
שנה רביעית | אדר תשע"ג, גיליון מס' 39

לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל
לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

]1[ המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל. 054-8486662

www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

חשיפת ארמון אחשוורוש מצדיעה למגילת אסתר

הזמרת שרית חדד מתקרבת למקורות
במהלך דו-שיח עם אביב גפן בתכנית The Voice, חשפה שרית חדד את החיבור שלה 
לערוץ הידברות ולרב זמיר כהן. "ערוץ 97 כל יום, בקר צהריים וערב, ומאד נהנית". בראיון 
להידברות סופשבוע היא מספרת: "אחרי שאני חוזרת מהופעות, הנפש צריכה דברי תורה 
ודברי אמת. כבר כמה שנים שאני לא מדליקה אש בשבת, ובמקביל כמובן שצמה בכיפור 

וט' באב, ומקפידה על כשרות. אני מאוד יהודייה בנשמה שלי".

מחקר: הנשים החרדיות יותר מאושרות
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שפרסמה  מנתונים 
מהנשים  יותר  מאושרות  החרדיות  הנשים  כי  עולה, 
החילוניות. בעוד 98% מהנשים החרדיות מרוצות מחייהן, 

הרי שרק 88% מהנשים החילוניות מרוצות מחייהן.

 Das Buch Esther nach seinet בספרו  .1
.Geschich lichkeit kritisch untersucht

השוואות נוספות הובאו בספר קדמוניות מר' אהרן   .2
מרקוס פרק ו', ובמחברת "תוצאות החטיטות 

והחקיקות" מר"ז יעבץ.
הובא באתר דעת.  .3

הרב ראובן מרגליות, המקרא והמסורת, פרק ח.  .4
שמואל חגי,"עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית   .5

הקדומה", מחניים גיליון עט.

במגילת  מתואר  אחשוורוש  המלך  של  ארמונו 
אסתר בפרוטרוט. והנה, המשתה המתואר במגילה 
ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ְמְצִאים  ַהִנּ ָהָעם  ְלָכל  ֶלְך  ַהֶמּ "ָעָשׂה  )א,ה(: 
ֲחַצר  ְבַעת ָיִמים ַבּ ה ִשׁ ֶתּ דֹול ְוַעד ָקָטן ִמְשׁ יָרה ְלִמָגּ ַהִבּ
כמוגזם.  רבים  בעיני  נראה  היה  ֶלְך",  ַהֶמּ יַתן  ִבּ ת  ַנּ ִגּ
כיצד הכיל חצר המלוכה מקום לאנשים רבים כל 
אחרים,  רבים  במקרים  כמו  כאן  שגם  אלא  כך?! 
את  חשפו  וההיסטוריונים  כשהארכיאולוגיים 
המציאות ההיסטורית בממלכה הפרסית העתיקה, 
התגלה שכל הפרטים המתוארים במגילה תואמים 
בדקדוק רב למציאות ההיסטורית בעת ההיא. כולל, 
בשפה  מילים  מדיניים,  פרטים  ושמות,  דמויות 
וההתנהגות  הממשל  סדרי  העתיקה,  הפרסית 
באתר  כך  על  מפורט  )מאמר  וכו'.  החברתית, 
"יהדות נט"(. ד"ר ס. ימפל1 פירסם השוואות רבות 
במגילה2.  למתואר  הארכיאולוגים  הגילויים  בין 
בודדים  לפרטים  רק  נתייחס  שלפניכם  במאמר 

בקשר לארמונו של אחשוורוש.
 - בשנת  הארכיאולוגיות  החפירות  החלו  בשושן 
הארכיאולוג  לופטוס.  ידי  על  למניינם   1851/52
ארמון  את  חשף   Marcel Dieulafoy הצרפתי 
מלכי פרס ומדי, שעד אז היה מכוסה תחת חורבות 
 L'Art ובספרו  שנה.  כ-2400  במשך  שושן  העיר 
הארמון,  את  מתאר  הוא   antique de la Perse
וכל  וחצרותיו. תבנית ארמון המלוכה  הביתן  גינת 
הנלווה אליו מתאימים להפליא לכל הנאמר במגילת 
אשורית(,  אדריכלות  )ערך  בווקיפדיה  כן:  כמו  אסתר. 
היו  פרס הקדומים  מציינים שבארמונם של מלכי 
מן  וכי  הביתן.  וגינת  חיצונית  חצר  פנימית,  חצר 
החצר הגדולה נפתחו פתחים אל אולם רוחבי. כס 
כל  דלתות  אם  לפתח.  ממול  ניצב  היה  המלכות 
שלפני  בחצר  הניצב  יכול  פתוחות,  היו  הפתחים 
לכל  מבעד  ממנו,  מה  במרחק  לראות  הכס  חדר 
הפתחים, את המלך יושב על כסאו. וזאת כמתואר 
ר  ֶאְסֵתּ ׁש  ְלַבּ "ַוִתּ כגון:  במגילה,  רבים  בפסוקים 
ית  ִניִמית נַֹכח ֵבּ ֶלְך ַהְפּ ית ַהֶמּ ֲחַצר ֵבּ ֲעמֹד ַבּ ַמְלכּות, ַוַתּ
ְלכּות  ֵבית ַהַמּ א ַמְלכּותוֹ ְבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֶלְך יוֵֹשׁ ֶלְך, ְוַהֶמּ ַהֶמּ

ִית". )ה, א-ב(.   ַתח ַהָבּ נַֹכח ֶפּ
ד"ר יעקב אשכנזי ז"ל )שדה חמד, גיליון מס' 1, תשנ"ז3(, 
מתאר את שנחשף: "הארמון השתרע על פני אלפי 
דונמים... כדי לאפשר מושג מה על ממדי הארמון 
הזה יצוין רק שאולם הראיונות של המלך השתרע 
על שטח של עשרה דונמים! מעבר לשער שהוביל 
מן הבירה לארמון, ונקרא "שער המלך", ]במגילה 
מוזכר מספר פעמים "שער המלך"[, נמצאה שכונה 
המלך,  מפקידי  אנשים  המון  גרו  שבה  גדולה, 
ביניהם הרבה בלשים ]במגילה הם נקראים "סופרי 
היה  אפשר  כך שאי  כל  רב  היה  המלך"[. מספרם 
לתושב השכונה להכיר את כל יושביה... חלקו של 
הארמון שהיה מוקדש לנשי המלך ]נקרא במגילה 

במדינה  בירה  עיר  של  בגודל  היה  הנשים"(  "בית 
אחרת".

המלוכה,  ארמון  על  הארכיאולוגי  הגילוי  לאור 
של  בינונית  לעיר  המתאים  שטח  על  שהשתרע 
הבירה"  ש"שושן  להלן,  שנבאר  מה  ולאור  ימינו, 
היא  הכוונה  משתה(  המלך  עשה  בלבד  )להם 
להבין  קושי  כל  אין  כבר  בלבד,  המלוכה  לקריית 
כיצד הכילה חצר המלוכה מקום לאנשים רבים כל 
כך4. מה גם שהתברר שסעודות במימדי-ענק כאלו 
היו דבר מצוי בפרס העתיקה. ההיסטוריון קטסיאס 
מספר, שמדי יום ביומו היו כ-15 אלף איש אוכלים 

על שולחן המלך5.

ביאור פסוקי המגילה לאור 
הממצאים הארכיאולוגים

והמסורה"  "המקרא  בספרו  מרגליות  ראובן  הרב 
)פרק ח( ציין שהגילויים הארכיאולוגיים בעיר שושן 
אף שופכים אור להבנת הפסוקים. לפי הממצאים, 
קריית   - נפרד  מחוז  היה  שושן"  "העיר  בתוך 
המלוכה, שבה ארמון המלך ובתי משפחות השרים 
והאנשים הנכבדים. הקריה הייתה מובדלת מן העיר 
ע"י חומה, ותעלת מים סביב החומה. מחוז זה היה 
הבירה".  "שושן  )הארמון(:  הבירה  שם  על  נקרא 
נמצא, ש"שושן הבירה" ו"העיר שושן" אינם מקום 

אחד, כפי שניתן לחשוב מקריאה שיטחית.
מעתה, מובן היטב מדוע במגילת אסתר ישנו שינוי 
נקראת  היא  לפעמים  "שושן",  של  הכינוי  בסגנון 
וישנם  הבירה".  "שושן  ולפעמים  שושן",  "העיר 
פסוקים ששני הכינויים מוזכרים בערבוביא, וכגון: 
בּו  ָיְשׁ ְוָהָמן  ֶלְך  ְוַהֶמּ יָרה,  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ָנה  ִנְתּ ת  "ְוַהָדּ
ן ָנבוָֹכה" )ג, טו(, מאחר ומדובר  ּתוֹת, ְוָהִעיר ׁשּוָשׁ ִלְשׁ
פסוקי  את  ננתח  כאשר  שונים.  מקומות  בשני 
במגילה  מוזכרים  הכינויים  שני  כי  נגלה  המגילה 
הפסוק  את  כדוגמא  נציין  מדויק.  בשימוש  תמיד 
כי   - הבירה"  בשושן  ניתנה  "הדת  לעיל:  שהוזכר 
ואילו  המלוכה,  במחוז  נחקקים  היו  המלך  חוקי 
שמילאה  והדאגה  היראה   - נבוכה"  שושן  "והעיר 
את לבם של היהודים, הייתה ב"עיר שושן" ששם 
המקום שהיו גרים היהודים. כמו כן, כאשר המגילה 
באה לציין שרק ליהודי אחד ויחיד, אשר היה משרי 
המלך, ניתנה רשות לגור בקרית המלוכה, הפסוק 
יָרה  ן ַהִבּ ׁשּוַשׁ מתאר זאת במילים: "ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְבּ

ן ָיִאיר". ַכי ֶבּ מוֹ ָמְרֳדּ ּוְשׁ
הגילוי הארכיאולוגי שהייתה תעלת מים שסובבה 
את כל מחוז הבירה, הינו חשוב להבנת מאמר חז"ל 
שעד כה נראה היה כמחוסר הבנה. במגילת אסתר 
)ד, טז( נאמר, שכאשר אסתר שמעה על גזרת המלך 
לאבד את כל היהודים ח"ו, היא ביקשה ממרדכי: 

ן, ְוצּומּו  ׁשּוָשׁ ְמְצִאים ְבּ הּוִדים ַהִנּ ל ַהְיּ נוֹס ֶאת ָכּ "ֵלְך ְכּ
ָכי,  ָמְרֳדּ ֲעבֹר  "ַוַיּ נאמר:  מכן,  שלאחר  בפסוק  ָעַלי". 
ר". חז"ל בתלמוד  ָתה ָעָליו ֶאְסֵתּ ר ִצְוּ כֹל ֲאֶשׁ ַעׂש ְכּ ַוַיּ
)מגילה טו,א( פירשו את המילים: "ויעבר מרדכי" כך: 
"דעבר ערקומא דמיא". כלומר, מרדכי עבר תעלת 
ומחוסרי  תמוהים  לכאורה  נראים  הדברים  מים. 
היטב  להבין  ניתן  הממצאים,  לאור  כעת,  הבנה. 
כוונת דברי חז"ל: קריית המלוכה המכונה "שושן 
והיציאה ממנה  והכניסה  הייתה מבודדת,  הבירה" 
המים,  תעלת  מעל  שעבר  גשר  דרך  רק  הייתה 
סביר להניח, כי מעל הגשר הייתה עמדת ביקורת, 
מעברם.  וסיבת  והיוצאים  הנכנסים  על  לפיקוח 
ובהיות שמרדכי היה צריך להסתיר את דבר יציאתו 
לעבור  הוא  נצרך  לכן  הביקורת,  עמדת  משומרי 
ל"עיר  להגיע  שיוכל  כדי  עצמה,  התעלה  דרך 
שושן" שבה נמצאים היהודים, ולהורות להם לצום 

ולהתפלל לביטול הגזירה.  
עזרא  אבן  אברהם  רבי  הפרשנים:  גדולי  ואכן, 
)אסתר א,ב(, ורבינו בחיי )כד הקמח, ערך פורים, עמ' של(, 
הבחינו מתוך התבוננות מעמיקה בפסוקי המגילה, 
וטרם שנתגלו הממצאים הארכיאולוגיים, ש"העיר 
שושן" ו"שושן הבירה" אלו שני מקומות נפרדים. 
"הנה  ב,ה(:  )אסתר  אלשיך  משה  רבי  של  לשונו  וזו 
דמיא  ועורקמא  לזו  זו  סמוכות  ]היו[  עיירות  שתי 
אחת  ומפרידן,  ביניהם  עובר  היה  מים[  ]תעלת 
נקראת "שושן הבירה", שם מושב המלך והשרים 
ואין רשות ליהודי לדור שם. והשניה נקראת "עיר 
שושן" ושם דרים יהודים רבים. רק למרדכי לבדו 

ניתנה הרשות להיות ב"שושן הבירה".
של  ארוכה  לרשימה  מצטרף  שלפניכם  המאמר 
אשר  פה  שבעל  ובתורה  בתנ"ך  שנכתבו  דברים 
"ביקורת  אנשי  עבור  ללעג  והיוו  כתמוהים,  נראו 
הארכיאולוגית  החשיפה  ולאור  ואחרים,  המקרא" 
התמיהה הפכה להתפעלות, והפירכה הפכה לראיה 
העולה  והמסקנה  חז"ל.  ודברי  התנ"ך  לאמיתות 
שלימה  באמונה  להאמין  עלינו  שחובה  היא,  מכך 
ולהתייחס בכובד ראש, לכל הנאמר בתנ"ך ובדברי 
חז"ל, אף אם הדברים נראים בלתי-נתפסים במבט 

ראשון.



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

שאלה: אילו חלקים הכי חשובים בתפילה לנשים ? 
)רבקה חיה, נריה ליד מודיעין(

תשובה: א. ברכות השחר כולל ברכות התורה. ברכות 
אלו הן חובה לנשים. )שו"ע סוף סי' מז(.

שמיים,  מלכות  עול  לקבל  כדי  שמע,  קריאת  ב. 
וכשאין מספיק זמן – די בקריאת פסוק ראשון של 
קריאת שמע. אמירת ק"ש אינה חובה לנשים. )שו"ע 

ע,א(.

חייבת  אישה  שכל  מאחר  העמידה.  תפילת  ג. 
להתפלל תפילת עמידה אחת בכל יום, ועדיף שזה 
יהיה בתפילת שחרית. )שו"ע קו,א. ילקו"י ח"א, עמ' קפד-

קפה(.

ביום  ערב  ארוחת  אחרי  לאשתי  מכין  אני  שאלה: 
אותם  חותך  שאני  העונה,  מפירות  סלט  שישי 
)שמעיה,  בשבת?  אסור  זה  האם  קטנים.  לריבועים 

ירושלים(

אשתך,  את  מכבד  שאתה  לך  הכבוד  כל  תשובה: 
שבת.  עונג  לכבוד  פירות  בסלט  אותה  ומפנק 
ולשאלתך, אסור לחתוך בשבת סלט ירקות או סלט 
אבל  טוחן.  איסור  משום  קטנות,  בחתיכות  פירות 
מותר לחתוך סלט בחתיכות קטנות על מנת לאכול 

לאלתר )מיד(.
ומהו שיעור 'לאלתר'? אם זה בתוך הסעודה, מותר 
אפילו  הסעודה,  באותה  לאכול  מנת  על  לחתוך 
לסעודה,  סמוך  סלט  והחותך  רבות.  נמשכת שעות 
חיתוך  לגמר  שסמוך  ממש,  לסעודה  סמוך  יחתוך 
הסלט יתחילו בסעודה. ואם זה לא בשעת הסעודה, 
יש לאוכלה בתוך שעה. ) עי' קיצור שו"ע ילקו"י, ח"א עמוד 

תרעג סעיפים ט-י(.

"מזון  על  כתבתם  תשע"ג,  טבת  בחודש  שאלה: 
לא  זכורני,  הגוף.  לחיזוק  מועיל  שהוא  המלכות" 
זוכר מאיזה מקום, שמזון המלכות הוא דבר האסור 
באכילה מדין "היוצא מן הטמא". ורק דבש דבורים 
בגופן,  מתעכל  הדבש  שאין  משום  באכילה  הותר 
אבל המזון הזה מתעכל בגופן. נא לברר אם אפשר. 

תודה מראש. )יהושע אשר כהנא(.
תשובה: אתה צודק, שבעיקרון היה ראוי לאסור מזון 
על  הסתמכנו  אנו  אבל  שכתבת,  מהטעם  מלכות 
)חזו"ע  יוסף שליט"א  עובדיה  רבנו  הגאון  מרן  דברי 
אבלות כרך א, עמוד סב( שהתיר זאת, ובפרט למי שחלש 
רק  לאוכלו  וא"א  מר  שטעמו  כיוון  טעמו,  ותשוש. 
נחשב  זה  ממנו,  ארבעים  פי  דבש  של  בתערובת 
"נותן טעם לפגם" שמותר. ועוד כמה טעמים, עיין 

שם בהערה. 
שנה  פרודים  היינו  ואני  בעלי  הרב,  כבוד  שאלה: 
חזרנו  כחודש  לפני  ברבנות,  דיון  לנו  היה  ואפילו 
להיות ביחד, אך המריבות שוב חוזרות, יש לנו ילדה 
בת שנה. ניסינו ייעוץ נישואין, לא עזר, ולא מאמינה 
בזה, חבל על הכסף. האם זוג חרדי שלא מסתדרים 
יכולים להתגרש? אני פגועה ממנו עד עמקי נשמתי. 

)גלית שמואלי, בית שמש(.
ורשאים  יכולים  מסתדרים  שלא  חרדי  זוג  תשובה: 
לפנות לגירושין. הרי פרשת גירושין מופיעה בתורה, 
מסכת  ושמה  בבלי  בתלמוד  שלמה  מסכת  וישנה 
גיטין. אלא שלא ראוי לפרק את הבית על כל סיבה 
שטותית, כפי המודה ברחוב החילוני, רק כאשר כלו 
להחזיר  ניתן  ולא  נסבל  בלתי  והמצב  הקיצין  כל 
כזה,  ובמצב  לגירושין.  פונים  אז  לכנו  השלום  את 

בהחלט רצוי הדבר, כדי לקנות שקט נפשי.
כדי  רפואית  היפנוזה  לעשות  מותר  האם  שאלה: 
לרדת במשקל אחרי שלא הצלחתי באף דיאטה. ידוע 

היום ששומן זה לא בריא בכלל. )נעמה, אופקים(.
לרדת  כדי  רפואית  היפנוזה  לעשות  מותר  תשובה: 
במשקל. )שו"ת בנין ציון סימן סז. שו"ת אגרות משה, יו"ד ג,מד. 

ויו"ד ב, כט(.

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת 
 שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות, באתר

"יהדות נט", וכן במייל: mhbp52@etrog.net.il, או בטלפון 
054-8486661 )אחרי השעה 16:00(

הלכות פורים 
פרשת זכור

א. בשבת שלפני הפורים מוציאים שני 
ספרי תורה, וקוראים בספר השני: "זכור 
את אשר עשה לך עמלק". והטעם, כדי 
להסמיך מעשה עמלק למעשה זרעו - 

המן. 
ב. קריאת פרשה זו היא מצות עשה מן 
התורה, ויש לכוון בקריאתה לצאת ידי 

חובת מצוות עשה מן התורה. 
ובאות  עצמן  על  המחמירות  נשים  ג. 
לשמוע קריאת פרשת זכור תבא עליהן 

ברכה.

תענית אסתר
א. בימי מרדכי ואסתר נלחמו היהודים 
וישבו  באדר,  י"ג  ביום  אויביהם  עם 

בתענית ביום זה, וה' קיבל את תעניתם 
נהגו  לכן  אויביהם.  את  וניצחו  ברצון 
לנס.  זכר  זה  ביום  להתענות  ישראל 
ולכן  בשבת,  חל  באדר  יג  )השנה, 

הוקדם הצום ליום חמישי, יא אדר(.
מעוברות  מהתענית:  הפטורים  ב. 
ומיניקות. חולה אפילו שאין בו סכנה, 
ואפילו מי שתקפתו חולשה יתירה. זקן 

מופלג שהוא תשוש כח.

קריאת המגילה
א. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה 

ולחזור ולשנותה ביום.
שאף  מגילה,  במקרא  חייבות  נשים  ב. 
הן היו באותו הנס. והקורא את המגילה 
כדי להוציא את הנשים מברך להן את 
את  אבל  המגילה,  שלפני  הברכות  כל 
הברכה שלאחר המגילה לא יברך אלא 

אם כן ישנן עשר נשים.
אינו  מהרדיו  מגילה  מקרא  השומע  ג. 
כששומע  אפילו  חובתו,  ידי  יוצא 
המגילה  ברכות  והשומע  חי.  בשידור 

ברדיו "בשידור חי" יענה אמן.
ד. בבתי הכנסת המשמיעים את קריאת 
אותם  רק  רם-קול,  ידי  על  המגילה 
השליח  את  לשמוע  היכולים  האנשים 
ידי  יוצאים  הרם-קול  בלעדי  גם  צבור 

חובתם.
ה. צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה 
שלא להחסיר אפילו תיבה אחת, שאם 
ידי  יצא  לא  אחת  תיבה  אפילו  חיסר 

בשמיעת  להקפיד  יש  כן  כמו  חובתו. 
המגילה, ולכן אסור לדבר בעת קריאת 

המגילה.
הכנסת  בית  גבאי  על  קדושה  חובה  ו. 
וההורים להשגיח על הילדים הקטנים 
קריאת  בשמיעת  לציבור  יפריעו  שלא 
ברעשנים  הרעשה  ידי  על  המגילה 
הזכרת  בעת  וכדומה,  ובאקדחי-פורים 

'המן'. 
ז. במקום שהילדים מרעישים באמירת 
שיעבור  עד  צבור  השליח  ימתין  המן, 
הרעש, ושוב יחזור על המילה. ומי שלא 
שמע איזו מילה מהשליח צבור, יאמר 
שהחסיר  המילים  או  המילה  את  בפיו 
כשרה  שאיננה  הגם  שבידו,  מהמגילה 

לקריאה בציבור.
ח. אסור לאכול קודם קריאת המגילה, 
ובין  הגברים  בין  בלילה,  ובין  ביום  בין 
הנשים. האיסור חל רק על אכילת פת 

או עוגה בשיעור 55 גרם. 

משלוח מנות
לפחות  לחברו  לשלוח  אדם  חייב  א. 
שתי מנות שונות של מיני מאכל. כדי 
משפטי  שכל  ואחווה,  אהבה  להרבות 
תורתנו הקדושה מטרתן להרבות שלום 

בין אדם לחברו.
במצוות  ל"מנה"  נחשב  משקה  ב. 
ידי  יוצאים  אין  אמנם  מנות.  משלוח 
סיגריות,  בגדים,  כסף,  בשליחת  חובה 
לשלוח  שצריך  מאחר  בזה,  וכיוצא 

דווקא מנות של מאכל ומשקה.
ג. מעיקר הדין די לשלוח מנות לאדם 
מנות  לשלוח  המרבה  כל  אמנם  אחד, 
מרבים  שעי"ז  משובח,  זה  הרי  לרעיו 

חיבה ורעות בין אדם לחברו.

מתנות לאביונים )עניים(
א. חייב אדם לתת שתי מתנות ]מעות 
דהיינו  אביונים,  לשני  מאכל[  דבר  או 

מתנה אחת לכל אביון.
ביותר,  דחוק  הכלכלי  שמצבו  מי  ב. 
די לו בנתינת פרוטה אחת לכל אביון, 
וכיום פרוטה היא כעשרים אגורות. אך 
פנים  ובספר  יפה  בעין  ייתן  אדם,  כל 

יפות, ויבורך מן השמיים.
ג. מוטב לאדם להרבות כמיטב יכולתו 
במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו 

ובמשלוח מנות.

סעודת פורים
פורים.  בסעודת  להרבות  מצווה  א. 
נאה.  סעודה  ויסעד  בשר,  ויאכל 

ולכתחילה צריך לאכול לחם.
ב. טוב לערוך את סעודת הפורים יחד 

עם חבריו ובני ביתו, ובשחרית.
ג. המכיר בעצמו שאם ישתה יין או שאר 
יגיע לזלזל באיזו  משקאות המשכרים 
מצווה, או ימנע מברכת המזון וכדומה, 
מועט.  שיעור  אלא  ישתה  שלא  יזהר 
ובכל מקרה, אסור להפריז בשתייה עד 

שיגיע לידי שכרות.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
שמואל )בן דוד(

בן מורברי דבורה ז"ל
נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
יפה אורנה בת רחל
אהרן בן יפה אורנה 
נלב"ע ז' אדר ב' ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הבחור היקר
דוד שלום

בן מסעודה יהודית
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
תהילה ברכה בת חיים ישראל 

ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

העלון מוקדש לע"נ
יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון
לשחר שי בן זהבה

ברכה והצלחה
לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה
לדינה רוחמה בת עפיה

לאהרון בן יפה
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עם מלאכת הרכבת הקואליציה, המפלגות השונות 
אחד  זה  הישיבה.  בחורי  את  לגייס  כיצד  דנות 
הגר"ח  שאמר  כפי  המתקרבת,  הגאולה  מסימני 
)כתובות  חז"ל  דברי  פי  על  שליט"א,  קנייבסקי 
]הרבה  קטיגוריה   – בא  דוד  שבן  "דור  קיב,ב(: 
רש"י[  עליהם,  יעמדו  חובה  ומלמדים  משטינים 
בתלמידי חכמים". אנו לא חוששים מכך, התוצאה 
יצליח לתלוש אפילו  לא  –אף אחד  ידועה מראש 
הוכיחה,  ההיסטוריה  מתורתו.  אחד  ישיבה  בחור 
החיים  באורח  להתערב  הצליחו  לא  שמעולם 
החרדי, כפי שמסכם פרופסור ארנון סופר במחקרו 
התגלעו  רבות  "מחלוקות  החרדים:  על  המקיף 
מרגע  החילונית...  לחברה  החרדית  החברה  בין 
החברה  של  הביתי  למגרש  גלשו  שהמאבקים 
שלה  החיים  באורח  התערבות  וניכרה  החרדית, 
ובתפיסותיה הבסיסיות, על פי ראות עיניה... דומה 
כי אז גבר לרוב כח החברה החרדית על דרישות 
הציבור ואפילו על פסיקות בג"ץ, וידה הייתה על 
נובמבר  חיפה,  אוניברסיטת  בישראל,  )החרדים  העליונה". 

2012, עמ' 93(. 

צעירים  אותם  שמא  הוא,  בלב  המקנן  החשש 
אם  ומתלבטים  דרכים,  צומת  בפני  העומדים 
או  אברכים,  בכולל  מכן  ולאחר  בישיבה  ללמוד 
לרעה  יושפעו  לצבא,  ולהתגייס  בתיכון  ללמוד 
מדברי הלעג על בחורי הישיבה. לכן מצאנו לנכון 

להסביר בשעה זו את חשיבות הלימוד בישיבה:
ביותר  הנעלה  שהאדם  בישראל,  צעיר  כל  ידע 
עלי אדמות הוא ה"תלמיד חכם". ובלשוננו, בחור 
לחיילי צה"ל,  כל הכבוד  כולל. עם  ואברך  ישיבה 
ויש כבוד, שהרי לפי היהדות חללי צה"ל נחשבים 
לעמוד  יכול  אדם  אין  אשר  מלכות"  ל"הרוגי 
במחיצתן בעולם הבא )ב"ב י,ב(, כמ"ש הרה"ג גרשון 
איידלשטיין שליט"א, ראש ישיבת פונוביז'. עם כל 
זאת, בחור ישיבה מעלתו גדולה יותר מהרמטכ"ל, 

ומהרופא הבכיר ביותר. מאחר שהוא מגן על הארץ 
יותר מכל החיילים גם יחד, ואם הרופא מציל את 
הגוף, הבחור ישיבה מציל את הנשמה, שהיא יותר 
חשובה מהגוף. חז"ל הפליגו בשבח תלמיד חכם, 
עד שאמרו )הוריות יג,א(:  "תלמיד חכם ממזר קודם 
יותר  חשוב  חכם   תלמיד  הארץ",  עם  גדול  לכהן 
ממלך ישראל ומספר תורה שבהיכל, היות ותלמיד 

חכם הוא "ספר תורה חי".
בפן  רבות  תרוויח  בישיבה  ללמוד  כשתזכה 
לאדם  אותך  תהפוך  אותך,  תעדן  התורה  האישי: 
אחר, במידות טובות ובתכונות נאצלות. אין ספק 
שתזכה  בעתיד,  ביתך  בהקמת  יתרום  שהדבר 
בת  עם  אהבה  ומלאי  מאושרים  ולחיים  לשלום 
הוא  תורה  בן  לב!  שים  הפרנסה?  עם  ומה  זוגך. 

מרובות,  גשמיות  דרישות  לו  ואין  בחלקו,  שמח 
היות שהוא מלא בסיפוק רב מחייו הרוחניים. כפי 
שאנו אומרים בברכת המזון: "ודורשי ה' לא יחסרו 
לא  אלא  טוב,  כל  להם  שיש  נאמר  לא  טוב",  כל 
חסר להם כל טוב. מלבד העובדה, שישנה ברכה 
במשכורתם הזעומה. ולכן תראה שברוב המקרים 
אברכי הכוללים הצעירים יש להם דירה משלהם, 
למרות שמחירי הדירות באזורים החרדים מרקיעי 
זעומה.  ולמרות שהם משתכרים במלגה  שחקים, 
זאת משום, שהאברכים אינם מבזבזים את כספם 
על מותרות, כמו ריהוט יוקרתי, מכונית, מסעדות 
הללו  לדברים  זקוקים  אינם  הם  מלון.  ובתי 
פרוטה  כל  ומשקיעים  בחייהם,  האושר  להרגשת 

למען קורת גג לראשם. 
בגדר  היה  בישיבה  הלימוד  קודמים  בזמנים  אם 
הפריצות  כשהמתירנות,  בזמננו  בלבד,  מעלה 
בישיבה  הלימוד  ברחובות,  משתוללות  והתאוות 
הפך להכרחי ביותר לשמירת רוחניותו של האדם. 
נח"  "תיבת  בבחינת  הן  הקדושות  הישיבות 
המצילות את האדם ממבול החילוניות השוטפות 
משבוע  במאמר  מלמד,  אליעזר  הרב  העולם.  את 
שעבר, בדבר הצורך לגייס את כל בחורי הישיבה 
החרדים )??(, חשף נתונים מזעזעים לגבי הציבור 
הדתי לאומי המתגייס לצבא במסגרת ההסדר )ומה 
"הבעיה  חילוניות(:  ליחידות  למתגייסים  נאמר 
היא, שהחלטה זו ]של הציבור הדתי-לאומי לשרת 
בצבא[ לוותה בשגיאות הרות אסון. מתוך רצון טוב 
רבים,  דברים  על  להתפשר  הדתי  הציבור  הסכים 
בצבא.  חילוניות  לכפיית  בניו  את  הפקיר  ובכך 
בעבר הרחוק, רוב המתגייסים הדתיים לצבא הפכו 
במהלך השירות לחילוניים. כיום מדובר בכעשרים 
אחוזים. זהו תשלום נורא עבור החברה הדתית. זו 
הסיבה לכך שאחוז גבוה כל כך מבני הציבור הדתי 

הפכו לחרדים". כל מילה נוספת מיותרת...

המקובל הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מי שהיה 
מדם  בעבר  דיבר  הדתית,  הציונות  מנהיג  בעבר 
ליבו ובזעקה אדירה בעד בני הישיבות, ונגד גיוסם 
"יהדות  באתר  נמצא  הווידיאו   )סרטון  לצה"ל. 

נט"(:
בתחילת דבריו הציג הרב מרדכי אליהו את השאלה 
החילונית המוכרת: "למה יש מספר כזה של בחורי 
ישיבה? למה כך וכך?". ועל כך הוא משיב על פי 
בחורי  יותר  וירבו  יפרו  אתכם',  "'והפרתי  הפסוק 
וידברו  יבואו  תורה.  ולומדים  שיושבים  ישיבה 
]ילעגו על הבחורי ישיבה[?, אל תתחשבו, 'והרבתי 
אתכם' - בקומה זקופה, ]תאמרו בגאווה[ אני יושב 

ולומד תורה! אני יושב והוגה בתורה!".
"ועל כן, אנחנו בתוכנו, צריך כל אחד ואחד לכבד 
לומדי תורה, ולא משנה מה הוא. אלה שמתנגדים 
ללומדי תורה - לא איכפת להם אם זה שחור או 
איש  לחזק  צריכים  אנחנו  תורה.  נגד  העיקר  לבן, 
זה  ועל  העולם  קיום  שזה  לדעת  צריך  רעהו,  את 
חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  'אם  עומד,  העולם 
בקומה  נלך  אנחנו  ובזה  שמתי',  לא  וארץ  שמים 
כולו,  העולם  בכל  וגם  ישראל  בארץ  גם  זקופה 
ושום  אויב  שום  שלומדים,  תורה  בני  לנו  כשיש 

אומה לא יכולים לדבר נגד עם ישראל".
של  הרוחני  האב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  הרב 
תנועת המזרחי, במכתבו הארוך לפטור את בחורי 
הישיבה משירות בצבא הבריטי: "הצלחת המדינה 
תלויה במלחמתה על ידי מה שנמצאים בה תלמידי 

המלחמה  שבזכותם  בתורה,  העוסקים  חכמים 
החיל  מאנשי  יותר  למדינה  מועילים  והם  נוצחת, 
חכמים  תלמידי  ישראל,  תורת  פי  על  הלוחמים... 

אסור ללוחצם ללכת למלחמה, וכל כך גדול הוא 
החטא של לחיצת ת"ח למלחמה...".

לפניכם תשובותיהם של רבני הציונות הדתית האם 

כלל  מתגייסים  לא  שבה  בישיבה  ללמוד  להעדיף 
לצבא, או ללמוד בישיבת הסדר המשלבת לימודים 

בישיבה עם גיוס לצבא?
הגבוהות  "הישיבות  כותב:  קוק  יהודה  צבי  הרב 
השלמות בשקידת התורה והדרכתה, הן העיקריות 
ההסדר  וישיבות  והאדרתה,  התורה  להגדלת 
הצבאית,  בהכרחיות  התחשבות  עם  המסודרות 

הינן השניות בערך במדרגות רוממות התורה".
הרב אברהם שפירא, הרב הראשי לישראל לשעבר 
וראש ישיבת מרכז הרב: "פשיטא ששניהם חשובים 
]בישיבה  בתורה  שמרבים  ככל  אולם  ויקרים, 

גבוהה[ – עדיף".
מי  "כל  זצ"ל:  אליהו  מרדכי  הרב  הגאון  המקובל 
שיכול להמשיך וללמוד תורה ודאי שעדיף, לימוד 

זה מגן על עם ישראל אף יותר משירות צבאי". 
בני  ישיבות  וראש  מייסד  נריה,  צבי  משה  הרב 
וגיוסם":  הישיבות  "בני  במאמרו  כותב  עקיבא, 
במהות  קשות  לפגוע  יכול  לסירוגין  "לימוד 
הלימוד, להוריד את המתח הגבוה... כל זמן שהם 
ממשיכים בלימודם, בגיוסם לתורה, אין מגייסים 
שבחיל  חייל  מגייסים  שאין  כדרך  לצה"ל,  אותם 

רגלים לחיל האוויר".
מתוך החוברת "תורתו אומנתו", שחיבר הרב שלמה 
הסוקרת  ביותר  חשובה  חוברת  שליט"א.  בניזרי 
בהרחבה את נושא גיוס בני הישיבות. ניתן להורדה 

ולקריאה באתר "יהדות נט". חובה לקרוא!

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם מפי הרב מנשה בן פורת מרצה בכיר ליהדות באתר 

הידברות וכותב העלון שבידכם מוזמנים להתקשר: 054-8486661 אחרי השעה 16:00

להצלחת
אביחי-נריה

וריעות מרחב
בהקמת ביתם החדש,

יה"ר שיזכו להקים
בית נאמן בישראל.

]3[

 ישיבה וכולל
או תיכון וצבא?

רבני הציונות 
הדתית על הגיוס 
לצה"ל וישיבות 

ההסדר



שלמה המלך החכם מכל אדם אומר: "ְרֵאה ַחִיים ִעם 
". השאלה היא, איך מתאהבים? מהו  ה ֲאֶשר ָאַהְבּתָ ִאּשָ
ישראל  יעקב  הרב  הגאון  האהבה?  של  ה'סטארטר' 
קנייבסקי זצ"ל )המכונה 'הסטייפלר'( כתב לתלמידו: 
"...וברור שאין כוונת חז"ל לאהוב אשתו מצד אהבה 
חברים  אהבת  מסוג  לאהבה  אלא  לנשים,  הטבעית 
למדים  נמצאנו  הטוב...".  הכרת  מצד  האהבה  וכן   ...

שהבסיס לאהבה הוא הכרת הטוב ההדדית.
בעלים יקרים, נשות דורנו נשים צדקניות, והן ראויות 
'שר  גם  היא  האישה  היום  מאד.  עמוקה  להערכה 
מנקה  ואופה,  מבשלת  היא  החוץ'.  'שר  וגם  הפנים' 
בנוסף  לעבוד.  יוצאת  וגם  הבית,  צרכי  לכל  ודואגת 
היא  בהריון  כשהיא  ילדים!  לנו  יולדת  גם  היא  לכך 
צירים מדומים  יש לה  וצמרמורות,  סובלת מבחילות 
ואמיתיים, ההורמונים אצלה משתוללים וחוש הריח 
בעלך?",  "איפה  אותה:  כששואלים  מתחדד...  שלה 
שואל:  אני  איילון!"...  "בנתיבי  ואומרת:  מריחה  היא 
"האם גבר מסוגל ללדת?". גבר לעולם לא יבין מהו 
זאת  חש  לא  מכיון שהוא  ולידה,  הריון  התהליך של 
בעצמו. יתרה מזאת, די לו לחלות בשפעת והוא כבר 

לא מתפקד וצריך לטפל בו כמו בתינוק... 
כשאישה יולדת, היא מקבלת צירים שמביאים אותה 
תרד  שהיא  התחייבות  שום  אין  מוות.  לשערי  עד 
ממיטת הלידה בשלום. חז"ל מגלים לנו שאבריה של 
האישה מתפרקים בשעת הלידה, ואין כוחותיה חוזרים 
והאישה מסכנת  וארבעה חודשים.  אליה עד עשרים 
את עצמה ואת חייה בלידות, ולמרות זאת היא מוכנה 
התשיעי  בחודש  נמצאת  כשאישה  וללדת.  להמשיך 

מחללים  השבת,  ביום  צירים  מקבלת  והיא  להריונה 
עליה את השבת משום פקוח נפש, שפירושו - סכנת 
חיים. בעל יקר שים לב! אשתך סיכנה את חייה מספר 
פעמים כדי שיהיה מי שיאמר לך 'אבא', כדי שיהיה מי 
שיחבק אותך בשובך מהעבודה. האם יש גבר שסיכן 
את חייו בשביל אשתו אפילו פעם אחת?? בנוסף לכך 
היא מניקה את הילד, שולחת אותו כל בוקר לגן של 
בית  במשך  אותו  ְמֲלָווה  ובננה,  פרוסה  עם  שושנה 
הספר היסודי, עוברת איתו את התיכון ומכינה אותו 
למבחנים. אנחנו הגברים צריכים להיות אסירי תודה 
והאינסופית  העצומה  הנפש'  'מסירּות  על  לנשותינו 

שלהן. נא להעריך! 
בדיחה לכבוד פורים: אישה אחת אמרה לבעלה: "אני 
יותר".  לא  אחד  ואפילו  ילדים   15 רק  ללדת  מוכנה 
לא  "אני  ענתה:  והיא  בעלה.  אותה  שואל  "למה?", 

."M-16 :רוצה שיקראו לי
כדי האשפוז שלפני הלידה, היא  תוך  לידה:  אפרופו 
קיבלה שיחת טלפון מבעלה: "אם זו בת, את חוזרת 
הביתה באוטובוס..."... והוא אומר לעצמו: "יש לה טבע 
ללדת בנות, יש לה טבע רע כזה...". ואני שואל אתכם: 
"מי קובע את מין העובר, האמא או האבא?... האבא, 
שלושה  ישנם  מזה,  חוץ  טבע...".  לו  יש  אז  כמובן!  
אז  ואמו.  אביו  הוא,  ברוך  הקדוש   - באדם  שותפים 
אם לבעלה יש תלונות, שיפנה לבורא... אבל מה הוא 
רוצה ממנה? ובאמת, מה זה משנה אם זה בן או בת? 
העיקר שהתינוק בריא. ובכלל, אני לא מבין למה הוא 
מתלהב מבנים. דבר ידוע הוא שיותר קל לגדל בנות 
מאשר בנים. הבנים בדרך כלל יותר איטיים, אפנדים, 
ְוקִלילוֹת.  זריזות  לעומתם  הבנות  פינוקים.  ואוהבים 

לכן זה באמת לא משנה אם זה בן או בת.

הכרת הטוב - ה'סטארטר' של האהבה

מאמרי יהדות � הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה 
� סיפורים � אסטרולוגיה ע"פ היהדות 

והקבלה � סגולות � גורלות אחיתופל לפתרון 
שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו 
054-8486662

)לקונים מעל 10 ספרים תינתן הנחה 
משמעותית(

דירות השכנים בוקעים קולות עליזים של תינוקות מ
20 שנים שורר שקט  וילדים. אבל פה בדירה כבר 
מעיק. קולות הילדים חסרים כאן. מישהו יכול לקלוט את 

ההרגשה הנוראה הזו?! 
ואז, לאחר 20 שנות סבל זה הגיע, "בסימן טוב בן בא 
לנו". ישתבח שמו לעד. אלא שזה עלה להם ביוקר – 
מאה אלף ש"ח ששולמו לטיפולי פוריות. אבל מה לא 
עושים בשביל לשמוע צחוק של תינוק בבית. הכסף 
אנשים  מיני  ומכל  גמחי"ם  מהמון  בהלוואה  נלקח 

טובים. 
פורת  בן  חיים  יוסף  הרב  הצדיק  היקר  אחי   – האבא 
את  גילה  לא  הוא  כבד,  חוב  לבעל  הפך  שליט"א- 
מחברת  ניהל  הוא  בשקט  בשקט  לאיש.  הדבר 
לקחת  חובות".  גילגול  "מערכת  להפליא,  מסודרת 
אלמוני,  לגמ"ח  להחזיר  כדי  פלוני  מגמ"ח  הלוואה 

וחוזר חלילה.
בתוך  להן  ישבו  פשוט  האלו,  החובות  אוי  "החובות", 
עורקי מוחו. ולאחר 6 שנים, המח כבר לא יכל לעמוד 
מכל....  הגרוע  את  החודש  קרה  ואז  הנורא,  בעומס 

"שטף דם במח".
החולים,  בית  במסדרונות  מיטתו  אחר  בטיסה  רצנו 
דחוף דחוף לחדר הניתוח. לאחר שעה שעברה כנצח, 

מסביר 
"לא לנו הרופא  צדדי:  בחדר  המנתח 

לכל  להתכונן  עליכם  אבל  לכם,  לומר  לי  נעים 
ישראל,  ה', בזכות תפילות עם  היום ברוך  תרחיש"... 
התייצב,  מצבו  נוסף  ניתוח  לאחר  פה,  היה  גדול  נס 
בתוך  והשלימה,  המהירה  להחלמתו  מתפללים  ואנו 

שאר חולי עמו ישראל. 
אחים יקרים! מדובר במקרה של "פיקוח נפש". האישה 
והבן היחיד בוכים ומתחננים אליכם: "תחזירו לנו את 
אבא לבית בריא ושלם". אנו חייבים להחזיר עבורו את 
בעזרת  לאיתנו  ויחזור  רגוע  יהיה  שהוא  כדי  החובות, 

ה'.
לפני הכניסה לct –, בעוד הכרתו מעורפלת, סיפרתי 
נגולה מעל  אבן  לו את החובות,  לו שהחלטנו לחסל 
ז"ל  "אמא  ואמר:  הודה  הוא  ורועד  שקט  בקול  לבו, 

חסד,  לעשות  צריכים  דולק  שהנר  זמן  שכל  אמרה 
כל  את  מברך  אני  מחסד,  מפסידים  לא  ושלעולם 

מי שעוזר לי".
מתקיימות!  שברכותיו  צדיק  באדם  מדובר 
כמה  עליו  אמר  זצ"ל  צדקה  יהודה  הרה"ג 
המקובל  הרב  קודשים".  "קדש  שהוא  פעמים 
לכבודו.  קם  היה  זצ"ל  אבוחצירה  אלעזר 
ברגעים הקשים ביותר שלו הוא רק מדבר דברי 
אין  לכוחותיו,  מעל  בהלכה  לדקדק  ומבקש  תורה 

ספק שברכותיו עושות רעש גדול בשמיים.
אנא! אל תעמדו מנגד, הרימו את תרומתכם בעין יפה, 
להעביר  ביותר  מומלץ  שבתורה.  הברכות  לכל  ותזכו 
את כספי "פדיון נפש – זכר למחצית השקל", שנוהגים 
לאביונים",  "מתנות  כספי  את  וכן  אדר,  בחודש  ליתן 

לטובת העניין. וכך תקיימו מצוות אלו בהידור רב.

פיקוח נפש!! אל תעמדו מנגד!! הילד רוצה את אבא בבית!!

 בהמלצת הרה"ג משה צדקה שליט"א,
ראש ישיבת פורת יוסף

הרה"ג יעקב טופיק שליט"א, רב העיר ביתר
 הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א,

ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"
 הרה"ג יצחק טוביה וויס שליט"א,

גאב"ד העדה החרדית

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  • אנא חתמו על הוראת קבע

054-8486662/1 ,02-5806045

לרפואה, 
לפרנסה, 
להצלחה,

למציאת הזיווג, 
לזרע של קיימא, 
לשלום בית, וכו'.

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק 
הדואר, מספר חשבון 8362846, עבור עמותת 

"אור עליון".

המקובל האלקי הרב בניהו 
שמואלי שליט"א, ראש ישיבת 
המקובלים "נהר שלום" כותב 

בהמלצתו לעמותת "אור עליון": 
"מצוה גדולה מאוד לעזור להם, 

וזכות הזאת תעמוד לכם בכל 
העניינים וחיים טובים, אמן".

 מתוך הספר "ביחד" להרב אבנר קוואס,
שיצא לאור בקרוב.

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

www.kavas.co.il באתר

זכר למחצית 

השקל ומתנות 

לאביונים 

בהידור רב

]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל


