
 

 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  19:30: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:30בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 17:15: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
 

    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  19:30 – 18:45: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:00 – 18:00 א' :יום 
 (פרשת שבוע -)הרב בנימין  19:30 – 19:00  ':איום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  יום ב':
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:30 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:15  –מנחה
 צאת שבת –ערבית 

 
 חול

  05:45 –שחרית
  19:30 –מנחה

  20:05 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 
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 הודעות
 

ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 
בכל עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  '!מחלוקת' :זהירות: דבר הרב שליט"א

 

ועל התוצאות  ,בפרשתנו השבוע נקרא אודות המחלוקת הקשה שיזמו קורח ועדתו
בכל מחלוקת מעורבים שני רצונות: יש את  ההרסניות שגררה אחריה אותה מחלוקת.

הרצון שהוליד את המחלוקת, אני רוצה כך והוא רוצה אחרת, כתוצאה מכך מתעורר ויכוח, 
יה ריב, ובמקרים קיצוניים מגיעים עד כדי הוויכוח מתחזק, עד שנוצרת מחלוקת, אחר

אבל ישנם רצונות נוספים שנולדו  מלחמה, ה' ירחם. זה הרצון שהוליד את המחלוקת.
 צח'!נכתוצאה מן המחלוקת. כלומר, אחרי שכבר ישנה מחלוקת, כל אחד רוצה 'ל

רוצה מהם עוד ניתן להיפטר איכשהו, כי כשאחד  -הרצונות שהולידו את המחלוקת -והנה
משהו וגם השני רוצה אותו, אפשר לחלק את העוגה לשניים, חצי לכל אחד, אפשר להסתדר. 
הבעיה היותר גדולה היא, ה'רצונות הנולדים' מן המחלוקת, שכל אחד רוצה לנצח. כאן כבר 

אני אכנע? הוא יכתיב לי, הוא יכריח אותי? אני אראה לו...' זהו  ,מתחיל עניין הכבוד: 'מה
יודעים איפה זה  ,שמבעיר את שדה המחלוקת. עכשיו כבר קשה לרדת מה'עץ'ה'בנזין' 

התחיל אך לא יודעים היכן זה יגמר... טבעה של מחלוקת כאש בלתי נשלטת הבוערת בשדה 
קוצים, המכלה כל חלקה טובה. כסכר מים שנפרץ ומיליוני 'גלוני מים' של כעסים, הקפדות, 

  ולהטביע את כל הנקרא בדרכם. ומאיימים לשטוףתסכולים וקנאה, האגורים בו פורצים 
 -מחלוקת קרח ועדתו -, במחלוקת זו המשמשת סמל ודוגמא לענייני מחלוקותבנוסף לכך

ברצותו להזהירנו אודות גנות המחלוקת: "בא  ,נענשו אף ילדים ותינוקות, כפי שאומר רש"י
 ..וראה כמה קשה המחלוקת... וכאן אבדו אף יונקי שדיים"

הדבר, במה חטאו התינוקות, ומדוע יש להמיתם? ואם חוששים שמא ילמדו ממעשה  ותמוה
אבותיהם, מדוע לא להניח, שכאשר יגדלו התינוקות וישמעו את רע מעשה אבותיהם 

 ועונשם, ישמש להם הדבר כפרק של מוסר, וידרבן אותם להתרחק מכל מחלוקת? 
שהם שומעים, רואים וקולטים  ב התורה", שדרכם של ילדים רכיםי"טבספר אלא, מתרץ 

כל מה שקורה בביתם, ולא זו בלבד, אלא שהם מאמצים לעצמם את אותם דפוסי התנהגות 
 ותגובות, ונוהגים בדיוק באותו אופן. 

"ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח  -כשדתן ואבירם יצאו בעזות אל משה, לא הם לבדם יצאו
את ההתנהגות החצופה של הוריהם, נהגו ". כשראו הילדים ובניהם וטפםאהליהם ונשיהם 

דפוס הפעולה הזה מלווה את הילדים כל חייהם. אם כך התנהגו הוריהם,  אף הם כמותם.
לטובתם,  ,מובטח שכשהילדים יגדלו הם יתנהגו בדיוק באופן הזה. ואם כן, ראויים הם

קת בין ומה אם במחלו -ויש להוסיף בעניין זה קל וחומר לעזוב את העולם כבר עכשיו!
אנשים שאינם קרובים בקשר משפחתי התוצאות הרות אסון, וכפי שראינו מה היה סופם 

על אחת כמה וכמה כשהמדובר במחלוקת בין בני  בפרשתנו..., של אותם בעלי מחלוקת
משפחה עצמם הקרוצים 'מאותו חומר' וכגון בין אחים או בין בני זוג. וכמו שאמר אברהם 

יני ובינך כי אנשים אחים אנחנו" דווקא בגלל היותנו 'אחים' ללוט: אל נא תהי מריבה ב
ראוי לנו להימנע ממחלוקת, וכל כך למה? משום שכשנותנים מכה עם פטיש על עץ זה אמנם 
מרעיש, אך כשמכים על מתכת זה מרעיש הרבה יותר, והסיבה היא משום שהם עשויים 

 מאותו חומר...
רקים, וכמו כן איש ואשה שעליהם נאמר: "והיו אנשים קרובים, שאותו דם זורם אצלם בעו

לבשר אחד", כפי גודל האהבה שיש ביניהם מכח היותם קשורים בקשר משפחתי, כך 
גודל הקרבה ככשמתגלעת ביניהם מחלוקת, השנאה הופכת תהומית ועמוקה לאין ערוך, ש

 והאהבה שהיו עד כה מנת חלקם, כך גודל הריחוק שנוצר ע"י המחלוקת.
צריך לברוח מכל מחלוקת כבורח מפני האש, משנה זהירות יש לנקוט בתוך הבית כך, שאם 

שלא מצא הקב"ה כלי  ,ובתוך המשפחה, שם יש הרבה יותר מה להפסיד... וגדול השלום
 מחזיק ברכה אלא השלום, שנאמר: "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב , ומבורך בת שלוםבברכת ש

 )שלומי סויסה(  'שמח בחלקו..'
 

פרשתנו פותחת במחלוקת קרח 
אהרון וממשיכה ועדתו על כהונת 

לספר בעונשם; את קרח ועדתו 
האדמה בולעת ואילו מאתיים 
וחמישים מקריבי הקטורת הזרה 
נאכלים ע"י אש שיוצאת מאת ה', 

 .מן השמיים
 

אלא שלא ברור מדוע אחרי הוכחה 
חותכת שכזו, מבקש הקב"ה 
להוכיח שוב את בחירתו באהרון 
ע"י נס המטות, בו כל שבט כתב 

ועל מטה לוי את שמו על מטה, 
נכתב שם 'אהרון' וציווה ה' 
להניחם באוהל מועד כש"והיה 
האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח" 
ואכן למחרת רק מטה אהרון 
הוציא שקדים; "ויוצא פרח ויצץ 

 ?"ציץ ויגמול שקדים
 

שכבר בנס עם האדמה  ,ומסבירים
הוכח  ,שנפתחה והאש שירדה

שבחר ה' באהרון, אלא שעדיין 
וב שהוא נבחר רק היה אפשר לחש

בגלל תפילותיו ובקשותיו של משה 
שנכח במעמד. לכן בא נס המטות 
והוכיח שהבחירה באהרון ובניו 
הייתה בזכותו עצמו, שהיה הוא 

 .ראוי לכך
 

אז שנזכה להכיר במקום שלנו, 
לשמוח בו ומתוך כך ניתן לכל אחד 
את הכבוד הראוי לו מצד תפקידו 

 -גם בלי מופתים -וייעודו בעולם
ובעז"ה יתקיים בנו כולנו "ואתם 
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

 ."קדוש
 
 .שבת שלום 

  .יהודה סויסה בן עליזה לע"נ
 

 25 גיליון מס', תשע"ח קרח פרשת       בס"ד          

  העלון לשבת מבית עוזיאל  

 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
     21:02, ר"ת: 20:30, צאת השבת: 19:28הדלקת נרות שבת:           



 

 גמילות חסדים מהלכות : פינת ההלכה
נפגש אדם עם שכן או ידיד ברחוב או במכולת וכדומה, יקדים לומר לו 'שלום' בסבר פנים יפות, )ולא יסתפק בנענוע . כאשר א

 הראש(. ואפילו אם אותו אדם שכנגדו הוא איש פשוט ממנו, לא ימנע עצמו מלהקדים לו שלום, וגם זה נכלל בגמילות חסדים.
רוצה לומר לך חידוש תורה, ושואל אותך: "האם כבר שמעת את הפירוש על פסוק פלוני", ובאמת כבר שמעת את  חברך. אם ב

הפירוש, מותר לך לומר "לא שמעתי", הואיל ויש לחברך הנאה בזה שהוא אומר לך חידוש שעדין לא שמעת, וגמלת חסד עמו 
ד פנים שוחקות, אפילו שהבדיחה איננה מצחיקה אותך כל כך, מספר לך "בדיחה", יש להעמי חברך. אם גכששמעת אותו שנית. 

מה דעתו על החפץ ועל המחיר ששילם עבורו,  חברו. אדם שקנה חפץ מסוים, ובא לשאול את ד ויש בזה גמילות חסד עם החבר.
לא  חברואפילו אם מצוה לעודדו על החפץ שקנה, ולהבליט לו את המעלות שקיימות בו, אף שאין החפץ מוצא חן בעיניו באמת. ו

בא לשאול אותו מה דעתו על החפץ שקנה, יש לשבח את החפץ בפניו, כדי לתת לו הרגשה טובה ומשמחת. ומקיים בזה מצות 
, ולקחו לו מחיר מופרז, וישנה אפשרות להחזיר את החפץ חברושרימו את  אם יודע אותו אדם ,ומכל מקום גמילות חסדים. 

. שליח ציבור שמתפלל, ומגיע לסיום ה שאין החפץ שווה את הכסף ששילם, כדי להצילו מהפסד. ולקבל "זיכוי", רשאי לומר לו
ברכה, מצוה לענות "ברוך הוא וברוך שמו" ו"אמן" בקול רם, כדי לעודדו שלא ירגיש שאף אחד לא שם לב לתפילתו. וכמו כן, 

. מצוה להזכיר למתפללים, לכבות את מכשיר הטלפון ו חסד.לאחר שירד מהתיבה, יאמרו לו "חזק וברוך", ויש בזה מצות גמילות 
 בשעת התפילה. ההסלולארי לפני התפילה, כדי למנוע מהציבור הפרע

 העיקר הבריאות'': סיפור לשבת
 

בלהט המחלוקת, ואש הכעס בוערת בו הוא פועל בכל החזיתות האפשריות ויורה חיצים לכל עבר. בקדחת הטירוף כשאדם מצוי 
שאוחז בו הוא אינו מבחין בכל הנזקים לטוח ארוך שהוא מחולל, אלא כל כולו ממוקד בעניין שהצית אותו. רק לאחר שנים, 

אלא, שלמרבה הצער, פעמים רבות בשלב  -ו ועל כל הסביבה כולהעלי -כשהוא נרגע הוא פוגש את כל ההשלכות מאותה התנהלות
בספר "אהבת חינם" מסופר על יהודי שנהל חנות רהיטים מצליחה ביחד עם שותף. שני הצדדים  הזה כבר מאוחר מכדי לתקן...

רפואית קלה. השותף  מידוענו היה צריך להתאשפז לניתוח עקב בעיה שבעו נחת מן השותפות, אלא שלפתע עלו יחסיהם על שרטון.
המנותח כי החנות עלתה  לנטל על עצמו, כמתבקש, את האחריות על ניהול החנות בימי מחלתו, אלא שפתאום הגיעה שמועה א

כל זאת עד חקירת המשטרה. זו העלתה חשד להצתה, ומכאן  הוא נחרד ונדהם, אך מיד הרגיע את עצמו כי הכל היה מבוטח. באש.
ת רבסופו של דבר נפטרה חב בשותף שהוא זה שהצית את החנות על תכולתה כדי לזכות בדמי הביטוח. קצרה הייתה הדרך לחשוד

הוא תבע את שותפו לדין תורה,  לא חנות, לא סחורה, לא כסף ולא שותף... -הביטוח מתשלום הנזק, והיהודי יצא וידיו על ראשו
ות וקנטורים. היהודי בא לפני רבו, כדי לקבל את ברכתו משהשותף הכחיש הכל מכל וכל. התחילה מסכת טענות ומענות, הא ךא

 להפתעתו פסק לו הרבי: "עזוב הכל. משוך את העתירה, ארוז את חפציך ועבור לעיר אחרת!". ולשאוב כח להמשך התהליכים.
 בתם".ית לדברי, ואחר כך אומר לך את סייהוא תהה לפשר ההוראה שקיבל וביקש להבינה, אך הרבי בשלו: "בתחילה תצ

מהר לעקור דירה ולחפש לו עבודה חדשה.  נחרד, אולי הדינים מתוחים כאן? אולי רואה רבו קטרוג גדול שמרחף מעל ראשו?הוא 
נענה הרב ואמר: "אומר לך, טבעו של  כשמצא, חזר אל רבו וסיפר לו שעשה כדבריו, וחזר וביקש להבין את פשר צוויו התמוה.

לגרום ו עשויים להיחרט לעד היית נתון בהםהניח שהוא ישוב ויחזור, אבל העצבים והמתח שהכסף הוא שהוא בא והולך, וקל ל
 אחר כך הודה אותו יהודי, כי כיום הוא מביט לאחור, ונוכח לדעת כמה פיקח היה רבו וכמה צדק! יםשנ לנזק בלתי הפיך!".

הבא, שסיפר אחד מרבני אחזת ברכפלד, רבי  על כוחה של ותרנות נלמד מהמעשה . עודאשריו שנמלט במועד והציל את נפשו!
הוא כשמשפצים כמה שכנים יחד ויש קיר  –כך סיפר  –מדיני התורה המאד שכיחים אצלם בבית הדין  אליעזר טורק שליט"א:

 והנה באחד הבניינים נערכו שיפוצים בדירות, והתעורר ויכוח בין מי צריך לשלם את מחירו, השכן הזה או השכן הזה. –משותף 
תוך כדי דיון, נמלך אחד השכנים הללו בדעתו והחליט:  שני שכנים על קיר משותף. משלא הגיעו לעמק השווה, הלכו לדין תורה.

אמר לו השכן: "תראה, אני  "חמשת אלפים שקל", ענה הקבלן. אני מוותר, זהו. פנה אל הקבלן ושאל: "כמה הקיר הזה עולה?"
מקודם חמש עשרה אלף שקל, כעת אוסיף לך עוד חמשת אלפים, והנה אני כותב לך צ'ק על סך עשרים אלף שקל". כתב  ךחייב ל

בבנק. טלפן לקבלן, שאל אותו מה עם הצ'ק. אמר  נפדהעבר חודש, והשכן הזה שוויתר רואה שהצ'ק לא  את הצ'ק ונתן לקבלן.
"אבל אני כן צריך לדעת מה  לא מטפל בצ'ק הזה. לא מעניין אותי ממנו". הקבלן: "מסרתי את הצ'ק לפועל הערבי שלי, אני כבר

 הקבלן צלצל לפועל הערבי ושאל אותו מה הולך עם הצ'ק האם הוציא אותו? הולך עם הצ'ק", אמר אותו ותרן.
י להוסיף אפס, "היה כתוב בו עשרים אלף שקל, החלטת – סיפר –נו, הערבי הרי אין לו בושה, "נכנסתי לבנק עם הצ'ק הזה" 

ין שבמילים הרי כתוב "עשרים אלף שקל", וכשהפקיד את הצ'ק הפקיד מיד הבחין חשיהיה מאתים אלף שקל..." אבל הוא לא הב
בכך ושאל מה הולך כאן. הערבי הבין שהתגלתה הרמאות. תפס את הרגליים וברח, והשאיר שם את הצ'ק, והצ'ק לא נפרע עד 

 ..ויתר על חמשת אלפים שקלים וקיבל עשרים אלף שקלים. כוחה של ותרנות. השכן הזהבא וראה,   היום הזה.

ִביץ (ג' תמוז) מנחם מנדל שניאורסון רבי - הילולא דצדיקיא  זכר צדיק וקדוש לברכה  ,'הרבי מלּובָּ
 

לאחר פטירת חמיו, לא היה ברור מי ימלא את מקומו ויעמוד בראש החסידות: הרב שניאורסון, שסירב לקבל את  ,ה'תש"י בשנת
עם חלוף הימים הסתמנה מגמה לראות ברב שניאורסון את האדמו"ר  . שמריהו גוראריה התפקיד, או גיסו המבוגר יותר, הרב

מאמר  ירת חמיו, השמיע הרביהראשון לפט יום השנהב י' בשבטות אליו שיקבל על עצמו את התפקיד. בהבא, וגברו הפני
 רבה .חסידות חב"ד השביעי של אדמו"רכובכך החל לשמש באופן רשמי  ה" שהחל בפסוק "באתי לגני אחותי כל חסידות

במקומות  בתי חב"דו  שלוחים אלו הקימו אלפי מוסדות חינוך וארגונים תחת פיקוחו ,שלוחי חב"ד שניאורסון יזם את פרויקט
כל הוא קרא לחסידיו להשפיע בכל מקום אפשרי, גם על , ספרים רביםרבים בעולם. משנתו התפרסמה בחייו ולאחר פטירתו ב

, לקיים את המצוות וללמוד תורה, בין היתר על ידי יציאה למקומות ציבוריים וזיכוי הציבור במצוות אלו. כמו יהודי באשר הוא
יזם פעולות ציבוריות שכונו על ידו הרב  .תשמישי המצוותכן קרא לעזור כספית למי שאין בידם יכולת כלכלית לקנות את 

הדלקת נרות  :, מדי שנה יוזמים חסידי חב"דא. חלק מה'מבצעים' קשור למצוות החגים והוא עונתי. כך לדוגמ'מבצעים'
חג  לקראת מצה שמורה בסוכות, חלוקת לולב דוכנים לנטילת ,תהלוכות ל"ג בעומר ,בבתים, בחנויות ובמרכזי הערים חנוכה
 ..ועוד ארבע מצוות הפורים קיום ,בתי הכנסתלו שאינם מגיעים ללא ראש השנהב תקיעת שופר ,הפסח

התבטא עליו: "גאון הגאונים שלא היה לו אח ורע.. בקי בש"ס ובפוסקים, שר ההלכה, בקי ברמב"ם  מרדכי אליהו רבראשל"צ הה
כל זה בשיא הגדלות שבן אנוש  –ובטורים, שר בית הזוהר, שר בקבלה, שר בחסידות, שר בדרוש, שר בהנהגה, שר בהפצת התורה 

 .קרא ליהודים בכל מקום להישמע להוראות הרביוכן  ..",.יהמסוגל להגיע אל
הרבי מליובאוויטש נהג לערוך בכל מועד מיוחד "התוועדות" )המקבילה החב"דית ל"טיש" החסידי( בבית מדרשו בניו יורק. 
להתוועדויותיו נהרו משתתפים רבים מכל החוגים. מרכז ההתוועדות היה השיחה המרכזית שנשא, ע"פ רוב בהקשר לפרשת 

כרכים,  7ו ועד כה יצאו לאור יחותיו אלו תועדש, "השבוע או המועד, שיחה שנמשכה זמן רב, ובמהלכה שרו ניגונים ושתו "לחיים
 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות .חלקים 130ל תכלול הסדרה קרוב  לאור לכשתגמר מלאכת ההוצאה

http://www.hamichlol.org.il/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%22%D7%99
http://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.hamichlol.org.il/%D7%99%27_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://www.hamichlol.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%22%D7%92_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8#%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D#%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%94_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D#%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95

