
אמרגנים
 NYK Prodaction

אריה כדורי
 954.457.9100

 Fo Productions
יונה ופואד עובדיה
 305.362.4310

Noy Productions
משה נוי

310.995.1085
זמרים

רועי יוסף
954.663.7764

אורי גן
 954.854.3699

שלווה ברטי
972.54.264.5001

ג'ולייטה דניאל
 954.851.2083

מוטי קורן
347.500.8047

יוסי נחמיאס
 954.551.3831

בנג'י רפאלי
 305.949.1300

מישל כהן
646.996.2997

בני אלבז
  786.501.5240

דרבוקה
אילן גוזלן

  954.681.3154

צלמים
פנדה פרודקשיין 

ארז קשי
954.604.0010

קלוז אפ סטודיו 
ירון נתיב

 786.308.7224
קלידנים

אדם גיל
 786.287.2387

תמיר הורוביץ
 754.366.0482

אלי אייל
 754.366.1608

טל לויט
818.822.2957

תקליטנים
רונן זגורי

786.260.1324

 D.J DUDU
דודו אדרי

  954.605.5929
 

 D.J Sonny
סוני

 954.822.0488

סברה מיוזיק 
אלי מל

 305.505.3035

 D.J Moish
מויש לוי

 954.963.6608

 D.J Shlomi Cohen
שלומי כהן

 954.581.5454

 D.J Eran Hersh
ערן דרמון

 754.204.6255

 D.J Samba
אפי שם טוב

 954.966.7814

 DJ RaMiX
רמי לוי

 561.891.2600

 D.J Oren Mix
אורן

 954.605.2780

 D.J Sasson
ששון

 954.964.7359
סיגנון חסידי 

 D.J David
דוד: 786.486.2021 

 D.J Rami
 Abramov

רמי אברמוב
 954.464.3364

 D.J Shlomi
שלומי לוי

 954.394.4375
להקות
להקת פרדס 

עדי גבזון
786.554.3670

דרכים  תאונות 

20704 West Dixie Highway, Miami, Florida 33180
Tel: 305.652.1113,   305.936.2300   Fax: 305.949.4490 

מעל 34 שנות נסיון בטיפול בכל נושאי

 תאונות אישיות

 עבירות תנועה

 מקרה מוות 

   או פגיעות בגוף 

   עקב רשלנות

LAW OFFICE OF  ITZHAK BACHAR, P.A

GAL SINCLAIR PA
 Injury and 

Insurance Attorney 
gal@galsinclairlaw.com
www.galsinclairlaw.com

דיני עבודה, פציעות
סיכסוכים עם חברות ביטוח

 HEBREW, SPANISH, ENGLISH 
7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144

801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160
Phone: 305-262-1600  -  Fax: 1-800-918-9466

עו"ד גל סינקלר 
ייצג אותך מול חברת הביטוח

וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך

כתוצאה מתאונות רכב, משאית, 

אופניים, החלקה / נפילה.

משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה

 LAW OFFICES

מעל 16 שנות ניסיון 

ביצוג חברות ביטוח, 

עכשיו לשרותכם!

Catering AvailableCatering Available

Dine in service from 4pm - 11pm 

בס”ד

2445 Stirling Road, 
Fort Lauderdale, FL, 33312

Ph: 954.251.1799

Opening hours:
Sunday to Thursday 11am -  11pm
Friday 11am - 3pm 
Saturday closed
kitchen closes at 10:30pm

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש
מוגש ע”י הרב מנדי חרותי - 305.219.3353

בית חב”ד לישראלים במיאמי

פעם אמר הבעל שם טוב: נאמר בדברי חז"ל תפילין של הקב"ה מה כתוב בהם "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" 
– עם ישראל הם התפילין של ה'. 

כשם שבתפילין , מניחים קודם תפילין של יד ורק אח"כ תפילין של ראש, 
כך בעם ישראל קודמים אנשי המעשה, יד, לאנשי התורה, ראש! אימרה 

זו , עוררה אצל הרבה יהודים אהבת ישראל גם לאנשים הפשוטים. 

־סיפר ר' אלימלך מליז'נסק: סח לי המגיד ממעזריטש: "שומע אתה אלי
מלך, מה אומרים במתיבתא דרקיעא? שאהבת ישראל פירושה: לאהוב 
רשע גמור כמו צדיק גמור". באמירה זו, החדיר המגיד לתלמידיו עד היכן 

מגיעה אהבת ישראל, גם לזה שמוגדר כ"רשע גמור". 

הוסיף בזה אדמו"ר הזקן מיסד חסידות חב"ד ואמר : "אהבת ישראל היא 
למגדול ועד קטן כמו אחים ממש – שזוהי אהבה עצמית" . 

כל אחד מהצדיקים בדורו, היפנה את תשומת הלב לאהבת ישראל כפי 
שהוא דרש מעצמו ומתלמידיו.  אדמו"ר הזקן שדרש עבודת ה' על ידי 
התבוננות. תבע מכל אחד להתבונן בנקודה האמיתית שכל עם ישראל 

הם גוף אחד ממש, כיון שבנים אתם לה' אלוקיכם.  

כשם שאדם אוהב את עצמו בטבע, עד ש"על כל פשעים תכסה אהבה" אדם תמיד מוצא תירוצים מדוע הוא צודק 
במעשיו, גם אם זה לא נכון. 

הסיבה לכך היא אהבת עצמו! כך דורש אדמו"ר הזקן מתלמידיו, אהבת ישראל צריכה להיות לכל יהודי מבלי להיכנס 
לחילוקים, אלא מעצם היותו יהודי הינו אחיך ממש, והאהבה צריכה להיות כמו שאתה אוהב את עצמך עד כדי כך 

שלא תראה בו כל חיסרון. 

מכאן נוכל להבין מדוע אהבה זו היא ההכנה הדרושה לקבלת התורה. התורה, היא כביכול "עצמו" של הקדוש ברוך 
הוא.  

כדברי חכמינו ז"ל על המילה "אנכי" הפותחת את עשרת הדיברות, שהיא ראשי תיבות אנא נפשי כתבית יהבית, 
ובעברית = אני את עצמי כתבתי ונתתי.  

כדי לזכות לקבל תורה שעצמו של הקב"ה נמצא שם, צריך שההכנה לזה תהיה שיהודים יגלו את עצמם – עצם 
נפשם וזו על ידי אהבת ישראל אמיתית ביניהם כהכנה למתן תורה. 

בתפילת השחר מברכים אנו "נותן התורה" - לא נתן בעבר אלא נותן בהווה. מתן תורה זה לא סיפור היסטוריה, 
גם עכשיו בשבת זו אנו עומדים בימי ההכנה למתן תורה.  ה' ייתן אותה בחג השבועות, אך כדי שהתורה תתקבל 

בתוכנו, אנו זקוקים להכנה. 

ההכנה מתבטאת בגילוי נקודת היהדות שבתוכנו – לאהוב כל יהודי כפי שאני אוהב את עצמי.  הכנה המבטאת את 
גילוי עצם הנשמה, ואז נהיה אכן ראויים לקבלת התורה, בשמחה והיא תחדור בנו בפנימיות. 

בל נשכח!!! להביא את הערבים - הילדים לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות בחג השבועות. 

בס”ד

פרשת השבוע: 

במדבר

שליחה

הקלק כאן וראה את הורוסקופ השבועי

הצטרף לרשימת הפצה

  שם מלא *

  אימייל *

  סלולר *

הקלק כאן 

ועבור לאתר הקהילה

הקלק כאן 

ועבור להורוסקופ השבועי

  הקלק כאן ועבור 
TLV לאלבום מסיבת יום העצמאות של

הקלק כאן ועבור

KOSHER GUIDE

הקלק כאן

ועבור לשבועון הקהילה

הקלק כאן ועבור לדף

KOSHER GUIDE

התיקוה

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומייה,

ולפֲאתי מזרח קדימה

עין לציון צופייה;

עוד לא אבדה תקותנו,

התקווה בת שנות אלפיים,

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים.

We Are One

למאמר המלא <<<

שיעור חופשי
המורה נכנסה לכיתה בחנה את התלמידות פנתה לשולחנה ואמרה: “שלום בנות 

יקרות, היום בשיעור אני רוצה שנדבר על נושא מאוד מעניין, התבוללות.”  תמר 

ממש לא רצתה לדבר על הנושא הזה, שלצערה היה קרוב אליה יותר מידי, לכן 

זה היה קשה  וניסתה כמה שפחות להקשיב, אך  הניחה את ראשה על השולחן 

מידי.

למאמר המלא <<<

חסימה בדרך לג‹‹נין
צעירה יהודיה בת 20, מאותגרת רגשית, המנהלת קשר זוגי עם ערבי. ללהב”ה 

מוכרת  ד’  בג’נין.   הערבי  זוגה  בן  עם  להתגורר  לעבור  ד’  של  בכוונתה  כי  דווח 

למערך הטיפול של ארגון להב”ה מזה שנים רבות: מדובר בבחורה הלוקה בנפשה 

, אשר מגיל 6 חוסה תחת שירותי הרווחה ומתגלגלת בין מוסדות שונים. בגיל 18, 

לאחר שהפכה לבגירה

למאמר המלא <<<

שבויה בידיים של אמונה
הבטתי בעיניו ולא מצאתי בהן אף ניצוץ של חמלה. כל הפינוקים, הפנים הרכות, 

החנופה והמחמאות נעלמו כלא היו כלל. זה כאילו איש אחר! אבל משהו בנפש 

לא נתן לאסימון הזה ליפול. הוא היה כל כך מתחשב ומבין לליבי, הרהרתי. אמנם, 

הכל השתנה מהקצה לקצה אבל הזיכרון הנעים מתחילת הדרך פגע במחשבות

למאמר המלא <<<

»ראינו הרבה בפעילות שלנו...
באלפי  היום  עד  טיפלנו  הקודש(,  בארץ  התבוללות  )למניעת  להב”ה  בארגון 

מקרים של קשרים בין זוגות מעורבים. במרבית המקרים מדובר בצעירות יהודיות 

משכבות חלשות שנוצלו בידי ערבים ישראלים או מיהודה ושומרון. טיפלנו בארגון 

נחשב לחריג ביותר. אין ספק שראינו הרבה בפעילות שלנו, אבל דבר כזה – הוא 

באמת חסר תקדים,

למאמר המלא <<<

מקום המשפט שם הרשע
הם אוהבים לדבר על שלטון החוק. הם אוהבים לדבר על החשיבות הגדולה של 

בג”ץ. שהרי מה נעשה בלי בג”ץ שהוא המגן היחידי של הנשים בישראל, המעוז 

‘סיפורה  יוצאים לרחובות עם מיזם של  האחרון של הדמוקרטיה? שבועות שהם 

יהפכו  ישראל  נשות  כל  המשפטית,  הרפורמה  תעבור  אם  שהרי  שפחה’,  של 

כביכול. לשפחות 
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