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זמני התפילות
לימים הנוראים הבעל"ט
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

ייגל לבי במצוותך

מוצאי שבת פרשת כי תבוא, התאספנו יחד צוות המורות ותלמידות סמינר הר 
חומה, ל"לילה של סליחות בתפילה, בתחנונים ובאווירה מלכדת של "ביחד".

שנים שאני לא מוותרת על לילה ער בחודש אלול. האוויר הלילי הצח, השקט 
של הלילה, תורמים להרגשה של קרבת אלוקים לנו טוב! לילה שקמים ממנו 
אחרי שנת הבוקר )להשלמה של שעות השינה החסרות( אחרים, וטוב ש"בסמינר 

הר חומה" זורמים עם הקפריזה הזו שלי.
פקדנו את קברה של אימא רחל, צעדנו לקבר שמואל הנביא בשבילים הקסומים 
של הגן הלאומי נבי סמואל. בקבר דוד המלך האווירה קצת הייתה אחרת: 
ריקודים )לא שלנו( וסעודת מלווה מלכה לכבוד דוד מלכתא. אנחנו התחברנו 
לזמירותיו של נעים זמירות ישראל. משם ירדנו דרך סמטאות הרובע היהודי,  
לשריד בית מקדשנו.  חבל היה שנאלצנו להיפרד לאחר כמה דקות של תפילה 

מהכותל המערבי, כדי להספיק לתכנית ולסליחות.   
הסליחות הראשונות בנוסח אשכנז הן תמיד במוצ"ש, ובו פיוט: "במוצאי מנוחה 
קידמנוך תחילה, לשמוע אל הרינה ואת התפילה. היו תפילות, היו פרקי תהילים, 
היו סליחות, והצטרפנו לרינה עם רינה בספורים אישיים מלווים בנגינת גיטרה. 
עדיין לא השתחררתי מהטפח מעל שרוממו הסליחות של המרא דאתרא של 
קהילת הר חומה. סליחות שהן כל כולן הפצרה, תחנונים, דמעות, כבן המתחטא 
על אביו. ויהי רצון שיעלו התחינות המלוות בדמעות לפני כיסא הכבוד להמליץ 

טוב בעד כולנו.
באחד המאמרים הראשונים שלי, דובר על כוח אירוע שהופך לחוויית מפתח, 
שמביאה לנקודת מפנה. כמו כל אם יהודייה, את בוכה ומתחננת בתפילותיך, 
על ילדים צדיקים, יראי אלוקים. בתפילות ראש השנה ויום הכפורים, תשפכי 
שיח, תדפקי על שערי שמים ותתחנני על צאצאיך שייגל לבם ביחד עם לבך, 

במצוות התורה. 
שנת תשפ"ב נושאת עמה רוח של התחלה חדשה מלאת תקוות כמוסות. לב 
מלא בהחלטות רוחניות יפות. ואנחנו רוצים שאותן החלטות לא תהיינה אפיזודה 
חולפת, אלא ברות קיימא לפחות בשנת תשפ"ב הבאה עלינו לטובה. איך נביא 

את הבנות שלנו לכך?
ניצור חוויות מעצימות לא שגרתיות. אתן ודאי טורחות לכבד את ראש השנה 
בהכנת הסימנים לשנה טובה, בהידור שולחן היום הגדול,  בבגדים נאים ומכובדים. 
אנחנו הסמינר נתמקד בחוויות המטלטלות. לכן יצאנו במוצאי שבת לתפילה 
במקומות הקדושים של ירושלים לא בשעות השגרתיות. ובעזרת ד' מתוכנן 
כנס חווייתי בעשרת ימי תשובה. נכון, אלו ימים עמוסים של קניות, בישולים, 
ניקיונות, הכנות לחגי תשרי. אבל אנחנו רוצים יותר, משהו קצת אחר ממה 
שהיינו רגילים. שנת תשפ"א הייתה מלאת ניסיונות. הבנות שלנו גדלו, ואתם 
הניסיונות של גיל ה)טיפש( עשרה. אנחנו צריכים כלים אחרים ומטלטלים כדי 
להביא להם חוויית מפתח למפנה רוחני כמגן לניסיונות היום יומיים. הרה"ג הרב 
אייל עמרמי, שזכויות רבות לו בהפצת התורה והאמונה בקהילות ישראל,   ביקש 
לזמן את האימהות בצוותא עם הבנות לחוויית תשובה משותפת זמן איכות לא 
שגרתית. הקרבה שתחושו ביחד, אם ובת, תרוממם לספירות גבוהות. הישיבה 
ביחד, ההאזנה לדברי כיבושין שהם מרפא לרוח, שירה רב דורית הקרובה להיכלי 
התשובה, תיצור קירבה של אהבה והבנה. קירבה שתעורר רצון ומוטיבציה של 
התלמידה היקרה שלך למלא את שאיפותיך לבת ישראל כשרה. ילדה עם רמה 

ערכית כמו שאת חולמת בימים ובלילות, למרות הקשיים והניסיונות.  
פרשת השבוע פותחת בפסוק "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" 
)דברים כט, ט(. ניצבים מלשון יציבות. בהקניות רוחניות צריך יציבות.  ההורים 
וצוות הסמינר מתווים קו ברור ויציב גם בחיי היום יום, והמעשים הנחשבים 

כקטנים הם הדבר הגדול באמת. תחל שנה וברכותיה. כתיבה וחתימה טובה.

נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

50 ש"ח 
לספר!
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תמרים

אחד הסממנים בראש השנה הוא תמר. בתלמוד )תענית ט(, מסופר 
על עולא, שהגיע לבבל והתפלא איך זה שהבבלים לא עוסקים כל 

היום בלימוד תורה, בזמן שיש להם בשפע פרי כה מזין ואיכותי 
כמו התמר. 

לתמר ערכים תזונתיים טובים במיוחד, הוא עשיר בסיבים תזונתיים 
– מנה יומית של שלושה תמרים תספק לגוף כרבע מהכמות 

היומית המומלצת לצריכה של סיבים תזונתיים אצל מבוגרים 
)המלצות איגוד הלב האמריקאי – AHA(. סיבים תזונתיים אלו 

תורמים לעיכול בריא וטוב יותר וגם להפחתת כולסטרול. בתמר גם 
נוגדי חמצון חזקים – כימיקלים טבעיים המגינים על הגוף מפני נזקי חמצון 
ומחזקים את המערכת החיסונית. בתמר גם ויטמינים ומינרליים חיוניים כמו 
– אשלגן בכמות מכובדת, מגנזיום וסידן. התמר הוא מקור מצוין לספק לגוף 
סוכר איכותי – מחקרים מצאו שלתמרים אינדקס גליקמי נמוך, כך שבשונה 
ממזון עם ערך גליקמי גבוה המספק לגוף סוכר )אנרגיה( בצורה מהירה, 
גורם לתנודות חדות ולא בריאות של ערכי הסוכר ומספק אנרגיה קצרה 

וחולפת, הסוכר שהתמר מספק מתפרק בגוף בצורה מתונה. בשל כך התמר 
אינו גורם לתנודות חדות בערכי הסוכר וגם מספק לגוף אנרגיה לאורך זמן.

התמר עשיר בסיבים תזונתיים )הגרומים לעלייה בפעילות המעיים(. בתלמוד 
)שם( מסופר על עולא שהרבה באכילת תמרים במשך היום וסבל בשל כך 

מיציאות מרובות  )"בליליא צערוהו"(.
במחקר שפורסם בכתב העת הבריטי לתזונה, נמצאה עלייה בפעילות המעיים 
אצל קבוצת האנשים שהשתתפה במחקר וצרכה תמרים על בסיסי יומיומי 

במשך שבועיים, לעומת קבוצת ביקורת שלא צרכה תמרים.
כמו כן, אכילה של 3 תמרים ביום תספק לגוף כ-25% מהכמות היומית 
המומלצת לצריכה של סיבים תזונתיים )למבוגר(. סיבים תזונתיים 
קשורים עם הפחתת כולסטרול. בפרסום של איגוד הלב האמריקאי 
)AHA( מופיע שצריכה של סיבים תזונתיים קשורה עם הפחתת 
הסיכון למחלות לב וכלי דם ושיפור ערכי שומני הדם. אחת 
הסברות המקובלות היא שהסיבים התזונתיים סופחים כולסטרול 

לצואה, המתפנה מהגוף יחד איתה. 
חז"ל ממליצים לאכול תמרים על בטן מלאה שאז בכוחם לחזק 
הגוף ולהועיל לו – כמו שבריח מחזק הדלת הרופפת, כך התמר מחזק 
הקיבה ועוזר לפעולת העיכול. לעומת זאת, לדעת חז"ל אכילת תמרים על 
בטן ריקה לא בריאה ונחשבת "כמכת גרזן לדקל". מצד אחד, תמר הנאכל 
על בטן מלאה, מסייע לפעולת העיכול ומחזק הקיבה. מצד שני, נאמר על 
התמרים "מאשרן ולא מפנקן" – התמר גורם לאושר מחמת מתיקותו אך 

לא גורר אכילה יתרה כמו שוקולד ומני מתיקה אחרים.
יהי רצון "שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו "

ישועה מושלמת בזכות חצי שעה!

היא היתה נערה, כבר בכלל לא צעירה...
בראש חודש אלול חגגה 30 לחייה, ותחושת מחנק אפפה אותה. כל חברותיה 
הקימו בתים בישראל, מלוות עוללים למטפלת ולמעון, רק היא, נותרה מאחור, 

כאילו עליה נגזר להיות 'בת סמינר' נצחית...
ומה לא ניסתה. כבר היתה בקברי צדיקים, וכבר התברכה מצדיקים חיים. 
אומרים עליה שהיא מומחית בסגולות להקמת בתים בישראל. אבל אף אחת 
מהן לא הועילה. והיום, ראש חודש אלול, היא חשה כי לבה מתרסק, עתה היא 
חוגגת יום הולדת, מחליפה קידומת, 'יום הולדת 30 ואת עדיין מחכה!' – צבטה 

את עצמה, מיוסרת, מודאגת...
ואז, כששפכה את לבה בשיחה עם רב אליו היא מקורבת, יעץ לה לנקוט בכלי 
שגילה הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל. 'קבלה טובה, אחת, חזקה. קבלה בה 
תעמדי בדבקות בכל מחיר. קחי את הזמן עד ראש השנה, תחשבי מה את 
יכולה לקבל על עצמך. קבלה אחת טובה שתהפוך את בית דין של מעלה, עד 

שיוכרע שהשנה את מקימה בית בישראל!'
הנערה שמעה, והחליטה: היא מקבלת על עצמה חצי שעת לימוד יומי בספר 
מוסר קבוע, על מנת לחזק יראת שמים. היא חשה שזה מה שנדרש ממנה, 

להתחזק ביראת שמים, ובחרה ספר לימוד בו תעסוק בקביעות מדי יום. 
חודש אלול עבר, גם ראש השנה. וכבר הגיעו ימי החנוכה. הנערה מקפידה על 
ספר הלימוד היומי, בעקביות, בחוזקה, בעוצמה. לפעמים שבה הביתה ממוטטת, 

אולם לא עלתה על יצועה בלי מחצית שעת הלימוד היומי. 
החורף כבר החל מפנה את מקומו לאביב, והישועה עדיין לא נראתה באופק. 
היא נדרשה למנועי חיזוק עוצמתיים, כדי להמשיך לעמוד בגבורה בקבלה שלה. 
ואז הגיע שוב חודש אלול. הנה, יום הולדת 31 הגיע, והיא עודנה נערה! – – –

ואז, בדיוק אז, ממש בראש חודש אלול, שב רבה של הנערה משווייץ. בעת 
ישיבתו במטוס, הוא מבחין כי הבחור שעל ידו, מוציא מתיקו ספר המוכר 
לו כל כך. זהו אותו ספר בו לומדת הנערה, שאך אתמול התקשרה 
'להזכיר' שהנה חולפת שנה מהשיחה הקודמת, ודבר לא זז, ולמרות 
זאת היא מוסיפה ללמוד מדי יום חצי שעה כפי שקיבלה על עצמה...

'תסלח לי', החל הרב לשוחח עם הבחור שלצידו, 'יש לך קשר מסויים 
לספר הזה? אתה נהנה מתוכנו?' – הבחור השיב בגמגום רפה, הרב 

קיבל את הסירוב בנימוס, והם החלו לשוחח על דא ועל הא...
מסתבר, שהבחור תושב ציריך, בן 28, לומד בישיבת 'מיר' בירושלים. 
עתה טס הוא לתחילת זמן 'אלול', והתקשה להסתיר את המובן 
מאליו: 'האמת, שקיוויתי שאת השנה הזאת אני כבר לא אתחיל בישיבה, אולי 

בכולל... בכל זאת, בן 28, כמעט לא נותרו לי חברים בני גילי בישיבה. 
חושיו של הרב התחדדו, מבטו התלהב. 'תגיד לי, סליחה שאני שואל שוב. 

לספר אותו אתה לומד – יש קשר לכך?'
הבחור נבוך קמעא, והחליט לשתף. 'האמת,' אמר בשקט, 'בראש השנה לפני 
כמעט שנה, שמעתי על סגולה מהמשגיח רבי אליהו לאפיאן, על זה שקבלה 
טובה אחת בראש השנה יכולה להכריע גורלות. על אתר קיבלתי על עצמי 
להתחזק ביראת שמים, וזאת בעזרת לימוד יומי קבוע בספר זה. ברוך השם 
אני מחזיק מעמד כבר כמעט שנה, למרות שדבר לא זז, הישועה לא הגיעה, 

ראש השנה כבר בעוד פחות מחודש...'
בטרם ירד מהטיסה ביקש מהבחור את פרטיו, ונפרד ממנו באמירה סתמית 

של 'נעמוד בקשר'.
והלא יאומן אכן קרה: בכ"ו באלול באותה שנה, פחות ממאה שעות לפני תום 
'שנת הקבלה הטובה', הם באו בברית האירוסין. נערה מבני ברק, כבת 30, 

שכבר היתה כמעט מיואשת – אולם 
בראש השנה החולף קיבלה על עצמה 
לימוד יומי קבוע, עם בחור בן 28 
מציריך, גם הוא כמעט מיואש, וגם 
הוא, בדיוק בראש השנה שלפני – 
קיבל על עצמו חצי שעת לימוד 
יומי באותו ספר בדיוק!  )הרב 

קובלסקי, דרשו(



השופר שנעלם

הימים ימי מלחמת העולם השנייה. הגייסות הנאציים כבר כבשו חלקים נרחבים 
מברית המועצות והתקדמו בצעדי ענק לעבר מוסקבה הבירה. משפחתנו ועוד 
כמה משפחות יהודיות, עדיין היססו אם לעזוב את מוסקבה ולצאת לדרך 
שאיש לא ידע לאן בדיוק היא מובילה. אולם לקראת הימים הנוראים של שנת 
תש"א הפך המצב במוסקבה לרציני ביותר. החרב הגרמנית השלופה הייתה 
מונחת על צווארה של הבירה הרוסית, והאווירה הייתה של פחד וחששות 
כבדים, כאשר חיל האוויר הנאצי מפציצים וזורעים הרס ומוות ברחובותיה.
משרדי הממשלה ושליטי הקרמלין פונו זה מזמן וכל זרועות השלטון האזרחי 

עברו לקויבישב! במוסקבה שלטה יד הברזל של הצבא הסובייטי, דבר 
שלא הוסיף למצב הרוח. אבי, זכרונו לברכה, החליט אז, כי עלינו 
להתכונן לנטוש את העיר במהירות המירבית. אולם התברר, כי 
הזמן קצר ואין לדעת מה יילד יום, באשר בשורות איוב רדפו זו 
את זו ואיש לא ידע, אל נכון, אם עדיין יש דרך לבריחה. פעם 
הודיעו כי הדרך המובילה לטשקנט נחסמה על ידי הנאצים 

ולמחרת התברר, כי הרכבת המובילה לאלמה-אטה )בירת קזחסטן( 
חדלה מלתפקד. האפשרויות לפינוי נעשו איפוא מועטות מיום ליום. 

רק דרך אחת נותרה, למעשה, פתוחה: לסיביר. בלב כבד ומלא דאגה 
מהצפוי לנו, עברו עלינו ימי הסוכות ושמחת תורה. לא היה בטחון שדרך 
הבריחה ממלתעות הארי עדיין אכן פתוחה. אבא עודד אותנו כל אותם הימים, 

באומרו כי עלינו לשים את מבטחינו בה' ולא לאבד את האמונה והבטחון.
עסקנו כל הלילה באריזת מטלטלינו הדלים, שניתן היה לקוות שאפשר יהיה 
לקחת עמנו. למחרת, בשעת בוקר מוקדמת, עלינו על הרכבת, בדרכנו ל"אי-
שם" בבשקיריה. הרכבת היתה מורכבת מקרונות שנועדו לכתחילה להובלת 
בהמות. עתה הם היו מלאים בני אדם, שניסו למלט את נפשם מפני חמת 
המציק. בחוץ שרר קור עז ומקור החום היחיד היה תנור קטן, שעמד בירכתי 
הקרון. במשך 21 יום נסענו בקרונות הצפופים, שדמו לתאי כלא לכל דבר. יחד 
עם זאת, עוד היינו צריכים להיות "מאושרים", אחרי שהתברר שהרכבת שלנו 
הייתה האחרונה שהצליחה לעזוב את מוסקבה, לפני שנסגרה סביבה המצור.

הכפר אליו הגענו היה כה נידח, שיושביו לא ראו מעולם יהודים לנגד עיניהם. 
בערך באותו הזמן הגיעו לכפר ההוא עוד כמה משפחות יהודיות ודבר זה 
גרם לנו להרגיש קצת טוב יותר. לפי ההוראות החמורות שהיו בתוקף לגבי 
הפליטים, עשתה משפחתנו כל היום בעבודה בשדה. בכל אופן הייתה זו הדרך 
האחת והיחידה, בה יכולנו להגיע לקצת מצרכי מזון ולהחיות את נפשותינו. 

כך היה לנו קצת תפוחי אדמה ומפעם בפעם אף קיבלנו קצת קמח, אמנם 
קמח זה היה מאיכות כה גרועה שלא היה מתאים למטרות של אפיה, אך 

יכולנו לנצלו בבישול. 
כאשר התקרבו הימים הנוראים, החל אבא דואג למנין. אבא היה מיואש לגמרי. 
דיכאה אותו המחשבה כי הוא עלול לא לשמוע קול שופר בראש השנה. 
הייתכן?! אולם, כיצד ומאין ניקח שופר במקום נידח כזה? לאחר חיפושים 
נרחבים בכפר מצאתי ראש של איל, עם שתי קרניים שלמות וכשרות למהדרין. 
כיצד הגיע ראש זה לכאן? אולי מלאך טוב הביא אותו, כדי שיהיה לנו שופר 
לראש השנה? עכשיו יהיה לנו שופר, אבל כיצד נעשה אותו? ומי יוכל לעשות 
אותו? לא היו לי תשובות על השאלות האלו, אך שמחתי שמחה רבה: אם יש 
לנו קרני איל, יהיה לנו גם שופר. אנו רק מוכרחים למצוא דרך לעשות זאת.

ראשית כל, החלטתי, עלי להחביא את המציאה, עד שאמצא מישהו שיוכל 
לעשות את השופר. לקחתי את ראש האיל וטמנתי אותו במקום סתר, כדי 
שאיש לא ימצא אותו ויקחנו. למרבה המזל היה הגיס שלי אמור לבוא אלינו 
ואני הייתי בטוח, כי אם מישהו יכול להפוך את קרן האיל לשופר כשר, הרי 

שהוא האדם הנכון.
לא הייתה זו מלאכה קלה, אך גיסי נתברך בזוג ידיים חכמניות, ידי זהב וידעתי 
כי אין כמעט דבר שהוא לא מסוגל לעשות. ואכן, הוא הצליח לקדוח חור 
באחת הקרניים, ניקה אותה ניסר אותה והתוצאה הייתה שופר נהדר 
וכשר למהדרין. מה שהתפעלתי במיוחד, שהוא אפילו לא הצטרך 
להסתיר את עבודתו על השופר, כי הוא הסביר לחבריו לעבודה, 
שהוא מכין כלי נגינה מיוחד במינו והפועלים הביטו במעשיו 

בעניין רב ואפילו בהערצה.
ביום ראשון של ראש השנה נתקבצה בביתינו קבוצה קטנה של 
יהודים. אבי קם בכחות על-אנושיים, בירך על השופר ותקע את 
הקולות כסדרם, ללא כל תקלה. כאשר קול השופר המתוק מילא 
את חלל החדר הקטן, פרצו כל היהודים הנוכחים בבכי מר. רובם בכו 
בהיזכרם בצרותיהם הפרטיות. רבים מהם איבדו הורים, בנים, אחים ואחיות. 
הם בכו, בלי ספק, גם בשל התעוררות לתשובה אשר באה בעקבות שמיעת 

קול השופר.
התפילה נערכה תוך בכיה ותחנונים ואכן, היו ליהודים סיבות טובות לבכות. 
גם אני בכיתי, למרות שלא בדיוק ידעתי, מדוע יורדות הדמעות על לחיי... 
בתום המלחמה, בשובנו למוסקבה, הבאנו עמנו את השופר, עליו שמרנו מכל 
משמר, כמו היה זה אוצר יקר. אולם, על אף כל מאמצנו, נלקח מאתנו האוצר 
באחד הימים. היה זה כאשר המשטרה החשאית הסובייטית בא באחד הלילות 
השחורים משחור, עצרה את אבי היקר והטילו לכלא. הם לקחו עמהם את 
כל ספרי הקודש של אבי וכן את השופר. מאוחר יותר נקראנו למשטרה כדי 
לקחת את החפצים של אבי. הלכתי למשטרה ומצאתי שם את הספרים, אך 

לא את השופר. כאשר שאלתי אמרו לי כי אינם יודעים על כך דבר.
מאז אני שומע כל ראש השנה את קולו של אותו שופר מוזר ומסתורי, אשר 

כנראה ניתן לנו מן השמים, ואולי גם נלקח בחזרה בדרך זו...

המשך אי"ה בשבוע הבא
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

אני באמצע שיפוץ לדירה שלי, הצרכתי לקנות מספר חלקים הנדרשים 
לשיפוץ ומעכבים את המשך העבודה, מדובר בחלקים שנמכרים בחנות 

מסוימת ולצורך כך נסעתי לאותה חנות.
השעה היתה 12:00 בצהרים, שעה שבדרך כלל חנות כזו פתוחה, חניתי ליד 
החנות, תוך כדי שאני שקוע בשיחת טלפון, לפתע אני רואה את בעל החנות 

מגיע, מסתבר שבעל החנות בדיוק הגיע לפתוח את החנות...
סיימתי את השיחה נכנסתי לקנות את מה שהייתי צריך, ובעל החנות אומר 
לי שממש ברגע זה הוא קיבל טלפון מאשתו שהוא חייב לסגור את החנות 

וללכת מיד הביתה, הוא מכר לי את מבוקשי ומהר לסגור את החנות...
בהסתכלות של אמונה כמו שמורינו הרב אייל מלמד אותנו: הקב"ה זימן 

אותו לחנות אך ורק בשבילי.
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הכתב סופר זצ"ל

רבי אברהם שמואל בנימין סופר - בנו של החת"ם סופר, רבה של פרשבורג - 
נודע בכינויו: "הכתב סופר" )על שם חיבוריו(. 

מסופר כי היה ברשותו של הכתב סופר, מטבע מקורי של מחצית השקל מזמן 
בית שני אותו קיבל במתנה מידיד קרוב. פעם אחת השתתף הכתב סופר בחתונה, 
והביא עמו המטבע, כדי להראותו לקהל, המטבע עבר מיד ליד, וכולם התפעלו 
מן המראה הנדיר! לפתע המטבע נעלם, חיפשו את המטבע, אך המטבע נעלם. 
ככל שחלף הזמן, התעורר החשד שמאן דהוא חמד את המטבע... בתחילה, 
ניסו לדחוק את המחשבה הזו, וכי איך יתכן הדבר לצער כך את הכתב סופר 
ולגנוב ממנו את המטבע שכל כך ייקר? שום פתרון לא נמצא באופק. קם 
הכתב סופר ואמר לקהל: 'מורי ורבותי! הרי המטבע היה כאן, כולכם ראיתם, 
ועכשיו הוא איננו! מה אפשר לעשות? יש רק דרך אחת לפנינו, לנעול את 
כל דלתות האולם וכולם יתבקשו לרוקן את מה שבכיסם, אני אהיה הראשון 
שאעשה כן – אמר הכתב סופר – ואני מבקש שאף אדם לא ייעלב, אדם הוא 
אדם, ויתכן כי בטעות, תוך כדי התבוננות – הכניס את המטבע לכיסו ושכח 
אותו שם, ולכן, לאחר שאני ארוקן את כיסיי, יעשו כך כולם…' הקהל הסכים 

פה אחד לבקשת הכתב סופר.
אלא שאז קם הגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל, וביקש מהכתב סופר שבינתיים 
לא יעשו את הבדיקה הזו, וידחו את החיפוש בכיסים בחצי שעה, הכתב סופר 
הסכים לבקשתו של הרב הצדיק כעבור חצי שעה, ביקש שוב אותו רב לדחות 
את החיפושים, הדבר היה לפלא בעיני כולם, ואף העלה חשדות כי הרב יודע 
דבר מה בקשר למטבע, ומשום מה אינו רוצה לגלותו לכתב סופר, אך משום 
כבודו של הרב, נאות הכתב סופר לבקשתו ודחה את החיפוש בעוד רבע שעה. 
כעבור כעשר דקות, נכנס לפתע אחד המלצרים ולתדהמת המשתתפים הביא 
עמו את המטבע, וסיפר כי מצא אותו בתוך האשפה. שמחתם של הכתב סופר 
ושל המשתתפים הייתה גדולה מאוד, אך יחד עם זאת גדלה  פליאתם, לשם מה 
ביקש הרב אסאד להמתין עם החיפוש? ומה הועילו לו דקות אלו כדי למצוא 
את המטבע בפח האשפה? אין זה כי אם מופת שיצא תחת ידיו של הרב – חשבו 
כולם. הרב פתח את דבריו לעומת הנוכחים, והסביר: "אין זה מופת ואף לא 
פלא", תוך כדי דבריו הוא הוציא מכיסו מטבע של מחצית השקל, בדיוק כמו 
אותו מטבע שהיה לכתב סופר, אף הוא אמיתי ומקורי. "הביטו", המשיך הרב 
את דבריו, "אף לי יש מטבע כזו בדיוק, וגם אני הבאתי את המטבע לחתונה כדי 
להראותו לכולם, אך מיד כשראיתי שהכתב סופר מראה את המטבע, החלטתי 
שלא אראה את שלי, כדי לא למעט משמחתו ומהתרגשותו של הכתב סופר 
על המטבע הנדיר שיש ברשותו. תארו לכם – זעק הרב – אם החיפוש היה 
נערך והמטבע היה נמצא בכיסי, ודאי לא הייתם מאמינים לי כי המטבע הזה 
הוא שלי ואינו של הכתב סופר, איזה חילול ה' נורא היה מתחולל כאן?! לכן 
ביקשתי מעט זמן כדי להתפלל לה' 'אל תביאני לידי בזיון', וכשראיתי שעבר 
הזמן ולא התקבלה תפילתי, לא התייאשתי וביקשתי דחיה נוספת כדי שאוכל 
להמשיך ולהתפלל, וחזקה על תפילה שאינה שבה ריקם, והנה נמצא המטבע 

בפח האשפה…"
בשנת תרל"ב חלה ובי"ט טבת באותה שנה נפטר. מצאציו: רבי יוחנן סופר - 

האדמו"ר מערלוי זצוק"ל.

תפוח בדבש, ראש כבש, זנב, שנה טובה, ראש דג, תמרים, 
זכויות, רימון, רוביא, חרוב, כרתי, קרא, סילקא, תקיעת שופר, 

תשליך, סימנים, ספרי חיים

תפזורתתפזורת
לראשלראש
השנההשנה

חידהחידה
שעשועון מילים לראש השנה

מצאו את המילים המסתתרות מהפרשה

אשר-נהשה    -       .  .1

.    - פסרי-יחימ    .2

. פושר     .3

. קתיעתו     .4

. ברשים     .5

. רתועה     .6

. לוקות     .7

שיחל-בירוצ    -   .  .8

. פילתות     .9

נשה-וטבה   -       .  .10
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בס"ד

סמינר ”בית יעקב” הר

”ב
-י
ט’

חומה
שע”י מוסדות ”כאייל תערוג”

"קראוהו בהיותו קרוב"

אמהות נכבדות וחשובות!
ביום ראשון ו' בתשרי )עשרת ימי תשובה(

יערך כנס מעורר ומעצים, לכן בצוותא עם 
בנותיכן - תלמידותינו, באולם בית הכנסת.

הכנס יערך בשעות הערב.
פרטים מדויקים במהלך השבוע.

מצפות להתעלות ביחד אתכן
המנהלת וצוות הסמינר

זכות שהיא חובה להשתתף בכנס תשובה אדיר שכזה.



זמני  תפילות  ושיעורים

18:35 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:10 )כ-65 דק' 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  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:35 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:05 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:35 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:55 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:30 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:45

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב
20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3
18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
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סליחות א' - 04:30 | סליחות ב' - 18:00

זמני הסליחות בביה”כ המרכזי "חסדי שמואל":

 למתפללים היקרים

 לקראת הימים הנוראים הבעל״ט
 ניתן לרכוש מקומות בבית הכנסת "חסדי שמואל"

לפרטים ושמירת מקום:
נתנאל 050-6785912



	 	 יום	שני	-	ערב	ראש	השנה	
04:30 	 	 סליחות	והתרת	נדרים	

*	בעל	מוציא	את	אשתו	בהתרת	נדרים,	נערה	מעל	גיל	12	חייבת	לבוא	להתרת	נדרים

*	בהדלקת	נרות	בערב	ראש	השנה	מברכים	על	נר	של	יום	טוב

18:30 חזן:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו 	 	 מנחה	ערב	ראש	השנה		

חזן:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו,	סומכים:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 	 	 ערבית	ליל	ר"ה	

	 	 יום	שלישי	-	א'	דראש	השנה			
06:30  חזן:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו,	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 	 	 	 שחרית	

קריאת	התורה:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו      

9:30	)בקרוב(	חזן:	מורנו	הרב	שליט"א,	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	והרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 תקיעות	ומוסף	

14:00		בבית	הרב:	רח'	עמנואל	זיסמן	14/1 	 	 תקיעת	שופר	לנשים	

17:30 	 	 שיעור	יום	א	דראש	השנה	

18:15 חזן:	ר'	בנימין	בנימין	הי"ו	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	והרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 תפילת	מנחה		

18:45	לאחר	מנחה 	 	 	 	 תשליך		

חזן:	הרב	אלחנן	משמרתי,	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 ערבית	ליל	ר"ה	)יום	שלישי	בלילה(	

*	הדלקת	נרות	בבתים,	בברכה	"להדליק	נר	של	יום	טוב"

*	אין	להוציא	ולהכין	דברים	מיום	טוב	לחבירו,	לכן	יש	להמתין	עד	לצאת	הכוכבים

	 	 יום	רביעי	-	ב'	דראש	השנה		
06:30  חזן:	הרב	אלחנן	משמרתי,	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו	 	 	 	 	 שחרית	

קריאת	התורה:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו      

9:30	)בקרוב(	חזן:	מורנו	הרב	שליט"א,	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	והרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 תקיעות	ומוסף	

בבית	הרב:	רח'	עמנואל	זיסמן	14/1 	14:00 	 	 תקיעת	שופר	לנשים	

17:45 	 	 שיעור	יום	ב	דראש	השנה	

18:30 חזן:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו,	סומכים:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	והרב	יהודה	רפול	הי"ו 	 	 	 תפילת	מנחה		

19:15	צאת	החג	חזן:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו 	 	 	 	 ערבית		

הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 	 הבדלה		

בית הכנסת המרכזי הספרדי
"חסדי שמואל" רחוב הר מן ההר 4

״ט
בעל

זמני תפילות לימים נוראים ה

	יום	רביעי	ערב	יום	הכיפורים
4:30	)בבוקר( 	 	 סליחות	והתרת	נדרים		

*כספי	כפרות	25	₪	לאדם,	ניתן	להניח	בקופה	על	שולחן	הרב 	 	 	 	 	

18:09	הדלקת	הנר	מברכים	"להדליק	נר	של	יום	הכיפורים" 	 	 	 התחלת	הצום	

18:30 חזן:	הרב	יהודה	רפול	סומכים:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 	 "לך	אלי"	ותפילת	ערבית		

	יום	חמישי	יום	הכיפורים
18:30 חזן:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 	 	 	 שחרית	

קריאת	התורה:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו 	 	 	 	 	

חזן:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	סומכים:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	ור'	בנימין	בנימין	הי"ו 	 	 	 תפילת	מוסף	

16:00 חזן:	ר'	בנימין	בנימין	הי"ו	סומכים:	הרב	יהודה	רפול	הי"ו	והרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 תפילת	מנחה	

18:20 חזן:	מורנו	הרב	שליט"א,	סומכים:	הרב	אלחנן	משמרתי	הי"ו	והרב	יהודה	רפול	הי"ו 	 	 	 תפילת	נעילה		

19:05	לחולים	|	צאת	הצום	לבריאים:	19:20 	 	 	 צאת	הצום		

חזן:	ר'	אברהם	ניסים	הי"ו 	 	 ערבית	מוצאי	כיפור		

ר'	אלחנן	משמרתי	הי"ו 	 	 	 	 הבדלה		

זמני	תפילות	לראש	השנה:

זמני	תפילות	ליום	הכיפורים:

ל חַּטֹאֵתיֶכם ִלפְנֵי ה' ּתְִטָהרּו" ֺּ י־ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכּפֵר עֲלֵיֶכם לְַטֵהר ֶאתְֶכם ִמכ "ִכּ
כתיבה וחתימה טובה!


