בס"ד

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

פרשת השבוע :וישב

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
חנוכה והגאולה

כתב הבעש"ט הק' בשם הזוה"ק :נאמר בפרשתינו "ויהי
כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה זנתה תמר כלתך"" .יהודה"
זה הקב"ה שביהודה יש ד' אותיות הוי'ה" .תמר" זה עם
ישראל שנאמר "דמתה לתמר" בחנוכה יש קטרוג בשמים
הנה מראש השנה עברו רק כמשלוש חודשים תשרי ,חשוון,
ורוב כסלו" .זנתה תמר כלתך" עם ישראל לא קיים את
הקבלות הטובות של הימים הנוראים "וגם הרה לזנונים"
ונוספו עוד עוונות .וכביכול מתקבל הקיטרוג ש"הוציאוה
ותישרף" ח"ו .ואז עם ישראל מעוררים רחמים "הכר נא למי
"החותמת" חותם המסירות נפש של השמן הטהור בחותמו
של הכהן גדול" .והפתילים"  -ציצית ותפילין .ונרות החנוכה
"והמטה" " -מטה עוז בידך" לימוד התורה והקב"ה מתמלא
ברחמים ואומר "צדקה ממני" שמצב זה הוא בגללי" .כי על
כן לא נתתיה לשלה בני" .שעדיין לא שלחתי להם את "שלה"
מלך המשיח .במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

שימו לב! נוספו זמנים נוספים.
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ד'
כה' כסלו

יום ד'
כו' כסלו

יום ד'
כז' כסלו

יום ד'
כח' כסלו

יום א' יום ב' יום ג'
כב' כסלו כג' כסלו כד' כסלו
12.12.17
11.12.17 10.12.17
16.12.17 15.12.17 14.12.17 13.12.17

5:26
5:32
6:34
8:30
9:01
11:35
12:05
15:50
16:42
16:54

5:27
5:33
6:35
8:31
9:02
11:36
12:06
15:50
16:42
16:55

5:27
5:33
6:35
8:31
9:02
11:36
12:07
15:51
16:42
16:55

5:28
5:34
6:36
8:32
9:03
11:37
12:07
15:51
16:43
16:55

נר א' דחנוכה נר ב' דחנוכה נר ג' דחנוכה נר ד' דחנוכה

עלות השחר
5:24
זמן טלית ותפילין
5:30
זריחה  -הנץ החמה 6:32
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:28
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:59
חצות יום ולילה
11:34
מנחה גדולה
12:04
פלג המנחה
15:49
שקיעה
16:41
צאת הכוכבים
16:54

5:24
5:30
6:33
8:29
9:00
11:34
12:04
15:49
16:41
16:54

5:25
5:31
6:34
8:30
9:00
11:35
12:05
15:49
16:41
16:54

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

וישב
כה אמר

16:21
17:12
17:43

גליון מס'

741

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
התביעה לשלימות

הּודה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ֶבצַ ע כִ י נַ ֲהרֹג ֶאת ָא ִחינּו וְ כִ ִסינּו
ֹאמר יְ ָ
וַ י ֶ
ֶאת ָדמֹו לְ כּו וְ נִ ְמכְ ֶרּנּו לַ יִ ְש ְמעֵ אלִ ים...

(בראשית לז ,כו-כז)

כמה נוראים הם דברי רבי מאיר על פסוק זה ,כמבואר בגמ' (סנהדרין ו ,ב)' :רבי אליעזר אומר ,הרי
שגזל סאה של חטים וטחנה ...אין זה מברך אלא מנאץ שנא' ובוצע ברך נאץ ה' (תהלים י ,ג) .רבי
מאיר אומר ,לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנא' (בראשית לז ,כו) ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע
כי נהרוג את אחינו ,וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'' .וכבר
תמהו התוס' (שם ד"ה אלא) ,והרי הכתוב משבחו 'מטרף בני עלית' (בראשית מט ,ט) .ותירצו ,דעל
מעשה תמר שיבחו הכתוב .ועיין במהרש"א מ"ש לבאר בדבריהם ,עי"ש .אלא שלא ידעתי היאך
נוכל להתפייס בזה ,אחר דברי המדרש (ילקוט שמעוני) עה"פ 'יהודה אתה יודוך אחיך' (בראשית מט,
ח) ,וז"ל' :אמר לו הקב"ה ליהודה ,אתה הצלת את תמר מן השריפה ואת יוסף מן הבור שנא' ויאמר
יהודה מה בצע כי נהרוג את אחינו ,חייך שאני מציל מבניך למלך עליהם בעולם הזה ולעולם הבא',
עי"ש .הרי לפנינו מפורש שהקב"ה בכבודו ובעצמו שיבח את יהודה על מעשה תמר והצלת יוסף מן
הבור ,ודלא כהתוס' .וא"כ הדרא קושיא לדוכתא ,היאך דבר שנשתבח בו יהודה ולא עוד אלא שזכה
בעבורו לכתר מלכות – בעולם הזה ובעולם הבא ,הוא בגדר בוצע ברך ניאץ ה' אליבא דר"מ .וביותר
יפלא ,היאך ברכה שבירך בה יעקב אבינו את יהודה 'אתה יודוך אחיך ...לא יסור שבט מיהודה
ומחוקק מבין רגליו' (בראשית מט ,ח-י) ,הופכת בעיני ק' של ר"מ – לבוצע ברך ניאץ ה' ,אתמהה!
ברם כבר הורונו המורים שבמקום פליאה נשגבה ,זהו האות שלא זכינו להבין עומק המאמר .ולפי
הנראה כבר הרגיש רש"י (בגמ' שם) בפליאה זו ,ופירש' :שהיה לו לומר נחזירנו לאבינו אחרי שהיו
דבריו נשמעין לאחיו' .רוצה לומר דיהודה לא נענש על מה שעשה ,אלא על מה שיכל לעשות ולא
עשה .ועפי"ז שפיר י"ל דהא דשיבחו הכתוב ,קאי על עצם מעשה הצלתו של יוסף מן הבור ,כמפורש
להדיא בדברי המדרש הנז' לעיל .ופשוט שגם ר"מ מודה בזה ,אלא דר"מ קאי על מה שיכל גם
להחזירו לאביו ,וק"ל.
ובזה נבין גודל חרדתו של רבן יוחנן בן זכאי ,כמבואר בברכות (כח ,ב)' :כשחלה רבי יוחנן בן זכאי,
נכנסו תלמידיו לבקרו .כיון שראה אותם התחיל לבכות ,אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד הימיני
פטיש החזק מפני מה אתה בוכה .אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי וכו' ,ועכשיו
שמוליכין אותי לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי וקיים ....ולא עוד אלא שיש לפני שתי דרכים
אחת של גן עדן ואחת של גהינם ואיני יודע באיזו מוליכין אותי ולא אבכה' .ועיין במהרש"א (שם)
מה שכתב לפרש על גודל מדרגת ריב"ז ,וזה לשונו' :נר ישראל במצוות ,כמ"ש כי נר מצוה ותורה
אור .ועמוד הימיני שהוא היה עמוד אותו הדור ,שהציל כמה צדיקים בחורבן אספסינוס כדאיתא פרק
הניזקין .ופטיש החזק בתורה ,וכמ"ש וכפטיש יפוצץ סלע' ,עכ"ל .הרי לפנינו קובץ הגדרות נשגבות על
גודל כוחו וגבורתו של ריב"ז ,ועם כל זה לא סמך על מעשיו אלא פחד שמא יוליכוהו ח"ו בדרך של
גהינם .והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם .ולדברינו ,אפשר דחרדת ריב"ז היתה שמא כל
מעשיו הנשגבים לא היו בכל כוחו ,ועל זה בכה שמא יתבעוהו בשמים על כך שיכל לעשות יותר ולא
עשה .הנה כי כן מפורש ,דהגם שאם היו שוקלים את מעשיו של ריב"ז 'לפי גודלם' היו מגלים בודאי
שהיה גדול הדור בכל הבחינות :בתורה ,במצוות ובמעשים טובים ,ועבודת ה' וכו' .אך עם כל זה,
אין זה פוטר מהתביעה הנוראה 'הלא יכלת לעשות יותר'! וגדולה תביעה זו עד כדי חשש שמא
'יוליכוהו בדרך של גהינם' .ואפשר שלזה כיוון הרא"ש (אורחות חיים להרא"ש) במה שציוה לבנו
רבינו יעקב בעל הטורים' :יבהילוך רעיוניך מדי זכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי'!
ואכן יסוד זה ,מוכח ומבואר להדיא בגמ' (חגיגה ט ,ב) עה"פ 'ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע,
בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו' (מלאכי ג ,יח)' :היינו צדיק היינו עובד אלוקים ,היינו רשע היינו
אשר לא עבדו .ופרקינן – אמר ליה עובד ה' ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמירי( ,אך) אינו דומה
שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד .אמר ליה ומשום חד זימנא קריה ליה
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
שמירת הבנים

"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" "שמר" ,במובן של שמירה .שמירה יתרה
צריך אדם על בניו שלא יבואו האחים לידי קנאה ביניהם ,ואם כבר נפלה חלילה
קנאה  -צריכים לשמור שמירה יתרה שהיא לא תביא לתוצאות לא רצויות.
            (מאורה של תורה)
          

לפרסם עושי מצווה

"למען הציל אותו מידם" מכאן ,שראוי לכתוב ולפרסם עושי מצווה .שהרי
התורה פרסמה את מצוות ראובן ,שחשב להציל את יוסף ולהשיבו אל אביו.
         (תשובות הרשב''א)

המחתרת והגנב

"מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו" עצם הדבר כי נצטרך להסתיר
את העניין ולשומרו בסוד ,ולא נוכל לעמוד בגלוי ובגאון אחרי המעשה שנעשה,
זה עצמו מוכיח ,שמשהו פה לא בסדר ואין אנו נוהגים כשורה .במקום שיש סוד
והסתרת המעשה  -סימן שיש גניבה ,כמ"ש "אם במחתרת ימצא הגנב".
  (רבי מנחם מנדל מקוצק)

עין הנבואה

"ותשב בפתח עיניים" היא ישבה בעיניים צופיות ופקוחות בנבואה ,משום
שחזתה ברוח הקודש את אשר ייצא מזה  -מלכות בית דוד ,ומלך המשיח.
              (חידושי הרי''ם)

הכל משמים

"לא הייתה בזה קדשה" בכל העניין הזה לא היה שום דבר של 'קדשות' ,אלא תכנית
מכוונת מן השמיים ,להוליד את אורו של משיח (שהרי מיהודה נולד משיח בן דוד) וכל
זה נעשה ביד מכוונת מלמעלה בדרך נסתרת ומוסווית ,כדי שהשטן לא ירגיש בכך.
(רבי מאיר מפרמישלאן)

לאגור למעלה

"מגורי אביו" "מגורי" מלשון אגירה .זוהי עבודתו של יהודי ,לאגור ולברר את ניצוצות
הקדושה שמצויים בעולם ,ולעלותם למעלה .עבודה זו צריכה להיעשות אך ורק לשם
"אביו"  -כדי למלא את רצון ה' אביו שבשמים ולא על מנת לקבל פרס גשמי או רוחני.

דאגה לאחים

"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" כוונת יוסף לא הייתה חלילה להוציא סתם את
דיבת אחיו החוצה ,אלא הוא סיפר זאת רק לאביו ,מתוך אהבה כנה ואמיתית לאחיו
ומתוך דאגה לעתידם הרוחני כדי שאביו ידריכם בדרך הישרה כפי שאב מדריך את בניו.
      (אברבנאל)

כתונת פסים

"ועשה לו כתונת פסים" המשמעות הפנימית של כתונת הפסים שנתן יעקב ליוסף
היא המשכת אור נעלה מבחינת ה'מקיפים' העליונים (שכן בגד הוא בבחינת 'מקיף'
 שהרי הבגד הוא אינו חלק מגופו ובשרו של האדם אלא רק מלביש ומקיף אתהגוף) .יעקב העביר המשכה זו רק ליוסף כי רק הוא היה מסוגל לקבל אור נעלה כזה.
קנאת האחים הייתה מדוע רק יוסף זוכה לגילוי אור נעלה עליון כל כך ולא הם.
     (תורת חיים)

עבדות ושררה

"לכו ונמכרנו לישמעאלים" כוונתם בזה הייתה לשלם לו מידה כנגד מידה  -הוא
חשב להשתרר עליהם והם יהיו עבדיו .על כן עכשיו הוא יהיה עבד וירגיש את
         (ספורנו)
טעמה המר של עבדות מהי.

רוח הקודש

"ויוגד לתמר לאמור הנה חמיך עולה" הדברים נאמרו לה ברוח הקודש מבית
מדרשם של שם ועבר ומשם נאמר לה "הנה חמיך עולה"  -הגיעה שעתה של עליה
הגדולה מעלה נשגבה ועליונה ,מעלה שמביאה את הולדת המשיח(       .אלשיך)
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

אורות הכשרות
לא עבדו ,אמר ליה אין' (כן) .והתמיהה בולטת ,וכי בשביל פעם אחת
יתהפך דינו של האדם מדרגה של עבד ה' – לדרגה של אינו עבד ה'!
ואמנם זה קושיית הגמ' ותירוצה ,אך לא טרח הש"ס לתת טעם לדבריו.
ועכ"פ עין רואה מכאן ,כיצד שוקלין בשמים את 'זכויותיו' של האדם.
וזה מבואר יותר בגמ' (יומא לה ,ב) תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין,
לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה – כדוגמת הלל הזקן שלמד
תורה מעוני .ולעשיר אומרים לו ,מפני מה לא עסקת בתורה  -כדוגמת
ר"א בן חרסום שהיה עשיר מופלג ואעפ"כ למד תורה .ולרשע אומרים לו,
מפני מה לא עסקת בתורה – כדוגמת יוסף הצדיק אשר חרף כל ניסיונותיו
התגבר על יצרו .נמצא שהלל מחייב את העניים ,ור"א בן חרסום מחייב
את העשירים ,ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים ,עכת"ד .ושמעתי בזה רמז
נפלא בשם רבינו יוסף חיים (הבן איש חי) שביאר הכתוב (משלי יט ,כא)
'ועצת ה' היא תקום'' ,היא' ראשי תיבות הלל יוסף אליעזר ,והיינו שע"י
שלושה אלו 'עצת ה' היא תקום' .הנה כי כן שוב מפורש לפנינו ,שעל
האדם ללמוד תורה ולעבוד את ה' – בכל תנאי ובכל מצב.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי המדרש (על משלי פרק י),
וז"ל' :אמר רבי ישמעאל ,בוא וראה כמה קשה יום הדין ...בא לפניו מי
שיש בידו מקרא ואין בידו משנה ,הקב"ה הופך את פניו ממנו ושרי גהינום
מתגברים בו ונוטלים אותו ומשליכין אותו לתוכה .בא לפניו מי שיש בידו
שני סדרים או שלושה ,אז הקב"ה אומר לו בני כל ההלכות למה לא
שנית אותם ,ואם אומר הקב"ה הניחוהו – מוטב ,ואם לאו עושין לו
כמידת הראשון וכו' .בא לפניו מי שיש בידו תלמוד (וכל המעלות הנזכרים
שם במדרש) ,הקב"ה אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד ,האם צפית
במרכבה' ,עי"ש כל דברי המדרש המופלאים .הרי לפנינו שתביעת האדם
בלימוד התורה מגיעה עד כדי ידיעת 'מעשה מרכבה'!
וכמה חדים הם בזה דברי תנא דבי אליהו (פרק כה) 'חייב אדם לומר מתי
יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב' .הוי אומר ,שאין כאן רק
עצה או מעלה יתירה של חסידות ,אלא חיוב ממש – 'חייב אדם'!
אלא שעדיין לא תעזוב נפשי לשאול ,וכי כיצד ניתן לתבוע מכל אדם
להבין 'במעשה מרכבה' ,או להגיע לדרגת יוסף הצדיק והלל ור"א בן
חרסום ,ולא עוד אלא שחייב הוא להגיע למעשי אבות העולם אברהם
יצחק ויעקב! וצריך לומר בפשיטות שאין הכוונה בזה שיגיע האדם
לדרגתם ממש ,אלא שחייב הוא בלימוד תורה ועבודת ה' בכל כוחו בכל
תנאי ובכל מצב – כדוגמת הלל ור"א ויוסף הצדיק .ואין גבול וסייג לגודל
תביעה זו ,שכן היא מגיעה עד לפסגת הרוממות האנושית – כדוגמת
אברהם יצחק ויעקב ,ובלבד שזה לפי כוחו!
יסוד זה היה נר לרגליו ואור לנתיבתו של רבינו הגדול מרן 'מאור ישראל'
זצוק"ל ,שכן כל ימיו היה בחתירה אין סופית לקיים כל דבר שבקדושה
בשלימות המעשה .לא היה אצלו מושג של פשרות בהידור המצוות ,הכל
נעשה בשלימות :היה גדול הדור בתורה ,עמוד הימני בתפילה ועבודת ה',
מופת הדור בהתמדה ,וגאון מופלא במצוות החסד וזיכוי הרבים .ועוד
כהנה מעלות נשגבות אשר הצד השוה שבכולם הוא ,שהשתדל בכל כוחו
לעשותם בתכלית השלימות! ודוגמא 'קטנה' מני אלף ,נוכל ללמוד מדברי
מקורבו הרב צבי חקק הי"ו אשר העיד ,שבכל מוצאי שבת אחר שהבדיל
מרן על היין ,היה נוהג לנוח על מיטתו כמה רגעים .ולתמיהת מקורבו
לפשר מנהג זה ,ובפרט שכידוע היה מרן טרוד בזמן הזה בהכנת שיעורו
הקבוע המשודר בלוויין לכל רחבי תבל ,וכמעט שאי אפשר היה להפריעו
בשום ענין .השיב מרן בפשיטות' ,הלא הלכה פסוקה היא בשו"ע שכל
השותה יין אסור להורות הלכה ברבים'!...

בברכת שבת שלום ומבורך

!!!
לב
שימו
סופגניות עם מילוי  /ציפוי חלבי
אין לאכלם אחרי
מאכל בשרי
וח”ו לא להכשל
באכילת בשר וחלב.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
כב' כסלו תשע"ח ( )10.12.17בשעה 20:30

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת
ופרטי דינים שונים

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הלל והודאה

הננו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב את תכנית האירועים של כנסי תורה ושמחות הדלקת נרות החנוכה
המתקיימים בעירנו במהלך ימי חג החנוכה הבעל"ט ,בהשתתפות כב' המרא דאתרא

יהודה דרעי

מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע
יום שלישי ,כד' כסלו תשע"ח ( – )12.12.17הדלקת נר א' דחנוכה
 – 20:00מסיבת חנוכה "לנשים" במרכז הצעירים ,ב"ש.

יום רביעי ,כה' כסלו תשע"ח ( – )13.12.17הדלקת נר ב' דחנוכה
 – 20:30מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים,
בביהכנ"ס "אורות הזוהר" רח' חיישין  11שכונה ו' החדשה ,ב"ש.
 – 22:15הדלקת נר חנוכה – "בנמל התעופה בן גוריון" שדה התעופה.

שליט"א

יום שני ,ל' כסלו תשע"ח ( – )18.12.17הדלקת נר ז' דחנוכה

 – 13:30מסיבת חנוכה "קול יהודה" לאברכים ושומעי השיעורים.
 – 19:00הדלקת נר חנוכה "במרכז המסחרי" רח' שומרון נאות לון ,ב"ש.
 – 20:30מסיבת חנוכה "לב לאחים" לאברכים והמשפחות המתחזקות
באולם ביהכנ"ס "משכן שמעון" רח' רח' פרנק  1שכונה ו' החדשה ,ב"ש.

יום שלישי ,א' טבת תשע"ח ( – )19.12.17הדלקת נר ח' דחנוכה

 – 12:30מסיבת חנוכה "לעובדי הרבנות והמועצה הדתית" ,ב"ש.
 – 18:00הדלקת נר חנוכה "במרכז לבריאות הנפש" (ביה"ח פסיכיאטרי) ב"ש.
יום חמישי ,כו' כסלו תשע"ח ( – )14.12.17הדלקת נר ג' דחנוכה
 – 18:30הפנינג חנוכה "חב"ד" היכל התרבות שד' רגר  ,34ב"ש.
 – 15:30הדלקת נר חנוכה ושעור "בכלא אלה" ,ב"ש.
 – 19:45מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים בביהכנ"ס "מגן אברהם -חצר מאחור"
 – 16:30הכנסת ספר תורה בביה"כ "אהבת ישראל" שכונה ה' ,ב"ש.
רח' גוש עציון  61שכונה ג' ,ב"ש.
 – 17:30סיום מסכת ומסיבת חנוכה בביהכנ"ס "זוהר הרקיע" רח' רנה קסן  64רמות ,ב"ש.
 – 20:30מסיבת חנוכה "לב לאחים" לסטודנטים
 –18:00הדלקת נר חנוכה "חב"ד" בכיכר ברח' יוהנה ז'בוטינסקי נווה זאב ,ב"ש.
בביהכנ"ס "רינת ירושלים-היכלא דרבנו יורם מיכאל" שכונה ה' ,ב"ש.
 – 18:45מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים רח' מרדכי מקלף ( 44מול הפרלמנט) ב"ש.
 – 20:30מסיבת חנוכה – "במקלט הפינתי" מול קיוסק אוריון רח' הקוממיות  1קרית גת.

מוצ"ש פר' מקץ ,כח' כסלו תשע"ח ( – )16.12.17הדלקת נר ה' דחנוכה
 – 21:30מסיבת חנוכה ומלווה מלכה "לב לאחים" לצעירים ולמשפחותיהם
בבית המדרש "עדות ביהוסף" רח' בצלאל  20שכונה ב' באר שבע.

יום ראשון ,כט' כסלו תשע"ח ( – )17.12.17הדלקת נר ו' דחנוכה
 – 16:30הדלקה מרכזית "בכותל המערבי"
שריד בית מקדשינו ,עיה"ק ירושלים תובב"א.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה לציבור
הרינו מודיעים כי עקב "חג החנוכה"

לא תתקיים קבלת קהל
הדתית
במשרדי
התורה
המועצהשוחרי
לבשר לציבור
הננו
אחה"צמברכין,
שלישיחודש בשבת
בימיהק' ,כמידי
בעירנו
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
()12.12.17
תשע"ח
כד' כסלו
בהלכה ובאגדה
מדברותיו
א' טבת תשע"ח ()19.12.17

בברכת חג אורים שמח
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

ז"ל

יום רביעי ,ב' טבת תשע"ח (" – )20.12.17וזאת חנוכה"

– 20:00הכנסת "ספר תורה" לע"נ רבי שמעון הכהן זצ"ל ,באולמי "בלו קאסל" אשדוד.

לכל תושבי באר שבע

שמח
אורים
חג
לשכת רב העיר

במידה ולא רשמנו מקומות עמכם הסליחה
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בשורה משמחת

נשים יקרות ! הרינו להודיעכן
על פתיחת מחזור חדש של

קורס לבלניות
הקורס יועבר על ידי צוות מיומן מארגון מוכר ומוסמך.
בסיום הקורס ,יוענקו תעודות הסמכה
למשתתפות אשר יעברו את המבחן בהצלחה.

שימו לב!
מס' המקומות מוגבל.
הזדרזו להירשם על מנת
שנוכל להבטיח את מקומכן.

לפרטים והרשמה:
מירי –  0547713167בין השעות 9-12 :לפנה"צ
או בפקס'( 08-6237234 :בכל שעות היממה)
בברכת התורה והטהרה

יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

