
ת ּבָ ַ י ה' ָנַתן ָלֶכם ַהּשׁ ּכִ
שבת התוועדות מיוחדת ומרוממת בקהילת רמב"ש ג'2 

בהשתתפות הגרש"מ אנשין שליט"א

ֵהא ֱאמוָּנִתי ּתֹוָרה ּתְ
מעמד מסיבת חומש לתלמידי ת"ת 'שער השמים' בעיה"ק טבריה

מנוחה ושמחה ברמת אברהם
התוועדות ליל שבת – סיקור בשבוע הבא

הועידה השנתית
כנס גיבוש ה'ועידה השנתית' בקרב בני קהילת נחלה 

ומנוחה בבית שמש, בראשות מורנו שליט"א ורבני הקהילה

ֲחבוָּרָתא
מתחברים ומתחזקים בקהילת חפציבה - סיקור ותמונות בשבוע הבא

ְוַאְנֵוהּו. אונקלוס תרגם לשון נוה. )רש"י(
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השבוע בקהל עדת ירושלים
בשבת פרשת בשלח

תתקיים אי"ה
שבת התוועדות

בקהילת גרין פארק – מודיעין עילית
עם הגאון 

רבי בן ציון גוטפרב שליט"א
פרטים במודעות בבית הכנסת 

בשכונת גרין פארק

ביום חמישי פרשת יתרו
תתקיים אי"ה

התוועדות ליל שישי
בקהילת הדקל – ביתר עילית

עם הרה"ג 
רבי מיכל לוצקין שליט"א

פרטים במודעות בבית הכנסת 
בשכונת הדקל

בשבת פרשת משפטים
תתקיים אי"ה

שבת התוועדות
בקהילת רמה ב' – בית שמש

עם הרה"ג 
רבי משה מינצברג שליט"א
פרטים במודעות בבית הכנסת 

בשכונת רמה ב'

מקיש נזירות לנדרים
 סיום מסכת נדרים ותחילת מסכת נזיר 

בשיעור הדף היומי בקהילת התמר

הנחת אבן הפינה וייסוד בנין בית ה' בקהילת רמב"ש ג' 2

 אברכי שכונת רמב"ש ד' 3 חברו יחדיו 
וכוננו מרכז רוחני לתורה ותפילה

 מ'האט געבויעט אונזער קהילה 
 סיקור המעמד בקהילת רמב"ש ד' 2

ת"ת צאן קדשים בית שמש לקראת חנוכת הבנין החדש
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לחם מן השמים - לשעה ולדורות
המזון  היותה  מלבד  במדבר,  המן  ירידת 
משמשת  הינה  קיומם,  לשם  לישראל  שניתן 
גם להוראת דרך כללית בסדר הנהגת ה' עם 

ישראל בכל הדורות. 

שנצטוו  המצוה  בטעם  רש"י  שכתב  וכמו 
לשמור צנצנת המן למשמרת לדורות - 'בימי 
ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם 
עוסקים בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו 
להם  הוציא  נתפרנס,  מהיכן  בתורה  ונעסוק 
דבר  ראו  אתם  הדור  להם  אמר  המן  צנצנת 
ה' )ירמיה ב, לא(, שמעו לא נאמר אלא ראו, 
בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו 
למקום להכין מזון ליראיו' )טז, לב, מכילתא 

בשלח פרשת ויסע פ"ה(.

הראשונה  התקופה  היתה  המדבר  תקופת 
שהיו ישראל עם לה', ואז היה ברצונו יתברך 
בצורה  עמהם  הנהגתו  אופי  את  להראות 
מהו  וברור  ניכר  הדבר  שיהיה  בעליל,  גלויה 
ה',  מאת  לו  זוכים  שישראל  היחס  מהות 
כולו  העם  כיצד  לראות  הכל  נוכחו  אכן  ואז 
ישראל,  אלוקי  ה'  של  שולחנו  על  מסובים 
אשר ניהלם כמלך היושב בתוך עמו ופירנסם 
בהם  ונתקיים  במדבר.  שולחן  להם  וערך 
מתוק  ופריו  וישבתי  חמדתו  בצלו   - הכתוב 
לחכי )שיר השירים ב, ג(. תערוך לפני שולחן 

)תהילים כג, ה(. 

את  לבסס  צורך  היה  הדרך  ובראשית 
המציאות הזאת באופן ברור ובולט, להחדיר 
סדר  ומתנהל  מתקיים  כיצד  היטב  בקרבם 
כנסת  את  מנהיג  שהקב"ה  המיוחד  ההנהגה 

ישראל ומפרנס אותם.

וכאשר תמה תקופת המדבר ובאו אל ארץ 
השפעת  סדר  אז  ומני  המן,  פסק  נושבת, 
בגלוי  כך  כל  אינו  לעמו  ה'  מאת  הפרנסה 
הסדר  עצם  אבל  המן,  בירידת  שהיה  כמו 
והמציאות הזאת נותרו כפי שהיו גם בהמשך 
הדורות, עם אותם כללים ויסודות שהשרישם 

הקב"ה בתחילת הדרך בשנות המדבר. 

לישראל,  המן  ירידת  תופעת  כן  על  אשר 

בינה  ולאלפנו  היא עבורנו מפתח להשכילנו 
וסיפוק  פרנסתנו  השגת  הנהגת  כללות  על 
רק  הוא  שהמזון  ופשוט  עת.  בכל  צרכינו 

דוגמא, אבל כן הוא בכל צרכי האדם.

וכאשר אנו מעיינים בפרשה זו, אנו מוצאים 
האדם  להנהגת  הנוגעים  דברים  וכמה  כמה 
של  יסודות  שבעה  ומצינו  פרנסתו.  בהשגת 
הנהגת הקב"ה עמנו בענין הפרנסה והספקת 

צרכינו שאנו למדים מירידת המן.

העדיף  לא  'המרבה  הוא  הראשון  היסוד 
שהשיעור  כלומר  החסיר',  לא  והממעיט 
שנגזר על האדם מן השמים כמה יהיה לו, לא 
ועבודה להשיג יותר.  לו הוספת עמל  תועיל 
עשאה  ולא  בהשתדלות  צמצם  אם  ומאידך 
כמה  אלא  מפרנסתו,  יחסר  לא  במילואה 
המאמצים  וכמות  לו,  יהיה  כן  עליו  שנגזר 

שישקיע אינה מעלה ומורידה. 

אחד  לכל  כשהוקצב  במדבר  בהיותם  ואז 
עומר לגולגולת, אזי ראו בעליל שאפילו אם 
מאןדהו אסף פחות או יותר נשאר אצלו אותו 

הכמות. 

את  כלל  אסף  שלא  שמי  כמובן  ]אמנם 
המן לא היה לו, כי כך קבע ה' שצריך האדם 
אבל  עולם,  של  כדרכו  השתדלות  לעשות 
אינה  ההשתדלות  במידת  צמצום  או  הפרזה 

קובעת את מידת הפרנסה[. 

הוא,  המן  מירידת  למדים  שאנו  יסוד  עוד 
שמידת הטירחא וההתאמצות להשגת המזון 
נקבעת בגזירת שמים לפי מעשיו של האדם. 
על  הטל  וברדת  'כתיב    - בגמרא  וכדאיתא 
המחנה לילה ירד המן עליו, וכתיב ויצא העם 
כיצד,  הא  ולקטו,  העם  שטו  וכתיב  ולקטו, 
יצאו  בינונים  בתיהם,  פתח  על  ירד  צדיקים 

ולקטו, רשעים שטו ולקטו' )יומא עה.(. 

וסדר ההנהגה עם הצדיקים הוא שיהא די 
להם במיעוט השתדלות, וכעין שהיה לאדה"ר 
בגן עדן לפני החטא. והוא מה שכתוב - 'שוא 
לכם משכימי קום, מאחרי שבת, אוכלי לחם 

לידידו שנא' )תהילים קכז,  כן יתן  העצבים, 
ב(. כלומר שה' נותן לידידו כל צרכיו, כשהוא 
ישן על מיטתו בלי שיוצרך לנדד שנה מעיניו 
שבת  ומאחרי  קום  משכימי  שהם  אלו  כמו 

לפרנסתם. 

וכדאיתא בגמרא - 'בזמן שישראל עושין 
ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום,  של  רצונו 
צאנכם',  ורעו  זרים  'ועמדו  שנאמר  אחרים, 
מקום,  של  רצונו  עושין  ישראל  שאין  ובזמן 
שנאמר  עצמן,  ידי  על  נעשית  מלאכתן 

'ואספת דגנך' )ברכות לה:(.

הבולטים  הדברים  אחד   - ביומו  יום  דבר 
עבור  רק  ירד  יום  שבכל  היה,  המן  בהנהגת 
יום אחד, ולא היה להם מאכל מובטח למחר. 
והיה אסור להם להותיר עבור מחר - 'איש אל 
יותר ממנו עד בוקר'. ואם מישהו רצה להיות 
מובטח והותיר מן עבור מחר, עבר על איסור 

וגם לא הועיל לו - 'וירום תולעים ויבאש'. 

וממנו יש ללמוד לכל הזמנים שאין לדאוג 
רבי  'תניא   - בגמרא  וכדאיתא  מחר.  דאגת 
אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו 
מקטני  אלא  אינו  למחר  אוכל  מה  ואומר 

אמנה' )סוטה מח:(.

והנה בעת ההיא היה הסדר שכל יום ניתן 
המן, ולכן מי שרצה להבטיח את עצמו עבור 
מחר כבר חרג ממידת הבטחון. אמנם משעה 
שפסק המן וסדר העולם הוא שהאדם משיג 
צרכי פרנסתו אחת לתקופה ולאו דווקא מדי 
כי ממידת ההשתדלות  נראה  אזי  ביומו,  יום 
נכון לאדם שיתכנן את צינור פרנסתו באיזה 
דרך טבעית שממנה יתפרנס בתקופה הנראית 
לעין. אך גם בזה שייך ההנהגה של לא לדאוג 
דאגת מחר, וכגון מי שיש לו פרנסה מסודרת 
זאת  ובכל  שיופסק,  עתה  סיבה  רואה  ואינו 
ומשתדל באופנים  רוצה להבטיח את עצמו, 
בלתי  מאורע  איזה  יתחדש  אם  שגם  שונים 
נחשב  זה  להתפרנס.  מהיכן  לו  יהיה  צפוי 
עליו  כי  מחר,  דאגת  שדואג  אמנה  מקטני 
לבטוח בהשי"ת המזמין לו את דרך פרנסתו.

א קבוצה פון רעב'ן
משיחותיו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל

שני פרקים נ"ך בכל יום
הספק הפרקים מיום השבת ועד יום שישי הבעל"ט

ירמיהו ז' – ירמיהו כ'
מסלול 'אהבת תורה' – העמוד היומי

הספק הלימוד מיום השבת ועד יום שישי הבעל"ט
יומא נא. – נג.

2  פל"ג ת"רפ ג"פשת



חרשת בשלח
וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים, וייראו העם את 

ה' ויאמינו בה' במשה עבדו ]יד, לא[  
יש שמבארים 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', שעל ידי הניסים של 
קריעת ים סוף התחזקו ישראל באמונה במציאות ה', אולם לפי 
זה לא יכון המשך הדברים 'ובמשה עבדו', שלשון הפסוק משמע 
שאותה אמונה שהאמינו בה' האמינו גם במשה. ]ועוד יש להעיר 
נקרא  ה'  במציאות  מצינו שהכרה  לא  פירושם, שבכל התנ"ך  על 
הארץ  מלאה  'כי  היום'  'וידעת  כמו  'ידיעה'  נקרא  אלא  'אמונה', 

דעה את ה''[.
נאמן  שהוא  לראות  שנוכחו  היינו  בה'  שהאמינו  הכוונה  אלא 
לקיים הבטחתו, כי כן הבטיחם משה בשם ה' - 'והוצאתי אתכם 
אתכם  וגאלתי  מעבודתם  אתכם  והצלתי  מצרים  סבלות  מתחת 
במצרים  ידי  את  'ונתתי  ו(  )ו,  גדולים'  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים 
גדולים, וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי 
את בני ישראל מתוכם' )שם ז, ד(. וכן הבטיחם בשעת עמידתם 
על ים סוף - 'ויאמר משה אל העם אל תיראו התייצבו וראו את 
ישועת ה' אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום 

לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם' )יד, יג(.
וכאשר ראו שניצולו לגמרי מתחת יד מצרים וגם את כל הנקמה 
נאמן  שהקב"ה  שראו  כלומר  ובמשה,  בה'  האמינו  אז  במצרים. 
וכן משה עבדו אשר  ריקם,  ישוב  לא  ודבר אחד מדבריו  בדבריו 

דיבר בשמו כל מה שאמר מתקיים עד לאחת.
 - זה  מאורע  שמתאר  המזמור  בלשון  הוא  מוכח  זה  וביאור 
מפורש  הרי  יב(,  קו,  )תהילים  תהלתו'  ישירו  בדברו,  'ויאמינו 
להדיא שהאמונה היא בדברו של ה', היינו מה שהבטיחם להינצל 

מתחת יד מצרים, ועל זה בא מיד 'ישירו תהלתו'.
וכן מצינו שנאמר באברהם אבינו - 'ויוצא אותו החוצה ויאמר 
הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר 
לו כה יהיה זרעך. והאמין בה' ויחשבה לו צדקה' )בראשית טו, ה(, 

ושם פשוט שהכוונה היא שהאמין בהבטחת ה' שתתקיים.

אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען 
]טו, טו[  

כשם  חדש,  ענין  תחילת  על  מלמדת  ב'אז'  זו  שפתיחה  נראה 
שהתחיל ב'אז ישיר משה'. 

אמנם יש לתמוה שפסוק זה הוא לכאורה המשך ישיר לקודמו - 
'שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת', העוסק באימה ופחד 
שנפל על אומות העולם בפרסום נפלאות ה' במצרים, ומה ראה 

הכתוב להפסיק באמצע הענין.
והנראה בזה, כי הנה כפי שאנו מוצאים הרבה בכתוב, היציאה 
ממצרים והכניסה לארץ ישראל, הינם שני חלקים הכרוכים זה בזה 
בענין אחד, ויציאת מצרים הינה הכנה לכניסתם לארץ, לפי שאין 
אחרת.  ארץ  אל  להביאם  מבלי  ממצרים  העם  בהוצאת  תועלת 
על  הודיעו  הסנה,  במחזה  למשה  שנאמר  הראשון  בדיבור  וכבר 
שני החלקים יחדיו )ג, ח( - 'וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו 
בשורת  חלקי  ביתר  וכן  ורחבה'.  טובה  ארץ  אל  ההיא  הארץ  מן 
מעצם  כחלק  נחשבת  לארץ  שהכניסה  מוצאים  אנו  הגאולה, 
כרוכה  ים סוף  ובפרקי ההלל מבואר שקריעת  היציאה ממצרים. 
)תהילים  לאחור'  יסוב  הירדן  וינוס  ראה  'הים   - לארץ  בכניסה 
קיד(. הרי שקריעת הים ובקיעת הירדן בכניסתם לארץ - כרוכים 

כאחד בפרשת יציאת מצרים.
הראשון  החלק  הים.  שירת  מחולקת  אלו  עניינים  לשני  ואכן 
הוא שירה על הצלת ישראל ממצרים, והנקמה בפרעה וכל חילו 
- 'אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים'. והחלק השני 
מתייחס להשפעת יציאת מצרים על העתיד, כהכנה לכניסה לארץ 
ישראל - 'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו''. ואמנם פסוק זה - 
'שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת' - עדיין מקומו בחלק 
הראשון, כי יושבי פלשת אינם יושבים על הדרך לארץ, ]כאמור 
- 'ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים'[ כך שחרדתם אינה ענין 
לכניסת ישראל לארץ, אלא עניינו לציין את פרסום ה' וידו החזקה 
בכל קצוות תבל. אבל אלופי אדום ואילי מואב, הם עמים שהדרך 
לארץ עוברת בגבולם, וכל שכן יושבי כנען שהם משבעה העמים 
בעלת  הינה  עליהם  ופחד  אימה  שנפילת  הרי  עצמה,  שבארץ 
משמעות רבה לכיבוש הארץ וירושתה. ולכן פותחת השירה את 
'אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו  חלקה השני בכאן - 
נפלאות  השפעת  מודגשת  שבכך   - כנען'  יושבי  כל  נמוגו  רעד 
ה' במצרים על העמים העשויים לעמוד בדרכם של ישראל, וכפי 
'תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו  שמפרש והולך - 

כאבן עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית'.

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ]טז, כט[ 
איסור הוצאה מרשות לרשות נלמד בדרשה מכתוב זה, דדרשינן 
]ועיין בתוס' שבת ב.  יוציא',  'אל יצא - אל  יז:(  מינה )עירובין 
ד"ה יציאות ביאר שהדרשא היא 'אל יצא עם הכלי ללקט'[. וכמו 

כן נכלל בזה העברת ארבע אמות ברשות הרבים.
והנה יש עוד איסור בשבת הדומה לאיסור הוצאה והיינו איסור 
ונלמד  מדאורייתא,  הוא  תחומין  שאיסור  למ"ד  ואיכא  תחומין, 
מאותו פסוק שלמדו ממנו איסור הוצאה. כדאיתא בגמרא 'אל יצא 

איש ממקומו - אלו אלפיים אמה' )עירובין נא.(. 
ונמצא שיש שלשה אופנים באיסור 'אל יצא איש ממקומו ביום 
השביעי' - א. הוצאת חפץ ממקום למקום. ב. העברת חפץ ארבע 
מחוץ  האדם  יציאת  דאורייתא,  תחומין  למ"ד  ג.  ברה"ר.  אמות 

לתחום. 
ולכאורה צריך ביאור, כיצד יתכן שמאותו כתוב עצמו שנאמר 
'ממקומו', ילפינן שלא להוציא מרשות לרשות, וגם שלא להוציא 
ד' אמות, וגם שלא לצאת אלפיים אמה. ואם מקומו של דבר הוא 

ד' אמות, איך נלמד מכאן לדין אלפיים אמה.
נובע  שהכל  וודאי  אחד,  מכתוב  נלמד  שהכל  שמכיון  ונראה, 
ממקומו',  איש  יצא  'אל  כאן  שנאמר  והיינו  אחד,  וגדר  מיסוד 

שיסוד האיסור היינו שלא להוציא דבר מ'מקומו'. 
אלא שכל דבר נידון לפי טבעו, כי 'חפץ', גדר 'מקומו' הוא בכל 
והיא  החפץ,  תחום  את  מגדירה  הרשות  וסוג  בו,  שהוא  הרשות 
שהוא  נמצא  אז  אחרת,  לרשות  מוציאו  וכאשר  'מקומו',  נעשית 

מוציאו מ'מקומו' למקום חדש, והרי הוציא דבר מ'מקומו'. 
משום  היינו  הרבים,  ברשות  אמות  ד'  העברה  איסור  כן  וכמו 
שברשות הרבים הפרוצה ללא גבולות, אזי נחשב 'מקומו' של חפץ 
הוציאו  אמות  לארבע  מחוץ  מוציאו  וכאשר  שלו,  אמות  בארבע 

בזה ממקומו למקום חדש. 
אולם אדם מכיון שהוא נייד ומהלך אנה ואנה, ולכן אין לקבוע 
את מקומו במקום הימצאו, אלא 'מקומו' נחשב כל תחום הילוכו, 
יוצא מחוץ  ולכן כאשר  וקים להו לחכמים דהיינו אלפיים אמה, 

לתחום זה, אזי נחשב שיוצא ממקומו.

דבר הפרשה
מתורתו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל
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ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְּבֵהיַכל ה'
מעמד הנחת אבן הפינה לבניין בית מדרשנו בקהילת רמב"ש ג'2, בראשות מורנו הגאון שליט"א, 

ראשי ורבני קהילתנו, ורב הקהילה הגר"מ לוצקין שליט"א
נרשם ע"י אחד מבני הקהילה

ימיה  דברי  בספר  נרשמים  רבים  מאורעות 
נכתבות  גליון  עלי  היא.  באשר  קהילה  כל  של 
קהילתיות  יוזמות  והמועדים,  השבתות  קורות 
פעלים  להרבות  מטרתן  כאחד  כולן  שונות, אשר 
ופינה  משתמר  מיוחד  מקום  ה'.  ולעבודת  לתורה 
אותם  היסטוריים,  רגעים  לאותם  מיועדת  חמה 
הקהילה,  התייסדות  ימי  של  מיוחדים  מעמדות 
מעמדות  בהתפתחותה.  נוספים  נדבכים  והוספת 
להוציא  צורך  אין  הלבבות,  לוח  על  חרוטים  אלו 
הימים,  דברי  את  לשרטט  מנרתיקו  הקולמוס  את 
לוח  על  רישומם  את  חוקקים  הגואים  הרגשות 

הלב, מלגו ומלבר, תוכות ויריכות.

מעט  ביטוי,  מעין  מהוות  הנזכרות  המילים 
מזעיר, למעמד 'הנחת אבן הפינה' להיכל בית 
ג'. משוכות רבות  מדרשה של קהילת רמב"ש 
הנכסף,  לרגע  הגיעם  עדי  הקהילה  בני  עברו 
וגידים,  עור  לו  הקורם  חזונם  בהתגשמות 

בהתחלת בניין הבית הגדול לתורה ולתפילה.

בערבו של יום שני, מוצאי ר"ח שבט, התכנסו 
בני הקהילה בשטח המיועד להיכל בית הכנסת, 
בן  בראשות מורנו הגאון שליט"א, הגאון רבי 
ציון גוטפרב שליט"א והגאון רבי יוסף הירשמן 
מיכל  רבי  הרה"ג  הקהילה  ורב  שליט"א, 
נפרסה  המעמד,  החל  טרם  שליט"א.  לוצקין 
הקהילה  בני  ביטאו  בשורותיה  היסוד,  מגילת 
ומרכז  גדול  בית  לכונן  הגדולה  שאיפתם  את 
רוחני בדרכה של קהל עדת ירושלים, כפי אשר 
בידיו  זצוק"ל  הגדול  רבינו  ועיצבה  העמידה 
האמונות. בראש המגילה התנוססו חתימותיהם 
של רבני הקהילה, אחריהם הוסיפו בני הקהילה 

את חתימת ידם בהתרגשות.

מעומק  המשתתפים  שפכו  לחשם  צקון  את 
הלב, שיתכונן הבית על מכונו במהרה, ובקרוב 
טרקלין  בתכלית  המוגמר  על  לברך  יזכו 
פסוק  בכוונה  נאמרו  תהילים  פרקי  ופלטרין. 
קירשנבוים  יצחק  ברוך  הרב  ידי  על  בפסוק, 
שימש  אשר  הקהילה  בני  מחשובי  שליט"א 

כשליח ציבור.

על  הושרו  המעמד  לגודל  התעוררות  ניגוני 
תפילה  קטעי  בשילוב  המשתתפים,  קהל  ידי 
המבטאים את המיית הלב לבניין בית המקדש, 
הכנסת  בית  היכל  להשלמת  תפילה  בהוספת 
בגודל  דברים  נשא  שליט"א  מורנו  בקרוב. 
השעה, תחילת בניית בית נוסף, חוליה נוספת 
בשרשרת הזהב של קהילות הקודש הפורחות 
הגדול  רבינו  של  רוחו  מעלה.  מעלה  ועולות 
שמח  הוא  ולבטח  המעמד,  על  חופפת  זצוק"ל 
ועולץ מבית עולמו בהתפתחות קהל עדתו אשר 
כונן, כשעוד בחיי חיותו זכה לראות בתחילת 

התגבשות הקהילה הקדושה ברמב"ש ג'.

בתיאור  במילים  חסך  לא  שליט"א  מורנו 
לשם  הקהילה  מהתפתחות  התפעלותו 

בו  שמגדלין  גדול  בית  בהיותה  ולתפארת 
עדרים עדרים לתורה ולתפילה, משכן לכוללי 
קודש  ופעילות  קהילתנו,  בני  מטובי  אברכים 
רצופה ללא הפסקה בדרכה ומשנתה של קהל 
שליחי  הועלו  ההוקרה  נס  על  ירושלים.  עדת 
הציבור הנאמנים הפועלים ללא לאות למען כל 
קהילות הקודש בעיר, חברי מועצת העיר ה"ה 
אברהם  והרב  שליט"א  גולדברג  שמעון  הרב 
עשו  מאודם  בכל  אשר  שליט"א,  פרנקל  נחמן 
למען בנין בית ה'. ברכה מיוחדת שיגר מורנו 
שליט"א לכל העוסקים במלאכת הקודש, בציינו 
את דברי חז"ל על בניין בית לתפילה ועבודת 
ה', באמצעותה מקיימים מצוות 'ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם'. את דבריו סיים בתפילה לה' 
שנזכה בקרוב לברך על המוגמר, בחנוכת בית 
ה', ויהא זה המקום בית גדול לתורה ולעבודת 
ה', לחינוך הבנים ברוחה של קהילתנו, ושיזכו 
ההולכים  ישרים  דורות  להעמיד  הקהילה  בני 

בדרך הישר.

יוסף  רבי  הגאון  לחינוך  הגדול  המרכז  ראש 
נתכבד  קהילתנו,  מראשי  שליט"א  הירשמן 
להקריא את מגילת היסוד, בסיומה הוסיף לבטא 
את התרגשותו הגדולה לראות את בני הקהילה 
היקרים מפז, הפועלים ללא לאות להרבות את 
של  שירייתה  ידענו  אמנם  אם  הקהילה.  פעלי 
וחנוכת  בדמעה,  הזריעה  עת  היא  הפינה  אבן 

הרי  יקצורו,  ברינה  לקיים  הזמן  היא  הבית 
שעל קהילה זו בהחלט ניתן להמליץ כבר כעת 
חדשים  לא  הרי  הקצירה.  בזמן  עומדת  שהיא 
מקרוב באו לכאן. כבר שנים מספר שקהילה זו 

כפורחת עלתה ניצה.

יציקת  מקום  אל  המשתתפים  פסעו  נרגשים 
בין  והונחה  נגללה  היסוד  מגילת  היסודות. 
הכף  מלוא  נטל  שליט"א  ומורנו  השיתין, 
אף  הקהילה  רבני  הבניין.  יסוד  אל  ויצק  טיט 
ואחריהם  היסוד,  אבן  ביציקת  חלק  נטלו  הם 
ביציקת  התכבדו  כן  כמו  הקהילה.  בני  שאר 
השכונה,  ורבני  מאדמור"י  כמה  היסוד  אבן 
את  נאמנה  המייצגים  החשובים  והעסקנים 

קהילות קדשנו בעיר בית שמש.

בשמחה  ריקודים,  במחול  פצחו  הנוכחים 
המרובים  בחסדיו  אשר  עולם  לבורא  והודאה 
הנכסף,  החלום  בהתגשמות  הלום  עד  הביאם 
חסדיו  עזב  לא  הנה  שעד  כשם  ובתפילה, 
ממרומים  עזרתו  להשפיע  יוסיף  כן  ורחמיו, 
כהנה וכהנה, עדי קביעת מזוזות הבית במהרה.

כעת פונים בני הקהילה אל המשימה הגדולה, 
הנעלית,  למטרה  ולהתגייס  שכם  להטות 
בהדר  יתנוסס  אשר  לה',  גדול  בית  לבנות 
לשם ולתפארה, לתפארת קהל עדת ירושלים. 
במהרה  לראות  יצליח  בידם  ה'  וחפץ  ה',  יתן 

בהשלמת המלאכה.

שולחן המזרח. מורנו שליט"א נושא דברים. בצד ימים נראים ידידינו היקרים חברי מועצת העיר

השלם זה הבנין
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  ב "תשפבשבט  ט"ואור ל
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  בערב  9.00בשעה 

  

  בכבוד ובברכה 

  ההנהלה 
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ִּכי ה' ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת
שבת התוועדות מיוחדת ומרוממת בקרב בני קהילת רמב"ש ג'2 בהשתתפות הרה"ג רבי שמואל 

מאיר אנשין שליט"א מראשי ישיבת תורת ה'
נרשם ע"י אחד מבני הקהילה

קהילת  בני  על  עברה  רוח  קורת  של  שבת 
רמב"ש ג'. זאת כאשר לאחר הפצרות מרובות 
מלוא  לשאוב  חפצו  אשר  הקהילה  בני  מקרב 
חפניים רוממות ורגשי קודש, נעתר הרה"ג רבי 
ישיבת  מראשי  שליט"א  אנשין  מאיר  שמואל 
בני  עם  בצוותא  השבת  את  לעשות  ה'  תורת 

הקהילה.

בני הקהילה התכוננו בהתרגשות לבואה של 
להיכל  התכנסו  שבתא  דמעלי  בפניא  השבת. 
בנעימה  שבת  קבלת  לתפילת  הכנסת,  בית 
פתח  שבת,  של  ערבית  תפילת  קודם  ובלהט. 
לדבריו  מעין הקדמה  בדברים,  האורח החשוב 
המזמור  בביאור  נסובו  דבריו  השבת.  במשך 
של יום השבת, אשר חכמינו דרשוהו כמזמורו 
דברים  מצוות התשובה.  על  של אדם הראשון 
נפלאים ביאר הגרש"מ שליט"א בעניין זה, על 
המחודשות  הפנים  ועל  השבת  יום  של  מהותו 
השבת.  יום  בוא  עם  כולה  בבריאה  שנתלבשו 
מתוך דברים אלו פנו הקהילה להמשך התפילה.

ברוב  התקיימה  קודש  שבת  ליל  התוועדות 
אשר  ועלמיא,  עלם  לריבון  אסדר  שבחין  עם, 
נתן מנוחה לעמו ישראל. בין פרק לפרק ובין 
אמן  ביד  לטוות  האורח  המשיך  למשנהו,  שיר 
את יצירתו המופלאה על המתנה היקרה אשר 
שבת שמה, אשר על ידה זכינו לבוא אל המלך 
על  בשמחתו  ולהשתתף  בסעודתו  חלק  ליטול 
סגולת  מנוחתו.  יום  ועל  המופלאה  הבריאה 
ומתוך  היטב,  נתבארה  השבת  יום  ומעלת 
הדברים עלתה מאליה תמונה נפלאה המאירה 

את יום השבת באור יקרות.

הסבו  המוספין  תפילת  אחר  דשבתא  בצפרא 
מצווה  וסעודת  רבה  לקידושא  המתפללים 
לרגל סיום מסכת נדרים בסדר הדף היומי על 
ידי רבים מבני הקהילה. אחר מעמד הסיומים 
נשא הגרש"מ דבריו בעמדו על יציאת ישראל 
ידה  על  השבוע,  בפרשת  המתוארת  ממצרים 
פרעה  של  עולו  מעליהם  ישראל  בני  פרקו 
לו  להיות  ית'  מלכותו  עול  עצמם  על  וקבלו 
מצוות  מתבארת  אלו  בדברים  סגולה.  לעם 
קריאת  ממצוות  כחלק  מצרים  יצאת  זכירת 
ברכה  יתברך.  מלכותו  עול  וקבלת  שמע 
מיוחדת שוגרה למסיימי המסכת שיזכו לסיים 

את כל התורה כולה.

בשעת רעוא דרעווין, הסבו כולם בהאי תכא 
דביה מלכא בגילופין. בני היכלא ושאר זמירות 
הדגול  האורח  הלב.  והתעוררות  בלהט  הושרו 
בעניין  המרוממים,  דבריו  להשמיע  הוסיף 

לפנות  מגמתו  לשים  הישראלי,  האיש  עבודת 
התרוממות  אווירת  בתוך  להימצא  קונו,  אל 
והחומריות.  ההבל  אל  לפנות  ולא  והתעלות, 
להגדיר  עצמו,  להכיר  לאדם  לו  יש  זאת  עוד 
המצוות,  לעשיית  תוכן  ביציקת  זהותו,  את 
הכרה  מתוך  והטוב  הישר  עשיית  שעניינם 
בעלמא.  קוף  כמעשה  ולא  בתכליתן  פנימית 
האורח שליט"א הוסיף להביע התפעלותו מבני 
הקהילה היקרים, ומאווירת הרוממות החופפת 
עליהם. את ברכתו האציל עליהם שיזכו לעלות 
מעלות רמות, ולכונן לתפארה את בית ה' אשר 

בימים אלו פתחו בתהליך בנייתו.

פעילות  התקיימה  השבת  סדרי  כל  במהלך 
הרב  המשגיח  ע"י  הקהילה,  לילדי  מיוחדת 
ובהשתדלות  שליט"א  אברהם  דוד  ישראל 
בזמן  שליט"א.  דושינסקי  צבי  הרב  ידידנו 
עם  החמד  ילדי  כל  סעדו  שלישית  סעודה 
דברים  בפניהם  נשא  אשר  שליט"א,  המשגיח 
ופרסים  מתנות  צדיקים.  וסיפורי  מרתקים 

חולקו לכל המשתתפים.

הלב  מעומק  תודתם  הביעו  הקהילה  בני 
השפיע  היקרים  בדבריו  אשר  הדגול  להאורח 
והאציל  רוחני,  שבת  עונג  הקהילה  בני  על 

ברוחו עליהם רוב התרוממות ורגשי קודש.

תפילת מנחה בערב שבת

ריקוד שמחה והודאה בסעודה שלישית

ילדי התשב"ר במוצאי שבת
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הועידה השנתית
כנס גיבוש ה'ועידה השנתית' בקרב בני קהילת נחלה ומנוחה בבית שמש, בראשות מורנו שליט"א 

ורבני הקהילה

בא,  פרשת  קודש  שבת  במוצאי 
ה'ועידה השנתית'  גיבוש  כנס  נערך 
ומנוחה  נחלה  קהילת  בני  בקרב 
הגאון  מורנו  בראשות  שמש,  בבית 
הקהילה  רב  ובהשתתפות  שליט"א, 
הרה"ג רבי חיים חזן שליט"א, הרה"ג 
רבי יואל יעקב פרידמן שליט"א רב 
עם  יחד  בקהילתנו,  הוראה  ומורה 
נערך  הכנס  הקהילה.  בני  עשרות 
מלכה'  'מלווה  סעודת  בשילוב 

עשירה כיד המלך.

בפתח המעמד נשא דברי פתיחה 
המנחה הרב מרדכי הרצל שליט"א 
בדבריו  הקהילה.  בני  מחשובי 
שניהלו  ומתן  המשא  את  תיאר 
רבינו,  ומשה  מצרים  מלך  פרעה 
כאשר פרעה היה סבור כי עבודת 
ה' המוטלת על ישראל היא עבודת 
עבודה קשה, ולכן לא הבה להוציא 
ואילו  והמקנה,  והטף  הנשים  את 
משה רבינו אמר לו 'כי חג ה' לנו', 
יטלו  העם  שכל  הראוי  מן  ולכן 
הוא  וכמשל  בהשתתפותם.  חלק 
כולה  בכל  הקהילה  מסגרת  על 
נוטלים  בה  לפניו,  וחג  ה'  עבודת 

חלק זקנים ונערים גם יחד.

את  קידם  הפתיחה  דברי  לאחר 
אשר  שליט"א,  הגאון  מורנו  פני 
את  מלהביע  הסתיר  לא  בדבריו 
החשוב  המיזם  מן  התרגשותו 
כלל  של  הרוחנית  לתועלתם 
בוודאי  כי  והפטיר  הקהילה.  בני 
בקרב  החשובה  הועידה  בעקבות 
גם  ויעתיקוה  יבואו  כן  זו,  קהילה 

אצל שאר קהילות הקודש.

האורח  תורה  דברי  נשא  אחר 
שמעון  רבי  ידידנו  החשוב 
קירשנבוים שליט"א, אשר בדבריו 
את  טעם,  בטוב  ביאר  הנעימים 
ישראל  בני  צעקת  מהות  הבדל 
לבין  בא,  בפרשת  המוזכרת 
שנאמר  בשלח  בפרשת  צעקתם 

'אתם תחרישון', כאשר בעת  להם 
ואילו  הצעקה,  מתקבלת  צרה 
ים סוף,  בעת ההצלה בנס קריעת 
לעמוד  ראוי  הקשיים  למרות 

בבחינת 'אתם תחרישון'.

לאחר מכן נתכבד לשאת דברים 
אורח הכבוד הג"ר יעקב שטרנשוס 
'שערי  בישיבת  משגיח  שליט"א 
ארוכות  דיבר  אשר  שמועות', 
בחייך',  תראה  'עולמך  בעניין 
ניתן  איך  דוגמאות  בהמחישו 
אותנו  הקורות  כל  את  לראות 
בכל  וכי  והחיובי,  הנכון  במבט 
ה'בנערינו'  בחינת  את  ישנה  ענין 
החזק,  הרצון   כוח  את  הכוללת 
'בזקנינו' הכוללת  יחד עם בחינת 
כאשר  החיים.  ותבונת  חכמת  את 
בני  בקרב  היטב  ניכר  זה  ענין 
תוך  המשלבת  הרוממה  הקהילה 
מסגרת פעילויותיה מגוון אברכים 

בני תורה בגילאים שונים.

מרדכי  הרב  דברים  נשא  לסיום 
היטב  פירט  אשר  שליט"א,  הרצל 
המתקיימות  הפעילויות  שלל  את 
לשבח  בהזכירו  הקהילה  במסגרת 
ראה  כן  מאחוריהן.  העומדים  את 
מהווי  מיוחדים  מראות  הציבור 
הקהילה לאורך השנים האחרונות. 
זאת לצד חלוקת 'שאלון' על סוגי 
ברצונם  שיש  השונים  הפעילויות 

להוסיף.

הקהילה  אברכי  צעירי  בשם 
ישעיה  חיים  הרב  דברים  נשא 
בדבריו  שליט"א.  אקער  בר"י 
אברך  של  מבטו  מנקודת  תיאר 
צעיר כמה שיש בכוחה של קהילה 
לתרום ולהוסיף רוחניות ורוממות 

לכל אברך באשר הוא.

תודה  מוסרים  הקהילה  בני 
הקודש  קהילת  להנהלת  וברכה 
נחלה ומנוחה בבית שמש בראשות 
רבינוביץ  מנדל  הרב  ידידנו 
ישיבת  להנהלת  כן  כמו  שליט"א. 
מנדל  הרב  בראשות  המתמידים 
כדרכו  אשר  שליט"א,  גפנר 
לעזר  ידו  את  מושיט  בקודש 
דבר  וכל  הפעילויות  בהוצאות 

התודה  ניתנת  כן  שבקדושה. 
כהן  דוד  הרב  הכנסת  בית  לגבאי 
שליט"א, ואיתו עמו שאר העוזרים 
הרב  א"ב(  )לפי  ה"ה  והמסייעים, 
הרב  שליט"א,  אברהם  פנחס 
הרב  שליט"א,  גוטפרב  מרדכי 
יונה  מרדכי הרצל שליט"א, והרב 
כולם  ישאו  שליט"א.  סגל  מרדכי 

ברכה והצלחה מאת ה'.

לידידנו  מיוחדת  תודה  ברכת 
שליט"א  אקער  צבי  אברהם  הרב 
ענייני  לכל  הרבים  פעליו  על 
של  רוחו  נגד  הקדושה  הקהילה 
להצלחת  ובפרט  ואחד,  אחד  כל 

מעמד זה. 

הרב אקער נושא דברים בשם צעירי האברכיםהרב שמעון קירשנבוים נושא דבריםהרב שטרנשוס נושא דבריםמורנו שליט"א נושא את דבר המעמד

הועידה הגדולה

רב הקהילה הגר"ח חזן בברכת המזוןהמנחה הרב מרדכי הרצל בדברי פתיחה
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מ'האט געבויעט אונזער קהילה
סיקור מעמד מגבית קרן הבניין בקרב בני קהילת רמב"ש ד'2

אין זה סוד כי מזה כמה שבועות מתנהל מערך 
רבים  ד'2.  רמה  בקהילת  הבניין  לקרן  הסברה 
הוריהם  ואף  בשכונה,  הדרים  הקהילה  מחברי 
העלונים  את  לביתם  קיבלו  השכונה  דרי  שאינם 
על  העובר  התהליך  את  ומפשטים  המסבירים 
ראשונה  שנה  מלאה  שטרם  הצעירה  הקהילה 
להקמתה, תהליך חיובי של בניית בית לאברכים 
החשובים מסלתה ושמנה של קהילתנו המעטירה.

חברו  וראיונות  הסברים  ותוכניות,  הדמיות 
יחדיו אל מערך מאורגן להפליא האומר ודורש 
חשוב  קיומה  אשר  ומכל  קהילה  חבר  מכל 
קהילה  של  להקמתה  עתה  הצטרף  בעיניו: 

קדושה זו למען ילדיך ולמען עתידך.

באמת אמרו, אינו דומה שמיעה לראיה, וכך 
ולבקר  לבוא  וידידיה  הקהילה  חברי  הוזמנו 

בשטח בית הכנסת ההולך ונבנה בשבועות אלו, 
ואף בשעה שנערך קמפיין זה שקדו העוסקים 
על  הכנסת  בית  את  לבנות  להמשיך  במלאכה 

הצד הטוב ביותר.

היה זה בערב שבת פרשת שמות, עת נשלחו 
את  ולייסד  לבוא  הקהילה  נשות  לכל  הזמנות 
ארגון נשות הקהילה, תוך ארגון ערב מושקע 
ומרתקת, המלווה  תוכנית עשירה  במיוחד עם 
הייתה  ההצלחה  ב"ה  גבוהה.  ברמה  בסעודה 
נשות  כלל  בהשתתפות  המשוער,  מן  למעלה 
הקהילה אשר הביעו סיפוק רב לנוכח האיחוד 
והגיבוש הנצרך לטובת הקהילה. תודה מיוחדת 
על  נטלו  אשר  ורובין  חשין  ויספיש  למשפחת 

עצמם את ארגון הערב על הצד הטוב ביותר.

הקהילה  חברי  לכלל  קראה  נוספת  הזמנה 
ייסוד  שבת  ייחודית,  בשבת  ולהשתתף  לבוא 

של  וצביונה  דרכה  נקבע  שבו  שבת  הקהילה, 
שליט"א,  הגאון  מורנו  בהשתתפות  הקהילה, 
מינצברג  אברהם  רבי  הרה"ג  הקהילה  ורב 
שליט"א. בשבת זו התארחו בשכונה אף חברי 
הקהילה שטרם קבעו את משכנם בשכונה, ואף 
של  ביופיה  לחזות  באו  האברכים  מהורי  כמה 

קהילה המתהווה בלהט דקדושה.

עם,  ברוב  נערכו  וההתוועדות  התפילות 
הקהילה,  את  זמני  באופן  המשמש  במקום 
ה"ה  החשובים  האורחים  דברים  בו  ונשאו 
מורנו שליט"א, ורב הקהילה שליט"א, בענייני 
השבת תוך נשיאת דברי ברכה לכלל הקהילה. 
לאחר  השבת  ביום  רבה  קידושא  נערך  כן 
התפילה ברוב עם, כאשר גם בו נשאו דברים 
ורב הקהילה, בדבריהם הביעו  מורנו שליט"א 
של  ותפארתה  מגדלה  מיוחדת,  התפעלות 
הקהילה החדשה. כמו כן נשאו דברים ידידינו 
הרב דוד קלצקין שליט"א, והרב יצחק אייזיק 
התפעלות  הביעו  הם  שאף  שליט"א,  פרוש 
בכוחות  המקימים  האברכים  מצעירי  מיוחדת 

עצמם קהילה לשם ולתפארת.

שיאו של המעמד היה איפוא עת יצאו חברי 
לרשותם  שעמדו  מאורגנות  בהסעות  הקהילה 
'גוונא',  האירועים  גן  עבר  אל  הערים,  מכל 
המעמד  קהילה',  'אונזער  מ'בויעט  למעמד 
ה'  בית  את  המשתתפים  כוננו  בו  המיוחד 
לדורות. תחילה נתאספו הבאים באוהל הלובי, 
בבחינת  ערוך  שולחן  פניהם  את  קידמה  שם 
ונפתחו  הבאים  כלל  נאספו  אט  ואט  טועמיה. 
שערי האולם לנטילת ידיים סביב שולחן ערוך 

בפאר והדר.

<<< המשך בעמוד 10

מורנו שליט"א מעניק מתנת הוקרה לרב הקהילה בשם הציבור

מרא דאתרא נושא דברים רב הקהילה הגר"א מינצברג נושא דבריםמורנו שליט"א במשא המרכזי

הרב ספטנר נושא דברים הרב שמעון דב קרישבסקי נושא דברי פתיחה

חלק מהציבור במעמד הנרגש

8  פל"ג ת"רפ ג"פשת
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מ'האט געבויעט אונזער קהילה
אחר  בזה  מקומם  את  תפסו  הקהילה  חברי 
זה, ודברי פתיחה הושמעו מפי הרב שמעון דב 
קרישבסקי שליט"א, שהנחה את המעמד ברוב 
כשרון וביד רמה. אחר נשא דברים הרה"ג רבי 
אליעזר ספטנר שליט"א מרבני השכונה, אשר 
בדבריו שיבח את הפעילות הנמרצת של עסקני 
הקהילה והכביר במעלת וחשיבות בית הכנסת 

לכל חברי הקהילה.

הרה"ג  הקהילה  רב  דברים  נשא  מכן  לאחר 
העלה  בדבריו  מינצברג שליט"א.  אברהם  רבי 
לקהילה  מחובר  האברך  בהיות  החשיבות  את 
הכנסת  בית  ובחשיבות  ואיתנה,  מגובשת 

המפואר לכל יחיד, לשעה ולדורות.

דברים חוצבים ונרגשים נשא מורנו שליט"א, 
ביום  בעיניו  חזה  הביע התפעלות מאשר  בהם 
הכנסת  בית  שטח  את  לראות  פנה  עת  השבת 
ובקריאה  להיבנות,  הוחל  שכבר  והמבנה 
נרגשת פנה אל כלל המשתתפים לתת ולהעניק 
למעלה מכוחותיהם למען יוקם מקום קדוש זה.

הוצגו  התרגשות חלפה בקהל הבאים כאשר 
זצוק"ל,  הגדול  רבינו  של  דבריו  והושמעו 
בדבר אשר כל המסייע בבניין בית ה' הקב"ה 
המיילדות  אצל  שכתוב  כפי  בתים,  לו  בונה 
העבריות שהקב"ה בנה להם בתי כהונה ולוויה, 
הבטיח  כאשר  כן,  נאמר  המלך  דוד  אצל  ואף 
ביתו בעבור  ע"י הנביא לבנות את  לו הקב"ה 
שיבנה בית ה'. כמו כן הוצגו פעילויות הקהילה 
לבוא  המצפות  העתיד  ותכניות  הזה,  ליום  עד 
נרגשת  קריאה  הוצגה  כן  הקהילה.  על  בעז"ה 
מאחד מילדי הקהילה המבקש מכל אחד לבנות 
את בית הכנסת בו יוכל להתפלל כראוי בסמוך 
לשולחן אביו. וכן דבריו המיוחדים של ידידנו 
הרב שבתי גבירץ שליט"א בדבר חובת ההורים 
כלל  אל  הובאו  הבאים,  לדורות  בית  לבנות 
המשתתפים אשר תיכף החלו לחתום על שטרי 
הבית  ממיסדי  ולהיות  חלק  לקחת  השותפות, 
הגדול הזה, בית תורה ותפילה, מקום להשראת 

השכינה.

בסכומים  המשתתפים  עיני  חזו  רב  בסיפוק 
העולים על גבי המסך, התחייבויות שקיבלו על 
הנוכחים  הן  והוריהם,  הקהילה  אברכי  עצמם 
שנבצר  אף  להתחייב  ביקשו  אשר  והן  במקום 
התחייבויות  במעמד,  ולהשתתף  לבוא  מהם 
במעשה  כי  ידיעה  מתוך  מתרונן  בלב  שניתנו 
חלק  וליטול  לה'  בית  להקים  המה  זוכים  זה 
לזכותם  שייזקפו  הרבות  ובזכויות  בפעילות 

במשך הזמן בעז"ה.

הושלמה  עת  ההתרגשות  הייתה  רבה  מה 
המספיקות  ההתחייבויות  ונתקבלו  המלאכה, 
עזים  ריקודים  והמפואר,  הגדול  הבית  לבניין 
עד  המשתתפים  בקרב  ניכר  שמחה  של  ופרץ 
של  ריקוד  לרקוד  והחלו  רגליהם  על  שעמדו 
מי  של  ולכבודו  תורה  של  לכבודה  שמחה 

ששיכן שמו בבית הזה.

דברים נלהבים נשא הרה"ג רבי חיים יהודה 
על  השכונה,  מרבני  שליט"א  רובינשטיין 
ועל  השכונה,  תושבי  לכלל  הקהילה  חשיבות 
לצביונה  זצוק"ל  רבינו  של  האדירה  תרומתו 
עתה  של  ועל  כולה,  החרדית  היהדות  של 
הריקודים  אחר  זו.  חשובה  קהילה  בבניין 
ו'עמודי  הבית'  'משכללי  זה  אחר  בזה  נקראו 
הבית', לבוא ולקבל מתנת הוקרה צנועה מידי 
מינצברג  הגר"א  הקהילה  ורב  שליט"א  מורנו 
שליט"א. אף 'בוני הבית' חברי הקהילה היקרים 
שנטלו על עצמם סכומים אדירים לבניין ביתם 
התשורה  את  לקבל  זה  אחר  בזה  עלו  הרוחני 

מידיהם של הרבנים הגאונים שליט"א.

עולם  'בורא   - תפילה  רוחשות  בשפתיים 
בתיהם  אל  האברכים  שבו  הבנין',  זה  השלם 

זה שרישומו הגשמי  על מעמד  וליבם מתרונן 
תיכף נשכח, ברם תוצאותיו יעמדו לעד בדמות 
רבה  וביגיעה  בעמל  שהוקמה  מיוחדת  קהילה 
על ידי כל אחד ואחד שנטל חלק במעמד זה, 

כל אחד בשמו הטוב יבורך.

הקהילה  חברי  מוסרים  מיוחדת  תודה 
לעוסקים על המלאכה, ה"ה: הרב יחיאל יהושע 
שאטלאנד  יצחק  והרב  שליט"א  פרוש  בר"י 
זייבלד  יוסף  הרב  עימם  ואיתם  שליט"א. 
שליט"א, הרב יוסף פרידמן שליט"א, הרב דוד 
כל  הקהילה  חברי  ושאר  שליט"א,  קלפהולץ 
אחד בחלקו הוא, שעמלו וטרחו לילות כימים 
כפשוטו למען קיום המעמד וכל הסובב אותו, 
בידם  ה'  וחפץ  יעשו  אשר  בכל  ברכה  ה'  יתן 

יצליח, להרבות פעלים לתורה ולתפילה.

<<< המשך מעמוד 8

התזמורת במעמד

ריקוד שמחה במעמד

הגר"ח שטרן במעמד מורנו שליט"א בחתימת שותפות
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כי ישאלךכי ישאלך
השלום והברכה למדריך הנעלה!

ראשית לכל אודה לכם מעומק לב על שני החלקים הראשונים של ההדרכה האיך להגיע לכוונה בתפילה, והאמת אודה ואתוודה 
שראיתי שהבעיה המרכזית שלי הייתה שהייתי מבולבל, לא ידעתי מהיכן להתחיל, וב"ה שגם בחלק הראשון של חמשת הדברים 
בענין "גוף התפילה" דהיינו הצביון החיצוני של התפילה, והן בחלק השני שהדרכתם אותי להתחיל לעיין בפירוש המילות, בשניהם 
אני רואה ב"ה התקדמות, וכמובן אמשיך בהם ביתר שאת. אך כעת נפשי בשאלתי אם אוכל להתקדם בד בבד גם בחלקים הנוספים 

של הכוונה בתפילה דהיינו הדביקות, בחלקי השבח והבקשה וההודאה, או שמא צעיר אני עדיין לכך.

מיישם  שאתה  אשריך   - לך  אומר  ראשית  ה',  ומבקש  יקר  בחור 
קוראים  אשר  המה  רבים  כי  עליהם,  שדיברנו  הדברים  את  למעשה 
מאמרים ושומעים שיחות אבל אינם 'מלבישים' את הדברים למעשה, 
ואלו מתפלאים לאחר שנים רבות ותמהים על כך ששמעו וקראו כה 
- מתורץ בשאלתך שלך,  זה  וכל  ועדיין לא הצליחו להשתנות,  רבות 
כי הם אינם עושים למעשה, כי מכל מאמר או שיחה צריך לאחר מכן 
שאתה  מה  וזה  למעשה,  מכאן  מוציא  אני  מה   - ולחשוב  להתיישב 
תראה  בעז"ה  ובזה  ומקיים,  ועושה  אומר  האחרונה,  בתקופה  עשית 

רוב הצלחה. 

אין  אלו  שלדברים  לך  דע  מדי,  צעיר  אינך  האם  שאלתך  ובענין 
גבוהות  השגות  עם  שמתפללים  צעירים  בחורים  יש  כי  לגיל,  קשר 
מתעסקים  אינם  שלדאבוננו  חשובים,  ואפילו  רבים  ממבוגרים  יותר 

ומתמסרים לענין התפילה, כי כאן הדבר תלוי רק בעוצם ההשקעה.

ועתה נפן לעוץ לך עצה האיך להתקדם בענין שלושת חלקי התפילה, 
שבח,  שמו"ע,  תפילת  חלקי  לג'  הם  שנחלקים   - כבר  שאמרנו  וכפי 
מחלקי  הרבה  בעוד  מופיע  אלו  מחלקים  אחד  שכל  הודאה,  בקשה, 
בסדר שמו"ע,  בענין החלק הראשון  להתבונן  נקדיש  והיום  התפילה. 
מה  את  למעשה  תקיים  שאם  יקר,  בחור  לך  ודע  השבח,  חלק  והוא 
מן  למעלה  מתקדם  שאתה  במהרה  בעצמך  אתה  תודה   - שנדבר 
גבוהות  להשגות  מגיע  צעיר  כה  בחור  האיך  תתמה  ואף  המשוער, 

שכאלו.

כאשר אנו באים לדבר בענין השבח להקב"ה, גם כאן צריך ראשית 
ומשורר  מתרגש  אינני  מדוע  הבעיה,  נקודת  את  ולמצוא  לזהות  כל 
עמי.  בל  ולבי  ולחוץ  השפה  מן  התיבות  את  אומר  ואני  כראוי,  לה' 
דע לך, שכל אדם, גם ילד או בחור צעיר - הוא בעל רגש גדול, והוא 
מהחילוקים הגדולים שבין אדם לבהמה, שלאדם יש הרבה רגש, וכפי 
שכתב בעל "חובות הלבבות" שאמנם אדם הוא מלא רגש ותוכן, אבל 
יש יצר בעולם, ה' הסתיר עצמו בכדי שבאמת תהיה בחירה, כדי שיהיה 
מה לעבוד ולהראות נאמנות, ולכן לא מרגישים את הכוחות הפנימיים 
שיש לנו, וחכמת החיים ועבודת החיים היא שאנו צריכים להחיות את 

הרגשות הטבעיים שיש בקרבנו.

ועתה אתאר לך איך עובדת מערכת הרגשות של האדם, והאיך הוא 
ביקרת  אם  להתרגש.  ממילא  ומפסיק  מחודש  דבר  לכל  מהר  מתרגל 
פעם בביתו של ידיד שמבעד לחלונות ביתו נשקף נוף מרשים ומדהים, 

מרהיב עין ממש, אזי בפעם הראשונה שרואים זאת אפשר לעמוד אפי' 

למשך שעה ולהתבונן, הנה כאן רואים את צד מזרח נוף מפליא, ואילו 

מצד דרום - עצים ושיחים נאים וכדו', אבל לעומת זאת - בעל הבית 

ורואה אמנם את הנוף  - הרי הוא יוצא למרפסת ביתו  שמתגורר שם 

אבל כלל אינו מתרגש. ועתה אשאלך, האם נוף כל כך יפה אמור לרגש 

או לא?! בוודאי שזה אמור לרגש, אבל יש דבר שנקרא 'יצר הרע' או 

כל שם אחר למושג 'הרגל', שמתרגלים מהר מאד למה שרואים, ואמנם 

ואם  'אויסגעוועבט'.  מעט, עד שנהיה  מתרגשים  עדיין  השנית  בפעם 

מגיע אותו אדם למקום אחר עם נוף שונה - פלא בריאה מסוג אחר - 

שוב מתרגש, אבל ככל שרואהו מתרגל וההתרגשות נמוגה.

ואתן עוד דוגמא, אינני יכול לשכוח שכשהומצא ה'נגן' - הביא בחור 

איך  בהתפלאות  לכולם  והראה  הזה  המיוחד  הכלי  את  לישיבה  אחד 

- היו רגילים  ניגונים, כי עד אז  ואלפי  נכנסים מאות  שבכלי קטן כזה 

בתדהמה  אותו  סובבו  וכולם  ניגונים,   10 מכילים  שבקושי  לקלטות 

והתרגשות. ואילו הדור החדש שכבר נולד למציאות כזאת - אפילו לא 

מתרגש מכך, הם שחים בפשיטות - כאן נכנס 16 ג'יגה, כאן 32 ג'יגה, 

ותו לא. וכך הם הדברים בכל שכלול חדש שיוצא לאור. ובאמת - מה 

ההבדל ביניהם, אלא כפי שאמרנו, לאדם יש רגש רב, אבל מתרגל מהר 

עד שהדברים נעשים פשוטים עבורו.

ובאמת שהעצה לכך להישאר 'פריש' ומלא התרגשות - הוא להתבונן 

סוגי  שלו,  המשמעות  בעומק  להתבונן   - נוף  שכשרואים  דבר,  בכל 

וכן על זה  העצים, איך הם גדלים, איך השמש מאירה ומה פעולתה, 

הדרך, וככל שמעמיקים - רואים כל הזמן חידושים עמוקים יותר ויותר, 

וכך אין ההרגש מתרגל, ובכל עת הוא תוסס ופועם.

בענין  נאמרו  חז"ל  ומאמרי  פסוקים  כמה  למעשה.  ניגש   - כן  ואם 

ֵעיֵניֶכם  ם 
ֹ
ָמרו אּו  ְ

ׂ
כו(: ש )מ,  ההתבוננות בבריאה, הנביא ישעיה אומר 

בבריאה  והתבוננו  עיניכם  הרימו  ציווי,  והוא  וגו'  ה  ֵאּלֶ ָבָרא  ִמי  ּוְראּו 

הפלאית על רבבות אלפי פרטיה שכל אחת מהן חתיכת פלא והפלא, 

פשוט להרים את העיניים ולראות ולהתבונן. עוד פסוק בענין זה, משירי 

ֶתיָך ָיֵרַח 
ֹ
ע י ֶאְצּבְ ֵ

ׂ
ֶמיָך ַמֲעש ָ

ׁ
י ֶאְרֶאה ש דוד המלך ע"ה בתהלים )ח, ד(: ּכִ

איתא  ולהסתכל, עוד  להתבונן  החובה  ומלבד  ה:  ָנְנּתָ
ֹ
ּכו ר  ֶ

ׁ
ֲאש ָכִבים 

ֹ
ְוכו

פזי  בן  אר''ש  וכדאיתא:  בבריאה,  לעיין  גם  )עה.( שצריך  בגמ' שבת 

א''ר יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות 

ואינו חושב, עליו הכתוב אומר )ישעיה ה, יב( ואת פועל ה' לא יביטו 

א בחור פרעגט און א מדריך ענטפערט 
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רבות  ועוד  האדם.  על  תביעה  הוא  והדבר  וגו'.  ראו  לא  ידיו  ומעשה 
מביא בחובות הלבבות - פסוקים רבים בחובות אלו של להסתכל ולעיין 

בבריאה.

ועתה, בחור יקר, בכדי להתקדם בשני דברים אלו אתן לך עצה נפלאה 
למעשה למעשה, ראשית למד את שער הבחינה שבחובות הלבבות, 
התפעלות  והתמלא  אותך,  הסובב  בכל  להתבונן  התחל   - ובנוסף 
מהבריאה המופלאה שברא ה', כך הקדש מדי יום חמש או עשר דקות 
בשעת נסיעתך הביתה או בהליכתך, וכפי שמייעץ החוה"ל - להתחיל 
להתבונן בעצמך, דהיינו בגוף האדם, שמזה הכי קל להתחיל ולהתפעל, 
והרי על המפעל הגדול הקרוי "אדם" אפשר להתבונן ימים ושנים, על 
המוח - איך הוא חושב ומעבד את המידע וכדו', העיניים ודרך פעולתם 
איך   - הפה  ונפתחים,  שנעצמים  איך  וכדו',  הרשתית  עם  המופלאה 
ודע לך שאתה מלא  נוראות,  נורא  זה  כל  וכדו', הרי  הלעיסה פועלת 
עצומה  התפעלות  מתמלא  שאתה  תראה  להתבונן  תתחיל  ואם  רגש, 

מכל החזיון הזה.

ודע לך שמובא מהאריז"ל שכמו שיש בטבע העולם שלאחר שאש 
בוערת ואח"כ דועכת - מכל מקום נשאר רושם מהאש, כך הוא בלה 
האדם, שכשבוער בקרבו רגש, אור רוחני, אזי אפילו לאחר שדועכת 
- נשאר רושם. וכן הוא הדבר בענייננו, כשתעשה סדר לחשוב כל יום 
על פלא אחר בבריאה ותעיין כאמור בספרים ובחוה"ל, והיום תחשוב 
רושם  גבי  רושם על  ויעוררו  אזי הדברים יצטברו   - מזה  ולמחר  מזה 
ויותר  יותר  להתעורר  תתחיל  וכך  לעולם,  ימחה  רושם שלא  בקרבך, 

ברגשי השבח להקב"ה.

ועוד אוסיף לך, שתמיד כשאדם מתרגש ממשהו - באופן טבעי הוא 

לצלם  מקובל  הגדול  ובעולם  ההתרגשות,  את  ולהנציח  לבטא  רוצה 
את התמונה המפעימה, אבל אתה, כאשר תתפעל - תבטא זאת בשיר 
ושבח שבתפילה, הללוי-ה על השמש והירח, על תנינים וכל תהומות, 

וכך תתחיל לומר אחרת את הפסוקי דזמרה בעז"ה.

ואסיים במעשה נפלא, על הבעש"ט הק' שבילדותו הלך פעם לטייל 
לפנות ערב בסמוך לעיירתו, עד שתעה ונכנס ליער. ולשוא ניסה למצוא 
הנדרש  את  עשה   - שכך  כיון  החשיכה.  במעבה   - החוצה  הדרך  את 
במצב כזה ועלה על עץ לעשות שם את הלילה, פן יפול לבור או יהיה 

למלתעות טרף, עד שיאיר היום ויצליח למצוא את דרכו החוצה.

בעל  עליו  'הציץ  בבחינת  הבעש"ט  עבור  היה   - זה  חשוך  לילה 
הבירה', הוא החל להתרגש נוראות מהשמים והכוכבים, והרגיש ששם 
למעלה ה' שומר עליו, והחל לשיר שירי קודש להקב"ה, כך עד שהחל 
לעלות השחר, אז ראה את השמש המתחילה אט אט להאיר על העצים 
המתנועעים ברוח, ואז - השמש העולה לאיטה ומאירה על הארץ, ולבו 

התמלא ברגשות עצומים של קירבת ה'. 

תיכף ראה ממרחק את העיר, וכמובן רץ בזריזות הביתה להרגיע את 
שחרית  לתפילת  הכנסת  לבית  תיכף  פנה  ומשם  הדואגים,  הבית  בני 
קירבת  איזה  התפעלות...  איזה  רגש...  איזה  כמוה...  הייתה  לא  שעוד 

אלוקים... הכל מאותה התבוננות מופלאה בבריאה.

יתן ה' ותצעד בדרך זו בהצלחה מרובה - להחיות את הרגש הטמון 
בקרבך ולהמשיך לקיים למעשה את המדובר, וכך תראה בעז"ה ברכה 

בעמלך ותעלה מעלה מעלה.

בברכה מעומק לב

חיים שטרן
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ּתֹוָרה ְּתֵהא ֱאמּוָנִתי
מעמד מסיבת חומש לתלמידי ת"ת 'שער השמים' בעיה"ק טבריה

התקיים  חומש'  'מסיבת   - רושם  רב  מעמד 
ביום רביעי האחרון בקרב תלמידי ת"ת 'שער 
השמים' בעיר הקודש טבריה. המסיבה נערכה 
לכבוד ילדי הת"ת אשר בשעה טובה ומוצלחת 

החלו בלימוד החומש.

זה שבועות ארוכים אשר מתכוננים תלמידי 
הת"ת בהתרגשות לקראת המעמד החשוב. כבר 
כשבוע קודם לכן קיבלו הורי התלמידים ובני 
משפחותיהם וזקניהם הזמנה מפוארת המבשרת 
על המעמד הנרגש וסדריו. והנה ביום המיועד 
והוריהם  התלמידים  הופיעו  הנקובה,  ובשעה 
יחד  לשמוח  הארץ  ערי  מכל  זקניהם  עם  יחד 

בשמחת התורה.

את המעמד הנחה בטוב טעם ראש המוסדות 
גוטפרב  אורי  ידידנו הרב משה  ומייסד הת"ת 
האורחים  פני  את  קידם  בכבוד  אשר  שליט"א 
נגילה  ה'  עשה  היום  זה  אכן  התורה.  בברכת 

ונשמחה בו.

ידי  על  שהושרו  רגש  שירי  מספר  לאחר 
צעירי הצאן, כובד אחד הסבים מגיד המישרים 
ידידנו הרב דוד קלצקין שליט"א, אשר במשאו 
עבור  המעמד  מעלת  את  פיו  במתק  תיאר 
ראויה  וכי  והתלמידים,  ההורים  התלמידים 
הטרחה שטרחו כולם להשתתף מרחוב ומקרוב. 
ייכנס  כן   - האיחול  איפוא  מתגשם  היום  וזה 
מכן,  לאחר  טובים.  ולמעשים  לחופה  'לתורה' 
והחל  המסורת,  פי  על  בשאלות  המלמד  פתח 
כנהוג.  ויקרא  מחומש  פסוקים  עמם  ללמוד 

יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות.

לאחר כמה שירי תפילה ובקשה, כובד הג"ר 
מרבני  שליט"א  בראנדסדארפער  קדיש  יוסף 
את  שיבח  בדבריו  ברכה.  דברי  לשאת  העיר 
מוסר  אשר  שליט"א,  גוטפרב  אורי  משה  הרב 
את נפשו ימים ולילות למען הצלחת התלמוד 
תורה ובית החינוך לבנות, וסיים בדברי ברכה 
נשא  אחריו  החשוב.  ולמנהל  הצאן  לתלמידי 
גוטפרב  אורי  משה  הרב  הת"ת  מנהל  דברים 
שליט"א, בדבריו הודה לה' על כל הטוב הנעשה 
המתהדר  תורה,  התלמוד  הצלחת  ועל  עמו, 
את  שעושים  והגונים  חשובים  במלמדים 
מלאכתם מלאכת הקודש במסירות ובנאמנות. 

כן בישר את הציבור על ההרשמה המתקיימת 
בימים אלו לרישום תלמידים לשנת הלימודים 
להצטרף  צפויה  זו  נוספת  כיתה  אשר  הבאה, 

לארבע הכיתות הקיימות בת"ת עד הלום.

לאחר מכן הוענק לתלמידי החמד שי נאה - 
הרב  ידידנו  הסבים  אחד  ידי  על  חומשים,  סט 
המעמד  ובסיום  שליט"א.  קירשנבוים  שמעון 
כאשר  ושמחה,  שיר  בריקודי  בציבור  פצחו 
כתפי  על  נישאים  המעמד  חתני  החמד  ילדי 

הוריהם.

הורי התלמידים מוסרים את תודתם העמוקה 

למנהל הת"ת הרב משה אורי גוטפרב שליט"א, 
על מסירותו המיוחדת למען הצלחת התלמידים 
בתוך  המזג,  יחסר  לבל  ובגשמיות  ברוחניות 
שאר שלל מפעליו הכבירים להצלחת הקהילה 
עמוקה מקרב  תודה  ניתנת  כן  העניינים.  בכל 
שליט"א,  פריינד  הרב  החשוב  למלמד  הלב 
את  ומוסר  נאמנה  מלאכתו  את  עושה  אשר 
בהצלחה  ב"ה  היקרים  התלמידים  למען  נפשו 
ה'  ישלח  מרובה.  דשמיא  ובסייעתא  גדולה 
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם וכל אשר יפנו 

ישכילו ויצליחו.

חתני החומשצאן קדשים

ידידנו הרב דוד קלצקין נושא דברים הג"ר יוסף קדיש בראנדסדורפער נושא דברים

אשרי זקנותנו וילדותנו
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#4בס״ד

זה מורכב מפסיפס 
מושלם שמאגד בתוכו 

את דמותו הייחודית 
של ה'מתמידימדיגער' 

יונערמאן, ההנהגה 
בין הבריות, האצילות 

המובנית והבולטת, 
והשמירה העליונה, 

העמידה על המשמר 
ללא פשרות, בכל תחום 

בחיים ובפרט בענייני 
הטכנולוגיה וההתנזרות 
ממנה, העמדת שמירה 

על שמירה וההקפדה על 
הגנה מוחלטת והרחקה 

מכל חשש כיעור והדומה 
לו, כתקנות גדולי ישראל, 

כל המכלול הזה הוא 
מה שעושה את ההבדל, 
ההבדל שמשפיע על כל 

אורחות חיינו, מעלה 
את הצאצאים וכל בני 

הבית לרמה אחרת של 
'העכרקייט' ומעמיד 
את קהילתנו במקום 

של כבוד וכמודל 
לחיקוי !!
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◄ +הכוונה אישית פ+רטנית 

‘ועד הממונים’
הרב יהודה קליין שליט”א ·  הרב דוד דזיאלובסקי שליט”א · הרב ברוך דייטש שליט”א

 מענה
הלכתי  

 מידע
 כללי 

 שירות והכוונה
לשימוש 
טכנולוגי 

עזרה בהשגת 
אישורים 

מגופים חיצוניים 

 פיתרונות
 מעשיים

  עזרה
 והכוונה
  בסביבת
 עבודה

 תיאום
 מול
מוסדות 
החינוך

  ייעוץ
 רוחבי
עם אנשי 
מקצוע

 02-6597061 
המפתח לכל מידע, ייעוץ, והכוונה

בס”ד

 מענה אנושי לשירות
ייעוץ והכוונה

בין השעות: 20:00 - 21:00
 פקס: 077-4701610

a0533153133@gmail.com - דוא”ל

עדכוני+ם ולח
הורחבו שעות 

מענה אישי 
לשעה קבועה 

 כל יום
א-ה בין 

השעות 8-9 
בערב

שודרג צוות 
המשרד 

לטיפול ועזרה 
לכל סוגי 
הפניות

חדש! ניתן 
לפנות דרך 

המשרד 
לקבלת 

הכוונה וייעוץ 
פרטני ע"י 

אנשי מקצוע

ת"ת 'צאן קדשים' בית שמש:

ָנִיְך
ֹ
ָנִיְך ּבו ּבָ

בבית  קהילתנו  בני  בקרב  התרגשות 
שמש לקראת חנוכת בניין הקבע של 
בתקופה   ● בעיר  קדשים'  'צאן  ת"ת 
הבניה  שלבי  יסתיימו  הקרובה 
את  יחנכו  והתלמידים  האחרונים 
והמרווחים  החדשים  הכיתות  חדרי 
הנהלת  ביקרה  האחרונים  בימים   ●
יו"ר  עם  יחד  החדש  בבניין  הת"ת 
וועדת תכנון ובניה וסגן ראש עיריית 
בית שמש ידיד קהילתנו הרב שמעון 
אחר  לעקוב  שליט"א,  גולדברג 
המנהל   ● בשטח  הבנייה  התקדמות 
הודה  שליט"א  בקר  שמעון  הרב 
להרב  וההורים  הת"ת  הנהלת  בשם 
הליווי  על  שליט"א  גולדברג  שמעון 
הביאו  אשר  התהליכים  בכל  והסיוע 
מלבד  זאת  המבורכת,  לתוצאה  ב"ה 
בעיר  קדשנו  לקהילות  הרבה  עזרתו 
● בהנהלת הת"ת נערכים  בית שמש 
בהתרגשות למעמד הגדול של 'חנוכת 
בראשות  בקרוב  ייערך  אשר  הבית' 
ורבני  וראשי  שליט"א  הגאון  מורנו 
נערך  השובבי"ם  בימי   ● הקהילה 
הת"ת  תלמידי  לכלל  מיוחד  מבצע 
נקראים  במסגרתו  'בוניך',  בשם 
קודש'  'אבני  הת"ת להוסיף  תלמידי 
הרוחני של  בניינו  לשלמות  רוחניות 
לקראת  דרבה  כהכנה  זאת  הת"ת, 
בימים   ● אכלוס הבנין המרווח 
הגנים  לכיתות  הרישום  החל  אלו 
הבעל"ט.  הלימודים  שנת  לקראת 
גם למשפחות  מיועד  הרישום 
משכנם בעיר  את  המתכננות לקבוע 
בזמן  הרישום  הפסח.  חג  לקראת 
התארגנות  לטובת  והכרחי  חשוב 

ראויה לקראת שנת הלימודים

המנהל הרב שמעון בקר יחד עם ידידנו הרב שמעון גולדברג במתחם 
הת"ת. נראה גם הרב זאב אלבום מזכיר הת"ת



טֹו"ב ְלהֹודֹות 
במקביל להתפתחות קהילת רמב"ש ד'2 בה כוננו בני הקהילה זה עתה את בנין בית הכנסת אשר 
ייבנה בקרוב בס"ד – עם ריבוי בני קהילתנו גם בשאר חלקי השכונה הגדולה כ"י, התגבשו בני 

קהילתנו תושבי שכונת רמב"ש ד'3 לעשות יחד את סדרי התורה והעבודה במקום זמני שישמש 
לבית כנסת • בכך חוברת קהילת קודש נוספת לשרשרת הזהב של קהילות הקודש של עדתנו

נכתב ע"י אחד האברכים

תושבי  בקרב  מיוחדת  ושמחה  אדירה  התרגשות 
קהילתנו,  מבני  שמש  בבית   3 ד'  רמה  שכונת 
ישיבת  ירושלים  עדת  קהל   - הקהילה  ייסוד  לרגל 

המתמידים ברמה ד'3 בבית שמש.

לא נוכל לתאר את אשר חלחל בקרבם של בני 
קהל עדת, אשר זה עתה באו להשתכן בשכונה 
אשר  עת  שמש,  בית  בעיר  ד'3  רמה   - הטרייה 
הלכו ורננו לה' והריעו לצור ישענו, וקדמו פניו 

בתודה ובזמירות.

כזכור  בא.  פרשת  האחרון  בשבוע  זה  היה 
בקרב רמב"ש ד' - 3 הכל התחיל בהחלטה זריזה 
השתכנו  אשר  מעש  אנשי  אברכים  מספר  של 
ונבנית.  ההולכת  החדשה  בשכונה  באחרונה 
כי  שליט"א  הגאון  מורנו  בעצת  וגמרו  נמנו 
לשם  הקהילה  את  ולהקים  לייסד  העת  הגיעה 
מתקיימות  בהן  שבתות  מספר  זה  ולתפארת. 
מחשובי  אחד  בבית  קודש  שבת  ליל  תפילות 
בני הקהילה. אך הזמן והאכלוס המתקדם גרמו 
למקום שלא יספיק להכיל את ריבוי המתפללים 

בלהע"ר.

בין  סוכם  בא  פרשת  שישי  בליל  כן,  כי  הנה 
חברי הקהילה לקביעת מקום שכור, אשר יהווה 
דשמיא  בסייעתא  יקויימו  בו  זמני,  כנסת  בית 
פעילויות  שלל  בתוך  ומועדים  שבת  תפילות 
הקודש כמסורת בני קהל עדת ירושלים. כעבור 
לעבר  הקהילה  בני  האברכים  נהרו  קלה  שעה 
והכשרת המקום  המקום המיועד, לצורך ארגון 
להפכו למקום ראוי להיכל בית ה' - בית מקדש 
קבעו  ההתארגנות  לאחר  ועבודה.  לתורה  מעט 
הכנסת,  בית  לשם  המקום  את  הקהילה  בני 
ערבית  לתפילת  נעמדו  ניכרת  ובהתרגשות 
תפילת  לאחר  המיוחל.  הכנסת  בבית  ראשונה 
והתרגשות  אווירת רטט  בעוד  מעריב מרוממת 
בר"ד  מאיר  יעקב  הרב  נעמד  בחלל,  נישאת 
קלצקין שליטא מחשובי בני הקהילה לסיים את 
מסכת נדרים, ולאחריה אמירת הקדיש. ולשכלל 

היכליה בגווה. מזל טוב.

תיכף ומיד הסב הקהל הקדוש סביב שולחנות 
ערוכים בכיבוד עשיר וטוב - סעודת ליל שישי 
וסעודת מצווה לגמרה של תורה לכבוד התורה 
על  ורננים  שיר  וקבעו  התורה,  נותן  ולכבוד 
התחלת מסכת נזיר בצוותא חדא, לפי סדר הדף 

היומי.

הקהל  ביקשו  ה',  בית  יסודות  העמדת  עם 
בית המדרש  לקבוע שיעור תורה קבוע בהיכל 
לכלל בני הקהילה, ותיכף נקבע איפוא שיעור 
אדירה  בתנופה  החל  אכן  השיעור  היומי.  דף 
ובהשתתפות מנין אברכים, ובסיפוק רב התחילו 
בלימוד מסכת נזיר מפי מגיד השיעור הרב יעקב 
ציין  השיעור  בפתיחת  שליט"א.  קלצקין  מאיר 
מפרשת  ואנוהו'  א-לי  'זה  הפסוק  את  האחרון 
השבוע המוזכר בדפו הראשון של המסכת. מה 

נאה ומה יאה ייסוד בית ה' לתורה ולתפילה. 

בשבת  אהבתך.  חולת  נפשי  קודש  שבת 
לכם'  הוא  'ראשון  לסדר  בא  פרשת  קודש 
במלא  חדא  בצוותא  השבת  תפילות  התקיימו 
קהל  של  ודרכה  וברוחה  ותעצומות  העוז 
התמלא  הכנסת  בית  כאשר  ירושלים.  עדת 
דירושלם  קרתא  מיקירי  הקהילה  בבני 

ישיבת  של  ומשמנה  מסלתה  הגילאים,  במגוון 
ה'אמן'  חברת  התקיימה  כן  כמו  המתמידים. 
מתיקה  מיני  חלוקת  תוך  כנהוג,  הצאן  לילדי 

לעידוד תפילת תשב"ר. 

כמעשהו בליל כך מעשהו ביום. בשעה היעודה 
כבר תפסו את מקומם עשרת הראשונים והודו 
לה' וקראו בשמו. לאחר התפילה אשר התקיימה 
לרגל  רבה  קידושא  התקיים  נפלאה,  ברוממות 
דברים  נשא  הקידוש  במהלך  הקהילה.  ייסוד 
סגל  בר"ד  יצחק  אברהם  הרב  המסור  הגבאי 
בסוף  הרמב"ן  דברי  את  בהקריאו  שליט"א, 
בתפלות  הקול  רוממות  'וכוונת  בא:  פרשת 
הרבים,  תפילות  וזכות  הכנסיות  בתי  וכוונת 
זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לקל 
לפניו  ויאמרו  זה  ויפרסמו  והמציאם  שבראם 
בריותיך אנחנו'. עכ"ל הזהב, וכל מילה נוספת 

היתה איפוא מיותרת.

תתקיים  בשלח  פרשת  שישי  בליל  כי  יצוין, 
רב  של  בהשתתפותו  התוועדות  ה'  ברצות 
אנשין  מאיר  שמואל  רבי  הרה"ג  הקהילה 
שליט"א מראשי ישיבת תורת ה'. באותו מעמד 
יחנכו את הבית לשמו יתברך בשירות ותשבחות 
וקילוס לבורא עולם  ושבח  ודברי תורה, תודה 

על רוב חסדיו המרובים בכלל ובפרט.

מגיד השיעור הרב יעקב מאיר קלצקין במעמד הסיוםתפילת מנחה בערב שבת

הרב יהודה יעקב קלצקי נושא דברים
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  ג"תשפשבט                                                                                                             
  

  הודעה חשובה
  לכל בחורי שיעור ג' ישיבה קטנה 

  ישיבת המתמידים –במרכז הגדול לחינוך 
  

  מתכוננים אנו לשבות אי"ה

  בשבת קודש פרשת יתרו, כ' שבט 

  בשבת אחים גם יחד
  יחד עם צוות המדריכים הרה"ג שליט"א

  בקמפוס 'ישיבת מאורות' בבית שמש 
  

  -₪ 200מסובסד]: [מחיר ההשתתפות -
  

סיום ההרשמה והתשלום ביום ראשון פרשת יתרו בערב, 

  מסיבת ט"ו בשבט במרכז במנחת יצחק  בעת
  

  בסיום המסיבה יערך כנס קצר לכל המשתתפים 
  

  ובברכה בכבוד 

  ההנהלה 
  

 

 אברכים המעוניינים 
 לקבל את הלוח 
 מידי שבוע למייל

 נא לשלוח את הכתובת למייל: 
 k5664341@gmail.com

הודעה חשובה ומשמחת
לכל רוכשי הדירות בשכונת רמה ה' - בית שמש

לאור האכלוס המתקדם בשכונה, מתכוננים אנו בעז"ה להתחיל בגיבוש רשימות 
ותכנון ראשוני לעתיד קהילתינו.

אי לכך ולצורך ההתארגנות מתבקש כל מי שרכש דירה בשכונה הנ"ל )גם אם אינו 
 rama.h.betshemesh@gmail.com במייל  כך  על  לעדכן  שם(,  לגור  מתעתד 

)לציין שם/פרויקט/צפי אכלוס(

וחפץ ה' בידינו יצליח להרחיב גבולות התורה והיראה

אברכי קהילת רמה ה'

קהילת טבריה:

תשובה 

וצדקה

בני  בקרב  הנרחבת  הפעילות  מן  כחלק 
מקיף  שיעור  התקיים  טבריה  קהילת 
רב  מפי  ב'  חלק  יו"ד  בהלכות  ויסודי 
הקהילה הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א ● 
השיעור התקיים במסגרת שיעורי ההלכה 
המתקיימים מדי שנה בימי השובבי"ם בכל 
קהילות הקודש ● בתום השיעור נשמעה 
שיחת חיזוק מעוררת מפי הגר"ח שליט"א 
בעניין שמחת החיים והדרך להגיע למעלת 
השמחה ● בתוך דבריו קידם בברכה את בני 
זה עתה קבעו את משכנם  הקהילה אשר 
להצטרף  וזכו  עילית,  טבריה  בעיה"ק 
לקהילה המעטירה ● כן הרעיף מברכותיו 
לגבאי קופת הצדקה מטעם הקהילה הרב 
על  נטל  אשר  שליט"א,  קולסקי  יצחק 
ובירכו  במסירות,  ניהולה  עול  את  עצמו 

ברוב ברכות הצלחה וסייעתא דשמיא
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החתן

יחיאל פישל נ"י  
הכלה

חנה תחי' 

הורי החתן

יעקב הולצמן ורעיתו
הורי הכלה

דוד וורטהיימר ורעיתו

ביום שלישי פרשת יתרו ט"ז שבט תשפ"ג

באולמי 'גולדן סקיי' רח' הר"ן 14 ביתר עילית

החופה בשעה 5.30
העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בשלח

בביהכנ"ס לוצק

רח' קדושת לוי 109 ביתר עילית

זמן תפילה בשעה 8.00

הרב ראובן לינדר ורעיתו הרב משה הולצמן ורעיתו 

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית

>לה<תענג
עונג הרוחות ועדן הנפשותעונג הרוחות ועדן הנפשות

הזוכים בהגרלת להתענג לשבת פרשת בא:

 הרב שמעון בקר שליט"א
רמת אברהם - בית שמש

 הבה"ח משה ב"ר אברהם אבא סירוטה נ"י
התמר - ביתר עילית

 הבה"ח ישראל מאיר ב"ר חיים שטרן נ"י
עבודת ישראל - ירושלים

לתשומת לב:

ניתן להירשם להגרלה השבועית 
מידי שבוע עד יום ראשון בערב

בקול מתמידים שלוחה 63

למחזיקים בה ותומכיה מאושרעץ חיים היא

המתמידים ישיבת  עבור  השבוע"  "פרנס  לתרום  הרוצה 
מס' 0527155708  לטלפון  להתקשר  נא 

בקהילתנו  שמחות  על  ועדכונים  להודעות  להאזנה 
טלפון 077-2610005

הרב בנימין רבינוביץ שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בנו שיחי' למז"ט

השבוע  עבור 
 פרשת בשלח תשפ"ת

השבוע פרנסי 
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מקיש נזירות לנדרים
בשבוע האחרון התקיים מעמד סיום מסכת נדרים אשר נלמדה בשקידה ובהעמקה במסגרת שיעור הדף היומי 
הנמסר מדי ערב בטוב טעם מאת מגיד השיעור הרה"ג רבי ירמיהו דושינסקי שליט"א מראשי ישיבת תורת ה' 
● סעודת מצווה נערכה ברוב פאר והדר לכבודה של תורה בבית ידידנו הרב יעקב ברא"ד קרישבסקי שליט"א 
ממשתתפי השיעור ● מגיד השיעור הגר"י שליט"א נשא דברי תורה ושבח לרגל גודל המעמד בשמחתה של תורה 
● תיכף לסיום התחלה – בסעודת המצוה החלו יחדיו את מסכת נזיר בה יעסקו בס"ד עד ימי חודש ניסן הבעל"ט

'וקרבתנו' 

תשפ"ג
הממונים  ועד  רבני  של  היערכות  ישיבת 
בקרוב  שיתקיים  'וקרבתנו'  כנס  לקראת 
לרבני הקהילות וחשובי הקהל בקהילתנו 

בכלל הערים השונות



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

החתן

יצחק נ"י  
הכלה

חיה זיסל תחי' 

החתן

יצחק אליהו נ"י  
הכלה

אדל יענטא תחי' 

החתן

דוד נ"י  
הכלה

גולדה צינא תחי' 

הורי החתן

בנימין רבינוביץ ורעיתו
הורי הכלה

צבי יעקב שלום הירשמן ורעיתו

הורי החתן

יוסף אייזנבך ורעיתו
הורי הכלה

יואל ערנטל ורעיתו

הורי החתן

מרדכי ולנשטיין ורעיתו
הורי הכלה

פינחס גבירץ ורעיתו

ביום שלישי פרשת יתרו ט"ז שבט תשפ"ג

באולמי 'גינת המלך' רח' רבי עקיבא 41 מודיעין עילית

החופה בשעה 5.00

ביום שני פרשת יתרו ט"ו שבט תשפ"ג

באולמי 'גולדן סקיי' רח' הר"ן 14 ביתר עילית

החופה בשעה 6.00

ביום ראשון פרשת יתרו י"ד שבט תשפ"ג

באולמי 'גולדן סקיי' רח' הר"ן 14 ביתר עילית

החופה בשעה 6.00

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בשלח

בביהכנ"ס פרושים

רח' צפניה ירושלים

זמן תפילה בשעה 7.30

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בשלח

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' אגרות משה 15 ירושלים

זמן תפילה בשעה 8.15

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בשלח

בביהכנ"ס פרושים

רח' ר' יהודה הנשיא 35 מודיעין עילית

זמן תפילה בשעה 7.35

הרב משה יוסף הירשמן ורעיתו הרב חיים יוסף זלוטניק ורעיתו 

הרב דוד כהן ורעיתו  

הרב יונה ערנטל ורעיתו הרב בנימין זאב אייזנבך ורעיתו 

הרב יוסף גוטפרב ורעיתו הרב חיים יודא כהן ורעיתו 

הרב אלעזר בנימין גבירץ ורעיתו הרב משה נחום ולנשטיין ורעיתו 

מרת חיה לאה פרוש  

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית
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השבוע למדנו: • באיזה מקרה ניתן להתפלל שמונה עשרה תוך כדי הליכה? • האם מותר לזוז ממקומו באמצע 
שמונה עשרה כדי ליטול סידור מהארון? • מדוע מכנים את הכיוון שאליו מתפללים בשם 'מזרח'?

 תנוחת הגוף ואבריו השונים 
בתפילת שמונה עשרה

• הנמצא בדרך במשך זמן התפילה, ואם יעצור 
יוכל לכוון  מהליכתו לתפילת שמונה עשרה לא 
רשאי   – וכדומה  הזמן  לחץ  מחמת  בתפילתו 
להתפלל תוך כדי הליכה, ואף אם כיוון ההליכה 

אינו בכיוון התפילה הראוי. 

• הנמצא בטיסה או בנסיעה אשר תגיע לסיומה 
לאחר חצות הלילה, וטרם התפלל ערבית, ואינו 
שיתפלל  שהורה  יש   – בעמידה  להתפלל  יכול 

בישיבה, ויש שהורה שיתפלל בהגיעו ליעדו.

שאם  כזו  במידה  מה  דבר  על  ונשען  העומד   •
ִיּפֹול – אינו נחשב כעומד לענָינים  ַהִמְשָׁען  ינטל 
עשרה  שמונה  ובתפילת  עמידה.  המצריכים 

אסור להשען כלל, ובשעת הדחק יש להקל.

האדם  צריך  עשרה,  שמונה  תפילת  בעת   •
גם  נוקטים  כך  ולשם  למלאכים,  ְלִהָּדמֹות 
והיא  למלאכים,  ִהָּדמּות  של  חיצונית  בפעולה 

הצמדת הרגליים זו לזו בשווה.

אל  להביט  ראוי  עשרה  שמונה  תפילת  לפני   •
השמים כדי לעורר את הכוונה, וכן במהלכּה – אם 
יש צורך בכך. אולם במשך התפילה עצמה צריך 
לכופף את הראש מעט ולהשפיל את המבט למטה. 

תנוחת  צריכה  עשרה  שמונה  תפילת  בשעת   •
בשעה  להניחן  שנהוג  כפי  להיות  הידים 
מקומות  והיו  מהמלך.  מה  דבר  שמבקשים 
לאות  הלב  כנגד  הידים  את  להניח  נהגו  שבהם 

הכנעה.

חפץ  ביד  להחזיק  אסור  התפילה  בשעת   •
קדוש, וכן חפץ העשוי להזיק או לגרום להפסד 
בנפילתו; ויש אומרים שאסור להחזיק בידו כל 

חפץ שהוא, למעט סידור. 

• מי שהחל את תפילת שמונה עשרה ללא סידור, 
ובמהלכה נזקק לסידור, ואינו יכול לרמוז לאֵחר 
כדי  ממקומו  לזוז  לו  מותר   – סידור  לו  שיביא 

ליטול סידור.

אנו  שבפתיחתה  'קדושה',  אמירת  בעת   •
בשמי  אותו  שמקדישים  "כשם  אומרים: 
מרום", או: "כנועם שיח סוד שרפי קדש", עלינו 
להָּדמֹות למלאכים, ולעמוד ברגלים צמודות זו 

לזו בשווה. 

כיוון התפילה
צריך  עשרה,  שמונה  תפילת  תחילת  לפני   •
עומד  הוא  כאילו  במחשבתו  לַדמות  המתפלל 
הַּכּפֹוֶרת  לפני  בירושלים,  אשר  המקדש  בבית 

אשר על הארון, בקודש הקדשים.

ארון  את  להציב  דנא  מקדמת  ישראל  מנהג   •
הקודש בקיר שלכיוונו מתפללים; וכינויו הרווַח 
של קיר זה – 'מזרח', מקורו במדינות השוכנות 
ממערב לארץ ישראל, שבהן כיוון התפילה הוא 

מזרח.

היא  דרום  לכיוון  התפילה  כי  נאמר  בגמרא   •
יש  לעשירות.  סגולה   – ולצפון  לחכמה,  סגולה 
מפרשים שַיפנה את גופו לכיוון התפילה הראוי 

ויטה את ראשו לדרום ולצפון, וכן יש לנהוג.

הכוונה בתפילה
• לפני תפילת שמונה עשרה צריך לשהות מעט 
וכן  הכוונה.  את  ולעורר  הדעת  את  ליישב  כדי 
שלא  כדי  התפילה,  לאחר  מעט  לשהות  צריך 

ֵיראה כאילו היא למעמסה עבורו.

• העצה העיקרית לכוונה בתפילה היא להתפלל 
שמונה  תפילת  את  ולפחות  הסידור,  מתוך 
מילות  לאמירת  גם  תועלת  בכך  ויש  עשרה; 

התפילה בדקדוק ובשֵלמות. 

וכשאין  לפני התפילה,  צדקה  לתת  טוב  מנהג   •
לפניו עני או קופת צדקה – יפריש כסף לצדקה. 
המילים  אמירת  בעת  צדקה  לתת  שנהגו  ויש 

"ואתה מושל בכל" בפסוקי דזמרה.

תקציר שבועי
דבר הלכה

תמצית פסקי הלכות ע"פ סדר הדף היומי בהלכה

מפעל

שע"י המרכז הגדול לחינוך 'קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים'
לאורו ומשנתו של רבינו הגדול זצוק"ל

מפעל

שע"י המרכז הגדול לחינוך 'קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים'
לאורו ומשנתו של רבינו הגדול זצוק"ל

הזוכה בהגרלה השבועית לפרשת בא

הבה"ח שמעון רובין הי"ו

הרב יהודה לייב מינצברג שליט"א
לע"נ אמו

מרת שרה עלקא בת רבי יעקב ע"ה
נלב"ע ו' שבט תשמ"ו

הוצאות ההדפסה וההגרלות לחודש שבט
נתנדבו ע"י ידידנו הדגול

המעוניין להשתתף בהוצאות ההדפסה וההגרלות להנצחה או לעילוי נשמת יקיריו
נא לפנות למנהל הרב מנדל גפנר שליט"א בטלפון 0548536726
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ברכת מזל טוב
לחברי קהילתנו שהשמחה במעונם

הרב מאיר דוד הירשמן ביתר
ב''ר שמואל הירשמן 

חתן הרב יעקב שיינברגר 
להולדת הבן

הרב ישראל אשר שיינברגר 
ב"ר יצחק שלמה שיינברגר 

חתן הרב יהושע ולס 
להולדת הבת 

הג"ר בן ציון גוטפרב ירושלים 
להולדת הנין

הג"ר יוסף הירשמן ירושלים 
להולדת הנין 

הרב מרדכי דוד שיינברגר ביתר 
להולדת הנין 

הרב אליעזר יחזקאל גוטפרב ירושלים 
לבר מצוה לנכדו 

הרב יהודה לייב בר"ש מינצברג ירושלים 
לבר מצוה לנכדו 

הרב יצחק שלמה שיינברגר ירושלים 
לבר מצוה לנכדו 

הרב אברהם הרצל ירושלים 
לבר מצוה לנכדו

הרב פנחס גוטפרב ביתר
לבר מצוה לבנו

הרב שלמה הרצל בי"ש 
לבר מצוה לבנו 

הרב אליעזר מינצברג ביתר 
לבר מצוה לבנו 

הג"ר מאיר בלוי ירושלים
לנישואי הנכד 

הרב מרדכי הרצל ביתר
לנישואי הנכדה 

הג"ר טוביה כהן ביתר 
לנישואי הבן 

הרב נתן מאיר גולומב ירושלים 
לנישואי הבן 

הרב יעקב ברמ"ש אייזנבאך ביתר
לנישואי הבת

הרב נחום הרצל ביתר 
לנישואי הבת

החתן הלל גולומב לנישואיו 

החתן יצחק זאב כהן לנישואיו

חתונה
הרב מרדכי ולנשטיין מודיעין עילית 
ב"ר משה נחום ולנשטיין ירושלים 

לבנו החתן דוד ולנשטיין 
ע"ב הרב פנחס גבירץ ביתר 
ב"ר בנימין גבירץ ירושלים 

ביום ראשון באולם גולדן סקיי ביתר
העליה לתורה בביהכ"נ פרושים מודיעין עילית 

הרב יוסף אייזנבאך ירושלים 
לבנו החתן יצחק אליהו אייזנבאך 

ע"ב הרב יואל ערנטל ביתר 
ביום שני באולם גולדן סקיי ביתר 

העליה לתורה בבית מדרשנו 
שכונת רמת שלמה ירושלים 

הרב בנימין רבינוביץ ביתר 
לבנו החתן יצחק רבינוביץ 

ביום שלישי באולם גינת המלך 
רח' רבי עקיבא 41 מודיעין עילית
העליה לתורה בביהכ"נ פרושים 

רח' צפניה ירושלים

הרב יעקב הולצמן ביתר 
ב"ר משה הולצמן ביתר 

לבנו החתן יחיאל פישל הולצמן 
ביום שלישי באולם גולדן סקיי ביתר
העליה לתורה בביהכ"נ לוצק ביתר

שמחות השבוע

הודעה חשובה
הננו להודיע לבני הקהילה הי"ו שניתן להצטרף ולתרום עבור

'ישיבת המתמידים'
בעמדות: נדרים פלוס / קהילות המוצבות בבתי הכנסת בכל הארץ

)ארצי( המתמידים  ישיבת   - ירושלים  עדת  קהל  המוסד:  שם  את  לבחור  יש   •
וכדו'( השבוע  )פרנס  התרומה  מטרת  את  ולציין  ההוראות  עפ"י  לפעול   •
ניתן לשלם בהנ"ל עבור פרנס השבוע ושאר חיובים, בציון פרטי התשלום • כ"כ 
8732 קופה:  קוד   |  0732757000 הצדקה  קו  בטלפון:  לתרומות   •

בכבוד ובברכה
ההנהלה

עדכון במדור השמחות עד יום חמישי שעה 10:00 בבוקר
7652007@gmail.com בפל. 052-7652007 או במייל

או להשאיר הודעה בקול מתמידים שלוחה *2
סיקור אירועים ותמונות במספר הנ"ל עד יום שני בשעה 23:00 בלבד.

המעוניין להכניס מודעה, ברכה, הזמנה לחתונה או בר מצוה עד יום שלישי בשעה 13:00
בפל. 052-7155708 • 058-3226854


