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רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

4:33

4:41

6:03

19:22

19:38

8:35

9:16

4:32

4:40

6:02

19:22

19:39

8:35

9:15

4:31

4:39

6:01

19:23

19:39

8:34

9:15

4:30

4:38

6:00

19:24

19:40

8:34

9:14

4:29

4:37

5:59

19:24

19:41

8:33

9:14

4:28

4:36

5:59

19:25

19:41

8:33

9:13

4:27

4:35

5:57

19:26

19:42

8:32

9:13

לוח הזמנים
לפי שעון "קיץ"

יום ד'
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כב' לעומר
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כד' לעומר
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יום ה'
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כג' לעומר
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כא' לעומר
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כה' לעומר
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ד' אייר
יט' לעומר
30.4.17

יום ב'
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כ' לעומר
1.5.17

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

תזריע-מצורע
וארבעה אנשים
18:55
19:53
20:43

פרשת השבוע :
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:               
ברכה הלבנה

החל מליל חמישי ח' אייר. סוף זמנה ליל חמישי
 יד' אייר בשעה 3:20 בלילה.

המצורע והגאולה
והוא  הטהרה"  "פרשת  ג"כ  נקראת  פרשתינו 
ו"הצרוע"  הנגע"  בו  אשר  "והצרוע  שנאמר  מפני 
מובא בגמרא  וכן  המקדש".  "בית  זה   -
שנאמר רבי  בית  של  "מצורע"  מכונה  ש"המשיח" 
סבל".  ומכאובינו  נשא  הוא  )עוונותינו(  "חוליינו 
כלשהי בדרך  מבטא  "מצורע"  שהתואר  מכאן 
את עניינו של בית המקדש וביאת המשיח שהטהרה 

תתפשט בכל העולם כולו. 
עצמה  מצד  שהצרעת  זיע"א:  התניא  בעל  מבאר 
אדרבא אלא  טומאה  של  שלילי  עניין  לא  היא 
אך  קדושה.  של  ביותר  עילאית  דרגה 
כך כל  גדול  שפע  לקבל  ראוי  אינו  כשהאדם 
"המשיח רח"ל.  קשה  דין  של  עניין  מזה  משתלשל 
ובית המקדש" נקראים "מצורע" כדי לבטא את גודל 
עוצמת אור של הגאולה שהוא קדושה עליונה ביותר 
מסירות מתוך  ה'  עבודת  של  גדולה  הכנה  ונדרש 

נפש כדי להיות כלי ראוי לקבלת פני משיח צדקינו.
"מתי  ששאלוהו:  זיע"א:  התניא  בעל  על  מסופר 
"הכיצד ואמר:  בעצב  ראשו  הרכין  משיח?"  יבוא 
יבוא משיח? הרי המשיח בו חפץ העולם - לא יבוא 
כלל... חפצים  לא  האמיתי  במשיח  ואילו  לעולם, 

יכנס  כך  לברית  שנכנס  'כשם  שמו  קריאת  בעת  הנימול  הרך  את  לברך  ישראל  מנהג 
לתורה לחופה ולמעשים טובים', ואכן ברכה זו היא עתיקת יומין ומקורה בדברי התלמוד. 
 – המילה  שבין  הקשר  מה  שכן  זו,  בברכה  שיש  ה'כשם'  בנוסח  המפרשים  עמדו  וכבר 
לתורה לחופה ולמעשים טובים עד שאנו כורכים אותם עם מצות המילה במקשה אחת. 
ואכן הדרשנים מרבים לדרוש בקושיא זו, כל אחד כיד ה' הטובה עליו )ובדרך מליצה אפשר לומר 

שכמספר הבריתות שהיו בעם ישראל – כך מספר התירוצים שנאמרו על קושיא זו(.
ומקדמת דנא, שמעתי בזה פירוש נחמד בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, וזה 
תמצית דבריו: שנינו באבות )פרק ה, כא(: 'הוא היה אומר, בן חמש שנים למקרא, בן עשר 
למשנה, בן שלוש עשרה למצוות, בן חמש עשרה לגמרא, בן שמונה עשרה לחופה... בן 
יעודו של האדם בכל  לנו תנא מה  ובזה הורה  ובטל מן העולם'.  ועבר  מאה כאילו מת 
תחנות חייו. אך עינינו הרואות שאין העולם מקפיד לקיים דברי המשנה הללו ככתבם – 
ובזמנם )למעט גיל בר מצוה(. שכן מעשים הם בכל יום שאנו משפיעים על הורים לשלוח את 
ילדיהם לת"ת – כדברי התנא – בן חמש למקרא וכו', אך לרוב ימצא למי שיערער ויאמר 
מה בכך שהוא כבר 'בן חמש', הרי אפשר שמאוחר יותר ילמד מקרא וכן הוא לגבי משנה 
ולא נמצא לבחור רווק שביום  'בן שמונה עשרה לחופה', כמעט  וגם הנאמר  וכו'.  וגמ' 
שמלאו לו שמונה עשרה שנה תחרד נפשו על כי מעתה הוא עובר על דברי המשנה! ולא 
עוד אלא שאפילו בפוסקים נמצאו המקילים למי שחשקה נפשו בתורה, כמבואר בפ"ת 
על שו"ע אבן העזר )סימן א(, עי"ש. ברם יש תאריך אחד אשר קיבלוהו כל ישראל ככתבו 
וכלשונו בלא שום עוררין, והוא בן שמונה ימים למילה! שכן מעולם לא שמענו לאיזה 
סבתא דואגת או אימא רחמנית אשר תאמר, מדוע צריך לנתח את בשרו של תינוק כל כך 
קטן... ומה בכך שכתוב בתורה )ויקרא יב, ג( 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו'. וכי אם נמתין 
למולו עד שיגדל מעט לא תתקיים בו מצות מילה! ואדרבה מה רבה אכזבת ההורים אשר 
נאלצים על פי צו הרופא או המוהל לדחות את הברית. ועל כך הפטיר הגאון זצ"ל ואמר, 
זאת הברכה שאנו נוהגים לברך את הרך הנימול: 'כשם שנכנס לברית' בעתו ובזמנו ללא 
כל שינוי או פקפוק – כך 'יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים' בעתו ובזמנו – בן חמש 

למקרא ובן עשר למשנה...
בו  רק  אין הדבר תלוי  לכאורה  והלא  'לאב',  זו  ברכה  ענין  להעיר קצת, מה  אלא שיש 
או ברצונו. ובפרט לנוסח המקובל בעדות המזרח 'כשם שהכנסתו לברית – כך תכניסהו 
טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  שכניסתו  מורה  וזה  טובים',  ולמעשים  לחופה  לתורה 
תלויה ברצון האב – כשם שהכניסה לברית היתה על פי החלטתו הבלעדית של האב. ברם 
לכשנתבונן נראה, שאכן עיקר חינוכו של הבן – תלוי ועומד בתיקון מעשיהם של ההורים 

עצמם, דהיינו בדוגמא האישית שיקרינו על הבן.
ובזה אמרתי לבאר בטוב טעם ודעת מעשה דרבי יהושע בפקיעין, המבואר בגמ' )חגיגה 
ג, א(: 'מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע 
בפקיעין, אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום. אמרו לו, תלמידך אנו ומימיך אנו 
שותים. אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה, 
שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל. 
ומה דרש בה, הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים 
באות לשמוע, טף למה באין – כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם, מרגלית טובה היתה 
בידכם ובקשתם לאבדה ממני', עכ"ל. ויש לתמוה, מאחר והטף אינם באים ללמוד וגם 
לא לשמוע, אם כן מה שכר יש בהבאתם. וביותר יפלא, מה 'מרגלית טובה' מצא בזה רבי 

ַשר ָערְלָתֹו )ויקרא יב, ג( ּוַבּיֹום ַהְשִמינִי יִּמֹול בְּ
כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב )תהלים קיט, קסב(                                                                      
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושין אותה בשמחה.)שבת קל, א(

מילה בזמנה
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אשה כי תזריע
כתב ה"אור החיים" הק' זיע"א: "אשה כי תזריע ירמוז.. על 
ומעשים  מצוות  הזורעת  אשה..  שנקראת  ישראל..  כנסת 
טובים". הקב"ה נקרא "איש", כמו שנאמר "ה' איש מלחמה". 
ועל שמו נקראים עם ישראל בשם 'אשה' – "כי מאיש לוקחה 
זאת", רמז לכך שיהודי הוא כביכול חלק מהקב"ה. כמש"כ 
בעל התניא זיע"א "הנשמה חלק אלוקה ממעל ממש". ההסבר 
האישי  הקשר  את  אפוא,  מבטא,  "אשה"  שהשם  הוא  לכך 
שלכל  מורה  והוא  לקב"ה,  ישראל  בין  שיש  והעצום  החזק 
להתעלות  עצמו  את  לעורר  והכוח  היכולת  את  יש  יהודי 
פנימית  בתשוקה  ה'  אהבת  של  גבוהות  לדרגות  ולהעפיל 
גדולה להתדבק בקב"ה, עד שכל ענייני העוה"ז נעשים טפלים 
אצלו. אך מצד שני צריך להיזהר, שבמצב כזה עלול האדם 
להגיע למצב של 'כלות הנפש', וליפול לשאיפה קיצונית לא 
רצויה להתנתק מהגוף ומהעולם הזה הגשמי. על כך אומר 
כי תזריע": גם כאשר אדם נמצא במצב של  הפסוק "אשה 
"אשה", שכולו עסוק בלהתקרב לקב"ה, עליו להיות בבחינת 
קיום המצוות  בפועל ממש בעשייה של  – לעסוק  "תזריע" 
בארץ,  היא  כפשוטה  שזריעה  כשם  והארציות,  הגשמיות 
ורצון ה' הוא שאדם ינהל את חייו ביישוב הדעת וינתב את 
התלהבותו לעשייה בפועל ממש של מצוות ומעשים טובים. 
ורק כך "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" – זוכים להגיע לידי 

צמיחה רוחנית נכונה ואמיתית. 

להפוך החושך לאור
"תשב בדמי טהרה" כתב רש"י: "אף על פי שרואה דם היא 
טהורה. וזה שנאמר "בדמי טהרה", לומר, שהדם עצמו הוא 
נחשב לשם דבר טהור". תפקידו של האדם בחייו הוא "להפוך 
את חושך העולם לאור" באמצעות התורה והמצוות. אך לכל 
לראש עליו לוודא באמת שאין החושך משפיע עליו, ואינו 
ויצליח להפוך  יכול לצאת אל העולם  ורק אז  נגרר אחריו, 
את החושך לאור. ענין זה נרמז בסדר פירוש רש"י: "אף על 
פי שרואה טהורה" – גם כשאדם רואה מסביבו דם )שרומז 
על הטומאה(, הוא אינו מתחשב ומושפע מזה, אלא נשאר 
"שהדם   – יותר  נעלית  לדרגה  מתרומם  זה  ידי  ועל  טהור. 
רק שהאדם  לא  דבר טהור",  נהפך לשם  עצמו  הוא  הטמא 
טהור, אלא הוא הופך ומשנה את טבעו של "הדם – חושך 

העולם", ל"דם טוהר – לקדושה וטהרה".

יהושע, עד שהתאונן עליהם מדוע 'בקשתם לאבדה ממני'.
יובן היטב מדוע היו מביאים את הקטנים  ברם על פי המבואר, 
איתם לבית המדרש, שכן אע"פ שאינם באים ללמוד ולשמוע, מכל 
מקום הם באים לספוג מהדוגמא האישית של אביהם שבא ללמוד 
גדלותו  לפניך שזהו הגורם העיקרי לקביעת  נתבאר  וכבר  תורה, 
'המרגלית  וזוהי  טובים.  ובמעשים  בתורה  הבן  של  העתידית 
יהושע, עד שהתאונן בפניהם מדוע  הטובה' אשר מצא בזה רבי 

בקשתם לאבדה ממני, והבן.
ואפשר שזה עומק דברי התנא בפתח המשנה באבות הנז"ל: 'הוא 
זה  דלשון  במקו"א  פירשנו  וכבר  למקרא'...,  חמש  בן  אומר  היה 
מורה לדוגמא האישית של בעל המאמר 'הוא היה' – קודם כל היה 
כזה ואחר כך 'אומר' לאחרים. ואכן בעל מימרא זו הוא רבי יהודה 
בן תימא אשר בסמוך למשנה זו )שם משנה כ( הקדים ואמר: 'הוי עז 
ובזה  שבשמים',  אביך  רצון  לעשות  כצבי...  ורץ  כנשר  וקל  כנמר 
ביקש לרמוז לאב: אם ברצונך לזרז את בניך לקיים את כל תחנות 
חייו בעתם ובזמנם – 'בן חמש למקרא, בן עשר למשנה'... – אזי 
עליך לשמש תחילה דוגמא אישית של זריזות – 'הוי עז כנמר וקל 
כנשר... לעשות רצון אביך שבשמים'. ומעתה שוב לא יפלא, מדוע 
מברכים ברכה זו של כשם שהכנסתו לברית – כך תכניסהו לתורה 

וכו', שהרי אין הדבר תלוי אלא בו!

הרינו מודיעים לציבור שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית 
ברח' התלמוד 8 

"יהיו סגורים לקהל 
עקב יום העצמאות"

ביום שני ה' אייר תשע"ז 1.5.17 

וביום שלישי ו' אייר תשע"ז 2.5.17 

ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב  

החל מיום רביעי ז' אייר תשע"ז 3.5.17

למעט קבלת לוויות בין השעות 8-10 בבקר 
לאחר מכן יש לפנות :

לרב אברהם לורבר במס' 0544348735

בברכה 
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בס"ד

˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙בערב  19:45 שעה   (1.5.17) תשע"ז  אייר  ה'  שני,  ביום 
בהיכל ישיבת בני עקיבא, "אוהל שלמה", שכונה ד' באר�שבע

∫Ì˘‡¯·Â ¯Â·Èˆ È˘È‡Â ÌÈ·¯ „ÓÚÓ·
כבוד המרא דאתרא מו"ר

הגאון רבי ÈÚ¯„ ‰„Â‰È שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר�שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

∫Ì˘‡¯·Â ¯Â·Èˆ È˘È‡Â ‰ÏÈ‰˜‰ È·¯ „ÓÚÓ·
כבוד המרא דאתרא מו"ר

הגאון רבי ÈÚ¯„ ‰„Â‰È שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר�שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

מר È„¯Î ¯ÙÂÚ הי"ו
סגן ראש העיר

מתוך שבח והודי�ה להשי"ת על כל החסדים אשר גמלנו מעודנו ועד היום,
הננו שמחים להודיע על תפילות הודי�ה מרכזיות

אשר יתקיימו בעירנו ביום העצמאות הבעל"ט

תפילות יום העצמאות

ÌÈ‡·‰  ÌÈÎÂ¯·  ˙Î¯··
רבני וגבאי בתי הכנסת

הרבנות והמועצה הדתית
באר�שבע

ישיבת בני עקיבא
"אוהל שלמה"

בית הכנסת
"נתיבות שלום"

הרה"ג ¯ÈÈÙ ÌÈÓÁ˘ שליט"א
ראש הישיבה

הרב ‚„ÊÂÊÓ È הי"ו
חבר מועצת העיר

¯·È˘È‰ È·‰ שליט"א
Â·Èˆ È˘È‡Â¯ הי"ו

מר È¯Ó„ Ú˘Â‰È הי"ו
ממונה המועצה הדתית

מר È¯Ó„ Ú˘Â‰È הי"ו
ממונה המועצה הדתית

בבוקר  7:00 שעה   (2.5.17) אייר תשע"ז  ו'  שלישי,  ביום 
באר�שבע מצדה,  וילות  שלום",  "נתיבות  הכנסת  בבית  ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙
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˙ÒÎ‰ ˙È·
¢‰ÓÏ˘Â „Â„ ˙¯‡Ù˙¢

‡¢ËÈÏ˘ ÔÂËÈ· ¯ÊÚÏ‡ ·¯‰ ˙Â˘‡¯·

˙Â·¯‰
˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â

Ú·˘≠¯‡·

ÌÂÈ‰ Í˘Ó· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ˘‚ÂÈ „Â·ÈÎ‰ÁÂ˙Ù ÌÈ˘ ˙¯ÊÚ˙È˘ÙÂÁ ‰ÒÈÎ

∫ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÔÏ‰Ï
¢‰ÓÏ˘Â „Â„ ˙¯‡Ù˙¢ ˙ÒÎ‰ ˙È· ·¯ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ ÔÂËÈ· ¯ÊÚÏ‡ ß¯ ‚¢‰¯‰  ∞π∫∞∞

¢ÍÈËÙ˘Ó Â¯ÂÈ¢ ÏÏÂÎ ˘‡¯Â ‰‡¯Â‰‰ ˙È· ˘‡¯ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ ‰˘Ó Ô· ÔÂÚ„‚ ß¯ ‚¢‰¯‰  ±∞∫∞∞
Ú·˘ ¯‡· ¢ÔÈ„‰ È˙· ˙Â·‡ ˘‡¯Â È˘‡¯‰ ·¯‰¢ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ ÈÚ¯„ ‰„Â‰È È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰  ±±∫∞∞

¢ÛÒÂÈ È¯Ó‡¢ ˙Â„ÒÂÓ ˘‡¯Â ˙ÂÓ¯ ˙ÂÎ˘ ·¯ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ Ô‰Î‰ Ì¯ÂÈ ß¯ ‚¢‰¯‰  ±≤∫∞∞
®ÔÂ˘‡¯ ÔÈÓ© ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ±≥∫≥∞

∞∞∫∂± ‰¯‰¢‚ ¯ËÈÏ˘ È˜È¯Ë Ì‰¯·‡ ß¢‡ ≠  רב שכונה ד‘ באר�שבע
Ú·˘≠¯‡· “ראש ישיבת “עדות ביהוסף  ≠ ‡¢ËÈÏ˘ „‡„Á „ÁÈ ß¯ ‚¢‰¯‰ ±∂∫¥µ

Ú·˘≠¯‡· ¢ÔÂÚÓ˘ ÔÎ˘Ó¢ רב ק“קÂ “נאות חובב” È¯ÂÊ‡ ·¯ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ ÁÂÂ¯ „‚ ß¯ ‚¢‰¯‰  ±∏∫∞∞
‡ ®È˘ ÔÈÓ© ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙  ±π∫∞∞

ÂÈ ≠ ‡¢ËÈÏ˘ È‚¯Ó ·˜ÚÈ ·¯‰ Î¢Á¢¯ ”וועדת החינוך“  בכנסת  ±π∫≤∞
 

Æ∞µ¥≠¥µ∏∂±µ≤  ≠ È˜È¯Ë Ì‰¯·‡ ·¯‰ ∫ÌÊÂÈ‰Â Ô‚¯‡Ó‰ Ïˆ‡ ÌÈË¯Ù ¯·„·
ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÂ¯· ˙Î¯··

‰¯Â˙ Ï˘ ‰„Â·ÎÏ

Û˙˙˘‰Ï ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÌÈÈÓÊÓ ÂÈ¯‰ ‰·¯ ‰ÁÓ˘·

  ∫‰Î¯· È¯·„ממונה המועצה הדתית � Â¢È‰ È¯Ó„ Ú˘Â‰È ¯Ó

‰¯Â˙ ÂÏÂÎ˘ ÌÂÈ·
˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ·

(2/5/17) תשע"ז  באייר  ו'  שלישי,  יום  בעז“ה,  שיתקיים 
Ï¢Ê  ÊÂÏÈ‡  ‰ÓÏ˘Â  „Â„  ˘¢Ú  ¢‰ÓÏ˘Â  „Â„  ˙¯‡Ù˙¢  ˙ÒÎ‰  ˙È··
Ú·˘≠¯‡·  ¨‰˘„Á‰  ßÂ  ‰ÂÎ˘  ˘Â¯·  ˙·Á¯  ˙ÈÙ  ¨ÛÏ˜Ó  ÈÎ„¯Ó  ßÁ¯

לרפואת

ר‘ יוסף שלמה בר עליה ורחל בת סימי
לרפואת

חיה אסתר בת מרים

°¯˜È Á‡

‰Ê ‰˘ÙÂÁ ÌÂÈ ÏˆÂ ‡Â·

‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ

˙ÂÙÈˆ¯· ≤¥≠‰ ‰˘‰
Ú·˘ ¯‡·· ‰Â˘‡¯‰ ‰ÓÊÂÈ‰

±ππ≥ ≠ ‚
¨¨

˘˙ ˙˘Ó



לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 
בת סימי 

לרפואת
חיה אסתר 

בת מרים 
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מהגרדום

העלון מוקדש לעילוי נשמת
רבי אליהו דרעי ז"ל

בר חנה
ת.נ.צ.ב.ה
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„¢Ò·

¢‰„Â‰È ÏÂ˜¢ ˙ÂÈÈ„Â ‰‡¯Â‰Ï ‰Â·‚ ˘¯„Ó ˙È· ≠ ÈÊÎ¯Ó ÔÂ¯ÎÊ ¯ÂÚÈ˘ ∫±≤∫∞∞ ‰Ú˘
Ú·˘≠¯‡· ¨ß„ ßÎ˘ ¨≥≥ È‡·‚ ÌÁÓ ·¯‰ ßÁ¯            

הננו להביא לידיעת הציבור הרחב שוחרי התורה את תכנית דרשותיו בהלכה ובאגדה
ליום הזיכרון ויום העצמאות של כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‰·¯ ‰Ú„ÂÓ

‡ÓÂÈ„ ‡ÈÚÓ ‰˘¯„Â ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ∫±π∫¥µ ‰Ú˘
 Ú·˘≠¯‡· ¨ß„ ßÎ˘ „ÂÓÏ˙‰ ßÁ¯ ¨¢‰ÓÏ˘ Ï‰‡¢ ‡·È˜Ú È· ˙·È˘È            

‰¯Â˙‰ ˙Î¯··Â ·¯ „Â·Î·
˙ÒÎ‰ È˙· È‡·‚Â È·¯ ÌÎ˘Ù ÈÁ˙Â ÂÚÓ˘

‡¢ËÈÏ˘ ÈÚ¯„ ‰„Â‰È È·¯ ÔÂ‡‚‰

®≥∞Æ¥Æ±∑© Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡ ß· ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ≠ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ ·¯Ú

®±ÆµÆ±∑© Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡ ß‰ ¨È˘ ÌÂÈ ≠ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ

®±±ÆµÆ±∑© Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡ ß‰ ¨È˘ ÌÂÈ ≠ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÏÈÏ

®≤ÆµÆ±∑© Ê¢Ú˘˙ ¯ÈÈ‡ ßÂ ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ ≠ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין לבאר-שבע
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

ÌÂÏ˘ Ì¯Î „ÈÏ ÌÈ¯ˆ È· ¨¢ÌÈ„ÈÓ˙Ó¢ ˙¢˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÚ ˘‚ÙÓ ∫±∑∫∞∞ ‰Ú˘
Ú·˘≠¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙·Á¯ ≠ Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁÏ ÈÊÎ¯Ó ÔÂ¯ÎÈÊ Ò˜Ë  ∫≤∞∫∞∞ ‰Ú˘

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון 
ד' אייר תשע"ז )30.4.17( בשעה 20:30 


