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בס"ד

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

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר, 
יאסף אהרון אל עמיו" וכו', מצוה הקב"ה את משה שיעביר מסר 
לאהרון שהגיע זמנו להפטר מהעולם, ואת המסר הזה מעביר הקדוש 

ברוך הוא למשה כשהם נמצאים על גבול ארץ אדום.
ושאלו רבותינו, מה בא נתון זה ללמדנו, מה ראתה התורה צורך לציין 
היכן ציוה הקדוש ברוך הוא את משה על מותו של אהרון – וענו 
רבותינו – שלא במקרה ציוה הקב"ה על מותו של אהרון בנקודת ציון 
זו, בגבול ארץ אדום, וזאת בכדי לרמוז לעם ישראל שהם מאבדים את 
הצדיק הזה שקרוי אהרון בגלל שנתחברו להתקרב לרשעים, לאנשי 
אדום, ונפרצו מעשיהם – חלו קלקולים באורח החיים היהודי, לכן 
חסרו את הצדיק הזה אהרון, שהיה מהוה הגנה לעם ישראל על ידי 
ענני הכבוד שבאו בזכותו של אהרון, וכן מוסיף רש"י: הנביא אומר 
ליהושפט מלך יהודה, בהתחברך עם אחזיהו מלך ישראל, שהיה 
יהודי אבל שלא מאמין בתורה ובמצוות, פרץ ה' את מעשיך, ה' מזיק 

אותך ומכשיל אותך.
לימדתנו התורה, שכל שותפות וחיבור עם אנשים – עלולה להוליד 
אסון נזק וכליה, ולא רק על הרשע אלא גם על שותפיו. ומהי ההגדרה 
של רשע – לא מחייב להיות אדם ברוטאלי וגס רוח, אלים ומאיים, 
אלא אפילו נעים הליכות, נחמד וחייכן, אבל אינו מקיים את מצוות 
התורה ואפילו אחת מהם ביודעין – בידיעה, וכך כותב הרמב"ם בהלכות 
עדות, איזהו רשע שפסול לעדות, כל שאינו מקיים אחת מכל מצות 
התורה או עובר על לא תעשה ביודעין – כל שותפות עם אדם כזה 

תגרור אסון ונזק על האדם!
וכך לשון רבינו יונה בפירושו למסכת אבות )א,ז( – אל תתחבר לרשע, 
אומר רבינו יונה שהוא עונש גדול שאין כמותו, כי החטא החמור, אם 
פשע בו עשה עבירה אחת, אבל זה בכל העבירות שעושה הרשע יש 
לו חלק בשכר חברותו, ונמצא )המשתתף עם הרשע( עושה חטאים 
גדולים רבים ועצומים – וכל המדבק לרשעים אף על פי שאינו עושה 

כמעשיהם נוטל פורענות כיוצא בהם )אבות דר' נתן פ"ל(
ומוסיף רבינו יונה, וברגע שיבוא יום אידו ונפילתו של הרשע, הוא 
וכל אוהביו יפלו, ואל תאמר אראה לו אהבה לפנים ולא אוהבנו בלב 
כי גם זה רע וכו'. מלמדנו רבינו יונה מרבותינו הראשונים, שכל קרבה 

וחיבור לאדם רשע, מכניסה גם את הצדיק למעגל של סכנה ואסון.
ואפילו בדור של משה רבינו, שבו עבדו את ה' מאהבה – כמאמר 
הכתוב  "אהבת כלולותיך", טעו בדבר זה, וחיבור רעיוני לאדום גרם 

להם הפסד של אדם גדול שהיה מגן עליהם.

לכן על האדם לדעת לבחור את חבריו בקפידה, וכלשונו של הרמח"ל 
בספרו מסילת ישרים פרק )כד(, " מי שעיניו בראשו יותר יזהר ויעיין 
במעשי מי שרוצה לקנות לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, יותר 
ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו, כי המאכל והמשתה יזיק לגופו 

בלבד והחברים יכולים להשחית את נפשו ומאודו וכל כבודו".
ואין זה אומר שאין מצוה לקרבם ולמושכם בעבותות אהבה כדי שאולי 
ביום מן הימים יגמלו חסד עם נשמתם ויחזרו לצור מחצבתם ולעבודת 
ה', אבל חיבור וקירוב אסור בהחלט – כאותו חולה שחולה במחלה 
נגיפית מסוכנת, מחלה מדבקת שגם כשרוצים לעזור לו שומרים על 
כללי הגנה וסטריליות הכרחים, לובשים כפפות ואמצעי הגנה כדי 
שלא להדבק מהחיידק והנגיף שהוא סוחב, ורק מומחים שיודעים 
כיצד לטפל ניגשים לטפל באדם כזה, לא כל אדם קופץ לבריכה או 
לים בכדי להציל משהו שטובע, רק מי שיודע ולמד כיצד נזהרים, 
מהקירבה לדעות פסולות ואסורות, רק לו מותר להתקרב רעיונית 
לבעלי דעות נפסדות וגם רק בצירוף אמצעי הגנה מקסימלים. וחיבור 
– פירושו לאכול עמם "על האש", להרים איתם כוסות, לחגוג איתם 
מסיבות, לצאת עימם לטיולים, לעשות עמם טקסי זיכרון, כל אלו 

הדברים מאוסים אצל הקדוש ברוך הוא.
לכן גם בעלי תשובה שיש להם משפחות שרחוקות מהתורה ומהמצוות 
– מצוה לבקרם ולקרבם, לשוחח עמם, ולהאיר להם פנים, אבל לא 
חיבור של מסיבות על האש, ולא מטיילים או נופשים עמם, כי הקירוב 

לדעות נפסדות יכולות להוות נזק בלתי הפיך.
וכן מצינו באברהם אבינו, הציווי הראשון של הבורא יתברך אליו היה 
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך", קודם כל תתנתק מחבורה 
של אנשים שאינם חפצים בקרבת אלוקים, זה התנאי הראשוני להתחיל 
חיים רוחניים, משום ש-"דרך ברייתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו 
ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו" )רמב"ם 
הלכות דעות פרק ו(, וצריך לדעת שבכל מפגש של גורם טמא עם 
גורם טהור, הגורם הטמא יגבור על הטהור. כשפרי טמא נוגע בפרי 
טהור, הטהור הופך להיות טמא ואילו אין הטהור מטהר את הטמא.

כך גם בין בני אדם, אדם שאינו ירא שמים ולא מכיר באלוקות ובהשגחה 
פרטית, בעת מפגשו עם אדם ירא שמים, החלש יחליש את הירא והחזק. 

לכן נשתדל בכך, והבא להטהר מסייעין בידו. אמכי"ר.
 
שבת שלום, אייל עמרמי
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תחרות ומתח

שאלה: העולם שלנו רגיל למדוד אדם על פי הצלחותיו, ולא לפי 
יכולותיו. התחרות הזו קיימת לעיתים גם בין ההורים, כמובן בצורה 

סמויה, האם צריך להשלים עם זה, או להלחם עם התופעה?
תשובה: תפיסת עולם תחרותית גורמת, לא אחת, למאבקי כוח בין 
בני הזוג. ההורים רגילים לעבוד בתנאי תחרות. תנאים אלו מחייבים 
אותם, בין היתר, להוכיח את יכולותיהם ואת כישוריהם, ולהפגין את 

יתרונותיהם על פני מתחריהם.

מעבר להשפעתם ההרסנית של מאבקים אלו על היחסים בין בני 
הזוג, יש למאבקים אלו גם השפעה הרסנית על עיצוב אישיותו 
של הילד. מריבות והתנגשויות תכופות בבית בין בני הוג ישתקפו 
באישיותו של הילד, ויביאו אותו, לא פעם להתנהגות בלתי תקינה 

ובלתי חברותית, ואף ליצירת רגשות נקמה, פחד ועצבנות.
לעומת זאת, אווירה חמימה ונוחה בין ההורים והתייחסות מתוך 
כבוד הדדי יסייעו להתפתחות רגשית טובה ובריאה של הילד. בית 
שתפקוד ההורים בו נכון ומובל בהיגיון, יוצר תחושת ביטחון ויציבות 
אצל הילד. הוא רוכש ביטחון עצמי במעשיו ובהתנהגותו הנכונה.

נוסף לכך, יחס הכבוד של ילדים להוריהם מושפע רבות מהיחס 
שבין ההורים לבין עצמם. ילד השומע דיבורים זולים או ביטויים 
של זלזול בין הוריו, עלול אף הוא להתבטא ברוח דומה. ואם הילד 
יחזה בריב בין הוריו, ואפילו בדברים פעוטי ערך, בוודאי תהיה 
התוצאה הרסנית. על אחת כמה וכמה אם יהיה עד לריב רציני יותר.
ילד המבחין שאין תמימות דעים בין הוריו – כבודם נופל בעיניו. 

מובן שההשלכות החינוכיות שליליות. כשההורים אינם כמקשה 
אחת, עלול הילד לגייס לעזרתו, במאבקו נגד צד אחד, את הצד 
השני. אמנם, קורה שהורים מחליפים ביניהם דעות, ואפילו חלוקים 

בדעותיהם, אך אסור שהדבר ייעשה בפני הילדים.
אל לנו לטעות, לילדינו אין שום קושי לקבל את השונות הקיימת 
בין ההורים, ובלבד שההשקפה זהה והתכלית משותפת, הקושי הוא 
בחשיפה לויכוחים ורוח רעה העוברת בין ההורים. הקושי הוא דווקא 
שלנו, המבוגרים. עלינו לפתח סבלנות וסובלנות הדדית, ועבודה 
זו אינה קלה. לעתים, אנו כה משוכנעים בצדקתנו, עד כי קשה לנו 
לקבל את דעת בן זוגנו - ההורה הנוסף. למעשה, איננו צריכים 
להוכיח את צדקתנו או להפגין מה רב כוחנו, לא כלפי בן/ בת הזוג 

ולא כלפי הילדים. איננו צריכים להילחם על מעמדנו.
במערכת המשפחתית חשוב מאוד לכבד את ההורה השני ולתמוך 
בהחלטותיו. רק כך נצליח להימנע ממאבקים מיותרים ולשמור על 
ההרמוניה המשפחתית. טעות נוראה היא לערער האחד את פועלו 
של רעהו! אין לנו אפשרות, ואיננו צריכים לשנות את בן הזוג. עלינו 

לשנות את אשר ביכולתנו.
לא תמיד בן הזוג מושלם ולפעמים הוא שוגה. קשה להתאפק ולא 
להעיר על מעשה שנוגד את אמונתנו החינוכית. נניח שלא נתגבר 
ונבהיר לבן זוגנו את טעותו, מה נרוויח בכך? אולי נזכה בהכרה 
בחכמתנו, ואולי נאלץ את בן זוגנו להיכנע לדרישתנו. במילים אחרות, 
ננצח ב'תחרות', אבל נפסיד הרבה. נפסיד את הערכת בן הזוג, נערער 

את אמון הילד בנו ובו ונעכיר את האווירה בבית.
יש לדעת כי הילד שלנו זקוק לשני הוריו. לא במקרה קיבל הילד 
זוג הורים. כל אחד מהם שונה בעצם מהותו, וכל אחד בונה את 
הילד מזווית שונה. שני סגנונות החינוך משלימים זה את זה, והילד 
מתברך ונבנה משתי צורות התייחסות שונות. להיות הורה, פירושו 
להשלים עם העובדה שלילד שלנו יש הורה נוסף. לעיתים קשה מאוד 
להסכים עם חשיבה שונה של בן הזוג. אך עלינו לנטרל את האווירה 
התחרותית המצויה מחוץ לביתנו כאשר אנו עסוקים בבניית התא 

המשפחתי פנימה ובחינוך ילדינו.

התפייסות

השוני בין בני הזוג והלחצים המלווים את חייהם, גורמים שלעתים 
הם פוגעים זה בזה, ומה לעשות, כולנו בני אדם, אם היינו מושלמים 
קרוב לוודאי שלא היינו בעולם הזה, שאדם לעמל יולד, ופה בעולם 

הזה עלינו לעמול לתקן מידותינו ולצלוח את הנסיונות...
אם כן, אפשר לומר שזה עדיין בסדר, לא רצוי אבל כנראה שכמעט 
ובלתי נמנע... הבעיה מתחילה לא במריבה, אלא במה שאחרי, 
בהתפייסות, האם אנו יודעים להתפייס לאחר מריבה וכיצד עושים זאת.
בני הזוג חייבים לבנות מערכת חיי נישואין כזאת שבקשת הסליחה 
וההתפייסות, תהיה חלק בלתי נפרד ממנה, ומקדישים לה את תשומת 
הלב הראויה, בקשת הסליחה אמורה להבהיר: 'הכישלון לא נבע 
מרוע לב, אלא מחוסר מודעות. אני מייחל שמכאן ולהבא לא אכשל'. 
בני הזוג אשר אינם פתוחים לבקשת סליחה, מנסים למצוא צידוק 

להתנהגותם, ולא יפיקו תועלת מכישלונותיהם.
בקשת הסליחה מבן הזוג אינה מצטמצמת בתיקון העוול שבפגיעה, 
מעבר לכך היא נותנת לבן הזוג תחושה נעימה של חשיבות, היא 
'משדרת' לו שהצדק עמו. כאשר אחד מבני הזוג נפגע, יוצר הוא 
מצבי פתיחות כדי להקל על הפוגע לבקש סליחה. משום כך הנפגע 
מצוי בסביבתו ופעמים אף מחייך מעט לעברו. אך אם על אף הכל 
הפוגע אינו מבקש סליחה, הופכת הפגיעה לעמוקה יותר. שכן 
האפשרות להתנצל הוגשה לבן הזוג על 'מגש של כסף', ובכל זאת 

הוא החמיץ אותה!

על אף שהכל מודים שההכרה בטעות ובקשת סליחה מקדמות את 
הדרך לבניית חיי נישואין מאושרים, למרבית ההפתעה, רבים מדווחים 
שבן זוגם מעולם לא הודה בטעותו, ולא ביקש סליחה. לרוב מבקשים 
סליחה רק על דברים פעוטים, שכן בקשת סליחה במקרה זה הינה 
קלה לביצוע. התלונות על אי בקשת סליחה נשמעות, על ביטויים 
עולבים, על התנהגות משפילה, על יצירת עובדות בחיי המשפחה, 
ועל אי התייחסות בעיתות מצוקה. התנהגות כזאת נחקקת בלבו של 

הנפגע. יש והיא שמורה בזכרונו לטווח ארוך.
יש והאדם בטוח שהתנצל על מעשה שעשה, מכיוון שהבטיח שלא 
ישוב עליו בעתיד, בעוד הנפגע זקוק לשמוע בפרוש את המלים: 
"סליחה, טעיתי", ואותן מילים לא נאמרו... אנשים רוצים לשמוע את 
בקשת הסליחה באזניהם. למסתפקים במחוות אדיבות נוצר דימוי 
של גאוותנים, אשר אינם מרשים לעצמם לבקש סליחה, ואינם מודים 

בפה מלא בטעויותיהם. עם אדם זה לא נוח לחיות!
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הגב

הגב הוא אחד האיזורים הרגישים בגוף. ישיבה 
ממושכת ולא נכונה על כסא עלולה לגרום לנזקים 
בלתי הפיכים לשרירים ולעצמות, בעוד שינה 

לא תקינה פוגעת בעמוד השדרה ובמפרקים.
כיצד שומרים על הגב והיציבה, ואיך אפשר 

לעשות את זה בלי הוצאות מיותרות?
ישיבה נכונה תלויה בהתאמת הכסא למימדי הגוף. 

חשוב מאוד להשתמש במשענת הכסא כדי למנוע עומס 
על הגב וכדאי להנמיך את הכסא למצב בו המרפקים נמצאים 

בזווית של 90 מעלות ביחס לצוואר והכתפיים.
טיפ נוסף בישיבה נכונה מול מסך מחשב, כדאי למקם את המקלדת 
והמסך בדיוק מול הפנים. מרפקי הידיים צריכים להיות כל הזמן 

כפופים, אך רצוי להניח אותם על ידיות הכסא בגובה המתאים או 
על השולחן. בנוסף, אנשי מקצוע בתחום האורטופדיה ממליצים 

על ישיבה בתנוחה בה כף היד נמצאת בהמשך לאמה.
יש לארגן את סביבת העבודה או הלימודים על מנת לשמור על 
הגב והיציבה. חשוב לשים חפצים שנמצאים בשימוש 
תכוף במרחק הושטת יד, להניח את כפות הרגליים 
על משטח יציב ונוח ולהושיט את הזרוע לפנים 
כדי למנוע כיפוף. מעבר לכך, חשוב מאוד לקום 

מהכסא בכל שעה. 
יש לבצע תרגילי שחרור ולמתוח 

את השרירים לכל אורך הגוף. תרגילי שחרור 
הם  המוח,  את  להפעיל  מסייעים  ומתיחות 
משפרים את הביצועים גם בסביבת העבודה ויש 

להם תועלת מוכחת בהכנה למבחנים.
בחירת המיטות ומערכות הישיבה מתבצעת לפי 
נקודות הלחץ בגוף. מי שרגיל לישון על הצד יכול 
להשתמש במזרן ויסקו עם זיכרון לתנוחות מסוימות, בעוד 
אלו שמעדיפים לישון על הבטן יחפשו דווקא מזרון קפיצים. בכל 
הנוגע למערכות ישיבה, הסוד הוא לתמוך גם בידיים ובמותניים. 
כך שומרים על גב זקוף ומונעים נזקים שמצטברים לאורך זמן.

מעלותיו של ספר משלי

ֵסֶפר ִמְׁשֵלי ִהּנֹו ֶאָחד ִמִּסְפֵרי ַהְיסֹוד ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָספּוג הּוא 
ְּבִפְרֵקי מּוָסר ְוַהְנָהָגה ְיָׁשָרה ְלַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ֵמֵאת ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם 

ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
ֵיׁש ְלַהְדִּגיׁש, ִּכי ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֹלא ָהָיה ָּפרּוׁש ּוֻמְבָּדל ִמָּכל ִעְנְיֵני ְוַתֲענּוֵגי 
ָהעֹוָלם, ֶׁשָּכַתב ֶאת ִסְפרֹו ֵמרּוַח ִּביָנתֹו ְלִפי רּום ַמֲעָלתֹו ְוָחְכָמתֹו ָהֲעצּוָמה, 
ֶאָּלא ָהָיה הּוא ָנטּוַע ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָכל ָהָאָדם, ְוַאף ָהָיה ָטבּול ְּבַׁשֶּמֶנת 
ְּבַמְמַּתֵּקי ּוְבַתְפנּוֵקי ָהעֹוָלם, ְוַדְוָקא ִמָּׁשם ִהְצִליַח ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע 
ְּבָכל ַהַּמֲעָרכֹות, ַעד ֶׁשָּזָכה ְלִהָּקֵרא 'ְיִדיד ה''. ְוָלֵכן הּוא ָּכַתב ָלנּו ֶאת 
ַהֵּסֶפר ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, ָהָאמּור ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתנּו ָלָּמה ְּכַדאי ָלנּו ְלִהָּלֵחם ִעם 

ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֵאיְך עֹוִׂשים ֶאת ֶזה.
ַהְגָּר"א - ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּויְלָנא - ָּכַתב ֵּבאּור ִנְפָלא ְמֹאד ְלֵסֶפר 
ִמְׁשֵלי, ֲאֶׁשר ִאְלָמֵלא ֵּפרּוׁש ֶזה, ָהִיינּו ִמְתַקִּׁשים ִלְלֹמד ֶאת ֵסֶפר ִמְׁשֵלי 
ְּבִעּיּון. הּוא ַעְצמֹו ְּבִאַּגְרּתֹו ַהְמֻפְרֶסֶמת ֶׁשָּכַתב ְלִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשָּנַסע ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ֵמִעיד ַעל ְּגֻדַּלת ֵסֶפר ֶזה, ּוְמַצֵּין ְלָפֶניָה ֶׁשֵּסֶפר ֶזה ָחׁשּוב ִמָּכל 
ִסְפֵרי ַהּמּוָסר, ְוֹזאת ְלַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלַהֲעִמיק ֵחֶקר ְוַלֲעֹבר ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה 
ֻּכָּלּה, ַוֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ְמַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ֶׁשִּתְדַאג ְלָכְך ֶׁשָּבָניו ִיְלְמדּו ְּבָכל יֹום 
ֶאת ֵּפרּוׁשֹו, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ּוְסָפִרים ֶׁשִּלי ֵיׁש 'ִמְׁשֵלי' ִעם ְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז, ְלַמַען 

ה' ֶׁשִּיְקְראּו ְּבָכל יֹום, ְוהּוא יֹוֵתר טֹוב ִמָּכל ִסְפֵרי מּוָסר".
ְּכִפי ַהָּידּוַע ַלֹּכל, ַהְגָּר"א ֹלא ָהָיה עֹוד ַרב ְמקֹוִמי אֹו ְּגדֹול ּדֹור, ַהְגָּר"א 
הּוא ְנָׁשָמה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַּפַעם ַאַחת ָלעֹוָלם. ְּכָבר ְּבִגיל ֶעֶׂשר ֹלא ָהָיה ַּבִּנְמָצא 

ַרב ֶׁשּיּוַכל ִלְלֹמד ִאּתֹו. ּוְבִגיל ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָהָיה ָּבִקיא ְּבָכל ַּפְרֵּד"ס 

ַהּתֹוָרה, ְּדַהְינּו ְּפָׁשט, ֶרֶמז, ְּדָרׁש ָוסֹוד. ְּכָבר 
ְּבִגיל ֶזה ָיַצר ֶּבן ָאָדם ַעל ִּפי ֵסֶפר ַהְיִציָרה, 
הּוא ַחי ִׁשְבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ְוִהִּגיַע ְלָרמֹות 
ְּגבֹוהֹות ְוַנֲעלֹות ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך 

ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ְוִנְׂשָּגָבה.
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּׁשָקלֹוב זצוק"ל, ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאָחד 
ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיָדיו ]הּוא ָיַׁשב ְוָלַמד ִעם ַהְגָּר"א ֶאת ָּכל ִמְׁשֵלי ְוָכַתב ֶאת 
ֵּפרּוֵׁשי ַהְגָּר"א, ְוַהָּגאֹון ִהִּגיַּה ֶאת ְּדָבָריו[, ֵמִעיד )ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו ְּפַאת 
ַהֻּׁשְלָחן( ְּבֵׁשם ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶדּל, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ִסֵּים ִלְכֹּתב 
ֶאת ֵּפרּוׁשֹו ְלֵסֶפר ְּתִהִּלים, ָהָיה ָׂשֵמַח ְּבִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ְוִסֵּפר ְּדָבִרים 
ִנְפָלִאים, ּוֵבין ַהְּׁשָאר ָאַמר: "ָּברּוְך ה' ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבִסיַני 
ְיָדָעּה ְלַתְכִליָתּה, ְוָכל ַהְּנִביִאים ּוְכתּוִבים ְוַהִּמְׁשָניֹות ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה 
ֵהיַאְך ְּגנּוִזים ָּבּה, ְוֹלא ִנְׁשַאר לֹו ׁשּום ָסֵפק ִמּׁשּום ֲהָלָכה ְוֻסְגָיה ְּבָכל 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְלֵעת ִזְקנּותֹו. ְוָיַדע ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוָכל ַהּפֹוְסִקים 
ְוכּו'. ַרק ְׁשֵני ְּדָבִרים ֲחמּוִרים ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ֶׁשַּבֹּזַהר ָהיּו ֻמְקִׁשים ֶאְצלֹו, 
ְוָאַמר ְלָפָניו ֵהיָכן ְמקֹוָמם. ְוִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ִמי ֶׁשּיֹוְדָעם, ָהָיה הֹוֵלְך ְּבַרְגָליו 

ֵאָליו ּוַמְמִּתין ָּבֶזה ַעל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו". ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ְּכלֹוַמר, ַהְגָּר"א ֵהִעיד ְּבִזְקנּותֹו, ֶׁשִּמָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ָהְרָחָבה ִמן ַהָּים, ֵיׁש 
ַרק ְׁשֵני ְמקֹומֹות ַּבֹּזַהר ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבֶהם ְקָצת ֹקִׁשי ְוַרק אֹוָתם ֹלא ִהְצִליַח 
ְלַפֵּצַח. ַהֹּכַח ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלְּגָר"א ֶזה ָּדָבר ֶׁשֹּלא ַּבִּנְמָצא, 
ְנָׁשָמה ָּכֹזאת ַמִּגיָעה ַּפַעם ַאַחת ָּבעֹוָלם. ְוהּוא אֹוֵמר ְלַתְלִמידֹו, ֶׁשִאּלּו 
ָהִייִתי ַמִּכיר ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ֵּפרּוָׁשם ֶׁשל ְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות ַהֻּמְקִׁשים ִלי ַּבּזַֹהר, 
ָהִייִתי הֹוֵלְך ֵאָליו ָּבַרְגַלִים, ּוֵביְנַתִים ַמְמִּתין ֲאִני ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, 
ֶאת ֶזה הּוא ָאַמר ְּבָׁשָעה ֶׁשל ִׂשְמָחה, ְּבָׁשָעה ֶׁשל ִסּיּום ְּכִתיַבת ִחּבּורֹו. 

מדור
חדש!!
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עולם הפוך ראיתי. בעולם החופשי-המודרני אוהבים חידושים 
והמצאות. לא נחים לרגע. העתיק הישן והטוב, מפנה את מקומו 
לעדכני, לחדשני, למפתיע. הבורות ריקים, ואין בהם מים, אז צריך 
להמציא ריגושים, יוזמות מפתיעות. כך למשל מאד מקורי להגיש 
את הקינוח לפני הסעודה... ובאיבחה אחת אתה מקפיץ את הסעודה 
הבשרית לרמה של קינוח. מהפכים יוצרות בתקווה שזה יצליח, 

יסחוף. יביא להתמוגגות.
ועכשיו לחתונה בקיבוץ. ובכן חברים יקרים, החתונות בקיבוץ תפשו 
לעצמן פוזה חדשה לגמרי. מעתה, רישמו לפניכם, החופה נדחקת לסוף. 
החופה היא שחותמת את הארוע. ולפניה? לפניה רבותי הנכבדים, 
ריקודים ומחולות, מטעמים ומגדנות, מוסיקה רועשת עד השעות 
הקטנות של הלילה. וממש סמוך לטכס הקידושין, נותנים מירווח 

של 10 דקות, רבע שעה, לברכות ואיחולים.
מי ומי המברכים? מזכיר המשק למשל, יו"ר ועדת תרבות, לפעמים 
סבתא מרוגשת, לעיתים הדוור של הקיבוץ. תלוי מי ומי הנישאים 

ובמה הם עוסקים, חושבים, עושים ויוצרים, ותלוי גם, לאן נושבת 
הרוח התרבותית שלהם. הנה למדנו שיעור קצר כיצד מתרחשת 

לה חתונה בקיבוץ ממוצע, וברשותכם אני מקפיץ אתכם 
לחתונה בקיבוץ "טללי שחר" לדקות המרטיטות שבהן 

מברכים את החתן והכלה, טרם יכנסו לחופה. השעה 
אחת אחרי חצות.

אז אחרי שמזכיר המשק גרשון הקריא איחול מן הכתוב, 
וסוניה מן המכבסה סיפרה כמה הכלה חרוצה, ושרגא 

מן הרפת עידכן עד כמה החתן מסור ונאמן 
לפרות, נתקבל איתות מהדוד של החתן, הלוא 
הוא מיודענו שמיל החשמלאי של הקיבוץ. 

הו, הו, נשמעה נהמת פליאה מן הקהל. שמיל 
ממנו "בוקר החשמלטור לא מוכר כדברן גדול, ההיפך להוציא 

טוב" זה כמו להוציא שאור מן העיסה, או סבון מן הכביסה היבשה. 
במכנס קצר כשסנדלים לרגליו וכובע טמבל על ראשו, ניגש שמיל 
למיקרופון וביקש לשאת נאום. השקט חילחל עמוק עד לממטרות 
המדשאה. שמיל מדבר, סצינה מחודשת בנוף הקיבוצי לעילא ולעילא.
וישא משלו ר' שמיל ויאמר: "קהל יקר. אני נואם קטן מאד, וגם דתי 
קטן מאד. 30 שנה חשמלאי כאן ורק השלטרים וארונות החשמל 
שמעו אותי מזמזם כמה שירי לכת. אבל הפעם, אני חש צורך עמוק 
לספר לכם סיפור שמתאים יותר לרבנים ולדרשנים ולא לחשמלאים 
בקיבוץ. לפני שמונה שנים החלטתי לנסוע למחנות ההשמדה בפולין. 
אתם יודעים, אני בן להורים ניצולי שואה. הורי נפטרו מזמן, אבל 
הרגשתי צורך עמוק לקיים צוואה בלתי כתובה שלהם, לדעת מאין 
הם באו. אשתי רוחמק'ה סירבה. נופש לא עושים באושוויץ היא טענה 
כלפי. אבל מסע השיכנועים שלי עשה את שלו, נסענו עם משלחת 
של בני נוער לסייר באתרי השכול והזוועות של העם היהודי. לא 
היה לי קל. הורי אף פעם לא סיפרו ולא דיברו. אבל גדרות התיל, 
ערימות הנעליים והמשרפות דיברו גם דיברו. ביום השלישי למסע, 
החלטנו רוחמק'ה ואני, לנסוע לעיירה ציורית קטנה בפולין, שם 
היה מחנה השמדה קטן ולא מפורסם. אבא היה שם אסיר במשך 4 
שנים. סובבנו בין המבנים והסככות ומחינו דמעה. לפתע הבחנתי 

ברב יהודי כבן 85 לבוש בגד חסידי, שנע במהירות לעברנו.
אתם יהודים מישראל? הוא שאל. כן. ענינו לו. "היום זה היארצייט 
– יום האזכרה – של האדמו"ר שלי זצ"ל. הקבר שלו, הציון, נמצא 
5 ק"מ צפונה מכאן. סעו לשם, כיתבו פתק ובו בקשה ותראו ניסים 
ונפלאות. האמינו לי מי שפקד את הציון ביום האזכרה, וכתב בקשה 

והניח על אחד הסדקים, קיבל מבוקשו... כך אמר לנו החסיד הישיש."
"נו, אני דתי מאד קטן, ורציתי שיעזוב אותנו לנפשנו. אבל רוחמק'ה 
פתאום נחה עליה רוח הקודש, והיא לחצה עלי, שמיל, שמיל, בוא ניסע 
לאדמו"ר. נכנעתי. הגענו לקבר והבחנו בעשרות חסידים מתפללים 
מתנועעים. רציתי ללכת, אבל רוחמק'ה לחצה, שמיל תכתוב פתק. 
איזה פתק, אני לא מדבר עם אנשים מתים עניתי לה. תכתבי את. אז 
רוחמק'ה הוציאה עט ונייר מן התיק שלה והתחילה לרשום בקשה. 
אין לי מושג מה היא רשמה, אנחנו לא חסר לנו כלום בקיבוץ ,ברוך 
השם. בינתיים החסידים עלו לטנדרים שלהם ונסעו. התקרבתי לקבר, 
רוחמק'ה חיפשה חריץ ותחבה לתוכו את הפתק. לפתע, משומקום, 
הגיח איכר גוי פולני משופם ענק מימדים ובידיו שני דליים. הוא 
הניחם סמוך לקבר והחל לאסוף פתקים מבין החרכים והסדקים. 

לוקח ומכניס לדלי. אלפי אלפי פתקים ודוחס אותם בכפות ידיו.
"הלו, מיסטר, מה אתה עושה עם הפתקים האלה? למה אתה אוספם?" 
שאלתי. האיכר הפולני ענה לי באנגלית עילגת שפעם בשנה הוא 
מנקה את הקבר אוסף את הפתקים ושורפם בחצרו. "הייתי המום" 
סיפר שמיל "אלפי יהודים מכל העולם פוקדים את המקום וכותבים 
בקשות לאיזה אדמו"ר שמת מזמן. מה הם כותבים לו? מה הם 
מבקשים ממנו? הסקרנות הרגה אותי. הכנסתי את ידי 
לאחד הדליים כדי להרים פתק אחד. רק אחד. כדי 
לקרוא ולדעת מה מבקשים מאדמו"ר זקן שנח על 

משכבו כבר עשרות בשנים.
"חברים וידידים, חתן וכלה, שמונה שנים אני סוחב פתק 
זה בארנקי ועכשיו ברשותכם אקרא מה כתוב 
בו". שמיל החשמלאי הוציא ארנקו ושלף 

משם פתק צהבהב מקופל והתחיל לקרוא.
"לכבוד האדמו"ר הזקן. אמרו לי שיש לך 

בורא עולם ומה שמבקשים ממך ביום האזכרה, אתה קשרים עם 
דואג שזה יתקיים. אני בחור פשוט מישראל ויש לי בקשה קטנה, אני 
מכיר נערה טובת לב אחת, שקוראים לה מיכל. אנא, עשה לי טובה, 
דבר עם בורא עולם שישכנע את מיכל להתחתן איתי. על החתום 

איתן מקיבוץ "טללי שחר". עד כאן.
"איתן ומיכל מזל טוב לכם!" קרא בקול ניחר הדוד שמיל החשמלאי. 
"הפתק הזה שבידי נכתב ע"י איתן חתננו היקר לפני 10 שנים, כשהוא 
היה בן 17.5 טרם גיוסו לצה"ל. והיום אני בחופה שלו. היום עיני 
רואות מה כוחו של רב זקן לעשות ולפעול... אתם מבינים, מתוך 
אלפי פתקים, הרמתי דווקא את הפתק של אחייני החביב ושמרתיו 
כאוצר יקר... נכון שמיל הוא לא דתי גדול, גם קטן הוא לא, אבל 
שמיל אומר לכם, איתן ומיכל אתם לא רק זוג משמים, אתם זוג מן 

הפתקים".
החתן איתן רץ לעבר שמיל והביט בפתק: "אני בהלם, אני לא מאמין 
רק עיוור לא יודה שיש כאן השגחה עליונה. אני בכלל שכחתי מן 
הפתק הזה... איך הרמת אותו מבין אלפי פתקים?". כן מוזמנים יקרים, 
איתן שכח מהפתק, מהאדמו"ר, מהבקשה, אבל השכינה הקדושה 

שאפפה את חופת הזוג ליטפה את תלתליו ושלחה לו תזכורת.
שבועיים אחר כך איתן ומיכל נסעו לפולין. איתן נישק את המצבה 
ואמר "כבוד האדמו"ר מיכל ואני נרעשים ונרגשים. תודה על תפילתך, 
ואנחנו מבטיחים כבוד הרב, להקים בית יהודי כשר למהדרין מחוץ 
לקיבוץ." ועל חלקו האחורי של הפתק הצהבהב המקומט והישן 
כתבה מיכל ביד רועדת את המילים הבאות "תתפלל עלינו אדמו"ר 
יקר, שנצליח בדרכנו החדשה". היא תחבה אותו עמוק עמוק לתוך 

חריץ נסתר, שאף איכר פולני לא יצליח לשלפו. לעולם.

 זוג מן הפתקים / ר' קובי לוי הי"ו
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פתרון לחידה משבוע שעבר:

חידה

בחצר המשק הסתובבו תרנגולות ופרות. מספר הרגליים 
היה 78 ומספר הראשים 33. כמה תרנגולות וכמה פרות 

היו בחצר?
תשובה: 6 פרות ו 27 תרנגולות,

וישנם גם תשובות אפשריות אחרות.

בטחון בבורא עולם/רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל

"סע לכפר מסויים" נאמר לרבי ישראל הבעל שם טוב מן השמיים, 
"שם תוכל לראות מהו ביטחון אמיתי בבורא העולם". קרא הבעל שם 
טוב לתלמידיו וציווה עליהם להתכונן לנסיעה. הם הגיעו אל הכפר 
והתארחו אצל בעל האכסניה המקומית שקיבל אותם בסבר פנים יפות 

והגיש להם ארוחה משביעה.
למחרת בבוקר, באמצע תפילת שחרית, נכנס שוטר אל האכסניה כשבידו 
מקל. הוא דפק במקלו על השולחן שלוש פעמים ויצא מן הבית. תלמידי 
הבעל שם טוב לא הבינו מה קרה אך לא אמרו מאום. התפילה הסתיימה 
ובעל הבית ערך ארוחת בוקר על השולחן לכבוד האורחים. עוד בטרם 

הספיקו ליטול את ידיהם לסעודה, הופיע השוטר.
שוב דפק השוטר במקלו שלוש פעמים על השולחן והסתלק מן הבית 
ללא לומר דבר. "מה עשה השוטר"? התעניין הבעל שם טוב לדעת. 
"השוטר הוא שליחו של הפריץ ממנו אני חוכר את האכסניה" הסביר 
הלה ברוגע מופגן. "היום הוא היום האחרון לתשלום דמי השכירות 
השנתיים אותם טרם שילמתי. הנקישות על השולחן מסמלות את אזהרות 
הפריץ; השוטר מופיע בבית שלוש פעמים כדי להזכיר לי שאשלם את 
החוב. אם לא אעשה זאת לאחר האזהרה השלישית, השוטר יופיע שוב 

כדי להשליך אותי ואת משפחתי אל הכלא."
"ניכר שאתה רגוע ושליו, כלומר שיש לך את הסכום המבוקש" אמר 
רבי ישראל. "מדוע שלא תיגש אל הפריץ לשלם את חובך, ולאחר-מכן 

נסב כולנו לאכול בשלווה?"
"אודה על האמת: אין לי בכיסי ולו פרוטה אחת. אך אינני דואג, אני 
בטוח שבורא העולם יעזור לי" השיב בעל האכסניה והמשיך, "הבה נסב 

לאכול כעת. נותרו עוד שלוש שעות עד שהשוטר יופיע שוב."
התלמידים הביטו בו בהשתאות אך לא אמרו דבר. הם ישבו לאכול 
ארוחת בוקר כשבעל הבית מדבר בדברי תורה ושמח על ההזדמנות 
לארח אורחים חשובים כל-כך. בתום הארוחה הופיע השוטר בפעם 
השלישית. כשהסתלק, סיים בעל הבית לסעוד את ארוחתו בנחת, בירך 

ברכת המזון בכוונה, לבש בגדים נאים ועמד לצאת מן הבית.
"להיכן אתה הולך?" תמה הבעל שם טוב. "אני ניגש אל הפריץ לשלם 
את חובי" ענה בעל הבית. "האם כבר השגת את הסכום הדרוש?" נשאל, 
"לא. אך אני שם את מבטחי בבורא העולם". הבעל שם טוב ותלמידיו 
עקבו אחרי בעל האכסניה שעשה את דרכו במעלה הגבעה אל ביתו 

של הפריץ.
דמותו של בעל האכסניה התרחקה עוד ועוד, כשלפתע הופיעה עגלה 
בעיקול הדרך ונעצרה לידו. מן העגלה יצא אדם לבוש בהידור, החליף 
עמו כמה דברים בתומם שב אל העגלה והמשיך בדרכו. לאחר רגעים 
אחדים העגלה שבה לכיוון בעל האכסניה, האדם שיצא מתוכה מנה לידיו 
של בעל האכסניה סכום כסף והם נפרדו בלחיצת ידיים. התלמידים היו 
סקרנים לדעת מה אירע. הם עצרו את האדם וביררו אצלו: "מדוע נתת 

לבעל האכסניה סכום כסף?"
"בעל האכסניה מפיק שיכר משובח, וביקשתי לרכוש ממנו את תוצרת 
השיכר בשנה הקרובה. הוא ביקש סכום מסויים אך אני ביקשתי לשלם 
סכום נמוך מכך ולפיכך נפרדנו לשלום. אחרי כמה רגעים הגעתי למסקנה 
שמוטב לי לעשות עסקים עמו שכן הוא ידוע כאדם ישר, ולפיכך סיכמנו 

על העיסקה והענקתי לו את הסכום שביקש" סיפר.
"רואים אתם עד כמה גדול כוח הביטחון בבורא העולם!"

נסו למצוא את המספר הבא:
2,3,6,7,8,12,13,16,17,18...??

א. הכהן שמצווה לעשות את הפרה_______, מין 
עץ_______

ב. ְּבֵהמֹוֵתנּו _______, מים שלא ישתו באדום הם ֵמי 
_______

ג. שטח של ארץ _______, ֵמת _______, ִּבְקָעה ֵּבין 
ָהִרים _______ 

ד. הדרך הראשית _______  _______,  ֵׁשם ִעיר 
_______

ה. "ִׁשְמעּו ָנא _______", מקום מיתת אהרן _______  
_______

ו. ויתאספו _______, ויסרב או לא הסכים _______

ז. מקום שיש בו גידולי שדה, מקום _______,  ֵשם ַנַחל 
_______

ח. "זאת _______ התורה", ֵמת ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים _______  
_______

ט. דין הכהן השורף: _______  _______  _______

י. שנים רבות _______  _______, מדבר שממה 
_______

כ. ֲחָפרּוָה _______, ְׂשֵדה ַהְּגָפִנים _______, אלילי עמון 
_______

ל. ֵאש גדולה _______, ִּכינּוי ְגָנאי ַלָמן _______  
_______

מ. ליקוי, פגם בגוף_______, ַׁשם מּוַנח ַהֵאֶפר _______  
 _______

נ. ֵמי ַהֵאֶפר, מי _______, נסור הצידה _______ ַעּמּוד 
_______

ס. הוכה פעמיים _______, ֵׁשם ָים _______, " ֶאת ָוֵהב 
ְּב_______" 

ע. ְּכִלי ַעל ַצַואר ַהְּבֵהָמה_______, ֵחיל ַרב _______  
 _______

פ. המזון המצוי במעי הבהמה_______,  ראש ההר 
 _______

צ. מכוסה וסגור היטב _______  _______,  ֵשם ִמְדַּבר 
_______

ק. מקום מיתת מרים _______, ְנטֹול, ָתִביא ִאְתָך 
 _______

ר. ֲהְרֵּבה _______,  " ַוִיְׁשַלח ֹמֶׁשה ְל_______ ֶאַת ַיְעֵזר" 

ש. ָּפִליט_______, זמן הבכי על אהרן _______  
 ._______

ת. ְׁשֵלָמה _______, מאורעות קשים, ת"ו _______  
._______
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פר
ס

ת 
בי

כוכב בשמי הליל
זוהר לבת החיל

שולח לך חלום מתוק
וכשנפקחת עין

והחלום אין
נדמה שהוא כ"כ רחוק

מסביב הכל קסום
כאן האושר הגלום

והסיפוק מלוא יקום
איך את לשם מגיעה

עלייך רק לרצות
לפנות בתפילות

לממש השאיפות
טאצ' ביעד

להושיט היד
כן, הוא במרחק נגיעה!

המנון קייטנת
בית הספר

"כאייל תערוג":

בשבוע שעבר קיבלנו לבית ספרנו את תכנית "שלבים"-
תכנית העצמה לתלמידות ולהורים ייחודית במינה!!

שמונה חונכות חדשות, מפגשי סדנאות הורים וייעוץ זוגי 
פרטני להורי התלמידות. וכל זאת ללא עלות מצד ההורים!
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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

04:55 )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'  
19:30 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

19:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
04:35 )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'  
19:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:55 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
20:25 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

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
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

בשבוע הבא יום ג', ו' תמוז )09/07( מורנו הרב בחולון
בית כנסת סודאי, רחוב רוטשילד 12 בשעה 20:00


