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החודש
האור מול החושך
חודש האור עדיין בעיצומו  -חודש הניצחון
של המעטים מול הרבים ושל החלשים מול
החזקים ,החודש שנותן לכל אדם את ההרגשה
הנפלאה שהיהודים הם עם הנצח וששום אומה
לא תצליח להשחיתם ולהכריתם ,עתה נכנסים
אנו לחודש בו מתחיל ''החושך הקטן''  -כאשר
באו האויבים וכתרו את ירושלים מכל עבריה,
צרו עליה מצור לבלתי יוכל שום איש לצאת
ולבוא ,עד הסיום הקשה של מאורע זה בחודש
אב '' -החושך הגדול''  -בו החריבו האויבים את
בית המקדש עד היסוד.

הקוטביות היא הנהגה
קוטביות זו הינה סמל והנהגה בעם היהודי
שאין הבנין סותר את החורבן ,כאשר עם ישראל
עשה רצונו של מקום ידם על העליונה ,וכאשר
לא עשו רצונו של מקום ידם על התחתונה ויהא
זה אפילו חודש אחר חודש'' ,חודש פורקן''
ולאחריו ''חודש חורבן'' ,גם בימינו אנו חשנו
על בשרנו את קוטביות זו לפני כחמישים
שנה כאשר הניצחון האיר לנו פנים במלחמת
ששת הימים בזכות האמונה האיתנה והחזקה
שהייתה בבורא עולם ,אך מיד לאחר מכן כאשר
האמונה בבורא עולם שאפה לאפס ראו כולם

את הכישלון האיום במלחמת יום הכיפורים.

הקוטביות שבתוכנו
גם בתוך כל אחד מאיתנו מורגשת קוטביות
זו כאשר היום מאיר ופורח בזכות תפילת
שחרית הנפלאה שהתקיימה במנין בחשק
ובתלהבות ,לעומת היום שלא הכל בו הולך
כשורה ולא הכל טוב בעבודה בגלל איזו ירידה
רוחנית כזו או אחרת שגרמה לכך ,יום שבו בנין
המשפחה והשלום בו פורח בזכות ויתור ושאר
מדות טובות ,לבין יום בו בנין המשפחה דועך
והשלום בו רק אורח בגלל התנהגות חסרת
רסן וחסרת אחריות ,אך יכול האדם ע''י מעשי
ידיו והנהגותיו לגרום לעצמו לשהות במשך כל
השנה בקוטב מסויים אם לטוב ואם למוטב,
וכמאמר רבותינו במסכת עדיות )פ''ה משנה
ז( ''מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך'' ,הרשות
נתונה בידי כל אדם למשוך את המושכות ימינה
לעליה או למטה לירידה ,פעמים שהעליה קשה
והירידה קורצת ,אך זאת יש לזכור שהעליה
מביאה לפסגת האושר והירידה לעמק הבכא,
והחי יתן אל לבו להמשיך ולהתחזק בזמן חורף
ארוך זה ,מידי שעה בשעה ומידי יום ביום כדי
שנזכה בקרוב לגאולת עמנו ולבנין בית קודשנו
ותפארתנו אמן ואמן !

החודש
מזל גדי
הנולד במזל זה ניחון בחוש אחריות מפותח מאוד,
כבר מגיל צעיר ביותר הוא חש באחריות כבדה מאוד
הרובצת על צווארו ,תמיד הוא מרגיש שאם הוא לא
יעבוד אף אחד לא יעשה זאת במקומו .חוש האחריות
הופך אותו לאדם רציני ,יציב וחזק ,הגדי הינו תכליתי
ומעשי ,רגליו על האדמה )יסוד האדמה( ,הזיות
ודמיונות פשוט לא מעניינים אותו ,הוא רוצה תכל'ס,
הוא אינו טיפוס נוח או מוחצן במיוחד ,יהיה הולם יותר
לכנות אותו קשוח וקשה ,מופנם וסגור .בני מזל זה
ביקורתיים מאוד על פעולותיהם ,ומתקשים להאמין
שאחרים באמת אוהבים אותם.
בגלל חוסר האמון הבסיסי שלהם בעצמם  -הם
זקוקים להערכה יותר מאשר לאהבה ,מאחר ואהבה
היא דבר משתנה ולא יציב שיכול תמיד להיעלם ,אבל
הערכה בהיותה מבוססת היא נשארת לתמיד ,הגדיים
נוטים להיות תובעניים הן כלפי עצמם והן כלפי הסרים
למרותם .מחושבים וזהירים כדי להימנע מכישלון,
בדומה לגדי המטפס במעלה ההר ושוקל היטב את
צעדיו כדי לא למעוד .שאפתנים ,ומול עיניהם המטרה
להגיע תמיד לפני כולם ,או ליתר דיוק להיות מעל
כולם .ספקניים ביותר ,כל דבר נמצא תחת סימן שאלה
עד לקבלת הוכחות מעשיות ברורות וחד-משמעיות,
הדבר עלול לחבל בביטחון העצמי שלהם ,ולייצר
חששות רבים מפני שינויים או לקיחת סיכון .מנהלים
כספים בצורה מאוזנת ובוגרת ,ובד''כ ביישנים.
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חידון חנוכה
לא תשבע עין מלראות ,לא תמלא אוזן משמוע את
הקידוש ה' שהיה בחידון חנוכה שהתקיים ביום
ראשון של חנוכה ''בבית העם'' במושבנו היקר
''מושב אשתאול''.
בחידון השתתפו שלשים ושניים ילדים ונערים
ועשרים וחמשה מבוגרים .כל מי ששהה במקום לא
האמין למראה עיניו מכמות המשתתפים המרובה
ומהעריכה המפוארת והמרהיבה של שלל פרסים
יקרי ערך.
החידון כלל ארבעים שאלות מהם בהלכה ומהם
באגדה ,וכל תשובה נכונה מעלה את הסיכויים לזכות
בהגרלה.
להדלקת נרות החנוכה הוזמן יו"ר ארגון "בלב אחד"
הרב נתן קאהן שליט"א שכיבד אותנו בהשתתפותו
באירוע זה ואף נשא דברים בשבחי חג החנוכה ,כמו
כן כיבדנו את ידידינו היקר מר אלי עובד הי"ו אשר
בכוחו וממונו נדב את עצמו לשפץ במסירות נפש את
"תיבת נח" שכיום משמשת לפעילויות העמותה מידי
יום ביומו.

בשטח
ילדים ונוער – במקום הראשון זכה אלון זוזות כשהוא
מוביל עם מספר הנקודות הגבוה ביותר וקיבל גמבוי
משוכלל יקר ערך בעל שני מסכים ,אחריו אביעד
בוטה במקום השני ,ובמקום השלישי זכו הראל
ברטל ויוסף יעיש ,שקיבלו מכונית על שלט.
בנוסף לכך  -בין עשרת המשתתפים שהגיעו למירב
הנקודות הוגרל אופני הרים יוקרתיות ,ובהם זכה
אביעד בוטה.
בין שאר המתמודדים הוגרלו מספר פרסים ,וכן כל
משתתף קיבל כדור וספינר.
במבוגרים – כל משתתף זכה בכרטיסי הגרלה לפי
מספר התשובות הנכונות ,לאחר ערבוב הכרטיסים

הוציא אלעזר עופרי שלשה כרטיסים ,ובמקום
הראשון זכה אליהו גרינבלט בסוף שבוע זוגי ,במקום
השני והשלישי זכו שלום בוטה ושלמה בוטה בספרים
מסדרתו של הרב זמיר כהן שליט"א.
כבר מיד אחרי החידון נשמעו קולות של חידון פורים,
אם יהיה או לא ...נדע בהמשך דרכינו.
נפרוש כפינו לאבינו שבשמים שימשיך לחזק את
ידינו בכל פעילות ענפה זו ולהגביר עוד אמצעים
ואפשרויות לקרב עוד בני נוער תחת כנפי השכינה
להשקיע בהם משאבים ולראותם פורחים לתפארה
ועולים במסילה העולה אמן ואמן.

מופע לנשים
ביום שני האחרון התקיים במושבנו מופע לנשים
ע"י הזמרת והאומנית אילנה עדני בליווי מתופפת
שופר וכנרית ,אנו מודים לכל התומכות ומסייעות
בפעילויות העמותה ,ליו"ר ועדת תרבות תורנית הגב'
שמחה חדד ,לתמרה מהצרי ,לקציעה שרוי ,לסלעית
מהצרי.
יתן ה' שכרכם על פעלכם.

שאלתי
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
שאלה :מה צריך לחדד האדם לעצמו בעיקרי
האמונה ?
תשובה :א .שהכל בהשגחת עליון.
ב .שהכל לטובה .ומחוייב האדם להצמיד את
הסעיף השני לראשון ,לפי שהמאמין בסעיף א'
שהכל בהשגחה ואינו נצמד לסעיף ב' שהכל
לטובה ,הרי שדוקא להיותו מאמין בהשגחה ושהכל
משמים  -זעמו וזעפו בקורותיו המאכזבים יהא
על ה' ויתרעם בלבו ובפיו רק על ה' להיותו מיחס

באמת הכל להשי''ת בלבד ,ויצא שהוא בדרגה
יותר גרועה ממי שאינו מאמין שאז את כל תסכולו
הוא מוציא על הבני אדם ושאר גורמים שונים ולא
על ה' ,לעומתו היודע שהכל לטובתו ישקט זעפו
וזעמו של האדם ממאורעות המאכזבות אותו ,וככל
שישנן זאת לעצמו יותר ויותר בשבתו בביתו ובלכתו
בדרך ובשכבו ובקומו וכן לפני כל אירוע שעלול
הוא להתנסות בו בכעס או בגאווה ,וכן לפני כל
קניה שהולך הוא לקנות משהו יאמין וישנן שהכול
בהשגחה והכל טובה הרי שלעולם יהא שבע רצון
בין אם יקבל את מבוקשו ובין אם לא.

שאלה :כיצד להתייחס לעניין ההשתדלות ביחד עם
ההצמדות לאמונה בקנית שולחן וכסאות וכדומה ?
תשובה :האדם המאמין צריך לחשוב בעת קניית
חפץ מסויים ,אני הולך לקנות שולחן עם כסאות
ולצורך ההשתדלות אני הולך לברר בכמה חנויות
את מחירי הריהוט ,ויאמר יודע אני שכל הברורים
בחנויות השונות על מחירי השולחן אינם אלא
השתדלות מצדי כי באמת השולחן שאקנה לבסוף
ובמחיר שאקנהו  -הוא מה שנגזר עלי מן השמים
וכל הברורים אינם כי אם השתדלות.

כהלכה

מה צריך לעשות עם הפתילות והשמן שנותר
בכוסיות ,והאם מותר לזרקן ?

שנראים הנרות לבני רשות הרבים.

אסור לזרקן משום ביזוי מצוה .ובסוף חנוכה יאסוף
את השמן והפתילות שנותרו וישרפם בפני עצמם
שלא ליהנות מהם ,כמבואר בש"ע סי' תרע"ז ס"ד,
ובשע"ה סי' ק"כ סכ"ג.

האם יש ענין להדליק נרות חנוכה ביום במקום
העבודה כדי לפרסם הנס?
לא.

האם מותר לכבות את החנוכיה אחר חצי שעה
בשל יציאה מהבית והפחד להשאירם דלוקים?
כן.

מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א

המתארח בבית מלון  -היכן צריך להדליק את
נרות החנוכה?

מח"ס בארות יצחק ,שו"ת עולת יצחק ,שו"ע המקוצר ,ועוד.

בחדרו .ואם הנהלת המלון אינה מרשה זאת מחשש
שריפה ח"ו ,אזי בחדר האוכל ,או בכניסה ,במקום

מעשה שהיה

במיעוט ,ברוב קולות הוחלט כי גזרת הגירוש
תוכרז מיד כדי לא לאפשר ליהודים למכור את
רכושם ולברוח ,בהחלטה נקבע מועד הגירוש לעוד
שנתיים ובנתיים הוטלו הגבלות קשות על היהודים,
האזרחים חויבו לבוא בכל יום ראשון אל הכנסיות
לשמוע את ההטפות של הכמרים כהכנה לשלב בו
ידרשו להתנצר ,המלך חתם על הצווים בעל כורחו,
והכמרים אף הוסיפו צו האוסר על הרבנים למנוע
מהיהודים להגיע לכנסיות ,רץ מיוחד בא אל ביתו
של ראש הקהל בפראג רבי מרדכי מייזל ומסר לו
את צווי הגירוש ,עיניו חשכו ,ומיד עשה את צעדיו
אל בית המהר''ל ,לאחר שקרא המהר''ל את הצווים
השתררה בחדר שתיקה ,ולפתע פנה המהר''ל
אל ראש הקהל וביקש להוציא כרוז הקורא לכל
היהודים אנשים נשים וטף לבוא לאסיפה דחופה
שתתקיים למחרת בבוקר לאחר תפילת שחרית
בחצר בית הכנסת.

פוסק עדת תימן

ישיבת המועצה הכללית שהתכנסה בארמונו של
המלך פרדיננד שליט המדינות בוהמיה מורביה
ושלזיה )כיום צ'כיה וחלק מפולין( הפכה לדיון
סוער ,בדיון השתתפו גם בניו הנסיכים פרדיננד
ומקסימיליאן וראשי הכנסיה ,זה קרה לפני ארבע
מאות שנה בימי המהר''ל מפראג ,המלך פרדיננד
היה מלך חסד והיהודים נהנו בתקופתו מזכויות
רבות שהוענקו להם מכח החוק במדינה ,היהודים
היו אזרחים חרוצים ונאמנים ,הקפידו לשלם את
המיסים והפריחו את הכלכלה.
אבל בשלב מסוים החלה רוח האינקווזיציה
שהביאה כמאה שנים קודם לכן לידי גירוש ספרד
ופורטוגל ,לנשב גם בחוצותיה של פראג ,ראשי
הכנסייה הכפישו את היהודים והתסיסו את יתר
האזרחים נגדם ,ואף ניסו להפוך את לב המלך
ולצייר בעיניו את היהודים כאויבי המדינה ,באותה
אסיפה פתח הקרדינל בדברי ארס כלפי היהודים,
הוא תבע מהמלך לגזור גזירת גירוש כללית ולסלק
את כל היהודים ממדינת מלכותו ,המלך ,שנזקק
באותה תקופה ליחסים טובים עם הכנסייה נקלע
למצוקה ,הוא ניסה להסביר כי היהודים מטיבים עם
קופת המדינה ,פירט את מעלותיהם ,את נאמנותם
וחריצותם ,וסיים באומרו כי הוא מתנגד לגירוש ,גם
בניו אמרו כן אחריו וסיפרו בשבחם של היהודים.

הגזירה
אולם קולותיהם של אנשי הכמורה ותומכיהם
גברו מרגע לרגע ,והמלך ובניו מצאו את עצמם

ההודעה
אוירה של פחד ואימה אפפה את המוני היהודים
שהתאספו בחצר בית הכנסת ,אף שחלקם הגדול
עדיין לא ידע במה מדובר ,במשך הלילה הוקמה
בחצר בית הכנסת בימה מיוחדת והדבר עורר ציפיה
וחרדה ,הכל הבינו שהמהר''ל מכונן להודיע על אירוע
דרמטי שיקרה בקרוב ,שקט מוחלט השתרר בקהל
למראה המהר''ל היוצא מבית הכנסת עטוף בטלית
ובידו ספר תורה ,הוא עלה על הבמה ובעקבותיו עלו
רבי מרדכי מייזל ועוד כמה מראשי הקהל ,כולם
היו עטופים בטליתות ובידיהם ספרי תורה ,המחזה
הרעיד את הלבבות.
לפתע ניסר בחלל קולו של המהר''ל הקורא בדבקות
מתוך סערת בכי ''שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'',
כל הקהל פרץ אף הוא בבכי ,הכל הבינו כי אסון
נורא מתרחש ובא ,הקשיבו יהודים פתח המהר''ל,
בקריאת שמע ישראל השליכו את עצמם היהודים
בכל הדורות אל האש וקידשו שם שמים ברבים ,גם
עתה ידליק פסוק זה את מסירות הנפש בליבותינו

החוזר מעבודתו כשעתיים אחר צאת הכוכבים
האם עדיף שיאמר לאשתו להדליק בזמן או
שימתינו בני ביתו עד שיבוא בכדי להדליק יחד?
אשתו תדליק בזמן עם הברכות.
מה המקור למנהג משחק הסביבון?
זה בא מארצות האשכנזים ,והרחבתי על כך בס"ד
בשערי יצחק שיעור מוצש"ק וישב ה'תשע"ז
ב'שכ"ח.

ויתן לנו את הכח לעמוד בנסיונות המתרגשים
ובאים עלינו ,קולו של המהר''ל גבר והלך ,הוא ציין
את מלכות החסד של המלך ודיבר בשבח הגויים
הפשוטים המקיימים יחסי שלום עם היהודים
''האויבים הגדולים שלנו הם הכמרים המבקשים את
נפשנו''.

השבועה
בשלב זה הציג המהר''ל את צווי המלך והקריאם
לפני הציבור ,פרץ חדש של בכי עלה מהקהל ונשים
וקשישים התעלפו .המשיך המהר''ל ואמר לא העת
לבכות ! הבכי מבטא חולשה ,במקום זאת נפגין
כולנו תוקף ועוז ובכך נקדש שם שמים ,נשבע כאן
כולנו אל מול ספרי התורה כי איש מאיתנו לא יילך
לשמוע את נאומי הכמרים ,ואם יגררו אותנו בכל
אל הכנסיות נאטום אוזנינו ,הד אדיר נשמע מפי
הקהל אנחנו נשבעים ,אנחנו נשבעים ! מיד לאחר
מכן ציווה המהר''ל על הציבור לחזור אחרי החזן על
הפסוקים ,שמע ישראל ,ברוך שם כבוד מלכותו ,וה'
הוא האלוקים ,לאחר מכן תקעו בשופרות ולסיום
עלו הכהנים ובירכו את הנאספים בנשיאת כפיים.

העוז והניצחון
בשנתיים הבאות סבלו היהודים רדיפות קשות
מידי הכמרים שניסו לאלצם לבוא לכנסיות ,אבל
מאמציהם היו לשווא ,כי היהודים סרבו בתוקף
לבוא ,ואלה שהוכרחו לבוא אטמו את אוזניהם כדבר
השבועה שנשבעו למהר''ל ,בה בעת פעל המהר''ל
לביטול הגזירה ,גם המלך שחשש מהגירוש והבין
שהיעדר היהודים יחליש את כלכלת ארצו נועד עם
הנסיכים וביקש את עזרתם ,הם המליצו לשלוח
נציג מטעם היהודים אל האפיפיור החדש שהתמנה
באותם ימים ולבקש ממנו להתיר למלך את הבטחתו
בדבר הגירוש ,אחד מנכבדי הקהילה רבי מרדכי
צמח ז''ל נבחר לנסוע לרומא אל האפיפיור ,דבריו
עשו רושם טוב והאפיפיור השתכנע להתיר למלך
את הבטחתו ולבטל את גירוש היהודים.

תודתנו נתונה לוועד המקומי שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף בהוצאת עלון זה

פנינים מפרשת השבוע
פרשת מקץ

חידה:

אלו שתי ברכות שונות מסתיימות
באותן שתי מילים ?
בין הפותרים נכונה יוגרל:

פיצצה מש
פחתית של פיצה האט  +לחם שום /
אצבעות שוקולד  /בלינצ'ס גבינה.

חידה מחודש קודם :לאיזה הר בארץ ישראל יש ארבעה
שמות בתורה ,ומה הם השמות ?
פתרון :הר חרמון ,א .חרמון ,ב .שיאון,
ג .שניר ,ד .שריון.
)דברים פ''ג(.

הזוכה בהגרלה :בעילום שם
תשובות ניתן לשלוח ב-

לפל054-3434642 :

דוגמא אישית...
''ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ'' )פמ''ב פס' ו( ,ביאר
הש''ך בספרו שפתי כהן על התורה שיוסף אע''פ שהוא היה השליט והמושל
בכל זאת לא מסר את חלוקת התבואה לידי פקידיו ועובדיו אלא הוא בעצמו
היה המשביר )מחלק את המזון(  -וכל זה בשביל שלא ייעשה עוול לשום אדם,
וכדי לשמש דוגמא ומופת לבני אדם עד כמה הם צריכים לטרוח ולעמול במידת
הרחמנות כדי להציל אנשים מחרפת רעב.
מדה כנגד מדה...
''על כן באה אלינו הצרה הזאת'' )פמ''ב פס' כא( ,ביאר המהרי''ל צינץ בספרו
מלא העומר על התורה שבמשפט זה הבינו האחים שנענשו מדה כנגד מדה,
וכשם שאנו דנינו את יוסף על שם סופו ורצינו להרוג אותו על שום שעתיד לצאת
ממנו ירבעם בן נבט )כדאיתא במד''ר פ' וישב סי' יג( ,לפיכך עתה מעלילים
עלינו ''מרגלים אתם'' על שום סופנו לפי שהדורות הבאים אחרינו עתידים
לחטוא בחטא המרגלים.
שערי סודות תורתו...
''אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון ויוצא אליהם את שמעון'' )פמ''ג פס'
כג( ,וראיתי מבארים הפסוק ''נתן לכם מטמון''  -הקב''ה נתן לעם ישראל גם
את חלק הטמון שבתורה זאת אומרת את תורת הסוד ,אך בשביל שיתגלה
בעולם ''ויוצא אליהם את שמעון''  -הביא הקב''ה לעולם את רבי שמעון בר
יוחאי שרק הוא יוכל לגלות את חלק עמוק זה שבתורה.
רישעות של מצרי...
''כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים'' )פמ''ג
פס' לב( ,המצרי אינו יכול לאכול את מאכלו לתאבון ביודעו שגם לעברי יש
פרוסת לחם לאכול ,אין מאכלו ערב לחכו כל עוד רואה הוא את העברי חי
ונושם נהנה ואוכל ,ולמה כי ''תועבה היא למצרים''  -מדה רעה ומתועבת זו
של צרות עין בפרוסת לחמו של היהודי חקוקה היא בלבם וטבועה היא בדמם,
וכמאמר רבותינו )ספרי בהעלותך פיסקא סט( אמר רבי שמעון בר יוחאי הלכה
היא בידוע שעשו שונא ליעקב.

הבריאה
הדוב

פעילויות

הדובים הם בעלי חיים גדולים ומגושמים.
תפוצתם העיקרית היא בחצי הצפוני של כדור
הארץ ,משקלו של הדוב הצפוני עשי להגיע ל -
 800ק''ג ,שער פרוותו צפוף וסמיך ,רגליו עבות
ומגושמות ,ובכל רגל חמש אצבעות שבקצותיהן
טפרים ארוכים וחדים ,הדוב ממית את טורפו
ע''י מהלומות אדירות שהוא מנחית עליו בגפיו
הקדמיים ,הוא גם נועץ את הטפרים החדים
והכפופים ומחיש בכך את התמוטטות הטרף.
לדובים חוש ריח מפותח ביותר ,הרוח מביאה
לאפם את הריח ממרחק רב מאוד ,הדובים
אוכלים כמעט כל דבר וידועים כזללנים גדולים,
הם ניזונים מפירות ,צמחים ,ביצים ,עופות ודגים
ומסוגלים לטרוף כמעט את כל בעלי החיים
ואולם המאכל החביב ביותר על הדובים הוא

הדבש ,ובגלל עורם העבה אין הם יראים להכניס
את גפיהם הקדמיים לתוך כוורת רוחשת דבורים
ולשלות מתוכה כמות גדולה של דבש וללקק
זאת בתאוותנות מרובה ,בדרך כלל אין הדובים
תוקפים את האדם אלא אם כן הם נאלצים להגן
על עצמם או על גוריהם ,הליכתם של הדובים
מסורבלת וכבדה והם שונים משאר הטורפים
בכך שהם דורכים על כף הרגל בעוד ששאר
הטורפים פוסעים על גבי בהונותיהם בלבד.

זה נכחד כמעט כליל מהיערות שבאירופה ,והוא
עדיין מצוי במספר מצומצם ביערות אסיה ,דוב
זה נח לאילוף וניתן אף ללמדו לרקוד לצלילי
תזמורת ,ישנו עוד מין הנקרא ''הדוב הסורי''
משקלו כ  200 -ק''ג צבע פרוותו צהוב וציפורניו
לבנות דוב זה מצוי בטורקיה בסוריה ובעירק
ישראל.
אל..
שראל
בארץ יישר
מצוי בארץ
צויי
מצו
היה מ
ולפנים גם היה
נים
ם
לפני
וולפ

אחד הדובים הגדולים והנמכרים ביותר הוא
''הדוב הגריזלי'' ,צבע פרוותו חום בהיר משקלו
נע בין  300ל  400 -ק''ג ותחום תפוצתו משתרע
מאלסקה עד מקסיקו ,אורך גופו כ 2.5 -מטר
והוא ידוע כבעל חיים פראי ותוקפני ,ישנו עוד
מין הנקרא ''הדוב החום האירופי'' בעל צבע חום
כהה וציפורניים שחורות שוקל כ  250 -ק''ג ,דוב

ראשון  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה א(  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר
בבית כנסת נצח ישראל  20:30-21:30לימוד חברותות -גברים
 17:15-19:30לימוד
שני  09:00-12:00כולל בוקר
מקרא מארי יאיר חג'בי )קבוצה ב(  20:00-20:50שיעור
ב"עין יעקב" בבית כנסת נצח ישראל מפי ה"ה רונן יעיש
שלישי  09:00-12:00כולל בוקר  19:30-20:20שיעור הלכה
ומוסר בבית כנסת נצח ישראל

רביעי  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה א(  18:10-20:10פרוייקט חונכות
ילדים ונוער  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת
נצח ישראל  20:30-21:30שיעור תורה -הרב בנימין דיין
חמישי  09:00-12:00כולל בוקר  17:15-19:30לימוד מקרא
מארי יאיר חג'בי )קבוצה ב(  19:30-20:20שיעור הלכה ומוסר
בבית כנסת נצח ישראל

