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הגיליון טעון גניזה

כל  את  התורה  מפרטת  פיקודי"  "ויקהל  בפרשיות 
פרטי בניית המשכן וכליו ובגדי הכהונה. 

סיכום  את  התורה  מתארת  ז'  פסוק  ל"ו  בפרק 
המלאכה  לכל  דיים  הייתה  "והמלאכה  כך:  הדברים 
התרומה  "המלאכה",  כלומר:  והותר".  אותה  לעשות 
"דיים",  שהיה  עד  רבה  הייתה  ישראל,  בני  שהביאו 

מלשון: "די", )מספיק(, ואפילו נשאר ממנה עודף.

"דיים"  שהם:  בפסוק  המוזכרים  הלשונות  שני  על 
לכאורה  שהם  הקדוש  החיים  האור  שואל  ו"הותר" 
לשונות הפכיים. אם "דיים" )מספיק( אינו "הותר" )נשאר 
האור  מבאר  אלא  "דיים"?  אינו  "הותר"  ואם  יתרה(, 

החיים הקדוש, שדבר זה היה בדרך נס שיתרת הכסף 
נבלעה בתוך המלאכה ולא נשאר ממנה עודף.

יצירת הכרובים  ביאור הדברים: אם למשל בשביל 
היו נדרשים מאה דינרי זהב, ובפועל בני ישראל תרמו 
של  יתרה  נשאר  הרי   - זהב  דינרי  וחמישים  מאה 
חמישים דינרי זהב. עשה הקב"ה נס ששיעור הכרובים 
שכל  למעשה  שיוצא  כך  בלבד  זהב  דינרי  מאה  יהיה 

העודף נכלל בתוך המאה דינרים. 

ולכאורה נשאלת השאלה מה בכך אם נשאר עודף, 
ולשם מה עשה ה' את הנס הזה? אלא לומדים מכאן 

מוסר גדול במעשיו של הקב"ה. אם נשארה יתרה והיא 
הכרובים  של  ההוצאות  שיעור  בתוך  נכנסת  הייתה  לא 
אולי  מאוד  ודואגים  הרבה  מצטערים  ישראל  בני  היו   -
אותה תרומה שהם טרחו להביא למשכן - היא זו שלא 
נכנסה למעשה למלאכת המשכן. לכן ה' עשה נס והבליע 
צער  יגרם  שלא  כדי  העיקר  ההוצאות  בתוך  העודף  את 

לעם ישראל.

לגרום  לא  להיזהר  צריכים  אנחנו  כמה  מפה  רואים 
צער לחברו, וכל שכן לא לגרום צער לאשתו. ואיך באמת 
ניתן לשמור על כבוד חברו? על פי מידת האמת שהיא 
חותמו של הקב"ה כפי שאמרו חז"ל בגמ' מסכת שבת 
)פרק  זוטא  וכתוב בספר תנא דבא אליהו  )דף מה' עמוד א'(. 

ג'(: "הכל ברא הקב"ה בעולמו חוץ ממידת השקר, ומידה 

העוולה שלא ברא..." 

ומה השכר של האוחז במידת האמת? מובא בספר 
אורחות יושר, )פרק א'( בזה הלשון: "אם אדם מדבר אמת 
- מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיקים ומדבר 
אמת." לכן, בשביל להגיע לכבד את הזולת - צריך ללכת 

בדרך האמת.

הקב"ה ימלא משאלות לבנו לטובה, ונזכה לדעת את 
דרך האמת בעבודת ה' עם הרבה שמחה בלב וחיוך בפה, 

אמן כן יהיה רצון.

בין אדם לחברו
הרה"ג בנימין שהר שליט"א - רב בית הכנסת "קרן אור משה" וראש כולל "תורת משה"

מה בגיליון?
דבר הרב 

בנימין שהר שליט"א

המסע אל החלום
כתבה אחרונה בסדרה

אחדות - היא כח!

מדור לילדים

חדש, ישן ומעורר
עניין

סיפורים  משני  בנוי  המחזה 
על  מספרים  "ילדים  מתוך 
עצמם", הכתובים כשני מכתבים 

של ילדים לחיים ולדר: 

הוא  אחי,  הראשון,  הסיפור 
הגדלים  אחים  שני  על  סיפור 
לצדו - ובצילו - של אח אוטיסט, 
מאוד  מחויבים  הוריהם  אשר 

לרווחתו.

הסיפור השני, עד מאה ועשרים, הוא סיפור על 
לילד  ונרגן  ערירי  זקן  בין  הנרקמת  מיוחדת  חברות 

בן 12.

בשירים  משובצים  הסיפורים 
בכוריאוגרפיה  ומוגשים  קצביים 

וסוחפת. 

הסופר חיים ולדר עצמו נוכח 
את  ו"מגיש"  בהצגה,  הוא  אף 
על  הקרנה  באמצעות  הסיפורים 
רהוטות,  הדמויות  גדול.  מסך 
מרגשות  וחן,  הבעה  מלאות 

ומצחיקות.

ההצגה "ילדים מספרים על עצמם" היא מרקחת 
מלבבת של רגש חם, שירה וריקוד, ערכים ודרך ארץ, 
השובה את הלב מהרגע הראשון. זוהי הצגה שנוגעת 

בכל אחד.

 חול המועד פסח בחולון



המסע אל החלום

"לפני חמש שנים", כותב הרב וקסלר כשכוונתו 
על  עומד  אני  והנה  בחלום,  "ראיתי   ,1874 לשנת 
ומשפיע  היהודים,  על  ומדבר  ברומניה,  גבוה,  הר 
כי  שווא,  בתקוות  עצמם  את  ישלו  שלא  עליהם 
חברת  של  בעזרתה  זכויות  לשוויון  להגיע  יוכלו 
המעצמות  של  בתיווכן  או  חברים',  ישראל  'כל 

האירופאיות. מוטב שיעלו לארץ ישראל..."

החלום המשמעותי ביותר

בחלום  "ראיתי  כותב,  הוא  אחרת",  "פעם 
ומשם  נוראה,  סערה  רומניה,  בקרבת  במזרח 
מסביב,  והמאיימים  השחורים  העננים  התפשטו 
לעבר רוב ארצות אירופה. ואולם הם הקדימו לבוא 
בהונגריה–אוסטריה.  שפגעו  לפני  עוד  לגרמניה 
דבר זה היה מוזר בעיני. וחשבתי תוך כדי חלומי, 
ישראל  שנאת  של  זו  שרוח  הוא,  הדבר  פשר  כי 
שמקורה ברומניה, עומדת להתפשט גם למדינות 
אחרות, ותדבק קודם כל בגרמניה – לפני שתחדור 
לעיני  התגשם  כבר  לצערי,  אחרים...  למקומות 
להתעורר  התחילה  כבר  אלה...  מחלומות  חלק 
הסערה האנטישמית בגרמניה וברומניה. כל אלה 

דוחפים אותי... לקיים את נדרי..." 

את  לעורר  כדי  ענפה  התכתבות  ערך  הרב, 
דעת הקהל. התנגדויות רבות קמו לו מצד גורמים 
שונים. ברם, העובדות מוכיחות כי הרב חזה את 
צעקתו  קול  התרחשותה.  לפני  שנה   60 השואה 

התפוגג בתוך האופוריה שאפפה רבים וטובים. 

הסרת הלוט מעל דפי ההיסטוריה

לתחום  משתייכים  הנבואיים  החלומות 
לפסיכולוגיה"(.  "מעבר  )מילולית:  ה"פאראפסיכולוגיה" 
היכולת  הינה  מרחוק  ראיה  של  זו  טלפתיה 
מאורעות  שני  האדם.  של  ביותר  הדרמטית 
ספינת  טביעת  הם   - לה  הנוגעים  מפורסמים 
באוקיאנוס   1912 בשנת  ה"טיטאניק"  התענוגות 
הבריטית  האוויר  ספינת  והתרסקות  האטלנטי, 
להודו.  מבחן  נסיעת  בעת   1930 בשנת   R-101
בחלומם  שראו  אנשים  עדויות  קיימים  פה  גם 

של   4590 מס.  טיסה  אף  לקרות.  העומד  את 
תחושות  עם  גורלה  נקשר   - פראנס"  "אייר 
לאחר  קצר  זמן   2000 ביולי  ב-25  מוקדמות. 
ההמראה - צלל מטוס ה"קונקורד" על בית מלון 
של  קולגות  ניצולים.   0 התוצאה:  לפריז.  צפונית 
לפני  רב  זמן  חשו  חבריהם  כי  סיפרו  הטייסים, 
היה  דומה  מקרה  להתרחש".  עומדת  ש"תאונה 
בבוקר ה-11 בספטמבר 2001, בו אירעה בארה"ב 
במהלכה,  בהיסטוריה.  הגדולה  הטרור  מתקפת 
נוסעי ארבעת המטוסים החטופים ואנשי צוותם, 
כי  מציין  "רד-אורביט"  המגזין  נספו.  איש,   246
היום,  לאותו  תכניותיהם  את  שינו  רבים  ניצולים 
המאותתת  ומכרסמת  מסתורית  תחושה  בגלל 
שתי  המשמעות:  שמתקרב.  בסדר  לא  משהו  על 
היו  התאומים  מגדלי  אל  שהתרסקו  הטיסות 

ריקות יחסית, מנוסעים. 

חמשה תנאי יסוד

בעיירת  התמוטט  בו   1966 בשנת  האירוע 
המכרות אברפאן שבווילס, הר פסולת פחם וקבר 
תחתיו בית ספר הומה ילדים )סוקר בגיליון 19(, הביא 
להקמת "המכון הבריטי לחקר תחושות מוקדמות" 
- ביוזמת ד"ר ג'ון בייקר, והעיתונאי פיטר פיירלי. 
"האסון המחריד שפקד את אברפאן - הוא שדחף 
אותנו לפעולה", סיפר פיירלי. עמיתו, מצא חמשה 
לחקר  הבריטית  ש"החברה  מרכזיים  עקרונות 
חלום  בין  מפתח  תנאי  בקיומם  רואה  הנפש" 

למאורע עתידי, כזה או אחר: 
ההתרחשות  לפני   - מהימן  לעד  החלום  דיווח   .1
הזמן  הפרש   .2 החלום.  כביכול,  מתייחס  אליה 
האפשר. ככל  קצר  יהיה   - למאורע  החלום  בין 
דעת  על  מתקבל  בלתי  יהיה  החלום  נושא   .3
החולם, בעת החלום. 4. החלום, יתאר חזותית את 
ברמזים.  סמלית,  בצורה  ולא  להתרחש,  העומד 

5. פרטי החלום יתאמו את המציאות.

אז, מהו בעצם סוד החלום?

ומשפט  לפסיכיאטריה  "האקדמיה  נשיא 

בישראל" השופט יעקב בזק, בספרו "למעלה מן 
החושים" העוסק בתופעות על חושיות במקורות 
היהדות ובמחקרים עדכניים - מביא עדויות רבות 
"מקרים  מסכם:  הוא  בחלום.  נצפה  העתיד  בהן 
קיימים  כי  רב לטענה,  סיוע  יש בהם משום  אלו, 
חלומות שיש בהם משום חיזוי העתיד. בהתחשב 
בפרטי הפרטים שנמצאו כמדויקים, קשה ביותר 
מקריות  של  כעניין  התגשמותם  את  להסביר 
דעה  מתוך  לנושא  מתייחס  שאינו  מי  גרידא. 
למסקנה,  להגיע  לפחות  חייב  ונוקשה,  קדומה 
אין  וכי  רצינית,  וחקירה  בדיקה  טעון  זה  עניין  כי 
יסוד  כל  חסר  הבאי,  דבר  כאל  אליו  להתייחס 

ממשי."

של  הנצח  ממעיין  שנובעים  בדברים  נחתום 
מסכת  בתלמוד  שנים,  אלפי  לפני  כבר  היהדות. 
ברכות, שם מוצגת תורת חלומות משוכללת, קבעו 
כלומר,  לנבואה."  משישים  אחד  "חלום  חז"ל: 
בחזיון הלילה מונח צופן נבואי. הם הוסיפו מספר 
החלומות  קטגוריית  את  המאששים  פרמטרים 
מתקיימין:  חלומות  ג'  יוחנן  ר'  "ואמר  הנבואיים: 
וחלום  לו חברו,  וחלום שחלם  חלום של שחרית, 
שנפתר בתוך חלום, ויש אומר: אף חלום שנשנה." 
שתיארנו  מהאירועים  חלק  מזכירים  אלו  כללים 
יוחאי,  בר  שמעון  ר'  התנא  הכתבות.  בסדרת 
הנכונות,  הפרופורציות  על  העניין  את  העמיד 
שאי  "כשם  חלקית:  הסתייגות  לכך  כשהביע 
אפשר לבר בלא תבן - כך אי אפשר לחלום בלא 
דברים בטלים." ר' ברכיה סיכם זאת: "חלום, אף 

על פי שמקצתו מתקיים - כולו אינו מתקיים." 

רעיון מעשי למימוש חלום טוב מופיע בדברי 
הוא  יוסף,  חלומות  את  יעקב  כששמע  המדרש. 
להגשמתם  סגולה  בפירוט,  אותם  לרשום  הזדרז 
בעתיד, דבר שאכן קרה ברבות הימים. לכן, המנהיג 
שרוצה  "מי  המליץ:  מברסלב  נחמן  ר'  החסידי 
ואת  יכתוב אותם בפנקסו,  שיתקיימו חלומותיו, 

היום, ואת השעה, ואת המקום."

< החלום מספר לאדם אודות הצפוי לו, אצל האנשים בסביבתו, ועל מאורעות גדולים בחיי האנושות. 

<לפנינו סדרת חלומות נבואיים היסטוריים; מפה ומצפן המבררים איך ניתן בכלל לזהות אותם? <וגם, טיפ 

מאת יעקב אבינו להגשמת חלום

כתבה שביעית ואחרונה



ַהְקָרָבה ּוְבָרָכה

ִחיָדע?
ָלִלים? ְלָמִדים ַהכְּ ֵתנּו, נִּ ַפָרשָׁ ִין בְּ ים. ִמנַּ ְדִרים - ַיְחכִּ יר, ְוַהמַּ ין - ַיֲעשִׁ ְצפִּ ַהמַּ

ע".  חּו ְלַציֵּן: "ֲעבּור ִחידָּ כְּ שְׁ דַֹאר ְוַאל תִּ ַפְקס אוֹ בְּ ׁשּוָבה ְל"ַמְחָלָקה ְלַתְרּבּות ּתֹוָרִנית" בְּ ְלחּו ֵאת ַהתְּ שִׁ

ממקומה,  הרחק  עפה  יונים,  להקת 
שעות,  מספר  כעבור  אוכל.  לחפש  כדי 
גרגרי  בערימת  להבחין  היונים  הצליחו 
תבואה מונחת למרגלות עץ עבות. צללו 

כולם אל הקרקע, והחלו לאכול בשמחה את הגרגרים.

לפתע, צנחה מלמעלה רשת ציידים גדולה, וכיסתה את הציפורים מכל 
עבר. ממרחק לא רב הבחינו היונים בצייד שטמן להם מלכודת - מתקרב 
גורלנו  את  לקחת  חייבים  "אנחנו  הלהקה:  מנהיג  אמר  אז,  לקראתם. 
בידינו, לפני שיהיה מאוחר מידי. הבה וננסה כולנו להתרומם מכאן, יחד 
לנענע  החלו  ובמקביל  הרשת,  את  במקורם  היונים  תפסו  הרשת."  עם 
במרץ את הכנפיים. ככה, בכוחות משותפים נסקו כולם באוויר, נושאים 

עימם את הרשת.

מלמטה, הביט הצייד במחזה הבלתי רגיל - בעיניים כלות. הוא ניסה 
ממנו.  רב  לגובה  התרוממו  היונים  אך  ממנו,  שחמק  השלל  אחרי  לרדוף 
כשחלפה לה הסכנה, והצייד נעלם מעיני היונים - פנה המנהיג אל להקתו 
וסוגרת עלינו מכל צד.  לנו לטפל ברשת שמכבידה  נותר  ואמר: "עכשיו, 
אני מציע שנעוף אל ידידי העכבר שמתגורר לא רחוק, ונבקש ממנו להתיר 
מול   - הלהקה  נחתה  מהרה  ועד  הסכימו,  שכולם  כמובן  החבלים."  את 
העכבר  נתן  מיד  הבעיה.  את  לו  הסביר  המנהיג,  העכבר.  של  ביתו  פתח 

אחדות היא כוח
ישנן משימות מורכבות שהפרט מוגבל מטבע הדברים, ליישמן. אבל אם רותמים כוחות 

משותפים - התמונה משתנה, ואף - עולה על פני כל דמיון...

ַמע  שָׁ ָבא,  ַהצָּ ד  ְמַפקֵּ ֶמֶרד.  ַרץ  פָּ ֶלְך  ַהמֶּ ַמֲחֶנה  תֹוְך  בְּ

יר - ְוָדַהר ֶאל ַמֲחֶנה  זֹאת ְוָזַעם. הּוא ָרַתם ֶאת סּוסוֹ ָהַאבִּ

ָצַעק  מֹוְרִדים?"  ם  ַאתֶּ  - ְלכּות  ַהמַּ ס  כֵּ "בַּ ַהּסֹוֵרר.  ְגיוֹן  ַהלִּ

אֹותוֹ  קּו  ְוִסלְּ ִלְדָבַריו  יבּו  ִהְקשִׁ לֹא  ֵהם  ַאְך  ֲחרוֹנוֹ.  ַמר  בְּ

בּוז. ם, בְּ ִמשָּׁ

דּוֵדי ַחיִָּלים ֶנֱאָמִנים. ַאֲחֵרי  ֲעבֹר ְזַמן הּוא ָחַזר ִעם גְּ כַּ

ָהָיה  חוֹן  יצָּ ַהנִּ ְמִחיר  ַהִהְתקֹוְממּות.  ְסָקה  פָּ  - ה  ָקשֶׁ ְקָרב 

ֵנָרל. ָבה ֵאת ַחיֵּי ַהגֵּ ֵבד. הּוא גָּ כָּ

יק ֵאת  תִּ ֶסף ְלַהשְׁ ֶלְך ְוָאַמר: "ִאּלּו ָנַתן כֶּ ַמע זֹאת ַהמֶּ שָׁ

ְנִתיַנת ָממוֹן  ה, בִּ אֹוָתּה ִמדָּ יב לוֹ בְּ ְרצּות - ָהִייִתי ֵמשִׁ ַהִהְתפָּ

ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ִהְקִריב  הּוא  שֶׁ ְגַלל  בִּ ֲאָבל  ְמָלָכה.  ַהמַּ ֵמאֹוָצר 

ָניו  ל בָּ ָעָנה: "כָּ ְוַאף  ַאל  ְתמּוָרה?" שָׁ בִּ ן לוֹ  - ָמה ֶאתֵּ ָעַלי 

ִסים ַוֲאִציִלים..." ְוֶצֱאָצָאיו ִיְתַמּנּו ְלֻדכָּ

ֵני  בְּ ֶאל  ה  מֹשֶׁ "ַוּיֹאֶמר  ֵתנּו:  ַפָרשָׁ בְּ ֶנֱאַמר  ל:  ְמשָׁ ַהנִּ

ר  ַצְלֵאל... ֶבן חּור." ַמּדּוַע ֻהְזכַּ ם בְּ שֵׁ ָרֵאל ְראּו ָקָרא ה' בְּ ִישְׂ

הּוא  שֶׁ יָון  ִמכֵּ א  ֶאלָּ רּוָמה"?  "תְּ ת  ָרשַׁ פָּ ַאֲחֵרי  ׁשּוב,  חּור 

יָת! ַחיֶּיָך  ֵחְטא ָהֵעֶגל ָאַמר ָעָליו ה': "ָכְך ָעשִׂ ִהְקִריב ַנְפׁשוֹ בְּ

ַצְלֵאל  בְּ ָלֵכן,  עֹוָלם."  בְּ ָלן  ְמַגדְּ ֲאִני  ָך  ִממְּ יְֵּצאּו  ִנים שֶׁ בָּ ל  כָּ

ָרָכה, ַעד  דֹוָלה ָהְיָתה ַהבְּ ֶנְכּדוֹ, ָזָכה ְל"רּוַח ֱאלִֹקים". ּכֹה גְּ

ֲעֵלי  ן ָזכּו ְלָחְכָמה ֶעְליוָֹנה. גַּם בַּ כָּ שְׁ ל עֹוְסֵקי ְמֶלאֶכת ַהמִּ כָּ שֶׁ

ַצְלֵאל ָזָכה  ָאמּור, בְּ ימּו. ֲאָבל, כָּ ן, ֶהְחכִּ כָּ ּיֲֹעדּו ְלִמשְׁ ים שֶׁ ַהַחיִּ

ְגַלל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָסבוֹ,  יֹוֵתר, ַהּכֹל בִּ ְרסּום ַהגָּדֹול בְּ ּפֹה ַלפִּ

חּור.

 - ְמאֹד  ִצים  ִמְתַאמְּ ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים  ֲאהּוִבים!  ְיָלִדים 

ל,  ֱאֶמת ָרִצינּו. ְלָמשָׁ בֶּ ִציאּות לֹא רֹוִאים ֶאת ָמה שֶׁ מְּ ֲאָבל בַּ

טֹוָבה  ְלתֹוָצָאה  יַע  ְלַהגִּ ֵדי  כְּ חֶֹמר  נֵּן  ְלשַׁ ְלנּו  דַּ תַּ ִהשְׁ ִאם 

ה ְמֻסיֶֶּמת, ֲאָבל  ְנֻקדָּ ר בִּ פֵּ תַּ ְבָחן, אוֹ ְלַהְצִליַח, אוֹ ְלִהשְׁ מִּ בַּ

רּוֵחנּו! ַלְמרֹות ַהּכֹל, ׁשּום ַמֲאָמץ  ֶזה לֹא קֹוֶרה. ַאל ִנּפֹל בְּ

ְפָרט  בִּ ַהִזְכרוֹנֹות,  ֵסֶפר  בְּ ם  ִנְרשַׁ ַהּכֹל  ְלִאּבּוד.  הֹוֵלְך  ֵאינוֹ 

ִלְזכּוֵתנּו.  ַיֲעמֹד  ַהּכֹל  ַהּיֹום,  ּוְבבֹא  ָקָעה,  ְוַהשְׁ ִסירּות  מְּ

ָרָכה  ַהבְּ ִמן  ְלטֹוָבה  עּו  פְּ ֻישְׁ ָלנּו  ַהּסֹוְבִבים  גַּם  ָעִתיד,  בֶּ

ַלוֶּה אֹוָתנּו. תְּ ֻיֶחֶדת שֶׁ ַהמְּ

ֶרק ל"ה ִסיָמן ד'( ת "ַויְַּקֵהל" )פֶּ ָרשַׁ ְנחּוָמא" פָּ י "ִמְדָרׁש תַּ ַעל פִּ

שריקה חדה. היא הייתה קריאת חירום עבור חבריו. אלה, יצאו בהמוניהם 
תוך  המשימה.  את  העכבר  להם  הסביר  קרה?  מה  לברר:  כדי  החורים,  מן 

דקות הם כרסמו בשיניהם החדות את הרשת, והלהקה יצאה לחופשי...

את  כשהסמיכה  העליונה  החכמה  רמזה  האחדות  של  חשיבותה  את 
ישראל  כלל  בהתאספות  עוסקת  הראשונה,  "ויקהל-פיקודי".  הפרשיות: 
נוכח קריאת המנהיג, משה, עבור מטרת בנית המשכן. השנייה, מתארת את 
דו"ח מפורט על התרומות  כינוס: מוצג בה  התוצאות המעשיות של אותו 
שהתקבלו מן העם לצורך בניית המשכן. המוטיב כאן, הוא ברור. רק באמצעות 
אחדות ניתן לבצע את הפרויקט השאפתני של בניית המשכן. ליכוד העם 
לא הצטמצם פה ברמה התיאורטית שמפגינים אירועים ערטילאיים כאלו 
ואחרים, כאלה החולפים עם הרוח ומתפוגגים במשך הזמן, אלא אף ובעיקר 
התבטא בהקשרו הפרקטי, המעשי המתפרס על פני הפרשה הנועלת את 
ספר שמות, "פיקודי", בה מופיעים יישום הדברים ההם להלכה ולמעשה. 
אל  להגיע  ניתן   - בעם  ויחיד  יחיד  כל  שאפף  האיחוד  כוח  באמצעות  כך, 
האידיאל, השראת התגלות האלוקות, השכינה הקדושה, בתוך משכן האל 

ובקרב ישראל.

כדוגמת:  מילים  אמירת  סביבך?  האווירה  את  לשנות  רוצה  טיפ:  טיפ: 
שותפים  ירגישו  כולם  המשמעות:  אחדות.  תשדר  שלנו"  כולנו,  "אנחנו, 

לנושא, ויתרמו ממרצם כלפיו, בשמחה.
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מאבק הירואי של אם על חייה הרוחניים 

של ביתה, ברקע בית הארחה צפתי קסום. 

ותהפוכות,  מסתורין  רצופת  הדרמה 

והעלמותה  הילדה  נטישת  כשבמרכזן, 

חסרת הפשר של האם. 

פתאום הינו מסע הצלה נואש ומסקרן 

מלא  ומתוחכמים.  מרים  אויבים  מול 

יום  כולנו,  גאולת  על  ובתובנות  באמונה 

הבלתי  הסוף  השלמה.  הגאולה  עד  יום, 

וגם נגמר במערות חשוכות,  צפוי מתחיל 

בזמנים רחוקים מלפני אלפי שנים, ברקע 

של מאורעות טרגיים וחורבן. 

יום ראשון, א' חוה"מ פסח, טז' ניסן תשע"ב, 
 08.04.2012

באולם "בית שטיינברג" 
רח' גבעת התחמושת 25, חולון

הקרנה ראשונה בשעה 18:00
הקרנה שנייה בשעה 21:00

כרטיסים במחיר 25 ש"ח 
ניתן להשיג בקופות האולם 

החל מהשעה 08:00 
או במכירה מוקדמת במתנ"ס "מקהלות"

טל. 03-5015529

עם גדול הזמר הבוכרי 
הזמר אברהם טולמסוב מארה"ב ולהקתו.
ותיאטרון "חנדה חנדה" רונן וחי דוידוב 
בקטעים חדשים ומצחיקים עד דמעות!

ערב חוויתי שכולו צחוק וזמר.

במעמד: 

הארוע יתקיים, אי"ה, ביום שני יז בניסן, תשע"ב  
ב' חוה"מ, 9.4.2012 בשעה 20:30 

באולם "בית שטיינברג", רחוב גבעת התחמושת 20, חולון

כרטיסים במחיר 50 ש"ח במכירה מוקדמת ניתן להשיג:
במרכז קהילתי "מקהלות" 

בימי א'-ה'  15:30-19:00, וביום ו' - 10:00-13:00 
רח' פילדלפיה 5, חולון     טל: 03-5015529

הרה"ג אברהם יוסף שליט"א - רב העיר חולון
הרב הילל חיימוב שליט"א 

מר לב לבייב ורעייתו
מר חיים זברלו - סגן ראש העיר

מר לב פנחסוב - חבר מועצת העיר

קונגרס 
יהודי בוכרה 

העולמי

מקהלת
מרכז קהילתי

תורני

עיריית חולון

המחלקה
לתרבות תורנית

משרד החינוך 

האגף
לתרבות תורנית

יום ראשון, א' חוה"מ פסח, 
טז' ניסן תשע"ב, 08.04.2012 

באולם "בית שטיינברג" 
רח' גבעת התחמושת 25, חולון

הקרנה ראשונה לבנות בשעה 11:00
הקרנה שנייה לבנים בשעה 14:00

כרטיסים במחיר 25 ש"ח 
ניתן להשיג בקופות האולם 

החל מהשעה 08:00 
או במכירה מוקדמת במתנ"ס 

"מקהלות"
בימי א'-ה'  15:30-19:00, 
וביום ו' - 10:00-13:00 

רח' פילדלפיה 5, חולון 
טל: 03-5015529

רוצים לקבל את "חלון לחולון" 

ישירות לביתכם? 

שילחו אלינו את הפרטים: 

שם, כתובת ומיקוד או כתובת תיבת 

הדוא"ל שלכם, והעלון כבר בדרך אליכם... 


