
התרגשות רבה שוררת בקרב הקהילה החרדית בעיר עמנואל, לקראת בואו של מרן הגאון הגדול רבי 
יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, לשבות בעיר עמנואל, בשב"ק פרשת מקץ - שבת חנוכה, 
בפרוייקט  הבנייה  עבודות  תחילת  ולרגל  התורה,  קרן  הרמת  למען  ומרוממת,  עילאית  חיזוק  לשבת 
הדיור קרית מהרי"ץ בעמנואל. לקראת בואו יקושט מתחם הבנייה בדגלים, ויונחו ע"ג הקרקע שלטי 
ענק המראים את מיקום הפרוייקט, כשעל גביהם רשימת כל הגורמים המקצועיים המעורבים בהקמת 

הפרוייקט קרית מהרי"ץ.

זמני התפילות והשיעורים:
ערב שבת:

בבית  )גדולה(  מנחה  תפילת   -  12:00
הכנסת "פעולת צדיק" )אתר רבקה(.

שליט"א,  למרן  פנים  קבלת   –  15:15
וסיור בקרית מהרי"ץ.

15:45 - קריאת תהלים עם ילדי העיר 
 )16:15 )בשעה  מכן  ולאחר  עמנואל, 
נרות  והדלקת  השירים,  שיר  קריאת 

חנוכה - בבית הכנסת "פעולת צדיק".

ליל שבת:
מרן  מפי  שיחה  שבת,  קבלת   -  16:45
שליט"א ותפילת ערבית  - בבית הכנסת 

"משכן חיים" )אתר רבקה(. 
בהלכה  המרכזי  השיעור   –  20:00
ובאגדה מפי מרן הגר"י רצאבי שליט"א, 
בהשתתפות רבני קהילות שליט"א, ראש 
ואישי  הי"ו  גרשי  עזרא  הרב  המועצה 
ציבור – בבית הכנסת המרכזי הספרדי.

יום שבת:
ומוסף,  )הודו(  שחרית  תפילת    - 6:40
ודברי תורה מפי מרן שליט"א  – בבית 

הכנסת "עץ חיים" )מרכז מסחרי(.
"ּגעלה" – דברי  11:30 - עונג שבת – 
בהשתתפות  שליט"א,  מרן  מפי  תורה 
המועצה  ראש  שליט"א,  קהילות  רבני 
 - ציבור  ואישי  הי"ו  גרשי  עזרא  הרב 

באולם האירועים.
הרבנית  מפי  לנשים  שיעור   -  12:00
"חניכי  הכנסת  בבית   – תליט"א 

הישיבות".
14:45 - שיעור בהלכה ובאגדה, ולאחר 
מכן תפילת מנחה )בשעה 15:30( - בבית 

הכנסת "שתילי זיתים" )מרכז מסחרי(.
נרות  והדלקת  ערבית  תפילת   -  17:20

חנוכה – באולם האירועים.

מוצאי שבת:
20:30 - "השיעור השבועי" הקבוע מפי 
קריאה   - חנוכה  ומסיבת  מרן שליט"א, 
ושירה  חשמונאי,  בני  במגילת  בציבור 
מקורית מפי המשורר ר' הראל סעד הי"ו 

- באולם האירועים. 
ברק  מבני  שבת  במוצאי  יצאו  הסעות 
ופרטים  הרשמה  עילית.  וממודיעין 

נוספים בקו "קול יהודי תימן" 
.072-3323642

מוקד אירוח משפחות ויחידים והרשמה לסעודות השבת אצל הרב יואב מהאצרי הי"ו, טל': 4144052-050.

שהותו של מרן שליט"א בשבת בעיר עמנואל, מעוררת הדים רבים, וגדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.


