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אורות השבת
בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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דבר העורך
כח הצומח שבאדם
נאמר 'כי האדם עץ השדה' ,הטוב נמשל לכח הצומח

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע
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מנחה גדולה
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פלג המנחה
16:16 16:15 16:14 16:14 16:13 16:12 16:11
שקיעה
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צאת הכוכבים
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ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
בשלח
הפטרה לספרדים :ותשר דבורה
הפטרה לאשכנזים :ודבורה אשה
16:42
כניסת השבת:
יציאת השבת:
17:34
רבנו תם:
18:07

דבר רב העיר שליט"א
הכופר בטובתו של מקום
ַוי ְִהי בְ ּשַ ׁ ַלּח ַפ ְּרעֹה ֶאת הָ עָ ם...
(שמות יג ,יז)
אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן ,דבר זה מסורת בידינו
מאנשי כנסת הגדולה :כל מקום שנאמר ויהי ,אינו אלא לשון צער...
(מגילה י ,ב)
כבר תמה האור החיים ,מדוע פרשת בשלח המתארת את יציאת ישראל מעבדות
לחירות עולם והכוללת בתוכה את 'שירת הים' ,פותחת בלשון צער – 'ויהי בשלח פרעה'
(שמות יג ,יז) .זאת ועוד ,מדוע תלה הכתוב את יציאת מצרים בפרעה – 'בשלח פרעה' ,וכי
פרעה שלח את העם .והן אמת שפרעה גירש את ישראל מפניו' :ויקם פרעה לילה ...ויאמר
קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדברכם' (שמות יב ,ל-לא).
מכל מקום ,ברור שלא עשה זאת בטרם נחתה עליו יד ה' החזקה והנטויה .ועיין שם במ"ש
האור החיים לבאר בזה ,בארבע דרכים שונות כיד ה' הטובה עליו .ואולי אפשר לכלול
בתוכם ,פירוש נפלא :הואיל והיו בעם למי ,שהתכחשו לכל הניסים ונפלאות הבורא
יתברך ,ואמרו פרעה הוציאנו ממצרים ואילו לא גירשנו מפניו באותו הלילה לא היינו
יוצאים משם ,אין לך צער לשכינה גדול מזה ועל כן פתחה תורה בלשון צער .וזה שאמר
הכתוב' :ויהי – בשלח פרעה' ,רוצה לומר' ,ויהי' – מפני שתלו את יציאת מצרים 'בפרעה'.
וכאן המקום אתי ,להזכיר מעשה נורא הידוע בפרקי ההיסטוריה בשם 'מגפת הבארות'.
ומעשה שהיה כך היה :לפני שנים רבות התחוללה מגיפה איומה בכל יבשת אירופה אשר
הפילה חללים רבים ,ויש אומרים שליש מכל תושבי אירופה נכחדו במגיפה זו .וראה זה
פלא ,מגיפה זו פסחה על כל היהודים הרבים שבתוכה ,ולא פגעה אפילו ביהודי אחד.
תוצאות הבדיקה על אודות הגורם למגיפה זו לא אחרו לבוא ,והתברר שמקורה במימי
הבארות המזוהמים .אך המה ראו כן תמהו מדוע הרעלה זו לא פגעה ביהודים ,הלא גם הם
שותים מים מאותם בארות .שונאי ישראל ניצלו כמובן עובדה תמוהה זו כדי להעליל על
היהודים באומרם ,היהודים הרעילו את הבארות ודאגו לשמור להם מים מבעוד מועד.
עלילה נוראה זו ,גרמה לסערת רוחות ופרעות חמורות ,ויהודים רבים נטבחו באכזריות
על ידי המון זועם .והנה הלב משתומם ,הלא באותו הדור זכו ישראל להשגחת השי"ת
בנס גלוי ופלאי אשר לא נראה כמותו מיום צאת ישראל ממצרים – בו היכה ה' את
בכורי מצרים ופסח על פתח בתי בני ישראל .ואם כן היאך ,דוקא נס זה גרם בעקבותיו
פרעות כה איומות ואכזריות .ברם כשהעלו תמיהה זו בפני גדולי אותו הדור ,השיבו:
שאין מקום לתמיהה זו ,שכן גם בקרב אותו הדור נמצאו כמה 'משכילים' אשר התכחשו
לחסדי השי"ת עליהם ,ובדקו מדוע מי הבארות לא פגעו בהם .חקרו ומצאו ,שישנו גֵן
חבוי בקרב היהודים ,אשר הוא עמיד בפני החיידק הקטלני המצוי במי הבארות ...הנה
כי כן ,הפטירו גדולי אותו הדור :ברור שהקב"ה עשה עמנו נס גלוי כדי להצילנו ,אולם
כשיש המתכחשים לאותו הנס ,שוב אין אנו ראויים ליהנות הימנו .והדברים נוראים
ומבהילים .ובזה פירושינו לעיל על הפסוק' :ויהי בשלח פרעה' ,מקבל משמעות יתירה.
ואכן מצאו יסוד זה מפורש ,בגמ' ברכות (סב ,ב)' :ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר
לשאול בלט (שמואל א – כד ,ד) ,אמר רבי יוסי ב"ר חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו
נהנה מהם ,שנאמר (מלכים א – א ,א) 'והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא
יחם לו' .ויש להתבונן נוראות ,הלא שאול רדף אחרי דוד להורגו ,ואפשר שיש כאן דין
'הבא להורגך השכם להורגו' .ועל כל פנים ,הגע עצמך כיצד מרגיש אדם הנרדף על ידי
המלך ,כאשר אימת מוות מרחפת עליו בלא לאות .והנה כאשר זימן ה' לידו את שאול
אשר ישב לנוח ממרדפו על פי המערה שבתוכה הסתתר דוד על נפשו ,וסוף סוף היה
בידו להכות את שאול ולגאול עצמו מיסוריו ,לא עשה כן אלא רק 'גזר את כנף מעילו',
כדי להראותו כשם שכרת את מעילו כך יכל חלילה להורגו .היש סופר שיוכל לתאר את
גדלות הנפש אשר גילה דוד במעשה זה! אולם ראה זה פלא ,במקום השבח וההלל ,באה
התביעה הנוראה :אתה ביזית את הבגדים סופך שלא תהנה מהם .והלב משתומם ,וכי
ביזוי גופו וכבודו של שאול היה טוב יותר מאשר ביזוי 'בגדיו' .ברם כבר הקדימנו הגאון

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

שבאדם ,כמו זרע באדמה שנראה גרגיר קטן ,אבל הוא
צומח ועולה ונהפך לאילן ענק .וכל אילן כזה מניב פירות
שבהם זרעים נוספים ,המצמיחים עוד ועוד אילנות.
זרע אחד קטן יכול להצמיח יער שלם .כך הטוב כוחו
גדול ועוצמתי .לעיתים נדמה לנו שרק מהפכות גדולות
יכולות לשנות את המציאות .ט"ו בשבט ראש השנה
לאילנות ,מלמדנו שהכוח לחולל שינוי הוא בדברים
הקטנים .כקביעת הרמב"ם "לעולם יראה אדם עצמו
וכן את כל העולם כאילו חציו חייב וחציו זכאי ,עשה
מצווה אחת ,אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם
לכף זכות" .מעשה טוב ולו הקטן ביותר חורץ גורלות,
מילה טובה ,מצווה אחת ,רגע של תורה תפילה ,מכריע
את הכף לטובה ומביא את הגאולה.

יום א'
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מנהל מערכת

עורך

יום ב'

גליון מס"

בס"ד

אורות הפרשה
ט”ו בשבט

רבי אלתר מסוסנוביץ’ זיע”א היה נוהג מדי שנה לנסוע ללעלוב ,ולשהות
שם מז’ בשבט עד אחרי ט”ו בשבט ,שאז היה עורך שולחן עם פירות
לכבוד ראש השנה לאילנות .שנה אחת שרר קור עז ,והדרכים שממו.
בכל העיר לא נמצא אפילו פרי אחד .הכריז רבי אלתר “מי שיביא לי
פירות לכבוד ט”ו בשבט אברך אותו בפירות” .היה שם יהודי שציפה
שנים רבות לילדים ,הזדרז ונסע במאמץ גדול לעיר הסמוכה ,קנה
פירות ,שב איתם ללעלוב ,והזכיר לצדיק את הבטחתו .כשהתברר לרבי
שהאיש וזוגתו הם אנשים מבוגרים ,עמד כנדהם על ההבטחה שיצאה
מפיו ,אבל מיד התחזק ובירכו שייוושע .למחרת עלה על ציון סבו,
האדמו”ר רבי דוד מלעלוב זיע”א ועם הקהל אמר תהילים והתפלל
לישועה לאותו יהודי .כעבור שנה נולד לזוג בן זכר.

כוחה של שירה

‘אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’’ (טו ,א) ,כתב
ה’עיטורי תורה’ בא וראה כוחה של שירה ,קריעת ים סוף קיימת
ועומדת בזיכרון האומה בזכות שירת הים .לעומתה ,בקיעת הירדן
אינה חיה בתודעה ,כי שם לא הייתה שירה.

מדור ונווה לשכינה

‘זה אלי ואנווהו’ (טו ,ב) ,אומר הרבי הריי”צ כאשר “זה אלי” כשהאדם
על ידי עבודתו ממשיך גילוי אלוקות בעולם ,הרי אז “ואנווהו” הוא
פועל בעבודתו את המשכת השכינה שהעולם הזה יהיה נווה ודירה של
הבורא .אומר האדמו”ר רבי מנחם מענדל מקוצק זיע”א אעשה את
עצמי נווה ומדור לשכינה אקדש ואטהר את עצמי שגופי יהיה ראוי
להשראת השכינה.

מצוות נאות ומאירות

‘זה אלי ואנווהו’ (טו ,ב) ,איתא במסכת שבת (קלג ,ב) ,תניא 'זה אלי
ואנוהו' התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר
נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה
בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין .מבאר ה'אור התורה' את המצוות
צריך האדם לקיים בכוונה טהורה לשם שמים ,בלי פנייה כלשהי .ואז
הן נאות ומאירות.

לא נפסיק לשיר

בגטו ורשה הועסקו יהודים חסידים במפעל לנגרות ,שבו יכלו להימנע
מעבודה בשבת .בתוכם היו גם אדמו”רים מפורסמים .בשבתות היו
הללו וחסידיהם מתאספים ,מתוך מסירות נפש ,לתפילה בציבור.
פעם אחת הזדמן במחיצתם יהודי שרשם לעצמו יומן בגטו .הוא נכח
בתפילת שבת והשתומם למראה החבורה המזמרת בתופת ‘לכו נרננה’
בשמחה ובהתעלות נפש .במיוחד הפליאו אותו איחולי ה’גוט שבת’
(שבת שלום) בתום התפילה ,כאילו היה זה בבית כנסת חסידי שליו.
האיש פנה אל אחד האדמו”רים בשאלה ,בנוסח המדרש “מעשי ידיי
טובעים בים ואתם אומרים שירה” .השיב לו הרבי “הקב”ה רשאי שלא
לשמוע אל השירה ,אבל לנו אסור להפסיקה ולו לרגע”.

אמונה וביטחון גמור

'וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש
להאיר להם ללכת יומם ולילה' (יג ,כא) ,אומר ה’קדושת יום טוב’
לאחר יציאת מצרים הקב”ה סיבב את ההליכה של בני ישראל במדבר
בצורה כזאת שלא תעלה על דעתם שיש דרך של הצלה טבעית ,כדי
שיבטחו בו בביטחון גמור .אומר רבי שלמה מרדומסק זיע”א דרך אחת
ויחידה עומדת לפני יהודי ‘לנחותם הדרך’ שכל מעשיו יהיו אך ורק
לעשיית נחת רוח לפניו יתברך.

מבחן השפע והעושר

‘הנני ממטיר לכם לחם ,למען אנסנו הילך בתורתי’ (טז ,ד) ,כתב ה’בן
פורת יוסף’ כאשר העני הוא ירא שמים אין בכך רבותא כל העניים הם
מטבעם יראי שמים .הניסיון האמיתי יהיה בשעה שאדם נהפך לעשיר
“הנני ממטיר לכם לחם מן השמים” רק אז אדם יכול לדעת אם אמנם
הוא ירא שמים באמת .כמו שביאר רבי נפתלי מרופשיץ זיע”א נאמר
‘ובבוקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה’’ (טז ,יד) ,לאכול לחם לשובע
ובכל זאת לזכור את ה’ מתוך השובע זו רבותא.

עזרי מעם ה'

‘הנני ממטיר לכם לחם ,למען אנסנו הילך בתורתי’ (טז ,ד) ,חסיד
אחד התלונן לפני הרבי מהר”ש על מצבו הקשה בפרנסת ביתו ,וסיים
במילים “מאין יבוא עזרי” (תהילים קכא ,יא) ,השיב לו הרבי הלוא
בהמשך נאמר “עזרי מעם ה’ עושה שמים וארץ” .שהקב”ה הוא הזן
והמפרנס את צבא השמים וצבא הארץ ,לכל בריה ובריה לפי צרכיה,
בעתה ובזמנה.

השמחה מביאה ישועה

‘הנני ממטיר לכם לחם ,למען אנסנו הילך בתורתי’ (טז ,ד) ,אומר הרבי
הריי”צ עיקר מידת הביטחון היא כאשר הבוטח אינו רואה בעיני בשר
שום מבוא ומוצא לישועתו ,והוא בוטח בה’ לבדו .וחיזוק הביטחון הוא
על ידי השמחה.

אורות הכשרות
רבי יצחק בלאזר זצ"ל בתמיהה זו ודרש מכאן ,שחלילה אין כאן תביעה
ועונש ,אלא יש כאן דין מידה כנגד מידה .והיינו ,שהקב"ה ברא תכונה
בבגד שישמור על חום גופו של האדם ,אולם רק מי שהגיע להכרה שגם
'חום הבגד' הוא מפלאי הבורא יתברך ,אזי יזכה ליהנות מחסד זה .אך מי
שלא הגיע להכרה זו ,הוא בכלל מבזה את 'טבע' הבגד ,ועל כן סופו שאינו
נהנה ממנו .וזה עומק דין מידה כנגד מידה ,והדברים מדברים בעד עצמם.
וראיתי בספר אגדה ,שכתב להמשיל ענין זה במשל קולע :מעשה בראם
(מין חיה גדולה) אשר קרס תחתיו ,ומפאת משקל בשרו כי רב הוא ,לא יכל
לעמוד על רגליו בלא סיוע של אחר .התחנן לו הראם ביער ליד מסייעת
ולא מצא ,עד שעבר שם שור אחד אשר נכמרו רחמיו עליו והתאמץ
מאוד עד שהעמידו על רגליו .כשהתרומם הראם על רגליו ,קפץ על השור
לטורפו .אמר לו השור ,כלום אין בך קורטוב של רגש ,הרי אני הוא זה
שהעמדתיך על רגליך והיאך תוכל לטרוף את בשרי .השיב לו הראם ,אל
נא תקשור זה בזה ,הן אמת שהצלתני מכל מקום הרי אתה הטרף הראשון
שנזדמן לסעודתי אחר שעות רבות של רעב .המשיכו להתווכח ביניהם ,עד
שהחליטו לפנות לשופט היער הלא הוא השועל .אחרי ששמע השועל את
טענות בעלי הדין ,פנה השועל לראם בהצעה :הואיל ואיני יודע עד כמה
התאמץ השור כדי להעמידך על רגליך ,עצתי אליך שתקרוס שוב תחת
רגליך ולאחר שהשור יעזור לך שוב להתרומם על רגליך ,אוכל לפסוק את
פסקי .וכן עשה הראם ברוב טיפשותו ,הפטיר השועל לעבר השור ואמר
לו ,עזוב אותו נפול על רגליו ,שכן 'לזה לא עושים טובות'! ולהבדיל בין
קודש לחול ,כך היא ממש הנהגתו של הקב"ה :מי שאינו מכיר בחסדיו
ומתאונן תמיד על גורלו המר והנמהר ,הרי זה הקב"ה מונע ממנו את
כל הטוב שהיה מנת חלקו עד היום .וזו תוכחה גלויה לכל המתלוננים
והמתאוננים למיניהם!

בברכת שבת שלום ומבורך

המובאת “בספר לשון חכמים” ח”א סימן ל”ח

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

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

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א

הלכות ברכת הפירות  -ב'

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.

רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הנבראים כפופים לתורה ולעמליה
"ואתה הרם את מטך" (יד ,טז) הגמ' בחולין מביאה  :שרבי פנחס בן
יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים ,פגע ביה בגינאי (שם מקום) נהרא,
אמר ליה :גינאי ,חלוק לי מימך ואעבור בך ,אמר ליה :אתה הולך
לעשות רצון קונך ,ואני הולך לעשות רצון קוני ,אתה ספק עושה
ספק אי אתה עושה ,אני ודאי עושה .א"ל :אם אי אתה חולק
גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם .חלק ליה .בקריעת ים סוף
עשה הקב"ה נס גדול שהוא נגד הטבע ,והתפעלותנו מכך רבה
עד מאוד ,להקב"ה אמנם ,אין זה מעשה מסובך כלל וכלל ,שהרי
"כוחו וגבורתו מלא עולם" .ולעומת זה אנו רואים מקרה נוסף שבו
נהר נבקע לשניים ,ושם לא ראינו גילוי התפעלות כ"כ .שואל אור
החיים הקדוש :א"כ מהי ההתפעלות הגדולה מקריעת ים סוף,
וכיצד היה בכוחו של רבי פנחס בן יאיר לבטל את עשיית רצונו
של מקום ממעשה בראשית? מבאר זאת המדרש (שמות רבה כא ,ו)
על הפסוק "וישב הים לאיתנו" רז"ל אמרו :לתנאו הראשון,
ולמה נרעש בפעם הזאת ,שהתריס כנגד משה ואמר :אין אני
נקרע מפניך ,שאני נבראתי ביום ג' ואתה נבראת ביום ו' ,אמר
זאת משה להקב"ה ,ואז עמד הקב"ה לימינו ,שנאמר "מוליך
לימין משה" (ישעיה סג ,ז) .ים סוף סירב להיבקע מסיבה הגיונית:
הוא נברא ביום השלישי והנה מגיע משה שנברא רק ביום השישי
ו"נותן הוראות" לגדולים ממנו .זהו בעצם התנאי שהתנה ה' עם
כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ולעמליה ,ולעשות ככל
אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא,
משמע שהקב"ה התנה עם כל ברואיו להיות כפופים לעמלי התורה,
ולכן אמר הים למשה :אני נבראתי לפניך ,וביציאת מצרים היו בני
ישראל עדיין קודם מתן תורה ,ולכן איני צריך להיחלק מפניך,
שכעת אין מחובתי לקיים תנאו של הקב"ה ,והוסיף שאני נבראתי
ביום ג' ואתה ביום ו' ,ובזה רמז למשה כיוון שעדיין התורה לא
ניתנה לכן הוא קודם לו .וע"כ הוליך ה' ימינו לימין משה ,כלומר,
שהראהו שראוי שהים יקרע בפניו .רק כוח התורה יכול להפוך
את גדרי הטבע וכל עוד משה רבינו לא קיבל את התורה ,היה צריך
את התערבות הקב"ה להוכיח שהוא ראוי שייבקע לו הים כיוון
שהוא כבר זכה לידיעת התורה .לפי זה ניתן להבין מדוע נקרא
הים לפני רבי פנחס בן יאיר ,שכן הנבראים כפופים לעמלים
בתורה ,וכיון שרבי פנחס בן יאיר נמנה על העמלים בתורה לא
יכול הנהר שלא להיקרע מפניו .מה שאין כן אצל משה ,הלא תנאו
של הקב"ה עם הנבראים היה אמור להתחיל להתבצע רק ממתן
תורה ואילך ,ולכן הוצרך הקב"ה לעמוד לימינו של משה ,להודיע
שהוא אכן בן תורה ועל הים להיבקע מפניו .אמנם עדיין קשה מה
הוא ה"איום" של רבי פנחס בן יאיר על הנהר שיתבקע ,והרי הנהר
עושה רצון קונו בכך שנחליו הולכים אל הים בגזירת מלך! אלא
ביאור הדבר הוא :שהנהר פועל במקרה זה נגד רצון התורה ,שכן
כעת הצורך הוא לפדות שבויים ,נמצא שעומדת כאן מצוות הנהר
התמידית וכנגדה מצוות פדיון שבויים ,ורצון התורה זה רצונו של
רבי פנחס בן יאיר העמל בתורה ,וזהו גם רצונו של הקב"ה ,המבטל
מצוותו על הנהר מפני רצון עמלי התורה .ומהו בעצם סוד העמל
ב"עסק התורה"? מובא בגמ' שבת  :למאמינים בה "סם החיים"
שעסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה ,כאדם המשתמש ביד
ימינו שהוא עיקר וזהו העיקר הראשון להשגת התורה .כותב
הגאון הרב דסלר זצ"ל בסיפרו מכתב מאליהו" :מי שאינו לומד
במסירות נפש אינו מצליח לעלות ולבסוף ירגיש את חולשתו
ויתעצב ויפול ח"ו .ומובא בירושלמי אמר רב מנא :כי לא דבר ריק
הוא מכם ואם הוא ריק  -מכם הוא! למה?  -שאין אתם יגעים
בתורה ' -כי הוא חייכם' .מתי הוא 'חייכם'? כשאתם יגעים בו .ומי
שעמל בתורה זוכה לעוצמה רבה ויכול לשנות בהבל פיו את גדרי
הטבע ,לחולל ניסים ,והכל בזכות עמלו בתורה ,ומעניק לו כוחות
על טבעיים ,וההצלחה מוכרחת ומובטחת לעמל בכל כוחו ולרוצה
בכל לבו .הלואי ונדע לנצל את הכח הניתן לנו ע"י עמלנו בתורה.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

המאמר נכתב לע"נ מו"ח ישראל זרד ז"ל בר פריחה
נלב"ע טו' בשבט ת.נ.צ.ב.ה

בס"ד

סופו של נוכל

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

"אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקים...
יה"'ר שכל נטיעות שנוטעים
ממך יהיו כמותך"

אכילת הפירות בט"ו בשבט היא מעין שבח והודאה לבורא יתברך
אשר ברא בעולמו אילנות טובות ליהנות בהם בני אדם ,ויום זה מסמן
את הפריחה והשגשוג והוא יום חשבון הנפש של האדם על פריחתו
הרוחנית שעליו לדאוג תמיד להיות במצב של עליה רוחנית.
לרווחת הציבור מצ"ב טבלה על הפירות המצויים בשוק ,ואופן בדיקתם.
והנוהגים להעלותם על השולחן בסדר ט"ו בשבט.

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

לעילוי נשמת

המידע באדיבות ראש המכון למצוות התלויות בארץ
הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

מחלקת הכשרות שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

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

ת .נ .צ .ב .ה.

