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קובה ‡ÌÈÎ¯·Ó ‰Â¯Á‡ ‰Î¯· ÂÊÈ  צ
 ÈÎ  ¨‰ÈÁÓ‰ ÏÚ :הרב אליהו  ø‰·Â˜ ÏÚ

 Æ˙ÂÒÂ¯‚Â ˙ÂÂÁË ÌÈËÈÁ ‰Ê· ˘È

‡ÂÒÈ¯  צ  ˘È  Ì‡‰ כובע מרובע 
 ®Mortarboard©  Ú·Â¯Ó Ú·ÂÎ  ˘Â·ÁÏ
 ¯‡Â˙‰ Â‡ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÂÈÒ· ˘Â·ÏÏ ÌÈ‚‰Â˘
 ‰·È˘È‰  ÌÂÈÒ  ˙·ÈÒÓ·  È̈‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
הרב   øÌÈÈÂ‚‰  ˙Â˜ÂÁ ÌÂ˘Ó ¨˙ÈÂÎÈ˙‰
 ¨̄ ÂÒ‡ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÈÂ‚‰  ̆‰Ó ÏÎ ‡Ï :אליהו
 ˘ Â̄˘Ó Â‡ Â̇ˆÈ¯Ù ‚‰Ó Â‰Ê ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
 Í‡ ¨˙ÏÚÂ˙ ˙¯ÒÁ Â̇Ë˘ Â‡ ¨‰¯Ê ‰„Â·Ú
 ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˘Â·ÏÓ ˘Â·ÏÏ ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ
 ‰ Â̇‡·Â ¨®ÁÚ  ̃‡¢Ó ©̄ ÌÈÈÂ‚‰Ó ÔÎ Â„ÓÏ  ̆Û‡

 Æ‰ÊÎ Ú·ÂÎ Ì‚ ˘Â·ÁÏ ¯ Â̇Ó ‰„ÈÓ

דגנים ÏÁ ÌÚ ÌÈ‚„ ÌÈÏÎÂ‡˘Î· ≠  צ
 ˙˘ÓÁÓ ÌÈ‚„ :הרב אליהו  øÍ¯·Ï ‰Ó

Æ˙ÂÂÊÓ ≠ Ô‚„ ÈÈÓ

˘‰˙ÏÏÙ  צ  È„¯ÙÒ נוסח  בעיית 
 ‰˘Â„˜Ï  Û¯ËˆÓÂ  ÈÊÎ˘‡  ˙ÒÎ  ˙È··
הרב   ø‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÁÒÂ  ‰ÊÈ‡· ≠
 ÁÒÂ· ≠ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ‡Â‰ Ì‡ :אליהו
 ≠  ¯Â·Èˆ  ÁÈÏ˘ ÂÈ‡  Ì‡ Æ˙ÒÎ‰  ˙È·

 ÆÈ„¯ÙÒ ÁÒÂ·

צניעות בברכת המזון  צ
 ‰È˙ÂÚÂ¯Ê  ˙ÂÒÎÏ ˙·ÈÈÁ ‰˘È‡ Ì‡‰
הרב אליהו:   øÔÂÊÓ‰  ˙Î¯·  ˙Ú˘·
–‰ÂÓ˘  ˙ÏÈÙ˙  ÂÓÎ  ‡È‰  ÔÂÊÓ‰  ˙Î¯·
 Æ„Â·Î ‚Â‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ß‰ ÏÂÓ ÌÈ„ÓÂÚ Æ‰¯˘Ú

‡¯È˙ÒÂ  צ קידושין בשרשרת 
 Æ˙¯˘¯˘· ‡˜ÂÂ„  ˘„˜˙‰Ï  „Â‡Ó ‰ˆÂ¯
 Ǣ ˙ÂÓ :הרב אליהו ø‰ÈÚ· ÍÎ· ˘È Ì‡‰
 ¨‰Î¯Ú È·‚Ï ‰ÈÚË‰ ˘˘Á ÔÈ‡˘ ˙¯˘¯˘

 Æ·‰Ê ‰ÙÂˆÓ ˙¯˘¯˘ ‡Ï Ï˘ÓÏ

מזוזה ‰‡ÂÊÂÊÓ ¯È·Ú‰Ï ¯˙ÂÓ Ì˙  צ
 ‰¯È„·  ÂÙÈÏÁÓ  Ì‡  ¨‰¯È„  ÌÈ¯·ÂÚ˘Î
 ‡È·Ó ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ Ô˙Â‡ Á˜È˘ ˘˜·Ó

 Ǣ ˙ÂÓ :הרב אליהו ø˙Â¯Á‡ ÂÓÚ

ÔÈ‡˘ ÈÚÏ ¯ÓÂÏ  צ  ¯˙ÂÓ Ì‡‰ אמת
 ˜Â˜Ê  È‡ Í‡ ÛÒÎ ÈÏ ˘È˘Î Ì‚ ÛÒÎ ÈÏ
 ¯«Ó‡ ß̈ÈÏ ÔÈ‡ß „È‚˙ Ï‡ :הרב אליהו øÂÏ
 ‰Ê ÍÏ ÔÈ‡  ̆˙¯Ó‡ ¯·Î Ì‡ Ì‚ ÆßÏÂÎÈ ÈÈ‡ß
 ÆßÍÏ ˙˙Ï ÈÏ ÔÈ‡ß ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ ¨̄ ˜˘ ÂÈ‡

‡˘˙È  צ  Ì‡‰ למעיין  כניסה 
 ÔÈÈÚÓÏ „ÁÈ· ÒÎÈ‰Ï ÏÂÈË· ÌÈÏÂÎÈ  È‡Â
 È‡˙· ¨ÔÎ :הרב אבינר øÌÈ˘Â·Ï Â‡˘Î

ÆÌ˘ ÌÎÈ˘ ˜¯˘

ÏÈÈÁÏ  צ  ¯˙ÂÓ  Ì‡‰ חייל בשבי 

הרב   øÂÈÈÁÏ  ı˜  ÌÈ˘Ï  È·˘·  ÏÙ˘
 ÂËÁÒÈ˘ „ÁÙÓ Ì‡ ¨ÔÎ ˙ÈÂ¯˜Ú :אבינר
 ˙‡ ˙ÂÎÒÓ˘ ˙ÂÚÈ„È  ÂÁ¯ÂÎ  ÏÚ· ÂÓÓ
 ¨Ô¯Â‚ ˘¢¯‚‰ ÆÛ„Â¯ ÔÈ„ ÂÏ ˘È Ê‡Â Â̈È¯·Á
 ÂÈÓÈ·  Ï·‡  Æ‰„ˆÓ ˙¯Â·‚  ÏÚ  Â¯Ó‡Ó·

Æ„·‡˙‰Ï ‡Ï˘ ‡È‰ Ï¢‰ˆ ˙‡¯Â‰

ÈÏ  צ  ÛÈ„Ú  ‰Ó תורה או גמ"ח 
 Â˙Â‡· ˙Â‡ˆÂÈ  ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ Ì‡ ˙Â˘ÚÏ
 ˙ÂÏÈÓ‚ Â‡ ‰¯Â˙ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ∫ÔÓÊ
 ÔÈ‡ Ì‡ „ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ :הרב אבינר ø„ÒÁ

Æ·–‡ Ë ÔË˜ „ÚÂÓ ÆÍ˙Â‡ ÛÈÏÁÈ˘ ÈÓ

˙ÂÈ˜  צ לתינוק  וחלב  בשר 
 ¯ Â̇Ó ¨·ÏÁ ˜Â·˜· ÌÚ ˜¯ Ì„¯È‰Ï ÏÈ‚¯˘
‡ø¯˘· ÏÎ הרב אבינר:   ̆È¯Á‡ ÂÏ ˙˙Ï
 ÔÓÊ È·‚Ï ßÒÂ˙Î ‰ÎÏ‰ ˜ÙÒ ¨‡˜ÙÒ ˜ÙÒ ÆÔÎ
 ˙ÏÎ‡‰ È·‚Ï ‡¢·˘¯Î ‰ÎÏ‰ ˜ÙÒ ¨‰ Ÿ̇Ó‰
 ¯‡· ˙¢Â˘ ßÚ Æ„ „¢ÂÈ  ‡ ¯ÓÂÚ ÚÈ·È ˙¢Â ©̆  „ÏÈ
Æ®̂ ¢Ó Ì˘¯ ≠ ÊË · ·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ˙¢Â˘ ÆÂÏ Á ‰˘Ó

יראת ה' ‡Â‰˘ ß‰Ï ¯˘ Ì„‡ Ì‡  צ
 øÂÏ˘  ß‰  ˙‡¯È·  Ú‚ÂÙ  ‰Ê  ¨Â˙Â‡  ·‰Â‡
 ˙„¯Á ÍÂ˙Ó ¯˘ Ì‡ ¨‡Ï :הרב אבינר

Æ̆ „Â˜

אמנות ועיצוב גרפי תתערוכת גמר
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: ת ו נ מ א ל ג  ו ח ה ת  כ ו ר ע ת ת  ח י ת פ
יום שישי  כ“ט בסיוון בשעה 11:00
גרפי:  לעיצוב  החוג  תערוכת  פתיחת 
יום ראשון 3.7.11 א‘ בתמוז בשעה 19:00 
בתמוז  י“ב   14.7.11 התערוכות:  סגירת 

מכללת  בקמפוס  תוצגנה  התערוכות 
ירושלים   ,104 לחם  בית  דרך  אמונה, 
 0 2 - 6 7 3 3 7 6 7  : ן ו פ ל ט
w w w . e m u n a . a c . i l  : ר ת א

קפל שוליים ותלוש
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אבא ואמא היקרים°
מזל טוב לרגל יום הנישואים° אל תדאגו לא שכחנו אותכם°

המון בריאות שמחה שפע והצלחה בכל° 
תשארו צעירים לנצח° אוהבים המון הילדים°

שמיניסטים יקרים – בוגרי מעגלים!
מסיימים בשעה טובה את התיכון... הבגרויות מאחורינו?  

מתכוננים לצאת בקרוב למסגרות המשך, קדם צבאיות?   
מתגייסים בקרוב לשירות משמעותי בצה"ל?    

נפגש כולנו ביום חמישי, ה' תמוז תשע"א 
(7.7.11) בלוד, לערב חוויתי שאסור להחמיץ!

www.maagalim.org     03-6325144 :משרדי מעגלים

מי שלא מגיע – פשוט מפסיד !!!
הרשמה אצל המדריך או במשרדי מעגלים

מה בתוכנית?
שחייה ו"על האש" בבריכת השחייה בלוד.

מפגש עם נציגי צה"ל.
מפגש עם צוותי המכינות אליהם אתם מיועדים.

"בדרך אל הלב"
השחקן  עם  מרגשת  הופעה 

גולן אזולאי!

וכמובן - ברכת הדרך 
למתגייסים לשירות משמעותי בקרוב!

הנכם מוזמנים לכנס:

האירוע בשיתוף מסגרות קדם צבאיות:
תמיר-קצרין, אור עקיבא, אדיר במרום, טפחות, משכיות, ימין אורד, 

אורות אשקלון, שלוחת שדרות, קרית גת, בית אל, אור מאופיר, קרית אונו, 
רזי עולם-רעננה, קרית מלאכי, אורות–בית מאיר, ידידיה-הכותל.
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שו"ת סמס לרב שמואל על מנת לשפר את השו"ת נפתח מערך שיזרז את מתן 
התשובות. מהיום שולחים שאלה לשו"ת במספר 4664 לפתוח במילה 'שאלה'. ואחר כך השאלה.
www.video.maale.org.il :בלוג ושו"ת יומיים בוידאו מאת הרב שלמה אבינר
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השבועון הדתי לצעיריםהשבועון הדתי לצעירים ÌÏÂÚÌÏÂÚקטןקטן
ok@olam–katan.co.ilok@olam–katan.co.il

ת.ד. ת.ד. 75937593 ירושלים  ירושלים 9107491074 טלפקס  טלפקס 077-6621680077-6621680
הפצה: מקור ראשון הפצה: מקור ראשון 052-6070999052-6070999 | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות | | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות |

© זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמור לעולם קטן© זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמור לעולם קטן
לפרסומות: לפרסומות: איתן איתן 054-6799933054-6799933

olam@spotnik.co.ilolam@spotnik.co.il  גרופגרוּפּ  7252572525  
olamkatan@gmail.comolamkatan@gmail.com  לקבלת העלון בדוא"ל לקבלת העלון בדוא"ל 

עד כמה להתעקש על מניין עד כמה להתעקש על מניין 
הרב אורי סדן

 ÏÏÙ˙‰Ï ÈÏ ·Â˘Á Ǣ „ÂÒÓ ÍÎ ÏÎ ‡Ï ˘ÙÂÁ· ÈÏ˘ Ê¢ÂÏ‰ :שאלה
 ÏÂÈË· Â‡ ‰„Â·Ú· ÌÈÓÚÙÏ ÈÏˆ‡ ˙˘‚˙Ó ÔÈÈÓ· ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÏÂ‡
 „Ú  ÏÂ‡˘Ï È˙Èˆ¯  Ǣ ÁÂ‡Ó Ì˜ È‡  ·¯Ú·  ÈÂÏÈ·  Ï˘·  ÌÈÓÚÙÏÂ
 Â· ·Ï˘Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏ˘ Ê¢ÂÏ‰ ˙‡ ˙Â˘ÏÂ ÚÈ˜˘‰Ï ÍÈ¯ˆ È‡ ‰ÓÎ

øÔÈÈÓ· ‰ÏÈÙ˙
 ˙È˙ÎÏ‰ ‰Ï‡  ̆ÂÊ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÓÂÏÂ Í˙Â‡ ÚÈ˙Ù‰Ï ÈÏ ‰˘¯‰ :תשובה
 Í„È ÏÚ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò Ï˘ ˙ÈÎ¯Ú ‰Ï‡˘ È‰ÂÊ Æ‰¯˜ÈÚ·
 ‰˙‡˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï‡˘‰ ÔÎÏÂ ¨̄ ·„ ÏÎ ËÚÓÎ ¯È˙‰Ï ¯˘Ù‡ Æ̆ ‡¯Ó
 Í̈ÓÏÂÚ· ˙ÒÙÂ˙ ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡ ‡È‰ ÍÓˆÚ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÍÈ¯ˆ
 ‰˙ÏÚÓ ˜ÈÙÒÓ ÍÏ ‰¯Â¯· Ì‡‰ ¨ÔÈÈÓ· ÏÏÙ˙‰Ï ÍÏ ·Â˘Á ‰ÓÎ „Ú
 ‰Ï‡˘Ï Ô‰ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰Ò‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯·„· Ǣ Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙ Ï˘

∫̇ È˙ÎÏ‰‰ ‰Ï‡˘Ï Ô‰Â ˙ÈÎ¯Ú‰
 Ï˘ ‰ÈÈÚ  Â‰Ó ÔÈ·‰Ï  ÏÈ·˘·  ≠ מעלת התפילה בציבור 
 ÔÙÂ‡· ÆÏÏÎ· ‰ÏÈÙ˙ Ï˘ ‰ÈÈÚ  Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ÂÈÏÚ ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙
 ÌÏÂÚ ˙Â·È˙ Ï¢¯‰Ó ÔÈÈÚ©  ˙Â¯ËÓ È˙˘ ‰ÏÈÙ˙Ï˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ÈÏÏÎ
 Ï‡Â˘‰ Ì„‡‰ Í¯ÂˆÏ  ‰‡· „Á‡ „ˆÓ ‰ÏÈÙ˙‰ ∫®‡¢Ù  ‰„Â·Ú‰ ·È˙
 ‰‡· ‰ÏÈÙ˙‰ È˘ „ˆÓ ÆÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰¢·˜‰Ó ˘˜·ÓÂ
 ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰Â ÌÂˆÚ ÁÂÎ Ì„‡Ï Ô˙ ‰¢·˜‰ ÔÎ˘ ¨‰Â·‚ Í¯ÂˆÏ ÏÂÎÈ·Î
 Ï‡¯˘È  ÌÚ· ÚÈÙÂÓ  ‰Ê  ÁÂÎ  Æ‰Ê‰  ÌÏÂÚ·  ‰ÈÎ˘ ÈÂÏÈ‚Ï  È‡¯Á‡‰
 Ô‰ ¨®Ë¯Ù· ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚Â  ÏÏÎ· ˙ÂÂˆÓ‰© ÌÈ˘ÚÓ· Ô‰ ‡Ë·˙ÓÂ
 ÚÈ‚‰Ï ÔÂˆ¯‰ ÈÂÏÈ‚· ÌÏÂÎ ÏÚÓÂ ®‰¯Â˙‰© ÌÈÎ¯Ú Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ıÂÓÈ‡·

Æ®‚Î¯ ‰˜ÒÙ ßÊ ı·Â˜ ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ˘ ÔÈÈÚ© ®‰ÏÈÙ˙‰© ÂÊ ‰¯ËÓÏ
 Ì‡ Æ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ‰Á·˘· Â‚ÈÏÙ‰ Ï¢ÊÁ
 ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÚÓ È˙˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÈÙ˙Ï˘ ‰‡¯  ÂÏ‡ ˙ÂÏÚÓ· ÔÈÈÚ

 ∫ÏÏÎ· ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ È˙˘Ó ˙ÂÚ·Â‰
 Â̈˙ÏÈÙ˙ ÚÓ˘È˙˘ „ÈÁÈ‰ Ï˘ Í¯Âˆ ‡È‰ ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰ „Á‡ „ˆÓ
 ˙ÂÎ¯·©  Â¯Ó‡ ÍÎÂ  ÆÂÏ  ÁË·ÂÓ ¯·„‰ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ÏÏÙ˙Ó ¯˘‡ÎÂ
רצון?  עת  אימתי  רצון -  עת  ה'  לך  תפילתי  Ú Á¢‡® "ואני 
 Ǣ Â·Èˆ‰ ˙‡ ÍÈ¯ˆ „ÈÁÈ‰ ‰Ê Ô·ÂÓ· ."בשעה שהציבור מתפללין
"תפילת   ®‡¢‰  Á¢Ù  ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰©  ¯ÓÂ‡Â  ‰Ê  ÔÙ  ˘È‚„Ó Ì¢·Ó¯‰
הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש 
אדם  צריך  לפיכך  רבים,  של  בתפילתן  מואס  הוא  ברוך 

לשתף עצמו עם הציבור".
 ÔÎ˘  ¨‰Â·‚  Í¯ÂˆÂ  ÏÏÎ‰  Í¯Âˆ  ‡È‰  ¯Â·Èˆ·  ‰ÏÈÙ˙‰  ¨È˘  „ˆÓ

 ÏÚ ‡Ï‡ „ÈÁÈ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰È‡ ÌÏÂÚ· ‰ÈÎ˘‰ ÈÂÏÈ‚Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ˙Ó ÏÚ ˙˘¯„  ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰Â Ï‡¯˘È ÏÏÎ
Ì® "אמר הקדוש ברוך הוא  ©̆ Â¯Ó‡ ÔÎÏ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ Ïˆ‡ ‰Ê‰
הציבור  עם  ומתפלל  חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  כל 
אומות  מבין  ולבניי,  לי  ְּפדַָאנִי,  כאילו  עליו  אני  מעלה   -
העולם". Â¯Ó‡Â ‰· ÏÊÏÊÓ‰ ˘ÂÚ ˙‡ ÂÏÈ„‚‰ Ì‚ Ï¢ÊÁ "כל מי 
שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל - נקרא 
 ÔÙ Æ„ÈÁÈ‰ ˙‡ ÏÂÎÈ·Î ÌÈÎÈ¯  ̂¯Â·Èˆ‰Â ‰¢·˜‰ ‰Ê Ô·ÂÓ· Æ"שכן רע
ËÈ ‰˜ÒÙ ‚ ¯Ó‡Ó È¯ÊÂÎ© ‰Ê ¯˘˜‰· ¯ÓÂ‡‰ Ï¢‰È® "כי   ̄È¢Ú ˘‚„ÂÓ ‰Ê

היחיד בכלל הציבור כֵאבר האחד בכלל הגוף".
 ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙·ÂÁÏ ÒÁÈ· ·˙ÂÎ ¯ÂË‰ ≠ ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙‰ ·ÂÈÁ
©‡È ˙Â‡ ˆ ÔÓÈÒ Á¢Â·® "לא יתפלל אדם אלא בבית הכנסת עם 
 ÛÈÚÒ Ì ©̆ ¯ÓÂ‡Â ÔÂ˘Ï‰ ˙‡ ‰˘Ó ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ÌÏÂ‡ ."הציבור
 ÈÂÈ˘ ."ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור" ®Ë
 ‰Ï‡˘· ˜Ù˙Ò‰Ï  ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰  ¯·ÁÓ‰ Ï˘ ‰Ê  ÁÂÒÈ
 ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ¯‡˘Î ¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ ‡È‰ ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙ Ì‡‰
 ·ÂÈÁ ‰Ê ÔÈ‡˘ Â‡ ®ÊÎ · Á¢Â‡ ‰˘Ó ˙Â¯‚‡© ‰ÓÈÈ˜Ï ¯È·Ò ıÓ‡Ó ÏÎ
 ¢Ï„˙˘‰Ï¢ ˘È˘ ‰·Â˘ÁÂ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ˜¯ ‡Ï‡ ‰˘Ú Ã̇ ÂˆÓÎ ¯ÂÓ‚

 Æ®‰ ÔÓÈÒ ·Î ˜ÏÁ ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈ ©̂ ‰ÓÈÈ˜Ï
 Ì‰È˘  ÔÎ˘  ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÎÏ˘‰ ËÚÓÎ  ÔÈ‡  ÂÊ  ˙ÈÂ¯˜Ú  ‰Ï‡˘Ï
 ÂÈ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ¢˘·˘Ï¢ ‰¯ÂÓ‡ ‰È‡ ÔÈÈÓ· ‰ÏÈÙ˙‰˘ ÌÈÓÈÎÒÓ
 ÏÂÎÈ  Ì„‡‰ ¨‰Ó‚Â„Ï  ÆÔ‰·  ·Ï˙˘‰Ï ‡Ï‡ Ì„‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙¯‚˘‰
 ‰ÈÏ  ÌÂ˜Ó ˘ÙÁÓ ¯˘‡Î Í‡ Â̈Âˆ¯Î  ÏÂÈË‰  ÏÂÏÒÓ ˙‡ ÔÎ˙Ï
 ÏÚ ‡ˆÓ ÂÈ‡ ‰Ê  ÌÂ˜Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÔÈÈÓ Â·  ˘È˘ ÌÂ˜Ó ÛÈ„ÚÈ
 ‰ÎÈÏ‰ ˙Â˜„ ±∏–Ó ¯˙ÂÈ· ÂÈ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ˘·˘È ‡Ï ¯·„‰ Ì‡ Í̈¯„‰
 ÏÚ ÛÒÎ „ÈÒÙ‰Ï ·ÈÂÁÓ ÂÈ‡ Ì„‡‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ®ÊË ßˆ Ú¢Â ©̆ ÔÂÂÈÎ ÏÎÏ
 Ì‰È˘ ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Æ®ËÎ ˜¢Ò Ì˘ ‰¯Â¯· ‰˘Ó© ÔÈÈÓ· ÏÏÙ˙‰Ï ˙Ó
 È‡˘¯ ÂÈ‡ ÔÈÈÓ ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ‰ Ì„‡˘ ÌÈÓÈÎÒÓ
 Æ®ßÎ  ßˆ  ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú©  ‰ÂÂˆÓ  ¯·„·  ¯·Â„Ó  Ì‡ ‡Ï‡  ÂÈÏÚ  ¯˙ÂÂÏ
 ÌÈÎÂÓ ‰È‰ ‰ÓÎ „Ú ‰Ï‡˘· ‰‡¯Î ‡Ë·˙È ˙ÂÒÈÙ˙‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰
 ·ÈÂÁÓ Ì„‡‰ Ì‡‰ ¨‰Ó‚Â„Ï  Æ¢‰ÂÂˆÓ ¯·„¢  ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï
 ·ÈÈÁ ÂÈ‡˘ Â‡ ®Ì˘ ·¢Ó© ÔÈÈÓ· ÏÏÙ˙‰Ï ˙Ó ÏÚ ÂÈÁÂÂ¯· ÚÂ‚ÙÏ
 ¯·„ ˙·˘Á Â˙ÁÙ˘Ó ˙Ò¯Ù ÔÎ˘ ®·È ‡Ú¯˙ ‡¢‚Ó© Â˙„Â·Ú ˜ÈÒÙ‰Ï

 Æ®Ì˘ ˘¢‰Â¯Ú© ‰ÂÂˆÓ

חמש שניםחמש שנים

Æ¢הצטרף לחבורת הלומדים במכינת ¢מגן שאול
Æבהנחיית מיטב הרבנים¨ בתנאים מעולים ובאווירה ייחודית

 ÆBÆEd אפשרות לשילוב לימודים במכון לב או לימודי חינוך לתואר

∞μ≤≠¥∂≥π∞∂¥ או ∞μ≤≠μ≤∞∏μμ≤ לפרטים

בוגר צבא¨ מכינה או ישיבת הסדר°

˙ÈÎ˙

‰ÂÓ‡Â Ê«Ú
ÌÈ„˜Â

מלגת לימודים 
מלאה

לרווקים
תנאי פנימייה

לנשואים מלגת קיום 
אפשרות למגורים

∑ דקות נסיעה
מירושלים

   
 

 073-2211116 : 

   
 "  "     

  

tefilinhebron@gmail.com | www.tefillinhebron.com 

"    "
-   

"    "
  

"     "
   

     של    את שושנת הרוחותחפשו

דרושים מדריכים/ות
לפרטים ולהגשת מועמדות:

thekotel.org/jobs | 221 02-6263345 שלוחה
עד לתאריך יום רביעי ד' תמוז (6.7). אנגלית ברמת הדרכה חובה!

למרכז שרשרת הדורות 
של הקרן למורשת הכותל המערבי

לא מגישים 
את הלח"י 

ראיון עם אחד מאחרוני 'לוחמי 
חירות ישראל'

מהשבוע 
המדריך מתרחב 
לכבוד החופש 

הגדול!
כל האירועים, כל 

השיעורים, כל העדכונים. 
ענבל וייס תמצא לכם 
עבודה ופעילויות שוות

דבורה קיציס מגבירה את 
המוזיקה

ויש אפילו טיפים שישדרגו 
לכם את הטיולים בקטנות

שמישהו יעז להגיד 
שמשעמם לו...

13-14-15

מצורף לוח עולם קטן 
לתכנון יעיל של החופש

בלורית 
ושירי אמונה 

ראיון עם גד אלבז

 שמואל שטח קורה לאחריות גם בזמן המוות
 ח"כ מיכאל בן ארי בהסבר מדוע מכולם דווקא רבני הציונות הדתית נרדפים

 והקורא דניאל בקריאה לאיחוד תנועות הנוער - רשות הדיבור

פולמוס נשיות 
בעקבות הכתבה על אורך יום גני הילדים 

וכהמשך לתשובת הרבנית בזק משבוע שעבר
התפתח דיון על פמיניזם ונשיות בעולם הדתי

מ  ָה ָר ְב ַא ּו  נ ֵתי בֹו ַא ְכ  ַר ֵבּ ֶש� י  ִמ
ְוַאַהרֹנ  ה  מֶֹש� יֹוֵ�פ  ְוַיַעקֹב  ִיְצָחק 
מֹר  ְוִיְש� ְיָבֵרְכ  הּוא  ֹלמֹה,  ּוְש� ִוד  ָדּ

ְוִיְנצֹר ֶאת 

נ ַאִביָבה  ְלָעד ֶבּ ִגּ
ִיְשָֹרֵאל  ית  ֵבּ ַאֵחינּו  ָאר  ְש� תֹוְכ  ְבּ

ְבָיה.  ָצָרה ּוְבִש� תּוִנימ ְבּ ַהְנּ
ַעליו  ֵלא  ִיָמּ הּוא  רּוְכ  ָבּ דֹוש  ַהָקּ
ְכ ְוַצְלָמֶות,  ַרַחִמימ, ְויֹוִציאו ֵמחֶֹש�
צּוקֹותיו  ּוִמְמּ ק,  ְיַנֵתּ ּומֹוְ�רֹוֵתיו 
ְלֵחיק  ְמֵהָרה  יבו  ִש� י ִו יעו,  ִש� יֹו
ּדֹו  �ְ ַח ַלה'  דּו  ֹו י " חתו.  ְפּ ְש� ִמ
מ ּבו  ִויֻקַיּ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדמ". 
תּוב: "ּוְפדּוֵיי ה' ְישּובּונ  ָכּ ִמְקָרא ֶש�
עֹוָלמ  ְמַחת  ְוִש1 ה  ִרָנּ ְבּ ִצּיֹונ  ּוָבאּו 
יגּו  1 ַיִשּ ְמָחה  ְוִש1 ָש1שֹונ  מ.  רֹאָש� ַעל 

ְוָנ�ּו ָיגֹונ ַוַאָנָחה" ְונֹאַמר ָאֵמנ.

4

6



כששואלים 
שאלה כזו 

יהודי ניצול 
שואה שכל 

חייו מוקדשים 
לחינוך לאהבת 

עם ישראל, 
למסירות נפש 

בהגנה על 
מדינת ישראל, 

לגיוס לצבא 
- זהו יותר 

מעלבון, זוהי 
התנשאות של 

מי שמבקש 
להצית אש

23

ותחים שולחןותחים שולחןפפ
מסע בין הפרשניםמסע בין הפרשנים

כיצד דווקא 
ב'מי מריבה' ה' נקדש 

 הרב יניב חניא
 ÔÈÚÓ ‰‡È·Ó ‰¯Â˙‰ ¨ÂÈÏÚ ˘ÂÚ‰Â ‰·È¯Ó ÈÓ ¯ÂÙÈÒ È¯Á‡
 ß‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È· Â·¯ ¯˘‡ ‰·È¯Ó ÈÓ ‰Ó‰¢ ∫ÌÂÎÈÒ ˜ÂÒÙ
 ˘„˜ÈÂ¢ ÌÈÏÈÓ· ‰ÂÂÎ‰ ‰ÓÏ Æ‰˘˜ ˜ÂÒÙ‰ ÛÂÒ Æ¢Ì· ˘„À œ̃ ÈÂ
 ÈÓÏ  ¨˜ÂÈ„·  ÈÓ·  ø‰·È¯Ó  ÈÓ  ¯ÂÙÈÒ·  ß‰  ˘„˜  ÚÂ„Ó  ø¢Ì·

ø¢Ì·¢ ‰ÏÈÓ‰ ˙ÊÓÂ¯
 Æ˘Â¯ÈÙ·  ÂÈÈÚ  ÆÌÒ¯ÂÙÓ  ˘Â¯ÈÙ·  È˘Â˜‰  ÏÚ  ‰ÂÚ  È¢˘¯
 ˙È˜ÂÏ‡‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ ÏÚ Ô‡ÎÓ „ÂÓÏÏ  ¯˘Ù‡˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ‰Ó

øÌÈ˜È„ˆ ÌÚ
 ‰ÓÏ  Â˘Â¯ÈÙ  ÈÙÏ  ÆÈ¯Ó‚Ï  ‰Â˘  ˘Â¯ÈÙ  ‡È·Ó  Â¯ÂÙÒ‰
 ˜ÂÈ„·  ‰Ó øß‰  Ì˘ ˘„˜  ˜ÂÈ„·  ‰Ó· ø¢Ì·¢  ‰ÏÈÓ·  ‰ÂÂÎ‰

øÂÏ‡ ÌÈÓ· ‰¢·˜‰ Ï˘ ÂÓ˘ ˘„˜˘ ‰˘Â„˜‰ ‰˙ÈÈ‰
 ˙ÈÒÁÈ  ˙ÂË˘Ù·  ˘¯ÙÓ  ¨„ÈÓ˙  ÂÓÎ  ËÚÓÎ  ¨Ì¢·˘¯‰
 ÂÊÈ‡·  ¨ÂÈ¯·„  ÈÙÏ  Æ‰·¯  ‰„ÈÓ·  ¢ÚÏÂ˜Â  ¯˘È¢  ‰‡¯˘ ˘Â¯ÈÙ
 ÂÊÏ ‰ÓÂ„ Í¯„· ÍÏÂ‰ Ô¢·Ó¯‰ Ì‚˘ ‰‡¯ ø¯·Â„Ó ¢˙Â˘„˜˙‰¢

Æß‰ Ì˘ Ï˘ ˘Â„È˜ ‰·È¯Ó ÈÓ ¯ÂÙÈÒ· ‡ˆÂÓÂ ¨Ì¢·˘¯‰ Ï˘

המכללה התורנית האקדמית לחינוךהמכללה התורנית האקדמית לחינוך ≠   ≠  קמפוס אלקנה לנשיםקמפוס אלקנה לנשים

   www.orot .ac.il
מכללת אורות ישראל
מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

אורות ישראל לחנך באור אחר

Æאל תתני לעצמך להפסיד שנת לימודים שלמה¨ רק בגלל שעדיין אין לך פסיכומטרי
במכללת אורות ישראל תתחילי ללמוד לתואר כבר בשנה“ל הקרובה™¨

 Æובמקביל תעברי במכללה קורס פסיכומטרי איכותי ותגשי לבחינה במועד דצמבר

רק במכללת אורות ישראל 
תוכלי ללמוד לפסיכומטרי במקביל ללימודי תואר הראשון 

ולהרוויח שנה אקדמית

 ™ פטור משכר לימוד בשנה א‘ לבוגרות שירות לאומי 
™ החזר דמי קורס הפסיכומטרי לפי הציון בבחינה ™ סיוע גם למשפרות בגרויות

על יסודי ©ז≠י®    חינוך מיוחד ©א≠יב®    הגיל הרך    יסודי    הוראת הריקוד ©מחול ותנועה®
מוקדים∫ ביבליותרפיה    הידרותרפיה    ייעוץ בחינוך    פסיכודרמה

ההרשמה למכללה בעיצומה°
ם∫  ≥∞≤±∂∞π≠≤∞    לפרטי קמפוס אלקנהrishum@orot.ac.il  הדסה אביטל 

המכללה האקדמית לחינוך

ואם אין לי 
øפסיכומטרי

ל

יום פתוח
יום ראשון¨ 

א‘ בתמוז ©≤ ביולי® 

בשעה ∞≤∫∏

מכללה
קנון ה

ת
™כפוף ל

זו לא סיבה
להפסיד שנה°

פותחימ את הקיצ
עמ שושנת הרוחות של

 +בחנותכל התרמילימ
�₪ 900

יש אורחה בירושלים � אין לכם מה לחפש במקום אחר!

"דרשו ד' בעוזו בקשו פניו תמיד“

050-9252688  :SMS אנא צור קשר: בנייד – 050-4205368 – איתמר | בהודעה

ישיבת נחלת ישראל, מתקיימת בתוך כפר הנוער הדתי, בכפר חסידים,
ועמלה להאיר אור של תורה ויראת שמיים, מתוך שמחה ואהבת ישראל,

בראש ובראשונה בקרב תלמידיה, ומתוך כך על פני הסובבים כולם.

אם רצונך להיות חלק מחבורה הגדלה בתורה,
מתוך דיבוק חברים, שמחה וקידום אישי ע“י צוות מסור מקומך עימנו

שבת של תורה וחסידות למסיימי כיתה יב'.
בשבת ישמעו שיעורים בעיון ובחסידות מפי רבני הישיבה.

אם הינך מעוניין להכיר את החבורה המתגבשת
לקראת שנת התשע"ב הבעל“ט

בשבת פרשת פנחס תתקיים בישיבה הגבוהה ”נחלת ישראל“

שבת ישיבה

מתכון לטיול 
מוצלח 

 הרב אריאל בראלי, ישיבת הסדר שדרות
 ˙Â˘ÏÂ  ÔÚ¯˙‰Ï  ÌÈ˜Â˜Ê  Â‡  Ǣ ‚˙‡  ÂÈÙÏ  ·ÈˆÓ  ˘ÙÂÁ‰
 ˙ÂÚˆÓ‡·  Ô‰Â  ÌÈÂ˘  ÌÈ˘‡  ÌÚ  ˘‚ÙÓ  ˙ÂÚˆÓ‡·  Ô‰  ‰¯ÈÂÂ‡
 ‰ÏËÏËÏ  Ì¯Â‚  ‰Â˘‰  ÌÚ  ˘‚ÙÓ‰  ÆÌÈ˘„Á  ˙ÂÓÂ˜Ó·  ¯Â˜È·
 ¨ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ˙ÂÂ·˙‰Ï ˙Â˘„Á ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÂÈÙÏ ˙Á˙ÂÙ‰ ˙ÈÓÈÙ
 ˙È˘ÂÁ‰  ‰ÈÂÂÁ‰  ÆÂÏ‡  ÌÈ˘‚ÙÓÓ  ÌÈ¯Î◊  ˙‡ˆÏ  ‡Â‰  ¯‚˙‡‰Â
 ˙Â˘‚¯˙‰Ï ¨ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎÓ ˙ÂÏÚÙ˙‰Ï Â˙Â‡ ‰‡È·Ó ‰ÓˆÚ ÈÙ·

 ÆÌ„‡‰ ‰˘ÚÓÏ ‰Î¯Ú‰ÏÂ Ú·Ë· ˘È˘ ‰ÓˆÚ‰Ó
 ¨ÏÙÓ·  „Á‡  Ú‚¯·  ÌÈÏÙÂÂ  ‰˜ÊÁ·  ÌÈÓ¯ÂÊ‰  ÌÈÓ·  ÔÂ·˙ÓÏ
 ˙Â˜¯ÂÙ‰ ˙ÂÈÂ‡· Â‡ ‰ÙÂÚ˙ ‰„˘· ÌÈ˙ÁÂÂ ÌÈ‡È¯ÓÓ‰ ÌÈÒÂËÓ·
 Ï„Â‚‰ ÏÂÓ Ï‡ ˙ÂË˜ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ‰˘È ≠ ÏÓ· ˜Ú ÈÙÂÓ· ‡˘Ó

 ø‰Ê ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÏ Ô‡Ï ∫‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘ Ô‡ÎÂ Æ‰ÓˆÚ‰Â
 ¨ÌÈÈ˙œÓ‡‰ ÌÈÈÁ‰ Ì‰ ÂÏ‡˘ ‰·˘ÁÓ‰ ÂÏˆ‡ ˜ÊÁ˙˙˘ ¯˘Ù‡
 ¯ÂˆÈÏÂ  ˘„ÁÏ  ÂÏ˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰  ‡ÏÓ ÔÙÂ‡·  ˙Â‡Ë·˙Ó Ì˘ ‡˜ÂÂ„
 ≠  Â˙‡Ó ÌÈ˜ÊÁ‰ Ú·Ë‰ ˙ÂÁÂÎ  ÏÂÓ  Ï‡ ·Â˘Á  Ì‚  ÍÎ  ÆÌÈ¯·„
Æ˙Î¯ÚÓ· ÔË˜ ‚¯Â· ÏÎ‰ ÍÒ· ‡Â‰ ¨Ì„‡‰ ‰˘ÚÓÏ Í¯Ú ˘ÓÓ ÔÈ‡˘
 Ï‡  ‰Ï‚˙Ó‰  ‰ÓˆÚ‰  ¨È˙Â„Á‡  ‡Â‰  ÌÏÂÚ‰  Æ˙¯Á‡  ¯˘Ù‡  Í‡
 Ì‡ ÆÌÈÈÁ Â‡ Â·˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÚ „Á‡ ¯·„ ‡È‰ ÂÈÈÚ ÏÂÓ
 ÂÂˆ¯  ‡Â‰  Ì‰Ï˘  ¯Â˜Ó‰Â  ÌÈÈ˙ÓˆÚ  ‰Ï‡Î  Ì‰  ÌÈÈÁ‰  ˙ÂÁÂÎ
 ‰ÓÈ˘Ó‰ ÆÈ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ÚÈ‚˙ ÂÏÂÓ ‰„ÈÓÚ‰ ÂÈ˘ÎÚ Í̈¯·˙È
ÆÈÁÂ¯  „Â·ÈÚ  Ô˙Â‡  „·ÚÏÂ  Ô˙œ‡  ÌÂ¯ÊÏ  ¨˙ÂÈÂÂÁ‰  ˙‡ ˙Á˜Ï ‡È‰
 ˙ÂÈÚ·‰  ˙‡  ÔÂ·˘Á·  Á˜È˙  ¯˘‡  ˘‡¯Ó  ‰·È˘Á  ÍÈ¯ˆÓ  ¯·„‰
 ‡Ï‡  ˙Â˜¯Ù˙‰  Â˙¯ËÓ  ÔÈ‡˘  ÌÓÂ¯Ó  ÏÂÈËÏ  ‚‡„˙Â  ¨Í¯„·˘

 ÆÌÏÂÚ ‡¯Â· Ï˘ ÂÓÏÂÚ ÌÚ ˘‚ÙÓ ÍÂ˙Ó ˙ÈÁÂ¯ ˙ÂÓÓÂ¯˙‰

הדברים נכתבים לעילוי נשמת אבי מורי הרב מרדכי 
אליהו בראלי שביום חמישי הקרוב בערב תהיה ביישוב 

פסגות אזכרה במלואת שלושים יום לפטירתו.

הזדמנות להכיר מעט 
את הרב דב ליאור 

 ·ÏÒÂ¯È·  ‰¢ˆ¯˙·  „ÏÂ  ¯Â‡ÈÏ  ·„  ·¯‰
   ÊÏÚ·  È„ÈÒÁ  ÂÈ‰˘  ÂÈ¯Â‰Ï  ‰ÈÒÂ¯·˘
 ÂÈ¯Â‰  Â¯ËÙ  ÌÈ˘  Ú·¯‡  Ô·  ‰È‰˘Î
 È„Â„  ·˜Ú    ·Ú¯ÓÂ  ÈÏÂÁÓ  ‰Ê  ¯Á‡  ‰Ê·
 ‡Ï  ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰  ˙ÓÁÏÓ ÈÈ˘˜Â  ‰ÁÙ˘Ó‰
 ˙¯Âˆ  ÂÏÈÙ‡  ˙Ú  ‰˙Â‡·  „ÂÓÏÏ  ˜ÈÙÒ‰
 ¨˙È··  Ì„·Ï  Â¯˙Â  ÂÈÁ‡Â  ‡Â‰    ˙Â‡
   Í¯„  ‡Ï  Í¯„·  Â„¯˘Â  Ì‰ÈÈÁ  ÏÚ  Â˜·‡
 Ì˘ÓÂ ÌÈÓÂ˙È  ˙È·Ï ÌÈÈ˘‰ ÂÓ„Ê‰ Í˘Ó‰·
 ÒÂ„ÂÒ˜‡  ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰  ‰ÈÈÂ‡Ï  Â„·Ï  ‰ÏÚ
 ‰˘¯Â‚ Í‡ ¨ß¥∑ ËÒÂ‚Â‡· ı¯‡‰ ÈÙÂÁÏ ‰ÚÈ‚‰˘
 ‰ÈÓ¯‚· ‰È‰ ß¥∏ ı¯Ó „Ú  ‰ÙÂ¯È‡Ï ‰¯ÊÁ·
 Ô‡ÎÏ ÚÈ‚‰Â ß‰·‚ß  ‰ÈÈÂ‡·  ı¯‡Ï ‰ÏÚ  Ê‡Â
 È„Â‰È ÌÚ ˘‚Ù ‰ÈÈÂ‡·  Á¢˘˙ ¯„‡· ‚¢Î·
 ¯ÚÏ ıÚÈ Ì‚ ‡Â‰  ˘ÓÂÁ Â˙Â‡ „ÓÈÏ˘
 ‰Ó  ÏÎ    ‰·È˘È·  „ÂÓÏÏ  ˘˜·Ï  ±≤–‰  Ô·
 ˙‡ ¯ÓÂÏ ÔÎÂ È̈„Â‰È ‡Â‰˘ ‰È‰ Ê‡ „Ú Ú„È˘
 ÚÈ‚‰˘  „Ú  Ï‚Ï‚˙‰  ÍÎ    ÚÓ˘ ˙‡È¯˜
 ·¯‰ «˙Â‡ ·¯È˜ Ì˘ ¨‰¢‡¯‰ ¯ÙÎ  ˙·È˘ÈÏ
 „̈ÓÏ  ¨ÏÓÚ ±≥–‰  Ô·  ·„  ¯Ú‰    Ï¢ˆÊ  ‰È¯
 ÍÙ‰˘ „Ú ÌÂˆÚ‰ ¯ÚÙ‰ ˙‡ ‚È˘‰Â ıÓ‡˙‰
 ¨ÔÂÎÈ˙‰ ¯Á‡Ï   ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‰·È˘È „ÈÓÏ˙Ï
 Ï·È˜  Ì˘  ¨·¯‰  ÊÎ¯Ó  ˙·È˘ÈÏ  ÚÈ‚‰
   Ï¢ˆÊ  ˜Â˜  ‰„Â‰È  È·ˆ  ·¯‰  Ô·Î  Â˙Â‡
 ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï  ‰È‰Â  ‰¯Â˙·  Ï„‚  ÌÂ˙È‰  „ÏÈ‰
 Ï·È˜ „̈·Ï· ≤π ÏÈ‚· ¯ÓÂÏÎ „̈¢Î˘˙ ˙˘· 
 ¯Â‡ÈÏ ·¯‰  ˙ÂÈÈ„ÏÂ ˙Â·¯Ï ‰ÎÓÒ‰ ·¯‰
 ‰¢‡¯‰  ¯ÙÎ·  ‡¯˙‡„  ‡¯ÓÏ  ‰Ó˙
 ¯Â˘Ú  Í˘Ó·  ‡˘˘  „È˜Ù˙  ¨Â¢Î˘˙  ˙˘·
 ÔÂ¯·Á· ˙Â·¯  ÂÓˆÚ  ÏÚ  Ï·È˜  ÌÈÓÈÏ  
 ÈÓÎ  ÚÂ„È  ¯Â‡ÈÏ  ·¯‰    Ú·¯‡–˙ÈÈ¯˜·Â
 ·ÈˆÈÂ  ÚÂ·˜  ÏÂÏÒÓ·  ÂÈÈÁ  ÏÎ  Í¯Â‡Ï  ÍÏÂ‰˘
 Â‡ˆÈ  ‰Â¯Á‡Ï    ‰¯Â¯·Â  ‰¯Â„Ò  Â˙˘ÓÂ
 ˙Â·Â˘˙Â  ˙ÂÏ‡˘  Ï˘  ÌÈÎ¯Î  ‰˘ÂÏ˘  ¯Â‡Ï
 „„ÂÓ˙Ó ‡Â‰ Ì‰·˘ ÔÂ¯·Á ¯·„ Ì˘‰ ˙Á˙
   ¯Â„‰  ˙ÂÏ‡˘  Ï˘  „Â‡Ó  ·Á¯  ÔÂÂ‚Ó  ÌÚ
 ÒÁÈ‰  ÒÙÂ˙ Â˙˘ÓÓ „Â‡Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ˜ÏÁ
 ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÈÙÏ  ˘È‚„Ó  ‡Â‰Â  ¨Ï‡¯˘È ı¯‡Ï
 ¯ÂÒÈ‡‰  ˙‡Â  ı¯‡‰  ˙·‰‡  ˙Â·È˘Á  ˙‡
 ˙ÂÓÂ‡Ï  ÌÈ˜ÏÁ  ‰ÓÓ  ˙˙ÏÂ  ‰·  ÒÂ‡ÓÏ
 ¯˘  ‡Â‰˘  ¨ÂÈÏÚ  ·È·Á‰  ¯È˘‰    ÌÏÂÚ‰
 ˙„ÓÁ  ı¯‡·  ‰Ù  ∫˘ÓÓ  Ï˘  ˙Â˘‚¯˙‰·

Ô˙ÈÈ ÈÓ Æ˙ÂÂ˜˙‰ ÏÎ ‰Ó˘‚˙˙ ˙Â·‡

רעש ונצח
 ˙Â‡ÁÓÂ  ß‚ËÂ˜  ·Â¯ÓÂ  ‰ÈÏ‡ÂË˜‡  ·Â¯Ó  ÌÈÓÚÙÏ
 ¨‡ÓÂÈ„  ÈÈÈÚ·  ˙Â˜ÒÚ˙‰  ·Â¯ÓÂ  ˙ÂÈ˙ÙÎ‡  ·Â¯ÓÂ
 ˙‡ Æ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ó‡‰ ˙‡ ÆÁˆ‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ÁÎÂ˘ È‡

 Æ̆ ¯„Ó‰ ˙È·
 Æ·È·ÒÓ ˘È ˘Ú¯ ‰ÓÎ

 ˙‡  Ì˙ÂÒ  Ì˙Ò˘  ÈÓ  ÆÏÎ‰  ÍÒ·  ·ÂË  ‰Ê  ˘Ú¯
 Â‰˘Ó ¨ÂÈÏ‡ ˘È„‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙÂ‰ Â‡ ˘Ú¯‰Ó ÌÈÈÊÂ‡‰
 ·Â˘Á ‰Ê ˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Æ̆ ·Â˘Ó ÂÏˆ‡
 Æ̆ Ú¯ ˜¯ ‡Â‰ ˘Ú¯˘ Ì‚ ¯ÂÎÊÏ ÌÈ·ÈÈÁ Ï·‡ Æ˙ÂÈ¯·Ï
 ˘Ú¯  ‰·¯‰  ‰·¯‰  ÂÏ  ˙Â˘ÂÚ  ÌÈÂ˙ÈÚ·  ˙Â¯˙ÂÎÂ
 ÌÈÈÊÂ‡‰  ˙‡  ¯Â‚ÒÏ  ÌÈ·ÈÈÁ  ÌÈÓÚÙÏÂ  ¨ÌÈÈÊÂ‡·

ÆÂÏ ·È˘˜‰Ï ÆÁˆ· ˙Ú‚ÏÂ
 ¨‰ÓÓ„‰ ˙„ÈÓ Ï‡ ÂÓˆÚ ÔÈÎÓ ˙ÂÈ‰Ï Á¯ÎÂÓ ‡Â‰Â¢
 ÔÂˆ¯  ‰Î¯·  Í¯„·  ¨ÌÈÓÂ¯ÓÓ  ÏÂ˜‰  ˙‡  ·È˘˜‰Ï
 ¢¯ÓÂ‡  ÚÈ·È  ÌÂÈÏ  ÌÂÈÂ  ¨ÂÈÏ‡  ‡Â·È  ß‰  ¯·„Â  ¨‰·„Â

Æ®ß·˘˜Â ‰ÓÓ„ß ·˜ ß‡ ˘„Â˜‰ ˙Â¯Â‡©

 Æ˙·˘‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ Ì‚ ÈÏÂ‡ ‰Ê
 È‡˘ ÔÚËÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·˜Ï ÁÈÏˆ‡˘ ‰˘Ú ¨ß‰ ‡‡

 Æ˙·˘‰ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ
 ˘Ú¯‰ ÏÎÏ ËÚÓ ÁÈ‡˘ ÆÁˆ· ‰Î¯„ ˙Ú‚Ï ÁÈÏˆ‡˘

 Æ·È·ÒÓ˘
 ÈÏÂ‡  ¨˙Â˜„  ¯˘Ú©  ˙·˘ ÈÂÏÚ  „Â‡Ó ËÚÓ ‡¯˜‡˘
 ÁÈÏˆ‡˘  Æ®˙ÂÚ¯˙‰‰  ÏÈ·˘·  ‰ÎÎ  ‰¯˘Ú–˘ÓÁ
 ÌÈÙ‰Ï ÁÈÏˆ‡˘ ¨ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ· ÔË˜ Â‰˘Ó „ÂÓÏÏ
 ‰Ú˘  Ú·¯  ˘È„˜‡˘  ¨˜Â˜  ·¯‰Ó  ˙Â‡˜ÒÙ  È˙˘
 ÆÈÓÂÈ‰  Û„‰  ¯ÂÚÈ˘Ï  ˜ÈÙÒ‡˘  ¨˙ÂÎÏ‰  „ÂÓÈÏÏ

Æ̆ ¢ˆÂÓ· ¯‰ÂÊ È˜¯Ù ÚÂÓ˘Ï ÁÈÏˆ‡˘
 ÔÓÊ ‡ˆÓ‡˘ ÆÈÏ˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ Â‰˘Ó „ÂÓÏÏ ÁÈÏˆ‡˘

 ÆÌÈ˜Á˘Ó ‰˘ÂÏ˘–ÌÈÈ˘ Ì˙œ‡ ˜Á˘Ï
ÆÈ‡Â ‡È‰ ˜¯ ≠ È˙˘‡ ÌÚ ‰ÁÈ˘ ÒÂÙ˙‡˘

 ÌÂ˜Ï  Ì‚Â  ÌÈÈ¯‰ˆ·  ‰Ú˘ ÈˆÁ  ˜¯  ÔÂ˘ÈÏ  ÁÈÏˆ‡˘
ÆÔÚ¯

 Ì‚  ¨È˙˘‡Ï  Ì‚  „ÓÁ  ‰È‰È  ˙·˘‰  ˙Â„ÂÚÒ·˘
 Ì‚  ‰È‰˙˘ ÆÈÏ  Ì‚  ‡ÏÈÓÓÂ  ¨ÌÈÁ¯Â‡Ï  Ì‚  ¨ÌÈ„ÏÈÏ
 ‰ÓÎ  ¯È˘Ï  ÁÈÏˆ˘ Æ‰¯Â˙  È¯·„  Ì‚Â  ‰ÓÈÚ  ‰ÁÈ˘

 Æ‰ÈÂÓ¯‰ ‰È‰˙ ÂÏÈÙ‡˘Â ÛÈÎ· ÌÈ¯È˘
 ÆÔÓÊ· ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈÈ˘ ÌÈÈÒÏ ÁÈÏˆ‡˘

 ˘ÓÓ  Æ˙ÂÏÈÙ˙‰  ÏÎ·  ˙Â˜·„·  ÏÏÙ˙‰Ï  ÁÈÏˆ‡˘
Æ„Â·Î‰ ‡ÒÈÎ ˙ÂÏ‚¯Ó Ï‡ ‰ÏÈÓ ÏÎ ÍÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï

 Æ‰ÎÏÓ‰ ˙·˘· ÁÓ˘˘
 ‰˘ÚÓÏ  ‰ÙÂÒ˘  ‰ÏÈÁ˙–‰·˘ÁÓ‰  ‡È‰˘  Ú„˘

ÆÚÂ·˘‰ ¯‡˘·
 ¯ÒÂÁÓ  ¨‰È¯ÂÙ¯ÙÓ  ˙Ú‚¯  ‡È‰  Ê‡  ˜¯  ≠  ‰Ó˘‰
 ‰˘ÂÚ Æ‰˙Â‡ ÒÙ‡Ó ‰Ê Æ‰Ï ÈÚ·Ë ÍÎ ÏÎ ‰Ê Æ˙Á‰
 ÏÎÓ  ¯˙ÂÈ  ˙·‰Â‡  ‡È‰  ‰Ó  ‰Ï  ¯ÈÎÊÓ  ÆÏÂÁ˙‡  ‰Ï

 ÆÌÏÂÚ· ¯·„
 ÆÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯· Æ˙‡ˆÂÈ ‡È‰ ‰‰

 ÆÈÁˆ‰ ¯Â‡Ï Ë·Ó „ÂÚ ÆÁÁÁÁ‡ ÆÆÆÔÂ¯Á‡ ÁÂÁÈ ÁÈ¯
ÆÔÈÈ Ï˘ ‰ÓÈ‚Ï

 ÌÈÏÂÂ¯˘  ·Â˘  ÏÈ˘Ù‰Ï  Ë˜˘·  ¯˘Ù‡  ÂÈ˘ÎÚ  ¨Â‰Ê
 ‰Ó˘‰  ÆÌÏÂÚ  ÔÂ˜È˙Ï  ¨˘Ú¯Ï  ‰¯ÊÁ·  ˙‡ˆÏÂ
 Ê‡ ˙ÈÏÎ˙‰ ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‡È‰ Æ˙ÂÁÂÎ ‰Ï·È˜ ¨‰ÒÙ‡˙‰

ÆÌÈÙÚ· Ì‚ ˜ÒÚ˙‰Ï ‰Ï ¯˙ÂÓ
 ˙˙˘ ‰Ê‰ ÁÂÎ‰˘ ÔÂˆ¯ È‰È  Æ‰·¯ ‰„Â˙ Í̈¯·˙È  ß‰

 Æ‰‡·‰ ˙·˘Ï „Ú ÂÈ˙ÂÓ· ¯‡˘ÈÈ ˙·˘‰ ÂÏ
ÆÁˆ‰ ÍÂ˙Ó ÆË˜˘‰ ÍÂ˙Ó ˘Ú¯‰ ÌÏÂÚÏ ÚÈ‚˘

כשאמות, קִברו אותי כשאמות, קִברו אותי 
בקבורה רוויה בקבורה רוויה 

 שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה 
כל ילד מבין שהמשוואה הזאת של אנשים שמתים לאורך 

  הדורות אל מול השטח שדרוש כדי לקבור אותם לא הגיונית
אבל כשהראש טמון בחול, זה לא באמת מהווה בעיה  שמואל 

שטח קורה להפסיק את ההתעלמות ולא לחזור על אבסורד 
נוהלי הקבורה ההזויים שהיו נהוגים כאן בעבר שרק רבן 

גמליאל היה אמיץ מספיק לגאול את עם ישראל מהם

 ˙È„Ó·  ÌÈ¯˜È‰  ‰¯Â·˜‰  È¯ÈÁÓ·  ÔÂ„Ï  ¨‰·È·Ò‰  ˙‚‰Â  ÌÈÙ‰  ˙„ÚÂ  ‰ÒÎ˙‰  ÚÂ·˘‰
 Í¯Âˆ ˘È ‰˘ È„Ó Æ‰Â¯˙ÙÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ Â‡˘ ‰ÈÚ· ˙ÓˆÚ˙ÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ÂÈÈÚ ÏÂÓ ÆÏ‡¯˘È
 ÌÂ„ ÔÂÈÏÈÓ· Í¯Âˆ ‰È‰È  ≤∞≤∞  ˙˘ „ÚÂ ¨˙Â˘„Á ‰¯Â·˜ ˙Â˜ÏÁÏ ÌÈÓÂ„ ˙Â‡Ó ‰ÓÎ „ÂÚ·
 ¯·Â„Ó ÂÏ˘ ÂÓÎ ‰Ë˜ ‰È„Ó· Æ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰¯Â·˜‰ ˙Â˜ÏÁ ˙‡ ÏÈÎ‰Ï ˙Ó ÏÚ Ï‡¯˘È ˙È„Ó·

ÆÂÚÓ˘ÓÎ ÂËÂ˘Ù ¨ÔÂ„·‡Ï ÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈ¯È„‡ ÌÈ·Á¯Ó·
Æ¢‰ÈÂÂ¯ ‰¯Â·˜¢ ‡¯˜˘ ‰Ó ¨˙ÂÓÂ˜· ¯·˜ ˙Â˜ÏÁ ˙ÈÈ·· ‰È„Ó‰ ‰ÏÁ‰ ÌÈ˘ ÈÙÏ ¯·Î

 ˙ËÈ˘ Æ‰˘ È„Ó Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙Ó„‡ Ï˘ ÌÈÓÂ„ ˙Â¯˘Ú ÍÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÂÊ ‰ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡·
 ˙‡ Â¯·˜ ‰·˘ Í¯„Ï ‰ÓÂ„  ‡È‰ Í̈ÎÓ ‰¯˙È  Æ˙È˙ÎÏ‰ ‰ÈÁ·Ó ˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ‰¯˘Î ÂÊ  ‰¯Â·˜

Æ¢ÔÈ¯„‰Ò‰ ˙¯Â·˜¢ Ì˘· ‰˙ÂÎÏ ‚Â‰ ÔÎ ÏÚÂ ÂÈ˙Â·‡
 ı¯ ‡Ï ¯Â·Èˆ‰ ÆÔÂÈ‚È‰Â ‰ÎÏ‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÊÁ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ‚Â‰Â Ï·Â˜Ó˘ ‰Ó˘ ‡Ï‡
 ˜ÈÙÒÓ˘ Â˙ÁÙ˘Ó ‡Ï ¯˜ÈÚ·Â ÂÓÏÂÚ ˙È·Ï ÂÎ¯„· ‰˜ÂÏ‡‰ ÏÚ Ï·ÂÓ˘ ÈÓ ‡Ï ≠ ÍÎ ¯·˜È‰Ï
 Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰ÓÂ˜· ˙‡ˆÓ‰ ‰˜ÏÁ‰Â ¨Ô˘È–˘„Á‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ÌÚ ÁÂ· ‡Ï ˘È‚¯È ‰ÓÓ „Á‡˘

Æ‡·‰ ¯ËÙÏ ÔÈ˙Ó˙ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·
 ¨Â˙¯Â·˜ ÏÚ ÌÏ˘Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï ˙ÂÓÂ˜‰ ˙ËÈ˘· ¯·˜ÈÈ˘ ÈÓ˘ ‰ËÈÏÁ‰ ‰È„Ó‰ ¨·ˆÓ‰ ¯Â‡Ï

 ÆÌÏ˘Ï ÂÎ¯ËˆÈ˘ ¢‰„˘‰ ˙¯Â·˜¢ ÈˆÙÁÏ „Â‚È·
 ÌÈÈÓ‡Ó˘ ÂÏ‡  Ì‚˘ ¯¯·˙Ó Æ˙Ï·Â˜Ó ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÎÙ‰  ‡Ï  ÔÈÈ„Ú  ‰ÈÂÂ¯‰  ‰¯Â·˜‰  ¨Î¢ÙÚ‡
 ‰ÁÙ˘Ó ÂÊÈ‡Â  Ǣ ÈÂÂ‡  ÈÂÂÈÎ  ‰Ú·¯‡ ÌÚ ‰˜ÏÁ ÌÈÙÈ„ÚÓ ¨̄ ÓÂÁ‰ ÏÂËÈ··Â  ˘Ù‰  ˙Â¯‡˘È‰·
 ÏÈ·˘· ˜¯ ÂÓÏÂÚ ˙ÁÂÓ ˙‡ ¢‰·Óœ̃ ¢Â  ‰È·‡ ÏÚ ¢‰ˆÓ˜˙‰¢ ‡È‰˘ ‰ÈÏÚ Â·˘ÁÈ˘ ‰ˆ¯˙

 øÏ˜˘ ∏¨∞∞∞ ÍÂÒÁÏ
 ˙ÎÓÂ˙‰ ‰¯ˆ¯ˆ˜ ‰‡È¯˜ È˙¯·ÈÁ ¨‡˘Â·  È˙Ú„Â˙ ÈÂÈ˘ ¯ÂˆÈÏ  Â˙ÏÂÎÈ  ˙‡ ÔÂÁ·Ï  Ó¢Ú
 ‡Ï ÚÂ„Ó È˙Ï‡˘Ï °ÂÓ˘ ˙‡ Ì˘ Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ ÆÈÈ¯ÎÓÓ ‰ÓÎ ˙ˆÂÙ˙· ‰È˙ÁÏ˘Â ‰ÈÂÂ¯ ‰¯Â·˜·
 ˙ÂÂÓ‰ È‡˘Â ÏÎ ÏÚ Í‡ ¨‰ÈÂÂ¯‰ ‰¯Â·˜‰ ÔÂÈÚ¯ ÌÚ ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÓÈÎÒÓ Ì‰˘ ÌÈ·¯ ÂÚ ¨ÂÓ˙Á
 „̈Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ¨¢‰Ï‡Î˘ ÌÈ‡˘ÂÓ È˙Â‡ ·ÂÊÚ¢ ÆÌÂ˙ÁÏ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ·Â ¯·„Ï ‡Ï˘ ÌÈÙÈ„ÚÓ Ì‰

Æ¢‰Ê ÏÚ ¯·„˙ Ï‡ ¨Ï‡ÂÓ˘ ¨‰˘˜··¢Â
 ÂÈ˙Ó ˙‡ ¯Â·˜Ï ‚‰ ¯Â·Èˆ‰ ÆÏ‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ï˘ Â˙ÂÓ „Ú ÂÈ‰˘ ÌÈÓÈ· ÂÓÎ ÌÈÈÁ Â‡ ÍÎÂ
 ÌÈÏÈËÓ ÂÈ‰˘ ‰Ï‡Î ÂÈ‰˘ „Ú ¨Â˙ÁÙ˘Ó ÏÚ È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÎÏÎ ÏÂÚ ÂÂÈ‰˘ Í¯Ú È¯˜È ÌÈÎÈ¯Î˙·
 ˙Â·ÈÒ‰ ÏÏ˘ ÏÏ‚· ¨‰Ê‰ ˘ÙÂËÓ‰ ‚‰Ó‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï „Á‡ Û‡ ÆÌÈÁ¯Â·Â Ì˙Ó ˙‡
 ¯·„Ï ‡Ï˘ ÂÂˆ¯˘ ¨˙ÂÓÏ „È˙Ú‰ Ì„‡‰ ‡Ï È‡„ÂÂ·Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ‡Ï ÆÏÈÚÏ ÂÈÓ˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰
Æ‡¯Â·Ï Â˙Ó˘ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ˘ È¯Á‡ Ô‡Î ‰È‰È˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÔÂÎ‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯·Â‚ ˙ÂÂÓ‰ ÏÚ

 Â˙Â˘ÚÏ  Ì‚  ‡Ï‡ ÌÏÂÚ  ÔÂ˜È˙  ÏÚ  ¯·„Ï  ˜¯  ‡Ï  Ú„È˘ Ï‡ÈÏÓ‚  Ô·¯  ‰È‰  ˙‡Ê  ¯ˆÚ˘ ÈÓ
 Â¯·˜Ï ¨ÂÈÈÁ· „ÂÚ ¨‰¯Â‰Â Â„Â·Î· ÏÊÏÊ ¯ÓÂÏÎ ¨¢ÂÓˆÚ· ˙ÂÏ˜ ‚‰¢ ‡Â‰˘ ¯ÙÒÓ ˘¯„Ó‰ ÆÂÓˆÚ·
 ˙¯˙ÂÈÓ‰ ‰Ù‡‰ ‰¯ˆÚ ÍÎ ˜¯Â ÌÈÎÈ¯Î˙‰ ˙ÚÂ· ‰Ï ‰ˆˆÂÙ˙‰ Ú‚¯ Ô· ÆÌÈÏÂÊ Ô˙˘Ù ÈÎÈ¯Î˙·

Æ‰¯Â·˜ ÏÚ Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÂÓÓ ˙‡ ‰˙ÏÈÎ˘
 Í¯„ ÏÎ· ¨Â˙ÁÙ˘Ó ÏÂÓ ÚÈ·‰Ï ¨Ô˜ÊÂ  ¯ÈÚˆ ¨Â˙‡Ó ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÂÈ˘ÚÓÏ ‰ÓÂ„·
 ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ¯·Î ÂÁ‡ ÌÏÚ˙‰Ï Ï·‡ ¨Ï·Â˜Ó ‡Ï ¨ÌÈÚ ‡Ï ‰Ê Æ‰ÈÂÂ¯‰ ‰¯Â·˜· ‰ÎÈÓ˙ ¨‰ÈÂ‡¯

 ÆÂÓˆÚÏ ˙Â˘¯‰Ï
שמואל שטח, מאחל לעצמו עד 120, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה 

גולדה, אותי את אוהבת? 
 ח"כ מיכאל בן–ארי

 È˙Â‡ ¨‰„ÏÂ‚¢ ∫Â˙˘‡ ‰„ÏÂ‚ ˙‡ ·ÏÂÁ‰ ‰È·ÂË Ï‡Â˘ ¨ß‚‚‰ ÏÚ ¯Îß ‰ÊÁÓ‰ Ï˘ ‡È˘‰ ÈÚ‚¯Ó „Á‡·
 ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ˙Î˘ÂÓ ‡È‰˘Î ¢øøø˙·‰Â‡¢ ∫‰ÂÚÂ ˙ÂÏÂ„‚ ÌÈÈÈÚ È˙˘ ÂÈÏÚ ˙¯ÚÂÙ ‰„ÏÂ‚ Æ¢ø˙·‰Â‡ ˙‡
 ‰˙˘Ú˘ ‰Ó ÏÎ ˙‡ ˙ÂÓÏ ‰ÏÈÁ˙Ó ‡È‰ ¨‰˙Ó˘ È˜ÓÚ „Ú ‰·ÏÚ˘ ‰˘È‡ Ï˘ ‰ÓÈ· Ê‡Â Æ„ÂÚÂ „ÂÚ
 ÆÚ˘Ú˘Ó ‰Ê  ‰ÊÁÓ· ÚÈÙÂÓ  ‰Ê˘Î  Æ¢ÆÆÆÍÏ  È˙Ï˘È·  Í̈Ï  È˙Ò·ÈÎ  ¨‰˘ ÌÈ˘ÂÏ˘¢  Æ‰ÈÈÁ  ÈÓÈ  ÏÎ  ÂÚÓÏ

 ¯˙ÂÈÓ Ǣ ˙ÂÈÓ ıÂˆÈÙÏ ÌÂ¯‚Ï ‡Ï Ì‡ ·ÈÏÚ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ¨ÌÈÈÁ· ‰¯Â˜ ‰Ê˘Î
Æ„Â‡Ó „Ú

 ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ¯¯·Ï È„Î ‰È‰ ÚÂ·˘‰ ¯Â‡ÈÏ ·¯‰ Ï˘ Â¯ˆÚÓ ÏÎ˘ ¯¯·˙Ó
 ˙È„Ó  Ï˘ ‰È‚ÈˆÏ  ÌÓˆÚ  ˙‡ ÌÈ·˘ÂÁ˘ ÈÓ  ÌÈÏ‡Â˘˘ ˙‡Ê‰  ˙ÈËÈ¯˜‰
 Â‡  ‰ÎÏ‰  ¨‰ÓÏ  Ì„Â˜  ‰Óß  ∫‰Ï‡˘‰  ÏÚ  Â¯ÊÁ  ÌÈÂ˘  ÌÈÈÈ‡¯Ó  ÆÏ‡¯˘È

ßø‰ÎÂÏÓ
 ÍÂÈÁÏ  ÌÈ˘„˜ÂÓ ÂÈÈÁ  ÏÎ˘ ‰‡Â˘ ÏÂˆÈ  È„Â‰È  ÂÊÎ  ‰Ï‡˘ ÌÈÏ‡Â˘˘Î
 ‡·ˆÏ ÒÂÈ‚Ï ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÏÚ ‰‚‰· ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓÏ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ ˙·‰‡Ï
 „ÓÂÚ  ¯Â‡ÈÏ  ·¯‰˘  Ú·¯‡–˙ÈÈ¯˜  ¯È  ˙·È˘È  ¨Ú„ÂÈ  ‡Ï˘  ÈÓÏ  ¯ÈÎÊ‰Ï©
 È‰ÂÊ  ¨ÔÂ·ÏÚÓ  ¯˙ÂÈ  Â‰Ê  ≠  ®̄ „Ò‰‰  ˙Â·È˘È·˘ ˙Â˜È˙ÂÂ‰Ó  ‡È‰  ¨‰˘‡¯·
 ÚÈ¯Î‰Ï Â˙˘‡Ó ˘˜·Ó˘ ÏÚ·Ï Ï˘Ó Æ̆ ‡ ˙Èˆ‰Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ Ï˘ ˙Â‡˘˙‰
 Â˘‡¯· ÂÈÈÚ˘ ÈÓ ÏÎ Æ‰Ï˘ ‡Ó‡ ˙‡ Â‡ Â˙Â‡ ¨̄ ˙ÂÈ ˙·‰Â‡ ‡È‰ ÈÓ ˙‡

ÆÍÂÒÎÒ ˘ÙÁÓ ‡Â‰ ¨‰·‰‡ ˘ÙÁÓ ‡Ï ÏÚ·‰˘ ÔÈ·Ó
 Æ̆ È‡Ó ¯˘Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡ Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ Ï˘ ˙ÂÓ‡‰
 Ï˘ Â¯ˆÚÓ ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â·ÂÁ¯ ˙‡ Â˘„‚˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ¯ÈÚˆ‰
 ˙ÂÈÙÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰ ÆßÔÏÈ‡ß ˙ÂËÈÈ˜ ˙‡ ˙Â·„˙‰· ÌÈÏÈ·ÂÓ˘ ÂÏ‡ Ì‰ ¨·¯‰
 ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ‰ ÂÏ‡ Ì‚ Ì‰ ¨̄ ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ÁÂ˙ÈÙ ˙Â¯ÈÈÚ Ï˘ ˙ÂÁ„È‰

ÆÌÈÓÁÂÏ‰ ˙Â¯Â˘
 ˙Ó„ÊÓ  ‰˜È˜ÁÏ  ÂÓˆÚ  ˙‡  ÌÈÙÙÂÎÓ  Â‡  Ì‡‰  ‰ÒÈ¯˙Ó‰  ‰Ï‡˘‰
 ¨˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ˙Â¯ÚÈ ˙ÈˆÓ Ï˘ ‰ÓÁ‚ ÏÎÏ ÔÓ‡ ÌÈÂÚ Â‡ Ì‡‰ Â‡ ‰ÒÈ¯˙ÓÂ

 ˙Á˙ÂÙ ‡Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰˘ ‡ÏÙ˙Ó ÈÈ‡ Ǣ ˙ÂÈ· ÌÈÓ‡Ï ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï–‰„ ¯ÂˆÈÏ ·ÂÏÚÂ Ï‡Â ÔÂÈÒÈ ‡È‰
 Â‡ ˙Â˜¯ÙÓ ˙¯È·˘Ï ÌÈ˙ÈÒÓ ¨Ï¢‰ˆ „‚Â ‰È„Ó‰ „‚ ÌÈ˙ÈÒÓ‰ ¨Ï‡Ó˘‰Ó ÌÈÈ˙¯„Ò ÌÈ˙ÈÒÓÏ ÌÈ˜È˙
 ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Ó „Á‡ ˙‡ ‰¯È˜ÁÏ ‡Â¯˜Ï ÌÏÂÚÏ ÊÚ˙ ‡Ï Ì‚ ‡È‰ ª‰¯ÙÚ ÏÚ ÌÈ˜Ë· ‰ÈÈÏÚÏ
 ÌÈÎ¯Ú‰ ÌÏÂÚÏ  ‰·ÈË¯ËÏ‡ ÌÈ·ÈˆÓ ÂÁ‡˘ ÌÈÈ·Ó  Ì‰˘ ÈÙÓ ‡˜ÂÂ„  ‡È‰  Â·  ˙Â¯‚˙‰‰ ÆÈ„¯Á‰
 ¨˙ËÏ˘‰ ‰ËÈÏ‡‰ Ï˘ ‰ÒÈÒ‚ ¯ÂÙ¯Ù „ÂÚ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ·¯‰ ¯ˆÚÓ Ï˘ ˙Ú„‰ Ô„·‡ Ǣ Ó Ì˘Â¯· ÒÒÂÓ˙‰˘

Æ‰Î¯„ ÛÂÒÏ ‰ÚÈ‚‰˘ ·ËÈ‰ ‰È·Ó˘

לפרטים והרשמה∫ 
©יחידים ורכזי הדרכהØנוער® 

משרדי הישיבה 
∞≤≠∂≤∏¥±μμ

רוצה לגעת בלבø בוגר שמינית≠
 øרוצה לגעת בלב

לפרטים והרשמה
∞μ≤≠∂∞∑∞¥∑∂ יוחאי 

שים לב°בוגר י‘ ≠ י“ב¨ 
ירושלים עומדת בעין הסערה¨

במזרחה מתרחש מאבק רוחני¨ התיישבותי ובטחוני

פרטים והרשמה∫
חידים ורכזי הדרכהØנוער®

שרדי הישיבה
∞≤≠∂≤∏¥±μ

ישיבת ’בית אורות‘ ישיבת ’בית אורות‘ 
מזמינה אותך ליטול חלק מזמינה אותך ליטול חלק בשבוע של לימוד ומעשהבשבוע של לימוד ומעשה

בין הימים ג‘ עד ח‘ מנחם אבבין הימים ג‘ עד ח‘ מנחם אב
ולשלב בין∫

בוקר של תורה בהכוונה אישית סביב גבורה יהודית¨ עיר מלוכה ועוד
אחה“צ של עבודה עברית בהר הזיתים

לילות קסומים של סיורי עומק בירושלים הקדומה עם מדרשת בית אורות

øובבניינה של שכונה בירושליםבלימוד שכולו השפעה במקום של שכינה בוא לקחת חלק במשימה בינלאומיתבמקום המשפיע על גורל העם היהודי והעולם כולו
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 ˙·˘· È˙ÁÂÓ ˙‡ ‰„È¯Ë‰ ˜Ê· ˙È·¯‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙
 ‰¯ÈÓ‡· ˙Â¯ÈÚˆ ˙Â¯ÚÏ ÍÂÈÁ ˙˘‡ Ï˘ ‰ÈÈÙ Æ‰Â¯Á‡‰
 ¯˙ÂÈ  Û‡Â  ˙Ú‚ÂÙ  ‡È‰  ¢ÌÈ¯Â·˘  ÌÈÏÎ¢  ˙ÂÈ‰Ï  Ô‰ÈÏÚ˘
 ˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎ ‰ËËÈˆ ˙È·¯‰ ÌÓ‡ Æ˙ÎÂÒÓ ‡È‰ ≠ ÍÎÓ
 „ÂÓÈÏ ÏÎÓ Ú˙¯È‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÌÈ˘˘ ‰˙ÚË ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ‰
 ‡·Á˙‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Í‡ ¨˜Á¯ÓÓ ‰¯Â˙· ˜Ù˙Ò‰ÏÂ ÈÂÈÚ

 ‡Ï  ‰˘È‡‰  ˘Ù˘  ‰¯ÈÓ‡‰  È¯ÂÁ‡Ó
 ÍÎ·Â  ¢‰¯Â˙  Ï˘ ‰˙ÓÁÏÓ¢Ï  ‰ÓÈ‡˙Ó
 ÂÂ·È¯Ï ˙È˙ÂÎÈ‡Â ˙È˙Ó‡ ‰·¯˜ ÚÂÓÏ

 ÆÂ˙¯Â˙ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰‰ Í¯„ ÌÏÂÚ Ï˘
 „ÂÓÈÏ‰˘  ËÏÁ‰·  ‰ÓÈÎÒÓ  È‡
 ‰ÂÂÚÂ ‰ÚÈÎ ÍÂ˙Ó¢ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
 ¨¢˙·¯˜Ó  ‡Ï‡  ˙ˆˆÂÁ  ‰È‡  ‡È‰˛˘¸
 ˜ÈÁ„‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ Í‡
 ÔÂ‡ÓÈˆ‰ ˙‡Â ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ¨ÏÎ˘‰ ˙‡
 ˙Â¯Â˜Ó‰  ÔÓ  ß‰  ¯·„  ˙‡  ˘Â‚ÙÏ
 „ÂÓÈÏ‰ ¯Â‡È˙ Æ˙ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ‰¯Âˆ·
 ¨˙Á‡  ‰˘  Ô·  ‡Â‰¢˘  ‰ÊÎÎ  ‰˘¯„Ó·
 ÔÂÂ‚ÓÓ ˙Â˜Â˙Ó ˙ÂÓÈÚË ˙ÓÚÂË ˙·‰
 Ï¢¯‰Ó  ˙ˆ˜  ¨˘¯„Ó  ˙ˆ˜  ∫˙Â¯Â˙

 ¢˙ÂÓÈÚË¢  ÒÈÒ·  ÏÚ  Ì‡‰  ≠  „È¯ËÓÂ  ÌÂ‚Ú  ‡Â‰  ¢ßÂÎÂ
 ÌÈ˘  Ï˘  ¯Â„  ÔÈÎ‰ÏÂ  ˜ÊÁÏ  ÁÈÏˆ  ¢˙Á‡  ‰˘¢  Ï˘
 ·Î¯ÂÓ  ÌÏÂÚ·  ‰ÂÓ‡  Ï˘  ÌÈÈÁÏ  „È˙ÚÏ  ˙Â‰ÓÈ‡  Ï˘Â
 „ÂÓÈÏ  ˘Â¯„  ‡Ó˘  Â‡  ø˙Â˘˜  ˙ÂÈÂ„„ÂÓ˙‰  ‡ÏÓÂ
 ÌÈÏÎ  ˙Ï·˜  ¯˘Ù‡ÓÂ  ˘¯Â˘·  Ú‚Â  ¯˘‡  ¯˙ÂÈ  ˜ÈÓÚÓ

 ‰˘¯„Ó‰ ˙˘ ¯˘‡Î Ì‚ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· „ÂÓÈÏ Í˘Ó‰Ï
 ˙Â‡ˆÂÈ˘  ˙Â¯˜È‰  ˙Â¯Ú‰  È·‚Ï  ‰ÓÂ  ø‰ÓÂÈÒ  Ï‡  ‰‡·
 ‰‡¯Â‰Â  ‰ÏÎÏÎ  ¨‰‡ÂÙ¯  „ÂÓÏÏ  ‰˘¯„Ó‰  ˙˘  ¯Á‡Ï
 ÈÙÎ  ÌÈÈÚ„ÓÂ  ÌÈÈ˙ÏÎ˘  ÌÈÓÂÁ˙·  Â˜ÈÓÚÈ  Ì‰·˘  ≠
 ‰¯Â˙‰  ÏÚ  Â·˘ÁÈ  Ô‰  ‰Ó  ø˙Â˘ÚÏ  ˙ÂÏ‚ÂÒÓ  Ô‰˘
 ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÏÏÎÂ˘ÓÂ ·Î¯ÂÓ ‰‡¯ ÈÏÏÎ‰ Ú„Ó‰ ¯˘‡Î

 ø‰˘¯„Ó· Â„ÓÏ Ô‰˘ ‰¯Â˙‰Ó
 ‰¯Â˙‰  ˙ÂÎ¯··  ˙·ÈÈÁ  ‰˘È‡  Ì‚
 ‰¯Â˙· ˜ÏÁ ‰Ï ˘È ‰˘È‡‰ Ì‚ Ǣ ˜Â··
 ‡È‰ ‰„ÂÓÈÏ· ‰ÂÂˆÓ ‰È‡˘ Û‡ ÏÚÂ ¨ÂÊ
 Æ‰·  ˜ÂÒÈÚ‰  ÏÚÂ  ‰˙Ï·˜  ÏÚ  ˙Î¯·Ó
 „ÂÓÏÏ  ‰Ï  ÔÂÎ  „ˆÈÎ  ¯Á·˙  ˙Á‡  ÏÎ
 ˙‡  Ï·˜Ï  ÏÎÂ˙˘  ÍÎ  ‰¯Â˙·  ˜ÂÒÚÏÂ

 Æ‰Ï Ô˙È‰
 ß‰ÓÈÓ  ̇‰¯Â˙ß ÍÂ˙Ó ËÂËÈˆ· ÌÈÈÒ‡
 È‡„Î© Ë¢È ßÒÙ ¨‡¢È ßÙ ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ ÏÚ
 ‰‡Â¯ Â·˘ ¨®Â‡ÂÏÓ· ¯Â˜Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï
 ˙¢Â˘  È¯·„  ˙‡  ËËˆÏ  ÔÂÎÏ  ¯·ÁÓ‰
 ∫‰¯Â˙ ˙Â„ÓÂÏ ÌÈ˘Ï ÒÁÈ· ÌÈ‚ ÔÈÚÓ
 Ô˙Â‡  Ô·œÏ  ·„  ¯˘‡  ÌÈ˘‰  ÌÓ‡ÆÆÆ¢
 ‰Ó· ·ÂË· Ô˙¯ÈÁ· „ˆÓ ß‰ ˙Î‡ÏÓ ‰Î‡ÏÓ‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï
 ÌÂ˜Ó·  ‰ÂÎ˘˙  ß‰  ¯‰·  ‰ÈÏÚ˙  ‰‰  Ô‰  ¨·ÂË  ‡Â‰˘
 Ô¯„‰Ï Ô¯„‡Ï Ô¯Â„ ÈÓÎÁ ÏÚÂ ¨‰‰ ˙ÙÂÓ È˘ ÈÎ Â˘„Â˜
 ˙¯ÁÂ·  È‡  Æ¢Ô‰È˙ÂÚÂ¯Ê  ıÓ‡Ï  Ô‰È„È  ˜ÊÁÏ  Ô¯„ÒÏ

Æß‰ ¯‰· ˙ÂÏÚÏ ÈÏ˘ Í¯„Î ß‰ ˙Î‡ÏÓ·

הפמיניזם שבגד בנשים 
 תגובה לדברי הרב חיים נבון / הרב מאיר כהן 

 ˜Ê· ˙È·¯‰ ˙·Â˘˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ‰¯Â˙· ÈÂˆÓ˘ ÈÓÎ
 ÁÈË·‰Ï  ÈÈ¯‰  ¨˙Ùˆ·  ‰˘¯„Ó· ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ¯ÂÒÓÏ  ‰ÎÊ˘ ÈÓÎÂ
 ˙È·¯‰ Ï˘ ‰˙Ú„ ÛÂÒÏ ˙„¯ÏÓ ‡Â‰ ˜ÂÁ¯˘ ˙Â‡¯Â˜ÏÂ ·˙ÂÎÏ

ÆÆÆÌ‰È¯Á‡Ó „ÓÂÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰ ‡Ï˘ ‰‡¯ÎÂ
 ¯¯· ÂÏÂÎ˘ ÈÂ‡¯ ¨˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‚‰Ï ÔÂˆ¯Â ˘ÂÙÈÁ Ï˘ Ô„ÈÚ·
 Ï˘Î ‡Â‰ È¯·‚‰ ÈÓˆÚ‰ Ì‡‰ ¨̆ ÓÓÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÓˆÚ Â˙Â‡ ‡Â‰ ‰Ó

 Ì‰ÈÈ·  ˘È  ‡Ó˘ Â‡  È˘‰  ÈÓˆÚ‰
 È˜ÏÁ  ÏÎ  ˙‡  ÏÏÂÎ‰  È˙Â‰Ó  ÈÂ˘
 È̈‚ÂÏÂÈ·‰  È̈˘‚¯‰ „ˆ‰ ˙‡Â  ¨ÔÈÈ·‰
 ˙ÈÁ··  ¨„ÂÚÂ  È¯ˆÈ‰  ¨ÈÏËÓ‰

Æ¢‰‚ÂÓ ÌÈ˘Â ÌÈ„‡ÓÓ ÌÈ¯·‚¢
 Ï˘  ÈÓÈÙ‰  ÈÁÂ¯‰  ÌÏÂÚ‰
 ˙ÂÏ‚  ÌÚ  ˙»Ï‚Ï  ‡ˆÈ  ‰˘È‡‰
 Æ‰˙Ó˘  ˘¯Â˘  ‡È‰˘  ¨‰ÈÎ˘‰
 ‰È‰  ‡Ï  ˙ÂÏ‚‰  ˙Â˘  ÏÎ  Í˘Ó·
 ÁÎ˘ ‡Â‰Â ‰Ê ÌÂÒ˜ ÌÏÂÚÏ ÈÂËÈ·
 ¯·„‰  ‰¯˜˘  Ì˘Î  ¨·ÏÓ  ˙ÓÎ

ÆÏ‡¯˘È ˙ÂÈÓÂ‡Ï ‚˘ÂÓÏ
 ˙‡ ÏÂ‡‚Ï  ‡·  ‰ÈÈÁ˙‰ ÍÏ‰Ó

 ·¯‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ¯˜ÈÚ ‰˙ÈÈ‰ ˙‡ÊÂ ¨¢Ï‡¯˘È ˙ÂÈÓÂ‡Ï¢ ‚˘ÂÓ‰
 ÏÚÂ ÂÎ ÏÚ Â˙Â‡ ·È˘‰ÏÂ ‰Ê‰ ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯¯·Ï ≠ Ï¢ˆÊ ˜Â˜

Æ‰ÓÂ‡‰ ÈÈÁ· ÂÓÂ˜Ó
 Ú¯Ê Ì¯ËÂ ˘¯Á Ì¯Ë˘ ¯Â· ‰„˘Î ‡Â‰ ‰˘È‡‰ Ï˘ ‰ÓÏÂÚ

 ÆÂ˙ÏÂ‡‚Ï ‰ÙˆÓÂ
 ÌÏÂÚ‰  ˙‡  Á˜Ï˘  È·¯ÚÓ‰  ÌÊÈÈÓÙ‰  ÒÎ  ‰Ê‰  ÏÏÁÏ
 ÌÈ˘Ï ‡¯˜ ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ¨ÂÈÂ˜ÈÁÏ ÛÈË‰Â ÈÏ‡È„È‡‰ Ï„ÂÓÎ È¯·‚‰
 ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó‰Â ÌÈÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰ Ô‰ÈÈÁ ˙‡ Ï‰ÏÂ ÛÂ‡˘Ï
 ÍÂ˙Ï ÏÁÏÁ ‰Ê‰ ÔÂÈÚ¯‰ ÆÈ¯·‚‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈ„Â˜‰
 ¯˙È‰  ÔÈ·  ıÈ¯‰Â  ¨˙Â¯Â‡Ï  ‰ÈÒÒ·Â‡Ó  Ï·ÂÒ˘ È˙„‰  ÌÏÂÚ‰
 ÁÈÎÂ‰Ï ¨ÌÈ¯·‚‰ ÂÓÎ „ÂÓÏÏ ‡È‰ ‰¯ËÓ‰˘Î ¨̆ ¯„Ó È˙·Ï ÌÈ˘
 ˙ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰  ˙ÏÂÎÈ‰Ó  ˙ÂÏÙÂ  Ô‰  ÔÈ‡˘  ‰„ÚÂ  ÌÚ  Ï·˜
 ˙Â‰ÓÏ  ÌÈ‡˙Ó  ‰Ê  Ì‡‰  ÏÂ‡˘Ï  ¯ˆÚ  ‡Ï  ˘È‡  Í‡  ¨Ì‰Ï˘

Æ˙È˘‰ ˙ÂÈÓˆÚ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‡ËÂÁ ‰Ê ÔÈ‡ Ì‡‰Â ˙È˘‰
 ˙ÏÙ¯ÂÚÓ ‰ÒÈÙ˙Ï ‰‡È·Ó ÌÈÊ¯‰ ˙ÓÎÁÏ ˙Â¯Î˙‰‰˘ ÈÙÎÂ
 ˙Â¯Â‡© ¢Ï‡¯˘È ˙ÂÈÓÂ‡Ï¢Â ¢Ï‡¯˘È ı¯‡¢ ‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‰„Â

 ÏÂ·Ï·Ï  ‰‡È·Ó  ÌÈÊ¯‰  ˙ÓÎÁÏ  ˙Â¯Î˙‰‰  ÍÎ  ¨®Ï‡¯˘È  ı¯‡
Æ˙È˘‰ ˙Â‰Ó‰ Ï˘ ‰˜ÂÓÚ ‰·‰· ˘ÂË˘ËÏÂ

 ‰ˆÓÈ‡Â  ‰Á˙ÈÙ˘  ˙È„ÓÏ  ‰˘È‡Ó  ÌÈÚ˙¯  ÌÈ¯·‚‰  ÔÈ‡
 ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ì˘˘Á ÈÙÓ ¯·‚ Ï˘Î ÌÏÂÚ ˙ÈÈ‡¯Â ‰·È˘Á ÔÙÂ‡
 Ì‰Ï ˘È ‰Ê È¯‰ ¨·Èˆ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ Ô‰˘ ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰ ¯‚˙‡‰
 ÂÏ ÔÈ‡ ¨‰˘È‡ ‡˘Â ˘È‡‰ ÍÎ Ì˘Ï ‡Ï ª̆ ¯„Ó‰ ˙È·· ¯È·ÎÓÏ
 ˘ÙÁÓ ‡Â‰  ¨‡˙Â¯·Á  „ÂÚ·  Í¯Âˆ
 ‰˙ÂÈÓˆÚÏ  ˙¯·ÂÁÓ˘  ‰˘È‡
 ˙‡  ÌÈÏ˘˙  ÍÎ·Â  ‰ÓœÚ  ‰ÓÏ˘Â
 ‡¯˜  ÈÂÙ  ÔÎ˘  ¨Â·  ¯ÒÁ‰  „ˆ‰
 ¯˘· ˙ÂÈ‰Ï ÂÏÎÂÈ Ê‡Â ¨‡ÙÂ‚„ ‡‚ÏÙ

 Æ˙Ó‡· „Á‡
 ‰˙ÂÈÓÈÙÏ  ˙¯·ÂÁÓ‰  ‰˘È‡
 È„Î  ÌÈ¯ÙÒ·  Í¯Âˆ  ‰Ï  Ô È‡
 ‰Ïˆ‡  ¨˙Â˜ÂÓÚ  ˙Â·Â˙Ï  ÚÈ‚‰Ï
 ¨̄ Á‡ ¯ÂÈˆ·  ˙Ó¯ÂÊ  ‰ÈˆÓ¯ÂÙÈ‡‰
 ¯˘ÈÈ‰  ¯·ÂÁÓ˘  ¨È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡
 ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰  „ÂÓÈÏ‰  Æ‰˙Ó˘Ï
 ˜Ê· ˙È·¯‰ ÆıÚÂ¯Ï ‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ

 Æ‡Â‰ ÍÂÙ‰ È̈ÁË˘ ÌÏÂÚ ˙ÏÚ· ˙ÒÙÂ¯ ‰˘È‡ ÏÚ ‰¯·È„ ‡Ï
 ‰˘È‡‰  ˙‡  „ÓÏÏ  ÌÈÏ„˙˘Ó  ÂÁ‡  ÂÏ˘  ‰˘¯„Ó·
 ˘ÓÓÏ  ÍÎ  ÍÂ˙ÓÂ  ‰˙ÂÓˆÚÏ  È˙ÂÓˆÚ  ÈÓÈÙ  ¯Â·ÈÁ  ¯·Á˙‰Ï
 ¯ÎÂÓ‰ ÌÏÂÚ ‰ÈÏÚ ‰ÙÂÎ‰ ÌÊÈÈÓÙ ‡Ï Ǣ Â‡Ï ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰˙Â‡

Æ‰˙Â‰Ó ˙‡ ‰Ï ‰Ï‚Ó‰ ÌÊÈÈÓÙ ‡Ï‡ ‰˙Â‰ÓÏ
 ÌÈÓÂ¯ÂÙ·  ˙‡Ê‰  ‰¯Â˙·  ÌÈ¯ÂÚÈ˘  ¯ÂÒÓÏ  È˙ÈÎÊ  ∫ÌÂÈÒÏ
 ÌÈ¯‡˙ ˙ÂÏÚ·  ˙Â„ÓÂÏÓ  ÌÈ˘  ÔÏÂÎÎ  Ô·Â¯  ¨ÌÈ˘  Ï˘ ÌÈÂ˘
 ·˘Â˘ ÔÚ¯ ÁÂ¯ ·˘Ó Ô‰È¯·„Î ‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰ ÆÌÈÈÓ„˜‡
 Ô‰  ÛÂÒ  ÛÂÒ  ¨‰Ï  ÂÙ˘Á  ‡Ï  ÌÏÂÚÓ˘ ÏÚ ‡ˆÂÈ  ÔÒÚÎ  ÆÔ‰ÈÏ‡
 „ÁÂÈÓ‰Â  ¯È˘Ú‰  ÔÓÏÂÚ  ˙‡  ¨ÔÎ¯Ú  ˙‡  ¨ÔÓˆÚ  ˙‡  ˙Â¯ÈÎÓ
 Ô‰ ÍÎ ÍÂ˙Ó ÆÂ· ˙ÂÁÓ˘Â ˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÚ·Ë· ˙ÂÁÈÏˆÓÂ
 ‡ÏÓ ÌÂÒ˜ ÌÏÂÚÏ Ô‰Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰ÏÈÒÓ‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÏÂÎÈ
 ‰È‰È˘ È̈˘ ¯Â‡ ‡ÏÓ ÌÏÂÚ ¨˙È˘ ˙Ú„Â ‰È· ‰ÓÎÁ Ï˘ ¯˘ÂÚ

Æ‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÈÏÏÎ‰ Ï‡È„È‡‰
הרב מאיר כהן מלמד במכונים גבוהים לנשים ובמדרשת 
מעיין גנים (צפנת) ומחבר ספר 'מאירת עיניים' (פירוש על 
סידור התפילה לנשים)

054-9393030         .005544-99339933003300

שתיים לטנגו
על יחסי חמיות וכלות

הדס בן ארי

האומות המאוחדות
של הירש
סיפורה המדהים של גיורת
ענבל וייס

שיר חדש בלב
ראיון משמח עם אריאלה סביר

אפרת תמים

סלינו על כתפינו
על מלאכת התמר
אלומה לב

תכנון הבית
אדריכלות בראייה אימונית

תמר יוקל

לצלוח את הים
על צליחת הכנרת לנשים
 אלומה לב  חנה עגיב  הדס בן ארימיכל גולד

ד 
מי

לדש
גו

ה 
אי

 
ס 

יי
 ו

ל
ב

ענ
 

ן 
יי

ר
י 

פ
צי

ר 
ד"

 
ה 

ר
דו

ה 
ת

יו
ח

 
י 

ל
מ

ר
כ

ת 
רי

או

על גיורת בת זמננו

על חמיות וכלות

על צליחת הכנרת לנשים

על אדריכלות בראייה אימונית

על אריאלה סביר

ועל החיים בתוך סוכת לולבים

 

 

ין האשמות בסיפור הזה "א
של רות.

האשמות שמאפיינות 
כל כך יחסי חמות־כלה בימינו.

"הבעל שלי לא מרים צלחת בבית," 

אנחנו שומעים לא פעם, "אמא שלו 

פינקה אותו כל כך, הרגילה אותו 

שהכל עושים בשבילו."

יופי שמצאת את מי להאשים. הוא 

התיקון שלך, מותק".

איה גולדשמיד, עמוד 10
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20+ קריאת הרבנים למען מגרון
נאמר לאברהם אבינו: 'כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם'. כל הארץ הזו  לכל חלקיה הרי היא נחלת ה' והיא אחת מהמתנות א. 

טובות שנתן הקב"ה לישראל. 
כבר כתב בשעתו רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק [כרוז 'למען דעת']:ב. 

"לפיכך אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות   
אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם שלא ברשותנו...   

ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו את נחלות אבותינו".  
היישוב מגרון הוקם לפני כ� 12 שנה בתמיכתם ובעידודם של משרד השיכון והמוסדות המיישבים. היישוב נבנה על קרקעות טרשיות ופנויות ומעולם ג. 

לא התיישב ולו ערבי אחד באדמותיו. תושבי מגרון לא נישלו אף אדם מביתו או מנכסיו ובמשך שנים רבות לא בא אפילו ערבי אחד בטענת בעלות על 
הקרקע. אדרבה, דווקא הקרקע הפנויה והטרשית היא שהביאה את מוסדות המדינה להקים את מגרון במקומה הנוכחי. 

ברבות השנים הפכה מגרון ליישוב קבע לכל דבר; חמישים משפחות המקיימות חיי קהילה עשירים, כשסביבם מבנים ציבוריים ופרטיים; בית כנסת, ד. 
מקווה טהרה, גני ילדים, שמונה בתי קבע ועוד עשרות מבנים ומוסדות המפריחים את שממות ארצנו.

בימים אלה ישנן, לבושתנו ולחרפתנו, מחשבות מצד ממשלת ישראל להרוס מספר בתים ביישוב מגרון. אנו דורשים מממשלת ישראל לחזור בה ה. 
ממחשבות אלה באופן מיידי. תפקידה של ממשלת ישראל לבנות ולא להרוס, להקים יישובים ולא להחריבם. אנשי מגרון ימשיכו את מפעל ההתיישבות 

      במגרון בכל עוז, אותו מפעל בו החלה ממשלת ישראל בעצמה.
כל הדיבורים בדבר 'העתקת' היישוב למקום אחר כפתרון 'הבעיה' הרי הם אחיזת עיניים. שינוי השם מ'החרבה' ל'העתקה' אין בכוחו לשנות את ו. 

המהות. נטישת יישוב של קבע והריסת מבניו הרי הוא חילול ה' נורא, ואין זה משנה לאן עוברים התושבים.

'חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב בעיניו'
הרב צבי ישראל טאו             הרב אביגדר נבנצל           הרב חיים דרוקמן            הרב זלמן ברוך מלמד

הרב עמיאל שטרנברג           הרב שלמה אבינר            הרב שמואל אליהו              הרב אליקים לבנון

לימוד תורה של נשים 
מרתיע שפנים 

 הרב חיים נבון

"לזאת ייקרא אישה" 
 רחל

 È¯È‰·  ÌÈ˘‡¢  ∫‡·‰  ÈË˙ÂÙÈ‰‰  ÔÂÚÈË‰  ÏÚ  ÌÎ˙Ú„  ‰Ó
 Ì‚ ≠ ‰‰Î Ì¯ÂÚ˘ ÂÏ‡ Í‡ Æ‰¯Â¯·Â ‰¯È‰· Ì˙¯Â˙ Ì‚ ≠ ¯ÂÚ
 ‡Ó˘ Â‡ ÚÎ˘Ó øÌÎÏ ÚÓ˘ ‰Ê ÍÈ‡ Æ¢˙ÏÙ¯ÂÚÓÂ ‰‰Î Ì˙¯Â˙
 ÌÏÂÚß· ÚÈÙÂ‰˘ ¨‰ÓÂ„ ÔÂ‚Ò· ËÂËÈˆ ÏÚ ÌÎ˙Ú„ Â˙ ø˘ÈÈ·Ó
 ‡È‰ ˘È‡‰ ˙¯Â˙ È̈‚ÂÏÂÈ·‰ ‰·Ó· ÂÓÎ¢ ∫̄ ·Ú˘ ÚÂ·˘· ßÔË˜
 ˘È‡‰  ˙¯Â˙  Æ®ÏÂ‚ÈÚ©  ˙ÈÏ‚ÚÓ  ‰˘È‡‰  ˙¯Â˙Â  ®Â˜©  ˙ÈÎ‡

 ˙Á‡  ‰È‚ÂÒ·  ˙„˜Ó˙Ó  ÆÆÆ˙Ú‚ÈÈ˙ÓÂ  ‰ÏÓÚ
 ˙Â˜Â˙Ó  ˙ÂÓÈÚË  ˙ÓÚÂË  ˙·‰  ÆÆÆ˜ÓÂÚÏ
 ÍÎ Æ¢‰·Á¯Â ˙ÈÏ‚ÚÓ ‰ÒÈ¯Ù ÆÆÆ˙Â¯Â˙ ÔÂÂ‚ÓÓ
 ¯È·Ò‰Ï  ‰‡·˘Î  ¨˜Ê·  ‰·ÂË  ˙È·¯‰  ‰·˙Î

 ÆÌÈ˘Ï ÈÂ‡¯‰ ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ Â‰Ó
 ÈÏ‚ÚÓ‰  È‚ÂÏÂÈ·‰  ‰·Ó‰  ˙Ó‡·  Ì‡‰
 ‡Ï È̈ÁË˘ „ÂÓÈÏÏ ÔÏ¯Â‚ ˙‡ ¯ÊÂ‚ ÌÈ˘‰ Ï˘
 ÈÏ  ÚÓ˘  ‰Ê  ø‰¯Â˙  ÏÓÚ  Â·  ÔÈ‡˘  ¨˜ÈÓÚÓ
 ÈÙÂ‡Ï ¯ÂÚ‰ Ú·ˆ ÔÈ· ¯˘˜‰ ÂÓÎ Í¯Ú· ÚÎ˘Ó
 ÌÂÚËÏ¢ ÌÈ˘‰ Ï˘ ÔÏ¯Â‚ ¯Ê‚ Ì‡‰ Æ„ÂÓÈÏ‰
 ø¯Â˜ÁÏ ÈÏ·Â ˜ÈÓÚ‰Ï ÈÏ· ¨¢˙Â˜Â˙Ó ˙ÂÓÈÚË
 ÌÈ¯·„‰ Ï·‡ ¨ÌÈ˘‰ ¯Â·Ú ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ ÈÈ‡
 ÂÈ˙Â„ÈÓÏ˙  È¯‰  Ǣ ˙ÂÈ·  ÌÈ˘˜  ÈÏ  ÌÈ‡¯

 Ô‰  ÆÈÂÏÈÁ‰  Ú„È‰  ÈÓÂÁ˙  ÏÎ  ˙‡  ÔÂÈÚ·Â  ‰˜ÓÚ‰·  ˙Â„ÓÂÏ
 Ì‡‰  Æ‰‡ÂÙ¯·Â  ‰˜ÈËÓ˙Ó·  ¨ÌÈ·˘ÁÓ·Â  ‰˜ÈÊÈÙ·  ˙ÂÈÈËˆÓ
 ÏÚ Û¯Ù¯Ï Ô‰ÈÏÚ ¯ÊÂ‚ È˘‰ Ú·Ë‰˘ ˙ÂÎ· ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ˙Ó‡·
 ø˙Ó‡· ÌÎÂ˙Ï ÏÂÏˆÏ ÈÏ· ¨Ì˘Â ‰Ù ËÚÓ ÌÂÚËÏ ¨Ú„È‰Â ‰ÓÎÁ‰

 øÔÈÏÂÁ‰ ˙ÓÎÁÓ ‰¯Â˙‰ ˙ÓÎÁ Ú¯‚È˙ ‰ÓÏ
 „ÂÓÈÏ  È˙Ó¢  ‰˙ÈÈ‰  ˜Ê·  ˙È·¯‰  Ï˘  ‰¯Ó‡Ó  ˙¯˙ÂÎ
 ˙‡ ‰ËËÈˆ  ‡È‰  ‰¯Ó‡Ó·  Æ¢øÌÈ¯·‚  ÚÈ˙¯Ó  ÌÈ˘  Ï˘ ‰¯Â˙
 ˙¯È·˘¢ ˙‡ ˙ÏÓÒÓ ÔÈÒÂ¯È‡· ˙ÁÏˆ‰ ˙¯È·˘ ∫‚¯Â·ÊÈ‚ ·¯‰

 ‰ÏÎ‰  Ï˘  ≠  ÌÈ‚˘È‰  ¨˙ÂÂ¯˘ÈÎ  ¨̄ ‰ÂË  ¨̄ ‡Â˙  ≠  ˙ÂÁÏˆ‰‰
 ø˙Â¯ÈÚˆ ÌÈ˘Ï ÂÏ˘ ¯ÒÓ‰ Â‰Ê  ˙Ó‡· Ì‡‰ Æ¢‰˙Á ÁÎÂÏ
 ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰Â  ÈÁÂ¯‰  ÔÓÏÂÚ  ÏÚ  ¯˙ÂÂÏ  ˙ÂÎÈ¯ˆ  Ô‰  Ì‡‰
 Â‡  ÌÈ˘  ÔÈÓ  ÂÏÈ‡  øÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ  ÌÈ˙Á  ÏÈ‰·‰Ï  ‡Ï  È„Î

 øÁÈÓˆ‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ
 ÈÏ  ‰˘˜ Ô„ÂÓÈÏ  ÈÙÂ‡  ÏÚÂ  ÌÈ˘‰  Ï˘ ÔÈÈÙÂ‡  ÏÚ  ¨̄ ÂÓ‡Î
 È‡  ÆÔÓˆÚ  ¯Â·Ú  Ô‰  ÂËÈÏÁÈ  ª‰·¯‰  ¯·„Ï
 Ú‚Â·  ¯˙ÂÈ  ÌÈˆ¯Á  ÌÈ¯·„  ¯ÓÂÏ  ÏÂÎÈ
 ˙È·¯‰  ˙¯‡˙Ó ÌÈ¯·‚  ÔÈÓ  ‰ÊÈ‡  ÆÌÈ¯·‚Ï
 ÌÈ„ÚÂ¯‰  ¨ÌÈ„ÁÙ  ¨ÌÈ˘È‡  ÈÏ„Á  ø˜Ê·
 ÆÌÎ¯ÚÎ  ‚ÂÊ  ˙·  ÌÏÂÓ  Â‡ˆÓÈ  ‡Ó˘ „ÁÙÓ
 È‡˘ Ì˘Î ÆÌÈÙ˘ ‡Ï‡ ¨ÌÈ¯·‚ ÌÈ‡ ÂÏ‡
 ÔÈÓ‡Ó  È‡  ÍÎ  ¨ÌÈ˘‰  Ï˘  ÔÁÂÎ·  ÔÈÓ‡Ó
 È‡ÏÓ  ÌÈ¯ÈÚˆ  ÌÈ¯·‚  ÆÌÈ¯·‚‰  Ï˘ ÌÁÂÎ·
 ÌÈ˘ ¨ÌÎ¯ÚÎ ÌÈ˘ Ì„ÈÏ ÌÈˆÂ¯ ÈÁÂ¯ ÁÂÎ
 ˙ÂÏÂÎÈ˘  ÌÈ˘  ¨¢Ï·˜Ó  ÈÏÎ¢  ˜¯  ÔÈ‡˘

 ÆÁÂ¯Â ¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ Ô˙È·Ï ‡È·‰Ï
 ÈÈ¯·Á  ÏÚ  ¨ÈÓˆÚ  ÏÚ  „ÈÚ‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡
 ˙·  ‡˜ÂÂ„  Â˘ÙÈÁ  ÂÏÂÎ  ∫ÈÈ„ÈÓÏ˙  ÏÚÂ
 Ì‚  ¯˘‡Î  ÆÁÂ¯  ¯‡˘  ˙ÏÚ·Â  ‰ÓÎÁ  ¨˙·˘ÂÁÂ  ‰˜ÈÓÚÓ  ‚ÂÊ
 ÆÌÈÈÏÙÎ· Í¯·˙Ó Ì˙È· ¨‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÂÎÊ ‰˘È‡‰ Ì‚Â ˘È‡‰
 ‰„Ó˙‰·Â  ˜ÓÂÚ·  ‰¯Â˙  Â„ÓÏ˘  ÌÈ˘˘  ‰ÁÈÎÂÓ  ˙Â‡ÈˆÓ‰

 Æ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â˙ ÌÈ‡ÏÓ ¨ÌÈ·ÂËÂ ÌÈ‡È¯· ÌÈ˙· ÂÓÈ˜‰
 ÏÓÚ·  ˙È˜‰  ¨˙Ó‡  ˙¯Â˙  ª‰¯Â˙  „ÂÓÏÏ  ÂÎÏ  ¨˙Â·

Æ‰„È˜˘·Â ÔÂÈÚ· ¨‰˜ÓÚ‰·Â

הרב חיים נבון מלמד במדרשת לינדנבאום ובמדרשת מגדל 
עוז, ומחבר הספר "גשר בנות יעקב: מעמד האישה בהלכה"

האם באמת זהו 
המסר שלנו לנשים 

צעירות? האם 
הן צריכות לוותר 
על עולמן הרוחני 
והאינטלקטואלי 
כדי לא להבהיל 

חתנים פוטנציאליים? 
אילו מין נשים אנו 
מעוניינים להצמיח?

ומה לגבי הנערות 
היקרות שיוצאות 

לאחר שנת המדרשה 
ללמוד רפואה, 

כלכלה והוראה - 
מה הן יחשבו על 

התורה כאשר המדע 
הכללי נראה מורכב 

ומשוכלל הרבה יותר 
מהתורה שהן למדו 

במדרשה?

ין הגברים נרתעים מאישה א
למדנית שפיתחה ואימצה אופן 

חשיבה וראיית עולם כשל גבר 
מפני חששם להתמודד עם האתגר 

האינטלקטואלי שהן עלולות 
להציב, הרי זה יש להם למכביר 

בבית המדרש; לא לשם כך האיש 
נושא אישה, אין לו צורך בעוד 

חברותא, אלא הוא מחפש אישה 
שמחוברת לעצמיותה ושלמה עמה 

ובכך תשלים את הצד החסר בו

אמא שמחה זו אמא טובה
 ת"מ

 ‰ÈÙÏ˘ ‰¯ÈÓ‡ ‰˙ÏÚ ˙Â¯Â˘‰ ÔÈ·Ó Æ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÁÂ–È‡ ˙˘ÂÁ˙· ÌÎÏˆ‡ ‰ÓÒ¯Ù˙‰˘ ‰·˙Î‰ ˙‡ È˙‡¯˜
 ÏÚ ˙ÈÚÓ˘Ó–„Á ‰¯Âˆ· ˙˜ÏÂÁ ‡Ï È‡ Æ˙È·· ÌÓ‡ ÌÚ ÂÈ‰È  ÌÈ„ÏÈ˘ ‡Â‰ È˙Ó‡‰ È̈„Â‰È‰ ¨ÔÂÎ‰ Ï„ÂÓ‰
 ¯Â·Ú ÔÂÎ ˙ÂÏÚÂÙ ‡Ï ·¯Ú–ˆ¢‰Á‡ „Ú ˙Â„·ÂÚ˘ ˙Â‰ÓÈ‡˘ ÍÎÓ ¯Ê‚˘ ÈÏ Ì¯Âˆ ËÏÁ‰· Ï·‡ ¨˙‡Ê‰ ‰¯ÈÓ‡‰

ÆÌ‰· ˙ÂÚ‚ÂÙ ÌˆÚ·Â Ô‰È„ÏÈ
 ‚Èˆ‰Ï ˙ÂÒÏ ‰ˆÂ¯ È‡ ¨˙ÏÎ˘ÂÓ ‰¯ÈÁ· ÍÂ˙Ó ¨‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ˙„·ÂÚ Ì‡Î

ÆÚ·ËÓ‰ Ï˘ È˘‰ „ˆ‰ ˙‡ Ì‚
 ‡È‰ ‰¯Â‰ ÏÎ Ï˘ ÂÈÈÚ „‚Ï ˙„ÓÂÚ‰ ‰¯ËÓ‰˘ ‰Á‰ ˙„Â˜Ó ˙‡ˆÂÈ È‡
 ·ÂË‰ Â‰Ó ÆÔÂÈ‚È‰ ˙ÏÚ·Â ˙ÈÏÓ¯Â Ì‡ ÏÎ Ï˘ ‰ÈÈÚ „‚Ï Ë¯Ù·Â ¨„ÏÈ‰ ˙·ÂË
 ¯Â·Ú È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ÔÈÈÚ ‰Ê˘ È̈¯Â·Ò øÂÈ„ÏÈ ¯Â·Ú ¯˙ÂÈ·
 Æ„ÏÈÂ „ÏÈ ÏÎ ¯Â·Ú ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ ¨‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó ÏÚ
 ∫˙Â¯ËÓ ‰ÓÎ ˙˙¯˘Ó ‰„Â·ÚÏ ˙Â‰ÓÈ‡ ˙‡ÈˆÈ
 „Â‡Ó  ‰˘˜  Æ„Â·Î·  ÌÂÈ˜  ≠  ˙ÈÒÈÒ·‰  ¨˙Á‡‰
 Í̈ÎÏ  ¯·ÚÓ  Æ˙Á‡  ˙¯ÂÎ˘ÓÓ ÌÈÈ˜˙‰Ï  ÂÈÓÈ·
 ÈÂ˙Â  ˜ÊÁ  ÈÏÎÏÎ  ·‚  ÂÈ„ÏÈÏ  ˙˙Ï  ÔÂˆ¯‰
 Æ®ßÂÎÂ  ÈÓ„˜‡  ¯‡Â˙  ÔÂÓÈÓ©  ÌÈ·ÂË  ‰ÁÈ˙Ù
 ‡Ï ˙Â‰ÓÈ‡ ¯Â·Ú Æ˜ÂÙÈÒÂ ÈÓˆÚ ˘ÂÓÈÓ ¨‰ÈÈ˘‰
 ˙Â‰ÓÈ‡Î ˜  ̄‡Ï ÔÓˆÚ ˙‡ ˘ÓÓÏ Í¯Âˆ‰ ¨˙ÂËÚÓ
 ‰˘È‚¯Ó˘  ˙ÏÎÒÂ˙Ó  Ì‡  ¨ÈÈÈÚ·  Ǣ ˙ÂÈ·  ·Â˘Á
–ÌÈ˜Á˘Ó–ÌÈÏÂËÈË–‰˜‰  ·È·Ò ÌÈ··ÂÒ  ‰ÈÈÁ  ÏÎ˘
 ÂÈ„ÏÈ ÆÚ‚ÙÈ˙ ‰Ï˘ ˙Â‰ÓÈ‡‰ ¨ßÂÎÂ ÌÈÏÂ˘È·–˙ÂÒÈ·Î
 ÌÈ˘È‚¯ÓÂ ÌÈ¯˘Â‡Ó ‡Ï ÂÁ‡ Ì‡ ¨ÂÏ˘ È‡¯‰ Ì‰
 ˙Â˘ÂÁ˙  ˘ÂÁÏ  ÌÈÏÂÏÚ  Ì‰  Ì‚  ¨ÒÂÙÒÙ  ˙˘ÂÁ˙

Æ˙ÂÓÂ„
 ¨‰„Â·ÚÏ  ‰‡ÈˆÈÏ  „Â„ÈÚ  ˘È˘  ‰Ó„˘  Û‡  ÏÚ
 ˙Â‰ÓÈ‡  ÏÚ  ‰˘˜Ó „Â‡Ó Ï‡¯˘È·  ‰„Â·Ú‰ ˜˘Ó
 ˙Â˘ÙÂÁ ÔÈ· ËË‰ÏÏÂ Ô¯Ó˙Ï ˙ÂˆÏ‡ Â‡ Æ˙Â„·ÂÚ
 Ï˘ ‰ÏÁÓ ÈÓÈ Í̈ÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·Â¯ÓÂ ˙ÂÎÂ¯‡
 ‰„Â·Ú ≠ Ì˙ÓÂÚÏÂ ¨˙ÈÒÁÈ ¯ˆ˜ ÍÂÈÁ ÌÂÈ ¨ÌÈ„ÏÈ‰

Æ˙ˆÁÂÏÂ ˙¯‚˙‡Ó
 ÍÂ¯‡ ÍÂÈÁ ÌÂÈÏ ¯·ÚÓ Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰ È̈ÏÏÎ ÔÙÂ‡·

 ÂˆÏ‡ÈÈ ‡Ï ÌÈ¯Â‰‰ Â·˘ ÔÂ¯˙Ù ¨‰„Â·ÚÏ ˙‡ˆÏ ÂˆÏ‡˘ Â‡ Â¯Á·˘ ®̇ Â·‡Â© ˙Â‰ÓÈ‡ ¯Â·Ú ÈÂ‡¯ ÔÂ¯˙Ù ‡Â‰
 ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÏÈ‰ Ì‚ ¨ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰Ú˜˘‰Â ÔÂÎ˙ ÌÚ Æ˙ÂÂ˘ ˙Â¯‚ÒÓÓ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ˘„ÂÁ· ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡ ‡ÈˆÂ‰Ï
 ¯ÂÊ·œ‡Â  ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ  Â·  ˘È˘ Ô‚  Æ„ÏÈ‰  Ï˘ ¢·ÈÂ‡¢  Ô‚  Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ‰‡Â¯  ÈÈ‡  ÆËÚÓ ‡Ï  ÂÓÓ ÁÈÂÂ¯‰Ï
 ¨‰„Â·ÚÏ˘ „ÏÈÏ  ÌÈ¯„˘Ó Û̈ÒÂ·  ÆÏÂÎÈ  ˙È·‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ  ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·ÂÓ·  ¨‰·¯‰ ÌÂ¯˙Ï  ÏÂÎÈ  ÌÈ‡˙Ó

 Æ˙Â·È˘ÁÂ Í¯Ú ˘È ¨‰ÏË·Ï „Â‚È·
 ˙Â¯‚ÒÓ‰Ó Ì‰È„ÏÈ  ˙‡  ‡ÈˆÂ‰Ï  ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÈÈÂÚÓ‰  ÌÈ¯Â‰Ï  ˙˙Ï  ˘È˘ ‰ÈÓ‡Ó È‡  ˙‡Ê  ÌÚ
 ˙Á˙¢ ˙ÏÚ· ≠ ˙È¯ÏÂ„ÂÓ ˙¯‚ÒÓ ‡Â‰ Ï‡È„È‡‰ ÆÔÈ·‰Ï ‰ÏÂÎÈ È‡Â ¨Ô‰È„ÏÈ ˙·ÂË ÂÊ ¨Ô˙ÈÁ·Ó ÆÌÈÈ¯‰ˆ·
 ‡ÏÓ  ÈÂ·È‚  Ï·˜ÏÂ  ¨‰Ï  ÌÈ‡˙Ó˘ ÈÙÎ  ‚Â‰Ï  ÏÎÂ˙  ‰ÁÙ˘Ó ÏÎ˘Â  ¨ˆ¢‰Á‡  ˙Á‡Â  ÌÈÈ¯‰ˆ·  ˙Á‡  ¢‰‡ÈˆÈ

Æ˙Î¯ÚÓ‰Ó
 Ï·‡ Æ˙ÂˆÚ ÆÆÆ˙„·Â‡ ¯˜ÈÚ· ‡È‰ ÏÂ„‚‰ ˘ÙÂÁ‰ Ï˘ ÂÁ˙Ù·˘ ¨˙„·ÂÚ ®°‡Ó‡ ÏÎ Ì„Â ©̃ Ì‡ ‡È‰ ˙·˙ÂÎ‰

 ÆÆÆ˙¯Á‡ ‰·˙ÎÏ ÍÈÈ˘ ¯·Î ‰Ê

האם זו רק חצי שעה? 
 אילנה סטרובינסקי, מדריכת הורים וחברת צוות, מרכז 'לייף סנטר'

 ÈÂ‡¯ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ·È·Ò ·Ò ÔÂÈ„‰ ÆÌÈ„ÏÈ‰ È‚· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈ ˙Î¯‡‰ ·È·Ò ÔÂÈ„ ˙Â¯˙ÂÎÏ ‰ÏÚ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙·
 ÆÌÂÈ· ‰Ú˘ ÈˆÁ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï

 ¨‰¯·Á ÈÈÁÏ ÍÂÈÁ Æ˙È·· Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ÍÂÈÁÏ ˙ÙÒÂ˙ „ÏÈÏ ˙˙Ï ˙Â¯ÓÈÈ˙Ó Ë¯Ù· ÌÈ„ÏÈ‰ È‚·Â ÏÏÎ· ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ
 È„Ó ÂÈ„ÏÈ ˙‡ ÌÈÁÏÂ˘ Â‡ ÔÓ˘·˘ ˙ÂÏÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ Ì‰ ‰„ÈÓÏ ÈÏ‚¯‰Â ‰„ÈÓÏ È¯Â˘ÈÎ ˙ÈÈ˜‰ ¨ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂÈÁ
 ˙ÈÂ˘‡¯‰ ‰·ÈÒ‰ ‡Ï ÂÊ Ï·‡ „̈Â·ÚÏ ˙‡ˆÏ ÏÎÂ˘ ˙Ó ÏÚ ¯ËÈÒÈ·ÈÈ·Ï ÌÈ˜Â˜Ê Â‡ ¨ÔÂÎ ÆÌ‰Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÂÓÂÈ· ÌÂÈ

 ‰ÚÈ‚Ó  ÔÈÈÓ  ¨‰ÎÎ  Ì‡  ÆÌÈ‚Ï  ÂÈ„ÏÈ  ˙‡  ÁÂÏ˘Ï  ÍÈ¯ˆ˘  ÌÈÈÓ‡Ó  Â·Â¯˘ ±≥∫≥∞–Ó  ‰Î¯‡‰Ï  ‰ÊÚ‰  ˙Â„‚˙‰‰
 ø‰¯È·Ò ‰Ú˘· ÌÈÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡ Ï˘ ÔÈÈÚ· ˜¯ ¯·Â„Ó Ì‡‰ ø±¥∫∞∞–Ï

 ˙‡  ÌÈÏ‡Â˘  ‡Ï  ÂÁ‡˘  ‰¯Â·Ò  È‡
 Ï‡˘È‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ˘  ‰Ï‡˘‰  Æ‰ÂÎ‰  ‰Ï‡˘‰
 ‰ÚÓ ˙˙Â ÔÎ‡ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ Ì‡‰ ‡È‰

ÆÍ¯‰ ÏÈ‚· ÂÈ„ÏÈ ÈÎ¯ÂˆÏ È˙Ó‡
 ‰„Â·Ú‰  ˙‡  Â˘Ú˘  ÈÓ  ÂÈ‰  ÌÏÂÚ·
 ÌÈÈÎ„Ú‰  ÌÈ¯˜ÁÓ‰  ÆÈ„ÂÒÈ  ÔÙÂ‡·  ˙‡Ê‰
 Í¯‰  ÏÈ‚·  ÌÈ„ÏÈ˘  ÏÎÎ˘  ÌÈÁÈÎÂÓ  ¯˙ÂÈ·
 ÍÎ  ¯˙ÂÈ  ·¯  ÔÓÊ  ˙ÈÎÂÈÁ  ˙¯‚ÒÓ·  ÌÈ‡ˆÓ
 „¯ÂÙËÒ  ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·  Æ˙Â¯·Â‚  ˙ÂÈÚ·‰
 ÌÈ„ÏÈ ±¥¨∞∞∞ Â¯˜Á ‰È¯ÂÙÈÏ˜ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·Â
 ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ Â˜„·Â  ÌÈÂÂ‚ÓÂ  ÌÈÂ˘ ÌÈÚ˜¯Ó
 ¨˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÓÂÈÓ ÏÚ ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚· ˙ÂÁÎÂ‰
 Æ˙ÂÈ·ÈÒ¯‚‡  Ï˘  ˙ÂÓ¯Â  ˙ÈÓˆÚ  ‰ËÈÏ˘
 „ÏÈ‰˘  ÏÎÎ˘  ÂÏÈ‚  Ì‰  ÆÌÈ˜˙¯Ó  ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 ‰ÓÎÏ  ÂÏÈÙ‡©  ÌÈ„ÏÈ  Ô‚·  ¯˙ÂÈ  ·¯  ÔÓÊ  ‡ˆÓ
 ÂÈ¯Â˘ÈÎ·  ÌÈ·ÂÎÈÚ  Ì˘È  ÍÎ  ¨®ÚÂ·˘·  ˙ÂÚ˘
 Û˙˙˘‰Ï  ÂÏ˘  ‰Èˆ·ÈËÂÓ·Â  ÌÈÈ˙¯·Á‰
 ≤∞  ÏÏÎ˘ ¨̄ Á‡  ÛÈ˜Ó  ¯˜ÁÓ·  ÆÔ‚‰  ˙ÂÏËÓ·
 ±¨∞∞∞ ÏÚÓÂ ˙ÂÂ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó ÌÈ¯˜ÂÁ
 ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ ÂÏÈ· ÌÈ„ÏÈ˘ ÏÎÎ˘ ÂÏÈ‚ ¨ÌÈ„ÏÈ

 ¨˙ÂÙˆÁ˙‰ ∫˙Â‚‰˙‰ ˙ÂÈÚ· ¯˙ÂÈ ÂÁ˙ÈÙ Ì‰ ÍÎ ¨˙È˙È·–ıÂÁ ˙¯‚ÒÓ·
 ˙ÂÈÂ‚‰˙‰ ÔÎÂ ¨‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ·Â¯ÈÒ ¨®ÌÈ·ˆÚ ˙ÂÈÂˆ¯Ù˙‰© ÌÈÓÂ¯ËË
 ˙Â·¯ÂÚÓÂ  ÌÈˆÙÁÂ  ÌÈÚÂˆÚˆÏ  ˜Ê  ˙ÓÈ¯‚  ¨˙ÂÚ˘¯  ≠  ˙ÂÈ·ÈÒ¯‚‡

Æ˙ÈÊÈÙ ˙ÂÓÈÏ‡·
 È„È ÏÚ ‰·¯ ˙ÂÏ˜· ˜„· ‰Ê ÔÂÓ¯Â‰ ÆÁÂÓ· ®Ò¯ËÒ© Á˙Ó Ï˘ ÔÂÓ¯Â‰ ≠ ÏÂÊÈË¯Â˜‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ Â˜„· ÛÒÂ ¯˜ÁÓ·
 ÍÏ‰Ó· ˙Â„¯ÂÈÂ  ˙ÂÎÏÂ‰Â  ¯˜Â·· ˙Â‰Â·‚  ÏÂÊÈË¯Â˜‰ ˙ÂÓ¯ ¨˙ÂÈ˙È· ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ„ÏÈ  Ïˆ‡˘ ÂÏÈ‚  Æ˜Â¯ ˙ÓÈ‚„
 ÚÂ„ÈÎ ÆÒ¯ËÒÏ ‰¯Â¯· ‰·Â‚˙ ≠ ÌÂÈ‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÏÂÚ ÏÂÊÈË¯Â˜‰ ˙ÂÓ¯ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ¨Ô‚ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ„ÏÈ· ÆÌÂÈ‰

 Æ˙ÂÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙ÂÈ˙Â‡È¯· ˙ÂÈÚ·Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈÂ¯Î Ò¯ËÒ È·ˆÓ
 ÌÈ„ÏÈ ÔÎ˘ ¨˙Â¯·‚ÂÓ‰ Ò¯ËÒ‰ ˙Â‚¯„ ˙‡ Â‡ØÂ ˙Â‚‰˙‰‰ ˙ÂÈÚ· ˙‡ ‰¯¯ÂÚ˘ ‡È‰ ÌÈ¯Â‰‰Ó ‰„Õ¯Ù‰ ‡Ï˘ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á

Æ‰˜ÂˆÓ ÈÓÈÒ Ì˙Â‡ ˙‡ ÂÚÈ·‰ ‡Ï ®̇ ÏÙËÓ Â‡ ‡˙·Ò ∫‰Ó‚Â„Ï© ˙È¯Â‰ ‰ÙÂÏÁ ÌÚ ÔÓÊ‰ ˙‡ ÂÏÈ·˘
 Í¯‰  ÏÈ‚·  ÌÈ„ÏÈ  ∫˙ÂÈÚÓ˘Ó–„Á Ô‰  ˙Â˜ÒÓ‰ ÆÌÈ„ÏÈ·  ÂÏ‡  ˙Â·Â‚˙  ¯¯ÂÚÓ ‰Ó ÂÓˆÚ  ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÂÈÏÚ  Í̈Î  Ì‡
 ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÚ ‰·Â¯˜  ÌÈÒÁÈ  ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê  ÌÈ„ÏÈ  ÆÍÎ  ÏÎ  ˙Â·¯  ˙ÂÚ˘ Í˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÏÈ  ·¯˜·  ÏÂ„‚Ï  Â„ÚÂ  ‡Ï
 Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰Â  ÂÈÈÚ  „‚Ï  ˙„ÓÂÚ  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙·ÂË  Ì‡ ÆÁ˙Ù˙‰ÏÂ  ÁÂÓˆÏ  ÂÏÎÂÈ  Ì‰Â  Â‡ÏÓ˙È  ÌÈÈ˘‚¯‰  Ì‰ÈÎ¯Âˆ˘ È„Î
 „Â·ÚÏÂ ≠ ÌÏ˘ ÌÂÈ· ÌÈÈÈÂÚÓ˘ ÌÈ¯Â‰Â ÌÂÈ ÈˆÁ Ô‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ÌÈ¯Â‰ ≠ ˙ÂÁÂÎ „Á‡Ï ÂÈÏÚ ¨Â˙ÙÈ‡˘ ‡È‰ ˙ÈÏÓÈËÙÂ‡‰

 ÆÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ ÂÈ„ÏÈ Ï˘ ˙ÂÈÎÂÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ˙Ó ÏÚ „ÁÈ

תגובות לכתבה "הם קוראים לזה העולם הישן והעולם החדש" על הארכת יום הלימודים בגני הילדים

ילדינו הם 
הראי שלנו, 

אם אנחנו 
לא מאושרים 

ומרגישים 
תחושת 

פספוס, גם 
הם עלולים 

לחוש תחושות 
דומות.

על אף שנדמה 
שיש עידוד 

ליציאה 
לעבודה, 

משק העבודה 
בישראל 

מאוד מקשה 
על אימהות 

עובדות

באוניברסיטת 
סטנפורד 

ובאוניברסיטת 
קליפורניה 

חקרו 14,000 
ילדים ובדקו 
את השפעת 

הנוכחות בגן 
הילדים על 

מיומנויות 
חברתיות, 

שליטה עצמית 
ורמות של 

אגרסיביות. 
הממצאים 

מרתקים

 תגובות לתשובתה ברשות הדיבור של הרבנית טובה בזק "מתי לימוד תורה של נשים מרתיע גברים?"

מכללת הרצוג -
גוש עציון

ליד ישיבת הר עציון

בס"ד

לפרטים על תוכן
השיעורים ולהרשמה -
כתובתנו באינטרנט:

www.herzog.ac.il
tanach@herzog.ac.il דוא"ל: 

02-9937313 טל:   

057-9321994 פקס:  

    חפשו אותנו בפייסבוק

הסעות מכל רחבי הארץ תעמודנה 
לרשות המעוניינים.

ימי העיון ייערכו
בימים ראשון - חמישי

כ"ט בתמוז - ד' במנחם-אב (4.8-31.7).

יום הסיורים ייערך
ביום חמישי י"ט בתמוז (21.7).

ההרשמה באינטרנט - עד יום שלישי
כ"ד בתמוז (26.7).

לנרשמים באינטרנט עד ט"ו בתמוז (17.7) 
תינתן הנחה

ההרשמה בדואר, בפקס ובמייל -
עד יום ראשון ט"ו בתמוז (17.7).

מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה 
(בשיעורים ובסיורים).

השנה יינתנו גמולי השתלמות למורים.

חם-אב
במנ

ד' 
שי 

מי
 ח

ם
יו
ב

  

י י'-י"ב
וגר

ר ב
וע

לנ
ון 

עי
ם 

יו

תר
בא

ם 
טי
פר

   
  
חמדת  

למצטרפים:

pardeshanna@gmail com

הנוי 
והנצח 
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ארנון סגל

 ÌÈÚÂ¯È‡‰ È¯Á‡ ‰˘ ÌÈÚ·˘–ÌÈ˘È˘ Ǣ Â‡Ï  ‡ˆÂÈ  È¢ÁÏ‰
 ‰Ó ÆÌÈÏ‚˙ÓÂ  ÌÈÎÏÂ‰  ¯˙ÂÈ·  ÌÈÒÂÓÎ‰ ˙Â„ÂÒ‰ Ì‚Â  ¨ÌÓˆÚ
 ¯·Î ¨ÌÈÒÂÓÎ ·Ï È·‡Î·Â ˙ÓÚÂ¯ ‰˜È˙˘· Ê‡ ÌÎ˙ÒÓ ‰È‰˘
 ·˙Î‰ ÏÚ ‰ÏÚÂÓ ˙ÚÎÂ ¨̆ Ù· ‰ÓÏ˘‰‰ ·Ï˘ ˙‡ ÔÓÊÓ ¯·Ú
 Æ˜¯˘Â ÏÁÎ ‡ÏÏÂ ¨‰È¯ÂËÒÈ‰‰Ó ˜ÏÁÎ ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÔÚÓÏ
 ‰‚‰‰ ˙Â„ÏÂ˙ Æ„ÚÏ  ‰‡¯Î  Ê‚ÈÈ  ≠  ÂÈ˘ÎÚ ·˙ÎÈÈ  ‡Ï˘ ‰Ó
 ˙Â„ÏÂ˙  ¨‰˘  ÌÈ˘È˘Ï  ·Â¯˜  ÈÙÏ  ¯·Î  ·˙Î‰  ÏÚ  ÂÏÚÂ‰
 ¨ËÚÓÎ  ÔÂ¯Á‡‰  Ú‚¯·  ¨˙ÚÎÂ  ¨Â‰˘ÓÂ  ÌÈ˘ÂÏ˘  ÈÙÏ  Ï¢ˆ‡‰

 Æ˜ÂÈ„ ¯˙ÈÏ ¯Â˙ Ô· È̈¢ÁÏ‰ ¯Â˙ ÚÈ‚‰
 ˜ÂÒÚÏÓ ‰‡Ï ‡Ï È̈¢ÁÏ‰ ÈÓÁÂÏ È˜È˙ÂÂÓ ¨̄ Â˙ Ô· ‰ÈÓÁ
 ¨˜˘‰ ÏÚ ‰Î„Ê‰˘ È¯Á‡ ‰˘ ÌÈ˘È˘Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‚ Â˙¯˙ÁÓ·
 Ô· ‡Â‰ Æ‰Ê‰ ÛÂ‚‰ ˙Â„Â‡ ÌÒ¯Ù˘ ÌÈ¯ÙÒ ‰Ú˘˙ È¯Á‡ Ì‚Â
 ‰ÏÈÁ˙·  ÒÈÈ‚˙‰  ‡Â‰  ÆÊ‡  ÂÓÎ  ËÚÓÎ  „ÁÂ  ÏÂÏˆ  Ï·‡  ¨∏∑
 ¯È‡È–Ì‰¯·‡ ÌÚ „ÁÈ  È¢ÁÏ‰ ˙·ÂËÏ ÂÓÓ ˘¯Ù Í‡ ¨Ï¢ˆ‡Ï
 ÔÂ‚¯‡· Â„¯˘˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÔÈ· ‡Â‰ ¯Â˙ Ô· Æ±π¥∞ ˙˘· Ô¯Ë˘
 ÔÂÈÒÈ· ÚˆÙ ‰Â˘‡¯Ï Ǣ ˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈÈ˙˘ ¨̄ È‡È Áˆ¯ È¯Á‡
 ÚˆÙ  ‰È˘‰  ÌÚÙ·  ¨È¢ÁÏ·  „ÂÚ  ÈÏ‚‡  ÔÈˆ˜·  ˙Â˘˜˙‰
 ˙Ú· ı¯‡· Ì¯Ê Ú¯ Ì„ ‰·¯‰ ÆÏ¢‰ˆ È„Ó· ¯Â¯Á˘‰ ˙ÓÁÏÓ·
 ¯˙ÂÈ ˙ËÏÂ˘ ÌÂÈÎ Ï·‡ ¨˙ÂÙÈ„¯Â ‰‡˘ ¨ÌÈ„Â‰È‰ ÔÈ· ‡È‰‰
 ˙ÎÒÓ‰ ˙ÈÂˆÈ˜ ‰ÈÙÂÎ· ¯·Á Ê‡ ·˘Á˘ ÈÓÂ ¨ÒÂÈÙ‰ ˙¯ÈÂÂ‡
 ‰˙ÂÓÚ‰ „ÚÂ  ¯·Á  ¨ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰  ÌÂÈ‰  ‡Â‰  ¨·Â˘È‰  ÌÂÈ˜  ˙‡
 ˙¯ÈÈÒ· ÌÁÂÏÏ ‡·Ò Ì‚Â ¨‡È‰‰ ˙¯˙ÁÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÂÙ ˙Áˆ‰Ï

 Æ˙¯Á·ÂÓ ˙ÈÏ¢‰ˆ
 Û„¯‰Â ÔË˜‰ ¨‰Ê‰ ÔÂ‚¯‡‰ ÌÈÈ˜˙‰ ÏÎ‰ ÍÒ· ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘
 ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡ Ï·‡ ¨‡È‰‰ ˙Ú· ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â¯˙ÁÓ ÔÈ·Ó ¯˙ÂÈ·
 ÌÈ¯ÙÒ ˙Â¯˘Ú Ì‚  Æ‰˘ ÌÈÚ·˘ È¯Á‡ Ì‚  ¯ÙÒÏ ÂÏÈÎ  Ì¯Ë
 ‰ÂÂ‡˙‰ ˙‡ ÔÈÈ„Ú  ÂÚÈ·˘‰ ‡Ï  ÂÈÈÚ·  ‰Î  „Ú  ÂÓÒ¯Ù˙‰˘
 ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â·ÈÁ‰  ÆÏ‡¯˘È  ˙Â¯ÈÁ  ÈÓÁÂÏ  ˙ÂÚ¯Â‡Ó ˙‡ ¯ÙÒÏ
 ¯Â˙ Ô· ‡ÈˆÂ‰˘ ßÈ¢ÁÏ‰ ˙Â„ÏÂ˙ß ‡Â‰ ¨‰Î „Ú ¯˙ÂÈ· ÛÈ˜Ó‰Â
 ÌÈ¯„ÂÒÓ ¨ÌÈË¯Ù ÈË¯Ù· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÎ¯Î ‰˘ÈÓÁ ≠ ‰˘ ÈÙÏ
 È‡¢Ú˘˙  ¯ÈÚˆ  ÆÌ‰‰  ÌÈÓÈ‰  ˙Â¯Â˜  ÏÚ  ¨È‚ÂÏÂÂ¯Î  ¯„Ò·
 ¯˙ÂÈ ÌÂÈÎ ÂÈÏÚ „ÂÓÏÏ ÏÎÂÈ ¨‡Â‰‰ ¯Â„‰ È˜·‡Ó· ÔÈÈÚ˙Ó˘

 ÆÌ‰‰ ÌÈÓÈ‰ ÌˆÚ· ÈÁ˘ Â·Ò ÂÈÏÚ Ú„È ¯˘‡Ó
 Ǣ ÙÒ‰ ÚÂ·˘ ÌÂ˙ ÌÚ ÔÂÈ‡¯

תמיד המיעוט מוביל
ואם אנחנו נפול ברחובות בבתים 

ויקברונו בלילה בלאט 
במקומנו יבואו אלפי אחרים 
להגן ולשמור עדי עד (יאיר)

 ˙¯Î‰Ó  ˜ÈÙ‰Ï  ÏÂÎÈ  ÈÁÎÂ‰  ¯Â„‰  ‰Ó
 øÈ¢ÁÏ‰ ˙Â„ÏÂ˙

 ‰ÓÁÏÓ  ‰ÊÈ¯Î‰˘  ‰Â˘‡¯‰  ‡È‰  È¢ÁÏ¢
 ‰ÊÈ¯Î‰˘ ¨·ÈÂ‡Î Ì‰· ‰¯ÈÎ‰˘ ¨ÌÈËÈ¯·‰ ÏÚ
 ÏÁ‰  ̆‰Ó ‰Ê ÆÌÈ„·ÚÂ˘Ó Â‡ ÌÏÏ‚·  ̆˙ÂÈÂÏ‚
 ÆÈËÈ¯·‰ ˘·ÂÎ· ˙È„Â‰È‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ÏÚÂÙ·
 ‡Â‰ ËÂÚÈÓ‰ „ÈÓ˙ Ï·‡ ¨ÔË˜ ÛÂ‚ ‰È‰ È¢ÁÏ‰

 Æ¢ıÂÏÁ‰ ‡Â‰ ¨ÏÈ·ÂÓ˘
 Ì¯Ê  ‰ÊÈ‡  ÌÚ  ¨ÌÂÈ‰  ÈÁ  ‰È‰  ÂÏ  ¨̄ È‡È
 È¯‰ ‡Â‰ ø‰‰„ÊÓ ‰È‰ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ·

Æ˘„˜Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ÂÂˆ¯ ÏÚ ¯·È„
 ˜¯  ˘„˜Ó‰  ÏÚ  ¯·È„  ‡Â‰  Ǣ ÓÂÏ  ‰˘˜¢
 ÂÓÎ  ‰ÁÂÎ  ‰‡¯˘ È‡È„Ó  ‰È‰  ‡Â‰  ÆÏÓÒÎ
 ∫Â¯Ó‡ ‡Ï ÌÈ¯Á‡˘ ‰Ó ˙‡ ¯Ó‡ ‡Â‰ ÆÏˆ¯‰
 ¨Ô„¯È‰  ˙Â„‚  È˙˘  ÏÚ  ¨‰ÏÂÎ  ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡˘

 Æ¢Ï‡¯˘È ÌÚÏ ˜¯ ˙ÎÈÈ˘
 øÈ¢ÁÏ· ÂÈ‰ ÏÏÎ· ÌÈÓÁÂÏ ‰ÓÎ

 ≥μ∞  ÂÈÈ‰  ‚ÂÏÈÙ‰  ÌÚ  Æ±¨≤∞∞  ˙Â·È·Ò·  ‰ÙÂ˜˙‰ ÛÂÒ·¢
 Æ¢Í¯Ú·

 ÂÓÎ  ¯ÚÂ‰  Ïˆ‡  ‰ÊÂÚ˙Â  ˙ÂÎÂÓ  ÌÂÈ‰  Ì‚  ‰‰ÊÓ  ‰˙‡
 È˘‡  ÛÂ˜˙Ï  È„Î  ÔÂ„ÂÏ  „Ú  Ì˙˜Á¯‰˘ Ì˙‡ øÌÎÏ  ÂÈ‰˘

 øÌÈÏ‚‡ ÔÂËÏ˘
 ÆÌÈ¯Â·È‚·  ÌÈ‡ÏÓ  ‰È„Ó‰  Ï˘  ÔÂÁËÈ·‰  ÈÙÂ‚  ÆÈ‡„ÂÂ·¢
 ˙Â·„˙‰‰ ÁÂ¯  ˙˜ÊÁ˙Ó ‰˘Ï  ‰˘Ó Æ‰Ï‡Î  Â·¯ÈÂ  È‡ÂÂÏ‰

 Æ¢˙Â¯Á·ÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ
øÌÎ˙ÙÂ˜˙· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ

 ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ ÆÌÁÏ ‡Ï ÌÚ‰ ·Â¯ ÆÌÈ„ÈÁÈ ÂÈÈ‰ Â˙ÙÂ˜˙·¢
 ¨ÌÈËÈ¯·· ÌÁÏÈ‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï ‰‚‰‰ Ì‚ ÆÂÓˆÚ ·È¯˜‰Ï ÔÎÂÓ

 Æ¢ÌÈËÈ¯·‰ ˘Â¯È‚· ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‚Â
 ¯Á·˘  ÈÓ  ˙ÓÂÚÏ  È¢ÁÏÏ  ÚÈ‚‰˘  ÒÂÙÈË  ÔÈÈÙ‡Ï  ¯˘Ù‡

øÏ¢ˆ‡Ï ÚÈ‚‰Ï
 ˙¯Âˆ·  ÂÏ‚„  Ǣ ˙ÂÈ  ÌÈÈ˙Â‰Ó  ÂÈ‰  ÌÈÏ„·‰‰  ‰ÏÁ˙‰·¢
 ¯ÓÂÏÎ È̈˘È‡ ¯Â¯Ë· Â„„Èˆ ÂÁ‡ ÆÏ¢ˆ‡‰ Ï˘Ó ˙¯Á‡ ‰ÓÈÁÏ
 „¯ÂÏ‰ Ï˘ ÂÏÂÒÈÁ ÂÓÎ ¨ÌÙÂ‚· ÈÏ‚‡‰ ÔÂËÏ˘‰ È‚Èˆ· ‰ÚÈ‚Ù
 ‰ËÈ˘·  ÂÏ‚„  ÆÔÂÎÈ˙‰  Á¯ÊÓ‰  ÈÈÈÚÏ  ÈËÈ¯·‰  ¯˘‰  ¨ÔÈÂÓ

 ˙Â„ÈÁÈ ¯ÂˆÈÏ È‡·ˆ ÁÂÎ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ÆÔË˜ ÛÂ‚ ÂÈÈ‰ ÈÎ ˙‡Ê‰
 Ï¢ˆ‡‰  Æ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó  Â‡  ‡·ˆ  ˙ÂÁÓ  ÛÈ˜˙‰ÏÂ  ˙ÂÈ·¯˜
 ÌÈ·˘ÂÁ  ˘È  Æ˙ÂÈÏ‡Â„ÈÂÂÈ„È‡  ˙ÂÏÂÚÙ  „‚  ‰È‰  ÏÏÎ  Í¯„·
 ÚÂ‚ÙÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ì„‡ ÈÈÁ ÏÚ ÒÁ ‡Â‰˘ È̈„Ó ÔÓÁ¯ ‰È‰ ÔÈ‚·˘
 È¯‰ Æ‰ÂÎ ‡Ï ‰˙È‰ ÂÏ˘ ‰·˘ÁÓ‰ ÈÈÈÚ· ÆÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘‡·
 ÏÂÎÈÒ· ÌÈ˙ÚÏ Ë˜Â ÌÂÈ‰ „ÒÂÓ‰ Ì‚ ÆÍÎ ÌÈ‚‰Â ÌÏÂÚ‰ ÏÎ·
 ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ¯◊· ˙Â˘˜˙‰Ï  ̆Ê‡ Â·˘Á Æ„˜ÂÓÓ
 Ú‚Ù  ‰Ê  ÆÌÈÈËÈ¯·  ÌÈÏÈÈÁ  ÌÈ¯˘Ú  Ï˘  ÏÂÒÈÁ  ¯˘‡Ó  ¯˙ÂÈ

 Æ„Â‡Ó ‰Ï ·‡ÎÂ ‰È¯ÙÓÈ‡‰ Ï˘ ‰·ÈÏ·
 „ÂÁÈ‡Ω¸  È¯·Ú‰  È¯Ó‰  ˙ÚÂ˙  ˙ÙÂ˜˙  È¯Á‡  ÌÓ‡Â¢

 ˙Ù˙Â˘Ó  ˙ÂÏÈÚÙÏ  ˙Â¯˙ÁÓ‰  ˘ÂÏ˘
 ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ Í˘ÓÏ „ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰˘
 ÂÈÓ  ¯·Î˘Î  ¨˛Â¢˘˙  ˙˘  ÍÏ‰Ó·
 ·ËÈÓ· ÌÈ„ÈÈÂˆÓ ÂÈÈ‰Â ÌÈ˘‡ ˙Â‡Ó
 È̈ÊÈË¯Ù ‰ÓÈÁÏ ÔÂ‚Ò ÂˆÓÈ‡ ¨˜˘‰
 ÆÌÈ˘‡  ˙Â¯˘Ú  Ï˘  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈÙÂ‚·
 Ï„·‰  ‰È‰  ‡Ï  ¯·Î  ˙‡Ê‰  ‰ÙÂ˜˙·
 ‰˙Â‡·  ÂÓÁÏ  ÆÏ¢ˆ‡‰  ÔÈ·Ï  ÂÈÈ·

 Æ¢‰ËÈ˘

 Ú˜¯ ÏÚ Ï¢ˆ‡‰Ó ˘¯Ù Ô¯Ë˘ ¯È‡È
 ˘‡ ˙˜ÒÙ‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ¨‰‚Ï·‰‰
 ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ˙Ú· Ì‚ ÌÈËÈ¯·‰ ÌÚ
 Ì‚ Ì‡‰ ¯Â˙ Ô· ˙‡ Ï‡Â˘ È‡ Æ‰È˘‰
 Û˙˘Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ¨ÌÂÈ‰ Ï˘ Ë·Ó·
ÆÂÈÈÚ· ˙˜„ˆÂÓ ÌÈËÈ¯·‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ

 ÂÓÁÏ ÌÈ˘ È„Ó ¯˙ÂÈ¢ ≠ ˙Âˆ¯Á ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ≠ ¢È‡„ÂÂ·¢
 ÆÌÈËÈ¯·‰ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈ¯Ê ˙Â‡·ˆ ÈÈÓ ÏÎ Â˙¯È˘ ÆÌÈÁ·
 ÌÈÓÚ‰ ÏÎÏ ÂÁÈË·‰ ÌÈËÈ¯·‰ ‰È˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ‰ˆ¯Ù˘Î
 ÍÎ Æ˙Â‡ÓˆÚ· ˘„ÁÓ ÂÎÊÈ ‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÓ¯‚· ÂÓÁÏ˘
 ˙ÂÏ˘ÓÓ ÂÈ‰ ÌÏÂÎÏ ÆÌÈÏÂÙÏ ¨ÌÈ·ÏÒÂ‚ÂÈÏ ¨ÌÈ˙Ù¯ˆÏ ÂÁÈË·‰
 ÂÎÊ ÌÏÂÎÂ ¨˙ÂÁË·‰‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ÔÎ‡ ÌÈËÈ¯·‰Â ¨ÔÂ„ÂÏ· ˙ÂÏÂ‚
 ‰ÁË·‰ ÌÈËÈ¯·‰Ó ˘˜È· ˜¯ ¯È‡È ÆÔÂÁˆÈ‰ ¯Á‡Ï ˙Â‡ÓˆÚ·
 ‰È„Ó ÌÈ˜‰Ï ·ÈÈÁ˙˙ ‰ÈËÈ¯· Ì‡˘ ÊÈ¯Î‰ ‡Â‰ ÆÂÈ·‚Ï ‰ÓÂ„
 ˙ÂÈ„Â‰È ˙Â„ÈÁÈ ÌÈ˜˙ ‰ÎÏ‰Ó· ¯·ÎÂ ¨‰ÓÁÏÓ‰ ¯Ó‚· ˙È„Â‰È
 ÆÌ‰ÈÏ‡ Û¯Ëˆ ÂÁ‡ ≠ ˜˘ ÌÚÂ È¯·Ú‰ Ï‚„‰ ÌÚ ˙ÂÓÁÂÏ

 Æ¢Ô·ÂÓÎ ¨ÌÈÈÈÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÏ‚‡‰ Ï·‡
 Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ˙ÂÚÂÓ˘‰ ˙‡ ˘ÈÁÎÓ Ì‚ ¯Â˙ Ô·
 Æ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÌÂ˘ ‰È‰ ‡Ï¢ ≠ ˙Èˆ‡‰ ‰ÈÓ¯‚ ÌÚ È¢ÁÏ‰
 ÏÈˆ‰Ï È„Î ÌÈÓ¯‚‰ ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÌÈÈÂÒÓ ÔÂÈÒÈ ÌÓ‡ ‰È‰
 ‡Ï ‰Ê  Ï·‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆ¯ ¯È‡È˘ ‰Ó ‰Ê  Æ‰ÙÂ¯È‡ ˙Â„‰È  ˙‡

 Æ¢ÁÈÏˆ‰
 ÔÈ·Ï È¢ÁÏ‰ ÔÈ· ¯˘˜ ‰Â˘‡¯Ï Û˘Á Ì‚ ßÈ¢ÁÏ‰ ˙Â„ÏÂ˙ß·

 ‰ÊÈ¯Î‰˘ ˙¯˙ÁÓ‰ Æ®≥∞¥–≥∞≥  ßÓÚ  ¨ß‚  Í¯Î©  È¢ÏÈ  ˙¯˙ÁÓ
 ˙¯˙ÁÓ‰  È˘‡  „ˆÓ  ÚÂÈÒÏ  ‰˙ÎÊ  ¨ÌÈÏ‚‡‰  ÏÚ  ‰ÓÁÏÓ
 ÆÔÎÏ Ì„Â˜ ‰˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ı¯‡Ï ÌÈÏ‚‡‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ÏÚÙ˘
 ÔÂÒÂ¯‰‡ ‰¯˘ Ï˘ ‰ÈÁ‡ ¨ÔÂÒÂ¯‰‡ ¯„ÒÎÏ‡ ¨̄ ÙÒ‰ ÈÙ ÏÚ
 „‰‡ ˙‡Ê–ÏÎ·Â ˙ÈËÈ¯·‰ ˙˘ÏÂ·· ˙¯È˘ ¨ÂÓˆÚ· È¢ÏÈ ¯·ÁÂ
 ÌÈÈËÈ¯·  ÌÈ˘È‡·  ˙Â˘˜˙‰Ï  ÛÁ„  ‡Â‰  ÆÈ¢ÁÏ‰  ˙‡  ¯˙Ò·
 ÆÌÈ„¯ÂÏ‰  ˙È·  È¯·ÁÂ  ÌÈ¯˘ ¨ËÓÏ¯Ù  È¯·Á Ì‰ÈÈ·  ¨ÌÈ¯ÈÎ·
 Ï˘  ˙È˘‡¯‰  ‰„˜ÙÓ·  ÔÂÈ·  ÔÈˆ˜Î  ˙¯È˘  ÂÓˆÚ  ÔÂÒÂ¯‰‡
 ˜ÙÈÒ  Ï·‡  ¨̄ È‰˜·  ‰Î˘˘ ¨ÔÂÎÈ˙‰  Á¯ÊÓÏ  ÈËÈ¯·‰  ‡·ˆ‰
 ‰¯ÈÓ˘‰ È¯Â„ÈÒÂ ‰„˜ÙÓ‰ ÌÈ˘¯˙ ˙‡ ˙Â·‰Ï˙‰· ˙¯˙ÁÓÏ
 ‰ÏÂÚÙ‰ ÆÂÏ˘ Â˙„˜ÙÓ ˙‡ ıˆÂÙÏ  ÔÂ‚¯‡·  ˜Á„  ÂÏÈÙ‡Â  ¨‰·
 ÏÎ· ÌÈËÈ¯·‰ Ï·‡ ¨ÏÚÂÙÏ ÛÂÒ·Ï ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙‡Ê‰ ‰¯ÈÚÒÓ‰

 ÆÚÂ„ÈÎ ¨Â·ÊÚ ˙‡Ê

אש מבית
 ˙ÂÏÈÚÙ  Ï˘  ÈÓ˘¯‰  „Ú˙ÓÏ  ˙Â¯˘Ù‡Ó  ÂÙÏÁ˘  ÌÈ˘‰
 ¯·Î ÂÏÏ‰ Ì‚ Æ„ÁÂÈÓ· ÌÈ·‡ÂÎ ÌÈÚˆÙÏ Ì‚ ÒÁÈÈ˙‰Ï È¢ÁÏ‰
 Ï˘ ÂÏÂÒÈÁ ¯·„ ¨Ï˘ÓÏ ‡Â‰ ÍÎ ÆÌÈÓÈ‰ ˙Â·¯· Â„ÈÏ‚‰ ËÚÓÎ
 È„ÚÏ‚  Â‰ÈÏ‡ ¨̄ È‡È  Áˆ¯ È¯Á‡˘ ÌÈÓÈ·  È¢ÁÏ‰ È˘‡¯Ó „Á‡
 Æ®ßÏ‡ÎÈÓß© ¯ÈÓ˘ ˜ÁˆÈ È̈¢ÁÏ‰ Ï˘ ¯Á‡ ˘‡¯ È„È· ¨®ßÏÂ‡˘ß©
 Úˆ·Ï ‡Ï‡ ˙¯Á‡ ‰¯È¯· ‰˙È‰ ‡Ï˘ ÌÂÈ‰ Ì‚ ÚÎÂ˘Ó ¯Â˙ Ô·

 ‡Ï¢  È„ÚÏ‚˘ ·˙Î  ®≥∂≤  ßÓÚ  ¨ß‡  Í¯Î©  ¯ÙÒ·  ÆÏÂÒÈÁ‰  ˙‡
 Í˘Ó·  Æ˙ÂÈ¯ÒÂÓ  ˙ÂÏ·‚Ó  ÌÂ˘Â  ˙Â¯Ó  ÌÂ˘ ÂÓˆÚ  ÏÚ  Ï·È˜
 ÌÈ„ÈÓ˙Ó‰ ÂÈÓÂÈ‡  ÏÚÂ  ÁÂ¯‰ ˙ÂÒ‚  ÏÚ  ˙ÂÂÏ˙‰ Â¯·‚  ÔÓÊ‰
 ·˘Á˙‰Ï ÈÏ·ÓÂ  ˙ÂÈ¯ÊÎ‡· Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰ ‡Â‰ ÆÂÈ„Â˜Ù ÏÚ
 ˘È‚„‰Ï È„Î ˜¯ Ì‰· ‰ÎÓÂ Ì‰ÈÙ ÏÚ ¯ËÂÒ ‰È‰ ‡Â‰ ÆÌ‰ÈÈÁ·
 Á„˜‡· Â¯ÊÂÚ ÏÚ ÌÈÈ‡ ÌÚÙ ÆÌ‰ÈÏÚ Â˙Â¯Ó ˙‡Â Â˙ÂÎÓÒ ˙‡
 ¨È¯ÂÁ˘  ¨È˘È‡‰  Â¯˘˜Ó  Æß·ÏÎ  ÂÓÎ  Â˙Â‡  ˜ÂÙ„Èß˘  ¯Ó‡Â
 ÂÈ˙ÂÈÂ¯ÊÎ‡˙‰· „ÂÓÚÏ È˘Ù‰ ÁÂÎ‰ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ¯˘‡Î „·‡˙‰
 Ì‚ ÏÂ‡˘Ï Ï‡ÎÈÓ ÔÈ· Â¯ˆÂ ÌÈÈÓÂ‰˙ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÆÏÂ‡˘ Ï˘
 È‡˘Â „‚ ‰ÓÁÏÓ‰ ˜˘ ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï ÏÂ‡˘ Ï˘ ÂÂˆ¯ Ï˘·

 ÂÙ„¯  ÌÈ˘ÚÓ  Í̈Î  ÆÏ¢ˆ‡‰Â  ‰‚‰‰  È̈¯·Ú‰  ·Â˘È·  ÌÈ„È˜Ù˙
 Ò· ˜¯˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÎ˙ ÏÂ‡˘ Æ‰ÚÂÓ˘ ‰Ù„¯ ‰ÚÂÓ˘ ¨ÌÈ˘ÚÓ
 ÌÈ˘‡  ÁÏ˘ ÌÚÙ  ÆÔ‰·  ÌÈÙ˙˙˘Ó‰  ÏÚ  ‰‡Â˘  ÂËÈÓ‰  ‡Ï
 Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÂÈˆÂ ·È·‡ Ï˙· ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰„ÓÚ˘ ˙ÈÂÓ‰ ‰‚Ù‰Ï
 ˙Â˘‚˙‰Ï ‡È·‰Ï È„Î  ıÙ  È¯ÓÂÁ· ÌÈÈËÈ¯· ÌÈÏÈÈÁ ÛÂ˜˙Ï
 ¯˘‡ÎÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÏÚ Ú„È ‡Ï Ï‡ÎÈÓ ÆÔÂÓ‰‰Â ÌÈÏÈÈÁ‰ ÔÈ· ÌÈÓ„
 ˜ÂÙ„Èß˘ ÌÈ¯ÂÁ·‰ ÈÙ· ÏÂ‡˘ ÂÈÏÚ ÌÈÈ‡ ‰˙Â‡ ÏË·Ï ˘˜·˙‰

 Æ¢ß‰˘ÈÈ ¯·„‰ Ì‡ Â˙Â‡
 Ï·˜Ï ˘È¢˘ ‰¯Î‰‰ ‰ÏÈ˘·‰Â ‰ÎÏ‰ È¢ÁÏ‰ ˙‚‰‰ ·¯˜·
 ∫ÌÏÂ‡Â  Æ¢¯„¯„˙ÈÂ  ÍÏÈ  ‡Ï  ·ˆÓ‰˘  È„Î  ˙ÂÙÈÁ„·  ‰ËÏÁ‰
 ‰È‰ Í̈¯„Ï ¯·Á‰ ¨̄ ÒÂÓ‰ ÏÚ· ¨̆ È‡‰ ÆÒÒÈ‰ ˛̄ ÈÓ˘Ω¸ Ï‡ÎÈÓ¢
 ÌÈÒÂÒÈ‰Â  ˙ÂÈÂË·Ï˙‰ Ï˘ ÂÊ  ‰˘˜ ‰Ú˘· Æ˙È˘Ù  ‰˜ÂˆÓ·
 ˘‡¯ ¨̄ ÂÓ ÔÈÏÈ Ô˙ Ï˘ È˙¯˙ÁÓ‰ ÂÈÂÈÎΩ¸ ‡¯‚· Ï‡ÎÈÓ ‡ˆÓ
 Æ·‰Ï ÍÓÂ˙ Æ Ǫ̂Â¯ËÏ· ˙Ú ‰˙Â‡· ‡ÂÏÎ ‰È‰˘ È¢ÁÏ‰ Ï˘ ¯Á‡
 ÏÒÂÁ˙˘ ÈÙÏ  ‰ÎÒ‰  ˙‡  ÏÒÁÏ  ÔÂ¯ËÏÓ  Â˙Â‡  „„ÂÚ  ‡¯‚
 ÍÂÙ‰˙ ¨˜·‡Ó· ÏÂ‡˘ ÁˆÈ Ì‡˘ ¯Â·Ò ‰È‰ ‡¯‚ Æ˙¯˙ÁÓ‰
 ‰ˆÓ˘Ï ‰ÚÂ„È  ‰È‰˙˘ ¨ÌÈÁˆÂ¯Â  ÌÈ„„Â˘ Ï˘ ‰ÈÙÂÎÏ  È¢ÁÏ
 ˘‡¯Ó Ï·˜Ó ‡Â‰˘ Ï‡ÎÈÓÏ  ÚÈ„Â‰  ‡Â‰  ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎ  ÆÌÏÂÚ·
 Æ¢ÔÈÈÚ· ˙Â˘ÚÏ ÔÂÎÏ ‡ˆÓÈ Ï‡ÎÈÓ˘ „Úˆ ÏÏÂÎ ¨˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡
 ∫̄ ÙÒ·  ÌÈ‡·ÂÓ  ‡Â‰‰  ÚÂ¯È‡‰  ÏÚ  ÂÓˆÚ ¯ÈÓ˘ È¯·„  Ì‚
 ÆÆÆ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÌÚ ¯˘˜ „·‡Ó ˘È‡‰˘ ÂÏ ¯¯·˙‰ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ¢
 ‰ÎÈ¯ˆ È¢ÁÏ Æ̆ „Á ÔÂÚ‚È˘ ÁÙËÏ Â‰ÈÏ‡ ÏÁ‰ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ
 ˙‡ ‚Â¯‰Ï ˘¯„ ‡Â‰ Æ˙ÈÂÈˆ‰ ‰‚‰‰‰ ˙‡ ¨̄ Ó‡ ÍÎ ¨ß˜ÂÁÓÏß
 ÌÈÈÂ¯˘ ÂÈÈ‰˘ ˙Â·ÈÒ‰  Æ‰¯ÈÊ‰  ˙‡ ÏÈÏÎ  ˙Â˜ÏÂ  ÔÂÈ¯Â‚  Ô·
 Ì˙ˆÚ· ÏÂ‡˘Ï È˙ÏÂÎÈ˘ ÌÈ˘‡‰ ¯ÙÒÓ· „Â‡Ó ÂËÈÚÓ‰ Ô‰·
 ‰˘ÂÏ˘–ÌÈÈ˘  ÌÚ  ÔÈÈÚ·  È˙„  ˙‡Ê  ÏÎ·  Ï·‡  Æ·Ï  ÈÂÏÈ‚·
 ≠  ‰Ï·˜˙‰  ‰ËÏÁ‰‰  Ǣ ÂÙ‰  ÏÙ  ÌÂÈ‰  ˙¯ÁÓÏ  ÆÈÈ˙ÈÓÚÓ

 Æ¢ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÂ‰Â
 Â‰ÈÏ‡ ÏÒÂÁ ±π¥≥ ˙˘· Ì˘ È‡ ≠ ˙ÈÂ˜‡Ï ˙ÂÁÙ ÔÂ˘Ï·
 È„ÚÏ‚  Ï˘  Â˙ÂÏ‰˙‰˘  ˙Â¯ÓÏ  Ǣ ÈÓ˘  ˜ÁˆÈ  È„È·  È„ÚÏ‚
 ÏÎ  ‰ÎÂÓ‰  ˙¯˙ÁÓÏ  ‰‡¯Î  Â¯È˙Â‰  ‡Ï  ÌÂ¯ÈÁ‰  ˙Â˙ÈÚÂ
 Æ·¯  ÔÓÊ  Â˙Â‡  ¯ÒÈÈÏ  ÛÈÒÂ‰  „ÂÚ  ¯ÈÓ˘ Ï˘ ÂÂÙˆÓ  ¨‰¯È¯·
 ÏÚ ¨ß‰„ÚÏ‚ß  ‡¯˜ Â˙È·Ï˘ ‰„·ÂÚ· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ÍÎÏ ÈÂËÈ·

ÆÈ„ÚÏ‚ Ï˘ ÂÓ˘
 ‡ÂˆÓÏ  ¯˘Ù‡  ®≥∑¥≠≥∑∂  ßÓÚ©  ¯ÙÒ‰  Ï˘  ß„  Í¯Î·
 „ÚÂ˙Ó ÍÎ ÆÈ¢ÁÏ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÏÂÒÈÁÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
 Ï˘  ˙ÈÎË‰  ‰˜ÏÁÓ‰  ˘È‡  Ï˘  ‚¯Â‰Ï  Â˙‡ˆÂ‰  ¯·„  Ì˘
 ÌÂÈ¢ Ǣ Â¯ÁÈ˘‰ ˙ÓÁÏÓ ÍÏ‰Ó· ¨®ßÏ‡ÂÓ˘ß© ÈÂÏ ‰„Â‰È ¨ÔÂ‚¯È‡‰
 ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯¯ÂÚ˘ È‚¯Ë  ÌÂÈÎ  È¢ÁÏ  ˙Â„ÏÂ˙  È¯·„·  ¯ÎÊÈÈ  ‰Ê
 È¢ÁÏÏ ‡È·‰ ÈÂÏ Ǣ Â˙ Ô· ·˙ÂÎ ¨¢˙¯˙ÁÓ‰ È¯·Á ·¯˜· ˙Â˘˜
 ÌÏÂ‡Â  ¨‰ÓˆÂÚ  È·¯  ıÙ  È¯ÓÂÁ  ¯ÂˆÈÈ·  ¯˜ÈÚ·  ¨‰·¯  ˙ÏÚÂ˙
 ˙˜ÂÏÁÓ  ‰¯¯ÂÚ˙‰  ÆÆÆ‰˜ÂÏÁ‰  ÏÚ  Ì¢Â‡‰  ˙ËÏÁ‰  ¯Á‡Ï¢
 ˜¯Ù˙‰Ï  ˘È˘  Ò¯‚  Ï‡ÂÓ˘  ÆÈ¢ÁÏ  ÊÎ¯Ó  ÔÈ·Ï  ÂÈ·  ‰ÙÈ¯Á
 ÊÎ¯Ó‰ Æ˙¯˙ÁÓ‰ È„È·˘ ‰ÓÈÁÏ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ‰‚‰Ï ¯ÂÒÓÏÂ
 ÏÏÎ·  ‰˜ÂÏÁÏ  ÂÓÎÒ‰  ‡Ïß  ÈÎ  Ò¯‚Â  ˙Âˆ¯Á  ÍÎÏ  „‚˙‰
 „Â‡Ó Ì„˜ÂÓ „ÂÚÂ  ‰Ó˜ ‡Ï „ÂÚ ‰È„Ó‰ ¨Ë¯Ù· ÌÈÏ˘Â¯È·Â
 Ï·˜Ó ÂÈ‡˘ ÚÈ„Â‰Â ˘˜Ú˙‰ Ï‡ÂÓ˘ Í‡ Æß˙Â˜¯Ù˙‰ ÏÚ ¯·„Ï
 ÂÒÈ ÌÈ·¯ ÌÈ¯·Á ÆÂÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ÏÚÙÈÂ ÊÎ¯Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡
 ¯Á‡Ï ¨ÊÎ¯Ó·  ËÏÁÂ‰  ¯Á‡ ‡ˆÂÓ ¯„Ú‰· ÆÆÆÂÈÓÂÈ‡Ó Â‡È‰Ï
 ‰˘ÂÏ˘  ¯Â·ÚÎ  Æ‚¯Â‰Ï  Â‡ÈˆÂ‰Ï  ¨·Ï  ·‡Î·Â  ÌÈ˘˜  ÌÈË·Ï
 ‡·Â‰  ‡Â‰Â  ¨Â‡ˆÓÈ‰  ÌÂ˜Ó  ÏÚ  ‰Ú„Â‰  ‰ÁÏ˘  ˙ÂÚÂ·˘
 ‰ÚÈ„È‰ Æ˜ÁˆÈ ˙ÏÁ ˙Â¯·˜‰ ˙È·· Â˙ÁÙ˘Ó È„È ÏÚ ‰¯Â·˜Ï
 Û¯Âˆ ÌÈ˘ ≥¥ ¯Â·ÚÎ ˜¯ Æ‰˘˜ ÚÂÊÚÊ ÂÈ¯·ÁÏ ‰Ó¯‚ Â˙ÂÓ ÏÚ

Æ¢È¢ÁÏ ÈÏÏÁ ˙ÓÈ˘¯Ï ÂÓ˘

 ˙˜ÏÁÓ  ‰ËÏ˜  ±π¥∏  ¯‡ÂÈ  ÛÂÒ·¢  ∫‰ÓÂ„  ¯ÂÙÈÒ  „ÂÚÂ
 Ï˘ ÌÈÂÙÏË‰ ˙ÈÈÊÎ¯ÓÏ ‰Ê‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· È¢ÁÏ Ï˘ ˙ÂÚÈ„È‰
 È‡˘Á‰ ÔÂ‚¯È‡‰ ÔÈˆ˜ ¨̄ ·‚‰ Æ‰˘‡Ï ¯·‚ ÔÈ· ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ÂÙÈ

 ‚ÂÊ  ÂÈ‰  ‰È„Â‰È‰  ‰¯ÂÁ·‰Â  ¨ß‰„‡ß‚ß  È·¯Ú‰
 ÌÈÈ˘‰ ÔÈ· ÌÎÒÂ‰ ˙ÈÂÙÏË‰ ‰ÁÈ˘· ÆÌÈ·‰‡
 È˘‡  Æ¢·È·‡  Ï˙  ÍÂ˙Ï  ‰ˆˆÙ  ¯È„Á˙  ‡È‰˘
 ‰ÈÁ  ¨‰È„Â‰È‰  ‰˘‡‰ Ï˘ ‰˙È·Ï  ÂÒÎ  È¢ÁÏ
 ¥∫≥∞  ‰Ú˘· ÊÂ‰  ·Â„  ˙Â¯„˘· ¨‰Ó˘ ‚¯·„ÈÈÊ
 È˘‡Î  ÌÓˆÚ  Â‚Èˆ‰  ÆÆÆÂÈ˘‡¢  ∫̄ ˜Â·  ˙ÂÙÏ
 Æ‰‚‰‰ Ï˘ ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÈÂÈÎ ‰È‰ ‰Ê ÆÌÚ‰ ¯Ó˘Ó
 Ì˘Ï  ÂÓÈÚ  ˙‡ˆÏÂ  ˘·Ï˙‰Ï  ‰ÓÓ  Â˘˜È·
 ‰·˘ÂÓÏ ‰‡·Â‰Â ˙ÈÂÓÏ ‰ÒÎÂ‰ ‡È‰ ÆÆÆß¯Â¯È·ß
 Ò„¯Ù· „„Â·  ˙È·  ÂÏ  ‰È‰  Ì˘ ÆÔÂ¯˘·˘ ¯„‰

 ÆÂ·  ÂÓÈÈ˜˙‰  ÌÈ„ÁÂÈÓ‰  ÌÈ¯Â¯È·‰Â  ÌÈËÙ˘Ó‰  ÏÎ  ËÚÓÎ˘
 ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÂÓ ‰˙È‰˘ ‰˙„Â‰ ‡È‰ ÆÈÎ·· ‰ˆ¯ÙÂ ‰˙„Â‰ ‰ÈÁÆÆÆ
 ˙Ú„ÂÈ  ‡È‰ ÆÂÏ  „‚˙‰Ï ÁÂÎ‰ ‰· „ÓÚ ‡Ï „̈Â‡„ ¯Â·Ú ÏÎ‰
 ‰¯ÒÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ¢ÌÈ„Â‰È‰ „‚ Ú˘Ù ‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ‰„ÓÚ˘
 ÔÂÏÂÁ·  ‰‚‰‰  ˙Â„ÓÚ  ÏÚ  ˙ÂÚÈ„È  „Â‡„Ï  È˙¯ÒÓß¢  ∫‰‡„Â‰

 È„È  ÂÓ·  ÂÏ  È˙¯ÈÈˆ  Û‡Â  ÌÈ  ˙·Â
 ˙‡ Ô„  ‰„˘ ÔÈ„  ˙È· Æß˙Â„ÓÚ‰ ˙‡
 ‡ˆÂ‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Æ‰È¯È· ˙ÂÂÓÏ ‰ÈÁ
 È˙ÓÁÏÓ  ·ˆÓ  ÔÈ„Î  ¨ÌÂ˜Ó·  ÏÚÂÙÏ
 ÏÚ  ‰Ú„ÂÓ  Â‡ˆÂ‰  ÆÌÈ„‚Â·  ÔÈ„ÎÂ
 ‰˙ÙÂ‚ Æ˙„‚Â·‰ Ï˘ ‚¯Â‰Ï ‰˙‡ˆÂ‰
 ‰ÈˆÙÁÂ  ¨‡˘È„˜  ‰¯·ÁÏ  ‰¯ÒÓ

 Æ¢‰ÓÈ‡Ï ÌÈÈ˘È‡‰
 Ï¢ˆ‡‰  „ÂÚ·˘ ¯ÓÂÏ  ÔÂÎ  Ì‡‰
 ÌÈ„Â‰È  ÔÈ·  ÌÈÓ„  ˙ÂÎÈÙ˘Ï  „‚˙‰
 Ú˙¯  „ÈÓ˙  ‡Ï  È¢ÁÏ‰  ¨ÌÈ„Â‰ÈÏ
 ˙ÂÏÂÚÙ  ÌÚÙÏ  ÌÚÙÓ  Ë˜Â  ¨ÍÎÓ
 Ï¢ˆ‡‰  Ì‚  ¨Í˙Ú„Ï  ¨Ì‡‰  ø‰Ï‡Î
 ÈÂÏ  ‰„Â‰È  ÂÓÎ  Â‰˘ÈÓ  ÏÒÁÓ ‰È‰

 øÈ„ÚÏ‚ Â‰ÈÏ‡ ÂÓÎ Â‡
 ÆÌÈ„‚Â··  ¯·Â„Ó  ‰È‰  ÆÈ‡„ÂÂ·  ÆÍÎ  ‚‰Â  ‰È‰  Ï¢ˆ‡‰  Ì‚¢
 ÂÁ‡ ¯˘‡Ó ÌÈ˘‡ ¯˙ÂÈ  ‰ÏÒÈÁ ‡È‰ ÆÍÎ  ‰‚‰  ‰‚‰‰ Ì‚
 ‰È‰  ‡Ï  ¨‰È„Ó  ‰˙È‰  ‡Ï  ∫‰¯È¯·  ÂÏ  ‰˙È‰  ‡Ï  ÆÂÏÒÈÁ
 ¯·Â„Ó ¨ÔÙÂ‡ ÏÎ· ÆÔÈ„Ï Ì˙Â‡ ‡È·‰Ï ÂÏÂÎÈ ‡Ï ¨ËÙ˘Ó ˙È·
 ÆÌÈÏÂÒÈÁ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ‰˙È‰ ‡Ï Æ„·Ï· ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó·
 ‰ÈÁ·Ó Æ˙ÂÏÂÚÙ È„Î ÍÂ˙ ¨‰ÈÈ˘Ú È„Î ÍÂ˙ Â¯˜˘ ÌÈ¯·„ ÂÏ‡
 Æ¢È¢ÁÏ‰ ÔÈ·Ï Ï¢ˆ‡ ÔÈ· ‰Ê‰ ÔÈÈÚ· Ï„·‰ ‰È‰ ‡Ï ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡
 Ï·‡  ¨˙˜ÂÏÁÓ  ‰˙È‰  ‡Ï  ÌÈ„‚Â·  ÏÂÒÈÁ  ÔÈÈÚ·  ÈÏÂ‡

 ‰¯Â‰ ÔÈ‚· ¨·Â˘È· ÌÈÁ‡‰ ˙ÓÁÏÓ ÔÈÈÚ·
 ·È˘‰Ï  ‡ÏÂ  ÌÈ„Â‰È  ÏÚ  „È  ÌÈ¯‰Ï  ‡Ï
 ¨ÂÈÓÁÂÏ  ˙ÏÈÙ  ¯ÈÁÓ·  Ì‚  ‰ÓÁÏÓ
 ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚Â ‰ÏËÏ‡·
 ‰‡ˆÈ  ‡Ï  ¨˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ  ¨È¢ÁÏ‰Ó ÆÔÂÊÒ‰

Æ‰ÓÂ„ ‰‡È¯˜
 ¨ÌˆÚ·  ÂÏÂÎÂ  ¨̄ È‡È  Ì‚Â  ÔÈ‚·  Ì‚¢
 ·Â˘È‰˘ ‡Ï‡  ¨ÌÈÁ‡  ˙ÓÁÏÓÏ  Â„‚˙‰
 ÂÙËÁ  Ì‰  ÆÌÈÁ‡  ˙ÓÁÏÓ  ÂÈÏÚ  ‰ÙÎ
 ÂÈ˘Ï‰  ¨ÌÈËÈ¯·Ï  Â˙Â‡  Â¯ÒÓÂ  Â˙Â‡
 ¯ÓÂÏ  ¯˘Ù‡  È‡  ÆÂ·  Â‚¯‰  Ì‚Â  ¨ÂÈÏÚ
 ÌÈ„Â‰È  ÔÈ·  ÌÈÓ„  ˙ÂÎÈÙ˘  „Ú·  ÂÈÈ‰˘
 È„ÈÏ  ÚÈ‚‰  ·ˆÓ‰˘Î  ¨ÔÂÎ  ÆÌÈ„Â‰ÈÏ
 È¢ÁÏ  Ï·‡  ¨˙Â·¯˜  Ì‚  ÂÈ‰  ¨˙Â˘‚˙‰
 Ì‰  ÆÏ‡Ó˘‰  È˘‡·  Ú‚Ù  ‡Ï  ÌÏÂÚÓ
 ÂÚ‚Ù ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ÂÁ‡ Ï·‡ ¨Â· ÂÚ‚Ù
 ÔÈ·Ï ÂÈÈ· Ï„·‰ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê· Ì‚ ÆÌ‰·

 Æ¢Ï¢ˆ‡‰
 Ì‰È˘¯ÂÈ  ÏÚ  Â‡  ‰‚‰‰  È˘‡  ÏÚ  Í·ÈÏ·  ˘È  ÌÂÈ‰

øÌ˙¯·Ú˘ ˙ÂÙÈ„¯‰ ÏÏ‚· ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡‰
 ÂÚ‚ÙÂ  Â˙Â‡ ÂÙ„¯˘ ÍÎ  ÏÚ ÒÚÎ ˜¯ È̈·ÈÏ·  ‰‡È˘ ÔÈ‡¢
 ‰ÏÂÚÙ·  È˙ÚˆÙ  ÆÈ˘È‡  ÔÙÂ‡·  È·  ‰Ú‚Ù  ‰‚‰‰  ÆÂÁÂÎ·
 ‰¯ÊÚ  ˘È‚Ó  Ï¢‰ˆ  ÌÂÈ‰  Æ˙È‡ÂÙ¯  ‰¯ÊÚ  ÈÏ  ˘È‚‰Ï  Âˆ¯  ‡ÏÂ

 ¨Ò‡ÓÁ‰  È˘‡Ï  ÂÏÈÙ‡  ˙È‡ÂÙ¯
 „Â‡Ó  Æ‰¯ÊÚ  ˘È‚‰Ï  Â·¯ÈÒ  ÈÏ  Ï·‡
 È„Â‰È‰  ·Ï‰ Ï·‡ ¨ÌÂÈ‰  Ì‚  È̈˙ÒÚÎ
 ÌÈ˘ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ È¯Á‡Â ¨ÔÓÁ¯ ‡Â‰
 ÌÈ·˘ÂÈ  ÂÁ‡  ÆÌ‰Ï  ÂÁÏÒ  ¯·Î
 ÌÚ ÌÈÓÂ¯ÂÙ  ‰·¯‰· Û˙Â˘Ó· ÌÂÈ‰
 Æ„ÁÈ·  ¯·Ú·  ÌÈ¯ÎÊÂ  ¨‰‚‰  È˘‡

 Æ¢ÌÈ„Â‰È ÂÏÂÎ ÛÂÒ·

"הדתיים נתנו לנו 
מחסה"

 ÂÓÎ È̈¢ÁÏ‰ È˘‡ ÌÓˆÚ ˙‡ Â‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ È¯Á‡
 ÌÈ˘‡‰ ÆÌÈÚ¯ÂˆÓ ËÚÓÎ ¨ÌÈ„„Â·ÓÂ ÌÈ„ÂÓ Ï¢ˆ‡‰ È˘‡ Ì‚
 ‡˜ÂÂ„  ¨Ú˙ÙÏ  ÂÏÈ‚  ¨‰È„Ó  ˙Ó˜‰  ÔÚÓÏ  Ì˘Ù  ˙‡  Â¯ÒÓ˘
 ‡Ï ÏÏÎ ‰È„Ó‰ Æ˜Á˘ÓÏ ıÂÁÓ ≠ ‰¯˜ ÛÂÒ ÛÂÒ ‰Ê˘ ¯Á‡Ï
 Â·¯ÈÒ  ÂÏÈÙ‡Â  ‰‚‰‰·  Ì˙Â‡  ÂÙ˙È˘ ‡Ï  ÆÌ˙ÓÂ¯˙·  ‰¯ÈÎ‰

 ÁÈÏˆÓ ‡˜ÂÂ„ ¯Â˙ Ô·˘ ¯ÎÈ ÌÈ˘‰ ÈÓÂ¯ÓÓ ÆÌ˙Â‡ ˜ÈÒÚ‰Ï
 ‰¯ÈÎÓ  ¯·Î  ‰È„Ó‰  ÌÂÈ‰¢  ∫‰·‰·  ÌÈ¯·„‰  ÏÚ  ÏÎ˙Ò‰Ï
 ‰ÎÎ È˙¯ÎÂ‰ ÆÂ„ÓÚÓ ˙‡ ÌÈÚ·˜Ó‰ ÌÈ˜ÂÁ ÂÏÈÙ‡ ˘ÈÂ ¨Â·
 ‰˙È‰  ¯·Ú·˘ ˜ÙÒ  ÔÈ‡  Ï·‡  È̈¢ÁÏ·  È˙ÚÈˆÙ  ÏÚ  Ì‚  Ï¢‰ˆ
 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¨ÌÓ‡ ÆËÂÚÈÓ Ï˘ ÂÏ¯Â‚ ÏÏÎ Í¯„· ‰Ê Æ‰ÈÏÙ‡
 ÌÈ˘„Á ÌÈÈÁ Ì‰Ï Â‡ˆÓÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ Â¯·‚˙‰ ÌÈ¯·Á‰ ·Â¯
 ÌÈÎ¯„· Á˙ÙÓ ˙Â„ÓÚÏ ÂÚÈ‚‰ Â˙È‡Ó ÌÈ·¯ ÆÌÈ·ÂË ÌÈÁ¯Ê‡Î

 Æ¢‰‡ÂÙ¯·Â ÌÈËÙ˘Ó· ¨‰ÈÓ„˜‡· ˙ÂÈË¯Ù
 È¢ÁÏ  È˘‡  ¯È‚Ò‰  Ï¢ˆ‡‰  Ì‚  Ì‰·˘  ÌÈ¯˜Ó  ÂÈ‰

øÌ‰Ï ÏÎ˙‰ Â‡ ˙ÂÂËÏ˘Ï
 ÂÈ‰  ¨È¢ÁÏ  Ï˘  ‰˙È˘‡¯·  ¨‚ÂÏÈÙ‰  ÌÚ  ÆÌÈ„„Â·  ÌÈ¯˜Ó¢
 ÂÈ‰ ÆÌ˙Â‡ ÁÂÎ˘Ï ÌÈˆÂ¯ ÂÈÈ‰ „Â‡Ó˘ ÌÈÙÈ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ
 ËÏ˙˘‰Ï ‰ˆ¯ „ˆ ÏÎ Æ„Â‡Ó ‰˘˜ ˙ÂÁÈ˙Ó Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ
 ÌÈÈÓÚÙ ‡ÏÂ ÌÚÙ ‡Ï ÆÌÈ˘‡Â ÌÈÚˆÓ‡ ¨˜˘ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ÏÚ
 ·Â˘Á  ÆÔÒ¯  ÏÎ  ÌÓˆÚÓ  Â¯ÈÒ‰˘  ÂÏ‡Î  ÂÈ‰  Æ˙ÂÎÓ  Ì‚  ÂÈ‰
 ˙ÂÏÂÚÙÎ ‡Ï‡ ¨Ï¢ˆ‡‰ È˘‡¯ ˙‡¯Â‰· ‰¯˜ ‡Ï ‰Ê˘ ˘È‚„‰Ï

 Æ¢ÌÈ„ÈÁÈ Ï˘
 È˘·ÂÁ Ì‰ ˙Â¯˙ÁÓ‰ ÈÂ‡ÈÊÂÓ· ÌÈ¯˜·Ó‰ ·Â¯˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
 ‰È‰  ÆÌÈÈ˙„  ¯˜ÈÚ·  ˘È  ¯È‡È  Ï˘ ‰¯ÎÊ‡·˘ ¨˙Â‚Â¯Ò  ˙ÂÙÈÎ
 ‰˙‡ Æ‰˙ÚÈ·Ë ¯Á‡Ï ‰ÏËÏ‡ ÏÚ ÂÏÚ ÌÈÈ˙„‰˘ ·˙Î˘ ÈÓ

ø˙‡Ê‰ ‰ÚÈ·˜‰ ÌÚ ÌÈÎÒÓ
 ÈÏÏÁ  ˙Áˆ‰Ï  ‰˙ÂÓÚ‰  „ÚÂ  ¯·ÁÎ  Æ‡Ï¢
 ¯ÈÎÓÂ ¨ÂÏ˘ ÔÂ‡ÈÊÂÓ· ‰·¯‰ ‡ˆÓ È‡ È¢ÁÏ‰
 Ï·‡  ÌÈÈ˙„  ‰·¯‰  ÌÓ‡  ÌÈÚÈ‚Ó  Æ·ˆÓ‰  ˙‡
 ¯ÚÂ‰˘  ÍÎ·  ¯ÈÎÓ  È‡  ¨È˘  „ˆÓ  Æ˜¯  ‡Ï
 ˙Â¯˙ÁÓÏ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰„‰‡ ‰Ï‚Ó ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ÚÈ‚Ó ‰Ê˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÈ˙„–‡Ï‰ ¯ÚÂ‰ ¯˘‡Ó
 Ï˘  ‰ÒÈÙ˙‰  ÌÚ  ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡  ˙Â‰„Ê‰Ó
 ˜¯Â  Ï‡¯˘È  ÌÚÏ  ˙ÎÈÈ˘  ˙„ÏÂÓ‰˘ ˙¯˙ÁÓ‰
 ÍÏÂ‰  ı¯‡·  ¯ÚÂ‰  ÏÎ  ‡Ï˘  È˙Â‡  ¯ÚˆÓ  ÆÂÏ
 ¯ÚÂ  ‡Â‰˘ È̈˙„‰  ¯ÚÂ‰˘ È˙Â‡  ÁÓ˘Ó Ï·‡  ¨˙‡Ê‰  Í¯„·

 Æ¢ÂÏ˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙‡ „‰Â‡Â ¯ÎÂÊ ¨‡ÏÙ
 ˙ÂÙ„¯  ˙˘ÂÁ˙  Ï˘·  Ì‚  ‰ÚÈ‚Ó  ˙Â‰„Ê‰‰˘  ÔÎ˙ÈÈ
 ˙ÂÙÈ„¯‰ ˙‡ ÌÈ·¯Ï ‰¯ÈÎÊÓ˘ ¨‰Ê‰ ¯Â·Èˆ· ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ˘Á˘

ÆÌ˙¯·Ú Ì˙‡˘
 È¢ÁÏ·  Ì‚  Æ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÎÈ  ËÏÁ‰·¢
 ·¯‰  ÆÌÈ È˙„  ‰·¯‰  Â È‰  ÂÓˆÚ
 ıÈ·¯  Î¢Á  Ì‚Â  ¨Ï˘ÓÏ  Ï¢ˆÊ  Ô¯Â‚
 „Â‚È·  ¨È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰  ·¯˜·  ÆÏ¢Ê
 ÏÚ  ‰˙ÏÚ  ‡Ï  Ì‚  ¨˙ÈÏÏÎ‰  ‰¯ÈÂÂ‡Ï
 È˘‡  ¨Â˙Â‡  ÛÂ„¯Ï  ‰·˘ÁÓ  ˙Ú„‰
 ÌÈÏÂÎÈ ÂÈÈ‰ „ÈÓ˙ Í̈Ù‰Ï Æ˙Â¯˙ÁÓ‰
 È·  Ï˘  ÌÈ˙··  ¯Â˙ÒÈÓ  ‡ÂˆÓÏ
 ÂÏÈÙ‡ ˙‡Ê ÂÚÈˆ‰ Ì‰ ÆÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ‰

Æ¢Â˘˜È·˘ ÈÏ·

 ¯Á‡Ï ˙¯˙ÁÓ‰ È˘‡ ˙Â„ÏÂ˙ Ì‚
 ‚ÏÙ  Ǣ ÙÒ·  ˙Â˘¯Ù  ‰È„Ó‰  ÌÂ˜
 ˙‚ÏÙÓß  ˙‡ ÌÈ˜‰  È¢ÁÏ‰  È‡ˆÂÈ  Ï˘
 ˙ÒÎ·  ‰„„ÂÓ˙‰˘  ßÌÈÓÁÂÏ‰
 ˙¯˙ÁÓ‰ È˘‡¯Ó ¨̄ ÂÓ ÔÈÏÈ Ô˙ Æ„Á‡ Ë„Ó· ‰˙ÎÊÂ ‰Â˘‡¯‰
 ÌÈÙÈ¯Á  ˙ÂÚ„  È˜ÂÏÈÁ  ÌÏÂ‡Â  ÆÎ¢ÁÎ  ‰ÓÚËÓ  Ô‰ÎÏ  ¯Á·
 ˙ÂÁÂÎ‰  „Â¯ÈÙÏ  Â‡È·‰Â  ˜˘Ï  ÌÈ¯·Á‰  ÔÈ·  ‰¯‰Ó·  ÂÏ‚˙‰
 ¨˙¯˙ÁÓ‰ È¯‚Â· ·Â¯ Â·ˆÈ  „Á‡ „ˆÓ Æ‰‚ÏÙÓ‰ ˙Â˜¯Ù˙‰ÏÂ
 ˙È¯· ÈÎÓÂ˙ Ì‰˘ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÊÈ¯Î‰ Â‰˘Ó ÚÈ˙ÙÓ ÔÙÂ‡·˘
 Û‡˘ ¨̄ ÈÓ˘  ˜ÁˆÈ  ÂÏÈÙ‡  Ì‰ÈÈ·©  ˙ÈËÒÈÂÓÂ˜‰  ˙ÂˆÚÂÓ‰
 ËÂÚÈÓ‰ ≠ È˘ „ˆÓÂ  ¨®ß·ÈÈÂ‡ß  ÌÈ˜È¯Ó‡‰ ˙‡ ¯ÙÒ· ‰ÎÓ
 ¥∞μ ßÓÚ ß‰ Í¯Î© Ï¢Ê „„Ï‡ Ï‡¯˘È ˙‚‰‰· ¨˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ „„ˆÓ
 ¨˙Â˘ÚÏ  ÏÈ„‚‰  Û‡  ¯ÂÓ  ÔÈÏÈ  Æ®‰‡Ï‰Â
 ˙Ó˜‰· „„ÈˆÂ ÌÈÂÂ˜‰ ˙‡ ‰ˆÁ ÌÈÓÈÏÂ

 Æ˙ÈÈËÒÏÙ ‰È„Ó
 ÆÏ‡Ó˘Ó Ï¢ˆ‡‰ ˙‡ Ì˙Ù˜Ú ÌˆÚ·
 ÈÙÓ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯· Ï˘ ‰ˆ¯Ú‰ ÈÈÂËÈ·

ø‰¯˜ ‰Ê ÍÈ‡ Æ È¢ÁÏ‰ È˘‡¯
 ¯˜ÈÚ· ‰Ê Æ‰Ê ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÌÂÈ‰ ‰˘˜¢
 ÁÂÎ‰  ÂÈ‰  ÌÈÒÂ¯‰˘  ‰„·ÂÚ‰  Ú˜¯  ÏÚ
 ‰ÈÓ¯‚  ÏÚ  ÔÂÁˆÈÏ  ‡È·‰˘  È¯˜ÈÚ‰
 ‰·¯  ‰Î¯Ú‰  Ì‰ÈÙÏÎ  ¯¯ÂÚ˘  ¨˙Èˆ‡‰
 ˙È¯·  Ï˘  ‰˙Ú·ˆ‰  Ì‚  ¨ÛÒÂ·  Æı¯‡·
 ‰È„Ó  ˙Ó˜‰  „Ú·  Ì¢Â‡·  ˙ÂˆÚÂÓ‰
 ˙‡  ‰¯È·‚‰  ¯·Ó·Â·  Ë¢Î·  ˙È„Â‰È
 „ˆ‰ ÌÚ Ê‡ È˙È‰„Ê‰ È‡ Ì‚ Æ‰· ‰ÎÈÓ˙‰
 Â¯˙ÈÂ  ‡Ï  ˙‡Ê  ÌÚ „ÁÈ  ÆÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ‰
 ÌÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ  ÂÈÈ‰  ÆÈÓÂ‡Ï‰  „ˆ‰  ÏÚ

 Æ¢‰ÓÈÏ˘‰ Ï‡¯˘È ı¯‡ „Ú· Ì‚ Ï·‡
 Ï‡¯˘È  ı¯‡  „Ú·  ‰˙‡  ÌÂÈ‰  Ì‚

ø‰ÓÏ˘‰
 ÌÂÈ‰˘ ˘Á È‡ ÆÌÂÏ˘ ‰È‰È ‡Ï ÌÚÙ Û‡˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÔÎ¢
 ˙ÓÁÏÓ· ¯·Î  Ǣ ·Ú·  ÂÈ˘Ú˘ ˙Â‡È‚˘‰ ÏÚ  ÌÈÓÏ˘Ó ÂÁ‡
 ÂÈÈ‰˘  ÍÎ  ¨ÌÈËÈÏÙ‰  ˙ÈÈÚ·  ˙‡  ¯Â˙ÙÏ  ÂÏÂÎÈ  ¯Â¯ÁÈ˘‰

 Æ¢˙È·¯Ú ‰ÈÚ· ÏÏÎ· ‰˙È‰ ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈËÏÂ˘
ø¯Â¯ÁÈ˘‰ ˙ÓÁÏÓ· ¯·Î

 ¯ · Î  Ê ‡  Â  È È ‰  Æ È ‡ „ Â Â · ¢
 Ê‡  È˙ÓÁÏ  ˙È˘È‡  È‡  ÆÌÈ¯ˆÓ·
 ‰ÓÓ  ÌÈ˜ÏÁ˘  ¨‰ÂÓ˘  ‰·ÈËÁ·
 ˙‡  Â˘·Î˘ È¯Á‡  ÆÈÈÒ·  ¯·Î  Â‰˘
 ˙ÂÏÚÏ  ÌÈ¯ÂÓ‡  ÂÈÈ‰  Ú·˘  ¯‡·
 È¯ÚˆÏ Ï·‡ ¨‰˙Â‡ ˘Â·ÎÏÂ ‰ÏÏ‡Ó¯Ï

 Æ¢‰ÁˆÈ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰
 ø‰˜ÈËÈÏÂÙ ˜¯ ‰Ê

 Æ‰˜ÈËÈÏÂÙ  ˜¯  ‰Ê  Æ‰Ï‡˘  ÂÊÈ‡
 ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‰˜È˙Ú‰ ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ Ì‚

 Æ¢‰ÎÂÓ ˙ÈÎÂ˙ ÂÏÈÙ‡ ‰˙È‰ Ǣ ¯Á˘Ï

לרכישת סידרת 'תולדות הלח"י': רחל 0522308162. רוכשי 
הסידרה יזכו ללא תוספת תשלום גם בספר "המעש" - 
סיקור משפטם של אליהו חכים ואליהו בית צורי מפי סופר 
אמריקאי שחזה במשפט, ושזכרם הציק לו עשרות בשנים.

במקומנו יבואו 
אלפי אחרים 

לח"י, הגנה ואצ"ל נשמעים לרובנו כמו שמות נרדפים, אבל האמת שהמחתרות של טרום המדינה היו מובדלים מאוד באופיין 
ובהשקפות העולם שלהן. במובנים רבים ההבדלים האלה הולכים עם החברה הישראלית עד היום  השיחה עם נחמיה בן תור, 

מאחרוני לוחמי הלח"י ומי שאף תיעד על גבי חמישה כרכים את תולדות האירגון, נותנת הזדמנות מרתקת להכיר מעט מאופיו של 
הארגון הקטן מכולם, וגם זה שנחשב במובנים מסוימים הכי פחות פשרן - 'לוחמי חירות ישראל'  כיצד התמודדו בעידן החירום 
ההוא עם בעיות משמעת פנים אירגוניות (הוצאות להורג מזעזעות), והאם לסמוך על אומות העולם בחתירה לעצמאות ישראל 

(מאבק דמים נגד המנהיגים הבריטיים)  ולמי שחושב שהיום יש פחות אידיאליסטים מאשר פעם, מומלץ לשמוע מה יש לבן תור 
לספר על הימים ההם  תקופה של מלחמות קיומיות מבפנים ומבחוץ, שטוב שלא תחזור אך חשוב מאוד לזכור

ני מכיר בכך ני מכיר בכך "א"א
שהנוער הדתי–שהנוער הדתי–

לאומי מגלה אהדה רבה לאומי מגלה אהדה רבה 
יותר למחתרות מאשר יותר למחתרות מאשר 

הנוער הלא–דתי. אני הנוער הלא–דתי. אני 
חושב שזה מגיע מהזדהות חושב שזה מגיע מהזדהות 
אידיאולוגית עם התפיסה אידיאולוגית עם התפיסה 

של המחתרת שהמולדת של המחתרת שהמולדת 
שייכת לעם ישראל ורק שייכת לעם ישראל ורק 

לו. מצער אותי שלא לו. מצער אותי שלא 
כל הנוער בארץ הולך כל הנוער בארץ הולך 

בדרך הזאתבדרך הזאת

ם בגין וגם יאיר, "ג
וכולנו בעצם, 

התנגדנו למלחמת אחים, 
אלא שהישוב כפה עלינו 
מלחמת אחים. הם חטפו 

אותנו ומסרו אותנו 
לבריטים, הלשינו עלינו, 

וגם הרגו בנו. לח"י מעולם 
לא פגע באנשי השמאל. 

הם פגעו בנו, אבל אנחנו 
אף פעם לא פגענו בהם

קרב הנהגת הלח"י הלכה ב
והבשילה ההכרה ש"יש 

לקבל החלטה בדחיפות כדי 
שהמצב לא ילך ויתדרדר". 

ואולם: "מיכאל [=יצחק 
שמיר] היסס. האיש, החבר 

לדרך, היה במצוקה נפשית. 
שמיר: "יותר ויותר התברר 
לנו שהאיש מאבד קשר עם 

המציאות... למחרת היום נפל 
הפור. ההחלטה התקבלה - 

והוצאה אל הפועל"

יום המדינה כבר "ה
מכירה בנו, ויש 

אפילו חוקים המקבעים 
את מעמדנו. הוכרתי כנכה 

צה"ל גם על פציעתי בלח"י, 
אבל אין ספק שבעבר היתה 
אפליה. זה בדרך כלל גורלו 

של מיעוט

שבת גיבוש
חמשו"ש פרשת בלק, ז' בתמוז

בישיבת אשתמוע 
דרום הר חברון

   בתוכנית בין השאר:
o  התוועדות ביום חמישי בערב

o   כניסה נדירה לבית הכנסת העתיק בסמוע   
    חובה להירשם (הכניסה לביכ“נ מתואמת ומאובטחת ע“י הצבא)

o  טיול בנחל חברון וסיום להתרעננות 
     בבריכת שחיה

o  שבת 'ֶׁשֶבת אחים' עם תלמידי הישיבה

ישיבת 
אשתמוע

שיאפשר לך לצמוח 
על פי אישיותך,

בתוך סדר יום מגוון ואישי,
מאתגר - אך לא לוחץ,

לחבר בין אהבת הארץ 
ועבודתה, 
לבין אהבת התורה 
ועמלה

באוויר הרים, נוף מהמם 
ושקיעות ייחודיות...

אם 
אתה 
מחפש 
מקום

לפרטים והרשמה: חיים 054-5236478, הרב מוטי 052-4239711
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 ˙Ó˜‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙˘·‚˙Ó

 ÌÂ˜Ó‰ È·Ï „ÚÂÈÓ
 ¯ÂÊÁÏ ÌÈÈÈÂÚÓ‰

 ˙Â˘„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏÂ

‰ÓÏ˘ ≠ ∞μ≤≠π∑∑±∂∑∂ ∫ÌÈË¯ÙÏ

במקום: • גן ממלכתי דתי • כיתות תורניות 
בבית הספר היסודי • אתגר חינוכי-חברתי 
• מחירי דיור אטרקטיביים • גישה מהירה 

לחיפה- רק  דקות נסיעה 

לפרטים: איציק 050-6512222

הגרעין החברתי בקרית ביאליק מחפש
המתאימות למגורים בסביבה חילונית

ל “ צ ז ן  ה כ ה ו  ה י ל א ב  ר ה ש  “ ע

גרעין חברתי

”אכן 
אתם 

אנשים 
כשרים 
מאוד 

אך לא 
לזאת 
היתה 

כוונתי"
(ר‘ נחמן מברסלב)

מספר המקומות מוגבל

לבוגרות כיתות ה'–ו'

בתכנית המחנה

יתקיים אי”ה בתאריכים
 י’–ט”ז בתמוז (18/7/11–12)

בתנאי פנימייה מלאים וממוזגים
בקמפוס של אולפנת ”אמנה” בכפר סבא

טיסה בשמי הארץ  סוגיות בתורה ובהלכה 
מפגש עם סגנית חתן התנ”ך העולמי 

יום כיף בפארק שעשועים ומים 
ספורט אתגרי  חוגי אומנות ויצירה 

העשרה תורנית  סדנאות מנהיגות  שעשועי מחשב 
רחצה בבריכה  אמן אורח  משמר 

חוויית שבת באולפנא יום טיול 

להורדת טופס הרשמה נא להיכנס לאתר האולפנא באינטרנט

www.schooly2.co.il/amanaks

מחנה נופש לבנות
גיבוש חשיבה מנהיגותית כיף אומנות מדע תורה  

”אמנה”
אולפנת בני עקיבא, רח' תל חי 6 כפר סבא

טל': 7655121–09 פקס: 7673444–09

‰ÓÈÏ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ¯ÙÒ‰ ˙È·

‰„ÂÚ˙ È„ÂÓÈÏÏ ‰„ÈÁÈ‰

פי  על   Æמדגסקר באיזור  הגדל  בר  צמח 
עקרונות הנטורופתיה¨ הרוונסארה קוטלת 
המערכת  את  מחזקת  שונים¨  זיהומים 
החיסונית ויעילה בהתמודדות עם עייפות 
כרוניתÆ לרוונסארה השפעה מיטיבה גם 
על הנפש והיא מסייעת בהסתגלות למצבי 

 Æמתח ולחץ ובקבלת הזולת

øרוצים לדעת יותר

בואו ללמוד נטורופתיה
בגבעת ושינגטון

מסלול ארבע≠שנתי מקיף בהנחיית צוות מרצים מעולה¨ 
Æעם התנסות קלינית נרחבת

התמחויות∫ תזונה¨ צמחי מרפא¨ ארומתרפיה¨ אירידיולוגיה¨ רפלקסולוגיה¨ 
 Æאימון אישי לתזונה ≠ coaching

קורסים נוספים בבית הספר לרפואה משלימה∫

נטורופתיה    צמחי מרפא    רפואה סינית    תזונה טבעית    רפלקסולוגיה  

אירידיולוגיה  מודרך     ודמיון  באך  פרחי  שוודי     עיסוי  שיאצו     זן 

מטפלות בהריון ולידה ≠ דולות    ריקי ±´≥    רייקי מאסטר    פאנג שוואי

בואו

יום פתוח
ב≠כ¢ט בתמוזיתקיים
≥±Æ∑

גלעד  - גדליה  נדב 

 ÍÒ·˘ ‰·ÂË ‰ÁÈ˙Ù ˙„Â˜ ¨ßÏ˘ Ô·‰ßÎ ÂÎ¯„ ˙‡ ÏÁ‰ ‡Â‰
 È˜ÒÚÏ  Ú‚Â‰  ÏÎ·  ˙·ˆÚÓ  ˜ÈÙÒÓ  Í‡  ¨Ì„˜Ï  ‰ÏÂÎÈ  ÏÎ‰
 ˙„ÓÁ  ‡Ï‰  ÂÂ˘Ï·  ˜ˆ˜ˆÈ˘  ÈÓ  ‰È‰È  „ÈÓ˙  ≠  ‰˜ÈÊÂÓ
 Ì˘Ï  ‰ÂÚ‰  ‡·‡  ÏÏ‚·  ‰Ê  ÏÎ‰Â  ÏÂ˜‰˘ ‰ÈÒ‰¯Ù·  ˘Â¯„ÈÂ
 Ï˘ ˙È·‰ ¯ÓÊÎ Ì‚ ÂÓÊ· ‰‰ÂÊ˘ È„ÈÒÁ¯ÊÓ‰ ¯ÓÊ ¨Ê·Ï‡ È·

 ÆÒ¢˘ ˙ÚÂ˙
 ÏÈ‚¯  ˙Â¯È„  ˙È·  ÆÔÂÏÂÁ·  ÌÂÈÎ  ¯¯Â‚˙Ó  ®≤π©  Ô·‰  Ê·Ï‡
 ÏÂ˜‰ß ÈÂÈÎ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÎÊ˘ ÈÓ ˙‡ ÂÎÂ˙· ÒÏÎ‡Ó ÔÈËÂÏÁÏ
 ÈÓÂ ÌÏÂÚ· ÌÈ·˘Á‰ ÌÈ˜ÈÙÓ‰ „Á‡ ¨Ê¯Ù ÈÊÂ¯Ó ßÏ‡¯˘È Ï˘
 Æ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÙÂÙ‰ ˙˜ÈÊÂÓ ˙ÂÓ˘· ÌÈÚÂ„È‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ ‡È·‰˘
 ¯˜ÈÚ·Â  È˙„–È„¯Á‰  ¯Ê‚Ó·  Á¯Ù  Ê·Ï‡  ÌÂÈ‰  „Ú  Ì‡
 „·ÂÚ ÌÂÈÎ Æ‰˙˘ÓÂ ÍÏÂ‰ ‰Ê˘ ‰Ó„ ¨˙ÂÈ˙„‰ ÂÈ„¯‰ ˙ÂÁ˙·
 È˘‰ ¨˙È¯·Ú· „Á‡‰ ≠ ˙ÈÓÊ–Â· ÌÈÓÂ·Ï‡ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ Ê·Ï‡
 ˙¯˙ÂÎ‰ ˙ÏÂ‚ Í‡ Æ˙È˙Ù¯ˆ‰ ‰Ù˘· ·È·Á ÔÂ¯Á‡Â ¨˙ÈÏ‚‡·
 ≠  ¢‰ÏÚÓÏÓ  ÏÎ‰¢  ‡È‰  Ê·Ï‡  Ï˘  ˙ÈÂÂ˘ÎÚ‰Â  ˙ÈÏ‡¯˘È‰
 ‰ÎÊ˘  ¯È˘‰  ÆÏÓÈÏ·‡Ò  ¯Ù‡¯‰  ÌÚ  ÂÏ˘  Û˙Â˘Ó‰  Ë‡Â„‰
 ‰¯Âˆ·  ¯ÙÒÓ  ˆ¢Ï‚Ï‚·  ËÒÈÏÈÈÏÙÏ  ÒÎÂ  ˙Â·¯  ˙ÂÚÓ˘‰Ï
 ÌÈÈ˙„Ï˘ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÏÓÈÏ·‡Ò Ï˘ ÌÈÏÈÓ‰ ˙¯ÊÚ· ˙·˜Â

ÆÂÈ„¯· „È‚‰Ï ¯ÂÒ‡

"אם תדבק באמת הדברים יסתדרו מעצמם 
זה הכל מלמעלה לא שואל מה ולמה 

כבר למדתי שהדברים הטובים לוקחים זמן 
והדרך למעלה ארוכה ויפה לה. 

ננצח קשיים בדרכי האהבה 
אנו לא נשברים יש לנו אמונה 

ונדע להעריך כל דקה ודקה 
שום דבר לא מובן מאליו. 

אוהו א–לוהיי כמה טוב לי בחיי 
אני יודע זה יכול להיות אחרת 

שהשמש  על  א–לוהיי  תודה 
מעליי 

ורוך  בחום  גופי  כל  את  היא 
עוטפת 

כן להודות זה חשוב 
דם שזורם לי בגוף 

קול שגורם לי לעוף 
תודה לך אבא אהוב. 

כל חיי הם כלום בלעדיך בורא עולמים 
זה מצחיק איך בשעות קשות כולם נזכרים 

ורק אני יודע איך תמיד נתת לי כוח 
לפרוׂש כנפיים ולפרוח מעל המכשולים 

אני מודה על כל יום שעובר 
אני זוכר את תפילותיי הכמוסות ביותר 

וגאה לשבח ושמח לפאר 
ונשבע שאעשה את זה יותר. 

נתת לי כישרון ָלַקַחת דף, עיפרון 
ולחדור ללב ההמון שבתוך תהום 

הצבת סביבי מלאכים, שומרים, 
הצלבת דרכי עם אנשים טובים 

אני יודע שדלתות לא נפתחות מעצמן 
הבנתי, הכל מכּוון בחיי... 

אמונה בלבי א–לוהיי מעליי ולכן אין כל מכשול לרגליי".

אם הוא רוצה לשיר לה' - 
אני מצטרף

 ‰„ÂÓ ¨¢˙‡Ê‰ ‰Ó¯· ÁÈÏˆÈ ‡Â‰˘ ÈÓˆÚÏ È˙¯‡È˙ ‡Ï¢
 È˙·˘ÁÂ  ¨‰¢·˜‰  ÏÚ  ¯·„Ó˘  ¯È˘  ‰Ê  ÔÙÂ‡  ÏÎ·¢  ¨Ê·Ï‡
 ¨ÚÈ˙ÙÓ ‰ÓÎ ¨‰‰Â ¨˙ÂÏ˜· Â˙Â‡ ÂÏ·˜È ‡Ï˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ˘

Æ¢‰Ê ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÏÂÎ
 ≠ ÌÈÂÏÈÁ ÌÈ¯ÓÊÏ ‰¯È·Á· ‰ÒÂÓÚ Ê·Ï‡ Ï˘ ‰¯ÈÈ¯˜‰
 Ï‡ÈÂÓ Ï‡¯‰Â ˙·˘ ÈÓÂÏ˘ Í̈ÈÂ¯‚ ‰ÓÏ˘ ÌÚ ¯·Î ‰¯˜ ‰Ê

Æ‰¯˜ Ì¯Ë ‰Ê ÏÈÓÈÏ·‡Ò ÂÓÎ ˜‰·ÂÓ ¯Ù‡¯ ÌÚ Ï·‡ ≠
 Ì„‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÏÚ È˙„‰ ·ÂÁ¯· ˙Â·Â‚˙‰ ÍÈ‡

øÈ˙„ ÂÓˆÚ ˙‡ ¯È„‚Ó ‡Ï ˘ÓÓ˘
 ¯˙ÂÈ  ‰Ê  ˙‡  ÌÈÏ·˜Ó  ÂÈÏ‡  ÍÏÂ‰  È‡˘  ÌÂ˜Ó  ÏÎÏ¢
 ÔÓ‡˘ ˙Â‡¯Ï  ÛÈÎ  ‰ÊÈ‡  ¨‰ÓÂ„  ¯·„  ÌÈ¯ÓÂ‡  ÌÏÂÎ  Æ·ÂËÓ
 ‡Ï  ‰Ê  Ì‡ Ì‚˘ ÁÈÎÂÓ˘ ¨‰ÊÎ˘ ËÒ˜Ë ·˙ÂÎ  ‰ÊÎ  ÈÂÏÈÁ
 ˙Â·Â‚˙ È˙Ï·È˜ ‡Ï Æ˙Â„‰ÈÏ ·Â¯˜ ÍÎ ÏÎ ‡Â‰ ¨ÂÈÏÚ ‰‡¯
 ÆßÈÂÏÈÁ ¯Ù‡¯ ÌÚ Ë‡Â„ ‰˘ÂÚ ‰˙‡˘ ‰Ê ÍÈ‡ß ÏÚ ˙ÂÈÏÈÏ˘
 È‡˘ ÂÈ·‰ ¯·Î ÌÈ˘‡ Æ‰Ê‰ ‡˘Â· ÈÈÏ‡ ÌÈÂÙ ‡Ï ¯·Î
 ‰Ê‰ ‡˘Â· ÈÏ˘ ‰¯ËÓ‰˘Â ÌÈ˘ ÔÂÓ‰ ¯·Î ‰Ê ˙‡ ‰˘ÂÚ
 ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ Ì‡Â Æ‰˘Ó ‡Ï ‰Ê ÈÂÏÈÁ ‡Â‰ Ì‡Â „̈Á‡Ï ‡È‰

Æ¢ÂÈÏ‡ Û¯Ëˆ‰Ï ÏÈ·˘· Ô‡Î È‡ ≠ ß‰ ÏÚ ¯È˘Ï
 ÍÎÓ  ÌÈÂ‡Ó  ˘È‚¯Ó˘ ÈÓ  ˘È  Ì‡‰  ≠  ÈÂÏÈÁ‰  „ˆ‰ÓÂ

ø‰·Â˘˙· ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÒÓ ˙ˆ˜ ‰˙‡ ÈÏÂ‡˘
 ¨ÌÏÂÚ· ß‰ Ì  ̆˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï‡ ‰·Â˘˙· ¯ÈÊÁ‰Ï ‡Ï ‰Ê¢
 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó  ÌÈÊÂÁ‡  ‰˘ÈÓÁÂ  ÌÈÚ˘˙  ÆÂ˙œ‡Ó  ÏÎ‰˘Â
 ‡¯·˘ ÁÂÎ ¨ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÓ˘ ÁÂÎ ˘È˘ ÌÈÈÓ‡Ó ÌÏÂÚ·

Æ¢ÂÓˆÚ ˙‡ ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ ÂÓˆÚÓ ¯ˆÂ ‡Ï ÌÏÂÚ‰ ¨Â˙Â‡
 ¯·„ ¨¢‰ÏÚÓÏÓ ÏÎ‰¢˘ ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÔÈÓ‡‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡

øÌÂÈÓÂÈ‰ ÈÈÁ· ÌÈÁÎÂ˘ ˙ˆ˜ ÌÈÓÚÙÏ˘
 ¯˘Â  ÚÈÙÂÓ  ‰˙‡˘Î ≠ ÈÓˆÚ ÏÚ ˜¯  „È‚‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡¢
 ‡ˆÓ ‡Ï ‰˙‡ Ú‚¯ Â˙Â‡· ˙‡Ê ÏÎ·Â ¨ß‰ÏÚÓÏÓ ÏÎ‰ß  ÏÚ
 Ï˘ Ë˜Ù‡‰ ≠ ˙ÈÁÂ¯ ‰„È¯È· ‰ÏÈÏÁ ‡Ï‡ ˙‡Ê‰ ‰„Â˜·
 ¯˘ È‡ Ì‡Â ÆÍÈÏÚ ÚÈÙ˘Ó ÌÈ¯Á‡Ï ÚÈÓ˘Ó ‰˙‡˘ ÌÈÏÈÓ‰
 ÌÈÏÈÓÏ ≠ ß‰Ï ¯Â·ÈÁ ˘È‚¯Ó È‡˘ ÔÓÊ· ‰Ï‡‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡

Æ¢¯˙ÂÈ „ÂÚ Í˙Â‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÁÂÎ ˘È ˙ÂÈÂÓ‡
 ø¯‰ÂÊ‰Â ÌÂÒ¯Ù‰ ÌÏÂÚ ÌÚ „„ÂÓ˙Ó ÈÂÓ‡ Ì„‡ „ˆÈÎ
 Ì‚  ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜  ÌÒ¯Ù˙‰Ï  ÍÏ  ¯ÊÂÚ  ÏÓÈÏ·‡Ò ÌÚ  Ë‡Â„

ÆÈÏÏÎ‰ ¯Ê‚Ó·
 ‰¯È˘‰  ˙‡  ÌÒ¯ÙÏ  ¨˙Á‡  ‰¯ËÓ·  ‰Ê  ˙‡  È˙È˘Ú¢
 ˙˙Ó  ‡È‰  ‰¯È˘‰  Æß‰  Ì˘ ˙‡  ÌÒ¯ÙÏ  ÌˆÚ·  ‰Ê˘  ÈÏ˘
 ‰¯ËÓ‰ ˙‡Ê ≠ ‰Ê È¢Ú ÌÈ˘‡ ·¯˜ÓÂ ¯˘ È‡˘ÎÂ ¨ÌÈÓ˘
 „ˆ‰ ÏÚ Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ È‡ ‰˙Â‡˘ ÈÏ˘ ˙È˘È‡‰ ˙ÂÁÈÏ˘‰Â
 Á¯ÎÂÓ È‡ ¨ÌÈÂÒÓ „È˜Ù˙Ï È· ¯Á· ß‰˘ Ú‚¯· Ǣ ˙ÂÈ· ·ÂË‰
 È˙Â‡  ÂÚ·˙È  ≠  ‰¯È˘·  ˘Ó˙˘‡  ‡Ï  Ì‡  ÆÂ˙Â‡  ÌÈ˘‚‰Ï

Æ¢ÌÈÓ˘‰Ó
 ¯ˆÂ ÍÈ‡ „¯Ù· Ê·Ï‡ ˙‡Â ÏÓÈÏ·‡Ò ˙‡ ÂÏ‡˘˙ Ì‡
 ¨‰Ê ˙‡ ‰Ê Â˘‚Ù¢ ∫‰ÓÂ„ ‰·Â˘˙ ÂÏ·˜˙ ¨Ì‰ÈÈ· ¯Â·ÈÁ‰

 Æ¢Â·‰‡˙‰Â ¨‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓÂÁ ÂÚÓ˘‰
 ¯·ÂÁ  ˙È„¯Á  ‰·È˘È·  „ÓÏ˘  ¯ÓÊ  ÍÈ‡  ‰Ï‡˘‰  È·‚Ï
 Ê·Ï‡Ï  ˘È  ¨˜¯·–È·  Ï˘  ‰˜ÓÂÚ·  ¯‚  ˘ÓÓ  ‡Ï˘  ¯ÂÁ·Ï
 Ë‡Ù ˘È ÆÈ˙„ Ë‡Ù ˘ÈÂ ÈÂÏÈÁ Ë‡Ù ˘È¢ ∫„ÓÂÏÓ ¯·Ò‰
 ÏÎ·Â  ¯Ê‚Ó  ÏÎ·  ÌÈË‡Ù  ‡ˆÓ˙ ÆÈÓÈ  Ë‡Ù  ˘ÈÂ  ÈÏ‡Ó˘
 ÈÈ˙Â·¯ Æ‰È‰‡ ‡ÏÂ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‰Ï‡‰ ˙ÂÂˆ˜· ÆÌÂ˜Ó
 ·¯˜˙Â  Â˙Â‡  ·‰‡˙  ÈÂÏÈÁ  ‰‡Â¯  ‰˙‡˘Î˘ È˙Â‡  Â„ÓÈÏ
 ‡È‰  ‰ÂÓ‡  È¯·„  ¯ÓÂ‡˘ ÏÈÓÈÏ·‡Ò Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰  ÆÂ˙Â‡
 ˘È  ÂÊÎ  ‰ÏÈÙ˙ÏÂ  ¨‰¯È„˙  ‰È‡˘ ‰ÏÈÙ˙  ‡È‰  ÈÎ  ¨‰ÓÂˆÚ

 „È‚˙ ÂÈ˘ÎÚ ÆÏÏÙ˙‰Ï ÏÈ‚¯˘ „Á‡Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÁÂÎ ÌÈÓÚÙÏ
 ˙Ú·Â˘  ˙‡ÊÎ˘  ‰ÎÊ  ‰ÏÈÙ˙  ˜·ÁÏ  ‡Ï˘  ¯˘Ù‡  ÍÈ‡  ¨ÈÏ

¢ø·Ï‰ ˜ÓÂÚÓ
 ÍÈÙÏ  ¨˙È„¯Á  ˙·˘Á‰  ‰·È˘È·  ÌÈ„ÂÓÈÏ  ÍÈ¯ÂÁ‡Ó
 Í˘‡¯ ÏÚÓÂ  ¨˙ˆˆÂ  ‰ˆÂ‡˙ ˙¯·Âˆ˘ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·  ‰¯ÈÈ¯˜
 ‰˙‡ ÌˆÚ· ¯Ê‚Ó ‰ÊÈ‡Ï ÆÆÆÔ·Ï ÒÙ ÌÚ Ï·‡ ‰¯ÂÁ˘ ‰ÙÈÎ

 øÍÈÈ˙˘Ó
 ¨˙ÂÂˆÓÂ  ‰¯Â˙  ¯˙ÂÈ˘  ‰ÓÎ  ÌÈÈ˜Ï  ‰ÒÓ˘ È„Â‰È  È‡¢
 ‰ÒÓÂ  ÌÈÈ¯‰ˆ·  ˙Á‡  „Ú  ¯˜Â··  ¯˘ÚÓ  ÌÂÈ  ÏÎ·  „ÓÂÏ
 ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï Ï„˙˘Ó È‡ Æ‰ÁÙ˘Ó ˘È‡ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ˙ÂÈ‰Ï
 ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰ÒÓ È‡ Ô‰ÓÂ Í¯„· ˙ÂÏÈÙ ÈÏ ˘ÈÂ ¨ÌÏÂÚ· È„ÂÚÈÈ
 ¯‚ È‡ ÆıÚÈÈ˙Ó È‡ Â˙‡Â „ÓÂÏ È‡ Â˙‡˘ ·¯ ÈÏ ˘È ÆÌÂ˜Ï
 ˙ÒÎ ˙È·· ÏÏÙ˙ÓÂ ¨˙ÈÂÏÈÁ ‰ÂÎ˘ ÍÂ˙·Â ˙ÈÂÏÈÁ ¯ÈÚ·
 ˙È·  ˙·˘ ÏÎ  ˙‡Ê  ˙Â¯ÓÏÂ  ÌÈÂÏÈÁ  Â·  ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ·Â¯˘
 ¯Ó‡È˘ Ì„‡ ÈÈ‡Â ¨ÌÈÂÏÈÁÓ ˜ÂÁ¯ ‡Ï È‡ ÆıˆÂÙÓ ˙ÒÎ‰

Æ¢¯Ê ¯·„ Ì‰˘ ¯Ó‡È˘ Â‡ ÌÈÂÏÈÁÓ ˜Á¯˙‰Ï ÂÏ˘ Ô·Ï
 ˙‡ ÁÏ˘˙ „ÂÓÈÏ ˙Â„ÒÂÓ ÂÏÈ‡Ï ≠ ‰ÎÎ ‰Ê ˙‡ Ï‡˘

 øÍÏ˘ ÌÈ„ÏÈ‰
Æ¢È„¯Á–È˙„ ¯ÙÒ ˙È·· „ÓÂÏ ÈÏ˘ „ÏÈ‰¢

ÆÈ„¯Á ÔÎ ‰˙‡ Ê‡
 Ì‰· ÌÈ‚‰Â˘ ¯ÙÒ È˙·· „ÓÏÈ ÈÏ˘ „ÏÈ‰˘ ‰ˆÂ¯ È‡¢
 ·¯‰  ‡Â‰  ÈÏ˘  ¯Â„‰  ÏÂ„‚  ÆÛÒÂÈ  ‰È„·ÂÚ  ·¯‰  ˙ËÈ˘  Ù¢Ú

 ˘ÓÓ ÆÌ˘ „ÓÂÏ „ÏÈ‰ ÔÎÏÂ ¨‰È„·ÂÚ
Æ¢ÌÈÈ¯Ê‚ÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÚÈÓÓ ‡Ï

 ¨„Ù˜ÂÓÂ  ÈÎ„Ú  ‰‡¯Ó  ÍÏ  ˘È
 ·È·ÒÓ ÌÈˆÈ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÈÓÈ„ Ì‚Â
 ‰˙‡  ˙ÂÂˆÓ  ¯ÓÂ˘  Ì„‡Î  ÍÈ‡  ≠

ø‰Ê ÌÚ ˙ÂÈÁÏ ÁÈÏˆÓ
 ¯ÙÒ ¨̄ ÙÒ ¯ÂÎÓÏ ‰ˆÂ¯ Ì„‡˘Î¢
 Ï˘ ¯ÙÒ ¨‰˘Â„˜Â ‰¯‰Ë ˙ÂÎÏ‰ Ï˘
 ‰·ÂÏÚ ‰‡¯È˙ ‰ÎÈ¯Î‰ Ì‡ ≠ ‡¯Ó‚
 ≠ ÌÈÙ· ˘È˘ ‰Ó ˙‡ ˙¯˘˙ ‡ÏÂ

 Æ‰ÂÎ ‰ÙÈËÚ ÍÈ¯ˆ ¯·„ ÏÎÏ ÆÔÈÈÚÓ ‰‡¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
 ÆÂ˙Â‡ ÛÂËÚÏ Ì‚  ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆÂ  ÚÂˆ˜Ó ‰Ê  ‰˘ÂÚ È‡˘ ‰Ó
 ‰˜ÈÊÂÓ‰ ¨Ì‡˙‰· ˙Â‡¯È‰Ï ÍÈ¯ˆ È‡ ‰˜ÈÊÂÓ ¯ÎÂÓ˘ Ì„‡Î
 Ì‰˘  ÌÈ˘‡  ˘È  Æ˘·Ï˙Ó  È‡  ÍÎÂ  ≠  ˙ÈÏÒ¯·ÈÂ‡  ÈÏ˘
 ˙Â‡ÙÂ  Ô˜Ê  ÌÚ ‡È‰  Ì‰Ï˘ ˙ÂÓ„‰Â  ‰„ÈÏÓÂ  ÔË·Ó ÌÈ„¯Á
 Æ˙‡Ê‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ „ÏÂ È˙ÈÈ‰˘ ÈÈÏÚ È‡ÂÂÏ‰˘ ¨‰ÙÈ ¯·„ ‰Ê˘

Æ‰ÎÎ È˙„ÏÂ ‡Ï Ï·‡
 ÌÈÈˆ˜Ó ÌÈ˘‡˘ ·˘ÂÁ È‡ ≠ ‰ˆ¯Ú‰‰ ˙ÂÚÙÂ˙ È·‚Ï¢
 Ï‡¯˘È  ÌÚ  ÆÌÈ„Â‰È‰  Ïˆ‡  ß˙ÂÏÈÏ‡ß  ‚˘ÂÓ  ÔÈ‡  Æ‰Ê  ˙‡
 ‡Ï  ÌÚÙ  Û‡  ÆÏÈÏ‡  ÂÓÓ  ‰˘ÚÈÂ  Ì„‡  Á˜ÈÈ  ‡Ï  ÌÚÙ  Û‡
 ÔÂÒ˜ß‚ Ï˜ÈÈÓ ÂÓÎ ÌÈ¯ÓÊÏ ˙Ù¯ÂËÓ ‰ˆ¯Ú‰ Ï‡¯˘È· ‰‡¯˙
 ÌÈÒÙ˙  ‡Ï˘  ÌÈËÂ˘Ù  ÌÈ˘‡  Ì‰  ÌÈ„Â‰È‰  Æ‰ÓÂ„ÎÂ
 ¨‰¯Ê ‰„Â·Ú Ï˘ ¯ˆÈ‰ ˙‡ ÂÏ Â‡ÈˆÂ‰ Ï¢Ê ÂÈÓÎÁ Æ˙ÂÏÈÏ‡Ï
 ‡Ï˘ ÔÎ˘ ÏÎ ÌÈ„·ÂÚ ‡Ï ‰¯Ê ‰„Â·Ú Ì‡Â ¨Â˙Â‡ ÂÏ ÂÙ¯˘
 È˙Â‡ ˙ÂˆÈ¯ÚÓ˘ ˙ÂË˜ ˙Â„ÏÈ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó Ì‡ ÆÈ˙Â‡ Â„·ÚÈ
 ‰Ê  ≠  ˙ÂÚÈˆ‰  È¯„‚  ˙‡  ˙ÂˆÂÁ  ˙ˆ˜˘ ¨‰„ÈÓ‰  ÏÚ  ¯˙È
 ‰˘ÙÈË ÂÊÈ‡ß ÔÓˆÚÏ ˙Â¯ÓÂ‡ ÌÂ‡˙ÙÂ ˙ÂÏ„‚ Ô‰ ¨Ô‰Ï ¯·ÂÚ
 ÌÚ ÂË  ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓÂ  ¨ßÈ˙ÈÈ‰  ˙È˙Â„ÏÈÂ
 ‰ˆ¯Ú‰‰  Ï˘ ˙‡Ê‰  ˙ÂË˘‰ ÏÎ  ÈÏ·Â  ‰Ï˘ È·ÂÈÁ‰  ¯ÒÓ‰

Æ¢·È·ÒÓ
 ÍÙÂ˘ ‡Â‰˘Î ‰Ùˆ Ì‚˘ ÔÓ‡ ¨Ê·Ï‡ È· Ï˘ Ô·‰ ‰˙‡
 ˘Â‚  ÏÚ ˜·‡Ó‰Ó ˜ÏÁÎ ‰ÈÒ‰¯Ù· ÔÓ˘ ˜Â·˜· ÂÓˆÚ ÏÚ
 ÏÚ  ‰ÚÈÙ˘Ó ßÏ˘  Ô·‰ß  Í˙ÂÈ‰  ÌˆÚ˘ ·˘ÂÁ  ‰˙‡  ¨ÛÈË˜

øÍÏ˘ ˙ÈÓ„˙‰
 ‰ÙÈÒÂ‰  ÈÏ˘  ‡·‡  ‡Â‰˘  ˙Â‡ÈˆÓ‰¢
 ¯·Î  È‡  ÌÂÈ‰Â  ¨ÌÈ˘‰  Í˘Ó·  ÔÂÓ‰  ÈÏ
 ÌÈ·˜ÂÚ˘  ÌÈ˘‡  ÆÆÆ‰ÓˆÚ  ÈÙ·  ˙ÂÈ˘È‡

Æ¢È¯Ó‚Ï ÌÈÂ˘ ÂÁ‡˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÈÈ¯Á‡
 ÚÈÙÂ‰Ï  Â¯ÊÁ˙  ÌÚÙ  È‡˘  ÈÂÎÈÒ  ˘È
 Ì‰‰ ÌÈ˘‚¯Ó‰ ÌÈÓÈ·  ÂÓÎ  „ÁÈ·  ¯È˘ÏÂ

øß‰·Â˘˙· ¯ÂÊÁÏ ‰˘˜ ¨‡·‡ß Ï˘
 ¨‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ÂÈ˘Ú ø‡Ï ‰ÓÏ¢
 ÂÈ˘ Ï˘ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙‡ˆÏ ÌÈÎÏÂ‰  ·Â¯˜·Â
 Â̈ÓÂ˜ÓÏ ·Â˘È „ÂÚ ‰Ê Æ„ÁÈ· ÚÈÙÂ Ì‚Â „̈ÁÈ
 ‰ˆÂ¯ ‡Ï È‡ Ú‚¯Î¢ „̈‚ ÍÈÈÁÓ ¨¢‚‡„˙ Ï‡

 ÂÏ  ̆˙ÂÚ„‰ ˙‡ Â··¯ÚÈÂ ÈÏ  ̆È˘È‡‰ ¯ÒÓ‰ ˙‡ ÂÁÎ˘È ÌÈ˘‡˘
Æ¢ÌÈ˘„Á ÌÈ¯È˘ „ÁÈ· ¯È˘ ¯·Î ·Â¯˜· Ï·‡ È̈Ï˘ ÌÚ

øÔ·–‡·‡ È¯È˘ Â¯È˘˙ ·Â˘
Æ¢Ê‡Ó Â¯‚·˙‰ ¨‰Ê ˙‡ Â¯·Ú ¨‡Ï¢

בשני אקורדים
 ÆÔ¯ÂÓ  Â˙˘‡ ÌÚ „ÁÈ  Ê·Ï‡ ·˙ÂÎ  ÂÏ˘ ÌÈ¯È˘‰ ·Â¯  ˙‡
 ÍÂ„È˘· ÂÏ ‰‡˘È Ì¯Ë· „ÂÚ ÂÏ˘ ÌÈ¯È˘‰ ˙‡ ‰·‰‡˘ ÈÓ
 ÌÈÏÈÓÏ ÌÈËÈ„¯˜‰ ÏÚ „ÁÈ· Â˙‡ ˙Ó˙ÂÁ ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰‡ˆÓ

ÆÌÈ¯È˘‰ Ï˘
 ÌÈÚ·Â˜  Ì˙‡  ˙‡ˆÏ  ÌÂ˜Ó·

 øÌÈ·˙ÂÎÂ ÌÈ·˘ÂÈ ÂÈ˘ÎÚ˘
 ¯„ÂÒÓ  ÍÎ  ÏÎ  Ì„‡  ‡Ï  È‡¢
 Æ·¯‰ È¯ÚˆÏ ¨ÂÏ˘ ÌÈÓÊ‰ ˙‡ Ú·Â˜˘
 ‰ÊÂÓ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡· ÏÏÎ Í¯„· ‰¯Â˜ ‰Ê
 ¨ÂÈ˘ÎÚ  ·˘  È‡Â·  ‰Ï  ‡¯Â˜  È‡  ≠
 ‡ˆÂÈ˘Î  Æ‰¢·  ‰¯Â˜  ‰ÊÂ  ¨‚ÂÂ˘· È‡
 ¯·Î  ÔÁÏÂÓ  Â˙Â‡  ‰ˆÂ¯  È‡  ¨̄ È˘  ÈÏ

Æ¢ÂÈ˘ÎÚÂ Ô‡Î
 Â‡ˆÓ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÊ ‰·¯‰ ÂÓÎ
 Ê·Ï‡ Ì‚  ¨ÌÏÂÚ·  ˙ÂÈ„Â‰È‰  ˙ÂÏÈ‰˜‰ ÏÂÓ  ‰¯È˘· ·Á¯  ¯Î
 ÆÂÈ¯È˘Ó Ì‰Ï ¯˘Â ¯ÎÕ · Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÂÏÈ‰˜Ï ÌÚÙ ‡Ï „„Â
 ÂÙÈ˘ ˙È˙Ù¯ˆ·Â  ˙ÈÏ‚‡·  ÌÈÓÂ·Ï‡ È˘ ‡ÈˆÂÈ  ‡Â‰  ·Â¯˜·

ÆÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ï‰˜Ï ˙Â¯È˘È
 ‰˘È‡Â  ÌÈ„ÏÈ  ‰˘ÂÏ˘  ¯È‡˘‰ÏÂ  Ï¢ÂÁÏ  ÒÂËÏ  ‰Ê  ÍÈ‡

øÌÈÏ ¯·ÚÓ
 Â̈ÓˆÚ ˙‡ „·‡Ï ÏÂÎÈ ‰¯Â˙ ÈÏ· Ì„‡ Æ„Â‡Ó Æ‰˘˜ „Â‡Ó¢
 ˙ÂÈ‰ÏÂ  ‰¯Â˙Ï  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡ ÍÁÏ  ∫‰¯ËÓ‰ ˙‡ ¯ÂÎÊÏ  ÍÈ¯ˆÂ
 ÌÈ˙ÚÏ˘Â ÌÈÓÚÙÏ ‰˘˜ ‰Ê˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ Æ˙È˘È‡ ‰Ó‚Â„ Ì‰Ï
 Ì‚Â  ¨‰„Â·Ú‰Ó ˜ÏÁ ‰Ê Ï·‡ ¨‰Ê  ˙‡ ÌÈÁÎÂ˘Â ÍÎ· ÌÈÏ˘Î
 ‰Ê ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ÈÏ ¯ÈÎÊÓÂ È˙Â‡ ˜ÈÊÁÓ˘ ¯·„‰ ‰Ê‰ ¯˘˜‰·

Æ¢‰¯Â˙‰

ערב זיכרון

יתקיים אי“ה ביום ראשון¨
א‘ בתמוז התשע“א ©≤ ליולי®

±π∫¥μ בשעה
ב“היכל שלמה“¨ רח‘ המלך ג‘ורג‘ ∏μ¨ ירושלים

קרוביו¨ חבריו¨
ומוקירי זכרו מוזמנים

יתקיים אי“ה ביום ראשון¨
ליולי® ≥© התשע“א בתמוז א‘

רß בן≠ציון ©בנצי®
נמט ז¢ל

המשפחה

ל לל “““לל Æ ÆÆÆ ÆÆ םם י ק ו ל אא י  לל אא  רר ב ר  ו ה ט ב  ל ”

ח כ ת ש מ א  ל ו ן  י ד ב א ד ל  ע ל  ב ח ”“ ן י ח
בס“ד

הכשרת מטפלים
בהידרותרפיה

מסלול חד שנתי 
בין נושאי הקורס: המים ככלי טיפולי ושיקומי • סוגי ליקויים 
והתאמת תכניות טיפול • אנטומיה ופיזיולוגיה • נוירולוגיה 

ואורתופדיה • פסיכופתולוגיה • וואטסו     
• טכניקות טיפול במים • שיטת שאו  • אבחון ומעקב

• עזרה ראשונה 

הקורס מיועד לבנים ולבנות, הלימודים המעשיים יתקיימו בהפרדה
חדש!!! נפתח קורס גם בירושלים בבריכת קרן אור בשכונת רמות 

יום פתוח
ב≠כ¢ט בתמוזיתקיים
≥±Æ∑

ה לא להחזיר "ז
בתשובה אלא 
להזכיר את שם ה' 

בעולם, ושהכל מִאתו. 
תשעים וחמישה 

אחוזים מהאוכלוסייה 
בעולם מאמינים 

שיש כוח שמכוון את 
העולם, כוח שברא 

אותו, העולם לא נוצר 
מעצמו ולא מחיה את 

עצמו

תפילה של "ה
סאבלימינל 

שאומר דברי אמונה 
היא עצומה, כי היא 

תפילה שאינה תדירה, 
ולתפילה כזו יש 

לפעמים כוח גדול 
יותר מאחד שרגיל 

להתפלל. עכשיו 
תגיד לי, איך אפשר 
שלא לחבק תפילה 

זכה שכזאת שנובעת 
מעומק הלב

ני יהודי "א
שמנסה לקיים 

כמה שיותר תורה 
ומצוות, לומד בכל 
יום מעשר בבוקר 

עד אחת בצהריים 
ומנסה להיות כמה 

שיותר איש משפחה. 
אני משתדל להגשים 

את ייעודי בעולם, 
ויש לי נפילות בדרך 

ומהן אני מנסה כל 
הזמן לקום. מתפלל 

בבית כנסת שרוב 
המתפללים בו 

חילונים ולמרות 
זאת כל שבת הוא 

מפוצץ. אני לא רחוק 
מחילונים, ואינני 

אדם שיאמר לבן שלו 
להתרחק מהם

הודים הם אנשים "י
פשוטים שלא 
נתפסים לאלילות. 
חכמינו ז"ל הוציאו 

לנו את היצר של 
עבודה זרה. אם 

מדברים על ילדות 
קטנות שקצת חוצות 

את גדרי הצניעות 
בהערצה - זה 

עובר להן, הן גדלות 
ופתאום אומרות 

לעצמן 'איזו טיפשה 
וילדותית הייתי'

מחוללים 
שינוי

חדש!
מיזם ראשון 
מסוגו בארץ

10 מסלולי הדמיה 
מאתגרים לגילוי 

העוצמות שבכל אדם
דרושים 

מדריכים/ות
להפעלת 

המסלולים  
לציבור הרחב �
לפעילות קיץ

אם את/ה בגילאי 23�30 
ובעלי נסיון בהדרכת קבוצות

www.avianet.co.il :לפרטים
נא לשלוח קו"ח ל: 

מפיק בינלאומי טען שהקול שלו הוא 'הקול של ישראל' 
ולקח אותו כפרויקט, אבל גד אלבז מבטיח לחזור 

לשיר גם עם אבא בני. למה הוא חובר לזמרים חילונים 
(עכשיו זה סאבלימינל), איך הוא מתמודד עם לוק נוצץ 

והערצה, מה מחזיק אותו כשהוא מופיע לבדו בנֵכר, 
ומתי הוא כותב שירים עם אשתו 

גד מופיע באיתמר

עם אבא - בני

מפיק בינלאומי טען שהקול שלו הואא ''הקול של ישראל'

הקול מלמעלה



מבוסס על 
סיפור אמתי
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ÆÂÈ¯·Á ÏÎ ÂÏ Â‡¯˜ È˘ÙÂ ¨ÂÈ¯Â‰ ÂÏ Â‡¯˜ Ï‡È˘Ù

 ÍÈ¯ˆ˘  ‰¯Î‰‰  ˙‡  Â·  Â¯È„Á‰Â  Â˙Â‡  Â„ÓÈÏ  ‰ß¯·Á‰
 Í̈Ï˘ ÌÂ˜Ó‰ ‰Ó ÏÚ ¨‡ˆÓ ‰˙‡ ‰ÙÈ‡ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ·Â˘ÁÏ
 ·Â˘ÁÏ ÈËÂÂÏ  ̄ÌÂÈ‰  ̆ÂÏ Â¯È·Ò‰ Ì‰ Æ˙ÂÈ‰Ï ¨˙ÂÈÁÏ ËÂ˘ÙÂ

ÆÍÈÏ‡ ¯·„Ó ‰Ó Í̈Ï ·ÂË ‰Ó Í̈Ï ÌÈ‡˙Ó ‰Ó ÏÚ
 ¯Â·Èˆ‰  ÈÂÏÚ  ˙‡  ‡¯˜Â  ¨Ú„ÂÓ  ‰È‰Â  „ÓÏÂ  Ï„‚  ‡Â‰
 ˘ÓÓ ‰È‰  ‡Â‰  ÆÂÈÂ¯ÙÒÂ  ÂÈ˙Â¯·ÂÁÂ  ÂÈÂ˙ÈÚ  ˙‡Â  Ú„ÂÓ‰

Ǣ ˜ÈÂ ÏÂ„‚ ¯˜ÈÚ ‰Ê ÈÎ ¨˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˙Ú„· ·¯ÂÚÓ
 ÌÈÂÏÈÁ  Ï˘ È̈ÂÏÈÁ  ÌÂ˜Ó·  „ÂÓÏÏ  ˙ÎÏÏ  ËÈÏÁ‰ ‡Â‰
 ÌÏÂÎÂ  ¨ÌÈ˜ÒÚ  È˘‡  Ì˜ÏÁ  ¨ÌÈÓ‡  Ì˜ÏÁ  ¨ÌÈÈ˙œÓ‡

ÆÌÈÈÁÂ¯Â ÌÈ·˘ÂÁ
 ÏÚ  È˘·Â  Æ‰Ï‡˘  ‚˘ÂÓ‰  ÏÚ  Â¯·È„  ÔÂ˘‡¯‰  ¯ÂÚÈ˘·
 ·‡Î  ÏÚÂ  ˙Â„È¯ÈÂ  ˙ÂÈÏÚ  ÏÚÂ  ÛÒÂÎ  ÏÚ  È˘ÈÏ˘·Â  Æ‰·˘˜‰

ÆÈÓÈÙ ¯Â·ÈÁÂ ˙Â„È„·Â ÌÈÚÂ‚Ú‚Â ‰·Â˘˙Â ÌÈ¯ÂÒÈÈÂ
 ÏÚ  ‡¯Ó‚‰  ˙‡  Â„ÓÏ  Ì‰Â  ¨„Á‡  ¯ÂÚÈ˘  ÌÚÙ  ‰È‰Â
 ÏÂ‡˘Ï  ÂÏÁ‰Â  Â˜Ï„  ÌÏÂÎ  ÌÂ‡˙ÙÂ  ¨±‡ÁÈ˘Ó„  ‡˙·˜Ú
 ‰Ê È̈ËÂÂÏ¯ ‡Ï ‰Ê¢ È̈˘Ù Ì‰Ï ÊÓ¯ ¢°Â¯ˆÚ˙ ¨Ú‚¯¢ Æ˙ÂÏ‡˘
 ¨ÌÈÈÁÏ ÌÈ‡·˘Î ‡Ï ‰Ê Æ‰·È˘È· ˜¯ ‰Ê· ÌÈ˜ÒÂÚ ¨̄ ·Ú ÔÓÊÓ
 ¨Ì‰Ï˘· Ì‰ Í‡ Æ¢ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈ˘‡ ÌÈÂÏÈÁ‰ Ì˙‡ È¯‰Â
 ˙ÂÈÈÚ˙‰  Ï˘  ÏÂ·Ó  ¨ÏÂ·ÓÏ  ¯ËÓÓÂ  ¯ËÓÏ  ÛÂËÙËÓ
 ÍÎ  ÏÎ  Â‡˘  ¨ÂÏ˘  ÌÚ‰  ¨ÂÏÂÎ  ÌÈÈ˜˙  „ˆÈÎÂ  ∫˙ÂÏ‡˘Â
 ÂÈ˙Â˘„ÁÓ ˙Â˘„Á ˙¯Â„‰Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÚÂ  ¨ÂÓÓ ˜ÏÁ ÌÈ˘Á
 ‰ÓÂ  ¨ÌÈÏ·ÁÓ ¯Â¯Á˘Â  ÌÈÈÂ·˘ ÌÚ ÌÈ˘ÂÚ  ‰ÓÂ  ÆÂÈ˙Â¯Â˜Â
 ˙·Â‚˙  ‰ÓÂ  ¨ÌÈÈÈ¯·ÚÏ  ËÙ˘Ó‰  ˙Î¯ÚÓ  ˙Â˘ÚÏ  ‰ÎÈ¯ˆ
 ÂÏÂÎ ¨˙ÂÈÁÂ¯ ˘ÙÁÓ‰ ¨‰Ê‰ ¯Â„‰ ‰ÓÂ ¨ÌÈÚÂ‚ÈÙ ÏÚ ‡·ˆ‰
 ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï˘ ÌÈÏÈÈÁ ÌÚ ‰ÓÂ ÆÌ‰È˘ Â‡ ·ÈÈÁ ÂÏÂÎ Â‡ È‡ÎÊ
 È·Ï˘·  ˜ÂÈ„·  Â‡  ÔÎÈ‰Â  ÆÌ˘Ù  ÌÈ¯ÒÂÓÂ  ¢Ï‡¯˘È  ÚÓ˘¢
 ¨‡·ˆ·Â  ¨‰ÊÎ  ¯Â„·  È„Â‰È  ˙Â‡¯È‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÍÈ‡Â  ¨‰ÏÂ‡‚‰
 ÌÈÓÈ Ï˘ ÌÈ˜È„ˆ ÌÈ‡¯ ÍÈ‡Â Æ‡¯È Â‡ ÌÈÙ ÊÚ ¨ÂÈÚ ¨̄ Â·È‚
 ÏÎ‰  Ì‡‰Â  ÆÂÏ˘  ¯Â„·  ÌÈÏÚÓ  Ì‰  ˙ÂˆÂˆÈ  ÂÏÈ‡Â  ¨‰Ï‡Î
 ß‰  ‰˘ÚÓ ‰Ê˘ Â‡  ¨˙ÂÏ‚Ï  ¯ÂÊÁ˘ ¯˘Ù‡Â  ÌÈ˘ÚÓ·  ÈÂÏ˙
 ‡Ï  ÍÈ‡Â  ¨‰‡Â˘‰Ó  ÌÂ˜  ÍÈ‡Â  Æ‰˘Ó  ‡Ï  ÌÂÏÎÂ  ËÏÁÂÓ

1 סוף מסכת סוטה.

 Ì‡‰Â ¨ÔÈÓ‡‰Ï ¯˘Ù‡Â ÍÈ¯ˆ ÈÓÏÂ ¨ÌÈÈÁ Â‡˘ ‰Ê ÏÚ Ïˆ˙
 ˙„  Ì‡‰Â  ¨ÌÈ¯Â‰ËÂ  ÌÈÈ˜  ÔÂËÏ˘  ˙Â„ÒÂÓ  ˙Â·Ï  ÁÈÏˆ
 ¯˙ÂÈ Â‡ ˙È„Â‰È ¯˙ÂÈ ‰È‰˙ ‰È„Ó‰ Ì‡‰Â ¨Â¯·Á˙È ‰È„ÓÂ
 ‰ÂÓ˙  Ï·˜ÏÂ  ‡˘Â·  „ÂÚ  „ÂÓÏÏ  ÏÎÂ  È˙Ó  Æ˙ÈË¯˜ÂÓ„
 Ú·ÂËÂ  Ú·ÂË  È˘ÙÂ  ¨ÂÏ‡˘ Ì‰ ø‰ÓÁÂ  ‰ÂÂ˜˙ Ì‚Â  ‰·Á¯
 ¨˙ÂÈ˘ÚÓ‰Â ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂÏ‡˘‰Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÏ‚·

ÆÏ‚¯˙‰ Ì‰ÈÏ‡˘ ·Á¯Ó‰Â ÁÂ¯‰ ˙ÓÂÚÏ
 ‰ÚÈ˘Â‰  ˙ÂÁÂ¯‰  È‰ÂÏ–‡  ∫ÏÏÙ˙Ó  ‡Â‰Â  ¨ÛÚÂÊ  ÌÈ‰Â
 ∫‰Ïˆ‰  ˘¯˜  ‰‰Â  °‡  ‰ÁÈÏˆ‰  ÁÂ¯‰  È˘‡  È‰ÂÏ–‡  ¨‡
 „ÂÚ ‰‰Â ÆßÏ‡¯˘È Áˆß ¯ÙÒÓ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ˜¯Ù· ¯ÎÊ ‡Â‰
 „ÂÚÂ  „ÂÚÂ  ¨ß‰¢È‡¯‰  ˙Â¯‚‡ß  ¨ß¯Â„‰  ¯Ó‡Óß  ¨ß˙Â¯Â‡ß  ∫„Á‡
 ˙‡ Ú‚¯ Ô·  ÛËÂ˘ ˘ÚÂ‚‰ ÌÈ‰Â  Ǣ ·Ú‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ˘¯˜
 ¨Ê‡ÓÎ ÌÈÚ¯Â ÌÈ˘„ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÙÒ‰ Â·˘Â ÆÌ‰ÈÏÚÓ ˜·‡‰
 ˘ÙÏ ÌÈ¯˜ ÌÈÓÎ ˙Â˘ÚÂ ˙Â˘„Á˙Ó ˙Â˘È‰ Ì‰È˙Â·Â˘˙Â

Æ‰ÙÈÈÚ
 ÌÈ¯·„ ˙Â˘ÏÂ ÌÏÂÚ Ô˜˙Ï Ì‚ ‰ˆÂ¯˘ ˘ÙÏ ÌÈ¯˜ ÌÈÓ
 Â·˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ ¨‰˙Â‡ ˙ÂÂÁÏ ¨˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ ˙ÂÈÁÏ Ì‚Â

ÆÔÂÈÓ„· ˜¯ ‡ÏÂ ¨ÌÈ¯·„ ÊÈÊÓ ß‰
 ‰ÏÈÓ  ÏÎ·Â  ¨ÌÈÎÏÓ  ˙ÂÎÏ‰·  Ì¢·Ó¯  Ì˙œ‡  Á˙ÂÙ  ‡Â‰Â
 ÌÏÂÎÏ  ¨‰Ï‡˘Â  ¯ÂÈˆÂ  ‰Ú„  ÌÏÂÎÏ  ¨ÌÈÁÎÂÂ˙Ó ¨ÌÈ¯Ú  ÌÏÂÎ
 Ì‚ ‰ÂÓ‡ Ï˘ ‰ÓˆÚ·Â ¨ÔÈÓ‡‰ÏÂ ‰Ù˜˘‰ ˙Â·Ï ¨ÔÈ·‰Ï ÔÂˆ¯

Æ˙Â‡¯Ï ‰˘Ú˘ ‰Ó ˙‡Â ¨˙Â˘Ï ÏÂÚÙÏ
 „Â„  ÈÓÈ  ¨ÔÂ˘‡¯  ˙È·Â  ¯·„Ó‰  ÈÓÈ·  ¯ÎÊÂ  ¯ÊÂÁ  ‡Â‰
 ˙ÂÈÁÏ ÈÚ·Ë ‰È‰ Ì˘ ¨ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÂÈÁ Ì˘ ¨‰ÓÏ˘Â
 ‡·˘Î  ˘ÈÈ·˙‰Ï  ¨Â¯Úˆ·  ¯ÚËˆ‰Ï  ¨ÌÚ‰  Ï˘  Â˙ÁÓ˘ ˙‡
 ˙ÂÚÈ·Ë·  ˘ÁÂ  ÁÈ˘Ó‰  ˙ÂÓÈÏ  Ú‚Ú‚˙Ó  ‡Â‰  ÆÛ¯ÁÓÂ  ¯ˆ
 ÌÈÁÓ˘  ¨̄ ˆ  ÛÂ¯ÈÁ·  ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó  ÂÏÂÎ  ‡Ï‰  ªÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡

ÆßÂÎÂ ßÂÎÂ ‡·ˆ·Â ‰ÏÎÏÎ· ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ÂÈ˙ÂÁÏˆ‰·
 ˙‡ Â·Â˘· ˘‚ÙÂ ¨ÂÈÂÈÚ¯· ÛˆÂÓ „ÂÓÈÏ‰ ÔÓ Ï‡È˘Ù ¯ÊÁ
 ¨·‡ÎÂ ¯ÚÒÂ ¯·È„Â Ï‡˘Â ¨Â˙Â‡ Û˙˘Ï ‰ˆ¯Â ¨Ï‡ÈÁÂ¯ Â¯·Á

ÆÂÈÈÚ· ‰ÏÚ ˘‡ „Â˜ÈÂ
 ˙‡ Í̈˙Â‡ ·ÂÊÚ ∫̄ Ó‡ÈÂ ÔÚÈÂ ¨Ï‡ÈÁÂ¯ ËÈ·‰ Ì˙ ÈÈÚ·Â

°øÏ‡¯˘È ÏÏÎ ÔÈÈÚÓ ÈÓ

www.londonisfun.co.il

 

מוקדמוקד
יוצאים להתנדב בחופש בחופשת הקיץבחופשת הקיץהתנדבות לנוערהתנדבות לנוער
בקבוצות, כמשפחות יוצאים להתנדב בחופש 
וכבודדיםוכבודדיםבקבוצות, כמשפחות 

 
 

"  

משפחת "ישראלי" מתנדבת  
מה עם משפחתכם?
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מתנדבים 
יח“ד יח“ד 

 עושים שינוי עושים שינוי
33 ימי התנדבות ימי התנדבות

הדברות והתחברותהדברות והתחברות
דתיים וחילוניים

בוגרי כיתות י-י“ב 
במרכז הארץ בתחום החינוך
כ“ב-כ“ד בתמוז (24-26/7). שבוע עם שבוע עם 

ישראלישראל
קבוצות התנדבות 

לגילאי  15-18

ימי התנדבות ימי התנדבות 
מרכזייםמרכזיים

 פרוייקט ”והדרת“ פרוייקט ”והדרת“
יום שני ב‘ בתמוז  (4/7) 

במרכז יום לקשיש בפ“ת. 
הסעה מתחנה מרכזית. 

יום שלישי ג‘ בתמוז (5/7)
בבית אבות בירושלים. 
הסעה מבניני האומה.

הזדרזו להירשם. הזדרזו להירשם. 
מס‘ מקומות מוגבל. מס‘ מקומות מוגבל. 
לבוגרילבוגרי ז‘ ומעלה.  ז‘ ומעלה. 

לעד חיהמדרשת אביב

בנשיאות הרה¢ג יעקב אריאל שליט¢א ובראשות הרב יאיר בן שטרית
ע“ש מרת חיה הלוי

בשיתוף 

המכללה האקדמית לחינוך ≠ חולון

∞≥≠∂∞π≤≤≤π
הרשמה מאובטחת ומהירה באתר המדרשה∫

‰ÈÁ „ÚÏ
בית מדרש תורני לנשים בתל-אביב
·È·‡ ˙˘¯„Ó

בס¢ד

∞≤
≠π

π∑
≥∏

∑μ
 Ï

‡
 ˙

È·
 ı

Î
¯·

¡
‰

Ï
È˘

סדנאשיעור ≥שיעור ±שעה

∞π∫≥∞≠∞π∫∞∞שיעור פתיחה ≠ ≤π∫∞∞™ Æ∞≠∞≤∫∞±הרה¢ג יעקב אריאל שליט¢א
יהודית פסל∫ סדנת קולנוע

¢ÆÆÆאומרים יש אהבה בעולם¢
הכמיהה לאהבה

צפייה וניתוח בסרטי גמר
±∞∫≥∞≠∞π∫≥∞

±Æ הרב מיכה הלוי∫
¢מציץ מן החרכים¢

גילויים של אהבה גם בהסתר פנים

הגבß זיוה מאיר ≠ ¢אמא מאיר¢∫ Æ≤
¢כשהאהבה מתרחבת¢
יחסי הורים וילדים נשואים

±±∫¥μ≠±∞∫¥μ

¥Æ הרבנית חנה הנדלר∫
¢עוד לא אהבתי די¢

אהבת הבריות עד דבקות בהß בתורת 
החסידות

≠ הבית היהודי בהודו∫ Æμ אורן אלעד
¢אהבת ישראל בנשמה¢

øÆÆÆרשמים¨ חוויות ומה זה אומר לנו
כולל קטעי וידיאו

±≥∫∞∞≠±∞∫¥μ™ Æ∂
יאיר הרב

והרבנית מירי בן שטרית∫
¢על כל פשעים תכסה אהבה¢

סדנת פיוס ≠ לימוד ´ סדנא
ניתן להשתתף רק בלימוד ±≥∫∞∞≠±≤∫∞∞

שפירא∫ יהושע ∑Æ הרב
¢øהאם יש סיכוי לאהבה¢

על רווקות מאוחרת

∏Æ ¢רטורנו¢ מרכז פסיכוחינוכי∫
¢אבא¨ אני צריך לדעת

שאתה אוהב אותי¢
ההרצאה כוללת מפגש עם מטופל

±≥∫≥∞≠±≥∫∞∞
הפסקת צהריים

מר בנימין בהגון ברכה∫ דברי
ראש מכללת תלפיות

הפסקת צהריים

±¥∫≥∞≠±≥∫≥∞

Æπ הרב שמואל אליהו∫
¢האב והרב¢

אהבה ומורא

∞±Æ הרב ישראל יצחק בזנסון
©יתכן שינוי®

¢øמה זאת אהבה¢
איך מגיעים לעבודת הß מאהבה

±±Æ הרב רן שריד∫
¢תרבות של אהבה¢

ßמסע היוצרים מהרומנטיקה לאהבת ה
©כולל השמעת קטעים מוזיקליים אותנטיים®

±μ∫¥μ≠±¥∫¥μ

≥±Æ רוחלßה סימינובסקי∫
¢בצל האהבה¢

להבדיל בין אהבה לרגשות אחרים

≤±Æ הרב מיכאל טוביאנו∫
¢אם תמצאו את דודי

¢ÆÆÆמה תגידו לו 
לגלות ולהביע אהבה

±∑∫∞∞≠±¥∫¥μ Æ±¥
בת שבע רקנטי∫

¢מראה של אהבה¢
סדנת פסיכודרמה

±∑∫∞∞≠±∂∫∞∞¢ßהרב עזרא שיינברג∫ ¢אהבתי אתכם אמר ה Æ±μ

±∏∫¥μ≠±∑∫±μאביתר בנאי עם הרב איתמר אלדר Æ±∂

שירים ותורות ≠ ”אהבה וגעגוע לכאן ולשם¢
הגעה נוחה מכל רחבי הארץ

∞± דקות הליכה מ“רכבת מרכז“ ©ארלוזורוב®

¢גילויים של אהבה¢
במדרשת אביביום עיון קיץ

יום שני בß בתמוז ©∑Æ¥® רחß נהלל ≥≥ ת¢א

∞≥ ש“ח הנחה לנרשמות מראש
הקדימו להרשם ≠ מספר המקומות מוגבל°

או בטלפון∫
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050-8875666 :
04-6960064 :

y_albash@walla.com :

"אור חדש" 

וייס (וינברגר)  ענבל 
צילום: תמר צהר

 ˙ÈÙ˘ ≠ ˜ÂÈ„‰ ÔÚÓÏÂ ¨‰Ó˘·Â ·Ï· ˙È‡˜ÈÊÂÓ ¨Ô˜¯· ‰È„Â‡
 ‰˜ÈÊÂÓ‰  ˙Ó‚Ó  Ï˘  ‰¯ÂÓ‰  ‡È‰  ¨‰¯ˆÂˆÁÂ  ÔÂÙÂÒ˜Ò  ¨ÏÈÏÁ·
 ˙È·· ÌÈÏ˘Â¯È· ‰Ï„‚ ‰È„Â‡ ÆÌÈ˘ ±± ‰ÊÓ ÒÈÙ ¯ÙÎ ˙ÙÏÂ‡·
 „Â‡Ó ÂÁÙÈË ‰È¯Â‰ ¨‰È¯ÂÚ· ÆÔÓÊ‰ ÌÚ ˜ÊÁ˙‰˘ È˙¯ÂÒÓ–ÈÂÏÈÁ
–˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÎ· ‰„ÓÏ ‡È‰Â ÌÈÈÏ˜ÈÊÂÓ‰ ‰È¯Â˘ÈÎ ˙‡

 ÏÎ·  ‰È„Â‡  ‰‡ˆÈ  ¨‰È¯ÂÚ  ˙ÂÈÂÂÁÓ  ˜ÏÁÎ  Æ˙Â¯ÎÂÓ‰  ˙ÂÈÂÏÈÁ
 Ǣ ÚÂÏ  ˙ÂÓÂ‡Â  ˙Â·¯˙ ÈÏÚÙÓ ΩßÔ¢‡˙Óß  Ï˘ ıÈ˜ ‰ÁÓÏ ‰˘
 ÈÁ  ¨‰˜ÈÊÂÓ  ·‰Â‡  ¨‰˜ÈÊÂÓ·  ˜ÒÚ˙Ó˘ ¯ÚÂÏ  „ÚÂÈÓ  ‰ÁÓ‰
 ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ÌÈ‡˜ÈÊÂÓ‰ ÌÈ˘‚Ù ‰ÁÓ· Æ‰˜ÈÊÂÓ ¯˘Â Ô‚Ó ¨‰˜ÈÊÂÓ
 ÆÌÈÈÁÏÓÂ  ÌÈ„·ÚÓ  ¨ÌÈ‚  ∫˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰˜ÈÊÂÓ‰  ÈÏÂ„‚  ÌÚ
 „ÁÈ  ÌÈÚÈÙÂÓ  Û‡Â  Ì˙È‡  ÌÈÁÁÂ˘Ó ¨˙Â‡„Ò  ÌÈ¯È·ÚÓ  ÌÏÂÎ
 ¯Â·Ú ‰Ï˜ ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÁÓ· ˙ÂÁÎÂ‰ ÌÈ˘‰ ÌÚ˘ ‡Ï‡ ÆÌ˙È‡
 ÁË·Â ‰¯ÈÂÂ‡‰ „ˆÓ ‡Ï Æ‰ÓˆÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÒÓ˘ ‰È˙„ ‰¯Ú
 ¯ˆ·  Æ‰Ï  Â¯¯ÂÚ˙‰˘  ˙Â·¯‰  ˙ÂÈ˙ÎÏ‰‰  ˙ÂÈÚ·‰  „ˆÓ  ‡Ï˘

 ÂÏÏ‰ ˙ÂÁÓ‰Ó ‰È„Â‡ ‰˘¯Ù ¨‰Ï
 ‰È¯Â˘ÈÎ  ˙‡  Á˙ÙÏ  ‰ÎÈ˘Ó‰Â
 ˙Â¯È˙Ó‰–˙ÂÓˆÓÂˆÓ‰–˙Â¯‚ÒÓ·

 ÆÍÎ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙‡
 ¢¯ˆÂÈ  È¯Â˙  ‰˜ÈÊÂÓ  ‰ÁÓ¢
 È¯Ù  ‡Â‰  ¨ÒÈÙ  ¯ÙÎ  ˙ÙÏÂ‡·
 ‰˙ÒÈ˘  ¨‰È„Â‡  Ï˘  ‰˙ÓÊÂÈ
 Ô‰  ‰Ï˘  ˙Â„ÈÓÏ˙Ï  ˜ÈÚ‰Ï
 ‰˙È‰˘  ‰˜ÊÁ‰  ‰ÈÂÂÁ‰  ˙‡
 ÌÈÏÎ‰  ˙‡  Ô‰Â  ¨‰¯ÚÎ  ‰Ï
 ˙ÂÁÓ·  ‰Ï·È˜˘  ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
 ‰ÁÓÏ  ÈÂ˘‡¯‰  Í¯Âˆ‰¢  ÆÂÏÏ‰
 ˙‡  Ì„˜Ï  ÔÂˆ¯  ÍÂ˙Ó  „ÏÂ
 ˙ÙÏÂ‡·  ‰˜ÈÊÂÓ  ˙Ó‚Ó  ˙Â·
 ˜ÈÙÒÓ  ÔÈ‡  È¯ÚˆÏ  ÆÒÈÙ  ¯ÙÎ
 È˙„‰  ¯Â·Èˆ·  ‰˜ÈÊÂÓÏ  ˙ÂÚ„ÂÓ
 ¨˙Â·Ï  ˙ÂÈÂ‡¯  ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ‡  Ì‚Â
 ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡  Ô‰ÈÙ·  ˙ÂÁ˙ÂÙ˘
 ¨¢ÌÂÁ˙·  ˙ÈÚÂˆ˜Ó  Á˙Ù˙‰Ï

 ÈÒ‡Ï˜  ‰È‚  ÔÂ‚Ò  ˙Â„ÓÂÏ˘  ˙Â·  ÂÏ‡¢  Æ‰È„Â‡  ‰¯ˆÓ
 ÌÚ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯ÂÓÏ Ô˙Â‡ ÌÈÁÏÂ˘ Ô‰È¯Â‰˘ Â‡ ÔÂÈ¯ÂË·¯ÒÂ˜·
 ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÁÈÏˆÓ ‡Ï Ô‰ ¨̄ ·„ Ï  ̆ÂÙÂÒ·Â Û̈ÒÎ ‰·¯‰Â ÏÓÚ ‰·¯‰
 ‰Ó Æ˙È‡˜ÈÊÂÓ  ‰·È·Ò·  ˙ÂÏ„‚  ‡Ï  Ô‰˘ ÔÂÂÈÎ  ˙Â‰Â·‚  ˙ÂÓ¯Ï
 ÆÌÈÈÁÏ ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙‡ Ô‰Ï ¯·ÁÏ ‡Â‰ ¨˙Â˘ÚÏ ‰ÒÓ ‰ÁÓ‰˘
 ‡ÏÂ ¢°ÈÏÎ‰ È‡¢ ÈÏ ˙¯ÓÂ‡ ‰¯ÂÁ· ¯˘‡Î ‡È‰ ‰ÁÏˆ‰ È˙ÈÁ·Ó
 ‰‡Ï‰ ‰¯È·ÚÓ˘ ˙È‚ ‰È‰˙ ‰¯ÂÁ·˘ È„Î ¢ÈÏÎ ÏÚ ˙‚Ó È‡¢
 ˘È ÆÍÎ ÏÚ ÌÈÏÓÚ ÂÁ‡Â ÆÈ˜ ÈÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ ¨ÌÈ¯ÒÓ

 Æ¢ÏÂ„‚ ÛÈÎ „ˆÏ ˙Ó‡ ‰·¯‰ ‰Ù
 ‰ÏÈÁ˙‰ ¨ÒÈÙ ¯ÙÎ· ‰˜ÈÊÂÓÏ ‰Ó‚Ó‰ ˙¯‚Â· ¨̄ ÙÂ¯Ë Ò„‰
 ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ È‡¢ Æ‰Ó‚ÓÏ ‰ÚÈ‚‰ ÌÚ ˜¯ „ˆ ÏÈÏÁ ÏÚ Ô‚Ï
 ‰Ê  Æ‰˜ÈÊÂÓ·  ‡Ë·˙‰Ï  ˙ÂÓÂ˜Ó  ˙ÂÈ˙„  ˙Â·Ï  ÂÈ‰È˘  ÍÎÏ
 ÂÏ ÂÈ‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÂÓˆÓÂˆÓ ˙Â¯‚ÒÓ‰Â „Â‡Ó È˙ÂÚÓ˘Ó
 ÂÓ‰„ Ǣ ÂÊ‡‰Ó ˙Â·¯ ÌÈ˘ ˙ÂÚÈ‚ÓÂ  ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ÌÈË¯ˆÂ˜
 ˙ÂˆÂ¯ ÌÈ˘ „ÂÚÂ „ÂÚÂ ¨˙ÂÏÚÙ˙‰ ˙¯ˆÂ ÌÚÙ ÏÎ· ÍÈ‡ ˙Â‡¯Ï
 ¯·Ú· Â‚È˘ ˙Â¯‚Â·Ó ‰·¯‰Ï Ì¯‚ Ì‚ ‰Ê Æ‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ ¯·Á˙‰Ï

Æ¢¯„‰ ¯·„ ‰Ê˘ ¨Ô‰Ï˘ ÌÈÏÎÏ ·Â˘Ï
 ÂÒÈ  Ì‰· ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡· ‰‚¯Ú· ÌÈ¯ÎÊ  È‡„Â  ÌÎÓ ÌÈ·¯
 ÌÈÂÂ˙‰ ˙‡È¯  ̃ÌÚ ÂÓÁÏ ÌÈÓÏ  ̆ÌÈÓÈ ÆÈÏÎ ÏÚ ‰È‚· „ÈÓ˙‰Ï
 ¨Ì‰ÈÏÚ ÔÓ‡˙‰Ï ‰¯ÂÓ‰Ó ÂÏ·È˜˘ ÌÈÓÈÓ˘Ó‰ ÌÈ¯È˘‰ ÌÚ Â‡
 È˘¯ÙÓ· ÁÂ¯ ‰·¯‰ ˙˙Ï ‰ÒÓ ‰ÁÓ‰ ÌÏÂ‡ Æ̆ ‡Â Â¯Ó‡˘ „Ú
 ‰ÁÓ‰¢  ÆÌÈÈ˙˘–‰˘  ˜¯  ÌÂÁ˙·  Ô‰  Ì‡  ÂÏÈÙ‡  ¨˙Â„ÓÂÏ‰
 ˙ÂÙ˙˙˘Ó˘  ‰Ê  ‰ÙÈ˘  ‰ÓÂ  ¨·¢È–ßÂ  ˙Â˙ÈÎ  ˙Â¯‚Â·Ï  „ÚÂÈÓ
 ÏÎ  Æ‰È‚  ˙Ó¯  ÈÙÏ  ˙Â·  ±∑  Ï˘  ˙ÂˆÂ·˜Ï  ˙Â˜ÏÁ  ‰ÁÓ‰
 ˙Â¯ÊÁ‰  ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó  ‰Ê‰  ËÓ¯ÂÙ·Â  ¨ß·Î¯‰ß  ˙·˘Á  ‰ˆÂ·˜
 Â‡ ˙Â¯Á˙ Ï˘ ËÓÏ‡ ÌÂ˘ ‰Ù ÔÈ‡ ÆÚÈˆÓ ‰ÁÓ‰˘ ˙ÂÈÂÂÁ‰Â
 Ǣ ˘Ù‡˘ ‰Â·‚ ÈÎ‰ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂˆÂ¯Â ˙ÂÓ‡˙Ó ÔÏÂÎ Æ˙ÂÈ‚˘È‰ Ï˘
 ‰¯·Ú˘ ‰˘· ÆÔÂ¯˘ÈÎ‰ ‡Ï‡ ¨‰Ï˘ ÏÈ‚‰ ÈÏ ‰˘Ó ‡Ï ÏÏÎ· ‰Ê
 ‡È‰˘ ÈÏ ‰¯ÙÈÒ ‡È‰ ÈÙÏ ÔÂÙÏË· Æ±≤ ˙· ‰„ÏÈ Ô‡ÎÏ ‰ÚÈ‚‰
 ÂÈ˙˘Â ¯ÂÈÎ ÏÚ ‰‚È ‡È‰ Æß‰Ó¯·ß ˜ÈÙÒÓ ‡Ï ‡È‰˘ ˙˘˘ÂÁ
 ÍÎ ÏÎ ‰È‰ ‰Ê Æ·ÂË Ì˘–ÏÚ·‰ ÔÂ‚È ÌÚ ‰Ó·‰ ÏÚ „ÁÈ ÂÚÙÂ‰
 ÂÈ‡ ÏÈ‚‰ ÆÍÎ ˘ÓÓ Æ˙ÂÎ·Ï È˙ÏÁ˙‰ ‰ÚÙÂ‰ È„Î ÍÂ˙˘ ¯¯ÓˆÓ

Æ¢‰Ïˆ‡ ‰Ù˘ ÂÊ ≠ ‰ÊÏ ˙¯·ÂÁÓ˘ ÈÓ ¨‰˘Ó
 ˘„ÂÁ  Ô˙È·Ï  ˙ÂÏ·˜Ó ˙Â·‰˘ ÍÎ  ‰ÈÂ·  ‰ÁÓ‰ ˙ÈÎÂ˙
 ÍÏ‰Ó·  Â‚ÂÈ˘  ÌÈ¯ÓÂÁ‰  ÏÎ·  ‰˘Â„‚  ÌÈÂÂ˙  ˙¯·ÂÁ  ˘‡¯Ó

 ¨˘„ÂÁ‰  Í˘Ó·  ÌÈ¯ÓÂÁ‰  ÏÚ  ˙ÂÓ‡˙Ó  ˙Â·‰  Æ‰ÁÓ‰
 Ê‡˘ ÍÎ  ¨ÌÈ¯ÓÂÁ‰  ˙‡  ˙Â¯ÈÎÓ  ¯·Î  Ô‰˘Î  ‰ÁÓÏ  ˙ÂÚÈ‚ÓÂ
 ‰ÁÓ‰ ÍÏ‰Ó·  ·¯Ú  ÏÎ·  ÆÌÈ¯·„‰  ßÛÂÈ˘ß  ÏÚ  ¯˜ÈÚ·  ÌÈÏÓÚ
 ˙¯ÙÒÓ ‰È„Â‡ Æ˙Â·‰ ÌÚ Ô‚ÏÂ ¯È˘Ï ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂ‡ ÌÈÚÈ‚Ó
 ‰ÓÏ˘ ÂÈ‰È ‰˘‰ ÂÚÈ‚È˘ ÌÈÓÂ‡‰ ÔÈ· Æ„Â‡Ó ‰˜ÊÁ ‰ÈÂÂÁ ÂÊ˘
–‡–ÏÓ¯ÎÂ  Ï‡Ê¯  ÔÂ¯‰‡  ¨̄ ·ÏÈÊ  Ï‡È¯‡  ¨˜‡¯Ù  ˜ÈÏÈÁ  ¨·Â„È
 ¯·„‰ ÆÏÂ˜ ÁÂ˙ÈÙ· ˙Â·‰ ÌÚ ÔÓ‡˙˙˘ ÌÈ˘ ˙Ï‰˜Ó –‰ÏÙ‡˜
 ˙ÎÂ˙Ó˘ ÌÂÈÒ‰ ˙ÚÙÂ‰ ‡Â‰ ¨‰È„Â‡ ˙ÚÂË ¨̄ ˙ÂÈ· È˙ÈÈÂÂÁ‰
 ¨˙Ùˆ·  ÌÈ¯ÓÊÈÏÎ‰  Ï·ÈËÒÙ·  ß‰È‡¯Òß·  ‰Ó··  ‰ÁÓ‰ ˙Â·Ï
 Â‡ –‰¯˜Ó· Ì‚ ‡Â‰˘ ÌÈ¯ÓÊÈÏÎ‰ ÏÂ„‚Ï ‰Ú„ˆ‰ ÚÙÂÓÓ ˜ÏÁÎ
 ÂÊ¢  ÆÔÓ„ÈÈÙ  ‡¯ÂÈ‚  ¨‰È„Â‡  Ï˘  ¯Ú¯ÂÚÓ  È˙Ï·‰  d¯ÂÓ  ¨‡Ï˘
 ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó·Ï  ˙ÂÏÚÏ  ˙Â¯ÈÚˆ  ‰Î  ˙Â·Ï  ‰¯È„  ˙ÂÓ„Ê‰
 ¯˘‚ ¯ÂˆÈÏ ˙ÂÁÈÏˆÓ ÂÁ‡ ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙¯ÊÚ· Í̈ÎÓ ‰¯˙È ÆÍÎ ÏÎ

 Æ¢˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ÏÎÏ
 ÌÈ‡˜ÈÊÂÓÏ  ÚÂ„È˘  ¯‡ÂË¯Ù¯·  ˘Â„‚Â  ÒÂÓÚ  ‰ÁÓ‰  Ê¢ÂÏ
 Æ„ÂÚÂ ·Î¯‰ ¯ÂÚÈ˘ „̈Â‡ÒÂ ¨˙¯ÂÓÊ˙ ¨̄ Â˙Ï‡ ¯ÂÚÈ˘ ÂÓÎ „̈·Ï·

–ÈÎË‰  Ë¯ÙÓ‰  „·ÏÓ  ÌÏÂ‡
 ÌÈÁÈË·Ó  ¨¯È˘Ú‰  ÈÚÂˆ˜Ó
 ÈÏÎ‰ß  ˙‡  ˙Â·Ï  Ì‚  ‰ÁÓ·
 ‰¯ÈÂ‡  ‰ÁÓ·  ˘È¢  ∫ßÈÁÂ¯‰
 ‰¯ÈÂÂ‡  ¯˜ÈÚ·Â  ¨˙È˙„  ¨˙ÈÁÂ¯
 ˙ÂÓ·  ˘È  ˙Â˜ÒÙ‰·  Æ˙¯ˆÂÈ
 ˙·˘ ·ˆÓ ÔÈ‡  ËÂ˘ÙÂ  ˙ÂÁÂ˙Ù

 ÏÎ ÔÂÚ˘Ï ·È·ÒÓ ˙Â¯˘Â ˙Â‚Ó ˙Â· Æ‰Ï˘ ÈÏÎ‰ ˙‡ ¯Â‚Ò˙
 ˘¯„Ó ˙È·¢ ‡Â‰ ˙Î¯ÚÓ· ı·Â˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ „ÂÚ Æ‰ÁÓ‰ Í˘Ó
 ¨ÏÂÁÓ·  ÈÂËÈ·  Ì‰Ï  ÌÈ˙ÂÂ  ÌÈ˘¯„Ó  ÌÈÁ˜ÂÏ  Ì˘  ¨¢¯ˆÂÈ
 ‰ÓÂ˜Ó ÏÚ ¯‰ˆ ·¯‰ ÌÚ ˙¢Â˘ ÌÈÈ˜˙È ˙·˘· Æ˙ÂÓÂ‡Â ‰·È˙Î
 È‡„ÂÂ˘  ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÏ‡˘  ÏÚÂ  ¨‰˜ÈÊÂÓ‰  ÌÏÂÚ·  ‰˘‡‰  Ï˘

 ÆÌÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯ÈÚˆ ˙Â˜ÈÒÚÓ

 ÔÓÏÂÚ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ¯ÂˆÈÏ ÏÈ·˘· ˜ÈÙÒÓ ‰Ê ÚÂ·˘
 ø˙Â¯ÈÚˆ‰ ˙ÂÈ‡˜ÈÊÂÓ‰ Ï˘

 ÆÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ÂÏ˘ ‰ÚÙ˘‰‰ „̈·Ï· ÚÂ·˘· ¯·Â„Ó˘ ˙Â¯ÓÏ¢
 ˙Â¯Â·ÁÂ  ÌÈ˘„Á  ÌÈ·Î¯‰  ¨˙ÂˆÈÓ‡  ˙ÂÈÂ¯·Á  Ô‡ÎÓ  ˙Â‡ˆÂÈ

¢˙Â‚ÓÂ ˙Â¯˘˘
 ÍÎÏ  ˙Â„Ú  ÂÊÂ  ¨‰Ê‰  ‰ÁÓ‰  ˙‡  ÂÓÊÈ˘  Ô‰  ‰Ó‚Ó‰  ˙Â·¢
 ˙Â·Ï  ˙Â˙È‰  ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰Â  ¨‰¯ÒÁ ‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÁ˙Ù˙‰˘
 ‡·‰ ¯Â„· ¯·Â„Ó ¨ÌÏÂ‡ ÆÈ¯ÚˆÏ ¨ÔÈÈ„Ú „̈Â‡Ó ˙ÂËÚÓ Ô‰ ˙ÂÈ˙„
 ÆË¯Ù· ÂÏ˘ ¯Â·Èˆ·Â  ÏÏÎ·  ı¯‡· ‰˜ÈÊÂÓ‰ Ï˘ ¨˙ÂÓÂ‡‰ Ï˘
 ÈÓÂ‡Ï È˙„‰ ¯Â·Èˆ· ÌÈ˘˘ ˙ÂÎÙ‰Ó ÔÂÓ‰ ˘È ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·

Æ¢˙ÈÏ˜ÈÊÂÓ‰ ‰ÎÙ‰Ó‰ Ï˘ ‰¯Â˙ Ì‚ ÚÈ‚‰ ˙ÚÎÂ ¨˙Â¯ˆÂÈ

גיעה "ה
לכאן 

ילדה בת 
12. בטלפון לפני 

היא סיפרה לי 
שהיא חוששת שהיא 

לא מספיק 'ברמה'. 
היא ניגנה על כינור 
ושתינו הופענו יחד 
על הבמה עם ניגון 
הבעל–שם טוב. זה 
היה כל כך מצמרר 

שתוך כדי הופעה 
התחלתי לבכות

מרות "ל
שמדובר 

בשבוע 
בלבד, ההשפעה 

שלו ארוכת טווח. 
יוצאות מכאן 

חברויות אמיצות, 
הרכבים חדשים 
וחבורות ששרות 

ומנגנות"

 אני גיטרה  אני גיטרה 
מנגנת? שרה? המוזיקה היא חייך? מחפשת במה ומקום להתפתח בו? 

אולי תשקלי להשקיע את הקיץ הקרוב בפיתוח הכשרון הגלום בך 
במסגרת "מחנה מוזיקה יוצר" - מחנה קיץ מוזיקלי לבנות  המחיר לא 
נמוך (1600 שקלים לשבוע), אבל יש בהחלט תמורה מקצועית מרשימה 

בו? תפתח

דריך 
מ

flקייץ
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המשיבה
04-8289329
www.meshiva.co.il

בוגר תיכון וישיבה תיכונית

שירות לאומימחפש פתרון?מתקשה להחליט? ישיבת הסדרמבולבל? ישיבה תיכונית מכינה קדם צבאית שירות צבאי

04
ww

,   '
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חטיבת המנויים של

מתרחבת!!

דרושים אנשי מכירות טלפוניות 
לעבודה במשמרות צהרים וערב נוחות.

שכר גבוה למתאימים. 

דרישות:  כושר ביטוי      אורינטצייה מכירתית
 יכולת שכנוע   ניסיון קודם- יתרון

למוקדים בת"א וי-ם

nadavm@makorrishon.co.il 052-5424188למשלוח קורות חיים | 

 ‰¯„˜·  ·ÂË  ÈÎ‰  ¯·„‰  °‰ÚÈ‚‰  ‰˜ÈÂÙ‰  ˙ÂÚ
 „Â‡ÓÂ  ÁË˘·  ÌÈ‡ˆÓ  ÌÏÂÎ˘  ‡È‰  ˙‡Ê‰  ‰˜ÂˆÈ‰
 ‡ Õ̂ È  Ì˘Ï  ÌÈÒÈÎÓ˘  ‰Ó  ÏÎ  ËÚÓÎ˘  ‰ÎÎ  ¨ÌÈ·Ú¯
 ¯ÂÎÊÏ  ·Â˘Á˘ ÌÈÙÈË  ‰ÓÎ  ˙‡Ê  ÏÎ·  ‰‰  Ï·‡  Æ·ÂË

 ÆÂ· ÌÈ˜ÒÚ˙Ó˘Î
 Ï˘  È„ÂÒÈ‰  ÔÂ¯˜ÈÚ‰˘  ¯ÂÎÊÏ  ÍÈ¯ˆ  ÔÂ˘‡¯  ¯·„
 Ï˘ ÚË˜‰ ‰Ê ÆÈËœ‡ ÏÂ˘È· ‡Â‰ ‰˜ÂˆÈ‰ ‰¯„˜‰ ÏÂ˘È·

 ∫ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˘‚„ È˘ ÌÈ¯Ê‚ ÂÓÓÂ ‰Ê‰ ¯·„‰
 Ì‡˘  ˙¯ÓÂ‡  ˙‡Ê  ¨ÈË‡  ÔÎ‡  ‡Â‰  ÈË‡  ÏÂ˘È·
 ÏÚ  ÌÈÂ·  Ì‚  Ì˙‡Â  ÌÈ·Ú¯  Ì˙‡Â  ÏÂÈË  È¯Á‡  Ì˙‡
 ÁË·ÂÓ È̈„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÎ·Ú¯ ˙‡ ÚÈ·˘È ‰˜ÈÂÙ‰˘ ‰Ê
 ÂÏÎ‡˙  Ê‡  Æ·ÂË‰  ‰¯˜Ó·  Ï˘Â·Ó  ÈˆÁ  ÏÈ˘·˙  ÌÎÏ
 ¨ÏÂ˘È·Ï ¯ÈÒ‰ ˙‡ ÂÓÈ˘ ¨ÌÎ˙‡ ÚÈ‚¯È˘ ßıÈÂÂ„Ò ‰ÊÈ‡

ÆÌÈÈ˙Ú˘–ÈˆÁÂ ‰Ú˘ ˙ÂÁÙÏ Í˘Ó· ‰ÙÈ Â¯È˘˙Â
 ÊÎ¯Ó·  ‡ÏÂ  ÌÈÏÁ‚  ÏÚ  ÁÈ‰Ï  ˘È  ‰¯„˜‰  ˙‡
 ˘‡·  øÌÈ¯ÎÂÊ  ¨ÈË‡  ÏÂ˘È·  Æ‰ÈÂÏ‚‰  ˘‡·  ‰¯Â„Ó‰
 ÌÈÏÊÂ‰ È¯Á‡ Û„¯Ó· ÔÓÊ‰ ÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎ¯Ëˆ˙ ‰ÈÂÏ‚
 ÌÈÚÂ‚¯  ˙·˘Ï  ÌÂ˜Ó·Â  ¨Û¯ÂËÓ  ·ˆ˜·  ÌÎÏ  Â„‡˙È˘
 ˙‡  ˙Â˜˘‰Ï  ÂÎ¯Ëˆ˙  ¨˙Â·‰Ï‰  ÈÚ·ˆ  ˙‡  ¯ÂÙÒÏÂ
 „ˆÏ ÁÂ ÌÂ˜Ó ¯ˆÈÈÏ ‰Ê ·ÂË ÈÎ‰ ÆÛÂÒ ÈÏ· ÏÈ˘·˙‰
 ÍÂ˙Ó ÌÈÏÁ‚ Ï˘ ‰˜ÈÙÒÓ ˙ÂÓÎ ÍÂ˘ÓÏ ÂÈÏ‡Â ‰¯Â„Ó‰
 ÌÈÏÁ‚‰˘  ÔÓÊ‰  ÏÎ  ‡„ÂÂÏ  ÍÈ¯ˆ˘  Ô·ÂÓÎ  Æ‰¯Â„Ó‰
 „Ú ¯ÈÒ‰ ˙‡ ÌÈÒÎÓ Ì‰˘Â ÌÈÏÈÚÙ ‰¯„˜Ï ˙Á˙Ó˘

 ÆÂ‰·Â‚Ó ÈˆÁ
 ‰Ó  ÏÎ  ÛÂÁ„Ï  ‡Â‰  ‰˜ÈÂÙ·  ÔÈÈÚ‰Ó  ˜ÏÁ˘ ÔÂÎ
 ÛÈÒÂ‰Ï  ÆÌÚË·  ˙Â˘ÚÏ  ÍÈ¯ˆ  ‰Ê  ˙‡  Ì‚  Ï·‡  ¨‡·˘
 ÔÂÂ‚ Ô˙Â ËÏÁ‰· ‰Ê Ì˙‡ˆÓ˘ ÔÈÏ·˙ ÈÁÓˆ Â‡ ‰ÏÂ˜
 ÂÎÙ˘˘  ÌÈ‚ÂÏÂÓÎÁ  Â˙¯Ê‚·  ÂÊÁ  ¯·Î  Ï·‡  „̈ÁÂÈÓ
 ÈÏ·Â  ÔÂÈÓ  ÈÏ·  „ÈÏ  ‡·‰  ÏÎÓ  Ì‰Ï˘  ‰¯„˜‰  ÍÂ˙·
 ‰ÈÁ·Ó „Â‡Ó ˙ÈÈÚÓ ÌÓ‡ ‰˙ÈÈ‰  ‰‡ˆÂ˙‰Â  Ë˜Ë
 ‰ÈÈÙÈˆ‰  ˙Â¯ÓÏÂ  ÌÈÒÈ·  ‰ÓÎ  È¯Á‡  Ï·‡  ¨˙È¯ÈÏÂ˜
 ÏÂ„‚ „Á‡ ÔË· ·‡Î ‰È‰ ¯˙Â˘ ‰Ó ÏÎÂ ˘ËÈ ¯ÈÒ‰

Æ˜ÒÚ‰ ˙‡ ‰˜È˘ ËÂ˘Ù ÌÈÁÓˆ ‰˙· Í¯ÂˆÂ
 ÈÁÂÙ˙ ¨®ÌÈ‚„ ‰˜ÈÂÙ ˙ÂÒÏ ÌÚÙ ‰ÂÂ˘Â© ÛÂÚ ¨̄ ˘·
 ÌÈÈÏ·˙ Ì‚Â ÌÈÏˆ· ¨ÌÂ˘ ¨˙ÂËË· ¨˙ÂÈË˜ ¨Ê¯Â‡ ¨‰Ó„‡

ÆÂ‰È˙ Æ‰¯„˜ ÏÈ˘·˙ ‰ÏÁ‡ ÌÎÏ Â˙ÈÈ ˙Â·È„·







ÂÎ

ÂÏ
ÂÎ

  Ì

ÏÂÚ‰ÌÏ
ÂÚ‰  ÏÏÎ

ÍÈ¯
„Ó
‰

  1415 ©בן� גולן  דפנה   Æולמשפחות

 Æמוסמכת דרך  מורת   ≠ תור® 

∞μ≤≠ והזמנות  לפרטים 

Æ∞≤≠μ≥∂≤≥±μ ¨μ¥≤¥≤ππ

מופע "לצאת 
אל העולם" 

בתל אביב
אלבום  הוצאת  אחרי 

אל  ¢לצאת  שלו  הבכורה 

פז  אביחי  משיק  העולם¢ 

מופעי  סיבוב  את  גרינולד 

ומיוחד  חגיגי  במופע  הקיץ 

מלצט   ßרח שמיים  במרכז 

מיוחד∫  אורח   Æאביב תל   ¥±

והמעיין¨  ©הלב  כרמי  נאור 

התזמורת העממית® שהפיק 

 Æהאלבום את  מוסיקלית 

כרטיסים במכירה מוקדמת∫ 

שמיים∫  מרכז   Æ₪  ≥∞

Æ∞∑≤≤μ±∞∞≥±

חוברת מסלולים 
מקוריים בנחלת 

יוסף
 ¨ßהארץ ßזמרת  החוברת 

 ßח כיתה  תלמידי  ביוזמת 

בת¢ת ßבן פורת יוסףß¨ כוללת 

מקוריים  מסלולים   ±±

כולל  הצדיק¨  יוסף  בנחלת 

 Æעשיר ומידע  צבע  תמונות 

להזמין  ניתן  החוברת  את 

∞≤≠ יצהר  ת¢ת  במשרד 

בדוא¢ל  או   ¨ππ∑≤∏∂π

tatben@gmailÆcom במחיר 
דמי  ש¢ח   μ´ש¢ח  ≤∞ של 

משלוחÆ כל ההכנסות קודש 

Æלתלמוד תורה

ספר חדש על הרב 
קוק ורבי נחמן

אור  ארגון  של  חדש  ספר 

הרב  של  זיקתו  על  האורות 

נחמן  לרבי  ותלמידיו  קוק 

 ≤≤μ© ותורתו  מברסלב 

 Æלדפוס מוכן  עמודים® 

נדירים  מסמכים  בספר 

היסטוריים  וגילויים 

 Æלראשונה המתפרסמים 

בספר מתפרסמות לראשונה 

יהודה  צבי  הרב  של  הערות 

 Æמברסלב נחמן  רבי  לספרי 

כלכלית  יכולת  כעת  לנו  אין 

ואנו  הספר¨  להדפסת 

מחפשים תורם שיוכל לעזור 

 Æ®ßוכו להקדשה  ©אפשרות 

Æ∞μ≤∑∂∞≤∞∏∑ ∫לפרטים

יום פתוח בביה"ס 
'כל עצמתי 

תאמרנה'
¢כל  ותנועה  למחול  בי¢ס 

פותח  תאמרנה¢  עצמותי 

שנת  לקראת  שעריו 

הלימודים תשע¢בÆ יום פתוח 

 ßיתקיים אי¢ה ביום שלישי ג

לפרטים   Æ®±πØ∑© בתמוז 

 ∞μ≤≠∂∞∑±∞μ±  ≠ אייל 

 ÆwwwÆothermoveÆcom

סדנאות בבית 
שמש

קבוצות  שתי  נפתחות 

אישית  העצמה   Æ± חדשות∫ 

מפגש   Æמפגשים  ∂  ≠

בשעה  בתמוז   ßא ראשון 

לקראת   Æ≤  Æבבוקר  ±∞∫∞∞

 ±∞  ≠ ©לרווקות®  זוגי  קשר 

ראשון  מפגש   Æמפגשים

בשעה  בתמוז   ßב�א

לפרטים   Æבערב  ≤∞∫≥∞

רביב¨  טובה  נוספים∫ 

אישית  להעצמה  מנחה 

 ∞μ≤≤≥∏≥∂μ¥ וזוגית∫ 

Ætovaraviv@innÆcoÆil

עצת נפש
בנושאים∫  קשבת  לאוזן 

נטיות  הברית¨  שמירת 

התמכרות  הפוכות¨ 

ואובססיות  לאינטרנט 

ל�≠≥∞ לפנות  ניתן   Æמיניות

 ßה  ¨ßד  ¨ßב ימים∫   Æ∂μ¥±∏ππ

 ¨≤∞∫∞∞≠≤≥∫∞∞ השעות  בין 

ÆwwwÆatzat�nefeshÆorg

דרושים
טיפולית  למועדונית 

יריחו  במצפה  מהממת 

לאומי  שרות  בת  דרושה 

ילדים  ואוהבת  אחראית 

©רצוי עם חוש הומור®Æ ראיה 

Æ∞μ≤¥≤¥¥≤∏¥

שפיצית  קומונרית  דרושה 

∞μ≤≠ הודיה   Æדולב ליישוב 

∞≤≠ רחלי  או   ≥∂∂≤∂≥∞

ππ∑≤μ∞¥

יהודית  זהות  למרכז 

נותר  גת  בקרית  אומ¢ץ 

 Æהבאה לשנה  אחד  מקום 

בעלת  שירות  בת  דרושה 

עם  מוטיבציה¨  רצון¨  כוח 

רעות   Æלתרום רצון  המון 

Æ∞μ≤∂≥≤≤μμμ

בגדרה  ¢הטספה¢  סניף 

עם  ומשפחתי  קטן  סניף 

עולי  של  אדיר  פוטנציאל 

מחפש  האתיופית¨  העדה 

במיוחד  תותחית  קומונרית 

Æ∞μ¥π∑∑≤∂∑≤

קומונרית  בדחיפות  דרושה 

נהריה  לסניף  הבאה  לשנה 

עם  מדהים  סניף  רמב¢ם¨   ≠

∞μ≤≠ אילת Æפוטנציאל אדיר

Æ≥∂∂¥∂ππ

חם  סניף  פרדסיה¨  סניף 

ומשפחתי¨ מחפש קומונרית 

לשנה הבאהÆ לפרטים� בינה 

Æ∞μ≤≥∂∂≤∏∑¥

חינוכי  מרכז   �ßנלך ßלאורו 

רכזØת  מחפש  להתנדבות 

מתנדביםÆ דרישות התפקיד∫ 

ומקורי¨  יוזם  חינוך  איש 

Øיהודית לזהות  זיקה  בעל 

ארגונית  יכולת  ישראלית¨ 

ובוגר  צבא  בוגר  טובה¨ 

קו¢ח   Æהממלכתי החינוך 

leoroffice@gmailÆ למייל∫ 

 Æcom
בנות שירות לאומי  דרושות 

לעבודה מאתגרת בגני חינוך 

במועצה  בישובים  מיוחד 

 Æבנימין מטה  האזורית 

 Ø  ∞≤≠ππ∑∑±∏∂ לפרטים∫ 

Æ∞≤≠ππ∑∑±≥∑

אבדות
וכנרת  עירא  של  בחתונה 

סיוון  ט¢ו  שלישי  ביום 

בגודל  זיכרון  כרטיס  נמצא 

≥ גßיגה¨ בכרטיס יש תמונות 

 Æתכשיטים של  וסרטונים 

המאבד יכול לפנות בשמחה 

Æ∞μ¥μ≤≥∂∑μ≤ל�

במוצ¢ש פרשת שלח נעלמה 

כנראה  בירושלים¨  מצלמה 

 Æוהמדרחוב נחלאות  באזור 

�∞∏  øאותה ראיתם  האם 

Æπ≤±±≤≤μ

בכרמל  פסח  במסע  לי  אבד 

ובתוכו  ליטר   ¥μ גדול  תיק 

נעלי  בתפידנית¨  תפילין 

יכול   Æובגדים שק¢ש  אדידס¨ 

 Æרעננה באזור  שנפל  להיות 

 ¨∞μ¥≠∏≥¥∑∑μμ  ≠ עמית 

Æ∞π≠∑¥≤∞≤∞±

כסף  טבעת  נמצאה 

לאחר  בינת  במדרשת 

המאבדת  השבועות¨  חג 

לאילה  להתקשר  מוזמנת 

סימנים  ע¢פ  ולקבלה 

Æ∞μ¥∂±∞∂¥¥∂
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 21:00 
02-6251139 :

     
                        www.bimot.co.il  *6226 : " "

 www.mehodu.co.il

 

של¢ג
שמיניסטים

לישיבות גבוהות
בשיתוף רשת שעלי תורה

והישיבה הגבוהה בבית שמש

למי שרוצה להיות
רמה אחת מעל כולם

יותר תורה¨
יותר עומק¨

ÆÆÆוהרבה יותר עשייה

אם אתם מחפשים
קהילה חמה וחברתית 
Æבהתפתחות ועשייה¨ צרו קשר
∞μ¥≠¥π¥±±π¥ ∫לפרטים¨ מיכל
∞μ≤≠¥≤πμ≥∂≤ ניר

מצפה כרמים
ן י מ י נ ב ח  ר ז מ ב י  ת ל י ה ק ב  ו ש י

בתנופת קליטה והתרחבות

 

www.mbinat.co.il   054-6789-722 :    02-9947366 :
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הפארק פתוח לקהל הרחב החל מ 16:00 ועד 21:00

המעמד בהשתתפות:

הארוע המרכזי יחל בשעה 18:00

בליווי הרכב מהתזמורת האנדלוסית
והחזן חיים לוק

לרגל חנוכת המרכז החינוכי בקצרין
ביום חמישי י"ב תמוז תשע"א

14 ביולי, בפארק התלמודי בקצרין

משרד החינוך
המשרד לאזרחים ותיקים

הפעלות
בפארק התלמודי

קסם בגולן

דוכני אוכל

מתנפחים
וקיר טיפוס

סיורים ביקב

פינת חי

מתקני העיר פתוחים
לציבור הרחב

השר לפיתוח הנגב והגליל  מר סילבן שלוםהמשנה לראש הממשלה,
ח“כ סגנית השר לאזרחים ותיקים ד“ר לאה נס

חבר הכנסת אורי אריאל
רב העיר קצרין הרב יוסף לוי

יו“ר המועצה המקומית בקצרין מר סמי בר לב
יו“ר "שעלי תורה" הרב רחמים נסימי

הראשון לציון
הרב שלמה עמאר

שליט“א
יעביר שיעור מרכזי
בבית הכנסת הגדול

בשעה 16:30
עזרת נשים פתוחה

כרטיסים במחיר עממי לארוע
המרכזי ולהזמנת אוטובוסים

בקו המידע
 1-800-200-430

 בהרשמה מראש: 20 ש"ח
ביום הארוע: 30 ש"ח

(מעל גיל 4)
מספר המקומות מוגבל
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בהופעתם של:

רשת הגרעינים "שעלי תורה" גרעין ’אפיקי גולן‘ והמועצה המקומית קצרין
שמחים להזמין את הציבור 

בקרית ביאליק

ל “ צ ז ן  ה כ ה ו  ה י ל א ב  ר ה ש  “ ע

גרעין חברתי

גרעין ראש יהודי
מחפשים אותך... עם הראש הגדול ורצון להשפיע ולהרים 

את הנוער לגבהים חדשים.  
נותרו 2 תקנים ותקן נוסף לקומונרית 

לפרטים מיכל-0526071904    

נותרו מ‘ס תקנים באזור המרכז לעבודה עם נוער חילוני. 
רחל-0524767204 

*בית קפה הפוך על הפוך * מועדון נוער * בית חם לנערה * ועוד

לכפר הילדים והנוער

נא לשלוח קו"ח עבור חי כהן: 
פלאפון: 0524-295242

טלפון: 02-9964291 פקס: 02-9964232

בית חג¢י
דרושים לשנת תשע"ב
זוגות צעירים לריכוז משפחתונים
שיהוו מודל משפחתי לנוער בסיכון

יכולת נתינה ומוטיבציה גבוהה
העבודה כוללת מגורים וכלכלה מלאה

מכללת
הרצוג

גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

לומדים -
קמפוס אלון שבות

רחל 02-9937312
rachelg@herzog.ac.il

לומדות -
קמפוס מגדל עוז

תהילה 02-9937318
tehilahz@herzog.ac.il

היכנסו ליום פתוח
ב                 

בימים א'-ה' בתמוז
(3-7.7.11)

ותכירו אותנו מקרוב

חינוך זה לא קוטג'

תנו
לחינוך 

לימודי חינוך ותעודת הוראה
(B.Ed.) לתואר ראשון
(M.Ed.) ולתואר שני

במכללת הרצוג - גוש עציון

Like הנוערהעובד
(וינברגר) ייס  ו  ענבל 

בכל שבוע נכיר כאן נער\ה אחר\ת שמצאו להם 
תחום עיסוק מעניין לחופש הגדול, ושהחליטו 

לנצל את החופש להגדלת ההון העצמי. 
עושים משהו מענין?

רוצים לפרסם את העסק שלכם?
ok@olam-katan.co.il !פנו אלינו

ילדים סוכר
 ‰ÏÚÓÏ ÈÙÏ ¯·Î ËÈÏÁ‰ ¨ÔÂÓÏË ·Â˘È‰Ó ÔÈÂÏ ÈÏÈÚ ‡·‡
 ˙ÂÈ·Â˘È‰  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·  ÔÈÚ  ˙ˆ˜  ÒÈÎÓ  ‡Â‰˘  ¯Â˘ÚÓ
 ¢‡˙·Ò ˙Â¯Ú˘¢ ≠ ¯ÎÂÒ ˙ÂÎÓ ˘Î¯ ‡Â‰ ÆÔÂÓÏË ·Â˘È·
 ¨Ô¯Â˜ÙÂÙ ˙ÂÎÓ Ì‚ ‰Ù¯Ëˆ‰ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ¯Â·ÚÎ ÆÂˆ¯˙ Ì‡
 ÌÈÚ·ˆ·Â ÌÈÓÚË· „¯· ¯ÂˆÈÈÏ ˙ÂÂÎÓ Û‡ ‰Â¯Á‡Ï ˘ÓÓÂ

 ÆÂÈßˆÂÙ˜Â ÂÒ¯ÙÒ‡ ˙Î‰Ï ¯È˘ÎÓ ÔÎÂ ¨ÌÈÂ˘
 ÌÈÈÁ  ¯Â˜Ó  ˙·È˘È·  ßË  ‰˙ÈÎ  ¯‚Â·  Æ±¥Æμ  Ô·  ¨ÔÈÂÏ  È¯Â‡
 ÌÊÈÓ·  ¯·Â„Ó¢  ∫ÂÈ˙ÂÈÂÂÁ  ÏÚ  ¯ÙÒÓ  ¨ÔÂÈˆÚ  ¯ÙÎ·˘

 ÏÈÁ˙‰˘  ÈÏ˘  ‡·‡  Ï˘
 Ï˘  ‚ Â ¯ „ ˘ Â  ‰ Ó Â ¯ ˙ Î
 ÌÈ˘·  Æ˙È·Â˘ÈÈ‰  ˙ÂÏÈÚÙ‰
 ÌÈÈÒ˘ È̈˘È ÈÁ‡ ˙ÂÂ¯Á‡‰
 ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡ È̈‡Â ¨·¢È ˙ÚÎ
 ÏÁ‰  ‰Ê  Æ˜ÂÂÈ˘‰Â  ‰ÏÚÙ‰‰
 ÛÒÂ‡Ï  ÍÙ‰Â  ¨ÔË˜·  ˘ÓÓ
 ÂÏ ˘È˘ ˙ÂÂÎÓ Ï˘ ÔÈÈÚÓ

¢ÆÔÒÁÓ·
 „ÈÓ˙ ÆÏÂ„‚ ÛÈÎ ‰Ê¢ :נהנה
 ˙ÂÂÎÓ‰Ó ÌÈ˘‚¯˙Ó ÌÈ„ÏÈ
 ˜¯  ˙Â‡ˆÓ  Ô‰  ÈÎ  ¨ÂÏÏ‰

 Æ¢‰˘‰ ÏÎ ÂÏ‡Î ˘È ÂÏ ÆÌÈÏ·ÈËÒÙÂ ÌÈ„È¯È·
 ¨ÌÈ¯˜È ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÂÎÓ‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ È¯ˆÂÓ¢ :רווחיות
 ˙‡ ˙ÂÒÎÏ  ¨̄ ˙ÂÈ  Â‡  ˙ÂÁÙ  ¨ÌÈÁÈÏˆÓ „ÈÓ˙ ÂÁ‡˘ ÍÎ
 ˘È  „¯·‰  ˙‡  Æ‰ÏÚÙ‰‰  ÂÊ  ‰˘˜˘ ‰Ó  ÌÏÂ‡  ¨˙ÂÈÂÏÚ‰
 ÔÎÂÓ  ‰È‰È˘  ˙Ó  ÏÚ  ÚÂ¯È‡‰  ÈÙÏ  ˙ÂÚ˘  ‰ÓÎ  ÔÈÎ‰Ï
 ÂÁ‡  ÆÂÓˆÚ  ÈÙ·  Ë˜ÈÈÂ¯Ù  ‡Â‰  ˙ÂÂÎÓ‰  ÈÂ˜ÈÂ  ¨ÔÓÊ·
 ÌÈÂÎ‰  ÌÈ¯ÊÈ·‡‰  ˙‡  ‡ÂˆÓÏ  ÏÈ·˘·  ˙Â·¯  ÌÈˆˆÂ¯˙Ó
 ˙ÂÈ˜˘· ¯ÎÂÒ „̈¯·Ï ÌÈÓ‡˙ÂÓ˘ ÌÈ˘˜ ÂÓÎ Æ‰ÂÎÓ ÏÎÏ

 Æ¢‰ÓÂ„ÎÂ Ô¯Â˜ÙÂÙÏ È„ÂÁÈÈ ÁÏÓ ¨̄ ÎÂÒÏ Ú·ˆ ¨‰Ù˜Ï
 ÌÚ  ÒË  ÈÏ˘  ·ÂË  ¯·Á¢ מה עושים עם הכסף: 
 È˙Èˆ¯  „Â‡ÓÂ  ·¢‰¯‡·  ˙ÂÁÈÏ˘Ï  ÌÈÈ˙˘ ÈÙÏ  Â˙ÁÙ˘Ó
 ÌÂÈ  ÏÎ  Â„·Ú  ‰ÎÂ¯‡  ‰ÙÂ˜˙  Í˘Ó·  ÆÂ˙Â‡  ¯˜·Ï  ÒÂËÏ

Æ¢‰ÒÈË ÒÈË¯ÎÏ ÛÒÎ ÍÂÒÁÏ È˙ÁÏˆ‰Â
 Æ‰˘˜  „Â·ÚÏ  ÌÈÎ˙Ó  ÂÁ‡¢ תוכניות לחופש: 
 ÌÈ·Â˘È Ï  ̆ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ¯˙‡· ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈÓÒ¯ÙÓ ÂÁ‡
 ¨˙ÂËÈÈ˜  ¨˙ÂÂˆÓ  ˙·Ø¯·  ¨ÌÈÚÂ¯È‡Ï  ÌÈÚÈ‚ÓÂ  ÌÈ·Â¯˜

 Æ¢‡Â· ÂÏ Â‡¯˜È˘ Ô‡Ï ¨˙ÂÁÓ
 –È˘È  ∞μ≤≠∑ππ¥±∞≥  ≠  È¯Â‡  ∫˙ÂÓÊ‰Ï פרגנו להם! 

Æ∞μ≤≠∑ππ¥±∞μ

צלילי קיץ 
 דבורה קיציס

 ¯˘Ù‡˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯·„‰ ‰˜ÈÊÂÓÏ Ú‚Â˘ ‰Ó ÏÎ·
 ˙ÂÚ¢·  ¯·Â„Ó˘  ‡Â‰  ıÈ˜‰  ˙ÂÚ  ÏÚ  „È‚‰Ï
 ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ËÈ·‰ÏÂ ÔÈÚ ÁÂ˜ÙÏ È„ Æ¢˘·ÂÈ

 ÌÈÈÈÚÓ  ÌÈÚÙÂÓ  ÏÏ˘  ˙ÂÏ‚Ï  È„Î  ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰
 Ê¢È „Ú ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÈÚÂ·˘‰ Æ®ÌÈÁ· Ì˜ÏÁ©

 ÌÈÒÂÓÚ  ¨˙ÂÚÂ·˘‰ ˙˘ÂÏ˘ Ì‚Â  ¨ÊÂÓ˙·
 ÈÓ  Ì‚  Æ‰·ÂË  ‰˜ÈÊÂÓ  ÈÚ‚¯·  ‰ÙÈÈÚÏ

 ¯Â˙ÏÂ  ˙Ú„Â  ‰˜ÈÊÂÓ  ·Ï˘Ï  Â˘Ù  ‰ˆÙÁ˘
 ¯Â˜ÒÏ  Ô·ÂÓÎ  ‰˘˜  ÆÂ˘˜Â·Ó  ˙‡  ‡ˆÓÈ  ı¯‡·
 ¯˙ÂÈ ÌÈÈÈÚÓ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÈÎ ˙Ú„Ï È„ ¨ÏÎ‰ ˙‡
 ‰ÙÈ˘ÁÏ  Á¯Î‰·  ÌÈÎÂÊ  ‡ÏÂ  ¨ÌÈÓÚÙÏ  ÌÈÈÂ·Á

 ÆÌ˙Â‡ ‡˜ÂÂ„ Â˘ÙÁÂ ÔÈÚ ÂÁ˜Ù ≠ ‰ÈÂ‡¯
 ˜ÓÚ·˘ ÌÈ¯Â‡ ¯ÈÓÒ· ÌÈÈ˜˙È ÊÂÓ˙· ß„–ß‚·
 Æ¢זמרה וקול  ¢בכינור   ÌÈÂ‚È  ÒÎ  Ï‡Ú¯ÊÈ
 ‰Ó„˘ ¨ÌÈ·Â˘Á ÌÈ¯ˆÂÈ È˘Ï ˘„˜ÂÓ ÒÎ‰ ÌÚÙ‰
 ≠ ÌÈÈ˘‰ ÔÈ· ¯˘˜ Ï˘ ıÓ˘ ÔÈ‡ ÂÏÈ‡Î ‰¯Â‡ÎÏ
 ÈÁ  ‰Ê  ¨ÌÈ˜ÂÒÙ  ÔÈÁÏ‰  ‰ÊÂ  ˜ÓÚ  È¯È˘  ¯·ÈÁ  ‰Ê
 Æ‰ÏÂ‚‰Â  Ï‡¯˘È  ı¯‡  ÔÈ·  ÂÈÓÈ  ˜ÏÈÁ  ‰ÊÂ  ıÂ·È˜·
ÔÈ· ¯˘˜‰ ÏÚ דוד זהבי ור' שלמה קרליבך 
 ÌÈ˘‚ÙÓ  ÂÓÈÈ˜˙È  ÌÈÓÈ‰  È˘·  ÆÒÎ·  Â·ÈÁ¯È
 ˘„˜ÂÈ  „ÁÂÈÓ  ÔÂÈ„Â  ¨ÔÂ‚ÈÂ  ‰¯È˘  ¨‰ÁÈ˘  ÂÏÏÎÈ˘
 ÌÈÂ‚È‰ ˙¯È˘ È¯‚˙‡Â ‰ÏÈÙ˙ ÈÏÈ·ÂÓ Ï˘ ˙ÂÓÏÈ„Ï
 ÌÈ¯Â‡  ¯ÈÓÒ˘  ¯ÓÂÏ  ÈÂ‡¯  Æ˙Â˘„Á  ˙ÂÏÈ‰˜·
 ˙ÂÏÈ‰˜·  ‰ÏÈÙ˙Â  ÔÂ‚È  Ï˘  ÌÂÁ˙·  ˙Â·¯  ÏÚÂÙ
 ÂÈÏ˙Î  ÔÈ·  ˙ÓÈÈ˜˙Ó  ÌÈ˘  ¯·ÎÂ  ¨˙ÂÈ·ÈË¯ËÏ‡
 ÔÈ·  ÆÈÏ‡¯˘È  ı¯‡Â  È„Â‰È  ÔÂ‚È  Ï˘  ˙·˘  ˙Ï·˜
 È˘‡Ó ≠ ‡¯ÈÚÊ ÈËÂÓ ¯¢„Â ÈÁ¯Ê È˘ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó‰
 ≠ ÔÂÒÏ‚ÈÈÙ  ÈÓÈÓ  ¨Ï‡Ï„  ¯È‡È  È‡˜ÈÊÂÓ‰  ¨̄ ÈÓÒ‰
 È˜Ò·ÏÊ È·ˆ Í̈·ÈÏ¯˜ ‰ÓÏ˘ ß¯ Ï˘ ‰·Â¯˜ ‰„ÈÓÏ˙
 ¨‰Ê¯‡–Ô· „Ï„È¯Ù ‰¯˘ ¨®ËÚÓ „ÂÚ ÂÈÏÚ ·ÈÁ¯ ©̆
 ∫ÌÈË¯Ù  „ÂÚ  ÆÒÈˆÈ˜  ·‡Ê  ÈÁ‡  ¨˙Â‡  ÈÂÏÈ‚·  ¨ÔÎÂ
 Æ®±∞±  ‰ÁÂÏ˘©  ∞¥≠π∏≥∏∑μ≥  ÌÈ¯Â‡·  ‰˘¯„Ó‰

wwwÆhamidrashaÆorgÆil
 Â‡ÏÓ  ÂÏ‡  ÌÈÓÈ·
 ‰˙¯ÈËÙÏ  ÌÈ˘  Ú·˘
 „È‰  Æשמר נעמי   Ï˘
 ˙„Ï˜Ó‰  ÏÚ  ‰„ · Î
 ÌÈÏÈÓ  ‰ÓÎ·  ˘Â·ÎÏ
 ¨‰Ï˘  ‰¯ÈˆÈ‰  ¯‡Ù  ˙‡
 ‰ÓÎÁ‰  ¨ÍÂÈÁ‰  ¨̄ ˘ÂÚ‰

 Ì‚Â  ‰„‚‡‰Â  ˘¯„Ó‰  ¨Í¢˙‰  ÈÊ¯·  ‰ËÈÏ˘‰Â
 ‰ÁÏ‰·Â ‰·È˙Î· ‰Ï˘ ÔÂ¯˘ÈÎ‰ ˙‡Â ¨˙Â„ÈÒÁ‰
 ˙È‡ÂÓÊÙÂ  ˙¯¯Â˘Ó  ˜¯  ‡Ï  Æ¯˙ÒÙ‰  ÏÚÂ
 ‰È¯·Á  ÂÚÓ˘  ÍÎ  Æ¢˙È‡¯ÂÓÊÓ¢  ‡Ï‡  ¨‰˙ÈÈ‰
 ¨μÆ∑  ¨È˘ÈÏ˘  ÌÂÈ·  Æ‡¯˜È‰Ï  ‰·‰‡˘  ‰ÈÙÓ
 ¨‰˙ÏÎ  Ï˘ ˙È‚È‚Á  ‰ÚÙÂ‰  ·ÈÚ  ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ˜˙˙
 ÌÂ·Ï‡‰  ˙‡ˆ  Ï‚¯Ï  ¨È„ÚÏ‚  ¯Ó˙  ˙È‡˜ÈÊÂÓ‰
 Ǣ Ó˘ ÈÓÚ  È¯È˘Ó È„ÚÏ‚  ¯Ó˙ ≠  ¢ÈÓÚÏ  ÊÂÏ·¢

Æß‚ ˙˘¯· ÈÁ ¯Â„È˘· ¯„Â˘˙ Ì‚ ˙‡Ê‰ ‰ÚÙÂ‰‰
 ¨Ì„Â˜‰  ‡˘ÂÏ  ¯˘˜·Â  ¨ÌÈÓÂ·Ï‡‰  ˙¯Ê‚  Ï‡
 ÌÈ˘  Ï˘ ÌÈÓÂ·Ï‡  ¯Â˜ÒÏ  ˙ÂÈÂÓ„Ê‰  ‰·¯‰  ÔÈ‡
 ÌÈ‡ˆÂÈ  ¨ÌÈ¯ÂÙÒ  Ì‰  Æ˙È„Â‰È  ‰˜ÈÊÂÓ  ˙Â¯ˆÂÈ
 Ï˘  ‰ÙÈ˘ÁÏ  ÌÈÎÂÊ  ‡ÏÂ  ÌÈ¯„Á  È¯„Á·  ÌÈ˙ÚÏ
 ËÚÓÎ ÂÎ¯„ ÏÁ‰ "תפילת הדרך" ·Î¯‰‰ Æ̆ ÓÓ
 Ô˙Â‡ Ô·¯„ ‰˜‰Ï‰ ˙Â¯·Á ÂÏÈ‚˘ ÔÂ‡ÓÈˆ‰ Æ‰¯˜Ó·
 ‰¯ÂÎ·‰ ÌÂ·Ï‡ ¯Â‡ ‰‡Â¯ ˙ÚÎÂ ÚÈÙÂ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
 ÌÈÚË˜  „ˆÏ  ¨‰ÓˆÚ  Ì‚Â  È˘  ÍÂ¯  Â·  ˘È  ÆÔ‰Ï˘
 ˙È˙‡  ‰¯ÈÂÂ‡  ÌÚ  ÌÈÈÙ‰ÙÈ  ÌÈÈÏËÓÂ¯ËÒÈ‡
 ªÔÏÂ‚  Ô¯˜  ˙ÈÏÈÏÁ‰  ‰ÈÁÏ‰˘ „Á‡Î  ˙È¯ÓÊÈÏÎÂ
 ¨ı¯‡‰ È¯È˘ÏÂ ˘¯Ú È¯È˘Ï ˙Â˘„Á ˙Â‡Ò¯‚ Â· ˘È
 ÌÈÈ˘Â ¨‰˜‰Ï‰ ˙Â¯·Á ÈÁÏ· ‚¯·„ÏÂ‚ ‰‡Ï È¯È˘
 Ï˘ ‡˘Â‰  ¯È˘ ‡Â‰  Ì‰Ó „Á‡ ÆÈ¯Ó‚Ï  ÌÈÈ¯Â˜Ó

 ¨ÌÂ·Ï‡‰ ÈÈÈÚ· „ÁÂÈÓ· ‰ÙÈ Æ¢ÁÂ¯Ï Ú‚Â·¢
 Ï˘ ‰È˙ÂÏÈÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ¢Ï¯Ù Ï˘ ‰˙ÈÁ˙¢ ‡Â‰
 ˙Ú˘·  ˙ÏÏÙ˙Ó‰  ·ßˆÈ„¯·Ó  ˜ÁˆÈ  ÈÂÏ  ß¯  ˙˘‡
 Ì‚Â  ‰ÈÁÏ‰  ¯È˘‰  ˙‡  Æ˙·˘Ï  ˙ÂÏÁ‰  ˙ÈÈÙ‡
 Â˙·Â  ‰˜‰Ï‰  ˙ÂÓÈ˜ÓÓ  ¨ÔÈÏ¯·  ‰ÈÏ‰„Â‡  ‰¯˘
 ˙ÏÈÙ˙¢ ·Î¯‰ ÆÔÈÏ¯· ‡ÒÂÓ ˜È˙ÂÂ‰ ¯ÓÊÈÏÎ‰ Ï˘

 ∫‰˜˘‰ ˙ÂÚÙÂ‰ ‰ÓÎ ·Â¯˜· ‰ÏÚÈ ¢Í¯„‰
 ÆÌÈÚÂ¯È‡‰ ÌÏÂ‡· ß· ÔÂÏÈÈ‡ ÛÂ· ¨‰Â˘‡¯‰ O

Æ®μÆ∑© ÊÂÓ˙· ß‚ È̈˘ÈÏ˘ ÌÂÈ
 Æ®ß‚¯Âß‚ ÍÏÓ‰ ßÁ¯© ßÈÁÈ·‡ ˙È·ß· ¨ÌÈÏ˘Â¯È· O
 È˘  ÌÂÈ  ÆßÛ˙Â˘ß  ˙˙ÂÓÚ  ÔÚÓÏ  ‰Ó¯˙‰  ÚÙÂÓ
 ÌÈÒÈË¯Î  ÔÈÓÊ‰Ï  ¯˘Ù‡  Æ±±Æ∑Æ±±  ÊÂÓ˙·  ßË
 ÏÎ  Æbeth@campshutafÆorg  ∫ÏÈÈÓ·  ˘‡¯Ó
 ·ÂÏÈ˘ ˙ÂÈÎ˙ ßÛ˙Â˘ß  ˙˙ÂÓÚÏ ÂÓ¯˙ÈÈ  ˙ÂÒÎ‰‰

 ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÌÚ ÌÈ¯‚·˙ÓÂ ÌÈ„ÏÈÏ
 Í¯„‰  ˙ÏÈÙ˙  ≠  ¢ÌÂ˜Ó‰¢  ¨·È·‡–Ï˙·  O
 ÊÂÓ˙·  ·¢È  È˘ÈÓÁ  ÆÈ¯˜  ‰˜ÈÓ  ˙‡  ˙ÂÁ¯‡Ó
 ‰ÚÙÂ‰  ˙ÏÈÁ˙  Æ≤≤∫∞∞  ∫˙Â˙Ï„  ˙ÁÈ˙Ù  Æ®±¥Æ∑©

Æ≤≤∫≥∞ ‰Ú˘·
 ‡Â‰ ¨˙Â¯Â  ̆‰ÓÎ ÈÙÏ ¯ÎÊÂ‰ צבי זלבסקי¨̆ 
 ¨˙È„Â‰È‰ ‰˜ÈÊÂÓ· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯«Ù‰ ÌÈÈÁÏÓ‰ „Á‡
 ‰È‡˘  ˙ÂÚÈˆ  ÏÚ  ¯ÂÓ˘Ï  ÁÈÏˆÓ  ˙‡Ê  ÏÎ  ÌÚÂ
 ¯ÙÂÒ  ¨̄ ÈÈˆ  ≠  Á¢Ó¯  ÏÎ·  ¯ˆÂÈ·  ¯·Â„Ó  Æ‡ˆÓ·
 ÌÈ˜ÂÓÚ  ÌÈÁÏ  Ï˘  Ú·Â  ÔÈÈÚÓ  Ô·ÂÓÎÂ  ¨Ì¢˙Ò
 ¨‰ÏÈÓ‰  ˙‡ ¯È˘Ï  ‡ÏÙÂÓ‰ ÁÂÎ‰  Â·  ˘È  ÆÌÈ  ÈÓ
 ÌÈÁÏ‰ Æ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÚ· ˙„ÓÚÓ ‡· ‡Â‰˘ ‡ÏÙ ‡Ï
 ˙‡ ÏÏÙ˙‰Ï ˘ÓÓ ¯˘Ù‡ ¨‰ÙÂ¯ˆ ‰ÏÈÙ˙ Ì‰ ÂÏ˘
 ˙‡ ¯˙ÂÈ  ·ÂË  ÔÁÏ‰ ˙¯ÊÚ·  ÔÈ·‰ÏÂ  ÂÏ˘ ÌÈ¯È˘‰
"קומי   ÂÏ˘ ÈÚÈ˘˙‰ ÌÂ·Ï‡‰ ÆÌÈÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
 ‰„Â‰È Ï˘ Â˙˜Ù‰ ˙Á˙Â ¨ÂÈ˘ÎÚ ¯Â‡ ‰‡Â¯ "אורי
 ˙ÙËÏÓ Â˙¯È˘ ≠ ıÓÂ‡ È˜Ò·ÏÊ È·ˆ Ï·˜Ó ˘˘‡
 ˘„Á‰ ÌÂ·Ï‡· ÆÌÈÈ·¯˜Ï ˙¯„ÂÁ ˙‡Ê ÌÚÂ ˙Ú‚ÂÂ
 ÌÈ¯È˘ ‰ÓÎÂ  ÂÓˆÚ· ·˙Î˘ ÌÈ¯È˘ ‰ÓÎ  ÌÈ‡ˆÓ
 ‰ÈÈ˘ÚÏ  ÌÈÙ˙Â˘ Æ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó ˙ÂÁÓ˘Ï ÂÁÏÂ‰˘
 ‰Ò„‰Â ‰ÈÊ¯Â ˜ÂÓÚ‰ ÏÂ˜‰ ÌÚ Ï‡˙ ≠ ÂÈ„ÏÈ Ì‚
 ˙‡ ˘Â·ÎÈ ‡Ï È·ˆ Ì‡ Ì‚ ÆÏÂ˜‰ ˜˙Ó ÌÚ ÂÈ˙Â·
 ˙Â˘ÚÏ  ÏÂÎÈ  ÁË·Ï  ‡Â‰  ‰È¯ÒÈ˜Â  ‰È˜Â  ÈÏÎÈ‰
∞μ¥≠ ∫ÌÈÓÂ·Ï‡ ˙ÓÊ‰Ï Æ˙·˘‰ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ˙‡Ê

Æμπ∑±∑≥μ
 ˙‡ˆÂ‰  ÈÙÏ  Ú‚¯  „ÓÂÚ פריד  אברהם 
 È¯Á‡ ÆÂÏ˘ ¢ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÂ·Ï‡‰¢ ≠ ÚÈ˙ÙÓ ÌÂ·Ï‡
 ‰ÏÈÙ˙ ˜¯¢  ¯È˘‰ ‰Ï ‰ÎÊ˘ ˙¯¯ÁÒÓ‰ ‰ÁÏˆ‰‰
 È̈Ï–˜  ÈÏ–˜  Ï˘ ‰˜¯·‰‰ ˙ÂÎÊ·  Ì‚  ¯ÂÎÊ‰  ¢‡˘‡
 Â·˙Î˘  ÌÈ¯È˘  ÂÏÂÎ  ÏÎ˘  ÌÂ·Ï‡  ˙‡ˆÏ  „ÓÂÚ
 ¯ÈÓÚ  ∫Ì‰ÈÈ·  ¨ÌÈÈÏ‡¯˘È  ÌÈ¯ˆÂÈ  È„È·  Â¯Â·Ú·
 È·Â˜ ¨·Ï¯‰Ë Ì¯ÂÈ ¨Ï·ÂÈ  ÔÁ ¨̄ ·ÏÈÊ  Ï‡È¯‡ ¨ÔÂÈ·
 ÌÈÓÈ·  ÚÈ‚‰  ÂÈ„¯‰  ˙ÂÁ˙  Ï‡  Ǣ Â‡ß„  „Â„  ¨ÊÂ‡
 ‰·˙Î˘ ¢Â˘‚Ù˘ ·ÂË ‰ÓÎ¢ ÔÂ˘‡¯‰ ¯È˘‰ ÂÏ‡
 ¨ÏÙÂËÒ Ï·ÂÈ È˘È‡‰ ÂÏ‰Ó ÔÈÁÏ‰Â ·‡Ê–Ô· ÏËÂÓÁ
 Â·˘  ÛÏÁ˘  ıÈ˜‰  Ï˘  ¯È˘·  „ÂÚÈ˙  ÔÈÚÓ  ‡Â‰Â
 ÌÚ „ÁÈ ≠ ‰¯ÈˆÈ ˙Â˘ ≥∞ ÔÈÈˆ˘ ≠ „È¯Ù ÚÈÙÂ‰

Ǣ Â‡ß„ „Â„Â È·Ú¯˘ ÊÚÂ· ¨Ï·ÂÈ ÔÁ

www.khk.org.il
Jewish85@gmail.com

∞≤≠∂μ±π≥∏∏ המבצע בחסות שחמט ≠ קורסים מעשיים לגברים≠בהנה¢ח

קרן הצדיק
מחלקת 

גיוס כספים 
ויח¢צ

מחפשת את
רשת הקשרימ שלכ
בוא נארגן פגישה 

משותפת
ונהפוך את החברים 

בארץ ובחו¢ל
לשותפים של קרן הצדיק

looking 
for your 

connections

לפרטים∫

לפרטים:
054-2335629

אושרי

למבצע 
בפריסה ארצית

דרושים
רכזים 

תושבי ערים
או ישובים גדולים

למשרה
חלקית

או מלאה

 ¯
¯

דריך 
מ

flקייץ

אירועים
"לך דומיה תהילה"

לדמותו  ערב  יתקיים  בתמוז   ßא ראשון  ביום 

 Æהי¢ד מורנו  עמנואל  של  סא¢ל  ומורשתו 

בבית   Æמורנו אילן  אביו  עם  וסרט  שיחה 

 ¥± שטמפפר   ßרח המזרחי¢  ¢הפועל  הכנסת 

מנחה  תפילת  תתקיים   Æ±∏∫≥∞ בשעה  פ¢ת¨ 

לערב  מוזמנים  כולכם   Æהערב בתחילת 

Æשאסור להחמיץ

רמת גלעד חוגגת עשור
האדמה  על  השומרון¨  של  הקרניים  בפיסגת 

בתים  לבנייה¨  שנה  אלפיים  המחכה  הטובה 

קטנים עומדים¨ האור עולה בחלונות¨ וצחוק 

ביום   Æילדים מתגלגל כבר עשור במסדרונות

גלעד  לרמת  עשור  נחגוג  בתמוז   ßג שלישי 

 ±∑∫∞∞ מהשעה  החל  שומרון¨  קרני  יד  שעל 

מתנפחים הפעלות לילדים¨ תיאטרון¨ אוהלי 

 ≠ הודיה  עצרת   ≤∞∫∞∞ בשעה   Æועוד הפעלה 

Æהכניסה חופשית Æעלי עשור

שיעור בבית חוגלה
¢קול  הספר  על  חי  אל  הרב  של  שיעורו 

 Æהתור¢ מתקיים בימי חמישי אחת לשבועיים

י¢ב  חמישי  ביום  יתקיים  הקרוב  השיעור 

 Æחגלה בבית   ±±∫≥∞ בשעה   ¨®±¥Ø∑© בתמוז 

המרכזית  מהתחנה  ב�∞∞∫∞±   π∂± אוטובוס 

ארנה  ועדכונים∫  נוספים  פרטים   Æבירושלים

Æ∞μ≤≠∏∂ππ≥∞∞

בית הכנסת - נשמת העם
ßמכון לנדר ≠ המרכז האקדמי ירושליםß יקיים 

עיון  ימי  שלושה  בת  סידרה  הבא  בשבוע 

הימים   Æבחיינו הכנסת  בית  של  מקומו  סביב 

עצמו  במכון  יתקיימו  והשלישי  הראשון 

מובילים¨  מרצים  של  הרצאות  יועברו  ובהם 

לביא¨  עליזה  ד¢ר  שלהב¨  יוסף   ßפרופ ביניהם 

פרופß דוד קאסוטו ועודÆ ביום השני של הכנס 

אותו  שערים  ובבית  בציפורי  סיור  יתקיים 

 Æעמיצור חגי  וד¢ר  דוידסון  אייל  ד¢ר  ידריכו 

 Æ®μ≠∑Ø∑Ø±±© בתמוז ßה�ßימים שלישי�חמישי¨ ג

Æ∞∑≥≤≠≤∞¥≠≤∞∂ ∫לפרטים והרשמה

יום עיון קיץ במדרשת 
אביב

במדרשת  יתקיים  בתמוז   ßב הקרוב¨  שני  ביום 

 Æ¢אביב יום עיון קיץ בנושא ¢גילויים של אהבה

בנוסף על צוות המרצים הקבוע של המדרשה 

ומרתקים  רבים  מרצים  העיון  ביום  יתארחו 

כדוגמת הרב שמואל אליהו הרב יהושע שפירא 

הרב עזרא שיינברג הגבß זיוה מאיר ועודÆ סיום 

 ≠ אלדר  איתמר  והרב  בנאי  אביתר  עם  מיוחד 

ÆmidreshetavivÆcoÆil פרטים באתר

הילולת יוסף הצדיק
ביום ראשון א ß בתמוז¨ תתקיים הילולת יוסף 

יוסף  לקבר  תפוח  מצומת  הסעות   Æהצדיק

Æ∞μ∞¥±ππ∞≤∂ ∫לפרטים Æ≤≤∫≥∞  בשעה

טיולי שישי–שבועי–
חופשי עם קק"ל

בשעה  שישי¨  יום  בבוקר  מודרכים  טיולים 

ברחבי  קסומה  בפינה  שבוע  בכל   ¨±∞∫∞∞

הארץÆ הטיולים מתאימים לכל אחד ויימשכו 

נסיעה  בשילוב  שעות¨  שלוש  עד  שעתיים 

בשבילי  קצרה  והליכה  פרטיות  במכוניות 

היערÆ טיולי החודש∫

המטרופוליני  בפארק  טיול   ≠  ®∏Æ∑© בתמוז   ßו

לזכר  לאנדרטה  הארזים  מעמק  בירושלים 

Æאסון התאומים וסיום בעינות תלם

ביער  הנוף  בדרך  טיול   ≠  ®±μÆ∑© בתמוז  י¢ג 

הארזים¨  חורשת  דרך  מהמצודה¨  ביריה¨ 

Æהמעיינות ובית הכנסת הקדום בנבוריה

≠ טיול לאוהבי לכת במעיין   ®≤≤Æ∑© כß בתמוז 

הכפר  שביל  דרך  לירושלים¨  בכניסה  הסטף¨ 

Æאל עין ביכורה ומעיין הכפר

ב¢קו  מראש  בהרשמה  מותנה  תשלום¨  ללא 

ליער¢¨ ±�∞Æ∏∞∞≠≥μ∞≠μμ מספר המשתתפים 

Æמוגבל

י.על. ק.ג.מ במרכז 
שטיינזלץ

נמסרו  שלא  ßקידושין  בסוגיית  עיון  שיעור 

 Æאמסלם חיים  הרב  ח¢כ  ע¢י  יועבר   ßלביאה

 ≤∞∫∞∞ בשעה   ®≥Æ∑© בתמוז   ßא ראשון  ביום 

נחלאות¨   ∂ עיראקי  הרב  שטיינזלץ  במרכז 

Æ∞≤∂¥∂∞π≤∑ הכניסה חופשית Æירושלים

סוד האושר והדיכאון - 
שיעור בירושלים

אתכם  מזמינים  בירושלים  טובה¢  ¢נקודה 

אחת  רביעי  בימי  מילוא  יונתן  הרב  לשיעורי 

 Æ¢והדיכאון האושר  ¢סוד  בנושא∫  לשבועיים 

הקרוב  רביעי  ביום  יתקיים  הקרוב  השיעור 

בבית�כנסת   ≤∞∫≥∞ בשעה   ®∂Æ∑© בתמוז   ßד

©ליד  בירושלים   ≥ רפאלי  רחוב  זרוע¢¨  ¢אור 

זßראר בכר®Æ ∞≥ ש¢ח השתתפות¨ כולל כיבוד 

ושתיהÆ פרטים מלאים באתר ¢רשימתפוצה¢ 

Æובקבוצה בפייסבוק

יח"ד מרכז לצעירים 
ברחובות

יח¢ד מזמינה את ציבור הצעיריםØות להרצאה 

הרב  המרצה∫   Æאדם בבני  נישואים  בנושא∫ 

ברעננה  עולם¢  ¢רזי  מכינת  ראש  שחר¨  כפיר 

ביום   Æאישית להעצמה  סדנאות  ומנחה 

חמישי¨ הß בתמוז ©∑Æ∑®¨ בשעה ∞≤∫∞≥¨ מרכז 

 Æעלות∫ ∞≥ ש¢ח Æתקוותנו¨ הרצל ∏∞± רחובות

 Æחפשו אותנו בגוגל ובפייסבוק Æכולל כיבוד

ערב נשים קייצי בנוף 
אילון

בשעה   ¨®μÆ∑© בתמוז   ßג שלישי  ביום  יתקיים 

∞∞∫∞≥¨ באולם האירועים ©שלב בß® בישוב נוף 

נשים  הרכב   ≠ הדרך¢  ¢תפילת  המופע   Æאיילון

ייחודי יוצר∫ שירים¨ ניגונים מקוריים ועיבודים 

יריד   Æמוכרים שירים  חדש  באור  המאירים 

מכירות במקום החל מן השעה ∞∞∫∏±Æ עלות 

Æבואנה בשמחה Æ₪ ¥∞ כרטיס בערב המופע�

נקודת מפגש - המקום 
בו נפגשים הצעירים

את  ¢להרים   ≠  ≥∑ גיל  עד  לצעיריםØות  סדנא 

יעדי  והשגת  זוגיות  כישורי  שיפור  השמים¢� 

בהנחיית  היהודית¨  הנפש  תורת  לאור  חיים 

אלדד פרץ¨ תתקיים ביום שני¨ אור לגß בתמוז 

©∑Ø¥®¨ בשעה ∞≤∫±≥Æ המפגש משולב במשחק 

בהשתתפות הקהלÆ משכן אדמון ספרא רחוב 

הישנה  קטמון  שכונת   ¨≥π בנובמבר  כ¢ט 

Æדמי כניסה ∞± ש¢ח Æכיבוד קל Æירושלים

סדנא לגברים במדרשת 
תהלליה בנתניה

מדרשת תהלליה מארחת את הרב גיא צבי מינץ 

גיא  הרב  מפי  שבלב¢¨  ¢הניגון  לגברים  לסדנא 

צבי מינץ תלמידו של הרב סטבסקיÆ איך מוצאים 

לדעת  אפשר  איך   øשלי האמת  נקודת  את 

 Æועוד  øבשמחה אותו  ולחיות  שלי  התיקון  מה 

Æ∞μ∞¥±¥∑¥π לפרטים ורישום לסדנה∫ עידן

ערב נשים במדרשת 
שיבת אשקלון

ציבור  את  מזמינה  אשקלון  שיבת  מדרשת 

מרתק  שיעורים  לערב  והנערות  הנשים 

עידית  הרבנית  עם  ומשפחה  זוגיות  בנושא 

איצקוביץ והרב אליהו שרביטÆ הערב יתקיים 

ביום ראשון הקרוב¨ ר¢ח תמוז¨ החל מהשעה 

 ≤± גדעון   ßרח תקוותנו  במתנ¢ס   ±π∫∞∞

באשקלוןÆ המדרשה מפעילה במהלך השבוע 

ונערות¨  לנשים  מגוונים  שיעורים  תשעה 

 Æועוד העשרה  סדנאות  חוויתיות¨  פעילויות 

 ∞∑∑≠∑±∞∞∂±≥ רעות�  נוספים∫  לפרטים 

 Æreut@orashkÆorg

יום העיון השנתי 
מדרשת תהלליה נתניה

באב   ßא שני  ביום   ÆÆÆהקיץ את  לך  שישנה  היום 

בקמפוס  בבוקר¨   ∏∫≥∞ מהשעה  החל   ®±Æ∏©

המפואר של ישיבת בנ¢ע נתניהÆ מיטב המרצים 

רווקות  לנשואות¨   ≠ מסלולים  ב�≤  והמרצות¨ 

המרצים∫  בין   Æושירות�לאומי תיכון  ובנות 

טמיר¨  ערן  הרב   ¨ßאיצקוביץ עידית  הרבנית 

הרבנית קתי מנדלביץß¨ הרבנית אהובה צוקרמן¨ 

הרב זאב קרוב ובנו¨ הרב לסרי¨ הראל חצרוני¨ 

בר  קלמן  הרב  בזק¨  רחל  הרבנית  כהן¨  אביחי 

∞μ∞≠ שולמית  ורישום∫  נוספים  לפרטים   Æועוד

Æ∞μ≤≠∂μ∏∂∏μ∂ ספיר ¨∏∂π≤∞¥∂

יום עיון קיץ לנשים 
בחיפה

המתגבר  כמעין  להתחדש  ללמוד¨  להתרענן¨ 

≠ עם הרבנית עידית איצקוביץ¨ הרבנית טובה 

סיום∫  מפגש   Æרום ונעמי  בוכניק  איילת  בזק¨ 

 ßא שני  יום   Æאחישנה ציונה  עם  בקול  תרפיה 

באב ©∏Æ±® באולם האירועים של בית הכנסת 

רמת אשכול בחיפהÆ הסעות מסובסדות מכל 

רחבי הצפון¨ כיבוד קל¨ ארוחת צהריים קלה¨ 

הנחה  לשמרטפיה¨  אפשרות  מכירה¨  דוכני 

¢מבשר  מכון   Æ®≤≤Æ∑© בתמוז   ßכ עד  לנרשמות 

shalom±@netoÆnetÆ  ¨∞¥≠∏≥¥∏∏∏∑ שלום¢ 

wwwÆm�shalomÆcoÆil בקרי באתר שלנו Æil 

שונות
סיורים בירושלים

בעקבות  ומרתקים  מגוונים  סיורים 

בסיפורים  מלווים  בירושלים¨  המחתרות 

באתרים  נטייל  הלוחמים°  מפי  שנשמעו 

המספרים על פעולות לוחמי האצ¢ל והלח¢י¨ 

החיים  על  בריחות¨  ועל  התנקשויות  על 

מאורגנות  לקבוצות   Æועוד ובמסתור  בכלא 

סטרא אחלה 
 הרב יובל פרוינד, ר"מ במקד"צ בית–רימון

 ÈÓÈ·  ‰ÓˆÚ  ˙‡ ‰ÏÈÙÎÓ  ‡È‰  Æ„ÈÓ˙ÏÂ  ˙Á‡ ıÙÏ  È‡„Î˘ ˙ÈÒ¯‡  ‰ÁÒÂ  ˘È
 „Á‡ „ˆÓ ∫‰ÎÎ Í¯Ú· ÍÏÂ‰ ‰Ê ¨ÔÎ·Â ø‰ÁÒÂ‰ È‰Ó ÆÏÂ„‚‰ ˘ÙÂÁ· „ÁÂÈÓ· ¨ıÈ˜‰
 ®̆ ÙÂÁ· ÁË·© ÈÂÙ‰ ÍÓÊ· Æ‰Ê ÏÚ ÛÂÚ˙ ÆÔÈÂˆÓ ‰ÊÂ ¨̆ Â„˜Â ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡
 ·ÂËÂ ÍÈ¯˘‡ Æ·„˙˙ ÆÊÁ‡Ó ‰ÊÈ‡ ˜ÊÁÏ ÍÏ˙ Æ˙ÂÏÈÙ˙· ÚÈ˜˘˙ È̈ÓÂÈ „ÂÓÈÏ Ú·˜˙
 ÈÏÂ‡  Æ˙Â‰ÈÏ  ·ÈÈÁ  ‰˙‡ ≠ ®Â‰˘È˙Ó ÚÈ‚Ó  „ÈÓ˙ ‡Â‰Â©  È˘ „ˆ  Ì‚  ˘È  Ï·‡  ÆÍÏ
 ÚˆÓ‡· ·ÈË¯˜ ‰ÊÈ‡ Ï˘ ‰Ë˜ ‰‡‰ ÏÚ ¯·„Ó ‡Ï È‡ ÆÔÎ  ·Â¯‰ Ï·‡ ¨‡Ï ‰˙‡

 ÏÚ  Æ‰‚È‚Á  ÏÚ  ¯·„Ó  È‡  ≠  ‡˙Â¯·Á‰
 ‰·ÂË ‰˜ÈÊÂÓ  Æ˙ÈÓÏÂÚ  ‰Ù  ÏÚ  Æ˙Âˆ¯Ù˙‰
 Â‰˘Ó  Æ˙Â¯È·  Ì‚  ÈÏÂ‡  ÆÌÈ„Â˜È¯  Æ‰˜ÊÁÂ
 Â‰˘Ó Æ‰ÊÎ Â‰˘Ó Â‡ ˙È˜Ú ‰·ÈÒÓ ¨‰Ó¯·
 Ǣ Â¯Á˘Â ‰·‰‡Â ÌÂÁ ÌÚ ÆÌÈ˘‡ ‰·¯‰ ÌÚ

 ÆÔÈÈÚ‰ ‰Ê ≠ ¯¯Á˙˘‰Ï ÍÓˆÚÏ ˙˙Ï
 „È‚˙ Ï‡ ÆÔÈ‡ ËÂ˘Ù Æ‰˘Â„˜· ÔÈ‡ ‰Ê ˙‡
 ˙‡ ‡Ï  ≠ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Â  ˙Â˜·„  Ï˘ „Â˜È¯  ÈÏ
 ÈÏ·  ÆËÂ˘Ù  ÛÈÎ  ‰ˆÂ¯  È‡  Æ˘ÙÁÓ  È‡  ‰Ê
 ÌÈ·‡Ù· ˜¯ ÈÏ ˘È ‰Ê ˙‡Â Æ‰˘˜·· ÒÈÓÚ‰Ï

 ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê ÆÌÈÚÂˆ˜Ó Ì‚ Ì‰ Æ˙ÈÂÏÈÁ‰ ˙Â·¯˙· ˜¯ ˘È ‰Ê ˙‡ Ǣ ÚÈ ˙Â·ÈÒÓ·Â
 ÌÈÎÂÈÁ Û̈Â¯ÈË ¨̆ ‡¯· ÌÈ˙Â˘ ÌÈÒ‡· °‰Ó¯· ‰Ê ¨˙ÒÎ ˙È·· ˘Â„È˜ ÂÓÎ ÌÏˆ‡

Æ·ÂË ˘È‚¯‰Ï Ì˙Ò ‰ÎÎ ¨ÌÈÁÂ¯Ó
 ÏÚ Ï·‡ ¨·„˙‰Ï ˙ˆ˜ Â‡ „ÂÓÏÏ Â‰˘Ó ÌÚÙ È„Ó ÒÂÙ˙Ï ‰ÈÚ· ÈÏ ÔÈ‡ ¨̄ ÂˆÈ˜·
 Ï·‡ ¨‰Ê ÏÎÂ ÏÙ‡ ‰ÊÂ Ô‚Ï·Â ˙Â¯ÂÁ· Ì˘ ˘È˘ Ú„ÂÈ È‡ Ǣ ˙ÂÂÓ ‡Ï È‡ ‰Ê‰ ‚ÂÚ‰

Æ‰Ê ˙‡ ·ÈÈÁ È‡ ÆÆÆ˙Â·ÈÒÓ· ‰Ê ‰ÎÎ ¨‰¯¯· ÔÈ‡
 ÌÈ·ÈÈÁ˘ ¯Ó‡ ÈÓ Ï·‡ ‰Ê ˙‡ ·ÈÈÁ ‰˙‡˘ ¯Â¯· ¨˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ‰Ó °‡Ï˘ Â‰Ê Ê‡
 ÌÈÒ‡¯Ë ÂÏÈÙ‡ „̈ÁÈ· ÛÈÎ· „Â˜¯Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ß‰ È„·ÂÚ  ̆ÚÈ¯Î‰ ÈÓ ø‰ÏÈ·Á‰ ÏÎ ˙‡
 ÈÏ· „ÁÈ· ÍÈÈÁÏÂ ˙Â¯È·Â ÌÈ¯·Á ÌÚ ·ÂË ˘‡¯· ˙·˘Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ¯Ó‡ ÈÓ øÌ˙Ò
 ¨‰˜ÈÊÂÓ ¨‰ÓÈ¯Ê ¨˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ˘ ÏÊ¯·‰ ˙ÁÒÂ ˙‡ Ú·˜ ÈÓ ø‡¯Á‡ ‡¯ËÒ‰ ˙‡ ˜·ÁÏ
øÌÈÏÙ‡ ÌÈ¯‡·Â ÌÈÙÂËÓ ˙Â‡Â·Ó Í¯„ ‡Â·Ï ÌÈ·ÈÈÁ ßÂÎÂ ˜ÂÁˆ ¨˙Â¯·Á ¨̄ Â·È„ „̈Â˜È¯
 ≠ ÌÈ˜Ù˜ÂÙÓ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ·„Ê‰ÏÂ ÔÈ‡˘ ÔÈÈÎ·˙‰Ï ‡Ï Æ‰ÙÙÎ‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰
 Ǣ ˘ÎÂ ‡È¯· ÌÈ¯·Á ˜Â·È„ ÌÚ ¨‰Ó‰ÂÊ ˙ÂÁÙÂ ¯Â‡ ¯˙ÂÈ ÌÚ ¨‰˘Â„˜„ ‡¯ËÒÓ ÛÈÎ ‡È·‰Ï
 ˘˜·˙ÓÂ ÈÚ·Ë ÈÎ‰ ¯·„Î ‡Ï‡ ‰ÈÚ·Ï ÔÂ¯˙ÙÎ ‡Ï ¨‰ÏÈÁ˙ÎÏ·˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ „̈·ÚÈ„· ‡Ï
 ˙ÂÓˆÚ·Â  ‰ÓÈ‡˙Ó ‰È‚ÂÏÂÎË ÌÚ ≠ ‰Ó¯· ‰È‰È˘ ¨‰ˆÂ¯  ¯ÚÂ‰˘ ÂÓÎ  ¨‰˘˜··Â  ≠
 ÌÈ˘‡Â  ˙ÂÓÂ˜Ó ÌÈ¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ Â̈Ï‡Î ÌÈÏ·ÈËÒÙ Ï˘ ÌÈˆÈ  ¯·Î ˘È  Æ˙ÂÓÈ‡˙Ó
 ¨˜¯Ù˙‰Ï ÈÏ· ˙Â‰ÈÏ ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ ¨ËÂ˘Ù ‰È‰È ‰Ê˘ „Ú Æ‰Ê ˙‡ Â˘ÚÈÂ ‰Ê ÏÚ ÂÓÏÁÈ˘

Ǣ ·˘È˙ ‰ÁÒÂ‰˘ „Ú ÆÍ¯„· ÈÓˆÚ ˙‡ „·‡Ï ÈÏ· „Â˜¯ÏÂ ÁÂÓ˘Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡˘
 „ÒÈÈÏÂ ÌÈ‰ Ï‡ ÔÂÓÈ¯–˙È·Ó ˙‡ˆÏ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÏ˘ ‰ÈÎÓ‰ ÆÌÈ˘ÚÓÏ ÌÈ¯Â·È„ÓÂ
 „ÈÏ˘ ˙ÂÈ˜‰ ÊÎ¯Ó· ˘‚ÙÈ ·Â¯˜‰ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· Æ‰ÁÓ˘Â ‰¯˘Î ÛÂÁ ˙·ÈÒÓ ÔÈÚÓ
 ˘Ú‚ ˙¯ÂÓ˘ Ï‡ ÚÈ‚ Ì˘ÓÂ ˆ¢‰Á‡ ±∂∫∞∞ ‰Ú˘· ®ÛÂÁ‰ ˘È·Î ÏÚ© ÌÈÈÙ˘ ıÂ·È˜
 Æ®̇ ÂÈËÒÈÈÓ˘ ‡ÏÂ ¨‡˜ÈÈ„ ÌÈËÒÈÈÓ ©̆ ÌÈËÒÈÈÓ˘Ï ıÈ˜‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙·ÈÒÓ ˙·ÂËÏ
 ÌÈ„Â˜È¯  ˙·ÈÒÓÂ  ¨‰ÚÈ˜˘· Í¯„ÂÓ  ÔÂÈÓ„  ¨˙ÈÓÏÂÚ  ‰˜ÈÂÙ  ˙ÂÙÈÏ‡  ‰È‰˙ ˙ÈÎ˙·

ÆÂ·¯È ÔÎ Æ‰¢È‡ ·ÂËÂ ÁÓ˘ ‰È‰È Æ˙ˆÏÂÚÂ ‰¯˘Î

אין לי בעיה לתפוס מדי פעם 
משהו ללמוד או קצת להתנדב, 

אבל על העונג הזה אני לא 
מוותר. אני יודע שיש שם 

בחורות ובלגן וזה אפל וכל 
זה, אבל אין בררה, ככה זה 
במסיבות... אני חייב את זה.

אז זהו שלא. מי אמר שחייבים 
את כל החבילה?
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052-4317210
www.machonreshit.org 02-9963769 90410

 מקיף את כל תחומי החיים
 לשון קולחת

 מעוטר בתמונות צבעוניות 
 ההלכות מותאמות לבנות בלבד   

 נהדר למתנה
 מתאים מאוד כספר לימוד

אור עציון ספרי איכות תורניים
המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'

www.machon.oretzion.com 08–8502822

אולם מעוצב לאירועים ולכנסים  עד ∞∞∂ מוזמנים  מיקום בכניסה לירושלים   
אפשרות לחופה תחת כיפת השמים  שתי כניסות נפרדות  מבחר אפשרויות קייטרינג  חניה צמודה

Æבאולמי שירת ירושלים תיהנו מאירוע מרגש¨ מנוף ירושלמי מרהיב ומשירות מסור מכל הלב
 Æבואו לחגוג בשירת ירושלים¨ זה מתנגן בדיוק לטעם שלכם

∞μ∞≠¥±¥∞¥≥∞
    

∞≤≠μ∞∞≤≥≤¥    אולמי שירת ירושלים¨ רח‘ כנפי נשרים ¥∂ ירושלים

רשות הדיבוררשות הדיבור
reshuthadibur@olam katan.co.il

מסע לפולין
עבר והווה

וורשה � לודג' � לובלין � טיקטין 
�קרקוב � אושוויץ ועוד...

19
יז'–כג' בתמוז 25.7.11
בהדרכת מאיר שוורץ

טלפון לברורים: 09�7711711
7 ימים 
מלאים

בברכת חברים לבנין אריאל 
 דניאל נתניהו

 ¯Â˜Óß·  ‰·˙Î ‰˙ÈÈ‰  ·¯  ‡Ï ÔÓÊ  ÈÙÏ  ÆÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ·  ‚ÂÏÈÙ‰ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÏÎ‰
 ˙È‡Â˙ÈÚ‰Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰Ó·· Æ¢ÌÈÒÈÒ¯Ï ÏˆÙ˙Ó ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰¢ ‰˙¯˙ÂÎ˘ ßÔÂ˘‡¯
 ‰ÚÓ ˙˙Ï ÔÂÈÒÈ· Â¯·˘ ÌÈ·¯ ÌÈÒÂÓÏÂ˜Â ¨˙ÂÈ˙„‰ ˙ÂÓÈ˘¯‰ „ÂÁÈ‡ ÏÚ ‰·¯‰ ÌÈ¯·„Ó

Æ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÈÁ·Ó ÌÈ˘ÏÁÂ ÌÈÏˆÂÙÓ ÂÁ‡ ÚÂ„Ó ≠ ÍÎ ÏÎ ‰˘˜‰ ‰Ï‡˘Ï
 ÌÈÏÂÎÈ  ˙Ó‡· ¨̄ ÚÂ‰  ¨ÂÁ‡  Â·˘ ÌÂÁ˙‰ ‡Ï  ‰Ê  Æ‰˜ÈËÈÏÂÙ  ÏÚ  ¯·„Ï  ‰ˆÂ¯  ‡Ï  È‡
 ¯·ÂÁÓ ‰È‰È  ¯ÚÂ‰  Ì‡ È̈˙Ú„Ï  Ǣ ÚÂ‰  ÏÚ ¯·„Ï  ‰ˆÂ¯  È‡  Æ„ÂÁÈ‡Ï  ‡È·‰ÏÂ  ÚÈÙ˘‰Ï
 ÔÈ‡ Â̈Ê ‰„Â˜ ÏÚ Â˜ÏÁÈ˘ ˘È Ì‡ Ì‚ ÆÌÈ„ÁÂ‡Ó ÂÈ‰È ˙ÂÚÈÒ‰ È˘‡¯ Ì‚ ÔÓÊ‰ ÌÚ „̈ÁÂ‡ÓÂ
 ÏÂÓ ÈÓÂ‡Ï‰ „ÂÁÈ‡‰ ¯ÚÂ ÏÚ ¯·„Ó ‡Ï È‡ Æ˙ÏÚÂ˙ ÁÈÓˆÈ ¯ÚÂ‰ ÈÂ‚ Ï˘ „ÂÁÈ‡˘ ˜ÙÒ
 ¯ÚÂ‰ È· ·Â¯ ÈÈÁÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ Ǣ ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ÏÚ ¯·„Ó È‡ ÆÈ„Â‰È‰ ˙È·‰ ¯ÚÂ

 ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ¯ÚÂ‰ ˙ÚÂ  ̇‡Â‰ ÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÈ˙„ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰
ÆÌÈÎÈ¯„Ó ¯Â˙· Ô‰Â ÌÈÎÈÁ ¯Â˙· Ô‰ ¨‰·

 ÂÓ  ̃‰  ̆≥∞–Ó ¯˙ÂÈ ËÚÓ ÈÙÏ Æ‰¯ˆ˜· ‰È¯ÂËÒÈ‰ ˙ˆ˜
 ‡Ï˘ ÂËÈÏÁ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· ¢Ï‡È¯‡¢ Ë·˘Ó ¯ÚÂ È· ‰ÓÎ
 ¯ÂÓ˘Ï Âˆ¯ Ì‰ Æ·¯ÂÚÓ ‡·È˜Ú È· ÛÈÒ Ì‰Ï ÌÈ‡˙Ó
 È· ˙Ï‰‰Ï ÂÙ Ì‰ Æ˙Â·Ï ÌÈ· ÔÈ· ˙ÂÚÈˆ ÏÚ ¯˙ÂÈ
 ¨‰·¯ÈÒ ‰Ï‰‰‰ Æ„¯Ù  ÛÈÒ  ÂÁ˙ÙÈ˘ Â˘˜È·Â  ‡·È˜Ú
 Ì˘· ˙„¯Ù  ‰ÚÂ˙  ˙Ó˜‰ ÏÚ  ËÏÁÂ‰  ‰ Ȭ¯·  ˙ÈÏ·Â
 ‰Ò¯Ù˙‰Â ‰ˆÂ‡˙ ‰ÒÙ˙ ‰ÚÂ˙‰ ÔÓÊ‰ ÌÚ Æ¢Ï‡È¯‡¢
 „Â‡Ó  ‰˘˜ Ê‡  ‰È‰  ‡·È˜Ú  È··  ·ˆÓ‰  Æı¯‡‰  ÏÎ·
 ÌÈÎÈÁ  Ï˘  ˙Ù˙Â˘Ó  ‰ÈÈÁ˘  ≠  ˙ÂÚÈˆ  ˙ÈÁ·Ó
 ÌÚ ÈÎ  Ì‡©  ‰¯È„  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  ÌÈ·Â  ˙ÂÎ¯··  ˙ÂÎÈÁÂ

Æ®¢‰˜ÊÁ˙‰¢ ‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ ÔÓÊ‰
 Â‡  Ï‡È¯‡Ï ˙ÎÏÏ Ì‡ ÁÂÎÈÂÂÏ  ÒÎÈ‰Ï  ‰ˆÂ¯  ‡Ï È‡
 ‰ÓÏ ÆÌÚ· ¯Á‡ ˜ÏÁÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÚÂ˙ ÏÎ Æ‡·È˜Ú È·Ï
 Æ‰ÏÂ„‚ ‰ˆÓÁ‰ ‰˙ÈÈ‰ È˙Ú„Ï ÈÎ ø‰Ê ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒÓ È‡
 ˙˘˜·Ï ·ÂÈÁ· ˙ÈÚ ‰˙ÈÈ‰ ‡·È˜Ú È· ˙Ï‰‰˘ ÁÈ
 „̈¯Ù ÛÈÒ ÁÂ˙ÙÏ ‰ÓÈÎÒÓ ‰˙ÈÈ‰Â Ï‡È¯‡ Ë·˘ È¯·Á
 ‡È‰Â Ï‡È¯‡ ˙ÚÂ˙ ‰Ó˜ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰¯Â˜ ‰È‰ ‰Ê »Ï
 ‡Ï  ÈÓ  Æ‡·È˜Ú  È·Ó  ÈÏ¯‚ËÈ‡  ˜ÏÁÏ  ˙ÎÙÂ‰  ‰˙ÈÈ‰

 ÌÂ¯‚Ï ‰ÓÏ ø‡·È˜Ú È·Ï Ï‡È¯‡ ÔÈ· ˙ÂÈ„‰‰ ˙ÂˆÓ˘‰‰ ˙‡ ¯ÙÒ‰ È˙·· Â‡ ÌÈÙÈÒ· ‰ÂÂÁ
 ¯˙ÂÈ È¯Â˙ ¯Â·ÈˆÏ Ì‚ ‰È¯Ú˘ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‰ÏÈÎ˘Ó ‡Ï ‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ ÚÂ„Ó øÏÂˆÈÙÏ
 ‰ˆÂ¯˘ ÈÓÏ ¯˘Ù‡Ï ‡Ï ‰ÓÏ ø„·ÚÈ„· ‡ÏÂ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰· ÏÎ‰˘ ‰ÚÂ˙· ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯˘
 ÛÈÒ· ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ËÚÓÎ ÔÈ‡˘ ‰ÚË‰ ˙‡ ÏÎÂ ÏÎÓ ‰ÁÂ„ È‡ ø„¯Ù ÛÈÒ· ˙ÂÈ‰Ï
 ¯ÙÒÓÓ ÌÏÚ˙‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ÆÌÈÎÈÁ μ¨∞∞∞–Ó ¯˙ÂÈ ˘È Ï‡È¯‡ ˙ÚÂ˙· ¨‰È‡¯ ‡‰ Æ„¯Ù
 ˙ÚÂ˙ ÌÚ „Á‡˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ ÌÚ Ï˘ ‰ÚÂ˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ Ì‡ ø‰ÊÎ
 È·· ÌÁ ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈÂÏÈÁ ÌÈÎÈÁÏ ÚÂ„Ó Æ‡·È˜Ú È· ÍÂ˙· Û‚‡Î ‰˙Â‡ ÒÈÎ‰ÏÂ Ï‡È¯‡

øÔÈ‡ ÌÈÈ¯Â˙‰ ‰ß¯·ÁÏ ÂÏÈ‡Â ‡·È˜Ú
 È·  ¨‰Ï˘ Ì‡‰ ˙ÚÂ˙ ÍÂ˙Ó ‰˙Â‚ÏÙ˙‰ÏÂ  Ï‡È¯‡ ˙ÚÂ˙ ˙¯ÈˆÈÏ  ‰ÏÈÚ‰ ÏÎ  ¨ÔÎ  ÂÓÎ
 È¯‰ ¨ÔÎ Ì‡ Æ‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ ˙¯‚ÒÓ· „¯Ù ÛÈÒ ˙ÁÈ˙ÙÏ ‰ÓÎÒ‰‰ È‡ ‰˙ÈÈ‰ ¨‡·È˜Ú
 ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÓÂÁ‰ ÔÈ· ÛÈÒÂ ÔÂ¯·Á ÛÈÒ© ÌÈ„¯Ù ‡·È˜Ú È· ÈÙÈÒ ‡ˆÓ· ˘È˘Î ¨ÌÂÈ‰˘

Æ˙ÂÚÂ˙‰ ˙‡ ‚ÊÓÏ ¯·Î ¯˘Ù‡ ¨®ÌÈ„ÈÁÈ‰ ‡Ï Ì‰ ÈÏÂ‡Â
 ˙Â„‚˙‰ Ï˘· Í‡ ¨ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‰ÏÂÚ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ÔÈ· „ÂÁÈ‡‰ ˙Ï‡˘· ÔÂÈ„‰ ÌÓ‡
 ¨‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ï˘ Ô‰Â Ï‡È¯‡ ˙ÚÂ˙ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ï˘ Ô‰ ¨ÌÈ„„ˆ‰ È˘Ó
 Û¯Ëˆ ÂÁ‡˘¢ ÔÂ‚Î ˙Â¯ÈÓ‡ ˙ÂÚÓ˘ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÆÚˆ·˙‰ ‡Ï „ÂÁÈ‡‰ ÌÂÈ‰ „Ú
 Ô‡Ï °ÔÈÓ‡Ó ‡Ï È‡ Æ¢ø‰Ï‡‰ ÌÈÒÂ„‰ ÌÚ „Á‡˙ ÂÁ‡˘¢ „‚ÓÂ ¢ø‰Ï‡‰ ‡·È˜Ú È· Ï‡
 È· ˙ÚÂ˙ Â¯ÓÂ‡ Ì˘ ÏÚ˘ ¢‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ≠ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â¢ ‰ÙÈ‡ øÂÚ‚‰
 ÂÁ‡ ÍÈ‡ ¨ÏÏÎ·Â °ÂÏ ÈÂ·‡ ˙˘ÙÂËÓ ‰ÂÂ‡‚ ÏÏ‚· ÌÈÏˆÂÙÓ ÂÁ‡ Ì‡ ø˙‡¯˜ ‡·È˜Ú

ø„Á‡˙‰Ï ÌÈÎÂÓ ‡Ï ÂÓˆÚ· ÂÁ‡ ¯˘‡Î „Á‡˙‰Ï ˙ÒÎ‰ È¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ÌÈÏÂÎÈ
 Û˙Â˘Ó‰ ‰ÎÓ‰ È¯‰  Æ̆ ‡¯  ÏÈ„‚‰Ï  ÏÈÁ˙Â  ˙ÂÈ˙Â„ÏÈ·  ‚‰˙‰Ï  ˜ÈÒÙ  Â‡Â·  ¨‰ß¯·Á
 È̈˙ÈÒÈ˘ ÂÏÈÙ‡ ÆÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ‰Ê ÌÈË·˘‰ ˙ÂÓ˘ ÂÏÈÙ‡˘ ÍÎ ÏÎ ·Á¯ ‡Â‰ ˙ÂÚÂ˙‰ ÔÈ·
 ˙ÂÂ¯˙È‰ È̈˙Ú„Ï Æ„ÂÁÈ‡Ï ÌÈ„‚˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÂÈˆ¯‰ ˙Â¯·Ò‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï È„È· ‰ÏÚ ‡Ï
 ÌÏÚÈ˙ ¯˘‡Î ‰·ÈÈ  ®¢Ï‡È¯‡¢© ˘„˜Ó‰ ˙È· Æ˙ÂÂ¯ÒÁ‰Ó ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ˙ÂÏÂ„‚ „ÂÁÈ‡·

ÆÌÈÁ ˙·‰‡ ‰È‰˙Â ÌÈÁ‰ ˙‡˘
 ˙ÂÏ‰‰ ÏÚ °Â„Á‡˙‰ ≠ ‡·È˜Ú È· ˙ÚÂ˙ È¯·ÁÏÂ Ï‡È¯‡ ˙ÚÂ˙ È¯·ÁÏ ‡¯Â˜ È‡ ÔÎ ÏÚ
 ˙ÂÚÂ˙‰ È¯·Á ¯‡˘Â ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ÏÚ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ‰Ê Í¯ˆ „ÂÁÈ‡ Úˆ·Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ˙ÂÚÂ˙‰

 ÆÍÏ‰Ó‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÂÏ‰‰‰ ÏÚ ıÁÏ ÏÈÚÙ‰Ï

רגשות הרחק רגשות הרחק 
מהמסגרת מהמסגרת 

 אשר הראל
Æı¯ ı‡ Â̈˙ÓÂÚÏ Ì„‡ ı¯ ÏÂÓÓ Æ„„· Â̈Ë‡Ï „ÚÂˆ Ì„‡

ÆÂ˙Ó˘ ÍÂ˙ Ï‡ ¯„ÂÁ ˜‰Â· Ì„‡ Ǣ ÂˆÚ ÏÓÒÓ ÂÈÓÈÏ ¯Â¯Ó˙
ÆÂÏ ÆÚ„Â ‡Ï ÌÂ˜Ó Ï‡ ˙ÚÒÂ Æ˙ÚÒÂ ˙ÈÂÎÓ ¨Ì‰ÈÈ· ¨̆ È·Î·Â

Ǣ ÎÂÓ ÆÛÂÒ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÁÂ¯ ÆÁÂ¯· ÌÈÙÙÂ˙Ó ˙¯Óˆ È‰Â·‚ ÌÈ¯ÈÓ˙ ÌÈˆÚ
ÆÂ˙Ó˘ ˙‡ Â̈··Ï ˙‡ Â̈ÓˆÚ ˙‡ Ï‡Â˘ ‡Â‰ øÌÈ˘‡ „ÂÚ ‰ÙÈ‡

 ˙‡ ‰·È‰ ¯Â¯„Ï ‰‡È¯˜‰ Æ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ˙¯ÎÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ‰
Æ‰È˙Â¯ÈÙ

 ‡Â‰  È‡  ˙ÚÎ  ÆÈ„·Ï  ¨ÈÓˆÚÏ  ÂÈ˘ÎÚ  È‡
ÆÈÈ„Úˆ ˙‡ Ú·Â˜‰ ¨ËÈÏÁÓ‰

 ÌÏÂÎ˘  ÌÈ„Úˆ  ¨ÛÂÒ  Ì‰Ï  ÔÈ‡˘  ÌÈ„Úˆ
Ǣ ÁÓ‰ Ï‡ È‡ „ÚÂˆ ‰ÂÂ˜˙· ¨‰ÂÂ˜˙

 ˙‡ ÆÂÓˆÚ ˙‡ Ï‡Â˘ ‡Â‰ øÈÂÓÎ ÌÏÂÎ Ì‡‰
ÆÌÈˆ¯ ÌÏÂÎ ÂÏÂÓ ÈÎ Â̈„·Ï ÂÓˆÚ

 ÏÚ Ú˜Â¯ ¨Ú„ÂÈ ¨Ú·Â˜ Â̈„·Ï ÍÏÂ‰ Í̈ÏÂ‰ ‡Â‰
ÆÍÏ˘Â ÈÏ˘ ¨‰Ó„‡ ‡Ó‡ ÆÂ˙Ó„‡

 Â̈˙ÓÂÚÏ Ì„‡ ı¯ ÏÂÓÓÂ Â̈Ë‡Ï „ÚÂˆ Ì„‡
Æ‰ÏÈÙ˙· Â„·Ï ‡Â‰ ≠ ‡Â‰Â ¨ı¯ ¨ı‡

 ÈÏ–‡ ¨ÌÈ¯È‰·‰ ÌÈÓ˘‰ Ï‡ ˙˜ÚÂÊ  ‰ÏÈÙ˙
ÆÍ„Â·Î ˙‡ ‡ È‡¯‰ ÈÏ–‡

עוד 10 
נקודות 

לבני–ברק 
העתידית

– תוספת ל'עשר נקודות לבני–
ברק' - ע"פ

 ≤¥  ÔÈÈÓ  ÔÈ‡  ≠  ßıÈ·Â˜ˆÈ‡  ˙ÒÎ‰  ˙È·
Æ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓÊ ÛÂÒ „Ú ˜¯ ¨‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘

 ÌÈÚ·ÂÎ‰Â  ˙ÂÁÙËÓ‰  ˙Ù‡  ≠  ˙ÂÚÈˆ
ÆÔÈÚ ˙ÂÎ˘ÂÓ ˙Â‡Ù ¯˙ÂÈ ÔÈ‡ ¨·ÂÁ¯· ˙ËÏÂ˘

 ÏÎÓ  Ì„‡  ÏÎÏ  ˙Â‡ÂÂÏ‰  ÌÈ˙Â  ≠  Á¢Ó‚
 Ë¯‡ÂÂ‰  ÚÂ„È  ¯·ÎÂ©  ˘¢‡Ï  ˜¯  ‡Ï  ¨̄ Ê‚Ó
 ÌÂ˘Ó  ÍÎ  ˙‡¯˜  ‰„ÈÒÁ‰˘  ÌÈ¯ÓÂ‡˘
 ‰È˙Â¯·Á  ÌÚ  ˙Â„ÈÒÁ  È˘ÚÓ  ‰˘ÂÚ˘
 È„ÈÓÏ˙ ÂÏ‡˘Â  Æ‡ÓË ÛÂÚ  ‡È‰  ˙‡Ê  ÏÎ·Â
 ‰˘ÂÚÂ  ‰„ÈÒÁ  ‡È‰˘  ÔÂÂÈÎ  ∫Ë¢˘Ú·‰
 ø‡ÓË ÛÂÚ ‡È‰ ‰ÓÏ ‰È˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â„ÈÒÁ
 ¨ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰È‡ ‰Ï˘ ˙Â„ÈÒÁ‰˘ Âˆ¯È˙Â
 ÌÚÂ ‰È˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â„ÈÒÁ ‰˘ÂÚ ‡È‰ ‡Ï‡

 ÊË ˜ÏÁ ˙ÂÎÏ‰ ‰˘Ó ˙¢Â˘ Æ˙Â„ÈÒÁ ‰˘ÂÚ ‰È‡ ‰È˙Â¯·ÁÓ ÂÈ‡˘ ÈÓ
Æ®„Î˜ ÔÓÈÒ

 ˙Â¯ÈÙ‰˘ ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ‰ËÈÓ˘ ˙˘· ≠ ˙¯„Â‰Ó ˙Â¯˘Î
ÆÌÈ„Â‰ÈÓ ˜¯ ˙Â˜¯È‰Â

 ÌÈ‡ËÈÏ‰ ¨ÔÂÂÚ ˙¯¯Â‚ ‡ÏÂ ‰ÏÕË· ‰È‡ ‰¯Â˙‰ ≠ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
 ¯Á‡ÏÂ  È˜ÂÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ Ô·ÂÓÎ  „̈Â·ÚÏ ÌÈ‡ˆÂÈ  ÌÈ„ÈÒÁ‰ Ì‰ÈÁ‡Î

 ÆÏ¢‰ˆ· ˙Â¯È˘
 ¯ˆÁ È·Ó ÌÈ˘ ‡˘ÈÏÓ ÂÊ ¯ˆÁ È· ÌÈÚÓ ‡Ï ≠ ˙Â„ÈÒÁ‰ ÌÏÂÚ
 ˙Ó‡‰¢ ∫̄ Ó‡˘ ‰Ó ÌÈÈ˜Ï ¨‰Ê· ‰Ê ÌÈ‚‰Â ˙ÂÚ¯Â ‰·ÈÁ˘ Í„ÓÏÏ Â̈Ê

Æ®„È Û„ ˙ÂÓ·È ˙ÎÒÓ© ¢Â·‰‡ ÌÂÏ˘‰Â
 ÌÏÂÚ È¯ÏÂÏÒ ˙¢Â ©̆ ÌÂ„‡· ‰ˆÂÁ ‡Ï Ï‚¯ ÍÏÂ‰ Û‡ ≠ ‰¯Ë˘Ó ÍÈ¯ˆ ‡Ï

Æ®Á¯˜ ˙˘¯Ù ÔË˜

 ‡Ï ‰ÚÂË ·Î¯ ÛÏÂÁ˘Î Ì‚ ¨˙Â·ÂÁ¯· ÌÂÒ˜ Ë˜˘ ≠ ˙·˘ ˙¯ÈÂÂ‡
Æ˙Â˜Úˆ ˙ÂÚÓ˘

 ÆÌÁÂÙÈË·Â ÌÂÈ˜È· ÏÎ‰ ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÎ˘ÂÓ ˙Â·ÂÁ¯‰Â ÌÈ˜¯‡Ù‰
ÆÈÂ‡¯Î ÌÈÒÓ ÌÏ˘ÓÂ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÁÂÂ„Ó „·ÂÚ ÏÎ ≠ ¯˘ÂÈ

 ¨Ì‰·˘ ·ÂË‰ ˙‡ Ì‰ÈÁ‡Ó „ÂÓÏÏ ˜¯·–È· È·˘Â˙ ÂÎÊÈ˘ ÔÂˆ¯ È‰È
 ¨·ÂË‰ ÏÎ  ˙‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ  ˜¯·–È·  È·˘Â˙ ÌÈ‡˘ ÂÏ‡ ÂÎÊÈ  ÔÎÂ
 Ì‰È˙ÂÓ˘ ˜¯·–È· È˘‡˘ ®È ¨ÊË ÁÏ˘ ˙˘¯Ù© ‰·¯ ˘¯„Ó ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ
 ¨ÌÈÁ ˙‡˘ ÏÏ‚· ·¯Á È˘ ˙È· Ì‡Â ¨ÌÈ‡ Ì‰È˘ÚÓ Ï·‡ ÌÈ¯ÂÚÎ
 ÍÂ˙Ó È˘ÈÏ˘ ˙È· ÔÈÈ·Ï ‰ÎÊ  ¨Á¢Ó‚·Â  ‰¯Â˙· Â·  Â˜ÒÚ˘ Û‡ ÏÚ

ÆÔÓ‡ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ¨ÌÈÁ ˙·‰‡

להורים שלי
 ח'

ÌÈ˘‰ ÏÎ· È¯Â·Ú Ì˙È˘Ú˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ „Â‡Ó ÌÎ˙‡ ‰ÎÈ¯ÚÓ È‡
ÌÈÒÚÂÎÂ ÌÈ˜Á¯˙Ó Ì˙‡ ˙˙Á˙Ó È‡˘Î ÂÈ˘ÎÚ

ÆÌÈÈ·ÏÓ ÈÈÙ ˙‡ Ì‚ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÓÊ·Â
Ǣ ˜·Ï ¯ÂÊÁ‡ „ÂÚ È‡ Â̈ÒÚÎ˙ Ï‡
˙Â˘Ï ˙ÂÒÏ È˙Â‡ Â˜ÈÒÙ˙ ˜¯

Æ˙ÂÎ‰‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ˙ÂÒÏ
Æ‡Â‰ ‡Ï ‰Ê ÈÏÂ‡˘ ·Â˘ÁÏ ÈÏ ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÒÏ
°ÂÏ„˙˘‰ ˙Ó‡· Ê‡ Â̈˙Â‡ ˙·‰Â‡ È‡ Ï·‡

ÆÂÎÈÈÁ˙ ÂÈ˘ÎÚÓ ¨‰˘˜··
ÆÈ˙Ó¯‚ ÈÏÂ‡˘ ¯Úˆ‰ ÏÚ ˙¯ÚËˆÓ

ÆÆÆÈ˙ÁÓ˘· ÌÈÁÓ˘ ÌÎ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰ÎÁÓ
°ÈÏÈ·˘· ·ÂË ‰Ó ËÈÏÁ‰Ï ÈÏ Â˙Â

Æ˙·‰Â‡

"הכרת הטוב" 
לעדה הדרוזית

 ר'
 ¯ÂÊ‡· È˙„ ·Â˘ÈÈ·  ˙·˘· È˙Á¯‡˙‰ ˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ
 ‰ÏÚ  ˙È¯Á˘ Ï˘ ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜  ¯Á‡Ï  ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È
 ÆÌÈÙÂËÁÏÂ ÌÈ¯„ÚÏ ¢Í¯È·˘ ÈÓ¢ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ¯Ó‡Â ¨ÔÊÁ‰
 ‰Î¯· ˙ÒÎ‰ ˙È·· ÂÏˆ‡ ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘ ÏÎ˘ „Á‡ ¯Â˙·
 ÆÏ¢‰  ̂È¯„ÚÓ „Á‡ Ï  ̆ÂÓ  ̆˙‡ ÁÎ  ̆ÔÊÁ‰  ̆È˙‡ÏÙ˙‰ Â̈Ê
 ¯„Ú˘ ÈÊÂ¯„ Ï¢‰ˆ ÏÈÈÁ È̈·ÏÁ ‰ÓÈ‰Ù Ô· È„ß‚Ó ‡Â‰ Ì˘‰
 ‡Â‰ ˙·˘ ‰˙Â‡· ÚÂ„Ó ÁÂË· ÈÈ‡  Æ‰¢Ò˘˙ ˙˘ Ê‡Ó
 ¯·„‰˘ ÔÈÓ‡Ó È‡ ÌÈÙ  ÏÎ  ÏÚ ¨¢Í¯È·˘ ÈÓ¢‰Ó ¯ÒÁÂ‰
 ÈÓ  ÏÎÏ  ‡Â¯˜Ï  È˙Èˆ¯  Æ·Ï  ÌÂ˙·Â  ‰ÚÈ„È  ¯ÒÂÁÓ  ‰¯˜
 Í¯È·˘ ÈÓ¢‰Ó ‰Ê‰ ÏÈÈÁ‰ Ï˘ ÂÓ˘ ˙‡ ¯ÈÒÁ‰ ÌÂÈ‰ „Ú˘
 ÌÈ¯„Ú‰ ÏÏÎ ÌÚ „ÁÈ ÂÓ˘ ˙‡ „Â˜ÙÏ ÏÈÁ˙‰Ï ¨¢ÌÈ¯„ÚÏ

 ÆÌÈÙÂËÁ‰Â
 ‰„ÚÏ ÌÈ·Á Â‡˘ ¢·ÂË‰ ˙¯Î‰¢ Í¯Ú ÏÚ Ì‚ „ÂÓÚÏ È˙Èˆ¯
 ˘ÓÓ˘ ÌÈÊÂ¯„ ÌÈÏÈÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÒ È˘ ‰Ù ˘È Æ˙ÈÊÂ¯„‰
 Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙‚‰Ï È‡·ˆ‰ Ì˙Â¯È  ̆˙Ú· Ì˘Ù ˙‡ Â¯ÒÓ
 ÁÂË· È‡˘ ÌÈ·Â˘ÁÂ  ÌÈË˜ ÌÈ¯ÂÙÈÒ È˘ ÆÏ‡¯˘È  ÌÚÂ
 ÂÏ˘ ¢·ÂË‰ ˙¯Î‰¢ Í¯Ú ˙‡ Â·¯˜· ˘È¯˘‰Ï ÂÏ Â¯ÊÚÈ˘

Æ˙ÈÊÂ¯„‰ ‰„Ú‰ ÈÙÏÎ
 ÈÏ˘  ¨ÁÈÈÒ  ÈÊÚ  ‰˘Ó  ·ˆÈ  ÏÚ  ‡Â‰  Ô˘‡¯‰  ¯ÂÙÈÒ‰
 ‰ÙÂ˜˙· ÆÔÂ¯·Á–·¢‚Ó ˙„ÈÁÈ „˜ÙÓ ˘ÓÈ˘ ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘Î
 ˙ËÓÒ· ·¯˜‰ ˘Á¯˙‰ ¨ÔÂ¯·Á ˙¯Ê‚  ÏÚ „˜ÈÙ ‡Â‰ ‰·˘
 ¯Â¯„  Ì‰ÈÈ·  ¨ÌÈÓÁÂÏ  ±≤  Â‚¯‰  Â·˘  ¨ÔÂ¯·Á·  ‰¯Â·‚‰
 ÔÂ˘¯‚ Ï˘ ÂÈÙÓ È˙ÚÓ˘˘ ¯Â‡È˙Ó ÆÔÂ¯·Á Ë¢ÁÓ ¨‚¯·ÈÈÂ
 ·¯˜‰˘ ‰Ú˘· ∫·¯˜· ÈÊÚ Ï˘ Â˜ÏÁ ÏÚ ¯ÙÒÏ ‰ˆÂ¯ È‡ ¨‡·ÎÂÎ–¯·
 ‰Ú˘ ÈˆÁ ¯Á‡Ï ÆÔÂÙˆ·˘ ‡Î¯È ¯ÙÎ· Â˙È·· ÁÈÈÒ ÈÊÚ ‰È‰ ÏÈÁ˙‰
 ÌÚ ·¯˜ Ï‰˙Ó ÔÂ¯·Á ˙¯Ê‚·˘ ÁÂÂÈ„  ÈÊÚ  Ï·È˜  ·¯˜‰ ˙ÏÈÁ˙Ó
 ÌÈÈ˙Ú˘ ¯Á‡Ï ÆÔÂ¯·Á „Ú ÚÒÂ ÂÏ˘ ·Î¯‰ ˙‡ Á˜Ï ‡Â‰ ¨ÌÈÏ·ÁÓ
 ÈÊÚ ÚÈ‚‰ ¨ÌÈ‚Â¯‰ ±≤ ¯·Î ÂÈ‰ ÂÈ˙ÂÁÂÎÏ˘Î ¨·¯˜‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÈˆÁÂ
 „Á‡ ˙‡ Û‚‡Ï  ‡ˆÈÂ  ÌÈÏÈÈÁ  ‰ÓÎ  Ï˘ ÁÂÎ  ·ÈÎ¯‰  ¨ÌÂ˜ÓÏ  ÁÈÈÒ
 ÁÂÎ‰  ÚÈ‚‰  ¨ÛÂ‚È‡‰  ˙‡  ÌÈÈÒ˘Î  Æ‰ËÓÒ·  ¯˙˙Ò‰˘ ÌÈÏ·ÁÓ‰
 ÏÈ·ÂÓÎ È̈ÊÚ  ÆÏ·ÁÓ‰ ¯˙˙Ò‰ ‰È¯ÂÁ‡Ó˘ ¯ËÓ È˘ ‰·Â‚·  ‰ÓÂÁÏ
 ‡ˆÓ Ï·ÁÓ‰˘ Ú„È˘ ÈÏ·Ó ¨‰ÓÂÁ‰ ÏÚÓ ıÙ˜˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰È‰ ¨ÁÂÎ‰
 Ï‡ ‰¯ÊÁ· ÛÚ ÈÊÚ ¨˙ÂÈ¯È  ¯Â¯ˆ Â¯·ÚÏ ‰¯Â  Ú‚¯ Â˙Â‡· Æ‰È¯ÂÁ‡Ó
 Ï‡ Â˜˘· ˙Â¯ÈÏ ÏÈÁ˙‰Â ÚÂˆÙ ‡Â‰˘Î ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ì˜ ¨‰ÓÂÁÏ ¯·ÚÓ
 Ú‚ÂÙÂ Â¯·ÚÏ ‰¯ÂÈ Ï·ÁÓ‰ ÏÈ·˜Ó·˘Î ¨Ï·ÁÓ‰ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÓÂÁÏ ¯·ÚÓ
 Û̈ÈË˜ ˘Â‚Ó ‰¯È˜Ú‰ ·¯Ú ¨ÌÈÈ˙˘ ¯Á‡Ï ¨·‚‡ ÆÏÒÂÁ Ï·ÁÓ‰ ÆÂÈ„È·
 ÂÈ„˜ÙÓÏ ÌÎÈÒ ‡Â‰ ≠ ‰¯È˜Ú‰ È„˜ÙÓÓ „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰Úˆ‰ ÈÊÚ Ï·È˜
 ÌÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î È˙ÒÈÈ‚˙‰¢ ∫ËÙ˘Ó· „È˜Ù˙Ï Â·Â¯ÈÒÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡
 ‡ˆÓ ‡Â‰ ‰Ê ËÙ˘Ó ÏÏ‚·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Æ¢ÂÏ ˜ÈÊ‰Ï È„Î ‡ÏÂ Ï‡¯˘È

Æ‡·ˆ‰Ó ‰ˆÂÁ‰ ÂÎ¯„ ˙‡ ‰¯‰Ó·
 ÌÂÈ· Æ·¢‚Ó· ˙¯È˘˘ ÛÒÂÈ ˙Á„Ó Ì˘· ÏÈÈÁ ÏÚ ‡Â‰ È˘‰ ¯ÂÙÈÒ‰
 ‰‡¯Â‰  ÂÏ˘ ÁÂÎ‰Â  ˙Á„Ó ÂÏ·È˜  ¨‡¢Ò˘˙ ˙˘ ¨‰˘‰ ˘‡¯„  ß·
 ‰¯ÈÓ˘‰ Í˘Ó· ÆÌÈ·¯Ú ÌÈÚ¯ÂÙ ÈÙÓ ¨ÌÎ˘· ÛÒÂÈ ¯·˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
 „ÈÂˆÓ ‰È‰ Ì˜ÏÁ  ̆ÌÈÚ¯ÂÙ ÈÙÏ‡ ÂÙ˜  ̇ Â̈Ï ÂÙÈ  ̂‡Ï  ̆ÍÏ‰Ó· ¨Ì‰Ï˘
 ‰˘˜ ÚˆÙ ÌÂ˜Ó· Í¯Ú˘ ˙ÂÈ¯È ·¯˜· Ǣ ·˜‰ ÌÁ˙Ó ˙‡ ¨ÌÁ ˜˘·
 ıÂÏÈÁ ÁÂÎÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰˘ ÁÂÂÈ„ ÌÁ˙Ó· ÁÂÎ‰ ÆÛÒÂÈ ˙Á„Ó È˘–ÏÓÒ
 ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ  Í˘Ó· ·ÎÚ˙‰ ıÂÏÈÁ  ÁÂÎ  Â˙Â‡  ÆÚÂˆÙ‰  ˙‡ ıÏÁÈ˘
 ¯¯Á˘Ï ‰ÒÈÂ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˙˘ÏÙ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘ÁÓ ÌÁ˙ÓÏ ÒÎÈ‰ÏÓ
 ÏÏ‚· ÆÌÈÈÈ˙˘ÏÙ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÚ Ó¢ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÂˆÙ‰ ˙‡

ÆÂÈÚˆÙÓ ÛÒÂÈ ˙Á„Ó ¯ËÙ ‰Ê ·ÂÎÈÚ
 ÌÈÏÂ„‚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ¨·ÂË ÂÏÓÂ‚˘ ÈÓ ÏÎÏ ‰·ÂË ¯ÈÎ‰Ï ‰ÎÊ˘

Ǣ ˙ÂÈ ÌÈ·ÂËÂ

הדיון בשאלת 
האיחוד בין תנועות 
הנוער עולה מפעם 

לפעם, אך בשל 
התנגדות משני 

הצדדים, הן של 
חלק מחברי תנועת 

אריאל והן של 
חלק מחברי תנועת 

בני עקיבא, עד 
היום האיחוד לא 

התבצע. איך אנחנו 
יכולים לדרוש 
מחברי הכנסת 

להתאחד כשאנחנו 
בעצמנו לא מוכנים 

להתאחד?

צדיק 
ירושלמי

 מאיר פיגנבוים
Æ‰ÊÎ „Á‡ ˘È „Á‡ ÏÎÏ

¨ÌÈÓ˘ ‡¯È
ÆÂÈÙÎ ÚÈ‚ÈÓ ‰‰‰

Í̈¯ ÏÂ˜· ¯·„Ï
Æ˜ÂÚˆÏ ‡Ï ÌÏÂÚÏ

¨ÒÈÚÎ‰Ï ‡Ï ¨ÒÂÚÎÏ ‡Ï
øÏÏÎ· ¯·È„ ÈÓ ≠ ‡Â˘Ï ÏÚÂ

ÆÍÁÏ „̈ÓÏÏ
 ‰Ó‚Â„· ¯˙ÂÈÂ ¨ÌÈÏÈÓ· ˙ÂÁÙ

Æ˙È˘È‡
ÆÆÆ°˙È˘È‡ ‰Ó‚Â„ ÂÊÈ‡

ÆÌÚÙ˙‰ÏÂ ÏÎ˙Ò‰Ï ˜¯
°‰·‰‡ ¨‰·ÈÁ ¨ÌÂÁ
Æı˜ ÔÈ‡ ˙Â˘È‚¯

Æ„ÈÓ˙Â ¨ÏÎÏ ˙Â¯È‡Ó ÌÈÙ
¨‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ „ÈÓÏ˙· ÚÈ˜˘‰Ï
¨̆ È˘ ‰Ó ÏÎ ÚÈ˜˘‰Ï ËÂ˘Ù

Ǣ ˙ÂÈÂ
¨̄ ˜Â· ‰˙ÈÎÏ ıÂ¯Ï
ÆÏÈÏ ‰˙È· ·Â˘Ï

ÆÔÓÊ‰ ÌÚ ‰¯È„˙ ‰ÓÁÏÓ
È̈ÓÏ˘Â¯È ˜È„ˆ

ÆÌÈ¯·Á Ï‡¯˘È ÏÎ ‰˘ÂÚ˘
È̈ÈÏÚÓ ‰Â·‚ ‰Â·‚

ÆÈ·Ï ÏÚ ˜ÙÂ„ „ÈÓ˙ Í‡
Æı¯‡‰ ÏÚ ÍÏ‰Ó Í‡ÏÓ ËÂ˘Ù
מוקדש בהערצה ובאהבה עד 

בלי די

למורי ורבי הרב שלמה גולדשטיין 

מירושלים.

חבל לחכות לצפיפות של "בין הזמנים"

במושב טפחות שבגליל
יחידת אירוח משפחתית
(גם לברוכות ילדים)

האחת והיחידה נופש משפחתי במחיר זוגי

הגליל 
והגולן 
במרחק 
נגיעה

טה
חל

י ה
היר

למ
נק 

ל ע
די

052�7075687למתקשרים דרך מודעה זובשבועיים הקרוביםעד 40% הנחה 
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לוח החופש של
ותשאירו מקום לשינוייםותשאירו מקום לשינויים

בס"ד

לימוד יומי לקוראי 
'עולם קטן'

 ÔÓÂÈ ÍÂ˙· ÆÏÂ„‚‰ ˘ÙÂÁÏ ÏÈÚÂÓÂ ¯ˆ˜ ¨ËÂ˘Ù ÈÓÂÈ „ÂÓÈÏÏ ‰Úˆ‰ ‰‰
 ÏÚ ÂÎÏ‰ ÆÌÈÓÂÁ˙ È˘· ÈÓÂÈ „ÂÓÈÏÏ ‰˜ÂÏÁ Âˆ·È˘ ÌÎÈÙÏ˘ ˘ÙÂÁ‰
 ‡È‰ Ô‡Î ‰˜ÂÏÁ‰© ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ ¯ÙÒÓ ÈÓÂÈ ÒÂÙÈ‡ ˙ˆ˜ ∫‰Ê‰ ÒÈÒ·‰
 ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ Ï·‡ ¨‰ˆÂÙÂ ‰ÏÂÊ ‡È‰˘ ß˘„Â˜ ˙ÂÎÏÓß ˙‡ˆÂ‰ ÈÙ ÏÚ

 ˙ÂÎÏ‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ı·˜ÓÂ ¨®˙ÂÓÂÒÓ‰ ÌÈÏÈÓ‰ Ù¢Ú ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯˙È· Ì‚
 ·¯‰ Ï˘ ˙Â¯Ú‰‰ ÌÚ „È¯Ùˆ‚ ·¯‰ Ï˘ ÚÂ„È‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ¯ÂˆÈ˜ ÍÂ˙Ó

 ¯È‡Ó ˙·È˘È¢ ˙‡ˆÂ‰ Â‡ ¢‰‡¯Â‰ ÈÎ¯„¢ ˙‡ˆÂ‰© Ï¢ˆÊ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó
 ÆÌÈÊÎ˘‡Ï Ì‚Â ÌÈ„¯ÙÒÏ Ì‚ ÌÈÒÂÎÓ ÂÁ‡ ‰ÎÎ ¨®¢ÔÈÚÈ„ÂÓ ¨Ï‡¯‰

 ∫‰Ê ÏÚ ˙ÎÏÏ ‰ÓÏ ˙Â·ÈÒ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ ÂÏ·˜
± Æ Ì‚Â ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ ÏÚ ÌÏ˘ ¯·ÚÓ ˙ÂÏ˜· Ì˙¯‚Ò ˘ÙÂÁ‰ ÛÂÒ „Ú

 ¨Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¨˙ÈˆÈˆÂ ÔÈÏÈÙ˙ ¨‰ÏÈÙ˙ ¨¯˜Â·‰ ˙ÂÎÏ‰ È¯˜ÈÚ· Ì˙Ú‚
øÚ¯ ‰Ó Æ˙·˘ ¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·

≤ Æ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡¯Â˜  ÌÚ ¨ÈÓÚÙ–„Á ÔÙÂ‡·  Ì‚  „ÁÈ·  „ÂÓÏÏ  ¯˘Ù‡
ÆÌÎÏ˘ ‰„Â·ÚØÈÂÏÈ·ØÏÂÈËÏ ÌÈÓ„ÊÓ˘ ßÔË˜ ÌÏÂÚß

≥ ÆÆÌÏÂÚ ‡¯Â· ˙‡ ÂÁÓ˘Ÿ̇

שלוש עצות לקיץ 
דוד שמחון, רכז מחוז ירושלים בבני–עקיבא

1 . ÆÌÈ¯ÙÒ ‰Ú·¯‡–‰˘ÂÏ˘ ÌÎÓˆÚÏ Â¯Á· .לקרוא ספרים
 ÈÏÂ‡ ÆÌ˙Â‡ Â‡¯˜Â ˙ÂÁÙ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÈ˘Â ¯˙ÂÈ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÈ˘

 ÂÈ‰È ‡Ï˘ ¯˜ÈÚ‰ Æ‰˘Ó ÍÎ ÏÎ ‡Ï ÆÂ‡¯˜˙ Ê‡Â Ì˙Â‡ Â˜˙ ÂÏÈÙ‡
 ˙ÎÏÏ ¯˘Ù‡ Æ®ÌÏÂÚ· ÌÈ˜ÂÙ„ ÌÈ¯ÙÒ Ì‚ ˘È© ÌÈÎÏÎÂÏÓ ÌÈ¯ÙÒ

 ˙Â¯ÙÒ ¯˘Ù‡ ¨®ÔÓÒÂ¯‚ „ÈÂ„ Â‡ Â· ÏÂÎ˘‡ ÈÏÂ‡© ¯Â˜Ó ˙Â¯ÙÒ ÏÚ
 ÌÈ·¯ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ ¯˘Ù‡ ¨®Ò˜¯‡Ó Â‡ ¯ËÒÂ‡ ÏÂÙ ÈÏÂ‡© ˙Ó‚¯Â˙Ó
 Æ®‰ÈÓÁÂ ‡¯ÊÚ ÈÏÂ‡© Í¢˙‰Ó ¯ÙÒ Â‡ ®ß·ÂÁ¯‰ Ô¯˜Ó È·¯‰ß ÈÏÂ‡©
 ¯˘Ù‡Â ®ß˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒß Â‡ ßÌÂÏ˘ ˙Â·È˙ß ÈÏÂ‡© ˙Â„ÈÒÁ ¯˘Ù‡

 ‡Â‰˘ ÌÈ¯ÙÒ ˘È „Á‡ ÏÎÏ ≠ ®ß‰ÎÏ‰ ÈÈÙß Â‡ ßÛÒÂÈ ËÂ˜ÏÈß© ‰ÎÏ‰
 Ì‡ Æ¯ÙÒ ÚˆÓ‡· ˙ÂÈ‰Ï ¯˜ÈÚ‰ Æ‰‡Ï‰ ÍÈ˘Ó‰Â ‡Â¯˜Ï ‰ÈÈ˘Ï ·˘Á
 Ô‡Ï ‡ˆÂ ˜È˙· „ÈÓ˙ ÍÏ˘ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈ˘ ÆÌ„‡ Ô· ‰˙‡ ‡¯Â˜ ‰˙‡
 ÌÂÈÒ ÌÚ „ÁÈ ˘ÙÂÁ ÌÂÈÒ ÆÍÏ˙ ¯˘‡· ÔÈ¯ÂÁ Ô· ‰˙‡ Æ‰ˆÂ¯ ‰˙‡˘

ÆÁÓ˘Ó ˙Ó‡· ‰Ê ÈÚÈ·¯ ¯ÙÒ Ï˘

2 . ÌÈÓ˜ ÆÌÈ˜Ò¯˙Ó Ì‚ ¨ÌÈÏÙÂ ˜¯ ‡Ï ˘ÙÂÁ· ≠ ליפול בנחת
 ÌÈÚ·Â˜ Æ‰ˆ˜‰ „Ú ÌÈÒ‡Â·Ó ¨‰ÚÈÊ ÌÈ‡ÏÓ ¨ÌÈÈ¯‰ˆ· ±≤∫∞∞–·

 Æ¯ÂÓ‚ ßıÚÂÂ˜ „Ú ·˘ÁÓ‰ ÏÂÓ ÌÈÁ¯Ó ÆÌÂÏÎ ÌÈ„ÓÂÏ ‡ÏÂ ‡˙Â¯·Á
 ÌÚ ÌÂÏÎ ÏÚ ÌÈ·¯ ÆÌÈÈÈÚ‰ ˙Â·¯Âˆ˘ „Ú „ÈÈ‰ ÔÂÙÏË· ÌÈ˜Á˘Ó
 Æ‰Ù‰Ó ‰ÓÏ˘ ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ÈÏ· ÌÈÏÏÙ˙Ó Æ·È·ÒÓ˘ ÈÓ ÏÎ

 ‰ÏÂ‚Ò ˘È ˘ÙÂÁÏ Ï·‡ ¨‰˘‰ ÏÎ Ì‚ ‰¯Â˜ ‰Ê Æ¯ÂÓ‚ ÒÁ‡ ≠ ¯ÂˆÈ˜·
 ÛÂÒ‡Ï „ÈÓ ˙ÂÒÏ ÆÚ‚¯È‰Ï ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ Æ‰Ï‡Î ÌÈ¯·„Ï ˙„ÁÂÈÓ

 ‰Ê ¨ÏÏÙ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï È‡˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ±≤∫∞∞–· È˙Ó˜˘ ‰Ê ÆÈÓˆÚ ˙‡
 ‰‚ÂÚ ˙ÂÙ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ ÏÂÎÈ ‡Ï È‡˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ·˘ÁÓ‰ ÏÂÓ È˙Á¯Ó˘
 „È¯Â‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï È‡˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ÌÏÂÎ ÌÚ È˙·¯˘ ‰ÊÂ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ
 ÈÓ ÏÚ ˙Â˜ÒÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÙ„‰ ÌÈÚ‚¯‰Ó ˜ÈÒ‰Ï ‡Ï ≠ Ú‚Â¯ Æ‰ÒÈ·Î

 ¨ÏÈÚÈ „Á‡ Â‰˘Ó ˙Â˘ÚÏÂ ‰¯ÂÁ‡Ó Ì˙Â‡ ˜Â¯ÊÏÂ ÍÂ˙ÁÏ ÆÈ‡ ‰ÓÂ
Æ·ÂË Â‡ ¨·È„‡

3 . Ï˘ ÌÚË‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚¯ÓÂ ÌÈ˜Ò¯˙Ó˘ È¯Á‡Â ≠ לקום לבד
 „Á‡ „Úˆ ‰˘ÚÈ Â„Â·Î˘ ‡È‰ ˘ÙÂÁ‰ ˙¯ËÓ ÆÌÂ˜Ï ÍÈ¯ˆ ËÏÙÒ‡‰

 ÌÈÁÈÏˆÓ˘ ‰Ê‰ ¯È„‰ Ú‚¯‰ Æ‰ÓÈ„˜ ÂÏ˘ È˙Ó‡ „Úˆ Æ„·Ï ÔË˜
 ‡Â‰Â ÌÈÈÁ‰Ó ÏÂ„‚ ‡Â‰ È˙ËÏÁ‰Â È˙Èˆ¯Â È˙¯Á· ÈÎ Â‰˘Ó ˙Â˘ÚÏ
 ˙Â˘ÚÏÂ ¨„Á‡ Û‡· Ú‚¯ ˙ÂÏ˙È‰Ï ‡Ï ÆÍÂÚÓ‰ ˘ÙÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÂÂ˘

 ÔÈÈÚÓ Â‰˘Ó ¯˘Ù‡ Æ˘ÓÓ ÈÂˆ¯ÓÂ ÈÏ˘ ÈÈ˙ÂÁÂÎ· „Á‡ Â‰˘Ó
 ÆÈ˘È‡ ÈÂÏÈ· ¯˘Ù‡Â ‰˜„ˆ ‰˘ÚÓ ¯˘Ù‡ ÆÏÈ‚¯ Â‰˘Ó ¯˘Ù‡Â „ÁÂÈÓÂ

 ÔÙÂ‡· Â˙Â‡ ˙Âˆ¯Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ï·‡ ≠ „·Ï Â˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ ‡Ï
Æ‰ÁÏˆ‰· Æ‡Ï ÌÚÙ‰ ø˙Â‡Ó‚Â„ ÆÈ˙Ó‡

 ˙‡  ÔÎ˙Ï  ÁÈÏˆ˙˘ È‡„Î  ÌÈÈÁ·  ÁÈÏˆ‰Ï  ÔÎ˙Ó  ‰˙‡ Ì‡
ÆÌÈÈÁ‰

 ÈÂˆÈÓÂ  ˜ÂÙÈÒÂ  ‰ÈÈ˘Ú ˙˘ÂÁ˙ ÌÚ ˘ÙÂÁ‰ ÛÂÒÏ ÚÈ‚‰Ï  È„Î
 ‰Ó ˙Â‰ÊÏ  ˘È ‰ÏÁ˙‰ ¯Â˙· ÆÔÂÎ˙Ï ÔÓÊ ˙ÂÃÙÏ È‡„Î ÈÓˆÚ
 ‰ˆÂ¯ ‰˙‡˘ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ ·Â˙ÎÂ ËÚÂ Û„ Á˜ Æ‰ˆÂ¯ ‰˙‡
 ÍÏ˘ ÔÂÈÓ„Ï Ô˙ ÆÏÏÎ· ÌÈÈÁ·Â ‰·Â¯˜‰ ‰˘· ¨˘ÙÂÁ· ˙Â˘ÚÏ
Æ‰Ï·‚Ó ÍÏ ÔÈ‡˘Â È¯˘Ù‡ ÏÎ‰˘ ·Â˘Á˙ ¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ „Â·ÚÏ

 ¨‰ˆÂ¯  ‡Ï  ‰˙‡  ‰Ó·  ‡ÏÂ  ‰ˆÂ¯  ‰˙‡  ‰Ó·  „˜Ó˙‰Ï  È‡„Î
 ÆÔÓ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡Ï È‡ ‡ÏÂ ˙ÂÁÙ ÏÂ˜˘Ï ‰ˆÂ¯ È‡ Ï˘ÓÏ
 È‡ ≠ ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ˙ÂÂˆ¯‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÍÏ˘ ˙ÂÂˆ¯‰ ˙‡ ·Â˙Î

 ÆÔÈ„ Í¯ÂÚ ‰È‰‡˘ ‰ˆÂ¯ ÈÏ˘ ‡Ó‡ ‡ÏÂ Ô˜Á˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯
 ‰ˆÂ¯ È‡ ≠ ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·˘· ‡ÏÂ ÍÓˆÚ ÏÈ·˘· ˙Âˆ¯Ï ıÓ‡˙‰
 ÍÂÙ‰È ‰˜ÈËÓ˙ÓÏ ‰¯ÂÓ‰˘ ‰ˆÂ¯ È‡ ‡ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÁÈÏˆ‰Ï

Æ˙Â¯‚·Ï ±∞∞ ÌÚ È˙Â‡ ˘È‚ÈÂ ‰·ÂË ‰ÈÕÙÏ
 ‡Ï  ÔÈÈ„Ú  Ì‰˘  Â‡  ÍÏ  ÌÈ¯Â¯·  È¯Ó‚Ï  ‡Ï  ÍÈ˙ÂÂˆ¯  Ì‡
 ®ÍÈ˘Ó‰Ï Â‡© ÏÈÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡ ¨‰ÏÂÚÙÏ Í˙Â‡ ÌÈÚÈÓ ˜ÈÙÒÓ
 ÌÈÓÂÁ  ̇ÂÏÈ‡Â ‡Ï ‰ÓÂ ÍÏ „·ÂÚ ‰Ó ¨ÍÈÈÁ Ï  ̆·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰·

∫˙Â˘Ï ÍÂˆ¯·
 ≠ ± ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ˆÂ¯Ó ‰˙‡ ‰ÓÎ „Ú μ „Ú ±–Ó ‚¯„

ÆÈÂÈ˘· Í¯Âˆ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ≠ μ Æ¯ÂÙÈ˘ ˘Â¯„
ÆßÂÎÂ ‰ÂÊ˙ ¨¯˘ÂÎ ¨˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· ¨È·ËÈÓ· ˙Â‡¯È‰Ï ≠ פיזי

 ˙‡È¯˜  ¨˙È˘È‡  ˙ÂÁ˙Ù˙‰  ¨‰ÏÈÙ˙  ¨‰¯Â˙  „ÂÓÈÏ  ≠ רוחני 
 ÆÌÈ¯ÙÒ

ÆÌÈ¯ÂÓ ¨ÌÈ¯·Á ¨ÌÈÁ‡ ¨ÌÈ¯Â‰ ≠ מערכות יחסים
 Æ˙ÂÂÎÒÁ ¨‰ÒÎ‰ ≠ פיננסי

 ÆÌÈÈÁ‰Ó ˙Â‰ÈÏ ¨ÌÈ·È·Á˙ ¨ÌÈÏÂÈË ≠ אישי
ÆßÂÎÂ ·Â‰‡ ˘È‚¯‰Ï ¨ÒÚÎ ¨„ÁÙ ¨‰ÁÓ˘ ¨‰„ÈÓÏ ≠ רגשי

 ‰˙‡ ÂÏÈ‡ÓÂ ¯˙ÂÈ ‰ˆÂ¯Ó ‰˙‡ ÌÈÓÂÁ  ̇ÂÏÈ‡Ó ‰‰Ê˙  ̆¯Á‡Ï
 Ì˙Â‡  Á˙ÙÏ  ‰ˆÂ¯  ‰˙‡˘  ÌÈÓÂÁ˙  ≥  ¯Á·  ¨˙ÂÁÙ  ‰ˆÂ¯Ó
 ÛÒÎ ÁÈÂÂ¯‰Ï Ï˘ÓÏ ‰Ê Ì‡ ÆÌ‰· „˜Ó˙˙Â ¨Ì‰· Ì„˜˙‰ÏÂ
 Æ‰Ó Ì˘ÏÂ ¨ÁÈÂÂ¯‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ÛÒÎ ‰ÓÎ ÍÓˆÚ ˙‡ Ï‡˘ ≠

 ¯ÓÂ‡ ‰Ó Æ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÂÏÈ‡· Ë¯Ù ≠ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÁÈÏˆ‰Ï ‰Ê Ì‡
 ø¢‰ÁÏˆ‰¢ ‚˘ÂÓ‰ ÍÏÈ·˘·

 ·Â˘Á ≠ Í˙¯ËÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ È˙Ó Ë¯Ù ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï
 ·Â˙ÎÏ  È‡„Î  ‡Ï  ∫‰Ó‚Â„Ï  Æ‰¯ËÓ‰  ˙‚˘‰Ï  ÍÈ¯‡˙  ÔÈÈˆÏ
 ‰ˆÂ¯  ‰˙‡  È˙Ó  ‡Ï‡  ‰·ÂË  ‰„Â·Ú  ‚È˘‰Ï  ‰ˆÂ¯  ‰˙‡˘

Æ„Â·ÚÏ ÏÈÁ˙‰Ï
 ·Â˘Á ‰Ê ‰ÓÏ Ë¯Ù ¨‰ÈÈ˘ÚÏ ‰ ȬÚ·‰Â ıÂˆÈ‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ È„Î

Æ‰ÈÈ˘ÚÏ Í˙Â‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ÚÈÓ‰ Í¯Ú‰ Â‰Ê ÆÍÏ
 ÔÂÂÈÎÏ Ì„˜˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï È„Î ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙÏ ËÂ Ÿ̄t ÛÂÒ·ÏÂ
 Â‡ ˙ÈÏ‚‡· ÈË¯Ù ¯ÂÚÈ˘ ˙Á˜Ï ¨∏∫∞∞–· ¯ÁÓ ÌÂ˜Ï ∫‰¯ËÓ‰

ÆÆÆ‰„Â·Ú ‡ÂˆÓÏ È„Î ÌÈÂÙÏË ≥ ˙ÂÁÙÏ ÌÈ¯‰Ï
 ÆÍ¯„Ï ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÍÏ ˘È˘Î

 Æ˙¯ÚÂÎÓ ÈÎ‰ Ú„¯Ùˆ‰ ˙‡ Ì„Â˜ ÚÂÏ·Ï È‡„Î ≠ ÔË˜ ÙÈËÂ
 ÍÂ˙Ó ˙Â˘ÚÏ ‰˘˜ ÈÎ‰˘ ‰Ó ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Ì„Â˜ ¨˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê

Æ‰‡Ï‰ ¯Â·ÚÏ Ê‡Â ‰ÓÈ˘¯‰
‰ÁÏˆ‰·

˘ÙÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÎ˙Ó˘ ˙Â‰ÓÈ‡Ï ‰ÓÎ „ÂÚÂ
 ˙·˘Ï ÆÔÂÎ˙Ï ÔÓÊ ˘È„˜‰Ï ÔÎÏ Ì‚ È‡„Î ≠ ÂÈÈ·  ̆˙Â‰ÓÈ‡Ï
 Æ‰‡¯ÈÈ ÍÏ˘ ˘ÙÂÁ‰˘ ‰ˆÂ¯ ˙ÈÈ‰ ÍÈ‡ ·Â˘ÁÏÂ ËÚÂ Û„ ÌÚ
 ˙ÂÒÏ  È‡„Î˘  ¨˙¯„‰  ˙È˙ÁÙ˘Ó  ˙ÂÓ„Ê‰  ‡Â‰  ˘ÙÂÁ‰

Æ˜ÙÒÓ ÈÎ‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂˆÓÏ
 ¨È‚ÂÊ‰ ¨È˙ÁÙ˘Ó‰ ÔÓÊ‰ ¨·Èˆ˜˙‰ ≠ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ ÏÚ È·˘Á
 ÆßÂÎÂ ˙È˘È‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ¨ÌÈÎ˘‰ ¨ÌÈ¯·Á‰ ¨˙È·‰ ¨‰Ò¯Ù‰
 ¯Á‡ÏÂ ®‰ÏÚÓÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÂÓÎ© ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÈË¯Ù
 ·Â˘Á  Æ˙ÂÏÂÚÙ‰  ˙‡  ÔÓÂÈ·  Èˆ·˘  Æ˙ÂÈ˘ÓÓ  ˙ÂÏÂÚÙÏ  ÔÎÓ
 ¯‡˘ÈÈ ‰Ê Ì‡ ≠ Úˆ·ÏÂ ˘ÙÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ÔÓÂÈ· ÏÎ˙Ò‰Ï Ô·ÂÓÎ

 ÆÆÆÍ˙Â‡ Ì„˜È ˘ÓÓ ‡Ï ‰Ê ÔÓÂÈ· ˜¯
 Ï‰Ï ÂÏ Â˙È˙ Ï‡Â ÌÓˆÚ· ÔÓÊ‰ ˙‡ ÂÏ‰ ∫¯ÂÎÊÏ ÂÒ

ÆÌÎ˙‡
Æ‰ÁÏˆ‰·

תמר יוקל, מאמנת אישית, עסקית ומנחת קבוצות:
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קיצוש"ע: סימן א, סעיף א - סימן א, סעיף ד (עמ' 21) 
מסל"ש: עמ' א, 'אמר המחבר' - עמ' ג, 'שידענו חובתה'

קיצוש"ע: סימן א, סעיף ה - סימן ב, סעיף ד (עמ' 22) 
מסל"ש: עמ' ג, 'האהבה כמו כן' - עמ' ה, 'דקדוקיהן ותנאיהן'

קיצוש"ע: סימן ב, סעיף ה - סימן ג, סעיף א (עמ' 24) 
מסל"ש: עמ' ה, 'והנה כל אלה' - עמ' ז, 'ושוא נתעה'

קיצוש"ע: סימן ג, סעיף ב - סימן ג, סעיף ח (עמ' 26) 
מסל"ש: עמ' ז, 'אמנם לכשיזכה' - עמ' ט, 'על זה הדרך'

קיצוש"ע: סימן ד, סעיף א - סימן ה, סעיף א (עמ' 27) 
מסל"ש: עמ' ט, 'ותראה באמת' - עמ' יא, 'בסייעתא דשמיא'

קיצוש"ע: סימן ה, סעיף ב - סימן ה, סעיף ח (עמ' 29) 
מסל"ש: עמ' יא, 'בֵבאור מידת הזהירות' - עמ' יג, 'אני לי מי לי'

קיצוש"ע: סימן ה, סעיף ט - סימן ה, סעיף טז (עמ' 30) 
מסל"ש: עמ' יד, 'בחלקי הזהירות' - עמ' טז, 'בני אדם עליו'

קיצוש"ע: סימן ו, סעיף ד - סימן ו, סעיף ט (עמ' 34) 
מסל"ש: עמ' טז, 'הא למה' - עמ' יח, 'בדברי תורה כתיב'

קיצוש"ע: סימן ו, סעיף י - סימן ז, סעיף ח (עמ' 35) 
מסל"ש: עמ' יח, 'והנה סוף' - עמ' כא, 'כחוט השערה'

קיצוש"ע: סימן ח, סעיף א - סימן ח, סעיף ה (עמ' 38) 
מסל"ש: עמ' כא, 'אברהם הוא אברהם' - עמ' כג, 'אל תשמע לו' 

קיצוש"ע: סימן ח, סעיף ו - סימן ט, סעיף ג (עמ' 39) 
מסל"ש: עמ' כג, 'וזה דבר פשוט' - עמ' כה, 'נפש הוא'

קיצוש"ע: סימן ט, סעיף ד - סימן ט, סעיף ט (עמ' 41) 
מסל"ש: עמ' כה, 'בבאור מפסידי הזהירות' - עמ' כז, 'עצמו ויעשהו'

קיצוש"ע: סימן ט, סעיף י - סימן ט, סעיף יג (עמ' 43) 
מסל"ש: עמ' כז, 'וכל כך למה' - עמ' ל, 'כי לא אבוש' 

קיצוש"ע: סימן ט, סעיף יד - סימן ט, סעיף כא (עמ' 45)
מסל"ש: עמ' ל, 'בבאור מידת הזריזות' - עמ' לב, 'כאיש מגן'

קיצוש"ע: סימן י, סעיף א - סימן י, סעיף ג (עמ' 47) 
מסל"ש: עמ' לב, 'והנה אנחנו' - עמ' לד, 'לשמור מצותיך'

קיצוש"ע: סימן י, סעיף ד - סימן י, סעיף יב (עמ' 48) 
מסל"ש: עמ' לד, 'בבאור חלקי הזריזות' - עמ' לו, 'הדבר להשלימו'

קיצוש"ע: סימן י, סעיף יג - סימן י, סעיף יט (עמ' 50) 
מסל"ש: עמ' לו, 'ואמנם התבונן' - עמ' לח, 'שם למעלה'

קיצוש"ע: סימן י, סעיף כ - סימן י, סעיף כו (עמ' 52) 
מסל"ש: עמ' לח, 'בבאור מפסידי הזריזות' - עמ' מ, 'לתורה ולעבודה'

קיצוש"ע: סימן יב, סעיף א - סימן יב, סעיף ד (עמ' 59) 
מסל"ש: עמ' מ, 'והכלל להבחין' - עמ' מב, 'וזה פשוט'

קיצוש"ע: סימן יב, סעיף ה - סימן יב, סעיף י (עמ' 60) 
מסל"ש: עמ' מב, 'בבאור הנקיות' - עמ' מד, 'המדה הזאת'

קיצוש"ע: סימן יב, סעיף יא - סימן יג, סעיף א (עמ' 62) 
מסל"ש: עמ' מד, 'בפרטי מידת הנקיות' - עמ' מז, 'סנגורו קטגורו'

קיצוש"ע: סימן יג, סעיף ב - סימן יד, סעיף ג (עמ' 63) 
מסל"ש: עמ' מז, 'ואין הקדוש ברוך הוא' - עמ' מט, 'ומיעוטם בעריות'

קיצוש"ע: סימן יד, סעיף ד - סימן יד, סעיף ח (עמ' 65) 
מסל"ש: עמ' מט, 'והנה מי שירצה' - עמ' נא, 'בשעת הדין'

קיצוש"ע: סימן טו, סעיף ז - סימן טו, סעיף יג (עמ' 69) 
מסל"ש: עמ' נא, 'ובענין השמיעה' - עמ' נד, 'בעל נפש אתה'

קיצוש"ע: סימן טז, סעיף א - סימן טז, סעיף ה (עמ' 71) 
מסל"ש: עמ' נד, 'ונדבר עתה' - עמ' נו, 'וחושי הארכי יוכיח'

קיצוש"ע: סימן יח, סעיף ג - סימן יח, סעיף ט (עמ' 76) 
מסל"ש: עמ' נו, 'הרכילות ולשון הרע' - עמ' נח, 'שלך צדק'

קיצוש"ע: סימן יח, סעיף טו - סימן יח, סעיף כב (עמ' 80) 
מסל"ש: עמ' נח, 'והנה דבר שקר' - עמ' ס, 'והדעת מכריחו'

קיצוש"ע: סימן כא, סעיף א - סימן כא, סעיף י (עמ' 88) 
מסל"ש: עמ' ס, 'ענפי חילול' - עמ' סב, 'את יצרו'

קיצוש"ע: סימן כז, סעיף א - סימן כז, סעיף ה (עמ' 107) 
מסל"ש: עמ' סד, 'וימצאו גאים' - עמ' סז, 'בכיסו בכעסו'

קיצוש"ע: סימן כח, סעיף א - סימן כח, סעיף יג (עמ' 109) 
מסל"ש: עמ' סב, 'והנה המדות' - עמ' סד, 'ושפלות מרומה'

קיצוש"ע: סימן כט, סעיף א - סימן כט, סעיף י (עמ' 111) 
מסל"ש: עמ' סז, 'הקנאה גם' - עמ' סט, 'כל הימים'

קיצוש"ע: סימן כט, סעיף יא - סימן כט, סעיף יז (עמ' 113) 
מסל"ש: עמ' סט, 'כללו של דבר' - עמ' עב, 'לידי מעשה'

קיצוש"ע: סימן כט, סעיף יח - סימן ל, סעיף ג (עמ' 114) 
מסל"ש: עמ' עב, 'בבאור מדת הפרישות' - עמ' עד, 'עצמו מן היין'

קיצוש"ע: סימן ל, סעיף ד - סימן לא, סעיף ד (עמ' 116) 
מסל"ש: עמ' עה, 'ותראה כי' - עמ' עז, 'אלא דבר בִעתו'

קיצוש"ע: סימן לד, סעיף א - סימן לד, סעיף ו (עמ' 125) 
מסל"ש: עמ' עח, 'בחלקי הפרישות' - עמ' עט, 'הכלל ואמתו'

קיצוש"ע: סימן לד, סעיף ז - סימן לד, סעיף טז (עמ' 127) 
מסל"ש: עמ' עט, 'בדרכי קנית הפרישות' - עמ' פא, 'כמו טבע ממש'

קיצוש"ע: סימן מ, סעיף א - סימן מ, סעיף ט (עמ' 141) 
מסל"ש: עמ' פב, 'בבאור מדת הטהרה' - עמ' פג, 'לגמרי איננו'

קיצוש"ע: סימן מ, סעיף י - סימן מ, סעיף כא (עמ' 144) 
מסל"ש: עמ' פג, 'כי הנה' - עמ' פה, 'לבך לי'

קיצוש"ע: סימן מד, סעיף א - סימן מד, סעיף ט (עמ' 156) 
מסל"ש: עמ' פה, 'בדרכי קנית הטהרה' - עמ' פז, 'מדת החסידות'

קיצוש"ע: סימן מד, סעיף י - סימן מד, סעיף יח (עמ' 158) 
מסל"ש: עמ' פז, 'בבאור מדת החסידות' - עמ' פט, 'חלקיו הראשיים'

קיצוש"ע: סימן מה, סעיף י - סימן מה, סעיף כג (עמ' 164) 
מסל"ש: עמ' פט, 'בבאור חלקי החסידות' - עמ' צא, 'הורמו מתנותיה'

קיצוש"ע: סימן סב, סעיף א - סימן סב, סעיף ט (עמ' 217) 
מסל"ש: עמ' צא, 'ואמרו עוד' - עמ' צד, 'אחד אחד'

קיצוש"ע: סימן סג, סעיף א - סימן סד, סעיף ד (עמ' 220) 
מסל"ש: עמ' צד, 'הנה עקר' - עמ' צו, 'בזוי מצוה'

קיצוש"ע: סימן סה, סעיף א - סימן סה, סעיף י (עמ' 224) 
מסל"ש: עמ' צו, 'וסדר העלאת' - עמ' צח, 'כיוצא בזה'

קיצוש"ע: סימן עב, סעיף א - סימן עב, סעיף ו (עמ' 244) 
מסל"ש: עמ' צח, 'ובכלל היראה' - עמ' קא, 'אביך קנך'

קיצוש"ע: סימן עב, סעיף ז - סימן עב, סעיף יב (עמ' 246) 
מסל"ש: עמ' קא, 'ומבחן האהבה' - עמ' קד, 'אשר פדית'

קיצוש"ע: סימן עב, סעיף י - סימן עב, סעיף כג (עמ' 247) 
מסל"ש: עמ' קד, 'ומצינו שנתרעם' - עמ' קז 'שמים לעילוי'

קיצוש"ע: סימן עה, סעיף א - סימן עה, סעיף ט (עמ' 253) 
מסל"ש: עמ' קז, 'ואם יאמר אדם' - עמ' קט, 'כל דבר בעתו'

קיצוש"ע: סימן עז, סעיף א - סימן עז, סעיף ט (עמ' 263) 
מסל"ש: עמ' קט, 'במשקל החסידות' - עמ' קיא, 'העשיה או הפרישה'

קיצוש"ע: סימן עז, סעיף י - סימן עז, סעיף טז (עמ' 265) 
מסל"ש: עמ' קיא, 'הנה התורה' - עמ' קיג, 'בעיני ה''

קיצוש"ע: סימן עז, סעיף יז - סימן עז, סעיף כד (עמ' 267) 
מסל"ש: עמ' קיג, 'בדרכי קנית החסידות' - עמ' קטו, 'ולעבודה התמימה'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף א - סימן פ, סעיף ח (עמ' 274) 
מסל"ש: עמ' קטו, 'בבאור מדת הענוה' - עמ' קיח, 'תגמולוהי עלי'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף ט - סימן פ, סעיף טז (עמ' 276) 
מסל"ש: עמ' קיח, 'וכבר ראינו' - עמ' קכא, 'ענותנא אנא'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף יז - סימן פ, סעיף כו (עמ' 278) 
מסל"ש: עמ' קכא, 'שנאת הרבנות' - עמ' קכד 'בושת וכלימה'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף כז - סימן פ, סעיף לה (עמ' 279) 
מסל"ש: קכד, 'וכשיחשוב עוד' - עמ' קכז, 'ותשועה ברוב יועץ'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף לו - סימן פ, סעיף מה (עמ' 281) 
מסל"ש: עמ' קכז, 'בבאור יראת החטא' - עמ' קל, 'והשני בעבר'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף מו - סימן פ, סעיף ס (עמ' 283) 
מסל"ש: עמ' קל, 'בהווה הוא' - עמ' קלג, 'ליראה שמך'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף סא - סימן פ, סעיף סז (עמ' 285) 
מסל"ש: עמ' קלג, בבאור 'מדת הקדושה' - עמ' קלו, 'צדיק ראשו'

קיצוש"ע: סימן פ, סעיף סח - סימן פ, סעיף עו (עמ' 286) 
מסל"ש: עמ' קלו, 'כללו של דבר' - עמ' קלט, 'אמן אמן אמן'
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באר–שבע 20:29 אריאל 20:30

י–ם 20:30 ת"א 20:33 חיפה 20:34
באר–שבע 20:30 אריאל 20:31

י–ם 20:30 ת"א 20:33 חיפה 20:34
באר–שבע 20:30 אריאל 20:31

י–ם 03:59 - 20:07 תל–אביב 03:59 - 20:04 חיפה 03:55 - 
20:05 באר–שבע 04:03 - 20:02 אריאל 03:58 - 20:02
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5:58

6:126:13 6:12 19:1319:10 19:11 חולין סהחולין סג חולין סד

5:555:57חולין לה5:5419:41 5:555:565:575:58 19:4019:38 19:4019:3919:3719:36 חולין לטחולין לז חולין מאחולין מחולין לחחולין לו

8888886:006:01 5:596:016:026:03 19:3519:3319:32 19:3419:3319:3119:30 חולין מוחולין מדחולין מב חולין מחחולין מזחולין מהחולין מג

6:036:046:06 6:046:056:066:07 19:2919:2619:24 19:2719:2519:2319:22 חולין נגחולין נאחולין מט חולין נהחולין נדחולין נבחולין נ

6:086:096:10 6:086:096:116:11 19:2119:1919:16 19:2019:1719:1519:14 חולין סחולין נחחולין נו חולין סבחולין סאחולין נטחולין נז

דברים

ואתחנן

ראה

עקב

י–ם 19:13 ת"א 19:29 חיפה 19:21 
באר–שבע 19:26 אריאל 19:18

י–ם 19:10 ת"א 19:27 חיפה 19:19 
באר–שבע 19:24 אריאל 19:16

י–ם 19:07 ת"א 19:23 חיפה 19:15 
באר–שבע 19:23 אריאל 19:13

י–ם 19:03 ת"א 19:19 חיפה 19:11 
באר–שבע 19:16 אריאל 19:08

י–ם 20:29 ת"א 20:32 חיפה 20:33
באר–שבע 20:29 אריאל 20:30

י–ם 20:26 ת"א 20:29 חיפה 20:30
באר–שבע 20:26 אריאל 20:27

י–ם 20:22 ת"א 20:25 חיפה 20:26
באר–שבע 20:23 אריאל 20:23

י–ם 20:17 ת"א 20:19 חיפה 20:20
באר–שבע 20:17 אריאל 20:18

צום ט באב

תחילת הצום י–ם 19:34 תל–אביב 19:32 חיפה 19:32 
באר–שבע 19:30 אריאל19:30

צאת הצום י–ם 19:58 תל–אביב 20:00 חיפה 20:01 
באר–שבע 19:59 אריאל 19:59

5:4919:46
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