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עמותת תורה 
אחרי צבא 
לשילוב תורה 
בחיי המעשה

נושא הגליון

בס"ד

הרב אילן צפורי ראש תנועת תורה אחרי צבא
ך  נמו גבוה במתח  מסר 

סיימת שירות צבאי?
עובד/לומד?

מחפש מקום מתאים 
לשילוב לימוד תורה?

מרכזי תורה אחרי צבא!

ø‰ÂÓ‡ „ÂÓÈÏ ‰Ê ‰Ó  -
 ‡Ï  ‡Â‰Â  ¨‰¯Â˙‰  „ÂÓÈÏ·  „Â‡Ó  ·Á¯  ˜ÏÁ  ‰Ê  -
 ß‰˘  ˙ÂÂˆÓ‰Â  ÌÈÏÏÎ‰  ÌÂÈ˜  Ï˘  „ÂÓÈÏ·  ˜ÒÂÚ
 ‡Ï‡ ¨¢‰ÎÏ‰‰¢ ‰ÂÎÓ˘ ‰Ó ≠ Ï‡¯˘È ˙‡ ‰ÂÈˆ
 È˙¯Î‰‰  ¯˘˜‰Â  È˜ÂÏ‡‰  ÔÈÈÚ‰  „ÂÓÈÏ·  ˜ÒÂÚ

ÆÆÆ¢‰„‚‡‰¢ ‰ÂÎÓ˘ ‰Ó ≠ ÂÈÙÏÎ Á˙ÙÏ Ô˙È˘
 ‰Ê ‰ÂÓ‡ ø‰ÂÓ‡ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ÏÏÎ· ‰ÓÏ Ï·‡  -

°ÏÎ˘ Ï˘ ‡ÏÂ ˘‚¯ Ï˘ ÔÈÈÚ
 ÈÂÏÈ‚‰ ‡È‰ ‡Ï‡ ¨˘‚  ̄‡ÏÂ ÏÎ  ̆‡Ï ‰È‡ ‰ÂÓ‡‰  -

ÆÆÆ‰Ó˘‰ ˙Â‰Ó Ï˘ È„ÂÒÈ ¯˙ÂÈ‰ ÈÓˆÚ‰
 ‰ÓÂ  ÆÆÆ˜Â˜  ·¯‰  È¯·„Ó  ËÂËÈˆ  ÂÓÎ  ÚÓ˘  ‰Ê  -

ø˙ÂÚÓ˘Ó‰
 ÍÈ¯ˆ ‰Ê‰ ÈÓˆÚ‰ ÈÂÏÈ‚‰˘ ¯È·ÒÓ ˜Â˜ ·¯‰ ÆÔÎ‡  -

Æ‰˙ÂÎ˙· ‰Ó˘‰ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï
ø‰ÂÂÎ‰ ‰Ó  -

 ¨ÈÓˆÚ  È˙ÒÈÙ˙  „ÓÈÓ  ‡È‰  ‰ÂÓ‡‰˘  ‰ÂÂÎ‰  -
 ¨˙Â‡ÈˆÓ  ÁÂ˙È  ÔÂ‚Î  ¨ÏÎ˘‰  ÌÂÁ˙·  ÂÈ‡˘
 ÔÂ‚Î  ¨˘‚¯‰  ÌÂÁ˙·  ‡Ï  Ì‚Â  ¨„ÂÚÂ  ˙ÂÂ·˙‰
 È˙¯Î‰  „ÓÈÓ  Â‰Ê  ÆÆÆ˙Â˘‚¯˙‰  Â‡  ˙Â·‰Ï˙‰
ÆÈ˜ÂÏ‡‰ ÔÈÈÚ‰ ¯·„· ˙ÈÒÈÒ· ˙ÂÚ„ÂÓÏ ‡È·Ó˘

°ÌÂÏÎ È˙·‰ ‡Ï  -
 ÏÚ ˙¯ÎÂÓÂ Ì„‡· ˙Ú·ËÂÓ‰ ˙È„ÂÒÈ ˙ÂÚ„ÂÓ ˘È  -
 ˘È˘  Ú„ÂÈ  Ì„‡‰  ÒßÏÎ˙  Æ‡È¯·  ‡Â‰  ¯˘‡Î  ¨Â„È
 ˙‡ ¯‡˙Ï ¯˘Ù‡ Æ‰ÂÓ‡ ÌÈ‡¯Â˜ ‰ÊÏ ÆÌÈ˜ÂÏ‡
 Ì˘Â¯ ÌÈ˙Â ÂÈ„ÁÈ˘ ÌÈÈÂÈÎ ÈÈÓ ÏÎ· ‰ÂÓ‡‰
 ÌˆÚÏ ˙ÂÚ„ÂÓ¢ ¨¢ÔÂÈÏÚ ˘ÂÁ¢ ∫‰ÈÈÚ Ï˘ È˙ÈÓ‡
 ˙È˜ÂÏ‡‰  ˙ÂÈ¯·ÚÓ‰  ÌÚ  ˙Â‰„Ê‰¢  ¨¢ÌÈÈÁ‰
 ÌÈÈÂËÈ·‰ ÏÎ ≠ ßÂÎÂ  ¢ÈÁÂ¯ Ë˜ÈËÒÈ‡¢ ¨¢Â·˘
 ∫ÔÈÈÚ  Â˙Â‡  ˙‡  ˙ÂÂ˘  ˙ÂÈÂÂÊÓ  ÌÈ‡Ë·Ó  ÂÏÏ‰
 ‡ÏÂ  ‡¯Â·‰  ÌÚ  ¯Â˘È˜‰  ˙ÈÂÂÁ  ‡È‰  ‰ÂÓ‡‰

ÆÆÆÂÓÓ ˙Â˘‚¯˙‰‰ Â‡ ÂÈÏÚ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
ÆÆÆÍ˙È‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú È‡  -

 ÌÈÚÂ„È˘ ÌÈ¯·„ Ì˘È ÆÆÆÔÈÈÚ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ‰˘˜  -
ÆÆÆÌ˙Â‡ ÁÈÎÂ‰Ï Í¯Ëˆ˘ ÈÏ·Ó ÂÏ

 øÔÂ‚Î  -

 ‡Â‰ ÆÂÏ˘ ‡Ó‡ ÔÎ‡ ‡È‰ ÂÓ‡˘ Ú„ÂÈ˘ „ÏÈ ÆÆÆÔÂ‚Î  -
øÔÂÎ ¨ÂÈÈÁ· ÌÈÂÒÓ ·Ï˘· ‰ÁÎÂ‰ ‰ÓÓ ˘˜·Ó ‡Ï
 „ÏÈ ÏÚ „È‚˙ ‰Ó È¯‰ Æ‰·ÂË ‡Ï ‰Ó‚Â„ ‡˜Â„ ÂÊ  -

øıÓÂ‡Ó
 ˙ÈÚ·Ë  ˙ÂÚ„ÂÓ  Ì„‡Ï  ˘È˘  ¯ÓÂ‡  ˜¯  È‡  ¨Â  -
 „ÂÓÈÏ  ˙˘¯Â„  ‰È‡˘  ˙ÂÚ„ÂÓ  ¨ÂÓ‡  ˙Â‡ÈˆÓÏ
 Ì‚  Æ˙ÂÈÂÚË  ˙ÂÈ‰Ï  ˙ÂÏÂÎÈ˘  ¯Â¯·Â  Æ‰ÏÎ˘‰Â

ÆÆÆ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˘È ¨˙ÂÈÂÚË ˘È ‰ÂÓ‡·
 ÈÙÎ Æ¢‰ÂÓ‡ „ÂÓÏÏ¢ Ô˙È ‡Ï˘ ‡Â‰ ¯Â¯· ‰Ê ÈÙÏ  -
 ≠  ‰˙Â‡  „ÂÓÏÏ  ÍÈÈ˘  ‡ÏÂ  Ú„Ó  ‰È‡  ‰·‰‡˘
 ÆÂ˙Â‡  ·‰Â‡  ÍÈ‡˘  Â‡  Â‰˘Ó  ·‰Â‡  ‰˙‡˘  Â‡
 ÏÚ „ÂÓÏÏ ÏÎÂ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ °øÔ‡Î „ÂÓÏÏ ˘È ‰ÓÂ
 ˙˘Î¯ ‡Ï ‡È‰ ≠ ‰ÂÓ‡‰ ÔÈÈÚ· Ì‚ ÍÎ Æ‰·‰‡

°„ÂÓÈÏ È„È ÏÚ
 ÏÎ˘‰  ‡·  Ê‡  ¨‰ÂÓ‡‰  Ï˘  ¯Â‡‰  ˘ÏÁ˘  ˙Ú·  -
 ÏÂÎÈ ‰ÂÓ‡ „ÂÓÈÏ ÔÎÏÂ ÆÍ¯„ ‰ÈÙÏ ˙ÂÙÏ ˘‚¯‰Â

ÆÆÆ‰ÂÓ‡ Ï˘ ·ˆÓÏ Ì„‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏÈÚÂ‰Ï
 ÆÌÈÈÁ‰ ÏÚ ÈÂˆÈÁ Ë·Ó ÏÎ‰ ÍÒ· ‡Â‰ „ÂÓÈÏ‰ Ï·‡  -
ø‰ÂÓ‡Î ÍÎ ÏÎ ˜ÂÓÚ Â‰˘Ó ¯¯ÂÚÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÍÈ‡
 ‰ÚÈÙ˘Ó‰  ‰Ó˘Î  ‡È‰  ‰ÂÓ‡‰  ¨˜„Âˆ  ‰˙‡  -
 „ÂÓÈÏ‰ ÂÏÈ‡Â ¨ÛÂ‚‰ ÏÚ Û‡Â ‰ÏÂÎ ˙ÂÈ˘È‡‰ ÏÚ
 „ÂÓÈÏ Ï·‡ ÆÈÂˆÈÁÂ Ë˘ÙÂÓ ¨ÔÂÈÚ¯· ¨ÏÎ˘· ‡Â‰
 ÏÚ  ‡ÓÏÚ·  ‰ÚÈ„È  ÛÈÒÂ‰Ï  ‡·  ‡Ï  ‰ÂÓ‡‰
 ÈË¯Ù  ÏÎ  ˙‡  ¯¯·Ï  ‡·  ‡Â‰  Æ‡¯Â·‰  ˙Â‡ˆÓÈ‰
 ÍÂ˙ÓÂ  ¨ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÂÈ˙ÂÂˆ¯Â  ˙È˜ÂÏ‡‰ ‰‚‰‰‰
 ‰ÈÂ·Á ‡È‰ ¯˘‡Î ‰ÂÓ‡‰ ˙¯Î‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ÍÎ

ÆÆÆ‰Ú„Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ ˜ÓÂÚ·
ø‰ÂÓ‡ ÌÈ„ÓÂÏ ÍÈ‡Â  -

 ÆÏ‡¯˘È ÈÓÎÁ Ï˘ „ÂÒÈ‰ È¯ÙÒÓ ‰ÂÓ‡ ÌÈ„ÓÂÏ  -
 Æ‰ÂÓ‡‰ ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ Ì¢·Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ
 ÆÌÈ˘¯ÙÓ  ÌÚ  ¨È¯ÊÂÎ‰  ¯ÙÒ  ˙‡  Ï˘ÓÏ  ÌÈ„ÓÂÏ
 ¨˜Â˜  ·¯‰  È·˙Î  ˙‡  ÌÈ„ÓÂÏ  ¯˜ÈÚ·  ¨Â¯Â„·Â
 ‰ÓÂ˜˙‰ ¯Â„ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ÔÈÈÚ ˜ÓÂÚ ˙‡ ¯ÈÎ‰˘
 ˜ÚÊÂ  ¨Ô˙ÂÓ‡  ÁÂ˙ÈÙ  ˙Â·È˙  ˙‡Â  ˙ÈÓÂ‡Ï‰

ÆÆÆ‰ÂÓ‡ „ÂÓÈÏÏ ¯Â„‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ‰˜ÂÓÚ ‰˜ÚÊ
Æ®ËÈ¯ ¨‡ ı·Â˜ ¨¢ÌÈˆ·˜ ‰ÂÓ˘¢ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ¯Ó‡Ó‰©

העלון יוצא לאור בשיתוף מכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב רחובות

> ת.ד. 34502 ירושלים
> משרד 02-6511256
> פקס 03-5423776

> לפרסומות 02-6511256
bogreytsava@013.net דוא"ל <

www.bogreytsava.co.il

עמותת תורה 

דרך אמונה
גליון 85 חנוכה תשע"ג

אופקים . . . . . . . 052-4239996
אילת . . . . . . . . . 050-6916155
057-8119331 . . . . . . . . . אלעד
אריאל . . . . . . . . 054-5684926
באר שבע . . . . . 052-5227501
בית שאן . . . . . . 050-8855940
בית שמש . . . . . 054-3331334
בת ים. . . . . . . . . 052-7122687
גבעת שמואל . . 052-2260301
גוש עציון . . . . . 052-4212417
052-6426832 . . . . . . . הרצליה
חולון . . . . . . . . . 050-5778415
חיפה . . . . . . . . . 050-8882481
054-3106090 . . . . . . . . טפחות
052-6543772 . . . . . . . . . . יהוד
יפו . . . . . . . . . . . 052-8119291
י"ם ג. רם . . . . . . 050-8547440
י"ם גונן. . . . . . . . 054-6549772
050-4500342 . . . י"ם דרך עמ"י
י"ם י. הכותל. . . . 052-6071769
054-4226869 . . . . י"ם נחלאות
י"ם רחביה . . . . . 052-5665530
050-2248304 . . . . . . כפר סבא
052-3114284 . . . . . . . . . . . לוד
מודיעין. . . . . . . . 052-4317105
050-2620920 . . מעלה אדומים
054-7775239 . . . . . . . . . . . נוה
נתניה דרום . . . . 052-6605337
052-8905676 . . . . נתניה מרכז
עכו (גרעין) . . . . 050-7276472
054-7714284 . . . . . . . . . . . עכו
עפולה . . . . . . . . 052-3003073
ערד . . . . . . . . . . 052-7403513
פ"ת הדר גנים . . 052-2832610
פ"ת כפר אברהם 052-6070209
צפת. . . . . . . . . . 050-6210772
054-8072322 . . . . . . . . . קצרין
קריית ארבע . . . 052-3844922
קריית גת. . . . . . 052-6999550
קריית מלאכי. . . 052-5665272
ק. שמונה (בנות) 052-3114764
קשת . . . . . . . . . 054-7731290
ראש העין . . . . . 050-5665706
רחובות . . . . . . . 050-8936048
052-6628299 . . . . רמת השרון
רעננה . . . . . . . . 054-7454828
057-2595249 . . . . שדה אליהו
ת"א דרום. . . . . . 054-7890860
050-7434274 . . . . . . ת"א צפון

עלון "תורה אחרי צבא"

כל המעוניין להקים מרכז תורה אחרי 
צבא בעירו מוזמן ליצור קשר עם 

משרד העמותה 6511256–02
 bogreytsava@013.net :דוא"ל

לימוד אמונה



ה2 ש ע מ ה י  י ח ב ה  ר ו ת ב  לו י ש ל א  ב צ י  ר ח א ה  ר ו ת

הרב יעקב מרגלית מכללת אורות ישראל, רב פרדס חנה
דרך מורשת

לתאום יום הכרות
הרב גדי שלוין 052-6071769

תורה אחרי צבא

‰Â˘‡¯‰ ‰ÂÂˆÓ‰

 Ú„ÈÏ¢ ‡È‰ ¨Ì¢·Ó¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú‰ ˙ÂÂˆÓÓ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÂÂˆÓ‰
 ˙ÂÂˆÓ ÌÈÓÈÈ˜Ó „ˆÈÎ Æ¢Â„ÁÈÏ¢ ‡È‰ ‰È˘‰ ‰ÂÂˆÓ‰Â ¨¢‰≠ÂÏ‡ Ì˘ ˘È˘
 ‡Ï˘ Â‡ ¨„Á‡ ‡Â‰Â ß‰ ˘È˘ ÌÈÈÓ‡Ó˘ Â‡ ¨·Ï·˘ ÌÈÈÈÚ ÂÏ‡ È¯‰ øÂÏ‡
 ¨ÏÏÎ· Ì„‡Ï ˙ÈÚ·Ë ‰ÂÎ˙ ‡È‰ ‰ÂÓ‡˘ ‡È‰ ÍÎÏ  ‰·Â˘˙‰ ÆÌÈÈÓ‡Ó
 Ì‰¯·‡  ¨ÏÂ„‚‰  ÔÈÓ‡Ó‰  Ï˘  ÂÚ¯ÊÓ  ‡Â‰˘  ÈÓ·  ¯˙ÂÈ  È˙ÂÚÓ˘Ó  ÔÙÂ‡·Â
 ÏÂÏÎ˘Â ÁÂ˙ÈÙ ˙˘¯Â„ ÂÊ ‰ÂÎ  ̇Ï·‡ ÆÂÈ·‡
 ‡Ï  ˘¯„  „ÂÓÈÏ‰  Æ„ÂÓÈÏ  È„È  ÏÚ  ÌÈ˘Ú‰
 ¨Â˙ÂÚ„ÂÓÏ  ‰ÂÓ‡‰  ˙‡  ‡È·‰Ï  È„Î  ˜¯
 Æ‰È‚ÈÒÓ ‰˜˜ÊÏÂ ‰ÈÎ˙· ˜ÈÓÚ‰Ï Ì‚ ‡Ï‡
 ®Ê ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰© Ì¢·Ó¯‰ ‡Ó‚Â„Ï
 ¯ÓÂ‡‰ ∫ÌÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ Ô‰ ‰˘ÈÓÁ¢ ·˙ÂÎ
 ¨‚È‰Ó  ÌÏÂÚÏ  ÔÈ‡Â  ‰≠ÂÏ‡  Ì˘  ÔÈ‡˘
 ÌÈÈ˘  Ô‰  Ï·‡  ‚È‰Ó  Ì˘  ˘È˘  ¯ÓÂ‡‰Â
 Ï·‡ „Á‡ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â ¨¯˙ÂÈ Â‡
 ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ ¨‰ÂÓ˙ ÏÚ·Â ÛÂ‚ ‡Â‰˘
 Â‡ ·ÎÂÎ „·ÂÚ‰ ÔÎÂ ¨ÏÎÏ ¯ÂˆÂ ÔÂ˘‡¯‰ Â„·Ï
 ÔÂ·¯ ÔÈ·Â ÂÈ· ıÈÏÓ ˙ÂÈ‰Ï È„Î Â˙ÏÂÊÂ ÏÊÓ
 Æ¢ÔÈÓ ‡Â‰ ÂÏ‡ ‰˘ÓÁÓ „Á‡ ÏÎ ÆÌÈÓÏÂÚ‰
 Ì‰Ï  ÔÈ‡˘  Ì¢·Ó¯‰  ·˙ÂÎ  ÂÏ‡  ÌÈÈÓ  ÏÚÂ
 ÏÚ ÔÈ„·Â‡Â ÔÈ˙¯Î Ì‰Â ¨‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ
 Â˙˙‚ÂÏÙ  ¯·  ÂÈ¯·„  ÏÚ  ¯ÈÚÓ  ÆÌÚ˘¯  Ï„Â‚
 ÂÊ·  ÂÎÏ‰  ÂÓÓ  ÌÈ·ÂËÂ  ÌÈÏÂ„‚  ‰ÓÎÂ  ¨ÔÈÓ  ‰ÊÏ  ‡¯˜  ‰ÓÏÂ¢  ∫„¢·‡¯‰  ≠
 ˙Â˘·˘Ó‰ ˙Â„‚‡· Â‡¯˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈÂ ¨˙Â‡¯˜Ó· Â‡¯˘ ‰Ó ÈÙÏ ‰·˘ÁÓ‰
 ‰˜È„ˆÓ‰ ‰Ú„‰ ˙‡ Â¢Á ˜È„ˆ‰Ï „¢·‡¯‰ Ï˘ Â˙ÂÂÎ ÔÈ‡ Æ¢˙ÂÚ„‰ ˙‡
 ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ¨ÌÂÈÚ· ÌÈÚÂË Ì‰˘ ¯ÓÂÏ ‡Ï‡ ¨˙Â˜ÂÏ‡‰ ˙Ó˘‚‰ ˙‡
Æ‰ÂÓ‡ ÈÈÈÚ „ÂÓÈÏ Ï˘ Â˙Â·È˘Á Ï„Â‚ Â„ÓÏ ÂÈÈÚÏ ÆÌÈÈÓ Ì‰Ï ‡Â¯˜Ï
 ÌÈ˘‡  „ˆÈÎ  ≠  ‰Ï‡˘  ˙¯¯ÂÚÓ  „¢·‡¯‰  È¯·„·  ˙ÙÒÂ  ˙ÂÂ·˙‰
 øÂÊÎ˘ ˙È˙·˘ÁÓ ‰ÒÈÙ˙Ó ¯¯Á˙˘‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ÂÚË Â¯Â„· ÌÈ·Â˘Á
 ÏÚ ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯ÚÏ Ì‚ ¯È·Ò‰Ï ‰ÈÚ· ÔÈ‡ ÌÂÈÎ˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï „ÁÂÈÓ·
 ‡È‰ ÍÎÏ ‰·Â˘˙‰ ÆßÂÎÂ  ÛÂ‚‰ ˙ÂÓ„ ‡ÏÂ  ÛÂ‚  ÂÏ  ÔÈ‡˘ Ë˘ÙÂÓ ÌÈ˜ÂÏ‡

 ÏÎ  ¨¯˙ÂÈ  Ë˘ÙÂÓÏ  ÍÙ‰  ÌÈ‚˘ÂÓ‰  ÌÏÂÚ  ¨‰¯‚·˙‰  ˙È˘Â‡‰  ‰¯·Á‰˘
 ¨ÌÈËÂÂ˜‰  ˙¯Â˙  ÍÎ  ¨˙ÂÒÁÈ‰  ˙¯Â˙  ÍÎ  ¨ÂÊÎ  ‡È‰  ˙È¯„ÂÓ‰  ‰˜ÈÊÈÙ‰
 ÌÈ¯Ú  Ï˘  ÌÈ‚˘ÂÓ‰  ÌÏÂÚ  „Ú  ÏÁÏÁÓ  ‰ÊÂ  ÆÌÈÙÒÂ  ÌÈ·¯  ÌÈÓÂÁ˙·Â
 ˜¯˘  ¯˘Ù‡  È‡  ÍÎ˘  ÔÂÂÈÎ  ÆÌÈÈÏ‡ÂË¯ÈÂ  ˙ÂÓÏÂÚ·  ˙Â·¯  ˙ÂÚ˘  ÌÈÈÁ˘

ÆÌ„Â˜‰ ÛÏ‡· ÂÈ‰˘ ÈÙÎ Â¯‡˘È ‰ÂÓ‡‰ È‚˘ÂÓ
 Ï¢ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ‰„Â‰È È·ˆ ·¯‰ ‡ÈˆÂ‰˘ ¢ÏÂÏ‡· ‰˘Ï˘Ï¢ ˙¯·ÂÁ·
 ÈÏÂ„‚Ó ¨Ê¢·„È¯‰ ÔÈ·Ï ·¯‰ ÔÈ· ‰ÁÈ˘ ÏÚ ®Î ßÓÚ© ¯ÙÂÒÓ ¨ÂÈ·‡ Ï˘ Â¯ÎÊÏ
 Ê¢·„È¯‰  ¯Ó‡  ÍÎ  Æ®„¢Ú¯˙  ˙˘·  ¯ËÙ  ¨˙Ùˆ  Ï˘  ‰·¯©  Â¯Â„·  ‰¯Â˙‰
 ‰ˆÂ¯ È˙ÈÈ‰ È‡Â ¨È˙‚˘‰ÓÂ ÈÓÓ Â‰·‚ ®˜Â˜ ·¯Ï Â˙ÂÂÎ© ‚¢Î ˙Â·˘ÁÓ¢
 ˜Â  ̃·¯‰ ÂÏ ‰Ú ÍÎ ÏÚÂ Æ¢‰¢Ú ÈÏ  ̆‡˙·Ò‰ ‰˙È‰  ̆ÂÓÎ ‰ËÂ˘Ù ˙Â„‰È·
 ¨˙˜„ˆÂ ‰¯˘Î ‰˘‡ ‡Ó˙ÒÓ ‰˙È‰ ®Ê¢·„È¯‰© ‚¢Î Ï˘ ‡˙·Ò‰ ÌÓ‡¢
 ÌÈÓ˘‰ ˙‡¯È ˙‚˘‰ ˙„Ó ÈÎ ‚¢Î ÌÈÎÒÈ ‡Ï È‡„Â· Ï·‡ ¨‰ÓˆÚÏ ‡È‰˘Î
 ˙Â·˘ÁÓ‰ ¯Â¯È·  ÍÈ¯ˆ  ‰ÊÏ  ¨Ï‡¯˘È  ÏÏÎ  ˙‚‰‰Ï  ˙˜ÙÒÓ ‰˙È‰  ‰Ï˘
 ¯È·ÒÓ  ÂÈ·˙Î·  ÌÈ·¯  ˙ÂÓÂ˜Ó·  Æ¢‰¯Â˙  Ï˘  ‰È˙Â¯Â˜Ó  ˙ÂÓÓÂ¯  ÍÂ˙Ó
 ˙Â·˘ÁÓ‰ ˜ÓÂÚ ÔÈ·Ï ˙Â˙·Ò Ï˘ ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÂ ‰ÂÓ‡ ÔÈ· ¯ÚÙ‰˘ ·¯‰
 ÏÎ¢ ÆÂÈ˙Â¯Â„· Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÚ ¯·ÂÚ‰ ÈÁÂ¯‰ ¯·˘‰ ˘¯Â  ̆‡Â‰ ¨¯Â„‰ Ï˘
 ÌÂ˜˙ ‡Ï ÂÏˆ‡Â ¨ÈÏÎ˘ ÔÂÈ‚‰ ‡Ï· ˜Ù˙Ò‰Ï ÏÎÂÈ  ‡Ï ÏÎ˘· ÔÂÁ˘ ÈÓ
 ˙‡ ‰Ê  Ò‡ÓÈ Ì‡Â ¨˙Ú„‰ ¯Â‡ ÌÚ ¯·Á˙˙˘ Ì‡ ÈÎ  ‰ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÈÓ˙

 Æ®‚˜ ßÓÚ ‰¢È‡¯‰ ˙Â„Ó© ¢‰Ó¯ÓÂ ÍÂ˙ ‰‡ÏÓ Â˙ÂÓ‡ ‰È‰˙ ˙Ú„‰
 ¯Â¯È··  ÏÂÓÚÏ  ÏˆÚ˙Ó‰  Ï˘  ÂÁ˙ÙÏ  ˙ˆ·Â¯  ˙ÈÂÓ‡  ‰ÈÚ·  ˜¯  ‡Ï
 ¯ÙÒ· ·¯‰ ·˙ÂÎ ÍÎÂ ¨¯ÒÁ· ‰˜Ï˙ ÂÏ˘ ß‰ ˙„Â·Ú Ì‚ ¨‰ÂÓ‡‰ È‚˘ÂÓ
 ˙Ó˘ ˙ÏÚÓ ÂÏ ¯¯·˙˙˘ ÂÓˆÚÏ „ÓÏÈ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ¢ ®ÁÈ ßÓÚ© ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓ
 ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰‰Â ¨‰˘Â„˜‰ ı¯‡‰ ˙ÏÚÓÂ ¨Ï‡¯˘È ˙ÏÚÓÂ ¨Ì„‡‰
 ¨ÌÏÂÚ· Ì˙ÂÓÓÂ¯˙‰Â  Ï‡¯˘È  ˙ÏÂ„‚Â  ¨˘„˜Ó‰ ÔÈ·Ï  Ï‡¯˘È  ˘È‡ ÏÎÏ
 ÔÈ·‰Ï  ¨ÏÏÙ˙‰Ï  ˙ÏÂÎÈ‰  Æ¢‰„Â·Ú  ÌÚË  ÌÂÚËÏ  ¯˘Ù‡  È‡˘  ËÚÓÎ
 ÌÈ˘¯Â„ ¨ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯ÂÊ‚Ï ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ¨ÌÏÂÚ· ÂÈ˙ÂÁÈÏ˘
 Â˙·‰‡  ÌÈ˜ÂÏ‡  ˙Ú„¢  ÆÂ˙ÂÓ‡Â  ÂÈÈÁ  ÈÎ¯Ú  Ï˘  È„ÂÒÈÂ  ˜ÂÓÚ  ¯Â¯È·
 ÏÎÏ ÈÓÈÙ‰ „ÂÒÈ‰ ‡Â‰ ÆÆÆ‰ÚÈ„ÈÂ ‰¯Î‰ ÍÂ˙Ó ‰‡·‰ ¨˙ÂÓÓÂ¯‰ ˙‡¯ÈÂ
 ÏÎ Ï˘ ¨˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÏÎÏ ¨ÌÈÈÁ‰ ÏÎÏ ¨ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰

Æ®Ë¢Ó˜ ‰¢È‡¯ ˙Â¯‚‡© ¢Ô‡Î ÏÎ‰ Ô‡Î ‡Â‰ Ì‡ ¨‰ÎÏ‰‰Â „ÂÓÏ˙‰

כשהחברה האנושית 
התבגרה, עולם 
המושגים הפך 

למופשט יותר, כל 
הפיזיקה המודרנית היא 

כזו, כך תורת היחסות, 
כך תורת הקוונטים, 

ובתחומים רבים נוספים. 
וזה מחלחל עד עולם 
המושגים של נערים 
שחיים שעות רבות 

בעולמות וירטואליים. 
כיוון שכך אי אפשר 
שרק מושגי האמונה 

ישארו כפי שהיו 
באלף הקודם
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הרב יוני לביא, מנהל מוקד "חברים מקשיבים" לנוער

 ˙Â„„ÂÓ˙‰‰  ‡Â‰  ‰ÎÂÁ  ‚Á  Ï˘  „˜ÂÓ‰
 ˙‡Â  ÂÈÈÁ  ˙‡  ÔÎÈÒ  Â‰È˙È˙Ó  Æ˙È˙Â·¯˙‰
 ÏÏ‚·  ‡Ï  ¨¢ÈÏ‡  ß‰Ï  ÈÓ¢  ÂÊÈ¯Î‰·  Â˙ÁÙ˘Ó
 ÆÂ‚¯Â‰Ï  Â‡  ˙ÈÊÈÙ  Â·  ÚÂ‚ÙÏ  ‰ˆ¯  Â‰˘ÈÓ˘
 ˙ÂÂÓÏÂ  ÌÈÈÁÏ  ‰ÓÁÏÓÏ  Â‡ˆÈ  ÌÈ·ÎÓ‰
 ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰  ˙ÂÚÙ˘‰‰  ˙‡  ÌÂÏ·Ï  È„Î
 ÚÂÏ·Ï  ÂÓÈÈ‡˘  ¨ÔÂÂÈ  ˙Â·¯˙  Ï˘  ˙ÂÈÁÂ¯‰Â

 Æ˙È„Â‰È‰ ÌÈÈÁ‰ Í¯„ ˙‡
 ˜·‡Ó  Ê‡Ó  ‰˘  ÌÈÈÙÏ‡  ÏÚÓ  ÂÙÏÁ
 ¨‰Ê‰  ÔÓÊ·  Ì‰‰  ÌÈÓÈ·  Ú¯È‡˘  ˙Â·¯˙‰
 ˙·˘Á  ÔÂÂÈ  ˙Â·¯˙  ÆÌÈÈ˙Ò‰  ‡Ï  ·¯˜‰  Í‡
 ˙Â·¯  ˙Â„Â˜  Ô˘ÈÂ  ¨·¯ÚÓ‰  ˙Â·¯˙  ˘¯ÚÎ
 ÌÈ·ÂÓ·  ¨˙‡ÊÓ  ‰¯È˙È  ÆÔ‰ÈÈ·  ÔÂÈÓÈ„  Ï˘
 ÌÚ  ¯˙ÂÈ  Ï˜  ‰˘Ú  ‡Ï  ˜·‡Ó‰  ÌÈÓÈÈÂÒÓ

ÆÍÙ‰Ï ˜ÂÈ„· ‡Ï‡ ¨ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰

"התיוונות" מודל 2012
 ÍÈ¯ˆ  ‰˙‡˘  Â‰˘Ó  ‰È‡  ·¯ÚÓ‰  ˙Â·¯˙
 ‡Ï  ‡È‰  ÆÂ˙Â‡  ‚ÂÙÒÏ  È„Î  ÔÂÈÒÓÈ‚Ï  ˙ÎÏÏ
 ˙Â‡ˆ¯‰Â Ò¯˜ È·Ú ÌÈ¯ÙÒ Í¯„ Á¯Î‰· ˙¯·ÂÚ
 ÆÌÈÓ˘Â  Â‡˘  ¯ÈÂÂ‡·  ˙‡ˆÓ  ‡È‰  Æ˙ÂÈÓ„˜‡
 ÂÈ„¯·  ¨ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰  ˙ÂÁ˙  ÏÚ˘  ˙ÂÓÂÒ¯Ù·
 ˙‡˘  ÔÂ˙ÈÚ·Â  ‰„Â·ÚÏ  Í¯„·  ¨ÚÓÂ˘  ‰˙‡˘
 ‰ˆ˜·  Á„È  ¯ÙÎ·  ¯Â‚Ï  ÏÂÎÈ  Ì„‡  Ô·  Æ˙‡¯Â˜
 ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ë¯ËÈ‡‰ Ô„ÈÚ· Í‡ ¨ÒÂ·ÂÏ‚‰
 ‰ÎÙ‰Ó‰ Æ‰ÊÓ ˜ÓÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡ È‡Â  ¨ÔË˜ ¯ÙÎ
 ¨‰˘  ÌÈÈ˙‡ÓÎ  ÈÙÏ  ‰ÏÁ‰˘  ˙È˙ÈÈ˘Ú˙‰
 ÂÏ ‰˜ÈÚ‰Â ‰„Â·Ú‰ ÏÂÚ ˙‡ Ì„‡‰ ÏÚÓ ‰Ï˜‰
 ‰ÒÎ  ‰Ê‰ ÏÏÁ‰ ÍÂ˙Ï ÆÏ„‚Â  ÍÏÂ‰‰ ÈÂÙ  ÔÓÊ
 ‰ÓÈÚ ‰‡È·Ó ‡È‰˘ ÍÂ˙ ¨‰¯È„‡ ¯Â„È· ˙ÈÈ˘Ú˙
 ‰¯Âˆ·  ÔÓÊ  ˙¯·Ú‰Â  ÈÂÏÈ·  ˙ÂÈˆÙÂ‡  ˜¯  ‡Ï

 ¨ÌÈÎ¯Ú Ï˘ ÌÏ˘ ÌÏÂÚ Ì‚ ‡Ï‡ ‰‰ÓÂ ‰ÓÈÚ
 ‰ÎÙ‰Ó‰  Æ˙È·¯ÚÓ‰  ˙Â·¯˙‰  Ï˘  ‰ÁÂ¯  È¯Ù
 ˜¯  ÌÈÓÎÁ‰  ÌÈÂÙÏË‰  ˙¯È„ÁÂ  ˙È˙¯Â˘˜˙‰
 ¨‰È„Ó‰  ÌÏÂÚ  Ï‡  ÂÏ˘  ¯Â·ÈÁ‰  ˙‡  ÂÓÈˆÚ‰
 ¨¯ÚÂ  Ï˘Â  ÌÈ¯‚Â·  Ï˘  ˙¯Â˘˜˙‰  ˙ÎÈ¯ˆÂ

Æ‰˙ÂÓÎ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ ‰Ó¯· ˙‡ˆÓ

מה שבחוץ ומה שבפנים
 ‰ÎÈ˘ÓÓ˘ ˙ÈÂÂÈ ÁÂ¯Ï ˙Á‡ ‡Ó‚Â„ Ô˙È
 ÌÈ¯ÓÂ‡  Ï¢ÊÁ  ÆÌÂÈ‰  Ì‚  ÂÓÏÂÚ·  ÏÏÂÁÏ
 Ï‡¯˘È  Ô·  ÏÎ¢˘  Â¯Ê‚  ÌÈÂÂÈ‰˘  ˘¯„Ó·
 Æ¢·¯Á· ¯˜„ÈÈ ÂÁ˙ÙÏ ¯‚ÒÓ Â‡ ÁÈ¯· ‰˘ÂÚ˘
 ÏÂÎ‰ ÆÌÈ˙·Ï ˙Â˙Ï„ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ˙‡ Â¯Ò‡ Ì‰
 ¯˘Ù ‰Ó ÆÏÎÏ ÈÂÏ‚Â ˘È‚ ¨ÁÂ˙Ù ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ

 øÂÊ‰ ‰Â˘Ó‰ ‰¯ÈÊ‚‰
 ˙‡  ˘È  ÆÌÈÂ˘  ÌÈ„·¯Ó  ‰ÈÂ·  ˙Â‡ÈˆÓ‰
 ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ˘ÈÂ ÆÈÂÏ‚‰Â ÔˆÁÂÓ‰ ¨ıÂÁ·  ̆ÌÏÂÚ‰
 ÏÎÂÈ ÔÂ¯Á‡‰˘ È„Î Æ¯˙Ò‰Â ˜ÂÓÚ‰ ¨ÌÈÙ·˘
 ˜Â˜Ê ‡Â‰ ¨Â˙Â˘È‚¯Â Â˙ÂÈ„Ú ÏÎ ÌÚ ¨ÌÈÈ˜˙‰Ï
 ·¯ÚÓ‰  ˙Â·¯˙Â  ÌÈÂÂÈ‰  Æ‰Úˆ‰Ï  ¨‰‚‰Ï

 ÌÂ˜Ó  ÔÈ‡  Æ˙Â˙Ï„‰  ˙‡  ÂÏËÈ·  ¨Ì‰È˙Â·˜Ú·
 ¨‰ˆÂÁ‰ ˙‡ˆÏ ÍÈ¯ˆ ÏÂÎ‰ Æ¯˙Ò ¨È˘È‡ ÌÏÂÚÏ
 ¯Â·Èˆ‰  ˙ÂÎÊ¢  ÆÁË˘‰  ÈÙ  ÏÚ  ˙Â‡¯È‰Ï
 Á‡‰¢ ¨¢˙È˘Ú ‡Ï ≠ ˙ÓÒ¯Ù ‡Ï Ì‡¢ ¨¢˙Ú„Ï
 ÈËÈÏ‡È¯‰  ˙ÂÓÏˆÓ  ¨¢ÏÂÎ‰  ˙‡  ‰‡Â¯  ÏÂ„‚‰
 ÌÈÂÈÏÈÓ  ÈÙÏ  ˙ÂÙ˘ÂÁÂ  ‰ÈÙ  ÏÎÏ  ˙Â¯„ÂÁ
 ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘ ÆÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈÈË¯Ù‰ Ì‰ÈÈÁ ˙‡
 ‰ÊÏ ÌÈ‡¯Â˜ ˙Á‡ ‰ÏÈÓ· Æ‰ÊÓ ¯˙˙Ò‰Ï ÏÂÎÈ
 ‰ÂÎ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÈËÒÈÏ‰‰ ÌÏÂÚ· Æ‰ˆÁ‰ ≠
 ¨˙ÈÂÂÈ·  ¢ÌÂ¯ÈÚ¢  ‰˘Â¯ÈÙ  ¢ÒÂÓÈ‚¢  ÆÔÂÈÒÓÈ‚
 ÌÂ¯ÈÚ·  Â·  Â¯Á˙‰Â  ÂÓ‡˙‰  ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒ‰Â
 ÈÏÂ‡  ø‡È¯·  ‡Ï  ¨¯ÊÂÓ  ¨ÈÂÊ‰  ÌÎÏ  ‰‡¯  Æ‡ÏÓ
 ‰¯ÈÎÊÓ˘  ‰ÚÙÂ˙  ˘È  ÌÂÈ‰  Ì‚  Ï·‡  ÂÚ˙ÙÂ˙
 ÌÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Æ‰Ï ÌÈ‡¯Â˜ ¨˜Â·ÒÈÈÙ ¨‰Ê ˙‡
 ÌÓÏÂÚ  ˙‡  ÛÂ˘ÁÏ·  ÌÈ˜ÂÒÚ˘  ÌÈ˘‡  Ï˘
 ÈÙ·  Ì‰ÈÈÁ  ÈÎ·Â  ¨˙ÂÈ˘È‡  ˙ÂÂÓ˙  ¨ÈË¯Ù‰
 ‰˜ÂÓÚ‰ ‰¯ÈÓ‡‰˘ ÈÏÎ Â‰Ê Æ‰ˆ¯È ˜¯˘ ÈÓ ÏÎ
 ‰Ó ≠ ˙ÂÈÂˆÈÁÂ ¢ÒÈÈÙ¢ „Â‡Ó ‰·¯‰ ‡È‰ ÂÏ˘
 È˙¯·ˆ˘ ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ ‡Â‰ ÈÎ¯Ú ˙‡ „„ÂÓ˘
 „Â‡Ó ËÚÓÂ ¨ÛÂ¯‚Ï È˙ÁÏˆ‰˘ ÌÈ˜ÈÈÏ‰ ˙ÂÓÎÂ

 Æ‰Ó˘ ¨˙ÂÈ˘È‡ ¨˙ÂÈÓÈÙ ¨˙Â‰Ó ≠ ¢˜Â·¢
 ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÏÚ  ÁÎÂÂ˙‰Ï  ¯˘Ù‡˘  ÔÎ˙ÈÈ
 Ô‰  Ï·‡  ¨Ï¢‰  ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó  ˙Á‡  ÏÎ  Ï˘
 ˙‡È¯˜  ÌÈ˙Â˘  ÌÈÓÂËÙÓÈÒ  ÏÂÎ‰  ÍÒ·
 ÆÂ˙Â‡  ˙ÙÙÂ‡˘  ‰¯Ê  ˙È˙Â·¯˙  ÁÂ¯Ï  ÔÂÂÈÎ
 Æ‰ÓÈÈ˙Ò‰  Ì¯Ë  ÌÈ·ÎÓ‰  Ï˘  Ì˙ÓÈ˘Ó
 ÌÈÏÎ·Â  ˙ÂÂ˘  ˙Â¯Âˆ·  ˙È˘Ú  ÌÓÂ‡  ‡È‰
 ÏÚ ¨ÈÓÈÙ‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ˜·‡Ó‰ Ï·‡ ¨ÌÈ¯Á‡
 ÏÎÂ ¨ÌÂÈ‰ „Ú ÍÈ˘ÓÓ ¨ÚÂˆ‰Â ¯˙Ò‰ ÔÎÂ˙‰
 ÈÓ¢ Æ‰Ê‰ ‡·ˆ· ÏÈÈÁ ‡Â‰ Â˙È‡Ó ˙Á‡Â „Á‡

øÌÈÙ¯ËˆÓ Ì˙‡ Ì‡‰ Æ¢ÈÏ‡ ß‰Ï

התרבות הזו לא לנו

היום יש תופעה, פייסבוק, 
קוראים לה. מאות מיליונים של 
אנשים שעסוקים בלחשוף את 

עולמם הפרטי, תמונות אישיות, 
ונבכי חייהם בפני כל מי שרק 

ירצה. זהו כלי שהאמירה העמוקה 
שלו היא הרבה מאוד "פייס" 

וחיצוניות  מה שמודד את ערכי 
הוא מספר החברים שצברתי 

וכמות הלייקים שהצלחתי לגרוף, 
ומעט מאוד "בוק"  מהות, 

פנימיות, אישיות, נשמה

שי לכל משתתף
רישום להשתתפות בתחרות: עד חנוכה
תאריך אחרון להגשת המאמרים: 
יום רביעי, ג' אדר (13/2/13)

בסיום התחרות יתקיים אירוע מסכם והענקת הפרסים

ישיבת ההסדר "מאיר הראל" מודיעין 
מכריזה על 

תחרות חיבורים
לתלמידי כיתות י"א וי"ב

בנושא "הצבאיות הישראלית" 
באספקלריה תורנית

ישיבת ההסדר ישיבת ההסדר 

תחרות חיבורים
מנהל החינוך הדתי

פרס ראשון 
₪ 5000 

פרס שני  
₪ 2000

פרס שלישי  
₪ 800 ₪ 5000

פרס ראשון פרס ראשון 
₪ 5000

פרס שני  
₪ 2000

פרס שלישי  פרס שלישי  פרס שלישי  
₪ 800

כללי ההשתתפות , נושאי המאמרים, טפסי הצטרפות
 WWW.MEIRHAREL.ORG.IL והרשמה  באתר 

 yeshivatmeirharel@gmail.com  : ובטל' אביאל צברי: 050-4050068  במייל

סמ"ר מאיר שנוולד ה"יד

סגן הראל שרם ה"יד

סמ"ר יהונתן אינהורן ה"יד

סא"ל אבנר גולדמן ז"ל

התחרות בשיתוף המשפחות 
ולזכרם של הנופלים:

הזדמנות 
אחרונה

,
.  ,

0572595249
 0545640902
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 ˜ÂÒÈÚ‰Â  ¨‰ÂÓ‡‰  „ÂÓÈÏ  Ï˘  Â˙¯ËÓ
 ÈÈÁ  ≠  Ô·ÂÓÎ  Ì‰  ¨‰ÂÓ‡  È‡˘Â·  „ÈÓ˙Ó‰
 Ï˘ ‰ÚÂ·˜‰ Ì˙ÏÁ ÂÈ‰ ‰ÂÓ‡‰ ÈÈÁ Æ‰ÂÓ‡
 ¯˘‡  ¨‰È‚È‰ÓÂ  ‰ÓÂ‡‰  ˙Â·‡  ¨ÌÈ˜Ú  Ì˙Â‡
 ‡Ó‚Â„ ÆÌÈ‡È··Â ‰¯Â˙· ¯ÙÂÒÓ Ì‰ÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ

Æ‰ÂÙÈ Ô· ·ÏÎ ≠ ‡È‰ ¯·„Ï ˙ÈÂˆÓ ˙Á‡
 ÚÈÙÂ‰  ¯˘‡Î  ‰˘  ÌÈÚ·¯‡  Ô·  ‰È‰  ·ÏÎ
 ¨Ï‡¯˘È  ÏÎ  ÈÈÚÏ  Â˙ÂÓ‡  ÁÎ·  ‰Â˘‡¯Ï
 Ì‰ÈÙÏ  Â¯ÓÂ‡·Â  ‰˘Ó  Ï‡  Ì˙Â‡  Â˙ÂÒ‰·
 Ï«ÎÀ È Èœk dÀ̇ ›‡ » Ÿ÷Ã À̄ ÈŸ Â ‰ŒÏ⁄ÚÃ  ‰¿ÀÚ¢ ≠ ‰ÂÓ‡ È¯·„
 „È  ¯·„Ó·©  ¢dÀÏ  ÏÃÎ»
 ÌÈÚ·¯‡  ¯Â·ÚÎ  Æ®Ï
 ÈÓÈ·  ‰˘  ˘ÓÁÂ
 ÏÂËÈÏ ‡Â‰ ‡· Ú˘Â‰È
 Â˙ÂÓ‡  ˙¯Â·‚  ¯Î˘
 ÏÚ ‰¢·˜Ï ˙Â„Â‰ÏÂ ≠
 ≠  ÂÏ  Â˙ÁË·‰  ÌÂÈ˜
 ÏŒ‡  ‰À„»‰Ÿ È  ÈÕ Ÿ·  »÷Ÿ bœ iÃ Â¢
 ¯ŒÓ‡›iÃ Â  ÏÀ bŸÏœ bÃa  ÃÚ ‹÷«‰Ÿ È
 ‰Œ p‹ÙŸ È  ÔŒa  ·ÕÏÀk  ÂÈÀÏÕ‡
 ˙Œ‡ ÀzŸÚÃ„À È ‰ÀzÃ‡ Èœ fœ ŸwÃ‰
 ÏŒ‡ ß„ Œ̄aœc ¯ Œ÷⁄‡ À̄·ÀcÃ‰
 ÌÈœ̃ ¿¤‡À‰  ÷Èœ‡  ‰Œ÷›Ó
 ÏÃÚŸ Â  È Ã̇ «„›‡  ÏÃÚ
 ¨ÃÚÕ Ÿ Ã̄a  ÷Õ„À̃ Ÿa  ^ÈŒ̇ «„›‡
 È œ̇ ›‡ ß„ „Œ·ŒÚ ‰ Œ÷›Ó ÃÁ¿ Ÿ÷œa ÈœÎ›À‡ ‰À  À÷ ÌÈœÚÀaŸ¯Ã‡ ÔŒa
 À̄·Àc  «˙›‡  · Õ÷À‡À Â  ıŒ¯À‡À‰  ˙Œ‡  ÏÕbÃ Ÿ̄Ï  ÃÚÕ Ÿ Ã̄a  ÷Õ„ÀwœÓ
 ˙Œ‡ ÂÈœÒŸÓœ‰ ÈœnœÚ »ÏÀÚ ¯ Œ÷⁄‡ ÈÃÁÃ‡Ÿ Â ¨Èœ·À·ŸÏ ÌœÚ ¯ Œ÷⁄‡Ãk
 ÚÃ· Àgœ iÃ Â  ¨ÈÀ̃ ¿¤‡  ß„  ÈÕ¯⁄ÁÃ‡  Èœ̇ ‡ÕlœÓ  ÈœÎ›À‡Ÿ Â  ÌÀÚÀ‰  ·ÕÏ
 ¯ Œ÷⁄‡  ıŒ¯À‡À‰  ‡¿  Ìœ‡  ¯›Ó‡ÕÏ  ‡»‰Ã‰  Ì«iÃa  ‰Œ÷›Ó
 „ÃÚ  ^ÈŒ À·ŸÏ»  ‰ÀÏ⁄ÁÃ ŸÏ  ‰Œ ÈŸ‰œ̇  Ÿ̂Ï  dÀa  Ÿ̂ÏŸ ‚Ã¯  ‰ÀÎŸ À̄c

Æ®Ë≠Â „È Ú˘Â‰È© ¢ÈÀ̃ ¿¤‡ ß„ ÈÕ¯⁄ÁÃ‡ À̇ ‡ÕlœÓ Èœk ÌÀÏ«Ú
 ‰‡È·Ó  ‰˙ÂÈ‰·  Ì„‡Ï  ÁÎ  ˙˙Â  ‰ÂÓ‡‰
 ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ¨ÂÈ˜ÂÏ‡· ˙Â˜·„Ï Â˙Â‡
 Â˙ÂÓ‡ÓÂ  ÆÈ¯Â˜Ó‰Â  È˙ÈÓ‡‰  ¨ÈÓÈÙ‰  ÂÁÂÎ
 ‰„ÈÓ „‚Î ‰„ÈÓ ¨‰¯Â·‚·Â ·Ï ıÓÂ‡· ·ÏÎ ‰ÎÊ
 ˙Â˜·„·  ÂÈ˜ÂÏ‡  ß„  ¯Á‡  ‡ÏÈÓ˘  ‰Ó  ˙ÓÂÚÏ
 ‰Õ pœ‰  ‰ÀzÃÚŸ Â¢  ≠  ÂÈ˙ÂÏÈÓ·Â  ÂÈ˘ÚÓ·  ¨Â˙ÂÓ‡
 ÷ÕÓÀÁŸ Â  ÌÈœÚÀaŸ¯Ã‡  ‰Œ Ê  Ȭaœc  ¯ Œ÷⁄‡Ãk  Èœ̇ «‡ ß„  ‰À È¤ÁŒ‰
 ¯ Œ÷⁄‡ ‰Œ÷›Ó ÏŒ‡ ‰ŒfÃ‰ À̄·ÀcÃ‰ ˙Œ‡ ß„ Œ̄aœc ÊÀ‡ÕÓ ‰À  À÷
 ÔŒa  Ì«iÃ‰  ÈœÎ›À‡  ‰Õ pœ‰  ‰ÀzÃÚŸ Â  À̄aŸ„œnÃa  ÏÕ‡À¯ Ÿ◊œ È  _ÃÏÀ‰
 ¯ Œ÷⁄‡Ãk  À̃ ÊÀÁ  Ì«iÃ‰  Èœ pŒ„«Ú  ¨‰À  À÷  ÌÈœ «Ó Ÿ÷»  ÷ÕÓÀÁ
 ‰ÀzÀÚ  ÈœÁ›ÎŸÎ»  ÊÀ‡  ÈœÁ›ÎŸk  ‰ Œ÷›Ó  Èœ̇ «‡  ÃÁ¿Ÿ÷  Ì«ÈŸa

Æ®‡È≠È Ì˘© ¢‡«·ÀÏŸ Â ˙‡Õ À̂ÏŸ Â ‰ÀÓÀÁŸÏœnÃÏ
 ¯Á‡ ·ÏÎ· ¯˙Â ¯˘‡ ‰Ê‰ ÁÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó È‰Ó
 ÏÎ Ì„‡· ‡ˆÓ ÁÎ ‰ÊÈ‡ ¨‰˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡
 ÂÁ‡ Ô‡Î ≠ øÂÈ˙¯Â·‚ ÏÈ‚ È¯Á‡ ÌÈ˘ ‰·¯‰ ÍÎ
 ÌÈÂ¯Á‡‰ Í¢˙‰ È˘¯ÙÓÓ „Á‡ È¯·„Ï ÌÈ˜˜Ê
 ÁÏ˘  ÌÂÈ·  ¯˘‡Î  ˜ÊÁ  ÌÂÈ‰  È„ÂÚß  Â¯ÓÂ‡¢  ≠
 ¨Ì„Â˜‰ ÔÓÊ· ÂÓÎ ‰˙Ú ÁÎ· È‡ ÆÆÆ ß‰˘Ó È˙Â‡
 ÁÎ‰˘  ÊÂÓ¯Ï  ‰ÊÂ  ¨ÔÓÊ‰  ‰Ê  ÂÓÎ  Ì„Â˜‰  ÔÓÊÂ
 ˙‡¯ÈÂ  ˙Â„ÈÒÁ‰  ‡Â‰  ß„  ˙ÂÓÁÏÓ·  ÍÈ¯ˆ‰
 ¯Ó‡È  ÁÎ‰  ‰Ê  ÏÚ  ÈÎ  ¨Í¯·˙È  Â·  ‰ÁË·‰‰Â  ß„
 ˘ÈÏÁÈ  ‡ÏÂ  ‰˜Ê‰  ÔÓÊ·  ‰˙˘È  ‡Ï˘  ÁÎ
 ‰˙Ú ÈÁÂÎÎ  Ê‡  ÈÁÂÎÎ  ¯ÓÂÏ  Ì„‡‰ ÏÎÂÈÂ  ¨ÏÏÎ
 ‰¯Â·‚‰Â  ÈÓ˘‚‰ ÁÎ· ÔÎ ÔÈ‡˘  ‰Ó ¨ÔÈÂ˘ Ì‰˘
 ¨ÌÈÙÏ  ‡ÏÂ  ¯ÂÁ‡Ï  ˙ÎÏÂ‰  È‡„Â·˘  ˙È¯ÓÂÁ‰
 ¨Ï‡¯˘È  ˙ÓÁÏÓÏ  ‰ÎÈ¯ˆ  ‰È‡  ‰¯Â·‚‰  ˙‡ÊÂ
 ß‰ÓÁÏÓÏß Â¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ ¨‰Â˘‡¯‰ ‰¯Â·‚‰ Ì‡ ÈÎ
 ˙È¯ÓÂÁ‰ ˙ÈÙÂ‚‰  ‰¯Â·‚‰ ÈÎ  ¨ß‡Â·ÏÂ  ˙‡ˆÏßÂ
 ‰ÓÁÏÓÏ  ‡ˆÈ˘  ÁÂË·  ‰È‰È˘  Ì„‡‰  ÏÎÂÈ  ‡Ï
 Â‡ˆÈ  Ì„‡  È·  ‰ÓÎ  Ú„ÂÈ  ÈÓ  ÈÎ  ÌÂÏ˘Ï  ‡Â·ÈÂ

 Â‡ˆÈ ‡Ó˘ ‰‡Ó „‚Î ¯Â·È‚ ‡Â‰ Ì‡˘ Â˙‡¯˜Ï
 ‡ˆÈ  ̆ÏÎ  ̆ÏÚ· ¯Â·È‚ ÍÏ ÔÈ‡ ‰ÊÏÂ ¨ÛÏ‡ Â˙‡¯˜Ï
 ÌÓÂ‡  ¨ÌÂÏ˘Ï  ¯ÂÊÁÈ˘  ÁÂË·  È‰ÈÂ  ‰ÓÁÏÓÏ
 ÌÈ·ÂË‰  ÂÈ˘ÚÓ·Â  ÂÈ˙Â˜„ˆ·  ¯Â·È‚  ‡Â‰˘  ÈÓ
 ß„ ÏÚ ÁÂË· ‡Â‰ È‡„Â ¨Í¯·˙È ÂÈÏÚ Â˙ÁË·‰·Â
 ˙È¯·  ÈÏÚ·¢  ¯ÙÒ©  ¢ÌÂÏ˘Ï  ¯ÂÊÁÈÂ  ÌÂÏ˘Ï  ‡ˆÈ˘
Æ®¢Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ¢  ÏÚ·  È‡ÏÂÊ‡  Ì‰¯·‡ È·¯Ï  ¢Ì‰¯·‡

 ¨ÌÈÈÁ  Ì„‡‰  ˙‡  ˙‡ÏÓÓ  ‡È‰  ‰ÂÓ‡‰
 ‰ÂÓ‡‰  ÁÂÎÓ  ¨‰¯Â·‚Â  ÊÂÚ  ÂÏ  ˙˙Â  ‡È‰Â
 Â˙Â˜·„ÓÂ  ¨˙È˜ÂÏ‡‰  ˙Â˜·„‰  Ì„‡·  ˙Î˘Ó
 Æ‰ÁÏˆ‰ÏÂ ‰ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·‚‰Â ÊÂÚ‰ ÌÈÚÈÙÂÓ ÂÊ
 ‰˜·„Â  ‰ÈÓ‡Ó‰  ÂÊ  Â˙ÏÎ˘‰  ˜ÓÂÚ  ÍÂ˙Ó
 ¯˘‡ ı¯‡‰ ˙‡ ˙˘¯Ï ·ÏÎ ˘˜È· ÂÈ˜ÂÏ‡ ß„·
 ˙Œ‡  Èœl  ‰À  Ÿz  ‰ÀzÃÚŸ Â¢  ≠  ¯·„Ó·  ÂÏ  ‰ÁË·Â‰
 ‰ÀzÃ‡  Èœk  ‡»‰Ã‰  Ì«iÃa  ß„  Œ̄aœc  ¯ Œ÷⁄‡  ‰Œ fÃ‰  ¯À‰À‰
 ˙«Ï›„Ÿ b ÌÈœ¯ÀÚŸ Â Ì À÷ ÌÈœ̃ À ⁄Ú Èœk ‡»‰Ã‰ Ì«iÃ· ÀzŸÚÃÓ À÷
 Œ̄aœc  ¯ Œ÷⁄‡Ãk  ÌÈœz Ÿ÷Ã¯«‰Ÿ Â  Èœ̇ «‡  ß„  ÈÃÏ»‡  ˙«¯‹̂ Ÿa
 ÔŒa  ·ÕÏÀÎŸÏ  Ô« Ÿ̄·ŒÁ  ˙Œ‡  ÔÕzœ iÃ Â  ÃÚ ‹÷«‰Ÿ È  »‰ÕÎŸ À̄·Ÿ ÈÃ Â  ¨ß„
 ‰Œ p‹ÙŸ È ÔŒa ·ÕÏÀÎŸÏ Ô« Ÿ̄·ŒÁ ‰À̇ Ÿ ÈÀ‰ ÔÕk ÏÃÚ ¨‰ÀÏ⁄ÁÃ ŸÏ ‰Œ p‹ÙŸ È
 ‡ÕlœÓ  ¯ Œ÷⁄‡  ÔÃÚÃ È  ‰Œ fÃ‰  Ì«iÃ‰  „ÃÚ  ‰ÀÏ⁄ÁÃ ŸÏ  Èœ fœ ŸwÃ‰

Æ®„È≠·È Ì˘© ¢ÏÕ‡À¯ Ÿ◊œ È ÈÕ̃ ¿¤‡ ß„ ÈÕ¯⁄ÁÃ‡
 ÂÂÁˆÈ·  ·ÏÎ  ˙¯Â·‚Â  ‰ÂÓ‡‰  ˙ÂÏ‚˙‰
 ‰˘Â¯È‰ ÈÓÈ ˙‡ ÌÈÈÒÓ‰ ¯·„‰ Ì‚ ‡È‰ ¨ÔÂ¯·Á·
 È¯·„Î  ¨Ú˘Â‰È  ˙ÂÓÁÏÓ  ÌÂÈÒÂ  ¨ı¯‡‰  Ï˘
 ÚÃaŸ¯Ã‡ Ã̇ ÈŸ¯œ̃  ÌÈœ ÀÙŸÏ  Ô« Ÿ̄·ŒÁ ÌÕ÷Ÿ Â¢  ≠ Ì˘ ·Â˙Î‰
 ‰ÀËŸ̃ À÷  ıŒ¯À‡À‰Ÿ Â  ‡»‰  ÌÈœ̃ À ⁄ÚÀa  Ï«„À bÃ‰  ÌÀ„À‡À‰
 ı¯‡‰ ÈÂÏÈÓ ‡Â·Ï „È˙ÚÏ Ì‚ Æ®ÂË Ì˘© ¢‰ÀÓÀÁŸÏœnœÓ
 ÌÂÏ˘ ‡Â·Ï ÁË·ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ‡Â‰ ≠ ‰ÂÓ‡Â ‰Ú„
 Ã̄‰ ÏÀÎŸa »˙ÈœÁŸ÷Ã È ‡¿Ÿ Â »ÚÕ À̄ È ‡¿¢ ≠ ı¯‡Ï ÔÂÁË·Â
 ÌÀ iÃÏ  Ìœ ÈÃnÃk  ß„  ˙Œ‡  ‰ÀÚÕc  ıŒ¯À‡À‰  ‰À‡ŸÏÀÓ  Èœk  È œ÷Ÿ„À̃

Æ®Ë ‡È ‰ÈÚ˘È© ¢ÌÈœqÃÎŸÓ

האמונה היא 
ממלאת את האדם 

חיים, והיא נותנת 
לו עוז וגבורה, 
מכוח האמונה 
נמשכת באדם 

הדבקות האלוקית, 
ומדבקותו זו 

מופיעים העוז 
והגבורה לפעולה 
ולהצלחה. מתוך 

עומק השכלתו זו 
המאמינה ודבקה 

בד' אלוקיו ביקש 
כלב לרשת את 

הארץ אשר 
הובטחה לו במדבר

הרב שלמה סוקניק ר"מ בישיבה קטנה מורשה
אתנ"ךתא ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה

22-33
12

  
  

08-9241053 www.elishapolice.pws.co.il
08-9241167 elishapolice@gmail.com

2

08-9241053 www elishapolice pws co il

התכנית מיועדת לבוגרי 
שירות צבאי קרבי בלבד

מחזור ג'התחיל גיוס 
מחזור ג'התחיל גיוס 

תורה אחרי צבא

קרית גת ההסדר ישיבת הצבא של בוגרי של תוכנית השיעורים סדרת 

תורה אחרי צבא 
בקרית גת!

אתם מוזמנים בשמחה!
18:30 תורה ומדע /  המדען ר' רונן ירוחם יום שני: 

18:30  כוזרי / הרב גבי קדוש יום שלישי: 
20:30 פרשת השבוע / הרב שמעון פרץ יום רביעי:  

18:30 סוגיות אמוניות / הרב נח וודקה יום חמישי: 
19:30  כל ערב תפילת ערבית   

בישיבת ההסדר קרית גת 
מבוא קדמה 5 

לפרטים: ניסים אביסידריס 052-6999550
תורה אחרי צבא

מהפסוק אל הפסק עד האקטואליההלכה למעשה (כל שיעור בפני עצמו)לומדים הלכות שבת 

ביה"כ "היכל שמיר"
ע"ש נוחה שמיר ע"ה

קהילת עלומים
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 È˙ÓÈÈÒ ‰¢·Â ¨ÈÓÂÈ Û„ „ÂÓÏÏ È˙ÏÁ˙‰ ∫‰Ï‡˘
 ‡Ï È‡ Æ˙·˘ ˙ÎÒÓ· Â‡ ÂÈ˘ÎÚÂ ¨˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓ
 È‡ ÌÈÓÚÙÏÂ ¨„ÂÓÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· ¢¯„ ÈÏ·¢ È˙¯Ó‡
 ÌÈÚÒÂ˘Î Â‡ ¨‰Â˙Á ˘È˘Î© ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ „ÈÒÙÓ
 ÈÏ ˘È Ì‡‰ ÆÌÈÙ„ ‰ÓÎ ÈÏ ÌÈ¯ÒÁÂ ¨®ßÂÎÂ ˙·˘Ï

øÌ˙Â‡ ÌÈÏ˘‰Ï È˙ÎÏ‰ ·ÂÈÁ
 ¨ÈÓÂÈ Û„ „ÂÓÏÏ ˙ÏÁ˙‰˘Î ‰¯Â‡ÎÏ ∫‰·Â˘˙
 ˙Á‡ Û„ ÌÂÈ ÏÎ „ÓÏ˙˘ ¯„ Ï˘ Û˜Â˙ ‰ÊÏ ‰È‰
 ≠ Ò¢˘·˘ ÌÈÙ„‰ ÏÎ ˙‡ „ÓÏ˙˘ Ì‚Â ¨Ò¢˘‰ ÔÓ
 ÏÎ Ì‚Â ¢Û„¢‰ ÏÎ Ì‚ „ÂÓÏÏ ˙Ï·˜ ¨˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê
 ¨¯„  ÔÂ˘Ï· ˙¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ È¯‰ Æ¢˛È¸ÓÂÈ¢
 ‰Ê ¨ÌÈÂÒÓ ¯·„ „ÓÏÈ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ Ì˙Ò Ì„‡˘Î
 ‡¯Ó‚· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ¨¯„Î Â·ÈÈÁÏ ˜ÈÙÒÓ ÂÓˆÚ
 ¯ÓÂ‡‰  ∫·¯  ¯Ó‡  Ï„È‚  ·¯  ¯Ó‡¢  ®‡¢Ú  Á  ÌÈ¯„©

 ¯„ ≠ ÂÊ ‡˙ÎÒÓ ‰˘‡ ¨‰Ê ˜¯Ù ‰˘‡Â ÌÈÎ˘‡
 ÔÁÏÂ˘·  ˜ÒÙ  ÍÎÂ  Æ¢Ï‡¯˘È  È˜Ï‡Ï  ¯„  ÏÂ„‚
 ÏÎ˘ ‰‡¯  ¨ÔÎÏ  Æ®‰  Í¢˘Â  Â  ¨‚¯  ª·  ¨‚È¯  ¨„¢ÂÈ©  ÍÂ¯Ú
 ¯ÓÂ‡Â  ¨ÌÈÂÒÓ  „ÂÓÈÏ  ÂÓˆÚ  ÏÚ  Á˜ÂÏ˘  Ì„‡
 ¯·Î ¨ßÂÎÂ ÌÂÈ  ÏÎ Í¢˙ ˜¯Ù Â‡ ÈÓÂÈ  Û„ „ÓÏÈ˘

Æ¯„ Ï˘ Û˜Â˙· ¯·„· ·ÈÈÁ
 ¨Û„‰ ˙‡ ÌÂÈ ÏÎ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡˘ ‰‡¯ ÔÎÏ
 „ÈÓ  ÂÓÈÏ˘‰Ï ˘È  ¨ÌÂÈ·  ‰Ê  ˙‡ ˙„ÓÏ ‡Ï Ì‡Â
 ®· ¨ÁÏ¯ Á¢Â‡© ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ¨‰ÏÈÏ·
 ‰È‰Â ÌÂÈÏ ÍÎÂ ÍÎ „ÂÓÏÏ ÚÂ·˜ ˜ÂÁ ÂÏ ˘È Ì‡¢
 Æ¢„ÈÓ ‰ÏÈÏ· ÂÓÈÏ˘È  ¨ÂÓÈÏ˘‰ ‡ÏÂ  ÌÂÈ·  „Â¯Ë

 ¯·Î  ¯˜Â··  ˙¯ÁÓÏ˘ ‡È‰  ÍÎÏ  ‰·ÈÒ‰Â
 „Ú ¯˜Â·‰Ó ‡Â‰˘© ¯„‰ Ï˘ ¢ÌÂÈ¢‰ ¯·Ú
 ˙ÓÏ˘‰ ‡Ï ‰Ê ÌÂÈ·˘ ‡ˆÓÂ ¨®¯˜Â·· ˙¯ÁÓÏ

Æ¯„‰ ÏÚ ˙¯·ÚÂ ¨Í·ÂÁ
 Ì‚  Ì‡  „ÂÓÈÏ‰  ˙‡  ÌÈÏ˘‰Ï  ·ÂÈÁ  ¯‡˘  Ì‡‰
 Â˜ÏÁ  ‰Ê·  øÂ·ÂÈÁ  ÌÂÈ  È¯Á‡˘  ‰ÏÈÏ‰  ¯·Ú
 „ÂÓÏÏ  ˙¯„  ÂÏÈ‡Î  ‰Ê˘  ÌÈ¯ÓÂ‡  ˘È  Æ˙ÂÚ„‰
 ‡È·‰Ï  ¯„˘  ÈÓ˘  ÂÓÎÂ  ¨ÂÓÂÈ·  ‡˜ÂÂ„  Û„‰  ˙‡
 ¨Â·¯˜  ÏË·  ÂÓÊ  ¯·Ú  Ì‡  ¨ÌÈÂÒÓ  ÌÂÈ·  Ô·¯˜
 ÂÈ‡ ‰Ê˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ï·‡ ÆÂÓÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â
 ¨ÌÂÈ  ÏÎ·  Û„‰  ˙‡  „ÂÓÏÏ  ˙¯„˘  ˙Â¯ÓÏÂ  ¨ÔÎ
 ßÚ© Û„ ÏÎ „ÓÏ˙ ÛÂÒ ÏÎ ÛÂÒ˘ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
 ÔÎ‡˘ ‰ËÂ Â˙Ú„˘ ‰‡¯˘ ¨‡ ¨ÂÓ¯ „¢ÂÈ ¨‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù

 ¨ÈÓÂÈ‰ Û„‰ „ÂÓÈÏ·˘ ¯ÓÂÏ ‰‡¯Â Æ®ÌÈÏ˘‰Ï ·ÈÈÁ

 „ÂÓÈÏ·  ¢ÌÈ¯Á‡Ó¢  ÌÈ¯ÂÚÈ˘  È„È‚Ó  ‰·¯‰˘Î
 ÌÚÙ· ÌÈÏ˜ ÌÈÙ„ ‰ÓÎ ÌÈÓÈÏ˘Ó Ê‡Â  ¨ÌÈÓÚÙÏ
 ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È‡„Â ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï·˜‰ ˙ÂÂÎ˘ ¨˙¯Á‡
 ÂÓˆÚ Û„‰ Ï  ̆ÌÂÈ· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ¨ÏÎ‰ ÍÒ· ÌÈÙ„‰
 Ï˘  ˜ÏÁ‰  ˙‡  ˙ÓÈÈ˜  ‡Ï˘  ˙Â¯ÓÏ  ¨ÔÎÏ  Æ„·Ï·
 ‰˙‡Â ¨¢Û„¢‰ Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ¯‡˘ ÔÈÈ„Ú ¨¢ÈÓÂÈ¢ Û„‰

ÆÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÙ„‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÈÈÁ
 ‰˘Ó‰ ·˙ÂÎ ¨ÌÈ¯„ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙¯ÓÂÁ ÈÙÓÂ
 ‰ÏÁ˙· ‰˙È˘ ·ÂË¢ ®‰  ˜¢Ò ÁÏ¯  ÔÓÈÒ©  ‰¯Â¯·
 ‰ÊÈ‡  ÔÓ„ÊÈ  ÔÙ  ¨¯„·  ‰Ê  ¯·„  ÂÈÏÚ  ‰È‰È  ‡Ï˘

 Æ¢ÌÈÏ˘‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ÌÚÙ
 ÌÈÙ„‰ ˙‡ ÌÈÏ˘˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ È‡„Â˘ ˙Â¯ÓÏ

 „ÂÓÏ˙  ˙ÂÂˆÓÏ  ‰ÎÊ˙  Ì‚  ‰Ê·  È¯‰  ≠  ˙¯ÒÁ˘
 ˙ÂÈ‰Ï ÍÓˆÚ ˙‡ Ê¯Ê˙ Ì‚Â  ¨˙ÂÓÏ˘ ¯˙È· ‰¯Â˙
 ‰Ó  ÏÎ  ¨˙‡Ê  ÏÎ·  ≠  „ÈÒÙ‰Ï  ‡ÏÂ  „È˙Ú·  È·˜Ú
 ‡Ï  ‰˘ÚÓÏ  Æ¢‰¯Â‡ÎÏ¢  ¯„‚·  ˜¯  ‰È‰  Â·˙Î˘
 ‡Ï Ì‡ Ì‚ ¨ÌÈ¯„ Ï  ̆¯ÂÓÁ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ®‰¢·© ˙¯·Ú
 Æ‰¯Â¯· ‰˘Ó‰ ˙ˆÚÎ ¢¯„ ÈÏ·¢ ‰ÏÁ˙‰· ˙¯Ó‡
 ˘‡¯ ·¯Ú· ˙¯Ó‡˘ ÌÈ¯„‰ ˙¯˙‰·˘ ÈÙÓ ‰ÊÂ
 ˙¯ÒÓ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ  ·¯Ú· È¯„  ÏÎ· Â‡ ¨‰˘‰
 ¯„‚·  ÂÈ‰È  ÍÏ˘  ˙ÂÏ·˜‰˘  ÍÂˆ¯·  ÔÈ‡˘  ‰Ú„ÂÓ
 ‰¯˜Ó·  ÂÊ  ÌÈ¯„  ˙¯˙‰  ÏÚ  ÌÈÎÓÂÒ  ‡Ï  ÆÌÈ¯„
 ¨ÂÓÈÈ˜Ï  ÍÈ¯ˆ  È‡„ÂÂ·  Ê‡˘  ¨¯„  ˙¯Ó‡  ˙Ó‡·˘
 ˙¯˙‰  ÏÚ  ÍÂÓÒÏ  ¯˘Ù‡  ¨‰Ê‰  ‰¯˜Ó·  Ï·‡
 ‰Â˘‡¯‰ ∫˙Â·ÈÒ È˙˘ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ ÈÙÓ ÂÊ  ÌÈ¯„
 ˜¯  ‡Ï‡  ˘¯ÂÙÓ·  ¯„‰  ˙‡  ˙¯Ó‡  ‡Ï˘  ‡È‰
 ¨®¯„Ï ˙‡Ê ‰ÂÂ˘Ó ‡¯Ó‚‰˘ Û‡© ¢‰Ê ˜¯Ù ‰˘‡¢
 ¨¯„Ï ˙ÂÂÎ˙‰ ‡Ï ˙Ó‡·˘ ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰ ‰·ÈÒ‰Â
 ‰˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú Ï˘ ÌÈ¯„‰ ˙¯˙‰ ¨‰ÊÎ ‰¯˜Ó·Â
 ÈÓÂÈ  Û„ „ÂÓÏÏ ÍÓˆÚ ÏÚ ‰ÁÈ˜Ï‰ ÔÈ‡Â ¨‰ÏÈÚÂÓ
 ˜ÏÁ ‰ÓÏ˘ ˙ÁÓ ˙¢Â˘ ßÚ©  ·ÈÈÁÓ˘ ¯„Ï  ˙·˘Á

 Æ®Î ¨‡ˆ ÔÓÈÒ ‡

 ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ıÓ‡Ó ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È ¨‰˘ÚÓÏ ¨ÔÎÏ
 ÆÈÂ‡¯Î Ò¢˘‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ˙Ó‡· ‰ÎÊ˙Â ¨¯ÒÁ‰
 ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Í· ÔÈ‡Â ¨¯„ Ï˘ ·ÂÈÁ ‰Ê ÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡
 ÏÎ ˙‡ ÈÓÂÈ‰ Û„‰ Ï  ̆‰Ê‰ ·Â·ÈÒ· ÌÈÏ˘‰Ï ÁÈÏˆ˙
 Ì‡© ÌÈ˘ Ú·˘ „ÂÚ· ‡·‰ ·Â·ÈÒ· ‰¢È‡Â ÆÌÈÙ„‰

ÆÛ„Â Û„ ÏÎ „ÂÓÏÏ ‰ÎÊ˙ ®‰Ê ÈÙÏ ‡Ï

 ˙¯ÚÂÒÂ ˙˘ÚÂ‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÁ‰ ±πµµ ˙˘
 Áˆ¯Â  ‰ÊÚ  ˙ÚÂˆ¯Ó  Ô˙Ò‰˘  Ï·ÁÓ  ÁÎÂÏ
 ¨ÂÈ‰  ÌÈÚ„≠ÈÓÈÓ˙  ÌÏÂÎÂ  ˙Â·ÂÁ¯  ¯ÈÚ·  È„Â‰È
 ¨‰·Â‚˙‰  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ  ˙·‡ÂÎÂ  ‰˘˜  ‰ÎÓ˘
 ÏÎÂ ‡Ï¢ Æ‡Â·Ï ‰˘˘Â· ‡Ï ‰Â¯Á‡‰ ÂÊ ÔÎ‡Â
 Í‡¢  ¨Â¯Ó‡  ¨¢Ò„¯Ù·  ÌÈ„Â‰È·  ‰ÚÈ‚Ù  ÚÂÓÏ
 ˙Ó˜ÂÓ‰ ±∞± ‰„ÈÁÈ Æ¢ÂÓ„Ï ¯ÈÁÓ ÚÂ·˜Ï ÏÎÂ

 ÌÈ‡·‰ „‚Î ÏÂÓ‚˙ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ
 ÒÈÒ·‰  Æ‰Î¯„Ï  ˙‡ˆÂÈ  ¨Â„È¯Ë‰Ï  ÂÈÏÚ
 Â· ÌÈ˜˙ÓÂ Ú‚Ù  ‰ÊÚ·˘ È¯ˆÓ‰ È‡·ˆ‰
 ‡Ï ˙·Î¯‰ ˙Á˙Â ÌÈÓ‰ ÔÂÎÓ Û‡Â ¨ÂˆˆÂÙ
 Ì¯‚ ÌÈ¯ˆÓÏÂ ‰ÏÚ ÌÚ· Ï¯ÂÓ‰ ÆÆÆÂÁÎ˘

ÆÂÙˆ ‡Ï ÂÊÎ˘ ‰·Â‚˙Ï Æ·¯ ÔÂ·ÏÚ
 ¯˙ÂÈ  ÈÓ˘¯‰  ‰Ó˘·  Â‡  ¨‰ÊÚ≠˙ÏÂÚÙ

 ‰Áˆ‰Ï  ‰˙ÎÊ  ¨¢¯ÂÁ˘  ıÁ¢
 ˙ÂÙˆÏ  Ô˙È  Â·  ÌÂ˜Ó·  ˜ÂÈ„·
 ‰ÊÚ ¯ÈÚÏÂ ¨˙Â˘Á¯˙‰‰ ¯ÂÊÈ‡Ï
 ˙Ë¯„‡ ¨ÔÎ‡Â ÆÌÂÈ‰ ‡È‰˘ ÈÙÎ
 Ú˜˘ÂÓ  ¯˙‡  ‡Â‰  ¢¯ÂÁ˘  ıÁ¢

 Ì‚˘ ÍÎ ¨ÔÂ¯ÎÈÊÂ ‰Áˆ‰ ¯˙‡Ï ‰‡ÈÎ ¨ÁÙÂËÓÂ
 ·¯˜≠˙˘¯ÂÓÂ  ‰È¯ÂËÒÈ‰·  ÔÈ·Ó  ÂÈ‡˘  ÈÓ
 ÆÌÂ˜Ó‰Ó  ‰Î¯Ú‰  ‡ÏÓÂ  Ì˘¯ÂÓ  ˙‡ˆÏ  ÏÎÂÈ
 Û˜ÂÓ ¨Ô·Ï‰ ˘È˘‰ ÏÚ ˜Â˜Á‰ ÚÂ¯È‡‰ ÌÈ˘¯˙
 Ú·ˆ· ˘È˘ ÈÂ˘Ú‰ ¨ıÁ ˙¯Âˆ· ¯„ÂÒÓ‰ ÁÂÏ·

ÆÔÈ·˘ È„Î ÂÈ„≠ÈÓÓÚÂ ÌÎÁÂ˙Ó Æ¯ÂÁ˘
 ≥µ∞∞  ¯·Î  ˙ÂÙÈˆ¯·  ˙·˘ÂÈÓ‰  ¨‰ÊÚ  ¯ÈÚ‰
 ¨ÏÓ·  Â‚Ú˘  ÌÈ¯ÁÂÒ  Æ˙Â·¯  ‰˙‡¯  ¯·Î  ¨‰˘
 ‰ÓÂ„˜‰  ¯ÁÒÓ‰  Í¯„·  ‰Î¯„  Â¯·Ú˘  ˙Â¯ÈÈ˘

 ¨ÂÙÏÁÂ‰˘  ˙ÂÂËÏ˘  ¨¢ÌÈ‰  Í¯„¢  ˙È˘‡¯‰Â
≠È¯Ò ÏÚ ‰È¯Ú˘ ËËÂÓÓ ¯Â·È‚‰ ÔÂ˘Ó˘ ˙‡Â

 ‰ÊÚ  ˙‡  ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  Â˘·Î˘Î  ÆÌÈ˙˘ÏÙ‰
 ‰ÙÂ˜˙· ‰Ï„‚˘ ˙È„Â‰È ‰ÏÈ‰˜ ‰· ÂÓÈ˜‰ Ì‰
 ˙¯‡Â˙Ó ‡È‰ „ÂÓÏ˙‰Â≠‰˘Ó‰ ÈÓÈ·Â ¨˙ÈÓÂ¯‰
 ‰·Â ¢ÌÈÁ·Â˘Ó ‰È˙Â¯ÈÙÂ ‰Ó˘Â ‰·ÂË ı¯‡¢Î
 È·¯Ó „Á‡ Æ¢Ì„·Ï ÌÈ„Â‰È‰ ÌÈÈÎÓ  ̆ÔÈÈÂ ÌÁÏ¢

 ß¯  ¯˘‡Ó  ¯Á‡  ‡Ï  ‰È‰  ‰ÊÚ  ¯ÈÚ‰
 ÏÚ  ˙È˘È‡≠È‡¯Á‡˘  ÈÓ  ‡Â‰  ¨‰¯‡ß‚  Ï‡¯˘È
 ÔÂÓË Û‡Â ¨ÂÏ  ̆ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ˙·˘‰ È¯È˘Ó ‰ÓÎ

Æ‰ÊÚ· ÆÆÆÌ˘ È„Â‰È‰ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È··
 ÂˆÏ‡  ¨¯ÈÚ‰  ˙‡  ÔÂ‡ÈÏÂÙ  ˘·Î˘  ¯Á‡Ï
 ‰˘˜‰  ¯·„‰≠˙ÏÁÓ  ˙ÓÁÓ  ·ÂÊÚÏ  ‰È·˘Â˙
 ¯ÊÚÈÏ‡ Æ·Â˘Ï ÂÏÎÈ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â ‰· ‰ˆ¯Ù˘
≠˙È·  ˙‡  ÂÎÁ˘Î  ‰ÊÚ·  ¯˜È·  ‰„Â‰È≠Ô·

 Ë¢Ù¯˙  ˙ÂÚ¯Â‡Ó  ÆÆÆ˙È¯·Ú·  Â„ÓÏÈ  Â·  ¯ÙÒ‰
 ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ˙‡ Û‡˘ ¨¯ÈÚ‰ È„Â‰ÈÂ  ÂÚÈ‚‰

Æ¯ÈÚ‰ ˙‡ ·ÂÊÚÏ ÂÁ¯ÎÂ‰ ≠ ‰· Â„¯˘ ‰Â˘‡¯‰
 ÂÏÎÈ  „ÂÚ˘Î  ¨˜ÂÁ¯≠‰ÊÎ≠‡Ï‰  ¯·Ú·
 È¯˜ÂÁ  ÌÈ¯‡˙Ó  ¨¯ÈÚ‰  ÈÎÎÂ˙·  ··Â˙Ò‰Ï
≠˙È· Ï˘ ÒÙÈÒÙ‰ ˙Ùˆ¯ ˙‡ ‰ÈÏÈÈËÓÂ ı¯‡‰
 ÍÏÓ‰  „Â„  Ï˘  Â˜ÂÈ„  ˙‡  ˙‡˘Â‰  ˙ÒÎ‰
 ÂÈÏÚ ÏÂ„‚‰ Ô·‡‰ „ÂÓÚ ˙‡Â ¨Ï·≠ÈÏÚ Ë¯ÂÙ‰
 ˘„˜Ó‰  ˙¯ÂÓ  Ï˘  ‰ÓÈ˘¯Ó  ‰ËÈ¯Á  ‰˙ÈÈ‰
 ˙È¯·Ú·  ˙·Â˙ÎÂ  ¨¯ÙÂ˘Â  ‚Â¯˙‡  ‰„ÈÏÂ
 „ÂÓÚ˘  ¨‰È˙Á˙Ó  ˙ÒÒÂ˙Ó  ˙ÈÂÂÈÂ
 ¯Á‡  ‡Ï  ÌÂ˜Ó·  „ÓÂÚ  Â„ÂÚÂ  ‰È‰  ‰Ê

 °‰ÊÚ Ï˘ ÏÂ„‚‰ „‚ÒÓ· ÆÆÆ¯˘‡Ó
 Â˙Â‡  ÏÈ·Â˙  ˙Â˜„  ¯ÙÒÓ  Ï˘  ‰ÚÈÒ
 µ∞≠‰ ˙Â˘· ∫ÔÈËÂÏÁÏ ¯Á‡ ˜˙¯Ó ¯ÂÙÈÒÏ
 ¨„ÏÂ  ÔË˜  ˜ÂÈ˙  ÏÈÏ‚·˘  ˘ÈÙ¯ÂÁ  ¯ÙÎ·
 Ô‚ÒÏ È‰ÈÂ  „ÏÈ‰ Ï„‚  ÆÚËÈ  Â„Â·ÎÏ ˙ÈÊ  ıÚÂ
 ˙˘  Æ‰ÊÚ  ˙ÚÂˆ¯·  Ï¢‰ˆ  ˙ÂÁÂÎ  „˜ÙÓ
 È·  Ó¢Ï‡Â  ¨˙Âˆ¯ÂÙ  ¢Ï˙ÂÎ‰  ˙ÂÓÂ‰Ó¢  Æπ∂
 ıÚ  Â˙Â‡Â  ¨ÁÈÙ¯·  ÛÏˆ  È¯ÈÓ  ‚¯‰  ‰ÈÚ¯Ó

ÆÂ¯ÎÈÊÏ ‰Ó˜Â‰˘ ‰Ë¯„‡Ï ¨Ô‡ÎÏ ¯·ÂÚ ˙ÈÊ‰
 ¨Â‡Â  ¨‰ÚÈÒ  Ï˘  ÌÈÙÒÂ  ˙ˆ˜Â  ¯ËÓÂÏÈ˜
 ÈÂÓÚÙ  ‰ÊÎ¯Ó·˘  ¨˙ÙÒÂ  ˙ÈÙˆ˙·  ¨‡Ï  ÍÈ‡
≠ÈÓ· Â¯Â˜Ó ˜Á¯Ó· ‰ÙˆÈ‰ ÌÈÓ‰ ¯‚‡Ó ÆÁÂ¯
 ÌÈÚÈ‚Ó‰ ®ÈÈˆ  ̄ÏÂÙÈË Â¯·Ú  ̆·ÂÈ·≠ÈÓ© ÔÈÁÏÂ˜
 È·˘Â˙Ï  ‰„Â˙Â©  Ô„≠˘Â‚·˘  Ô¢„Ù˘‰Ó  ·‚Ï
 ÌÈÎÂÊ Ì˙ÂÎÊ·˘ ®ÆÆÆ·‚Ï ¢Ì˙ÓÂ¯˙¢ ÏÚ ÊÎ¯Ó‰
 È˙Ï·  ËÚÓÎÂ  ‰˘„  ‰ÈÈ˜˘‰Ï  ·‚‰  ˙Â„˘
 Ì‚Â¢¨  ¢Ô˜Ê‰¢  È¯·„  ˙‡  ÌÈÈ˜Ï  ÈÏÂ‡  ¨˙Ï·‚ÂÓ

Æ‰ÊÚ È¯Ú˘ ‰Î‡Â· ¨¢Á¯ÂÙ ‰È‰È „ÂÚ ·‚‰

רועי פורייטר מדריך של"ח וידיעת הארץ
דרך ארץ נחלה

הרב דוד ספרלינג ר"מ במכון מאיר ובמדרשת נשמת
שו"ת בוגרי צבא

ÆÆÆ‰ÊÚ ÏÚ ¢¯ÂÁ˘ ıÁ¢

 ÏÎ ÏÚ ¯„ ˘È Ì‡‰
øÈÓÂÈ‰ Û„‰ „ÂÓÈÏ· Û„

עזה 
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אפליקציית שומר מסך מותקנת על הנייד, הטאבלט או הטלפון החכם ושומרת את כל הפעילות של המכשיר באתר 
אינטרנט מרוחק, בדומה לדיני ייחוד, עצם העובדה שתיעוד הגלישה נשמר במקום רחוק ובלתי ניתן לשינוי מונעת נפילות.

והעלות חד פעמית - 54& ובזה סיימתם
)ניתן לבחור תוספות ניתוח והתראה מיידית בתשלום(.

XP ניתן לרכוש גם גרסאות של שומר מסך למחשב - ווינדוס 7 - ווינדוס

יש תורה אחרי צבא בבית שמש... 
בבית המדרש "אורות התשובה"! 

לפני כשנתיים חזרתי ב"ה בתשובה בזמן 
השירות הצבאי שלי ומאז חיי השתנו ככל 

שרק אפשר לדמיין, התמלאתי בביטחון 
ובשמחה, פחדים נעלמו והכל הפך ליותר 

חיובי.
לקראת סוף השירות הבנתי שעל מנת 
להגיע באמת לשלמות מבחינה רוחנית 

וכדי לבסס את הידע התורני שלי, אני חייב 
ללכת לישיבה. בהתחלה המילה הזאת 

הפחידה אותי.. "ישיבה" לבחור שרק חזר 
בתשובה, זו מילה די מלחיצה... אבל ב"ה 

הגיע לבסיס שלי בנחל עוז רב חייכן ושמח 
שמחלק חיוכים לכולם בחינם והרבה חיזוקים, 

ותמיד מקפיד לתת מילה טובה, הרב מאיר 
גואטה. להפתעתי גיליתי שהוא ראש ישיבה 

חדשה שהוקמה בבית שמש, והחלטתי 
לנסות ולראות אם הישיבה הזו מתאימה לי. 

כשהשתחררתי והגעתי לישיבה, גיליתי חבר'ה 
מדהימים! אנשים שמחים שביחד בונים את 
החיים התורניים שלהם, חברים מכל קצוות 

האוכלוסייה שכולם מחפשים את אותו הדבר, 
תורה! השיעורים מתנהלים בצורה מאוד 

חיובית, באווירה כיפית, אפשר גם לשלב את 
החיים האישיים ואין צריך לוותר על כל מי 

שהיית, עושים ספורט, יוצאים לטיולים, פשוט 
שילוב מושלם.

אני ממליץ בחום לכל מי שמשתחרר ומחפש 
מקום שאפשר לגדול בו בתורה, יחד עם 
חברים, טיולים וחוויות - להתחלת החיים 

ניר האזרחיים שלו. 

אני משוחרר מזה כשנה. לפני הגיוס 
הלכתי שלושה חודשים למכינה ואפילו 

ניסיתי להשתלב במסגרת ישיבת הסדר, 
אך הרגשתי שאני עדיין לא "במקום" 

של ללמוד בישיבה יום שלם, ולכן 
התגייסתי בגיוס רגיל של שלש שנים 

כלוחם בחטיבת כפיר.
בצבא התחזקתי יותר מבחינה דתית 

והחלטתי שאחרי השחרור אלך ללמוד 
בישיבה בצורה רצינית.

ובאמת אחרי השחרור ניסיתי שתי 
ישיבות הסדר, אך לא הצלחתי להשתלב, כי 
החבר'ה שם באו מרקע ישיבתי, ולי זה היה 

חסר.. על סף ירידה מהרעיון ללמוד בישיבה, 
ראיתי פרסום של ישיבת "אורות התשובה" - 
ישיבה לבוגרי צבא שבונה אותך מההתחלה 
בקצב שלך ובלי לחץ... הגעתי ומיד הבנתי 
שמצאתי את המקום שלי, וב"ה כבר שנה 

אני לומד כאן ונהנה. ואני ממליץ בחום לכל 
אחד ובמיוחד למשוחררים טריים לבוא לכאן 

ולהתעסק בדבר העיקרי שאנו חיים בשבילו - 
האמונה והתורה, ולהיות חלק מחבורה מעולה 

של חיילים משוחררים שבאו לאותה מטרה 
- בניין האישיות לקראת בניית עוד בית כשר 
יהונתן בישראל! 

מה צריך בוגר צבא לאחר 
השחרור? מה מחפש בעל תשובה 

בתחילת דרכו?
‰ÁÓ˘Â ‰ÈÁ ‰¯Â˙ 

 ·Ï˘  È·‚  ÏÚ  ·Ï˘  ÈÂ·‰  „ÂÓÈÏ  
ÆÌÈ‡˙Ó‰ ·ˆ˜·Â ¨‰ÏÁ˙‰‰Ó

 Ï·‡ ÌÈÈÈˆ¯ ‰ß¯·Á Ï˘ ‰·ÂË ‰¯Â·Á 
 ˙„Â·Ú ÏÚ „ÁÈ „Â·ÚÏ ÌÈ‡·˘ ·ÂË ˘‡¯·

Æ˙Â„ÈÓ‰ ÔÂ˜È˙Â ß‰
≠È‡˘ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÎ· ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈ¯ÂÚÈ˘ 
 ∫Ì‰È„ÚÏ·  ÌÈÈÁ‰  ˙‡  ÏÈÁ˙‰Ï  ¯˘Ù‡
 ¨˙Â¯˘Î  ¨˙·˘©  ˙ÂÎÏ‰  ¨˙Â„ÈÓ‰  ˙„Â·Ú

 ¨˙ÂÊÂÊÓÂ  ÔÈÏÈÙ˙ ¨®ßÂÎÂ  ˙ÂÎ¯·
 ˜ÂÊÈÁÂ  ¯Â¯È·
 ¨ ‰  Â Ó ‡ ‰
 ‰ÂÎ  ˙ÂÈ‚ÂÊ
 ˙È·‰  ÔÈÈ·Â
 ¨ È „ Â ‰ È ‰
 Í¢˙‰  ˙¯Î‰
 ¨ ˜ Ó Â Ú Ï
Æ„ÂÚÂ ¨‰ÏÈÙ˙

 ÌÚ  „ÁÈÂ
 ¯Â·ÈÁ  ‰Ê

≠ ÌÈÈÁÏ
 ÌÈ¯ÂÈÒ  
 Ì È È „ Â Ó È Ï

Æ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙Ó„‡ Í¯„ Í¢˙‰ ˙·‰Ï
 ˙Â¯˘Î  ˙ÂÎÏ‰·  ÌÈÈ˘ÚÓ  ÌÈ¯ÂÚÈ˘  
 ÏÚ  ˙È˘ÚÓ  ‰¯Âˆ·  „ÂÓÈÏ‰  ÌÂÎÈÒÂ©

®ÆÆ˘‡‰
ÌÈÓÚË· ‰‡È¯˜Â ¨˙Â˘˜· ¨ËÂÈÙ È„ÂÓÈÏ 
 ˙ÂÏÈÚÙ ≠¢˙ÈÙÂ‚ ‰·Â˘˙¢ ÏÚ ‰„Ù˜‰ 

Æ®ÆÆ ÏÒ¯Â„Î ¨Ì¢ÈÒ„Ó© ‰¯Â·Á· Ë¯ÂÙÒ

אנחנו מאמינים שזאת הדרך לחבר 
את התורה לחיים!

 ÌÏÂÚ‰  ˙‡  ˙Â·Ï  ÔÈÈÂÚÓ  ‰˙‡  Ì‚  Ì‡
ÆÆÆÔÓÊÂÓ ‰˙‡ ¨˙‡Ê‰ Í¯„· ÍÏ˘ ÈÁÂ¯‰

 ‰Ë‡Â‚  ¯È‡Ó  ·¯‰  ≠  ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Â  ÌÈË¯ÙÏ
∞µ¥≠≥≥≥±≥≥¥

בית המדרש

רשת שעלי תורה

רשת שעלי תורה

רשת שעלי תורה

אל
מצמיחים קהילות בישר

אל
מצמיחים קהילות בישר

אל
מצמיחים קהילות בישר

תורה אחרי צבא

ניסיתי להשתלב במסגרת ישיבת הסדר, 

 ¨˙ÂÊÂÊÓÂ  ÔÈÏÈÙ˙

הכנה למפגשים לקראת נישואין,
בבת ים

בקרוב מפגש לרווקים עם 
הרב דוד חי הכהן, הרב מנחם מורדוף, 

הרב מרדכי כליפה - בנושא "הכר את עצמך 
והכנה למפגשים לקראת נישואין"
המפגש יתקיים בבית משפחת בן משה 

רח' הרב צבי יהודה 5 בת-ים
לפרטים: 052-2806834, 052-6788789

תורה אחרי צבארכז תורה אחרי צבא בבת-ים
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קדושה בינו לבינה
 ÌÈ¯ÂÁ·‰  „ÈÓ˙  ‡Ï˘  ‰Ï‡˘  „Á‡  ¯ÂÁ·  È˙Â‡  Ï‡˘
 ÍÎ  Æ„·Ï  ‰˙È‡ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÙÈ„ÚÓ ‡Ï‡ ¨ÏÂ‡˘Ï ÌÈÊÈÚÓ
 ·ˆ˜·Â  ÌÈÈ˘„ÂÁ ÏÚÓ ‰¯ÂÁ· ÌÚ ‡ˆÈ  ‡Â‰ ∫¯ÂÙÈÒ‰ ‡Â‰
 Â‰˘Ó˘  ˘È‚¯‰  ‡Â‰  ‰Â˘‡¯‰  ‰˘È‚Ù‰Ó  ¯·Î  Æı‡ÂÓ  È„
 ¨‰¯Â˙·  ˜ÊÁ˙ÓÂ  ÌÈÈÓ˘  ‡¯È  Ì„‡Î  ¨‡Â‰  Í‡  ¨ÂÏ  ÚÈ¯ÙÓ
 ÔÈÈÚ‰  ‡Ï‰¢  ÆÂÊ‰  ‰Ë˜‰  ‰˜ÚÂÓ‰  ˙‡  ˜ÂÁ„Ï  ËÈÏÁ‰
 ‰¯ÂÁ·  ‰˙ÈÈ‰  ‰¯ÂÁ·‰  È¯‰˘  ¨¢È˙Â‰Ó  ÍÎ  ÏÎ  ‡Ï  ˙Ó‡·
 ¢ÈÏ  ÚÈ¯Ù‰  ‰Ï˘  ÈÙÂÈ·  Â‰˘Ó¢  Í‡  ¨‰„ÓÁÂ  ‰·ÂË  ˘ÓÓ
 ‡Ï  Â‰˘Ó  ÆÆÆÍ‡  ¨˙¯ÚÂÎÓ  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  ‡È‰  ÆÂ˙¯„‚‰Î
 „ÈÙ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰ ‡Â‰ ‰È˘‰ ‰˘È‚Ù‰Ó ÆÆÆÂÓÚËÏ
 È„Î  „·Î  ÈÓˆÚ  ˘·ÎÓ  ÂÓˆÚ  ÏÚ  ÏÈÚÙ‰Â  ¨‰Ê  ÔÈÈÚ  ÏÚ
 Ï˘ ÂÙÂÒ· ÆÂ˙·‰ ÈÙ ÏÚ ¨¢˙ÂÏÙ˘‰ ÂÈ˙ÂÙÈ‡˘¢Ó ˜Á¯˙‰Ï
 ÏÏ‚·  ˜¯Â  Í‡  ¨¯˘˜‰  ˙‡  ÍÈ˘Ó‰Ï  ÁÈÏˆ‰  ‡Ï  ‡Â‰  ¨¯·„
 ‰ÈÂ‡¯ ‰˙ÈÈ‰ Â˙Â‚‰˙‰ Ì‡‰ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ‰˙ÚÂ ÆÂÊ ‰·ÈÒ

 ÆÆÆ¢‡¯Â‰ Â‡ËÁ¢ ÏÚ ‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ‡Ó˘ Â‡
 ÔÈ‡ ®‡ ÆÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÈÚÏ ‰·Â˘˙Î
 ¨®ÌÈÈÏÓ¯Â  ‡Ï  ÌÈ¯˜ÓÓ  ıÂÁ©  ‰¯„‚‰·  ¢‰ÙÈ  ‡Ï¢  ‰¯ÂÁ·
 ˙˘˜ ˘ÈÂ ¨È˘‰ ÈÙÂÈ‰ ÌÂÁ˙· „Â‡Ó ‰·Á¯ ˙˘˜ ˘È ‡Ï‡
 ÌÈÂÂ‚Ï  ÌÈ¯ÂÁ·‰  Ï˘  ˙Â˘È‚¯‰  ÌÂÁ˙·  „Â‡Ó  ‰·Á¯
 ¨‡Ï  Â‡  ‰ÙÈ  ‰¯ÂÁ·‰  Ì‡  ‰È‡  ‰Ï‡˘‰  ÔÎÏÂ  ÆÌÈÂ˘‰
 ÌÈÈÈÚ‰ ¯‡˘ ÏÎ· ÂÓÎ© ‡Ï Â‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ‡È‰ Ì‡‰ ‡Ï‡
 ‰ÓÎÒÂÓ‰Ó  ¯‰ÊÈ‰Ï  „Â‡Ó  ÍÈ¯ˆ  ®·  Æ®‰˜È„·Ï  ÌÈ„ÓÂÚ‰
 ˙Â·¯˙‰  È„È  ÏÚ  ˙·˙ÎÂÓ‰  ¨ÈÙÂÈ‰  ˙¯„‚‰  Ï˘  ˙È˙¯·Á‰
 ˘ÂË˘Ë  ˘È  Ï˘ÓÏ  ˙È·¯ÚÓ‰  ˙Â·¯˙·  È¯‰˘  ¨˙ËÏÂ˘‰
 ÔÁ‰ ¯˜˘¢ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‡ ˙Â„‰È· ‡Ï‰Â ¨ÈÙÂÈÏ ‰ÓÈÊ ÔÈ· ÔÂÂÎÓ
 ˙‡Ê  ≠  ¢®Ì‰·©  ÏÏ‰˙˙  ‡È‰  ß‰  ˙‡¯È  ‰˘‡  ¨ÈÙÂÈ‰  Ï·‰Â
 ¯È„‚Ó‰  ÈÊÎ¯Ó‰  ¯ËÓ¯Ù‰  ‡˜Â„  ‡È‰  ˙ÂÚÈˆ‰˘  ˙¯ÓÂ‡
 ÔÈÓ‡‰Ï ‰˘˜ ¨˘‚¯· ¯·Â„ÓÂ ˙ÂÈ‰ ®‚ ÆÆÆ‰˘‡ Ï˘ ‰ÈÙÂÈ ˙‡
 Ì‡ ‡Ï‡ ¨ÏÎ˘‰ È„È ÏÚ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï Â˙Â‡ ˜ÂÁ„Ï ÏÎÂÈ Ì„‡˘

ÆÔÓÊ‰ ÌÚ È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘ Â· ÏÂÁÈ ÔÎ
 ÈÙÂÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÏÏ‚· ‰˜ÚÂÓ ˘È‚¯Ó˘ ¯ÂÁ· ¯˘‡Î ¨ÔÎÏÂ
 ÈÙ  ÏÚ©  ÂÏ  ‰ÓÈ‡˙Ó  ‰¯ÂÁ·‰˘  ÌÂ˘Ó  ¨¯·‚˙‰Ï  ËÈÏÁÓ
 ∫ÌÈÂÒÓ  ¯ÂÓÈ‰  Ô‡Î  ˘È  ¨ÌÈÓÂÁ˙‰  ¯‡˘  ÏÎ·  ®Â˙·‰
 Û˙Â˘Ó‰  Ï¯Â‚‰  ˙ÂÎÊ·  ¨‰Â˙Á‰  È¯Á‡˘  ÌÈÈÂÎÈÒ‰  ·Â¯
 Ï˘  ÈÁÂ¯‰  ÈÙÂÈ‰˘  ‰Ï‚È  ËÂ˘Ù  ‡Â‰  ¨˙È„„‰‰  ‰Î¯Ú‰‰Â
 È˘ „ˆÓ Í‡ ÆÈÂˆÈÁ‰ ÈÙÂÈ· ¢‰È˙ÂÂ¯ÒÁ¢ ÏÚ ‰ÙÁÓ Â˙˘‡
 „‚‡Ï ˜˜„Ê‰Ï Â˙Â‡ Â‡È·È ¢„ÁÈ·‰ ÈÈ˘˜¢˘ ‡·¯„‡ ÔÎ˙È
 „Ú¢ ¯˘˜‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ·ÒÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ¨ÈÙÂÈ‰ ÂÓÎ ÈÂˆÈÁ
 ‰È‰ ÈÂˆÈÁ ÈÙÂÈ ÏÏ‚· ÚÈ¯Î‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÔÎÏÂ Æ¢¯„˙ÒÈ˘
 ˙‡ ·ËÈ‰ ¯ÈÎ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì„‡ ≠ ÔÈËÂÏÁÏ È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ÔÈÈÚ
 ÆÂ˙ËÏÁ‰ ÏÏ‚· ‰˘Â· ˘È‚¯‰Ï ÂÏ Ï‡˘ È‡„Â·Â ÆÆÆÂÈ˙ÂÁÂÎ

 °ÌÈÈÓ˘ Ì˘Ï ‰È‰È ÏÎ‰˘ ¯˜ÈÚ‰Â

bogreytsava@013.net צפורי  אילן 

טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי 
מלגות ללומדי טכנאים 

והנדסאים
אישרה  משוחררים  חיילים  לקליטת  הקרן 
מלגת  לקבלת  הזכאות  תקופת  את  להרחיב 
גם  הנדסאים,   / טכנאים  במסלול  לימודים 
חיילים  זו,  החלטה  פי  על  תשע"ג.  לשנת 
יוכלו,  כלכלי,  במצב  התנייה  ללא  משוחררים, 
מלגת  לקבל  תשע"ג,  הלימודים  משנת  החל 
דומה  ומלגה  א'  בשנה   90% בגובה  לימודים 
במסלולי  נבחרים  (במקצועות  ב'  בשנה  גם 
טכנאים והנדסאים), כל עוד יחלו את הלימודים 
השירות.  לסיום  הראשונות  השנים  חמש  בתוך 
יוכלו  משוחררים  שחיילים  היא  המשמעות 
(במקרה  גם לתוך השנה השישית  מימון  לקבל 
של מימון שנה א' בלבד) ולתוך השנה השביעית 
מיום סיום השירות (במקרה של מימון שנה א' 
במקצועות  הנדסאים  במסלול  בלימודים  ו�ב' 

נבחרים).

רגע של עברית
הסוד הגנוז בברכת "המוציא"

ברכת "המוציא לחם מן הארץ" היא ברכה קצת 
מוזרה. אם עוצרים לרגע וחושבים הרי הקב"ה 
את  אלא  מהארץ  עצמו  הלחם  את  מוציא  לא 
תשובה  מהארץ.  שיוצאת  זו  שהיא  התבואה 
ה"בית  של  בדבריו  למצוא  ניתן  זו  לשאלה 
שרוב  מסביר  הוא  סירקיש).  יואל  (ר'  חדש" 

הברכות שאנו מברכים ובעיקר ברכות הנהנין 
אינן מתחילות בה"א הידיעה במילת הפעולה 
שלהן (כמו 'בורא מיני מזונות', או 'בורא פרי 
לחם  "המוציא  ברכת  זאת  לעומת  האדמה'), 
במילת  הידיעה  בה"א  מיוחדת  הארץ"  מן 
ברכה  של  הייחודיות  ("המוציא").  הפעולה 
זו שרומזת על אותה אמונה  זו, לדעתו, היא 
הקיימת בנו והמובאת בדברי חז"ל כי "עתידה 
מילת  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ 
(לחמים מוכנים ובגדי משי)". השינוי הלשוני 
("המוציא" ולא "מוציא") הוא הרומז לעתיד 

לבוא שייצא לחם מן הארץ ולא רק תבואה מן 
הארץ.

אמרי חסידים
בשמחה תמיד

נהג לומר ר' אהרון מקרלין לחסידיו: "אם אנו 
אין הכוונה  אומרים שצריכים להיות בשמחה, 
היא  מצווה  של  שמחה   � מצווה  של  לשמחה 
למדרגות  להגיע  יכול  אחד  כל  ולא  מדרגה 
אלו. הכוונה היא לשמחה פשוטה � לא להיות 
הוא  אשר  על  שמח  שאינו  יהודי  בעצבות!!! 

יהודי, הריהו כפוי טובה.

טעמי המנהגים
ההבדל בין "על הניסים" 

בחנוכה ובפורים
בחנוכה  אומרים  שאנו  הניסים"  "על  התוספת 
הגדולים  הניסים  על  להודיע  ובפורים מטרתה 
הבדל  קיים  זאת,  עם  יחד  הקב"ה.  לנו  שעשה 
בהופעת הנס בכל אחד מהחגים הללו. בחנוכה 
דינם,  את  דנת  ריבם,  את  "רבת  אומרים  אנו 
נקמת את נקמתם", ואילו בפורים אנו אומרים 
את  והנוקם  דיננו,  את  הדן  ריבנו,  את  "הרב 
בהשתדלות  נעוצה  להבדל  הסיבה  נקמתנו". 
של היהודים באותה תקופה. בפורים שהיהודים 
עם  מצד  התעוררות  והיתה  והתענו  התפללו 
ולעומת  ריבנו,  את  הרב  לומר  ניתן   � ישראל 
מהשמיים  התעוררות  זו  היתה  בחנוכה  זאת 
שסייע הקב"ה ליהודים לנצח את היוונים ולכן 

כביכול הקב"ה הוא זה ש"רב את ריבם". 

בימים ההם (1956) 
בזמן הזה....

ספר   ... ההם  בימים   וכבר 
מכבים א פרק יא

מירושלים  יונתן  "ויצא 
אשר  הערים  בכל  ויעבור 
אליו  וינהרו  לנהר  מעבר 
מארץ  חרב  שולפי  כל 
ויהי  לעזרתו.  ויבואו  ארם 
אשקלונה,  לבא  הקריב  כי 
לקראתו  העיר  אנשי  ויצאו 
העירה.  בכבוד  ויביאוהו 
וימאנו  עזתה,  משם  ויעבור 
ויבער  ויצר עליה  אנשי עזה לתתו בוא העירה, 
יושבי  ויקראו  שללם.  את  וייקח  במגרשיה  אש 
עזה לשלום, ויען להם יונתן שלום, ויבחר מבני 
ירושלימה,  וישלחם  ערובה,  לבני  העיר  קציני 

ויוסף לעבור בארץ עד לבא דמשק"...

ימי ישיבה לחיילים
של תורה אחרי צבא ותודעה יהודית בישיבת עטרת נחמיה בת"א

יום לימוד איכותי ל"מילוי המצברים" פעם בחודש, באוירה נפלאה!
תוכנית שנתית לשנת תשע"ג

ג' בטבת (16.12.12) ב' בשבט (13.01.13) ז' באדר (17.02.13) 
ו' בניסן (17.03.13) ד' באייר (19.04.13) ג' בסיון (12.05.13)

א' בתמוז (09.06.13) ז' באב (14.07.13) ה' באלול (11.08.13)
הלימוד מתקיים בישיבת עטרת נחמיה, רח' בנימיני 11 נחלת יצחק 

(8 דקות הליכה מתחנת רכבת מרכז)
השחרור ליום הלימוד הוא באישור הצבא ובתאום עם המפקד

מוגשת ארוחת צהרים וכיבוד קל
לפרטים: תורה אחרי צבא 02-6511256 , דודי 057-8119331

bogreytsava@013.net :בדוא"ל

"מימד האישה" יצאה לאור המהדורה השניה!
כל הקודם זוכה!  להזמנה 02-6511256

bogreytsava@013.net

יצאה לאור המהדורה השניה!

טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי
סעד ללימודי סיעוד

שואף לשלב את התורה ועבודת ה' בכל חייך?
חולם להיות מוסיקאי גדול?

תמיד הקפדת לא להתפשר בשום דבר שעשית? 
עכשיו - אתה יכול להגשים את החלום!

בע"ה בקרוב יפתח בית מדרש לתורה ומוסיקה שיפעל במתכונת יום בשבוע שבו 
ינתנו שיעורים לעומק ולרוחב בנושא תורה, נגינה, ומה שביניהם, עם מרצים בחירים 

ומיקצועיות מוסיקאלית ברמה גבוהה מאוד.
התכנית מתאימה לבוגרי צבא בעלי רקע לימודי מוסיקאלי, ובעלי רקע תורני.

בקרוב יערך יום פתוח, פרטים בהמשךהמסגרת בשיתוף ישיבת בני עקיבא למוסיקאים "כינור דוד"
mordsaf@gmail.com 052-5067028 - לפרטים נוספים ולהרשמה: מרדכי

תורה אחרי צבא

עורך: אורי פרידמן >בהמשך הדרך
ori_fri@yahoo.com או 050-7434274
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ספרי הוצאת תורה אחרי צבא

 להזמנות 02-6511256

השיטה 
האמונית
הרב אילן צפורי

הספר מציג את השיטה 
שמאחורי הדיאלוג של ספר 
הכוזרי עיון מעמיק במאמר 

הראשון של הכוזרי משובץ בתוך 
הטקסט המקורי

מחיר: 38 ₪ (לא כולל משלוח)

חובה לכל לומדי הכוזרי 

מימד האשה 
הרב אילן צפורי

בירור מעמיק במעמד האשה 
והאיש בחברה המודרנית והבנת 

האינטראקציה שביניהם
 ₪ (כולל משלוח)

לנשים ולגברים!

עיון תפילה
הרב אורי שרקי

פירושים על קריאת שמע 
וברכותיה ותפילת העמידה 

באספקלריא של התורה הגואלת
המחיר: 20 ₪ (לא כולל משלוח)

לכל מי שרוצה
להתעלות בחוויית התפילה!





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

שיעורי וידאו בזוגיות

איך באמת בונים זוגיות...
5 שיעורי וידאו מרתקים

 מפי הרבנים: הרב שלמה אבינר, הרב אילן צפורי, 
הרב יניב חניא, הרב ארלה הראל, הרב איל ורד

דיסק חובה לכל הרווקים, הרווקות וזוגות הצעירים!המחיר 15 ₪ (משלוח חינם)

"מפגשים"
הרב אילן צפורי

"מסע להכרת המשמעות הישראלית" 
"ב'מפגשים' האמונה היהודית נמצאת על שולחן 

הניתוחים, מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, 
משאלת גיל העולם ועד להתבוננות במהות הנשמה. אם 

הניתוח יצליח, אף אחד לא יוכל להשאר אדיש"...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

ממלכתי ועם רב מקובל...
והכל מתוך דיאלוג חי ותוסס בשפת הדור.

 ₪ (לא כולל משלוח)

עם שאלות
 

מבצע! כל הסט רק 120 ₪!!!
(לא כולל דמי משלוח)
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הגליון מוקדש לעילוי נשמת
הגב' שולמית הומינר בת שרה פייגא ור' אברהם משה הלוי קרסנובסקי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

בקרוב ייצא לאור בע"ה!

קטעי דו-שיח לבירור יסודות אמונת ישראלבירורי אמונה
כל המאמרים "מסר גבוה במתח נמוך" 

של הרב אילן צפורי 
שפורסמו בעלוני דרך אמונה בשנים 

האחרונות, מסודרים לפי נושאים!
אוסף קטעי דו־שיח קצרים בנושאים: 

"התורה", "עם ישראל", "האומה וארץ ישראל", 
"עבודת ה'", "תיקון המידות", "הנהגת ה'", 

"התשובה", "המועדים"...

להזמנה: ניתן להשאיר פרטים בדוא"ל 
או בטל' ונחזור אל כל המזמינים.

תורה אחרי צבא 
bogreytsava@013.net דוא"ל

טל' 02-6511256, פקס 03-5423776

או בטל' ונחזור אל כל המזמינים.

תורה אחרי צבא 
50 המזמינים הראשונים יקבלו את חוברת 'מימד האשה' מתנה!

"מפגשים"
הרב אילן צפורי

"מסע להכרת המשמעות הישראלית" 
"ב'מפגשים' האמונה היהודית נמצאת על שולחן 

הניתוחים, מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, 
"ב'מפגשים' האמונה היהודית נמצאת על שולחן 

הניתוחים, מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, 
"ב'מפגשים' האמונה היהודית נמצאת על שולחן 

משאלת גיל העולם ועד להתבוננות במהות הנשמה. אם 
הניתוחים, מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, 

משאלת גיל העולם ועד להתבוננות במהות הנשמה. אם 
הניתוחים, מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, 

הניתוח יצליח, אף אחד לא יוכל להשאר אדיש"...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

הניתוח יצליח, אף אחד לא יוכל להשאר אדיש"...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

הניתוח יצליח, אף אחד לא יוכל להשאר אדיש"...

ממלכתי ועם רב מקובל...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

ממלכתי ועם רב מקובל...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

והכל מתוך דיאלוג חי ותוסס בשפת הדור.
ממלכתי ועם רב מקובל...

והכל מתוך דיאלוג חי ותוסס בשפת הדור.
ממלכתי ועם רב מקובל...

מימד האשה 
הרב אילן צפורי

בירור מעמיק במעמד האשה 
והאיש בחברה המודרנית והבנת והאיש בחברה המודרנית והבנת והאיש בחברה המודרנית והבנת 

האינטראקציה שביניהםהאינטראקציה שביניהםהאינטראקציה שביניהם

לנשים ולגברים!לנשים ולגברים!לנשים ולגברים!לנשים ולגברים!לנשים ולגברים!לנשים ולגברים!

עיון תפילה
הרב אורי שרקי

פירושים על קריאת שמע 
וברכותיה ותפילת העמידה 
פירושים על קריאת שמע 

וברכותיה ותפילת העמידה 
פירושים על קריאת שמע 

באספקלריא של התורה הגואלת
המחיר:

לכל מי שרוצהלכל מי שרוצה
להתעלות בחוויית התפילה!

לכל מי שרוצה
להתעלות בחוויית התפילה!

לכל מי שרוצה
להתעלות בחוויית התפילה!

עבודת הרצון
הרב אילן צפורי

אם אתה חש שאתה לא באמת "מתחבר" לתפילה...
אם אתה מחפש דרך להעלות את האישיות...

יצא לאור הספר שהולך לשנות את הגישה שלך 
לתפילה! איך מעלים את הרצון ואת האישיות על ידי 
התפילה? פירוש בהיר של הכוונות היסודיות של כל 
ברכה מהשמונה-עשרה, והצגתן כמתווה אחד כללי 

שמטרתו להעלות את הרצון של המתפלל.
מחיר: 35 ₪ (לא כולל משלוח)

לכל מי שרוצה להעלות
 את הרצון דרך התפילה!


