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 בעמנואל הצלחה אדירה בכנס היסוד להקמת קרית מהרי"ץ
הקריה התורנית לבני ק"ק   -הצלחה אדירה במעמד ההיסטורי של כנס היסוד להקמת קרית מהרי"ץ  

● הילולת מהרי"ץ זיע"א, גאון רבני תימן ותפארתם   תימן, הנבנית בעיר עמנואל ונערך במסגרת 
 .קרוב למחצית מן הדירות בפרוייקט כבר נמכרו

במעמד מאות מבני ק"ק תימן, רבני 
העדה דיינים רבני קהילות מרביצי 

ובראשם  תורה ואנשי ציבור נכבדים, 
מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי 
שליט"א פוסק עדת תימן ונשיא קרית 
מהרי"ץ בעיר עמנואל, התקיימה 
ההילולא המסורתית לגאון רבני תימן 

(מורינו הרב  ותפארתם מהרי"ץ זיע"א
מעמד היסוד  יחיא צאלח), ובמרכזה 

לקרית מהרי"ץ, הקריה החרדית לבני 
ק"ק תימן יע"א ההולכת ומוקמת בעיר 

 'הרי זהב'. עמנואל על ידי חברת

הרה"ג  נשאו דברים לכבוד המעמד 
מרבני בית  רבי רונאל אהרון שליט"א 

ההוראה 'פעולת צדיק' ואב"ד בבאר 
 , י  שבע ב צא ר ה  מש י  ב ר ג  " ה הר

מרבני בית ההוראה 'פעולת  שליט"א 
פעולת צדיק  ' ורב קהילת  ק'  צדי
באלעד, והרה"ג רבי שלמה צדוק 

, והאריכו  שליט"א  רב בשיכון ה'
בגדולת גאון רבני תימן מהרי"ץ 
זיע"א ובזכות שצועדת יהדות תימן 
לאורו ובפרט הקריה החדשה המוקמת 
ם  ש ל ר  ו ל ד ג מ א  ה ת ש ו  מ ש ל  ע

 ולתפארת.

במרכז הערב עמד המשא המרכזי 
אותו נשא מרן הגאון רבי יצחק רצאבי 

שהאריך בנועם בביאור דרכו  שליט"א
של מהרי"ץ וקבלת הוראותיו ובחיזוק 

בהתווית  מסורת ק"ק תימן וסיים 
שתהא מושתתת  הדרך לקריה החדשה 

על אדני אותם מעלות שנתפארה בהם 
עדת קודש תימן, אך מבלי לגרוע 
ממנה מן המעלות המיוחדות שבשאר 
העדות. וחתם בברכה מרובה לכל 
העוסקים במלאכת הקודש, ובראשם 
ראש העיר הרב עזרא גרשי הי"ו 
המתמסר בכל מאודו להקמת הקריה, 
הבעלים והיזמים אשר נתנו חלקם 
במאוד להצלחת העמדת הקריה על 

 תילה.

שר הפנים ויו"ר תנועת ש"ס הרב 
, אשר  ו " הי דרעי  ה  השתתף  ארי

במעמד זה לכבודה התורה ולחיזוק 
הקריה החדשה, נשא דברים לכבוד 
הקהילה המפוארת בנשיאותו של מרן 
שליט"א, המעמיד ומקים עולה של 
תורה ביהדות תימן, והרחיב על טיב 
הרכישה בקריה החדש בה במחיר 
הארנונה שמשלמים בירושלים על 
לקחת  ת  והאפשרו לה,  י רג דירה 
ם  י י ד י רחבת  רה  די על  משכנתא 

ו “ במיקום נפלא. כמו כן השר דרעי הי 
הבטיח כי משרדו ותנועת ש"ס יעמדו 
לימין הקריה בכל דבר שיצטרכו 

 ויידרשו סיוע.

הביע את  ח"כ הרב יואב בן צור הי"ו 
התרגשותו הרבה למראה פריחתה 
ושיגשוגה של עדת תימן מיום עלותה 
ארצה ועד היום, ובפרט כעת בהקמת 
קריה חרדית איכותית לבני תורה בני 
קהילות קודש תימן, והביע את רצונו 
ן להצלחת  י י וענ יע בכל דבר  לסי

  הפרוייקט.

ו  א ש נ ו ד  מ ע מ ב ו  ח כ נ ן  כ ו  מ כ
ראש העיר עמנואל הרב עזרא  דברים 

גרשי הי"ו, היוזמים ומנהלי החברה, 
וכן עורכי הדין המלווים את הפרוייקט 
, אשר הדגישו את  מרגע הקמתו
הביטחונות והערבויות הניתנות לכל 
וכן את הביסוס המשפטי  רוכש, 

 והחוקי לכל הדירות שבפרוייקט.

ת  ו ב ר ת  ו ר ש ע ו  נ פ ב  ר הע ף  ו בס
מהציבור שנכח במעמד לעמדות 
ההרשמה שאוישו בבעלי מקצוע 
מטעם חברת 'הרי זהב', וב"ה נרכשו 
עד כה כבר למעלה מחמישים דירות, 
וזאת בפרק זמן קצר מאד מתחילת 
הרישום. הדבר מראה על האמינות 
אותה רוחש הציבור לחברה ולעומדים 
בראשה, ולמתווי דרכה וצביונה של 

 הקריה.

 


