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מסורת  ממשיך  ישראל  עם  באב,  תשעה  בצום 
ארוכת שנים של אבלות על חורבן בית המקדש. 
ואולם, ברור כי לא ניתן להסתפק רק באבלות. 
מחייבת  הזה  ליום  הנלווית  לישועה  הציפייה 
 – שאחרי"  "היום  של  בשאלות  בפועל  עיסוק 
איזו  פי  ועל  העתידי  המקדש  בית  ייבנה  כיצד 

תבנית?
ולמדינת  משוחררת  ירושלים  בהם  בימינו, 
שאלה  הבית,  הר  על  דה-יורה(  )לפחות  בעלות  ישראל 
אחרונה זה מקבלת משנה משמעות. הצעד הגדול שעשה 
התייחסות  מחייבת  השלמה  גאולתו  לקראת  ישראל  עם 

שהיה  מה  לכל  ריאלית 
עד כה 'הלכתא למשיחא'. 
לבחון  ובתמים  באמת  יש 
ותתאפשר  והיה   – כיצד 
 – מקדש  בית  הקמת  לנו 

עושים זאת.
ירידה מן השמים

ששאלת  נראה  פניו  על 
בניין בית המקדש השלישי 
נתונה במחלוקת ראשונים 

רבן  תקנת  את  מקומות  במספר  מזכירה  המשנה  גדולה. 
יוחנן בן זכאי לאסור את אכילת התבואה החדשה )'איסור 
חדש'( לאחר חורבן בית לכל אורכו של יום ט"ז בניסן )יום 
הקרבת העומר במקדש, אשר מתירה לאכול את החדש(. 
התלמוד הבבלי )סוכה מא, א; ובמקבילות( מנמק תקנה זו 
בכך שאם היה מותר לאכול את החדש כבר מראשית יום 
ט"ז, אנשים היו טועים לחשוב שדין זה ימשיך גם לכשיבנה 
וכך  העומר  להקרבת  ממתינים  היו  לא  הם  המקדש,  בית 
עוברים על האיסור. לכן אסר ריב"ז את החדש לאורך יום 

ט"ז כולו כדי למנוע טעות זו.

הרב עידו פכטר

מי יבנה את בית המקדש השלישי – הקב"ה או בני האדם? מחלוקת הראשונים 
והאחרונים בעניין מצטיירת כמחלוקת על אופייה של הגאולה

בניית בית המקדש בימינו

הגמרא דנה בשאלה כיצד חשש זה יתקיים בפועל, ואחת 
ייבנה בלילה שבין  התשובות היא שייתכן שבית המקדש 
בגמרא  והרי  שואלים:  הראשונים  כך  על  בניסן.  לט"ז  ט"ו 
נבנה  המקדש  בית  שאין  נפסק  ב(  )טו,  שבועות  במסכת 
בלילה, וכיצד הגמרא מעלה זאת כאפשרות? מתרץ רש"י:
הני מילי - בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו 
שנאמר  משמים,  ויבא  יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  מצפין 

'מקדש ה' כוננו ידיך'.
איננו  העתידי  המקדש  רש"י  לדעת  לכאורה  כן,  כי  הנה 
ולכן לגביו לא  צפוי להיבנות בידי אדם אלא בידי שמים, 
שייך הכלל שאין בנין בית המקדש בלילה. לשיטה זו, אנו 
בשאלה  מעיסוק  פטורים 
כיצד ומתי עלינו לבנותו אלא 
מן  לירידתו  להמתין  עלינו 

השמים.
עוד  הולכים  רש"י  בשיטת 
התוספות,  וביניהם  ראשונים 
נוסף  רמז  טמון  שבדבריהם 
במהלך  לבא.  לעתיד  לצפוי 
שחל  פסח  ערב  על  דיון 
התוספות  מציינים  בשבת, 
המקדש(  )-בית  "כשיבנה  כי 
מכאן  עולה  ב(.  קיד,  )פסחים  עמנו"  יהא  ואהרן  משה 
תחיית  בימי  בכלל  יתקיים  המקדש  בית  בניין  שלשיטתם 

המתים, מה שמרחיק את בניין המקדש מאתנו עוד יותר.
מעשה ידי אדם

וסיעתו  ניצבת עמדת הרמב"ם  זו,  לעומת סיעת ראשונים 
בספר  מונה  הרמב"ם  צה(.  מצווה  החינוך  ספר  )ראה 
המצוות שלו )עשין כ( את המצווה "לבנות בית עבודה, בו 
ההליכה  יהיה  ואליו  תמיד  האש  והבערת  ההקרבה  יהיה 

מערכת העלון משתתפת בצער המשפחות היקרות שאיבדו את 
יקיריהם, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

העלון מוקדש לע"נ אבייתר משה 
בן מאיר ואורה תורגמן הי"ד שנהרג בעזה 

ומאחלים החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל הפצועים

כיצד תשעה באב עובר עלינו? האם משהו השתנה בנו, 
בחברה, בעקבות יום האבל? האם קדמנו במשהו את 
ערך אהבת חינם, שבזכותו ייבנה בעז"ה בית המקדש?
זכינו שניתנה בידינו האפשרות לצאת בתשעה באב 

הקרוב מן המסגרת ולחוות ערב של שיח ולימוד 
בעניינים הבוערים בחברה הישראלית. זו ההזדמנות 

שלנו לקדם - ולו בקצת - את הגאולה.
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כך  על  חוזר  והוא  שנה",  בכל  והקבוץ  לרגל  והעליה 
בהלכות בית הבחירה )א, א(:     

בו  מקריבים  להיות  מוכן  לה'  בית  לעשות  עשה  מצות 
הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו 
לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, 

והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה וגו'. 
להן  שאין  במצוות  עוסק  או  מונה  איננו  כידוע,  הרמב"ם, 
תוקף תמידי, ואם הוא הזכיר את בניין המקדש בהלכותיו, 
משמע שלדעתו מדובר במצווה החלה על ישראל בכל זמן 
במידה  רק  אפשרית  זו  שתפיסה  לציין  למותר  עת.  ובכל 

והמקדש ייבנה בידי אדם. 
עומדת  בימינו  המקדש  בית  בניין  ששאלת  אפוא  נמצא 
לעשות  בידינו  שאין  סוברים  אלו  ראשונים.  במחלוקת 
מאומה ויש להמתין למקדש בנוי מן השמיים ואלו סוברים 
שבניין בית המקדש הינו מצווה שעלינו להשתדל לבצעה 
בידינו. כמי הלכה? אילו הסוגייה היתה מתמצית בכך, הרי 
שהלכה היתה צריכה להיות כרמב"ם, וזאת משתי סיבות 
מרכזיות. ראשית, בניגוד לרש"י ולתוספות, הרמב"ם הוא 
יותר  שהם  ותוספות  מרש"י  יותר  למצער  מובהק,  פוסק 
פרשנים. שנית, דברי רש"י ותוספות נאמרו לשיטה אחת 
בגמרא, ואולם לשיטה החולקת )רב נחמן בר יצחק; החדש 

אסור מן התורה במשך אותו יום( אין דבריהם עומדים.
אחרים  תימוכין  ותוספות  רש"י  שלשיטת  עקא,  דא 
בתלמוד  הדרשן  אומר  למשל  כך  ובמדרש.  בתלמוד 

הבבלי )בבא קמא ס, ב(: 
אמר הקב"ה: עלי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הציתי 
אש בציון, שנאמר: ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני 
אש  חומת  לה  אהיה  ואני  שנאמר:  באש,  לבנותה  עתיד 

סביב ולכבוד אהיה בתוכה.
מפשוטם של דברים עולה שהקב"ה אומר שהוא בעצמו 
ישנם  מנגד,  ותוספות.  רש"י  כדברי  המקדש,  את  יבנה 
מדרשים שאומרים שהמקדש ייבנה בידי אדם. אם כן, לא 

רק מחלוקת ראשונים לפנינו אלא גם מחלוקת מדרשים.
תיאור סתום

גישת  את  נאמץ  אם  גם  יותר.  עוד  מסתבכת  הסוגיה 
הרמב"ם ונצדד בבניית המקדש בידי אדם, עולה השאלה 

כיצד נבנה אותו, על פי אילו הוראות?
יחזקאל.  התשובה כתובה לכאורה באופן מפורש בנביא 
לפרוטרוט  הנביא  מתאר  )מ-מג(  פרקים  מספר  לאורך 
כיצד על המקדש העתידי להיבנות, כולל מידות וכיוונים. 
פרשנים  סתומים.  הנביא  מדברי  שחלקים  היא  הבעיה 
כאלה  יש  שם;  הכתובים  מושגים  בביאור  התחבטו  רבים 
יודעים  הם  שאין  מקומות  במספר  שהצהירו  רש"י(  )כמו 
מידי  אך  לפרשם  שניסו  וישנם  הדברים,  פירוש  את 
מחלוקת לא יצאנו. נמצא שגם אם בדעתנו לבנות את בית 

המקדש השלישי, קשה לשער כיצד נעשה זאת בפועל.
הרמב"ם התייחס לעניין זה בהלכותיו )בית הבחירה א, ד(:
העתיד  בנין  וכן  במלכים,  מפורש  כבר  שלמה  שבנה  בנין 
מפורש  אינו  ביחזקאל  כתוב  שהוא  פי  על  אף  להבנות 
כבנין  בנוהו  עזרא  בימי  כשבנו  שני  בית  ואנשי  ומבואר 

שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל.
היו אנשי  בוני בית המקדש השני )בהם  לדברי הרמב"ם, 
בעיה  באותה  נתקלו  נביאים!(  וכמה  הגדולה  כנסת 
שלפנינו; הם לא ידעו כיצד לפרש את המקראות ביחזקאל. 
לכן הם עשו פשרה – הם בנו את המקדש השני כתבניתו 
של הראשון והוסיפו על כך את הדברים שהצליחו ללמוד 

מדברי יחזקאל.
ניתן לערער על דברי הרמב"ם שמנה את  מכאן לכאורה 
יודעים כיצד לבנות  בניין בית המקדש כמצווה. אם איננו 
טעם  ומה  בכך?  מצווים  אנו  כיצד  השלישי  המקדש  את 

למנות זאת כמצווה?
אך למעשה אין כאן כל קושי. העובדה שאיננו יודעים לפרש 
אותנו  לעכב  אמורה  איננה  יחזקאל  דברי  את  הסוף  עד 
מלבנות את המקדש לדעת הרמב"ם. לכל הפחות, עלינו 
לעשות מה שאנשי בית שני עשו – לבנות את המקדש לפי 
יחזקאל  לדברי  מירבית  התאמה  תוך  שבידינו,  המידות 
לדברי  הנכון  הפירוש  יתגלה  הימים  מן  וכשביום  הנביא. 
הנביא )אולי על ידי נבואה שתשוב בימות המשיח(, נשפץ 
הרמב"ם  לדברי  זה  פירוש  זה.  פירוש  לאור  המקדש  את 
מידות  את  פירט  שם  בהלכות,  שלו  דבריו  מתוך  עולה 
המקדש של בית שני, וכן מדבריו בהקדמתו למשנה, שם 
"והתועלת  מידות:  משנת  בחיבור  התועלת  את  הסביר 
בכך שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס, כי אותו 
היחס מאת ה' כמו שאמר הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל". 
הנה כי כן, לדברי הרמב"ם, גם אם אין בידינו פירוש מדויק 
למבנה המקדש העתידי, לכל הפחות יש בידינו את הצורה 

הכללית שלו שלאורה עלינו לבנותו.
אל עבר הריאלי

ביחס  ציבורית  מחלוקת  יש  שבימינו  נראה  דבר,  סוף 
יש הנוטים לדברי רש"י ותוספות  לשאלת בניין המקדש. 
למשל,  צידד,  זו  בעמדה  בנס.  המקדש  בניין  את  ותולים 
 ,2 גליון  בקודש  )מעלין  לדבריו  ז"ל.  אליהו  מרדכי  הרב 
הזוהר  דברי  היא  זו  בעמדה  לתמיכתו  הסיבה  תשובה(, 
גם  כמו  א(  כח,  בראשית  זוהר  למשל  )ראה  כן  שאמר 
העובדה הפשוטה "שיותר נוח לנו לחיות עם סברת רש"י 
ולא נמתין זמן רב עד שייבנה, כי לשלמה לבנות בית קטן 
שייבנה  מצפים  ואנו  שני,  בבית  וכן  רב,  זמן  לקח  בזמנו 
במהרה". מנגד, יש המצדדים בעמדת הרמב"ם ורואים את 

בניין בית המקדש כחובה המוטלת עלינו גם כיום. 
מה עומד מאחורי מחלוקת זו? האם זו מחלוקת הלכתית 
נטו? כמדומני שלא. לטעמי אנו פוגשים כאן בשתי עמדות 
מנוגדות ביחס למקדש בפרט ולחזון אחרית הימים בכלל. 
ישנם הרואים בבית המקדש לא רק בית עבודה לא-להים, 
ואחר  חדש  לעולם  ביטוי  אלא  הרמב"ם,  שהגדיר  כפי 
מתקשר  זו  לתפיסה  המקדש  בית  עלינו.  להגיע  שצפוי 
לחידוש הנבואה ואולי אפילו לתחיית המתים )ראו דברי 
התוספות לעיל(. בעולם של בית המקדש, המציאות כולה 
תשתנה, וע"כ לא ניתן לתפוס את בניינו בהקשר המציאות 

הריאלית של ימינו. רק א-להים יכול לעשות זאת.
המסוגל  ריאלי,  מקום  המקדש  בבית  הרואים  יש  מנגד, 
שתפס  כפי  זו,  להבנה  שלנו.  העולם  במסגרת  להתקיים 
הרמב"ם, תקופת המשיח שבה ייבנה המקדש לא תפרוץ 
בהכרח את מסגרות הטבע או תעניק לנו חיים מסוג אחר, 
אדם,  בידי  בנייתו  את  דעתנו  על  להעלות  ניתן  כן  ועל 
בעולמנו  כבר  תפקיד  למקדש  זו  לתפיסה  אנו.  בזמננו 
גם  והתקרבות מצידנו לא-ל,  כעת, בהיותו מקום תפילה 

אם טרם זכינו למענה וגילוי תגובה ממנו.
מראשית  ישראל  עם  שעבר  המפליגים  השינויים  לטעמי, 
שציינו.  השני  לכיוון  הכף  את  מטים  ימינו,  ועד  הציונות 
התקרבנו בצעדי ענק לגאולה השלמה, ומימשנו במציאות 
שבית  אפוא  נראה  הנביאים.  מייעודי  רבים  הריאלית 

המקדש יכול בהחלט להוות את הצעד הבא שלנו. 
 הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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אילו זכו....
"אחד עשר יום מחורב"

לארץ  נכנסים  היו  יום  עשר  לאחד  ישראל,  זכו  אילו 
עליהם  גלגל  מעשיהם,  שקלקלו  מתוך  אלא  ישראל, 

המקום לארבעים יום ועד לארבעים שנה. 
היו  ימים  לשלשה  ישראל,  זכו  אילו  אומר,  יהודה  רב 

נכנסים לארץ, שנאמר :
לתור  ימים  שלשת  דרך  לפניהם  נוסע  ה'  ברית  "וארון 

להם מנוחה".
)מדרש ספרי( 

בין שונא לאוהב...
אחא  רב  אמר  משה"  דבר  אשר  הדברים  "אלה 
מפי  להיאמר  התוכחות  היו  ראויות  חנינא:  רב  בן 
היו  בלעם  הוכיחם  אילו  אלא,  משה.  מפי  והברכות  בלעם, 

ישראל אומרים: שונא מוכיחנו; ואילו 
ברכם. אמר  אומות העולם אומרים: אוהבם  היו  ברכם משה, 
שהוא  בלעם  ויברכם  אוהבם,  שהוא  משה  יוכיחם  הקב"ה: 

שונאם, כדי שיתבררו הברכות והתוכחות ביד ישראל.
)מדרש דברים רבה, א:ד( 

בכייה של חינם שהפכה לבכייה של דורות
באב,  לתשעה  הסמוכה  בשבת  שנה  בכל  נקראת  "דברים"  פרשת 
דיבת  שהוציאו  המרגלים,  חטא  על  משה  מספר  הפרשה  בפתח  כי 

הארץ.  החטא ארע בליל תשעה באב. 
"ויבכו העם בלילה ההוא" )במדבר י"ד(

אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקב"ה לישראל: 
אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות 

על  להתאבל  ישראל  עתידים  שבו  באב,  תשעה  )בליל 
חורבן בית-המקדש(

אלה – ראשי תיבות: אבק לשון הרע...
אומרים חכמי ישראל: 

"אלה" – ראשי תיבות אבק לשון-הרע. 
רמז על העתיד לבוא. "חורבן הבית" בעוון לשון הרע וכו'. 

כי כבד פה  משה בתחילת שליחותו אמר "לא איש דברים אנוכי... 

דבר  אשר  הדברים  "אלה  נאמר  בפרשה  ואילו  אנוכי"  לשון  וכבד 
משה".. 

משה רבנו מוכיח את העם ישראל בעדינות הוא מונה את המקומות 
המקומות  את  מזכיר  הוא  זהב.  די  ואת  תופל  את  מזכיר  שהו  בהם 
ידי  על  הוכיח אותם.  הוא  הזה  ולא את החטאים. באופן  בהם חטא 

תיקון הדיבור.
איכה – משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים...

שלש פעמים אנו קוראים בשבוע זה, שבוע שחל בו ט' באב, משפט 
המתחיל במילה "איכה". פעם אחת היא בפרשת השבוע - "איכה 
אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", פעם שניה בהפטרה )ישעיהו 
א, כא( - "איכה היתה לזונה קריה נאמנה", ופעם שלישית בט' באב 

במגילת איכה - "איכה ישבה בדד".
מדרש  בתחילת  דרשו  וכך  האלה,  הפעמים  שלש  בין  קישרו  חז"ל 
וירמיה.  ישעיה  משה,   - איכה  בלשון  נתנבאו  שלשה  רבתי:  איכה 
משה אמר )דברים א( "איכה אשא לבדי", ישעיה אמר )ישעיה א( 
"איכה היתה לזונה", ירמיה אמר "איכה ישבה בדד". א"ר לוי משל 
למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין, אחד ראה אותה בשלותה, ואחד 
ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניוולה. כך משה ראה את 
ישראל בכבודם ושלותם ואמר איכה אשא לבדי טרחכם, ישעיה ראה 
אותם בפחזותם ואמר איכה היתה לזונה, ירמיה ראה אותם בניוולם 

ואמר איכה ישבה בדד.
בין העוזרים בשיפוט לבין העוזרים בנשיאה...

על דברי משה "ואומר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת 
אתכם" שאלו חז"ל במדרש )דברים רבה פרשה א, פסקה י(: "באיזו 
עת?", וענו על כך: "ר' יוחנן אמר בעת יתרו, מניין? שכך כתיב )שמות 
בעת  אמר  חייא  ר'  לבדך,  עשוהו  תוכל  לא  הדבר  ממך  כבד  כי  יח( 
מתאוננים שנא' )במדבר יא( לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם 

הזה... האנכי הריתי וגו' )שם(". 
היו  ישראל  שופטים  למנות  יתרו  עצת  את  קיבל  שמשה  בזמן 
כך  ומתוך  אלקים,  לדרוש  משה  אל  בהמוניהם  באו  הם  במעלתם, 
נוצר הצורך למנות שופטים שגם הם מקבלים את השראתם ממשה, 
"את הדבר הקשה יביאון אל משה". לעומת זאת, בזמן המתאוננים 
כתוצאה  העם  במשא  משה  עם  שישאו  זקנים  למנות  צורך  נוצר 
מתלונותיהם של ישראל, והיגררותם אחר תאוות הבשר. לפי זה מובן 
את  להתאים  העם  של  היכולת  חוסר  הוא  הזקנים  למינוי  שהגורם 
עצמם אל מדרגתו הגבוהה של משה רבינו.                                                     
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת דבריםע

 ד”ר ניצה דורי

ַמר ַאְרֵצנּו  ה ְלִיְשָׂרֵאל,  ָהעוְמִדים ַעל ִמְשׁ ֵלי ְצָבא ֲהַגנָּ ַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיָּ בֵּ ִמי ֶשׁ
ן  ם.  ִיתֵּ ֲאִויר ּוַביָּ ה בָּ ָשׁ בָּ יַּ דול ַעד ְלבוא ָהֲעָרָבה בַּ ם ַהגָּ ר ִמְצַרִים ּוִמן ַהיָּ ָבנון ְוַעד ִמְדבַּ בּול ַהלְּ ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמגְּ
ל ָצָרה ְוצּוָקה  יל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמכָּ מר ְוַיצִּ רּוְך הּוא ִיְשׁ דוׁש בָּ ִפים ִלְפֵניֶהם. ַהקָּ ִמים ָעֵלינּו ִנגָּ ה´ ֶאת אוְיֵבינּו ַהקָּ

ֶכֶתר ְיׁשּוָעה  יֶהם ִויַעְטֵרם בְּ ְחתֵּ ר ׂשוְנֵאינּו תַּ ָכל ַמֲעֵשׂה ְיֵדיֶהם. ַיְדבֵּ ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַלח בְּ ל ֶנַגע ּוַמְחָלה ְוִיְשׁ ּוִמכָּ
יַע ֶאְתֶכם:  ֵחם ָלֶכם ִעם איֵביֶכם ְלהוִשׁ ֶכם ְלִהלָּ י ה´ ֱאלֵהיֶכם ַההֵלְך ִעמָּ תּוב: כִּ ֶהם ַהכָּ ם בָּ חון. ִויֻקיַּ ּוְבֲעֶטֶרת ִנצָּ

ְונאַמר ָאֵמן:
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איכה בעברית החדשה
מגילת איכה היא קובץ של חמש קינות על חורבן ירושלים 
המקדש  בית  חורבן  לאחר  שנתחברו  יושביה,  והגליית 
הראשון. חז"ל מייחסים את חיבור המגילה לירמיהו הנביא, 
אירופה  בשפות  שמו  וכך  קינות",  "מגילת  אותה  וְמכנים 

Lamentationes   )ַלֶמְנַטִטיֹוֶנס=קינות(. 
הקינה הראשונה, השנייה והרביעית, במגילה דומות זו לזו 
"איכה",  הקינה  במילת  פותחות  כולן  ובמבניהן.  באופיין 
וכולן מונות 22 פסוקים המסודרים באקרוסטיכון אלפביתי 
ורגיל לכל ישראל  'בשביל שיהא הספר הזה מוכן  )חז"ל: 
בפיהם'; שימו לב שהאות פ' מקדימה את האות ע'(. הקינה 
ואולם  אלפביתי,  בסדר  פסוקים  היא  אף  מונה  השלישית 
 3 פסוקים,   66 מונה  שהיא  בכך  הקינות  מיתר  שונה  היא 
ֶבר  ַהגֶּ "ֲאִני  היחיד:  כקינת  סדורה  והיא  אות,  לכל  פסוקים 
סדורה  אינה  האחרונה  הקינה  ֶעְבָרתֹו".  ֶבט  ֵשׁ בְּ ֳעִני  ָרָאה 
עפ"י א'-ב' אך יש בה 22 פס' כנגד כ"ב האותיות, כך שישנם 
155  פסוקים, ונוסיף 1 עבור הספר עצמו, נקבל 156, כנגד 

הביטוי 'נחמו נא' – שהרי אחרי הצום יבוא שבת נחמו. 
טיפוחים וטופחים

נבחן ביטויים מהמגילה השגורים בעברית החדשה:
מילת  של  מוארכת  צורה   – 'איכה'  ָבָדד".  ָבה  ָיְשׁ "ֵאיָכה   .1
שאלה  לפתיחת  במקרא  משמשת  והיא  'איך',  השאלה 
החדשה  בעברית  משֵאלה.  יותר  אמירה  שהיא  רטורית, 
הפכה "ֵאיכה" למילת עגה, סלנג, בהגייה מלעילית:  'פרצוף 
וכן  עצובות,  פנים   – באב'   תשעה  של  'פרצוף  וגם  ֵאיכה', 
שילבה  שמר  נעמי  זמנו.  שעבר  דבר  לציון   – איכה'  'ִמיֵמי 
את המילה 'איכה' בשירּה 'ירושלים של זהב': "איכה יבשו 
חיּות  אין  העתיקה  שלעיר  לרמוז  וביקשה  המים",  בורות 

בלי היהודים שבה. 
ובימינו:   – ט'(   ָלִאים")א'  פְּ ֶרד  ַותֵּ ַאֲחִריָתּה  ָזְכָרה  "ֹלא   .2

הבורסה ירדה פלאים, ירידה גדולה.
ָרה ְוֹלא ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות" )ג' מ"ט( – עיניו אינן  3.  "ֵעיִני ִנגְּ
ומכאן  הפסק;  מבלי   – ֲהֻפגֹות"  "ֵמֵאין  מלבכות;   חדלות 
בגשמים  הפוגה  זמני;  שקט  בקרבות,  הפוגה  הביטויים: 

וכד'.
פעמיים  חוזר  ולטפל  לגדל  במשמעות  'לטפח'  הפועל   .4
כ'(  )ב'  ִחים"  ִטֻפּ ֹעֲלֵלי  ְרָים  פִּ ים  ָנִשׁ אַכְלָנה  ֹתּ "ִאם  במגילה: 
– עוללים, תינוקות המטופחים והמעונגים )בערבית 'ֵעיָלה' 
הוא  טפ"ח  השרש  יסוד  וִעַיאל=ילדים(.  משפחה  משמעה 
שאורכה  אורך  למדידת  קדומה  מידה  יחידת  הֶטַפח= 
 8-9 אדם,  של  היד  כף  בחלקת  אצבעות  ארבע  כרוחב 
ס"מ , ומכאן 'לטפוח, לגשש ולמשש, ואף להכות ביד; ויש 
אומרים שהילדים נקראים טיפוחים, כי טופחים  וממששים 
אותם, ואף טופחים על פניהם כדרך חיבה ושעשועים, ומי 
שקיבל כמה 'טפיחות וסטירות' מהרב עובדיה יוסף זצ"ל, 
כתב:  ביאליק  חייו.  ימי  כל  בחיבה  הזה  המעמד  את  ישא 
מרוצה  כשאדם  וכיום  טיפוחיכם";  עוֵלל  נידח,  יתום  "ואני 

מעצמו 'הוא טופח לעצמו על השכם'.
'שלא  בהוראה   , עליכם"  "לא  האמרה  מקובלת  כיום   .5

תדעו צרה זו' – ביטוי זה שאול מהקינה, אלא שהוא מופיע 
ל ֹעְבֵרי ֶדֶרְך" )א' י"ב(. בא' ולא בע': "לֹוא ֲאֵליֶכם כָּ

"חדשות  בגרסה  הרבה  הנשמע  לבקרים",  "חדשים   .6
ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  "ֲחָדִׁשים  בפסוק:  שמקורו  לבקרים", 
ֱאמּוָנֶתָך" – בוקר בוקר אנו מכירים מחדש שרבה נאמונתך 
לבעלי בריתך; ולא פלא הוא שקבעו לנו לומר את החלק 
... ְּבֶחְמָלה ַרָּבה  השני כשאנו מתעוררים: מוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך 

ֱאמּוָנֶתָך. 
השיבנו אליך

7. והמגילה תרמה אף לסלנג העברי: הפועל 'להכפיש' – 
ֵאֶפר"  בָּ ִני  יַשׁ "ִהְכפִּ ובמגילה:  באחר;  דופי  ולהטיל  לבזות 
שהאֵבל  לאבלות,  סימן  הוא   – באפר'  'להכפיש  ט"ז(.  )ג' 
מתפלש בעפר, ובחילופי כ/ב – כפש/כבש – כאילו אמר: 

כבוש אותי בעפר, וקרוב אליו 'כבש פניו בקרקע'.
השבועות  לשלושת  כינוי  הְמצרים',  בין  'ימי  הביטוי   .8  
שבין צום שבעה עשר בתמוז לצום ט' באב, שאול מתיאור 
מוראות החורבן, כפי שכתב הנביא ירמיהו בתחילת ספר 
יגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים". הרודפים הכניסו  איכה: "ָּכל-ֹרְדֶפיָה ִהּשִׂ
את העם אל מקום צר, בין שתי גדרות ושם השיגו אותם, 
והנביא השתמש בביטוי 'בין הְמצרים', כי הוא מלשון צרה 
המלים:  וממנו  צר"ר,  הוא  'ְמצרים'   המלה  שרש  ומצוקה. 
מלה  מפתחות.  צרור  וגם  צעדיו,  ֵהֵצר  צורר,  צרורה,  צרה 
קרובה היא 'הֵמצר' - רצועה צרה של יבשה בין שני ימים; 
'ֵמצר' – וברבים 'ְמצרים', המ' בשוא, וכן בסמיכות – ְמצרי 

גיברלטר. ונאחל לעצמנו "נחלה ללא ְמצרים".
חוצות,  בראש  הנפש,  השתפכות  נוספים:  ביטויים   .9
פליט  לחץ,  מטרה  ראשנו,  עטרת  נפלה  בפז,  מסולאים 

ושריד, כלילת יופי.
ׁש  ַחדֵּ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ה'  יֵבנּו  "ֲהִשׁ נחמה:  בדברי  ונסיים   .10
ונוכל לנחש שפסוק זה עמד מול  ֶקֶדם" )ה' כ"ב(–  ָיֵמינּו כְּ
ָהָאֶרץ  ֶאל  ְוָאׁשּוָבה  "ֲהִׁשיֵבִני  כשכתבה:  שמר  נעמי  עיני  

ַהּטֹוָבה". 

על ביטויים ומילים שאימצה העברית המודרנית ממגילת איכה

חברותא – מפגשי חוויה ותרבות
 < שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.

< שיחות ודרשות לשבתות ולחגים.
< יהדות ספרד –

 פיוטים, שירים וסיפורים בליווי מצגות וסרטים.  
< מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן.

 שעשועונים, חידות וחידודים.
< כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה.

< חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה. 
אפשר ללמוד גם באמצעות הסקייפ. 
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אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. תרומות תתקבלנה בברכה 
לחשבון 1560456  בנק לאומי סניף 952- נתניה, הרצל – שד' בנימין.  תזכו למצוות!
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"אחי הצעיר, ככה תמיד כיניתי אותך, "צעיר", הכאב, שמעתה 
ואילך אתה באמת תישאר צעיר.

שהתפללנו,  משבר  גדול,  קושי  טלטלות,  מרובת  שנה  עברנו 
ועודנו, שיביא מתוכו גאולה, לידה של חיים וצמיחה. 

 "8 "צו  המכונה  ממערך  כחלק  מהמילואים  באתי  היום,  והנה 
על גבול רצועת עזה, נקראתי ע"י המ"פ והסמג"ד, בתחילה לא 
בקרב  נהרג  אבייתר  "אחיך  זעקו:  כאילו  פניהם  אבל  חשבתי 

ברצועה". 
ומדמם  פוצע  החלל,  השבר,  מנשוא,  גדול  הכאב  היקר,  אחי 
בכל חלקי הגוף והנפש. אבייתר, נהרגת על קידוש השם כגיבור 
מדינת  של  וצביונה  כבודה  על  למערכה  יצא  אשר  ישראל 

ישראל, מדינת העם היהודי. 
הלכת להכרית מן הארץ את תמצית הרשעה, החמאס וההרג, 

הלכת להילחם באוייבי ישראל, אוייבי ה', שונאי החיים, 
לרשימת  מצטרף  אתה  מלחמות,  גיבור  גיבור,  אתה  אבייתרי, 
אומת  היהודי,  העם  של  הדורות  משרשרת  אמיצים  לוחמים 
יהודים,  שאינם  לציין  הראויים,  עם  יחד  חלקיה,  כל  על  ישראל 

אך שותפים מלאים בהחזרת כבוד ישראל בעמו. 
גיבור  לוחם  של  אח  וכעת  כלוחם,  לומר,  יכול  אני  מכאן   ...........

שנפל על קידוש השם, 
ותחושת  חלילה  לייאוש  כעת  ליפול  לה  אל  ישראל,  מדינת 
הרשעה  את  למוטט  ע"מ  הכח  בכל  להמשיך  עלינו  אבדון, 

הנוראית הזאת, זוהי עת מלחמה כעת, 
נכון, אנו בוכים ונמשיך לבכות אך, אני אצטט את סבו של אייל 
יפרח: "אין בכיינו מעיד על חולשותינו אלא על אנושיותנו, על 

כוחותינו המחוברים לחיים".
אנחנו מכאן מחזקים את כלל לוחמי צה"ל, מיחידתו של אבייתר 
ובייחוד בגזרת עזה,  ועד אחרון הלוחמים בכל גבולות ישראל 
ה', מלחמת  ולחמו את מלחמת  יירא לבבכם, חזקו, אימצו  אל 

ישראל בשונאים כולם. 
הביטחון  שר  הממשלה,  ראש  ובראשם  המפקדים  את  נחזק 

והרמטכ"ל, חזקו! אימצו! השיבו את כבוד ישראל!
ולנו, כעם, נגיד: יש להמשיך באחדותנו, 

אהבתנו היא חוזקנו.
אני כעת מגיע ממילואים בגבול הרצועה, כמות האהבה, הנתינה, 
פשוט  זה  להכלה,  ניתנת  לא  ומהעורף  ישראל  מעם  ההשקעה 

לא דומה ולא ידמה לשום אומה או צבא אחר.   עם ישראל חי!
יהודי, ישראלי, בשנות הגאולה  אני גאה בעם הזה, גאה להיות 

המיוחדות האלו
שוודאי  רקע  לרחשי  חשיבות,  כל  לייחס  או  לפחד  לנו  ואל 
קיימים. אנחנו אוהבים, אחדותיים, אנחנו מתכנסים כולנו למען 

אחדות ישראל ובעזרת ה' לגאולה הקרובה.

את  נתפסת  בלתי  במהלומה  כולנו  קיבלנו  אשר  למשפחתי, 
המכה הקשה, אנחנו נהיה חזקים, אנחנו יכולים, 

נמצא את הכוחות ונחזק את הורינו בעזרתו יתברך. 
ואביטל,  את אבא, את אמא, את אביה, איתי, את הכלות, שני 
והאחיינים שלכם, נעמי, יובל ורימון, סבתא, דודים, דודות, חזק 

ונתחזק! 
לא נישבר, נעמוד בניסיון אשר נתן לנו ה', יכול נוכל לו! 

לסיום, אומר תודה לכל החברים שעוזרים כעת וימשיכו לעזור 
ללא לאות. 

חברים משפחה, צבא קדוש, צבא הגנה לישראל. תודה. חזקו 
ואמצו. יהי זכרך ברוך! "

אחי היקר, תשאר צעיר לנצח
מתוך ההספד של ינון תורגמן על אחיו אבייתר 

שנהרג ביום שלישי כ"ד תמוז במבצע "צוק איתן" בעזה
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בספר  שמופיע  המרגלים  סיפור  בין  הסתירות 
'במדבר' לבין השחזור של אותו סיפור בפי משה 
שבהן  העיקריות  לעין.  וגלויות  רבות  בפרשתנו 
ה' הורה  'במדבר'  הן כמדומני שלוש: לפי ספר 
למשה לשלוח את המרגלים, בעוד לפי פרשתנו 
במדבר  בספר  ישראל.  בני  של  יזמה  היתה  זו 
הארץ  את  לתור  היתה  המרגלים  של  משימתם 
ב'דברים'  האמור  לפי  ואילו  טיבה,  על  ולעמוד 
הם עלו לחפור את הארץ ולרגל אותה. לפי ספר 
'במדבר' הדיווח של המרגלים גרם לבני ישראל 
ליפול ברוחם ולהתייאש, שכן העם בארץ כנען עז, הערים 
לעומת  ענק.  ילידי  ואף  חזקים  עמים  בהם  ויש  בצורות, 
זאת, לפי התיאור של משה בפרשתנו המרגלים לא אמרו 
דיברו  רק  הם  הארץ.  את  לכבוש  היכולת  חוסר  על  דבר 
חוסר  וביטא  לעלות  שסירב  ישראל  עם  זה  היה  בשבחה. 

אמון באפשרות לכבוש ולנצח את יושבי הארץ. 
רבדים של התרחשות

סביר  אולם  שונות,  בדרכים  הסתירות  את  ליישב  ניתן 
ביותר ששני התיאורים נכונים, והם מתייחסים לשני רבדים 
והאחרת  עובדתית-היסטורית  האחת  התרחשות,  של 
התרחשו  הדברים  היסטורית  מבחינה  רוחנית-פנימית. 
מרגלים,  לשלוח  ציווה  ה'  מתארת:  'שלח'  שפרשת  כפי 
יהיה קשה מאוד  והללו דיווחו שהארץ אמנם טובה, אבל 
לנצח ולכבוש אותה. ברם, בפרשתנו משה מתאר את מה 

שמתרחש מעבר לתיאור העובדות היבש. 
אך  מרגלים,  לשלוח  הורה  ה'   - המשלח  לזהות  באשר 
זו,  בשליחות  העם  של  ברצונו  נעוצה  היתה  לכך  הסיבה 
באשר למהות המשימה - ה' הטיל עליהם לתור את הארץ, 
היתה  המרגלים  ושל  העם  של  הנסתרת  כוונתם  אבל 
לחפור אותה, באשר לתוצאה – היה זה אמנם הדיווח של 
המרגלים שהביא לנפילת מוראל וליאוש, אך דבר זה קרה 
משום שהעם לא אבה לעלות. הוא שמע בדברי המרגלים 
את צלילי הנכאים שהוא חיפש לשמוע, ובמקום שיתלהב 
של תושביה. שתי  בחר להתאכזב מחוזקם  מטוב הארץ, 

נקודות המבט נכונות והן משלימות זו את זו.
שנפטר  אומר  האחד  שנפטר.  אדם  של  למקרה  משל 
מסרטן הריאות, והאחר אומר שנפטר מעישון מופרז של 
סיגריות במשך שנים רבות. שניהם עשוים להיות צודקים; 
מתייחס  האחר  ואילו  הגלויה,  העובדה  על  מדבר  האחד 
לנתון סמוי שמעבר לעובדה זו, ודבריהם משלימים זה את 

זה.
ישראל  עם  של  לחורבנות  שהביאו  הגורמים  לגבי  גם 
שהצבא  יאמרו  ההיסטוריונים  מבט:  נקודות  שתי  ישנן 
לאין  וחזק  גדול  היה  הראשון  הבית  בתקופת  הבבלי 
את  להחריב  בידו  עלה  ולכן  היהודי,  מהצבא  שיעור 
הבית  חורבן  על  התריעו  זאת,  לעומת  הנביאים,  הארץ. 
החמורות  העברות  שלוש  על  עבר  שהעם  בגלל  הראשון 
הבית  לגבי  גם  כך  רבות.  חברתיות  עברות  ועל  ביותר, 

להסתכל מעבר לאופק
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה
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נ

המודעות שלא רק כוחנו ועוצם ידינו נלחמים לנו, צריכה ללמד אותנו על 
המוגבלות של הכוח. זהו התנאי להצלחת דרכנו 

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, ואת מי בסוף הוא אהב יותר 
גאולות  כנען? כמה  ביקר אברהם אבינו בארץ  או את לאה? כמה פעמים  – את רחל 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? האם הקב”ה באמת מעוניין 

בקרבנות? והאם נדב ואביהוא היו חוטאים או קדושים? 

שאלות מרתקות אלו, ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד הספר ‘עומק הפשט’ מאת הרב 
ותשומת לב לרמזים שונים שנשתלו בתוכו,  עיון בפשוטו של מקרא  עידו פכטר. תוך 
וסיפורים  עובדות  וחושף  ובלתי שגרתי,  מרענן  באור  פרשות השבוע  מאיר הספר את 
מפתיעים הטמונים בטקסט המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
בספר, זוכים אצל המחבר למבט אקטואלי ועדכני אשר מביא את פרשת השבוע ללב 

לבם של הנושאים הבוערים היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

רק 100 ש"ח במקום 150
  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה

נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

*עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח
בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

עומק הפשט עמודים!   כ-600 כרכים!  2 

ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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השני – ההיסטוריונים מלמדים על עדיפות הצבא הרומאי 
ועוצמתו לעומת חולשת כוחות המרד של היהודים, ואילו 
חז"ל אמרו שהבית השני נחרב בשל שנאת חינם. שניהם 
גורמים  ויש  לעין  הנראות  עובדות  יש  צודקים.  כמובן 

שמעבר להם. 
גבולות הכוח

משה רבנו, נביאי החורבן וחכמינו ז"ל, לימדו אותנו באופן 
זו  התבוננות  הנסתר.  הפנימי,  ברובד  להתבונן  שיטתי 
ביקורת  כיום  מותחים  אשר  בעולם  מאוד  לרבים  חסרה 
על ישראל ומתארים אותה כמי שפוגעת באזרחים חפים 
מפשע בלי הבחנה. הם ממאנים לראות את אחריותם של 
ארגוני הטרור, המסכנים באופן מכוון את אזרחיהם, אלא 
שנהרגו  אזרחים  נראים  בו  הגלוי  הרובד  על  רק  מצביעים 

ונפצעו בידי צה"ל. 
אנו  הפנימי.  הרובד  את  שוכחים  לעיתים  אנחנו  גם 
המדעיות  וביכולת  צה"ל  של  בעוצמתו  להאמין  נוטים 
באמצעי  ברזל',  ב'כיפת  אותו  שמציידות  והטכנולוגיות 
שכוחנו  ושוכחים  מפורט,  מודיעיני  ובידע  מדויקים  טיווח 
כמה  דשמיא.  מסיעתא  מכך  פחות  לא  נובעים  ועוצמתנו 
המלים:  על  איתן"  "צוק  בימי  השדרנים  חזרו  פעמים 
"למרבית המזל לא היה איש בבית", "למרבית המזל לא 
היו נפגעים"? כמובן שאף אחד מהם לא הזכיר את המלה 
"נס" או "השגחה א-לוהית". אולם מודעות לכך, שלא רק 
כוחנו ועוצם ידינו נלחמים לנו, צריכה ללמד אותנו לא רק 
על חשיבות הכוח של מדינת ישראל, אלא גם על מוגבלות 

הכוח שלה, ועל החובה להשתמש בו במידתיות. 
חטא  את  לאומה  בנאומו  מתאר  שמשה  אחרי  ואכן, 
לפניכם  "ההולך  ה'  כי  ישראל  לעם  מזכיר  הוא  המרגלים 
הוא ילחם לכם" )א, ל(. הוא מזכיר לעם כיצד הם החליטו 

לעלות ולהילחם בו, אך נחלו תבוסה כואבת )א, מא-מד(. 
המסר של משה לעם אומר שאסור לחשוב שאפשר ללכת 
מפרט  הוא  זו  מסיבה  ולהצליח.  אויב  כל  נגד  בקיר  ראש 
מלהילחם  נמנע  ישראל  שעם  הארצות  כל  את  ב'  בפרק 
בהן: בני עשיו, מואב, בני עמון. לגבי כל אלה הוזהרו בני 
ישראל שלא להתגרות בהם "כי לא אתן לך מארצו ירושה" 
)ב,ט(. ארצות אלה כלולות אמנם בגבולות ההבטחה של 
ידע  משה  אולם  אבינו,  לאברהם  שהובטחה  ישראל  ארץ 
יש  וכי  עמו,  של  הנוכחיות  הכיבוש  ליכולות  גבולות  שיש 

גבולות להיקפי המלחמה הראויה.
גם בימי החורבן נחלק העם בין אנשי המלחמה המכונים 
אנשים  לבין  ועוד(,  א  נו,  )גיטין  "בריונים"  חז"ל  אצל 
פרגאמטיים יותר ומילטנטיים פחות, ובראשם רבן יוחנן בן 

זכאי, שהתנגדו למלחמה ברומאים. 
תזמון נכון

בעיתות מלחמה צריך להיזהר שלא להיות בבחינת "אחינו 
המסו את לבבנו", ולהאמין ביכולת שלנו לנצח ולהבטיח 
לגילויי  מעבר  לראות  עלינו  בעת  בה  אולם  קיומנו.  את 
מוגבלת,  שהיא  העובדה  את  גם  שלנו  הצבאית  העוצמה 
ובזמנים  במקומות  רק  ביטוי  לידי  לבוא  חייבת  ושהיא 

הנכונים, כי רק בהם ילך ה' בקרבנו ויהיה עמנו. 
ימי בין המצרים מזכירים לנו את האופק ההיסטורי הארוך 
של עמנו. הם לא מזכירים לנו רק את החורבנות, אלא גם 
מהקשים  וחורבנות  משברים  שידע  עמנו  כיצד  מלמדים 
ביותר שניתן להעלות על הדעת, הצליח לשרוד ולהתגבר. 
ובעזרת  א-לוהינו,  ערי  ובעד  עמנו  בעד  ונתחזק  חזק 
א-לוהי מערכות ישראל נצא מחורבן לישועה ומאבל ליום 

טוב.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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ַסְבָּתא 
ַסְּפִרי ִלי ִסּפּור

יער נרחבת, שהתרחשה בחנוכה  השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל הייתה שריפת 
והיישובים  הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי  חורש  יער  וכילתה  תשע"א, 
לאסון  הפכה  הראשון  ביומה  וכבר  אדם  בני  וארבעה  ארבעים  נספו  בשריפה  שבסביבתו. 

השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל .
בגיל  לילדים  להסביר  בניסיון  זה,  טרגי  אירוע  בעקבות  נולד  סיפור"  לי  ספרי  "סבתא  הספר 
הרך בטון מרוכך ומותאם גיל על חשיבות השמירה על עצי היער, על נסיבות העלולות לגרום 
לשריפתם ועל הקשר שלנו לנופיה הירוקים של הארץ, לרגביה, לשורשיה, קשר המוביל לקשר 

לא פחות חשוב, חם ומיוחד בין סבתא לבין נכד.

כ-30 עמודי כרומו משובחים, איורים מרהיבים 
וסיפור שובה לב!

מחברת הספר, ד"ר ניצה דורי היא ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה.

ניצה דורי

מחיר מיוחד לקוראי 

העלון!

רק 40 ש"ח* במקום 55

ניתן להזמין דרך אתר העלון

ובטלפון-052-2518981

המחברת  של  עטה  מפרי  נוספים  ספרים  לרכוש  ניתן 
באמצעות המכללה האקדמית דתית "שאנן"

*המחיר אינו כולל דמי משלוח

רק 100 ש"ח במקום 150
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התכנסות ודברי פתיחה: 9:30
עו”ד אילנה גורן יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

ברכות: ח”כ ד”ר עליזה לביא יו”ר הועדה לקידום מעמד האישה
ורד סוויד מנכ”לית הרשות לקידום מעמד האישה

 אהבה בתורת הסוד /  ד”ר שלי  גולדברג11:45-10:30

”מה זאת אהבה”? 13:15-12:00
“שיר השירים“

 סדנא בית מדרשית

יפית קליימר

סדנאות 
לבחירה:

”זוגיות מהסרטים” 
זוגיות טובה לאור

הפסיכולוגיה היהודית  
*מלווה

בקטעי קולנוע                 
שלומית שוגרמן

”מיכל אחות רחוקה” 
בין אהבה לבוז
לימוד משותף

 
נחמה ויינגרטן-מינץ

”אישה נאה?”
סדנת תדמית 

וסטיילינג

סברה קארפ

”אני ישנה וליבי ער”  שיר השירים והדהודיו ביצירות עגנון / ד”ר בלהה בן אליהו15:45-14:30

מגילות האהבה בעין קולנועית / יובל ריבלין17:30-16:00

”באשר תלכי” / ד”ר אביבית קפאח-לוי ומיכל סוסינו 19:00-17:30
במופע מוזיקלי של רוק נשי קצבי מלא נשמה 

מספר המקומות מוגבל!  
פרטים והרשמה מראש בקתדרה העממית בטל. 09-8614799

מקורות ישראל בדיאלוג 
עם תרבות עברית בת זמננו 

יום שני, ט”ו באב תשע”ד 11.8.14 
בקתדרה העממית )רח’ אחימאיר 9(
בחסות ראש העיר מרים פיירברג-איכר

נתניה נתניה נתניה נתניה נתניה

afterbefore

עיריית נתניה

õ õ õ õ

יום עיון ביהדות לנשים בנתניה
מה זאת אהבה?


