
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 

                                      

  

  

  טנא מלא ברכות
  למכובדינו הרבנים הגאונים

  אשדוד ב צ"רב ומוא "שליט יאיר ידעי הרב

  אלעדצ ב"רב ומוא "שליט יוסף צברי הרב

  עם הצטרפותם לבית ההוראה 
  א"בראשות מרן שליט "פעולת צדיק"

  , ו להגדיל תורה ולהאדירהר שיזכ"יה
  .לתפארת העדה וכלל ישראל

   
  

�� 
  וההזמנה של מצ

הננו מתכבדים להזמין את 
  -הציבור הרחב ל

  -הקדוש סיום הזוהר
  ספר בראשית 

  דש אדרראש ח סעודת
  וסעודה רביעית

  ק משפטים "ה במוצש"שתתקיים אי
   א"שכ'ב ע"תש'ח אדר ה"דר' א

  "שיעור השבועי"בסיום ה
  א "מפי מרן שליט

  "פעולת צדיק"בבית המדרש 
  ב"ב ,4 )ץ"מהרי( המכללה' רח

  ) ליד שוק השומר, 1פינת ברנבוים (
  וה כיד המלךסעודת מצ

 הבאים ברוכים

�� 

  א"שליט יוסף צבריג "מאמר פתיחה מאת הרה
  באלעד" פעולת צדיק"צ "רב ומו

  

  פרשת שקלים והמסר לאחדות
  

כמבואר , ק"וכך נהגו דורות רבים בזמן ביהמ. כל אחד ואחד, נצטוו ישראל לתת מחצית השקל, קליםבפרשת ש
   .במסכת שקלים

  .ולא שקל שלם, השקל" מחצית"מה הטעם שנתבקשו ישראל לתת דווקא , ויש להבין
. ישראלהיתה מטרה לאחד את כלל , וה זו של מחצית השקלדבמצ, כפי ביאור המפרשים, ור הואדהביא ונראה

  .י כולם"סכום ידוע ואחיד ע, בנתינת מחצית השקל
ישנם כאלו . ישנם שני מניעים המפריעים לנו בעבודה זו, כאשר אנו באים ליצור אחדות בעם ישראל, והנה

והם . ומחמת גאוותם אינם מוכנים להתבטל לכלל, הרוצים להכניס את דעתם ורצונם האישי בכל דבר ועניין
  .רת האחדותהמפריע העיקרי ביצי

. העצמית" שפלות"אך בעייתם היא בהרגשת ה, שאמנם אין להם גאווה ודעה עצמית בכל דבר, ישנם כאלו, אך
ואינם יוצרים , הם מתבטלים מעצם מציאותם. אינם מוכנים להתאחד כחלק מהכלל, שמחמת חסרונם בעיני עצמם

  .כח תומך ומאחד המוסיף מעצמו לכלל כולו
. וקדרה, צפור, נהר, שלש שלומות הן, אמר רבי חנן, ב"ו ע"בברכות דף נ' ר את הגמלבא, שמעתי המחשה נאה

' דכתיב ה -קדרה', צבאות וגו' דכתיב כצפרים עפות כן יגן ה - ציפור, דכתיב הנני נטה אליה כנהר שלום -נהר
  ".תשפת שלום לנו

. כלפי חוץ נראות מאוחדות, אחת העפות בלהקה, כציפורים, ישנם כאלה. בעניין האחדות ישנם שלשה סוגים הנה
נמצא שכל אחדותן היתה רק . כאשר יגיעו אל מחוז חפצם כל ציפור תבנה קן לעצמה ותיפרד מחברותיה. אך לא כן

המורכב , שאחדותם היא כמו נהר, ישנם כאלו. ותו לא, לעבור את אותה כברת דרך יחד. בעלת אינטרס, זמנית
ולא ניתנה ליחיד , האחדות ביטלה את כולם. ינה ניכרת בפני עצמהאך אף אחת מהן א, מטיפות רבות רבות

  .אפשרות ביטוי והכרה בפני עצמו
', הירקות וכדו, הבשר, המלח, בקדירה נמצאים אמנם מינים שונים. זאת הדומה לקדירה, המשובחת היא האחדות

ללא המלח ייחשב התבשיל שכן . וכל אחד מהם ניכר בטעמו וכוחו, אך כולם יחד יוצרים את התבשיל המושלם
  .בכל מרכיב הנמצא בתבשיל ,וכן על זה הדרך, וללא הבשר לא יקבל את מהותו, תפל

שכן עניין  ".העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. "הוא מה שעליו נצטוו בני ישראל במחצית השקל, ועניין זה עצמו
לא . חלק מדבר שלם. כלל ישראלהוא השלמה ל". חצי"א מעם ישראל הוא "כדי להראות שכל או, "מחצית"ה

טא הוא וח, "שלם"אלא ירגיש שהוא עצמו , אם לא ירצה העשיר לתת חצי, ולכן .יהיה שלם ללא תוספת היחיד
, ומאידך". לא ירבה", ולכן. פוסלת את תרומתו ושייכותו לכלל ישראל" שלימותו"ו, בגאווה הפוסלת את האחדות

להיות ממש  ,וימעיט בערכו ושייכותו, שאין הוא ראוי להיות חלק מהכלל ,פסולה בענווה, אם ירגיש הוא, גם העני
להיות לו חלק , יתן את חלקו המדויק, ולכן המטרה היא שכל אחד ואחד". לא ימעיט"אזי חטאו הוא ב, חצי מהכלל

  .בנתינה השייכת לכלל ישראל
, לשלימותבוודאי שיזכונו משמים , ללונסתכל על הכ, נשכיל להשיל מעלינו גאוות העשיר או שפלות העני, אם אנו

 .אמן, לתפארת ולדוגמא לכל קהילות ישראל

        עעעע''''''''תשתשתשתש''''כסלו הכסלו הכסלו הכסלו ה    - - - - חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה     כנסכנסכנסכנס    - - - - ארגון בני הישיבות ארגון בני הישיבות ארגון בני הישיבות ארגון בני הישיבות 
  , השתתפו בכנס חנוכה, מכל רחבי הארץ, עשרות בחורי ישיבות

   ."פעולת צדיק"מדרש הבבית  ,דחנוכה' נר ז 'הביום שהתקיים 
  , א"שליט משה רצאבימשה רצאבימשה רצאבימשה רצאביג "הערב החל בדברי תורה מפי הרה

מסר שיעור הלכתי שא "שליט יצחק רצאבייצחק רצאבייצחק רצאבייצחק רצאבי הרבמרן הגאון ולאחריו 
  . דברי מוסר חשובים בשילוב ,מעמיק בענייני דיומא

   .ראש ארגון בני הישיבות, א"שליט מנחם צדוקמנחם צדוקמנחם צדוקמנחם צדוקג "וכן דברי חיזוק מהרה
  , חלקים' ח "שלחן ערוך המקוצר" בהמשך נערכה הגרלה על סט

  ,עונים נכונה על חידון חנוכהל ,ספרי אגדתא דפסחא חמישה עשרכן ו
   .עץ חיים –" אגדתא דפסחא"כנה למבחן הגדול על וזאת כפתיחה וה

 ".הנרות הללו"ו" מאי חנוכה"את החוברות  המשתתפים וכמו כן קיבל
 .מכינוס חשוב זה ,וקדושה רוח בהתרוממותיצאו  ח"הבחה



ע "תש'ההפסח  קראת חגל
  ט"הבעל

 למוצריםערכות חסרת תקדים יה

  בהכשר המהודר והקפדני של ש
  "פעולת צדיק"ץ "בד

, מצות תימניות עבודת יד
  ,נות יבשים ומתוקיי

    - מיני תבלין 
   .ללא חשש חוזר וניעור

  הקדימו הזמנותיכם מראש 
  .אל תחכו לרגע האחרון

  !ץבכל האר דרושים מפיצים
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  אם רשאי  להחזירו, טעה והוציא ספר תורה שאינו גלול במקום קריאת היום
  

  א"שליטיצחק רצאבי  הרבהגאון  מרןתשובה מאת 
  

  .ח בני ברק"ש'ב. ז"תשנ'יום חמישי לסדר לך לך ה', מחסי בה
  .'שלום רב לאוהבי תורתך וגו, ו"ת ידידנו הנכבד יצ"למעכ

ועדיין לא , ופתח דבריך יאיר עינינו במאור תורתו לעניין החזן שהוציא בטעות ספר שני במקום הראשון, ששאלת במכתב לאמרמה 
י שאין מעבירין על מפנ, כי לדעתי לא יתכן . האם יכול להחזיר הספר ויקח אחר. וגבאי בית הכנסת העיר לו שטעה, הגיע לתיבה

  :עד כאן דבריך. יד-ואחר כך מניח של, קודם בברכה מניחו, ראש ראשון- אם הוציא מן הכיס של. וראיה מן התפילין. המצוות
, ם"כי הדין אליבא דכל הפוסקים וגם רבינו הרמב, זה טעות', ראש מניחו וכו- מה שהזכרת שבתפילין אם הוציא מן הכיס של הנה

. 'א סימן ו"ד בתשובותי עולת יצחק ח"וכמו שהארכתי בס .ג דאין מעבירין על המצוות"ונה אעיד ראש-ח שלשצריך לעזבו ולהני
צריך , ראש תחילה-אירע שהוציא מן הכיס של אפילו אם, ל"ב בזה"סעיף י' ד בשלחן ערוך המקוצר סימן ט"ועל פי זה העליתי בס

שהרי , הוא מן התורה] ובטעות נדפס שם להיפך, ל"כצ[ראש -ד לשלי-שכיון שקדימת של. יד-ולקשור תחילה של, להניחה מידו
  :ש"לפיכך אין משגיחין בזה על העברת המצוה יעו, כ והיו לטוטפות בין עיניך"ואח, נאמר וקשרתם לאות על ידך

כ "משא. מה לי זהמה לי זה ו, דשניהם ספרי תורה, ג אין מעבירין על המצוות"העניין אולי יש לדון לכאורה אם שייך בכה ובעיקר
דהיכא דבעינן למעבד , ה אין"ד. ובפרט לפי סברת התוספות ביומא דף לג, ג דתרתי מצוות נינהו"ראש וכה-יד ושל-תפילין של

ב "ולכן בקריאת ספר תורה חול ושבת וכיו. ש"תרוייהו יש להקדים ההוא דפגע ביה ברישא ולא היכא דלא עבדינן אלא חד יעו
  .ש מקום לומר דלית לן בה מצד אין מעבירין על המצוותשקוראים רק בספר אחד י

, ל"ג סק"וסימן קמ, ט"ק י"ד ס"הפוסקים האחרונים נחלקו בזה וכיוצא בזה כיעויין אסיפת דבריהם בכף החיים סימן קל פ"עכ
כמו , ו שהוא פסול"והנדון גם מצד שאם יחזירוהו להיכל חיישינן לפגמו שיאמרו ח. ובספרי חכמי זמנינו, ג"ק י"ד ס"וסימן קמ

ומאידך אם יפתחוהו יצטרכו לגללו כיון שלא היה מוכן למקום הפרשה שצריכים לקרוא , ל בעניינים דומים לזה"שחששו חז
  :וחיישינן לטורח ציבור

ד דמייתי סברתם "ח שם בסימן קמ"וכן נראה נטיית מסקנת הכה[כהסוברים שלא יחזירנו להיכל  העני נוטה להכריע ודעתי
וכדכתבו בעלי הכללים שלשון ' המטה יהודה כתב דיגללו זה שהוציאו לחוץ ויקראו בו וכו" אבל"וגם מדמפיק לה בלשון , הבאחרונ

ומה גם שהרי החזן יכול להאריך . לחוש לפגמו ולבשתו מאשר לחוש לטורח ציבור וכבודם] אבל מורה על הסברא שהוא חפץ
י שלא הגיע למקום הקריאה וכמו שהעליתי "גם כן לעשות ההגבהה אעפ ויכול ,בפסוקים שנוהגים לומר אז, ולסלסל כשהוא גולל

  :ת שני יכול למכור המפטיר"וכן בזמן גלילת ס. 'ז סוף סעיף ב"ב דף קע"ד בשלחן ערוך המקוצר סימן כ"בס
ט "י כגון בידהיינו שהמפטיר קורא בספר שנ, מתבאר שהנדון ביום שקוראים בו בשני ספרי תורה, ן שאלתךולפי סגנ מיהו

דהיינו שאם יש מקום על יד התיבה להניח עוד ספר , בזה סלקא אדעתין לכאורה שיכולים להוציא שני הספרים יחד, ע"וחוהמ
ובגמר הקריאה יקריבו , ויקראו בו לראשונה כיון שהוא כבר גלול ומוכן, יוציאו עתה גם הספר שהיה צריך להוציא ראשון, תורה

ועיין . והכל על מקומו יבוא בשלום, זירו הראשון להיכל תוך כדי אמירת מזמור השמים מספרים כנהוגויח, הספר השני לקרות בו
ה "ו ד"ד דף שס"ק ע"ג וס"ל דף שנ"ק ט"והלכות שמחת תורה ס, ה ואילך"ד מדף תק"ק נ"ת ס"בארות יצחק הלכות קריאת ס

הלכך , ה לא יוכלו לקרות בזה שהוציאו שני"אם כן בלא, ותג אין מעבירין על המצו"ברם כיון שיש אומרים דשייך נמי בכה. וזמן
  :אין כדאי לשנות ממנהגינו שמוציאין אותם אחד אחד

הלכך לא חיישינן . וגם משום דאין מעבירין על המצוות, ראוי שלא להחזירו משום פגמו, כיון שיצא הספר מההיכל: מסקנא
. בין בשניים או שלושה ספרים, בין קוראים באותו יום בספר אחד וזה. ג לטורח הציבור שיצטרכו להמתין עד שיגללנו"בכה

  :ויפתח ליבנו במאור תורתו יוצר מאורים

  

  '                                                    ת עולת יצחק חלק ג"תשובה מתוך שו                

****************************************************************************************  
  אבן העזר  - בארות שלמה  -ץ ''פסקי מהריספר 

חלק אבן  על כל, עם בארות שלמה ץ"פסקי מהריהספר החדש 
כמתכונת הספרים הקודמים . ה"יצא לאור בקרוב מאוד בע, העזר

 ץ "מהרי-פסקיו שלנסדרו בו , א"י רצאבי שליט"הגר מרןמאת 

ועליו נלווה ביאורו  .מתוך כל חיבוריו ,בכל עניני אבן העזר

 רצאביר יצחק "בכמהר שלמההמקיף של הגאון הרב 

על כל , עמוקהאשר הרחיב בבהירות ולמדנות , א"שליט
לברר הדק היטב בדברי , הטובה עליו' כיד ה, סעיף וסעיף

להפיק  ,עמלו ויגיעתו הרבהב וראה ברכה, ע"ץ זי"מהרי

בארות "בביאורו בדברים שהעלה ו. יצירת מופת זו
  ח"הרהמשל וכשרונו  יו העצומותתוידיעניכרים , "שלמה

   .חלקואשריו ואשרי . בהיקף וידע רב, דברים של טעםב
יצחק הגאון הרב  מרןשכתב  ,הערות מצורפותלספר 
 .ע"חלק אה ץ"בגליונות שייעד לפסקי מהרי א"שליט רצאבי

 נקראד צנעא ה"עניינים מספר הזכרונות לב מצורפים כ"כמו

  .ץ"מהרי ד של"לל את מזכרת הגטין שנעשו בבכוה אלמסוודה

שהובאו דבריהם בתוך , מתימן ושאר ארצות, בסוף הספר ערך המחבר מפתח לכמאתים רבנים
וחלקם נדפסו , מתוך כתבי יד שנתגלו לאחרונה ולא נדפסו עד היום, בארות שלמהבץ ו"פסקי מהרי

  . ל"חדשים על אודות הרבנים הנ פרטים וכן, עם חסרונות גדולים או קטנים

הרבה רבנים אחרים כמפורט ו, ע"זי ץ"מהרי זוכה ומסייע להפצת תורתו של, התומך בהדפסת הספר

    .052-7635645: 'טלהמעוניינים בהנצחות ובהקדשות יפנו ל .לעיל

                                       



  
והיה משכים ומעריב  .ים וסר מרע'דירא אל ,אלא שהיה תם וישר .כ מרן"כ שלא היה ,א"ת צנעא יע"בחסיד אחד מעימעשה מעשה מעשה מעשה 

. יושב לבדו מתבודד בספר ,שעות ביום' ללמוד עד ד נ"כהוהיה מתארח בבי .ש ובתפלה וציצית ותפילין"וזהיר בק ,נ"כלביה
ובידו  ,ום עובר ברחוב היהודיםשהיה בכל י ,גאה וגאון ודרך רע ,טמא ומטמא ,אלם םאד ,גוי ,היה שם באותה העיר ,אחתפעם 
כי נפל פחדו על כל  ,ולא עמד איש בפניו .ואין דובר אליו דבר ,וזה מקללהו ,וזה מחרפיהו ,זה מכהו .והיה מיצר ליהודים ,מקל

שקורים לו  ,ומספוא לחמור .ובידו עשב ,עבר אותו הגוי ברחוב ,אחתפעם . י מערכות ישראל'דומחרף ומגדף אל .היהודים
נכנס  ,ראה אותה פתוחה .שהחסיד יושב בה נ"כעבר מפתח אותה ביה .שקנה אותו מבית השוק להוליכו הביתה ,ב"צמחזם ק

היה קורא . ולא הביט בו ,ולא הגביה ראשו לראותו ,החסיד שהיה לומד בספראת ראה . ובעשב שבידו ,לתוכה במקלו ובמנעלו
 ,ואותו החסיד לומד בספר. כדי להכותו ,להכנס עמו אולי ידבר דבר ,להכעיסו ,להמשילו לחמור ,ומנופף לו בעשב ,לו כחמור

 ,והוא שותק .לנאץ אותו ,וקורא לו כחמור ,והוא חוזר ומניף לו בעשב שבידו .ועצם עיניו מראותו ,והחריש אזניו משמוע דבריו
עמד והכה הגוי . גוי נבזה ,סבל ,מצאו אדם אחר .לרחוק חמשים אמה ,הגיע לרחוב .פנה לאחוריו והלך לו. ולא משיב אותו דבר

. אין בה ממש ,יש לו בחיקו חרב חלודה ,אותו הגוי הסבל מה יעשה זה האיש ,אמר .כי בזה בו בלבו ,האלם את האיש הסבל
ותבקע  ,ויצאו בני מעיו .ותקעה בבטנו ,לקח החרב ורץ אליו בחמת כעסו ?מה פשעי ומה חטאתי ?כה אותיתלמה זה  ,אמר

כי מנאצי עובדי  .כמה גדול כח קדושת התורה ,להודיעך .יאבפרהס שם שמיםונתקדש  .לתו מושלכת על הארץותהי נב ,כריסו
ה עיניו "הקב ,אחר שהם חושקים לעסוק בתורהמ ,כ גמרנים"י שאינם כ"אעפ ,כי המיקל בכבוד בעלי תורה ,וידוע. יכלו' ה

שאוהבם רב כי מוצאי ואוהב למי  .למי שמתגרה בם ,'ינקה ה כי לא .ונקום ינקם בשבילם ,לדון דין עשוקים ,תחזינה מישרים
  .ו"ט האדון יוסף בן חטר אלסעואני הי"זה המעשה שמעתי מפי השה .מ"וחטאי חמס נפשו כמא .ם"מצא חיים ור

  

  )ל"ר אברהם ערוסי זצ"להר מתוך ספר קורא הדורות(
  

  
  

  עץ חיים –המבחן הגדול על אגדתא דפסחא 
  , י"הע הישיבות הקדושות בקרב בניהערכות רבה 

  ."עץ חיים" –לקראת המבחן הגדול על אגדתא  דפסחא 
  יעלו לשלב האחרון ', העונים נכונה על שאלות שלב א 

  א "בהשתתפות מרן שליטברוב פאר והדר  ת"שיתקיים בעהי
   ]מודעה נפרדת תפורסם[ח ניסן "אור לכ ,ביום ראשון בערב

   .ל"קץ זצו"של מהרי 205-ביומא דהילולא ה
  "אגדתא דפסחא"יוכתרו חתני  במעמד

  ₪ 1000' פרס ג₪   1000' פרס ב₪   1500' פרס א
  א"כ₪  500חמשה פרסים נוספים של וכן 

  ספרים מספרי המכון למשתתפים במבחן  ובנוסף
  

  , להקנות לבחורי החמד מבני עדתנו, הלימוד והמבחןמטרת 
  .בפרטובליל הסדר  ,ידע חיוני למנהגינו בחג הפסח בכלל

   ,יש לשלוח ,'לשלב א תשובות
  . קבני בר ,13ר מקוצק "אדמוה' רח ,רב מנחם צדוקלה

  .ג ניסן"כיום לא יאוחר מ
   .ושם הישיבה ,גיל, טלפון, כתובת: לצייןנא 

    ,'שלב א מבחןל והרשמהפרטים נוספים 
   .3שלוחה מספר  1599-500-404: בטל

  .המכון יבמשרד למבחן בהנחה לנרשמיםאת ההגדה ניתן לרכוש 
  , בברכת התורה ולומדיה

  .צוות הבוחניםההנהלה ו

  

  'שאלות שלב א
  ?כיצד הוא סדר הקערה .א

? כוסות קודם השתיה ולאחריה או לא' האם מברך על כוס וכוס מד .ב
  !ץ"כתוב מסקנת מהרי

  ?קידוש ליל פסח מיושב או מעומד .ג

  ?מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה .ד

  ?ץ"ומסקנת מהרי, תבשילין שאמרו 'מה הם הב .ה
והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה פחות , כמה הוא שיעור כזית .ו

  ?מכזית והמנהג בזה

וכיצד יעשה , מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה .ז

  ?את ידי כולםצללפטור עצמו מהברכה 

  ?מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה .ח

  ?ן כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי חובתומהו פירוש הדי .ט
  ?אימתי נעשית בציעת האפיקומן .י

למה נקט ', נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו .א"י

  ?שירה ולא שיר

למצות כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל יהא  .ב"י

  ?שיעור כזית
  ?לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבתכמה ככרות  .ג"י

 מה? מהו פירוש תיבת ובתשניק? מהו ההבדל בין שמחה לששון .ד"י

  ?נו להר סיני אילו לא היינו מקבלים את התורההתועלת בקרב

  ?במלח או בחרוסת, והמצה, טיבול הכרפס .ו"ט

 

  עליו שלמתורתו ומפנמצאים כעת בעריכה הספרים ' בעזרת ה

  ה"זצללה אלשיךר רבי נתנאל "בכמוהיחיא ר "צ כמוה"הגה
מכל סוג בידו או בידיעתו חומר מבקשים מכל מי שבני המשפחה 

שישתדל " בית אלשיך"או ל, למשפחתו, ל"זצ ר"למוהקשור 
  .ה"להודיענו ויזכה להיות שותף ביצירה המפוארה בעז

  :הודעות והנצחות, הכתובת למשלוחים
kanfeyona@013net.net  0737372734: טל    

  .נתיבות ,8397. ד.ת ,0527670672: נייד

   לארגן חלוקתת "בעהיזכינו השנה 

  עצמו ביום פורים –מתנות לאביונים 
  , לומדי תורה, נזקקותלמשפחות 

  ו"ק תימן יצ"קעדת בני 
  המעוניינים להצטרף יוכלו להעביר במעטפה 

  ) י פעולת צדיק"לכתוב עבור מתנות לאביונים שע(
  למשרדי המכון, אדר בצהריים 'י ירביעעד יום 

  

  

 

  

 והסביבה המרכזלתושבי 
  ניתן להשיג עופות ובשר בהכשר המהודר 

  ובפיקוח על מליחה מיוחדת " צדיק פעולת"ץ "של בד
 ל"ץ זצוק"ם ומהרי"כדעת רבינו הרמב

  03-5744312 'טל ,ג"ר -רמת עמידר 17ההגנה ' רח – בשר הלוי

 

 והסביבה םירושללתושבי 
  ניתן להשיג עופות ובשר בהכשר המהודר 

  ובפיקוח על מליחה מיוחדת " צדיק פעולת"ץ "של בד
 ל"ץ זצוק"ם ומהרי"כדעת רבינו הרמב

  02-5321731 'טל ,םירושל 13גרשום רבינו ' רח – ברכה ישא



  

'  

  
  

  ם"לימי השובבימיוחד מבצע 
  , טהרת המשפחה –" קדושת ישראל"ספר 

  , א"שליט יצחק רצאבימאת מרן הגאון הרב 
  , הכולל הלכות פסוקות בענייני נדה וטהרתה עם ציונים והערות

  ...טבלת מעקב ועוד ,וסתותטבלת לימוד חשבון ה, מפתחות
  . ח"ש 18רק    ₪ 25במקום 

  ____________להשיג במשרדי המכון   _____________
 

  ת פעולת צדיק"שו
  . יהשנ אחלקים מהדור' ג" פעולת צדיק"ת "יצא לאור שו

  .ח"ש 160המחיר 
  _____________להשיג במשרדי המכון  __     ________

 

  דרוש בדחיפות ספר תורה תימני
  –" עץ חיים"ת תימני לקהילת "המעוניינים לתרום או להשאיל ס

  _________   5641320-077: יפנו  ל,  גדרה  ____  ____
  

                                                     והשיעור השבועי, עדכונים, ל לקבלת עלונים"דוא
PTZ@PTZ.CO.IL         

  

  

  
  , הרצאות, שיעורים, לקביעת פגישות וטלפונים

   'וכו תיקוני כתובה, ק"עריכת חו
  א "מרן שליט לשכת מנהלוק "ניתן לפנות למשב

  _________שילה – 1414074-050' בטל__________
  

  "פעולת צדיק"בית הכנסת ובית המדרש 
  בני ברק 4) ץ"מהרי(המכללה ' רח

  א "כל בוקר עם מרן שליט תפילת שחרית
   ).המהולל(בבוקר בדיוק  6:00בשעה 

   _______.בערב בדיוק 9:30תפילת ערבית בשעה ______

  !הודעה חשובה
   ,מידי שבוע, ע"תש'ש שמות ה"החל ממוצ

  . א"של מרן שליט" שיעור השבועי"מוקלד ומודפס בכתב ה
  ____.המכון יאו במשרד ,4140741/050' פרטים  בטל____

 

                

  הלכות טהרה ברחבי הארץבשיעורים 
על פי  ,רשימת שיעורים הנמסרים בהלכות טהרה פתמצור

  .ע"תש 'הם "ימי השובביב, א"מסורת יהודי תימן יע
  אליכין

הרב אורן צדוק 

  א"שליט

  נ המרכזי"ביהכ
בימי ראשון בשעה 

  בערב 9:30

  םירושל
איר ליאור לוי הרב מ

  א"שליט

נ משכן אהרן "ביהכ
  2תורה ועבודה ' רח

ק בשעה "במוצש
9:00  

   מודיעין עילית
  נאות הפסגה

הרב אורן צדוק 

  א"שליט
  נ עטרת שלום"ביהכ

שבת קודש בשעה 
2:45  

   "סמכין דאורייתא"המבצע השנתי 
  א "נענים לקריאתו של מרן שליט

  ומתגייסים כאיש אחד 
  .לטובת חיזוק ופיתוח פעילות המכון

  :המטרות למבצע

  . הרחבת ומקצוע בית ההוראה
  . הרחבת הפעילות בארגון בני הישיבות

  .צ וקידומו"הרחבת פעילות הבד
  . ולל אברכים יום שלםפתיחת כ

  .הוצאת והדפסת ספרי המכון
  .קרן עזרה וסיוע למשפחות אברכים

  . 052-7635645:הצטרפות פרטים ול
 העושיםכל א תגן בעד "ץ זיע"זכות מהריו

 .ר"אכי, יבורכו בכל מילי דמיטבו והמעשים

  בשורה טובה
  אורח לצדיק ספרהיצא לאור 

  תימן הקדומה יהדות המכיל הוכחות נכוחות על מסורת
, להשגות החולקים מפורטות תשובותוכן  ,א"ץ זיע"מהרי הכפי שחיזק

  , י"צילומי כת ,מכתבי רבנים ותגובותיהם
  תימן בארץ ישראל הפרכות לטענות ספר עין יצחק בעניין מנהגיו

 בשעות הערב 09/7929888הפצה ראשית 

  "פעולת צדיק"כינוס בית ההוראה 
  " פעולת צדיק"ההוראה  התכנסו רבני בית, שבט' ביום שלישי ד

  ,א"בראשות מרן הגאון שליט
  רופא בכיר במחלקת נשים - ר שלמה כהן "י ד"ע שנמסרה הרצאהל

  ,ח כללית"בכיר בקופ מנתח, "תל השומר" ח"בביה
  ההרצאה נמשכה כשעתיים .ומנהל מרפאה בבני ברק

   .'וכו ים רפואייםעסקה בנושאו
  א"ליטלאחר מכן התקיימה הישיבה החדשית עם מרן ש

  ,ים החדשים שהצטרפו לבית ההוראה"בה התקבלו בברכה המוצ
  .וכן לובנו העניינים העומדים על הפרק

  מאפה תימן –לוף אלוף הצ
  צ פעולת צדיק"בהשגחת בד

  גחנון ועוד, לחוח, נהאכוב, פיתות תימניות 

  ישוב חשמונאים, 10ץ "מהרי' רח

  08/9797670: הזמנות ומשלוחים
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