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עיון במקורות מלמד שמלכתחילה נועדה להיות פ
תפילת שחרית מרכז ההתרחשות בראש השנה. 

מדוע אם כן קיבל המוסף את הבכורה? 

מהי התפילה המרכזית בראש השנה, שחרית או מוסף? 
על השאלה הזו כל חזן מתחיל ידע לכאורה לענות. תפילת 
מוסף היא המכובדת יותר, לא רק בגלל שהתקיעות נעשות 
בה אלא בגלל שהיא ארוכה יותר ומלאה בפיוטים לרוב. לא 
לחינם קהילות רבות שוכרות חזנים לצורך תפילה זו; רבים 

חשים כי זהו שיאו של ראש השנה.

הבעיה היא שלכאורה לא כך היה צריך להיות. אם ניטול 
לדוגמה את תפילות המועדים או אפילו את תפילת ראש 
חודש, נראה כי התפילה המרכזית שם היא שחרית. שם 

אומרים את ההלל ומקיימים את מצוות השמחה, שם 
אומרים את ההושענות, ושם אף מקיימים את מצוות 

לולב )בימי הסוכות(. מדוע אם כן נשתנה התפילה בראש 
השנה? מדוע את מצוות התקיעות מקיימים רק במוסף 
)כנגד הכלל 'זריזין מקדימין למצוות'( ומדוע שם הובאו 

רוב הפיוטים? לא זו בלבד, גם מצד הסברא ראוי היה לה 
לתפילת שחרית להיות מרכז התפילה. הרי דינו של אדם 

מתחיל מן הבוקר, ואם כך יש להתחיל בתפילות הריצוי 
והתחנונים כבר בשחרית ולא לעכב אותן עד מוסף. מדוע 

אם כן תפילת שחרית קצרה יותר ממוסף?

עיוות היסטורי
התלמוד הבבלי במסכת ראש השנה מתמודד עם השאלה 

הזאת. על המשנה קובעת שבראש השנה החזן השני )זה 
המתפלל מוסף( הוא זה שאצלו נעשות התקיעות, ואילו 
בימים טובים ההלל נאמר אצל החזן הראשון, התלמוד 

הבבלי שואל )לב, ב(: 

מאי שנא שני מתקיע - משום 'דברב עם הדרת 
מלך', אי הכי הלל נמי נימא בשני משום 'דברוב 
עם הדרת מלך'? אלא: מאי שנא הלל דבראשון 

- משום דזריזין מקדימין למצות, תקיעה נמי נעביד 
בראשון, משום דזריזין מקדימין למצות? אמר רבי 

יוחנן: בשעת השמד שנו.

הנחת המוצא של הגמרא מאד מעניינת. האפשרות הראשונה 
שהגמרא מעלה היא שראוי היה הן לתקיעות והן להלל להיעשות 
במוסף משום שאז ישנם יותר אנשים בבית כנסת. הנה ההוכחה, 

שגם בימים עברו, רבים איחרו לתפילה ומילאו את בית הכנסת 
רק לקראת מוסף. האפשרות השנייה היא שראוי היה הן לתקיעות 

והן להלל להיעשות בשחרית שכן 'זריזין מקדימין למצוות' )האם 
יש בסדר הדברים הוכחה לסדר עדיפויות בין הכללים שלעתים 

סותרים - זריזין מקדימין וברוב עם?(. בין כה ובין כה, קשה להבין 
מדוע המשנה חילקה בין התקיעות להלל. 

תשובת הגמרא היא שמשנתנו נאמר בשעת השמד. ומהי שעת 
השמד? מסביר רש"י: "אויבים גזרו שלא יתקעו, והיו אורבין להם 

כל שש שעות לקץ תפלת שחרית, לכך העבירוה לתקוע במוספין". 
לפירוש זה, תקיעת שופר נדחתה למוסף כדי להראות כאילו אנו 

מתבטלים מהמצווה. תוספות חולקים על פירוש זה. לדבריהם )על 
סמך פירוש הירושלמי( לא היתה גזירת מלכות שאסרה לתקוע 

בשופר, אלא תקיעת השופר עוררה את חשדם של הרומאים 
שהיהודים פותחים במרד. לכן העבירו את התקיעה למוסף, שכן 

לאחר שראו הרומאים שהיהודים קראו קריאת שמע והתפללו 
וקראו בתורה ורק אז תקעו, הבינו שאין אלו תקיעות של מרד אלא 

של סדר התפילה. 

בין כה ובין כה קשה. אם מלכתחילה ראוי היה לתקוע בשחרית, 
והסיבה לדחיית התקיעות למוסף היא מפני שעת השמד, מדוע 

לא חזרה התקנה לקדמותה לאחר שחלפה שעת השמד? ומדוע 
להנציח מציאות קלוקלת? תוספות מתרצים: "אף על פי שבטלה 
גזרת המלכות לא עבדינן כדמעיקרא אף על גב דזריזין מקדימין 

למצות דחיישינן שמא יחזור דבר לקלקולו". תירוץ זה קשה לו 
להתקבל על הלב – וכי נחזיק במנהג קלוקל רק משום החשש 

לחזרתה של שעת השמד? והיכן מצאנו דבר שכזה?

)בהערת אגב נעיר שלכאורה אותו דין חל לגבי ברכות מלכויות, 
זכרונות ושופרות. הרי את התקיעות תיקנו חכמים לעשות על סדר 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

נפתח שנה חדשה וטובה בתרומות למשפחות נזקקות 
צביקה
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עלון שבת לכלל ישראל 
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הברכות. ואם מלכתחילה נעשו התקיעות בשחרית, משמע שגם הברכות 
המיוחדות הללו נאמרו אז. אכן, כך עולה מפורש מדברי התוספות )שם( 

שאמרו "ולכך תקנו תקיעות וברכות במוסף". נמצא, שחוץ לשעת השמד, 
הן התפילה המרכזית והן התקיעות נעשו בשחרית, בדיוק כפי שאנו עושים 

היום בחגים, שתפילת החג המרכזית נעשית בשחרית ושם מקיימים אף את 
מצוות החג(.

כפילות המצווה
שבה אפוא השאלה – כיצד ניתן להסביר את ההיפוך השורר כיום, בו 

אנו מקיימים את מצוות היום ומאריכים בפיוטים דווקא בתפילה השנייה 
והמאוחרת? מדוע אין חוזרים לדרך הראויה בה נהגו לפני שעת השמד? 

דומה שאין מנוס מלומר שהכל טמון בהרגל. מעת שהזיזו את מרכז התפילה 
למוסף בשעת השמד, כך הורגל לעשות עם ישראל, והיה קשה להחזיר 

את המציאות אחורה. עד כדי כך גדול כוחו של מנהג, עד שהוא עוקר את 
ההלכה הפשוטה והדרך הנכונה לקיום המצווה – לעשות את הכל בשחרית.

הדבר המעניין הוא שייתכן וכאן טמון ההסבר לעוד הליך מוזר בסדר היום 
בראש השנה. כידוע, ישנן בעיקרון שתי סדרות של תקיעות – תקיעות 

דמיושב הנעשות לאחר קריאת התורה ולפני מוסף, ותקיעות דמעומד 
הנאמרות במהלך מוסף. מדוע יש צורך בשתי סדרות? הבבלי עונה שהדבר 

נעשה "כדי לבלבל את השטן" )ראש השנה טז, ב(. קולמוסים רבים נשברו 
כדי להסביר תירוץ זה, אך מכולם, מעניין הסברו של בעל ערוך השולחן 

)או"ח תקפה, ג(:

ולפי זה, זה שתוקעין מקודם מפני שהיו תוקעין בשחרית על 
סדר הברכות, ושוב לא היו תוקעין, אך מפני הגזרה דחום על 

מוסף. ולכן כדי שלא להרחיק עצמם מתקנה הראשונה כל כך, 
ולקרב התקיעות יותר לשחרית, ולהיות מהזריזין המקדימין 

למצות – התקינו לתקוע אחר קריאת התורה קודם מוסף.

וזהו עירבוב השטן, שרואה כמה ישראל זריזין במצות, שאף על 
פי שגוזרין עליהן – מכל מקום מתאמצים לקיים המצות עוד 
ביתר שאת ויתר עז. שמקודם לא היו תוקעים רק פעם אחת, 

ולאחר הגזירה שני פעמים.

הסיבה אם כן שהוסיפו של סדר התקיעות היא שעם ישראל רצה לחזור 
לתקנה המקורית, לתקוע בשחרית, משום 'זריזין מקדימין', אך לא היה 

יכול מפני שהורגל כבר לתקוע במוסף. מה עשה? הקדים סדרה נוספת 
של תקיעות לפני מוסף, קרוב יותר לשחרית, כדי להראות שהוא מקיים דין 

'זריזין'. וזהו עירבוב השטן, שאנו משתיקים את טענותיו נגדנו )ומי יודע, אולי 
קטרוגו הוא על כך שלא חזרנו לתקנה המקורית לתקוע בשחרית?!( ומראים 

כמה מצוות חביבות עלינו. 

מסופקני אם הסבר זה הוא הנכון מבחינה היסטורית, אבל מאלף לראות 
לפיו את התפתחותה של ההלכה – בגלל שעת השמד נדחתה המצווה 

למוסף, ומשום שלא הצליחו להחזיר את התקנה ליושנה, הוסיפו עוד סדרה 
שלמה של תקיעות ולמעשה כפלו את המצווה!

)הסבר אחר שנתקלתי בו הוא שהמעבר לתפילת מוסף חל בעקבות החורבן. 
בזמן המקדש נהגו שתי סדרות של תקיעות – תקיעה במקדש, שהיתה 
בעלת מימד טקסי, ותקיעה בגבולין שנעשתה על ידי יחידים כדי לצאת 

ידי חובת המצווה. בזמן הזה אכן התקיעה היתה נעשית בשחרית, כדין כל 
המצוות. ואולם, מעת שחרב הבית רצו חכמים לשמר את המימד הטקסי 

שבתקיעה ולכן העבירו אותה אל תפילת מוסף, שהיא מסמלת את טקסיות 
הקרבת הקרבן בבית המקדש )שכן בניגוד לשחרית, טעמה של תפילה זו 

הוא רק משום קרבן מוסף(. אך כדי שלא לבטל את תקיעת היחידים, תקנו 
להקדים תקיעות דמיושב, כדי לקיים את התקיעות ליחידים )בהן יוצאים ידי 

חובת המצוות( ובמהלך מוסף עשו את התקיעות הטקסיות.( 

*נמצאנו למדים פרק חשוב בהשתלשלות ההלכה והמנהג בישראל. מה 
שהתחיל במצווה פשוטה )תקיעת שלושים קולות מן התורה( שנעשתה 

בתפילת שחרית, כדין כל המצוות, התגלגל בגלל נסיבות היסטוריות לטקס 
שנעשה בתפילת מוסף. משום כך, גם הברכות שתוקנו לתפילת שחרית 

הועברו למוסף )ואתן גם הפיוטים השונים(, ולא עוד אלא שייתכן שמשום 
כך אף נוספה התקנה לתקוע עוד סדרה של תקיעות לאחר קריאת התורה. 

כך למעשה הוכפלה המצווה והפכה להיות של ששים קולות )על כך, עוד 
שלושים נוספו בגלל תפילת הלחש, ועוד עשר כדי להשלים למאה, כנגד 

מאה פעיותיה של אם סיסרא(. 

אם נשאל מעתה מהי התפילה המרכזית בראש השנה, נדע שהנהוג היום 
איננו מה שהיה צריך להיות. מלכתחילה הבכורה ניתנה לשחרית, ורק 

בדיעבד תפילת המוסף גנבה את ההצגה, תרתי משמע.
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העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים לקראת החגים 
פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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דמותו של השטן
הפעם החלטתי לקחת סיכון ולהתעסק עם השטן. אמנם 

בדרך כלל הוא לא נוכח בתודעתנו, אבל כולנו יודעים 
שהוא קיים במסורת היהודית, ולקראת ראש השנה הוא 

זוכה למעמד של כבוד, ואפילו מככב. יש כמה הלכות 
ומנהגים הקשורים לראש-השנה שהטעם להן הוא: "כדי 

לערבב את השטן":

א. אחד הטעמים למנהג התקיעה בשופר בחודש אלול 
הוא כדי לבלבל את השטן, "שלא יבין מתי יהיה ראש-

השנה" )לפי הרא"ש(.

ב. בערב ראש-השנה לא תוקעים בשופר כלל, כדי 

בתווך נמצא האני הסתמי )האגו(, הוא עיקר המודע של האדם, והוא הרשות 
הנתונה ללחצים מכל הכיוונים: מצד אחד המאוויים השונים של האיד, ומצד 

שני המוסר והנטיות הרוחניות של האני העליון. האגו, האני המרכזי מתווך 
ומאזן בין כל הלחצים. המאבק בין האיד והסופר-אגו, זהו המאבק עליו דיברו 

חז"ל בין יצר טוב ויצר הרע שהכניעה לו מביאה לחטא.

לערבב את השטן
גם בסליחות אנו מתייחסים שוב ושוב לשטן במובן של יצר הרע שבנו. כך 

בסליחות הנאמרות בערב ראש השנה נאמר: "חסום מנוול מלהרשיע, קצוף 
במשטין מלהשטין". "המנוול" הוא כינוי ליצר הרע, והוא השטן המשטין, 

הקטגור המקטרג. 

וכך בעניין התקיעות בראש השנה הגמרא אומרת "שתוקעין ומריעין כשהן 
יושבים, ותוקעין ומריעין כשהם עומדין? כדי לערבב השטן", ורש"י מסביר 

זאת בכך שהוא "לא ישטין; כשישמע שישראל מחבבין את המצוות, 
מסתתמין דבריו" )ראש השנה, טז, א(. התקיעות הכפולות מגבירות בלבנו 
את חיבוב המצוות, שכן כאשר אדם עושה פי שנים ממה שנדרש, יש לכך 

השפעה על תחושותיו. עשיה חיובית מוגברת מעצימה את הכוחות החיוביים 
בנפש, את הסופר-אגו, וזאת בהתאם לכלל שטבע בעל 'ספר החינוך' 

"שאחרי המעשים יימשכו הלבבות". קיום מצווה באופן אינטנסיבי וחוזר 
ונשנה, כפי שאנו עושים בחזרה על תקיעות השופר, מרחיק ומדחיק את 

כוחות הרע שבלב, המגלים התנגדות או אדישות למצוות. 

לאור גישה זו ניתן להסביר גם את שאר הדברים שעושים "כדי לערבב את 
השטן". כשיהודים תוקעים בשופר בחודש אלול, הם פועלים במשך חודש 

שלם על הלב המתעורר לתשובה. כשנמנעים מלתקוע בשופר בערב ראש-
השנה מגבירים בכך את התיאבון לשמוע את התקיעות בראש השנה עצמו 

ומעצימים את יכולת הפעולה שלהם.

לבלבל את השטן.

ג. בתקיעות השופר בראש-השנה יש שתי סדרות עיקריות של תקיעות, 
הראשונה נקראת "תקיעות דמיושב", משום שמעיקר הדין מותר לשבת בה, 

והשניה "תקיעות דמעומד". הגמרא מסבירה את הצורך בשתי הסדרות הללו 
באומרה: "למה תוקעין ומריעין כשהן יושבים, ותוקעין ומריעין כשהם עומדין? 

כדי לערבב השטן" )ראש השנה, טז, א(.

מיהו השטן הזה שאותו אנו מבקשים לבלבל ולהטעות? האם באמת אפשר 
לבלבל אותו באמצעים פשוטים כאלה, החוזרים על עצמם מדי שנה בשנה? 

במקורות רבים השטן מתואר כדמות עצמאית, סוג של מלאך רע שמנסה 
להשטין ולקטרג על בני אדם או מבקש לגרום להם לסטות מהדרך הנכונה. 
ישות שלילית זו זכתה לתיאורים שונים במגוון אמונות ודתות, וקיימת אפילו 

כת של עובדי השטן, שאמונתם הסתעפה מהדואליזם המאמין בכך שיש 
אל טוב ואל רע. מאמיני השטניזם סבורים שיש לעבוד לכוח הרע כדי לרצות 

ולפייס אותו, ולעתים אנו שומעים על עובדי השטן המבצעים התעללויות 
טקסיות בבעלי חיים כחלק ממגמה זו. אמונה ופולחן שכאלה הנם זרים 
ומנוגדים ליהדות, כפי שהם גם זרים ומנוגדים לעולמו של כל אדם נאור 

בזמננו, ואנו יודעים שאפילו אנשי דעאש האכזריים או שונאינו באיראן, אינם 
אלא בני אדם, למרות שהם עושים מאמץ ניכר לאמץ התנהגויות שטניות.

כאשר חז"ל מדברים על ערבוב השטן הם לא מתכוונים לישות עצמאית, 
אלא דווקא לכזו השוכנת בתוך כל אחד מאתנו. הגמרא אומרת: "הוא 

שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות" )בבא בתרא, טז, א(. כיוון שכך עלינו 
לשאול את עצמנו מהו יצר הרע. בילדותי דמיינתי את שני היצרים כשני 

כוחות המנהלים קרב אגרופים בתוך ליבו של האדם. משהתבגרתי הבנתי 
שנכון יותר לתרגם את מאבק היצרים למושגי היסוד של הפסיכולוגיה 

הפרוידיאנית. 

השטן על פי פרויד
זיגמונד פרויד הסביר את מבנה הנפש כמורכבת משלוש רשויות:

יש לאדם "איד" – הדחפים הטבעיים, הפיזיים יותר, תועלתניים, יצריים. האיד 
הוא, לדברי פרויד סך היצרים הנפשיים הקמאיים שלנו, בצורתם הפשוטה 

ביותר. הוא נוהג לפי עקרון ההנאה: רדיפה אחרי ההנאות, ובריחה מן הכאב.

יש "סופר אגו" – האני העליון של האדם שהוא המוטיבציה לפעול באופן 
מוסרי, דתי ורוחני, והוא המצפון האנושי והגורם המחולל רגשות האשם. 

תפקידו לבקר את היצרים ולרסן אותם. 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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מי שכבר עבר כברת דרך נכבדה בחייו, נתקל ביצר הרע שנדמה כזקן. הוא 
עלול לחוש שכבר עשה די והותר, והגיע הזמן להשאיר את המשך העבודה 

לצעירים ולצאת לפנסיה. דא עקא, אי אפשר לצאת לפנסיה מוקדמת 
בעבודת ה'. היציאה לגמלאות בתורה ובמצוות היא בגיל מאה ועשרים, ואף 

לא יום אחד קודם.

ויש כמובן התמודדות של כל אדם מול נהרות שונים, מכשולים אמתיים או 
מדומים שאנו רואים לנגד עיננו, אשר מונעים מאתנו לבצע דברים שאנו 

מאמינים בהם. זו ההתמודדות המרכזית בכל גיל מול היצר הרע, ואכן 
הפעם הראשונה בה המילה שטן מופיעה בתנ"ך היא במשמעות של מכשול: 

"ויתיצב מלאך ה' בדרך, לשטן לו" – כלומר כמכשול לבלעם )במדבר כב, 
כב(.

לגבור על השטן
אין פלא אפוא שבנקודה זו בדיוק פתח רבי יוסף קארו את השולחן ערוך: 

"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו" )או"ח א, א(.  הוסיף על כך בעל 
ה'משנה ברורה' וכתב: "אם ישיאנו יצרו בחורף לומר איך תעמוד בבוקר 

כי הקור גדול או ישיאנו בקיץ לומר איך תעמוד ממטתך ועדיין לא שבעת 
משנתך, יתגבר עליו ואל ישמע לו". החפץ חיים המחיש בכך בתחילת 

פירושו ל'שולחן ערוך' את המאבק הפנימי המתמיד והכל כך מוכר שמהווה 
אב טיפוס להתמודדות עם אתגרי היום-יום של כל אדם. יש הרואים בקשיים 

השונים בעיות מוצדקות שמונעות עשיה, ויש המצליחים לראות בהם 
ניסיונות ומתוך כך הם מצליחים כמו אברהם, להתגבר עליהם ולהתקדם. 

אברהם אבינו הוא עבורנו דגם לחיקוי לא כמודל של היהודי הסובל 
והמתייסר, אלא כמודל לדרך חיים של התגברות, התמודדות והשלטת היצר 

הטוב.

הכוונה הקיומית והמעשית ביותר שעלינו להתכוון בשומענו את תקיעות 
השופר ובעת שאנו מזכירים את אברהם בתפילות ובקריאת התורה, היא 

להזדהות אתו ולאמץ משהו מהיכולות שלו להתגבר על המכשולים שבדרך. 
בתוך כך   אנו גוברים על השטן מגבירים את חיבוב המצוות, ומשליטים על 

עצמנו את יצר הטוב. לא צריך יותר מזה כדי  להיכתב ולהיחתם  בספר חיים 
טובים.

השטן ופרשת העקידה
אנו נזכרים בשטן גם בהיבט אחר של ראש השנה, שהוא פרשת העקידה. 

בראש השנה אנו מזכירים פעמים רבות את עקידת יצחק בתפילותינו כבסיס 
לזכויות אצל בורא עולם, אנו קוראים בתורה ביום השני של ראש השנה את 
פרשת העקידה, ואף תקיעת השופר קשורה לדברי חכמים בקשר הדוק עם 

העקידה. חז"ל הסבירו מפני מה תוקעים דווקא בשופר של איל? כדי שאזכור 
לכם עקידת יצחק.

כשאנו חושבים על העקידה עולה בדמיוננו התמונה של אברהם אבינו המניף 
את המאכלת שבידו כדי לשחוט את בנו, כאשר המלאך קורא אליו: "אל 

תשלח ידך אל הנער". אולם סיפור העקידה החל הרבה קודם, כאשר אברהם 
קיבל את הצו: "קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו שם 

לעולה". אברהם חבש את חמורו והחל לצעוד מהלך שלושה ימים אל ארץ 
המוריה.

מה עבר על אברהם באותם שלושה ימים? חז"ל מתארים מאבק קשה 
שניהל אברהם עם השטן אשר נדמה לו כנער, כזקן, וכנהר. נראה שאפשר 

להסביר את המשמעות של שלושת הדימויים הללו כמאבקים עם שלוש 
התגלמויות של יצר הרע שהיה על אברהם להתמודד אתם:

א. כנער – "הסתכל על יצחק, אמר לו האיד שבקרבו, עודנו נער צעיר, איך 
אתה מסוגל לעולל לו את זה? כל החיים לפניו, ואתה מוכן לקטוע את פתיל 

חייו?!  

ב. כזקן – "אתה כבר זקן מדי, אמר לו קול פנימי, כבר ביצעת את שליחותך 
בעולם, עשית מספיק מצוות בחיים, והקרבת מעל ומעבר למען האמונה. 

זה הזמן להגיש מכתב התפטרות. תשאיר את יצחק בחיים, והוא ימשיך את 
מפעל חייך. ".

ג. כנהר –  "האתגר הזה הולך להטביע אותנו ביחד, מנסה היצר לומר 
לאברהם, אתה לא תשרוד אותו. יש מכשולים שהם כמו נהר גועש, פשוט אי 

אפשר לעבור אותם, ולכן אין אפילו טעם לנסות. 

שלושת המאבקים של אברהם עם השטן משקפים שלוש התמודדויות 
קלאסיות של כל אדם עם יצריו הפנימיים. הנער, מתפתה לדחות את עבודת 

ה' לעתיד. "עכשיו אני רוצה ליהנות מהחיים, הוא טוען, "כשאגדל נדבר". 
יש גם הורים רבים שמתפתים לומר: "אל תשגע את הילד עם תפילה, אל 

תלחץ עליו שיניח תפילין, לא נורא אם הוא מתנהג נורא", זה יעבור לו. ברם, 
בניו של אברהם אמורים להאמין בכך שדווקא בגיל הנעורים יש לגייס את 

הכוחות לעבודת ה'. על אברהם ההולך לעקדה נאמר: "ויקח אברהם את שני 
נעריו אתו", ויש שפירשו זאת במובן של "שנות נעוריו". גם את שנות הנעורים 

מינף אברהם לשליחותו.
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שלום חברים,
ביום חמישי, כ"ו אלול, 10.9.15 

נקיים בבית הכנסת 'ישראל הצעיר', רח' הנורית 1, רמת פולג.
ערב עיון לקראת החגים הקרבים.

בתכנית:
19:15. שיעור מפי הרב בני לאו, רב קהילת הרמב"ן ירושלים,
בנושא: מסע אל המחילה - מן המקרא ועד לאה גולדברג. 

20:30. שרים ולומדים עם הרב עידו פכטר ויעקב מלכא -
לימוד ושירה של תפילות הימים הנוראים. 

הערב ילווה בכיבוד קל ופתוח לקהל הרחב, גברים, נשים וילדים
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הפטרת השבוע, ניצבים, לקוחה מספר ישעיה ומופיע בה 

הפסוק:

"עברו עברו בשערים פנו דרך העם סולו סולו המסילה 

סקלו מאבן הרימו נס על העמים"

לפני שלושה שבועות בדיוק לא הפסיקה התקשורת 

לעסוק בפיצוץ גשר קרליבך. סליחה, גשר הנשרים. סליחה 

שוב, גשר מעריב. מבולבלים?

כאשר תכננו להקים את הגשר בחרו לו את השם 

"קרליבך" על שם הרחוב הסמוך. שלושה ימים לאחר 

חניכת הגשר, אירע מבצע אנטבה ושמו של הגשר הוחלף 

המקום הראשון בכל תחרויות כוכב נולד? מי יזכור עוד כמה שנים את ברק 

אובאמה? הביטו על יוון של היום ושאלו עצמכם - מה קרה לאימפריה היוונית? 

היכן נמצאים היום שליטי מצרים, סוריה, עיראק ולוב שהרעידו את לבנו 

בדבריהם ובחזותם הנוקשה? היכן נמצאים כל הספורטאים שזכו לתהילת 

עולם למשך זמן קצר? שלא לדבר על כל האמצעים הטכנולוגיים החדשניים 

ביותר לפני שנה – האייפונים, האייפדים, הטבלטים למיניהם, שהיום כבר 

מקרטעים מאחור מול החדשים?

השאלות הקיומיות האלה ועוד רבות הדומות להן, מלמדות שההיסטוריה 

מלאה ורצופה בתהילות עולם שחלפו, שנשכחו, שנמחקו, שהוחלפו בתהילות 

אחרות."אדם להבל דמה ימיו כצל עובר" נאמר בתהילים, וכך אמר גם קהלת: 

"הבל הבלים הכל הבל". 

מה ניתן לקחת מההרהורים הללו לקראת השנה החדשה?

שיש דברים שלא נוכל להבין לעולם. מדוע הם קרו, מדוע הם קורים ומדוע 

אין ביכולתנו לשנות אותם. וככל שנשלים עם עובדה זו, כך יקל עלינו. 

ושלמרות שנראה, שאולי, אין משמעות לחיים, יש להם משמעות עמוקה מאד. 

שההשפעה שלנו על מה שקורה בעולם ובסביבתנו הקרובה מוגבלת, אך 

השפעתנו על מה שאנו עושים ופועלים עם עצמנו ועם הסובבים אותנו היא 

עצומה. איננו יכולים לתקן את העולם. אבל את עצמנו – בהחלט כן. 

שלכל אחד מאיתנו יש אחריות אישית לעולם טוב וצודק יותר. והאחריות הזו 

היא הנותנת לחיינו את משמעותם. זה מתחיל באדיבות בכביש  ומסתיים 

בהצלת חיי אדם. ולו אדם אחד בלבד. וגם אם מחר איש לא יזכור אותנו ולא 

יידע מי היינו ואיזה גשר קראו על שמנו ומי הרס אותו כדי למחוק היסטוריה 

ישנה ולהתחיל היסטוריה חדשה. אולי לא נשאיר חותם גדול בעולם ולא גשר 

על שמנו, אבל נדע שעשינו את המעט שיכולנו למענו ובעיקר - למעננו.

שעלינו לזכור את אחת האמירות החשובות ביותר של הבעל שם טוב, שהיא 

בעיניי תמצית היהדות כולה: "כל אדם נברא כדי לתקן דבר מה בעולם. נמצא: 

או הוא צריך לעולם או העולם צריך לו".

ולאחר חשבון הנפש האישי הזה בו פינינו דרך וסללנו מסילה ללבבות, מה 

שנותר לאחל הוא: 

  

  

לגשר הנשרים לכבוד החיילים שהשתתפו במבצע, על סמך הפתגם: "מנשרים 

קלו, מאריות גברו". זה היה האתר הראשון בישראל שנקרא על שם או לכבוד 

מבצע אנטבה.

"תהילת עולם" הובטחה לחיילים על גבי האנדרטה שהוקמה בצומת - הגשר, 

לעומת זאת, כבר לא יתקיים לעולם. כבר מימיו הראשונים אף אחד לא הכיר 

את שמו הרשמי של הגשר וכולם כינו אותו: "גשר מעריב". שניות אחדות לפני 

פיצוץ הגשר אמר ישראל כץ, שר התחבורה:

"היסטוריה חדשה החליפה היסטוריה ישנה". אכן, סולו סולו המסילה.

תהילות עולם חולפות להן.

מי זוכר את החלוצים שלנו שבנו עבורנו את המדינה וגם את הגשרים 

והמסילות שלנו? מי זוכר את "הראשון בבידור"? מי זוכר את זוכה או זוכת 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 

 שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנזכה כולנו לעולם טוב ומתוק יותר!
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פרשת נצבים
לאחר שבפרשת כי-תבוא נדונו הברכות והקללות 

בהרחבה, פרשתנו מדגישה את הברית העל-זמנית 
בין הקב"ה לבין כל עם-ישראל, ללא הבדל גיל, מגדר 

ומעמד: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאֹלקיֶכם 
ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל 

ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד 
ֹׁשֵאב ֵמיֶמיךָ ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית ה' ֱאֹלקיָך ּוְבָאָלתֹו ֲאֶׁשר ה' 

ֱאֹלקיָך ֹּכֵרת ִעְּמָך ַהּיֹום" )דברים כ"ט, ט-יא(.

פסוקים אלה, כפשוטם, מעוררים מספר שאלות 
ותהיות: מדוע נבחר השימוש במונח "נצבים" ולא במונח 

"עומדים"? מהי משמעותו ומהו פשרו? מה החשיבות 

ההדדית הלכה למעשה, ניתן ללמוד מדברי האדמו"ר הריי"צ )נפטר בשנת 
1950(: "כל ישראל ערבין זה בזה" )ספרא, בחוקותי, פרשה ב; תלמוד בבלי, 

סנהדין כז, ע"ב( פירוש: זה תערובת, ערבות- מתיקות. ליהודי אחד צריך 

להיות מתוק יהודי שני. יהודי אחד צריך להיות מעורב עם יהודי שני. יהודי 

אחד ערב ליהודי שני. כל יחיד, איזה שיהיה, אם למדן גדול, יהודי - ש"ס, 
אם יהודי תהילים פשוט, מן ההכרח שירגיש באחריות של קיום המצוות 

המוטלת עליו, נוסף על האחריות הפרטית של ירידת נשמתו בעולם הזה 
עליו להרגיש באחריות הכלל ")מתוך "ספר השיחות" תש"א, קכ"ג, רבי יוסף 

יצחק בן שלום דוב בער שניאורסון, ההדגשות שלי(.

היינו, הדרישה היא כי נמצא בכל יהודי את המתיקות הטמונה בו, גם אם 
אינו בגדר תינוק קסום עם לחיים ורדרדות. אנו אף מתבקשים להיות 

מעורבים במתרחש בחיי הזולת, מעורבות חיובית ומועילה, שאינה מגיעה 
לכדי התערבות וביקורתיות. כמו-כן, האחריות מתבטאת אף במעין 'שטר-

ערבות' שעלינו לספק ביחס להתנהגות הרוחנית של כלל הציבור, ממש כמו 
ערבות בנקאית. 

בימים אלו, בהם אנו מכינים את עצמנו ואת צאצאינו לקראת ה"ימים 
הנוראים", ראוי כי ניתן את הדעת גם על הכנת והנגשת בתי-הכנסת 

והמרחב הציבורי עבור אנשים עם מוגבלויות, כחלק אינטגרלי ממחויבותנו 
לערבות הדדית, בהתאם לאמור בספר חסידים )יצירה יהודית דתית 

חשובה המכילה הלכות, מנהגים ודעות המשקפים את עולמם של יוצריה, 
רבי יהודה החסיד וחוג חסידי אשכנז שמסביבו בגרמניה. את זמן כתיבת 

הספר ניתן לתארך למאה ה-12 וראשית המאה ה-13(, אשר היטיב לתאר 
את החובה החברתית כלפי אנשים עם מוגבלויות כאנלוגית לחובות הורים 
כלפי ילדיהם, תוך התבססות על הפסוק המובא בפתח פרשתנו: "ויש בני 

אדם שהם בלא יד או בלא רגל או בלא עינים נולדו או נוגפו הרי ברא בני 
אדם שלמים בגופם שעושים צרכיהם של חסירי איברים. שהרי הולד נולד 

ואינו הולך ואמו מתקנת לו צרכיו כן כל חסירי אבר מזמן להם הקב"ה 
עושי צרכיהם. וכן כל ישראל אבות ואמהות זה לזה שנאמר )דברים כ"ט 

ט'( ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם וטפכם לא 
נאמר אלא טפכם בלא ו' לומר כל איש ישראל יהיה בעיניכם כטפכם לתקן 

כל צרכיהם" )סימן תקפט, מהדורת ר' מרגליות, ירושלים, תשי"ז(.

תהא שנת ערבות הדדית ונגישות! 

כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל!

לעילוי נשמת מרת חנה אבנר ז"ל, אשר הערבות ההדדית היתה נר לרגליה 
בכל מעשיה.

בכך שכל העם, לרבות הטף, יהיו שותפים בכריתת הברית? מדוע אחרי 
שהובהרה הדרישה כי כולם יהיו בגדר "נצבים" נדרש פירוט המגדיר במדויק 

מי הם הנכללים בביטוי "ֻּכְּלֶכם"?

הרש"ר הירש )גרמניה, המאה ה-19( מבאר את פשר השימוש במונח 
"נצבים" ומדגיש כי אין מדובר בעמידה גרידא כי אם ב"עמידה איתנה, 

עמידה בכח ובהתמדה מלאת מרץ. במדרש תנחומא ביארו יפה את בחירת 
הביטוי הזה כאן במקום הביטוי הרגיל "עמד" שננקט גם בפסוק יד. מול 

כל הייסורים הקשים שתוארו כאן – עדיין אתם "נצבים" ועמידתכם איתנה 
וקומתכם זקופה; כל הייסורים יעברו על ראשיכם ואתם תבלו את כולם...

הייסורים עצמם מבטיחים את קיומכם הנצחי, שהרי הם יביאו לידי שיפור 
מעשיכם... כמו כן: אתם נצבים, אתם חיים וקיימים לעד! אני נאסף אל עמי, 

וגם יהושע שאני מוסר אתכם לידיו עתיד להיאסף אל עמיו, וכן כל המנהיגים 
שיקומו אחריו מדור דור – כולם ילכו לעולמם ותכונת המנהיגים תתחלף. רק 

אתם, האומה היא בת אלמוות, נצחית וקיימת לעד; בהיעבור מדור לדורה 
כשרון ושאר הרוח שה' הפקיד בידיו את הקיום הנצחי של מלאכתו ואשר כל 

מנהיג עומד בשירותו. האומה היא ה"מצבה", העמוד הנצחי של תורת ה' ".

אם עסקינן, כדברי הרש"ר הירש, בעמידה מיוחדת מלאת מרץ, המבטאת 
את קיומנו הנצחי, אין פלא כי ישנה חשיבות רבה לכך שה"טף" יתייצב אף 

הוא ויהיה שותף מלא בברית הנכרתת, ולא רק כדי שהקטנטנים ילמדו ויבינו 
את המשמעות העמוקה של הקשר שלנו עם הקב"ה, והמחויבויות הכרוכות 
בו, בבחינת "גירסא דינקותא", אלא גם כדי שהם, הקטנטנים ילמדו אותנו, 

כפי שרק הם מסוגלים, מהי עמידה מלאת מרץ וחן גם בעתות משבר 
ומצוקה ויזכירו לנו את חשיבות ההשקעה העצומה בחינוכם ובעתידם הרוחני 

והמוסרי, כמי שמהווים חוליות הכרחיות בשרשרת הנצחית של עם ישראל. 

בהקשר זה, חשוב להדגיש את מחויבות הפרט הן כלפי עצמו ובני-ביתו והן 
כלפי הכלל, כפי שהיטיב לתאר הרש"ר הירש: "פסוקים טו - כ באים למנוע 
את הטעות, כאילו הודעות הברכות והקללות נותנות את דעתן רק לבגידת 

האומה, ואילו היחיד יכול לכתוב כתב שחרור לעצמו כדי לחיות בניגוד 
לתורה, ובלבד שהכלל שומר על נאמנותו לה' ותורתו. היה צורך לתת את 

הדעת לטעות מסוכנת זו לאור דברי פרק כז שנאמרו בפרוס התקופה שכלל 
העם ייפרד בה לפרטים המתיישבים בארץ כיחידים, ולצורך אותה תקופה 

הרי הוא מבטא את הערבות ההדדית של כל ישראל להקמת התורה ולקיום 
מצוותיה. בהתאם לעקרון הזה לא מילא היחיד את תפקידו אם היה נאמן 

לחובתו רק בחיי היחיד, אך לא פעל ככל יכולתו למען קיום התורה בחוג 
הרחב של הציבור".

דומה כי הערבות ההדדית מוצאת את ביטויה בהשקעת האדם בחינוך 
התורני ובהטמעת הערכים בקרב סביבתו הרחבה, תוך שהוא מודע לחשיבות 

התנהלותו האישית בד' אמותיו. עצות פרגמטיות ליישומה של הערבות 

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 

עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים 
כמחזיק מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

הגיע הזמן לעשות מצווה, לתרום ולקבל תנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח

התנינים של נופר
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 מאכלים לרה"ש בסימן טוב 
מנהגים שונים נפוצים לסדר ראש השנה, ולפיו נוהגים 

לאכול מאכלים סמליים - וכל מאכל הוא "סימן", 

מעין בקשה הדומה מבחינת הצליל לשמו של המאכל 

והיא פותחת במילים: "יהי רצון". המאכל המוכר הוא 

תפוח בדבש, ומבקשים: "ֶשְתַּחֵדש ָעֵלינּו ָשָנה טֹוָבה 

ּוְמתּוָקה ַכְּדַּבש". מקום של כבוד לתמר )ממנו תמיר 

ותמרור( ולרימון, שהרי זו עונת ההבשלה שלהם; על 

התמר מברכים: "ֶשִיַּתּּמּו אֹוְיֵבינּו ְושֹוְנֵאינּו"; על הרימון 

נהוג לומר, שמניין הגרעינים שבו הוא 613 כמניין תרי"ג 

המצוות, ולכן מברכים עליו:  "ֶשִנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצוֹות 

ָכִּרמֹוּן". ראש דג או כבש הם סימן ֶשִנְהֶיה ְלראש ְולא 
ְלָזָנב.

 וכעת לירקות – על הכרִתי - בצל ירוק גדול הנקרא 'לוף' מבקשים: 

"ֶשִיָּכְּרתּו אֹוְיֵבינּו ְושֹוְנֵאינּו"; הְדלעת 

נקראת בארמית 'קרא' ובערבית 

'קְרעה', ולכן הבקשה קשורה לשני 

הפעלים: לקרוא ולקרוע – "ֶשִתְקַרע 

ֹרַע ְגַּזר-ִדּיֵננּו, ְוִיָקְּראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו"; 

שעועית נקראת בארמית 'רוביא' 

ובערבית 'לוביא' )ר' ו-ל' מתחלפות 

כמו: נשל/נשר, שלשלת/שרשרת(, ולכל 

מבקשים בשני פעלים: "ֶשִיְּרּבּו ְזֻכּיֹוֵתינּו 

ּוְתַלְבֵּבנּו". ונסיים בסלק ובגזר – על 

הסלק מבקשים: "ֶשִיְסַתְּלּקּו אֹוְיֵבינּו 

ְושֹוְנֵאינּו", ועל הגזר: "ֶשִתְּגזֹור ָעֵלינּו 

ְגֵּזרֹות טֹובֹות". אמן כן יהי רצון!

"היום הרת עולם" 
בתפילות ראש השנה, אחרי שתוקעים בשופר, אומרים: "היום הרת עולם, 

היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם". 'היום הרת עולם' – 'הרת' מלשון 

'הריון' – באשר אדם הראשון נולד בא' בתשרי – בריאת העולם אירעה 

בכ"ה באלול, ויום הששי, שבו נברא אדם הראשון, חל בא' בתשרי שנתייחד 

להיות רה"ש; ואמרו חז"ל שיום הולדתו של האדם הוא היום שבו הוא חייב 

לתת דין וחשבון על מעשיו. 

מקורו של הביטוי "הרת עולם" הוא בירמיהו כ' י"ז: "ֲאֶׁשר ֹלא-מֹוְתַתִני 

ֵמָרֶחם ַוְּתִהי-ִלי ִאִּמי ִקְבִרי ְוַרְחָמה ֲהַרת עֹוָלם". מתוך מצוקתו מקלל ירמיהו 

את יום הולדתו, ומאחל לעצמו שלא נולד באומרו: ולוואי והיו ממיתים אותי 

עם צאתי מרחם אמי, או לחלופין, הייתי נשאר לעולמים בתוך רחם אמי, 

ולא הייתי יוצא לאוויר העולם, וכך רחמה של אמי היה הופך לקברי. המלה 

'ָהָרה' היא על משקל 'ָשָנה' – וממנה הריון והורים. ויש אומרים שיסוד 

השרש הוא 'הר', הנמצא במלה 'הרים' – ובהשאלה מההר המתנשא עברה 

המלה אל האישה ההרה שבטנה מתעגלת כגבעה ) ומכאן גם המחשבה 

המתפתחת והמתגבשת אט אט והנקראת 'הרהור'(. 

המלה 'עולם' בתנ"ך מציינת  תמיד את הזמן: מן העולם ועד העולם; ברית 

עולם; א-לוהי עולם ועוד. חז"ל העבירו את 

לשיעורים והרצאות: 09-8335016 

mosheossi@gmail.com

חדשה: הריונו של העולם, היום שבו 'הרה' ה' את התבל. חז"ל מציינים 

שאף שרה, רחל וחנה שהיו עקרות נפקדו ברה"ש, ולכן קוראים ביום זה את 

סיפוריהן בפרקי התנ"ך; לומר לך שיחסו של הקב"ה לעולם הוא יחס של 

הורה לצאצאיו, והוא אף נקרא 'רחמן', מלשון 'רחם', שהרי אין בעולם כמו 

רחמנותה של האם הנושאת ברחמה את ילדיה; ולכן אנו מבקשים: "רחמנו 

כרחם אב על בנים". וכשנשמע את ה'שברים' בוקעים מהשופר, ניזכר אף 

בפעיות, בבכיות ובמשברים שעברנו מימי ֵלדתנו ועד עתה, ונתעודד עם 

התקווה שנשמע מתוכנו קול פשוט, ישר ושלם. 

על הפיוט "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך"   
הפיוט "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך" מושר בסליחות של חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. 

הפיוט מתאר את מידותיו של הקב"ה והנהגותיו, והוא כתוב עפ"י סדר 

הא"ב. הוא פיוט מעורר ומלהיב, ויש שהקהל כולו שר אותו יחדיו, ויש 

הנוהגים שהחזן מפייט והקהל עונה בפסוק החוזר "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך". נסביר 

את הבית הראשון: ַאִּדיר ְוָנאֹור, ּבֹוֵרא ּדֹוק ָוֶחֶלד. הקב"ה הוא אדיר ועצום, 

וְמלא הוד והדר. גם המושל נקרא אדיר, וראשי הרועים נקראים "אדירי 

הצאן" )ירמ' כ"ה ל"ד(, באשר הם לובשים אדרת שיער. המילה נאור 

במקרא משמעה 'עוטה אור והוד', ודוד המלך מתאר את האל "ָנאֹור 

ַאָּתה ַאִּדיר"  )תה' ע"ו ה'(; ובימינו 'נאור' הוא המשכיל ובן התרבות. "ּדֹוק 

ָוֶחֶלד" הם כינויים לשמים ולארץ. "ּדֹוק" מלשון דקיק, וישעיה מתאר את 

הא-ל שפרש את השמים כיריעה דקה: "ַהּנֹוֶטה ַכֹּדק ָׁשַמִים ַוִּיְמָּתֵחם ָּכֹאֶהל 

ָלָׁשֶבת")מ' כ"ב(. המילה "ֶחֶלד" מתארת את זמניות האדם בארץ: "ִׁשְמעּו 

ֹזאת ָּכל ָהַעִּמים ַהֲאִזינּו ָּכל ֹיְׁשֵבי ָחֶלד", אומר דוד )תהלים מ"ט ב'(; ובשיכול 

אותיות 'ָחֵדל' –  הוא כינוי לאנשי העולם הזה, שסופם חידלון ומוות, כפי 

שאומר ישעיה: "ָאַמְרִּתי ֹלא ֶאְרֶאה ָיּה ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים ֹלא ַאִּביט ָאָדם עֹוד ִעם 

יֹוְׁשֵבי ָחֶדל". מעניין שבערבית השורש ח'לד קיבל משמעות הפוכה: ח'אִלד 

הוא הנשאר לנצח. בארמית הפועל 'חַלד' קשור לאדמה ופירושו לחתור 

ולחפור, ומשורש זה נוצרו החולד והחולדה, הנקראים כך על שהם חופרים 

בקרקע כדי להסתתר, והכינוי 'חפרפרת' מתאים להם. 

נאחל שהשנה ִּתָּוַש"ע יהודה וישראל ישכון לבטח 

אדון הסליחות אדון הסליחות 
סיור לילי בי-ם עם חוויה של סליחות בכותל 

נסייר בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות  •
שהוקמו בסיועו של משה מונטיפיורי. סיפורי 'בוסתן 

  ספרדי'. ביקור בבתי  כנסת.
 נמשיך לטחנת הרוח שבימין משה ומשכנות שאננים.   •
נתהלך ברובע היהודי, נספר על בתי הכנסת הרמב"ן  •

 וה'חורבה' ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי.
 נסיים באמירת סליחות בכותל.  •
 הסיור ילּווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים.  •
 .העלות – תלוי בגודל הקבוצה 
 ספר וקבוצות יכולות לקבוע  בתי כנסת, כיתות בתי

 ימים וזמנים עפ"י בחירתם.
  09-8335016הרשמה ופרטים: משה אוסי  

 

*התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה, ויקמדיה, סטודיו לירון D ומרקוביץ' רקמה


