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  דברי הרב הראשי ומרא דאתרא

  א"שליט 'יוחנ	 גור ארי' אלי ג"הרה

   חולו�ד" ואברב העיר
  

  איזה קודם,  דרבינו תם וציציתתפילין
  

   ".שמעלין בקודש, ואחר שלבש טלית מצוייץ יניח תפילין: "כתב) א' כה סעי' ח סי"או (ע"בשו

  לבישת ציצית קודם לתפילין

דינין , י ווייל"ובמהר[ל "טעם זה הוא בלקוטי מהרי: שמעלין בקודש: "כתב) שם(א "בהגהות רעק

דשקולה כנגד כל , כתב הטעם דציצית קודם] ה אמר"ב סוף ד, ציצית יא, ק"ה[ובנימוקי יוסף ]. כ' והלכות סי

  ".ועוד דהוא תדיר דנוהג גם בשבת ויום טוב]. א, נדרים כה[המצות 

  איזה קודם, קניית ציצית ורבינו תם

ת ואין "אלא שרוצה להניח תפילין של ר, י"נראה דאם יש לו תפילין של רש: "כתב) שם(בשערי תשובה 

  ".אבל איפכא לא, ת כלל"כיון דרובא דאינשי אין מניחין תפילין דר, הציצית קודמין, לו ציצית

) א, דף מ, ה' סעי, דינים השייכים לחיוב מצות תפילין, ר שמואל יהודה אשכנזי"להג(ובבית עובד 

ת ואין "ת והוא נוהג להניח גם של ר"י ואין לו תפילין דר"אם יש לו תפילין דרש: "ל"וז, מסתפק לענין מעשה

. ת"אני מסופק אם יבטל מצות ציצית מפני תפילין דר, ת"לו ציצית ואין ידו משגת לקנות ציצית ותפילין דר

י שיש לו והם תפילין "כיון דהא מקיים מיהא גם מצות תפילין של רש, ולכאורה נראה לי דציצית קודם

  ".מעשהועדיין צריך להתיישב לענין . ל לפום ריהטא"כשרים לרוב הפוסקים כנ

כשאני : "כתב) ב, דף נד, ה הגם הלום"ד, ק ב"כה ס' סי, י'ר יצחק פאלאג"להג(אולם בספר יפה ללב 

ורוצה להניח של רבינו תם , י שהן קודמין לכל כדכתב"לעצמי אתהלך בתום לבבי דאם יש לו תפילין דרש

 ואין לו ציצית דתפילין ,ע וכמו שכתבו המקובלים דתרוייהו צריכי מדינא"לקיים דבר שבחובה אליבא דכ

י כיון דתרוייהו אצריכו להניחם מן החיוב "דרבינו תם קודמין ויש להם קדימה לציצית כמו תפילין של רש

  ..". .ולא  משום ספק

ויש להם קדימה לציצית כמו , דתפילין דרבינו תם קודמין, ד  שהדין כמו שפסק היפה ללב"ונראה לענ

ע וכמו שכתבו המקובלים "רבינו תם הוא דבר שבחובה אליבא דכמכיון דתפילין , י"תפילין של רש

  .ל"ואכמ, דתרוייהו צריכי מדינא

הארץ שעזב את -עם' עגלה שהי-על בעל, מסופר בקונטרס נחלי דבש. ואסיים במילתא דבדיחותא

העגלה שלו בשוק ונכנס לבית המדרש להתפלל וראה תפילין שהיו מונחים על השולחן וחפץ להניחם 

מיחה בו ואמר , התפילין שלו' כאשר ראה זאת איש אחד שהי. תפילין דרבנו תם' אבל זאת הי, ללולהתפ

, עגלה שלא הבין דבריו מה זאת תפילין דרבנו תם-הבעל. אליו שלא יברך עליהם כי המה תפילין דרבנו תם

, כבודו מאומהל' לא איכפת לי: השיב, וחשב שאמר לו שהתפילין שייכים לאיזה איש ששמו נקרא רבנו תם

יען שעגלה שלי עומדת לבדה בשוק בלי השגחה אין לי פנאי להאריך בתפלה ויכול להיות בטוח שעוד 

.טרם שיחזור האיש רבנו תם כבר גמרתי התפלה וימצא אותם מונחים על השולחן כמו שהניחם
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  ב"סד סיון תש"בס

    

  המלצת רבני העיר והשכונות
יהדות "ידידנו לאסוף ולקבץ בחוברת אשר פיו יקבנו בשם שמחנו לשמוע על הרעיון המבורך של 

שבעשור האחרון זכינו (ו "כשמו כן הוא שבאו בו כל ענייני היהדות בעירנו חולון ת  אשר"חולון
ובכך לסייע סיוע שיש בו ממש לכלל הציבור , )ן על טהרת הקודש בחסדיו יתברך'ונהפכה לחולי

והננו להודות בזה לכל המסייעים והתומכים . בוקש בקלהרחב בעיר למצוא דברי חפץ בכל ענין המ
  .לידידנו להוציא מחשבה זו מן הכח אל הפועל

לסייע ולעזור בהעברת מידע למערכת ,  בזה אל גבאי בתי הכנסיות וכל אשר לאל ידוואנו קוראים
ה "זכדי שבע, ושאר ענייני היהדות שעדיין לא נרשמו בחוברת, שיעורי תורה, תפילות החוברת על

ויבוא . ה"חורף ושאר הוספות שיבואו בע/  תוכל המערכת לעדכן את הרשימות בהתאם לשעון קיץ
  .ר שבזכות זה נזכה לגאולה השלימה בקרוב"ויה. שכרם כפול מן השמיים

  
  
  

  ולאות אמת וצדק באנו על החתום

  הרבנים הראשיים

  

  

  
  חברי לשכת הרבנות חולוןו

  ני השכונותורב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        הרההרההרההרההבהבהבהב
  

כדי שלא , גדול וקטן שם הוא, "הרב" מוסרי השיעורים בחוברת נקראו ובאו בתואר כל

  . ו" תשס"יהדות חולון"ועיין עוד מזה באריכות ב. ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק

 חיים רבי הרבג "הרהר "מוא ו" שליטיגאל כהן  הרבג"ר הרה"ל עם מו"התייעצנו בכל הנ

, אלינו ועדיין מפקפקים בכךפנו לאחר ששמענו אנשים שו. והסכימו עימנו, א"שליט

הרב ג "א והרה" שליטאברהם יוסףהרב  ג"ה הרמרא דאתראהצגנו את הדברים בפני 

 .ואין בודקים למעלה מן המזבח. והסכימו עימנו בפה מלא, א" שליטיצחק זילברשטיין
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  א"שליט חיים רבי ג" הרהדברי

   חולון"עטרת חכמים" מוסדותרב 

  

רסם שנה בשנה לפ' וכוכ ידידי ואהובי "י מע"היקר והנפלא יהדות חולון היוצא שנה בשנה עהקובץ 

 בעירנו ל זהשיעורי תורה שבכל העיר וכן זמני תפילות ולפרסם באהבה שמות הרבנים וראשי קהילות וכ

  .ויש כאן כבוד שמים וקידוש השם גדול,  השם יש בקובץ יהדות חולון וכמה קידושעיר הקודש חולון

: לדוגמא. ד כדאי להוסיף בקובץ יקר זה גם חיזוק וסיוע לתושבים מבחינה גשמית וחומרית"ולענ

 לפרסם . לקנותלפרסם חנויות שמוכרים בשעה מסוימת שעושה נח מאד לאברכים וכן לאנשים עסוקים

 וכן , לפרסם חנות תספורת שמוכן לספר בשעות נוחות.ת לאברכים ובני תורהות הנחה ניכרמי שמוכן לעש

 .זה מאד עוזר לתושבים ולאברכים. ספר שמוכן לבוא לבית ולספר בזריזות ובשעה מתאימה ובמחיר סביר

 גדולי ישראל ומקובלים שהיו עושים קניות , לפני למעלה מחמישים שנה,ק"וזכיתי לראות בירושלים עיה

ה יש " ובפרט היום אשר ב,צא בזה עבור קניות וסידורים וכיושות הרביםעולם האשה לא יצאה לר ומ,בשוק

  . אשר בודאי מצוה לפרסם מעשים כאלו, וניתן להזמין ולהסתדר ולקבל הנחה,טלפון ותקשורת

 ,שקט ונעים בשכונות,  לדאוג לשקט מוסרי,גם לרבות מתאים מאד ליהדות חולון הדואגת לתושבים

י צעקות וכוחניות ופעולות חיצוניות המטרידות מנוחת " את השכנים שלא לגרום צער לתושבים עולעורר

  .ש" ע.משבחים מאד את מי שאוהב את שכניו תמיד:) יבמות סב(ל הקדושים " וחז,השכנים

 , והם נובחים ומרעישים ומצייצים,ב"תוכים וכיו, כלבים, ר היום מרבים אנשים לגדל בעלי חיים"ובעווה

לאדון של  כלב נובח זה עבירה - ולומר להם ,וכדאי לפנות אליהם ממש. מנוחת השכניםאת פריעים ומ

ל ֶנְעָלם" וזה בבחינת , כל נביחהעלהכלב   וכלבים בוכים ונובחים זה סימן לא ..)עיין חגיגה הו, יד, קהלת יב(" ַעל ּכָ

   ..)גשבת ס( ואין שום היתר בהלכה לגדל כלב נובח ,:)ק ס"ין ביע(טוב 

והמצב נעים . ר כמה פעמים ושלחתי לכל השכנים שליח והבינו כולם"חליתי לאחרונה בעווה, ובעניותי

גם תוכי אשר שורק ומצייץ כל . יש בזה תועלת לכולם, והזוכה לעורר את השכנים בבנין ובשכונה. ושקט

 .לא רעש וצלצולים ו,כולם רוצים מנוחת הנפש והגוף,  בבית.להלכה מסתברא שמצוה להשתיקו, היום

יש ליזהר שלא לגרום , ר כמו לשטוף מכונית או להשקות גינה ולהדיח חצר"ואפילו לשפוך מים לרה

 וכן בעלי ..)ק כו"ב( ותמיד משלם נזק שלם , ואדם מועד לעולם.)ק ו"עיין ב( שות הרביםטינופת ונזק בר

 וגם ,צוה לדבר איתם על כך מ,אופנועים הנוסעים במהירות מסוכנת ומרעישים כמו בהמות וחיות

  .להתקשר למשטרה לטובת התושבים כולם

, עולם כולו בצערהפ וכל תושבי המדינה וכן "עדיין אנחנו בחודש תמוז תש. ל"ומכאן לקורונה רח

 וכולם בחששות גדולות , באירועים ובשמחות,בהגבלות קשות של משפחה ושל כינוסים של ציבור, בפחד

כל  -  והכל בהשגחה פרטית .הרי הכל מהשמים, ה מאיתנו" באמת מה רצון הקבוצריך לדעת. כל רגע ורגע

נמצא במצב של הקורונה  והפחד היומי וחוסר השלוה ה, וכל חולי וייסורים וירידה ממונית בפרנסה,רגע

 .ה ונמנעים מקירובי המשפחה עד כמה שאפשר" וכולם שומרים נגיעה ב, מפחיד מאודהרי זה, שעה שעה

ב " שזה הובא להלכה גם במשנ, ובפרט מסכה עד הפה והאף,ה לשמור על כל החוקים בזהוכמובן חוב

  .)סימן תקנד(ל "בביאה
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אשר ככי , "להתחזק באמונה", "'הלבטוח ב", "לא לפחד"ד לא טוב עושים אלה שאומרים "ולענ

ממש , קשהרואים שיש כאן דין שמים במיוחד שו, ויש דינים בעולם ,מהשמים מצערים ומענישים אותנו

רטיה  הבן ועל כל מכה מניח , לאבא שמכה את בנו-משל למה הדבר דומה . אסור להיות אדיש, כסא דין

 ' עלינו להבין מה רצון ה,ידון דידן וכן בנ"?מה רצונך", "?יפה טעיתיא ,אבא",  ולא אומר לאביו,ומורח משחה

  . כעת מאיתנותברךי

זה אומר לנו שבשמים לא מסכימים ולא מרוצים  שהמצב ה,א לימדו אותנו"וגדולי ישראל שליט

 לכן, יש דין קשהמרגישים שו,  עדיין סוגרים פה ושםשהרי, מבתי המדרש, מבתי הכנסת,  שלנומהתפילה

של ,  בשלמות, בשלימות של אהבת ישראליתברך' י חסדים של עבודת ה" מידת הדין עעלינו להרגיע את

  . ואשרינו,יבטל הדינים וזה בודאי ,של קידוש השם, כיבוד הורים

יט ַאֲחֶריךָ "וידוע הפסוק על לוט  ּבִ כי יש דינים קשים על סדום ועמורה  )שם(ן " וברמב)פרשת וירא(" ַאל ּתַ

 "אבינו מלכנו" ומכאן שעדיין יש צורך להמשיך ולומר .ש"ע.  וזה דומה לברכת כהנים, להסתכללךואסור 

 לראות אהבה רוחנית גדולה בין ,ק חולון"זכינו בעירנו עיהה " וב.ץ בשחרית ומנחה"כל יום לאחר חזרת הש

 והכל בנשיאות המרא דאתרא רבינו היקר פאר , ועושים מידי פעם כנס תורני של כל רבני חולון,כל הרבנים

כולל ,  וכמה קידוש השם יש בזה כאשר כל הרבנים של חולון,א"ר יוחנן גור אריה שליט"ד הר"יהדות חב

 והלואי גם בעיירות אחרות . מתאספים יחדראשי כוללים ורבני בתי כנסת, קהילותני רב, מגידי שיעורים

 .שיות ועצות טובות והנהגות נכונותמע, שר כל הרבנים מעוררים לטובת התושבים שאלותכא, יעשו כן

י ָעם " ממש מתקיים הפסוק רי זהויהדות חולון המפיצה את כל השיעורים בחולון ה ף ָראׁשֵ ִהְתַאסֵּ ַיַחד ּבְ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ק מרא דאתרא "וכמובן שכולנו מקבלים באהבה גם את מרותו והנהגתו של רבינו היקר בנש, "ׁשִ

 וכולנו תלמידים המבקשים תמיד לקדש שם ,א"ר אברהם יוסף שליט"בארץ הקודש עשרות בשנים הר

  ."מה בריאה בגוף בריאנש" והלואי שנזכה לכך תמיד בבחינת ,שמים ולזיכוי הרבים כבוד שמים בעולם

, ם ראש הרבני, שזכתה בו עירנו חולוןה להזכיר את הרב הגדול עשרות בשניםאני מרגיש חובה קדוש

א "ר יצחק זילברשטיין שליט" רבינו הגדול והאהוב על כל עם ישראל הר,ד מקודש"ראב, ראש העיר

  .א"כן ירבה וכן יפרוץ או, ק חולון"המייסד הגדול של עיר התורה עיה

 ומעורר חסדים גדולים , לישראל'שה בשמים רעש גדול ומביא סניגוריקובץ יהדות חולון בודאי עו

  .א" כן ירבה וכן יפרוץ או'וכולכולנו ואשריו ידידי היקר 

  בברכת התורה

  חיים רבי

  "עטרת חכמים"בית המדרש 

  ק חולון"עיה
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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת
  רופאה שמפחדת להידבק

אחת א לכתוב לו דעתי הדלה בענין " שליטגיא אלקנה לוטינגרי הרב "בשלהי אדר השנה נתבקשתי ע

 של י ביקשו ממנה במערך הסיעוד,ע" מחלת הקורונה לבגללש ,בית החוליםבמערך הסיעוד של העובדות 

 היותה אחות מוסמכת ומקצועית עקב  לעבוד כעת בטיפול נמרץ כאחות ראשית, ומשרד הבריאותח"ביה

סיון להחזיק ינה העומס הרב בבתי החולים ולרגלכל כוח רפואי מקצועי  יסיםמגיוזאת משום ש, ביותר

ו מחולי קורונה שיתכן "להידבק חמאד  חוששתואותה אחות .  עומס החולים תחתמעמד שם שלא ייקרסו

 מבית החולים ןפיטוריל היא צפויה ומצד שני אם תסרב,  בבית היותה אמאעקב  בסביבת החוליםשיהיו

קנס כספי ועמידה לדין פלילי עקב כך שמחוייבת בתוקף צפויה לוכן ,  וממשרד הבריאותיהסיעודמערך הו

 א" והרב שליט?שותמה לעאותה רופאה  ושאלה .כדין רופאה או אחות לטפל ולמסור עצמה לכך עבודתה

ל "וסמך על דברי מרן מופת הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ, שיש לה חיוב לטפל בחולים ולא ליסוגהעלה 

פ "אע, שהתיר לקרוב משפחה לתרום כליה אחת מכליותיו כדי להציל את קרובו) חושן ומשפט סימן יב(' חלק ט

שאין לה רשות לפרוש ועוד . "לא תעמוד על דם רעך"כיון שיש מצוה של , שיש בזה קצת סכנה לתורם

 ה'יעקב רוזג "עת הרהוד, א" שליטדיין. יצחק מג "ושכן דעת הרה. 8מהתפקיד בדומה לחייל שנקרא לצו 

 לנהוג במידת בה התחיי,הרופאכתפקיד ה את השבעצם קבלתשכתב  א"א וזק קדישרהרב חב א"שליט

, דעתי בנושאעניות  לו את והוספתי. ש"ע. חסידות הכוללת הסתכנות מסוימת למען הצלת חיי החולים

אמרתי ניתנה ראש , רועוד שיש בתשובה זו תועלת לציבו, נתיים כמה דבריםיאלא כיון שהתחדשו ב

  .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי. יותר בהרחבהקצת ונשובה לבאר את הדברים 

 )סימן ריח(' ל סמך בכל כוחו על תשובת רבינו דוד בן זמרא בחלק ב"הנה ראיתי שמרן היביע אומר זצ

פק סכנה וחילק שאם הס, שדן האם מחוייב אדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חבירו מסכנה ודאית

 50%-ורק אם הספק סכנה הוא פחות מ,  אינו חייב לסכן נפשו)50% (שקולספק באו אפילו , נוטה אל הודאי

ועל פי . ש"ע. 'לא תעמוד על דם רעך'עבר על ,  ואם הוא לא הציל,צריך להציל את חבירו, ונוטה אל ההצלה

ועל פי רוב לא יאונה לו כל , 2%- כל שכיון שתרומת כליה היא באחוז סיכון קטן מאד של"זה פסק מרן זצ

ל שאחוזי הסיכון "ומשמע מדברי מרן זצ. ש"ע. כנס לזה ולהציל את חבירו ולתרום כליהייש לו לה, און

בנדון שלנו שאחוזי רופאים הנדבקים , ולפי זה. הסיכון דים לפי אחוזי מקרי המות שקרו מחמתנמד

 ,בעיקר בארץ ישראל שיש תנאים טובים לחולים, תוגם מי שנדבק אינו ודאי שימו, בקורונה הוא נמוך

, יוצא שהסיכון הוא קטן מאד,  מכלל החולים2%- המתים מקורונה הוא לא יותר מת אחוז"ובחסדי השי

  . ולים ואפילו בחולי הקורונה עצמםומותר ואף חובה לטפל בח

יש לברוח מן העיר כשיש  ש)ד סימן קטז סעיף ה"יו(א "שהנה פסק הרמ, דוחה נטויה לדחותהולכאורה יד 

א עצמו "והרמ. כ"ע. ואסור לסמוך על הנס או לסכן נפשו, משום סכנה ושומר נפשו ירחק ממנו, ר בעירֶב ֶד 

מחיר "את חיבורו  ושם חיבר ,ז מחמת עיפוש האויר"שברח מקראקא לשידלוב בשנת שט, עשה מעשה רב

 שיש לברוח מן העיר בזמן )נ' סי(ל "ת מהרי"וכן כתב בשו. וכמו שכותב בהקדמתו לספר, למגילת אסתר" יין

לפי שהירא ורך הלבב , הוא אנוסר ֶב ֶד ה שמי שבורח בשעת )פו' ס(ם פאדווא "ת מהר"עוד עיין בשו. ריתחא

מכל מקום אותם , אף כי רבים הם אשר הם אבירי לב ואינם מפחדים,  כמפורסםרֶב ֶד הוא מסוכן בעת ה

 עצמו שכתב )כ' סי(א "ת הרמ"ואמנם ראיתי לשו. ש"ע. ט על נפשםויש להם להימל, המפחדים מסוכנים הם

מר אדעתא דהכי לא וה כלל שיוכל משכיר זה לואאיני ר: ל"וז, שאין לחוש כלל לחולאים המדבקים

 כי השם יתעלה הוא , ומי שלבו נוקפו אומר כן,דבק כולו הבלכי מה שאומר שהוא חולי מ' וכוהשכרתי 

לקו בין חי כי לא מצינו בשום מקום ש, בטל כל דיני ביקור חולים,דברי המשכיר ואם היה כ,המוחץ והרופא
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וכן דעת שיירי כנסת הגדולה . ל"עכ. אסרו לישב בצלוש חוץ מלענין בעל ראתן ,ולי מדבק לשאינו מדבקח

 ,הקור חולים אין לחלק בין חולי המגפימצות בשב, א"שהעתיק בשם הרמ) ד סימן שלה בהגהות הטור אות ב"יו(

' סי(ב "י בספר נשמת כל חי ח'אולם ראיתי להגאון רבי חיים פלאג. ש"ע. לחולים אחרים זולת בבעלי ראתן

וכתב שאילו ראו , ן ורבינו בחיי שבאמת יש לחוש לשאר חולאים המדבקים" שהוכיח מדברי הרמב)מט

ובאמת יש חולאים . לא היו כותבים את דבריהם, א והשיירי כנסת הגדולה את דברי ראשונים האלו"הרמ

א מדובר באיש יחידי "ת הרמ"תירץ שבשו) רמט' עמ(ד "ובנשמת אברהם ח[. ש"ע. שעוברים דרך האויר וחובה להשמר מהם

 ולכאורה לפי ].א בעניין הדבר"כ הרמ" כשהאויר מזוהם גם הוא יודה שיש לחוש לסכנה וכמשמה שאין כן, שחלה והאויר איננו מזוהם

 אחות לחוש לעצמה ולחוס על נפשה שלא להסתכן במתן טיפול רפואי לחולים כל זה יהיה מותר לאותה

וודאי שלא להתקרב , שצריך לברוח ממנהלענין  רבֶ ֶד  שמחלת הקורונה דינה כמחלת השנראה, בתקופה זו

שצריך , יותר מסתם סכנההפוסקים החמירו שיש סכנה לכל בני המקום ואפשר שבמחלה המונית , אליה

כל שכן שאותה רופאה מרגישה שהיא מסתכנת ו.  לעיר אחרתהרכושח עם כל וברל מעשה אף לעשות

   .ם פדאווה שהמפחדים מסוכנים הם"וכמו שכתב מהר,  שיהיה מותר להבמתן טיפול לחולים בתקופה זו

זה במקום שאין ,  כמטחוי קשתרבֶ ֶד ברו הפוסקים שיש להתרחק מהי נמצא שמה שד,אולם אם נבדוק

שבזה אין לו לאדם להכניס עצמו לסכנה לחינם במקום שהיה יכול למנוע , ר לברוחחיוב להסתכן ואפש

מאי חזית ו,  אחריש כאן סיכון יותר גבוה של אדם, כנגד הסיכון לטפל באותם חוליםאולם בנדון שלנו , זאת

ר מחיי חייך אינם חשובים יות, כלומר:) יומא פב(  דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי,דדמא דידך סומק טפי

 ומצוה זו מחייבת אפילו במקום שאדם נכנס למקום דשכיח ".לא תעמוד על דם רעך"מצות כן ו. חבריך

לא מיומ. אחר ל ביביע אומר להתיר לקחת סיכון מועט בשביל אדם"ולכן דן מרן זצ. ]ההיזק מצויש[ היזקא

לו בנדוננו האחות אדרבה ואי, ל התנדב התורם מעצמו להסתכן"א זצ"גם אין לדחות שבנדון של מרן היבי

   . אין לחלק בין מתנדב לאינו מתנדב,שהרי כיון שיש מצוה להציל, אין לחלק בזה. לא רוצה להסתכן

הורו מדוע אם כן גדולי ישראל ,  אם מותר להיכנס בסכנה כשיש סכנה גדולה יותר-אלא שיש לשאול 

והרי , ?ור תלמודי תורה ובית יעקבלסג, לסגור כוללים וישיבות, לכולם לסגור בתי כנסת ובתי מדרש

 שאם העולם יהיה פנוי מעסק התורה רגע )אות יא' שער ד(ועיין נפש החיים , התורה היא חיינו ואורך ימינו

ונמצא שהפסק מלימוד התורה הינו ממש בגדר ודאי . ו כל העולמות עליונים ותחתונים"יחרבו ח, אחד

רוב רובם אינם  וגם הנדבקים, ק ספק הוא להידבק ממנהמה שאין כן התמותה מהקורונה שר, פיקוח נפש

 אז מדוע לא הורו גדולי ישראל להמשיך עם לימוד התורה ברבים בבית ,ת" בחסדי השימתים ממנה

כדי שקול התורה לא יפסק מעם ישראל ויגרום להרס גדול , הכנסת ובבתי המדרש והישיבות הקדושות

אם יסגרו את שאפילו   ואם תאמר משום!והרי זה ודאי סכנה ?יותר בעולם מחמת המיעוט בלימוד התורה

הנה מצאנו , לה לא יפסקי הרי אפשר ללמוד ולהתפלל בבית וקול התורה והתפ,בתי הכנסת ובתי המדרש

 היה מקהיל קהילות ברבים , שרבי עקיבא בזמן שהיתה גזירה שלא ללמוד תורה)ב"ברכות סא ע(בגמרא 

 היה לומד )א"עבודה זרה יח ע(וכן רבי חנינא בן תדריון .  חיינו ואורך ימינוהיא  משום שהתורה,ועוסק בתורה

ואיך לא חששו משום ספק . פ שהיו יכולים לשלוח את כולם ללמוד בביתם"אע, תורה ברבים בזמן הגזירה

פ שיכלו "שאע,  ואמנם יש להשיב ששונים המקרים של רבי עקיבא ורבי חנינא בן תרדיון-? פיקוח נפש

, מכל מקום לא היו רשאים לעשות כן מחמת שהיתה גזירה שלא ללמוד תורה,  תורה גם בביתללמוד

רת י פסקה הגמרא שבשעת גז)א"עד ע(ובמסכת סנהדרין , ונראה שמטרתה היתה כדי להעבירם על דתם

י וכן ראית. )יסודי התורה פרק ה הלכה ג(ם "וכן פסק הרמב. המלכות אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור

 שרבי עקיבא עשה כן משום שהיה בפרהסיא ועוד שהיה בשעת )ה ואהבת"פרשת ואתחנן ד(א "בחידושי מהרש

אלא רק  ,מסוגלים ללמוד בביתשהרי יש הרבה בעלי בתים שלא , אולם עדיין צריך ביאור. ש"ע. השמד

רה כלל בגלל וכן הרבה ילדים לא למדו תלמוד תו, והסגר בבית גרם להם שלא ללמוד כלל, בבית כנסת
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 .)ב"שבת קיט ע(תינוקות של בית רבן פיהם אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל והרי , סגירת תלמודי התורה

איך משום אחוזים נמוכים של נשאלת השאלה , יש סכנה ודאית בעצם ביטול התורה ברביםש, אם כןו

ת הכוללים ושאר המוסדות בוהישי,  עשו מעשה ונכנסו למקום סכנה ממשי בביטול תלמודי התורה,סיכון

   .למוד תורה ברבים בסתרמליץ לה לפחות היו יכולים ל,"גזירת המלכות"ואם משום ? התורניים

כל הנמצא כי מדובר בנגיף שבאופן ודאי מדביק , אולם יש להשיב שכאן שונה המצב משאר הסכנות

ו " בודאי ידבקו ח,ד ביחדלנוער ולילדים ללמו,  לאברכים,ונמצא שאם יאפשרו לקהל הרחב. בסביבתו

אולם בפועל , ואמנם אדם בודד כשלעצמו נמצא באחוזים נמוכים למות מהנגיף גם אם ידבק, הרבה אנשים

ונמצא שההידבקות מהנגיף היא ודאי ,  בודאי ימותו כמה אנשים מבין כל הנדבקיםהרי, אם הרבה ידבקו

ל"ו רחשמתו הרבה מאלה שלא נזהר, וכמו שהוכח מכמה מקרים, סכנה
1

בשאר תקופות עם כן מה שאין . 

, )שאז צריך למסור נפש על התורה וכאמור לעיל, פ שלא היתה זו שעת שמד"אע( שגם אם היה סיכון ללמוד תורה ,ישראל

אלא רק חשש אינו , ואפילו אם הרבה אנשים ילמדו תורה ביחד, מכל מקום לא היה שם סיכון ודאי למות

ולכן מסרו עם ישראל נפשם לקיים המצוות , שאפשר שלא יתפשו, סכנהואפשר שלא תבוא כלל ה, לסכנה

כי סמך שלא ,  שהיה מתפלל ולא החזיר שלום לאותו הגמון)א"ברכות לג ע(וכמו באותו חסיד , בזמן הסכנה

 אינו מחוייב 'שב ואל תעשה'פ שמצות עשה ב"שאע) ף"ב מדפי הרי"שבת דף כב ע(ן "כ הר"וכ, )א"עיין מהרש(יהרגנו 

ושכן מבואר בויקרא רבה , ליןימכל מקום אלישע בעל כנפים מסר נפשו על מצות תפ, מסור נפש עליהל

ודניאל מסר עצמו על , 'שב ואל תעשה'פ שהם ב" שמותר למסור נפש על מצות מילה ולולב אע)א, פרק לב(

וע את עצמם פ שיש סיכון בדבר והיו יכולים למנ"וכל זה יש לומר משום שאע. ש"ע. תפלה שהיא דרבנן

סמכו אותם צדיקים שלא יקרה להם מקרה , מכל מקום כדי שלא לבטל מצוה או לימוד תורה, מלהסתכן

. לא היה זה כלל סיכון, יתברך' ובשביל אותם צדיקים לפי דרגת בטחונם בה, כי יתכן שלא יגיע נזק כלל, רע

כי , פ שהסכנה קרובה מאד"ד אע ששם עקבו על חור הערו)שם(וגדולה מזו היה אצל רבי חנינא בן דוסא 

, אותו תורם כליה שיש בזה סיכון קטןלוגם . ל"ואכמ .) שםא ועיון יעקב"מהרש' עי(סמך שלא יקרהו כלל נזק 

וכן לרופאה . לכן שייך לומר שבאחוזי סיכון קטנים מותר לו להסתכן, אפשר שלא יקרה לו נזק כלל

שהרי יש סיכויים קטנים , ף שכרוך בכך סיכון קטןיש להורות לה לטפל בחולים א, שחוששת שמא תידבק

, ומה גם שמדובר ודאי ברופאה שמקפידה על כללי השמירה מהקורונה. שתיפגע ואפשר שלא תידבק כלל

שודאי הרבה מהם לא ישמרו את כללי השמירה , ואינו כמו להתיר לציבור שלם ובתוכם ילדים ללמוד ביחד

  .ו" גדול חוידביקו אחד את השני ויגרם מזה נזק

ששם מדובר באדם מן השורה שרוצה להציל את , ל"ונידוננו הוא עדיף מנדון מרן היביע אומר זצ

ואם היא לא היתה מלכתחילה , ואילו כאן מדובר באחות ראשית שנושאת משרה של הצלת אנשים, חבירו

כעת שהיא ו,  את מקומה אחות אחרת שיתכן שלא היתה מפחדתתודאי היתה ממלא, לוקחת תפקיד זה

 שעוזבת את 'קום עשה'אלא , 'שב ואל תעשה'ואין זה רק , היא יוצרת חסרון אם תעזוב, תפשה את המקום

                                                 
אין מה להיבהל מהקורונה לפי שאחוזי התמותה ומכאן תשובה מוצאת לכמה שמפיצים לאחרונה דברי פרופסורים ש 1

ולכן הוראות משרד , הקורונה ואפילו באחוזים גדולים יותר מ,והיא בדיוק כמו שפעת שגם ממנה מתים אנשים, ממנה נמוכים
ומה לנו , אולם בנוסף לכך שכל גדולי הדור פסקו לשמוע לכל הוראות משרד הבריאות. ד"עכ. הבריאות מוגזמות מאוד

לפי האמור יש הבדל גדול בין הקורונה ש, עוד בה,  דעות כמה פרופסורים שחולקים על שאר הפרופסורים בעולםלשמוע
,} ו"ח{ונמצא שאם לא תהיה שמירה ממנה , לפי שחולי הקורונה מדביקים בקצב עצום את כל מי שבסביבתם, לשאר מחלות

שהרי בתחילת הקורונה בעולם מספר המתים לשבוע ,  לכךוראיה. ל"ומקרי המות יהיו עצומים רח,  ידבקו ללא שליטהכולם
פ שאחוזי התמותה ממנה "נמצא שאע, }גבר {משום שגם קצב ההדבקה גובר, ומיד המספר הכפיל ושילש את עצמו, היה קטן

גם , שאם לא היו נוקטים צעדים למנוע את הקורונה} גם{ומה . מכל מקום מספר המתים לשבוע עולה, נשארים אותו דבר
והיו צריכים , ואין מספיק מכונות הנשמה, שאין אפשרות לטפל בכל כך הרבה חוליםשהרי , חוזי התמותה ממנה היו עוליםא

  .א"וישמע לגדולי הדור שליט, אחד מהשניושומר נפשו ירחק . ו על טיפול בהרבה חולים"לוותר ח
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 הרי ידע מראש , שרופא כשנכנס לתפקיד זה)רנ' שם עמ(וכן העיר בספר נשמת אברהם . מה שמוטל עליה

, ה כדי להציל את זולתוואינו כסתם אדם שאין לו חיוב להכניס עצמו לספק סכנ, שיש סיכון בעבודתו

צריך לשקול : ל"וז) ק ב"סימן תכו ס( עוד עיין בפתחי תשובה .ש"ע. ויוצא שנכנס על תנאי זה לתפקיד

כ ערוך "וכ .כ"ע. סופו בא לידי כך, שכל המדקדק בעצמו כך, ולא לדקדק ביותרהיטב אם יש בו ספק סכנה 

 שהרופא אינו מחוייב )ק יג"י ס"טו פ' ח סי"ח(ציץ אליעזר ואמנם ראיתי ל. )ק יט"שם ס(ב " ומשנ)שם אות ד(השלחן 

אם אין דרך להזהר מזה , להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל חולה מסוכן שנגוע במחלה מדבקת

 תובחבענין  לדון )רנא אות ז' ח סי"ח(אולם לעומתו כתב הרב שבט הלוי . והגשת הטיפול כרוכה בסיכון עצמי

פשוטם : ל"וז,  מן העירחלברו שיכול בזמן מגיפה כשיש מחלה מדבקת מסוכנת ולה עםחרופא לטפל בה

 רק ישמרו עצמם ,לק מתפקידםתסהלו לברוח -  שיכולים להועיל לחולים  שאסור לרופאים,של דברים

און רבי עקיבא איגר  וראיה לי מתקנת רבינו הג,דבק כתקנת הרפואה בעתים הללויככל האפשר שלא לה

 יהיו באופן קבוע , שאנשים שיכולים לשמש החולים האלהתב הכולירע בעיר פוזן שכ בשעת מגיפתל"זצ

אם הרופא אמר לו ששנויבירט  י" בשם הגרי)ריח' שם עמ(כ בספר נשמת אברהם "וכ. ש"ע. בחדר הלאצארעט

 אינו , אמנם אם הסיכון לטפל הוא ממשי,'לא תעמוד על דם רעך'סירב לטפל בחולה כזה עובר הוא על 

  .ד"עכ.  אך אם רוצה מותר,ב לסכן את עצמוחיי

היא תביא למורך לב בקרב שאר האחיות , אם אותה אחות ראשית תברח מתפקידה, בנוסף לכל

ל "וכיוצא בזה אמרו חז. ויתכן שזה יגרום לאחיות נוספות לעזוב, שישמעו שהיא עזבה מפחד המחלה

 , נפילה- שתחילת ניסה  לקפח את שוקיוהרשות בידו, באמצע המלחמהכל המבקש לחזור  ש:)מד(בסוטה 

ומצב התפשטות הקורונה לא פחות . ש"ע. 'נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם'שנאמר 

ולכן אפשר שאפילו ,  שכולם נדרשים לעזור ולסייע שלא תתפשט המחלה ולתת טיפול לפגועים,ממלחמה

וכמו שחייל שרואה את חבירו פצוע , רונה עצמם יש לה חיוב לטפל בחולי הקו,בספק נוטה אל הסכנה

ומאחר שיכנס בקשרי  :)ו"ז הט"מלכים פ(ם "והרי לך דברי הרמב.  שחייב לחרף נפשו ולהצילו,שוכב בשטח

 לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ,המלחמה ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב

שנאמר . ל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה וכל המתחי,ויפנה מכל דבר למלחמה

ולא עוד אלא שכל דמי ישראל . ''אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם '')ג, דברים כ(

. ד" עכ. הרי זה כמי ששפך דמי הכל,צח ולא עשה מלחמה בכל לבו ובכל נפשויואם לא נ. תלויין בצוארו

 ומנהגו שהרופא המכיר במחלות ובנגעי בני ,ברופא מכיון שזהו גדרו של עולם ש)שם(כ הציץ אליעזר "וכ

 תבוא אנדרלמוסיא גדולה בקרב החולים והבריאים יגיש עזרה אם לא , הדרושהאת העזרהאדם מגיש להם 

 סכנה בכדי  של באיסורת עצמו החולים בכדי להחשיבו כמכניס אשמרפאאין בסיכונו זה ולכן  ,גם יחד

ע שלא "וכדומה לר ֶב ֶד  אותם הגדולים אשר הורו בשעת אנדרלמוסיא של התכוונו ואולי לזה ,בירוחיל להצ

 יטפלו ,י שיטפלומ, שובו של עולם כי זהו מתיקונו ויִ ,ימנעו מלהגיש עזרה לנגועים בגלל חשש התדבקות

 מצב המלחמה כפיקוח  שההלכה מגדירה את)ט"כסלו תשנ(עוד עיין בחוברת אסיא . ד" עכ.י למבין ודגם בו

 ,מכיון שנצחון או כשלון של הקרב יקבע את בטחונו והמשך קיומו של העם, נפש כללי לעם ישראל כולו

 ,הכלל של חייך קודמים מתבטלו ,כללים שקיימים בחיי היום יום אינם בעלי משקל בזמן מלחמההאי לכך 

 וחלות עליו החובות , הוא כמו חיילהרופאוגם  .החייל בזמן הקרב חייב להסתכן עבור הצלת חברוכי 

 מתחזקת מכח האחריות שיש בו , חובתו להסתכן עבור הנפגעים,בנוסף. והדרישות שמתבקשות מכל חייל

  . ד"עכ. "ורפא ירפא"הצו ההלכתי של ומצד  ,מצד היותו רופא

אלא שצריך לחזק הרבה את אותה אחות המוסרת נפשה ושמה נפשה בכפה להציל עם ישראל 

 ,ל"י ז"רבינו האר בשם )ב"שער הבטחון פ(ל בספר שומר אמונים "לאור מה שכתב רבי אהרן ראטה זצ, םקדושי

 אבל באלו שמתחזקים בלבם , רק באלו שיש להם פחדאלא, בעיר אין יכול לשלוטר ֶב ֶד ו "כשיש ח: ל"ז
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 שהנה ודאי מצוה .ש עוד מזה"ע.  אין שום דבר רע יכול לשלום בהם,ומתגברים על הפחד' בבטחונם על ה

לא לעולם יבקש אדם רחמים קודם ש.) שבת לב(ל "ואמרו חז.  ראויה להגן עליה בשעת הסכנה,זו שעושה

ואותה אחות עוד קודם שהסתכנה כבר יש לה זכויות . כ"ע. א זכות והפטר שאם יחלה אומרים לו הבֵ ,יחלה

ותו רופא בביקורו את החולה מצות נוסף למה שמקיים א) שם(כ הציץ אליעזר "וכמש. נו עליהירבות שיג

ויש לו לסמוך על קיום מצוות גדולות אלו שיגינו , "ורפא ירפא"יש לו גם מצות השבת גופו , ביקור חולים

ג והחסד "א הכנה" הקדושים אשר בארץ המה כהרמל דברי לסמוך עויכול, עליו שלא יבוא לידי סיכון

 על דברתם צדק  ומבטיחים, למנוע מלטפל בהם אשר דעתם הגדולה היא בכלל שלא,לאברהם וכיוצא

ם "וכל שכן שאין לה לפחד שעוברת על . ד" עכ.לא תאונה להם כל רע, שאם יעשו לשם שמים ַמְרּתֶ ְוִנׁשְ

ויתקיים בה ,  לא יאונה אליך כל רעוה שבזכות מצוות אל"ותתפלל להקב. )טו, דברים ד( "ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם

ׁש ": דברי דוד המלך בתהלים ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ ה ודאי ישמע "והקב, )ז, תהלים צא(" ִיּפֹל ִמּצִ

, ה"אלא מכח מצוה זו אדרבה תדבק במידותיו של הקב, )]שאלה י(ד "י יו"כ בזה הנוב"וראה מש[תפלתה שלא תדבק 

ֵבִקים"  ויתקיים בה הפסוק,.) סוטה ידעיין(ה גומל חסדים  אף אתה היֵ ,מה הוא גומל חסדים ם ַהּדְ '  בהְוַאּתֶ

ֶכם ַהּיֹום ּלְ ים ּכֻ ומאחר שיכנס בקשרי : הל הטהור" וז)שם(ם "ונסיים בדברי הרמב. )ד, דברים ד(" ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ

המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה וישים נפשו 

 מובטח ,וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד' וכויפחד בכפו ולא יירא ולא 

ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם . לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה

  .ל"עכ. הבא

  . אמן.  ישראלוישלח רפואה שלימה לכל חולי עמו, ה יסיר מעלינו כל חולי ומדוה"ויהי רצון שהקב

�  

כמדומה , בה משתלבים דין קשה ורחמים מרובים, המיוחדותעוברת עלינו היא אחת השנים השנה זו 

 על להילסגור מוסדות תורה ותפשמימות עם ישראל לא היתה גזירה כזו נוראה שנאלצנו אנו בעצמנו 

 יות בפירוד אחד מהשניעם ישראל כולו היה צריך לח. לנו להתאחדוואפילו בסתר לא יכ, מנעול ובריח

שלו בחדרי ' את עבודת ה, כל אחד זכה להכיר את עצמומבחינה אחרת ש אלא ,למשך כמה חודשים

והפיק לקחים האם באמת הוא אוהב , רק הוא ובוראו, ללא לחץ זמן, ללא כבוד, ללא נגיעות אישיות, חדרים

וחשוב לנו לדעת את .  ואין ברירהאו שעושה את הכל רק מתוך הרגל חיים, יתברך ורוצה לעובדו' את ה

ועל פי אותה נקודה אדם יקבל שכר טוב , כי מתוך אותה נקודה אדם פועל ועושה, הנקודה הפנימית הזו

א שהפסוק בתהלים " שמעתי מהרב מרדכי נויגרשל שליט,ומה שהתפללנו ביחידות. ו"או להיפך ח' מאת ה

ת ָהַעְרָער ְולֹא ָב : "אומר ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ָתםּפָ ִפּלָ " יחידי"פירושו " ערער"ם ש"ואומר המלבי). יח, קב" (ָזה ֶאת ּתְ

 תפלת היחיד ולא בזה לה פנה א" הקב,כלומר גם כשנאלץ האדם להתפלל ביחידות). י"עיין ירמיהו יז ברש(

ֶתב זֹאת ְלדֹור : "והפסוק הבא כותב. לתםיאת תפ ּכָ ל ָיּה ַאֲחרֹוןּתִ אנחנו ודאי ). שם יט" ( ְוַעם ִנְבָרא ְיַהּלֶ

החפץ "וגם .  כבר התחילהתקופת עקבות משיחשר אמר הגאון מוילנא "כבר בשנת ת[. נמצאים כבר באחד הדורות האחרונים

והיא היתה סמוך , ועל השניה הוא רמז, אמר שמלחמות גוג ומגוג מתנהלות במחזוריות ואחת מהן היתה במלחמת עולם הראשונה" חיים

 קב בתהלים פרקנאמר שסגולת אמירתו של ) ב"בראשית כג ע( ובזוהר .])'יהו במאמר אעיין ספר לב אל(לפטירתו 

ָתם"נדע ש, גם אם נגזר עלינו להתפלל ביחיד, לכן. לותיויהיא להעלות את כל תפ ִפּלָ   . ד"עכ". ְולֹא ָבָזה ֶאת ּתְ

הזדמנות לנו תנה ינובזה , תנה לנו אפשרות לעבוד אותו ללא הפרעותישלפחות נ ה"להקבאנו מודים 

 ובתוכם גדולי תורה מאותו נגיףשהרבה אנשים נפטרו צטערים רק שאנו מ. בנוילהוכיח לו מה טמון בתוך ל

לצאת לנו פ שהותר " אע,בעת כתיבת שורות אלו .'ומי יעמוד בסוד ה, תניחם בגן עדן' רוח ה, וענקי רוח

ותה תקופה ועינינו נשואות לבורא מכל מקום עדיין לא הסתיימה לגמרי א, להתפלל וללמוד מחוץ לבית

גדולי ישראל סייעו לנו בזה והורו להתחזק . עולם שיאיר את עינינו להבין במה עוד אנו צריכים להתחזק
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ה " ובעז,נקבל על עצמנו להתחזק בהכל. במורא מקדש ובעוד מצוות, בשמירת הלשון, באהבת ישראל

  .נזכה כולנו לעבור את התקופה הקשה הזו לשלום

יום , א שמנחה אותנו בנתיב אמת ובדרכי יושר" שליטחיים רביג "ר הרה"חת החוברת הנני מודה למובפתי

' ויהי רצון שה, ולילה מכתת רגליו ממקום למקום ומפינה לפינה להביא לידיעת הציבור דברי חיזוק ואמונה

וכן . ברבים' זכה לקדש את הוי,  לשוב לזכות את הציבורישלח לו רפואה שלימה לכל אבריו וגידיו וישוב לאיתנו

. א אביר המעיינים שמלמד אותנו מוסר חי ודרך ארץ ולימוד נכון" שליטיגאל כהןג "ר הרה"מודה אני למו

יום ולילה , א ראש הכולל על כל מאמציו ומסירות נפשו לקהל האברכים" שליטאליהו רביג "וכן להרה. ל"ואכמ

גם ברך לקחתי . פעלו' ישלם ה. שיוכלו לשקוד על התורהלא שוקט על שמריו להביא טרף לתלמידי חכמים 

ובראשם הרב , זו הלכה' דבר השומעי לקחם לציבור לכל מזכי הרבים שמוסרים זמנם למען הציבור להביא 

א שמקרינים מהוד זיום על " שליטאברהם יוסףג "וכן מרא דאתרא הרה. א"  שליטה'יוחנן גור אריג "הראשי הרה

י ועל " נעמוס ברנס'  עומד רהמיוחדת למועצה הדתית חולון שבראשותודה .  שזכינו לכךואשרנו. העיר חולון

וכן לכל . י תמיכם הנדיבה"ע" יהדות חולון"י שגם השנה מצילים את מימון חוברת " ניצחק מערבי' י ר'ידו השנ

ם בעולם הזה וזוכים ג.  הקבועים והלא קבועים שיודעים להשקיע השקעה בטוחה במימון החוברתהמפרסמים

צריך להוסיף { .'תהי משכורתם שלימה מעם ה. כי בזכותם מוגשת לכם החוברת בהוד יופיה. וגם לעולם הבא

  }תודה גם לאילן ולזברלו

�  

  ".רופאה שמפחדת להידבק" בענין א" שליטיגאל כהןג "ר הרה"דעת מו

 ! לכבוד ידידנו הדגול נר״ו שלום וברכה

,  ראשית אשר מתוקף תפקידה נדרשה לטפל בחולים שוניםקראתי בכל לב מאמרו אודות אחות

ויתכן שחולים הנ״ל , והיא חוששת כעת מלטפל בהם עקב מגיפת הקורונה המשתוללת בחודשים אלו

העלה שהיא , אורך כזהבואחר שדן ידי״ן .  יכולה להמנע מלטפל בהםםהא. ת חולי קורונהבסביבהיו 

 של שאר בבםלב תגרום להביא מורך םושג. צמה מכךחולים ואינה רשאית לפטור עבת לטפל בחיי

ודבריו . ריוביל נפש אחת מישראל וכו׳ זהו תורף דצמעלת המבאחיות אלא שיש לחזק את רוחה 

 . נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת

את לחופשה ללא צרשאית ל, "נפשית"פחד שיכול להזיק לה ב האחות הנ״ל נתקפת םומ״מ א

, שאינה עם החולים עד יעבור זעם" משרדית"עבודה באו לעסוק ) ״תרה חלצקבהנקרא (תשלום 

שאיננה יכולה להמשיך בעבודתה הרגילה מפני שהיא , ר להנהלת בית החולים או קופ״חבותסביר הד

 .ימ״אצזהו הנלע״ד ו. ותול״מ. לב שאר האחיותביא מורך בכדי שלא לה, ת סיכון גבוההצובקב

 ״טעיר יגאל כהן סצממני ידידו עז ה

���  

  "רופאה שמפחדת להידבק" בענין א" שליטחיים רביג "ר הרה"דעת מו

 א" ואהובי שליטיידיד

 .כל דבריך מתוקים מדבש ונופת צופים שפתיים ישק

היא אז כבר , ב"שאם אותה אחות המסרבת לעבוד נכנסה גם לפחד וחרדות וכיוצד כדאי להוסיף " לענלאב

 היתכן לומר לך להיכנס למצב כזה כשהיא , ומה לעשות.)מ סב"ב(ן וזה בבחינת חייך קודמי, בבעיה רצינית

א "הראיה מיביוכך כתבתי לדחות . כך שלמעשה יש לבדוק תמיד עד היכן הדברים מגיעים. כולה חרדה ומפחדת

 .'וכל פרט ופרט מפחיד וכו, ובפרט שהיא כלה חדשה ומבוגרת ורוצה ילדים,  לאותה אחות שחוששתמדין כליה

   ק חולון"ים רבי עיהבאהבה חי
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  ב"סד סיון תש"בס

    
  

  המלצת רבני העיר והשכונות
  

  
יהדות "שמחנו לשמוע על הרעיון המבורך של ידידנו לאסוף ולקבץ בחוברת אשר פיו יקבנו בשם 

שבעשור האחרון זכינו (ו "כשמו כן הוא שבאו בו כל ענייני היהדות בעירנו חולון ת  אשר"חולון
ובכך לסייע סיוע שיש בו ממש לכלל הציבור , )רת הקודש בחסדיו יתברךן על טה'ונהפכה לחולי

והננו להודות בזה לכל המסייעים והתומכים . הרחב בעיר למצוא דברי חפץ בכל ענין המבוקש בקל
  .לידידנו להוציא מחשבה זו מן הכח אל הפועל

  
בהעברת מידע למערכת לסייע ולעזור ,  בזה אל גבאי בתי הכנסיות וכל אשר לאל ידוואנו קוראים
ה "כדי שבעז, ושאר ענייני היהדות שעדיין לא נרשמו בחוברת, שיעורי תורה, תפילות החוברת על

ויבוא . ה"חורף ושאר הוספות שיבואו בע/  תוכל המערכת לעדכן את הרשימות בהתאם לשעון קיץ
  .ר שבזכות זה נזכה לגאולה השלימה בקרוב"ויה. שכרם כפול מן השמיים

  
  
  

  ות אמת וצדק באנו על החתוםולא

  הרבנים הראשיים

  

  

  
  

  חברי לשכת הרבנות חולוןו

  ני השכונותורב

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        הבהרההבהרההבהרההבהרה
  

כדי שלא , גדול וקטן שם הוא, "הרב" מוסרי השיעורים בחוברת נקראו ובאו בתואר כל

  . ו"ועיין עוד מזה באריכות בחוברת תשס. ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק

  

 חיים רבי הרבג "הרהר "מוא ו" שליטיגאל כהן  הרבג"ר הרה"ל עם מו"התייעצנו בכל הנ

, אלינו ועדיין מפקפקים בכךפנו ולאחר ששמענו אנשים ש. והסכימו עימנו, א"שליט

הרב ג "א והרה" שליטאברהם יוסףהרב  ג"ה הרמרא דאתראהצגנו את הדברים בפני 

  . המזבחואין בודקים למעלה מן. והסכימו עימנו בפה מלא, א" שליטיצחק זילברשטיין
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        בתי כנסתבתי כנסתבתי כנסתבתי כנסת

  ננ""רב ביהכרב ביהכ  טלפו�טלפו�  נוסחנוסח  ההפפבמבמ  כתובתכתובת  שכונהשכונה  בית הכנסתבית הכנסת
 הרב גילעד רצון   בלדי-תימן 3-ו 5ארה 'נג העבודה.ק אבי דוד

    בלדי-תימן 3-ד 37השיטה  'רסקו א אבי שלום
 הרב ישי מזלומיאן  03-5502275 מרוקו-ספרד 3- ג 15נחמיה  ארזיםוה נ אביר יעקב

 הרב יצחק כהן   ספרד 2-ו 80יצחק הלוי  גרין אברהם אבינו
 הרב עזרא יצחייק   ספרד 5-ה 1לבון  נוה רמז אהבה ואחוה
    בגדד-ספרד 3-ה 20ו "ביל אגרובנק אהל בן שלום

ההסתדרות   העבודה.ק  אהל משה
1
 הרב זוהר שהבזי  050-4158686  ספרד  3-ו  39

    שאמי-תימן 3-ד 39יחזקאל  ארזיםוה נ אהל משה אלפרחי
  הרב מנחם הבלין  052-8806967  ד"חב  4- ג  7השילוח   שרת.ק  )ד"חב(אהלי מנחם 

  הרב מנחם שטיינברגר    ד"חב  4-ה  13פנחס אילון   300-ח  אהלי מנחם מענדל
הציפורן  גיבורים.ת אור בני ציון

1
 הרב משה סימנטוב   בוכרה-ספרד 2-ז 4

רוזמרין  300-ח )300-ח(אור החיים 
2
 הרב אליהו לוי   ספרד 4-ד 3

החצב  גיבורים.ת )ג"ת(אור החיים 
1
 הרב משיח קמרי   ספרד 2-ז 3

ראש פינה  שושנים.נ אור חדש
1
 הרב שרון שמחי   ספרד 3-ה 9

 כזוםהרב אברהם    ספרד 3-ז 26צאלים  נאות רחל אור יוסף
 הרב שלמה בן אדמון   ספרד 3-ה  14התחיה   שושנים.נ אור ציון

המצודה  גיבורים.ת אורות הצחצחות
1
 הרב ציון אלגרבלי   ברסלב 2-ז 26

    שאמי-תימן 3- ג 37הנביאים  ארזים והנ אורח חיים
 הרב ישי ויצמן   )ספרד( אשכנז 3- ג 5הנביאים  ארזיםוה נ אחוה ורעות
  'הרב משה פינקוביץ  03-5595779 )ספרד( אשכנז 3-ה 14התחיה  םשושני.נ אחים ורעים
חזית חמש  גיבורים.ת אפיקי מים

1
 אסף יצחקהרב   050-2217070 ברסלב 2-ז 3

 הרב גל שעיו   עירק-ספרד 3-ו 9ברנר   עםונתשכ ארם נהרים
יטבתה   סי כהן'ג  באר האמונה

3
  הרב אל חי זוברמן    ספרד  5-ו  24

 הרב משה ביתן   )ספרד( אשכנז 4-ד 8שטרוק  'ו ברסק )אשכנז(בית אל 
ככר ויצמן  העבודה.ק )בוכרים (בית אל

4
 הרב שמחה חיימוף   בוכרה-ספרד 3-ה 4

ברקת  300-ח )300- ח( בית דוד
5
 הרב יהונתן ענבה   ספרד 4-ה  28

בסקי 'ברדיצ העבודה.ק )העבודה.ק( בית דוד
6
 הרב יוסף מוחבר   ספרד 3-ו  9

 הרב נתן נטע לנדמן   )ספרד( אשכנז 3-ה 5הרב קוק  אגרובנק ולבית הכנסת הגד
' אהרונוביץ ותיקים בית הכנסת הפתוח

1
 הרב שמואל רסקין   ד"חב 5-ו 38

ץ "צבי ש  גרין  ד"בית חב
5
  הרב בעריש ביר  058-7708247  ספרד  3-ו  50

מבצע סיני  גיבורים.ת בית יוסף
1
 הרב יוסף שעשוע   ספרד 3-ז  24

  הרב יונה הר צבי    ספרד  2-ד  )בגן( 8ניסנבוים   דהמפ  בית יצחק
המצודה  גיבורים.ת בית כורש

7
 הרב אלעד סולימני   פרס-ספרד 2-ז 1

  הרב יגאל מושייב    בוכרה-ספרד 5-ו  1עין גדי   סי כהן'ג  בית כנסת הבוכרים
' אהרונוביץ  רביןרית ק  בית רבינו

1
  הרב אליהו כהן    ברסלב 5-ו   91

 הרב מרדכי נחימובסקי   )ספרד( אשכנז 2-ז 3הגבעול  םגיבורי.ת בית שלמה
 יהודה כהן- הרב אודי   ספרד 3-ד 15מוהליבר  'רסקו ג בן פורת יוסף
דבורה הנביאה  ארזיםוה נ בעל השדה

1
 הרב עופר ארז   ברסלב 3- ג 12

    בלדי-תימן 3- ג 3נחמיה  ארזיםוה נ גאולי תימן
 הרב משה מועלם   מרוקו-פרדס 4- ג 10ל "אלופי צה שרת.ק גאולת ישראל
 הרב תומר דוד   ספרד 5-ו 4עוזי נרקיס   רביןרית ק גבורת יצחק

- גבורת ישראל
 ד"חב

  הרב הראשי    ד"חב 4- ג 20חביבה רייק  שרת.ק
  הרב יוחנן גור אריה

 
  מול הפילבוקס. 7  למעלה. 6   במקלט בית הספר.5   מול אמישרגז.4  -1קומה . 3  בבית. 2  במקלט. 1
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  - המש� -

  ננ""רב ביהכרב ביהכ  טלפו�טלפו�  נוסחנוסח  ההפפבמבמ  כתובתכתובת  שכונהשכונה  בית הכנסתבית הכנסת

 הרב בנימין שהר   פרדס 3-ז  34צאלים  רחל.נ גבעת רפאל

 הרב דוד רחימי  052-2643220 ספרד 2-ה 19השומר  אגרובנק  ואמתדברי שלום

 דיין. הרב יצחק מ   ספרד 6 - ו  12לנדאו  גוריון.ב.ק דרכי נועם

אילת   רחלאות נ  )אות רחלנ( החדש
1
  )זרוק(הרב יעקב בן סרוק  050-2521444  ספרד  4 - ו   36

 הרב ראובן יעקובוב  ספרד 2-ו 10 קוגל' שד עממי.ש היכל אליהו

    ספרד 4-ו 17הופיין  העבודה.ק )מגן דוד(היכל משה 

 הרב פנחס אלטהויז   ספרד 4-ד 25שער ציון  שרת.ק )שרת.ק( היכל משה

    )ספרד( אשכנז 4- ג 37ל "אלופי צה שרת.ק היכל רפאל

 בהרב לוי יצחק שו    ספרד 3- ג  5דבורה הנביאה   ארזים.נ  הליכות עולם

לנדאו  גוריון.ב.ק המרכזי האשכנזי
1
    )ספרד( אשכנז 6-ו 12

 הרב משה מונדני   ספרד 3- ג 1נחמיה  ארזים.נ הר ציון

 הרב אילן כהן   ספרד 3-ה 7הרב קוק  אגרובנק הרבנות חולון

 הרב אופיר אלבז  03-5598363 ספרד 3- ג 3צרעה  ארזים.נ )ארזיםוה נ(ם "הרמב

- ג 23השילוח  תשר.ק )שרתרית ק(ם "הרמב
5
 הרב שאול פיינה  03-5568987 ספרד 4

      בלדי-תימן  2-ז  23ם "רמב  גיבורים.ת  )גיבוריםל ת(ם "הרמב

 הרב אלעזר אהרונסון  03-5036951 )ספרד( אשכנז 4-ו 37העליה השניה  נוה רמז ותיקים 

    ספרד 3-ד 100מפרץ שלמה  שרת.ק )'מקבצ(זכור לאברהם

ורבורג  'קו ברס )רסקו(זכור לאברהם 
2
 הרב יוסף גלילי   ספרד 4- ג 7

 הרב יאיר עובדיה  ספרד 2-ד 9ץ "יעב מפדה זכר לקדושים

 הרב מאיר הלפרין  )ספרד( אשכנז 3-ו 5הצפירה  העבודה.ק זכרון לקדושים

המצודה  גיבורים.ת )תל גיבורים( ד"חב
2
 ץ"הרב מנדי כ 052-8770895 ד"חב 2-ז 7

 4- ג 10ל " צהאלופי שרת.ק חיים אברהם
-ספרד
 גרוזיה

 הרב יוסף מירילאשוילי 

 שי ראובן-הרב יהושע 03-5031868 פרס-ספרד 5-ו 17עין גדי  סי כהן'ג חללי דקר

 הרב משה ירושלמי 03-6514590 ספרד 2-ו 51החשמונאים  גרין ישראל מערכות חללי

 הרב מנשה עמרם 03-6510726 ספרד 2-ו 24רחבעם זאבי  גרין חסד ואמת

 הרב משה סמירה  ספרד 4-ז )בגן(קדושי קהיר  נאות רחל חסדי שמים

 הרב אמיר רן  ספרד 5-ו 18עין גדי  סי כהן'ג חפץ חיים

   בלדי-תימן 6-ו 2מסילת העולים  סי כהן'ג יד הבנים

   )ספרד( אשכנז 2-ה 12בן יהודה  אגרובנק ישורון

התחיה  שושנים.נ ישיבת ההסדר
3
 הרב אביב זגלמן 03-5587638 ספרד 4-ה 14

   בלדי-תימן 5-ה 3לבון  נוה רמז כנפי נשרים

שמריהו לוין  'רסקו ב כפוסי
4
   ספרד 4-ד 5-7

 הרב יצחק דיין  ספרד 5-ו 27הסנהדרין  סי כהן'ג כתר תורה

  03-5010177 ספרד  4-ז 9מבצע סיני  גיבורים.ת מאור ישראל

 הרב טל דואק  ספרד 6-ד 17הפז ) משעול( גוריון.ב.ק מאיר עיניים

 חלב-ספרד 4-ו 17הופיין  העבודה.ק מגן דוד
 

  מרא דאתרא 
 הרב אברהם יוסף

   בבל-ספרד 5-ו 27הסנהדרין  סי כהן'ג מחנה אפרים

 הרב משה פורסמאי 03-5569916 בבל-ספרד 3- ג 9שמעיה  ארזיםוה נ מישרים

 הרב גדי עמר  ספרד 3-ז 35א "הגר נאות רחל מעוז יעקב

 הרב בכור גמליאל 052-4714040  ספרד  4-ו  55אילת   ותיקים  משיבת נפש

   )ספרד( אשכנז 3-ו 10בסקי 'ברדיצ העבודה.ק משכן אברהם

  03-5017990 ספרד 5-ו 5הדקל  ותיקים  משכן אליהו 

  לא מופיע במפה. 5   בשביל.4  למעלה. 3  במקלט. 2  למטה. 1
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  - המש� -

  ננ""רב ביהכרב ביהכ  טלפו�טלפו�  נוסחנוסח  ההפפבמבמ  כתובתכתובת  שכונהשכונה  בית הכנסתבית הכנסת
הרב קוק  אגרובנק משכן דוד

1
   )ספרד( אשכנז 3-ה  7

    שאמי-תימן 3-ז 45המעפילים  גיבורים.ת נוה שלום שבזי
 הרב יוסף הלל  ספרד 2-ו 31יהודה הלוי  גרין נחלת שלום
נצח ישראל

2
 הרב שלמה לוי  ספרד 6-ו 5זרובבל  סי כהן'ג )ספרד( 
 יהרב ארז חזנ 03-5565624 שאמי-תימן 3-ד 4העצמון  'רסקו ב )תימן(נצח ישראל 

 הרב משה קטיוב  ספרד 3-ז 34א "הגר נאות רחל נתנאל
  הרב דוד רחימי  052-7643220  ספרד  2-ו  6השומרון   אגרובנק  נתיבות שלום

 הרב יצחק עזרא 03-5048439 ספרד 3-ו 12רוטשילד  עממי.ש סודאי
 הרב יוסף ארביב  ספרד 3-ו 10ברנר  שכונת עם )ברנר(סוכת שלום 
 הרב יוסף ארביב  ספרד 3-ו  20קפאח  ונת עםשכ )קפאח(סוכת שלום 
 הרב ליאור רביאב  ספרד 6-ה 16מקלף   בן גוריון.ק סולם יעקב

 הרב יוסף ורון 03-5564010 ספרד 2-ד  5קפלינסקי  מפדה סיני
סביון  גיבורים.ת עדת ישורון

3
  03-6515821 כורדיסטן 2-ז 7

 רב יוסף הרמבםה  פרס-ספרד 3-ו 31דב הוז  העבודה.ק עולי משהד
רבי עקיבא  'רסקו ב עושה שלום 

4
 הרב ששון אנדיבו  ספרד 3-ד  4

 הרב יקיר כהן צמח 054-8514778 ספרד 3-ה 8יבנה  העבודה.ק )משען( עטרת אליהו
עטרת חכמים

5
 הרב חיים רבי 03-5011150 ספרד 3-ז 4ם "החי גיבורים.ת 

  הרב רפאל טריקי   מרוקו-ספרד    )בבנין( 11מגידו   שרת.ק  אהל רחל-עץ יוסף
 הרב גבריאל זרגרי  ספרד 3-ז 3אברבנאל  נאות רחל )ספרד(עץ חיים 
   בלדי-תימן 3-ו 12ץ "צבי ש שכונת עם )תימן(עץ חיים 

   בבל-ספרד 5-ו 15הסנהדרין  סי כהן'ג פחד יצחק
הלהב תעשיה.א צמח דוד

6
 4-א 

1
 הרב שלמה נגר  שאמי-תימן 

  03-5504656 פרס-ספרד 4- ג 41ל "לופי צהא שרת.ק צעירי איראן
 הרב משה בבזרה  עירק-ספרד 3- ג 5אשתאול  ארזיםוה נ קדושי בבל
 הרב משה מערבי  ספרד 2-ה 4ח "הפלמ אגרובנק ל"קדושי צה

גאולים  'רסקו ב ראובן בכורי 
7
 הרב יצחק מריאן  פרס-ספרד 3-ד 25

 י'ורג'הרב מרדכי ג  פרדס 2-ז 8התותחנים  גיבורים.ת רבי מאיר בעל הנס
 הרב דרור ששון 03-6518544 ספרד 2-ז 18אלחריזי  גרין רבי שמעון בר יוחאי

רבינו סעדיה  שכונת עם רבן יוחנן בן זכאי
 21גאון 

 הרב יצחק מאמיה  פרס-ספרד 3-ז

א "הגר נאות רחל )רחלאות נ(רחל אמנו 
4
 הרב אילן כהן  ספרד 3-ז 22

 הרב יצחק אלימלך 03-5049435 ספרד 3-ו 2כיכר סטרומה  העבודה.ק )העבודה.ק( רחל אמנו
 הרב יחיאל תם  בלדי-תימן 3-ה 17הרצוג  אגרובנק שבות עם
   בלדי-תימן 3-ד 7שכטר  'רסקו ג שיבת ציון
  03-5593676 שאמי-תימן 3- ג  68הנביאים  ארזיםוה נ שלום שבזי

  ברוך טולדנוהרב  ספרד 5-ו 18עין גדי  סי כהן'ג שער השמים
זלמן ארן  העבודה.ק שערי ישועה

8
 הרב יצחק כהן צמח  ספרד 3-ו  4

   שאמי-תימן 3- ג )בחצר( 6צרעה  ארזיםוה נ )רזיםא.נ(שערי צדק 
   שאמי-תימן 3-ד 7העצמון  'רסקו ב )רסקו(שערי צדק 
 הרב מתתיהו אליעזר  פרס-ספרד 3-ד 5הנביאים  ארזיםוה נ שערי ציון
  054-3976324 אפגניסטן-'ס 3-ו 29ביאליק  העבודה.ק ןשערי רצו

ם "החי גיבורים.ת שערי תורה ותפילה
4
 הרב ראובן איגלאנוב 050-2197876 בוכרה-ספרד 3-ז  4

 הרב בנימין שהר 03-5030149 ספרד 3-ז 3אבן עזרא  נאות רחל תורת משה חיים
 הרב רמי נדב   5-ו  1עין גדי  סי כהן'ג תפארת בחורים

  מקלט בית הספר ב.8  במרתף . 7  ליד שוק העיר .6  א" זיעח"הגריש "ע. 5    במקלט. 4  מול הפילבוקס .3   משכן מאיר.2  הלמעל. 1
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        כוללי�כוללי�כוללי�כוללי�
 ראש הכולל טלפו� כתובת שכונה ש� הכולל

 הרב זוהר שהבזי 050-4158686 )מול הדואר( 39ההסתדרות  העבודהרית ק )בוקר(אהל משה 

 הרב מנחם הבלין 052-8806967 7השילוח  שרתרית ק )ד"חב(אהלי מנחם 

  בהרב דניאל רבי  054-8464177  4עוזי נרקיס   רביןרית ק  אור דניאל

 הרב אליהו לוי 050-8765006 )בבית( 3רוזמרין  300-ח יים אור הח

 הרב אברהם כזום 052-7664165 26צאלים  נאות רחל אור יוסף 

 ציון אלגרבליהרב  052-7481332 )במקלט( 26המצודה  גיבורים.ת אורות הצחצחות

 הרב יוסף ורון 050-4143614 5קפלינסקי  מפדה באר השלום

 הרב יצחק זילברשטיין  03-5015809 )למעלה( 9בסקי 'ברדיצ העבודהרית ק בית דוד

  הרב יונה לגזיאל  052-7169475  )מקלטב( 91' אהרונוביץ  רביןרית ק  בית רבנו 

  052-8287751  )'קומה ג( 8התותחנים   תל גיבורים  בני תורה - ברכת דוד
052-7678887  

  הרב יוסף גלילי
  הרב רוני ברוך אל

  הרב מתתיהו אליעזר  050-7412121 5הנביאים  יםארזוה נ ברכת יוסף תורה

 הרב שלמה בן אדמון 054-8458035 )אור ציון( 17התחיה  'רסקו ב 'דרך ה

  הרב אילן כהן  054-6862624  10קוגל   עממייכון ש  חניכי הישיבות

 הרב משה פרזיס 03-5568987 )למעלה( 23השילוח  שרתרית ק יביע אומר

   03-5591756  24י רחבעם זאב גרין יגל יעקב

 דיין. מהרב יצחק  052-7625026 12לנדאו   בן גוריוןריתק  יד יצחק

 הרב אביגדור ברגר 03-5568987 )בכולל( 23השילוח  שרתרית ק ישיבת אליהו

 הרב אביב זגלמן 03-5587638 )'קומה ב( 14התחיה  שושניםאות נ ישיבת ההסדר 

 הרב אהרון בטשי 052-7680708 )מאחור( 8התותחנים  גיבוריםל ת נתיבות התורה

 הרב חיים רבי 03-5011150 )'קומה ג( 4ם "החי גיבוריםל ת עטרת חכמים

 גיא אלקנה לוטינגרהרב  054-8592022 17משעול הפז   בן גוריוןריתק שובה ישראל

 הרב יצחק עזרא 052-7124416 )למעלה( 12רוטשילד  עממייכון ש תורת חיים

 הרב בנימין שהר 03-5030149 3אבן עזרא  רחלאות נ תורת משה חיים

  הרב רמי נדב  052-7621476  1עין גדי   סי כהן'ג  תפארת בחורים

  הרב יעקב שבתאי  052-7628328  )- 1קומה ( 23השילוח   קרית שרת  תפארת למשה

  ישיבות
 ראש הישיבה טלפו� כתובת גיל סוג ש� הישיבה

  מרא דאתרא  054-3054389   23השילוח  13-17 קטנה יביע אומר
 הרב אברהם יוסף

  03-5591756 100מפרץ שלמה  15מגיל   וגדולהקטנה יגל יעקב

 הרב אביב זגלמן 03-5587638   )למעלה( 14התחיה  18מגיל  גדולה ישיבת ההסדר 

  054-6537704  7השילוח  17-20 גדולה ד"ישיבת חב
054-6858558 

  הרב שלמה פלדמן
  הרב דוד גור אריה

  ת חינוך הראלקרי
  ישיבה תיכונית

  03-5034466 16עין גדי  12-18 קטנה וגדולה
052-8119521 

 הרב שאול פיינה

 ïäë íéùãå÷ä ùãå÷ úéáì åúñéðëá ìåãâ)àáä ãåîòá êùîä(  
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  סמינר / בית יעקב/ תלמודי תורה 
  הערה/פקס טלפו� כיתה כתובת שכונה ש� המוסד  

  03-5010359  03-5011354   ח- א    9בסקי 'ברדיצ העבודהרית ק  בית דוד

    03-5013131   ח- א   10חזית חמש  גיבוריםל ת   בית יוסף

) ד"חב(בני מנחם 
  ממלכתי חרדי

  03-5588527  03-5588530   ח- א   50ץ "צבי ש גרין

תלמוד 
  תורה

  עטרת ראובן
  03-5054528   ח- א   1שיבת ציון  סי כהן'ג  )מפי עוללים(

052-3975731   
03-6512656  

  ]92' ראה פרסום בעמ[

  03-5017403  03-5046755   ח -  א
  28ברקת   300-ח  בית דוד

    03-5032245   יב - ט 
     03-7444308   ח - א   8התותחנים  גיבוריםל ת  בנות יעל- בית יוסף

  03-7444701  03-7444702   ח - א   14קדושי קהיר  נאות רחל  )ד"חב(בנות מנחם 

בית 
  יעקב

  וחד חינוך מי'נוסף כיתה א   03-5015587   ח - א   7הרב קוק  אגרובנק  בנות ציון
  03-5179693  03-5258478  יב-ט  13נחמיה   נוה ארזים  לוית חן  סמינר

  גני� תורניי�
  )רישום, ילדים (84' הכוונה ורישום ילדים למוסדות תורה ראה עמ, לייעוץ

 טלפו� גילאי� כתובת שכונה ש� הג�
  ) קבוצות4( 3 פעוטון עד  10חזית חמש   גיבורים- תל  בית יוסף

  )ובנות נפרדבנים ,  גנים6 (6 עד 3
03-5013131  

   03-5594762  ) גנים2( 4 עד 3  8יעל   נוה ארזים  בנות ציון

   054-2319177  3  11התעלה   קרית שרת

  052-2308858  ) לבנות גנים4( 5 עד 4   17שופטים   נוה ארזים

 )ד"חב(בני מנחם 

  052-2308858  )בנים ובנות נפרד,  גנים6 (6 עד 3  5אהוד   נוה ארזים

  03-5594648   6 עד 5  3יהושפט   נוה ארזים  וןבני צי

  03-6317286  4 עד 3  33הציונות   נוה רמז  גן שובל

  03-5035976   )חובה( 6 עד 5    גן חזון

    גן אורות

   175ביאליק 
  03-5035601  )חובה( 6 עד 5  )בגינה הציבורית(

  הגרעין
  התורני

  03-5038501   5 עד 4  164ביאליק     גן צופית

            גנים   ד    "חב
     מעונות                  

  כתובות שונות  נוה ארזים
  כתובות שונות

  ) גנים5( 6 עד 3
  ) מעונות2( 3 חודשים עד 3

050-5429791  
050-2503038  

   052-7625027  )אפשרות לצהרון,  גנים3( 5 עד 3  כתובות שונות   בן גוריון.ק  ילדי יוסף

  12 שדרות ירושלים    ישיבת ההסדר 
  1הארז 

  תינוקיה
  )קבוצות 2( 3עד שנה וחצי 

052-6073783  

  )קבוצות 2( 4 עד 3  6קרייתי   תל גיבורים  מאור ישראל
  6 עד 5

03-5571178  
03-7312662  

) גנים8( עד חובה 0  8ברנדיס   קרית שרת  מוסדות שלום בנייך
1

  03-5580136   

 )ןעם צהרו, גנים 2( 6 עד 4  7רחבעם זאבי   גרין  חיים עטרת
1

  058-3225511  

  עטרת ראובן 
  )מפי עוללים(

  3שנה וחצי עד   1שיבת ציון   סי כהן'ג
  )בנים ובנות בנפרד,  גנים4( 5 עד 3

03-5054528,  
052-3975731  

  תורת חיים
  תורת משה

  5הגבעול   תל גיבורים
  19מבצע סיני 

)עם צהרון( 4 עד 3
 1

  

  )צהרון,  כיתות4( 3 עד  חודשים 4
058-3225511  

  052-7621476  3שנתיים עד   1עין גדי   סי כהן'ג  ארת ילדיםתפ

)íãå÷ ãåîòî êùîä(åãéá ùé úåöî ìù úåìéáç  , úáù úåëæá)àë äáø àø÷éå ,ä(

  

 גני עירייה.  1
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  מקוואות
        ::::לנשי�לנשי�לנשי�לנשי�

        

        

        

        

        

        

        לגברי�לגברי�לגברי�לגברי�

        לכלי�לכלי�לכלי�לכלי�

        

 נייד טלפו� כתובת שכונה המקוה
   03-5518523 17משעול הפז  בן גוריון.ק  בן גוריון

/ 1שיבת ציון   סי כהן'ג  בריאות
  27הסנהדרין 

03-6518899  050-3323810  

   03-5509978  6יהושפט  נוה ארזים טהרת מנחם

   050-3323812  37העליה השניה  נוה רמז נווה רמז

  052-2954916  9הרב קוק  אגרובנק  עדנה 

   03-5594803 23השילוח  קרית שרת קרית שרת 

   03-6516541 15ץ "צבי ש גרין שרה

  054-6401940 03-6350653 10חזית חמש  גיבורים- תל בית יוסף 

   03-6517234 10ל "אלופי צה קרית שרת  קרית שרת 

 זמני פתיחה טלפו� כתובת מקוהה
   שעות24 :ו-א  4עוזי נרקיס   קרית רבין  אור דניאל

  ש" בבוקר וממוצ10:00 עד :שבת
  16:00-22:00: ה-א    34צאלים   גבעת רפאל

   בבוקר עד חצי שעה לפני כניסת שבת 4:00 :ו
  10:00 בבוקר עד 4:30: שבת

  17משעול הפז   מאיר עיניים
 קרית בן גוריון

050-6220429  
 

   שעה לפני מנין הנץ עד גמר תפילת הנץ:יום א
-10:00, ה,ג,אימי ( ערביתסוף שעה לפני מנין הנץ עד חצי  :ה-ימי ב
  .בבין הזמנים פתוח בזמני התפילות והשיעורים, ) סגור15:00

 .חג/עד חצי שעה לפני כניסת שבת פתוח :יום ו וערב חג
 תפינ 46ישעיהו  שלוה

   6יהושפט 
 נוה ארזים

050-3323799  
 

  )בוקר( 10:00 עד 5:00: ה-ימי א
  14:00 עד 8:00 :יום ו וערבי חג

 סגור: בשבת

  נתון לשינויים
 בגלל המצב

  הערות  כתובת שכונה מקוהה
  לימין בית הכנסת  17משעול הפז   קרית בן גוריון  מאיר עיניים

  פתוח בשעות פתיחת בית הכנסת, תבשטח בית הכנס  35א "הגר  נאות רחל  מעוז יעקב

    9הרב קוק   אגרובנק  עדנה

  )מקוה הנשיםללא משער הכניסה (כניסה נפרדת מאחורי המקוה   23השילוח   קרית שרת  קרית שרת

  053-3107277 שעות 24  27הבנים   תל גיבורים  תל גיבורים

  :שעות פתיחה
  :ה-בימי א

 22:30משקיעת החמה עד 
    )בחורף( 21:30 או עד )בקיץ(

  :ערב שבת
מזמן הדלקת נרות למשך 

  שעה

   :במוצאי שבת וחג
משעה אחרי צאת שבת 

  למשך כשעה וחצי , )הרגיל(
  :הסגירהזמני 

 ):בתיאו�( כשהמקוואות סגורי�   !הפרטיים שונים מקוואותב
  054-6401940    פריוף' גב. 1
 050-6446700דוידוב  ' גב. 2

ëúáù ìù åçáù íãà äàøù ïåé ,á÷äì äéìò øøåùî ìéçúä" øåîæîå çáù ä)ä÷"à ø ,â(


