
(.
ת..

מו
וד

הק
ת 

 א
בד

אי
ש

רי 
ח

(א
ל 

לג
ה 

ש
חד

ה 
יפ

כ ÌÏÂÚ
(.

ת..
מו

וד
הק

ת 
 א

בד
אי

ש
רי 

ח
(א

ל 
לג

ה 
ש

חד
ה 

יפ
כ

(.
ת..

מו
וד

הק
ת 

 א
בד

אי
ש

רי 
ח

(א
ל 

לג
ה 

ש
חד

ה 
יפ

כ
(.

ת..
מו

וד
הק

ת 
 א

בד
אי

ש
רי 

ח
(א

ל 
לג

ה 
ש

חד
ה 

יפ
כ

(.
ת..

מו
וד

הק
ת 

 א
בד

אי
ש

רי 
ח

(א
ל 

לג
ה 

ש
חד

ה 
יפ

כ ÌÏÂÚÌÏÂÚ
(.

ת..
מו

וד
הק

ת 
 א

בד
אי

ש
רי 

ח
(א

ל 
לג

ה 
ש

חד
ה 

יפ
כ

(.
ת..

מו
וד

הק
ת 

 א
בד

אי
ש

רי 
ח

(א
ל 

לג
ה 

ש
חד

ה 
יפ

כ
(.

ת..
מו

וד
הק

ת 
 א

בד
אי

ש
רי 

ח
(א

ל 
לג

ה 
ש

חד
ה 

יפ
כ

(.
ת..

מו
וד

הק
ת 

 א
בד

אי
ש

רי 
ח

(א
ל 

לג
ה 

ש
חד

ה 
יפ

כ ÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚקטן

ˆÌÈ˜ÂÓÈ  צ  ÌÈ˜„Â·  „ˆÈÎ חרקים 
ÆË·ÓÂ ‰ÙÈË˘ :הרב אליהו øÌÈ·Ï

ÂÓ˙¯  צ  Ì‡‰ מעורבת  כיתה 
 È¯ËÓÂÎÈÒÙ‰  ÔÁ·Ó‰  ˙‡¯˜Ï  „ÂÓÏÏ
 ÈÎ ¯˙ÂÓ :הרב אליהו ø˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÎ·
 ˙ÂÚÈˆ  ÏÚ  ÌÈ¯ÓÂ˘˘  È‡˙·Â  È̈ÓÊ  ‰Ê

ÆÏÂ„‚ ˜ÂÁÈ¯Â ‰ÏÂ„‚

ÌÈ˘Ï  צ  Ì‡‰ בהיריון  זהב 
 ÏÎ  ø·‰Ê  ˙ÂÚ·Ë  „ÂÚÏ  ¯ÂÒ‡  ÔÂÈ¯È‰·
 È‡„Î „Â‡Ó :הרב אליהו ø·‰Ê Ï˘ ‚ÂÒ

Æ‰ˆÏÓ‰ ‡Ï‡ ¨̄ ÂÒÈ‡ ‡Ï Æ·‰ÊÓ ÚÓÈ‰Ï

ÂÓ˙¯  צ  Ì‡‰ למסגד  כניסה 
 Ï„Á Ì‡ :הרב אבינר ø„‚ÒÓÏ ÒÎÈ‰Ï
 ˙ÂÓÂ¯˙  ÆË  „ˆ  Á¢Â‡  ‡¢Ó¯  ÔÈÈÚ©  „‚ÒÓ  ˙ÂÈ‰Ï

Æ®̂ ¢Ó Ì˘¯ ≠ Â Ô˘„‰

טלית  צ בלי  כפיים  נשיאת 
 È‡˘¯  ¨˙ÈÏË  ‚È˘‰Ï  ÏÂÎÈ  ‡Ï˘  Ô‰Î
ø˙ÈÏË ‡ÏÏ ÌÈÈÙÎ ˙‡˘Ï הרב אבינר: 
 ‡Ï ¯Â·Èˆ‰˘ È„Î ‚‰Ó ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡ ÆÔÎ
 ®‚Î  ÁÎ˜  Á¢Â‡  ‡¢Ó ©̄  Â˙Ú„  ÁÈÒÈÂ  ÏÎ˙ÒÈ

Æ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂËÈ·Ï ‰ÏÈÚ ‡ÏÂ

אחרי  צ מילה  ברית 
 ‰ÏÈÓ  ˙È¯·  ˙ÂÁ„Ï  Ì‡‰ הצהריים 
 øÌÚ ·Â¯· ‰È‰˙˘ È„Î ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡Ï

 ÌÂÈ· Ì„˜ÂÓ ÈÎ‰ ˙Â˘ÚÏ :הרב אבינר
 ¯Á‡Ï ÔÎ Ï·‡ ÆÛÈ„Ú˘ ÌÈÊÈ¯Ê ÔÈ„ ÌÂ˘Ó
 ÆÚÈ‚‰Ï  ‰ÁÙ˘Ó  È·Â¯˜Ï  ¯˘Ù‡Ï  È„Î
 Ì‰¯·‡˘  ‰ÓÂ©  Á  ·Ò¯  „¢ÂÈ  ˘¢‰Â¯Ú
 ‰È‰  ÌÂÈ‰  ÚˆÓ‡·  ÂÓˆÚ  ÏÓ  ÂÈ·‡
 ÂÎ ÊÈ ˙È˘‡¯· ‰ÓÈÓ˙ ‰¯Â˙ ÔÈÈÚ Æ„ÁÂÈÓ ‰¯˜Ó

Æ®̂ ¢Ó Ì˘¯ ≠ ‚ ˙Â‡

Á˘˘ ÈÓ‰  צ הגומל על טביעה 
 ÚÂ·ËÏ ÏÈÁ˙‰Â „Á‡ Û‡ ‰È‰ ‡Ï˘Î ÌÈ·
 øÏÓÂ‚‰  Í¯·È  Â̈ÏÈˆ‰Â  Â‰˘ÈÓ  ÚÈ‚‰Â
 ‰·Â˘˙  ‰˘ÚÈ  Ì‚Â  ÆÔÎ אבינר:  הרב 
 ÛÂÁ· ˙ÂÁ˘Ï ‰ÏÂ„‚‰ ‰¯·Ú‰ ÏÚ ‰ÏÂ„‚

Æ®̂ ¢Ó Ì˘¯ ≠ Ï ÁÈ¯ ·¢Ó© ÏÈˆÓ ÈÏ·

הודאה על הצלה Ú È· ÏÚ·¯  צ
 ˙Â˘ÚÏ  Ì‡‰  ÆÌÂÏÎ  ÂÏ  ‰¯˜  ‡ÏÂ  ·Î¯
הרב   øß‰Ï  ˙Â„Â‰Ï  È„Î  ‰È„Â‰  ˙„ÂÚÒ

Æ·Ï ˜¢Ò ÁÈ¯ ·¢Ó Æ‰˜„ אבינר:̂ 
אדמה  צ פרי  על  שהחיינו 

 ‡Â‰˘  ÔÂÏÓ  ÏÚ  ÂÈÈÁ‰˘  Í¯·Ï  Ì‡‰
 ÏÎ ÏÚ ÆÔÎ :הרב אבינר  ø‰Ó„‡‰ È¯Ù
 ·¢Ó ÆÌÈÂÙÙÏÓ Ì‚ Æ‰˘· ˘„Á˙Ó˘ È¯Ù

ÆÁÈ ‰Î¯

בישיבה  צ הודאה  ברכת   
 ø„ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ ˜¯· Â‡ ÌÚ¯ ÏÚ Í¯·Ó‰
 ÔÈÈÚ  ÆÛÈ„Ú  Í‡  ·ÈÈÁ  ‡Ï הרב אבינר: 

Æ‚ Ê¢Ó ·Ï¯ ‚¢Ó¯Ù

קטןקטןקטןקטןקטן
 גיליון 369 | פרשת בראשית |

olam-katan.co.il כ"ז בתשרי ה'תשע"ג

צ
שו"ת סלולרי

השבועון הדתי לצעירים
ok@olam-katan.co.il
ת.ד. 7593 ירושלים 91074  טלפקס 077-6621680
הפצה: מקור ראשון 052-8908518  | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות |
© זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמור לעולם קטן
לפרסומות: איתן 054-6799933
 eitan@okm.co.il

דייטים 
לפעמים פתיחּות ולפעמים סגירּות

הרב יוני לביא, מנהל מוקד חברים מקשיבים
 ÆÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ÌÏÂÚÏ ˙Î˘Ó˘ È„¯Á Ú˜¯Ó ‰¯ÂÁ· È‡ :שאלה
 ¯ÒÂÁ·Â ˙Â¯È‚Ò· È˙Ï˜˙ Ï·‡ ‰Ï‡Î ÌÈ¯ÂÁ· ‰ÓÎ ÌÚ È˙˘‚Ù
 ÍÂÈÁ‰Â Ï‡„È‡‰ ÌÚ ¯„˙ÒÓ ‰Ê ÍÈ‡ Æ‰Â  ̆Ú˜¯Ó È‡  ̆ÈÙÓ ‰Ï·˜
 ÂÏ‡ Ì‡‰ øÏ·˜ÏÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÈ‰Ï ‡¯Â˜‰ ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ‰ÊÏ  ÔÈ‡ ‰˘ÚÓ È„ÈÏ  ‡· ‰Ê˘Î Ï·‡ ÌÈÙÈÂ  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈ¯Â·È„  ˜¯

ÆÈ·Ï ÏÚ ·˘ÈÈ˙˙˘ ‰·Â˘˙Ï ÁÓ˘‡ øÈÂÒÈÎ
 ÈÁË˘ ÏÎ· ˙Â·¯ÂÚÓ· Ï‚Â„ ÔÎ‡ ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰ תשובה: 
 Æ„·Ï· ˙Â‡ÓÒÈÒ· ¯·Â„Ó ‡Ï ÆÏ‡¯˘È ÌÚ Ï‡ ·Á¯ ¯Â·ÈÁ·Â ÌÈÈÁ‰
 ÌÈÏ‡„È‡‰ ˙‡ Â˙ÂÓÎ ÌÈ˘‚Ó˘ ¯Â·Èˆ  „ÂÚ Ï‡¯˘È  ˙È„Ó· ÔÈ‡
 ¨‡·ˆ· ≠ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÒÓÂ  ÏÚÂÙ  ‡Ï ‡Â‰ Â·˘ ÌÂÁ˙ ÔÈ‡ ÆÂÏÏ‰
 ˙¯Â˘˜˙‰Â  ËÙ˘Ó‰  ÌÏÂÚ·  Ì‚Â©  ÍÂÈÁ·  ¨ÌÈ˜ÒÚ·  ¨‰ÈÓ„˜‡·
 ÌÈÈÚ¯‚‰  Æ®ÌÈ·Â˘Á  ÌÈ„Úˆ  ‰˘ÂÚ  ‡Â‰  ‰¯È„ÁÏ  ¯˙ÂÈ  ÌÈ˘˜‰
 ‰ÓÈ˘¯  Ì‰  ÈÓÂ‡Ï‰  ˙Â¯È˘‰Â  ‡·È˜Ú  È·  ˙ÚÂ˙  ¨ÌÈÈ¯Â˙‰
 ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ¨ÁÏÂ˘ ‡Â‰˘ ‰ÓÂ¯˙Â  ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÚÂ¯Ê  Ï˘ ˙È˜ÏÁ

ÆÂÏ˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ È˙È·‰ ˘¯‚ÓÏ
 ˙È·  ˙Ó˜‰  ˙¯ËÓÏ  ˙Â¯ÎÈ‰‰  ÌÂÁ˙·  ÌÈ˜ÒÂÚ˘Î  ¨ÌÓ‡
 ÁÈÏˆÈ  ¯˘˜˘  È„Î  ÆÛÒÂ  ÏÂ˜È˘  ÔÂ·˘Á·  ˙Á˜Ï  ˘È  ¨Ï‡¯˘È·
 ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¨̄ ˘Â‡ÓÂ ·ÈˆÈ ˙È· „ÁÈ· ÌÈ˜‰Ï ÂÏÎÂÈ ‰˘È‡Â ¯·‚Â
 ÌÈÓÈÈ˜ ©̆  ËÏÁÂÓ  ÔÂÈÓ„ÏÂ  ˙Â‰ÊÏ  ‰ÂÂÎ‰  ÔÈ‡  Æ‰Ó‡˙‰  Ì‰ÈÈ·
 ˙ÒÈÙ˙ ˙ÈÁ·Ó ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÂÂ˜Ï ‡Ï‡ ®ÆÆÆÌÈÈ·¯‚ ˙Â‚ÂÊ Ïˆ‡ ˜¯
 ‰ÈÓÈÎ Á˙Ù˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ê ÒÈÒ· ÏÚ ÆÈÙÂ‡‰Â ˙ÂÙÈ‡˘‰ ¨ÌÏÂÚ‰
 ‰¯Âˆ·  ÌÈ„ÏÈ  Â·  ÍÁÏÂ  Ï„‚ÏÂ  ˙È·  „ÁÈ  ˙Â·Ï  ¯˘Ù‡Â  ¨̄ Â·ÈÁÂ
 ˙‡ ˙È· Â˙‡ ÌÈ˜‰Ï È„Î ¯ÂÁ· ¯ÈÎ‰Ï ‰‡· ˙‡˘ ÈÙÏ Æ‰‡È¯·
 Ï„ÂÓ‰ ÏÚ ÆÍÏ˘ ˙ÂÙÈ‡˘‰ ÏÚÂ Í¯„‰ ÏÚ ÍÓˆÚ ÌÚ ·Â˘ÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ
 ‰‡¯ÈÈ˘ ‰ÙˆÓ ˙‡ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚÂ ˙Â·Ï ˙˘ÙÁÓ ˙‡˘ È‚ÂÊ‰

 Ú‚¯Î ‡˘Â‰ øÍÏ ÌÈ‡˙È ÔÎ‡ ÈÓÂ‡Ï–È˙„ ¯ÂÁ· Ì‡‰ ÆÍÏ˘ ˙È·‰
 ˙‡ È‡ˆÓ˙˘ È¯Á‡ Æ‰Ó‡˙‰‰ ˙Ï‡˘ ‡Ï‡ ˙ÂÁÈ˙Ù‰ ˙Ï‡˘ ÂÈ‡
 ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡˘ ˙ÂÁÈ˙Ù‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÁÈ ËÈÏÁ‰Ï ÂÏÎÂ˙ Í̈·Ï ¯ÈÁ·
 ÌÎÏ˘ ¯Â·ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ Â„·Ú˙Â Â¯Â‚˙ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ¨ÌÎ˙È··

ÆÏ‡¯˘È ÌÚÏ
 ‰„·ÂÚ‰Â  ¨˙Á‡  ‰˘˜Ó  ÈÂ˘Ú  ÂÈ‡  È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰˘  Ô·ÂÓ
 ˙¯ÓÂ‡  ‡Ï  Ì‰Ï  ÚÈ¯Ù‰  ÍÏ˘  Ú˜¯‰˘  ÌÈ¯ÂÁ·  ‰ÓÎ·  ˙Ï˜˙˘
 ÈÈ‡ ÆÂÈÏ‡ ˙‡Â ÍÈÈÏ‡ ¯·Á˙È ÔÎ˘ Â‰˘ÈÓ È‡ˆÓ˙ ‡Ï Í˘Ó‰·˘
 ÍÈÈ˙ÂÙ˜˘‰  ˙‡Â  ÍÈÈÙÂ‡  ˙‡  Â¯ÈÎ‰  ÌÈ¯ÂÁ·  Ì˙Â‡  Ì‡‰  Ú„ÂÈ
 ÏÚ˘  Â‡  ¨ÌÈ˘ÙÁÓ  Ì‰˘  ‰ÓŸÏ  ÌÈÓÈ‡˙Ó  ‡Ï  Ì‰˘  ÂËÈÏÁ‰Â
 ÏÚ  ÔÈÈÚ‰  ˙‡  ÂÏÒÙ  Ì‰  ß̈˙È„¯Áß  ‡È‰  ≠  ÈÂˆÈÁ‰  ‚ÂÈ˙‰  ÍÓÒ
 ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÁ·˘Ï Æ˜ÓÂÚÏ Â˙Â‡ ˜Â„·Ï ÈÏ·Ó ÛÒ‰
 ÌÂÈ‰ Æ˙È˙„Ú‰ ‰ˆÈÁÓ‰ ˙¯È·˘· ·Â˘Á „Úˆ ‰˘Ú ‡Â‰˘ ¯Ó‡ÈÈ
 ¨‰ÈÈ„¯ÙÒÂ ÈÊÎ˘‡Ó ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙Â‚ÂÊ  ˙Â‡¯Ï „Â‡Ó ÁÓ˘ÓÂ ÈÂˆÓ
 ˙ÂÏ‚‰ ˙ÏÏ˜Ó ¯Â¯Á˘· ˘ÓÓ Ï˘ ‰¯Â˘· ÂÊ Æ‰ÈÒÂ¯Ó ‰ÀÏÂÚÂ ÈÓÈ˙
 ÌÂ˜Ó ˘È ÔÈÈ„Ú ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÌÈ¯Ê‚Ï Â˙Â‡ ‰Ú¯˜Â ÂÈÈ· ‰„È¯Ù‰˘
 ‡Â‰© ˘‡¯Ó ‚ÂÈ˙‰ ˙ÏÁÓÓ „ÁÂÈÓ· ¯Ó˘È‰Ï ˘ÈÂ ¨ÌÂÁ˙· ¯ÂÙÈ˘Ï
 ÌÏ˘ ÌÏÂÚ ‡Â‰ Ì„‡ Æ®̇ ÈËÈÈÏØ̇ ÈËÒÈ˘¯„Ó ‡È‰ ¨˜Èœ Ÿ ÂÃ Ø̃̃ È˘Â‚
 ‚ÈÈ˙Ï ¨ÌÈÏ˜ ÌÈÈÁ ÂÓˆÚÏ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈË‰Â ¨˙Â˘‚¯Â ˙ÂÒÈÙ˙ Ï˘

Æ˙Â·ÂË ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ıÈÓÁ‰Ï ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ¨̆ ‡¯Ó ÏÂÒÙÏÂ
 ˙¯˙ÂÈÓ  ˘Ù  ˙Ó‚Ú  ÍÓÓ  ÍÂÒÁÏ  È„Î  ¨˙ÈË˜¯Ù‰  ‰Ó¯·
 ÈÎ„Ú˙  ¨̄ ÂÁ·  ÍÏ  ÌÈÚÈˆÓ  ¯˘‡Î˘  ÚÈˆÓ  È‡  ¨˜¯Ò  ˙Â˘È‚ÙÂ
 ˙‡·˘  ≠  ˙„ÁÂÈÓ  ‰¯ÂÁ·  ˙‡˘  ÌÎÈÈ·  ¯ÈÎ‰˘  ÈÓ  Í¯„  ˘‡¯Ó
 È˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÁ· ÆÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ÔÂÂÈÎÏ ˙¯·Á˙Ó ˙‡ Ï·‡ È„¯Á Ú˜¯Ó
 „ÁÈ  ÈÏÂ‡Â  ¨‰ÊÎ  ÔÈÈÚÏ ¯·Á˙‰Ï ÈÂ˘Ú ˙Â·Î¯ÂÓ ÏÈÎ‰Ï Ï‚ÂÒÓ‰

ÆÌÎ˘Ù ‰·‰‡ ¯˘‡ ˙‡ Â‡ˆÓ˙
"חברים מקשיבים" בכל ערב, טל': 1599-5000-54, 
makshivim.org.il :ובאינטרנט

 Ú‚¯Î ‡˘Â‰ øÍÏ ÌÈ‡˙È ÔÎ‡ ÈÓÂ‡Ï–È˙„ ¯ÂÁ· Ì‡‰ ÆÍÏ˘ ˙È·‰
°?˙¢Âמה לעש
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בדרום תל אביב

 קולטת 
 בחורים בשיעורים ד’-ה’ 

ואברכים בשל”ת

ישיבת
 אורות אביב
ישיבת ההסדר בתל אביב

לפרטים: הרב פנחס
 03-5187730   050-8557540 

נגישות תחבורתית גבוהה )בסמיכות לתחנת רכבת(

 ישיבת ההסדר “אורות אביב” 
 בתל אביב קולטת בחורים 

בשיעורים ד’-ה’ ואברכים בשל”ת

 בואו להאיר את העיר

ב י אב - ר בתל להאי רה ו א להתגדל בתו ֹב

משהו
בנטנפתליחדש מתחיל

www.israelim.org.il :לבירור פרטי הצבעה

הרב שלמה אבינר:
“יש צורך בחילופי גברא. להפטיר

כאשתקד הוא ברכה לבטלה.
נפתלי בנט הוא איש מאד מוכשר,

שהוכיח את עצמו בתפקידי הנהגה
רמים ורחבים בעלי אופי מדיני,
בעל כושר ארגון, ראייה ארוכת

טווח, ניתוח שורשי, ויחד עם
 זה בעל יוזמה ודבקות במטרה... 

בעל מידות ואידיאליסט.
 חזק ואמץ בעבודת הקודש,

עלה והצלח."

בס“ד 

פרטים בעמוד 

           בכנסת! חייבים                 בכנסת! חייבים      אחד משלנו            בכנסת! חייבים      

מעשה 
בראשית
פרסום ראשון של נוסחה המתאמת בין תיאור 

ששת ימי הבריאה לגיל העולם על פי המדע

פולחן 
עץ הדעת

הרב אברהם וסרמן
 ÌÏÂÚ‰  ·È˙ÎÓ  ÌÈ˘  ˙Â¯˘Ú  Í˘Ó·
 ˙Î¯ÚÓ·  ˙ÂÙÈ„Ú  ¯„Ò  ÈÓ„˜‡‰
 ‡Â‰  ÈÂÈÚ‰  ÏÂÏÒÓ‰  ÂÈÙÏÂ  ¨ÍÂÈÁ‰
 ÏÂÎÈ  „ÈÓÏ˙˘  ‰¯˜  ÍÎ  ÆÈ˙¯˜ÂÈ‰
 ˙¯Â˘˜˙·  ˙ÈÂÈÚ  ˙Â¯‚·  ˙Â˘ÚÏ
 È¯ˆÈ ÚÂˆ˜Ó· ‡Ï Ï·‡ ¨®Ë¯Ò ˙¯ÈˆÈ©
 Â‡  ˙Â‡ÏÓ˘Á  ÂÓÎ  ‰¯·ÁÏ  ÏÈÚÂÓÂ
 ˙È„Ó ˙‡ ÏÈ·Â‰ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Æ‰˜ÈÎÓ
 ¯ÂÒÁÓ  Ï˘  ˜ÂÓÚ  ¯·˘ÓÏ  Ï‡¯˘È
 ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÎÒ È„Î „Ú ¨ÚÂˆ˜Ó È˘‡·

Æ˙ÈÂÁËÈ·Â
 ‡¯Â·‰  ÔÂˆ¯  ÏÚ  ‰ Ȭ·Ú  ÂÊ  ‰˙ÈÈ‰
 È· ÔÈ· ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÂ¯˘ÈÎ‰ ˙‡ ¯ÊÈÙ˘
 ˜ÂÓÚ ¯·˘Ó· ‰ÈÂˆÓ ‰ÙÂ¯È‡ ÆÌ„‡‰
 ¨˙ÈÓ‡ÏÒ‡  ˙ÂËÏ˙˘‰  Ï˘  ‰ÎÒ·Â
 ÆÌÈ¯Ê‰  ÌÈ„·ÂÚ‰  ‡Â·ÈÈ·  ‰˙È˘‡¯˘
 ÌÈÓÂÁ˙  ÔÂ·˘Á  ÏÚ  ˙Ú„Ï  ‰„È‚Ò‰
 Â˙Â‡  ‰¯ÈÊÁ‰  ¨ÂÈÈÁ·  ÌÈ¯Á‡
 È˜ÒÚ©  ¢ÔËÙÚ˘Ú‚  ËÙÂÏ¢‰  ˙¯ÈÂÂ‡Ï
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חוזר הביתה

חלקו השני של המסע לדרמסלה

נעים להכיר
כיצד הצליחה איילת שקד לשנות

 את השיח הפוליטי בציונות הדתית
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מה באמת 
קורה עם 
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פולארד?

ן  האור הגדולהארוכה אל זוכר את הדרך אמיר דדו

ן דדוןדדו
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עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 4 טבת תשע"ב
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יè בחיי 
נוער הגבעות

יצאנו אל השטח 
כדי לפגוש את האנשים 
שמאחורי הסטיגמה

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 8 ל"ג בעומר, אייר תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
תמונה שווה 
2000 שנה
ימני, שמאלני ועולה מאוסטרליה 
כובשים מחדש את רחובות ירושלים.
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אורות לנוער
20 | עליי! 

מה קיבלו על עצמם הרבנית אליהו, קובי אפללו, קובי 
אריאלי  ודין–דין אביב לקראת השנה החדשה?

44 | 7 סיפורים

שחושפים מעט על איש האורות, הרב קוק זצ"ל 

26 | אורות המלחמה 

5 הסיירות המובחרות בצה"ל

32 | אורות התשובה 

איך עושים תשובה מאהבה?
 תשאלו את הרב יהושע שפירא

נפרדים מזלדה
פרק הסיום האולטימטיבי. 
מהגיליון הבא קומיקס דנדש ומפתיע

אורות
עצמם על קיבלו מה
אריאלי  ודין

מעט שחושפים

26 | אורות המלחמה 

32 | אורות התשובה 
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 ˙ÂËÏÁ‰‰  ÈÏ·˜Ó  ·¯˜·  È‚ÂÏÂÎË‰  ÍÂÈÁ‰  Ï˘  ÈÂÓÈ„‰  ˙‡  ¯Ù˘Ï  ¯˙È‰

  Æ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ·Â
 ˙È„Ó·¢˘  ÍÎ  ÏÚ  Ï·˜  ¯˘‡  ¨̄ ÓÈÈ‰Ë¯Â  ÛËÒ  ÔÈÈ˘Ú˙‰  Ì‚  ¯Â·Ò  ÍÎ
 ÈÏÚÂÙΩ¸  ¢ÌÈ‡È„È‡  ÌÈ¯ÒÁ  ÔÎÏÂ  ¨ÌÈÏ‰Ó  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈˆÂ¯  ÌÏÂÎ   Ï‡¯˘È

ÆÆÆ˛̄ ÂˆÈÈ
 ÌÏÂÚ‰  ·È˙ÎÓ  ÌÈ˘  ˙Â¯˘Ú  Í˘Ó·
 Í̈ÂÈÁ‰  ˙Î¯ÚÓ·  ˙ÂÙÈ„Ú  ¯„Ò  ÈÓ„˜‡‰
 ÂÈÏ‡  È̈˙¯˜ÂÈ‰  ‡Â‰  ÈÂÈÚ‰  ÏÂÏÒÓ‰  ÂÈÙÏÂ
 ‡Ï „Â‡Ó ÌÈ˘‡ ËÚÓÏ Û̈Â‡˘Ï ÏÎ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ
 ‰ÎÙ‰  ˙ÂÈÂÈÚ‰  ˙Â¯‚·‰  ÆÌÏÎ˘·  ÌÈ¯˘ÎÂÓ
 ˘È  Ì‡  ‰Ï‡˘‰Â  „̈ÓÚÓÂ  ‰¯˜ÂÈ  Ï˘  ÏÓÒÏ
 ÁÂ˘˜ ¯ÂË˜ÏÒ ‰ÂÂ‰Ó ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙ Ì„‡Ï
 ‰„Â·ÚÏ  Ï·˜˙‰Ï  ÌÈ˘˜·Ó‰  ÌÈ¯ÈÚˆ  ÈÙÏÎ

 ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ Â‡
 ÌÈÓÂÁ˙· ÂÈ¯Â˘ÈÎ ¨Ì„‡ Ï˘ Â·Ï ˙ÈÈË
 ≠  ÌÈÈÁÂ¯Â  ÌÈÈ˘Ù  ¨ÌÈÈ˘ÚÓ  ≠  ÌÈ¯Á‡
 Ï˘  Û„ÚÂÓ‰  ÌÂÈ‰  ¯„ÒÓ  Â„¯Â‰  ‰Ï‡  ÏÎ
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 Æ˙ÂÈÂÈÚ‰ ˙Â¯‚·· ˙Â˘È¯„‰ Û  ̄˙ÎÓ‰Â È̈·Èˆ˜  ̇ÌÂˆÓ  ̂∫ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÎÏ‰Ó
 Ï·‡ ¨®Ë¯Ò ˙¯ÈˆÈ© ˙¯Â˘˜˙· ˙ÈÂÈÚ ˙Â¯‚· ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ „ÈÓÏ˙˘ ‰¯˜ ÍÎ
 ÏÈ·Â‰ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Æ‰˜ÈÎÓ Â‡ ˙ÂË¯Á ÂÓÎ ‰¯·ÁÏ ÏÈÚÂÓÂ È¯ˆÈ ÚÂˆ˜Ó· ‡Ï
 ‰ÎÒ È„Î „Ú ÚÂˆ˜Ó È˘‡· ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ˜ÂÓÚ ¯·˘ÓÏ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙‡
 ˙ÏÁÂ˙  ‰·˘  ‰¯·ÁÏ  ÌÈˆÂÁ‰  „ÂÚÈÒ  ˙ÂÚÂˆ˜Ó  Ì‚  Æ˙ÈÂÁËÈ·Â  ˙ÈÏÎÏÎ
 „¯˘Ó ·˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ˙Â¯‚·  Í¯ÂˆÏ  ÌÈ·˘Á  ÌÈ‡  ¨‰Ï„‚  ÌÈÈÁ‰
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Æ˙È˙Ú„Â˙
 ÌÈ„·ÂÚ‰ ‡Â·ÈÈ ˙‡ Û¯ˆÏ ˘È ‰ÈÏ‡Â ¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ„Ó· ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙
 ¨˙Ú„Ï  ˙„‚ÂÒ‰  ˙È·¯ÚÓ‰  ‰¯·Á‰˘  ‰„·ÂÚ‰Ó  ‡Â‰  Û‡  Ú·Â‰  ¨ÌÈ¯Ê‰
 ¢ÌÈ„·Ú¢ ‡È·‰Ï ‡Ï‡ ‰¯È¯· ‰Ï ‰¯˙Â ‡Ï Æ‰·˘ È˘ÚÓ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÂÂÈ
 Ì‰Ï˘  ÌÂÈ˜‰Â  ‰ÈÁÓ‰  È‡˙˘  ¨ÌÈ¯Ê  ÌÈ„·ÂÚ  Ï˘  ˙Î„ÂÚÓ  ‰¯Â„‰Ó·

 Æ„Â‡Ó ÌÈ˙ÂÁ
 È· ÔÈ· ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÂ¯˘ÈÎ‰ ˙‡ ¯ÊÈÙ˘ ‡¯Â·‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ‰ Ȭ·Ú ÂÊ ‰˙È‰

 ˙ÎÏÂ‰Â ‰Ï„‚ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ≠ ‡ËÁ‰ Ï˘ ‰¯È˘È ‰‡ˆÂ˙ ‡Â‰ ˘ÂÚ‰ ÆÌ„‡‰
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Æ‰ÓÂ„
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 „ÏÈ‰  Ï˘  ˙ÂÂ¯˘ÈÎ‰Â  ˙ÂÈË‰  ˙ÂÈÚ·Ë
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Æ‡¯Â·‰ ÂÏ Ô˙˘ ¯ˆÂ‡‰
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 ‰˙ÂÂÈ‰ ‡Ï ˙Ú„‰ Æ„ÂÚÂ  ‡‰Î ·¯Â  ‡ÙÙ ·¯ ÂÓÎ ¨̄ ÁÒÓÓ ÂÒ¯Ù˙‰˘ ÈÓ
 Ô˙È ÍÎÂ ¨‰¯ÈÈ¯˜ Â‡ ÛÒÎ Â· ¯ÂÙÁÏ ÌÂ„¯˜ È̈ÊÎ¯Ó ‰Ò¯ÙÂ ‰˜ÂÒÚ˙ „˜ÂÓ

 ÆÏÚÂÙ‰ Ï‡ ˙‡ˆÏ ˘Ù‰ ˙ÂÁÂÎ ¯‡˘Ï ÌÂ˜Ó
 ˜ÏÁ  ˘È  ¯Â„  ÏÎÏÂ  È̈¯Â„–·¯  ÏÚÙÓ  ‡Â‰  ˙Ú„‰  ıÚ  ‡ËÁ  Ï˘  ÂÂ˜È˙
 ˙‡  ÌÈ¯‰Ï  Â˙Â‡  ˙ˆÏ‡Ó  ÂÈÙ  ÏÚ  ˙ÁÙÂË‰  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÆÂÏ˘  ÔÂ˜È˙·
 „ÏÈ  ÏÎÏ  ¯˘Ù‡Ï  ¨ÔÂÎ‰  ‰ÂÊÈ‡Ï  ÌÈÈÁ‰  ˙ÂÈÚ·Ë  ˙‡  ·È˘‰Ï  ¨‰ÙÙÎ‰
 Ï˜˘Ó‰  ˙‡  ˙Ú„Ï  ˙˙ÏÂ  ¨ÌÈÈÚ·Ë‰  Ì‰È˙ÂÂ¯˘ÈÎ  ÈÙÏ  Á˙Ù˙‰Ï  ‰„ÏÈÂ
 ÂÈ‡˘  ÍÂ ©̇  ‰Ê  ÌÂÁ˙  Á˙ÙÈ  ≠  Â˙Ú„·  ¯˘ÎÂÓ‰  Æ‰¯·Á·Â  Ì„‡·  ÔÂÎ‰
 Á˙ÙÈ ˙ÂÏ·ÒÂ ˙ÂÈ¯·‰ ˙·‰‡· ¯˘ÎÂÓ‰ ¨®Â˙ÂÈ˘È‡· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙ ÁÂÊ
 Ì„‡  ÏÎ  ÍÎÂ  ¨®ÈÂÈÚ‰Â  ÈÏÎ˘‰  ÌÂÁ˙‰  ˙‡  ÁÂÊ  ÂÈ‡˘  ÍÂ ©̇  Ì‰·  ÂÓˆÚ
 ¯˙ÂÈ È˘ÚÓÂ ¯˙ÂÈ È¯ÒÂÓ ¨̄ ˙ÂÈ ˜„Âˆ ¨̄ ˙ÂÈ ÔÂÎ ‰Ê Æ‡¯Â·‰ ÂÁ˘ ‰Ó ÈÙÏ

ÆÂÏÂÎ ÏÚ ÔÂÒ‡ ËÈÓÓ ËÚÓÎ˘ ˙Ú„‰–ÔÁÏÂÙÓ

פולחן עץ הדעת
הרב אברהם וסרמן

בימינו, הדעת המוגזמת באה 
על חשבון טבעיות הנטיות 

והכישרונות של הילד המתחנך, 
ולמעשה חוסמת אותו מלפתח את 

האוצר שנתן לו הבורא.
עיון בתולדות חייהם של חכמינו 

מורה על תופעה מעניינת - גם 
מי שעסקו בתחומי הדעת והגיעו 

להישגים מרשימים, היו פעמים 
רבות אנשי מעשה במקביל לזה.

3 פרדס2
ת י ש א ר ב ת  ש ר פ

עץ הדעת

פשט

איסורים מפורשים 
ומוסר טבעי
הרב אמנון בזק

 ˙Ú„‰ ıÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯ÂÙÈÒ ÔÈ· ÌÈÁ˙Ó ÌÈ·¯ ÔÂÈÓ„ ÈÂÂ˜
 Æß„  ˜¯Ù·  Ï·‰Â  ÔÈ˜  Ï˘  Ì¯ÂÙÈÒ  ÔÈ·Â  Â̈˙˘¯Ù·  ß‚  ˜¯Ù·
 ˙‚È¯‰Â ˙Ú„‰ ıÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ≠ ‡ËÁ· ¯·Â„Ó ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ È˘·
 Ì˙  ˙Ï‡˘·  ÌÈ‡ËÂÁÏ  ‰ÂÙ  ‰¢·˜‰  ÌÈ¯˜Ó‰  È˘·  ÆÌ„‡
 Œ̄Ó‡›iÃ Â¢ ª®Ë ¨ß‚© ¢ø‰ÀkŒ i Ã‡ «Ï Œ̄Ó‡›iÃ Â¢ ≠ Ì„‡‰ ÌÂ˜ÈÓÏ ÒÁÈ·
 ·È‚Ó ‡ËÂÁ‰ Ì‰È˘·Â ¨®Ë ¨ß„© ¢ø^ÈœÁÀ‡ ÏŒ·Œ‰  ÈÕ‡  Ôœ ÈÃ˜ ÏŒ‡ ß‰
 Ì›¯ÈÕÚ  Èœk  ‡À¯Èœ‡À Â  ÆÆÆÈœzŸÚÃÓÀ÷  Ÿ̂Ï›˜  Œ̇‡  Œ̄Ó‡›iÃ Â¢  ∫˙Â˜ÓÁ˙‰·
 ¢øÈœÎ›À‡ ÈœÁÀ‡ ȬÓ›÷⁄‰ È̈œzŸÚÃ„À È ‡¿ Œ̄Ó‡›iÃ Â¢ ª®È ¨ß‚© ¢‡Õ·ÀÁÕ‡À Â ÈœÎ›À‡
 ˙ÂÈ˘¯Ù‰ È˙˘· ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈ˘ÂÚ‰ Ì‚ Æ®Ë ¨ß„©
 ¨ß‚©  ¢‰ÀÓÕ‰ŸaÃ‰  ÏÀkœÓ  ‰ ÀzÃ‡  ¯»¯À‡¢  ≠  ÏÏ˜˙  ˘Á‰  ∫ÌÈÏÈ·˜Ó
 ¨ß„©  ¢‰ÀÓÀ„⁄‡À‰  ÔœÓ  ‰ ÀzÀ‡  ¯»¯À‡¢  ≠  ÔÈ˜Ï  ¯Ó‡  ÏÈ·˜Ó·Â  ¨®„È
 ‰ÀÓÀ„⁄‡À‰ ‰À¯» ⁄̄‡¢ ≠ ıÚ‰ È¯ÙÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ ˘Ú Ì„‡‰ Æ®‡È
 ≠ ÔÈ˜ Ì‚ ÍÎÂ ¨®ÊÈ ¨ß‚© ¢^ÈŒ iÃÁ ÈÕÓŸ È Ï›k ‰À pŒÏ⁄Î‡›z Ô«·ÀvœÚŸa Œ̂¯»·⁄ÚÃa
 Ì„‡‰ Æ®·È ¨ß„© ¢_ÀÏ dÀÁ›k ˙Õz ÛÕÒ›˙ ‡¿ ‰ÀÓÀ„⁄‡À‰ Œ̇‡ „›·⁄ÚÃ̇  Èœk¢
 Û‡ ¯Ê‚ ÍÎÂ ¨®„Î ¨ß‚© ¢ÌÀ„À‡À‰ Œ̇‡ ÷Œ À̄‚Ÿ ÈÃ Â¢ ≠ Ô„Ú‰ Ô‚Ó ˘¯Â‚
 Æ®„È ¨ß„© ¢‰ÀÓÀ„⁄‡À‰ ÈÕ Ÿt ÏÃÚÕÓ Ì«iÃ‰ Èœ̇ ›‡ Àz Ÿ÷Ã Ȭ b ÔÕ‰¢ ≠ ÔÈ˜ ÏÚ
 _ Õ̇ À̃ »÷Ÿz _ Õ÷Èœ‡ ÏŒ‡Ÿ Â¢ ≠ ‰˘È‡Ï ˘ÂÚ‰ ÔÈ· ÔÂÈÓ„ Ì‚ ÌÈÈ˜
 Â‡ËÁ ÈÙÏ „ÂÚ ¨ÔÈ˜Ï ß‰ È¯·„ ÔÈ·Â ¨®ÊË ¨ß‚© ¢_Àa Ï À÷ŸÓœ È ‡»‰Ÿ Â
 ‰ ÀzÃ‡Ÿ Â «˙À̃ »÷Ÿz ^ÈŒÏÕ‡Ÿ Â ıÕ·›¯ ˙‡ÀhÃÁ ÁÃ̇ ŒtÃÏ ·ÈœËÈÕ̇  ‡¿ Ìœ‡Ÿ Â¢ ≠

øÂÊ ‰Ï·˜‰ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó Æ®Ê ¨ß„© ¢«a Ï À÷ŸÓœz
 ÒÁÈ‰ ˙Ï‡˘Ï Ú‚Â  ‰Ï·˜‰‰ ÔÓ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ¯ÒÓ‰ „Á‡
 ¨˙Ú„‰ ıÚ ˙˘¯Ù· ÆÈÚ·Ë ¯ÒÂÓ ÔÈ·Ï ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈÈÂÂÈˆ ÔÈ·˘
 ÏÂÓ  Ì„‡‰  ˙ÂÂ‡˙  ÌÚ  „„ÂÓ˙‰Ï  ˙ÏÂÎÈ‰  ‡Â‰  „˜ÂÓ‰
 ‡˘Â ·Â˘Â ·Â˘ ¯ÊÂÁ ß‚ ˜¯Ù ÏÎ Í¯Â‡Ï ÆÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ¯ÂÒÈ‡
 È¯·„· Á˙ÂÙ ˘Á‰Â ‰˘È‡‰ ÔÈ·˘ ÁÂÎÈÂÂ‰ Æß‰ ÏÂ˜Ï ‰ÚÈÓ˘‰
 ¨Ì ©̆ ¢ÔÀ bÃ‰ ıÕÚ Ï›kœÓ »ÏŸÎ‡›˙ ‡¿ ÌÈœ‰¿–¤‡ ¯ÃÓÀ‡ Èœk ÛÃ‡¢ ≠ ˘Á‰
 ıÕÚÀ‰  Èœ Ÿ̄tœÓ»¢  ≠  ‰Ê  ‡˘Â·  ˙Ú‚Â  ‰˘È‡‰  ˙·Â˘˙  Û‡Â  ¨®‡
 Æ®‚  ¨Ì ©̆  ¢»pŒnœÓ  »ÏŸÎ‡›˙  ‡¿  ÌÈœ‰¿–¤‡  ¯ÃÓÀ‡  ÔÀ bÃ‰  _« Ÿ̇a  ¯Œ÷⁄‡
 ^Èœ̇ Èœ »œˆ ¯ Œ÷⁄‡ ıÕÚÀ‰ ÔœÓ⁄‰¢ ≠ ‡È‰ ‰ÚË‰ Ì„‡Ï ß‰ È¯·„· Ì‚
 Èœk¢ ≠ ˘ÂÚ· Ì‚ ÍÎÂ ¨®‡È ¨Ì ©̆ ¢øÀzŸÏÀÎÀ‡ »pŒnœÓ ÏÀÎ⁄‡ ÈœzŸÏœ·ŸÏ
 ‡¿ ›̄Ó‡ÕÏ ^Èœ̇ Èœ »œˆ ¯ Œ÷⁄‡ ıÕÚÀ‰ ÔœÓ ÏÃÎ‡›zÃ Â ^ŒzŸ÷œ‡ Ï« Ÿ̃Ï ÀzŸÚÃÓÀ÷

Æ®ÊÈ ¨Ì ©̆ ¢»pŒnœÓ ÏÃÎ‡›˙
–‡  ÈÂÂÈˆ  ÏÏÎ  ¯ÎÊ  ‡Ï  Ï·‰Â  ÔÈ˜  ˙˘¯Ù·  ¨˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ

 ÂÈÙÏÎ ‰ÚË‰ ÆÁÂˆ¯Ï ‡Ï˘ ÌÏÂÚÓ ‰ÂÂˆ ‡Ï ÔÈ˜ È¯‰˘ È̈‰ÂÏ
 ÌÈœ̃ ⁄Ú›ˆ ^ÈœÁÀ‡ ÈÕÓŸc Ï«˜ ¨À̇ È œ◊ÀÚ ‰ŒÓ¢ ≠ È¯ÒÂÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· ‡È‰
 ÏÚ  ÔÈ˜  Ï˘  Â˘ÂÚ  ¨˙‡ÊÓ  ‰¯˙È  Æ®È  ¨ß„©  ¢°‰ÀÓÀ„⁄‡À‰  ÔœÓ  ÈÃÏÕ‡
 ÈÂÂÈˆ ¯Ù‰˘ Â̈È·‡ Ï˘Ó ¯ÂÓÁ ‰È‰ ÈÂÂÈˆ ÂÏ Ì„˜ ‡Ï˘ ‡ËÁ‰
 ¯ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ‡ÂÙ‡ ˙„ÓÏÓ ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù Æ̆ ¯ÂÙÓ
 ÈÂÂÈˆ  ¯˘‡Ó  ˙ÂÁÙ  ‡Ï  ·ÈÈÁÓ  ˙ÂÈ‰Ï  ÈÂ˘Ú‰  Ì¯Â‚  ÈÚ·Ë‰

Æß‰ Ï˘ ˘¯ÂÙÓ

רמז

לתקן את עץ הדעת 
טוב ורע

איתיאל גלעדי
ע"פ שיחות הרב יצחק גינזבורג

 ıÚ¢Ó ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ  ¯ÂÒÈ‡‰ ÈÎ  ‰‡¯  ÔÂ˘‡¯ Ë·Ó·
 ÂÏÈ‡ ÈÎ ÌÈÏ‚Ó Ï¢ÊÁ Í‡ ¨ËÏÁÂÓ ‰È‰ ¢Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰
 ÂÈ‰  Ì‰  ˙·˘‰  ˙ÒÈÎÏ  „Ú  ‰ÂÁÂ  Ì„‡  ÌÈÈ˙ÓÓ  ÂÈ‰
 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ ÔÂ·˙‰Ï ˘È ÔÎÏ ÆÂ˙ÏÈÎ‡· ÌÈ¯˙ÂÓ
 ·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ Â¯ÂÓ Æ˙Ú„‰ ıÚÏ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ˘È
 ÌÈ·Ï˘ ‰˘Ï˘· ‰˘Ú ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ ÈÎ  „ÓÏÓ
 È¯Ó‚Ï ˘Â¯ÙÏ ˘È ‰ÏÁ˙· Æ‰˜˙Ó‰ ¨‰Ï„·‰ ¨‰ÚÎ‰ ≠
 ˘È  È˘‰ ·Ï˘· Æß‰  ˙ÂˆÓÏ ‰ÚÎ‰  ÍÂ˙Ó ¨˙Ú„‰ ıÚÓ
 ˙ÂˆÓ ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜ ¯˘‡Î ¨ıÚ·˘ Ú¯‰Â ·ÂË‰ ÔÈ· ‰Ï„·‰
 Ì‚̧  ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚÓÂ ÏÎ‡˙ ÏÎ‡ Ô‚‰ ıÚ ÏÎÓÂ¢ ∫ÍÎ ß‰
 ¢ÂÓÓ ÏÎ‡˙ ‡Ï ˛ıÚ‰ Ï ¸̆  Ú¯˛‰ ˜ÏÁÓ ˜ ¸̄Â  ¨˛ÏÎ‡˙
 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¨ÌÓ‡ Æ®¢ÁÂÏÈ˘‰ ÈÓ¢ ¯ÙÒ· ˘¯ÂÙÓÎ©
 ¢Ú¯Â  ·ÂË  ˙Ú„‰  ıÚ¢  ÔÂ˜È˙  ÈÎ  ÈÂÏÈ‚·  ‰˜˙Ó‰  ÚÈ‚Ó
 ¢·ÂË¢·  ˘Ó˙˘‰Ï  „ˆÈÎÂ  È˙Ó  ‰ÂÎ‰  ¢˙Ú„¢·  ‡Â‰
 Ì‚  ÌÈ˜Â˜Ê  È˙ÓÂ  ®ÌÈÏÂ„‚  ÌÈ„ÒÁÂ  ¢˙·¯˜Ó  ÔÈÓÈ¢·©
 Æ®‰ÙÈ˜˙  ‰¯Â·‚·Â  ¢‰ÁÂ„  Ï‡Ó˘¢·©  ¢Ú¯¢·  ˘Ó˙˘‰Ï
 ÌÈÓÚÙ „ ‡È¯ËÓÈ‚· ‰ÏÂÚ ¢Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚ¢ ¨‰‰Â
 ÚˆÂÓÓ ÈÎ ‰Ï‚˙Ó ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¨̄ ÓÂÏÎ Æ¢ÌÈÈÁ‰ ıÚ¢
 ¢Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚ¢ ÈÂËÈ·· ÌÈÏÈÓ‰ Ú·¯‡Ó ‰ÏÓ ÏÎ
 ÌÈÈÁ‰  ıÚÂ¢  „ÂÒ·©  ÂÎÂ˙·  ÔÂÓË‰  ¢ÌÈÈÁ‰  ıÚ¢  ‡Â‰

Æ®¢Ô‚‰ ÍÂ˙·
 øÚ¯· È˙ÓÂ ·ÂË· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È È˙Ó øÂÊ ˙Ú„ È‰ÓÂ
 ÔÂ·˙‰Ï ˘È ‰ÏÓ Ï  ̆‰˙ÂÚÓ˘Ó· ÔÂ·˙‰Ï ÌÈˆÂ  ̄¯˘‡Î
 ˙Ú„‰ ıÚ¢ „ÂÒ· ¨‰‰Â Æ‰¯Â˙· ‰Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÚÙÂ‰·
 Æ‰¯Â˙·  ¢Ú¯¢  ‰ÏÓ‰  ‰Â˘‡¯Ï  ‰ÚÈÙÂÓ  ¢Ú¯Â  ·ÂË
 ‡Ë‰  ¢Ú¯Â  ·ÂË  ˙Ú„‰  ıÚ¢  Ï˘  ¢·ÂË¢‰  ¨˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ
 ‰Ï·˜‰· Æ‰¯Â˙· ¢·ÂË¢ ‰ÏÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚÈ˘˙‰ ‰ÚÙÂ‰‰
 ¢·ÂË¢  ‰ÏÓ‰  ÈÎ  ¯¯·˙Ó  ˙Â¯ÈÙÒ‰  ¯˘ÚÏ  ˙˘˜·˙Ó‰
 ÂÏÈ‡Â  „ÂÒÈ‰  „ÚÂ  ‰ÓÎÁ‰Ó  ˙Â¯ÈÙÒ‰  Ú˘˙·  ˙¯ÊÂÁ
 ˙È˘‡¯  ¨̄ ÓÂÏÎ  Æ˙ÂÎÏÓ‰  ˙¯ÈÙÒÏ  ˙ÎÈÈ˘  ¢Ú¯¢  ‰ÏÓ‰
 ÏÎ˘· ¨̆ Ù‰ ˙ÂÁÎ ÏÎ· ¢·ÂË¢‰ ÌÚ ÌˆÚ˙‰Ï ˘È  ÏÎ
 ˙Â¯ÈÙÒ·©  ·ÂË  ·Ï  ¨®̇ Ú„–‰È·–‰ÓÎÁ  ˙Â¯ÈÙÒ·©  ·ÂË
 ˙Â¯ÈÙÒ·©  ÌÈ·ÂË  ÌÈ˘ÚÓÂ  ®̇ ¯‡Ù˙–‰¯Â·‚–„ÒÁ  ˘‚¯‰
 ˙ÂÎÏÓ ≠ ‰˘Â„˜· ˙ÂÎÏÓ „ÒÈÏ È„Î Í‡ Æ®„ÂÒÈ–„Â‰–Áˆ
 ¢Ú¯¢  ˙ÂÈ‰Ï  „ˆÈÎ  Ì‚  ˙Ú„Ï  ˘È  ≠  ˙˜Â˙Ó‰  Ï‡¯˘È
 È„Î ˙Â˘¯„‰ ˙Â¯Â·‚· Ì‚ ˘Ó˙˘‰ÏÂ Ï‡¯˘È È·ÈÂ‡ ÏÎÏ
 ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ Æ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÍÂ˙· ÈÚ·„Î ÏÂÚÙÏ
 ÌÏÂÚ Ô˜˙Ï¢Â ¢·ÂËÏ ‡ÒÎ¢ Â˙Â˘ÚÏ Ô˙È ¢Ú¯¢· ÔÂÎ‰

Æ‡¢·· ¢È„–˘ ˙ÂÎÏÓ·

דרש

עצי הדעת
הרב יניב חניא

 ÚÂ„ÈÂ  ¨˙ÓÒ¯ÂÙÓ  ˙Ú„‰  ıÚ  Ï˘  ¢Â˙Â‰Ê¢  ˙Ï‡˘
 ˙ÂÚ„‰  Ǣ ·Â„Ó  Â·˘ ıÚ‰  È·‚Ï  Ï¢ÊÁ·  ˙ÂÚ„  ‰ÓÎ  Ô˘È˘
 ‡·‰ ˘¯„Ó· Ì‚ Æ‰‡˙Â ‚Â¯˙‡ ¨ÔÙ‚ ¨‰ËÈÁ ÔÈ· ˙Â‚ÏÙ˙Ó
 Â˙Â‡ ‰È‰ ‰Ó¢ ∫˙‡Ê‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ‰ÚÈÙÂÓ ‰·¯ ˙È˘‡¯·Ó
 Æ¢ÆÆÆÌÈËÈÁ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ ø‰ÂÁÂ Ì„‡ ÂÓÓ ÏÎ‡˘ ÔÏÈ‡‰
 ÔÈ·‰Ï  ˙ÂÒÏÂ  ÂÏ‡  ˙ÂÚ„  ÏÚ  „ÂÓÚÏ  ÌÂ˜Ó  ËÏÁ‰·  ˘È
 ‡ÏÂ  ‰Ê  ¢ıÚ¢  ‡˜ÂÂ„  Ë˜Â  ÌÈÓÎÁ‰Ó  „Á‡  ÏÎ  ÚÂ„Ó
 ¨®ÁÂÙ˙ ‰È‰ ‰Ê˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï „Á‡ Û‡ ÚÂ„Ó ¨Ô·ÂÓÎÂ© ¯Á‡
 ‰„Â˜ ÏÚ „ÓÂÚ ®Ô¯Â‰ÈÈ‡ ÛÏÂÂ ·‡Ê ·¯‰© Â¢Ê¯‰Ó‰ ÌÏÂ‡
 ÌÈÏÈÁ˙Ó ÌÈÓÎÁ Æ‰Ï‡˘‰ ÔÂ˘Ï ∫̆ ¯„Ó· ˙¯Á‡ ˙ÈÈÚÓ
 ÂÓÓ  ÏÎ‡˘ ÔÏÈ‡‰  Â˙Â‡  ‰È‰  ‰Ó¢  ‰Ï‡˘·  ˘¯„Ó‰  ˙‡
 ‰¯˙È ¢ø˙Ú„‰ ıÚ ‰È‰ ‰Ó¢ ÌÈÏ‡Â˘ ‡Ï Ì‰ Æ¢‰ÂÁÂ Ì„‡
 ¨‰ÓˆÚ  ‰ÏÈÎ‡‰  ¯ÂÙÈÒ  ÈÙÏ  „ÂÚ  ÚÈÙÂÓ  ‰Ê  ˘¯„Ó  Â̈ÊÓ
 ÏÂ‡˘Ï  ÈÂÈ‚‰  ‰È‰  ‰¯Â‡ÎÏÂ  ¨˙Ú„‰  ıÚ  ˙‡È¯·  ¯ÂÙÈÒ·
 ıÚ˘ Â¯·Ò ÌÈÓÎÁ˘ Â¢Ê¯‰Ó‰ ¯ÓÂ‡ Ô‡ÎÓ Æ˙Ú„‰ ıÚ Â‰Ó
 ÏÎ ÈÏÂ‡© ÌÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ °˙ÂÏÈ‡ ‰ÓÎ ¨·Ï ÂÓÈ˘ ¨‰È‰ ˙Ú„‰
 ÌÈ‚ÂÒ Ì˙Â‡ ÍÂ˙ÓÂ ®ø˘¯ÂÙÓ· ˘¯„Ó· ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ÌÈ‚ÂÒ‰
 ‰Ó ‡Â‰ ‰Ï‡˘‰ ÔÂ˘Ï ‡ÏÈÓÓ Æ„Á‡ È¯Ù ‰ÂÁÂ Ì„‡ ÂÏÎ‡

ÆÂÏÎ‡ ÂÓÓ˘ ÔÏÈ‡ Â˙Â‡ ‰È‰
 ÌÈÏÂÎÈ Â¢Ê¯‰Ó‰ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙÂ ˘¯„Ó‰ ÔÂ˘Ï Ï˘ ˜ÂÈ„‰
 Æ‰¯Â˙‰  ÔÂ˘Ï  Ï˘  ¯˙ÂÈ  ‰˜ÂÓÚ  ‰·‰Ï  ÏÈ·Â‰Ï  ËÏÁ‰·
 ‰ÂÁÂ  Ì„‡˘  ˘¯ÂÙÓ·  ˙¯ÓÂ‡  ‰È‡  ‰¯Â˙‰˘  ·Ï  ÂÓÈ˘
 ¯ÓÂÏ ‰„ÈÙ˜Ó ‰¯Â˙‰˘ ‰‡¯ ÍÙ‰Ï ¨¢˙Ú„‰ ıÚ¢Ó ÂÏÎ‡
 Æ¢Ô‚‰ ÍÂ˙· ¯˘‡ ıÚ‰ È¯ÙÓ¢ Â‡ ¢ıÚ‰ È¯ÙÓ¢ ÂÏÎ‡ Ì‰˘
 Â˙Â‰Ê È·‚Ï ÌÈÓÎÁ ˙˜ÂÏÁÓÏ ÈÂÈ‚‰ ÚˆÓ ËÏÁ‰· Ô‡Î ˘È
 ¯ÂÒÈ‡ · ÔÂÈÒÈ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˜ÂÓÚ ‰·‰Ï ÌÂ˜ÓÂ ¨ıÚ‰ Ï˘

Æ˙Ú„‰ ıÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰

סוד
העץ החיצוני והפנימי - 

הדעת וחיים
הרב מאיר כהן

 ‰ÓÎ·  ÂÈ·‰Ï  ˘ÈÂ  „Â‡Ó  ˜ÂÓÚ  ‡Â‰  ˙Ú„‰  ıÚ  ÔÈÈÚ
 ÚÈÙÂÓ˘  ÈÙÎ  „Á‡  ÔÙÂ‡·  ˜Ù˙Ò  ÂÁ‡  ÌÏÂ‡  ¨ÌÈÙÂ‡
 ˙ÂÚÈˆÓ·  ÌÈÈÁ‰  ıÚÂ¢  ∫ÂÂ˘Ï  ‰ÊÂ  ˘Â„˜‰  ¯‰Ê‰  ¯ÙÒ·
 ‡‰„  ÈÂ˙ÂÁ˙  ÔÈ‚ÏÙ˙ÓÂ  ˙È˘‡¯·„  ÈÂÓÈÓ  ÏÎ  ÏÈË  ‡Â‰Â

Æ¢¯‰ Â‰È‡
 ˙¯ÈÙÒ  ÂÈÈ‰  ¨ÌÈÈÁ‰  Ï˘  ıÚ  Â˙ÂÚÓ˘Ó  ÌÈÈÁ‰  ıÚ
 ˙‡¯˜˘  ‰ÓÎÁ  ˙¯ÈÙÒÓ  ˜ÂÈ‰  ıÚ‰  ‡È‰˘  ˙¯‡Ù˙
 ˙¯ÈÙÒÓÂ ¨¢‰ÈÏÚ· ‰ÈÁ˙ ‰ÓÎÁ‰¢ ¯Ó‡ ‰ÈÏÚ˘Â ˙È˘‡¯
 ˙Ú„‰ ıÚÂ¢ ∫̄ ‰Ê‰ ÍÈ˘ÓÓÂ ÆÌÈÈÁ ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙‡¯˜‰ ‰È·
 ˜ÈÈ„  ‰ÓÎ ÔÂÏ  Ú„ÈÂ  ÔÈ¯ËÒ ÔÈ¯˙Ó ‡˜È„  ¨ÔÈ‚·  Ú¯Â  ·ÂË
 ¨˙ÂÎÏÓ ˙¯ÈÙÒ ‡Â‰ ˙Ú„‰ ıÚ˘ Â˘Â¯ÈÙÂ Æ¢‡¯È¯ÓÂ ‡˜˙Ó
 ÌÈ„ÒÁ‰ „ˆÓ ˜ÂÈ  ̆ÌÂ˘Ó Ú¯Â ·ÂË ÏÏÂÎ‰ ˙Ú„‰ Ï  ̆ıÚ‰
 ‡ˆÂÈ ‰ÓÓ ÈÎ ¨Ú¯ ˙Â‡¯˜‰ ˙Â¯Â·‚‰ „ˆÓÂ ·ÂË ÌÈ‡¯˜‰

ÆÌÏÂÚ· ÔÈ„‰ ÏÎ
 ÏÚ ÒÂÏ˜Â‡ Ì‚¯˙ ÔÎ ÏÚ¢ ∫ÈË‡˜¯‰ ÛÈÒÂÓ ‰Ê ÏÚ 
 ÂÈ‰È˘ ˙ÂÏÈ‡  È˘Ï  ¯˘Ù‡ È‡Â  ß‡˙È‚  ˙ÂÚÈˆÓ·ß  Ì‰È˘
 ˘¯Â˘· ÌÈ„ÁÂÈÓÂ ‰Ê· ‰Ê ÌÈ·Î¯ÂÓ Ì‰ ÔÎ ÏÚ ‡Ï‡ ÚˆÓ‡·

Æ¢„Á‡
 „̈Á‡ ıÚ· ¯·Â„Ó ÌˆÚ· ≠ ÏÂ„‚ „ÂÒ ÂÏ ‰Ï‚˙Ó Ô‡Î
ÆÂ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Ú„‰ ıÚÂ ıÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ ‡Â‰ ÌÈÈÁ‰ ıÚ˘ ‡Ï‡
 ˙Ú„‰  ıÚ¢  ∫‰¯Â‡  È¯Ú˘Ó  ÛÈÒÂ  ‰ÂÓ˙‰  ˙ÓÏ˘‰Ï
 ÏÎ ˙Ï·˜Ó‰ ÌÈÂ˙Á˙‰ ˘¯Â˘ ‡È‰Â ˙ÂÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰
 ÁÂÎ‰ ÈÙÎ ÌÈÂ˙Á˙· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰Â ®‰¯Â·‚Â „ÒÁ© ÌÈÂÂ‚‰
 ‡È‰Â Ú¯Â ·ÂË ‡¯˜ ÔÎÏ ¨˙ÂÂÓ Ì‡ ÌÈÈÁ Ì‡ ¨‰ÈÏ‡ Í˘Ó‰
 ®̇ Ú„ Ì‚ ‡¯˜‰ ˙¯‡Ù˙‰ ˙¯ÈÙÒ© ‰¢ÈÂ‰ Ì˘ Ï˘ ÂÏÎÈ‰
 ‰˘ÚÓ ÈÙÏ ·ËÂÓÏÂ ·ÂËÏ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‚È‰Ó Â˙ÂÚˆÓ‡·˘
 Â¯·Ú Ì„‡Îß ¯Ó‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ ‰·Â ¨Ì„‡‰ È·
 ˙Ú¯Ù ‡È‰Â ˙È¯· Ì˜ ˙Ó˜Â‰ ‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰„ÈÓ‰Â ß˙È¯·

Æ¢‰¯Â˙· ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÈ¯Ú‰ ˙ˆ˜Ó· ¯·ÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ
 ˙ÏÏÂÎ‰  ˙Á‡  ‡È‰  ß‰  ˙‚‰‰  ¨ÔÈÈÚ‰  ÏÎ  ¯Â‡È·Ï
 Æ˙ÂÈÂˆÈÁÂ ˙ÂÈÓÈÙ Ô‰Â ¨ÌÈÈ˙˘ Ô‰˘ ˙Á‡ ¨˙ÂÈÁ· È˙˘
 ‰ÓÎÁ ˙Â„ÈÓ‰Ó ˜ÂÈ‰ ÌÈÈÁ‰ ıÚ ‡È‰ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÈÁ··
 ·ÂË  ˜¯Â  ÌÈ¯ÂÓ‚  ÌÈÓÁ¯  ˜¯  ÏÂÎ‰  ÂÊ  ‰‚‰‰·Â  ¨‰È·Â
 ËÙ˘Ó‰  ˙‚‰‰  ‡È‰  ‰˙ÂÈÂˆÈÁ·Â  ¨‡·‰  ÌÏÂÚ  ˙ÈÁ··
 ıÚ ‡È‰Â ¨‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ˙‚‰Ó‰ ‰‚‰‰‰ ¨̆ ÂÚÂ ¯Î˘
 Ì‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ‡Â‰ ‰Ê ÏÎÓ ‡ˆÂÈ‰ ¨Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰

ÆÌÈ¯ÂÓ‚‰ ÌÈÓÁ¯‰Ó Ï˘Ï˙˘Ó Ú¯‰ ·  ·  ·

לוחות זמנים והוראות למתפקדים/מועמדים

מתפקדים. בוחרים. משפיעים.

בוחרים
נבחרת מנצחת

ועדת המפקד קוראת למתפקדים
לבדוק את זכאותם להשתתף במפקד,

באתר המפקד : www.mifkadzd.org.il או בטלפון: 073-2509500

מעודכןלו"ז 

ספר בוחרים 
ספר הבוחרים הסופי יתפרסם ביום ה' בחשוון תשע"ג, 21/10.  

יום אחרון להגשת ערעורים על ספר בוחרים- ל' בתשרי תשע"ג , 16/10, עד השעה: 18:00.
 mifkadzd@gmail.com :ערעורים ניתן לשלוח למייל  

או בפקס: 03-6913640  

הגשת מועמדות
הגשת מועמדות ליו"ר, לח"כים, לצירים ולמועצות הסניפים ניתן להגיש עד ח' בחשוון, 23/10   

בשעה 16:00, במייל: mifkadzd@gmail.com  או בפקס: 03-6913640 
או למשרדי המפד"ל ברח' דובנוב 7, ת.ד. 40027, תל אביב 61400.

www.mifkadzd.org.il :טפסי מועמדות לתפקידים השונים ניתן להוריד באתר המפקד 

מיקום קלפיות
מיקום קלפיות יישלח בדואר למתפקדים לקראת מועד הבחירות.  

ניתן יהיה להתעדכן במיקום הקלפי גם באתר המפקד.

גננות, ריתמיקאיות ומפעילי ילדים

האורבידינו

לפרטים נוספים:
בתאל צברי 054-6854015  08-6848739

ritmikab@gmail.com

• ירושלים 10\15 
גן לווייתן, רחוב דף יומי 

שכונת רמות )מול קרן אור(
בשעה 19:00

• רמת גן 10\16 
"אשכול פיס" 

רחוב רוקח 118, רמת גן 
בשעה 18:30 

תתקיימנה:ההשתלמויות 

השתלמות חנוכה חדשה
בקצב הזומבה

בתאל צברי
מסיבת חנוכה בראש צעיר 

מרשימה ומיוחדת 
שירים קצביים ומרגשים

שיעירו אתכם ויאירו לכם,
יצירות ומקצבים ייחודים

ההשתלמות מתאימה לגילאי 1-7

להרשמה: מנחם שטיין 050-2222459 התוכנית נתונה לשינויים ולאחר מכן 1,420$ התשלום בכרטיס אשראי מחיר לאדם בהרשמה מוקדמת עד 21.10, 1,290$ 

ר' שמעלקא מניקלשבורגהנודע ביהודה• בעל התשובה מאהבה•בעקבות המהר"ל•הכלי יקר•

ימים שישי עד שני 23-26/11/12 ט’-י”ב כסלו

מסע בעקבות הרועים לפראג הקסומה

ארבעה ימים של חוויה מרוממת
בס"ד

ובשיתוף המדריך מאיר שוורץבהנחיית מיכי יוספיבליווי אמונה שטיין בחליל צדמסע חוויתי מוזיקלי 

במכללת הרצוג - גוש עציון
העתיד של� מתחיל מחר

של�!המקו�

נמשכת 

ההרשמה 
לימודים

לשנת ה
תשע”ג

• תנ”ך 
• תושב”ע

• מחשבת ישראל
• ספרות

• לשון
• לימודי א”י
• היסטוריה
English •

• חינוך מיוחד

שנה ראשונה חינ� לבוגרי שירות
גמישות במערכת הלימודי�

ה	עות מכל רחבי האר
ארוחת צהריי� חמה
מעו� חדש לתינוקות
יח	 ח� ומשפחתי

עי
בי

ש
יו 
וד
סט

הדרך לתורה ולאקדמיה
B.Ed. מתחילה כבר השנה בתואר ראשון

קמפוס נשים - מגדל עוז
תהילה 02-9937318

tehilahz@herzog.ac.il

קמפוס גברים - אלון שבות
שירה 02-9937312

shirar@herzog.ac.il

מכללת הרצוג - גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

 - אלון שבות

מכללת הרצוג - גוש עציוןמכללת הרצוג - גוש עציוןמכללת הרצוג - גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

בסיסי, 
פשוט וחזק

עדי איצקוביץ'
 Â˙‡  ÛÁÒ  ¨ÌÈÈ˘„ÂÁÎ  ÈÙÏ  ÏÁ‰˘  È̈ÓÂÈ‰  Û„‰  „ÂÓÈÏ  Ï˘  ˘„Á‰  ¯ÂÊÁÓ‰
 ÌÈÈÂˆÓ  ¯·Î˘ ÌÈ·¯Â  È̈Ï··‰  „ÂÓÏ˙‰  ˙‡  „ÂÓÏÏÂ  ÏÈÁ˙‰Ï  ˙Â·‰Ï˙‰·  ÌÈ·¯

Æ„ÂÓÈÏ‰Â ‰˘Â„˜‰ Ûˆ¯ ˙‡ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÈÓÂÈ‰ Û„‰ ˙¯‚˘· ˜ÂÓÚ
 „Â·Î  Ï˘  ÌÂ˜Ó  ÂÏ  ÒÙÂ˙Â  ÍÏÂ‰  ¨ÌÂÈÏ  ˜¯Ù  È̈ÓÂÈ‰  Ì¢·Ó¯‰  „ÂÓÈÏ  Ì‚
 ˙ÚÈÓ˘·  ¨‰·È˘È·Â  ·Î¯·  ¨ÌÈÂ˘  ˙ÂÓÂ˜ÓÓ  ¨ÌÈÂ˘  ÌÈ‡ÏÈ‚Ó  ÆÌÈ·¯  ˙ÂÊÂÁÓ·

ÆÌ˜ÏÁ È¯˘‡Â Ì‰È¯˘‡ ≠ „ÂÓÈÏ ˙Â¯Â·Á·Â ¯ÂÚÈ˘
 ‡ÏÂ ÂÏ ¯‡Ù ‡Ï ¨ÁÂÊÂ ÁÎ˘ ËÚÓÂ ˘„Á „ÂÓÈÏ ¯ÂÊÁÓ ÏÈÁ˙Ó ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·
 ÏÎ·Â ¨ÌÈÈÂÓ‰ ÌÂÈÒ ÈÒ˜Ë ¨˙Â¯‡ÂÙÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ¨ÌÈÚˆ·Ó ¨̄ Â·Èˆ ÈÒÁÈ ÂÏ ÔÈ‡ ¨̄ „‰
 „ÂÓÈÏ ¯ÂÊÁÓ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ„ÚÈ· Â˙Â‡ ¯‚˙‡ÓÂ ‰˘ È„Ó ˘„Á˙Ó ‡Â‰ ˙‡Ê

Æ¢ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈÈ˘¢ ≠ ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰
 ¨ÚÂ·˜  „ÂÓÈÏ  ÏÎ  ÂÓÎ
 ÏÚ  ÏÂÚ  ‡Â‰  ‰Ê  „ÂÓÈÏ  Ì‚
 ˜ÒÂÚ‰  ˙‡  ·ÈÈÁÓÂ  „̈ÓÂÏ‰
 ‰¯‚˘ÏÂ  „ÈÓ˙Ó  ıÓ‡ÓÏ  Â·
 ÏÏÎ ËÂ˘Ù ‡Â‰ ÔÈ‡Â ¨‰ÚÂ·˜
 Ï·‡ ÆÍÎ ‰‡¯ ‡Â‰˘ Û‡ ÏÏÎÂ
 ÁÈÂÂ¯  ̆ÁÂÂ  ̄„ÂÚ Â‰Ê  ̆‰‡¯
 ÏÂÚ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜ Ì‡
 ÌÂ‚¯˙  „Á‡Â  ‡¯˜Ó  ÌÈÈ˘
 ‰¯‚˘Ó  ÌÈÈÂ·  ÌÈÈÁ‰  ≠
 ¨ÌÂÈ  „ÂÚÂ  ÌÂÈ  Ï˘  ‰„Â·ÚÓÂ
 ‡ÏÏ  ¨ÌÈÓÚ¯Â  ÌÈ˜¯·  ‡ÏÏ

 ¨ÌÈ˜ÂÒÙ  „ÂÚÂ  ¨‰¯Â˙  È˜ÂÒÙ  Ï˘  ˙ÈÓÂÈÓÂÈ  ‰„Â·Ú  ˜¯  ¨ÔÙÂ„  ˙Â‡ˆÂÈ  ˙ÂÎÙ‰Ó
ÆÁÓ˘Ó‰Â ˜Â˙Ó‰ ÌÂÈÒÏ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú È̈¢˘¯ Â‡ ¨ÒÂÏ˜Â‡ „ÂÚÂ

 ÌÈ„ÓÂÏÂ ¨̆ „ÁÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó „ÈÓÂ ¨‰ÁÂÓ Ú‚¯ ÔÈ‡ ¨ÌÂÈÒÏ ÌÈÚÈ‚Ó˘Î Ì‚ Ï·‡
 ÈÒÈÒ·‰Â ËÂ˘Ù‰ ˜ÒÚÏ ¨‰¯Â˙‰ ˙¯‚˘Ï ¨‰¯Â˙‰ ÏÓÚÏ ‰˜ÒÙ‰ ÔÈ‡˘ ¨ÌÈÈ·ÓÂ

Æ‰¯Â˙·
 ‡¯˜Ó ÌÈÈ˘ „ÂÓÈÏ Æß‰ ˙„Â·Ú ‡˘Ó ÌÎÓˆÚ ÏÚ ÏÂËÈÏ ÂˆÏÁÕ‰ È̈ÈÁ‡ Â¯ÂÚ
 ÒÈÒ·‰ ¨˙È„ÂÒÈ‰Â ‰ËÂ˘Ù‰ ‰„Â·Ú‰ ˙˘Â„˜ ˙‡ ÌÓÂ¯Ï ÌÎÏ ‡¯Â˜ ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â

ÆÌÎÏ˘ ß‰ ˙„Â·Ú· ˙Â‡·‰ ˙ÂÓÂ˜‰ ˙‡ Â·˙ ‰ÈÏÚ˘ ‰ÓÂ˜‰ ¨˙Â‚¯„Ó‰ ÏÎÏ
 ¨‰·È˘È ¯ÂÁ· Ï˘ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ˜Â„·Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡˘ „Á‡ ÏÂ„‚Ó È˙ÚÓ˘
 ¨‰˘˜ ‰„Â·Ú ÂÊ˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈÈ˘ ÏÚ „ÈÙ˜Ó ‡Â‰ Ì‡‰ ‡È‰
 ‡Â‰ ÍÎÂ ¨‰¯Â˙Ï ÈÓÈÙÂ È˙Ó‡ ¯Â˘È˜ ÏÚ ˙„ÓÏÓÂ ¨̄ ˜ÈÂ „Â·Î ‰·¯‰ ÈÏ· ¨‰ËÂ˘Ù

ÆÆÆÌÈÎÂ„È˘ ÏÚ ˙Â¯¯·Ó˘Î ˜Â„·Ï ˙Â·Ï ıÈÏÓ‰
 Á˜È Â‡Â· Ï·‡ ¨˙Â˘˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ¨ÁÂ ˙È˘‡¯· ¨˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ÌÓ‡
 ÂÓˆÚÏ ‰‡¯ Â‡Â· ÆÂÈÙÏ ˙„ÓÂÚ‰ ‰ËÂ˘Ù ‡Ï‰ Í¯„‰ ˙‡¯˜Ï ÔÂ˘Â·È‚Î Ô˙Â‡

Æ˙Â˘˜ ˙ÂÏÁ˙‰‰ ÏÎ °¯Â·ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÁ‡ ‰Ê ˙‡ Ì‚˘
Æ‰ÏÂ„‚‰ ‰„Â·Ú· ‰ÁÏˆ‰·

בימים אלו מתחיל מחזור לימוד 
חדש ומעט נשכח וזנוח, לא פאר 
לו ולא הדר, אין לו יחסי ציבור, 

מבצעים, הוצאות מפוארות, 
טקסי סיום המוניים, ובכל זאת 
הוא מתחדש מדי שנה ומאתגר 

אותנו ביעדים חדשים

בעמוד האמצעילשנת הלימודיםנשלפתמערכת שעות מצורף! 

עיתון הנוער הדתי של ישראל

ÌÏÂÚ

בעמוד האמצעילשנת הלימודיםנשלפתמערכת שעות מצורף! מצורף! 

עיתון הנוער הדתי של ישראל

ÌÏÂÚהמגזין
עבודהנותנים

 .

ח

המגזין
המגזין

לוח 

כפולה 

קמותהרהבית
מעלינו

קמות
מעלינו

הכותל
הכותלהבית
הבית

 עמוד 32מנהרות

נהג
הטיפים,  כל

את שמלווים

המגזין
המגזין

המגזין

יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.יהודי     יהודי.

נזכור   ונחזור

מה באמת 
קורה עם 
ן  ת יהונ
פולארד?

ן  האור הגדולהארוכה אל זוכר את הדרך אמיר דדו

ן דדוןדדו

32

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 4 טבת תשע"ב

קטןÌÏÂÚהמגזין

יè בחיי 
נוער הגבעות

יצאנו אל השטח 
כדי לפגוש את האנשים 
שמאחורי הסטיגמה

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 8 ל"ג בעומר, אייר תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
תמונה שווה 
2000 שנה

ימני, שמאלני ועולה מאוסטרליה 
כובשים מחדש את רחובות ירושלים.
 של מעלה ושל מטה 

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 12 י"ב באלול תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
77 שנים לפטירת הרב קוק זצ"ל

אורות לנוער
20 | עליי! 

מה קיבלו על עצמם הרבנית אליהו, קובי אפללו, קובי 
אריאלי  ודין–דין אביב לקראת השנה החדשה?

44 | 7 סיפורים

שחושפים מעט על איש האורות, הרב קוק זצ"ל 

26 | אורות המלחמה 

5 הסיירות המובחרות בצה"ל

32 | אורות התשובה 

איך עושים תשובה מאהבה?
 תשאלו את הרב יהושע שפירא

נפרדים מזלדה
פרק הסיום האולטימטיבי. 
מהגיליון הבא קומיקס דנדש ומפתיע

אורות
עצמם על קיבלו מה
אריאלי  ודין

מעט שחושפים

26 | אורות המלחמה 

32 | אורות התשובה 

והזמינו גליון היכרות מתנה!הכנסו לאתר

חדש! גיליון 13

הכנסו לאתר
www.olam-katan.co.il
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13 י"ג בתשרי תשע"ג עיתון הנוער הדתי של ישראלבס"ד, גיליון 
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רוצים 
מניין אשכנזי? 

בואו 
לעיירות הפיתוח

פרופ' אבי לוי
 ¨‰·Â˘˙Â  ‰ÏÈÙ˙ ÈÓÈ  È̈¯˘˙ ˘„ÂÁ  Ï˘ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
 ¢ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ˜ ®ÌÈÈÊÎ˘‡© ÌÈÈÈÓ¢ ¯Ó‡Ó· È˙Ï˜˙
 ‡ÏÓ˙  ÌÈ¯·„‰  ˙‡È¯˜  ÌÚ  ÈÎ  ‰„Â‡  ÆıÈ·Â¯Â‰  ß‡  Ï˘
 ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ‰ÈÏÈÏˆ Ô‰·˘ ÌÈ˘ Ô˙Â‡ ÏÎÓ ˙ÂÂ¯ÎÈÊ È·Ï
 ¨˙Â·È˘È·Â ˙Â·ÈËÁ· ÂÈ· Ï  ̆Ì·Ï· Í‡ ‰¯˙Â ˙È„¯ÙÒ‰
 Ì‚ ÆÌ‰È˙ÂÊÂÁÓÏ Â·Â˘È Â·˘ Ú‚¯Ï ‰˜È˜˘Â ‰‰ÈÓÎ ÍÂ˙
 ÌÓÂÈ˜  ÏÚ  ÌÈ¯ÂÒÈ‡  ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó  ˜ÏÁ·  ÌÈÓÈ¯ÚÓ  ÌÂÈÎ
 ÔÂÈ·ˆ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘¢ Ï˘ ‰‡Â˙· ÌÈÈÈÓÂ ˙ÒÎ È˙· Ï˘

 ¨¢·Â˘ÈÈ‰  ÈÎ¯ÚÂ
 Ì‚  ÌÈÈ˜  ¯·„‰Â
 Ì‰·˘  ÌÈ·Â˘ÈÈ·
 Ï˘  È˙ÂÚÓ˘Ó  ¯ÙÒÓ
 ‡ˆÂÓÓ  ˙ÂÁÙ˘Ó

ÆÈ„¯ÙÒ
 ÈÎ  È˙¯·Ò  „ÈÓ˙
 ‰ÏÈ‰˜  Ï˘  ‰ÓÂÈ˜
 ‰˜ÊÁÂ  ˙„ÁÂ‡Ó
 ¨˙ÂÂ·˙‰  ·ÈÈÁÓ
 ‰ÓÈÙ  ‰˜È„·

 ÌÚÙ‰ Ì‚ È̈Î¯„Ï ÔÓ‡ Æ‰ÎÂ˙Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂÏÂ˜Ï ‰·˘˜‰Â
 Ï˘ Â˙˘ÂÁ˙· ˘ÓÓ Â˘È  Ì‡‰ ˜Â„·Ï  ÈÈÏÚ  ÈÎ  È˙·‰
 ÔÎ˙ÈÈ Ì‡‰ øÂ¯ÈÚ· ¢Á¯Â‡¢ ÔÎ‡ ‡Â‰ ÈÎ ıÈ·Â¯Â‰ ·˙Î‰
 Â̈ÎÁ˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎ¯Ú Ì˙Â‡Ï ‡ËÂÁ ÚÂˆ‰ Â˙È·˘
 ˙ÈÁ·  ¯Á‡Ï  øÂÈ·˘ÂÈ  ÏÎ  ˙‡  ¯È˜ÂÓÂ  ˜·ÁÓ  ÂÈ‡Â
 ˙ÂÓÁ‰Ó ‡È‰ Â˙ÏÈ‰˜ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ È‡ Ì¯Â˘‡Ï ÌÈ¯·„‰
 Â˙ÈÈ  ÌÏÂÚÏ  ‰ÈÏ‡  Û¯Ëˆ‰Ï  ÌÈ¯ÁÂ·Ï  ÈÎÂ  ¨˙ÂÏ·˜Ó‰Â
 ÁË·Â ‡·‡ ˙È· ˙¯ÂÒÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ÌÂ˜Ó‰
 ≠ ÍÎÓ ¯˙ÂÈ ÆÌÈÈ„¯ÙÒ „ˆÏ ÌÈÈÊÎ˘‡ ÌÈÈÈÓ ÌÂÈ˜·˘
 ÌÈ·¯ÂÚÓ ÌÈÈÈÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Û‡ ÌÂÈÎ
 Æ·Ï  ÔÈ¯Ó  ÔÙÂ‡·  „¯ÙÒ  „ˆÏ  ÊÎ˘‡  ÈÁÒÂ  ÌÈ·Ï˘Ó‰
 ÍÂ˙ ˙ÂÈ¯·‰ „ÂÁÈ‡ÏÂ ˙Â··Ï ·Â¯È˜Ï Â¯˙Á ¨˙‡Ê ÂÎ¯„·

Æ‰„Â·ÈÎÂ ˙Â·‡ ˙¯ÂÒÓ Ï˘ ‰˙¯ÈÓ˘ „Â„ÈÚ
 ¨ıÈ·Â¯Â‰  Ï˘  ÂÈ¯·„·  È˙˜„˜„Â  È˙·˘˘  ¯Á‡Ï
 ıÂÁ  ‰Ó  È¯‰  ≠  ‰ËÂ˘Ù  ‰Ï‡˘ È„ÎÏ  ÌÈ¯·„‰  ÂˆÓ˙‰
 Ï˘ ÔÓ‡ ÔÈÚ¯‚ ‡Â‰ ıÂÁ˘ ÏÎ ø‰ÏÈÙ˙ Ì˘Ï Ì„‡Ï ÂÏ
 ¨®ÚÂˆ  ¯„Á  ˜ÈÙÒÈ  Ì‚  ÍÎÏ ©̆  ÔÂÚÓÂ  Í¯ÚÏ  ÌÈ¯·Á  ±µ
 ˙‡ˆ˜‰Ï  ·Â¯ÈÒ·  ıÈ·Â¯Â‰  Ï˜˙ÈÈ  Ì‡  „Â‡Ó  È˜ÙÂÒÓÂ
 È‡ ≠ ‰ÈÚ·‰ ˘¯Â˘ Û˘Á È̈È„·Î Í̈ÎÂ Æ̆ ¯„‰ ÌÂ˜Ó‰
 ˙„ÚÓ ÌÈ˘‡ ‰¯˘Ú ı·˜Ï ®Â˙ÚËÏ© ·˙ÂÎ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ
 ÌÈÓ˘ ÌÈ‡ ÌÈÊÎ˘‡‰ ÂÈÁ‡Ó ÌÈ·¯ ÔÎ˘ ÔÈÈÓÏ Ï‡¯˘È
 ÒÙ˙  ÂÈ‡  ¯·„‰˘  ÔÂÂÈÎÓ  ÁÂ˙ÈÙ‰  ˙Â¯ÈÈÚÏ  Ì‰ÈÓÚÙ
 ÂÈÏÚ˘  ¢¯Â·ÈÁÏ  È˙Ó‡  ÔÂˆ¯¢  Â˙Â‡  ÆÌ¯Â·Ú  ¢ÈÚ·Ë¢Î
 ˙Â¯ÈÈÚ· ‰¯Î‰ ÔÈ‡· ≠ ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ‡· ÂÈ‡ ·˙Î‰ ÊÈ¯ÎÓ
 Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ˙Â·Ï ¢ÈÚ·Ë¢ ˙È·Î ¯ÙÒ‰ È·Â˘ÈÈ·Â ÁÂ˙ÈÙ‰
 „ˆÈÎ  ÔÈÈÓ  ÔÈ‡·Â  øÔÈÈÓ‰  Á˙Ù˙È  „ˆÈÎ  ÌÈ˘‡  ÔÈ‡·Â
 ‰Ï‚˙Ó ÍÎÂ  ø·¯ÚÓ‰ ˙¯ÂÒÓ Ï˘ ‰ÈÂ‚ÈÂ  ‰È˘¯Â˘ ÂÎÂÈ
 ÔÈÈÓ  ÌÈ˜‰Ï  ˙ÏÂÎÈ‰  È‡  ≠  ‰·È‡ÎÓ‰  ˙Ó‡‰  Â¯ÚˆÏ
 ÌÂ˜Ó ˙‡ˆ˜‰ È‡Ó ˙Ú·Â  ‰È‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â¯ÈÈÚ Ô˙Â‡·
 Ï˘  ÈÏÓÈÈÓ  ¯ÙÒÓ·  ‡Ï‡  ¨·˙ÎÂÓ  ¯ÂÒÈ‡·  Â‡  ÂÓÂÈ˜Ï

ÆÂÓÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ ÌÂ˜Ó‰ È·˘ÂÈ ÊÎ˘‡ ˙Â„Ú È‡ˆÂÈ

הכותב הוא נשיא מכללת חמדת הדרום הדתית לחינוך
 במועצת שדות נגב ליד נתיבות

כל שנחוץ הוא גרעין 
נאמן של 15 חברים 
לערך ומעון (שלכך 

גם יספיק חדר צנוע), 
ומסופקני מאוד אם 

ייתקל הורוביץ בסירוב 
להקצאת המקום 

הנדרש. וכך, נכבדיי, 
נחשף שורש הבעיה

5 4

גדל בשכונות העיר נתניה במשפחת עולים ציונית פעילה. 
בוגר  עקיבא,  בני  תנועת  בוגר  ילדים,  לשישה  ואב  נשוי 
'אגוז'  ביחידת  ומפקד  רס"ן  בדרגת  קצין  גבוהה.  וחטיבת גולני, סמג"ד במילואים. ישיבה 

בס"ד

אחד משלנו

לוקח אחריות

בחזית העשייה הציבורית

לסיוע, להצטרפות ל'מטה הצעירים' 
ולפרטים נוספים: 

 077-204-2088
office@mattezd.org.il

במלחמת  פיקוד'  'תפיסת  על  הרמטכ"ל  בצל"ש  מעוטר 
ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.לבנון השנייה. בוגר תואר ראשון בהצטיינות בלימודי ממשל 
ציבוריים  לארגונים  אסטרטגי  לייעוץ  משרד  ומנהל  יזם, 
וממשלתיים. מרצה למנהיגות חברתית במוסדות החינוך, 

בצה"ל ובשכונות.
מייסד ויו"ר תנועת 'רעננים'- צעירי הציונות הדתית.

יוזם מפגן האלפים בתל אביב לחיזוק תושבי הדרום במהלך 
מבצע 'עופרת יצוקה'. הוביל יחד עם חבריו לתנועת 'רעננים' 
את השיח הציבורי לאיחוד המחנה הפוליטי בציונות הדתית 
חברתיים לפעילות ציבוריתהחדשה לישראל'. שותף בהקמת פורומיםולפתיחת השורות. עמד בחזית המאבק בפעילות ה'קרן 

בערים ובשכונות.

 ˙ÂÈÁÎÂ‰  ˙Â¯ÈÁ·Ï  ı¯  ‰È‰  ‚ÈËÙ‰¯Â  Á¯Ê  Ì‡
 ‚¯·˙Ó  ‰È‰  ‡Ï  ‡Â‰˘  ÁÈ‰Ï  ¯È·Ò  ¨ßÈ„Â‰È‰  ˙È·‰ß  Ï˘

Æ‰ÓÈ˘¯· ÈÏ‡Õ¯ ÌÂ˜Ó·
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÈÙ Ì‚˘ È‡„ÂÂÏ ·Â¯˜ Ï·‡ „̈È‚‰Ï ÌÈÚ ‡Ï
 ‰˘Ó ÌÈÈÁ ˙Ó‚Â„ ¨Ï¢„ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÒÈÈÓ‰ ¯Â„Ï ÌÈÎÈÈ˙˘Ó‰

ÆıÂÁ· ÌÈ¯‡˘ ÂÈ‰ ¨‚¯Â· ÛÒÂÈÂ ‡¯ÈÙ˘
 ¨‚¯·¯˜Âˆ  Ï˘  ÌÈ˜ÈÈÏ‰  ÌÏÂÚ·
 ˙ÂÏÏÂÒ· ÌÈÓÂ˘Ó‰ ÌÈÈÈÙÓ˜‰ Ô„ÈÚ·
 È„¯˘ÓÂ  ÌÈˆÁÈ  ¨ÌÈ‚Ë¯ËÒ‡Â  ÌÈ¯·Â„
 „Â·È‡Ï  ÌÈÎÏÂ‰  ÂÈ‰  Ì‰  ¨ÌÂÒ¯Ù
 ˙Ù¯˘  „‚  ˙Âˆ¯Ó  ÌÈÁÂÓ  ¯˜ÈÚ·Â
 ÌÈ‡Ï È˙Ï·‰ ÌÈÊÂÊÈ˙· ˙È˘ÙÈË‰ ÔÓÊ‰
 ¨‰Ê  ÌÂ˜Ó·  ÆÊÎ¯Ó  È¯·ÁÂ  ÌÈÏÈÚÙ  ÔÈ·
 ÛÈ„ÚÓ  Ì˙Ò‰  ÔÓ  ‰È‰  ‚ÈËÙ‰¯Â  Á¯Ê

Æ‡¯Ó‚ Û„ „ÂÚ „ÂÓÏÏ ˜ÈÙÒ‰Ï
 „ÁÂÈÓ  ÔÂÈÚ  ÌÂÈ·  ÂÈÈˆÈ  ‰˘‰
 Â˙¯ÈËÙÏ  ¯Â˘Ú  ßÔÈ‚·  ˙˘¯ÂÓ  ÊÎ¯Óß·
 ÍÂÂ˙‰ È„ÂÓÚÓ „Á‡ ¨‚ÈËÙ‰¯Â Á¯Ê Ï˘
 ‡˜ÂÂ„˘  ‰‡¯Â  ¨˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰  Ï˘

 ÌÈ‡˙Ó  ÔÈ‡  Â̈ÈÏÚ  ˘‚¯˙‰˘  ˙Â¯ÈÁ·‰  Ï·ÈËÒÙ·  Â̈È˘ÎÚ
 ‰˘È‰ Ï¢„ÙÓ‰ ˙‡ ÂÁ˜Ï˘ ÌÈ˘‡‰ „Á‡· ¯ÎÊÈ‰ÏÓ ¯˙ÂÈ
 ÌÂÏÁÏ ˜¯ ÌÈÏÂÎÈ ÂÁ‡ ÌÂÈ‰˘ ‰‡¯˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÂÊÂÁÓÏ

ÆÌ‰ÈÏÚ
 „ÏÂ  ‚ÈËÙ‰¯Â
 ‰ È Ò Â ¯ ·˘  ˜Ò È · Â ˜Ï Â Â ·
 Ì Á Â ¯ È  · ¯ Ï  ‰  · Ï ‰
 „ ÈÓÏ˙  ‰È‰˘  ¨ ‚ ÈËÙ‰¯Â
 ÍÏ‰Ó· ÆÂÓˆÚ  ÈÙ· ÌÎÁ
 ÔÈ·  ‚ÈËÙ‰¯Â  Á¯Ê  Ô‰ÈÎ  ÂÈÈÁ
 ÏÚÂÙ‰ ‡È˘ Ô‚ÒÎ  ¯˙È‰
 ÏÚÂÙ‰  „ÚÂÂ·  ¯·ÁÂ ÈÁ¯ÊÓ‰
 È̈ÓÏÂÚ‰ È„Â‰È‰ Ò¯‚Â˜‰ Ï˘
 È„Â‰È ˙Ïˆ‰Ï „ÚÂÂ‰ ¯¢ÂÈÎ ÔÎÂ

ÆÔÈÏÂÙ
 Â˙ÏÎ˘‰ ˙‡ ˘Î¯ ‰˘¯ÂÂ·

ÆÔÈÈÏ˜ ˙È·Ï ÈÓÚ ˙‡ ‰˘È‡Ï ‡˘ Ì‚ ‰·Â ˙ÈËÙ˘Ó‰

 ˙·‰‡ ‰È‰ ÚÂ„È ‰È‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯·„‰ „Á‡
 ÔÂÒ‡ È¯Á‡˘ ¯ÙÈÒ ¨‚ÈËÙ‰¯Â ¯Ó˙È‡ ¯¢„ ·¯‰ Â̈· Æ˙ÂÈ¯·‰

 ‡Ï  ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙  ‡ÏÓ  ÒÂ·ÂËÂ‡·  ˙·Î¯  ‰˘‚˙‰  Â·˘  ÌÈÂ·‰
 ˜¯Ù Æ·‡Î‰ Ï„Â‚Ó ÂÏ ˘‚Â‰˘ ÁÂÈ˜‰ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ·‡‰ ÌÈÎÒ‰
 ‰ÈÈ˘‰  ÌÏÂÚ‰  ˙ÓÁÏÓÏ  ˘„˜ÂÓ  ‚ÈËÙ‰¯Â  Ï˘  ÂÈÈÁ·  ÌÏ˘
 ‰ËÈÏÓÂ  ÌÈÏÂÙÓ  ÌÈ„Â‰È  ÌÈËÈÏÙ  ÈÙÏ‡  ˙Ïˆ‰Ï  Â˜·‡ÓÏÂ
 ÌÏÂÚ‰  ˙ÂÓÂ‡  „ÈÒÁ  ÌÚ  ‰ÏÂÚÙ  ÛÂ˙È˘  È„Î  ÍÂ˙  ¨ÔÙÈÏ

Æ‰¯‰È‚ÂÒ ‰Â‡Èßˆ
 ËÈÏÙß ¯ÙÒ‰ ·˙Î ‡Â‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÏÚ
 ÂË¯Ò Ì‚ ˜ÒÂÚ ‰·Â ß‰‡Â˘‰ ÈÓÈ· „È¯˘Â
 ‰ÂÚ‰  Ë¯Ò  Â̈ÏÚÂÙ  ÏÚ  ˜ÈÊ  ¯È„‡  Ï˘

ÆßÁ¯Êß Ì˘Ï
 „Â‡Ó ¯‰Ê ‡·Ò¢˘ ¯ÙÒÓ ¯È‡È Â„Î
 ÚÂ‚ÙÏ  ‡Ï˘  ¯‰ÊÂ  ÌÈ˘‡  Ï˘  Ì„Â·Î·
 ß˙Â·ÂË  ˙ÂÓ˘ß  ‰ÓÎ˘Î  Ì‚  Æ„Á‡  Û‡·
 ˘È˘  ‰„·ÂÚÏ  ÂÈÈÚ  ˙‡  ¯È‡‰Ï  ÂÒÈ
 ‡Ï ‡Â‰ Â̈ÈÏÚ ßÌÈÎÏÎÏÓß˘ ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰Ó

Æ¢„Á‡ Û‡ ¯ËÙÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÚÂÓ˘Ï ‰ˆ¯
 ‰È‰Â ‰ˆ¯‡  ‚ÈËÙ‰¯Â  ‰ÏÚ ±π¥∑–·
 Ì˘ È̈ÓÂ‡Ï‰ „ÚÂÂ· ÈÁ¯ÊÓ‰ ÏÚÂÙ‰ ‚Èˆ
 ‡Â‰ ÆËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙‡ „ÒÈÈ Ì‚
 ‰·˘ ˙ÈÓÊ‰  ‰È„Ó‰  ˙ˆÚÂÓ Ï˘  ‰˜ÂÁ‰  ÈÁÒÓ  ÔÈ·  ‰Ó

Æ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ‰ ÔÈ· ‰È‰Â ¨̄ ·Á ‰È‰

 ¨¢Ï‡¯˘È ¯Âˆ· ÔÂÁËÈ· ÍÂ˙Ó¢ ÌÈÏÈÓ‰
 ÔÈ„Ò  Â·˘Á  ÌÈÓÈ  Ì˙Â‡·˘
 ÈÓ˙ÂÁÓ  ˜ÏÁ  ¯Â·Ú  ÌÂ„‡
 ‰ÏÈ‚ÓÏ  ÂÒÎÂ‰  ¨‰ÓÂˆÚ‰
 ÚÈˆ‰˘  ‰¯˘Ù  ˙Â·˜Ú·
 Ï˘  ÂÙÂÒ·  ‰Ï·˜˙‰Â  ‚ÈËÙ‰¯Â
 ÌÈÂÏÈÁ‰Â ÌÈÈ˙„‰ È„È ÏÚ ¯·„
 Ï˘ ÂÓ˘ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï Âˆ¯ ‡Ï ©̆

Æ„Á‡Î ®ÏÏÎ ‰¢·˜‰
 ¯·ÁÎ  Ô‰ÈÎ  ‚ÈËÙ‰¯Â
 ‰Â˘‡¯‰  ˙ÒÎ‰Ó  ˙ÒÎ
 ˙Â˙„‰  ¯˘Î  ¨˙ÈÚÈ˘˙Ï  „ÚÂ
 ¯¢ÂÈÎ  ÔÎÂ  Ï‡¯˘È  ˙ÂÏ˘ÓÓ·
 ËÙ˘ÓÂ  ˜ÂÁ  ‰˜ÂÁ  ˙„ÚÂ
 Ï˘ ‰ËÏÂ˜Ù· ‰ˆ¯ÓÂ ÌÈËÙ˘ÓÏ ¯¢„ Â˙ÂÈ‰· Â·ÏÏ ‰·Â¯˜‰

Æ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
 ˙Â¯È„  ˜ÈÊÁ‰  ‡Ï  ‚ÈËÙ‰¯Â  ¨˙ÈÂÂ˘ÎÚ‰  ‰Ù‡Ï  „Â‚È·

 ¨ÔÂ‰ ˙¯‰ˆ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÂÏÈ‡Â ‰Ï‰ˆ· Â‡ ÔÂÈ·Ò·
Æ‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚ ÈÎ‰ Ô·ÂÓ· ËÂ˘ÙÂ ÚÂˆ ˘È‡Î ‰Ï‚˙Ó ‰È‰

 „¯˘Ó ·˘Á ÂÏ ¯ÙÈÒ¢ ∫ÛÈÒÂÓ ‚ÈËÙ‰¯Â ¯Ó˙È‡ ¯¢„ ·¯‰
 ˙Ú„Ï Â˘˜È·˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÂÈ‰ ÔÈ‚· ÌÁÓÂ ‡·‡˘ ¨Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰
 ÒÁ˘  Âˆ¯  ‡Ï  ÈÎ  Ï¢˘‡‰Â  ˙ÂÒÈË‰  Ì‰Ï  ÂÏÚÈ  ‰ÓÎ  ˜ÂÈ„·

 „ÈÓ˙ ÆÌ„È ˙Á˙Ó ¯Â·Èˆ‰ ˙‡Â‰ ‡ˆ˙ ‰ÏÈÏÁÂ
 ˙‡  ˘ÙÈÁ  ‡Â‰  ¨ÔÂÏÓ  È˙··  ÔÏ  ‰È‰  ‡·‡˘Î

Æ¢˙ÂÁÙ˘ ‰ÓÎ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î Ì‰·˘ ÌÈÏÂÊ‰

 Ï˘  ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ‰Ó  ÏÈ„·‰Ï
 „Â‡Ó  ˙ÂÂÎ˙  ÈÏÚ·  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ˘  ¨ÌÂÈ‰
 È̈¯ËÓÏ¯Ù‰ Ï‚Âß‚‰ Í·Ò· „Â¯˘Ï ÏÈ·˘· ˙ÂÓÈÂÒÓ

 ‰  ̆ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó·¢ ÆÌÎÁ „ÈÓÏ  ̇ÏÂÎ Ì„Â  ̃‰È‰ ‚ÈËÙ‰¯Â Á¯Ê
 ·¯‰ ¯‡˙Ó ¨¢ß‰ÓÏ˘ ÏÎÈ‰ß· ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˙·˘· ¯È·ÚÓ ‡·‡ ‰È‰

 ˙ÂÎ˘·  ÂÈ·Ó  „Á‡  Ïˆ‡  ÔÏ  ‰È‰˘  ˙Ú·  ÌÈÓÚÙÏÂ¢  ¨̄ Ó˙È‡
 Â̈˙˜Ê ˙ÚÏ Ì‚ ¨Ï‚¯· Ì˘Ï ÍÏÂ‰ ‰È‰ ‰¯È·‰ ÈÊ¯‡ Â‡ Ô‚Â ˙È·

Æ¢¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡Ï ¯˜ÈÚ‰
 Ì‚ ÔÈÈÓ· ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ ¯˙ÈÂ ‡Ï ‡·Ò¢ ∫ÛÈÒÂÓ ¯È‡È „Î‰Â
 ¨ÚÂ·˜  ÌÂÈ  ¯„Ò  ÂÏ  ‰È‰  Æ„Â‡Ó  ÂÏ  ‰˘˜  ‰˙ÈÈ‰  ‰ÎÈÏ‰‰˘Î
 ‰˜„ ÏÎ  ̆¯ÎÂÊ È‡ Æ̆ ˘Ï Ú·¯· Ì  ̃‰È‰ ÌÈ  ̆˙Â¯˘Ú Í˘Ó·Â

Æ¢„ÂÓÈÏÏ ˘È„˜Ó ‰È‰ ‡Â‰ ‰ÈÂÙ
 ˙ÁÈ¯Êß  ˙‡  ˙ÂÓÏ  ¯˘Ù‡  ÌÈÈ¯Â˙‰  ÂÈ¯Â·ÈÁ  ÏÏ˘  ÔÈ·

ÆÒ¢˘· ˙Â˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÈ¯Â‡È·Â ˙Â¯Ú‰ ≠ ßÈ˘‰
 ¯ÎÊÈ‰Ï  ‡Ï˘  È˙ÏÂÎÈ  ‡Ï  ¨˙Â·¯˜‰  ˙Â¯ÈÁ·‰  ˙‡¯˜Ï

∫ÂÈ·‡ ÏÚ ¯Ó˙È‡ ·¯‰ ÈÏ ¯ÙÈÒ˘ ‰˘ÚÓ·
 ‰ÓÂ¯˙ ÂÏ Ô˙ÈÈ˘ È„Î ÌÈÂÒÓ Ì„‡Ï ‰ÙÈ˘ ‡·‡Ï ÂÚÈˆ‰¢
 ‰Ê Ì„‡˘ ÂÏ ¯ÂÎÊ˘ ¯Ó‡ ‡·‡ Æ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÏ ¯ÂÊÚÈÂ
 ‡·‡Â  ˙Â˙„‰  ¯˘  „È˜Ù˙·  ˘ÓÈ˘˘ ˙Ú·  ‰¯ÊÚÏ  ÂÈÏ‡  ‰Ù
 ÂÈ˘ÎÚ ÂÈÏ‡ ˙ÂÙÏ È¯ÒÂÓ ‰È‰È ‡Ï˘ ·˘ÂÁ ‡Â‰ ˙ÚÎ ÆÂÏ ¯ÊÚ

Æ¢‰·ÂË ÂÏ ¯ÈÊÁÈ˘ È„Î

 ¨‚¢Ó˘˙ ˙˘· Ï‡¯˘È Ò¯Ù· ‰ÎÊ ‚ÈËÙ‰¯Â
 È̈¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂ„È˜· ‰È„ÓÏÂ ‰¯·ÁÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÓÂ¯˙ ÏÚ

Æ˙È¯Â˙ ˙Â¯ÙÒÏ ˜Â˜ ·¯‰ Ò¯Ù· ‰ÎÊ Â¢Ó˘˙ ˙˘·Â
 ÈÙÏÂ ¨¢ÌÈÏ˘Â¯È ¯È˜È¢ ¯‡Â˙‰ ÂÏ ˜ÚÂ‰ Ë¢Ó˘˙ ˙˘·
 ‰ÓÂÁ  ¯‰  ˙ÂÎ˘·  ·ÂÁ¯  ÂÓ˘  ÏÚ  ‰‡¯˜  ÌÈËÚÓ  ÌÈ˘„ÂÁ

ÆÌÈÏ˘Â¯È·
Æπ∑ ÏÈ‚· ‰·ÂË ‰·È˘· ¯ËÙ ‚ÈËÙ‰¯Â Á¯Ê

 Ô˙  ·˙Î  ¨¢‡Â‰‰  ˘È‡‰  ÂÓÎ  ÌÈ˘‡  „ÂÚ  Ì˘È  ‰ÙÈ‡¢
 ‰‡¯  ÂÈ˘ÎÚÏ  ÔÂÎ  ¨Ô˙ÂÈ
 „ÂÚ  ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰˘

Æ̆ ÙÁÏ ‰ÎÈ˘ÓÓ

ביום חמישי, ב' 
חשוון 18.10 תציין 

המשפחה עשור לפטירתו 
של ד"ר זרח ורהפטיג 
זצ"ל ביום עיון בנושא 
'ציונות דתית - זריחה 
או שקיעה?'. האירוע 

יתקיים במרכז מורשת 
בגין בירושלים, הכניסה 
warhaftigz@ :חופשית הציבור מוזמן. לפרטים נוספים

gmail.com

התחממות ועוד איך
פרופ' פינחס אלפרט

ראש ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל–אביב

איפה ישנם עוד 
קווים לדמותו של שר הדתות לשעבר הרב ד"ר זרח ורהפטיג ז"ל, 

במלאת עשור לפטירתו
אבינועם הרש

עם נכדתו קרה בבת מצווה שלה
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עם בנו הרב איתמר

ברית המילה 
עומדת מעל כל 
ברית והסכם עם 
שלטונות גרמניה

כרמי רונן
 ‰˙ÏÚ ¨‰ÈÓ¯‚· ˜ÂÁ‰ Ù¢Ú ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ¯ÂÒÈ‡ ˙ÈÈ‚ÂÒ
 ‰Ù  È˘‡¯‰  ·¯‰  ÆÌÈÂ¯Á‡‰  ˙ÂÚÂ·˘·  ‰Ù˜Â˙  ·Â¯·
 ‡È˘‰ ÆÈ˘È ÈÏ‡ ¯˘‰ Ì‚ ÍÎÂ ¨‰¯Ê‚‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙ÂÂËÏ˘Ï
 ˘ÙÂÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰˘˜·· ‰ÈÓ¯‚ ‡È˘Ï ‰Ù ÂÏÈÙ‡ Ò¯Ù
 ÂÓÈ˘‡‰ ‰ÈÓ¯‚· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜· ˜¯ ÆÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ˙„‰
 ÏÏÎ·Â¢  È˙ÈÓ„˙  ˜Ê  ˙ÈÈ˘Ú·  ÌÈÏ‡¯˘È‰  ÌÈ¯·Â„‰  ˙‡

 Æ¢‰ÈÓ¯‚ ˙‡ „ÓÏÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡Ï Ï‡¯˘È
 ÏÎ˘Î Æ˙È„ÂÁÈ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ‰ÈÓ¯‚· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰
 ÈÊÂÁ‡· ˙ÂËÚÓ˙ÓÂ ˙Â˜ÓËˆÓ ÌÏÂÚ· ˙ÂÈ„Â‰È‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰

 ¨ÌÈ‰Â·‚  ˙ÂÏÏÂ·˙‰
 ˙È„Â‰È‰  ‰ÏÈ‰˜‰
 ‰ÏÈ‰˜‰  ‡È‰  ‰ÈÓ¯‚·
 ÌÏÂÚ· ‰„ÈÁÈ‰ ˙È„Â‰È‰
 ‰Ï„‚  ÔÂ¯Á‡‰  ¯Â˘Ú·˘
 ÏÚÓ °ÊÂÁ‡ ∑∞∞–Ï ÏÚÓ·
 Â¯‚È‰ ÌÈ„Â‰È ÛÏ‡ ≤µ∞–Ï
 ¨‰ÈÓ¯‚Ï ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·
 ¯·Á ˙ÂÈ„Ó È‡ˆÂÈ Ì·Â¯
 ÔÙÂ‡·  ÂÙ¯Ëˆ‰Â  ÌÈÓÚ‰
 ˙È„Â‰È‰  ‰ÏÈ‰˜Ï  ÈÓ˘¯
 ˙ÏÈÙ  ·¯Ú  ‰˙Ó˘
 ÌÈ¯·Á ÛÏ‡ ≤∏ ˙ÂÓÂÁ‰
 ÔÂ¯Á‡‰  ¯Â˘Ú·  Æ„·Ï·
 ÌÈ„Â‰È Ï˘ ‰¯È‚‰‰ ·ˆ˜
 ·ˆ˜Ó  ÏÂ„‚  ‰ÈÓ¯‚Ó

 ÌÈ¯‚ÂÒ ˙ÂÈ„Â‰È ˙ÂÏÈ‰˜·˘Î Æı¯‡Ï ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ Ì˙ÈÈÏÚ
 ÌÈÓÈ˜Ó ‰ÈÓ¯‚· ¨ÌÈÂ‡ÊÂÓÏ Ì˙Â‡ ÌÈÎÙÂ‰ Â‡ ˙ÒÎ È˙·
 Ï˘ ¯‰ÂÊ‰ ˙ÂÙÂ˜˙Ó ˙ÒÎ È˙· ‰ÈÁ˙Ï ÌÈÓÈ˜ÓÂ ˙ÂÏÈ‰˜
 ¨˙È„Â‰È‰  ‰‚‰‰‰  ˙‡  Ï·Ï·Ó  Ô·ÂÓÎ  ‰ÊÂ  ÆÈ„Â‰È‰  ÌÚ‰

 Ǣ ‰Ó ÁÂÎ˘Ï ‰ËÂ˘
 ˙È„Â‰È‰  ‰ÏÈ‰˜‰Ó  ÌÈ‚È‰Ó  „̈¯ÂÒ·‡‰  ÔÂ¯Ë‡È˙·
 Ì‰  Æ„È˜Ù˙  Â˙Â‡·  ·Â˘Â  ·Â˘  ÌÓˆÚ  ÌÈ‡ˆÂÓ  ‰ÈÓ¯‚·
 ÌÈÎÂÓÂ ÌÈÚÈÓ‰ ˙‡Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ ˙‡ ¢ÌÈÈ·Ó¢
 ‰ÈÓ¯‚ ÈÎ ¯Â·Ò ÈÈ‡ ÏÏÎ Æ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â¯Ê‚‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï
 È‡  Í‡  ¨˙Èˆ‡‰  ‰ÈÓ¯‚  Ï˘  ‰˙Ù˘·  ˙¯·„Ó  ÌÂÈ‰  Ï˘
 Ï˘  ‰Ù˘·  ÌÈ¯·„Ó  ÌÂÈ‰  Ï˘  ‰ÈÓ¯‚·  ÌÈ„Â‰È‰˘  ÁÂË·
 ÌÂ˜Ó·  ¨ÁÏÂ„·‰  ÏÈÏ  ·¯Ú  Æ±π≥∂  ˙˘  Ï˘  ‰ÈÓ¯‚  È„Â‰È
 ÌÈ„Â‰È‰  ÂÙÈ„Ú‰  ¨‰ÈÓ¯‚Ó  ÌÈ„Â‰È‰  ˙‡  ÏÈˆ‰ÏÂ  ÚÈ¯˙‰Ï
 È˜ÂÁ Ï˘ Ì˙˜È˜Á È¯Á‡ Í̈Î ÆÒÓÂÓ È˜È Ë˜˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
 ÌÈ¯·„ ¢ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÈÊÁ‰ ÈÏÈÈÁ ˙È¯·¢ È˘‡ ÂÓÒ¯Ù ‚¯·¯È
 È̈ˆ‡‰  Ï˘ÓÓ·  ÌÈÙ‰  „¯˘Ó·  ¯ÈÎ·  „È˜Ù  „Á‡  ¯Ó‡˘
 ‰ÏÁ˙‰ ˘Ó˘Ï¢ ∫‚¯·¯È È˜ÂÁ Â„ÚÂ Ì‰ÈÙÏ˘ ¨̄ ÒÏ „¯¯·
 ÆÈ„Â‰È‰  ÌÚ‰  ÔÈ·Ï  ÈÓ¯‚‰  ÌÚ‰  ÔÈ·  ÌÈÒÁÈ‰  ˙Ú‚¯‰·
 ÌÂÁ˙‰  ‰˙ÚÓ  „¯ÙÂÈ  ‰·˘  ‰˘„Á‰  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ˙Â·˜Ú·
–Â„  ¯˘Ù‡˙È¢  Í̈ÓÒÓ· ·˙Î  ¨¢ÈÓ¯‚‰ ÌÂÁ˙‰ ÔÓ È„Â‰È‰
 ˙È¯·   Æ¢ÈÈ„Ó  ·Á¯Ó  Â˙Â‡·  ÌÈÓÚ‰  È˘  ÔÈ·  Ï·Ò  ÌÂÈ˜
 ÆÁÏÂ„·‰ ÏÈÏ· ˘‡ ˙Â·‰Ï· ‰˙ÏÚ ¨ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÈÊÁ‰ ÈÏÈÈÁ

 ‰·ÈÒ‰  ˙‡  ¯È·Ò‰Ï  ÌÂÈ‰  „Ú  ÌÈÒÓ  ÌÈ·¯  ÌÈ¯˜ÂÁ
 ÌÈ„Â‰È‰  ÏÚ  ¯Ò‡˘   ÒÙÈÙ‡  ÒÂÎÂÈË‡  Ï˘  ˙Â¯Ê‚Ï
 ˙‡Ê ÏÎ·Â ¨¢¯Â‡ ÍÏÓ¢Î ÚÂ„È ‰È‰ ‡Â‰ ÆÌ‰È· ˙‡ ÏÂÓÏ
 ‰ÏÈÓ·  Â‡¯  ÌÈÂÂÈ‰  ÈÎ  ÌÈ¯È·ÒÓ˘  ˘È  Æ‰ÏÈÓ‰  ˙‡  ¯Ò‡
 ˙ÂÙÎÏ  Í¯„  ÂÊ  ‰˙È‰  ¯˜ÈÚ·Â  Ì‚Â  Û̈Â‚‰  ˙ÂÓÏ˘·  ‰ÚÈ‚Ù
 ÏÓ‰  ·‡‰  Æ˙ÈËÒÈÏ‰‰  ˙Â·¯˙·  ˙ÂÚÓËÈ‰  ÌÈ„Â‰È‰  ÏÚ
 ÌÈ¯È‰ˆÓ  ¨‰ÏÈÓ  È¢Ú  ˙Â„‰ÈÏ  ÒÎ˘  ¯ÈÈ‚˙Ó‰Â  Â̈·  ˙‡
 ÔÈ·‰ ‡Â‰˘ ‰˙È‰ È·˜Ó‰ ‰„Â‰È Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ÆÌ˙Â„‰È ÏÚ
 Ô‡ÎÓ˘ ≠ ÌÂ„‡ Â˜ Ï˘ ‰ÈˆÁ ¨ÏÓÒ Ï˘ ‰ÒÈÓ¯ Ô‡Î ˘È˘
 ÌÈ„Â‰È‰  ¯˜ÈÚ·Â  ÌÈÂÂÈ‰  Â¯È·Ò‰  Ê‡  Ì‚   ÆÌÈ˜˙Â˘  ‡Ï

Æ˙ÈËÒÈÓÂ‰ ˙ÂÓÁ¯Î ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ÌÈÂÂÈ˙Ó‰
 ˙È„Ó  È˘‡¯  Ï˘  ‰¯Â¯·‰  ‰¯ÈÓ‡‰Ó  ¯Ú˙‰Ï  ÌÂ˜Ó·
 ÏÂ˜·Â „„ÂÚ˙‰Ï ‰ÈÓ¯‚· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ‰ÎÈ¯ˆ ¨Ï‡¯˘È

°˙È¯· Û‡· ÛÏÁ˙˙ ‡Ï ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· Ǣ Â¯·Â ÏÂÏˆ
הכותב הוא מנהל מכון הגיור עמי אולפני גיור מבית 
ישיבת אור עציון במרכז שפירא

בתיאטרון 
האבסורד, מנהיגים 
מהקהילה היהודית 

בגרמניה מוצאים 
עצמם שוב ושוב 

באותו תפקיד. 
הם "מבינים" 

את הפוליטיקה 
המקומית ואת 

המניעים ומוכנים 
להשלים עם 

הגזרות המקומיות

 ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈÊ‰Ï ˙ÂÂÈÒÈ ÚÓÂ˘Â ‡¯Â  ̃È‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ
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 ¯˜ÂÁ  Ï˘  ‰·Â‚˙  ÌÒ¯ÙÏ  ‰È‰  ÈÂ‡¯  ‰Ê  ·Â˘Á  ‡˘Â·
 ¯˘‡  ¨Ì‰ÈÈ·  È‡Â  ¨Ï‡¯˘È·  ‰Ï‡Î  ÌÈ·¯  Ì˘ÈÂ  ¨ÌÈÏ˜‡
 ˙ÂÙˆ‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ ÔÓ „Â‡Ó ÌÈ„¯ËÂÓÂ ‡˘Â‰ ˙‡ ÌÈ¯˜ÂÁ
 ‚ÊÓ  ÈÂÊÈÁ·  ±π∑∏  Ê‡Ó  ˜ÒÂÚ  È‡  ÆÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈ¯Â˘Ú·
 ‰‡ÏÓ ˙ÈÚ„Ó ˙¯Â˜È· Â¯·Ú˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ÆÌÈÏ˜‡Â ¯ÈÂÂ‡
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 ÌÈÈ‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰  ÌÈÏ„ÂÓ‰  ÈÎ  ÔÈÈˆÏ  ·Â˘Á  ˙È˘‡¯
 ¯·Ú·  ‰¯ÂË¯ÙÓË‰  ÈÈÂÈ˘  ˙‡  ·ËÈ‰  ˙ÂÊÁÏ  ÌÈÁÈÏˆÓ
 Â¯ÂÊ‡Ï  ÌÈÊÂÁ  Ì‰Â  ®ÏËÈ·‡  ¯¢„  ¯Ó‡˘  ‰ÓÏ  „Â‚È·©
 ‰‡ÂÂ˘‰· „ÁÂÈÓ·  ˙ËÏÂ·  ‰ÓÎÒ‰· ¨ÏÏÎ·  ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈÏÂ
 ÌÈÈÓÈÏ˜‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÈÎ ¨ı¯‡‰ ¯Â„Î ÈÙ ÏÚ ¯Á‡ ¯ÂÊ‡ ÏÎÏ
 „ÁÂÈÓ· Á·˘ÏÂ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ÆÂˆ¯‡· ÌÈÈÂÙˆ È„ÓÏ ÌÈ¯ÂÓÁ
 Ï˘ ÈÓÏÂÚ‰ È˙¯˜ÂÈ‰ Ò¯Ù· ‰ÎÊ˘ ¨ÔÒ‡‰ ÌÈß‚ ßÙÂ¯Ù ˙‡
 ÔÂÈÏÈÓ Ï  ̆‰·Â‚· ≠ „ÈÂ„ Ô„ Ò¯Ù ≠ ·È·‡–Ï  ̇˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
 ˘ÓÓ ÍÂÙ‰ ¨˙ÂÓÈ‰„Ó‰Â  ˙ÂÁÏˆÂÓ‰ ÂÈ˙ÂÈÊÁ˙ ÏÚ ¨̄ ÏÂ„
 ˙ˆÈ¯Ù ÌÚ ∫‰Ó‚Â„Ï ÆÏËÈ·‡ ¯¢„ È¢Ú ‰·˙Î· ÔÈÂˆ˘ ‰ÓÓ
 ßÙÂ¯Ù ‰È‰ ¨±ππ± ÈÂÈ· È̈ÈÙÈÏÈÙ·˘ Â·ÂË‡ÈÙ ˘Ú‚‰ ¯‰
 ˙‡ ¨̆ ‡¯Ó ÌÈÈ˙˘Â ˜ÈÂ„Ó· ËÚÓÎ ‰ÊÁ  ̆ÔÂ˘‡¯‰ ÔÒ‡‰
 ‰Ú·˘  ‰ÏÚÓ  ÈˆÁÎ  Ï˘  ¯ÂÚÈ˘·  ˙ÈÓÏÂÚ‰  ˙Â¯¯˜˙‰‰
 Â¯„ÁÂ  ¨ÌÈÈÙÈÏÈÙ·  ÂËÏÙ˘  ÌÈÈ˜ÏÂÂ‰  ÌÈ˜È˜ÏÁ‰  ÔÓ
 ±∞≠±µ–Ó  ¯˙ÂÈ  Ï˘  ‰·Â‚·  ‰¯ÙÒÂÓË‡·  ‰·ÈˆÈ  ‰·Î˘Ï
 È¯Á‡ È˙·˜Ú È˘È‡ ÔÙÂ‡· È‡ ÆÌÈ‰ ÈÙ ÏÚÓ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜
 Æ˜„ˆ ‰ÓÎ „Ú ˙Â‡¯Ï È˙Ó‰„Â ¨ÌÈÎ¯„ ‰ÓÎ· ‰Ê‰ ÈÂÈ˘‰
 ßÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÙÓ ˙Â˜„ ±µ–Ï ÔÈÊ‡‰Ï ÌÈ‡¯Â˜Ï ıÈÏÓÓ È‡
 ÚÂ„Ó  ¨˙È˘È‡  Ë·Ó  ˙„Â˜Ó  ¯È·ÒÓ  ‡Â‰  Ô‰·˘  ÔÒ‡‰
 Why I  ≠ ·ÂÈËÂÈ· Â˘ÙÁ „̈Â‡Ó ÌÈ‚‡„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ

Æmust speak out about climate change
 ‰ËÈÏÙÏ È‡¯Á‡ Ï‡¯˘È· Ì„‡ ÏÎ ÈÎ ÔÈÈˆÏ Ì‚ ·Â˘Á
 ‰ÓÂ¯˙ ¨‰˘· ‰¯ÙÒÂÓË‡Ï ÔÓÁÙ Ï˘ ˙ÂÂË ¯˘ÚÎ Ï˘
 ‰·¯‰·  ‰‰Â·‚  ÌÂ‰ÈÊ  Ï˘  ÂÊ  ‰Ó¯  Æ‰ÓÓÁ‰  ÈÊ‚Ï  ‰„·Î
 ÁÙÏ  ˙ÎÏ˘ÂÓÂ  ÔÈÚÏ  ˙È‡¯‰  ˙ÏÂÒÙ‰  ÔÓ  ‰˙ÂÓÎ·

Æ‰Ù˘‡‰
 ˙Â¯˘Ú·  ‰¯˜˘  ‰ÓÏ  ¯˘‡·  ˙Ó‡‰–˙Â„·ÂÚÓ  ‰ÓÎ
 ÈÙ  ÏÚ ˙ÂÎÂ¯Î‰Â  ¨˙ÂËË˜‰ Âˆ¯‡· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰
 ÆÔÏ‰Ï ˙ÂÓÎÂÒÓ ˙ÈÏ‡·ÂÏ‚‰ ˙ÂÓÓÁ˙‰· ÂÏ˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰
 ‰·È·Ò‰  ˙‚‰Ï  „¯˘Ó‰  ÌÈ˜‰˘  ‰„ÚÂ  È¢Ú  Â˘‚Â‰  ÂÏ‡

∫ÌÈ‡ˆÓÓ ¯Á·Ó ÔÏ‰Ï Æ‰· ¯·Á È˙ÈÈ‰ ‰·˘ ‰˘·
 ˙ÂÁÈÎ˘·  ‰ÈÈÏÚ  ‰˙Ùˆ  ≠  ®æ  C≥≥°©  ÌÂÁ  ÈÏ‚

ÆıÈ˜· ÌÂÁ‰ ÒÓÂÚ· ˙¯ÎÈ ‰ÈÈÏÚ ¨‰ÓˆÚ·Â
 ‰˘ÂÏ˘Î  Ï˘  ¯ÂÚÈ˘·  ÌÈ‰  ÈÙ  ÒÏÙÓ  ˙ÈÈÏÚ

Ǣ Â˘ÚÏ ÌÈ¯ËÓÈËÒ
Æ˙ÂÈÂÓÎ·Â Ì˘‚‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ· ‰„È¯È

–Â„‰  ÔÓÁÙ‰  ‰ÂÂ‰Ó˘  ÌÈ¯ÂÙÒ‰  ÌÈÊÂÁ‡‰  ÔÈÈÚÏÂ

 ÌÈ˜ÊÁÓÎ ÏËÈ·‡ ¯¢„ ÔÈÈˆÓ Ì˙Â‡˘Â ‰ÓÓÁ‰ ÈÊ‚Ó ÈˆÓÁ
 Ì‰·˘ ¨ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ·Â˘ÈÁÏ ÒÎÈ‰Ï ÈÏ·Ó ÆÂÈ˙ÂÚË ˙‡
 ˙ÂÎ¯Ú‰ ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈÈÏ˜ÈÊÈÙ–ÌÈÈËÓ˙Ó‰ ÌÈÏ„ÂÓ‰ ‡˜ÂÂ„
 ˙ÂÓÎÏ  Æ˙Á‡  ‰Ó‚Â„  ˜¯  ‡È·‰Ï  ÈÂˆ¯·  ¨̄ ÂÓ‡Î  ¨˙Â·ÂË
 ‰ÓÂˆÚ  ‰ÚÙ˘‰ ˘È  ‰¯ÙÒÂÓË‡·  ¯˙ÂÈ·  ‰¯ÈÚÊ‰  ÔÂÊÂ‡‰
 ÔÓ  ‰·¯‰·  ‰˜È˜„  ‡È‰  ÔÂÊÂ‡‰  ˙·Î˘Â  ˙ÂÈ‰  Â̈ÈÈÁ  ÏÚ
 ˙‡ ˙ÒÓ ‡È‰  ˙‡Ê  ˙Â¯ÓÏÂ  ¨‰ÓÓÁ‰ ÈÊ‚  Ï˘ ‰·Î˘‰
 ÍÎ·Â  Ì„‡Ï  ÍÎ  ÏÎ  ˙ÎÂÒÓ‰  ‰ÏÂ‚Ò–‰¯ËÏÂ‡‰  ‰È¯˜‰
 ¨‰ÓÓÁ‰  ÈÊ‚  ¨‰ÓÂ„·  Æ‰Ó„‡‰  ÈÙ  ÏÚ  ÌÈÈÁ  ˙¯˘Ù‡Ó
 ‰˙ËÈÏÙ  ˙‡  ÌÈÚÂÓ  Ì‰  „̈Â‡Ó  ‰ËÚÓ  Ì˙ÂÓÃk  Ì‡  Ì‚
 ÌÈÓ¯Â‚Â  ¨‰ÓÂ„‡–‰¯ÙÈ‡‰  ‰È¯˜‰  Ï˘  ÏÏÁÏ  ‰‡ÏÓ‰

ÆÌÈ‚È‡„Ó ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ‰¯ÙÒÂÓË‡‰ ˙ÂÓÓÁ˙‰Ï
 ˘È  ¨≤±–‰  ‰‡Ó‰  ÍÏ‰Ó·  ÂÏ  ÈÂÙˆ˘  ‰ÓÏ  ¯˘‡·
 ÌÏÂÚ·  ÌÈÏ˜‡‰  ÈÊÎ¯Ó  ±π  Ï˘  ‰‡ÏÓ  ËÚÓÎ  ‰ÓÎÒ‰
ÆÏ‡¯˘È·Â ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈÓÈÏ˜‡‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰Ï

 ÌÈ‰  Ô‚‡  ÈÎ  ÌÈÓÈÎÒÓ  ÌÈÈÓÈÏ˜‡‰  ÌÈÏ„ÂÓ‰  ÏÎ
ÆÌÈÏ˜‡ ÈÈÂÈ˘ ˙ÂÂÁÏ ÌÈÈÂÙˆ ÂÎÂ˙· Ï‡¯˘ÈÂ ÔÂÎÈ˙‰

∫ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡
 Ì‡  Ì‚  ¨˙ÈÙˆ  ¯·Î˘  ˙ÂÓÓÁ˙‰‰  ˙Ó‚Ó  Í˘Ó‰
 ‰Ó‚Ó  Ǣ ˙ÂÈ  ˙Â¯È¯˜  ÌÈ˘  Ï˘  ˙Â„Â˙  ˙ÂÓÈÈ˜  ‰ÎÂ˙·
 Ì‚  ‡Ï‡  ‰¯ÂË¯ÙÓË·  ‰ÈÈÏÚ  ˜¯  ‡Ï  ‰˙ÂÚÓ˘Ó  ÂÊ
 ¨ÌÂÁ‰ ÒÓÂÚ·Â ÌÎ˘ÓÂ ÌÂÁ‰ ÈÏ‚ Ï˘ Ì˙ÓˆÚ· ‰¯ÓÁ‰
 ÌÂÁ‰ È‡ ˙ÚÙÂ˙ È„È ÏÚ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÌÈ¯·‚ÂÓ ‰Ï‡ ¯˘‡Î
 ÌÈ¯Â˘Ú‰ Í¯Â‡Ï ˙ÂÙˆ ¯·Î ‰Ï‡ ˙ÂÓ‚Ó ¨̄ ÂÓ‡Î ÆÈÂ¯ÈÚ‰

ÆÌÈÂ¯Á‡‰
 ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ¯Â˘ÚÏ ‰ÈÂÊÁ ÌÈÓ˘‚· ‰˙ÁÙ‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó
 ‰˙ÁÙ‰  Ï˘  ·ÂÏÈ˘‰  ÆÏ‡¯˘È·Â  ÔÂÎÈ˙‰  ÌÈ‰  ¯ÂÊ‡  ÏÎ·
 ¯˙ÂÈ  „ÂÚ  ‰ÏÂ„‚  ‰¯ÓÁ‰  ÂÚÓ˘Ó  ˙ÂÓÓÁ˙‰Â  ÌÈÓ˘‚·
 ˘È Æ˙ÂÁÈÁˆ‰ ˙ÂÏÂ·‚ Ï˘ ‰Ùˆ‰ Ô‡ÎÓÂ Ì˘‚‰ ˙ÂÏÈÚÈ·
 Í¯Â‡Ï ˙È‡¯  ÌÈÚ˜˘Ó· ‰˙ÁÙ‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó ÈÎ  ˘È‚„‰Ï
 ˙ÈËÒÈËËÒ ˙˜‰·ÂÓ ‰È‡ ÂÊ ‰Ó‚Ó Æ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ≥µ
 ÈÓ˘‚· ‰‰Â·‚‰ ˙È˙˘–ÔÈ·‰ ˙ÂÈ˙„Â˙‰ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ·
 ‰Ó‚ÓÏ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈÒ‰ ÂÏ‡Â ÔÎ˙ÈÈ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÏ‡¯˘È

Æ‰ÈÂÊÁ‰
 ÌÈ‰ Ô‚‡· ÈÂÈ˘‰ ˙ÂÓ‚Ó ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈ¯˜ÁÓ
 ÚˆÓ‡Ï ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ¯Â˘ÚÏ ¯·Î ˙ÂÈÂÙˆ ÔÂÎÈ˙‰

Æ≤±–‰ ‰‡Ó‰ ÛÂÒÂ
 ÌÈÏ˜‡‰  ÔÈ·˘  ÏÂ·‚‰  ¯ÂÊ‡·  Ï‡¯˘È  Ï˘  ‰ÓÂ˜ÈÓ
 Ì˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈË˜ ÌÈÈÂÈ˘˘ ÍÎÏ Ì¯Â‚ ÈÂÎÈ˙ ÌÈ‰Â ˘·È‰
 Ì‚ ¨Ì‰ÈÏ‡ Í¯ÚÈ‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ „Â‡Ó ‰¯ÂÓÁ ˙È˙·È·Ò‰
 ˙ÈËÒÈËËÒ ˙Â˜‰·ÂÓ ÔÈ‡ ˙ÂÙˆ‰ ˙ÂÓ‚Ó‰Ó ˜ÏÁ Ì‡

Æ˙Â‡„Â È‡ Ï˘ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰Ó¯ ˙ÓÈÈ˜ ÌÈÏ„ÂÓ·Â
 È‡  ·˜Ú  ‰ÈÈ˘Ú  È‡  ÏÚ  ‰ËÏÁ‰  ÈÎ  ˘È‚„‰Ï  ·Â˘Á
 ‡È‰  Û‡  ‰˙ÂÚÓ˘Ó  ÈÓÈÏ˜‡  ÈÂÊÈÁ·  ˙ÓÈÈ˜‰  ˙Â‡„ÂÂ‰
 ˙ÂÏÂÚÙ  ËÂ˜Ï  ˙·ÈÈÁ  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Â˙Ú„ÏÂ  ¨‰ÈÈ˘Ú
 ÈÓÈÏ˜‡‰  ÈÂÈ˘‰  Ï˘  ¯ˆÂ˙Î  ‰ÈÂÙˆ‰  ‰ÚÙ˘‰‰  ˙ÚÈÓÏ

ÆÈÂÙˆ‰

)עדיפות לבוגרי ישיבות(
ניתן לשלב עם לימודים אקדמאים

במשרה מלאה
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דרושים:
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אביטל צור

 ˙ÂÈ‚ÂÒ·  ˙ÂÓÏÈ„  ‰ÂÂÁ  ÌÂÈ  ÏÎ·˘  ¨‰ÈÈ¯Ë  ‡Ó‡Î
 ˜ÂÈ˙Ï  ÌÂ¯‚Ï  „ˆÈÎ  ¨˙Â˜Ï  ÌÈÏÂËÈË  ÂÏÈ‡  ÂÓÎ  ˙ÂÈËÈ¯˜
 È‡  È̈„Ó  ¯˙ÂÈ  ‰¯˜Ó·  ÏÎÂ‡  ‡Â‰  Ì‡‰Â  Â̈ÓˆÚ·  Ì„¯È‰Ï
 „̈È˙Ú· Ì˘ È‡ ÈÏ ˙ÂÎÁÓ˘ ˙ÂÓÏÈ„ ÏÚ ‰·˘ÁÓ‰Ó ˙ˆÁÏ
 È˙È‰˙˘Î  ˜ÂÈ„·  Æ˙Ó‡·  Ï˜˘Ó  ˙Â„·Î  ÂÈ‰È  ˙ÂÈ‚ÂÒ‰˘Î
 ¨ß˙Â‰ÓÈ‡Ï ÚÈ‚¯Ó‰Â ÌÏ˘‰ ÍÈ¯„Ó‰ß ¯·„ ‰ÊÎ ˘È Ì‡ ÈÓˆÚÏ
 È‡ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ˙ÚÓÂ˘ È‡˘Î ÆßÌÈ¯Â‡ß ˙ÈÎ˙ ˙‡ È˙ÈÏÈ‚
 ¨‰· Û˙˙˘‰Ï ÏÎÂ‡˘ „Ú ÌÈ˘ ‰ÓÎ ¯Â·ÚÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘ ‰È·Ó

Æ˙ÂÎÁÏ ‰ÓÏ ˘È ËÏÁ‰· Ï·‡
 ÌÈ˘Ï  ˙„ÚÂÈÓ ÌÈ¯Â‡ ˙ÈÎ˙¢
 ÔÂÈÒÈ  Ô‰Ï˘  È̈ÎÂÈÁ  Ú˜¯  ˙ÂÏÚ·
 Í̈‡Â ˙‡ÈÏ ‰¯È·ÒÓ ¨¢ÌÈ„ÏÈ ÏÂ„È‚·
 ˙ÂÏÚ·  ÌÈ˘¢  Æ˙ÈÎ˙‰  ˙ÓÈ˜Ó
 ÆÚ„È  Ï˘  ÌÂˆÚ  ¯Â˜Ó  Ô‰  ÔÂÈÒÈ
 ‰Ó ˙‡ Â˘ÚÂ ‰ÎÂ¯‡ Í¯„ Â¯·Ú Ô‰

Æ¢È¯˘Ù‡ È˙Ï· Ô‰Ï ‰Ó„ ‰È‰˘
 „ÓÏÏ  ‰‡·  ‡Ï  ˙ÈÎ˙‰
 ˙‡  Ô‚¯‡Ï  ‡Ï‡  ¨ÒÙ‡Ó  ˙Â‰ÓÈ‡
 ˙˙ÏÂ ˜ÈÓÚ‰Ï ¨Ì‡Ï ˘È˘ ÔÂÈÒÈ‰
 ÌˆÚ·  Ô‰˘  ‰ÓÏ  ˙Â¯„‚‰Â  ˙ÂÓ˘

 ˘ÂÎ¯Ï Ô‰Ï ÚÈÈÒÏ ‡È‰ ‰¯ËÓ‰ ¨̄ ·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Æ˙ÂÚ„ÂÈ ¯·Î
Æ‰‡Ï‰ Ú„È‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÂÁËÈ·‰Â ÌÈÏÎ‰ ˙‡

 Â‡  ‰„ÈÏÏ  ‰Î‰  Ò¯Â˜·  ÂÓÎ  È̈Ë˜¯Ù  Ú„È  Ò¯Â˜·  ÔÈ‡
 ˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰˘È‚‰Â ¨˙Â¯Â˜Ó ÍÂ˙Ó ‰˘Ú „ÂÓÈÏ‰ ÆÈ¯ËÓÂÎÈÒÙ

Æ˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙¯Â˙Ó ‰·Â‡˘
 ÆÍ‡Â  ˙¯ÎÊ  ¨¢ËÚÓÎ  ÌÈÏÎ  ÈÏ  ÂÈ‰  ‡Ï  ‰¯ÈÚˆ  È˙ÈÈ‰˘Î¢
 ÆÌÈ¯Ê  ˙Â¯Â˜ÓÓ Â˜È˘  ÍÂÈÁ  ˙ÂËÈ˘Â  ¨ÌÈ‚ÂÁ  ÈÈÓ  ÏÎ  ÂÈ‰¢
 ÌÈ„ÏÈ  Ï„‚Ï  ¯˘Ù‡  È‡˘  ‰È·Ó  È‡  ÌÂÈ‰Â  ÆÂÓ„˜˙‰  Ê‡Ó
 ÁÂÂËÏ  ·ÈˆÈ  ÌÈÎ¯Ú  ÌÏÂÚ  ‰Â·  ‰¯Â˙‰  Æ‰¯Â˙  ÍÂ˙Ó  ‡Ï˘
 Æ‰Ê‰ ¯Â„‰ Ï˘ „ÂÁÈÈ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÈÏ· ÌÈ„ÏÈ Ï„‚Ï ‰˘˜ ÆÍÂ¯‡

Æ¢Ú˜¯ ˘È ¯Â„ ÏÎÏ ¨ÔÂÈÙ‡ ˘È ‰ÙÂ˜˙ ÏÎÏ
 ‡Â‰ Ì‡‰ ≠ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÎ˙· ‰·¯‰ ˜ÒÂÚ Ò¯Â˜‰  ̆ÚÓ˘
 ÈÏ˘ „ÏÈ‰ ÏÂÓ È‡˘Î ¨ÌÂÈÓÂÈ‰ ÈÈÁ· ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏÎ Ô˙Â

øÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ˙Ë·Ï˙ÓÂ
 Ú‚Â  ÌÓ‡  ‡Â‰  Æ‰˜ÈË˜¯Ù·  ˜ÒÂÚ˘  Ò¯Â˜  ‡Ï  ‰Ê¢
 ˙ÂÚÓ˘Ó·  ÌÈ˜ÈÓÚÓ˘  ÏÎÎ  ÆÌ‰Ó  ÏÈÁ˙Ó  ‡Ï  Í‡  ÌÈË¯Ù·
 ˙‡  ‡ÂˆÓÏ  ‰Ê  ‰Ó  ≠  ÍÂÈÁ‰  ˙ÂÓ‚ÓÂ  „ÏÈ‰  ˘ÙÂ  ÍÂÈÁ‰
 ‰ÒÈÙ˙‰  ≠  ÍÂ¯‡  ÁÂÂËÏ  ‰¯ËÓ‰  È‰Ó  „̈ÏÈ·˘  ˙ÂÈÓÈÙ‰
 ¯˙ÂÈ  ‡Â‰  Í̈ÏÂÓ˘  „ÏÈ·  ·‰‡˙‰Ï  ÍÏ  Ì¯Â‚  ‰Ê  Æ˙·Á¯˙Ó
 „ÏÈ‰  ˙‡  ÌÈ˘‚ÂÙ  „ÂÓÈÏ‰  ÍÂ˙Ó  ÆßÔ·ˆÚÓÂ  ÔÈÈÎ·  ¯ÂˆÈßÓ

Æ¢ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÓ·
 ¯Â·È„· ÌÈÈ˙ÒÓ ‰ÓÓ ·ÂÏÁÏ ‰ÒÓ È‡˘ È˘È‡ ¯Â·È„ ÏÎ
 ¨‰Ï˘  ‰ÓÊÈ  ‰˙ÈÈ‰  ÂÊ˘  ‰„ÂÓ  È˘Â˜·  ‡È‰  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ  ÏÚ
 ÌÈ˜‰Ï ÔÂÎÏ Â‡¯˘ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ· ¯·Â„Ó¢˘ ¯È„‚‰Ï ‰ÙÈ„ÚÓÂ
 ÈÙÎ ÌÈ„ÏÈ‰ ÍÂÈÁ Ï˘ ˙Â„ÂÒÈ‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÏÎÂ ‰·˘ ˙ÈÎ˙
 Ï˘ ¯Â„Ï ‰¯Â˘˜‰ ‡·Ò Ï‡¯˘È ÁÂ¯· ˙Â¯Â˜Ó· ÌÈ„ÓÏ Ì‰˘

ÆÁÎÂÂ˙‰Ï ÂÒ Æ¢‰ÈÈÁ˙‰

תעבירי את זה הלאה
 ‰ÁÙ˘Ó‰ Ì‡  Ì‚  ‡È‰˘ ‰Ï‚  ÂÈ˘ÎÚ  ˜¯˘ Í̈‡Â  ˙‡ÈÏÏ
 ¨≤∞ Ô· ÔË˜‰Â ¥∞ ˙· ‰ÏÂ„‚‰ ÆÌÈ„ÏÈ ±± ˘È È̈œÏÕÚÓ ˙¯ÓÊÓ‰
 ˜ÂÁ˘ ˙· ˙‡ÏÓ˙Ó ‡È‰Â ¨ÌÈ„Î ÔÂÓ‰ ‰Ï ˘È ÆÌÈ‡Â˘ Ì·Â¯
 Æ˜ÈÂ„Ó ¯ÙÒÓ ÔÈÈˆÏ ÌÂ˜Ó· ¢Ú¯‰ ÔÈÚ ÈÏ·¢ ˙ÏÓÏÓÓ ‡È‰˘Î
 ˙‡ ¯È˘ÚÓ ‰ÊÂ ‡˙·Ò Ï˘ ÌÈÈÈÚ· Ì‚ ˙ÏÎ˙ÒÓ È‡ ÌÂÈ‰¢
 Ì¯Â‡Ï ÏÂ„‚Ï Â˙Â‡ ·ÈÈÁÓ ‰ÊÂ ÌÈÁ·˙˘Ó ˙Â¯ÈÙ‰ Æ‰ÂÓ˙‰

Æ¢ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ≠
 ÍÂÈÁ·  ÌÈ˜ÒÂÚ˘  ÌÈ·¯  Ï˘  ÌÈ¯ÂÚÈ˘Ó  ·Î¯ÂÓ  Ò¯Â˜‰
 Ô· ‰„Â‰È ·¯‰ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ¯È·ÚÓ‰ ÔÈ· Æ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡¯˘‰·
 ‰È„ ¨ÒÈÈÂ ‰È¯‡ ·¯‰ ¨Ï‡˙ ÒÂÓÚ ·¯‰ ¨˙ÈÎ˙‰ ·¯ ≠ È˘È
 ˙È·¯‰  ¨‰ÓˆÚ Í‡Â  ˙‡ÈÏ  ¨̆ Â¯‰  Ô·  ‰˘Ó ·¯‰ ¨Ù‡¯  Ú·‚Â
 ˙È·¯‰ È̈ÊÙ  Ô·  ˜ÁˆÈ  ·¯‰ ¨·Â¯˜ ·‡Ê  ·¯‰ ¨ßıÈ·Ï„Ó  ÈË˜
 ¨Ô‰Î ¯ÈÙÂ‡ ·¯‰ ¨ÌÈ¯˘ ÏÎÈÓ È̈Ã̇ œÓ‡ ˜ÈˆÈ‡ ·¯‰ Â̈‰ÈÏ‡ ‰·ÂË

Æ„ÂÚÂ Ô‰Î ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

 ÍÂÈÁÏ  ÌÈÈËÂÂÏ¯  ˙Â¯Â˜Ó  „ÂÓÈÏ  ∫ÏÂÙÎ  ‡Â‰  ˘‚ÙÓ‰
 Æ¢ÍÎÂ˙·  „‰  ˙Ï·˜Ó˘  ˙ÈË˙Â‡  ‰¯Â˙¢  ∫‰¯È„‚Ó  Í‡Â ©̆
 ˙Â‰ÓÈ‡‰  ÔÈ·  ÁÈ˘–Â„‰¢  Æ®ø‰ÊÓ  ‰ÙÈ  ¯Â‡È˙  ÌÚÙ  Ì˙ÚÓ˘
 ÌÈÈÏ‚¯ ÌÚ ˙Â‰ÓÈ‡ ÂÁ‡ Æ‰È¯Â‡È˙· ÌÈ¯‡˘ ‡Ï ÆÈÁ ‡Â‰
 ÌÈÁ‡ ÔÈ· ˙Â·È¯Ó ¨˙ÂÓÏÈ„Â ˙ÂÈÂ„„ÂÓ˙‰ ÂÏ ˘ÈÂ Ú˜¯˜‰ ÏÚ

Æ¢‰ÓÂ„ÎÂ
 ˙ÂÎÈ¯„Ó  ßÏ„‚Ïß  ‡È‰  Ò¯Â˜‰  ˙¯ËÓ  ¯·„  Ï˘  ÂÙÂÒ·
 „·ÂÚ  ÍÈ‡  Æ˙Â‰ÓÈ‡  ˙Î¯„‰Ï  ˙Â˘„Á  ˙ÂˆÂ·˜  ÂÁ˙ÙÈ˘

øÒ¯Â˜· Ô‰Ï˘ „ÂÓÈÏ· Ï·˜Ó ‰Ê ÈÂËÈ· ‰ÊÈ‡ ø‰Ê‰ ÍÈÏ‰˙‰
 ÌÈÂ·  ¨ÌÈ„ÓÂÏ  ¨ÌÈÈ˙˘  Í˘Ó˘  Ò¯Â˜‰  ˙¯‚ÒÓ·¢
 Ô‰  ̆ÔÂÁËÈ·‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ˘Ï ÌÈÚÈÈÒÓ ÏÈ·˜Ó·Â ¨ÌÈÓÈÙÓÂ
 Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘  ˙ÂÈÂÒ˙‰  ˘È  Æ‰‡Ï‰  ‰Ê  ˙‡  ¯È·Ú‰Ï  ˙ÂÏÂÎÈ
 È¯Á‡  ÆÍÈ¯„‰Ï  ˙ÂÏÂÎÈ  Ô‰  Ì‡  ÔÓˆÚ  ˙‡  ˙Â˜„Â·  ÌÈ˘‰
 ≠ Â„ÓÏ Ô‰˘ ÌÈÎ˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â˘‚È ˙Â‰ÓÈ‡‰ ÌÈÈ˙˘

Æ¢‰ˆÂ·˜ ˙Á˙ÂÙ ‰Ï˘ ·Ï‰ ˙ÈÈË·Â ‰Î¯„· ˙Á‡ ÏÎ
 Â‡  ∫ÌÈÎ¯„  È˙˘Ó  ˙Á‡·  ˙È˘Ú  ‰ˆÂ·˜‰  ˙ÂÂ‰˙‰
 ˙Ó˜Â¯  ‰ÏÁ˙‰Î  ¨‰ÓˆÚ·  ‰ˆÂ·˜‰  ˙‡  ˙¯ˆÂÈ  ‰ÎÈ¯„Ó‰˘
 ‰ˆÂ·˜Ï ˙ÂÎÙÂ‰Â ˙ÂÈÈÚ˙Ó˘ ˙ÂÙÒÂ ÌÈ˘Â ˙Â¯·Á ‰·È·Ò
 ÔÈ·Ï ‰ÎÈ¯„Ó‰ ÔÈ· ÌÈÎÂÂ˙Ó Ò¯Â˜‰ ÌÚËÓ˘ Â‡ ¨˙ÈÂ˘‡¯‰

ÆÁË˘‰
 Û˙˙˘‰Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· Æ„·Ï ˙¯‡˘ ‡Ï ‰ÎÈ¯„Ó‰ ¨ÁË˘·Â
 ˙ÂÎÈ¯„Ó‰  ÌÈÈÚÂ·˘·  ÌÚÙ  ∫˙ÂÎÈ¯„ÓÏ  ÈÂÂÈÏ  Ï˘  ˙¯‚ÒÓ·
 ¯·Ú  ‰Ó  ˙Â¯ÙÒÓ  Ô‰  ‰·˘  ¨‰ÎÈÓ˙  ˙ˆÂ·˜  ÔÈÚÓÏ  ˙Â˘‚Ù
 ÌÚÙ  ÌÈ„ÂÓÈÏ  ÌÂÈ  ˘È  ÛÒÂ·  Æ˙ÂÏ‡˘  ˙ÂÏ‡Â˘Â  Ô‰ÈÏÚ

Æ‰¯˘Î‰‰ Í˘Ó‰ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰˘ ¨ÌÈÈÚÂ·˘·
 ÂÁ‡¢ ÆÍ‡Â ˙˘˜Ú˙Ó ¨¢‰ËÈ˘ ‡Ï ÂÊ ¨‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ ‰Ê¢

Æ¢ÌÈÏ„‚ ‰ÎÎÂ ¨̄ Ù˘Ï ‰Ó ÌÈ„ÓÂÏÂ ÁË˘‰Ó Ú„ÈÓ ÌÈÏ·˜Ó

אימהות בעקבות 
 ¯ÂÊÁÓ·  ‰Ù˙˙˘‰  ¨ÌÁÂ¯ÈÓ  ˙ÂˆÂ·˜  ˙ÁÓ  ¨˙È„Â‰È
 ‰ÁÓ  ‡È‰  ˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘‰  ˘˘·Â  ¨Ò¯Â˜‰  Ï˘  ÔÂ˘‡¯‰
 ÌÈ¯Â‡  ˙ÈÎ˙  Ï‡¢  ÆÌÂ¯„‰  ¯ÂÊ‡·  ˙Â‰ÓÈ‡  Ï˘  ˙ÂˆÂ·˜
 Æ̆ Â¯È‚‰  ˙ÙÂ˜˙·  È˙¯·Ú˘  ‰˘˜‰  ‰ÈÂÂÁ‰  ˙Â·˜Ú·  È˙Ú‚‰
 ˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï˘ ¨˙ÂÏÈÈÁ ˙Â¯ÂÓ ÏÚ ‰ÂÓÓÎ È„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁÎ
 ¯·˘Ó‰ ˙‡ ·Â¯˜Ó È˙È‡¯ ¨˙ÂÂÏÓÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ÂËÏ˜
 Â¯ÊÁ È·È·Ò ÌÈ˘‡ ‰ÎÎ˘ ‰ÙÂÒ‰˘ ¯Á‡Ï ÆÂÂÁ Ô‰˘ ˜ÂÓÚ‰
 È˙Èˆ¯ ÆÈ¯˘Ù‡ ‰Ê ÍÈ‡ ÔÈ·‰Ï È˙ÁÏˆ‰ ‡Ï È‡ Ï·‡ ¨‰¯‚˘Ï

 ÌÚ ˜ÂÓÚÂ È˙Ó‡ ˘‚ÙÓÏ ÚÈ‚‰Ï Í¯„ È˙˘ÙÈÁ ÆÂ‰˘Ó ˙Â˘ÚÏ
 ‰ÚÈ‚Â  ˜ÂÓÚ ÁÈ˘ ¨ÔÓÊ  Í¯Â‡Ï ˘‚ÙÓ Æ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
 ‡È‰Â Û˙Â˘Ó „ÂÓÈÏÏ ˙‡ÈÏ ÌÚ È˙˘‚Ù ÆÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ‡˘Â·

Æ¢ÌÈ¯Â‡ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ÈÏ ‰¯ÙÈÒ
 ‰ÂÂÈ‰  ¨˙ÈÎ˙‰  Ï˘  ‰ÊÎ¯Ó·  „ÓÂÚ˘  ‡˘Â‰  ¨˙»‰ÓÈ‡‰
 ÆÌÈ˘‰ ÏÏÎ ÔÈ· ¯·ÁÓ‰ ¯˘‚ ‡Â‰˘ ‡˘Â ˙È„Â‰È ˙ÈÁ·Ó
 ˙Â‰ÓÈ‡‰  ÏÎ  ÔÈ·  Û˙Â˘Ó  ‰ÎÓ  Ì‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÂ„È‚Â  ˙È·‰

Ǣ ˙ÂÈ ‰·ÂË ‡Ó‡ ˙ÂÈ‰Ï Û‡˘˙ ‡Ó‡ ÏÎ ≠ ı¯‡·
 Æ̆ ‚Ù‡  ‰˙œ‡˘  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰  ÏÚ  ˜ÓÂÚÏ  „ÂÓÏÏ  È˙ÈÙÈˆ¢
 ¨‰„Â·Ú  È„Î  ÍÂ˙  ˙ÂÈ˘È‡‰  ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰·  È˙Ï·È˜  ‰Ê  ˙‡
 ÈÓÂÁ˙·  ≠  ‰·¯‰  „ÂÓÈÏ‰  ÈÎÂ˙·  È˙Ï·È˜  Æ„ÂÓÈÏ·  ˙ÂÁÙÂ
 È˙ÈÙÈˆ Æ‰ˆÂÁ‰ ‰‡ÈˆÈÏ Á˙ÙÓ‰ Ì‰˘ ¨˙Â„ÈÓÂ ‰¯Â˙ Í̈ÂÈÁ
 Ï·‡  ¨̆ ÓÓ˙‰  ˙ÂÁÙ  ÌÓ‡  ‰Ê  ªÌÈÈ˘ÚÓ  ÌÈÏÎ  Ï·˜Ï  Ì‚
 ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓ„Ï ¯˘˜ È˙Ï·È˜ Æ„Â‡Ó ‰˜ÊÁ ˙È·‚ ÁÂ¯ È˙Ï·È˜
 ‰¯Â˜˘ ÏÂ„‚ ÍÏ‰ÓÓ ˜ÏÁ È‡˘ ‰˘ÂÁ˙ ˙¯ˆÂ Æ‰ÏÂ„‚ ÁÂ¯ÏÂ

Æ¢‰ÓÈÙ ‰·È˘ Ï˘ ‰ÚÂ˙· ÌÏÂÎ ¨‰¯·Á·
 ÌÈÏÈÓ·  ¯·„Ó  Ò¯Â˜‰˘  ÚÓ˙˘‰Ï  ÏÂÎÈ  ‰È¯·„Ó  Ì‚
 ‡È‰  Í‡  ¨Ô‰ÈÏ‡  ¯·Á˙˙  ˙Á‡  ÏÎ  ‡Ï˘  ÌÈ‚˘ÂÓ·Â  ˙Â‰Â·‚
 ‡Â‰ ßÌÈÂÎ˙Óß ÔÈ‡ Ò¯Â˜·˘ ÏÏ‚· ‡˜ÂÂ„˘ ¯È‰·‰Ï ˙¯‰ÓÓ

ÆÌÈ˘‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ ÌÈ‡˙Ó
 ÌÚ  ¯˘˜  „·È‡  ‰¯Â‰‰  ÔÈ‚·˘  ˙Â·ÈÒ  ÔÂÓ‰  ˘È¢
 ÔÂÓ‡‰  ˙‡  ‰¯ÈÊÁÓ  ˙ÈÎ˙‰  ÆÂÏ˘  ˙È¯Â‰‰  ‰ÈˆÈ‡ÂËÈ‡‰
 ˘È˘Î ¯˜ÈÚ· ¨ÔÈÓ‡˙ ‡Ó‡ ÏÎ˘ ·Â˘Á ÆÂÓˆÚ· ‰¯Â‰‰ Ï˘
 ÈÎ‰ ‡Ó‡‰ ‡È‰ ≠ ˙ÂÂ¯ÒÁ‰Â ˙ÂÂ¯˙È‰ ÏÎ ÌÚ˘ ¨ÌÈ¯‚˙‡
 ÌÂ˜Ó· ‡˜ÂÂ„ ‰˙Â‡ Ì˘ ÌÏÂÚ‰ ‡¯Â·˘ ‰·ÈÒ ˘ÈÂ ¨‰ÓÈ‡˙Ó

Æ¢‰Ï˘
 ÆÈ˙È˘Ú˘  ÌÈ¯Á‡  ÌÈ¯·„Ï  ‰Ê  ˙‡  ˙ÂÂ˘‰Ï  ¯˘Ù‡  È‡¢
 ‰ÏÁ˙‰‰  ˙ÈÈÂÂÁ  ÆÈÈÁ·  È˙È˘Ú˘  „ÈÁÙÓ  ÈÎ‰  ¯·„‰  ‰Ê
 ¯ÂÎÊÏ ‰Î‰Ï ÏÈ·˜Ó· È˙Ï„˙˘‰ Ï·‡ ¨˙ÓÈÈ‡Ó ˙ˆ˜ „ÈÓ˙
 ‡Ï‡ ‰˘Ú‡Â „È‚‡˘ ‰Ó· ˜¯ ÈÂÏ˙ ‡Ï ‰¯˜È ÏÚÂÙ·˘ ‰Ó˘

ÆÁÈ˘·Â È˘Â‡‰ ¯Â·ÈÁ· ¨‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒ·
 ¨̄ ÓÂÏ  ‰ÎÂÓ  ‡È‰  ¨¢˙‡Ê‰  ‰ÈÈ˘Ú‰Ó  ˜ÂÙÈÒ  ÈÏ  ˘È¢
 ÏÎ ˙‡˘ È˙Ú„È ‡Ïß ÆÌÈ˘Ï ‰˘ÂÚ ‰Ê˘ ‰ÓÓ ¨ÌÈ·Â˘Ó‰Ó¢
 ¯ÊÂÁ˘  ËÙ˘Ó  ‰Ê  ≠  ß‰¯Â˙·  ‡ÂˆÓÏ  ¯˘Ù‡  ˙‡Ê‰  ‰ÓÎÁ‰
 ‰ÏÚÓÂ ÔÓÎ˘Ó ÌÈ˘· ¯·Â„Ó ÆÈÈÈÚ· È˙Â‰Ó ‡Â‰Â ÂÓˆÚ ÏÚ
 ÆÈ„Â‰È‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡Â Í¢˙‰ ˙‡ Â˘‚Ù ‡Ï Ô‰Â ¨˙ÂÈÁ·‰ ÏÎÓ
 ÂÏÂÎ˘ ÍÎ ¯„Á ‰ ÊÎ¯Ó· Í¢˙‰ ˙‡ ÌÈ˘Ï ˘‚ÙÓ ÏÎ· È˙ÈÒÈ
 ‰˙Â‡· Ô‰Ï˘ ‰Ê˘ Â˘È‚¯È˘ ÍÎ ¨‰¯Â˙Ï ‰ÂÂ˘ ‰·¯˜· ‰È‰
 ÈÏ˘  È˘È‡‰  ‰¯Â˙‰  „ÂÓÈÏ  Ì‚  ¨‰Ê‰  ˘‚ÙÓ‰  ˙ÂÎÊ·Â  Æ‰„ÈÓ

Æ¢ÔÈËÂÏÁÏ ‰˙˘‰

השנה תתקיים התכנית 
בשלושה מוקדים:

במשך  שלישי  ביום  לשבוע  אחת   - בירושלים 
שנתיים, בשעות 9:00-14:30.

באשקלון ובעפולה - אחת לשבוע ביום רביעי 
במשך שנתיים, בשעות 9:00-14:30.

בשבוע   - החגים  אחרי  מיד  לדרך  יצא  הקורס 
הראשון של חודש חשוון. אפשר להירשם עד אז 
 - בתכנית  השתתפות  מבטיחה  אינה  (הרשמה 

יש לעבור ריאיון בכדי לוודא התאמה).
במקביל לקורס הכשרת המדריכות מתקיים 
בירושלים קורס חד–שנתי שעניינו "צידה לדרך" 

ומיועד לאימהות צעירות.
יש  ובעפולה  בירושלים  לקורסים  להרשמה 

להתקשר לליאת - 054-7715467.
להתקשר  יש  באשקלון  לקורס  להרשמה 

למיכל שרים 052-6051479.

מרגישה בבית
כבר שלושים שנה היא מתפללת בראש השנה וביום הכיפורים בסניף בני עקיבא בצפון תל–

אביב. מאז הצבא, היא מעידה על עצמה, קשרה את גורלה בגורל הציבור הדתי–לאומי. ובכל זאת, 
גם במרוץ לרשימת המפלגה הדתית–לאומית איילת שקד איננה מנסה לצייר עצמה כדתייה. "כוחנו 

באחדותנו, ולא באחידותנו", היא מנמקת למתפלאים ולתוהים מה איבדה במפד"ל

ארנון סגל

 ˙ÂÚÈÙ˘Ó‰  ÌÈ˘‰  µ∞  ˙ÓÈ˘¯·  ‰¯Á·  „˜˘  ˙ÏÈÈ‡
 ¨ßÈÏ˘  Ï‡¯˘Èß  ˙ÚÂ˙  ˙„ÒÈÈÓ  ‡È‰  ¨ßÒ·ÂÏ‚ß  Ï˘  Ï‡¯˘È·
 ±¥∞ ÌÈÓÂ˘¯ ‰·Â ¨ı¯‡· ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÚÂ˙‰ ÌÂÈÎ ‡È‰˘
 Æ˙¯Â˘˜˙‰  ˙¯Â˜È·  Ò¯Ù·  Ì‚  ‰˙ÎÊ  ÍÎ  Ï˘·  ÆÌÈ¯·Á  ÛÏ‡
 „Ú  „̈ÂÎÈÏ  ˙¯·ÁÂ  Â‰È˙  ˙Î˘Ï  ˙Ï‰Ó  ‰˙ÈÈ‰  ‡È‰
 ˙¯·ÂÚ  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  ÏÚ  ‰ÚÙ˘‰Ï  Í¯„‰˘  ‰ÚÎ˙˘‰˘
 Â˙ÎÈÓ˙·  ˙ÂÎÊÏ  ‰ÁÈÏˆ‰  ÔÓÊÓ  ‡Ï  Æ„ÂÎÈÏÏ  ÔÈÓÈÓ  ‡˜ÂÂ„
 ·¯‰ ¯È·Î‰ Ë· ÈÏ˙Ù È·‚ÏÂ ‰È·‚Ï Ǣ È·‡ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ Ï˘
 ÌÓˆÚ  ˙‡  ÂÁÈÎÂ‰˘  ¨ÌÈ¯˘ÎÂÓ  „‡Ó  ÌÈ˘‡  Ì‰¢  ∫ÌÈÁ·˘
 ˙Â„ÈÓ  ÈÏÚ·  ÌÈ‰  ¨‰Ê  ÍÂ˙·Â  ‰Ê  ÏÚÓÂ  ÆÆÆ‰‚‰‰  È„È˜Ù˙·

 Æ¢ÌÈËÒÈÏ‡È„È‡Â
 ÌÈ„ÏÈ È˘ ÆÌÂÒ¯Ù· ¯ÂÒ‡ ÂÓ˘Â ¨·¯˜ ÒÈÈË ‡Â‰ ‰ÏÚ·
 Ô· ‰È‰ È¯Â‡˘Î ÆÚ·¯‡‰ ˙· ‰¯È˘Â Ú·˘‰ Ô· È¯Â‡ ¨‰Ï ˘È
 ‰ÎÙ‰Â ˙ÈÙË¯Ó˘ ÌÚ „Á‡ ÌÂÈÏ Â˙Â‡ ‰¯È‡˘‰ „˜˘ ¨̆ „ÂÁ
 ‰ÓÈÙ ‰˙Â‡ ÁÈ¯·‰Ï ÏÈ‡Â‰ ·ÂË ¯·Á ÆÛÈË˜ ˘Â‚· ˙ÈÁ¢·˘Ï
 ÏÚ  ˙ÂÎ·ÏÂ  ˙È··  ˙·˘Ï  „ÂÚ  ˙Ï‚ÂÒÓ  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  ¯·Î˘Î
 ÌÂ˜Ó Ì‚Â ‰˙„ÏÂ‰ ¯ÈÚ ¨ÌÈ·È·‡–Ï˙‰ ÌÈ¯·Á‰ Æ˙Â˜˙˙‰‰
 ÌÈÈ˙„‰ Ï  ̆ÌÏ¯Â‚Ó ‰Ï ˙ÙÎ‡ ‰Ó ÂÈ·‰ ‡Ï È̈ÂÂ˘ÎÚ‰ ‰È¯Â‚Ó
 ÌÚË ÔÈ‡ ˙Ó‡·˘ ‰ËÏ˜ Ê‡ Æ·ÈÂ‡‰ ÈÂÂ˜Ï ¯·ÚÓ ¯Â‚Ï Â¯ÎÈ·˘
 ÂÏÂÎ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·ÈˆÏ ‡È·‰Ï ËÂ˘Ù ÛÈ„Ú Æ„·Ï ˙È·· ˙ÂÎ·Ï

Æ˙ÂÂÈˆ‰ ≠ ÌÚÙ È‡ ‰ÈÏ‡ Û˘Á Ì¯Ë˘ ‰¯Â˘·
™™™

ø‰˜ÈËÈÏÂÙ· ÍÏ˘ ˙ÂÁÈÏ˘‰ È‰Ó
 ÌÚ· ˙È„Â‰È‰ ˘Ù‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ≠ ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘Ï ÔÂÎ¢

 ˙‡Â  ‰ÂÂ‡‚‰  ˙‡  ¯ÈÊÁ‰ÏÂ  ¨Ï‡¯˘È
 ÏÂÓ  Ì‚Â  ÌÏÂÚ‰  ÏÂÓ  ÂÏ˘  ‰„ÓÚ‰

Æ¢ÂÓˆÚ
–È˙„‰ ¯Ê‚Ó· ‡˜ÂÂ„ ˙‡ˆÓ ‰Ó

øÈÓÂ‡Ï
 Í¯Â‡Ï  ÆÈÚ·Ë  È„  ¯·„  ‰È‰  ‰Ê¢
 ÌÈ·ÂË ÌÈ¯·Á ‰·¯‰ ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ˘‰
 ÈÎ¯Ú  ÌÚ  È˙È‰„Ê‰  „ÈÓ˙Â  ¨̄ Ê‚Ó‰Ó
 È˙ÏÚÙ˙‰  „ÈÓ˙  Æ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰
 ¨‰È‚ÂÏÂ‡„È‡‰ÓÂ  ˙Â¯ÈÒÓ‰Ó
 ÌÚ  ÌÈ·ÂÏ˘  ÂÈ‰  ÈÈÁ  Æ˙ÂÂÈˆ‰Ó
 ¨‰„ÂÓ  È‡  ¨ÌÓ‡  Æ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰
 ÒÎÈ‰Ï  È˘È‡  ÔÙÂ‡·  ‰˘˜  ÈÏ  ‰È‰

Æ¢ß˙È˙„ß ˙¯„‚ÂÓ‰ ‰‚ÏÙÓÏ
øÍ˙ÈÁ·Ó ˙Â„‰È È‰Ó

 ‡È‰ ¨ÌÂ‡Ï ‡È‰ ¨˙„ ‡È‰ ˙Â„‰È¢
Æ¢ÂÏ˘ ˘¯Â˘‰ ‡È‰ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ

øÌÈ‰ÂÏ–‡· ‰ÈÓ‡Ó ˙‡
Æ¢ÔÎ¢

øÌÈ„ÓÂÏ ÍÈÈ„ÏÈ ˙¯‚ÒÓ ÂÊÈ‡·
 È‡  Æ‰ÏÈ‚¯  ˙È˙ÎÏÓÓ  ˙¯‚ÒÓ·¢
 È˙Èˆ¯Â ˙‡Ê‰ ˙¯‚ÒÓ· È˙„ÓÏ ÈÓˆÚ
 ÍÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚ ÆÌ˘ ÂÏ„‚È ÈÈ„ÏÈ Ì‚˘
 ˙Â„‰È ¨ÌÈÎ¯Ú ≠ ˙È·‰Ó ÚÈ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ
 Í̈¢˙Ï ‰¯ÂÓ ‰˙È‰ Ï¢Ê ÈÓ‡ Æ‰ÈÈ˘ÚÂ

 ÍÂÈÁ È˙Ï·È  ̃ÆÍ¢˙‰Â ˙¯ÂÒÓ‰ ÈÎ¯· ÏÚ ˘ÓÓ ÍÂÈÁ È˙Ï·È˜Â
 ÌÈ˘˜  ÌÈÓÚÙÏ  ÂÈ‰  ÈÈ¯Â‰  Æ‰˜ÂÓÚ  ˙È„Â‰È  ˙Â‰ÊÏÂ  ÌÈÎ¯ÚÏ
 ÌÈÓÚÙ  ‰·¯‰  È˙ÈÈ‰  ÆÈ˙Èˆ¯˘  ‰Ó  ÈÏ  Â˙  „ÈÓ˙  ‡Ï  ÆÈ˙‡
 ÌÈ¯·„  Â˙  ÌÈ¯Â‰‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÎÏ˘Î  ¨‰˙ÈÎ·  ÔÙÂ„  ˙‡ˆÂÈ
 ˙Ú„ÂÈ  È‡  ¨̄ ÂÁ‡Ï  Ë·Ó·  ¨ÌÂÈ‰  Æ‡Ï  ÈÏ  ˜¯Â  ¨Ì‰·  ÂˆÙÁ˘

Æ¢‰·ÂËÏ ‰È‰ ‰Ê˘
 ‰ÓÒÈÒ·  ˙¯Á·  ÊÈ¯ÓÈÈ¯Ù‰  ˙‡¯˜Ï  ÍÈÈÓÂÒ¯Ù·  ‰ÓÏ

øß‰Ó˘ ÌÚ ˙ÂÂÈˆß
 ˙ÈÈ˘Ú·  ‰„˜Ó˙‰  ˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘·  ÈÏ˘  ˙ÂÏÈÚÙ‰¢
 È„Î  ˙Â˘ÚÏ  ÌÈÏÂÎÈ  ÌÈ˘‡˘  ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ  ˙ÂÏÂÚÙ·  ¨˙ÂÂÈˆ
 ˙È„ÓÏÂ  Ï‡¯˘È  ı¯‡Ï  Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  ¯˘˜‰  ˙‡  ˜ÊÁÏ
 ˘ÂÓÈ˘‰  Æß˙ÂÂÈˆß  ‚˘ÂÓ‰  ˙‡  ‰È·Ó  È‡  ‰ÎÎ  ≠  Ï‡¯˘È
 ¨ßπ∂–Ó Ï¢„ÙÓ‰ Ï˘ Ô‚ÂÏÒÏ ‰ˆÈ¯˜ Ì‚ ‡Â‰ ˙‡Ê‰ ‰ÓÒÈÒ·
 ÆÌÈË„Ó ‰Ú˘˙ ˙ÏÚ· ‰ÏÂ„‚ ‰‚ÏÙÓÏ ‰ÎÙ‰ Ô‰·˘ ˙Â¯ÈÁ··
 ÆÌÈÂÏÈÁÂ  ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ  ‰·¯‰  Ï¢„ÙÓÏ  ÂÚÈ·ˆ‰  Ô‰‰  ˙Â¯ÈÁ··
 ÌÈË„Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Â ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯Â·Èˆ ˙‡·‰ ¨·‚‡ Í¯„
 ¯Â·Èˆ‰  ¯Â·Ú  Ì‚  ÌÈ‚˘È‰Ï  ‡È·‰Ï  ¯˘Ù‡È˘  ÁÂÎ  ÂÙÈÒÂÈ

ÆÈÓÂ‡Ï–È˙„‰
 Ï‡¯˘Èß·  ÁÎÂ‰  ‰Ê  ÆÈÓÂ‡ÏÂ  ÈÂÈˆ  „Â‡Ó  ÈÏÏÎ‰  ¯Â·Èˆ‰¢
 ÛÏ‡  ±¥∞  ‰·Â  ¨ı¯‡·  ‰ÏÂ„‚‰  ‰ÚÂ˙‰  ÌÂÈÎ  ‡È‰˘  ¨ßÈÏ˘
 ÌÈ¯·Á‰ Ïˆ‡ Ì‚ ‰Ê ˙‡ ‰‡Â¯ È‡ ÆÌÈÂÏÈÁÂ ÌÈÈ˙„ ¨ÌÈ¯·Á
 ÌÈ‰„ÊÓ Ì‰ ¨ÌÈÏ‡Ó˘ Â‡ ÌÈÓÈ Ì‰ Ì‡ ‰˘Ó ‡Ï˘ È̈Ï˘
 ÏÈ·˘· ˙Â˘ÚÏ „Â‡Ó ÌÈÈÈÂÚÓÂ ¨ß˙ÂÂÈˆß ‚˘ÂÓ‰ ÌÚ „Â‡Ó

Æ¢„Â‡Ó ·Á¯ Û˙Â˘Ó ‰ÎÓÏ ÍÙ‰ ‰Ê Æ‰È„Ó‰

"נפעמתי מהרבנים"
 Ì‡  ¨ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰  ¨Â˙Â‡  ˙Á˜Ï  ‰ˆÂ¯  ˙‡  Ô‡Ï

øÈ¯Á·È˙
 ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ‰‚ÏÙÓÎ ˜¯ ‡Ï È„Â‰È‰ ˙È·‰ ˙‡ ‰‡Â¯ È‡¢

 ÌÚ  ÏÏÎÏ  ˙ÎÈÈ˘  Ï·‡  Â̈È„È  ÏÚ  ˙‚‰ÂÓ  ‡È‰  ÆÈÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ¨·È·‡–Ï˙Ó ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÂÏÈÁÏ ˙ÎÈÈ˘ ‡È‰ ÆÏ‡¯˘È
 ‰‚ÏÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯  ̂ÂÊ ÆÌÈÈ˙¯ÂÒÓ ÌÈÓÏ˘Â¯ÈÏÂ Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚÓ
 ˘ÏÂ˘Ó‰ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ˘ Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÏÎ Ï˘
 Ï·‡  ¯Ê‚Ó‰  ÈÎ¯ÂˆÏ  ‚Â‡„Ï  ‰ÎÈ¯ˆ  ‰‚ÏÙÓ‰  Æı¯‡Â  ÌÚ  ‰¯Â˙
 ÏÎ  ÏÚ  ÌÈÎÈÏ˘Ó˘  ÌÈÈÈ„ÓÂ  ÌÈÈ˙¯·Á  ÌÈ‡˘Â·  ˜ÂÒÚÏ  Ì‚
 ˙ÂÂÈˆ‰˘ ‡Â‰ ˙‡ÊÎ ‰‚ÏÙÓ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ¯·„‰ „Á‡ ÆÌÚ‰
 Ò¢˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ‰È„Ó· ˙„‰ ÈÈÈÚ ˙‡ ÏÈ·Â˙ ˙È˙„‰
 ˙„‰ È˙Â¯È˘ ÏÎ ÏÚ ˙ËÏÁÂÓ ‰ËÈÏ˘ ÌÓˆÚÏ ÂÏË ÌÈ„¯Á‰Â
 ÌÂ˜Ó· ÆÈ˙¯ÂÒÓ‰Â ÈÂÏÈÁ‰ ¯Â·Èˆ· ßÈË‡ß  ¯ˆÂÈ  ‰ÊÂ  ¨‰È„Ó·
 ÁÓ˘ ‰È‰ÈÂ ÌÈÙ ¯Â‡Ó· Ï·˜˙È ˙Â·¯Ï ÚÈ‚Ó˘ ÈÂÏÈÁ ‚ÂÊ˘
 ¯Â·Èˆ‰  ÆÂÏÏ‰  ˙Â„ÒÂÓ‰Ó  ‰ÈÈÁ„  ÂÏˆ‡  ˙¯ˆÂ  ≠  Â˙Â„‰È·
 ¨ÌÈ„¯Á‰Ó  ¯˙ÂÈ  ÁÂ˙ÙÂ  ¯˙ÂÈ  ÈÏ·ÂÒ  ‡Â‰˘  È̈ÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ˙„Ï ÌÈ„Â‰È  ¯˙ÂÈ  Â·¯˜˙È ÍÎÂ  ˙„‰ ÈÈÈÚ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ÍÈ¯ˆ
 ÁÈÏˆÓ ÂÈ‡ È˙„ ÈÂÈˆ ·¯˘Î ¨ÌÂÈ‰ ·ˆÓ‰ ÂÓÎ ‡Ï Æ˙È„Â‰È‰

Æ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯· Ì„˜˙‰Ï
 ÏÚ ˘„Á ¯·„ ÌÂ˘ È˙„ÓÏ ‡Ï ÈÏ˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÚÒÓ ÏÎ·¢
 ·Â¯˜Ó ÔÎÏ Ì„Â˜ Â˙Â‡ È˙¯Î‰ ¯·Î ÈÎ È̈ÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰
 ÌÚ ‰·Â¯˜ ˙Â¯ÎÈ‰ ‡Â‰Â È̈˙„ÓÏ „Á‡ ˘„Á ¯·„ Ï·‡ „̈Â‡Ó
 ˘ÓÓ ¨Ì‰Ï˘ ˜ÓÂÚ‰ÓÂ ˙ÂÁÈ˙Ù‰Ó È˙ÓÚÙ Æ‰Ê‰ ¯Ê‚Ó‰ È·¯
 ¯Â·Èˆ‰˘  ‰ÓÏ  ≠  ÈÓˆÚÏ  È˙È‰˙Â  Ì˙œ‡  ˘‚ÙÈ‰Ï  È˙˘‚¯˙‰
 ¯˘˜‰ ˙‡ ˜ÊÁÏÂ ·¯˜Ï ÏÂÎÈ ˜¯ ‰Ê ø‰ÊÓ ‰‰ÈÈ ‡Ï ÈÏÏÎ‰
 ‰·¯‰  ÍÏÂ‰  ‰Ê  ÌÈ„¯Á  ÌÈ·¯  ÌÚ˘ „ÂÚ·  ¨˙Â„‰ÈÏÂ  ‰¯Â˙Ï

Æ¢‰˘˜ ¯˙ÂÈ
 Ì˙‡˘  Í˙ÂÓÎ  ÌÈ˘‡  Â‡  Í˙Â‡  ÌÈÓÈ˘‡Ó˘  ÂÏ‡Î  ˘È

Æ‰Ê‰ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ÙÓ¯Ë ÌÈÒÙÂ˙ ÌˆÚ·
 ‰Ï‡˘‰  ˙‡  ‰È·Ó  ‡Ï  È‡¢
 ‰ÎÓ ˙ÏÚ· ÈÓˆÚ ‰‡Â¯  È‡  Æ˙‡Ê‰
 Æ‰Ê‰ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ „Â‡Ó ÏÂ„‚ Û˙Â˘Ó
 ÈÎ‰  ÌÈÏÈÚÙ‰  „̈ÂÎÈÏ  ˙¯·ÁÎ  Ì‚

Æ¢‰Ê‰ ¯Â·Èˆ‰Ó ÂÈ‰ ÈÈÏ‡ ÌÈ·Â¯˜
 ‚ˆÈÈÏ  ‰ÎÈ¯ˆ˘  ˙ÈÂÏÈÁ  ‰˘È‡

 øÔÎ˙ÈÈ ‰Ê ≠ ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ˙‡
 ˙ÈËÈÏÂÙ‰  ‰Ó¯·  ÂÏ˘  ÌÈ·È¯È‰¢
 ÆÌÈÈËÈÏÂÙ  ÌÈÓÚËÓ  ˙‡Ê  ÌÈ¯ÓÂ‡
 Â‡¯˜  ˙ÂÏÂ˜  Ì˙Â‡  ‰˘  ÈˆÁ  ÈÙÏ
 ˙‡  ÂÈ˘  Ì‰  ÂÈ˘ÎÚÂ  Û¯Ëˆ‰Ï  ÂÏ
 ÌÏ˙˘Ó  ‡Ï  ‰Ê  ÌÂ‡˙Ù  ÈÎ  Ì˙Ú„
 ˙‡ ÈÏ  ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡˘Î Æ˙ÈËÈÏÂÙ
 ˘È Æ‰ÚË‰ ˙‡ ‰È·Ó ‡˜ÂÂ„ È‡ ¨‰Ê
 ˙¯·ÁÎ È‡ ¨˙‡Ê ÌÚ Ï·‡ ¨ÔÂÈ‚È‰ ‰·
 ÈÏ·ÂËÂÁ  ÈÙÈˆÏ  È˙Ú·ˆ‰  „ÂÎÈÏ
 ‰È‡  ‡È‰˘  È˙·˘Á  ‡Ï  ÌÏÂÚÓÂ
 ‰ÈÈ˙„  ‡È‰  ÈÎ  È˙Â‡  ‚ˆÈÈÏ  ˙Ï‚ÂÒÓ
 ‰ÙÈÎ ÌÈ˘·ÂÁ ÌÈ‡  ̆ÌÈÎ¢Á Æ‡Ï È‡Â
 ÌÈÈ˙„‰  ˙Â„ÒÂÓÏ  ‚Â‡„Ï  ÌÈÏ‚ÂÒÓ
 ÌÈÈ˙„‰  ÂÏ‡˘  ‰¯Âˆ  ‰˙Â‡·  ˜ÂÈ„·
 ÌÈ‚Èˆ  ‰·˘  ‰‚ÏÙÓ  Æ˙‡Ê  Â˘ÚÈ
 „È˙ÚÏ ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰È‡ „·Ï· ÌÈÈ˙„
 ¯Â·Èˆ‰Â  ¨Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  ‰‚‰‰‰
 ‡Ï  ËÚÓÎ  Ï¢„ÙÓ‰  Æ‰Ê  ˙‡  ÁÈÎÂ‰
 ‰‡ÈˆÈ‰ ÈÙÏ˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ¯˜Ò· ‰ÓÈÒÁ‰ ÊÂÁ‡ ˙‡ ‰¯·Ú
 ÌÈÏÂ„‚  ÌÈ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰ËÏ· ˙Â˜˙˙‰· Ì‚  ÆÊÈ¯ÓÈÈ¯ÙÏ
 Ê‡ È˙·˘È È‡ ÆÛÈË˜ ˘Â‚· ‰¯˜˘ ‰ÓÏ ÌÈ˘È„‡ ÂÈ‰ ¯Â·Èˆ·
 ‰Ê È˙·È·Ò· ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÂÏÈ‡Â È̈˙ÈÎ·Â ‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁ· ˙È··
 ÌÈÈÏ‡È¯ÂË˜Ò‰ ÌÈÁÂÓ· ¯·„Ï ÍÈ˘ÓÓ˘ ÈÓ ÆÏÏÎ· ÔÈÈÚ ‡Ï
 Ì„‡ ÈÈÈÚ· Ǣ ·ÚÏ ÍÈÈ˘ ≠ ˙ÂÏ„·È‰Â ˙Â˜˙˙‰ Ï˘ ÌÈ˘È‰
Æ¢˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ Ï˘ ‡Ï Ì‚ ¨˙ÈËÈÏÂÙ ‰‚‰‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰ÊÎ

 ¨È„Â‰È‰ ˙È·‰ Í¯„ ‰˜ÈËÈÏÂÙÏ ‰ÎÈÏ‰· ‰Â˘ ‰È‰È  ‰Ó
ø˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ‰¯·Á ˙ÈÈ‰ Â·˘ „ÂÎÈÏ‰ Í¯„ ¯˘‡Ó

 ÌÈ˘‰ÓÂ  Â̈‰È˙  ÌÚ  ÂÏ˘  ‰·Â¯˜‰  ˙Â¯ÎÈ‰‰Ó  Â„ÓÏ¢
 ÌÂÈ‡ ‰ÂÂ‰˙˘ ÂÈÓÈÏ ‰˜ÊÁ ‰‚ÏÙÓ ÍÈ¯ˆ Â‰È˙˘ ¨˙ÂÂ¯Á‡‰
 ÂÙÂÒ·  ÆÂÏ˘  ‰¯„˘  „ÂÓÚ  ÔÈÚÓ  ‰È‰˙  ÍÎÂ  ÂÈÏÚ  ÈÏ¯ÂË˜Ï‡
 Â‡  ‰‡Ù˜‰‰  ÂÓÎ  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡  ÌÈ‡˘Â·  ¨̄ ·„  Ï˘
 ÈÓ  Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ„·  ·˘Á˙Ó ˙Ó‡· ‡Ï  ‡Â‰  ¨ÔÏÈ‡–¯·  ÌÂ‡

Æ˙ÈÂÈˆÈÏ‡Â˜‰ ˙Â·ÈˆÈ· ‡Ï‡ Â̈˙‚ÏÙÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘
 Ï·È˜  Â‰È˙  ¨Ï˘ÓÏ  È̈ÂÏ  „ÂÓ„‡  Á¢Â„  Ï˘  ¯ÂÙÈÒ·¢
 ¨̆ ¢ÂÈ·  ˙ÂÚ˜¯˜Ï Ú‚Â˘ ‰Ó ÏÎ· ¯„Ò ˙Â˘ÚÏ ÊÙ  ˙ÂÓ„Ê‰
 ÈÎ‰  ‰Ó¯·  ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·  ÌÈËÙ˘Ó  Ï˘  ‰˜Ù˘Â‚  ÌÚ  ˙‡ÊÂ
 ÏË·ÏÂ ¨‰Ê ˙‡ ıÓ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ıÂÙ˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Â‰ Æ‰‰Â·‚
 Æ̆ ¢ÂÈ· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÚÓ ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆÈ˘ ‰ÒÈ¯‰‰ ÈÂÂˆ ÏÎ ˙‡

ÆÂÈÏÚ ıÁÏÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡ ÈÎ ø‰Ê ˙‡ ‰˘ÂÚ ‡Ï ‡Â‰ ‰ÓÏ
 ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ ¨ÁÂÎ ¯˙ÂÈ ‰È‰ È„Â‰È‰ ˙È·Ï Ì‡¢
 ÌÈ¯˘˘ ÈÙÓ  È̈ËÈÏÂÙ  ÁÂÎ  Ï˘ ÔÈÈÚ  ˜¯  ‰Ê  Æ‰¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ
 ÏÚ  Â„ÁÙ  ËÂ˘ÙÂ  ¨˜ÂÁ‰  „Ú·  ÂÚÈ·ˆÈ˘  Â¯·È„  ¯·Î  „ÂÎÈÏ·
 Â̈‰È˙Ï  ÔÈÓÈÓ  ‰ÏÂ„‚  ‰‚ÏÙÓ  ‰˙ÈÈ‰  Ì‡  ÆÌ‰Ï˘  ‡ÒÈÎ‰
 ÏÚ  ‡Â‰  ÈÁÎÂ‰  ˜·‡Ó‰  Ǣ ˙ÂÈ  ‰·¯‰  ÚÈÙ˘‰Ï  ‰È‰  ¯˘Ù‡
 ÍÈ¯ˆ  Æ‰Ê  ÏÚ  ˜Â˙˘Ï ÔÈÓÈ‰  È¯˘Ï ¯ÂÒ‡Â  ÈÂÏ  „ÂÓ„‡ Á¢Â„
 ÔÈ‡Â ÈÂÈ‚‰Â ÈÚÂˆ˜Ó ÈËÙ˘Ó ÍÓÒÓ ‰Ê ÆÌÂÈ ÏÎ ÍÎ ÏÚ ¯·„Ï
 ÔÈÓ‡‰Ï  ¨ÌÈˆÈÓ‡  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÆÂ˙Â‡  ıÓ‡Ï  ‡Ï  ‰·ÈÒ  ÌÂ˘

 ÏÈ·˘·  ÔÂÎ‰  ¯·„‰  ˙‡  ˙Â˘ÚÏÂ  ÌÈ˘ÂÚ  ÂÁ‡˘  ‰Ó·
Æ¢Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„Â‰È‰

דברים שלמדתי מביבי
øÌ˘ ˙„ÓÏ ‰Ó ÆÂ‰È˙ ˙Î˘Ï ˙Ï‰Ó ˙ÈÈ‰ Í¯·Ú·

 ‰Ê‰  ÔÂÈ‡È¯‰ ¯ˆ  ÆÌÈÈÁÏ  ¯ÙÒ ˙È·  ‡È‰  Â‰È˙  ˙Î˘ÈÏ¢
 ÌÈ¯·„ È˘ ¨ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ ÆÌ˘ È˙„ÓÏ˘ ‰Ó ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙‰ÏÓ

 ÔÂ˘‡¯‰  ÆÂ‰È˙Ó  È˙„ÓÏ  ÌÈÈ¯˜ÈÚ
 ‚È˘‰Ï ˘ÂÁ ‡Â‰˘Î ≠ ˙Â˘ÈÁ ‡Â‰
 ‡Â‰ ÆÂ˙Â‡ ¯ÂˆÚÈ ‡Ï „Á‡ Û‡ Â‰˘Ó
 ÁÈÏˆÈ  ̆„Ú ¨̆ ˜ÂÓ „ÂÚÂ ˘˜ÂÓ ˜¯ÙÈ
 È˙„ÓÏ˘ È˘‰ ¯·„‰ Æ‰¯ËÓÏ ÚÈ‚ÈÂ
 ˙ÏÂÎÈ‰ ‡Â‰ Â̈Ïˆ‡ ËÏÂ· „Â‡ÓÂ Ì˘
 ˙Î¯ÚÓ·  ÆÏÙËÏ  ¯˜ÈÚ  ÔÈ·  ÏÈ„·‰Ï
 ˙‡  ˙Â‰ÊÏ  ÁÈÏˆÓ  ‡Â‰  ˙Â¯ÈÁ·
 ¨ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘· Ì‚ ÆÈÊÎ¯Ó‰ ‡˘Â‰
 ÏÂÎ  Ì„Â˜˘  „ÈÓ  ÔÈ·‰  ‡Â‰  ¨Ï˘ÓÏ
 È„Î  Ï¢ÂÁÓ  ÌÈÒÂËÓ  ‡È·‰Ï  ÍÈ¯ˆ
 ÍÎ  ¯Á‡  ˜¯Â  ¨‰Ù¯˘‰  ˙‡  ˙Â·ÎÏ
 ‡Â‰  ÆÌÈÈÈÚ‰  ¯‡˘·  ˜ÒÚ˙‰Ï

Æ¢ÔÂ˘‡¯ ‰Ê· ÔÈÁ·Ó „ÈÓ˙
 ¯Â·Èˆ‰  ÏÚ  ˙¯Â˜È·  ÍÏ  ˘È

øÈÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ˙·ÏÂ˘Ó  ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰¢
 ÌÈ˜ÒÚ·  ¨‡·ˆ·  ‰¯ÂÚÓÂ  ‰¯·Á·
 ˙‡  ‰˘Ë  Ï·‡  È̈¯Â·Èˆ‰  ¯Ê‚Ó·Â
 ¯˘Ù‡  Æ˙Â·¯‰  „ÒÂÓ  ÏÚ  ˙ÂÏÚ·‰

 ˙ÒÎ‰ È˙· Û̈ÒÂ· Æ˙Â˘ÈÁÂ ÈËÈÏÂÙ ÁÂÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê Ô˜˙Ï
 ¯˜ÈÚ·  È̈˙„–‡Ï‰  ¯Â·ÈˆÏ  Ì‚  ÌÈÙ  È¯È·ÒÓ  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ
 ˙È··  ÛÒÂÓ  ˙ÏÈÙ˙  È˙ÏÏÙ˙‰  ÔÂ¯Á‡‰  ¯ÂÙÈÎ  ÌÂÈ·  ÆÌÈ‚Á·
 Ì˘ ÂÈ‰ È˙ÁÓ˘ÏÂ ¨·È·‡–Ï˙ ÔÂÙˆ·˘ ÒË‡ÓÒ ·ÂÁ¯· ˙ÒÎ‰
 ¯Â„ÈÒ· „ÂÓÚ‰ ¯ÙÒÓ Â·˘ ËÏ˘ ÌÂÈ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÂÎ„Ú˘ ˙Â·

Æ¢˙¯·„Ó È‡ ‰Ó ÏÚ ‰˘ÈÁÓÓ˘ ‰Ë˜ ‰Ó‚Â„ ÂÊ Æ‰ÏÈÙ˙‰
 Ì‡  ˙ÒÎ·  Ì‰·  È˜ÒÚ˙˙˘  ÌÈÂ˘‡¯‰  ÌÈ¯·„‰  Ì‰Ó

øÈ¯Á·È˙
 Ô‰˘  ˙Ó  ÏÚ  ¨Ï‡Ó˘‰  ˙Â˙ÂÓÚ  ˜ÂÁ  ˙‡  ¯È·Ú‰Ï  Æ‡¢
 ÌÂÈÎ  ˙ÂÏ·˜Ó  Ô‰˘  ÌÈ¯ÏÂ„‰  ÈÂÈÏÈÓ  ˙‡  Ï·˜Ï  ÂÏÎÂÈ  ‡Ï

 ¨˙Â·¯· ‰Ó¯ÂÙ¯ ÏÏÂÁÏ Æ· Æ„Â‡Ó ·Â˘Á ‰Ê Æ‰ÙÂ¯È‡ ˙ÂÈ„ÓÓ
 ÆÈÂÏÈÁ‰Â ÈÂÈˆ‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰ÁÂÂ ÌÈÙ ˙¯È‡Ó ¯˙ÂÈ ‰È‰˙˘ ÍÎ
 „„ÂÚÏ  Æ„  ÆÏ‡¯˘È  ÈÁ¯Ê‡  ÏÏÎ  ˙‡  ˙È„Â‰È  ˙Â‰ÊÏ  ÍÁÏ  Æ‚
 ÌÈ¯·‚  ≠  ÌÈ„·ÂÚ  ‡Ï  ÌÂÈÎ˘ ÌÈ¯Â·Èˆ‰  Ï˘ ‰„Â·ÚÏ  ‰‡ÈˆÈ
 ÌÈ¯·„‰Ó  ÌÈÈ˘  ÂÏÈÙ‡  ‰˘Ú‡  Ì‡  Æ˙ÂÈ·¯Ú  ÌÈ˘Â  ÌÈ„¯Á

Æ¢ÏÂ„‚ ¯·„ ‰È‰È ‰Ê ‰Ï‡‰
øÈˆÁÂ ‰¯Â˘· Í̈Ï˘ ÈÈ„Ó‰ ÔÂ¯˙Ù‰ Â‰Ó

 ÏÚ  ÈÏ‡¯˘È‰  ˜ÂÁ‰  ˙‡  ÏÈÁ‰Ï¢
 ÁË˘Ó  ÊÂÁ‡  ∂∞–·  ¯·Â„Ó  ÆC  ÈÁË˘
 ÍÒ·  ÌÈÈÁ  Ì‰·˘  Ô̈Â¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È
 ≥∂µ  Ì˙ÓÂÚÏÂ  ÌÈ·¯Ú  ÛÏ‡  ¥π  ÏÂÎ‰
 ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ˘ ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ÆÌÈ„Â‰È ÛÏ‡
 ÔÂËÏ˘  ˙Á˙  ˙ÂÈÁÏ  ÂÎÈ˘ÓÈ  ÌÈ„Â‰È

Æ¢ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘
 ˙Â„Â˜Â  ‰˘ÏÂÁ‰  ˙Â„Â˜  Ô‰Ó

øÍÏ˘ ˜ÊÂÁ‰
 ÈÈ‡  ÌÈÓÚÙÏ  ≠  ˙Â˘ÏÂÁ¢
 ¯‰Ó ˙ÁËÂ· ÛÒÂ·Â ¨˜ÈÙÒÓ ˙È„ÂÒÈ
 Æ˙Ú¯‚Ó  ÂÊ  ÌÚÙ  ‡Ï˘  ¨ÌÈ˘‡·  È„Ó
 ÚÂˆÈ·  ˙ÏÂÎÈ  Ô‰  ÈÏ˘ ˜ÊÂÁ‰ ˙Â„Â˜
 ÈÈ‡˘  ≠  ÛÒÂ·Â  ¨‰¯È‰ÓÂ  ‰‰Â·‚
 È‡  ÆÈÏ˘  ˙Ó‡‰  ÌÚ  ˙ÎÏÏ  ˙„ÁÙÓ

Æ¢‰·È·Ò‰Ó ˙ÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÁÙ
Æ·Ï¯Â‡Ï ‰‡ÓÁÓ

 ÆÂÓÓ  „ÂÓÏÏ  ‰Ó  ‰·¯‰  ÂÏ  ˘È¢
 ÌÈÈÈËˆÓ‰  ÌÈ¯ËÓÏ¯Ù‰  „Á‡  ‡Â‰

Æ¢ÍÎ· ˜ÙÒ ÔÈ‡ Æ˙ÒÎ·
ÆÍÈÈÈÚ· È˙ÂÚÓ˘Ó ‰È‰˘ ˙È· ‚ÂÁ

 Ï  ̆·¯Ú „ÁÂÈÓ· ˙¯ÎÂÊ È‡ ÌÏÂÎÓ ÆÌÈ·ÂË ÌÈ‚ÂÁ ‰·¯‰ ÂÈ‰¢
 ÔÙÂ„ ˙Â‡ˆÂÈ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ „ÂÚ ÌÚ È˙¯·È„ Â·˘ ˙È˘ ‰ÓˆÚ‰
 ÆÌÈˆÚÓÂ ˘‚¯Ó „Â‡Ó ·¯Ú ‰È‰ ‰Ê ÆÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ˙Â· ¥∞∞ ÈÙÏ

Æ¢˙È˘ ‰ÓˆÚ ÔÂÓ‰ Ì˘ ‰˙ÈÈ‰ Ï·‡ Ô̈È·˙ ‡Ï ¯·‚Î ‰˙‡
 ÌÈ„˜Ù˙Ó· ¯ÈˆÙ‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰‰ ˙‡ ˙˘˜·Ó „˜˘ ¨ÌÂÈÒÏ
 „È˜Ù˙Ï  ‰Ú·ˆ‰‰ ÌÂÈ·  Ô‰  ¨ÚÈ·ˆ‰Ï  ‡Â·Ï  ¨ÌÈ˙·‰Ó ˙‡ˆÏ
 ∫˙Â„ÒÂÓÏÂ ‰ÓÈ˘¯Ï ÚÂ·˘ ¯Â·ÚÎ ‰Ú·ˆ‰‰ ÌÂÈ· Ô‰Â ¯¢ÂÈ‰
 ¯Â·Ú  ·ÂËÂ  ˘„Á  Â‰˘Ó  ÏÈÁ˙‰Ï  ˙ÂÓ„Ê‰  Ô‡Î  ˙ÓÈÈ˜¢

Æ¢Ï‡¯˘È ˙È„Ó ¯Â·Ú ÏÏÎ·Â È̈ÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰

גם בהתנתקות בלטה העובדה 
שחלקים גדולים בציבור היו 

אדישים למה שקרה בגוש 
קטיף. אני ישבתי אז בבית 

בחופשת לידה ובכיתי, ואילו 
את האנשים בסביבתי זה לא 

עניין בכלל. מי שממשיך לדבר 
במונחים הסקטוריאליים 

הישנים של התנתקות 
והיבדלות - שייך לעבר

בתי הכנסת צריכים להיות 
מסבירי פנים גם לציבור הלא–

דתי, בעיקר בחגים. ביום כיפור 
האחרון התפללתי תפילת 
מוסף בבית הכנסת ברחוב 
סמאטס שבצפון תל–אביב, 

ולשמחתי היו שם בנות שעדכנו 
לאורך כל היום שלט שבו 

מספר העמוד בסידור התפילה

אני רואה את הבית היהודי 
לא רק כמפלגה של הציבור 

הדתי–לאומי. היא מונהגת 
על ידיו, אבל שייכת לכלל 

עם ישראל. היא שייכת 
לחילונים לאומיים מתל–אביב, 

לחקלאים מעמק יזרעאל 
ולירושלמים מסורתיים

המאבק הנוכחי הוא על דו"ח 
אדמונד לוי ואסור לשרי הימין 

לשתוק על זה. צריך לדבר 
על כך כל יום. צריך להיות 

אמיצים, להאמין במה שאנחנו 
עושים ולעשות את הדבר הנכון 

בשביל היהודים בארץ ישראל

תואר ֵאי–ֵאם
כשליאת ואך הייתה אמא צעירה, היא חיפשה בנרות הדרכה ראויה שתכווין 

אותה במסלול האימהות הלא מוכר, אך לא מצאה מענה משמעותי j 11 ילדים 
היא גידלה ואת הדרך סללה לגמרי בעצמה j לפני שבע שנים הקימה קורס 

שמכשיר אימהות ותיקות להדריך אימהות טריות, ברוח הדור המתחדש j ובכן, 
אמא צעירה, אל תצאי מהכלים, בואי לקבל אותם בתכנית 'אורים'

ככל שמעמיקים במשמעות החינוך 
ונפש הילד ומגמות החינוך - מה זה 

למצוא את הפנימיות שבילד, מהי 
המטרה לטווח ארוך - התפיסה 
מתרחבת. זה גורם לך להתאהב 

בילד שמולך, הוא יותר מ'יצור בכיין 
ומעצבן'. מתוך הלימוד פוגשים את 

הילד בממדים אחרים

חשוב שכל אמא תאמין, בעיקר 
כשיש אתגרים, שעם כל היתרונות 

והחסרונות - היא האמא הכי 
מתאימה, ויש סיבה שבורא העולם 

שם אותה דווקא במקום שלה

חדש
בחנויות 
הספרים

בתכנית: 16:30 דר' מיכאל אבולעפיה – טיפול אמוני בחויה פוסט טראומתית 
17:30 מיכל פורת – חווית הרציפות ושייכות כיסודות מרכזיים לטיפול

18:30 פרופ' גל ידיד – נוירו פיזיולוגיה רוחנית של הטראומה
19:30 הרב חיים אידלס – הדרך לחזרה אל עצמי

20:30 דר' שלי גולדברג – "אמנות ההכלה" על הספר החדש  

ערב עיון והשקת הספר אמנות ההכלה 
מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

www.levava.com בטל' 054-4353766 באתר mercaz@levava.com :ניתן להרשם בדוא"ל
הכניסה בתשלום: ₪100.

www.ybook.co.il להזמנת הספר: 03-7683336/7

הערב יתקיים ביום שני, ו' בחשוון תשע"ג 22.10.2012
בבית הכנסת המרכזי רמת אביב א', רחוב נח 20 בתל אביב בתל אביב

ערב העיון בנושא:
טיפול אמוני בחוויה הפוסט טראומתית - שיקום תחושת הרצף

ליאת ואך
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–גלזר לוטן רועי 

 „Á‡  ‰ÂÂ‰Ó  ÌÂ˜È‰  ÏÈ‚  ˙ÈÈ‚ÂÒ  ¨±π–‰  ‰‡Ó‰Ó  ÏÁ‰
 ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÏ˘ ˙Â·˜Ú· Ǣ ˙ÂÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ‰ÂÓ‡‰ ÈÏÂ˘ÎÓÓ
 ‰ÙÈ ÌÚ ˙„‚‡ Ï‡Î ‰¯Â˙‰ Ï‡ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈ·¯ ¨ÌÈÈÚ„Ó‰
 ¯˜ÈÚ·  øÚÂ„Ó  ÆÍÎÓ  ¯˙ÂÈ  ‡Ï  Í‡  „̈Â‡Ó  ˙ÓÎÁÂ˙Ó  ÂÏÈÙ‡Â
 Ï˘  ÌÈ¯Â‡È˙·  ‰‡ÏÓ  ‰¯Â˙‰˘  ÌÈÈÓ‡Ó  Ì‰˘  ÌÂ˘Ó
 ÌÈ·¯ ¨Ì˙ÓÂÚÏ Æ˙ÈÚ„Ó ‰ÈÁ·Ó ˙ÂÈ¯˘Ù‡ È˙Ï· ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰
 ®ÏÂÎÈ·Î© ¯˙ÂÒ˘ È̈Ú„Ó ‡ˆÓÓ ÏÎÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó È˙„‰ ¯Â·Èˆ·
 ¨̄ Á‡·  ÏÊÏÊÓ  „Á‡  ¯Â·Èˆ  ÆËÏÁÂÓ  ÏÂËÈ··  ¨‰¯Â˙‰  ˙‡
Æ˙¯Á‡ Ì‚ ¯˘Ù‡ ÈÎ ¨Ï·Á Æ·Ï‰ Ì‚ Ô˙œ‡Â ˙ÂÓË‡ ÌÈÈÊÂ‡‰

 ÏÚ  ¯Ú¯ÚÏ  ÌÈˆÓ‡˙Ó‰  ‰ÈÓ„˜‡  È˘‡  Ì˘È  ÌÓ‡
 ÏÚ  ¯Ú¯ÚÏ  ÌÈˆÓ‡˙Ó‰  ÌÈ·¯  Ì‚  Ì˘ÈÂ  ¨‰¯Â˙‰  ˙ÂÈÓ‡
 ÌÈ˘ ‰Ê ¨ÏÈ·˜Ó· Í‡ ¨Ú„Ó· ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈ¯Â‡˙ Ï˘ Ô˙ÂÈÓ‡
 ÌÈÈÓ‡Ó˘ ÌÈ·¯Â ÌÈÚ„Ó Ï˘ ¯·Â‚Â ÍÏÂ‰ Ì¯Ê ÌÈÈ˜ ˙Â·¯
 ÏÂÎÈ Ú„Ó‰ Â̈Ï‡ Ï˘ Ì˙·‰Ï Æ˙Â¯È˙Ò‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡˘
 ˙Î¯ÚÂÓ‰  ˙Â˘¯ÙÏ  ÛÈÒÂ‰ÏÂ  ‰¯Â˙‰  ˙Â˘¯Ù·  ÂÏ  ÚÈÈÒÏ
 Â‡¯˘  Ï¢ÊÁ  Ï˘  ÌÈ·˙Î  Í̈ÎÓ  ‰¯˙È  Æ̆ „Á  „·Â¯  Ï¢ÊÁ  Ï˘

Æ˙ÈÂÈ‚‰Â ‰¯Â¯· ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÂ‡˙Ù ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÓÂ˙Ò

תורת השמיטות הקבלית
 ÌÈ˘Ú  ÔÈÈ„ÚÂ  Â˘Ú  ¨¢˙Â˙‡È¯·¢  ‰ÂÎÓ‰  ¨Ì¯Ê‰  ·¯˜·
 „ˆÈÎÂ ˙˙ÂÂÚÓ ˙ÈÚ„Ó‰ ÔÓÊ‰ ˙Ï‡˜Ò „ˆÈÎ ˙Â‡¯‰Ï ˙ÂÂÈÒÈ
 ‰ÓÎÏ ÂÏÂÎ ÌÂ˜È‰ Ï  ̆‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙‡ ıÂÂÎÏ ®‰¯Â‡ÎÏ© ¯˘Ù‡
 ˙ÂÂÈÒÈ ‰Î „Ú ÆÌÈ˘ ÈÙÏ‡
 ÌÈÈ˘˜·  ÌÈÏ˜˙  ÂÏ‡
 ¯·ÂÚ  ÔÓÊ‰˘ ÏÎÎÂ  ¨ÌÈ·Â¯Ó
 ˜¯  ÌÈ¯˙ÂÒ‰  ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 ÔÈ·‰Ï ˘È ÆÌÈ·¯˙ÓÂ ÌÈÎÏÂ‰
 ¯·Ú‰  Ï˘  ÈÚ„Ó  ¯ÂÊÁ˘˘
 ¯ÊÁ˘Ï  ÔÂÈÒÈÏ  ËÚÓ  ‰ÓÂ„
 ·Â¯Ï  ÆËÙ˘Ó  ˙È··  ˘ÈÁ¯˙
 ˙ÂÁÎÂ‰  ˜ÙÒÏ  ¯˘Ù‡  È‡
 Â‡  ‰Ê  ˘ÈÁ¯˙Ï  ˙ÂËÏÁÂÓ
 ˙ÂÏ·˜˙Ó  ¯˘‡Î  Í‡  ¨̄ Á‡
 ÔÈ‡˘  ˙ÂÈÂ„Ú  „ÂÚÂ  „ÂÚ
 ˘ÈÁ¯˙  ÌÚ  ˙Â·˘ÈÈ˙Ó
 ˙ÏËÂÓ  Â˙ÂÈÓ‡  ¨ÌÈÂÒÓ
 Â‰Ê  È̈˙¯˜Á˘  ÏÎÎ  Æ˜ÙÒ·
 ˙ÂÈ¯Â‡˙‰ ¯Â·Ú ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰
 ˙ÂÈ¯Â‡˙  Æ˙ÂÈ˙‡È¯·‰
 ˙Â¯˘Ú  ‰ÓÎ  ÈÙÏ  Â·˙Î˘
 „Â¯˘Ï  ˙ÂÁÈÏˆÓ  ‡Ï  ÌÈ˘
 ÆÌÈ˘„Á  ÌÈ‡ˆÓÓ  ÏÂÓ  Ï‡
 ÔÙÂ‡·  ÔÂÚËÏ  ˙Ó  ÏÚ
 ÏÎ  ¯ÈÚˆ  ÌÏÂÚ‰˘  ÈÚ„Ó
 ÌÈ¯·Ò‰  ˜ÙÒÏ  ˘È  Í̈Î
 ÌÈÏÂÚ‰  ¨ÌÈÈÙÂÏÁ  ÌÈÈÚ„Ó
 ÌÈ‡ˆÓÓ  ÌÚ  „Á‡  ‰˜·
 ÌÈÓÂÁ˙  ÏÏ˘Ó  ÌÈ·¯
 ¨ÌÈÈÓÂÂ¯ËÒ‡  ÌÈ‡ˆÓÓ©
 ¨ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡Î¯‡  ¨ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡‚
 Æ®ÌÈÈ‚ÂÏÂÈ·Â  ÌÈÈ‚ÂÏÂËÂ‡ÏÙ
 ÏÎ ˙‡ ˙˜ÙÒÓ‰ ˙È˙‡È¯· ‰È¯Â‡˙ ÌÂ˘ ‰Î „Ú È˙‡ˆÓ ‡Ï
 ˜È˙Ú ‡Â‰ ¨‰‡¯ ÍÎ ¨ÌÂ˜È‰ ÆÌÈˆÂÁ‰ ÌÈÈÚ„Ó‰ ÌÈ¯·Ò‰‰
 „‚ ˙ÂÁ˘Ï ˙ÂÒÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ¯˘Ù‡ ÆÌÈÚ„Ó‰ ÌÈÚÂË˘ ÈÙÎ
 ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÆÍ¯Âˆ ÌÂ˘ ÍÎ· ÔÈ‡ ¯·„ Ï˘ Â˙Ó‡Ï Í‡ ¨Ì¯Ê‰
 ˙‡ ‰ÂÓ È„Â‰È‰ ÔÈÈÓ‰˘ ÂÚË ˙Ó‡· ‡Ï ˙Â„‰È‰Â ‰¯Â˙‰

ÆÂÏÂÎ ÌÂ˜È‰ ÏÈ‚
 ÏÚ Æ¢˙ÂËÈÓ˘‰ ˙¯Â˙¢ ‰ÂÎÓ‰ Ú„È Â˘È ˙È„Â‰È‰ ‰Ï·˜·
 ÌÏÂÚ‰ ¨®ß‰ÂÓ˙‰ ¯ÙÒ·ßÂ ß‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒß· Ë¯ÂÙÓ‰© ‰Ê Ú„È ÈÙ
 È„Â‰È‰ ÔÈÈÓ‰ Æ‰˘ ∑̈ ∞∞∞ È„Ó ‰ÚÂ·˜ ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ· ˘„Á˙Ó
 ˙ÈÏ·˜‰  ‰ËÈÓ˘·  Ì„‡‰  ˙‡È¯·Ó  ÌÈ˘‰  ÔÈÈÓ  ˙‡  ‰ÂÓ
 Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ ÂÏ ¯ÙÒÓ ‰ÂÓ˙‰ ¯ÙÒ ÆÂÈÓÈ „ÚÂ ¨˙ÈÁÎÂ‰
 ‡Ï  ÆÔ‰Ï˘  ÌÈÈÈÙ‡Ó‰  ÔÓ  ‰ÓÎ  ÏÚ  Ì‚Â  ˙ÂÓ„Â˜  ˙ÂËÈÓ˘
 µ¨∑∑≥–Ó ¯˙ÂÈ ˜È˙Ú ÂÓˆÚ Ì„‡‰ ÌÂÈ˜ Ì‚ ‡Ï‡ ¨ÌÂ˜È‰ ˜¯
 Æ„·Ï·  ÌÈ˘  µ¨∑∑≥  ÈÙÏ  ÂÈÁ  ÔÎ‡  ‰ÂÁÂ  Ì„‡˘  Û‡  ¨‰˘
 ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó·  ˙Â˜ÓÚ˙‰Â  ·Î¯ÂÓ  ‡Â‰  ‡ÏÓ‰  ¯·Ò‰‰  ø„ˆÈÎ
 ¯Ó‡Ó  ˙˘¯Â„  ˙ÈÏ·˜‰  ˙ÂËÈÓ˘‰  ˙¯Â˙  Ï˘  ˙ÂÈÚ„Ó‰
 ˙¯Â˙ ¨®̇ È·¯ ‰˜È„· ¯Á‡Ï Ì‚© È˙ÚËÏ ÈÎ ÔÈÈˆ‡ ˜¯ Æ„¯Ù
 ÌÈ‡ˆÓÓ‰  ˙·‰Ï  Á˙ÙÓ‰  ˙‡  ‰ÏÈÎÓ  ˙ÈÏ·˜‰  ˙ÂËÈÓ˘‰
 ÔÂÓ„˜‰ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂ·¯˙ Ï˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂËÂ‡ÏÙ‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡Î¯‡‰

ÆÔ‰Ï˘ ˙ÂÈÁÂ¯‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ È·‚Ï ˙Â·Â˙ Ì‚ ‰ÙÈÒÂÓÂ
 ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÎÏ ·˙Î‰ ÏÚ ‰˙ÏÚÂ‰ ˙È„Â‰È‰ ‰Ï·˜‰ ˙Â¯ÙÒ
 ˙¯Â˙  ˙‡  ‰‚‰  ÔÈÂÂ¯„˘  ÈÙÏ  ÌÈ˘  ˙Â‡Ó  ¨ÌÈÈÈ·‰  ÈÓÈ·
 ®ÌÈ·Â‡Ó‰  È¯˜ÂÁ©  ÌÈ‚ÂÏÂËÂ‡ÏÙ‰˘  ÈÙÏÂ  ¨‰ÈˆÂÏÂ·‡‰
 ¯˘Ù‡  È‡  ¨ÔÎÏ  ÆÔÂÓ„˜‰  Ì„‡‰  È‡ˆÓÓ  ˙‡  ÛÂ˘ÁÏ  ÂÏÁ‰
 ÌÈ‡˙‰Ï „·ÚÈ„· ‰ÒÓ˘ ¨ıÏÂ‡Ó ¯·Ò‰· ¯·Â„Ó ÈÎ  ÔÂÚËÏ
 ÂÊ ‡È‰ ˙ÂËÈÓ˘‰ ˙¯Â˙ ÆÔÂÎ‰ ‡Â‰ ÍÙ‰‰ ÆÚ„ÓÏ ‰¯Â˙‰ ÔÈ·
 Ï¢ÊÁÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ ÆÌÈÈÚ„Ó‰ ˙ÂÂÈÚ¯‰ ˙‡ ‰ÓÈ„˜‰˘
 Ô„ÈÚÏ „Ú ÆÌÈÈ˜ ÈÁÂ¯ Ú„È Ï˘ ¯Â‰Ë „ÂÚÈ˙ „·ÏÓ ÚÈÓ ÏÎ
 ˙ÈÏ·˜‰ ˙ÂËÈÓ˘‰ ˙¯Â˙ ˙ÙÈ˘Á· ÌÚË ÏÎ ‰È‰ ‡Ï È¯„ÂÓ‰
 ÏÎ  ¯ÒÁÂ  Í·ÂÒÓ  ¨·Î¯ÂÓ  Ú„È·  ‰È‰  ¯·Â„Ó  Æ·Á¯‰  ¯Â·ÈˆÏ
 ˙‡  ‰ÁÒÈ  ‰¯Â˙‰  Æ‰¯Â˘‰  ÔÓ  Ì„‡  ¯Â·Ú  È˘ÚÓ  ˘ÂÓÈ˘
 Ô„ÈÚ· Í‡ Â̈È·‰Ï ÏÎÂÈ Ô‚· „ÏÈ ÏÎ˘ ÔÙÂ‡· ‰‡È¯·‰ ¯ÂÙÈÒ
 ‰ÏÎ˘‰‰ ÁÎÂÏÂ ÌÈÈÚ„Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â¯·Ëˆ‰ ÁÎÂÏ Â̈Ï˘
 ˙ÂÚÓ˘Ó  ‰Ê‰  Ú„È‰  ˙ÙÈ˘ÁÏ  ˘È  ¨̄ Â·Èˆ‰  Ï˘  ‰·Á¯‰
 ‰ÂÓ‡‰  ¯ÂÓÈ˘Ï  ‰˙Ú  ÚÈÈÒ˙  Ú„È‰  ˙ÙÈ˘Á  Æ˙È˙Â‰Ó

 ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ· ‰„ ˙ÈÏ·˜‰ ˙ÂËÈÓ˘‰ ˙¯Â˙˘ „ÂÚ· Æ‰˜ÂÊÈÁÏÂ
–˙ÈÁÂ¯ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ Ï˘ ˙ÂÈˆÂÏÂÊ¯Ï ˙„¯ÂÈÂ  ‰˘ ∑̈ ∞∞∞ ˙·
 ¨ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Û‡Â ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ Ï˘ ÔÓÊ ÈÎ˘Ó· ˙ÈÓ˘‚
 Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÈÙ ÏÚ ◊¯Ù˙Ó ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ ˙˘˘ ¯Â‡È˙
 ÌÈ˘ ÈÂÈÏÈÓ ≠ È¯Ó‚Ï ÌÈ¯Á‡ Ô‡Î Ï„Â‚‰ È¯„Ò ÆÂÏÂÎ ÌÂ˜È‰
 ˙‡ ¯ÂÙ˙Ï¢ ‰ÏÂÎÈ ˙ÈÏ·˜‰ ˙ÂËÈÓ˘‰ ˙¯Â˙ ÆÌÈ„¯‡ÈÏÈÓ Û‡Â
 ‚Â¯ÁÏ ÂÈÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ˙Ó ÏÚ Í‡ ¨¢‰ˆ˜‰

Æ‰È˙ÂÏÂ·‚Ï ¯·ÚÓ Ï‡

"ויהי ערב ויהי בוקר"
 ¢ÌÂÈ¢  ‚˘ÂÓÏ  ˙Ï·Â˜Ó‰  ‰¯„‚‰‰  ø‰‡È¯··  ¢ÌÂÈ¢  Â‰Ó
 ‰˙ÚÈ˜˘Ï  ‰ÓÁ‰  ˙ÁÈ¯Ê  ÔÈ·˘  ÔÓÊ‰  Í˘Ó  ˙‡  ˙¯‡˙Ó
 Æ®‰˙ÁÈ¯Ê  „ÚÂ  ‰ÓÁ‰  ˙ÚÈ˜˘Ó  ÔÓÊ‰  Í˘Ó  ‡Â‰  ¢‰ÏÈÏ¢Â©
 ÌÂÈ· ˜¯ ‰¯Â‡ÎÏ Â‡¯· ¨‰ÓÁ‰ Ì‚ ÌÏÏÎ·Â ¨˙Â¯Â‡Ó‰ Í‡
 ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈ· ¢ÌÂÈ¢ ‚˘ÂÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Â‰Ó Í̈Î Ì‡ ÆÈÚÈ·¯‰
 ÂÏ‡ ˙ÂÏ‡˘ Ï‡Â˘˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÈÈ‡ ø‰‡È¯·Ï È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰
 ÔÈÈˆÓ ÂÈ‡  ‰‡È¯··  ¢ÌÂÈ¢˘ ‰ÂÚ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰È‰‡ ‡Ï Ì‚Â
 ·Ï˘ ¯‡˙Ó ‰‡È¯·· ÌÂÈ ÏÎ Æ¢·Ï˘¢ ‡Ï‡ Ï·Â˜Ó‰ Ô·ÂÓ· ÌÂÈ
 ˘¯ÂÙÓ· ‰¯Â˙· ‰·˙Î ‡Ï ÚÂ„Ó Í̈Î Ì‡ ÆÌÂ˜È‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰·
 ¢·Ï˘¢ ‰ÏÈÓ‰˘ ÌÂ˘Ó ÈÏÂ‡ ø¢ÌÂÈ¢  ÌÂ˜Ó· ¢·Ï˘¢ ‰ÏÈÓ‰
 Í¢˙· ÂÊ ‰ÏÈÓ ˘ÂÙÈÁ Æ‡¯˜Ó‰ ÈÓÈ· ˘ÂÓÈ˘· ÏÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï

Æ˙Â‡ˆÂ˙ ÒÙ‡ ‰ÏÚÓ
∫ÌÈÈÈ· ˙Â˜ÒÓ

 Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡ ‰ÂÓ ÂÈ‡ È„Â‰È‰ ÌÈ˘‰ ÔÈÈÓ
 ‰˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡ ¢˜¯¢ ‡Ï‡ ÌÂ˜È‰ ˙‡È¯·

Æ˙ÈÁÎÂ‰ ˙ÈÏ·˜‰ ‰ËÈÓ˘‰ Ï˘
 Ï·Â˜Ó‰ Ô·ÂÓ· ÌÈÓÈ ÌÈÈÈˆÓ ÌÈ‡ ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘

ÆÌÂ˜È‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈ·Ï˘ ‡Ï‡ ÌÂÈÎ
 Ì‡Â˙  ¨˙È˘‡¯·  ¯ÙÒ·  ¯‡Â˙Ó‰  ¨‰‡È¯·‰  ÍÈÏ‰˙  Ì‡‰
 ¯ÊÚÈ‡  ÍÎ  ÏÚ  ˙ÂÚÏ  ˙Ó  ÏÚ  øÌÈÈÚ„Ó‰  ÌÈ‡ˆÓÓ‰  ˙‡
 ¯ÂÒÙÂ¯Ù ‡Â‰ ¯„Â¯˘ „Ï¯ß‚ Ǣ „Â¯˘ „Ï¯ß‚ ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â¯˜ÁÓ·
 ÌÈ˘ ¯˜ÁÂ ÍÓÒÂ‰˘ ¨ÌÈÈ¯ËÏÙ ÌÈÚ„ÓÏÂ ˙ÈÈÚ¯‚ ‰˜ÈÊÈÙÏ
 ¯˙ÂÈ·  ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ‰  ¯˜ÁÓ‰  ÈÂÎÓÓ  „Á‡©  MIT–·  ˙Â·¯
 Ì‚  Â¯·Ú·  ¯˜Á˘  Í̈¯ÚÂÓ  ÔÚ„Ó  ‡Â‰  Æ®ÌÏÂÚ·Â  ·¢‰¯‡·
 ˙·È˘È·  ÌÂÈÎ  „ÓÏÓ  ‡Â‰Â  È˜ÏÂÂ  ÔÂÎÓÂ  ÔÓˆÈÂ  ÔÂÎÓ  ¯Â·Ú
 Ú„Óß Â¯ÙÒ· ¯„Â¯˘ ÌÒ¯Ù ±ππ∑–· ÆÌÈÏ˘Â¯È· ß‰¯Â˙‰ ˘‡ß
 Ï˘ ˙ÈÚ„Ó‰ ‰·‰‰ ˙‡ ˙Á˜ÂÏ˘ ¨˙ÈÎÙ‰Ó ‰È¯Â‡˙ ßÏ–‡‰
 ÔÈ·‰Ï ÂÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ¨‰ÓÈ„˜ ÌÈ„Úˆ ‰ÓÎ ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ ˙˘˘
 ‡Ï‡ ¨ÌÂ˜È‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈ·Ï˘Î ˜¯ ‡Ï ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ ˙‡
 ˙ÂÏÚ‰Ï  ¯˘Ù‡˘  ¯˙ÂÈ·  ˙ÈÚ·Ë‰  ÔÓÊ‰  ˙Ï‡˜Ò·  ˙Â„ÈÁÈÎ
 ÔÎ˙È  ¨ÌÂ˜ÈÏ  ÔÂÚ˘  ˘È  Ì‡  ÆÂÏÂÎ  ÌÂ˜È‰  ¯Â·Ú  ˙Ú„‰  ÏÚ
 ‰Ê ÔÂÚ˘ ÈÙ ÏÚ˘ ¯·˙ÒÓÂ Æ„·ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ ÁÚœÙ ¯„Â¯˘˘

ÆÌÂ˜È‰ Ï˘ ÈÚÈ·˘‰ ˜Â˙˜˙· ‰˙Ú ÌÈ‡ˆÓ Â‡
 Ï˘  ‰È¯Â‡˙Ï  ÌÈÂÎ„Ú  ‰ÏÈÎÓ  ÔÏ‰Ï  ˙‡·ÂÓ‰  ‰È¯Â‡˙‰

Æ‰Â˘‡¯Ï Ô‡Î ÌÈÙ˘Á Ì‰ÈË¯Ù˘ ¨̄ „Â¯˘

נעים להכיר: 
אור שבעת הימים

 Ì„Â˜ ÔÈ·‰Ï ˘È ¯„Â¯˘ Ï˘ ‰È¯Â‡˙‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ˙Ó ÏÚ
 ‰È·  ¯˘˜‰  ˙‡Â  ¢˙ÈÓÒÂ˜  Ú˜¯  ˙È¯˜¢  ÁÂÓ‰  ˙‡  ÏÂÎ
 Â‡  ÔÈÚ·  ‰ÏÈÏ‰  ÈÓ˘·  ÌÈÂ·˙Ó˘Î  ÆÌÂ˜È‰  Ï˘  ÏÈ‚‰  ÔÈ·Ï
 Í‡ Æ˜È¯Â ¯ÂÁ˘ ‰‡¯ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ÔÈ·˘ ÏÏÁ‰ ¨ÏÈ‚¯ ÙÂ˜ÒÏË·
 ˙ÓÈÈ˜˘ ÌÈÏ‚Ó Â̈È„¯ ÈÏ‚ ËÏÂ˜‰ ÙÂ˜ÒÏË· Â· ÌÈÂ·˙Ó˘Î
 Æ„ÈÁ‡  ÔÙÂ‡·  ÌÂ˜È‰  ÏÎ  ˙‡  ˙‡ÏÓÓ‰  ¨‰˘ÏÁ  Ú˜¯  ˙È¯˜
 ÏÎ·  ˙‡ˆÓÂ  ¨̄ Â˜Ó  ÌÂ˘Ó  ˙Ú·Â  ‰È‡  ÂÊ  ‰È¯˜˘  ‰‡¯

ÆÏÂ„‚‰ ıÙÓ‰ ˙ÈÈ¯Â‡˙Ï ‰ÁÎÂ‰ ‰ÂÂ‰Ó ‡ˆÓÓ‰ ÆÌÂ˜Ó

טלסקופ רדיו

קרינת רקע קוסמית

 ÌÈ˜È˜ÏÁ ¢˜¯Ó¢ ÌÂ˜È‰ ‰È‰ Â˙È˘‡¯· ¨‰È¯Â‡˙‰ ÈÙ ÏÚ
 ÏÚ „ÈÓ ÚÏ· ®̄ Â‡ ˜È˜ÏÁ© ÔÂËÂÙ ÏÎ˘ Í̈Î ÏÎ Ë‰ÂÏÂ ÛÂÙˆ
 ¯„Â¯˘ ÆÂ· ÚÂÏ ¯Â‡Ï ˜È¯ ·Á¯Ó È„ ‰È‰ ‡Ï Æ„ÂÓˆ ¯ÓÂÁ È„È
 ÔÈ· „ÂÎÏ‰ È̈˙ÈÊÊ˙ ‚ÂÙ–‚ÈÙ ¯Â„Î Ï˘ ‰ÊÏ ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰Ó„Ó
 ÌÂÁ˙Ó  ˙‡ˆÏ  ÂÏ  ÌÈ¯˘Ù‡Ó  ÌÈ‡˘  ¨ÌÈ„·Î  ¯˜ÂÒ  È¯Â„Î
 ¯˜ÂÒ‰  È¯Â„ÎÂ  ÔÂËÂÙÏ  ÏÂ˘Ó  ‚ÂÙ–‚ÈÙ‰  Ǣ ˜ÂÒ‰  ÔÁÏÂ˘

ÆÌÈÂ¯Ë˜Ï‡Ï
 ÌÈÂËÂ¯Ù‰  ÂÁÈÏˆ‰  Â˙Â¯¯˜˙‰  ÌÚÂ  ¯¯˜˙‰  ÌÂ˜È‰
 ¢ÂÓÊÓÊ¢ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ÈÂÓ‰ ¨ÔÎÏ Ì„Â˜ Æ„ÓˆÈ‰Ï ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰Â
 ÌÈ·Á¯Ó·  Ì˙È·¯Ó  Â¯„˙Ò‰  ‰˙Ú  ÆÏÏÁ‰  ˙‡  Â‡ÏÈÓÂ
 ‰Ù˙‰  ®ÌÈÓÂË‡‰  ÔÈ· ©̆  ÏÏÁ‰Â  ¨ÌÈÓÂË‡‰  Ï˘  ÌÈÏ·‚ÂÓ‰
 Â˙Â‡· ÆÌÂ˜È‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ˘ ¨ÔÂÓ„˜‰ ¯Â‡‰ Â‰Ê Ǣ Â‡‰ ¯·ÚÓÏ
 ¯Â‡  Ǣ Â‡  ˜¯Â  Í‡  ‰‡Â¯  ‰È‰  ÏÏÁ·  ËÈ·Ó  ‰È‰˘  ÈÓ  ·Ï˘
 ÆÂÏÂÎ  ÌÂ˜È·  Ë‰ÂÏ‰  ¯ÓÂÁ‰  ÔÓ  ‡Ï‡  ¨˙Â¯Â‡ÓÓ  Ú·  ‡Ï˘
 ˙‡È¯·Ï  ‰Ê  ÚÂ¯È‡  ¯˘˜Ó  ¨ÌÈÙÒÂ  ÌÈ‡˜ÈÊÈÙ  ÂÓÎ  ¨̄ „Â¯˘
 ‰Ó ‡È‰ ˙ÈÓÒÂ˜‰ Ú˜¯‰ ˙È¯˜ ÆÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÔÂÓ„˜‰ ¯Â‡‰
 ‰È‚¯‡‰ ˙È·¯Ó ˙‡ „·È‡ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ¨ÌÂÈÎ ÂÓÓ ¯˙Â˘

ÆÂÏ˘

התפשטות היקום

 ‰ÈÁ·Ó© Í¯Ú ˙ÂÂ˘ ˙ÈÓÒÂ˜‰ Ú˜¯‰ ˙È¯˜ Ï˘ ‰˙Â¯È„˙
 Ì„Â˜  ÔÈ·  ‰·‰  Æ˜È¯‰  ÏÏÁ‰  Ï˘  ‰¯ÂË¯ÙÓËÏ  ®̇ ÈË‚¯‡
 ¯¯·˙Ó  Æ¢‰¯ÂË¯ÙÓË¢Â  ¢ÌÂÁ¢  Ï˘  ˙ÈÏ˜ÈÊÈÙ‰  ˙Â‰Ó‰  ˙‡
 ‰Ó„  ÍÎ˘ Û‡ Â̈ÓÂ˜Ó· „ÓÂÚ ÂÈ‡ ÂÓÂ˜È·  ˜È˜ÏÁ ÌÂ˘˘
 ‰˙‡  ÂÈÏÚ˘  ‡ÒÈÎ‰  ¨̄ ÓÂÁ‰  ˙Â„Â¯Ù  ˙Ó¯·  ÆÌÈÓÚÙÏ  ÂÏ
 ¨ÔÂÂÈÎ ÌÂ˘Ï Á¯Â· ÂÈ‡ ‡Â‰ Í‡ ÆÛ¯‰ ‡ÏÏ ËËÂ¯ ÂÈ˘ÎÚ ·˘ÂÈ
 ‰È‡  ¯ÓÂÁ‰  ˙Â„Â¯Ù  Ï˘  ˙˜ÒÂÙ  È˙Ï·‰  Ì˙ÚÂ˙˘ ÌÂ˘Ó
 ˙Â„Â¯Ù  Ï˘  ˙ÚˆÂÓÓ‰  ˙Â¯È‰Ó‰  Æ˙È‡¯˜‡  ‡Ï‡  ˙Ó‡Â˙Ó
 ˙Â„Â¯Ù‰˘ ÏÎÎ ÆÂÏ˘ ‰¯ÂË¯ÙÓËÏ ¯˘È ÒÁÈ· ˙„ÓÂÚ ‡ÒÈÎ‰
 ÏÚ  ÁÈ˙  Ì‡  Ǣ ˙ÂÈ  ÌÁ  ‰È‰È  ‡ÒÈÎ‰  ÍÎ  ¨̄ ˙ÂÈ  ¢ÂÏÏÂ˙˘È¢
 ¨‰‰Â·‚  ˙Â¯È‰Ó·  ˙ÂÚ‰  ¨‡ÒÈÎ‰  ÔÓ  ˙Â„Â¯Ù  ¨Á¯˜  ‡ÒÈÎ‰
 ÔÓ  ‰ÚÂ˙  Â¯È·ÚÈ  ÍÎÂ  ¯˙ÂÈ  ˙ÂÈËœ‡  Á¯˜  ˙Â„Â¯Ù  ÂÙÁ„È
 ‰Ó¯·˘ ÌÂ˘Ó ÌÓÁ˙È Á¯˜‰Â ¯¯˜˙È ‡ÒÈÎ‰ ÆÁ¯˜Ï ‡ÒÈÎ‰

ÆÌÂÁ ‡È‰ ‰ÚÂ˙ ˙È¯ÏÂ˜ÏÂÓ‰
 Â̈Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜ ˙Â„Â¯Ù‰ ˙Â¯È‰Ó ˜¯ ‡Ï

 ¨ÌÓÁ˙Ó  ‡Â‰  ¯ÓÂÁ  ÌÈÒÁÂ„˘Î  Ǣ ÓÂÁ‰  ˙ÂÙÈÙˆ  Ì‚  ‡Ï‡
Ǣ ¯˜˙Ó ‡Â‰ Ë˘Ù˙Ó ¯ÓÂÁ˘ÎÂ

 ‰˜ÈÊÈÙ  ‰˙Â‡
 ÔÈ·‰Ï  Ì‚  ˙¯˘Ù‡Ó
 ¯˘˜‰ ˙‡ ÈÂ¯˜Ú ÔÙÂ‡·
 Ï˘  ‰¯ÂË¯ÙÓË‰  ÔÈ·
 ÆÂ˙ÂË˘Ù˙‰  ÔÈ·Ï  ÌÂ˜È‰
 ¯ÓÂÁ‰  ÏÎ  ‰È‰  ‰ÏÈÁ˙·
 ·Á¯Ó·  ÒÂÁ„  ÌÂ˜È·
 ÌÂ˜È‰  ÔÎÏ  Ǣ ˙ÂÈ·  ÔË˜
 ÌÂ˜È‰˘  ÏÎÎ  ÆË‰ÂÏ  ‰È‰
 ¯ÓÂÁ‰  ˙ÂÙÈÙˆ  ¨Ë˘Ù˙‰
 ‰„¯È  ÂÏ˘  ˙ÚˆÂÓÓ‰
 Ǣ ¯˜˙‰  ‡Â‰  ÔÎÏÂ
 Ú˜¯‰  ˙È¯˜  Ï˘  ¯„˙‰
 Â˙Â‡  „ÓÏÓ  ˙ÈÓÒÂ˜‰
 ÌÂ˜È‰ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘
 ˙ÂÏÚÓ  ≤Æ∑≥  ‡È‰  ÌÂÈÎ
 ÒÂÈÓÎ Ô‰ ©̆ „·Ï· ÔÈÂÂÏ˜
 Í‡ Æ®ÒÂÈÒÏˆ ˙ÂÏÚÓ ≤∑∞
 ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘  ÔÂÂÈÎÓ
 Ï˘·  ‰˙˘Ó  ÌÂ˜È‰  Ï˘
 ¯˙ÂÈ  ÒÂÁ„Â  ÔË˜  ‰È‰  ÌÂ˜È‰˘  ÔÂÂÈÎÓÂ  Â̈˙ÂÙÈÙˆ·  ˙ÂÏ˙‰
 ¯„Â¯˘ ÆÈÓÒÂ˜ ÔÓÊ  „Ó ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈÏ·˜Ó Â‡ Â̈¯·Ú·
 Ï˘  ÔÂÚ˘‰  ‡È‰  ˙ÈÓÒÂ˜‰  Ú˜¯‰  ˙È¯˜¢  ∫ÍÎ  ˙‡Ê  ÁÒÓ

Æ¢ÔÂÚ˘‰ ˜˙˜˙Ó Â·˘ ·ˆ˜‰ Âœ‰ ÂÏ˘ Ï‚‰ ¯„˙ ÆÌÂ˜È‰
 ¨¢ÔÓÊ¢  ‚˘ÂÓÏ  ‰ÓÂ„˘  Â‰˘Ó  ˘Á  ÂÓˆÚ  ÌÂ˜È‰  Ì‡
 ˙Â„ÈÁÈÏ Í¯Ú ˙ÂÂ˘ ÂÈ‰È  ‡Ï ÈÓÂ˜È  ÔÓÊ  Â˙Â‡ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰
 Æ·ˆ˜  Â˙Â‡·  ˜˙˜˙Ó  ‡Ï  ÌÂ˜È‰  Ï˘  ÔÂÚ˘‰  ÆÂÏ˘  ÔÓÊ‰
 ÂÏ˘  ·ˆ˜‰˘  ÔÂÚ˘Î  ¢˙È˘‡¯·  ÔÂÚ˘¢  ˙‡  ¯È„‚Ó  ¯„Â¯˘

 ˙Ó  ÏÚ  Ǣ ÓÂÁ‰  ˙¯ÈˆÈ  Ú‚¯·  ÌÂ˜È‰  ˙ÂË˘Ù˙‰  ·ˆ˜  ‡Â‰
 ·ˆ˜ ÔÈ·Ï ÈÓÂ˜È‰ ÔÂÚ˘‰ ˜Â˙˜˙ ·ˆ˜ ÔÈ· Ï„·‰‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï
 ÌÈÁÂÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÂÈÏÚ ÂÏ˘ ÔÂÚ˘‰ ˜Â˙˜˙

Æ¢˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ ‰Ï‡˜Ò¢Â ¢˙È¯‡ÈÏ ‰Ï‡˜Ò¢ ÌÈÈËÓ˙Ó‰
 ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÈÁÓ‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ‡˜Ò‰ ÔÈ·  Ï„·‰‰ ˙‡
 ±¨∞∞∞ ˘„ÂÁ È„Ó „È˜ÙÓ ß‡ ¯Ó ÆÈÒÈÙ‰ ÌÂÁ˙‰ ÔÓ ‰Ó‚Â„
 ÂÏ  ‰È‰È  ÛÒÎ  ‰ÓÎ  Æ˙È·È¯  ˙¯ÒÁ  ÔÂÎÒÁ  ˙ÈÎ˙Ï  Ï˜˘
 ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ ∫„Â‡Ó ËÂ˘Ù ø‰˘ È¯Á‡ ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙ÈÎ˙·
 ÆÏ˜˘ ±≤¨∞∞∞ ÂÏ ÂÈ‰È ‰˘ È¯Á‡ ≠ ˘„ÂÁ· Ï˜˘ ±¨∞∞∞ ÏÂÙÎ
 ÆÈÂÂ˜ ¯ÓÂÏÎ ¨¢È¯‡ÈÏ¢ ‡Â‰ ß‡ ¯Ó Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÏÂ„È‚ ·ˆ˜
 ÔÈ·‰Ï  ˙¯ÊÂÚ  ˙ÈÙ¯‚  ‰˘ÁÓ‰  Ǣ ˘È  Â˜·  Ï„‚  ÂÏ˘  ÔÂÎÒÈÁ‰

∫„ÈÓ ‚˘ÂÓ‰ ˙‡

 „ÁÂÈÓ  ˜ÒÚ·  Ï˜˘  ±¨∞∞∞  ÚÈ˜˘‰  ß·  ¯Ó  ¨˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ
 ¯ÓÏ ÂÈ‰È  È˘‰ ˘„ÂÁ· ÔÎÏ ÆÂÎ¯Ú ˙‡ ˘„ÂÁ ÏÎ· ÏÈÙÎÓ˘
 Æ®ß‡ ¯ÓÏ ÂÓÎ ˜ÂÈ„·© ÌÈÏ˜˘ ≤¨∞∞∞ Ì‰˘ ≤ ÏÂÙÎ ±¨∞∞∞ ß·
 ÌÈÏ˜˘ ¥¨∞∞∞ Ì‰˘ ≤ ÏÂÙÎ ≤¨∞∞∞ ÂÏ ÂÈ‰È È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ·
 ±¨∞∞∞  ÂÏ  ÂÈ‰È  ‰˘  ¯Á‡ÏÂ  ®ß‡  ¯ÓÏÓ  ¯˙ÂÈ  Ï˜˘  ±¨∞∞∞©
 ß‡ ¯Ó °ÌÈÏ˜˘ ¥¨∞π∂¨∞∞∞ ∫ÌˆÚ· Ì‰˘ ¨±≤ ˙˜ÊÁ· ≤ ÏÂÙÎ
 ÔÙÂ‡· Ï„‚ ß· ¯Ó Ï˘ ˜ÒÚ‰ Í¯Ú Ǣ ÂÁ‡Ó ˜Á¯‰ ˜Á¯‰ ¯˙Â

 ‡Ë·Ï ‡· ‰Ê ÈÂËÈ· Æ¢ÈÏ‡ÈˆÂÙÒ˜‡¢ ˙ÈÊÚÂÏ· Â‡ ¢ÈÎÈ¯ÚÓ¢
 ˙‡ ÌÈÏÈÙÎÓ Â‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ¨̄ ÓÂÏÎ© ÈÎÈ¯ÚÓ‰ Ì¯Â‚‰ ˙‡

ÆÂÂ‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ‰‡ÂÂ˘Ó· ®≤–· ÈÂ˘‡¯‰ ÌÂÎÒ‰
 ‰·¯Ó ÌÈÒÎ  ‰·¯Ó¢ Í‡ Û̈ÒÎ ‰·¯‰ ˘È ÌÓ‡ ß·  ¯ÓÏ
 ‰Ï‡˜Ò  ÏÚ·  Û¯‚  ÏÚ  ÂÂ‰  ˙‡  ‚Èˆ‰Ï  ‰ÒÈ  ß·  ¯Ó  Æ¢‰‚‡„

∫Ï·È˜ ‡Â‰˘ ‰‡ˆÂ˙‰ ÂÊ Æß‡ ¯ÓÏ ‰ÓÂ„· ˙È¯‡ÈÏ

 ‰¯‰Ó· ı¯Ù ‡Â‰ ÈÎ „Ú ¨̄ ‰Ó ‰Î Ï„‚ ß· ¯Ó Ï˘ ÔÂ‰‰ Û¯‚
øÔÂ¯˙Ù‰ ‰Ó ÆÛ¯‚‰ ÌÂÁ˙ ˙‡

 Â‡  ˙ÂÏÈ‚¯  ˙Â„ÈÁÈ·  ÈÎ‡‰  ¯Èˆ·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÌÂ˜Ó·
 ˙ÂÈÓ˙È¯‚ÂÏ  ˙Â„ÈÁÈ·  ˘Ó˙˘Ó ß·  ¯Ó  ¨¢˙È¯‡ÈÏ  ‰Ï‡˜Ò¢·
 ‰ÂÂ˘  Û¯‚·  ‰Â˘‡¯‰  ‰„ÈÁÈ‰  Æ¢˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ  ‰Ï‡˜Ò¢·  Â‡
 ˙ÈÚÈ·¯‰  Æ≤¨∞∞∞  ˙È˘ÈÏ˘‰  Æ±¨∞∞∞  ‰ÈÈ˘‰  ÆÏ˜˘  ±¨∞∞∞
 ‰„ÈÁÈ‰ ÔÓ ÏÁ‰ ¨̄ ÓÂÏÎ Æ‰‡Ï‰ ÔÎÂ ∏¨∞∞∞ ˙È˘ÈÓÁ‰ ¨¥¨∞∞∞
 ÔÓ ÌÈÈÏÙÎ ‰ÂÂ˘ Û¯‚‰ ‰·Â‚Ï  ˙ÙÒÂ  ‰„ÈÁÈ  ÏÎ  ¨˙È˘ÈÏ˘‰
 ÂÂ‰ Ï˘ ÏÂ„È‚‰ ·ˆ˜ Ì‚ ¨˙ÈÙ¯‚ ‰ÈÁ·Ó Æ˙Ó„Â˜‰ ‰„ÈÁÈ‰
 ‰Ê Â˜ Í‡ °¯˘È Â˜Î ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ ‰Ï‡˜Ò· ‚ˆÂÓ ß· ¯Ó Ï˘

ÆÚÂ·˜ È¯‡ÈÏ ÏÂ„È‚ ÌÂ˜Ó· ÚÂ·˜ ÈÎÈ¯ÚÓ ÏÂ„È‚ ·ˆ˜ ‚ˆÈÈÓ
 Ï˘  ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘  ÍÎÏ  Â·Ï  ˙ÓÂ˘˙  ˙‡  ·ÒÓ  ¯„Â¯˘
 ¨̄ ÂÎÊÎ  ÆË˘Ù˙Ó  ÌÂ˜È‰˘  ÏÎÎ  ÈÎÈ¯ÚÓ  ÔÙÂ‡·  ‰Ë˜  ÌÂ˜È‰
 ÔÂ‰‰ ÈÂÈ˘ ·ˆ˜Â ˘„ÂÁ ÏÎ· ÌÈÈ˘ ÈÙ Ï„‚ ß· ¯Ó Ï˘ ÂÂ‰
 ®ËÚÓÎ©  ≤  ÈÙ  ‰ÕË˜  ÌÂ˜È‰  Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÆÈÎÈ¯ÚÓ ‡Â‰
 ¨ß· ¯Ó Ï˘ ÔÂ‰Ï ‰ÓÂ„· ÆÂÁÙ ˙‡ ÏÈÙÎÓ ÌÂ˜È‰˘ ÌÚÙ ÏÎ·
 ÏÚ ÌÂ˜È‰ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÈÂÈ˘ ·ˆ˜ ˙‡ ˘È·Ï‰Ï ¯˘Ù‡

ÆÈÓ˙È¯‚ÂÏ Û¯‚
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 ¯Ó Ï˘ ÔÂ‰‰ Û¯‚Ï ‰ÓÂ„· ø‰Ê‰ Û¯‚‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ô‰Ó
 ¯Ó Ï˘ ‰¯˜Ó· Í‡ Æ‰˙Ó„Â˜Ó ÌÈÈ˘ ÈÙ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÈÁÈ ÏÎ ¨ß·
 ¢ÚÂ·˜¢‰ ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÎÒ ÆÏ˜˘ ±¨∞∞∞–· ‰ÏÙÎÂ‰ ‰„ÈÁÈ ÏÎ ß·
 ÚÂ·˜‰ Â‰Ó Æß· ¯Ó Ï˘ ÂÂ‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ‰ÁÒÂ· ÈËÓ˙Ó‰
 ÏÈÙÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÚÂ·˜ Ï„Â‚ ‰ÊÈ‡· øÌÂ˜È‰ ÔÂÚ˘ Ï˘ ÈËÓ˙Ó‰

øÌÂ˜È‰ Ï˘ ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ ‰Ï‡˜Ò· ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡
 Ô¢·Ó¯‰ Ï˘ ËÂËÈˆ· ¯ÊÚ ¯„Â¯˘ ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î

∫˙ÂÒÁÈ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ˙ÈÒÈÒ· ‰·Â˙ÏÂ

 ¨ß‡ ˙È˘‡¯·Ï Ô¢·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ© ¢ÔÓÊ Â· ÒÂÙ˙È ˘È˘ ÈÓ¢
Æ®ß„

 ˜¯Â Í‡ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ÔÓÊ ˙ÈÈÂÂÁ ÈÎ ˙ÂÒÁÈ‰ ˙¯Â˙Ó ÚÂ„È
 Ω  ¢˘È˘  ÈÓ¢  Ǣ ÓÂÁ  ¯Â·Ú  ¯ÓÂÏÎ  Æ‰ÒÓ  ˙ÏÚ·  ˙Â˘È  ¯Â·Ú

Ǣ ÓÂÁ
 ¯ˆÂ Â·˘ Ú‚¯· ˜˙˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘ ¨ÔÎ Ì‡
 ÆÌÈÂËÂ¯Ù‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰  Ú‚¯·  ø‰¯˜ ‰Ê  È˙Ó Ǣ ÓÂÁ  ‰Â˘‡¯Ï
 ˙‡Ê  ÆÏÂ„‚‰  ıÙÓ‰ ¯Á‡Ï  ˙ÂÈ˘ ∞Æ∞∞∞∞±  ˘Á¯˙‰ ‰Ê  Ú‚¯
 ‡Â‰  Â¯Â·Ú  ·Â˘Á˘  ‰Ó  Í‡  ÆÔ·ÂÓÎ  ˙È¯‡ÈÏ  ‰Ï‡˜Ò·
 ÌÈÂËÂ¯Ù‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÌÚ ÌÂ˜È‰ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘ Ú„ÈÓ‰
 ∫̄ ÓÂÏÎ©  ±≤  ˙˜ÊÁ·  ±∞  ÏÂÙÎ  ±∞Æπ–Î  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ  ‰˙ÈÈ‰

ÆÔÈÂÂÏ˜ ˙ÂÏÚÓ ® ±∞¨π∞∞¨∞∞∞¨∞∞∞¨∞∞∞
 ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘ Ï˘ ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ Û¯‚· ÚÂ·˜‰
 ˙Â¯ˆÂÂÈ‰  ˙Ú·  ÂÏ˘  ‰¯ÂË¯ÙÓË‰  ÔÈ·  ÒÁÈÏ  Í¯Ú  ‰ÂÂ˘
 ÔÈ·  ÒÁÈ‰  ÆÂÏ˘  ˙ÈÁÎÂ‰  ‰¯ÂË¯ÙÓË‰  ÔÈ·Ï  ¨ÌÈÂËÂ¯Ù‰
 ÂÂÚ˘ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ·Ï ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘ ˜˙˜˙Ó Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰
 Æ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘ Ï˘ ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ Û¯‚‰ È·‚ ÏÚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·È
 Ï‚ÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ ∂ ÏÈÎÓ‰ Û¯‚ ˜¯˘ ‡È‰ ‰ÓÈ‰„Ó‰ ‰‡ˆÂ˙‰
 ¨˙ÈÚ„Ó‰  ‰Î¯Ú‰Ï  ‰·Â¯˜‰  ¨ÌÂ˜ÈÏ  ÏÈ‚  ˙Î¯Ú‰  Ô‰  ˜ÙÒÏ
 ÌÈ·Ï˘Ï ÌÈÈÎ¢˙‰ ‰‡È¯·‰ È·Ï˘ ÔÈ· ‰ÓÈ‰„Ó ‰Ó‡˙‰ Ô‰Â
 ‡·ÂÓ  ˜ÈÂ„Ó‰  ·Â˘ÈÁ‰©  ÌÂ˜È‰  ˙ÂÁ˙Ù˙‰  Ï˘  ÌÈÈÚ„Ó‰

Æ®̄ Ó‡Ó‰ ÛÂÒ· ÁÙÒ·
 ˙Ë¯ÂÙÓ‰©  ˙È˘‡¯·  ÔÂÚ˘  Ï˘  ˙ÈÎÈ¯ÚÓ‰  ‰‡ÂÂ˘Ó‰
 ‰Ï˘  Ï‡Ó˘  Û‚‡·  ÆÌÈÓÈ·  ÔÓÊ‰  ˙‡  ˙„„ÂÓ  ®ÁÙÒ·
 ÔÈÓÈ  Û‚‡·Â ÂÏ˘ ‰Ï‡˜Ò‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ÌÈÏ·˜˙Ó
 ÈÈÙ· ˘È‚„‰ ¯„Â¯˘ Æ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰ ‰Ï‡˜Ò‰ ÏÚ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ
 ÂËÂ˘ÙÎ  ßÌÂÈß  ˙ÈÈˆÓ  ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰  ‰Ï‡˜Ò·  ‰„ÈÁÈ  ÏÎ  ÈÎ
 ‰ÒÈÒ·˘  ¨˙ÈÓ¯Õ̇  Ë·Ó  ˙„Â˜Ó  Æ®°˙ÂÚ˘  ≤¥–Ó  ·Î¯ÂÓ‰©
 Ú‚¯Ó  ÌÈÓÈ  ‰˘È˘Ó  ¯˙ÂÈ  Â¯·Ú  ‡Ï  ¨̄ ÓÂÁ‰  ˙Â¯ˆÂÂÈ‰  Ú‚¯
 Ì‡‰ ÆÌÈ˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥ Â¯·Ú ÂÏ˘ ‰Ï‡˜Ò· Í‡ °‰‡È¯·‰
 ˙ÂÚ˘ ≤¥ Ï˘ ˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘ „ˆÈÎ ‰ÏÈ‚ ¯„Â¯˘˘ ÔÎ˙ÈÈ

ø‰˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥ ÌÎÂ˙ Ï‡ ÌÈ‚ÙÂÒ „Á‡ ÏÎ

 ¯„Â¯˘ Ï˘ ‰ÁÒÂ‰ ÌÂ˘ÈÈÓ ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ¨˙Â‡ˆÂ˙‰ ÂÏ‡
∫˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ ‰Ï‡˜Ò ÏÚ

ÆÌÈ˘ „¯‡ÈÏÈÓ ∑Æ±–Î Ω ‰Â˘‡¯ ‰„ÈÁÈ
ÆÌÈ˘ „¯‡ÈÏÈÓ ≥Æµ–Î Ω ‰ÈÈ˘ ‰„ÈÁÈ

ÆÌÈ˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±Æ∏–Î Ω ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÈÁÈ
ÆÌÈ˘ „¯‡ÈÏÈÓ ∞Æ∏π–Î Ω ˙ÈÚÈ·¯ ‰„ÈÁÈ
Æ‰˘ „¯‡ÈÏÈÓ ∞Æ¥¥–Î Ω ˙È˘ÈÓÁ ‰„ÈÁÈ
Æ‰˘ „¯‡ÈÏÈÓ ∞Æ≤≤–Î Ω ˙È˘È˘ ‰„ÈÁÈ

 ÌÂ˜ÈÏ ‰˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥ Ï˘ ÏÈ‚ ˜ÙÒÓ ·Â˘ÈÁ‰ ÏÎ ÍÒ
 ±≥Æ∑µ  ‡Â‰  ÌÂÈÎ  Í¯ÚÂÓ‰  ÏÈ‚‰  Æ®Ï¢‰  ˙Â„ÈÁÈ‰  ÌÂÎÒ©
 ‰˘È ¨ÌÈÈ·Â˘ÈÁ‰ ‰‡È‚˘‰ ÈÁÂÂË· ·˘Á˙‰· Æ‰˘ „¯‡ÈÏÈÓ

Æ˙ÂÎ¯Ú‰‰ È˙˘ ÔÈ· ‰·ÂË ‰ÙÈÙÁ
 Ì‡Â˙  Ï¢‰  ÔÓÊ‰  ˙Â„ÈÁÈÓ  ˙Á‡  ÏÎ·  ˘Á¯˙‰˘  ‰Ó

∫Ú„ÓÏ ÌÂÈÎ ˙ÂÚÂ„È‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰ ˙‡ ÌÈ‰„Ó ÔÙÂ‡·

יחידה 
בשעון 
ברא–
שית

טווח הזמן 
ביחס לתקופתנו 
(במיליוני שנים)

ההתרחשויות 
על פי התורה

ההתרחשויות 
על פי המדע

16,880�
14,000

היקום.  בריאת 
מן  נפרד  האור 

החושך.

את  מציין  הגדול  המפץ 
האור  היקום.  בריאת 
תרתי  החושך  מתוך  פורץ 
היקשרות  עם  מיד  משמע 
לפרוטונים  האלקטרונים 
האטומים.  ויצירת 
גלקסיות ראשונות נוצרות.

23,330�
6,880

היווצרות הרקיע 
הבדלה  והשמים. 

בין מים למים.

שלנו  השמש  מערכת 
נוצרת. כדור הארץ מתחיל 
ענן  מתוך  להתגבש 
מערכת  את  שיצר  האבק, 
הוא  זה  תהליך  השמש. 
תהליך  כמשמעו  פשוטו 
מחומר,  חומר  הבדלת  של 
לקבוצות  החומר  הבדלת 
אט  אט  שהופכות  שונות 

לכוכבי הלכת.

31,550�
3,330

ם  י ס ו נ י י ק ו א ה
והיבשות מופיעות. 
הצמחייה מתחילה. 
בפירושו  הרמב"ן, 
י"ב  א',  לבראשית 
הופעת  כי  כותב 
ביום  הצמחייה 
מציינת  השלישי 
תחילתה  את  רק 
המשיכה  והיא 
בימים  להתפתח 

העוקבים.

מתי  עדיין  ברור  לא 
היבשות  התגבשו  בדיוק 
הים.  פני  מעל  והתרוממו 
בשלב  התרחש  הדבר  האם 

זה או קודם לכן.
פוטוסינתזיות  אצות 
בתחילת   בדיוק  מופיעות 
של  היווצרותן  זה.  שלב 
יכולת  בעלות  אצות 
מסמלת  פוטוסינתיזה 
הלכה למעשה את תחילת 

בריאת הצמחייה.
הירח 4660�1,550 השמש, 

ם  י ב כ ו כ ה ו
בשמים.  מתגלים 
על  הוא  הדגש 
ולא  "מתגלים" 
ושרודר  נבראים 
קביעה  מחזק 
סמך  על  זו 
חגיגה  התלמוד, 

יב, א.

היתה  זה  לשלב  קודם 
כדור  של  האטמוספרה 
הרכב  ובעלת  חמה  הארץ 
שונה. תנאים אלו יצרו ככל 
קבוע.  ערפל  מסך  הנראה 
אור השמש חדר, אך השמש 
בבירור.  נראתה  לא  עצמה 
האטמוספרה  הרכב  עתה 
משתנה, האוויר נעשה צלול 

והמאורות מתגלים.
עולם החי ממלא 5220�660

את  לראשונה 
בשפע  הימים 
חיים.  צורות 
ם  ה י ת ו ב ק ע ב
גם  נוצרים 
ויצורים  זוחלים 

מעופפים.

השלב  בתחילת  בדיוק 
בעלי  לראשונה  מופיעים 
מתמלאים  המים  חיים. 
בבעלי חיים הנושאים עמם 
לכל  האב"  "תכנית  את 
העתידיים.  החיים  בעלי 
מופיעים  מעופפים  חרקים 
שנה  מיליוני  כ–400  לפני 
כ–300  לפני  וזוחלים 
מיליוני שנה. שלב זה נגמר 
מ–90  למעלה  בהכחדת 
לפני  המינים  מן  אחוז 

כ–250 מיליוני שנים.
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לערך
שרודר הסב את 
תשובת לבי לכך 
קיבל  שהאדם 
הנשמה  את 
חמישה  אחרי 
יום  וחצי  ימים 
(בראשית  השישי 

א', כ"ז).

היבשה,  חיות 
יונקים, אדם.

ההכחדה  מן  ההתאוששות 
הקודם  השלב  סוף  של 
כ–30  ואורכת  אטית 
בדיוק  וסופה  שנה,  מיליון 
יונקים  זה!  שלב  בתחילת 
כ–200  לפני  מופיעים 
ולבסוף  שנה  מיליון 
 2.5) הומינידים  מופיעים 

מיליון שנה) ובני אדם.

מה קיבלנו?
ÆÌÈ˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ô· ˜È˙Ú ÌÏÂÚ

 ÌÈ˘  ˙Â‡Ó  ÈÙÏ  ¯·Î  ‰ÚË˘  ¨˙È„Â‰È  „ÂÒ  ˙¯Â˙
 È„Â‰È‰ ÔÈÈÓ‰˘Â Â̈Ï  ‰Ó„˘ ‰ÓÓ ‰·¯‰· ˜È˙Ú ÌÏÂÚ‰˘
 ˙ÈÏ·˜‰ ‰ËÈÓ˘‰ ˙ÏÈÁ˙Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ˘‰ ˙‡ ˜¯Â Í‡ ‰ÂÓ

Æ˙ÈÁÎÂ‰
ÆÌÂ˜È‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈ·Ï˘Î ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ Ï˘ ‰·‰

 ÌÈ·Ï˘‰ ÔÈ·Ï ˙È˘‡¯·· ‰‡È¯·‰ È·Ï˘ ÔÈ· ‰ÙÈ ‰Ó‡˙‰
ÆÚ„Ó‰ ÈÙ ÏÚ ı¯‡‰ ¯Â„ÎÂ ÌÂ˜È‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰·

 Ì‡˙‰· ˜˙˜˙Ó‰ ¨¢˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘¢ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰·‰
 ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÈÈÂÈ˘Ï Ì‡˙‰·© ˙ÈÓ¯˙ ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ ‰Ï‡˜ÒÏ

Æ®ÌÂ˜È‰ Ï˘
 ‰Ï‡˜Ò· ÔÓÊ ˙Â„ÈÁÈ ˘˘ Ï˘ ˙ÈÚ·ËÂ ˙ÈËÂÙÒ ‰Ï·˜
 ˙˘˘Ï ‰ÓÂ„· ˙Â„ÈÁÈ ˘˘ Æ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘ Ï˘ ˙ÈÓ˙È¯‚ÂÏ‰

Æ‰‡È¯·‰ ÈÓÈ
 ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰ ÔÈ· ËÏÁÂÓ ÔÂ¯ÎÈÒ
 ÔÈ·Ï ®̇ È˘‡¯· ÔÂÚ˘· ‰„ÈÁÈ ÏÎ· ¯ÓÂÏÎ© ‰‡È¯·· ÌÂÈ ÏÎ·

ÆÔÓÊ È˜¯Ù Ì˙Â‡· Ú„Ó‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰

 ˙Â¯Ú‰Ï  ÆÔÂÎ‰  ‡Â‰  ÍÙ‰‰  ø‰¯Â˙Ï  Ú„Ó  ÔÈ·  ‰¯È˙Ò
 qÆspacer@gmailÆcom ∫˙ÂÏ‡˘Â

ֹרִעי לוטן–גלזר הוא מדען עצמאי, המפתח בשנים האחרונות 
תאוריות לאיחוד הפיזיקה וכן לאיחוד מדעי–רוחני. 

 (www.q–spaceTheory.org) פרויקט "ַמָּדִעםרּוַח" שייסד
מנסה לעורר מדענים ורבנים לחקור באופן מסודר שורה 

של תאוריות חדשות בתחומים אלו. בעקבות התובנות 
ממחקריו הוא הפך מאתאיסט לשומר מסורת.

נספח:

משוואת שרודר
 ˙‡  ÂÓˆÚ·  ÍÂ¯ÚÏ  ‰ˆÂ¯˘  ÈÓÏ  ¯„Â¯˘  Ï˘  ‰‡ÂÂ˘Ó‰  ÔÏ‰Ï

∫ÌÈ·Â˘ÈÁ‰A Ω A
∞
∙e–Lt

 ¨®ÂÏ ©̆ ˙È¯‡ÈÏ‰ ‰Ï‡˜Ò· Â¯·Ú˘ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ Ω A ∫̄ ˘‡Î
 ‰·˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÔÈ· ÒÁÈÏ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰Â ÈÎÈ¯ÚÓ‰ ÚÂ·˜‰ ‡Â‰ A

∞

 ÌÂ˜È ˙¯ÂË¯ÙÓË ÔÈ·Ï ®ÔÈÂÂÏ˜ ˙ÂÏÚÓ ±∞±≤∙±∞Æπ© ÌÈÂËÂ¯Ù‰ Â¯ˆÂ
 ¯˜ÁÓ‰ ÔÓ ÌÈÈÎ„Ú‰ ÌÈÂ˙Ï  Ì‡˙‰·© ÔÈÂÂÏ˜ ˙ÂÏÚÓ ≥Æ∞≥  Ï˘
–¯ÙÂÒ  ‡Ï‡  ˙È¯‡ÈÏ  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  ÌÂ˜È‰  ˙ÂË˘Ù˙‰  È̈ÓÂÂ¯ËÒ‡‰

 ÌÂ˜Ó· ≥Æ∞≥  Í¯Ú· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÎÏ  Æ±∞• ‡Â‰ ÔÂ˜È˙‰Â  ˙È¯‡ÈÏ
 Æ˙È˘‡¯· ÔÂÚ˘· ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‡Ë·Ó t–Â  Æln≤  Ω L  Æ®≤Æ∑≥

Æt ‰˙˘Ó‰ ÈÙÏ ÂÊ ‰‡ÂÂ˘Ó Ï˘ ‰Èˆ¯‚ËÈ‡Ó Ï·˜˙Ó ·Â˘ÈÁ‰
http://geraldschroeder.com :האתר של שרודר

מלחמת 
ששת הימים

בכל שנה בפרשת בראשית מבטיחים לנו ליישב אחת ולתמיד את 
הסתירה לכאורה שבין תיאור הבריאה התנ"כי לבין התיאור המדעי 

k בעזרת תאוריה מהפכנית המתפרסמת כאן לראשונה אפשר 
לחשב באופן מדויק את 'ימי' הבריאה k רועי לוטן–גלזר מציג כאן 
את נוסחתו של פרופ' ג'רלד שרודר המצליחה לקשור באופן מובהק 
את התעקשות הפיזיקאים על כך שהיקום נברא במפץ גדול לפני 
 k כ–14 מיליארד שנה, לבין תיאור ששת ימי הבריאה של התורה

דיונים עכשוויים לגמרי על מה שאירע כאן ממש מזמן

ספרות הקבלה 
היהודית הועלתה 

על הכתב לכל 
המאוחר בימי 

הביניים, מאות 
שנים לפני שדרווין 

הגה את תורת 
האבולוציה, ולפני 
שהפלאונטולוגים 

(חוקרי המאובנים) 
החלו לחשוף את 

ממצאי האדם 
הקדמון. לכן, אי 
אפשר לטעון כי 
מדובר בהסבר 

מאולץ, שמנסה 
בדיעבד להתאים 
בין התורה למדע. 
ההפך הוא הנכון. 

תורת השמיטות 
היא זו שהקדימה 

את הרעיונות 
המדעיים

זהו האור הקדמון, 
שמילא את היקום. 

באותו שלב מי 
שהיה מביט בחלל 
היה רואה אך ורק 

אור. אור שלא נבע 
ממאורות, אלא 

מן החומר הלוהט 
ביקום כולו. שרודר, 

כמו פיזיקאים 
נוספים, מקשר 

אירוע זה לבריאת 
האור הקדמון ביום 

הראשון

פרופ' ג'רלד שרודר

הצגה לוגריטמית של ההון של מר ב'.

ההון של מר ב'.

החסכון של מר א'
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הכשרת
מדריכות

לכלות
חילוניות

הכשרת

מדריכות
כלות

מקשרות
לנישואין

המפגש
הזוגי

לימודי נשים תשע"ג

הכשרת מדריכות 
מנוסות להדרכת 
כלות חילוניות. 

בקורס יינתנו כלים 
להגיע לליבה של 

הכלה ולמלא בה תוכן 
יהודי אמיתי לקראת 

חופתה.

|   בין המרצים   |
הרב מנחם בורשטין, 

הרב אודי רט,
הרבנית טלי שפיגל,

גב' ריינה פרנקל ועוד.

ימי ד',  18:45-22:00
10 מפגשים

הבנת תהליכים 
נפשיים ורגשיים 

בבניין הקשר הזוגי.
בקורס יושם דגש

על גישות
פסיכולוגיות ועל 

התמודדויות
בעידן המודרני.

|   מרצה  |
הרבנית קטי מנדלביץ'

ימי ג',  20:30-22:00
20 מפגשים

הכשרת שדכניות 
מקצועיות להתאמה 

ולליווי מועמדים
במהלך הפגישות.

|   בין המרצים  |
הרב מנחם בורשטין, 

הרב יוסף אליהו,
הרב חגי ניר, הרבנית 

ענבל מלמד ועוד.

ימי א',  9:30-12:45
17 מפגשים

      052-4077077    |     02-6517171     |     052-7710601     orit.puah@gmail.com     לפרטים ולהרשמה
הלימודים מתקיימים במכון פוע"ה, רח' עזריאל 19, גבעת שאול ירושלים 

|   לימודי ערב   | |   לימודי ערב  ||   לימודי בוקר   ||   לימודי ערב   | |   לימודי בוקר   |

יועצות 
בקהילה

מדריכות
הבית היהודי

הרחבת הידע 
ההלכתי והפרקטי 

בתחום רפואת 
האישה. הקניית 
כלים לליווי זוגות 
בעצה ובהפנייה.

|   בין המרצים  |
הרב מנחם בורשטין,

ד"ר ברונו רוזן,
ד"ר חנה קטן, הרבנית 

קטי מנדלביץ' ועוד.

ימי ב',  9:00-14:00
28 מפגשים

ם ! י נ ו ר ת אח מו מקו

סוד הפנימיות
מבט אל הנשיות בהלכות הטהרה

בואי לגלות את החוויה הנשית בקשר הזוגי
ואת השמחה שבה.  

ימי א' בערב
12 מפגשים

קורס
מתאים לנשים צעירותחדש

לימוד הלכות טהרת 
המשפחה והקניית 

כלים דידקטיים 
למפגש עם הכלה. 

לימוד דגשים 
רעיוניים וזוגיים 

באופן יסודי ומעמיק.
קורס בוקר ברחובות

עם הרבנית נעמי שפירא,
קורס ערב בבאר שבע
בשיתוף 'בית מוריה'

|   בין המרצים   |
הרב מנחם בורשטין, הרב 

אליהו האיתן, הרבנית 
קטי מנדלביץ' ועוד.

ירושלים, ימי ב',
19:00-22:15
28 מפגשים

בטוח° שזה  רואים  w w w . a s s u t a - o p t i c . c o . i l

לבדיקת התאמה ללא תשלום: 

∞µ¥≠∂∑πππ≥≥®מאיר©

הסרת 
משקפיים

ללא כל
מגע בעין°°° 

לראשונה בישראל:

מחיר
קבוצתי

 ÌÂÈ· ¯·Î ÏÁÏÁÏ ‰ÏÁ‰ ‰·‰‰
 ÌÈÓÈ ‰ÓÎ È¯Á‡ ˜¯ Ï·‡ ¨ÔÂ˘‡¯‰
 ÔÈ‡ ÆÌÂ‡˙Ù È· ‰Î‰ ‰Ê ¨‰ÏÒÓ¯„·
 Â˙·ÈÊÚ  ÌÂÈÓ  ÌˆÚ·  °‰Ù˜  Ô‡Î
 ÂÓÚË ÌÂ‚ÏÏ È˙ÈÎÊ ‡Ï ı¯‡‰ ˙‡
 ÔÚ¯Â‚Ó Ì˙Ò Â‡ ÍÂÙ‰ ‰Ù˜ Ï˘
 ÈÙÏ Ï·‡ ¨ÏÈ‚¯ ÌÂÈ· ‡ÏÈÓ ¨·ÂË
 Í˘Ó·  ¨ÏÂÎ‰  ÍÒ·  ø¯ÂÙÈÎ  ÌÂÈ
 È˙È˙˘  ‡Ï  ˙ÂÚÂ·˘  ‰˘ÂÏ˘
 Ì‚  Ô‡Î  ÔÈ‡˘  ¯¯·˙Ó  Æ‰Ù˜
 ÒÈÈË‰  ‰ÙÈ‡©  ¯ÂÁ˘  ‰Ù˜
 Â̈˙Â‡  ÍÈ¯ˆ˘Î  ˙ÓÂÒ¯Ù‰Ó
 ÍÎÂ Æ®¢ÌÈÓÁ ÌÈÓÂ ¨‰Ë˜ ÒÂÎ¢
 ‰ÏÈÓ‚ ÈÈÏÚ ˙ÈÙÎ ÌÈ˘Ó ÈÏ·Ó
 ÔÁ·Ó·  „ÂÓÚÏ  Í¯Ëˆ˙˘
 ‰ˆ¯‡  ¯ÂÊÁ˘Î  ˙Â‡ÈˆÓ‰
 ÌÈÈ˙È·  Æ‰„Â·Ú‰  ˙¯‚˘Ï
 ÚÈ‚¯Ó  ‰ÏÒÓ¯„„  ‡¯ÈÂÂ‡
 ÌÚ ¨ÌÂÏ˘· ˙¯·ÂÚ ‰ÏÈÓ‚‰Â
 ˘·„Â  ÔÂÓÈÏ  ¨̄ ß‚Èß‚  ‰˙ ÒÂÎ

ÆÔ·ÂÓÎ

המתנ"ס היהודי
 ·Ï‰ß  ˙È·  ˙·¯˜·  ÌÈÂ˘‡¯‰  ÌÈ¯ÂÈÒ‰Â  ˙·˘‰  È¯Á‡
 ÂËÏÁ‰  Û̈¯Ëˆ‰˘  Ï‡˙  Ô·‰  ÌÚ  ˘‚¯Ó  „ÂÁÈ‡Â  ßÈ„Â‰È‰
 ¯˙ÂÈ  ˙·Á¯  ‰¯Î‰Ï  ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰  ÌÂÈ  „Ú  ÌÈÈÓÂÈ‰  ˙‡  ÏˆÏ
 ÌÈÏ‡¯˘È‰  ÈÂÓ‰  ÔÈ·  ÆÔ‡Î  ‰Ê  Ú¢˘È˘ ¯¯·˙Ó Æ‰·È·Ò‰  Ï˘
 ¨ÔÎ©  ˙ÂÈÂÏÁ˙‰‰Ó  ‰ß¯·Á  ÌÈ¯ÒÁ  ‡Ï  ‰ÏÒÓ¯„  ˙‡  Â˘·Î˘
 „ÚÂ ÌÈ˜ÈÁÂ¯ÊÓ‰Ó ¨ÌÈÈÓ‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎÓ ®ÌÈ·¯ Ï˘ ÌÈ· Ì‚
 Ô·ÂÓÎ ˙¯ˆÂÈ ˙‡Ê‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Æ˙ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ˜ÂÂ  ̄¨ÌÈ˜ÈÏ¢„¯Á‰
 Ô·ÂÓÎ˘Î  ¨‰ÏÒÓ¯„  Ï˘  ‰·ÂÁ¯·  ÌÈÓ„ÊÓ  ÌÈ˘‚ÙÓ  ˙Â¯˘Ú
 Æ‰ÓÏÂ ‰ÓÎ Í̈È‡ ¨˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙˘·Â‚Ó ˙ÈËÈÏÂÙ ‰Ú„ ˘È ÌÏÂÎÏ
 ÌÈ„Î‰ Ï˘ ‡·Ò‰Â ¯ÈÈ˙‰ Ô˜˙ ÏÚ Ô‡Î ‰˙‡˘ Ì‰Ï ¯È·Ò˙ ÍÏ
 Á¯Ê‡Ï  ÌÈ·Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  È¯‰  ÂÁ‡  È̈‡˜ÈËÈÏÂÙ‰ ‡ÏÂ
 ·‡  Â˙Â‡  ÂÓÎ  ÌÈÚ˘Ú˘Ó  ÌÈ˘‚ÙÓ  Ì‚  ˘È  ¯˙È‰  ÔÈ·  Æ„ÈÓ˙
 ÂÏ ¯ÎÂÓ È‡ ÔÎÈ‰Ó ÂÏ ‰Ï‚‡ ‡Ï˘ ˘˜Ú˙‰˘ ˙È¯Â‡Ó ‰ÁÙ˘Ó
 ¯·Â„‰˘Î ‰Ê ‰ÎÎ© Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ Ï¢ÎÊÓ ÔÈÈ„Ú È‡  ̆¯ÎÊ ÛÂÒ·Â
 Â‡ ®ÆÆÆÈ˙˘˜È·˘ Û‡ ÔÂ¯ÓÂ˘· ÌÈÂÓÂ˜Ó‰ ÌÚ „·ÂÚ ‡Ï ÈÏ˘
 ÈÂÈÓÏ  ‰˘Ó‰  ˙„ÚÂÂ·  È˙Á·˘  „ÓÚÂÓ  ÌÚ  ÚÈ˙ÙÓ  ˘‚ÙÓ

Ǣ ·Á È‡ ‰·˘ ÌÈËÙÂ˘
 „ˆÏ  Æ˙ÙÒÂ  ˙ËÏÂ·  ‰„Â˜Ï  ·Ï  È˙Ó˘  ¯ÂÈÒ  È„Î  ÍÂ˙
 ¯ÂÙÒÈ‡  ÌÈÈÓÂ˜Ó‰  ÌÈÚÈˆÓ  ¯ÂÊ‡·  ÌÈ·¯‰  ÌÈÏÂÏÒÓ‰
 Ï˘ Ò¢˙Ó „ÚÂ ‰‚È¯Ò ¨˙ÂÙ¯Âˆ ¨‰‚ÂÈÓ ÏÁ‰ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÁ
 ˙ÂÓÂÒ¯Ù‰  ˙ÂÚ„ÂÓ  È˙Ú˙Ù‰Ï˘  ‡Ï‡  ¨̄ È·Ò  Ô‡Î  „Ú  Æ̆ ÓÓ
 ˙ÂËÏÂ˘ ÌˆÚ·˘ ˙ÂÙ˘ È˙˘· ˙ÂÚÈÙÂÓ ‰ÈÙ ÏÎ· ˙ÂÈÂÏ˙˘
 ‰ËÈ¯  ‰¯ÂÓ‰  Ï˘  ‰‚ÂÈ  Ò¯Â˜Ï  Â‡Â·¢  Æ˙È¯·ÚÂ  ˙ÈÏ‚‡  ∫Ô‡Î
 ÏÚ ÈÎ  Ì‡ ¨ÌÈ·¯ ÈÓ „Á‡ Ô‚ÂÏÒ Â‰Ê  ¨¢˙È˙Ó‡‰Â  ˙È¯Â˜Ó‰
 ÍÎ  ¨ÌÈÈ˙Ó‡Â  ÌÈÈ¯Â˜Ó  Ô‡Î  ‰‚ÂÈ‰  È¯ÂÓ  ÏÎ  ÌÈÓÂÒ¯Ù‰  ÈÙ
 „ÓÁ È„Â‰ ¯Ú ÌÈ‡Â¯ ÂÁ‡ ·ÂÁ¯· ÂÏÂÓ Æ‰˘˜ ‰¯ÈÁ·‰˘
 ÔÓÊÂÓ  ¯Â·Èˆ‰  ÈÎ  ‰ÏÚÓ  ‰˜È„·  ÆÌÈ˘„Á  ÌÈËÏ˘  ‰ÏÂ˙˘
 ÏÚ  ¯˙ÂÂÏ  ÂËÏÁ‰  ÆÔÈ¯„‰ÓÏ  ‰¯˘Î  ‰˘„Á  ˙È¯˘·  ‰„ÚÒÓÏ

Æ‚ÂÚ˙‰

פלאשבק מהמלחמה
 Ë‡Ï ˙·‚˙Ó ‰ÚÂ‚¯‰ ‰¯ÈÂÂ‡ÏÂ ·¯˜˙Ó ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ·¯Ú
 ‰„ÂÚÒÏ ÔÂÎ˙‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ·¯Ú· È˘ ÌÂÈ· Æ‰˘Â„˜‰ Ë‡Ï
 Ê¯Â‡ ÏÏÂÎ ËÈ¯Ù˙‰ ÆÌÈÏÂ˘È·ÏÂ ÌÈÙÂÏÈ˜Ï ÌÈ¯ÊÂÁ Æ˙˜ÒÙÓ‰
 Ô·Ï ÁÓ˜Ó ˙ÂÏÁÂ ÌÈ˘„Ú ˜¯Ó ¨˙ÂÈ·‚ÚÂ ÌÂ˘ Ïˆ· ·ËÂ¯·
 ‰ÙÂ‡˘ ‰„ÂÓˆ ‰ÈÈÙ‡ÓÓ ÌÈ‚È˘Ó ˙ÂÏÁ‰ ˙‡ Æ‡ÏÓ ÁÓ˜ÓÂ
 ‰ÈÈÙ‡‰ ÈÙÏ ¯˘‡Î ¨ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ßÈ„Â‰È‰ ·Ï‰ß ˙È·Ï „ÁÂÈÓ·
 ¯Â·˘Ï Ì‚ ÈÂÙˆ˘ ÁÂÈ˜‰ Æ̆ ‡‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÈ˜ÈÏ„ÓÂ ÌÈÚÈ‚Ó
 ˙‡  ˜ÙÏ  ˙‚‡Â„  ‡È‰Â  ˙È‚Á  È˙˘‡  ˙ÂÈ¯Á‡·  ÌÂˆ‰  ˙‡

  Æ‰ß¯·Á‰
 ÌÚÙ‰  Ï·‡  ÌÈÎ˘Ó  ÌÈÏÂ˘È·‰  ¨̄ ˜Â··  È˘ÈÏ˘  ÌÂÈ
 È˙Á ¯È·ÚÓ˘ ‰·Â˘˙· ‰¯ÊÁÂ ‰ÁÈÏÒ ÏÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ÏÈ·˜Ó·
 Ì‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁÂ ¨̆ È‡ ±≥∞ ÂÚÈ‚‰ ˙˜ÒÙÓ‰ ‰„ÂÚÒÏ ÆÏ‡È¯‡
 ÁÒÂ· ¢È¯„ ÏÎ¢ ˙‡ ˙·Ï˘Ó‰ ˙È„ÂÁÈÈ  ‰ÏÈÙ˙Ï ¯‡˘ Ì‚
 ‰Â˘‡¯Ï ÆÁ¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú ÁÒÂ· ˙ÂÁÈÏÒÂ ˙È·¯Ú ÌÚ ÊÎ˘‡
 ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ‚ÂÒ ÆÈÏ ¯ÎÂÓ ÂÈ‡˘ ÁÒÂ· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ˙‡ È˙¯Ó‡

ÆÌÈ¯Á‡ Ï˘ È˘Â˜ ˙ÂÂÁÏ „ˆÈÎ ·Â˘Á
 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰  ÌÂÈ  ÍÏ‰Ó·  Ì‚  ÂÎÈ˘Ó‰  ˙Â·¯ÂÚÓ‰  ˙ÂÏÈÙ˙‰
 Â„Â‰· Ô‡Î ˙‡Ê‰ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÈÈÂÂÁ˘ È˙ÈÏÈ‚Â ÂÓˆÚ
 Ǣ ˙ÂÈ·  ‰ÏÂ„‚  ˙ÂÏÚ˙‰Ï  ‰‡È·Ó  ‡È‰  ‡˜ÂÂ„  ¨˙˜ÁÂ¯Ó‰
 ‡˜ÂÂ„˘ ‰¯Î‰‰ È· ‰˙Î‰ ¯˘‡Î ˙„ÁÂÈÓÏ ‰ÎÙ‰˘ ˙ÂÏÚ˙‰
 ÏÎÏ  ˙Á˙Ó˘  ¨ÌÏÂÚ·  ‰ÏÂ„‚‰  ÌÈÏÈÏ‡‰  È„·ÂÚ  ı¯‡  Â̈„Â‰·
 ÌÈÏÈÏ‡‰ ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡ÓÏ ˙¯ÂË˜ ‰· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ÔÚ¯ ıÚ
 „Á‡‰ ‰¢·˜‰ ˙‡ ÌÈÎÈÏÓÓÂ ÌÈ‡ˆÓ Â‡ ¨‰ÈÙ ÏÎ· ÌÈ¯ÂÊÙ‰

Æ„ÈÁÈ‰Â
 Æ˜·˘‡ÏÙ‰  ÚÈ‚‰  ¨‰ÏÈÙ˙‰  Ï˘  ‰ÓÂˆÈÚ·  ¨ÌÂÈ‰  È¯‰ˆ·
 ¨‰¯ÂÁ‡ ‰˘ ¥∞ È˙Â‡ ¯ÈÊÁ‰ ÌÈÓ˘· ÛÏÂÁ ÒÂËÓ Ï˘ ˘Ú¯
 Â¯˘È· ÌÈÒÂËÓ ˙ÂÏÂ˜ Ì˙Â‡˘Î ‡Â‰‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ È¯‰ˆÏ
 ‡ÏÓ˙‰Â  ·˘ ÌÂ˜Ó‰ ‰ÏÈÚ  ˙‡¯˜Ï Æ‰ÓÁÏÓ‰ ‰ÏÁ‰˘ ÂÏ
 ˜¯ ‰ÓÈÈ˙Ò‰Â ‰Î¯‡˙‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ·Ú¯‰ ˙Â¯ÓÏÂ ¨‚Á‰ ·¯Ú·Î
 ˙ÚÈ˜˙Â ¢‰ÈÂ·‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰‡·‰ ‰˘Ï¢ ‰ÏÂ„‚ ‰¯È˘ ¯Á‡Ï

Ǣ ÙÂ˘

עדיין בכושר
 ÔÂÂÈÎÓ ÆÚ˘Ù ˘ÓÓ ‰Ê ¢˜¯Ë¢ ˙Â˘ÚÏ ‡ÏÂ Â„Â‰· ˙ÂÈ‰Ï
 ˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ ˙ÂÎ‰‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÂËÏÁ‰ È̈ÎÂ‡ ˜ÂÁ ¯ÓÂ˘˘
 ˙ÂÎÂÓ‰  ˙Â‚ÒÙ‰  ˙Á‡  „̈ÂÈ¯Ë  ¯‰  ˙‚ÒÙ  ¯·Ú  Ï‡  ÚÒÓ·
 Ǣ ˘ÂÎ·  ÔÈÈ„Ú  ÂÁ‡  Ì‡  ˜Â„·Ï  ÏÈ·˜Ó·Â  ¨‰È‡ÏÓÈ‰‰  Ï˘
 ÌÈ˜Ê‰  „ˆÏ  ˘ÓÁ‰Â  ˘ÂÏ˘‰  È·  „̈ÁÈ  ‰ÁÙ˘Ó‰  ÏÎ  Â‡ˆÈ

 ÌÚ  ¨ÌÈ˘È˘‰  È·

 ¨‰·Â‚ ¯ËÓ ≤¨∞∞∞–Î Ï˘ ¯ÂÙÈÒ Ǣ ‰‰ ˘Â·ÈÎÏ ¨·‚‰ ÏÚ ÏÈÓ¯˙
 ÛÒÎ ˙Â˘ÚÏ Â„ÓÏ ¯·Î ÌÈ„Â‰‰˘ ÌÈÁÂË· ÂÈ‰˙ ÆÂÈÏÚ ÔË˜
 ÔÈÚÓ ÌÈ¯ËÓ ˙Â‡Ó ‰ÓÎ È„Ó ¯‰‰ ÈÏÚÓ· ÂÓÈ˜‰Â ÌÈÏÈÈËÓ‰Ó
 ¯·„ ÏÎ ÌÈÚÈˆÓÂ ¢˙Â·‡„¢ ÌÈÈÂ¯˜‰ ÌÈ·ÂÏÚÂ ÌÈË˜ ÌÈ˜ÒÂÈ˜
 ÆÔÚ¯Ó ‰˙ ˙ÈÈ˙˘Ï Â¯ˆÚÂ ‰Ú˘ È„Ó Ì˙Â‡ Â˘‚Ù ÆÈ¯˘Ù‡
 ÔÈÈ„Ú  ÂÁ‡˘  ÁÈÎÂ‰˘  Ú‚ÈÈÓ  ÒÂÙÈË  Ï˘  ˙ÂÚ˘  ˘˘  ÌÂ˙·
 ‡ˆÈ˘ ÈËÓÂËÂ‡‰ ¯·„‰Â  ÌÓ‰Ó ÛÂ  ÂÈÈÚÏ  Ò¯Ù  ¨ÌÈÏ‚ÂÒÓ
 ˙È· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ‰‚ÒÙ· Æ¢ß‰ ÍÈ˘ÚÓ Â·¯ ‰Ó¢ ‰È‰ ‰Ù‰Ó
 ˜¯ ¨ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ‡ ¨ÌÈÓ ÔÈ‡ ¨ÏÓ˘Á ÔÈ‡ ≠ È„ÂÁÈÈ È„Â‰ ‰Á¯‡‰
 ˙¯È‚‡Ï ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ÂÏˆÈ ÆÔÂ˘ÈÏÂ ˘¢˜˘ ÒÂ¯ÙÏ ≠ ‚‚Â ‰Ùˆ¯
 ¨‰¯ÊÁ  ‰„È¯È‰  ˙‡¯˜Ï  ÏÂÎ‡Ï  Â‰˘Ó  ÂÓˆÚÏ  Ï˘·Ï  ¨˙ÂÁÂÎ

Æ˙ÂÎÂÒÏ ˙ÂÎ‰‰ ˙ÏÁ˙‰Â

מוארת 
וירוקה

 È˘È˘  ÌÂÈ·
 ˙ÂÎ‰·  ÂÏÁ˙‰
 ˙Á‡  ˙‡  Æ˙ÂÎÂÒÏ
 ˙ÂÙÈ˜Ó‰  ˙ÂÎÎÒ‰
 Â˜¯ÈÙ  ˙È·‰  ˙‡
 ÌÈÂÂÎ˙Ó  ÂÁ‡Â
 ‰ÎÂÒÏ  ‰˙Â‡  ÍÂÙ‰Ï
 ÔÈ¯„‰Ó‰  ÔÓ  ÔÈ¯„‰ÓÏ
 ˙ÂÎÂÒ È·  ̄˙ËÈ˘Ï Ì‚
 ˙‡ ‡„ÂÂÏ È„Î ÆÌÈÏÁ
 „Î‰  ÌÚ  Â·˘È  ‰Ê
 ˙ÂÎÏ‰  „ÂÓÈÏÏ  ‰È·ÂË
 ‚‡„  ÍÎÒÏ  Æ‰ÎÂÒ
 ÌÈÈÓÂ˜Ó‰  „Á‡  ÂÏ ¨ Ô ‡ Î

 ˙Â·¯ÚÂ  ¨ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡  Ï˘  ÌÈËÒ  ‰˘ÂÏ˘  Â‡·‰  ı¯‡‰Ó
 ÔÈÈ ‰Ê ¨˙·˘ ·¯Ú· ˙‡Ê ÂÈÏÈ‚Â ¨̄ ÒÁ ÔÎ˘ ‰Ó ÆÔ‡Î ¯ÒÁ ‡Ï
 Æı¯‡‰Ó Â˙‡ ·ÂÁÒÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈÈ‰ Â˙Â‡ Ì‚ ‰Ù˜‰ ÂÓÎÂ ¨̄ ˘Î
 ∫¢‰Ï˜˙¢ Â˙‡Â ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÚÈ‚Ó ˙ÈÒÁÈ ‰ÚÂ‚  ̄˙·  ̆„ÂÚ È¯Á‡
 È̈ÓÈÒÙ ‰È‰ ÈÙˆ‰˘ ¯¯·˙‰ ¨̆ È‡ ∏∞–Ï  ÏÎÂ‡ ÂÈÎ‰˘ È¯Á‡

 Â¯˙Ï‡Â  ˙ˆ˜  ÂÓˆÓËˆ‰  ˙ÂÓ‰  ÌÓ‡  Ê‡  Æ±≤∞  ÂÚÈ‚‰ „ÂÚ
 ‰ÁÓ˘‰  Ï·‡  ¨̄ ˘Ù‡‰  ˙ÂÏ·‚Ó·  Á·ËÓ·  ÏÎÂ‡  ˙ˆ˜

 Ì‡  ∫̄ Ó‡˘  ÂÓÎ  ¨ÏÂÎ‰  ÏÚ  ÂˆÈÙ  ‰ÎÂÒ·  ˙Â‚È‚Á‰Â
ÆÂ¯È˘˙ ËÂ˘Ù ÌÁÏ ÔÈ‡

 ÌÈÚÈ‚Ó˘Î  Æ˙Î¯‡˙Ó  ¯˜Â··  ‚Á‰  ˙ÏÈÙ˙
 ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈËÒ‰ ˙˘ÂÏ˘ ¨ÌÈÚÂÚÏÂ ÏÏ‰Ï

 ÂÎÊÈ  ÌÏÂÎ˘  È„Î  „ÈÏ  „ÈÓ  ÌÈ¯·ÂÚ  ÌÈÈÓ‰
 ÌÈ¯·ÂÚ  ÌÈËÒ‰˘  È„Î  ÍÂ˙Â  ¨‰ÂÂˆÓ·

 Ô‡Î  ‡˜ÂÂ„  ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÏÚ  ·˘ÂÁ  È‡
 ÌÈÂ˘  ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡  Æ‰ÏÒÓ¯„·

 ÌÈ„‚Â‡Ó  Ï·‡  ‰ÊÓ  ‰Ê  ÍÎ  ÏÎ
 ¨˙Â„Á‡‰  ˙‡  ÌÈÏÓÒÓÂ  „ÁÈ

 ˙ËÏÂ·  ‡È‰  Ô‡Î  ‡˜ÂÂ„Â
 ˜ÂÈ„·  ÆÌÈÏ‡¯˘È‰  ÏÎ  ÔÈ·

 ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡˘  ÂÓÎ
 ÍÎ ¨‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÓÈÏ˘Ó
 ÔÚÓÏ ‰Ê ÌÏÂÎ Ô‡Î Ì‚

 ˙Â·¯ÚÏ  ÌÈ·ÈÂÁÓÂ  ‰Ê
 Ì‡  ‰Ï‡˘Ï  ¯˘˜  ÈÏ·  ˙È„„‰

 ÆÈÏ‡Ó˘ Â‡ ÈÓÈ È̈ÂÏÈÁ Â‡ È˙„ ‰˙‡
 ‰¯ÊÁ· ÌÈ¯‚˙‡‰ „Á‡ ˙‡ ÈÓˆÚÏ „„ÁÓ È‡

 ¨Ï‡¯˘È·  ˙Â„Á‡  ‰˙Â‡  ÔÚÓÏ  ÏÂÚÙÏ  ≠  ‰ˆ¯‡
 ¨ÌÈÏ„·‰‰ Û‡ ÏÚ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ·  ·Ï˘Ï ÁÈÏˆ‰ÏÂ

ÆÛ˙Â˘Ó ÌÂÈ˜ ÏÏÎÏ

זוכרים את המזוודה האבודה?
 ÔÈÈ¯ËÒÂ‡ß ˙¯·Á ‚Èˆ Æ˙ÁÓ˘Ó ‰¯Â˘·· ÏÁ‰ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ
 ÂÓÎ Æ‰‡ˆÓ ‰„Â·‡‰ ‰„ÂÂÊÓ‰ ÈÎ ¯˘È·Â ¯˘˜˙‰ ßÒÈÈÏ¯ÈÈ‡
 ‰„˜ „Ú ‰ÚÈ‚‰Â ÌÏÂÚÏ ·È·ÒÓ ÏÂÈËÏ ‰˙ÎÊ ‡È‰ È̈˙·˘Á˘

 ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ Æ®Ô·ÂÓÎ ‰ÈÂ Í¯„©
 ‰Ï  Â¯ˆÈ˜  ‰ÙÈÈÚ˙‰  ÁË·
 Â¯ÈÊÁÈ˘  Â˘˜È·Â  ÌÈÎÈÏ‰
 ¨ÔÂÈ¯Â‚  Ô·Ï  ¯˘ÈÈ‰  ‰˙Â‡
 ˘‚¯Ó‰ „ÂÁÈ‡‰ ÌÈÈ˜˙È Ì˘
 ¯‡˘È˙  ‡È‰˘  ‰ÂÂ˜˙·
 ˙ÂÁÙÏ  Â‡  ‰ÓÏ˘  Ô·ÂÓÎ
 ·ˆÓ‰  ÌÚ   Æ‰Ï˘  ‰ÏÂÎ˙‰
 ÏÂÈËÏ  Â‡ˆÈ  ‰Ê‰  ·ÂË‰  ÁÂ¯
 ÌÈÓÁ‰  ˙ÂÈÈÚÓ·  ˙Â‡È¯·
 Â¯·Ú  Í¯„·  ÆÂ„Â‰  ÔÂÙˆ  Ï˘
 Ï˘  ÂÓÂˆÈÚ·  Ê¯Â‡  ˙Â„˘·
 ÔÈÈ„Ú ‡Ï Â‡ ÂÈÓ‡˙˘ ¨̄ Èˆ˜‰
 ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨Ï‚Ó· Â˙Â‡ ÌÈ˘ÂÚ
 ÂÓÎ  ˘ÓÓ  ¨˙ÂÓÂÏ‡Ï  ÌÈÓÏ‡Ó ˜˙¯Ó ‰ÊÁÓ ‰È‰ ‰Ê ÆÌÚÙ

Æ‡ÏÙ· ˙ÂÊÁÏ Â¯ˆÚ ËÂ˘ÙÂ

דיבוק חברים במבול
 ÌÈÏÈÁ˙Ó  ‰ÏÒÓ¯„·  ‰ÂÚ‰  ÌÂÈÒ  ÌÚÂ  ¨‰ÚÈ‚‰  ˙·˘‰
 ÔÎÂ‰ ÏÎÂ‡‰Â ÌÈÎÂ¯Ú ÂÈÈ‰ ¯·Î ÌÚÙ‰ ÆÌÈÏ‡¯˘È‰ ËÚÓ˙‰Ï

ÆÍÏÓ‰ „ÈÎ
 ˙Â¯ÈÓÊ‰  ÚˆÓ‡·  ¨ÌÈÈ¯‰ˆ·  ˙·˘‰  ˙„ÂÚÒ  Ï˘  ‰ÓÂˆÈÚ·

 ¯ÚÂÒ ÏÂ·ÓÏ ‰¯‰Ó· ÍÙ‰ ÛÂËÙË· ÏÈÁ˙‰˘ ‰Ó ÆÌ˘‚‰ ÏÁ‰
 ÏÚ ÛÙÂËˆ‰Ï ®̆ È‡ ∏∞–Ï ·Â¯ ©̃ ÂÏÂÎ ˙‡ ÁÈ¯·‰Â „̈·Î „¯· ÌÚ
 ‚ÂÒ· ÆÌÈ¯·„Ó øÌÈ˘ÂÚ ‰ÓÂ Æ˙Â‡·‰ ÌÈÈ˙Ú˘‰ Í˘Ó· ˙ÒÙ¯Ó‰
 ÏÁ‰ ¨ÌÈÊÈÏÚ‰ ‡·È˜Ú È· ÈÓÈÏ Â˙Â‡ ¯ÈÊÁ‰˘ ˙Â¯ÎÈ‰ ··Ò Ï˘
 ÔÎÈ‰Ó  ¯ÙÈÒ  Â¯Â˙·  „Á‡  ÏÎ  ÆÌÏÂÎ  ÌÚ  ÂÏ˘  ˙Â¯ÎÈ‰‰  ÚÒÓ
 ˜ÈÙÒ‰ ‰ÓÂ Â̈„Â‰Ï Â˙Â‡ ‡È·Ó ‰Ó ¨‰˘ÂÚ ‡Â‰ ‰Ó ¨ı¯‡· ‡Â‰
 ¯˙ÂÈ· ÔÂÂ‚Ó ¨Ì˙„ÓÏ ¯·Î˘ ÈÙÎ ¨ÌÈÙÙÂËˆÓ‰ ·Î¯‰ ÆÏÂÈË· ¯·Î
 ÔÈˆ˜·  ‰ÏÎÂ  ˙ÈÈÈÁ‡‰  ÌÚ  ¯Â˜È·Ï  ‰ÚÈ‚‰˘  ‡˙·ÒÓ  ÏÁ‰  ≠
 Ì‰ Ô‡ÏÂ  ÆÔ‡ÎÏ ¯˘È  ÚÈ‚‰Â  ÌÈ¯ÂÙÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÙÏ ¯¯Á˙˘‰˘
  ÆÏ‡¯˘È ∫ÌÏÂÎ ÏÚÓ ‰·¯‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· Ô̈Î·Â øÌÈÚ‚Ú‚˙Ó ÈÎ‰
 ‡Â‰ Ï‡¯˘È˘ ÔÈ·‰Ï È„Î ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ÈÙÏ‡ ÒÂËÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰‡¯

ÆÌÏÂÚ· ·ÂË‰ ÌÂ˜Ó‰

שמחת התורה 
והחזרה

 ˙ÁÓ˘Ï ÂÚ‚‰ Â̈‰Ê
 ÌÈÁÈ¯Ó  ¯·ÎÂ  ‰¯Â˙
 Æ‰ˆ¯‡  ‰¯ÊÁ‰  ˙‡
 ÌÈÏÈÈËÓ‰  ¯ÙÒÓ
 ¯ÎÈ  ÔÙÂ‡·  „¯ÂÈ
 ÚÂ·˘Ï  ÌÈÒÎ  Â‡Â
 ÏÚÂÙ  Â·˘  ÔÂ¯Á‡‰
 ßÈ„Â‰È‰  ·Ï‰ß  ˙È·
 ¯‚ÒÈÈ˘ ÈÙÏ ÌÂ˜Ó·
 Û¯ÂÁ‰  ˙‡¯˜Ï
 ¯Â·ÚÈÂ  ‚Ï˘ÂÓ‰
 ÆÌÂ¯„·˘  ÈÙÓ‡‰Ï
 ÌÂ˜Ó „ÂÚ ÔÈ‡  ̆ÈÏ ‰‡¯
 Ô·  ¯ÈÚˆ  ¯ÂÁ·  ‰¯Â˙  Ô˙ÁÏ  ‰˘‰  ¯Á·  Â·˘  Ï·˙  ÈÙ  ÏÚ
 ¨ÌÈ„Â˜È¯‰Â  ‰ÁÓ˘‰  Æ˙Â„‰È·  „Â‡Ó  ËÚÓ  Ú„ÂÈ˘  ÈÂÏÈÁ  ¨≤∑
 ÔÈÈÓ‰ ÛÒ‡˙‰˘ „Ú ¨±±∫∞∞–· ÂÏÁ‰ Â̈„Â‰· Ô‡Î Ï·Â˜Ó˘ ÈÙÎ
 ¨‰ÁÓ˘‰  Ï„Â‚  Ì‚  ÍÎ  ¯ÂÁÈ‡‰  Ï„Â‚Î  Ï·‡  Â̈Ë‡Ï  ¯¯ÂÚ˙‰˘
 ‚Á‰  ˙‡ˆ  ÌÚ  ÆÌÈÈ¯‰ˆ‰  ¯Á‡  ˙ÂÚ˘  „Ú  ÂÎ˘Ó  ÌÈ„Â˜È¯‰Â
 ‰È‰˙ ‰‡·‰ ˙·˘‰ ÆÌÏÂÎ Ï˘ ‰·ÈÊÚ‰ ˙‡ ˘È‚¯‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó
 ÏÙ˜˙‰Ï  ÌÈÏÈÁ˙Ó  ÂÁ‡  Ì‚Â  ¨‰¯È‚Ò‰  ÈÙÏ  Ô‡Î  ‰Â¯Á‡‰

Æ‰¯‚˘Ï ¨‰ˆ¯‡ ‰¯ÊÁ‰ ˙‡¯˜Ï
 ˙Ú·  ÂÏ·È˜  ÏÂÈË‰  ˙‡  ‰Ó˙Á˘  ‰Ú˙Ù‰‰  ˙‡
 ÌÂ˘Ó  ÆÈ‰Ï„–ÂÈÏ  ˙ÈÓÈÙ‰  ‰ÒÈËÏ  ˙Â‚¯‡˙‰‰
 ‰Ê  ÈÏÂ‡  ¨ÌÈÒÂËÓ  ÌÚ  ÏÊÓ  ÂÏ  ÔÈ‡  ‰Ó
 Ì‰· ÌÈÏ·Ó ‡Ï ÂÁ‡ ÚÂ„Ó ¯È·ÒÓ
 ˙È„Â‰‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙¯·Á Æ‰·¯‰
 ˙‡  ËÂ˘ÙÏ  ‰ËÈÏÁ‰
 ÌÂÈ·  ‡˜ÂÂ„  Ï‚¯‰
 ÈÏ·  Â̈¯Â˜È·Ï  ÔÂ¯Á‡‰
 ˙ÂÁÂÏ·  ˙Â·˘Á˙‰  ÏÎ
 ¯È‰Ó  ¯Â¯È·  ÆÂÏ˘  ÌÈÓÊ‰
 ı¯‡·  ˙ÂÚÈÒ‰  ˙ÂÎÂÒ  ÌÚ
 Â˜‰  ˜˙Â  Ú‚¯Î  ÌˆÚ·˘  ¯È‰·Ó
 ‰Ó È̈‰Ï„–ÂÈÏ ‰ÏÒÓ¯„ ÔÈ· È¯ÈÂÂ‡‰
 ˙ÂÓ„· ˙˜Ù˜ÂÙÓ ‰ÈÂÂÁ ÂÏ ¯È‡˘Ó˘
 ÒÂ·ÂËÂ‡· ÌÈÓÊ· „Â‡Ó ‰ˆÂÁÏ ‰ÚÈÒ
 ÂÓÎ  Â„ÈÏ  ˙Â‡¯  ˙È‡·ˆ‰  ˙ÈÏÂÈË‰˘
 ‰ÏÁ‡ ÂÏ·È˜ ¨̄ ÓÂÏ ‰Ó ÔÈ‡ Ǣ ‡Ù–ÒÂ·ÂËÂ‡

ÆÌÂÈÒÏ ‰ÈÂÂÁ
 ˙ÂÚ˘  ±±  Ï˘  ‰ÚÈÒ·  ¯·Â„Ó˘  ÔÂÂÈÎÓ
 ¨·˘ÁÏ  ‰˘˜˙Ó˘  ÈÓÏ©  Â„Â‰  Ï˘  ÌÈ˘È·Î·  „ÂÚÂ
 ¨®‰¯ÊÁÂ  ˙ÏÈ‡Ï  ‰ÏÂËÓÓ  ÂÓÎ  ‰Ê  ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜·
 ˙ÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂÓ ˙¯·Á ¯˙‡Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙¯ÊÚ· ÂÁÏˆ‰
 ÌÂ˜Ó· ¨‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÚÈÒÏ ‰È‚‰·˘ ¯Á·ÂÓ‰ ˙‡ ÂÏ ‰‚¯‡˘

ÆÒÂ·ÂËÂ‡ Ô‡Î ÈÂ¯˜˘ ‰Ó
 ˙·ÈÒÓ Â‚¯‡ ıÁÏ‰ ˙Â¯ÓÏÂ Â¯˙ÈÂ ‡Ï ÌÈ„Î‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰

Æ‰¯È‰Ó ‰„Õ¯Ù
 ÂÊ ≠ ¯ÓÂÏ ‰Ó ÔÈ‡ Í‡ ¨ÌÚÙ „ÂÚ Ô‡ÎÏ ÚÈ‚‡  ̆·˘ÂÁ ‡Ï È‡

 ‰ ˙ È È ‰ ¯˜ÈÚ·  ˙˜˙¯Ó  ‰ÈÂÂÁ  È¯Â·Ú·
 Ì‚  ÆÈÏ‡¯˘È‰Â  È˘Â‡‰  ÔÙ·
 ÆÈÈÏÚ ÂÚÈÙ˘‰ ˜Â˙È‰Â Ë˜˘‰
 ÌÏ˘ÂÓ  ÍÎ  ÏÎ  Ô‡Î  ˜Â˙È‰
 ÌÈÏ‡¯˘È‰Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁ˘
 ‰ÙÂ¯È‡  Í¯„  ¯ÂÊÁÏ  ÂËÈÏÁ‰
 ˙ÂÈ·¯ÚÓÏ ‰¯ÊÁ Ï‚¯˙‰Ï È„Î
 ¨ı¯‡· Â˙ÁÈ  ̆ÈÙÏ ¢˘Ú¯¢ÏÂ
 ÂÂÁÈ  ‡Ï  ‰ÏÈÏÁÂ  ÒÁ˘  È„Î
 ÌÈ¯ÈÚˆ  ÔÂÓ‰  Æ˙Â·¯˙  ÌÏ‰
 ÌÂ˜Ó  ÌÈ˘ÙÁÓ  Ï‡¯˘È·
 È¯Á‡Â Â̈· ÏÈÈËÏ ÏÂÊÂ ÔÈÈÚÓ
 ˘È˘ ·˘ÂÁ È‡ Ô‡Î ‰ÈÂÂÁ‰
 ¯ÂˆÈÏ  ˙ÂÒÏ  ‰ÓÈ˘Ó  ÂÏ
 ˙˙Ï ‰Ò˙˘ ‰ÙÈÂ ‰Ë˜˘ „ÓÁ ˙ÈÙ Ï‡¯˘È· Ì‚

ÆÏ‡¯˘ÈÓ ˙‡ˆÏ ÈÏ· ‰Ê‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÁÙÏ È˜ÏÁ ‰ÚÓ
 Ï‡¯˘ÈÏ  ÌÈ¯ÊÂÁ  ÂÁ‡  ¨˙ÂÏ‚·  ˙ÂÚÂ·˘  ‰˘ÂÏ˘  È¯Á‡

ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ ÂÓÎ ¨ÔÈ‡ ˙Ó‡· ¨ÔÈ‡˘ ·ÂË ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÌÈÈ·ÓÂ

שלכם,

         
ב"התשע, באב' ו

The Knesset, JERUSALEM  91950הכנסת, ירושלים

02-6753738  , פקס:  02-6408101טל. 

www.leumi.org.il/ariel    אתר: uria@knesset.gov.ilדוא"ל: 

אורי אריאל
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משימהמשימה

 ÌÈÓÈ ‰ÓÎ È¯Á‡ ˜¯ Ï·‡ ¨ÔÂ˘‡¯‰
 ÔÈ‡ ÆÌÂ‡˙Ù È· ‰Î‰ ‰Ê ¨‰ÏÒÓ¯„·
 Â˙·ÈÊÚ  ÌÂÈÓ  ÌˆÚ·  °‰Ù˜  Ô‡Î
 ÂÓÚË ÌÂ‚ÏÏ È˙ÈÎÊ ‡Ï ı¯‡‰ ˙‡
 ÔÚ¯Â‚Ó Ì˙Ò Â‡ ÍÂÙ‰ ‰Ù˜ Ï˘
 ÈÙÏ Ï·‡ ¨ÏÈ‚¯ ÌÂÈ· ‡ÏÈÓ ¨·ÂË
 Í˘Ó·  ¨ÏÂÎ‰  ÍÒ·  ø¯ÂÙÈÎ  ÌÂÈ
 È˙È˙˘  ‡Ï  ˙ÂÚÂ·˘  ‰˘ÂÏ˘
 Ì‚  Ô‡Î  ÔÈ‡˘  ¯¯·˙Ó  Æ‰Ù˜

המתנ"ס היהודי

 „ˆÏ  Æ˙ÙÒÂ  ˙ËÏÂ·  ‰„Â˜Ï  ·Ï  È˙Ó˘  ¯ÂÈÒ  È„Î  ÍÂ˙
 ¯ÂÙÒÈ‡  ÌÈÈÓÂ˜Ó‰  ÌÈÚÈˆÓ  ¯ÂÊ‡·  ÌÈ·¯‰  ÌÈÏÂÏÒÓ‰
 Ï˘ Ò¢˙Ó „ÚÂ ‰‚È¯Ò ¨˙ÂÙ¯Âˆ ¨‰‚ÂÈÓ ÏÁ‰ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÁ
 ˙ÂÓÂÒ¯Ù‰  ˙ÂÚ„ÂÓ  È˙Ú˙Ù‰Ï˘  ‡Ï‡  ¨̄ È·Ò  Ô‡Î  „Ú  Æ̆ ÓÓ
 ˙ÂËÏÂ˘ ÌˆÚ·˘ ˙ÂÙ˘ È˙˘· ˙ÂÚÈÙÂÓ ‰ÈÙ ÏÎ· ˙ÂÈÂÏ˙˘
 ‰ËÈ¯  ‰¯ÂÓ‰  Ï˘  ‰‚ÂÈ  Ò¯Â˜Ï  Â‡Â·¢  Æ˙È¯·ÚÂ  ˙ÈÏ‚‡  ∫Ô‡Î
 ÏÚ ÈÎ  Ì‡ ¨ÌÈ·¯ ÈÓ „Á‡ Ô‚ÂÏÒ Â‰Ê  ¨¢˙È˙Ó‡‰Â  ˙È¯Â˜Ó‰
 ÍÎ  ¨ÌÈÈ˙Ó‡Â  ÌÈÈ¯Â˜Ó  Ô‡Î  ‰‚ÂÈ‰  È¯ÂÓ  ÏÎ  ÌÈÓÂÒ¯Ù‰  ÈÙ
 „ÓÁ È„Â‰ ¯Ú ÌÈ‡Â¯ ÂÁ‡ ·ÂÁ¯· ÂÏÂÓ Æ‰˘˜ ‰¯ÈÁ·‰˘
 ÔÓÊÂÓ  ¯Â·Èˆ‰  ÈÎ  ‰ÏÚÓ  ‰˜È„·  ÆÌÈ˘„Á  ÌÈËÏ˘  ‰ÏÂ˙˘
 ÏÚ  ¯˙ÂÂÏ  ÂËÏÁ‰  ÆÔÈ¯„‰ÓÏ  ‰¯˘Î  ‰˘„Á  ˙È¯˘·  ‰„ÚÒÓÏ

 ÌÚ  ¨ÌÈ˘È˘‰  È·

 ‰„˜ „Ú ‰ÚÈ‚‰Â ÌÏÂÚÏ ·È·ÒÓ ÏÂÈËÏ ‰˙ÎÊ ‡È‰ È̈˙·˘Á˘
 ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ Æ®Ô·ÂÓÎ ‰ÈÂ Í¯„©

 ‰Ï  Â¯ˆÈ˜  ‰ÙÈÈÚ˙‰  ÁË·
 Â¯ÈÊÁÈ˘  Â˘˜È·Â  ÌÈÎÈÏ‰
 ¨ÔÂÈ¯Â‚  Ô·Ï  ¯˘ÈÈ‰  ‰˙Â‡
 ˘‚¯Ó‰ „ÂÁÈ‡‰ ÌÈÈ˜˙È Ì˘
 ¯‡˘È˙  ‡È‰˘  ‰ÂÂ˜˙·
 ˙ÂÁÙÏ  Â‡  ‰ÓÏ˘  Ô·ÂÓÎ
 ·ˆÓ‰  ÌÚ   Æ‰Ï˘  ‰ÏÂÎ˙‰
 ÏÂÈËÏ  Â‡ˆÈ  ‰Ê‰  ·ÂË‰  ÁÂ¯
 ÌÈÓÁ‰  ˙ÂÈÈÚÓ·  ˙Â‡È¯·
 Â¯·Ú  Í¯„·  ÆÂ„Â‰  ÔÂÙˆ  Ï˘
 Ï˘  ÂÓÂˆÈÚ·  Ê¯Â‡  ˙Â„˘·
 ÔÈÈ„Ú ‡Ï Â‡ ÂÈÓ‡˙˘ ¨̄ Èˆ˜‰
 ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨Ï‚Ó· Â˙Â‡ ÌÈ˘ÂÚ
 ÂÓÎ  ˘ÓÓ  ¨˙ÂÓÂÏ‡Ï  ÌÈÓÏ‡Ó ˜˙¯Ó ‰ÊÁÓ ‰È‰ ‰Ê ÆÌÚÙ

 ‰ ˙ È È ‰ ¯˜ÈÚ·  ˙˜˙¯Ó  ‰ÈÂÂÁ  È¯Â·Ú·
 Ì‚  ÆÈÏ‡¯˘È‰Â  È˘Â‡‰  ÔÙ·

 ˙˙Ï ‰Ò˙˘ ‰ÙÈÂ ‰Ë˜˘ „ÓÁ ˙ÈÙ Ï‡¯˘È· Ì‚
ÆÏ‡¯˘ÈÓ ˙‡ˆÏ ÈÏ· ‰Ê‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÁÙÏ È˜ÏÁ ‰ÚÓ

 È˘È˘  ÌÂÈ·
 ˙ÂÎ‰·  ÂÏÁ˙‰
 ˙Á‡  ˙‡  Æ˙ÂÎÂÒÏ
 ˙ÂÙÈ˜Ó‰  ˙ÂÎÎÒ‰
 Â˜¯ÈÙ  ˙È·‰  ˙‡
 ÌÈÂÂÎ˙Ó  ÂÁ‡Â
 ‰ÎÂÒÏ  ‰˙Â‡  ÍÂÙ‰Ï
 ÔÈ¯„‰Ó‰  ÔÓ  ÔÈ¯„‰ÓÏ
 ˙ÂÎÂÒ È·  ̄˙ËÈ˘Ï Ì‚
 ˙‡ ‡„ÂÂÏ È„Î ÆÌÈÏÁ
 „Î‰  ÌÚ  Â·˘È  ‰Ê
 ˙ÂÎÏ‰  „ÂÓÈÏÏ  ‰È·ÂË
 ‚‡„  ÍÎÒÏ  Æ‰ÎÂÒ
 ÌÈÈÓÂ˜Ó‰  „Á‡  ÂÏ ¨ Ô ‡ Î

 ˙Â·¯ÚÂ  ¨ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡  Ï˘  ÌÈËÒ  ‰˘ÂÏ˘  Â‡·‰  ı¯‡‰Ó

שמחת התורה 

 ÌÂ˜Ó „ÂÚ ÔÈ‡  ̆ÈÏ ‰‡¯
 Ô·  ¯ÈÚˆ  ¯ÂÁ·  ‰¯Â˙  Ô˙ÁÏ  ‰˘‰  ¯Á·  Â·˘  Ï·˙  ÈÙ  ÏÚ
 ¨ÌÈ„Â˜È¯‰Â  ‰ÁÓ˘‰  Æ˙Â„‰È·  „Â‡Ó  ËÚÓ  Ú„ÂÈ˘  ÈÂÏÈÁ  ¨≤∑

 ‰ÁÓ˘‰  Ï·‡  ¨̄ ˘Ù‡‰  ˙ÂÏ·‚Ó·  Á·ËÓ·  ÏÎÂ‡  ˙ˆ˜
 Ì‡  ∫̄ Ó‡˘  ÂÓÎ  ¨ÏÂÎ‰  ÏÚ  ÂˆÈÙ  ‰ÎÂÒ·  ˙Â‚È‚Á‰Â

 ÌÈÚÈ‚Ó˘Î  Æ˙Î¯‡˙Ó  ¯˜Â··  ‚Á‰  ˙ÏÈÙ˙
 ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈËÒ‰ ˙˘ÂÏ˘ ¨ÌÈÚÂÚÏÂ ÏÏ‰Ï

 ÂÎÊÈ  ÌÏÂÎ˘  È„Î  „ÈÏ  „ÈÓ  ÌÈ¯·ÂÚ  ÌÈÈÓ‰
 ÌÈ¯·ÂÚ  ÌÈËÒ‰˘  È„Î  ÍÂ˙Â  ¨‰ÂÂˆÓ·

 Ô‡Î  ‡˜ÂÂ„  ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÏÚ  ·˘ÂÁ  È‡
 ÌÈÂ˘  ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡  Æ‰ÏÒÓ¯„·

 ÌÈ„‚Â‡Ó  Ï·‡  ‰ÊÓ  ‰Ê  ÍÎ  ÏÎ
 ¨˙Â„Á‡‰  ˙‡  ÌÈÏÓÒÓÂ  „ÁÈ

 ˙ËÏÂ·  ‡È‰  Ô‡Î  ‡˜ÂÂ„Â
 ˜ÂÈ„·  ÆÌÈÏ‡¯˘È‰  ÏÎ  ÔÈ·

 ÌÈÈÓ‰  ˙Ú·¯‡˘  ÂÓÎ
 ÍÎ ¨‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÓÈÏ˘Ó
 ÔÚÓÏ ‰Ê ÌÏÂÎ Ô‡Î Ì‚

 ˙Â·¯ÚÏ  ÌÈ·ÈÂÁÓÂ  ‰Ê
 Ì‡  ‰Ï‡˘Ï  ¯˘˜  ÈÏ·  ˙È„„‰

 ÆÈÏ‡Ó˘ Â‡ ÈÓÈ È̈ÂÏÈÁ Â‡ È˙„ ‰˙‡
 ‰¯ÊÁ· ÌÈ¯‚˙‡‰ „Á‡ ˙‡ ÈÓˆÚÏ „„ÁÓ È‡

 ¨Ï‡¯˘È·  ˙Â„Á‡  ‰˙Â‡  ÔÚÓÏ  ÏÂÚÙÏ  ≠  ‰ˆ¯‡
 ¨ÌÈÏ„·‰‰ Û‡ ÏÚ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ·  ·Ï˘Ï ÁÈÏˆ‰ÏÂ

Æ‰¯‚˘Ï ¨‰ˆ¯‡ ‰¯ÊÁ‰ ˙‡¯˜Ï
 ˙Ú·  ÂÏ·È˜  ÏÂÈË‰  ˙‡  ‰Ó˙Á˘  ‰Ú˙Ù‰‰  ˙‡
 ÌÂ˘Ó  ÆÈ‰Ï„–ÂÈÏ  ˙ÈÓÈÙ‰  ‰ÒÈËÏ  ˙Â‚¯‡˙‰‰
 ‰Ê  ÈÏÂ‡  ¨ÌÈÒÂËÓ  ÌÚ  ÏÊÓ  ÂÏ  ÔÈ‡  ‰Ó
 Ì‰· ÌÈÏ·Ó ‡Ï ÂÁ‡ ÚÂ„Ó ¯È·ÒÓ
 ˙È„Â‰‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙¯·Á Æ‰·¯‰

 ˙ÂÁÂÏ·  ˙Â·˘Á˙‰  ÏÎ
 ¯È‰Ó  ¯Â¯È·  ÆÂÏ˘  ÌÈÓÊ‰
 ı¯‡·  ˙ÂÚÈÒ‰  ˙ÂÎÂÒ  ÌÚ
 Â˜‰  ˜˙Â  Ú‚¯Î  ÌˆÚ·˘  ¯È‰·Ó
 ‰Ó È̈‰Ï„–ÂÈÏ ‰ÏÒÓ¯„ ÔÈ· È¯ÈÂÂ‡‰
 ˙ÂÓ„· ˙˜Ù˜ÂÙÓ ‰ÈÂÂÁ ÂÏ ¯È‡˘Ó˘
 ÒÂ·ÂËÂ‡· ÌÈÓÊ· „Â‡Ó ‰ˆÂÁÏ ‰ÚÈÒ
 ÂÓÎ  Â„ÈÏ  ˙Â‡¯  ˙È‡·ˆ‰  ˙ÈÏÂÈË‰˘
 ‰ÏÁ‡ ÂÏ·È˜ ¨̄ ÓÂÏ ‰Ó ÔÈ‡ Ǣ ‡Ù–ÒÂ·ÂËÂ‡

ÆÌÂÈÒÏ ‰ÈÂÂÁ
 Ï˘  ‰ÚÈÒ·  ¯·Â„Ó˘  ÔÂÂÈÎÓ

 ¨·˘ÁÏ  ‰˘˜˙Ó˘  ÈÓÏ©  Â„Â‰  Ï˘  ÌÈ˘È·Î·  „ÂÚÂ
 ¨®‰¯ÊÁÂ  ˙ÏÈ‡Ï  ‰ÏÂËÓÓ  ÂÓÎ  ‰Ê  ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜·
 ˙ÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂÓ ˙¯·Á ¯˙‡Ï ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙¯ÊÚ· ÂÁÏˆ‰

וזרים הביתה - לא לפני איזה טרק ססגוני, ח
תפילות ימים נוראים בנוסח הודו–ישראל, חתן 
תורה חילוני, למידה מחודשת על כמויות מזון 

והבנה מחודשת על משמעותם של ארבעת 
המינים Ê ח"כ אורי אריאל בעקבות הישראלים 

בדרמסלה Ê לשנה הבאה בירושלים הבנויה
ח"כ אורי אריאל, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה

בין המוני 
הישראלים שכבשו 
את דרמסלה לא 
חסרים חבר'ה 
מההתנחלויות 

(כן, גם בנים 
של רבנים) 

מהמזרוחניקים 
ועד החרד"לניקים. 

לכולם יש דעה 
פוליטית מגובשת 
מה לעשות, איך, 
כמה ולמה. לך 

תסביר להם 
שאתה כאן על 

תקן התייר והסבא 
של הנכדים ולא 

הפוליטיקאי

לפתע הכתה בי ההכרה שדווקא בהודו, ארץ עובדי 
האלילים הגדולה בעולם, שמתחת לכל עץ רענן אפשר 

למצוא בה קטורת למאות מיליוני האלילים הפזורים בכל 
פינה, אנו נמצאים וממליכים את הקב"ה האחד והיחיד
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יוחאי כלפון מדרשת אליה
צילום: יהושע לביא

 ˜¯‡Ù‰ Ǣ ˘ ≠ Ï¢˜˜ ˜¯‡Ù ∫נקודת התחלה
 Æ‰ÙÈÁÂ  ¯˘  ˙‡  ¯·ÁÓ‰  ∑∞µ  ˘È·ÎÏ  ÍÂÓÒ·  ‡ˆÓ
 ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÂÂÈÎÓ Â‡ ¯Â‚È ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÓ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡
 ˜¯‡ÙÏ ‰ÒÈÎ‰ Æ˜¯‡ÙÏ ËÂÏÈ˘ ˘È ˘È·Î‰ Í¯Â‡Ï Æ‰ÙÈÁ

Æ˜ÁˆÈ ˙ÂÓ¯ ˙ÂÎ˘· ·Â¯Á‰ ·ÂÁ¯· ˙‡ˆÓ
Æ‰ÏÁ˙‰‰ ˙„Â˜· ∫נקודת סיום

ÆÈÂÈ· ∫רמת המסלול
ÆÌÈÈ˙Ú˘–‰Ú˘ ∫אורך המסלול

ÆÌÈÓÂ Ú·ÂÎ ¨‰ÎÈÏ‰ ÈÏÚ ∫ציוד מומלץ

 ¨˙¯„‰  ˙ÈÓÂ˜Ó  ‰ÓÊÈ  Ï˘  È¯Ù  ‡Â‰  ¯˘  ˜¯‡Ù
 ÌÈ¯„‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈÈ‰ ¯·Ú· Ì‡ Æ˙ÂÓÈ˘¯Ó ˙Â‡ˆÂ˙‰Â

 ˙ÂÏÚÏ  È„Î  ¯Â˘·‰  ÏÁÏ
 ÂÈ˘ÎÚ˘ È¯‰ È̈ÂÏ˙ ¯˘‚ ÏÚ
 –˙ÙÒÂ  ˙Â¯˘Ù‡  ˘È
 ÚÈË˜  ÏÁ·  ¨˙ÈÂÙˆ
 Ǣ ˘  ‰¯ÈÈÚ‰  È˙‡Ù·˘
 ‰ÈÁ‰Ó  ÏÈ·ÂÓ‰  ÏÈ·˘‰
מסומן   ÌÈ¯˘‚‰  Ï‡
 ‡Â‰Â ירוק  בצבע 
 È¯Â‡  Ô‚Ò  Ï˘  Â¯ÎÊÏ  ¯˘ÎÂ‰
 ‚¯‰˘  ¯˘  ·˘Â˙  Â̈ÓÈ·
 ‰ÎÂÁ·  ˙ÈÚˆ·Ó  ˙ÂÏÈÚÙ·
 ÏÂÏÒÓ‰  ˙ÏÈÁ˙·  ÆÂ¢Ò˘˙
 ‰ÏÂ„‚  ıÚ  ˙ÈÈÎÂÁ  ˙·ˆÂÓ

 Æ„¢È‰ È¯Â‡ ˙‡ ‰ÁÈˆÓ‰

נפלאות 
האורן 

המתחדש
יוצא  השביל 
התחתון  מחלקו 
 Â·˘ החניון¨  של 
 ÌÈÚÂ˘Ú˘  È˜˙Ó  ˘È
 „ÓÁ  ˙ÂÈÙÂ  Ë¯ÂÙÒÂ
 ÔÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁ· Æ˜È˜ÈÙÏ
 ˙‡ˆÓ  ÏÈ·˘‰  Ï˘
 ÆÈ¯˜  Ô¯Â‡  Ï˘  ‰˘¯ÂÁ
 ‰ÓÎ·  „ÁÈÈ˙Ó  ‰Ê  Ô¯Â‡
 ÂÚÊ‚  ¨˙È˘‡¯  ∫ÌÈ¯·„
 ‰¯˘È  ‰¯Âˆ·  ÁÓÂˆ
 ÌÈÏÂ˙ÈÙ  ‡ÏÏ  ‰ÙÂ˜ÊÂ
 ª ¢ ˙ Â È Â Ó Î Á ˙ ‰ ¢ Â

 ÌÈÏÂ„‚  ÂÏ˘  ÌÈÏ·Â¯Ëˆ‡‰
 ÌÈÈ˘  ÈÙ  ËÚÓÎ  ≠  „Â‡Ó
 Ô¯Â‡  Ï˘  ÌÈÏ·Â¯Ëˆ‡‰Ó
 ÔÈÈÚÓ ÈÎ‰ ¯·„‰Â ªÌÈÏ˘Â¯È
 ÂÏ  ̆˙ÏÂÎÈ‰ ‡Â‰ ‰Ê‰ Ô¯Â‡·
 Â‡  ‰˙È¯Î  ¯Á‡Ï  ˘„Á˙‰Ï
 ÏÓ¯Î‰ ˙Ù¯˘ ¨̄ ÂÎÊÎ Æ‰ÙÕ¯˘
 ÌÈÁË˘  ‰Ù¯˘  ‰ÏÂ„‚‰
 ÌÈ¯Â‡ ÆÌÈ¯Â‡ Ï˘ ÌÈ·Á¯
 ÌÈ‡Â  ‰ÙÈ¯˘·  Â˙Ó  ÂÏ‡
 Ì‰˘ ÈÙÓ ˘„Á˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ
 ÆÌÈÏ˘Â¯È  Ô¯Â‡  ÔÈÓÏ  ÌÈÎÈÈ˘
 È¢Ú  ˜¯  ÌÈ˘„Á˙Ó  ÂÏÏ‰
 È¯˜‰ Ô¯Â‡‰ ÆÌÈÚ¯Ê ˙ËÈ·
 ÂÓˆÚ·  ˘„Á˙Ó  Ì˙ÓÂÚÏ
 È„ˆ·Â  ¨‰˙È¯Î  È¯Á‡  Ì‚
 ÌÈ¯Â‡  ÌÈ¯ÂÊÙ  ÏÈ·˘‰
 ÌÈ¯ËÂÁÂ  Â˙¯Î˘  ÌÈ·¯

ÆÌ‰Ó ÂÁÓˆ ÌÈ˘„Á

געגועים לימי מלוכת 
הנשר

 ÌÈˆÚÏ  ˙ÂÈ·  Ï‡Ó˘  „ˆÓ  ‰‡¯  ÏÈ·˘‰  Í˘Ó‰·
 ¯˘ ‰¯ÈÈÚ‰ ˙Ó˜‰ Æß¯˘ß ËÏÓ‰ ÏÚÙÓÂ ‰·ˆÁÓ‰ ˙‡
 ‰ÏÁ‰ ÌÂ˜Ó· ˙È„Â‰È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÔÎ˘ ÏÚÙÓ· ‰¯Â˘˜
 ÌÓˆÚÏ ÍÂÒÁÏ ÍÎ·Â ¨ÌÂ˜Ó· ¯Â‚Ï Âˆ¯˘ ÏÚÙÓ‰ ÈÏÚÂÙÓ
 ÌÈÈ·¯Ú  ÌÈ¯ÙÎ  Í¯„  ÌÂÈ  È„Ó  ‰ÙÈÁÏ  ‰ÎÂ¯‡  ‰ÎÈÏ‰

 ÂÓ˘ ˙‡ ˙‡˘Â‰ ¯ÈÚ‰ ‰Á˙Ù˙‰ Ë‡Ï Ë‡Ï ÍÎ ÆÌÈÈÂÚ
 ÌÈÎÈÈ˘ ‰ÏÓ¯ „ÈÏ ß¯˘ß ÈÏÚÙÓ ¨·‚‡ Í¯„ ÆÏÚÙÓ‰ Ï˘
 Æ‰ÙÈÁ ß¯˘ß ˙‡ ÌÂÈÎ ‰ÏÈÚÙÓ‰ ‰¯·Á ‰˙Â‡Ï Ì‰ Ì‚
 ¨̄ ˘‰  ¨˙ÂÙÂÚ‰  ÍÏÓÓ  ‰ÁÂ˜Ï  ‰Ê‰  Ì˘Ï  ‰‡¯˘‰‰
 ¯˘Ù‡Â ÏÓ¯Î‰ È˜ÂˆÓ· ÔÈ  ̃‡Â‰ ÆÍÏÓ‰ Ô‡Î ‰È‰ ¯·Ú·˘
 Æ‰ÓÈÓ˘‰  ÂÏÎ˙Ò‰˘  ÌÚÙ  ÏÎ·  ¯ÈÂÂ‡·  Â˙Â‡¯Ï  ‰È‰
 ÌÈÈÚ·Ë‰ ‰ÈÁÓ‰ ÈÁË˘· ‰Ú‚Ù˘ ‰˘„Á‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
 ÌÈÈÁ  ÈÏÚ·  ˙ÏÚ¯‰Â  ·Á¯ÓÏ  ÌÁ‰  ˜˘‰  ˙ÒÈÎ  Â̈Ï˘
 ÂÈÏÚ  ‰‡È·‰  ¨̄ ˘‰  Ï˘  ËÈ¯Ù˙‰Ó  ˜ÏÁ  ÂÈ‰˘  ÌÈÂ˘
Æ‰¢È‡ ¨˙¯Á‡ ÌÚÙ· ·ÈÁ¯ ÍÎ ÏÚ Í‡ ≠ ‰Ê ¯ÂÊ‡Ó ÔÂÈÏÈÎ

גשר צר מאוד
 „¯ÂÈ‰  ÏÈ·˘‰  ÌÚ  ÍÈ˘Ó
 Â˙„‚ Ï‡ ‰ÏÚÂ ÏÁ‰ ˙„‚ Ï‡
 ˙ÒÙ¯Ó·  ¯ÂˆÚ  ¨˙ÈÓÂ¯„‰
 ÚÈ‚˘  „Ú  ÍÈ˘ÓÂ  ˙ÈÙˆ˙

 ÆÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ¯˘‚Ï
 ‰„ÏÙ  È¯˘‚  È˘  ‰Ï‡
 Í̈¯Ú·  ¯ËÓ  ∑∞  Ï˘  Í¯Â‡·
 ‰ˆ˜Ï  ‰ˆ˜Ó  ÌÈÁ˙Ó‰
 ˙„ÁÂÈÓ ‰ÈÂÁ ÂÏ ÌÈ˜ÙÒÓÂ
 ·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ ß¯˘Î Æ‰ÈÓ·
 ÂÏÂÎ  ÌÏÂÚ‰  ÏÎ¢˘  ¯Ó‡
 ‡Ï  ‡Â‰  ¢„Â‡Ó  ¯ˆ  ¯˘‚
 ¯˘‚·  ª‰ÊÎ  ¯˘‚Ï  ÔÂÂÎ˙‰
 Æ„ÁÙÏ ‰ÓÓ ÔÈ‡  ËÚÓÎ ‰ÊÎ
 ÂÈ‰  Â˙ÙÂ˜˙·  ÌÈ¯˘‚‰
 ‰È‰  ‡Ï  ¨ÌÈ¯ˆ  ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰
 ÂÈ‰  ‡Ï  Ì‰Â  ‰˜ÚÓ  Ì‰Ï
 Ì‚  Í‡  Æ‰Ê  ÂÓÎ  ÌÈÈ˙ÂÁÈË·
 ÆÆÆ„ÁÙÓ˘  ÈÓ  „ÈÓ˙  ˘È  Ô‡Î
 ÍÈ¯ˆ  „ÁÙ‰ ÏÚ  ¯·‚˙‰Ï  È„Î
 ‡Ï ¯˜ÈÚ‰Â¢ ‰ÓÏ ÔÈ·‰Ï
 ÂÈÙÏ ·ˆÈ  Æ¢ÏÏÎ „ÁÙÏ
 ÚÂ„Ó  ≠  „ÈÁÙÓ  ¯‚˙‡

 ø„ÁÙÏ ‡Ï
 ÔÈÓ‡Ó˘ ÈÓß ÈÎ ËÂ˘Ù
 ÈÎ  ¨ßÏÏÎ  „ÁÙÓ  ‡Ï  ≠
 ‡Â‰  „ÁÙ‰˘  Ú„ÂÈ  ‡Â‰
 ˙Â‡ÈˆÓ·Â Â̈È˙ÂÂÈÓ„· ˜¯
 ÏÂÎ·  ËÏÂ˘  ˙Ó‡·˘  ÈÓ
 Ô‡Î  ‰¯Â˜  ‰Ó  ËÈÏÁÓÂ
 È‰ÂÊ ÆÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·È¯ ‡Â‰
 ‰ÏÂÎÈ‰  ‰·Â˘Á  ‰·Â˙
 ÂÁ‡˘Î  Â˙Â‡  ˙ÂÂÏÏ
 ÌÈ‚Á‰  ˙ÙÂ˜˙  ˙‡  ÌÈ¯·ÂÚ
 ˙˘Ï  ˙È˘Ù  ÌÈÂÎ˙ÓÂ

Æ‰˘„Á ‰ÈÈ˘Ú
 „ÁÙÓ  ˙‡Ê  ÏÎ·˘  ÈÓ
 ‰„‚‰  Í¯Â‡Ï  ÍÈ˘Ó‰Ï  ÏÂÎÈ
 ¯·Î ©̆  ÏÈ·˘‰  ¨˙ÈÓÂ¯„‰
מקיף   ®ÔÂÓÈÒ  ÂÏ  ÔÈ‡
 ˙Á˙ÁÓ© הנחל  את 
 Ï‡  ¯ÊÂÁÂ  ®̆ È·Î‰  ¯˘‚Ï
 ‰„‚‰Ó  Æ˙ÈÂÙˆ‰  ‰„‚‰
 ÏÚ  ÍÈ˘Ó  ˙ÈÂÙˆ‰
המסומן  ‰שביל 
 ÔÂÈÁ‰  Ï‡ בשחור 
 ·Á¯  ÏÈ·˘‰  ÆÂ‡ˆÈ  ÂÓÓ˘
 ÌÈ„ÏÈ  ÌÚ  ˙ÂÁÙ˘ÓÏ  ÆÁÂÂ
 ÚÈ‚‰Ï  ıÏÓÂÓ  ˙ÂÏ‚ÚØÌÈË˜
 ¯ÂÁ˘‰  ÏÈ·˘·˘  ÌÈ¯˘‚Ï
 ®‰ÈÁ‰ ˘¯‚Ó ‰ˆ˜Ó ‡ˆÂÈ‰©

Æ˜Â¯È‰ ÏÈ·˘·˘ ‰Ï‡Ï ‡ÏÂ
לפרטים והדרכה: יוחאי חלפון - מדרשת אליה
halfon.yo@meliya.org.il 04-6662333 

 ÌÈ¯„‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈÈ‰ ¯·Ú· Ì‡ Æ˙ÂÓÈ˘¯Ó ˙Â‡ˆÂ˙‰Â

 Ǣ ˘  ‰¯ÈÈÚ‰  È˙‡Ù·˘
 ‰ÈÁ‰Ó  ÏÈ·ÂÓ‰  ÏÈ·˘‰
מסומן 
 ‡Â‰Â
 È¯Â‡  Ô‚Ò  Ï˘  Â¯ÎÊÏ  ¯˘ÎÂ‰
 ‚¯‰˘  ¯˘  ·˘Â˙  Â̈ÓÈ·

התחתון  מחלקו 
 Â·˘  ¨
 ÌÈÚÂ˘Ú˘  È˜˙Ó  ˘È
 „ÓÁ  ˙ÂÈÙÂ  Ë¯ÂÙÒÂ
 ÔÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁ· Æ˜È˜ÈÙÏ
 ˙‡ˆÓ  ÏÈ·˘‰  Ï˘
 ÆÈ¯˜  Ô¯Â‡  Ï˘  ‰˘¯ÂÁ
 ‰ÓÎ·  „ÁÈÈ˙Ó  ‰Ê  Ô¯Â‡
 ÂÚÊ‚  ¨˙È˘‡¯  ∫ÌÈ¯·„

 ÌÈÏÂ„‚  ÂÏ˘  ÌÈÏ·Â¯Ëˆ‡‰

 ÍÈ¯ˆ  „ÁÙ‰ ÏÚ  ¯·‚˙‰Ï  È„Î

 ÂÁ‡˘Î  Â˙Â‡  ˙ÂÂÏÏ

מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד 

 ‚¯‰˘  ¯˘  ·˘Â˙  Â̈ÓÈ·
 ‰ÎÂÁ·  ˙ÈÚˆ·Ó  ˙ÂÏÈÚÙ·
 ÏÂÏÒÓ‰  ˙ÏÈÁ˙·  ÆÂ¢Ò˘˙
 ‰ÏÂ„‚  ıÚ  ˙ÈÈÎÂÁ  ˙·ˆÂÓ

 ‚¯‰˘  ¯˘  ·˘Â˙  Â̈ÓÈ·
 ‰ÎÂÁ·  ˙ÈÚˆ·Ó  ˙ÂÏÈÚÙ·

 ÂÏ  ̆˙ÏÂÎÈ‰ ‡Â‰ ‰Ê‰ Ô¯Â‡·
 Â‡  ‰˙È¯Î  ¯Á‡Ï  ˘„Á˙‰Ï
 ÏÓ¯Î‰ ˙Ù¯˘ ¨̄ ÂÎÊÎ Æ‰ÙÕ¯˘
 ÌÈÁË˘  ‰Ù¯˘  ‰ÏÂ„‚‰
 ÌÈ¯Â‡ ÆÌÈ¯Â‡ Ï˘ ÌÈ·Á¯ ÌÈ¯Â‡ ÆÌÈ¯Â‡ Ï˘ ÌÈ·Á¯
 ÌÈ‡Â  ‰ÙÈ¯˘·  Â˙Ó  ÂÏ‡
 Ì‰˘ ÈÙÓ ˘„Á˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ
 ÆÌÈÏ˘Â¯È  Ô¯Â‡  ÔÈÓÏ  ÌÈÎÈÈ˘
 È¢Ú  ˜¯  ÌÈ˘„Á˙Ó  ÂÏÏ‰
 È¯˜‰ Ô¯Â‡‰ ÆÌÈÚ¯Ê ˙ËÈ·
 ÂÓˆÚ·  ˘„Á˙Ó  Ì˙ÓÂÚÏ
 È„ˆ·Â  ¨‰˙È¯Î  È¯Á‡  Ì‚
 ÌÈ¯Â‡  ÌÈ¯ÂÊÙ  ÏÈ·˘‰

געגועים לימי מלוכת 
לפרטים והדרכה: יוחאי חלפון - מדרשת אליההנשר

 ÌÈ¯Â‡ ÆÌÈ¯Â‡ Ï˘ ÌÈ·Á¯
 ÌÈ‡Â  ‰ÙÈ¯˘·  Â˙Ó  ÂÏ‡
 Ì‰˘ ÈÙÓ ˘„Á˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ

מדרשת אליה
טיולים ויהדות

ב

בעמוד האמצעילשנת הלימודיםנשלפתמערכת שעות מצורף! 

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גליון 1 תשרי תשע"ב

ÌÏÂÚקטן
המגזין

עליזה בן דוד 

חווה בערבה 

 שער החיים הטובים -
 

אוהדי בית"ר?

הצ'אט של צביקה 

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 5 | כ"ב בשבט תשע"ב

ÌÏÂÚקטן

מה תרצו לעשות 
כשתהיו גדולים?

המון עבודות שלא חשבתם 
שאפשר לעסוק בהן

מיומנו של מלצר
יצאנו אל השטח לראות בסבלותיכם 
(ולקבל טיפים)

WWW.אתר משלכם
10 צעדים לבניית אתר אינטרנט

זוכרים את אברהם שטרן (יאיר)
כאילו זה היה אתמול

לצאת או לא לצאת לפולין? 
הצ'ט של צביקה

הנשלפת!
10 האהובים באקורדים

אתם בחרתם -
10 השירים האהובים 
ביותר של נעמי שמר 

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 9 י"ז בסיוון תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל ÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
גלידות 

והתנדבויות, 
וכל מה שצריך 

 שזה נשמע. 

פינוקיץ קשת

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גליון 2 מרחשוון תשע"ב

ÌÏÂÚקטן
המגזין

 הצ'אט של 

חנויות מסתוריות 
ומעיינות מפנקים

מסעות בארץ הקודש
עין חונזיר צילום: אמיר שומר

 ÌÈÈÈÚ¢ ÈÏ ˘È ÈÓˆÚ ˙‡ ¯ÈÎÓ È‡˘ Ê‡Ó :שאלה
 ÆÈÏ  ˘È˘ ‰Ó· ˜Ù˙ÒÓ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ È‡  Æ¢˙ÂÏÂ„‚
 ÆÌÈ¯Á‡Ï ˘È˘ ‰ÓŸÏ  Í˘ÓÂ  ‰„œˆ‰ ÏÊÂÙ  „ÈÓ˙ È‡
 È‡ Æ˙Â˘„Á ÌÈÈÏÚ ¨ÈÈÈÚ· ÔÁ ‡ˆÂÓ˘ „‚· ¨ÔÂÙÈÈ‡
 ÏÎ˙Ò‰Ï ¨˙ÂÈÂÁ ÔÈ· ˙ÂËËÂ˘· ˙ÂÚ˘ ˙ÂÏ·Ï ÏÂÎÈ
 È˙ÈÈ‰ ÍÈ‡ ÔÈÈÓ„Ó È‡  ̆È„Î ÍÂ  ̇¨ÌÈ¯·„ ÈÈÓ ÏÎ ÏÚ
 Ú„ÂÈ È‡ ÆÌÏÈ·˘· ÛÒÎ ÈÏ ‰È‰ ˜¯ Ì‡ ß‚Â‚ÁÏß ÏÂÎÈ
 Ì‚ ‰ÊÂ ¨ÌÈ¯Á‡Ï ˘È  ̆‰Ó· ÔÓÊ‰ ÏÎ ‡˜Ï ‰ÙÈ ‡Ï˘
 ¨˙Â˘ÚÏ ‰Ó Ï·‡ ¨·ÂˆÚÂ ÏÎÒÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ Ì¯Â‚
 ˘È˘  ‰Ó  ÈÏ  ‰È‰È˘  ÔÂˆ¯‰Ó  ¯¯Á˙˘‰Ï  ÈÏ  ‰˘˜

ø˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È‡ ‰Ó ÆÌÈ¯Á‡Ï

 ˜„·˘ ÔÈÈÚÓ ¯˜ÁÓ· È˙Ï˜˙ ÔÓÊÓ ‡Ï :תשובה
 ÔÈÈÚ‰ ˙‡ „„ÁÏ È„Î ÆÌÈ˘‡ Ï˘ ¯˘Â‡‰ ˙Ó¯ ˙‡
 ‰ˆÂ·˜  ÆÈ¯Ó‚Ï  ÌÈÂ˘  Ì„‡  È·  È‚ÂÒ  È˘  Â¯Á·
 ˙Âˆ¯‡  Ï˘  ÔÂÈÏÚ‰  ÔÂÈ‡Ó‰Ó  ÌÈ¯È˘Ú  Ï˘  ˙Á‡
 ÌÈ¯‚‰  ÌÈ„Â¯Ó  ÌÈÈÚ  ≠  ‰ÈÈ˘  ‰ˆÂ·˜Â  ¨˙È¯·‰ Æ‰·ÊÎ‡Â

מצורפת! 
חוברת 

משחקים 
מדליקה

לשעת הצורך!

לאן נעלמה 
חבריא ב' 

בתנועות הנוער? 

מה תרצו לעשות 
כשתהיו גדולים?
מה תרצו לעשות 
כשתהיו גדולים?
מה תרצו לעשות 

המון עבודות שלא חשבתם 
שאפשר לעסוק בהן

המון עבודות שלא חשבתם 
שאפשר לעסוק בהן

המון עבודות שלא חשבתם 

מיומנו של מלצר
יצאנו אל השטח לראות בסבלותיכם 
(ולקבל טיפים)

.אתר משלכם
10 צעדים לבניית אתר אינטרנט

זוכרים את אברהם שטרן (יאיר)
כאילו זה היה אתמול

לצאת או לא לצאת לפולין? 
הצ'ט של צביקה

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 6 ט"ו באדר תשע"ב

ÌÏÂÚהמגזין
עירד דיין

 הצייר של אביתר בנאי 
מדבר על תשובה ועל אמנות

מחליפים 
בית ספר
מה קורה כששתי מתנחלות מאולפנת מעלה 
לבונה מתחלפות ליומיים עם 
שתי עירוניסטיות מאולפנית ישורון? 

עם חיקוים! 
החקיין הכי קורע בארץ 
('בובה של לילה') 
חושף את סודות המקצוע

תשכחו מרוב מה שאתם יודעים 
מתן צור עומד לשבור לכם כמה מיתוסים

ו כותבות
קופצות לביקור בטורי הדעה

הדבר הטוב הבא 
טור האפנה באזור הבנות

עד כמה אתם שולטים 
בתכניות וסרטי ילדים? 
בחן את עצמך

יש חיים מחוץ ל'כוכב נולד' 
ו–'The voice' דבורה קיציס

איזה חורפ!
ברוך ה'!

מיוחד!פרויקט 

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 10 י"ג בתמוז תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
ניר שמיר 

את 

נ�נת�נתן�
עמוד 42

מעלינו!  הבית לתחייההר
 !
לתחייה
לתחייהמעלינו! 
מעלינו

קמות
מעלינו

קמות
מעלינו

הכותל
הכותלהבית
הבית

 עמוד 32מנהרות

חדש והסיפוריםנהג הטיפים, הפאדיחות הנהיגהכל לימודי את שמלווים
28 עמוד

כשאתה קם 

מה אתה עושה

עמוד 24הפרויקט שלא ייתן לכם 

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 3 חנוכה תשע"ב

ריאיון עם 

קטןÌÏÂÚהמגזין

פרויקט חגיגי 
לחנוכה
היצירה שעוררה 

בהם רגש של קדושה
הרב יהושע שפירא, הרב נחום רכל, אריאל זילבר, 

סמדר שיר, פרופסור אומן, יקיר שגב, 
אודהליה ברלין, ח"כ יצחק הרצוג ואורי אורבך, 

אמונה אלון ואברהם ליפשיץ

מתייוונים?
לא אצלנו

פאנל בני נוער - היה סוער

עירד דיין
 הצייר של אביתר בנאי 
מדבר על תשובה ועל אמנות

מחליפים מחליפים 
בית ספר

מה קורה כששתי מתנחלות מאולפנת מעלה 
לבונה מתחלפות ליומיים עם 
מה קורה כששתי מתנחלות מאולפנת מעלה 
לבונה מתחלפות ליומיים עם 
מה קורה כששתי מתנחלות מאולפנת מעלה 

שתי עירוניסטיות מאולפנית ישורון? 

עם חיקוים! 
החקיין הכי קורע בארץ 
('בובה של לילה') 
חושף את סודות המקצוע

תשכחו מרוב מה שאתם יודעים
מתן צור עומד לשבור לכם כמה מיתוסים

ו
קופצות לביקור בטורי הדעהקופצות לביקור בטורי הדעהקופצות לביקור בטורי הדעה

הדבר הטוב הבא 
טור האפנה באזור הבנות

עד כמה אתם שולטים 

עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 7 י"ד בניסן תשע"ב

קטןÌÏÂÚהמגזין

איך באמת בנים אמורים 
לתקשר 

עם בנות?
על בנים ועל בנות

בין הזמנים 
עם קצת פחות 

ייסורי מצפון 
הישיבשער

צבא 
או ישיבה?

הצ'אט של צביקה

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
11 י"ב באב תשע"ב בס"ד, גיליון 

עיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
ננצח באהבה

מעט מן האור
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שיח בנות
על אהבה, חתונה 

ושמירת נגיעה

30 שנה לפטירתו של 
זיר  הרב הנ

הרב דוד הכהן

מה באמת 
קורה עם 
ן  ת יהונ
פולארד?

ן  האור הגדולהארוכה אל זוכר את הדרך אמיר דדו

ן  מגוש קטיףפוסטר זיכרו
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40

מעט מן האור36

מפקירמפקירמפקיר

ן דדוןדדו

לא נשכח

ליגת בתי הכנסת 
סוגרת עונהלנוער בשהם 
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עיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 4 טבת תשע"ב

קטןÌÏÂÚהמגזין

יè בחיי 
נוער הגבעות
יצאנו אל השטח 
כדי לפגוש את האנשים 
שמאחורי הסטיגמה

סופרמן 
על ריטלין 
איך ממנפים את הפרעות הקשב 
והריכוז (לא רק עם כדורים)

מאחורי הקלעים של 
כיפה אדומה 

ריאיון עם הכדורגלן
 איתי שכטר

4 אמהות
נשים, אמתיות, 
שהפכו את העולם

איזה נס נעשה
לטרמפיסט

חדש! שו"ת מיוחד 
למדריכים ומדריכות

המעבדע מארחת פטריות 
שיפילו אתכם מהרגליים

ואל תפספסו
את הסיפור 

העתידני של המגזר
סיפור בהמשכים

המגזין

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 8 ל"ג בעומר, אייר תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין

מאחורי הקלעים 
של          

מי מפחד מבגרויות? 
כל הזכויות, הטיפים, והשליפים 
של המורים הכי טובים בארץ

תמונה שווה 
2000 שנה

ימני, שמאלני ועולה מאוסטרליה 
כובשים מחדש את רחובות ירושלים.

 של מעלה ושל מטה 

שביל ישראל 
על רגל אחת 

מסעות בארץ הקודש

איך יוצאים 
מהדיכי? 

יוני לביא, שער החיים הטובים

המרגל 
# אחת

 כאילו זה היה אתמול

מאחורי הקלעים מאחורי הקלעים 
של          של          

מאחורי הקלעים 
של          

מאחורי הקלעים מאחורי הקלעים 
של          

מאחורי הקלעים 
של          

מי מפחד מבגרויות? מי מפחד מבגרויות? 
כל הזכויות, הטיפים, והשליפים כל הזכויות, הטיפים, והשליפים 

בנות
חתונה אהבה,
נגיעה נגיעהושמירת נגיעהושמירת

של זירלפטירתו  הנ
הכהן

ן קטיףפוסטר זיכרו
קטיףפוסטר זיכרון
פוסטר זיכרון

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
בס"ד, גיליון 12 י"ב באלול תשע"ב

עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל קטןÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚהמגזין
77 שנים לפטירת הרב קוק זצ"ל

אורות לנוער
20 | עליי! 

מה קיבלו על עצמם הרבנית אליהו, קובי אפללו, קובי 
אריאלי  ודין–דין אביב לקראת השנה החדשה?

44 | 7 סיפורים

שחושפים מעט על איש האורות, הרב קוק זצ"ל 

26 | אורות המלחמה 

5 הסיירות המובחרות בצה"ל

32 | אורות התשובה 

איך עושים תשובה מאהבה?
 תשאלו את הרב יהושע שפירא

נפרדים מזלדה
פרק הסיום האולטימטיבי. 
מהגיליון הבא קומיקס דנדש ומפתיע

אורות
עצמם על קיבלו מה
אריאלי  ודין

מעט שחושפים

26 | אורות המלחמה 

32 | אורות התשובה 

הכנסו לאתר והזמינו גליון היכרות חינם!

הנשלפת!
10 האהובים באקורדים

אתם בחרתם -
10 האהובים באקורדים

אתם בחרתם -
10 האהובים באקורדים

10 השירים האהובים 
ביותר של נעמי שמר 

הנשלפת!
10 האהובים באקורדים

אתם בחרתם -
10 האהובים באקורדים

אתם בחרתם -
10 האהובים באקורדים

10 השירים האהובים 
ביותר של נעמי שמר 

עד כמה אתם שולטים 
בתכניות וסרטי ילדים? 
בחן את עצמך

יש חיים מחוץ ל'כוכב נולד' 
ו–'The voice' דבורה קיציס

איזה חורפ!איזה חורפ!
!

איזה חורפ!
!

ברוך ה'ברוך ה'ברוך ה'איזה חורפ!
ברוך ה'איזה חורפ!
ברוך ה'איזה חורפ!איזה חורפ!
עד כמה אתם שולטים איזה חורפ!

בתכניות וסרטי ילדים? 
בחן את עצמך

יש חיים מחוץ ל'כוכב נולד' 
דבורה קיציס

הכנסו לאתר והזמינו גליון היכרות חינם!
www.olam-katan.co.il  054-6655422

אחלוק עמכ� �וד, אני חולה גאדג'טי�, ממש 
כ�. אני מתעדכ� במהירות בכל גאדג'ט חדש שיוצא, 
(לטעמי)  ועבורכ� א�פתי את הטובי� שבטובי� 
לטיולי�,  גאדג'טי�   - לתחומי�  אות�  וחילקתי 
גאדג'טי� לשעות הפנאי וגאדג'טי� שעוזרי�, כדי 
שיהיה לכ� קל להתמקד במה שאת� הכי אוהבי�. 
או  הח�כונות  את  להוציא  אחד,  הזמ� לבחור  זה 

לבקש מההורי� ו...לרו� לקנות.

גאדג'טים לטיולים
מכשיר מעקב אחרי מטייל

לדעת  שיוכלו  רוצי�  יהודה?  במדבר  מטיילי� 
זה  קשר?  עמכ�  ליצור  חירו�  את� ובשעת  היכ� 
לתלותו  קט� שאפשר  מכשיר  בשבילכ�.  הגאדג'ט 
מי  לאיתור  משמש  והוא  מפתחות  מחזיק  על 
(באמצעות  מטרי�   5 של  בדיוק  אותו  שמחזיק 
לחצ�  ג�  הוא  המכשיר   .(google earth תכנת 
מצוקה.  קריאת  בזמ�  �לולרי  טלפו�  וג�  מצוקה 
בינתיי�, עד שתצאו למדבר, תוכלו להצמיד אותו 
לקולר של הכלב או החתול שלכ� ולדעת בכל רגע 
היכ� הוא נמצא. מופיע ג� בגר�ת שעו� או טלפו� 

�לולרי. בשעת חירו� הוא יכול להציל חיי�!

   
 

אתרים: גאדג'נט וגאדג'ט ליין. מחיר: 800-350 
₪

מטענים מיוחדים
 לטלפון הנייד

הטלפו�  של  ה�וללה  לכ�  שתיגמר  חוששי� 
הנייד באמצע הטיול? יש מגוו� מטעני� מיוחדי� 
בעזרת  שמטעי�  �ולארי  מטע�  ניידי�.  לטלפוני� 
קרני השמש; מטע� המכיל �וללות רגילות בתוכו; 
כ�  ואחר   USB בחיבור  מהמחשב  שנטע�  מטע� 
שמשמש  מטע�  אותו;  ומטעי�  לטלפו�  מתחבר 

כי�וי לטלפו�, משלב �וללה בתוכו ובשעת הצור� 
כשה�וללה של הנייד נגמרת מטעי� אותה; מטע� 

שהוא ג� פנ� ועוד.

      

אתרים: דיל־שופ, גאדג'ט שופ וגאדג'ט ליין. 
מחיר: 350-65 ₪

פנס לדים עצמתי 
המתחבר לכובע

קי�?  במחנה  נמצאי�  בלילות?  מטיילי� 
כבר  בטח  בשטח?  בלילה  מנווטי� 
בלילה  מפה  לקרוא  ני�ית� 
לאור פנ�. בעיה, היד תפו�ה 
הפנ�  את  מחזיקי�  ולכ� 
פתרו�.  קבלו  מכירי�?  בפה. 
לכובע,  מתחבר  לדי�  פנ� 
לד  נורות  משש  המורכב 
חזקות שמ�פקות תאורה 
את  �ובבת�  מעולה. 
הראש, האור מ�תובב אתכ�. יש בו 
והוא מאיר  קליפ�י� שמתחברי� למצחיית כובע 
לכ� את הדר�. א� רוצי� אפשר ג� להחזיקו ביד 

או להניח על משטח. מכיל שתי �וללות.
אתר: גאדג'ט ליין. מחיר: 39 ₪

משדר FM לרכב
הרכב?  של  ברמקולי�  מוזיקה  לשמוע  רוצי� 
המכשיר הזה נועד לכ�. מחברי� אליו באמצעות 
USB אייפו� או כל נג� מוזיקה אחר, מכווני� את 
הרדיו של הרכב שיקלוט את המכשיר ו...המוזיקה 
האישית שלכ� אצלכ� ברכב. יש ג� מכשיר דומה 

ע� שלט.
אתרים: טרוניק, וואלה שופס. מחיר: 120-49 ₪

רמקולים בחיבור אלחוטי
שלכ�  מהמוזיקה  ייהנו  החברי�  שג�  רוצי� 
בחיבור  ניידי�  רמקולי�  עולמי:  להיט  בשטח? 
של  שידור  המאפשרי�  אלחוטי, 
בבלוטות'  שלכ�  המוזיקה 
ללא   - אייפד  או  מאייפו� 
כבלי�. נהדר לנ�יעות. מגיעי� 
הרמקול  את  מניחי�  לשטח, 
את  מפעילי�  שרוצי�,  היכ� 
נשמעת  והמוזיקה  האייפו� 
למרחקי�. לרמקול יש �וללה 
עשר  עד  שעובדת  נטענת 

אגב,  שעות! 
לחדר  ג�  מתאי�  הוא 

שלכ� בבית.
אתר: Apple (הנציגה 
 .(iDigital :בישראל
מחיר: 100-50 דולר

גאדג'טים 
לשעות הפנאי

iRig - מגבר לגיטרה או 
לאורגן חשמלי באייפון

חשמלי?  אורג�  או  חשמלית  בגיטרה  מנגני� 
את  מרעישי� 
הבית?  כל 
להקליט?  רוצי� 
הגאדג'ט  זה 
חברו  עבורכ�! 
האייפו�  את 
הפעילו  לגיטרה, 
האפליקציה  את 
שלו  החינמית 
מ� (שמורידי� 

 (App Store
להוריד  אוזניות,  לחבר  אפשר  ליהנות.  ויאללה 

הרחבות לאפליקציה ועוד.
 (iDigital :הנציגה בישראל) Apple :אתרים
וגאדג'ט ליין. מחיר: 240-200 ₪

 U מיטב הגאדג'טים לטיולים, לשעות הפנאי ולעזרה אישית G הפעם טור שאסור לפספס
תיזהרו שאבא ואמא לא יעלימו לכם את המגזין, כי בטור יש גאדג'טים שמתאימים גם להם 
b שלחו לי דוא"ל שבו תשכנעו אותי למה מגיע דווקא לכם גאדג'ט מהמופיעים מטה ואיזה 

מהם, והמשכנע ביותר יקבל אותו מתנה M איזה כיף להתחיל ככה שנה!

לטיולי�,  גאדג'טי�   - לתחומי�  אות�  וחילקתי 
גאדג'טי� לשעות הפנאי וגאדג'טי� שעוזרי�, כדי 
שיהיה לכ� קל להתמקד במה שאת� הכי אוהבי�. 
או  הח�כונות  את  להוציא  אחד,  הזמ� לבחור  זה 

      

אתרים: דיל־שופ, גאדג'ט שופ וגאדג'ט ליין. 

מכונית מטפסת על קירות 
עוד  קירות?  על  נ�עת�  האחרונה  בפע�  מתי 
הקירות  על  נו�עת  מכונית   - קבלו  נ�עת�?  לא 
באמצעות וואקו� ע� הקיר. רק הניחו את המכונית 
על קיר חלק והפעילו את השלט - האייפו�, האייפוד 
שמונה  עד  השליטה  מרחק  שלכ�.  האייפד  או 

שנו�ע מטרי�. א� את� מעדיפי� דווקא אוטו 
 Q7 על הרצפה, תמצאו אאודי

משנה  האייפו�  שהטיית 
את כיוו� נ�יעתו.

אתרים: 
גאדג'ט 
ליין 
ודודה. 
מחיר: 300-250 ₪

עדשת מיקרוסקופ לאייפון 
-  מגדילה עד פי 100

אחד  קבלו  בבית?  מיקרו�קופ  רצית�  תמיד 
פי  עד  המגדילה  לאייפו�  עדשה  במיוחד.  משוכלל 
מאה וכוללת תאורת לד ותאורת על��גול לצילו� 

טוב יותר. 
 
 

אתרים: Hjush, וואלה שופס וגאדג'ט ליין. 
מחיר: 220-120 ₪

מסוק שנשלט באמצעות 
אייפון, אייפוד או אייפד

במ�וקי�.  לשחק  מאוד  אהבתי  ילד  כשהייתי 
לכ�  מחכי�  הטכנולוגיה  פלאי  כ�,  א�  את�?  ג� 
ע� שליטה במ�וק i Helicopter באמצעות משדר 
ומציע  אייפד,  או  אייפוד  לאייפו�,  המתחבר  קט� 

מגוו� אפשרויות שליטה. מגניב.
אתרים: גאדג'ט שופ ו־ He־She. מחיר: 

₪ 400-300

תחנת עגינה לאייפון או 
אייפד הכוללת רמקול ורדיו

הרמקולי�  בתו�  אייפד  או  אייפו�  מניחי� 
נשמע  עלינו.  האהובה  המוזיקה  את  ושומעי� 
נייד  רמקול  היא  הזו  העגינה  תחנת  לא?  מעולה, 
יש  אות�.  טוע�  וג�  אייפוד  או  לאייפו�  שמתחבר 
לה כני�ת USB, חרי� לזיכרו� SD ואפילו שלט. 
�וללה  על  פועלת  היא  ואט.   6 הרמקולי�  עצמת 
להשתמש  (ולכ� אפשר  רגילות  �וללות  או  נטענת 
שימושיות  עגינה  תחנות  ג�  יש  מקו�).  בכל  בה 

שמשלבות שעו� ורדיו.
אתרים: חשמל נטו וגאדג'ט ליין. מחיר: 

₪ 900-350

מקלות תיפוף אלקטרוניים 
ניידים

כזה  מגניב  גאדג'ט  לא?!  מי  לתופ�?  אוהבי� 
תנועה  בחיישני  מצוידי�  המקלות  ראית�.  טר� 
קולות  את  משמיעי�  אשר  פנימיי�  ורמקולי� 
משטח  כל  על  או  באוויר  מתופפי�  התיפו�. 
שתבחרו (הגו�, השולח� ה�פה ועוד). אפשר לבחור 
בי� צלילי� של תו� קלא�י, תו� ְ�ֵנר (קול חד וחזק 
א�  מובנית  מוזיקה  ג�  יש  מצילות.  או  במיוחד) 
תרצו מוזיקה ברקע. נורית בקצה המקל מאירה בכל 
פועלי�  וה�  חשו�)  בחדר  המו�  (ומו�יפה  הקשה 

כמוב� באמצעות �וללות. 
אתר: גימיק. מחיר: 120 ₪

גאדג'טים שעוזרים
שעון פרוז'קטור אנלוגי מוקרן 

על הקיר או על התקרה
מה  יודעי�  ולא  הלילה  באמצע  מתעוררי� 
השעה? קבלו שעו� אנלוגי שמוקר� על הקיר בעצמה 
והכי חשוב -  ג� באמצעות �וללות.  פועל  חזקה. 

לא צרי� לתלות אותו על הקיר. לילה טוב...  
אתרים: יאללה וגיפטליסט. מחיר: 290 ש"ח

מאתר מפתחות (או כל דבר 
אחר) עד מרחק של מאה מטר!

את� מאלה שצרור המפתחות אובד לה� פע� 
אחר פע�? אולי ג� דברי� אחרי� את� מאבדי�? 
משו�  מזה,  תשכחו  מפוזרי�?  לכ�  קוראי� 
שכשיהיה לכ� הגאדג'ט הזה כבר לא תאבדו דבר. 
את  שימצא  לחצ�  שבו  דק  פל�טיק  כרטי�  קבלו 
הצרור שלכ�. לחיצה קצרה והצרור מצפצ� ומהבהב 

ג� א� המפתחות במרחק מאה מטר. 
אתרים: גאדג'ט שופ והכל בזול. מחיר: 120 ₪

שעון יד נגד מים עם מצלמה 
ומצלמת וידאו נסתרת 

ב�רט  שיחקת�  "חייכו,  לחברי�  להגיד  רוצי� 
יד  שעו�  ע�  אפשרי,  בהחלט  זה  שידעת�?"  בלי 
איכותי עמיד במי� (עד 10 מ') שהוא ג� מצלמת 
מכיל  ודי�ק�או��קי.  וידאו  מצלמת  תמונות, 
באמצעות  למחשב  (בחיבור  נטענת  �וללה 
של  וחצי  שעה  שמחזיקה   (USB כבל 
צילו� וידאו. צילו� תמונות ב�1.3 מגה 
תמונות   - גבוהה  וברזולוציה  פיק�ל 
 VGA  - ווידאו   ,1280*960  JPG
720*480, בקצב של 30 תמונות לשנייה 

ויש זיכרו� בנפח 8 ג'יגה.
לרכוש  יכול  הזה  מי שאוהב את התחו� 
כובע,   - מכשירי�  במגוו�  מקליטות  מצלמות 
(די�ק�או��קי),  נייד  הח��  עט,  לרכב,  שָלט 

משקפיי� ואפילו חגורה!
    אתרים: גאדג'ט שופ וגאדג'ט ליין. מחיר: 
390-250 ש"ח

שפופרת טלפון הכוללת 
דיבורית בלוטות'

לכ�  אומרי�  כול�  ב�לולרי?  הרבה  מדברי� 
הטלפו�  את  ולהרחיק  שלכ�  הבריאות  על  לשמור 

קבלו  צודקי�!  ה�  מהאוז�?  ה�לולרי 
בעיצוב  אלחוטית  טלפו�  שפופרת 

אפשר  שבעזרתה  קלא�י, 
ובבטיחות.  בנוחות  לדבר 

בקרה  יש  בשפופרת 
שמציעה  לזו  דומה 
אלחוטית  אוזנייה 
שיחה,  (ניתוק 

קולי  חיוג 
המכשיר  א� 
הגברת  תומ�, 

או  ו הקול  ת כ מ נ ה
על �וללה ועוד) והיא עובדת 

בחיבור  U. שנטענת  S B
יוכל  שמתעקש  ג� מי  למצוא 

שמתחברת  ל�לולרי בכבל.שפופרת 
אתרים: USBid־ישראל וגאדג'ט שופ. מחיר: 
120-80 ש"ח.

 �תכלה שנה וגאדג'טיה, תחל שנה ע� גאדג'טי
טובי� עוד יותר.

 bwp@inter.net.il
הכותב הוא יועץ ובעל חברה לבניית אתרים 
וטכנולוגיות באינטרנט ובסלולר

מקלות תיפוף אלקטרוניים 

באמצעות ג� פועל חזקה. 
טוב הקיר. לילה על אותו לתלות צרי� לא

אתרים: יאללה וגיפטליסט. מחיר: 290
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דרור פ'

טמבל.  יא  טובעים,  "אנחנו  למים.  השקית 
בשביל מה אני צריך לסחוב אתי את הכסף?"

שוחים נגד הזמן
הוראה  וקיבלנו  פנימה  לחדור  החלו  מים 
קפצו  אנשים  האנייה.  את  ולנטוש  להתארגן 

הצלה  רפסודות  למים,שלשלו 
הפצועים.  את  עליהן  והעמיסו 
ברבע לשמונה חטפנו טיל שלישי, 
מחסני  מעל  בירכתיים,  שפגע 
ופיצוצים.  שרפה  התחמושת. 
רובם  במים,  איש  מאתיים  כמעט 
מתים או פצועים. כשזינקתי למים 
צעק  מישהו  הרגל.  את  שברתי 
לנפח  מצליח  לא  שהוא  מאחור 
אחר  אחד  ההצלה.  חגורת  את 
וצלל  כוחותיו  שארית  את  איבד 
כמו  מזדקרת  האנייה  למעמקים. 
בועות  לשמיים,  מאשימה  אצבע 
פני  אל  עולות  גדולות  אוויר 
המים והיא שוקעת אט–אט. ממש 
חגורת  את  הסרתי  בסרטים.  כמו 
על  אותה  הלבשתי  שלי,  ההצלה 
בשחייה  והמשכתי  פצוע  קצין 
פתאום  האנשים.  את  לארגן 
נשמעה עוד צעקה: "יש טיל, יש 
טיל!" כל מה שנותר מהאנייה כעת 
המים.  מעל  חרטום  קצה  רק  היה 
מכת  במים.  פגע  הרביעי  הטיל 
והאנייה  בהם  עברה  איומה  הדף 
את  מעבירים  המים  מיד.  טבעה 
ורבים  מאוד,  חזק  ההדף  גלי 
מההדף  שוב  נפגעו  מהניצולים 
הזה. השעה שמונה בערב בדיוק. 
נפלטו ממכלי האנייה  ושמן  דלק 
המים.  פני  את  וכיסו  הטובעת 
או  ידעו  שלא  חיילים  היו  במים 
לא יכלו לשחות. עברתי בשחייה 
מצבם.  מה  ובדקתי  לאדם  מאדם 
לשום  נזקק  לא  כבר  חלקם 
שצעק  לראשון  הגעתי  עזרה... 
תדאג,  "אל  לו:  ואמרתי  ופרפר 
אני אציל אותך." אבל כשהגעתי 
נאחז  הוא  אותו,  ותפסתי  אליו 
גם  והטביע  פחד  מרוב  בכוח  בי 
באינסטינקט  עושים?  מה  אותי... 
המים,  לתוך  אחריי  אותו  משכתי 

אותי.  עזב  הוא  אז  ורק  קצת,  אותו  הטבעתי 
שאלתי  מעט  נרגע  שהוא  ואחרי  לידו,  צפתי 
המספר  מה  מחלקה?  מאיזו  אתה?  "מי  אותו: 
האישי?" השאלות האלו החזירו אותו לשפיות, 
ואז הסברתי לו שאני עומד לגרור אותו מהגב 
ושלא ינסה להסתובב. תפסתי אותו מאחורנית 
ככה,  הצלה.  לסירת  אותו  וגררתי  בחולצה 

במשך כמה שעות, גררתי עוד אחד ועוד אחד, 
ניצולים  של  קבוצות–קבוצות  שנוצרו  עד 
כולנו  הפצועים.  עמוסות  לסירות  מסביב 
שהמצרים  הנורא  הפחד  את  מהלב  הדחקנו 
בשבי. אותנו  וייקחו  צה"ל  לפני  יגיעו 

נזרקו  מתוכו  האוויר.  חיל  של  מטוס  הגיע 

אלינו סירות גומי מתנפחות, אבל הייתה רוח 
השחיינים  מאתנו.  הרחק  עפו  ורובן  חזקה 
והעמסנו  אחריהן,  לרדוף  יצאו  יותר  הטובים 
הגיע  אחריו  ותשושים.  פצועים  עוד  עליהן 
את  לפנות  והתחיל  קטן  'סיקורסקי'  מסוק 
הרבה  עזר  לא  זה  החוף.  אל  קשה  הפצועים 
עליו  להעלות  שאפשר  מפני  האמת,  למען 

כשעה  לאחר  פעם.  בכל  אנשים  ארבעה  רק 
תובלה  מסוק  בהם  נוספים,  מסוקים  הצטרפו 
'ִצרעה' ענקי שריחף בגובה פני המים והעלה 
אליו פצועים והרוגים. רק אחרי ארבע שעות 
במים הגיעה סוף–סוף ספינת טורפדו של חיל 
של  צוותים  עם  מאשדוד  שיצאה  שלנו  הים 
אליה  העלו  והם  הימי  הקומנדו 
את כל הניצולים הנותרים. עליתי 
בין האחרונים. השעה הייתה כבר 
אחרי  בלילה.  שתיים  בסביבות 
החולים,  בבית  היינו  שעות  כמה 
אבל המחשבה העיקרית שהציקה 
מהשמן  נפטרים  איך  הייתה  לי 
רגל  מכף  אותי  שכיסה  השחור 

ועד ראש...

השאלות 
נשארו 
פתוחות

הטבעת המשחתת  באירוע 
ו–91  לוחמים   47 נהרגו  'אילת' 
חולצו  מהגופות   31 נפצעו. 
ונקברו, ההרוגים האחרים הוכרזו 
חללים שמקום קבורתם לא נודע. 
כמה ימים לאחר ההטבעה החריב 
צה"ל בפעולת נקם את כל מתחם 
בתי הזיקוק בעיר סואץ, והם לא 

שוקמו מאז.
פתוחות  נשארו  היום  עד 
השאלות הקשות: האם אפשר היה 

למנוע את האסון?
לפני  שעות  שכמה  מתברר 
שלנו  למודיעין  היה  כבר  האסון 
מתכוונים  שהמצרים  ברור  מידע 
הים  חיל  של  ספינה  להטביע 
הישראלי. איך קרה שהמידע לא 
בכלל  מה  לשם  ל'אילת'?  הגיע 
פורט– לאזור  'אילת'  נשלחה 

מערכות  שרוב  אחרי  סעיד, 
ההגנה שלה הוסרו ממנה והועברו 
הים  חיל  של  החדשות  לספינות 
שנבנו באותה העת? כיצד נכתבו 
דו"חות  שני  האירוע  לאחר 
מרכזיות  דמויות  אך  סודיים, 
נחקרו  לא  האנייה  מפקד  כמו 
כלל? מדוע עד היום נדחו כל הבקשות לעיין 
במסמכים צה"ליים הנוגעים לפרשה? האם יש 

כאן סוד נורא שמישהו מנסה להסתיר?
הצעיר  הקצין  ובהם  הצוות,  כמה מאנשי 
על  קיבלו  עתה,  זה  קראנו  סיפורו  שאת 
עיטור  את  קשה  לילה  באותו  מעשיהם 

המופת.

'קרב  התחולל  חודשים  שלושה  לפני  רק 
טורפדו  ספינות  רומני' שבסופו הטבענו שתי 
מצריות וחזרנו הביתה עם מטאטא על התורן, 
סמל לניצחון ימי, ועכשיו - איפה המטאטא, 

ואיפה בכלל התורן... 
זה היה בסביבות השעה חמש וחצי בערב, 
סוכות.  המועד  חול  שבת  מוצאי  לקראת 
הייתה  והראות  סעיד  פורט  באזור  פטרלנו 
טובה. עמדתי על גשר הפיקוד של המשחתת 
שושן,  יצחק  הספינה,  מפקד  ליד  שלנו 
פורט  של  הבתים  על  במשקפות  והסתכלנו 
לאוויר  עולה  זיקוק  מין  ראיתי  פתאום  סעיד. 
מתוך הנמל. יצחק ישר צעק: "טילים באוויר" 

והפעיל את האזעקה. כך התחיל הסיפור.
אל  ירדתי  אני  הקרב.  לעמדות  רצו  כולם 
בטן האנייה, שם היו המנועים ולוחות החשמל 
לפתוח  אפילו  הספיקו  התותחנים  המרכזיים. 
באש על הטיל, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. 
בזמן שירדתי למטה בריצה פגע הטיל בפיצוץ 
מהדף  לרצפה  עפתי  המכונות.  בחדר  נוראי 

הפיצוץ, אין לי מושג איך לא נפגעתי. חושך 
השתרר. התרוממתי והמשכתי לרוץ במהירות 

במנועים  המלא  המכונות  חדר  למטה. 
וגנרטורים גדולים המייצרים חשמל הוא מקום 
רועש מאוד בדרך כלל. כעת שקט. המכונות 
שני  טיל  פגע  רגע  אחרי  לפעול.  הפסיקו 
בארובה שבמרכז הספינה והצית שֵרפה גדולה 
הבנתי  לירכתיים.  החרטום  בין  שהפרידה 
שאנחנו בצרה גדולה, אך כל מערכות החשמל 
והקשר קרסו ולא יכולנו אפילו לדווח למפקדה 
על מה שקרה. בינתיים ברחבי הספינה מהומה 
בכל  פזורים  ופצועים  הרוגים  אדירה, עשרות 
שני מכשירי קשר  הקצינים מצא  מקום. אחד 

קטנים שהתפרקו והצליח שלבנות מהם מכשיר 
אחד תקין. הוא עבר בין התדרים במכשיר עד 
בצפון  שישב  צנחנים  מכוח  תשובה  שקיבל 
סיני, סיפר להם שנפגענו וביקש עזרה מידית. 
טון של  "חצי  הוא אמר.  טילי סטיקס,"  "אלו 

חומר נפץ כל אחד."
המפקד הורה לרוקן את השק"ם ולחלק את 
כל הצ'ופרים לצוות. מי יודע מתי נאכל שוב. 
קצין האפסנאות שלח כמה חיילים, ואחד מהם 
הקצין  מהקופה.  הכסף  ובה  שקית  ובידו  חזר 
את  והשליך  לדופן  מעבר  אל  ידו  את  הושיט 

כאילו זה היה אתמולכאילו זה היה אתמולכאילו זה היה אתמול
דוד גולדשמיד

גבורה
בלב ים

45 שנה לטיבועה של המשחתת 'אילת'
אחרי ששת הימים המצרים רצו להחזיר את כבודם האבוד, ותקפו ¨ תוצאות 
ההתקפה היו כבדות וכואבות, ולמרות זאת הרעות הצה"לית לא הכזיבה גם 

במים עמוקים ¨ אבל יש גם דברים שלא מספרים לנו עד היום

תותחנים הספיקו אפילו ה
לפתוח באש על הטיל, 

אבל זה כבר היה מאוחר 
מדי. בזמן שירדתי למטה 
בריצה פגע הטיל בפיצוץ 

נוראי בחדר המכונות. עפתי 
לרצפה מהדף הפיצוץ

ספינת טילים מדגם 'קומאר' משגרת טיל סטיקס. ממש כך נראו 
המשחתות המצריות בעת שירו את הטילים שהטביעו את אח"י 'אילת'.

לק ושמן נפלטו ממכלי האנייה הטובעת ד
וכיסו את פני המים. במים היו חיילים 
שלא ידעו או לא יכלו לשחות. עברתי 

בשחייה מאדם לאדם ובדקתי מה מצבם. 
חלקם כבר לא נזקק לשום עזרה...

המשחתת אח"י 'אילת'

אנדרטה לאח"י אילת בחיפה 
צילום: ד"ר אבישי טייכר
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שאני מתלהבת מהעשייה כ
המרתקת בת־אל מזכירה לי 
שפרט לכיף, מדובר בעבודה 

פיזית קשה. ניקוי הדיר וסחיבת 
הציוד והחלב הם לא פשוטים. גם 
כובד האחריות של הדאגה לעזים 

מוסיף למלאכה, ששכרה בצדה



גבינות וקרמיקה 
במבואות יריחו
על שפת המדבר גדלים טליים שמחים, נחבצות גבינות טעימות ביותר, 

נוצרים כלי קרמיקה יפהפיים וצומחים עלי תבלין בחממות מטופחות ? על 
כל אלו מנצחות בנות אולפנת 'גינת עדן' ? לראות כדי להאמין

ענבל וייס
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מפרוכ וגם מממתקים מחציר, אלהסוכות
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עיתון הנוער הדתי של ישראלעיתון הנוער הדתי של ישראל
13 י"ג בתשרי תשע"ג בס"ד, גיליון 
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לכו תסבירו לגויים מה זה יהודי שיחו
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בסניףאצלנו

מתות לפרסם את האולפנה שלכן? רוצים לפרסם במדור את הסניף? רוצים לפרסם את הישיבה הקטנה או 
magazine.olam@gmail.com התיכונית שלכם ואתם מפחדים שיצחקו עליכם? לא נורא. שלחו לנו דוא"ל ל־

 ואולי תזכו להיות במדור של החודש הבא

סניף בני עקיבא קריית אתאסניף בני עקיבא קריית אתא
מילים שרק 

אנחנו מבינים...

וואלה, גיבור, 

אבאל'ה, אור מנשה 

ו"ראבאק אלה 

"!?הת"�י שלכ

בעוד 20 שנה?
 שבט אית� התותחי יקי
גרעי� אגדי שיזכרו אותו 
 ,עוד הרבה הרבה שני

כול יגורו בקריה וישלחו 
את הילדי שלה ל�ני� 

המטור� שלנו.

שיר שמאפיין 
אותנו:

"כול בקרחנה לא 
"רואי בעיניי

סניף בני עקיבא קריית אתא

קריית אתא!שבט אית� אימפריה �ני� אנחנו ממוקמים?מי אנחנו ואיפה 

המלחמה האחרונה 
בסניף...

נושא לשוק פורי. היא 
כמעט נגמרה ברצח.

מה אף פעם לא 
תמצאו אצלנו?

 לוח זמני

מה יש אצלנו, 

שאין בשום מקום 
אחר?

ער�י אשכנזי

סיפור שלא יישכח:
 החזרה הגנרלית בחודש הארגו� לת"�י
שהתאמנו עליה חודש של. ה עדיי� 
לא היו גמורי לגמרי, עשינו קצת הרבה 
צרות בזמ� החזרה ולא שתקנו לרגע, ולכ� 
המדריכי פשוט קמו והלכו הביתה. ישבנו 

 והחלטנו שאנחנו מתקתקי חזרה ומ�יימי
את הת"�י כמו שצרי� וב"ה יצאו לנו 

ת"�י שלא נראו הרבה זמ� ב�ני�.

איך ייראה הסניף ה לא נראי רעבי...""עזבו, ה לא צריכי אוכל, עלינו!אי אפשר להגיד משפט אחד שבהחלט 

קצב ח�רי קצב.קפוארה ומעגלי בישיבה:כישרון חבוי 

אריקה רוש
בת 17 מקנברה, 

אוסטרליה.
תלמידת תיכון, באה 

ממשפחה נוצרית 
אך בוחרת להיות 

אתאיסטית.

אביה עזרן
בת 20, גרה בבית–

שאן.
סיימה שנתיים שירות 
לאומי, שמתוכן שנה 

בשליחות באוסטרליה,
היום נמצאת לקראת 

לימודים במדרשה, 
דתייה לאומית.

, גרה בבית–

סיימה שנתיים שירות 
לאומי, שמתוכן שנה 

בשליחות באוסטרליה,
היום נמצאת לקראת 

לימודים במדרשה, 
דתייה לאומית.

אביה: היי אריקה, מה העניינים?
לי כמה טוב את מכירה אריקה: טוב מאוד! מה שלומך את? אני את העולם היהודי? זה בסדר אם בכלל לא  אביה: מעולה! בתור התחלה, ספרי  אבל  יהודייה,  שלי  טובות  הכי  מהחברות  אחת  לא קצת חוששת להגיד שאני מכירה. אני יודעת ממש מעט...אריקה:  ספר  בבית  ִאתך  לומדת  היהודייה  שלך  חברה  אביה: 

אריקה: לא, היא הולכת לבית ספר אחר לא יהודי ואני לומדת יהודי? 
רגילה אביה: אחלה! את אוהבת קמפינג (מחנאות)? לצאת מחוץ בבית ספר פרטי! שאת  הדברים  כל  את  ולעשות  ימים  לכמה  לבית 

לעתים לעשות בבית, רק בשטח? שלי  המשפחה  עם  הולכת  אני  מאוד!  קמפינג אריקה:  בהם  לעשות  טובים  ממש  מקומות  יש  יכולים אל תוך סוכה, שזה סוג של מבנה ארעי עם 4 דפנות ותקרה הסוכות - במשך 7 ימים ולילות אנחנו מעבירים את חיינו אביה: נכון! אז ממש בקרוב אנחנו היהודים חוגגים את חג יכולים להיות ממש מסוכנים...באוסטרליה, אבל חייבים להיזהר מנחשים ועכבישים. הם קרובות!  עוד  אנחנו  שדרכם  ומעצים,  מענפים  וכו' אנחנו עושים בסוכה. אז איך אמרנו לראות את השמיים. כל מה שהיינו רגילים לעשות בבית: שעשויה  אריקה: האמת שזה נשמע ממש מגניב!!! אפשר לשאול שאת בקמפינג מחוץ לבית!?  לאכול, לשתות 
"בסוכות תשבו שבעת ימים." שנית, העם אביה: בטח! דבר ראשון, זאת מצווה שקיבלנו מא–לוקים. למה אתם עושים את זה?! הכבוד"). שלנו יצא ממצרים וכדי להגן עליו מכל דבר רע, הקב"ה כתוב בתורה:  "ענני  נקרא  (זה  עננים  מלמעלה  עליהם  סוכך 

בני ישראל. קצת כדי לפשט את העניין - דמייני לך הקמת הסוכה והישיבה בה, הן לזכר אותם עננים שהגנו  מטרייה ענקית שנמצאת מעל המון אנשים, ומגנה עליהם על 
בשיעור מפגעי מזג האוויר. קצת  זה  על  ששמעתי  חושבת  אני  אה!  לי אריקה:  עזר  קצת  המטרייה  של  הדימוי  תודה,  בכיתה.  דתות 

לעיר פעמים בשנה. אחת מהפעמים היא בחג סוכות. תארי לך, ביותר לעם היהודי) כל עם ישראל היה עולה לירושלים 3 אביה: את יודעת, כשבית המקדש היה קיים (המקום הקדוש להבין למה את מתכוונת... דרכם  את  עושים  בארץ  מקום  מכל  אנשים  פעמים מיליוני  ששלוש  מצב  לך  תארי  מטורף!  ירושלים.   - בשנה היו מגיעים לעיר שלך, קנברה, מיליונים של אנשים, אחת 
וואו, אני לא יכולה לדמיין את זה, האמת. קנברה לכמה ימים טובים... אריקה: 

על ממש קטנה! הייתה  האנשים  כל  את  לאכסן  מהדרכים  אחת  - הקרב ובא... העלייה ההמונית לירושלים נותנת לנו אפשרות ידי הקמת מעין סוכות, בדיוק כמו אלה שאנחנו בונים בחג אביה:  ולה'  לאומה   - לעצמנו  מחדש  להתחבר  כעם,  עצמנו לומדים יחד, אוכלים יחד ובעיקר מכירים אחד את השני בתור הא–לוקים שלנו. אנחנו דנים בנושאים חשובים, מתווכחים, להיפגש  לבין  בינינו  הקשרים  את  מחזקים  האלו  החגים  ומחובר עם.  יותר  יוצאים עם מחוזק  וככה אנחנו  ה'  לבין  אלוהים אריקה: אצלנו בנצרות אין כל כך הרבה חגים, ובחגים שלנו פגישה מחודשת שלוש פעמים בשנה.יותר. אנחנו משמרים את הזהות שלנו ואת האחדות שלנו ע"י ובינינו  לבין  בינינו  ליחסים  כך  כל  עמוק  נכנסים  לא  לראות אנחנו  יפה  ממש  זה  בעולם.  הנוצרים  שאר  לבין  בינינו  ומדהים או  שלכם,  מהיהדות  גדול  חלק  הם  ביניכם  שאתם עוזבים את הבית לא רק בשביל האלוהים שלכם אלא שהיחסים 

גם בשביל העם שלכם. תגידי, יש איזשהו אוכל מיוחד שאתם 
יהודים אוכלים בחג הזה? (כמו  משלהם  מיוחד  אוכל  יש  חגים  להרבה  לנו צירופים של מתכונים מכל רחבי העולם.אריקה: מגניב! לאוסטרליה אין אוכל ייחודי משל עצמה. יש סוכות. כל משפחה אוכלת את מה שהיא רגילה...טובים, הכול בסופו של דבר סובב סביב האוכל...) אבל לא לחג אביה: 

 יכול להיות קצת שחצן ולהגיד "כוחי התקופה שבה התבואה מוכנה ויוצאים לשדות לאסוף אותה. משהו מעניין על החג. חג הסוכות נקרא גם 'חג האסיף'.זוהי אביה: זה בסדר, גם אני לא התחברתי! רציתי להגיד לך עוד אריקה: נכון! אבל אני לא כל כך אוהבת את זה...אביה: יש את הווג'מייט ברגע אנחנו מאמינים שכל מה שקורה בעולם הזה הוא מהקב"ה, ועוצם ידי" - זאת אומרת: "את כל זה אני עשיתי", זה בזכותי. זהו בדיוק הזמן שאדם  אצלנו  המסר שמתחדד  ולכן,  ממנו.   - לי  מה שיש  היו שאנחנו יוצאים לסוכה, למבנה הארעי והרעוע, הוא שכל מה כל  הדברים שלכאורה  כל  וכאפס,  כאין  הוא  בעולם  לי  לידי הכרה שיש מישהו מעלינו שאחראי על הדברים, ומגיעים נראים לי יציבים ובטוחים - לפתע כבר לא. ואז אנחנו באים שיש 
שלכם אריקה: וואו! לא שמעתי עדיין את ההסבר הזה! אותו אהבתי לידי ענווה וצניעות. הסוכה  את  תבנו  איפה  להגיד.  אפשר  אם  במיוחד 

אביה: בבית, בבית–שאן. מתי את באה לישראל?השנה?
אביה: אחלה, אז יש לך כבר בית להתארח, את מוזמנת בכיף!אריקה: כשאני אגדל אני אגיע לביקור.

אריקה: תודה רבה! היה ממש כיף לדבר!!!
אביה: גם ִאתך! שיהיה לילה טוב!

3 הרגלים 
על 

רגל אחת
האוסטרלי הלאומי, הווג'מייטועל השנאה המשותפת למאכל על סוכות ("הקמפינג היהודי") אתאיסטית מקנברה שבאוסטרליה, שאן, שוחחה עם אריקה רוש, אביה עזרן, יהודייה דתייה מבית–

ב
ישראל F אמתי לגמרי, לא נגענו עולם בפייסבוק ודיברו על סוכות, בית המקדש וארץ שמואל וחואנסיניו מבוליביה, נפגשו לשיחות חובקות מאוסטרליה, נתן מירושלים וסימון מדנמרק, יעל מגבעת שישה צעירים, יהודים וגויים: אביה מבית שאן ואריקה F לקראת העתיד לבוא הטלנו את משימת ההכנה על ְלמלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות" (י"ד, ט"ז) הגויים לירושלים "מדי שנה בשנה להשתחוות עתיד הלא רחוק, מנבא הנביא זכריה, ינהרו כל 



רואי לוי (42) משוטי הנבואה משלים סופית עם פירוק 

הלהקה, חולם על בית המקדש ועובד בימים אלה ממש על 

הקמת בית תפילה עולמי ייחודי באינטרנט  זה מה שקורה 

כשמחבר השיר 'כל הילדים קופצים רוקדים' חוזר בתשובה 

ומגדל בעצמו כמעט חמישה ילדים  לוי בנגינתו

נדב גלעד - גדליה

שוטהשוטה כבר לאכבר לא



 הצ'אט של צביקה
צביקה פז

*השיחות מבוססות על שיחות אִמתיות מתוך פרופיל הפייסבוק של צביקה

אוהבת - לא אוהבת? הצ'אט של צביקה

מוצ“ש י“ג תשרי 29.9.12 22:00

חי על הבמה
ערב מחווה לעידן רייכל

אומנים צעירים בערב שמוקדש כולו לשירים היפים
של עידן רייכל. בהשתתפות הקהל.

 &20

מוצ“ש כ‘ תשרי 6.10.12 21:30

ערב הושענא רבה 1:1 
חילי טרופר (מייסד ”במעגלי צדק“)

ורונן שובל (יו“ר ”אם תרצו“)
על צדק לצעירים בחברה היהודית

הרב רונן ופנינה נוירביט - על זוגיות, משברים ומה שבניהם
הרב ד“ר צחי הרשקוביץ, עמיחי חסון

(משורר,"משיב הרוח"), יואל מרשק (התנועה 
הקיבוצית) חותמים את הדין בלימוד משותף

המדרגות בהופעה מלאה ומיוחדת
כניסה חופשית

שני כ“ב תשרי 8.10.12 21:00 

הקפות שניות- תורה שירה
הרב שי פירון, הרב מנחם פרומן ואומנים

מקיפים את התורה מחדש- בלימוד, שירה והמון שמחה
כניסה חופשית

חמישי כ“ה תשרי 11.10.12 20:30
דניאל זמיר וההרכב בהופעה! 

ההרכב  עם  בעולם  המובילים  הג‘אז  מאושיות  זמיר, 
הטוב בארץ, בהופעה נוגעת מלאת נשמה ורגש! 

50/60/70& במכירה מוקדמת 03-912522

מוצ“ש ד‘ חשון 20.10.12 21:00
משה להב והטיש הגדול! 

מחזיר את השירים המוכרים למרכז העניניים! 
40/50/60& במכירה מוקדמת 03-9125222
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אירועי חודש תשרי התשע"ג אוקטובר 2012
אירועי חודש תשרי התשע"ג אוקטובר 2012

גולה פותחת ת'שנה

האגף†לתרבות†תורנית

שנה טובה לכל באי הגולה (ולכל מי שיבוא השנה...)

אירועי חודש תשרי התשע"ג אוקטובר 2012פותחת ת'שנהפותחת ת'שנה
2012

נמשכת ההרשמה לסדנאת הכתיבה
עם שהרה בלאו. מספר המקומות מוגבל!
פרטים בגולה

ניתן לקיים ארועים פרטיים ועסקיים
052-9555602 (אביעד)

לפרטים
נוספים

בפייסבוק 
ובאתר 

האינטרנט

21:14 הודיה
צביקה, אתה פה ?

צביקה
כן, אני ִאתך. 

הודיה
שמדברות  מאלה  לא  כלל  בדרך  אני  שמע, 

בפייסבוק, פשוט אין לי בררה כל כך. 

צביקה 
למה, קרה משהו? 

הודיה
התאהבות.  בנות...  של  וקטן  דבילי  משהו  זה  כן. 
תמיד  אני  כזאת!  בת  לא  בכלל  אני  שתבין,  אבל 
שהן  להן  קורה  שזה  שלי  החברות  על  צוחקת 
אהבלות והן צריכות לשלוט בעצמן. אבל זה כואב 

כל כך כשזה קורה לך, אין לך מושג. 

צביקה
חשבת עד היום שהלב הוא רק משאבה שמזרימה 

דם ושאפשר לעשות הכול רק דרך המוח? חח

הודיה
בדיוק ככה, קלעת בול. אני אחת כזאת שתמיד 
חושבת ותמיד יודעת מה היא רוצה מעצמה. אף 
פעם לא קורה לי לכאורה שאני נקלעת למצבים 
כאלה שאני בחוסר שליטה, אבל לחיים יש דרך 
מושפעים  לא  שאנחנו  חושבים  אנחנו  משלהם, 

ופתאום זה מגיע בבום. 

צביקה
אז איך זה קרה? ומי האביר על הסוס הלבן? 

הודיה
קודם כל, אתה צודק, הוא מושלם. הוא גם מדריך 
מיני  בכל  מתנדב  גם  הוא  שלי,  בשכונה  בסניף 
עמותות וגם צדיק כזה. איך אפשר לא להתאהב 
בו? אבל בכלל לא רציתי. סתם משיחות רגילות 
הביתה,  ליווי  מאיזה  סתם  מד"שים,  של  כאלה 

פתאום זה קרה. איך זה קורה מהר כל כך? 

צביקה
זה קורה מהר מאוד משום שבגיל הנעורים הכול 
עצמתי  הכול  מאוד.  ומרגש  משמעותי  נראה 
החברתי  הלחץ  כל  את  לזה  תוסיפי  מאוד. 
את  גם  ומעודד  ובנות  בנים  בין  קשר  שמעודד 
דוסים  חבר'ה  אצל  אפילו  הגבולות  טשטוש 
שכאילו לא מתעניינים זה בזה, ואל תשכחי את 
אז  יותר.  הרבה  פתוחה  היום  שהחברה  העובדה 
איזה  בכלל  משנה  לא  זה  קורים.  כאלה  דברים 
או  באה  את  מאיפה  משנה  לא  זה  את,  טיפוס 

לכל  עניינים שבלב הם מחוץ  לומדת.  איפה את 
היגיון. מה דעתו של אבירנו על הכול? 

הודיה
אחד  הוא  ידע,  לא  הוא  בהתחלה  הבעיה.  זאת 
כזה שאין לו מושג כי הוא לא מבין בבנות. גם זה 
היה כיף, שאין לו מושג והוא משקיע בי זמן בלי 
לדעת מה אני מרגישה כלפיו. אבל באיזה שהוא 
שלב שיגע אותי שלא ידעתי בכלל מה הוא חושב 

עליי, ולכן הרגשתי לא טוב עם הסיפור הזה.

צביקה
עכשיו הוא כבר יודע? 

הודיה
לעצמי.  זה  את  לשמור  יותר  יכולתי  לא  שמע, 
שאני  לו  ואמרתי  אותו  פגשתי  ישב"צ  אחרי  אז 
היה  פשוט  והוא  לו  סיפרתי  אתו.  לדבר  צריכה 
בשוק. הוא אמר לי שהוא בכלל לא דמיין ושהוא 
בכלל לא חושב על חברה עכשיו. וככה בבת אחת 
התחיל הכאב הנורא שלי. כי אני יודעת שהוא לא 
שם עליי. ואני אוהבת אותו. מה אני עושה עם זה? 

צביקה
המון  תולים  אנחנו  פשוט.  לא  באמת  מצב  זה 
שלפעמים  במשהו  ותחושות  וחלומות  תקוות 
לא קורה במציאות, זה מאכזב מאוד. אבל תדעי 
מתארת  שאת  כפי  ההתאהבות  שתחושת  לך 
אם  גם  חיים,  על  שמראה  בריאה  תחושה  היא 
היא מכוונת כרגע למקום הלא נכון. גם אם היא 
אם  וגם  מושג  לא  אחד  במישהו  כרגע  ממוקדת 
לא בטוח שאת באמת רוצה אותו (הרי צריך שני 
כדי  רצינית  למטרה  בקשר  שמעוניינים  אנשים 
בטוח  אני  זה)  זה  אם  ולבדוק  באמת  להשקיע 
כל  החזקים  הרגשות  בגלל  כאב,  מרגישה  שאת 

כך. אבל דעי שזאת לא גזרה משמים. 

הודיה
אז מה עושים כדי להתגבר? 

צביקה
קודם כל - מכירים בערכו של השכל. היה כואב 
אבל  הדדיים,  אינם  שהרגשות  לשמוע  ומאכזב 
כשחושבים על זה בשיקול דעת: האם הוא טועה? 
להיכנס  הנכון  הזמן  שעכשיו  חושבת  את  האם 
למערכת יחסים משמעותית עם בן המין השני? 
גבר לאישה הוא  בין  יודעת שלא. קשר  את הרי 
בעולם  חשוב  הכי  הדבר  הוא  ילדים.  משחק  לא 
בזמן  מדויקת,  בצורה  להיעשות  חייב  והוא 
המתאים, בשלב המתאים ועם האדם המתאים. 
בחיר  עם  החופה  תחת  תעמדי  את  היום  בבוא 
את  הכוחות,  כל  את  לשמור  תצליחי  אם  לבך. 
כל  את   - הגוף  את  המחשבות,  את  שלך,  הלב 
כולך, לרגע המתאים עם האדם הנכון, הרגע הזה 

ובאופן  להיות  שיכולה  גדולה  הכי  בעצמה  יהיה 
הכי אמתי שרק אפשר. באותו רגע את תשמחי 

שבגיל 16 אותו בחור אמר לך לא...

הודיה
ברור שהשכל אומר לי משו כזה, אבל אני כל הזמן 

משתיקה אותו! תן לי דברים פרקטיים יותר.

צביקה
אני אשתדל. אבל תדעי שזה העיקר. 

קלישאה  יש  שעוזרים.  דברים  כמה  עוד  ויש 
ידועה מאוד שאומרת שהזמן מרפא. והיא נכונה, 
דברים  הרבה  בעוד  וגם  באבל  וגם  באהבה  גם 
כדי  הזמן  ממד  את  לנו  נתן  הקב"ה  אחרים. 
זמן.  של  בפרספקטיבה  אחרת  ייראו  שדברים 
הזמן.  שיחלוף  ככל  יותר  קטן  ייראה  הכאב  גם 
האלה,  בקטעים  לייאוש  להגיע  צריך  לא  לכן 
זמן?  כמה  יותר.  טוב  ייראה  זה  הזמן  עם  כי 
לפעמים נדרש הרבה מאוד זמן, אבל כל יום הוא 

התקרבות לאותו יעד. 

הודיה
אבל זמן זה לא מספיק, אני צריכה פתרון עכשיו. 
לי  שאין  גרוע  והכי  ככה,  להמשיך  יכולה  לא  אני 

למי לספר. 

צביקה
או, על זה בדיוק רציתי לדבר אתך. את לא יכולה 
צריכה  את  בלון,  כמו  בפנים  הכול  את  לשמור 
לשתף מישהי במה שעובר עלייך. נכון, אני מבין, 
טובה  חברה  איזו  למצוא  צריך  אבל  תדמית,  יש 
שלך  אמא  גם  אבל  (ותתפלאי,  דודה  איזו  או 
יכולה לעזור מאוד), ואם אפשר לדבר עם מישהי 
באולפנה אז גם טוב. את לא צריכה לבכות לבד, 
את צריכה מישהי שתוכלי לבכות לה ושתיתן לך 
תמיכה. מרוב שמלמדים אותנו כל הזמן שאנחנו 
צריכים לפתור את הבעיות שלנו לבד כבר שכחנו 

מה זה להישען על מישהו בחיים.

הודיה
בסדר, אז אני אבכה למישהי, אבל מה אני אעשה 

ביום–יום? 

צביקה

אבל  מאוד,  מישהו  אוהבת  שאת  נכון  הודיה, 
הקב"ה.  זה  יותר.  עוד  אותך  שאוהב  מישהו  יש 
אנחנו תמיד פונים אליו ברגעי משבר. תנצלי את 
הלב,  מעומק  תתפללי  פשוט  אליו.  ותפני  הרגע 
עצמך,  על  אלא  אוהבת  שאת  נער  אותו  על  לא 
שהקב"ה ייתן לך כוח לעבור את התקופה הזאת 
וגם שכשיבוא היום הוא ישלח לך את המתאים 
לך ביותר, שכלפיו תרגישי את אותן עצמות של 
אותם  את  אלייך  ירגיש  הוא  שגם  אבל  אהבה, 

מקום  בכל  שלך,  בשפה  פשוטה,  תפילה  ועצמות.  רגשות 
לעצמו  ועוזר  שמתגבר  ומי  וזוכר,  שומע,  הקב"ה  שתרצי. 

הקב"ה ישלח לו יום אחד מתנה נפלאה, אהבה לתמיד. 

הודיה
בסדר, אני אנסה את זה, אבל אין, אתה לא מבין, אני כל היום 
חושבת עליו, אני לא אוכלת ובטח שלא ישנה, זה משתלט לי 

על החיים ואני צריכה לעשות משהו עכשיו. 

צביקה
כמעט  אופייני  זה  קל.  הכי  דווקא  והוא  השלישי,  החלק  זה 
דבר  של  בסופו  עליה.  פה  אתי  מדברים  שחבר'ה  בעיה  לכל 
יכולים להכיל במוח רק מחשבה  העסק פשוט מאוד: אנחנו 
יצר  ה'  ככה  במקביל,  מחשבות  שתי  אין  פעם.  בכל  אחת 
אותנו. לכן אם אנחנו עסוקים במשהו אחר אנחנו לא יכולים 
להבדיל,  אותנו.  שמטרידה  הבעיה  על  רגע  באותו  לחשוב 
באמת להבדיל מהמקרה שלך, אנשים שחווים אבל, שאיבדו 
אדם קרוב, מצליחים להתגבר על האבל טוב הרבה יותר אם 
הם חוזרים מיד לעבודה. העשייה היא הזרז הכי טוב לשכחה 

מהצרות. 

הודיה
מה לעשות? אני הרי לא עובדת. במה אני צריכה להתעסק? 

צביקה
אנחנו מכירים את האולפנה שלך ואת כל הפעילויות שאתן 

מפעילות כל הזמן. 

חשוב  פרויקט  עכשיו  עצמך  על  לקחת  צריכה  פשוט  את 
ולהשקיע בו את כולך. גם אם הוא יבוא אפילו קצת על חשבון 
הלימודים לתקופה קצרה, את צריכה להיות עסוקה כל הזמן 
להרגיש  ופחות  אחרים,  של  הכאב  בהקלת  אחרים,  בדברים 
את שלך. ככל שתהיי עסוקה יותר ככה הזמן יעבור מהר יותר, 
וכמו שאמרנו קודם, הזמן הוא המרפא הכי טוב. אביתר בנאי 
אומר: "להפוך חולשה לעצמה גדולה." אז תבחרי לך פעילות 

חדשה ותסחפי אתך עוד בנות, רק טוב יֵצא מזה. 

אה, ועוד משהו. אחרי שאת יוצאת מזה תזכירי לחברות שלך 
שבסוף  והרגשות  החלומות  שכל  זה.  את  שווה  לא  שהמחיר 
מובילים לאהבה נכזבת כואבים מאוד בסוף, וזה מחיר גבוה 
מדי. כל דבר בזמנו, לאהבה והתאהבות יש הזמן שלהן בשלב 
יכולה  בהחלט  זה  את  מבינה  שלא  ומי  בחיים,  יותר  מאוחר 
ליפול. נכון שיש לנו בהתחלה שליטה על הרגשות שלנו אבל 
דברים יכולים לצאת מכלל שליטה. תגידי זאת לחברות שלך, 

אולי תצליחי להציל אותן.

הודיה
בסדר, תודה צביקה, להפוך חולשה לעצמה גדולה. אהבתי. 
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הסטטיסטיקה טוענת שאחד מכל ארבעה חבר'ה 
מהשבט או מהכיתה שלכם צורך אלכוהול מדי 
שבוע f אולי לא שמתם לב להתלהבות היתרה 
לקדש על יין ולקנח בוודקה בסעודת שבט שגרתית, 
אולי חשבתם שזה די מצחיק לראות את החברות 
מבושמות ומצחיקות בסתם יום של חול, אבל באמת 
הגיע הזמן שנעצור את זה f חברים ששותים וחברים 
שלהם מדברים על התופעה המבישה של ה"שתייה 
בסבבה" f הנה משהו שמזי ק יותר מקולה
 אברהם בנימין
איור: נחמיה בועז

עולםעולםעולםהספורטהספורטהספורט
דניאל שחק

עול� ה�פורט �ער וגעש לאחרונה בעקבות ההודעה של הרשות האמריקנית 
למלחמה ב�מי� שלפיה לאנ� ארמ�טרונג, רוכב האופניי� האגדי, עשה שימוש 
יישללו ממנו. אי� עוררי� על כ� שמדובר  וכל תאריו  נרחב בחומרי� א�ורי� 
באחד מגדולי ה�פורטאי� אי פע�, ולכ� ההכרזה דמתה לאגרו� בבט� שמותיר 
אות� מרוק� מאוויר. א� הגדול מכול� הוא רמאי, מה זה אומר על התחרויות 
שבה� השתת�? מה זה אומר על ענ� הרכיבה? מה זה אומר על ה�פורט? מה 
זה אומר על מתחריו? וחשוב מכול, מה זה אומר על כל אות� מיליוני אנשי� 

שלמדו להעריצו?

ולהיאבק ג� כאשר הקרב נראה אבוד. במש� כל הקריירה שלו הוא עבר בדיקות 
ב�מי�  למלחמה  האמריקנית  הרשות  אבל  נקי,  ונמצא  א�ורי�  �מי�  לגילוי 

USADA)
הוא  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  נוטל 
מ�רב לערער על הממצאי� שבגינ� צפויי� להישלל כל תאריו והוא יושעה לעד 

מענ� רכיבת האופניי�.
ה�ירוב לערער נובע ככל הנראה מרצונו של ארמ�טרונג להימנע מחשיפת 
עדויות נו�פות שיחמירו את הפגיעה בשמו ובתדמיתו. לרוכב האגדי יש חמישה 

מה�  אחד  וא�  �מי�  שלקחו  רוכבי�  הרבה  "היו  א�ורי�," 
ע�  שעושה  טוב  אד�  "הוא  ברציפות,"  פעמי�  זכה שבע  לא 

הניצחונות שלו דברי� טובי�." שלוק הצדקה עצמית והכול עובר. 
ברגע שהשמועות הפכו לנתח בשרני מוצק ובעל נוכחות, הלעי�ה 

המודעת הפכה ליותר מדי.

ארון הקבורה של הענף?
את  איששה  רק  לא  ב�מי�  למלחמה  האמריקנית  הרשות  של  ההכרזה 

החששות, אלא ג� הפכה את ה�דק באמ�� לתהו� פעורה. פרשיות ה�מי�, 
שבעבר אפשר היה להעלי� מה� עי�, הפכו לחלק המכוער בנו� של ענ� הרכיבה. 
 שנה התמוטט רוכב בריטי ומת כשבכי�יו נמצאו �מי� ממריצי�. 
 שנה הושעתה כל קבוצת 'פ�טינה' שהובילה באותה עת בדירוג הכללי 
של הטור דה פראנ�. לפני שש שני� הושעו ארבעה רוכבי� בכירי� והמנצח 
במרו, פלויד לאנדי�, איבד את התואר. שנה לאחר מכ� נמצאו חומרי� א�ורי� 
ובעיתו�  הודח  לזכייה  המועמדי�  אחד  נו�פי�,  מתחרי�  ארבעה  של  בגופ� 
הצרפתי 'ליבר�יו�' זעקה הכותרת את מה שכול� כבר הבינו: "מותו של הט�ר". 

העדויות נגד ארמ�טרונג ה� רק המ�מר האחרו� בארו� הקבורה של הענ�.
למה אני דרמטי כל כ�? משו� שתהלי� דומה כבר קרה לענ� מוביל אחר. 
האגרו� היה אחד התחומי� הפופולריי� ביותר בעול� בקרב חובבי ה�פורט. 
שמות כמו רוקי מרציאנו, ג'ו לואי�, מק� בר, מוחמד עלי, ג'ו פרייז'ר, ג'ורג' 
פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל 
הק�� התפוגג בשני העשורי� האחרוני�. יש שיגידו שהיה זה פיצול אליפות 
העול� לתארי� מטע� כמה התאחדויות, אחרי� יטענו שכני�תו של טיי�ו� 
לכלא פיזרה את הקהל. התשובה האמתית והכואבת היא שכבר אי אפשר היה 
ליפול  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  להעלי� 
לרצפה  שצנחו  מא�יביי�  ומלוחמי�  תשלו�  תמורת  מ�וי�  ב�יבוב  לקרקע 
כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, 

ג� ענ� האופניי� מוצ� ב�מי� ובהורמוני� כבר עשרות שני�, פשוט משו� 
מהחשש  חזק  והצור�  כבירי�  גופניי�  מאמצי�  שדורשי�  במרוצי�  שמדובר 
ככל  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי 
שהבדיקות משתפרות, כ� ג� ה�מי� הופכי� מורכבי� יותר וחשאיי� יותר. כל 
עוד היה מדובר בשמועות או במקרי� מבודדי�, כול� עיקמו פרצו� והבליגו. 
עכשיו המחלה כבר �ופנית. מעניי� א� דווקא ש� יקו� עוד מישהו שיגיד שאי� 
דבר בלתי אפשרי, אחד שיגרו� לכול� להיאבק ג� כאשר הקרב נראה כבר אבוד.

האצטדיוני�  אחד  נחנ�  שנה   55 החודשלפני... 
המפור�מי� ביותר בעול� לאחר בנייה שארכה יותר משלוש שני�. היצירה 'משיח' של 
המלחי� גאורג פרידרי� הנדל נוגנה במהל� הטק� החגיגי ו'אצטדיו� מועדו� הכדורגל 
ברצלונה' נפתח לקהל. עוד בתחילת הדר� דבק במתק� הטרי הכינוי העממי 'קאמפ 
נואו', שמשמעותו בקטלאנית "המגרש החדש", והכינוי מוכר כיו� לכל חובב כדורגל.

עלותו בנייתו של קאמפ נואו חרגה בהרבה מהמצופה ועלתה למעשה יותר מפי 
שלושה מהתכנו� המקורי. אחת ה�יבות המרכזיות לפתיחת האצטדיו� החדש והנרחב 
הייתה ההתלהבות שעורר לדי�לב קובאלה, כוכב באר�ה שמש� עשרות אלפי אוהדי� 

עד  �פרד.  רחבי  מכל 
די  אלפרדו  של  להגעתו 
מדריד,  לריאל  �טפאנו 
השחק�  נחשב  ההונגרי 
במדינה  ביותר  הגדול 

ואחד הטובי� בעול�.
האדירי�  ממדיו 
המכיל  נואו,  קאמפ  של 
אל�  ממאה  פחות  קצת 
אותו  זיכו  מושבי�, 
הגדול  האצטדיו�  בתואר 
ביותר באירופה והוא הפ� 

למתק� מזמי� לעריכת אירועי� חשובי�. כבר לפני ארבעי� שנה אירחה העיר ברצלונה 
גמר אירופי ראשו� וכעבור שנתיי�, כשהוחת� הכוכב ההולנדי יוהא� קרוי�, הותקנו 

במקו� ג� לוחות תוצאות אלקטרוניי� - חידוש מ�עיר באותה תקופה.
ע� השני� הפ� קאמפ נואו למקו� היחיד שבו יכלו מתנגדי השלטו� הפאשי�טי 
א�ורה תחת ממשל  פעולה שהייתה  קטלוניה,  את דגלי חבל  ולהני�  להביע מחאה 
בתשמ"ב  ב�פרד  שנערכו  העול�  גביע  תחרויות  לקראת  פרנקו.  פרנ�י�קו  הרוד� 
מחדש  הוקט�  הוא  אבל  מושבי�,  אל�  מ�121  ליותר  האצטדיו�  קיבולת  הוגדלה 

בהמש� מטעמי בטיחות.
דרשות של  ג�  אלא  �פורט,  ואירועי  כדורגל  רק משחקי  לא  אירח  נואו  קאמפ 
האפיפיור, הופעות רוק וחגיגות עירוניות. ההצלחות של ברצלונה בשני� האחרונות 
הפכו את האצטדיו� הגדול באירופה ג� למוקד תיירות משמעותי ובתעשיית התיירות 
המקומית מעריכי� שבממוצע מגיעי� לכל משחק בית כמאה ישראלי� לצפות במ�י 

ובחבריו עושי� ק�מי� על כר הדשא.

5 חידושים לשנה החדשה
תמיד  מגיעה  העול�  ברחבי  השונות  והכדור�ל  הכדורגל  בליגות  העונה  פתיחת 
�מו� לראש השנה. אז לכבוד פתיחת עונת תשע"ג, הנה חמישה חידושי� משמעותיי� 

שנכנ�ו לתוק� לקראת השנה החדשה:
אחרי שבע שני� של ויכוחי� בנוגע לפיינל פור השנוי במחלוקת, שונתה שיטת . 1

המשחקי� בליגת העל בכדור�ל. כבר בעונה הקרובה ייערכו �דרות חצי גמר ושתי 
המנצחות יעלו למשחק מכריע ביניה� ובעונה הבאה ג� יתקיי� בגמר מפגש כפול (בית 

וחו) כדי לקבוע את זהות הזוכה בתואר.
החליט . 2 הבינלאומית,  הכדורגל  התאחדויות  פדרציית  פיפ"א,  של  הפועל  הוועד 

להכני� לשימוש את טכנולוגיית קו�השער, שת�ייע להכריע במקרי� של �פק א� 
מתב��ת  האחת  לשימוש;  אושרו  מערכות  שתי  הקו.  את  לא עבר  או  הכדור עבר 
חיישני�  כוללת  השנייה  הכדור.  מ�לול  של  הדמיה  שיוצרות  מצלמות  �דרת  על 
בתו� הכדור ובתו� קורות השער וה� קולטי� שדות מגנטיי� ומאותתי� לשעו� על 
ידו של השופט א� היה שער או לא. מנהלת הליגה האנגלית הודיעה שתכני� את 
בגביע  כבר  לדר� חדשה  לצאת  מתכנני�  בהקד� ובפיפ"א  לשימוש  המערכות  אחת 

הקונפדרציות שייער� בברזיל בקי הבא.
אישרה . 3  NBAה� ליגת  הנהלת  העול�.  יתר  את  מקדימה  תמיד  לא  אמריקה 

האירופי  בכדור�ל  שקבוצות  לאחר  שני�  השחקני�,  גופיות  על  פר�ומות  להדפי� 
החדשות  הפר�ומות  �טר�,  דייויד   NBAה� ליגת  נציב  פי  על  זאת.  לעשות  החלו 

יכני�ו לקופת הליגה מהשנה הבאה יותר ממאה מיליו� דולרי� בעונה.
מנהלת הליגה האיטלקית בכדורגל החליטה לאפשר לקבוצות להושיב על ה�פ�ל . 4

12 שחקני� במקו� שישה בלבד, תקנה שמ�ייעת בעיקר לקבוצות העשירות שלה� 
�פק.  של  במקרי�  להכריע  כדי  השערי�  ליד  יוצבו  שופט  עוזרי  בנו��,  רחב.  �גל 

טכנולוגיית קו�השער עדיי� לא הגיעה לאר המג�.
אופ"א, פדרציית התאחדויות הכדורגל של אירופה, החליטה להגדיל את המענקי� על . 5

עליה לשלב הבתי� של ליגת האלופות. כל אחת מ�32 הקבוצות שהבטיחו את מקומ� 
קשר  בלי  שקלי�),  מיליו�   43.3) אירו  מיליו�   8.6 אוטומטית  תקבל  היוקרתי  במפעל 

להכנ�ות נו�פות בעקבות ניצחונות או רווחי� מזכויות שידור. שווה להצליח בכדורגל.

הגילויים האחרונים אודות לאנס ארמסטרונג, רוכב האופניים הכול יכול, 
והקשר שלו לסמים, גורמים לנו לשאול אם יש עתיד לענף האופניים הנחשב, 

או שמאוחר מדי מכדי לתקן  הגיע הזמן להתחלות חדשות 

לנצח
בכול מחיר?

גם ענף האופניים מוצף 
בסמים ובהורמונים כבר 

עשרות שנים, פשוט משום 
שמדובר במרוצים שדורשים 

מאמצים גופניים כבירים 
והצורך חזק מהחשש 
להיתפס. עם השנים 

השתכללו אמצעי הגילוי, אך 
גם מאמצי ההסתרה

ולהיאבק ג� כאשר הקרב נראה אבוד. במש� כל הקריירה שלו הוא עבר בדיקות ולהיאבק ג� כאשר הקרב נראה אבוד. במש� כל הקריירה שלו הוא עבר בדיקות ולהיאבק ג� כאשר הקרב נראה אבוד. במש� כל הקריירה שלו הוא עבר בדיקות 
ב�מי�  למלחמה  האמריקנית  הרשות  אבל  נקי,  ונמצא  א�ורי�  �מי�  ב�מי� לגילוי  למלחמה  האמריקנית  הרשות  אבל  נקי,  ונמצא  א�ורי�  �מי�  לגילוי 

הוא  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  הוא נוטל  כי  כשהודיע  הגיעה  יותר  גדולה  הפתעה  ביצועי�.  משפרי  חומרי�  נוטל 

ה�ירוב לערער נובע ככל הנראה מרצונו של ארמ�טרונג להימנע מחשיפת 
עדויות נו�פות שיחמירו את הפגיעה בשמו ובתדמיתו. לרוכב האגדי יש חמישה עדויות נו�פות שיחמירו את הפגיעה בשמו ובתדמיתו. לרוכב האגדי יש חמישה עדויות נו�פות שיחמירו את הפגיעה בשמו ובתדמיתו. לרוכב האגדי יש חמישה 

את  איששה  רק  לא  ב�מי�  למלחמה  האמריקנית  הרשות  של  את ההכרזה  איששה  רק  לא  ב�מי�  למלחמה  האמריקנית  הרשות  של  ההכרזה 
החששות, אלא ג� הפכה את ה�דק באמ�� לתהו� פעורה. פרשיות ה�מי�, החששות, אלא ג� הפכה את ה�דק באמ�� לתהו� פעורה. פרשיות ה�מי�, 
שבעבר אפשר היה להעלי� מה� עי�, הפכו לחלק המכוער בנו� של ענ� הרכיבה. שבעבר אפשר היה להעלי� מה� עי�, הפכו לחלק המכוער בנו� של ענ� הרכיבה. 
 שנה התמוטט רוכב בריטי ומת כשבכי�יו נמצאו �מי� ממריצי�.  שנה התמוטט רוכב בריטי ומת כשבכי�יו נמצאו �מי� ממריצי�. 
 שנה הושעתה כל קבוצת 'פ�טינה' שהובילה באותה עת בדירוג הכללי  שנה הושעתה כל קבוצת 'פ�טינה' שהובילה באותה עת בדירוג הכללי 
של הטור דה פראנ�. לפני שש שני� הושעו ארבעה רוכבי� בכירי� והמנצח של הטור דה פראנ�. לפני שש שני� הושעו ארבעה רוכבי� בכירי� והמנצח 
במרו, פלויד לאנדי�, איבד את התואר. שנה לאחר מכ� נמצאו חומרי� א�ורי� במרו, פלויד לאנדי�, איבד את התואר. שנה לאחר מכ� נמצאו חומרי� א�ורי� 
ובעיתו�  הודח  לזכייה  המועמדי�  אחד  נו�פי�,  מתחרי�  ארבעה  של  ובעיתו� בגופ�  הודח  לזכייה  המועמדי�  אחד  נו�פי�,  מתחרי�  ארבעה  של  בגופ� 
הצרפתי 'ליבר�יו�' זעקה הכותרת את מה שכול� כבר הבינו: "מותו של הט�ר". הצרפתי 'ליבר�יו�' זעקה הכותרת את מה שכול� כבר הבינו: "מותו של הט�ר". 

העדויות נגד ארמ�טרונג ה� רק המ�מר האחרו� בארו� הקבורה של הענ�.העדויות נגד ארמ�טרונג ה� רק המ�מר האחרו� בארו� הקבורה של הענ�.
למה אני דרמטי כל כ�? משו� שתהלי� דומה כבר קרה לענ� מוביל אחר. למה אני דרמטי כל כ�? משו� שתהלי� דומה כבר קרה לענ� מוביל אחר. 
האגרו� היה אחד התחומי� הפופולריי� ביותר בעול� בקרב חובבי ה�פורט. האגרו� היה אחד התחומי� הפופולריי� ביותר בעול� בקרב חובבי ה�פורט. 
שמות כמו רוקי מרציאנו, ג'ו לואי�, מק� בר, מוחמד עלי, ג'ו פרייז'ר, ג'ורג' שמות כמו רוקי מרציאנו, ג'ו לואי�, מק� בר, מוחמד עלי, ג'ו פרייז'ר, ג'ורג' 
פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל פורמ� ומייק טיי�ו� משכו במש� השני� מיליוני צופי� ומיליוני דולרי�, אבל 
הק�� התפוגג בשני העשורי� האחרוני�. יש שיגידו שהיה זה פיצול אליפות הק�� התפוגג בשני העשורי� האחרוני�. יש שיגידו שהיה זה פיצול אליפות הק�� התפוגג בשני העשורי� האחרוני�. יש שיגידו שהיה זה פיצול אליפות 
העול� לתארי� מטע� כמה התאחדויות, אחרי� יטענו שכני�תו של טיי�ו� העול� לתארי� מטע� כמה התאחדויות, אחרי� יטענו שכני�תו של טיי�ו� העול� לתארי� מטע� כמה התאחדויות, אחרי� יטענו שכני�תו של טיי�ו� 
לכלא פיזרה את הקהל. התשובה האמתית והכואבת היא שכבר אי אפשר היה לכלא פיזרה את הקהל. התשובה האמתית והכואבת היא שכבר אי אפשר היה לכלא פיזרה את הקהל. התשובה האמתית והכואבת היא שכבר אי אפשר היה לכלא פיזרה את הקהל. התשובה האמתית והכואבת היא שכבר אי אפשר היה 
ליפול  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  ליפול להעלי�  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  ליפול להעלי�  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  ליפול להעלי�  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  ליפול להעלי�  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  ליפול להעלי�  בענ� ובתוכה ממתאגרפי� ח�וני� שה�כימו  עי� מהשחיתות  להעלי� 
לרצפה  שצנחו  מא�יביי�  ומלוחמי�  תשלו�  תמורת  מ�וי�  ב�יבוב  לרצפה לקרקע  שצנחו  מא�יביי�  ומלוחמי�  תשלו�  תמורת  מ�וי�  ב�יבוב  לרצפה לקרקע  שצנחו  מא�יביי�  ומלוחמי�  תשלו�  תמורת  מ�וי�  ב�יבוב  לרצפה לקרקע  שצנחו  מא�יביי�  ומלוחמי�  תשלו�  תמורת  מ�וי�  ב�יבוב  לקרקע 
כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, כשיד ליטפה את פניה� כאילו היו רקדניות בלט אנורק�יות. המשחק מכור, 

ג� ענ� האופניי� מוצ� ב�מי� ובהורמוני� כבר עשרות שני�, פשוט משו� ג� ענ� האופניי� מוצ� ב�מי� ובהורמוני� כבר עשרות שני�, פשוט משו� ג� ענ� האופניי� מוצ� ב�מי� ובהורמוני� כבר עשרות שני�, פשוט משו� ג� ענ� האופניי� מוצ� ב�מי� ובהורמוני� כבר עשרות שני�, פשוט משו� 
מהחשש  חזק  והצור�  כבירי�  גופניי�  מאמצי�  שדורשי�  במרוצי�  מהחשש שמדובר  חזק  והצור�  כבירי�  גופניי�  מאמצי�  שדורשי�  במרוצי�  מהחשש שמדובר  חזק  והצור�  כבירי�  גופניי�  מאמצי�  שדורשי�  במרוצי�  מהחשש שמדובר  חזק  והצור�  כבירי�  גופניי�  מאמצי�  שדורשי�  במרוצי�  שמדובר 
ככל  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  ככל להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי  ג� מאמצי הה�תרה.  הגילוי, א�  להיתפ�. ע� השני� השתכללו אמצעי 
שהבדיקות משתפרות, כ� ג� ה�מי� הופכי� מורכבי� יותר וחשאיי� יותר. כל שהבדיקות משתפרות, כ� ג� ה�מי� הופכי� מורכבי� יותר וחשאיי� יותר. כל שהבדיקות משתפרות, כ� ג� ה�מי� הופכי� מורכבי� יותר וחשאיי� יותר. כל שהבדיקות משתפרות, כ� ג� ה�מי� הופכי� מורכבי� יותר וחשאיי� יותר. כל 
עוד היה מדובר בשמועות או במקרי� מבודדי�, כול� עיקמו פרצו� והבליגו. עוד היה מדובר בשמועות או במקרי� מבודדי�, כול� עיקמו פרצו� והבליגו. עוד היה מדובר בשמועות או במקרי� מבודדי�, כול� עיקמו פרצו� והבליגו. עוד היה מדובר בשמועות או במקרי� מבודדי�, כול� עיקמו פרצו� והבליגו. 
עכשיו המחלה כבר �ופנית. מעניי� א� דווקא ש� יקו� עוד מישהו שיגיד שאי� עכשיו המחלה כבר �ופנית. מעניי� א� דווקא ש� יקו� עוד מישהו שיגיד שאי� 
דבר בלתי אפשרי, אחד שיגרו� לכול� להיאבק ג� כאשר הקרב נראה כבר אבוד.דבר בלתי אפשרי, אחד שיגרו� לכול� להיאבק ג� כאשר הקרב נראה כבר אבוד.

המגזין

 ÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚÌÏÂÚקטן
עיתון הנוער הדתי של ישראל

פרטים בקרוב...לכל מנויי המגזין מצפה חורף חם...

תשרי תשע“גגליון 13
תשרי תשע“גגליון גליון 
תשרי תשע“גגליון 
גליון 

אה, שכחתי 
שאתה צמחוני!

אני רק מסיים 
את המן ובא

חסה!

סבבה אחי. 
רק אל 

תותיר, אה?

אני רוצה שיהיה לו טעם של 
צלעות כבש עם עשבי תיבול, על 

מצע פירה בטטה ודואט ירקות 
מוקפצים 

בסילאן

בוא נתקדם לכיוון האור, 
כנראה נצא מהצד השני 

של המערה...

שלומי!

רגע, שלומי... 
יש מפקד, ואתה 

הולך בכיוון 
ההפוך מהמחנה!

אחחח! שלומי, 
דרכת עליי!

מה מצאת פה, 
חבר?

אחי, יש 
מפקד של כל 

השבטים. 
ואחר כך 

כתובת אש 
ומנחה

פחיאל! מה קורה?

לא ידעתי 
שליעקב 
היה עוד בן

הרא"ה!

חי זקנו 
של אהרון

מכונית! 
וזאת רעננה, 
אתה לא רואה?

בוא איתנו, יהופחז בן 
אמציה, נלך לסניף שלנו 

ונחשוב איך אפשר לעזור לך

תגידו... מה זה? 
ומה זה המקום 

הזה?

הוא מתכוון 
ה'תשע"ג

מה זה? 
לא עשינו 

הסתננתם כלום!
ממצרים, 
בטח לא 
עשיתם 
כלום...

אחחח, שלומי. לו רק יכולנו 
לבקש עזרה ממשה רבנו

אתה 
יהודי?!

2012

אין כזה דבר שבט יששכר! 
אוי לא, הוא מסתנן ממצרים, 

הוא יהרוג אותנו!

נעים להכיר, אני יהופחז בן אמציה, גר 
במדבר סיני. אני בשבט יששכר

בטח! 
עוד מעט, 

בשבת אירגון!

באיזו שנה 
אנחנו?

יש שבט 
חדש?!

יש לי 
רעיון

לא מכיר רעננה. 
זה גמל 

מיוחד מאוד! 

מה פתאום 
יעקב, אנחנו 
בני עקיבא 

בכלל!

היי, אני לא 
מכיר אתכם. 

מאיזה שבט אתם?

אני בעבר? 
איך זה יכול 

להיות?

elhagor@gmail.com

כתיבה: אביטל ומתן צור קומיקס: אלחנן בן אורי
"דור המדבר"

פרק 1

לב זכוכית 
מבוסס על עשרות סיפורים אמתיים

Ô̈‡ÎÓ ˜ÂÁ¯¢
Ô̈·‡ ÈÂ˘Ú ‰Â·‚ Ï„‚Ó·

Æ‰ÎÈÒ ‰Ï ˙·˘ÂÈ
ÆÌ˘ ˙·˘ÂÈ ‡È‰˘ ÌÈ˘ ¯·Î

˙Â˘ÚÏ ÂÒÈ ‡Ï ‰Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰˘ Â‰˘Ó ÔÈ‡Â
ÆÌ˘Ó ‰˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î

ÆÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘ Ï·‡
¨‡¯ÂÂ ÌÂÈ‡ ‰È‰ Ï„‚Ó‰

¢ÂÏ˘Î Ì‰ÈˆÓ‡Ó ÏÎÂ

™™™
 ÁÂ˙ÙÏ  ‰ÒÓ  ¨̆ ˘Á·  Û„‰  ÏÂÓ  ˙·˘ÈÈ˙Ó  ‡È‰
 ÏÚ ÌÂ˜¯Ï ¨‰˘È‚¯Ó ‡È‰ ‰Ó ‰ÓˆÚ ÌÚ ¯¯·Ï ¨ÌÈÈÈÚ
 ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ¨ÏÂ·Á‰Â Ì„‰ ˙˙Â˘ ‰·Ï ˙‡ Û„‰

Æ̆ Â·ÁÏÂ ‰Ï‚ÂÓ‰
 ÂÎÈÁ  È„Ó  ·¯  ÔÓÊ  Æ‰Ï  ˙ÂÎÁÓ  ‡Ï  ‰Ï˘  ÌÈÏÈÓ‰Â
 ˙ÂÎÈ·Ó‰ ˙Â˜È˙˘‰ ÏÎ ˙‡ Û„‰ ÏÚ ˙ÂˆÈ¯Ù˘Ó Ô‰ Æ‰Ï
 ¨˙È˙ÂÎ˘‰  ˙ÏÂÎÓÏ  ˙ÒÎ  ‡È‰˘Î  ‰ÓÓ  ˙ÂÚ˜Â·˘
 ‰·  ˙Â¯˜Â„˘  ÌÈ„ÏÈ‰  Ï˘  ˙ÂÓÈÓ˙‰  Ì‰È˙ÂÚ·ˆ‡  ˙‡
 ¨ÌÈÚÂ˘Ú˘‰ Ô‚ ÈÙ ÏÚ ˙¯·ÂÚ ‡È‰˘ ÌÚÙ ÏÎ ˙Â·¯ÁÎ
 ‰˘  „ÂÚ˘  ‰Ï  ¯ÈÎÊÓÂ  ÁÙÏ  ˜¯Ê˘  ÁÂÏ‰  ÔÓ  Û„‰  ˙‡
 ‰ÏÂ  ‰ÏÂÁ  ‰Ï˘  ‰„ÏÈ‰  Æ̆ „Á˙‰  ‡Ï  ¯·„  ÌÂ˘Â  ‰¯·Ú
 ÌÈÓÂˆÚ ˙Â¯È˜ ÏÂÓ ˙·ˆÈ ‡È‰ Æ‰Ê ÏÂÓ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÔÈ‡
 ÏÚ  ¯ÂÓ˘ÏÂ  ‡Ó‡  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ˆÂ¯˘  ¨‰ÓˆÚ  ÏÂÓ  ¯˜ÈÚ·Â
 ˙Â·˘Â‰ ˙ÂÁÂ¯‰ÓÂ ÌÈÎ˘Â‰ ÌÈÈ˙‰ ÏÎÓ ‰Ï˘ ‰„ÏÈ‰
 Â̈·  ¯‰Ó  ÂÓÎ  ‰Ï˘  ‰„ÏÈ·  ‰ÙÂˆ  ¨˙˜Á¯ÂÓ  ‡È‰  Ï·‡

Æ˙Ú‚Â ‡Ï Ï·‡ ‰·Â¯˜
 ¯·„Ï  ÊÚ‰  ÌÂ‡˙Ù˘  ¨‰Ï˘  ÏÂ„‚‰  ÏÚ  ˙·˘ÂÁ  ‡È‰
 ¨˙ÈÏÓ¯Â ‰Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï ‡È‰ ‰ÓÏ¢ ∫Ï‡˘Â ‰Ê ÏÚ
 ÆÆÆ˙ÂÈ‰Ï  ˙·ÈÈÁÂ  Â̈‰˘Ó  Â‡  ˙¯ÂÂÈÚ  Â‡  ˙ÈËÒÈËÂ‡
 ÈÙÎ  ÂÈÙÓ  ‡ÈˆÂ‰  ‡Â‰  ‰Â¯Á‡‰  ‰ÏÈÓ‰  ˙‡  ¢ø˙Ú‚Â˘Ó
 ‰‡ÏÙ‰ ‰„ÏÈ· Â‰˘Ó ÂÏÈ‡Î ¨Ï˜ÏÂ˜Ó ÏÎ‡Ó ˜¯ÂÈ Ì„‡˘

ÆÚ‚˙˘‰˘ ‰Ê ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ‡Ï˘ ÂÏÈ‡Î ¨Ï˜ÏÂ˜Ó ‰Ï˘
 ‡Ï ‡È‰ ‰ÓÎ ‰ËÏ˜ ÌÂ‡˙ÙÂ ÂÏ ¯È·Ò‰Ï ‰˙ÒÈ ‡È‰
 ¨‰Ï˘ ‰˜ÈÁˆÓ‰Â ˙„ÁÂÈÓ‰Â ‰ÙÈ‰ ‰„ÏÈ‰ ÆÌÂÏÎ ˙ËÏÂ˜
 ‡È‰  Æ‰˙·È·ÒÏ  ˙ÎÂÒÓÂ  ‰ÚÈ˙¯ÓÂ  ‰„ÈÁÙÓ  Ì‚  ‡È‰
 ¨ÏÂ„‚ ÔÈ˜ ˙Â‡ ÌÚ ÌÏÂÚ· ˙··Â˙ÒÓ ¨˙ÓÂÒÓ ¨˙ÎÂÒÓ

Æ‰„ÂÓ ¨ıÂÁ· ¨˙Ú¯ÂˆÓ ÂÓÎ Æ„È¯Â‰Ï ˙„ÁÙÓ ‰¯·Á‰˘
 øÔ‡ÎÓ ÍÏ˘ ˙ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÏÈ‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙‡¢

Æ¢ÌÏÂÎÏ ‰ÚÈ¯ÙÓ ‡È‰ øÔ‡ÎÓ ÂÎÏ˙ ÈÏÂ‡

uv
 ÏÎ  Ï˘  ˙·˘  ÔÁÏÂ˘  ÏÚ  ÌÈÏÂÚ  Ì‰˘  ˙Ú„ÂÈ  ‡È‰
 ˙‡ ˘È‚¯Ó „Á‡ ÏÎ ‰ÏÈ‰˜ ¯Â˙·Â Æ‰ÏÈ‰˜· ˙ÂÁÙ˘Ó‰
 ‰Ï‡˘ ÏÎ ÏÂ‡˘Ï Â‡ ˙ÈÂ‡‚ ‰¯Ú‰ ÂÊÈ‡ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ‰

ÆÂÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰
 ÁÂÎ‰  ˙‡  ÏˆÏ  ¨Ì‰Ï  ¯ÂÊÚÏ  ˙ÂÒÏÂ  ‡Â·Ï  ÌÂ˜Ó·
 ‰„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙‡ „Ù¯ÏÂ ¯È‡‰Ï È„Î ‰ÏÈ‰˜Î Ì‰Ï˘
 ¨‰˘„Á  ˙ÈÊÁ  ˙¯ÈˆÈÏ  ÁÂÎ‰  ÏÎ  ˙‡  ÌÈÙÓ  Ì‰  ¨‰Ï˘
 ‰„ÏÈ  ‰Ù  ˘È˘ ‰Ê  ÏÚ  ÂÒÚÎÈ  Ì‡˘ ÂÏÈ‡Î  Æ‰„ÏÈ‰  ÏÂÓ

ÆÌ‰· Ú‚ÙÈ ‡Ï ¨Ì‰· Ú‚ÈÈ ‡Ï ‰Ê ˙Ú‚Â˘Ó
 ÂÓÎ ¨˜ÂÁ¯ ÍÎ ÏÎ ‰˙Â‡ ÌÈÙÈÚÓÂ ‰· ÌÈËÚÂ· Ì‰Â
 ˙ÂÚË· Â·˘ÁÈ ‡Ï  ̆Æ˙ÈÂÂÊ‰ Ô¯˜Ï ¨ÌÈËÂË¯ÓÒ ¯Â„Î ‰ÊÈ‡
–„Ú–ÌÈÈÏÓ¯Â‰ ÌÈÈÁ· ¨‰ÏÈ‰˜· ¨Ì‰· ¯„Ò· ‡Ï Â‰˘Ó˘

 ˙ÂÙÈ„Ó‰ ÌÈ˘‰Â ÌÈÓÏ˘ÂÓ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ¨Ì‰Ï  ̆ÔÂÚ‚È˘
Æ˙„ÓÁ˙œÓ ˙Â‡˘˙‰ Ï˘ ÌÈÏ·Â˘

 ¯ÈÚÏ ÚÂÒÏ ¨˙ÎÏÏÂ ÏÂÎ‰ ˙‡ ÊÂ¯‡Ï ÌÈ·Â¯˜ ÂÈ‰ Ì‰
 ¨̆ ¯Â˘ ˙ÂÎ‰Ï ˙ÂÒÏ Ì˘Â ¨˙¯Á‡ ˙˘·ÈÏ ÈÏÂ‡ ¨˙¯Á‡
 ‰·È˘Â‰  ‰Ï˘  ˙ÂÚ‚È‰  ˜¯Â  Æ‰Ï˘  ¯·‰  ÁÓˆ  ˙‡  Ï„‚Ï
 ÌÈÈÊÂ‡  ÌÂ˙ÒÏ „ÓÏ  ¨˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÔÈ‡˘ ‰¯Ó‡Â  ‰˙Â‡

Æ·ÂˆÚ˘ ˘È‚¯ ‡Ï˘ È„Î ˜ÈÙÒÓ ˜ÊÁ ˜ÂÚˆÏÂ
 ˙ˆ˜ ÌÈÏ·‡˙ÓÂ ÌÈ¯ˆÂÚ ‡È‰Â ‡Â‰ ÌÈ‰ ÏÂÓ Ï‡ ˜¯
 ˙·˘ÂÈ˘  ‰„ÏÈÏ  ÚÂ‚Ú‚‰  ÏÚÂ  È̈˘Â˜‰  ÏÚ  ¨˜Á¯Ó‰  ÏÚ
 „Ú  ˙ÂÓÁÏ‰  ˙Â·  È˙˘  ‰ÎÂ˙·  ¨‰ÓÂÁ  ‰·œÏ·Â  ÔÂÏÒ·

Æ˙ÂÂÓ
 Æ‰Ï˘  ‰ÎÈÒÏ  ‰ÙÂ¯˙  Â‡ˆÓÈ  „ÂÚ  ÈÏÂ‡  ¨Ú„ÂÈ  ÈÓ
 È˙Ï· ˜·‡ ¯‚¯‚ ÂÓÎ ¨‰ÈÙ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ˘Ó˙ ‡È‰ ÌÈÈ˙È·
 Ê‡Â ¨̄ ÂÊÁÈ Ë˜˘‰ Ê‡Â ÆÌÏÚÈÈ˘ ÌÈÙÈ„ÚÓ ÌÈ¯Á‡˘ ¨‰‡¯

ÆÂÓÓ „ÁÙÏ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï
 ÂÓÎ ¨‰ÓˆÚ ÍÂ˙· ‰‡ÂÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ˘Ó˙ ‡È‰ ÌÈ˙È·

ÆÔÂÈ¯˘ ÍÂ˙·

uv
¨Ô‡ÎÓ ˜ÂÁ¯

¨Ô·‡ ˙ÂÓÂÁ ÍÂ˙·
Æ‰ÎÈÒ ˙·˘ÂÈ

Æ˙ÈÎÂÎÊ ·Ï ÌÚ ‰ÎÈÒ ¨Ô·‡‰ ˙ÂÓÂÁ ÍÂ˙·

‰ÚÂÏ

לב זכוכית 
סיפור 

| הודיה |

www.beitel.co.il :מבצעי החודש באתר

מעט מן האורתכלת מרדכי
לפרשת השבוע

₪ 250  ₪ 150 ₪ 89  ₪ 45

אגדה ופרשה
האגדה פונה לאינטליגנציה 

הרגשית שבנו, להבנתנו 
החברתית, ולהיכרותנו 

עם החיים הממשיים, חיי 
היומיום, אשר בזרמיהם 
שוחים ונסחפים כולנו. 

₪  לכל כרך 55
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250 ₪ 89

חומש הראי“ה
בראשית | שמות

בראשית

שמות
שמות

בעריכת הרבנים יאיר רמר וחגי לונדין
מפעל משותף להוצאת ישיבת “אור וישועה“ חיפה וספריית בית אל

פסקאות מכתבי הראי"ה והרצי"ה קוק על סדר פסוקי התורה

מתחילים מבראשית

על פרשיות השבוע 
מהדורה מחודשת
5 כרכים | במארז 

מהודר מפתח נושאים 
חדש ומורחב על כל 

הסדרה.
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ולו
 כ

לם
כל העו

המדריך

15 14

דיסק

תרומת כלייה לבוגרת שלנו
נשואה בת 42 + 4 ילדים

"אמנה""אמנה""אמנה""אמנה""אמנה""אמנה""אמנה"
אולפנת בנ"ע כפר-סבא

 לפרטים נא לפנות בהקדם לשלומית: 0542-213112   

 'כל המציל נפש אחת מישראל - כאילו הציל עולם ומלואו'

052  694035104 בקריית–שמונהאירוח כפרי4261184
 פינות ישיבה בין עצי הגן  מיזוג מלא 
וטלוויזיה בכבלים  בית≠כנסת קרוב   
קייטרינג מהדרין  הנחות לאטרקציות

מתאים לזוגות ומשפחות

אצל המעצבת
אסתר

קרית אתא
048443119 ,048450804

שמלות ערב גם למשפחה
20 שנות מוניטין

אפשרות להשכרת שמלות כלה

שמלות כלה

050�2503169

מעולם הפיוט 
למודרניזציה

גדליה  - גלעד  נדב 

יובל טייב, שמע ישראל
 ·ÂÁ˙Ï ‡Ï˘ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Ì‰ Û‡Â ¨·ÂË‡ÂÂÒ¯Ú ‡Â‰ ¯˘‡· ¯Â„‰ ˘Ù ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙Â„ÈÒÁ· ÌÁÂÎ˘ ÌÈÓ‡‰
 ÌÈÈ„ÈÒÁ‰ ÌÈÓÂ·Ï‡· „·ÂÚ ‰Ê ‰ÎÎ Æ·Ï ‰·Â˘Â ÔÊÂ‡ ËÙ‰Ó ÈÂÎÈ˙ ÌÈ ·ˆ˜· ¯È˘ ‰ÊÈ‡ Ì‰Ï˘ ÔÂ˘Ï–ÚÓ‡ÓÏ ˙ÂÈ·

 ÂÁÙÈ˜  Ì˙Â‡ ÂÁÙÈ˜  ¨‰Ï‡‰ ÌÈÈÁ¯ÊÓ‰ ÆÈ˜‡ÂÂ˘ ˙‡ ÂÏ‡˘˙ ÆÒÂÓ  ÔÈ‡  ÆÌÈÁÂ˘˜ ÈÎ‰
ÆÌ‰È„ÚÏ· ¯˘Ù‡ È‡ ¯·Î ˙ÚÎ Í‡ ¨Ì˙Â‡

 ¯Á‡ Â‰˘Ó ‰¯È˙ÂÓ ‡Ï˘ ¨‰ÁÓ˘‰Â ˙È·ˆ˜‰ ¨˙È˙„‰ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰˜ÈÊÂÓ‰
 ‰Ï‡˜Ò‰ ÏÚ ˙ÈˆÈÙ ÔÊÂ‡ Ú·¯Â ‰Â¯Á‡Ï „Â‡Ó ˙Á˙Ù˙Ó ¨ıÙ˜ÏÓ ıÂÁ ˙Â˘ÚÏ
 ¨ÏÈÈ‡ Â̈„Â„ Ï˘ ÌÈÊÚÂ‰ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ Ì‰ÈÓ ÌÎÏ ¯È·Ò˙ ÌÈ„¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÈ„¯‰ Ï˘

ÆÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ‰˘ÓÂ È·Â˜ ¨̄ Â‡ÈÏ
 ‡Â‰ ˙‡ÊÎ ‰˙ÈÈ‰ Ì¯Ë· „ÂÚ Æ˙ÈÂÎÈ˙ ÌÈ‰ ‰ˆÒ‰ È˜È˙ÂÂÓ ‡Â‰ ·ÈÈË Ï·ÂÈ
 ·Ï ‰·¯‰ ÌÏÈ·˘· ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯·„ Æ‡Ó‡ ˙È·Ó ÌÈËÂÈÙ ÂÏÂ˜· ÏÒÏÒÓ ¨Ì˘ ‰È‰
 Æ˜ÈÂ„Ó‰ ÔÂÂÈÎÏ ÌÈÈ˙ÚÓ˜ Â‡ ‡ÚÓ˜ ÊÊ ·ÈÈË ÌÂÈ‰ Í‡ Æ˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ ¨ÌÁ È„Â‰È
 ¨ÚÂÓ˘Ï ÛÈÎ˘ ÌÈËÈÏ˜Â ÌÈÈ·ˆ˜ ÌÈËÈ‰Ï ‰ÓÎ ¯¯Á˘ ‡Â‰ ßÏ‡¯˘È ÚÓ˘ß ÌÂ·Ï‡·

ÆÏ¢‰ ‰˜ÈÊÂÓ· ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ¯È·Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ
 ≠  ßÔÈÓ‡Ó˘  ÈÓß  Ï˘  ÌÈ¯ˆÂÈ‰Ó  ÔÂ‡Ï  È„Ú  ÔÈÁÏ‰˘  ß„Á‡  ÌÚßÂ  ¨ß‡Â·È  ÌÂÈß
 ˘‚¯Ó‰ ß‰ÈÂÏÏ‰ß Ì‚Â ¨‰·ÂÁ ÈÚË˜ Ì‰ ¨ßÈÏ ‰¯Â˜ ‰Ê ‰ÏÈÏ‰ßÂ ¨ÌÈÏ‚ÈÒÎ Â‡ˆÈ˘

Æ®ÔÈÓ‡‰Ï ‡Ï È̈Ê‚ÂË¯ÂÙ ÔÁÏ ÏÚ Â˙Â‡ ˘È·Ï‰© Â˙Â‡ Ê‚Ë¯ÈÙ˘ ®„ÂÚÂ Ï‡¯˘È ÌÈÈÁ© ‰ÂÈ Ï‡ÂÓ˘ Í¯ÚÂÓ‰ ·˙ÂÎ‰ Ï˘
 ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ó‡‰©  ·ÈÈË–‡·‡ ˙È· ÏÂÒÏÒ ˙‡ ÂÏ ‰¯ÈÎÊÓ˘ ‰„·Î ˙ÈÁ¯ÊÓ ‰Ú ‰Ê‰ ÌÂ·Ï‡· ˙ˆÙÂ˜ ÌÈ˙ÚÏ˘ Û‡
 ÏÂÒÏÒÏ ˙·ÈÂÁÓ È˙Ï·‰ ˙ÈÂÎÈ˙ ÌÈ‰ ¨‰ÏÈÏ˜‰ ˙ÂÈ¯„ÂÓ‰˘ ˙ÂÈËÏÁ‰· ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ¨®ÌÈ˘ ˙¯„‰ ÌÂ˘Ó ¯È˘Ï
 Â‡ˆÓÈÈ˘Î Â·ÊÎ‡˙È ‡Ï ÌÈËÈÂÙÓ‰ ÂÈ˙Â¯Â„Ï ·ÈÈË ÈˆÈ¯ÚÓ ¨‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Æ‰Ó¯®· ÏÂ ©̃· Ô‡Î ˙ËÏÂ˘‰ ‡È‰ ¨˜ÂÓÚ
 ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ Ïˆ‡ ÂÁÏÂ‰˘ ÌÈÏÈÏˆ Â‡ ¨ÌÂ·Ï‡‰ ˙‡ Ì˙ÂÁ˘ È¯ˆÓ ÔÁÏ· ÏÂ·Ë ¨˙È·¯Ú‰ ˙¯‰Ë ÏÚ Á·Â˘Ó ÚË˜ Ô‡Î

ÆÌ˙Ò‰ ÔÓ ¨Ë˘Ó‰ ˙ÈÈ˘¯Ù Ì¯Ë

 ÂÁÙÈ˜  Ì˙Â‡ ÂÁÙÈ˜  ¨‰Ï‡‰ ÌÈÈÁ¯ÊÓ‰ ÆÈ˜‡ÂÂ˘ ˙‡ ÂÏ‡˘˙ ÆÒÂÓ  ÔÈ‡  ÆÌÈÁÂ˘˜ ÈÎ‰

 ¨ÏÈÈ‡ Â̈„Â„ Ï˘ ÌÈÊÚÂ‰ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ Ì‰ÈÓ ÌÎÏ ¯È·Ò˙ ÌÈ„¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÈ„¯‰ Ï˘

 ‡Â‰ ˙‡ÊÎ ‰˙ÈÈ‰ Ì¯Ë· „ÂÚ Æ˙ÈÂÎÈ˙ ÌÈ‰ ‰ˆÒ‰ È˜È˙ÂÂÓ ‡Â‰ ·ÈÈË Ï·ÂÈ
 ·Ï ‰·¯‰ ÌÏÈ·˘· ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯·„ Æ‡Ó‡ ˙È·Ó ÌÈËÂÈÙ ÂÏÂ˜· ÏÒÏÒÓ ¨Ì˘ ‰È‰
 Æ˜ÈÂ„Ó‰ ÔÂÂÈÎÏ ÌÈÈ˙ÚÓ˜ Â‡ ‡ÚÓ˜ ÊÊ ·ÈÈË ÌÂÈ‰ Í‡ Æ˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ ¨ÌÁ È„Â‰È
 ¨ÚÂÓ˘Ï ÛÈÎ˘ ÌÈËÈÏ˜Â ÌÈÈ·ˆ˜ ÌÈËÈ‰Ï ‰ÓÎ ¯¯Á˘ ‡Â‰ ßÏ‡¯˘È ÚÓ˘ß ÌÂ·Ï‡·

 ≠  ßÔÈÓ‡Ó˘  ÈÓß  Ï˘  ÌÈ¯ˆÂÈ‰Ó  ÔÂ‡Ï  È„Ú  ÔÈÁÏ‰˘  ß„Á‡  ÌÚßÂ  ¨ß‡Â·È  ÌÂÈß
 ˘‚¯Ó‰ ß‰ÈÂÏÏ‰ß Ì‚Â ¨‰·ÂÁ ÈÚË˜ Ì‰ ¨ßÈÏ ‰¯Â˜ ‰Ê ‰ÏÈÏ‰ßÂ ¨ÌÈÏ‚ÈÒÎ Â‡ˆÈ˘

02-654189902-6541899
קו הסיוע לנערים וגברים

שמירת הברית | אובססיה מינית | התמכרות לאינטרנט | נטיות הפוכות
פעילות קו הסיוע הטלפוני בימים ב‘-ד‘-ה‘ בין השעות 20:00-23:00

www.atzat-nefesh.org :מידע נוסף

מרכז סיוע והדרכה
בנושאי זהות, מיניות

דרוש/הוהתמכרות

הדרכה וליווי ניתנים במקום.

לבית חם שעלי תקוה בבית שמש

בס"ד

 estherbhst@gmail.com :לשליחת קורות חיים

מדריך/ה  
חברתי, טיפולי, חינוכי ל-1/2 משרה ולמשרה מלאה.
אם את/ה מחפש/ת מקום בו תוכל להיות מבוגר משמעותי, משפיע לילדים ולמבוגרים

מקומך איתנו, 
במועדוניות לילדים בסיכון של רשת שעלי תורה.

www.halel4U.co.il 054-9393030
וזה הזמן להכיר! הלל. זה הזמן שלְך

אל תישארי מאחור, ’הלל‘ מתחדש ומזמין אותך להצטרף!
ההצטרפות ללא התחייבות ובתנאים מיוחדים

’הלל‘ מלווה אותך כל החודש עם הנושאים שמעניינים אותך, מזוויות חדשות ועם כלים להתמודדות.
שלום בית, זוגיות, חינוך, ילדים ונוער, מודעות, נשיות במעגלי החיים, טיפוח, מערכות יחסים, 

כלכלת משפחה, אופנה, תזונה, עיצוב הבית, בישול איכותי, טכנולוגיה ועוד.
מיטב הכותבים והמתראיינים בגיליונות איכותיים, עמוקים ומוקפדים.

עם

 הרבנית 
ימימה מזרחי

בריאיון מיוחד
על ההיריון והלידה האחרונים בגיל מבוגר
על החידוש שיש בתורה הנשית־ביתית

ואפילו על קייט מידלטון....
ועם הגרלה שאסור לפספס! 

טורים ייחודיים:
פוריות, הנקה, תזונה 

ותנועה, אמנית החודש, 
רווק ורווקה, בשדה 

המחקר, המלצת החודש, 
הרשות לרפא ועוד

 כל הסודות 
באפיית שמרים 

מדור הורים וילדים
סוגיות בחינוך 

מתבגרים

 אודהליה ברלין
בטור אישי חדש 

המשוררת והסופרת 
רבקה מרים

בריאיון אישי מרתק

אודהליה ברלין
חדש!

 40
לילות 
בצימר

זוגי / משפחתי

 40
ספרים

 40
דיסקים

 40
כיסויי
ראש

ועוד 
עשרות 
מתנות 
שוות!

פרטים בגיליון מרחשוון

ליון מרחשוון - יש למה לצפות גי

הגרלת ענק 
שאסור לפספס!

ים
שנ

’הלל‘ חוגג  4 

מוצ“ש  21:00  כ“ז תשרי 13.10.12

ישי ריבו
סיבוב הופעות חדש להשקת הסינגל 

הראשון ”תוכו רצוף אהבה“
מתוך אלבום הבכורה שיראה אור 

אוטוטו.
במופע יהיו שירים מתוך האלבום לצד 

שירים ידועים בגרסאות מיוחדות.
& 30

שלישי  20:30 ל‘ תשרי 16.10.12

חברותא בקפה
זוגות נפגשים לכוס קפה, מאפה ומקורות.

לעצור את היומיום, לגלות את האהבה 
בעיניים חדשות.

בהנחיית מירב ושמואל שפירא.
כולל שתיה וארוחה קלה

הרשמה מראש: צביה - 054-7723042
80 & לזוג

חמישי  21:00 ב‘ חשון 18.10.12

שירה בציבור למתקדמים
שעון החורף כבר פה, 

וזו סיבה מצוינת להכנס לאווירה עם
שירי הסתיו היפים ביותר שנכתבו כאן. 

צליל וסלעית בירן עם הפסנתר והשירה, 
מגישים ערב מהנה ובלתי נשכח.

הרשמה מראש ב- 054-6940001 
 www.tslil. net -או ב

& 65

מוצ“ש  21:00 ד‘ חשון 20.10.12

משה להב
והטיש הגדול

משה להב יסד תופעה ישראלית ייחודית -
”הטיש הגדול“, בכל ערב מחדש מצליח להב
לכבוש ולהסעיר את הקהל בדו שיח מילולי 
ומוזיקלי. ישראליות במיטבה! מומלץ מאוד.

& 40/50/60
מכירה מוקדמת 03-9125222
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אירועי חודש תשרי חשון התשע"ג אוקטובר 2012

13.10.12

זוגות נפגשים לכוס קפה, מאפה ומקורות.

עם הפסנתר והשירה, 
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אירועי חודש תשרי חשון התשע"ג אוקטובר 2012
אירועי חודש תשרי חשון התשע"ג אוקטובר 

אירועי חודש תשרי חשון התשע"ג אוקטובר 2012

גולה גשם של אירועים

האגף†לתרבות†תורנית

בס"ד

לפרטים
נוספים

בפייסבוק 
ובאתר 

האינטרנט


אירועי�

סיבוב שערים בחשוון
שערים  בסיבוב  ה�≥±  השנה  את  מתחילים 
שנה  שתים�עשרה   Æחשוון חודש  בראש 
מאות  מגיעים  בחודשו  חודש  מדי  שבהן 
בשערי  ולהתפלל  לשמוח  יהודים  ואלפי 
הר הביתÆ מוזמנים להצטרף ביום שני¨ כ¢ט 
 ±π∫∞∞ב� חשוון¨  חודש  לראש  אור  בתשרי¨ 

Æ±∑∞∞≠∑∞∑≠∞≤± לפרטים Æבכותל

מסע התחברות לעצמנו 
והתפתחות אישית עם 

מיכי יוספי
המסע בעקבות הרועים הצדיקים שעוזרים 
 Æעולם לבורא  ולהתחבר  להתקדם  לנו 
עד   ßט  Æמפראג המהר¢ל  בעקבות  והפעם¨ 
בשיתוף  ההדרכה   Æ®≤≥≠≤∂Æ±±© בכסלו  י¢ב 
מנחם   ≠ להרשמה   Æשוורץ מאיר  המדריך 

Æ∞µ∞≠≤≤≤≤¥µπ שטיין

שיעורי�
שיעורי תורה בסניף בנ"ע 

נתיבות 
שלוש פעמים בשבוע שיעורי תורה עם הרב 
ורביעי  שלישי  ראשון¨  ימים   Æאלעדי הראל 
 Æכיבוד למשתתפים  Æ±∏∫≥∞≠±π∫≥∞ ∫בשעות

Æ∞µ∞≠µ≤≤∑∞±µ לפרטים

"להתחיל מבראשית" 
- שיחה עם הרב שרקי 

בנושא
קריית   ¨±∏ שושנה   ßרח© יהודה  בית  קהילת 
משה¨ ירושלים® מזמינה את ציבור הצעירים 
במוצ¢ש  אי¢ה  שיתקיים  למפגש  והצעירות 
בשעה   ®≤∞Æ±∞© תשע¢ג  בחשוון   ßד נח¨   ßפר
π∫¥µ± עם הרב יהודה בן ישי שליט¢א¨ ראש 
¢להתחיל  בנושא  ידרוש  הרב   Æאורה מכון 
 ∞µ≤≠µ∏∞≤¥µπ לפרטים∫   Æ¢מבראשית
עד  ©לגילאים   tzeirimtzeirot@gmailÆcom
µ≤® יוגש כיבוד קל¨ עלות∫ ∞≥ שקלים לכיסוי 

Æההוצאות

הרצאה שלישית בסדרה 
עם אילת בוכניק

בתהליך  ההתפתחותיים  השלבים  סקירת 
על  שלב¨  כל  מזמן  מה  בנות¨  של  הגדילה 
ועד  מהינקות  ההורית  התגובה  של  כוחה 
ההתבגרות¨ להפוך אבני נגף לאבני דרך¨ מה 
ואיךÆ המפגש  נכון להגיב  והאם  ומתי  לומר 
בשעה   ®≤≤Æ±∞© בחשוון   ßו שני  ביום  יתקים 
של  באולם  שעות¨  כשלוש  ויימשך   ≤∞∫∞∞
הר   ≤≤ טייב  חי   ßרח הדתי�לאומי¨  ביהכ¢נ 
ל¢פעמייך¢  היכנסו  להרשמה   Æירושלים נוף 
 Æ∞µ∞≠≤∞≤≥∏∏∑ לימור   wwwÆpmyÆcoÆil

Æלנשים בלבד

שיעור של הרב דב ליאור
ליאור  דוב  הרב  הגאון  של  החודשי  שיעורו 
שליט¢א יתקיים אי¢ה ביום חמישי בß בחשוון 
©∞±Æ∏±® בשעה ∞∞∫∞≥ ב¢בית הרב¢¨ רחß הרב 

Æהציבור מוזמן Æבירושלים π קוק

אבדות
משקפי  נמצאו  וילך  פרשת  שבת  במוצאי 
בתחנה  הנשים  שירותי  מתאי  באחד  שמש 
את  לקבל  אפשר   Æבירושלים המרכזית 
∞µ¥≠ במספר  סימנים  פי  על  המשקפיים 

Æ≤∂≥∂±ππ שבת שלום ושנה טובה°

לפני כחודשיים נמצאה טבעת בקו ≤ החוזר 
 Æסימנים ע¢פ  להשיבה  אשמח   Æמהכותל

Æ∞µ≤≠≥π∞π∏≤≥

דרושים
לשליחות  לאומי  שירות  בת  דרושה 
ילדים מקסימים  ורבת סיפוק עם  מאתגרת 
∞µ¥≠ סיגל   Æבכיתה תקשורתית בכפר סבא

Æ∂¥±µ≥≥≥

משמעותי  צבאי  או  לאומי  שירות  מחפשת 
המקום  היא   ßלטםß עמותת   ≠ וחווייתי 
הדרכת  לשלב  שמעוניינות  בנות   Æבשבילך
מיוחדות  אוכלוסיות  עם  ועבודה  טיולים 
מתחילים  המיונים   Æקשר ליצור  מוזמנות 
לאתר∫  היכנסי  נוספים  לפרטים   Æבקרוב
wwwÆlotemÆnet או צרי קשר בטלפון∫ דליה 

Æ∞µ≤≠∏∑±∏±≥¥

שונות
סדנת פסיכודרמה 

למציאת בן הזוג, בגבעת–
שמואל

הנכם מוזמנים לסדנת פסיכודרמה לרווקים 
דרמה¨  עם  עבודה  המשלבת  ולרווקות 
עולם הנפש והיצירה בתוך המרחב האישי¨ 
 ≠ מנחה   Æלחיים הזוג  בן  וחיפוש  הזוגיות 
ופסיכודרמטיסט  במאי¨שחקן  פניאל¨  אסף 
רחוב  ותיאטרון  אספקלריא  תיאטרון  ≠בוגר 
במוצ¢ש  אי¢ה  יתקיים  המפגש   Æירושלמי
בתשרי  לכ¢ח  ©∞±Æ≤±®אור  בראשית  פרשת 
בבית הכנסת של קהילת ¢לכו נרננה¢� מניין 
גבעת  בגין®  ©פינת  ביאליק   ßרח קרליבך¨ 
בשעה  זבולון¢®  ¢מורשת  בי¢ס  ©ליד  שמואל 
השתתפות  דמי   Æקל כיבוד  יוגש   Æ≤∞∫≥∞

Æלכיסוי הוצאות∫ ∞≥ שקלים

התיירות מחזקת 
את ההתיישבות

 ¯˙ÂÈ ÌÈ‚¯‡Ó‰ ˙Î¯Ú‰Ï ¨ÔÈÓÈ· Ï·Á Ï˘ Ú·Ë‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙‡ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÓÈ· Â„˜Ù ÌÈÏÈÈËÓ ˙Â··¯
 Úˆ·ÓÏ ˙Â„Â‰ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈÏÈÈËÓ‰ ÆÌÏÂÚÓ ‰Ê‰ ¯ÂÊ‡· Â¯˜È· ‡Ï˘ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÎÂ˙Ó ÌÈ·¯ ¨ÌÈ¯˜·Ó ÛÏ‡ ¥µ–Ó
 ÛÒÂ· Ǣ ÂÊ‡‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡Ï ·Á¯ ‰ÙÈ˘Á ÔÈÈÙÓ˜ È¯Á‡ ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Û˜È‰ ·Á¯ È˙Â¯ÈÈ˙
 ÌÈ˙Óˆ· Ú„ÈÓ ˙ÂÁ˙ ÂÓ˜Â‰ È̈„ÂÚÈÈ Ë¯ËÈ‡ ¯˙‡Â ÏÂ„‚ ÈÂÙÏË Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó ÏÏÂÎ ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘ ÂÓ˜Â‰

Æ‚Á· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÌÚ ÔÂÏÚ ÔÎÂ ¨ÔÈÓÈ· Ï·Á Ï˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÙÓ ‰˜ÏÂÁ Ô‰·˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó
 ¨‡˘Â‰ ˙‡ ˙Â·¯ ÛÁ„Â ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯ÈÈ˙ ˙Ï‰Ó ÌÈ˜‰ Â„È˜Ù˙Ï ÒÎ Ê‡Ó˘ ¨ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙ˆÚÂÓ ˘‡¯ ¨‰‡Â¯ È·‡
 È¯ÂÙÈÒ Â˘Á¯˙‰ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï‡ Â̈Ï˘ ˙˘¯ÂÓ‰ Ï‡ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ Ï‡ ÌÚ‰ È˜ÏÁ ÏÎ ˙‡ ¯·ÁÏ ÂÏ ·Â˘Á¢ ∫̄ Ó‡
 ÌÈ˘È‚¯Ó ˙Â¯ÈÈ˙· ‰Ú˜˘‰ ˙Â  ̆Ú·¯‡ ¯Á‡Ï Æ¢ı¯‡‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˘ÂÚ Â‡ ˙‡Ê ˙‡Â Í̈¢˙‰
 ÌÈ‚ˆÂÓ Â·˘ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÊÎ¯ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ¯ÂÊ‡· ÌÈ¯˜·Ó‰ Æ‰ÂÎ‰ Í¯„‰ ÏÚ ÂÏÚ˘ ÔÈÓÈ··
 „ÂÚ ÆÔÈÓÈ·  Ï·Á Ï˘ È¯ÂËÒÈ‰‰ Â¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ¨ÌÏÂÚ· ÌÈÓ„˜˙Ó‰Ó ÌÈ·È‰¯Ó ‰È„ÓÈËÏÂÓ È‚ˆÈÓ ‰˘ÂÏ˘
 ÌÈÈÙÂ‡ ÈÏÂÏÒÓÂ ÌÈÏÁ ÈÏÂÏÒÓ ¨˜È˜ÈÙ ÈÂÈÁ ¨ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡Î¯‡ ÌÈ¯˙‡ ¨˙ÂÈÈÚÓ ˙Â¯˘Ú· ˙Â‰ÈÏ ÌÈÏÈÈËÓ‰ ÌÈÏÂÎÈ

Æ„ÂÚÂ ÌÈÓÂÒÓ
 ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó È̈˜ˆÂ¯ ‰˘Ó ¯ÓÂ‡ ¨¢ÏÈ·ÂÓ È˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÂÊ‡Ï ÔÈÓÈ· ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÌÈÙ‡Â˘ ÔÈÓÈ· ˙ˆÚÂÓ·¢
 Ô‡Î ‰Ú·‚ ÏÎ ÏÚ Â˘Á¯˙‰˘ Í¢˙‰ È¯ÂÙÈÒ Ï˘ ¯È˘Ú‰ ÔÎÂ˙· ¨ÌÈÓÈ‰„Ó‰ ÌÈÙÂ· ‡Â‰ ¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ÂÂ¯˙È¢ Æ‰ˆÚÂÓ·
 ¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï È˙Â¯ÈÈ˙ ÁÂ˙ÈÙ·Â ‰ÂÎ ‰Ú˜˘‰· ÌÈÏÂÎÈ ÂÏÏ‰ ˙ÂÂ¯˙È‰ ÏÎ ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÏÂ Ô„ ˘Â‚Ï ‰·¯‰ Â˙·¯˜· ÔÎÂ

Æ¢¯˙ÂÈ· È·ÈË˜¯Ë‡Ï
 ˙Â·¯˜ È¯˙‡ ÏÎ ÌÈ¯˜·ÓÏ ÂÁ˙ÙÈÈ Â·˘ ¨·Â¯˜‰ ‰ÎÂÁ‰ ‚ÁÏ ÌÈÂÎ˙Ó ¯·ÎÂ ÌÈ¯Ó˘‰ ÏÚ ÌÈË˜Â˘ ‡Ï ÔÈÓÈ··
 ÈÏÂÏÒÓ ÂÁ˙ÙÈÈÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ‰ÎÂÁ È¯ÂÈÒ ÔÂÂ‚Ó ÂÚˆ·˙È ÔÎÂ „̈ÂÚÂ ˙È„Â‰È ‰¯Â·‚ È¯˙‡ ¨˙ÈÊ ÔÓ˘ ¯ÂˆÈÈÏ „· È˙· ¨ÌÈ·ÎÓ‰
wwwÆ ∫ÔÈÓÈ· ˙Â¯ÈÈ˙ ¯˙‡ ≠ ÔÈÓÈ·· ÌÈÚÂ¯È‡Â Ú·Ë‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˙‡ ˙Â„Â‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ ÆÌÈÈ¯‚˙‡ ÌÈÈÙÂ‡

gobinyaminÆorgÆil

 שילה הקדומה

 שילה הקדומה
בריכת התמר עין 

פרת בחבל בנימין.
צילם– ליאור גינצברג

חוויה מרוממת 
בשמחת החג בחברון

 ‚Á‰  ˙ÁÓ˘·  ÁÂÓ˘Ï  ÔÂ¯·ÁÏ  Â¯‰  ˘È‡  ÛÏ‡  µ∞–Î  Æ˙ÈÂÓ‰  ‰ÁÓ˘·Â  ˙ÓÓÂ¯Ó  ‰¯ÈÂÂ‡·  ÔÂ¯·Á·  Â‚‚Á  ˙ÂÎÂÒ‰  ‚Á  ÈÚÂ¯È‡
 ÂÏ·È˜ ÌÈ‡·‰ ÈÙ ˙‡ ÆÔÂ¯·Á· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ È˘„ÁÓ ˙˙ÂÓÚ È¢Ú ‰‚¯Â‡˘ ˙Â·‡‰ ¯ÈÚ· ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÂÂÁ· Û˙˙˘‰ÏÂ
 ‡ÏÏ ÌÈÎ¯„ÂÓ ÌÈ¯ÂÈÒÂ ·ÂÁ¯ È¯ÓÊ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˜Á˘ÓÂ ˙ÂÏÚÙ‰ ¨˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¢Ú ‰·ˆÂ‰˘ ˙ÁÂÂ¯Ó ‰ÎÂÒ ¨˙Â‡˜˘ÓÂ ÔÂÊÓ ÈÎÂ„
 ÌÈ¯˙‡‰ ÔÈ· ÆÈÏÓÒ ¯ÈÁÓ· ˙Â‡ÏÓ ˙ÂÁÂ¯‡ ÈÙÏ‡ ‰˜ÙÈÒÂ ‰ÎÂÒ ‰Á˙Ù ßÔÂ¯·Á ÌÈÁ¯Â‡ ˙ÒÎ‰ß ÆÔÂ¯·Á ˙˘¯„Ó ˙Î¯„‰· ÌÂÏ˘˙
 ÌÈ˜È˙Ú‰ ÌÈÈ„Â‰È‰ Ô‰È¯˙‡ ÏÚ ®¢‰·Ò˜¢‰© ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ˙Â‡ËÓÒÂ Ê˜ Ô· Ï‡È˙Ú ˙¯ÚÓ ÂÈ‰ ‚Á‰ Ï‚¯Ï Ï‰˜Ï ÂÁ˙Ù˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰
 ÌÈ˜È¯ ÌÈ„ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú Í‡ ¨ÌÈ„Â‰È È¢Ú Â˘Î¯˘ ¢‰ÏÙÎÓ‰ ˙È·¢Â ¢ÌÂÏ˘‰ ˙È·¢ ≠ ˙„ÁÂÈÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÂÎ˘Ó ÌÈ˙· È˘ ÆÌÈ˜˙¯Ó‰Â

ÆÌ‰· ¯Â‚ÏÂ ·Â˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÙˆÓÂ
 ˙ÂÏÈ‰˜‰  ¨˙ÂÚ„‰  ¨˙Â„Ú‰  ÏÎÓ  ÌÈ„Â‰È  ÏÏÎ˘  ¨ÔÂÂ‚ÓÂ  ˜˙¯Ó  È̈ÂÚ·ˆ  ÒÙÈÒÙ  ÂÂÈ‰  ¯ÈÚ‰  ˙Â·ÂÁ¯  ˙‡  Â‡ÏÈÓ˘  ÌÈ„Â‰È‰  ÈÙÏ‡
 ˙¯ÚÓ „ÈÏ  ¢Â‚˜È˘ Ô‚¢  ˙Ó˜‰ ˙‡ ‚Â‚ÁÏ È„Î ßÔÂ¯·Á Ô¯˜ß  ÔÂ‚¯‡ ÚÂÈÒ· Ï¢ÂÁÓ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ„Â‰È  ˙Â‡Ó ÂÈ‰ ÌÈ‡·‰ ÔÈ·  ÆÌÈ‡ÏÈ‚‰Â

Æ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ˙ÂÓÏÂ‡‰ ÏÎ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ÌÈ¯˜·ÓÂ ¨ÌÈ„Â‰ÈÏ ‰ÏÂÎ ‰Á˙Ù ‰¯ÚÓ‰ Æ‰ÏÙÎÓ‰
 Ï‰˜‰ ˙‡ ÌÈÚÙ‰˘ Í̈·ÈÏ¯˜ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ ¨ıÎ ‰ÓÏ˘ È„ÈÒÁ‰ ¯ÓÊ‰ ÌÚ ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡Â ‚Á‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰˙ÈÈ‰ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÈÂÂÁ
 È„Â‡ ≠ ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈÈ„ÈÒÁ‰ ÌÈ¯ÓÊ‰ ˙ÂÚÙÂ‰· Û˙˙˘‰Ï ‰¯ÚÓ‰ ˙·Á¯· ÌÈÙÏ‡ ÂÙÒ‡ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ˙ÂÚ˘Ó ÏÁ‰ ÆÌÈÙÁÂÒ ÌÈÂ‚È·
 Ï„ÈÈ Â·Â „Â„–Ô· ÈÎ„¯Ó ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ È„ÈÒÁ‰ ¯ÓÊ‰ ˜Ú Ï˘ Â˙ÚÙÂ‰ ÌÂÈ‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡ ‰Ó˙Á ÆÔ‰Î ÈÓÚÂ ¯Ò‚ È·‡ ¨Ï‡¯˘È ÌÈÈÁ È̈„ÈÂ„
 ¨ÌÈ˘ ˘˘ Ï˘ ‰˜ÒÙ‰ È¯Á‡ ÔÂ¯·ÁÏ ¯ÊÁ „Â„–Ô· ÈÎ„¯Ó Æ‰¯È„‡ ˙Â·‰Ï˙‰·Â ˙ÓÓÂ¯Ó ‰¯ÈÂÂ‡· ÌÈÙÏ‡‰ Ï‰˜ ˙‡ ÂˆÈÙ˜‰ Ì‰Â ¨̄ ‚È„¯Â

Æ‰¯˘ ÈÈÁ ˙·˘ ≠ ‡·‰ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡¯˜Ï Ô‚¯‡˙‰Ï ¯·Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÔÂ¯·Á È˘‡Â Æ‰¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰ÏÓ˘Á Â˙ÂÁÎÂÂ

ליל הושענא רבה 

מאות בני 
נוער השתתפו 
בהושענוער 

בבנימין
 Ï˘ ˙¯ÂÒÓÎ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÌÈÈ˜˙Ó ‰Ê  ·¯Ú
 ˘‡¯  Ï˘  Â˙Î¯··  ¨˜¯Â˘  ÏÁ  ˙È¯ÂÊ‡‰  ‰ˆÚÂÓ‰
 ¯ÚÂ‰  ˙˜ÏÁÓ  ˙˜Ù‰·Â  Â̈„ÈÊÂ˜Ò‡  ÈÏ‡  ¨‰ˆÚÂÓ‰
 „ÂÚÂ ¨‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈ ÏÎÓ ÂÚÈ‚‰ ¯ÚÂ È· ÆÒ¢˙Ó‰Â
 Û‡Â ¨˙ÂÎ˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓÓÂ ÌÈ¯ÚÓ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ·¯
 ‰ÓÈÈ˜˙‰  ·¯Ú‰  ˙ÏÈÁ˙·  Ǣ ˙ÂÈ  ˙Â˜ÁÂ¯Ó  ÌÈ¯ÚÓ
 ¨‰ÈÏ‡ÂË˜‡ È‡˘Â· ÌÂ‡·ÊÂ¯ ‰˘Ó ·¯‰ ÈÙÓ ‰ÁÈ˘
 Æ‰ˆÚÂÓ‰  ˘‡¯  ÈÙÓ  ‰Î¯·  È¯·„·  ‰ÁÈ˙Ù  ÂÈ¯Á‡ÏÂ
 ‡˘Â·  ÔÓ„È¯Ù  Ú˘Â‰È  ·¯‰  ÈÙÓ  ‰ÁÈ˘  Í̈˘Ó‰·
 ‰ÓÏ˘  ˙ÂÎÏÓÂ  ¨®ÈÚÈ·˘‰  ÔÈÊÈÙ˘Â‡‰©  „Â„  ˙ÂÓÁÏÓ
 ¯ˆ ‰È‰ ÌÏÂ‡‰ ±∫≥∞ ‰Ú˘‰ ˙Â·È·Ò· Æ̆ „˜Ó‰ ‰Â·
 ÌÈ¯‚Â·ÓÂ  ¯ÚÂ  È·  Ï˘  ·Á¯‰  ¯Â·Èˆ‰  ˙‡  ÏÈÎ‰ÏÓ
 ÆÂ‰ÈÏ‡ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰ Ï˘ ÂÈÙ ˙‡ ÏÈ·˜‰Ï Â‡·˘ ¨ÌÈ·¯
 ‰ÁÈ˘Ï ¯ÚÂ‰  È·  ÂÎÊ  ®‰˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ©  ¯È‰Ó ¯·ÚÓ·
 ¨ÌÈ˜ÈÁˆÓ  ÌÈ¯ÂÙÈÒÂ  ˙ÂÁÈ„·  ¨ÌÚË  È¯·„·  ˙Ï·Â˙Ó
 Ô˙ÂÈ  ¯ÓÊ‰  ≥∫≥∞  ˙Â·È·Ò·  Ǣ ‚Ù  ˜ÁˆÈ  ·¯‰  ÈÙÓ
 Ǣ Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÈÙÏ˘ È„ÂÁÈÈ ÚÙÂÓ· ‰Ó·Ï ‰ÏÂÚ Ï‡Ê¯
 ÌÈ¯˘  ¨ÌÈ„˜Â¯  ¯ÚÂ‰  È·  ˙Â‡Ó  ˙‡  ‰‡¯  ‡Ï˘  ÈÓ
ÆÂÈÓÈÓ ‰ÁÓ˘ ‰‡¯ ‡Ï ≠ ‰˘‰ ¯ÚÂÚ˘Â‰· ÌÈÁÓ˘Â

צעירי הנהגת האיחוד 
הלאומי שמחים בתורה 

בדרום תל–אביב 
 È¯Â˙‰  ÔÈÚ¯‚‰  ÛÂ˙È˘·Â  ÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡‰  Ï˘  ‰¯ÈÚˆ‰  ‰‚‰‰‰  ˙ÓÊÈ·
 ÌÂ¯„· ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ˙‡ ‚Â‚ÁÏ ÌÈÈ˙„ ˙Â¯ÈÚˆÂ ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‡Ó ÂÚÈ‚‰ ¨ÌÈÓ˜˘
 ˙Â‡Ó ÆÌÈÈÈÓ‰ ˙‡ Â˜ÊÈÁÂ ˙ÂÂÎ˘· ˙ÒÎ‰ È˙· ÔÈ· Â¯·Ú ÌÈ¯ÈÚˆ‰ Æ·È·‡–Ï˙
 ÌÈ„ÚÂˆ· ˙ÂÏÚÙ˙‰·Â ‰‡ÈÏÙ· ÂÏÎ˙Ò‰Â ÌÈ˙·‰ ˙ÂÂÏÁ ˙‡ ÂÁ˙Ù ˙ÂÁÙ˘Ó
 ˙Â¯˘Ú  ÆÌÈ„˜Â¯Ï  ÂÙ¯Ëˆ‰  Û‡  Ì˜ÏÁ  ¨ÌÈ„Â˜È¯Â  ‰¯È˘·  ˙Â·ÂÁ¯·  Â¯·Ú˘
 ÏÚÂ  ‚Á·  ÁÂ¯‰  ˙Ó¯‰  ÏÚ  ‰¯Â·ÁÏ  ˙Â„Â‰Ï  Â˘˜È·Â  Â̈Î¯È·  Â̈˘‚È  ÌÈ·˘Â˙
 ‰Î¯Ú‰Â ˙Â‰„Ê‰ ˙Â¯ÈÙˆ ÚÂÓ˘Ï ËÚÓ ÂÎÂ· ˙Â·‰Â ÌÈ·‰ Æ‰ÓÈ‰„Ó‰ ‰¯ÈÂÂ‡‰
 ÌÈ¯ÈÚˆÏ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÂÚÈ„Â‰ „Á‡ ˙ÒÎ ˙È·· ÆÌÈ˘È·Î· ÂÙÏÁ  ̆˙ÂÈÂÎÓ È‚‰Ó
 ÌÓÚ Â˙¯ÎÂ  ˙ÒÎ‰ ˙È·  ˙ÏÈ‰˜ ÌÚ ‚Á ˙„ÂÚÒÏ Ì‚  ¯‡˘È‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ  Ì‰˘

Æ‰‡·‰ ‰˘· Ì‚ ‰Ú‚‰Ï ß‰ÊÂÁß
 ÌÂ¯„·  ‰˘˜‰  ‰˜ÂˆÓ‰  ÏÚ  ‰¯ÈÚˆ‰  ‰‚‰‰‰  È¯·ÁÏ  Â¯ÙÈÒ  ¯ÈÚ‰  È·˘Â˙

 ÆÌÈ˙ÒÓ· ˙ÙˆÂÓÂ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ‰È·˘Â˙Ó ˙˜Â¯˙Ó˘ ¨̄ ÈÚ‰
 ˙Ï·Â‰· ˙ÂÈ˘‰ ˙ÂÙ˜‰Ï ÌÈ·¯ ÌÈ·˘Â˙ ˙Â·‰Ï˙‰· ÂÙ¯Ëˆ‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ·
 ÌÂ¯„·  ˘È¢  ∫̄ Ó‡  ¨‰¯ÈÚˆ‰  ‰‚‰‰‰  ¯¢ÂÈ  Í̈Â„  ÛÒ‡ ÆÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡‰  È¯ÈÚˆ
 ˙È¯·Ú‰  ¯ÈÚ‰  Ï˘  ˙È„Â‰È‰  ‰˙Â‰Ê  ÏÚ  ÌÈ¯ÓÂ˘˘  ÌÈ·¯  ÌÈ¯Â·È‚  ·È·‡–Ï˙
 ÌÂÈ ÌÂÈ ÌÈ˜ÊÁÓ˘ ÌÈÈ¯Â˙‰ ÌÈÈÚ¯‚ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ¯Â·È‚Ï ÌÈÚÈ„ˆÓ Â‡ Æ‰Â˘‡¯‰

 Æ¢¯ÈÚ· ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙‡
 ·È·‡–Ï˙ ÌÂ¯„Ï  ÂÚÈ‚‰  ‰˘‰¢  ∫ÛÈÒÂÓ ¨ÌÈÓ˜˘ ÔÈÚ¯‚  Ï¢ÎÓ ¨˜¯‚  È˙È‡
 ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ Æ˙ÒÎ È˙· ‰‡ÓÎ ˜ÊÁÏ ÂÚÈÈÒÂ ˙Â¯ÈÚˆÂ ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‡Ó
 ˙‡Ê‰ ‰ÁÓ˘‰˘ ÌÈÂÂ˜Ó Â‡ Æ˙Â˘‚¯˙‰ ·Â¯Ó ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÚÓ„‰

 Æ¢‰˘‰ ÏÎ ‡¢˙ ÌÂ¯„ ˙‡ ¯È‡‰Ï ÍÈ˘Ó˙
להצטרפות להנהגה הצעירה: אסף דנוך - 052-5665632 
להצטרפות לגרעין שקמים: איתי - 052-8119607.

בטוח° שזה  רואים 

הסרת משקפיים
ללא כל

מגע בעין°°° 

לראשונה בישראל:

ללא תשלום:  התאמה  לבדיקת 

∞µ¥≠∂∑πππ≥≥®איתן©
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הקפות שניות 
בקציר 

 ˙È¯ÂÊÈ‡  ‰ˆÚÂÓ  Ï˘  ˙ÂÈ¯ÂÊÈ‡‰  ˙ÂÈ˘  ˙ÂÙ˜‰·  Â‚‚Á  ÌÈ˘‡  ˙Â‡Ó
 ¯˘‡ ¯Ó ˙È˙„‰  ‰ˆÚÂÓ‰ ¯¢ÂÈ  Ï˘ Â˙ÓÊÂÈ·  ¯Èˆ˜  ·Â˘È·  ÂÎ¯Ú˘ ‰˘Ó

 ·¯‰ Í¯È· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙‡ Ǣ ÓÈÈ‰ÙÂ‡
 ÆÒÈÙ ¯ÙÎ ·Â˘È‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ·¯ Ô¯Ë˘
 ˙Â‚È‚Á·  ÂÁ¯‡˙‰  È˙¯ÂÒÓ  ÔÙÂ‡·
 ‰Ê ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆÓ ‰˘Ó ÏË È·˘Â˙
 È·˘Â˙ ‰¯Â˙‰ È¯ÙÒ ÌÚ Â„˜¯ ‰Ê „ˆÏ
 ÌÈ˜ÈˆÂ·È˜ ¨ÌÈÈÂÏÈÁÂ ÌÈÈ˙„ ÌÈ·Â˘È
 Â¯¯˘˘ ˙Â„Á‡‰Â ‰ÁÓ˘‰ ÆÌÈÏÁ˙ÓÂ

 Â˜ÒÙ ‡Ï˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÏ‚ÚÓ· ·ËÈ‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ¨ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÏÎ ÔÈ·
Æ˙ÂÙ˜‰‰ Í¯Â‡Ï



reshuthadibur@olamתמיד בתקופת החגים ז"ד katan.co.il
reshuthadibur@olamreshuthadibur@olam katan.co.il
reshuthadibur@olam
רשות הדיבור

עוד לא מאוחר להירשם ולהרוויח שנה!

תכנית "אתנחתא" בבר-אילן
מזמינה אותך למסלול שנתי ייחודי

הלימודים כוללים סדרים בבית המדרש )לימוד עצמי בחברותות(, 
השתלבות במגוון הגדול של שיעורי המדרשה, סדנאות, פעילות חברתית, התנדבות ועוד.

אצלנו, במדרשה בבר-אילן, תוכלי לשלב חוויית לימוד 
תורנית משמעותית עם לימודייך האקדמיים, לגלות עולמות 

ישנים וחדשים באווירה ייחודית, לצמוח, לגדול ולהתפתח.
 אצלנו מחכים לך מיטב המרצים, יחס אישי, 

פעילות חברתית תוססת ואווירה חמה.

המדרשה
היא המקום עבורך

לבחירתך מגוון מסלולים: 
  המסלול הרגיל • המתיבתא • אתנחתא לבוגרות שירות • דוקטורנטיות • תכנית ראשית • הדרכת כלות 

• משפטניות • שומעות חופשיות • שילוב עם השירות הלאומי

לפרטים ולהרשמה התקשרי 03-5318270 או 03-5318608
midrasha.biu.ac.il | biu.midrasha@gmail.com

פעילות חברתית תוססת ואווירה חמה.

היא המקום עבורך

נמשכת ההרשמה לתכנית 

הכשרת 
מדריכות כלות

המתקיימת במדרשה 

בימי רביעי

בין השעות 8:00 - 13:30

תגובות ל'אח - מה שעוללנו לגמרא'
כל הכבוד על האומץ

אורי חן
 ·ÈÈÁ  È‡Â  ¨‡¯Ó‚‰  „ÂÓÈÏ  ÏÚ  „ÚÏ‚–‰ÈÏ„‚  ·„  Ï˘  ¯Ó‡Ó‰  ˙‡  È˙‡¯˜
 Ú„ÂÈ È‡ Æ‰ˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ıÓÂ‡‰ ÏÚ ÏÂ„‚ ÁÂÎ ¯˘ÈÈ ÂÏ „È‚‰Ï
 ·Èˆ‰˘ ÔÂ¯˙Ù‰ Ï·‡ ¨ÌÚÙ ‰Ê ÏÚ Â·˙Î Ô‡Î Ì‚Â ¨ÔÂÓ‰ ‰Ê ÏÚ ÌÈ¯·„Ó˘

ÆÌÈÊ‚Ó ‡Ï È‡ ¨‡ÏÂ ÆÈÂ‡‚ ËÂ˘Ù ÔÈÈÚÏ ‰ÈÏ„‚
 Ï·‡ ¨‰ÊÂÚ˙ ¨ıÓÂ‡ ‰Ê ¨¢‡¯Ó‚· ˙Â¯‚·‰ ˙ÂÈÁ· ˙‡ ˙ÂÁÂ¯‰ ÏÎÏ ÛÈÚ‰Ï¢

ÆÈ‰Ó ‡¯Ó‚ ˙·‰‡ Ú„È˘ ¯Â„ Ï„‚Ï ÏÎÂ ‰ÎÎ ˜¯
 ¯Â·‚˙Â ‡¯Ó‚‰Ó ˙Â¯‚·‰ ˙„¯Ù‰ ÏÚ ¯·„Ó ‰ÈÏ„‚ ÚÈˆ‰˘ ÛÒÂ‰ ÔÂ¯˙Ù‰
 ÌÓ‡ ‰Ê Æ¢ÛÈÎ‰ ÏÈ·˘·¢ ‡¯˜˘ ‰Ó ¨¢‡¯Ó‚‰ ˙·‰‡¢ ÔÚÓÏ ‡¯Ó‚ È¯ÂÚÈ˘
 ‰ÈÈ‰˙ ‡Ï „Á‡ ÌÂÈ˘ ÌÂÏÁ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ È¯˘Ù‡ ‰Ê Í‡ Â̈ËÂÚÈÓ· Ú¯‰
 ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÏÚÂÙ· ÌÈ˘È  ¯˙ÂÈ  Ì‚  ‰Ê  ÈÏÂ‡Â  ÆÏÏÎ· ‡¯Ó‚· ˙Â¯‚· ˙ÂÈÁ·

Æ˙ÂÈÂÎÈ˙‰ ˙Â·È˘È· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÍÂÈÁ‰
 ÂÓÎ „ÂÓÏÏ ÌÈ·‰Â‡Â ÌÈÚ„ÂÈ˘ ‰Ï‡Î ¨ÌÈÈ˙Ó‡ ‰¯Â˙ È· Ï„‚Ï ÏÎÂ ‰ÎÎ

Æ‰˜ÈËÓ˙ÓÂ ˙ÈÏ‚‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘

מתי תבוא המהפכה
משה, באר–שבע

 ÌÚË ·ÂË· ·˙Î ¯˘‡ ‰˜ÈÊÂÓ‰ ÔÈÈÚ· ÚÂ·˜‰ ¯Â„Ó‰ ÏÚ ‰„Â˙ ÏÂÎ Ì„Â˜
 ˜˘Á‰ ¯ÒÂÁ ¨˙Ú‚ Â·˘ „Â‡Ó ·Â˘Á‰ ‡˘Â· ·È‚‰Ï È˙Èˆ¯ ÆÔÂÎ‰ ÔÂ‚Ò·Â
 „„ÂÚÏ ‰ÒÓ ‰È‰ ÂÏ˘ ÍÁÓ‰ ÍÈ‡ ¯ÎÂÊ È‡ Æ‡¯Ó‚ „ÂÓÈÏ· ÒÙ˙ È˙Ï·‰

Æ‰˜ÈËÓ˙Ó ÆÆÆÏ ÌÈ¯·ÂÚÂ ‡¯Ó‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÌÈÓÈÈÒÓ ÂËÂËÂ‡˘ Â˙Â‡
 ÂÁ‡ øÂÏˆ‡ ËÒÈÈÓ˘Ó ·ÂË ¯˙ÂÈ ‡¯Ó‚ Ú„ÂÈ È„¯Á „ÏÈ ÏÎ ÌÂÈ‰ ‰ÓÏ
 È‡ÂÂÏ‰ ÆÌÈÏ„‚ ‰Ó ÏÚÂ ÍÂÈÁ Ï˘ ÔÈÈÚ ÏÂÎ‰˘ ‡Ï‡ ¨˙ÂÁÙ ÌÈÓÎÁ ‡Ï

Æ‰ÎÙ‰Ó‰ ‡Â·˙˘

הגמרא כמיקרוקוסמוס
אבישי פרי

 ·ÈËÈ‰Â ¨̄ Ê‚Ó· ‡¯Ó‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· „ÚÏ‚–‰ÈÏ„‚ ·„ ˜ÒÂÚ ·Ï‰–˙˘·ÂÎ Â˙Ù˘·
 ‰Ú˘Ï ‡¯Ó‚‰ „ÂÓÈÏ ˙Ú˘ ˙ÎÈÙ‰ ∫‰ÈÚ·‰ Ï˘ ‰˘¯Â˘ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ËÏÁ‰·

ÆÔÁ·Ó ÈÂÈˆÏ ÈÚˆÓ‡ ‡Ï‡ ‰È‡˘ ˙Âˆ
 È̈˙Ú„Ï  Æ˙È˙Â‰Ó‰  ‰È‚ÂÒ‰  ˙‡ÏÚ‰·  ‰‚˘  Ì‚  Í‡  ¨̆ È‡‰  ˜„ˆ  Ì‚  ˜„ˆ
 ÒÂÓÒÂ˜Â¯˜ÈÓ ‡È‰ ÆÔÂÁ¯˜‰ ‰ˆ  ̃˜  ̄‡È‰ ÂÈÏ‡ ÒÁÈ‰Â ‡¯Ó‚‰ „ÂÓÈÏ ˙ÈÈÚ·

ÆÏÏÎ· ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ· ˙Â„‰È‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ
 ÆÌ‰Ó ‰Ò ˙Â„‰È‰ ˙Ó˘˘ ÌÈ·¯ ÌÂÈ‰ ‡ÂˆÓÏ ÂÏÎÂ˙ ¨Ô·ÂÓÎ ÏÈÏÎ‰Ï ÈÏ·
 ˙Á‰Â ¨‰˘È˙Ó ¢ËÒ˜Ë ˙‡È¯˜¢ Ï˘ ÏÂÚÏ ÌÏˆ‡ ˙ÎÙÂ‰ ¯˜Â·· ‰ÏÈÙ˙‰
 ¯Â·ÈÁ‰ ÆÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ÌÈÓÏÚ ÔÎÂ˙‰ ¨˜ÓÂÚ‰ ¨‰Ó˘‰ ÆÈÊÈÙ ÏÂÚÏ ÔÈÏÈÙ˙‰

ÆÌÈ˙ÚÏ ˜ÈÚÓÂ È¯È·ÈÒ ‚Ï˘Î ‡ÂÙ˜ ÌÈ˜ÂÏ‡Ï
 ÌÒ¯Ù˘ ÊÚÂÂ ·˜Â ¯Ó‡Ó· ÆÈÏ‡È¯‡ È·Â˜ ˙‡Ê‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ „„ÁÏ ·ÈËÈ‰
 ¯Â·Èˆ‰  ÚÂ„Ó  ∫ÌÂ˙·  ÂÏÈ‡Î  ¨‰Ó˙  ‡Â‰  ß̈ÔÂ˘‡¯  ¯Â˜Óß  ÔÂ˙ÈÚ·  ÌÚÙ
 ˙ÂÂ˘‰  ˙ÂÈÂ„ÈÒÁ·  ı¯Â˘  ‡Â‰  ÚÂ„Ó  ø·ÈˆÈ  ÂÈ‡  Â̈˜ÏÁ·  È̈ÓÂ‡Ï–È˙„‰
 ˙‡  ˘ÙÁÓ  ‡Â‰  ÚÂ„Ó  øÂÏ˘  ÂÈÓÈÓÓ  ‰˙Â˘  ‡ÏÂ  ¨¢˙È··¢  Ì˘  ˘È‚¯ÓÂ
 ¨‰·Â˘˙‰–ÈˆÁ  øÏ·ÏÂ·ÓÂ  ÍÂ·  ˘ÁÂ  ÌÈ¯Á‡  ¢ÌÈÈÁÂ¯¢  ˙ÂÓÂ˜Ó·  ÂÓˆÚ
 ÌÏÂÚ ˙‡ ÂÎÙ‰ ∫̄ ÂÓ‡‰ ‡Â‰ ¨‰ÓÎÁ‰ ‰Ï‡˘· Â‡ ¨ÌÎÁ ˙Ï‡˘· ‰ˆÂÚÎ
 Í˙Ó˘· ‰ÎÙÓ˘ Â‰˘Ó ¨‰ÓˆÚ–·¯Â ¯È·Î È¯ÂËÒÈ‰ ÒÎÏ ‰È‰˘ „ÂÓÈÏ‰
 „ÂÓÏ˙ È„ÂÓÈÏÏ ¢˜Ú ˙ËÏÂ˜Ù¢ „ÂÚÏ ¨̄ ˙ÂÈ ˙„ÂÚÓ ˙ÂÈ˘È‡Ï Í˙Â‡ ÍÙÂ‰Â

ÆÔÏÈ‡–¯··
 ˙ÒÎ‰· ÔÂÈ„‰ ˜¯Ù‰ ÏÚ ‰ÏÚ˘Î ‰Ê‰ Ë˜ÈÏÙÂ˜‰ ÔË·Ï ÒÎ ‰Ê‰ ¯Â·Èˆ‰
 ˙„Ï ÒÁÈÈ˙Ó ‰˙‡˘Î ÆßÈ„Â‰È‰ ˙È·ß· ÊÈ¯ÓÈÈ¯ÙÏ ßÈÏ˘ Ï‡¯˘Èß ˙ÚÂ˙ ¯¢ÂÈ
 ‡Ï Í̈·˘ ¢Ì„‡¢‰ Ï˘ ¢È˙Ó˘¢ Â‰˘ÓÎ Í̈˙Â‰Ó ˙‡ ‡Ë·Ó˘ Â‰˘Ó Ï‡Î
 ‰‚ÏÙÓÏ ˙È˙„ ‰È‡˘ ‰˘È‡ ÒÈÎ‰Ï ÏÎÂ˙˘ ÏÏÎ· Ï˜ ¯Â‰¯‰ Í· ‰ÏÚÈ

ÆÍÏ˘
 ‰ÂÚË  ‡È‰  Æ¢˙ÈÓÂ˜Ó  ‰ÙÂ¯˙¢  ˙ÂÚˆÓ‡·  ¯˙ÙÈ˙  ‡Ï  ¨̄ ÂÓ‡Î  ¨‰ÈÚ·‰
 ‰Ú˘· ‰¯˜È ‰Ê ÈÏÂ‡ Æ˙Â„‰ÈÏ ¯˙ÂÈ È˙ÓˆÚÂ ˜ÂÓÚ ÒÁÈ· ¢˘¯Â˘ ÏÂÙÈË¢
 ‡ÈˆÓ  ‡ÏÂ  ÈÂ‡¯‰  ‰ÓÂ˜ÓÏ  ˙„‰  ˙‡Â  ÈÂ‡¯‰  ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ÌÂ‡ÏÏ  Ô˙È˘
 ‰¯ˆÈ˘ ¢˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â„‰È¢ Æ˙ÂÓÏÂÚ‰ È˘ ÔÈ· Â‰Â˙Â ÏÂ·Ï· Ï˘ ‰˘„Á ˙„
 ¨̄ ·˘ ¯Â·Ï ‰˙Â‡ ‰ÎÙ‰Â ‰ÈË·Ó‡‰ ˙‡ ‰¯¯È˜ ¨˙ÂÈÓÂ‡Ï–˙ÂÈ˙„‰ ÔÂ‡‚·

ÆÌÈÓ‰ ÏÈÎÈ ‡Ï˘ ‰ÊÎ
 Ï˘  ¨·ÏÒ¯·  Ï˘  „¯Ë·  ÌÓˆÚ  Â˘ÙÁÈ  ÌÈ¯ÈÚˆ‰  ÚÂ„Ó  ÂÈ·˙  ÂÈ˘ÎÚ
 ÌÁ‰ È‡ËÈÏ‰ ˙Â·È˘È‰ ÌÏÂÚÏ ÂËÒÈ ËÂ˘Ù Â‡ ÔÈÏ¯˜· ÌÈÏ‰Âˆ ÌÈ„Â˜È¯

Æ‰¯Â˙ Ï˘ ˘‡ „˜ÂÈ‰Â

תגובות ל'בלדה לעוזב קיבוץ'
גאה בדרך הקיבוץ
שמעון שורק, חבר קיבוץ שדה אליהו

 Ì˘ ÌÂÏÚ ¨ıÂ·È˜ „ÈÏÈ ¨·¯ ËËÂˆ È˙„‰ ıÂ·È˜‰ ÏÚ ÌÒ¯Ù˙‰˘ ¯Ó‡Ó·
Æ¢ÌÂÏ˘¢ ‰ÂÎ˘

 Ï˘  ıÂ·È˜‰˘  ‰·˙Î·  ÔÈÂˆ  ¯Ó‡˘  ÌÈ˘˜‰Â  ÌÈ¯ÂÓÁ‰  ÌÈ¯·„‰  ¯˙È  ÔÈ·
 ˙ÂÎÏ‰· ‰¯ÈÓÁÓ ‰˘È‚ ·˜Ú© ¢ÊÎ¯Ó ¯„Ò‰¢Ï ÍÏÈ˘ ÌÈÎÒ‰ ‡Ï ·¯ Â˙Â‡
 ¨ÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘· ÈÓÂÈ ¯„Ò ‰Ú·˜˘ ‰·È˘È ¯‚Â·˘ ÔÈÓ‡‰Ï ÈÏ ‰˘˜ ≠ ®‡·ˆ
 ıÂ·È˜‰ ˙ÚÂ˙ Ï˘ ˙Â·È·Á‰ ˙‡ ˘È‚„‰ ¨Ï¢ˆÊ ‰„Â‰È È·ˆ ·¯‰ ¨‰˘‡¯˘Â
 ‰È‰ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ Ú˜¯˜‰ ˙„Â·Ú· ‰Ï˘ ˘Ù‰ ˙Â¯ÈÒÓ ·˜Ú È˙„‰
 ¯‡·Ï ‰ÏÂ„‚ Ô·‡ ˜Â¯ÊÏÂ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ  ÈÙÏ ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ·Â˙ÎÏ Ï‚ÂÒÓ
 ˙ÂÒÁÂ ˙È· ‰˙˘Â Â̈È„ÂÓÈÏ ˙‡ ‰ÓÈÓ ÁÂË·˘ Â̈˙Â„ÏÈ· ‰˙˘ ‰ÓÓ˘

ÆÂÏ˘ ÌÈ¯Â‰Ï
 ˙Â¯˙˙Ò‰  ˙Á˙  ¨ÌÏ˘  ¯Â·ÈˆÏ  Ú¯  Ì˘  ˙‡ˆÂ‰  Ì‰  Â·˙Î˘  ÌÈ¯·„‰
 ÔÈÈˆÏ ÈÏ·Ó ÍÎ· È„ Æ‰¢·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ÈÂÈÎ Ì˘ È¯ÂÁ‡Ó
 ‰ÓÓ È¯Ó‚Ï ‰Â˘ ‰¢· ·ˆÓ‰ ¨®‰ÏÈ‰˜ ÏÎ· ÂÓÎ© ÌÏ˘ÂÓ ÏÂÎ‰ ‡Ï˘ Û‡˘
 ˙Â„ÒÂÓ·  „ÂÓÏÏ  È˙Â‡  ‰ÎÈÊ˘  ÌÈÓÂ¯ÓÏ  ·˘ÂÈÏ  ‰„ÂÓ  È‡  Æ·¯‰  ¯Ó‡˘
 Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÈÈ„ÏÈ ˙‡ ‰· Ï„‚Ï È̈˙È· ˙‡ ‰· ˙Â·Ï ¨‰ÚÂ˙‰ Ï˘ ‰¯Â˙‰

Æ¢Â‰Ú„ ÍÎ¯„ ÏÎ·¢ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Ï„˙˘Ó‰ ‰ÏÈ‰˜·

האומנם הגיעה השעה 
לעלות בהר?

אמנון שפירא, קיבוץ טירת צבי, 
יו"ר 'מעלה' - המרכז לציונות דתית

 ‡Ï ‰È„Ó‰ ÌÂ˜ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÓÂ„¢ ∫ÍÎ ¯¢‚˘ ·¯‰ ·˙Î ‰˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÈÙÏ
 ‰ÙÂ˜˙· ÂÓÎ ¨ÌÚ· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ· ‰ËË˜Â ‰‡˘ ¨‚ÂÏÈÙ „̈Â¯ÈÙ ÂÈ‰
 ÌÈÒÈÒ¯ ÈÒÈÒ¯Â ÌÈÒÈÒ¯ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÂÓˆÚ È˙„‰ ‰ÁÓ‰ Ì‚Â ÆÆÆ‰Â¯Á‡‰
 ÌÂÈ·© ¢ÈÓÂ‡Ï ÔÂÂÈÎ Ô„·‡ÏÂ ˙ÂÈÈˆÏ ‡È·Ó ‰Ê‰ ‚ÂÏÈÙ‰ Æ˙ÂÚ„Â ÌÈ‚ÏÙ Ï˘
 Û˘Á  ̆ÈÙÎÂ ¨ÌÂÈ‰ Ì‚ ÔÂÎ ¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ¨Ê‡ ·˙Î  ̆‰ÓÂ Æ®±π≥ ßÓÚ ¨‡Â‰‰
 ıÂ·È˜‰ ÏÚ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰·˙Î‰ ˙‡ ßÔË˜ ÌÏÂÚß· È˙‡¯˜ ˙Ú ¨ÌÈÈÚÂ·˘ ÈÙÏ
 ÌÈËÙ˘Ó·  Í‡  ª‰ÈÏÚ  ˙Â„Â‰Ï  ˘ÈÂ  ¨˙È·ÂÈÁ  ‡È‰  ÏÂ„‚‰  ‰˜ÏÁ·˘  È˙„‰
 ˙ÈÚ‚ÂÙÏ  ‰ÈÙ  ˙‡  ˙ÎÙÂ‰  ‡È‰  È̈ÓÈÂ‡‰  ¢ÌÂÏ˘  ·¯‰¢  Ï˘  ÌÈ¯ÂÙÒ
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ßÔË˜ÌÏÂÚß ˙Î¯ÚÓ בעל "אייפון" טמא
צא ממחננו! 

 תגובה ל'מאושרת'
אושריאל בוכריס

ראיתי פאשקוויל בעיר קודשנו אשדוד תובב"א שאומר שכל 
בי  והחלו  לכתחילה,  וחוטאים  טמאים  האייפון  מכשיר  בעלי 

מחשבות.
אכן, בדורנו יש סכנה מתמשכת של שמירת העיניים בכל יום, 
מכשיר שכל  בכיסנו  כשיש  שכן  וכל  ובכל שעה,  מקום  בכל 

עולם החטאים והכפירה נמצא בו ממש במרחק נגיעה.
זה צד אחד.

אך מצד שני במכשיר האייפון יש כל כך הרבה יישומים של 
ספרי קודש שאפשר לעיין וללמוד בהם, יש גם יישומים של 

שיעורי תורה מוקלטים ואפילו שיחות בווידאו.
אז מה עושים? יש לי עצה בשבילכם. יש בהגדרות המכשיר 
פונקציה שנקראת "הגבלות" ובעזרתה אפשר להגביל כל דבר 

במכשיר ע"י קוד סודי.
נשוי? מה טוב! תן לאשתך לחסום לך ב"הגבלות" את כל   *
וכך  יודעת)  היא  שרק  (בקוד  באינטרנט  הכרוכים  היישומים 

תינצל מכל חשש.
כל  את  ב"הגבלות"  לך  שיחסום  טוב  לחבר  פנה  רווק?   *
וכך  יודע)  הוא  שרק  (בקוד  באינטרנט  הכרוכים  היישומים 

תינצל מכל חשש.
רוצה להוריד יישומים של ספרי קודש? פתח את האינטרנט 
מיד  הכול  לסגור  לו/לה  ותן  החבר  או  אשתך  בנוכחות  רק 

לאחר מכן.
והנה לנו מכשיר דור 3.5 ואפילו דור 4 למהדרין ללא כל חשש 

שהוא לנפילה בשמירת העניים ח"ו.
ב"הצלחה לכולם.

עוד משהו קטן 
על האינטרנט הסלולרי
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 ˙‡  ¨ıÂÁ·Ó  ÌÈÎÈÈÁÓ˘  ÌÈ˘‡  È˘‚ÙÈ˙
 ÌÈ˘È‚¯Ó  Ì‰  Ì‚  Ì‡  ˙Ó‡·  ˙Ú„ÂÈ  ‡Ï
 ˙‡  ‰˘Ú˙  ˘Ó˘‰  Ï·‡  ¨ÌÈÙ·Ó  ˙‡Ê

ÆÁÂË· ‰Ê ıÂÁ·Ó Â̈ÎÈÈÁ˙ ÌÎÈ˘Â Æ‰Ï˘
 ÌÂÈ˘ ÂÏ‡‰ ˙Â˘ÂÁ˙‰ ÏÎ· „¯ÂÒ·‡˘ ‰Ó
 ÈÈ·˙ ‡ÏÂ ˙·˙Î˘ ‰Ó ˙‡ È‡¯˜˙ „Á‡
 ˙‡ „ÁÂÈÓ·Â  ‰Ê‰  ·‡Î‰  ˙‡ ˙˘Á ‰ÓÏ
 ‰ÒÎÓ  ‰Ï  ÔÈ‡˘  ‰˘È‚¯Ó˘  ˙Â˜È¯‰

ÆÂÈ˘ÎÚ
 ¯˙È·‡ Ï˘ ¯È˘‰ ˙‡ ˙ÚÓÂ˘ È‡ ¨Ê‡ „Ú
 ‰È‰˙ ‡Ï ¨̄ ÁÓ ÈÎ ¢ÏˆÈ‰Ï ÈÂÎÈÒ ÈÏ ˘È¢
 ÏˆÈ‰ÏÂ ≠ ÈÓˆÚÓ ˙‡ˆÏ ‡Ï‡ ‰¯È¯· ÈÏ

ÆÈÓˆÚÓ
 ·ÂË  ¯˜Â·  ¨̄ „‚ÂÓ  È˙Ï·  ·‡Î  ÌÂÏ˘

Æ˙Â‡ÈˆÓ


