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כי  יודע  התפילה  בהתפתחות  המכיר  כל 
הינה  שבת  של  ערבית  תפילת  במקורה, 
במקום  אחד:  הבדל  מלבד  חול,  של  כערבית 
שמונה עשרה ברכות בתפילת העמידה, בשבת 
בשבת  צרכים  לבקש  אין  שכן  שבע,  רק  נתקנו 
את  לקצר  חכמים  רצו  וכן  ג(,  טו,  )ירושלמי 
התפילה כדי להרבות בעונג שבת )בבלי ברכות 
הינו  שבת'  'קבלת  הקרוי  החלק  כל  א(.  כא, 
תוספת מאוחרת לתפילה, תוספת שמקורה בעיקר במאה 

ה-16 בקרב מקובלי צפת. 
לזו  שבת  של  ערבית  תפילה  בין  קיים  נוסף  שינוי  ברם, 
העמידה  תפילת  לאחר  תוספת  ישנה  בשבת  חול:  של 
עד  והארץ'  השמים  מ'ויכולו  הפסוקים  את  אומרים  בה 
'אשר ברא א-להים לעשות' וכן ברכה על קדושת השבת 
שבתוכה החלק הידוע בציבור כ'מגן אבות'. בנוגע לתפילה 
מתפללים  בקרב  מבוכה  פעם  לא  קיימת  זו  אחרונה 
שר  שהציבור  שבעולם  בנוהג  שונים.  חזנים(  )ובעיקר 
קטע זה יחד עם החזן. האם על החזן לחזור על 'מגן אבות' 

ולאומרו לבדו או שהוא רשאי להמשיך הלאה בברכתו? 
ישנם  שונות.  בקהילות  שונים  מנהגים  קיימים  זה  בעניין 
חוזר,  אינו  שהחזן  מקומות  ישנם  חוזר,  שהחזן  מקומות 
בהתאם  כך;  ולעתים  כך  עושים  שלעתים  מקומות  וישנם 
למנהגו של החזן. מה נכון לעשות? לצורך פיתרון הסוגיה 

יש לרדת לשורשי מנהגים אלה.
להוציא את כולם

ב(  )קיט,  שבת  בבבלי  'ויכלו'.  פסוקי  באמירת  נפתח 
מובאות מספר מימרות המדברות בשבחו של מי שאומר 
כל  המנונא:  רב  "אמר  שבת:  בערב  'ויכלו'  פסוקי  את 
הכתוב  עליו  מעלה   - ויכלו  ואומר  שבת  בערב  המתפלל 

הרב עידו פכטר

קיימים מנהגים שונים בעניין חזרת הש"ץ על תפילת מגן אבות בשבת. 
בירור הלכתי מעלה שבמקום שאין מנהג, מומלץ דווקא שלא לחזור עליה 

חזרה על מגן אבות

כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, 
רב  "אמר  וכן  ויכלו",  אלא  ויכלו  תקרי  אל  ויכלו,  שנאמר 
ואומר  חסדא אמר מר עוקבא: כל המתפלל בערב שבת 
ויכלו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על 
הלאה.  וכן  תכפר",  וחטאתך  עונך  וסר  לו  ואומרים  ראשו 
מפני המעלה הגדולה שיש באמירת פסוקים אלה, הונהג 
לחזור עליהם לאחר תפילת העמידה בציבור, וזאת "משום 
יום טוב שחל להיות בשבת שמתפללין אתה בחרתנו ואין 
שלא  שבתות  בכל  לומר  נמי  ותקנו  בתפלה,  ויכולו  אומר 

לחלק בין שבת לשבת" )תוספות על פסחים קו, א(.
ניתן  כיצד  להבנה.  קשה  מעט  התוספות  של  זה  הסבר 
מכך  נובע  'ויכלו'  פסוקי  על  לחזור  המנהג  שמקור  לומר 
שלא רצו חכמים להבדיל בין תפילת שבת רגילה לתפילת 
שבת שיום טוב חל בה, והלא מלכתחילה תפילת העמידה 
שנתקנה בהן שונה לחלוטין? ומדוע אם שינו את התפילה 
'ויכלו'  ניתן לתקן שכחלק משינוי זה גם יאמרו פסוקי  לא 

לאחר התפילה )רק( בשבת שיום טוב חל בה? 
שמא משום כך מביא ר' יעקב בן הרא"ש טעם נוסף למנהג 
אותו".  יודע  שאינו  מי  להוציא  "וגם  רסח(:  או"ח  )טור  זה 
'ויכלו'  על  לחזור  נתקן  הש"ץ,  לחזרת  בדומה  כלומר, 
בציבור כדי להוציא את מי שאינו בקי ולא אמרו בתפילה, 
באמירת  שיש  הגדולה  המעלה  מפני  כאמור,  זאת,  וכל 
הוא  בטור  המובא  נוסף  )טעם  בתפילה  אלה  פסוקים 
משום שיש בפסוקים אלה עדות על בריאת העולם ועל כן, 
בדומה לעדים המעידים יחד, על הציבור לאומרו יחד בקול 

ובמעומד, אך טעם זה לא הובא במפורש בשולחן ערוך(.
תקנה משום המאחרים

עד כאן לעניין 'ויכלו'. מה לגבי 'מגן אבות'? 'מגן אבות' היא 
למעשה חזרת הש"ץ מקוצרת, שהרי בברכה זו כלולות כל 
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שבע ברכות התפילה. 'מגן אבות בדברו' היא ברכת אבות 
)כנגד מגן אברהם; ומעניין מפני מה שינו לאבות(, 'מחיה 
מתים במאמרו' היא ברכת מחיה המתים, 'הא-ל הקדוש 
שאין כמהו' היא ברכת הא-ל הקדוש, 'המניח לעמו ביום 
השבת,  קדושת  על  האמצעית  הברכה  היא  קדשו'  שבת 
הברכה  העבודה,  ברכת  היא  ופחד'  ביראה  נעבוד  'לפניו 
החמישית )ברכת 'רצה'(, 'ונודה לשמו בכל יום תמיד... אל 
ההודאות' היא ברכת ההודאה )מודים אנחנו לך(, והברכה 
'שים  האחרונה  הברכה  היא  השלום'  'אדון  השישית, 
לפתיחה  שדומה  ברכה  נוסח  לומר  תקנו  מלפנים  שלום'. 
של תפילת העמידה ולבסוף חוזר הש"ץ ואומר את ברכת 

היום, מקדש השבת.
והלא בדרך כלל אין  זו  מפני מה תקנו מעין חזרת הש"ץ 
חזרת הש"ץ בערבית? בבבלי שבת )כד, א( מוזכר בדרך 
אגב כי "רבנן הוא דתקוני משום סכנה", ומסביר זאת רש"י:
משום סכנה - מזיקין, שלא היו בתי כנסיות שלהן בישוב, 
וכל שאר לילי החול היו עסוקין במלאכתן, ובגמרן מלאכתן 
מתפללין ערבית בביתן, ולא היו באין בבית הכנסת, אבל 
ממהרין  שאין  שיש  וחשו  הכנסת,  בבית  באין  שבת  לילי 

לבא ושוהין לאחר תפלה, לכך האריכו תפלת הצבור.
בתי  כלל  שבדרך  היות  מפתיעה.  תופעה  מתגלה  מרש"י 
הכנסת היו בשדות, לא היו האנשים באים להתפלל בהם 
שאנשים  חשש  עלה  אז,  או  שבתות.  בערבי  אלא  ערבית 
שתפילתם התארכה יוותרו לבדם בשדה בעוד שכל שאר 
המתפללים פרשו לביתם וכך יגיעו לידי סכנה. משום כך 
תקנו לומר מעין חזרת הש"ץ שתאריך את התפילה, וכך 

כולם יצאו מבית הכנסת ותימנע הסכנה.
הערים  בתוך  מצויים  הכנסת  כשבתי  שבימינו,  להבין  קל 
ר'  ואכן,  זה.  לטעם  מקום  אין  למאחרים,  סכנה  עוד  ואין 
ממשיכים  שאנו  שהטעם  )שם(  מסביר  הרא"ש  בן  יעקב 
לומר את תפילת 'מגן אבות' בימינו הוא משום מנהג אבות 

בלבד.
תפילה של החזן

ברור  ולכן  הש"ץ  חזרת  של  אפוא  דין  אבות'  ל'מגן 
זו  שהמתפלל ביחידות לא יאמרנה. לא זו בלבד, תפילה 
נתקנה לבתי כנסת בלבד, ולכן במנין שנערך בבית פרטי 
ולא בבית כנסת, מעיקר הדין אין לאומרה. המנהג הנפוץ 
החזן,  עם  יחד  זו  מתפילה  חלק  אומר  שהציבור  בימינו, 
'כלבו'  בספר  מנרבונה,  אהרון  ר'  אצל  לראשונה  מוזכר 
)סוף סימן יא(: "והר"ף ז"ל כתב ונהגו לומר עם שליח צבור 
אף  מוזכר  והוא  בראשית",  למעשה  זכר  עד  אבות  ממגן 
ברמ"א )או"ח רסח, ח(: "וכן נוהגין הצבור לאמרה )=ברכת 

מעין שבע( עם ש"צ בלא פתיחה וחתימה".
על דבריו אלו של הרמ"א מעיר ה'משנה ברורה' )שם, ס"ק 

כב(: 
נראה פשוט שמה שנוהגין באיזה מקומות שהש"ץ אומר 
בקול רם רק עד קונה שמים וארץ ואח"כ אומר בלחש לא 
יפה הן עושין אלא אחר שסיימו הקהל יתחיל הוא מגן 

אבות בקול רם.
ה'משנה ברורה' לומד מדברי הרמ"א שהציבור נוהג לומר 
רק  )כלומר,  וחתימה  פתיחה  בלא  שבע  מעין  ברכת  את 
את הקטע של 'מגן אבות'( את העיקרון שתפילה זו נתקנה 
נוסח  את  לומר  רשאי  הציבור  אין  ולכן  לחזן,  מלכתחילה 
ובחתימה. מכאן מסיק ה'משנה ברורה'  הברכה בפתיחה 

לגבי הקטע שנוהג הציבור לאומרו, על החזן לחזור  שגם 
עליו בקול, שכן מלכתחילה זו היתה התקנה. את המסקנה 

הזו מחשיב ה'משנה ברורה' כדבר פשוט.
'מגן  על  לחזור  החזן  שעל  להלכה  נראה  לכאורה  מכאן 

אבות', וכדברי המשנה ברורה. 
האמנם?

מסקנה לא פשוטה
דומני שמכמה בחינות ניתן להקשות על מסקנת ה'משנה 
פשוט.  כה  דבר  אכן  היא  האם  לתהות  ולמצער  ברורה', 
ראשית, מבחינה פורמלית, לא מצאתי פוסק אחרון מקובל 
אחר שהורה כדבריו. אילו היה הדבר כה פשוט ראוי היה 
שעוד פוסקים אחרונים יורו כן. גם ה'משנה ברורה' עצמו 
לא מציין לאף אחרון שאמר כדבריו ונראה שזוהי מסקנתו 
האישית בלבד. מלבד זאת, את הסברא שתפילה זו נתקנה 
הגר"א(  )כדוגמת  אחרים  אחרונים  הביאו  בלבד  לש"ץ 
יכול לאומרה אך לא ביחס  ביחס לדינו של היחיד שאינו 
לחלקה השני של ההלכה. שנית, אילו היה הדבר כה פשוט 
ראוי היה שהכלבו או הרמ"א יציינו זאת במפורש. הוראה 
לחזן לומר את 'מגן אבות' בקול היא מספיק משמעותית 

כדי שיתייחסו לכך במפורש.
לשליח  היתה  התקנה  שמראש  נאמר  אם  גם  שלישית, 
ציבור לבדו, הרי כבר הטור הביא שכיום איבדה התקנה 
מכוחה ואנו מקיימים זאת משום מנהג אבות. וכשמדובר 
במנהג בלבד, השאלה כיצד היתה התקנה המקורית איננה 

רלוונטית.
קיימת  בכלל  האם  לתהות:  יש  עניינית  מבחינה  רביעית, 
בעיה שהציבור יאמר יחד קטעים עם החזן בחזרת הש"ץ? 
הרי לכאורה כל מהותה של חזרת הש"ץ היא כדי להוציא 
את מי שאינו בקי בתפילה )דבר שכמעט ולא קיים היום(, 
גם  חובה  ידי  לצאת  ולכוון  לשמוע  יכול  האחרון  והלא 
כשהציבור אומר את התפילה בקול אחיד וברור. הוכחה 
יחד  מהקדיש  חלקים  לשיר  נהוג  רבות  בקהילות  לכך: 
ולא מצאנו  נוראים,  ובימים  עם החזן בתפילת ערב שבת 
לפסוקי  בנוגע  כן,  על  יתר  עליו.  לחזור  החזן  את  שחייבו 
'ויכלו' מצאנו שאחד הטעמים לאמירתם היא כדי להוציא 
את מי שאינו בקי )כמעין חזרת הש"ץ(, והרי שם הציבור 

כולו אומרם.
מכלל הנימוקים הללו נראה לענ"ד שמסקנתו של ה'משנה 
שבפועל  עוד  ומה  ועיקר,  כלל  מחויבת  איננה  ברורה' 
מצאנו שהמנהג במקומות רבים אינו כן והחזן איננו חוזר 
הנוהגים  שמקומות  לומר  נראה  לכך,  אי  זו.  תפילה  על 
בו  במקום  ברם,  במנהגם.  ימשיכו  אבות'  'מגן  על  לחזור 
אין מנהג כזה נראה לענ"ד לאמץ דווקא את המנהג שלא 
מצאנו  לעיל,  ההערות  כל  שמלבד  משום  זאת  לחזור. 
שמגמת החכמים היתה לקצר את תפילת שבת )בקביעת 
כדי  עשרה(  שמונה  ולא  העמידה  בתפילת  ברכות  שבע 
ואם בימינו אין עוד חשש לסכנה  זמן לעונג שבת.  לפנות 
כל  שאין  הרי  התפילה,  את  להאריך  אינטרס  קיים  ולא 
סיבה להטריח את הציבור ולהאריך את התפילה בחזרה 
התפללתי  עת  נערותי,  מימי  זכורני  ואכן,  אבות'.  'מגן  על 
בבית כנסת המרכזי בשכונת אחוזה בחיפה, תחת הנהגתו 
של הרב ב"ז בנדיקט ז"ל, שלא חזרו על 'מגן אבות', ולא 

היה פוצה פה ומצפצף.  
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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שכרן של מצוות -
משל למלך ששכר לו פועלים

ואין לך מצווה קלה בכל המצוות יותר משלוח הקן. 
ומה שכרה? 

למען ייטב לך והארכת ימים. 
מתן  מהו  לבריות  גילה  לא  הקב"ה?  עשה  מה 
שכרה של כל מצווה ומצווה כדי שיעשו כל המצות 
בתום. למה הדבר דומה? למלך ששכר לו פועלים 
והכניס אותן לתוך פרדסו. סתם ולא גילה להן מהו 
מועט  ששכרו  דבר  יניחו  שלא  פרדס  של  שכרו 
לכל  קרא  בערב  מרובה.  ששכרו  דבר  ויעשו  וילכו 
אחד ואחד אמר לו: תחת איזה אילן עשית? אמר 
קרא  אחד.  זהוב  שכרו  הוא.  פלפל  המלך:  אמר  זה.  תחת  לו: 
לאחר אמר לו: תחת איזה אילן עשית? אמר לו: תחת זה. אמר 
לו:  אמר  לאחר  קרא  הוא.  לבן  פרח  זהוב,  חצי  שכרו  המלך: 
זית הוא,  תחת איזה אילן עשית? אמר לו: תחת זה. אמר לו: 
שכרו מאתים זוז. אמרו לו, למלך: לא היית צריך להודיע אותנו 
איזה אילן שכרו מרובה כדי שנעשה תחתיו? אמר להם המלך: 
אילו הודעתי, היאך היה כל פרדסי נעשה? כך לא גילה הקב"ה 
מתן שכרן של מצוות חוץ משתי מצוות החמורה שבחמורות 
והקלה שבקלות: כבוד אב ואם חמורה שבחמורות ומתן שכרה 
אריכות ימים שנאמר: )שמות כ( כבד את אביך ואת אמך למען 
יאריכון ימיך, והקלה שילוח הקן. ומהו שכרה? אריכות ימים, 

שנאמר: שלח תשלח את האם וגו'. )מדרש רבה(

זכור את אשר עשה לך עמלק –
משל למלך שעשה סעודה

משל למלך שעשה סעודה וזימן את האורחים.  הכניסו הקערה 
את  משסיים  אוהבי.  פלוני  זכור  אמר:  טוב,  כל  מלאה  לפניו 

הקערה, אמר: זכור פלוני שונאי. 
אמרו לו אוהביו: זה הזכרת וזה הזכרת. 

אמר להם: לזה הזכרתי על קערה מלא כל טוב, ולזה הזכרתי 
על קערה ריקם. 

כך, השבת האהובה – "זכור את יום השבת לקדשו" - ולכבדה 
במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. 

וכך בעמלק השנואים: זכור את אשר עשה לך עמלק )מדרש 
תנחומא(. 

בדרך בצאתכם ממצרים –
משל למלך שהיה לו כרם 

משלך למלך שהיה לו כרם, והקיפו גדר והושיב בו המלך כלב 
נשכן. 

אמר המלך: כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר, ישכנו הכלב. לימים 
שהיה  זמן  כל  הכלב.  נשכו  הגדר,  את  פרץ  מלך,  של  בנו  בא 
המלך מבקש להזכיר חטא של בנו, שפרץ הגדר אומר לו: זכור 

אתה היאך נשכך הכלב. 
כך כל זמן שהקדוש ברוך הוא מבקש להזכיר חטאן של ישראל 
שחטאו ברפידים, שנאמר : "היש ה' בקרבנו" אמר להם:  זכור 

את אשר עשה לך עמלק. )ר' לוי, מדרש תנחומא(

אשר קרך בדרך –
משל לאמבטיה רותחת

משל לאמבטיה רותחת, שלא הייתה בריה יכולה לירד בתוכה, 
בא בן בליעל אחד וקפץ לתוכה, אף על פי שנכווה, קירר אותה 

לפני אחרים. 
אף כאן כיוון שיצאו ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא קרע 
כל  על  פחדן  נפל  לתוכו.  המצרים  ונשתקעו  לפניהם  הים 

האומות, שנאמר: "אז נבהלו אלופי אדום". 
כיון שבא עמלק וניסה לפגוע בבני ישראל, אף-על-פי שנכווה 
היו  ישראל  בני  וכעת  העולם  אומות  לפני  אותם  "קירר"   –

פגיעים יותר )ר' חוניא מדרש תנחומא(. 

משל לגיבור שהיה קולר על צווארו
אחותו  )למרים  לה"  נא  רפא  נא  אל  ה'  אל  משה  "ויצעק 
הקולר  שהיה  לגיבור  דומה?  הדבר  למה  משל  המצורעת(. 
הקולר  וראה  ימים  לאחר  הקולר  מאותו  השתחרר  בצווארו. 
לו: מה לך צווח?  צווח. אמרו  נתון בצווארו של אחר. התחיל 
אמר להן אין אתם יודעים! אני יודע באיזה צער הוא נתון! כך 
היה  כך  נתון.  הוא  צער  באיזה  יודע  ואני  בצווארי  הקולר  היה 
משה צווח אמר לו הקב"ה מה לך צווח? אמר לפניו ריבונו של 
השלשלת  זכור  שאני  נתונה  היא  צער  באיזה  יודע  אני  עולם, 
שהיתה ידי לתוכה. מנין? שנאמר )שמות ד( והנה ידו מצורעת 
)מדרש  ריפא אותה הקב"ה  כיון שנתפלל משה עליה  כשלג 

תנחומא(
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה

דה
אג

ל 
ש

ה 
מ

ול
מדרשי אגדה לפרשת שופטיםע

 ד”ר ניצה דורי
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סמיכות פרשיות 
עברה גוררת עברה

"ִּכי-ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" )כ"א י"ח( - כל מאן דנסיב 
)נושא( יפת תאר, נפיק מנייהו )יוצא ממנו( בן סורר ומורה. 
שכן כתב בדוד, על שחמד ]דוד את[ מעכה בת תלמי מלך 
גשור בצאתו למלחמה, יצא ממנו אבשלום שביקש להורגו, 
ושכב עם עשר פילגשיו לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל 
ידו נהרגו מישראל כמה רבבות, ועשה מחלוקת בישראל, 
ונהרג שמעי בן גרא ושבע בן בכרי ואחיתופל, ואת מפיבשת 
הרג, והשליט ציבא )שימש כנערם של  שאול ובניו( על כל 

בית שאול.
ותניא, רבי יוסי אומר: וכי מפני שאכל בן סורר ומורה חצי 
ליטרא בשר ושתה חצי לוג יין חי, אמרה תורה ֵיצא לבית דין 
קל?! אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה,  ויסָּ
שאכל  ]כנופיות[  הסריקין  עם  אביו  נכסי  לגמור  שסופו 
לפרשת  וֵיצא  מוצא,  ואינו  לימודו  ומבקש  עימהן,  ושתה 
תורה:  ואמרה  הבריות,  את  ]גוזל[  ומלסטם  והורג  דרכים 
ימות זכאי ואל ימות חייב, שמיתתן של רשעים, הנאה להם 

והנאה לעולם )כי עי"כ נחסר מן הרוע שבעולם(. 
ְוהּוָמת"  ִמְׁשַּפט-ָמֶות  ֵחְטא  ְבִאיׁש  "ְוִכי-ִיְהֶיה  אחריו:  כתיב 

)כ"א כ"ב( -   
אם ניצל מזו, לא ניצל מזו. למדנו, שעבירה גוררת עבירה. 

ומצווה גוררת מצווה. 
וגו'  תשלח  שלח  לפניך,  צפור  קן  ִיָּקֵרא  כי  דכתיב:  מנין? 

למען ייטב לך והארכת ימים. 
בית  לבנות  תזכה  חדש,  בית  תבנה  כי  כתיב:  מה  אחריו 

חדש ולעשות מעקה. 
לכרם  תזכה  כלאים,  כרמך  תזרע  לא  אחריו:  כתיב  מה 

ולזרוע שדה. 
מה כתיב אחריו: לא תחרוש בשור ובחמור, תזכה לשורים 

וחמורים. 
מה כתיב אחריו: לא תלבש שעטנז, תזכה לבגדים נאים מן 

צמר ולבגדים נאים מפשתים. 
מה כתיב אחריו: גִדלים תעשה לך, תזכה למצות ציצית. 

מה כתיב אחריו: כי יקח איש אשה, תזכה לאשה ולבנים. 
גוררת עבירה.  ועבירה  גוררת מצווה,  הרי למדנו, שמצווה 

לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו.
יתד על האוזן

ָּמה חּוץ  "ְוָיד )מקום קבוע( ִּתְהֶיה ְלָך ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָיָצאָת ּׁשָ
)עשיית צרכים, הטלת שתן(. ְוָיֵתד )את חפירה( ִּתְהֶיה ְלָך 
ַעל-ֲאֵזֶנָך )כלי זיניך, כלי הנשק(; ְוָהָיה ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ )ישיבה 
לצורך 'נקבים גדולים'( ְוָחַפְרָּתה ָבּה )תעשה גומא( ְוַׁשְבָּת 

ְוִכִּסיָת ֶאת-ֵצָאֶתָך" )צואתך(.  
ניקיון  לשמירת  החובה  את  אותנו  מלמדים  הפסוקים 

הסביבה וקדושת המחנה וטהרתו גם במצבי מלחמה: כל 
בו  לחפור  כדי  באת  להצטייד  חייב  למלחמה  שיוצא  מי 

שוחה לכיסוי השתן והצואה. 
מאי  קפרא:  בר  "דרש  מובא:  א'  פרק  כתובות  במסכת 
אלא  'אֵזֶנך'  תקרא  אל  אֵזֶנך''  על  לך  תהיה  ''ויתד  דכתיב 
אוזנך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו לתוך 
אוזניו. כיצד הגיע ר' קפרא לדרש הזה? היה לו קשה שהרי 
"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע", דהיינו דיבור רע,  י':  נאמר בפס' 
להישמר  אלא  להישמר,  עליו  ממה  הכתוב  פירש  לא  אך 
מלשון הרע, ועליו לעשות עצמו כלא שומע, ועל זה "אמר 
משופעות  אדם  של  אצבעותיו  מה  מפני  אלעזר:  רבי 
כיתידות... שאם ישמע האדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו 
כולה  אוזן  מה  מפני  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא  אזנו.  לתוך 
קשה והאליה רכה? )תנוך האוזן(, שאם ישמע האדם דבר 

שאינו הגון יכוף )יכניס( האְליה )התנוך( לתוכה".
אחת  פעם  עקיבא  ר'  אמר  תניא  ר"ע:  על  סיפור  והנה 
ג'  ממנו  ולמדתי  הכסא  לבית  יהושע  ר'  אחר  נכנסתי 
דברים, למדתי שאין נפנין )'מתפנים'( מזרח ומערב אלא 
צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין )'מתפנים'( מעומד אלא 
אמר  בשמאל.  אלא  בימין  מקנחין  שאין  ולמדתי  מיושב, 
תורה  ליה  אמר  ברבך,  פניך  העזת  כאן  עד  עזאי  בן  ליה 
וללמוד אני צריך... ומפני מה אין מקנחין בימין אלא  היא 
שנאמר  בימין,  ניתנה  שהתורה  מפני  רבא  אמר  בשמאל, 
שהיא  מפני  אמר  חנה  בר  בר  רבה  למו,  דת  אש  מימינו 
בה  שקושר  מפני  אמר  לקיש  בן  שמעון  ור'  לפה,  קרובה 
טעמי  בה  שמראה  מפני  אמר  יצחק  בר  נחמן  רב  תפילין, 

תורה...)ברכות ח'(.
במיוחד  אפריקה,  ואנשי  המזרח  אנשי  נימוסין:  )הערת   
השמאלית  ידך  את  תושיט  אם  מאוד  ייעלבו  המוסלמים, 

לשלום, לעולם יש להושיט להם יד ימין(.

  

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!

על הקשר בין הפרשיות בפרשת השבוע וגם על היתדות במלחמה ובגוף האדם

מוזמנים לפנות למשה אוסי 09-8335016
mosheossi@gmail.com

סיורי סליחות 
ליליים בירושלים 

נסייר בנחלאות, ימין משה ומשכנות שאננים 
נתהלך ברובע היהודי ונשמע סיפורים על העיר העתיקה, 

נבקר בביהכ”נ הרמב”ן וביהכ”נ ה’חורבה’
נסיים באמירת סליחות בכותל. 

הסיור ילוֶוה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים על  י”ם.
יציאה בשעה שש בערב -  בתי כנסת, כיתות וקבוצות 

יכולות לקבוע ימים וזמנים עפ”י בחירתם.                   
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בזמן  מחיצה  בדין  ספק  הוטל  שעבר  בשבוע  במאמר 
הגמ'  לשון  הובאה  הנ"ל  במאמר  החתונה.  בעת  ריקודים 
בברכות )כ.( על רב גידל שהיה יושב בפתח המקווה וכו', 
אך כבר כתב על זה הגאון הרב חזקיהו מדיני "השדי חמד" 
)מע' חתן וכלה וחופה, סי"ב( וז"ל: "ומי זה אשר יאמר זכיתי 
אלא  שייך  לא  דזה  דמלבד  חיוורי,  קאקי  כי  בעיני  ודמיין 
בראיה בעלמא דלא ניחוש להרהורי עבירה ולא בקריבה 
דהיא גופא עבירה. ועוד דאם אמרו כן רבותינו בעלי הש"ס 
לכבוש  הגיבורים  המה  רעיונם  וטוהר  קדושתם  גודל  לפי 
את יצרם אשר היה בכחם לומר גירא בעינא דשטנא איך 
את  מלכבוש  כח  תשושי  הקיר  אזובי  אנחנו  מהם  נלמוד 
יצרנו הרע האורב עלינו תמיד אף בדברים שאין נפשו של 
לגדור  אלא  לנו  אין  וכיוצא  לעריות  וק"ו  מחמדתם  אדם 
ולהרחיק  למשמרת  משמרת  ולעשות  מגדר  לפנים  גדר 

מכל הדומה לכיעור וכולי האי ואולי".
וגם בדין חיוב מחיצה ערער הכותב על הגמ' בסוכה )נא.( 
והגמ'  ביהמ"ק.  בחצר  שנעשה  גדול  תיקון  על  שמספרת 
לומדת שם שאפילו בעת מספד לעתיד לבא אמרה תורה 
שעסוקין  "עכשיו  הגמ'  ומסכמת  לבד,  וגברים  לבד  נשים 
בשמחה ויצה"ר שולט בהם על אחת כמה וכמה". וכן הגמ' 
בקידושין )פא.( שמספרת על מחיצה שהקים אביי בשעת 

דרשה וכו'. 
דרגא להסתת היצר

וראה עוד מה כתב במשנה ברורה )סי' של"ט, ביאור הלכה 
וחוללו  חנגא  גיסא  בהאי  שעשו  זו  אף  אלא   ..." סק"י(: 
המחולות נערים בני בלי תרבות עם בתולות ונתערבו בהם 
גם אנשים ונשים ושעירים ירקדו שם, אוי לנפשם כי גמלו 
שק  חוגרת  והתורה  בפרהסיא,  דת  על  לעבר  רעה  להם 
עליהם... ודאי יפה עשה למחות בכל כחו באנשים כאלה. 
הרקודין  ולבטל  למחות  מחוייב  בעירו  ומורה  רב  וכל 
והמחולות ביו"ט, ומכל שכן בחורים ובתולות יחד... דידוע 

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. 

משה אוסי — 09-8335016

דאין חילוק בין נשואות לפנויות לענין זה, ואין לך דרגא 
להסתת היצר הרע ומעלה לזנות יותר מזה, שמתבוננים 
וקורא  הריקוד...  בעת  והבתולות  הנשים  בפני  ומביטים 

אני עליהם יד ליד לא ינקה מדינה של גיהנם!"
ומה שכתב ראיה מהמשנה בתענית )ד, ח( על הסתכלות 
על  הפוס'  צווחו  כבר  בכרמים,  במחוללות  הבחורים 
)ח"א,  יצחק  עולת  בשו"ת  רצאבי  הגר"י  וז"ל  המתירים, 
על  שלמה  של  בים  מהרש"ל  זה  על  עמד  "...כבר  קמ"ז(: 
לא  שם  כי  ראיה,  אינו  בנימין  ומאנשי  וז"ל:  גיטין...  מסכת 
"וראיתם  קרא  כתב  הכי  אלא  המחול,  בתוך  שהיו  נאמר 
מן  ויצאתם  במחולות,  לחול  שילו  בנות  יצאו  אם  והנה 
יוצאות  שהיו  נמי  תענית  דסוף  והא  וחטפתם".  הכרמים 
במחול,  עמהם  הבחורים  שהיו  נאמר  לא  וכו'  במחולות 
אלא שהיו עומדים ורואין אותן מרחוק. ואף זו היתה לשם 
לראותה  מצוה  וגם  ישאנה.  בעינו  תכשר  שאם  שמים, 
הבחורים  משא"כ  מקדש.  האיש  בר"פ  כדאיתא  מקודם 
האידאנא שכל הבטתם אינה אלא להנאתם וכו' ע"כ. וע"ע 
שהיו  דהא  שם  תענית  במס'  יעקב  עין  על  יוסף  עץ  בס' 
כן,  היו אומרות  וכו' בזמריהן  עיניך  נא  אומרות בחור שא 

ולא כלפי הבחורים, כי זו פריצות גדולה לבנות ישראל..."
אין רשות להורות

אליהו  מרדכי  הרב  הראשל"צ  מורינו  של  בדבריו  ונסיים 
שאני  מצטער  "אני  תשס"ט(:  פנחס  צופיך",  )"קול  זצ"ל 
שמתירים  רבנים  כשיש  אבל  זה.  נושא  על  לדבר  צריך 
את  לומר  חייבים  אנחנו  אותם,  להתיר  שאסור  הלכות 
ששתקנו  מחמת  כהודאה"  "שתיקה  יגידו  שלא  דברינו. 
ובכן השיעור הזה נאמר  משמע שאנחנו מסכימים איתם. 
התורה  של  בדרך  ללכת  צריכים  אנחנו  כי  שנדע  כדי 
להורות  רב  לשום  רשות  אין  סיני.  מהר  לנו  שמקובלת 
הלכות על סמך מה שהוא חושב בליבו. מה היא המסורת 
שלנו בהלכות אלו של צניעות?.... אני מצטער שאני צריך 
לדבר דברים כאלה, אבל זה נכון. אני קורא לרבנים האלו: 
חזרו בכם!! אל תפסקו הלכות נגד מה שמקובל לנו מדורי 
אין  מעורבת.  ישיבה  אין  מעורבים.  ריקודים  אין  דורות. 
חתונות מעורבות. אם בבית המקדש היה תיקון גדול, קל 

וחומר בכל חתונה וחתונה פרטית".
נשתברו  הקודמים  בדורות  אם  כי  דברינו,  את  לסכם  ויש 
בית-ישראל  כרם  על  לשמור  מנת  על  רבים  קולמוסים 
טהור ונקי מרוחות זרות הרוצות להעכיר את טהרת מחננו. 
מה נאמר אנו בדורינו זה, בו הפריצות והזימה קוראים מכל 
עבר לכל איש ואשה להתיר לעצמם בק"ן טעמים איסורים 
ברורים ופשוטים שלא העיזו דורות קודמים להעלות על 

פיהם כלל. 
)noamhahasidut@gmail.com למאמר שלם ומקיף(

איסור ברור ופשוט
 הרב נעם שרעבי

בתגובה לפינת ההלכה בעניין מחיצה בריקודי חתונה



כי האדם עץ השדה

“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? 

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

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 
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כדי  בהם  אין  אולם  שהביא,  המקורות  על  למגיב  חן  חן 
כמה  כך  על  ואעיר  ההלכתי  במאמר  דבריי  את  לעקור 

הערות:
א. בתגובה חל בלבול בין נושא הריקודים המעורבים ובין 
במאמרי  התרתי  לא  אני  אף  הרוקדים.  בין  המחיצה  דין 
צורך  אין  הדין  שמעיקר  ציינתי  רק  אלא  מעורב,  ריקוד 
דבריהם  ממילא,  נפרדים.  ריקודים  מעגלי  בין  במחיצה 
אינם  ברורה  והמשנה  אליהו  הרב  של  הלהבות  חוצבי 

רלוונטיים לעניין זה.
ב. שאר המקורות מדברים על איסור ההסתכלות בערווה 
לשם הנאה. גם דבר זה מוסכם ואין עליו חולק. אך מה בין 
זה ובין חיוב מחיצה? וכי באחד מהמקורות שהובאו נאמר 
שחובה לשים מחיצה? בסך הכל נאמר שאסור להסתכל 

ולהתבונן לשם הנאה. 
מסופה  ובמיוחד  התגובה  מכלל  עקרוני.  לעניין  ומכאן  ג. 
משתמעת נטייתו של הכותב להמעיט בכוח דורנו לעמוד 
איסורים  להתיר  ברצון  להאשימו  ואף  הפריצות  בפרץ 
עניין  על  עקרונית  חולק  אני  כך.  בשל  ופשוטים  ברורים 
אחרת,  או  כזו  במידה  היתה,  תמיד  פריצות  ראשית,  זה. 
הוא  המין  יצר  כך.  על  מעידים  הקדומים  המקורות  וכל 

אני,  שנית,  חז"ל.  ובמקורות  בתנ"ך  רבות  שמופיע  דבר 
בניגוד לכותב, לא חושב שדורנו חלש. גילויי גבורה נראים 
ילדינו לגבורה  נחנך את  ואין סיבה שלא  בתחומים רבים 
גם בתחום הזה. אלא שאת הכל צריך לעשות במידה. מצד 
ומצד  אינטרנט(  )כמו  שצריך  במקום  חסמים  לשים  אחד 
לעצום  )כמו  צריך  שלא  במקום  חסמים  להציב  לא  שני 
לתוצאה  להביא  יכול  זה  דבר  ברחוב(.  בהליכה  עיניים 

הפוכה. 
ד. עניין אחרון. הכותב מעיר כי עניין המחיצה הוא איסור 
ברור ופשוט שדורות קודמים לא העזו להעלות על פיהם 
כלל. ובכן, מעבר לתשובת הרב הנקין שציטטתי במאמר, 
הובאו לידי תשובותיו של הרב קפאח, מגדולי פוסקי תימן 
בשני  בה  שרוקדים  "חתונה  זו:  לנקודה  בדיוק  שהתייחס 
מעגלים, מעגל לגברים ומעגל לנשים אבל אין מחיצה בין 
ואין  הגברים  של  במעגל  לרקוד  לגבר  מותר  המעגלים, 
לאסור שמא יסתכל על הנשים, כיון שאין לאדם להסתכל 
על הנשים. ואם שלא במתכוון ראה את הנשים, כיון שאין 
כלום".  בכך  אין  מתכוון  ואינו  זה  דבר  על  לאדם  שליטה 
הייתי אפוא נזהר מלהתנסח בצורה כה נחרצת בעניין זה 

כפי שהתנסח הכותב.

הרב עידו פכטר משיב:

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’
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כלל  בדרך  ראשיתן  ביותר  הגדולות  הצרות 
מתפתחות  והן  בעייתיות,  של  קטנים  בסימנים 
בהדרגה, ממש כמו "טפטופי הירי" מרצועת עזה 
מסיבית.  למתקפה  ולהפוך  להתגבר  שיכולים 
ביותר ברוב  גם ההישגים הגדולים  בדומה לכך 
אחת  ובבת  בהפתעה  מושגים  אינם  המקרים 
אלא ראשיתם מצער ואחריתם תשגה מאוד. על 
עיקרון זה עמדו חכמים בבואם לבחון את הקשר 
בין 74 המצוות שמופיעות בפרשת 'כי תצא'. הם 
שמו לב לכך שישנן כאלה היוצרות קשר סדרתי. המצוות 
שבתחילת הפרשה מתארות לדברי חז"ל רצף דינאמי של 
התדרדרות, והם החילו עליהן את העיקרון: "מצוה גוררת 
מצוה ועבירה גוררת עבירה" )אבות ד,ב(. כך שנו רבותינו: 
כי  אחריו?  כתיב  מה  תאר...  יפת  אשת  בשביה  "וראית 
תהיין לאיש שתי נשים - שתי נשים בבית, מריבה בבית... 
מה כתיב אחריו? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה... ומה כתיב 
למדנו  והומת...  מות  משפט  חטא  באיש  יהיה  וכי  אחריו? 

שעבירה גוררת עבירה" )תנחומא, תצא,א(. 
חכמים טבעו כאן עיקרון מכונן לחיים, לפיו איבוד קל של 

שליטה עצמית עלול לגרור בעקבותיו התדרדרות מהירה 
וגורפת. עיקרון זה מוכר לכולנו מתחומי חיים שונים. כך, 
למשל, כאשר אדם מתחיל לאכול דבר מה קטן שאסור לו 
– הוא עלול במהרה לבוא לידי איבוד שליטה ולאכול עוד 
התופעה  כליל.  בריאותו  משמירת  להתייאש  וסופו  ועוד 
בולטת בתחום ההתמכרויות, כאשר אדם מתחיל לשתות 
מעט אלכוהול, לעשן סיגריות או לצרוך סמים, אט אט הוא 
מתמכר עד שאינו מסוגל לחדול. בהמשך הוא עלול לגנוב 
אלים  ייעשה  אף  ולבסוף  לו,  הדרוש  את  להשיג  מנת  על 

כתוצאה ממחסור או מאובדן צלילות הדעת. 

מהיכן הכל מתחיל
התופעה של עבירה גוררת עבירה משחקת תפקיד חשוב 
גם במגרש החברתי. כאשר אדם אינו שולט בכעסו, הוא 
שרשרת  תחל  ומכאן  בזולת,  פגיעה  לידי  לבוא  עלול 
התדרדרות במערכות היחסים שרק תלך ותצבור תאוצה 
אווירה  גם  אלא  עבירה,  גוררת  עבירה  רק  לא  במדרון. 
הבריות,  בין  עכורה  אווירה  נוצרת  כאשר  אווירה.  גוררת 
אך  בכך,  מה  של  בדברים  כלל  בדרך  מתחילה  היא  אף 

תחנות יציאה
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

חז"ל עומדים על הקשר בין המצוות בפרשה ומסמנים את מסלול 
ההידרדרות. במקרים כאלו, התיקון יגיע דווקא מהשורש

הולמס פלייס שמחה להציג:
מתחם כושר פרטי לנשים המעניק חווית אימון ברמה הגבוהה ביותר

הולמס פלייס רעננה 09-7452005  •  הולמס פלייס נתניה 09-8624445
לתיאום ופרטים נוספים התקשרי:

בלבדלנשים חוויה

הינך מוזמנת ליום התנסות מתנה

* בכפוף לתנאי המועדון * בתיאום מראש *



8

עלולה היא להוביל  מדחי אל דחי. 
תהליך  של  בעיצומו  נמצאים  כבר  אם  לעשות  ניתן  מה 
הירידה? אמחיש את הפיתרון שברצוני להציע  באמצעות 
עצה.  בבקשת  הרב  אל  שהגיע  יהודי  על  קצר  סיפור 
לדבריו, הוא מעוניין לעשות תשובה על כך שהוא מזלזל 
בנטילת ידיים. שאל אותו הרב: "האם שבת אתה שומר"? 
על  שומר  אתה  "האם  למצמץ.  מבלי  האיש  ענה  "לא", 
טהרת המשפחה"? "לא ולא", ענה אותו אדם בהחלטיות. 
"ומה בדבר כשרות?", המשיך הרב ושאל. "גם על כשרות 
אינני שומר", ענה האיש. "אם כך, מדוע דווקא על נטילת 
ידיים אתה רוצה לעשות תשובה?", שאל הרב כשתדהמה 
"מהזלזול  יהודי,  אותו  הסביר  מאוד",  "פשוט  בקולו. 

במצווה הזו התחילה כל ההתדרדרות שלי"... 

חשב מסלול מחדש
אכן, כאשר תהליך הירידה מצוי כבר בעיצומו יש לבדוק 
שורש.  מאותו  לתקן  ולהתחיל  שלו,  הראשית  נקודת  את 
כך, לדוגמה, אם נוצרו עימותים לא בריאים בין בני אדם, 
ולטפל  התחיל,  הכל  מהם  הנושאים  היו  מה  לבדוק  יש 
בהם ביחד על מנת לתקן את השורש. יש לחזור לנקודות 
שונה  בדרך  ולהתמודד  השלילי,  המצב  נוצר  בהן  המוצא 

לחלוטין מזו בה הלכו בפעם הראשונה. 
כך  למחשב,  שכמו  אותנו  לימדה  היהודית  המסורת 
המשמעות  זוהי  מחדש".  "התחל  לבצע  יכולת  יש  לאדם, 
של חודש התשובה, שבסופו מתחילה שנה חדשה. בעלי 

השם  את  פירשו  מוסר 
התבוננות  מלשון  "אלול" 
שאת  ציינו  הם  וחיפוש. 
הארץ",  את  "ויתורו  המילים 
תירגם אונקלוס: "ויאללון ית 
של  קטנה  התחלה  ארעא". 
להוביל  יכולה  שינוי  תהליך 
של  לדינאמיקה  היא  אף 
ההולכת  חיובית  התקדמות 
ומתעצמת.  הולכת  ומואצת 
חכמים  הצביעו  זו  דרך  על 
במדרש על שורה של מצוות 
בהן  שמתקיים  בפרשתנו 
גוררת  "מצווה  העיקרון 

מצווה" )תנחומא, שם(.
הפרשות  ששמות  אפשר 
אלול  בחודש  הנקראות 
השינוי  לתהליך  רומזים 
המתבקש: ראה את מעשיך, 
אחר כך שופטים - הפעל את 

מהרוטינה  כי-תצא  הנדרש,  לשינוי  באשר  השיפוט  כוח 
זרימת  תוך  אל  כי-תבוא  לקיים  תוכל  נמצא,  אתה  בא 
חייך מנקודה חדשה, ואז תתייצב לפני ה', ותלך ותתקדם 

מדרגה לדרגה.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
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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

אפשר ששמות 
הפרשות הנקראות 

בחודש אלול 
רומזים לתהליך 

השינוי המתבקש: 
ראה את מעשיך, 
אחר כך שופטים 
- הפעל את כוח 
השיפוט באשר 

לשינוי הנדרש, כי-
תצא מהרוטינה בא 

אתה נמצא, תוכל 
לקיים כי-תבוא אל 

תוך זרימת חייך 
מנקודה חדשה, 

ואז תתייצב לפני 
ה', ותלך ותתקדם 

מדרגה לדרגה.
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