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מתפלל נכבד
עלון ”שיחת השבת“ 
הבא יופיע בפרשת 

״יתרו״

שבת שלום, באהבה, 
אחווה, שלום ורעות 

לכל בית ישראל

בתורה, פ הט“ו  הפרשה  ”בא“,  רשת 
אנו  לראשונה  שבה  הפרשה  היא 
בהן  הראשונות  למצוות  נחשפים 
למעשה,  מכאן,  החל  ישראל.  בני  נצטוו 
המשתמע  יעודה  את  מממשת  התורה 
 - שפירושו  ”תורה“,  הלשון  ממשמעות 
הוראה ומצוות. בכל חומש בראשית מצויות 
ורבייה  פרייה  מצוות  בלבד:  מצוות  שלוש 
בפרשת  מילה  מצוות  ”בראשית“,  בפרשת 
הנשה  גיד  אכילת  איסור  ומצוות  לך“  ”לך 
נּו ליחידים  בפרשת ”וישלח“. מצוות אלה ִנְתּ
וניתנות שוב בהמשך  והן חוזרות  ולא לעם, 

התורה גם לכלל עם ישראל. 

עיקרי האמונה!
השני  בחומש  השלישית  בפרשה  והנה 
מצוות.  מעשרים  פחות  בלא  מצווים  אנו 
אכן  התורה,  על  הראשון  בפירושו  רש“י, 
”...לא  המתבקשת:    השאלה  את  שואל 

התורה  את  להתחיל  צריך  היה 
לכם‘  הזה  ’מהחודש  אלא 
שהיא מצווה ראשונה שנצטוו 
פתח  הטעם  ומה  ישראל 
רש“י  בתשובתו  בבראשית?“ 
שבטרם  להדגיש,  מבקש 
תורה,  וקיום  מצוות  עשיית 
עיקרי  אחר  להתחקות  יש 
האמונה, יסוד היסודות ושורש 
שאותם  התמימה,  העבודה 
ברא...“.  מ“בראשית  נלמד 

די  שאין  ולעיתים  יש  זאת,  עם 
יש  ועיקרה,  האמונה  יסוד  אחר  בהתחקות 
פעמים בהן אין ליבם של העם מוכשר ובעל 
יכולת להכיל את המצוות וטעמיהן, כדוגמת 
עת יציאת בני ישראל ממצרים, עת בה היו 
שקועים במ“ט שערי טומאה וכל אשר נותר 
לזכותם ואיפשר את גאולתם הוא שלא שינו 
אשר  מציאות  ולבושם.  לשונם  שמם,  את 
מקשה עד מאוד להנחיל בליבם את האמונה 
משך  עבדים  עם  בהיותם  העבודה  ושורשי 
על  בטומאת מצרים. אשר  ושקועים  דורות 
כן, הפתרון למציאות מורכבת וקשה זו הוא 
במצוות  בהתמדה  ובהעסקתם  בעידודם 
אחר  מעשה  מצווה,  אחר  מצווה  רבות, 
מעשה, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כך 
מסביר ספר החינוך את שורשי מצווה ט“ז, 

על פי מניינו את המצוות: ”שלא לשבור עצם 
מן הפסח“. בטעמה של מצווה זו חוזר ספר 
הפסח  במצוות  שהזכיר  הטעם  על  החינוך 
הקודמות למצווה זו: ”לזכור נסי מצרים, כמו 

שכתבנו באחרות (במצוות האחרות)“.
אחרי הפעולות נמשכים

 הלבבות....
לשאלה:  החינוך  ספר  נדרש  שכאן  אלא   
”ולמה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל 
(המצוות ה)אלה לזכרון אותו הנס?“ על כך 
פעולותיו,  כפי  נפעל  האדם  כי  ”דע  משיב: 
ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא 
אחרי  כי  רע...  ואם  טוב  אם  בהם,  עוסק 
הפעולות נמשכים הלבבות... מתוך הפעולות 
הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים 
לחיי עד“. הרמב“ם, בהלכותיו לליל הסדר, 
הלכות חמץ ומצה בפרק ז‘ הלכה א‘ פוסק: 
בנסים  לספר  התורה  של  עשה  ”מצוות 
לאבותינו  שנעשו  ונפלאות 
עשר  חמישה  בליל  במצרים 
בניסן שנאמר ’זכור את היום 
ממצרים‘  יצאתם  אשר  הזה 
יום  את  ’זכור  שנאמר  כמו 
בו  שנוקט  הדימוי,  השבת‘“. 
יציאת  זכרון  של  הרמב“ם, 
השבת,  יום  לזכרון  ממצרים 
גם  ויובן  יכול  הבנה.  מצריך 
שהרי  לעיל,  האמור  לאור 
נרכשים,  אלו  זכרונות  שני 
שונים  אופנים  בשני  אמנם, 
לזה, אך התוצאה המתקבלת  זה  וקוטביים 
כדי  יש  השבת,  בזכרון  קרי,  זהה.  בשניהם 
העולם  בורא  בקב“ה,  האמונה  את  להביע 
יסוד המושג בלבותנו במישרין,  ואדון הכול, 
בשונה מזכרון יציאת מצרים המחבר אותנו 
ישירה  השגה  יכולת  בהיעדר  גם  לאמונה 
של  בדרך  מושגת  זו  אמונה  הלבבות.  של 
המכשירות  כפעולות  מצוות  וקיום  מעשים 
ליל  כן,  על  אשר  הלבבות.  את  בעקבותיהן 
הסדר מאופיין באמצעי המחשה, במעשים 
בתודעה  לצרוב  כדי  בהם  שיש  ובמנהגים, 
את נסי מצרים והמצוות, שהינן זכר ליציאת 

מצרים. 
*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

אחר המעשים נמשכים הלבבות
עו״ד הרב שחר מתנה-רחובות
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נא לשמור על קדושת הגיליון.

”העלון טעון גניזה“

עלון ”שיחת השבת“ יוצא ברוח ציונית, חברתית, סוציאליסטית ודמוקרטית בתמיכת ”קרן ברל כצנלסון“
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל‘: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com עורך ראשי: יחיאל מלכה עריכה גרפית: רויטמן עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

המערכת

”בא“ ה פרשת  של  השבוע  פטרת 
לקוחה מישעיהו יט, פסוקים א-כה 
מזערי  וחלק  תימן  יהדות  (למנהג 
מעדות המזרח, יהדות בבל) ומכונה ”משא 
מצרים“. ברם, רובו המכריע של עם ישראל 
בירמיהו  מפטירים  וספרדים)  (אשכנזים 
הפותח  מקראי  בקטע  יג-כח,  פסוקים  מו, 
ירמיהו  אל  ה‘  דיבר  אשר  ”הדבר  בפסוק: 
הנביא“, ותוכנו עוסק בנצחונו של נבוכדנאצר 
מלך בבל וצבאו על פרעה נכו מלך מצרים 
עבור  ומשפיל  מוחץ  ניצחון  זהו  וצבאו. 
לזאת  והד  האדירה,  המצרית  האימפריה 
אנו מוצאים בחז“ל (בבלי סוטה ט): ”שלוש 
במצרים.  אמורות  פורענות)  (של  כוסות 
אחת - בימי משה. ואחת - בימי פרעה נכה. 
להיות עם שאר האומות  - שעתידה  ואחת 

(בימות המשיח)“. 

כפיות טובה היא ”כפירות
בטובה“

ההיסטוריה  במהלך  הדעות  והוגי  פרשני 
ונהרא  לכך,  הסיבות  את  הסבירו  היהודית 
עוד  מדידי  להוסיף  הרשוני  ופשטיה.  נהרא 
מן  דהוא  מאן  באם  (ואשמח  לדבר  טעם 
כלשהוא  במקור  עיניי  את  יאיר  הקוראים 

בספרות חז“ל), והוא: על כי מצרים ובראשם 
מלכם פרעה (מראשוני שושלת הפרעונים) 
לא הכירו טובה ותודה לעם ישראל שעבדו 
שם ובחינם 210 שנים, ובנו את ”פיתום ואת 
רעמסס“, ערי ”בתי האוצר“, ובעיקר, בעיקר, 
לא הכירו טובה ותודה לכלכלן הדגול, הלא 
הוא יוסף בן יעקב, אשר הציל את האימפריה 
ביותר.  כבד  מרעב  נתיניה  ואת  המצרית 
המקרא אף מעיד ומבליט עובדה זו באומר: 
ידע  לא  אשר  מצרים  על  חדש  מלך  ”ויקם 

את יוסף“ ודו“ק.
(עפ“י  בטובה“  ”כפירות  או:  טובה  כפיות 
ואינה  שלילית  מידה  היא  חז“ל)  הגדרת 
רצויה בכל סוג של חברה. מידה רעה זו היא 
”הכרת  והמכונה:  החשוב  לערך  אנטיתזה 
כל  בחיי  חשוב  ונדבך  ערך  שהוא  הטוב“, 
כל  כאחד.  יהודים  ושאינם  יהודים  חברה, 
סדר  על  זו  חשובה  מידה  מעלות  הדתות 
השבוע  פרשת  אמנה,  וגם  שלהן.  היום 
המכות  שלוש  את  המציינת  ”בא“  פרשת 
האחרונות: ארבה, חושך ומכת בכורות, היא 
המשך של פרשת השבוע הקודמת, פרשת 
”וארא“ שציינה את שבע המכות הראשונות 
לבצען.  למשה  מאפשר  אינו  כשהאלוהים 
ומדוע? - משום מידת הכרת הטוב ובניגוד 

בכך  בטובה“  ”כפר  אשר  הראשון  לאדם 
שאמר: ”האשה אשר נתת עמדי היא נתנה 
”שכפרו  ישראל  עם  או  ואוכל“  העץ  מן  לי 
בטובה“ בכך שאמרו על המן: ”ונפשנו קצה 

בלחם הקלוקל“.

הכרת הטוב גם אל הדומם

הכרת הטוב חייבת להיות מושרשת בכל אדם 
אף ביחסו אל הדומם בבחינת: ”בור ששתית 
ממנו מים אל תזרוק בו אבן“ (במדבר רבה 
כ“ב), והסיפור הבא מוכיח זאת: הרב ישראל 
ישראל“  ”נצח  ישיבת  ראש  זצ“ל,  גוסטמן 
(י-ם), שהיה אוד מוצל מאש כבשני השואה, 
השיחים  את  ולהשקות  לשתול  נוהג  היה 
תפילת  לאחר  הישיבה,  בחצר  והצמחים 
הבוקר. לשאלת תלמידיו לפשר הדבר, ענה: 
אל  שדהרה  מהרכבת  לקפוץ  ”הצלחתי 
מחנות המוות ולמצוא מחסה ומסתור במשך 
שגדלו  וצמחים  שיחים  בתוך  ימים  מספר 
בצידי הדרך. אני שותל ומשקה אותם, ובכך 
אני מביע את הכרת הטובה למי שבזכותם 

ניצלתי מן התופת הנאצית“. 

*הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 
ואקטואליה

הכרת הטוב וחשיבותה האוניברסאלית  

”סדרת  שבו  הפרק  היא  ”בא“  פרשת 
ברייטינג.  מירידה  מעט  סובלת  הגאולה“ 
שבחים  עטורת  סדרה  פתיחת  בכל  כמו 
זוכים  הראשונים  הפרקים  רייטינג,  ועתירת 
מפתיעים  הגיבורים  רבה.  לב  לתשומת 
מתחילות  מצרים  ומכות  ומופתים,  באותות 
סיומה  גם  וממלכתו.  חיי פרעה  לשבש את 
זוכה  סוף  ים  בקריעת  הגאולה  סדרת  של 
ה‘“  באלים  כמוך  ”מי  מרבית.  לב  לתשומת 
שרים בני ישראל רגע אחרי שהם רואים את 
מי שרדו בהם מאות שנים טובעים במצולות. 
פרשת ”בא“ המצויה בתווך, סובלת מירידה 
בתשומת הלב. דווקא בפרק הזה של הגאולה 
את  עליהם  לתת  שנכון  מסרים  מתחבאים 
הדעת. אניח כאן שני מסרים. יתכן ואף ראוי 
להציג אותם כשני ערכים הדרים בפרשתנו. 

החושך,  מכת  את  הפרשה  תיאור  במהלך 
הפרשה מתארת שלמצרים היה חושך ולבני 
ישראל היה אור במושבותיהם. עוד מתארת 
הפרשה את ההתרחשויות שבהן נכנסו בני 
לפני  רגע  מהמצרים  כלים  ולקחו  ישראל 
משתמשת  שבה  המילה  מצרים.  יציאת 
המקרא  היה  יכול  ”וינצלום“.  היא  הפרשה 
הבחירה  ערך.  נטולת  במילה  להשתמש 
במילה ”וינצלום“ מקפלת את המסר האומר 
ולמרות  צודקים  ישראל  בני  היות  שלמרות 
שיהיה  צריך  טבעית,  התנהגות  שזו  שייתכן 
ברור לנו שיש בה ממד של ניצול. הפרשה 
את  המודעות,  את  זו  בנקודה  מחזקת 
הרצון לחדד, ששכרון הכוח לא יוביל אותנו 
להתנהגות  נותן  ה‘  גבולות.  חוצי  למעשים 
הוא  אך  מקום,  העבדות  שנות  לאור  הזאת 

אינו נותן לה לגיטימציה מלאה ודואג שיהיה 
לכולנו ברור שמדובר בניצול. 

במכת בכורות הבכור היחידי במצרים שלא 
היתרון  מצרים.  שליט  פרעה,  הוא  נפגע 
היחסי הזה שבו זכה לכאורה נציג השלטון 
נראה  כך  אפליה.  לכאורה,  שוב  משדר, 
הדבר בנקודת הזמן שבה פרעה ניצל, אבל 
הותרת  כי  נראה  אאוט“,  ”זום  נבצע  אם 
פרעה בזירה הייתה כדי שפרעה יהיה חלק 
לעיתים  ישראל.  עם  של  הגאולה  מתהליך 
בנקודת זמן לא ניתן לראות את כל התמונה. 
ערך המודעות העצמית וערך ראיית התמונה 
עתירי  המרכזיים  המסרים  אלה  הכוללת, 

הרייטינג בפרקים חסרי רייטינג. 
*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן 

ובמכללת ספיר.

המסרים המרכזיים בפרשת ”בא“ 

ד“ר מוטי גולן - פתח תקווההפטרת השבת

רועי לחמנוביץ‘-שהםחברה והלכה
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יֹוָמא ִעְנְיֵני ְדּ

מעמד המורה
בשדולה  כינוס  התקיים  כשבועיים  לפני 
שעסק  בישראל,  העובד  האדם  למעמד 
ובפרט  במשק  הקבלן  עובדי  בתופעת 
במערכת החינוך. בכינוס דיברתי על חומרת 
מעמד  הראשון,  היבטים.  משני  התופעה 
המורה. בהלכות תלמוד תורה ה', א', מדגיש 
חשיבות  את  שלו  הזהב  בלשון  הרמב"ם 
מצווה  שאדם  "כשם  המורה:  של  מעמדו 
בכבוד  חייב  הוא  כך  ויראתו,  אביו  בכבוד 
לחיי  מביאו  שאביו  מאביו,  יתר  ויראתו  רבו 
העולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי 
העולם הבא". תלמיד צריך לכבד את המורה 
שלו ולירא ממנו כפי שמכבד את הוריו וירא 
וירא  האל  את  שמכבד  כפי  ואפילו  מהם 
על  לשמור  שואפת  ההלכה  כלומר,  ממנו. 
מעמדו המיוחד של המורה שמלמדו חכמה, 
כהכרחית  נתפסת  זה  מעמד  על  ושמירה 
כדי שהתלמיד ירצה ללמוד מהמורה. תארו 
לעצמכם מורה הנכנסת לכיתה ומחשבותיה 

עסוקות בשאלה כיצד תפרנס את משפחתה 
מורה השואלת  או  בחודשי הקיץ הקרבים? 
נחותים  עבודתה  תנאי  מדוע  עצמה  את 
לה  המקבילה  המורה  של  מאלו  בהרבה 
מוסד?  באותו  עמה  לכתף"  "כתף  העובדת 
איכות  בין  לנתק  יהיה  אפשר  האומנם 
אותו  הגדול  התסכול  לבין  שלה  ההוראה 
יוכלו תלמידיה לכבדה  היא חשה? האומנם 
הפנימית  כשהרגשתה  ההלכה  כדרישת 

מדוכדכת ופגועה?

כשל חוקי או ערכי?
ההיבט השני הוא מהותי יותר. אומנם מבחינה 
חוקית משפטית פורמלית, החברה הקבלנית 
בדרישות  עומדת  עובדיה  את  המעסיקה 
לפחות  מקבלות  המורות  כלל.  בדרך  החוק 
הנדרשים  נוספים  תנאים  וכן  מינימום  שכר 
פורמלי  באופן  החינוך  מערכת  גם  כבסיס. 
יוצאת ידי חובת החוק וההלכה היבשה. אין 
יש  בעובדים,  התעמרות  אין  שכר,  הלנת 

החברה  עם  החוזים  בתנאי  העומד  חוזה 
העובדים.  עם  הקבלנית  ולחברה  הקבלנית 
עמד  כבר  הכואבת.  הנקודה  בדיוק  זו  אך 
הנקראת  התופעה  על  באריכות  הרמב"ן 
שגם  הוא  שפירושה  התורה",  ברשות  "נבל 
עוול מוסרי  יש  פורמלית אם  כשהכול תקין 
המידות.  של  כשחיתות  מוגדר  שהדבר  הרי 
וכך  ממש,  הוראה  לעובדי  ביחס  הדבר  כך 
הספר  בבתי  למאבטחים  ביחס  גם  הדבר 
שנאלצים להצטמצם בחודש תשרי, כשכל 
כיוון שהם  תשרי,  חגי  את  חוגג  ישראל  עם 
מקבלים משכורת רק על עשרה ימי עבודה 
כרבנים,  אנחנו  ערכית  מבחינה  זה.  בחודש 
במערכת  לילדים  כהורים  ואף  כמנהיגים 
החינוך, חייבים למחות ולפעול לשינוי המצב 
שבשתיקה  בהסכמה  שותפים  להיות  ולא 

למציאות זו.

*הכותב הוא רב קהילת "ישראל הצעיר", 
רמות ג' ירושלים

למעמד ב השדולה  של  כינוס 
בישראל  העובד  האדם 
פרץ,  עמיר  ח“כ  בראשות 
שהתקיים בתאריך 3.1.18, השתתפו 
הורים,  סטודנטים,  קבלן,  מורות 
ארגוני  עובדים,  איגודי  תלמידים, 
החברה האזרחית וחברי כנסת ממגוון 
מפסיד  קבלן  ”מורה  הבית.  סיעות 
יו“ר  אמר  העבודה“,  בשוק  רק  לא 
גם  ”אלא  פרץ,  עמיר  ח“כ  השדולה 
בעולם החיצוני. זאת השעה להחליף 
הקפיטליסטית  העולם  תפיסת  את 

הקבלנית  ההעסקה  שבבסיס  הקיצונית 
בתפיסת עולם חברתית בה הממשלה לוקחת 
כל  של  משותף  מאבק  באמצעות  אחריות. 

הסטודנטים,  העובדים,  איגודי   - הכוחות 
התלמידים, ההורים, ארגוני החברה האזרחית 
של  החזון  את  לממש  נוכל   - הכנסת  וחברי 

הוצאת כל ההעסקה הקבלנית מחוץ לחוק".

יו“ר ההסתדרות החדשה מר אבי ניסנקורן 
נשא אף הוא דברים, ואמר: "עליית שכר 
של  שכרם  את  משפרת  המינימום 
לנו  יש  זאת  עם  יחד  הקבלן,  עובדי 
בעיה קשה עם תופעת עובדי הקבלן. 
אני חושב שיש מקום לפעימה נוספות 
במקצועות  קבלן  עובדי  קליטת  של 
סוציאליים  עובדים  רפואיים,  הפרא 
לעובדי  הוראה.  עובדי  של  וכמובן 
לנושא.  מחויבות  לנו  יש  ההוראה 
למאבק  יצאו  המורים  וארגוני  במידה 
הם יקבלו את תמיכתנו. תופעת מורי 
אשר  בפריפריה  בילדים  פוגעת  הקבלן 
אין  מכך  וכתוצאה  להתקדם,  מהם  מונעת 

כאן שיוויון הזדמנויות".

"מורי קבלן" במערכת החינוך
השדולה למעמד האדם העובד בישראל בראשות ח"כ עמיר פרץ התכנסה ב-3.1.18 בכנסת 

ישראל לדיון מיוחד בזרקור על ההעסקה הקבלנית במשרד החינוך. יו״ר השדולה ח״כ עמיר פרץ 
הזמין את עו״ד הרב שמואל סלוטקי כדי לתת דברי תורה והלכות בנושא האדם העובד בישראל. 

בין המשתתפים בשדולה היו יו"ר הסתדרות המורים הגב' יפה בן דוד ויו"ר ההסתדרות החדשה מר 
אבי ניסנקורן. במערכת החינוך בישראל כולה מועסקים עובדי הוראה רבים בהעסקה בלתי ישירה 
דרך חברות משנה. צורת העסקה זו לעובדי הוראה זכתה לכינוי "מורי קבלן". מרבית המועסקים 

בצורה זו הן נשים. משערים כי עובדת הוראה אחת מכול חמש היא "מורת קבלן". תוצאות העסקה 
פוגענית זו היא כי הנשים האלה אינן מקבלות חופשת לידה, פעמים רבות הן אינן מקבלות שכר 

על חודשי חופשת הקיץ וחופשות נוספות, הן מפוטרות מידי תקופה ואין להן שום ביטחון תעסוקתי

  עו"ד הרב שמואל סלוטקי - ירושלים
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עדי חן - עין צוריםנקודות ציון בחינוך

שאלה
אני גר בבנין בו ישנן חניות פנויות, אחת 
מהן שלי ורשומה על שמי בטאבו. במשך 
שנים חנה שם שכן. לא הפריע לי כי לא 
החזקתי אוטו. קניתי אוטו לא מזמן והשכן 
אומר שלפי ההלכה יש לו כבר חזקה על 
האם  פתרון“.  ”למצוא  עלי  ולכן  המקום 
באמת יש לו חזקה על המקום ויש משהו 

בדבריו?
תשובה 

א. השתמשות ברכוש חברו ללא קבלת 
במקרה  הרכוש,  מבעל  מפורשת  רשות 
תגזול‘.  ’לא   משום  בה  יש  בחנייה,  דנן 
ולכן לכתחילה אסור היה לשכן להשתמש 
בחנייה שלך. וכך מצינו ברשב“ם ב“ב  נז 
ע“ב ד“ה לקולא) שם אדם מעמיד בהמה 
הרי  ללא קבלת רשות  שלו בחצר חברו 
שהוא שואל של מדעת ובכך הוא נעשה 
פ“ז  (גניבה  הרמב“ם  פסקו  וכך  כגזלן. 
שגזלת   שעו)  (חו“מ  והשו“ע  יא)  הלכה 
קרקע הוי גזלה. ולכו“ע גם לאלו הסוברים 

שבגזילת קרקע לא הוי גזילה עכ“פ הוא 
עבר על ’לא תגזול‘ (שו“ת הרא“ש צה א).

ב. גם במקרה שמדובר במקום בו רוב בני 
המקום אינם מקפידים על שימוש בחנייה 
שלהם, אבל יש מיעוט שמקפיד על  כך, 
הרי שיהיה אסור להשתמש ברכוש הזולת 
ללא קבלת רשות מפורשת (שו“ע   הרב 

דיני שאלה הלכה ה). 
בו אפשר להשכיר חניות הרי  ג. במקום 
על  גם  השכן  את  לתבוע  יהיה  שאפשר 
דמי שימוש על השנים  שהוא השתמש 

בחנייה. (שו“ע חו“מ שסג).
אינה  שלך  בחנייה  השימוש  עצם  ד. 
מהווה כלל עילה לטענת חזקה וכך מצינו 
במשנה (ב“ב נז ע“א)  ”אלו דברים שאין 
בחצר  בהמה  מעמיד  היה  חזקה  להם 
ד“ה  (שם  הרשב“ם  פירש  וכך  חבירו“. 
אינה  בהמה  שהעמדת  מעמיד)  היה  
בעל  ואין  קביעות  של  תשמיש  בבחינת 
שנים,  חמש   ארבע  עד  מקפיד  החצר 
ומשום כך אין השימוש רב השנים בחנייה 
גם  וכך  חזקה.  על  לטענת  עילה  מהווה 

נפסק להלכה (שו“ע חו“מ קמ טו) שכל 
בגוף  מעשה  עושה  המחזיק  שאין  זמן 
הקרקע הרי שאין הוא יכול לטעון לחזקה 
דנן  ובמקרה  מקום,  באותו  השימוש  על 

לגבי החנייה שלך. 
ה. בימינו התקבל הדבר על כל בתי הדין 
הקניין  את  היוצר  הוא  בטאבו  שהרישום 
שאין  זמן  וכל  מקום.  אותו  על  והבעלות 
רישום כזה הרי שכל פעולה אחרת אינה 
המפורש.  הרישום  את  לסתור  יכולה 
(פד“ר ו 381-382 ). ולכן לא תוכל להיות 
מה  בטאבו.  הרישום  כנגד  חזקה  טענת 
גם שהדבר התקבל   כמנהג מדינה שאין 

לגביו עוררין.
הקובע  הוא  בטאבו  שהרישום  כיוון  ו. 
מחילה  של  טענה  להעלות  שאין  הרי 
הסכמה  היוותה  מצדך  שהשתיקה  או 
מהר“י  (שו“ת  בחנייה  לשימוש  בדיעבד 
כהן חו“מ  כט חכמת שלמה חו“מ שעז ז, 

שו“ת מהרש“ם ח“א).

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

חנייה בטאבו

את א המלוות  השאלות  חת 
היא  המכות  עשר  קריאת 
שאלת הכבדת הלב של פרעה 
ֶאל  ה‘  אֶמר  ”ַוֹיּ החופשית:  והבחירה 
י  ְדתִּ ִהְכַבּ ֲאִני  י  ִכּ ְרֹעה,  ַפּ ֶאל  א  ֹבּ ה:  מֶשׁ
ִתי ֹאֹתַתי  ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִשׁ

ִקְרּבו“ (שמות י, א).  ה ְבּ ֵאֶלּ
עם  מתמודד  רבה“  ב“שמות  המדרש 
השאלה מהי בדיוק ”הכבדת הלב“ של 
פרעה:  ”מהו ’הכבדתי?‘ שעשה הקב“ה 
מתבשלת  שהיא  הזה  ככבד  לבו  את 
שנייה וארטסיס (נחושת) נכנס בתוכה, 
כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזה ולא 
היה מקבל דבריו של הקב“ה הוי ’כי אני 
הכבדתי את לבו וגו‘“ (שמות רבה, י“ג, 
ג). בכל מכה מתגבר ”מינון הנחושת“, 
ועם בוא כל מכה, הולך פרעה ומקשיח 
ויותר, אך לאורך המכות  את ליבו יותר 
אפשרות  פרעה  בידי  נותרה  כולן 
הניסיון  מול  אל  עומד  פרעה  הבחירה. 

ויכול לו. ה‘ מכביד את ליבו, ובכל זאת 
משאיר לו את הבחירה מה לעשות עם 

הלב הכבד. 
פרעה  היה  יכול  הלב  כובד  מול  אל 
לבחור לשלח את העם, ופרעה? – הוא 
יכולה  כבד  בלב  ליבו.  להקשות  בוחר 
הייתה להיעשות בחירה שונה, אך ככל 
ומתגברת,  הולכת  המכות  שעוצמת 
הלב.  קשיות  אליה  במקביל  מתגברת 
אל מול הבחירה להתרכך ולחמול בוחר 

פרעה שוב ושוב להקשיח ליבו. 
הסיפור המקראי מדרג את עשר המכות 

כשכל מכה קשה מקודמתה. 
נשאלת השאלה, מה מקומה של מכת 
שהקשיית  ביותר  הקשה  כמכה  חושך 
הלב של פרעה ביחס אליה מביאה את 
מכת בכורות שגם פרעה לא יכול לה? 

נראה לי שהתשובה לכך היא בקריאה 
ִאיׁש  יחפה של לשון הפסוק: ”ֹלא-ָראּו 
יו- ְחתָּ ִמַתּ ִאיׁש  ְוֹלא-ָקמּו  ֶאת-ָאִחיו, 

חשכת  כ“ג).  י,  (שמות,  ָיִמים“  ת  ֹלֶשׁ ְשׁ
מצרים אינה עלטה כללית רגילה, שהרי 
אנחנו יודעים, שגם לעלטה גמורה יכול 
אדם להתרגל. חשכת מצרים היא היא 
של  היכולת  חוסר  האמיתי.  הלב  כובד 
האדם לראות באמת את העומד מולו, 
היא  באמת,  והכואבת  החמורה  היא 

קשיות הלב. 
לחלוטין,  מהן  ובשונה  אלו  מול  ואל 
החינוכי  במעשה  הפרשה  מסתיימת 
מעשה  לבנך“.  ”והגדת  של  המכונן 
קשיות  מתוך  להיות  יכול  אינו  חינוכי 
הלב ועצימת עיניים. בבואנו לספר את 
הסיפור, לחנך וללמד, עלינו להיות בלב 
בחסד  בטוב,  בקשב,  פתוחה,  ועין  רך 

וברחמים.

*הכותבת היא אחראית תחום תקשורת 
ב“מיתרים“, רכזת בבית ספר ז‘בוטינסקי 

ושותפה בצוות כתיבה ב“מיתרים“

”ותן בליבנו בינה... לשמוע, ללמוד וללמד“ 

הרב אפרים קורנגוטשכנים בבניין המשותף 
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פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
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 להיות שלך
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עו״ד ירון קנר - מודיעיןעבודה והלכה

הבריטי ב השלטון  נגד  הפגנות 
בתקופת המנדט רווחה הסיסמה 
עלייה   – עברית  "עבודה 
שאיפתה  את  ביטאה  היא  חופשית". 
בשני  התלות  יחסי  לסיום  הציונות  של 
שערי  על  השליטה  חשובים:  תחומים 

הארץ ופיתוח משק עבודה עצמאי.
הראשון  חלקה  חזר  האחרונות  בשנים 
לשיח  עברית",  "עבודה  הסיסמה,  של 
החלו  שונים  וגופים  אישים  הציבורי. 
לקרוא להעדפה של עובדים יהודים על 
יהודים, אך למרות  פני עובדים שאינם 
להלביש  ניסו  שבו  ה"ציוני"  הלבוש 
מאחוריה  מסתתר  קריאתם,  את 
רצונם להפריד בין יהודים לבין נוכרים, 
בעיקר ערבים, כדי ש"לא יסתובבו לנו 
לקריאתם  נוסף  בסיס  בשכונה".  כאן 
ראשית  לדאוג  שיש  ההשקפה  הוא 

לפרנסתם של יהודים.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שנחקק 
בשנת 1988, אוסר אפליה מסוג זה. הוא 

מונה שורה ארוכה של קבוצות שאסור 
להפלותם: "לא יפלה מעסיק בין עובדיו 
או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם 
היותם  היריון,  האישי,  מעמדם  המינית, 
לאומיותם,  דתם,  גזעם,  גילם,  הורים, 
אך  מגוריהם...".  מקום  מוצאם,  ארץ 
אפליה,  למניעת  החוקים  רוב  כמו 
כשמעסיק  באכיפה.  טמונה  הבעיה 
שש  אינו  הוא  לעבודה,  מועמד  דוחה 
לחשוף את הסיבה האמיתית, ואין דרך 
לדעת את צפונות ליבו. כך הפך החוק 
הנוגע לקבלת  ביחוד בכל  לאות מתה, 
לעבודה. למרבה הצער, אלו הקוראים 
יהודים,  ולהעדיף  החוק  על  לעבור 
עושים זאת לא פעם בשם היהדות. לא 
שיצאו  רבנים  במשטרה  נחקרו  אחת 

נגד העסקת ערבים.
להעדיף  יש  כי  קובעת  אינה  ההלכה 
העסקת עובד יהודי על פני נוכרי. נהפוך 
הוא. מהכלל התלמודי  "מפרנסים עניי 
כי בכל  עולה  ישראל"  עניי  נוכרים עם 

הקשור לדאגה לרווחתו ולפרנסתו של 
הכלל  לדם.  דם  בין  להפלות  אין  אדם 
ניתן  אמנם עוסק בתמיכה בעניים, אך 
על  ממנו  העולה  העיקרון  את  להחיל 
פרנסה  סיפוק  והלא  דומים.  תחומים 
היותר  הדרך  היא  העסקה  של  בדרך 
מעולה, על פי הרמב"ם, לתמיכה באדם 

נזקק.
השווה  ליחס  בגמרא  המופיע  הנימוק 
שלום".  "דרכי  הוא  לנכרים  יהודים  בין 
יש הנתלים בכך כדי לטעון שזהו כלל 
והמקום.  הזמן  בתנאי  התלוי  בדיעבד, 
בעקבות  ליהודים  סכנה  כשאין  כיום, 
האפליה, אין תוקף לכלל, יטענו. לדידי, 
הנימוק "דרכי שלום" אינו תועלתני אלא 
ערכי. יחס שווה לכולם הוא דרך האמת 
והשלום. והרי השלום, כידוע, הוא אחד 

משמותיו של ה'.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

עבודה עברית
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מאיר בנאי ז״לרגע היסטורי

מוזיקאי  זמר-יוצר,  היה  ז“ל  בנאי  מאיר 
בירושלים  נולד  בנאי  ישראלי.  ושחקן 
לשמחה ולשופט יצחק בנאי. בגיל צעיר 
ישראל.  בדרום  להתגורר  הוריו  עברו 
עומר  הכפרי  ביישוב  גדל  הצעיר  בנאי 
ד‘ בבאר שבע. הוא  ולמד בתיכון מקיף 
אחיהם של אורנה, אביתר ואפרת. מאיר 
היה הראשון שהתפרסם מבני הדור השני 

של משפחת בנאי המפורסמת. 

תחילת דרכו האמנותית
 .17 מגיל  שירים  וכתב  ניגן  בנאי  מאיר 
השריון,  בחיל  כלוחם  שירת  בצבא 
וחלומותיו כאמן נדחו עד לאחר שחרורו 
בנאי  הוציא   1982 באמצע  מצה“ל. 

תקליט  עצמי  במימון 
עם  ראשון  שדרים 
המנוחה“  ”אל  השירים 
על  שנכתב  ו“אביתר“, 
אביתר  הקטן  אחיו 
בנאי, לימים זמר מצליח 
ב-1985  עצמו.  בזכות 
בסרט  כשחקן  השתתף 
נשר  אבי  של  הקולנוע 
הלחין  בנאי  ”שוברים“. 
ושר בסרט זה את ”שירו 
למילים  שפשף“  של 
שהפך  ניצני,  יאיר  של 
ב-1987  גדול.  ללהיט 
של  השני  אלבומו  יצא 
בהפקה  ”גשם“,  בנאי, 
של  ועיבודים  מוזיקלית 
הפך  בנאי  כספי.  מתי 
לסיבוב  ויצא  לכוכב, 
יצא  הופעות. ב-1992 
של  החמישי  אלבומו 
בנאי  ”וביניהם“.  בנאי 
כל  את  והלחין  כתב 

”וביניהם“ שכתב  לשירים  פרט  השירים, 
לי  ו“נגמרות  בנאי  ענת  דאז  אשתו  עם 
המילים“ שכתב אהוד מנור. האלבום הגיע 
מכירת  בזכות  פלטינה  אלבום  למעמד 
”וביניהם“,  והשירים  עותקים,   40,000
”שער  השקטה  והבלדה  קצרה“  ”אהבה 
זכה  זו  ללהיטים. בשנה  הרחמים“ הפכו 
”אהבה  והשיר  השנה,  זמר  בתואר  בנאי 

קצרה“ נבחר כשיר השנה

חזרתו בתשובה ועולם הפיוט
בתשובה.  מאיר  חזר  האלפיים  בשנות 
האלבום  את  בנאי  הוציא   2007 בשנת 
מפיוטים  שירים  שכלל  קולי“,  ”שמע 

יהודיים מתקופות שונות, שנכתבו והושרו 
ידי רבי שלום שבזי, רבי שלמה אבן  על 
גבירול, רבי משה אבן עזרא, רב האי גאון 
בנאי,  של  מקוריים  ללחנים  בנוסף  ועוד. 
לחנים  עם  שירים  גם  באלבום  מופיעים 
לצאת  תחילה  יועד  האלבום  מסורתיים. 
הסינגל  הצלחת  אך   ,2008 בפברואר 
תשוקתי“  אלי  ”לך  מתוכו,  הראשון 
פרשן  של  פיוטו  פי  על  בנאי  שהלחין 
המקרא והמשורר רבי אברהם אבן עזרא 
הקדימה את צאתו לדצמבר. בינואר יצא 
רבי  שכתב  חן“  ”איילת  השני,  הסינגל 
שלום שבזי והלחין בנאי על פי לחן עממי, 
אבן  של  דודי“  לך  ”שלום  יצא  ובמרץ 
את  וואהבי.  מוחמד  של  לחן  לפי  גבירול 

שירי האלבום הפיק ועיבד המוזיקאי גיל 
צאתו  אחרי  חודשים  כשלושה  סמטנה. 

הגיע האלבום למעמד של אלבום זהב.
בריאיון שהתקיים לפני כעשור לחדשות 
אלבום  את  שהוציא  לאחר   ,2 ערוץ 
מאוד  משתדל  ”אני  אמר:  התפילות, 
נוח  מאוד  מרגיש  אני  כי  מצוות  לקיים 
לקיים מצוות. אני מאוד מחובר לזה. זה 
ממלא לי את החיים ונותן לי הרבה תוכן, 
והרבה משמעות והרבה שמחה. אז... כן, 
אני חושב שאני דתי, כן. למה לא בעצם? 
זה טוב להתפלל, צריכים להתפלל כמה 
אדם  כל  כולם מתפללים,  בעיניי,  שיותר 

מתפלל וזה פותח את הנשמה“.

לאחר פטירתו
תשע“ז,  טבת  ט“ו   ,2017 בינואר  ב-12 
לאחר  חמד,  במושב  בביתו  בנאי  נפטר 
מאבק בן שנה וחצי במחלת סרטן הוושט 
כלי התקשורת הקדישו לו מאמרים רבים 
”מאיר  הישראלית.  ליצירה  תרומתו  על 
הודה בריאיון שלתת מנגינה שבדה מלבו 
גדולי  שחיברו  שנים  מאות  בת  לשירה 
ישראל היה מעשה מפחיד“, כתב עוזיאל 
סבתו מאתר ”ערוץ 7“, ”מזל שהפחד לא 
שיחק אצלו כשיקול. בזכות האומץ הקטן 
למשוררי  חדשה  מלודיה  לתת  בנאי  של 
תור  רכבת  באה  ספרד,  של  הזהב  תור 
מלחיני  עם  וישראלית  גלגל“צית  זהב 
בקרונותיה.  הפיוטים 
המגזר  הקטר.  ומאיר 
את  לחבק  אוהב 
הישראליים  האמנים 
בתשובה,  שמאותתים 
את מאיר אני מחבק לא 
בתשובה  שחזר  בגלל 
את  שייסד  בגלל  ולא 
האוקסימורוני  המושג 
בפלייליסט‘,  ’פיוט 
שהיום ברור לנו מאליו, 
מאיר  את  מחבק  אני 
יצירה  של  מעיין  בגלל 
ומרווה  זכה  ישראלית 
שנה.  שלושים  בת 
וטהורים  מתוקים  מים 
האזניים  אל  הנגמעים 
ובחן  בכנות  בענווה, 

שאין כמותו“.
לאחר שנפטר, סיפרה 
הקומיקאית  אחותו, 
בשיחה  בנאי,  אורנה 
עם גלי צה“ל: ”הוא כל 
כך אהב את החיים, הוא נלחם, אפילו לא 
רצה להאמין שהוא חולה, הוא לא התנהג 
ככה. בסופו של דבר הסרטן הכריע אותו 
והוא מת בבית שלו, עם ההורים, האחים 
אהב.  שהוא  המוזיקה  עם  שלו,  והילדים 
האמין  ממש  ”הוא  ואמרה:  שיתפה  עוד 
שהוא יצא מזה, יומיים לפני שהוא נפטר, 
הוא אמר  הבין שזה הסוף,  כבר  כשהוא 
לי: ’יש ניסים, אני מקווה שיהיה נס - אני 
מת,  שהוא  ולפני  לחיות‘,  רוצה  כך  כל 
תורה  לימודי  יש  אם  אותי  שאל  מאיר 

בעולם הבא“.
מאיר בנאי נקבר בהר המנוחות בירושלים. 

הוא הותיר שני ילדים.

י‘ תמוז תש“כ (5 ביולי 1960) – 
ט“ו טבת תשע“ז (12 בינואר 2017) 

צילום: מתוך עמוד 
הפייסבוק הרשמי 
של מאיר בנאי



ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ָהָאדֹון  יַצד  ֵכּ ַח  ֹכּ ִלְשׁ אּוַכל  ֹלא  ְלעֹוָלם 
יר  ה, ַמְזכִּ ָנּ ָכל ִפּ י ָהָיה ּפֹוֵגׁש אֹוִתי ְבּ ִלּ ֶשׁ
ֲאִני  ֲאִני ְרכּוׁשֹו, ֶשׁ ֶכת לֹו, ֶשׁ ֶיּ ֲאִני ַשׁ ִלי ֶשׁ
ִאם  ָבר.  ָדּ ָכל  ְבּ ִלְרצֹונֹו  ְלֵהָענֹות  ֶבת  ַחֶיּ
ם ְמַעט ֲאִויר  ָהִייִתי יֹוֵצאת ַהחּוָצה ִלְנֹשׁ
סֹוף יֹום ֲעבֹוָדה ְמָפֵרְך, ְצָעָדיו ָהיּו  ַצח ְבּ
ר ָהִייִתי ּכֹוַרַעת ְלָצד  ֲאֶשׁ ִמיד ַאֲחָרי. ַכּ ָתּ
ם ָהָיה ִצּלֹו ָהָאֵפל  ם ָשׁ י, ַגּ ל ִאִמּ ִקְבָרּה ֶשׁ
מּול  ֶאל  ִהְתָמְרָדה  י  ַנְפִשׁ ָעַלי.  ל  ֻמטָּ
י  ָיכֹוְלִתּ ְלָאן  ַאְך  זֹו.  ַעת  ׁ ְמֻרַשּ ֲעִריצּות 
ָיָקר,  קֹוֵרא  ֲהָגָנה?  ל  ְלַקֵבּ ֵדי  כְּ ִלְפנֹות 

ֲאִני  ַעְצִמי  ַעל  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ֵדי  ְכּ ֹלא 
ַעְבדּוִתי.  ְבּ י  ָסַבְלִתּ יַצד  ֵכּ ְלָך  ֶרת  ְמַסֶפּ

ֶלָהַבת  ׁש ֶאת  ְלַחֵדּ ֵדי  ְכּ ֲאִני ֹעָשׂה ֹזאת 
תּונֹות  ַהְנּ ַאְחיֹוַתי  י  ַלֵפּ ְכּ ָך  ִלְבּ ְבּ ַהֶחְמָלה 
ֲאִני  ֶשׁ ִפי  ְכּ ַהּסֹוְבלֹות  ְעּבּוד,  ִשׁ ְבּ ֲעַדִין 

י. ָסַבְלִתּ
ת  ַבּ ל  ֶשׁ ”ִסּפּוָרּה  ֵג‘ייקֹוּבס,  (ֵהִריֵיט   
ְפָחה  ִשׁ יֹוְגַרְפָיה“,  אֹוטֹוִבּ  – ָהֲעָבִדים 
ַאְרצֹות  ְדרֹום   ִבּ ַאְפרֹו-ֲאֵמִריָקִנית 

ָאה ה-19) ִרית, ַהֵמּ ַהְבּ

ל ַעְבדּות  ם ַעל ִקּיּוָמּה ֶשׁ ַמְעֶתּ • ַהִאם ְשׁ
עֹוָלם? הּו ָבּ ְלֶשׁ ָמקֹום ָכּ ָיֵמינּו ְבּ ְבּ

ֶכם,  יֹוֵתר, ְלַדְעְתּ ה ְבּ ֶשׁ ָבר ַהקָּ • ָמה ַהָדּ
ַעְבדּות? ְבּ
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

א“  ת ”ֹבּ ָרַשׁ ָפּ
ר  ת ”ָוֵאָרא“, ְמֻסָפּ ָרַשׁ ה ַהּקֹוֶדֶמת, ָפּ ָרָשׁ ָפּ ַבּ
ִלְפֵני  ְוַאֲהֹרן  ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ בּוָתם  ִהְתַיְצּ ַעל 
ּיֹוִציא ֶאת ַעם  ם ה‘ ֶשׁ ֵשׁ ָתם ְבּ ְרֹעה, ּוְדִריָשׁ ַפּ
ה,  ָרָשׁ ְך ַהָפּ ֶהְמֵשׁ ִיְשָׂרֵאל ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. ְבּ
ּכֹות ַהּנֹוָראֹות ְוַהֲאֻיּמֹות: ַמּכֹות  ר ַעל ַהַמּ ֻסַפּ
ִחין ּוָבָרד,  ֶבר, ְשׁ ים, ָעֹרב, ֶדּ ִנּ ַע, ִכּ ם, ְצַפְרֵדּ דָּ
יַח  ה‘ ִהְקִשׁ יָון ֶשׁ ְרֹעה ְוַאְרצֹו, ֵכּ אּו ַעל ַפּ ָבּ ֶשׁ
ל  ֶשׁ ָתם  ִלְדִריָשׁ ֵסֵרב  ְוֶזה  ְרֹעה,  ַפּ ֵלב  ֶאת 

ה ְוַאֲהֹרן. ֹמֶשׁ
ְלָתֵאר  יָכה  ַמְמִשׁ א“,  ”ֹבּ ת  ָרַשׁ ָפּ ֵתנּו,  ָרָשׁ ָפּ
ל אֹוָתּה  ֶשׁ אּו ַעל ִמְצָרִים בְּ ָבּ ּכֹות ֶשׁ ֶאת ַהַמּ
ר  ֲאֶשׁ ּוְבכֹורֹות,  ְך  ֹחֶשׁ ה,  ַאְרֶבּ ַסְרָבנּות: 

ים  ִהְסכִּ ְוהּוא  ְרֹעה,  ַפּ ֵלב  ֻהְכַנע  ְלַאֲחֵריֶהן 
ְצָרִים. ֵני ִיְשָׂרֵאל ִמִמּ ְחֵרר ֶאת ְבּ ְלַשׁ

ַהֲהָכנֹות  ַעל  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ֶרת  ְמַסֶפּ ְך  ָכּ תֹוְך  ְבּ
ִלְקַראת  ַלֲעֹרְך  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ְדְרׁשּו  ִנּ ֶשׁ
ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ  ְיִציָאָתם  ּוְבֶעֶרב  ְיִציָאָתם 
ֵכֵניֶהם  ׁ ִמְשּ ְיָקִרים  ְוֵכִלים  ָגִדים  ְבּ ִאיַלת  ְשׁ
ַסח  ן ֶפּ ָקְרַבּ ֶבׂש ֶאָחד ְכּ ְצִרים, ְלִקיַחת ֶכּ ַהִמּ
זּוזֹות,  ִתים ְוַהְמּ קֹוֵפי ַהָבּ מֹו ַעל ַמְשׁ ּוְנִתיַנת ָדּ
ה,  ָרָשׁ ַהָפּ ל  ֶשׁ סֹוָפּה  ְבּ ְועֹוד.  ּצֹות  ַהַמּ ֲהָכַנת 
ְצָרִים,  ִמִמּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ְיִציַאת  ֶרת  ְמֻסֶפּ
יר  ּנֹוֲעדּו ְלַהְזכִּ ּוְבִעְקבֹוֶתיָה ִמְצוֹות ׁשֹונֹות ֶשׁ
מֹו  כְּ ִאים,  ַהבָּ ּדֹורֹות  ַבּ ִמְצָרִים  ְיִציַאת  ֶאת 

ן ְועֹוד. ְדיֹון ַהֵבּ ה, ִפּ ָכּ ֻסּ יָבה ַבּ ְיִשׁ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ

ְך ֶנֱאַמר: ”ְוָיֵמׁש  ת ֹחֶשׁ ֵתאּור ַמַכּ ְבּ
לֹוַמר  ְך“ (פרק י‘, כא-כג), ְכּ ֹחֶשׁ
ְך,  ַהֹחֶשׁ ֶאת  ׁש  ׁ ְלַמֵשּ ָהָיה  ן  ַתּ ִנּ ֶשׁ
ָרִכים  ְדּ ּיֹוֵתר  ֶשׁ ה  ָמּ ַכּ ַעל  בּו  ִחְשׁ
ֶאת  יר  ְלַהְסִבּ ר  ֶאְפָשׁ ֶהן  ָבּ ֶשׁ

ה. יַע ַהֶזּ ְפִתּ ּטּוי ַהַמּ ַהִבּ

בן אדרי
ben edri

זמר חופות ואירועים
054-2807272

פייסבוק:
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