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דף היומי מעילה ג'
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נא לשמור על קדושת הגליון

סליחות

במוצ"ש זו פ' כי תבוא
תיאמר

תפלת הסליחות
באולם "זכרון משה"
על ידי החזן

ר' יוסף רויטענבארג נ"י

בשעה 23.15

דברי התעוררות ע"י

מרן הרב שליט"א
בברכת כתיבה וחתימה טובה

הודעה חשובה

עקב איסור השחיטה במדינתנו ,אנו
משקיעים מאמצים מרובים ,ומקוים
בע"ה לסדר גם השנה קיום

מנהג הכפרות

עם שינויים ,כדלהלן:
• עריכת הכפרות בעשרת ימי תשובה תתחלק
לשלש פעמים.
• הפעם הרביעית תהיה ביום שני בלילה ,אור
לערב יוה"כ (ולא באשמורת הבוקר).

הרשמה מראש חובה

ולקחת מראשית כל פרי האדמה (כו,ב)
לכאורה קשה ,שהרי הביכורים באים משבעת
המינים (ביכורים פ"א מ"ג) ,ואם כן היה לו לומר
מראשית כל פרי העץ ,שהלא רוב שבעת המינים
פירות העץ המה ולא פרי האדמה?
ונראה לומר ,כי תנינן במסכת ביכורים (פ"ג
מ"א) ,ומובא ברש"י ,דאדם יורד לתוך שדהו ומיד
כשרואה תאנה שביכרה כורך עליה גמי לסימן
ואומר הרי זו ביכורים .נמצא שהוא קורא שם
ביכורים על הפרי מיד כשביכרה ,ובעת ההוא
הפרי עדיין בוסר הוא ,ועל בוסר מברכין בורא פרי

מג"א - 9.54/9.40 :גר"א10.30 :

שעות הקבלה
של מרן הרב שליט"א לשיחה אישית

בין השעות17.00-18.30 :

(במשרדי הקהלה אסטען  ,43בימים ב-ג-ד-ה)

*

קביעת השיחה בתיאום מראש במשרד הקהלה

לשכת הוראה

במשרד הקהלה .אסטן סטר43 .

שע"י הבד"ץ דקהלתנו

לצערנו ,עקב ההוצאות המיוחדות בהבאת העופות ,הוצאתם
מחוץ למדינה לשחיטה והכשרה והחזרתם ,המחיר יעלה
לעומת השנה שעברה.

לשכת ההוראה פתוחה כל יום (א-ו)
משעה  10.15עד 11.15
ובימים א-ה
משעה לפני השקיעה עד השקיעה

הערה חשובה:

הפארקינ"ג של  DELHAIZEיעמוד לרשות המתפללים.

מפנינים יקרים

קריאת שמע ליל ש"ק כי תבוא משעה 20.27
סוף זמן ק"ש ש"ק כי תבוא בבוקר

בשעה זו עדיין חסר לנו עוד אישור מגוף מסויים,
ומיד עם קבלתו נודיע אי"ה לציבור את כל הפרטים:
ההרשמה ,מקום ושעות עריכת הכפרות ,ומחירם.

האדמה ,על כן נאמר בה שפיר "מראשית כל פרי
(מהר"ם בן חביב)
האדמה".

השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך
וגו' (כו,טו)
ברש"י (פ' וירא יח,טז) :כל השקפה שבמקרא
לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך ,שגדול כח
מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים.
ונראה לבאר ,דהבטה היא הסתכלות שטחית
אבל השקפה היא הסתכלות בחדירה אל תוכיות
ופנימיות הדבר .ואמנם כשהקב"ה ישקיף אל
תוכיות המעשים טובים שלנו,
הלא יתגלו כל הפגימות אשר
המה פגומין בכונות שלא לשמה
וכדו' ,אבל מתנות עניים שאני,
בעמדנו עתה בימי הרחמים והרצון ,ימים שכל אחד מפשפש במעשיו
דאף כשניתנו שלא לשמה,
ומקבל על עצמו קבלות טובות לזכות להכתב ולהחתם לחיים טובים,
שפיר נחשבין ,משום שסוף
ושיתבטלו מעלנו כל גזירות קשות ורעות ,ובתוכם גזירות השחיטה והחינוך.
סוף העני נהנה ,על כן השקיפה
אשר ע״כ באנו בזה בבקשה לתושבי עירנו
ממעון קדשך היא לטובה.

עם ישראל חזקו ונתחזקה
להתחזק בשבת קודש זו
פרשת כי תבוא  -שבת סליחות

שבכל בית מדרש יקפיד הציבור ללא יוצא מן הכלל
להימנע מלדבר בעת התפלה וקריאת התורה אף בין
גברא לגברא ,ולפני קריאת התורה לומר ה"מי שברך"
של התוספות יו"ט.
וכידוע מספה"ק "עבודת ישראל" ששיחה באמצע התפלה
מעכב את התפילות של כל מתפללי ביהמ"ד ,וידוע מה
שכתוב בזוה"ק בחומר המדבר בעת התפלה.
ובוודאי שזה יהי' זכות והכנה דרבה לקראת הימים הנוראים הבעל"ט
שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל ,ונזכה לשנה טובה
ומתוקה ולגאולה שלימה בביאת משיח צדקנו בב"א.
ביד״ץ דק״ק ״מחזיקי הדת״

(מקור ברוך)

ארור אשר לא יקים את דברי
התורה הזאת וגו' (כז,כו)
ואמרו על דרך אגדה ,זה
החזן שאינו מקים ספרי התורה
להעמידן כתקנן שלא יפלו.
ולי נראה ,על החזן שאינו
מקים ספר תורה על הצבור
להראות פני כתיבתו לכל ,כמו
שמפורש במסכת סופרים
(יד,יד) שמגביהין אותו ומראה
פני כתיבתו לעם העומדים
לימינו ולשמאלו ,ומחזירו לפניו
ולאחריו ,שמצוה לכל אנשים

(בשבוע הבא פ' כי נצבים משעה )18.35

ברחוב אסטען  43או 49

03-232.00.21 / 03-233.55.67
והנשים לראות הכתוב ולכרוע ,ולומר וזאת התורה
(רמב"ן)
אשר שם משה וגו' ,וכן נהגו.
ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך וגו'
ברוך טנאך ומשארתך (כח,ד-ה)
יש לדקדק דכאן בברכות הקדים פרי בטנך וכו'
לטנאך ומשארתך ,ואילו להלן בקללות (פסוקים
יז-יח) הקדים טנאך ומשארתך לפרי בטנך ופרי
אדמתך?
וי"ל לפי שהסברא נותנת שלעולם יעשה
הקב"ה נס נסתר מהר יותר ממה שיעשה נס נגלה.
(המשך בעמוד ד)

מתוך לוח הקהלה
שבת פ' כי־תבוא ,כ"א אלול.
הדלקת הנרות( 19.28 :פלג המנחה - 18.29 :פלג ב:
)19.26
מפטירין "קומי אורי" (ישעיהו ס) עד "בעתה
אחישנה" .אבות פרק ג' וד'.
מוצאי שבת( 20.34 :לשיטת ר"ת)20.56 :
יום א' פרשת נצבים ,כ"ב אלול ,יום ראשון דסליחות.
מוצאי שבת ,תפלה כנהוג ,שמו"ע ,אתה חוננתנו,
חצי קדיש ,ויהי נועם ואתה קדוש ,קדיש תתקבל,
(ויתן לך) ,עלינו ,לדוד ה' אורי (להאומרים במעריב).
סליחות :בלילה או באשמורת הבוקר אומרים
סליחות ,הש"ץ מתעטף בטלית בלי ברכה וכשיאיר
היום יברך (ונכון ליקח טלית שאולה ,ואז לא יברך
כשיאיר היום) .אומרים אשרי ,חצי קדיש בניגון
המקובל ,סליחות כנהוג ,ובסוף הסליחות נופלים על
פניהם (לאחר חצות  ,)1.35 -ואומרים קדיש תתקבל.
אומרים סליחות בכל יום בחול עד ערב יום כיפור.
הרבה נוהגין לילך על הקברים ביום א' דסליחות.
שבת פ' נצבים ,כ"ח אלול.
הדלקת הנרות( 19.12 :פלג המנחה)18.16 :

1

"ומקדשי תיראו"
עובדות וסיפורים על חומר האיסור שלא לדבר בשעת התפלה וקריאת התורה
חומר האיסור
לאחר גזירות השמד האיומות בשנות ת"ח ות"ט
התענה הגאון בעל תוספות יו"ט זצוק"ל וביקש
רחמים להודיע מה זה ועל מה זה נענשו כלל ישראל
בעונשים קשים ומרים כאלו ,ונגזרה גזירת חרב
ואבדן על רבבות אלפי ישראל .והשיבו לו בחלום,
כי הגזירה באה מחמת שמזלזלין בקדושת ביהכנ"ס
וביהמ"ד ,ומדברים בהם דבורי חול ,ועל ידי שדברו
בביהכנ"ס ובביהמ"ד פגמו באות וא"ו של "דבור"
ונעשה "דבר" רח"ל .וכשנודע לו כל זאת ,תיקן
התוספות יו"ט זצוק"ל לעשות מי שבירך למי שאינו
מדבר בשעת התפלה ,והיה מעורר ומזהיר הרבה את
חומר האיסור לאלו שמדברים בביהכנ"ס ובביהמ"ד.
וזה הנוסח:
ֹׁשה
ַעקֹב ,מ ֶ
בֹותינּוַ ,א ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְוי ֲ
א ֵ
ׁש ֵּב ַרך ֲ
ִמי ֶ
ּשֹומר
ׁש ֵ
ּוׁשֹלמֹה ,הּוא ְי ָב ֵרְך ֶאת ָּכל ִמי ֶ
הרֹןָּ ,ד ִוד ְ
ְא ֲ
וַ
ׁש ֹלא ְל ַד ֵּב ר ְּב ֵע ת ַה ְּת ִפ ָּל הַ ,ה ָּק ָּב ״ה
ּול ׁשֹונֹו ֶ
ִּפ יו ְ
ח ָלהְ ,ויָחּולּו
ּומ ֲ
ּומ ָּכל ֶנ ַגע ַ
ְצּוקה ִ
ִי ְׁש ְמ ֵרהּו ִמ ָּכל ָצ ָרה ו ָ
מׁשה ַר ֵּבינּו
ּתֹורת ֶ
ַ
ָע ָליו ָּכל ַה ְּב ָרכֹות ַה ְּכתּובֹות ְּב ֵס ֶפר
תּובים ,ו ְִיזְ ֶּכה ִל ְראֹות ָּב ִנים
ְה ְּכ ִ
יאים ו ַ
ּוב ָכל ִס ְפ ֵרי ַה ְּנ ִב ִ
ְ
ע ִׂש ים
ּול ַמ ֲ
ח ָּפ ה ְ
ּול ֻ
תֹור ה ְ
יג ְּד ֵל ם ְל ָ
ַח ִּי ים ְו ַק ָּי ִמ ים ִו ַ
ּוב ָת ִמים
א ֶמת ְ
ֹלהינּו ָּת ִמיד ֶּב ֱא ֵ
ַעבֹוד ֵאת יְ ָי ֱ
טֹוביםְ ,וי ֲ
ִ
(קונטרס ש"י למורא)
ֹאמר ָא ֵמן.
ְונ ַ

בתכלית הזהירות
הגה״ק רבי חיים ויטאל כותב וז״ל :״גם ראיתי
למורי (האר"י) ז״ל נזהר בתכלית הזהירות שלא לדבר
כלל בבית הכנסת אף שלא בשעת התפלה ,וכמעט
שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה
רוצה לדבר ,כדי שלא ימשך מזה איזה דבור של
(שער הכוונות ד,א)
חול״.

בינו שנות דור ודור
כ"א אלול

תקכ"ד :רבי יהונתן [ב"ר נתן נטע] אייבשיץ  -יערות דבש

כ"ב אלול

קפ"ז :רבי יעקב [ב"ר משה] סג"ל  -מהרי"ל
תק"מ :רבי אלחנן [ב"ר שמואל זאנוויל] אשכנזי  -סדרי
טהרה
תרס"ג :רבי מרדכי דב [ב"ר משולם זושא יצחק]
מהארנאסטייפל  -עמק שאלה

כ"ג אלול

תקפ"ו :רבי אורי [ב"ר פנחס] "השרף" מסטרעליסק
תש"ב :הקדוש רבי יצחק מנחם [ב"ר שמואל צבי]
דאנציגער הי"ד  -האדמו"ר מאלכסנדר -
עקידת יצחק
תש"ב :הקדוש רבי משה בצלאל [ב"ר יהודה אריה לייב]
אלטער הי"ד  -בן השפת אמת

כ"ד אלול
תקע"ה:

תרל"ד:
תרצ"ג:
תשל"ו:

רבי יוסף משה [ב"ר אלקנה] מזאלושיץ  -ברית
אברם
רבי יוסף [ב"ר משה] באב"ד  -אב"ד טארניפאל
 מנחת חינוךרבי ישראל מאיר [ב"ר אריה זאב] הכהן  -חפץ
חיים
רבי יחזקאל [ב"ר מרדכי זלמן] אבראמסקי  -חזון
יחזקאל

כ"ה אלול:

ג'תתפ"א :רבי אלעזר ברבי שמעון
תקמ"א :רבי יחיאל מיכל [ב"ר יצחק]  -המגיד מזלאטשוב
תרנ"ג :רבי דוד [ב"ר חיים] הלברשטאם  -הרב
דקשאנוב
תרס"א :רבי אהרן [ב"ר יעקב] אבוחצירה

כ"ו אלול

ואתם תחרישון
אברך בעל משפחה נכנס פעם אל בעל ה''בית
ישראל'' זי''ע ,ובפיו משאלה'' .זה שנים מספר שמצב
הכלכלה בביתי דחוק ביותר ,הפרוטה אינה מצויה
בכיסי ,אינני רואה ברכה ביגיע כפי ,והנני מתקשה
לפרנס את ילדי ובני ביתי .יברכני נא הרבי שאזכה
לפרנסה בשפע''.
להפתעתו של האברך השיב לו הרבי :אל לך
לדאוג .עליך להזהר מלדבר בשעת התפלה ,וכן
להשגיח על ילדיך שלא ישוחחו בעידנא דצלותא,
וה' יעזור שתהיה לך פרנסה בריוח.
ואכן ,כן מובא בספה"ק לפרש הכתוב "ה' ילחם
לכם"  -ה' יתן לכם לחם ופרנסה – אולם "ואתם
תחרישון" – אתם מצדכם צריכים להחריש ולשתוק
בשעת התפלה .ובעת המלחמה בארץ ישראל
השתמש הבית ישראל באימרה זה מענין המלחמה
 ה' ילחם לכם  -ואתם תחרישון .אם אתם תחרישובבתי הכנסת ,אז אתם לא צריכים לדאוג מכלום .כי
(עלון "נושא השבוע")
ה' ילחם לכם.
סוד ההצלחה
אחד מתלמידי מרן ה'חפץ חיים' זי"ע ,זכה
להקים דור נפלא של בנים צדיקים ,בני עליה ,גדולי
תורה לשם ולתפארת ,ושנים רבות שחו בו כולם
בהתפעלות ,והיתה להם לתעלומה גדולה ,משום
מה ובמה קא זכי ליה האיש לכל היקר והגדולה
הזאת ,לבנות בית נאמן להשם ,אשר כל בניו יצאו
גדולי תורה גאונים מופלגים בני עליה ,והוא פלא.
עד שלבסוף נתגלה הדבר ,מפי אחד מבניו
הצדיקים ,שסיפר על אביו כך:
אבי היה בכל ימיו איש תמים ופשוט מאוד,
וכשרון יכולת למודו לא היה רב כל כך ,אבל כשרון
יכולת ישרותו ותמימותו הרבה היה עצום ונפלא
מאוד .וסיפר בנו ,שאביו ביום אחד אחרי נישואיו,
כשגמרו כל הציבור תפלת שחרית ,עלה לבימת
בית המדרש ודפק על הבימה והשתיק את הקהל
שנבהלו לדעת מה בפיו ,ואז הכריז ואמר להם כך:
ברשותכם כל הקהל הקדוש הזה ,אבקש מכם כעת
את עזרתכם ,שתהיו לי כלכם לעדים בעדות נאמנה,
ובטרם הבינם את פשר דבריו על מתן העדות,
השתוממו לראותו יורד מבימת בית המדרש והולך
ועולה לו במדרגות ההיכל ונגש לארון הקודש ופותח
דלתותיו לרוָחה והצביע בידו לעברם ואמר:
רבונו של עולם ,כל אלה בניך ציבור מתפללי
ביהמ"ד העומדים כאן יחד בזה המעמד הם כולם
עדים נאמנים עבורי המעידים עלי כאן לטובה,
שמימי לא דברתי בבית המדרש בשעת התפלה
וקריאת התורה ,אף לא בדבור אחד ,ואני מבטיח
לך כאן בפניהם שאמשיך גם הלאה בכך ,ולעולם
לא אדבר בשעת התפלה וקריאת התורה ,רבונו
של עולם ,אני אין לי צורך בכבוד ,וגם אין לי צורך
בכסף ,אבל בדבר אחד יחיד ומיוחד יש לי צורך רב,
ואותה אני מבקש ממך הפעם בזכות מסירות נפשי
על מצוה גדולה ויקרה זו ,שתרחם ותתן לי בנים
טהורים ושמורים ,צדיקים ולומדי תורה .ובזה סיים
את דברי בקשת משאלת לבו.
כשגמר בנו לספר את סוד ברכת הבנים ,פרץ
בבכי ואמר :הנה לך סוד ההצלחה ,במה אבינו זכה
שכל בניו צמחו לגדולי תורה ,כל זה היה בזכות
דבר אחד קדוש בלבד ,שהוא קדושת הדבור בבית
המדרש ,כי אביו קידש את דבורו באופן נפלא ,במה
ששמר את פיו ולשונו בבית המדרש שלא לדבר
בה כלל וכלל בשעת התפלה וקריאת התורה ,ונהג
כבוד רב במקום הקודש בית ה' מקדש מעט ,מקום
השראת שכינת עוזנו הקדושה.

תקס"ה :רבי אליהו [ב"ר יוסף] צרפתי  -אליהו זוטא
תרל"ט :רבי שמואל אבא [ב"ר זעליג] מזיכלין
תרס"ז :רבי עמרם [ב"ר יצחק יעקב] בלום  -בית שערים

(שומרי משמרת הקודש ,גליון נד)

תק"ס :רבי נתן [ב"ר יעקב שמעון] הכהן אדלער  -רבו
של החת"ם סופר
תרט"ו :רבי שלום [ב"ר אלעזר] רוקח -האדמו"ר מבעלז

סגולה בדוקה
היינו קבוצה של ארבעה בחורים מבוגרים
"ממש" שלא התארסנו וכמובן אחרינו מחכה
בבית עוד רכבת שלמה של אחים ואחיות ,שכבר

כ"ז אלול
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א יידיש ווארט
וענית ואמרת וגו' ארמי אבד אבי (כו,ה)
וענית לשון הרמת קול (רש"י).

די גמרא זאגט ,אז מען טאר נישט דאווענען
(שמונה עשרה) הויך ,ווייל עס זעהט אויס ווי
מען גלייבט נישט אז דער אייבירשטער ווייסט
אונזערע מחשבות .אבער דא ביי מקרא ביכורים,
ווען ער זאגט "ארמי אבד אבי" ,וואס דאס איז
דאך נאר געווען לבן'ס מחשבה ,ווייזט מען דאך
אז דער אייבירשטער קען יא די מחשבות פון
מענטשען ,מען מעג עס זאגען הויך.
(חנוכת התורה)

הגיעו לפרק האיש מקדש ,והמצב לא היה פשוט
כלל ועיקר.
לפני חודשים ספורים קבלנו על עצמנו כאיש
אחד בלב אחד ,שלא לדבר כלל מתחילת התפלה
ועד סופה הן בשבתות וחגים ,והן באמצע השבוע,
וכן להתפלל במנין בקביעות  3תפלות ביום,
וב"ה הקבלות הטובות שקבלנו על עצמנו למען
כבוד שמים ,פתח לנו הרבה שערים וסייעה לנו
רבות וכולנו היום חתנים במזל טוב ובשעה טובה
ומוצלחת ,וכמובן שעכשיו אנחנו מבינים טוב את
הפסוק "כי מכבדי אכבד".
ולכן כעצה טובה ומועילה אנו ממליצים לכל
החברים האחרים שלנו המבוגרים והצעירים ולכל
מי שצריך ישועה מסוימת בכל נושא להשתמש
בסגולה בדוקה ומנוסה זו שאנחנו השתמשנו ותראו
ישועות בכל התחומים בעז"ה( .עלון "זכות השתיקה")
עשה ה' ככה
והנני להעתיק כאן מכתב שהפיץ עד ראיה שהיה
נוכח בשעת מעשה ,וכדאי להעתיק המכתב כלשונו:
לרבים השואלים לספר להם מעשה נורא
שראיתי ושמעתי וזהו העובדה :ימי השואה בחורף
שנת תש״ד ,כשהייתי ביחד עם חבורת אנשים ליד
תחנת הרכבת בעירה ראחוב ,נגשה אלינו אשה אחת
אלמונית ,ואמרה לנו :״יהודים אתם יודעים למה
אתם סובלים כל כך הרבה? מפני שאתם מדברים
שיחות חולין באמצע התפלה ,ואתם מדברים כל
עסקיכם בבית הכנסת״ ,עד כאן היו דבריה ובתוך
שניות ספורות נעלמה ,ואף אחד לא ידע מי היא
ומאין באה ולהיכן הלכה..
חתמתי שמי במוצאי שבת קודש פרשת וישב
כ״ד כסלו שנת חמשת אלפים תשל״ה לבריאת
העולם.
יהודה חיים נויזץ
רח׳ ברסלב  19בני ברק
(כבוד בית ה' ,עמ' רסג)

בזכות ששמרו
בעת השואה הנוראה כאשר עלה הצורר
מאשכנז והכרית כשליש מהעם היהודי במדינות
אירופה הי"ד ,ובחסדי ה' אשר הותיר לנו לפליטה,
אך דבר פלא עורר אז את יושבי תבל ,למדינות
יהדות ספרד לא הצליח הצורר לבצע זממו ,אמר
אז ה"אמרי אמת" מגור זי"ע ,שעמדה להם ליהדות
ספרד להנצל מן הגזירה ,בזכות ששמרו מאוד על
(הבו לה' כבוד)
קדושת וכבוד בית הכנסת.
שומרים הפקד
בספר ״שערי ציון" (דף ח' ע"ב) כתב על תקנה
שהתקינו ראשי קהילת קראקא בשנת שצ״ה וז״ל:
״אשר צוו על השמשים להכריז בכל בתי כנסיות
שתיקה יפה בשעת התפלה״.
בהמשך הוא מספר כי :״נהגתי אני כמה וכמה
שנים והכרזתי בביהכנ״ס שתיקה יפה בשעת
התפלה ,וכן בשעת קריאת התורה ,ומניתי גבאי בכל
קרן וקרן ,וישר הדבר בעיני כל שומעיהם ,ונתנו לי
מקל ורצועה ,ונהגו כך כמה שנים״.
בהמשך דבריו הוא מזכיר שם (דף י׳ ע״א) את
המקובל הרה״ק ר׳ נטע בן ר׳ שלמה שפירא זי״ע (בעל
מגלה עמוקות) ,אשר דרש בקהילת קראקא והתריע
על שיחות החולין ,ועל חומרת הענין וענשו ,בין
(המשך בעמוד ג)

יחד שבטי י
שראל

נדפס על נייר

Natuurvriendelijk - arm aan chloor

ייראוך עם שמש

מתוך שבח והודיה לה' יתברך
עם סיום הקמפיין ההיסטורי אשר נערך השבוע
בכחות משותפים ובאוירת אחדות של כלל הציבור
היהודי בעירנו שנערך השבוע וגרם לקידוש ה'
מיוחד ,הננו להודות לכל העסקנים ,הגבאים ,התורמים והמתרימים ,העוזרים והמסייעים ,אשר השקיעו
את כחם ומרצם ללא הפסקה כדי להמשיך את קיומו של המפעל הקדוש "צענטראלע" והוכיחו כי

תפלת שחרית בימות החול כותיקין
בביהמ"ד פשעווארסק
בכל יום חצי שעה לפני הנץ
ביום א' נצבים בשעה 6.58

ְאת ַּד ָּכא  ...ו ְּל ַהחֲיוֹת ֵלב נִ ְד ָּכ ִאים (ישעיה נ"ז) יוכל לשלם לכם כגמולכם
ֹש ֶא ְׁש ּכוֹן ו ֶ
ְקדוׁ
רק הקב"ה ָמרוֹם ו ָ
הטוב ,שתתברכו כולכם בברכות עד בלי די ,לשפע ברכה והצלחה ,בריות גופא ונהורא מעליא ,עדי
נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
בהוקרה עמוקה ובברכת כתיבה וחתימה טובה

קונטרס "בדיקת פירות וירקות מתולעים"

כולנו משפחה אחת גדולה!

וועד ה"צענטראלע"

פרקי אבות
מאד מאד הוי שפל רוח (פ"ד מ"ד)
ענותנותו של רבי מענדלי מוויטעבסק זי"ע
ידועה ומפורסמת היא ,ובמכתביו חותם בתואר
'השפל באמת' .והיה אחד שבקש לחקותו וחתם
ג"כ בתואר הנ"ל ,ואמר הרוזינער זי"ע :רבי
מענדלי איז געווען א שפל באמת ,און דער איז
(מזקנים אתבונן ח"ב ,עמ' שנ)
באמת א שפל...

ומקדשי תיראו (המשך)
יתר דבריו הוא מתריע ומעורר על הערבות שיש
לכל אחד ואחד כלפי חבירו ,כדכתיב (ויקרא יט,יח)
״ואהבת לרעך כמוך״ ,אשר מכחה מוטלת חובת
התוכחה.
אף קבע :״אנשי מעמד ושומרי משמר וכו׳,
שלא יזוזו את עיניהם מעדה הקדושה ,שלא ישיחו
בשיחת חולין בשעת התפלה ובשעת קריאת
(כבוד בית ה' ,עמ' רנג)
התורה״.
לא תגורו
ה"לבושי שרד" כשבא לארץ ישראל הי' עני
גדול ,כי שילוח המעות להתם היה אז מעט ,והתפלל
בבהמ"ד בעיר צפת בצד מערב ,והגבירים עמדו בצד
מזרח ,ובתוכם הי' גביר אחד שהיו שולחים לו מעות
הרבה מבניו שהניח בחוץ לארץ ,ופעם אחת בשנה
שלחו לו שיספיק לו כל השנה .פ"א התאחר השילוח
ונצטער מאוד על איחור הכסף ,כי נשלם אצלו
כספו ,וגם על איחור מכתבים בביתו ,ופתאום בעת
התפלה בא השליח מחוץ לארץ שהביא השילוח עם
מכתבים ודבר עמו איזה דבורים ,מיד הלך הלבושי
שרד ממקומו וקרב להגביר ונטל ידו והוליך אותו,
הגביר חשב שרוצה מה לדבר עמו ,והוליך אותו
להפאליש מחוץ לבית הכנסת ,ואמר לו :כאן רשאים
לדבר ולא שם.
וחרה להגביר מאוד על ההעזה שלו ,אך הי'
מחזיק באמצע התפלה ולא הי' יכול להפסיק ,וחשב
שלאחר התפלה ישלם לו משלם עבור זה ,כשגמר
תפלתו התיישב א"ע הלא באמת הוא צדיק גדול,
שהלא בביהכ"נ אסור לדבר דברים אחרים ,ואדרבה
מזה רואים שהוא ירא שמים גדול ,שהי' נראה כעני
ועומד בצד מערב ,ואני גביר ועומד במזרח ,והי' לו
העזה להוציאני בידו ,וודאי ירא שמים גדול הוא,
אחר התפלה בא אליו הגביר ובידו כ' אדומים כי
נשלח לו בערך ר' אדומים ,ורצה ליתן לו ,ולא רצה
לקבל אף פרוטה אחת ,אך הגביר הפציר אותו
שרוצה להנות אותו ,אמר לו ,אני מלמד עם איזה
תלמידים ,תקח צלוחית יי"ש טוב ,ותתן להם ונשתה
(כתבי ר"י שו"ב ,עמ' קטו)
יחד.
לכבוד שמים
מעשה רב ידענא מכ"ק מרן אדמו"ר הרבי הזקן
(רבי יחיאל מאלכסנדר) זי"ע ,שלפני שנתקבל לאב"ד
דק"ק פילץ ,היה אב"ד דק"ק גריצא ,והיה שורה
אפשר לקבל את ה"שבת בשבתו"
דרך ה - E-mail-נא לפנות:
m.hadass@skynet.be

בשורה טובה

לקראת הימים הנוראים הבעל"ט נערכו
מספר שחיטות נרחבות ע"י צוות השובי"ם
והמשגיחים דקהלתנו ,וב"ה עלה בידינו
לספק את כל סוגי בשר טרי  -עוף ,הודו,
בקר ,עגל וכבש  -בשפע ובהרחבה לכל
האטליזים שבעירנו ,ויאכלו ענוים וישבעו.
בביתו עניות ודחקות ,כי המשכורת היתה קטנה ,כי
הקהילה היתה קטנה ,ולא היה ביכלתה לתת יותר,
ולא הספיקה המשכורת לפרנס לחם לפי הטף ,מלבד
זה שלח הרבה כספים לארץ ישראל מכיסו ,ובדרך
כלל מעולם לא לן אצלו שום כסף בביתו ,אלא נתנם
לצדקה ,כמובן שבני ביתו היו רעבים ללחם.
וכשנתקבל לאב"ד דק"ק פילץ שנחשבה
לקהילה גדולה ועשירה ,כשבא לפילץ היה סמוך
לשבת קודש ,ולא הכיר שמה שום אדם ,ואף את
הפרנסים לא הכיר באופן אישי ,בודאי שאדם אחר
במקומו היה חרד לבלתי לפגוע בכבוד איש ,למען
שלא יכזב באנשים המפרנסים אותו ומשפחתו,
ולחשוש שאולי יפגע בכבוד הפרנסים נותני לחמו,
או באיזה עשירי העיר ,וגם את הדרשה שמקובל
לומר כשהרב בא לקהילה חדשה לפני הקהל עוד
לא הספיק לומר.
וכשבא בערב שבת קודש לבית הכנסת והתפלל
תפלת מנחה במקום שהוכן עבורו ,הרגיש באמצע
התפלה שישנם אנשים שמדברים ביניהם ,לאחר
התפלה פנה ברעש גדול למתפללים בלשון קדשו:
"פושעים עוכרים היכן אתם" ,ואמר דברי הזוהר
הק' (פרשת תרומה דף קלא ע"א) "מאן דמשתעי בבי
כנישתא ווי ליה דלית ליה חולקא באלקא דישראל",
אף שלא הכיר שם שום אדם ,וכנגד מי הוא מדבר
ברעש גדול כזה ,מכל מקום בעת שנגע לכבוד השם
ותורתו ,הכל היה אצלו כאין וכאפס ,ומאז היה שקט
(אמונת משה ,פ' אמור)
שאנן בלי שום פוצה פה.
לא ישא פנים
ה"בית ישראל" מגור זצ"ל שלח פעם שליח
מיוחד אל עבר ביהמ"ד באחד הערים שלא הקפידו
מלשוחח בשעת התפלה ,ואמר לשליח שיתרה בהם,
שאם לא יפסקו לדבר בשעת התפלה יורה הוא מפי
קדשו לסגור את השטיבל לחלוטין.
בענינים נשגבים אלו לא היה לו שום משוא
פנים לפניו ,כשראה יהודים משוחחים בזמן התפלה,
הזהיר אותם שאם לא יחדלו ממנהגם הקלוקל הוא
ינעל את בית המדרש בפניהם ,ולא יתיר להם להכנס.
אבל הבית ישראל לא הסתפק בגערות ,היו
גם עונשים .יהודי אחד שלא יכל היה לעצור בעד
לשונו ,ודבר הרבה בזמן התפלה ,קבל עונש מהרבי
לעמוד במשך תקופה מסוימת בזמן התפלה בשורה
הראשונה מולו ,לבל יעז לעשות שוב כדבר הזה.
אט אט חלחלו הדברים ,עשו רושם והשפעתם
ניכרה ,אחר זמן קמה התעוררות בין המתפללים
בבית המדרש לעשות סיגים ולתקן תקנות מחויבות
בשעת התפלה .אחת התקנות נוסחה בלשון זו:
"שלא ידברו בין כתלי בית המדרש כי אם דברי תורה,
חיזוק וחסידות" .אולם כשהביאו את נוסח הדברים
למראה עיניו הטהורות מחק בעטו את המלים ''דברי

מיום ב' נצבים סליחות בכל יום בשעה 6.30
בימים אלו יצא לאור ע"י משרד הרבנות
דקהלתנו קונטרס "בדיקת פירות וירקות
מתולעים" ,הכולל בתוכו מידע על מדת
נגיעותם של עשרות פירות וירקות הנמכרים
באזורנו ואופן בדיקתם מתולעים וחרקים ,עם
תמונות צבעוניות מצורפות של כל פרי וירק.
הדברים התפרסמו במשך תקופה
ארוכה בגליוני "שבת בשבתו" ע"י הגרא"ח
שטרנבוך שליט"א ,מו"ץ דקהלתנו ,שהשקיע
עמל רב בבירור הדברים ,הן בבדיקת הפירות
והירקות והן בליבון הדברים עם מומחים,
וכעת נאספו וסודרו בסדר נאה ונכון ובעריכה
מאירת עינים ,בתוספת הקדמה כללית על
חומר איסור אכילת שרצים ,ומידע מפורט
על סוגי השרצים הנמצאים בפירות ובירקות
הנמכרים באזורנו.
כדי שיהיו שוים לכל נפש ,נכתבו הדברים
ב 3-שפות ,לשון הקודש ,יידיש ואנגלית -
השפות המדוברות ביותר בעירנו.
הקונטרס נשלח לכל חברי הקהלה דרך
הדואר ,ואחרים יכולים לקנותו במשרד
הקהלה.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית להרה"ג
מוה"ר יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א
רב ביהמ"ד שפיקוב

ולכל משפחתו שיחיו
לרגל הכנס הבן שיחי' לעול תורה ומצוות
ירוו ממנו ומכל צאצאיהם רוב נחת וכל טוב

מאחלת הנהלת הקהלה
חיזוק וחסידות'' מחיקה גמורה .הוא הסביר בית
מדרש נועד אך ורק לתורה ולתפלה.
האדמו"ר מגור זצ"ל הרבה להוכיח על שיחה
בטלה בזמן התפלה ואף פעם לא אמר די ,אדרבא
פעמים היה משמיע את חששותיו'' :חוששני שאענש
על שאיני מוחה די הצורך באלו המשוחחים.''...
(שירו למלך)

למען תחיה
סיפר הגאון רבי משה שטערן זצ"ל אב״ד
דעברעצין מעשה נורא שאירע אצל אביו הגאון
רבי אברהם זצ"ל אב״ד נייהייזעל זי״ע בעמח״ס
״מליצי אש״.
אספר מעשה נורא שאני בעצמי היה עד רואה,
ועדיין ארכבותי דא לדא נקשן בהעלותי על לבי,
פעם דרש אאמו"ר הגאוה"צ זצ"ל הי"ד דרשה גדולה
בשבת קודש בביהכנ״ס בפני הקהל והוכיחם קשות
על חומר החטא והעון של הדבור והשיחה בביהכנ״ס
בשעת התפלה ,ובתוך דבריו הכריז ואמר את המובא
מהספרים הקדושים הרמז על תיבת ״שיבה״,
ש׳תיקה י׳פה ב׳שעת ה׳תפלה היא ר״ת ״שיבה״,
היינו שעל ידי שמירת פיו מלדבר בשעת התפלה
יזכה האדם בעזהי״ת לאריכות ימים ולשיבה טובה.
ויהי ממחרת היום נעשה רעש גדול בביהכנ״ס
ותהום כל העיר כולה .וגופא דעובדא הכי הוי :שאחד
ממתפללי הביהמ״ד חלם לו חלום נורא בלילה
ההוא ,איך שהוא מוטל על ערש דוי והוא בסכנת
חיים נוטה למות וכבר הגיע לידי גסיסה ,והנה הוא
מובא לפני בי״ד של מעלה ודנים אותו לחיים או
למות אם יחיה או ימות ,וכשהרגיש שהולך למסור
(המשך בעמוד ד)
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הודעה חשובה מהחברא קדישא

ביום ראשון ,א' דסליחות 22( ,סעפטעמבער)
בשעה  9.30בבוקר ,יצא מבנין הקהלה י .יאקאב
אוטובוס מיוחד לביה"ח בפיטע

חבר אני לכל אשר יראוך
הננו להזכיר לחברי הקהלה שיחיו לשלם את
דמי החבר לפני יום הדין.
כמו כן הננו לעורר את כלל תושבי עירנו שעדיין
אינם משלמים דמי חבר ,להמנות לדבר מצוה
ובכך להיות שותפים לכל פעולות הקהלה
שכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל נהנה מהם.

ומקדשי תיראו (המשך)
נשמתו להשי״ת התחיל להפיל תחנונים ולבקש על
נפשו ,היות והוא צעיר לימים ויש לו עוד חיים לחיות
ועוד לא הכין עצמו כלל בעוה״ז .ואז שאלוהו :למה
אתה מדבר בשעת התפלה? השיב :לא ידעתי חומר
האיסור ,ושוב שאלוהו :האם אמת שלא ידעת את
חומר האיסור? הלא אתמול בביהמ״ד דבר ודרש
הרב ואמר ששתיקה יפה בשעת התפלה היא ר״ת
״שיבה״ ,ולא די שלא קבלת על עצמך לשפר מעשיך,
עוד העזת ושוב דברת ,האם אחרי זה עוד אתה רוצה
לזכות ולחיות? הלה לא הרפה והפציר והתחנן מאוד
מאד ,ורק לאחר שהבטיח שיותר לא ישיח בתפלה
השיבו לו את חייו .ויהי בבקר ותתפעם רוחו ויזכור
היטב את החלום אשר חלם ,וזה היה פשר הרעש
הגדול בביהכנ״ס( .שו"ת באר משה ,ח"ז סוף סימן קט)
גוערין בו
כ"ק אדמו"ר בעל "אהבת ישראל" זי"ע ,בגודל
ענותנותו ,לא היה משמיע דברי תוכחה ומוסר באופן
אישי ,כי אם מרמז את הענינים הטעונים תיקון בתוך
דברי תורתו בעת עריכת השלחן אשר לפני ה'.
ברם ,שונה היה דבר כאשר הבחין במי ששח
בעת התפלה .כאן היה מעורר על אתר ,והיה קורא
לאותו אדם ואומר לו בתחלה בעדינות" :קום רעד
מיט מיר אויך" ,או" :פאר וואס קומסטו נישט רעדין
מיט מיר?"  -ודי היה בדברים הללו בכדי להזהיר

הנשאר לפליטה
בית הכנסת "אייזענמאן" המתנוסס לתפארה
פה עירנו יצ"ו ,ניצל באורח פלא בימות השואה
מצפרני הגרמנים הארורים ימ"ש ,רק נשאר עומד
על תילו עד היום הזה.
גדולי ישראל תלו הדבר בזכות הזהירות
המופלגת בכבוד בית הכנסת שנהגו בה ,שלא
לדבר בה דברי חולין ובפרט בעת התפלה .כך
התבטא פעם האדמו"ר ה"בית ישראל" זצ"ל.
(עיר ואם בישראל ,עמ' )408
מכתב שכתב הרב יעקב פרידריך שליט"א מזקני חשובי
חברי קהילתנו (פורסם בגליון "נקדישך" כד)

בס"ד
אור ליום ד' כסלו ה'תשע"ח
לכבוד לכל מאן דבעי
אני ספרתי כבר לכמה אנשים שיחי' ,שמאז
שהגעתי לגיל עשר ,לא הי' אף [אחד] מסוגל
להפריע לי באמצע התפילה ,ואני בטוח בלי שום
ספק שבזכות זו עברתי את תקופת המלחמה בלי
שום בעיות ,והגעתי ב"ה לגיל מאד גבוה ובלי ע"ה,
אני לא מרגיש את הגיל שלי.
והנני כותב וחותם
יעקב אליעזר בן שבע בינה פרידריך

מפנינים יקרים (המשך)
וברכת פרי הבטן ופרי האדמה הם נס נסתר ,אבל
טנאך ומשארתך שהם פירות תלושים אשר הונחו
כבר בכלי ,שאם ירבו הוי נס נגלה .ולכן הקדים
בברכה את הנס הנסתר ,ואח"כ אמר שלא זו
בלבד ,אלא יעשה אף נס נגלה .ובקללה הוי להיפך,
שבתחלה יתמעטו נסים הנגלים ואח"כ הנסתרים.
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(כלי יקר)

הנהלת הקהילה מאחלת ברכת מזל טוב חמה ולבבית לכל בעלי השמחה

נולד בן

יצחק מערלין

למשפ' ר' אביגדור משה ראפאפארט-ברטלר נ"י
*
למשפ' ר' נתן נטע גרוזינגער-כהנא נ"י
*
למשפ' ר' אהרן דוד סאלינסקי-מאשקאוויטש נ"י
את המשוחח שלא ישוב לכסלה עוד .אך באם לא
הועילה הערתו ,היה רבינו נוהג בתקיפות .בנו כ"ק
אדמו"ר ה"אמרי חיים" זי"ע סיפר ,שרבינו תפס פעם
יהודי אחד בצווארון ,והוליכו עד דלת היציאה ,על
שפטפט בתפלה.
כמו כן היה רבינו מקפיד מאוד שלא ישוחחו
בשעת קריאת התורה .לאחד המפטפטים נולדה
פעם בת ,ונאלץ לעמוד ליד ספר התורה ,כדי לשים
לב שיכבדו את אורחיו ב"עליה" .פנה אליו רבינו
ואמר בצחות" :ראה כמה גדול צער גידול בנים ,שהנך
מוכרח להתיצב במקום אחד ונבצר ממך מלהסתובב
(קדוש ישראל ח"א)
להכא ולהתם בשיחה".
מפני האש
מספרים ,כי בבית מדרשו של הרה״ק מסקווירא
זצוק״ל נהוג ,שהאדמו״ר מתפלל בתוך חדר הנמצא
בצד הביהמ״ד ,וחלון פתוח לתוך הביהמ״ד ,וכך
מתפלל את תפלותיו עם הציבור ,והנה באחד מן
הימים פרצה דליקה בביהמ״ד ,והדליקה התפשטה
בתוך כל הבית המדרש ונשרף הכל ,גם כל הספרים
אשר היו שם רח״ל נשרפו ,ולפלא היתה בעיני
המתפללים שדלת החדר של האדמו״ר זי״ע שהיתה
לצד הביהמ״ד נשרפה כליל ,ואילו בצד הפנימי
של הדלת שבתוך החדר לא נגעה השריפה ולא
נפגע כלל ולא נראה שום שמץ וליכלוך מהשריפה,
ונשארה בשלמותה כמו שהיתה מקודם .ואמר
הרה״ק סיבת הדבר ,שבתוך חדרו לא היתה להאש
שליטה ולא הזיקה כלל ,כי לא דברו שם בשעת
התפלה ,ואילו בביהמ״ד שלא נזהרו שלא לדבר
השתלטה השריפה עליה וכלתה אותה כולה.
(כבוד בית ה' ,עמ' סז)

גודל האחריות
הגר"י זילברשטיין שליט"א מספר :הרב גדעון
שחר סיפר על מקרה ששמע במו אזניו ,והמוכיח
בצורה ברורה על ההשפעה הרעה שיש לשיחות
החולין בבית הכנסת ,ואלה דבריו :בס"ד זוכה אני
להסתופף בחברת בעלי תשובה באחת הישיבות,
והודות לכך אני שומע את סיפור חייהם ,עליות
וירידות וכל מה שעבר עליהם ,וכל אלה יכולים
להוות ספר מוסר בפני עצמו.
באחד המקרים הזדמן לי לשמוע על בעל
תשובה שהחל להתקרב ליהדות לפני זמן רב ,אולם
התרחק שוב ,דבר שלמיטב ידיעתי כמעט ולא מצוי
לאחר שמגלים את אור התורה ,כאשר פגשתי לאחר
מכן את הבעל תשובה תינה בפניו האיש את הסיבה
שהחזירתהו אחורנית.
הסיבה ,לדבריו ,היתה כאשר נכנס לביהכנ"ס
לשפוך שיחו לפני בורא עולם ,ונדהם להתקל בציבור
גדול של מתפללים המשוחחים בעת התפלה,
ההשפעה השלילית של דבר זה היתה כל כך חריפה
עד שדוקא בביהכנ"ס ,מקום הקדושה שבו כל יהודי
מתקרב לבוראו ,דוקא שם החל הוא להתרחק ונטש
את דרך המצוות.
לאחר תקופה ארוכה החלו שוב הרהורי תשובה
לנצנץ בו וחזר לצור מחצבתו ,וכשפגשתיו שוב

הקמת מצבה
הקמת מצבה על קברו של

ר' שלמה קיקין ע"ה
תתקיים אי"ה ביום א' נצבים ,א' דסליחות
בביה"ח "מחזיקי הדת" פיטטע
אוטובוס יצא מבנין הקהלה בשעה 10.00

ב"ר נחמן צבי נ"י
מערלין (טויב)
לונדון

מירל שפיצער

בת ר' אהרן הכהן נ"י
שפיצער (גאליצקי)
אנטווערפען

מאורשים

אנטווערפען ,ט' אלול תשע"ט

שמאי שינפלד

לאה פירשטמן

ב"ר בנימין זאב נ"י בת ר' שמעון אפרים הכהן נ"י
פירשטמן (וויינבערג)
שינפלד (פלדמן)
בני ברק
אנטווערפען

מאורשים

בני ברק ,י"א אלול תשע"ט

אליעזר זאב מארילוס

ב"ר מנשה בנימין נ"י
מארילוס (שכטר)
אנטווערפען

רבקה בנדיקט

בת ר' אליהו עקיבא נ"י
בנדיקט (פרידמן)
בני ברק

מאורשים

בני ברק ,י"ז אלול תשע"ט

בר מצוה
שלמה חיים בן הרב יחיאל יהושע רבינוביץ נ"י
ביהמ"ד שפיקוב
בבית המדרש סיפר לי בשמחה שהסיבה שהחזירתו
להיכל השם היתה בס"ד מיוחדת ,כאשר נכנס
באקראי לבית כנסת שבו אין מוציאים הגה מתחילת
התפלה ועד סיומה.
הבאתי דברים אלו לפרסום ,משום שעצם
המחשבה שעל ידי דבור בתפלה אפשר להרחיק
יהודי מקיום תורה ומצות ,צריכה לגרום לנו חלחלה,
וחשבתי שסיפור זה יגרום לחיזוק גדול ,אמר הרב
(טובך יביעו ח"ב)
שחר.

תורנות בתי מרקחת
שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא
)Wachtdienst (9.00-22.00 uur
op vrijdag 20 september
Breedenraedt, Van Eycklei 47 239.58.65
op zaterdag 21 september
Van Bree, Van Breestraat 18
233.11.02
op zondag 22 september
Centraal Station, Pelikaanstraat 3
Anfarma, Schulstraat 1
237.51.43
op maandag 23 september
Vandenabeele, Grote Steenweg 9a 230.94.42
op dinsdag 24 september
Ampe, Mercatorstraat 36
239.25.00
op woensdag 25 september
Farma 2000, Statiestraat 71
239.06.80
op donderdag 26 september
Justitia, Justitiestraat 81
237.45.14
*
):ליל ש"ק( Na 22u. op 20 september
Cortvrindt, Rupelstraat 2
*
)Na 22u.: 0903.92248 (1.50¤ per min.

רופא תורןDokter van wacht - 0900.10.512 :
הצלהHATZOLOH - 03.289.00.00 :
שמירה03.218.91.00 :
גניזה0488.05.25.16 :
בקור חולים0.32.33.34.35 :
מוקד ה.ר.ב00.972.2.502.02.02 :.
רכב0475.76.24.34 :
שפרה ופועה0489.35.64.77 :
שמייכעל0489.79.07.33 :
טהרנו03.808.44.82 :
חי לייפליין0495.19.81.00 :
מלב ללב03.232.22.27 :
שלוה03.239.88.57 :
חזק0485.37.18.42 :
IN TOUCH - 0486.89.11.90
בוני עולם03.500.11.05 :

- 03.500.10.75
בית נאמן0485.42.87.59 :
קשת0474.20.56.55 :
טאג03.500.8947 :
טאג-מוסדות03.808.49.49 :
תומכי שבת ויו"ט0486.69.08.93 :
שערי פרנסה טובה03.808.39.39 :
חסדי אהרן03.500.60.60 :
ECJCE-JOBS - 0466.32.34.74
מסילה0489.84.17.17 :
חברים03.80.80.424 :
Pinny's Data Bank - 0496.100.100
שיעורים בטלפון03.218.64.64 :
קול הלשון03.80.80.388 :
A TIME

