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תגובה הולמת לתוכנית האדם נוצר מקוף?
"סימני שאלה" החל  כי  קבעה,  החינוך  במשרד  המקצוע  ועדת 

תיאוריית  תילמד  הקרובה,  הלימודים  משנת 
בבתי  דרווין  צ'ארלס  של  הכפרנית  האבולוציה 
"האבולוציה"  ו...הממלכתי-דתי.  הספר הממלכתי 
השוללת  ביותר,  הכפרניות  התיאוריות  אחת  היא 
את האמונה הבסיסית ביותר של כל יהודי מאמין 
זאת  כל  ועם  ירחם,  ה'  בורא-עולם,  של  קיומו   –
החינוך  במערכת  הלימודים  לתוכנית  תכנס  היא 
יהודי,  תלמיד  כל  מעתה,  והדתית!!!  החילונית 
יאלץ לספוג את התזה המופרכת הזו, הגורסת כי 
נערים  כולל  צעיר.  בגיל  כבר  מקוף,  נוצר  האדם 
אשר  מאמינים,  בני  מאמינים  להורים  תמימים 
התיאוריה  עם  ואופן  פנים  בשום  מסכימים  אינם 
הכפרנית הזאת. בעצם, קיים חשש מהותי, שאותם 
הזיקה  את  הספר  בית  כותלי  בין  יאבדו  נערים 
עדיין  אצלם  הקיימת  ולמסורת  ליהדות  האחרונה 

מבית הוריהם. 
המהומה  לאחר 
בעקבות  שהתחוללה 
פרסום הדברים, שיחרר 
הצהרה,  החינוך  משרד 
ילמדו  התלמידים  כי 
מתיאוריית  חלק  רק 
האבולוציה, ללא החלק 
בהתפתחות  העוסק 
כביכול.  מהקוף  האדם 
הרב זמיר כהן שליט"א, 
"הידברות",  ארגון  יו"ר 
נושא  את  חקר  אשר 

כך  על  כתב  ואף  אקדמאית,  ברמה  האבולוציה 
הצהרת משרד  את  מפריך  "המהפך2",  ספר שלם 
החינוך: "חשוב להדגיש! כי למרות הצהרות משרד 
נובעת  בכללותה  האבולוציה  תיאוריית   - החינוך 
על  ביותר  באופן השלילי  ממקור הרסני, שישפיע 
האבולוציה  תורת  אליה.  שייחשפו  התלמידים 
עולם.  בבורא  מאמינים  שלא  אלה  ידי  על  נוצרה 
כיצד  לשאלה,  תשובה  מעניקים  הם  למעשה  כך 
העולם נברא כשהוא דומם לחלוטין )על פי המפץ 
השאלה  חיים.  יצורים  בו  יש  זאת  ובכל  הגדול(, 
ותשובתם המאולצת היא, שחלקיק  יצרה מבוכה, 
חומר קיבל חיים, )על אף שהם מודים בפה מלא, 
מקבל  חומר  כיצד  לשאלה,  תשובה  בפיהם  שאין 
עד  קופי,  לייצור  התפתח  עליון?!(,  אל  ללא  חיים 
שהגיע בסופו של דבר לכלל אדם. כל התיאוריה - 
יסודה בכפירה. האמת צריכה להיאמר בבירור: מי 
שמאמין בקב"ה יודע, שבידו ליצור אדם וכל בעל 

ככתוב  מושלמת,  בצורה  מלכתחילה  אחר  חיים 
בתורה. בנושאי ליבה כאלה אין מקום לפשרות או 
רגל  דריסת  מקבלות  שכעת  כפרניות,  לתיאוריות 

במערכת החינוך הממלכתית במדינת ישראל".
הרב זמיר כהן שליט"א מעורר על פן נוסף בעייתי 
המוסרית  ברמה  "גם  הזו:  הלימודית  בתוכנית 
נשאלת השאלה, מה משדרת תיאוריית האבולוציה 
לדור הצעיר ובכלל. מחקרים שונים הצביעו בבירור, 
שהנאציזם התפתח בעקבות תיאוריית האבולוציה 
שורד.  והחזק  המתאים  רק  שבטבע  הגורסת, 
והרגש  המצפון  את  ָמְחַקה  האבולוציה  למעשה, 
האנושי, והחליפה אותם בתרבות של ג´ונגל. כאילו 
סוג של  נזר הבריאה, אלא רק  בני האדם הם לא 
חיה משוכללת, וכולנו חלק מג´ונגל גדול, שבו אין 
שום טענה נגד האריה מדוע טרף את הצבי החלש. 
מנהל "יד ושם" לשעבר אמר, שהאבולוציה מחקה 
מהתורה את הציווי "לא תרצח". האם זה החינוך 
החילונית  שהמנהיגות 
לבתי  להכניס  רוצה 

הספר?". 
בקריאה  קוראים  אנו 
להורים  חיבה  של 
אתם  אם  היקרים! 
יישארו  שבניכם  רוצים 
ומסורת  אמונה  עם 
אסור  מינימלית, 
בבתי  להשאירם  לכם 
הממלכתיים  הספר 
- ם י י ת כ ל מ מ ה ו
התורניים,  הספר  לבתי  אותם  העבירו  דתיים, 
היהודי  מהעם  בניכם  את  ינתקו  שהמוסדות  לפני 
לדורתיו. וכל זאת, מלבד הבעיות האחרות שכולנו 
)בעת  מסגרות.  באותן  הקיימות  אליהן  מודעים 
שמשנת  החינוך,  שר  הודיע  לדפוס  הגיליון  ירידת 
ערבים  ומורות  מורים  ילמדו  הבאה,  הלימודים 
וערביות בבתי הספר היהודים!! אין ספק, שהדבר 
ונישואי  ההתבוללות   את  ניכרת  במידה  יגביר 
קיימת  זו  תופעה  כיום,  כבר  אשר  התערובת, 
במימדים  והממ"ד  הממלכתי  החינוך  בוגרי  בין 

מפחידים, כידוע לכל מי שמתעסק בתחום(.  
הספר  בתי  אודות  פרטים  לקבל  המעוניין  הורה 
מסורתיות,  למשפחות  המיועדים  התורניים, 
ההתנדבותי  לארגון  לפנות  יוכל  מגוריו,  שבאזור 
הארצי "לב לאחים", בטלפון: 1800-550-300, ולקבל 

פרטים ועזרה ברישום ללא תשלום.

החיות,  מלך  על  מסופר 
את  פעם  שכינס  האריה, 
המשפחתית.  במאורה  גוריו 
אליכם",  לי  כמוס  "סוד 
כפיריו,  עם  האריה  המתיק 
יראים עד מאוד  " בני האדם 
חזקים  אנו  האריות.  מפנינו, 
מהם, חיתתנו מוטלת עליהם, 
משום שביכולתנו לשסע אדם 
מיותר  הכפירים,  לגזרים". 
הבשורה  את  קיבלו  לציין, 
בסיפוק רב. כך חיתה משפחת 
הכפירים בתחושת שכרון כֹח 
- עד שאירע מקרה בלתי צפוי 
גור  הלך  אחד  יום  לחלוטין: 
בכרזת  והבחין  ברחוב,  אריה 
ציורו  מתנוסס  שעליה  ענק, 
כשהוא  הגיבור,  שמשון  של 
משסע אריה אימתני לגזרים. 

טראומה  הוליד  המחזה 
העצמי  בטחונו  הכפיר.  בלב 
המורשת  לחלוטין.  התרסק 
לו  שהעביר  המשפחתית 
אביו, קרסה בבת אחת כמגדל 
קלפים. נבהל הגור עד מאוד, 
ואץ-רץ למאורת אביו, לספר 
לו בבהלה על התמונה שחזה 
שיקרת  "מדוע  עיניו.  במו 
לי?", התאונן, "הרי ראיתי במו 
עיני תמונה אשר נראה בה בן 
חייך  אותנו?".  שמנצח  אדם 
רעמת  את  ליטף  הכפיר,  אבי 
"תנוח  ברוגע:  לו  ואמר  גורו, 
דעתך, גור אריה יקר. אדרבה! 
מוכיחה  הזאת  התמונה 
אילו  שהרי  בדבריי.  שצדקתי 
שכיחה  תופעה  זו  הייתה 
לא  אריה-  מביס  אדם  -שבן 
באמצעות  זאת  מנציחים  היו 
המרכזית.  בכיכר  ענק  כרזת 
יודעת,  האנושות  מה?  אלא 
שאירוע כזה התרחש רק פעם 
הלכו  לכן  בהיסטוריה.  אחת 
בני האדם ועשו מזה 'טראסק' 

ממש,  של  פרופגנדה  גדול, 
אומנותית  להשראה  מקור 

מדור לדור".
הדברים?  אמורים  מה  כלפי 
ערוץ 10 דאג לפרסם קבל עם 
האומלל  סיפורה  את  ועולם, 
שירדה  חרדית  משפחה  של 
היהדות.  מדרך  עתה(  )לעת 
שהסיפור  העובדה  עצם 
הבודד הזה משמש כר פורה 
ובעלת  נרחבת,  לכתבה 
לפני  וקידומים  קדימונים 
ההוכחה  היא-היא  ואחרי, 
חריג,  במאורע  שמדובר  לכך 
באירוע  דופן,  יוצא  במקרה 
הרי  כלב'.  נשך  'אדם  נוסח 
יהודים  ביומו,  יום  מדי 
רחוקים ביותר מיהדות, שבים 
מחצבתם.  לכור  בשמחה 
משפחות שלמות, על אנשיהן 
נשיהן וטפן, עושות את דרכן 
וכולן  תורה,  של  אורה  אל 
אומרות פה אחד שהם מצאו 
בחייהם.  והאושר  האור  את 
מדוע התקשורת הכללית לא 
מפני  'אייטם'?  מזה  עושה 
כאן  אין  שכיח.  מחזה  שזהו 
חרדי  זאת,  לעומת  'סקופ'. 
את  שזונח  מצוות  שומר 
כבר  זה   - החיים  המים  באר 
מחזה  שזה  מפני  'סקופ'. 
שקורה  נקודתי  אירוע  נדיר, 
חלשי  מספר  למתי  ושם,  פה 
אדם  זמנית.  שנחלשו  אופי 
נשך כלב - חרדי עזב את דתו. 
ואת המקרים הבודדים הללו, 
מבקשים אותם כלי תקשורת 
ביהודים  צרה  שעיניהם 
דת  על  באדיקות  השומרים 
לתופעה.  להפוך  אבותיהם, 
ולפזר דברי כזב, כאילו יש מי 
שחושב לחקות את מעשיהם, 

חלילה... )הרב עידו ובר שליט"א(.

מעוניינים שבנכם ילמד שאדם נוצר מקוף? )צילום: פלאש 90(

דרוש שותף להוצאת עלון "אור עליון" חודש תמוז 
תשע"ד בסך אלף ש"ח

צלצלו 054-8486661 )אחרי השעה 16:00(

• בכל חודש לומדים ומתחזקים מהעלון מעל לעשרת אלפים קוראים.
• בעקבות הקריאה בעלון מאות אנשים ונשים חילונים מתקרבים לבורא.

• עשרות משפחות מכירות את השבת במסגרת פרוייקט "עונג שבת"
כל הזכויות הנ"ל בחודש זה יזקפו לזכותכם. כמו כן, העלון כולו יוקדש להצלחת 
התורם ו/או לעילוי נשמת יקירכם. )הזכות ביד התורם, להנצחת הנפטר בכתיבת 

קורות חייו ופרסום תמונתו(

שותף "אור עליון" לחודש תמוז
זכויות הגיליון מוקדשות לעילוי נשמת

אברהם הלוי בן יעקב ועליה נלב"ע כ"ה מנחם אב תשע"ג
היה איש תם וירא אלוקים, בשנותיו הראשונות בארץ ישראל, שימש 

כגבאי וחזן לציבור, ללא נטילת שום שכר, בכפר קדימה בשרון, כמעט 30 
שנה. בסוף ימיו, עבר לגור בעיר בני ברק. למד וסיים את ספרי הזוהר מעל 

52 פעמים. זכה להשאיר אחריו בנים ובנות יראי שמיים.
ת.נ.צ.ב.ה.



בשירותים?  לדבר  מותר  האם  שאלה: 
והאם מותר לענות בשירותים לצלצול 

הטלפון הסלולארי?
תשובה: אסור לדבר בשירותים, ואפילו 
משום  מתפנה,  האדם  שאין  בשעה 
גדול,  צורך  במקום  אמנם,  צניעות. 
להקל.  יש  ממון,  הפסד  במקום  כגון, 
מצלצל  הסלולארי  הטלפון  אם  ולכן, 
חשש  ויש  בשירותים,  האדם  בהיות 
שמא יש בו עניין של הפסד ממון, או 
חולי, או צורך גדול אחר, רשאי לענות 
לטלפון, אלא שעליו לקצר בדבריו עד 
כמה שאפשר. אבל בלא זה אין לדבר 
כלל בשירותים, אפילו כשאין נמצאים 
יביע  )שו"ת  בני ביתו בלבד.  בבית אלא 

אומר ח"ח סי' א, ובתוכן העניינים שם(.

שאלה: מי שפשט את הטלית והתפילין 
שעליו, על דעת לחזור וללובשו לאחר 
עליהם?  לברך  יחזור  האם  קצר,  זמן 
והאם יש לברך על הטלית קטן לאחר 

המקלחת?
שעליו,  והתפילין  הטלית  החולץ  א. 
חצי  בתוך  וללובשם  לחזור  דעת  על 
שעה,  חצי  בתוך  ולבשם  וחזר  שעה, 
לא  שהרי  עליהם.  לברך  חוזר  אינו 
הסיח דעתו מהטלית והתפילין. וה"ה 
שעליו  והתפילין  הטלית  פשט  אם 
בסתם, ולא חשב אז אם יחזור וילבשם 
שחוזר  כל  עליהם,  מברך  שאינו  מיד, 
שעה  חצי  תוך  ולהניחם  ללובשם 

משעת חליצתם.
בשעה  בדעתו  היה  אם  אמנם,  ב. 
שחלצם - לחזור וללובשם לאחר חצי 
לחזור  צריך  הוצאתם,  משעת  שעה 
ולבשם  חזר  ואפילו  עליהם,  ולברך 
וקיפלם  בסתם,  פשטם  אם  וכן  מיד. 
והניחם בכיסם, שיש לו לברך עליהם, 
בפירוש  חשב  כאילו  הדבר  שנחשב 
כן,  כמו  מיד.  וללובשם  לחזור  שלא 
אם חשב ללובשם מיד, אלא שהתעכב 
עליו  שעה,  חצי  לאחר  ללובשם  ובא 

לברך עליהם. 
לאחר  לברך  שיש  נלמד,  ומזה  ג. 
בטלית  התעטפות  בשעת  הרחיצה, 
בין  מרובה  הפסק  שהיה  כיוון  קטן, 
מחדש.  ללבישתה  הטלית  פשיטת 
שעליו  קטן  הטלית  שפשט  מי  אך 
בשביל להחליף בגדיו, או עבור טבילה 
ולובש  כשחוזר  מברך  אינו  במקווה, 
את הטלית קטן, כיוון שלא היה הפסק 

מחליף  הוא  כן,  אם  אלא  מרובה. 
הטלית קטן שעליו, שבכל עניין יש לו 

לברך על הטלית קטן החדשה. 
טלית  על  לברך  שאין  לדעת,  ויש  ד. 
קטן, אלא אם כן יש בה שיעור טלית. 
כלומר, שהטלית באורך מטר, וברוחב 
50 ס"מ. ושיעור זה הוא מלבד הנקב 
של בית הצוואר. )כלומר, צריך שיהיה 
ו-50  50 ס"מ מלפנים  שיעור הטלית, 
ס"מ  ו-25  הנקב.  מלבד  מאחור,  ס"מ 
מכל צד ברוחב הטלית שעל כל כתף(. 
לברך  שלא  בישראל,  הנפוץ  והמנהג 
בה  כשיש  ואפילו  קטן,  הטלית  על 

שיעור טלית. 
ה. ואם לאחר שפשט הטלית והתפילין 
לברך  עליו  לשירותים,  נכנס  מעליו, 
להיכנס  שאסור  כיוון  התפילין,  על 
והכניסה  לשירותים,  התפילין  עם 
אין  אבל  הפסק.  מהווה  לשירותים 
לברך כשחוזר להתעטף בטלית, אפילו 
ובתוכן  ב',  סימן  )שם  לשירותים.  שנכנס 

העניינים שם. הליכות עולם ח"א עמ' י(.

שאלה: האם מותר לכסות תפילין של 
יד לאחר הנחתן, בתיק של קרטון, כדי 

לשמור על הריבוע של התפילין?
הברכה  בשעת  אמנם,  מותר.  תשובה: 
את  להסיר  יש  התפילין,  והנחת 
יד  של  שהתפילה  באופן  הקרטון, 
תהיה מגולה, ורק לאחר מכן יניח את 

לשמור  כדי  עליה,  התיק 

יתקלקל  שלא  התפילין,  ריבוע  על 
בשרוול  התפילין  את  כשמכסה 

החולצה. )שם סימן ד(.
לאחר  הלילה  באמצע  הקם  שאלה: 
שישן בתחילת הלילה, ובדעתו ללמוד 
תורה, האם צריך לברך ברכות התורה? 
תורה,  שלמד  לאחר  לישון  חזר  ואם 
בבוקר  כשקם  שוב  לברך  צריך  האם 

ממיטתו?
בפישוט  מיטתו  על  ישן  אם  תשובה: 
עליו  הלילה,  בתחילת  ורגליים  ידיים 
משינתו,  בקומו  התורה  ברכות  לברך 
נרדם  ואפילו  תורה.  שלומד  לפני 
קצר  זמן  ישן  ואפילו  שעליו,  בבגדים 
בלבד. ואם חזר לישון בעוד לילה על 
לחזור  לו  יש  לימודו,  לאחר  מיטתו 
ולברך ברכות התורה בקומו משינתו. 
הלילה  בשעות  קבע  ששינת  מאחר 
לברכות התורה שבירך  מהווה הפסק 
ביום שלפניו. אבל אם הלך לישון אחר 
אינו  כשיקום  השחר,  עמוד  שעלה 
צריך לחזור ולברך ברכות התורה, כיוון 

ששינת קבע של יום אינה הפסק. 
ועל  ידיו  על  בלילה  ישן  אם  אבל 
הכורסא  על  בישיבה  או  השולחן, 
ממושך,  זמן  כך  ישן  אפילו  וכדומה, 
שאין  שלומד,  לפני  לברך,  צריך  אינו 
זאת אלא "שינת ארעי", שאינה מהווה 

הפסק לברכות התורה. )שם סימן ה(.

שאלה: אני בת 28, הייתי בזוגיות במשך שנה, לאחר 
החלטנו  להתחתן,  חושש  שהוא  אמר,  זוגי  שבן 
להיפרד. איך אני ממשיכה הלאה ומתחילה מחדש, 

ואיך אני מפנה את הלב שלי שוב לזוגיות? 
"ארבעים  חז"ל  במאמר  התחזקות  ידי  על  תשובה: 
יום קודם יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לפלוני". 
היה  לא  הזה  הבחור  מכך:  המתבקשת  ובמסקנה 
לא  מתחתנים  הייתם  אם  וכנראה,  שלך,  הזיווג 
הייתם מסתדרים. אין להצטער על הפרידה, ואין לך 
הידברות,  באתר  לצפות  )כדאי  עליו...  לחשוב  מה 
לכל  היהודית  "התרופה  בנושא,  שלי  בהרצאה 

התסכולים והאכזבות"(.
כדאי  הזה,  לב  השיברון  את  בעתיד  למנוע  כדי 
בצורה  לחתונה.  עד  נגיעה"  "שמירת  על  להקפיד 
כזו את מסננת את כל הבחורים הלא רציניים, שלא 
בלבד,  להנאות  כוונתם  וכל  חתונה,  על  סגורים 
כמו הבחור הזה... ותפגשי רק עם בחורים רציניים 
בטוח  במסלול  את  כעת  להתמסד.  המעוניינים 
אתם  מתאימים,  שאתם  במקרה  ושמחה:  עונג  של 
מגיעים להחלטה לחתונה בפרק זמן קצר, כי ישנו 
דחף לבחור להתחתן.... ואם אתם מרגישים שאינכם 
מתאימים, כל אחד פונה לדרכו מבלי שברון לב, כי 

עדיין לא נקשרתם נפשית אחד לשני. 
החינוך  כמו  ההיכרויות,  בנושא  החילונית  התרבות 
לב:  כאב  מאד  להרבה  גורמת  המעורב,  החילוני 
אהבה נכזבת, קינאה, חוסר שלום בית, זילות במושג 
אל  הגיעה  שהיא  אמרה,  אחת  כלה  ועוד.  אהבה, 
אותה  בחור שעזב  כל  כי  "לב מסננת",  עם  החופה 

עשה לה חור בלב...
שאלה: אני מרגישה עצב עצום!! אין לי כוח לעשות 
מהבית,  לצאת  לא  ספר,  בבית  ללמוד  לא  כלום!! 
אנשים  הרבה  שיש  פה,  לא  עצובה שהמשיח  כלום! 
בעם ישראל שלא מכירים את ה', ומכל השקר שיש 
בעולם הזה!!! אפשר לצאת מהעצב הזה ? אני בוכה 
הרבה על החטופים! אני כל שנייה זוכרת אותם, וזה 
קשה, כי ההרגשה של חוסר ידיעה זו הרגשה נוראית 
מאמינות  יותר  כבר  שלהם  האימהות  ומייאשת!! 

ויותר בטוחות בה' ממני..
לסבל  שלך  והרגיש  הרחב  הלב  על  לך,  הכבוד  כל 
הזולת, ועל הלב החם שלך לרוחניות. נזכרתי באמי 
ז"ל, שהייתה משתתפת בצער הזולת, כאילו הייתה 
זו הצרה שלה. כשהייתה שומעת ברדיו שחייל צה"ל 
נהרג, הייתה בוכה בדמעות שליש, ואם היינו -בתור 
היא  היום,  באותו  ומשתוללים  צוחקים  ילדים- 
הייתה גוערת בנו: "חייל ישראל נהרג, ואתם יכולים 

לצחוק?!".
על אף שהמקור לעצבותך טהור, עדיין אין זו דרכה 
בית  מחורבן  יותר  גדול  עצב  לנו  אין  תורה.  של 
בגלות,  ישראל  ועם  השכינה  של  וסבלם  המקדש, 
ופסק מרן בשולחן ערוך )סי' א ס"ג(: " ראוי לכל ירא 
בית המקדש".  חורבן  על  ודואג  מיצר  שיהא  שמים 
ועם כל זאת כתב שם המשנה ברורה )ס"ק יא(: "אבל 

התורה והתפילה יהיו בשמחה".  
השאלה כיצד תצליחי לצאת מהעצבות, בפרט אם יש 

לך נטייה לעצבות?
עליהם  והוריהם,  הם  בעצמם,  החטופים  אפילו  א. 
להיות  אפשר  וכיצד  בשמחה.  להיות  להשתדל 
ש"הכל  הידיעה  ידי  על  שכזה?  במצב  בשמחה 
לטובה", ובוודאי הגמור שהקב"ה הביא עליהם צרה 
זו לטובתם, )ראי בתשובה הבאה הרחבנו יותר בזה(. 
ק"ו שאת יכולה לצאת מהעצבות, ולהיות בשמחה, 
החטופים  לטובת  זה  החטיפה  שכל  תדעי  כאשר 
ועם ישראל כולו. כדאי לך, להרבות בקריאת ספרי 
ספרי  בקריאת  ולהמעיט  ושמחה,  ביטחון  אמונה, 

מוסר ותוכחה.
ב. "הפעולות החיצוניות מעוררות את הפנימיות". על 

)והתרחקות  ומקפיצה,  קצבית  מוזיקה  שמיעת  ידי 
חבילת  עם  נמכר  שלהם  שהדיסק  עצב,  משירי 
מרבנים  הרצאות  שמיעת  שמח,  ריקוד  טישו...(, 
חיצוניות  פעולות  מיני  וכל  ומבדרים,  מצחיקים 
של שמחה, ניתן להגיע לשמחה פנימית. רבי נחמן 
"מילי  לעשות  האדם  על  שאפילו  אומר,  מברסלב 

דשטותא" כדי לשמח את עצמו.
אופטימיות,  שמחות,  לחברות  ורק  אך  התחברי  ג. 
והתרחקי מחברות  הכוס המלאה.  חצי  הרואות את 
רוטנות ועצובות. הרמב"ם כותב, שאדם נמשך אחר 

ריעיו וחבריו.
 שאלה: אני עובד סוציאלי, וישנה שאלה שמטרידה 
אותי מאוד בזמן האחרון, והיא שאלת הרע בעולם. 
ליבי, אוכל  יודע שכאשר התשובה תתיישב על  אני 
לבצע את עבודתי בצורה מיטבית יותר, ואוכל לשרת 
את עם ישראל בצורה טובה יותר: מדוע הקב"ה ברא 

רע בעולם? מדוע יש סבל בעולם?
תשובה: התשובה לשאלותיך היא אחת: ה' לא ברא 
כלל רע בעולם. בעיני בשר ודם נראה הכאב והצער 
כדבר רע, אבל לאמיתו של דבר, אין כאן אלא טוב 
הוא  שה'  מאחר  משמיים",  יורד  רע  "אין  מוחלט. 
הטוב המוחלט, ומאחר ש"מידת הטוב להיטיב", לא 

שייך שה' יעשה רע ח"ו.
הוא  שהצער  הזה,  בעולם  דוגמאות  מספר  נראה 
טיפול  באיזה  למטופל  שמכאיב  רופא  טוב:  דבר 
לחולה?  מירע  הוא  האם  וכואב,  מצער  ניתוח  או 
ילדים  אותו.  מרפא  הוא  עמו,  מיטיב  הוא  ולא!  לא 
שהוריהם מכריחים אותם לאכול, הם מצטערים, כי 
הם רוצים לאכול ממתקים, אבל זה לטובתם. על אף 
גדול מכך... אותו  לך טוב  אין  ילדים,  בגידול  הצער 
דבר אצל האלוקים. כל הצער והכאב תכליתו לטוב: 
האדם  את  להביא  מטומאתה,  הנשמה  את  לנקות 
הבא,  בעולם  שכרו  את  להגדיל  נפשית,  לבגרות 
שהאדם לא ישכח את יוצרו בהבלי העולם, וכדומה. 
בתור עו"ס בוודאי ראית את אותם נערי שמנת, שלא 
לרעתם.  הוא  הזה  הכיף  ודווקא  כלום,  להם  חסר 
בסמים  ונופלים  אחראים,  בלתי  משועממים,  הם 

וכדומה, ה' ירחם.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ובאתר "הידברות"

מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א

שאל את הרב
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גורל הגר"א שערך רבי אריה לוין זצ"ל

"אור לגויים": עם שלם מזיל דמעה עם החטופים

לוחמים,   35 של  מחלקה  הייתה  הל"ה",  "מחלקת 
של  מפקדו  לכן  קודם  שהיה  מס,  דני  של  בפיקודו 
גוש עציון. המחלקה יצאה במלחמת העצמאות, כדי 
בלוחמים  אותו  ולתגבר  הנצור,  עציון  לגוש  לסייע 
ובאספקה. אור ליום שישי ה' בשבט תש"ח, 16 בינואר 
1948, המחלקה התגלתה בדרכה, ובעקבות כך כותרה 
נהרגו  לוחמיה  וכל  מהסביבה,  ערבים  המוני  ידי  על 
בקרב שנמשך כל היום. לאחר מלחמת השחרור, שנה 
לישראל  הוחזרו  כאשר  בקרב,  שנפלו  לאחר  וחצי 
גופותיהם של אנשי מחלקת הל"ה, הוקדשו מאמצים 
מרובים לזיהוי הגופות. אולם, הל"ה אשר נפלו בעוד 
כבדה  אש  תחת  בחטף,  נטמנו  חייו,  על  נאבק  הגוש 
כל  זיהוי  שיאפשר  תרשים  עריכת  ללא  האויב,  של 
קבר וקבר. ולכן, על אף שהוקדשו מאמצים מרובים 
ושלש  עשרים  ורק  אך  מוחלט  באופן  זוהו  לזיהויים, 
גוויות. לגבי 12 האחרים, לא הייתה אפשרות לקבוע 

בוודאות מי היא גופת פלוני או גופת אלמוני.
אחדים מבין ההורים השכולים שמו את פעמיהם אל 
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, שהיה רבה הראשי של 
ירושלים, והוכר כעמוד ההלכה באותו הדור. שקל הרב 
פרנק את העניין על כל צדדיו, וקבע לערוך גורל לשם 
קביעה וזיהוי של הי"ב. ואכן, שמור וכמוס עם חכמי 
גורל מיוחד במינו, המיוחס להגר"א  וזקניה  ירושלים 
)הגאון רבי אליהו מוילנא(. משהו מעין שריד ל"אורים 
ע"י  יוטל  שהגורל  ביקשו  בכך,  העוסקים  ותומים"... 
לחמוק  ביקש  אליו  משבאו  לוין.  אריה  רבי  הצדיק 
מכך. חזרו ההורים השכולים אל הרב פרנק. שיגר הלה 
שליח להפציר בו. חזקה על הרב לוין משאלתם, ולא 
לעבודת  ורחימו  בדחילו  וניגש  בה,  לעמוד  היה  יכול 

הקדש.
היה זה יום חמישי, שעת לילה. בישיבה אשר בעליית 

הבית הקטן והצנוע של רבי אריה, בשכונת "משכנות". 
בהיכל השרוי בחשיכה הודלקו י"ב נרות, אשר האירו 
את קיר המזרח, שארון הקודש ניצב לידו. הנוכחים היו: 
רבי אריה, חתנו הרב אהרון יעקובוביץ', ובנו הרב רפאל 
בנימין לוין.  מבין ההורים השכולים נמצאו שנים: מר 
פתחו  הם  פרסיץ.  הכהן  דב  יצחק  ומר  מס,  ראובן 
וציפייה  קדש...  תחושת  רטט...  "תהילים".  באמירת 
עריכת  לשם  אמת...  לקבוע  בידם  האלוקים  שיסייע 
גורל זה, יש להשתמש בתנ"ך שדפיו מחולקים לשני 
טורים. ואכן, ספר תנ"ך עתיק, אשר נדפס באמסטרדם 
בשנת תס"א מצוי אצל רבי אריה. דפיו הצהיבו אך הם 
עוד שלמים, ובמקום קרע כלשהו - מודבק הוא בנייר 

דבק שקוף, השומר על השלמות והצורה.

גורל הגר"א מגלה את שמות י"ב הקדושים
הוסיפו  הדולקים  והנרות  בהיכל,  שררה  קדש  דממת 
מבלי  התנ"ך  את  פתחו  זה.  נורא  למעמד  את שלהם 
עלעלו  פתיחה  כל  לאחר  ועמוד.  דף  לכוון  או  לדעת 
על המעשה  חזרו  וכך  פעמים,  דרך מקרה שבע  שוב 
שבע פעמים. וזה הכלל הנקוט: הפסוק האחרון בעמוד 
שנפתח בפעם השביעית צריך לכלול את שמו, או רמז 
זיהויו. על פי  לשמו, של אחד מאלה שמחפשים את 
זה ייקבע מי טמון בכל קבר וקבר, ואת שמו יחרטו על 

גב המצבה.

מה רבה הייתה ההשתוממות, כאשר הפסוק שהופיע 
תבל   – ומלואה  הארץ  "לה'  היה:  הראשונה  בפתיחה 
הדפים  שאר  גם  הל"ה.  לשיירת  רמז   - בה"  ויושבי 
ישראל,  ארץ  ומצוות  מלחמות  היה  נושאו  שנפתחו 
שהתאימו מאד למאורע המיוחד הזה. והנה, לאחר גמר 
פעורי  המשתתפים  כל  נותרו  וכנ"ל,  בדפים  העלעול 
שמו  את  וחשף  בפסקנות,  דיבר  דף  שכל  לגלות  פה, 
של הטמון בכל קבר וקבר. לדוגמא: בפסוק הראשון 
שהגיעו אליו: "וממטה בנימין בגורל" )יהושע כא,ד(, היה 
בנימין  הוא  הלא  הקדושים,  אחד  של  שמו  מפורש 
ט,כא(,  )שמו"א  ימיני"  בן  "הלא  הפסוק  בוגסלבסקי. 
הצביע על הקדוש עודד בן ימיני. והפסוק "כל הנפש 
הבאה ליעקב" )בראשית מו,כו(, גילה את מקום קבורתו 
של הקדוש יעקב בן עטר, שורה 6 קבר 2. כדבר הזה 
בי"ב, שהרי  צורך  היה  )לא  פעמים.  י"א  המחזה  חזר 
עניינו  הי"ב(.  נקבע ממילא מיהו  הי"א  לאחר קביעת 
ומתאים,  ופסוק היה כה הולם, משקף  של כל פסוק 
בסיום  דיומא.  ענינא  הפסוקים  באותם  תוארו  כאילו 
ידו פרוטקול מפורט על  הטקס כתב הרב לוין בכתב 

תוצאות הגורל, וחתמו עליו שאר הנוכחים.
עריכת גורל הסתיימה בשעות שלאחר חצות, אך שינה 
לא אחזתם כל אותו הלילה. הם חשו את ייחודו של 
נקבע  וכי  מדויקת,  הקביעה  הם חשו שאכן  המעמד. 
זיהויו של כל אחד מן הי"ב מתוך הל"ה. כאשר באו 
צבי  לרבי  הקורות  את  וסיפרו  הלילה,  אותו  למחרת 
פסח פרנק, היה הוא נרגש ונפעם, ופסק שיש לראות 
המרתקות  הגורל  תוצאות  ואכן,  כקובע.  הזיהוי  את 
ומשרד  צה"ל  השכולות,  המשפחות  ידי  על  התקבלו 
הביטחון, ועל פיו בלבד נכתבו שמות הקדושים הי"ד 
היה"  צדיק  "איש  הספר  )מתוך  ת.נ.צ.ב.ה.  מצבותיהם...  על 

מאת שמחה רז, הוצאת ש.זק  בע"מ(

עם  כאב,  מרגיש  שלם  ועם  נחטפו,  בחורים  שלושה 
בלי  השתנה,  הלאומי  הרוח  מצב  דמעה.  מזיל  שלם 
היהודי  הניצוץ  המגזריות.  החברתיות  להגדרות  קשר 
מתפללים  לפיד,  יאיר  כולל  וכולם,  התעורר,  החבוי 
לראות  מפעים  שבשמיים.  אבינו  אל  הלב  מעומק 
בזמנים  שמתגלה  והאחדות  ההזדהות  תחושת  את 
השם   את  פעם  שמעתם  האם  ונבדוק,  בואו  כאלה. 
"בו ברגדאל"? יש להניח שלא! מדובר בטוראי בצבא 
הטאליבן  ארגון  בשבי  שנים   5 היה  אשר  ארה"ב, 
חמישה  שחררה  אמריקה  כחודש,  לפני  באפגניסטן. 
ולאחר  בקטאר  בכלא  לשנה  שיועברו  טאליבן  אנשי 
יראה  ברגדאל  שבו  כדי  לארצם,  לחזור  יורשו  מכן 
שגרים  האמריקאים  גם  לידיעתכם,  הוריו.  את  שוב 
 5 בניו-יורק או בוושינגטון לא שמעו עליו. כי במשך 
השנים האחרונות אמריקה נותרה שלוה ורגועה, מבלי 
ההשוואה  השבוי...  החייל  על  אחת  דמעה  להוזיל 
בין שני הסיפורים מראה לנו את ייחודיותו של העם 
היהודי: כל יהודי שקשה וכואב לו, הוא חלק מאיתנו. 
ספרותית,  מליצה  אינו  בזה"  זה  ערבים  ישראל  "כל 
אלא משהו עמוק שטבוע בקוד הגנטי של העם שלנו. 
נקודת  אך  כנגדנו,  הזה  הדבר  את  מנצלים  אויבינו 
צריך  יהודי  כל  כוחנו.  סוד  גם  היא  שלנו  התורפה 
להרגיש גאווה על השתייכותו לעם הנבחר, ולהודות 

לה' שזיכהו להיות חלק מהעם היהודי. "אור לגויים".
בלימוד  להרבות  לציבור,  קראו  ישראל  ורבני  חכמי 
ולהתרחק  שמיטה(  בהלכות  )בפרט  התורה 
הנערים  של  בשלום  חזרתם  למען  מהמחלוקת, 

הרב  "מרן  כי  אמר  בעדני  רבי שמעון  הגאון  היקרים. 
חכמי  כי  תמיד,  אומר  היה  זצוק"ל  יוסף  עובדיה 
הספרדים נהגו לומר "מחלוקת" זה "חלק-מוות", אותן 
ממחלוקת.  מאד  להיזהר  צריך  כן  על  בדיוק,  מילים 
בחורי הישיבות לפעמים זה אומר ככה וזה אומר ככה, 
ומכניסים עצמם למחלוקת, צריכים להיזהר ולא לדבר 
דברים הגורמים למחלוקת, 'לא חרבה ירושלים אלא 
על שנאת חינם', ובעזרת השם בזכות שנתרחק מכך, 

הקב"ה ירחם על הנערים וישיבם אלינו בחזרה".
מעשה הממחיש את חומרת איסור המחלוקת ועונשה, 
סיפר הגאון הרב יהודה מועלם זצ"ל, מראשי ישיבת 
פורת יוסף: לפני כחמישים שנה, לאחר פטירת הראשון 
לציון הרה"ג רבי יעקב שאול אלישר זצ"ל, התעוררה 
אחריו,  מקומו  את  למלא  רצו  רבים  גדולה,  מחלוקת 
ולכהן בכסא הרבנות הראשית. באותו זמן, כאשר ראה 
להתערב  ח"ו  רצה  ולא  הזו,  המחלוקת  את  אחד  רב 

במחלוקת, יצא לחוץ לארץ למרות שכבר מינו אותו. 
וחמשה  עשרים  מאד.  מזעזע  דבר  התרחש  והנה 
תלמידי חכמים גדולים, שהיו מעורבים במחלוקת הזו 
באותה התקופה – נפטרו בתוך שנתיים, ולא נותר מהם 
מחוץ  שיחזור  רב  לאותו  שלחו  כך,  כשראו  אחד!  עד 
מאחר  לציון.  הראשון  בכהונת  בחזרה  לכהן  לארץ, 
ולפני שעזב את הארץ כיהן זמן קצר בכסא הראשון 
וכאמור.  המחלוקת,  מפני  לעזוב  נאלץ  ורק  לציון, 
וכיהן במשך כעשרים שנה בתפקידו.  ואכן, הרב חזר 
המעשה אקטואלי למתרחש לצערנו בציבור הספרדי 
והליטאי בימים אלו, וממנו אנו למדים, שמחלוקת היא 

אש להבה, וצריך לברוח ולהתרחק ממנה תמיד. 
כתב  המחלוקת!  רעת  היא  גדולה  כמה  עד  ולמד  צא 
שיש  רואה  "אם  יא(:  ס"ק  תקפא  )סימן  ברורה  המשנה 
להיות  שמעוניין  ]-בשביל  התפילה  בשביל  מחלוקת 
פי  על  אף  יתפלל,  לא  נוראים[,  בימים  ציבור  שליח 
שיתפלל מי שאינו הגון ]כל כך כמוהו[". עד כאן לשונו. 
והוסיף על זה בערוך השולחן )סי' נג ס"ק כב(, שעל זה 
]המוותר[ אמרו בגמרא )מו"ק ה, א( "כל השם אורחותיו 
]-שוקל את מעשיו[, זוכה ורואה בישועת האלוקים". 
נורא ואיום! עדיף שיהא שליח ציבור שאינו הגון כל כך, 
והעיקר שלא תהא מחלוקת. והמוותר זוכה לישועות 
גדולות מאת האלוקים. ק"ו במקום שכולם אהובים, 
כולם ברורים, וכולם ראויים ביותר. )המעשה הובא בספר 
"עונג לשולחן שבת" עמ' 453. הספר מלא וגדוש בעובדות, הנהגות, 
מעשיות מאלפות וסיפורים מרתקים, על גדולי ישראל, מסודרים על 

פי פרשיות השבוע. ניתן להשיג את הספר בטלפון 054-8413979(.

לעילוי נשמת

אליהו בן רוחמה
ורוחמה בת חנה

ת.נ.צ.ב.ה.

רפואת הגוף והנפש
בחסדים מגולים

לברכה בת ידידה רוזא

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל
שמחה אלין סימה בת 

אסתר  ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
ישראל בן ברכה ומאיר 

משמור
נלב"ע ט' תמוז תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
עמיחי משה

בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

פרוטוקול עריכת הגורל בכתב ידו של הרב אריה לוין זצ"ל

שלושת הנערים החטופים
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הפגישות ואופן התנהלותן הינן הקנה 
שלפיהן  העיקרי,  והברומטר  מידה 
בן  אודות  חשובות  החלטות  נקבל 
כללים,  על מספר  עלינו לשמור  הזוג. 
כדי לדעת כיצד להתקדם בכל פגישה. 

פגישה ראשונה 
הפגישה הראשונה הינה מכרעת ביותר 
לכאן או לכאן. עלינו להיות זהירים –
ככל שהדבר תלוי בידינו- ליצור רושם 
את  לפספס  לא  כדי  חיובי,  ראשוני 
הזיווג המתאים. חשוב לזכור! בפגישה 
ראשונה אנו מתרגשים, לחוצים וקצת 
ולכן  טבעי,  דבר  זהו  מאופסים.  לא 
לא  זה.  פי  על  רק  להחליט  לנו  אסור 
תנו  ראשונה.  פגישה  אחרי  לפסול 
שני  הראשונה  בפגישה  צ'אנס!  עוד 
ולפעמים  נבוכים,  הצדדים מתרגשים, 

גם לא יודעים על מה לדבר...
ולמד  ישב  ימיו  שכל  ישיבה  בחור 
ואף  שידוך,  לו  הציעו  לִפְרקוֹ.  הגיע 
נקבעה לו פגישה. הוא לא ידע על מה 
מדברים בפגישה, ואיך פותחים... הוא 
ועל מה לדבר?  "מה  שאל את חבריו: 
יודע כלום...". והם השיבו לו:  אני לא 
איתה  שמדברים  אוהבת  בחורה  "כל 
משפחה  אהבה,  דברים:  שלושה  על 
קצת  לה  תראה   - אהבה  ופילוסופיה. 
רגש. משפחה - תראה לה התעניינות. 
לא  שאתה  לה  תראה   - פילוסופיה 
טיפש". הבחור הבין את הדברים, וכדי 
לא לשכוח הוא שינן לעצמו כל הדרך 
מהישיבה עד מקום הפגישה: "אהבה, 
משהגיע  פילוסופיה...".  משפחה, 
אחת  על  נפל  הוא  למזלו,  לפגישה, 
ברגע  בונקר.  כמו  וסגורה  שתקנית 
את  ושכח  בלק-אאוט  קיבל  הוא  זה 
כל מה שאמרו לו חבריו. הוא התחיל 
להזיע, להיות אדום, וגם היא... לפתע 
הוא נזכר - אהבה! והוא שאל: "תגידי, 
את אוהבת קישואים?". היא ענתה לו : 
"לא!". מיד בפתיחה לקבל 'לא' זה לא 
השני  לנושא  עבר  הוא  נעים...  כך  כל 
אחים?".  לך  יש  "תגידי  משפחה:   -

עכשיו  "לא!".  ענתה:  היא  ושוב 
 - נזכר  הוא  ואז  השאלות...  לו  נגמרו 
לך  היו  "אם  שאל:  והוא  פילוסופיה... 

אחים היית אוהבת קישואים?"... 
התרשמות חיצונית ופנימית

בעיקר  להיות  צריכה  ההתרשמות 
להיות  ולא  ואישיותו,  מהאדם 
משוחדים מהופעתו החיצונית. כתבנו 
של  סוג  הוא  שהרגש  אחר,  במקום 
ההופעה  שגם  נוסיף,  וכאן  שוחד. 
ידוע  שוחד.  של  סוג  היא  החיצונית 
ר ֵעיֵני ֲחָכִמים...".  ַֹחד ְיַעּוֵ י ַהׁשּ הפסוק "ּכִ
חכם  "איזהו  חז"ל:  מאמר  ידוע  וכן 
שמי  מכאן,  הנולד".  את  הרואה   –
לא  החיצונית,  מההופעה  שמשוחד 
הופך  הוא  ובכך  הנולד,  את  רואה 
קונה  הוא  ומימלא  חכם,  לא  להיות 

'חתול בשק'!
הזוג  בן  מה  לשמוע  עלינו  בפגישות 
מעלה,  הוא  רעיונות  אלו  אומר, 
להביט  רק  ולא  בהתנהגותו,  להתבונן 
על מראהו. כמאמר חז"ל: 'אל תסתכל 
בקנקן, אלא במה שיש בו'. הוא הגיע 
בלי  ספורטיבית  מרצדס  עם  לפגישה 
עצר  הוא  מניקל...  מבריק  אגזוז  גג, 
ראתה  כשהיא  מיד  בחריקה...  לידה 
את המרצדס היא נמסה וכרעה ברך...  

אבל, המרצדס הייתה גנובה!...
לגמרי  לפסול  שלא  להיזהר  צריך 
הצעה, בגלל שבן הזוג הופיע לפגישה 
או  בהופעתו,  מרושל  קצת  כשהוא 
הבגדים,  צבעי  את  התאים  לא  שהוא 
או בגלל שהוא נראה אדם פשוט. כאן 
הם  האדם  של  שבגדיו  לומר,  המקום 
כבודו, והאופן שבו אדם לבוש - יוצר 
את סגנון ההתייחסות אליו. לכן כדאי 
לפגישה  ובמיוחד  לפגישות,  שתבואו 
הראשוני(,  הרושם  )בגלל  הראשונה 
כשאתם לבושים באופן מכובד ומכבד. 

כשנסתיר  לילדינו  שנעזור  חושבת  לא  אני 
שהם  מכיוון  ראשית,  שקרו.  דברים  מהם 
ישמעו על כך גם אם לא נספר להם, ובכל 
ידעו. שנית, כאשר לא מספרים,  מקרה הם 
סוד  איזה-שהוא  שישנו  מרגיש  והילד 
מעצימים  אנו  ממנו,  מסתירים  שההורים 
הרבה  הוא  דבר שמוסתר  הפחד.  את  אצלו 
יותר נורא. "אם מסתירים ממני", כך חושב 
מתחת  לדלת,  מעבר  שהדבר  הילד,  "סימן 
למיטה, יקרה לי בוודאות משהו רע מחר"...

לנו  יש  לילד,  בעצמינו  מספרים  כשאנו 
ולהרגיע.  להסביר  לפרט,  גם  פז  הזדמנות 
לנכון,  מוצאים  שאנו  כפי  ולסגנן  להבהיר 
אחרת: "ה'  קצת  נשמע  הדברים  סיפור  ואז 
זה  כזה.  מקרה  קורה  יום  בכל  שלא  עוזר 
עוזר  ה'  ארוך,  בזמן  פעם  שמתרחש  דבר 
לחטופים ושומר עליהם, הוא נותן להם את 
דברים  וכהנה  כהנה  ועוד  להתמודד".  הכח 
לילדים  מספרים  אנו  בה  הצורה  מרגיעים. 
יש  ביותר:  חשובה  האסון  או  המאורע  על 
ולא  בטוח  בקול  רגועה,  בצורה  עמם  לדבר 
היסטרי. מתוך ביטחון עצמי וביטחון בה'. רק 
אז הם ירגישו שיש כיסוי למילים שלנו, והם 

אכן ישתכנעו ויפנימו את המסר שלנו, שאין 
מקום לפחד וחרדה. לשם כך עלינו קודם כל 
בעצמנו,  חזקים  להיות  עצמנו,  את  להרגיע 

תוך חיזוק הביטחון והאמונה בה' יתברך.
אבא  אחרים:  עניינים  לגבי  גם  נכון  הדבר 
חבר  הורי  נפטר,  או  שנפל  סבא  חולה, 
שהתגרשו, ועוד דברים שמרעידים את נפש 
ומחזקת  מעצימה  הדברים  הסתרת  הילד. 
הדיבור  ואילו  הילד.  אצל  הפחדים  את 
עליהם בצורה נכונה, דווקא גורם להסיר את 

שכבת הדאגה.
העולם  וכל  הזמן,  כל  מתרחשים  אסונות 
כולו גשר צר מאד. אין סוף לפחדים, אין סוף 
שלנו,  הכוונה  עם  אבל  נוראים.  להרהורים 
אמונה,  הזרקת  הרבה  הרבה  ועם  ההורים, 
נצליח בעזרת ה' לגרום לילדינו שלא לחיות 

כל היום בפחד, ולהמשיך בשגרת ימיהם.
 ,02-5712-111 לשאלותיכם:  הטלפון  מס' 
על  אענה  אני   .02-5712-112 הפקס  ומס' 
או לפחות אצור  גבי העלון,  על  שאלותיכם 

עמכם קשר כדי לכוון אתכם למטרה.
בהצלחה רבה, מנוחה פוקס 

המדריך לדייט מוצלח

מידע על הרצאות הרב, רכישת דיסקים 
 והחוברת "ולחתונה" של כבוד הרב,

www.kavas.co.il באתר

הוצאת עין הרע ופחדים

צלצלו: 054-8486662

כל התורם 100 ש"ח להוצאת העלון, נערוך 
עבורו "הוצאת עין הרע ופחדים" על ידי רבנית 

צדיקה המיוחסת ל"בית יוסף".

עם מנוחה פוקס
שעת חינוך

יועצת משפחתית וסופרת

אירוח לבבי
וחם בשבתות!

צלצלו: 054-8412657  )רינה(

צלצלו: 054-8486661
)באין מענה, השאירו הודעה בתא קולי, ואנו נשוב אליכם(

ילדים,  ספרים  ספרי  ביניהם  ספרים,  כ-300  כה  עד  כתבה  פוקס  מנוחה 
להרצאות  הסופרת  את  להזמין  ניתן  למבוגרים.  חינוך  וספרי  לנוער 
של  היפהפייה  הקרונית  את  גם  להזמין  וניתן  חינוך.  בענייני  ולמפגשים 
הספרים )קרונית ניידת חוייתית עבור ילדים והורים(, להכרת הספרים או 

לרכישתם באזורכם, ללא התחייבות מצדכם. צלצלו 02-5712111

אח/ות יקר/ה! 
 בוא/י לחוות חוויה רוחנית, מענגת ושמחה,

של פעם בחיים!
הינך מוזמן/מוזמנת לשבת מרגוע ומנוחה 

לנפש, באווירה ביתית, חמה ולבבית. 
משפחות יקרות הפזורות בכל רחבי הארץ, 
פותחות את ביתן ואת לבן החם והאוהב, 

ומזמינות אתכם לסעוד בביתן את סעודות 
השבת, באווירה משפחתית, חמה ואוהבת. 

)ניתן להתארח גם במוסדות המארחות בשבת, 
כמו ישיבת "מחנה ישראל" ובתי חב"ד(.

בימים אלו, בהם עם ישראל על כל מגזריו: 
חרדים וחילונים, דתיים ומסורתיים, מתאחדים 
יחד כמשפחה אחת, בחיבוק חם ואוהב, להצלת 
אחינו החטופים, אתם יותר ממוזמנים לבוא 

ולהתארח בביתנו.
נ.ב. משפחות שומרות שבת המעוניינות לארח 

בשבת, יצלצלו לטלפון הנ"ל. 

שבת של עונג ופיוט
גיבוש אנשי הקהילה

סעודה שלישית ברוב עם
הרצאות מרתקות
שאלות ותשובות

ללא
תשלום!

מעוניינים לארגן שבת רוחנית 
 למתפללי בית הכנסת,

עם הרב מנשה בן פורת שליט"א, 
 מרצה בכיר בהידברות,
וכותב העלון שבידכם? 

שבת "הידברות" אצלכם בבית הכנסת


