rg5740@gmail.com

בארה של תורה

©

12  רח' חי"ש, בתי מדרש להוראה ולרבנות וכוללים לאברכים מצויינים,יו"ל ע"י מוסדות דרכי תורה רחובות

:כתובת המערכת
56/5  ההגנה-רחובות
050-4122172 -'טל
דוא"ל להערות וקבלת
:העלון מדי שבוע

בס"ד

 נכתב ונערך ב"ה ע"י הרב ראובן גולן/ פשט עיון ודרש בפרשת השבוע ופניני השקפה ומוסר

 אלול תשע"ט332 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת חברנו אבישלום בן צפורה סבריה הכהן ז"ל

"הרב יהודה יוספי שליט"א ב"דרכי תורה

פרשת כי תצא

19:30 בשבוע הבא מוצאי שבת פרשת כי תבא בשעה
           
          

          
         
          



           
         

           
         


"! ולא אעזוב את הגויה,"אחפש אוכל באשפה
( יב,"גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך" )כב
         
 
          

           
           


          

          
            





           
          

           

           
          

          


? בית כנסת או מוזיאון
( ח,"כי תבנה בית חדש" )כב
             
          
         
           
          
           
           

           

           
          




         
         

        
           
           

 
         


          


הגבאים והנרות שהחלישו את עיניו של מרן
רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
       
           
          
         

          
          
   


.(" דק' לפני הנץ )ע"פ לוח "אור החיים30 ( שחרית )קרבנות.4:50  סליחות בשעה."מנין נץ החמה בימות החול ב"דרכי תורה
מאיר בן אספרונס ז"ל ע"י סלה
שולמית בת יוסף כבתי ע"ה
בנימין בן סעדיה גדסי ז"ל

רחל בת מרים רוקח ע"ה
רחמונה בת רחל ע"ה
ינון בן פנינה אלוני ז"ל

אילנה בת גילה ע"ה ע"י ישראל
שרה זוהרה בת דוד שרעבי ע"ה
שמשון בן עליזה ז"ל ע"י גב' בנימין

ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה

           
 

          
          
         
            
          


         
          
           
          
         

 
           

           



          
          

          
           



            
 



             






         

          
 
          

        


אב הכלה שכר שני ערלים שיכו את חתנו אם
...יסרב לאכול מהאוכל שהגיש לו
( ד,"לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" )כג
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"החלה ההרשמה לתפילות הימים הנוראים ב"דרכי תורה
לרכישת מקום בביהכ"נ או בעזרת נשים לימים הנוראים פנו
. ניתן לשלם בנדרים פלוס.054-2637798 'בטל
.₪ 75  ילד₪ 101 - מבוגר:מחיר מקום לר"ה ויוה"כ

כוללי אברכים ושיעורי תורה לגברים נשים וילדים
.9:00-17:30 -"כולל הוראה "דרכי תורה
.9:00-17:30 -כולל הוראה "שערים המצויינים" בראשות הרה"ג ראובן גולן
 בביהכנ"ס "עץ, "שערי בינה" בראשות הרה"ג אביחי יששכר,כולל הוראה בקרית עקרון
.9:15-17:00  בין השעות,34 חיים" רח' הבנים
.10:00-13:30 -כולל בוקר "תפארת אבות" לבעלי בתים
קבע עתים לתורה
.17:45-18:45 -"ישיבת המתמידים "נער ישראל
!וראה ברכה בעמלך
.22:00-24:00 -כולל ערב לאברכים בראשות הרב ניר לוי

כולל ערב לבעלי בתים "חזון עובדיה" ע"ש מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל
: נושאי השיעורים.20:00-21:30 שיעורי ערב עם רב ביהכנ"ס בין השעות
. שיעור במסכת והלכות שבת על פי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל-'◆ ימים א' ד
." הלכות טהרה עם הרה"ג דוד נקי מחבר סידרת "בהלכה ובאגדה-'◆ יום ב
 תוכנית עולמית ללימוד הלכה לבעלי בתים עם מראי מקומות-" "סמיכת חבר-'◆ יום ג
.סיכומים ומבחנים בהכוונת רבה של ירושלים הראש"ל הרב שלמה עמאר
. אור החיים הקדוש על פרשת השבוע-'◆ יום ה

לאחר השיעורים מתקיימת תפילת ערבית

.18:30-19:15 - חוג טעמי המקרא ופיוטים לילדים-'יום ב
.10:00-12:00 - לימוד הלכה עם הרה"ג אביחי יששכר-'יום ו
.17:00-18:00 -( בבית הפינתי משפ' סלמי12 תהלים לנשים ביום א' )רח' מרגולין

("זמני שבת פרשת כי תצא )ע"פ לוח "אור החיים
.17:05 -מנין פלג המנחה
.18:31 -הדלקת נרות
 יום16
.18:25 -מנחה ערב שבת מנין מרכזי
.( )קרבנות5:30 -שחרית מנין נץ
 ליום הדין.()קרבנות
8:15 -שחרית מנין מרכזי
.13:30 -מנחה גדולה
.14:10-16:00 -שיעור בהלכות שבת
.16:00-17:30 -שיעור גמרא והלכה
.16:30 - בנים,16:00 - בנות:תהלים לילדים
.17:00-18:00 -""אבות ובנים
.18:00 -'מנחה מנין ב
.18:30 -סעודה שלישית
. לפנות בוקר4:50 .א
.19:10 -דרשה רב אורח
.19:20 -צאת השבת
. בבוקר6:15 .ב
.19:30 -ערבית מוצ"ש
. אחה"צ17:45 .ג
.20:05 -מוצ"ש ר"ת

סליחות

(ימות החול )שבוע פרשת כי תבא
 מנין נץ )קרבנות חצי שעה לפני הנץ. א-(שחרית )קרבנות
.8:10 . ג.7:00 . ב.(לפי לוח אור החיים
.18:25 . ד.17:15 . ג.14:30 . ב.13:05 . א-(מנחה )קרבנות
.21:30 . ב.19:00 . א-ערבית

08-9452903  או054-2637798 ' ובטלnedar.im/7000888 ניתן לתרום ל"דרכי תורה" בנדרים פלוס בקישור
 ר' אברהם טובול הי"ו לע"נ רחמים בן זוהרה ז"ל ואסתר בת מרסדס ע"ה:פרנסי השבוע בכוללים
ר' שי בן אסתר וטליה גלינה בת אברהם הי"ו ◆ ידידנו החפץ בעילום שמו הי"ו

מנוחה רחל בת מתילדה לאה ע"ה ע"י פלד

זכות מצות החזקת לומדי התורה תעמוד להם לברכה והצלחה שפע רב ובריאות איתנה וכל טוב

זוהרה בת חסן קרוה ע"ה

מרדכי אליהו בן מסעודה דיין ז"ל

