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מדינת ישראל,
כלת השמחה
אומרת תודה

בגובה העיניים

אם הרב קוק היה
חי ,היה עולה
להר הבית?

פולמוס

חומות מוורשה
נופלות בתל אביב

פעמיים באהבה

נשואים פלוס?
מחירי השקה ( )pre saleאטרקטיביים
ותנאי מימון מעולים
יו ם ה

עצמא
ות ש מ ח!

פרויקט 'חריש פלוס' זה המקום שלכם! קהילה דתית איכותית ,דירה מקבלן (עם
ערבות בנקאית מלאה) ,מפרט יוקרתי ,מחיר אטרקטיבי ומיקום מצויין .עם כל כך
הרבה פלוסים בפרויקט אחד  -זו הולכת להיות הבחירה האידיאלית עבורכם.

1-700-500-555

w w w. h a r i s h -p lu s . c o m
יזם:

שיווק:

בונים לכם קהילה.

חרישפלו

פרוי קט א חד ,ש פע של י תרונו ת .

חברותא
יוסף ארנפלד

עם

70

הרב יגאל קמינצקי ,ראש מרכז תורה ומדינה

שנות עצמאות מלאו השבוע למדינת ישראל.
כיצד יראו  70שנה הבאות? "זה אומר שהגיע
הזמן להתכונן למדינה שתפעל על פי התורה"
– אומר הרב יגאל קמינצקי ,רב גוש קטיף לשעבר ,העומד
כיום בראש מרכז 'תורה ומדינה' הממוקם ביישוב ניצן.
מטרת מרכז 'תורה ומדינה' שהוקם לפני כשנתיים ,הוא
להעמיד מודל מתוקן כיצד שלטון יהודי צריך להתנהל
על פי ההלכה .לומדים בו מספר תלמידי חכמים ברמה
תורנית גבוהה ,כאשר כל אחד מתרכז בסוגיה מסוימת.
"השאלה היא איך אנחנו מצליחים לממש את ההלכות
וההנהגות של התורה בעידן המודרני .זה דבר לא פשוט"
– הוא מסביר ומיד מדגים" :האם הולכים אחרי הרוב ,מה
היחס בין רוב למיעוט ,מה כוחו של השלטון ,מה היחס
שלו לנושאים סוציאלים .ועד כמה הוא צריך להתערב
בסוגיות האלה? על מי האחריות של הצדקה ,על המדינה
או גורמי פרטיים?"

"הגיע הזמן
להתכונן
למדינה
שתפעל על
פי התורה.
השאלה היא
איך אנחנו
מצליחים
לממש את
ההלכות
וההנהגות של
התורה בעידן
המודרני.
זה דבר לא
פשוט"

בהתייעצות עם הרב יעקב אריאל הוחלט להתחיל
בלימוד הלכות מלכים ברמב"ם" .למרות שלא כל הפרקים
רלוונטים לימינו ,חלקם בהחלט נוגעים לממלכה ,שלטון
והנהגה ובזה אנחנו עוסקים .המגמה שלנו בסופו של
דבר היא לא עוד מכון .אנחנו מנסים להתמקד בצורה
של השלטון ,איך השלטון צריך להתנהל לפי התורה" .כך
למשל הוכנס לאחרונה איש אקדמיה ,שיעבוד יד ביד עם
הצוות ההלכתי" .במהלך השנה אנחנו שומעים שיעורים
בסוגיות האלה ,מפי מומחים ויועצים שעוסקים במדינאות
ומדעי המדינה ,כדי שבסופו של דבר ,נדע איך להעביר
את הרעיונות הגדולים לתורת המעשה".
מעבר לדיונים התיאורטיים ,לא פעם מגיעים הדברים לידי
פעילות מעשית לתיקון המציאות .הרב קמינצקי חבר גם
בארגון 'חותם' ,לא פעם מזינים שני הארגונים זה את זה,
כמו למשל בסוגיה של משפחה יהודית ,על פי ההלכה.
"משפחה נחשב לדבר כל כך טריוויאלי ,היום מתברר
ששום דבר לא פשוט .עלתה הצעת חוק שנקראה 'חוק
זכויות הילד' ,בעצם רצו להגיד שלילד יש זכויות שוות ,כמו
להורים .למשל ,אם ההורים רוצים לעבור דירה ,כי לאבא
יש פרנסה בעיר אחרת ,הילד יכול להתנגד כי זה פוגע
בחברה שלו .אם הוא קטין ,המדינה תעמיד לו סנגוריה.
זה נשמע הזוי ,אבל זו דוגמא למקרה שנאבקנו בו"
כחלק מראיית החשיבות בנושא ,הקים המרכז אגף מיוחד
שעוסק בענייני משפחה ,בראשות הרב עזריאל אריאל.
"המגמה היא לנסות לבנות בניין שלם של הסתכלות על
המשפחה ,מה הערך שלה ,מה נובע מכך ומה האחריות
של המדינה .אולי מדינת ישראל הייתה צריכה להקים

זמני כניסת ויציאת

שבת
אחרי מות
קדושים

גולן

18:45
19:56

חיפה

18:43
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תל אביב
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ירושלים
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19:50

באר שבע
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18:56
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משרד לענייני משפחה ,שתטפל בשלל סוגיות ,כמו
נישואים מאוחרים? לתורה יש בהחלט מה לומר בסוגיה
הזאת .תראו מה קורה באירופה :יש מציאות שמדינות
מתפרקות כי משפחות כמעט ולא מביאות ילדים לעולם.
הממוצע זה  ,1.5מה שאומר כיליון מוחלט .יסוד הקיום
של האנושות ובוודאי של עם ישראל הוא המשפחה .צריך
להקדיש לכך משאבים וזה צריך לעמוד בראש מעינינו".
קרוב ל 13 -שנה מלאו לגירוש וחורבן גוש קטיף .מעבר
ליישובים עצמם ,גוש קטיף היה בסיס לעולם תורה מפואר.
מאז ,רוב המשפחות התמקמו ביישובי הקבע ,האם גם
עולם התורה הצליח להשתקם?
"בגוש קטיף היה ריכוז תורה גבוה במיוחד ביחס לכמות
התושבים .אלפי תושבים ,לעומת עשרות רבות של מפעלי
תורה; שתי ישיבות הסדר ,מכינה קדם צבאית ,ישיבה
גבוהה ,מכון התורה והארץ ,מדרשת הדרום ,מדרשת
נצרים ,כוללים ,תלמודי תורה ועוד .היה חיבור מדהים בין
עולם התורה לעולם העשייה .גוש קטיף היה אימפריה
של חקלאות ומצד שני היה אימפריה של תורה והיחסים
בינהם היו מצוינים .החיבור לשטח הפרה את אנשי התורה.
היום ,עולם התורה התפזר לכל עבר ,זה כבר לא משהו
ריכוזי .ברוך ה' הצלחנו להקים את מרבית המוסדות,
אבל יש גם חלק שלא .ישיבת נצרים התמקמה באריאל,
תורת החיים ביד בנימין ,ישיבת ההסדר נווה דקלים הלכה
לאשדוד ועל זה הדרך .החיבור הטבעי כבר איננו ,ביום
העצמאות כולם היו מגיעים לאירועי המרכזי ברחבת
המועצה והייתי רואה את השמחה והריקודים של חיבור
עולם התורה יחד עם בעלי בתים .העוצמה באה לידי
ביטוי הרבה מעבר למוסד ועוד מוסד".
אחרי הכאב הגדול של הגירוש מגוש קטיף ,חווינו גם
את חורבן עמונה ,בתים בעפרה והיד נטויה לצערנו גם
על בתים בשכונת נתיב האבות" .היינו במצב ביש מחוץ
לקונסזוס" – הוא משתף" ,יצרו נגדנו דמונזציה והפכו
אותנו לאויבי השלום והעם .העיתונות שיתפה פעולה עם
אריק שרון ודיברה על אלטלנה  .2היום המצב השתנה.
יכול להיות שהגירוש מגוש קטיף יצר משהו ,מאז יש
שינוי בתודעה .יש תהליכים שקורים בעם ישראל ,גם
התקרבות מבחינה רוחנית וגם הציבור מבין יותר ומתחיל
לשנות כיוון" .הרב קמינצקי משדר אופטימיות" .עם
ישראל מתקדם יותר ומתפתח יותר ,גם בפלאי הטכנולוגיה
והיי-טק ולא פחות בעולם התורה .במלחמת ששת הימים
היינו דלים וריקים ,היום אתה מסתכל איזה אימפריה
של תורה ואמונה .אין ספק שלצד הריקבון הגדול ,יש
פריחה גדולה".

מו״ל
בניהול
עורך :יוסף ארנפלד | sb@zomet.org
עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
לפרסום מודעות03-6133555 :
דוא״לoffice@go-bsd.co.il :
הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי 052‐8908518
הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת

סכנה! ביקורת הרסנית!

מ

צות התוכחה הנזכרת בפרשה ,מסויגת בתנאי "ולא
תשא עליו חטא"  -היזהר שלא תלבין פניו ברבים.
רבי נחמן מברסלב זי"ע ,בתורתו האחרונה (ליקו"מ
ח' תנינא) מגלה ,שסוד התוכחה טמון ְּבזַ ּכּות האדם האומר
אותה ,ולא בתוכן הנאמר .אם האדם המוכיח אינו ראוי
להוכיח ,לא רק שאינו מועיל בתוכחתו (אף אם הוא צודק
בדבריו) ,אלא שהוא ממש מזיק לאדם שהוא מוכיח אותו,
כי הוא מבאיש את ריח הנשמה שלו.
דרך משל ,כשמונח דבר שריחו אינו טוב ,אם לא מזיזים
אותו ,אין מרגישים את הריח הרע .אבל כשמתחילים להזיזו,
מעוררים מחדש את הריח הרע שלו .כך גם כשהמוכיח
אינו ראוי ,הוא מעורר ע"י הביקורות והתוכחות שלו ,את
הריח הרע של המעשים רעים ,וע"י זה הוא מחליש את
הנשמה של האדם שהוא מבקר ,וזה גרוע מהכל.
המזון של הנשמה הוא הריח ,שהרי ידוע שרק הנשמה
(ולא הגוף) ,נהנית מהריח (ברכות מג) .ולכן כשמתעורר
הריח הרע ,הנשמה לא מקבלת את המזון והחיות שלה,

והיא הולכת ונחלשת ,וכשהנשמה נחלשת  -אין לאדם
כוחות וחוזק פנימי לעשות שינוי ,ולא תעזור שום ביקורת.
ללא מודע ,כל אחד מאיתנו הסמיך את עצמו להיות המוכיח
הראוי ,ואנו מרשים לעצמנו לבקר את הקרובים לנו" .מה
בסך הכל אמרתי? "...אם נתבונן ,נראה כמה חולשה אנו
מפזרים סביבנו ,ממש כמו ספריי המפיץ ריח רע בכל הבית.
בתורה הנ"ל בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מגלה ,שתוכחתו של
המוכיח הראוי ,מפזרת ריח טוב בנשמות שומעי (ולומדי)
לקחו ,ומחזקת אותן .תודעתו נמצאת באמונה שלימה
שהעולם מתחדש בכל רגע ,והטבע הוא רק תפאורה
שאסור לנו להשתכנע ממנה.
לכן ,גם אם טבע האדם זמן רב בהנהגה רעה ,המוכיח הראוי
לא משתכנע מכך ,הוא חזק באמונתו ביכולת ההתחדשות
והשינוי ,יהיה מה שיהיה ,וכשהוא מוכיח אותנו ,הריח
הטוב מחזק את הנשמה שלנו ,ואנו מקבלים מחדש ,ניצוץ
אמונה ,בכח שלנו להשתנות...

הרב דן לוינזון
'נהר דעה'
בית המדרש לתורת
רבי נחמן מברסלב

נהר
יוצא

מעדן
האתר של נהר דעה:
www.nahar.org.il

להיות רב השפעה!

הרב אלי שיינפלד
רב קהילת ׳נווה הגבעה׳
גבעת זאב ,בוגר מחזור ב׳

היום כדי להיות רב ,צריך להיות הרבה יותר מרב...
תוכנית ‘ברקאי‘ היוקרתית שמה לעצמה למטרה לסייע לרבני הקהילות
להתמודד עם צרכי הקהילה הרבים והמאתגרים הקיימים בדורנו .התכנית
מעניקה כלים בנושאים מגוונים כגון :ייעוץ זוגי ,בריאות הנפש ,אימון,
קורס הלכה מעשי ,מוגנות בקהילה ,חינוך ילדים ,התמודדות עם אתגרי
הטכנולוגיה ועוד ועוד.
היקף התוכנית :יום בשבוע למשך שנתיים.

נותרו מקומות אחרונים למחזור ד׳!
מוכר כגמול השתלמות
שעותֿ)
ֿ
(120

מלגה מיוחדת
למצטייני הקורס

מרכז להכשרת רבנים ופיתוח קהילות

בנשיאות הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט״א
ובברכת הרב יעקב אריאל שליט״א

טל( 054-6480802 | 072-215-5077 :רונאל)
מיילoffice@israelrabbis.org :

3

היתר השימוש
הרב מנחם פרל
ראש מכון צומת

ל

במכונות
גילוח

ֹאשׁכֶ ם וְ ֹלא ַת ְש ִׁחית ֵאת ְפ ַּאת
א ַת ִקּפּו ְפ ַּאת ר ְ
זְ ָקנֶ ָך( .ויקרא יט ,כז)

הלכה
וטכנולוגיה

בחיי המעשה

"בדורות
האחרונים
נחלקו חכמי
ישראל ביחס
להיתר השימוש
במכונות גילוח.
החפץ –חיים
אסר ,אך הרב
צבי פסח פרנק
התיר בתנאי
שלא ילחץ
לעור הפנים"
88

₪2

הגמרא בשלהי מסכת שבת (קנב ,א) אומרת
שזקן הוא הדרת פנים .בשמואל (ב פרק י) מסופר על
מלך בני עמון ,חנון" :וַ ּיִ ַּקח ָחנּון ֶאת ַע ְב ֵדי ָדוִ ד וַ יְ גַ ּלַ ח
אתם
ֶאת ֲח ִצי זְ ָקנָ ם  ...וַ יְ ַׁשּלְ ֵחם .וַ ּיַ ּגִ דּו לְ ָדוִ ד וַ ּיִ ְׁשלַ ח לִ ְק ָר ָ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשבּו ִב ֵירחֹו
אד ,וַ ּי ֶ
ּכִ י ָהיּו ָה ֲאנָ ִׁשים נִ כְ לָ ִמים ְמ ֹ
ַעד יְ ַצ ַּמח זְ ַקנְ כֶ ם וְ ַׁש ְב ֶּתם ".החתם סופר (או"ח קנט)
מספר שהנוהג לגלח את הזקן הגיע לעם ישראל בזמן
מסעי הצלב הראשון (גזרות תתנ"ו) שגדולי ישראל
התירו לגלח על מנת שלא יזוהו כיהודים וירצחו .גם
המקובלים ראו מעלה גדולה בשמירה על זקן טבעי,
וכך נהוג בין החסידים.
עם זאת התלמוד במסכת מכות דן בסוגיא ומסקנת
הסוגיא היא (מכות כא ,א) שרק 'גילוח שיש בו
השחתה' נאסר .מסתבר כי 'גילוח' מוגדר כאמצעי
ושיטה ,אופן הסרת השיער .לעומת זה 'השחתה'
היא התוצאה ,קיצוץ השיער מעיקרו (ע"פ פי' הריב"ן
המודפס על הדף במקום רש"י) .ובכן לכאורה מכונת
גילוח תקנית מבצעת פעולת 'גילוח' ומצד זה יש
לאסור .עלינו ,אם כן ,לבחון אם היא גם 'משחיתה',
או יותר נכון ,מהי 'השחתה'?
"אינֹו ַחּיָ ב ַעל ַה ְׁש ָח ַתת
בשו"ע (יו"ד קפא ,י) פסקֵ :
ְּפ ַאת ַהּזָ ָקן ֶאּלָ א ְּב ַת ַערֲ ,א ָבל ְּב ִמ ְס ָּפ ַריִ ם ֻמ ָּתרֲ ,א ִפּלּו
ּכְ ֵעין ַּת ַער"' .כעין תער' ,היינו שצמוד לעור ממש ,כך
ביאר שם הש"ך" :שיהיה חלק כאילו סיפר בתער".
אכן החת"ס ועוד ערערו על קולת השו"ע ,ולשיטתם
אסור להתגלח במכונת גילוח.
אם כן ,מה ההבדל בין תער האסור ,לבין מספריים
כעין תער המותרים? – טכניקת הגילוח .הרב ישראל
רוזן זצ"ל הגדיר (תחומין כב) כי מספריים משתמשים
בשני להבים [חלקים] על מנת לחתוך ,לעומת תער
שחותך בלהב אחד .במכונת גילוח נראה לכל מביט
כי השיער (ואולי גם העור ,תלוי בלחץ) נכנס לתוך
נקבי הרשת ,להבי המכונה בסיוע אחיזת הרשת
חותכים את השיער .בביקור במפעל פיליפס בהולנד

מצא הרב רוזן כי להבי מכונת הגילוח חותכים את
השערה ללא השימוש בהתנגדות הרשת ,אם כן ,אין
דרך להתיר את הגילוח .אלא שבכל התורה ההלכה
נקבעת על פי מראה העין וללא עזרת מכשירים
מיוחדים ,כך הדין גם בהגדרת השרץ האסור ,בדין
הריגת כינה בשבת ועוד.
בדורות האחרונים נחלקו חכמי ישראל ביחס להיתר
השימוש במכונות גילוח .החפץ -חיים (ליקוטי הלכות
על מסכת מכות) אסר ,אך הרב צבי פסח פרנק (הר
צבי יו"ד קמג) התיר בתנאי שלא ילחץ לעור הפנים.
וכך פוסקים רבים לכאן ולכאן .במעבדת מכון צומת
אנו בודקים במכונות הגילוח השונות ,האם חיתוך
השיער נעשה בעזרת התנגדות הרשת .האם הסכין
חדה ויכולה לחתוך בפני עצמה .האם הסכין נוגעת
בעור ומשחיתה אותו.

למעשה:
הדרת פנים – זקן (שבת קנב ,א).
מותר לגלח במספריים ,אפילו כעין תער (שו"ע
יו"ד קפא ,י).
יש מתירים את השימוש במכונות גילוח ,מכמה
סברות )1( :ה'סכין' איננה חדה וע"כ איננה יכולה
לחתוך שיער ,החיתוך מתבצע באמצעות מהירות
להב גדולה )2( .החיתוך מתבצע בעזרת התנגדות
הרשת (לפחות נראה כך) כדין מספריים )3( .הסכין
לא משחיתה את העור )4( .מכונת גילוח איננה
'תער' קלסי ,וע"כ לא נאסרה.
יש אוסרים מכמה סברות )1( :צורת יהודי ,מזוקן.
( )2תוצאת הגילוח במכונה זהה לתוצאת הגילוח
בתער ,ולכן איננה כמספריים.
במכון צומת בודקים כל דגם אם תואם את סברות
ההיתר ( .1-3משום ש 4הוא היתר גורף) אך אין
בידינו להכריע הלכה כמי.

איך כיביתם את
הגז בחג עד עכשיו?

באישור מכון
התקנים

חגז -הדרך הבטוחה לתזמון כיבוי הגז
מתאים לגז ,למנגל וליום-יום

לפרטים והזמנות  02-9932111או באתר www.zomet.org.il
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הטיימר לכיבוי גז

האם מועיל להפחיד את החולה?

ה

מדרש המפורסם מסביר מדוע בתחילת הפרשה
מוזכר עניין מותם של בני אהרן:
"היה ר' אלעזר בן עזריה אומר :משלו משל למה
הדבר דומה .לחולה שנכנס אצל הרופא ,אומר לו אל
תשתה צונן ואל תשכב בטחב ,בא אחר ואמר לו אל
תשתה צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת
פלוני .וזה זרזו יותר מכולם .לכך נאמר אחרי מות שני
בני אהרן  -ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל
יבוא בכל עת".

סוגיה מרכזית בעולם הרפואה היא היכולת להשפיע על
המטופל לבצע שינוי כלשהו באורחות חייו :להפסיק
לעשן ,לשמור על תזונה מתאימה ,להתמיד בפעילות
גופנית ועוד .אחת הדרכים הנפוצות הנה זריעת פחד בלב
החולה מהתוצאות הקשות של חוסר שיתוף הפעולה
מצידו ,כגון "אם תמשיך לאכול עוגות נצטרך לכרות לך

את הרגל" וכדומה.
האם הדרך הזו יעילה? הנושא הזה נחקר במשך שנים
רבות ,והמסקנה הנחרצת היא ,שהפחדת המטופל תהיה
יעילה אך ורק אם יתלווה אליה מסר ברור למטופל שיש
בכוחו לבצע את השינוי הנדרש .מתברר שאם החולה
אינו בוטח ביכולתו להשתנות (בגלל תובנות שגויות,
מצב נפשי או כלכלי וכדומה) ,אפילו אם יקבל מסר ברור
שחייו בסכנה – לא יחול שום שינוי.
יתרה מכך .פחד עלול להיות משתק אם הוא מתפרש אצל
החולה כחוסר אונים ,ומצד שני עשוי להפוך (בהיפוך
אותיות) לדחף להשתנות .בספר התניא מוסבר שהיראה
והאהבה (לענייננו – פחד ובטחון) משולים לכנפי הציפור.
כשם שציפור אינה יכולה לעוף עם כנף אחת בלבד ,כך
האדם זקוק לאיזון בין הפחד מפני ההשלכות של מעשיו
לבין בטחון ביכולתו להוביל את השינוי.

עמית גרון
׳מלוגמא׳ ‐ הכח
לריפוי הוא שלך

רפואה
והלכה
בחסות
להיות בריא ולהישאר בריא

לרגל שנת ה 50-לשחרור יהודה ושומרון ,תנועת ההתיישבות 'אמנה' מציבה את היעד הבא :מיליון מתיישבים ביו״ש! הצטרפו אלינו!
בס"ד

בס"ד

יורם ויואל

מיישבים

ייזום ובנייה בע"מ

יורם ויואל
יואל052 - 2515098 :
יורם052 - 2515107 :

ביהודה
ושומרון

ייזום ובנייה בע"מ
קבלן רשום מספר 22561

יואל052 - 2515098 :
יורם052 - 2515107 :
קבלן רשום מספר 22561

 88יחידות דיור ביישוב שתמיד חלמתם עליו!

כל הקודם זוכה!

רות גן עם גינה ענקית ( 150מ״ר)
די
במחיר דירת גן רגילה!

 88יחידות דיור בברוכין במחיר חד פעמי!

היישוב ברוכין מתרחב וגדל ואתם מקבלים את ההזדמנות של השנה .מפרט
ההזדמנות האמיתית
עשיר בסטנדרט בנייה גבוה וחדשני ,בעשרה דגמי דירות שונים ,והנוף ¯ עלינו!
חפשו בגוגל :ברוכין עכשיו ,שלחו דוא״לbruchinhome@gmail.com :
משווק :שמואל
 050-5391097בתי אמנה  -ברוכין  ,מרכז מידע אמנה www.amana.co.il ,1-800-260-240
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בגובההעיניים

ישראל אומרת

הרב יוני לביא,
ארגון קהלים
ומנהל מוקד
חברים מקשיבים

ה

ם התכנסו שם כולם באירוע מרגש שקורה
פעם בשבעים שנה .התקבצו ביחד כדי לחגוג
ולשמוח איתה ביום הולדתה .לסיום ביקשו
ממנה לומר כמה מילים מן הלב .קבלו בבקשה ,את
כלת השמחה – את מדינת ישראל!
משפחתי היקרה ,חברים ,אורחים שבאו מרחוק
ומקרוב ,שלום לכולכם!
יום הולדת הוא זמן מיוחד.
זמן למחשבות והרהורים על העבר ,וזמן לתוכניות
וחלומות על העתיד.
אבל בעיקר יום הולדת הוא זמן לומר בו – תודה!
תודה לכל מי שבזכותו הגעתי לרגע הגדול הזה.
כי גם עכשיו ,כשאני חוגגת את הגיעי לגיל  70המכובד
וכבר ממש לא ילדה קטנה ,לא אוכל לשכוח לרגע
את כל אלו שנתנו לי יד לאורך הדרך והיו שותפים
להגשמתו של הנס המיוחד שלי.
ראשית ,אומר תודה לארץ .זו ששמרה לי אמונים כל
השנים ומיאנה להיעתר לחיזורי זרים .מי לא ניסה
לאחוז בה ולהשתלט עליה?! מי לא ניסה להניח עליה
יד?! והיא ,בעקשנות בלתי מוסברת ,עמדה כל העת
בשממונה ,כשהיא מתעקשת לתת את פריה ואת
אהבתה רק לבניה השבים אליה.

תודה!

"מעל הכול
תודה לבורא
עולם שדבר
אחד מדבריו
אחור לא ישוב
ריקם ,שפרש
עלי את
סוכת שלומו
ומזריח אור
חדש על ציון.
הללוי-ה!"

תודה לכל מי שמבקר את ההתנהלות שלי מתוך
שותפות ואיכפתיות ודואג לכך שאמשיך להתקדם
בכיוון הנכון ולממש את הפוטנציאל הגדול שגלום בי.

ומעל הכול תודה לבורא עולם שדבר אחד מדבריו
אחור לא ישוב ריקם ,שפרש עלי את סוכת שלומו
ומזריח אור חדש על ציון .הללוי-ה!
לסיום אומר עוד דבר אחד .אני אומנם בת שבעים,
אבל במושגים של מדינות אני ממש...תינוקת.
אני יודעת שתולים בי תקוות גדולות ואני מקווה
שבעזרת ה' ובעזרתכם אצליח להגשים אותן,
וכשניפגש ביום ההולדת המאה שלי יהיו כאן כבר
 20מיליון יהודים החיים בכל מרחבי הארץ בחברת
מופת אידיאלית שהעולם כולו נושא אליה עיניים.
"נָ כֹון יִ ְהיֶ ה ַהר ֵּבית ה' ְּברֹאׁש ֶה ָה ִרים וְ נִ ָּשׂא ִמּגְ ָבעֹות
תֹורה ְּוד ַבר ה'
וְ נָ ֲהרּו ֵאלָ יו ּכָ ל ַהּגֹויִ םּ ...כִ י ִמ ִּצּיֹון ֵּת ֵצא ָ
ירּוׁש ִָלים".
ִמ ָ
תודה לכם ,על כל מה שהיה ,ובתקווה וציפייה גדולה
לכל מה שעוד יהיה .יום עצמאות שמח!

אומר גם תודה לנביאי ישראל שמילות הבטחתם
ַ
הפלאית על קיבוץ גלויות ושיבה לציון היו קרן אור
ברגעי האופל והאימה של הגלות ,ונתנו כוח ותקווה
לחלשים ולמדוכאים .כמה מדהים לראות כיצד
נבואות האתמול הפכו לכותרות העיתונים של היום.
תודה לעם האחד והיחיד שבמשך אלפיים שנה סירב
להיטמע ולהתבולל בארצות מגוריו והמשיך להתפלל
לציון כששיר נישא על שפתותיו ' -לשנה הבאה
בירושלים הבנויה'.
תודה אפילו לגויים האנטישמים שעשו את 'תפקידם'
נאמנה ,ודאגו להזכיר ללא הרף ליהודים מי הם
ושהגלות לעולם לא תוכל להיות הבית שלהם.
תודה לחלוצים ולמתיישבים שהמירו חיי נוחות ועושר
על אדמת נכר בעמל ויזע של הפרחת שממה וייבוש
ביצות .לכל אלו שמסרו את הנפש ואת הגוף ,שכבשו
עוד דונם ועוד גבעה ,ובעשר אצבעותיהם הקימו
לתחייה מפעל התיישבות וחקלאות מפואר שאין
עוד כמותו בעולם.
תודה לחיילים ולמפקדים שלחמו בגבורה ובחירוף
נפש נגד כוחות עדיפים בנשק ובתחמושת .שהיו
מוכנים לשלם אף את הגבוה במחירים למען עמם
וארצם.
תודה לאמהות ולבנים ,לאבות ולסבים ,לרבנים
ולהוגים ,למדינאים ולעמלי הכפיים שתרמו כל אחד
את אורו ואת ניגונו ,את משנתו ואת נשמתו ,כדי
שחלום הדורות יוכל להתגשם.
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תודה לכל לומדי התורה ושוקדיה שמזרימים בעורקיי
רוח ונשמה ,תודה לכל אנשי האקדמיה והמחקר
שמקדישים את חייהם לשיפור איכות החיים והיכולת
הטכנולוגית.

רוצים להיפגש על הגשר? רוצים ללמוד את
האומנות של תקשורת אמיתית ולאהוב מחדש?
או אולי יש בעיה שעוד לא פתרתם.

סדנת ה"אימאגו" לזוג הדתי יתקיים באווירת
שבת במלון אביב בטבריה .חמישי-שבת  5.6.7ביולי
הסדנא מיועדת לכל זוג שמעוניין בקשר ותקשורת אמיתיים ,תלמדו
איך לאהוב באמת ,איך להבין את עצמך ואת הבן זוג בו זמנית,
ואת המשמעות של חמלה.
הסדנא מהווה מסע לתוך החיים שלך ושל בן זוגך ,להכרה אמיתית.

עורכי הסדנא :מימי ומשה דיקמן

מימי פסיכולוגית מומחית לטראומה וזוגיות
משה נוירולוג ומרצה בבי"ס לרפואה" ,הדסה"
מחיר לזוג עד ה ⋅ ₪ 3,150 22/4/18-עד ה₪ 3,350 15/5/18-
לאחר מכן המחיר ₪ 3,600

 24שעות חווייתיות של עבודה אינטנסיבית לשיפור הקשר הזוגי.

לפרטים והרשמה054-7554228 :
הרב אהרן בינה ראש ישיבת נתיב אריה" :אני מכיר ועבדתי עם מימי למעלה מ 12שנה ,צפיתי
בה הופכת גם קשיים מאד גדולים להצלחות .אני מתרשם לא רק מהמקצועיות של מימי ,אלא
גם מיראת השמים שלה .הסדנא הזאת חשובה לכל בית יהודי"

אמנות
באמונה

לדעת לזכור

ל

היות אמיתי .נשמע פשוט .לקבל דמות ולשחק אותה פשוט כמו שהיא .לא להגזים ,לא
לזייף ,להתנהג כמו בחיים .האמת היא ,שזה אחד האתגרים הגדולים לשחקן .תחשבו על
עצמכם כאשר מצלמת ווידאו פתאום מכוונת לכיוונכם .באופן אוטומטי אנחנו מתנהגים
קצת אחרת .מודעים לכל תנועה שאנחנו עושים ,מתלבטים
לפני כל הרמת יד או אמירת מילה.
הרבה אנשים טובים בלתת עצות לשחקנים .אבל ברגע שעולים
על הבמה קורה דבר מוזר .פתאום הכל נהיה מלאכותי ,מוגזם,
מאובן .פתאום אנחנו הכי רחוקים מפשוט להיות אנחנו  -בני
אדם טבעיים .המודעות לעצמנו ,גם כשעוד אין קהל באולם,
מקשה עד מאד.
אחת הדרכים להקל על העניין ולעזור לשחקן להיות טבעי,
או ריאליסטי ,פותחה על ידי במאי רוסי בשם סטניסלבסקי
לפני קצת יותר ממאה שנה .הוא השתמש בזיכרון של השחקן.
בתרגילים שונים שנעשו בחזרות ,הוא בקש מהשחקן להיזכר
בסיטואציות וחוויות מהעבר שלו ולשחזר רגשות ותחושות
שחווה – וכך ברגע שיעלה על הבמה להציג דמות אחרת ממקום
אחר ,הוא יוכל להשתמש בזיכרונות שלו בכדי לייצר דמות
טבעית ו'נורמלית' על הבמה .העבר שלנו ,הוא החומר ממנו

"תחשבו על
עצמכם כאשר
מצלמת ווידאו
פתאום מכוונת
לכיוונכם .באופן
אוטומטי אנחנו
מתנהגים קצת
אחרת"

איילת סנאי,
תאטרון השחר
אנו מורכבים והוא מחזיר אותנו למי שאנחנו.
בשבוע האחרון עברנו שני ימי זיכרון – לשואה ולגבורה ולחללי
מערכות ישראל ,ויום עצמאות אחד .אי אפשר לנתק בין הזיכרון
של העבר ,למציאות של ההווה .אותם זיכרונות שאנו נושאים
איתנו מהשואה האיומה באירופה וממלחמות ישראל כאן
בארץ – הם אלו שמעצבים את מי שאנחנו היום .ואם מדי פעם
אנחנו מרגישים שאיבדנו את הדרך .שאנחנו לא כל כך יודעים
מה אנחנו עושים פה ,הכל נראה מוגזם ומלאכותי ,כדאי להיזכר
קצת בעבר שלנו ולהתבונן מתוכו לעתיד אמיתי יותר.

לתגובות והזמנת הצגות ,סדנאות והרצאות –
24ayelet@gmail.com

טל מנשה מכל הסיבות
ישוב דתי
וקהילתי עם
מערכת חינוך
מעולה

רק  10דקות
מהעיר חריש
ומכביש 6

החל מ-

913,000

צמוד למדד תשומות הבנייה 2/18

יישוב שליו
עם איכות חיים
כפרית

₪

בניין בוטיק מדורג (סה”כ  4משפחות בבנין) | מפרט טכני עשיר | מרפסת גדולה לנוף חלומי | נוף פנורמי | גינה פרטית

לפרטים :שלמה 052-6071473
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הרב לא דיבר על הר הבית
הרב בניהו ברונר
צפת
בתקופה האחרונה התפרסם
בציבור שדעתו של מרן הרב
זצ"ל הייתה לאסור בצורה
מוחלטת את העלייה להר
הבית.
צריך להקדים ולומר
שבדברי חז"ל במשנה
ובתלמוד מפורש ההיתר
לטמא מת לעלות להר
הבית ,אם נטהר מטומאת
קרי ,במשנה במסכת כלים
(א' ח)" :הר הבית מקודש
ממנו ,שאין זבים וזבות נדות
ויולדות נכנסים לשם" מכאן
שטמא מת מותר להיכנס להר הבית ,וכך פסק הרמב"ם (הלכות
בית הבחירה ז' ט"ו)" :ומותר להכניס המת עצמו להר הבית
ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם" ,וכך נהגו רבים
מגדולי ישראל כמו הרדב"ז והמהרי"ט ועוד.
ובכל אופן מצאנו שהרב זצ"ל התרעם על הברון רוטשילד
שעלה להר" :שלבי נמחץ מאד ,מפני חלול השם של היותו
במקום המקדש" (אגרות הראי"ה ח"ב רפ"ה) ,ולאחרונה
התפרסם מכתב נדיר של הרב לרב שמואל דוד הלוי ליווי
שכתב קונטרס על קדושת המקדש ,וכך כותב הרב" :שאי
אפשר בשום אופן להקל למעשה בכניסת מקום המקדש
בזמן הזה....וכעת מפני המצב הפוליטי וסכנת הכלל על ידי
ששונאינו מעללים עלינו ,שהננו חפצים לקחת מהם בזרוע
את מקום המקדש ,שהעמידו עליו את מסגדם בעוונותינו
הרבים" .וכן יש כרוז שהוציא הרב על איסור העלייה להר
הבית ומקום המקדש.
כיצד דברים אלו של הרב מתיישבים עם ההיתר ההלכתי
הברור בדברי חז"ל? ניתן להעלות ארבע אפשרויות:
האיסור נובע מחוסר ידע מדויק של הגבול בין מקום
המקדש להר הבית ,וכניסה למקום המקדש אסורה לטמא
מת באיסור כרת חמור.

"אני משוכנע
שלו הרב היה
חי עמנו היה
מוביל את
ההיתר לעלות
להר והיה
עולה בעצמו"

פולמוס
פדיה
יקלו
אנצ
כתית
הל

כשיו

רפ
ואית

ע

ב 6-בלבד
ש

מהיום

₪

לחוד ייבות
תח
בה שנה
ל

לא צריך
לסחוב!

גזרה שמא היתר להיכנס להר הבית יביא לכך שיכנסו
למקום המקדש.
חשש של התגרות במוסלמים שמסגדם עומד בשטח ההר.
האיסור נוגע למקום המקדש עצמו ולא להר הבית.
הרב לא כתב תשובה הלכתית מפורטת בנושא ולכן אפשרות א'
אינה סבירה ,במיוחד שאנו כיום מסתמכים על מסורת ברורה
שהייתה במהלך כל הדורות והרדב"ז הסתמך עליה בצורה חד
משמעית שאבן א-צחרה הנמצאת בתוך מסגד עומר זה מקום
קודש הקדשים .אפשרות ב' גם היא אינה סבירה ,שהרי אין
לנו סמכות לגזור גזירות חדשות .אפשרות ג' שהרב בעצמו
חשש להתגרות במוסלמים אינה שייכת בתקופתנו אחרי
הקמת המדינה ,שהרי הקמת המדינה היא ההתגרות הגדולה
ביותר ולא חששנו לה ,וב"ה הצלחנו ,ומדוע שבהר הבית
נחשוש ,חשש כזה עלול להביא לויתור על מקום המקדש ח"ו.
הרב נאבק על מתן היתר ליהודים להתפלל בכותל כשהיינו
תחת שלטון זר ,וברור שעליה להר הייתה מסכנת את היישוב
המתחדש בארץ .אפשרות ד' היא הסבירה ביותר ,הרב באגרת
ובמכתב מדבר על 'מקום המקדש' .הרב לא דיבר על הר הבית,
למרות שבכרוז הוא מזכיר 'הר הבית' כוונתו למקום המקדש,
בתקופתו לא עסקו בבירור הגבול בין הר הבית למקום המקדש.
הרב בכתביו מדגיש שהלכה כרמב"ם ש"קדושה ראשונה
קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא" ולכן הכניסה למקום
המקדש אסורה באיסור כרת ,שלא כאומרים שהלכה כראב"ד
שכתב שאין כרת בזמן הזה (הרב עצמו סובר שגם לדעה זו
יש איסור תורה -משפט כהן צ"ו).
לכן לענ"ד לא ניתן לומר שהרב אסר את העלייה להר בטהרה
לאזורים שאינם מקום המקדש ,ובמיוחד שאנו יודעים עד כמה
הרב התאמץ למצוא היתרים הלכתיים לנושאים הנוגעים לכלל
ישראל .כיום שהר הבית הוא סלע מחלוקת ,כשאויבנו טוענים
שהמקום אינו שייך לנו ,והם בפועל נמצאים שם בהמוניהם.
אני משוכנע שלו הרב היה חי עמנו היה מוביל את ההיתר
לעלות להר והיה עולה בעצמו.

תחומין פלוס+

מאגר הספרים המקוון המוביל בנושאי היהדות והחיים המודרנים

בלחיצת כפתור אחת
'תחומין' ( 36כרכים) ספריית המשפט העברי ( 15ספרים)
שמירת שבת כהלכה .ספרי הלכה ורפואה :אנציקלופדיה הלכתית
רפואית ( 7כרכים) אסיא ( 13כרכים) ספרי הרב שאול ישראלי
( 5כרכים) נשמת אברהם (על ארבעת חלקי שו"ע) ועוד

02-9932111

books.zomet.org.il

סט ׳צורבא מרבנן׳
מהודר ומפואר
בסבסוד קרן ׳ודברת ב״ם׳

מהרו להזמין!

1-700-500-777
משלוח חינם בהזמנת  2סטים
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מחיר מסובסד

199
במ

רק

 ₪בלבד
קום ₪420

בחסות

צומת צוותי מדע ותורה (ע“ר)

בתקופה האחרונה התעוררה שוב במלוא עוזה המחלוקת
על דעת הרבנים קוק זצ"ל באשר לעלייה להר הבית
בזמן הזה ,בקדושה ובאיזורים שאינם מקום המקדש.
עומד ליד הכותל בדבקות אמיתית ,מתפלל מכל הלב וכשהוא עוזב הוא נושק לאבן
הבולטת ביותר מבין אבני הכותל ,כדי לא להכנס לספק-ספיקא של בקדושת הר הבית.

עוד חתיכת כרת?
הרב איתן אייזמן
ראש מוסדות 'נעם-צביה'
אחרי מלחמת ששת הימים ,הרב ויינגרטן  -ראש המועצה
הדתית בירושלים ,היה הראשון שכתב חוברת בנושא
העלייה להר הבית .הוא הביא את החוברת אל הרב צבי
יהודה .היינו אז בשיעור והוא התיישב איתנו ,הניח את
החוברת ליד הרב צבי יהודה ,שמיד קלט ודחה אותה
הצידה .הרב ויינגרטן ניסה להסב את תשומת ליבו ושוב
קרב אליו את החוברת והרב צבי יהודה דוחה אותה
הצידה בכל פעם .בסוף השיעור אמר לו הרב צבי יהודה:
"מה אתה רוצה? עוד חתיכת כרת?" .זה היה ביטוי קשה
וחריף ,אבל הדברים היו מפורשים :לא לעלות להר הבית
באופן חד משמעי.
הרב קוק כתב :אילו היה בידינו להכריע בין החולקים
אם הקדושה של ציון וירושלים ובייחוד הקדושה של
בית חיינו – קדשה או לא קדשה לעתיד לבוא ,היינו דנים
בזה .אבל מכיוון שאין לנו אפשרות להכריע ,אנחנו לא
מעיזים לעלות לכל המקומות שנראים ששייכים לאיסור.
על פי דרך ההוראה בישראל ,נחשב כל דבר שנשאר ללא
הכרעה אצל הקודמים ,בייחוד דבר שלאוסרים הוא איסור
דאורייתא ובפרט איסור חמור של כרת ,נחשב לספק גמור
ששום אדם אינו רשאי להקל בו.
היינו תלמידים של הרב צבי יהודה ,בנו של הרב קוק
שיישם זאת הלכה למעשה .מעבר להוראה הכוללת שלא
לעלות להר ,הוא אפילו לא העז להכניס את ידיו לסדקים
שבכותל המערבי ,מחמת הקדושה .מי שראה את הרב

מעבר לזה ,הרב צבי יהודה אמר עשרות פעמים" :אנחנו לא עולים למקום ,לא בגלל
שאנחנו לא יכולים ,אלא בגלל שאנחנו לא רוצים" .כלומר ,ההכרזה שהר הבית בידינו,
באה לידי ביטוי במציאות שצה"ל והמשטרה נמצאים שם בתפקידים המיוחדים שלהם.
זה מראה שבאמת אנחנו הבעלים שנמצאים בהר הבית .זה שאנחנו לא משליטים את
כל כוחנו ועושים שם סדר עד כמה שהיינו צריכים ,זה חסרון וצריך להכיר בזה ,אבל
זה עדיין לא אומר שאנחנו לא בעלי המקום.
כל עוד שאנחנו לא יודעים בדיוק את גבולות הברורים
היכן מקום המזבח ,אנחנו לא עולים למקום .כל הרבנים
של הרבנות הראשית לדורותיה אסרו לעלות להר הבית,
ישבו שם גדולי תורה ולכן לא פשוט לקום ולחלוק עליהם.
אמנם יש היום רבנים שמתירים ,בחלקם תלמידי חכמים
גדולים מאוד ,אבל צריך לדעת להיזהר כשחולקים על
כל הרבנים הראשיים .אפילו הרב גורן ,שתולים בו הרבה
היתרים ,עלה רק לפינה אחת למחכמה ולא הסתובב
בכל הר הבית .גם הרב קורן שעשה מדידות בהר הבית,
אמר שזו הלכה ולא למעשה .הרב אריאלי חיכה שמישהו
יפסוק שמותר להקריב קורבנות ,אבל בכל פעם שראה
מאמר שמישהו כתב בנושא ,הוא דחה אותו ואמר "זה
לא זה ,אי אפשר .עוד אין פסק" .אי אפשר להתיר את מה
שגדולי הדור אסרו ,לכן צריך זהירות יתרה.
הטענה לפיה הם לא שמעו מהרב צבי יהודה אינה ראיה.
אנחנו שמענו ועוד רבים אחרים .תמיד הרב צבי יהודה
אמר שיש לנו עוד כמה מדרגות לפני בניית בית המקדש.
צריך לחזק את המלכות והשלטון בארץ ישראל וצריכים
לחזק את התורה .עליה למקום המקדש מראה על שאיפות
גדולות ועמוקות – אותם צריכים לכוון למקומות הנכונים.

"הרב צבי
יהודה אמר
עשרות
פעמים" :אנחנו
לא עולים
למקום ,לא
בגלל שאנחנו
לא יכולים,
אלא בגלל
שאנחנו לא
רוצים"

גם משפחת נחשוני יצאה לשליחות!

ומה איתכם?

מלגה
חופתד השית
בתקו

הדרך והכלים
שקיבלנו מהמכון
הינם יעילים וישומיים
ב
שליחותינו ,והכל נעשה
ב
או
מנו
ת,
נא
מנות
ובמסירות.

עמיחי ורונית נחשוני יצאו לשליחות כמנהיגי
קהילה ומורים לסאו פאולו ,ברזיל

הכשרה

400$

הצטרפו גם אתם להכשרה מקצועית ,לשני בני הזוג ,וקבלו ארגז כלים
לקראת שליחות אתגרית ומשמעותית בשלל תפקידי מפתח בקהילות
הלימודים מתחילים באלול  -הרשמו עכשיו!
לשליחת
קו"ח dani@ots.org.il
(של שני בני הזוג)

02-5880905

www.otsamiel.org.il

straus.amiel
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"

אנו מצווים
להיזהר
מלפגום את
הבסיס לכל
מהלך גאולתנו
על ידי הכנסת
שנאה בלבנו
המוציאה
חלקים מאחינו
מרגש האהבה

"

נקודת

השקפה
הרב שמעון רוזנצוויג
רב היישוב כפר תפוח

"כולנו כאחד באור פניך"
עשרות רבות של מצוות בפרשת קדושים .כמעט כולן
מצוות מעשיות ,מצוות עשה ומצוות לא תעשה .שתי
מצוות יוצאות דופן בזה שהן חובת הלב ואינן מעשיות.
"לא תשנא את אחיך בלבבך" (יט',י"ז)" ,ואהבת לרעך
כמוך" (שפ ,י"ח) .גם האהבה וגם השנאה מתחוללות
בתוך לבבו של האדם .האור החיים הקדוש שואל "שהיה
צריך לומר "לא תשנא בלבבך את אחיך" ,כשיגמור מקום
השנאה שהתחיל בה ,ואח"כ יזכור את מי שישנא?"
(כלומר ,יותר נכון לסיים את תאור השנאה ומקומה ורק
אחר כך לפרש על מי היא חלה).
"אכן ,יכוון להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצווה עליה.
שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה אלא שנאה גמורה
לבקש רעתו ולחפוץ בכיליונו ,אבל הרחקה בלב אינה
קרויה שנאה .לזה נתחכם הכתוב לסמוך "לא תשנא" עם
תיבת "אחיך" ,לומר כי השערת (כלומר שיעור) השנאה
אשר יצווה ה' עליה היא הנרגשת בערך אח .ושיעור זה
(של הרגשת האחווה) ,כל שירחיקהו מליבו קצת ,הנה
הוא יורד ממדרגת אח והרי הוא עובר משום "לא תשנא".

שמעלת בית המקדש השני היתה מכח אחדותם הפנימית
של ישראל שהתגלתה בעבודת ה' שבבית המקדש.
כשבטל החיבור על ידי שנאת חינם ,חרב בית המקדש.
כוחו וקדושתו של הבית השני היה מכח הארת הסגולה
הלאומית המחברת את כולנו .כיוון שהיא היתה מקור
כוחו של הבית השני ,עליה היה הניסיון הגדול באותם
הדורות .בראשית כינונו של הבית השני הזהיר זכריה
בנבואתו "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם"
(זכריה ח' ,י"ז ,ובאופן דומה בפרק ז',י').
קיום הבית תלוי באהבת החינם שבלב .גם מחשבה רעה
לבדה יכולה למוטט את יסוד הקיום של הבית השני.
"ואם נחרבנו...על ידי שנאת חינם ,נשוב להבנות ...על
ידי אהבת חינם" (מוסר הקודש עמ' שכד ,ולשון דומה
במהר"ל ,נתיב לב טוב) .הכרת האחדות המחברת את
כולנו היא הבסיס לתקומתינו בארצנו .אנו חייבים לשמור
מכל משמר את נקודת החיבור והאחדות הפנימית.
הרגשת האחווה חייבת להישמר בכל מצב .רק מכוחה
יכולה וצריכה לבוא תוכחה במקום שהיא נדרשת.

לדבריו ,אדם עובר על איסור "לא תשנא את אחיך" ברגע
שמרגיש בנפשו ירידה של קשר האחווה בינו לבין חברו.
מצוות לא תעשה היא שהיחס בינינו לא ירד ממדרגת
אח ומצוות עשה היא שתאהב את רעך "כמוך" ממש.
על פי פירושו יובן המשך הפסוק "לא תשנא את אחיך
בלבבך ,הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא".
דרך האוהבים לחפוץ בטובת אהובם ,מתוך אהבתם
האמיתית הם מוכיחים תוכחה אוהבת שחודרת ללבב
חברם ומתקבלת.

החידוש של הדורות שלנו הוא ריבוי האחדות באומה.
"סמוך לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות
באומה( "...אורות התחיה ,כ"ה) .אנו מרגישים את עצמנו
כאומה אורגנית ומאוחדת .מתוך כך נולדת מסירות נפש
מופלאה על בניינה של האומה בארצה .אנו מצווים
להיזהר מלפגום את הבסיס לכל מהלך גאולתנו על ידי
הכנסת שנאה בלבנו המוציאה חלקים מאחינו מרגש
האהבה.

כתב האבן עזרא "לא תשנא את אחיך" ,הפך "ואהבת
לרעך" .והנה אלה המצוות כולן נטועות בלב (כלומר,
מתקיימות בלב) ובהישמרם ישבו בארץ ,כי על שנאת
חינם חרב בית שני" .שנאת חינם היא הגורם לחורבן בית
המקדש השני (יומא ט .).המהר"ל מבאר (נצח ישראל ,ד')

ימים אלו של ספירת העומר הם הימים שבהם נוצרנו
כעם .בימים אלו מתגלה אחדותנו האמיתית שנובעת
מהכרת הערך האלוקי של חיינו הכולל ומחבר את כולנו.
מתוך הכרת ערך זה ,מתוך העמקה בו וסידור חיינו
הלאומיים על פיו ,תוכל גאולתנו להאיר באורה השלם.

היישוב
כפר תפוח

29.6%ציון
נקודת
רייטינג גמר דה וויס
עם תושב היישוב אייל כהן
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משפחות
מייסדות

40

שנה לייסוד הישוב

250
משפחות
בהווה

50

בנות לומדות
במדרשת דניאלי
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1

דוכן
פלאפל

חומות מוורשה נופלות בתל אביב

נ

סיעה קצרה ל'המקום' באוטובוס בלב תל אביב ,זקן
יושב מולי .אני רק שאלתי מאיפה הוא בדיוק ,אבל
הוא התחיל להתבלבל "-מפולין"" ,איפה בפולין?",
"עיירה קטנה ,לא תכיר" .אחרי שהכרתי כמה שמות
של אנשים מקהילתו ,שנחרבה כליל בשואה ,הוא שאל,
מופתע" :רגע ,אתה מוורשה?" .עניתי" :לא ,אני צעיר ,אני
לא יכול להיות מוורשה ,כבר  75שנים שאנחנו היהודים
לא בוורשה".

אבל האמון נקנה ,ובבת אחת נפלו החומות .הוא התחיל
את סיפורו מהסוף ,כי אני כבר הייתי צריך לרדת
מהאוטובוס – "הייתי בטוח שכולם נהרגו ,כולם .חיפשתי
גם בכל הרשימות ,שנים ,גורנישט ,הבנתי שהכל אבוד.
ופתאום אחרי  30שנה ,אני כבר כאן בארץ ,נודע לי
שאחי ניצל .אתה יודע איך זה היה לפגוש אח ,אחרי 30
שנה שלא ראיתי אותו ,ואני הייתי בטוח שהוא מת ,כמו
שהוא היה בטוח שאני מת?" .

ב"ה שאני לא יודע איך זה ,אבל החוויה של נפילת חומות
בבת אחת בהחלט לא חדשה לי .כמה שעות אחרי,
הצטרפה לשיעור קבוצה של חבר'ה צעירים ,דעתנים.
הם סיפרו לי שהם מהשכבה הצעירה של מפלגת מרץ,
ושאחת מהם אתגרה אותם במבחן ספונטניות וגמישות.
באחד המפגשים שלהם היא הציעה להם לבוא להרצאה
בנושא מעניין ,בלי לשאול מי ומה ואיפה ,והם נענו לאתגר.
ניצוץ של תדהמה בעיניהם כל השיעור ,ואחריו ,הערות
בסגנון של" :לא חשבתי שלתורה העתיקה הזאת יש כל
כך הרבה מה להגיד לבעיות אישיות שלי היום" .והיא,
המאתגרת ,כיצד הגיעה? "-בקיץ ראיתי מודעות מזמינות
לעיון ב'מגילת איכה' ,ובכותרת '-למה הכל סגור בתשעה
באב?' חשבתי  -איך אני בת  ,28ולא יודעת אפילו מהן
המילים הללו? באתי לראשונה בזכות המבוכה".
לתגובותmeirdorfman@gmail.com :

החזן מאיר דורפמן
מרצה ב"המקום"
מחבר הספר
"פעמיים באהבה"

פעמיים

באהבה
סיפורים ושאלות

מ"המקום" בת"א
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כתיבה יהודית יוצרת

צבי פישמן

קדושים

אחרי שחגגנו  70שנה לעצמאות ישראל ,עלינו לשאול
את עצמנו אם בנוסף לעצמאות הלאומית ,השגנו
גם עצמאות תרבותית? מסתבר שאף אחד במשרד
התרבות הישראלי אינו מכיר את הציווי "קדושים
תהיו!" מפרשת השבוע .נדמה לי שבמקום להקים
תרבות יהודית אמיתית וקדושה ,בילינו את  70השנים
האחרונות בחיקוי תרבות הגויים ,ומנסים להוכיח
שאנחנו יכולים להיות 'חופשיים' כמוהם .תנו לי
לצטט שתי דוגמאות.
השנה ,סרט ישראלי חדש ,שזכה למימון מאחת
מקרנות הקולנוע הישראלי ,בשיתוף פעולה עם
משרד התרבות הישראלי ,מתגאה בכך שיש בו יותר
סצנות שאינם צנועות בלשון המעטה ,מאשר בכל
סרט ישראלי אחר .אפילו אתרי החדשות השמאלניים
וכתבי-הקולנוע שלהם מטילים ספק בערכו של
הסרט ,כמו למשל אורי קליין ,כתב הקולנוע של
'הארץ' .באותה הרוח כותב גם כתב הקולנוע של אתר
החדשות  .NRGאך על פי כן ולמרות הכל ,מיליון
דולר מכיסו של משלם המיסים הישראלי הוענקו
להפקת הסרט הזה.
אם חשבתי לעצמי כי ה'תרבות' הישראלית העכשווית
הגיעה הכי נמוך שאפשר ושזכה למימון נדיב
מצד משרד התרבות
הישראלי ,הרי בזמן
חנוכה הציג האופרה
הישראלית בתל-אביב
יפו מופע שאין רוח
חכמים נוחה הימנו
בלשון המעטה .באופרה
עצמה לא צפיתי.
ואולם ,במידה ומודעת-
פרסום בגודל עמוד
בעיתון 'מעריב' מהווה
אינדיקציה כלשהי
למופע ,ניתן להתרשם
כי הזמרים והרקדנים
שכחו להביא עמם את
בגדיהם לאולם האופרה ,הממומן אף הוא בנדיבות
על-ידי משרד התרבות הישראלי.

"מסתבר שאף אחד במשרד
התרבות הישראלי אינו מכיר את
הציווי "קדושים תהיו!" מפרשת
השבוע .נדמה לי שבמקום
להקים תרבות יהודית אמיתית
וקדושה ,בילינו את  70השנים
האחרונות בחיקוי תרבות הגויים".

מה בעצם הופך את היצרים הכי נמוכים לתרבות?

נראה כי הדבר הוא מעבר להשגתי .המלה 'תרבות'
מוגדרת ,על פי רוב ,כביטוי להישגים האינטלקטואליים
האנושיים וכביטוי לאמנות .כשמאן-דהוא מתערטל
ושר או רוקד מול מצלמה – האם זה מהווה ביטוי
להישג אינטלקטואלי או לאמנות? נראה כי כך סבור
משרד התרבות הישראלי ,בהינתן סכומי הכסף
האגדיים אותם הוא מזרים לצורך יצירת אותן הפקות.
כפי שכולנו יודעים ,היוונים-הסורים ניסו לכפות
על היהודים את תרבותם ההלניסטית .התרבות
ההלניסטית היללה את הגוף האנושי ,הייתה זו
תרבות שכל כולה מתירנות מלווה בפריצות חסרת-
מעצורים .האלים היווניים ,דוגמת דיוניסוס ,וגיבורי
המיתולוגיה היוונית זכו להערצה ולשירי הלל על
מסיבות-השכרות שלהם ,בדומה מאד לאופרה
שהגיעה לתל-אביב ולסרט הנ"ל.
בכל זאת ,אסור להתייאש .הרב קוק מבטיח לנו" :רוח
טומאה זה ,ככל רוח הטומאה בכלל עבור יעבור ,יבטל
מן העולם וכליל יחלוף והספרות תתקדש ,וכל סופר
יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו,
ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה או קדושת רעיון.
לפחות תקדים המחשבה של תשובה ,הרהורי תשובה
עמוקים לפני כל יצירה .אז תצא היצירה בטהרתה,
רוח ה' תחול עליה ונשמת הגוי כולו תגבל בה".
(אורות התחיה ,פרק ל"ז).
כדי שעם ישראל ישוב לתרבות התורנית האמיתית,
על כל הסופרים ,במאים ,אומנים ,זמרים ואנשי
תאטרון ,לא רק אלה מהוליווד ,לחזור בתשובה .כפי
שהרב קוק כותב" :גם מתוך החול ייגלה הקודש ,וגם
מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב .עבותות זהב
ישתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית .תשובה
מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית .זאת תהיה
הפליאה העליונה של חזון הגאולה ...וידע העולם
כלו כי רוח הקדש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות
רוחה ,וסוף הכול הוא לתשובה המביאה רפואה
וגאולה לעולם"( .אורות התשובה ,י"ז ,ג'(.

נרות שבת חשמליים
הפתרון ההלכתי
למקומות ציבוריים

מנורת השבת
החדשה
של צומת

₪90

₪215
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לפרטים והזמנות  02-9932111או באתר ׳צומת׳

לינר
נרות שבת חשמליים

מדוע אני לא מתאהבת?

שלום אלי ,אני רווקה בת  29הנפגשת חצי שנה עם גרוש בן  .31הבחור מהרבה בחינות הוא הבחור שאיחלתי
לעצמי להיות בעלי .הבעיה שגם כעבור חצי שנה אני לא מרגישה שאני אוהבת אותו ,ולכן לא יכולה לענות
בחיוב להצעת הנישואין שלו .מה עושים?

שלום לך .ארבעת השלבים בדרך להתאהבות הם :הכרות,
הערכה ,חיבה ,אהבה .כלומר בתחילה אנו זרים אחד
לשני לכן השלב הראשון הוא הכרות .אי אפשר לאהוב
אדם זר .השלב השני הערכה חיובית .ככול שנמצא בזולת
יותר תכונות ומידות הראויים להערכה חיובית מצדנו,
כך תתפתח בנינו יותר חיבה המתבטאת ברצון לקרבה.
וככול שתתגבר החיבה ,כך גם תבוא האהבה .שהביטוי
הגלוי שלה הוא הרצון לחיבור בנינו ,הבא מתוך הרצון
הפנימי לאחדות הנשמות.
אם פגשת אדם קמצן ,כעסן ,נקמן ,ושאר מידות רעות.
ודאי שתהייה לך הערכה שלילית כלפיו .דבר שימנע
אפשרות של חיבה והאהבה בהמשך .אולם משום שכתבת
"הוא הבחור שאיחלתי לעצמי להיות בעלי" ,מובן שיש לך

הערכה חיובית כלפיו .וטבעי היה שאכן היית מתאהבת
בו ,אלא שכנראה יש מה שעוצר את תהליך ההתאהבות
באמצע הדרך ,ולא מאפשר אותו.
על מנת לאתר את החסימה עליך לשאול את עצמך מה
בכל זאת מפריע לך בבחור .שהרי כל דבר המפריע לך
בצד השני יכול לייצר חסימה( .גם אם כבר התפשרת
עליו) .אני מעז לומר בזהירות שניכר מתוך דבריך
שהעובדה שהבחור גרוש ואת רווקה עדיין מפריע לך.
ואולי על פשרה שעשית מצד השכל את משלמת מצד
הרגש .זה לא אומר שאין מה לעשות ,להיפך אם זה
הוא רצונך ,דברי איתי .וביחד בע"ה נפרק את החסימה
ואהבה תצוף מאליה.

אלי גרון
ביה"ס לזוגיות
בואי כלה

בדרך

לחופה

טיפים נוספים באתר

www.zoogyot.co.il

גדול!
בתים דו משפחתיים ענקיים >  5חדרים 130-מ״ר |  6חדרים 150-מ״ר

תפוח ,לחיות בגדול
ולהנות מכל היתרונות
קהילה צעירה
 5דק׳ מאריאל

 25דק׳ מפתח תקווה

איכות חיים

קירבה למרכז

| החל מ1,237,000 :

|₪

*צמוד למדד תשומות הבניה 2/18

לפרטים :הראל 052-5665993
13

ביןשמייםלארץ

2

1

צילום נופר גולן

מזה עשרות שנים
מקיימת תנועת בית"ר
טקס מחאתי לציון
יום השואה בסמוך
לשגרירות גרמניה
בישראל .לראשונה,
בחר שגריר גרמניה
בישראל ,השגריר
קלמנס פון גטצה,
לקחת חלק בטקס לצד
חניכי תנועת בית"ר
מהעולם ומישראל.
ראש ההנהגה העולמית
של בית"ר נריה מאיר
פנה בטקס לשגריר
גרמניה בישראל -ד"ר
פון גטצהואמר" :מידי
שנה מקיימת בית"ר את
הטקס סמוך לשגרירות
בגרמניה ,כדי להעביר
את המסר שבשואה לא
היו רק קורבנות אלא
גם מרצחים והכתובת
לכך הייתה גרמניה.
אם נשכח את מקור
הרוע לא נדע מה

להיות רב לחיים
בתקופה בה העולם
מתפתח ומציב אתגרים
חדשים ומודרניים,
רב קהילה נדרש יותר
מתמיד לארגז כלים
מגוון להתמודדות
עם צרכי הקהילה
הרבים .במרכז 'ברקאי'
להכשרת רבנים ופיתוח
קהילות פותחים את
ההרשמה למחזור
הרביעי בתכנית הכשרה
ייחודית ומקיפה לרבני
קהילה המשלבת
לימודי סוגיות הלכתיות
עדכניות עם מתן
כלים בנושאים שונים
להעצמת הנהגת הרב
ביכולות הבין אישיות
חברתיות וקהילתיות.
הלימודים מתקיימים
אחת לשבוע למשך
שנתיים .הכשרה ניתנת
גם לנשות הרבנים .הרב

אליסף פרץ:
"שכול זה משהו
שלא מדברים
עליו"
כ 400-מפגשים בין
אחים שכולים לציבור
הרחב התקיימו
השבוע במסגרת
פרוייקט 'האחים שלנו'
בו סיפרו האחיות
והאחים השכולים על
ההתמודדות הייחודית
להם וחשפו באומץ
זכרונות פרטיים על
האחים והאחיות
שנפלו .בין המארחים
חברי הכנסת אורן חזן
ואיילת נחמיאס ורבין,
הרב והשר לשעבר שי
פירון -שאירח בסלון
ביתו בין השאר את
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צילום לובקה

טקס יום השואה
המסורתי של
תנועת בית"ר מול
שגרירות גרמניה
בישראל

הוא הטוב .עוד אמר:
"ביום הזה נזכור את
דגל ישראל שהונף
לראשונה בשואה
במרד גטו ורשה על ידי
הבית"רים".

דוד פיין ,מייסד וראש
מרכז 'ברקאי'" :היום
כדי להיות רב צריך
הרבה יותר ,רב שרואה
בתפקיד רב קהילה
משימת חיים מוזמן
להצטרף אלינו לתכנית
שהצמיחה רבנים
קהילתיים רבים".

אביב ושני גפן ,איש
העסקים עדי שטראוס
אירח את אליסף פרץ,
מיוזמי 'האחים שלנו'.
"ברגע אחד איבדנו לא
רק את האחים" ,הוא
מספר" ,אלא גם את
ההורים .להיות אח
שכול זה משהו שלא
מדברים עליו מספיק
והגיע הזמן שיהיה
במודעות".

מהפכה בעולם
התיור הכשר:
הושק ה'כושר
בוקינג'.
השבוע הושק מוצר
קולינרי מהפכני חדש
בכשרות מהודרת
שעתיד לפתור את
הבעיה המרכזית של
אנשי עסקים ,תיירים
ומטיילים יהודים
בעולם .מעתה ,יוכלו
נוסעים שומרי כשרות
להזמין אוכל כשר
וטעים גם למלונות
'רגילים' שאינם כשרים,
ברחבי אירופה .אתר
כושר בוקינג החדש,

מאפשר הזמנת חדרים
במלונות אירופאים
כולל ארוחות ערב,
בוקר וסנדוויצ'ים
איכותיים וטעימים
למשך היום ,ובכך
פותר למעשה את
הצורך שהיה נחוץ עד
כה :להביא מהארץ
מזון כשר וקופסאות
שימורים .המקבילה
הרעיונית לכושר
בוקינג ,היא הזמנת
כרטיס טיסה ברשת
לכל מקום בעולם,
וסימון  Vבשדה המסמן
את המנה הכשרה
בטיסה .הפשטות
בהזמנת החדרים באתר
החברה ,יחד עם האוכל
האיכותי הממתין
לאורח במקפיא המלון,
מבטאים מהפכה
דרמטית בהרגלי התיור
של אוכלי הכשרות.

בגרות בגרמא
חווית צומת  -מרכז
המבקרים של מכון
צומת הפכה בשנה
האחרונה למקום
הומה תלמידי ישיבות
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צילום גילי צרפתי

ואולפנות .במכון
מציעים למורים
למקצועות הקודש
אפשרות קצת אחרת
לצורך ההערכה
החלופית שכיום
מחליפה חלק מבחינות
הבגרות .בשנים
האחרונות תלמידי
ישראל אינם מקבלים
ציונים רק על סמך
תוצאות המבחנים ,אלא
גם על סמך עבודות
הערכה חלופית-
עבודות ,מפגשים,
מחקר ועוד .מטרת
גישה זו ,הנקראת
הערכה חלופית ,לעורר
את הלמידה וההבנה
אצל התלמיד ולהטמיע
בקרבו את החומר
הנדרש .בחווית צומת,
התלמידים שומעים
הרצאה על השילוב
בין טכנולוגיה והלכה
בשבת ,ולאחר מכן
מסתובבים במתחם
התצוגה ,בו הם רואים
את היישום הפרקטי
של העקרונות
ההלכתיים עליהם הם
לומדים והם בוחרים
אחד מן היישומים
להעמיק בו ,ללמוד
את הפתרון ההלכתי –

טכנולוגי ,לחקור אותו
ולקבל את ציון הבגרות
על העבודה והצגתה.
הרב מנחם פרל ראש
מכון צומת אומר כי
"ההערכה החלופית
והלמידה המעמיקה
מאפשרת לתלמידים
רבים לראות איך
ההלכה משתלבת בחיי
היום יום ,ורלוונטית
בכל דוד ודור".

סיירת הקדיש של
תלמידי אמי"ת
ביום הזיכרון
לחללי צה"ל
במהלך טקסי יום
הזיכרון יצאו תלמידי
רשת אמי"ת בכל רחבי
הארץ לבתי העלמין,
לאמירת קדיש וקריאת
פרקי תהילים עבור
חללים עריריים אשר
אין איש פוקד את
קברם ,ולסיוע בהכנת
בתי העלמין לקראת
טקס יום הזיכרון.
מאות תלמידים הגיעו
לחלקות הצבאיות
ביום הזיכרון להשלים
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מנין לקדיש למשפחות
שכולות אשר רוצות
בכך .קודם לכן ניקו
תלמידים מצבות של
חללי צה"ל הקבורים
בחלקות ותיקות בבתי
העלמין .יוזמה של
תלמידי ישיבת אמי"ת
חברותא מכפר בתיה
ברעננה הפכה כבר
למסורת של תלמידים
באמי"ת בכל הארץ.
תלמידי חברותא
התפזרו השנה בבית
העלמין בקרית שאול
לאתר קברי חיילים
שאיש לא עולה
על קברם ולסייע
למשפחות העורכות
טקסי אזכרה פרטיים
ליקיריהם.

מהפכת החינוך
במודיעין
בישיבת בני עקיבא
תורת נחום שבמודיעין
צלצל הטלפון בשלישי
שעבר במשרדו של
ראש הישיבה הרב
שמואל רוזנבלום,
על הקו היה מנכ"ל
משרד החינוך שבישר

לו כי הישיבה נבחרה
לקבל את פרס החינוך
הארצי ,הנימוקים יגיעו
בהמשך .הרב רוזנבלום
סיפר כי "בישיבה רוח
של פעילות חברתית
וערכית שמובילה
בהכרח להצלחה
לימודית משמעותית
ולאקלים חברתי
טוב" .במרכז ישיבות
ואולפנות בני עקיבא
התרגשו עם קבלת
הידיעה ומיהרו לשתף
את ראש העיר חיים
ביבס שסיכם עמם
כי מאחר ובשנה
שעברה זכתה
אולפנת בנ"ע מודיעין
בפרס הרי שמדובר
במהפכת חינוך של
ממש .כבר בתחילת
השבוע ביקר מנכ"ל
הרשת אלחנן גלט
בישיבה כשהוא
חמוש בשלטי ברכה
והוקרה לצוות המורים
וההנהלה ושי קטן
מטעם הרשת.

הזיכרון של היום
תלמידי המרכז התורני

טכנולוגי נחלים ,שיצאו
לפולין לפני כמה
שבועות ,מצאו דרך
מעניינת לשתף את
שאר תלמידי המרכז
במסע המשמעותי אותו
הם חוו .בבניין הכיתות
הם ערכו תערוכה של
תמונות וסיפורים שליוו
את התלמידים דרך
המסע של המשלחת,
כל המקומות שהיו
בהם ,הדברים שראו
והתחושות שהם
הרגישו .הם גם הקרינו
סרטון עדות של ישראל
בן דורי ,איש העדות
שליווה אותם .בטקס
שנערך באותו יום ,גם
הוקראו קטעים מיומני
המסע של תלמידי
המשלחת .התערוכה
והטקס היו מרגשים
מאוד וניתן היה להבין
מהם עד כמה המסע
לפולין היה משמעותי
והשפיע על המשלחת.
מנהל המרכז התורני
טכנולוגי נחלים הרב
אלי טובול אמר:
"מהמסע ,בו הילכנו על
שברי העבר ,חזרנו עם
מעט יותר הבנה והרבה
יותר גאווה להיות חלק
מהעם שלנו".
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ומשם יקחך

'אם יהיה נדחך בקצה השמים' – גאורגי יושנסקי גדל
כגוי לכל דבר .כשהגיע לגיל גיוס התגייס לצבא האדום.
אחרי שנת שירות אחת ,פרצה מלחמת העולם השניה.
במשך חמש שנים נלחם גאורגי בנאצים ואף קיבל על
כך עיטורי גבורה .עם סיום המלחמה נמסר לגאורגי כי
שנות המלחמה אינן נחשבות במניין השירות הסדיר וכי
עליו להשלים עוד שנתיים של שירות צבאי.
כששב הביתה בתום שמונה שנות שירות ,התעלפה
אימו .האמא שעברה דירה בשל המלחמה לא קיבלה
את מכתבי הבן והייתה בטוחה שהוא נהרג במלחמה.
אחרי המלחמה פנה גאורגי לתחום אומנויות הבמה והפך
לשחקן מצליח .הוא נשא אישה גויה וחי כרוסי לכל דבר.
דבר לא נשאר ממורשתו היהודית .את מה שלא הצליחו
למחוק הקומוניסטיים ,מחקה המלחמה הארוכה .גאורגי
היה רוסי לכל דבר .כמעט לכל דבר.
'משם יקבצך ה' א-לוהיך  -ומשם יקחך'  -טטיאנה ,אשתו

של גאורגי ,הבינה שהוא יהודי מהרגע הראשון' .ביום
שנכנסתי אליו הביתה ,וראיתי איך הוא ואימו מדברים
הבנתי שהוא יהודי ',סיפרה אחרי שנים לילדיה .גם אחרי
דורות של התבוללות ,הגרעין היהודי לא עזב את גאורגי.
טטיאנה אהבה את העם היהודי ,ונמשכה אליו .בשנות
התשעים כשהורם מסך הברזל ,הבהירה טטיאנה לבעלה
שהיא נוסעת לארץ ישראל איתו או בלעדיו .לגאורגי
לא הייתה ברירה .הוא הובל לארץ כמעט בעל כרחו
על ידי אשתו.

הרב עמיחי גורדין,
ר"מ בישיבת הר עציון

לפני חודשיים נפטר גאורגי בשיבה טובה .הוא זכה לראות
את בנו ויקטור ,שגדל בסביבה חילונית לגמרי ,לומד תורה
בישיבה וכורת ברית עם אלוהי ישראל .הוא זכה לראות
את נכדיו גדלים בקדושה ובתורה .הוא זכה לחוות על
בשרו את התגשמות הבטחת הבורא – 'אם יהיה נדחך
בקצה השמים – משם יקבצך ה' א-לוהיך ומשם יקחך'

קודש

לחול

בס”ד

פתרת? מקומך איתנו!

יום פתוח

26.4.18

קמפוס לב  -בנים

החל מהשעה 17:00

קמפוס טל  -בנות

רח’ הועד הלאומי  ,21גבעת מרדכי ,ירושלים

רח’ בית הדפוס  ,7גבעת שאול ,ירושלים

*הענקת התואר מותנת באישור הסופי של המל”ג

שנה ראשונה חינם לבוגרי צבא ושירות לאומי
הפקולטה להנדסה
ומדעי המחשב B.Sc.
הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסת תוכנה
הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת תעשיה וניהול
מדעי המחשב

מבחן תיל או פסיכומטרי

ימי לימוד מרוכזים

חשבונאות ומערכות מידע
מנהל עסקים

מכינת ריענון
מכינה מלאה

הפקולטה למדעי
החיים והבריאות

תואר שני

מנהל עסקים M.B.A.
פיזיקה  /הנדסת אלקטרו-אופטיקה *M.S.c.
סיעוד *M.S.N + Nurse Practitioner

סיעוד B.S.N.
ביו-אינפורמטיקה B.Sc.

מסלול בית מדרש  /מדרשה

להבטחת מקומך
התקשר:
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הפקולטה לניהול B.A.

מכינה קדם אקדמית

*3239

רמת לימודים גבוהה
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אחוז השמה גבוה

מערך מלגות רחב

מנהיגות .ערכים .טכנולוגיה.

