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ארושן במדבר כ"ז אייר תשפ"א

 פותחים דף חדש 
"חוזרים לחיים"

שלום וברכה מורי ורבותי!

השבעה  סיום  לאחר  נמצאים  אנחנו 
מהאסון הגדול שקרה במירון, אסון ל"ג 

בעומר תשפ"א.

זה לא הזמן להמשיך ולבכות,

זה לא הזמן להיכנס לדיכאון.

הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחיל חיים 
ונעמוד  הלקחים  את  שניישם  חדשים, 

בהם,

אוהב,  לא  אפילו  הוא  ברוך  והקדוש 
שממשיך  מי  את  המעטה,  בלשון 

ומתאבל ללא תועלת.

הגמרא במסכת מועד קטן )כ"ז ע"ב(, 
מספרת על אשה, שלא עלינו ולא על 
אף אחד מעם ישראל, איבדה את בנה.

לאחר מכן היא לא הסכימה להתנחם, 
והמשיכה לבכות יום ולילה.

ואמר:  שליח  הונא  רב  אליה  שלח 
תחדלי  בנייך!  יתר  את  מסכנת  "את 

מלבכות!".

והיא לא עשתה את זה.

ואכן הסוף המר עבר מבן לבן עד שכלו 
כולם, לא עלינו ולא על אף אחד מעם 

ישראל.

רבותי!

הבכי  את  רוצה  לא  הוא  ברוך  הקדוש 
הזה!

הקדוש ברוך הוא רוצה שנשכיל ונבין 
מה התפקיד שלנו,

שנתחזק ונמנע את הבכי הבא.

ונפל  חלה  בנו  כאשר  המלך,  דוד 
אליו  בא  ן למשכב,  ת נ

לו:  ואמר  הנביא 
ברוך  "הקדוש 

לך  מחל  הוא 
עוון,  אותו  על 
אבל עונש קטן 
והעונש  תקבל, 

יהיה במיתתו של אותו בן".

כאשר שמע זאת דוד, ישב על הרצפה 
כל  והיה  ולשתות,  לאכול  הסכים  ולא 

כולו בכי תמרורים.

עבדיו  את  ראה  הוא  כאשר  אבל 
"מדוע  אותם:  שאל  הוא  מתלחשים, 

אתם מתלחשים? האם מת הילד?".

הם אמרו לו: "מת הילד!".

את  החליף  פניו,  את  שטף  קם,  הוא 
בגדיו, וביקש לשים לו לחם לאכול.

שאלו אותו עבדיו: "אדוננו המלך!

מה ההיגיון בכך?

הרי כאשר הוא היה חולה, שכבת על 
הרצפה.

מה קרה כאשר הוא נפטר, שאתה קם 
ופניך לא היו לך עוד?".

אמר להם דוד המלך: "כאשר הוא היה 
בחיים, הבכי שלי היה יכול להועיל,

הבכי שלי יכל להציל אותו.

הוא  ברוך  הקדוש  בפני  התחננתי 
שישאיר אותו בחיים.

לא  כבר  הבכי  מת,  שהוא  לאחר  אולם 

יועיל".

עוברים  חדש,  דף  מתחילים  מכאן 
לפרק הבא,

הלקחים  את  לקחת  יחד  וזוכים 
הגדולים, לעילוי נשמתם של כל קדושי 

מירון,

לשמור  וללמד,  ללמוד  יחד  ולזכות 
ולעשות,

להפיק את הלקחים הנדרשים,

ולזכות למנוע מכולנו, מכל עם ישראל, 
וחס  ושלום  שחס  הבא  האסון  את 

וחלילה לא יבוא על אף אחד מאיתנו,

מתוך  יתברך  ה'  את  לעבוד  ונזכה 
בריאות איתנה ונהורא מעליא,

בטוב  חיים  ושנות  ימים  אורך 
ובנעימים, אמן.

ברוכים תהיו!

שני במדבר כ"ח אייר תשפ"א

זהירות! לא מכל אחד 
שמציע לך טובה כדאי 

לקבל
שלום וברכה מורי ורבותי!

היום יום ההילולא של שמואל הנביא.

ביום הזה הוא נפטר מן העולם.

הגמרא  אומרת  הנביא  שמואל  על 
לא  שהוא  ע"ב(  )י'  ברכות  במסכת 

הסכים להנות מאף אדם בעולם.

הוא העמיד את כל עם ישראל ואמר: 
נהנתי  פעם  האם  יאמר,  פה  "שמישהו 

ממנו?",

אדם  אף  שמעולם,  הודו,  ישראל  ועם 
הנביא  שמואל  את  ליהנות  זכה  לא 

מנכסיו.

למה שמואל נהג בצורה הזו?

ישנם פירושים וכוונות רבים, אבל אחד 
הצדדים השייכים לכולנו הוא,

אני  מנהיג,  "אני  הנביא:  שמואל  אמר 
מגיע לייסר את העם הזה,

אני מגיע מידי פעם לומר להם מה צריך 
לעשות ומה לא היה נכון במעשיהם.

אהיה  לא  אני  מהם,  אהנה  אני  אם 
מספיק פתוח איתם,

לייסר  משוחרר  מספיק  אהיה  לא  אני 
אותם.

במבט  עליהם  אסתכל  אני  אז  כי 
את  שמקבל  אדם  אותו  מסתכל  שבו 
ואומר לבוס, שעם  המשכורת מהבוס, 
לקבל  לרצונו  וההערכה  הכבוד  כל 
מוסר  לומר  יכול  לא  הוא  מוסר,  ממנו 
המשכורת  תלוש  את  לו  שמעניק  למי 

מידי חודש".

שמואל הנביא אומר: "אני מעדיף לא 
להנות מאף אחד מכם,

שכאשר  ובלבד 
לכם  לומר  אצטרך 
אומר  האמת,  את 
בפניכם  אותה 

ללא כחל וסרק".



מורי ורבותי!

ישנם את האנשים  לכל אחד מאיתנו 
שמושפעים ממנו,

ישנם את האנשים  לכל אחד מאיתנו 
שמקבלים ממנו.

מאותם  שמישהו  חושב  אתה  אם 
אנשים שמקבל ממך, יקבל ממך קצת 

פחות בגלל שתהנה ממנו,

עדיף שלא תהנה ממנו.

ויותר מזה,

אם אתה זוכה ומתקדם ומתחזק, ויש 
לך אבא או אמא שעדיין רחוקים מדרך 

התורה,

עם  אבל  ליבם,  מטוב  לך  ומעניקים 
פוגעות  הערות  ועם  חמוץ,  פרצוף 
אותה  החדשה  ובדרך  בך  ומעליבות 

בחרת,

מוטב לומר להם: "הורי היקרים!

בואו ונפרד כידידים בכל הנוגע למתת- 
היד ההגונה אותה אתם מעניקים לי, עד 
שניישר קו, ורק לאחר מכן נזכה ונסעוד 

על אותו שולחן.

כי אם המתנה הזו גורמת לרוע ולשפל 
רוחני,

כאן  אותה  להפסיק  מעדיף  אני 
ועכשיו".

ברכת הצלחה לכולנו,

החיים  מבחני  את  לעוברים  ובפרט 
הקשים ביותר,

וברוכים תהיו!

לשייש במדבר כ"ט אייר תשפ"א

היום יום של תפילות 
וישועות, ובעיקר בחינוך 

הבנים
שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום, ערב ראש חודש סיון.

לחודש  ניכנס  ה',  בעזרת  הלילה, 
החדש, חודש סיון, חודש קבלת 

התורה.

ראש  בערב  תפקידנו  ומה 
חודש?

מלמדים אותנו גדולי ישראל 
יום  הוא  חודש  ראש  שערב 

בפני  ולתחנון  לתפילה  מיוחד 
הקדוש ברוך הוא,

בו אנחנו מבקשים על חודש נוסף של 
חיים,

חודש נוסף של ברכה,

חודש נוסף של הצלחה.

בו  עברנו,  אותו  האחרון  בחודש  אם 
מן  יוצא  ללא  ישראל  עם  כל  קיבלנו, 
כך  כל  מצלצלת  לחי  סטירת  הכלל, 

מהקדוש ברוך הוא,

זקוקים  אנו  כמה  עד  מבינים  כולנו 
לתפילות הללו,

זקוקים  אנו  כמה  עד  מבינים  כולנו 
לישועה הזו.

ולכן, מי שיש לו מנין של יום כיפור קטן 
מרכזית,  תפילה  של  או  הבית,  באזור 

ודאי שמצטרף לשם.
אבל גם מי שבקהילתו לא נהוג לייחד 

יום זה לתפילה,
בינך לבין עצמך,

בין סדרי הלימוד, או בין שעות העבודה,
לאחוז  המועטות  הדקות  את  למצוא 
ספר תהלים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא 
בשפתך האישית ולא משנה באיזו שפה 

מדובר,

הוא  ברוך  הקדוש  שלך,  האם  בשפת 
"שומע תפילת כל פה" )תפילת י"ח(,

לפרט את הבעיות של הדור,
לבקש בתחנונים את הגאולה השלמה 

והאמיתית,

לעבור  נזכה  הגאולה  שעד  לבקש 
הימים  את  ולשלום  טובים  לחיים 
עלינו  שעוברים  והמורכבים  הקשים 

יום יום ושעה שעה.

וללמד,  ללמוד  יחד,  כולנו  ושנזכה 
לשמור ולעשות,

ברוך  הקדוש  של  רצונו  את  ולעשות 
הוא כרצונו )ע"פ אבות פ"ב מ"ד, וע"ע 

אדר"נ נ"ב פל"ב(,

כפי שהוא רוצה שנעשה.

כל  עם  ישתדל  אחד  כל  בערב,  והיום 
בני המשפחה,

לסעוד סעודת ראש חודש, עם נטילת 
ידים, עם בשר, ככל שאפשר לכבד 
הזה,  היום  את  יותר  ולענג 
להודות לקדוש ברוך הוא 
על חודש נוסף של חיים,

ולפתוח חודש חדש,

חודש של קבלת התורה 
והרווחה  שמחה  מתוך 

ונחת ושלווה,

הקדוש  עלינו  שיחדש  ונזכה 
לטובה  הזה  החודש  את  הוא  ברוך 

ולברכה, לששון ולשמחה.

ברוכים תהיו!

רביעי במדבר א' יסון תשפ"א

 כחה של האחדות 
להסיר חרון אף

שלום וברכה מורי ורבותי!

חודש טוב ומבורך,

ראש חודש סיון!

הזה  לחודש  להגיע  שזכינו  אשרינו 
בריאים ושלמים, לעבודתו יתברך.

שנזכה, בעזרת ה', לחודש טוב ומבורך, 
חודש מוצלח, חודש שבו נעלה ונתעלה,

באהבה  התורה  לקבלת  נזכה  ובעיקר 
ומתוך שמחה.

ושימו לב טוב!

לפי מירב הדעות על היום נאמר: "ַוִיַּחן 
ָשׁם ִיְשָׂרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" )שמות יט, ב(.

ביום הזה עם ישראל הגיעו להר סיני 
והתחילו להתכונן לקבלת התורה.

מה זאת אומרת "ַוִיַּחן ָשׁם ִיְשָׂרֵאל"?

שם  "ויחנו  לומר:  צריך  היה  הלא 
ישראל", "ויחן" זה לשון יחיד!

הקדושים,  רבותינו  אותנו  מלמדים 
"ַוִיַּחן ָשׁם ִיְשָׂרֵאל" – כאיש אחד בלב אחד 

)מכילתא הובא בפרש"י שם(.

עם ישראל הגיע לקבלת התורה מתוך 
אחדות,

כמו אדם אחד, עם כוונה אחת,

ללא אינטרסים אישיים,

ללא כוונות שונות האחד מן השני.

כולם באו יחד באהבה לקבלת התורה.

אומר,  מ"א(  פ"א  )פאה  הירושלמי 
שכאשר דורו של דוד המלך היה יוצא 
למלחמה, למרות שכולם היו צדיקים, 
לא תמיד הם היו מנצחים, כי היו ביניהם 

מלשינים,

אחד  אהבו  שלא  אנשים  ביניהם  היו 
את השני, והלשינו על דוד בפני שאול 

וכדומה.

לעומת זאת, בדורו של אחאב, למרות 
שהיו עובדי עבודה זרה,

בגלל שלא היו ביניהם מלשינים, שהרי 
עובדיה יכל לשמור מאה נביאים בשתי 
בשתי  נפרדים,  מקומות  בשני  מחנות, 

מערות, ואף אחד לא 
הלשין עליו,

דווקא בגלל זה 
והצליחו  זכו 

במלחמה.

למה?



הקדוש  אומר  אחדות,  יש  כאשר  כי 
אפילו  עין  מעלים  "אני  הוא:  ברוך 

מעבירות חמורות".

ככל שנזכה להיות מאוחדים יותר,

ככל שנזכה להיות שלמים יותר האחד 
עם השני,

ככל שנזכה להרבות באהבת חינם,

"ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך" )ויקרא יט, יח( – 
כמוך ממש!

לא כמו, לא דומה, לא כמעט,

אלא ממש!

לישועות  נזכה  לכך,  שנזכה  ככל 
שלווה  נחת,  מתוך  וכלליות  פרטיות 

ושמחה לעבודתו יתברך.

חודש טוב ומבורך,

וברוכים תהיו!

חמייש במדבר ב' יסון תשפ"א

סגולה לשלום בית מפרשת 
השבוע

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו!

הגיעו  ישראל  שעם  כך  על  ודיברנו 
ולפני מעמד הר סיני נאמר  להר סיני, 
ָהָהר"  ֶנֶגד  ִיְשָׂרֵאל  ָשׁם  "ַוִיַּחן  עליהם: 

)שמות יט, ב( – כאיש אחד בלב אחד.

פתאום  לפתע  ישראל  לעם  גרם  מה 
להתאחד?

שלו  הסבל  בשנות  שגם  ישראל,  עם 
במצרים, ידע לריב 
האחד עם רעהו,

אומר  והיה 
רבינו  משה 
"ָלָמּה  לרשע: 
ֵרֶעָך?"  ַתֶכּה 

)שם ב, יג(,

ו"ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָּבר" 
יד(,)שם שם, 

מדוע  מבין  אני  שלכם  "מההתנהגות 
לכאלו  במרכאות,  "זוכים",  אתם 

עונשים ולכזו עבדות במצרים!".

להר  נגשו  שכאשר  פתאום,  קרה  מה 
כך  כל  מאוחדים  והיו  כולם  זכו  סיני, 

כאיש אחד בלב אחד?

שימו לב טוב!

קשה  משותפת,  מטרה  ישנה  כאשר 
מאוד לריב,

רעהו  עם  ביחד  נמצא  האדם  כאשר 
במלחמה נגד שונא שלישי, אין משהו 

שיכול לסכסך ביניהם,

הם יהיו החברים הטובים ביותר בעולם.

אבל כאשר אין מטרה משותפת,

אותה  על  יחד  סתם  נמצאים  כאשר 
ספה,

לכל  פוריה  וקרקע  זמן  מספיק  יש 
מריבה אפשרית.

בבית  נמצאים  והאשה  הבעל  כאשר 
אחד, עם מטרה משותפת אחת,

מטרה,  אותה  לכיוון  מסתכלים  הם 
ישותם  כל  את  מכוונים  יחד  ושניהם 

ואת כל כחם לעבר אותה מטרה.

בזמן הזה אין אפשרות לריב,

"אין זמן" לריב,

הדעת  את  להסיח  אפשרות  אין 
מהמטרה בכדי להתייחס אל השטויות 

שנמצאים פה למרגלותינו.

מטרה  ללא  בית  מקימים  כאשר  אבל 
משותפת, או ללא מטרה כלל...

את  לעצמו  לייחס  אחד  כל  ומנסה 
של  הלוואי  תופעות  ואת  ההצלחות 

החיים,

בו  תהיינה  שלא  רגע  אין  רגע,  באותו 
מריבות.

מה  על  יהיה  תמיד  נתון,  רגע  בכל  כי 
לריב.

כי כאשר מסתכלים נמוך, רואים את כל 
הדברים הרעים שקורים בעולם,

וכאשר מסתכלים גבוה, לא רואים את 
השטויות הללו.

והוא אשר אמרנו כבר מספר פעמים 
הרב  והנפלא,  הגדול  האדם  של  בשמו 

ישי ליפשיץ,

נתקל ברגליו האחת  ה'נדל' לא  מדוע 
בשניה?

רגליים  ושש  שלוש  רגליים",  "מרבה 
לפחות יש לו,

איך הוא לא נתקל בהם?

כי יש לו מטרה!

הוא רוצה להגיע לכיוון האוכל,

ומי שרוצה להגיע לאוכל, מגיע גם אם 
או  תרכובות  לו  יש  ממש,  אבל  ממש, 
בעיות של החיים, שמכבידים והופכים 
הרבה  ולבעיתיים  למורכבים  חייו  את 

יותר.

תופסים מטרה,

את  מקימים  ולשמה  אותה,  מייחדים 
הבית,

וזוכים לאהבה ואחוה ושלום ורעות,

ברוכים תהיו!

ישיש במדבר ג' יסון תשפ"א

מפתיע! הדרך לקניין התורה 
עוברת במדבר

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת במדבר.

את  מתחילים  אנחנו  הזה  וביום 
"שלושת ימי ההגבלה",

הקדוש  ביקש  בהם  הימים  שלושת 
ברוך הוא ממשה רבינו להזהיר את עם 

ישראל להיזהר מלהתקרב להר,

ולהתחיל ולהתכונן ליום מתן תורה.

ליום  למה היה חשוב כל כך להתכונן 
הזה שלושה ימים מראש?

ארבעים  מתכוננים  אנחנו  והלא 
ותשעה ימים מראש!

ספירת  עם  התחלנו  היום  ועד  מפסח 
העומר!

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי!

להגיע  בכדי  טובה  הכנה  כמו  אין 

לתוצאה טובה,

ליום  ויותר  יותר  שמתקרבים  וככל 
הגדול, אני מבקש להרים את הרף ואת 

הרמה של ההכנה,

וכך תזכה לקבלת התורה אמתית".

ובפרשתנו,

ִסיַני"  ְבִּמְדַבּר  ֹמֶשׁה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵבּר 
)במדבר א, א(.

"אני  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  אומר 
מדבר איתך, אבל שים לב!

אני מדבר איתך במדבר סיני!".

שואל המדרש: "מה רוצה הקדוש ברוך 
הוא לומר במילים 'במדבר סיני'?

האם זה משנה היכן ומתי דיבר הקדוש 
ברוך הוא עם משה רבינו?".

עונה המדרש שזה משנה מאוד!

כי אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "שים 
לב יקירי!

להיות  צריך  התורה,  את  לקבל  בכדי 
הפקר כמו המדבר,

יהיה  שלא  מי  ר כי  ק פ ה
כמו המדבר,

יוכל  לא 
לא  לקבל, 
את החכמה 
את  ולא 

התורה".

מה  וכלפי 
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הדברים אמורים?

אין הכוונה שתהיה פשוט וענוותן כמו 
המדבר, זה כתוב במסכת עירובין )נ"ד 
ע"א( בלי קשר על הפסוק )במדבר כא, 
לימוד  יש  שם  ַמָתָּנה",  "ּוִמִמְּדָבּר  יח(: 
משפיל  אתה  שכאשר  שאומר,  אחר 
את עצמך ונותן לאנשים "לדרוך" עליך, 

אתה זוכה והתורה מתקיימת בך.

כאן מדובר על משהו אחר,

של  הראשוני  הקניין  על  מדובר  כאן 
התורה,

אם אתה רוצה באמת לקבל את דברי 
התורה ולהצליח ולהבין אותם,

התורה  לימוד  של  הראשון  השלב 
כמו  להיות  שעליך  הוא  הקדושה, 
הפקר, כמו מדבר, שלא מגיע עם דעות 
של  שטחים  עם  מגיע  שלא  קדומות, 
ואומר  גבולות,  עם  מגיע  שלא  טאבו, 
"אתה  אליו:  להכנס  שרוצה  מי  לכל 

מוזמן לבוא".

כאשר אתה לומד תורה,

תפקיר את המחשבה שלך,

תפקיר את הרצונות שלך,

תפקיר את מה שאתה חושב שהיה נכון 
לעשות,

כעבד  הקדושה  התורה  מול  ותעמוד 
לפני רבו.

התורה  את  לקבל  תזכה  כך  רק 
בהצלחה,

רק כך תזכה להתכונן ליום מתן תורה 
הקרב ובא,

מחודשת,  התורה  לקבלת  ולזכות 
התורה  את  שיהפוך  משהו  שנה,  מידי 

לנמסכת בדמנו ולחלק מאורח חיינו.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי,  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?

וברוכים תהיו!

מוצ"ש במדבר ד' יסון תשפ"א

כך מובילים שינוי עם 
הילדים בבית

שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך הילדים שלנו,

וליתר דיוק, שעת חינוך ההורים, שעל 
הורים  להיות  ה',  בעזרת  נזכה  ידה 
מדהימים ומוצלחים לילדים מושלמים 

ומבורכים.

ושימו לב טוב!

ימי  "שלושת  של  השני  היום  זה  היום 
ההגבלה",

מתכוננים  כולנו  שבהם  ימים  שלושה 
ליום מתן תורה.

זה נכון לגבינו כהורים, וזה נכון הרבה 
הרבה יותר לגבי הילדים שלנו.

ולא רק כאשר מגיע חג או מאורע גדול 
כל כך, כמו קבלת התורה.

הילדים צריכים לדעת להתכונן לכל דבר 
שמתרחש,

לכל שינוי שאנחנו מובילים בבית,

לכל דבר טוב שאנחנו מנסים להנחיל,

לכל קבלה נחמדה,

לכל הנהגה טובה,

ולכל בעיה שאנחנו הולכים לפתור.

לקום  ממחר  שצריכים  החלטנו  אם 
מוקדם, כי איחורים כבר לא מתקבלים 

על הדעת,

לא עושים את זה ללא ההכנה הדרושה.

וההכנה הדרושה, יש בה שלושה 
חלקים.

הוא,  הראשון  החלק 
יחד,  הילדים  עם  לשבת 
את  בפניהם  לתאר 
איתם  ולהגיע  הבעיה, 

כאן  שיש  למסקנה  יחד 
בעיה.

ואז לעבור לשלב השני,

בו אנחנו מבקשים מהם: "בואו ונמצא 
פתרון".

מותר לנו כהורים לכוון אותם,

אבל אנחנו צריכים שהפתרון יגיע גם 
מצידם, שגם הם יבינו עד כמה הפתרון 

הזה נכון.
מה  שהבנו  אחרי  האחרון,  והשלב 
והמתאים  והאמיתי,  הנכון  הפתרון 

לבית הנפלא שלנו,
מזכירים לילדים: "שימו לב טוב! אתם 
קבעתם  אתם  הפתרון,  שזהו  קבעתם 
גם  ואתם  ההגבלות,  תהיינה  שאלו 
קבעתם מה נעשה אם חלילה וחס לא 
נצליח לעמוד באותו פתרון טוב ונפלא".

מכאן ואילך, אין לנו על מה לריב,
ואמא  אבא  לא  אנחנו  ואילך  מכאן 
שנמצאים מצד אחד, וילדים שנמצאים 

מצד שני,
אנחנו לא משני עברי המתרס,

אנחנו מאותו צד.
לנצח  מנסים  אנחנו  מחובקים,  ויחד, 

במלחמה.
כי יש לנו מטרה משותפת וכולנו יחד 

מנסים לחתור ולהגיע לאותה מטרה.
זוכים  נכונה,  הכנה  עושים  כאשר 

ומגיעים לתוצאה טובה,
)קהלת  ֵמֵראִשׁיתֹו"  ָדָּבר  ַאֲחִרית  "טֹוב 

ז, ח(.
כאשר ה'ראשית' טובה,

ה'אחרית' תהיה מצויינת,
זכינו  וכך  ימין,  ברגל  התחלנו  כי 
ולהפוך  הילדים  את  לשתף 
מהמערכה,  לחלק  אותם 
את  שמקבלים  לאלו  ולא 
ואת הבליסטראות  החיצים 

מההורים, חלילה.

ברכת הצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!


