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 È¯˜Ó  ¯ÎÊ  ÔÂ˘Ï·  ˘ÂÓÈ˘‰  È̈˙ÂÁ‡  Â‡©  ÈÁ‡
 ‰˙‡  Ì‡  ø˙Â¯ÈÁ·‰  ÌÂÈ·  ‰˘ÂÚ  ‰˙‡  ‰Ó  ¨®ËÏÁ‰·
 Ì‡  Ï·‡  ¨˙¯Á‡  ‰·˙ÎÏ  ‚Ï„  ¨‰¯Â˙  „ÂÓÏÏ  ÔÂÂÎ˙Ó
 È‡  ¨‰ÈÊÈÂÂÏË·  ‰ÈÈÙˆ  Â‡  Ï‚Ó  ¨ÏÂÈË  ‡È‰  ‰·Â˘˙‰

 ÍÏ  ÚÈˆÓ  È‡  Æ˙È˘  ÏÂ˜˘˙˘ ˘˜·Ó
 Æ‰‚ÏÙÓ‰  ÔÚÓÏ  ˙ÂÏÈÚÙÏ  ·„˙‰Ï
 È‡  °‰˘Ó  ‡Ï  ˘ÓÓ  ø‰‚ÏÙÓ  ÂÊÈ‡
 ‰‚ÏÙÓ·  ÍÓÂ˙  ‰˙‡˘  ÍÈÏÚ  ÍÓÂÒ
 ·¯Ó  ˙‡  ‡È·˙˘  ·˘ÂÁ  ‰˙‡˘
 ˘˜·ÓÂ  ¨Ï‡¯˘È  ÌÚÏ  ‰Î¯·‰
 È˙‚‰  ÍÎ  Æ‰ÚÓÏ  ÏÂÚÙÏ  ÍÓÓ
 ˙Â¯ÈÁ·  ˙ÂÎ¯ÚÓ·  „ÈÓ˙
 Ú˙ÙÂÓ  È‡Â  Í̈ÏÈ‚·  È˙ÈÈ‰˘Î
 ‰ß¯·Á‰  ·Â¯  ÌÂÈ‰˘  ˙Â‡¯Ï
 ÌÈ˘È‚¯Ó  ‡Ï  ÌÈ¯ÈÚˆ‰
 Æ˙ÂÏÈÚÙÏ  ·„˙‰Ï  Í¯Âˆ
 ∫˙Â·Â˘˙  ‰ÓÎ  ˘È  øÚÂ„Ó
 Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÏ ÌÈÏ‡Â˘ ˘È
 ¯Â·Ú  ÌÈÁ·  „Â·ÚÏ
 ÌÈˆÂ¯˘  ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ
 ÌÈ¯ÓÂ‡  ˘È  ¨̄ Á·È‰Ï

 ¯·Î  ÌÏÂÎ  ‡ÏÈÓÓ˘
 ˘ÈÂ  ¨ÌÈÚÈ·ˆÓ  Ì‰  ÈÓ  ÔÚÓÏ  ÂËÈÏÁ‰

 ‡Ï  Ë„Ó  ˙ÂÁÙ  Â‡  Ë„Ó  „ÂÚ  ‡ÏÈÓÓ˘  ÌÈ·˘ÂÁ‰
Æ‰È„Ó‰ „È˙Ú ˙‡ Â˘È

 ·„˙Ó  ‰˙‡  ¨ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ  ÔÚÓÏ  ·„˙Ó  ÍÈ‡  ¨ÏÂÎ  Ì„Â˜  Ê‡
 ÆÌ‰· ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡˘ ÌÈÎ¯ÚÂ ÌÈÏ‡È„È‡ ÔÚÓÏ ¯ÓÂÏÎ ¨‰‚ÏÙÓ ÔÚÓÏ
 Ì˜ÏÁ ∫ÌÈÂ  ̆ÌÈÚÈÓ ˘È ¨ÌÂÁ  ̇ÏÎ· Ì„‡ È·Ï ÂÓÎ ¨ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙÏ
 ÌÈÈÈÂÚÓ˘ ÌÈËÒÈ‡Â‚‡ Ì˜ÏÁ ¨ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÏÏÎ‰ ÔÚÓÏ ÌÈÏÚÂÙ
 ÔÈ·Ï È˘È‡‰ ÔÈ· Â‰˘ÏÎ ·ÂÏÈ˘Ó ÌÈÚ»Ó Ì·Â¯Â È̈˘È‡ ÌÂ„È˜· ˜¯
 ‰Ï‡  ¨Ú¯Ï  Â‡  ·ÂËÏ  ÈÎ  Í̈˙Â‡  ÔÈÈÚÏ  ÍÈ¯ˆ  ‡Ï  ‰Ê  ÏÎ  ÆÈ¯Â·Èˆ‰
 Ì‰ Æ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘‰ Ú·¯‡· ÂÏ¯Â‚ ˙‡ ·ˆÚÏ ÌÈ„È˙Ú˘ ÌÈ˘‡‰
 ˙ÒÎ· ‰È‰È Ì‰Ó ÈÓ „Â‡Ó ‰˘ÓÂ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ¯Â·Èˆ‰ ÈÁÈÏ˘

ÆÂ˙È·· ¯‡˘È‰Ï „·Î˙È ÈÓÂ
 ‰ÚÂË  ‰˙‡  Â̈ËÈÏÁ‰  ¯·Î  ÌÏÂÎ  ÂÈÙÏ˘  È̈˘‰  ÔÂÚÈËÏ  ¯˘‡·
 Ú‚¯Ï „Ú ÌÈË·Ï˙Ó˘ ÌÈ˘‡ ‰·¯‰ ˘È˘ ÏÏ‚· ˙Á‡ ÌÚÙ ÆÌÈÈÓÚÙ
 ÈÙÏ˜‰ Ï‡ Í¯„· Â‡¯È Ì‰˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙Â¯È‡Ó‰ ÌÈÙ‰Â ¨ÔÂ¯Á‡‰
 ÌÚÙ  ÆÂ·  ÍÓÂ˙  ‰˙‡˘  ÔÂÂÈÎÏ  ÛÎ‰  ˙‡  ˙ÂË‰Ï  ËÏÁ‰·  ˙ÂÈÂ˘Ú
 ÈÙÏ˜Ï ‰Ú‚‰ ÔÈ·Ï ·Ï· ‰‚ÏÙÓ· ‰ÎÈÓ˙ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È˘ ÏÏ‚· ‰ÈÈ˘
 ¨˙È·‰Ó ˙‡ˆÏ È„Î ‰Èˆ·ÈËÂÓ ˜ÈÙÒÓ Ì‰Ï ÔÈ‡  ̆ÌÈ˘‡ ˘È Æ‰Ú·ˆ‰Â
 ÚÈ‚‰Ï  Ì‰Ï  ‰˘˜˘  ÌÈ¯‚Â·Ó  ÌÈ˘‡  ˘È  ¨ÚÈ·ˆ‰ÏÂ  ¯Â˙·  „ÂÓÚÏ
 ˙¯ÂÎÊ˙Ï  ÌÈ˜Â˜Ê˘  ‰Ï‡Î  ˘ÈÂ  ‰ÚÒ‰·  Ì‰Ï  ÚÈÈÒÏ  ÍÈ¯ˆÂ  ÈÙÏ˜Ï
 ÌÈ·¯  ÌÈ·‡˘Ó  ˙ÂÚÈ˜˘Ó  Ï‡¯˘È·  ˙Â‚ÏÙÓ‰  ÏÎ  ÔÎÏ  Æ˙ÈÂÙÏË
 ÆÏÚÂÙ·  ÌÈÚÈ·ˆÓ  Ì‰˘  ‡„ÂÂÏÂ  ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ  ÌÈÎÓÂ˙  ¯˙‡Ï  È„Î

 Í¯Âˆ  ˘È  ¨˙‡Ê  „·ÏÓ
 Â‡„ÂÂÈ˘  ÌÈÙÈ˜˘Ó·
 ÌÈÂÎ‰  ÌÈ˜˙Ù‰˘
 ÈÙÏ˜‰Ó  ÌÈÓÏÚ  ‡Ï
 ‰Ú·ˆ‰‰  ÛÂÒ·˘Â
 ‰˙Ù˙Ó ‡Ï  „Á‡ Û‡
 ˙¯ÈÙÒ·  ¢Ï·Ï·˙‰Ï¢
 ‰ÂÎ  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰  Æ˙ÂÏÂ˜‰
 ‰ÈÂ˘Ú  ˙Â¯ÈÁ·‰  ÌÂÈ·
 ÌÏ˘  Ë„Ó  ‰ÂÂ˘  ˙ÂÈ‰Ï
 Ë„Ó ¨·‚‡© °¯˙ÂÈ Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ
 ‰ÂÂ˘ Â·  ÍÓÂ˙ ‰˙‡˘ ˘Â‚Ï  ÛÒÂ
 ÔÂ·˘Á  ÏÚ  ‡·  ‡Â‰  ÈÎ  ¨ÌÈË„Ó  È˘

Æ®È˘‰ ˘Â‚‰
 „Á‡ Ë„Ó· ÌÈÏÊÏÊÓ  ̆‰Ï‡ Û̈ÂÒ·Ï
 ˙ˆ˜ ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ˜¯ ÂÏÈ‡ ÆÌ˘Ï Â‡ ‰ÙÏ

 ¯ ˙ Â È ÂÈ‰ Ì‰ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÚ
 Â‡ ÌÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈÈËÓ¯„ ÌÈÎÏ‰Ó˘ ÌÈÚ„ÂÈ
 Ë„Ó Ï˘ Ì„ÂÁ ÏÚ ÂÚ¯ÎÂ‰ ÌÈ·¯ ÌÈÏ‡¯˘È ¯Â·Ú ˙ÂÂÓ
 ÂÈ‰  ÌÏÂÎ  ®ßπ≤  ˙Â¯ÈÁ·©  ·¢È  ‰˙ÈÎ· È˙ÈÈ‰˘Î ÆÌÈÈ˘ Â‡
 ‡ˆÓ Ï¢Ê ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ Ï·‡ ¨ÔÂËÏ˘· ÍÈ˘ÓÈ „ÂÎÈÏ‰˘ ÌÈÁÂË·
 ÍÎ Æ˙ÒÎ È¯·Á ∂± Ï˘ Ï‡Ó˘ ˘Â‚ ˘‡¯· „ÓÂÚ ÂÓˆÚ ˙‡
 Ì‰È˙Â·˜Ú·˘  Â̈ÏÒÂ‡  ÈÓÎÒ‰  ÏÚ  ‰Ó˙Á˘  ‰Ï˘ÓÓ‰  ‰Ó˜
 ‰ÚÈ·‰ Ï‡¯˘È Ì˙¯‚ÒÓ·˘Â ¨ÌÈÏ‡¯˘È ±¨µ∞∞–Ó ¯˙ÂÈ ÂÁˆ¯
 Ì‚  ‡Ù¯Ï ÂÁÏˆ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰ÎÓ ¨Ú¢˘È  ·Â¯Ó ˙‚ÒÏ ˙ÂÂÎ
 ˙ÂÁÙÏ Ï·‡ Â̈Ï˘ ˙ÂÂ·˘Á‰ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·È¯Ï Æ‰˘ ÌÈ¯˘Ú È¯Á‡
 ˙ÂÁÈÁÊ ˙ÂÁÙ ˙ˆ˜ °ÚÓÈ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‰Ê ÏÎ È̈˘Â‡‰ ÔÂ·˘Á‰ ÈÙÏ

Æ‰ÂÓ˙‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜Â
 ¨ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡·  ÍÎ  Ì˙Ò ˘ÙÂÁ  ÌÂÈ  Ï·˜Ï  „ÓÁ˘ Ú„ÂÈ  È‡
 ‰·¯‰ „ÂÚ „ÈÒÙ‰Ï ÍÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ˙ÂÏˆÚ Ï·‡
 ‰Ï˘ÓÓ ÌÂ˜˙ ‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ Ì‡ È¯‰ Æ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘‰ Ú·¯‡· ÌÈÓÈ
 ÌÈ„ÈÒÙÓ ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ˆÓ ÂÏÂÎ ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙ÒÈ¯‰ Ï˘ ÔÂÂÈÎÏ ÍÏ˙˘
 ‰¯·Ò‰  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·  ¨˙ÂÈ˘Â‡  ˙Â‡¯˘¯˘·  ¨˙Â‚Ù‰·  ‰È‚¯‡Â  ÔÓÊ
 Ò˘Ï ÛÈ„Ú ‡Ï Ì‡‰ ÆÁÈÏˆ˘ ÁÈË·Ó ÂÈ‡ ˘È‡ Ê‡ Ì‚Â ¨ÌÈÂÁ˙Â
 ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ‰Ï˘ÓÓ ÌÂ˜˙˘ ‚Â‡„Ï È„Î ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ÌÈÈ˙ÂÓ

ø‰¯Â˙ÏÂ ı¯‡Ï ¨ÌÚÏ ‰·ÂË
 ¨ÌÈ˜Á¯ÓÏ „Â„Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ∫‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏÂ ÌÂ˜Ï ÔÓÊ‰ ‰Ê ¨ÔÎÏ
 ‰˙‡ ‰Ó· ÂÏ  „È‚˙Â  ÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó ÈÓ ¯¯·˙
 ¯ÂÊ‡· „ÂÓÚÏ ÂÏÈÙ‡ ¨ÌÈËÏ˘ ˙ÂÏ˙Ï ¨ÌÈÚÈ·ˆÓ ÚÈÒ‰Ï ∫̄ ÂÊÚÏ ÔÎÂÓ
 ‰ÎÊ ß‰ ˙¯ÊÚ·Â ¨ÌÈÙ‰ ÏÚ ÍÂÈÁÂ Ú·ÂÎ ¨‰ˆÏÂÁ ÌÚ ÈÙÏ˜Ï ÍÂÓÒ
 È„Î ÂÏÂÎÈ˘ ‰Ó ÂÈ˘Ú˘ ˙Ú„Ï ÏÎÂ Ô‰·˘ ¨˙Â·ÂË ÌÈ˘ Ú·¯‡Ï

Ǣ ˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ˘‡‰ Â· Õ̆ È ‰Ï˘ÓÓ·Â ˙ÒÎ·˘

הכותב הוא ר"מ במכינה הישיבתית הקדם–צבאית 'בני דוד' 
בעלי ועומד בראש הוצאת הספרים 'מכון בניין התורה'

קנינו יונה ירוחם יעקב קול
סולומון יפעת ערד אברהם נאות אולפנת

דונר שולי נתיבות נתיבות אולפנת
מירידדון נתיבות יצחק נתיב

שטרית יעקב שדרות חדש תורי
עמר אסתר אשדוד ה הרא ד ממ

יצחק בן בילו אשדוד מוריה
שלום רפאל שפירא מרכז שפיר

יצחק בן בילו אשדוד מוריה ד ממ
אהרונוביץ עידו אשדוד י מקיף י ת אמי החינוך בית

וקנין מוטי גת קריית גרוס דתית חינוך קריית
לוי שולמית ירוחם קמה ת אמי מדרשיית

אלון שושנה נתיבות לבנות דתי המר תיכון
בטיטו משה נתיבות בנים תיכון

ירחי אסף הרב אופקים השחר איילת אולפנת
טוויזר רפי הרב אופקים ע בנ ארץ אפיקי

כרמי יצחק אשדוד יעקב חזון
דניאלי אילן הרב דימונה אולפנת

דהן אבי אשדוד דביר
סלומון יפעת ערד אברהם נאות אולפנת

סבו ורד דימונה אפלמן תחומי הרב
טוויל יוסי מירון יוחאי בר ע בנ ישיבת

אלמגור אבינועם רעננה חברותא ת אמי
חי בר חיים סוסיא תיכונית ישיבה

קלחהיים עמי הרב ה הרא כפר עקיבא בני ישיבת
אקשטיין שמחה הרב מימון כפר יהודה בית ישיבת

פישר יעקב הרב הישיבה ראש אפרת שמואל נווה ישיבת
ניסנהולץ אלי נחם נחשון אמית

צוהר הרב פינס כפר אולפנת
עברון שרה יבנה קבוצת יסודי על

ביטון רחמים חדרה נעם
פייבלוביץ ניצחיה אתא קרית נעם

וינברג רוית מנשה אזורית מועצה מנשה דתי ממלכתי
דינר דני הרב חדרה מבשרת אולפנית

בוסי בלהה עקיבא אור אולפנית
אלמליח מירה הכרמל טירת צמח אפרים

ברי יואב הרב חיפה צביה אולפנת
דדון רותי מוצקין קרית מצפה ד ממ

שמיר יורם הרב חיפה יבנה עקיבא בני ישיבת
רוקח אתי חדרה מוריה ד ממ

אטיאס שושי חנה פרדס שילה
סודרי אילנה חנה פרדס ישורון

צור אבן אסנת שמואל קרית בנים ה הרא אהרון
שפיצר שלמה אתא קריית שחם אולפנית

פינגרהוט אבי עקיבא אור דרור נתיבות ישיבת
חזות רוחמה מוצקין קרית סגולה אולפנת

חיים בן ירון הרב חיפה ו עירוני
רפפורט שמעון יעקב זכרון תנכית ישיבה

אלמלל משה שמואל קרית אהרן פרחי ישיבת
דוד חזי ים קרית סיני

דביר ברכה יעקב זכרון פלך
כהן אורי כרמל טירת אריאל ספר בית

בוגנים ריקי חנה פרדס אלישבע
קאפח שלומי חדרה ע בנ ישיבת

מנלה לאה נשר ישורון
דינר דני הרב חדרה מבשרת אולפנית

שפיצר שלמה אתא קרית שחם אולפנית
אבוחצירא פנינה נשר ישורון

למברגר יונת צהובה גבעה שבות אלון אוריה אולפנת
מררי נורית ירושלים לאמנויות אמונה אולפנת

בדיחי מירב ירושלים הרטמן מדרשית
שוורץ שרי שילה בנות שילה אוהל

אלון גיא אפרת בנים עציון אורות
מזרחי רונן ירושלים עוזיאל דוגמא

זרגרי רפי הרב לוד תיכונית ישיבה אלישיב
שלו גדרה דרכא נועם נתיבי הדתית החינוך קרית

שדמי יהודה הרב קדומים בנים נחשון
דוד רבקה עקרון קרית מאיר אוהל

בוכניק בנימין סבא כפר אילן בר ד ממ
חדד אשר לוד בנות המאירי נעם

מזרחי ורד יהוד במעלה
זבולוני ריבי רעננה יבנה

ציון חן שמעונה השרון רמת השחר אור
רונית פרץ תנובות השרון אור

שטיינמץ מרים אורנית ד ממ
אלון טלי שומרון קרני משואה

משה איתמר מונד תל תורה אור
פיניש ויוי השומרון צפון מנשה טל אורות טללי

יצחקי נילי צורן קדימה תורה אור
חדד אשר הרב לוד המאירי נעם

מיימון רפי רחובות המר אמית
שינדלר סיגלית אלעד נחלה אולפנת

איזמן אלי הרב אלקנה ע בנ השומרון מערב ישיבת
שמיר אורית רעננה רננים ת אמי
קנר שמואל שומרון קרני ברקאי

סברי עמנואל רחובות סיני
שוירמן חיה לציון ראשון דתי מקיף

אדלר מיקי רעננה ו ביל
רובין דליה יקיר ד ממ

אלון בלהה יגאל צור יאיר כוכב ל דק ד ממ
נהמי רויטל לציון ראשון ישורון

גאולה עמוסי יעבץ כפר שכטרמן
גורן רפאל הרב שוהם ואולפנה ישיבה שלהבת

ראובני לוית העין ראש ם רמב
צמחוני חוי תקווה גני אריאל

אור זיו הרב גן רמת תיכונית ישיבה
יוגב חגית לוד צביה אולפנת

רוט רחל ה הרא כפר הראל
קראוס נפתלי שמונה קרית דרכא אולפנית

בוקריס בטי נהריה שוהם אבן
ארליך יוסי הרב תרשיחא מעלות מעלות צביה אולפנת

עקרי סמדר אליקים התקווה
שבת בן עופר העמק מגדל י האר

משה אייזיק עפולה מוריה נועם ס ביה
ברזילאי סיגלית עכו ם רמב

כהן דוד הגלילית חצור סופר שבט
לבקיבקר יוסף הרב צפת בנים ד חב מנחם אור

הורביץ דוד שאן בית יונתן קשת

פריש יצחק שאן בית ם רמב
וקנין קובי טבריה המתחדש ישראל נצח

יפת יעקב שאן בית תחכמוני
בוזגלו ליאת כרמיאל מוריה

ציטרון קובי הרב צפת נועם
גרוסמן שמואל מורשת מורשת

פריש יצחק שאן בית ם רמב
גולן אביחי חצור ת אמי

שנקר אייל מעלות אורט תיכונית ישיבה
וגנר אלמוג הרב חספין גולן

יושעי מאיר צפת בנים ת אמי
שקד חיים טבריה תחכמוני ד ממ

רפפורט שרי מעלות מאיר נתיב
קמפינסקי יהושע גן רמת ה הרא אולפנת

עוזרי אורית ברק בני חיים מקור
ברקוביץ ענת יהודה אור גאון סעדיה

גרטלר ישי נתניה זבולון מורשת
ישרים ידידיה ים בת נוף יפה

וייסברט סילבי אביב תל מודיעים
גרטלר ישי נתניה זבולון מורשת

ונה אהובה תקוה פתח גנים כפר ממד
אשר ענת גן רמת אושא

יצחק אושרת תקווה פתח חיים מעלות
גיל שמחה תקווה פתח מורשה

להב חביבה הגב תקוה פתח ישראל נצח
סרור מירב נתניה קליין רועי

פרקש ענבל ברק בני מוהליבר משואת
אילון ליאת ת פ גן נוה אברהם נוה תורני ממד

סלומון שושנה תקוה פתח רעות אולפנת
הולנדר תרצה נתניה ם רמב
ניצן חגי הרב ברק בני סגולה

רוטנברג יצחק חולון ישורון
נפתלי אורלית ים בת ציפורי

חימי כוכבה נתניה ל שח
לוי גלית ים בת תחכמוני

ויסברד ענר גן רמת שלום
רץ זאב הרצליה אילן בר

פרץ דניאלה ים בת ל הרא
שפרן דביר אונו קרית שילה
כהן גולן ברק בני נלך לאורו

שהינו אסף יהודה אור בנים ד חב
נפתלי אורלית ים בת ציפורי

גליק יוסף ברק בני הרצוג שרה נווה אורט
רץ זאב הרצליה אילן בר

פרשטדנט חנית אביב תל מוריה חינוך בית
מליחי אילן נתניה תחכמני תורני ד ממ

הגלילי איתן גבעתיים אמונים
סטמפלר חנה ים בת וגן בית תיכון

נגר חני ים בת עקיבא

ת כ ר ב

כח יישר
דתי הממלכתי החינוך של הספר בתי לתלמידי

נזקקות משפחות עבור מצרכים אלפי שבט בחודש שאספו

כמוך לרעך ואהבת
הדתי החינוך מינהל בשיתוף
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המזון איסוף למבצע

ד החמ שבוע לקראת
להצטרפות

בדף הנמצא ההצטרפות טופס את מלאו

אתר של דהבית החמ מינהל

היכונו

 ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ˙·Â ¯ÂÎ·Ï ‰‡Â˘‰ ‰¯ÂÎ· È‡˘ Û‡
 Í¯Âˆ‰ ˙‡ È˙·‰ ¯ÂÎ·‰ È· ÈÏ „ÏÂ˘Î ˜¯ ¨ÌÈ¯ÂÎ·
 ÏÂ„È‚· ˙˜ÒÂÚ ‡Ï ˙ÎÒÓ‰ ÌÓ‡ Æ¢˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÒÓ¢·
 ‰¯ÂÎ·˘ ÂÏ ˙¯˘‡Ó ËÏÁ‰· ‡È‰ Ï·‡ ¨Ì„‡‰ ¯ÂÎ·

ÆÂÓˆÚ ÈÙ· „ÂÓÈÏ ˘¯Â„Â ¯‚˙‡Ó ˜ÒÚ ‡È‰
 Â˙„ÏÂ‰ ÌˆÚ· ÍÙ‰ ÈÏ˘ ÈÂ¯˘ÈÎ‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ „ÏÈ
 Æ‡˙·ÒÂ ‡·ÒÏ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘Â ÌÈ¯Â‰Ï ÌÈ˘‡ È˘
 ÏÚ ÁÂÓ ˜Ú „È˜Ù˙ ∫ÂÈ·‚Ï  ¯ÓÂ‡ ‰Ê  ‰Ó Â·˘Á˙
 ÏÎ˘  ÍÈÒÏ  Â˙Â‡  ‰ÎÙ‰  Â˙„ÏÂ‰  Æ˙ÂÎ¯  ÌÈÈÙ˙Î
 ÌÈËÈ·Ó  ÌÈˆÈ¯ÚÓ‰  ÂÈ¯Â‰  ¯˜ÈÚ·Â  Â˙Â‡  ÌÈ··ÂÒ‰
 ÈÂÏÈÓ·  ÌÈ˜ÂÒÚÂ  ÂÈÙ  ‡ˆÂÓÏ  ÌÈ·Â˘˜  ¨˙ÂÓÚÙ˙‰·

Æ‰·È·Ò· ˙ÂÈÂÁ‰ ÈÏÚ· ÈÎ¯ÂˆÂ ÂÈÎ¯ˆ
 ‰ÂÂ‡‚‰Â  Â‚‡‰

 ¨˙ÂÓÂÏÁ ÌÚ ÌÈ··¯Ú˙Ó
 ˙Â˘ÓÂÓÓ  ‡Ï  ˙ÂÙÈ‡˘
 ¨ÌÈÏ‡È„È‡  ‰·¯‰Â
 ÏÚ·  ˜ÈßˆË˜‰Â
 ÌÈ„„ÂÁÓ‰  ÌÈ˘ÂÁ‰
 ‡Â‰˘  ÈÙÏ  ‰·¯‰©
 ËÏÂ˜  ®̄ ·„Ï  Ú„ÂÈ
 ˘¯ÂÈÎ  Â„È˜Ù˙  ˙‡
 ˙ÙÂÓ  „ÏÈ  ˙ÂÈ‰Ï  ∫̄ ˆÚ
 ˜È„ˆ  ¨ÒÓÂÓ  È̈‡¯Á‡
 ¨̄ ÂˆÈ˜·  Æ„ÒÁ  ÏÚ·Â
 ‰Ó  Æ˙Á  ÂÏ  ˙Â˘ÚÏ

øÂ˘˜È· ¯·Î
 ·ÂË  ÈÂÎÈÒ
 ˙‡  ÌÈ˘‚˙  ‰‡Â·‰˘
 ÌÈÂ˘‡¯ ÌÈ„ÏÈ Æ‰ÓˆÚ
 ˙ÂÈÙÈˆÏ  ÌÈ¯˙Ú
 ‰ÈÈË  Ì‰Ï  ˘ÈÂ
 ˙˜‰·ÂÓ  ˙ÈËÒÈËËÒ
 ¨ÌÈ‡¯Á‡  ¯˙ÂÈ  ˙ÂÈ‰Ï
 ÌÈËÒÈÏ‡Â„È·È„È‡
 ‰˘È ÛÒÂ· ÆÌÈÈ‚˘È‰Â
 ˙Â¯‚ÒÓ  ˙Ï·˜Ï  ‰ÈÈË
 ÌÈ·ˆÓÏ ˙Â˘È‚¯ Û„ÂÚÂ
 ıÁÏ  Ì‚Â  ÌÈ¯‚˙‡Ó

 ‰‡¯Ó  ¯˜ÁÓ‰  ÆÌ‰ÈÙÓ
 ˙ÈÏÎÏÎ ÌÈÁÂË· ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ¯ÂÁ·Ï ÌÈËÂ ÌÈ¯ÂÎ· ÈÎ

ÆÌ‰ÈÁ‡Ó ¯˙ÂÈ ¨˙È˙˜ÂÒÚ˙ ÌÈ·ÈˆÈÂ
 ÌÈ¯ÂÎ·  ÌÈ„ÏÈ  ˙È˙Â‡È¯·  ‰ÈÁ·Ó  È̈˘  „ˆÓ
 ‰˜ÈËÒÈËËÒ‰  Ï˘  ÌÈÚ  ˙ÂÁÙ‰  „ˆ·  ÌÈ‡ˆÓ
 ¨·Ï  ÈÙ˜˙‰·  „̈˘‰  ÔË¯Ò·  ˙Â˜ÏÏ  ÌÈ„ÚÂÓÂ
 ÔÂÎÈÒ‰  ÈÓ¯Â‚Ó  ˜ÏÁ  Æ˙ÂÂ˘  ˙ÂÈ‚¯Ï‡·Â  ‰Ó˙Ò‡·
 ˙ÁÈ˜ÏÏ ‰ÈÈË‰ ·˜Ú Ï˘ÓÏ È̈˙ÂÈ˘È‡ ÔÂ‚ÒÏ Â¯˘˜
 Ï˘ÓÏ  ¨ÌÈÈ˙·È·Ò  ÌÈÓ¯Â‚Ï  Ì˜ÏÁÂ  ª˙ÂÈ¯Á‡
 ÌÈÏ˘ÁÓ˘  ÌÈ˜„ÈÈÁÏ  Í¯‰  ÏÈ‚·  ‰˙ÂÁÙ  ˙ÂÙ˘ÁÈ‰

Æ˙ÈÂÒÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡
 „ÈÚÓ‰ ÈÁ Ï˙ ˙ÏÏÎÓÓ ¯˜ÁÓ· „„ÂÚ˙‰Ï ¯˘Ù‡
 ÈÙÏÎ  ÌÈ‡¯Á‡Â  ÌÈ¯ÂÒÓ  ÂÈ‰˘  ÌÈ¯ÂÎ·  ÌÈÁ‡  ÈÎ
 Ì‚ÂÊ  È·Ï  Ì‚  ‰ÓÂ„  ÒÁÈ  ÂÈ‚Ù‰  ÌÈ¯ÈÚˆ‰  Ì‰ÈÁ‡

 Æ˙Â¯‚··
 È„ÈÏ  ÌÈÚÈ‚Ó ‰¯ÂÎ·· ÌÈÂÓË‰ ÈÂÎÈÒ‰Â  ÔÂÎÈÒ‰
 ÌÈÈÊ‡Ó  ¯˘‡Î  ¨Á˙Ù˙‰ÏÂ  ÁÂÓˆÏ  ¯˘Ù‡Ó‰  ÔÂÊÈ‡

Æ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂÎ‰· ÌÈÂ·˙ÓÂ
 ¨̆ ‚¯Ó‰  ¨ÁÓ˘Ó‰  ≠  ÔÂ˘‡¯‰  È¯Ù‰  ˙‡  ÂÏÈÙ‡
 Â„È  ÌˆÂÚÂ  ÂÁÂÎ  ÏÚ  ‰ÂÂ‡‚  ˙˘ÂÁ˙  Â·  ¯¯ÂÚÓ‰
 ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ  Â˙ÂÏÚ‰Ï  ÂÈÏÚ  ÆÏÂÎ‡Ï  ÌÈ‡˘¯  ÂÈ‡  ≠

 ÆÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÈ‰ÂÎÏ
 ˙˘¯Â„  ¯ÂÎ·  Ô·  Ï˘  ˙˘‚¯Ó‰  Â˙„ÈÏ˘  Ô·ÂÓ
 ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÂÂˆÓ‰ Ǣ ÂÎ· ÔÂÈ„Ù ˙ÂÂˆÓ ˙¯Âˆ· ÒÂÙÈ‡
 ˙ÂÈ‰Ï ‰‡ÏÙÂÓ‰ ˙È˘Â‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ÁÂÓ˘Ï ÌÈ¯Â‰Ï
 ‰ÂÂÚ  ÏÚ  ¯ÂÓ˘Ï  Í‡  ¨‰‡È¯··  ß‰  ÌÚ  ÌÈÙ˙Â˘
 ˙ÎÈÈ˘ Ì·· ‰ÂÓË‰ ‰˘Â„˜‰˘ ‰ÚÈ„È‰Ó ˙Ú·Â‰

ÆÂ˙Â„ÙÏ Ì‰ÈÏÚÂ Â‡¯Â·Ï

כמה טיפים לגידול בכור 
(ובכל ילד טמונים גם הכוחות הבכוריים) 

בענווה, באמונה, בשמחה ובנחת:

 .1 ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡ ≠ שימו לב אל הנשמה
ÆÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˘ÓÓÏÂ ·È˘˜‰Ï Â̈ÓˆÚ

 ÈÎ  ¨ÌÈ¯Á‡  ˜ÙÒÏ  ÔÂˆ¯·  ‰ÂÓË  ‰ÏÂ„‚  ‰ÎÒ

 ¨˙·ÊÂÎ  Í‡  ‰‡ÏÙ  ˙ÂÈ˘È‡  Á˙ÙÓ  Ì„‡  ¯˘‡Î
 ˙ÂÈ˙ÂÓ‡  ÂÓÎ©  Â˙ÂÈÓˆÚÓ  ÌÈ˜ÏÁ  ÏÚ  ˙¯˙ÂÂÓ‰
 ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ „·‡Ï ÏÂÏÚ Ì„‡‰ ¨®Ï˘ÓÏ ˙Â¯˜Ò Â‡

ÆÌÏÂÚ· ˜ÈÂ„Ó‰ Â„È˜Ù˙ ˙‡Â ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ
 ÂÏ  Â¯˘Ù‡Â  ÂÏ˘  ÌÈÎ¯ˆÏ  ·˘˜  ·Â¯·  Â·È˘˜‰
 ˘ÓÓ ‡Ï  Ì‰ Ì‡ Ì‚  ¨Ì˙Â‡ ‡Ë·Ï  ®̄ ˘Ù‡˙Ó˘Î©
 Ì‡ Ì‚© ˙ÂÂÂ‚Ó ˙ÂÏÂÎÈ Â„„ÂÚ ÆÚ‚¯Î ÌÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó
 ÆÔ‰· Ì‚ ÚÈ˜˘‰Ï Â˙Â‡ Â„„ÂÚÂ ®ÔË˜· ˙ÂÚÈÙÂÓ Ô‰

Æ·ÂË ¯˙ÂÈ „ÂÚ ≠ ‰ˆÂ·˜· ‰Ê Ì‡
 

עבודת המידות - לעדן רגישות ולחץ2. 
 ÌÏÂÚ‰  ÏÎ  ˙‡  ÂÓˆÚ  ÏÚ  Á˜ÂÏ˘  ÈÓ
 Â‡  ˙ÂÏ˜·  Ú‚Ù  Â˙˘‡Â
 ‡Ï  ÌÈ¯·„˘Î  ıÁÏ
 Â‰Ê  Ì‡  ÆÌÈ¯„˙ÒÓ
 ¯·„Ï È‡„Î ¯ÊÂÁ ÒÂÙ„
 ·È˘˜‰Ï  ¨‰Ê  ÏÚ  Â˙‡
 Â˙‡  ˜Â„·Ï  Â̈È˙Â˘‚¯Ï
 ˙Â˘ÚÏ  ÏÂÎÈ  ‡Â‰  ‰Ó
 ·ÂË  „„ÂÓ˙‰Ï  È„Î
 „ÁÂÈÓ·  ·Â˘Á  Ǣ ˙ÂÈ
 ÁÂÓ˘ÏÂ  Â˙Â‡  Á·˘Ï
 Ì‰·˘  ÌÈ¯˜Ó·  Â˙‡
 „„ÂÓ˙‰Ï  ÁÈÏˆÓ  ‡Â‰

ÆÈ˘Â˜ ÌÚ ¯˙ÂÈ ·ÂË

לו 3.  אפשרו 
לשמוח בחלקו

 ÂÓÓ  ‰˘È¯„‰
 ‡Â‰  ÈÎ¢  ÂÈÁ‡Ï  ¯˙ÂÂÏ
 Æ˙¯˙ÂÈÓ  ¢ÔË˜  „ÂÚ
 ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÍÁÏ ÛÈ„Ú
 ÏÏÎ·Â  ¨˙ÈÈÈÚÂ  ˙‚Â‰
 ˙ÂÁÙ  Â·¯Ú˙˙˘  ÏÎÎ
 ˙¯Â˘˜˙·Â  ˙Â·È¯Ó·
 Â„ÓÏÈ  Ì‰  ÌÈÁ‡‰  ÔÈ·
 ¯‰Ó  ÂÏ‡  ˙ÂÈÂÓÂÈÓ
 ‰È‡  ‰¯ÂÎ·‰  Ǣ ˙ÂÈ
 Â˙Â‡  ˙·ÈÈÁÓ‰  ˘ÂÚ
 ˙ÂÎÊ‰  ˙¯‚ÒÓ·  ÈÎ  Ì‡  Â̈ÈÁ‡Ï  ˙ÈËÓÂËÂ‡  ¯˙ÂÂÏ
 ˙„ÈÓ ¯„‚·© ÂÓˆÚÏ ˙Â˘¯‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ¯ÂÎ· ˙ÂÈ‰Ï
 ˙‡  ·Ò‰Ï  Ì‚  ·Â˘Á  ÆÌÚÙ  È„Ó  ¯˙ÂÂÏ  ®̇ Â„ÈÒÁ
 ÔÂ˘ÈÏ ‰ÎÈÏ‰‰ ÂÓÎ© ‰¯ÂÎ·‰ ˙ÂÂ¯˙ÈÏ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙

Æ®̄ ˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó

על 4.  יומיומי  תרגול  לדוגמה:  הורים 
מידת הענווה

 Ï˘Î  Ì‡  „ÁÂÈÓ·©  ÌÂÏÎ  ÌÎÏ  ‰˘ÂÚ  ‡Ï  „ÏÈ‰
 Ì˙ÈÎÊ  ÆÂÓˆÚÏ  ˙‡Ê  ‰˘ÂÚ  ‡Â‰  ¨®‡¯Ó‚·  ÔÁ·Ó·
 ÌÂÈ ÌÂÈ ÂÏÏÙ˙‰ ¨˙Â¯Â‰ ˙‡¯˜˘ ‰‡ÏÙÂÓ ˙ÂÁÈÏ˘·
 ˙‡Ê‰  ‰¯˜È‰  ‰Ó˘‰  ˙‡  Ï„‚Ï  ‡ÈÓ˘„  ‡˙ÚÈÈÒÏ
 ˘ÓÓÏ  ‡ÏÂ  ÌÏÂÚ·  „ÁÂÈÓ‰  ‰„È˜Ù˙  ˙‡  ˙Â˘ÚÏ

Æ„Á‡ Û‡ Ï˘ ˙ÂÈÊËÙ
 ÏÂ„‚  ˘ÓÓ  ¯·Î  ÌÎÏ˘  ¯ÂÎ·‰˘  ÌÎÏ  ‰Ó„˘Î
 ÔÈÈ„Ú Ì˙‡˘ ‰ÊÏ ÒÁÈ· ˜¯ ‡Ï ‰Ê Ì‡ Â˜„· ¨ÏÂÎÈÂ

ÆÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯Â‰
 ¨‰·¯  ‰·‰‡·  Â¯ÎÊÈ˙  ¯‚˙‡ÓÂ  ‰˘˜  ÏÂ„È‚‰˘Î
 „ˆÓ  Æ˙Â¯Â‰‰  ˙˙Ó  ˙‡  ÌÎÏ  ˜ÈÚ‰˘  ‰Ê  ‡Â‰˘
 ÂÏ  ¯ÈÎÊ‰Ï  ÂÏÎÂ˙  „ÈÓ˙  ¨ÌÎ˙œ‡  ‰˘˜  ÂÏ˘Î  È̈˘
 ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ‡ ÂÈÏÚ ÌÈÓ‡˙Ó Ì˙‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙¯ÂÓ˙˘

ÆÆÆ‰˘Â¯È· ÌÈÈ˘ ÈÙ Ï·˜È ‡Â‰ ÌÈ¯Â‰

מרכז 'בראשית' לסדנאות, הכנה וליווי בלידה, 
עוסק כל השנה במתן כלים וידע להתמודדות 

בריאה ושמחה בשלבי ההתחדשות בחיים; 
הרצאות לבנות ולאימהות לקראת גיל 

ההתבגרות, סדנאות לנשים ולנערות, הדרכת 
כלות ובעיקר הכנה וליווי בלידה.

ביום רביעי, י"ט שבט, יתקיים הכנס הרביעי 
"להרות כוחות ללדת חיים" עבור נשים, בני 

זוגן והמתעניינות. הרב יעקב אריאל, המיילדת 
ברברה בן–עמי, ד"ר אבולעפיה ונעה בן–דוד יחכו 

לכם שם. לפרטים והרשמה 050-6045000\
www.noab.co.il

אחי, מה אתה עושה 
ביום הבחירות?

נתנאל אלישיב

מכת בכורות 
או פטר רחם? 
ילד ראשון זוכה בדרך כלל ליותר התייחסות מאלו שיבואו 

אחריו. ההתלהבות מה"צעצוע", התינוק החדש, גדולה ויותר וכך 
גם הפניּות היחסית והרצון של ההורים לגדל בצורה המושלמת 

את הילד המושלם. ההורים הגאים בטוחים שאנחנו לא נהיה כמו... 
(השלם את החסר), אנחנו למדנו, התפתחנו ואנחנו נהיה ההורים 

הכי טובים  כמה תובנות על בכורה וגם טיפים לזוג הצעיר
נעה בן–דוד, מרכז 'בראשית'

 ˙ÂÈ˘¯Ù  ˘˘  ˙¯„Ò  ˙‡  ‰Á˙Ù  Ì„Â˜‰  ÚÂ·˘‰  ˙˘¯Ù
 Â¯˙È  ¨ÁÏ˘·  ¨‡·  ¨‡¯‡Â  ¨˙ÂÓ˘  ˙Â·È˙‰  È˘‡ ©̄  Ì¢È··Â˘
 ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÂÏ‡ ˙ÂÚÂ·˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÈÙ ÏÚ Æ®ÌÈËÙ˘ÓÂ
 ˙¯ÈÓ˘ ¨˙È¯·‰ Ì‚Ù È‡ËÁ ˙Ó‚Â„Î ¨‰˘Â„˜·˘ ÌÈÈÈÚ Ô˜˙Ï

Æ‰˘Â„˜·˘ ÌÈÈÈÚ ¯‡˘Â ÌÈÈÈÚ‰
 ˙Â·È˙‰  È˘‡¯Ó  ˙·Î¯ÂÓ  Ì¢È··Â˘  ‰ÏÈÓ‰˘  ÍÎÏ  ¯·ÚÓ
 Ì˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÊÂÓ  ̄Ì‚ ‰Ê Ì˘· ÈÎ ‰Ó„ ¨˙ÂÂ„‰ ˙Â˘¯Ù‰ Ï˘
 ‰È‡˘ ‰¯Âˆ· ‚‰˙Ó „ÏÈ ¯˘‡Î ø··Â˘ Â‰ÈÓ ÆÂÏ‡ ÌÈÓÈ Ï˘

 ÂÈÏ‡  ‰·Â¯˜‰  ‰·È·Ò‰  ‰ÏÂÎÈ  ¨‰˙Â‡
 Â·  Í‡  ¨ßÚ¯ÙÂÓß  ÈÏÈÏ˘‰  ¯‡Â˙·  Â˙ÂÎÏ
 ÂÚËÈ  È‡‚Ï  Â˙Â‡  ÌÈ˘¯Â„‰  ˘È˘  ÔÓÊ·
 ÍÒ· ‡Â‰ Ì·˘ ¨˜„ˆ·Â „̈ÏÈ‰ È¯Â‰ Ì„‚Î

øÌ˙ÂÂÎ È‰Ó Æß··Â˘ß ÏÂÎ‰
 Ì·  ÈÎ  ÌÈÚÂË  ÌÈ¯Â‰‰  ‰Ê  ÈÂÈÎ·
 ¨Ú¯ÙÂÓ  ‡Ï  ‡Â‰  ÆÚ¯  „ÏÈ  ÂÈ‡  Ì·È·Á
 ˘È  „ˆÈÎÂ  ÆÁ·Â˘Ó  „ÏÈ  ‡Â‰  ¨‰·¯„‡
 Ì‰ ÂÚËÈ øÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÂÈ˘ÚÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï
 ÂÈ˘ÚÓ  ÈÙ  ÏÚ  Ì·  ˙‡  ËÂÙ˘Ï  ÔÈ‡  ÈÎ
 ÏÚ  „ÈÚÓ  ÂÈ‡  ‰˘Ú˘  ‰˘ÚÓ‰  È¯‰˘
 ‰ÚÈÎÓ  ‰‡ˆÂ˙Î  „ÏÂ  ‡Â‰  Â̈˙ÂÈÓÈÙ
 ¨˙ÂË˘  ÁÂ¯  ¨˙ÈÂˆÈÁ  ‰„ÈÚÓ  ¨˙ÈÚ‚¯

ÆÌ· Ï˘ Â˙ÂÈÓÈÙ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‰·ÈËÈÓ ‰È‡˘
 ‰Ú˘·  ‰ÈÓ¯È  ‡È·‰  È¯·„·  ‰˜ÂÓÚ  ‰¯Âˆ·  ÔÂ·˙  Ì‡
 ¨‰·Â˘˙·  ·Â˘Ï  Ì‰Ï  ‡¯Â˜Â  Ï‡¯˘È  ÌÚ  ˙‡  ÁÈÎÂÓ  ‡Â‰˘
 ∫‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ‡¯Â˜ Â˙ÁÎÂ˙ È„Î ÍÂ˙ Æ̆ ÓÓ Ï˘ ‡ÏÙ ¯·„ ‰Ï‚
 ÏÎ· ÈÎ ‡È·‰ È¯·„Ó ˙„ÓÂÏ ‡¯Ó‚‰ Æ¢ÌÈ··Â˘ ÌÈ· Â·Â˘¢
 ÌÈ‡ Ì‰ È¯‰˘ øÚÂ„ÓÂ ¨‰·Â˘˙· ·Â˘Ï Ï‡¯˘È ÌÈÏÂÎÈ ‰¯˜Ó
 Ì‰È‡ËÁ˘ ÌÈ··Â˘ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ‡Ï‡ ¨˙ÈÓÈÙ‰ Ì˙Â‰Ó· ÌÈÚ¯
Æ‰¯Â‰Ë‰ Ì˙Ó˘ ˜ÓÂÚ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ Ì‰Â Ì‰Ï ÌÈÈÂˆÈÁ

 ‡ËÁ‰  ¯Â˜ÓÂ  ·ÂË  Â˙ÂÈÓÈÙ·  Ì„‡‰  ÂÈÙÏ˘  ¨‰Ê  „ÂÒÈ
 ‰ÈÂ‡¯‰ ‰·Â˘˙‰ ˙·‰· „Â‡Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ‡Â‰ ¨‡Â‰ ÈÂˆÈÁ
 ‰ÈÂ‡¯‰  Í¯„‰  ÏÚ  ¯Â‡  ÍÙÂ˘  ‰Ê  „ÂÒÈ  ÆÌ¢È··Â˘‰  ÈÓÈ  Ï˘

ÆÔÈÓ‰ ¯ˆÈ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙ÂÏÈÙ‰ ÔÂ˜È˙Ï
 ÌÈ¯È‡Ó¢ ‰·˘ ‰·Â˘˙ ÏÚ ¯·„Ó ˜Â˜ ·¯‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ·
 ˙‡  ¯È‡‰ÏÂ  ˙ÂÏ‚Ï  ‰ÈÈÚ˘  ‰·Â˘˙  ¯ÓÂÏÎ  ≠  ¢ÔÂˆ¯‰  ˙‡

 ˙‡ Â̈Ï˘ ÌÈÈ˙Ó‡‰ ˙ÂÂˆ¯‰ ˙‡ ¨Ì„‡‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÌÏÂÚ‰
 ˙‡ÊÂ  ≠  Â·˘  ˙È˜ÂÏ‡‰  ‰Ó˘‰  ˙‡  ¨˙ÂÈÓÈÙ‰  ÂÈ˙ÂÙÈ‡˘
 ÌÈÙÂ‚ÈÒ ¨˙Â·ˆÚ Ï˘ ‰¯Âˆ· ‰‡·˘ ‰·Â˘˙ Ï˘ Í¯„Ï „Â‚È·
 ·¯‰  Ï˘ ÂÈ¯·„  ÈÙ  ÏÚ  ÆÌÈÈÁ‰  ˙ÂÁÂÎ  ÌÂˆÓˆ  ÍÂ˙  ˙ÂÈÚ˙Â
 Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÂÓÏÂÚ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó ‡Ï˘ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÂ˜È˙ ¨˜Â˜

Ǣ ˜ÈÚ‰ ‡Ï ËÏÁ‰· Í‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÓ‡ Ì‰ ¨Ì„‡‰
 ˙ÂÂ‡˙· ÌÈ¯Â˘˜˘ ÌÈ‡ËÁ Ô˜˙Ï Í¯„‰ ∫˙Â¯Á‡ ÌÈÏÈÓ·
 ‡Ï‡  ¨ÌÈ¯ÂÒÈÈ·Â  ˙ÂÓÂˆ·  ¨̄ Úˆ·  ˜¯  ˙„˜Ó˙Ó  ‰È‡  ÔÈÓ‰
 ‰Ó˘‰ ˙‡ ÌÈÏ‚Ó‰ ÌÈ˘ÚÓ·
 Ï˘  ÔÎÂ˙  ˙ÙÒÂ‰·  Æ˙È˜ÂÏ‡‰
ÆÌÈÈ˙¯‚˘‰ ÌÈÈÁÏ ˘„Â˜Â ¯Â‡
 ‰ÏÈÁ˙Ó ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Í¯„‰
 ¯¯·ÏÂ  ˙·˘Ï  ÂÏ˘  ˙ÏÂÎÈ·
 Ì‡· Æ˙Ó‡· ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ ‰Ó
 ÌÈˆÙÁ ÂÁ‡˘ ‰˜ÒÓÏ ÚÈ‚
 ¯¯ÂÚ˙ ÈÊ‡ ¨̆ „Â˜ Ï˘ ÌÈÈÁ·
 ˙Ó‡·  ÏÎÂ  „ˆÈÎ  ‰·˘ÁÓÏ
 ¨˙Â¯˜È ¯Â‡· ÂÈÈÁ ˙‡ ÚÂ·ˆÏ
 Ï˘ ˙ÂÓÈÓÁÂ ˙ÂÓÈÚ Ï˘ ¯Â‡

Æ‰˘Â„˜
 ˙ÂÈÁÏ  ¯˘Ù‡  È‡˘  ¯Â¯·
 Â˙Â‡  ÌÈ‡È·Ó˘  ÌÈÓ¯Â‚‰  ˙¯Ò‰  ‡ÏÏ  ‰˘Â„˜  Ï˘  ÌÈÈÁ
 ‡È·Ó  ‰Ó  ·ËÈ‰  ·Â˘ÁÏ  ÂÈÏÚ  ÔÎÏÂ  ¨˙ÂÏÈÙÏÂ  ˙ÂÂÏ˘ÈÎÏ
 ˜ÏÒÏ Ï„˙˘‰ÏÂ Â̈Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰È‡˘ ‰¯Âˆ· Ï‰˙‰Ï Â˙Â‡
 ÈÓÈÙ‰ ÔÂˆ¯‰ Ì‰·  ̆ÌÈÈÁ ˙ÂÈÁÏ ÏÎÂ ÔÎ‡ ÍÎ ÆÌÈ·ÎÚÓ‰ ˙‡

ÆÈ˙Ó‡ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ÂÏ˘
 ¨Ì„‡‰ Ï˘ È˙Ó‡‰ ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ‰¯È‡Ó˘ ¨‰Ê ‚ÂÒÓ ‰·Â˘˙
 ÛÂ‚‰ ˙‡ ˜¯ ˙˜˙Ó˘ ˙ÈÂˆÈÁ ‰·Â˘˙ ÏÚ ‰˙Â·È˘Á· ‰ÏÂÚ

Æ‰Ó˘· ˙Ú‚Â ‡ÏÂ ‡ËÂÁ‰
 ÌÈÓÈ‰  ˙‡  ÏˆÏ  ÂÏ  È‡„Î  ÈÎ  ‰‡¯  ÂÏ‡  ÌÈ¯·„  ¯Â‡Ï
 ÌÁÂÎÓÂ  ¨‰˘Â„˜  Ï˘  ÌÈÈÈÚ·  ‰·Â˘˙Ï  ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰  Â̈ÏÏ‰

Æ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘Ï ÌÈ˘„ÂÁÓ ˙ÂÁÂÎ· ÚÈ‚‰Ï
 ÂÁ‡  ÌÈÓÚÙÏ  Ì‡  Ì‚˘  ÁÂÎ˘Ï  ÂÏ  ¯ÂÒ‡  ‰¯˜Ó  ÏÎ·
 ÂÁ‡  ≠  ÌÈÚ¯  ˙Ó‡·  ‡Ï  ÂÁ‡  ˘¯Â˘·˘  È¯‰  ¨ÌÈÏÙÂ

ÆÌÈ··Â˘

שובו בנים
שובבי"ם

הרב אלי שינפלד

יסוד זה, שלפיו האדם 
בפנימיותו טוב ומקור 

החטא חיצוני הוא, הוא 
משמעותי מאוד בהבנת 

התשובה הראויה של ימי 
השובבי"ם. יסוד זה שופך 

אור על הדרך הראויה 
לתיקון הנפילות והחטאים 

בתחומי יצר המין

כשהייתי בגילך נהגתי 

להתנדב במערכות 

בחירות, ואני מופתע 

לראות שהיום רוב 

החבר'ה הצעירים לא 

מרגישים צורך להתנדב 

לפעילות. מדוע?




