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בס"ד, פרשת מקץ

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

אחד המסרים החשובים שצריך האדם להפיק מחג החנוכה הוא, כי אנחנו 
עם ישראל הינו עם שיש לו הנהגה מעל הטבע במלכות שמים, שמונת ימי 
החנוכה כידוע מסמלים את ההנהגה העל טבעית. שמונה הוא תמיד מספר 
המסמל מעל הטבע, כי שבע הם שבעת ימי בראשית והבריאה. המספר 
שמונה מסמל הנהגה על טבעית. ולכן אומר המהר"ל, 'יון' גימטריא 66 
כמו הגימטריא של גלגל, שהגלגל מסמל את הטבע, שכידוע שכל הבריאות 
בעולם עגולות כלשון הר"ן, 'אין בריאה מרובעת בעולם', החל מהכוכבים 
וכלה בעצים, בפרחים ובאבנים, כל הבריאה עגולה. יון רצו לקבע את הנהגות 
הטבע – שאם בחוקיות של הטבע כתוב שכדי להרויח ממון עובדים יותר 
ומתאמצים יותר, אז כך מתנהלים! ואם בחוקיות של הטבע כתוב שאדם 
החולה יעסוק בפעילות גופנית ויקח את הרופא הטוב ביותר ויבריא, אז 
כך צריך להתנהל! ואם בחוקות הטבע כתוב שכדי להצליח ולקבל משרה 

צריך לובי של עסקנים שיתמכו בך, אז כך מתנהלים!
אבל עם ישראל יודע שכל האקסיומות של הטבע שייכות לאומות העולם 
ולא לבני יעקב, "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו,  ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו", קיבלנו על זה שיעור 
במצרים, מים נהפכו לדם ודם נהפך למים, ואש מתלקחת בתוך הברד נגד 
כל חוקי הפיסיקה, "ְלַמַען ֵּתַדע, ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ"! שבהנהגת ה' אין 

מגבלות של הטבע.
ולכן כשאדם נמצא מול בעיה שבטבע אין לה פתרון – לפעמים זה זוגיות 
כושלת, אומר האיש, 'את אשתי לעולם לא אצליח לשנות שתהיה רגועה 
יותר ופחות עצבנית'. בטבע, אין לזה פתרון, ולפעמים אלו בעיות קשות 
יותר של חולי ומחלות שלרפואה אין מה לומר. לכל אחד יש אפשרות 
לפתוח בהנהגה על טבעית ומי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, 
מי שקבע בכימיה ששמן דולק – כך יכול לקבוע שגם חומץ ידלוק! רק 
אם אתה תרצה בכך והרצון שלך יתבטא בכך שאתה מתנהג בצורה לא 
טבעית, כלומר שבטבע כולם מחפשים בילויים והנאות ועוד מים מלוחים 
של העולם הזה, מי שיוצא מהביצה של הטבעיות ומחפש רוחניות – יתנהגו 

עמו מעבר למגבלות הטבע.
אדם שמגיע מיום עבודה עייף וחלש, הטבע וחוקותיו אומרים 'תשב 

בבית, תנוח, תישן, תרדם מול הטלוויזיה', אלו כללי הטבע והנורמה! אבל 
מי שעושה מעבר לקוי הנורמה, רץ לבית הכנסת! מתפלל! לומד שיעור! 
ומוסיף עייפות על עייפותו – גם בשמיים אם יצטרך איזשהו בקשה שבטבע 
ובנורמה לא מגיע לו, יתנהגו עמו מעבר לטבע, כי "ה' ִצְּלָך, ַעל ַיד ְיִמיֶנָך", 

כשם שאתה מתנהג עמו הוא מתנהג עמך.
לכן חג החנוכה מלמד אותנו שהמפתחות לכל הבעיות ולכל הצרות נמצאים 
בידינו אם רק נרצה בכך, הן בתחום הבטחוני, הן בתחום הכלכלי והן 
בבריאותי –  בטבע יש חוקיות, ובו הגדול אוכל את הקטן, אבל יש גם מעל 
הטבע ואת זה היהודי צריך לחפש, זה נקרא שכינה! "ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך 
ִמָּכל ָהָעם, ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"– מלשון פלא, נהיה שונים מכולם – "ַּגם 
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה"! כך אמר הקב"ה למשה. השאלה האם 

אנחנו רוצים!
גם יוסף התנהג כך במקום הקשה ביותר לרוחניות האדם, במצרים ערות 
הארץ, היה עבד לשר הטבחים בתור עובד, לאחר שירד מבית מלכים 
ותפנוקים אצל ביתו של יעקב אבינו, ובכל זאת התגבר על טבעו ושרת 
את רבו בנאמנות, לפיכך זכה לצאת ולמלוך על כל מצרים. כך מובא 

במדרש שיר השירים )א, א(.
וכך אומר הרמב"ם שהיה עם יעקב אבינו, שרומה ונעשק ע"י לבן הארמי 
ובכל זאת עבדו באמונה כמו שכותב רש"י "ַוַּיֲעבֹד ִעּמֹו עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים 
ֲאֵחרֹות - מה ראשונות באמונה אף האחרונות באמונה". דבר שהוא נגד 
הטבע והשכל, כאשר יש אדם שמרמה אותך במשך 20 שנה ועדיין אתה 
עובד איתו בנאמנות ודואג לרכושו של מעבידו כאילו היה רכושך שלך. 
זה נגד הטבע. לכן כותב הרמב"ם בהלכות שכירות פועלים שזכה יעקב 
לברכת ה' ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד" - שכך הנהגת ה' עם האדם, לפי דפוסי 
התנהגות שייצר האדם בעצמו. זה החנוכה, וזה נס פך השמן, עם שהוא 

מעל הטבע ומעל המזלות בכפוף להתנהגותו מול מצוות התורה.
והלוואי ונפנים דבר זה בחנוכה והיה זה שכרנו, חנוכה שמח!

שבת שלום, אייל עמרמי
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חינוך לביטחון ואמונה

אין ספק שאחד הדברים הנצרכים ביותר בדורינו זה אמונה, אמונה תמיד 
הייתה נצרכת ליהודי, אבל בדור האחרון, לנוכח ההפקרות המוחלטת 
השולטת בחוץ, צריכים אנו להתחזק מבית, להזכיר לנו ולילדנו כי הקב"ה 

נמצא איתנו בכל מקום, רואה אותנו ושומר עלינו.
לרגל יום ההילולא של רבי יוזל הורביץ, "הסבא מנובהרדוק" זצ"ל, 
מגדולי מפיצי תנועת המוסר ותלמידו של רבי ישראל מסלנט זצ"ל, 

ניקח דוגמא מאלפת מהי אמונה ומהו ביטחון בהקב"ה.
באחת הפעמים שהוצרך מרן הסבא מנובהרדוק זצ"ל לנסוע מקייב 
לחרקוב, הגיע לתחנת הרכבת מבלי שיהיה בכיסו כל כסף עבור הנסיעה. 
לקח ספר בידו והחל מעיין בו. כידוע, היו לו לא מעט מתנגדים. באו 
ושאלוהו האם הוא מתכונן לנסוע, וכיצד? אמר להם: "אם אצטרך, אסע". 
סיכמו, כי איש מביניהם לא יתן לו את התשלום לנסיעה. "כך נלמד אותו 

לקח", אמרו.
חמש דקות לפני הנסיעה, דלפק הכרטיסים 
כבר נסגר. נותר חלון קטן פתוח, לאפשרות 
שמאן דהוא יגיע ברגע האחרון. לפתע מגיע 
גביר, ניגש לרבי יוזל ושואל: "יש לכם 
כרטיס? בוא עמי ותיקח כרטיס". אמרו 
האנשים לרבי יוזל: "מסתמא ידעת שאדם 
זה יבוא". אמר להם הגביר: "אני בעצמי 
לא ידעתי כי אסע עד לפני חצי שעה. ברגע 

האחרון קיבלתי מברק".
ורבי יוזל עצמו? עבורו לא היה בדבר כל חידוש. הוא לא נסע לטובת 
עצמו כי אם עבור חיזוק ישיבותיו. הוא היה בטוח כי אם יצטרך לנסוע 

– יסע. כך הוא חי, וכך ציווה את תלמידיו ואת הבאים אחריו.
המעשה הבא, אף הוא ימחיש את מידת בטחונו של מרן הסבא. כידוע, 
אף בימים שבהם שלטו הבולשביקים המשיכה הישיבה לפעול כרגיל. 
היה זה מוצאי שבת, מרן הסבא אמר שיחה לפני מעריב, התפללו מעריב 
ומרן הסבא החל בהבדלה. לפתע באמצע הבדלה נכנסים בולשביקים. 
מרן הסבא המשיך בשלו כאילו כלום לא קרה. מספרים כי לא נזלה טיפה 
מן הכוס. הוא סיים את ההבדלה, שתה מן הכוס, פנה אליהם ואמר: 'מה 

אתם רוצים ממני?'... הם הסתובבו והלכו.
בענין זה סיפר רבי ישראל שפירא, שהלך פעם ברחוב ברוסיה וממולו 
מגיע גדוד של חיילים. מלפנים הולך המפקד, הוא מסתכל ורואה כי 
פניו מוכרות לו. המפקד אף הוא מסתכל עליו, עוצר את כל הגדוד, ניגש 
אליו ושואל: 'ישראל?'... אומר לו רבי ישראל: 'תראה מה נהיה ממך'... 
'תשמע ישראל', אומר המפקד, 'מרן הסבא אינו מניח לי לחיות. אני בא 

לעשות עבירה, ודמותו ניצבת מול עיני. אין לי טעם בחיים'...
הבטחון וההפקרות המוחלטת להקב"ה כפי שראיתי אצל תלמידו של 
הסבא מנובהרדוק, רבי גרשון ליבמן זצ"ל, היו אף הם כה מוחשיים, עד 
כי מעולם לא נשמעה ממנו המילה 'שלי'. הוא לא ניכס שום דבר לעצמו, 
למעט פעם אחת כאשר לא מצא את תפיליו, שאל 'היכן התפילין שלי', 
ותיכף עצר את עצמו ואמר: 'איך אמרתי שלי?', ושוב תיקן את עצמו: 
'התפילין הם אכן שלי' משום שהתפילין הם לא כמו שאר ענייני העולם 

הזה מהם סלד.
עד כדי כך הפקיר את כל עניני העולם הזה, עד כי לא היה לו כלל 
כסף בבנק, ואף כאשר הגיעה המחאה בנקאית לידו לא הסתכל בסכום 

שרשום בה.

אתה תעשה את שלך!

מפורסמת קושיית ה'בית יוסף', מדוע תיקנו רבנן להדליק נרות חנוכה 
שמונה ימים הלוא הנס היה רק שבעה ימים, כי פך השמן שנמצא הספיק 

ליום אחד והיום הראשון כלל לא היה נס?
תירוץ נפלא הובא בשמו של הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל: הבה נתאר 
לעצמנו את החשמונאים באים לבית המקדש אחר המלחמה ומוצאים 
אותו הפוך, הרוס ושבור, אך לפתע הם מוצאים פך קטן של שמן, שלפי 
כל ההערכות הוא יספיק ליום אחד. המחשבה הראשונה שאמורה היתה 
לעלות על דעתם, שכיון שבלאו הכי לא יספיק השמן ליותר מיום אחד, 
אם כן מה לנו להדליק את המנורה ליום אחד? ננוח מעט מהמלחמה, 
נבנה ונשפץ מחדש את בית המקדש, נטהר את כל מה שנטמא, ורק אז 

נתחיל להפיק שמן טהור מזיתים טהורים ונדליק את המנורה.
אך החשמונאים לא הלכו אחר לבם, ידיהם לא רפו ולא התעצלו ותירצו 
זאת בחוסר תועלת במעשה ההדלקה, אלא כאשר מצאו את פך השמן מיד 
בערה בהם מחדש חביבות המצווה והדליקו את השמן אפילו שיספיק 
ליום אחד בודד. הרי זה נס בפני עצמו למצוא שמן במצב שכזה, וכדי 

לציין אותו מדליקים גם ביום הראשון.
וכיוון שראה הקב"ה את התאמצותם שעשו כל מה שיכלו, עשה עמהם 
נס ומעט השמן דלק שמונה ימים שבהם טיהרו את בית המקדש, הפיקו 

שמן טהור והמנורה המשיכה לדלוק ברציפות.
מסופר, שבסוף ימיו של מרן ה'חזון איש' זי"ע, כאשר כבר תש כוחו, הגיע 
אליו בן אחותו הגאון רבי נסים קרליץ זצ"ל, והחזו"א ביקש ממנו שיבוא 
עמו לבקר את אמו – אחותו, שהתגוררה מרחק קצר מביתו. ההליכה 
כבר הייתה קשה מאוד עבור ה'חזון איש' והם הלכו לאטם, פסיעה אחר 
פסיעה, בקושי רב, במשך כשעה וארבעים דקות! כאשר הגיעו לביתה 

דרש ה'חזון איש' דרש ושוחח עמה בדברי חולין על דא ועל הא.
כעבור שיחה בת חצי שעה סימן ה'חזון איש' לאחיינו ר' נסים כי כבר 
אפשר לחזור הביתה, וכבהלוך גם בחזור, ההליכה הייתה אטית וארוכה. 
בסיומה שאל ר' נסים את החזו"א: "לשם מה כה טרח הרב לבוא אל אמי 

רק כדי לשוחח עמה במילי דעלמא? וכי זמנו של הרב לא יקר יותר?"
ענה לו החזו"א: "הרגשתי שאחותי זקוקה לביקורי!  אך אומר לך דבר 
נוסף", הוסיף החזו"א, "כשעמדתי לצאת מהבית הרגשתי שאיני מסוגל 
ללכת ולא ידעתי כיצד אוכל להגיע אליה, אך ידעתי דבר אחד, שאם 

לא אצא מהבית ודאי לא אגיע..."
מדבריו הקדושים לימדנו החזון איש, שעל האדם מוטלת ההשתדלות 
לעשות את שלו, וייתן ויבטח באלוקיו שיעזרהו בכל אשר יעשה, וזהו 
המסר שלמדנו מהחשמונאים, וכך צריך כל אדם לעשות בביתו, את מירב 
ההשתדלות בדרך ארץ בחינוך הילדים, בעזרה וחסד, בהנחלת קדושה 

וטהרה, אנחנו נעשה את שלנו, והקב"ה יעשה את שלו.
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שמן קנולה

מחקר אמריקני חדש מגלה כי שמן קנולה מזיק למוח, כשנמצא קשר 
ברור בין צריכת שמן קנולה לבין פגיעה בזיכרון, הרעה ביכולת 

הלמידה ועלייה במשקל. זהו מחקר ראשון המצביע על השפעה 
זו של השמן הנמכר ביותר. המחקר, שנערך בפילדלפיה 
שבארצות הברית, והתפרסם לאחרונה התבצע על עכברי 

מעבדה ששימשו מודל לבדיקת מחלת האלצהיימר.
לדברי מובילי המחקר, "שמן קנולה אטרקטיבי כי הוא 

פחות יקר משמנים צמחיים אחרים, והוא נתפס בטעות 
כשמן בריא. המחקר התמקד בפגיעה בזיכרון וביצירה של 

הצטברות עמילואיד - שהוא משקע לא נמס של חלבון הגורם 
למספר מחלות, דוגמת האלצהיימר.

צוות המחקר השתמש בעבר במודל זה כדי לחקור את השפעת שמן הזית, 
ובאותו מחקר התקבלו תוצאות הפוכות: התברר, כי אצל עכברי מעבדה 

עם אלצהיימר, שהתזונה שלהם התבססה על שמן זית, פחתה הצטברות 
העמילואיד, הגורמת לאלצהיימר, ונרשם שיפור בזיכרון. במחקר הנוכחי, 
כאמור, עכברים שצרכו שמן קנולה לתקופה שמעל שישה חודשים סבלו 

מפגיעה בזיכרון.
במחקר נבדקו רקמות מוח של שתי קבוצות עכברים, והתוצאות העלו כי 
בקבוצה שצרכה שמן קנולה הייתה ירידה בעמילואיד בתא 1-40, שהוא 
סוג נמס יותר של חלבון זה בתא. הוא נחשב מועיל למוח ומשמש מתווך 

בינו לבין עמילואיד בתא 1-42 המזיק, שאינו נמס.
לאורך השנתיים הבאות יימשך המחקר, שבמהלכו יבדק מהו זמן 
החשיפה המינימלי לשמן קנולה, שבעקבותיו יש שינוי ביחס 
שבין העמילואיד בתאים ולשינוי בקשרים הסינפסיים במוח.

בנוסף מובילי המחקר רוצים לראות מה ההשפעה של שמן 
קנולה על התפתחות מחלת האלצהיימר. כיון שיש סיכוי 
שהצריכה של קנולה משפיעה גם על דרך ההתפתחות של 

מחלות ניווניות אחרות, כמו דמנציה.
בשולי הדברים ראוי לציין כי צריך להתייחס למחקרים כאלו 
בספקנות, רק לאחרונה התברר כי מדענים משנות ה 60-70 היטו 
מחקרים לטובת צריכת סוכר במימון יצרניות ממתקים וסוכרים, ועל כך 

נאמר אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר.

לשמוע מוסר

ְשַׁמע ְבִּני מּוַסר ָאִביָך )משלי א, ח(

אֹוֵמר ִאּיֹוב )לה, יא(: "ַמְּלֵפנּו ִמַּבֲהמֹות ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְיַחְּכֵמנּו", ִאם 
ֲאַנְחנּו ֹלא ִנְׁשַמע מּוָסר ֵמַהֲחָכִמים ֲאַנְחנּו ִנְצָטֵרְך ִלְׁשמַֹע מּוָסר ֵמָהְרָׁשִעים, ָּתבֹוא 
ְּבֵהָמה ִּתֵּתן ָלנּו מּוָסר, ָּתבֹוא ְּפרּוָצה ּוְתַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם מּוָסר, ְּכמֹו ַהַּמֲעֶׂשה 
ֶׁשל ֶאְלָעָזר ֶּבן ּדֹוְרַדָּיא. ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת "ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע" )תהלים לו, ז(.
ָׁשַמְעִּתי ַעל ֵאיֶזה ֲחֵבר ְּכֶנֶסת ְמֻסָּים ֶׁשָעַמד ִלְנֹאם ַּבְּכֶנֶסת ַעל ַהֲחִׁשיבּות ָלֶלֶכת 
ַלָּצָבא, הּוא ָנַתן מּוָסר ְלֻכָּלם ְוֵהִביא ְּפסּוִקים ֵמַהּתֹוָרה, הּוא ֹלא ְמַקֵּים ְּכלּום 
ֵמַהּתֹוָרה, ֲאָבל ְּכֶׁשָּצִריְך ְלַהְרִׁשים ְוַלֲעׂשֹות ּכֹוָתרֹות הּוא נֹוֵתן מּוָסר ֵמַהּתֹוָרה. 
ָּכל ֶזה ִנְגַרם ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּלנּו, ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִצים ִלְׁשמַֹע מּוָסר ֵמַהֲחָכִמים, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא ָלנּו ְרָׁשִעים ֶׁשִּיְּתנּו ָלנּו מּוָסר. ִמי ֶׁשָּיִבין ֶׁשָּכל מּוָסר 
ֶזה ִּבְבִחיַנת "מּוַסר ָאִביָך", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ח, ה(: "ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְמַיְּסֶרָּך", ֶזה ְּדָבִרים ֶׁשַּמִּגיִעים ֵמֵאת 
ָהַאָּבא ָהאֹוֵהב ֶׁשְּלָך, ֶׁשְּבַסְך ַהֹּכל רֹוֶצה ָלֵתת ְלָך מּוָסר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבַדְרְּכָך, הּוא 
ּדֹוֵאג ְלָך, ִאְכַּפת לֹו ִמְּמָך. ֲאַזי הּוא ְיַקְּבֵלם ְּבַאֲהָבה, ִּכי הּוא ֵמִבין ֶׁשֶּזה ְלטֹוָבתֹו, 
ְּכמֹו ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשָהרֹוֵפא עֹוֶׂשה ָלָאָדם ִּבְכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַחָּייו, ְּפָעִמים זֹו ְזִריָקה 

ְּפׁשּוָטה, ּוְפָעִמים ֶׁשּזֹו ְּכִריַתת ֶרֶגל.
ָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲהִכי ְּגדֹוָלה ִהיא ָלֵתת מּוָסר ְלָאָדם, לֹוַמר לֹו: 
ַאָּתה טֹוֶעה, זֹוִהי ֵאיָנּה ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה, ֶזה ֹלא ֲעבֹוַדת ה'. ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ַּכּיֹום 
ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשֶקר ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו, ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים ִלְהיֹות ּפֹוּפּוָלאִרִּיים, ְוָלֵכן 

ְמַדְּבִרים ֶאל ָהָעם ְּבצּוָרה ֶׁשִּיְׁשּתֹוְקקּו ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּדְבֵריֶהם. 
ֵהם ְמַדְּבִרים ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ִלְׁשמַֹע, ְוִנְזָהִרים 
ֶׁשָחִליָלה ְוַחס ֹלא ִּתָּפֵלט ֵמֶהם ִמָלּה ָהֲעלּוָלה ְלַהְכִאיב 
ְלֶאָחד ֵמַהּׁשֹוְמִעים. ּוְכֶׁשַאָּתה ָּבא ְואֹוֵמר ָלֶהם: ַּתְחִּדירּו 
ְקָצת ֶּדֶרְך ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסר, ָהָעם ָצִריְך ֶאת ֶזה, ִּתְראּו 
ַּכָּמה ֵּגרּוִׁשין ֵיׁש, ַּכָּמה נַֹער נֹוֵׁשר ֵיׁש. ֵהם עֹוִנים ְלָך ְּבצּוָרה 
ֶאֶלַגְנִטית: ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו ֹלא ָצִריְך ֶאת ֶזה... ֵהם ְצִריִכים 
ִלְׁשֹמַע ְּדָבִרים טֹוִבים, ְלָקֵרב ְוֹלא ְלַרֵחק... ָעִדיף ְלַחֵּבק 
אֹוָתם ִּבְכֵדי ֶׁשְּלָפחֹות ִיָּׁשֲארּו ַּבֶּתֶלם ַהָּנכֹון. ְועֹוד ָּכל ִמיֵני 

ִמִּלים ָיפֹות ָּכֵאֶּלה...
זֹוִהי ֶּדֶרְך ֲעֻקָּמה ַהְמֻנֶּגֶדת ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה. ְוִכי ָמָרן ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה יֹוֵסף זצוק"ל, 
ֶׁשָהָיה ְּגדֹול ָהַרֲחָמִנים, ֶׁשָּיַׁשב ּוָבָכה ִעם ָהֲאָנִׁשים ַהַּמְׁשִּכיִמים ְלִפְתחֹו, ֹלא ָיַדע 
ֶאת ֶזה? ָלָּמה ִמֵּדי ַּפַעם הּוא ָהָיה ִמְזַּדֵעק ִמִּקירֹות ִלּבֹו ַעל ִּפְרָצה ָּכזֹו אֹו ַאֶחֶרת 

ְּבחֹוַמת ַהַּיֲהדּות? ְלֵהיָכן ָה"ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשּלֹו ֶנֶעְלָמה?
ֶאָּלא הּוא ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו, "ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל" ָהֲאִמִּתית ִהיא ְלַהְסִּביר ָלָעם ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ַהְּנכֹוָנה ְוִלְצֹעק ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשֵהם הֹוְלִכים ִלֹּפל ִלְׁשֹאול ַּתְחִּתּיֹות. ִאם ַאָּתה ִּתְרֶאה 
ָאָדם ֶׁשעֹוֵמד ַּבְּכִביׁש ְוֶרֶכב ּדֹוֵהר ְלֶעְברֹו ְּבֹאֶפן ֶׁשעֹוד ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות הּוא ִיָּדֵרס 
ַלָּמֶות, ַהִאם ְּתַחֵּיְך ֵאָליו ְוֹתאַמר לֹו ַּבֲעִדינּות ּוַבֲאִצילּות ֶנֶפׁש: ַצִּדיק, ֵיׁש ָּכאן 
ֶרֶכב ֶׁשָעלּול ִלְדֹרס אֹוְתָך, אֹו ֶׁשִּתְצַעק ְלֶעְברֹו: ַהּלֹו, ֵיׁש ֶרֶכב ַאֲחֶריָך, ִּתְבַרח 

ַמֵהר? ֲהֵרי ִאם ַרק ְּתַנֶּסה ְלַדֵּבר ַּבֲעִדינּות ְּכָבר ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ִעם ִמי ְלַדֵּבר...
ָהיּו ַּכָּמה ָׁשִנים ָּבֶהן ָיַׁשְבִּתי ִלְלֹמד ְּבֵבית ִמְדָרׁש ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְּבַלְמָדִנים, ֵהם 
ָהיּו ְׁשקּוִעים ַּבִּלּמּוד, ָלְמדּו ְּבֶרֶצף, ֹלא ָהיּו ַמְפִסיִקים ָּבֶאְמַצע ֵמַהִּלּמּוד, ֲאָבל 
ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי אֹוָתם ּפֹוְתִחים ִסְפֵרי מּוָסר. ֵאיְך ָאָדם ֵיַדע ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג 
ַּבַּבִית ִאם הּוא ֹלא ִיְלַמד מּוָסר? ֵאיְך הּוא ַיְׂשִּכיל ְלָהִבין ֶאת ִרְגׁשֹוֶתיָה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו 
ְוֶאת ֶנֶפׁש ְיָלָדיו? ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ַרק ִיְצַרח לֹו ָּבֹאֶזן יֹוֵתר ִמַּדי, ּוְכָבר הּוא ִיְׁשַּתַּגע 

ְוַיְׁשִּתיק אֹותֹו ִּבְצָעקֹות אֹו ֶׁשַּיְטִעים אֹותֹו ִמַּנַחת ְזרֹועֹו.

ניתן להשיג את הספר "חיים ספרים" 1599-50-20-51 שלוחה 6

בתלמוד תורה שבו אני לומד אני מרגיש כמו בבית ישנה חשיבות 
ללימודים אבל יודעים גם לחבר את הנושא החברתי, פשוט כיף 

לי וטוב לי אני מאוד מרוצה וממליץ.

שמי יצחק צ'ונה ולומד בכיתה ד'
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לפני שנים רבות, כאשר הרכבת היתה עדיין, כמו שאומרים, בחיתוליה 
והיא נסעה רק בין ערים גדולות אך לא בין עיירות וכפרים – תפסה העגלה 
הרתומה לסוסים מקום חשוב ככלי תחבורה שבאמצעותו אפשר להגיע 
ממקום למקום. בעיקר היה זה כך במזרח אירופה, שם נסעו הסוחרים 
לירידים, או העבירו סחורות ממקום למקום בעזרת העגלה. העגלונים, 
בעלי העגלה, שימשו לא אחת גם כדוורים, כשהם מעבירים ממקום למקום 

כסף או מכתבים.
בעיירה המזרח-אירופית בה מתרחש סיפורנו, הצטיינו שני עגלונים. אחד 
מהם היה צעיר, בחור כארז ושמו היה "מוטל בעל העגלה". סוסיו של 
מוטל היו דומים לבעליהם: הם היו שדים משחת, מהירים, גאים ואמיצים. 
סוחרים צעירים ששמו להם למטרה להיות ראשונים בכל יריד, העדיפו 
לנסוע עם מוטל הצעיר. הם ידעו כי הוא תמיד מוכן לצאת לדרך ואינו 

זקוק להכנות מרובות לשם כך.
העגלון השני היה יהודי קשיש, מתון ומיושב, הוא היה ירא-שמים גדול, 
אם כי לא נמנה על הלמדנים הגדולים. נהג להתפלל בכוונה ולומר אחרי 
התפילה מספר פרקי תהלים וככל שיכול השתתף אף בשיעורי הלימודים 
בכית הכנסת שלו. הוא שמר בקפדנות את כל המצוות והיותו עגלון לא 
הפריע אותו בכך. שמו היה פנחס אולם כולם קראו לו "פינייה בעל העגלה". 
סוסיו של פינייה היו כחושים ותשושים וגם לא צעירים ביותר. בשום פנים 
ואופן לא יכלו להתמודד עם סוסיו האבירים של מוטל. כנגד זה רחשו 
לו האנשים אימון רב ונהגו לשלוח דרכו סכומי כסף ניכרים, וכן סחורות 

שלגביהן לא היתה השעה דוחקת.
כך שימשה עגלתו של מוטל בעיקר להובלת אנשים "אקספרס" ואילו 
של פינייה להובלת סחורות. לפעמים הצטרפו אל פינייה גם סוחרים 
קשישים שלא אצה להם הדרך ממש כמו לפינייה עצמו והיה להם זמן 

וסבלנות לנסוע אתו.
בין שני העגלונים התפתחה תחרות שקטה ומוטל הצעיר ניסה 

"לחטוף" את לקוחותיו הקבועים של פינייה בהציעו להם 
שירות מהיר יותר. הזקן מצידו היה בעל בטחון ושם את 

מבטחו בה' שימציא לו את פרנסתו.
פעם אחת, היה זה במוצאי שבת חנוכה, עמדו מוטל ופינייה 

לצאת לדרך עם מספר סוחרים שביקשו להגיע ליריד 
השנתי בעיר הסמוכה. בחוץ השתוללה סערה 

ובמשך כל השבת ירד שלג בלי הפוגות. לפנות 
ערב הפסיק השלג לרדת וכפור עז הורגש 

בחוץ. הדרך היתה בחזקת סכנה, אחרי שכמעט 
כל הלילה יצטרכו לנסוע כדי להגיע לעיר במועד.

לפני שבת, שמיד מוטל היה שבע רצון. שלושה סוחרים סיכמו איתו עוד 
אחרי הבדלה הוא יסע אתם, כדי שיוכלו להיות ראשונים ביריד. הוא "בלע" 
תפלת ערבית בגמיעה אחת, אחר כך הדליק נרות חנוכה ומבלי לחכות עד 
שהנרות יכבו, הוא רתם את סוסיו, הושיב את הסוחרים ויצא לדרך. הנוסעים 
שהיו מכורבלים בשמיכות צמר עבות ועל ראשם כובע-פרווה, הביטו בהנאה 
על מוטל הצעיר ועל סוסיו הגיבורים. עוד כמה שעות – הרהרו – הם יהיו 
ביריד ויקדימו את כל המתחרים שלהם. העגלה של מוטל החליקה בקלות 
על השלג ונרות החנוכה המבויישים הבהבו בבית בסימני-שאלה כאילו 

הושמו במקום לא נכון...
גם פינייה בעל העגלה עמד לצאת במוצאי שבת עם שני סוחרים לאותו יריד 
עצמו. אולם שעה שמוטל כבר היה בדרך, עמד פינייה בתפילת ערבית יחד 
עם הציבור. הוא, כדרכו, לא מיהר גם עכשיו. אחרי התפילה הלך פינייה 
הביתה, הבדיל על הכוס, הדליק נרות חנוכה, אמר "הנרות הללו" וישב לערוך 
סעודת "מלוה מלכה". הוא לא העלה בדעתו כלל שאפשר לצאת לדרך, 
כל עוד נרות החנוכה דולקים.. הנוסעים של ר' פינייה, אם כי לא מיהרו 

התחילו לאבד את סבלנותם. הם כל כך, בכל זאת 
קיוו כי לפחות הפעם לא יעשה 
פינייה כל כך הרבה "הכנות" 
לנסיעה והנה הוא יושב ועורך 
סעודת "מלווה מלכה", שעה 
שמוטל עם המתחרים נמצא 

כבר בדרכו ליריד...
הם פנו אל פינייה וזרזו אותו 

לצאת לדרך. הסבירו לו כי זה לא סתם יריד כי אם יריד שנתי, גדול 
וחשוב והם מוכרחים מיד לצאת לדרך, כדי שלא לאחר. פינייה הרגיע 
אותם באומרו כי רבונו-של-עולם "יספיק" לתת להם פרנסה גם באיחור 
של חצי שעה. באומרו זאת הוא אף הזמין אותם להצטרף אליו למלווה 
מלכה. לסוחרים לא היתה כל ברירה והם רטנו על שלא נסעו עם מוטל, 

שבוודאי כבר הגיע למקום היריד.
פינייה סיים את ארוחתו, בירך על המזון בכוונה גדולה והמתין עד שכלתה 
טיפת השמן האחרונה מן הנרות והם כבו אחד-אחד. רק אחרי כן הוא יצא 
לרתום את הסוסים לעגלה. כאשר ישבו כבר בעגלה ופינייה עודד את סוסיו 
להליכה מהירה יותר בקריאות "דיאו!" לגלגו עליו הסוחרים באומרם כי 
שום קריאות "דיאו" לא יעזרו לגבי סוסים כחושים אלה הנראים כפגרים 
המהלכים על ארבע, פינייה ידע כי הצדק אתם. הוא ידע יפה כי את הסוסים 
יש לדרבן בחציר ריחני או במנה הגונה של שבולת-שועל ולא בצעקות 
"דיאו". אולם מה הוא יכול לעשות? בקושי הוא מוציא את פרנסתו מעבודת 
העגלונות ואם כי הוא תמיד מקדים לתת את אכלם של סוסיו, יודע הוא 

כי זה מספיק בקושי כדי שלא יתפגרו מרעב.
נוסע לו פינייה והנוסעים שהשלימו כבר עם גורלם, נרדמו וישנים שינת 
ישרים. הכוכבים נוצצים ממעל, כאילו קורצים לו, לפינייה, ומאחלים לו 
דרך צלחה. העגלון הזקן מביט סביבו ומתפעל מיופי הטבע המתגלה לעיניו. 
מרחבי אינסוף מושלגים, החלו לעטות מעטה לבן, ככלה בחופתה. אט אט 
נעצמות עיני העגלון, ראשו נשמט על כתפיו, הוא מרפה מהמושכות ונרדם.
הדרך עוברת ביער עבות ומקיפה אגם קטן. בחורף כאשר מימי האגם 
קפואים, אפשר לעלות עליו בעגלה ולחצותו. אולם עתה, שהחורף אינו קר 
ביותר, מסוכן הוא אפילו להתקרב לאגם זה. העגלה רצה קדימה, פינייה 
ישן והמושכות רפויים, תלויים לצידו של העגלון. הנה הם מתקרבים, הנה 
הם כבר על שפת האגם, אולם הסוסים עושים עתה תפנית חדה, 
אינסטינקטיבית, מתרחקים מהאגם וממשיכים לרוץ בדרך 

הסלולה.
כאשר פינייה פתח את עיניו, החלו כבר השמים להאפיר. 
מרחוק הוא ראה את ראשי הבתים ותמה כיצד זה הגיעו 
כל כך מהר לעיר, שהיתה מחוז חפצם. לפי חשבונו היה 
עליהם לנסוע עוד כשעתיים-שלוש. פינייה נוהג 
נוהגים הסוחרים  את העגלה לאכסניה בה 
עודה  הדלת  העירה.  בבואם  להתאכסן, 
נעולה, והסוחרים, שאף הם התעוררו בינתיים, 
מתפלאים כיצד זה הגיעו כה מהר. האמנם קפצה 

והפלא הגדול שבעתיים, כאשר הם נוכחים לדעת כי להם הדרך? 
מוטל ונוסעיו טרם הגיעו, למרות שיצאו לדרך זמן רב לפניהם.

בינתיים האיר השחר, והסוחרים נטלו את טליתותיהם והלכו לבית-הכנסת. 
משם הם יצאו ליריד וכפי שהתברר לאחר מכן האירה להם הצלחה פנים 
והם עשו עסקים מצויינים. רק כעבור מספר שעות, כאשר הם חוזרים 
לאכסניה לאכול ארוחת בוקר ולנוח קמעה – מגיע מוטל עם נוסעיו, כשהם 
רועדים מקור. "מה קרה לכם, למען השם"? – שואלים נוסעי פינייה את 
מוטל והאנשים שבאו עמו. "ומה קרה לך מוטל"? – מוסיפים הם להקשות 
– הלא יצאת זמן רב לפנינו וסוסיך מהירים הם כשדים, מדוע התמהמהת 
כל כך"? "הגידו לי אתם" – משיב מוטל בשאלה משלו – "הגידו לי האם 
פינייה נסע מעל לאגם"? הסוחרים מושכים בכתפיהם, אין הם יודעים 

איפה וכיצד נסע פינייה.
"לי לא הלך הפעם כל כך טוב" – מספר מוטל מבוייש. "הסוסים שלי הוליכו 
אותי ישר על האגם ושם נשבר הקרח תחתינו. היה לנו מזל שזה קרה קרוב 
אל שפת האגם. אלמלא כן היינו טובעים שם מבלי שאיש יידע לעולם מה 
קרה אתנו. גם כך טבלנו טבילה הגונה ויצאנו מהמים הקרים כל עוד נשמת 
רוח חיים באפינו. לאחר מכן לא יכולנו, כמובן להמשיך בנסיעה כי בגדינו 
קפאו עלינו והיינו מוכרחים להיכנס לבית איכרים סמוך, להתפשט ולייבש 

את בגדינו. אין פלא איפוא שהגענו באיחור כזה"...
"אתה רואה, מוטל, שלא היה כדאי למהר כל כך. נרות החנוכה שהשארת 
מאחוריך מבויישים, לא מחלו לך על כך שרצת מהר-מהר והפכת עולמות, 
כדי להביא את הנוסעים שלך לפני פינייה. השם יתברך הזהיר אותך, מוטל, 
ואתה חייב לברך ברכת הגומל שיצאת שלם מכל הענין הזה, אתה וכן סוסיך"

בזכות הנרות הדולקים
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רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל בעל "השדי חמד"

לרגל יום פטירתו שהיה השבוע – כ"ד כסלו תרס"ה

רבנו בעל ה'שדי חמד' זצ"ל נולד בירושלים. לאחר נישואיו ופטירת אביו 
עבר לטורקיה מחמת עול הפרנסה. לימים מונה לרבה של עיר בחצי האי 
ְקרים שבחבל רוסיה, קרוב לארבעים שנה שימש בה כרב ושם החל בכתיבת 
סדרת הספרים "שדי חמד", בנוסף לספרים אחרים שחיבר. כשבע שנים 
לפני פטירתו –לפני 110 שנים – עלה לארץ ישראל על מנת להיקבר בה 

ושם סיים את כתיבת ה"שדי חמד".
סיפר פעם רבנו לאחד מבאי ביתו על עצמו, שבצעירותו לא הצטיין 
בכישרונות מיוחדים, ומעייני החוכמה נפתחו בקרבו כשהיה מבוגר יותר, 

וזאת בעקבות מעשה שאירע לו. וכך סיפר:
בהיותי אברך צעיר בשנים, למדתי בבית המדרש, ושקדתי על תלמודי 
ועשיתי חיל. והנה, אחד מבני חבורת הלומדים בבית המדרש נתקנא בי, 
ויום אחד יזם עלילה שפלה עלי. הלך ושיחד את המשרתת הערבייה שעבדה 
בניקיון בית המדרש שתוציא עלי שם רע. ואכן כך עשתה. מיד התקהל 

סביבי קהל רב והאשימו אותי בצביעות, חירפו וגידפו אותי. לא יכולתי 
לשאת את הבושה האיומה ונאלצתי לברוח משם.

ראש בית המדרש לא האמין לדברי הערבייה ופיטר אותה ממשרתה. לאחר 
תקופה כאשר כלו דמי השוחד מכיסה, באה אלי הערבייה והתחננה לפני 
שאסלח לה על העוול הנורא שגרמה לי. היא הבטיחה לי שתלך ותפרסם 
ברבים את כל האמת ותאמר שהייתה זו עלילת שווא. והוסיפה וביקשה 
שהואיל ופרנסתה אינה מצויה בידה, אזי לאחר שתטהר את שמי, אבוא 

ואשתדל למענה אצל בעל הבית שיחזירנה לעבודה.
באותו רגע – סיפר בעל השדי חמד – עמדתי בפני התלבטות נוראה. מצד 
אחד שמחתי על ההזדמנות אשר לה ייחלתי כל הזמן, ששמי יטוהר מהאשמה 
הנוראה והכל יבוא על מקומו בשלום, וכמעט נעתרתי לבקשתה. אך או אז 
צצה בי מחשבה הפוכה: הרי חילול ה' גדול כבר נגרם, ועכשיו אם יתפרסם 
הסיפור האמתי, ייצא שוב חילול ה' אודות התנהגותו המבישה של אותו 
אברך שזמם להכפיש את שמי. אמרתי לעצמי שמוטב א"כ שאמשיך לסבול 

חרפתי בדומיה עד יעבור זעם.
ההתלבטות היתה קשה מאוד. לבסוף גמלה ההחלטה בלבי, נגשתי למשרתת 
ואמרתי לה: את מה שאת מבקשת שאשתדל אצל בעל הבית למענך – 
מסכים אני לעשות, אולם אני אוסר עליך באיסור גמור לספר לאיש את 

דבר השוחד והעלילה.
הוסיף רבנו וסיפר: באותה שעה שקיבלתי את ההחלטה הקשה אשר עלולה 
היתה לסכן את כל עתידי בעולם התורה, הרגשתי איך מעיינות החכמה 
נפתחים אצלי. במקום הנזק שהיה צפוי מהחלטתי, זכיתי לסייעתא דשמיא 

במידה בלתי מצויה אשר הביאתני עד הלום.
ואכן מאז, שמו הלך למרחוק, עד שבמשך השנים רבים פנו אליו בשאלות 
ממדינות שונות ומרוחקות. וכך הוא מעיד על כך: "רבו טרדותי למעלה 
ראש, לא במילי דמתא בלבד, כי רובם באו מעלמא מכל קצווי ארץ ואינם 

רחוקים, זה בכה וזה בכה, בעניינים במינים ממינים שונים"

תשבץתשבץ
לחנוכהלחנוכה

מלא את התשבץ לפי ההגדרות למטה

 מאוזן:

1. בכל הקלדה - מעבד ומדפיס

4. ישן

5. המשפחה על ידה נעשה נס חנוכה

9. חבל ארץ עשיר בענבים

10. אכסן את השמן

12. רבים, נסתרים

13. נשק שמאכסנים באשפה

14. טעם

16. התגבהות מים בים

17. אנחנו

18. הדלקת תנור מעלה אותו בחדר

19 הפטרה בשבת מקץ שאינה בחנוכה

20. הפוך מטוב

21. יושב ראש )ר"ת(

22. מחייגים לפני המספר

24. מכבים את האש

25. שייך לחנוכה - הנשמה נמשלה אליו

מאונך:

2. החג נוכחי

3. אותם טמאו היוונים

5. נכנס לבית החדש לגור שם

6. יהודי שלא שמע בקול היוונים, מה עשה 
לתינוק שנולד לו?

7. אותה נצית

8. פרשה הנקראת בחנוכה

11. פושע נאצי שנשפט בארץ

13. קוראים עליהם בפרשת מקץ

15. מכים ברגליהם בהתלהבות

16. נותרים לאחר שריפה

17. מעט ממנו דוחה הרבה מן החושך

23. פסיקה, הלכה
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1.      הוא - איבר חשוב בגוף | היא - מאכל לחנוכה. תשובה: לב - לביבה
2.      הוא - נוזל המשמש לטיגון | היא - ההפך מרזה תשובה: שמן - שמנה

3.      הוא - בנזין בעברית | היא - מילה נרדפת לשריפה תשובה: דלק - דליקה
4.      הוא - מילה נרדפת לפלא | היא - מילה נרדפת ל"ברחה". תשובה: נס - נסה

5.      הוא - מילה נרדפת למילה מועד | היא - מילה נרדפת למסתובבת. תשובה: חג - חגה

תשובות
לחידה 
משבוע 
שעבר:
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זמני תפילות ושיעורים

16:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:30 )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  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:00 שיעור הלכה  

17:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

17:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

05:50 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  

08:15 שחרית מנין ד'  

16:30 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

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

בית כנסת "כאייל תערוג"
 בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א 

רחוב שמחת כהן 23 - הר חומה 
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

מנחה וערבית: בהדלקת נרות)20 דק'(
שחרית: 07:45
מנחה: 15:00

ערבית: בצאת שבת
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מראות ממסיבות חנוכה 
במוסדות “כאייל תערוג“

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

ביום ג', ג' טבת)31/12( ידרוש מורנו הרב ב:

קרית גת – 19:00, ביה"כ "משכן אשר", רחוב פרת 17

נס ציונה – 20:30, ביה"כ "שבזי", רחוב המיסדים 12 טירת שלום
שיעורי הרב בשבוע שעבר

גני תקוה

הישיבה "אמרי שפר"חנוכיות בת"תחנוכיות בת"ת


