרה של מחלת ריאות כרונית קיימת ,דלקת
שריר הלב ותסמונת גיליאן ברה .במקרים חמורים עלולה המחלה
לגרום לקריסת מערכות ולמוות.
מדוע השפעת מכה במחזוריות מדויקת כל־כך בכל חורף?
בשונה ממחלות נגיפיות אחרות כמו חצבת ,אבעבועות
רוח או צהבת מסוג  ,Aשבהן אנו חולים לכל היותר פעם
אחת בחיים ,לנגיף השפעת יש יכולת מרשימה לשנות את
תכונותיו הגנטיות מדי שנה ולחמוק מהנוגדנים שמערכת
החיסון שלנו כבר השכילה לייצר נגדו בשנה הקודמת.
לנגיף השפעת יש תכונה נוספת :במחזוריות ראויה לציון של אחת
ל־ 10שנים הוא מצליח להפוך את עורו באופן קיצוני ומחולל נוסף על
המגיפות השנתיות ,המוגבלות יחסית ,מגיפות עצומות ממדים המתפשטות
בכל העולם ונקראות פנדמיו .לכן בכל שנה מפתחים חיסון נגד שפעת
שהוא ייחודי לסוג השפעת שמצפים לו באותו החורף.

4

מסירות הנפש לתורה של רבותינו/סיפור לשבת
נפליג בסיפור מפי מגיד המישרים המופלא רבי ברוך רוזנבלום ,אל
הימים הנוראים של השלטון הקומוניסטי שראה בישיבות ובלימוד התורה
אקט חתרני ואנטי מהפכני ואסר עליו מכל וכל .לא יהודי אחד ולא
שניים התמרדו בכל יכולתם נגד איסור זה על אף הסכנה החמורה ,וכזה
היה גם הגאון רבי חיים זייצ'יק ,מחשובי תלמידי נובהרדוק בימיו של
הגאון רבי אברהם יפהן ,ואשר מונה על־ידו לשמש כראש סניף הישיבה
הנובהרדוקאית שנפתחה בעיר בוטשאטש שבגליציה .דא עקא שלא הרבה
זמן לאחר מינויו נכבשה העיר בידי הרוסים עם כיבוש פולין בתחילת ימי
מלחמת העולם השניה .השלטון הקומוניסטי השליט מיד את התנהלותו
המרושעת ,ורבי חיים נאלץ להעביר את הישיבה לתנאי מחתרת .וכך,
במקום ללמוד עם הבחורים בבית המדרש העירוני כפי שנהג עד אז ,היה
עליו לעבור למרתף ולהעמיד בחורים שישמרו מבחוץ ויראו אם זר מתקרב.
אותם בחורים החזיקו בידיהם מטאטאי רחוב ועשו את עצמם כאילו הם
מנקים את רחובה של העיר .אילו התקרב למקום זר או כלי רכב חשוד
פצחו מיד בשירת 'עוצו עצה ותופר' וכל תלמידי הישיבה מיהרו להתפזר.
אחד השכנים הבחין בנוהל המשונה ומיהר להלשין עליו ,וסוכניו סגרו
חרישית על המקום עד שתפסו את רבי חיים בעיצומו של שיעור כשהוא
מרביץ תורה בצעירי הצאן .הבחורים התפזרו לכל עבר ,אבל רבי חיים
שנלכד נשלח לגלות בסיביר .בהגיעו לשם העמידו בפניו שתי אפשרויות:
הראשונה הציעה לו לעבוד עבודת כפיים קשה במפעל טנקים ,אבל
שכרה שבצדה היה לעבוד במפעל מחומם היטב ולא להסתובב בישימון
הקפוא שבחוץ .האופציה השניה לעומת זאת הייתה לשאוב מים מבאר
מרוחקת ולהביא אותם אל המחנה .מדובר היה בהיטלטלות של עשרות
דקות לכל צד בקור הנורא שרק סיביר יכול להציע ,ועל כך היה צריך
לחזור מספר פעמים ביום.
הלך רבי חיים ובחר לשאוב מים .הוא אמנם היה מעדיף לשהות במקום
מחומם ,אבל עשה חשבון שאם יותר לו לצאת מן המחנה ולשאוב מים יוכל
לשוטט בין הכפרים באזור ואז אולי ימצא שם בית יהודי .הוא כמה וצמא
לספר יהודי ,אך לכשעצמו לא היה עמו כלום .כך החל בשאיבת מים ובכל
פעם היה מתגנב לשעה או שעתיים של חיפושים בכפרים שסביבות מחנה
העבודה כדי לראות אם ימצא בית יהודי .לאחר
חודשים של חיפושים מצא לבסוף בית שצורת
מזוזה בפתחו .הוא מיהר לדפוק ובעלת
הבית שראתה אותו נבהלה למראהו –
שערו גדל פרא ושאיבת המים דלדלה
את גופו פלאים .נראה היה כשלד מגודל
שיער" .איך בין א איד" (אני יהודי)
אמר לה ,והיא התרגשה ונענתה כנגדו
שאף היא יהודייה ולא התיישבה דעתה
עד שמיהרה להעניק לו חצי כיכר לחם.

"שמא יש לכם בבית איזשהו ספר יהודי?" ,מיהר לשאול ,אבל אף שהשיבה
בחיוב הסבירה שאינה יכולה להעניק אותו" .הספרים של בעלי וניאלץ
להמתין עד שישוב מעבודתו" .רבי חיים חזר אפוא באחד הימים הבאים
בשעה שבעל הבית היה בבית ,וזה הראה לו ברוב שמחה שיש לו כרך
גמרא אחד שבו מסכתות נזיר ונדרים" .אולי תוכל לתת לי את הכרך?",
התחנן רבי חיים שגעגועיו לגמרא והתוספות לא ידעו מנוח .אבל בעל
הבית סירב .כרך הגמרא הבודד היה ירושה מאביו והוא נאחז בו כבקמע.
לבסוף הצליח רבי חיים להראות לו שבכרך ישנן שתי מסכתות ולשכנע
אותו שיעניק לו אחת מהן ,ואותו יהודי שלב חם פיעם בקרבו נענה והעניק
לו את מסכת נדרים.
רבי חיים שב למחנה העבודה וכולו נרגש .לאחר חודשים של צמא רוחני
קשה יש בידיו גמרא .אלא שכעת התחדשה עליו צרה אחרת .יושבי
המחנה היו כולם מכורים לעישון ,ולפי שלא היו להם סיגריות של ממש
היו מגלגלים כל נייר שהגיע תחת ידיהם עם מעט תערובת הטבק שהיתה
ברשותם .על רבי חיים היה לשמור את הגמרא שלו מכל משמר ,והוא
החזיק אותה בצמוד לגופו בכל שעה ושעה שבה לא הגה בין דפיה .לימים
סיפר שהיה בקי בכל תג ותג מאותיותיה של מסכת נדרים.
לילה אחד בעודו שוכב על משכבו והגמרא בחיקו ,נזכר רבי חיים שליל
שמחת תורה הוא .רגש עצום החל מציף אותו והוא לא עמד מולו .קם
בשקט ממיטתו ,הציב כסא במרכז הצריף והחל רוקד סביבו והגמרא בידו.
שעה ארוכה רקד כך בהתלהבות בלי להבחין שבין יושבי הצריף יוקדות
עליו מספר עיניים חורשות רע .אלו חששו ששכנם למחנה התבלעה עליו
דעתו ובשום אופן לא היו נכונים לסבול את המצב הזה .החליטו אפוא
להביא עליו את הקץ.
באותם ימים עסקו בחטיבת עצים ביערות הסביבה .והנה קוראים לו
שניים מהבריונים ומבקשים את עזרתו בגדיעתו של עץ עבה במיוחד.
הוא לא הבין שהם זוממים להרע לו ,אבל עד מהרה הפנים שטוב לא
ייצא מבקשתם .הם עמדו וניסרו את העץ ,בעודם מבקשים ממנו להחזיקו
בידיו החשופות" .העץ נופל עליי" ,זעק אבל אלו ציוו עליו להחזיק חזק
ולא להתלונן .ובעודו חושק את שפתיו נפל עליו העץ והכל חשך סביבו.
כשהתעורר כעבור מספר ימים גילה שהוא חבוש מכף רגל ועד ראש ,אבל
כלום לא היה אכפת לו ,כי ברגע הבא הוא החל זועק בבהלה "הגמרא שלי!
היכן הגמרא שלי?" .רק קולה המרגיע של אחת האחיות במחלקה נסך
בו תקוה" .אני יהודייה" ,אמרה לו וסיפרה שהטמינה היטב את הגמרא
והיא בידיים טובות.
"לימים השתחררתי מן המחנה" ,סיפר רבי חיים לאחר שכבר עלה לארץ
ישראל והקים בה עולה של תורה" .זכיתי לעוד הרבה חגי שמחת תורה
כשאני מוקף אוהבי ולומדי תורה ,אבל את אותה שמחה והתרגשות שבה
רקדנו רק אני והגמרא סביב הכסא בצריף הסובייטי ,את אותם רגעים של
חבוקה ודבוקה בך – בתורתך ,לא אשכח לעולם!"( .דרשו)

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק דוד רזיאל סער ני"ו מכיתה ה'

ת-א ְפ ַריִם ,לִ ְפנֵ י ְמנַ ֶּׁשה( ".בראשית מח ,כ')
ֹלהים ּכְ ֶא ְפ ַריִם וְכִ ְמנַ ֶּׁשה; ַוּי ֶָׂשם ֶא ֶ
ַוי ְָב ְרכֵ ם ַּבּיֹום ַההּוא ,לֵ אמֹורְּ ,בָך י ְָב ֵרְך י ְִׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר ,י ְִׂש ְמָך ֱא ִ
מה ראה יעקב שהתברכו בני ישראל דווקא באפרים ובמנשה? ולא בשאר השבטים?
אלא כשראה יעקב שלמרות שסיכל ידיו והקדים את אפרים הבן הצעיר בפני אחיו הבכור מנשה ,ובכל זאת לא קינא מנשה ולא התגאה אפרים
אלא ,נשארו שניהם באחוה ובאהבה כמקודם ,כך רצה יעקב שבכל בני ישראל לא ימצא מתקנא מחבירו ולא מתגאה על חבירו,
ולכן ממשיך הכתוב וישם את אפרים לפני מנשה להראות לכולם שאף ששינה ממה שהיה צריך לא קינא מנשה ולא התגאה אפרים
אומר להם יוסף ,עד עכשיו לא זהיתם את קולי מאחר ודברתי בשפה המצרית בהגיה ובצליל מצרי ,אך כעת אני מדבר עמכם בלשון הקודש
במילים ובשפה העברית עליכם להכירני על ידי קולי שאני הוא יוסף המדבר אליכם.

הרב יצחק חי בוקובזה זצ"ל  -רבה של טריפולי (לוב)
תעלומה רבה אופפת סביב כלי המקדש .ישנם סיפורים על כאלו שראו כלים
מכלי המקדש ,אחד מהם סופר על ידי נכדתו של רבי יצחק חי בוקובזה
זצ"ל רבה של טריפולי בסוף שנות התר"פ ,וכן על ידי יהודים נוספים מהעיר
טריפולי שעלו לארץ ישראל.
בחודש אייר שנת תרפ"ט ,לפני כתשעים שנה ,ויטוריו אמנואלה השלישי,
מלך איטליה ,ששלט על האימפריה איטלקית באותם הימים שכללה מדינות
נוספות ,ערך ביקור במספר מדינות אשר תחת חסותו ,ביניהם מדינת לוב
והעיר טריפולי .יהודי העיר הרבים ערכו קבלת פנים מפוארת בראשות
רבם ,הלא הוא רבי יצחק חי בוקובזה זצ"ל ,שהיה גאון בתורת הנסתר וחיבר
ספרים רבים בתורה ובהלכה בש"ס ובקבלה.
בשיאו של הביקור הגיעה הפמליה המלכותית לבית הכנסת המפואר של
הקהילה .מתוך שלושים ושלושה בתי כנסיות שהיו בקהילה ,הרב הישיש
שהתקרב לגבורות שמונים שנה ,יצא לקבל את פני המלך יחד עם כל מנהיגי
הקהילה ויהודי העיר .המחזה של הרב הלבוש בגלימה לבנה כשעל כתפו
עטויה טליתו ומצנפת שחורה לראשו ,פניו מאירות והוא מוקף בבני קהילתו
עשה רושם כביר על המלך שמיד החל לחבבו.
הפמליה נכנסה לבית הכנסת ,המלך עלה לבימה שליד ארון הקודש ,ההיכל
נפתח וספרי התורה שבתוכו הבהיקו בכל הודם והדרם ,המלך היה מוקסם
מהמראה .הרב בוקובזה פתח את פיו בסלסול ובניגון בברכת 'הנותן תשועה
למלכים' ,כאשר מתורגמן מתרגם למלך את דברי הרב ואת תוכן הברכה,
הקהל הרב ענה 'אמן' בהתרגשות מהברכה הנדירה והמעמד המיוחד .המלך
נראה מרוצה ביותר מהכבוד הרב שקיבל מהקהילה היהודית ובמיוחד הוקסם

שאלות
1 .נהר בפרשה
2 .בעלי חיים בברכות ( 3תשובות)
3 .בור ללא תחתית
4 .שוכבים עליה
5 .שנות חיי יעקב
6 .שנות חיי יוסף
7 .מה נתן יעקב לבניו
8 .בני יוסף ( 2שמות)
9 .בו שמו את יוסף
10.מקום קבורת רחל
11.נחש
12.עיר בלבנון

מרב הקהילה ,לחץ את ידו והודה על הברכה שיצאה מעמקי לבו ,וכאות
הוקרה העניק לרב עיטור של כבוד ממשלת איטליה.
כשנפרד ,ביקש להזמין את הרב לרומא לביקור גומלין לחתונת בנו יורש
העצר ,הרב ענה לו שזה קשה עבורו ויש בכך ביטול תורה .המלך שרצה
מאד בביקורו של הרב השיב לו שהוא ישלח לו את האוניה המלכותית שלו,
והרב יבוא עם רעייתו וכמה תלמידי חכמים ,וכך הרב לא יצטרך לבטל
מתלמודו ,הרב בוקובזה נענה למלך .לקראת החתונה הכין את עצמו הרב
בוקובזה לנסיעה ,ואכן בהגיע המועד נשלחה אליו אוניית המלך שלקחה
את הרב ותלמידיו.
בבואו ,התקבל הרב בכבוד גדול כאחד משרי המלוכה .הוא נלקח לארמון
המלך ברומא ,שם עמדה להיערך החתונה המפוארת .ליד השולחן הסבו
כל גדולי רומא ושריה ומוזמנים רבים שבאו לשמוח בשמחת לבו של המלך
בנשואי בנו יורש כס המלוכה .כעבור יום החתונה נקרא הרב לראיון אצל
המלך .שוב התקבל בכבוד מלכים ,מתורגמן מיוחד תירגם את דבריו ,וכל
בקשותיו לטובת קהל בני עדתו התמלאו .לבסוף ,שאל אותו המלך אם הוא
מבקש ממנו בקשה אישית ,בתחילה סירב הרב ואמר שאינו מעונין בשום
דבר ,אך לאחר הפצרות רבות מהמלך אמר לו שיש לו בקשה אחת ,לבקר
בוותיקן כדי לראות את כלי המקדש .המלך התקשה בתחילה למלאות את
בקשתו ואמר לו שהמקום אינו תחת שיפוטו .אך כשראה המלך שהרב
בוקובזה לא מעונין בשום דבר אחר ,דיבר על כך עם האפיפיור ,עד שאישר
לרב להיכנס לשם ביחידות למחרת היום.
במשך הלילה טיהר עצמו הרב בוקובזה בסילודין וישב ועסק בתורה בנגלה
ובנסתר ,לאחר שהתפלל שחרית ובהגיע השעה היעודה ,שם פעמיו לעבר
המקום שנקבע לו ,וכך נכנס בגפו כשתלמידיו ממתינים לו מחוץ לשער
בכליון עינים ,ומשרת מתוך הוותיקן מלווה את הרב פנימה .כשהגיע למרתף
הוותיקן ששם הכלים ,הסיט המשרת את הוילון אשר מאחוריו היו מונחים.
כלי המקדש .הביט הרב בוקובזה לרגע בכלי המקדש וביקש לצאת מהמקום,
ואמר שהוא מסתפק במה שראה.
בספרו שו"ת בית הלחמי כתב לאחר מכן "ראיתי די" .תלמידיו שהמתינו לו
מחוץ לשער מתארים שיצא עם פנים מאירות ביותר אך לא אמר דבר .מיד
לאחר מכן חזר באונייה לטריפולי שבלוב ושם עלה לביתו כשהוא שומר
על תענית דיבור כארבעים יום ולא פוסק מלעסוק בתורה ,לאחר ארבעים
יום השיב את נשמתו לבוראה כשהוא בן שבעים ושבע שנים והסוד מה
ראה נגנז יחד איתו.

תפזורת

ח
פידות
ל וירשת
חי
א .בדרך כלל ,מידה מגונה היא לרמות ,אך מפני השלום
מותר לשנות ,לזאת ההלכה ,בפרשתנו הוכחה.
ב .והנה גם יוסף כדי לא להסתכסך ,בדבריו של פרעה
שינויים עורך.
ג .שתי ראיות מצויות בסדרה ,שהקטן  -בן האהובה  -זכה
בבכורה ,בראשונה  -יישום דיני הבכור מוכיחה ,ובשניה -
מוכח הדבר מעיון בלשון הברכה.
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תלמוד תורה
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משהו טוב קורה בתלמוד תורה
"כאייל תערוג"
תחושה טובה ונעימה ,במהלך
היום יש הכל משחקי חצר פעילים,
אתגרים ,משחקי מחשבה ,וכמובן
הרבה למידה.
בכל חודש עלון יחודי להורי
ותלמידי התלמוד תורה הנקרא
"בן של מלך" על הנעשה בתלמוד
תורה ובמה התחדשנו.
בסיעתא דשמיא עלה בידי הנהלת
התלמוד תורה לסכך לתלמידים
את החצר הן מפני הגשם בחורף,
והן מפני השמש בקיץ ,למען יוכלו
התלמידים היקרים לשחק במלא
מרצם...
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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

( 16:30כ 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
( 17:30עם צאת השבת)
( 17:50עד זמן רבינו תם)
( 17:50לאחר 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'
16:40
			
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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