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גירוש הגר וישמעאל

פשט
בחירה נצחית וחיבור
בתנאי

רמז
ברית הארץ
וברית המילה

הרב אמנון בזק

קווי דמיון רבים עוברים בין שני סיפורים הצמודים זה
לזה בספר בראשית  -גירוש ישמעאל (פרק כ"א) ועקדת
יצחק (פרק כ"ב) .בשני המקרים מתבקש אברהם להיפרד
מעל בניו ,ובשניהם ,על אף הניסיון הקשה ,הוא מזדרז
ׁשּכ ֵם אַבְרָהָם ּבַּבֹקֶר"
לקיים את הציווי ,בלשון זהה " -וַּי ַ ְ
(כ"א ,יד; כ"ב ,ג) .שני הבנים עומדים על סף המוות -
ישמעאל בצמא ויצחק בעקדה ,אך ברגע האחרון מופיע
מלאך ,העוצר את התהליך" :וַּי ִ ְקרָא מַלְאְַך אֱ–ֹלהִים אֶל הָג ָר
מִן ַה ָּׁש ַמי ִם" (כ"א ,יז); "וַּי ִ ְקרָא ֵאלָיו ַמלְאְַך ה' מִן ַה ָּׁש ַמי ִם"
(כ"ב ,יא) .בשני המקרים ,לאחר הופעת המלאך רואים
ההורים לפתע דבר שלא ראו קודם לכן" :וַּיִפְקַח אֱ–ֹלהִים
אֶת עֵינ ֶי ָה ו ַ ֵּתרֶא ּבְאֵר מָי ִם" (כ"א ,יט); "וַּיִּׂשָא אַבְרָהָם אֶת
עֵינ ָיו וַּיַרְא וְהִּנ ֵה אַי ִל אַחַר נֶאֱחַז ּב ַ ְּסב ְַך ּבְקַר ְנ ָיו" (כ"ב ,יג).
בסיומם של שני הסיפורים מופיעה ברכה לריבוי זרעו
של "הַּנַעַר" :ישמעאל ּ" -כ ִי ל ְגֹוי ּגָדֹול אֲׂשִימֶּנּו" (כ"א ,יח),
ּׁשמַי ִם וְכ ַחֹול
ויצחק " -וְהַרְּב ָה אַרְּב ֶה אֶת זַרְעֲָך ּכ ְכֹוכְב ֵי הַ ָ
אֲׁשֶר עַל ְ
ׂשפ ַת הַּי ָם" (כ"ב ,יז).
ריבוי ההקבלות מחדד את ההבחנה שבין שתי
הפרשיות :סיפורו של ישמעאל הוא תהליך של תשובה,
ׂשר ָה אֶת ּב ֶן הָגָר ...אֲׁשֶר יָלְד ָה
שתחילתו בחטא " -ו ַ ֵּתר ֶא ָ
לְאַבְרָהָם מְצַחֵק" (כ"א ,ט) .בין אם "מְצַחֵק" הוא לשון
עבודה זרה ,גילוי עריות או שפיכות דמים (עיין רש"י) ,מכל
מקום מדובר בחטא ,שעונשו גירוש ,כפי שתובעת שרה,
וכפי שהקב"ה מסכים על ידה .ברם ,לגירושו של ישמעאל
ׁשמַע אֱ–ֹלהִים אֶת קֹול הַּנַעַר"
הייתה תוצאה חיובית " -וַּי ִ ְ
(כ"א ,יז) .על סף מותו חזר ישמעאל בתשובה ,ופנה
בתפילה לקב"ה שיציל את חייו .בכך הורה ישמעאל את
הדרך לזרעו :אם יחטאו  -יאבדו ,אולם עומדת לפניהם
האפשרות לפנות אל הקב"ה ,א–לוהי אברהם אביהם,
ואז ישמע א–לוהים אל קולם .השם ישמעאל מבטא את
הפוטנציאל לזכות לשמיעת הא–ל את קול התפילה ,כפי
שמודגש בפרשה " -ו ַּי ִ ְׁשמַע אֱ–לֹהִים אֶת קֹול הַּנַעַרּ ...כ ִי
ָׁשמַע אֱ–לֹהִים אֶל קֹול הַּנַעַר ּבַאֲׁשֶר הּוא ׁשָם".
לעומת זאת ,פרשת העקדה אינה תלויה כלל במעשיו
של יצחק ,אלא בניסיון שניסה הקב"ה את אברהם .גם
ישועתו של יצחק איננה נובעת ממעשה שלו ,כמו ישמעאל
ׁשמַע אֱ–ֹלהִים אֶל קֹול הַּנַעַר") ,אלא מכוח עמידתו של
("ּכ ִי ָ
אברהם בניסיון ("ּכ ִי עַּתָה יָדַעְּתִי ּכ ִי יְר ֵא אֱ–ֹלהִים אַּתָה";
כ"ב ,יב) .מכוחו של ניסיון זה ,שבו עמד אברהם בגבורת
נפש ,עומדת הבחירה ביצחק כבלתי–מותנית ובלתי–
משתנה .קיומו של יצחק מרגע לידתו איננו טבעי ,כפי
שמעיד עליו שמו ,ודווקא עובדה זו ממחישה את הבחירה
הנצחית ּ" -כ ִי בְיִצְחָק יִּקָר ֵא לְָך זָר ַע" (כ"א ,יב).
יהי רצון שזכות עקדת יצחק תעמוד לנו בזה יום
הדין ,וניזכר וניכתב אנחנו וכל בית ישראל לחיים טובים
ולשלום.

דרש
בנים ביולוגיים
ורוחניים

איתיאל גלעדי ע"פ שיעורי הרב יצחק גינזבורג

הרב יניב חניא

מעבר לדין של כל יחיד וכל צבור בראש השנה ,ראש השנה
הוא גם יום של דין בין ישראל לעמים (ויק"ר ל ,ב) .בפרט נוגע
הדין של "ראשית השנה" לאחיזה בארץ ישראל ,אשר "תמיד עיני
הוי' אלקיך בה מרשית [אותיות מתשרי] השנה ועד אחרית שנה".
הזהר הקדוש מסביר כי האחיזה בארץ תלויה בשמירת וקדושת
ברית המילה ,ומכיון שגם ישמעאל נימול גם לו יש 'טענה'
לבעלות על הארץ .אמנם ,ישמעאל אינו נימול בשלמות (משום
שאין לו פריעה ו"מל ולא פרע כאילו לא מל") ,ולכן כאשר ישראל
מתקנים את הברית מתברר שלישמעאל אין כל אחיזה בארץ.
הברית של ראש השנה  -עליה נדרש "אתם נצבים היום כלכם...
לעברך בברית הוי' אלקיך"  -מגלה כי ישראל מנצחים בדין על
הארץ וישמעאל מגורש ממנה .זו הסבה הפנימית לקריאת פרשת
גירוש ישמעאל בראש השנה.
והנה ,המלה (והשרש) "גרש" ,בה פותחת שרה את הדרישה
לגרש את ישמעאל ,עולה פסוק שלם בדברי הימים " -אברם הוא
אברהם" .שרה ,הגדולה מאברהם בנביאות ,מלמדת אותו כי שינוי
שמו בברית המילה נועד לשלול את הקשר לישמעאל (שנולד לו
מהגר בעודו אברם ,והרמז :אברם הגר עולה ישמעאל!) ולזכות
להמשך ביצחק בלבד (שנולד לו כאברהם)" .אברם הוא אברהם"
(גרש) הוא הכח לגשר בין ברית הארץ לברית המילה  -לייחד
את הבטחת הארץ בברית בין הבתרים ,שנכרתה עם "אברם" ,רק
לשומרי ברית המילה ,הברית בה הוא הפך ל"אברהם" .מרכזיות
המלה גרש רמוזה בכך שכל דרישת שרה " -גרש האמה הזאת
ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק"  -עולה
שש פעמים גרש (שלמות ששת הצירופים האפשריים לאותיות
גרש)!
גירוש ישמעאל הוא התשיעי בעשרת נסיונות אברהם אבינו,
כנגד ספירת היסוד–הברית .כלומר ,גירוש ישמעאל הוא עצמו
בירור נוסף של ברית אברהם ,הסרת ערלת–ישמעאל וגילוי כי
רק יצחק ויעקב הם ה"זרע קדש" ו"זרע אמת" הנמשך מה"אות
ברית קדש" שלו " -כי ביצחק [ולא כל יצחק ,אלא
יעקב בלבד ,כדרשת חז"ל] יקרא לך זרע" .והרמז" :יקרא
לך זרע" עולה אברהם–יצחק–יעקב! [ורמז שהמשכיות
הזרע טמונה בכח הגירוש עצמו :כשמצרפים ל"אברם
הוא אברהם" (גרש) עוד גרש במילוי (היינו מה שטמון
וממולא ב"גרש" כזרע עתידי)  -גימל ריש שין  -הכל
עולה ז פעמים יצחק שהוא–הוא ח פעמים יעקב (שהרי
יצחק עולה ח פעמים הוי' ו–יעקב עולה ז פעמים הוי')].

בזמן גירוש ישמעאל והגר הקב"ה מודיע לאברהם
 "כי ביצחק ייקרא לך זרע" .חכמים מוצאים שניעניינים לדרוש בפסוק זה ,דרשה אחת הנובעת
מדקדוק בלשון והשנייה מלימוד עקרוני .כך אומרים
חכמים" :אמר רבי יודן ,יצחק אין כתיב כאן ,אלא
ביצחק ,ר' עזריה בשם בר חטיא בית  -תרין ,במי
שהוא מודה בשני עולמות .אמר רבי יודן ...מופת
נתת למי שהוא מוציא מתוך פיו ,כל מי שהוא מודה
בב' עולמות ייקרא לך זרע וכל מי שאינו מודה בשני
עולמות לא ייקרא לך זרע" .הדרשה הראשונה לומדת
מהייתור של האות בי"ת" ,ביצחק" ,שמי שמודה בשני
עולמות  -העולם הזה והעולם הבא  -כי האות בי"ת
מייצגת שניים כמובן ,הוא הזרע האמתי של אברהם.
הדרשה השנייה נראית אפילו מרחיבה יותר ,ולומדת
מעצם ההכרזה על יצחק כזרעו של אברהם .לכאורה
איך זה ייתכן ,הרי גם ישמעאל הוא זרעו של אברהם,
פיזית ,ביולוגית ,ואיך ייתכן לומר שביצחק ייקרא
לך זרע? עונה המדרש שהממשיך של אברהם ,זרעו
של אברהם ,נקבע גם על פי האמירה וההכרה בשני
עולמות .זה לא עניין ביולוגי אלא עניין של הכרה
פנימית ,של אמירה פנימית ורצון פנימי.
על פי הדרשה הראשונה האמירה של הקב"ה היא
לימוד  -יצחק הוא הזרע והוא ההמשך ,כי הוא מודה
בשני עולמות .על פי הדרשה השנייה ההכרה בשני
העולמות היא התנאי לעצם העניין .יש כאן לימוד
אמתי על בחירת זרעו של אברהם ,בשלב זה לא
מדובר על משפחה ,על "בנים של" (בהמשך הדרך זה
אכן יהפוך לעניין של "בנים של" ,עניין נטול בחירה),
אלא על אופי שמלמד על הזכות להיות זרעו של
אברהם.
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ראש השנה הוא "יום הרת עולם" ,שנאמר בו:
"אלה תולדות שמים וארץ בהִבראם" .הבראם אותיות
אברהם ,לומר שתכלית הבריאה להוציא את נשמתו
של אברהם ולברור ממנו סולת נקייה ,את יעקב ואת
שבטי י–ה .כדי להבין בחינות אלה של ישמעאל,
אברהם ויצחק ,נביא את הזוהר הקדוש:
אמר ר' יצחק  -מיום שנולד יצחק ,וישמעאל היה
בביתו של אברהם ,לא נזכר ישמעאל בשמו ,כי במקום
ששורה זהב לא נזכר לפניו פסולת ,ומשום זה כתוב
את בן הגר המצרית (ולא ישמעאל בן הגר) .שואל
ר' יצחק האם שרה רואה ב"עין של קלון" ,שראתה
את ייחוסו להגר ולא לאברהם ומשום זה כתב "ותרא
שרה" (כי רק שרה ראתה אותו) בעין כזו ולא אברהם
כי באברהם לא כתוב את בן הגר אלא את בנו " -וי ֵרע
הדבר ...בעיני אברהם על אודות בנו" ולא כתוב על
אודות בן הגר המצרית.
רבי שמעון אמר  -מקרא זה ,שבחה של שרה
הוא ,משום שראתה ברוח קודשה את שורש נשמתו
שהוא נמשך מהגר ולא מאברהם ,משום זה " -ותאמר
לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש"...
וכי יעלה על דעתך ששרה דיברה מתוך קנאה? אם
היה כן לא היה הקב"ה מודה לדבריה כמו שכתוב "כל
אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" ,ומה שאמרה
"גרש בן האמה ...כי לא יירש" היינו שגלוי לפניה שלא
יהיה לו חלק עם בני לא בעולם הזה ולא בעולם הבא,
ועל כך הודה לה הקב"ה.
עומק הדברים הוא שבשל מקורם הארמי של
אברהם ויצחק ,אף על פי שנשאו בנשמתם את העניין
האלוקי ,עדיין לא היו מטוהרים לגמרי מהקליפות והיו
צריכים להתברר ,מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עׂשָו.
מסביר בעל "שערי אורה" שהם היו אחר כך שורש
לשבעים אומות ,ישמעאל שורש לשלושים וחמש
אומות מצד החסד דקליפה ועשו לשלושים וחמש
אומות מצד גבורה דקליפה ,והם יהיו לעתיד הגלויות
האחרונות לפני הגאולה השלמה.
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סרטן .ניתוחים.
אשפוז אחרי אשפוז.
מהחברים ,מחוץ לגן.
רחוק
"סרטן .ניתוחים.
טיפולים...
אשפוזועוד
ועוד
אשפוז.
אחרי
רחוק מהחברים ,מחוץ לגן.
ועוד ועוד טיפולים...

חלה קשה .המשפחה נותרה חולה .העוגן
אבא של נעם הבריא ממוטט ,שנה וחצי של הוצאות ללא הכנסות.
הכלכלי של הבית התמניסה להחזיר את הרכבת למסילה .זה היה
אבא של נעם לא ויתר ,מוצא .הוא פנה ל'מקימי' כמוצא אחרון.
קשה ,נראה היה שאין
זרת המשפחה ללא כל היסוס ,ביעוץ ,ליווי
'מקימי' נחלצו לע ותוכנית הבראה צמודה ומבוקרת בשביל
סיוע כספי,
משפטי ,להבטיח לנעם ומשפחתו עתיד טוב יותר.
לתרום את פדיון הכפרות למקימי
בואו
עזור לנו לתת כתף למשפחות נוספות
ול
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הרב יעקב שפירא שליט”א
הרב יובל שרלו שליט”א

הרב שלמה אבינר שליט”א
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1800-800-340

או באתר האינטרנטwww.mekimi.org.il :

ע.ר • 580529303 .התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף  • 46עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ”ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד

בעקבות הטבח הכימי בסוריה והתגובה המסתמנת
לו ,עלתה לדיון שאלת התייחסותנו למאורעות הללו.
כדרכם של דיונים מסוג זה ,ציטטות רבות מתורתו
הענפה של הרב קוק מופרחות לחלל העולם ,והרי
בדברי הרב אפשר למצוא משפט שייראה כתומך כמעט
בכל עמדה ,כמעט בכל סוגיה .מה הוא באמת היה
אומר? אין לנו אלא להודות על האמת  -איננו יודעים.
ובכל זאת לאחר הקדמה זו ,אני מוכן להעלות על הכתב
השערה ,על פי מה שאני מבין מדבריו ,והלוואי שאזכה
לכוון במשהו לדעתו.
בראש ובראשונה הרב היה מביע זעזוע אותנטי מן
המאורעות .חביב אדם שנברא בצלם ,ו"אהבת הבריות
צריכה להיות חיה בלב ובנשמה ,אהבת כל האדם
בייחוד ,ואהבת כל העמים כולם" (מידות הראיה ,אהבה
ה) .אמנם ככלל הסורים הם אויבינו ,ונכון שאין שום
ביטחון בכך שיחסם של המורדים בסוריה לישראל
יהיה טוב יותר מיחסו של המשטר הנוכחי ,אבל אני לא
חושב שהוא היה רואה באותם ילדים אומללים שנפחו
את נשמתם בהתקפה אכזרית כל כך מושא מתבקש
לעשיית דין באויבי ישראל .עוד לפני כל החשבונות,
הפוליטיים והאחרים ,הוא היה בן אדם' ,ישר' בלשון
הנצי"ב ,ואחז במידתו של אברהם אבינו ,מידת החסד
והאהבה לכל באי עולם .הקדוש ברוך הוא ברא את
העולם הזה לכבודו .כשהאוויר הטוב שהוא נתן לנו
לנשום מתהפך לרעה על אנשים ,נשים וטף  -אין זה
לכבודו יתברך .אולי אפילו היה מקבל על עצמו תוספת
פרישות בצנעה .הוא בוודאי לא היה רוקד לפי חלילם
של אחרים ,אלא מביע את דבריו באופן מקורי ,כך
שיהיה ברור שיסודתם בהררי קודש ,וגם אם אפשר
לחלוק עליהם ,אי אפשר להוציאם מהקשרם היהדותי
האמוני.
אולם הרב קוק לא היה מסתפק בכל זה .הוא היה
מרומם את דבריו מעל לרובד הפשוט ,השווה לכל
נפש ישרה ,ומחבר בין המשבר בסוריה לבין הצורך
בחיזוק תהליך גאולת ישראל ,שכן הוא באמת ראה את
כנסת ישראל כתמצית ההוויה ,ועל כן הפתרון העמוק
לכל משבר כזה קשור לחיזוקו של עם ישראל ,כדבריו
שנכתבו בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה:

הרב חגי לונדין

ערב ראש השנה .דווקא בימים הקדושים הללו מתגנבת
לתוך הלב תולעת הספק :הרי כל שנה ביקשתי סליחה; כל שנה
התפללתי מעומק הלב; כל שנה הבטחתי לעצמי שלא אפול -
והנה זה שוב קרה .האם יש טעם בתשובה הזאת? מה יקרה
בראש השנה הזה שלא היה בשנה שעברה?
בכדי לענות על השאלות הללו צריך לברר מחדש את
המושג 'תשובה' .תשובה איננה מעשה קסם .תשובה איננה רק
תיקון מקומי של חטאים מזדמנים .תשובה אצל חז"ל היא
מילת קוד למונח 'התקדמות' .המדרש מלמד אותנו ש"תשובה
קדמה לעולם" .כלומר בבסיס המציאות עומד הרצון לשוב
אל ה' ,לשוב אל האינסוף שמשם נוצרנו .לשוב אל המרחב.
להשתכלל ולהתקדם .כל התקדמות ,בכל תחום  -בתורה,
במצוות ,בעבודה ,בפיתוח רגשי ,ביצירה אסתטית ,בדיוק,
בשיפור טכנולוגי  -כל אלה הם בכלל 'תשובה'.
מכיוון שכך ,התשובה במהותה היא תהליך .אין דבר כזה
'להגיע' .אין דבר כזה 'לא ליפול יותר' .יש אפשרות להתקדם
כל הזמן .השנה הצלחתי להתרכז בתפילה חמש דקות יותר
מאשר בשנה שעברה; השנה ,לעומת השנה שעברה ,הצלחתי
לקבוע עוד שיעור אחד בשבוע; השנה הצלחתי לריב קצת
פחות עם האחים  -כל אלה הם הישגים אדירים שאמורים
לתת את המנוע והשמחה להמשיך להתקדם הלאה .לקראת
השנה הבאה.
השמחה שבהתקדמות ,התקווה שמביא התהליך  -נותנים
לנו גם את יכולת העמידה במישור הלאומי .הבעיות של
עם ישראל הן עתיקות יומין וככל הנראה הן לא ייפתרו גם
השנה .יחד עם זאת ,במבט אמוני רחב אפשר לראות איך אנו
מתקדמים משנה לשנה ,מדור לדור .אם ההתמודדות של סבא
שלנו הייתה בשאלה האם לברוח בחוסר כול מהעיירה שלו
או להישאר ולמות בתאי הגזים  -ההתמודדות שלנו היום
היא האם להסתפק בלחץ בינלאומי או לצאת לתקיפה באיראן.
אסור לזלזל בהתקדמות הזאת .לשמוח בהתקדמות ולא רק
בתוצאה.

"בניין העולם ,המתמוטט כעת לרגלי הסערות
הנוראות של חרב מלאה דם ,דורש הוא את בניין
האומה הישראלית" (אורות ,המלחמה ט).
מן הסתם גם היה תומך במסקנות שאנשי ימין
מסיקים מן המאורעות ,ביניהן :חשיבות ההרתעה
הישראלית ,חיזוק אחיזתנו בארץ בכלל וברמת הגולן
בפרט ואי–היכולת להישען על גורמים זרים ולו גם
ידידותיים.
לאחר כל זאת ,ייתכן שהיה מחפש את הפשר
הדתי למה שמתרחש ,מתוך ניסיון להבין למה מכוונת

והרב? הוא היה מתכנס
בעולמו הפנימי ,מתחיל
למלא פנקס נוסף או
לכתוב פסקה נוספת
ההשגחה האלוקית בזוועות אלו ,בדומה לדבריו על כך
ש"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח.
עת הזמיר הגיע ,זמיר עריצים ,הרשעים נכחדים מן
העולם והעולם מתבסם" (אורות ,המלחמה א) .אולם את
כל הדברים הללו היה אומר רק כהסבר בדיעבד ,ולא
חלילה כהצדקה לזוועות או כתירוץ לאדישות כלפיהן.
ומה הייתה תגובת הציבור הרחב לדבריו של הרב
קוק? מיעוט איכותי מבעלי הנטייה האוניברסלית היו
אומרים שאף שאינם מזדהים עם הממד הלאומי והדתי
בדבריו ,הם מזדהים מאוד עם הבעת הכאב והאנושיות
וש"זה רב מסוג שונה" .בחלקם היו מתעוררים הרהורי
תשובה.
מיעוט איכותי מבעלי הנטייה הלאומית ,שנוהגים
לצטט כיום את הקלישאה "אנו מאחלים הצלחה לשני
הצדדים" ,היו אומרים שאף שאינם מתחברים כל כך
לממד האוניברסלי והדתי בדבריו ,הם מזדהים מאוד
עם הרוח הלאומית הנחרצת שלו.

החלטתם מה
כברעשות השנה?
ל

מיעוט איכותי מבעלי הנטייה הדתית היו מזדהים
עם הניתוח המעמיק של מקורות קלאסיים ,שרק הרב
קוק מצליח לראות כיצד הם רלוונטיים למציאות
הנוכחית ,ובכך הוא מעניק להם פרשנות מעמיקה
ונועזת ,מבלי לחרוג מרוח התורה ומפרשנותה
הלגיטימית.
והרוב ההמוני? הרוב היו פוסלים את דבריו של הרב
קוק.
השמאלנים היו מגנים את הלאומנות שבדבריו ואת
ההסבר הדתי–מיסטי–פנאטי .הימנים היו מגנים את
הזדהותו עם האויב ואת הרכרוכיות שלו .דתיים ימניים
היו מפרשים את דבריו כהתייפייפות בפני החילונים
והשמאלנים והחרדים היו תמהים היכן מה שהוא
אומר כתוב בשולחן ערוך .והקנאים? הם היו מדביקים
נגדו כתבי פלסתר (פשקווילים) ממוחזרים מן הסיבוב
הקודם ,שהיה לא מזמן.
והרב? הוא היה מתכנס בעולמו הפנימי ,מתחיל
למלא פנקס נוסף או לכתוב פסקה נוספת בעולת
ראיה או בעין איה .הוא היה שואל את עצמו שוב למה
קשה כל כך לאנשים להבין את דבריו ,משדר כלפי חוץ
שהוא לא נפגע ממבול ההשמצות ומכתבי הפלסתר,
אבל בתוך תוכו ,עוד חלק קטן ממנו היה מת ,עד שכל
החלקים יתקבצו יחדיו ,יהפכו לסרטן ,ויביאו למותו
בטרם עת.
"הנשמה לך והגוף פועלך ,חוסה על עמלך".
"חמול על מעשיך ,ותשמח במעשיך".
"ועל המדינות בו ייאמר:
איזו לחרב ואיזו לשלום".
"בראש השנה ייכתבון ,וביום צום כפור ייחתמון.
מי יחיה ומי ימות,
מי בקצו ומי לא בקצו
מי בחניקה ומי בסקילה...
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה".
הכותב הוא ר"מ במכינה הישיבתית הקדם–צבאית
'בני דוד' בעלי ועומד בראש הוצאת הספרים 'מכון
בניין התורה'.

יהונתן

התרומה שלך הופכת
ימים נוראים לטובים
עבור יהונתן ,משפחתו ועוד מאות אלפי ישראלים  -השנה כולה רצופה
בימים נוראים ,רוויי כאב וסכנות חיים.
ב"עזר מציון" ,מערך התמיכה הרפואית הגדול בישראל ,פועלים יום-יום,
שנה אחר שנה ,במטרה לתמוך ,לסעוד ולשקם ולאפשר לחולים ,לנכים
ולבני משפחותיהם  -לבחור בחיים.

תרומתך תסייע לנו להמשיך ולהציל חיים.
תרמו עכשיו לשנת בריאות!

1-800-236-236
וגם באתר www.ami.org.il

שנה של דאגה

לתושבים
שנה של
הקשבה ולא ניתוק

שנה של
דיור בר השגה

יהונתןזה
אני יודע מה
ימים נוראים"...
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לנעם יהיה בגד
חדש לחג ,בזכותך.

נתנאל אלישיב

מאחל לכם תושבי ירושלים
שתהיו לראש ולא לזנב

מידע ארצי להזמנות טלפוניות ומידע על נקודות המכירה1-800-706-706 :
|

מה הרב קוק היה אומר
על המצב בסוריה

בס”ד

"אני יודע מה זה
ימים נוראים"...
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ארנונה הוגנת

שנה של
אחדות

בהרצוג
שנה טובה מתחילה
בואו לשלב תורה ואקדמיה עם מקצוע שהוא שליחות
תואר ראשון B.Ed.

שנה של
תרבות יהודית

תואר שניM.Ed.

קמפוס גוש עציון

קמפוס ליפשיץ

תנ”ך תורה שבעל פה מחשבת ישראל
לימודי א”י לשון ספרות עברית חינוך
מיוחד היסטוריה אנגלית גאוגרפיה
תקשורת מתמטיקה מדעי הטבע
מתמטיקה ומדעי המחשב
• תוכנית מצטיינים במימון מלא • שנה ראשונה
חינם לבוגרי שירות • גמישות במערכת
הלימודים • ארוחת צהריים חמה • הסעות מכל
רחבי הארץ • יחס חם ומשפחתי

שנה של
יעילות

תנ״ך
הגות החינוך היהודי תורה שבעל פה
מחשבת ישראל
ניהול וארגון מערכות חינוך

שנה של
צמיחה

שנה של
ערבות הדדית
שנה של
הישגים בחינוך

• יום לימודים אחד בשבוע ,במשך 4-3
סמסטרים • מיטב המרצים
• קורסים מקוונים • תנאים נוחים • הסעות מכל
רחבי הארץ – מותנה במס׳ הנרשמים

לפרטים לפגישת ייעוץ אישי ללא תשלום ולהרשמה:

B.Ed.
.M.Ed
נשים029937318 :
025320906
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