שבועון למשפחה הישראלית
גיליון תקצ"ח © ,®598במדבר ,ב' בסיוון ה'תשע”ג

Òודות
מהתורה

מערכת שבועון
מעייני הישועה
מאחלת לקוראיה
ולכל בית ישראל חג
שבועות שמח

הרב שמואל יניב לוקח אותנו
לשיטוט בעולמם המופלא של
פסוקי התורה | עמ' 10

עמ' 16

הרבנית ימימה מזרחי | עמ' 20

 .1רכז ניהולי לתפקידים ריכוזיים ,ניהוליים
ופדגוגיים" .איש אשר רוח בו" ,בעל כישורים
ניהוליים וארגוניים ,תקשורת בינאישית
טובה ,יכולת הובלת צוות ,ראייה פדגוגית.
 .2מלמדים לכיתות א-ו.
 .3מורה לחשבון לכיתות ד-ו.

 .4מורה לחנ"ג לכיתות א-ו.
כישורים נדרשים:
• תעודת הוראה • ניסיון מעשי – יתרון
• למלמדים – רקע ישיבתי
 .5מזכירה מ"מ ל 3-חוד' במשרה מלאה  5 -ימים,
בעלת שליטה מלאה במחשב.

קו"ח לפקס02-6513215 :

דרושים לשנה"ל תשע"ד

למיילTtorah10@gmail.com :

הקפאה באמצע הקי?ı

מה התיקון של?Í

בס"ד

קורס

סודות העיר

של אלידע בר שאול נפתח
אפשרות להצטרף גם לסיורים בודדים.

לפרטים gilatbar@gmail.com :או בנייד 054-4524077
)גיל-את( נא להתקשר בין 22:30-20:30
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מאמר מערכת

"תלמיד ,כאן קודקוד ,הר הבית בידינו"
מפקד חטיבת הצנחנים ,מוטה גור עם
הפריצה להר הבית

עשייה
שיחה
אביחיעלבוארון

קודקוד כאן תלמיד ,שומעø

בס"ד

לא נשאיר אותם לבד

דברי 'התעוררות' ליום ירושלים
קודקוד ,כאן תלמיד שומע? רציתי
לספר לך שהר הבית לא בידינו .גם
לא שכם ולא חברון .גם לא יריחו
ולא בית לחם .קודקוד תתעורר,
כל מה שחשבת שבידינו ,כל
התרוממות הרוח ,כל הישראליות
המתפרצת ,האנרגיות החלוציות,
כל אלו לא בידינו .אפילו את
התקווה בת שנות אלפיים רצו
לקחת לנו ,כי החברים שלך לא
ממש מבינים מי עַם חופשי ומה
זה עם ,ולמה דווקא ירושלים  -מה
רע בתל אביב .והר הבית  -שועלים
מהלכים בו ,קודקוד .מנהלים אותו.
זה המצב קודקוד ,וכתלמיד צר לי
לאכזב אותך .צר לי לספר לך שאפילו
ההוא ,החייל שלך שהפך למיתוס
חיינו ,זה שבכה מול הכותל ,בכלל
מצטער שצילמו אותו ,מתכחש לכל
העניין .צר לי לספר לך שרוח רעה,

משפטית ,השתלטה על מפעל חייך
וחיי חבריך  -מדינת ישראל ,והיא
שולטת בו ביד רמה נגד רצון העם.
צר לי לספר לך שהפקידים ,הנושאים
את אותה רוח רעה ,מונעים מחייליך
להגן על בני עמם ועל עצמם .חייליך
מסרו את נפשם במלחמה ,אבל הם
ימסרו את נפש חייליך למען השלום.
שומע קודקוד ,כתלמיד אני לא
מפסיק להטות אוזן ,ומה שעולה
באוזניי לא מבשר טוב .כי הרוח
הרעה ,המשפטית ,כל כך התפשטה
וליפפה את מערכות המדינה ,עד
שאפילו נבחרי העם לא יכולים
לממש את רצונו .עד שאפילו חזון
הציונות ,חזונך ,להחזיר חיים
יהודיים לכל אותם מקומות אהובים
שנכבשו על ידי חייליך ,הושם ללעג
ולקלס .עד שאפילו חזונו של הזקן
להפריח את הנגב קיבל משמעות

מבישה ,שעה שממשלת ישראל
הפקידה נוודים בדואים על ביצועו.
***
ארבעים ושש שנים עברו חלפו
מאז נשמו הצנחנים את האוויר-
צלול-כיין של העיר העתיקה ,מאז
חזרנו אל בורות המים ,לעיר ולכיכר.
ארבעים ושש שנים חלפו מאז שבנו
לחברון שלנו ולקבר יוסף שלנו.
ארבעים ושש שנים אנחנו שומעים
את פעמוני הגאולה דופקים על
דלתי ביתנו ,מתמהמהים לפתוח את
סגור ליבנו .ארבעים ושש שנים לא
לקחנו אחריות אקטיבית על ניהול
העם היהודי .מאפשרים לו להגיע עד
הלום ,עד תהום.
פתחי לי אחותי ,רעייתי ,יונתי,
תמתי .אני אוהב אותך ...אנא
התעוררי ,קחי אחריות.
דודי חמק עבר.

אביתר בורובסקי

הי"ד

נרצח בצומת תפוח בשומרון בידי ערבי שפל
והשאיר אחריו אישה וחמישה יתומים

לא עומדים מן הצד  -דואגים לעתיד המשפחה
לתרומות לקרן למען משפחת בורובסקי:

צילום :לע"מ

1 -8 0 0 -8 0 0 -34 0
דרך האתר בטופס מאובטח

www.mekimi.org.il
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

בכל תרומה יש לציין עבור קרן  1515למען משפחת בורובסקי
הקרן הוקמה בניהול הרב דוד דודקביץ'  -רב הישוב יצהר,
הרב אליקים לבנון  -רב המועצה האזורית שומרון,
גרשון מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון וברק הס  -נציג ועד הישוב

ע.ר580529303 .
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ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית:
בנק מרכנתיל דיסקונט  ,17סניף  661ח-ן  18337או בנק הדואר ח-ן 8377825
או בשיק לפקודת 'מקימי' לכתובת :רחוב בית הדפוס  7ירושלים 95483
לפרטים נוספים  058-7803418בהוראת הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר

צבאיות
הרב שלמה אבינר
העם ההולך במדבר מסודר למחנותיו
ע"פ סדר צבאי .הוא מתפקד לפי "יוצאי
הצבא" שבו ,שבין גילאי העשרים
והשישים" .בן עשרים לרדוף" (אבות
ה כא) .הרדיפה האופיינית לגיל זה
יכולה להתבטא בכמה דברים :פרנסה,
חיפוש אחרי בת זוג ,וגם ברדיפה אחר
אויב .כל העם נמצא בצבא .אין כאן
"בחר לנו אנשים" כמו במלחמת עמלק
(שמות יז ט); כולם חיילים.

הצורך בצבא
העם בנוי אפוא כצבא .במציאות חיי
העולם הזה ,בינתיים יש צורך בצבא,
וזאת בניגוד ל"פאציפיזם" התמים,
הסבור שעם קצת רצון טוב אפשר
לפתור את כל הבעיות ,ורק מציאות
הצבאות היא היוצרת את המלחמות.
סבורים הם ,שפירוק נשק כולל יביא
שלום לעולם .ולא היא; בעולם יש
עמים שונים ויש ביניהם ניגודים
אובייקטיביים .לא די ברצון טוב כדי
לחיות בשלום ,יש צורך במאבקים
עצומים כדי לבטל את הסכסוכים
השונים .ובינתיים ,יש צורך בכוח כדי
להגן על הצדק.

הבטחה ועשייה צבאית
משום כך ,כבר במדבר מתחילה
ההתכוננות לכניסה לארץ ,על-ידי
צילום השער :טוב-רואי

מעוניינים לקבל את
השבועון 'מעייני הישועה'
למייל כל שבוע?
שלחו מייל ל:
maayney@gmail.com
והגיליון בדרך אליכם
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במדבר ה’תשע”ג

סידור העם כצבא מלחמה .אמנם,
ישנה הבטחה אלוהית שלנו תהיה
הארץ ,אבל "אין סומכים על הנס" (עיין
רמב"ן לבמדבר א מה בסוף דבריו).
ההבטחה אמנם קיימת והיא תתקיים,
אבל היא תוגשם על-ידינו ומתוכנו.
גם דוד המלך לוחם על כיבוש ירושלים
(שמואל ב ח ו-ט) ,למרות שקיימת
הבטחה אלוהית על שייכותה לנו.
בגלל ההבטחה הוא לוחם ,ולא למרות
ההבטחה .ההבטחה האלוהית נותנת
את הבסיס ואת התוקף למעשינו ,אבל
אינה באה במקומם.

שישים ריבוא
העם נמנה לבתי-אבותיו ,ומספרם
מגיע לכדי שישים ריבוא יוצאי צבא.
מספר זה מציין את האומה השלמה
(מהר"ל גבורות ד' פרק ג)" .כדי להבין
את מושג הכלל ברום מעלתו ,צריך
שילוו אליו המכשירים שיעמידו את
הכלל בתור אומה שלמה ...המכשירים
הם :הארץ והמספר ...ועם המקום
צריך להיות גם הריבוי המתאים...
שישים ריבוא הוא המספר ההכרחי,
וההוכחה לכך היא ,שאנו התעכבנו
מלהיות לעם ביציאת מצרים עד
שהגענו לריבוי של שישים ריבוא.
והתנאים הלאומיים לא נתחלפו,
ואותו המספר שמקודם כלל בקרבו

את כל סכום הדעות וערכיהם
הפרטיים ,הוא מספיק גם כן בזמננו
להעמיד בנו את הצביון הכללי ,ולא
יעזו יחידים לומר שהם בדעתם
הפרטית יעמידו לנו גדרים לאומיים"
(עולת ראיה א ,עמ' שפז-שפח) .ידוע
שבמלחמת העצמאות היו בארץ
כשישים ריבוא נפש ,ובמלחמת ששת
הימים היו כשישים ריבוא חייל.

צבאיות  -שיא הכלליות
העמדת העם כצבא יוצרת את שיא
הכלליות .היחיד נעלם ,והריהו מתכלל
באומה ללא שיור ,כדברי הרמב"ם:
"ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה,
ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת
צרה ,וידע שעל יחוד ה' הוא עושה
מלחמה .וישים נפשו בכפו ולא יירא
ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא
בבניו ,אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה
מכל דבר למלחמה" (הלכות מלכים ז
טו) .במלחמות בית-דוד היו החיילים
נותנים גט כריתות לנשותיהם .יש
אומרים שהיה זה גט על תנאי שלא
יחזור ,אולם יש אומרים שהיה
זה גט ממש (שבת נו ,תוד"ה גט
כריתות) .זה ביטוי לכך ,שבמלחמה
מופיע ערכו של היחיד כחלק מהכלל,
והולך ומתעלם ערכן של המסגרות
האישיות והמשפחתיות.

הגיליון מוקדש
לע"נ הרוגי אסון ורסאי ,ובתוכם תפארת ע"ה בת שפרה
ויהודה היימנרט תנצב"ה

נשיאה הראשון של התנועה מהיווסדה:
הראשל"צ הגר"מ אליהו זיע"א
בנשיאות הרבנים שליט"א :הרב יעקב אריאל,
הרב שמואל אליהו והרב שלמה אבינר
הפעלת עמדות הסברה יהודית ברחבי הארץ ע"י מאות פעילים
הנהלת התנועה :מנכ"ל :אביחי בוארון
סמנכ"ל :מיכאל דוכן
סמנכ"ל פעילות :עודד בן-משה

שבועון "מעייני הישועה"
שמאי  19ירושלים  ,94631טלפון1-700-700-515 :
מכתבים :ת.ד 2339 .ירושלים מיקוד 91022
מערכת השבועון :מנהל :עזרא ניאזוף.
עורך :נריה רוזנברג .הפקה :נהוראי חסידים
עיצוב גרפי :מירב מסד ,אבישג איצקוביץ' ושולמית אמויאל
מנהלת המשרד :מירי ליכטמן .מו"ל :פרסום מים

לפרסום בשבועון

02-6646001
מים מוזיקה וספרות ישראלית
www.sif-mayim.co.il | 1-700-70-71-81
הפצה מקור ראשון052-8908518 :

1,370,000

קצתרבות
רן שריד

אחים למוסיקה

ה

שבוע חגגנו את יום ירושלים
שמחברת את כל ישראל
כאחים .בעולם המוזיקלי מעטים
ההרכבים המשפחתיים המקצועיים.
משפחת ואך ,משפחת חוטר ומשפחת
ולדמן ,הם דוגמאות קלאסיות
לתופעה .משפחת כהן המורחבת,
שאחד ממרכיביה הוא הרב דניאל
כהן רב היישוב בת עין ומראשי מכון
"כוונה" ,נכנסת לרשימת התופעה
הזו עם צאת האלבום השלישי שלהם
'מעבר לצלילים' שבו אפילו אומן
כחיליק פרנק ראה כבוד להתארח בו.
ההרכב כולו נולד לפני עשר שנים
מתוך רצון האחים לכבד את הוריהם
לכבוד יום הנישואין החמישים
שלהם (בקרוב אצלנו) .הרכב שבט
אחים ,מחבר בין ניגונים יהודיים
אהובים ומוסיקה עדינה וקסומה

צלול
בסגנון קלאסי .קלרינט ,כינור ,וחליל
צד משתלבים יחד בהרמוניה נפלאה
ומרגשת ,מלווים בפסנתר ,נבל ,צ'לו,
קונטרה באס ,ופיקולו בהרכבים
שונים לאורך האלבום.
ארבעה בני המשפחה ,מוסיקאים
ואמנים הבאים בעיקר מתחום
המוזיקה הקלאסית ,ייסדו את
ההרכב המיוחד לפני עשר שנים .יחד
הם יוצרים מוסיקה שהיא כחלום
מתגשם לחובבי המוסיקה היהודית
האותנטית .יש באלבום שילוב
בין היופי של המוסיקה הקלאסית
והרגש והקדושה של הניגונים שלנו.
באלבומם החדש מארחים 'שבט
אחים' את נגן הקלרינט חיליק פרנק,
בשתיים מתוך חמש עשרה הרצועות,
שכוללות נעימות יהודיות קלאסיות
בביצוע אינסטרומנטלי ,עדין ומיוחד.
ייעוץ ועידוד מיוחד קיבל ההרכב
מאנדריי היידו ,חתן פרס ישראל
למוזיקה .הניגונים באלבום נובעים
ממקורות שונים במוסיקה היהודית,
החל מ'א-לי אתה' של האדמו"ר
הזקן ,דרך 'יגדל' מניגוני ספרד ,ועד
ל'ריקוד חסידי' העכשווי שנכתב על
ידי נועם שריף ,המלחין והמנצח.
לאלבום מתלווה חוברת יפיפייה
שאחד האחים צילם בה את התמונות,
שמוסיפה להבנת משמעות הניגונים

¯ÎÈÈ¯ ·È˘ÈÈÏ‡ ˇ ¢Ì˘ ‡˜ÂÂ„¢
ארבעים ושש שנה אחרי חזרתנו
למרחבי יהודה ושומרון ,יוצר לאור
ספר המציג לראשונה בהרחבה את
המגמה להתיישב דווקא בגבולות ,'67
מה שכינו ב"מרכז הרב" :להתנחל
בלבבות .העיתונאי אלישיב רייכנר
חיבר את הספר ושמו ' :דווקא שם'
בהוצאת "ידיעות ספרים" .הספר
'דווקא שם' הוא מסמך אופטימי
ורב השראה ,שמצדיע לאנשים
שהקימו את המפעל החברתי החשוב
הזה .מספר את סיפורם של אנשי
הגרעינים או כפי שמחבר הספר מכנה
אותם "אנשי ההתיישבות החברתית".
למרות שמדובר בהתיישבות
שמתפתחת
כבר שלושה
עשורים ,מעולם
לא הובאו
בהרחבה כזו
סיפוריהם של
הגרעינים ,וכל
מי שיקרא את
הספר יופתע
לגלות את הגיוון
שקיים ביניהם.

המגזין לאישה הדתית

בגיליון סיוון
סופרת  -לא סופרת

גלילה רון-פדר ,על ילדותה ,על קריאת ילדים
וגם קצת עלינו המתבגרים

מסע משפחתי

משפחת שבו יצאה לטיול-גיבוש בן חודשיים
ברחבי הארץ וחזרה עם חוויות ותובנות

חלב על הזמן

לכבוד חג השבועות
שלל מתכונים מיוחדים בלבן

גיליון

חג

וגם
הר' ימימה מזרחי על האישה בשבועות
פאולה בפעולהֿ  -תרגילים לכל אישה
מלי גרין בטור סוגר על הנס היומי שלה

חדש!
בפפנימה
ייסבוק

והעיבודים שנערכו להם .התוצאה
כולה היא חגיגה אומנותית מושלמת
שעושה חשק לעודד עוד משפחות
פשוט לקום וליצור את 'הביחד'
שלהם ,בדיוק כמו שירושלים עושה
את כולם אחים ומשוררים.

פנימה  -בין הכותבות
הרבנית ימימה מזרחי | ד"ר חנה קטן | ד"ר ברוך כהנא
הרבנית זיווה מאיר | שרי גלסנר | רות עזריה | אלידע בר שאול
נועה ירון | יעל זלץ | חיה מאיר | טליה שפר | הרבנית טובה אליהו
עדי אהרון | הרב ארז משה דורון

פנימה .מקום לכולן
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אוזן קשבת
הרב פוירשטיין

חינוך דור שלישי

ש:

נכדי מתארחים בביתי פעמים
תכופות .לעיתים אני מוצאת
את עצמי מעירה לאחד מהם על
התנהגות לא מתאימה (הכאה של אח
את אחיו ,חטיפה של משחק וכו') .בני
איננו אוהב שאני מעירה לילדיו .הוא
טוען שזה תפקידו ותפקיד אשתו ולא
תפקידם של הסבא והסבתא .מי צודק?

ת:

על כן יעזוב איש את אביו ואת
אמו  עליכם ,סבא וסבתא,
לקבל ולהתרגל לעובדה ש'הגוזלים
שלי פרחו מן הקן' .ועתה הם בונים
את המרחב הפרטי ,האישי שלהם.
עם סגנון החינוך המיוחד להם .הערה
שלכם ,לנכדיכם ,עשויה להתקבל על
ידי ילדיכם  -הורי הילדים ,בצורה

לא-עניינית אלא בפלישה-חדירה
שלכם לטריטוריה האישית שלהם.
לכן אתם עשויים לקבל מהם תגובה
לא מידתית ולא מאוזנת .ומאידך,
מחמאה וחיזוק שלכם ,עשוי להתקבל
כגיבוי וחיזוק לכוחות שהם מגלים
בבניין ביתם הפרטי.
ומאידך ,כל המלמד בן בנו תורה
כאילו ילדו  ואתם הבנים והבנות
שבגרתם והפכתם להורים .אתם
המחנכים של ילדיכם ,הסירו דאגה
מלבכם ,הם גרים אצלכם ,אתם
עוטפים אותם בכל היום וכל יום.
הערה אחת ,שתים ,של הוריכם לא
מאיימת על סמכותכם ,ולא לוקחת
מכם את תפקידכם ,כהוא זה .מה אתם
כן מרוויחים מהמעורבות שלהם?

אתם מרוויחים את מיצובם של 'הסבא
והסבתא' כדמויות מופת חינוכיות
עבורם .הפיכתם של הסבא והסבתא
לדמויות חלולות ונעדרות נפח של
ממש ,מחלקי טופי ותופינים ,אך
נעדרי תוכן חינוכי ,היא הפסד בחינוך
ילדיכם .להערה של סבא וסבתא
כשהיא ניתנת באיזון ,יש משקל
אחר מזה של ההורים .היא ניתנת
לא מהמקום של החיכוך היום יומי
על אורותיו ועל צלליו ,אלא ממקום
מדויק ,ומלמד יותר" .אם סבתא כבר
אומרת ...אז יש דברים בגו".
זו איננה עוד הערה יום יומית ומציקה.
שילוב מאוזן של שני הממדים יבטיח
את הצמיחה הבריאה של ילדכם.

הרב רפי פוירשטין ,סגן יו"ר מכון פוירשטיין ,ממייסדי ארגון רבני 'צהר'

ההרשמה לאירועי הקיץ

בעיצומה!

אירוע ייחודי בנוף מדהים
המשלב מרחב טבע
ותפריט בהתאמה אישית
חדש ביחדיו אירועים:
אפשרות לגני אירועים ואולמות נוספים

∏
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ש"ח למנה

המחיר כולל אולם | כולל מע"מ

בגן האירועים

בכפר עציון

לשירותכם תמיד ,תמיר050-5409133 :

*למזמינים מעל  500מנות

נותרו תאריכים בודדים ואחרונים
לאירועים בחודשים סיון-תמוז
במחירים אטרקטיבים

פרסום מים

בקיבוץ צורעה

mipele.co.il

א

פ

מדלג
בין פÒוקי

התורה

ע

צ

לרגל חג השבועות  -חג מתן תורתנו ,קיימנו שיחה
מרתקת עם הרב שמואל יניב שחוקר כבר מעל 40
שנה את סודות התורה ,רמזיה וצפונותיה" .אדם שדבק
בשכינה ,נהנה לראות את פלאי הבורא ואת השגב האלוקי
שמופיע באינסוף שבתורה .אלה היבטים שכל אדם
שצמא צימאון נפשי ,מתענג לגעת במסתורין שבמסתורין,
ואני אדם כזה" ,אומר בגילוי לב הרב יניב | איילת כהנא

תמונת הגאון מוילנא על פי המסורת

שהעיתונות הדתית הקצתה לו פינה
נחבאת אל הכלים .בפרד"ס התורני,
זכה עם ישראל במהלך שנות קיומו
לטייל בין רזי הפשט ,הדרש והסוד.
כעת ,זוכים אנו ,בדורנו ,לטייל בשבילי
הרמז של אותו פרדס .הרב יניב
מגיש לנו הצצה מופלאה אל "צפונות
בתורה" (זה גם שם סדרת ספריו)
בה הוא מסביר ומדגים את תורת

הדילוגים ,סוד האותיות וברכת כהנים,
שהוא מסתבר ,המרובע המשוכלל
ביותר שברא הקב"ה.
הרב שמואל יניב ( )71הגיע לגבעת
שמואל לפני מעל  60שנה" .עזבתי
אותה כשהייתה ישוב קטן ומוזנח.
מאז חזרתי אליה לפני כשלושים
שנה והיא התפתחה יפה מאד" ,הוא
מספר" .שבע שנים למדתי במרכז הרב

ה

רב שמואל יניב ,איש חינוך ותיק
בציבור הדתי לאומי ,אחראי
לגילוי התורני אולי הכי מרעיש בדורנו.
הגילוי מקבל במה נכבדת בסימנרים
להחזרה בתשובה ,כגון של ארגון
הידברות ,ולמרות שקיים עוד מימי
רש"י ורבנו בחיי ,נדמה ולא קיבל את
הפרסום הראוי לו .העיתונות החילונית
נגעה בנושא 'נגיעות קטנות' ,בעוד
∞1
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"זו שליחות חיי" .הרב שמואל יניב בחדר
עבודתו עם ספריו

אצל הרב צבי יהודה זצ"ל ,שאף נכח
באירוסין שלי .שימשתי במשך כעשור
ר"מ בישיבה תיכונית ,ולאחר מכן
הייתי רבה של אולפנת צפירה ,כשלפני
ארבע שנים יצאתי לגמלאות מרשת
'אמנה'" .לרב ולרעייתו שישה ילדים,
 37נכדים ו  7נינים .ילדיו מפוזרים בין
יישובי המגזר ,אי שם בבנימין.
מתי התחלת להתעסק בנושא הזה?
"לפני כארבעים שנה" ,הוא
משחזר" .זה קרה בעקבות כמה
דברים מיוחדים שראיתי אצל הגאון
מוילנא" .הגאון מוילנא ,הפך לאבן
ממנה הוא שואב ,כך הוא מספר
באחת ההרצאות ,את הכל.
"הגאון מוילנה כתב שכל מה שכתוב
בתושב"ע כתוב גם בתורה שבכתב.
בכדי להמחיש את הדבר ,הוא לקח
את המשנה האחרונה של מסכת
כלים" :אמר רבי יוסי ,אשריך כלים
שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה",
והוכיח כי זה נמצא בפסוק השני
בתורה " -וחושך על פני תהום".
סופי תיבות בקריאה מימין לשמאל -
כלים .הגר"א ממשיך ומדגים בראשי
התיבות של ארבע המילים שסוגרות
את התורה "משה לעיני כל ישראל",
שוב ,כלים .הכלים בשיכול אותיות:
מלכי  -מלשון מלאך ,שליח".
"המעניין מאד" ,הוא ממשיך
בעוד אנו נכנסים יותר ויותר עמוק,
"שהמילים 'חושך' ו'תהום' הן מילים
שמסמלות את היעדר הטוב ,בעוד
המילים 'משה'' ,ישראל' ו'עיניים'
הן מילים שמציינות חיוב .דבר זה
בדיוק מתאים למשנה שתבע רבי
יוסי" :אשריך כלים שנכנסת בטומאה
ויצאת בטהרה"".

תובנות ערכיות ומוסריות
"המטרה שלי בעיסוק הזה ,היא
בעלת חמישה היבטים" ,מסביר
לי הרב יניב" .הראשון והגדול הוא

למעשה מה שרש"י אומר על הפסוק
השני בשיר השירים ,שיהיה מעמד הר
סיני נוסף ,בו הקב"ה יגלה לנו 'סוד
טעמיה ומספר צפונותיה' .אם רש"י
אומר שיש דבר כזה  -מעמד הר סיני
חדש ,אז כמו כל נבואה ,היא מחייבת
אותנו לעשות השתדלות לקרב אותה
ולפתוח בשביל זה את הלב .התברר
לי שאני לא הראשון שמחפש את
ההשתדלות דווקא בחשיפת רמזי
התורה .הגאון מוילנא בספרו "קול
התור" אומר' :ככל שייחשפו יותר
הצפונות בתורה הרי שיסתלק
הכפירה ויתגלה אור הגאולה' .ההיבט
השני ,כתב אותו הרב וייס מנדל.
הוא היה יהודי שחי עד לפני  50שנה
בסלובקיה .הוציאו אחרי מותו ספר
קטן שנקרא 'תורת חמד' .שם הוא
גילה כמה דברים שניתן לומר עליו
שנאמרו ברוח הקודש .הוא כותב
שם שהוא בטוח שהדברים הללו,
יצליחו לשכנע שהתורה היא מסמך
מאלוקים .ההיבט השלישי נקרא
שעשועים עצמאיים .אדם שדבק
בשכינה ,נהנה לראות את פלאי
הבורא ,את השגב האלוקי שמופיע
באינסוף שבתורה .אלה היבטים שכל
אדם שצמא צימאון נפשי מתענג
לגעת במסתורין שבמסתורין ,ואני,
אדם כזה .צמא אני לגעת כמה שניתן
במסתורין הללו" ,אומר לי הרב יניב
בגילוי לב ,ומקולו נשמע קולו של מי
שדבק בתורה באהבת נפש ממש.
"ההיבט הרביעי מתאר איך מעשי
בראשית חופפים למעשה מרכבה",
ממשיך לפרט הרב יניב את משיכתו
לרזי התורה" ,כלומר ,איך הפיזיקה
של העולם תואמת את המספרים
והתגליות בתורה .הצלחנו להוכיח
את כל אלה .ההיבט החמישי מתאר
את העניין שמגיעים באמצעות גילוי
הצפונות הללו לתובנות ערכיות
מוסריות .גם בשמות גם בהתאמת

ככל שייחשפו יותר
הצפונות בתורה הרי
שיסתלק הכפירה ויתגלה
אור הגאולה

ע

הזיווגים ,גם בסוד האותיות .כמו כל
דבר בתורה ,ניתן ללמוד מהרמז את
האצילות ,הצדק והמוסר .במובן הזה,
זה כבר הופך להיות מדע שימושי".

פלא גדול
הרב יניב ,הוציא לאור תשעה
ספרים עד היום על צפונות התורה,
כשכל אחד מהם עוסק באחת מ7 -
שפות הרמז של התורה :דילוגים,
סוד האותיות ,חשבון מתמטי ,יחוד
מעלת המספרים ,החכמה ,חותם
הקודש והשביעית היא ,כל אירועי
ההיסטוריה ודברי חז"ל.
"ביקשתי למצוא בכל היוצרים
היהודיים מי עסק בדברים שהגאון
מוילנא חיפש" ,מסביר הרב יניב.
"הגר"א חיפש דיוק ומובהקות.
כלומר ,הוכחה ,שבלתי אפשרי
שיקרה דבר כזה במקרה .מצאתי את
ספרו של הרב וייס מנדל שגילה את
הקריאה הדו מימדית  -הדילוגים.
בנוסף ,איתרתי את כתביו של הרב
זלמן פנחס הורוביץ שמצא את הדבר
המדהים ביותר שיש".
והוא? אני שואלת בריתוק.
"חותם הקודש" הוא עונה,
כשתחושה של קסם אופפת את
הראיון" .יש בתורה  1,820פעמים
את השם המפורש .זה נקרא "חותם
הקודש" .הדיוק והמובהקות לחותם
מתבטא בכמה מקומות :יעקב
בגימטריה  .182 -כשיעקב נאסף אל
עמיו ,אמרו בניו על מיטתו 'שמע
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' .כשנבדוק
כמה אותיות ד' יש מתחילת התורה
עד הפסוק 'ויחל יעקב לצוות את
11

ש
בניו' ,נמצא שיש בדיוק  1,820אותיות
ד' .אם נמשיל ונשאל כמה אותיות ח'
יש מתחילת התורה עד המלה אחד,
נגלה שישנן בדיוק  1820אותיות ח'.
גם עם האות א' מתרחשת תופעה
דומה ,אך אם נתחיל לפרט אותה,
ירד הערב."...
אנחנו צוללים עוד לפרטים
מדהימים" .מספר המלים שאמר
יעקב לנשותיו במהלך חייו הן 1,820
מילים .מספר החודשים שחי יעקב
אבינו הוא גם כן  .1820כלומר ,עד
כה ראינו כמה דוגמאות בודדות מיני
רבות המוכיחות כי התורה כולה בנויה
ב'חותם הקודש' ושהרמזים נמצאים
בייחוד במקומות מחוללי הפליאה.
למשל ,במילה בראשית .הסוד הגדול
של לשון הקודש הוא מילוי האותיות.
המילה בראשית במילוי אותיות ,שווה
כמה? ניחשת יפה .1820 ,אם ניקח את
המילים הראשונות שמגיעות אחרי
המילה בראשית ,שיוצרות בראשי
תיבות את המילה בראשית ,בסדר
אותיות רציף ,נגלה כי ב' היא התיבה
הראשונה של המלה 'ברא' .ר' -רקיע',
א'-אלקים' ,ש' -שמיים' ,י'-יום',
ת'-תדשא' .ערכם הכולל של  6המלים
הללו הוא."...
12
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 !1,820אני אומרת בהתרגשות .אבל,
מה מסמל המספר ?1,820
"המספר בעצמו הוא הפלא הגדול",
מגלה הרב יניב 1,820" .הוא מכפלה
של ( 26גימטריה שם הויה) כפול
 70ואנו מקבלים מספר שמייצג או
גימטריה של סוד ,או את שבעים פנים
לתורה .אנו יודעים הרי ששם הויה
לא ניתן לביטוי אנושי .מה שכן ניתן
לבטא הוא שם אדנות .אם נספור את
המספרים מהגימטריה של שם הויה,
 ,26עד הגימטריה של שם א-ד-נ-י,
נגלה שההפרש הוא בדיוק  .1,820זה
פשוט מדהים הדברים הללו" ,הוא
מציין בהתרגשות.
מה הכוונה מובהקות ודיוק?
"לשם ,הבן של נח ,יש  13צאצאים.
לצאצא ה  13 -קוראים יוקטן .יוקטן
בגימטריה זה  13בריבוע 13 .השמות
הללו ,ערכם מתחלק ב .13 -ליוקטן
יש  13ילדים ,שערך כולם ביחד
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מתחלק גם כן ב .13 -זהו דיוק ,שיש
בו מובהקות .זה קורה כך אצל כל
אלופי עשיו .מובהקות היא שיטה
שחוזרת על עצמה ב-דיוק".
הרב יניב ממשיך להפליג בסוד
אותיות ומילות התורה ומשתף אותי
בדבר נוסף" .לימים מצאתי ,שהגאון
מוילנא אמר דבר ענק .בכל התורה כולה
נמצא פעם אחת בראשי תיבות המילה
רמב"ם' .למען רבות מופתי בארץ
מצרים' .באותו איזור של הפסוקים,
נמצא ,שמהמילה משה שכתובה באותו
פיסוק ,בדילוג  49אותיות מה-מ' נגיע
לאות ש' ,וכשנמשיך לדלג עוד 49
אותיות נגיע לנ' ואז לה' .וקיבלנו את
המילה 'משנה' .מאותה מ' של משה,
כאשר סופרים תרי"ג אותיות (כמניין
תרי"ג מצוות עליהן כתב הרמב"ם
את משנה תורה) ,מגיעים לאות ת'.
משם מונים  49ומגיעים ל-ו' ואז
ל-ר' ולבסוף ל-ה' .וקיבלנו את המילה
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'תורה' ,וביחד  -משנה תורה .פלא
פלאים" ,הוא מדגיש באוזניי.
כשאני מבקשת עוד דוגמא ,הרב
יניב שולף מיד" .פלא גדול נוסף
וציוני הוא ,במילה "הרצל" .בפסוק
'כי את כל הארץ אשר אתה רואה'
סופי תיבות מהסוף להתחלה -
הרצל .הדבר חוזר גם בפסוק 'כל העץ
אשר בשדה' .המילה הרצל אף פעם
לא בראשי תיבות אלא תמיד בסופי
תיבות ובקריאה מהסוף להתחלה.
היא נמצאת ב  12פסוקים בתורה
כשכולם עוסקים בירושת ארץ
ישראל .זה מתאים בדיוק למה שאמר
הראי"ה קוק ,בדרשה הראשונה שלו
בארץ ישראל ,כאשר הוא סופד
להרצל ,ואומר שהרצל הוא תיקון של
רחל אמנו ותיקון של רחל הוא מצד
שמאל .ב 12-הפסוקים בהם מופיע
המילה הרצל ,יש בדיוק  238מילים -
גימטריה רחל".
"לא הכל זה עבודה שלי" הוא מודה
בצנעה" .לכל דבר שגיליתי צירפתי
והוספתי מחכמים אחרים .למשל
הצירוף של דברי הגר"א עם הדברים
האלה ,נאמרו ע"י הרב דורון ויצטון
ומצא את זה הרב וייס מנדל .אני
רק צירפתי את שני הדברים האלה
לדבריו של הגאון מוילנא".
הרב יניב מספר לי כי התרחשה תופעה
עוד יותר מעניינת שגילה אותה חברו
ותלמידו ,פרופ' למתמטיקה אליה ריץ
שחזר בתשובה לפני כמה שנים .הוא
גילה שאפשר לראות את כל האירועים
בעולם באופן מובהק בתורה .למשל
ליד המילה היטלר למצוא בדילוגים את
המלים רומל ,גרמניה הנאצית ,ברלין
ושמות מחנות ההשמדה.
"אם אני מחפש את המילה אסתר
בתורה ,לידה ,בדילוג מינימאלי ,ארצה
למצוא את המילה שהכי שייכת אליה,
המילה היא 'מגילת' שאכן נמצאת
שם .זה מופיע בפסוק 'מפניך אסתר'.

פ

התדהמה הייתה שהמחשב מצא את
המילה 'מגילת' בדילוג של 12,111
אותיות ,בין אות לאות .מדוע זה
מדהים? כי זה בדיוק מספר האותיות
של מגילת אסתר .כל 'הכוכבים' של
המגילה גם כן נמצאים בקוד של 12,111
אותיות באיזור .אם נמשיך עוד ,ציר
הרשע הוא המן האגגי מזרע עמלק.
אם נעמוד על הפעם הראשונה שכתוב

בס“ד

עמלק בתורה ,נספור ממנה 12,111
אותיות ,הרי שנמצא אחרי האות ע' את
האות מ' ,ובהמשך הדילוג של המספר
הנ"ל נגיע ל -ל' וגם ל-ק' .עמלק".
הכל נעשה היום בצורה ממוחשבת?
"יש תוכנה קלה במחשב שסופרת
את האותיות בשבילנו .כל אחד
יכול להוריד אותה למחשבו הביתי.
בתקופה האחרונה אני כבר לא

ממשיך בתנופה!

גרעין תורני ”איתן”
בנשיאות הרב יהודה שלוש שליט”א

הגרעין התורני בנתניה
לקראת שנת תשע"ד

דרושות משפחות

לעשייה רוחנית וחברתית ברחבי העיר נתניה

מלגה גבוהה ₪ 4,000 -

כולל ללימודי רבנות/דיינות
מעונות ,גנים ובתי ספר תורניים
סידור תעסוקה לנשים
חיי חברה עשירים
אפשרות לשילוב לימודים אקדמאיים
דרושים רבני קהילות
לפרטים נוספים
הרב רפאל אלמו 052-5139065 -הרב ישראל דיין )מרכז העיר( 052-7901081 -

אם אתה
חדור שליחות
בא ללמד אצלנו!

דרושים מלמדים/מורים
לת"ת ממ“ד "ברקאי" נתניה
לפרטים052-4239326 :

לקו“חrafialemu@gmail.com:

≥1

פ
עוסק בתחום הדילוגים .בהמשך
סדרת צפונות אני עוסק בשפות
הרמז האחרות  -האותיות ,המילים,
על ברכת כהנים ועוד".
היכן למדת את חכמת הרמז?
"אין שום בית ספר שמלמד את
הדברים הללו" ,צוחק הרב יניב" .הייתי
לצערי הרב ,אולי הראשון לעסוק בזה.
למדתי מטוביה וקסלר ,יהודי שהגיע
לתגליות מתמטיות גדולת בתורה.
הייתי תלמיד שלו לפני כ 36 -שנה.
אני גם תלמיד של הרב יצחק גיזנבורג,
אחד המתמטיקאים הגדולים של
העולם ,וגם קצת התאמצתי ופיתחתי
דברים בעצמי .הצטברו הדברים יחדיו
והגיעו לתגליות המופלאות הללו".
מהי למעשה תורת הדילוגים?
"הקדמונים דברו על כך .יש את זה
בהרבה מקורות כמו ברש"י ,שאומר
כי "שם ע"ב" (אחד משמות הקב"ה)
מוצאים בשיטת הדילוג השווה.
המקובל רבי אברהם אבולעפיה
כתב על זה ספר שלם "אמרי שפר",
אך כולם לא פיתחו את זה כשיטה.
הראשון שהפך את זה למשהו ממשי
היה באמת הרב וייס מנדל .כשהגיע
המחשב לעולם ,אפשר היה לחשוף
הרבה יותר ובהרבה יותר דיוק .בקבלה,
זה מוזכר כאחת הדרכים ללימוד תורה
שאפשר להגיע אליהן  -רמזים קרובים
מאד למה שאנחנו אומרים".
כלומר ,זה לימוד מיוחד לדורנו.
"אם אצל האר"י התגלתה תורת
הסוד ,בדורנו התגלתה תורת
הדילוגים ,הרמזים וסוד האותיות.
14
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ה ע

יש אנשים שרואים בזה את
הדבר הענק שיש בתורה,
ומי שייחשף לזה ביושר זה
יהיה האור הגדול של חייו

למשל ,האות ס' הראשונה שנמצאת
באילן היוחסין היהודי ,מופיעה אצל
יוסף .בעשרה הדורות הראשונים אין
ס' .בשניים ,אין ס' ,בכל הצאצאים
של יצחק אין ס' .מדוע רק אצל יוסף?
וזה נמשך .בכל פרשיות מנורה ,שבת
וביכורים אין ס' .מה מסמלת הס'? או
למשל אצל הנשיאים שנקרא השבת,
לכל הנשיאים יש א' חוץ מליהודה.
מדוע? ככה אפשר לראות בכל
האותיות ,וזה משהו שבאמת הולך
ונחשף בדור הזה".
מה זה בא ללמד אותנו?
"אני בצניעות הראויה לי ,רוצה
לומר שהדבר שהיום מצליח לשכנע
בצורה מובהקת אנשים עם חשיבה
ביקורתית שנמצאים בסמינריונים,
זה רק הדבר הזה .סיפר לי אחד
הבכירים בסמינריונים החרדים,
שמאות אלפים חזרו בתשובה מתוך
הדברים הללו .התאגיד BBC -הכריז
עליה כאחת התגליות החשובות של
המאה ה."20 -
דוגמא אחרונה מבקש להביא הרב
שמואל יניב ,בכדי להמחיש את
גאונותו הפיזית של הקב"ה" .ברכת
כהנים בנויה בסדר של שלוש מילים,
חמש מילים ושבע מילים .אם בונים
צורה של  3-5-7הציר המרכזי יהיה

המשפט 'ה' פניו אליך' והציר הפנימי
גם כן יהיה 'ה' פניו אליך' .כלומר
הסוד של הברכה הוא 'שיויתי ה' לנגדי
תמיד' .העטיפה של ברכת כהנים,
שזו המלה הראשונה והאחרונה בכל
שורה ,שש המלים העוטפות את
הברכה שוות ל .1,820 -זוכרת? זה
חותם הקודש .אם נבנה את ברכת
כהנים בסדר שונה של ,1-2-3-4-5
נקבל עטיפה לברכה בה יש  9מילים.
ערכן של  9המילים הללו הוא בדיוק
 .1,820מה הפלא? שאפשר להגיע
למספר הזה דרך  6מילים ,אבל גם
דרך  12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7מילים .נכתב
כאן ריבוע פלא ברמות כאלה ,שזה
יותר מורכב מהדנ"א ומהצופן הגנטי
שלנו" ,הוא קובע בנחרצות.
"אם הייתי אומר אומר את זה בקול
זה היה נשמע הזוי ,אבל זו למעשה
השליחות שלי" ,אומר לי הרב יניב
כשאני שואלת אם הוא רואה את
עיסוקו כמפעל חייו" .לפני  20שנה
קיבלתי פרס על התגליות האלה,
אבל לפני  40שנה הבנתי שתפקידי
לגלות את הדברים האלה בדורנו.
יש אנשים שרואים בזה את הדבר
הענק שיש בתורה ,ומי שייחשף
לזה ביושר זה יהיה האור הגדול של
חייו .זהו למעשה הצד החיצוני של
הקבלה .החלק של הרמז בפרד"ס,
זה כמו שפה של הפשט .מזהים
מילה ומבינים את המשמעות .יש
כאן רמז ,כללים של שפות מסודרות
שבאמצעותן אפשר לגלות את
החלק הפנימי ,מה הוא רומז".

ש! חדש!
חד ה שלוחת
נפתח

ירושלים

הנחה למנויות פנימה!

 10מפגשים ,בימי רביעי,
בין השעות09:30-12:30 :
26/06/13

02-6646001
*8980,
itzuvcenter@gmail.com
שלוחת ירושלים

רח‘ שמאי  ,19מדרחוב ירושלים

הקפאה,
כן או לא?
בעוד ראש הממשלה נתניהו בביקור ממלכתי בסין ,התחוללה השבוע סערה לא
קטנה על אפשרות של הקפאה נוספת ביהודה ושומרון .האם יש מקום לדאגה?
ימים יגידו | נריה רוזנברג
בדרך לעוד הקפאה? ביום שלישי
השבוע ,בדיווח של גלי צה"ל ,נאמר
כי בפגישה בין נתניהו לשר הבינוי
והשיכון אורי אריאל ,שעסקה בין
היתר בנושא מכרזי בנייה ,הורה
נתניהו להקפיא את ההליכים
הנוגעים ליהודה ושומרון .זאת,
על אף שבכיסו של אריאל מונחת
ההבטחה של נתניהו ערב הבחירות
לבנות מאות יחידות דיור בתגובה
לפנייה הפלסטינית לאו"ם ,אותה
הגדיר אז כ'הפרה של כללי המשחק'.
בשבוע שעבר אמר שר השיכון אורי
אריאל "אם לא יהיה ביטוי בתקציב
לבניה בכל הארץ ,נשקול את תמיכתנו
בתקציב" .בבוקר יום שלישי ,כמה
דקות לאחר פרסום הידיעה בגלי צה"ל,
עלה לשידור בתחנה הצבאית השר
אריאל ולא הסכים לאשר את הידיעה.
"אני לא מאשר דברים שאני עושה עם
ראש הממשלה ,אני לא יכול להגיב
לזה" ,אמר בראיון .בהמשך הוא הדגיש
כי האמירה שלו לגבי תמיכה בתקציב
עדיין בתוקף" .בדרך כלל אני עומד
מאחורי דבריי וגם הפעם" ,הדגיש השר
אורי אריאל בראיון בגל"צ.

חסמים ממשרד רוה"מ
כדי להבין עד כמה המצב עדין
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בכל נושא הבניה ביהודה ושומרון
ובירושלים ,די היה להאזין לדו שיח
מעניין באותו בוקר ,בדיון בוועדת
הכלכלה של הכנסת בנושא מצוקת
הדיור בעיר ירושלים בהשתתפות
השר אריאל ,ראש עיריית ירושלים
ובכירים אחרים .במהלך הדיון אמר
השר אריאל כי כיום בקנה ישנן
 2,500יחידות דיור המוכנות לשיווק
בירושלים כבר היום .בתגובה לנתונים
הללו שאלה יו"ר סיעת הבית היהודי
ח"כ איילת שקד" :מה מונע מיחידות
אלו להיות משווקות?" ,בתגובה
השיב לה השר אריאל" :אני יכול
לומר שהמניעה אינה מצידנו" .איילת
שקד" :האם המניעות הן ממשרד
האוצר או ממשרד ראש הממשלה?"
והשר אריאל השיב" :לא מהאוצר".
ושקד המשיכה" :אם כך ,אני מבינה כי
כיום יש  2,500יחידות דיור המוכנות
לשיווק ,היכולות להוות פיתרון
למצוקת הדיור של אזרחי העיר,
הזוגות הצעירים והסטודנטים ,ואשר
אינן משווקות בגלל חסמים שמפעיל
משרד ראש הממשלה .זו שערוריה".
הדיווח על ההקפאה במכרזי
הבניה ,גרר תגובות רבות מהמחנה
הלאומי ומצד ראשי הרשויות ביהודה
ושומרון .היו כאלו שטענו שאלו רק

שר הבינוי והשיכון
ח"כ אורי אריאל

נשקול את
תמיכתנו
בתקציב
סגן שר הביטחון
ח"כ דני דנון

לא מכיר
הנחיה על
הקפאה,
תמשיכו
לבנות
יו"ר הקואליציה
ח"כ יריב לוין

אם יהיה
נסיון כזה,
נמנע אותו

שמועות ואחרים גרסו כי הדברים
אכן נכונים וחמורים ,משיחות
שקיימו עם גורמים המכירים מקרוב
את הנושא.
סגן שר הביטחון ח"כ דני דנון
(הליכוד) ,בראיון למעייני הישועה,
מתייחס גם הוא לסוגיה ואומר "אני לא
מכיר שום הנחיה כזו מראש הממשלה".
כלומר?
"אנחנו נמשיך לבנות בכל רחבי
יו"ש כפי שאמרנו ,אני לא יודע על
שום הקפאה במכרזי בניה או כל
הקפאה אחרת".
ואם כן תתבצע הקפאה?
"אם תהיה הקפאה כמובן שאני
אתנגד לה בכל תוקף כפי שהתנגדתי
להקפאה הקודמת".
יש הידברות עם ראשי המועצות
ביו"ש בנושאי הבניה?
"כמובן .אני נמצא בקשר שוטף
עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון
ואני אומר להם בשיחות שלי וגם
כעת תמשיכו לבנות ,תמשיכו להגיש
תוכניות בניה כרגיל".

מסר של חולשה
בשיחה עם ראש המועצה האזורית
גרשון מסיקה הוא מביע חשש ואכזבה
מהדיווח על ההקפאה" .דיבורים על
הקפאה ביהודה ושומרון הם חמורים
מאוד ובמיוחד שזה נעשה בסמיכות
כל כך לרצח הנורא של אביתר
בורובסקי הי"ד שהתרחש בשבוע
שעבר בצומת תפוח .על הממשלה
לבנות ולפתח את הישובים במקום
להקפיא אותם".
לפני הבחירות הרי הוא הבטיח לכם
בניה ביו"ש?
"נכון .לפני הבחירות הגענו לראש
הממשלה ,כל ראשי המועצות ,וקיבלנו
הבטחות להמשך תנופת הבנייה
ביהודה ושומרון ופיתוח הישובים.
נתנו אמון בראש הממשלה נתניהו

והבענו תמיכה בו לאור הדברים הללו
וכך גם אמרנו לתושבים שלנו".
מה הצעדים שלכם כעת?
"אנחנו נמתין לשובו של ראש
הממשלה מביקורו בסין ונבקש
ממנו הבהרות בסוגייה הזו .אנחנו
לא מוכנים לקבל ולשמוע על שום
הקפאה נוספת ,זה בטוח".
גם דוידי פרל ,ראש מועצת גוש עציון

מודאג מההקפאה המתוכננת" .חיזוק
ההתיישבות ביהודה ושמרון הוא צו
השעה ומימוש רצון הבוחר שבחר
במחנה הלאומי בבחירות האחרונות.
בתקופה בה אנו מתמודדים עם
איומים ואתגרים מחוץ ומבית
ורואים הסלמה בפעולות הטרור
בשטח  -כל הקפאת בנייה משדרת
מסר של חולשה ומזמינה לחצים

מדרשת
בינת
מזמינה אותך להיפתח
אל עולמך הרוחני
כהכנה לחיים
של ערך ומשמעות

תורה לשמלאהה לבנת
תכנניית ששננתתיית מ
יחדיו
אלול

חחינוך
בבנחת רוח

תכנית ת
תוו
חינוררנוךית לתואר B.ED
ב
והוראה

תתכנית ייחודית למעוניינות
ללהיות חלק מ“משפחת בינת“
בבחודשי אלול ותשרי

בשיתוף מכללת תלפיות
תכנית שילוב
ימודים וומגורים במדרשה לצד
לימודים
לימ
ללימודים אקדמיים או עבודה

בואישבועות במדרשה

במדרשה מתוך לימוד,שמחה,
תורה במד
מתןן ת
לחגוג את חג מת
ודיבוק חברים,באווירה המיוחדת של מדרשת בינת.
מספר המקומות מוגבל הרשמה מראש חובה

ל פ ר ט י ם  :גילת  ,054-6789722משרד 02-9947366
מדרשת

שבות רחל

02-9947366

בואי לשמוע עוד ולהתרשם מהבנות ,מהשיעורים ומהאוירה
054-6789-722

www.mbinat.co.il
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נוספים על ישראל" ,מסביר פרל.
"זו 'מיני הקפאה' כי מדובר על עיכוב
של מכרזים ,אבל כבר היינו בהקפאה
וזה לא קידם בכלום את התהליך
המדיני" ,מדגיש באוזניי פרל" .נמתין
לשובו של ראש הממשלה מביקורו
בסין ונדרוש ממנו להמשיך את
הבניה בכל מרחבי יהודה ושומרון".
ערב הבחירות נפגשתם עם נתניהו,
הצטלמתם איתו והבעתם בכתב
אמון בו כי הוא ימשיך לבנות ביו"ש.
אתה לא מאוכזב מהתנהלותו?
"אני כן מאוכזב ,אני לא מסתיר
זאת .שוב ,נמתין שראש הממשלה
ישוב לארץ ונברר בדיוק את עמדתו.
אנחנו נבקש כמובן להמשיך את
הבניה המתוכננת ואף מעבר לכך,
כפי שהבטיח לנו ראש הממשלה ערב
הבחירות האחרונות".
ח"כ יריב לוין (ליכוד) ,יו"ר

הקואליציה ,טוען בשיחה עם מעייני
הישועה ,שמדובר בשמועות ולא
בהחלטה קונקרטית" .אני לא מכיר
החלטה כזו ולכן אני חושב שכל
העסק הזה הוא סערה בכוס מים.
צריך לדעתי לבנות כמה שיותר ,יש
בניה ואני לא מכיר החלטה כזו .אם
תהיה הקפאה כמובן שאני אתנגד
לה כפי שהתנגדתי לה בעבר .בפעם
הראשונה לצערי לא הצלחנו למנוע
אותה ,אבל לקראת ההקפאה השנייה
התארגנו טוב והצלחנו למנוע אותה".
ואם בכל זאת כן תהיה הקפאה?
"שוב אני אומר ,אני משוכנע שאם
יהיה ניסיון כזה אנחנו נצליח למנוע
אותו .אנחנו ניאבק בו ואני מאמין
שנצליח .להקפאה צריך להתנגד בכל
תוקף .מה שכן צריך זה לפתור את
בעיית הבירוקרטיה בתחום הזה ורצוי
כמה שיותר מהר".

יו"ר המועצה האזורית
שומרון ,גרשון מסיקה

לבנות
ולפתח
במקום
להקפיא
יו"ר המועצה האזורית
גוש עציון ,דוידי פרל

חיזוק
ההתישבות
 -צו השעה

הצדקה
שלכם
עושה
פירות
(וירקות)

הידעתם כי אלפי טונות של פירות
וירקות מושמדים מידי שנה?

קרן הצדיק אוספת ומחלקת

מעל  150טון פירות וירקות בשנה!!
למשפחות בוגרי ישיבות ההסדר
בתרומה של  ₪ 52לחודש
אתם זוכים להציל אוכל בשווי של !!!₪ 500

דרוש מחסן! עקב הגדלת היקף הפעילות אנו זקוקים למקום
אחסון נוסף בירושלים המתאים ,או אפשרות לתרומה והנצחה
הרה"ג הרב חיים דרוקמן במכתבו החדש" :קרן הצדיק עוזרת
לנצרכים בוגרי ישיבות הסדר ...אבקש מאד לתרום בעין יפה
ובצורה משמעותית לקרן הצדיק".
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ג השבועות מהווה מבחן קשה
לנשואות :בעוד שהגברים
אצים בהתלהבות ל"תיקון ליל
שבועות" ,צריכה את ,להישאר
בבית ,להשכיב את הילדים ואם לא
די בכך  -גם למחרת להיות בודדה
כשה"גברים" עייפים מן הלילה.
והיכן ה"תיקון" שלך?
לרבי עקיבא בן ובת .בנו מתחתן
ובליל כלולותיו הוא אומר לכלתו
הטריה :החזיקי לי נר בעוד שאני לומד!
כך עמדה כל הלילה ,כשביד אחת היא
אוחזת נר ובאחרת ,מגוללת את דפי
ספרו .למחרת ,שאלו אביו ,ר' עקיבא:
"מצא (אישה מצא טוב) או מוצא
(אני מר ממוות את האישה)?" ענה לו
בנו בשמחה "מצא!" (מדרש תהילים
נ"ט) מסירות הנפש של כלתו ,הזכירה
לו את אמו ,רחל וממילא -ראה בה
אישה מושלמת!
ואולם הכלה  -מה התיקון שלה?
וכי זה מה שאמורה היתה לעשות
בליל כלולותיה?! בתו של ר' עקיבא,
מתחתנת אף היא עם אדם אוהב
תורה ,בן עזאי (כתובות ,ס"ג ,א') .ר'
עקיבא התנגד לנישואין אלה ,ובאמת,
בן עזאי "נשא ופירש"-
התמכר ללימוד התורה

מבט נשי

הליכות ביתה

הרבנית ימימה מזרחי

הרב אליעזר מלמד

נר תמיד

אכילת מאכלי חלב

והתגרש מאשתו( .תוספות ,שם)
"אמר" :ומה אעשה שנפשי חשקה
בתורה? אפשר לעולם שיתקיים ע"י
אחרים"! (יבמות ס"ג ,ב').
מדוע היה ר' עקיבא מרוצה
ממסירות הנפש של כלתו ,בעוד שעל
בתו ,הוא "ריחם" כשמסרה נפשה
על התורה?! ר' עקיבא מבין ,כי בנו,
ממש כמותו ,שיתף את אשתו בלימוד
התורה שלו ויותר מזה  -הוא רומז
לה ,בליל כלולותיה ,כי תורתו כולה
נובעת רק מכוחה! היא זו שמחזיקה
לו את הנר ועוזרת לו לגולל את
הדפים ולהתקדם בלימודו!
בן עזאי לעומת זאת ,לא ראה
באשתו חלק חיוני מתורתו וממילא,
תורה בלא אישה  -אין בה כדי
להרבות תורה בעולם ולהיפך -
"הריהו ממעט את הדמות"! (דברי בן
עזאי עצמו על מי שאינו עוסק בפריה
ורביה! שם).
בליל שבועות ,מוטלת על אישה
אחריות אדירה :לאחוז בנר עבור
לומדי התורה שלה .כיצד?
אומר ה"שפת אמת" כי שבועות,
יותר מהיותו יום תורה ,הריהו יום
תפילה אדיר" :וינועו העם ויעמדו
מרחוק" ואין עמידה אלא לשון תפילה!

ר
לפי השפ"א ,במעמד סיני עמדו
האנשים והנשים מול ההר והתפללו
על תורת ילדיהם עד סוף כל הדורות!
בשבועות ,יש לומר את התפילות
"אהבת עולם"" -ותן בלבנו להבין
ולהשכיל ,"...וכן "והערב נא את דברי
תורתך בפינו" בבכי ממש ומוסיף הר'
מבעלז ,כי במילים "ברוך ...המלמד
תורה לעמו ישראל" ,יש לבקש על
המלמדים והמלמדות שיתמלאו כח,
אהבה ותושיה לילדי ישראל!
המלמדת הגדולה של ילדייך -היא
את .דביקותם בתורה ,ממש כמו
נטישתם את התורה חלילה ,מיוחסת
לך" :אל תיטוש תורת אמך"! לכן ,את
זקוקה להרבה כח :אל תישארי ערה
בליל שבועות! "אל תתש תורת אמך!"
אישך וילדייך זקוקים לספר התהילים
שתלחשי עבורם בליל שבועות,
לברכות התורה שיתברכו מפיך למחרת
היום ובעיקר ,לפנייך המאירות,
הנר שיאיר להם בלימודם עד עולם.

™
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המרכז ללימודי משפחה

גם את רוצה

פגש
להיפ
שנות
ולש
ת...
לקבלת חוברת השיעורים היכנסו לאתר ומלאו פרטים
∞2

במדבר ה’תשע”ג

טז יז יח
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שלם’’
של ’’בנין ל
כנס הקיץ ל
בנייני האומה ,ירושלים

 www.binyanshalem.org.ilאו התקשרו

02-6271525

בים נהגו עוד מתקופת הראשונים ,לאכול בחג
השבועות מאכלי חלב ודבש .מקור המנהג באשכנז
וצרפת ,ומשם התפשט לקהילות רבות בישראל .אולם
יש שאינם נוהגים בזה ,כמו רבים מעולי תימן ,לוב,
ג'רבה ,בוכרה ופרס.
כמה טעמים נזכרו למנהג :יש אומרים מפני שהתורה
נמשלה לדבש וחלב (דב"ר ז ,ג) ,שנאמר (שיר השירים ד,
יא)ְ " :דּבַשׁ ו ְ ָחל ָב ַתּחַת ל ְשׁוֹנ ֵ�" .ואמרו חכמים (תנחומא
ישן כי תשא ט)" :בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו
(שמות כד ,ז) :כֹּל ֲאשֶׁר ִדּבֶּר ה' נ ַ ֲעשֶׂה וְנ ִ ְשׁמָע ,באותה
שעה אמר להם הקדוש ברוך הואְ :דּבַשׁ ו ְ ָחל ָב ַתּחַת
ל ְשׁוֹנ ֵ�" .כלומר ,בזכות הסכמתם של ישראל לקבל את
התורה בלא פקפוק ,יהיו דברי התורה מתוקים בפיהם
כדבש וחלב .וכדי להזכיר את מתיקותה וחביבותה
של התורה ,נוהגים לאכול בחג השבועות עוגות חלב
ומאכלים מתוקים בדבש (אורחות חיים ,פר"ח).
עוד באר מרן הרב קוק ,שחלב ודבש הם שני מאכלים
שנוצרים מדבר טמא .הדבש נוצר מדבורים שהם שרץ
טמא ,והחלב נוצר מדם שאסור באכילה .ודווקא מפני
שהם מתהפכים מטומאה לטהרה טעמם מיוחד ,שהם
רומזים לתיקון העולם .וזוהי סגולתה של התורה,
שמתקנת את הצדדים הרעים שבעולם ומתבלת את
היצר הרע והופכת אותו לטוב .וזוהי סגולתה של ארץ
ישראל ,הנקראת " ֶארֶץ זָבַת ָחל ָב וּ ְדבָשׁ".
עוד אמרו ,שכך נהגו אבותינו בזמן מתן תורה ,שלאחר
שנתגלו להם כל הדינים המרובים הכרוכים באכילת
הבשר ,כשחיטה ,בדיקת הסכין ,טרפות ומליחה ,העדיפו
לאכול מאכלי חלב שמותרים בלא הכנות מרובות ,ולזכר
זה גם אנו אוכלים מאכלי חלב (מ"ב תצד ,יב).
רבים נוהגים לאכול באותה הסעודה מאכלי חלב
ובשר ,יש נוהגים כך בסעודת היום ,ורבים מקיימים
את המנהג בסעודת הלילה .בהתחלה אוכלים מאכלי
חלב .לאחר מכן צריך לצחצח שיניים או לאכול לחם
או תפוח או דבר קשה אחר ,ובנוסף לכך צריך לשטוף
את הפה היטב ,ובכך מקנחים את הפה ושוטפים
אותו משיירי החלב .לאחר מכן מחליפים את המפה
ועורכים את השולחן מחדש ואוכלים מאכלי בשר.
וכמובן שאין להפוך את הסדר מפני שלאחר אכילת
בשר צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב.
והעיקר לקיים את מצוות השמחה בחג ,שכל
המנהגים הללו נועדו להוסיף שמחה בחג וכבוד לתורה.

מקום בלב

חברת סיעוד ייחודית

מטפלים יהודים
> טיפול סיעודי בבית המטופל/בבית אבות
> שירות השגחה וטיפול אישי בבית חולים
> העשרה ותעסוקה
החברה מספקת שירותי
סיעוד ברמה גבוהה
בהתאמה אישית ע״י
מטפלים מובחרים

לפרטים :יהוידע ניזרי
052-6070501

״מקום בלב״ הרבה מעבר לסיעוד

מקום
בלב
מטפלים באהבה.
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כולנו
יהודים

כרËי Òביקור
רבני מעייני הישועה

תורנית בבית כנסת לטובת שאלות
הלכתיות על בסיס יומי .הדבר השני,
אנו עוזרים מאוד לחזק את הזהות
הלאומית ציונית של המפללים ,כחלק
מהותי מהזהות התורנית שלנו ,שלא
תמיד מובנת מאליה במקומות אלה.

 ººסיפור מרגש

 ººמי אניø
עזרא הימן ( ,)34נשוי ואב לחמישה
ילדים ,מתגור ביפו.

 ººמקדש מעט
אני מכהן כרב בית כנסת "מגן
אבות" ,הנמצא בדרום יפו.

 ººקצת עליי
למדתי בעבר בכולל בישוב עלי .כמו
כן למדתי בכולל מר"ץ במבשרת ציון,
שם עשיתי את רוב מבחני הרבנות,
אותם אני עתיד לסיים בקרוב.

 ººקהילת בית הכנסת
קהילת מגן אבות היא קהילה מאוד
וותיקה ,בת כששים שנה .הגרעין
המייסד היה של עולי כורדיסטן אשר
התיישבו ביפו .בשיאו ,היו חברים

בבית הכנסת כ 200-מתפללים ,אשר
מילאו את המקום מפה לפה .בשנים
האחרונות ,עקב נדידת אוכלוסיה
לערים הסמוכות בת ים וחולון ,בית
הכנסת נותר עם מעט מתפללים,
המחזיקים בעקשנות ובהתמדה את
המקום .באמצע השבוע יש מניין
בתפילות מנחה וערבית ,כ15 -
מתפללים ,ובשבת יש קרוב ל�30
מתפללים .בנוסף ,בית הכנסת יושב
בשכונה שהיתה פעם שכונה יהודית
למהדרין ,וכיום היא קו תפר בין
האיזור היהודי לאיזור הערבי של יפו.
במובן זה ,יש לבית הכנסת חשיבות
אסטרטגית מסוימת ,בשמירה על
זהותה היהודית של איזור זה של
יפו .שני דברים קרו בקהילה בשנה
האחרונה .האחד ,יצרנו בבית הכנסת
לימוד קבוע על בסיס יומי ונוכחות

°Û˙Â˘ ‰È‰
ÏÚ ÌÂ˙Á
Ú·˜ ˙‡¯Â‰

יש לנו גבאי בן  ,88ישראל שמו .הוא
גבאי של בית הכנסת מיום היווסדו.
פניו תמיד מאירות .הוא מגיע כל
בוקר לבית הכנסת ,ומתעקש בעצמו
לדאוג לתחזק את המקום .יום אחד
בדרכו בקולנועית לבית כנסת ,הוא
הותקף על ידי ערבי שניסה לשדוד
אותו .בכוחות עילאיים הוא הצליח
להתגבר על התוקף ובכך להינצל.
כששאלתי אותו איך הוא הצליח
להתגבר על התוקף ,הוא ענה "הוא
ניסה לשדוד את המפתחות לבית
כנסת .אם היה גונב אותם לא היה לי
איך לפתוח את בית כנסת לתפילה .ה'
נתן לי כוח".

 ººאני מאמין
החזון שלי להפוך את מגן אבות לבית
כנסת תוסס ,מלא בצעירים ומבוגרים
כאחד ,גברים נשים וטף ,שיחזירו את
בית הכנסת ודרכו את ההתיישבות
היהודית ביפו ,לימי גדולתה.

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠µ±µ
לתרומות דרך בנק הדואר:
מספר חשבון  7694216פלטפיו סר ממס
עיף 46
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הרב אברהם קריספין
רב בית הכנסת "לשם ולתהילה"
ביישוב אדם  -מעייני הישועה

"עשה אתה את שלך"
ספר במדבר נקרא גם "חומש הפקודים" כיוון שיש
בו שני מִפקדים :המפקד הראשון המופיע בפרשנו הוא
מפקד הלויים ,ובהמשך מופיע מפקד שני של בני ישראל.
אתָם ֹמשֶׁה עַל פִּי ה'
לגבי מפקד הלויים נאמר" :וַיּ ִ ְפקֹד ֹ
ַכּ ֲאשֶׁר ֻצוּ ָה" (במדבר ג,טז).
מדוע הדגישה התורה שפקד משה את הלויים "על פי
ה'" ,לכאורה די היה לכתוב 'ויפקוד אותם משה כאשר
ציוה ה'?
רש"י הרגיש בקושי זה ,וכתב" :אמר משה לפני הקב"ה
היאך אני נכנס לבתי כולם ולתוך אהליהם לדעת מנין
יונקיהם .אמר לו הקב"ה עשה אתה את שלך ואני אעשה
את שלי (כלומר ,לך אתה עד פתח האוהל ,ואני כבר אומר
לך מה מניין הנפשות שבאוהל זה) .הלך משה ועמד על
פתח האהל ,והשכינה מקדמת לפניו ,ובת קול יוצאת מן
האהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה ,לכך נאמר
על פי ה'" ,עכ"ל .ויש לשאול ,אם כבר השכינה מתלווה
למשה ואומרת לו כמה מהלויים יש בכל אוהל ואוהל,
לשם מה צריך משה לכתת רגליו מאוהל לאוהל? אלא
התורה מלמדת אותנו יסוד בהנהגת האדם :הקב"ה מסייע
מלמעלה רק לאחר התעוררות והשתדלות מלמטה.
הנהגה זו קיימת בכל תחומי החיים ” -עשה אתה את
שלך ואני אעשה את שלי".
הגמרא במסכת נדה (דף ע ):עוסקת בסוגיה זו
בהרחבה" :מה יעשה האדם ויחכם? - ...ירבה בישיבה
וימעט בסחורה .מקשה הגמ' :והרי הרבה עשו כן ולא
הועיל להם?! אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו,
שנאמר "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה וכו' מאי
קמ"ל? (רש"י :למה ליה למימר להו ירבה בישיבה ,הואיל
וברחמים תלוי?) תשובה" :דהא בלא הא לא סגיא“.
כלומר בקשת רחמים לבד לא מועילה ,אלא צריך שילוב
של עשייה מצד האדם בכך שירבה בישיבה ,שבפועל ישב
וילמד ולא יתבטל ,ועם זאת יבקש רחמים ממי שהחכמה
שלו ,שאכן דברי התורה שלומד יחקקו בליבו.

מיסודה של שעלי תורה

בנשיאות הגאון הרב שאר ישוב הכהן שליט“א

הכולל קולט
אברכים נוספים
בנוסף :בשנה הבאה יתחיל בע“ה

מחזור חדש של לימודי דיינות

לפרטים:
הרב ערן טננבאום

052-2280561

הגרעין התורני שלומי
שבת קליטה בשלומי!
הגרעין התורני בשלומי מזמין אתכם
לשבת היכרות עם תושבי שלומי והגרעין

בהשתתפות הרב אלישע וישליצקי

שתתקיים בעזהי"ת בשבת פרשת "בהעלותך"
ט'ז סיוון 25.5.13( .למניינם)
הצטרפו לקהילת המשפחות התורניות לחיות ולהשפיע!
בתוכנית :סיור בישוב ,תפילות בבתי הכנסת
ופאנל בהשתתפות ראש המועצה ותושבי שלומי

לפרטים :מני 052-8397372

≥2

צפוף פרופ' ידידיה שטרן
עם
דיבור

שם :פרופ' ידידיה שטרן ( ,)58נשוי
לקרן ,אב לשמונה ילדים ומתגורר
בירושלים.
עיסוק :פרופסור מן המניין
בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן וסגן
נשיא למחקר במכון הישראלי
לדמוקרטיה.
קו"ח :נולד באנגליה ,עלה ארצה
בגיל שנתיים וגדל בתל אביב.
למד בישיבת נחלים ובכרם ביבנה,
שירת במסגרת הסדר בחיל
השריון .בוגר הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן התמחה בין
היתר אצל עו"ד חיים הרצוג ז"ל (נשיא המדינה לשעבר) .פרופ' שטרן
הוא דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת הרווארד ,בבוסטון ותחום
התמחותו בלימודיו היה דיני תאגידים ,ניירות ערך ומשפט מסחרי.
עם שובו ארצה הצטרף לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן
כמרצה וחוקר בתחום התאגידים ומשפט עסקי .ייסד את המרכז
למשפט מסחרי באוניברסיטת בר אילן ,הקים את 'צביון  -מרכז לחקר
ישראליות ,יהדות ודמוקרטיה' ,הקים את בית ההוצאה לאור של
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה והיה יושב הראש הראשון שלו,
בנוסף כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה.
פרופ' שטרן הצטרף כעמית בכיר למכון הישראלי לדמוקרטיה (1999
 היום) .כיום הוא מנהל את הפרויקטים "דת ומדינה" ו"זכויות אדםוהיהדות" .הוא מחבר ועורך של למעלה מעשרה ספרים ועשרות מאמרים
בתחומי התמחותו השונים שפורסמו בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם.

» המכון הישראלי לדמוקרטיה
בית וועד לתלמידי חכמים בהלכות
מדינה יהודית ודמוקרטית .מקום
פטריוטי ,מקצועי ,מתוחכם
שלקח על עצמו את משימת
ניהול הדיאלוג הפנים ישראלי בין
שבטי ישראל.
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» מקום בארץ שמרגש אותי
בחזרה מחו"ל ,כשהמטוס מתקרב
ארצה ,נחשף קו החוף ,והלב
מתרחב .הרף עין של עיר לבנה
גדולה ,של חקלאות פורחת ,של
גבעות המולדת בשומרון  -סיבוב
קצר ונחיתה .הגעתי הביתה.

» דמות שהשפיעה על המדינה
המנהיג הישראלי שישכיל
להעביר חוקה למדינת ישראל,
בעגלא ובזמן קריב ,יהיה הדמות
שתשפיע על המדינה יותר מכל
דמות אחרת .מי מתנדב?

» אין כמו...
אימי ,דינה שטרן .כל המהלך
הציוני בחיים של אדם מדהים
אחד .בריחה מפולין ,בגיל
העשרה ,לגמרי לבד; חלוציות
בעיר העתיקה ,יישוב הארץ
בקבוצת יבנה ,הקמת משפחה
יש מאין ,קריירה באקדמיה,
ומחויבות להיסטוריה תוך מבט
לעתיד .עד .120

» אוניברסיטת בר אילן
ביתה של פקולטה למשפטים
לתפארת ,שמהווה חממה
למנהיגות הישראלית הנוכחית
והעתידית .בוגרי הפקולטה :סיבה
לגאווה .מקום מאתגר וכיפי.
מרחף מעליו שלט לא-נראה:
שקט ,כאן חושבים.

» ישיבת כרם ביבנה
חמש שנים של לימוד אינטנסיבי,
לא מודרך" ,לשמה" ,בתחושת
התעלות ,עם חבורה מופלאה.
חוויה מעצבת של עולם דתי
ושל משמעת אינטלקטואלית.
ליטאיות ציונית במיטבה.

» רב ראשי ציוני
לא נוכל לספוג עוד עשר שנים
של רבנות ראשית לא רלבנטית,

שמרדדת את האופי היהודי-
דמוקרטי של המדינה .נדרש רב
ראשי ציוני כדי שלא נתייאש
מהדת הממוסדת.

» החברה הישראלית
שמיכת טלאים עשירה" ,מדינת
כל מיעוטיה" ,שהוויכוח הוא
נשמת אפה .חברה במשבר זהות,
שמתאפיינת באחווה ייחודית:
"שונאים ,סיפור אהבה".

בדרך זו ולאחר מכן ייצאו לשוק
העבודה; שליש יישרתו את
המדינה באמצעות לימוד תורה
לאורך שנים.
מה מקומו של המשפט העברי
במערכת השפיטה?
המשפט העברי חיוני לשמירה
על אופייה היהודי של המדינה.

ואולם ,אין מקום לכפייה דתית
באמצעות העתקה של השולחן
הערוך לספר החוקים .במקום זאת
יש להשתמש ברעיונות הגדולים של
המשפט העברי כמקורות השראה
למשפט הישראלי ,בהסכמה רחבה.
למשל :שיח חובות ולא רק זכויות;
הגינות ולא רק יעילות; קהילה ולא
רק אינדיבידואלים.

» הציונות הדתית
תשב בקרון הקטר של הרכבת
הישראלית לכשתרחיק מעל
עצמה את הקיצונים הלאומניים
ואת הקיצונים הדתיים ,ותחזור
למשימותיה החשובות :מתן
פשר דתי למדינה ומתן פשר
דמוקרטי לדת.

» בג"צ
המוסד הישראלי המרשים
מכולם .למרות האקטיביזם ,זהו
המקום השקול מכולם בשוק
הרעיונות הישראלי הגועש .כל
אחד מאתנו ,כמיעוט ,זקוק לבג"ץ
חזק ביום פקודה.

» מרגיז אותי ש...
ההלכה פסקה מלכת; המשיח
מתמהמה; המולדת עדיין יחפה;
האביב כל כך קצר.
מה המתווה שלך בסוגיית "השוויון
בנטל"?
החרדים חוששים שהמעבר של בן
 18מהישיבה לצבא יגרום להמרת
זהותו .לכן ,שיתגייסו בגיל  ,22לאחר
שרובם נשואים ,במסגרת "הסדר"
שש-שנתי :ארבע שנים בישיבה (עד
 )22ושירות צבאי במשך שנתיים.
שני שלישים מהחרדים יתגייסו

יעקב קניאל בן  52מתל-אביב-

"ירדתי  25ק"ג בשיטת ההרזיה של
 A NEW DAYשיטה נפלאה לירידה
נכונה ובריאה במשקל".

מירב ישראלי בת  35מבית-שמש-

"ירדתי בשיטה המצוינת הזו  12ק"ג וכבר שנתיים לא מעלה
גרם שיטה בריאה ונכונה ממליצה בחום גם הבן שלי בן ה8-
ירד  8קילו וסוף סוף מקובל בכיתה".

השיטה מתאימה לילדים,
לאנשים חולים ,לנשים בהריון
ואחרי לידה ולכל אדם מגיל !7-120
התקשרו עוד היום והזמינו:
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שיחה על עשייה

בין ירושלים
לתל-אביב

מ

י שמסובב ביום רגיל בחלקה
הדרומי של תל אביב ,העיר
העברית הראשונה מאז ראשית
הציונות ,ייתקל באין ספור מסתננים,
רובם אינם פליטים אלא מהגרי
עבודה המבקשים להרוויח כסף
במדינה מפותחת ומתקדמת כישראל
ולשלוח למשפחתם בחו"ל.
עשרות אלפי ,ויש מציינים כי
המספרים גבוהים בהרבה ומונים
מעל מאה אלף ,מהגרי עבודה כאלה
התגלגלו לדרום תל אביב .השכונות
מלאות בבתי כנסת שהיו בעבר
מפוארים ,היו בהם שיעורי תורה
ותפילות לרוב ,אך עם הזדקנות
האזור ,כניסת המסתננים ואי הגעת
צעירים לאזור ,נסגרו וננטשו.
אל הוואקום הזה נכנסו בתחילת
השנה חברי ההנהגה הצעירה של
הבית היהודי ,במטרה להכיר את
העובדות בשטח ,לבחון אפשרויות
לשיפוץ בתי הכנסת והשבתם למקום
תפילה והבאת צעירים רבים לדרום
העיר כדי לפתח את האזור ועוד.

לפני כחודשיים כאשר הגיעו
הצעירים יחד עם ח"כ הכנסת
איילת שקד,הם נחשפו מקרוב
לבתי כנסת מוזנחים שחלקם הפכו
לפאבים ומקומות בילוי למסתננים,
המרחיקים את התושבים המקומיים
ואין פוצה פה.
ביום שני השבוע ,לרגל יום ירושלים,
הגיעו למעלה מאלף צעירים וצעירות
לריקודגלים ססגוני כדי לחזק את
תושבי דרום תל אביב ולהתחבר יחד
איתם לעיר הקודש החשובה לעם
היהודי מזה שלושת אלפים שנה.
הצעירים ,שהגיעו מכל רחבי
הארץ ,קיימו צעדה לאורך השכונות
הדרומיות של תל אביב והתכנסו
להרקדה המונית ברחבת בית דני בעיר.
ריקוד הדגלים הופק בשיתוף
הגרעין התורני 'שקמים' הפועל
בדרום תל-אביב ,בנות השירות
הלאומי ותנועות הנוער.
תושבים רבים בעיר יצאו מבתיהם
כדי להצטרף אל הצועדים .אחדים
מהם הציעו לרוקדים שתייה ואחרים

צפו מהצד ואף צילמו.
אל הצעירים הצטרפו גם חברי הכנסת
של הבית היהודי מוטי יוגב ויוני שטבון,
אחת מתושבות השכונה אמרה
בהתרגשות במהלך הריקודים כי" :כל
יום אנחנו רואים פה רק מסתננים.
היום פשוט כיף לראות את כל הדבר
הזה ,לראות שעם ישראל חי".
ח"כ מוטי יוגב ,שכאמור נכח
במקום ,סיפר בתום האירוע" :אנשים
בגיל שלי מתרגשים באופן מיוחד כל
פעם מחדש לרקוד יחד עם צעירים
שעוד לא נולדו במלחמת ששת
הימים .אני כל כך שמח להצטרף
לריקודגלים הזה".
נתנאל אריאל ,דובר ההנהגה הצעירה,
הסביר במהלך ההרקדה כי" :לא ייתכן
שהעיר העברית הראשונה תאבד את
הרוב היהודי שלה .ריקוד הדגלים
שנערך כאן הוא חלק ממהלך אדיר
לחבר את כל הארץ לירושלים .הגיעו
לכאן אנשים מכל רחבי המדינהכדי
לשמוח עם ירושלים ולשמור על זהותה
היהודית של תל אביב.

לתורה ולמועדים | הרב שלמה יוסף זווין
מהדורה מחודשת של ספרו החשוב של הרב זוין,
אשר בו הוא מאיר באורו המיוחד את פרשיות השבוע וחגי
ישראל.
₪ 59 ₪ 74

מבצע רק במוקד הטלפוני
נחל עדניך

עדנה פרידגוט

נסיעה להילולת
ה"פלא יועץ"

בבולגריה 5 ,ימים ,חצי פנסיון
א' תמוז 9/6/13
 2800ש"ח | 0545755050
26

במדבר ה’תשע”ג

דרושים

אנשי מכירות טלפונים
עבודה בערבים | בונוסים גבוהים
סביבת עבודה צעירה | עבודה בכיף

mirzid@gmail.com

כלל גדול בתורה

מתקן החלומות

התבוננות בפסוקים הכללים
של התורה

סיפור מלא חן ודמיון על
הדברים החשובים באמת,
ספר לילדים ,למבגרים
ולכל מי שחולם.

הרב יצחק גינזבורג

מפגש מרענן עם מועדי
ישראל ,אסופת מאמרים
העוסקים במשב הזורם
מכל אות ומלה ,מפסוקים
קדושים וממדרשי חז”ל

₪ 29 ₪ 64

₪ 29 ₪ 59

אורי אורבך

₪ 29 ₪ 59

*המחירים אינם כוללים דמי משלוח .המבצע עד 24/5/13

מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ופגומים רק בחנות ההוצאה

שיחת חינם1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1 :

חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  , 6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783

הילדים חוגגים את שבועות
בערוץ מאיר

מדור לילדי ישראל

לשליחת תשובות:

ת.ד 2339 .ירושלים מיקוד  | 91022פקס 02-6235643
p.hashavuaa@gmail.com

בשליחת התשובה נא לציין כתובת מדוייקת

מעט מקדש
הי
ד
ע
ת?

"וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִלי
ֲאנִ י ה' ַתּ ַחת כָּ ל ְבּכֹר ִבּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל"...
)במדבר ,ג' ,מ"א(
מאז בריאת העולם קידש ה' את בכורי ישראל
לעבודה במקדש ,אך לאחר חטא העגל עבר
התפקיד לשבט לוי .בשנה הראשונה ציווה הקב"ה
שכל הלויים יעבדו במקום הבכורות .אך כיוון שהיו
יותר בכורות מלויים  ,נפדו הבכורות הנותרים
בכסף .מאז כל בכור שנולד ,שאיננו כהן או לוי
עושה 'פדיון הבן'.

מקורות :משנה בבא בתרא ב ,א; שו"ע ורמ"א קנז ,א ,ג; שו"ע
קנט ,ב; שו"ע קס ,א.

הזוכים :משפ' בן יוסף ,כוכב השחר | טליה יאיר ,ירושלים

החידה משבוע שעבר
שמעון מצא קלמר במגרש הכדורסל של הישוב .כיצד עליו
להכריז על הקלמר על מנת שאנשים לא יזהו את הקלמר? וכן,
אילו סוגי סימנים צריך המאבד לתת למוצא כדי לקבלם?
תשובת החידה משבוע שעבר
רבינא אומר בגמרא שהמוצא צריך להכריז שמצא גלימא ,ומתוך כך
יבוא כל אדם שיש לו גלימא ,יתן את הסימנים ויקח את האבידה.
וביאר הסמ"ע שישנם שלושה סוגי סימנים :א .סימן מובהק
ביותר כגון נקב בצד אות פלונית ,וסימן זה הוא ייחודי אך ורק
לחפץ זה .ב .סימן מובהק  -החפץ ארוך או קצר ,מקום נפילת
האבידה או משקלה ,בכל אחד מהסימנים הללו יכול לקבל את
החפץ )ולדעת הש"ך ארוך או קצר הוא סימן גרוע( .ג .סימן גרוע
 צבע של החפץ ,ובנתינת סימן כזה אין להחזיר את האבידה.לכן בקלמר צריך לתת סימן של מקום מציאת החפץ אורכו
משקל ,כמובן שסימן מובהק ביותר כמו שעל הקלמר יש כתם
צהוב מצד ימין למעלה בודאי יועיל ,שכן הוא סימן מובהק ביותר.
השו"ע )חו"מ רצב ,ט עפ"י ביאור הסמ"ע( מבאר שאמירת
מקום הנפילה נחשב כסימן רק לגבי דברים גדולים שאין דרך
בני אדם לגלגלם ממקומם אבל דברים קטנים שדרך בני אדם
להלך אין מקומם סימן ,וכן מקום שדרך להניח חפצים אין
המקום נחשב כסימן.
אין לראות בתשובה פסק הלכה ,יש להתייעץ עם מורה הוראה

3
 .1ניקנור הכין למקדש) .יחיד(
 .2את הקטורת הכינו בעזרת מכתש ו..
 .3עיזים מהר מכוור היו מתעטשות מ____ הקטורת.

דיסק יוגרל בין הפותרים נכונה

זהה את הדמות

שוברי כניסה למכון המקדש יוגרלו בין העונים נכונה

לפעילויות נוספות לילדים ניתן להיכנס לאתרwww.temple.org.il :
להצטרפות לעלון ותחזינהtehezina@gmail.com :

הזוכים :אבי יונה כהן ,בית שמש
עדיאל אבולוף ,ירושלים

פיצוחים לשבת
חידת השבוע:

הרב מאיר בר-אילן )ברלין(

באיזה הקשר נאמר בפרשה "אוי לרשע ואוי לשכנו"?

רב ,מחבר ועסקן ציוני ,מראשי
ומנהיגי תנועת המזרחי והציונות
הדתית .מייסד עיתון "הצופה".
על שמו קרויה אוניברסיטת
בר אילן

תשובת החידה משבוע שעבר:

ש .היכן מוזכר בפרשתנו שכל ישראל ערבין זה לזה?
ת .מהמילים "וכשלו איש באחיו".
דיסק יוגרל בין הפותרים נכונה

דיסק יוגרל בין הפותרים נכונה

הזוכים :נועם כ"ץ ,אלון שבות | מירי אסולין ,שדרות

ערוץ מאיר .לגדול באהבה

2

במערב ראשון לציון ישנם בניינים גבוהים .הקבלן שבנה
את הבניינים בנה אותם יפים אך לא בחכמה ,הוא בנה
אותם כך שכל דייר רואה מה קורה אצל השכן בבניין
שממול .לדוגמא ,שכן בקומה  6רואה את המרפסת של
קומה  5ממול ,או שכן מקומה  12רואה את המרפסת של
קומה  .11בקומה  4גרה זקנה בשם מתילדה ובקומה  5גר
ידידיה עם ארבעה ילדים קטנים .מתילדה ביקשה מידידיה
שיעשה כותל כדי שיסתיר את כותלה של מתילדה .ידידיה
לעומתה טוען שלא נהגו לבנות גדר במרפסת .מתילדה
ענתה לו" ,גם אם זה לא המנהג ,זה עדיין מפריע לי ,וממש
לא אכפת לי מה המנהג".
מה אתם אומרים?

הזוכה :חיים יעקב סימלמן ,מעלה מכמש

טוביה מארגן תחרות משניות לחג מתן תורה בתכנית ’אסי וטוביה‘
יהונתן עוזר להקים חדר ללימוד תורה בתכנית ’ניידת החלומות‘
מתי שומע את סיפורו של אונקלוס הגר בתכנית ’מעשה שהיה‘
ושובאל הולך עם אביו למפעל התפילין בתכנית ’אבא ליום אחד‘

1

מי צודקø

ˇ הרב יעקב בנימין

לא בשבת

קייטרינג היוקרה
פרסום מים

הלו Áלציבור הדתי≠לאומי
לפרסום בלוח 02-6646001

נדל¢ן

חגיגת ביכורים

בשומרון

חקלאות עברית ,ראשית הגז ,יקבים ומחלבות
בשומרון  -כל אלו ועוד נערכים לקראת המבקרים
שיבואו לחג הביכורים.
במוא"ז שומרון נערכים לקראת המבקרים הרבים
שיבואו לפסטיבל הביכורים ,שיתקיים באסרו חג
שבועות .נתי ישראלי ,מנהל תיירות שומרון ,מציין כי
"אנו ממשיכים עם המסורת שהחלה בשנה שעברה,
של חגיגת חקלאות עברית באסרו חג שבועות.
החקלאות הענפה בשומרון כוללת גידולי גפנים ,צאן,
בקר ,תרנגולות ועוד ,על טהרת העבודה העברית ,והיא
דוגמא וסמל לחקלאות במיטבה".
ענף התיירות בשומרון ,שתופס תאוצה בחודשים
האחרונים ,מציע למבקרים שלל אטרקציות ואתרי
בילוי ,מסעדות ובתי קפה ,צימרים וחדרי הארחה,
חוות סוסים ,טיולים מאורגנים ועוד .ישראלי מוסיף,
"האוויר הצח ,הנופים המרהיבים ,הקרבה לגוש דן
ולירושלים ,השרות הטוב והיחס האישי ,הופכים את
הביקור לחוויה מדהימה".
מחלקת תיירות במוא"ז שומרון מוסרת שבאסרו
חג שבועות ,וביום שישי שלאחריו ,יפתחו אתרים
חקלאיים ויקבי בוטיק לציבור הרחב ,ותתאפשר הצצה
לעולם התבואה והתנובה .מחלבות צאן יערכו סיורים
וסדנאות להכרת תהליך הכנת הגבינה .טקס נוסף
הקשור בשבועות הינו טקס גזיזת הצאן שיערך ביום
חמישי ברכס איתמר.
ביום חמישי ,16.5 ,יערך מופע מרגש של גדול זמרי
הנשמה ,בועז שרעבי ,בתיאטרון העתיק בסבסטיה,
בגן הלאומי שומרון הקדומה.
תכניה מלאה של הפסטיבל באתר תיירות שומרון
www.tourshomron.org.il

˙ÈÂˆÓ ‰Ú˜˘‰
ÌÂ„ ≤≥ ‰¯ÈÎÓÏ
על כביש  79המחבר את
צומת סומך לקרית באליק.
04-8228580
נכË Òוב ≠
משרד תיווך והשקעות
נדל"ן וניהול נכסים
צפת 0556662393 -
נהריה עכו מעלות
054-3399415

ירושלים
והÒביבה

∞≥

רכב
הלך הגיר?
לא נורא!!

המרכז הישראלי
לתיבות הילוכים

צלצל וקבל מחיר
מדהים אוטומטי+רגיל
מוכרים ומרכיבים

¯˙Â¯ÈÎÓ È˘‡ ÌÈ˘Â
ÌÈÂÙÏË
עבודה בערבים
בונוסים גבוהים
סביבת עבודה צעירה
עבודה בכיף
mirzid@gmailÆcom

בשיתוף מרכז הקונגרסים ,בנייני האומה

אולם טדי
ואולם תצוגות

רות
כש ודרת
מה

הארועים היוקרתיים של
הקיץ במחירים בלעדיים

‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÈÚÓÏ
דרושים צעירים אחראים
ואמינים אנשי  Øנשות
טלמרקטינג
לפרטים 1700-700-515

סיטי טאואר | כפר המכביה | אחוזת עין חמד | רמת רחל

˘È‡Î „Â·ÚÏ ÔÈÈÂÚÓ
‡ ‰˜ÊÁבאיזור המרכז .עם
נסיון והמלצות.
054-4273857

חדש! אירוע מדהים בדן פנורמה תל-אביב

חופה הצופה לים |  800מקומות ישיבה |  2רחבות ריקודים ענקיות

1-700-500-302

בתים נדל"ן
אישי ומקצועי,
חזקיהו המלך ,6
ירושלים 02-5611280
··Ô‚Â ˙È
דופלקס  7חד' 220 ,מ"ר,
ק"ג ©מעלית שבת® ,מרפסת
סוכה ,חניה כפולה ,מחסן
כיחידה נפרדת.
יהודית 054-5910348
„‰¯ÈÎÓÏ ‰¯È
בקרית ארבע רמת ממרא
רחוב הרב קוק 202Ø5
 4חדרים כניסה פרטית 100
מרובע ´ גינה
050-5420749
‰¯ÈÎÓÏ
דירת  4חדרים ©משהב®
בפסגת זאב מזרח פינוי
מידי קומה ראשונה
´אופציה להרחבה
0509901234 0506275503

אÊור המרכÊ
‰¯Î˘‰Ï
דירה במרכז גבעתיים
קומה ב'
 2.5חדרים גדולים 3כיווני
אוויר חניה ´ מזגן
לפרטים 0529361313

כללי

052-6071171
במדבר ה’תשע”ג

Ô„¯È‰ ÈÏÈ·ÂÓ
העברת דירות ,משרדים,
רהיטים אריזה פרוק
הרכבה
עבודה עברית
050-6462453
055-6678009

„¯˙Â¯ÈÎÓ ˙˘‡ ‰˘Â
למספר ערבים בשבוע
יתרון  -רכב
קורות חיים למייל
liorsam18@gmail.com

gearbox@bezeqint.net

היובלים 24
הוד השרון

נופש

ÏÚÈ Ï˘ ˙È·‰
ˆ˙¯Á‡ ‰Ó¯· ¯ÓÈ
¨˜Â·ÒÈÈÙ· Â˘ÙÁ
שידוכים
מÁירים מיוÁדים לקוראי
מעייני הישועה
צימר מושקע מעץ ,בקשת
בגולן ,מתאים למשפחות
השדכנית המובילה
גדולות ,אפשרות לקייטרינג
להצלחה
בשבת052-8348514 .
לאיכותיים בלבד דתיים
ß‚ËÂ˜ ˙È·Ï ÌÂ„ ÈˆÁ
לאומיים כיפות סרוגות ˇ
במעלה שומרון צמוד
פרק ב ßדתל¢שים ©משכילים® לנווה עליזה טאבו החלקה
להורים∫ עבור ילדיכם ללא אושרה ע"י משרד הבטחון
ידיעתם
לקו כחול 058-6680000

רותי מלמד

סודיות מובטחת°
השירות בתשלום

≥∂∞≤≠∂∑∂≥∞≥≥ ˇ ∞≥≠∂∑∑µ¥
∏∂∞π≠∑∂∂∏±
shadhanit@gmail.com

דרושים

מרכז הקונגרסים ,בנייני האומה ,ירושלים
לפרטים052-8693888 :

„‰È¯·Ë· ˘ÙÂ ˙¯È
סמוך לכנרת נוף מהמם 10
חדרים מתאים לקבוצות
ולמשפחות עד  50מיטות
מחירים מיוחדים-מבצע
0548364017
ÈÏÂÓ Ï˘ ¯ÓÈˆ‰
בצפת העתיקה
דירת סטודיו  2חדרים
חדשה מאובזרת וממוזגת
ליד ביה"כ בירב.
מתאימה לזוג ´ 2
050-6241690

„¯˙È‡¯Á‡ ‰¯ÂÁ· ‰˘Â
לעזרה והשגחה על אישה
נכה קלות חברתית וחיכנית
ÈÓÂ˜È˘ ‰ÈÓÈÙ ÔÂÚÓÏ
עבודה בכיף שכר הוגן המטפל בילדים עם צרכים
שעות עבודה רצוי אחרי
מיוחדים דרושיםØות
סייעות טיפוליות לעבודה
הצהרים 054-2025043
במשמרות כולל שישי
02-6540898
שבת המוכרת כעבודה
מועדפת ומאתגרת,
ÔÈÈÂÚÓ È˙„ Ë„ÂËÒ
מתאימה גם לבנות שרות
להשגיח על אדם מבוגר לאומי ,אפשרות להסעה.
בתמורה למגורים ועזרה טלester_s@ 03-6711702 :
aleh.org
בבית052-6612314 .

להגיע ,אבל אם זה
הרב אליהו
חיוני לטובת היולדת
ש .אנגלית בשבת:
ש .גר שÊÁר לÒורו:
מותר.
אני לקראת מבחן
גר שהתגייר
פסיכומטרי .האם
ש .והדרת פני Êקן:יש והפסיק לשמור
כבדת
קשישה
מותר ללמוד בשבת
מצוות האם הוא גרø
שזקוקה
ראיה
מילים באנגלית
ת .כן ,אלא אם כן
לקראת הבחינהø
לליווי לבית החולים מראש לא התכוון
בעין
לטיפולים
לשמור מצוות.שו"ע
ת .לא.
שלה .אין בת שירות יו"ד רסח ג.
זמינה כרגע .רציתי
ש .ואם הוא אמר
ש .נÒיעה ללידה
בשבת :האם מותר לדעת האם מותר לי שישמורø
לאמא של היולדת בתור בן להושיט לה ת .אם יש הערכה
להגיע לבדה ברכב יד ולעזור לה לרדת ברורה שאינו אומר
מהאוטובוסø
כן בכנות ,אין כאן
בשבת ללידהø
גיור .שו"ת אחיעזר
ת .מותר.
ת .סתם אסור לה

הרב אבינר

ב כו.שו"ת דעת כהן
קנג.
ש .שתיית יין
מקידוש:האם
בקידוש בשבת ,כל
המסובים חייבים
לשתותø
ת .לא חייבים.זה רק
מצוה מן המובחר.
שו"ע או"ח רעא יד.
ראה ¸הרב˛ אבינרפדיה:
http://shlomo-aviner.net

כולל שיעורים ,שו"תים
ושיחות בישיבה בארוחת
צהרים  -מעודכן כל יום°

כושרות
ש .ברירת שומשום:
האם חייבים לברור
שומשוםø
ת .כן ,כי הוא מוצר
נגוע.

או צאן .בעופות
משתמשים בו
כביטוי מושאל
לציין שהעוף ברמת
כשרות גבוהה מאוד.

ש .ברירת אורÊ
מלא :מהי הפעולה
ש .עוÁ¢ Ûלק:¢
לברירת אורז מלאø
קניתי עוף עם
ת .מפזרים את
כשרות למהדרין .זה האורז על משטח
אומר שהוא "חלק" כתום או תכלת,
לספרדיםø
ומסתכלים בין
ת .המושג "חלק"
הגרגרים בדיוק
אינו שייך לעופות
באותה צורה
אלא רק בבשר בקר שבודקים אורז לבן.

שו"ת
SMS

≥1

ערימות קציר וארגזי תבואה,
גבינות צאן ומיטב התנובה
צבעים ,ריחות וטעמים מחכים לכם
בחגיגת ביכורים בשומרון!

חוות חקלאיות ,יקבי בוטיק,
אמנים ,סדנאות לייצור גבינה,
מלאכות קדומות,
טקס גזיזת הצאן ,פינות ליטוף,
טיולי סוסים בטבע
ושלל אטרקציות

רגע לפני שהירוק
הופך לצהוב...
מטיילים בעקבות החקלאות
הקדומה והמתחדשת.
מדרשת שומרון 09-8841359
”חלקת השדה“ 02-9973106

תפריטים חלביים מפנקים
במסעדות ובבתי קפה,
חדרי הארחה וצימרים
בנופי בראשית מרהיבים
במחירים מתוקים
במיוחד לשבועות!

איסרו-חג שבועות ,חמישי-שישי ,ז‘-ח‘ בסיון 16-17.5
תכניה מלאה באתר האינטרנט

כל האטרקציות ,האתרים והטיולים בשומרון  -בקליק אחד tourshomron.org.il
תיירות שומרון הטיול מתחיל כאן | לפרטיםtourshomron@gmail.com | 03-9066402 :

פסטיבל אביב בשומרון

אטרקציות ופינוקים

מטיילים בטבע

דבש וחלב

מופע שקיעה
בעז שרעבי במופע מרגש
בתיאטרון העתיק בסבסטיה,
גן לאומי שומרון הקדומה,
באסרו חג שבועות
כרטיסים באתר המתנ“ס
mat-shomron.com

צילומים :גדעון שרון ,שחר כהן מדרשת שומרון ,תיירות שומרון ,מדרשת חלקת השדה .עיצוב:

בשומרון

