בס"ד

הבטאון לקהילת יוצאי קוצ'ין – הודו
יוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקי
הרב נחמיה מוטא זצוק " ל זיע " א
בנשיאות מורנו ורבנו הרה " ג רבי יעקב יעקב שליט " א
רב הקהילה ומרא דאתרא של מושב " תעוז "
גליו ן מס '
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חזני ורבני הקהילה בעבר!
סיפורי הוד על המוליאר מארנקולאם

קוראים יקרים!

רבי שמעון מוליאר זצ"ל
רשמים מאת שאר בשרו ,מר בצלאל אליהו הי"ו
שאלה :ספר לנו על אשת הרב זצ"ל? ת :אשת הרב הייתה כזכור דודה שלי ,אחות אבי
ממשפחת ּפ ּו ַתן וִ י ֶד'ה הידועים מכפר צֶ ' ֵנ ָמנְ גְ לָ אם ,אומרים שהיא הייתה צנועה מאוד ונפטרה
בגיל צעיר ומיני אז לא התחתן המוליאר בשנית .ש :היכן נטמן הרב זצ"ל? ת :אקדים
ואספר כי עוד קודם לפטירת אביו של המוליאר ,ר' אל ַיה ָו ַוה ז"ל ,הרי שהיו נוהגים לקבור
בבית העלמין הישן של קהילת ארנקולאם ,אומנם מעט קודם שנפטר אביו של המוליאר,
באו בתלונות אנשי הכמורה שהיו מתגוררים ליד בית העלמין ,והם התלוננו בממשלה על
בית העלמין ,ובעקבותיהם ניתן צו המורה כי אסור לקבור יהודים במקום .כאשר נפטר אביו
של המוליאר ר' אליה ָו ַוה ,הרי שניסו בכל מיני השתדלויות להכניסו בקבורה במקום אשר
נטמנו כל הדורות הקודמים לו ,לאחר השתדלויות שונות הצליחה הקהילה לקבל רשות
מהמלך של קוצין שאישר באופן נדיר ומיוחד להכניס את הנפטר הגדול למקום אבותיו,
והייתה זו הקבורה היהודית האחרונה במקום ,יתכן כי זכותו של ר' אליה ָו ַוה היא שעמדה
בהצלחת מבצע זה ,שהרי כפי שאמרתי ,ר' אליה ָו ַוה היה אדם מוכר לכל היהודים וגם
לשאינם בני ברית ,על כל פנים הייתה זו הקבורה היהודית האחרונה .אולם את הרב שמעון
מוליאר זצ"ל לא קברו שם ,והוא נטמן בבית העלמין החדש שהיה רחוק מהעיר ...זכורני כי
בשעה ששמענו על פטירתו של הדוד ,מייד החלו אנשים נוהרים מהכפר שלי ,צֶ ' ֵנ ָמנְ גְ לַ אם
לעבר העיר ָא ְר ָנקוֹ לָ אם ,באו מאות אנשים ,יהודים ושאינם ,במטרה לחלוק כבוד אחרון
לרבם ונכבדם .אמנם רבי שמעון מוליאר זצ"ל לא הספיק לעלות לארץ כשאיפתו הטהורה,
אך זכרונו לא מש מכל העולים לישראל שזכרוהו ואת מעשיו .זכה רבנו כי משפחתו עלתה
לארץ הקודש וישנם מנכדיו הממשיכים בדרכו ,בשמירת התורה והמצוות ועסק התורה,
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן) .הערת המערכת:
ברצוננו להודות מקרב לב למר בצלאל אליהו הי"ו ,על הסובלנות והרצון שגילה כלפינו
בהעברת קוים לדמותו של דודו הגדול ,וממנו ילמדו וכן יעשו שאר בני הקהילה למען יסופר
זאת לדור אחרון לדעת מי היו רבותיו ,ונברכו שיזכה הוא ובני ביתו ,לבריאות טובה ועליה
ברו"ג אמן .ומכאן בקשתינו פרוסה לכל יחיד ויחיד מבני הקהילה לשתפנו בסיפורים אודות
המוליארים הגדולים וזכות הרבים תעמוד להם(
עזרו לנו למצוא מיהם האישים שבתמונה?
התמונה צולמה בעת הגעת שליחי העליה בקרלה
באדיבות מוזיאון מרכז מורשת ,נבטים

העלון יו"ל לע"נ
אבינו היקר המ'

אש ֹון
התורה אומרתּ ַ " :בח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
שר לַ ח ֶֹד ׁש ֵ ּבין הָ עַ ְר ָ ּביִ ם ּ ֶפ ַסח
בְּ ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
לַ ה'" )ויקרא ,כ"ג ,ה'(
ופרש השפתי כהן":בחודש הראשון".
שהוא מזל טלה ,ישחטו הטלה ,כדי
שכשיבוא "האריה" שהוא מזל אב ,לא
ימצא מה לאכול וילך לו ויסתלק
מעליכם ,ולזה נקרא נבוכדנצר הרשע
אריה שנאמר )ירמיה ד' ,ז'( עלה אריה
מסבכו ,שבא בחודש שמזלו אריה
ולזה רמזה תורה ואמרה" :על מצות
ומרורים" ,כלומר אם לא יזהרו
באכילת מצה כראוי ובביעור החמץ
והיצר הרע שלא יהיו נפתים אחריו
לעבוד עבודה זרה ,יביא עליהם שני
מרורים ,שהם י"ז בתמוז וט' באב כי
לעולם יום ראשון של פסח הוא יום
י"ז בתמוז וט' באב ,וכשישראל
שבאותו הדור עברו על ברית ה'
ונפתו אחר יצר הרע ועבדו עבודה
זרה מצא האריה מה לאכול והחריב
בית המקדש ועשה מה שעשה ,וזהו:
"ושחטו אותו כלקהל עדת ישראל"-
כולם כאחד ישחטו אותו כדי שלא
יהא לו כח" ,בין שני ערבים" -שהם
י"ז בתמוז וט' באב שהם משולים
לערב" .יעזור ה' שיתקיים בנו

מאמר חז"ל כי עתידים ימים אלו
להתהפך לימים טובים על ידי
תיקון מעשינו ,ונזכה לביאת משיח
צדקנו ,אמן
שלכם  -אריה

נחמיה בן יוסף
ורבקה ז"ל
נלב"ע – ט"ז אדר
א'
תהא נשמתו
צרורה בצרור
החיים  ,אמן!

הוקדש ע"י בנו
מר אהוד
אלייאס הי"ו,
ראשל"צ,
שכוהמ"ז.

קוצ''יןין
יוצאי קוצ
ת יוצאי
קהילות
אגוד קהילו
אגוד
טלפון מערכת0527-629249 :
כתובת המשרד :רח' קלישר  5ב"ב מיקוד 51388
דוא"לOR M12@walla.com :
ניתן לשלוח הערות ,תגובות ,ומודעות

אי לטלטל בשבת במקו

שאי ערוב!

© כל הזכויות שמורות למו"ל
אין להעתיק לשכפל לצלם ללא רשות

תקציר הלכות ומנהגים ערוכים מתוך ספר המנהגים הגדול
פרי עטו של מורינו המרא דאתרא ורב הקהילה שליט"א
עוד בפרק זה מופיעים דיני ומנהגי הלכות ימי בין המיצרים ,דיני אכילת בשר בימים אלו ,דיני ברכת שהחיינו
בימים אלו ,שמיעת כלי שיר ,משא ומתן של שמחה ,תספורת וגזיזת ציפורנים ,כיבוס ,רחיצה ,שבת חזון,
דיני ומנהגי ערב תשעה באב ,סעודה מפסקת ,הגבלות אכילה בסעודה ,לקראת התפילה ,תפילת ערבית של
תשעה באב ,תשעה באב שחל במוצאי שבת ,תפילת שחרית של תשעה באב ,אמירת הקינות ,לקראת הוצאת
ספר תורה ,קריאת התורה ,סיום התפילה ,לקראת תפילת מנחה ,תפילת מנחה של תשעה באב ,ערבית של
מוצאי תשעה באב ,דברים האסורים בתשעה באב ,אכילה ושתיה ,רחיצה ,סיכה ,נעילת הסנדל ,אמירת שלום,
עשיית מלאכה ,לימוד תורה ,עישון ,מנהגים לזכר חורבן בית המקדש ,ועוד...

הקדמה להלכות הצומות
נאמר בזכריה )פרק ח' פסוק י"ט( "כה אמר ה' צבאות ,צום
הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית
יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים ,והאמת והשלום אהבו".
ופירשו חז"ל )ראש השנה דף י"ח ע"ב( .צום הרביעי -שבעה עשר
בתמוז ,צום החמישי -תשעה באב ,צום השביעי -צום גדליה,
וצום העשירי -עשרה בטבת .וכתב הרמב"ם )הל' תעניות פ"ה
ה"א( ,שכל ישראל מתענים בימים אלו ,מפני הצרות שאירעו
בהם ,כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ,ויהיה
זה זכרון למעשינו הרעים ,ומעשה אבותינו שהיה
כמעשינו עתה ,עד שגרם להם ולנו אותן הצרות,
שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב ,שנאמר "והתודו
את עוונם ואת עוון אבותם".
הכרזת הצום
בקוצי'ן לא נהגו להכריז על הצום בשבת
שלפניו (1,כמקובל אצל הספרדים ,וכך נוהגים עד
היום.
צום  -י"ז בתמוז ,גדליה ,ועשרה בטבת
א :צומות אלו מתחילים מעמוד השחר עד צאת
הכוכבים.
ב :ביום הצום אסור לאכול ולשתות בלבד ,ומותר
לנעול נעליים רגילות ,ומותר ברחיצה )גם במים חמים(,
סיכה ,ותשמיש המטה ,ומי שהוא בעל נפש ובריא יחמיר.
ג :מטרת הצום ,לחזור בתשובה בכל הדברים שבין אדם לחבירו,
שהם אלו שגרמו לחורבן בית המקדש ,ומונעים את הגאולה
השלמה .ד :אין לטייל ולהתעסק בצום בדברים שמסיחים את
מטרת הצום .ה :כל איש ואשה הבריאים חייבים לצום ,למעט
מקרים שיפורטו בהמשך .ו :חתן ,אבי הבן ,מוהל ,וסנדק ,חייבים
לצום ,ואם חל הצום בשבת ונדחה ליום ראשון ,מותר להם
הפטורים מהצום  -א :ילדים שלא
לאכול אחר חצות היום.
הגיעו לגיל בר מצווה ,וכן ילדות שלא הגיעו לגיל בת מצווה .ב:
נשים בהריון מהחודש שלישי ואילך .ואם הן סובלות מהקאות
ומיחושים וחולשה ,מותר להן לאכול אפילו לפני החודש
השלישי .ג :נשים אחרי לידה או הפלה למשך שנתיים,
כשמרגישה חולשה יתרה ,אולם אם אינה מרגישה חולשה יתרה,
תצום .ד :חולה שאין בו סכנה ,חולה שהתרפא ועדיין חלש,
זקנים שהם חלשים ומצטערים בצום .ה :הפטורים מהצום יאכלו
רק מה שצריך לבריאות גופם ,וימנעו מאכילת מעדנים) .דברי
מותרות ואוכל חגיגי( .סדר תפילת שחרית -א :מתפללים
שחרית כסדר התפילה שבכל יום ,ומוסיפים "עננו" בעמידה.
ב :נוסח הסליחות שלאחר העמידה הוא כמודפס בסידור "קול

תחינה" .ג :אחר אמירת הסליחות והתחנונים מוציאים ספר
תורה ,וקוראים שלושה עולים )רק אם הם צמים( בפרשת "ויחל
משה" )שמות ל"ב פסוקים י"א-י"ד ,פרק ל"ד פסוקים א' -ט'(.
ד :אם אין ששה מתפללים צמים ,אין מוציאים ס"ת.
ה :הקהל אומר בקול ובניגון שונה את קטעי הפסוקים הבאים:
"שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך"" ,ה' ה' ...ורב חסד
ואמת"" ,וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו" ,(2 ,והחזן חוזר על
פסוקים אלו באותו ניגון.
ו :בצום גדליה ועשרה בטבת מוסיפים לאחר שיר של יום,
"שיר מזמור לאסף" )תהילים פ"ג( ,וב -י"ז בתמוז
"מזמור לאסף וכו'" )תהילים ע"ט( ,ומסיימים את
התפילה כבכל יום.
סדר תפילת מנחה
א :מתפללים מתחילת "למנצח" עד סוף "אשרי",
ועולה החזן ומתעטף בציצית ואומר חצי קדיש,
ואומר יחד עם הציבור "אל ארך אפיים וכו'" .ב:
מוציאים ספר תורה ,ועולים שלושה וקוראים
בפרשת "ויחל משה" ,כסדר שקוראים בשחרית.
ג :אין נוהגין להפטיר בתפילת מנחה של הצומות,
חוץ מתשעה באב .ד :מחזירים ספר תורה להיכל,
ומתפללים תפילת עמידה לחש וחזרה ,ומוסיפים
"עננו" .ה :החזן אומר קדיש "תתקבל" ,ואומרים "תפלה
לעני כי יעטוף וכו'" )תהילים ק"ב( ,קדיש "יהא שלמא",
ומסיימים ב"עלינו לשבח".
 (2בכף החיים )הל' תענית סי' תקס"ו ס"ק ו'( כתב ,הטעם הוא :היות
ופסוקים אלו הם דרך בקשה ,ועוד עיין משנה ברורה )שם אות ג',
והחזן חוזר וקורא את אותם פסוקים מתוך ספר התורה ,כדי להוציא
את הציבור ידי חובה.

מבזק בקהילה :חדשות וארועים!
בחודש אייר תשס"ט התקיים פאנל רב שיח של חזני קהילה ואישי רוח,
אשר דנו בעניינים שונים וביניהם במקורות המנהגים של עדתינו ,פאנל זה
נערך בהשראת "ספר המנהגים הגדול" פרי עטו של מורנו ורבנו שליט"א,
האירוע נערך במושב תעוז .המארח ,המרא דאתרא שליט"א ,העלה
נושאים לדיון ,במקום התפתח דיון פורה ומועיל באוירה חיובית ומחזקת.
לאחר האירוע סיכמו המשתתפים כי חובה בעת הזאת לערוך כנסים
נוספים מעין אלו  ,אי לכך קהילות נוספות המעוניינות לכנס אסיפת חזנים
באזורם מתבקשת להודיע למערכת בפלא'0527629249 :

 (1רמ"א )הל' תשעה באב סי' תק"ן ס"ד( ,וכן כתב הלבוש ,והטעם :כיון
שהם כתובים בפסוק ,הרי הוא מקובל ואין צריך הכרזה ,יפה ללב )ח"ב
אות ד'(.
כתב בעל החפץ חיים זצ"ל"... :וכזה יראה בעצמו לעשות לעילוי נשמת
אביו ואמו שעמלו בכל כוחותיהם עליו ...יתנדב איזה ספר הצריך לרבים
ללמוד בו ויכתוב עליו את שמו,ובכל עת שילמדו בו יהיה לנחת רוח וכן
ראיתי רבים נוהגים"

ברצוננו להודות לחזנים ואישי הרוח שהשתתפו בפאנל
מהקהילות ברכסים ,מסילת ציון ותעוז

אמ ָּבא ּום כיום
בית הכנסת ָט ַק ְ
התמונה באדיבות מר אבי סימון הי"ו

מורינו הרב שמעון מוליאר זצ"ל
רב ופוסק במחוז ארנקולאם שבקוצ'ין
כתבה רביעית בסדרה
© הזכויות שמורות

ערוך מתוך ראיון עם תלמידו
ר' ששון יצחק הי"ו – יסוד המעלה

ארי ,וכן פרוש רש"י על בוריו פרט
עם פרושים בתרגום ָמ ְלבַ ִ
המול ָיאר? תשובה :רבי
ְ
שאלה :ספר לנו על היכרותך את
ליום שישי שאז לא התקיימו הלימודים .בזמנו כל ילד
שמעון מוליאר זצ"ל היה מורי ורבי .הנני מכיר באופן אישי
ותלמיד היה יכול לקרוא את הפרשה עם הטעמים וההפטרות
את המוליאר כתלמידו ,ואף היינו גרים לידו ברחוב היהודים
ללא כל קושי! ש :האם נערך לימוד אף למבוגרים? ת :ודאי!
הקרוי עד היום הזה בשם ,"GEWS STREET" :שבעירנו
רבנים אלו לא זנחו את הלימוד אף למבוגרים ושיעורם
ָא ְר ַנקוֹ לָ אם .המוליאר היה גר במקום הזה יחד עם בנו,
התקיים לאחר תפילת מעריב .זכורני כשהייתי מתלווה לאבי
אמ ָּבאוֹ ם .הרב שמעון
אד ְ
אליהוצ'קה ז"ל ,צמוד לביהכנ"ס ָק ַ
ז"ל ,עוד בטרם היותי לבר מצוה ,ללימודם .הרבנים היו
מוליאר זצ"ל היה חכם ובקי ,הוא היה צנוע מחד ואמיץ מאוד
מלמדים אותם בכל מקצועות התורה כדוגמת :שולחן ערוך,
מאידך .ש :כיצד הייתה נראית שעת הלימוד בבית מדרשו?
הלכות ,משניות ,זוהר הקדוש ,מדרש רבה,
ת :בתחילת היום התלמידים היו הולכים
וכן פירושים נוספים ,ועל אף כימרבית
לבית הספר ,כאשר חלקם היו הולכים לבית
הספרים היו בלי ניקוד ,בכל זאת רבנים
הספר הנקרא"ST. ALBERT SCOOL" :
אלו היו בקיאים דיים על מנת להעביר
שהיה ממוקם בצד צפון במרחק של כ3\4 :
הדברים בצורה הכי מדוייקת ,כך
שעה הליכה רגלית ,וחלקם היו הולכים
שהדברים התקבלו בלב השומעים .בימי
לבית הספר הנקרא"MAHARAGA HIGH :
השבתות רבי שמעון מוליאר זצ"ל היה
" SCOOLשהיה ממוקם בצד דרום במרחק
מוסר שיעורים מהצהריים בשעה אחת
של שעה .לאחר הלימודים בביה"ס ,היינו
לערך עד שעת תפילת המנחה ,היו
הולכים בשעה  3.00בצהריים ,למקום
מקדישים שיעורים אלו ללימוד לפי החוק
אדם" שהיה
הלימוד הנקרא" :אוֹ ּ ֶתה – ַמ ָ
לישראל ,ולמדו שם :כתובים ,משניות
ממוקם במגרש ליד ביהכנ"ס והיו צריכים
הלכות ,זוהר וכו' כל זאת בליווי הסבר
לעלות לשם ע"י מדרגות )אוֹ ּ ֶתה – לימוד,
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בשפה המלבארית להבנת הדברים.
ַמ ָ
אדם-קומה עליונה( ,היו שם שלושה
התמונה באדיבות מר א .ברמוט הי"ו
לקראת הימים הנוראים היו הרבנים
חדרים עם שולחנות וספסלים המיועדים
מקדישים את הלימוד על סדרי התפילה
למקום הלימוד לתלמידים ולרבנים .הרב
וביאורם .ש :האם שמעתם על מצוות נדירות שהרב עשה?
שמעון מוליאר זצ"ל היה מלמד יחד עם סבי היקר ,הרב
אליה אליהו זצ"ל ) ֶא ְלי ָיצַ ' ָּקה מוליאר( את כל הפרקים
ת :זכורני כי בזמנו נערך מצוות חליצה בנוכחות הרבנים רבי
שמעון מוליאר זצ"ל ובנוכחות סבא ,רבי אלייצקה מוליאר
בתלמוד ובזוהר הקדוש ,הם מעולם לא היו מתווכחים עם אף
זצ"ל ,היה זה לאחר תפילת שחרית בבית המדרש
אחד ולהפך כל הקהילה היו מכבדים ואוהבים את הרבנים
בהשתתפות מעט אנשים ,כל הטקס התנהל עפ"י ההלכה
הנ"ל .רבנים אלו היו מעבירים שיעורים מידי יום ביומו ולנו
כמובא בפר' כי תצא )פכ"ה ,פס' ה'( ולפי כל הדינים
התלמידים היו אלו השעות היפות ביותר ...הם היו מלמדים
המוזכרים בהלכה) .המשך הכתבה יופיע בפעם הבאה(...
אותנו בערך שעתים ושלוש ,או עד השקיעה .היה לימוד
קבוע של קריאת הפרשה והטעמים כולל הפטרות

בא והצטרף אלי חבר!
ֹ

בית ההוראה
בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל
הרחב מידי יום בין השעות 22.30 – 21.00
רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית היהודי
יערך במקום )בתאום מראש( .מחלקה להדרכת כלות.
לשאלות בעניני הלכה וקביעת תורים –
חייג 02 – 9911655 :בית הרב.

הנצח את יקירך בבטאון אור נחמיה ותזכה להיות שותף בזיכוי
הרבים הגדול ,של מחקר תיעוד ושימור מנהגי ודרכי אבות.
בפעולה ברוכה זו בכוחנו להמשיך את פיתוח המודעות לדרכי
קהילתנו הק' ופרסום והנצחה ליקירכם,
העלון יוצא א' לחודש ועל כן יש להערך בהתאם ,בהגיע החודש
אשר בו תרצה להנציח לזכות רפואה או לעילוי נשמה כל שעליך
לעשות הוא להודיע לנו בשיחת טלפון ונשתדל לעשות כן ,כמו כן
בעקבות פניות מקרב בני הקהילה ,לימי היהרצהייט ניתן לצרף
רים אודותיו ,ונשתדל לצרפו כדף נלוה לבטאון
קורות חיים וסיפורים

מעשה ברבי מאיר בעל הנס ,שהיה דורש כל ליל שבת בביהכנ"ס .בין קהל שומעיו נמנית אשה אחת שבאה
לשמוע דרשתו יחד עם חברותיה ,באחד השבתות ,התעכבה האשה לשוב לביתה ,ובהגיעה הבית ,התרגז עליה
בעלה ונדר שלא תכנס לבית אלא אם כן תלך לחכם רבי מאיר ותירוק בפניו ...בצר לה פנתה לחברותיה שיטכסו
עצה בשבילה ...רבי מאיר בעל הנס הרגיש בדבר בגודל קדושתו ומיהר לפרסם ברבים שחלה בעיניו וצריך הוא
אשה היודעת לירוק בעניו) ,הייתה זו רפואה נפוצה בימיהם( ,חברותיה שמעו את הדבר והפצירו באותה האשה
שתלך לחכם ותפטר מהנדר של בעלה .הלכה האשה בעצת חברותיה ונגשה לחכם ,ורבי מאיר ביקש ממנה
שתירוק בפניו  7פעמים ,אז קם רבי מאיר וברך אותה לשלום בית ,ובהגיע האשה לביתה אמרה לבעלה :אתה
ביקשת לירוק בפני החכם פעם אחת ואני ירקתי  7פעמים ...לימים שאלו תלמידיו של רבי מאיר ,מדוע נהג כך?
הרי יכל להשכין שלום בדרך יותר מכובדת? השיב להם רבי מאיר :וכי אני יותר גדול ומכובד מהקב"ה ,שהתיר
למחוק את שמו במים המאוררים בפרשת סוטה ,כדי לעשות שלום בית? ...העולם מדבר כ"כ הרבה על שלום בית,
ונשאלת השאלה מדוע נושא זה כ"כ חשוב? מדוע בני הזוג צריכים כ"כ הרבה להתאמץ כדי שיהיה ביניהם שלום
בית? התשובה מופיעה בדברי חכמינו" ,אמרר' שמעון בן חלפתא :לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום!,
הבית היהודי הוא הכלי אשר בעזרתו רוצה הקב"ה לתת את ברכתו ,ושלמות הבית זה התנאי לקבלת השפע בכל
רובדי החיים כפרנסה ,בריאות ,ובנים .עלינו להפנים זאת בכל דרכנו כי אין דבר יותר חשוב יותר מלבד השלום ,כי
עליו מושתתים כל מאווינו ורצוננו ,כפי שנאמר בתלמוד :כי אין הברכה שרויה בבית שאין בו שלום ,על כן צריכים
אנו לרצות בשלום בית ולחפש את הכלים שעל ידם נוכל לתקן את דרכנו ולהיטיב עם בן זוגנו ועל ידי כך לזכות
לאושר הנצחי הטמון בשלום הבית ,בפעמים הבאות נלמד ביחד כיצד נזכה לכך ומהם הדרכים המביאים לשלום.
שידוכין לבני העדה
אנא לכתוב פרטים למר מ'רא ד'כא – )מרדכי(
ת.ד 6637 .ירושלים 910660
ושנפגש רק בשמחות!
טל'026257676 :

בית עקד -לספרי הקהילה!
במטרה לשמר ולחקור את תרבות העדה בהודו ,אנו פונים לכל יחיד
מבני הקהילה ,אשר מצוי בביתו ספרים מהודו ,אשר אינם בשימושו,
להשתדל להעביר ספרים אלו לצורך מחקר ותיעוד ,ניתן לשלוח גם
העתקים של כתבי יד ועוד ,אנו תקווה כי יהיה שיתוף פעולה מקרב
העדה למען המשך העברת השושלת לדור הבא ,לפרטים פנו למערכת

חדש-חדש-חדש!
לאחר שנוכחנו לראות את התועלתיות שבדבר
החלטנו לשתף כל אחד ברעיון מבורך זה .אנו
פונים בזאת לכל אחד המעוניין להעניק באירוע
שלו מזכרת נצח יחודית ושורשית אשר לא תשכח !
עכשיו ההזדמנות להנציח ע"ג ספרון את האירוע!
להלן רשימות הספרונים:
 (1חוברות "אור נחמיה" )אוגדן של  25עלונים(
 (2חוברת סדר ההבדלה לפי נוסח העדה
(3חוברת סדר הברית לפי נוסח העדה
 (4בקרוב – חוברת המוליארים.
אכן זוהי מזכרת נצח ליקירכם!
מתאים לכל סוגי הארועים
כדוגמת :שמחת נישואין ,ברית בר מצוה
ולהבדיל מזכרת נצח לימי יהרצהייט ,אזכרות וכו'
לפרטים פנו למערכת בפלא'0527629249 :
)תוכנית זו לזיכוי הרבים – עלות הדפסה בלבד(

כל שער ושער מפרקי הספר מונצח ע"י משפחה לע"נ

נשארו עוד שלושה שערים בלבד!!!

לע"נ
רבי יעקב חי קלינגל
ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש ע"י בתו תחי'
מושב תעוז

לע"נ
לאה בת שרה ע"ה
חיי ב פנינה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י מר אבי סימון

לע"נ
יצחק ב רבקה ז"ל
אסתר בת שרה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה

ברכות נרגשות לידידי היקר
ר' אריה הי"ו לרגל הולדת
בנו נ"י יזכה לגדלו לתורה
חופה ומעשי"ט מתוך שמחה
ובריאות ,וכל טוב.
מאחלים משפחת סימון -תעוז.

העלו יו"ל
להצלחת ורפואת
מתפללי ביהכנ"ס
ביסוד המעלה
ברוחניות וגשמיות

