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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"ווישב  לפרשת

 "כי מימיני בל אמוט"
 

 חומר איסור הלבנת פנים
ה ֶאל  ,ִהוא מּוֵצאת"התורה מספרת על תמר:  ְלחָׁ ְוִהיא שָׁ

ִמיהָׁ ֵלאֹמר ה :חָׁ רָׁ ְלִמי  ,אַהֶכר נָׁ  ...ְלִאיש ֲאֶשר ֵאֶלה לֹו ָאֹנִכי הָׁ
ֵאֶלה" אומר  .)בראשית לח, כה( ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפִתיִלים ְוַהַמֶטה הָׁ

, 'ממך אני מעוברת'לא רצתה להלבין פניו ולומר רש"י: 
 .אם יודה מעצמו, יודה :אמרה '.לאיש אשר אלה לו'אלא 

נוח לו  :ישרפוני, ואל אלבין פניו. מכאן אמרו -ואם לאו 
ואל ילבין פני חבירו  ,לאדם שיפילוהו לכבשן האש

 .)סוטה י, ב(" ברבים
צריך שכפשוטם, הם אלו דברים אם ה ,הפוסקים נחלקו

)עי' לההרג ולא לעבור על איסור הלבנת פני חברו באמת 

, תוס' שם ד"ה נוח, וב"שערי תשובה" לרבינו יונה, שער ג' אות קלט(
)כן נראה , רק על דרך המוסר או שאין הדברים כפשוטם

אמנם  .שמיט דין זה, וכן מבואר במאירי בסוטה שם(מהרמב"ם שה
תוך לממש נכנס שמר עוקבא ב ההגמרא מביאה מעש

, אבל שם הרי לא כדי שלא לבייש עני אחד כבשן האש
אבל לאבד  .)כתובות סז, ב( מעטנשרף ממש, רק נכוו רגליו 

כדי לא  , להפיל עצמו לכבשן האש,ממשעצמו לדעת 

ת מחלוקת הראשונים אם באמ - להלבין פני חברו ברבים
זצ"ל פסק שלא.  ]הגרש"ז אויערבאך[ הרב בזה.חייב  אדם

"נוח לו לאדם שיפיל אם כך, מה הכוונה  לעצמי, חשבתיו
אם  ?עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים"

אולי  בזה? הכוונהבכל זאת  מה ,הלכה למעשה וזאין 
בין פני חלילה להלחושב אדם אם שהוא כך: פירוש ה

עצמורגיש כאילו הצריך ל ואה ,יהודי ברבים נופל  הוא 
יותר עוד לפעמים ה שָׁ קָׁ  ,השָׁ ּוּבלמה? כי  .כבשן האשתוך ל

! ולכן, גם אתה צריך להרגיש כמוהו. שעדיף 1ממוות
 לסבול יסורי מיתה, מאשר יסורי בושה.

החורבן השני הרי נגרם בגלל הלבנת פני אדם ברבים. 
א וראה כמה גדול ֹכחה של בושה, שהרי חז"ל אמרו, "ּבֹ 

סייע הקב"ה את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את 
, והכל מפני שהלבינו את פניו של בר )גיטין נז, א(היכלו" 

נו,  -)שם נה, ב קמצא, שסילקוהו מן הסעודה בבושת פנים 

 .א(

 שכר שתיקה

הגמרא מביאה, שאביי שאל את רב דימי שבא מארץ 
"במערבא במה זהירי"? כלומר: באיזו  ישראל לבבל:

מצוה זהירים במיוחד היהודים הגרים בארץ ישראל? 
אמנם חייבים לקיים את כל המצוות, אבל ראוי לאדם 

. במה 2לחפש לעצמו מצוה, שבה יהיה זהיר באופן מיוחד

אמר לו: בהלבנת  -אפוא זהירים במיוחד בארץ ישראל? 
בארץ ישראל במיוחד . מדוע היו זהירים )ב"מ נח, ב(פנים 

ַּבדבר הזה? הרי הלבנת פנים איננה מן המצוות התלויות 
אולי בגלל שבני ארץ ישראל ראו תדיר בארץ! חשבתי, 

. 3מול עיניהם את התוצאות הנוראות של הלבנת פנים
חורבן המקדש והמלחמה הנוראה שהתלוותה אליו, 

רבבות היהודים שנהרגו ונפלו בשבי וגלו מארצם באותה 
פה ובתקופות שלאחריה, כל המקומות שנחרבו בארץ תקו

הכל בא ונתגלגל כתוצאה מזה שהלבינו את פניו  -ישראל 
של בר קמצא. לכן היו זהירים בארץ ישראל במיוחד 

 בהלבנת פנים.
בין א"י בדבר זה אין הבדל מעיקר הדין,  אך כמובן,

ממילא, אסור להלבין פנים בשום מקום בעולם.  .לחו"ל
גדול על זה השכר  ,כמו תמר ,ע מהלבנת פניםכשאדם נמנ

תמר זכתה שתצא ממנה כל מלכות בית דוד עד מלך  .מאד
ו שהגמרא אומרת, כמ ,יצאו ממנה םיהמשיח, וגם נביא

השכר על הרי ש .)מגילה י, ב( יצא מתמר הנביא וישעיהש
אפילו על דיבור רגיל  .המנעות מהלבנת פנים גדול מאד

אומר דברים בטלים, ור של סתם דיב שאין בו עבירה,
כל רגע ורגע שאדם חוסם את עבור ש ,הגר"א באגרת שלו

כה לאור הגנוז זופיו שלא לדבר בו דברים בטלים, הוא 
)אבן שלמה פ"ז אות  !ה יכולים לשערשאין כל מלאך וברי

אדם זוכה לכ"כ הרבה אור, כזו אם על שתיקה ממילא,  .א'(
על ואם  .לבנת פניםאי השתיקה של מי יודע כמה זוכה על 

לא להלבין פנים זוכים לשכר כ"כ גדול, מסתמא ששתיקה 
 ,מדבר דברים שנותנים כבוד לחברו , אםלהפךעושה אם 

משלמת למי שנזהר אם התורה  כי .בודאי יקבל שכר גדול
משלמת שכר שכל שכן יהודי, לפגוע בכבודו של שלא 

ל אז בודאי השכר גדול מאד ע .למי שנותן כבוד ליהודי
 נת כבוד.ינת

 מה בין תמר לאשת פוטיפר?

אבל חוץ מתמר, יש עוד אשה בפרשה שפועלת באופן 
הלא היא אשת פוטיפר. שתי הפרשיות גם נסמכו  -מיוחד 
. פרשת יוסף ואשת פוטיפר, ותמריהודה ופרשת זו לזו, 
אשת פוטיפר ך מעשה נסממפני מה  :מביאכבר רש"י 

, אף נתכונה שמיםלומר לך: מה זו לשם  -תמר?  מעשהל
במה שתמר התכוונה . שכשם נתכונה זו לשם שמים

כך גם אשת פוטיפר  ם לער ואונן,להקים שֵ שעשתה 
, מיוסף ראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים"

, )רש"י בראשית לט, א(ואינה יודעת ִאם ממנה ִאם מבתה" 
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הבנים ולבסוף באמת יצאו ) ולכן עשתה מה שעשתה.

הרי שנתכונה לשם  אשת יוסף, ולא ממנה(., מאסנת בתה
 שמים.

לשם שמים  שתי נשים אלושובכל זאת, למרות 
)סוטה י, ב ד"ה כיון נתכוונו, מַכנה רש"י את תמר "צדקת" 

למה? . )בראשית מ, א("ארורה"  -, ואת אשת פוטיפר שידעה(
כי המעשה של אשת פוטיפר לא בדיוק שווה למעשה של 

תמר הוא "לשם שמים" אמיתי.  תמר. ה"לשם שמים" של
כפי שמסביר הרמב"ן, ]היא רוצה לקיים מצַות יבום, 

שלפני מתן תורה יבום היה לא רק באח אלא גם בקרובים 
ולכן, היות ויהודה לא נותן את  [,לח, ז(שם )רמב"ן אחרים 

ה )אחי בעלה(, היא מנסה לקיים מצַות יבום ע"י  תמר ְלֵשלָׁ
"לשם שמים" של אשת יהודה בעצמו. לעומת זה, ה

ראתה היא פוטיפר הוא לא כל כך אמיתי. אמנם 
, אבל האמת היא שעיקר באצטרולוגין שלה מה שראתה

הדבר נבע אצלה מתאוות רעות, וה"לשם שמים" היה רק 
ענין.  תוספת צדדית לָׁ

מה הראיה לכך, שה"לשם שמים" של תמר הוא 
הראיה היא  -אמיתי, ושל אשת פוטיפר אינו אמיתי? 

בשביל  להשרףתמר מוכנה . ןהבדלי ההתנהגות ביניהמ
)בראשית לח,  4לשרפה . "ִהוא מּוֵצאת"ה"לשם שמים" שלה

)תוס' כתובות סז, ב באש  מוצתת, וכבר עומדת להיות כה(

ִמיהָׁ ֵלאֹמר: ְלִאיש ֲאֶשר ד"ה דכתיב( ה ֶאל חָׁ ְלחָׁ , "ְוִהיא שָׁ
ה"  רָׁ לא רצתה להלבין . ")בראשית לח, כה(ֵאֶלה לֹו ָאֹנִכי הָׁ

אני מעוברת', אלא אמרה: אם יודה  ממךפניו ולומר '

ישרפוני, ואל אלבין את פניו"  -יודה. ואם לאו  -מעצמו 
על  להשרףמוכנה . זהו "לשם שמים" אמיתי! )רש"י שם(

, ובלבד עשתה )שהרי דנו אותה כאילו זינתה( שלאדבר 
. שעשהדבר לבין את פני יהודה ברבים על להשלא 

מת זאת, אצל אשת פוטיפר ה"לשם שמים" נראה לעו
ה"לשם בשביל  -אשת פוטיפר מוכנה לגמרי אחרת. 
 שכלללהלבין את פניו של יוסף על מה  -שמים" שלה 

, לטפול עליו האשמות שוא, לגרום להשלכתו עשה לא
היו עלולים להרוג אותו על )לבית הֹסהר, ואולי אף למותו. 

שמים" של אשת זהו ה"לשם  (מה שהעלילה עליו!
פוטיפר. לכן, עם כל ה"לשם שמים" של הגברת הזו, מכנה 

מעורב עם שלה  "ה"לשם שמיםכי  ארורה! -אותה רש"י 

הוא ש ,של תמר "לשם שמים"הלא כמו  .תאוההרבה מאד 
 במסירות נפש.ונעשה , " אמיתילשם שמים"

שהיא מה האמיתית לְ בה יהס ,אצל אשת פוטיפר
נותן לה  הרע ראלא שהיצתאוה ליוסף,  , היאעושה

אבל לא שבאמת עיקר כוונתה  ."לשם שמים"של  "הכשר"
רק  הרע רהיצ .ה שלהלתאוהוא עיקר כוונתה  .לשם שמים

 רואה באיצטגננות.בעקבות מה שהיא הכשר  נותן לה
אם הלבדוק את עצמו,  ,זו עבודה של מוסר אצל האדם

או שמה שהוא  ,מה שהוא רוצה זה באמת לשם שמים
כיסוי של רק והיצה"ר נותן לו  ,זה דברים אחרים רוצה

לשם "אבל באמת הוא רוצה דברים אחרים. ה ,לשם שמים

לשם "ה .של תמר מקים את מלכות בית דוד "שמים

 .של אשת פוטיפר משליך את יוסף לבית הסהר "שמים
וצאת טובה ליוסף שהוא נהיה מלך יאמנם בסופו של דבר 

אשת  .אשת פוטיפרבמצרים, אבל לא זו הכוונה של 
 ר מעלילה עליו עלילה נוראה.פוטיפ

 "כי מימיני בל אמוט"

שדוד המלך  את הפסוקלפי זה אולי אפשר להסביר 
ִמידה' ִשִּויִתי " ,אומר )תהלים  "ִכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאמֹוט ,ְלֶנְגִדי תָׁ

שמאלי? ומה עם ? "ִכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאמֹוט"מה זה  .טז, ח(
 א,רא דשמאלטשבסי ,בטוחהמלך וד זה דבאלא ש

תב ו ר שגם  -רק על מה הוא מבקש?  .הוא לא יכשל, עבי
י" נִ י ִמ י ותשלא אכשל  ."ַּבל ֶאמֹוט ִמ מה פירוש  .במצו

שהם רעים, שלא אחשוב על דברים  -להכשל במצוות? 
לא יכשיל אותי לעשות  הרע רשיצ .ומצוה לעשותם טובים

ל צא הן עבירות. והרי באמת כך היהבעצם , ש"מצוות"
ראויה  ,חז"ל אמרוהרי  .בת שבעעם , בכשלון דוד המלך

לָּׁה שאלא , 5היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית ֲאכָׁ
ה" גָׁ אם  [.ה לפני הזמןלקח אות]כלומר,  .)סנהד' קז, א( 6פָׁ

וכך הגיעה אליו תר, ימגיעה אליו בה היה מחכה, היתה
הוא רואה  .הכשיל אותו הרע היצר .בדרך לא טובה כ"כ

שממנו צריכה לצאת כל מלכות מלך ברוח הקודש 
 ,המשיח, ומבת שבע צריכה לצאת מלכות מלך המשיח

היה וזה לא  ,שעשהשהוא צריך לעשות מה מסיק הוא ו
ִמיִמיִני ַּבל "ה וזה .לעשות מה שעשה נכון באותה שעה

במצוות שהן לא  יכשיל אותילא  הרע רשהיצ ,"ֶאמֹוט
 מצוות.

ם שהם ים נכשלים בדברשה ,רואים אצל צדיקים
שאול  ,למשל .ה, ובאמת זו עבירהלמצואותם חושבים 

חמל על אגג ועל הצאן של עמלק  . שאול המלךהמלך
ה גדולה, זו מצוש ,)שמו"א טו, טו( "יָךקֶ ֹלה' א  לַ ְלַמַען ְזֹבַח "

"ַהֵחֶפץ ַלה' ְּבֹעלֹות  .אבל מעמלק ה' לא רוצה קרבן
ִחים, ִכְשֹמַע ְּבקֹול ה'? ִהֵנה ְשֹמַע ִמֶזַבח טֹוב, ְלַהְקִשיב ּוזְ   -בָׁ

ולא  ,ה' אמר למחות את עמלק. )שם, כב( ֵמֵחֶלב ֵאיִלים"
הכשיל את שאול  הרע רכאן היצ .ת ממנוולהביא קרבנ

עצם  .קריב קרבנות לה' מעמלקה להלחשוב שמצובמצוה, 
מהשלל ו ,טוב א רעיוןוהלה' להקריב קרבנות  רעיוןה

להודות לה' על הנצחון  ,שלקחו מהגויים עוד יותר טוב
אלא שהם לא  .כל הרעיונות היפים הם נכונים .במלחמה

נכונים כששמואל אומר בשם ה' שצריך להרוג את הצאן 
 של עמלק.

ובכל זאת, אהרן הכהן, מי לנו גדול כמו אהרן הכהן? 
למה  .ד(-)שמות לב, ב נכשל ועושה עגלהוא  ,במעשה העגל

אומרים , ח"ו! בעגל האמיןמפני שלא עשה את העגל? 
שאהרן עשה את העגל מתוך כונה טובה, ומאהבת  ,חז"ל

ישראל , את העגל לעשותיסרב שאם הוא חשש, ישראל. 
, [כמו שהרגו את חּור שסרב לאותה בקשה]יהרגו אותו 

ֵרג ּבְ הפסוק "אִ בהם  יתקייםאז ו  7יא"בִ נָׁ ן וְ הֵ ה' כֹ  שַד ְק ִמ ם ֵיהָׁ
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הסכים  כןל. 8לעולםתקנה , ולא תהיה להם )איכה ב, כ(

כדי להציל את ישראל ִמַמפלה  עגל,אהרן לעשות את ה
הרי שעשה את העגל לשם  .)סנה' ז, א(שאין אחריה תקומה 
על מה והעניש אותו  ה' כעס עליושמים, ובכל זאת 

בגלל של אהרן ה' רצה להמית את כל ארבעת בניו  .שעשה
זה, אלא שמשה התפלל, והועילה תפלתו לכפר החטא ה

 .)עי' דברים ט, כ ורש"י שם(מחצה, ומתו שנים ונשארו שנים 
שבודאי לא  ,שצדיק גמור כמו אהרן הכהן ,כאן רואים

עושה משום נגיעה עצמית אלא רק כדי להציל את ישראל 
להחשיב כל זאת היצר הטעה אותו ב ,מעבירה חמורה

על  ההרגצריך להסכים להיה  .המצוה מה שלא מצול
זו עבודת המוסר  .ולא להסכים לעשות עגל ,קידוש השם

שצריך אומר לי  הרע ריצכש ,לחשוב תמיד ,אדםהאצל 

או שרק  ,הבאמת מצו ואם זהלבדוק  ,לעשות מצוה פלונית

היצר כי כמובן שזה לא קל,  .י לחשוב כןהיצר מטעה אות
ה שהוא ו גם בזה, אבל להשתדל לברר היטב מנמטעה אות

 עצת היצר.רק או  ,הם זו באמת מצואה ,עושה
ושתמיד נזכה בדרך  ,הקב"ה יעזור לנו שלא נכשל

רק  ,מימיני בל אמוט, ובודאי משמאלי בל אמוט ,הנכונה
 נלך בדרך הנכונה בעז"ה.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           
ה  עי' "שערי תשובה" לרבינו יונה )שער. 1 מר ממות". ]ועי' שם הוכחתו לזה ממוציא שם רע[.  -ג' אות קי"א( שכתב, "כי צער ַהְכִלימָׁ

 ., ולכן החשיבה התורה את המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמיםקשה לו יותר מהריגתושאדם בבושה גדולה, הוא דבר הרי שלבייש 
)שבת נ, ב תוד"ה בשביל צערו(.  אין לך צער גדול מזה -איזה טעם(  ]ועי' גם תוס' שכתבו, שהמתבייש לילך בין בני אדם )מחמת

 ,איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעיניםומשמע שגם צער מיתה אינו גדול מזה, וכדברי רבינו יונה. וכן כתב בספר חסידים )סי' נ"ד(: "
או מצערו בפני מי שמתבייש  ,בירו ברביםהמבייש פני ח ,הוא הבושה -? וחמורה היא למעלה ,והעבירה קלה ,והעונש גדול מאוד

יהי ההי -הורגו  השאילו היומצטער.   "[.מתבייש המקבל מיתה כדי שלא 
דכל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה " ,עי' שבת )קיח, ב(, "אבוך במאי זהיר טפי". וכתב שם בחידושים המיוחסים לר"ן. 2

, טפי" זהירס"א( שהאריך בענין זה. ]ויש שפירשו את לשון הגמרא "אבוך במאי . ועי' בספר חרדים )פרק "אחת לקיימה כהלכתה
אור נשמתו ביותר )"זהיר" מלשון זוהר ואור(, שבה היה שורש נשמתו, וממנה שאב חיּות לקיום כל שאר  האירדהיינו, באיזו מצוה 

 [. ועי' "העמק דבר" )דברים ו, א(.המצוות
התנהל בין בני בבל לבני א"י, מי מהם ראוי יותר לפתוח בהספד על חורבן הבית )זו"ח צא, א(. בני ב"זוהר חדש" מובא ויכוח ארוך ש. 3

ראוי יותר להיות הפותחים בהספד, כי אצלם החורבן מורגש יותר, שהרי בנוסף לבני א"י הם גם גלו מן הארץ ונתפזרו  שלהםבבל טענו 
ראוי יותר להיות הפותחים בהספד. ואחד הטעמים שאמרו שם, מפני  להםוקא בין האומות. ואולם בני א"י טענו, שמחמת כמה טעמים ד

ומסתכלין החורבן מורגש יותר, כיון שהם רואים אותו תדיר מול עיניהם. ]"אנן אית לן למבכי ולמעבד הספידא...  אצלםשדוקא 
ר בית מותבה, ננשק כותלי היכלא ונבכי לכותלי ביתא דאימנא והא אתחרב ולא אשכחנא לה... ננשק עפרא דרגלהא, ננשק את עיינין

..."[. ומבואר שם שאכן לבסוף בני א"י הם שפתחו בהספד, דחמינן בכל יומא כל האיבמרירו. אנן נפתח בהספידא, 
 וכנראה שטענה זו היא שהכריעה.

 .(ורש"י שם )עי' מכות כג, בעל פי בית דינו של ֵשם שדן אותה לשרפה . 4
גֹו(, לא היה יכול, כי כובע יד, מבואר בחז"ל, והטעם שלא ניתנה לו מ. 5 שכאשר רצה דוד לכרות את ראשו של גלית )לאחר ֶשֲהרָׁ

נָׁיוהַ א ַהִצנָׁה שֵ הנחושת שהיה על ראש גלית )שמו"א יז, ה( היה סגור ומסוגר באין אפשרות לפתחו, ורק נערו של גלית, "נֹ  " )עי' ֹהֵלְך ְלפָׁ
בנות ישראל ": לדוד אמר הקב"הלו דוד נדר לתת לו בת ישראל לאשה, כדי שיפתח לו את הכובע, ופתח לו.  שם, ז(, ידע איך לפתחו. ְונַָׁדר

, והיה נכרי ונתגייר, ]ולכן היהַהִחִתי אוריה  -כי הנער נושא הצנה . ! והיא בת שבע הראויה לדוד"חייָך, אשתך נתונה לו אתה מחלק?!
ע בת אליעם לאשה )"כלי יקר" שמו"א יז נא, בשם מדרש חז"ל; מובא גם ב"מרכבת המשנה" על נקרא "ַהִחִתי"[, ונתן לו דוד את בת שב
 .הרמב"ם הלכ' איסורי ביאה פ"ג ה"ב(

גָׁה"שֶ " -האר"י ז"ל, שחז"ל נקטו כאן מליצה זו "חשק שלמה" עמ"ס סנהדרין )קז, א( הביא מלקוטי הש"ס לב. 6 ּה פָׁ לָׁ כי בלשון  - ֲאכָׁ
גָׁה"שֶ ", ולכן אמרו חז"ל על בת שבע, )מעשרות פ"ב מ"ח("בנות שבע"  חז"ל נקראות התאנים ּה פָׁ לָׁ כל נתבשלה תאנה שלא  - דהיינו, ֲאכָׁ

 צרכה.
 ,ר שהיה נביאהרי הרגו את חּו ,מה אעשה ,אמר אהרןרש"י )סנה' ז, א ד"ה אהרן( פירש, שאהרן כהן ונביא היה. אבל במדרש אמרו: ". 7

 הכהן. -" וכו' )ויק"ר י, ג(. הרי שחור הוא הנביא, ואהרן י כהן מתקיים עליהם המקרא שכתובעכשיו אם הורגים אותי שאנ
ון זה של הריגת כהן ונביא חמור כ"כ, לפי שמצינו שהתורה החמירה מאד בענשו של מי שאינו שומע לכהנים ולנביאים, . 8 הטעם שעָׁ

לוי קיום כל התורה כולה, ואי שמיעה להם הוא הריסת התורה שהם חכמי הדור ומנהיגיו, וִחייבה אותו מיתה; דבשמיעה להם ת
)מהרש"א(. ]והדברים מתאימים עם מה שבאר הרב שליט"א כמה פעמים )למשל בשיחה לקראת יוה"כ תשע"ה(, שחומרתו הגדולה של 

למרות  -עבדו את העגל חטא העגל היתה במה שניסו לכפות על אהרן וחור כיצד לפסוק, במקום לשמוע בקולם. ולפ"ז, באמת מוטב שי
 את גדולי הדור, שאת זה רצה אהרן למנוע[. להרוגמאשר  -שגם בזה הם חוטאים באי ציות לגדולי הדור 

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il

