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המצרים,  בין  ימי  של  בואם  עם  שנה,  כמידי 
מתעוררות שאלות שונות לגבי המותר והאסור 
בימים אלו. כידוע, גזרת חכמים לצום ולהתאבל 
בתשעה באב איננה חלה על תשעה באב לבדו, 
שלפניו,  הימים  על  גם  השלכה  לה  יש  אלא 
האבלות  התענית  אל  שמתקרבים  שככל  כך 
אשכנז(  עדות  אצל  )בעיקר  החל   – מחמירה 
לערב  ועד  ואילך  בתמוז  שמי"ז  השבועות  משלושת 
תשעה באב. הבעיה היא שדיני האבלות בימים הללו לא 
אב  ש"משנכנס  נפסק  להלכה  לדוגמה,  מוגדרים.  לגמרי 
ברור  לא  אך  א(,  תקנא,  או"ח  )שו"ע  בשמחה"  ממעטין 
יציאה  לגמרי מהי אותה שמחה שיש למעט בה. האם כל 
לבילוי נחשבת שמחה? האם טיול בחו"ל או הליכה לים הן 

שמחות שאסורות?
ברור שלא לכל השאלות הללו תשובה ברורה בספר. אין 
חיבור שיכול להכיל את כל סוגי ההנאות והשמחות שחווה 
בן אדם. על כן, הדרך להכריע בשאלות הללו חייבת להיות 
פחות  לא  אך  ההלכה,  ועקרונות  יסודות  הכרת  בסיס  על 
אם  השואל.  של  התרבותי  העולם  הכרת   – מכך  חשוב 
הפוסק אינו מכיר את סגנון חייו של השואל, ואין לו מושג 
עד כמה הנאה או שמחה יש לו ממעשה מסוים, כיצד ידע 
לדוגמה,  מותרת?  או  אסורה  כשמחה  אותו  להחשיב  אם 
די ברור כי בתרבות הנפוצה היום יציאה לבית קפה איננה 
דבר חריג שנכנס לגדר שמחה יתירה. על כן קשה לאסור 
תרבות  מכיר  שאינו  מי  אך  הימים.  בתשעת  אפילו  זאת 
'סעודת  כמעין  הזו  היציאה  את  להחשיב  בקלות  יכול  זו 
מרעים' שאסורה. כן הוא הדין לפעולות רבות שאנו עושים 

בחיינו.

הרב עידו פכטר

גם מי שהתירו לשמוע מוזיקה במהלך כל השנה החמירו בימי בין המצרים. אבל 
האם באמת כל מוזיקה בימינו אסורה?

מוזיקה בימי ביו המצרים

בימי  רבים  שמעסיק  בנושא  להתבונן  ראוי  זאת,  רקע  על 
אבלות אלו – שמיעת מוזיקה. האם שמיעת מוזיקה הינה 

מותרת בימים אלו, ואם כן כיצד?
איסור בעקבות החורבן

המוזיקה  שמיעת  בשאלת  לדון  באים  שטרם  היא  האמת 
במהלך  מוזיקה  שמיעת  בדין  לעיין  יש  המצרים,  בין  בימי 
לא  תמונה  עולה  ההלכה  ממקורות  שכן  כולה,  השנה 
מובא  א(  )ז,  גיטין  מסכת  בבבלי  זה.  בעניין  כלל  פשוטה 

האיסור לכאורה לשמוע דברי זמר: 
שרטט  דאסיר?  לן  מנא  זמרא  עוקבא:  למר  ליה  שלחו 
וכתב להו: אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. ולישלח להו 
מהכא: בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו! אי מההוא, 
שרי,  דפומא  אבל  דמנא,  זמרא  מילי  הני  אמינא  הווא 

קמ"ל.
בין  בכלל,  מוזיקה  שמיעת  על  איסור  משמע  זו  מסוגיה 
בכלי בין בפה, במהלך כל השנה. הסיבה לכך היא החורבן 
שפקד את עם ישראל, שבגינו נגזרה מעין 'אבלות פורתא' 
הרמב"ם  מחדש.  המקדש  בית  ובניין  המשיח  ביאת  עד 

פוסק גמרא זו הלכה למעשה )תעניות ה, יד(:
וכל  שיר,  בכלי  לנגן  שלא  גזרו  המקדש...  בית  משחרב 
בהן  לשמוח  אסור  שיר  של  קול  משמיעי  וכל  זמר  מיני 
ואסור לשמען מפני החורבן, ואפילו שירה בפה על היין 
אסורה שנאמר 'בשיר לא ישתו יין', וכבר נהגו כל ישראל 
לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות לאל וכיוצא בהן 

על היין.
הרמב"ם  המצרים,  בין  לימי  קשר  שום  ללא  כן,  כי  הנה 
אוסר לכאורה כל מיני זמר במהלך כל השנה, ואפילו בפה. 

ַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי  ה ְלִיְשָׂרֵאל,  ָהעוְמִדים ַעל ִמְשׁ ֵלי ְצָבא ֲהַגנָּ ַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיָּ בֵּ ִמי ֶשׁ
ן ה´ ֶאת אוְיֵבינּו  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 ֱאלֵהינּו ִמגְּ
ַלח  ל ֶנַגע ּוַמְחָלה ְוִיְשׁ ל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמכָּ יל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמכָּ מר ְוַיצִּ רּוְך הּוא ִיְשׁ דוׁש בָּ ִפים ִלְפֵניֶהם. ַהקָּ ִמים ָעֵלינּו ִנגָּ ַהקָּ

תּוב:  ֶהם ַהכָּ ם בָּ חון. ִויֻקיַּ ֶכֶתר ְיׁשּוָעה ּוְבֲעֶטֶרת ִנצָּ יֶהם ִויַעְטֵרם בְּ ְחתֵּ ר ׂשוְנֵאינּו תַּ ָכל ַמֲעֵשׂה ְיֵדיֶהם. ַיְדבֵּ ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ בְּ
יַע ֶאְתֶכם: ְונאַמר ָאֵמן: ֵחם ָלֶכם ִעם איֵביֶכם ְלהוִשׁ ֶכם ְלִהלָּ י ה´ ֱאלֵהיֶכם ַההֵלְך ִעמָּ כִּ
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ההיתר היחיד שהוא מזכיר )שיסודו במנהג( הוא לשורר 
שירי  ובלשוננו:  היין,  על  לקב"ה  ותשבחות  הודאה  דברי 
קודש. מניין אם כן ההיתר לשמוע במוזיקה במהלך השנה?

היתר תלוי אווירה
לסוגיה  רש"י  פירוש  על  מבוסס  כנראה  בימינו  ההיתר 

כי  מפרש  'זמרא'(  )ד"ה  רש"י  בגיטין. 
זאת  היא  עוקבא  מר  שאסר  השירה 
בעלי  גם  משתאות.  בבתי  המושרת 
ולראיה  זה  בפירוש  תומכים  התוספות 
הם מצטטים את המשנה ממסכת סוטה 
)מח, א( שקובעת כי "משבטלה סנהדרין 
- בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר: 
מכאן  מוכח  וגו'".  יין  ישתו  לא  בשיר 
שהמוזיקה עליה דובר היא רק זו שבאה 
אז?  דווקא  ומדוע  המשתאות.  בבתי 
גיטין  על  הבחירה  )בית  המאירי  מסביר 

שם(:
הוללות  לשמחת  העשויין  זמר  מיני  כל 
יתברך  הבורא  לשבח  בהם  לכוין  ושלא 
ראש  קלות  דרך  אלא  מצוה  לצד  או 
אסור  ומשתה  מאכל  במיני  ותענוג 
שנעשה  בין  בו,  ולהשתעשע  לשמעו 
וכל שכן  בין שירה על פה,  הזמר בכלי 

הרגל  לידי  בא  והדבר  שם  מצויות  שהנשים  במקום 
עבירה... ואין לו לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי 
מקומם ושעתם, ואף המקראות מלמדים שלא נאמר אלא 
דרך פריצות, והוא שאמר כעמים - כלומר כמנהג העמים, 
וקלות  פריצות  דרך  אלו  שכל  יין,  ישתו  לא  בשיר  וכן 

ראש.
)שהרי  כשלעצמה  במוזיקה  בעיה  אין  המאירי,  לדברי 
במקום מצווה היא מותרת( אלא באווירה שהיא מייצרת 
משתאות  של  בהקשר  באה  המוזיקה  אם  לה.  והנלווית 
היא  אם  אבל  אסורה.  היא  אזי  והוללות,  ראש  קלות  יין, 
באה בהקשר של רצינות וכובד ראש דינה להיות מותרת. 
המאירי מוכיח זאת מהפסוקים ששימשו כמקור האיסור. 
הגויים  מנהג  ואת  היין  את  מזכירים  לחינם  לא  הפסוקים 
שעליה  שהאווירה  ללמדך,  המוזיקה;  לאיסור  בזיקה 

מדובר היא הבעייתית כאן.
ר'  וכמאירי?  כרש"י  או  כרמב"ם   – ההלכה  נפסקה  כמי 
יוסף קארו בשולחן ערוך )או"ח תקס, ג( מביא את דברי 
הרמ"א  אך  כמותו.  שפסק  ומכאן  כלשונם,  הרמב"ם 
"ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם )=מיני זמר(,  מעיר: 
בבית  או  שיר  בכלי  ושוכבים  שעומדים  המלכים  כגון 
המשתה". ההיתר שלנו כיום לעסוק במוזיקה במהלך כל 
רק  הדבר  את  שאסר  הרמ"א,  על  אפוא  מסתמך  השנה 
זה  בעניין  )ראה  הנ"ל  המאירי  וכדברי  משתאות,  בבתי 

בשו"ת ציץ אליעזר טו, לג(.
מקום תרבותי אחר

למרות  המצרים.  בין  בימי  המוזיקה  לשאלת  עתה  נפנה 
פוסקים  ישנם  כאן  השנה,  ימות  במהלך  שניתן  ההיתר 
ימי  הם  אלה  שימים  היא  לכך  הסיבה  להחמיר.  שנוטים 
שמשנכנס  נפסק  לגביהם  החורבן.  על  מיוחדים  אבלות 
אב ממעטין בשמחה, וה'מגן אברהם' )או"ח תקנא ס"ק י( 
ואילך".  בתמוז  מי"ז  ומחולות  ריקודין  "לעשות  אסר  אף 
את  אלה  בימים  להעלות  יש  הפוסקים,  לשיטת  ממילא, 

שניתן  היחיד  ההיתר  מוזיקה.  כל  ולאסור  האבלות  רמת 
)אם בכלל( הוא שמיעת מוזיקה שנעשית בפה, וכך נוהגות 
היום תחנות רדיו דתיות המשמיעות מוזיקה ווקלית בלבד.
מי  ראשית,  זו:  קביעה  על  לתהות  מבקש  אני  בעניי  אבל 
מהאבלות  יותר  המצרים  בין  בימי  להחמיר  שיש  אמר 
הרי  השנה?  כל  במהלך  שנקבעה 
בבית  מיוחדים  דינים  שנפסקו  כמו 
נפסקו  כך  לחורבן  כזכר  המצרים 
דינים לאורך כל השנה על כך. ואם 
כל  במהלך  בכלי  מוזיקה  התירו 
השנה, מדוע שהיא תיאסר בימי בין 

המצרים?!
האם  לתהות:  יש  זאת,  מלבד 
בימינו  המוזיקה  דין  להשוות  ניתן 
שעליה  למוזיקה  בתרבות  ומקומה 
דברו חכמים? בימים עברו, שמיעת 
מוזיקה נעשתה במקומות מיוחדים 
וזמנים מיוחדים והיתה בעלת אופי 
של שמחה יתירה. לא לחינם הזכירו 
חצרות  או  יין  משתאות  לצד  אותה 
ממוצע  אדם  בימינו,  אך  מלכים. 
הוא  בשגרה.  כדבר  מוזיקה  שומע 
לעבודה,  בדרך  ברדיו  אותה  שומע 
)ורציניות(,  שונות  בתכניות  כאתנחתא  משמשת  היא 
והיא אף מופיעה לא פעם בלבוש של צלצול הפלאפון או 
ההפסקה בבית הספר. בכל המקומות הללו אין למוזיקה 
תפקיד של שמחה כפי שחכמינו דברו עליה. היא משמשת 
יותר כאמצעי לאוורור המחשבה ולהעברת הזמן. הלזאת 

שמחה יתירה ייקרא?
לו  "אין  לעיל:  המאירי  דברי  כיוונו  לכך  שבדיוק  כמדומני 
לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם". 
כפי  משמשת  אינה  המוזיקה  שלנו,  התרבותי  בהקשר 
שהיה בעבר. אמנם, במקרה של הופעה חיה של זמר או 
להקה או כאשר מדובר ב'מוזיקת מסיבות', ודאי שהדבר 
שיגרה  דרך  אותה  כששומעים  אבל  המצרים,  בבין  אסור 
שמחה  שם  שיש  יימר  מאן  באוטובוס,  בנסיעה  או  ברכב 

כלל? 
מותר  הדין  ש"מעיקר  פוסק  רבינוביץ'  נחום  הרב  אכן, 
לשמוע מוזיקה רצינית בימי בין המצרים" )שו"ת שיח נחום 
סימן לה(. כמדומני, שרוב המוזיקה שאדם שומע ברכב או 

במהלך היום, מוגדרת כמוזיקה רצינית.
 *

הרדיו  שבתחנות  הווקלית  המוזיקה  על  הערה  ולסיום: 
שירה  כשהתירו  ואטלולא.  כחוכא  נראה  הדבר  הדתיות. 
בפה עשו כן מפני שבלא כלי נגינה, קהה כוחה של השירה 
והיא אינה מהווה עוד גורם של שמחה ועליצות. אך כיום, 
המוזיקה הווקלית כל כך השתכללה, עד שלא פעם היא 
שהיא  יועיל  ומה  ממש,  נגינה  כלי  שם  יש  כאילו  נשמעת 
מבוצעת בפה? מי שעושה כן מתעלם מתוכנו של האיסור 
לכן, המחמיר  ומסתמך רק על הצדדים הפורמליים שלו. 
הווקלים  מהביצועים  גם  שיימנע  ראוי  מוזיקה,  בשמיעת 
אך  פשוטה.  שירה  רק  וישמע  היום,  שנעשים  המרשימים 
נאסרה  לא  מלכתחילה  רצינית  שמוזיקה  כנראה  כאמור, 

בבין המצרים.
 הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

  

האם ניתן להשוות דין המוזיקה 
בימינו ומקומה בתרבות למוזיקה 

שעליה דברו חכמים? בימים עברו, 
שמיעת מוזיקה נעשתה במקומות 

וזמנים מיוחדים והיתה בעלת 
אופי של שמחה יתירה. אך בימינו, 
אדם ממוצע שומע מוזיקה כדבר 
בשגרה. אין למוזיקה תפקיד של 
שמחה כפי שחכמינו דברו עליה 
אלא היא משמשת יותר כאמצעי 

לאוורור המחשבה ולהעברת הזמן. 
הלזאת שמחה יתירה ייקרא?
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זכה שבט יהודה
תניא, ר' מאיר אומר :

עם  זה  מנצחים  שבטים  היו  הים  על  ישראל  כשעמדו 
זה…. אמר לו ר' יהודה….: זה אומר אין אני יורד תחילה 
שהיו  מתוך  לים.  תחילה  יורד  אני  אין  אומר  וזה  לים 
עמינדב  בן  נחשון  קפץ  ואלו  אלו  עצה  ונוטלין  עומדין 
משבט יהודה וירד לים תחילה. לפיכך זכה שבט יהודה 

לעשות ממשלה בישראל.
)תלמוד בבלי מסכת סוטה לו:א - לז:ב( 

עושרם של בני גד ובני ראובן
כך שנו רבותינו: שלש מתנות ברא הקב"ה בעולם חכמה 
כל  חמדת  נטל  מהן  לאחת  אדם  זכה  ועושר,  וגבורה 
העולם, אימתי? בזמן שבאות מאת הקב"ה, ובאות בכח התורה, אבל 
ובני  גד  בבני  מוצא  אתה  וכן  כלום...  אינן  אדם  של  ועושרו  גבורתו 
ראובן שהיו עשירים הרבה, והיה להם מקנה גדול, וחבבו את המקנה, 
השבטים,  מן  תחלה  גלו  לפיכך  ישראל,  לארץ  חוצה  להם  וישבו 
שנאמר "ַוַּיְגֵלם ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי" )דברי הימים א' ה( מי גרם להם? על 
ומנין ]שזה מה שגרם  שהפרישו עצמן מן אחיהם בשביל מקניהם, 
את  שפותח  ]=מהפסוק  בענין  שקראו  ממה  ראשונים[?  לגלותם 

הסיפור[ "ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד" 
)מדרש תנחומא, פרשת מטות סימן ח(

וידבר משה אל ראשי המטות איש כי ידור נדר לה'
על  נחרבו  וכולם  עיירות  אלפים  ב'  לו  שהיו  המלך  בינאי  מעשה 
שבועת אמת כיצד אומר אדם לחבירו בשבועה שאני הולך ואוכל כך 

וכך במקום פלוני ואשתה כך וכך במקום פלוני והיו הולכין ומקיימין 
אחת  על  השקר  על  הנשבע  כך  באמת  הנשבע  מה  ונחרבו  שבועתן 

כמה וכמה. 
)מדרש רבה(

קם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל 
עמך

חי  היה  שנים  כמה  לחיות  משה  רוצה  היה  אילו  אומר  יהודה  רבי   
מיתתו  הכתוב  תלה  תאסף  ואחר  נקם  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר 
יעכב  שאחיה  בשביל  אמר  משה  של  שבחו  להודיעך  אלא  במדין 
נקמת ישראל מיד )במדבר לא( וידבר משה אל העם לאמר החלצו 

מאתכם אנשים לצבא
)מדרש רבה(

בית המדרש של צפורי
בתלמוד ירושלמי )פאה, ז, ג( מסופר שבית המדרש של העיר צפורי 

נבנה מרווחי דבש צרעות: 
"רבי חנניה היה מוכר דבש של דבורים, והיה לו גם דבש של צרעות. 
פעם אחת באו אליו קונים ומכר להם מבלי ידיעתו מדבש הצרעות1. 
שלא  כדי  להם  אמר  אצלו.  ונכנסו  הקונים  שם  עברו  ימים,  לאחר 
של  היה  לכם  שנתתי  דבש  שאותו  להודיעכם  עלי  אתכם  להטעות 
ואותו  לצרכינו,  טוב  הוא  דבש  שאותו  לנו  התברר  לו  אמרו  צרעות. 
מדבש  הרווחים שהפיק  את  חנניה  רבי  נטל  כעת.  גם  אנו מבקשים 

הצרעות; ובנה מהם את בית המדרש של צפורי".
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה

דה
אג

ל 
ש

ה 
מ

ול
מדרשי אגדה לפרשת מטותע

 ד”ר ניצה דורי

ַ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
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נקמה
"ְנֹקם  מפורש:  א-לוהי  צו  קיבל  ישראל  עם 
ַהִּמְדָיִנים" )במדבר לא,  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת 
א(. הללו החטיאו את ישראל בהיותם בשיטים 

ובעבודה  בעריות 
למותם  והביאו  זרה, 
איש   24,000 של 
מי  יש  מישראל. 
יש  בזמננו  שגם  מכאן  שלמדו 
לצאת  ישראל  לעם  לגיטימציה 
נקם.  לשם  ורק  אך  למלחמה 
ברם, לעניות דעתי אין זו מסקנה 

נכונה, וזאת מכמה סיבות:
זו לא  א. אנו מוצאים שמלחמה 
אחרי  אלא  הפועל  אל  יצאה 
שמשה קיבל על כך ציווי מפורש 
מפי הגבורה. אילו מלחמת נקם 
צריך  היה  לגיטימי  דבר  היתה 
לחכות  ולא  אותה,  ליזום  משה 

לציווי הא-לוהי.
עם  אילו  בתורה.  חריג  הינו  מדיין  מלחמת  של  המקרה  ב. 
ישראל היה צריך להיות מונחה על-ידי הרצון לנקום, היה 
שעשו  אחרים  עמים  נגד  גם  לנקמה  לצאת  מצווה  הקב"ה 

צרות לישראל דוגמת אדום ומואב. 
"הבא  הידוע:  הכלל  את  מדיין  ממלחמת  למדו  חז"ל  ג. 
שהם  ברור  לפיכך  ג(.   )תנחומא  להורגו"  השכם  להרגך 
הבינו שמלחמה זו נועדה למגר איום עתידי של עם שעמד 

לשוב ולהילחם בישראל, ולא היתה זו נקמה גרידא. 
"ְנֹקם  למשה:  ה'  דברי  בין  ההבדל  על  חז"ל  עמדו  כבר  ג. 
ֶאל  ֹמֶׁשה  דברי  ובין  ַהִּמְדָיִנים",  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת 
ה'  ִנְקַמת  ָלֵתת  ַלָּצָבא..  ֲאָנִׁשים  ֵמִאְּתֶכם  "ֵהָחְלצּו  ָהָעם: 
ְּבִמְדָין". ה' מדבר על נקמה של בני ישראל, שכן הוא כואב 
שזאת  משום  להילחם  יוצא  ישראל  עם  אך  כאבם,  את 
של  מושג  יש  הקב"ה  אצל  שלהם.  נקמתם  ולא  ה',  נקמת 
א(.  צד,  )תהילים  ה'"  נקמות  "אל  הפסוק:  כדברי  נקמה, 

אולם בני אדם לא אמורים לעסוק בנקמנות. 
הם  ה',  בדרכי  ללכת  המצווה  את  מסבירים  חז"ל  כאשר 
אין  אך  הבורא,  של  החסד  בדרכי  ללכת  שעלינו  אומרים 
כדרך  נקמות  איש  להיות  האדם  שעל  כלל  מזכירים  הם 
אף   - ורחום  חנון  הוא  "מה  אמרו:  חז"ל  נוקם.  שא-לוהים 
אתה היה חנון ורחום" )שבת קלג, ב(, ובמקום אחר לימדו: 
"מה הוא מלביש ערומים.. אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה 
ביקר חולים.. אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים.. 
אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים... אף אתה קבור 
הוא  "מה  אמרו:  לא  חז"ל  א(.  יד,  )סוטה  וכדומה  מתים" 
לקב"ה  מסורה  הנקמה  שכן  נוקם",  היה  אתה  אף  נוקם, 

אנו אמורים לחקות את בורא עולם במעשים של  בלבד. 
הטבה לזולת ולא במעשים של פגיעה בזולת.

שנאה
לציווי על היציאה למלחמת מדיין קדם ציווי אחר בתורה, 
לשנוא  ישראל  מעם  שדרש 
המדינים  את  "צרור  האויב:  את 
הם  צוררים  כי  אותם,  והיכתם 
לכם" )כה, יז(. האם ניתן ללמוד 
מכאן שיש חובה לשנוא את בני 
כל העם של האויב? דומני שגם 
ציווי  שלילית.  התשובה  כאן 
מצאנו  ולא  ייחודי,  הוא  אף  זה 
אפילו  אויב.  שום  לגבי  דוגמתו 
ואפילו  כנען  עמי  שבעת  לגבי 
לגבי עמלק, נאמר שיש להילחם 
לא  אך  חורמה,  מלחמת  בהם 

נאמר שיש לשנוא אותם. 
על  אותו  להבין  שיש  נראה 
בין  ששרר  המיוחד  המצב  רקע 
ישראל למדיין. רבי חיים בן עטר מפרש בספרו 'אור החיים' 
שהיה צורך מיוחד לעורר את השנאה שבלב במקרה של 
מדיין, משום שבנות מדיין החטיאו את בני ישראל בזנות, 
ובני ישראל חשו קרבה ומשיכה טבעית אל המדיינים. היה 
פסיכולוגי,  שינוי  שיעברו  כדי  לשנוא  לצוותם  אפוא  צורך 
יוכלו  יוכלו להגיע לידי תשובה שלמה, ולא  שבלעדיו לא 

לצאת להילחם במדיינים. 
עידוד

נוספות.  מיוחדות  תופעות  גם  מצאנו  מדיין  במלחמת 
יציאת פינחס למערכה: "ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה... ְוֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן 
ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו". 
של  או  פנחס  של  יציאה  מצאנו  לא  הקודמות  במלחמות 
כהן גדול אחר, ולא שימוש בחצוצרות. נראה שבמלחמת 
רוחו.  ולרומם את  צורך מיוחד לחזק את העם  מדיין היה 
מלחמות  היו  עמלק,  מלחמת  כגון  הקודמות,  המלחמות 
אין ברירה, בעוד שבמלחמת מדיין פתח עם ישראל ולכן 
פנחס  של  לבבות  וחודר  להבות  חוצב  נאום  היה  צריך 
הכהן, וצריך היה חצוצרות שילהיבו את העם להילחם ולא 

להטיל ספק בצדקת הדרך. 
כאן יש מסקנה שבהחלט יש להסיק גם בזמננו: יש לחזק 
נחוצים  מרכיבים  שהם  העם  רוח  ושמירת  המורל  את 

לעמידת העם במערכה, אשר בלעדיהם אי אפשר לנצח.
קודש

המלחמה במדיין לא היתה מלחמה שגרתית. האויב היה 
ָעֵריֶהם ְּבמֹוְׁשֹבָתם  כנראה מבוצר באופן מיוחד: "ְוֵאת ָּכל 
ְוֵאת ָּכל ִטיֹרָתם ָׂשְרפּו ָּבֵאׁש". טירות מבוצרות – זהו חידוש 

כיצד לא ללמד אתיקה צבאית
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

כאשר חז"ל מסבירים את המצווה 
ללכת בדרכי ה', הם אומרים שעלינו 

ללכת בדרכי החסד של הבורא, אך אין 
הם מזכירים כלל שעל האדם להיות 
איש נקמות כדרך שא-לוהים נוקם. 

חז"ל אמרו: "מה הוא חנון ורחום - אף 
אתה היה חנון ורחום" )שבת קלג, ב(. 

חז"ל לא אמרו: "מה הוא נוקם, אף אתה 
היה נוקם"

הנקמה במדין ייחודית בתורה ואין ללמוד ממנה על רגשות שנאה או נקמה 
באויבינו. מה שכן יש ללמוד ממנה זו רוח הלחימה והאמונה. ארבע הערות 

על מלחמת מדין וצוק איתן

 2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 
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שלא מצאנו במלחמות האחרות שמתוארות בתורה. במלחמת מדיין האויב גילה גם יכולת לתקוף באופן חסר תקדים 
ומפתיע. התורה מספרת שפנחס יצא למלחמה כשכלי הקדש בידו, ורש"י מפרש שמדובר בארון ובציץ, "שהיה בלעם 
עמהם ומפריח מלכי מדין בכשפים, והוא עצמו פורח עמהם. הראה להם )פנחס( את הציץ, שהשם חקוק בו, והם נופלים, 

לכך נאמר: "ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם", שנופלים על החללים מן האויר..." 
גם כיום אנו נמצאים במלחמה עם אויב שמצליח להפתיע במה שהוא מפריח באוויר ומפיל עלינו. גם כיום אנו צריכים 

אמצעים מיוחדים ליירט את אותן הפצצות אוויריות, ולא די באמצעים טכנולוגיים, יש צורך גם בכלי הקודש.
במערכה המתמשכת בין מדינת ישראל לארגוני הטרור אנו זוכים לראות אין ספור עדויות ליד ההשגחה המורגשת עלינו 
לטובה. העובדה שלמרות שיש לנו אויבים רבים מסביב הם אינם מצליחים להתאחד נגדנו, והמציאות בה מספר עצום של 
רקטות נורו עלינו, ומספר הנפגעים ברוך ה' קטן, אינן יכולות להיות מובנות בלי לראות את יד ה' בעולם. אנחנו שומעים 
יום-יום וכמעט שעה-שעה על עוד ועוד רקטות הנוחתות ברחבי ישראל, וכל אחת מהן נוחתת איכשהו בשטח פתוח, או 

במבנים וליד אנשים ובכל זאת כמעט לא נפגע איש.  
עלינו להודות אפוא ל-ה' על מה שהיה עד כה, ולהתחזק בתפילה שגם בהמשך המערכה מול אויבינו תהיה יד ה' עלינו 

לטובה, ולא ייפגעו חיילנו ואזרחינו, וכך נמשיך להתייצב כצוק איתן במאבק המתמשך על קיומנו.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

 

עומק הפשט

כי האדם עץ השדה

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

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

היו חוטאים או קדושים? 

עומדות  אחרות,  רבות  ועוד  אלו,  מרתקות  שאלות 
פכטר.  עידו  הרב  מאת  הפשט’  ‘עומק  הספר  במוקד 
תוך עיון בפשוטו של מקרא ותשומת לב לרמזים שונים 
באור  השבוע  פרשות  את  הספר  מאיר  בתוכו,  שנשתלו 
וסיפורים מפתיעים  מרענן ובלתי שגרתי, וחושף עובדות 
והסיפורים  המסרים  והידוע.  המוכר  בטקסט  הטמונים 
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.”

  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

*רק 100 ש"ח במקום 150

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 
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וואו, ימים משונים עוברים 
אזעקות  בין  עלינו. 
התל- לבועה  לחדשות 
שהתנפצה.  אביבית 
של  היום  שיח  בתוך 
 ... אותי  היא תפסה  'היכן 
שמעת  ו'האם  האזעקה', 
בום, מיד אחרי או בכלל, 

או בכלל לא'. ואם שמעת, 'האם זה בום של ירוט או 
של משהו אחר?' והמטוסים בדרך לנתב"ג שעוברים 
המסלול.  את  להם  שינו  כי  נתניה  מעל  פתאום 
מרימים  ואז  קרב,  מטוסי  של  אולי  מוזרים,  ורעשים 
את העיניים לשמיים ולא רואים דבר, ומי קיבל צו 8 
ומי לא, ומי מחכה לקבל ומי מפחד לקבל, ומי בכל 
זאת טס לחו"ל כי תכנן זאת מראש? ומי ביטל כי לא 
לחו"ל  נוסע  ומי  כאן,  המשפחה  את  להשאיר  רוצה 

בגלל המצב. 
וההומור המוזר הזה שבנינו לעצמנו. לרוץ עם מגבת 
מלמעלה  השכן  את  לפגוש  ושם  המדרגות  לחדר 
באותו מצב ולומר שלום ולהתפוצץ מצחוק. לפנות 
ההתרעות  מאז  שהצטבר  מהבלגן  הממ"ד  את 
'האם  של  והשיח  כמדומני(,  ענן",  )"עמוד  הקודמות 
ולהתעסק  מיותר'.  בכלל  זה  או  לממ"ד  ארוץ  אני 
ב'מה הסטטיסטיקה שמישהו יפגע אל מול תאונות 
דרכים', והיכן הכי טוב לישון, בחדר הדרומי עם פחות 

חלונות או בחדר הצפוני עם יותר חלונות. 
או  לממ"ד  רצים  האזעקה...  נשמעת...  וכשהיא 
אולי  לראות,  להציץ  רוצים  ממש  גם  אבל  למקלט 
רואים משהו, ואז חצי לחוצים אבל גם חצי לא, ומיד 
מהמשפחה  למישהו  מתקשרים  האזעקה  אחרי 
לשאול איפה הוא היה ולספר איפה אני הייתי. ויש מי 
שנמצא בחו"ל ולא מפסיק להתקשר כי 'מה שרואים 
משם לא רואים מכאן'. ואז גם מודיעים לנו שבשעה 
תשע בערב ירו על תל-אביב, ויש מי שנמצא בתל-
אביב ויש מי שנמנע ויש מי שמכין עצמו במקלט ויש 

מי שמכין את המצלמה. 
בקיצור, מציאות באמת הזויה! 

ובתוך כל המציאות הזו, כבר שכחנו כמה התפרעויות 
פה וכמה שם שהיו בתחילת הדרך. ובתוך כל ההמולה 
בכל זאת צצה איזו פנינה קטנה מזערית שלא היה 
עסוקה.  היתה  התקשורת  כי  בתקשורת,  מקום  לה 
הראש  כי  אחד  אף  של  בראש  מקום  לה  היה  ולא 
זה  ובספקולציות.  בהישרדות  עסוק  היה  כולם  של 
ביום  ממש  התפרעויות  החלו  שם  בקלנסואה,  קרה 

הראשון של המבצע/מלחמה הנוכחית. 

לישוב, עמדו תושבים  ביום למחרת, ממש בכניסה 
בכיכר  שעבר  יהודי  לכל  פרח  וחילקו  מקומיים 
נעשו  הן  שכן  שהיו,  התקריות  על  להתנצל  וביקשו 
מודה.  ואני  אחר.  ממקום  תושבים  מספר  ידי  על 
והיו שאמרו  זה.  ודיברתי על  לי את הלב.  חימם  זה 
הפרנסה  אחרת  כי  זה!  את  יעשו  שהם  "ברור  לי 
בחנויות  וקונים  נכנסים  יהודים  הרי  נפגעת,  שלהם 
ש"הם  שאמרו  אלו  והיו  שם",  במסעדות  ואוכלים 
סתם מעלילים על אחרים" והיו אלו שאמרו "זו שיטה 
מהומות  ועושים  תושבים  מגיעים  אחר  שממקום 
וכך קל  במקום אחד ואחרים הולכים למקום אחר, 
והיו שסיכמו שאני "פשוט  יותר להתנער מאחריות". 

תמימה". 
מה  מושג  לי  אין  יודעת.  לא  באמת  אני  והאמת?! 
שמסתתרת  המחשבה  מה  מושג  לי  ואין  המניע 
שלעתים  לומר  רוצה  רק  אני  המעשה.  מאחורי 
שזה  להאמין  )ובוחרת  בתמימותי  להשאר  לי  טוב 
לבוא  יכול  גדול  ששינוי  ולהאמין  בטמטומי(  לא 
של  לב  מאומץ  קטנים,  ממעשים  קטנים,  משינויים 
אנשים פשוטים, האנשים ברחוב, אלו שבדרך כלל 
לא יודעים את שמם. מחווה אנושית, חיוך, תקשורת 
מסוג אחר, דווקא בזמן כל כך מוטרף של חטיפות, 
זה  ועצב.  פחד  בומים,  איומים,  אזעקות,  הריגות, 
לעשות  אחד  יום  שבוחר  קטן  אחד  מאדם  מתחיל 
הרבה  לעוד  ומתפשט  שהולך  קטן  אחד  מעשה 
יודעים,  לא  כלל  בדרך  שמם  שאת  קטנים,  אנשים 
עם הרבה מעשים קטנים... ויום אחד הבלתי אפשרי 
הופך היסטוריה. אז אומנם בעיתון הארצי הגדול לא 
סיפרו, ולו במסגרת אחת קטנה, את הסיפור הקטן 
מעשים  שעשו  האלה  הקטנים  האנשים  על  הזה 
זאת...  לעשות  שכן  בוחרת  אני  אבל  כאלה,  קטנים 
להעניק פרח קטן בתוך כל הבלגן... פרח לאהבה 

ורעות וכבוד.
לשירים  מקשיבה  אני  חולמת...  כשאני  ובינתיים... 
ברדיו, ובכל הפסקת דווח על אזעקות, אני לומדת 
על  ידעתי  לא  שלעולם  ישובים  של  שמות  להכיר 
קיומם... ואני... אני ממשיכה, כי אני לא רוצה לוותר 

על החלום. 

אני רוצה להאמין ששינוי גדול יכול לבוא משינויים קטנים, מאומץ לב של אנשים 
פשוטים, אלו שבדרך כלל לא יודעים את שמם, דווקא בזמן כל כך מוטרף. זה 
מתחיל מאדם אחד קטן שבוחר יום אחד לעשות מעשה אחד קטן שהולך ומתפשט 

לעוד הרבה אנשים קטנים, שאת שמם בדרך כלל לא יודעים.

 לימור שמש תירוש
יכול להיות כאן אחרת
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ענק על צווארך
בעקבות ניצחון ישראל במלחמת מדיין היו בין יתר השלל 
ְכִלי-ָזָהב  "ַוַּנְקֵרב ֶאת-ָקְרַּבן ה' ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא  תכשיטים: 
ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל-ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני 

ה'".
ימימה  מימים  עצמו.  האדם  כימי  הם  קדומים  התכשיטים 
האדם  תכשיטים.  ענידת  ידי  על  להתייפות  האדם  ביקש 

בחומרים  התקשט  הקדמון 
עצם,  בסביבתו:  שמצא 
אבנים  או  חיים  בעלי  שיני 
צבעוניות. במצרים גם גברים 
תכשיטים  ענדו  נשים  וגם 
)השורש קש"ט של 'התקשט' 
'תכשיט'  של  כש"ט  ושורש 
גם  כך  היום  וכמו  קרובים(. 
התכשיטים   - קדם  בימי 
החברתי  מעמדו  על  העידו 

של העונד אותם. 
היה  הקדומות  בתקופות 
 - נוסף  שימוש  לתכשיטים 
מערכם  איבדו  שלא  מאחר 

בשעת  תשלום.  כאמצעי  שימשו  הם  השנים,  במשך 
את  להחביא  נהגו  אנשים  מלחמה,  כשהתחוללה  סכנה, 
בחפירות  נתגלו  לרוב  מטמונים  האויב.  מפני  תכשיטיהם 
האדם  באשר  עתיקים,  בקברים  נתגלו  ומרביתם  שונות, 
לכל  ויזדקק  לתחייה  יקום  הוא  שבעתיד  האמין  הקדמון 
פי  על  מיסטי.  ערך  לתכשיטים  היה  זאת  מלבד  חפציו. 
אמונתם, לאבני החן השונות קיימים כוחות מאגיים שונים; 
היצר.  וכיבוש  טוהר  אלוהי,  כוח  מסמל  לדוגמא,  היהלום 
לאבן יוחסו תכונות של הברחת רוחות רפאים והגנה מפני 

מחלות.
מלך התכשיטים

במקרא מופיעים סוגי אבנים יקרות ותכשיטים רבים. הכהן 
ספיר,  כגון:  חן  אבני  שובצו  שבו  חושן  אפוד  לבש  הגדול 
ברקת, אודם, שוהם ועוד, כמספר שבטי ישראל. אבני החן 
מצויות בטבע כחומר גלם ועל מנת להפוך אותן לתכשיט 
נאה, יש להעביר אותן תהליך של חיתוך וליטוש. מחיר אבני 
מן  שמו  את  קיבל  עצמו  )הָקָרט  קראט  ידי  על  נקבע  החן 
המילה העברית 'ֵגרות' – גלעיני החרוב ששימשו לשקילת 
 ,–  kerationליוונית עברו  )ה'גרות'  יקרות  ואבנים  כסף 
וממנה הקרט(. שלמה המלך אומר על הצביה: "ָנאוּו ְלָחַיִיְך 
ְנֻקּדֹות  ִעם  ַנֲעֶׂשה-ָּלְך  ָזָהב  ּתֹוֵרי  ַּבֲחרּוִזים.  ַצָּואֵרְך  ַּבֹּתִרים 
הערוכים  תכשיטים  מיני  אלה  י'(;  א'  )שיה"ש  ַהָּכֶסף" 
של  שיבוץ  עם  הצוואר  על  במחרוזת  ומושחלים  בטורים 

נקודות כסף. 
יום  על  מנבא  כשהוא   – התכשיטים"  "מלך  הוא  ישעיהו 
הפורענות לבנות ציון הוא מונה לא פחות מ-21 תכשיטים 
ֲהֹרִנים.  ְוַהּשַׂ ִביִסים  ְוַהּׁשְ ָהֲעָכִסים  "ִּתְפֶאֶרת  מהן:  שייָנטלו 
ִרים  ְוַהִּקּׁשֻ ְוַהְּצָעדֹות  ַהְּפֵאִרים  ְוָהְרָעלֹות.  ירֹות  ְוַהּׁשֵ ַהְּנִטפֹות 
ַהַּמֲחָלצֹות  ָהָאף.  ְוִנְזֵמי  ַהַּטָּבעֹות  ְוַהְּלָחִׁשים.   ַהֶּנֶפׁש  ּוָבֵּתי 

ְוַהַּמֲעָטפֹות ְוַהִּמְטָּפחֹות ְוָהֲחִריִטים" וכו' )ג, יט-כ(. 
ובהן פעמונים  ָהֲעָכִסים הם שרשראות קשורות בנעליים, 
המשמיעים קול בשעת ההליכה. מכאן 'האישה המַעֶּכֶסת' 
ִביִסים – שביס' קרוב  ברגליה כדי למשוך תשומת לב. ַהּׁשְ
למילה 'תשבץ', ובלשון חז"ל זהו חוט זהב או צמר הנתֶלה 
הם  שהשביסים  וי"א  ראשה;  על  שמה  שהאישה  בסבכה 
השמש,  בדמות  תכשיטים 
הבאים  ֲהֹרִנים  לּשַׂ מתאים  וזה 
בדמות  שֹהר=סהר,  אחריהם, 
תכשיטים   – ַהְּנִטפֹות  ירח. 
על  או  באוזניים  התלויים 
הצוואר הנראות כאילו נוטפות 
ירֹות –  ַהּׁשֵ ויורדות כלפי מטה. 
על  צמידים  'שרשרת',  מלשון 
הצוואר.  על  רביד  או  הידיים 
על  ששמים  תכשיט   - הרביד 
של  והן  הגבר  של  הן  הצוואר 
האישה: "ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-
ַצָּוארֹו" )בר' מ"א מ"ב(. עדיים 
ריבוד  ידי  על  נעשים  אלה 
)קרוב ל'ריפוד'(, או קישור רצועת זהב דקיקה סביב חוט 

זהב. 
קישוט הצואר

תכשיטים כמו שרשראות, תליונים המקשטים את הצוואר 
של  לצוואר  כקישוט  גם  באים  והם   – 'ענקים'  נקראים 
והן  ע"י העין  הן  הגמל. האהובה בשיה"ש שובה את הלב 
ֵמֵעיַנִיְך  )ְּבַאַחת(  באחד  "ִלַּבְבִּתִני  הקישוטים:  ענקי  ע"י 
ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּוֹרָנִיְך" )ד' ט'(. בערבית 'ַאְעַנק' פירושו 'בעל 
שצווארם  גבוהים   – הענק"  "בני  ובעברית  ארוך',  צוואר 
זו   , 'מענק'  קיבל  כשאדם  המקרא  שבימי  ונראה  ארוך. 
שם  הוא   – הֲעִדי  צווארו.   על  אותה  שתלו  מתנה  הייתה 
כללי לתכשיט יקר, וקשור לפועל 'עדה' )=עטה(, התהדר 
ד'  ֲעִדי-ָזָהב")ירמ'  ִּכי-ַתְעִּדי  ָׁשִני  "ִּכי-ִתְלְּבִׁשי  חן:  באבני 
ל'(; ומכאן השם 'עדה' לאישה נאה, וכן המשלם ב'עדית' 

– משלם במיטב כספו. 
ַהְּפֵאר - היא רצועת אריג שנקשרת לראש, מעין מצנפת 
ממצרים  הוא  התכשיט  מוצא  הראש.  את  המפארת 
נצ"ר, שמשמעם להקיף  )נז"ר כמו  ֵנֶזר  לו  ואבותינו קראו 
והאנשים  זהב  בעיקר  העשוי  כתר  הנזר,  ולהגביל(. 
המכובדים בקהילה, כמו כוהן ומלך היו עונדים לראשיהם. 
הֶאְצָעָדה מופיעה בפרשתנו - רש"י מפרש שֵאלו צמידים 
שעונדים על הרגל, מלשון צעד, אך עפ"י שמואל האצעדה 
ַעל- ֲאֶׁשר  "ְוֶאְצָעָדה  שאול:  של  זרועו  על  דווקא  נענדה 
ְזֹרעֹו" )שמ"ב א' י'(. )הא' במילה ֶאְצָעָדה נוספה כדי להקל 
לצד  'ְּתמול-שלשום'  וכן  המילה,  בראש  השוא  הגיית  על 
)ירמ'  ְנטּוָיה"  ּוְבֶאְזרֹוַע  ֲחָזָקה  "ּוְבָיד  ְזרוע/ֶאְזרֹוַע:  ֶאְתמול'; 
ִאְּבן=בן,  ֻאְסּבּוע=שבוע,  בערבית:  וכן  רבים.  ועוד  ל"ב(, 
וכן  ליז',  'ִאבְּ יבטא  הערבי   please המילה  את  ִאְסם=ֵשם; 

ִאְּבראבו עֵליּכ, ִאְסטייק, ִאְסּבגטי, ִאְּבלסטיק(.      

בעקבות המקורות המקראיים של התכשיטים
 לימור שמש תירוש
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האירוע יתקיים בשני מוקדים:

בחסות ראש העיר מרים פיירברג-איכר  

תיאטרון 
”חיבת הלבבות“ 
בהצגה חדשה: 

קסם המדבר

בס“ד

2 ביה“ס 1
אורות רש“י

אריה לייב יפה 1 ק. נורדאו
יום חמישי כו‘ תמוז 24.7 

בשעה 17:00

ביה“ס 
מורשת זבולון

רח‘ החינוך העברי ק. השרון
יום שלישי כד‘ תמוז 22.7 

בשעה 17:00

תמונות מגנט

אפיית פיתות

מעגל מתופפים

דוכני מזון

מנהרת         
הזמן 

חוזרים לעולם המופלא של ימי התנ"ך!   
ספר במדבר

בקבוקי חול צבעוני

דוכני יצירה מיוחדים 

עלות כניסה: 
5 ₪ בלבד 

לילד       

הגרעין החינוכי ועיריית נתניה מזמינים את ילדי נתניה ל-


