
 

 יום חמישי כ"א אדר השני התשפ"ב בשל"ג      
 

 

    המלצההמלצההמלצההמלצה
 

בעיר החדשה חריש, כשמה כן היא,  אחוות אחיםאחוות אחיםאחוות אחיםאחוות אחיםטוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, עמותת  מהמהמהמה

 יאיר שרפי נר"ויאיר שרפי נר"ויאיר שרפי נר"ויאיר שרפי נר"ו    הרבהרבהרבהרב    אהבה אחוה שלום ורעות באגודה אחת בראשות ידידנו הנעלה כש"ת

על כל  יםהמנצח ,הי"והי"והי"והי"ו עובדעובדעובדעובד    איתמראיתמראיתמראיתמרר' ר' ר' ר' ועמו ידידנו הנעלה המוכר לי מקרוב זה שנים רבות, 

 פרי צדיקפרי צדיקפרי צדיקפרי צדיקועל צבא תהילתם בהקמת הכולל  מלאכת הקודש, להגדיל תורה ולהאדירה,

שהוא מרכז חשוב של תורה אשר בצילו  הגאון הרב משה רצאבי שליט"אהגאון הרב משה רצאבי שליט"אהגאון הרב משה רצאבי שליט"אהגאון הרב משה רצאבי שליט"אבראשות בני היקר 

עץ חיים  בתי כנסיותבתי כנסיותבתי כנסיותבתי כנסיותמסתופפים אברכים מצויינים העמלים בתורה"ק יומם ולילה במס"נ, וכן 

 נחלת אבותינונחלת אבותינונחלת אבותינונחלת אבותינוי, ומצפים לאולמות תפילה נוספים, הדפסת עלון בלדי ושתילי זיתים שאמ

להפצת מסורת ק"ק תימן יע"א ברבים, פירות מתוקים ללימוד תלמידי חריש וסביבותיה 

שאם אין  מארימארימארימאריובתימנית, מבצע פרדס רימונים מבחנים ארציים, בניית כיתות לימוד לילדי 

 גדיים אין חלילה תיישים וכו'.

לשגשוג המוסדות הללו ולביסוס הקהילה  ובתבונה רבה, אותיפועלים ללא ל ברוך ה' הם והנהוהנהוהנהוהנה

הקמת משכן של קבע הקמת משכן של קבע הקמת משכן של קבע הקמת משכן של קבע ובפרט כעת שזכו בהקצאת קרקע עבור ובפרט כעת שזכו בהקצאת קרקע עבור ובפרט כעת שזכו בהקצאת קרקע עבור ובפרט כעת שזכו בהקצאת קרקע עבור וגיבושה, ירבו כמותם בישראל, 

אוספים תרומות מאחב"י אוספים תרומות מאחב"י אוספים תרומות מאחב"י אוספים תרומות מאחב"י כות, וכות, וכות, וכות, ווווואשר ישמש את כלל פעולותיהם הבראשר ישמש את כלל פעולותיהם הבראשר ישמש את כלל פעולותיהם הבראשר ישמש את כלל פעולותיהם הבר    ,,,,בניין נאה ויאהבניין נאה ויאהבניין נאה ויאהבניין נאה ויאהובניית ובניית ובניית ובניית 

ה"ק ובעולם לבוא לקראתם לעזרתם ארלא נצרכה אלא לפנות לציבור הרחב בלצורך כך, לצורך כך, לצורך כך, לצורך כך, 

להטות שכם ולעודד את פעולותיהם, כי ההוצאות רבות ועצומות, ואם אין קמח אין תורה ח"ו, 

 ו לשפע ברכות ממעון ברכותיו יתברך, אכי"ר. וכל המשתתפים יזכ
 

 

 כעתירת

 "ויצ רצאבירצאבירצאבירצאביבכמהר"נ  יצחקיצחקיצחקיצחקהצ' 

 


