
רבני תימן במכתב הוקרה לכללית: "פועלים ללא לאות להתאים את כל צרכי הרפואה לציבור שומרי 
התורה בעדת תימן"

במכתב מיוחד של רבני "המאורות" – רשת בתי ההוראה לקהילות התימנים, הם מברכים ומודים לראשי המחלקה החרדית בכללית על הפעילות שלהם לטובת 
הציבור החרדי והנגשת המידע הרפואי לרבנים העוסקים בסוגיות הלכתיות רפואיות

למעלה מארבעים רבנים החברים ברשת בתי הוראה "המאורות" לק"ק התימנים, פרסמו היום מכתב ברכה לבכירי המחלקה החרדית של כללית על שיתוף הפעולה המתמשך עם רבני רשת "המאורות".
במכתבם משבחים רבני בית ההוראה את הרב אברהם קונסקי מנהל המחלקה החרדית ואת הרב נחמיה בלושטיין מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פתח תקווה, "העמלים והעוסקים בצרכי בריאות הציבור באמונה, מתוך דאגה כנה ואמיתית לבריאותם השלימה 

של ציבור בני התורה".
לא ישבותו, בפרט על מנת להתאים ולהנגיש את כל צרכי הרפואה לציבור שומרי לדברי הרבנים החתומים על המכתב, במחלקה החרדית בכללית "פועלים ללא לאות יומם ולילה 
ולסייע התורה ובני התורה, על פי דעת גדולי ההוראה שליט"א. ועל הפרט, חובה עלינו להודות בכל  לעזור   הכנה,  ודאגתם  על טרחתם המרובה  צנתרא דדהבא,  להנך תרי  לב, 
עיני העדה לרבני ישראל, מורי ההוראה, יושבי על מדין די בכל אתר ואתר, ובייחוד חברי ורבני רשת בתי  ההוראה הארצית  "המאורות" לקהילות קודש תימן, בראשות רבותינו 

שליט"א, ובעין רחבה ובנפש חפצה מסייעים בכל אשר נדרשים".
מומחי הרפואה המובילים בארץ ובעולם, יחד עם כינוסי רפואה והלכה בשיתוף הרבנים בהמשך המכתב מוסיפים הרבנים כי פעילותם הרבה של כללית מתאפיינת "גם באמצעות הנגשת 
הרפואיים הנדרשים להם, לדעת להשיב לשואליהם בענייני רפואה וכל המסתעף מזה, והמומחים. כאשר מטרתם המוצהרת היא שגדולי הרבנים ומורי ההוראה יקבלו את מיטב הכלים 
ומעריכים את כל פעולותיהם, ומברכים בכל לב, את הציבור הרחב – החרדים לדבר כדת וכהלכה. אשר על כן, מחובת הכרת הטוב לפרסם עושי מצוה, אנו החתומים מטה מוקירים 
עד מאד, ותפילתנו וברכתנו בעה"י שלא תצא תקלה מתחת ידם מעתה ועד עולם…"ה', הנעזרים בשירותי הרפואה של כללית, ברכת ה' תחופף עליהם ועליכם, וזכותם רבה היא 

הרב אברהם קונסקי מנהל המחלקה בכללית הודה לרבנים החשובים על מכתב הברכה: "כללית, כארגון הבריאות המוביל בישראל, רואה לעצמה זכות וחובה להעניק את מעטפת שירותי הרפואה המקצועיים והחדשניים ביותר בהתאמה 
לצרכים של כל קהילה וקהילה. מכתבם של רבני קהילות הקודש מעודד אותנו להמשיך לפעול בגישה זו, לשמר את הקשר החשוב עם רבני הקהילות ולהציע מגוון פתרונות ושתופי פעולה בתחומי הלכה ורפואה".

לא ראית את 
הלוח באיזור 

מגוריך?
הירשם כעת לקבלת 
הלוח בדיוור ישיר 
לביתך )דואר 24(, 

לתלותו בבית 
הכנסת באיזור שלך! 
פנה למערכת לוח 

המאורות - -08
8585-894 | דוא"ל: 

Sm088302222@gmail .com
אין לקרוא 

את הפרסומות בשבת!

דרושה
דרושה עוזרת בית חרדית, יעילה וישרה, למשפחה חרדית בגני איילון )אחיסמך( 
 לוד. על פי המלצות מוכרות בלבד. לפניות בעניין, ניתן לפנות למערכת במייל -

Sm088302222@gmail.com 

ירושלים
כמיטב המסורת, גם השנה בשבתות החורף יתקיים בכל מוצ"ש שבת מברכין 
בשעה 20.30, מלוה מלכה ושירת קודש, בהשתתפות רבנים וחזנים. בביהמ"ד 
יתקיים  וישב  פרשת  הקרובה  בשבת  ירושלים.   8 יוסף  אהלי  רח'  הלוי  בית 

במוצ"ש מלוה מלכה במקום הנ"ל בהשתתפות מרן הגר"פ קורח שליט"א.

שהשמחה במעונו: 
שמחת נישואי ידידנו הדגול החתן המופלג בתוי"ש הרב מאיר כברה שליט"א, 
מבחירי ישיבת 'אור החיים', תיערך אי"ה ביום שלישי כ"ו כסליו תשפ"ב, באולמי 

ארמונות חן בבני ברק. מזל טוב.

מזל טוב:
ברכות ואיחולי מזל טוב לידידנו הדגול הרה"ג רבי מנחם צדוק שליט"א ראש 
י"א  שני  ביום  ביתו שתחי'  נישואי  לרגל  ברק,  בבני  שלום  יוסף  היכל  ביהמ"ד 
ני"ו בן הרה"ג רבי שאלתיאל תעיזי שליט"א,  יהודה תעיזי  כסלו, עם הבה"ח 

באולמי ארמונות חן בבני ברק.

ברוך דיין האמת: 
היום )ראשון( הלך לבית עולמו ידידנו ידיד מוסדותינו הקדושים, ר' אשר ברזילי 
יושבים  ברחובות.  בבית העלמין מרמורק  נטמן  הלוויתו התקיימה הערב,  ז"ל, 
שבעה ברח' הרב עובדיה בידני 2 תל אביב. תנצב"ה. בהוראת ראש המוסדות 
הרב יפת, הלימוד והתפילות בהיכל המוסדות בשבוע זה מוקדש לעילוי נשמתו.

הופיע! 
הופיע ויצא לאור עולם ספר 'מנהגי יהדות שרעב', הכולל בתוכו ממנהגי קהילות 

שרעב ואגפיה. ניתן להשיג את הספר המיוחד בטל' – 0548483331.

ראש ישיבת שדרות:
יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי נשא דברים במליאת הכנסת לזכרו של ראש ישיבת 
שדרות הגאון הרב אריה גמליאל זצ"ל: "היו בש"ס נציגים מכל הסוגים. חקלאים 
ואברכים, אנשי עבודה וראשי כוללים, רבני ערים ופעילי שטח. מול כולם בלט 
רבי אריה גמליאל משכמו ומעלה. איש מיוחד, חכם, חבר, צדיק, נאמן, מסור".

הילולא דצדיקיא:
לקראת יומא דהילולא רבה של מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצוק"ל, יצא לאור 
עולם כרך נוסף מסדרת הספרים שו"ת בית העזרי, חלק חמישי, יחד עם הכנסת 
ספר תורה שנכתב לזכרו. אירוע מיוחד יערך ביום ההילולא, ביום שני כ"ג טבת 

בעיר ראש העין. עקבו אחר הפרסומים.

בשורה משמחת!
לאור בקשת רבים והצורך החשוב 
מאד בפתיחת פורום גבאי קהילות 
המעטירה,  תימן  עדת  בעדתינו 
נדבך  על  לבשר  שמחים  הננו 
'המאורות'  ארגון  בפעילות  נוסף 
תימן,  ליהדות  הרוחני  המרכז   -
פורום  הוקם  אלו  בימים  בס"ד  כי 
הקהילות  ופעילי  קהילות  גבאי 
נדון  זה  בפורום  הארץ,  רחבי  מכל 
וקהילה  לרעהו  איש  לעזור  יחד 
לרעותה, וכן להתייעצות ולהכוונה 

האחד בזולתו.

במייל  פועל  כיום  הפורום 
ויעילה  ונוחה  קלה  בפלטפורמה 

לגבאים.

 להתחברות שלחו בקשה ל:
a7676899@gmail.com

גמ"ח חסדי שלמה מבית 
'המאורות':

תימן  לק"ק  מדרש  לבתי 

בדחיפות  זקוק  מתפתחים, 

סידורים תימניים וספרי יסוד 
לתרום  המעוניינים  נוספים. 
ולהנציח על שמות יקיריהם, 

פנו אלינו בטל 08-8585-894

או בהודעה ל:  050-9021902, 

 Sm088302222@gmail.com :או במייל

תבורכו מפי עליון.

יום השנה: 
לזכר  השלישי  השנה  יום  לרגל 
התקיימה   – קורח  הגר"ש  מרן 
עצרת זכרון מרכזית בהשתתפות 

מאות מתושבי העיר

'המאורות' 
בתיעוד:

אמש נצפה המקובל 
הגר"י טיירי מזקני 
עם  תימן,  רבני 
הגר"ב  המקובל 
בציון   – שמואלי 
שרעבי  הגר"מ 
יומא  לרגל  זיע"א, 

דהילולא רבה

ירושלים: מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית וגן הפסגה 50 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית-קרית 
ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חפציבה-בן איש חי 29 | חזון איש 17 | חדש: רמה א'-נחל שורק 31 מעל שוק 
מהדרין | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 
רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת נתיבות 

שלום )בנין קרעטשניף( | רכסים: סביון 39 )בנה ביתך( | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.

ְותֹוְדֹוֵתיֶהם
ְמִאיֵרי ֵעיָנִי>ם!
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לראשונה מאז פטירתו!
מבט מקיף ומעמיק אל תולדות חייו ופועלו של גאון ישראל והדרו 

בהגשה מהודרת השווה לכל נפש.

תולדות חייו ופעליו של מרן 
הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל 

רבה של בני ברק וזקן הרבנים

תולדותיהם חייהם ופועלם של צדיקים - רבני משפחת קורח הענפה • 
מראות הוד • כתבים ואגרות • תשובות בהלכה ובאגדה ועוד ועוד...

ובכל רשת חנויות יפה נוף בכל רחבי הארץ

מחיר מיוחד 
לרגל יומא דהילולא:

 ₪ 60
ב' כרכים

להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן

מכון
המאורות הפצה ראשית: במשרדי מכון המאורות

טל': 8416* שלוחה 13 או בטל': 053-378-3911 | 052-7199-650

בשורה 
משמחת
 פרויקט
השידוכים הארצי

מבית ארגון השידוכים הארצי 
'לב אחד'
המיזם של גדולי ישראל

הע"י הקודש  דקהילות  התורה  לבני 
ולשדכנים/ות - העוסקים במלאכת הקודש

הננו שמחים לבשר על השקת 

 לקהילות קודש תימן ומאגר 
השמות הגדול של עולם התורה

שדכנים/יות המעוניינים להצטרף אל בית השדכנים, ולהתחבר לקבלת התוכנה הממוחשבת 
 9032lev@gmail.com :של מאגר השמות הארצי ופורום השדכנים, יש לשלוח בקשה במייל

| או חייגו למשרדי הארגון בטל' - 9032* 

לרישום בני הישיבות ובנות הסמינרים למאגר השמות, כהוראת רבותינו שליט"א - חייגו: 9032*

בברכת התורה, הנהלת המוסדות
לנוחיותכם ניתן להצטרף לקו השידוכים גם דרך קו המאורות ב 8416* שלוחה 0 | 
לבירורים ופרטים נוספים על המיזם וכן למעוניינים להירתם להצלחת המיזם ניתן 

ליצור קשר בטל' - 052-716-9898 | 052-7199-650

אלעד: 
ראב"ד ביתר עילית הגאון הגדול 
הגיע  יצחק מועלם שליט"א,  רבי 
לעיר אלעד למסור שיעור מקיף 
ועיוני בהלכות שמיטה המצויות, 
לפני עשרות אברכים ובני תורה, 

לרגל פתיחת 
המדרש  בית 

החדש 
לקהילות 

תימן בעיר.

טרגדיה בבית שמש: 
האברך הצעיר הרב שאול דוד שאער זצ"ל נפטר מקורונה | ברוך דיין האמת: בבית החולים 
'הדסה עין כרם' הלך לעולמו האברך הצעיר הרב שאול דוד שאער זצ"ל, מחשובי האברכים 
בבית שמש בעקבות סיבוכים עם נגיף הקורונה בו נדבק והוא בן 34 בלבד. כפי שדיווחנו 
בשבועות האחרונים כאן ב'המאורות', רבים התפללו והעתירו לרפואתו השלמה, ואף הוסיפו 
לו את השם 'רפאל' כסגולה לרפואה, אך למגינת כל לב הוא השיב את נשמתו ליוצרה לאחר 

שהיה מורדם ומונשם במשך תקופה ארוכה. המנוח ז"ל נולד לאביו 
הרב אברהם שאער שליט"א ואמו מרת איילה. האברך הרב שאער ז"ל 
היה אברך חשוב מאוד שישב ושקד על התורה בכל עת. הותיר אחריו 
)מוצאי  ילדים. מסע הלוויה הערב  את רעייתו האלמנה שתחי' ושני 
שבת קודש, פרשת חיי שרה( בשעה 23:30 מבית הלוויות דרך החיים 

בית שמש שם ייטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

בבני ברק, מודיעין עילית וירושלים: התכנסו  בני וגבאי קהילות תימן עם ראשי ארגון 
השידוכים הארצי 'לב אחד' ו'המאורות'

כהמשך ישיר לשרשרת הכינוסים בכל רחבי הארץ, בעקבות פרויקט השידוכים הגדול בקהילות תימן בשיתוף ארגון 'המאורות' - 
המרכז הארצי ליהדות תימן:

כאיש אחד בלב אחד, התכנסו בשבוע החולף רבני הקהילות בירושלים ובמודיעין עילית, לדיון מיוחד בעניין מצוקת השידוכים בקהילות התימניות בעיר – עם ראשי ארגון השידוכים הארצי 'לב אחד' בראשות הרב יצחק 
פרחים. קודם לכך נערך כנס יסוד להקמת פרויקט השידוכים הארצי בקהילות תימן, בראשות מרנן ורבנן שליט"א.

הרבנים עוררו בדבריהם על כי מצוה רבה לכל הורה לילד בגילאי השידוכים, להירשם למאגר השמות של 'לב אחד' אצל נציגי הקהילות ברחבי הארץ. אב"ד מודיעין עילית הגר"י סרי הוסיף בדבריו, שכיום ישנה חובה לכל 
צד לשלם דמי שדכנות על שידוך המגיע לידי גמר בשעטו"מ, וזה דבר פשוט וברור, וכך המנהג כיום.

הרב ישי יפת מרבני ארגון 'המאורות' - המרכז הארצי ליהדות תימן, אמר: כנודע, ארגון השידוכים הארצי של 'לב אחד' פועל כיום בכל הקהילות והמגזרים בציבור החרדי, וכיום בכל קהילה, ישיבה או סמינר ישנו נציג מטעם 
'לב אחד' האחראי והממונה לייעול המערך. ואשר על כן, זכות גדולה היא לנו לחנוך את פרויקט שידוכים גדול זה, גם בקהילות תימן ברחבי הארץ. פרויקט השידוכים הארצי לקהילות תימן 'לב אחד' בשיתוף 'המאורות', 
הינו נדבך נוסף בשורת הפרויקטים ובשרשרת המפעלים של מוסדותינו הקדושים הפועלים רבות בקרב הקהילות ברחבי הארץ, להרבות כבוד שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה. וכל זאת הודות לשתדלנותו המיוחדת של 
מנכ"ל ארגון 'לב אחד' ידידנו הנכבד הרב יצחק פרחים שליט"א, אשר נותן לרשותינו את כל האמצעים על מנת שהמיזם המיוחד יפעל בקהילות תימן בצורה היעילה ביותר. בימים אלו צפויים להתקיים כינוסים בערים 

נוספות, אלעד, ראש העין, פתח תקוה, ורחובות. המעוניינים לסייע בדבר מצוה זה, בכל דבר ובתרומות להחזקת הפעילות העניפה, פנו אלינו למערכת בטל' - 08-8585-894.
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הגאב"ד במעון הפוסק
מחפוד  הגר"ש  מרן  דעה'  'יורה  גאב"ד 
גאב"ד  של  למעונו  השבוע  עלה  שליט"א 
'היכל הוראה' הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א 
בירושלים לדון בדברי הלכה העומדים על 
הרב  במתנה  העניק  הדיון  בסיום  הפרק. 

ברנדסדורפר לרב מחפוד את ספריו.


