
 

 

  

 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין ומנהל מחלקת חינוך 

 בביקור בת"ת משנת יאודה

  
 -3התמר בשכונת 

 חדרים 4

054-3556902  

הביקור החל כשהתאספו המלמדים בר"ח לצפות בשיעור בכיתה ז'. בשיעור נחכו מפקחים 
רפו לשעיור ראש העיר  והרב ישראל שת מעין החינוך התורני ,כמו"כ הצטומר ממשרד החינוך

כו האורחים סיור בין הכיתות בת"ת.ונגשו לין . לאחר השיעיור ערתיק, והפסיכולוג מר זאב אייד
אל סעודת ר"ח שבה דנו ונתחו את השיעור בכל הבטיו הפדגוגים על מנת ללמוד יחד כיצד 

 טובה ביותר. ניתן להעביר את החומר לתלמידים בצורה ה

 
מאיר רובינשטיין שב השבוע ממסע  ראש העיר

 ,היל סטמפורד בשכונת בקהילה היהודית בלונדון

לטובת פרויקטים חשובים בעיר. במסגרת מסעו 

נועד ראש העיר עם גדולי התורה, רבני העיר, 

אדמורי"ם, וגייס את נגידי העיר ואישי ציבור לטובת 

טהרה נוסף בשכונת התמר החדשה  מקווההקמת 

ולקידום פרויקטים בחינוך ותעסוקה בעיר במסגרת 

.'ביתר פמילי' –קרן החסד שהקים   

 

 

השבת היא שבת מיוחדת בביתר 

עילית. זכינו שהאדמו"ר  

מקאלוב ארה"ב  וכן הרה"ג 

נחום כהן שליט"א יעשו שבת 

 בעירנו,

ולהלן מקומותהם, האדמו"ר 

מקאלוב יערוך את שולחנו 

הטהור בליל שבת וכן קבלת  

קהל במצו"ש בבית מדרשו 

 ברחוב כף החיים 

הרה"ג נחום כהן שליט"א יערוך 

שבת אחים בבית הכנסת "קהל 

עדת ירושלים" בשכונת הגפן, 

ובסעודה שלישית בבית הכנסת 

 "ברדישוב" 

האדמו"ר מקראקס אשר 

לאחרונה זכתה ביתר 

שהאדמו"ר עבר לגור בעירנו  

יערוך טיש  בבית הכנסת "היכל 

 פנחס" ברחוב נדבורנה. 

התרגשות גדולה בקרב הציבור 

שוחרי התורה והחסידות אשר 

רוצים לקבל השפעה רוחנית 

משבתות מיוחדות ונעלות אלו 

יה"ר שנזכה לעלות ולהתעלות 

 בתורה וחסידות ... 

 

 

דבר העורך חידושים לפרשת שבוע

 3' גליון מס. פרשת לך לך

 (כא  יד-)  ". ָלְך ַקח וְהְרֻכׁש ַהֶּנֶפׁש ִלי ֶּתן"

 את - הנפש לי תן: וחילותיו יצרל לומר צריך אדם כך

להפוך  ולא. הגשמיות את - לך קח והרכוש, הרוחניות

  למנוע שכדי קורה פעמים רבות. ושלום חס היוצרות

 המלחמה ואז ממון להוציא  צורך יש מסוימת עבירה

:  וחלק חד ליצר לומר צריך כזה במקרה. מאוד קשה

 יו"ד)ע "היא בשו פסוקה הלכה שכן! לך קח הרכוש

'  בג דוקא זה יעבור ואל יהרג שנאמר מה כי( א'  ז"קנ

 ולא יעבור אמנם עבירות בשאר אבל חמורות, עבירות

  שלא ממונו כדי כל את ליתן חייב עליהם אבל גם, יהרג

 את ואהבת: "שנאמר מהתורה עבירה שום על לעבור

 . ממונך בכל "מאדך ובכל' וכו' ה

 מזלזל היהש תפילין של היה בבעל מפעל ומעשה

   ובעל,  ליןלתפי בתים שנפסלו אחד יום וקרה, במצוות

  קינא העובדים אחד. ככשרים למכרם רצה המפעל

 אפשר שאי באופן הפסולים הבתים את חתךו' ה קנאת

 מאוד כעס נעשהש מה הבית בעל כשהבחין. למכרו

   עשה מי לו יגלה לא שאם העובדים אחד על ואיים

  שלפי עובד ידע אותו. מהעבודה אותו יפטר הוא זאת

 לאו על יעבור ואל ממונו כל למסור אדם צריך הלכה

 וכן. הרע לשון של איסור הזה במקרה ,מהתורה אחד

והקדוש .   העבודה  מקום את והפסיד,  גילה שלא שהע

 ממפעל שכשהתפטר ,לו שכרו שילם הוא ברוך

 ,ידיו יבמעש ברכה פרטי ושרתה עסק פתח פיליןהת

 טוב שכולו בעולם לו הממתין העצום מהשכר לבד

 יוסף( )לבוש הרע לשון  מלדבר יצרו שכבש בעבור



 

 

 news@betarelit.net -או 054-3556902 והערות למערכת ! לתגובות

. ולרוכבה לארכה מפוזרים היו ישראל ארץ של היהודים יושביה המשך משבוע קודם:

. השבת שמירת ואיסור מילה ברית איסור ביניהן, גזירות כמה עליהם גזר קיסר אדריאנוס

 או אליה להיכנס הנימולים כל על שאסר צו קיסר אדריאנוס הוציא ירושלים כיבוש עם מיד

 בתחילת. כוזיבא בר היה העליון שמפקדו יהודי צבא התארגן זה רקע על .בתחומה לשבת

, עיר אחר עיר היו כובשים. קרב אלי ששים כוזיבא בר גדודי יהודה ארץ בכל פשטו המרי

 ידם על נכבשו שנה תוך. בבהלה מפניהם ניו הרומאים הגייסות. מבצר אחר מבצר

 כוזיבא בר חילות. ובשומרון בגליל, ביהודה ועיירות ערים לאלף וקרוב מבצרים כחמישים

 את מחדש להקים, כנראה התכונן כוזיבא ובר, ישראל ארץ של נרחבים חלקים על השתלטו

 כי עולה, הוא הדור בן, יוסטיאנוס הנוצרי הסופר לפי . שני בית על המקדש בית חורבות

 בתפקיד קודמו של ההמונית להשפעה זכר כל להשמיד מטרה לעצמו שם כוזיבא בר

 בר ציווה כעט המתנהלת היהודית במלחמה:  הנוצרי ו"יש – האיש אותו, השקר משיחיות

 לישו יתכחשו לא אם, בלבד הנוצרים את רק לגרדום לעלות, היהודים מרד מנהיג כוכבא

 את להרוג הרצון קינן כוזיבא בר של הנפש עזי מחיילו בשניים ."שמו את ויאירו הנוצרי

. כוזיבא בר שמעון מנהיגם של לראשו ישראל מלכות כתר את ולעביר, קיסר  אדריאנוס

 במיתה ונענשו', ידי ועוצם כוחי של תעומישש השמעיות, דעתם זחה משיחי להט מתוך

 בר חילות בידי ישראל ארץ כיבוש התרחב כאשר זממם את שהפיקו לפני, שמים בידי

 המשיחית הילה את שהעצימה ההכתרה,  ישראל למלך,  היהודים נאמניו הכתירהו, כוזיבא

 מרד כוכבא בר' : דוד צמח' בעל גאנז דוד רבי תיאר האלו ההתרחשויות את. סביבו

 את ופרקו, למלך עליהם והכתירו משחהו בביתר והיהודים משיח עצמו את ועשה ברומיים

 ברומיים רב רגה                                                     וועש ,צווארם מעל הרומיים עול

 י"ע הומלך כוכבא בר                                               ".במצרים עשו וכן... וביונים

 לדורות חומתה את                                                   שהותירה תקופה, מעריצו

 כסא על ימים לו                                                    ארכו לא אל, שנפיק במטבעה

 שנתיים הסתיימה                                                        מלכותו תקופת. ממלכתו

 את לקיים היהודים                                                          חזרו ובמהלכה, ומחצה

 ברית האיסור בוטל                                                      .חשש בלא והמצוות התורה

 כי מסופר ובגמרא                                                     ,הרומאים משכפו כפי מילה

 בצל עת כל עמדה, כוזיבא בר ממלכת בימי היהודית החירות " כוזיבא בן בימי מלו הרבה"

 בבר נתקיימו. היהודי הצבא עם הרומאים שניהל פוסקת בלתי ומלחמה עזים קרבות

 המרי בראשית".  רוח גבה שלוןיכ ולפני גאון – שבר לפני: " אדם מכל החכם דברי כוכבא

      .רופס הרומאי הנציב את הביס הוא מרשימות הצלחות ונחל נפש בעזות נלחם

 ...המשך בשבוע הבא

  

 

 

   ( ג' )חלק. הקדומה ביתרסיפור 

 

 

 

 

 

 

עירייה חדש:  חבר

ברוך הבא לאיש העשייה 

היקר  רבי דניאל טולדנו 

הי"ו שהצטרף לחברי 

עיריית ביתר עילית. ע"י 

סיעת שס', יה"ר שיזכה 

להגדיל תורה ולאדירה 

 בעירנו   

 מביאלא ר"אדמו ק"כ

 נחת א"שליט ב"ארה

 השבוע בתחילת

 הילולת לרגל בישראל

 בעל ר"האדמו אביו

 מביאלא דוד להבת

 מהטיש בתיעוד – ל"זצ

 ותפילת, יארצייט

 מדרשו בבית שחרית

בתמונה  עילית בביתר

 האדמו"ר בטיש 

 

 ע"ה דור אברהם הילד נ"לע הזמנים בין ישיבת נחתמה 

 בין ישיבת סיום טקסהשבוע התקיים 

 ש"ע, "נחום אברהם ישיבת" הזמנים

 ה"ע דור נחום אברהם היקר הילד

 ונהבשכ החדש ד"חב כנסת בבית

 בין ישיבת●  עילית בביתר הדקל

 אברכים מספר ביוזמת הוקמה הזמנים

 הישיבות לתלמידי יועדה ו, מהקהילה

. עילית ביתר תושבי והקטנות הגדולות

 בחורים 52 -כ התאספו  יום מידי

 סדרי והתמדה בשקידה שלמדו

ותניא  לזכרו של הילד  הלכה, חסידות

 ● אברהם נחום דור 

זקוק לברכה ? זקוק לישועה? ביכולתך לעזור לנו 

ולהרים תרומתך, ובכך תיהיה שותף ללימוד 

 420-0002424מוסר   של תשב"ר: 

 אחר נשפך שמן דיווח :

 ברחוב מטרקטור הצהריים

. עלית בביתר ממעזריטש המגיד

 באיאן כנסת מבית נחסם הכביש

 מהשמן כתוצאה, לוי רמי עד

 .שהחליקו רכבים מספר ניזוקו

סמוך רבי נחמן מברסלב  ברחוב

פרצה שריפה, כוחות  למתנ"ס.

כיבוי ואיחוד הצלה שהגיעו למקום 

הצליחו להשתלט על השריפה 

 שבנס הסתיימה ללא נפגעים


