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מאפשרים לכם לערוך אירוע מדהים   
בהתאמה אישית

רחבות ריקודים גדולות¨ תאורה איכותית¨   
נגישות¨ אקוסטיקה ואוירה יחודית

חדש°° מגוון תפריטים בהתאמה אישית   
ולכל תקציב

מצטרפים לקבוצת נוף ציון
פרטים בעמ' 13

גזרת פרעה מתקיימת גם בימינו!
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 על ידי שותפות בחוות 
"ראשית הארץ" תוכלו לקיים 

בהידור את שלל המצוות 
 התלויות בארץ ישראל 

כתבה עמ' 8

חוות 
המצוות

שבועון למשפחה הישראלית
גליון תע"ט )479( פרשת שמות י"ח בטבת, ה'תשע"א
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יום  בכל  מתפלל  הרמב"ם  היה  המסורת  לפי 
תן  "אלקים,  הרפואית:  בעבודתו  שהתחיל  לפני 
בלבי אהבה לחכמה ולכל בריותיך... חזק כוחות 
נפשי להיות תמיד מוכנים להושיע לעשיר ולדל, 
לטוב ולרע, לאוהב ולשונא... ולא תתעני בעבודתי 
הגדולה ליד ערש דווי... תן בלב חולי האמונה בי 
ובידיעותי... הרחק מערש דווי כל רופאי אליל וכל 
המחוכמות,  והאומנות  הקרובים  היועצים  צבא 
כי זה עם אכזרי... הרחק ממני המחשבה כי אני 
כל-יכול. תן לי כוח רצון ויכולת להרחיב ידיעותי 
החכמה  שדה  כי  לבקרים  חדשים  בינה  וללמוד 

גדול ורב, ונפש האדם מבקשת תמיד".

בטבת  כ'   - ד'תתצ"ח  בניסן  )י"ד  הרמב"ם  מימון,  בן  משה  רבי 
משפחתו  נאלצה  עשר  בגיל  בקורדובה,  נולד  הוא  ד'תתקס"ה( 
השתקעה  נדודים  מסע  ולאחר  היהודים  רדיפת  עקב  לעזוב 
וברבות  קהיר  קהילת  של  הדתי  כמנהיג  שימש  הוא  במצרים. 
השנים הפך לאחד מטובי הרופאים שם ושימש בין היתר כרופאו 
וההוגים  הפוסקים  גדול  הוא  הרמב"ם  א-דין.  צלאח  המלך  של 
בעם ישראל. כונה גם "הנשר הגדול". חיבר בין היתר את "פירוש 
המשנה", "משנה תורה" ו"מורה נבוכים". אחת הקהילות שעמדה 
את  עצמה  על  שקיבלה  תימן,  יהדות  הייתה  רציף  בקשר  עמו 
הרמב"ם כפוסק וכמנהיג. הרמב"ם כתב את איגרתו המפורסמת 
נפטר  האמונה.  בעקרונות  אותם  מדריך  הוא  בה  תימן,  אגרת 

במצרים, ובטבריה נמצא ציון קבורתו.
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ישיבת אורות האר"י צפפתתתישיבת אורות האר"י צפת

13211  ,  1353 . .  1 "  '

תיקון הנפטרים 
ותיקון היסוד

13211 1353 1 " '
03-9411998   04-6821230 :  24 

ידוע ומפורסם מה שכתב רבינו הרב המקובל הרב יהודה פתיה זצוק"ל בספרו 
מנוחה".  "בית  בקונטרס  זיע"א  החיד"א  הקדוש  רבינו  וכן  יהודה".  "מנחת 
כפי שהורה לנו מו"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל על גודל וחובת המשפחה 

לעשות למען אלו שנפטרו. לכן נקיים אי"ה "תיקון לנפטרים". התיקון יכלול:

ביום זה ייערך 'תיקון פגם הברית' המכונה גם 'תיקון היסוד' 

הוצאת ספרי תורה לתיבה, 
קריאת כל ספר התהילים, 

שבעה כורתי ברית, 

יהי רצון שהתפילות והתיקון יעלו לרצון 
 לפני בורא עולם וזכות הצדיקים ונשמות הנפטרים 

יעמדו לכל עם ישראל
התיקון ייערך אי"ה ביום שלישי ו' בשבט תשע"א מזמן עלות השחר

אין צורך להיות נוכחים ביום התיקון

להעברת המעות לצדקה עבור תיקון הנפטרים ותיקון היסוד:

הדלקת נרות, 
נתינת צדקה, קדיש, 

לימוד וקריאת שמות הנפטרים בפירוט.

תיקון לנפטרים ע"י הרב עזרא שיינברג שליט"א 
ראש ישיבת אורות האר"י

יום תענית הדיבור העולמי
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חדש - 30 דגמים בתערוכה
משקל קל במיוחד | מערכת גלילה מתקדמת
תיקים עשויים בעבודת יד מכסף טהור

חדש - חיפוי ארונות קודש בכסף
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הגליון מוקדש לעילוי נשמת הרב ישראל מרון זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה

מנכ"ל אביחי בוארון  מנהל פעילות יהוידע ניזרי
בית 'מים' י-ם רחל נחמה  מנהל עמדות הסברה עודד בן-משה

תיאום חברותות אורטל עטיה ואיילת אמיניאן
מערכת השבועון: מנהל עזרא ניאזוף  עורך משנה נריה רוזנברג 

עריכה גרפית יהודית זולוטרבסקי  עיצוב גרפי מירב מסד
מנהלת המשרד מירי מנצר  המו"ל פרסום מים

תמונת שער: פדיון פטר חמור של חוות 'ראשית הארץ' במעלה לבונה

 נשיאה הראשון של התנועה מהיווסדה
הראשל"צ הגר"מ אליהו זיע"א

בנשיאות הרבנים שליט"א: הרב יעקב אריאל, הרב 
שמואל אליהו והרב שלמה אבינר

התנועה מפעילה מרכזים למודעות יהודית וקרוב - 
בירושלים ובחיפה. מאות פעילי התנועה מפעילים 

עמדות להסברה יהודית ברחבי הארץ

מים מוזיקה וספרות ישראלית
www.sif-mayim.co.il 1-700-70-71-81

שבועון "מעייני הישועה" למשפחה
כתובת למשלוח מכתבים: הדתית והחרדית יוצא לאור ע"י:

ת.ד. 2339 ירושלים מיקוד 91022

שמאי 19 ירושלים 94631
טלפון: 1-700-700-515

לפרסום בשבועון: 02-6646001

הפצה  מקור ראשון 052-6070999

אנשי אמונה אבדו? בא לעולם בזכות הרב

סיפורים והנהגות של 

הרשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א

הוציא הרב מכיסו 
את פנקס הצ'קים 
האישי שלו ורשם 
לאותו אדם שניים 
עשר צ'קים כדי 
שלא יבצע הפלה. 
אמר הרב לאותו 
יהודי: "אם תזדקק 
לעוד כסף - תבוא, 
אל תתבייש"

מאמר מערכת

היה אדם אחד שרצה לעשות הפלה בגלל 
מצוקה כלכלית שנקלע אליה.שמע זאת הרב 
הוא  למה  אותו  ושאל  מיד,  לו  קרא  זצ"ל, 
רוצה להרוג את הילד. האיש שטח בעיותיו 
בפני הרב שהביאו אותו למחשבה הכואבת.

שאל אותו הרב: "לכמה כסף אתה זקוק?". 
ענה לו האיש: "אני צריך כך וכך סכום כסף 
והמשיך  לתינוק..."  וציוד  מצרכים  עבור 

לפרט את צרכיו.
לארגון  אותו  ישלח  שהרב  האיש  חשב 
כלשהוא שיסייע לו, אך לא כך. הוציא הרב 
מכיסו את פנקס הצ'קים האישי שלו ורשם 
שלא  כדי  צ'קים  עשר  שניים  אדם  לאותו 
"אם  יהודי:  לאותו  הרב  אמר  הפלה.  יבצע 

תזדקק לעוד כסף - תבוא, אל תתבייש".
והרב  בן  לזוג  נולד  חודשים  כמה  לאחר 
החל  הברית  בתום  הסנדק.  להיות  התכבד 
אני  לי,  ואבוי  "אוי  בבכי:  למרר  הבן  אבי 
מתחרט. הבן הזה היה צריך להיות במקום 
כשיגדל  לי  תהיה  בושה  איזו  לגמרי.  אחר 
חי.  הוא  שבגללי  ויחשוב  'אבא'  לי  ויקרא 
הוא לא יודע שבזכות הרב אליהו הוא נמצא 

בעולם, לא בזכותי".

"רוב מוחלט בציבור סבור כי לרבנים עובדי 
מדינה אסור להתבטא בנושאים פוליטיים". 
מאמר  בראש  שהתנוססה  הכותרת  זו 
המערכת של מדור היהדות באתר 'המוקלק' 
ביותר במדינה. ואיך לומר, הכותרת הזו כמו 
רבות אחרות קצת פוגעת באינטליגנציה של 
כולנו. קצת לוקחת אותנו למקום שדווקא בו 
וכדתיים.  כיהודים  להיות,  רוצים  לא  אנחנו 
זו עוד כותרת שרוצה לסתום לרב את הפה 

בנושאים שהם שורש קיומנו. 
נטיה  יש  מדוע  להבין  אפשר  באמת  כי 
וחולין,  קדושה  ועסקונה,  תורה  לערב  שלא 
בנושאים  כשמדובר  אבל  ופוליטיקה.  רבנות 
שהרב  רק  לא  רוחניים  הלכתיים,  עקרוניים, 
לא צריך להימנע מאמירת דעתו – להיפך הוא 
מוכרח ומחויב לומר את דעתו, היינו את דעת 
לצאן  זה  את  חייב  הוא  הנדון.  בנושא  תורה 
מרעיתו, הוא חייב את זה לתורה והוא חייב 
את זה לעצמו כמי שנושא באחריות ציבורית. 
היותו  דווקא  הציבורית,  האחריות  דווקא 
היא  המדינה,  מטעם  ציבורית  משרה  נושא 
התורה  דעת  את  לומר  אותו  המחייבת  היא 
בפה מלא, בלי כחל ושרק, כמובן בשכלול כל 

המרכיבים מהם נובעת ההלכה למעשה.  
מלאכתו  תיעשה  שמא  כן,  לא  שאם 
קפנדריה, חלילה. שמא יתעה הציבור כצאן 
בפה  אחת  התורה  תעשה  שמא  רועה.  ללא 
בקרן-זווית  תונח התורה  בלב. שמא  ואחת 
חיינו  את  תנחה  ולא  קטנה  פרטית,  דתית, 
הציבוריים, הכלליים, הלאומיים כאותה הדת 
אלפיים  העולם  את  שחונקת  הפרימיטיבית 

ועשר שנים בקרוב.

רבני קריירה
רוצים  שלא  פקידים.  כאלה.  גם  יש  נכון 
להפריע. שמסבירים ש'זו לא בדיוק ההלכה' 
עוד  ש'יש  וגם  אחד'  פן  רק  ש'זה  וגם 
ושבקיצור  כך'  חושבים  שלא  רבנים  הרבה 
ספק  חוקם.  לחם  הוא  הפוליטקלי-קורקט 
הלא  הקריאה  עם  הזדהו  הם  בזמנו  אם 
אסטטית: 'מי לה' אליי'. ספק אם לקחו חלק 
בהיסטוריית מאבקי התרבות שלנו. ספק אם 

יקחו אי פעם. 
במחנות  העמלקים  ריכוז  את  אם  מעניין 
השמדה הם ישאירו לאחרים או אולי יכריעו 
שמחיית עמלק כבר לא רלוונטית. ימים יגידו.  

איזק נדל“ן¨ שיווק¨ נכסים
רח‘ חובבי ציון ∂≤¨ פ“ת

∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π ¨∞≥≠π≥∞≥¥π¥ ∫‘טל

לשרותכם
משרד מכירות

בפתח תקוה

לאור ההצלחה¨ בתי אמנה ממשיכה בבניה בשומרון ומזמינה אתכם לסימפוניה של איכות חיים°

נשארו

∂ בתים

אחרונים

נשארו

≤ בתים

אחרונים

עינב
היישוב∫ דתי לאומי

הקהילה∫ µ≥± משפחות
הבית∫ חד משפחתי

µ∞± מ“ר בנוי 
המחיר∫ ∞∞∞¨≤±∑₪

יקיר
היישוב∫ דתי לאומי

הקהילה∫ ∞µ≥ משפחות
הבית∫ דו משפחתי

¥ חדרים¨ ≥±± מ“ר בנוי
המחיר∫ ∞∞∞¨∞≥∏₪

רבבה
היישוב∫ דתי לאומי

הקהילה∫ µ≥± משפחות
הבית∫ קוטג‘ טורי¨

¥ חדרים¨ ∂π מ“ר בנוי 
המחיר∫ ∞∞∞¨∏≤∑₪

 ±∞Ø±∞ צמוד למדד תשומות הבנייה™

י אההצלחה¨ בתי אמנההה מממממממשיכה בבניה בשומרון ומזמייננננהההההה אאאתכלאולאור ה ר ההצלחה¨ 
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www.shvil halida.co.il
www.laniado.org.il
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"בית יעקב איש וביתו באו" - נקרא בפרשה 
שלנו. אחד הדברים המיוחדים ששמרו את עמנו 
בגלות הארוכה היא התכונה לשמר את האופי 
הקב"ה  גם  לפעמים  משפחה.  לכל  הייחודי 
כקולקטיב  התברכו  מסוימות  ומשפחות  עוזר 
בתכונה ייחודית שאותה הם מנחילים לברכה 
יורקית  ניו  המשפחה  היא  גם  כך  העם.  לכל 
כמה  החסידית  המוסיקה  לשומעי  שהנחילה 
דורות של יוצרים, וכעת אב ובנו משיקים כל 
אחד בנפרד דיסק חדש. כוונתנו למנדי ורדיגר 

ובנו ישראל.
הכול החל עוד לפני למעלה מארבעים שנה. 
חפץ  גור,  חסידי  מחשובי  ורדיגר,  דוד  החזן 
לשמר את ניגוני החצר, והוציא כמה תקליטים 
ולצידו  הרם  בקולו  מתחזן  נשמע  הוא  שבהם 
של  במקרה  התפוחים  הקטנים.  מבניו  חלק 
אחד  מאביהם.  גבוה  עפו  ורדיגר  משפחת 
  - חיפוש  שנות  כמה  לאחר  מרדכי,  הבנים, 
בה מה  ושילב  בגדול  למוסיקה החסידית  חזר 
שלמד מן הפופ מודרני. הוא היה ממעצבי הפופ 
החסידי המוכר לנו ומרדכי שקרא לעצמו "בן 
דויד" הוכתר לענק הזמר החסידי הראשון. בנו, 
יידל, פתח גם הוא לפני למעלה מעשור בקריירה 
מוזיקלית. למרות שלא ניחן בקולו הנדיר של 
אביו, עבד על פיתוח קול ועבודת במה והצליח 
רחמים"  ו"מכניסי  למלך"  "שירו  שיריו  מאוד. 
נחשבים נכסי צאן ברזל. הוא מופיע לצד אביו 
תיכוניים,  הים  הסגנונות  את  בפניו  וחשף 
יותר  אביו  בשירי  גם  לשמוע  ניתן  ובזכותו 

פריטות יווניות של סינגולדה בשירים.

ילד אחר של הסבא דויד הוא איש המוסיקה 
מנדי ורדיגר. שלא כאחיו, החל את דרכו כאברך 
בישיבת גור. אך כשהיה צריך לבחור פרנסה זכר 
"אדרת"  חברת  את  והקים  אביו  מורשת  את 
החסידיים  התקליטים  כחברת  הנחשבת 
הגדולה בעולם. אחרי כמה שנות מסחר חפץ 
תקליטים  כמה  והוציא  חלום  להגשים  מנדי 
כזמר בזכות עצמו. סגנונו יותר שמרני ובהברה 
המקובלת בחסידויות אך ההפקות והעיבוד של 
הדיסק הן המילה האחרונה. גם הדיסק שהוציא 
כעת "תמיד בכל יום" לאחר עשר שנות הפסקה 
בעלי  ביצירתו  והשתתפו  מאוד,  מוקפד  הוא 
יוסי  והמעבדים  מושקוביץ  גרשי  כמפיק  שם 
הוזמנו  השירים  לביצוע  לישנסקי.  ואלי  גיל 
טובי האומנים ואפילו חיליק פרנק מבצע את 

אחד משירי החתונה שבדיסק.
הצעיר  הזמר  את  נמנה  חביב  ואחרון 
בשושלת, בינתיים, ישראל בנו של מנדי. "אני 
חובב מוזיקה כבר מגיל קטן" - מספר הצעיר 
סולו  קטעי  לי  יש  היתר,  "בין   - ורדיגר  לבית 
באלבום של סבי, דוד ורדיגר, "שלשה דורות". 

כיום ישראל זמר בפני עצמו. בדיסק החדש 
שלו,  הדיסק  בהוצאת  אבא  של  ימינו  יד  היה 
משלו  דיסק  להוציא  גם  הצליח  במקביל  אך 
אחד(.  במחיר  )שניים  המעבדים  אותם  עם 
את  לשמוע  תוכלו  ואזמרה"  "אשירה  בדיסק 
משפחת  קולות  את  המאפיינת  הצלילות 
המלוכה, אך גם את טעמו הייחודי של ישראל 
 היודע לרגש בנעימה חסידית ולבחור טקסטים 

לא מקובלים. 

 שלא כאחיו, 

החל את דרכו 

כאברך בישיבת 

גור. אך כשהיה 

צריך לבחור 

פרנסה זכר את 

מורשת אביו 

והקים את 

חברת "אדרת" 

הנחשבת כחברת 

התקליטים 

החסידיים 

הגדולה בעולם

מבית  שבא  משורר  קפלון,  יונדב 
יצחק  הרב  של  )אחיינו  שורשי  חבד"י 
לימוד החסידות  גינזבורג( המשלב את 
במוסדות  וכתיבה  הבעה  סדנאות  עם 
רבים. הוא דמות עצמאית ולא שגרתית 
בקרב  נחשבים  שלו  השירה  וספרי 

האליטה שבאומני ישראל. 
את  אימץ  קפלון  יונדב  כעשור  לפני 
כביאליק  משוררים  של  הישן  הפורמט 
חומרים  של  מאספים  ביצירת  וחבריו 
מסורתיים בעריכה המשלבת ישן וחדש. 
מהודר  מחזור  הוציא  מזהירה  בעבודה 
שיבץ  מילותיו  וסביב  נוראים  לימים 
אוצר  מכל  ועמוקות  בהירות  ציטטות 
דברי  ומאידך  מחד  לדורותיה  היהדות 
משוררים וסופרים בני זמננו על ימי הדין.
על  קפלון  קיבל  ההצלחה  לאור 
לכתוב  שונים,  גופים  בתמיכת  עצמו, 
חיבור דומה על היום הקדוש אך הטעון 
ביותר בחברה הישראלית - יום השבת. 
וייחודו  היום  קדושת  את  "לשווק" 
לא פשוטה  היא משימה  לכלל החברה 
על  המשורר  עמל  שנים  שש  ונפיצה. 
המלאכה, וכעת בשנה השביעית מוגשת 
השבת"  "ספר  בשלמותה.  היצירה  לכם 
וברכון  השבת  יום  סידור  על  נסדר 
בין  נע המשורר  השבת. לצד התפילות 
שיר  בין  חסידי,  לסיפור  ציטוט מדרש, 
חיילת  של  אישי  ומכתב  אלתרמן  של 
המנוחה,  מיום  לראשונה  המתרגשת 
שלום".  "נתיבות  של  חסידי  למאמר 
החשש  ומרגשת.  מרתקת  התוצאה 
וחול פגה עקב  שלי מפני עירוב קודש 
עתיק  בין  שנעשית  ויזואלית  אבחנה 
הציטטות  איכות  מפני  וגם  לחדש 
שבעיני חלקן כבר בבחינת כמעט דברי 
תורה, גם כשמדובר בהשתפכות הנפש 

של עיתונאי על יפי השבת.

ממך אליך
ספר השבת

יונדב קפלון

נביעות חדשות ממעין היצירה

הפסקה.  שנות  עשר  לאחר  חדש  דיסק  לאחרונה  הוציא  ורדיגר  מנדי 

בנו, ישראל ורדיגר, זמר לכל דבר השיק גם הוא דיסק חדש בבחינת 

"מעשה אבות סימן לבנים"

צלול

שושלת לבית דוד

רבות בתנועה
סקירת תרבות יהודית  רן שריד

משפחת ורדיגר מימין לשמאל: הראשון - יידל, הרביעי - מרדכי בן דוד ואחריו מנדי והאחרון - ישראל

     :   
 08-8502822 '    '  "   

www.machon.oretzion.com

     
   

  , "   
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Æהוא ובני ביתו
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ב
ראוי להדגיש: 

חשוב שיהיה 

ראש או מנהיג  

שיכריע בסופו 

של דבר, אבל 

את ההחלטה 

החשובה יש 

לקבל לאחר 

שהתייעץ

סבל רב היה יכול להימנע לו היינו יודעים 
של  בזמנים  ולשתף,  להתייעץ   - הסוד  את 
חשוב  ובמיוחד  שגרתיות  לא  התמודדויות 
הדבר אצל אלו שמנהיגים ומנהלים משפחה, 
בהשגחה  קהילה.  או  מפעל  לימודי  מוסד 
מלובביץ  הרבי  של  באגרת  נתקלתי  פרטית 
)כרך כו עמוד כז( שבה הוא עונה לכותב שמספר 

על סכסוך בו הוא מצוי ותמצית התשובה היא 

שהעיקר הוא להתייעץ עם ידידים שבמקומו 
הנהגתו  שכנראה  הסליחה  "ואיתו  ומוסיף 
עוד  אליו  לצרף  שלא   - מאז  כהנהגתו  עתה 
לו  לספר  גם  ובמילא  עימו  להתייעץ  מישהו 
כי  המעשה  לאחרי  רק  ולא  הנעשה  כל  את 
אם גם באמצע התהליך" ומביא סיפור אודות 
התלמוד  כחותם  גדולתו  שלמרות  אשי  רב 
בבלי וכרבה של העיר, היה נוהג להתייעץ עם 
ושזו  חשובה  שאלה  כשעלתה  העיר  שוחטי 
ולשתף,  להתייעץ  תמידית,  הנהגה  הייתה 
את  שייפתח  מהשואל  מבקש  שהרבי  כך 
גם  רבות  לו  שתועיל  הזו  החסרה  המיומנות 

בהתמודדויות העתידיות. 

ראוי להדגיש: חשוב שיהיה ראש או מנהיג 
ההחלטה  את  אבל  דבר,  של  בסופו  שיכריע 
כמובן  שהתייעץ.  לאחר  לקבל  יש  החשובה 
ולהסיר  בזה  להפריז  לא  להיזהר  גם  שיש 
להקשיב  ח"ו  ולהפסיק  מאיתנו  אחריות 
לליבנו. לעיתים יהיה מי שיטען - אין לי את 
מי לשתף או עם מי להתייעץ. זה בעצמו נושא 
להתבוננות איך הגענו למצב שכזה שאין לנו 
ולמצוא  להתייעץ,  נוכל  איתם  הידידים  את 
דרכים לתיקון של ענין זה, לפתח ולטפח את 
הקשרים החברתיים כפי רצון התורה של חיי 

קהילה של ידידות ורעות עם סביבתנו.

תשועה ברוב יועץ
יחיאל מיכאל )מיכי( יוספי

יוצא  כולם",  בשביל  "אחד  הסיסמה  את  קרוב שחי  אהרון  של  האישי  סיפורו  הוא  פנימה  בלבב 
מחופתו להילחם למען עמו, ומסרב לראות דבר מלבד את חצי הכוס המלאה. אך הוא גם הסיפור 
המרגש של עם � שברגעי נס מוכיח ש"כולם בשביל אחד" זה לא רק סיסמה, ובניגוד למה שנראה 

ביום�יום כלפי חוץ, יודע להתגייס מבפנים, מקרב לב, ולסייע ולתמוך מבלי לצפות לתמורה.

זהו גם סיפורו של זאב קרוב, רב וראש ישיבת השומרון, שמאז המבצע ההוא נוסף לו עוד תואר: 
אבא של אהרון. את התואר הזה הוא נושא באהבה ובגאווה.

אהרון ומשפחתו כבשו את לבבות כל עם ישראל, והפכו במידה מסוימת לסמל של מבצע "עופרת יצוקה".

בלבב פנימה
 זאב קרוב פותח צוהר לסיפור חיים של בן, 

של משפחה ושל עם

חדש 
בחנויות 
הספרים
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מצוות מ  את  קיימתם  לאחרונה  תי 
ראשית  פרט?  פאה?  רבעי?  נטע 
להניח  סביר  חמור?  ופטר  הגז? 
הללו  במצוות  לזכות  לכם  'יצא'  שלא 
בתקופה האחרונה אם בכלל. בדיוק לשם כך 
הקימו הרב רונן זר אברך מבית אל, והחקלאי 
הלל מן, את החווה "ראשית הארץ" - חווה 
החווה,  בארץ.  התלויות  למצוות  שיתופית 
טוען  כך  ייחודית  היא  אל,  בבית  שנמצאת 
בארץ  יהודי  לכל  מאפשרת  והיא  זר,  הרב 

ובעולם לקיים מצוות יקרות אלו.
איך נולד הרעיון להקים חווה שכזו?

את  לקיים  הרצון  מתוך  נולד  "הרעיון 
המצוות הללו" אומר הרב רונן זר )44( נשוי 
שיש  שראינו  "כיוון  ילדים,  לשמונה  ואב 
בורות די גדולה במצוות הללו וחוסר יכולת 
קרקע  אין  בארץ  האוכלוסייה  לרוב  לקיימן. 
שהם יכולים לגדל בה גידולים ומשק לגידול 
נוצרה כאן אפשרות לזכות את  בעלי חיים. 

הרבים במצוות התלויות בארץ".
לפני  הוקמה  הארץ"  "ראשית  חוות 
כשנה בשטח שמשתרע על פני כארבעה 
דונם. הרב רונן זר והלל מן, פנו לכמה 
רבנים ביניהם הרבנים שמואל אליהו, 
הראשל"צ  מצגר,  יונה  ליאור,  דב 
שלמה עמאר, שאר ישוב הכהן והרב 
שמחה הכהן קוק. הם הציגו להם את 
והמליצו  עודדו  ברכו,  והם  כוונותיהם 
הרב  הזה.  הגדול  הפרויקט  על  בחום 
שמפקח על החווה מקרוב הוא הרב זלמן 
מלמד, רב הישוב בית אל, אשר גם נוכח 

ופעיל באירועים השונים בחווה. 
המצוות המתקיימות בחווה הן בהידור 

רב ובפיקוח רבני וכוללות בין היתר:
תרומה   - הפרשה  מצות  עשה:  מצוות 
גדולה, מעשר ראשון, שכחה. מתנות כהונה 
שמיטת  חמור,  פטר  וקיבה,  לחיים  זרוע   -
קרקעות, מעשר עני בשנה ג' ו-ו', מעשר שני 
בשנה א'-ב'-ד'-ה', פאה, מעשר מן המעשר 

ללויים, ראשית הגז.
כלאי הכרם,  כלאיים,  לא תעשה:  ומצוות 

נטע רבעי, טבל, לקט, ספיחים.
איך מתפעלים פרויקט גדול כזה?

"ידענו מראש שגם אם אנשים ירצו לקיים 

את המצוות האלו הם לא יוכלו תמיד להגיע 
ומסיבות  פיזית אלינו לחווה בגלל המרחק 
שאפשר  בהלכה  כלל  ישנו  ואחרות.  כאלו 
 - שליח  ע"י  האלו  המצוות  את  לקיים 
"שלוחו של אדם כמותו". פה אנחנו נכנסים 
השותפים  של  שליחים  נהיה  אנו  לתמונה, 
אותו  נקבל  לבוא  רוצה  מישהו  אם  בחווה. 
בשמחה, אדרבא. אבל אם לא מתאפשר לו 
אנחנו נהיה השליחים שלו ונזכה אותו בכל 

מצווה ומצווה המתקיימת בחווה". 
שנותן  דין  בבית  מיוחד  חוזה  "ניסחנו 
דיבורים  לא  זה  הזה,  לקניין  אמיתי  תוקף 
זר,  הרב  מדגיש  תורה",  מדין  זה  בעלמא, 
חלק  מקבל  החוזה  על  שחתם  אדם  "אותו 

בקרקע ובבעלי החיים".
הגידולים בחווה ובעלי החיים עולים ממון 
רב אולם כדי להיות שותף בחווה יש לשלם 
סכום סימלי מידי חודש של 28 ₪ בלבד ובכך 
את  ולחזק  רבות  מצוות  לקיים  זוכה  אתה 

האחיזה באדמת ארץ ישראל.
מדוע נקבע דווקא הסכום של 28 ₪?

 28 "הסיפרה  זר,  הרב  מחייך  "האמת", 
בגימטרייה זה כח. נאמר בתורה "כח מעשיו 
זה  לפי  גויים",  נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד 
קבענו את הסכום של 28 ₪. זה החלק שלנו 
בגאולת ארץ ישראל הגר"א אמר שהגאולה 
המיוחדות  במצוות  תלויה  ישראל  עם  של 

הללו".
נכון להיום ניהול כל החווה נעשה על ידי 
הרב רונן זר והלל מן בלבד. "זה פלא פלאים", 
עומדים  אנחנו  ב"ה  "אבל  זר,  הרב  אומר 
במשימות וביעדים שהצבנו לעצמנו. כשיש 
הרחב  הציבור  את  מזמין  אני  גדול  אירוע 
כדי שיהיה שותף וייקח בו חלק. בימים אלו 
כמובן  הזמנו  בחווה.  חיטה  זורעים  אנחנו 
את השותפים שלנו וגם תושבים מהסביבה 
ובני  ילדים  עם  בשיתוף  איתנו  זרעו  והם 
טקס  ערכנו  חמור  פטר  במצוות  גם  נוער. 
שיעור  ונמסר  רב  קהל  בהשתתפות  גדול 

סביב המצווה הנדירה הזו. 
את מצוות תרומות ומעשרות קיימנו על 
ידי עשיית יין שאותו חילקנו לשותפים וכל 
אחד מהם ברך בעצמו. אותו דבר עשינו גם 
שהחווה  מכיוון  אבל  רבעי.  נטע  של  ביין 

תזכו למצוות
בחוות "ראשית הארץ" תוכלו 

לקיים מצוות נדירות וייחודיות שלא 
נתקלים בהם מדי יום. תמורת סכום 

סימלי תזכו להיות שותפים בחוות 
המצוות התלויות בארץ שהקימו 

הרב רונן זר והלל מן ובכך אתם 
מחזקים את האחיזה באדמת הארץ 

נריה רוזנברג

הרב רונן זר נושא טלה מפדיון פטר חמור 

קהילה דתית לאומית 
מתגבשת 

למגורים ורכישת דירות בחיפה
∞µ≤≠∂∞∑∞µ∞µ ∫לפרטים
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הראשל¢צ רבי 
מרדכי אליהו זצ¢ל∫

¢יד לאחים
מקיימים מצוות
פדיון שבויים¢

התקשרו אלי 

מהישוב מעלה 

לבונה ובישרו 

לי שבפינת החי 

אצלם נולד 

פטר חמור. הם 

שאלו אותי 

אם אני מעוניין 

וישר קפצתי על 

המציאה

לנו  הייתה  לא  אחת,  שנה  רק  פועלת 
בקרקע  מהגידולים  אותה  לקיים  אפשרות 
הישובים  מאחד  כרם  קנינו  ולכן  שלנו 
בשומרון ומהענבים שהיו נטע רבעי עשינו 

יין וחילקנו לשותפים". 
מצוות פטר חמור הוא עייר שנולד ראשון 
האתון.  מרחם  ראשון  היוצא  חמור  לאמו, 
בשה,  תפדה  חמור  פטר  "וכל  שכתוב  כפי 
ואם לא תפדה וערפתו" )שמות, י"ג, י"ג(. לאחר 
הפדיון, אין קדושה לא בחמור ולא בפדיונו, 
אם  הוא.  כהן  של  ממונו   - שהפדיון  אלא 
 אין בעל החמור רוצה לפדותו - עורף את 

ראשו וקוברו.
איך אתם מצליחים לאתר חמור למצווה 

הזו? 
"את החמור הראשון הצלחנו להשיג ממש 
מהישוב  אלי  התקשרו  דשמיא.  בסייעתא 
מעלה לבונה ובישרו לי שבפינת החי אצלם 
אני  אם  אותי  שאלו  הם  חמור.  פטר  נולד 
מעוניין וישר קפצתי על המציאה, לא שאלתי 
אותו  לי  שישמרו  וביקשתי  עולה  הוא  כמה 

ובו עשינו את הפדיון".
איך אתה משיג עוד חמורים וכבשים?

"יש לנו עוד אתונות שבהריון אבל אנחנו 
זכרים.  ברחמן  נושאות  הן  אם  יודעים  לא 
ונעזרים  הארץ  רחבי  בכל  מחפשים  אנחנו 
חוות  לאתר  כדי  האינטרנט  באמצעות  גם 

ומקומות שמחזיקים חמורים. 
לפי  מורכבת,  הגז  ראשית  מצוות  גם 
ההלכה צריך שלכל אחד מהשותפים יהיו 5 
כבשים לפחות. המטרה שלנו היא לא לגדל 
כדי  אלא  להתפרנס  כדי  החיים  בעלי  את 
לזכות את עם ישראל במצוות ובמצווה הזו 
צריך הרבה מאוד כבשים. הפתרון היה, והכל 
גדול של  עדר  פי ההלכה, שקנינו  על  כמובן 

כבשים מאחד הישובים באזור ועל ידי קניית 
אני  הכבשים  של  הצמר  לצורך  העדר  כל 
מזכה לכל אחד מן השותפים את הצמר של 
בהשתתפות  מיוחד  טקס  עשינו  כבשים.   5
לכוהנים.  הועבר  והצמר  שהגיעו  השותפים 
באותו מעמד העביר הרב זלמן מלמד שיעור 

על המצווה".
אילו גידולים יש לכם בחווה כיום?

"יש לנו שטח חדש שאנו מכשירים אותו 
בימים אלו. כרם הענבים נמצא מחוץ לחווה 
אבל בזמן הקרוב הכל יהיה במקום אחד. יש 
חיטה.  ושדה  זיתים  מטע  ענבים,  כרם  לנו 
מסחריות  בכמויות  לא  הם  הגידולים  שטח 
הקמנו את השטח המינימלי לקיום המצוות 
השותפים  מן  אחד  לכל  בארץ  התלויות 
מי  המצוות.  לקיום  השיעור  את  יש  בחווה 
ובטוח  סמוך  להיות  יכול  לפרויקט  שנרשם 
שהוא יוצא ידי חובת כל המצוות שתלויות 
בארץ אנחנו בחווה מדקדקים בכל דבר לכל 
הרב  של  בפיקוח  הינן  המצוות  וכל  הדעות 

זלמן מלמד ונעשות בהידור רב".
היא  בחווה  שמקיימים  נוספת  מצווה 
להשאיר  השדה  בעל  על  פאה.  מצוות 
השדה.  בסוף  תבואה  של  כמות  לעניים 
בחוות "ראשית הארץ" השאירו פאה בכרם 
אל  בבית  תורה  התלמוד  ותלמידי  הענבים 
הגיעו  בכיתתם  פאה  מסכת  את  שלמדו 
יין  עשו  מהענבים  בבציר.  והתכבדו  לכרם 

והוא חולק לאברכים בישיבת בית אל.
שהתקיימה  נוספת  ייחודית  מצווה 
בחווה היא מתנות זרוע לחיים וקיבה לכהן 
חלקים  לכהן  לתת  חובה  יש  הזו  "במצווה 
מסוימים מבהמה טהורה שנשחטה. לקחנו 
שחטנו  חלק,  בו  יש  השותפים  שלכל  כבש 
העברנו  וקיבה  לחיים  הזרוע  ואת  אותו 

עם  בהידור  נעשתה  זו  מצווה  גם  לכהן. 
שיעור מפורט בנושא מתנות כהונה".

במצווה  מחויב  אני  בדיוק,  עובד  זה  איך 
פעם אחת בחיי, או יותר?

תרי"ג  כל  את  יקיים  שאדם  עניין  "יש 
המצוות", מסביר הרב זר, "אף על פי שלא 
שעל  מוזכר  הסוד  בכתבי  בהם.  התחייב 
להשלים  כדי  המצוות  אחר  לרדוף  האדם 
זה  המצוות.  את  לחפש  צריך  נשמתו,  את 
כמו הדוגמא של מצוות ציצית, החיוב הוא 
מהדרים  ואנחנו  כנפות  ארבע  יש  אם  רק 
שגר  אדם  הציצית.  את  במיוחד  ולובשים 
לא  חיים,  ובעלי  לו חלקת שדה  ואין  בעיר 
יוצא לו לקיים את המצוות שתלויות בארץ, 
במצוות.  חסר  פשוט  הוא  נענש,  לא  הוא 
קיום  המצוות.  אחרי  לרדוף  צריכים  אנחנו 
ומאפשר  ישראל  לעם  תורם  הללו  המצוות 

לך להשלים את המצוות". 
עונות  סביב  סובבת  בחווה  הפעילות 
סיון  בחודש  יתבצע  הקציר  כמובן.  השנה 
ואחריו יקיימו את מצוות לקט שכחה ופאה 
הענבים  בצירת  בחיטה.  ומעשרות  תרומות 
היא באזור ראש השנה וראשית הגז נערכת 

בימות הקיץ.
ופטר חמור מתי זמנה?

"פטר חמור?" צוחק הרב זר, "מתי שהקב"ה 
יזמן לנו עוד ועוד אתונות". 

עד היום ישנם כ 120 שותפים בחוותו של 
ויגדל.  ילך  שמספרם  מקווה  והוא  זר  הרב 
כל  לקראת  השותפים  את  מעדכן  זר  הרב 
ומזמין  בחווה  להתקיים  שעתידה  מצווה 
מהשותפים  "הרבה  חלק  בה  ליטול  אותם 
מגיעים לקיום המצוות בחווה", מציין הרב 
להשתתף,  מהם  שנבצר  אלו  גם  "אבל  זר, 

זכות המצווה עומדת להם".

אם מישהו רוצה 

לבוא נקבל 

אותו בשמחה, 

אדרבא. 

אבל אם לא 

מתאפשר לו 

אנחנו נהיה 

השליחים שלו 

ונזכה אותו בכל 

מצווה ומצווה 

המתקיימת 

בחווה 
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נריה רוזנברג

בעירייה  ותפקידי  לאומי  הדתי  הציבור  שליח  "אני 
הוא להגן ולדאוג לאינטרסים של הציבור ששלח אותי, 
זה מה שמעסיק אותי ומנחה אותי בפעילותי בעירייה" 
כך אומר דוד הדרי, סגן ראש העיר ירושלים ניר ברקת 

ומחזיק תיק הכספים בעירייה.
אתה לא נזהר בלשונך?

"זה לא סוד  "לא בכלל לא", אומר הדרי בנחרצות, 
ואני  הלאומי  והאיחוד  המפד"ל  כנציג  נבחרתי  שאני 
לא  נבחרתי  הבאה.  בפעם  להיבחר  גם  מקווה  מאוד 
אני  הליכוד,  בוחרי  ידי  על  ולא  מר"צ  בוחרי  ידי  על 
ידי הציבור הדתי לאומי בעיר כדי לקדם  נבחרתי על 

את הנושאים שטעונים שיפור עבורו".
התחנך  בירושלים.  וגדל  נולד   )46( הדרי  דוד 
שנות  ואת  עציון  נווה  היסודי  הספר  בבית  וגן  בבית 
חניך,  היה  מאיר.  נתיב  בישיבת  למד  התיכון  לימודי 
למד  וגן.  בבית  עקיבא  בני  בסניף  וקומונר  מדריך 
שירת  במסגרתה  אדומים  במעלה  ההסדר  בישיבת 
בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  הדרי  השריון.  בחיל 
וסוציולוגיה ותואר שני במנהל עסקים שניהם מטעם 
והיום  ילדים  חמישה  להדרי  העברית.  האוניברסיטה 

הוא מתגורר בגבעת מרדכי. 

תיק  ומחזיק  העיר  ראש  כסגן  לתפקידו  בנוסף 
"אמונה".  תנועת  כמנכ"ל  גם  הדרי  משמש  הכספים, 
יש לציין כי הדרי אינו מקבל שכר על עבודתו בעיריית 

ירושלים והוא פועל בה בהתנדבות מלאה. 
שני  הראיון  אורך  ולכל  השעון  סביב  עובד  הדרי 
ומיילים  תכופות  רוטטים  שלו  הניידים  הטלפונים 
זורמים לתיבת הדוא"ל שלו "אני משקיע המון שעות 
בימים ובלילות למען תושבי ירושלים", אומר הדרי, "זו 
האוכלוסיות  הרכב  ומאתגרת,  מעניינת  מאוד  עבודה 
בעיר הזאת. עם  נפיץ  גם הכל מאוד  פה מרתק, אבל 
זאת אני מאמין שאני עוסק בשליחות למען עם ישראל 

לחיזוק מעמדה של ירושלים".
מטעם  העיר  למועצת  הדרי  נכנס  שנים  כ-7  לפני 
"המפד"ל והאיחוד הלאומי" ופעל בה בעיקר בתיקים 
חברתיים "בכל שנות חברותי במועצת העיר התיקים 
החברתיים היו קרובים לליבי", אומר הדרי, "החזקתי 
את תיקי קליטה, נוער, הגיל השלישי ועוד. תמיד עמדה 
החלשה". בעיקר  לחברה,  והסיוע  העזרה  עייני  לנגד 
מה  הנוער?  תיק  כמחזיק  לך  היו  הישגים  אילו 

הצלחת לקדם? 
"בתפקידי כמחזיק תיק הנוער הצלחתי להגדיל את 
במאות  בעיר  הדתיות  הנוער  תנועות  של  תקציבם 
תנועות  של  התקציב  התיק,  את  כשקיבלתי  אחוזים. 
לאחר  יאומן.  לא  זה  אפס!  על  עמד  הדתיות  הנוער 

לפעילות  כסף  להזרים  הצלחתי  אינטנסיבית  פעילות 
השוטפת של תנועות הנוער".

כמחזיק תיק הכספים בעירייה משמש הדרי כמעין 
"שר האוצר הירושלמי". תקציבה של עיריית ירושלים 

עומד על כארבע מיליארד שקל.
מה זה אומר בפועל "מחזיק תיק הכספים"?

כל  את  למעשה  לי  יש  הכספים  תיק  "כמחזיק 
דרכי.  עובר  בעיר  דבר  כל  העיר.  ראש  של  הסמכויות 
ואפילו הצבת תמרור.  חוזה, מכרז, עבודה בכביש  כל 
אי אפשר להזיז כלום בעיר ללא אישורי. על כל עבודה 
אני  העבודה.  הזמנת  על  חתום  אני  בעיר  ציבורית 
מדגיש שהעבודה שלי היא מקצועית לכלל האוכלוסייה 
בירושלים, אבל כל הזמן אני זוכר מאין באתי ובפני מי 
אני עומד לתת דין וחשבון בבחירות הבאות. כל הזמן 
אני מקפיד שהציבור הדתי לאומי יצא נשכר מזה שאני 
התקציב  חלוקת  על  המידע  הכספים.  בתיק  מחזיק 
נמצא אצלי. כשמגזר מסוים מתוקצב אין סיבה שלא 

יגיע תקציב גם לציבור הדתי לאומי".
תושבי  לכלל  דואג  הוא  הדרי  של  תפקידו  מתוקף 
הבירה אבל עם דגש גדול וסיוע למוסדות ולצרכים של 
הציבור הדתי לאומי בעיר "אני דואג שהציבור הדתי 
תיאטרון  ישנו  אם  לו.  שמגיע  מה  את  יקבל  לאומי 
ייתכן שתיאטרון דתי לא יקבל  חילוני שמתוקצב לא 
גם כן תקציב לפעילות. אני דאגתי לכמה תיאטראות 

דוד הדרי סגן ראש עיריית ירושלים ושליח הציבור הדתי לאומי בעירייה מדבר בראיון ל'מעייני הישועה' 
על הנושאים הבוערים בבירה. מכתב הרבנים - "צריך לדפוק על השולחן ולומר: זו מדינת היהודים". בית 

יהונתן - "אעשה הכל שלא ייאטם". רב ציוני לעיר - "בסופו של ההליך יהיה רב ציוני בירושלים" 
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הם  והיום  תוקצבו  לא  האחרונות  שבשנים  דתיים 
כנסת  לבתי  להקצבות  גם  דאגתי  תקציב.  מקבלים 
זו המטרה שלי  ציבור למגזר הדתי לאומי.  ולמוסדות 

פה בעירייה", פוסק הדרי. 
הדרי קידם קריאת רחובות בעיר על שמם של אישים 
יצחק  ד"ר  קאפח  יוסף  כגון:הרב  הדתית  מהציונות 
רפאל, זבולון המר. בעתיד מנסה הדרי גם להנציח את 

שמם של ד"ר יוסף בורג וזרח ורהפטיג

"אני מודה - אני ימני"
לרב  מכתב  הדרי  דוד  שיגר  שעבר  השבוע  בסוף 
שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, שבו הוא מחזק 
היהודי  צביונה  למען  האיתנה  עמידתו  על  ידיו  את 
הרבנים".  "מכתב  שמכונה  במה  ישראל,  מדינת  של 
ירושלים, אני  "מהיכרותי האישית את שכונותיה של 
יודע כי גם בעירנו נתקלים במצב שבו דירות נמכרות 
לידי ערבים בשקט מופתי", ציין הדרי במכתבו והוסיף 
"אולם כאשר קורה דבר הפוך, כאשר יהודי קונה דירה 
מערבי, דמו של המוכר בראשו והוא מאוים ו'מטופל' 
על ידי חבריו...". בסיום מכתבו כתב הדרי לרב אליהו 
החותמים,  ולרבנים  לך  שלוחה  ואמץ  חזק  "ברכת 
ובזכות עמידתכם האיתנה נזכה שיתקיים בנו הפסוק 

"כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".
איש  אתה  זאת  בכל  כך?  להתבטא  חששת  לא 

ציבור.
ימים אחדים  "בהתחלה קצת היססתי, אבל כעבור 
כבר לא יכולתי לשבת בחיבוק ידיים ולשתוק, זה בא לי 
מהבטן. לא היה אכפת לי מה המשמעות הפוליטית של 
הדברים שלי.מדינת ישראל היא לא מדינת כל אזרחיה. 
כתבתי במפורש בתחילת מכתבי שקטונתי להתייחס 
מהו  אבל  ההלכתי,  לפן  נכנס  לא  אני  ההלכה.  לפסק 
לשמירת  הרבנים  מאבק  הוא  הכללי  המסר  המסר? 
צביונה היהודי של מדינת ישראל על זה המאבק, על זה 
אני אומר אין פשרה, את זה צריך לחזק ואסור לגמגם. 
אמרתי לרבנים יישר כוח. זאת מדינת היהודים, כתוב 
במגילת  גם  כתוב  וכך  המובטחת  ארצנו  שזו  בתורה 
העצמאות. ובמדינת היהודים יש פריבילגיה ליהודים, 
מה לעשות? זאת לא גזענות! צריך לדפוק על השולחן 
רוצה  אני  היהודים.  מדינת  זאת   - רם  בקול  ולומר 
תהיה  ישראל  שמדינת  כדי  יהודים  עוד  לפה  שיבואו 

חזקה לעד ולנצח נצחים".
מה קורה באמת בירושלים בנושא הזה? 

ערבים  מאות  היהודים,  מדינת  בירת  "בירושלים, 
הצרפתית,  הגבעה  זאב,  פסגת  בשכונות  בתים  קונים 
כשיהודי  אבל  ומצפצף.  פה  פוצה  ואין  הנציב  ארמון 
הפגנות  יש  מיד  סילוואן  או  מוכבר  בג'בל  בית  קונה 
ליהודים  לומר  לנו  מותר  ובגצ"ים.  עכשיו  שלום  של 
בגבעה הצרפתית תקנו דירות כדי שהערבים לא יכנסו 
יהודים במדינת  לשכונה. אני לא מתבייש בזה אנחנו 
זה,  את  אמרתי  אני  לא  פריבילגיה.  לנו  ויש  היהודים 
התורה אמרה, הרצל אמר, בן גוריון אמר, זה קיצוני? 

עם זה אני הולך עד הסוף".

איך אתה פועל לחיזוק השכונות היהודיות במזרח 
העיר?

"אני מברך על כל יהודי שמתיישב במערב ירושלים 
וקל וחומר במזרחה. כשהייתי נער חינכו אותי להתיישב 
לגור  היום  גם  ישראל.  ארץ  על  לשמור  כדי  ביש"ע 
ולחזק את הישובים ביש"ע זה חשוב מאוד לעתידה של 
ישראל. אבל אני גם אומר שיש"ע זה כאן, בירושלים. 

 35 התיישבותי.  אידיאל  להיות  הופכת  ירושלים  גם 
אחוז מכלל תושבי ירושלים כרבע מיליון תושבים הינם 
ערבים. לפני עשרים שנה הם היו 25 אחוז ובעוד עשרים 
שנה הם יהיו 45 אחוז. יש לנו פה אחריות. כדי לשמור 
על ירושלים כבירת העם היהודי צריך לגור בירושלים 
בכל מקום, מי שבא לסילוואן, לעיר דוד, מעלה הזיתים, 
גילה יבורך. אני פועל רבות ומנסה לעזור ככל יכולתי 

בתחום הזה". 
לגבי שכונת 'נוף ציון' בבירה, שאיש עסקים פלסטיני 
עומד להשתלט עליה אומר הדרי "אני בהחלט חושב 

לערבי  הקרקע  את  למכור  'דיגל'  לחברת  שאסור 
פלסטיני, צריך לעשות הכול כדי לשמור על 'נוף ציון' 

בבעלות יהודית".
מוקד חיכוך נוסף בירושלים בו מעורב הדרי הוא בית 
יהונתן בשכונת סילוואן. בבית יהונתן גרות היום שש 
בחודשים  'כולל'.  גם  ישנו  ובמקום  יהודיות  משפחות 
למנוע את  ומנסה  פוקד את המקום  הדרי  האחרונים 

איטומו של הבית.
"בית יהונתן אינו חוקי", מודה הדרי, "ביום שהערבי 
מכר את הבית לידיים יהודיות הוא רץ והלשין שהמבנה 
לא חוקי. כמו בית יהונתן ישנם מאות בתים בסילוואן 
ובכל מזרח ירושלים בדיוק באותו מצב. אלא מה, את 
'פרוטקציה' לפתוח  יהונתן מישהו דאג לעשות  לבית 
תיק, לשלוח פקחים, התראות בתי משפט, ערעור צו 
מנהלי צו שיפוטי כדי לאטום את הבית. כעת יש עליו 

גזירה שהוא בלתי חוקי ועליו להיאטם. 
"שואלים אותי הרבה אנשים 'אתה מגן על אנשים 
מפרי חוק?' ואני עונה נכון, הוא בלתי חוקי. אבל יש 
מאות בתים כאלו וצריך לטפל בכולם. מאות הבתים 
כל  את  ויהרסו  שיאטמו  ביום  הערבים  של  הם  הללו 
הבתים הבלתי חוקיים אין ברירה צריך גם להרוס את 
להיות  יכול  לא  אבל  חוקי.  בלתי  הוא  כי  יהונתן  בית 
מכל  יהונתן  בית  על  רק  בפינצטה  החוק  את  לאכוף 
ונמצה איתו את  נאטום  ורק אותו  הבתים בסילוואן, 
בתים  עשרות  נמצאים  ממנו  ספורים  מטרים  הדין. 
באותו מצב משפטי ועליהם אפילו לא פתחו תיק. אני 
אומר, תפתחו תיק עליהם ואם תהיה רשימה של 300 

בתים אין בעיה, צריך לטפל בכולם. 
"אם בית יהונתן נמצא ברשימה במקום 200, נראה 
אתכם הורסים 200 בתים של ערבים, תגמרו אותם ואז 
תעברו לבית יהונתן. לא יכול להיות לאכוף את החוק 
הזו  ההתנהלות  עלי  מקובלת  לא  יהונתן.  בית  על  רק 
לצערי  הצלחנו.  היום  עד  ה'  וברוך  כך  על  נלחם  אני 
היועץ המשפטי החדש של העירייה נדרש לסוגיה הזו 
שוב. אנחנו לא מעל החוק, כולם פסקו נגד ואני מנסה 

לעצור את המהלך הזה בכמה דרכים".
האחרונות  בשנים  הדרי  מנהל  ועיקש  ארוך  מאבק 
כדי  לירושלים  הראשיים  הרבנים  לבחירת  בהליך 
בהסכם  הדתית.  הציונות  משורות  יהיה  מהם  שאחד 
שראש  כך  על  עמד  הדרי  ברקת  ניר  עם  הקואליציוני 
העיר יתחייב שיפעל בכל מאודו לבחירת רב ציוני לעיר. 
"ברוך ה' ברקת עושה רבות בנושא והוא נחרץ בעניין", 
מציין הדרי, "הסיבה שעד היום לא נבחר רב ראשי היא 
בגלל שהחרדים ניסו לעשות מחטפים כדי שימונו שני 
מצב  יהיה  לא  זאת.  טרפדנו  ואנחנו  מטעמם  רבניים 
ציוני  הוא  בירושלים  היהודי  מהציבור  אחוז   65 שבו 
ושני הרבנים יהיו חרדיים, בסופו של התהליך יהיה רב 

ציוני בירושלים".
להתחיל  והורה  בנושא  בג"צ  פסק  כשבועיים  לפני 
את הליך בחירת הרבנים הראשיים לירושלים מחדש 
על פי קריטריונים אשר משקפים את אוכלוסיית העיר 

ללא אפליה.  

"בתפקידי כמחזיק תיק הנוער 

הצלחתי להגדיל את תקציבם של 

תנועות הנוער הדתיות בעיר במאות 

אחוזים. כשקיבלתי את התיק, 

התקציב של תנועות הנוער הדתיות 

עמד על אפס! זה לא יאומן. לאחר 

פעילות אינטנסיבית הצלחתי 

להזרים כסף לפעילות השוטפת של 

תנועות הנוער"

הדרי עם ראש הער ניר ברקת

הדרי בקריאת רחוב ע"ש ד"ר יצחק רפאל
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אלישיב רייכנר בין השורות

לפני כשנה סערו כלי התקשורת 
הספר  של  חשיפתו  בעקבות 
'תורת המלך' שדן בהלכות הריגת 
וחקירת  הספר  של  פרסומו  גויים. 
פולמוס  עוררו  ממחבריו   אחד 
הן בכלי התקשורת החילוניים והן 
היה  לא  הדתיים.  התקשורת  בכלי 
שלא  דתי  או  כללי  תקשורת  כלי 
ולסוגיית  לספר  בהרחבה  התייחס 
שהתעוררה  ההלכה  גבולות 
מחברו,  של  מעצרו   בעקבות 

הרב שפירא. 
ספר  לאור  יצא  שעבר  בשבוע 
גזענות  על   - המלך  'דרך  בשם 

והפליית גויים בהלכה', שנכתב על ידי בוגר 
הספר  פינקלשטיין.  אריאל  נתיבות  ישיבת 
של פינקלשטיין מתיימר להוות אלטרנטיבה 
'תורת  לספר  ומטא-הלכתית  הלכתית 
הסכמתו  מופיעה  הספר  בפתיחת  המלך'. 
של הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת 
הרב  מעמיק.  באופן  החיבור  את  שקרא  גן 
אריאל כתב בין השאר בהסכמתו: "הצלחת 
מחברי  של  טיעוניהם  עיקרי  את  להפריך 
הטפחות...  עד  המסד  מן  המלך'  'תורת 
על  ילעיזו  לבל  ברבים  שמיים  שם  קידשת 
הוכחת  ממש.  בו  שאין  לעז  ישראל  תורת 
שדרך המלך, מלכו של עולם, נותן התורה, 
דרך  גם  והיא  מעשיו,  כל  על  שרחמיו  היא 

המלך של מלכות ישראל". 
הספר  של  לתוכנו  ההתייחסות  את 

ואתייחס  הספרים,  למדורי  אשאיר  החדש 
מדויק  יותר  או  בספר,  התקשורתי  לטיפול 
'תורת  הספר  התקשורתי.  הטיפול  לחוסר 
התעניינות  מפתיע  לא  באופן  עורר  המלך' 
מתירים  כשרבנים  רחבה.  תקשורתית 
כלי  גויים,  להרוג  מסוימות  בנסיבות 
על  העזה  הביקורת  חוגגים.  התקשורת 
הספר גרמה כצפוי לכלי התקשורת הימניים 
לפרסם מאמרי הגנה על הספר ועל מחבריו, 
עוד בטרם מעצרו וחקירתו של הרב שפירא 

שעוררה גל חדש של עיסוק בנושא.
שמציג  ספר  כשיוצא  כעת,  זאת,  לעומת 
כלי  לגויים,  היחס  בנושא  שונה  גישה 
למעט  באדישות.  מגיבים  התקשורת 
לא  אינטרנט  אתרי  שני  של  התייחסות 
התקשורת  כלי  בקרב  התעניינות  נרשמה 

משמעית  החד  ובתמיכתו  בספר 
של הרב אריאל בתוכנו. 

כאן  מדובר  שלא  שיטענו  יש 
לציבור  עניין  עם  חדשותי  בעניין 
אלא בידיעה למדורי הספרות כמו 
שיוצא  חדש  ספר  על  ידיעה  כל 
לאור. טענה זו אינה נכונה משתי 
היחס  סוגיית  ראשית,  סיבות. 
את  מעסיקה  בהלכה  לנוכרים 
רב.  זמן  במשך  הציבורי  השיח 
חזרה  האחרונים  בשבועיים  רק 
מכתב  בעקבות  לכותרות  הסוגיה 
והשכרת  מכירת  בנושא  הרבנים 
דבריו  שנית,  לערבים.  בתים 
הנחרצים של הרב אריאל, מראשי הציבור 
החדש  בספר  התומכים  לאומי,  הדתי 
ותוקפים את הספר 'תורת המלך', בהחלט 
עומדים בקריטריונים של ידיעה חדשותית 

עם עניין לציבור.
תוכן הספר והסכמת הרב אריאל נשלחו 
העיתונים,  בכל  הרלוונטיים  לעיתונאים 
את  הרים  לא  אחד  אף  כמעט  זאת,  ובכל 
להאשים  קל  חדשותי.  לאייטם  הכפפה 
מחפשים  שהם  הגדולים  העיתונים  את 
ולדימוי  הדתי  לציבור  שיזיקו  ידיעות  רק 
לפחות  אבל  ישראל,  ותורת  הרבנים 
במקרה הזה גם כלי התקשורת הימניים לא 
הביעו עניין. מצער לגלות שכנראה גם הם 
 סבורים שרק כשרב מתיר להרוג גוי יש בכך 

עניין לציבור. 

עניין לציבור
כעת, כשיוצא 

ספר שמציג גישה 

שונה בנושא 

היחס לגויים, 

כלי התקשורת 

מגיבים באדישות. 

למעט התייחסות 

של שני אתרי 

אינטרנט 

לא נרשמה 

התעניינות בקרב 

כלי התקשורת 

בספר ובתמיכתו 

החד משמעית 

של הרב אריאל 

בתוכנו

א

מכון אור המזוזה חדש!
מכון הסת"ם הציוני של גוש דן

סוכנים אזוריים: 
     שומרון | 052-5712195  (נועם) 
     מודיעין | 054-4719735  (יצחק)
     רחובות | 054-2530905  (אהרון)

 
רח' יצחק שדה 28, גבעת שמואל 

טל‘ 076-5403680

www.or-hamezuza.co.il  

מכירה | בדיקה | ייעוץ
המכון בראשות הסופר המומחה יעקב גשר, 
סופר הסת"ם הראשי לצה"ל לשעבר.
                            
בהמלצת הרה"ג 
יעקב אריאל שליט"א

19:00  (4.1.11)  "
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דורון שורשן הי"ד

ה
מ

ני
פ

המשך בעמוד 14

דבורה וייס

לו מאבק ברשת  זה שלושה שבועות שמתנהל 
החברתית 'פייסבוק' בין 103 עמותות המתחרות 

על מיליון שקלים. 
פרסומי,  כאקט  וגם  טוב  רצון  של  כמחווה 
הכריז בנק לאומי על מבצע שיעניק מליון שקלים 
של  ביותר  הרב  המספר  את  שיקבלו  לעמותות 
ההצבעות. המבצע החל לפני שבועיים וחצי ויגמר 
עד אז, העמותה  כ' טבת.  ב' הקרוב 27.12  ביום 
שתגיע לראש פסגת המקליקים על סימן האצבע 
'לייק',  נקרא  ה'פייסבוקית'  שבשפה  המורמת, 

תצא ברווחים גדולים. 
אחת מהעמותות שניסתה בשבועיים האחרונים 
לעמול על כל קול וקול, היא העמותה שבראשה 
עומדת ֵשלה רוזנק-שורשן "להמשיך לחיות ביחד" 
שנוגע  והסרטון  ממנה,  שקיבלתי  המרגש  המייל 
החזקה  האישה  את  לפגוש  ללכת  לי  גרמו  ללב, 

והמיוחדת הזאת.
חודש טבת הוא לא קל עבורה. ֵשלה שכלה את 
ירי בכפר דרום  דורון שורשן הי"ד בפיגוע  בעלה 
ימים  חמישה  תחול  שלו  האזכרה   ,'92 בינואר 
לאחר תום ההצבעה .שנתיים בדיוק לאחר הרצחו, 
פקד את משפחת שורשן אסון נוסף, בתה של ֵשלה, 
טל, נפטרה באופן פתאומי מחיידק טורף. אזכרתה 

של טל חלה ביום ההצבעה, ב-כ' טבת. 
"דורון ואני היינו בגרעין שהקים את כפר דרום 
בשנת 89'. בכ"ה בטבת תשנ"ב, היה מארב ירי ליד 
בהריון  אז  הייתי  במקום.  נהרג  ודורון  החממות 
עם הילד הרביעי. ילדתי את יאיר-דורון אחרי 7 

חודשים" מספרת ֵשלה. "בשנים הראשונות הייתי 
עסוקה בגידול הילדים, נשארנו לגור בכפר דרום, 
טובים  אנשים  והרבה  תמכה  מאוד  הסביבה 
באמצע הדרך סייעו לי לעבור את התקופה הזו. 
3 שנים אחרי הרצח הלכתי ללמוד הנחיית הורים 
להגיע  הייתה  שלי  המטרה  למעשה  אילן.  בבר 

לנישה של משפחות שכולות".
תהלכי  על  המון  ֵשלה  קראה  תקופה  באותה 
העוברים  ותהליכים  מוות  עם  התמודדות  אבל, 
על ילדים שאיבדו את הוריהם. תוך כדי העיסוק 
בכך, היא הוציאה את הספר 'דורון והטרקטורון' 
מזווית  ושכול  אובדן  עם  התמודדות  המתאר 

אמונית. הספר מיועד לילדים ומבוגרים כאחד. 
"הספר היה חוויה ותרפיה משפחתית" מסבירה 
ֵשלה. "זה סייע לכולנו להתמודד עם האבל ועם 

הקושי. עדינה אמיתי ִשכתבה וערכה". 
את סיפור פטירתה של טל, החליטה ֵשלה שלא 
להכניס לספר. על מנת שיישאר סוף אופטימי על 
יותר.  טוב  לעתיד  ותקווה  חדשים  חיים  לידה, 
שבע שנים לאחר הרצח, נישאה ֵשלה בשנית לד"ר 

דניאל רוזק ונולדו להם שני ילדים.
החליטה  קטיף  מגוש  ההתנתקות  אחרי  ממש 
ֵשלה שהיא חייבת לעשות מעשה משמעותי. הלוויה 
השניה של טל ביתה שהייתה קבורה בגוש ונקברה 
וטראומטית.  קשה  הייתה  הזיתים,  בהר  מחדש 
את הכאב הגדול שנוצר אצלה אחרי ההתנתקות- 
הכאב, התסכול והאובדן, החליטה לנתב להקמת 

עמותה שתסייע למשפחות שכולות. 
אומרת  משוגע"  עומד  עמותה  כל  "מאחורי 

ֵשלה.
עמותה  מאחורי  העומדת  'המשוגעת'  היא 

החיבוק  את  טרור  נפגעות  למשפחות  המעניקה 
החם של ההזדהות. 

מרגישים  שאנשים  היה  העמותה  של  "הרעיון 
כמו  אנחנו  הזאת  השייכות  בקבוצת  בנח  הכי 
'נחום תקום', לפעמים נופלים לפעמים מזדקפים". 
דרך העמותה יש תמיכה המשכית אחד בשני. ֵשלה 

אומרת: "זר לא יבין זאת". 
הנצחה,  לשלש.  מתחלקת  העמותה  "פעילות 
ולפעילות  שכולים  והורים  לקשישים  אישי  יחס 
להפגיש  מטרתה  התרבותית  הפעילות  תרבותית. 
בין קבוצת השווים, ודרך המפגשים ליצור תמיכה 
נופש,  בימי  נערך  קבוע  מפגש  בשני.  אחד  של 
פעמים בשנה שנערך תמיד לאחר תקופת החגים 
שזו תקופה קשה במיוחד. בדרך כלל בחגים של 
תשרי וניסן יש כאב מאוד גדול. תשרי הוא חודש 
משפחתי ושתיקתו של הכסא הריק החסר זועק... 
'ונתנה  קשות.  הן  הנוראים  הימים  של  התפילות 
תוקף' היא תפילה כה קשה ומוחשית, עקידת יצחק 
היא פרשה הנוגעת בנימים הכי עדינים של הנפש". 
"חוזרים מתפילת ראש השנה בלי חמצן, ואז צריך 
לא  מאוד  זה  כולם.  עם  חגיגית,  בארוחה  לשבת 
ערב  הוא  הסדר  ליל  "גם  ֵשלה.  מתארת  פשוט". 
ויום  השואה  יום  את  יש  לאחריו  במיוחד,  קשה 
נפש". תעצומות  דורשת  זו  שתקופה  כך  הזיכרון 
בין  ההבדל  מה  מֵשלה  להבין  מנסה  כשאני 
מכלול העמותות, היא מסבירה לי שאין תחרות. 
עובדות עם האוכלוסייה  עמותות אשר  "יש מס' 
של נפגעי הטרור, לכל אחת יש את הייחוד שלה, 
לצערי לכולם יש עבודה. אנחנו "להמשיך לחיות 
הכוחות  את  להשקיע  שכדאי  מאמינים  ביחד" 
כל  כך  ומתוך  הזוגיות  בחיזוק  ההורים,  בחיזוק 

הרעיון של 

העמותה היה 

שאנשים 

מרגישים הכי 

בנח בקבוצת 

השייכות הזאת 

אנחנו כמו 

'נחום תקום', 

לפעמים נופלים 

לפעמים 

מזדקפים זר לא 

יבין זאת

ֵשלה רוזנק-שורשן, ששכלה את בעלה בפיגוע טרור, הקימה לפני חמש שנים את עמותת 

העמותה  מתמודדת  אלו  בימים  טרור.  נפגעות  במשפחות  התומכת  ביחד"  לחיות  "להמשיך 

בתחרות אינטרנטית שתוכל לזכות אותה במיליון שקלים. שיחה על אמונה, תקווה וזיכרון 

ממשיכה 
לחיות 

.  6-  5 ,4  
     

לפרטים והרשמה:

1-700-50-20-13      
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מקביל  בקו  השיעבוד,  כובד  מתואר  במצרים, 
לריבוי הילודה בעם ישראל: "וכאשר יענו אותו- 
כן ירבה וכן יפרוץ". מה הקשר בין השניים? נשים 
ילדים  ריבוי  בין  הקשר  כי  עכשיו,  יאמרו  רבות 
לבין שיעבוד אינו צריך ראיה ואולם נדמה, שטמון 
כאן מסר הפוך בדיוק: התורה מלמדת שיעור נפלא 
לפיו, הלידה הינה אקט חירותי המורה על חירות 
רצון  בנ"י  שחשו  וככל  המחשבה  וחירות  הגוף 
צורך  ראו  הם  פרעה,  מצד  יותר  גדול  השתלטות 

להוכיח את חירותם באמצעות ריבוי הילודה!
הראיה לכך היא העובדה, שכאשר מונה הקב"ה 
את בנ"י לאחר השיעבוד, מסתבר ששבט לוי הוא 
שהיה  בכך  בהתחשב  מוזר  נתון  ביותר -  הקטן 
כנראה,  במצרים!  שועבד  שלא  היחיד  השבט  זה 
את  לוי  בני  אצל  ייתר  השיעבוד,  היעדר  דווקא 
הצורך לבטא עצמאות ושליטה בחייהם, במילים 

אחרות-הם ילדו פחות ילדים...
התפיסה לפיה היהדות מחייבת אישה ללדת עוד 
ועוד, גם כשהיא לא ממש רוצה בכך - היא תפיסת 
שיעבוד ונמיכות רוח! לא בכדי פוטרת התורה את 
האישה מחובת ילודה: אישה היולדת בחוסר רצון, 
רק מפני שהיא ממלאת אחר הציווי "פרו ורבו", 
משולה לבן זוג האומר לאשתו: "ממש אין לי כוח 
להמשיך בזוגיות הזו אבל אני מקפיד למלא אחר 

הציווי 'ודבק באשתו והיו לבשר אחד'"... 
עוד  הבאת  לפיה  ההבנה  היום  חסרה  כמה 
מכדי  קדושה  קדושה,  זכות  היא  לעולם  ילד 
אותה  שיקיימו  מכדי  קדושה  ממנה,  שיימנעו 
מתוך תחושת עבדות, קדושה עד כדי כך שהיא 

משחררת עם שלם לחירות!

ילודה,  ריבוי  מעודד  אינו  המודרני  העולם 
נקודה. הוא כמעט מכריח אותנו לראות בה סוג 
שנשים  הארוכות  העבודה  שעות  שיעבוד:  של 
ילדיהן,  למספר  קשר  בלי  בהן  לעמוד  נאלצות 
ריבוי אבזרי התינוקות שכבר הפכו הכרחיים: החל 
ניטור נשימה  מעגלה תלת שלבית וכלה במכשיר 
לתינוק, הסגידה לכושר ולגוף רזה ואפילו צמצום 

ההיצע בבגדים יפים וצנועים לאישה הרה. 
האמנם אפשר לומר בוודאות שבהורות מרובת- 
ילדים אין משום נטילת סיכון? מי ערב לנו שיהיה 
להוצאות  הגידול?  לצער  ובנפש  בגוף  כוח  לנו 
העצומות? לדאגה לשדכם בבוא היום? האם לא 
קצרה ידי ממשימה גדולה כל כך, בדור סוער כל כך?
ידה  שקצרה  בבירור  יודעת  פרעה,  בת  בתיה 
סוערים  במים  מתנודדת  תיבה  רואה  כשהיא 
משיעבוד  משוחררת  יד,  מושיטה  היא  ואולם 
הטבע, והקב"ה - עוזר לה למשות את הילד הזה 

ובאורח על טבעי, לגדל ממנו מנהיג ומלך.
יתרו יודע שקצרה ידו מלחתן את שבע)!( בנותיו 
משתחרר  הוא  בהן.  רוצה  אינו  שאיש  הרווקות 
אם  לחם"  ויאכל  לו  "קראן  לייאוש:  מהשיעבוד 
איש אינו קורא לכן - קראנה אתן לו, "אולי יישא 

אחת מכן"! )רש"י שם( והוא זוכה לחתן מפואר!
המילדות, שפרה ופועה, יודעות שליילד בניגוד 
לציווי פרעה, זהו סיכון נורא. הן פועלות בחירות 
מוחלטת, משועבדות רק לרצון ה' ופרעה - מעולם 

לא מעניש אותן על כך!
ההתחכמות של פרעה, מתנפצת אל מול חכמת 
הרואה  חכם?  "איזהו  ה"חכמות":   המיילדות, 

את הנולד"!

שיפרה או שיפחה?

הרבנית ימימה מזרחי

כמה חסרה היום 

ההבנה לפיה 

הבאת עוד ילד 

לעולם היא 

זכות קדושה, 

קדושה מכדי 

שיימנעו ממנה, 

קדושה מכדי 

שיקיימו אותה 

מתוך תחושת 

עבדות, קדושה 

עד כדי כך שהיא 

משחררת עם 

שלם לחירות!

המשך הראיון

הליכות ביתה

או  תה  כוס  לתוך  שנפל  חרק  שאלה: 
יש  האם  המים  על  וצף  מרק  לקערת 

איסור בורר להוציאו בשבת?
לבדו,  להוציאו  מתירים  יש  תשובה: 
וסוברים, שהוצאתו לבדו  ויש מחמירים 
הוצאת  שזו  מפני  בורר,  משום  אסורה 
להחמיר  ונכון  אוכל.  מתוך  פסולת 
גם  עימו  שיעלה  באופן  בכף,  להוציאו 
הכוס  את  שיטה  או  מהמשקה,  מעט 

וישפוך מעט מהתה עם החרק.
וכן הדין אם החרק נפל לתוך מרק או 
מעט  עם  בכף  להוציאו  שמותר  תבשיל, 
או  המרק  לתוך  נפלו  אם  אבל  אוכל. 
להוציאם  אסור  חרקים,  כמה  התבשיל 
שעיקר  שברור  מפני  אוכל,  מעט  עם 
כוונתו על הפסולת, והאוכל שבכף טפל, 
אוכל  מתוך  פסולת  מוציא  שהוא  נמצא 
ועובר באיסור. והתקנה לכך, לקחת יחד 
ידי  על  אוכל, למשל  כל חרק הרבה  עם 
כוס, עד שעיקר מה שהוא מוציא ייחשב 
אוכל, ואזי ייחשב כמפריד אוכל מאוכל, 

שאין בכך איסור.

שאלה: האם יש איסור בורר בשפיכת 
לתוך  מאכל  שיירי  בו  שמעורבים  מרק 
יציאת  במקום  מסננת  בו  שהניחו  כיור 

המים?
תעצור  שהמסננת  למרות  תשובה: 
איסור,  בזה  אין  המאכל,  שיירי  את 
אוכל  בהפרדת  הוא  בורר  מפני שאיסור 
מפסולת, אבל כאן אין הכוונה להשתמש 
נמצא  המאכל,  בשיירי  ולא  במים  לא 
הכל  אלא  ופסולת,  אוכל  כאן  שאין 

פסולת, וממילא אין איסור בורר.

תה  בשבת  להכין  מותר  האם  שאלה: 
עם תמצית שנמצאת בשקית תה?

תשובה: מותר להכין תה על ידי הכנסת 
שקית תה לתוך כוס מים חמים, ובתנאי 
שהמים החמים יהיו בכלי שלישי )היינו 
שיערו מים חמים מן המיחם לכוס וממנה 
לעוד כוס(, שכלל נקוט בידינו, אין בישול 
שקית  הוצאת  בעת  אולם  שלישי.  בכלי 
התה מהמים, נכון להיזהר שלא להשהות 
ממנה  לטפטף  כדי  הכוס  מעל  אותה 
סוברים  שיש  מפני  הכוס,  לתוך  טיפות 
ששקית התה שמונעת מעלי התה לצאת 
ממנה נחשבת ככלי סינון, ונמצא שהוא 
הנוזלית  התמצית  את  כלי  ידי  על  בורר 
מתוך עלי התה. אלא יוציא את השקית 
בכוס  או  בפח  אותה  יניח  ומיד  מהכוס 
את  להוציא  נוהגים  והמחמירים  אחרת. 
עם  שיחד  באופן  כף,  ידי  על  השקית 

השקית יוציא מעט משקה.

מדיני בורר

הרב אליעזר מלמד

לאחר שדורון 

נרצח, לא ידעתי 

איפה מתחילים 

בכלל. מה אעשה 

עם כל החממות, 

הגידולים 

שבדיוק 

הבשילו, 

הטרקטורון 

המיותר. זה 

חוסר אונים 

שאין כמותו. 

הטיפול בילדים, 

החזרה לשגרה. 

באמת לא פשוט

המשפחה תתחזק ואנו משקיעים הרבה בקשישים 
ייחודיות  התמודדויות  שלהם  השלישי  ובגיל 

בנוסף לשכול".
באלוקים  אמונה  מלאת  אישה  היא  ֵשלה 
ובחיים. קשה שלא להתפעל מהעוצמות שלה. היא 
טוענת שה'מהפך' שעבר עליה היה בעקבות לימוד 
דופק".  דודי  "קול  סולבייצ'יק  הרב  של  המאמר 
המייסר,  בעבר  לנבור  להפסיק  לה  גרם  המאמר 
לנסות  אלא  "למה"  של  תשובות  לחפש  לחדול 
ולהתמקד בעתיד. לקבל את מה שהקב"ה החליט 
ולקחת אחריות על החיים. "אני מאמינה שלבני 

אדם יש כח עצום", אומרת ֵשלה.
ובאמת, ֵשלה עצמה היא דוגמא חיה לצמיחה 
מתוך משבר "לאחר שדורון נרצח, לא ידעתי איפה 
החממות,  כל  עם  אעשה  מה  בכלל.  מתחילים 
הגידולים שבדיוק הבשילו, הטרקטורון המיותר. 
בילדים,  הטיפול  כמותו.  שאין  אונים  חוסר  זה 
עזרה  פשוט. הסביבה  לא  לשגרה. באמת  החזרה 
לי לקום מתוך האבל ולהתחיל מחדש. מתוך כל 
המנחמים, הגיעה אלי אלמנה שאיבדה את בעלה 
עשרה חודשים לפני כן. היא הייתה מטופחת ויפה. 
כמוה  להראות  שאצליח  להאמין  קשה  לי  והיה 
ואני היא אמרה לי- "את תתחזקי, את תקומי, את 
תצליחי!" מתוך כל אלפי המנחמים, אלו המילים 
שהדהדו לי בראש כל הזמן. שלימדו אותי שבבני 

אדם טמונים כוחות עצומים שהוא".

ֵשלה מחזירה אותי לעניין התחרות ולחשיבות 
של כל 'אגודל' שיצביע. 

"דרך התחרות של בנק לאומי, יצא לי להיחשף 
ידעתי  לא  שכלל  ולעמותות  מיוחדים  לאנשים 
רק  במיטבו.  ישראל  עם  את  גיליתי  קיומן.  על 
בעצם הפצת הסרטונים המתארים את העמותה, 
על  שמעו  לא  שכלל  רבבות  של  לחשיפה  זכינו 
קיומנו לפני כן, כמו שאני עצמי פתאום נחשפתי 

לעמותות רבות". 
כל  את  המעלה  באתר  קצת  שישוטט  מי 
חרדים  במיטבו.  ישראל  בעם  ייתקל  הסרטונים, 
פרקינסון,  חולי  לצד  תמחוי  בתי  חילונים,  לצד 
תוספות  המבקשים  מורים  לצד  חיים  בעלי 
קיים!(  זה  גם  )כן,  החינוך  למערכת  מחשבים 
הגוונים  מכל  ונכים,  חולים  מבוגרים,  ילדים, 
והסוגים נרתמים כולם למרוץ אחר התקציב. ֵשלה 
מתארת פרגון מוחלט בין העמותות המשתתפות 
אין  אך  קיימת,  התחרותיות  אומנם  בתחרות. 
עוינות או איבה ולכולם מטרה משותפת - לעשות 

טוב ולקדם חסד. 
עם זאת, ֵשלה מצרה על כך שבין 20 העמותות 
הנמצאות בראש הרשימה מופיעות ארבע המטפלות 
בבעלי חיים. "צריך לתפוס קצת פרופורציות. כמובן 
שהיהדות מדברת רבות על יחס והרגישות לבעלי 
חיים, אבל לא על חשבון בני אדם וכשהעוגה קטנה 

צריך להשקיע נכון ובתבונה".

להצבעה עבור "להמשיך לחיות יחד" הכנסו ליוטיוב וחפשו את פרוייקט "מליון סיבות טובות", בין הסרטונים 
כ' טבת בשתים עשרה בלילה ב' 27.12  ביום  נסגרת  מופיע סרטון העמותה. כל הצבעה חשובה. התחרות 
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שידוכים
דתי-לאומי, רווק, 

 50/1.80 
 קצר רואי - 
 לא מורגש, 

במתאימה לנישואין, 
אפשרי גרושה. 
 ,052-6619874
054-9424198

כללי
 מבצע ארצי, 

 להתקנת גלאי עשן, 
 במחיר מיוחד, 

מתנה בטיחותית לכם 
ולהורים.לפרטים: 

052-7508899

 החזרי מס, 
אם שילמת מס 
הכנסה בשנים 
 2005-2010 

התקשר לבדיקת 
 זכאותך חינם.
054-8420571

 לארגון אות חיים 
 דרושים: 

ערכות תפילין, 
עבור נוער במצוקה. 

 לפרטים
1-800-21-10-10

052-6071171

  
greenmoving.info

050-8121884
054-3334014

דרושים

דרוש/ה מוכר/ת 
 בחנות המתנות 
 של עיר דוד, 

עבודה במשמרות, 
 דובר/ת 

 עברית ואנגלית 
 ברמה גבוהה, 

 ניסיון במכירות. 
 קורות חיים 

 יש להפנות למרים
 miryam@cod.org.il

רכב

צלצל וקבל מחיר 
מדהים אוטומטי´רגיל 

מוכרים ומרכיבים

המרכז הישראלי 
לתיבות הילוכים

±≠∑∞∞≠µ∞∞≠≥∞≤
gearbox@bezeqint.net

 ˙¢‰ÂÊ‡ ∏ ÔÂ˜¯‰
ÔÂ¯˘‰ „Â‰

®ÌÈÂ¯˘ ÔÂÈ˜Ï „ÂÓˆ©

ל

 øהלך הגיר
לא נורא°°

דרום

 
 

054-9444335054-9444335

Perfect נכסים! 
 בהזדמנות! 

 ברח' סיני, 4 חד' 
100 מ"ר, קומה 3, 
מצוינת להשקעה, 

מיקום מעולה, 
בקרבת בית כנסת 
"הכיפה" וה"גרנד 

קניון" שנבנה. דירה 
מרווחת נאה שמורה 

 ומושקעת. 
 כדאי לראות!
 ₪ 485,000 
 מחיר סופי.

גיא 054-9444342

Perfect נכסים! 
דירת 5 חדרים 

בשכונה ג', מחולקת 
ל- 3 יחידות דיור 

משופצות המושכרות 
 ב- 5,200 ₪. 

78 מ"ר, ריהוט וציוד 
מלא. 9.1% תשואה. 

.₪ 697,000 
שי 054-6588804

נופש

 הצימר בדולב, 
בואו להתארח בצימר 
מפנק ומאובזר בתוך 
חורש טבעי, מתאים 
 לזוג או למשפחה. 
 מחירי חורף מיוחדים

עמי יוגב 
 054-3030319

 הבית של יעל, 
צימר מושקע מעץ, 

בקשת שבגולן, 
מתאים למשפחות 
גדולות, אפשרות 
 לקייטרינג בשבת.
052-8348514

לשאלות לרב אבינר,  התקשר או שלח SMS למס' 052-3653028

לא בשבת
הלוח לציבור הדתי-לאומי

לפרסום בלוח 
02-6646001 סימה
sima-s@vmail.co.il

נדל"ן

ירושלים

בן מימון ¥≥ רחביה¨ י≠ם
∞≤≠µ∂±±≤∏∞
∞≤≠ππ±±≤∏∞

 בתים נדל"ן 
 אישי ומקצועי 
בן מימון 24 

רחביה, ירושלים. 
  02-5611280

סניף גוש עציון - 
02-9911280

 למכירה 
 בש"י עגנון, קוטג'

 5 חדרים משופצת, 
מרפסת סוכה, נוף, 
יחידת הורים, קרוב 
לשטיבלך. מיידית.

 למכירה 
דירת 5 חדרים, 

מפלס אחד, גדולה 
 מוארת, אזור מצויין, 

נוף + מרפסות

 למכירה 
 בשכונת מורשה 

 קרוב לעיר העתיקה, 
דירת 4 חד' בבית 
ציורי עם תקרה 

גבוהה

 להשכרה ברמת שרת 
4 וחצי חדרים עם 

חצר ומרפסת גדולה, 
כניסה פרטית. 
מצויינת. מיידית 

למכירה/להשכרה 
 בנוף ציון 

 דירות 4 חדרים. 
 'תיווך אורות' 

רועי: 050-7808153 

למכירה, בהר חומה, 
דירות 5.5/5/4 

חדרים, ופנטהאוז עם 
מרפסות, נוף מקסים. 

 'תיווך אורות', 
רועי: 050-7808153 

 למכירה, 
 במעלה הזיתים, 

דירות 2 או 5 חדרים 
 + מרפסת. מיידי. 
 "תיווך אורות", 

רועי: 050-7808153 

 להשכרה, בהר חומה, 
 במחיר מציאה 

דירת 5 חדרים + 
 מרפסת. מיידי.
 "תיווך אורות", 

רועי: 050-7808153 

 למכירה, 
 ברמת שרת,

4.5 חדרים, בדוד 
מרץ, מרפ"ס, מחסן 
 וחניה, ק"א, מידית. 

"רימון" 
 ,052-7676982
052-7685058

 למכירה, ברמת שרת,
 3 חדרים, 

 מוארת ומרווחת, 
 בקומה נוחה. 

 "רימון"
 052-7685058
 052-7676982

 למכירה, 
 בגבעת מרדכי, 

3 חדרים, מושקעת, 
גינה ענקית ומטופחת, 

בתהליך הרחבה. 
 050-3746719
050-2281889

מרכז 
 למכירה ברחובות, 
 ליד ביה"כ פא"י, 

דירת 5 חד', מושקעת 
מאד. חניה, מעלית, 

מ.סוכה ומחסן, 3 כ"א. 
054-2638923

 להשכרה בלוד, 
 ברח' הפרחים, 
4 חד', קומה 6, 

מעלית שבת, חדשה. 
מיידי!! 054-2112383 

 להשכרה, 
 בפתח תקוה, 

כפר גנים, 4 חדרים, 
משופצת + מזגנים. 

054-4933092

למכירה/להשכרה, 
 באחוזת 

 נוף נריה, בלוד, 
דירת 4 חדרים, 
מ.סוכה גדולה.
כניסה מיידית. 
052-3932427

הזדמנות ברמלה, 
מתארגנת קבוצה 
לרכישת/השכרת 

דירות בשכונה 
מעורבת ברמלה 
סמוך לכביש 431 
מחירים מפתיעים. 
מספר משפחות 
מהגרעין התורני 
כבר רכשו דירות 
וגרות בשכונה. 

בעיר מוסדות חינוך 
 איכותיים של 
 הגרעין התורני.

לפרטים מיכאל 
 052-7710364

צפון 
 למכירה, 

נחלה /משק חקלאי, 
במושב דתי בחבל 

תענ"ך, אביאל ויצמן 
054-9911901

 למכירה, 
דירת 4 חדרים, 
 במושבה יבנאל. 

לפנות לעו"ד יעקב 
מוסל 052-2423887

 למשפחה 
 המתגוררת בחו"ל, 

 דרושה בחורה 
לטיפול בילדים, 
תחילת העבודה 

 מהקיץ. 
גולן 054-2266918

לעסק בתחום 
 התיירות, 

דרושים אנשים 
שמעוניינים להצליח. 

 להצטרפות 
 לצוות מוביל, 

צור קשר 
050-6344912 
052-7993461

 לתנועת 
מעייני הישועה 

 דרושים 
טלפנים/יות לעבודת 

טלמרקטינג 
בירושלים 

 02-6222575 
נא להתקשר בשעות 

הבוקר בלבד 

תיקונים
הרכבות 
ותיקונים 

לבית ולמשרד
לתושבי ראשל"צ 

 והסביבה, 
 במבצע תיקון 
או החלפה של 

תריסים שבורים, 
הרכבות מוצרי 
איקאה, וילונות, 
אביזרי אמבטיה, 
מדפים, מנורות, 

שקעים, חבלי כביסה. 
רשתות נגד יונים, 

צביעת דירות וחדרי 
מדרגות, פינוי דירה/
מקלט מציוד ישן, 

שיפוץ דירות שכורות 
מוטי 054-7959450

תכשיטים
תכשיטים שעונים 

 ויהלומים 
 ישר מן הבורסה. 

חבר בורסת 
 היהלומים 

 )מס' חבר 2267( 
 "בורסת הזהב" 

קניון השרון נתניה 
טל' 09-8618320 

כדאי לבא גם מרחוק! 
מבחר טבעות נשואין

זוגיות

טיפול זוגי ומשפחתי, 
ע"י מתמחה, דתי, 

 עו"ס קליני 
 בפתח-תקוה 

יאיר 054-2224995/6 

ארועים
בשמחה תמיד 
מוזיקה בכל 

הסגנונות, לכל סוגי 
האירועים, תקליטן 
שעושה שמח מכל 
הלב. תחייגו ותחגגו 

054-4498499

 למכירה 
 lx סובארו אימפרזה 

 שנת 1995, לבן, 
 מחיר גמיש,

 050-4613435  
חיים 050-4613977

 מתניה-
 תזמורת של נגן אחד

הרקדה בשירה 
ובליווי אורגן. נעימות 

רקע בסקסופון, 
קלרינט וחלילים. 
הגברה ותאורה. 
 054-4884136 

www.matanya.co.il

תזמורת אריאל, 
הרכב שישה נגנים, 
שמח אנרגטי וצעיר 

www.r-e-l.co.il 
052-2529891

שו"ת
sms

הורים ואחיות התעללו באכזריות  ש.	
לכשיפטרו  עתק.  הון  וגנבו   הכו 

חל אבלות?
כן מצווה - למרות הכל. ת.	

על  שהחיינו  לברך  צריך  האם  ש.	
פשוטה  חלקה  חולצה  או  גופיה 

שמשמשת רק כגופיה?
לא. ת.	

מה זה האות U בכשרות? ש.	
אישור כשרות של ארגון כשרות  ת.	

מפורסם שמוקד פעולתו בחו"ל.

האם מותר לישון בבית מדרש? ש.	
כבוד  מצד  לישון  שלא  נכון  ת.	
המקום לתורה. נמנום קל תוך כדי 
לימוד אפשרי. שינת קבע - לא גם 

לת"ח.

מה הדין לגבי אכילת חלב נכרי  ש.	
ואבקת חלב נכרי?

נאסרו  נוכרי  ואבקת  חלב  ת.	
נוהגים  כך  ואנחנו  מטעמי טומאה. 

לא לאכול כלל.

האם יש דרך להשתמש בטוסטר  ש.	
חדש ללא הטבלה ופירוק?

חובה לטבול בתוצרת נוכרי את  ת.	
משטחי המגע עם האוכל!

בשתילת  כלאים  איסור  יש  ש.	
פרחים?

לא. אינם מאכל. ת.	

הצלת  על  הגומל  לברך  האם  ש.	
בנו או בתו הקטנים?

א.  ריט  )מ"ב  לא  לאשכנזים  ת.	
פסקי תשובות שם אות ט(.

בית כנסת קטן בכוונה או גדול  ש.	
פחות  עם  מלך  הדרת  עם  ברוב 

כוונה, מה עדיף?
כוונה. ת.	

יותר  יחיד בכוונה  האם תפילת  ש.	
גדולה, עדיפה על תפילה בציבור?

התפילה  מעלת  בגלל  לא.  ת.	
בציבור )שו"ת אגרות משה או"ח ז(.

או"ח  )רמ"א  לומד  בו  ובמקום  	ש.	
צ יח(?

זה רק לתלמיד חכם גדול. ת.	

לבית  יהודי  לתבוע  מותר  האם  ש.	
משפט?

רק אם מסרב לבוא לדין תורה. ת.	

על  לרכב  לבת  צנוע  זה  האם  ש.	
אופניים?

כן. בבגדים צנועים. ת.	

החלבי  הסקוץ'  את  מצאתי  ש.	
בכיור הבשרי - מה לעשות?

לשטוף אותו היטב. ת.	

ודאי  טבל  שהם  פירות  קיבלנו  ש.	
ילדנו הקטן  ולא הספקנו לעשרם. 
האם  מהם.  לאכול  ביקש  ה-3  בן 
אפשר לתת לו בגלל גילו הצעיר?

לא. ת.	

תבלין  עלי  לעשר  צריך  האם  ש.	
מהגינה?

כן, בלי ברכה. ת.	

אני  בבישולים  ש.	
מהמאכלים  טועמת 

הבשריים אך לא רוצה להיות 
נס  לשתות  שאוכל  כדי  בשרית 
קפה. יש דרך נכונה לעשות זאת?
ובלי  )בלי לבלוע  מותר לטעום  ת.	
לשטוף  כך  אחר  ולפלוט.  ללעוס( 

את הפה.

הכנתי 2 ק"ג בצק ואפיתי חלות.  ש.	
רק אחר כך נזכרתי שלא הפרשתי 

חלה מהבצק. מה אפשר לעשות?
אפשר להפריש חלה מהחלות  ת.	

עצמן.

כושרותהרב שלמה אבינרהרב שמואל אליהו

מהו וירא?
שהיה משה רואה ובוכה בסבלותם ואומר: 
חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, שאין 

לך קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתיפיו 
ומסייע לכל אחד ואחד מהם )ע"פ המדרש(.

"וירא בסבלותם"
חידת השבוע:

משוטרים לסנהדרין

ת
שב

 ל
ם

חי
צו

פי

בין הפותרים נכונה יוגרלו 3 דיסקים מתנת: מים | מוזיקה וספרות ישראלית
  p.hashavuaa@gmail.com את התשובות לשלוח: לת.ד. 2339 מיקוד 91022 או למייל

 תשובת החידה משבוע שעבר: 
"וידעתי שיש בלבך עלי.." - בליבו של מי על מי? ולמה?
בליבו של יוסף על יעקב שקבר את אימו רחל בדרך אפרת

הזוכים בדיסק "מבצע בר מצווה" הם: משפחת בועז, גבע 
בנימין. משפחת יזרעאלי, ניצן. הדסה שבח

יץ
וב

יב
 ל

ק
בר

ר: 
איו

מוטי 054-7959450
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חודשים  כארבעה  לפני 
לפעול  הישועה  מעייני  החלה 
טוקר  אביסף  חיפה,  בעיר 
שליח התנועה בעיר מספר על 
אופי הפעילות ועל חוויותיהם 

של הפעילים.
"נמאס לנו להתבייש שאנחנו 
שכנה  לי  אמרה  כך  יהודים" 
ברחוב שבו אני גר בחיפה. מאז 

עוד  פוגשים  אנחנו  לעיר  הגעתנו 
שמחפשים  מסביבנו  יהודים  ועוד 
אל  ולהתחבר  חדשה  לדרך  לצאת 

זהותם האמיתית.
משהו טוב קורה ב"עיר האדומה" 
בשינוי  חלק  לקחת  שמחים  ואנחנו 
פותח  חיפה  מים  בית  המבורך, 
אלו  לאותם  הדלת  ואת  הלב  את 
שרוצים לצאת אל המסע... הפעילות 

מתקיימת בתוך הבית ומחוצה לו.
בבית  מתאספים  בשבוע  פעמיים 
שבאים  שכנים,  סטודנטים,  מים 
לשמוע יהדות, כל אדם שנכנס מביא 

איתו סיפור חיים מיוחד...
אחת  אשה  נכנסה  הימים  באחד 
ומלמלה  לצדדים  בחשש  והסתכלה 
לעצמה "מה אני עושה כאן בכלל?" 
הקשיבה  היא  השיעור  כל  לאורך 
לדברי הרב בעיניים בורקות ובסיומו 
בהתרגשות  וסיפרה  לרב  ניגשה 
שהיא בת לניצול שואה שלא הרשה 
בביתו  אלוקים  המילה  את  להזכיר 
הרגישה  ומעולם  מאז  היא  אך 
חיסרון לא מוסבר, ובעקבות מודעה 
באוניברסיטה החליטה להגיע לבית 
מים ולשמוע. בשיעור הזה נפתח לה 

היא  ומאז  חדש  לעולם  צוהר 
מגיעה באופן קבוע. 

בבית מים מתקיימות הופעות 
שונות  סדנאות  מוזיקליות, 
אחת  ופעילות  שבת  סעודות 

לשבוע באוניברסיטת חיפה
בימי שישי אנחנו פועלים יחד 
בגן  בהדר  התורני  הגרעין  עם 
מהגנים  רבים  בשכונה,  ילדים 
ילדים  מעורבים.  באזור  הספר  ובתי 
לומדים  זרים  עובדים  וילדי  ערבים 
יחד עם ילדים יהודים. ראיתם פעם 
את  ממלא  כיפה  חבוש  פיליפני  ילד 
תפקיד אבא של שבת? אנחנו מקווים 
שחיזוק החינוך היהודי בקרב הילדים 
התבוללות  מהם  ימנע  בגן  היהודים 

בהמשך חייהם. 
אחד  לנו  אמר  לחיפה  כשהגענו 
שלאן  בעיר,  הדר  בגרעין  הפעילים 
תמיד  בחיפה  יהדות  תזרוק  שלא 
תפגע במישהו שמחפש. היום אנחנו 

מבינים עד כמה הוא צדק...

אוריה כהן, 19
עם  בשילוב  לאומי  שירות 

מדרשת נגוהות

ביקורס כרטיאחדש אי 

כמעיין המתגבר

מיקום הדוכן  |  תחנה המרכזית בקרית גת
ולקרב  יהדות  להפיץ  הרצון    | הדחיפה  

רחוקים לעבודת הי"ת, שזה צוו השעה.
לוקחת לפעילות  |  חברה מהשירות.

דיברנו  הפעמים  באחת    | ישכח   שלא  רגע 
הוא בעצמו הביא  ומרוב התלהבות  עם בחור 

אנשים לעמדה כדי שיבואו גם לשמוע...
|  לראות את ההתלהבות של אנשים  סיפוק  
למרות  לחברותות,  ולהירשם  ספרים  לקנות 

שכלפי חוץ לא נראה שזה מדבר אליהם. 
לשמוע  רוצים  באמת  שאנשים    | תובנה  
ולהעמיק ביהדות, למרות שהרבה פעמים זה 
כך. מה שחסר להם בעצם  רחוק מלהיראות 

זה כלים, מישהו שיפתח להם צוהר ליהדות.
|  בפעם הראשונה שיצאנו  פאדיחה בקטנה  
הדוכן  של  הבניה  עם  הסתבכנו  קצת  לשטח 
סביבנו  אנשים  אותו,  להקים  זמן  לנו  ולקח 

הסתכלנו עלינו ולא הבינו מה קורה איתנו...
|  שמעייני הישועה ימשיכו להפיץ  מאחלת  
הארץ,  רחבי  בכל  הזו  בצורה  היהדות  את 

ושיהיו כל מעשינו לשם שמים!

פעילי 'מעייני הישועה' מספרים על עצמם שיחה על עשיה

השבוע השיעורים 
והפעילות מוקדשים 

לרפואת 
מתתיהו מנחם 

 בן לאה
בתוך שאר חולי ישראל

מרכזים 
למודעות 
יהודית 
ירושלים

ברוך הבא 
לדניאל מישיבת ההסדר 

בכוכב יעקב, 
עמדת הסברה בתחנה 
המרכזית בירושלים 

יישר כח ובהצלחה גדולה

בית
מים

מזל טוב 
לנתנאל וליבנת דרימר 

להולדת בנם בכורם אוריה 
תזכו לגדלו לתורה לחופה 

ולמעשים טובים. 
בית מעייני הישועה

האחים אריאל בהופעה בבית מים בחיפה

ברוכים הבאים 
לאלישמע וליאור 

מישיבת מצפה יריחו, 
עמדת הסברה 

במעלה אדומים. 
יישר כח 

ובהצלחה גדולה

ברוכים הבאים 
ליוסף והחברים 

מישיבת הזורעים, 
עמדת הסברה בטבריה 

יישר כח גדול 
ובהצלחה גדולה

ר' דניאל 
מקרית אתא, 
מעריכים מאד את 
מסירותך הגדולה. 

ה' ישלח ברכה והצלחה 
בכל מעשי ידיך

בית מים חיפה 
מחפש שותפים 
המעוניינים להרים תרומה 
ולקחת חלק בעשייה בעיר. 

תושבי ויוצאי חיפה 
ובכלל... מוזמנים להצטרף!

להקדשת השיעורים הנלמדים במרכז מים ניתן להתקשר ל - 1-700-700-515 מירי

חיפה

מענה 24 שעות ביממה

ניתן למסור 
שמות לברכה

מלאכי ל.: 

זכיתי במשפט. 

052�6694069

מתנה 
וברכה 
נדירה

ועוד 

זכינו לנס 
עם קבלת היין 

 054�5572514
שלמה

קיבלנו 

את יין הסגולה 

וזכינו לישועה

0522�862297

יחזקאל


