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בס"ד, פרשת דברים, שבת חזון

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

"ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱאֹלִקים ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתָך ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך, ָנְתנּו 
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים, ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ, ָׁשְפכּו 
ם ְוֵאין קֹוֵבר, ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו", מתאר  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשלִָ
המשורר אסף את הזוועות שעבר העם היהודי בחורבן בית שני – את 
הטבח הנורא שערך אספסינוס קיסר רומי בישוב שבציון, ובכל זאת 
אומר הנביא אסף, את כל התיאור בשירה במזמור ובניגון, ומיד שאלו 
רבותינו - והרי מזמור הוא לשון שמחה. למה לא אומר הנביא את 
התיאור בלשון קינה, הרי מדובר על מיליוני בני אדם שנהרגו ונטבחו 
במיתות משונות, על מאות אלפים שלא זכו אפילו לקבורה אלא ניתנו 

מאכל לחיות השדה.
ועונה הגמרא, שאסף אומר את כל התיאור בלשון שמחה כי בכל 
העצב הזה ובכל החושך והאכזריות הזו מצא אסף נקודה של שמחה, 
שבעצם מגמדת את הצער והאכזריות. נקודה של אור שדוחה את כל 
החושך של החורבן, והיא מזמור לאסף שכילה חמתו בעצים ובאבנים.

מסביר אסף הנביא – כידוע, בית המקדש נקרא ההר הטוב הזה והלבנון, 
שהוא היה מלבין עוונותיהם של ישראל, ועם ישראל יודעים את 
הפריבילגיה שיש להם אצל הקדוש ברוך הוא בזכות ההר הטוב הזה 
והלבנון, והיו מרבים פשע וחטאה, וכשהנביאים היו מוכיחים אותם 
מדוע "ָראֶשׁיָה ְבּשַֹׁחד ִיְשׁפֹּטּו, ְוכֲֹהֶניָה ִבְּמִחיר יֹורּו, ּוְנִביֶאיָה ְבֶּכֶסף ִיְקסֹמּו", 
מדוע הכל מתנהל בצורה של מרמה וקיפוח, מדוע אין צדק ויושר, 
היו עונים העם לנביאים, "ַעל ה' ִיָּׁשֵענּו ֵלאמֹר ֹלא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה", 
יש את היכל ה' שמלבין את העוונות. מעולם לא לן אדם בירושלים 
ובידו עוון, ועם ישראל ניצלו את המצב והיו גונבים ונואפים ורוצחים 
ובאים לבית המקדש ומתפללים, וכך מדת הדין מניחתם והולכת, 
והנביאים היו צועקים להם: "ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף, ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני 
ַּבַּבִית ַהֶּזה, ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַהַּבִית ַהֶּזה", והשם יתברך ראה שעם 
ישראל עומד להיגמר רוחנית, בית המקדש יצר מיסוך על העם שלא 
אפשר ליסר את העם ולהחזירם למוטב. לכן ה' מרחמנותו הרס את 

בית המקדש כדי שעם ישראל לא יתכלה רוחנית.
משל למה הדבר דומה, לאב שקנה אופניים חדשות לבנו והזהירו שלא 
ירכב על האופניים בכביש ראשי וסואן, זה מאד מסוכן. והבן לא שמע 

לקול אביו, וראהו אביו שנוסע בכביש הסואן ושוב גער בו והזהירו, 
ושוב הבן לא שם לב לצעקות של אביו, ובפעם השניה והשלישית 
שתפסו אביו נוסע בכביש סואן, פשוט הרס את האופניים, הוציא 
להם את האוויר וכו', הבן כמובן בכה וזעק, אבל בזכות זה ניצלו חייו 
מסכנה. כך הקדוש ברוך הוא, הרס את בית המקדש שיצר מכונת 
כביסה לעוונות של עם ישראל, וממילא העם לא נענש ולא חונך, וכך 
הרשעות והמרידות בה' רק הלכו והתגברו, עד שהרס ה' את בית 

המקדש ומאז, אין כפרת עוונות בלא תשובה וחרטה אמיתית וכנה.
ולכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, מיום שנחרב בית המקדש נפסקה 
מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, מחיצה היא לא תמיד 
פירוד וריחוק, לפעמים היא זו שמקרבת. מחיצה של בית הכנסת 
מאפשרת לנשים להיכנס ולשמוע דברי קדושה. בהר סיני שירד ה', 
בעשן ובערפל, במסוך ובמחיצות כדי שהעם יוכלו לשמוע דבר ה' ונוכל 
להתקרב אליו, כך גם חורבן בית המקדש, אומר ה', הרסתי אותו כדי 
שתוכלו להתקרב אלי ולתקן את עצמכם באמת ולא לסמוך על היכל 

ה' ועל קורבנות זבחים.
לכן יש לדעת, ה' לא אוהב תרבות של פתרון בעיות וצרות בלא שהאדם 
עובד על עצמו, ומתאמץ לשנות את הרגליו הרעים ותכונותיו הלא 
טובות. כשאדם נתקל בבעיה והקב"ה מצפה ממנו שישנה אורחות 
חייו, ובמקום זה הוא משיג שפע דרך ברכת צדיק, או סגולה כלשהי, 
זה למורת רוחו של הקב"ה – כי הקב"ה רוצה שעם ישראל יהיו קדושים 
לפניו, ואומר אונקלוס כמלאכים המשרתים לפני. ולכן כאשר אדם פותר 
בעיות שנתעוררו אצלו שלא בדרך של חזרה בתשובה ושינוי הנהגה, 

זה מאכזב את מלכות שמים.
גם אנחנו בימינו, חייבים להשתנות מהפנימיות ולא לסמוך על כל 
מיני גורמים חיצוניים שהם יפייסו ביננו לבין הקדוש ברוך הוא כמו 
מקובלים ורבנים, צדקות וחסדים. חייבים לסור מהרע ולהתמיד בעשה 
טוב, וכך נזכה לבנות את הבניין האישי שלנו, בית המקדש בליבותינו, 
ומיד אחרי זה יבנה ה' את בית המקדש מדור השכינה והתורה, אמן 

כן יהי רצון.
שבת שלום, אייל עמרמי
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כוחו של ויתור

מעשה ביהודי אמיד אשר החזיק ברשותו משרד הייטק גדול, ולו 
עובדים רבים. כידוע השכר הניתן לכל עובד בתחום זה הוא רב מאד. 
והנה, פרסם בעל המשרד מודעת דרושים בעיתון, על משרה אחת 
שהתפנתה. אותו בעל מפעל מחפש עובדת המתאימה למקצוע המבוקש 
עם שכר נאה ומתאים. בחורות ונשים רבות הגיעו כדי להתקבל למשרה 
המבוקשת. בין המועמדות היתה בחורה רווקה בשם רבקה, והנה בעוד 
רבקה מחכה לראיון, היא ראתה שגם חברתה ושמה שרה גם כן הגיעה 
לראיון ומעוניינת להתקבל אף היא למשרה שהתפנתה, ואותה שרה 
היתה אשה נשואה לאברך בן תורה ולהם 4 בנים בעוד רבקה כמו 

שאמרנו היתה עדיין רווקה.
בתור לראיון, רבקה הרווקה היתה לפני שרה, היא נכנסה לראיון אצל 
בעל המפעל אשר ראיין אותה יחד עם רעייתו המנהלת, והשתומם על 
הגאונות אשר רבקה הוכיחה, ועל הראש המהיר עם האבחנה המדוייקת 
אשר נצרכה מאד למלאכה, וירא כי טוב, לא התמהמה המנהל ומיד 
הודיע לה על אתר כי היא נבחרה לקבל את המשרה המבוקשת, "את 
יכולה להתחיל ממחר את העבודה, והשכר יהיה 20,000 ₪ בכל חודש", 
אשר בתור שכר התחלתי כמובן שהיה מדובר בזה סכום מאד מכובד.

רבקה הודתה מאד לבעל המפעל הגדול, אך הוסיפה ואמרה לו: אמת, 
גם אני מחפשת פרנסה, וההצעה קוסמת לי מאוד, אבל כרגע אני 

רווקה, ואילו לשרה חברתי, הנמצאת פה בחוץ בסך הכל 
יש ילדים, ובעל בן תורה וכסף אין, אם כן 

מוותרת אני על ההצעה עבורה.
בעל המפעל השתומם, משום שלא 
ראה דבר כזה מימיו. בחורה שנבחרה 
אצלו ממאנת למשרה כה רמה בעבור 
מתחננת  אלא  עוד  ולא  חברתה, 
ומבקשת שיקחו אותה במקומה. בעל 
המפעל ואשתו לא יכלו להעסיק את 
רבקה נגד רצונה, ובאמת לאחר כשעה 
נכנסה שרה, הם בחנו אותה וראו ששרה 

אכן עובדת נהדרת, אמנם לא מגיעה בכישוריה לרבקה, אך בלית ברירה 
בשל הסירוב של רבקה הם נאלצו להודיע לשרה שהם בוחרים בה, 
ואכן למחרת התחילה שרה לעבוד, ואילו רבקה הרווקה שבה לביתה, 

עדיין ללא עבודה...
בלילה, מנהלת המפעל לא יכלה להירדם, היתכן? בחורה כזו כשרונית, 
נדירה בתחום, תוותר על כזו משרה, ותציע זאת עבור חברה אחרת 
אשר ודאי איננה כשרונית כמוה, וכך גם בלילה השני, שוב לא נרדמה 

המנהלת מרוב התפעלות.
בלילה השלישי אמרה המנהלת לבעלה, הרי יש לנו בן, והוא בחור 
מצויין הלומד בישיבת חברון, בוא ונציע לרבקה שהיא לנו לכלה. בעלה 
שומע, ואומר לה "אין מי שמבין כמוך, אם את אומרת, אני סומך עליך".

למחרת בבוקר, המנהלת התקשרה לרבקה, ושאלה אותה, "אולי תוכלי 
לבוא אלי, ברצוני לדבר איתך", רבקה נחרדה ושאלה את המנהלת, 
"האם את רוצה לפטר את שרה?", מיד השיבה המנהלת, "לא! חס 
וחלילה!", רבקה לא הסתפקה בכך ושאלה, "האם את מבטיחה לי?". 

והמנהלת השיבה שכן.
רבקה הגיעה לפגישה, והמנהלת סיפרה לה על כל ההצעה, שיש לה בן 
מוצלח בישיבת חברון וכו', ושאלה אותה, "האם את מעוניינת לשמוע 
על השידוך עם בני, האם תרצי להיפגש עמו?", רבקה לא הבינה מה 
ראו לנכון להציע לה הצעה זו, ומיד אמרה: "אם יש לך בן מצוין, הרי 
ודאי יש בנות מתאימות וטובות ממני", ענתה לה בעלת המפעל, "את 
זה ייתכן ותוכלי לומר למישהו אחר שלא ראה את מידותיך, אבל אני 
ראיתי בעיניי... ומבחינתי את הראויה ביותר להיות כלה לבני". וכך 
היה, הם לקחו שדכן שינהל את כל ענייני השידוך, ואכן נסגר השידוך 

והזוג המאושר התחתן ברוב אושר ושמחה.
ועכשיו הקשיבו טוב לסוף הסיפור, עוד בטרם נישאו הוסיפה ואמרה 
המנהלת לרבקה: כעת, אבקשך להגיע שוב ולהיות עובדת במשרדינו, 
תינתן לך משכורת של 20,000 בחודש, ובנוסף נעשה הסכם שחצי 
מהמפעל יהיה שלי ואילו החצי השני שלך ושל בני היקר, בעלך לעתיד. 
את תפקחי על כל העבודה, ותהיי לבסוף מנהלת המפעל. בסופו של 
יום לא תצטרכי לבוא מידי יום ליום עבודה שלם, אלא תוכלי לעבוד 
במפעל בשעות הנוחות לך, כל עוד ותוכלי לפקח על הנעשה במפעל", 

עד כאן הסיפור.
נדמה שהלקח ברור מאליו, מי שמוותר על מה שמגיע לו למען אחרים, 
בעצם מתנהג מעל לדרך הטבע שויתר על מה שעל פי הדין אמור להיות 
שלו, ובכך הוא זוכה שגם הקב"ה מתנהג עימו מעל לדרך הטבע וינהיגו 

במידת החסד לפנים משורת הדין. 
)עלון פנינים(

להרגיש בצער הזולת

את הסיפור הבא סיפר הרב פוברסקי על מרן החזו"א. מסיפור זה נוכל 
ללמוד מעט, עד היכן מגעת הרגישות לזולת אצל גדולי ישראל, ומכאן 
ניקח גם אנו ונשתדל לישם את הדברים לפחות בתוך הבית עם בני הבית.

פעם אחת הגיע אדם ובכה שאשתו חולה מאוד במצב של סכנה, והכנסתיו 
אל הרב, וסיפר להחזו"א על חולי אשתו ומרן זצ"ל בירכו. אח"כ ביקש 
לעשות שינוי השם, ושאל על כך למרן, ואמר לו מרן: 'זה באמת רעיון 
טוב, ותשנה שמה למרים'. ענה לו הלה שאינו יכול, כי יש לו בת בשם 

זה, ואמר לו החזו"א שאם כך שייתן לה שם דבורה.
לאחר שיצא אותו אדם אמרתי להחזו"א: הרי לנו 'מעשה רב' בדבר 
שינוי השם של אשה, שמתחילה ראוי לקוראה מרים, ואם לא שייך, 

השם הראוי הינו 'דבורה'.
אמר לי מרן זצ"ל: 'באמת אין זה משנה כלל איזה שם ליתן, והיה יכול 
הבעל להחליט כל שם שיעלה בדעתו. רק חשבתי, שאחרי שיצא האיש 
מכאן, הלא דאוג וטרוד הוא במחשבות מחולי אשתו, ואם ייתן לה שם 
מעצמו, אח"כ יהרהר שמא השם אינו טוב ואם היה נותן שם אחר אולי 
היה מועיל יותר, ורציתי לפחות את הדאגה הזו להוריד מליבו. ומכיוון 
שאנו בפרשת בשלח, אמרתי לו לשנות שמה למרים, המוזכר בפרשה. 

וכיוון שיש לו בת בשם זה, אמרתי לו לקרוא 'דבורה' המוזכרת בהפטרה'
כשמתבוננים בזה, אומר הרב פוברסקי, אי אפשר שלא להתפעל מנועם 
מידותיו, ומהרגשת צער הזולת שהיתה אצלו, איך ירד לנבכי נפש 
מבקשיו וחשב במה יוכל להקל מהשני ככל האפשר, וכיון שהרגיש 
שיקשה על היהודי שינוי השם בלי ברכת והמלצת הרב, הוריד ממנו 

את העול הזה, ועלינו ללמוד מזה לחיינו, ללמוד מדרכיו.
נקח אנו את הדברים ובפרט בימים אלו, ונתחזק בדברים שבין אדם 
לחברו ובין איש לאשתו, נשתדל להרגיש את צער הזולת בכל מה שנוכל, 
ובזכות זה נזכה בעזרת ה' לבנין בית המקדש ולביאת משיח צדקנו, אמן.
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נזקי השמש וקרם ההגנה

כולנו יודעים על נזקי השמש, ולכן אנחנו משתדלים 
למרוח בקיץ קרם הגנה על עורנו כשאנחנו הולכים 
לים או לבריכה, או סתם נחשפים לשמש. אך בפועל 
רובנו לא מבינים באמת את הסימונים על אריזות 
התכשירים בחנויות, ולא תמיד בטוחים איך להשתמש 

בהם נכון.
הקרינה העל-סגולה )אולטרה-סגולה( מתאפיינת באורך 

גל קצר יותר מהאור הנראה ובתדירות גבוהה, כלומר יש 
לה אנרגיה גבוהה יותר שיכולה לגרום נזק לעור. נהוג לחלק 

אותה לשלושה סוגים, בהתאם לאורך הגל.
UVA - היא הקרינה העל-סגולה בעלת אורך הגל הארוך ביותר ולכן 
חודרת הכי עמוק לשכבות העור. חשיפה לה עלולה לגרום להזדקנות 

העור, קמטים, כתמי גיל, נזק ל-DNA והופעת סרטן העור.

UVB – קרינה המצטרפת אליה, שעלולה גם לגרום לעור אדמומי 
ולכוויות )"עור שרוף"(

UVC – קרינה בעלת אורך הגל הקצר ביותר, ולכן גם המזיקה ביותר. 
רוב קרינת ה-UVC לא מצליחה לחדור את האטמוספרה, אך גם חשיפה 

לכמות קטנה שלה עלולה להיות מסוכנת.
?SPF-מהו ערך ה

על תכשירי ההגנה מופיע מספר שמייצג את מקדם 
ההגנה מהשמש, או SPF. המקדם מייצג את משך 
הזמן של החשיפה לקרינת UVB שיגרום לכווייה 

בעור בתנאי מעבדה.
מקדם SPF 15, לדוגמה, מאפשר מעבר של 1/15 
מקרינת ה-UVB, כלומר מספק הגנה נגד 93 אחוז 
מהקרינה. דרך אחרת להציג את זה היא שעם מקדם 
הגנה 15 נהיה מוגנים למשך פרק זמן ארוך פי 15 
מהזמן שהיינו מוגנים בלעדיו. ההגנה משמעה שהעור 

שלנו לא יאדים בשמש.
 SPF יעיל כפליים מההגנה שתכשיר SPF 30 אם חשבתם כי
15 מספק, טעיתם. SPF 30 מסנן 97 אחוז מקרינת ה-UVB, לעומת 

.SPF 15 שמקנה תכשיר UVB 93 אחוז קרינת
בפועל מומלץ להמרח כל שעתיים, מכיון שבפועל אנו מורחים כמות 

מועטה שלא מקנה את מידת ההגנה הנדרשת.

תחבולות היצר
ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר, ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה. )משלי א, ב(

ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר ִלי, ַעל ַהְפָּגָנה ֶׁשָעׂשּו הּוא ַוֲחֵבָריו ַלּבֹוס ֶׁשּלֹו, ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא 
עֹוֵׁשק ֶאת ָהֲעִנִּיים. ָאַמְרִּתי לֹו: ַאָּתה ָנַפְלָּת ָּבֶרֶׁשת ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ִנְהֵייָת 
ְּכפּוי טֹוָבה, ַּבַעל ַהַּבִית ַמֲעִסיק אֹוְתָך ְוַאָּתה ִנְלָחם ּבֹו. ֲהֵרי ֲחַז"ל ִלְּמדּו 
אֹוָתנּו: ּבֹור ֶׁשָּׁשִתיָת ִמֶּמּנּו ַאל ִּתְזֹרק ּבֹו ֶאֶבן. הּוא ָעָנה ִלי: ֲאָבל הּוא לֹוֵקַח 
ָלנּו, הּוא עֹוֵׁשק אֹוָתנּו, הּוא יֹוֵׁשב ַעל ִמיְליֹוִנים ְונֹוֵתן ָלנּו ְּפרּוטֹות... ֵהַׁשְבִּתי 
לֹו: ַאָּתה ַחָּיב ַלֲעֹבד ָׁשם? ִמיֶׁשהּו ִהְכִריַח אֹוְתָך? ָּתקּום ַּתֲעֹזב. ִאם ֵיׁש ְלָך 

ַמֲחֹלֶקת ַעל ִּפּצּוִיים, ֵלְך ִאּתֹו ְלבֹוֵרר ֶׁשִּיֵּתן ְלָך.
ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּגאֹון, "ֶׁשֹּלא ִיּפֹל ְּבֶרֶׁשת ַהֵּיֶצר ֲאֶׁשר הּוא ּפֹוֵרׂש ְלַרְגָליו ְוֹלא 
ִיְתַּפֶּתה ְּבִפּתּויֹו". ַהֵּיֶצר ָהַרע ֹלא ָּבא ָלָאָדם ְואֹוֵמר לֹו: ּבֹוא ֲאִני ַאְרֶאה ְלָך 
ֵאיְך ַאָּתה ָיכֹול ִלְמֹרד ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, הּוא ְּבַסְך ַהֹּכל ָׂשם לֹו ַמְלּכֹודֹות, 
ּוְמַיֵעץ לֹו: ֵלְך ִּתָּלֵחם ְלַמַען ָהֱאֶמת... ֵלְך ְלֵבית ִמְׁשָּפט... ַּתִּציל ֶאת ֶהָעִני 

ֶהָעׁשּוק ִמַּיד עֹוְׁשקֹו... ְוֵכן ַעל ֶזה ַהֶּדֶרְך.
ֲחָכֵמינּו ז"ל ִּדּמּו ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלֶכֶלב, ְוָכְך ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )רבה(: ֵיׁש 
ְּכָלִבים ָּבִעיר רֹוִמי ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַהִּׂשיג ֶאת ַּפְרָנָסָתם ְּבָחְכָמה, הֹוֵלְך ְויֹוֵׁשב 
ִלְפֵני ָהאֹוֶפה ַהּמֹוֵכר ֶאת ִּפּתֹו, ְועֹוֶׂשה ֶאת ַעְצמֹו ִמְתַנְמֵנם ִּבְכֵדי ֶׁשָהאֹוֶפה 
ֹלא ִיָּׁשֵמר ִמֶּמּנּו, ּוְבָׁשָעה ֶׁשָהאֹוֶפה ִמְתַנְמֵנם, ָקם ַהֶּכֶלב ּוַמִּפיל ֶאת ָּכל 
ַהְּלָחִמים ַעל ָהִרְצָפה, ּוְבעֹוד ֶׁשָהאֹוֶפה ָקם ֶלֱאסֹף ֶאת ַהְּלָחִמים, ְּכָבר ַהֶּכֶלב 
יֹוֵׁשב ְואֹוֵכל ְּבִׂשְמָחה ִּכָּכר ֶאָחד ְוהֹוֵלְך לֹו. ָהאֹוֶפה ָׂשֵמַח ֶׁשהּוא ִהִּציל ֶאת 
ַהַּבְסָטה ֶׁשּלֹו, ֲאָבל הּוא ֹלא ָקַלט ֶׁשַהֶּכֶלב ָרָצה ַרק ִּכָּכר ֶאָחד, ְואֹותֹו הּוא 
אֹוֵכל ָּכֵעת ְּבִׂשְמָחה. ְוַהִּנְמָׁשל הּוא ֶׁשַהֶּכֶלב הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשִּנְרֶאה ָלָאָדם 
ִּכְמֻנְמָנם ֶׁשעֹוד ֶרַגע ֵיָרֵדם, ְוָלֵכן ָהָאָדם ֹלא ִנְׁשָמר ִמֶּמּנּו ְוִנְרָּדם, ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ִמְתעֹוֵרר הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ִהְצִליַח ְלַהִּציל ֶאת "ַהַּבְסָטה" ֶׁשּלֹו, ֲאָבל הּוא 
ֹלא ָקַלט ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ֹלא ָרָצה ָלַקַחת ֶאת ַהּכֹל, הּוא ָרָצה ְּבַסְך ַהּכֹל ְלַהִּפיל 

אֹותֹו ְּבָדָבר ָקָטן, ְוֶאת ֶזה הּוא ָעָׂשה ְּבָגדֹול...
ִלְפָעִמים ָהָאָדם אֹוֵמר: ַהּיֹום ֲאִני ָאבֹוא ִראׁשֹון ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת. ֲאָבל ָּכל ַהְּתִפָּלה הּוא חֹוֵׁשב ַעל ָהֲעבֹוָדה. ַהֵּיֶצר 
ָהַרע נֹוֵתן לֹו ְּתחּוָׁשה ֶׁשֹּלא ָקָרה ְּכלּום, ָהִעָּקר ֶׁשָהִייִתי 
ִראׁשֹון. ְוַהֵּיֶצר ָהַרע צֹוֵחק ֵמַהַּצד ְואֹוֵמר: ֲאִני ִנַּצְחִּתי, 
ֶׁשֲהֵרי ָהָאָדם ַהֶּזה ֹלא ַמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשָהְיָתה לֹו ָּכאן 
ֵאיזֹו ֶׁשִהיא ְּבָעָיה, ֲאִפּלּו ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה ֹלא ִיְהיּו לֹו, 
ִּכי ִאם ִיְהיּו לֹו ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה, ֶזה ִיְמַחק לֹו ֶאת ָהֲעוֹונֹות. 
הּוא ֹלא ִמְסַּתֵּפק ְּבָכְך ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה, הּוא ַּגם ּדֹוֵאג לֹו ֶׁשֹּלא 

ִּתְהֶיה לֹו ֲחָרָטה ַעל ָּכְך.
ַעל ָּכְך אֹוֵמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ָּכַתְבִּתי ְלָך ְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד ְּפָרִקים "ָלַדַעת 
ָחְכָמה ּומּוָסר, ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה", ִּבְפָרִקים ֵאּלּו ֲאִני ֲאַלֵּמד אֹוְתָך ֵאיְך 
ִלְברַֹח ֵמָהְרָׁשתֹות ַהָּללּו ְוֵכיַצד ַּתְצִליַח ְלַזהֹות אֹוָתם, ַאְך ָּכל ֶזה ִּבְתַנאי ֶׁשֶּזה 
ִיְהֶיה ָחׁשּוב ְלָך, ֶׁשֲהֵרי ִאם ֶזה ֹלא ִיְהֶיה ָחׁשּוב ְלָך ֹלא ַיֲעֹזר ְּכלּום, ִאם ֹלא 
ָּתִבין ֶאת ְּגנּות ָהֲעֵברֹות ְוֶהְפֵסָדם, ֹלא ַּתְצִליַח ִלְתֹּפס ֶאת ַּתְרִּגיֵלי ַהַהָּסָחה 

ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ִעם ָהְרָׁשתֹות ֶׁשהּוא טֹוֵמן ְלָך.
ִאם ֹלא ִּתְהֶיה ְמֻׁשְכָנע ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ַּבֲעָריֹות ַאָּתה הֹוֵרס ֶאת ַהַחִּיים 
ֶׁשְּלָך – ַאָּתה ִנְהֶיה ָעצּוב, ֹלא ְמֻסָּפק, ֹלא ְמֻרֶּצה ֵמִאְׁשְּתָך, ְּכִפי ַהּמּוָבא 
ַּבְּסָפִרים ִמי ֶׁשָּזן ֶאת ֵעיָניו ִמן ָהֶעְרָוה, ְּכגֹון ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְּבִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשּלֹו 
ׁשֹוָרה ָעָליו ַעְצבּות, ָהַעְצבּות ְיכֹוָלה ָלבֹוא ְּבָכל ִמיֵני ֳאָפִנים, ִּפְתאֹום הּוא 
ֹלא ְמֻרֶּצה ֵמָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו, ֹלא ְמֻרֶּצה ֵמָהִאָּׁשה ֶׁשּלֹו... – ֹלא ַיֲעֹזר ְלָך ְּכלּום. 

ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ְמַדֵּכא ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך.
ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ְיסֹוד ָּגדֹול אֹותֹו חֹוָבה ָעֵלינּו ְלַהְפִנים ֶאל ִלֵּבנּו ְּבבֹוֵאנּו 
ִלְלמֹד ֶאת ֵסֶפר ִמְׁשֵלי, ִאם ִיְהֶיה ָחׁשּוב ָלנּו ָלַדַעת ֵּכיַצד ִנָּתן ְלִהָּמֵלט ּוְלִהָּנֵצל 
ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ְוִרְׁשּתֹו, ֲהֵרי ֶׁשַּנְׂשִּכיל ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ֶּדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר, 
ַאְך ִאם ֹלא ִיְהֶיה ָחׁשּוב ָלנּו ָלַדַעת, ֲהֵרי ֶׁשֹּלא ַנְׂשִּכיל ְלַהְבִחין ְּבַדְרֵכי ַהִּמּלּוט 
ַהְּפזּוִרים ּבֹו. ִאם ֵּכן ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְמִציאּות ֶׁשָאָדם הֹוֵלְך ְּבָכל יֹום ְלִׁשעּוֵרי 
ּתֹוָרה, ׁשֹוֵמַע ַהְרָצאֹות ְוִנְהֶיה ַּבַעל ּתֹוָרה ֲאִמִּתי, ַאְך ַּבְּמִציאּות הּוא ֹלא 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ָלכּוד ָעֹמק ְּבתֹוְך ָהֶרֶׁשת ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשָּׂשם לֹו ִּפְתיֹונֹות 

ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש ֹזאת.
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"הרב קובי לוי שלום רב, שמי משה ואני שדרן באחד מערוצי הקודש 
רבות בשנים. בסוף השבוע שעבר באחת מתוכניות הלילה שלי, עלה 

מאזין מחיפה לשידור וביקש לשוחח על "המוות הקליני".
וכך אמר לי המאזין: "שמי אברהם, אני פנסיונר מזה שלוש שנים. חוץ 
משיעורי הקבועים בדף היומי, נטלתי על עצמי מחקר בנושא "המוות 
הקליני". החיים אחר המוות הם אחד מן הדברים המחזקים באמונה, 
ותמיד יש להם השפעה עוצמתית על רחוקים, ועל כאלה שמתעניינים 
רק בצד המיסטי של הנושא. ובכן, הספקתי במהלך שלוש השנים לעיין 
בעשרות ספרי מחקר, לקבל עבודות מחקר מאוניברסיטאות בחו"ל, 
לשוחח ולתחקר אנשים רבים שחוו מוות קליני, וחזרו לחיים. אין 
ספק כי מדובר במידע מדהים בכל קנה מידה, אך בכך אין כל חידוש.
וכאן שאלתי אותו: אם אין חידוש אז מה החידוש?, "או הו", השיב 
המאזין החוקר מחיפה "הגעתי למסקנה מעניינת, שלא כתובה במפורש 
באף מחקר והיא – כאשר אדם מגיע לבית דין של מעלה, וחלילה וחס 
הוא אינו שומר שבת, נשמע אז קולו של המלאך המקטרג הצועק בפני 
הדיינים "פלוני זה מחלל שבת!!!". וזה הכל. פשוט זה הכל. מעבר 
לזאת הוא לא מוסיף דבר, כי כנראה בשלב הזה של הדיון אין מה 
להוסיף. המלאך המקטרג אינו מתאמץ להביא עוד עבירות ולפרטן. 
חילול שבת הוא כל כך נורא, עד שפמלייה של מעלה מזדעזעת מכך, 

ואינה זקוקה לשום עבירה נוספת כדי להכיר את מי שלפניה..." עד 
כאן המאזין.

"ובכן הרב לוי" המשיך השדרן משה "ירד מן השידור המאזין אברהם 
מחיפה, ועולה לשידור גברת המעוניינת להגיב על דבריו של 

המאזין הקודם, והנה ציטוט מדבריה: "שלום, שמי רחל, 
אני מתגוררת במרכז הארץ. רציתי לאמת את דבריו של 
המאזין הקודם. אכן כן, בבית דין של מעלה, המלאך 

המקטרג לא אומר יותר מאשר 'פלוני מחלל שבת...'.
"רגע" שאלתי אותה "מנין הידע והקביעה הפסקנית הזו? 

שמא את עוסקת בחקר המוות הקליני?", "אינני 
מעוניינת לספר" ענתה רחל, "חבל", אמרתי לה 
"אולי סיפורך יחזק כמה מן המאזינים. לפעמים 

חבל לאחסן עובדה מן הסוג הזה, שיכולה לפעול 
לספר.על לבבות רחוקים. לשמחתי הגב' שוכנעה, והחלה 

***
נולדתי במשפחה חילונית לחלוטין. עיסוקי המרכזי ותחום התמחותי היה 
הספורט לסוגיו. היתה לי הצלחה גדולה בתחום זה והרבה אהדה. גם 
לאחר שנשאתי עסקתי בתחום הספורט עד שזכיתי להריון. חלמתי שגם 
בני יהיה ספורטאי, כמו אמא שלו. אך מסובב כל הסיבות חשב אחרת. 
כשהגיע יום הלידה, השמש זרחה, האביב הפריחה והאור שלטו בנוף, 
והעתיד נשקף ורוד לגמרי. הלידה התנהלה כרגיל, ולאחר שעה נולד 
תינוק יפהפה בריא ושלם במשקל של ארבעה ק"ג. "המזל טוב" שוגר 
לעברי מכל עבר. הרופאים, האחיות, בעלי ובני משפחתי. השמחה הזו 

בדיוק  רבע שעה. לפתע איבדתי את הכרתי, הצוות הרפואי נמשכה 
ביצע בדיקות מדוקדקות שנמשכו זמן 
רב. בשלב מסויים הלב פסק מלפעום, 
וחשתי כיצד נשמתי פורחת מגופי, 
ומלמעלה אני מביטה על נסיונות 
ועל  הלידה,  בחדר  ההחייאה 
בני  של  המבוהלות  עיניהם 
משפחתי, הממתינים במסדרון.

וכמו בכל סיפורי המוות הקליני 
נכנסתי למנהרה שבסופה אור 
מלטף ושופע רחמנות. לא תאמין, 
הקב"ה מדבר עם כל אחת בשפתו. 

בקצה המנהרה ניצב אולם ספורט גדול ומפואר, במרכזו ישבו שבעה 
אנשים מכובדים שלא הכרתי. אחד מהם פנה אלי ואמר גברתי את 

עומדת כאן לדין.
"לדין?" נדהמתי. מה לי ולדין? על מה דין? לפתע נשמע קול רעש 
מחריד ומחריש אוזניים, כמו רעמים אדירים הבאים אחד אחרי השני. 
תופי האוזניים שלי נקרעו, אבל שמעתי היטב את קולו של המקטרג: 
"האשה הזו מחללת שבת!!!!!". נכנסתי להלם... ובסופו מלמלתי לכוון 
הדיינים, מה לי ולשבת. אני לא מכירה שומרי שבת, כל משפחתי 
מחללת שבת מה בדיוק אתם רוצים ממני? הבחנתי שיש בטענה שלי 

ממש, והיא כן עושה רושם על הדיינים.
בשלב זה נכנס לאולם הסניגור שלי, שביקש מבית הדין להקרין את 
הסרט של חיי. לפתע הבחנתי במסך ענק, שגודלו לפחות כמו בנין 
עירית ת"א. ראו עליו תינוקת קטנה... זו אני, הנה במסך אני בת שנה, 
בת שנתיים... בת חמש. הסניגור מוודא שלבית הדין אין שום טענה 
עלי באותו גיל שרואים אותי על המסך... אני שמה לב שהדיינים 
דווקא מגלים סימפטיה כלפי, הם לא מחפשים להענישני... והסניגור 
מפריח בי הרבה תקוות טובות... לפתע על המסך מופיעה תמונתי 

כשאני בת 20...
ואז פונה אלי הסניגור בתוכחה: מה זה??? את לא צנועה!!! אוי, אוי, 
אוי, הרגשתי בושה נוראה. בושה שאין להגדירה במילים, כי היא 
נוראה מכל בושה שתעלה על הדעת, דווקא הסניגור מוכיח אותי... 
איזו בושה, ביקשתי באותן שניות להתנפץ למיליארד רסיסים ולהיעלם 
בקוסמוס. פשוט לא להיות קיימת מעוצמת הבושה... במוחי חלפו 
המון שאלות עלי, על מהות החיים, על הדין הנורא... ואז 
חשתי תעצומת נפש לומר את המילים הפשוטות הבאות: 
יש לי תינוק, תינוק קטן, אני לא רוצה לעצור את החיים 

הנפלאים האלה...
"איתי נהרה של אור על פני הדיינים, חשתי שהם שמחים 
מהביטוי "החיים הנפלאים", שהם משדרים אלי 
אהבת ישראל טהורה וזה נרשם לי ככף זכות. 
ואז ביקש הסניגור להראות להם עוד סצינה 
מתוך חיי שהתרחשה יום לפני הלידה. אני 

המרקע, וצופה בתוכנית מרשת שידור אמריקנית. ומה יושבת מול 
בתוכנית? שני סוחרי יהלומים חרדים יושבים משוחחים, מקיימים 
ביניהם משא ומתן על עיסקה בת כמה עשרות מליוני דולרים. והנה 
הם לוחצים ידיים, מרימים כוסית "לחיים" והעסקה סגורה. ללא עורכי 
דין, ללא חוזים, ללא חברת בטוח. וכששואלים אותם מנחי התוכנית 
כיצד זה מבצעים עיסקה על סמך מילה ולחיצת יד הם משיבים: "אנחנו 
יהודים יראי שמים המאמינים בתורה הקדושה, אנו נותנים אמון זה 

בזה כי התורה היא נר לרגלינו... והקב"ה בינינו.
לפתע רואים את פני על המסך כשהן מתפעמות ושומעים אותי אומרת: 
"לא יאומן, איזה יופי שאנשים בכוח התורה הנפלאה הזו חיים עם אמון 
וידידות שכזו... באמת תורה נפלאה... עיניהם של שבעת הדיינים פונות 
אלי, ואני מרגישה רוגע. אני מבינה שהם מאד מאד מרוצים ממני. 
אחרי מספר שניות פנה אלי אב בית הדין ואומר לי: "גברתי, דיברת 
יפה על התורה, שיבחת את התורה. אנחנו מתירים לך לחיות חיי תורה. 

את יכולה לרדת לעולם ממנו באת, ולגדל את תינוקך עם התורה.
45  דקות הייתי חסרת-חיים, במוות קליני. ברוך השם עברו מאז 

25 שנים...
"אתה שומע", מסיים השדרן משה מערוץ הקודש "הגברת הנכבדה 
הזו הספיקה להשיא את בנה הבכור, ויש לה עוד ארבעה בנים בני 
ישיבות חכמים וצדיקים. נו? מה תגיד, שכר שיחה נאה של אשה 
שעולמה זה רק הספורט, הביא אותה להיכנס בגאון בדלת הקידמית 

לעולם הנצח, ועכשיו תסלח לי הרב לוי, אני חייב לחזור לשידור".

שכר שיחה נאה / ר' קובי לוי הי"ו
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

רבינו יצחק לוריא אשכנזי זצ"ל - האר"י הקדוש

מסופר שהארי ז"ל ותלמידיו עשו את דרכם בשקט מהעיר צפת אל קברו 
הנביא הושע בן-בארי. האר"י היה נוהג לפרקים להזמין את בני החבורה 
להשתטח עמו על קברות הצדיקים הפזורים באזור. האריז"ל עמד ליד 
קבר הנביא בתפילה ארוכה וחרישית, וסביבו תלמידיו. לאחר מכן ישבו 

בני החבורה והאזינו למוצא פיו, דברי תורה הנשגבים מבינת אדם.
לפתע הבחינו התלמידים כי פני רבם השתנו, וכך זמן-מה היה האריז"ל 
מהורהר, ולאחר מכן פנה שוב אל תלמידיו: "נודע לי עכשיו כי גֵזרה קשה 
מרחפת על תושבי צפת. מכת ארבה תבוא בגבול צפת, אשר תאכל את 
כל עשב הארץ ותכלה את כל פרי העץ, עד שלא יישאר דבר למחיה". 
נבהלו התלמידים מאוד ושאלו: "רבינו, עונש חמור כזה על שום מה? 
במה חטאו תושבי צפת?". ענה להם האריז"ל: "כל זה בא עלינו בגלל 
יהודי אחד, ר' יעקב אלטרין שמו. עני מרוד הוא ואיבד את פרנסתו, 
ובא בתרעומת כביכול לקב"ה על מצבו הקשה. כשראו מן השמים שאין 

איש בא לעזרתו, נגזרה הגֵזרה".
"אבל, רבי", קראו התלמידים, "אולי עוד אפשר לעשות דבר-מה ולהציל 
יישוב שלם מצרה חס-ושלום. מה עלינו לעשות?". ציווה האריז"ל שכל 
אחד מתלמידיו ינדב סכום מסוים, שהצטבר לסכום נכבד. קרא האריז"ל 
לתלמידו רבי יצחק הכהן, מסר לו את צרור הכסף וציווהו לגשת לבית 

האיש העני ולהעניק לו את הצרור.
יצא רבי יצחק לביתו של האיש, דפק בדלת ונכנס לביתו, והנה הוא 

רואה את ר' יעקב אלטרין יושב במרכז הבית, סביבו בני משפחתו, מדבר 
כלפי מעלה, ובוכה... כניסתו המפתיעה של תלמיד האריז"ל השתיקה 
באחת את בכיו של ר' יעקב. הוא הביט באורח בפנים תמהות, כשואל 
'מה רצונך?!'. אמר לו כי זה עתה שמע מרבו כי ר' יעקב שרוי בצרה 
ויש לעזור לו. "מה אירע לך ומדוע תבכה?", שאלו רבי יצחק, ר' יעקב 
ענה לו וסיפר על פרנסתו שעסק בה כדי להביא לחם לביתו. מוביל מים 
מהבור הגדול לחצרות שכניו באיזור על ידי כד חרס גדול, ועתה נשבר 
הכד, ואם כן אין הוא יוצא לעבודתו, ואין לו ממה להאכיל את ילדיו.

"בצר לי פניתי אל הקב"ה", הוסיף היהודי לספר, "וטענתי: האם עונש של 
רעב חלילה נגזר עליי ועל משפחתי?! וכי רשע אני יותר מכל העולם?! 
והלוא הוא זן את כל העולם בחן בחסד וברחמים, ומדוע לקח ממני את 
מקור פרנסתי?"... השתאה התלמיד לראות כמה צדקו דברי האריז"ל. 
הוא הוציא מחיקו את צרור הכסף שאספו התלמידים, פנה אל היהודי 
ואמר: "שמע ה' את תפילתך, ומעתה לא תדע עוד מחסור. אנו, תושבי 
צפת, נתמוך בך ובמשפחתך, ככל שיידרש". פני האיש אורו והוא לא 
ידע את נפשו מרוב שמחה, ולא חדל מלהודות לה' ולהביע את תודתו 

לפני האורח על עזרתו להציל את משפחתו מחרפת רעב.
אולם רבי יצחק לא שת לבו לדברי התודה. והוא פנה אל היהודי בתוכחה: 
"הידעת שבעבורך כמעט התחייבו כל תושבי צפת בסכנת כליה?! כאשר 
באת בטענות כלפי הקב"ה, הביטו בשמים וראו שאין לך עוזר מקרב 
אחיך ושכניך, ונגזרה עליהם גֵזרה – ובזכות רבינו הקדוש ניצלו כל 
תושבי העיר"... התחרט האיש מאוד על הדברים שאמר בתוך צערו, 
והבטיח כי להבא ישים את מבטחו בה', ולא יתלונן עוד. הוא נפרד 

מרבי יצחק בהתרגשות.
לאחר כל זאת, שאלו החברים את האריז"ל אם אכן סרה הגֵזרה ונתבטלה. 
השיב להם, כי אכן כסף הצדקה שנתנו לעני המרוד פעל להסרת הגֵזרה 
מעל תושבי צפת. אך עבר עבר זמן-מה ופתאום נראה ענן כבד של ארבה 
מתקרב להרי צפת. אימה נפלה על פני כל. פנו התלמידים אל רבם 
ושאלוהו אם חלילה לא נתבטלה הגֵזרה אך ראו את פני האר"י הקדוש 
מאירות ושלוֹות. "הוסיפו לעסוק בתורה, בניי", אמר, "ודאגתכם תחלוף".
עברו כמה רגעים, ורוח עזה הופיעה והדפה את ענן הארבה כולו אל 

הים, עד שלא נשאר אחד.

כל התשובות הן ביטויים או תפילות בעלות שתי מילים )ללא רווח( 
הכוללים את המילה "שלום" בתוכם. פתרו וגלו הנכונות תגלה 

ביטוי נוסף עם המילה שלום הכתוב במרכז מלמעלה למטה. 

הנפגש עם חברו בשבת מברכו בברכת                       . 1

לאחר פטירת אדם, אומרים                           . 2

כאשר רוצים לומר שלום וגם לתת ברכה.... 3

המלים הראשונות מברכת שלום שבתפילת שמונה עשרה. 4

הראשונה מבין שתי המידות של אהרן הקשורות לשלום. 5

כאשר יש שלום בין בני המשפחה זה נקרא.... 6

כאשר אדם יוצא לדרך מברכים אותו.... 7

תחילת הקטע האחרון מקבלת פני המלאכים בליל שבת. 8

אלמוני נכנס למאפייה, קנה לחמניות ולחמים, והוציא בסה"כ 27 ש"ח
מחיר הלחם היה פי 4 ממחיר לחמניה, וכמות הלחמניות היתה פי

5 ממספר הלחמים.  נסה לחשב כמה לחמניות קנה אלמוני, כמה 
לחמים ומה המחיר של הלחמניות לבד?

תשובה: 5 לחמניות ולחם אחד
הלחמניות עלו 15 שח )כל לחמנייה 3 שח(

הלחם 12 שח )יחידה אחת(

חידות חשבון ל-בין הזמנים

1( איך יוצרים מהמספרים 2,4,6,8 את המספר 25, 
על ידי 4 פעולות חשבון.

רמז: מתחילים ב2 לחלק ל8.
2( מחירם של עט ועיפרון הוא 11 שקלים.

מחירם של 9 עטים ו-5 עפרונות הוא 71 ש"ח.
מה מחירו של עט? מהו מחירו של עיפרון?



6

פרשת דברים פרק א'  פסוק א'
ֵאֶלּה ַהְדָּבִרים ֲאֶשׁר ִדֶּבּר ֹמֶשׁה ֶאל ָכּל ִיְשָׂרֵאל ְבֵּעֶבר ַהַיְּרֵדּן ַבִּמְּדָבּר ָבֲּעָרָבה מֹול סּוף ֵבּין ָפּאָרן ּוֵבין תֶֹּפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב. 

משה רבנו מוכיח את ישראל ברמזים על מה שעשו במשך השנים במדבר ופרט להם אחרי זה,
נשאלת השאלה, משה רומז לישראל על עגל הזהב במילים: ודי זהב, מדוע רמז לישראל על עגל הזהב ברמז האחרון, הרי חטא העגל היה החטא 

הראשון שעשו ישראל )שהוא נעשה שלשה חודשים לאחר צאת בני ישראל במצרים(, וא"כ מה ראה משה לאומרו בסוף רמזיו?
ומשיבים: בשאר הדברים שרמז משה, ישראל חזרו בתשובה וה' מחל להם לגמרי, לעומת זאת בחטא העגל כידוע העוון גם שמור לדורות כמו 

שכתוב "וביום פקדי ופקדתי" שאין צרה באה לישראל שאין בה גם בגלל חטא העגל, לכן השאירה לסוף.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: התלמיד היקר והחשוב דוד ליכטנזון ני"ו מכיתה ד'

אני רציתי לספר לכם שאני מאוד נהנה בתלמוד תורה הזה, ואני מרגיש 
שהשנה אני יוצא עם ידע רב ועם כח ורצון להמשיך בכיתה ז'.

שמי נהוראי גבאי ני"ו מכיתה ו',
ואני מתגורר בהר חומה,

מופע הקרנה ייחודי במשקפי תלת 
 מימד לילדי הר חומה והסביבה

כ-200 ילדים וילדות השתתפו במופע על בית המקדש אשר הוקרן 
 במשקפי תלת מימד אישי לכל אחד.

כאשר הילדים ראו מקרוב את בית המקדש וכליו במראה מרהיב 
 ביופיו הכי קרוב לעין.

בחוץ אף נהנו הילדים ממתנפחים וטרמפולינות דוכני מזון ושאר 
 הפעלות וכל זה במחיר סביר של 10 שקלים.

פעילויות אלו כחלק מפעילות הקהילתית כאייל תערוג בהכוונתו 
של הרב אייל עמרמי בשכונה זו לרווחת התלמידים בשעות הפנאי 

של אחרי הצהריים כמידי חודש בחודשו.
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עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

05:15 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
19:10 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
בתום השיעור המרכזי ערבית מנין ב'   

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   

אמונה ובטחון יום שני   
פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   

ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   
הלכות שבת/מועדים יום חמישי   

פעילויות לנשים
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

19:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:55 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  
12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול

תפילות ושיעורים בשבת קודש

שיעור הלכה חושן משפט, הלכות פועלים

בימים א,ב,ה בשעה 18:45

סוף זמן אכילת סעודה מפסקת       19:13 )20 דק קודם שקיעה(

להחליף לבגדים של ט' באב            20:00

ערבית ליל ט' באב וצאת השבת      20:15

שחרית יום ט' באב מנין ראשון בנץ  05:15    

שחרית יום ט' באב מנין שני          07:30    

מנחה יום ט' באב           19:00               

סיום הצום           19:53

זמני
תשעה
באב

זמני התפילות והשיעורים השבת כרגיל,
מלבד אבות ובנים ושיעור הלכה שלפני מוצ"ש שלא יתקיימו השבוע
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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

שיעורו של מו"ר הרב שליט"א השבוע ברמת אביב

המעוניין לתרום תיק לספר הפטרות 
חדש בכתב אשורי, שבע"ה נזכה 

להכניסו לביה"כ בקרוב

נא ליצור קשר עם נתנאל אלפסי 
050-6785912

בשבוע הבא יום ג', י"ב אב )13/08( מורנו הרב ב:
גדרה – 18:15, ביה"כ שערי ירושלים, רחוב יונה מזגני 2

פתח תקוה – 20:00, ביה"כ משכן שלמה, רחוב השומר 34

ביום א', ט' באב, ימסור מו"ר הרב שיעורי תורה ב:
15:00 מעלה אדומים, ביה"כ מעלות החיים, רח העוגב 1

16:45 ירושלים, ביה"כ עזרא הסופר, רח הטורים
17:15 ירושלים, ביה"כ מוסיוף, רח יואל


