צורת האות אל"ף

שלך תהיה לצד צפון .וראינו שהתורה קוראת ל'דרום' "ימין" ול'צפון' "שמאל" .איפה
שמֹאל לְ ַד ָּ ֽמ ֶשׂ ק" (בראשית יד ,טו) ,מה זה "משמאל
ראינו? "וַ ֽ ִ ּי ְרדְּ פֵ ם ַעד־חוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ְ ׂ
לדמשק"? בן אדם נוסע באוטו תגיד לו שמאלה או ימינה?! הרי אם אתה פניך
למקום מסוים שמאלה וימינה יהיו לצדדים מסוימים ,ואילו אם תהפוך את פניך
לצד שכנגד ה'שמאל' יהפך ל'ימין' וה'ימין' יהפך ל'שמאל'! אז מה זה "משמאל
לדמשק"?! אלא שהתרגום אומר משמאל ִ"מ ִצ ּפוּנָ א לְ ַד ָמ ֶשׂ ק"" ,שמאל" הכוונה 'צפון'.
אתם" ,מפורש
"צפוֹ ן וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר ָ
 .דיוראיה לדבר ממה שכתוב בתהילים (פט ,יג)ָ :
ש'ימין' זה ה'דרום' .12לכן בגמרא תמיד מצויר כך שה'מזרח' למעלה וה'מערב' למטה
'דרום' מימין ו'צפון' משמאל.

 .ז ינחזור לצורת האותיות ,נשאר לנו כמה אותיות ,כמה עוללות נשאר לנו ,אות
אל"ף ,וצד"י ,ושי"ן .האל"ף ,יש עושים אותה יו"ד למעלה ויו"ד למטה הפוכה וכמובן
קו באמצע ,ויש סופרים שלמטה לא עושים יו"ד הפוכה אלא עושים בסיס .וזו הצורה
המקובלת ,ככה נהגו בחוץ לארץ ,ככה נהגו רוב הספרדים .וככה נמצא בספר תורה
מכתב ידו של רבנו נסים ,כך מביא בספר צדקת הצדיק (עמ' מ') שהאל"ף עם תושבת
למטה ,ואפילו שצריך שהאות אל"ף תהיה מורכבת מיו"ד וי"ו יו"ד ,כמנין שם הוי"ה,
לא צריך דוקא יו"ד הפוכה ,אלא אפשר לעשות לה תושבת-בסיס.

לאמת יש רגלים

ברמב"ם ה'דרום' למעלה

 .חיהגמרא אומרת (שבת ק"ד ע"א) "קושטא קאי שקרא לא קאי"  -האמת יש לה
רגלים ,השקר אין לו רגלים ,למה? כי המלה אמת יש בה את האות אל"ף שיש לה
שתי רגלים  -רגל של הוי"ו ,והיו"ד שלמטה ,והאות מ"ם יש לה רגלים יותר רחבות,
קו שלם ,ואחר כך קו שעומד ,והאות תי"ו יש לה שתי רגלים ,לומר לך קושטא קאי,
האמת נשארת ,נשארת לעד ,ואילו השקר לא עומד ,למה השקר לא עומד? כי
השי"ן יש לה זוית( ,ובמיוחד לאשכנזים שכל האות עומדת על שפיץ ,איך אפשר להעמיד
אותה ככה? רק הסביבון יכול לעמוד ככה )...ולקו"ף יש רק רגל אחת ,והרי"ש גם כן רגל
אחת ,אם כן קושטא קאי שקרא לא קאי ,האמת עומדת ,ואם כתוב האמת עומדת,
משמע שגם לאות אל"ף יש לה איזה בסיס כדי שתוכל לעמוד .אבל מי שעושה
אותה יו"ד הפוכה זה גם בסדר.

 .וטוהרמב"ם יש לו שיטה שלישית ,ואני לא ידעתי ,הרמב"ם בכתבי יד שלו מציין
את הדרום למעלה .דהיינו :אנחנו עושים 'צפון' למעלה ,בגמרא כתוב 'מזרח' למעלה,
והרמב"ם עושה 'דרום' למעלה ,ולמה הרמב"ם עושה דרום למעלה? כי הרמב"ם
למד את הידע שלו מספרי הערבים ,והערבים מציירים את הדרום למעלה (כי 'מכה'
שלהם נמצאת בדרום) ,ולכן הרמב"ם עשה 'דרום' למעלה .הרמב"ם כל הידע שלו
מתרכז מאותם ספרים ,ראה את כולם ,ולמד את כולם!

תורה אחת יהיה לכם
 .ז טולמה אני אומר את כל זה? כי יש אנשים שאומרים" :הרמב"ם זה הפוסק
האחרון ,הרמב"ם זה התורה עצמה ,מה שפוסק הרמב"ם זהו זה ,אי אפשר לזוז
ממנו!" יש מנהג כזה בתימן ,13והם ככה נהגו .וגם כאשר התימנים באו לכאן ,לפי
דעת הרב עובדיה ע"ה (שו"ת יחו"ד ח"א סימן כ"ז) צריכים לנהוג כמו מרן ,ובזה יש
מחלוקת גם בין חכמיהם ,יש אומרים להמשיך גם בארץ כמו הרמב"ם ,ויש אומרים
לא! נעשה כמו מרן ,מרן הוא מרא דארעא .אבל הספרדים לא יתכן שיסגרו את
העינים ויאמרו זהו ,הרמב"ם זה התורה עצמה ,מה זה הרמב"ם זה התורה עצמה?
הרמב"ם כותב את דעתו ,ויש פוסקים אחרים ,ויש קושיות ,ויש תירוצים ,יש לכם
ספק שאם הרמב"ם היה חי היום והיו אומרים לו גרמני זה גרמניה ,הוא לא היה
מסכים?! הוא היה אומר חזק וברוך ,זאת אמת .הטבע של הרמב"ם שונה מכולם,
בכל העולם כל מי שיש לו מעמד כל שהוא ,אומר מה אני אחזור בי? אני צודק!
על משמרתי אעמודה! ואילו הרמב"ם הפוך מזה ,על משמרתו יעמוד? על האמת
יעמוד! אם הוא שומע דבר אמיתי מקבל אותו בשמחה רבה .לכן צריכים להבין ,מרן
מעריך את הרמב"ם הרבה יותר מאתנו ,לפעמים הוא פוסק כמו הרמב"ם נגד שאר
הפוסקים מפני שנהגו ככה ,יש לו סיבה כל שהיא ,אבל אם כל הפוסקים חולקים,
ומרן פסק והכריע לא כמו הרמב"ם ,חייבים לקבל .לא כל אחד יעשה תורה משלו.14
כי אם אנחנו כמו עדרים ,אחר כך נפוצו העדרים ,אסור לעשות ככה .שהרב עובדיה
ע"ה היה בחיים היה מאחד את כל האומה ,גם האשכנזים 15וגם הספרדים ,עכשיו
הרב הלך כל אחד ואחד עושה מה שלבו חפץ.16

צורת האות צד"י
.טיהספרדים עושים צד"י הפוכה ,שהראש הימני שלה פונה ימינה ,ולא פונים
שני הראשים לאותו כיון ,והחזון איש סובר (חאו"ח הלכות תפלין סי' ט' אות ו') שספר
תורה שיש בו צד"י הפוכה פסול ,למה אמר ככה? כי הוא היה בוילנא ,והיתה שמועה
בוילנא שהגאון מוילנא פסל את הצד"י ההפוכה ,יותר מזה ,אמרו שפעם הגר"א ראה
מזוזה שהיא כתובה ככה ,חתך אותה ,ואמר לגנוז אותה (מסתבר שהוא לא חתך אותה
לאורך ,זה אסור ,אלא הוא חתך אותה בין השורות) ,ולמה חתך אותה? כי אמר גמירא לי
שאותם אלה שעושים צד"י הפוכה באו מכת שבתאי צבי.17

ראיה מהזוהר לצד"י של הספרדים
 .כהיה חכם אחד ששמו ר' לייב פרידמן ,כתב ספר צדקת הצדיק ויש בו ויכוחים
עם החזון איש ,18היה לו שני ויכוחים עם החזון איש ,הויכוח הראשון היה על צד"י
הפוכה ,אמר ,בהקדמת הזוהר כתוב (דף ב' סע"ב) שהצד"י "מהדר לאחורא" היא
חוזרת אחורה .אמר החזון איש ,הזוהר הזה מתי נדפס? נדפס בשנת ת"ק ,שבתאי
צבי היה בשנת תכ"ו והוא זה ששיבש את הזוהר ונדפס ככה ,אבל למזלנו היה
שם יהודי אחד ר' יעקב הלפרין( 19היה צדיק ,ובנה את שכונת זכרון מאיר) שהיתה לו
ספריה ענקית ,ובין הספרים שלו היה זוהר קדמון שנדפס בשנת שי"ח בקרימונה,
ושנת שי"ח זה מאה שנה לפני שבתאי צבי ,וכבר שם כתוב "מהדר לאחורא" היינו
שהצד"י הפוכה ,הלכו לחזון איש אמרו לו מחילה מכבודך כתוב כאן צד"י הפוכה,
אמר להם טוב ,אם ככה אין לי תירוץ שזה משבתאי צבי ,אבל יש לי תירוץ אחר,
הזוהר מדבר על הצד"י בעולמות של מעלה ,אבל כאן בעולמות של מטה הצד"י
צריכה להיות ישרה ,שני הפנים לכיוון אחד ,לשמאל ,ולא אחד לימין ואחד לשמאל.

 .12ואבא ע"ה היה נותן לנו סימן :יד ר"ת :ימין דרום .וכשעושים את הנענועים בחג הסוכות
מתחילים בדרום ,מצד ימין (שהרי פניך למזרח  -אל מול ההיכל) ,אח"כ תלך לצפון אח"כ למזרח
מעלה מטה ומערב.
 .13שם הרמב"ם פתח להם 'שערי אורה' ,העמיד אותם בקרן אורה .לפני תשע מאות שנה
הם עמדו להתאסלם והרמב"ם הציל אותם ,וכל כך הכירו לו טובה עד שהיו קובעים בחייו
כל יום באמירת הקדיש "בחייכון וביומכון ובחיי מרנא ורבנא רבנו משה בר מימון!" קראתי
את זה לראשונה (בתשט"ו) ,ראיתי את זה בירחון תורני בשם השושנה ושם כתב ישראל
אלמוגי ז"ל (שהיה אז בתונס מטעם חינוך ותרבות תורניים בגולה) מכתב לרבי בוגיד סעדון ע"ה
שהיו אומרים בקדיש בחיי מרנא ורבנא ,ואני חשבתי שהתימנים עד היום אומרים בקדיש
בחיי מרנא ורבנא ,הרמב"ם כבר הלך לעולם האמת ,מה זה בחיי מרנא ורבנא? ובאמת לא
ככה ,המקור של זה הוא באגרת הרמב"ן לחכמי צרפת (כתבי הרמב"ן ח"א עמו' שמא) ,אמר להם
תדעו לכם ,קבלתי שבתימן כל זמן שהרמב"ם חי ככה אמרו.
 .14הנה מה הגענו מזה ,שיש רבנים שנקראים צוהר ,באו מתיבת נח" ,צ ַֹהר ַּת ֲע ֶשׂ ה לַ ֵּת ָבה וְ ֶאל
ַא ָּמה ְּתכַ לֶ ָ ּנה ִמלְ ַמ ְעלָ ה" (בראשית ו ,טז) רוצים לגמור את התורה כולה ,כל אחד עושה שגעון
מה שהוא רוצה ,אומרים אם אחד הולך כמו הבן איש חי ,ואחד הולך כמו מרן ,ואחד הולך
כמו הרמב"ם ,אנחנו נלך עם הדעה שלנו ,יש לנו רב שהוא שולט בכל ארבע תקופות השנה,
מתחיל בסתיו וממשיך הלאה ,ואם הרב הזה קובע דבר מסוים ,ככה עושים ,ושמעתי דבר
מוזר מאד שנעשה השבוע ,עשו חופה ,ואחרי החופה הגיעה הסעודה ,ובשבע ברכות פסק
להם הרב שלהם (שי פירון או מישהו אחר ,לא יודע מה השם שלו) שאשה יכולה לברך שבע ברכות,
אוי ואבוי ,מה השגעון הזה?! הוא חושב כמו שבחנוכה נשים היו באותו הנס ,וגם בפורים
נשים היו באותו הנס ,אם כן גם בשבע ברכות בודאי שהיו באותו הנס ...הרי הם ביחד" ,וְ ָד ַבק
ְ ּב ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ָהי ּו לְ ָב ָשׂ ר ֶא ָחד" (בראשית ב ,כד) ,למה שהאשה לא תברך? אוי ואבוי ,אם נמשיך ככה,
אחר כך יֵ הרסו גדרי הצניעות בישראל ,יהיו בצורה איומה ,נקבע מדורי דורות שחכם מברך
שבע ברכות ,ולא כל אחד ואחד יעשה מה שלבו חפץ.
 .15כי גם האשכנזים שיש להם בעיות מסובכות בממזרות והולכים לגדולים שלהם ,הם
אומרים להם תשמע זה בעיה מסובכת ,אתה יודע מי פותר את הבעיות האלה? הרב עובדיה,
לך אליו" ,נֶ ֱא ַחז ַ ּב ְּס ַב ְך ְ ּב ַק ְרנָ יו " (בראשית כב ,יג) הוא יודע את כל הסיבוכים כולם ,מצרף רב
מכאן ורב מכאן ,ועוד ספק ספיקא ופותר לך את הכל ,אבל אנחנו אין לנו כתפים רחבות,
לא רוצים להיכנס לזה.
 .16אמנם יש כמה דברים שאנחנו הולכים כמו בן איש חי ,אבל זה לחומרא ,אם הבן איש
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חי אומר בדבר מסוים טוב להחמיר ,מה רע בזה שאדם רוצה להחמיר? נכון שמן הדין מותר
וכו' ,אבל אפשר להחמיר ,אבל להרוס אסור להרוס.
 .17שבתאי צבי היה משיח שקר ושיגע את העולם ,והספרדים הלכו אחריו ,ואחרי שהלך
שבתאי צבי ,עדיין נשארו העוללות שלו ,נשארו הסברות שלו ,והמשיכו עם צד"י הפוכה.
ככה הם חשבו.
 .18לחזון איש היתה סבלנות כזאת שאי אפשר לתאר ,הוא רבי לייב פרידמן היה שולח
שבעה מכתבים לחזון איש והחזון איש עונה לו על כל מכתב ,אבל לא מיד ,על המכתב
האחרון נדמה לי שענה לו אחרי שנה ,אמר לו איך זה? אמר לו יש לי הרבה מה ללמוד ,כל
יום אני קורא שורה אחת ,מחר אני קורא עוד שורה ומחבר אותה לשורה הקודמת ,ובסוף
השנה החזון איש ענה לו.
 .19אבא של הגבור (ר' רפאל הלפרין) ,גבור חיל שנתן מכות לכל הערבים ולכל הנוצרים בעולם,
התמודד עם כולם ,והיה החזון איש מעודד אותו ,שלא יצא לגמרי ,היה אומר לו "הכח מוביל
אותך" ,והיה ידוע שלפני שהוא מתמודד עם "עלי בבא" ,אחד כזה ,שם כיפה ,קורא מזמור
תהלים ,ואז לובש כמו כל האתלטים כולם ,החלק העליון רק עם גופיה ,ותוך ארבעים ושבע
שניות כבר העיף את אותו אחד ,אמרו האנשים זהו?! שלמנו הרבה כסף ,מה עשינו כאן?
אמר נגמר ,ההוא כולו מדמם על הקרשים ,קרשים תצפה זהב ,תצפה אותם דם ,זהו נגמר
הסיפור ,וכן על זה הדרך .כתב ספר שלם שמו "זירות חיי" יש בו הרבה דברים ללמוד אותם,
למשל הוא אומר שם שהדמיון יכול לרפא בן אדם והוא מביא רש"י במסכת ברכות שאומר
ככה ,אי אפשר להאמין .ואחר כך עזב את הכל ,חזר לתורה והתחיל ללמוד ,למד הכל ,גמרא
ורש"י ומשנה ומקרא וכו' .יום אחד בא לבחון את רבי חיים קניבסקי שליט"א ,אמר לו :רבי
חיים! איפה כתוב 'ונציא' ברש"י? אמר לו ברש"י ישעיה (מב ,י) ,איך אתה יודע רש"י ישעיה
מ"ב? אמר לו אם אתה יודע ,גם אני יודע...

3

למייל | bait.neheman@gmail.com :לטלפון052-7130554 | 052-7159826 :

הד'ר הוא לכל חסידיו

קוראים לו מגררק ,ולמה מגררק? גרר זה עמוק ,מגררק כתב עמוק ,קשה לקרא
אותו כי האותיות מתחברות אחת בשניה ,ולפעמים טועים בקריאה שלהם ,אין מה
לעשות .ויש כתב אחר שהוא כתב רש"י ולזה קוראים כתב חצי קולמוס וגם נקרא
'מדבּ דבּ ' ,ויש את הכתב האשורי הרגיל .וכתב בית יוסף (אה"ע סי' קכ"ו) שמתחילה
היו כותבים את הגיטין בכתב אשורי ,בא רבנו יוסף הלוי בן מיגאש 23וראה שכותבים
גט באותיות כאלה מרובעות ,ואמר זה לא טוב ,כי מחר אם האשה הולכת להנשא,
ותזרוק את הגט שלה ,זה אסור כי יש כאן אותיות של קודש ,ויגיעו לידי בזיון.
התחילו לכתוב באותיות 'מעאלק' שהם מחוברים ,אמר :לא ,זה כתב שיכול להזדייף
כי האותיות מאד דומות ,24לכן התחילו לכתוב בכתב שלישי שנקרא 'מדבּ דבּ ' ,מה
זה מדבּ דבּ שכל אות בנפרד .אם כן יש לספרדים יש שני כתבים ,אם תרצה לכתוב
במהירות תכתוב בכתב 'מעאלק' ,25ואם לא יש כתב אחר שכל אות נפרדת ,26אם
כן מה שאומר החכם הזה רבי שלמה זלמן הבלין (פרופסור ,ורב וכל החכמות יש בו)
שהכתב הזה לא יכול להיות כתב בנו של הר"ן ,זה לא נכון ,כי מה שראה חידושי
בבא מציעא הם כתובים באותיות המסולסלות ,ומה שראה את הכתובת על הספר
תורה זה כתוב באותיות רש"י ,כותבים גם רש"י וגם מסולסל ,אל תעשה קושיות
מדברים בטלים ,לא עושים ככה ,סערה בכוס מים ,לא עושים דבר כזה.27

 .אכאבל מה מכריח אותו לומר את זה? אמר ככה קבלה בידינו בשם הגר"א ,והתברר
שגם בפירוש הגר"א (בביאורו לספרא דצניעותא פ"א) כתוב אחרת ,הגר"א לא אמר את
זה מעולם ,20השמועה הזאת אין לה מקור ואין לה יסוד ,ניסה גם כן להגיה בזוהר
וזה לא נכון (עיין בשו"ת בית נאמן ח"א חאו"ח סי' ד') ,אבל הדבר היחיד שבגללו החזון
איש חזר בו (אמנם לא בדיוק חזר בו ,אלא לפחות אינו פוסל את הספרים שלנו) ,הוא מה
שהראה לו חכם אחד בשם רבי ישראל וועלץ (יש לו שו"ת דברי ישראל .וע"ש ח"ב בסוף
הספר עמו' ל"ו) תשובה של החתם סופר (יורה דעה סוס"י רס"ו) ששלח לרב השואל
כתב האותיות וכתב :ומה שהאות יו"ד בצד"י הפוכה הוא לפי מה שקבלתי ממורי
(רבי נתן אדלר) ע"פ דעת האר"י .אם החתם סופר אמר צד"י הפוכה ,אנחנו נתחסד
יותר ממנו? מספרים (ספר "רבנו משה סופר" עמו' קפ"ח) שקם החזון איש ממקומו
ואמר "עכשיו לא נוכל לפסול את הצד"י של הספרדים" וזה מובא בשו"ת יחוה
דעת (ח"ד סי' ג' עמ' טז) ,ובכל זאת כותב הסטייפלר בספר קריינא דאגרתא (ח"ב עמ'
פז) שלא חזר בו ,מה הכונה לא חזר בו? שהאשכנזים ימשיכו לכתוב צד"י ישרה,
אבל הספרדים יכולים לכתוב צד"י הפוכה.

אם צורת האות עליה כשרה

איך נוכל לבדוק שזה ספר התורה של הר"ן

 .בכולמעשה אין שום בעיה גם לאשכנזים וגם לספרדים ,אפשר לכתוב הפוכה
ואפשר לכתוב ישרה ,הכל כשר ,למה? כאשר צורת האות עליה ,אפילו שחלק ממנה
שונה ,זה בסדר גמור ,ככה קיבלתי מאבא ע"ה ,אחר כך מצאתי ככה בהסכמת הרב
עובדיה ע"ה לשו"ת משפט כתוב (נדפסה בשו"ת יבי"א ח"ט חאו"ח סי' צג) לגבי האות
למ"ד ,שכותבים אותה כ"ף וא"ו ,כ"ף מלמטה (לא ממש כ"ף ,האשכנזים עושים אותה
משופעת מעט) ,והראש שלה כמו וא"ו ,ואם ראינו בספר תורה שהראש שלה לא
בצורת וי"ו אלא זי"ן שיש לה ראש מכאן ומכאן ,זה כשר ,ואם ראינו שזה בצורת
וי"ו הפוכה ,שהראש שלה פונה ימינה ,גם זה כשר ,האות למ"ד יכולה להיות בשלש
צורות ,גם וי"ו הפוכה ,גם זי"ן ,וגם וי"ו ישרה ,כי צורת למ"ד עליה ,הצורה הכללית
של האות עליה ,לכן אותו דבר באות צד"י ,צד"י הפוכה או צד"י ישרה העיקר
שצורת צד"י עליה .וכן אם תמצא שיש בס"ת גם צד"י הפוכה וגם צד"י ישרה זה
בסדר ,הרב פרנק ע"ה אמר (הו"ד בשו"ת יבי"א ח"ב חיו"ד סי' כ"א אות י"ב) שזה תרתי
דסתרן ,ובאמת אין כאן תרתי דסתרן ,כי צורת צד"י עליה.

 .הכאבל יש לי הוכחה ברורה שנוכל לבדוק אם זה אותנטי או לא ,אם זה אמתי או
לא ,איך נוכל לבדוק את זה? שם כתוב שבשנת קנ"א (שנת גירוש ספרד ,מאה שנים
לפני הגירוש הידוע) באו הכמרים האכזריים הרשעים ,התנפלו על היהודים ,והרגו שם
הרבה ,ומנה את הערים שהיו בהם שמדות ,ומנה את שמות הכמרים ושם הקיסר
של ספרד באותה התקופה ,ואפשר לבדוק ,היום הכל פתוח ,28הכל אפשר למצא,
אז תשוה מה שכתוב שם עם המציאות ,תבדוק אם זה נכון ,אם כן זה סימן שזה
אמתי ,לא צריך להתפלפל יותר מדאי בפחמן  ,14פחמן  ,15פחמן  ,16תעזוב את
הפחמן הזה "מפני שהוא עושה פחם" (שבת כ"ט ע"ב) ,כמה פעמים הפחמן לא נותן
לך תשובה ברורה ,בוא נשתחרר מדמיונות ,זה ספר תורה שכתב הר"ן.

עוד ראיה שזה ספר התורה של הר"ן
 .וכיש עוד ראיה ,כתוב בשו"ת הרשב"ץ (סי' נ"א) שבספר תורה של הר"ן כל
 .23היה רבו של אביו של הרמב"ם ,היה התלמיד הטוב ביותר של הרי"ף ,בשעה שהרי"ף כתב
לו סמיכה כתב לו מלים שלאף אחד לא כתב ,אמר (מובא בסה"ד שנת ד"א תתק"א) התלמיד שלי
רבי יוסף הלוי ,לא היה כמוהו גם בזמן משה רבנו .איך הגיע לזה? הגמ' בעירובין (דף ק ע"ב)
"הב ּו לָ כֶ ם ֲאנָ ׁ ִשים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים לְ ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם" (דברים א ,יג)
אומרת שמשה רבנו אמר ָ
אשי ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם ֲאנָ ׁ ִשים ֲחכָ ִמים וִ ֻיד ִעים" (שם א ,טו) איפה הנבונים?
ואחר כך כתוב "וָ ֶא ַּקח ֶאת ָר ׁ ֵ
לא אשכח ,לא מצא נבונים ,ואילו התלמיד הזה גם חכם וגם נבון ,ככה התבטא עליו הרי"ף,
הרמב"ם אומר (בהקדמה לפירוש המשנה) העיון שלו בתלמוד מבעית ,מפחיד.
 .24למשל אם תכתוב בספרדית את המלה מעט מ"ם עי"ן טי"ת ,הם מאד דומים ,אם הראש
מימין זה מ"ם ,אם הראש משמאל זה טי"ת ,ואם בלי ראש בכלל זה עי"ן ,עכשיו תחבר אותם,
מעט ,זה בעיה ,יש לי כתב יד שם כתוב "ראינו זה נחום האכזרי" אבל המעתיק האכזרי חיבר
את הנו"ן והוי"ו ביחד ,קראתי ראית ,מה ראית? איזה ראית? פתחנו את המקור ,כתוב ראינו.
 .25ויש כתב יד של בבא סאלי שכותב ככה.
 .26הכתב של רבי יוסף חיים בתחילת ספר תורה לשמה הוא ככה .היה לנו מורה בתשט"ז (נפטר
בפורים תשי"ז) שמו אליהו בוחבוט ,פעם אבא ע"ה רצה לכתוב לו שישחרר אותנו מהשיעור
עברית בשבוע של חנוכה ,למה? השיעור בסוף היום וצריכים להיות בחנוכה בבית ,אין דבר
כזה שיעור לא שיעור שיעור צריך ביעור ,אז הוא כתב לו מכתב קצר אני זוכר את האותיות
שם :לכבוד המורה היקר אליהו בחבוט י"ץ צד"י סופית ,מה זה י"ץ? ישמרהו צורו ,אבל הכתב
היה באותיות רש"י ,לא בכתב ספרדי רגיל ,כי הוא לא מבין כתב ספרדי ,שאבא יכתוב לו
בכתב אשכנזי? אבא לא היה רגיל כל כך בכתב אשכנזי ,הוא היה יודע לקרא אותו יפה מאד,
היה יודע לפענח אותו יפה מאד ,היה מקבל מכתבים מאדמו"ר מצישינוב (רבי שרגא שלום

ספר התורה של הר"ן
 .גכמישהו הביא לי ספר עתיק בשם "מקנה אברם" נדפס בשנת ר"ץ (עוד בחיי מרן)

ושם יש את הצורה של האותיות בדפוס ,ושם הצד"י הפוכה ,אם כן אין בזה שום

דבר .יותר מזה ,יש לנו ספר תורה שנכתב כפי המקובל על ידי רבנו נסים (היה אחרי
הרשב"א ,בשנת צ"ו פחות או יותר) ,ויש בו צד"י הפוכה כמו שעושים הספרדים .בא

פרופסור גדול אחד ,שהוא גם רב ,גם פרופסור וגם ד"ר ,הכל יש לו ,שלשה כובעים
יש לו ,אומר שזה ס"ת מזויף ,זה לא של הר"ן ,למה מזויף? הרי יש עליו כתובת
שכתוב בה זה כתב רבנו וכו' ,וכותב את זה הבן שלו ר' ראובן גירונדי (ר' ראובן בן
רבנו נסים)? אלא אומר :הכתב הזה שונה מהכתב שלו ,יש לנו חידושי בבא מציעא
שכתב אותו חכם בנו של הר"ן ,והם אותיות אחרות לגמרי ,אם כן איך אפשר לומר
שזה ספר אמתי? זה מזויף! "אפילו עין פשוטה  -ככה הוא כותב בעיתון "קולמוס"
(ניסן התשס"ט)  -תבחין שזה שני כתבים שונים" ,אם כן זה מזויף.

הכתב הספרדי
 .דכאבל אתה לא יודע כלום ,אם אתה יודע כתב ספרדי אתה יודע חצי לימוד ִּ
("כי יָ ד
ַעל ֵּכס יָ ּה " (שמות י"ז ט"ז) כס זה ר"ת כתב ספרדי ,יה זה חצי שם הוי"ה) ,אם היית יודע שיש

יחזקאל רבין הלברשטאם ,ארבעה שמות יש לו ,ומשפחת הלברשטאם מזרעו של הדברי חיים מצאנז)

שני כתבים לספרדים היית מבין .יש לנו כתב שהוא רהוט נקרא 'מעאלק' ,וגם נקרא
'מגררק' 21,בכתב הזה האותיות מחוברות .למה יש קוראים לו 'מעאלק'? 'מעאלק'
בערבית הכונה תלוי ,שהאותיות תלויות אחת בשניה ,22לכן נקרא מעאלק .ויש

הפסק כתוב במכונת כתיבה והמכתב המצורף אליו כתוב באשכנזית ,וכתב אשכנזי מסולסל
כותבים במהירות ,ויש מלים שאי אפשר לקרא אותם ,היינו שוברים את הראש ,ואבא היה
אומר לי כך וכך הפירוש ,אבל זה לא נראה כך ,אמר לי זה ככה ,ידע לפענח בצורה מיוחדת
"צפנת פענח" .אני זוכר היתה מלה אחת ,אמר ,שהוא רוצה לפגוש את אבא ,אבל לעת עתה
לא מצאתי אפשרות ,המלה לעת עתה כתובה בר"ת ,למ"ד עי"ן עי"ן ,אי אפשר לקרא אותה
(איני יודע אם המכתב שמור עד היום) ,אבא אמר זה ר"ת לעת עתה ,אבל לכתוב לא היה רגיל,
לכן כתב לו בכתב רש"י ,יש לנו כתב רש"י לבד ,ויש לנו כתב מסולסל שנקרא גם 'מגררק'
וגם 'מעאלק' וכל השמות יש לו.
 .27ולמה אני אומר את זה ,כי הרבה עקשנים לא רוצים לקבל ,הם אומרים יש לנו ד"ר אחד
הבקי בכתב הספרדי ואין כמוהו בעולם .הד"ר הזה התקשר אלי לפני חודש בערך ,אמר
לי יש לך קפידא עלי? קפידא?! אין לי שום קפידא ,מה אכפת לי ,אם אתה רוצה לשמוע,
בבקשה ,אראה לך מה שכתבתי בספר בית נאמן (ח"א חלק ענינים שונים סימנים ד' – ה') שיש
שני כתבים בכתב הספרדי ,אם אתה רוצה לשמוע מוטב ,מי שישמע ישמע" ,השומע ישמע
והחדלים יחדלו ,וילכו אחרי ההבל ויהבלו" האדם צריך לקבל את האמת ,אם אתה אומר
דבר נכון – אדרבא ,אבל אם אתה לא רוצה לשמוע ,אין מה לעשות לך .הד"ר הזה לא אמר
כלום רק באו אחרים ועשו מזה רעש גדול.
 .28פעם מי היה יכול לפתוח את מה שקרה שם בספרד? היום אפילו את החותמת של
פרדיננד ואיזבלה ימח שמם שכתבו לגרש את כל היהודים בט' אב אלף ארבע מאות תשעים
ושתים מוצאים ,מוצאים את הגזירה כולה.

 .20יש הרבה שמועות שהפיצו בשמו ,בספר עליות אליהו (דף ג' ע"א) יש שם מודעה שכתבוה
חכמי וילנא מיד אחרי פטירת הגאון ,אמרו אף אחד לא יביא שמועה בלי לקבל על זה אישור,
כי הרבה שמועות נפוצות מן האויר .בימי החזון איש בא לו מישהו אמר לו כבודו פסק ככה?
אמר לו כן פסקתי ככה ,אבל אם אתה תפרסם את זה בשמי ,אני אגיד שלא פסקתי כך ,כי מה
שפסקתי זה היה כהוראת שעה ,מה אתה משבש?
 .21ואנשים לא יודעים לכתוב את המלה הזאת ,אני אומר מגררק ,הם מבינים ערק' ,למה
מבינים ערק'? כי יש אות גימ"ל (רפויה) שנשתכחה מן העולם .התימנים ,אנחנו וכל יהודי
המזרח יודעים גימ"ל רפויה מה היא ,מי שלא יודע מה זה גימ"ל ,יקח את התינוק הקטן שלו,
יאמר לו תגיד לי ראובן יאמר לו גאובן (בגימל רפויה) ,יאמר לו תאמר רע אומר לו גע ,ככה זה,
ויש הוכחות לזה מהגמרא בכתובות (דף ז' ע"ב) ,יש הוכחות לזה מהרמב"ם בפירוש המשנה
(מסכת זבים פ"ה מ"ה) ,יש הוכחות לזה מספר הערוך (ערך כש ג') ,עשרות הוכחות יש לדבר הזה
(עיין באו"ת טבת תשמ"ג דף קנ"ד ע"א) ,גּ ג לא אומרים גּ גּ  ,אבא ע"ה אומר מה זה גּ גּ ? גּ ג צריך לומר.
 .22מי שרגיל בו זה נחמד מאד ,הוא חסכוני בכתב וחסכוני בזמן ,אתה כותב מהר מאד ,אתה
לא יכול לכתוב בצורה אחרת ,אמנם זה לא מגיע לסנוגרפיה ,אבל זה חסכוני.

לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>
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הקופי"ם דבוקים ,הרגל של האות קו"ף דבוקה לגג ,ואין ביניהם
מרחק כמו האות ה"א ,אלא הכל גולם אחד ,הרשב"ץ אומר שזה
כשר ,והביא הוכחה מדברי אבן עזרא (בס' צחות שער האותיות אות
ה') ,וכך באמת נמצא בס"ת של הר"ן .היום אנחנו פוסלים קו"ף
כזאת ,חוץ מקו"ף של "לשמצה בקמיהם" (שמות ל"ב כ"ה) ועוד
אחת שהרב חיד"א לדוד אמת (סי' י"ג באות הקו"ף סעיף ד') אומר
אם נמצא ספר תורה שהקו"ף שלהם דבוקה זה בסדר ,אבל כל
הקופי"ם לא ,מרן פסל אותם.

ראיה נוספת לצד"י הפוכה מכ"י המגדל עוז
 .ז כואם בכל זאת הוא לא רוצה לקבל שזה של הר"ן ,יש לנו

כתב יד עוד לפני הר"ן ,של המגדל עוז (תלמידו של הרשב"א והיה
גם מקובל) ,בספר אנציקלופדיה הלפרין 29יש עמוד אחד (ח"א עמ'
 )59שבו הביא צילום מכתב ידו של בעל מגדל עוז ,והוא כותב

את הצד"י הפוכה ,אם כן הצד"י ההפוכה כשרה למהדרין ,גם
לאשכנזים גם לספרדים ,לכולם.

תפלין ומזוזות שלא כסדרן
 .חכבספר צדקת הצדיק יש בו שני חלקים ,בחלק השני המחבר
רוצה להכשיר שלא כסדרן ,אומר אפילו נכתבו התפלין ומזוזות
שלא כסדרן זה כשר ,ובזה הוא טעה ,והחזון איש הסביר לו שזו
טעות וחזר וענה ושוב החזו"א הסביר לו והסביר לו איזו סבלנות.30

צורת האות שי"ן
.טכהאות שי"ן ,הספרדים עושים לה מושב והקשו עליהם ,הרי
הגמרא אומרת (שבת ק"ד ע"א) שהשי"ן לא עומדת ,שקר לא עומד,
איך אתם עושים לאות שי"ן מושב רחב? יש תירוץ יפה של רבי
יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי (דרושים פרשת שופטים) אמר אם
אתה אומר שקר ,אף אחד לא יאמין לך ,צריך להוסיף בו קצת
אמת ,לכן במלה השקר הקו"ף עומדת על רגל אחת ,והרי"ש על
רגל אחת ,אבל השי"ן עומדת טוב ,כי זאת האמת שאתה מפתה
בה את האנשים ,אם תגיד סיפורים שכולם שקר מי יאמין לך?
אבל זה תירוץ דרך דרש.

התירוץ לשיטת הספרדים
 .להתירוץ הנכון יותר ,אבא ע"ה כותב בתשובה
מצליח ח"א חאו"ח ריש סי' ז') שגם השי"ן של הספרדים יש לה
זוית ,האשכנזים עושים שלשתם בשפיץ אחד והספרדים עושים
את הרגל הימנית לבד ושתי הרגלים השמאליות עומדות למטה
(שו"ת איש

 .29אדם יאמר הספרים האלה הם איבוד זמן ,הם לא איבוד זמן ,אתה
רואה איך כתבו אבותינו ואבות אבותינו ,איך למדו ,איך חשבו ,צריך
ללמוד את זה.
 .30ללמוד מדות מהחזון איש ,הוא היה אדם מיוחד ,אפילו שעומד על
דעתו כמו כמה דברים בענין השמיטה שבשום פנים לא היה מוכן להקל
כמו היתר מכירה ,למה? הוא אמר אתם עושים ממצות התורה שחוק,
לא עושים כך .אבל באמת כשאין ברירה מוכרחים לעשות היתר מכירה,
כי לצערנו בשנת השמיטה עושים מחירים משוגעים ,פעם את אותם
עגבניות שלפני ראש השנה מכרו בשקל וחצי ,אחרי צום גדליה השביחו,
נעשו יותר טובים ,מכרו אותם בארבעה שקלים ,למה ארבעה שקלים?
מה קרה? שלשום היה בשקל וחצי? לא ,עכשיו שמיטה ,שמיטה זה
בפירות של שמיטה ,אבל אלה פירות שנשארו שארית הפליטה ,גם עליהם
יעת ִּת ׁ ְש ְמ ֶט ָ ּנה
תחול שמיטה?! ככה לא עושים! התורה אמרה "וְ ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
וּנְ ַט ׁ ְש ָּת ּה וְ ָאכְ ל ּו ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמ ָך " (שמות כג ,יא) שיאכלו ,כאן הפוך אתה אוכל
את האביונים ,לא עושים כדבר הזה ,לכן אם היו באמת חוזרים בתשובה
ומשתדלים להוזיל ,למה לא? אדרבא .אנחנו מחמירים ,אבל יש מקומות
שאין להם אפשרות ,לכן הרב עובדיה ע"ה עשה את ההיתר מכירה ,והוא
לא הראשון שעשה את זה ,לפניו כבר עשו את זה ,עוד לפני הרב קוק ,היה
הרב יש"א ברכה ,רבי רפאל פנאז'יל ,הרב ישועות מלכו מקוטנא ,ומעל
כולם מפורסם רבי יצחק אלחנן מקובנא ,רבי יצחק אלחנן מקובנא היה
גאון מפורסם והוא התיר ,אמרו שהוא לא ידע את המציאות ,נו ,באמת
הוא לא ידע את המציאות?! מה המציאות? שיכולים להסתדר כולם
בחנויות שמיטה? אי אפשר להסתדר ,אלה שמובירים שדותיהם אין להם
מה לאכול ,כל הזמן עושים להם מגביות .טוב עשית מגביות לחקלאים,
ולאברכים מה תעשה? אתה מוסיף להם במילגה?! אתה לא מוסיף להם.
והחזון איש ע"ה היה מדבר בנחת ,באה אשה אחת אמרה לו יש לי ילדים
ואני רוצה לתת להם בננות וכו' ,והבננות ביוקר ,אמר לה את רוצה היתר
מכירה? אל תדברי אתי ,אני לא בעד היתר מכירה ,זה הכל .בלי רעש.

לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>

תורמים למוסדות מחזקים את הבית!
Venez vous associer à la Grande
'tombola de la Yéshiva 'Hokhmat Rahamim
!Chaque billet est gagnant
100% gains 100% mérites

Pour 130€, vous obtenez:
• le droit de participer à la grande tombola (parmi les lots :
une voiture, des bijoux en diamants et en or et encore de très
)nombreux lots
• le mérite de soutenir la Torah enseignée dans nos institutions
)(crèches, gan, séminaires pour filles, Yéshiva et Kollel
• le mérite de s'associer à la diffusion de deux-cent milles
exemplaires du feuillet 'Bayith Nééman' tous les mois.
En achetant deux billets, vous en recevrez un troisième gratuitement.

La Hiloula de notre maî�tre aura lieu avec l'aide de Dieu le dimanche 9
Chévath (5.2.17) à 17:00 dans le Ohel Harav à Mochav Brékhya.
Pour acheter votre ticket,
faites votre virement sur le compte de la Yéshiva:
SAGESSE DE RAHAMIM ASSOC
IBAN : FR76 3007 6020 2620 5149 0020 069
BIC : NORDFRPP

ou contactez:
Marseille :
Paris :
David Diai - 0666755252
Pinhas Houri - 0667057191

 לחץ כאן > לתרומות ולרכישת כרטיסי הגרלה
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נר תמיד

עם זוית ,והזוית הזאת זה נקרא 'שקרא לא קאי' ,וכולם כשרים ,יש לנו ספרי תורה
עתיקים שעושים ככה והכל כשר .על האל"ף דברנו ועל השי"ן דברנו ועל הצד"י
דברנו ,כולם כשרים.

אל מלא רחמים ,הוא יתמלא
ברחמים על נר''ן אשת חבר
הרבנית הצדקת מרת

האות צד"י רומזת על עם ישראל

אסתר (חיה) לויזה מאזוז

 .אלאני אמרתי שהאות הצד"י המסכנה הזאת ,שעשו עליה רעש גדול ,היא
מעידה על עם ישראל ,עם ישראל נפרדו ,אלה לאשכנז ולצרפת ,ואלה לספרד,
ואלה לבבל ,אבל כולם דבוקים למטה ,הצד"י למטה מדביקה את כולם ,מחברת
את כולם" ,31וְ רוֹ ֶעה ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לְ כֻ ָּלם" (יחזקאל ל"ו כ"ד).

בת זהירה (לבית בוכריץ) נ''ע

אשר נלקחה בדמ''י ימיה (כבת  56שנים)
בליל ט''ז בכסלו התשס''א (אסתר המלכה לפ''ק)
אחרי שנות יסורין קשים ומרים.

האות צד"י שונה מכל האותיות

רוח ה' תניחנה בגן-עדן ותנצב''ה.

 .בלהאות צד"י שונה מכולם ,שונה בכתיבה כי יש בה חילוקי דעות הפוכה או
ישרה ,וגם במבטא היא שונה ,כולם אומרים טסד"י ,אני הוכחתי המון הוכחות,
חלקם כתובים בספר שפת אמת (עמ' קיד) ,וחלקם במאמר באור תורה (תמוז תשל"ב
סימן ט"ו) ,שהצד"י המקורית גם לאשכנזים ,גם לצרפתים ,וגם לספרדים היא צד"י
(סמ"ך קשה) ,ומה ההבדל בינה לבין סמ"ך? הסמ"ך דקה והצד"י קשה ,ס' וצ' הבדל
בין שמים לארץ .32יש הוכחה של אבא ע"ה ממה שכתוב בספר יצירה (פרק שני)
שאותיות זסשר"ץ באות מהשינים ,האותיות זי"ן סמ"ך שי"ן רי"ש צד"י נעזרות
ובאות מעיקר מהשינים ,ואם תאמר שהצד"י הזאת מבטאה טסד"י ,אם כן הטי"ת
זה מהלשון ,שהרי דטלנ"ת בלשון ,והסמ"ך זה מהשינים ,והיה צריך בעל ספר
יצירה לומר שהצד"י נעזרת גם מהלשון וגם מהשינים ,והוא לא אמר ככה ,אלא
אמר שהיא מהשינים.

שיעור זה נוסד מאז פטירתה.
בימי השבעה בא הגאון הצדיק רבי
שמעון חירארי זצ''ל והציע לעשות
שיעור .בהתחלה היה השיעור בבית
ועבר לבית הכנסת ,וממילא גדל והלך,
הלוך וגדל עדי כי גדל מאד ב''ה .ויה''ר
שיהיו כל דברי התורה לע''נ .אכי''ר.
(מדברי הרב המקדים חתנא דבי
נשיאה הרה''ג רבי דקל כהן שליט''א).

ראיות נוספות למבטא הצד"י
 .גלעוד הוכחה יש ,כתוב בספר ערוגת הבושם (פרק א' דף ד') שאין אות בלשון
הקדש שהיא מורכבת משתי אותיות ,בצרפתית יש איקס ועוד אותיות אחרות
שמורכבות ,אבל בעברית אין אות מורכבת ,אם אתה עושה ְט ַס זה כבר אות מורכבת.
ויש הוכחות אחרות ,רש"י כותב כמה מלים בצרפתית וידועים עד היום שהם צד"י
(סמ"ך קשה) ולא טסד"י ,ויש גם הוכחות מהרמב"ם והגאונים ,אלף הוכחות ,שכל
מלה היו כותבים בספרים שלהם בערבית ואותיות עבריות ,ובכל פעם שכותבים
צד"י תחפש את המלה בערבית ותראה שהיא כמו צד"י (סמ"ך קשה) ,אין ספק.
33
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 500אנשים
עוד
יזכו ללמוד
ב"בית נאמן"

הגאולה העתידה תהיה באות צד"י
 .דלאם כן הצד"י הזאת היא מוכיחה על הפירוד שיש בעם ישראל ,וכתוב בפרקי
דרבי אליעזר (פרק מ"ח) שהגאולה העתידה תהיה באות צד"י ,הנה איש צמח שמו
(זכריה ו ,יב) ,חמש אותיות שנכפלו בתורה באותיות ,כולם בסוד הגאולה ,הגאולה
הראשונה היתה בכ"ף ,אח"כ במ"ם ,אח"כ בנו"ן ,אח"כ בפ"א היא גאולת מצרים
"פקדתי אתכם" (שמות ג ,טז) ,ושל הגאולה העתידה תהיה בצד"י ,והכוונה שלעתיד
לבוא כולם יתחברו למקור אחד ,והקו שנמצא למטה יחבר את שני הקוים האלה
שמלמעלה ,שעם ישראל יתאחד "וְ ׁ ָשב יַ ֲעקֹב וְ ׁ ָש ַקט וְ ׁ ַש ֲאנַ ן וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד" (ירמיה ל'
י') .אמן ואמן.

לעילוי
נשמת
האשה הכשרה

אסתר איתנה
בת שרה ז"ל

ה של ₪ 260
בתרומ שותף בהפצה
להיות
הנך זוכה לוני “בית נאמן“
של  500ע

מה של ₪ 520
תרו
ב אי להנציח שם
זכ
הנך
ולעילוי נשמת
לברכה ,להצלחה
| 08-6727523
ת

פרטים ותרומו

>> ל

לע"נ אבינו וסבנו
היקר שמעון בר
אליהו ודיאמנטה
כלפה נ''ע
נלב''ע י' אלול תשע''ו

לעילוי נשמת
כנפיטה בת
צגיירה לבית

עמאר

 .31איך עליתי על זה? פעם אחת הלכתי לבית התפוצות ,וראיתי שהצד"י של התפוצות
ככה היא בנויה ,ראש מכאן וראש מכאן ,אבל למטה בסיס אחד מחבר את כולם.
 .32אבא ע"ה שמע פעם אחד שהיה קורא לבת שלו ,שרה (בצד"י) ,אמר לו רחמנא ליצלן,
אמר לו מה עשיתי? אמר לו צרה צרורה ,שרה בשי"ן לא צרה בצד"י ,תגיד שרה בשי"ן ,מה
אתה קורא לה צרה? אתה רוצה שהיא תביא עליך צרות? צרה וצוקה ,מה אתה עושה.
 .33אחד מהמדקדקים הקדמונים בימי תוספות יום טוב ,התוי"ט מזכיר אותו בסוף מסכת
תמיד (פרק ז' משנה ד').

052-7130554

להצלחת

להב וליאור

בעלי 'שווארמה
ראש העיר
אשקלון'

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה
לרפואת

רולון אברהם
סבירסה בן

ספר
דרכי העיון

של מרן ראש הישיבה
הרב מאיר מאזוז
שליט"א

לרפואת

08-6727523
052-7130554

בת חנינה
אסנת

ניתן להשיג

ניתן לצפות בשיעור השבועי בשידור ישיר באתרykr.org.il :

לדעת כל גדולי הדור ,החזקת אינטרנט מסוכנת לך ולבני ביתך .אתר הישיבה נועד לקירוב רחוקים או למחזיקי אינטרנט חסום כהלכה לצרכי עבודה ובאישור רב!

שלביה לבית
חדאד פיניש

רבקה חיה

להשארת הודעה לתרומות
עבור העלון ולמידע0795124468 :

לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות למייל | bait.neheman@gmail.com :לטלפון052-7130554 | 052-7159826 :
עיצוב גרפי:
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