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ה' טבת  התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת שבת                     16:21      16:07       16:10      16:25
צאת השבת                     17:24      17:23       17:22      17:25

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

מתעוררת  בטבת,  עשרה  כשמגיע  שנה,  מדי 
שהממסד  העובדה  לנוכח  תסכול  תחושת  בי 
ללא  השואה,  בהנצחת  כשל  בישראל  הרבני 
ספק האסון הגדול ביותר בהיסטוריה היהודית 
לדורותיה. החשש מפני שינוי או חידוש בריטואל 
בנושא  לגמגם  הראשית  לרבנות  גרם  היהודי 
לכנסת,  ההחלטה  את  הותירה  היא  ובכך  הזה, 
שקבעה את יום הזיכרון לשואה בכ"ז בניסן, יום 
שעל פי ההלכה אין מתענים ומתאבלים בו. תרומתה של 
בטבת  עשרה  תענית  בקביעת  הסתכמה  לנושא  הרבנות 
כיום הקדיש הכללי לקרבנות השואה, אך היה זה מעט מדי 
ומאוחר מדי. בציבוריות הישראלית כבר התקבע התאריך 
עצם   – ובכלל  לשואה,  המרכזי  ההנצחה  כיום  שבניסן 
קיימת,  ציבור  לתענית  הכללי  הקדיש  יום  של  ההצמדה 
במקום קביעתו ביום מיוחד לעצמו, גרמה להכחשת כוחו 

ובמידה מסוימת השכיחה אותו.
לשאלה האם ניתן בימינו להוסיף למחזור הזמנים היהודי 
ימי תענית )או שמחה( חדשים נניח כעת בצד. גם אם נגיע 
למסקנה שאכן ניתן לעשות כן, ברור שהדבר יכול להיקבע 
ידי גוף רבני ממוסד שלו סמכות על כלל הציבור.  רק על 
ואולם, אין זה אומר שאין ביכולתנו לעשות דבר. לטעמי, 
הנאמרת  הרחמים"  "אב  בתפילת  בימינו  להשתמש  ניתן 
כדי  שבת,  מדי  מוסף  תפילת  לפני  אשכנזיות  בקהילות 

להנציח על ידה את קרבנות השואה.
בעיית הרלוונטיות

תפילת "אב הרחמים" היא למעשה סוג של תפילת "יזכור" 
לקהילות היהודיות באשכנז שנטבחו במסעי הצלב בשנת 
תתנ"ו )1096(. בתפילה זו אנו מבקשים מהקב"ה שיזכור 
את כל אותם צדיקים שמסרו נפשם על קדושת ה', ובעיקר 

הרב עידו פכטר

השואה טרם זכתה ליחס הולם מהממסד הדתי. עיצוב מחודש של תפילת אב 
הרחמים הנאמרת בשבת עשוי למלא חלל זה

תפילת אב הרחמים לשואה

השפוך".  עבדיו  דם  נקמת  )לעינינו(  "וינקום  נקמה:   –
כתימוכין לבקשת הנקמה אנו מזכירים פסוקים מן התורה, 
מן הנביאים ומן הכתובים, המדברים על כך שהקב"ה נוקם 

את דמו של עם ישראל שנשפך.
 – שונים  בזמנים  זו  תפילה  לומר  הנהיגו  אשכנז  פוסקי 
בתחילה בשבתות של ספירת העומר, אז אירעו הפרעות, 
בהן  שיש  שבתות  מלבד  בשנה,  שבתות  בכל  מכן  ולאחר 
פסק  כך  תחנון.  בהן  אומרים  שאין  או  מיוחדות  שמחות 

להלכה הרמ"א )שולחן ערוך, אורח חיים רפד, ז(: 
ונוהגין לומר: יקום פורקן, ואין בזה משום איסור תחינה 
בשבת. וגם כן נוהגין לומר: אב הרחמים; ובכל יום שאין 
כשיש  וכן  אותו,  אומרים  אין  צדק'  'צדקתך  בו  אומרים 
כשמברכין  אותו  שא"א  מקומות  ויש  מילה.  או  חתונה 
החדש, מלבד בימי הספירה, והולכים בכל זה אחר המנהג.
של  הרלוונטיות  על  תמה  אני  רבות  ששנים  היא  האמת 
הצלב  מסעי  אותם  מאז  הרי  בימינו.  זו  תפילה   / זה  מנהג 
רבים  דם  נחלי  עוד  הצער  למרבה  נשפכו  הביניים  בימי 
השואה.  כמובן  עומדת  האסונות  כל  כשבראש  באירופה, 
וכיצד זה שאנו מזכירים את קהילות הקודש מימי הביניים 
ומתעלמים מאותם ששת מיליונים שנטבחו על ידי הצורר 

הנאצי? 
הרלוונטיות  על  מעיבה  ישראל  מדינת  של  תקומתה  גם 
מתמקדת  כאמור,  התפילה,  בימינו.  זו  תפילה  של 
בבקשת נקמה מאת הקב"ה בכל אותם פורעים ורוצחים. 
ההתמקדות בנקמת ה', בלא להזכיר אף פעולה שתלויה 
בנו כבני אדם, משקפת את מצבו של עם ישראל בגלות, 
הנתון לחסדיהם של הגויים, וחסר כל יכולת להגנה עצמית 
או תגובה צבאית לפוגעים בו. אך כיום, ב"ה, המצב שונה 
ומשוכלל  צבא  עם  ריבונית,  במדינה  חיים  אנו  לחלוטין. 

פרשת ויגש
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ומערכות הגנה ותגובה בעוצמה שלא היתה לעם ישראל 
זו,  בתפילה  להפטיר  להמשיך  ניתן  כן  אם  כיצד  מעולם. 
ניתן  כאילו עודנו מצויים בגלות, כעם נרדף ומוכה? כיצד 
התפילה  את  קוראים  אנו  כשבסמוך  זו,  תפילה  להתפלל 
לחיילי  שברך'  'מי  ברכת  את  ולאחריה  המדינה  לשלום 
כדי  לחיילינו  כוח  ייתן  שהקב"ה  מבקשים  אנו  שם  צה"ל, 
למגר את אויבינו? אז אמנם, תמיד ניתן לבקש נקמה מאת 
הקב"ה, אולם כאשר התפילה מסתכמת בכך, היא נראית 

מאד חסרה ביחס למציאות שלנו כיום.
תפילה ייעודית

תפילה  לבטל  במקום  לטעמי,  לעשות?  ניתן  כן  אם  מה 
לשני  שתתאים  כזו  בצורה  מחדש  אותה  לנסח  יש  זו, 
בעת  היהודית  בהיסטוריה  ביותר  החשובים  המאורעות 
האחרונה – השואה ותקומת מדינת ישראל. כך, גם נחדיר 
וגם  תוכן ומשמעות לתפילה שכיום נראית כא-רלוונטית 
נזכה את השואה במה שמגיע לה וטרם הוענק לה – זיכרון 

מיוחד בשבילה בריטואל הדתי. 
אב  תפילת  של  עדכני  נוסח  הקוראים  בפני  מציע  אני 
יזכור  תפילת  בהם  שונים,  ממקורות  המורכב  הרחמים, 
התפילה  הרגלים,  בשלושת  הנאמרת  בשואה  לנספים 
לשלום המדינה שתוקנה על ידי הרבנות הראשית ותפילת 
זיכרון  את  משמרת  התפילה  צה"ל.  לחיילי  שברך  מי 
הנספים, דורשת נקמת דמם, מבקשת את חיזוק המדינה 
והצבא בזכותם, וחותמת בציפייה לביטול המוות המובטח 
לעתיד לבא. הנוסח כמובן פתוח לשינויים, ואשמח לקבל 

הערות או תוספות לנוסח המוצע.

אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים הוא יפקוד 
ברחמים החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקודש, 
שש מאות רבבות אלפי ישראל אנשים ונשים, ילדים וטף, 
שנהרגו ושנטבחו ושנחנקו ושנקברו חיים בידי הצוררים 
וצדיקים  גאונים  בהם  וטהורים.  קדושים  כולם  הנאצים. 

ארזי הלבנון ואדירי התורה. 
וינקום  עולם.  צדיקים  שאר  עם  לטובה  א-להינו  יזכרם 
נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה איש הא-
ישיב  ונקם  יקום  עבדיו  דם  כי  עמו  גויים  "הרנינו  להים 
לזעקתם.  דום  יותן  ואל  דמם  תכסי  אל  ארץ  לצריו". 
השיבה נדחי ישראל לאחוזתם וחזק ידי מדינתנו בזכותם. 
ככתוב בתורת משה עבדך "אם יהיה נדחך בקצה השמים 
משם יקבצך ה' א-להיך ומשם יקחך. והביאך אל הארץ 

אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך".  
ראשינו  ולב  בלבם  ותן  קדשנו,  ארץ  מגיני  ידי  את  חזק 
מכל  ישראל  עמך  על  להגן  חיל,  לעשות  כוח  ויועציהם, 
אויב וצר, ולא יישפך עוד דם נקי בארץ. הופע בהדר גאון 
עוזך על כל יושבי תבל ארצך. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא 
ילמדו עוד מלחמה. ומחה ה' א-להים דמעה מעל כל פנים 

ובלע המוות לנצח, אמן סלה.  
הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

1

ַסְבָּתא 
ַסְּפִרי ִלי ִסּפּור

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

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

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
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ניתן לרכוש ספרים נוספים מפרי עטה של המחברת 
באמצעות המכללה האקדמית דתית "שאנן"
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יחזקאל  מספר  לקוחה  ויגש  פרשת  הפטרת 
שלבים:  שלושה  יתקיימו  בו  חזון  ומתארת 
אחדות, קיבוץ גלויות וכריתת ברית שלום עם 
אחד  לעץ  לך  אחד  אל  אחד  אותם  "וקרב  ה': 
אותם  וקבצתי  )אחדות(  בידך"  לאחדים  והיו 
)קיבוץ  אדמתם"  אל  אותם  והבאתי  מסביב 
ברית  שלום  ברית  עליהם  "וכרתי  הגלויות(, 
בתוכם  מקדשי  ונתתי  אותם  עולם...והרבתי 

לעולם" )ברית השלום(.
ההלכה  בספר  הרמב"ם  דברי  את  שקורא  מי 
להסביר  צורך  הרגיש  שהרמב"ם  רואה  שלו 
צדדי  חד  דבר  אינה  גלויות  בקיבוץ  שאמונה 
תשע"ה  שנת  לקראת  התורה.  בסיס  אלא 
מספר  את  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסמה 
המספר  מיליון.  שישה   – בארץ  היום  החיים  היהודים 
מצמרר. לאחר שבעים שנה בה הושמדו שישה מיליון בני 
העם היהודי, חיים היום בארץ שישה מיליון יהודים. האם 
יבינו שאין כאן  יהודי התפוצות בקרוב? האם  יגיעו לכאן 

אופציה לבחירה אלא שליחות עלי-אדמות?
לעיתים כדי לדעת מה תרומתנו ושליחותנו בעולם ביישוב 
הארץ, עלינו להקשיב דווקא לקולות שאינם באים מתוכנו, 
אלא מתוך אומות העולם. לא רבים יודעים מי היה פרופ' 
דיפלומט  היה  רודריגס  פרופ'  פברגט.  רודריגס  אנריקה 
ואוהב ישראל. רודריגס  מאורוגוואי, חסיד אומות העולם 
את  שביקרה  המשלחת  וחבר  באו"ם  מדינתו  נציג  היה 
הנורא  מצבם  את  ראה  הוא  באירופה.  במחנות  היהודים 
של היהודים אחרי השואה, ביקר בארץ וראה את תחילת 
את  הביע  הוא  השואה.  מאורעות  לאחר  ההתיישבות 
לקראת  קצר.  כה  בזמן  השממה  הפרחת  על  התפעלותו 
ההצבעה באו"ם על הקמת מדינת ישראל השתדל ושכנע 
נציגים רבים באו"ם להצביע בעד. כאשר שאלו אותו מדוע 
הוא מתאמץ כל כך הסביר ואמר כי עם ישראל תרם רבות 
והציע  רחוקים,  בימים  אדמתו  על  שישב  בעת  לאנושות 
לאומות העולם לא להתבונן בנו בתקופת הגלות, תקופה 
להיות  ההזדמנות  את  לנו  לתת  אלא  מנוון,  העם  היה  בה 

שוב אור לגויים. 
שאפפה  החרדה  בין  הגדול  הדיסוננס  לנוכח  נחמץ  הלב 
את כולם מול מכשירי הרדיו בעת הכרזת המדינה לדעת 
– האם תהיה לנו מדינה משלנו? האם מתגשם החלום בן 
צעירים  של  בימינו  הגדולה  הנהייה  לבין  שנות?  אלפיים 
שולחים  אלה  שצעירים  גם  אלא  בלבד,  זו  ולא  לברלין 
מוזלים  מחירים   – הטוב  מצבם  של  תמונות  פעם  מידי 
ללא  חיים  והעיקר  עבודה  מקומות  מציאת  מוצרים,  של 
מדומה.  מצב  היא  הזו  האידיליה  סביב.  ואויבים  מלחמה 
המשך ההישארות בגלות עלול להביא להתבוללות, שכבר 
אירופה  התאסלמות   – לכך  ומעבר  אותותיה,  את  נותנת 
אנו  ולכן  האנטישמיות.  בגילויי  לעלייה  להוביל  עלולה 

פונים לקב"ה בתפילה – "משכנו אחריך ונרוצה", תן בלבנו 
להימשך אחריך לשוב לארצנו, תן בלב היורדים, המהגרים, 
המשתקעים בארצות זרות את הבינה שאינם רצויים ואף 
מידי.  מאוחר  שיהיה  לפני  רגע  שם,  רצויים  היו  לא  פעם 
יהודי צרפת כבר השכילו להבין זאת. הם עלו בהמוניהם 
תקווה  כולי  ומוגן.  חופשי  חדש,  דור  כאן  לגדל  לארץ 

יתעשתו  אנגליה  שיהודי 
להבין  לי  קשה  במהרה. 
העיקשת  אחיזתם  את 
בארץ שהפכה להיות מעוז 
בארצות  גם  כמו  לאיסלם, 
חלק  באירופה.  אחרות 
"כאן  טוענים:  מהיורדים 
בישראל  מלחמות.  לנו  אין 
אולי.  רבות".  מלחמות  יש 
כאן  יתקבצו  כאשר  אך 
ההפטרה,  כחזון  כולם 
מובטח לנו שה' ייתן לנו את 

בריתו שלום.
עניין,  לעניין באותו  ומעניין 
משעשע,  בסיפור  נסיים 

תמים ונוגע ללב. סיפר ר' שלמה זלמן קוק, אביו של מרן 
הראי"ה:

כשהיה אברהם יצחק בן חמש שמע את המלמד מספר על 
"אבא,  שאל:  הוא  מה"חדר"  ובשובו  כוכבא  בר  מלחמות 
שאומות  "משום   – ישראל?"  לארץ  נוסעים  אנו  אין  מדוע 
זרות חטפו לנו את ארצנו" – היתה תשובתי. "אבל אבא, 
הארץ  את  ולהוציא  בהם  ללחום  יוצאים  אנו  אין  מדוע 
רוצה  שכך  "משום  לשאול.  הוא  הוסיף   – מידם?"  הגזולה 
הקדוש ברוך הוא, שאנו נמתין עד שיבוא המשיח ויוליכנו 
מדוע  כך,  "אם  לו.  אמרתי   – ישראל"  לארץ  קוממיות 
ולא  הזרים  כנגד  מלחמות  ניהלו  כוכבא  ובר  דוד  יהושוע, 
המתינו לביאת המשיח?" לא חדל מלהקשות. "אז אמרתי 
לו שהוא מדי צעיר מכדי להבין בדברים שכאלה, וכאשר 
לא  תשובתי  לדבר.  הסיבה  את  יידע  הוא  יתבגר  הוא 
ולימד  החדר  ילדי  כל  את  כינס  הוא  השני,  ביום  שמחתו. 
כולם  ישראל".  לארץ  "הליכה  ששמו  חדש,  אותם משחק 
לעומתו:  השיבו  והם  שאל  הוא  שורות,  בשתי  התייצבו 
 – שם?  נעשה  "מה  ישראל.  לארץ   – הולכים?  אנו  "להיכן 
נגרש את השונאים ונבנה את חורבותיה של העיר הקדושה 
ירושלים. "ומה נאכל בבואנו שמה? – תמרים ותאנים. "ומה 
נשתה שם? – חלב ודבש. אם כך, אחת-שתים, הולכים אנו 
– הולכים אנו!" וכל הילדים החלו צועדים אחריו כחיילים 

אחר מפקדם".
באותה  ילדית,  תמימות  באותה  בארץ  שנדבק  רצון  יהי 
אהבה ובאותו ביטחון של הרב אברהם קוק זצ"ל בילדותו.

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

רה
ט

פ
הה

ל 
 א

ט
הליכה לארץ ישראלמב

 ד”ר ניצה דורי

מצמרר. לאחר 
שבעים שנה בה 
הושמדו שישה 
מיליון בני העם 

היהודי, חיים היום 
בארץ שישה מיליון 

יהודים. האם 
יגיעו לכאן יהודי 

התפוצות בקרוב? 
האם יבינו שאין כאן 

אופציה לבחירה 
אלא שליחות עלי-

אדמות?
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תכונות משותפות
יהודה ויוסף, שתי הדמויות המרכזיות בפרשה, הם 
דווקא  יצאו  במקרה  ולא  מובהקים,  מנהיגים  שני 
אחריהם.  הבאים  בדורות  ישראל  מנהיגי  מהם 
אלה,  אחים  שני  של  הטיפולוגיה  על  נאמר  הרבה 
ועל כך שהם מגלמים שני מודלים מובחנים ושונים 
זה מזה של מנהיגות. ברצוני לעמוד הפעם דווקא 
מעלתו  את  להדגיש  וכן  שבהם,  השווה  הצד  על 

המשמעותית של יהודה על פני יוסף. 
המכנה המשותף של יוסף ויהודה מתבטא לדעתי 
המשימה  למען  מגלה  מהם  אחד  שכל  במסירות 

ידע  מהם  אחד  שכל  ובכך  שלו, 
המטרה  למען  האישי  האגו  לבטל 

והשליחות שהוא פעל למענם.

אכפתיות ואחריות
מראשית  אלה  תכונות  מוצאים  אנו  יוסף  אצל 
לפתור  התבקש  כאשר  פרעה.   לפני  הופעתו 
עצות  לתת  יוסף  החל  פרעה,  חלומות  את 
לפרעה כיצד להתמודד עם הרעב שיגיע בעוד 
שבע שנים. בדיעבד אנו יודעים שעצותיו נשאו 
חן בעיני פרעה. אבל במעמד בו הוא עמד, היה 
התגובה  הדעת.  על  מתקבל  בלתי  סיכון  בכך 
היותר צפויה וטבעית של פרעה היתה אמורה 
החלומות,  את  לפרש  רק  ביקשתיך  להיות: 
יש  ליוסף  ברם,  עצות?!"  לי  שתיתן  אתה  מי 
רואה  הוא  כאשר  ואחריות.  אכפתיות  תחושת 
הוא  אין  עולמי,  ומשבר  גדול  רעב  עיניו  לנגד 
יכול לומר אני רק מבצע את המוטל עלי, ומה 

כדי  עצות  להשיא  חובה  לעצמו  רואה  הוא  יהיה.   – שיהיה 
לעזור למצרים ולחברה הכללית בפתרון המשבר.

שלא לבייש
יוסף להתאפק עוד הוא בכל זאת שלט  יכול היה  כאשר לא 
ברוחו, ובמקום לזעוק בקול גדול ובספונטאניות: "אני יוסף", 
מאחיו  לחסוך  מנת  על  וזאת  מעלי",  איש  כל  "הוציאו  פקד: 
את הבושה שבהתוודעות אליו אל מול פניהם המשתאות של 
אנשיו המצרים. חז"ל מציינים שיוסף לקח בכך סיכון רציני שכן 
אילו בעט בו אחד מהם היה מת, שהרי היו גיבורים ומרי נפש 
כדב שכול וכלב אריה". השיקול שהנחה את יוסף היה: "מוטב 
אהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים" )ב"ר, צג, ט, תנחומא 
ויגש ה(. יוסף סיכן את עצמו מתוך אלטרואיזם ואהבת אחים, 
וכדי  שעה,  באותה  האחים  נמצאים  בו  המצב  על  חושב  הוא 
שלא לביישם הוא בולם את סערת רגשותיו, מחשב את צעדיו 

בקור רוח, ורק אחרי הוצאת המצרים הוא מתוודע אל אחיו.

הגדרה עצמית
הביטול העצמי של יוסף לשליחותו מודגש במילות ההרגעה 
זהותו  את  אחיו  בפני  חושף  שהוא  בעת  משתמש  הוא  בהן 
למחיה  כי  אותי  מכרתם  כי  תעצבו  אל  "ועתה  האמיתית: 
שלחני האלקים... ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית 
ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה. ְוַעָּתה ֹלא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם 
ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאֹלִהים" )בראשית פרק מה, ז-ח(. שלוש פעמים 

מופיעה בדברים אלה ההגדרה העצמית של יוסף: אני שליח! 
כיוון שכך, איני נוטר טינה ואין בלבי כל כעס כלפיכם, אין אני 

אלא כלי לביצועה של שליחות מסוימת בעולם.

הודאה במעשים
שהוא  ונראה  מנהיגות,  של  בתכונות  הוא  אף  ניחן  יהודה 
בראשית  כבר  ניכרת  השקולה  מנהיגותו  יוסף.  על  עלה  אף 
ידי  יוסף על  הדרך, כאשר בניגוד לראובן שרצה להציל את 
השארתו בבור, יהודה הציע למכור את יוסף, ובכך להבטיח 
את הישארותו בחיים. בהמשך מתגלות תכונותיו המיוחדות 
להודות  מסוגל  היה  יהודה  כאשר  תמר,  במעשה  יהודה  של 
במעשהו, למרות כל אי-הנעימות והבושה הגדולה והפומבית 
מתגלים  בו  הבא  השלב  בכך.  כרוכים  שהיו 
תעצומות הנפש של יהודה היה כשקיבל על 
עצמו ערבות לבנימין על מנת שיעקב יאשר 
בולטת  גדולתו  מצרימה.  אתו  לרדת  לבניו 
הבן  של  הגיונית  הבלתי  הצעתו  לנוכח  שוב 
בניי  שני  "את  לאביו:  שאמר  ראובן,  הבכור 
בניגוד  יהודה,  אליך".  אביאנו  לא  אם  תמית 
בה  שיש  ערבות  עצמו  על  קיבל  לראובן, 
"ָאֹנִכי  לאביו:  אמר  כאשר  ממשית,  אחריות 
ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם ֹלא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך 
)מג,  ַהָּיִמים"  ָּכל  ְלָך  ְוָחָטאִתי  ְלָפֶניָך  ְוִהַּצְגִּתיו 

ח(.

נאה דורש נאה מקיים
מקיים.  ונאה  דורש  נאה  היה  יהודה  ואכן 
שטר  את  פורע  הוא  יוסף  לפני  בעומדו 
כעבד  לבדו  להישאר  ומוכן  הערבות, 
על  הנער",  תחת  עבדך  נא  "ישב  במצרים:  
מנת לחלץ את בנימין אחיו מציפורני המשנה למלך המתעלל 

בהם.
העז  כאשר  בכפו  נפשו  ושם  יוסף,  אל  יהודה  ניגש  כך  לשם 
הזמנה  שקיבל  מבלי  למלך  המשנה  עם  בדברים  לבוא 
לדבר. בכך גילה יהודה מנהיגות אמיתית, רוויית סיכון עצמי 
של  הטוטאלית  מסירותו  מידת  את  הדגישו  חז"ל  ואחריות. 
יהודה, ואמרו במדרש שהפועל "ויגש" יכול להתקשר לשלוש 
פעולות שונות: יש הגשה למלחמה, לפיוס ולתפילה. יהודה, 
במדרש  הללו.  האפשרויות  שלוש  לכל  מוכן  היה  לדבריהם, 
אחר מעצימים חז"ל עוד יותר את הערבות שנטל יהודה על 
ערב?  נהיית  "במה  יהודה:  את  יוסף  שאל  ולדבריהם,  עצמו, 
להיות  עצמי  על  קיבלתי  אלא  בזהב,  או  בכסף  לא  לו:  אמר 
מנודה בעוה"ז ובעוה"ב". חז"ל הוסיפו וציינו עוד תכונת אופי 
חשובה שגילה יהודה וקבעו: "מפני מה זכה יהודה למלכות" 

– מפני הענווה )תוספתא ברכות פ"ד(.

בן מיוחד
יהודה לא הפך למנהיג בשל כישורים פוליטיים או מניפולציות 
נאמנות  מופתיות,  אופי  תכונות  בזכות  אלא  אינטרסנטיות, 
יהודה, שהיה  ואכפתיות.  לערכים, תודעת שליחות, מסירות 
הבן הרביעי בין הבנים עלה לעמדת המנהיגות מכוח אישיותו 
ויוזמתו האישית ובזכות הנכונות שלו ליטול אחריות על עצמו 
ולעמוד בדיבורו. לאחר ההתרשמות מפועלו נראה שגם השם 

מיהו מנהיג?
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

   

פני המנהיגים כפני הדור, 
ולכן על מנת שנזכה 

למנהיגות ראויה שרואה 
בתפקיד שליחות ולא 
פריבילגיה, צריכים גם 
אנו לדעת להתעלות 

מעל אינטרסים אישיים, 
להיות אנשים אשר רוח 
בהם, נאמנים לערכים 

ולאידיאולוגיה, ופועלים 
מתוך דאגה לכלל, ומתוך 
אכפתיות אמתית למען 

אמונתנו.
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שנתנה לו אמו יכול לקבל משמעות נוספת. לאה הכריזה עם 
לידתו: "הפעם אודה את ה'", ואכן היה זה בן מיוחד, שראוי 

להודיה מיוחדת, לעומת שלושת קודמיו.

גדלותו של יהודה
גדול היה יהודה מיוסף. יוסף היה אמנם מנהיג דגול, אך הוא 
סמכותי.  בתפקיד  ושימש  ומחייבת  רשמית  ממשרה  נהנה 
פרעה  למלך.  כמשנה  לו  שהיה  הכוח  באמצעות  פעל  יוסף 
שהעלה את יוסף מבור הכלא אל ארמון המלוכה הוא שהקנה 
לו את השררה והסמכויות, וגדלותו של יוסף היתה בכך שידע 
לנצל אותן ביושר ובאחריות. יהודה עלה עליו כיוון שהוא צמח 

מלמטה, ופעל ללא כל מעמד רשמי מחייב. יהודה היה מונע 
אך ורק ממסירות מוסרית, ומיוזמה אישית, וקיבל על עצמו 
וולונטריות כבדות שבהן התבלט  וכמנהיג משכמו  משימות 
ומעלה. לפיכך יהודה עשוי להיות מורה הדרך שלנו, שכן הוא 
ממחיש כיצד גם אנשים מן השורה שאין להם מחויבות מכוח 
יוזמה  יגלה  רק  אם  גדולים,  דברים  לבצע  יכולים  תפקידם, 

מעצמו ויהיה מוכן לקבל על עצמו משימות של אחריות.

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

הקלים  הרגעים  מן  הוא  לאחיו  יוסף  התוודעות  רגע 
והקשים שבתורה. קל הוא, מפני שהוא חותם  סאגה 
וקשה  כואב.  משפחתי  סכסוך  של  ומפרכת  קשה 
רגשות  של  גדול  כה  מטען  בקרבו  מכיל  הוא  כי  הוא, 
הדבר  לקורא  ואם  אותם.  להכיל  שקשה  ותחושות 
שנים   22 יוסף.  מול  שעמדו  לאחים  שכן  כל  קשה, 
לאחר שקינאו ביוסף על חלומותיו, זרקו אותו לבור, 
ערום ומסכן, מגלים האחים כי יוסף חי וקיים, ולא עוד 
ניתן  כיצד  אלא שהוא השליט על ארץ מצרים כולה. 

לעכל בשורה שכזו?
האמורים  בדרך  רמזים  יוסף  שותל  כך  בשל  שמא 
להכין את האחים לבשורה. כאשר בנימין מגיע לפניו, 
"ֲהֶזה  לשאלתו  האחים  לתשובת  ממתין  איננו  יוסף 
ָיְחְנָך  ַהָּקֹטן", אלא מיד מברך אותו "ֱא-לֹוִהים  ֲאִחיֶכם 
ְּבִני". גם הברכה עצמה מעוררת חשד – מדוע ששליט 

מצרים יברך נער עברי, ועוד בלשון 'בני'?
הרמז הגדול ביותר הוא סדר הושבת האחים בסעודה 
גודלם,  לפי  האחים  את  מושיב  יוסף  עמהם.  שערך 
החל בבכור וכלה בצעיר. על עניין זה מעיד במפורש 

הכתוב כי "ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו" )מג, לג(.
להפחית  כדי  הללו  הרמזים  בכל  היה  לא  זאת,  ובכל 

כי  מתאר  הכתוב  יוסף.  התוודעות  בעת  ההלם  מעוצמת 
בתגובה לדברי יוסף האחים נכנסו להלם כה גדול עד כי 
לא יכלו לדבר. מה הם הרגישו באותה עת? האם רגשות 
שמחה והקלה הציפו אותם?  מסתבר שלא. קשה למצוא 
עומדים  האחים  שמחה.  של  ביטוי  האחים  של  בתגובתם 
פותח  ואז  אליו  לגשת  להם  קורא  הוא  מיוסף,  במרחק 
בנאום ארוך בו הוא מנסה להפיס את דעתם. אך האחים 
חד  בצורה  נערך  הזה  המחודש  המפגש  מגיבים.  אינם 

צדדית, כאשר יוסף הוא היחיד שמדבר.
עד כמה בולט הוא הריחוק השורר בין האחים ליוסף ניתן 
)מה,  עמהם  החיבוק  את  המתארים  מהפסוקים  ללמוד 
ַעל  ָּבָכה  ּוִבְנָיִמן  ַוֵּיְבְּך  ָאִחיו  ִבְנָיִמן  ַצְּואֵרי  ַעל  "ַוִּיֹּפל  יד-טו(: 
ַוֵּיְבְּך ֲעֵלֶהם". אצל בנימין - יוסף  ק ְלָכל ֶאָחיו  ַוְיַנּׁשֵ ַצָּואָריו. 
בוכה על צווארו ובנימין בוכה אף הוא על צווארו. לעומת 
זאת, אצל האחים - יוסף הוא לבדו המנשק ובוכה עליהם. 

הכתוב לא מזכיר כי גם הם בכו עליו או נישקו אותו.
מדוע היה פער כה גדול בין תגובתו של בנימין ובין תגובת 
שעברו  הקשה  בחוויה  נעוץ  ההבדל  כי  נראה  האחים? 
האחים במצרים. בניגוד לבנימין, האחים חוו על בשרם את 
מתחילה,  אליהם  התוודע  לא  יוסף  יוסף.  של  התעללותו 
אותם.  ואסר  בריגול  אותם  שהאשים  לאחר  רק  אלא 
האחים מרגישים לפיכך כי חרף הצהרותיו, ליבו של יוסף 
איננו שלם עם מה שקרה, והוא מבקש להתנקם מהם. על 

כן לבם מנוכר אליו.
שיש  צדדיות  בחד  כאמור  ביטוי  לידי  בא  זה  ניכור 
מכן.  לאחר  שנים  ממשיך  גם  אך  יוסף,  של  בהתוודעות 
כי  ניכר   – האיחוד  אחרי  שנים   17  – יעקב  מות  לאחר 
ינקום בהם. הם באים אל  האחים עדיין פוחדים  שיוסף 
יוסף, נופלים על פניהם מפחד, ומספרים כי יעקב ביקש 
כי  יוסף בתגובה בוכה ומבטיח  לפני מותו שיסלח להם. 

לא יעשה להם דבר רע. ושוב, יוסף הוא הבוכה, לא הם.
האיחוד והשלום שבו אפוא למשפחת יוסף, אך מסתבר 
שהרגשות עדיין סערו. פחד וניכור עדיין שררו בין האחים 
היה  סופי  באופן  איתו  השלים  שאולי  היחיד  יוסף.  ובין 

אחיו הקטן בנימין.

הקרע שנותר
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מחורבן לבניין
חודש טבת – חודש ש"טובעים" בו 

 חודש טבת הוא החודש העשירי בשנה, והוא מוזכר במגילת 
ֵּבית  ֶאל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ֶאְסֵּתר  "ַוִּתָּלַקח  אסתר: 
ֵטֵבת" )אסתר ב' ט"ז(.  ֹחֶדׁש  ָהֲעִׂשיִרי הּוא  ַּבֹחֶדׁש  ַמְלכּותֹו 
כידוע ְשמות החודשים אינם עבריים, והם הובאו מבבל עם 
שבי ציון, וכך השם טבת. מקורו באכדית- ֵטֵבתּו, והוראתו 
"לשקוע", במקביל לפועל העברי "לטבוע", להזכיר כי זהו 
בבוץ  לשקוע  לאנשים  הגורמים  עזים  גשמים  של  חודש 
לפורענויות,  מיועד  היה  טבת  חודש  במימיהם.   ולטבוע 
ולכן נקבעו בו שלושה צומות: בשמוָנה בטבת תרגמו את 
התורה ליוונית על פי גזרת תלמי המלך, וחז"ל ראו בו יום 
קשה לישראל כיום שנעָשה בו העגל. בתשעה בטבת מתו 
עזרא ונחמיה – המנהיגים שהעלו את ישראל מבבל. כיום 
נותר רק צום עשרה בטבת שנקרא 'צֹום ָהֲעִשׂיִרי', והוא יום 

תחילת המצור של נבוכדנאצר על ירושלים.

בין תענית לצום 
 תענית היא יום צום, ומטרתה אינה אֵבלות, אלא עינוי הגוף 
"כדי  הרמב"ם:  ומוסיף  הנפש,  והיטהרות  ִהתעלות  לצורך 
לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה". ישנן שש תעניות 
בלבד  הכיפורים  יום  תענית  ורק   השנה,  במהלך  קבועות 
היא מצווה מדאורייתא. את תענית אסתר קבעו חז"ל אף 
שיש לה סימוכין במגילת אסתר. בעקבות החורבן של שני 
ימי תענית המציינים אבלות  נקבעו ארבעה  בתי המקדש 

על החורבן:
יום תחילת המצור של נבוכדנאצר על   – 1. עשרה בטבת 

ירושלים, ובימינו הוא  משמש גם לציון יום הקדיש הכללי.
על  המצור  תחילת  את  מציין   – בתמוז  עשר  שבעה   .2

ירושלים.
3. תשעה באב – יום הצום העיקרי לזכר החורבן המציין את 
היום שבו חרבו שני בתי המקדש, ובעקבותיו באו הגלויות.                                                                       
4. צום גדליה, בג' בתשרי – מציין את היום שבו נהרג גדליה 
חורבן  לאחר  בירושלים  היהודי  ַלנציב  ֶשּמּוָנה  אחיקם,  בן 
בארץ  היהודית  הריבונות  לסופה  באה  ובכך  ראשון,  בית 
ותענית  צום  יום  לקבוע  יכול  ציבור  ציון.   שיבת  ימי  עד 
על צרה שבאה עליהם כגון מלחמה או בצורת, ובתלמוד 
שאסור  הזמנים  מפורטים  שבה  תענית",  "מגילת  נמצאת 
משמחים.                                                                         אירועים  בהם  שאירעו  מכיוון  בהם  להתענות 
המילה תענית, ככינוי ליום צום באה מהביטוי "עינוי נפש", 
ַעּנֹות  יֹום  ֶאְבָחֵרהּו  צֹום  ִיְהֶיה  "ֲהָכֶזה  נ"ח:  בישעיה  כאמור 
ָאָדם ַנְפׁשֹו"; לעומתה המילה צום מזכירה את  הצמא, והן 
הימנעות  ע"י  הבטן  והתכווצות  התאוות  צמצום  מביעות 
מנבא  י"ט(  )ח'  זכריה  הנביא  בעיקר.  ומשתייה  מאוכל 
שבאחרית הימים ארבע התעניות הנ"ל ייהפכו לימי שמחה 
י ְוצֹום  ה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁ וששון: "ֹכּ
ּוְלִשְׂמָחה  ְלָשׂׂשֹון  ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה  ָהֲעִשׂיִרי  ְוצֹום  ִביִעי  ׁ ַהשְּ

לֹום ֱאָהבּו."  אכי"ר!  ׁ ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהשָּ
  

צום עשרה בטבת 
צבא  של  המצור  החל  שבו  היום,  לציון  נקבע  זה  צום 
נבוכנאצר מלך בבל על י"ם בעקבות מרד צדקיהו: "ַוֶּיֱחַזק 
ג'(.  כ"ה  )מל"ב  ָהָאֶרץ"  ְלַעם  ֶלֶחם  ְוֹלא-ָהָיה  ָּבִעיר  ָהָרָעב 
מחרידה  תופעה  מתאר  איכה  במגילת  ירמיהו  והנביא 
לּו ַיְלֵדיֶהן" )איכה ד' י'(. על  ביותר: "ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ִּבּׁשְ
"ַוְיִהי  יחזקאל:  הנביא  את  הקב"ה  מנבא  המדוייק  המועד 
ַּבֹחֶדׁש  צדקיהו[  ]למלכות  ַהְּתִׁשיִעית  ָנה  ַּבּׁשָ ֵאַלי  ה'  ְדַבר 
ָאָדם  ֶּבן  ֵלאֹמר.  בטבת[  ]בעשרה  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ָהֲעִׂשיִרי 
ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָסַמך ]התקרב[ 
א'-ב'(.  )כ"ד  ַהֶּזה"  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ם  ְירּוָׁשלִַ ֶאל  ָּבֶבל  ֶמֶלְך 

למרות שהנביא ידע, שהחורבן בוא יבוא, 
ה'  חוזר  ולכך  הרעה,  על  שומע  הוא  כאשר  מזדעזע,  הוא 
על המלה 'היום' שלוש פעמים – כדי להדגיש שהאסון אכן 
שהפורענות  להאמין  מסרב  כאילו  הנביא  ובא.  ממשמש 
אכן באה והוא נראה מופתע, ומרוב תדהמה הוא מתקשה 
שזוהי  ושוב  שוב  חוזר  הקב"ה  ולכן  הנבואה,  את  לקלוט 

המציאות המרה. 

יום הקדיש הכללי
בטבת  עשרה  צום  את   הראשית  הרבנות  קבעה  בדורנו 
יום  נודע  שלא  השואה,  חללי  לזכר  הכללי  הקדיש  כיום 

עלייתם למרום, הי"ד. 
בחודש דצמבר 1948 החליטה הרבנות הראשית לישראל 
בראשות הרבנים הרצוג ועוזיאל שצום עשרה בטבת יהיה 
מותם  "שיום  בשואה,  הנרצחים  עם  והתייחדות  ֵאבל  יום 
המדויק לא נודע". כעבור שנתיים ָשָבה הרבנות הראשית 
וקבעה שעשרה בטבת "יהיה ליום השנה לקהילות ישראל 
– אנשים נשים וטף – שִנספו בהמוניהם באכזריות בידיה 
הטמאות של המפלצת הנאצית בגרמניה... לאלה מיליוני 
קודש  זה  יום  מותם,  יום  לקביעת  סימוכין  שאין  החללים, 
לזכרם ולעילוי נשמותיהם הזכות והטהורות. דינו של יום 
של  כדינו  ולקרוביהם,  לבניהם  בטבת,  העשירי  יום  זה, 
ולהדלקת  משניות  ללימוד  קדיש,  לאמירת  המיתה  יום 
יום  אין  השואה  בתקופת  מהנספים  לרבים  נשמה.  אור 
פטירה ידוע, ואין גם קרובי משפחה שיוכלו לומר עליהם 
קדיש. לפיכך נקבע י' בטבת גם כיום זיכרון לחורבן יהדות 

אירופה".

מה עושים כדי שלא תיָשכח תורה מישראל?
חורבן רדף חורבן, גלויות, גירושים ונדידות, שוד והרג היו 
מנת חלקנו ב-2000 השנים האחרונות, והרבנים, ההורים 
והמחנכים עמלו קשות שלא תישכח התורה מפי עוללים 

ויונקים. הנה סיפורו של ר' חייא בחרוזים:
והפיץ את התורה לא   רבי חייא היה מגדולי החכמים בדורו, 

רק בעירו.
הוא נדד לכפרים רחוקים, ובהם כיתות לימוד הקים.
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ובכל מקום שלא היו מלמדים ומורים, שם ישב ולימד ילדים 
והורים.

ר' חייא היה אדם חביב - וישבו התלמידים סביב, סביב
לשמוע ממנו תורה ומשנה, וכך עשה שנה אחר שנה.

והנה לפנינו סיפור שנמצא בגמרא על מה שעשה ר' חייא עם 
ילדי חבורה

כדי שלא תיָשכח מפי ישראל התורה.
מהם  שצמחו,  ולאחר  נטע,  גפן  צמר  ששתילי  עליו  מספרים 

רשתות קלע.
ועם הרשתות הוא יצא אל היער, וחיכה שעות רבות בשער,

 עד שִמּבין העצים צבי דהר, ואל הרשת רץ ישר,
ונתפס בחבלים שר' חייא קשר.

חזר ר' חייא אל הכפר, שחט את הצבי  היקר,
וליתומים נתן את הבשר כדי שיאכל כל מסכן ויהיה מאושר.

ומה עשה עם השאר? את העור הוא ייבש ושמר
וממנו מגילה ועוד מגילה תפר,

חמישה  לי  אקח  ואמר:  החומשים.  חמשת  את  כתב  ועליהן 
ילדים קדושים

יַלמד כבר את שאר  ואַלמד כל אחד את אחד הספרים, והוא 
החברים.

ואקח אלי עוד ששה ילדים, ואַלמד אותם את המשנה - ששה 
סדרים,

והם ימשיכו ללמד את שאר החמודים.

נתן בשר  ליתום הוא    – ומקום  ר' חייא בכל מקום  וכך עשה 
לטעום,

ואת הילד הוא הפך למורה פתאום.
והתורה והמשנה עברו מיד אל יד בזכותו של הגאון – ר' חייא 

המיוחד.

ומה מלמד אותנו ר' חייא בזאת הפרשה?
הכול  להתחיל  צריך  שבקדושה  בדבר  להצליח  שכדי 

התחלה חדשה.
והרב הכין הכול בעצמו בשתי ידיים כדי להיות בטוח שזה 

לשם שמים,
ואז כולם נהנים כפליים. ולא שוכחים בינתיים;

כי כשלומדים משנה ותורה בחברותא, בקדושה ובטהרה,
הם לנו כמו שירה יקרה, אורה, כתר ועטרה.

 

 

    

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 

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

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’



88

עורך: עידו פכטר | עורכת משנה: ניצה דורי | הפקה: צביקה קורצווייל   |  עיצוב גרפי: חוי אייל 052-4519769 
עורך אינטרנט: אסף קורצווייל  | מנהל פרסום: משה 054-3983398  | הפרסומות באחריותו הבלעדית של העסק המפרסם, המערכת אינה אחראית לתוכנן. 

לע”נ אברהם חיים בן משה אפריים קורצווייל . לע”נ נח בן יהודה מרמלשטיין . לע”נ יצחק בן הרצליה חקאק . לע”נ אברהם בן רוזה

בס”ד

הציבור מוזמן
למעמד הגדול לכבודה של תורה

טקס הכתרת הרב הראשי של נתניה

הרב קלמן מאיר בר שליט”א

שייערך, אי”ה, ביום שני, ז’ בטבת התשע”ה
)29.12.14 למניינם( בשעה 17:00

בבית הכנסת הגדול “שונה הלכות” 
)מדרחוב הרצל 2( נתניה

במעמד
הראשל”צ הגאון, הרב יצחק יוסף שליט”א

הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב דוד חיים שלוש שליט”א
כ”ק האדמו”ר מצאנז שליט”א

ראש העיר נתניה, הגב’ מרים פיירברג-איכר שתחי’

ובהשתתפות
ראש ישיבת “כרם ביבנה”, הגאון הרב מרדכי גרינברג שליט”א

השר לשירותי דת, כלכלה, ירושלים והתפוצות, ח”כ נפתלי בנט שיחי’
סגן השר לשירותי דת, ח”כ הרב אלי בן דהן שליט”א

מופע מקהלת החזנות העירונית “שפתי נועם” 

ברוכים הבאים בשם ה’

*ניתן לחנות בחניון הציבורי בפינת הרחובות דיזנגוף והרצל

המועצה הדתית נתניההמשרד לשירותי דת

ְתֵחי עֹולָם” “ְׂשאּו ְׁשָערִים, רָאֵׁשיֶכם, וְִהּנְָׂשאּו, ּפִ

זי
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