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אפריםצמחטירתהכרמלמירהאלמליח

ממדדקלכוכביאירצוריגאלבלההאלון

אולפנתצביהחיפההרביואבברי

ישורוןראשוןלציוןרויטלנהמי

ממדמצפהקריתמוצקיןרותידדון

שכטרמןכפריעבץעמוסיגאולה

ישיבתבניעקיבאיבנהחיפההרביורםשמיר

שלהבתישיבהואולפנהשוהםהרברפאלגורן

ממ דמוריהחדרהאתירוקח

רמבםראשהעיןלויתראובני

שילהפרדסחנהשושיאטיאס

אריאלגניתקווהחויצמחוני

ישורוןפרדסחנהאילנהסודרי

ישיבהתיכוניתרמתגןהרבזיואור

אהרוןהראהבניםקריתשמואלאסנתאבןצור

אולפנתצביהלודחגיתיוגב

אולפניתשחםקרייתאתאשלמהשפיצר

הראלכפרהרא הרחלרוט


ישיבתנתיבותדרוראורעקיבאאביפינגרהוט

אולפניתדרכאקריתשמונהנפתליקראוס
אבןשוהםנהריהבטיבוקריס

אולפנתסגולהקריתמוצקיןרוחמהחזות

אולפנתצביהמעלותמעלותתרשיחאהרביוסיארליך

עירוניו חיפההרבירוןבןחיים

התקווהאליקיםסמדרעקרי

ישיבהתנכיתזכרוןיעקבשמעוןרפפורט

הארימגדלהעמקעופרבןשבת

ישיבתפרחיאהרן קריתשמואלמשהאלמלל

ביהסנועםמוריהעפולהאייזיקמשה

סיניקריתיםחזידוד

רמבםעכוסיגליתברזילאי

פלךזכרוןיעקבברכהדביר

שבטסופרחצורהגליליתדודכהן

ביתספראריאלטירתכרמלאוריכהן

אורמנחםחבדבניםצפתהרביוסףלבקיבקר

אלישבעפרדסחנהריקיבוגנים

ישיבתבנעחדרהשלומיקאפח

קשתיונתןביתשאןדודהורביץ


חיפה
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לו
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·‰ Æ¯˙ÂÈ
Â˙Â‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˘ÂÚ
˙ÂÎÊ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ Ì‡ ¨ÂÈÁ‡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

ב ר כ ת

התיישבותי
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עבודת המידות  -לעדן רגישות ולחץ
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 ¨ÂÈ˙Â˘‚¯Ï
˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ‰Ó
·ÂË „„ÂÓ˙‰Ï È„Î
„ÁÂÈÓ· ·Â˘Á Æ¯˙ÂÈ
ÁÂÓ˘ÏÂ Â˙Â‡ Á·˘Ï
‡˙Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· Â
„„ÂÓ˙‰Ï ÁÈÏˆÓ ‡Â‰
ÆÈ˘Â˜ ÌÚ ¯˙ÂÈ ·ÂË

בשיתוףמינהלהחינוךהדתי

דרום

‡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˙‰
ˆ¯Æ‰·È·Ò· ˙ÂÈÂÁ‰ ÈÏÚ· ÈÎ¯ÂˆÂ ÂÈÎ
‰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 ¨È‡¯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 ¨È˘ „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 ¨È˙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‰ Æ¯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

¨˙·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

˙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‰ ¨Â˙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˙ Æ˘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¯‰

˙‡ ¨ÂÏ˘ 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
Æ¯˜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 ¨ÂÏ ‰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‰ ¨ÂÏÏ‰
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

חסדוחמד
ואהבת לרעך כמוך

צפון

נעה בן–דוד ,מרכז 'בראשית'

הרב אלי שינפלד

מרכז

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

שובבי"ם

ירושלים

מכת בכורות
או פטר רחם?

שובו בנים
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ʬʹʠ

רמבםביתשאןיצחקפריש
נצחישראלהמתחדשטבריהקוביוקנין
תחכמוניביתשאןיעקביפת
מוריהכרמיאלליאתבוזגלו
מ
נועםצפתהרבקוביציטרון
מורשתמורשתשמואלגרוסמן
רמבםביתשאןיצחקפריש
אמיתחצוראביחיגולן
א
ישיבהתיכוניתאורטמעלותאיילשנקר
גולןחספיןהרבאלמוגוגנר
אמיתבניםצפתמאיריושעי
א
ממדתחכמוניטבריהחייםשקד
מ
נתיבמאירמעלותשרירפפורט
אולפנתהראהרמתגןיהושעקמפינסקי
א
מקורחייםבניברקאוריתעוזרי
מ
סעדיהגאוןאוריהודהענתברקוביץ
ס
מורשתזבולוןנתניהישיגרטלר
מ
יפהנוףבתיםידידיהישרים
מ
מודיעיםתלאביבסילביוייסברט
מ
מורשתזבולוןנתניהישיגרטלר
מ
ממדכפרגניםפתחתקוהאהובהונה
א
אושארמתגןענתאשר
מ
מעלותחייםפתחתקווהאושרתיצחק
מ
מורשהפתחתקווהשמחהגיל
נצחישראלפתחתקוההגב חביבהלהב
רועיקלייןנתניהמירבסרור
משואתמוהליברבניברקענבלפרקש
מ
ממדתורנינוהאברהםנוהגן פתליאתאילון
מ
אולפנתרעותפתחתקוהשושנהסלומון
א
רמבםנתניהתרצההולנדר
סגולהבניברקהרבחגיניצן
ס
ישורוןחולוןיצחקרוטנברג
ציפוריבתיםאורליתנפתלי
צ
שחלנתניהכוכבהחימי
תחכמוניבתיםגליתלוי
שלוםרמתגןענרויסברד
בראילןהרצליהזאברץ
ב
הראלבתיםדניאלהפרץ
שילהקריתאונודבירשפרן
לאורונלךבניברקגולןכהן
חבדבניםאוריהודהאסףשהינו
ציפוריבתיםאורליתנפתלי
צ
אורטנווהשרההרצוגבניברקיוסףגליק
בראילןהרצליהזאברץ
ב
ביתחינוךמוריהתלאביבחניתפרשטדנט
ב
ממדתורניתחכמנינתניהאילןמליחי
מ
אמוניםגבעתייםאיתןהגלילי
א
תיכוןביתוגןבתיםחנהסטמפלר
עקיבאבתיםחנינגר
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