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שיחת השבתשיחת השבת
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פרשת “וילך”

זמני השבוע

מה בעלון?
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שבת שובה, נר מיוחד, נוסף 

על נרות השבת.
ככל  זה  מנהג  של  מקורו 
הנראה במנהג קבלי, ואפשר 
ברוח  היא  שמשמעותו 
ישראל  של רבי  הפתגם 

סלנטר:
עדיין  דולק,  הנר  עוד  “כל 

אפשר לתקן!”
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שמעון פרס ז”ל

יונתן שמואל אוחנה

“מיתרים”

לכל בית ישראל

גמר חתימה טובהעלון “שיחת השבת” מאחל:

פרשת “ היא  וילך” 
פרידת משה רבנו מעם 
העולם.  ומן  ישראל 
מאוד  נוגעים  הפרידה  דברי 
הדגול  המנהיג  הלב.  אל 
על  אשר  אדם  מכל  והעניו 
פני האדמה הולך בעצמו אל 
ומוסר  ישראל,  אוהליהם של 
הוא  הקרוב.  קצו  על  להם 

יזכו  שהם  אותם  ומחזק  אותם  מעודד 
במתנת הארץ, בהנהגתו של יהושע.

משה רבנו, המשמש דוגמא ומופת למנהיג 
אחראי, מסור ונאמן, אינו נוהג על פי כלל 
מנהיגים  בקרב  המקובל  המבול”,  “אחרי 
רבים, במיוחד בקרב המנהיגים כיום, אלא 
ממנה את יהושע למנהיג לעיני כל ישראל, 
כדי לחזקו וכדי שיהושע יקבל לגיטימציה 
ותמיכה מהעם, ויצליח בהנהגת העם. אף 
של  המינוי  את  מחזק  הוא  ברוך  הקדוש 

יהושע בדבריו למשה לעיני יהושע.

וילך משה
הרי  תמיהה.  מעורר  משה”  “וילך  הביטוי 
משה  “ויקרא  נאמר:  קודמת  בפרשה 
היו  ישראל  וכל  להם”,  ויאמר  ישראל  אל 
במעמד מיוחד: “אתם ניצבים היום כולכם”, 
אז למה היה צריך משה רבנו להטריח את 

עצמו וללכת אליהם?
אומר  הביניים,  מימי  הפרשן  עזרא,  האבן 
חידוש נפלא המעיד על אישיותו המיוחדת 
“משה  הנאמן:  המנהיג  רבנו,  משה  של 
על  להם  ומסר  ושבט,  שבט  כל  אל  הלך 
להם  אל  להם  ואמר  וניחמם  הקרב,  מותו 
את  יקיים  הוא  ברוך  הקדוש  כי  להיבהל, 
כן מסר לכל שבט את ברכתו  דברו. כמו 
במעמד זה”. כך צריך לנהוג מנהיג אמיתי.

העם שהותיר משה רבנו אחריו
פרופ’ ישעיהו ליבוביץ’ בספרו “שבע שנים 
כי  מציין  השבוע”  פרשת  על  שיחות  של 
ונפטר מן העולם ומעם  משה רבנו נפרד, 
כבדים,  ותסכול  אכזבה  בתחושת  ישראל 
הניסים  המופתים,  האותות,  כל  שהרי 
והנפלאות וגילוי השכינה לעיני כל העם על 
הר סיני, כל אלה לא הועילו ולא הביאו את 
העם לאמונה, וגם לגבי העתיד לא ניתנה 

כל ערובה, ולכן: “הנך שוכב 
עם אבותיך וקם העם הזה... 
בריתי”  את  והפר  ועזבני 

)דברים ל”א, ט”ז(.
כי את  ליבוביץ’ מציין  פרופ’ 
תחושת  מלווה  רבנו  משה 
הוא  שהרי  עמוקה,  כישלון 
את  להעלות  הצליח  לא 
שנתכוון,  רמה  לאותה  דורו 
לרשת  זכאים  ישראל  שיהיו 
כוהנים  “ממלכת  בה  ולהיות  הארץ,  את 
הפרשה  נכשלה.  ושליחותו  קדוש”  וגוי 
מסתיימת בתחזית קודרת: “כי ידעתי אחרי 
מותי כי השחת תשחיתון וסרתם מן הדרך 

אשר צוויתי אתכם” )דברים ל”א, כ”ט(.
תיקון  כי  ללמוד  ניתן  לעיל,  האמור  מכל 
מושגים  האנושית  והחברה  העם  האדם, 
אך ורק באמצעות חינוך לערכים ונורמות 

מוסריות.

המורשת של משה רבנו: 
התורה ומצוותיה

על משה רבנו, מחוקקם של ישראל, נאמר: 
“ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה 
הזאת על ספר עד תומם”, והוא מוסרו לידי 
“הכוהנים בני לוי”, ומצווה על הלויים “לקח 
מצד  אותו  ושמתם  הזה  התורה  ספר  את 
ארון ברית ה’ אלוהיקם, והיה שם לעד”. כמו 
כן משמיע משה רבנו את מצוות “הקהל,” 
לבוא  כולו,  ישראל  כלל  את  המחייבת 
ולשמוע את קריאת התורה מפי המלך כדי 
שהדברים יחייבו גם את המלך, ולציין שגם 
משה  מדגיש  בכך  אליהם.  כפוף  המלך 
בדומה  התורה,  ומשפטי  החוקים  כי  רבנו 
לחוקה בימינו, מגבילים את שלטונו של כל 
שליט, ומגנים על זכויות היסוד של האדם, 

והם הערובה לקיומה של חברה מתוקנת.
של  נשמתו  לעילוי  נכתבו  אלה  דברים 
אשר  הדגול  המנהיג  ז”ל,  פרס  שמעון 
נפרדנו ממנו לפני מספר ימים, ואשר היה 
לי הכבוד לכהן כסגן שר החוץ שלו, ולהכיר 
ותרומתו  חוכמתו  מנהיגותו,  את  מקרוב 

העצומה לעם ולמדינה. יהי זכרו ברוך.

עו”ד אלי דיין, יו”ר קרן אשקלון, 
לשעבר סגן שר החוץ, חבר כנסת 
וראש העיר אשקלון 
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יונתן שמואל אוחנה כפר חב”דפנינים ואוצרות

משה רבנו-בעיניים של אהבה
רבנו  משה  “וילך”,  פרשת  בפרשתנו, 
מתחיל את נאום הפרידה שלו. הנני בן 
120 שנה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. 
לא מפני שהוא נחלש, כי “לא כהתה 
עינו ולא נס לחה” )דברים לד, ז(, אלא 
כיוון שמגיע יומו של אדם ועליו ללכת. 
לא משנה מי הוא, מה מצבו ומעמדו 
“כי עת ופגע יקרה את כולם” )קהלת 
יא(. כולם הולכים. הפרידה הייתה  ט, 
קשה. משה “כתב בדמע”, ועם ישראל 
בכה 30 יום. זה היה אבל של עם. עין 
אחת לא נותרה יבשה, כולם אהבוהו, 
והוא אהב את כולם,  כי היו לו עיניים 
תנאים  ללא  חינם  אהבת  אהבה,  של 
משה  רבי  שמכנהו  וכפי  וגבולות. 
קורדובירו: “אוהב נאמן לכל ישראל”. 

אלאשקר  משה  רבי  בן  יוסף  רבי 
רעה  הגיעה  לא  ש”מעולם  כותב, 
ממשה רבנו לעם ישראל”. משה רבנו 
למען  גם  נפש  במסירות  הלוחם  הוא 
החוטאים בעגל. הוא הקריב את עצמו 
הכי  הדמות  והוא  ישראל,  עם  למען 
גבוהה בעולם לכולנו. הפרשה הזאת 
היא הצוואה לדורות לאהוב כל יהודי, 
ללמד רק זכות וסניגוריה, וכשנלך עם 
בוודאי  הדין,  ליום  אהבה  של  עיניים 

שנצא זכאים בדין.

שמחת המחילה ביום כיפור
השנה  ראש  בין  תשובה:  ימי  עשרת 
ליום כיפור אלה עשרת ימי רצון גבוהים 
כוח  לנו  ניתן  לב השמיים, שבהם  עד 
לבקוע רקיעים בתפילתנו, למחוק כל 
דף  ולפתוח  גזירה  כל  לבטל  חטא, 

חדש כאילו לא היה אתמול. לא משנה 
הקדוש  “במידת  כי  קלקלנו  כמה 
אחת  פעם  בן  הפרש  אין  הוא  ברוך 
כיפור  וביום  י”א(,  פרק  )תניא  לאלף” 
“בשעה שה’ מוחל לעוונות הוא שמח 
פרק  הנביא  )אליהו  גדולה”  שמחה 
א(. יש לזכור שתפקידנו, כפי שאמרו 
בפשיסחא, הוא להגביה את השמיים. 

נאום הפרידה של אוהבם של בית ישראל
הבטחת הבעל שם טוב

לפני הסתלקותו ביקש הבעש”ט 
“התעוררות  ניגון  את  שינגנו 
אני  “מבטיח  ואמר:  רחמים”, 
ומי  היכן  שמתי,  לדורותיכם 
התעוררות  ניגון  את  שינגן 
“בהתעוררות של  רבים  רחמים 
לו  ואעזור  איתו,  אנגן  תשובה 

מהעולם העליון”. 

המתפללים מעולם העליון באים
כיפור  וביום  בראש השנה  יורדים  האבות  ונשמות  מתו  ההורים שכבר 
זעק  עולם”,  “רבונו של  לנו.  ולעזור  איתנו  כדי להתפלל  הכנסת  לבית 

הבעל שם טוב, “תתפלל אתה בעד בניך”.

אחים ואחיות יקרים, נחתום 
בברכת שנת אושר, מתיקות, 
מלא אור ואהבה,
ושנת גאולה וישועה. אמן.

העצים ה של  הזה  ריח 
לשלכת.  באימה  המתכוננים 
רוחות החורף החצופות שאזרו 
באוויר  פעם  מדי  ומשתרבבות  אומץ 
לי  פורטים  אלה  כל  והחנוק,  הלוהט 
בלי הרבה מאמץ על מיתרים נסתרים, 

ומחזירים אותי לגיל שש.
חרדית,  משפחה  אביב.  בתל  גרנו 
הוגדרתי  כבר  שש  בגיל  חסידית. 
ללכת עם  והורשיתי  כבגירה,  רשמית 
כולם לסליחות לפנות בוקר. אני עדיין 
מרגישה את החספוס בלשון שנכוותה 
מן השוקו הרותח. לא היה זמן להמתין, 

פשוט שתיתי אותו בבת אחת.
בשקט,  הבית,  מן  כולנו  יצאנו  ואז 

בדרך  השכנים.  את  להעיר  לא  כדי 
התקבצו להם עוד ועוד יהודים חרדים, 
מראה יוצא דופן בתל אביב החילונית. 
אחת  כדבוקה  בדממה  צעדנו  וכך 
בחושך של לפני עלות השחר, אוחזים 
ובשקט  הסליחות,  בספר  אחת  ביד 
ניתן לשמוע רק את טפיפות הנעליים 

העייפות מן ההשכמה.
ורציני.  מואר  לנו  חיכה  הכנסת  בית 
כי  זוכרת,  שאני  מה  כל  בערך  זה 
כך  כל  בשינה  שקעתי  מכן  לאחר 
טובה, והתעוררתי רק כשכולם נעמדו 

לאמירת הקדיש האחרון.
שיצא  אבא,  עם  בחוץ  כשנפגשנו 
מעזרת הגברים, לא נאמרה אף מילה 

להיות  והמשכתי  הנעדרת,  ערותי  על 
גדולה וראויה ללכת לסליחות.

מאז עברו עלי הרבה שנות “סליחות”, 
והרבה שנים של תפילות ראש השנה 
כשנהייתי  הכנסת.  בבית  ארוכות 
את  אחת  לא  מניחה  הייתי  אמא, 
הראש על השולחן במהלך התפילה, 
ומנסה לשאוב כוח אחרי לילות נטולי 
לי התקווה  שינה. אבל תמיד נשארה 
יעלים  שבשמיים  אבא  גם  אז,  שכמו 
בזמן  להם  שנטוו  השינה  מקורי  עין 
התפילה, ואמשיך להיות ראויה רק על 
בסידור  ואחזתי  שהשכמתי  זה  עצם 

התפילה.
מאת: מלכי רוטנר

ֶצר”                      ֶפן ַלֵיּ ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ )מן התפילה(“ַלְבּ



כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“ערב שבת נערך בביתי בשדרות. המשפחה מגיעה, אנו עושים קידוש 
וברכות ונהנים מתבשילים נפלאים. בסוף הארוחה אנחנו בדרך כלל 
בני  ודיונים ששואבים את כל  סוגיות ערכיות,  ממשיכים בשיחות על 

המשפחה למשך שעות ארוכות”. 
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

נהוג משטר דמוקרטי, אך בפרשת  “אמנם בתקופת התנ”ך לא היה 
בתוך  עמוק  נטועים  אשר  צדק,  עקרונות  מופיעים  כבר  ‘שופטים’ 
יעילים  ושיפוט  אכיפה  הלאום:  ומדינת  החברה  של  המודרני  הסדר 
ט  ָפּ ה ִמְשׁ של חוקים, אשר אפילו המלך אינו נמצא מעליהם. “ֹלא-ַתֶטּ
ף  ִויַסלֵּ ֲחָכִמים  ֵעיֵני  ר  ְיַעֵוּ ַחד  ׁ ַהֹשּ י  ִכּ ַחד  ֹשׁ ח  ְוֹלא-ִתַקּ ִנים  ָפּ יר  ַתִכּ ֹלא 
ר-ה’  ָתּ ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְחֶיה ְוָיַרְשׁ ף ְלַמַען ִתּ ְרֹדּ יִקם: ֶצֶדק ֶצֶדק ִתּ ְבֵרי ַצִדּ ִדּ
ֱאֹלקיָך ֹנֵתן ָלך” הוא פסוק מדהים שקובע התנהלות הוגנת וללא משוא 

פנים כתנאי למימוש ההבטחה לרשת את הארץ”.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

מעורבים  לעשייתי,  גבית  רוח  נותנים  ומשפחתי  אחלמה  “רעייתי 
לעקרונות  מחויבותי  את  וחולקים  מוביל,  שאני  ציבוריים  במאבקים 
היסוד של צדק חברתי ושלום. מפתח שני לשילוב בית ומשפחה עם 
קריירה ציבורית הוא יום השבת, אשר מבחינתי אינו חשוב רק כמצווה 

דתית, אלא גם כערך חברתי מן המעלה הראשונה”. 
ספר בקצרה על זיכרון מימי ילדותך.

“אבי, דוד פרץ, היה מנהיג הקהילה היהודית בבוז’עד שבמרוקו. יש לי 
זכרונות מועטים מתקופה זו, מאחר שעלינו ארצה כשהייתי בן ארבע 
בסך הכל. מילדותי בארץ אני נושא את המסורת שהוריי הביאו עמם 
ממרוקו, מסורת של יהדות מכילה, שבה יש מקום לכולם. הסובלנות 

לאחר היא הציווי שקיבלתי מהם”.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

“אנחנו חיים במציאות מוזרה. מצד אחד אנחנו משק מלא יצירתיות, 
ביותר,  גדולים  החברתיים  הפערים  שני,  ומצד  וחדשנות;  יזמות 
ומייצרים מציאות של מדינה עשירה ואזרחים עניים. לצערי, בתקציב 
שיוגש להצבעה אין שום חזון. בכל הנוגע למשבר הדיור, למשל, יש 
כותרות בתקציב אבל אין שם פתרונות. לתיקון עוולות רבות בחברה 
שלנו, דרושה לעתים גם לקיחת אחריות מלמעלה. בתחום הדיור כך 
להתערב  החליטה  כשהממשלה  והתשעים  השישים  בשנות  היה  זה 
עלייה במימדים  ולבנות בעצמה. המהלך דאז איפשר קליטת  בשוק 
היסטוריים, ומהלך דומה בעתיד יאפשר לשוב ולקלוט עשרות אלפי 
חדשים,  עולים  בזוגות  מדובר  יהיה  לא  שהפעם  רק  צעירים,  זוגות 
אלא במי שנולדו בארץ וחרף כל מאמציהם לא מצליחים לגרד את 

המינימום הדרוש לרכישת דירה”. 
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה? 

לנו  שיש  שנים  אלפי  בת  מסורת  בין  המנוגד  את  למצוא  מאוד  “קל 
למצוא  הוא  האתגר  דמוקרטיה.   כמו  מודרני  משטר  לבין  ביהדות 
את  גביו  על  ולבנות  הללו,  הזהויות  שתי  בין  המשותף  את  ולהבליט 

חברת המופת שלשמה התקבץ מחדש העם היהודי בארץ ישראל”. 
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?

“אין ספק שהצד השני אינו חף מבעיות, אך המשך שיתוף הפעולה 
צה”ל  לבין  ושומרון  ביהודה  הפלסטינית  הרשות  בין  הביטחוני 
ולהעמיק.  חיונית שיש לשמר  אינטרסים  והשב”כ מעיד על שותפות 
בתירוצים  המדיני והוחלף  התהליך  נקטע  האחרונות,  הבחירות  מאז 
והחלשת הצד השני. החמאס רק הלך והתעצם בסדרת מחוות שקיבל 
במהלך כהונתו של נתניהו, ביניהן הסרת הסגר שהיה חלק מהמדיניות 
שלנו לאחר ההפיכה הצבאית שחמאס יזם. דרושה הבחנה ביחס כלפי 
החמאס בעזה לבין היחס כלפי ההנהגה בגדה המערבית. מי שדוגל 
בטרור כלפי ישראל, חייב לדעת שלא יזכה לפשרות ולא לוויתורים. מי 
שמוכן לשתף פעולה עם ישראל, צריך לדעת שישראל היא פרנטר 
הוגן ונדיב. מנהיגות אחראית יותר הייתה פועלת לנצל את ההזדמנויות 
האזוריות לשיתוף פעולה אסטרטגי עם העולם הערבי בכלל, והעצמת 

המתונים בצד הפלסטיני בפרט”.

כיצד נראה ערב שבת בביתך?
“אנחנו יושבים כל המשפחה עם הילדים והנכדים סביב שולחן השבת. 
אני מקדש על היין, ודורית מברכת על החלות. שרים זמירות שבת של 

העדות כולם, ומוסיפים שירי ארץ ישראל”.
איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?

“את השיר ‘מנוחה ושמחה אור ליהודים’ מתוך זמירות שבת. יש לנו 
מנגינה לשיר הזה שעוברת במסורת מדור לדור. השיר מלווה אותי עוד 

מבית סבא והיום גם הנכדים שלי כבר שרים אותו”.
איך משלבים קריירה ציבורית עם בית ומשפחה?

“בוחרים אישה טובה. אין ספק שבשנים הרבות מחוץ לבית המעמסה 
העיקרית נפלה על כתפיה. על חוסר הזמן עם ילדיי בצעירותם, אני 

מפצה היום דרך השקעה בילדים שלהם, הנכדים”.
ספר בקצרה על זיכרון מימי ילדותך.

בשבוע  פעמים  שלוש  אליהו  ביד  המזרחי  הפועל  משיכון  “הנסיעה 
עם משאית, שבבוקר לפני כן חילקה ירקות. הספסלים היו מסודרים 
לאורך, ומי שהיה הכי אמיץ היה יושב בקצה. היינו מחכים ליום שישי 
כדי לקבל עשר אגורות לקרטיב, וביום העצמאות 25 גרוש לארטיק 

לוקס )מצופה(”.
מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?

למשק  צמיחה  של  בשורה  החדש  המדינה  בתקציב  רואה  לא  “אני 
דבר  וזה  הפריפריה,  ואת  הגליל  את  מזניח  הוא  לצערי,  הישראלי. 

שצריך להיאבק בו”.
מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?

“אני חושב שלא צריך להיות מתח בין הדברים. הבעיה היא שהממשלה 
הזו וממשלות קודמות “מכרו” את הסטטוס קוו כדי להתקיים. כתוצאה 
מכך, מדינת ישראל מאבדת את זהותה היהודית. פחות ופחות זוגות 
העסקים  סגירת  היהודי.  מצביונה  איבדה  והשבת  ברבנות  מתחתנים 
ובתי קפה פתוחים.  חנויות  ובפועל  קוו,  נשארה רק בסטטוס  בשבת 
אם לא נתעורר, מדינת ישראל תאבד את זהותה היהודית לגמרי. אני 
חושב שהדרך היחידה שלנו להתקיים כאן היא לשמור על המדינה גם 
יהודית וגם דמוקרטית. בשביל שזה יקרה, לפעמים הדמוקרטיה עושה 

קידה ליהדות, ולפעמים היהדות קדה קידה לדמוקרטיה”.
מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?

“המצב יכול וצריך היה להיות הרבה יותר טוב. אם הממשלה הייתה 
עם  ומתן  משא  לנהל  גם  שני  ומצד  ישראל  לביטחון  לדאוג  יודעת 
לשאלת  לעומק  כעת  להיכנס  מבלי  יותר.  טוב  היה  הפלשתינים, 
באשר   .67 לקווי  חזרה  תהיה  לא  מקרה  שבשום  לי  ברור  הגבולות, 
לביטחון, אני סומך מאוד על מערכת הביטחון. גם על ההגנה שהיא 
מקנה למדינת ישראל, וגם על הערכים שעליהם היא מקפידה לשמור 

במשימות המוטלות עליה”.

על          לשבת

ח”כ עמיר פרץ ח”כ אלעזר שטרן

אחדאחד
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אלוף במיל’ )יש עתיד(  לשעבר שר הביטחון )המחנה הציוני( 

לכל בית ישראל

עלון “שיחת השבת” מאחל:

גמר חתימה 
טובה



וביתר ב כולו,  “דברים”  ספר 
החותמות  בפרשות  שאת 
לפני  עומד  רבנו  משה  אותו, 
שהם  הדרך  את  ומסכם  ישראל  עם 
הכניסה  עד סף  מיציאת מצרים  עשו 
להיכנס  עומד  העם  ישראל.  לארץ 
פרשת  משה.  בלעדי  ישראל  לארץ 
בהעברת  היתר,  בין  עוסקת,  “וילך” 
בן  ליהושע  הנהגת העם ממשה רבנו 
מייפה  אינו  משה  הפרידה  בדברי  נון. 
ישראל  לעם  ומספר  המציאות,  את 
על הקשיים, ההתמודדויות והאתגרים 
לפניהם  העומדים  פשוטים  הלא 
מהמסע  כחלק  לארץ,  הכניסה  עם 
בהיסטוריה.  היהודי  העם  של  הארוך 
אם עם ישראל יחקה את ההתנהגות 
שסביבו,  העמים  של  מוסרית  הלא 
שלהם,  האלילים  עבודת  את  ויאמץ 
הבחירות  עם  להתמודד  יאלץ  הוא 
והתוצאות  שלו,  השגויות  וההחלטות 
ה’  עם  פנים  הסתר  של  קשות,  יהיו 
ו”רעות רבות וצרות”, כמו שאכן פגשו 

את עם ישראל לאורך היסטוריה. מה 
ולה’  לעצמו  ישראל  עם  את  שמחזיר 
מונחת  רבנו  משה  ולפני  התורה,  זו 
אותם  לצייד  עליו  עצומה:  משימה 
רק  לא  רלוונטית  שתהיה  בתורה, 
לזמן הזה שלהם כעם שיצא ממצרים 
והלך במדבר, אלא במשברים הבאים 
יָרה  ׁ ֶאת-ַהִשּ ָלֶכם  ְתבּו  ִכּ ה,  “ְוַעָתּ שלו: 
ֵני-ִיְשָׂרֵאל,  ֶאת-ְבּ ָדּה  ְוַלְמּ את,  ַהֹזּ
יָרה  ׁ י ַהִשּ ְהֶיה-ִלּ ִפיֶהם: ְלַמַען ִתּ ִשׂיָמּה ְבּ
ְוָהָיה  ִיְשָׂרֵאל...  ְבֵני  ְלֵעד--ִבּ את,  ַהֹזּ
ְוָצרֹות,  ַרּבֹות,  ָרעֹות  ֹאתֹו  י-ִתְמֶצאָן  ִכּ
י  ִכּ ְלֵעד,  ְלָפָניו  את  ַהֹזּ יָרה  ׁ ַהִשּ ְוָעְנָתה 
ל”א,  )דברים  ַזְרעֹו:  י  ִמִפּ ַכח  ׁ ִתָשּ ֹלא 
י”ט – כ”א(. העיניים של משה כמנהיג 
וכמחנך נשואות אל העתיד. כל הורה 
ומחנך מכיר את ההרגשה הזו. הילדים 
לנו  יש  כרגע, אבל  איתנו  והתלמידים 
תפקיד לתת להם כלים להתמודד עם 
מציאות עתידית שהם יפגשו בתחנות 
גם  שבהן  החיים,  בהמשך  הבאות 
נהיה  לא  והמחנכים  ההורים  אנחנו 

כתפינו  שעל  המטלה  איתם.  יחד 
להם  לתת  היא  ובמנהיגות  בחינוך 
כלים רלוונטיים להתמודד עם מציאות 
איתה  ולהתמודד  מכירים,  לא  שהם 
לצורך כך עלינו לצפות את  בלעדינו. 
ההיערכות  אליו.  ולהיערך  עתיד  פני 
לעתיד כוללת בהכרח גם התחשבות 
מתאר  משה  בעבר.  שקרו  באירועים 
עד  קורותיהם  את  “דברים”  בספר 
והוא  בכך,  מסתפק  לא  הוא  אך  כה, 
להם  שיאפשרו  בכלים  אותם  מצייד 
הזה,  בהיבט  העתיד.  עם  להתמודד 
כרגע  להם  לתת  היא  החינוך  מטרת 
בהווה תורה רלוונטית וכלים להתמודד 
להם  שצופן  מה  עם  עצמאי  באופן 
העתיד. תפקיד המחנכים הוא להנחיל 
הזו  שהשירה  מנת  על  כזה,  חינוך 
ותעזור  בהמשך,  גם  בליבם  תפעם 

להם להתמודד עם אתגרי החיים. 

אחת מ היא  “הקהל”  צוות 
והיא  המיוחדות,  המצוות 
“וילך”:  בפרשת  מצויה 
והנשים  האנשים  העם,  את  “הקֵהל 
אחת  י’-י”ג(.  ל”א,  )דברים  והטף” 
השמיטה  שנת  מקץ  שנים,  לשבע 
ישראל  עם  כל  מצּווה  הסוכות,  בחג 
דברי  את  ולשמוע  לירושלים  לעלות 
לאחד  שנועדה  מצווה  זוהי  התורה. 
קבוצה  להדיר  בלי  העם,  כל  את 
אנשים,  הפירוט:  מופיע  ולכן  כלשהי, 
המצווה  של  חשיבותה  וטף.  ונשים 
נובעת מהאופן בו מוצגים “האנשים”, 
“והטף” כישויות עצמאיות  “והנשים”, 
“אתם  )דוגמת  “נסמך”  בצורת  ולא 
ניצבים היום כולכם... טפכם, נשיכם...” 
של  החזרות  גם  ט’-י’(.  כ”ט,  דברים, 
את  מדגישות  החיבור  ו-ו’  הידיעה  ה 
את  מקיף  שהוא  בכך  המעמד  ייחוד 

כל חלקי העם.  

הכתוב מנמק את הסיבה להתכנסות 
וָיראו את  “למען ִישמעו ולמען ִילמדו 
כל  את  לעשות  וָשמרו  אלקיכם,  ה’ 
הכתוב  פשט  הזאת”.  התורה  דברי 
והטף,   הנשים  הגברים,  שכולם:  הוא 
ולשמור.  ללמוד  לשמוע,  מצּווים 
ניסוח זה, אשר אינו מבדיל בין גברים 
לנשים ולטף, העלה פרשנויות שונות, 
מתוכן אציג רק את הפירוש הדרשני 
של רבי אלעזר בן עזריה: “אם אנשים 
באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף 
למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן” 
ומה  ע”א(.  ג’  דף  חגיגה,  )הבבלי, 
יש  ל”לשמוע”?  “ללמוד”  בין  ההבדל 
למעמד  באות  הנשים  כי  המבארים 
את  להבין  כדי  לשמוע  “הקהל” 
המצוות שמחובתן לקיים, ולא ללמוד 
חייבות  אינן  הן  שכן  לשמה”,  “תורה 
בכך. יש המסבירים שגברים לומדים 
אך  להבין  צריכות  ונשים  לַלמד,  כדי 

 - מבאר  הרמב”ן  אחרים.  לַלמד  לא 
שומעות  הן  גם  והנשים  “שהאנשים 

ולומדות כדי ליירא את ה’”.
תמורות  התחוללו  שבדורנו  ספק  אין 
רבות בלימוד תורה לנשים, ואין מקום 
להאריך. אציין רק כי המהפך, שהחל 
ולנשים  עם הקמת מדרשות לנערות 
ממשיך  לשמה”,  “תורה  הלומדות 
הנהגה  לתפקידי  נשים  בהכשרת 
אלה  בימים  ממש  רוחניים.  והובלה 
הסמכה  טקס  לראשונה  התקיימו 
ישראלית,  לרבנות  המדרש  בית  של 
וטקס של נשים שסיימו את לימודיהן 
במסגרתה  הוראה”,  “מורות  בתכנית 
ובעל  בכתב  הרבנות  במבחני  נבחנו 

פה.
רק  לא  שומעות,  רק  לא  הנשים 
גם  אלא  יראות,  רק  לא  לומדות, 

מלמדות ומורות אחרות ואחרים.
הכותבת היא יו”רית “קולך”
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פרשת “וילך” – על חינוך ומנהיגות

נקודות ציון בחינוך

ד”ר שרה בקרמןפרשת השבוע

יניב מזומן

* הכותב הוא ראש מכינת “מיתרים 
לכיש”: בית גוברין, נחל עוז ואליאב



פרשת “וילך” מתגלה פן נוסף בגדולתו של גדול ב
נביאי עמנו, כששוב לנגד עיניו טובת העם ותו לא. 
לחרות,  מעבדות  אותנו  הוביל  אשר  רבנו,  משה 
האלוקים  דין  את  מקבל  ישראל,  ארץ  של  פתחה  על 
יזכה  לא  שהוא  מבין  כבר  שהוא  ולמרות  הבוחר(,  )דין 
לראות את הארץ המובטחת, וזאת על אף שהוביל את 
העם מעבדות לחירות במסע ארוך של 40 שנה במדבר, 
ופועל  ואת האגו,  הוא מחליט להניח בצד את הרגשות 
ההנהגה  את  להעביר  מנת  על  וענייניות  בממלכתיות 
בצורת מכובדת ומסודרת ליהושע בן נון, שכאמור נבחר 

לרשת אותו בהנהגת העם ובכיבוש הארץ המובטחת.
החלפה  דמוקרטיים,  במשטרים  המודרני,  בעידן  גם 
והעברה של שלטון, הוא תהליך רגיש המלווה בקשיים 
ואי ודאות. לא בכדי, נדרשה אצלנו חקיקה של חוקי יסוד, 
חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה וזאת בנוסף לחוק 
הבחירות, כדי להבטיח העברה מסודרת ודמוקרטית של 

ההנהגה.
התהליך,  של  ולרגישות  לחשיבות  המודע  רבנו,  משה 
הוא  הוודאות.  אי  את  מיידית  ומסיר  העם  את  אוסף 
מודיע בצורה ישירה וברורה, כי לא הוא שיוביל את העם 
מדגיש  שהוא  תוך  המובטחת,  הארץ  כיבוש  במשימת 
בפני העם שהוא מקבל את רצון האלוקים, ומציג בפניהם 

את יורשו יהושע בן נון.
יהושע,  את  להציג  כדי  המעמד  את  מנצל  רבנו  משה 
את  להפיג  כדי  ושוב,  ברכתו.  את  לו  ולתת  אותו  לחזק 
החששות הרבים, הוא מזכיר לעם וליהושע בן נון, שאותו 
זה  הוא  הלום,  עד  גדולה  בהצלחה  שהביאם  האלוקים 

שיובילם הלאה גם בכיבוש הארץ המובטחת.
מאחר שהזיכרון הלאומי קצר, ואנחנו כעם נוטים לשכוח 
מאין באנו ולאן עלינו ללכת, בפרשה זו אנחנו גם למדים 

על  שנכתבו  התורה  דברי  של  הרבה  החשיבות  לגבי 
התפילה  השירה,  של  החשוב  ומקומה  רבנו  משה  ידי 
והתרבות ככלי לשימור התורה והמורשת היהודית לדורי 

דורות.

בצו  מצווה  רבנו  משה  הבאים,  הדורות  ולמען  כעדות 
אלוקי, להעלות על הכתב את דברי התורה בספר התורה, 
אשר מלווה אותנו ושומר עלינו כעם במשך אלפי שנים. 
בנוסף, משה רבנו מצווה לכתוב שירה שתתנגן ותעבור 
מדור לדור, ותשמש עדות לדברי התורה למען הדורות 

הבאים.

משפט הלכה ומורשת ישראל
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הפתגם השבועי

עו”ד יורם צברי, קריית אתא

טובת העם

גמור,  צדיק  דווקא  להיות  רוצה  “כשאדם 
ראוי  כן,  על  תשובה.  בעל  להיות  לו  קשה 
שתמיד ישאף להיות בעל תשובה, ואז תוכל 
תשובתו לנשאו למדריגת צדיקים גמורים - 

ולמעלה מזה”. )אורות התשובה, י”ד לו(
של  הניסיון  שלפעמים  אותנו  מלמד  קוק  הרב 

האדם לעשות תיקון עצמי גדול ומהיר,
בנוח עם עצמו.,  דווקא להרגיש שלא  לו  גורם 

להתייאש מהדרך או להתאכזב מעצמו. 
לפיה-  אחרת  דרך  לאדם  מציע  הוא  כן  ועל 
של  מדרכו  חלק  יהיה  לעולם  העצמי  התיקון 

האדם.
בדרך זו אומר הרב קוק- יצליח האדם להגיע 

למקומות הגבוהים ביותר. 

עו"ד ירון דהאן 
זכיין רימקס

ס?
נכ

ה 
קונ

או 
ר 

וכ
מ

רק עם 
המקצוענים 
של רי\מקס

*2286
08-9229302

מישל דראי
משרד עורכי דין

רח’ הרצל 40 אופקים, טל: -077
5345087  פקס: 077-2033152
mishelmdadv@gmail .com

דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין 
)קניה ומכירה-דירות, קרקע, נחלות(    

מעמד אישי )גירושים, משמרות, מזונות, 
צוואות, ירושות(    דיני עבודה     

הוצאה לפועל פשיטת רגל    משפט 
אזרחי-מסחרי     משרד הביטחון )קצין 

תגמולים(    משפט מנהלי     דיני לשון הרע    
קניון רוחני-זכויות יוצרים    דיני תאגדים



סיפור לשבת
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050-4200395

נועה מערכות

N

התקנת מצלמות אבטחה 

במעגל סגור, אינטרקום, 

מערכות אזעקה חכמות 

ורשת אינטרנט

יום הכיפורים אמר הרב פ עם אחת בערב 
זכרונו  מליזנסק,  אלימלך  ר'  הצדיק 
איך  לדעת  "רצונכם  לתלמידיו:  לברכה, 
עושים בערב יום הכיפורים? לכו אל החייט שבקצה 

העיר". הלכו אצלו ועמדו לפני חלון ביתו.
כל  כמו  בפשטות  מתפללים  ובניו  שהוא  ראוהו 
החייטים. אחר התפילה לבשו בגדי שבת, הדליקו 
נרות וערכו שולחן מלא מעדנים, וישבו אל השולחן 
אחד,  ספר  מהארון  החייט  הוציא  רבה.  בשמחה 
שהיה כתוב בו כל העבירות שעשה במשך השנה, 
ואמר:  זה,  כיפורים  יום  עד  שעבר  כיפורים  מיום 
בינינו  הזמן לעשות  הגיע  היום  עולם,  "ריבונו של 
כפרה  שזמן  שעשינו,  העבירות  כל  על  חשבון 
הוא לכל ישראל". מיד התחיל לחשוב ולמנות כל 
העבירות שעשה במשך השנה, שכולן היו נרשמות 

בספר הזיכרון הזה.
גדול  ספר  הוציא  העבירות  חשבון  שגמר  אחר 
עולם,  של  "ריבונו  ואמר:  מהראשון  יותר  וכבד 
ועכשיו  עשיתי,  שאני  העבירות  את  מניתי  קודם 

אמנה את העבירות שעשית אתה". מיד חישב כל 
הצער והייסורים, צרות ועגמת נפש וחולאים רעים 
ועל  עליו  השנה  כל  במשך  שעברו  ממון  והפסד 
של  "ריבונו  אמר:  החשבון  כשגמר  ביתו.  נפשות 
עולם, אם נחשוב באמת על פי יושר, אתה חייב לי 
יותר ממה שאני חייב לך, אלא איני רוצה לדקדק 
עמך בחשבון מדוקדק, כי הלוא ערב יום הכיפורים 
ולכן  חברו,  עם  להתפייס  מוכרח  אחד  וכל  היום 
הננו מוחלים לך על כל העבירות שעשית לנו, וגם 

אתה תמחול לנו על כל העבירות שחטאנו לך".
מה  כל  לו  וסיפרו  רבם,  אצל  התלמידים  חזרו 
קשים  דברים  החייט  ואמרו שדברי  ושמעו  שראו 
יתירה כלפי מעלה. אמר להם רבם:  וחוצפה  הם 
"דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עם 
של  דבריו  לשמוע  באים  מעלה  של  הפמליה  כל 
החייט, הנאמרים בפשטות גדולה, ומדבריו נעשה 

רצון ושמחה בכל העולמות".
)מתוך סיפורי נפלאות מגדולי ישראל, מובא בתוך 

ימים נוראים של ש"י עגנון, עמ' רל-רלא(

הצדיק ר' אלימלך מליזנסק



הפינה לילדים
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את הפתרונות ניתן לשלוח ל”מיתרים”, רשת לחינוך יהודי משלב, *בין הפותרים יוגרל פרס חינוכי.
www.meytarim.org.ilרח’ גנרל פייר קניג 32, ירושלים, ולציין שם פרטי, שם משפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא”ל' אם יש.

מאת: אליסף תל אור

סדרת הדגל היוקרתית

INface
ר זקי העו נ בכל  ל  לטיפו

ליעוץ חינם ולפגישה:  אדם: 054-2623263  גד: 054-4943582

פרשת וילך:
ההנהגה של  עומדת העברת  “וילך”  במרכזה של פרשת 
מתוארות  לא  בתורה  בן-נון.  ליהושע  ממשה  ישראל  עם 
התקופה,  באותה  נון  בן  יהושע  או  משה  של  הרגשות 
שבה העביר משה את ההנהגה מידיו לידי יהושע. חכמים 
לרגשות,  משלהם  פרשנות  הציעו  התורה  על  במדרש 

ששררו בקרבו של משה באותה שעה:
של  לידיו  משה  של  מידיו  ההנהגה  עברה  שבה  בתקופה 
יהושע בן נון, נכנסו משה ויהושע אל אוהל מועד. לפתע, 
בפעמים  כמו  שלא  אך  מועד.  אוהל  על  הכבוד  ענן  ירד 
יצר  אלא  כולו,  מועד  אוהל  את  כיסה  לא  הענן  קודמות, 

מחיצה בין יהושע ומשה. 
האם  אותו:  ושאל  יהושע  אל  משה  ניגש  הענן,  כשעלה 
שמעת את קולו של אלוקים? אני לא שמעתי דבר. אמור 

לי – מה שמעת! 
שנגלה  השנים  בכל  וכי  משה,  משה:  אל  יהושע  השיב 

אלוקים אליך, גילית את אוזני – מה מדבר עימך?  

באותה העת התמלא ליבו של משה קנאה עזה. והוא הבין, 
תעבור  שההנהגה  לאחר  לחיות  להמשיך  יוכל  לא  שהוא 
לידיו של יהושע בן נון. הוא קיבל בהכנעה את גזרתו של 
תחת  ישראל  לארץ  ישראל  בני  עם  ייכנס  שלא  אלוקים, 

הנהגתו של יהושע בן נון. 
)מעובד על פי מדרש רבה, דברים ט, ה(

האם הרגשתם פעם רגש קנאה עז כלפי מישהו? כלפי מי 
זה היה, ועל רקע מה התעוררה הקנאה? כיצד התמודדתם 

עם רגש זה? 

יום הכיפורים:
ִרים הּוא, ִמְקָרא  ֻפּ ה יֹום ַהִכּ ִביִעי ַהֶזּ ׁ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְשּ “ַאְך ֶבּ

ֵתיֶכם”.    יֶתם ֶאת ַנְפֹשׁ ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִנּ
)ויקרא, כ”ג, כ”ז(

חכמים פירטו את עינוי הנפש לכמה וכמה איסורים. התבוננו 
בתמונות, ומצאו איזו תמונה אינה שייכת, כיוון שאותה לא 

קבעו חכמים כחלק מעינויי יום הכיפורים:

*הכותב הוא: ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

חכמים גם קבעו שלא על כל החטאים אפשר לכפר באמצעות עינויי יום הכיפורים. השלימו את הפתגם, 
וגלו על אילו חטאים אין יום הכיפורים מכפר: 

“עבירות  ש                                                             אין יום הכיפורים מכפר”. )משנה, מסכת יומא, ח’ ז(
חשבו, מה אם כן צריך לעשות בכדי לכפר על חטאים שכאלה?

חשבו, מדוע יש צורך ב”עינוי נפש” בכדי לכפר על חטאים?



רגע היסטורי
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הבינלאומי, ה השואה  ביום  זה  יה 
27 בינואר. משלחת הנשיא פרס 
אונטר  ברחוב  מהמלון  יצאה 
שלגים  סופת  בחוץ  בברלין.  לינדן  דן 
מכורבלים  פרס,  זה  ובכלל  כולנו,  קשה. 
השיירה  רכבי  ובכובעים.  במעילים 
ובזהירות  בקושי  מתנייעים  הנשיאותית 
ניצולי  קבוצת  הקרח.  רוויי  הכבישים  על 
לנסיעה,  להצטרף  שהוזמנה  שואה 
בדרך  כולנו  בעקבותינו.  היא  גם  דולקת 
לבניין הרייכסטאג הגרמני  )המבנה שבו 

יושב הפרלמנט הגרמני( 
להאזין לנאומו של הנשיא 
הפמליה,  אנחנו,  פרס. 
השמאלי  לצדו  הושבנו 
ואילו קבוצת  של הנואם, 
הימני  מצדו  הניצולים 
הנאום  את  הנואם.  של 
והייתה  היטב  מכיר  אני 
משמעותית  תרומה  לי 
ברכות  לאחר  בניסוחו. 
נזקק  לא  )אני  קצרות 
לאוזניות תרגום – גרמנית 
מהבית(,  השפה  זו 
לדוכן  פרס  שמעון  עלה 
מילות  לאחר  הנאומים. 

פתיחה של נימוסים מגביר פרס את קולו 
שמה  ויתקדש  “יתגדל  ואומר:  הייחודי 
רבא”. אני בלי היסוס שומע את תחילת 
אמירת קדיש יתום, וקם כמקובל על רגליי 
ביציע הקהל. מולי בצדו השני של האולם 
רואים אותי חברי משלחת הניצולים נעמד 
על רגליי, ומיד קמים גם הם על רגליהם. 
כל  אותנו  מחקים  מועטות  שניות  תוך 
כולל  והבונדסראט  הבונדסטאג  חברי 
כאשר  רגליהם  על  ונעמדים  הקנצלרית 
פרס, בקול רועם ממשיך באמירת קדיש 
יתום. עצמתי את עיניי, וצבטתי את עצמי 
בנם  אני,  הוזה.  שאיני  להשתכנע  כדי 
והרי שברח  של טוני שנמלטה מגרמניה 

מאוסטריה, עומד על רגליי כשלצדי מאות 
כאשר  גרמניה,  של  הנבחרים  בית  חברי 
נשיא מדינת היהודים - מדינת ישראל - 
לזכר  קדיש  תפילת  אומר  פרס,  שמעון 

הנספים בשואה. 
עוברת  בראשי  פרס  של  נאומו  כדי  תוך 
 65 לפני  בינואר,  ב-27  תזכורת.  מעין 
האדום  הצבא  כוחות  פרצו  בדיוק,  שנים 
לשערי מחנה המוות באושוויץ-בירקנאו. 
העץ,  דרגשי  על  שכבו  יהודים   7600
לשמוח  כוח  ואפילו  חיים,  ספק  גוססים, 

על קץ הסיוט, סוף האימה, לא היה להם. 
משפחותיהם  מבני  אלף  עשר  חמישה 
בעת  למוות  קפאו  במחנה,  עימם  שהיו 
שהוצעדו תשושים רק תשעה ימים קודם 
ממחנות  הנסוגים,  הנאצים  על-ידי  לכן 
ההשמדה אל עבר מעבה האזור הגרמני. 
בקור  קשות,  במחלות  וחולים  מורעבים 
מקפיא ובשלג גבוה, ללא כסות מתאימה 
לעורם ב”מצעד המוות”, הידוע לשמצה, 

מאושוויץ לתוככי פולין. 
מישהו  היה   1945 בינואר  ב-27  אילו 
ישראל  מדינת  ונשיא  יום  יבוא  כי  אומר 
הזיכרון  ביום  הרייכסטאג  בבניין  ינאם 
הבינלאומי לשואה, הוא היה נחשב לגרוע 

מהוזה בהקיץ. 
שממנו   ,17 ברציף  הזיכרון  טקס  גם 
חוויה  היה  מותם,  אל  היהודים  שולחו 
שממנו  רכבת  רציף  זהו  במינה.  מיוחדת 
ברלין  יהודי  של  הטרנספורטים  יצאו 
הפכה  גרמניה  ממשלת  המוות.  למחנות 
את המקום לסוג של אתר זיכרון. הטקס 
ידי  על  זיכרון  נרות  שישה  הדלקת  כלל 
כאשר  יהודים  בנערים  המלווים  ניצולים 
מלחמה  נר של  תקווה,  נר של  נוסף,  נר 
“לעולם  של  נר  ובאנטישמיות,  בגזענות 
לא עוד” - הודלק על ידי 

שני הנשיאים.
מפי  יתום  קדיש  לטעמי, 
היה  בבונדסטאג,  פרס 
שבע  של  הכותרת  גולת 
רגע  נשיאותו.  שנות 

היסטורי של ממש.
לסיים  צורך  מרגיש  אני 
ששמעתי  יהודי  בסיפור 
פרס  מהנשיא  בעבר 
באורח  לאוזניו  ושהגיע 
בלתי צפוי מכומר בדרום 
שאל  הרבי  אפריקה: 
קושייה  תלמידיו  את 
נגמר  מתי  מסובכת: 
מתחיל  ומתי  הלילה, 
“כאשר  השיב  התלמידים  אחד  היום? 
עז  לבין  תיש  בין  ממרחק  להבחין  ניתן 
נגמר הלילה”. רעהו החרה אחריו, ואמר: 
לעץ  תאנה  עץ  בין  להבחין  ניתן  “כאשר 

זית מתחיל היום”. והרבי שותק. 
ביקשו התלמידים מהרב להשיב וזה אמר: 
אדם,  ורואה  ברחוב  הולך  אתה  “כאשר 
בין אם יהודי ובין אם גוי, ואומר לו: ‘אחי 
אישה,  ורואה  פוסע  אתה  וכאשר  אתה’, 
בין שחורה ובין לבנה, ואומר: ‘אחותי את’, 

עולה השחר על פני תבל”.

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

לפרסום
מודעות
בעלון

טל: 050-3122336
פקס: 153-50-3122336

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

הכותב הוא יורם דורי ששימש יועץ 
התקשורת של נשיא המדינה התשיעי 
שמעון פרס ז”ל

שמעון פרס באוקראינה                           )צילום: לשכת שמעון פרס(

לזכרו של שמעון פרס ז”ל


