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עמותת תורה 
אחרי צבא 
לשילוב תורה 
בחיי המעשה

נושא הגליון

בס"ד

הרב אילן צפורי ראש תנועת תורה אחרי צבא
ך  נמו גבוה במתח  מסר 

סיימת שירות צבאי?
עובד/לומד?

מחפש מקום מתאים 
לשילוב לימוד תורה?

מרכזי תורה אחרי צבא!

 - ÏÂ„‚  ÍÎ  ÏÎ  ÈÂÈ˘  ‰˘Ú  ˜Â˜  ·¯‰˘  ·˘ÂÁ  ‰˙‡  ‰ÓÏ
ø‰ÒÈÙ˙·

 - Ï˘ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯È·Ò‰ÏÂ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰
ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÛÂ‚‰

 -ø¢ÈÓÂ‡Ï‰ ÛÂ‚‰ Ï˘ ‰¯Â˙‰¢ ˘Â¯ÈÙ ‰Ó
 - ˘È˘ ÂÚ„È ÏÎ‰ ˜Â˜ ·¯‰ „Ú ∫˙È¯ÂÈˆ ‰¯Âˆ· ˙‡Ê ¯ÓÂ‡

 Í‡  ÆÚÂ¯Ê‰  ÏÚ  ‰¯ÂÁ˘  ‰ÚÂˆ¯  Ï‚Ï‚Ï  ‰ÂˆÓ  ‰¯Â˙·
 ˙ÂÚÂˆ¯  ˘Â¯ÙÏ  ‰ÂˆÓ  Ì‚  ˘È  ÈÓÂ‡Ï‰  ÛÂ‚Ï˘  ÂÚ„È  ‡Ï

ÆÆÆı¯‡‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ˙Â¯ÂÁ˘
 - ÁÈ‰Ï  ÂÓÎ  ‰Ê  ÌÈ˘È·Î  ˙Â·Ï˘  ¯ÓÂ‡  ‰˙‡  ¨È˙·‰

ÆÆÆÔÈÏÈÙ˙
 - ˜Â˜ ·¯‰ ÆÏÏÎÏ ˙ÂÂˆÓ ˘ÈÂ Ë¯ÙÏ ˙ÂÂˆÓ ˘È Æ‰ÊÎ Â‰˘Ó

 Âˆ ÈÙ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ ˙Â·Ï ÍÈ¯ˆ˘ Â˙Â‡ „ÓÈÏ
 ˜ÏÁ  ‡Â‰  ÔÎÏÂ  ¨‰¯Â˙‰  ÔÓ  ‰ÂˆÓ  ‡Â‰  ÂÈÈ·Â  ¨‰¯Â˙‰
 ÏÚ  Ï‰˙‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ‰Ê‰  ÛÂ‚‰  ÆÌÏÂÚ·  ˘„Â˜‰  ˙ÚÙÂ‰Ó
 ‰ÈˆÙÂ‡ Ì˙Ò ‡ÏÂ ß‰ ÔÂˆ¯ ‡Â‰ ÂÈÈ· ≠ ‰¯Â˙‰ ÈÏÏÎ ÈÙ

Æ‰· ¯ÂÁ·Ï ‡Ï Â‡ ‰· ¯ÂÁ·Ï ÌÈÏÂÎÈ Ï‡¯˘È È·˘
 -øÈÓÂ‡Ï‰ ÛÂ‚‰ Ï˘ ÂÏÏ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Â·Â˙Î ‰ÙÈ‡Â
 -°ÏÏÎ‰ ÔÈÈ· Ï˘ ¯ÙÒ‰ ‡È‰ ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ
 - ¨ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ÂÓÎ ‰ÎÏ‰‰ È¯ÙÒ Â‡ˆÈ ‰¯Â˙‰Ó Ï·‡ ¨ÔÎ

ÆÌÈÈ˜Ï Ë¯Ù‰ ÍÈ¯ˆ Ô˙Â‡˘ ˙ÂÂˆÓ· ¯˜ÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
 - ¯˜ÈÚ· ˙ÂÏ‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ˜ÒÚ Ï‡¯˘È ÌÚ˘ ˜„Âˆ ‰˙‡

 °ÔÈÈÚ‰ ¯˜ÈÚ Â‰Ê Í‡ ÆË¯Ù‰ È„È ÏÚ ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙ÂÂˆÓ·
 ¯˘‡ÎÂ  Æ‰ÓÂ˜˙‰ ¯Â„Ï È˜ÂÏ‡‰ ÁÈÏ˘‰ ‡Â‰ ˜Â˜ ·¯‰
 ˙ÂÈ‰Ï ˙¯ÊÂÁÂ ˙·Á¯˙Ó ‰ÎÏ‰‰ Ï‡¯˘È· ‰ÓÂ˜˙ ‰˘È

°ÏÏÎ‰ ˙ÈÈÁ‰Ï ¯Â˜Ó‰
 - ‰·¯‰  ¯Ó‡  ˜Â˜  ·¯‰˘  ¯ÓÂ‡  È‡  ·Â˘  Ï·‡  ÆÔÂÎ  ‰Ê

 ÆÆÆ‰¯Â˙· Ì‰Ï˘ ¯Â˜Ó‰ ‰ÙÈ‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„
 È„È ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‡‚˘ ¯Ó‡ ÈÓ Ï˘ÓÏ
 È˜¯ÂÙ ÏÚ Ì‚ ‰ÏÁ Ï‡¯˘È ˙·‰‡˘ ¯Ó‡ ÈÓÂ øÌÈÂÏÈÁ

ÆÆÆøÏÂÚ
 - ˙Ó  ÏÚ  ı¯‡Ï  ‰˙Á˘  ‰ÂÈÏÚ  ‰Ó˘  ‡Â‰  ˜Â˜  ·¯‰

 ‰ÏÂ‡‚‰  „Ú  ÌÈÂ¯Á‡‰  ˙Â¯Â„‰  ÏÎ  ˙‡  ˙ÂÁ‰Ï
°‰ÓÈÏ˘‰

 - ‡Â‰˘  ‰Ó˘  ¯Ó‡  ÈÓ  ÆÈ˙Ï‡˘Ó  ˜ÓÁ˙Ó  ·Â˘  ‰˙‡
 ‡Ï˘ ÌÈ·¯ Ì˘È˘ Ë¯Ù· ø‰¯Â˙‰ Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ÂÊ ¯Ó‡

°ÂÈ¯·„ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó
 - ·˙Î  ÂÓˆÚ·  ˜Â˜  ·¯‰  ÆÍ˙Ï‡˘  ˙‡  ÔÈ·‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡

 ÔÈÈÚ·  ÌÈ‚Â¯‰  ¯·„  ÏÚ¢  ∫ÂÈ¯Â‰Ï  ÂÈ˙Â¯‚‡Ó  ˙Á‡·

 ÌÈ˘‡  Ï˘  Í¯„‰  ‡Â‰  ‰ÎÎ  ¨·Ï  ÌÈ˘Ï  ÔÈ‡  ß˙Â¯Â‡ß‰
 „‚  ÌÈÊ‚¯˙Ó˘  ˙ÂÚ„  ˙ÂÎÏ‰·  ÔÈÈÚÏ  ‡Ï˘  ÌÈÏÈ‚¯‰
 ÈÙ  ÏÚ  Û‡  ¨‰˘„ÁÎ  Ì‰Ï  ‰‡¯˘  ‰¯‡‰Â  ¯Â‡È·  ÏÎ
 Ì‰ ˘„Â˜‰ ¯Â˜ÓÓÂ Ì‰ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈ ˙Ó‡·˘

Æ¢ÆÆÆÌÈ‡ˆÂÈ
 - ÂÈ˘Â„ÈÁ Ï˘ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ‡È·‰ ‡Ï ˜Â˜ ·¯‰ ‰ÓÏ Ê‡

øÈÓÂ‡Ï‰ ÔÈÈ·‰ ÏÚ
 - ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ¯‡·Ï¢ ∫˙¯‚È‡· Ì˘ ·¯‰ ÒÁÈÈ˙‰ ‰ÊÏ Ì‚

 ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ÌÈ¯‡·Ó ˙Â¯Â˜Ó‰ ÔÈ‡ ·Â  ̄ÈÙ ÏÚ ¨˙ÏÚÂ  ̇ÔÈ‡
 ˙ÂÂ·˙‰  È¯Á‡  ‰Ê  ÏÚ  ÌÈ‡¯Ó  Ì‰  ‡Ï‡  ÈÏ˘  ‰·˘ÁÓ‰
 ·Ï‰  ÈÓÈÓ˙  ÂÏÈÙ‡  Â‡  ¨ÌÈ‚¯‰  ‰Ï‡Â  Æ‰˜ÂÓÚ  ‰˘‚¯‰Â
 Ì‚ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ‡Ï ¨‰Ï‡Î ˙ÂÂÈÚ¯· ÂÏ‚¯Â‰ ‡Ï˘

Æ¢ÌÈÚ·Â ÌÈ¯·„‰ ÂÓÓ˘ ¯Â˜Ó‰ Ì‰Ï ‰‡¯È˘Î
 -°ÂÈ¯·„ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ÏÎÂ‡ ÍÈ‡ ¨ÍÎ Ì‡
 - ¨ÌÏÂÚ  ÈÏÂ„‚  ˙ÂÎÊ·  ı¯‡·  ‰ÚÈÙÂÓ  ‰Ù  ÏÚ·˘  ‰¯Â˙‰

 ·¯‰ ¨Â¯Â„· ÆÌ‰Ó Ï·˜Ï È„Î ÌÈÓÎÁ ˙ÂÓ‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡Â
 Â¯Ó‡  ÂÈ¯·„Â  ¯Â„‰ ÏÂ„‚Î  ÏÎ‰ È„È  ÏÚ  ¯ÎÂÓ ‰È‰  ˜Â˜
 Ô‡Î  ˘È  ¨Í˙Â‡  ÚÎ˘Ó  ‡Ï  ‰Ê  Ì‡  Ï·‡  Æ˘„Â˜‰  ÁÂ¯·

ÆÆÆÛÒÂ ¯·„
 -øÛÒÂ‰ ¯·„‰ ‰Ó
 - ‰Ï‚Ó ¨·¯‰ È¯·„ ˜ÓÂÚ· ÌÈÓ˙·Â ˙Ó‡· ÔÈÈÚÓ˘ ÈÓ ÏÎ

 ˙¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„ È‰ÂÊ ÆÌ˙Â˙ÈÓ‡ ˙‡Â Ì˙ÓˆÂÚ ˙‡ „·Ï
 ¨È„Â‰È  ÏÎÏ  ‰ÚÂ„È‰  ˙ÈÓÈÙ  ˙Ó‡  ˙Ù˘ÂÁ  ‡È‰  ¨˙Ó‡
 ¯˜ÈÚ·  ¨·¯‰  ˙¯Â˙·  ˜ÒÂÚ‰  ÏÎÂ  ÆÆÆ·Ï·  ˜ÂÓÚ  ˜ÂÓÚ
 ˙‡ ÂÓˆÚ· ‰Ï‚Ó ¨ÏÏÎ‰ ˙·‰‡Ï ¯·ÂÁÓ ¯·Î ‡Â‰ Ì‡

°ÂÏÏ‰ ˙Â¯Â‡‰ ÏÎ·˘ ˙Ó‡‰
 - ˙‡  Ï·˜Ó  ‡Ï  È˙„‰  ÌÏÂÚ‰Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁ˘  ‰Ê  ÍÈ‡  Ê‡

øÂÈ¯·„
 - ˙Â‰˜ Ï˘ ‚ÂÒ Ô‡Î ˘È  Æ‰˘È‚¯ ‰„Â˜· Ô‡Î Ú‚Â  ‰˙‡

 ÍÂ˙Ó  ¨ÈÚ·Ë  ÔÙÂ‡·  ˘Á˘  ÈÓ  ˜¯  ‰˘ÚÓÏ  ÆÆÆÌÈ˘ÂÁ
 ‡Â‰ ¨‰˙˘Â„˜ ÌˆÂÚÂ ‰ÓÂ‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˙‡ ¨˘Ù ˙Â‡È¯·
 ¨È˙Ú„Ï  ÔÎÏÂ  Æ·¯‰  È¯·„  ˜ÓÂÚ  ˙‡  ÔÈ·‰Ï  Ï‚ÂÒÓ˘  ‰Ê
 ÂÈÁ‡  Ï˘  ¯Â·ÈÁ‰  ˙„Â˜  ˙‡  Ì‚  ‰Â‰˙  ·¯‰  ˙¯Â˙
 ÌÈ¯ÒÓ˙Ó‰  ÌÈÂÏÈÁ‰  ÂÈÁ‡  Æ‰ÏÂÎ  ‰¯Â˙Ï  ÌÈÈÂÏÈÁ‰
 ÌÈÏÚÂÙ  ¨˙ÈÓÂ‡Ï‰  ‰ÓÂ˜˙Ï  Ï‡¯˘È  ÌÚ  ˙·‰‡  ÍÂ˙Ó
 ˙ÈÏÎ˘‰  ‰¯‡‰‰  ˙‡  Ï·˜È˘  ‡È¯·  ¨ÈÚ·Ë  ˘‚¯  ÍÂ˙Ó
 ÆÆÆ˘ÓÓ ÌÈ·¯· ÆÆÆÌÈ·¯· „ÓÏÈ˙ ·¯‰ ˙¯Â˙Â ¨ÂÏ ‰ÈÂ‡¯‰

°Ï‡¯˘È ÏÏÎ È„È ÏÚ
®ËÓ≠‡ ˙¯‚È‡ ¨„ ˙Â¯‚È‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ¯Ó‡Ó‰©

העלון יוצא לאור בשיתוף מכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב רחובות

> ת.ד. 34502 ירושלים
> משרד 02-6511256
> פקס 03-5423776

> לפרסומות 02-6511256
bogreytsava@013.net דוא"ל <

www.bogreytsava.co.il

עמותת תורה 

דרך אמונה
גליון 84 אלול תשע"ב

052-4239996 אופקים 
050-6916155 אילת 
057-8119331 אלעד 
054-5684926 אריאל 
052-5227501 באר שבע 
050-8855940 בית שאן 
054-3331334 בית שמש 
052-7122687 בת ים 
052-2260301 גבעת שמואל 
052-4212417 גוש עציון 
052-6426832 הרצליה 
050-5778415 חולון 
050-8882481 חיפה 
054-3106090 טפחות 
052-6543772 יהוד 
052-8119291 יפו 
050-8547440 י"ם ג. רם  
054-6549772 י"ם גונן 
050-4500342 י"ם דרך עמ"י 
052-6071769 י"ם י. הכותל 
054-4226869 י"ם נחלאות 
052-5665530 י"ם רחביה  
050-2248304 כפר סבא 
052-3114284 לוד 
052-4317105 מודיעין 
050-2620920 מעלה אדומים 
054-7775239 נוה 
052-6605337 נתניה דרום 
052-8905676 נתניה מרכז 
050-7276472 עכו (גרעין) 
054-7714284 עכו 
052-3003073 עפולה 
052-7403513 ערד 
052-2832610 פ"ת הדר גנים 
052-6070209 פ"ת כפר אברהם 
050-6210772 צפת 
054-8072322 קצרין 
052-3844922 קריית ארבע 
052-6999550 קריית גת 
052-5665272 קריית מלאכי 
052-3114764 ק. שמונה (בנות) 
054-7731290 קשת 
050-5665706 ראש העין 
050-8936048 רחובות 
052-6628299 רמת השרון 
054-7454828 רעננה 
054-5640526 שדה אליהו 
054-7890860 ת"א דרום 
050-7434274 ת"א צפון 

עלון "תורה אחרי צבא"

כל המעוניין להקים מרכז תורה אחרי 
צבא בעירו מוזמן ליצור קשר עם 

משרד העמותה 6511256–02
 bogreytsava@013.net :דוא"ל

הרב קוק – הרב של התקומה הלאומית



ה2 ש ע מ ה י  י ח ב ה  ר ו ת ב  לו י ש ל א  ב צ י  ר ח א ה  ר ו ת

הרב יעקב מרגלית מכללת אורות ישראל, רב פרדס חנה
דרך מורשת

לתאום יום הכרות
הרב גדי שלוין 052-6071769

תורה אחרי צבא

 Ï˘ ÂÂ·È¯ ˙¯Â˙Ï ‰ÈÙˆ‰
Â˙ÂÎÏÓÏÂ ÌÏÂÚ

 ÔÂÈˆ ˙· „‡Ó ÈÏÈ‚¢ ‰„È˙Ú‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÎÏÓ ÏÚ ‡·˙Ó ‰È¯ÎÊ ‡È·‰
 Æ®Ë ¨Ë¨‰È¯ÎÊ©  ¢‡Â‰ Ú˘ÂÂ  ˜È„ˆ ¨ÍÏ  ‡Â·È  ÍÎÏÓ ‰‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È  ˙· ÈÚÈ¯‰
 Â„ÓÏ ‰Ê ˜ÂÒÙÓ Æ˜È„ˆ Ì‚Â ÍÏÓ Ì‚ ‰È‰È ¨ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ¨È„È˙Ú‰ ÍÏÓ‰
 ¨ÌÈ˜È„ˆÏ  ‰ÚÈ·˙·  ‡·  ‰¢·˜‰˘  ®‰¢ÏÙ  ‡‰Î  ·¯„  ‡˙˜ÈÒÙ©  ˘¯„Ó·  Ï¢ÊÁ
 ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙ÏÂ„‚Ï¢ ¨Ì˙˜ÒÚ ‰¯Â˙· ˜¯ ÚÂ„Ó Æ‰ÈÓÎÁÂ ‰¯Â˙‰ È„ÓÂÏ
 Ì˙Â‡Â  ÆÈ˙ÂÎÏÓÏ  Ì˙ÈÙÈˆ  ‡ÏÂ  Ì˙ÈÙÈˆ

Æ¢Ì‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÈÓˆÚ È‡ È˙ÂÎÏÓÏ ÂÎÁ˘
 ¨˜È„ˆ  ‡Â‰  ÍÏÓ‰˘  ‡Â‰  ÔÂÊÁ‰  Ì‡
 ÔÎ  ÏÚÂ  ¨˙ÂÎÏÓ·  ‰˘Â„˜  ˘È˘  Â˘Â¯ÈÙ
 ÏÎÓ  ˙Ú·˙‰  ‰ÚÂ˘ÈÏ  ‰ÈÙÈˆ‰  ÏÏÎ·
 ˙ÂÎÏÓ ¨˙ÂÎÏÓÏ ‰ÈÙˆ‰ Ì‚ ‰ÏÂÏÎ È„Â‰È

ÆÆÆß„ ˙ÂÎÏÓ ‡È‰˘ Ï‡¯˘È
 ÂÙÈˆ˘  Ì˙Â‡Ó  ‰È‰  Ï¢ˆÊ  ·¯‰  Ô¯Ó
 Â„Â‡ÓÂ  Â··Ï  ¨Â˘Ù  ÏÎ·  Æß„  ˙ÂÎÏÓÏ
 ¨‰Ù˜È‰  ÏÎ·  ‰„ÂÓÈÏÂ  ‰¯Â˙‰  ˙‡  ·‰‡
 ˙‡Ê  ÌÚÂ  ¨Â¯Â„·  Â˙ÂÓÎ  ÁÈ‰  ‡Ï˘  „Ú
 ˙ÂÎÏÓ Ï˘ ‰˙ÚÙÂ‰Ï ‰È˘ÚÂ ‰ÈÙÈˆ ÂÏÂÎ

ÆÏ‡¯˘È·
 ¨Â¯Â„· ‰ÏÂ‡‚‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ‰‡¯ ·¯‰
 ‰ÚÂ˙‰  Ï˘  ˙ÈÈ„Ó‰  ‰È˘Ú‰  ˙‡
 ˙È˙Â·˘È˙‰‰  ‰È˘Ú‰  ÌÚ  ˙ÈÂÈˆ‰
 ÌÚ ÏÂÚÙÏ ß„ ˙ÂÎÏÓÏ ÌÈÙˆÓ‰ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì„È˜Ù˙˘ ¨ÔÈ·‰Â ¨ı¯‡·
ÆÌ˜¯˙ÓÂ ÍÏÂ‰‰ ˙ÂÎÏÓ‰ ÛÂ‚ ≠ ÔÈÈ·Ï ‰Ó˘‰ È˜ˆÂÈÂ ÈÂ· ˙ÂÈ‰Ï Ï≠‡

 ¨¢ÌÈÏ˘Â¯È  Ï‚„¢  ˙ÚÂ˙  ˙‡  ·¯‰  ÌÈ˜‰  ÂÊ  ‰¯ËÓ  ˙Ó˘‚‰  Ì˘Ï
 ÈÓ¢  ≠  ‰ÈÂÂ‚Ï  ‰È˘Ú‰  Ï˘  ˙ÈÓÈÙ‰  ÁÂ¯‰  ˙ÂÈ‰Ï  ‰¯ÂÓ‡˘  ‰ÚÂ˙
 ÒÒÂ·Ó ‰È‰È ÂÏ˘ ‰ÓÂ‡‰ ˙ÈÈÁ˙Â ÂÈ˙ÏÂ‡‚ Ï˘ „ÂÒÈ‰˘ ıÙÁ ‡Â‰˘
 Â˙¯Â˙ ˙˘Â„˜ È„È  ÏÚ ˜¯ ÚÈÙÂÓ ‡Â‰˘ ¨È˜ÂÏ‡‰ ˘Â„˜‰ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
 ¨‰È‡¯‰  ˙Â¯‚‡©  ¢ÌÈÏ˘Â¯È  Ï‚„·  ¯·Á  ˙ÂÈ‰Ï  ¯˘ÎÂÓ  ‡Â‰  ≠  ‰˘Â„˜‰
 ÏÂÓ  ‰˙Â‡  „ÈÓÚ˙  ¨˙ÈÂÈˆ‰  ‰ÚÂ˙Ï  ‰¯Â·ÈÁ·  ¨ÂÊ  ‰ÚÂ˙¢  Æ®Á¢Ù˙˙  ¨‚

 Ï˘ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÈÙÏ ‰¯Â¯·‰ ‰¯Î‰‰¢ Æ¢ÔÂÎ‰ ‰¯˘˜‰· ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰

 ‰˙ÂÎÈÈ˘ ˙‡ ‡È‰ ˙¯ÎÓ ‰ÏÏÎ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÓÂ‡‰ ˙ÂÏÏÎ˘ ÌÈÓÚ‰
 ÁÂ¯ ÒÈÎ‰Ï¢ Æ®Ì˘© ¢È˜ÂÏ≠‡‰ ¯Â˜Ó‰ Ï˘ ‰ÚÈ·‰ ÍÂ˙Ó Ï‡¯˘È ı¯‡Ï
 ˙ÂÎÏÂ‰‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÎ· ‰˘Â„˜ Ï˘Â ‰¯Â·‚ Ï˘ È·ÂÈÁ ÌÈÈÁ

Æ®Â¢Ù˙˙ ¨Ì˘© ¢‰ÓÂ‡‰ ˙ÈÈÁ˙Â ı¯‡‰ ÔÈÈ· Ì˘Ï Â·¯˜· ˙ÂÁ˙Ù˙ÓÂ
 ‰¯Â˘˜˘  ‰˜ÂÓÚ  ˙ÂÁÈÏ˘  ˙˘ÂÁ˙Ó  ‰Ú·  ·¯‰  Ï˘  Â˙ÈÈ˘Ú  ÏÎ
 ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰ ˙Ó˜‰Ï ÚÈÓ‰ ‰Ê ÆÂ¯Â„· ‰ÁÈ¯Ê‰˘ ‰ÚÂ˘È‰ ¯Â‡·
 ‰¯ÂÓ‡  ÂÂÊÁ  ÈÙÏ˘  ¨¢·¯‰  ÊÎ¯Ó¢  ˙·È˘È  ˙‡  Ì‚  ÍÎÂ  ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡Ï
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 ÌÈÙˆÓ˘  ÌÈ„ÈÓÏ˙  ˙Â··¯Â  ˙Â·È˘È  ÂÓ˜  ¨ÌÈ˘‰  ˙Â·¯·  ¨‰¢·  Í‡

°ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·¯ Ï˘ ¢Â˙ÂÎÏÓÂ≠ÂÈ˙Â¯Â˙¢Ï

הרב ראה את 
תהליכי הגאולה 

בדורו, את העשיה 
המדינית של 

התנועה הציונית 
עם העשיה 

ההתישבותית 
בארץ, והבין, 

שתפקידם של 
צדיקים המצפים 

למלכות ד' לפעול 
עם א–ל להיות 

בוני ויוצקי 
הנשמה לבניין 
– גוף המלכות 
ההולך ומתרקם
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ירוב “שערי  כנסת  ־בית 
קהילת  של  שלים” 
בעיר,  אתיופיה  יוצאי 
שבועות,  לקראת  חגגו 
ראש  מסכת  סיום  את 

־השנה. מדובר כבר במ
סורת, אותה מקיימים תלמידיו של הרב אילן 
ציפורי המקפיד להגיע מירושלים כבר ארבע 
שנים, כדי להרביץ תורה בכל מי שמבקש. 
לצעירים  שנועד  שפרויקט  הוא  המיוחד 
יוצאי צבא, הפך כאן לגורם קהילתי מושך 

־ומלכד בין כל הגילאים. ילדים, צעירים ומ
בוגרים בקרב יוצאי אתיופיה בקהילה. 

עמותת “תורה אחרי צבא”  מנסה לעורר ולחזק 
 שילוב תורה בחיי המעשה. ראשיתה בישיבת  

“עטרת כהנים”, שם שילבו בוגרי צבא לימודי 
תורה ועבודה. הפרויקט הצליח וכיום פרושה 
 ברחבי הארץ רשת של בתי מדרש לבוגרי צבא.
בנתניה קיימים שני בתי מדרש, האחד בעיר 
והשני   - השרון  לקריית  בקרוב  שעובר   –
בנאות שקד, בבית הכנסת של יוצאי הקהילה 

האתיופית. ארבע שנים קיים בית מדרשו של 
תושבי  לבין  בינו  שקד.  בנאות  ציפורי  הרב 
השכונה נרקמו קשרים מיוחדים. כאלה שאין 
אופי  תופס  זה  “כאן  אחרים.  מדרש  בבתי 

הפעי “החבר’ה  הרב.  סיפר  יותר”  ־קהילתי 
לים ביותר בקהילה הם אלה המפעילים את 
בית הכנסת. הם משתפים את כלל הקהילה 

־שלהם בפעילויות. באים ילדים, תלמידי תי
כון, מבוגרים. והתכנית מיועדת לבוגרי צבא. 

כאן,  אנחנו הפכנו לגורם חברתי משפיע”.
יברכן יהייס, חבר ועד שכונת אזורים/נאות 

שהפעי מציין  מרכזי,  שכונתי  ופעיל  ־שקד 
והצעירים  הנוער  בני  את  מכוונת  הזו,  לות 

־לכיוונים חיוביים במקום בו יכולים היו לה
תפתות לכיוונים שליליים.

שסיפר  כפי  שגרתית,  לא  הייתה  ההתחלה 
בדף  נתקלתי  שנים  כארבע  “לפני  יהייס,. 
פרסום הקורא לתושבי נתניה לבוא לשיעור 
תורה במרכז העיר, שיעור אותו יעביר הרב 
אילן ציפורי.” משחזר יהייס. “הלכתי לשיעור 
לשוחח  נשאר  הוא  בעיניי”.  חן  מצא  ומאוד 
אילן  שהרב  הרעיון  “התגלגל  ואז  הרב  עם 
בדרום  וגמרא  תורה  שיעורי  להעביר  יבוא 
והביע  מהרעיון  התלהב  עצמו  הרב  העיר”. 
את הסכמתו. מאז, במשך ארבע שנים, בכל 
מירושלים  דרכו  את  עושה  הוא  שלישי  יום 
הבירה לבית הכנסת בעיבורה של נאות שקד 
ומרביץ תורה בתלמידיו. השיעורים פתוחים 
פחות,  ודתיים  יותר  דתיים  אליהם  ומגיעים 

חילונים ולא רק יוצאי אתיופיה.

את סיומה של מסכת ראש השנה הם נוהגים 
לחגוג בסעודה. “זה ערב מאוד שמח ומאוד 
מכובד” סיפר יברכן יהייס, שבחיי היום יום 

הוא מורה בבית ספר וסטודנט למשפטים. 
נשמתה  לעילוי  הסעודה  הוקדשה  השנה 
לעולמה  שהלכה  ז”ל,  בן-יעקב  צביה  של 

בן-יעקב  האירוע.  לפני  שבועות  כשלושה 
התאלמנה בגיל 27 וגידלה שני ילדים לבדה. 
החודשים  ואת  הסרטן  במחלת  חלתה  היא 
האחרונים לחייה עשתה בבית דודה ורעייתו, 
קץ. לאחר מותה  אין  שטיפלו בה במסירות 
ביקשו הדוד ובני המשפחה להנציח את זכרה 

ולכבדה בתרומת סעודה לעילוי נשמתה.
נו חברים  עם  פועל  משפחה,  בעל  ־יהייס, 
שע האתיופית,  העדה  בני  לחיזוק  ־ספים 

בתהליך  פשוטים  לא  ניסיונות  עוברת  דיין 
רצון  שבע  הוא  ישראל.  במדינת  קליטתה 
כפי  צבא”  אחרי  “תורה  פעילות  מתוצאות 
שבאה לידי ביטוי בקהילה ומתכוון לשווקה 
לקהילות אחרות של יוצאי אתיופיה ברחבי 

הארץ. 

למען 
הקהילה

“תורה 
אחרי 
צבא”
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אופי  תופס  זה  “כאן  אחרים.  מדרש  בבתי 
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כון, מבוגרים. והתכנית מיועדת לבוגרי צבא. 

כאן,  אנחנו הפכנו לגורם חברתי משפיע”.
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תורה במרכז העיר, שיעור אותו יעביר הרב 
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בדרום  וגמרא  תורה  שיעורי  להעביר  יבוא 
והביע  מהרעיון  התלהב  עצמו  הרב  העיר”. 
את הסכמתו. מאז, במשך ארבע שנים, בכל 
מירושלים  דרכו  את  עושה  הוא  שלישי  יום 
הבירה לבית הכנסת בעיבורה של נאות שקד 
ומרביץ תורה בתלמידיו. השיעורים פתוחים 
פחות,  ודתיים  יותר  דתיים  אליהם  ומגיעים 

חילונים ולא רק יוצאי אתיופיה.

את סיומה של מסכת ראש השנה הם נוהגים 
לחגוג בסעודה. “זה ערב מאוד שמח ומאוד 
מכובד” סיפר יברכן יהייס, שבחיי היום יום 

הוא מורה בבית ספר וסטודנט למשפטים. 
נשמתה  לעילוי  הסעודה  הוקדשה  השנה 
לעולמה  שהלכה  ז”ל,  בן-יעקב  צביה  של 

בן-יעקב  האירוע.  לפני  שבועות  כשלושה 
התאלמנה בגיל 27 וגידלה שני ילדים לבדה. 
החודשים  ואת  הסרטן  במחלת  חלתה  היא 
האחרונים לחייה עשתה בבית דודה ורעייתו, 
קץ. לאחר מותה  אין  שטיפלו בה במסירות 
ביקשו הדוד ובני המשפחה להנציח את זכרה 

ולכבדה בתרומת סעודה לעילוי נשמתה.
נו חברים  עם  פועל  משפחה,  בעל  ־יהייס, 
שע האתיופית,  העדה  בני  לחיזוק  ־ספים 

בתהליך  פשוטים  לא  ניסיונות  עוברת  דיין 
רצון  שבע  הוא  ישראל.  במדינת  קליטתה 
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למען 
הקהילה

הרב אילן צפורי ויהייס יברכן

־בשקט וללא הרבה פרסום מתקיים לו פרויקט יפה
פה בנאות שקד. פרויקט “תורה אחרי צבא” הפך 

למוקד פעילות לגילאים שונים – ילדים ומבוגרים, 
מלכד ומחזק את הקהילה. כעת חושבים לייצא את 

השילוב לקהילות יוצאי אתיופיה ברחבי הארץ

“תורה 
אחרי 
צבא”
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 ˙È˜ÂÏ‡‰  ‰‡¯Â‰‰  ÔÎ  Ì‚  ‡Ï‡  ¨˙È˙ÎÏÓÓ‰
 ˙È¯Â˙‰  ˙ÂÏ„‚‰  „ÂÒÈÓ  Æ‰¯Â˙  Ï˘  ‰¯Â˜ÓÓ
 ÈÓÈ ˙È¯Á‡ „Ú ÍÎ Æ˙ÈÂËÏ˘‰ ‰ÓˆÂÚ‰ ‰Î˘Ó
 ÂÓÎ ÂÈÎ¯„· ÂÎÏ‰ ‡Ï ¯·Î ÂÈ· ¨‡È·‰ Ï‡ÂÓ˘
˘Â¯ÙÒ· ‡È·‰ ÂÏ ¯ÒÓ ≠ "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל 
ַהְּבכֹור  ְּבנֹו  ֶׁשם  ַוְיִהי  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹׁשְפִטים  ָּבָניו  ֶאת  ַוָּיֶׂשם 
יֹוֵאל ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו ֲאִבָּיה ֹׁשְפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ְוֹלא ָהְלכּו 
ָבָניו ִּבְדָרָכיו ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע ַוִּיְקחּו ֹׁשַחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט" 
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 ‰ÁÈÓˆ‰  ÌÚ  ‰˙ÈÈ‰  ˙Á‡
 ÏÎÎÂ  ¨‰˙ÚÙ˘‰Â  ˙ÈÁÂ¯‰
 ˙È¯Â˙  ‰Ï»„‚  ¯˙ÂÈ  ‰˙È‰˘
 ·¯ÂÚÓ  ‡Â‰  ‰È‰  ÍÎ  ¨Ì„‡·
 Â¯Â‡Â  ¨Ì‚È‰ÓÂ  ÌÎÈ¯„Ó  ¨˙ÂÈ¯·‰  ÌÚ  Â˙Ú„·
 ‰˙ÈÈ‰  ˙˘¯„  ‰˙ÚÓ  Í‡  ÆÌÏ„‚ÓÂ  ÌÓÓÂ¯Ó
 ˙˘¯„  ¨ÌÏÂÚ‰Ó  ˜Á¯ÓÏ  ˙È¯Â˙‰  ‰ÁÈÓˆ‰
 ‚È‰‰Ï  ÍÈ˘Ó‰Ï  È„Î  ‰¯È˙È  ˙Â˘È¯Ù  ‰˙È‰
 ¨Â¯Â‡·Â  ß„  ÈÎ¯„·  ‰˙Â‡  ËÂÙ˘ÏÂ  ‰ÓÂ‡‰  ˙‡
 ¯Â˜Ó  ‰˙ÂÂÈ‰  ˙ÂÈ¯·‰  ÌÚ  ˙Ú„·  ˙Â·¯ÂÚÓÂ
 ‰‡ˆÓ ÍÎ ÍÂ˙Ó Æ˙ÈÁÂ¯ ‰„È¯ÈÏÂ È˘È‡ ÏÂ˜Ï˜Ï
 ÔÈ·  ‰„¯Ù‰Ï  ‰ÚÈ·˙‰  ‰˙Â‡  ¨ÌÂ˜Ó  Ï‡¯˘È·
 ≠  ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰‚‰‰‰  ÔÈ·Â  ˙ÈÁÂ¯‰  ‰‚‰‰‰
ָהָרָמָתה,  ְׁשמּוֵאל  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ֹּכל  "ַוִּיְתַקְּבצּו 
ִּבְדָרֶכיָך  ָהְלכּו  ֹלא  ּוָבֶניָך  ָזַקְנָּת  ַאָּתה  ִהֵּנה  ֵאָליו  ַוֹּיאְמרּו 

ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע  ַהּגֹוִים,  ְּכָכל  ְלָׁשְפֵטנּו  ֶמֶלְך  ָּלנּו  ִׂשיָמה  ַעָּתה 
ְלָׁשְפֵטנּו  ֶמֶלְך  ָּלנּו  ְּתָנה  ָאְמרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְׁשמּוֵאל  ְּבֵעיֵני 

 Æ®Â≠„ ¨Ì˘© ¢'ַוִּיְתַּפֵּלל ְׁשמּוֵאל ֶאל ד
 ‰‚‰‰Ï  ˙ÈÁÂ¯‰  ‰‚‰‰‰  ÔÈ·  ÂÊ‰  ‰„¯Ù‰‰
 ‡È‰  ¨¢‰È„Ó¢‰Ó  ¢˙„¢‰  ˙„¯Ù‰  ¨˙È˙ÎÏÓÓ‰
 ≠  ÂÏ˘  ˙„ÁÂÈÓ‰  ‰¯Âˆ‰  Ï˘  ‰˙˜ÈÁÓ  ÌˆÚ·
 ˙‚‰˙Ó  ‰˙ÂÈ‰·  ¨˙¯Á·‰  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰ÓÂ‡‰
 ÂÁ‡ ÌÈ‡ˆÂÓ ÔÈÈÚ‰ ˙˘‚„‰ ÆÂ˙Î¯„‰Â ß„ ÔÂˆ¯·
 ≠  ÌÚ‰  ˙˘˜·Ï  ‰ÁÎÂ˙Î  Ï‡ÂÓ˘  Ï‡  ß„  È¯·„·
"ַוֹּיאֶמר ד' ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם ְלֹכל ֲאֶׁשר ֹיאְמרּו 
ֲעֵליֶהם,  ִמְּמֹלְך  ָמֲאסּו  ֹאִתי  ִּכי  ָמָאסּו  ֹאְתָך  ֹלא  ִּכי  ֵאֶליָך 
ְּכָכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָעֹשּו ִמּיֹום ַהֲעֹלִתי ֹאָתם ִמִּמְצַרִים ְוַעד 
ַהּיֹום ַהֶּזה ַוַּיַעְזֻבִני ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵּכן ֵהָּמה ֹעִׂשים 
ַּגם ָלְך, ְוַעָּתה ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ַאְך ִּכי ָהֵעד ָּתִעיד ָּבֶהם ְוִהַּגְדָּת 

Æ®Ë≠Ê Ì˘© "ָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְמֹלְך ֲעֵליֶהם
 ¨ÌÚÏ  ß„  ÈÙÓ  Â˙ÁÎÂ˙Â  Ï‡ÂÓ˘  È¯·„  Ì‚
 ¨˙¯ÂÂÈÚ  ˙ÂÈÓÂ‡Ï  Ï˘  ‰ÎÒ‰  ˙‡  ÌÈ˘È‚„Ó
 ÔÈ‡Â ¨¢ÌÈÈÂ‚‰ ÏÎÎ¢ ≠ Ì„‡‰ ÔÂËÏ˘Ó ˙¯‡ÂÓ‰
 ≠ ¢ÈÈÒ ¯‰¢Ó ˙¯‡ÂÓ‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ‰˙Â‡ ˙‡ ‰·
 Ï˘  ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Ï‡¯˘È· Æ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙Î¯„‰Ó
 ‰„È¯ÈÏ  ‰ÁË·‰  ‡È‰  ¨˙„‰Ó  ‰È„Ó‰  ˙„¯Ù‰
 ‰„È¯È  ¨·Â‡ÈÒ  È„Î  „Ú  ¨ÂÎ¯Ú  ÌÂ¯Ó  ˙È¯ÒÂÓ
 È˘‡ ‰· ÌÈ˜ÂÏ ÌÈ˙ÈÚÏ ¯˘‡ ÂÊÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚
 ÌÈÈÁ‰  ˙Â‡ÈˆÓÏ  Ì‚ÂÂ„Ê‰·  ¨ÌÓˆÚ  ‰¯Â˙‰
 ‡ÂÏÓÏ  ˘¯„‰  È˜ÂÏ‡‰  ÚÙ˘‰  ÈÏ·  ˙È¯ÓÂÁ‰
 ≠  ÌÚÏ  Ï‡ÂÓ˘  ¯Ó‡  ÍÎ  ÆÂÊ  ˙ÂÈ¯Â·ÈÁ  ˙ÓˆÂÚ
"ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ד' ֶאל ָהָעם ַהּשֲֹׁאִלים ֵמִאּתֹו 
ֲעֵליֶכם  ִיְמֹלְך  ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ִמְׁשַּפט  ִיְהֶיה  ֶזה  ַוֹּיאֶמר  ֶמֶלְך, 
ִלְפֵני  ְוָרצּו  ּוְבָפָרָׁשיו  ְּבֶמְרַּכְבּתֹו  לֹו  ְוָׂשם  ִיָּקח  ְּבֵניֶכם  ֶאת 
ְוַלֲחרׁש  ים  ֲחִמּׁשִ ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  לֹו  ְוָלֹשּום  ֶמְרַּכְבּתֹו, 
ֲחִריׁשֹו ְוִלְקֹצר ְקִצירֹו ְוַלֲעֹשֹות ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ּוְכֵלי ִרְכּבֹו, 

...ְוֶאת ַעְבֵדיֶכם ְוֶאת ִׁשְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַּבחּוֵריֶכם ַהּטֹוִבים 
ַיְעׂשר  ֹצאְנֶכם  ִלְמַלאְכּתֹו,  ְוָעָׂשה  ִיָּקח  ֲחמֹוֵריֶכם  ְוֶאת 
ִמִּלְפֵני  ַההּוא  ַּבּיֹום  ּוְזַעְקֶּתם  ַלֲעָבִדים,  לֹו  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם 
ַּבּיֹום  ֶאְתֶכם  ד'  ַיֲעֶנה  ְוֹלא  ָלֶכם  ְּבַחְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ַמְלְּכֶכם 

Æ®ÁÈ≠È Ì˘© "ַההּוא
 ÈÙ ÏÚÂ ¨˙Â·ÈÒ‰ Û˜Â˙ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘‰ Ì˙Â‡·
 ‰‚‰‰‰ ‰˙¯Â‰ ¨ÂÈÏÚ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰Á‚˘‰‰ ˙ÓÎÁ
 Ï˘  ‰˙·ÂËÏ  ÂÊ  ˙„¯ÙÂÓ  Í¯„·  ˙ÎÏÏ  ˙È˜ÂÏ‡
 ‰˙ÂÎÏ‰˙‰  Í˘Ó‰  ˙‡  Â‡ˆÓ  ÍÎÂ  Æ‰ÓÂ‡‰
 ÌÈ‚È‰Ó ÌÈÈ˘ ¯˘‡Î ¨Ï·˙ ÈÙ ÏÚ Â˙ÓÂ‡ Ï˘
 È¯ÂÓ  ¨ÌÈ‡È·‰  ˘„Â˜‰  È˘‡  „ÁÓ  ¨‰˙Â‡
 ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰‚‰‰‰ Í„È‡ÓÂ ¨‰ÎÏ‰‰Â ‰‡¯Â‰‰
 ÌÈÒÁÈ‰  ÂÈ‰  ÌÈ˙ÈÚ  ÆÂÈ¯˘Â  ÍÏÓ‰  ˙È·  È˘‡
 Ì‰ÈÈ·  ˜Á¯Ó  ‰È‰  ÌÈ˙ÈÚ  ¨Ì‰ÈÈ·  ÌÈ·ÂË
 ‰È‰ Ï‡ÂÓ˘ Ï‡ ß„ Âˆ Í‡ ÆÈ˘Â˜Â Á˙Ó ‡È·‰˘
≠ "ַוְיָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ֹּלא ִּכי ִאם 
ּוְׁשָפָטנּו  ַהּגֹוִים  ְּכָכל  ֲאַנְחנּו  ַגם  ְוָהִיינּו  ָעֵלינּו,  ִיְהֶיה  ֶמֶלְך 
ַוִּיְׁשַמע  ִמְלֲחֹמֵתנּו,  ֶאת  ְוִנְלַחם  ְלָפֵנינּו  ְוָיָצא  ַמְלֵּכנּו 
ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ָהָעם ַוְיַדְּבֵרם ְּבָאְזֵני ד', ַוֹּיאֶמר ד' ֶאל 
ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ְוִהְמַלְכָּת ָלֶהם ֶמֶלְך ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל 

Æ®·Î≠ËÈ Ì˘© "ֶאל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְלכּו ִאיׁש ְלִעירֹו
 ¯˘ÎÂ‰˘  ˘¯„Ó‰  ˙È·Ó  ¨‡Â·Ï  „È˙ÚÏ  Í‡
 ÁÂ¯  ˙Â˘„Á˙‰ÓÂ  ¨˙ÂÎÂ¯‡  ˙ÂÏ‚  ˙Â˘  Í˘Ó·
 ÁÂ¯  ÌÚÙ˙Â  ·Â˘˙  ¨Â·¯˜·  ‰‡Â·‰Â  ˘„Â˜‰
 ¯·Á˙‰Ï  ·Â˘˙ ˙ÈÁÂ¯‰  ‰‚‰‰‰Â  ¨‰ÁÓ·  ß„
 Ï˘ ‰¯Â˜ÓÓ ¯È‡È Ï‡¯˘È ¯Â‡Â ¨˙ÈÈ„Ó‰  ÂÊ ÌÚ
·È·‰ ˙ÁË·‰Î ¨‰ÏÂÎ Ï‡ "ְוַאָּתה   ̇ÈÙ Ï‡ ‰¯Â˙
ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל 
ְלֵעץ  ְלָך  ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד  ֲחֵבָריו,  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

Æ®ÊË ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ© "ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך

מהתחדשות 
רוח הקודש 

והנבואה 
בקרבו, תשוב 

ותפעם רוח 
ד' במחנה, 
וההנהגה 
הרוחנית 

תשוב 
להתחבר עם 

זו המדינית

הרב שלמה סוקניק ר"מ בישיבה קטנה מורשה
אתנ"ךתא ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד

 ‰ÂÓ˘  ÂÒÈÈ‚˙‰  ¨‡¢Ú˘˙  ÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ·
 ˙¯‚ÒÓ·  Ï‡¯˘È  ˙¯Ë˘ÓÏ  ¨ÌÈ¯ÚÂˆ  ‰¯˘Ú

 Ë˜ÈÂ¯Ù Â‰Ê Æ¢‰¯Ë˘Ó· ÌÈÈÓ‡Ó¢ Ë˜ÈÂ¯Ù
 ˙È‡·ˆ  Ì„˜‰  ‰ÈÎÓ·  ÏÚÂÙ‰  „ÁÂÈÓ
 ‰ÂÂ  ·Â˘ÈÏ  ÍÂÓÒ·  ‡ˆÓ‰  ¨¢Ú˘ÈÏ‡¢
 ‰¯È˘ÎÓ˘  ˙È„ÂÁÈÈ  ˙ÈÎÂ˙·  ¯·Â„Ó  ¨ÛÂˆ
 ˙¯Ë˘Ó· ‰Âˆ˜ È„È˜Ù˙Ï ÌÈÈ˙„ ÌÈ¯ËÂ˘
 ˙È··  „ÂÓÈÏ  Ï˘  ·ÂÏÈ˘  ÍÂ˙  ¨Ï‡¯˘È
 ÏÚ  ¨Ë˜ÈÂ¯Ù‰  Í¯ÂˆÏ  Ì˜Â‰˘  ˘¯„Ó‰
 ÌÂÁ˙· ÈÂÂÈÏ ‰È‰È ÌÈÒÈÈ‚˙Ó‰ ÂÏ˘ ˙Ó

  ÆÏÂÏÒÓ‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ ÈÁÂ¯‰Â È˙ÎÏ‰‰
 È·Ï ˙„ÚÂÈÓ ÂÒÈÈ‚˙‰ ‰ÈÏ‡ ˙ÈÎÂ˙‰
 ˙Â¯È˘  ˙ÙÂ˜˙  ¯Á‡Ï  ¨˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰
 È„È˜Ù˙·  ·Ï˙˘‰Ï  ÌÈÈÈÂÚÓ‰  ¨È‡·ˆ
 Ì‚Â  ÔÂÊÁ  Ô‡Î  ˘È  Æ‰¯Ë˘Ó·  Á˙ÙÓ

 ‰‚¯„ÓÓ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÓÈ˘Ó ÆÆÆÈÓˆÚ ˘ÂÓÈÓ
 ÆÆÆÈ˘È‡ ¯‚˙‡ Ì‚Â ‰Â˘‡¯

 ˘„ÂÁ  Ï˘ „ÂÓÈÏÏ  ÂÚ‚‰  ¨ÒÂÈ‚‰  ¯Á‡Ï  „ÈÓ
 ÏÂÏÒÓÏ ÌÈ˜ÊÂÁÓ Â‡ˆÈ ÂÓÓÂ ¨˘¯„Ó‰ ˙È··
 ‰Ú·¯‡Î  Í˘Ó˘  ÈÂ˘‡¯  ÈÒÈÒ·‰  ‰¯˘Î‰‰
 Ï˘  ÈÚˆ·Ó  ¯˘ÂÎÏ  ¯ÙÒ‰  ˙È··  ¨˙ÂÚÂ·˘
 ˙È··  „ÂÓÏÏ  Â¯ÊÁ  ÔÎÓ  ¯Á‡Ï  Æ‰¯Ë˘Ó‰
 ¯ÒÂÓ  ¨‰ÎÏ‰  Ï˘  ˙ÂÈ‚ÂÒ·  Â˜ÓÚ˙‰Â  ˘¯„Ó‰

 ‰¯˘Î‰‰  ÏÂÏÒÓ·  ÂÎ˘Ó‰  Ì˘ÓÂ  ¨‰ÂÓ‡Â
 ˙ÈÈ¯˜Ï ÍÂÓÒ‰ ¨‰¯Ë˘Ó È„ÂÓÈÏÏ ¯ÙÒ‰ ˙È··

 ˜¯Ù  ÌÂÈÒ  ¯Á‡Ï  Æ‡˙‡
 ˙Â‚ÂÊ· Â¯ÊÙ˙‰ ¨‰¯˘Î‰‰
 ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁ˙· ‰„Â·ÚÏ
 ÈˆÁÎ Í˘ÓÏ ¨ı¯‡‰ È·Á¯·
 ‰„Â·Ú  Â·ÏÈ˘  ‰·  ¨‰˘

 Æ˘¯„Ó‰ ˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÚ ˙ÂÁ˙·
 ‰˘ÂÏ˘  ÌÈÓÈÈÒÓ  Â‡  ¨˘ÓÓ  ÂÏ‡  ÌÈÓÈ·
 ÌÈ·Ï˙˘ÓÂ  ÒÂÈ‚‰  ÌÂÈÓ  ÌÈ˘„ÂÁ  ¯˘Ú

 È·Á¯·  ‰¯Ë˘Ó‰  ˙ÂÁ˙·  ‰ÚÂ·˜  ‰„Â·Ú·
 ÌÈÈ˙˘Î  ¯Á‡Ï  ¨Í¯„‰  Í˘Ó‰·  Æı¯‡‰
 ÌÈ‡˙Ó  ‡ˆÓÈ˘  ÈÓ  ¨‰„Â·Ú  Ï˘  ˙ÂÙÒÂ
 ¨ÌÈÈˆ˜  Ò¯Â˜Ï  ÁÏ˘È  ¨‰Âˆ˜  È„È˜Ù˙Ï
 ¨ÔÂ˘‡¯  ¯‡Â˙  È„ÂÓÈÏ  Ì‚  ÂÎÂ˙·  ·Ï˘Ó‰
 ÌÈ„È˜Ù˙‰  ÏÏ˘·  ÔÈˆ˜Î  ‰¢Ú·  ·Ï˙˘ÈÂ

 Æ‰ÈÈˆ˜Ï Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ‰ÚÈˆÓ˘
 ¨˘¯„Ó‰  ˙È··  ÌÈ„ÂÓÈÏ‰  ˙¯‚ÒÓ·
 ¨ÌÈÈÂÓ‡Â  ÌÈÈ˙ÎÏ‰  ÌÈ¯Ó‡Ó  Â·˙Î
 ˙ÂÂ¯˙Ù‰Â ˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ ¯¯·Ï Ì˙¯ËÓ˘
 ¯ËÂ˘‰  ¢Ï˜˙¢  Ì‰·  ÌÈÂ˘  ÌÈ·ˆÓÏ
 Â˙„Â·Ú  ÍÏ‰Ó·
 ÏÂÁ  ÈÓÈ·  ‰¯Ë˘Ó·
 ÌÈÓÈ· ÆÌÈ‚ÁÂ ˙Â˙·˘·Â
 ÍÈÏ‰˙  ÌÈÈ˙ÒÓ  ¨ÂÏ‡
 È˘‰ ¯ÂÊÁÓ‰ Ï  ̆ÒÂÈ‚‰
 ‡¯Â˜  È‡  Æ˙ÈÎÂ˙Ï
 ‡·ˆ  È¯‚Â·  ÌÈ¯ÈÚˆÏ

Æ˙ÈÎÂ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï
 ¯‚Â·  ¨ÔÈÈÏ˜ „ÚÏ‚
ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÊÁÓ‰
להצטרפות: נא לשלוח קורות חיים למשרדי 
המכינה לפקס 08-9241053  

שילוב תורה בחיי המעשה... מאמינים במשטרה!

לפרטים: טלפון 08-9241167
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 ÏÎ  ¯ÙÂ˘  ÚÂÓ˘Ï  ·ÂÈÁ  ˘È  Ì‡‰  ∫‰Ï‡˘
 ˙È·Ï  È˙Ú‚‰ ‡Ï Ì‡ ‰ÓÂ  øÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ÌÂÈ
 ·ÈÈÁ  È‡  Ì‡‰  ¨„·Ï  È˙ÏÏÙ˙‰Â  ¨˙ÒÎ‰

ø˙È·· ÈÓˆÚÏ ÚÂ˜˙Ï
 ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ‚‰Ó‰ ∫‰·Â˘˙
 ÂÈÏÚ  Â˙˘  ¨Ï¢ÊÁ  ˙˜˙  ‡Â‰  ˙È¯Á˘  È¯Á‡
 ‡È·Ó  ®‡Ù˜˙  Á¢Â‡©  ¯ÂË‰  ÆÌÈ¯·Ò‰  ‰ÓÎÂ  ‰ÓÎ
 ÈÈÒ  ¯‰Ï  ‰ÏÚ  ÂÈ·¯  ‰˘Ó˘  ÔÓÊ·˘  ˘¯„Ó
 Â¯È·Ú‰  ¨ÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ  ˘‡¯·  ¨‰ÈÈ˘‰  ÌÚÙ·
 Ì¯ÈÎÊ‰Ï È„Î ¨Ï‡¯˘È ‰ÁÓ· ÌÂÈ ÏÎ ¯ÙÂ  ̆ÏÂ˜
 ÈÙÎ  ¨Â˙¯ÊÁÏ  „Ú  ÌÈÓÈ‰  ˙¯ÈÙÒ·  ˙ÂÚËÏ  ‡Ï
 ÆÏ‚Ú‰  ‡ËÁ  ÌÚ  ‰Â˘‡¯‰  ÌÚÙ·  Â˘Ú˘
 ÌÈÏ‰˙© ¯Ó‡˘ ¨¯ÙÂ˘ Â˙Â‡· ¢‰ÏÚ˙¢ ‰¢·˜‰Â
 ÂÈ˜˙‰ ÔÎÏ  ¨¢ßÂ‚Â  ‰ÚÂ¯˙·  ÌÈ˜ÂÏ‡  ‰ÏÚ¢ ®ÊÓ

 ÏÎ·  ÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ  ˘‡¯·  ÔÈÚ˜Â˙  ÂÈ‰È˘  Ï¢ÊÁ
 Ï‡¯˘È  ¯È‰Ê‰Ï  È„Î  ˘„ÂÁ‰  ÏÎÂ  ‰˘Â  ‰˘
 Ú˜˙È  Ì‡¢  ®‚  ÒÂÓÚ©  ¯Ó‡˘  ¨‰·Â˘˙  Â˘ÚÈ˘

 Æ®Ì˘ ¯ÂË© ¢ßÂ‚Â Â„¯ÁÈ ‡Ï ¯ÈÚ· ¯ÙÂ˘
 „ÓÂÏ  ®ÁÓ  ÔÓÈÒ  ¨·È  ˜ÏÁ©  ¯ÊÚÈÏ‡  ıÈˆ  ˙¢Â˘
 ˘„ÂÁ· ¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ‰˜˙‰ ÏÎ˘ ‰Ê ¯Â˜ÓÓ

 ¨ÌÈÏÏÙ˙Ó˘Î  ¯Â·Èˆ·  ˜¯  ‡È‰  ÏÂÏ‡
 ¯ÎÊÂÓ‰ ¢Ï‡¯˘È ‰ÁÓ¢Ï ÌÈÓÂ„ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó
 ÊÂÓ¯Ï È„Î ÌÈÚ˜Â˙˘ ÌÚË‰ ÈÙÏ Ì‚  Æ˘¯„Ó·
 Ú˜˙È  Ì‡¢  ¯ÓÂ‡  ˜ÂÒÙ‰  È¯‰  ¨‰·Â˘˙‰  ÏÚ
 ÏÚ  ‡ÏÂ  ¯Â·Èˆ  ÏÚ  ¯·„Ó  ‰Ê˘  ¨¢¯ÈÚ·  ¯ÙÂ˘
 ÈÏ·  ÏÏÙ˙‰Ï  ÍÏ  ‡ˆÈ  Ì‡  ¨‰Ê  ÈÙÏ  ÆÌÈ„ÈÁÈ

ÆÍÓˆÚÏ ¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ÍÈ¯ˆ ÍÈ‡ ¨ÔÈÈÓ
 ÛÒÂ  ¯·Ò‰  ˘„ÈÁ  Ï¢ˆÊ  ˜Â˜  ·¯‰  Ô¯Ó  Ï·‡
 ‰ÂˆÓ ˘È ÆÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ˙·ÈÒÏ
 ¨‚Á  ÏÎ  ÈÙÏ  ÌÂÈ  ÌÈ˘ÂÏ˘  ÂÈÓˆÚ  ˙‡  ÔÈÎ‰Ï
 ÈÙÏ  ÌÂÈ  ßÏ  ÁÒÙ  ˙ÂÎÏ‰  „ÂÓÏÏ  ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ
 ¨ÔÎ  Ì‡  Æ‚Á‰  ÈÙÏ  ÌÂÈ  ßÏ  ‚Á‰  ˙ÂÎÏ‰Â  ¨ÁÒÙ
 ˙ÂÚÈ˜˙‰  „ÂÓÈÏ·  ÏÈÁ˙‰Ï  Ú˜Â˙‰  ÍÈ¯ˆ
 ˘‡¯  ÈÙÏ  ÌÂÈ  ßÏ  ‡Â‰˘  ¨ÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ  ˘‡¯Ó
 ˙ÂÚÈ˜˙  ‰ÈÈ‰˙˘  Â˜È˙  ¨‰Ê  ÈÙÓÂ  ¨‰˘‰
 Ï¢ˆÊ  ·¯‰  ÛÈÒÂÓÂ  ÆÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ  ÏÎ  Í˘Ó·
 ÔÈÚÎ  ÔÎ  Ì‚  ¯ÓÂÏ  ˘È  ‰·Â˘˙ ÌÚËÓ ÂÏÈÙ‡Â¢
 ˙¯˘ÚÂ  ‰˘‰  ˘‡¯¸  ÌÈÓÈ‰  ÂÏ‡·  È¯‰˘  ¨‰Ê
 ÈÓ  ¨‰·Â˘˙  ÈÓÈ  Ì‰˘  ¨˛ÏÏÎ·  ‰·Â˘˙  ÈÓÈ
 ÔÎ  Ì‡  ¨‰·Â˘˙  ˙ÂˆÓ  ÏËÈ·  Ì‰·  ·˘  ‡Ï˘
 ‰·Â˘˙‰ È„ÂÓÈÏ ÔÈ„Ó ˛ÚÂ˜˙Ï¸ ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ

Æ®‡ ¨‡Ù˜˙ Á¢Â‡ ¨‰È‡¯ ˙ÂˆÓ© ¢ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó
 ·ÂÈÁ‰˘ ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÏÂ‡ ¨‰Ê ÌÚË ÈÙÏ
 ÂÈ‡ ‚Á‰ ÈÙÏ ÌÂÈ  ÌÈ˘ÂÏ˘ ÂÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï
 ÏÚ ¯ÙÂ˘ ÚÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ „ÈÁÈ ÏÎÂ ¨¯Â·Èˆ· ÈÂÏ˙
 Ï˜Â  ¨Â„È  ÏÚ  ‰·Â˘˙·  ¯ÂÊÁÏ  ÏÈÁ˙‰Ï  ˙Ó
 ‰ÚÈ˜˙  ÏÚ·  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÂÓÓ  ‡Â‰  Ì‡  ¯ÓÂÁÂ
 ÌÚ  ÔÂÎ˙‰Ï  Ì‚  ÍÈ¯ˆ  Ê‡˘  ‰˘‰  ˘‡¯·

 ÆÈÙÏ˘ ˘„ÂÁ· ¯ÙÂ˘‰ ˙ÂÚÈ˜˙
 ·¯‰˘  ˙Â¯ÓÏÂ  ÆÍÎ  ‚‰Ó‰  ÔÈ‡  ‰˘ÚÓÏ  ‡Ï‡
 ÏÎ  ÔÎ‡˘  ‰¯·Ò  ‰ÏÚ‰  Ï¢ˆÊ  ˜¯Ù  ÁÒÙ  È·ˆ
 ˙Â„ÈÁÈ· ÂÏÈÙ‡ ¯ÙÂ˘‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ „Á‡
 ¨ÂÈ˙Â¯Â˜Ó  ˙‡  Âˆ¯È˙  ¯·Î  ¨®Ì˘  ‡¢Èˆ  ˙¢Â˘  ßÚ©

 ¯ÙÂ˘‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï˘ Ì„‡˘ Â˜ÒÙÂ
 ·ÈÈÁ  ÂÈ‡  ˙ÒÎ‰  ˙È··  ÏÂÏ‡  ˘„ÂÁ  ÍÏ‰Ó·
 ÍÂˆ¯  ÌÓ‡  Ì‡  ÆÂ˙È··  ÂÚÓÂ˘Ï  ÁÂ¯ËÏ
 È„È  ÏÚ˘  ‡Â‰  ¯˜ÈÚ‰Â  Æ¯ÂÒÈ‡  ÌÂ˘  ÔÈ‡  ¨ÍÎ·
 ˙ÚÈ˜˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡¢˘  ¯ÂÎÊ ¨¯ÙÂ˘‰ ˙ÚÈÓ˘
 ˘È  ÊÓ¯  ¨·Â˙Î‰  ˙¯ÈÊ‚  ‰˘‰  ˘‡¯·  ¯ÙÂ˘
 ÌÈÓ„¯Â  ÌÎ˙È˘Ó  ÌÈ˘È  Â¯ÂÚ¢  ¯ÓÂÏÎ  ¨Â·
 Â¯ÊÁÂ  ÌÎÈ˘ÚÓ·  Â˘ÙÁÂ  ÌÎ˙Ó„¯˙Ó  ÂˆÈ˜‰

 Æ®„ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ Ì¢·Ó¯© ¢‰·Â˘˙·

 ‰Ó˜ ¨Á¢Ï¯˙ ˙˘ Ï˘ ÁÏ ¯˜Â· Â˙Â‡ ÈÙÏ
 ·Â˘È‰¢Ó ¨ÌÈÈÓ˘ È‡¯È ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰¯Â·Á ‰Ï
 ‰ÓˆÚÏ ‰¯Ó‡˘ ≠ Âˆ¯˙ Ì‡ ¨ÌÈ„¯Á  ≠ ¢Ô˘È‰
 ˙Â·‡  ˙„ÓÁ  ı¯‡¢  È‰ÂÊ  Ô‡Î  ÌÓ‡  °„ÂÚ  ‡Ï
 Í‡  ¨¢¯Â¯„Â  ‰¯Â˙  ÈÈÁ  ¯ÂˆÈÂ  ‰ÈÈÁ  ‰·˘
 ÈÙÒÎ¢  ˙·ˆ˜  Ï˘  ˙Â·„‰Ó  ‰ÈÈÁ  „ÂÚ  ‡Ï

 ‰ÏÈ‰˜¢  ¯ÂˆÈÏ  ˘È  ‡Ï‡ ¨¢‰˜ÂÏÁ‰
 ˙Ó˜‰  Ï˘  Í¯„·  ˙È·ÈË˜Â„Â¯Ù
 Æ¢Ï‡¯˘È  ı¯‡·  ÌÈÈ‡Ï˜Á  ÌÈ·Â˘È
 ¢‰ÂÂ˜˙  Á˙Ù  ˙¯Â·Á¢  È˘‡  Ì‚
 ‰Ê  ÔÂÈÚ¯  ÌÚ  ÂÓ  ÏÈÚÏ  Â¯ÎÊÂ‰˘
 ˙ÒÈÙ˙  ÏÚ  ¯‚È˙  ‡¯˜  ‰˘ÚÓÏ˘
 ÏÏÎ· Ô˘È‰ ·Â˘È‰ È˘‡ Ï  ̆ÌÓÏÂÚ
 ÆË¯Ù·  ÌÈÊÎ˘‡‰  ÌÈÏ˘Â¯È  È·¯Â
 ÏÂ„‚  ÏÂ˜·  ¢„Ï‡ÂÂ‚¢  Â˜Úˆ  ÂÏ‡
 „ÂÚÂ ‰Ê ‚ÂÒÓ È˘„Á ÔÂÈÚ¯ ÏÎ „‚Î
 ¨¢‰˜ÂÏÁ‰  ÈÙÒÎ¢  ˙Ï·˜Ï  ·Â¯ÈÒÏ
 Ï˘  Ì˙ÂÏÈÚÙ  ÏÎ  „ÁÙ  ·Â¯Ó  ÔÎÏÂ

Æ¯˙Ò· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈˆÂÏÁ‰
 ‡ˆÓ‰  ¨‰„Â‰È  ˙ÏÙ˘  ¯ÂÊÈ‡

 ˘Â‚  È¯‰  ˙ÂÏ‚¯ÓÏ  ¨ÌÈÏ  ¯‰‰  ÔÈ·˘  ·Á¯Ó·
 ®ø¯·Ú·©  ‰È‰  ·˘Á  ¨ÔÂ¯·Á  È¯‰Â  ÔÂÈˆÚ
 ·Â˘È‰ È˘‡ ÆÂ‰˘Ó Ï≠‡ ÁÂÎ˘Â Á„È ¯ÂÊ‡Ï
 È¯ÈÊÁÓ¢  ˙„Â‚‡  ˙‡  ÂÓÈ˜‰˘  ÔÂ¯·ÁÓ  Ô˘È‰
 ˙Â„·ÂÚÏÂ ˙Â‡ÈˆÓÏ Â˙ ‡Ï ¢‰˘ÂÈÏ ‰¯ËÚ
 È¯ÂÈÙÈËÂÓ ‰˘Ó ¯˘Ï ÂÙ Ì‰ ∫Ì˙Â‡ Ï·Ï·Ï
 ˙˘ÈÎ¯Ï  ¢¯ÒÂÙÒ¢Î  ˘Ó˘È˘Â  ÚÂÈÒ  ˙˘˜··
 Æ‰„Â‰È  ˙ÏÙ˘·˘  ‰¯È·Ú‡Ò  ¯ÙÎ‰  ˙ÂÓ„‡
 ¯ÙÒ¢·˘  ÌÈ˜˙¯Ó‰  ÌÈ¯Â‡È˙·  ÚÈÙÂÓ˘  ÈÙÎ
 ˙‡  ¯Â˙Ï  ˙Â„ÂÒ  È„ÂÒ·  Â‡ˆÈ¢  ∫¢ÔÂ¯·Á
 ÂÓ‡‰  ‡Ï˘  ÌÈ¯·„  Â‡ˆÓÂ  ˙‡Ê‰  ‰Ó„‡‰
 ˙ÂÈ¯ÂÙ ˙ÂÚ·‚ Â¢Î¢ ∫Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰Ï‡Î ˘È˘

 ·¯‰ Ì˘ ¯‡˙Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ Æ¢‡ÈÏÙ‰Ï „Ú ¯ÈÂ‡Â
 ‡·È˜Ú ·¯‰Â  ®ÔÂ¯·Á Ï˘ ·¯‰ Ô·©  ÈÓ Â‰ÈÏ‡
 ·È¯ÚÓÂ ‰ÁÓ Ì˘ ÂÏÏÙ˙‰¢˘ ¯‚ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ
 ‡Ï  ¯ÂÙÈÎ  ÌÂÈ·˘  ÂÓÎ  ˙ÂÚÓ„·Â  ˙ÂÂÂÎ·
 ˙Â˘·ÂÏ ÂÏ‡ ˙ÂÚ·‚ ˙‡ ÂÈ˙Â‡¯· ¨ÂÏÏÙ˙‰

 Æ¢ÌÈ„Â‰È Ì‰ÈÏ‡ ·Â˘· Ô¯Â ÏÈ‚

 Ì‚Â ‰Ú¯Ó ¨˙Â¯‡· ¨˙ÂÈÈÚÓ ‰¯È·Ú‡Ò· ˘È
 ÌÈ˘Ó  ÌÈ¯‰‰  ÍÂ˙·  ˙Â·ÂˆÁ  ‰·¯‰  ˙Â¯ÚÓ
≠¯·  „¯Ó  ˙ÙÂ˜˙Ï  ‰ÂÂÎ‰Â  ÔÎ˙È©  ˙ÂÈÂÓ„˜

 ‰·¯‰  Ô‡ˆÏ  ‰ÒÁÓ  ˙ÂÈ‰Ï  ˙ÂÈÂ‡¯‰  ®‡·ÎÂÎ
°˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÈËÒËÙ ÌÂ˜Ó ¯ÂˆÈ˜·Â ÆßÂÎÂ

 ¯˙‡˘Î  ¨‰˘  ±¥∞  ÈÙÏ  Ì‚˘  ˙Â˘ÚÏ  ‰Ó
 „ÂÒ‰ Ú„Â˘Ó ¨‰È‰ Ì¯Ë ÈË¯ËÈ‡‰ ˙ÂÙÏ„‰‰
 ÌÈÓÏ˘Â¯È‰ ÂÏ˜Ò ¨Ô˘È‰ ·Â˘È‰ È·¯Ï ÛÏ„Â‰Â
 Ì¯Á Ì‰ÈÏÚ Â¯Ê‚ Û‡Â ÌÈÂ¯·Á‰ ˙‡ ÌÈ·‡·

®ÔÎ ≠ ÔÎ ÆÆÆÌ˘ ÂÙÏ˘ ÌÈÁ„˜‡ Û‡© ÈÂ„ÈÂ
 Ú˜¯˜‰  ÌÂ˘È¯·  ˙ÂÈÚ·  ¨ÔÂÓÈÓ  ÈÈ˘˜
 ˘Ë  ÔÂÈÚ¯‰˘  ÍÎÏ  ÂÓ¯‚˘  Ì‰  ÔÂÁËÈ··Â

ÆÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰Â
 ÚÂ‚¯ ÌÂ˜Ó Í‡ ¨ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÌÓ‡ ˙Â·˘ÈÈ˙‰
 ®‰˙ÈÚ·© ÌÈÓ ˙ÎÈ¯· Û‡Â ¯‡· ÈÓÂ Ïˆ ¨Ë˜˘Â
 ‰Á¯ÊÓ  ÌÈÂÙ  ‰˘ÂÁ  ˙ÓÂˆÓ  °˘È  Ì‚Â  ˘È  ≠
 ÔË˜  ¯ÙÎ  ÈÙ  ÏÚ  ÛÂÏÁ  Í¯„·  Æ≥µ  ˘È·ÎÏ
 ¯‰Ê Ì˘ ÏÚ ¢ÌÈ¯‰ÂÊ ¯ÙÎ¢ Â‰Ê ÌÈÓ¯Î‰ ˙ÂÈ·
 Æ‰ÏÈÓ‚ ¯ÙÎÎ ¯·Ú· ˘ÓÈ˘˘ ·Â‚¯‡
 ‰È‰ ÂÏ ÍÂÓÒ· ÌÚÙ˘ ‡Â‰ ÔÈÈÚÓ‰
 Æ ¢˘È˘‡Á¢ ˙È·¯Ú· ‡¯˜  ̆¯ÙÎ
 Ï˘ Ô˜˙Ó‰ ˙‡ ÌÈ¯·ÂÚÂ ÌÈÎÈ˘ÓÓ
 ËÂÏÈ˘  ÈÙÏ  ‰ÈÓÈ  ÌÈÂÙÂ  ˙Â¯Â˜Ó
 ÌÈÎÈ˘ÓÓ  Æ¢‰˘¯‡Ó¢  ¯ÚÈÏ  ıÚ‰
 Ì˘  ¨¯·Âˆ  Í¯„Ï  ¯ÙÚ‰  ÏÈ·˘·
 Ô˙È ÂÓÓ ‰˘ÂÁ Ô˙ÒÂ· ˙‡ ‰‡¯
 ÍÂÓÒ‰ ·Â˘È‰ È˙· ˙‡ ˙Â‡¯Ï ¯·Î
 ¯È„  Ì˘  ÏÚ  ‡¯˜  ·Â˘È‰  Æ‰˘ÂÁ
 ¯ÈÚ‰  ˙‡  ¯Ó˘ÓÂ  ÔÎ˙È˘  ÒÁ‡
 ÍÎ  ‡¯˜  ÛÒÂ·Â  ¨˘Á  ˙È‡¯˜Ó‰
 ÌÂ˜Ó‰  È˘‡  Ï˘  Ì˙Â˘ÈÁ  Ì˘·
 ‰˘ÂÁ ˙˘˜¢ ∫ÌÈÏÈ‰˙· ˜ÂÒÙ‰Ó
 ¯‡··Â  ÏÈ·˘·  ‰ÚÈÒ·  ÌÈÎÈ˘ÓÓ  Æ¢È˙ÂÚÂ¯Ê
 ÌÈˆÈ¯Á‰ ˙‡ ‰ÙÈ ÌÈ‡Â¯ ®‰Ú· ÔÂ˘ÏÓ© ‰ÂÂ‡
 ˙Ú· ¯‡·‰ ˙Ù˘· ÌÈÏ·Á‰ Â¯È˙Â‰˘ ÌÈ·¯‰

ÆÌÈÓ‰ ˙Â·È‡˘
 ˙ÎÈ¯·¢Ï ËÂÏÈ˘Ï Â˙Â‡ ÏÈ·Â˙ ˙ÙÒÂ ‰˜„
 ‡ÏÓ˙˙ ÔÂˆ¯Ï Â˙ÏÈÙ˙ ÂÏ·˜˙È Ì‡˘ ¨¢ÔÈˆ
 ÈÙÏ  „Ú  ‰‡ÏÓ  ‰˙ÈÈ‰˘  ÈÙÎ  ÌÈÓ  ‰ÎÈ¯·‰

ÆÌÈÓÈ ˘„ÂÁÎ
 ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÎÊ˘ ¨ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÂÈÏÚ ÒÂ¯Ù·
 ˘Â„ÈÁ·  ÌÈˆÂÏÁ‰  Ï˘  ˙È¯ˆÈ‰  ÌÎ¯„  ˙‡
 ˙ÈÁ·· ¨‰„Â‰È ˙ÏÙ˘· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÁÂ˙ÈÙÂ

Æ¢Ì„˜Î ÂÓÈ ˘„Á¢

רועי פורייטר מדריך של"ח וידיעת הארץ
דרך ארץ נחלה

הרב דוד ספרלינג ר"מ במכון מאיר ובמדרשת נשמת
שו"ת בוגרי צבא

ÌÈÈÓ˘· ÔÂÊÁÂ ¨ÌÈÓ ¨ÌÈˆÂÏÁ ÏÚ

 ÚÂÓ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì‡‰
øÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ¯ÙÂ˘
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קדושה בינו לבינה
 È·  ¨‰Â˙Á‰  ÈÙÏ  ÚÂ·˘Î  Â‡  ÌÈÈÚÂ·˘Î˘  ÔÎ˙È  ÍÈ‡
 ÌÈ¯Â‰‰ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ¯·Î ÌÈ¯ÈÎÓ Ì‰ ø„¯ÙÈ‰Ï ÌÈËÈÏÁÓ ‚ÂÊ‰
 ¨‰¯È„ ¯Î˘ ÂÓÏÈ˘ Ì‚Â ÌÈËÈ‰¯ Â˜ ¯·Î ¨ÌÏÂ‡Ï ÂÓÏÈ˘ ¯·Î
 ÌÈ¯·Â˘ Â‡¢ ≠ ‰¯Â˘·‰ ‰‡· ‰‰Â ÆÔÎ Ì‚ ÂÁÏ˘ ˙ÂÓÊ‰‰
 ¯Úˆ  Æ¯ÚˆÓ  Ô·ÂÓÎÂ  ˘È·Ó  °ÏÎÒ˙ÓÂ  ÌÈ‰„Ó  °¢¯˘˜‰  ˙‡
 ÌÈÏ‡Â˘˘Î øÔ‡Î ‰¯˜ ‰Ó ÆÆÆ‰¯ÂÁ·ÏÂ ¯ÂÁ·Ï ¯ÚˆÂ ÌÈ¯Â‰Ï
 ‰ÓÏÂ  ÆÌÈÓÈ‡˙Ó  ÌÈ‡˘  ÂÏÈ‚  ËÂ˘Ù˘  ÌÈ¯ÓÂ‡  Ì‰  Ì˙Â‡
 ˙Â¯ÎÈ‰  Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ  ¯Á‡Ï ¨¯ÁÂ‡Ó ÍÎ  ÏÎ  ‰¯˜  ‰Ê  ¢ÈÂÏÈ‚¢
 ‡˘È‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ú‚¯Ó˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ø¯Â‚Ò ‰È‰ ÏÎ‰˘ ¯Á‡ÏÂ
 È¯‰˘  ¯·Â‚Â  ÍÏÂ‰  Á˙Ó‰  ¨‰ÙÂÁ‰  Ï˘  ÈÏ¯Â‚‰  Ú‚¯‰  „ÚÂ
 ·ˆÓ·˘  ¯ÓÂÏ  Æ®°©  ÌÈÈÁ‰  ÏÎÏÂ  ‰ÙÂ˜‰  ÏÎ  ÏÚ  ÌÈ˜Á˘Ó
 ¢È¯Ó‚Ï ÈÂÙ˘ ÂÈ‡¢ Ì„‡‰ ‰Â˙Á‰ ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ ¨‰ÊÎ
 ‰ÎÒ· ˙Â‚ÂÊ‰ ÏÎ˘ ¯ÓÂÏ ø„ÁÙ ·Â¯Ó ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï
 ÏÏ‚· ¨˙‡Ê ÏÎ· Í‡ ¨‚ÈÏÙ ‡Ï ø‰Â˙Á‰ ÈÙÏ˘ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÈ·
 ·Ï ÌÈÓ˘ ÌÂ‡˙ÙÂ ÌÈ˘ÂÁ‰ ÌÈ„„Á˙Ó ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ Ï˘ Á˙Ó‰
 ÆÆÆÁÂ˙Ù ÔÈÈ„Ú ‰È‰ ÏÎ‰ ¯˘‡Î ¨ÔÎ  ÈÙÏ  ·Ï  ÂÓ˘ ‡Ï˘ ‰ÓÏ
 ‚ÂÊ‰ ˙·ØÔ·· Â‰˘Ó ¨¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó ÔÈÈÚÏ ·Ï ÌÈÓ˘ ÌÈÓÚÙÏÂ
 Â¯Ó‚È  ÂÏ‡‰ ÌÈ‡Â˘È‰˘ ÔÎ˙È˘ ·Â˘ÁÏ Ì„‡‰ ˙‡ ‡È·Ó˘
 ˙ÂÁÂÎ  ¯Â·ˆÏ  ÏÈÁ˙ÓÂ  ÂÓˆÚ· ÒÎ˙Ó Ì„‡‰ Ê‡  °ÔÈ˘Â¯È‚·
 ¯·‚˙‰Ï  ˙ÂÁÂÎ  ÂÒÈÈ‚È  ÌÈ˘‡‰Ó  ˜ÏÁ  ≠  ÌÈÈÓÈÙ  ÌÈÈ˘Ù
 ˙ÂÁÂÎ ÂÒÈÈ‚È ˜ÏÁÂ ¯˘˜‰ ˙‡ ÂÎÈ˘ÓÈÂ ®‰˘Â·‰ ÏÏ‚· ÈÏÂ‡©
 ‡Ï „Á‡ Û‡ ¨‰È‰È ‡Ï  ̆‰Ó Æ®‰˘Â·‰ ˙Â¯ÓÏ© ÏÎ‰ ˙‡ ¯Â·˘Ï
 ¢¯„Ò·¢ Ì‰ Ì‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ˙‡ ËÂÙ˘Ï ‰˘¯ÂÓ
 ˙ÂÂ˜Ï Ô˙È ˜¯Â ÌÏÂÎÏ „Â‡Ó ‰˘˜ ·Ï˘ Â‰Ê Æ¢¯„Ò· ‡Ï¢ Â‡
 ÈÏ·  ÂÎ¯„Ï  ÍÈ˘Ó‰Ï  ÏÎÂÈ  „Á‡  ÏÎ˘Â  ¨¯‰Ó  ‡Ù¯˙È  ÚˆÙ‰˘
 ÈÂˆ¯Â  ¯˙ÂÓ  ÔÎ˘  ‰Ó  Í‡  ÆÔÂÎ‰  ‚ÂÂÈÊ‰  ˙‡  ‡ÂˆÓÏÂ  ˙˜Ïˆ
 ∫‰Ê‰  ·ˆÓÏ  ÚÈ‚‰Ï  ‡Ï  ÍÈ‡  ‰·ÂË  ‰ˆÚ  ˙˙Ï  ‰Ê  ¨˙Â˘ÚÏ
 Ì‚ Í‡ ¨¢˘Â· ‡Ï ÌÏÂÚÏ˘¢ ÌÏÂÚ ‡¯Â·Ï ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎ Ì„Â˜
 È˘‚¯ ˙ÂÈ‰Ï ¨¯˙ÂÈ È¯Ú ˙ÂÈ‰ÏÂ ¯˙ÂÈ ÛÂ˜˘ ˙ÂÈ‰Ï ËÈÏÁ‰Ï

ÆÆÆÌÈÈÓ˘‰ ˙‡¯È ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ¯˜ÈÚ·Â ÆÈÏÎ˘ Ì‚Â

bogreytsava@013.net צפורי  אילן 

רגע של עברית
בפרוס השנה החדשה

או  אנו מקבלים אגרת  פעמים רבות כאשר 
בהם:  נכתב  החדשה,  לשנה  ברכה  כרטיס 
פירוש  מה   � החדשה..."  השנה  "בפרוס 

המילה בפרוס? 
שפירושה  יוונית  יחס  מילת  היא  ּפְרֹוס 
בלשון  "בכיוון".  "לקראת",  "לפני", 
היחס  מילת  בצירוף  זו  מילה  נקלטה  חז"ל 
"לפני",  במשמעות  ב�(בפרוס)  העברית 
תורמין  בשנה  פרקים  "בשלשה  "ערב": 
עצרת  בפרוס  הפסח,  בפרוס  הלשכה:  את 
[=סוכות]..."  החג  [=שבועות], בפרוס 
ג, א). הכוונה היא שבימים  (משנה שקלים 
מקופת  מפרישים  הללו  החגים  שלפני 
כבר  זאת,  עם  לקרבנות.  כסף  המקדש 
(או  בפרוס  שפירשו את  היו  חז"ל  בספרות 
בגרסה אחרת ִּבְפ�ס) מלשון פריסה, חיתוך 
לחג.  הקודמת  החודש  מחצית  במשמעות 
ואכן ּפְָרס משמשת בספרות חז"ל במשמעות 
חצי, למשל חצי כיכר. כך או כך (במשמעות 
הביטויים  "חצי")  במשמעות  או  "לפני" 
החדשה"  השנה  ו"בפרוס  החג"  "בפרוס 
חגיגיים  כיום בהקשרים  בלשוננו  משמשים 
המועד,  לרגל  ואיחולים  ברכות  בלוויית 

במשמעות של "לקראת".

אמרי צדיקים
לחטוא בתשובה

רגיל היה ר' שמחה בונים מפשיסחה לומר: 
חוטא,  שהוא  בזה  אינה  אדם  של  "אשמתו 
ניסיונו גדול וכוחו אפס, ומה יעשה הבן ולא 
יחטא?! � אשמתו היא שאינו עושה תשובה, 

וזה הרי יכול לעשות בכל רגע..."

טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי
סעד ללימודי סיעוד

מסבסדת  חיילים  להכוונת  היחידה 
לאומי  ושירות  צבא  לבוגרי  ייחודי  מסלול 
כוללת  התכנית  ובגליל.  בנגב  המתגוררים 
אפשרות ללימודי מכינה במימון מלא, מלגת 
 50% של  בהיקף  מימון  וכן  ומגורים  קיום 
הראשונות  השנים   3 עבור  הלימוד  משכר 
בסיעוד  ראשון  תואר  ללימודי  למתקבלים 
וכן  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
הסטודנטים  במעונות  למגורים  אפשרות 
לפרטים:  האוניברסיטה).  לאישורי  (בכפוף 
חיילים  להכוונת  ליחידה  לפנות  יש 
משוחררים או ל"הדסה � בית ספר לסיעוד" 

בטלפון: 02�6777146. 

ט עמי המנהגים
ברכה על התשובה

על  וכידוע  חשובה,  מצווה  הינה  התשובה 
מצוות רבות אנו מברכים � על כן היה ראוי 
הסיבה  בתשובה.  חזרתנו  על  גם  שנברך 
היא  התשובה  מצוות  על  מברכים  שאיננו 
כלומר  תמידית,  במצווה  שמדובר  משום 
מצווה שצריך יהודי לעשות בכל רגע ורגע, 
מברכים  שאיננו  בקב"ה  לאמונה  בדומה 
הסיבה  גם  מובנת  זה  הסבר  מתוך  עליה. 
מדוע איננו מדגישים רק את התשובה בראש 
השנה וביום כיפור (שהם חלק מעשרת ימי 
תשובה), אלא נותנים דגש גם לעוד עניינים 
� משום שמצווה זו אינה מיוחדת רק לימים 
כולה  השנה  לכל  מתמשכת  היא  אלא  אלו 

(ע"פ המהרש"א ח"א שלהי מגילה).

יצאה לאור המהדורה השניה! 
של "בהמשך הדרך" 1 הדרכה רוחנית-מעשית לחייל המשתחרר.

ניתן לקבל את כל חוברות "בהמשך הדרך" בחינם בטל' 02�6511256

לימוד התורה באהבה ושמחה 
מתוך אהבת ישראל 

וצפייה לגאולה השלמה  
לימודי היהדות על כל גוניהם, 

חסידות, פנימיות, הרב קוק
לימוד בחבורה ועבודת המידות

תנאי פנימיה מלאים

ראש בית המדרש

 לפרטים:
050-4500342

בית המדרש נמצא בית המדרש נמצא 
בשכונת נוף ציון בשכונת נוף ציון 
ומשקיף אל הר הבית ומשקיף אל הר הבית 
וירושלים העתיקהוירושלים העתיקה

ישיבתישיבתישיבתישיבתישיבתישיבתישיבת

דרך עמ"י
ע"ש סא"ל עמנואל יהודה מורנו הי"ד ע"ש סא"ל עמנואל יהודה מורנו הי"ד 

מיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובהמיועד לבוגרי צבא / חוזרים בתשובה

בליווי הרב שמואל מורנו

www.derech-ami.org

תורה אחרי צבא

 הדרכה רוחנית-מעשית לחייל המשתחרר.

יוצאת לאור ע"י

עמותת תורה אחרי צבא
המעשה י  בחי תורה  לשילוב 

בהמשך הדרך  
חוברת מס' 1

 

הדרכה רוחנית-מעשית

לכניסה לאזרחות

חוברת הדרכה לחייל המשתחרר

ץ 
מרו

פני ה
א? עצור לרגע... וקח פסק זמן ל

סיימת צב

נפתחת תוכנית חדשה לבוגרי צבא

בלב לבה של ירושלים!

לימודי תורה

בישיבת הכותל

בשיתוף עם תנועת

 תורה אחרי צבא

התוכנית מתאימה לכל בוגרי הצבא 

בשנים הראשונות שלאחר השחרור

מגורים במקום / כלכלה 

/ אפשרות לשלב תעודת הוראה 

/ אפשרות לשלב עבודה / יעוץ להמשך הדרך

מתלבט? לימודים, עבודה או משהו באמצע?

הצטרף לחבורה שלומדת תורה בתוכנית 

שמתאימה בדיוק לך!

לימוד מגוון עם רבנים המתאימים לך באווירה 

המיוחדת של ירושלים שבין החומות

לפרטים הרב גדי 6071769–052

(אפשר להשאיר סמס)

או במשרדי הישיבה 6288175–02

תורה אחרי צבא

 >בהמשך הדרך
טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי

סעד ללימודי סיעוד
טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי

סעד ללימודי סיעוד
טיפים לבוגרי צבא ושירות לאומי

עורך: אורי פרידמן
ori_fri@yahoo.com או 050-7434274
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ספרי הוצאת תורה אחרי צבא

 להזמנות 02-6511256

עיון תפילה
עיון תפילה

                          

עיון תפילה
עיון תפילה
עיון תפילה

                          

עיון תפילה
הרב אורי שרקי
עיון תפילההרב אורי שרקי
עיון תפילההרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
עיון תפילההרב אורי שרקי
עיון תפילההרב אורי שרקי
עיון תפילה

                          

עיון תפילה
עיון תפילההרב אורי שרקי

                          

עיון תפילה

פירושים על קריאת שמע וברכותיה 

פירושים על קריאת שמע וברכותיה 

ותפילת העמידה באספקלריא של התורה הגואלת

פירושים על קריאת שמע וברכותיה 

ותפילת העמידה באספקלריא של התורה הגואלת

פירושים על קריאת שמע וברכותיה 

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

                          עיון תפילה
                          עיון תפילהעיון תפילה
                          עיון תפילהעיון תפילהעיון תפילה
הרב אורי שרקיעיון תפילה

בהוצאת תנועת "תורה אחרי צבא"

פירושים על קריאת שמע וברכותיה 
ותפילת העמידה באספקלריא של התורה הגואלת

יוצא לאור ע"י תנועת "תורה אחרי צבא" תשס"ז  
אינטרנט:   www.bogreytsava.co.ilדוא"ל:   bogreytsava@013.net.il   טלפון: 02-6511256  •  פקס: 03-5423776עמותת תורה אחרי צבא )ע"ר(  •  ת.ד. 34502 ירושלים 91345  

השיטה השיטה האמונית האמונית שלשלספרהכוזרי

עיון במאמר הראשון בכוזרי 

עיון במאמר הראשון בכוזרי  להכרת עם הסגולה הרב אילן צפורי

האמוניתהשיטה
של ספר הכוזרי

ית
מונ

הא
ה 

יט
ש

ה

להכרת עם הסגולהעיון במאמר הראשון בכוזרי 

הרב אילן צפורי

ה
ולהכרת הלא היא התורה, שבה הסתכל הקדוש–ברוך–הוא וברא את העולם. אלוקית המסוגלת לשאת ולבצע את הפקודה האלוקית הכוללת � המידע האלוקי וכל הטוב לעולם, היא עם ישראל. עם שנופחה בו נשמה נקודת ההשקה שבין השמים והארץ, הנקודה דרכה עוברים כל שיטה האמונית מושתתת על רעיון אחד הגונז את הכל בקרבו �  התורה  להכרת  התנאי  הינה  סגולה  עם  של  עניינו  הבורא � "קודשא–בריך–הוא ואורייתא וישראל מתקשרין דא בדא".הכרת 
הרב אילן צפורי הקים את תנועת תורה אחרי צבא, המפעילה רשת ארצית של בתי מדרש ליוצאי 

הצבא של הציונות הדתית. 
מחבר ספר "מפגשים" � דו–שיח פרונטאלי המעלה את שאלת המשמעות הישראלית וכן הוציא 

לאחרונה את חוברת "מימד האשה", העוסקת בשאלת מעמד האשה על פי היהדות.
"השיטה האמונית" התחילה את דרכה כסדרת שיעורים אשר הועברו בישיבות ועלתה על הכתב 
כוונותיו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.במהלך השנים, עד שעתה, בעידודם של התלמידים, יוצאת לאור כספר עיוני המנסה לחשוף את 

רי
פו

 צ
לן

אי
ב 

הר
רי 

וז
הכ

ר 
ספ

ל 
ש

אחרי צבא תורה 

השיטה
האמונית

של ספר הכוזרי

לשילוב תורה בחיי המעשהעמותת תורה אחרי צבא 
www.bogreytsava.co.il   דוא"ל bogreytsava@013.net ת.ד. 34502 ירושלים 91344  משרד 6511256�02 פקס 5423776�03יו"ל ע"י עמותת תורה אחרי צבא (ע"ר)

השיטה האמונית
הרב אילן צפורי

הספר מציג את השיטה שמאחורי הדיאלוג של 
ספר הכוזרי עיון מעמיק במאמר הראשון של 

הכוזרי משובץ בתוך הטקסט המקורי
מחיר: 38 ₪ (לא כולל משלוח)

חובה לכל לומדי הכוזרי ולאלו שטרם התחילו!

מימד האשה 
הרב אילן צפורי

בירור מעמיק במעמד האשה והאיש בחברה 
המודרנית והבנת האינטראקציה שביניהם

מחיר: 13 ₪ (כולל משלוח)

לנשים ולגברים!

עיון תפילה
הרב אורי שרקי

פירושים על קריאת שמע וברכותיה ותפילת 
העמידה באספקלריא של התורה הגואלת

המחיר: 20 ₪ (לא כולל משלוח)

לכל מי שרוצה
להתעלות בחוויית התפילה!





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

שיעורי וידאו בזוגיות

איך באמת בונים 
זוגיות...

5 שיעורי וידאו מרתקים
 מפי הרבנים: הרב שלמה אבינר, הרב אילן 
צפורי, הרב יניב חניא, הרב ארלה הראל, 

הרב איל ורד
המחיר 15 ₪ (משלוח חינם)

דיסק חובה לכל הרווקים, 
הרווקות וזוגות הצעירים! "מפגשים"

הרב אילן צפורי
"מסע להכרת המשמעות הישראלית" 

"ב'מפגשים' האמונה היהודית נמצאת על שולחן הניתוחים, 
מן האמונה הטבעית ועד להשקפה הקבלית, משאלת גיל 
העולם ועד להתבוננות במהות הנשמה. אם הניתוח יצליח, 

אף אחד לא יוכל להשאר אדיש"...
מפגשים מרתקים עם פרופסור כופר, עם תלמיד חכם 

ממלכתי ועם רב מקובל...
והכל מתוך דיאלוג חי ותוסס בשפת הדור.

מחיר: 35 ₪ (לא כולל משלוח)

מתאים למחנכים המתמודדים עם שאלות
 

עבודת הרצון
הרב אילן צפורי

אם אתה חש שאתה לא באמת "מתחבר" לתפילה...
אם אתה מחפש דרך להעלות את האישיות...

יצא לאור הספר שהולך לשנות את הגישה שלך 
לתפילה! איך מעלים את הרצון ואת האישיות על ידי 
התפילה? פירוש בהיר של הכוונות היסודיות של כל 
ברכה מהשמונה-עשרה, והצגתן כמתווה אחד כללי 

שמטרתו להעלות את הרצון של המתפלל.
מחיר: 35 ₪ (לא כולל משלוח)

לכל מי שרוצה להעלות
 את הרצון דרך התפילה!
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  תורה
 אחרי צבא

, חי ותוסס, יח פרונטלישדו
המעלה את שאלת 

המשמעות המטפיסית של המציאות הישראלית

מסע . 

במעמקי הנפש הישראלית
 ,

למי שאיננו מפחד לגלות 

 ...את משמעותה

 כשלעצמי מצאתי בספר זה ספר יסודי ללימוד אמונה גליהודי כמוני הקרוי מאמי
 .

זהו ספר חובה הנדרש להילמד 
בצורה שיטתית לא רק עבור החילוני

 ,
 אלא לא פחות א

לצבור הקרוי מאמי
  ירושלי .רופא – .ש.ר א"ד  .

  
  

 קלי" מפגשי" ספר מענייני חלק, כמוני חילוני לקורא

 מטרתו את משיג הספר. לויכוח מעוררי ואחרי לקבלה

את) כחילוני לי( מסדר שהוא בכ ומסביר, בראש הדברי 

 וגבולות הלוגיקה, השיקולי, הטענות את ברורה בצורה

  גילו .מהנדס מחשבי – .ק.א  .שביהדות הלוגיקה

  
  

הרב המחבר בחר להציג את עקרונות האמונה דר דו

  שיח

של שאלות 
, הדתיי, ותשובות שאנו

נפגשי את בכל 

מקו :ברחוב, במילואי ,
בישיבה ובתו עצמנו

 ... יש וצרי

לשמוח על יצירה מ
, ופלאה שכזו

סו סו יש ספר קריא
 

 מסודרו

בפני הרוצה לדעת ע מה הוא מתעסק וע איזו 
  ירושלי .תלמיד ישיבה – .ד.י  .אמונה להתמודד

  
  

  

 להזמנות  להזמנות 

יעו� וליווי מקצועי 
משלב איתור המגרש ועד מ�ירת המפתח

לפרטים התקשרו:
טלפון: 03�6173644 פקס: 07�75558265

בית ומגרש בקיבוץ ובכפר

 www.959.co.il

הזמנה למגורי� 
בהרחבות מושבי� 

ביישובי� דתיי� ומעורבי�

הזדמנות אחרונה ביישובים: 
נחלה, חלץ, רווחה, עזריקם

מבצע! כל הסט רק 120 ₪!!!
(לא כולל דמי משלוח)

הגליון מוקדש לעילוי נשמת
ר' דב בן שרה פייגא ור' אברהם משה הלוי לבית קרנסנובסקי

מהחלוצים והבונים את העיר חיפה
ת.נ.צ.ב.ה

בברכת 
שנה טובה 

לכל לקוחותינו!
בברכת בברכת 

בברכת שנה טובה שנה טובה 
בברכת בברכת שנה טובה 
בברכת שנה טובה 
שנה טובה 

שנה טובה לכל לקוחותינו!לכל לקוחותינו!לכל לקוחותינו!
שנה טובה שנה טובה לכל לקוחותינו!
שנה טובה שנה טובה לכל לקוחותינו!
שנה טובה שנה טובה לכל לקוחותינו!
שנה טובה שנה טובה לכל לקוחותינו!
שנה טובה לכל לקוחותינו!
לכל לקוחותינו!
בברכת 

שנה טובה 
לכל לקוחותינו!




