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נתניה, הרב  בעיר  נולד  כחלון,  אפרים 
תורה  בתלמוד  והתחנך  למד  ישראל, 
"עוללים". בגיל 13 נכנס לישיבת "נחלת דוד" בפתח 
עם  נישואיו  עד  בישיבה  לימודיו  במהלך  תקווה. 
הרבנית שרה שתחיה, סיים את התלמוד בבלי מספר 
שיעורי  מסר  ירושלמי.  התלמוד  את  וכן  פעמים, 
תורה והלכה, ואף הוציא את ספרו הראשון "אך טוב לישראל", עוד לפני היותו 

בן 20.

של  משפטיך"  "יורו  במוסדות  ודיינות  רבנות  בלימודי  החל  נישואיו,  לאחר 
ולומד  לרבנות,  סמיכה  קיבל  בירושלים,  אב"ד  משה  בן  גדעון  ר'  הגאון  הרב 

באינטנסיביות לקבלת הסמכתו כדיין.

טוב  "אך  סדרת  ביניהם:  משלו,  ספרים   7 פרסם  כחלון  הרב  השנים,  במהלך 
טוב"-  "דורש  סדרת  ורלוונטים.  מגוונים  הלכה  בנושאי  שו"ת  לישראל"- 
חידושים מאירי עיניים וסיפורים מעניינים על פרשיות השבוע, מועדי ישראל 
עשרות  ערך  בנוסף,  ועוד.  אסתר,  מגילת  על  פירוש  שונים,  יהודים  ואירועים 
ספרים אחרים עבור רבנים גדולים, וספרו החדש "אך טוב לישראל-חלק ג" יצא 

לאור באדר תשע"ח.

בשנת תשע"ו יסד יחד עם הרב ירון ראובן, את ארגון "בעזרת השם". הרב כחלון 
והרב ראובן מוסרים שיעורים אינטרנטיים, נותנים הרצאות בארץ ומחוצה לה, 

והשפיעו על  חייהם של רבים, לחזרה בתשובה והתקרבות לחיי תורה. 

בסיעתא דשמיא, ישנן כיום מעל 1,000 הרצאות מקוונות בנושאים שונים, כולל 
הלכה, מוסר, אנטי-מיסיונרים, פרשת השבוע, פרקי אבות, תיקון המידות ועוד. 

המכילים  דיסקים  חינמי(  באופן  )גם  ומפיץ  לאור  מוציא  השם"  "בעזרת  ארגון 
שיעורי תורה, ספרי הלכה, פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים, וערכות קירוב 
אנשים  מלווה  השם"  "בעזרת  ארגון  בנוסף,  תורה.  ושיעורי  ספרים  המכילות 
ואף  רגשית  תמיכה  הדרכה,  שיעורים,  בנתינת  הדרך,  כל  לאורך  גיור  בתהליך 
מימון כלכלי לגיור דרך בתי דין אורתודוקסיים מוכרים,  ומסייע בכל הנצרך, כדי 

לעזור לבעלי תשובה וגרי-צדק להתקרב לתורה ומצוות.

סיוע  כדוגמת  השם"  "בעזרת  ארגון  מנהל  וחסד  תורה  של  רבים  פרויקטים 
למשפחות אברכים לומדי התורה, עזרה למשפחות נזקקות, חלוקת מוצרי מזון 

בחגים, מלחמה במסיון, הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד.

www.beezrathashem.org   לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר באתר

תענית

א-ג


