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פרשת משפטים (שבת שקלים) גליון  ,399כ"ו שבט תש"פ

אומר רבי אלימלך מליזענסק (נעם אלימלך ,פרשת בשלח),
שלכל אדם יש כשלונות ויש הצלחות בחייו ,אבל כאשר
אדם עובד על אמונה בה' יתברך ,ויודע שזו הדרך בחיים,
על ידי זה מבטל את כל המקטרגים שעשה מעוונותיו.
"ע ֶרב
ממשיך רבי אלימלך ומסביר את הדברים על הפסוקֶ ::
(ׁשמֹות טז ,ו)ָ ,ר ַמז
הֹוציא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" ֵ
וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י ה' ִ
ל*לנו כשאדם לא נגמר עדיין בעבודת ה' [כלומר אינו שלם
בעבודת ה'] אזי מחשבתו מעורבבת ,לפעמים מיטיב דרכיו
ופעמים חלילה להיפך ,והוא בעליות וירידות ,וזה משמעות
הפסוק במילה "ערב" ,לפעמים לשון מתיקות ועריבות [ואזי
המילה "ערב" פירושה מלשון עריבות] ,ופעמים מלשון
ערב  -לילה וגם מלשון ערבוב [שהאדם מעורבב בדעתו
ואין דעתו מיושבת עליו] ,על כל פנים ,אף על פי שהוא
במדרגה זו [כשיש אצלו עליות וירידות ,צריך שיתקיים בו
המשך הפסוק]" ,וידעתם כי ה' הוציא אתכם ממצרים".
מדברי רבי אלימלך מובן ,שמשה רבינו מזהיר את בני ישראל:
אל תפלו ברוחכם ,אל תשברו מהירידות ומחוסר ההצלחה,
אלא תהיו זכים וברורים באמונת ה' יתברך ,תחזיקו חזק
בכח האמונה ,תאמינו שהכל מאת ה' יתברך והוא יודע
ומשגיח עליו ושומר עליכם מכל רע ,כי כשאדם יודע שהכל
מאת ה' הוא שמור ומוגן ,ועליו נאמר "טֹוב לַ ֲחסֹות בהשם"
(תהילים קי"ח ,ח)
ברוח דברים אלו אומר הרב נפתלי מרופשיץ ,שאם אדם
בטוח ב-ה' יתברך שיעשה לו צרכיו ,והוא סמוך ובטוח על ה'
ונשען עליו ,גם למעלה ממלאים לו משאלותיו ודואגים לכל
פרנסתו ולכל מחסורו .אבל אם אדם נכנס לדאגה והוא עצב
ודואג על פרנסתו ועל מזונותיו ,גם למעלה יחסר פרנסתו.
אומר ר' לוי יצחק מברדיטשוב (קדושת לוי ,בשלח) :אשרי
איש שלא ישכחך ושם בטחונו בה' – לא בגלל שמגיע לאדם
ה' נותן לו ,אלא כך המידה ,מי שבוטח ב-ה' ,ה' ממלא לו
צרכיו ,אף אם לא מגיע לו ,עצם הבטחון בה' לבד משפיע
שפע רב והקב"ה ממלא לו כל צרכיו .ממשיך ר' לוי יצחק
ומסביר לפי הדברים הללו את מה שארע בקריעת ים סוף,

שרחמי ה' היו על בני ישראל מחמת גודל האמונה שהיתה
להם ,ובעוד שהסוסים רודפים אחריהם ,כבר אמרו "סוס
ורוכבו רמה בים" ,כלומר ששרו לה' יתברך והודו לו על כך,
מאחר והיו בטוחים בישועת ה' שיטביע את סוסי המצרים
ושלא יאונה להם כל רע.
עוד אומר הרב :לכן כתוב "נכון כסאך מאז"  -והכוונה מאז
שירת הים שם נאמר "אז ישיר" – שם נרמז גודל בטחונם
של עם ישראל בה' יתברך ,שתיבת "אז" פירושה מאותו
הזמן עוד קודם בקיעת הים ,כבר אז עלה בדעתם עניין
הבטחון בה' ואמרו שירה .וכיוון שהיה להם בטחון ודבקות
ואמונה בה' יתברך ,אין לך אתערותא דלתתא (התעוררות
האדם) גדולה מזאת שהשם צילם ,שכמו שהם בטחו ב-ה'
שיעשה להם נס ,כן ה' עשה עמהם נס .ולכן ממשיך הפסוק
ואומר "נכון כסאך" ,ובא לרמוז שכמו שאם אתה סמוך
ונשען על איזה דבר ,אותו דבר שנסמך ונשען עליו נקרא
כסא ,כמו כן ,אם יש התעוררות מלמטה ,ההתעוררות הזו
מעוררת המידות שלמעלה ו-ה' מתנהג במידת טובו ,במידת
הרחמים ומידת החסד.
מדברים אלו אנחנו למדים ,שאדם החדור אמונה אמיתית
ב-ה' ,שרק הוא יוציא אותו מצרותיו ,אז ה' באמת יושיע
חֹוסים
אותו .כי "ּכָ ל קֹוֶ יָך ֹלא יֵ בֹׁשּו ,וְ ֹלא יִ ּכָ לְ מּו לְ נַ ֵּצ ַח ּכָ ל ַה ִ
ְּבָך" ,ה' לעולם לא בייש את מי שקיוה אליו ומי שסמך עליו
בלב שלם ,אבל בלב שלם באמת ,וצריך לדעת שה' ינסה
אותנו לראות עד כמה אנו בוטחים בו ,כמו שניסה את בנ"י
במצרים .כך היה עם נחשון בן עמינדב ,שקפץ ראשון לים
ועדיין ה' לא עשה נס ,עד שהגיעו המים לאפו ,רואים אנו
שניסו אותו משמים לראות אם הוא באמת מאמין ב-ה'
באמונה שלמה ,ורק כשראה שהוא באמת בוטח ב-ה' גם
כשהגיעו המים לאפו ,אז נעשה הנס.
השם יזכנו להתחזק באמונה בו יתברך בלבב שלם ,ולזכות
לישועת השם במהרה בימינו אמן.
שבת שלום ,אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“

ביום שלישי הקרוב ל' שבט  25/02ידרוש מורנו הרב ב:
נתניה –  ,19:30ביה"כ "אוהל יצחק" ,רחוב חטיבת הראל 7
תל אביב –  ,21:00ביה"כ "רבינו יוסף חיים" ,רחוב לח"י 79
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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שלוחי מצווה אינם ניזוקים
"יש כאן עניין של פיקוח נפש" ,פקד הגאון הגדול רבי אהרן קוטלר זצ"ל
על הרב רוזנברג משיקאגו" ,עזרתכם נחוצה וכבר סודר עבורכם מקום
במטוס צבאי לפריז ...גם המונית לשדה התעופה כבר מחכה בחוץ...
היפרד מבני משפחתך ,קח עמך טלית ותפילין וצא לדרך."...
הרב רוזנברג עשה כדברי הרב ויצא לדרכו ,כשבליבו תפילה שאכן יצליח
במילוי תפקידו ,הן לא פשוט לשכנע דיפלומט צרפתי שיפעל לטובתו
של יהודי ...שלושה ימים חלפו ועדיין לא חזר הרב רוזנברג משליחותו.
רעייתו החלה לחשוש לשלומו .חששותיה הפכו
לחרדות כאשר שמעה שהמטוס הצבאי בו
עמד בעלה לחזור מפריז התרסק באוויר...
מבוהלת התקשרה האשה מיד אל מעונו של
רבי אהרן קוטלר ששלח את בעלה לאותה
הטיסה ,ובבכי רב סיפרה לו כי המטוס בו
היה אמור בעלה לשוב משליחותו התרסק
באוויר .הרב שמע אותה וענה לה בנחישות:
"שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתם ולא

בחזרתם ...אינני מאמין שקרהו אסון."!...
ואכן ,לאחר כמה שעות התקשר הרב רוזנברג לרעייתו ובישר לה כי הוא
חי וקיים ,ולתדהמת האשה אמר שמשום שהוא חיפש מניין לתפילת מנחה
הוא איחר את הטיסה ובכך ניצל בנס מן האסון.
שמחה האשה מאוד ומיהרה להתקשר שוב אל הרב ולבשר לו כי אכן
בעלה – שליח המצווה ,חי .אלא שבאותה שעה הסתגר רבי אהרן בחדרו
וביקש שלא יטרידו אותו מלבד בעניין פיקוח נפש .האשה הבהירה לבן־
שיחה מעברו השני של קו הטלפון כי דבר חשוב לה לספר לרב והוא
אינו סובל דיחוי כלל.
לאחר ששמע הרב מפיה את הבשורה המשמחת ,הגיב לבני ביתו" :וכי
לשם כך הפרעתם לי?! הלוא ידעתי כי הוא חי ,כבר אמרתי לה ששלוחי
מצווה אינן ניזוקין"!...
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נקיות המידות אצל חכמי ישראל
מסופר על ברית מילה שנערכה בבני ברק ,אבי הילד כיבד בסנדקאות את
מרן ה"חזון איש" זצ"ל ,השמועה על יציאתו של מרן מביתו עשתה לה
כנפיים ורבים נהרו אל אולם בית הכנסת כדי לחזות בזיו קדשו ובעיקר
להתברך.
ישב החזון איש על כסא הסנדקאות וקיבל את הקהל הגדול שצבא על
המקום ,מאיר פנים לכל אחד ,מחייך ,שומע בתשומת לב כל שאלה,
מכריע ומייעץ ,רק המקורבים לו ביותר מבחינים בחיוורון הנסוך על
פניו וליבם מבשר רעות .כשסוף סוף הסתיים המחזה ,קם ה"חזון איש"
ממקום מושבו ופסע באיטיות אל המכונית הלוקחת אותו ,והנהג החליט
לנסוע לבית החולים הקרוב.
"סע לאט!" ,עוצר בעדו ה"חזון איש"" ,מאחור יש עדיין אנשים" ,הנהג
ציית וממשיך בנסיעה איטית ,כשהגיעו לעיקול הרחובות ,הרים לפתע

החזון איש את קולו והורה לו" :יותר מהר! יותר מהר!" ,המשב"ק היושב
לצידו של מרן ,הוציא במהירות כדור שהורה הרופא לחזון איש ליטול
במקרה של התקף לב והגיש לו כוס מים ,החזון איש בלע את הכדור,
ובקש לעצור את המכונית על מנת שיוכל לצאת החוצה ולנשום אוויר.
כשנרגע מעט מספר לו החזון איש "זה היה התקף לב חזק" ,אמר" .ממתי
חש הרב ברע?" שואל המשב"ק" ,עוד בדרכי לברית" ענה הרב" ,כך"?
הוא נדהם" ,אם כן למה נסע הרב לברית?" שאל" ,קיוויתי שזה יעבור"
ענה הרב בפשטות" ,וכשלא עבר ,מדוע המשיכה קבלת הקהל" נשאל?
לתשובה זאת לא ציפה המשב"ק" ,כל כך הרבה אנשים באו וחיכו ,כל
אדם המתין עם ה'פעקאלע' שלו .לא יכולתי לברוח מהם ,אילו היו יודעים,
שחביבין ישראל ואינם צריכים שליח שיתפלל ויברך אותם… די להם
במה שהם בעצמם מבקשים מהקב"ה ,אבל אין הם יודעים והם המתינו
לי ,ואיך יכולתי לעזוב כך?" .אם כן שאל המשב"ק" ,ומדוע גם כשעלה
לרכב אמר לנהג לנסוע לאט"?
תהה החזון איש ואמר" :וכי לא ראית את הציבור הגדול שהלך אחרי
המכונית? אם היינו נוסעים מהר ,היו מקבלים הישר על פניהם את העשן
הנפלט מאחור .איך אפשר לזלזל כך ביהודים?!"
ונסיים במעשה נוסף שמראה את גודל הנקיות שהייתה לגדולי ישראל
גם מבחינה גשמית.

אני יהונתן שלמה איטח מכיתה ה',
ואני בא לבאר את הפסוק :ו ְֵאּלֶ הַ ,ה ִּמ ְׁש ָּפ ִטיםֲ ,א ֶׁשר ָּת ִׂשים ,לִ ְפנֵ ֶיהם( :שמות כא א)
"א ֶמת ִּומ ְש ַׁפּט ָשׁלֹום ִש ְׁפטּו ְב ַּש ֲׁע ֵריכֶ ם"
ונאמרֱ :
והרי במקום שיש משפט אין שלום ,ובמקום שיש שלום אין משפט ,אלא איזהו משפט שיש בו שלום?
ואומר רבינו "בעל הטורים" סדר עריכת וצורת המשפט נרמז בפסוק הראשון בפרשה ,ראשי תיבות למילים:
ואלה – וחייב אדם לחקור הדין,
המשפטים – הדין מצוה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט,
תשים – תשמע שניהם יחד מדברים,
לפניהם – לא פני נגיד יהדר ,התנכר מהם,
שבת שלום ומבורך
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ּכִ י ִת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי
ּתֹורהּ ,כֻ ּלָ נּו ִצ ִּפינּו ִּב ְד ִריכּות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ַּמ ֲע ָמד ַהּגָ דֹול
ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלְ ַא ַחר ַמ ַּתן ָ
ּתֹורה ּנִ ְׁש ָמע ֶאת קֹול ה' ְמ ַד ֵּבר ִא ָּתנּו ַעל ַה ֲהלָ כֹות ַה ֲחמּורֹות ֶׁשל
ֶׁשל ַמ ַּתן ָ
ָט ֳה ַרת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהִ ,הלְ כֹות נִ ָּדהִ ,צ ִּפינּו ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ ַד ֵּבר ִא ָּתנּו ַעל
ִהלְ כֹות ַׁש ָּבת ַה ֲחמּורֹותֶׁ ,שּכָ תּוב ֶׁש ֵהם ּכַ ֲה ָר ִרים ַה ְּתלּויִ ים ְּב ַׂש ֲע ָרהִ .צ ִּפינּו
יאת ְׁש ַמע ִמּיַ ד ַא ֲח ֵרי
אֹותנּו ִהלְ כֹות ְק ִר ַ
ֶׁשּלְ ָפחֹות ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ לַ ֵּמד ָ
יאת ָׁש ַמע זֶ ה ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָעׂשּו ַא ֲח ֵרי
ּתֹורהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְק ִר ַ
ַמ ַּתן ָ
אֹוריְ ָיתא.
יאת ְׁש ַמע ְּד ָ
ּתֹורה  -לִ ְקרֹא ְק ִר ַ
ַמ ַּתן ָ
קֹודם ּכֹל יֵ ׁש לִ י ַמ ֶּׁשהּו
דֹוׁשה ֶאת ּכֹל זֶ ה ַמ ְׁש ֶהה ַּב ַּצדַ ,רק ֶרגַ עֵ ,
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ַה ָ
ּתֹורה?
יֹותר ָחׁשּוב ַא ֲח ֵרי ַמ ַּתן ָ
יֹותר ָחׁשּוב לְ ַד ֵּבר ִא ְּתָך! ַמה יָ כֹול לִ ְהיֹות ֵ
ֵ
ּתֹורה ֲאנִ י ֲא ַד ֵּבר ֶא ְתכֶ ם ַעל ּגַ ּנָ ִבים
אֹומר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ :א ֲח ֵרי ַמ ַּתן ָ
ֵ
ּוב ְּׁש ִב ִעת יֵ ֵצא לַ ָח ְפ ִׁשי ִחּנָ ם".
רֹוצ ִחים! "ּכִ י ִת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵׁשׁש ָׁשנִ ים יַ ֲעבֹד ַ
וְ ְ
ְּב ִמי ֶׁש ְּמכָ רּוהּו ֵּבית ִּדין ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר.
ּבֹותינּוַ :ה ָּבא ַּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת וְ ָקם
רֹוצ ַחּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
פֹוטנְ ְציָ אל הּוא ֵ
ּכֹל ּגַ ּנָ ב ְּב ֶ
ָעלָ יו ַּב ַעל ַה ַּביִ ת וַ ֲה ָרגֹו ָּ -פטּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּס ָתם ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּגַ ּנָ ב ַאף ַעל ִע ְס ֵקי
נְ ָפׁשֹות הּוא ָּבאֶׁ ,ש ִאם יָ קּום ָעלָ יו ַּב ַעל ַה ַּביִ ת וְ יַ ְת ִריס ּכְ נֶ גְ ּדֹו ֶׁשּיַ ַה ְרגֵ הּוּ .כֹל
ּגַ ּנָ בֲ ,א ִפילּו ֶׁש ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה לִ גְ נֹב ּכֶ ֶסף וְ כֵ לִ ים יְ ָק ִריםֲ ,א ָבל
ִאם ַּב ַעל ַה ַּביִ ת יָ קּום ָעלָ יו וְ יִ ְר ֶצה לִ ְתּפֹס אֹותֹוַ ,הּגַ ּנָ ב יַ ֲהרֹג אֹותֹו .לָ כֵ ן ָא ְמרּו
רֹוצ ַח.
פֹוטנְ ְציָ אל הּוא ֵ
ֲחכָ ִמים ֶׁשּכֹל ּגַ ּנָ ב ְּב ֶע ֶצם הּוא ּגַ ם ְמ ֻסּגָ ל לִ ְרצ ַֹחּ .כֹל ּגַ ּנָ ב ְּב ֶ
ּתֹורה ַעל ִע ְס ֵקי ּגַ ּנָ ב,
ִמּזֶ ה ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַד ֵּבר ִא ָּתנּו ִמּיַ ד ַא ֲח ֵרי ַמ ַּתן ָ
אֹומר לָ נּו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָּ :ת ִבינּו ֶׁש ֶּמ ְרּכַ ז ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה
ֵּפרּוׁש ַה ָּד ָבר ֶׁשּכִ ְביָ כֹול ֵ
ּומ ְרּכַ ז ַה ְּד ָאגֹות ֶׁשּלִ י נִ ְמ ָצא ֵא ֶצל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ יחּו ַּב ַחּיִ יםֵ ,אּלֶ ה
ֶׁשּלִ י ֶ
ׂשֹוחקֹותֵ ,אּלֶ ה ֶׁש ִּק ְּבלּו ִחּנּוְך ֹלא טֹובֵ ,אּלֶ ה
ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֹלא ֶה ְראּו לָ ֶהם ָּפנִ ים ֲ

ֶׁשּלָ ְמדּו ֶּפ ַׁשע וְ יָ ְרדּו לָ עֹולָ ם ַה ַּת ְחּתֹון.
יהםּ .כִ י ִת ְקנֶ ה
ּתֹורה" :וְ ֵאּלֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּת ִׂשים לִ ְפנֵ ֶ
אֹומ ֶרת לָ נּו ַה ָ
לָ כֵ ן ֶ
ּוב ְּׁש ִב ִעת יֵ ֵצא לַ ָח ְפ ִׁשי ִחּנָ ם".
ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵׁשׁש ָׁשנִ ים יַ ֲעבֹד ַ
אֹותנּו ֵאיְך ְּב ִדּיּוק ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ַעם ַהּגַ ּנָ ב ַהּזֶ ה,
ּומלַ ֶּמ ֶדת ָ
ּתֹורה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ְ
ַה ָ
ֶׁש ַעכְ ָׁשיו הּוא ֶע ֶבד ִע ְב ִריּ" :כִ י יִ ָּמכֵ ר לְ ָך ָא ִחיָך ָה ִע ְב ִרי אֹו ָה ִע ְב ִרּיָ ה וַ ֲע ָב ְדָך ֵׁשׁש
ּוב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִב ִיעת ְּת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפ ִׁשי ֵמ ִע ָּמְך .וְ כִ י ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפ ִׁשי ֵמ ִע ָּמְך
ָׁשנִ ים ַ
ּומּיִ ְק ֶבָך ֲא ֶׁשר ֵּב ַרכְ ָך
ּומּגָ ְרנְ ָך ִ
ֹלא ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו ֵר ָיקםַ :ה ֲענֵ יק ַּת ֲענִ יק לֹו ִמּצֹאנְ ָך ִ
ֹלקיָך ַעל
ֹלקיָך ִּת ֶּתן לֹו .וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י ֶע ֶבד ָהיִ ָית ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְפ ְּדָך ה' ֱא ֶ
ה' ֱא ֶ
ֹאמר ֵאלֶ יָך ֹלא ֵא ֵצא ֵמ ִע ָּמְך
ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַהּיֹום .וְ ָהיָ ה ּכִ י י ַ
ּכִ י ֲא ֵה ְבָך וְ ֶאת ֵּב ֶיתָך ּכִ י טֹוב לֹו ִע ָּמְך".
אֹומ ֶרת "ּכִ י טֹוב לֹו ִע ָּמְך"? ּכִ י טֹוב לֹו
וְ ָא ְמרּו ַעל ּכָ ְך ַּבּגְ ָמ ָראַ ,מה זֹאת ֶ
ִע ָּמְך ִ -ע ָּמְך ְּב ַמ ֲאכָ ל וְ ִע ָּמְך ְּב ִמ ְׁש ֵּתהֶׁ ,שֹּלא ְּת ֵהא ַא ָּתה אֹוכֵ ל ַּפת נְ ִקּיָ ה וְ הּוא
ׁשֹותה יַ יִ ן ָח ָדׁשַ ,א ָּתה יָ ֵׁשן ַעל ּגַ ֵּבי
ׁשֹותה יַ יִ ן יָ ָׁשן וְ הּוא ֶ
אֹוכֵ ל ַּפת ִק ָּברַ ,א ָּתה ֶ
ֻמכִ ים וְ הּוא יָ ֵׁשן ַעל ּגַ ֵּבי ַה ֶּת ֶבןִ ,מּכָ אן ָא ְמרּוּ :כֹל ַהּקֹונֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִריּ ,כְ קֹונֶ ה
ֲאדֹון לְ ַע ְצמֹו.
ּדּוע ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ֶׁש ַהּקֹונֶ ה ֶע ֶבד ּכְ קֹונֶ ה ֲאדֹון לְ ַע ְצמֹו?
תֹוספֹותַ :מ ַ
ִה ְקׁשּו ְּב ְ
ּדּוע
ּומ ַ
ּומ ְׁש ֶּתהַ ,
וַ ֲהֹלא ֹלא ָׁשנִ ינּו לְ ֵעיל ֶאּלָ א ֶׁש ָה ֶע ֶבד ָ'ׁשוֶ ה' לַ ֲאדֹונֹו ְּב ַמ ֲאכָ ל ִ
רּוׁשלְ ִמיֶׁ :ש ִאם ֵאין לְ ָאדֹון
ּתֹוספֹות ַעל ִּפי ַהּיְ ַ
הּוא נֶ ְח ָׁשב ּכַ ֲאדֹונֹו? וְ ֵת ְרצּו ַה ְ
ֶאּלָ א ּכָ ר ֶא ָחדֵ ,אינֹו יָ כֹול לִ ְׁשּכַ ב ָעלָ יו ְּב ַע ְצמֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "ּכִ י טֹוב לֹו
ִע ָּמְך" .וְ ִאם ֹלא יִ ְׁשּכַ ב ָעלָ יו ְּב ַע ְצמֹו וְ גַ ם ֹלא יִ ְמ ְס ֶרּנּו לָ ֶע ֶבד ֲ -ה ֵרי זֹו ִמ ַּדת
ְסדֹום ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ְּב ַעל ּכָ ְרחֹו ֶׁשל ָה ָאדֹון ֲה ֵרי הּוא ָצ ִריְך לִ ְמסֹר ֶאת ַהּכֶ ר לָ ֶע ֶבד
וְ הּוא יִ ַׁשן ְּבֹלא ּכָ רּ .ולְ ִפיכָ ְך ַהּקֹונֶ ה ֶע ֶבד נֶ ְח ָׁשב ּכְ קֹונֶ ה ֲאדֹון לְ ַע ְצמֹו.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א חידושים על התורה (שמות)
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מסטיק :כמה מתוק  -אבל לעיתים הרסני
רבים מאיתנו צורכים אותו ,אך רק מועטים יודעים שנזקי
המסטיק בשימוש לא מבוקר לאורך זמן ,מתוק ותמים ככל
שיהיה ,הם הרסניים ומרחיקי לכת.
האם אי פעם חשבנו כיצד מייצרים מסטיק ,באילו חומרים
משתמשים כדי ליצור את הגמישות האלסטית שלו? ובכן,
המסטיקים לעיתים מכילים פלסטיק ,חומרי אלסטיקה ,חומר
מילוי שכולל אצטט-פוליויניל– שמשמעותו – דבק נגרים ,טלק,
ונפט .ועוד ועוד.
כמו כן מחקרים מוכיחים כי צריכת מנות מוגברות של סידן זרחתי,
שמופיעה לאחר לעיסת מסטיק לאורך שנים  -מגבירה את הסיכוי ללקות
באוסטאופורוזיס (דלדול עצמות).

בנוסף ,חומרים משמרים המצויים במסטיקים עלולים לגרום לנזק למערכת
העצבים ,לכליות ,לכבד ,למוח וגם עשויים להעלות סיכון לסרטן .כמו
כן ,הם יכולים להוביל להיפראקטיביות אצל ילדים ולכן מומלץ לשים
לב לערכים התזונתיים של מסטיקים.
בעיות במערכת העיכול  -לעיסת מסטיקים גורמת לבליעת אוויר ,העלולה
להוביל לנפיחות ולכאבי בטן .לפיכך ,כדאי להפחית בצריכת מסטיקים,
אם אתם סובלים מבעיות במערכת העיכול.
תהליך עיכול המזון בגוף מתחיל בחלל הפה ,בו אנזימים המופרשים
דרך בלוטות הרוק מתחילים לפרק את המזון .כיוון שהעיכול
מתחיל בפה ,לעיסת מסטיק מסמנת לגוף כי ניתן להתחיל
בתהליך העיכול ,כאשר בפועל אין מה לעכל .שאר האיברים
במערכת העיכול מתחילים לפעול והקיבה מייצרת חומצות
עיכול כאשר אין צורך בהן .הדבר עלול להוביל לייצור יתר של
חומצות קיבה ,הגורמת לאי נעימות בבטן ,צרבות וכיב קיבה.
שחיקת הלסת  -לעיסת מסטיקים יתר על המידה עלולה להוביל
לדלקות בלסת ולשחיקת הסחוס המצוי בין הלסת התחתונה לבין
הגולגולת .זאת כיוון שבזמן הלעיסה ,מופעל לחץ רב על הלסתות .שחיקת
הלסת יכולה לקרות ללא קשר לגיל האדם ולכן מומלץ להימנע מלעיסה
ממושכת של מסטיקים.

שמי נהוראי איטח לומד בכיתה ו'
כיף לי מאד בכיתה עושים פעליות בחצר ורוצה לנצל הזדמנות
זאת ולומר תודה לרב מיכאל הרב המפקח והרב עזריאל המחנך.
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יונתן גולד היה אמן עם נשמה מיוחדת .אל תשאלו איך ולמה ,אבל
הקב"ה נטע בו כשרון אומנותי ששילב בצורה מדהימה ,ויזואליה הרמונית
ססגונית שבין פסוקי תהילים לבין ציורים מלאי הבעה מתוך הבריאה
המופלאה של ריבון העולמים .כל המביט בציוריו היחודיים של גולד,
כאילו נוגע בהבזקים הבלתי נראים שבין "ויהי אור" כמאמר ,לבין האור
עצמו הפולח לאישוני עיניו ,היוצא מתוך הצורות והצבעים.
הוא לא צייר הרבה גולד הצעיר ,שכן כל ציור היה יונק ממנו המון כוחות
ורגשות אציליים ששטפו את פנימיותו כזרמי נהר הוולגה בחורף סואן.
הוא צייר מעט ,אבל מדהים .הפסוקים בציוריו ,לא רק נכתבו ביד אמן,
הם כמו דיברו לצופה את תוכנן העמוק ,אותו תוכן עלום וסודי שדוד
המלך המשורר ,המאמין ,הרגל הרביעית של המרכבה הבליע במילים,
בתגים ,ואפילו ברווחים והחללים שבין תיבה לתיבה ובין שורה לשורה.
הוא ידע לנגן את מילות הקודש במכחולו ,ואם הייתם מתעקשים יכולתם
להאזין לשירת הלוויים הבוקעת משם.
יונתן גולד היה גם מרצה מאלף ,שמעבר למוסר היהודי המתנגן שבקע
ממנו ,הוא היה בבחינת "דברים היוצאים מן הלב ,נכנסים אל לב השומעים".
עם תום ההרצאה הוא היה מגביה את פרוכת הקטיפה שמאחוריו ,ולעיני
מאזיניו ,היו נפרשים קומץ ציוריו המדהימים שמעבר לויזואליה שלהם
שידרו את קסם הבריאה מחד ,ושירת דוד המלכותית מאידך .היה זה
מהלך מהמם ומפתיע .יונתן גולד היה אמן רגיש
ואיש טוב לב ,שידע להעניק מעצמו לאחרים,
במידה נדירה .לאחר הרצאתו הרגישה הוא
נהג לספר על ציוריו ,אבל זו כבר היתה
שיחה קולחת חברית ,שהעניקה הרבה
בטחון ואהבת השם לכל מי שהאזין לו.
את ציוריו המקוריים שמר מר גולד
בכספת גדולה באחד הבנקים בניו-יורק.
ערכם היה רב ,והוא לא רצה חלילה להקלע
לסיטואציה קשה מבחינתו ,של שוד וגניבה.

הנשמה שלו היתה אצורה בציורים הללו ,והוא לא יכול היה שיקרעו
ממנו – חלילה – את נשמתו .אשר על כן ,הוא שיכפל בהדפסי משי
מרהיבי עין 200 ,עותקים מכל ציור שלו ומיספר אותם באופן מדוייק.
באחת מהרצאותיו בדרום הארץ בחודש אלול לפני כ 20 -שנה ,הוא הבחין
בגברת אחת ,קשישה עטויית כיסוי ראש שבחנה לאחר ההרצאה את
ציוריו אחד לאחד ,בעין בוחנת .היא נראתה נרגשת ,ופיה מילמל תפילה,
או פסוקי תהילים" .אני רוצה לקנות את הציור הזה" אמרה הקשישה
לגולד ,והצביעה על הציור אשר בתוכו נשזר הפסוק מתהילים "פותח את
ידיך ...ומשביע לכל "...הציור והפסוק האירו לעיני המתבונן את מצוות
הצדקה באור אלוקי .הנתינה ,העין הטובה והלב הנדיב פעמו מן המילים
והצבעים .הצדקה קיבלה ביטוי עליון וערכי ,היישר מעולם האצילות.
יונתן גולד אמר לה" :גברתי את זוכה לקנות את הציור האחרון בסידרת
"הצדקה" ,שיהיה לך לברכה .הקשישה נטלה את הציור והתבוננה בו שנית.
היא הוציאה מכיסה פנקס המחאות ורשמה .אחר כך היא התיישבה על
כורסא סמוכה ,והביטה שוב בציור .לפתע הוסט ראשה ימינה ושמאלה,
לפתע חירחרה וחיוורון עטה פניה עד שכולם הבחינו שהיא איבדה את
הכרתה.
גב' מורן ,אחות במקצועה שהבחינה בכך ,סטרה קלות בלחייה של
הקשישה ,אחזה בלשונה שלא תכנס לגרונה ,הנשימה אותה ארוכות...
כשמסביב כולם קוראים תהילים בהתרגשות " ...מאין יבוא עזרי ,עזרי
מעם ה'" .לאמבולנס שהגיע תוך דקות ספורות לא היתה עבודה .גב'
בלומה מאיר התאוששה וחזרה אט אט להכרה .האח בדק את לחץ הדם,
את פעימות הלב ,הכל היה תקין .אחרי רבע שעה בלומה חזרה לעצמה.
יונתן גולד היה נסער" .גברתי מה קרה? נראה לי שהציור ,"...עצרה אותו
הקשישה ואמרה "כן ,הציור שלך השפיע עלי קשות ...הבט כאן במספר
הסידורי המופיע כאן בציור שלך מצד שמאל" " .A199נו ,מה בכך?"
שאל גולד "זה סך הכל המספר הסידורי של העותק הזה".
"הבט כאן בזרועי" ביקשה גב' מאיר" ,כאן מופיע גם המספר ,A199
אני ניצולת שואה כפי שאתה מבין ...אני פשוט הזדעזעתי מן העובדה
שהמספר על זרועי תואם את המספר שעל הציור שקניתי שהוא ,לפי
דבריך ,האחרון בסידרת הצדקה" אמרה" .ומדוע קנית דווקא ציור זה"
שאל גולד" .כי נושא הצדקה קרוב לליבי .לפני השואה ניהלתי גמ"ח
גדול שסייע ליתומים וליתומות להקים בית בישראל .גם במהלך השואה
עשיתי מאמצים רבים לעשות צדקה ,עד כמה שיכולתי בתוך השכול
הדמע והיסורין ,וברוך השם ניצלתי ,הגעתי ארצה ,ויחד עם בעלי המנוח
חזרנו לעזור לכל דיכפין ודיצריך...
 .A199גולד הביט במספר שעל זרועה ,הביט במספר הסידורי של הציור
ואמר " ...לא יאומן צדקה בגימטריה ."199 ...יד ההשגחה העליונה ליטפה
את תלתליו של גולד הצעיר ,כמו אומרת לו "אתה מבין כישרון צעיר
שלי ,צדקה תציל ממוות זה לא רק ציור ,או פסוק ,או מספר של אסירה
במחנה ההשמדה ,אלא זו הנהגה אלוקית פשוטה .והנה חביבי קיבלתם
רמז אתה והגב' הצדקנית בלומה גולד."199 .

הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל סיפר משל ,לאחד המשיט אוניה בלב ים ,שכידוע
בגוף הספינה קשור חבל עבה ,וכאשר היא עוגנת בנמל קושרים את ראש החבל
השני לתוך עמוד ברזל הקבוע בשפת הים כדי שלא תיסחף הספינה ברוחות
סערה ,ומכיוון שהחבל השוהה מתבלה במים עם הזמן ,מוכרחים להחליפו מעת
לעת בחבל חדש .פעם שאל 'חכם' אחד את משיט האוניה" :מה לך טורח הרבה
בהחלפת החבל ,לפתוח את כל הקשרים העבותים ,להוציא את הישן ולהכניס את החדש ולקשרו כדבעי ,הרי יודע אתה היטב שגם חבל זה ישקע מיד
במים וב'-תוך כדי דיבור' אף הוא יתלחלח במים ,אם כן למה לך לטרוח."...
השיב רב החובל ,ששיש לו צורך בחבל חזק לעגון את הספינה ,ואכן כאשר החבל שקוע זמן הרבה בתוך הים אזי המים נבלעים בסיבי החבל ומרככים
אותו ,עד שלא יעבור זמן הרבה ויינתק החבל מאליו ו'תברח' הספינה לעומק הים ,ולכן אין עצה אחרת אלא להחליף בחבל חדש מזמן לזמן כדי שיהיה
החבל בתוקפו ויעמיד איתן את הספינה כנגד כל הגלים ורוחות זעף.
כיוצא בדבר הוא גם לעניין חזרה בתשובה אל הקב"ה ,היצר הרע מחליש את האדם ואומר לו ,מה לך לחזור בתשובה ולהתוודות על חטאיך ,וכי אם
תשוב בתשובה היום לא תשוב לחטוא ,הרי אין בידך לשוב בתשובה שלמה לעולם ועד ולא לחזור על המעשה ,ואף אתה אמור לו ,כל פעם שחוזרני
בתשובה הרני מהדק את הקשר עם הקב"ה ,ומתקרב אני אליו ,ואף אם שוב אתרחק ממנו ,לפחות זכיתי להיות קרוב אליו באותו פעם ,ואשתדל שוב
לאחר החטא להדק את הקשר לקב"ה שוב ושוב.
אחד מצדיקי דורנו שליט"א השיב על כך במשל לאחד שעבודתו לנקות ארובות מכל הפיח והעשן המצטבר ונדבק שם ומונע מהעשן לצאת חוצה .כל
יום כל כולו משחיר מכל הלכלוך שם ,וכשמגיע בלילה לביתו הרי הוא מתרחץ ומתנקה ומחליף שמלותיו .שאלוהו מדוע כה טורח להתנקות והלוא
למחר שוב יתלכלך ...והתשובה ברורה ופשוטה ,כי עכשיו ברצונו להרגיש נעים זך ונקי!
כך עכשיו הוא הזמן בו ניתן להתעלות ,כי זה כל האדם ...וכי בשביל ש'למחר' יחזור ויתלכלך לא יהא נקי גם עכשיו?! וזה מה שאמר שלמה המלך
(קהלת ט ,ח) ְבּכָ ל ֵעת יִ ְהיּו ְבגָ ֶדיָך לְ ָבנִ ים.
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רבי אהרן הגדול מקרלין זצ"ל
כוחו של ויתור אחד שיכול לחולל נפלאות ,ואפילו לזכות לבנים שיאירו
את העולם
ידוע והתפשט בתפוצות ישראל ,הניגון המעורר 'י-ה אכסוף' ,המושר
בהתלהבות ובדבקות מדי שבת בשבתו .את הניגון המיוחד חיבר הרה"ק
רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע ,מתלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע .רבי
אהרן נודע כצדיק עליון ופועל ישועות בקרב הארץ ,ועל מצבתו חרוטות
המילים' :החזיר שמונה רבבות לבבות מישראל לאביהם שבשמים'.
מסופר ,שבעת שהיה רבי אהרן מתפלל ,הוצרכו להעירו מדי פעם
מדבקותו העילאית ,למען לא יגיע להתפשטות הגשמיות במלואה ,עד
שנשמתו תסתלק ותתעלה לעולם שכולו טוב .ואכן ,פעם אחת שכחו
להעירו מדבקותו ,ובאותו מקרה – עלה ונתעלה לשמי רום ,והסתלק
מן העולם בגיל צעיר.
כיצד זכה אביו בבן כזה ,אשר האיר את פני העולם? אביו ,רבי יעקב,
היה חזן בימים הנוראים ,ומדי שנה עבר לפני התיבה בתפילת ערבית
בליל יוהכ"פ .והנה ,שנה אחת ,רבי יעקב האריך מעט מעבר לרגיל
בתפילת שמו"ע בלחש.
כשסיים את תפילתו בלחש ,ניגש אליו אחד מראשי הקהל ,מהגבירים
שבעיירה וגם מגבאי בית הכנסת ,וסטר על לחיו' .היתכן ',שאג עליו
בקול לעיני כל הקהל' ,להאריך כך בתפילה על חשבון זמנו של הציבור?

שאלות:
1 .טרגדיה
2 .מכה חזקה בפנים

האינך מתבייש לעמוד כאן ולמשוך את זמנינו בתפילת לחש ארוכה?'.
הס הושלך בבית הכנסת ,הכל השתוממו מההשתלחות הפתאומית של
הגביר בחזן הוותיק והמוערך .אט אט החלו המתפללים להתאושש ולמחות
על כבודו של החזן שנרמס משאגות הגביר ,באופן מבזה ומשפיל כזה.
אך רבי יעקב ,החזן ,לא ביקש אלא שהכל יחזרו לשבת במקומותיהם,
ובאין אומר ודברים החל את הפיוט 'יעלה תחנונינו מערב' ,כאילו לא
נשפך כאן דמו אך לפני דקות ספורות...
לאחר התפילה ,אמר רבי יעקב 'גוט יום טוב' לכל הקהל ,ואף לאותו גביר
שהשפילו .עוד כמה ימים חלפו ,והדבר החל להישכח .אלא שדפיקות
נשמעו על דלתו של רבי יעקב באחד מימי חג הסוכות ,ובפתח עמד
אחד מעשירי העיירה...
'רבי יעקב' ,אמר הלה' ,רצוני לרכוש ממך בעד כל הון את זכות הבזיונות
שהיו מנת חלקך ,ואת הזכות ששתקת ומחלת' .רבי יעקב לא הבין מה
רוצה ממנו האיש' :אין לי מה למכור ,ידידי .את הבזיונות מחלתי מיד,
באותו רגע ובאותו מעמד .אין לי מה למכור לך .'...אך העשיר התעקש:
'הנה ,קח כאן ברגע זה הון תועפות ,סכום עצום .אך מכור לי את זכות
הבזיונות הללו ומחילתך האצילית' .אך רבי יעקב בעקשנותו עומד' :אין
לי מה למכור ,מחלתי ,שמתי את הסיפור מאחוריי .אין לי מה לתת לך'...
באותו לילה ,ראה רבי יעקב בחלומו שבשמים בחנו את הליכותיו הנאצלות,
כיצד שכח את פרטי המקרה כליל וויתר על כבודו ,ונמנו וגמרו להעניק
לו בשכרו מתנה יקרה מפז – את בנו שיאיר את העולם ,הוא רבי אהרן
הגדול מקארלין...
אנו מתפללים רבות ,מבקשים ,ומשקיעים מאמץ הון ומשאבים ,בתפילה
התמידית והנצחית לילדים טובים וצדיקים ,שיאירו פני עולם .כמה
לילות נטולי שינה וימים עמוסי פעלתנות אנו משקיעים ביקר לנו מכל
– בילדינו ,לראותם גדלים ומתפתחים בדרך התורה .ורבי יעקב ,זכה
בבן המאיר את העולם כמעט לאחר יד .בוותרנות אחת! אחת! על כבוד
הנרמס ,זכה לבן מאיר פני עולם!
אכן ,כוחה העצום של מידת הוותרנות עולה לנגד עינינו .הוא שכינו
חז"ל 'המעביר על מידותיו' .אדם המוותר ,השותק על שמבזים אותו,
שאינו קם להוכיח את המביישים אותו ,שאינו עומד על המגיע לו – ראו
למה הוא זוכה!

תפזורת
לפרשת
משפטים

3 .איבר בפנים
4 .מקום מסתור
5 .מכשיר לעשיית חורים
6 .פצע
7 .פצע מאש

חידת השבוע לפרשת משפטים

8 .מקום גידול ענבים

חפשו את המילה בת  3אותיות המסתתרת
כל שורה בחידה רומזת להקשר אחר של המילה
מהעץ הוא תלש/
מקל עבה ולא חלש/
ההם צעקו והריעו/
וקול קללה השמיעו.

9 .חרק עוקץ
	10.צמחים חדים
	11.השנה השביעית
12.על הדלת
	13.משחררים אחרי שבע שנים
14.קוסמת
15.אם אין אסון נענש ב...

תשובות לחידה משבוע שעבר:
שני בני דודים המופיעים בפרשה זו שרק " "10מבדיל ביניהם?
שני אנשים בתורה – האחת נקבה והשני זכר ,האחת יהודיה והשני לא – ששמותיהם
זהים (מלבד תוספת ה' לנקבה) .אחד מהם מפרשתנו.
תשובות :אליעזר בן משה ואלעזר בן אהרון הם בני דודים .רק האות י' מבדילה בין
שמותיהם – וערכה הגימטרי של י' הוא  !10שמותיהם של ציפורה אשת משה וציפור
אביו של בלק (במדבר כב ב) זהים ובעלי משמעות זהה ,בזכר ובנקבה.

תשובות ניתן להניח במזכירות התלמוד תורה ,בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים יקרי ערך
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גני תקוה
הר חומה
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זמני תפילות ושיעורים
תפילות ושיעורים בשבת קודש

תפילות לימות החול

		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
		
שיעור הלכה ,שו"ע
			
מנחה
		
שיעור מוסר
		
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
		
שיעור במדרש
אבות ובנים

( 17:05כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:10כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 14:30חושן משפט
15:00
15:30
17:35
( 18:07עם צאת השבת)
( 18:30עד זמן רבינו תם)
( 18:30לאחר ערבית של מוצ"ש)

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 13:45בביה"כ חסדי שמואל)
 13:45מפי מו"ר שליט"א

ביהכנ"ס "כאייל תערוג"

מתחם קריית חינוך רח' שמחת כהן 23
מנחה ערב שבת
		
שחרית
מנחה
ערבית של מוצ"ש

( 17:05כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 07:30כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
15:00
( 18:07עם צאת השבת)

שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

( 05:25כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
17:15
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

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

 20:45שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור

פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות ,תהילים,
יום שלישי
סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה!
יום ראשון

17:30

ביה"כ "סילוורה" ,רח’ חיים ולירו (ליד שוק מחנה יהודה) ירושלים

יום ראשון

20:45

ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם" ,רח’ יורי שטרן ,פסגת זאב ירושלים

יום שני

17:30

ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים

יום שני

20:45

לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

		
יום רביעי

18:00

ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים

יום חמישי

18:00

חדש! – ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

		
מוצ"ש

20:45

חדש! – ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

