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שערים
ערש"ק פרשת תולדות  -ד' כסלו תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מה
בשער

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א
ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

האח הגדול
עד היום עשיו האח הגדול נחשב לתמצית הרוע ,משכנו של
השטן .הדוגמא הנחרצת ביותר של כשלון המין האנושי .האם יכל
היה עשיו להיות אחרת? הלא לכאורה מראש הונחו החטאים לפתחו.
מתחילה הוגדר כ"משהו אחר" לא משלנו.
היתכן? האם לא אפשר היה לו לבחור אחרת? להחליט להיות
טוב? הלא יעקב הצדיק ועשו הרשע ,נוצרו יחד באותה רחם.
עשיו גם הוא נכד לאברהם ושרה ,בן לאב שהיה לעולה תמימה
ולאם שבחרה להיות בחלקת גדולי האומה נגד כל משפחתה? הרקע
המשפחתי מלא קדושה ,מן החוץ הכל נראה מושלם ,אב דגול כיצחק
ואם צדיקה כרבקה" .הורי האומה" .איזה רע יוכל לצאת מכל כך
הרבה טוב? האם יעלה על הדעת שבבית מקדש נורא כזה
צמח "ראש פתנים" "נחש מרושע" כעשו ,שעוד זכה
להיות האח הגדול במשפחה.
"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש
שדה" לימדונו רבותינו כי עשו אכן נולד "איש"
אישיות ברוכה .איש שדה ,אך לא רשע .מיועד
למלחמה ,אך לא מובטח בכשלון .הוא הונח
במגרש החיים כשלצידו משפחה תומכת ,אב
אוהב ורקע משפחתי מפואר ,בתקוה שייאבק
ברוע! כמה חבל שבמקום להוכיח את יכולותיו
במגרש החיים הוא נחבט .הובל והובך והפך להיות
מושא ללעג וקלס .כשל והפך לסמל הרוע ,השטן מלאך
המות נבחר להיות שרו של עשיו .הלא הוא השטן הוא הוא שרו של
עשיו.
אכן ,הוא נולד כמי שיהיה לו קשה יותר ,אך אין הקושי סיבה
ליאוש .עשיו יכול היה לתרום את חלקו לתולדות העם היהודי ,הוא
נרתע נוכח הקושי ,היגיעה הנפשית ,המאמץ הלימודי .היה זה קשה
עבורו .הוא העדיף נזיד עדשים על בכורה .חיי הוללות על מושב
אוהלים .השם עשיו יכול היה להיות מלשון "עשוי" ומושלם הוא יכל
לעשות עצמו הכי טוב שניתן .אך הוא בחר להיות מלשון "הא שוא"
הנה הכלום במירעו ,הריקנות המוחלטת.
עשו יכול היה להיות האח הגדול והטוב .אך תאוותיו הביאוהו
לוותר על הכל .על הבכורה ,על החיים ועל התקווה .אילו היה עשו,
מגייס את יכולות הלחימה הנדירות שלו ,את העקשנות ,הנחישות
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לעשות עבודה מושלמת .היה העם היהודי זוכה לאב נוסף :אברהם,
יצחק ,עשו ,ויעקב .או אז השם "עשיו" היה זוכה להיות נחלת הכלל.
ביטוי של עשיה מושלמת ,פסגת הטוב.
אך הוא ,משבחר להפנות את יכולות הלחימה ,למאבק בבעלי
חיים ,לצוד אריות ונמרים .לצוד נשים מתחת ידי בעליהן .לדבוק בגזל
ורצח ללא מעצורים .בכך הוקיע את שמו לדראון עולם .בפנתיאון
הזכרון היהודי הוא הפך להיות משכן השטן סבו של עמלק ,מקורם
של כוחות האופל והטומאה.
לא לחינם מביאה התורה את סיפורו של ה"נזיד" בראשית דרכו.
ללמדנו :כיצד מי שהולך שובב אחרי יצרו ,מוכר חיי עולם הבא
בעד נזיד .ללמדנו :כי כשלונו התחיל מחוסר יכולת ורצון
לדחות סיפוקים ,מהכניעה האוטומטית לתאווה,
לחיפוש הריגוש .עשיו אכן למד תורה וצד נשים
וחיות .ללא ספק ,משניהם הוא נהנה .נפלא
ללמוד אך גם נפלא לשוטט .לגלוש .דבר אחד
הוא לא יכל להחליט ,לוותר על הפיתוי ,על
הנחזה והנדמה .לשבת באוהל כשנדרש .קשה
היה לו לקום ,לעשות.
לא לחינם ניטל אברהם לפני זמנו בכדי
שלא יראה את נכדו עשיו יוצא לתרבות רעה .הלא
אברהם נאבק בכל רגש שהוליך שולל את האדם .כרת
ברית מילה ,בגיל תשעים ותשע ושילח אלי מדבר בן בכור ואשה
כהגר .עלה אל הר המוריה בציווי אלוקי ושלח ידו אלי מאכלת .הוא
למד ולימד לעשות ,גם כשקשה מאד .החיים מלאים אתגרים .קשיים
ונהרות דם.
שאלת הפרשה היא :האם אתה נכון כיעקב לעמוד מולם
ולהתמלא באושר ובטוב .או הינך כעשו הפושט ידו בגזל ומחפש
מנעמי עולם .האתה בוחר לבטא עצמך נגד הקשיים? או ,מעצב
אישיותך על פי מה שנעים.
כושל היה עשיו ,דך ומסכן .ברם דבר אחד היה לעשו נגד כל
ההנאות" .כיבוד אב ואם" זה עמד לו מול כל תאוה אפשרית .תאות
כעס ותאות רציחה של אחיו .על זה נטל שכרו מושלם .ראשו נקבר
במערת המכפלה אכן את ראשו הוא זכה ללטש .לא את גופו.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
ראובן שכר בית וביטח את הבית על חשבונו,
שלא בציווי שמעון המשכיר ,ונפל הבית או
נשרף .מי מקבל את הפיצוי מחברת הביטוח?

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
אור החיים הקדוש

בנך לומד
בביה"ס יב"ע
יבנה חיפה
תוכנית 'חברותא'
המתקיימת בבית
הספר מתחדשת
פרטים בעמוד אחרון
פסוקו של שבוע:

ואתם הדבקים בה' אלוהיכם
חיים כולכם היום

הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
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נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר הרב

בשערי אורה

השבת נקרא פרשת תולדות .תולדותיו
של האדם אלו הדברים המשמעותיים
שעשה ויצר .תולדותיו של יצחק הם
יעקב ועשיו המתגוששים עד היום
על במת החיים .דבר הנביא המתאר
לרבקה את מלחמת הערכים שתפרוץ
בין אחים תפס אצלה משנה חשיבות.
מי יאמץ ויגבר? האם בנה עשו המקדש
את העכשיו ,הרווח המיידי ,ההנאה
המסנוורת? או יעקב המקדש את
העקביות והאחריות? בפרשה נראה
כיצד עשו שאהב את מנעמי החיים
ונאבק עליהם .בצמתים המשמעותים
הוא אכן איבד את כל משאלותיו
ליעקב וזרעו .משום שיעקב תמיד
ויתר על העכשיו לעומת העתיד .ביכר
את העתיד מן ההוה .כך מסיימת
הפרשה בתיאור עשיו כועס על
הברכות שבידי יעקב ומבקש לפגוע
בו .ושוב ,יעקב מוותר על ההוה ,על
בית הוריו כספם וזהבם ,נוחות החיים.
כביכול מאבד את העכשויות! אך חוזר
לאחר עשרים שנה אב למשפחה
עתיר בממון ,רב טוב לברך.

פרשה בקצרה
יעקב ועשו \\\ יצחק יושב בגרר \\\
קנאה ומשטמה בארץ פלישתים \\\
יצחק ואבימלך כורתים ברית \\\
ממעללי עשו \\\ יעקב מתחכם וזוכה
בברכת יצחק \\\ יעקב בורח מהבית
\\\ ממעללי עשו פעם נוספת \\\
הפטרה :משא דבר ה' (מלאכי א')
מה בין הפרשה להפטרה :נבואתו
של מלאכי מלמדת אותנו על ההבדל
המהותי שבין יעקב לעשו .הדבר
מתגלה דווקא בנבואתו של מלאכי,
אחרון הנביאים ,המתנבא על חורבנה
של אדום ועל גאולתם של ישראל

מתורת חכמינו הקדמונים
הרב גדי קויתי שליט"א  -מנהל תוכנית חברותא וכולל בשבילי ישעיהו.

אור החיים הקדוש
ולאום מלאום יאמץ
ואומרו ולאום מלאום וגו' ,פי' עוד יש להם
"ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך" וגו' .מקרא
זה רבו בו הפירושים ועודנו בר נתינת טעם דבר שיגרום הרחקת הכנת ההתגוררות יחד
ותבלין בדרך אור ישר ,והוא כי בא להשיבה כי כל אחד מהב' מלכים חזקו ואמצו הוא
על חששתה שאין הריונה מתקיים לרוב דחקם מלאום שכנגדו על דרך אומרם ז"ל (מגילה ו
א) לא נתמלאה צור אלא
והודיעה סיבת הדוחק
מחורבנה של ירושלים,
אשר ידחקו זה את זה
וביאור הדברים
וכיון שכל אחד מהם
ויתעצמו זה על זה
לכאורה ,מדוע לא יוכלו עשו ויעקב לחיות זה
רוצה במפלת חבירו
כי משונה הריון זה
בזה?
זה
להילחם
מבלי
ושלווה
בשלום
זה
לצד
כדי שיגדל ממנו
מכל הריון שבעולם
מדוע צריך את הנדנדה ההסטורית כשזה קם זה
זה ירחיק האחוה
כי כל הריון שיהיה
נופל? מדוע 'המלאה החרבה' ,מדוע צור וירושלים
והתיאום יחד:
מב' יהיו הב' נוחים
אינן יכולות להיבנות בו זמנית?
וטבעם שווה כאומרו
ואומרו ורב וגו' רבו
אלא שצור וירושלים אינן סתם ערים במזרח
(שיר השירים ז ד)
בזה הפירושים ואין
"תאומי צביה" ,וידורו
תרבותה
תרבויות.
שתי
מייצגות
שתיהן
הקרוב.
דבר מספיק באמיתות
יחד בבטן מה שאין כן
של צור היא היפוכה של תרבות ירושלים .צור
ולדרכנו
הכתוב.
הריונך ,והטעם הוא כי
מייצגת את עשו ותרבותו "עשו איש יודע ציד
יבא על נכון ,הכונה
ב' גוים בבטנך כל אחד
איש שדה" (איש יודע לצוד ולרמות את אביו ואת
בא לומר כי מלבד
גוי
מהם הוא בחינת
הבריות) וירושלים מייצגת את יעקב ,אישיותו
שיתגדל אחד במפלת
אחד ,ועוד להם שהם
ּכּלבו
ותרבותו "איש תם יושב אהלים"( .איש תםִ ,
חבירו גם צריך הנופל
עצמם הם מלכים
כן פיו – היושב באוהלי תורה) שתי התרבויות
לפני
להשתעבד
נמשכת
ומלכותם
המתגדל ממנו ולא די
הללו ,תרבות הרמיה והשקר ,ותרבות התום ויראה
לעולם והוא אומרו
לו נפילתו וראות טובו
ואהבת ד' והבריות ,אינן יכולות לחיות יחדיו
וב' לאומים .וכל זה
ביד אויבו אלא שיכוף
בשלום ,אדרבא ,כאשר תרבות השקר מרימה
לא יסובב להתרוצץ
כאגמון ראשו לעובדו
ראש ושולטת ,ישראל וירושלים יורדים ,וההפך,
בבטן אם היו במזג
ובזה תפליג הרחקת
כאשר עם ישראל שב לארצו סימן הוא לתחייתו
אחד כטבע התאומים
ותעצומת
האחוה
ותקומתו של עם ישראל ,אחרי אלפיים שנות
אלא שהם משונים
השנאה ,ועל זה נאמר
נפילה בגלות .אבל "שבע יפול צדיק וקם" (משלי
מטבע התאומים כי
(כתובות עב א) אין
כד טז) .כולנו תקווה שזו התחייה הרוחנית ,הופעת
מהבטן עצמו אינם
אדם ונחש דרים
הרוח הטובה ,הרוח הטובה של יעקב אבינו ,האיש
נוחים זה לזה ומשונה
בכפיפה אחת .וזאת
התם יושב האהלים  -הרוח הטובה הגנוזה בתוך
מזגם וטבעם ,והוא
סיבת שינוי ההריון.
אומרו ממעיך יפרדו,
כל עם ישראל בכללותו ובכל פרט מישראל .וככל
וכפי דרך זה אומרו
ואמר ממעיך ולא
,
ל
ותתגד
ותופיע
תלך
סבא
ישראל
של
שרוחו
ורב יעבוד צעיר אין
אמר במעיך לומר כי
תתממש גם ההבטחה האלקית "ורב יעבוד צעיר",
הכונה באומרו רב
תמיד הם מפורדים
דהיינו תחילת הגשמת הנבואה "ועלו מושיעים
וצעיר בייחוד על
הפירוד
והתחלת
בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לד' המלוכה"
יעקב או על עשו אלא
ובאמצעות
ממעים,
(עובדיה א) ,ואז "והיה ד' למלך על כל הארץ ביום
על אשר יהיה רב
ענין זה הוא השינוי
ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד.
בזמנו ועל אשר צעיר
המופלא לא לצד כי
בזמנו ,כפתור ופרח:
אין בטנה ראוי להריון
מתרוצצים הבנים:
עמותת אגודת שערי דעה  -המרכז להעצמת התורה והיהדות בחיפה והגליל
בראשות הרב אלחנן דעי שליט"א

בית מדרש גבוה להוראה  -חצור הגלילית
בית מדרש וכולל לדיינות  -נחלת ישראל מגדל העמק • בית מדרש וכולל להוראת רבנים  -בשבילי ישעיהו (יבנה)  -חיפה •
גמ"ח למשפחות נזקקות • קרן הכנסת כלה • רשת שיעורי תורה
להערות והארות וכניסה לרשימת התפוצה • shaareidea@gmail.com :טלפון • 058-6479382 :פקס0773181994:

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית
ראובן שכר בית וביטח את
הבית על חשבונו ,שלא בציווי
שמעון המשכיר ,ונפל הבית או
נשרף.
מי מקבל את הפיצוי מחברת
הביטוח?

בשו"ת שואל ומשיב (מהדורה

שהתשלומים הם מדיני שומרים ותמורת גוף הפרה של

שניה חג' סימן קכח) דן בשוכר

המשכיר  ,משא"כ בביטוח שאין בו דיני שמירה ,כי אם

שביטח הבית המושכר לו,

התחייבות לפצות במקרה של נזק .תמורת דמי ביטוח

ותבע מהמשכיר שיחזיר לו.

שמשלמים .ואיזה זכות יש למשכיר בזה .ועיין שו"ת מנחת

והמשכיר הבטיח לתת לו אך

יצחק (ח"ב סימן ע"ו) בדבר כלי קודש שמסר אחד לביה"כ

דחהו הלך ושוב .וגם לא נתן

לו לנכות מדמי השכירות באמתלאות שונות ,ולבסוף נשרף
הבית.
וכתב השואל ומשיב שלכאורה שייך לשוכר הפיצוי שיקבל
מחברת הביטוח .ואע"פ שהבטיח המשכיר שיתן לו ,כל זמן
שלא נתן לו לא זכה בביטוח .ואפילו אם נאמר שהשוכר
נתכוין לזכות למשכיר ,הרי זה כשליח שקנה במעותיו שיכול
לחזור בו .וכמבואר ברמ"א (סימן קפ"ג סעיף ד') ,ובנדון דידן

לזכרון שמות הוריו ,והגבאים ביטחו את כלי הקודש ,וגנבו,
וכאשר קיבלו הפיצויי מחברת הביטוח דורש המתנדב שיקנו
במעות כלי קודש חדשים ויחקקו גם בהם שמות הוריו (לאחר
שדן באריכות מי הבעלים של הכלים ,ומצדד לומר שהמוסר
הוא הבעלים אלא שמסרם לביה"כ בתורת שאלה ,והגבאים
טוענים שכיון שהם שילמו דמי ביטוח אין עוד למסור זכות
בזה ).ומהרי"א הלוי דפשוט לו שזכות הביטוח שייך למי
ששילם דמי ביטוח ועכ"פ יכולים הגבאים לומר

שלא עשאו שליח אפילו רמאי לא היה .ושוב כתב לצדד

קים ליה.

לזכות המשכיר בפיצוי .משום שמעיקר הדין אינו יכול
לתבוע מהמשכיר שיחזיר לו דמי הביטוח .שאינו אלא

ונראה שאם המשכיר ביטח

כמבריח ארי מנכסי חבירו .ואין לומר שדינו כפורע

את הבית ,וקיבל פיצוי .אם

חובו .וכשמעותיו בידיו חייב לשלם לו כמבואר

השכיר לו בית זה ,דאמרינן

בסימן קכח' .דשאני התם שהלווה חייב בעצם

אזדא ליה ,אין לשוכר שום

לפרוע חובו .אבל כאן אין המשכיר חייב לבטח

זכות בדמי הפיצוי ,ואפילו

את הבית ,שיש הרבה אנשים שאינם מבטחים

לסברת הרמ"א שהעצים

ביתם .וא"כ כשהסכים המשכיר לשלם לו יש לומר

והאבנים משועבדים להעמיד

שבההיא הנאה שהסכים .גם השוכר נהנה שדר בבית

לו בית אחר .דווקא עצים ואבנים

מבוטח .נתרצה להקנות לו מה שיקבל מחברת הביטוח.

של אותו מקום .אבל דמי הפיצוי הוי

ודומה לשומר שאמר הריני משלם שמקנה לו הבעלים הכפל

כאתי מעלמא.

וכ"ש בזה שאינו מקנה לו משלו ,שהבית של משכיר הוא.
היוצא מדברי השואל ומשיב שאם אפשר לבטח נכס אינו

לסיכום :השוכר שביטח את הבית על חשבונו שלא בציווי

שלו ,שייך כל הפיצוי למשלם דמי ביטוח .ואם אי אפשר

המשכיר ונשרף הבית ,נראה שדעת רוב הפוסקים שהפיצוי

חולקים ביניהם כדין שליח.

שמקובל מחברת הביטוח שייך לו ולא למשכיר ,ואם המשכיר

ובשו"ת מהר"ש ענגיל (ח"ו סימן קג') כתב סברא לזכות
השוכר ששילם דמי ביטוח .דלא דמי כלל להך דרבי יוסי

הוא ששילם את הביטוח הוא מקבל את הפיצוי מחברת הביטוח.
ואין השוכר יכול לחייב את המשכיר לתת לו בית אחר.

להנצחה ולעילוי נשמת יקירכם חייגו 058-647-9382 -
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק מלכה בן יעיש ומסעודה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסתר מזרחי בת חיה ויחזקאל ז"ל
נלב"ע ב' טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצוק"ל
נלקח לבית עולמו בד' כסליו ה׳תשנ"ה

ואלה
תולדות

ספריו

נולד בא' בטבת ה'תר"ע באי ג'רבה שבדרום תוניסיה ,לרב יעקב
ולאמימה .בצעירותו למד תורה אצל רבני ג'רבה ,בשנת ה'תר"ץ ,בהיותו
בן עשרים ,נשא את בת דודתו עוישה .כעבור שנתיים ,בשנת ה'תרצ"ב ,מונה
לראש ישיבה ,תפקיד בו החזיק כ 12-שנה .התמנה כחבר שלישי בבית הדין שבג'רבה וכןנסמך
לרבנות מטעם הרבנות הראשית שבעיר הבירה תוניס.
בתשרי ה'תש"ח החל לערוך ירחון תורני בשם "הירח" ,בו כתבו גדולי תלמידי החכמים
בתוניסיה ,ועסק בכך במשך שלוש שנים .בשנת בהמשך התמנה לרב ודיין העיירה מדנין ,
גם מטעם הממשלה .בנוסף לתפקידיו הרבנים ,היה גם "קומיתי"  -אחד משבעה טובי העיר -
הנציגים הרשמיים של הקהילה היהודית בפני המוסדות הממשלתיים בג'רבה .כמו כן היה נשיא
"ישיבת אור תורה" ,ועמד בראשה וייסד מוסדות ציבור שונים של תורה וחסד " -ביקור חולים"
שהגיש עזרה רפואית לחסרי אמצעים" ,חתן וכלה" שסייע במימון הוצאות חתונה לנזקקים.
"מתן בסתר" שעזר לעניים ,ו"ועד בית הכנסת" שטיפל בכעשרים בתי כנסת בעיר.
בשנת ה'תשי"ז עלה לארץ ישראל ,ומי"ב באדר ב' באותה שנה החל לשמש ,למשך כשלושים
ושמונה שנים ,כרב העיר "נתיבות" .הרב צבאן דאג לביסוסה הרוחני של העיירה ,הקים בה
מועצה דתית להספקת שירותי הדת לתושבים (עירוב ,מקווה ,בתי כנסת ועוד) ,יזם ועודד
מוסדות תורניים והפיץ תורה ביישובי האזור .סמוך לבואו ביקש משר הדתות דאז חיים משה
שפירא ,שהגיע לביקור ,לעזור בהקמת ישיבה במקום ,שתשמש ישיבה מרכזית לכל האזור,
ואכן בסיוע השר וראש מועצה האזורית אברהם רוזנמן ,הוקמה ישיבת "תורה ומלאכה" במקום.
בהמשך נוסדה בעיירה "ישיבת הנגב" .בדאגתו לחינוך התורני בעירו הוציא פסק דין ,יחד עם
הבאבא סאלי וגדולי ישראל נוספים ,שלא יתקיימו בנתיבות לימודים מעורבים של בנים ובנות.
החל מחודש אייר ה'תשי"ז ,יזם הרב צבאן יום עיון שבועי לרבני האזור ,במימון המועצה
אזורית ,בו הרבנים למדו וליבנו יחד הלכות אקטואליות והחליפו דעות בבעיות ציבוריות.
בתחילה השתתפו עמו בחוג חבריו הרבנים שלמה מאזוז (מנתיבות) ונסים הכהן (רב המושב
שרשרת) ,ובהמשך הוא התרחב לכחמישה עשר רבנים .יוזמתו זו הועתקה גם לכינוס רבנים
באבן שמואל.
אחרי פטירת רבו הרב רחמים חי חויתה הכהן ,היה הרב צבאן לזקן רבני תוניסיה ונחשב כבעל
הסמכות התורנית העליונה של בני העדה בישראל .הוא פעל רבות לפיתוח מוסדות התורה של
העדה ,ופעל להוציא לאור את ספריהם של חכמי תוניסיה מהדורות הקודמים .בשנת ה'תשל"ב
נתמנה לנשיא ישיבת כיסא רחמים שעלתה מתוניסיה לבני ברק.

בנך לומד
בבית הספר יב"ע
יבנה ,חיפה?
ההודעה הזו עבורך!
הורי התלמידים המעוניינים
לצרף את בנם ולהצטרף לתוכנית
מוזמנים ליצור קשר במספרי
טלפון הבאים:
הרב גדי קויתי  -מנהל התוכנית
0548430299
הרב שמואל כהן  -ראש התוכנית
0586681605

•מגיד דבריו ליעקב
על ההגדה של פסח ודיני
חג הפסח.
יצא לאור בג'רבה במשותף עם
רבו הרב רחמים חי חויתה.

•זרע יעקב (ג' חלקים)
חלק א' על הש"ס וחלק
ב' מכיל חידושי הלכות על
השולחן ערוך.
הוא קיבל עליהם הסכמות
מהרבנים יצחק נסים ועובדיה
הדאיה שבארץ ישראל .בהמשך
יצא לאור חלק ג'.

•נפש חיה
מנהגים ודינים בשולחן
ערוך.
•שיירי הנפש
השלמות לספרו "נפש
חיה".

אנו שמחים להודיע על הצטרפותו של הרב שמואל כהן רב בית הכנסת בקליבנוב לצוות
התוכנית 'חברותא' המתקיימת בבית הספר ויוצקת תוכן ואיכות בתלמידים היקרים!
התוכנית פועלת בצוותא ובשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי בישיבה אשר תומך בפרויקט
ומזכיר בכל עת את חשיבותו ותרומתו לתלמידים .המסרים והחומרים נבחרים בקפידה
בהכוונת הרב אלחנן דעי שליט"א בכדי להעצים את אישיותו ויכולת הלמידה של התלמיד.
במסגרת פעילות התוכנית מעניקים האברכים
לתלמידי בית הספר עזרה וסיוע בכל הנצרך בחומר
הלימודים בתושב"ע ובשאר מקצועות הקודש.

כעת נפתחת האפשרות ללימודים אישיים וקבוצתיים במרחב הפתוח של
בית המדרש יבנה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות בשעות הבוקר וכן אחר
הצהרים בכדי לעזור ולסייע .כמו"כ קיימת אפשרות להדרכה וסיוע דרך הזום.

פעילות הפרויקט מתאפשרת באמצעות "אגודת שערי דעה" בראשות הרב אלחנן
דעי שליט"א וכולל "בשבילי ישעיהו" על שם המחנך הרב ישעיהו רוטר ז"ל.

בברכת חורף בריא ובשורות טובות

