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קול קורא הצילו! יגון ומספד בג'ונגל ,מגפה איומה
משתוללת .מחלה חשוכת מרפא מפילה חללים רבים,
ובכל רגע נערכות הלוויות רוויות דמע ואין לך בית אשר
אין בו מת.
בעלי החיים לא יודעים נפשם מרוב צער ונושאים
עיניהם אל הדרג הגבוה הלוא הוא ממשלת הג'ונגל
ובראשם מלכם הנישא.
המלך האריה אינו נמלט מהמצב הקריטי ,ואע"פ
שהקבינט נמצא בחופשה ,מודיע הוא על אסיפת חרום
במעמד מצומצם בו ישתתפו יועצו השועל ,הזאב שר
הביטחון ושר הבריאות הדוב ,אע"פ שהאסיפה נפתחה
באיחור ונפסקה כמה פעמים שכן הזאב נאלץ להשתתף
בלוויה של דודו שנפל חלל באותה מגיפה ,וברקע הודיע
הכרוז אודות מועד הלוויות הקרובות ,דנו חברי הקבינט
בדרכים שונות אשר יעזרו למצוא את הגורם המרכזי
למגיפה.
קם הזאב על רגליו ואמר :את חטאינו אנו מזכירים
היום ,שכן בכל יום נטרפים מאות בני אדם ללא הגבלה
ע"י חיות היער .זהו רצח נפשע ועוון גדול ,ולכן על חיות
היער להפסיק את הטבח מייד .כל חברי הקבינט הנהנו
בראשם להסכמה ,וההחלטה יצאה בחתימתן .שהיות
וחיות היער איבדו כל טיפת חייתיות ומשאירים יתומים
רבים ומשפחות אומללות ,מעתה ואילך יפסק טבח
האנשים אבות ואימהות ,והחיות תטרופנה אך ורק ילדים,
והסעודות הדשנות תיפסקנה ,סיים הזאב את דבריו.
קם השועל ופסק חד משמעית גם הילדים לא
יטרופו!! שהרי זו אכזריות שאין כדוגמתה להשאיר הורים
מבכים ,ומהיום רק תינוקות בני יומם שאין בהם ממש
ואינם מועילים לחברה כלל  ,אותם יטרפו .ובכך תופסק
המגיפה כליל.
המלך האריה נרגש בתשואות גדולות על הצלת הג'ונגל
והשמחה שבה לשכון ביער ,אך  ...המגיפה לא פסקה.
אחי ורעי היקרים!
הגמרא (סוכה נב') אומרת" :יצרו של האדם מתגבר עליו
בכל יום" דהיינו מטבעו של היצר ובערמומיותו וחוכמתו

הגיליון טעון גניזה

בשיתוף:
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לפרטים נוספים ולקביעת תור:

מביא את האדם בדרכים שונות לעשות עבירות ולבסוף
מקטרג עליו בשמיים .גם הקבינט המוזר במשל זה נותן
עצות שונות ומשונות ,והגדיל לעשות השועל בעצתו
"המבריקה" וכי משנה קלות העונש וצורת החטא?
מדובר ברצח!! כך היא דרכו של היצר הרע שנראה
לאדם כידיד וכחבר ,ולבסוף מפילו בפח.
וכך אנו למדים מפרשת "בשלח" הפסוק אומר "ויקח
משה את עצמות יוסף עמו" על זה דרשו חז"ל שמשה
היה מבחינת חכם לב יקח מצוות שבאותה שעה היו
ישראל מתעסקים ברכוש הגדול שהוציאו ממצריים
ומשה מתעסק במצווה הגדולה של העלאת עצמות יוסף
לא"י .שואל בספר אפיריון מדוע כתוב חכם לב ולא ירא
שמים יקח מצוות?
ומביא את תירוצו של המגיד מדובנא זצוק"ל שכתב
על הפסוק ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .הכוונה שהבטחת
השם יתברך לעם ישראל שייצאו ברכוש גדול זהו הרכוש
האמיתי והיא התורה הקדושה ומצוותיה שניתנו לעם
ישראל במעמד הר סיני.
אך עם ישראל מרוב אורך הגלות והעבודה הקשה לא
השכילו להבין וחשבו כי הבטחת הרכוש הגדול הוא כסף
וזהב ורכוש רב .ולכן על משה נאמר "חכם לב" שהשכיל
להבין בחכמתו שהרכוש האמיתי זוהי התורה והמצוות
ולכן התעסק במצווה של הבאת עצמות יוסף...
יוצא איפה שמוסר גדול אנו למדים מפירוש זה
שצריך להיות חכם לב ולקחת מצוות אף שנראה לעיתים
שבאפשרותו של האדם להרויח הון רב ולהשקיע בזה
את כל עולמו מה שנקרא אצל העם "לעשות כסף" אין
זה אלא דרכו של היצר הרע שמשכנע את האדם לבזבז
את כל עולמו אחרי רדיפת הממון .ולכן יתבונן האדם
בעולמו ויראה מה הוא העושר האמיתי? מה הם האבנים
והמרגליות שמנחים את האדם לחיים טובים ומבטיחים
לו שלמות חובתו בעולם מחד ,והצלחה רוחנית וגשמית
מאידך.
זכור!! חכם לב  -יקח מצוות!!

המסע אל החלום

כתבה חמישית בסדרה

> אינפורמציה חיונית שמקורה בחלום  -מהווה מסר רב עוצמה עבור שיקוף העתיד ,וקביעת גורלם של אישים רבים.
> על אנשים ,חלומות נבואיים ,ומה שביניהם >
הנץ שקינן בשטח האחוזה  -צמצם דרסטית את כמות העופות שחיו
במקום .הוא טרף מהם להנאתו ונעלם בין העצים הצפופים  -כלעומת שבא.
משכך ,סכנת הכחדה ממשית  -איימה על בעלי הכנף .יום אחד ,כשכלו כל
הקיצין ,נטל האציל את רובה הצייד שלו ויצא ללב היער ,כדי לארוב לעוף
הדורס .כבר בצעירותו הוא נתפרסם כצייד מומחה .כעת ,ברבות השנים
היה איש האצולה בעל שיער שיבה .הוא המתין בסבלנות רכון מעל גבי
עץ מתנשא ,מביט בריכוז בשמים התכולים ,מפנה את מבטו אנה ואנה
בין העצים ,ונזהר שלא לעורר שום רחש קל שיסגיר את מיקומו .הענפים
הירקרקים ביניהם שהה  -שימשו לו הסוואה טבעית .עתה לא נותר אלא
לאתר את המטרה ,ולסלק את המטרד  -אחת ולתמיד.
הצייד שהפך לניצוד
חלפו להן השעות ,והאיש  -בושש מלבוא .המחפשים מצאו אותו
מוטל למרגלות אחד העצים כשהוא ירוי בפלג גופו העליון ,וללא רוח חיים.
נפתחה חקירה שהעלתה כי האציל הישיש נרדם ,כשהמתין בין הענפים.
כשצנח למטה ,הופעל הרובה .כדור שנורה ממנו פילח את לבו ,והכריע אותו
במקום.
קרובי האציל ,דוכס "בדפורד" ,נזכרו לאחר האירוע על חלום נורא
ששח להם ,ולפיו ,ימצא את מותו" :בידיו שלו" .בעקבות החלום ,נמנע
הדוכס במשך שנים להתקרב אל הרובה .רק כשהנץ תקף בכל מקום ובכל
פינה ,והדוכס שהיה שוחר :טבע ,בעלי חיים ,ובעיקר ציפורים  -כמעט יצא
מדעתו .אז ,באופן חריג ,הוא החליט ליטול את הרובה ,ולמגר את הדורס
 אחת ולתמיד...ביקור עם ביקורת
לא פחות דרמטי היה סיפורו של רוברט מוריס (האב) ,מעשירי המושבה
הבריטית (לימים" ,ארצות הברית") .הצי הבריטי שהשיק לאחרונה ספינת
מלחמה חדשה ,הזמין אותו להתרשם ממנה מקרוב .הוא סירב בתוקף.
הסיבה :כמה לילות קודם לכן חלם מוריס כי ימצא את מותו מאחד תותחי
אותה ספינה .ראשי השלטון הפעילו מכבש לחצים עליו ,כדי שיחזור בו
מהתנגדותו .בלית ברירה ,הוכרח מוריס להסכים לביקור .בד-בבד הוא
הציב שני תנאים בנוגע למטח הירי המסורתי שנערך עבור האח"מים.1 :
התותחים ירו אבק שריפה בלבד ,ולא  -פגזים .2 .המטח יתבצע כאשר הוא
ישוב מן הספינה לחוף.

מטח של "כבוד אחרון"
הבריטים ,יצאו מגדרם כדי להנעים לאורח את הביקור .כשזה תם,
חיכתה לו סירה כדי להעביר אותו אל החוף ,כמתוכנן .אף מפקד הספינה
ליווה אותו בדרך חזרה .אז ,תוך כדי שהם עושים את דרכם  -נחת חרק
על אף המפקד .זה עשה תנועות גדולות בידיו כדי להבריח את המעופף
המטריד .קצין התותחים של ספינת הקרב פירש זאת כאישור מצד המפקד
להתחיל במטח הכבוד .הוא הורה לתותחנים לירות  -בעוד שהסירה הייתה
בטווח הירי .האבסורד :למרות שכמוסכם מראש  -לא נורו פגזים ,בכל זאת,
אחד מן הרסיסים שבהם ,חדר אל צווארו של מוריס וגרם למותו.
מרק טווין והעתיד
גם הסופר האמריקני הפופולארי סמיואל קלמנס ,מי שנודע בשם העט
מרק טווין ( ,)1910-1835חווה בחלומו תחושות מוקדמות אודות העתיד.
כשהיה בגיל  20הוא עבד כמלח זוטר בצוות של ספינת קיטור ששייטה
בנהר המיסיסיפי ,יחד עם אחיו הקטן ,הנרי .באחד הלילות ,חלם סמיואל
כי אחיו שוכב בתוך ארון קבורה שניצב על שני כסאות .למעלה ,הונחו זרי
וורדים צחורים ,ובמרכזם – פרח אדום .הוא התעורר בבהלה ,ואז גילה כי
הנרי חי וקיים ,ובסך הכל מדובר בחזיון לילה מקרי .אחרי שבוע ,סמיואל
הצטרף לצוות של ספינת נהר אחרת.
כחלוף שלושה שבועות מן הפרידה ,והנה סמיואל שומע כי אירעה
תקלה חמורה בספינה בה שירת אחיו .דוד הקיטור התפוצץ ו 150-אנשי
צוות נפגעו .הנרי נכווה אנושות ,וסמיואל הספיק לשהות עימו ברגעיו
האחרונים .למחרת ,הגיע האח מרוסק כולו אל האולם בבית החולים בו
היו ארונות הקבורה .מיד הבחין כי ארון אחיו ,אכן מונח על גבי שני כסאות
 אך ללא פרחים .בתוך כך ,ניגשה אחות והניחה זרי וורדים על הארון .הואהתבונן בהם וראה כי באמצע הפרחים הלבנים  -מונח וורד אדום.
אגב ,לימים חזה הסופר האמריקני את גורלו .בשנת  1909הוא התייחס
לקשר בינו לבין כוכב השביט האלי .זה היה שנה לפני מותו" .באתי לעולם
הזה עם השביט בשנת  ,"1835כך אמר והמשיך" ,האלי חוזר בשנה הבאה
(כידוע כוכב שביט הינו בעל מחזוריות של  76שנים בקירוב .י.ד ,).ואני,
צופה ללכת  -עימו".
bethashem@gmail.com

בחיים ,הכל עובר
שינוי ,הוא חוק סטטי בחיים .אלה המתבוננים רק כלפי העבר או מצטמצמים בפרספקטיבת
ההווה  -יחמיצו בודאי ,את העתיד.
השמש עמדה ברום השמים והחום
היה כבד .נמלה משוטטת שחיפשה מקום
מפלט מן הקרניים הלוהטות שצרבו את
בשרה  -נכנסה אל אף ההלך הישן .כעבור
מספר דקות נמלה אחרת חדרה לשם .במקרה ,נמלה נוספת שנמלטה
מפני החמה ,נכנסה אף היא ,אל חוטם האיש.
בשעת בין הערביים נפגשו הנמלים ,והן  -בירכו זו את זו לשלום .פתחה
הראשונה ואמרה" :הגבעות והמישורים שפסעתי בהם במשך זמן רב  -הם
הצחיחים שהכרתי מעודי .שום גרגיר מאכל לא מצאתי כאן ".השנייה,
החרתה  -החזיקה אחריה" :גם אני סרקתי כל חור ונקיק .חיפושי לא העלו
מאומה! זוהי אדמה מוזרה ".השלישית ,הדרמטית מכולן ,הרימה את ראשה
אל-על ונאמה בפאתוס" :גבירותי! אנו נמצאים כעת על סופר-נמלה .גופה
גדול מאוד ולכן אין אנו יכולים לראותה .כה ענקית היא עד שצילה מכסה
את מרחבי היקום ,ומרוב שקולה חזק ומתנשא הוא בלתי נשמע ,נמלת על
כזו  -היא נוכחת בכל .מפני כך ,את שארית חיינו נעשה פה" ,קבעה.
באותו הרגע ,תקף עיטוש עז את הישן .שלושת הנמלים עפו בבת אחת,
החוצה.

"ַוי ְִהי ְּב ַׁש ּלַח ַּפרְ עֹה ֶאת ָה ָעם ,"...המאורע ההיסטורי המתואר בפתיח
שלפנינו ,הינו קולקטיבי בשמחתו .כלפי העם היוצא מעבדות לחירות;
ביחס המעצמה המצרית שסר מעליה איום קיומי בגין השעבוד; והן בנוגע
לפרעה ,שיצא בעור שיניו מסכנת המוות המרחפת מעליו בשל היותו,
בכור .מדוע אם כן נכתבה המילה" :ויהי" ,המסמלת :צער ושלילה? נראה,
כי החכמה העליונה מפצחת פה את קוד אישיות השליט המצרי ,פרעה.
הוא לא הפנים את התובנה כי החיים הם רצף אירועים דינאמיים ותמורות
תכופות .המוטו שלו גרס כי מציאויות הזמן הן נצחיות כפי חזונו הפרטי
 גדיעת ההתפתחות הפיסית והרוחנית של עם ישראל ,לצמיתות .מכאןשמו" :פרעה" ,מלשון "פרע-ה"' ,פריעת' חוקי העולם הזה שנברא באות
'ה"א' ,חוקים המתבססים על שינויים הנקבעים ביד ההשגחה .גם כאשר
המציאות טפחה על פניו  -הוא לא ישר קו עם הכלל כי בחיים הכל יחסי ובר
חלוף .קריאותיו" :ויי ,ויי" ,בעקבות היוצאים ,המחישו את האידיאולוגיה
ההזויה שלו שקרסה כמו מגדל קלפים ,במבחן התוצאה.
טיפ :אכזבו אותך? תקוע בבעיה כבדת משקל? ידע חדש שתאסוף -
ירווה אותך ברמת חשיבה חדשה .האינפורמציה שתקבל תשנה את הלך
הרוח שבתוכך .אז ,הלב שלך ,ישתנה.

יך
ָל ַד ַעת ְל ַה ֲע ִר ְ
ָבר ַה ְּמנ ְַצנֵץ ֵּבין ַהחוֹלוֹת.
ַה ֵה ּל ְֶך ֶׁש ָּפ ַסע ְּבדֶרֶךִ ,ה ְב ִחין ְּבד ָ
יש לֹא
ֵמת ְּפנִינֵי ֵחןָ .ה ִא ׁ
ָטל ִמן ַה ַּק ְר ַקע עֲר ַ
ַש ְונ ַ
הוּא ּנִגׁ
ָהןְּ .בנו ָֹסף,
ֲמ ִּתי ֶׁש ּל ֶ
ֹׁוִי ָהא ִ
ֲר ְיך ְּכרָאוּי ֶאת ַה ּש
יָדַע ְל ַהע ִ
ֻבכוֹת זוֹ ְּבזוֹ ,ו ְִה ְכ ִּביד ּו ָעלָיו ְמאֹד.
ֲבנִיםָ ,הי ּו ְמס ָּ
ָהא ָ

ָאל ַה ְמׁשו ִּלים ִל ְצרוֹר
ַה ּנ ְִמ ָׁשלַּ :פ ְרעֹהֶ ,החֱזִיק ֵאת ִי ְשׂר ֵ
ֱמר"ְ :צרוֹר ַה ּמוֹר ּדו ִֹדי ִליְּ ".ב ַמ ּכַת ְּבכוֹרוֹת
ַמ ְר ּג ִָליוֹת ֶׁש ֶּנא ַ
ָאה
ָצוַח"ְּ :צא ּו ִמ ּתו ְֹך ַע ִּמיָ ".ע ַמד מ ֶֹׁשה ו ָּמנָה ֶאת ָה ַעם .ר ָ
ֱמר
ָעק" :וַוי ,אוֹי ".לָכֵן ֶנא ַ
ַּפ ְרעֹה ֶאת או ְּכלו ִּס ּיָה זוֹ וְצ ַ
ָש ֵתנוַּ" :וי ְִהי ְּב ַׁש ּלַח ַּפ ְרעֹה ֶאת ָה ַעם".
ְּב ַפר ָׁ

ּחלף ְׁש ִמי
ִיתי ,ו ִּב ְג ַלל ַה ֵחרוּת הו ַ
ׁשה ָהי ִ
ֲא ָתר עֲבו ָֹדה ָק ָ
ִמי ֲא ִני?
ָקה ְל ַת ְר ּבוּת ּתו ָֹרנִ ית" ְּב ַפ ְקס אוֹ
"מ ְחל ָ
ִׁש ְלח ּו ֵאת ַה ְּתׁשו ָּבה ְל ַ
ְּבד ַֹאר ו ְַאל ִּתְׁש ְּכח ּו ְל ַצ ּיֵן" :עֲבוּר ִח ָּידע".

מיכל לוי מבורך
זכתה בשובר ע"ס  80ש"ח
פתרון לפרשת וארא
צפרדע ,ציפור דעה,
המבחינה בין יום ולילה

הזוכה

יד ע?
ִח ָ

ַמן ִק ֵּבל ִמ ֶּמנּ ּו או ָֹתןְּ ,ב ִח ּנָםְּ .כ ֶׁש ִה ִּג ַיע
עו ֵֹבר אֹרַח ִמ ּזְד ֵּ
ֻק ִפים ְּב ַמ ָּתנוֹת טוֹבוֹת.
ֲב ִיבים! ַּב ַח ּיִיםָ ,אנ ּו מ ָּ
ַה ֵה ּל ְֶך ֶאל ָה ִעיר ַה ְּגדוֹלָה ,הוּא ִה ְס ּתו ֵֹבב ֵּבין ַהְּׁשו ִָקיםְ ,יל ִָדים ח ִ
יש ֶׁש ָּפגׁ
ָאה ֶאת ָה ִא ׁ
וְר ָ
ֵיהן :לַהו ִֹריםֶׁ ,ש ִּמ ְת ַמ ְּס ִרים ֵאלֵינ ּו ִמ ָּס ִביב ְל ָׁשעוֹן.
ַש ְּבד ְַר ּכוְֹּ .ביָדָיוָ ,הי ּוְׁשלֹׁש ַמ ְחרֹזוֹת נוֹדֶה ֲעל ֶ
ֲבנִים ֶׁש ִּק ֵּבל.
ִּבגְ ד ִָליםׁשוֹנִים  -או ָֹתן ִה ְר ִּכיב ִמן ָהא ָ
ֲב ִרים,
ַע ִתיד ו ְָער ִָכיםַ .לח ֵ
ַמ ַח ּנ ְִכיםֶׁ ,שנּ ו ְֹתנִים לָנ ּו ּכ ִֵלים ל ָ
ל ְּ
ַמו ָּבן ל ַּבוֹרֵא ֶׁש ַּמעֲנִיק לָנוַּ :ח ּיִים,
ַמה ִּת ְרצֶה עֲבוּר ַה ְּק ַט ּנָה?" ָׁש ַאל ֶא ָחד ַה ּקוֹנִיםֶׁ ,ש ֵהם ְּכמוֹ ַא ִחים .וְכ ּ
ּ"כ ָּ
ֹאש
ָקל ר ׁ
ֱמיר ְּב ִריאוּתִ ,מְׁש ָּפ ָחהִ ,שׂ ְמ ָחה ,וְעוֹדְ .לעוֹלָם לֹא נ ֵ
ֻחדַ .ה ְּמ ִחיר ֶהא ִ
ָקב ִּב ְסכוּם ּגָבו ַֹּה ִּב ְמי ָ
ו ְַה ּמוֹכֵר נ ַ
ֶקח ֶׁש ָחוָה ַעל ְּב ָּשׂרוֹ ַּפ ְרעֹה,
ֵש לָנוְּ .נִל ָמד ֶאת ַה ּל ַ
ְּכ ֶׁש ּנְִׁש ַאל ַעל ַה ֵּבינוֹנִיתַ .הְּׁש ִל ִׁישיתַ ,ה ְּגדוֹלָה ִמכ ֻּּלָןְּ ,ב ָמה ֶׁש ּיׁ
ָאל
ַה ְּמ ַס ֵּמל ֶאת ַה ּיֵצֶר ָהרַע ,הוּא ִה ְמ ִעיט ְּב ֵער ְֶך ִי ְשׂר ֵ
ָהי ְָתה ָׁשוָה הוֹן ָע ָתק.
ֲר ְיך ֶאת ָמה ֶׁש ְּמ ַל ּוֶה
ֻחרַ .נע ִ
ו ְּכ ֶׁש ִה ְת ָחרֵט ָ -היָה ְּכ ָבר ְמא ָ
ּנְת ִּתיו ְללֹא ְּתמוּרָה?! אוֹי ִלי!" ָקרָא
"ע ֶֹׁשר ּזֶה ָהיָה ְּבי ִָדי ,ו ַ
ֻש ִריםָּ ,ת ִמיד.
נִהיֶה ְמא ָּׁ
או ָֹתנוּ ,וְכָכָה ְ
ַה ֵה ּל ְֶך ְּבקוֹל ַמרּ .כֹה ָעמֹק ָהיָה ְּכ ֵאבוֹ ַעד ֶׁש ָּקרַע ֶאת
ימן ח')
(פרֶק מ"ט ִס ָ
ָשת ַוי ְִחי ֶּ
תנְחו ָּמא" ָּפר ַָׁש ַּ
"מ ְדרׁ
ֻסס ַעל ִּפי ִ
ְמב ָּ
ֲב ִלים...
נְהג ָהא ֵ
ְּבגָדָיו ְּכ ִמ ָ

חדש ,ישן ומעורר עניין
למשפחת זברלו
לאירוסי הבן עובדיה
dc

למשפחת בן דוד
לרגל נישואי הבן.

חינוך עם חיוך
שיתוף פעולה יחודי בין מכון "אחיה" בעידודו ובסיועו של סגן ראש
העיר ר' חיים זברלו  -ממשיך זו השנה
השלישית בחולון בפרויקט "אחיה
למען הגיל הרך" ,הממומן כולו על ידי
קרן "ברנרד ון ליר" בהולנד ו"המחלקה
לתרבות תורנית" של עיריית חולון .גני
הילדים וההורים נהנים מהפרויקט ללא תשלום כלל.
"אחיה למען הגיל הרך" מופעל ומנוהל על ידי צוות רב מקצועי של
"אחיה" .הצוות כולל סייעות התפתחותיות מוסמכות הפועלות בתוך
הגן עצמו וכן מרפאה בעיסוק ,קלינאית תקשורת ויועצת חינוכית,
הנותנות הדרכה לסייעות ולצוות החינוכי.
בזכות ההשתתפות בקבוצות של "מעגן אחיה" ,ילדים מצמצמים
פערים ,רוכשים את המיומנויות המצופות בגילם ובכך מונעים
התפתחות של קשיים רגשיים-התנהגותיים ,העלולים להופיע
בעקבות התסכול מחוסר הצלחה בתחומים השונים.

אירועי החודש
סדנת יצירה לט"ו בשבט  -ביום שלישי ,יד' בשבט ,בשעה ,16:00-17:00
בנים עד גיל  ,6כרטיס  10ש"ח.
סדנת חשיבה יצירתית  -הנכן מוזמנות לבוקר מהנה ויצירתי עם לילך
שץ( -סמנכ"ל רשת קהילה ופנאי) ,ביום שני ,כ' בשבט ,13.2 ,בשעה ,10:30
הכניסה חופשית.
ארומתרפיה בשימוש ביתי  -הרצאה מעניינת בנושא שמנים אתריים ,עם
טל גואטה ,ביום שלישי ,כא' בשבט 14.2.12 ,בשעה  ,20:30כניסה  10ש"ח.
"אמת מארץ תצמח" -תאטרון בובות מאת אוהל השם לגילאי ,4-9
בים רביעי ,כב' בשבט 15.2.12 ,בשעה  ,17:00בנים ובנות בישיבה נפרדת,
באודיטוריום קליין 15 ,ש"ח במכירה מוקדמת 20 ,ש"ח ביום ההצגה.
ערב קריוקי לנשים  -משנכנס אדר מרבין בשמחה ...ביום רביעי ,כט'
בשבט 22.2.12 ,בשעה  ,20:30כניסה  20ש"ח ,כיבוד קל.
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פרטים נוספים בשעות קהלת קהל:
ימי א'-ה' 15:30-19:00
טל 03-5015529 .פקס03-5030214 .

ברוך שלא עשני גוי  ...יהודי הוא בן של מלך!!!

עם סיום השנה האזרחית,
קיימה "המחלקה לתרבות
תורנית" מסיבה לצעירים.
עשרות בחורי חמד מחולון
הגיעו לערב חיזוק עם
מוסיקה ,ריקודים ,כיבוד קל
והרבה הרבה שמחה ...

שירותי גרפיקה

הפתעת הערב הייתה
כאשר בחצות לילה הגיע
למקום הגאון הרב חיים רבי
שליט"א מסר דברי חיזוק
לבחורים ,ושמח איתם!
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R. Silver 08-8046464

ברכת ישר כח על הארגון
וחיזוק הבחורים ע"י שליח
דרבנן ר' יעקב זיתוני הי"ו.
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פרטים בקרוב...

