
פרשת בחוקותי תשפ"ב

דברי חיזוק לעמל התורה 

“אם בחוקותי תלכו”, )כ”ו, ג(

פירש”י, “מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה”, ע”כ. 
בחוקותי,  בפרשת  האמורות  העצומות  הברכות  שכל  רש”י,  בדברי  ומבואר 

אמורים רק על מי שעמל בתורה.

ויתרה מזו מבואר ברש”י בהמשך הפרשה, שכל הקללות הנוראות האמורות 
בפרשה זו, באים על מה שאין “עמלים בתורה”, וכמו שפירש רש”י להלן )כ”ו 
י”ד( בביאור הפסוק “ואם לא תשמעו לי”, “אם לא תשמעו לי להיות עמלים 
שאם אין ישראל עמלים בתורה, זהו סיבה שבעבור זה  בתורה”, והרי מבואר 

נענשים בכל העונשים והקללות החמורות שבתוכחה, וצ”ב מהו טעם הדבר.

ונראה בביאור הדברים, שחסרון העמל בתורה הוא זלזול גדול בערך התורה, 
שהרי מי שאינו ‘עמל’ בתורה, לעולם אינו משקיע כוחות עבור לימוד התורה, 
אלא לומד רק כאשר הלימוד עולה בידו בנקל, אבל כאשר הוא נפגש בקשיים, 
הוא עוזב את לימודו, וזהו זלזול גדול בתורת ה’, ועל הזלזול הזה הוא נענש 
בכל העונשים הקשים הללו, וכמו שאמרו חז”ל )סנהדרין צ”ט ע”א( על הפסוק 
)במדבר ט”ו ל”א( “כי דבר ה’ בזה ואת מצוותו הפר היכרת תכרת הנפש ההיא” 
שהמבטל  מבואר  והרי  עוסק,  ואינו  בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  מי  על  שזהו 

תורה נקרא מבזה התורה, ועל “ביזיון” התורה הוא נענש בעונש חמור. 


ביום  ואפילו  ביותר,  הקשים  בזמנים  גם  בעיון  בתורה  עסקו  ישראל  גדולי 
מיתתם עסקו בתורה בעיון, ומקובל שהתוס’ בב”ק ע”ז. בעניין פרה מטמאת 
שהרגו  קודם  לילה  בארוכה  התוס’  בעלי  רבותינו  כתבוהו  אוכלים,  טומאת 

אותם על קידוש ה’, מתוך כותלי בית הכלא. 

והגאון בעל השרידי אש סיפר לי, שהיה בגיטו וורשא, וראה שם את הגאון רבי 
הירש גליסקון זצ”ל )חתן הגר”ח מבריסק( שהיה שם יחד עם בני משפחתו והיו 
רעבים ללחם, ועסק בתורה יחד עם בניו בהתמדה עצומה בשקיעות ובעמל, 
וחיבר שם חיבור נפלא בדיני “תרומת הדשן” ובדיני “איסור הנאה”, ולא פסק 

פומיה מגירסא עד שרצחו אותו יחד עם בני ביתו, הי”ד.

מעלת לימוד התורה בעת ההליכה בדרכים

“אם בחוקותי תלכו”, )כ”ו, ג(

כתב האור החיים הקדוש, וז”ל “טעם אומרו לשון הליכה לומר, שצריך לעסוק 
בתורה אפילו בהליכתו, על דרך אומרו )דברים ו’( ובלכתך בדרך, באהבתה ישגה 

תמיד”, עכ”ל. 

החיים  האור  דברי  להביא  רגיל  היה  זצ”ל  שניידער  משה  רבי  הגה”צ  ומו”ר 
הקדוש כאן, ואמר שמכאן משמע שרק מי שהוגה בתורה גם בהליכתו בדרכים 
זוכה לכל הברכות האמורות בפרשה זו, וביאר מו”ר זצ”ל בטעם הדבר, שעיקר 
מדריגת האדם הן בשקיעות בלימוד והן בעמל התורה, נבחן ונמדד על פי לימודו 
כשהוא בדרך ולא בתוך הבית מדרש, שכן אם הוא לומד רק בהיותו ספון בתוך 
הבית מדרש, אין זה הוכחה שהוא שקוע בלימוד, שהלא אפשר שאינו לומד 
אלא מחמת ההרגל או החברה וכדומה, אבל אם לומד גם בדרכים ומנצל כל רגע 
ללימוד התורה גם כשהוא יוצא מהבית מדרש, הרי זהו סימן ברור שהוא קשור 

בתורה ודבוק בה, ועליו קבע הקב”ה את כל הברכות האמורות בפרשה זו. 

וכבר אמרו חז”ל )ברכות כ”ד ע”ב( “תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטנופת 
לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה”, והרי מבואר שהתלמיד חכם הוא 

מי שקשור בתורה ודבוק בה עד שאי אפשר לו להפסיק מלהרהר בלימוד.

וכן כתבו התוס’ בברכות )י”א ד”ה ורבנן( בטעם הדבר שמברכים ברכת התורה 

דברים שנאמרו לבני הישיבה הקדושה בשבת קודש בהיכל הישיבה בבית שמש
הקדושה  בישיבה  שליט”א  מרן  שבת  בהר,  פרשת   - שעברה  קודש  בשבת  א.ה. 
בבית שמש, ונשא דברים אודות עבודת ימי הספירה להתחזק בלימוד התורה. חלק 
בין קבלת שבת  נאמרו במשא מרן שליט”א בהיכל הישיבה בליל שבת  מהדברים 
למעריב, וחלק מהדברים נאמרו בס”ג בפני בני הישיבה. ובדברים דלהלן הבאנו עיקרי 

הדברים שנאמרו בסעודה שלישית:
ימים מיוחדים לחיזוק בלימוד  נמצאים אנו בימי ספירת העומר שהם  הנה 
התורה כהכנה לחג מתן תורתינו וזהו ההזדמנות לכל אחד בתקופה הזאת 
להתחזק בתורה, כי בימים הללו זוכים לסייעתא דשמיא בלימוד התורה מה 

שאין זוכים כל השנה. 

ואין ספק שכל אחד ואחד מבני הישיבה יכול להיות גדול בתורה, שאם רק 
ילמד בהתמדה בוודאי יצמח ת”ח אמיתי. ועל כל אחד לידע שאם הוא לומד 
כראוי, הרי זה משפיע לטובה על כל שאר בני הישיבה שרואים אותו, ויש לו 

שכר גדול וזוכה לקדש בכך שם שמים ברבים

המצב בישיבה טוב, וכיון שהמצב טוב לכן צריך להתעלות עוד ועוד,  וב”ה 
ואקווה שבע”ה יהא השבוע חיזוק גדול בישיבה בלימוד התורה הן באיכות 
המערבי  “הכותל  זצ”ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  אמר  וכבר  בכמות.  והן 
הוא קודש אבל התורה היא קודש קדשים ואין למעלה מקדושתה”, ולכן אין 
שזכינו  על  עצומה  בשמחה  לשמוח  ועלינו  דבר,  שום  בעד  מהתורה  לבטל 

ללמוד את תורת ה’ שהוא דבר ה’ ממש. 

לעורר שמלבד הלימוד בעיון בסדר א’ בבוקר, חייבים לקבוע עוד זמן  ויש 
להספק דפי גמרא עם תוס’ וראשונים, שלא שייך להתעכב כ”כ ולצאת בסוף 
הזמן רק עם כמה דפים בודדים בידו, אלא צריך להוסיף ולקבוע זמן ללימוד 
גמרא תוס’ וראשונים בהספק, ולקבוע זמן לחזור ולשנן הדברים עד שיהיו 

מחודדים היטב בפינו.

ועוד זאת יש לעורר, שיידע כל בחור שבשעת הקביעות ללימוד התורה, ישים 
עצמו כמת מכל ענייני העולם, ולא יבטל עצמו מקביעותו ללימוד התורה. 
וכמבואר בלשון חז”ל שאמרו )שבת ל”א ע”א( שבשעה שמכניסים אדם לדין 
שואלים אותו “קבעת עיתים לתורה”, והרי שצריך “לקבוע” זמן שיהא קבוע 
אך ורק ללימוד התורה. וביאור העניין, שאם אינו קובע זמן לתורה אלא בא 
ללמוד רק בשעה שנח לו ולאחר שכבר גמר וסיים את כל עיסוקיו, הרי אין 
התורה חשובה בעיניו ואינו כפוף לעול תורה, והקב”ה דורש מאתנו להיות 
כפופים לעול תורה ולהתחייב ללמוד בכל מצב ולא רק בזמנים שאנו פנויים 
לדוגמא  כמו  זמן  איזה  לעצמו  יקבע  בחור  כל  כן  ועל  עניינים.  משאר  בהם 
לתורה  קודש  הללו  שהשעות  בצהרים,  אחד  עד  בבוקר  תשע  או  משמונה 

בחשק ובשמחה בעמל ואינו מפסיק בזמן זה מלימודו.

וכבר הבאתי כמ”פ מה ששמעתי מפי הגה”צ ר’ מרדכי פגרמנסקי זצ”ל שכל 
את  שהמלכלך  ומפני  בחו”ל,  מחטא  יותר  הרבה  חמור  ישראל  בארץ  חטא 
היכל המלך עונשו חמור יותר מהמלכלך בחוץ, וארץ ישראל היא הרי פלטרין 
של מלך אשר עיני ה’ אלוקיך בה, והחוטא בה נתבע ביותר על מה שלכלך את 
היכל המלך, וא”כ לדידן צריך כל בחור לדעת שהתביעה כאן על ביטול תורה 

הוא הרבה יותר מהתביעה בחו”ל.

להיזהר  אחד  כל  צריך  דבר  שתחילת  התפילה,  על  לעורר  גם  יש  הכל  ועל 
לפני  לדבר  עומד  שהוא  התפילה  לפני  ולחשוב  בכוונה,  להתפלל  בתפילה, 
הקב”ה מלך מלכי המלכים הקב”ה, וכבר אמרו בנדה דף ע’ ע”ב מה יעשה 
אדם ויחכם ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלו ]ועיי”ש שאמרו 
דהא בלא הא לא סגיא[ והשי”ת יעזרנו שנזכה להתחזק בתורה וביראת שמים, 

ובמהרה נזכה לגאולה השלימה בקרוב אמן.

אין שמחה כשמחת התורה
 לאחר שאזל מהשוק לפני כעשרים שנה,

 הופיע שוב ויצא לאור מחדש ספר "זבחי קודש" על מסכת זבחים, ובו שיעורי מרן רבינו שליט"א
שמסר בעבר לבני הכולל בהר נוף על מסכת זבחים, הערות והארות וביאורים על סדר הדף עם יסודות ושמועות מרבותינו גדולי הדורות הקודמים 

זצוק"ל, ניתן להשיגו במחיר מוזל לרגל ההוצאה ב 25 ₪. לפרטים: 0533134905


 השבוע יצא ממכבש הדפוס, תחילת סדרת ספרי שיעורי מרן רבינו שליט"א על מסכתות נשים נזיקין שנמסרו בשנים האחרונות בהיכל הישיבה.
לעת עתה יצאו הספרים על מסכתות כתובות קידושין נדרים ויבמות, וניתן להשיגם במס' טלפון 0533134905 



רק פעם אחת ביום, ולא דמי לסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה וז”ל: 
“דשאני תורה שאינו מייאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב והגית 

בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק”, עכ”ל. 

ומו”ר זצ”ל היה נאה דורש ונאה מקיים, ובהליכתו הקבועה מידי יום בעיר לונדון 
זמן  בו במשך כל  ומעיין  “חובת הלבבות”  נוטל עמו ספר  לצורך בריאותו, היה 
הליכתו. וכך גם היה עומד על המשמר שבני הישיבה ידברו בלימוד בזמן ההליכה 
בין בית המדרש לחדר האוכל )שהיה מרחק כחמש עשרה בתים ביניהם(. וסיפר על 
גדול אחד זצ”ל שהקפיד לנעול נעלים בלא שרוך דווקא, והסביר שחוסך בזה 
כמה רגעים של ביטול תורה בכל יום, ועי”ז נאספים בידו בכל יום עוד כמה רגעים 

שלבסוף מצטברים לחשבון גדול, ונמצא מרוויח ריווח גדול בלימוד התורה.

לעמלי התורה אין כדאי שיהיה שפע רב בגשמיות

“ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם 
דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע”, )כ”ו, ד-ה(

ואכילה,  הקדושה האריכה כאן בכמה מיני ברכות שיהא שפע במזון  התורה 
אולם כל הברכות הללו הם רק שיהיה מספיק מה לאכול, וכמו שנאמר “ונתתי 
גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה” וגו’, אך לא נתברכו בעשירות מופלגת, 
וכן משמע הלשון “ואכלתם לחמכם לשובע”, שכל השפע יהא רק כדי שיהא 

לחם כדי לשבוע, אבל לא יותר מזה. 

והדבר אומר דרשני מדוע באמת צמצמה התורה בברכות ולא הבטיחה עשירות 
גשמית ללא גבולות, והרי הקב”ה כולו טוב, וביכולתו להשפיע טובה רבה ללא 

שיעור וגבול. 

וביותר יש לתמוה, שבברכות שבפרשת כי תבוא בירכה תורה בשפע גדול ולא 
רק שיהיה לחם לשבוע, וכמו שנאמר שם )דברים כ”ח( “ברוך טנאך ומשארתך 
וגו’, יצו ה’ אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך” וגו’, יפתח ה’ לך 
את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך 
והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה”, וגו’, וצ”ב א”כ מהו החילוק בין הברכות 

שבפרשת בחוקותי לברכות שבפרשת כי תבוא. 

דקרא(,  טעמא  )בספרו  בזה  ביאר  זצ”ל  קניבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן  וידידי 
עם  לכל  הם  אלא  התורה  לעמלי  דוקא  אינם  תבוא  כי  שבפרשת  שהברכות 
ישראל בשעה שישמרו על מצוות השי”ת, ולכל עם ישראל בירכה תורה בשפע 
רב פי כמה וכמה ממה שצריך באמת, אבל הברכות שבפרשת בחוקותי הם רק 
לתלמידי חכמים ועמלי התורה שמקיימים בנפשם “אם בחוקותי תלכו” וגו’, 
להוציא  עלול  שהדבר  צריכים,  שהם  ממה  יותר  שפע  לקבל  כדאי  לא  ולהם 
אותם מהלימוד, וצריכים הם רק להתברך בדברים הבסיסיים הנצרכים להם 

לקיומם.


הצדיקים אין להם חפץ ורצון בתפנוקי העולם הזה וכל רצונם רק להידבק בקב”ה 
ויש לפרש עוד על דרך זה אך בסגנון אחר, שעמלי התורה השקועים בלימוד 
אינם רואים שום ערך בתפנוקי העולם הזה, שהם יונקים אושר ושמחת החיים 
מהתורה הקדושה, וכל תפנוקי העולם הזה נחשב אצלם כדבר זר שאינו שייך 
תורה  ועמלי  חכמים  תלמידי  על  שמדובר  בחוקותי  בפרשת  ולכן  כלל,  להם 
באמת, הברכה האמיתית עבורם הוא רק שיהא להם לחם לשובע כדי שיוכלו 
לעסוק בעבודת ה’ כראוי, ולא במותרות ותפנוקים הנחשבים בעיניהם כדבר 
זר שאין בו תועלת וצורך כלל, אבל בפרשת כי תבוא שמדובר על כל ישראל, 

נאמר ברכה בשפע עד כדי עשירות ממש. 

ועל דרך זה שמעתי מפי הגה”צ רבי אליהו לופיאן זצ”ל לדייק מלשון הפסוק 
)תהלים ל”ד, י”א( “ודורשי ה’ לא יחסרו כל טוב”, שלא נאמר “יש להם כל טוב” 

אלא נאמר “לא יחסרו”, ומשום שבאמת אין לצדיקים כל טוב ותענוגי העולם 
הזה, אלא שאינם מרגישים חיסרון כלל במה שאין להם תענוגי ותפנוקי העולם 
הזה, ומרגישים מלאים כל טוב במה שהם זוכים לעבוד את ה’. וזהו “ודורשי ה’ 
לא יחסרו כל טוב”, שכיון שהם דורשי ה’, הרי יש להם את הטוב האמיתי להיות 
עם הקב”ה, ואין חסר להם שום טוב בעולם, שכל תפנוקי העולם הזה אינם 

נחשבים אצלם לטוב כלל.

לתרומות או הנצחות ע"ג הגליון, הערות והארות, חייגו לקו מכון טעם ודעת: 0799691219 שלוחה 3  
7110992@gmail.com :ניתן לקבל את המאמר כל שבוע במייל

כמו כן ניתן לקבל בפקס, חייגו לטל: 0774379553

 דברים שנאמרו במעמד הכנסת ספר תורה שע”י מוסדות אהל משה ]פאריז – ירושלים[
בליל ל”ג בעומר בשכונת בית וגן

הרבה  אפילו  והלא  בעומר,  בל”ג  כך  כל  גדולה  ה’שמחה’  מהו  להבין  ראוי 
ולמה  שמחה,  מעמדי  עבורם  עורכים  אין  כסדר  לקיים  זוכים  שאנו  מצוות 

בל”ג בעומר נהגו להרבות בשמחה.

אמנם בספרים כבר מבואר שביום ל”ג בעומר נתגלה תורה שבעל פה ובפרט 
סודות התורה, וכדאיתא בהקדמה לאדרא זוטא )רפז, ב( שביום זה גילה רשב”י 
לתלמידיו סודות התורה עד שירדה אש מן השמים. ]ובכף החיים )תצ”ג, כ”ו( כתב 
שביום זה סמך ר”ע את חמשת תלמידיו ורשב”י הוא הגדול מכולם, ובחיד”א )טוב עין יח, 

פז( איתא שביום זה התחיל לשנות להם תורתו אחר שהיה העולם שמם במיתת כ”ד אלף 

מתלמידיו[, ולכן זהו יום שמחה כדי להראות שאנחנו שמחים בתורה, וכדוגמת 

השמחה בחג השבועות ששמחים בו על נתינת התורה. 

‘עול  היא  שהתורה  מדמים  החופשיים  דהנה  הדברים,  בביאור  להוסיף  ויש 
קשה’ עבורינו, שהרי על כל תנועה ותנועה בחיים יש לנו שולחן ערוך הקובע 
לנו מה מותר ומה אסור, אבל האמת היא להפך, שהתורה היא שמחת חיינו, 
שאותם שאין להם חיי תורה, הרי הם כבהמות, אוכלים ושותים וישנים ואין 
להם שום ‘משמעות’ בחיים, אבל אנחנו דבוקים בקב”ה על ידי לימוד התורה, 
ועל זה אנו שמחים עד בלי די, ולכן ביום זה – יום ל”ג בעומר, אנו שמחים 
בשמחה גדולה על התורה הקדושה שנתגלה לנו ביום זה, ובזה אנו מוכיחים 
שמדמים  כפי  קשה  עול  ח”ו  זה  ואין  חיינו  שמחת  היא  הקדושה  התורה  כי 
יום  הוא חלק מההכנה לקראת מתן תורה  זה  וכל  הרחוקים מדרך התורה, 

חתונתו ויום שמחת לבו. 


עלינו לזכור תמיד שהגוף מצד עצמו הוא כמו גוף של בהמה, ואין שום ערך 
בחיים של בהמה, ומותר האדם מן הבהמה אין מלבד הנשמה הטהורה, וכפי 
מה שהאדם מוסיף להידבק בקב”ה על ידי תורה ומצוות כן הוא זוכה יותר 

לחיים אמיתיים ונצחיים, וזוכה עי”ז גם לסייעתא דשמיא בעולם הזה. 

ושמעתי מפי הגה”צ ר’ אליהו לופיאן זצ”ל בשם הקדוש החפץ חיים, שמצב 

הנשמה של כל אחד, משתנה בכל יום לפי מעשי האדם, דכשם שצורת גוף 
גופו,  על  ניכר  הדבר  הרבה  אוכל  שאם  שאוכל,  הגשמי  במזון  תלוי  האדם 
הרי  כלל  אוכל  אינו  ואם  גופו,  על  ג”כ  ניכר  הדבר  מעט  אוכל  אם  ומאידך 
הוא נחלש והולך רח”ל עד שמגיע לידי מיתה, כן גם הנשמה הקדושה כיון 
שהיא תלויה לקיומה במזונה הרוחני והיינו בקיום התורה והמצוות וכמבואר 
בזוה”ק )ג, כ”ט ע”ב, ושם רכ”ז ע”א(, א”כ כפי מה שהאדם מוסיף בלימוד התורה 
מדריגות  בה  נוסף  כי  לטובה  נשמתו  על  הדבר  ניכר  כן  המצוות,  וקיום 
רח”ל,  בחטא  שפוגם  או  התורה  בלימוד  ממעט  הוא  אם  ומאידך  בקדושה, 
ניכר הדבר לפגם ע”ג נשמתו שהיא נעשית בעלת מום, ובכל יום ויום בשעת 
השינה, בודק הקב”ה את מצב נשמת האדם אם היא מקושרת לבוראה ואם 

קיבלה את מזונותיה הראויים לה ע”י תורה ומצוות.

בדביקות  לקב”ה  להתקשר  אחד  לכל  הזמן  זהו  התפילה  בשעת  ובמיוחד 
והשתפכות הנפש בתפילה, ועל כן צריך להתבונן לפני התפילה לדעת לפני 
מי אנחנו הולכים להתפלל, לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה. ובאמת אין לנו 
מושג כלל מה שאנחנו יכולים לפעול בכל תפילה, שכל תפילה עולה למעלה 
שאי  העליונים  בעולמות  נשגבים  עניינים  שם  ופועל  העליונים  לעולמות 
אפשר לנו להשיג, ואם היינו יודעים באמת מהו כוח התפילה לפעול עבורינו 

למעלה, בוודאי היינו נזהרים מאוד בכוונת התפילה. 

ועל הכל צריכים אנו לדעת את גודל הזכות שיש לנו ללמוד תורה הקדושה 
שהיא דבר ה’ ממש שאין לנו השגה בקדושתה, ובגמ’ שבת )פ”ח ע”ב( איתא 
אדם  שבני  מפני  והיינו  לארץ,  תרד  שהתורה  הסכימו  לא  השרת  שמלאכי 
אין להם השגה בגודל קדושתה ואינם יודעים ליזהר בה כראוי, אבל הקב”ה 
הוריד לנו את התורה לארץ וזיכה אותנו מצד אחד בזכות גדול, אך מאידך 

גיסא זהו גם חובה רבה עבורינו לשמור את התורה. 

יעזור שנזכה להידבק בקב”ה באמת, ונזכה לקיים מצוות ה’ מתוך  והקב”ה 
התורה  קיום  של  האמיתיים  בחיים  אמיתית  שמחה  ומתוך  שמים  יראת 

והמצוות, ובמהרה נזכה לביאת גוא”צ בב”א.

נתרם ע"י תלמידי ישיבת באר התורה בית שמש 
לרגל הזכות הגדולה אשר נפלה בחלקם 

בהופעת מרן רבנו שליט"א בהיכל הישיבה 
להשמיע דברי חיזוק והתעוררות בעבודת הימים הקדושים 

דספיה"ע 
ביום רביעי י' אייר כ"ה בעומר ה'תשפב 

נדבת משפחת רוסוף - הר נוף, 
ממקורבי מרן שליט"א
 לעילוי נשמת היקר באדם

 הר"ר שבח בהר"ר יעקב ז"ל,
נלב"ע כ"ג אייר, ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ נפש נקי וצדיק, מופת לעבד ה' בשלמות, מופלג 
 בתורה ומופלא במידות,

הבחור החשוב יעקב בלהבדל"ח ר' משה אליהו גליס זצ"ל 
שבש"ק זו פרשת בחוקותי חל יום פטירתו.  נלב"ע כ' 

אייר תש"פ ת.נ.צ.ב.ה. הונצח ע"י בני משפחתו.


