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דבר רב העיר שליט"א
תפילות אבות תקנום

ּירא ַי ֲעקֹב ְמאֹד ַו ֵיּצֶ ר לֹו
ַו ִי ָ
(בראשית לב ,ח)

ויירא :שמא יהרג ,ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים
(רש"י)

הלב משתומם ,הרי יעקב אבינו היה גיבור חיל מאין כמוהו ,ודי אם נזכיר את הבאר
אשר כל רועי חרן הגברתנים היו צריכים להתלכד יחדיו כדי לגלול את האבן מעל פי
הבאר ,ואילו יעקב לבדו הרים את האבן בקצה אצבעותיו 'כאדם המעביר את הפקק
מעל פי הצלוחית להודיעך שכוחו גדול' (לשון רש"י לעיל עה"פ ויגל את האבן מעל פי
הבאר) .והוא יעקב אשר נאבק במלאך ה' ויכל לו – 'כי שרית עם אלוהים ועם אנשים
ותוכל' (בראשית לב ,כט) ,תופעה שאין לה אח ורע בכל התנ"ך כולו .וגם בניו שהיו עמו
גיבורים היו עד למאוד' :שמעון ולוי באפם חרבו עיר' ,ויהודה זעזע את חומות מצרים
רק בשאגתו ...ומדרשים רבים מתארים את גודל כוחם וגבורתם מול כל מלכי כנען אשר
ניצבו בדרכם .ואם כן יפלא עד למאוד ,מדוע פחד כל כך מעשיו אחיו אשר בא לקראתו
עד כדי חלוקת העם לשני מחנות – 'ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו והיה
המחנה הנשאר לפליטה' .ברם המעיין בדברי המדרש על אתר ימצא פתרון לתעלומה זו,
וזה תוכן דבריו' :באותה שעה נשא יעקב את עיניו וירא והנה עשיו בא מרחוק ...עמד
והתפלל לפני הקב"ה ,והבטיחו ה' שהוא מושיעו בזכותו של יעקב ,שנאמר יענך ה' ביום
צרה ישגבך שם אלוהי יעקב' .והעיר המגיד מדובנא ,מדוע הוסיף המדרש תיבת 'מרחוק',
וכי לא די בלשון הפסוק 'וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא' .ועוד הוסיף להעיר על
מה שהבטיחו ה' שהוא מושיעו בזכותו של יעקב ,שהרי יעקב עצמו הוא המתפלל לפניו.
ומכאן למד המגיד ,שבאמת יעקב אבינו לא פחד כלל מעשיו הנוכחי אשר בא לקראתו,
אלא פחד מה'עשיו' שעתיד לקום בכל דור ודור על ישראל ,שכן מעשה אבות סימן לבנים.
וזהו כוונת המדרש להדגיש את עשיו שהוא בא 'מרחוק' ,ולכן באותה שעה נשא תפילה
על בניו לדורות עולם שיצילם ה' מידי כל הקמים עליהם לרעה ,ועל כך הבטיחו הקב"ה
שהוא יושיע את ישראל בזכות תפילה זו של יעקב ,עכת"ד .ואפשר שעל כן בכל עת צרה
אנו מעוררים את זכותו של יעקב דוקא ,כדברי הכתוב (תהלים כ ,ב) 'יענך ה' ביום צרה
ישגבך שם אלוהי יעקב' ,וכן הוא אומר (ירמיה ל ,ז) 'ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע'.
הרי לפנינו הבטחה מפורשת של הצלה מידי כל אויבנו הקמים עלינו לרעה בכל דור ודור,
ובלבד שנישא כפינו אל השמים.
אלא שעדיין יש להבין ,כיצד יש בכוח תפילת יעקב אבינו בשעתה ,כדי לפתוח שערי
שמים לבניו אחריו לדורות עולם .וצריך לומר ,שאין כאן ענין של 'זכות' גרידא העומדת
לבנים ,אלא שיעקב אבינו בתפילתו יסד את כוח התפילה ,והנחילה לבניו .וזהו לענ"ד
עומק פלוגתת רבותינו התנאים בגמ' (ברכות כו ,ב)' :איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר
תפילות אבות תקנום ,רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידין תקנום' (אנשי כנסת
הגדולה) .וצריך ביאור בגופא דהאי פלוגתא ,שכן מה לי אם תפילות אבות תקנום או
אנשי כנסת הגדולה תקנום (ולפי הנראה ,כבר הרגיש הגרע"א בגליון הש"ס שם בקושיא זו וציין לדברי
רש"י בגמ' תענית כח ,א ד"ה הללו ,ושם משמע דמאן דאמר תפילות אבות תקנום ס"ל שהם מדאורייתא.

מכל מקום היא גופא צ"ב ,וכי בשביל שהאבות התפללו נלמד מזה דמצוה דאורייתא המה) .ולדידי חזי
דבהא פליגי :דריב"ח ס"ל 'תפילות אבות תקנום' ,והיינו שהם יסדו והתקינו את כוח
התפילה בעולם ,וממילא יסודה מדברי תורה .אולם ריב"ל ס"ל 'תפילות כנגד תמידין
תקנום' ,כלומר שאין כאן אלא תקנת אנשי כנסת הגדולה ,לקיים מה שנאמר 'ונשלמה
פרים שפתינו' ,והבן.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מדברי בעל מנורת המאור אהאי מימרא דתלמודא,
וז"ל' :תפילת אברהם שתיקן בבוקר ,כנגד גלות מצרים שהיתה ראשונה .ובזכות שעמד
בעשרה נסיונות ,נעשו לבניו עשרה ניסים במצרים .ותפילת יצחק שהיא מנחת הצהרים,
כנגד גלות בבל שהיתה באמצע ,שנתנסו בקורות מועטים כמו שעברו על יצחק .ותפילת
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

יעקב אבינו ע"ה רצה למצוא חן בעיני עשו שיסכים
לשתף פעולה ולהביא את הגאולה השלימה ,שכבר
יתקיים הייעוד 'והיו מלכים אומנייך ושרותיהם
מיניקותייך אפיים ארץ ישתחוו לך ועפר רגלייך
ילחכו' ,שאומות העולם יתעסקו בענייני עוה"ז
ויפרנסו את ישראל ,כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה
ובחכמתה ,אך עשו לא היה מעוניין לפרנס את יעקב
ולנטוש את המידות הרעות' ,ויאמר עשו יש לי רב אחי
יהי לך אשר לך'" ,י'ש ל'י ר'ב" ראשי תיבות גימטריה
"ר"ם" ,היינו רם לבבו בגאווה וגסות הרוח" .א'חי י'הי
ל'ך א'שר ל'ך" ראשי תיבות גימטריה "חסד" ,כלומר
אייני מעוניין לקבל את החסדים ולהביא את הגאולה,
אני מעדיף להישאר בהיפוך החסדים ולהתבוסס ברוע
של כעס ורציחה 'על חרבך תחיה'.

לוח הזמנים

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
שעון אלוקי

פעם אחת נכנס יהודי אל 'בעל התניא' זיע"א ובמהלך השיחה
היה הרבי צריך לצאת לזמן מה מהחדר .בתוך כך ראה האיש שעל
שולחנו של הרבי עומד שעון ,אולם מחוגיו הורו על שעה אחרת
מזו שעליה הורו מחוגי שעונו שלו .לקח האיש את השעון של הרבי
וכיוון את מחוגיו על פי שעונו שלו .כשחזר הרבי העיף מבט בשעון
ושאל את האיש "האם נגעת בשעון" .השיב האיש "השעון לא
היה מכוון ,וכיוונתי אותו לשעה הנכונה" .אמר לו הרבי "ומניין
לך ששעונך הוא הנכון" .נענה האיש" :שעוני מדוייק ביותר ,אינו
מקדים ואינו מאחר אפילו דקה" .אמר לו הרבי "דע לך כי שעוני
מכוון על פי צירופי השמות של שם הוי' ושם אלוקים ,שמתחלפים
בכל שעה ,וזו השעה הנכונה והמדוייקת ביותר".

השקיע את עצמו

אומר ה'תורת שלום' בכתיבת ספר התניא השקיע אדמו"ר הזקן
את עצמו והכניס את כל כולו בספר .כאשר לומדים תניא צריכים
לדעת שלומדים ומתדברים עם הרבי בעצמו .ומסופר על רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב זיע"א שלא היה הולך ארבע אמות בלא שיהיה
עמו ספר התניא .גם ביציאה קלה מביתו לחצר היה ספר התניא עמו.

כל מילה מדוייקת

אומר הרבי הריי"צ ספר התניא הוא כמו חומש הוא הספר התורה
שבכתב בתורת החסידות .לא רק שכל פתגם ופתגם בו מדוייק
ומכוון ,אלא אפילו כל מילה ומילה מדוייקת ,באותיות חסר ויתר.
רבותינו הקדושים ,חסידים הראשונים וזקני החסידים שבכל דור
ודור ,התייחסו לספר התניא באותה הדרת-קודש שמתייחסים
לחומש .ספר התניא (החלק הראשון ,לקוטי אמרים) מתחיל באות
ת (תניא) ומסתיים באות א (במ"א) .ללמדנו ,כי קודם שלומדים
תניא מחזיק האדם את עצמו לשלם ,אבל לאחר שגמר ללמוד את
התניא הוא נוכח כי הוא עדיין עומד ב-א'.

ספר שפועל ישועות

הרבי הרש"ב אמר אם קורה חס ושלום דבר מה שאינו רצוי אצל
יהודי ,בכוחו של כל אחד ואחד לפעול על עצמו ישועות לפתוח
את ספר התניא ולומר "רבי ,הושיעה" .לימוד שורה אחת בספר
התניא פועל לא רק ברוחניות אלא פועל גם בגשמיות.

פתק קטן בכתב יד 'בעל התניא'

כתב הרב יורם אברג'ל זיע"א בספרו "בצור ירום" (ח"ט עמ קנג).
לאחר פטירתו של 'בעל התניא' מצאו פתק קטן בכתב ידו ובו
כתוב :כל מי שקשור בספר התניא ,אם חלילה הוא נמצא בצרה
או במצוקה כלשהי ,יקרא בספר התניא מספר שורות ,ולאחר מכן
יאמר מעומק הלב שלוש פעמים "רבי הושיעני ,רבי הושיעני ,רבי
הושיעני" ,ותיכף ומיד באותו יום יראה ישועה ממש בדרך נס ופלא.

'בעל התניא' היהלום שבכתרו של הקב"ה

אומר הרב יורם זיע"א 'בעל התניא' לעולם לא נשאר חייב ,מה
שהוא הבטיח הוא מקיים .בדקתי את זה אלפי פעמים ,בכל פעם
שעברתי קושי מסוים והוצרכתי לישועה ,ביקשתי את עזרתו של
בעל התניא ומיד באותו הרגע הגיעה הישועה בכל מיני דרכים
מופלאות .כל מי שקשור לספר התניא צריך לדעת ,אם חלילה הוא
נמצא באיזה מצוקה ,או באיזה הפסד כספי ,או באיזה מועקה
וכל כיוצא בזה – אם יקרא מספר שורות בספר התניא ואחר כך
יאמר שלוש פעמים "רבי הושיעני ,רבי הושיעני ,רבי הושיעני",
תיכף ומיד באותו יום יראה בעזרת ה' ישועה גדולה .אנשים רבים
ניסו 'והצליחו בגדול' ,מפני שבעל התניא הוא היהלום שבכתרו של
הקדוש ברוך הוא.

כח עצום בשמים שלא ניתן לשער

אומר הרב יורם זיע"א דעו לכם שיש ל'בעל התניא' בשמים כח
עצום כפי שלא ניתן לשער .מי שיוצא לנסיעה רחוקה או לטיסה
וכדומה ,יקח איתו את ספר התניא ומובטח לו שיגיע למחוז חפצו
לחיים טובים ולשלום וכן יחזור לשלום .מי שעומד לפני משפט
קשה ,יקח איתו את ספר התניא לבית המשפט ובעזרת ה' יראה
פלאות .מי שרוצה שברכב שלו לא יהיו תקלות ,וכן שיהיה שמור
מכל סכנה בדרכים ,יקפיד שיהיה ברכבו ספר התניא .מי שמחתן
בן או בת ורוצה שהחתונה תצליח ,לא ילך לאולם עד שיקרא כמה
שורות בספר התניא ויאמר "רבי הושיעני" ,ובזכות זה החתונה
תהיה מוצלחת ביותר .וכן מי שצריך לגשת לטיפול רפואי מסובך,
יקרא כמה שורות בספר התניא ויאמר "רבי הושיעני" ,ובזכות זה
הטיפול יעבור בהצלחה מרובה.

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

אורות הכשרות
יעקב בערב וזמנה כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר ,כנגד הגלות
השלישית עד שיגיע האור הגדול' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש ,שהאבות
הקדושים בתפילתם ובמעשיהם ,פתחו שערי שמים לתפילת בניהם
לאורך כל הגלויות ,ולא עוד אלא ש'תקנת' כל אחד מהם היתה לתקופה מוגדרת.
ובדרך זו ממש ,יש לנו לבאר ענין מ"ש 'מעשה אבות סימן לבנים',
והיינו שאין כאן רק 'סימן' המנבא את עתיד הבנים ,אלא הוא 'היסוד'
שהניחו אבותינו לבנין העם אשר יקום מזרעם .כלומר שבמעשיהם
נטעו בקרב הבנים ,את הכוח לעמוד מול מצוקות הזמן ומשברי העתים,
ומאידך הורישו לנו את תעצומות הנפש להתרומם לדרגות רמות
ונשגבות במידות ועבודת השי"ת – עד כדי שיעור קומתם ממש ,וכדרך
שאמרו בתנא דבי אליהו (רבה פרק כה) 'חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי
למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב' ,עי"ש .הרי שאין כאן רק עצה טובה
או מעלה יתירה של חסידות ,אלא 'חייב'! ופשוט שלא היו מחייבים
להגיע לדרגה זו אילולא שיש בכוח האדם לקיים הוראה זו .וכה הם
דבריו הנשגבים של הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל (רוח חיים על פרקי אבות פ"ה ,ג)
עה"פ (משלי כ ,ז) מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו' :כי כמה מידות
שהצדיק טרח ויגע להשיגם ,לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ,ובקצת
יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים
מוסרים את עצמם על קידוש ה' ,והוא מוטבע מאבינו אברהם שמסר
נפשו לאור כשדים על אמונתו' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש דהאי מעשי
אבות 'סימן לבנים' ,פירושו שמעשיהם מוטבעים בשורש נפשנו ,עד שבקצת
יגיעה נוכל להגיע למדרגתם.
ושוב אמרתי להוכיח כן ,מדברי הגמ' (יבמות עט ,א)' :שלושה סימנים
יש באומה זו ,הרחמנים הביישנים וגומלי חסדים ...כל שיש בו שלושה
סימנים הללו ,ראוי להידבק באומה זו' .ודע שאין כאן רק 'סימן' גרידא,
שכן כבר נפסקה הלכה מכאן ברמב"ם (איסורי ביאה פי"ט ,יז) וטור
ושולחן ערוך (אהע"ז סימן ב ,א)' :כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות
ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד ,חוששין לו ביותר שמא גבעוני
הוא .שסימני ישראל האומה הקדושה ,ביישנים רחמנים וגומלי חסדים',
עכ"ל .וכמה נעמו בזה דברי הסבא מסלבודקה זצ"ל (אור הצפון ח"א) אשר
למד מדברי הכתוב 'ויפח באפיו נשמת חיים' (בראשית ב ,ז) ,שהקב"ה
כביכול טבע את מידותיו בטבע נפשו של האדם .ובזה ביאר דברי המדרש
(ויקרא רבה פט ,ג)' :עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ לתורה' ,מפני
שכל המידות והתכונות הטובות כלולות בדרך ארץ והן הוטבעו באדם
מטבעו ,עכת"ד.
ובזה יאירו דברי המדרש (תנחומא פרשת לך לך) עה"פ (שיר השירים ח ,ט)
אני חומה ושדי כמגדלות' :אמר אברהם אני חומה ,למסור את נפשי
על קדושת שמך .לא אני בלבד ,אלא ושדי כמגדלות – בני בניי חנניא
מישאל ועזריה ודורו של רבי חנניא בן תרדיון וחביריו שיתנו את נפשם
על קדושת שמך' ,עי"ש .והן הם דברי רש"י עה"פ כי מראש צורים אראנו
(במדבר כג ,ט)' :אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה
אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו ,על ידי אבות ואמהות' ,עכ"ל.
ומה נעמו בזה דברי הרמ"ע מפאנו המפורסמים עה"פ 'נפלאתה אהבתך
לי מאהבת נשים' (שמואל ב – א ,כו) ,וזת"ד :דוד המלך ע"ה בהספידו
את יהונתן ,מעלה על נס את מידותיו הנפלאות של ידידו הטוב אשר
הסכים להעביר לידיו את כסא המלכות שהיה מיועד לו מאביו שאול
המלך .וכאן מגלה דוד המלך ,מהיכן שאב ידידו את תעצומות הנפש
לוותר על כסא מלכותו ,מפני שהוא (דוד) משבט יהודה והיינו מצאצאי
לאה אמנו ע"ה ,ואילו יהונתן משבט בנימין והיינו מצאצאי רחל אמנו
ע"ה אשר כידוע מסרה את הסימנים ללאה ובכך ויתרה על הזכות לבנות
את בית ישראל וליפול בחלקו של עשיו .וזה שאמר' :נפלאתה אהבתך
אלי' – מעשה זה שהפלאת מאהבתך אלי ,יסודו 'מאהבת נשים' – מפני
שירשת בטבע נפשך את כוח הויתור מזקנתך רחל אשר ויתרה לזקנתי על
הסימנים ,עכת"ד המאירים.
רבינו הגדול מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל ,נהג בשיחותיו בפני בני התורה,
להמריצם לידבק בדרכי האבות הק' ,והפסוק 'הביטו אל אברהם
אביכם ואל שרה תחוללכם' (ישעיה נא ,ב) היה שגור תמיד בפיו .ובפתיחת
אחד מסניפי בתי מדרשינו 'קול יהודה' בירושלים עיה"ק ,התכנסנו
במעון קודשו לשיחת חיזוק ,ובמשך שעה ארוכה עודד וחיזק אך גם
תבע מהאברכים הצעירים לשאוף לגדולות ,ורק כך יזכו להיות מורי
הוראות בישראל .וכדרכו בקודש המחיש את דבריו ,וסיפר על מצביא
גדול ומפורסם באירופה אשר במסדר חייליו נהג להכריז 'מי שאינו
מעונין להגיע לדרגת גנרל ,אין לו מה לחפש כאן'! וכמה חדים ומשכנעים
הדברים כשהם יוצאים מפי גדול הדור ,אשר בדמותו המופתית ובגדולתו
המופלגת בתורה ועבודת ה' ,הוכיח לעולם לאלו דרגות רמות ונשגבות
יכול בן אנוש להגיע בכוח הרצון וההתמדה!

בברכת שבת שלום ומבורך

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות
חנוכה -ב'

החייבים בהדלקה וברכותיה
ש -אלו ברכות מברכים בהדלקת נר חנוכה?

ש -שכח והדליק בלא ברכות או שכח אחת הברכות ,האם יכול לברך?

ש -כמה זמן צריך שידלקו הנרות?

ש -האם בני הבית צריכים להיות נוכחים בשעת ההדלקה?

ש -מתי הוא זמן אמירת "הנרות הללו אנחנו מדליקים" ושאר
מזמורים שנוהגים לומר בהדלקת נר חנוכה?

ש -האם נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה?

ש -המתאכסן במלון ,האם צריך להדליק נר חנוכה בחדרו?

הדתית באר
והמועצה
הרבנות
שבעבאר שבע
הדתית
והמועצה
הרבנות
הכשרות
מחלקת
הכשרות
מחלקת

ישנן סופגניות עם מילוי /ציפוי
פרווהחלבי!!!
לב
שימו
הדומים מאד לסופגניות

סופגניות עם מילוי/ציפוי חלבי
אחרי
ולברר
לאכלםלהקפיד
אין לכן יש
בשרי
מאכל
הסופגניה היא פרווה או חלבי
האם
וח”ו לא להכשל
באכילת בשר וחלב
להיכשל
כדי
וחלב.
לא בשר
באכילת

בס"ד

הצלתו של
בעל התניא

אורות עונג שבת

י"ט כסלו  -חג הגאולה

'בעל התניא' הבטיח
כל מי שישמח בשמחתי ,אוציאנו
מן המיצר אל המרחב ,מן הגשמיות
אל הרוחניות ,מן הגהינם אל הגן עדן.
הבעל שם טוב הקדוש זיע"א סיפר :מהיותי בגיל בר מצווה
זכיתי לחזיונות מן השמים והיה מתגלה אלי אחיה השילוני
שהיה מיוצאי מצרים ומבית דינו של דוד המלך ע"ה ורבו
של אליהו הנביא זכור לטוב ,והיה מלמד אותי את כל שמות
הקדושים וכינוייהם .ועל אחד מהשמות הקדושים היה מדלג
ולא מלמד אותי ,והסביר ששם קדוש זה הוא נכבד ונורא מאד
שהוא שם של הגאולה השלימה ויכול להביא את המשיח,
אך הוא נמסר למשכון בידיו של הס"מ השטן ,היות שבחורבן
בית המקדש השטן לא הסכים להחריב את הבית ,אלא בתנאי
עד שימסרו לו במשכון את השם הקדוש הזה של הגאולה ,כדי
לעכב את הגאולה שלא יבנה המקדש.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

אמר הבעש"ט הק' הקדשתי את כל חיי לעניין חשוב ונשגב זה
להוציא מידו את השם הקדוש של הגאולה ,פעם אחת השקעתי
מאמצים טמירים ונגלו אלי מן השמים והזהירו אותי דע לך
רבים טובים וגדולים ממך ניסו ולא הצליחו ואף ניזוקו קשות,
אף על פי כן לא וויתרתי ולא הרפיתי עד שירד לעולם שיא
הרוע והטומאה הס"מ השטן בכבודו ובעצמו כשכולו כועס
רוגז ורוטן ,ושאג בקול אדיר ונורא לעומתי "טיפה סרוחה!
איך העזת לעשות זאת להורידני לעולם הזה השפל ,מעולם
לא ירדתי רק פעמיים בזמן חורבן בית המקדש הראשון ובזמן
חורבן בית המקדש השני ועתה הטרחתני לבא בשלישית".
וסיים הבעש"ט הק' אמרתי לו "איני מפחד מכלום רק
מהקב"ה" ,ובעזרתו יתברך הצלחתי ב"ה להוציא בולעו מפיו
את השם הקדוש והנורא של הגאולה וזוהי נשמתו הקדושה
של 'בעל התניא' .ועל כן מובן מה עוצם גדולתו וקדושתו
הנשגבה של "ספר התניא קדישא" שאותיות הספר הם השם
הקדוש של הגאולה ,שכידוע נכתב בדקדוק רב מאוד במשך
עשרים וחמש שנים ,ופעם אחת עמל ויגע 'בעל התניא' במשך
שבועיים האם להוסיף אות וא"ו באיזה מקום בספר.
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

דרושות

בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

08-6237234
יש לשלוח קורות חיים לפקס
בברכת התורה והטהרה
יהושע (שוקי) דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

שבת שלום
* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל
והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

