
עומ˜ ‰פ˘ט
מפעל

‰עולמי

ט''‡
לי

בירורי ‰לכ‰ ‡˜טו‡ליים מפי ‚„ולי ופוס˜י ‰„ור ˘

פשוט
לחיות
כהלכה

בס"ד



עומ˜ ‰פ˘ט
מפעל

‰עולמי

ט''‡
לי

בירורי ‰לכ‰ ‡˜טו‡ליים מפי ‚„ולי ופוס˜י ‰„ור ˘

2

מפעל "עומק הפשט" הוקם ע"י הגאון רבי 
עקיבא יוסף לוי שליט"א, מחשובי הלומדים 

בישיבת "מיר" המעטירה, בירושלים עיה"ק.

המפעל הוקם בעידודו והכוונתו של אביו 
הגאון הגדול רבי דוד לוי שליט"א, יו''ר ארגון 
פלא יועץ בארץ ישראל ובאמריקה, באנגליה 

ובשוויץ. 

מטרתו העיקרית של המפעל הינה לעורר 
וללבן הלכות מצויות, עד לחקר ההלכה, 
ולאפשר לכל יהודי להכיר את ההלכה מהפן 
היסודי שבה, מסוגיות הש"ס, עיקרי השיטות 

ועוד.

מעתה - לא עוד למחשבות ש"לדעת הלכה" 
זה לא קשור אלי, ולשאול רק ברמה הטכנית 
- מה עושים בפועל. לא עוד להסתמך על 
חצאי זכרונות ששמע אי פעם בישיבה או 
באיזה שיעור תורה. אלא לימוד יסודי ועמוק, 

מהפשט ועד סיכום ההלכה.

עמוק אבל פשוט!

הגאון הגדול
רבי דוד לוי שליט"א

נשיא המפעל

הגאון
רבי עקיבא יוסף לוי שליט"א

יו"ר המפעל
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הסיטואציה

יהודי עומד בפני בעיה הילכתית 
מצויה, בביתו, או בשטיבל. 
באה בפניו המצאה חדשה של 
הטכנולוגיה שלא הכיר קודם, 
האשה בבית שואלת שאלה מעשית 

שלא חשב עליה קודם לכן, ועוד.

בפניו עומדות כמה אפשרויות: 

- להסתפק בללכת לשאול את הרב 
בבית הכנסת או בבית הוראה הקרוב 

- מה עושים במצב כזה וכזה?

- להתעלם, להשאיר את הענין 
ל"גדולים" שיחליטו בענין מה 

שיחליטו.

וישנה את האפשרות לנצל את 
ההזדמנות ולברר את עומק הדברים, 
ללבן את ההלכה ממקורותיה, ובכך 
לזכות להבין בעצמו את המהלכים, 
ואת הדרך לפסיקת ההלכה. לדעת 

ש"לדעת הלכה" זה כן קשור אלי.

לדעת להיות יהודי!
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מפעל "עומק הפשט", הוקם לפני כשלש 
שנים )תשע"ה(. בתחילה כפרוייקט פנימי 
בקרב בני החבורה, אך עד מהרה תפס תאוצה 

והתרחב למימדי מפעל עולמי.

עוד בתחילת דרכו של ראשי המפעל, זכו 
להמלצות נלהבות מגדולי ישראל שליט"א, 
עמם הם מתייעצים בכל שלב ופרשת דרכים.

המפעל שהחל את דרכו בהפקת גליון שבועי 
ובו ליבון נושא הלכתי באופן יסודי ומורחב, 
פשט צורה ולבש צורה, עד שכיום מאגד 
בקרבו אברכים רבים העומלים מדי שבוע על 
הכנת חומר תורני הלכתי מקיף, ועל הפצת 

הגליונות לכל רחבי העולם.

המהפכה השקטה שהחלה בשכונת 'קנה 
בושם' בעיר בית שמש, צברה תאוצה 

והתרחבה למימדים עצומים.

פעילות מסביב לשעון 

הסכמותיהם של מרנן ורבנן 
גדולי ישראל שליט"א
על המפעל החשוב

אנטנה סלולרית בשכונת מגורים

פתיחת מקרר בלי או עם 'התקן שבת'

מי
או

טוח ל
ריבית בבי

הרבנים הגאונים שליט"א - 
חברי המפעל

בליבון הסוגיות ההלכתיות 
והעלאתם ע"ג הכתב
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המפעל

במפעל "עומק הפשט", מאמינים 
ביכולתו של כל יהודי, מאברך בן 
תורה העוסק בליבון סוגיות הש"ס 
וההלכה, ועד ליהודי בעל בעמיו 

העוסק לפרנסתו. 

כל יהודי, פשוט ככל שיהיה, מסוגל 
להגיע לידיעה והבנה עמוקה 
ומקיפה בכל נושא הלכתי העולה 

על הפרק.

לימוד מוקדם יסודי, בסוגיות 
מקדים  דיון  'בוערות',  הלכתיות 
על כל פרט בסוגיא, תוך העלאת 
הבעיות ההלכתיות, שיטות 
הפוסקים המקובלים, נותנות תובנה 
בראש הלומד על יכולתו האישית 
להגיע בעצמו לחקר ההלכה, 

בעומק הפשט!

פשוט, להיות יהודי!

דעת הפוסקים בענין השימוש במעלית שבת?

האם מותר לקרוא פאשקווילים?

אנטנה סלולרית בשכונת מגורים

היתר עיסקא בהיבט משפטי

זכויות קטן בפעקאלך...

עישון סיגריות בפסח

הליכה לכותל המערבי בשבת

נטחן ונאפה לאחר הפסח

פתיחת מקרר בלי או עם 'התקן שבת'

מי
או

טוח ל
ריבית בבי

הרבנים הגאונים שליט"א - 
חברי המפעל

בליבון הסוגיות ההלכתיות 
והעלאתם ע"ג הכתב
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עומק הפשט

יריעה מיוחדת לזכרו 

של 
הגאון הגדול רבי

 

יהושע ישעיהו
 

 זצ"ל רטנויבי

בעל '
שמירת שבת 

 כהלכתה'
ראש ישיבת 'חכמת שלמה'

 

עיון במשנתו ההלכתית 

 

ורסיסי אורה
 

מחייו והליכותיו
 

לרגל מלאות חמש שנים  
להסתלקותו
 - 

ג' תמוז תשע"ג
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פרשת  
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 תשע"ח•  95מס' גליון  

 

 

מעמודי ההוראה
 

 

 

 

  

 

 
 

היריעה לזכר
 ו של

הגאון הגדול
 

רבי 
יהושע ישעיהו
ב"ר  

זצ"ל אהרן

 
את ההצלחה הברוכה שרואים במפעל, קשה   הונצח על ידי אחד מבני המשפחה שיחיו

לתאר במילים.

די לתאר מציאות בה בעקבות פולמוס 
שעוררו במפעל אודות ההליכה ברחובות בהם 
מותקנים מצלמות אבטחה, והתקיימה אסיפת 
רבנים בירושלים עיה"ק והתעוררו לעשות 
התקן שבת למצלמות. מפקד כוחות הבטחון 
שהיה שותף לנושא, למד את הנושא בגיליון 
'עומק הפשט', ומתוך כך בא לעשות מהפכות 
והתקן שבת על הצד היותר טוב בפיקוח הלכתי 

הדוק.

החלום שלנו לדאוג להגיע לכמה שיותר 
יהודים שיכירו את הצד המתוק של חקר 

ההלכה.

מציאות זו נוצרת בשלבים, החל מהכנסת 
מאמרים מקיפים במגוון נושאים, דרך פרסום 
המאמרים בבמות שונות ומכובדות, במאגרי 

מחשבים שונים, ועוד. 

טעמו וראו כי טוב ה'

קבצי "אוסף גליונות" 
היוצאים לאור ע"י המפעל

בהם מובאים גליונות "עומק הפשט"
ומופצים בתפוצה רחבה בציבור

ספרי "עמק הפשט"
מופיעים ב"אוצר החכמה"

למען ישוטטו בו רבים
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גליון "עומק הפשט"

גליון שבועי המלבן מגוון נושאים 
הלכתיים מהמסד עד הטפחות, שלב 
אחרי שלב, באופן ברור ומסודר. 
דיעות הפוסקים המקובלים, וביאור 

שיטותיהם.

הגליון מופץ בכל רחבי הארץ, 
ובנוסף בתפוצת מיילים רחבה, לכל 

דורש.

בגליון מושקעים משאבים רבים 
בכדי למצות כל נושא בהיקף מלא. 

הגליון נערך ע"י חבר תלמידי 
חכמים, ובראשם יו"ר המפעל - 

הרב עקיבא יוסף לוי שליט"א.

מאמרי הלכה אלו, מתפרסמים 
במגוון מקומות מלבד הגליון 
החשובה  בחוברת  וביניהם  החשוב, 
לאור  היוצא  גליונות"  "אוסף 
מדי שבוע, ובו מפרי תורתם 
של גדולי ישראל שליט"א. כמו 
כן מתפרסמים מאמרי המכון 
החכמה"  ב"אוצר  בספרים, 

ובמאגרים תורניים שונים. עומק הפשט

גליונות "עומק הפשט"
המופצים מדי שבוע ברחבי ארה"ק
וחוברת "אוגדן" לכל הגליונות 
שיצאו עד כה

ספרי "עמק הפשט"
מופיעים ב"אוצר החכמה"

למען ישוטטו בו רבים
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כי קרוב אליך הדבר מאוד

אין ספק, שהמרחיקים את הבריות מ"עומקה 
של הלכה" הוא ריבוי השיטות, הדיעות 

והחילוקים הרבים.

במפעל "עומק הפשט" מאמינים, כי עם 
הגישה הייחודית והבהירה, בה מעבירים את 
עיקרי ההלכה, את שיטות מרנן ורבנן גדולי 
ישראל פוסקי ההלכה וההוראה שליט"א, 
ומשמשים בכך כ"ידא אריכתא" לכלל ישראל 
להגיע לפתחי גדולי ישראל שליט"א ולשמוע 

את דעתם בכל ענין הלכתי העומד על הפרק.

לאחר שטועם הלומד את מתיקות ונועם 
בהירות ההלכה, לעומקה, ירגיש כי אין תחליף 
לידיעת ההלכה בשורשה, על כל הדיעות 

הנלוות, ולדעת את דבר ה' זו הלכה.

"אם היו בני אדם מרגישים במתיקות 
ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים 

אחריה"

ליבון נושאים הלכתיים 

בנושאים העומדים על הפרק

ראשי המפעל, בסוד שיח עם 

הגאון רבי משה וייא שליט"א, 

המומחה העולמי לענייני 

תולעים, בהכנה לקראת שיעור 

מרכזי על תולעים בדגי ההערינג
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החזון

במכון "עומק הפשט" לא שוקטים 
על השמרים.

הגליונות  בהפצת  ההצלחה  עם 
ומאמרי הלכה, התקדמנו לארגון 
כינוסים וימי עיון לציבור הרחב, 
הרבנים  ע"י  הועלה  במסגרתו 
חקר  חשיבות  שליט"א  הגאונים 
ועיון ההלכה ב"עומק הפשט", 

מתוך בהירות ומתיקות.

בימים אלו אנו שוקדים על תכנית 
פעילות שנתית, שתקיים אי"ה 
כינוסים וימי עיון בכמה מקומות 
ברחבי ארץ הקודש, ובהם יעלה 
חשיבות הנושא, יחד עם ליבון 
סוגיות והצגת דוגמאות חיות 
למציאויות הקיימות במעגל 

החיים.

יו"ר המפעל 
הגאון רבי עקיבא יוסף לוי שליט"א
נושא דברים

הציבור הרחב באחד מהכינוסים 
והשיעורי הלכה
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)& 1,200(  $ 350 הקדשת גליון שבועי: 

)& 2,800(   $ 800 שותפות חודשית בגליון: 

)& 6,300(  $ 1,800 יום עיון:   

)& 1,750(  $ 500 פעילות המפעל שבועי:  

)& 7,000(  $ 2,000 פעילות המפעל חודשי: 

)& 84,000(  $ 24,000 פעילות המפעל שנתי: 

מתוך רצון לתת לשותפי המפעל היקרים 
את המקסימום המגיע להם, בעד תרומתם 

ושותפותם בזיכוי הרבים הגדול.

הוכנו כתבי שותפות, עליהם חותם יו"ר 
המפעל הגאון רבי עקיבא יוסף לוי שליט"א, 
ויוגשו לידידי המפעל שיקחו על עצמם חלק 
ושותפות אמת עם התורה הקדושה וכלל 

ישראל.

 דומה שאין צורך לכתוב את גודל ומעלת 
הזוכה להיות שותף למפעל כביר זה, ובודאי 
שזכויות אלו ישמשו עבורו כסנגורין בעולם 
הזה ובעולם הבא, הוא וכל בני משפחתו, 
לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ברוחניות 
ובגשמיות, ויזכה שיהיו כל בניו - זרע בירך ה', 

עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם. אמן.

פשוט להיות שותף!

שותפים למפעל ההלכה 
מקבלים "כתב שותפות" 

ומשתתפים במהפך הפשוט 
והעמוק שבכל יהודי.

"כי קרוב אליך הדבר מאוד..."

... ותלמוד תורה כנגד כולן"
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החלק שלך
התוכניות שלנו

אם אין קמח אין תורה

בתחילת דרכו של המפעל, ניסו 
ראשי המפעל להתמודד באופן 

עצמאי עם ההוצאות הגדולות. 

עם התרחבות המפעל ומימדיו 
הברוכים, ובכדי להגשים את החזון, 
אנו מזמינים את תומכי התורה, 
היודעים לזהות את הפונטנציאל 
העצום של המפעל, להיות שותפים 
בהצלחה זו, ולזכות לקחת חלק 

ב"ומלאה הארץ דעה את ה'".

הנה ימים באים.... לא רעב ללחם 
ולא צמא למים, כי אם לשמוע את 

דבר ה' - זו הלכה!

ב"עומק הפשט"

... ותלמוד תורה כנגד כולן"

"אלו דברים שאין להם שיעור...

פירותיהן בעולם הזה

והקרן קיימת לעולם הבא
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מפעל "עומק הפשט"

S7687405@gmail.com  |  052-7687405  |  רחוב בן איש חי 48, בית שמש, ישראל
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ניתן להעביר גם לכתובתנו בארה"ב:

חונן ונותן

Chonen V’nosen

Lee Ave. #809 199

Brooklyn NY 11211

718-675-4244

ניתן להיות שותף במפעל קדוש זה:

בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' 
 תחת המדור 'קופות נוספות' 
להקיש בחיפוש 'עומק הפשט'

ב'קו הצדקה': 073-2757000 
יש להקיש עבור קוד 1529

בהעברה לחשבון הבנק:
 בנק הפועלים, סניף 533
חשבון מס': 485207 


