נותרו:
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְ ּכזֹאת ֲעשָׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹשְׂ ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" (מגילה טז):

שעות

חודשים

ימים

להילולא הגדולה
כניסה יציאה ר"ת

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

תל-אביב 17:53 16:54
ירושלים 17:52 *16:38
חיפה 17:51 16:42
באר שבע 17:54 16:56

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
גליון מס' 262 :פרשת משפטים שבת קודש כז' שבט תשע"ט ( 2בפברואר  2019למניינם)

להתפלל על הכל

גם בפרשת השבוע פרשת משפטים ,יש בפרשה
חמשים ושלוש מצוות .ואחד הפסוקים הנפלאים
ּוב ַרְך ֶאת לַ ְח ְמָך
בפרשה" ,וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱאֹלקיכֶ ם ֵ
ימיָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ ה ִמ ִּק ְר ֶּבָך" (כג .כה) ,וחז"ל
וְ ֶאת ֵמ ֶ
דורשים (תענית ב ).עבודת ה' זו תפילה .ומפורש
1
במשנה (פ"ק דאבות) שעל התפילה שזה עבודת
ה' ,העולם עומד .ומפרש שם רבינו יונה ,שהתפילה
יותר מהקרבנות ,שהרי קרבן מכפר על שוגג ,ואילו
תפילה בכוונה לה' יתברך מכפר גם על עוון במזיד.
ומוסיף רבינו הבן איש חי (בספרו הקדוש "בניהו"

*לנוהגים  40דק' 16:18
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי

עבודת השם וקידוש השם
אחד מתרי"ג מצוות שבתורה "וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל" (ויקרא כב .לב) .כלומר ,לקדש שם שמים
ברבים ,כאשר עושה מצוה שציוונו ה' יתברך ,מקיים
גם מצוות עשה של קידוש השם .וכן להיפך כאשר
נכשל בעבירה אפילו בשוגג או באונס ,עבר גם על
מצוות לא תעשה "וְ ֹלא ְת ַחּלְ לּו ֶאת ֵׁשם ָק ְד ִׁשי" (ויקרא,
שם) .שבמעשה העבירה ,נעשה חילול השם ,כלומר,
חלל וריק במעשה זה שאין בו כבוד שמים אלא חלול
השם ,כלומר זלזול בכבוד שמים .ועוד יסוד גדול בדין
קידוש השם ,שכאשר הגויים מבקשים וכופים עלינו
לחלל ולעבור עבירה שהם שס"ה מצוות לא תעשה,
וזה היה ברבים ,אז חייב למסור נפשו בשמחה ובאהבה
על קידוש השם ,ולמות ולא לעבור עבירה ,יֵ הרג
ואל יעבור (ועיין יו"ד סימן קנז) .ורבינו הרא"ם שך
זיע"א היה אומר ,שקשה למצוא אנשים כאלו שמתו
על קידוש השם ,והלוואי שנזכה לחיות כל רגע ורגע
על קידוש השם לכבוד ה' יתברך ולכבוד השכינה.
כלומר כבוד שמים זה השכינה .וכל בוקר אומרים
בתפילה ברוך המקדש שמו ברבים .ויש להתפלל על
כך בברכת שמע קולנו ,שנזכה תמיד לקדש שם שמים
ולהרבות כבוד שמים בעולם.
ורבינו הרא"ם מגדולי הראשונים ,תלמידו של
רבינו תם ,רבינו אליעזר ממיץ בספרו הקדוש "ספר
יראים השלם" (סימן תג) מוסיף ללמד אותנו ,שקידוש
השם נוסף בקיום המצוות זה כאשר עושה המצוה
בחביבות ,ובדקדוק בהלכה ,ובשמחת הלב ,זה נקרא
קידוש השם ,כלומר ההכנה והתשוקה והשמחה
והכוונה וההתלהבות והמסירות והכנעה גדולה של
כובד ראש והשלימות .ועל הכל שעושה אך ורק
ולכבוד ה' יתברך ושמח בחלקו שזוכה לקיים מצוות
ומכוון להודות לה' יתברך שזכה לכך .וכל זה כלול
בחביבות ובשמחה ובדקדוק של קידוש ה' ,עיין שם.
ויש להוסיף גם כאשר רואה יהודי מקיים מצוות ,או
נושא אשה ,או אבי הבן ,או קונה בית לכבוד ה' ,הוא
שמח כאילו זה מצוה שלו .ועל אחת כמה וכמה כאשר
בונים בית כנסת או פותחים בית מדרש ,או עושים
ומארגנים כנס של תורה ,הוא שמח ומברך ומתפלל
שיהיה בהצלחה .וכל זה כאשר זכה לנשמה קדושה,
ורוצה תמיד לקדש שם שמים ,אז גם כשרואה כן אצל
שמח שמחה גדולה ,כאילו זה שמחה פרטית
אחריםֵ ,
שלו .כי העיקר אצלו לקדש תמיד שם שמים .וזה
"ׂשׂש ָאנֹכִ י ַעל
היה אדונינו המלך דוד שהיה אומר ָ
מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב" (תהלים קיט .קסב) ,ומפרש
ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ ֵ
המלבי"ם שכל מיני שמחות גשמיות וחומריות היו
קטנות לעומת השמחה הגדולה שיש בה כבוד שמים
וקידוש השם ,ממש כמוצא שלל רב ,עיין שם.

18:28
18:32
18:26
18:29

מורנו הרב שליט"א

ברכות ו ):על כל דבר ודבר ,כל פעולה ,כל עשייה,
כל רגע ורגע ,בעסק שבחנות ,בהליכה ברשות הרבים,
בשעת האכילה כשאוחז הכף עם התבשיל להכניסו
לפיו ,וכל הדברים הנעשים בבית ובחוץ .וכן בדברים
נפשיים ,בהקיצתו ובשינתו יתפלל אפילו בליבו על
כל הצריך לו ,ועל כל מה שרוצה לעשות ,ועל כל
נשימה ונשימה .וזה נקרא תפילה שבלב ,עיין שם.
וזה בגדר "עבודה שבלב ,זו תפילה" .וה' יתברך
ימיָך" ,כלומר
"ּוב ַרְך ֶאת לַ ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
מבטיח לנו ֵ
מכח התפילה יהיה לך פרנסה טובהִ ,מחיה וכלכלה,
לחם לאכול ומים לשתות .ומפרש המהרש"א (ב"מ
קז ):לחם ומים ,המאכלים הבריאים לגוף האדם יותר
משאר אכילות ושאר המשקין ,עיין שם .כלומר ,מכח
עבודת ה' יתברך ,מכח התפילה בכוונה ,במסירות
ובאהבה ,תזכה לפרנסה של בריאות .והפסוק מתחיל
בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד ,ללמד אותנו כל אחד
ואחד ,שכפי גודל השקעתו בעבודת ה' יתברך ,זוכה
המחיה ועל הכלכלה .ומכאן למדנו על
לברכה על ִ
עבודת ה' יתברך ,ועל קידוש ה' יתברך ,שהם מצוות
מחוברים ומאירים ,ומביאים לנו ברכה והצלחה בחיי
יום יום ,כאשר הכל אמצעי לכבוד ה' יתברך.

תכלית התפילה

ובזה מובן היטב דברי רבינו הקדוש רבי חיים
מוואלזי'ן זיע"א בספרו נפש החיים (שער ב פי"א),
שתכלית תפילת האדם כשמבקש ישועות והצלחות,
לכוון שזה למען כבוד שמים ,כלומר קידוש השם,
עיין שם .ונמצא שבאמת ,קידוש השם ועבודת השם
תלויים זה בזה .כמה שיותר יהודי מתלהב ומתכונן
ושמח ונהנה לדבר עם ה' יתברך ,ומכוון בתפילה
במסירות ובשמחה ,ממש כמו בן שמבקש מאבא,
וממש מרגיש שהוא עומד לפני ה' יתברך ,ומרגיש
כאילו הוא עומד בשמים (רמב"ם הל' תפילה פ"ה
"קרֹוב ה' לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
ה"ד) בבחינת ָ
ֶב ֱא ֶמת" (תהלים קמה .יח) ,ואז יש כאן עבודת ה'
גדולה ועצומה מאד ,ויש גם קידוש ה' גדול מאד.
וזוכה מכל הכיוונים שתפילתו עושה פירות ופירי
פירות ,והפסוק מבטיח לנו "וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ ה ִמ ִּק ְר ֶּבָך".
ובעומק יותר ,לכוון שעל ידי התפילה ועל ידי
עבודת ה' ,שהבקשות יתגשמו במהרה ,ואז יהיה
כאן קידוש ה' גדול ,ויהיה כח לעבוד את ה' יתברך
יותר ויותר ,בבחינת נשמה בריאה בגוף בריא .והחלק
הגדול מהקידוש השם הנמצא בעבודת ה' ,זה כאשר
יודע מתי להתפלל בקול רם ,ומתי להגביה קולו ,כמו
בעניית אמן ובעניית קדיש ,קדושה וברכו (עיין שבת
קיט ,):ממש להתלהב ולנשום עמוק כדי להגביה את
הקול יותר .ובעומק עוד יותר ,גם לכוון ולהתפלל על
אחרים הזקוקים לתפילות ,מי שצריך בריאות ,שידוך
טוב ,פרנסה טובה .וכולנו מכירים את כולנו ,ויודעים
פחות או יותר את הבעיות הקשות והקלות ,ומי
שצריך ילדים .וצורכי עמך מרובים .ונעשה בשמים
קידוש ה' גדול כשלא יודעים שהוא מתפלל עליהם.
וזה עבודת ה' שבתוכה יש קידוש ה' גדול ,אשר מביא
ברכה כללית לכלל ישראל.

לשתף רוחניות בבקשות הגשמיות

ובעומק שבעומק יותר ויותר ,לכוון ולעשות מכל
דבר גשמי כשלעצמו ,לכוון להוציא ולתת עליו גם

"ּפֹות ַח
ֵ
דבר רוחני ,וזה חזק מאד .לדוגמא כאשר אומר
ֶאת יָ ֶדָך" (תהלים קמה .טז) ,ומכוון לפרנסה טובה,
מוסיף לכוון כן גם על אחרים .וכן כאשר עושה
מהשבח ,תפילה ובקשה ,וגם מוסיף לכוון בקשות
רוחניות ומהרהר במחשבה ומבקש גם פרנסה טובה
וגם בנים צדיקים וגם אהבת התורה וגם כבוד שמים
וגם אהבה ואחוה ,ומכוון בפסוק זה ,וידיו פרושות
למעלה עוד כמה שניות .וכן כשאומר "ותן טל ומטר
לברכה" ,מבקש גם דבקות בה' יתברך ,וגם תמימות
בעבודת ה' ,וגם עבודת ה' בהשגות( ,ועיין ע"ז ה.).
וכן הלאה בכל התפילה .וזה באמת עבודת ה' שיש בה
בקשות רוחניות של קידוש ה' .וכן כשאומר בפסוקי
דזמראּ" ,כֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּ-ה" (שם ,קנ .ו) ,יש לכוון
באמת להודות לה' יתברך על כל נשימה ,וגם לכוון
בקשה לעתיד שנזכה תמיד לנשימה טובה ,בבחינת
"לֵ ב ָטהֹור ְּב ָרא לִ י ֱאֹלקים " (שם ,נב .יב).
ומכאן לבניית בית המדרש "עטרת חכמים" ,אשר
קיים בסייעתא דשמיא ,זה למעלה מעשרים שנה,
על צריף ישן נושן שהיה במקום ,ובזמן התפילה
בימות הגשמים היה מוריד הגשם לברכה מהגג לבית
הכנסת .ולפני בניית בית המדרש עשינו עם האברכים
הקדושים תפילה לתיקון הבית ולסילוק ולביטול כל
הדינים .ובזמנן בניית בית המדרש ויציקת הביטון,
עשינו תפילות ותחנונים על ידי האברכים היקרים
שלנו .וכן עשינו תפילה מיוחדת בזמן יציקת הבטון
של עזרת הנשים .וכל זה במסירות והשתדלות של
הגבאים היקרים ר' גדעון גבריאל הי"ו ,ור' חיים זברלו
הי"ו .ובזמנו אמר הגאון הר"ר יוסף זליכא זיע"א ,זה
הגדול ,קטן יהיה .וברוך ה' זה מתקיים .ויש לנו כיום
כמאתיים אברכים השוקדים בבנין עטרת חכמים,
וזה כמה שנים שזכיתי לראות את בני יקירי ,ראש
הכולל וראש בית המדרש "עטרת חכמים" ,הר"ר
אליהו שליט"א ,והוסיף וחיזק את המקום הקדוש
מכל הכיוונים ,הרוחניים והגשמיים .ומוסר נפשו על
החזקת השוטף חודש בחודשו .ועל החובות הגדולים
שהיו מלפני כן.
ואחרון אחרון חביב ,ההילולא השנתית לחיזוק
מוסדות עטרת חכמים ,התומכים באברכים במילגה
חודשית על סדר הלימוד היומי ,ועל הלימוד בלילה,
והלימוד בימי שישי ובמוצאי שבת קודש .והכל בזכות
תומכי התורה ואוהבי התורה היקרים שלנו .ועלינו
להוסיף עוד ועוד תומכי תורה בעזרת ה' יתברך ,כדי
להוסיף תורה ,ולהוסיף עוד ארבע קומות לבנין ,בקרוב.
ולפתוח גם ישיבה קטנה תורנית לבחורים רציניים.
וראש עירית חולון הי"ו וצוות ההנדסה ,מסייעים
ותומכים ומאשרים הכל בעין יפה .והגיע הזמן לקרוא
לעירנו חולון ,עיר הקודש חולון – .חולון בגימטריא
מאה – .מאה שערים של תורה .מאה שערים של כבוד
שמים .מאה שערים של אהבה ואחוה בין כולם .וכולנו
מוזמנים להילולא הגדולה למען כבוד התורה וכבוד
שמים ביום שלישי ל' שבט תשע"ט .וגם מי שלא מגיע
להילולא ,צריך להתפלל להצלחת ההילולא ,להצלחת
עטרת חכמים ,וזה תפילה תמידית ,שנתית ,עולמית.
ובזה ניכר קידוש ה' ועבודת ה' אצל כולנו" .וְ ָעׂשּו לִ י
ִמ ְק ָּדׁש וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְּבתֹוכָ ם " (שמות כה .ח) ,אמן ואמן.
"הֹודּו לַ ה' ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו "
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את ההילולא הזו
"ממלכת עטרת"
שלום וברכה מורי ורבותי!
והיום נדבר קצת "אקטואליה".
לאמור ,היום נדבר על ההילולא המרכזית והמסורתית של "ממלכת מוסדות -
התורה עבודה וגמילות חסדים  -עטרת חכמים".
ומדוע אני מגדיר זאת כממלכה? מהסיבה הפשוטה הבאה:
מה שמבדיל בין ממלכה לממלכה הוא בראש ובראשונה הסיבה לשמה היא
נוצרה ,ההיסטוריה שלה ,ההווה שלה במובן של שלטון משלה ,מלך משלה ,צבא
משלה ,מטבע משלה וכל כיוצא בזה ,והעתיד אותו היא מועידה לעצמה ועליו
היא חולמת ואליו היא מנסה להוביל את נתיניה.
והנה "ממלכת עטרת חכמים" מנוהלת בדיוק לפי מאפייניה של ממלכה שונה,
ממלכה שבלי קשר לממשלתה ונתיניה נמצא במרכז ארץ ישראל תחת השלטון
הנקרא מדינת ישראל ,אולם היא בעצם "ממלכה בתוך ממלכה".
יש לה לממלכה הזו "ממלכת עטרת" שלטון משלה ,שלטון התורה ועל פי דעתו
הצרופה של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א .לא דומה ,לא כמעט ולא משתדלים
לעשות זאת ,אלא שלטון ללא מיצרים .פוסקים על פי מרן ,לומדים את תורת
מרן ,מנהיגים דורות על פי מרן ויוצאים לזיכוי הרבים עוד בתחילת הדרך –
בדיוק על פי משנתו של מרן.
ל"ממלכת עטרת" יש גם מלך ,הלא הוא "אבינו רוענו" – "אבינו מלכנו" מורנו
הרב חיים רבי שליט"א .מי שנבחר על ידי ה' יתברך ושליחו הגדול מרן זיע"א
לעמוד בראשותה של הממלכה זה רובו של יובל שנים לאורך ימים ושנים בטוב
ובנעימים ,ואשר כל הנהגה היוצאת מפיו נלמדת ומופנמת על ידי בני הממלכה
ונתיניה עד שהופכת לחלק משגרת חייהם.
יש גם מטבע לממלכה הזו ,המטבע נראית מבחוץ אותה מטבע מאותן המקובל
להסתחר בהן כאן במדינת ישראל ירום הודה .אולם היא מטבע אחרת במהותה,
בהצדקת קיומה ,ואפילו בערכה ובשוויה.
כי ב"ממלכת עטרת" לא יוצאים מדיי בוקר לעבודה בכדי להביא טרף לבית,
להרוויח ממון ,ואת היתרה בסופו של תהליך תורמים לשותפות בהחזקת
התורה .ב"ממלכת עטרת" מתחילת החודש מתחילים לעבוד על הסך המצטבר
ל"החזקת אברך".
המטבע ה"ממלכת עטרת" אינה הדבר שעמו רוכשים מוצרי מזון ושאר מוצרי
יסוד בלבד ,המטבע היא לא פחות אותה אחת שבה יש להחזיק את התורה
ולהחזיק לפחות "אחד על אחד".
ופירוש הקוד "אחד על אחד" הוא ,שכל מי שאין מקומו בבית המדרש ,ולא
זכה להימנות על נבחרי הממלכה ,וטרם זכה לשם הקודש "אברך" .אינו מוותר
לעצמו ,ומלבד קביעת עיתים לתורה הוא גם מחזיק לפחות אברך אחד.
"אדם" מול "אדם"" ,משפחה" מול "משפחה"" ,גורל" מול "גורל"" ,מטבע" מול
"מטבע".
ואם חשבתם ש"ממלכת עטרת" היא המצאה עכשווית הרי שטעיתם ,כי היא
מופיע בדיוק בפרשה החולפת ,ברגעי השיא של עם ישראל בזמן קבלתה תורה
יתם לִ י ְסגֻ ּלָ ה ִמּכָ ל
יתי וִ ְהיִ ֶ
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ְּב ִר ִ
מֹוע ִּת ְׁש ְמעּו ְּבקֹלִ י ְ
"אם ָׁש ַ
(שמות יט ,ה-ו) ִ
ָה ַע ִּמים ּכִ י לִ י ּכָ ל ָה ָא ֶרץ .וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת ּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש".
וההפתעה הגדולה מופיעה באבות דרבי נתן (נ"ב פמ"ד) "ישראל נקראו מלכים
ומלאכי השרת מלכים ...אין אתה יודע איזה מכובד מזה .כשהוא אומר ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים ,ישראל! אתם מכובדים לפני יותר ממלאכי השרת".
"אתם מכובדים לפני יותר ממלאכי השרת"...
פעם בשנה מתאספים בני הממלכה לערב איחוד וחיזוק ,בו הם מקבלים את
המסרים והכוחות הדרושים לשנה החדשה ,מציבים יעדים ,דנים במהלך השנה
החולפת ויוצאים לשנה נוספת של חיי ממלכה מאושרים.
וזאת עליכם לדעת ,שחלק מחוקיה של "ממלכת עטרת" הם החוקים המחייבים
שמחה אושר ומצב רוח מרומם יום יום ושעה שעה ,לך למשפחתך ולמשפחת
האברך שלך.
חוקת "ממלכת עטרת" קובעת בעניין זה שלושה סעיפים:
א .כחלק מ"האמונה בבורא העולם ובהשגחתו הפרטית" ,חובה על האדם לקבל
בשמחה ובאהבה כל מה שעובר עליו ,בין אם מבין הוא שלטובתו הדבר ובין
אם לאו.
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להתענג על ה'
עכעכ

הרב אליהו רבי

ראש הכולל

ב .כחלק מ"אהבת ישראל" ואף למעלה ממנה ,על כל אדם לחיות באהבה
ובאושר עם רעייתו ילדיו ,עד כדי שיהיו בראש סולם העדיפויות ולא יחדל
מלפארם ולרוממם ולעשות למען אושרם ככל אשר ניתן ואף יותר.
ג .כחלק מזכות "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו" חובה על כל אדם להחזיק
תורה יותר מכחו ,ומעל הכל זכות "החזקת אברך" אשר אין שיעור למעלתה.
ואדם אשר זכה ומצבו הכלכלי שפיר עד כדי ש"החזקת אברך" אינה קושי
בשבילו ,יחזיק שלושה אברכים לפחות.
המפגש הקרוב הוא ממש בשבוע הבא ,ביום שלישי ל' שבט תשע"ט [5
לפברואר  ]2019בשעה  ,18:30ברח' השרון  1קריית שדה התעופה .שם ממוקם
אולם יוקרתי ונאה המתאים לרמתם הרוחנית הגבוהה של בני הממלכה ,הקרוי:
"איווניו".
היפה ב"ממלכת עטרת" הוא שאין תנאי קבלה או העדפות כלשהם על הזכות
להיות נתיניה ,אין "ועדת קבלה" ואין אפילו מישהו שעוקב אחר מילוי חוקת
הממלכה .באותה מידה אין מעקב אחר הנתינים הממלאים את חוקיה ,ואין מי
שדואג "לסלק" מהממלכה את האדם שלא יעמוד בתנאיה.
בהיכלי "ממלכת עטרת" אתה יכול להיות בגופך בחוץ ,אולם בנפשך ונשמתך
לשהות בפנים ובמרכז העניינים ממש ,בדיוק כמו שיכול אדם להיות בגופו
בפנים אולם בעצם הוא בחוץ...
מי שקובע את גבולות היכולת שלך הם שניים :אתה וה' יתברך .אם שניכם
משוכנעים שאתה ממלא אתה מוטל עליך בצורה המושלמת ולמעלה מכוחותיך,
זכית ואתה בן הממלכה הזו ,ואם להיפך...
ומה הזכויות שיש לבני ונתיני "ממלכת עטרת" ולבני משפחתם?
אז כך זה מופיע בחוקת הממלכה:
ד .כל "מחזיק אברך" ב"ממלכת עטרת" זכאי לשותפות מלאה בתורתם ותפילתם
של כל לומדי התורה במוסדות המונים למעלה ממאתיים מלאכים!
ה .כמו כן זוכה ,והאברך המיוחד "שלו" אותו הוא מחזיק ,מקדיש את לימודיו
בשותפות מלאה איתו ,והרי הוא כאילו היה בכל מהלך היום בבית המדרש ולמד
תורה בטהרתה וברמתה הגבוהה כפי שהיא נלמדת ב"ממלכת עטרת".
ו .מקבל הסכם חתום על קלף ממורנו הרב חיים רבי שליט"א ובחתימת מרן
הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א ועוד רבנים רבים נוספים לעדות ,אשר
בו מעניק לו הרב את הזכות והשותפות לא רק בתורתו של האברך ,אלא גם
בכל זיכוי הרבים שיתקיים על ידו במהלך כל שנות פעילותו כתלמיד חכם
וכרב בישראל.
ז .זוכה "מחזיק האברך" ומורנו הרב שליט"א מקדיש לו את כל לימודו תפילותיו
וזיכוי הרבים שלו בארץ ובעולם בשותפות אישית.
צריך להמשיך ,או שכבר אמרנו הכל? אז בשביל הקינוח מופיע הסעיף הבא:
ח .בהתאם למקורות חז"ל (גיטין ז' ע"א ,כתובות ס"ו ע"ב ,ירושלמי סוטה פ"ז ה"ד) כל מי שיצטרף
ל"ממלכת עטרת" יזכה לזיווג הגון ,לשלום בית ,לזרע קודש בר קיימא ,לנחת
מהילדים ,פרנסה בשפע ,שמחה תמידית ,בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שפע
של רוחניות ,שפע של גשמיות ,אהבה ואחווה שלום ורעות ,ומילוי כל המשאלות
לעבודת ה' יתברך.
האם צריך עוד משהו מעבר להבטחות המפורשות הללו?
דבר אחד נשאר ,להרים טלפון לידידי מוסר הנפש ר' אליהו שמלה בכל יום
מהשעה  ,13:30כי לפני זה הוא לומד בכולל עטרת ,וב"ממלכת עטרת" אסור
להיכנס לבית המדרש עם נייד זמין .הוא יתן לכם את כל הפרטים הדרושים
בעניין ,ואפילו נקבע יחד פגישה לחתימות – כי ברור שאשמח ליטול חלק בזה...
מכאן והילך אני מציע לכל שותפי שיחתנו הנאמנים ,השליכו את הפוף מעליכם
בבוקרו של יום ,הסירו את אלוהי הניכר מתוככם ,חדלו לשמוע את היצר הלוחש
באזניכם עד כמה המצב קשה ועד כמה לא שייך לעמוד במטלות שכאלו ,והראו
לו ולכם איך ניתן לחיות באושר ועושר אמיתיים לעבודת ה' יתברך.
יזכה ה' יתברך כל אחד משותפי שיחתנו להתגבר על עצמו ,ולנצח את הערפל
אותו מייצר היצר ,ולהימנות כבן "ממלכת עטרת" – באהבה ,בהצלחה ,בשמחה,
בשפע רוחני וגשמי ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.
אה ...הנייד של ר' אליהו שמלה  .054-8562002ואם יהיה עומס ,אל תרפו ,זהו
חלק ממבחן הכניסה לממלכת האושר...
וברוכים תהיו!
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שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

הילולא או שיעור תורה
שאלה :קניתי כרטיס להילולא של עטרת חכמים
(יום שלישי ל' שבט תשע"ט) .ויש לי שיעור קבוע כל ערב,
ומעדיף שלא לבוא להילולא .האם זה זלזול חס
ושלום בערב הקדוש הזה.
תשובה :מסתברא שאין כאן זלזול חס ושלום,
ואתה לא חייב לבוא ,ותשקוד על השיעורים
הקבועים שלך וזה מצוין .העיקר שקנית כרטיס
לכבוד ה' יתברך.
אבל למעשה ,אני ממליץ לך לבוא לכנס ,לחזק
ולהתחזק .ויש בזה קידוש השם גדול כאשר
אלפים באים לחזק כנס של תורה .וחז"ל הקדושים
מספרים לנו (ברכות יז :בתד"ה תרי זימני) ,שזה כבוד התורה
כאשר נאספים עם ישראל לשמוע הלכות ,והיה
עמוד של אש יורד מהשמים עליהם ,עיין שם,
ומינה לנידון דידן .ויש בזה קיום התורה ממש,

קדרת חמין ,מהמקרר לפלטה
שאלה :קדרת חמין מבושל כל צורכו ,והוכנס
למקרר .ורוצה בשבת להניחו על הפלטה קודם
שתדלק ,וגם לכסותו בתורת הטמנה ,מה הדין.
תשובה :להניח בשבת על פלטה מכובה ,מותר
בשבת גם תבשיל מרק שכולו לח ,כי זה גרמא
קודם שתדלק .ובצירוף דעת הרמב"ם שאין בישול
אחר בישול ,אז מותר בגרמא להניח גם מרק על
פלטה ,קודם ההדלקה (עיין יבי"א ח"י סימן כו) .ויתכן שלפני
ההדלקה ,אין גם איסור כהטמנה ,אין אש ואין כלום,
וזה בגדר להטמין את הצונן שמותר בשבת (עיין שבת
מט .).ויש כאן סברא ,שכאשר אין חום של אש בפועל,
אין לזה דין הטמנה כלל ,וכדין סחיטת פירות כשלא
מכוון למשקה ,אין כאן מלאכת דישה לכולי עלמא
(עיין מנו"א ח"ב דף קמח) .ואין איסור מצרף כשלא מכוון
לזה (עיין משנ"ב סימן שלד ס"ק פג) .וכן בנידון דידן ,כאשר אין
אש בפלטה לא שייך לקרוא לזה פעולת הטמנה.
ועוד שיש מתירים במקום הצורך לכתחילה ,גרמא
באיסור דרבנן (עיין מנו"א ח"ב דף נח).

להחליף טיטול מול תמונות צדיקים
שאלה :האם יש בעיה להחליף טיטול לקטנים
בחדר ,מול תמונות של צדיקים.
תשובה :לא נראה שיש בעיה .נכון שתמונות של
צדיקים זה קודש קדשים ,אבל כפי הצורך והענין
מותר לזורקם באשפה ,ואין בזה דין כתבי הקודש.
ויתכן גם שהאיסור להסתכל בצלם דמות אדם
רשע ,זה רק רשע גמור כשעדיין לא מת .ומבואר
במהרש"א (מגילה כח ).בשם המקובלים ,שהרשע יש
עליו טומאה ,רחמנא ליצלן .ויש נזק כשרואים
את פניו המכוערות ,עיין שם .כמובן שראוי ליזהר
גם בתמונה של רשע כמו בשטרות של כסף שיש

והחזקת התורה לכל השנה .וכי מכונית שנוסעת,
והבנזין עומד ליגמר ,האם הנהג יאמר שאין לו
זמן להשים דלק .ואותו הדבר כאן להחזיק תורה
ולהביא עוד חברים ,זה הדלק של התורה (ועיין
חגיגה טו .בתד"ה שובו) .וזה מזכיר לי את הגמרא (שבת קטז):
שאסור לקרוא בשבת בזמן שיעור תורה בכתבי
הקודש .ופרש"י כי צריכים לילך אצל הדרשן
לשיעור תורה ,עיין שם .ואפילו חכם גדול צריך
להגיע לשיעור בשבת קודש לשמוע את הדרשן
והחכם הקטן (עיין מ"מ פכ"ג הלכות שבת הי"ט).
גם אני הקטן מוזמן לכנס ,ואני שמח לבוא ולהיות
שם מעשרה ראשונים .וכמובן שזה לא זמן
לדרשות וחידושים וחיזוקים ,אלא דורשים כסף
כמה שיותר מהציבור כדי לגדל דורות ישרים
מבורכים לתורה ומנהיגי קהילות לתפארת.
פחות דרשות ,והרבה מאד רבנים הבאים לחזק

את המקום ולהשפיע ולתרום למען החזקת
התורה .ותלמוד תורה כנגד כולם.
לשבּ ַח מאד
ֵ
ולעניות דעתי ,חובה קדושה לכולנו
מאד את כל צוות ההנהלה היקרים ,וכל צוות
העובדים במסירות ובאהבה למען התורה .כי
הם השליחים שלנו להרבות תלמידים מופלגים
בתורה ויראה שהם העתיד של כל הקהלות
בישראל .וצריך לומר להם תודה רבה רבה
ולתמוך ולעזור ולסייע ולחזק ,והכל לכבוד ה'
יתברך.
כמובן אם הרב שלך ימליץ לך שלא תבוא ,אז
בודאי טעמו ונימוקו עימו .אבל להתפלל שיהיה
הצלחה בכנס הגדול שלנו ,וקידוש השם גדול,
זה חובה קדושה לכולנו .ובזה נקיים את דברי
רבינו יונה בשערי תשובה (שער ג אות קסח) עיין שם.

בהם כל מיני מרעין בישין .כי חוץ מהטומאה ,יש
גם השפעה כאשר נזכרים בהם ,רחמנא ליצלן.
ולהבדיל ,צדיקים מקרינים עלינו קדושה וטהרה.
וזה מוסיף ומקדש את הבית ,אבל אין קדושה מצד
התמונה עצמה ,ואינה טעונה גניזה .ואין איסור
גם לילדים לעמוד מול התמונה .וכמובן שאנחנו
הבוגרים ,גם בלי קשר לתמונות ,חייבים להתלבש
בצניעות תמיד .וגם בחדר הלבשה ,יש להתלבש
בצניעות (ועיין בספר שאלה יפה ח"א סימן יב).

המשפחה בפסח .כך שאפשר לקנות לכתחילה בלי
פקפוק ולהקל על בני הבית .והעיקר להקפיד על
הצניעות והקדושה כמה שיותר ,וזה שווה מליונים.

ליל הסדר בבית מלון
שאלה :אשה אחרי לידה ,ואין מספיק כח ,האם
מותר להיות בבית מלון כל המשפחה בליל הסדר.
תשובה :לכל הדעות ,בליל הסדר מתאים בעיקר
הבית .קריאת ההגדה" .והגדת לבנך" .וכל המצוות
הנוהגות בלילה הקדושה הזה לגברים ונשים ,הרי
זה מצוות עשה מהתורה ,ואשרינו שזכינו .ואלוקים
ישתבח שמו ,בא לבית שלנו לברך אותנו (חזו"ע פסח,
הגדה דף נו) .והרבנים ואנשי חינוך לא ממליצים על ליל
הסדר בבית מלון.
אולם כשיש צורך גדול כמו אשה אחרי לידה,
וכולם קטנים ,ואין להם משפחה תומכת ומסודרת.
וכן בשאר ימות הפסח אין בעיה להיות בבית
מלון ,כאשר הכל בהשגחה מהודרת .וכמובן
צניעות וקדושה למהדרין מן המהדרין ,ויש
להקל כפי הצורך.
ומכאן גם לאשה אחרי לידה ,והבעל היקר מזמין
את ההורים והאחים בעלי משפחות לחזקם ביראת
שמים ,וזה מצוין .אבל לא להכביד ולא להחמיר
על האשה ,אלא להזמין מיני מאפה ומיני תבשילים
עבור ליל הסדר על ידי אנשים יראי ה' שמכינים
הכל בהשגחה מהודרת ,וזה מצוין .ואצלנו הספרדים
ברוך ה' ,נוהגים בשמחה לאכול אצל קרובי

זהירות ,טבל!!!
שאלה :לקראת ט"ו בשבט קיבלתי מתנה אתרוג
יפה גדול ונאה .והוא טבל ודאי .האם יש חובה על
הנותן או המקבל להניח פתק שהוא טבל או מספיק
הידיעה.
תשובה :רצוי להניח פתק ,ולכתוב לא מעושר,
או לכתוב אתרוג זה טבל ,שהשכחה יכולה
לגרום להיכשל באכילה בלי תרומות ומעשרות.
וכידוע ,האוכל טבל חייב מיתה בידי שמיים
(עיין סנהדרין פג .).וראיה מהשלחן ערוך (יו"ד סימן סט סעיף
יב ברמ"א) שאסור להשהות בשר ג' ימים בלי מליחה,
שלא תצא תקלה ויכשילנו ,עיין שם .ואף לדעת
רבינו הגדול זיע"א (ביבי"א ח"י דף שלג) שזה חומרא בעלמא
עיין שם .אבל יתכן שלהניח פתק ,זה חובה כדי שלא
תצא תקלה ויכשל ויאכל חס ושלום .ומה שהחמיר
הרמ"א שאין חובה להכשירו מיד וזה חומרא בעלמא,
זה רק לענין שאין חובה להכשירו מיד ,אבל לכתוב
פתק ,יתכן שזה חובה ,והבן .ועוד קיימא לן (פסחים ד):
חזקה על חבר שלא משאיר פירות טבל ,שלא תצא
תקלה מתחת ידו ,עיין שם .ומינה לנידון דידן .ומפורש
בגמרא (ב"מ עה ):שאסור לתת הלואה בלי עדים ,שמא
ישכח שקיבל הלואה (ועיין יבי"א ח"ז חו"מ סימן ז) .וכן בגמרא
(קידושין נז ):הציפור המשולחת של המצורע ,מותרת
באכילה ,כי לא יתכן לפי התורה להפקיר ציפור,
שיתכן שיכשלו בו באכילה ,ומינה לנידון דידן
לפירות טבל שבבית ,לעשות סימן שזה טבל .ועל
אחת כמה וכמה ,המתעסק בעיתון וטלפון שאינו
כשר ,ומחטיא אחרים ,איזה גיהנם מחכה לו,
רחמנא ליצלן.
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הפגישהההיסטורית

> תיעוד נדיר דרמטי מרגש ודומע > מה זו "ברכה" של גדול הדור? ומה זו
"הצלחה" של גדול הדור? > מה זה בו"ה? > ואיך מצטרפים לרכבת הברכות? >>>
נתנאל פרזן היה שם! צילם ותיעד...
מאת :נתנאל פרזן
ומה כוללת "הצלחה"?
"הצלחה" כוללת את כל מה שאתה
זקוק לו מעבר למה שקיים כיום .השפע
המתחדש בהמשך הדרך .מי שזקוק
לזיווג ,לשלום בית ,לחינוך הילדים,
לשפע של רוחניות ,הצלחה בלימוד
התורה הקדושה ,הצלחה בדביקות
בה' ,הצלחה בעבודה חדשה ,בקידום,
בהתרחבות ובכל מה שהיית רוצה שעוד
יהיה לך מעבר לקיים.
אז בעצם זו ברכה מושלמת!
ולמי שמכיר את הנהגתו של מרן שר
התורה ,יש כאן הפתעה גדולה.
רבבות מעמך בית ישראל פוקדים את
קודש הקודשים חדרו של גדול הדור

במוצאי שבת פרשת ויחי י"ד טבת
תשע"ח ,נכנסו אל "הקודש פנימה"
לחדרו של גדול הדור מרן שר התורה
הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א,
מורנו הרב חיים רבי שליט"א ובנו ראש
הכולל הרב אליהו שליט"א.
מורנו הרב שליט"א קיבל מקום של כבוד
לצידו של מרן שר התורה שליט"א ,תוך
שהוא מציג בפניו מכתב בו הוא מבקש
את ברכתו של מרן שר התורה שליט"א
לשותפים הנאמנים בעטרת חכמים.
הרב אליהו אמר לגאון רבי חיים
קנייבסקי שיש בכולל למעלה ממאתיים
לומדים ,ומבקשים את ברכתו לכל מי
שתורם למוסדות.
שר התורה
מרן הרב
ח י י ם
קנייבסקי
שליט"א
בירך בלשון
" ב ר כ ה
והצלחה"
כל
את
ת ו ר מ י
ע ט ר ת
חכמים.
ועכשיו יחד
את
נבין
משמעותו
של הרגע
ומשמעותה
של הברכה.
זו
מה
"ברכה"
של גדול
הדור? ומה
זו "הצלחה"
של גדול
הדור?
"ברכה"
כ ו ל ל ת
שפע על כל
הקיים ,כל
מה שיש לך.
אשה ,ילדים ,לימודים ,עבודה ,בריאות,
שמחה וכל מה שקיים אצלך ,רק שאתה שליט"א ,וכולם מקבלים מילה אחת,
מילה מפורסמת ,הלא היא" :בוה".
זקוק לכך שיתרחש טוב וטוב מאד.
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ומה היא המילה "בוה"?
"בוה" היא ראשי התיבות של המילים
"ברכה והצלחה".
בכך מברך גדול הדור את כל הפונים
אליו.
אבל לכבודו של מורנו הרב חיים רבי
שליט"א ,ולמענם של תומכי התורה
במוסדות ,יוצא גדול הדור מגדרו ובירך
את שתי הברכות בשלימות" .ברכה"
בפני עצמה ,ו"הצלחה" בפני עצמה.
כי תומכי התורה במוסדות עטרת חכמים,
הם מוסרי נפש העושים למעלה מכוחם
למען התורה ,ומי שעושה למעלה מכוחו
למען התורה מגיע משהו מעבר לשגרה.
ואת המתנה הזו מעניק גדול הדור מרן
רבינו חיים
קנייבסקי
שליט"א
לתומכי
ה ת ו ר ה
במוסדות.
אשרי מי
ש ז ו כ ה
להצטרף
ל ר כ ב ת
הברכות,
ו ב י ו ם
ש ל י ש י
ה ק ר ו ב
הרכבת כבר
נוסעת...
מי
וכל
שהספיק
ל ע ל ו ת
לרכבת,
זוכה לברכה
הנדירה,
גם
זוכה
ל"ברכה"
ו ג ם
ל"הצלחה".
אשרינו
שזכינו!
א ש ר י ך
שזכית!
נ.ב .כרטיסים לרכבת הברכות ניתן
להשיג במוקד .1700-700-770

היום הזה

ביום שישי ערב שבת קודש פרשת שמות כ' בטבת
תשע"ט ,נקרא ראש הכולל הרב אליהו רבי שליט"א אל
הקודש פנימה על ידי הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין
שליט"א.
לא רבים יודעים ,אולם הגאון הגדול הרב יצחק
זילברשטיין שליט"א נקרא על ידי מורנו הרב חיים רבי
שליט"א "ראש העיר הרוחני" של העיר חולון.
הוא שהקים בה עולה של
תורה עוד בתחילת דרכה,
והוא שעד היום מעמיד בה
תלמידים.
הגאון הרב יצחק זילברשטיין
שליט"א משיב למורנו הרב
חיים רבי שליט"א אהבה על
אהבתו ובכל הזדמנות מרומם
את קרנו וקרן המוסדות
ומגדירם
שבראשותו,
כ"מגדלור" של העיר חולון.
הגאון הרב יצחק זילברשטיין
שליט"א הוא גיסו של הגאון
הרב חיים קנייבסקי שליט"א,
וביום שישי האמור היתה
להם פגישה משותפת בביתו
של שר התורה שליט"א.
ולאותה פגישה מיוחדת
ומרוממת הוזמן ראש הכולל
הרב אליהו רבי שליט"א.
וכך התנהלה הפגישה ותועדה
בצילום וידאו שהגיע לידנו.
5
הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א :רבי ,אני אציג
מישהו ,כתבתי מכתב ,ואני רוצה להגיד מיהו.
האבא שלו [של ראש הכולל הרב אליהו שליט"א הלא
הוא מורנו הרב חיים רבי שליט"א -נ.פ ].הקים ישיבה

בחולון "עטרת חכמים" ,שהוא "מגדל אור" המפיץ תורה
ויראת שמים לכל העיר כולה ,ממש מגדל אור .זה אבא
שלו! זה הצדיק!
הגאון רבי חיים רבי ,תלמיד חכם מופלג ,יראתו קודמת
לחכמתו ,איש אשר רוח בו.
מה זה "רוח בו"? להמתיק את התורה לתלמידים בנועם
וחיבה .אבא שלו ממתיק את התורה לתלמידים ,יש שם
הרבה תלמידים.
אני כתבתי :אשרי
התומך בישיבה זו,
ויתברך ברכת "ברוך
אשר יקים את דברי
התורה הזאת".
הישיבה הזאת גורמת
לכל הסביבה שם
שישמרו תורה ומצוות.
זה בחולון ,זה לא בני
ברק ,רבי!...
יש שם משפחות רבות.
החזון אי"ש אומר ,אם
יש אדם גדול במקום ,אז
הוא משפיע על כולם.
זה אבא שלו.
ברכת מרן שר התורה
הגאון הגדול רבי חיים
שליט"א,
קנייבסקי
וברכת הגאון הגדול
הרב יצחק זילברשטיין
שליט"א "ראש העיר
הרוחני של חולון" ,תלווה את השותפים הנאמנים ,לאורך
ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ,מתוך שפע של רוחניות
וגשמיות ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.

אשרי התומך בישיבה זו,
ויתברך ברכת "ברוך אשר יקים
את דברי התורה הזאת".
הישיבה הזאת גורמת לכל
הסביבה שם שישמרו תורה
ומצוות.
זה בחולון ,זה לא בני ברק,
רבי!...
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רגעים גדולים

יום שלישי הקרוב > גדולי ישראל שליט"א > האולם המפואר ביותר > עם
ענקי הזמר > ואלפי תומכי תורה נלהבים >>> לאחר חודשים של הכנות
ולאחר למעלה משנה של ציפייה ,מגיע הרגע הגדול
כתב :רועי פלד
הרגע בו אנו זוכים להסתופף בצילם של ענקי הרוח,
מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א ומורנו
הרב חיים רבי שליט"א ,ועימם עוד עשרות תלמידי
חכמים ,מורי הוראות ,רבני קהילות וראשי מוסדות,
אשר כולם פרי תפארתם של המוסדות הקדושים ובני
טיפוחיו של מורנו הרב שליט"א.
ועל כולם ,רבני ואברכי הכולל ,מזכי הרבים מבית
ומחוץ ,גדולי ישראל של הדור הזה והבא.
הגמרא במסכת ביצה (ט"ז ע"א) מדברת על הנשמה היתירה
לה זוכה האדם בכל שבת ,ורש"י הקדוש במקום מסיר

שנשמה יתירה היא "רוחב לב למנוחה ולשמחה ,ולהיות
פתוח לרוחה ,ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו".
למדנו מכך ,שכאשר מגיע שפע של רוחניות לנפשו של
האדם ,היא זקוקה ולו לשם איזון לשפע של גשמיות.
ובמוסדות נערכו גם לכך...
מטובי הזמר חיים ישראל ויניב בן משיח ,ועד טובי
השפים של אולם האולמות "אווניו" ,עומדים הכן
למלאות את נפשו הסוערת רוחנית במנות גשמיות
מהטובות שידע ערב שכזה.

מרכז הקונגרסים אווניו

לובש חג!
גדולי ישראל
רבני ובוגרי המוסדות

השף
אזולאי

הצטרף
עכשיו
לנס שלך!
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בעריכת שולחנות
יוקרתית כיד המלך

055-6688007 | 055-6688008
היום הזה

זו גם הסיבה שמתחילת האירוע ועד סופו ,במלך של כל  00:12דברי תורה וברכה :מורנו הרב חיים רבי ,מרן
רבע שעה ממש מתחדש משהו רוחני או גשמי לקהל הראשון לציון
מוסרי הנפש העומדים לימינו של מורנו הרב שליט"א  03:12מופע יניב בן משיח
בכל השנה כולה.
 00:32ההגרלה הגדולה
לא לחינם התבטא הגה"צ הרב משה אבוחצירה שליט"א
בהילולא אשתקד ,כמדומני שההילולא המכובדת ביותר
שמר זקני הבבא סאלי שמח להשתתף בה ,זו ההילולא
מוסדות הגאון הרב חיים רבי שליט"א.
סדר היום יהיה בע"ה כפי המפורט כאן ,וכולנו תפילה
ותקווה שנזכה להכיל בקרבנו בערב אחד את כל השפע
והטוב הרוחני והגשמי כאחד.
 03:71יציאה מהבית לחיים טובים ולשלום לכיוון האולם
– רח' שרון  1קריית שדה התעופה
 03:81פתיחת שערים
 00:91מופע חיים ישראל
 00:02קבלת פנים לגדולי ישראל
חיים ישראל ויניב בן משיח בדואט ושירה
03:02
משותפת

הרגע בו אנו זוכים
להסתופף בצילם של ענקי
הרוח ,מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
ומורנו הרב חיים רבי
שליט"א,

היום

יותר מתמיד
גם אתה שותף

בעוד "נס"!
מחיר כרטיס
להגרלה ולהילולא:

 2ענקי
הזמר
על במה
אחת!

חיים ישראל
יניב בן משיח

110
₪

לחודש במשך  12חודשים
כמניין "נס"

"נס" לישועה הפרטית שלך!
"נס" להמשך הפצת אור התורה!

7

}

היום הזה

יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט

()31/1/2019
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מחשב מסלול מחדש
נהוראי שרביט

הפעם גם אתה תצליח!

.2

יונדאי 2019 i10
Hyunday i10

בס"ד
הפרס השני

//

נטלה
מפוארת

הרב שליט"א
2019
השלישי
הפרס
Kia picante

נטלה
מפוארת

מלבן
הנצחה
שבועי
בשווי:
בעלון

ללא
הגרלה
לבחירה:
מלבן
הנצחה
שבועי
בעלון

של מורנו
הרב שליט"א

תמונה
מפוארת

מתנה
60,990
מיידית
שותפות
בסעודה
לאברכים

סט ספרי
הנהגות
החדש

.2

2019

במוסדות

בהקדשת
60,990
יום לימוד

שותפות

Chevrolet spark

מפואר
לפלטה

64,900
כיסוי

גביע
קידוש

2019
מיוחדKia picante

כיסוי
מפואר
לחלה

הכולל שיעורי תורה
וספרי קודש של מורנו
הרב שליט"א

כרטיס USB

מארז יין
משובח

(כולל כיסוי ניילון משובח)

הפקה:

שותפות
בהקדשת
יום לימוד
במוסדות

כיסוי
מפואר
לפלטה

גביע
קידוש
מיוחד

52,000
1700-700-770

.4

בשווי:

שותפות
בסעודה
61,900
לאברכים
52,000

הכולל שיעורי תורה
וספרי קודש של מורנו
הרב שליט"א

מטבח מעוצב
'אורכיד'כרטיס USB
מבית

2019 i10
הרביעי
Hyunday
 .4הפרסi10

61,900

.3

(כולל כיסוי ניילון משובח)

Hyunday i10
מארז יין
משובח

השני
הפרס
משובח)
(כולל כיסוי ניילון
יונדאי 2019 i10

סט ספרי
הנהגות
בשווי:
החדש.2

(כולל כיסוי ניילון משובח)

 2019כיסוי מפואר
לטלית
ולתפילין

Chevrolet spark

שברולט ספארק 2019

sparkצבעים
שלל
Chevrolet
כרטיס,
לבחירה

על כל

מתנה
מיידית
ללא .3
הגרלה64,900
60,990
לבחירה:
.3
בשווי:

מפוארת
64,900
של מורנו

קיה פיקנטו 2019
Kia picante
תמונה

.1

שלל צבעים
לבחירה
הפרס הראשון

כיסוי מפואר
לטלית
ולתפילין

כיסוי
מפואר
לחלה

בשווי:

 5בפברואר

מטבח מעוצב
מבית 'אורכיד'

ערב ר"ח אדר
בשווי:
 19:00פתיחת שערים

//

ל' שבט תשע"ט

שברולט ספארק 2019

Chevrolet spark

הפרס השלישי

הפרס הרביעי

USB

.4

-בחסות-

52,000

61,900

.2

2019 i10
Hyunday i10

.4
ישראל
 .3חיים
אווניו
הקונגרסים
מרכז
משיח
בן
יניב
52,000
60,990

64,900

בשווי:

61,900

 2ענקי
הזמר
על במה
אחת!

ההג
הגדו
בשווי:

לראשונה:

קיה פיקנטו 2019
Kia picante

ההגרלה
על
כל הגדולה!
כרטיס,

בס"ד

.1

הפרס הראשון

ימים
אחרונים

ההגרלה
הגדולה!
השף אזולאי ,בעריכת שולחנות יוקרתית
כיד המלך ממש

בס"ד

כמניין "נס"

