4

5

בס“ד

לך ,שבחרת
לא ללכת ל'דה וויס'

שלא שינו
את שמם

אבינועם הרש ,רכז הדרכה במדרשת 'עמיעד'

נתנאל אלישיב

‡‰Ï·˜˙‰˘ ‰ÈÈ˙„ ‰¯ÂÁ· ˘È˘ È˙ÚÓ˘ Ê
¯·ÎÂ ¨ßÒÈÂÂ ‰„ß Ì˘· ÌÈ¯ÓÊÏ ÈËÈÏ‡È¯ ˙ÈÎ˙Ï
˙ˆ¯Á ‰Ú„ „Á‡ ÏÎÏÂ ÍÎ ÏÚ ÌÈÂÈ„‰ ÂÏÁ‰
·ÌÈÁÂÎÈÂÂ· Û˙˙˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ÈÈ‡ Æ„‚ Â‡ „Ú
‰·¯‰ ÆÌÈÂÒÓ Ì„‡ Ï˘ Â·‚ ÏÚ ÌÈÏ‰˙Ó‰
¯Â·Èˆ‰ ÍÂ˙· Ì‚Â Ï‡¯˘È ÌÚ· ˘È ˙Â‚¯„Ó
ÍÈ¯ˆ ¨ÌÏ˙‰Ó ‡ˆÂÈ Â‰˘ÈÓ˘Î Ì‚Â ¨È˙„‰
Í¯Âˆ ˘È‚¯Ó ÔÎ È‡ Ï·‡ ÆÏÈÎ‰Ï „ˆÈÎ ˙Ú„Ï
ÏÂ˜‰ ˙ÏÚ· ˙ÈÂÓÏ‡‰ ‰¯ÂÁ·Ï ·Â˙ÎÏ
¨ßÒÈÂÂ ‰„ßÏ ˙ÎÏÏ ‡Ï˘ ‰ËÈÏÁ‰˘ ÌÈ‰„Ó‰
Æ‰Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰Ê ÈÎ
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÏÂÎ ¨‰¯˘ ˙‡ Í˙Â„ÏÈ Ê‡Ó
˘‰ÒÓ ˙‡˘ Û‡Â ÌÈ‰„Ó ÏÂ˜ ÍÏ ˘È
ÆÔÂÎ ‰Ê˘ ˙Ú„ÂÈ ˙‡ ÍÎÂ˙ ÍÂ˙· ¨ÚËˆ‰Ï
¨Í˙È· „ÈÏ ˘ÓÓ ÌÈ˘È„Â‡ ˘È˘ ÌÒ¯ÂÙ˘Î
˙ÈÈ‰˘ ¨˜„ˆ· ¨ÍÏ ¯Â¯· Æ˙ÎÏÏ ˙Èˆ¯ ÍÎ ÏÎ
¢ÌÈ¯ÂËÓ¢‰Ó „Á‡ Û‡˘ ÍÏ ¯Â¯·Â ¨˙Ï·˜˙Ó
¨‰¯Â‰Ë‰ Í˙¯È˘Ï ˘È„‡ ¯˙Â ‰È‰ ‡Ï
˘Ù‰ ÈÓÈ ÏÚ ˙Ë¯ÂÙÂ ·Ï‰ ˙‡ ˙ÁÏÙÓ‰
˘È‚¯‰Ï ·Ï ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ˜„‰
‡Ï ÈÎ ¨˙¯˙ÈÂ ˙‡ ÌÏÂ‡ ÆÚÂÓ˘Ï ÌÈÈÊÂ‡Â
¯ˆ˜¯ ÌÎ˙ÒÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÆÌÈ¯·‚ ÈÙÏ ¯È˘Ï ˙È
·¨ÈÓÈÙ ÌÏÂÚ ˙Â·Ï È„Î ‰ÏÓÚ ˙‡ È¯‰ Æ‰ÎÏ‰
˙‡ ÆÈÂˆÈÁ ÂÏÂÎ˘ ÌÏÂÚÏ ¯¯‚È‰Ï ˙Èˆ¯ ‡ÏÂ
‡ÏÂ ¨ß‰ ÈÈÚ· ÏÂÎ Ì„Â˜ ÔÁ ‡ÂˆÓÏ È„Î ‰ÏÓÚ
¯ˆÔÁ ‡ÂˆÓÏ Í˘Ù ˙ÂÁÂÎ ÏÎ ˙‡ ˘È„˜‰Ï ˙È
·˜¯ ‡Ï ‰ÚÂˆ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÈ‚¯ ˙‡ ÆÌÈ¯Á‡ ÈÈÚ
·ÍÂÙ‰Ï ˙Èˆ¯ ‡ÏÂ ¨ÍÈÈ˙Â„ÈÓ· Ì‚ ‡Ï‡ Í˘Â·Ï
ÌÈ˘‡ ÈÂÈÏÈÓ Ï˘ Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ‡˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï
˘‡Æ‰¯ÈÎÓ ÍÈ
‡˙ËÏÁ‰ ÆÍ· ‡˜Ó È‡˘ ÍÏ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ È
‰˘ÂÁ˙ Ì‡ Ì‚Â ¨‰˙ÂÓÎ ÔÈ‡Ó ‰˘˜ ‰ËÏÁ‰

˙ÈÎ˙‰˘Î Í·Ï ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰ˆÓÁ‰ Ï˘ ‰¯È¯Ó
˙˙˜„ÍÏ ÁÈË·Ó È‡ ¨Ì˘ ÈÈ‰˙ ‡Ï ˙‡Â Ì
˘·ÍÏ˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÆÈ¯ÚËˆ˙ ‡Ï ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË
˙ÂËÏÁ‰‰ ‚ÂÒÓ ‡È‰ Æ˙ÂÎÓ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰
˘ÂÈ‰˘ ÈÙÎ ÌÈ¯‡˘ ‡Ï Ô‰È¯Á‡ ÌÈÈÁ‰
ÂÏ‡Î ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ È˙„ÓÚ Ì˘Â ‰Ù ÆÔ‰ÈÙÏ
·È˙Ï·È˜˘Î È˙Ë¯Á˙‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡Â ¨ÌÈÈÁ
‡˙ °ÌÚÙ Û‡ ¨‰ÂÎ‰ ‰ËÏÁ‰‰

ß¯ËÒ·ÏÈÒß‰ ˙Â‚È‚Á ÏÚ ÚÂ·˘‰ ÛÂÒ ÈÂ˙ÈÚ ˙È·¯Ó· ‰ÎÙ˘˘ ÏÏÓ‰ ˙ÂÓÎ ÈÙÏ
·˘Á˙‰·Â ¨‰„‚‡‰Â ‡·Ò‰ ≠ ßÒÂ‡Ï˜ ‰ËÒß ˙Â„Â‡ ÌÈÙÒÂÓ· ÂËË¯Â˘˘ ˙Â‡˜ÂÈ„‰Â
·ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰‡¯ ¨ß¯·Â‡ ‚‡‰ß‰ ˙‡ „Â¯˘ÏÂ ÌÂÈ‰ ˙ÂÂˆÓÏ ˙˘‚Ï ÍÈ‡ Â¯È·Ò‰˘ ÌÈÏ‚ÈÒ
ÔÈ· Ï‡¯˘È È„ÚÂÓ· ßÁ¯ÊÓß· „Â·Î ¯Á‡ ·˘Â‰˘ ß¯ËÒ·ÏÈÒß‰ ˙Â‚È‚ÁÎ Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ
ÆË·˘· Â¢ËÏ ‰ÎÂÁ
¯ˆ˙ Ï˘ ËÈÈˆ¯‡È‰ ‰ÈÂ¯È‡‰ ‰·¯ÓÏÂ ‰Á‚˘‰‰ ‰קראתי את
 ‰ÓÎ ÏÙ ¨¯·Óˆ„· ≥±–· ÏÁ˘ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ¯ËÒ·ÏÈÒ ¯ÂÈÙÈÙ‡‰הפסוקים האלו
 ÌÚÙ˘ ÂÏ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡·˘ ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ÌÈÓÈכמה ימים אחרי
‚‡ È·Â ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË ÌÈÙÈ ÌÈÓÈ ‰Ú„È ÂÏ˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÂשקיבלתי הזמנה
 ˙È˘˜· ÂÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙È¯ˆÓ‰ ˙Â·¯˙Ï ‰„Â˜Ù Â·¯ÈÒ Ï‡¯˘Èלחתונה של חבר.
∫‚Ï˘ È˙È˙Ù·Â ‰ÓÂ„‡ ‰ÓÈÏ‚· ÛÂËÚ ıˆÂ ˜Â‰È‚ ÏÎ
" Ô·Â‡¯ ¨ÔÈ˙Áבשבח והודיה
ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯ ¨ÌÓ˘ ˙‡ ÂÈ˘ ‡Ï˘¢
 ÌÓ˘· ÌÈ¯ˆÓÏ Â„¯È ≠ ®·Ï ¨‡¯˜ÈÂ ¯¢Ó© ¢ÔÈ˜ÏÒ ÔÂÚÓ˘Âלה' יתברך ,אנחנו
¯‡ ÆÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯ È¯Â˜Ó‰ ÌÓ˘· ‰¯ÊÁ· ÂÏÚÂ ¨ÔÂÚÓ˘Â Ô·Âשמחים לבשרכם
˜¯‡˙ È˙Ï·È˜˘ È¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ÂÏ‡‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Èעל נישואי
 ÂÁ‡ ¨Í¯·˙È ß‰Ï ‰È„Â‰Â Á·˘·¢ Æ¯·Á Ï˘ ‰Â˙ÁÏ ‰ÓÊ‰בנינו היקרים...
˘ ‰Â˙Á‰ ÆÆÆÌÈ¯˜È‰ ÂÈ· È‡Â˘È ÏÚ ÌÎ¯˘·Ï ÌÈÁÓהחתונה תתקיים
˙˙˜„¢Î ¨¯‡ÂÈ· ∂–· ÌÈÈ
· ÏÂ‡˘Ï ‡Ï˘ È˙ÏÂÎÈ ‡ÏÂÆ¢˙·Ëב– 6בינואר ,כ"ד
¯‡ÈÊÚÂÏ‰ ÍÈ¯‡˙‰ ˙‡ È˙È
‡˙  ÍÎ ÏÎ ÂÏ‰Ó ÌÈÈÊÚÂÏ‰ ÌÈÎÈ¯‡˙‰ ˙Ó‡· Ì‡‰ ∫ÈÓˆÚבטבת"
˘Â„˜ ÚÂ¯È‡ Ì‚˘ „Ú ¨ÂÏ˘ È„Â‰È‰ DNA–‰ ÍÂ˙Ï ˜ÊÁ
ÌÈ¯Ú˘‰ Ï‡ Ï˘ ÂÓ˘ ˙‡ ‡˘Â˘ ÍÈ¯‡˙· ÔÈÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ Ï‡¯˘È· ˙È· ˙Ó˜‰ ÂÓÎ
øßÒÂ‡Èß ÈÓÂ¯‰
ÂÏÂÎ ÏÎ˘ ÚÂ¯È‡ ¨ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙È¯·· ˜ÂÈ˙‰ ˙ÒÎ‰ ÂÓÎ ‰ÁÓ˘ ˙Ó‡· Ì‡‰
‚‚Á˘ ÈÓÂ¯ Ï·ÈËÒÙ ≠ ß‰‡Â¯·Ùß Ì˘ ÏÚ ÍÈ¯‡˙· ÔÈÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ¨˙È„Â‰È ‰ÂÂ‡‚Ï ÏÓÒ
·‡øßÒ¯Óß È‡ÓÂ¯‰ ˙ÂÓÁÏÓ‰ Ï‡ Ï˘ ÂÓ˘ ÏÚ Â‡ ˘„ÂÁ‰ Ï˘ Â„È
Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ¨ÈÓ¯‚ ÁÈ¯ ÛÈ„Ó˘ ¯ˆÂÓ ÌÂ˘· ˙Ú‚Ï ÌÈÎÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ˘‡ Ì˘È ÚÂ„Ó
˘øÌÈÈÓÂ¯‰ ÌÈÏ‡‰ ÈÙÏ Ì‰Ï˘ È‚ÂÏÂÂ¯Î‰ ÔÓÊ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ‰ÈÚ· ÌÂ
¨˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰Î È„Â‰È‰ ‰˘‰ ÁÂÏÏ ¯ÂÊÁÏ ÏÈÁ˙‰Ï ¯˙ÂÈ ·ÂË ÔÓÊ ÔÈ‡˘ ‰‡¯
˘ÌÈ¯È„ ÂÎÙ‰˘ ÌÈÈ¯·Ú ÌÈÎÈ¯‡˙· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÂÏ ¯ÈÎÊÓ
ÆÍÎ ÏÎ

˙ÎÒÁ ˙Â¯ˆ ‰ÓÎ ‚˘ÂÓ ÍÏ ÔÈ‡ ¨ÌÈÈ˙È· ÆÍÏ
ÏÈ‚· È·ÈÒ‡Ó ÌÂÒ¯Ù ÏÚ ˙¯˙ÈÂÂ˘Î ÍÓˆÚÓ
ˆÌ‚Â ÏÂ„‚‰ ÌÏÂÚ· È‡¯Â È‡ˆ ÆÍÎ ÏÎ ¯ÈÚ
·ÌÈ¯ÈÚˆ Ï˘ ÌÏ¯Â‚· ‰ÏÚ ‰Ó ¨ÂÏ˘ ‰È„Ó
˘‡Ï ‰Ê ¨·Â¯ ÈÙ ÏÚ ÆÈ„Ó Ì„˜ÂÓ ‰ÏÂ„‚Ï ÂÏÚ
‡¯· ‡Ï Ì„‡‰ Ï˘ ÂÙÂ‚˘ Ì˘Î Æ·ÂË· ¯Ó‚
È˜ÓÚÓ· ÌÈÈ˜˙‰Ï Â‡ ÌÈÓ˘· ÛÁ¯Ï ÏÎÂÈ˘ ÍÎ
Ï˘ ‰ÏÎ‰ ˙ÏÂÎÈ ÌÚ ‰‡¯· ‡Ï Â˘Ù ÍÎ ¨ÌÈ‰
ÏÂÏÚ ‰È‰ ‰Ê Æ·Ï ˙ÓÂ˘˙Â ÌÂÒ¯Ù ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ
Í·ÒÏ ¨ÏÂ·Ï· ÍÏ ÌÂ¯‚Ï ¨ÔÂÊÈ‡Ó Í˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï
‡ÏÎ ÆÍ˙ÂÓÈÓ˙ ˙‡ ÍÓÓ ÏÂÊ‚ÏÂ ˙È˙¯·Á Í˙Â
˙‡ ÌÈ˜ÈÙÓ˘ ÂÏ‡ ˙‡ ÔÈÈÚÓ ˘ÓÓ ‡Ï ‰Ê
ÆÂÏÏ‰ ˙ÂÈÎ˙‰
˜ÚÓ˘È‰Ï ÏÂÎÈ Ì„‡‰ Ï˘ ÈÓ˘‚‰ ÂÏÂ
¯˜ ‰¯·‚‰‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ˘ ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÌÈ˜Á¯ÓÏ
ÈÓÈÙ‰ ÂÏÂ˜ Ï·‡ ¨Ì‰ÈÏ‡ Â‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ
·‡Â‰˘ ¯·„ ÏÚ ¯˙ÂÂÓ Ì„‡˘ÎÂ ¨ÌÈÚÈ˜¯ Ú˜Â
ÏÂ˜ ¯ˆÈÈÓ ‰Ê ¨ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ˜¯ Â· ‰ˆÂ¯ „Â‡Ó
ÁÂ¯Â ¨Â‰ˆ˜ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰ ‰ˆ˜Ó ÚÓ˘‰ ¨‡ÏÙ
‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓÏÂÚ· ˙·˘Â ‰¯‰Ë
˙¯¯ÂÚÓ ¨ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÈ¯· ˙‡ ˙ÓÓÂ¯ÓÂ
˙‡ ˙ÓÒ·ÓÂ ÌÈ˜ÂÁ¯· ‰·Â˘˙ È¯Â‰¯‰
¨‰‡È¯·‰ ÏÎ· ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ‰ ÏÂ˜‰ Â‰Ê ÆÌÏÂÚ‰
˘Â„˜‰ ¯˘‡ ¨Ï‡¯˘È ˙ÒÎ Ï˘ ‰ÏÂ˜ „‰
·¯ÈÎ ÍÏÂ˜ ˙‡ ÈÈÚÈÓ˘‰¢ ‰Ï ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÍÂ
˜¨‰ÓÂ‡‰ ˙Â‰ÓÈ‡ Ï˘ ÏÂ˜‰ Â‰Ê ¨¢·¯Ú ÍÏÂ
Ô˙ÂÎÊ· ¯˘‡ ˙ÂÈ˜„ˆ‰ ÌÈ˘‰ Ï˘ ÔÏÂ˜ ‰Ê
ÂÈÏ‡ ¨Áˆ‰ ÏÂ˜ Â‰Ê ¨ÌÈ¯ˆÓÓ ÂÈ˙Â·‡ ÂÏ‡‚
°ÍÏ ·ÂËÂ ÍÈÈ¯˘‡ ¨˙¯·Á˙‰

בעזרת ה' עוד תמצאי את
הדרך לעשות שימוש במתנה
שהקדוש ברוך הוא העניק
לך .קולו הגשמי של האדם
יכול להישמע רק למרחקים
המוגבלים שמערכות
ההגברה יכולות להביאו
אליהם ,אבל קולו הפנימי
בוקע רקיעים
‡‡Â‰ ˙È˘Ú˘ ‰Ó˘ ÈÚ„˙˘ ‰ˆÂ¯ Ì‚ È
·‚„¯ ˜˘Â„È˜˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ˘‡ ÆÌ˘‰ ˘Â„È
¯ÓÂ‡ ÍÎ ‡Ï Ï·‡ ¨ÌÈ¯Á‡ ÈÙÏ ˜¯ ‡Â‰ Ì˘‰
˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ‰ÂÂˆÓ ‰˘ÚÈ˘Î ¨Ì„‡‰¢ ∫Ì¢·Ó¯‰
˙ÂÂˆÓ ‡Ï‡ ¨˙ÂÂÂÎ‰ ÔÓ ‰ÂÂÎ ‰ÓÚ ·¯ÚÈ ‡ÏÂ
¢Ì˘‰ ˘„È˜ ‡Â‰ ‰‰ ≠ „·Ï Â˙„Â·ÚÂ ß‰
©‡˙Â·ÈÒ‰ ÏÎ ÍÏ ÂÈ‰ Æ®Ì¢·Ó¯Ï „Ó˘‰ ˙¯‚È
‰ÏÏ‚·˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰·ÈÒ‰Â ¨˙ÈÎ˙Ï ˙ÎÏÏ
Æß‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ¯Â‰Ë‰ ÍÂˆ¯ ‡Â‰ ˙¯˙ÈÂ
·˙Â˘ÚÏ Í¯„‰ ˙‡ È‡ˆÓ˙ „ÂÚ ß‰ ˙¯ÊÚ
˘˜ÈÚ‰ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ ‰˙Ó· ˘ÂÓÈ

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

“הישן מתחדש והחדש מתקדש”...

בס״ד

מסע

שיחות מפי רבניות בשילוב מופע אומנותי

צפת יום שני,
)14/
ג’ שבט ((14 1
14/
בשעה 10:00

חיפה יום חמישי,
)17/
ו’ שבט ((17 1
בשעה 20:00

יום

שני ג’ שבט  14/01/13צפון:

לפנית אמי”ת רח’ הכ”ב צפת
 ,10:0או
פת :יום שני ג’ שבט 10:000
צ
בניות :רחלה ליפשיץ ,יסכה שומר
הר מופע אמנותי :עדיה אפלבוים
 ,20:0אולפנת כפר פינס
שני ג’ שבט 20:000
כפר פינס :יום וחלה סמינובסקי ,טובה בזק
בניות :ר
הר מופע אמנותי :אודהליה ברלין

כפר פינס יום שני,
)14/
ג’ שבט (14 1
בשעה 20:00
קדומים יום שלישי,
)15/
ד’ שבט ((15 1
בשעה 14:30

רעננה יום שלישי,
)15/
ד’ שבט ((15 1
בשעה 9:00

גבעת שמואל יום
)15/
שלישי ,ד’ שבט (15 1
15/
בשעה 20:00

חשיפה לגרעין

ערב
קיים בעז"ה השבוע!
ית

ירושלים יום רביעי,
)16/
ה’ שבט ((16 1
בשעה 9:00

יום חמישי ,כ"ח טבת10.1 ,
באר שבע יום רביעי,
)16/
ה’ שבט ((16 1
בשעה 20:00

קרית יובל ירושלים

neveruchama@gmail.com

*יתכנו שינויים

אולפנת בנ“ע נוה רוחמה

02-6428830

לפרטים ולהרשמה :אפרת גרינר ,רכזת גרעין בש“ל 052-3779459
רחל שנלר ,רכזת עמינדב efratmos@gmail.com 052-8990114

כנולוגי חה
ה לט הצל
ר הגבו ר ל
הספ חב
בית הת
ל

פתוח
יום
יתקיים אי"ה ביום חמישי הקרוב,

יום רביעי ,ה’ שבט 16/01/13 ,ירושלים ודרום

יד בנימין יום רביעי,
)16/
ה’ שבט ((16 1
בשעה 14:30

ירושלים :יום רביעי ה’ שבט  , 9:00מרכז מורשת בגין רח’ ש.א נכון 6
הרבניות :צביה אליהו ,דנה סליי ,אורה רבקה וינגורט ,מלכה בינה
מופע אמנותי :נעמי טפלו
יד בנימין :יום רביעי ה’ שבט 14:30
 ,14:30אודיטוריום יד בנימין
הרבניות :עידית שילה ,יפעת טל
מופע אמנותי :נעמי טפלו

באר שבע :יום רביעי ה’ שבט  ,20:00מרכז הצעירים הרצל 12
,12
באר-שבע
הרבניות :מלכה פיוטרקובסקי ,זיוה קוסטינר
מופע אמנותי :אודהליה ברלין

יום שלישי ד’ שבט 13
 15/01/שרון שומרון:

רעננה :יום
שלישי ד’ שבט 09:0000
 ,09:אמי”ת כפר
הרבניות :צביה אליהו ,שרה בן ארזה פריד בתיה רח’ ירושלים 1
מופע אמנותי :מירב ברנר ול לנד ,אפרת הולנדר
הקת הלל
קדומים :יום
שלישי ד’ שבט 14:3300
,14:
הרבניות :רוחל’ה סמינובסקי  ,אאולפנת להב”ה קדומים
פרת הולנדר
מ
ופע
אמנ
ותי:
מירב ברנר ולהקת הלל

גב
אולם וואהל ,ברעת שמואל :יום
שלישי ד’ שבט 20:0000
,20:
אילן

הרבנ דרך קרן היסוד  /רחוב
מקס ואנה ווב ,רמת אילן.
יות :יעל ש
מופע אמנלוסברג ,נעמי שפירא
ותי :אתי אנקרי

במכון טל

במכון לב

קמפוס בנות

קמפוס בנים

רחוב הוועד הלאומי 21
גבעת מרדכי ,ירושלים

רחוב בית הדפוס 7
גבעת שאול ,ירושלים

יום חמישי ו’ שבט  17/01/13צפון

חמישי ו’ שבט  20:00אולם קריגר ,אליהו חכים 6
חיפה :יום
כרמל צרפתי
הרבניות :נעמי מרגלית ,אלישבע מרוויס
מופע אמנותי :אודהליה ברלין

הכניסה חופשית  ,רישום מראש חובה!

״...למטרה זו נועדנו ...לסייר יחד ...לדבר שלום ואהבת אמת אל אחינו הקרובים והרחוקים ...כי עצום הוא כח החיים המפעם בלב הדור הצעיר...
לעודד את הרוח ,להכניס טל חיי קדש ...לרומם את חיי היהדות הנאמנה ,לקרוא בקול גדול את קריאת השלום והאחדות...״
מתוך “אלה מסעי” בעקבות מסע הרבנים שערכו הרב קוק והרב זוננפלד ,תרע”ד

לפרטים והרשמה | kenes@besheva.co.il :או בטלפון03-9185588 :
בס"ד

משי לכל
והנחשתתף
ה
הרי בדמי
שום

כ"ח בטבת תשע“ג ) ,(10.1.13בשעה 17:00

אירועים שונים יתקיימו בתאריכים ג’-ד’-ה’ -ו’ בשבט התשע”ג ( )14-17/1/13באיזורים שונים כמפורט במפה

נשמה ,בבית שמש
עם

ה בי

(הרב קוק)

כנסי נשים בכל הארץ

אולפנת בני-עקיבא נוה רוחמה
מתחדשת וגדלה
ואתם מוזמנים לערב היכרות

לים

רוש

מאה שנים אחרי ...יוצאות רבניות הדור למסע בן שלושה ימים
לאורכה ולרוחבה של הארץ לחזק ,לקרב ולהעצים את נשות ישראל

הרבניות

גרעין

הבחירה שלך...
העתיד של המדינה!

:

נפתחה ההרשמה ללימודי תואר ראשון בחוגים הבאים:
הנדסה ומדעי המחשב BSc
הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת אלקטרוניקה

הנדסת מערכות תקשורת

מנהל עסקים BA
חשבונאות ומערכות מידע
ניהול ושיווק טכנולוגיה

מדעי החיים והבריאות

— שכר לימוד אוניברסיטאי
— מעבדות מתקדמות
— מערך מלגות רחב

עיצוב סטודיו מורי

— יחס אישי ותומך

הנדסת תעשיה וניהול

מכינה קדם אקדמית

— עזרה בהשמה בעבודה

מדעי המחשב

"אני ואשתי ואשתי "לגזור ולשמור" "היה ענק!" "יוצא מן הכלל!" "עף לי הסכך!" "ראיתי דברים
(שלומית)
(אלישע בן אבויה)
(המרגלים)
(דלילה)
טובים יותר"
ואשתי מאוד נהנינו"
(שפחה על הים)

(שלמה)

מודיעין

לוד

פתח תקווה

מתנ”ס דנוור

אולם עינן

אולם שרת

תחילת מופע21:00 :

תחילת מופע21:00 :

שבט
מוצ”ש ,.19.1.ו’
17.1
 ,12.1א' שבט חמישי,
שבט
טבת ,12.1א’
ח’
מוצ”ש,
ט"זכ”ג
,5.1,29.12
מוצ”ש,
שבטשבט
 ,19.1ח'
מוצ"ש,
מוצ"ש,
טבתטבת מוצ"ש ,5.1 ,כ"ג
מוצ"ש,

ירושלים

מרכז מורשת בגין
י"גשבט
 ,,24.1ח’
חמישי19.1 ,,
מוצ”ש
שבט
תחילת מופע21:00 :

רמת גן

תיאטרון היהלום

מוצ"ש ,26.1 ,ט"ו שבט
תחילת מופע21:00 :

הזמנת כרטיסים:

אלקנה

 www.yair-orbach.comאו 072-2657991
כרטיסים מוזלים במכירה מוקדמת

אולם הפיס

חמישי ,31.1 ,כ' שבט
תחילת מופע20:30 :

תחילת מופע20:30 :

כפר סבא

היכל התרבות-אולם ספיר
מוצ"ש ,2.2 ,כ"ב שבט
תחילת מופע21:00 :

להזמנת הופעות:
יאיר
אורבך
prozbul@gmail.com

:

≥≥∞µ¥≠∂∑πππ

www.assuta-optic.co.il

הרבה יותר מתואר!

* במכון טל בלבד

הנדסת תוכנה

סיעוד *BSN
ביו-אינפורמטיקה ) *BScחדש(

