זמני שבת

כניסת החג צאת החג כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 17:00
תל אביב 17:16
17:06
חיפה
17:06
חברון
17:05
שכם
17:15
ב"ש

ישע שלנו

18:10
18:12
18:12
18:11
18:08
18:12

16:58
17:14
17:04
17:03
17:03
17:13

18:08
18:10
18:09
18:08
18:08
18:09

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 214תשרי תש”ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש”ע והגולן

ברכה לשנה טובה
שלוש שנים להסתלקותו של מרן הגאון הרב הראשי לישראל
וראש ישיבת מרכז הרב ,רב אברום שפירא זצ"ל שנתבקש לישיבה של
מעלה בחג ראשון של סוכות תשס"ח

"אשרי מי שזיכו לו אבותיו" ,ובס"ד
בזכות אבות שולח אני את ברכתי,
ברכת כהן לכל ידידי הישיבה הק'
ובוגריה ,ולכל בית ישראל ,ברכת שנה
טובה ומאושרת ,שנת ששון ושמחה,
וימלא הקב"ה כל משאלות לבכם
ולברכה ,ברוחניות ובגשמיות.
לטובהתדורו
תשבו כעין

יש"עמדה
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זכות גדולה להיות שותף בחיזוקה
ובאחזקתה של ישיבתנו הק' ,מיסודו
של מרן הראיה זצ"ל ,אשר רוחו
עליה,ב'ומגדלת ומחממת את
חופפתחלק
הרב אברהם בהר"ן
תלמידיה ,בתורה ,וביראה ,באהבת
ישראל וארצו ,מתוך מסירות נפש על
כבוד ישראל ותורתו.

חיבת הארץ

זכותו של א"מ מרן הגר"א שפירא
זצ"ל שנסתלק בחג הסוכות "פרי עץ
הדר" ,תעמוד לנו ולכל ישראל ,יחד
עם מסירות נפשם של שמונת הנרות
הי"ד התלמידים שנתעלו בקדושה
בחג הסוכות אנחנו מחוייבים
על קידוש השם ,בר"ח אדר ,יעמדו
ולצאת
לבנות
אליהןבשנה
להתברך
ארעי,ישראל
דירות ולכל
לנו
בבחינת
–
הקבע
בתי
מתוך
טובה ,שנת שמחה ונחמה ,גאולה
פרקד' על
בישועת
וישועה,
לראותבכך
ונזכה יש
תדורו”.
“תשבו כעין
המוכר,לחיים
ולהיכתב לאלתר
ונחלתו,
עמו
חשוב באמונה ,לעזוב את
טובים בספרן של צדיקים גמורים,
את המוגן ,את הבית שהוא מבצר,
ולהתבשר במהרה בבשורות טובות
לחיות בה תחת
ולצאת לסוכה,
ישועות ונחמות.

יש "עמדה

הסכך שבעדו רואים אנו את

בברכה נאמנה ובברכת כהנים באהבה
בעוד
אלעזר
כיפת השמיים .אך השנה יעקב
הסוכות,
הגרא'חג
במהלך
זצוק"ל
כהנא שפירא
מספר ימים,בן א"מ

יפוג צו ההקפאה .ח”י בתשרי .אנו
מקווים שבסוכות השנה במקום
לצאת מהקבוע לארעי – נצא
מההקפאה הזמנית והארעית ,אל
תנופת בנייה של קבע.

על התקופה סוכות
הרב יעקב שפירא  -ראש ישיבת מרכז הרב
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

סוכת המקדש בתפארתו

ב

חג הסוכות ישנן הלכות רבות הנובעות
מחובת “הדר” – זה א-לי ואנווהו,
אתרוג נאה ,וסוכה נאה.
רש”י על התורה כתב “ואנוהו – לשון נווה,
ולשון נוי” ,וחז”ל דרשו “ואנוהו – אבנה לו בית
מקדש” .והרי במקדש ישנה הלכה מיוחדת
“לרומם בית אלוקינו” (עזרא פרק ט’) ,וכלשון
הרמב”ם בהל’ בית הבחירה “ומפארין אותו
ומייפין כפי כוחן” .והרי הסוכה היא זכר לענני
הכבוד שהיו עמנו במדבר .קודם שחטאו
ישראל היתה שכינה שרויה עם כל אחד
מישראל – בביתו (עיין סוטה ג’ ע”ב וברש”י שם)
ובחג הסוכות בו חזרו ענני הכבוד – לאחר
שנתכפר להם לישראל ,הרי חזרה שכינה
לביתם כמדרגתם במדבר ,וביתו של כל אחד

ביום ראשון ,י”ח תשרי תשע”א,
ג’ דחול המועד סוכות ,יתקיים
בישיבת ‘מרכז הרב’ בירושלים
החל מהשעה  16:00כינוס תורני
בענייני דיומא ובענייני החג.
בשעה  20:00תחל במקום שמחת
בית השואבה ברוב עם.
הציבור מוזמן.

>> המשך בעמוד 2

>> עמוד 4
ב”ה

הושענא רבא בקידה

יום שלישי ,חול המועד סוכות
לפרטים -יניב 054-4994705

20:00
20:45
21:00
22:00
23:00

הרב מיכי אושפיזאי
תפילת ערבית
הרב דב ברקוביץ
הרב אביחי רונצקי
הרב איתיאל גלעדי
המשך הערב‘ :תיקון ליל הושענא רבא’ ,שחרית בנץ.

מועצה אזורית בנימין

''

בס

עזרת הנשים פתוחה • כיבוד קל ושתיה חמה בסוכה ,בין השיעורים
• מומלץ להצטייד בלבוש חם • ייתכנו שינויים

הקהל הקדוש מוזמן

סוכת המקדש בתפארתו – המשך מעמוד השער

ואחד הוא מעון לשכינה ,כדוגמת המקדש
שעליו נאמר“ :ואנוהו – לשון נוי” ,ועל זה
בא הדגש בחג הסוכות לרומם בית אלוקינו
כדוגמת המקדש .באשר ענני הכבוד והשכינה
חוזרים לביתנו ,וכשם שאנו מפארים בית
המקדש ,כך נוהגים אנו לייפות סוכה – מקום
השארת ענני הכבוד ,כמעון שכינה ,ויציאתו
של אדם אל הסוכה ,כמוה ככניסתו המחודשת
של האדם אל מקדשו הפנימי.
בברכת המזון אנו מבקשים “הרחמן הוא
יקים לנו את סוכת דוד הנופלת” .זהו הביטוי
בספר עמוס פרק ט’ ,ויש להבין מדוע המקדש
נקרא סוכת דוד .בגמרא במסכת סוטה (דף ט’
ע”א) מספרת שלא שלטו השונאים שהחריבו
את בית המקדש באותם שערים שהציב דוד.
דוד דאג ששערי המקדש ייפתחו ויחלקו

כבוד לארון ה’ .בשעה ששלמה רצה להכניס
את הארון דבקו שערים זה לזה ,ולא נפתחו
עד שאמר“ :זכרה לחסדי דוד עבדך” .אם כן
חסידותו של דוד (כלשון הג’מ בברכות דף ד’:
“אמר דוד ,ולא חסיד אני?”) היא היא שפתחה
את השערים לכניסת הארון ועל כן נקרא
המקדש סוכת דוד ,באשר הוא אשר בזכותו
נכנס הארון למקדש – ושם שרתה השכינה.
וייתכן שזו כוונת חז”ל במסכת ערכין ל”ב
ע”ב “ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות
וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון”
ושאלו בגמרא וכי אפשר בא דוד ולא עשו
סוכות עד שבא עזרא? ויש להבין מדוע לא
תמהו גם על שמואל ושאול – למה בזמנם לא
עשו סוכות ,ומהי התמיהה דווקא על דוד?
נקודה למחשבה לפנינו ,על הקשר במיוחד

שבין דוד המלך – לסוכות ,באשר ענני הכבוד
סוככים עליה ,והוא אשר בחסדיו הביא
לפתיחת השערים ולהשראת השכינה .ואף
בשמחת בית השואבה בא דגש על שמחתם
של ‘חסידים’ ואנשי מעשה.
אבי מורי זצ”ל מחסידי הדור היה ,וזכה
לפתוח שערים לכניסת הארון ולא שלטו
שונאים במעשי ידיו ,וכולנו תפילה כי כשלמה
בשעתו – זכרה לחסדי דוד ,ויום ראשון של
סוכות ,אושפיזין של אברהם ,עמוד החסד,
יעמוד לנו ולכל ישראל להקים סוכת המקדש
בתפארתו ,ושבו בנים לגבולם אמן.
יהיו הדברים לזכר מרן הגאון רבה הראשי של ארץ
ישראל וראש ישיבת מרכז הרב ,הרב אברהם אלקנה
כהנא שפירא זצ”ל אשר השיב את נשמתו בטהרה לבוראו
בחג ראשון של סוכות תשס”ח.

כל אחד והמזל שלו...
ל 37-אלף לקוחות יש מזל טוב כל השנה

יש להם אינטרנט רימון
בכפוף לתנאי המבצע

גם פתוח וגם בטוח ,מה איתכם?!
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מכירות עסקי073-2317070 :
ישע שלנו
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שתית

"מוכרחים אנו להגיד גלוי לפני באי עולם שאמת
נצחית היא שדוקא זאת הסוכה ,שהיא נבנית דוקא
בצורה כל כך קלושה ,עד שמצד צורתה החיצונה
אינה ראויה לכאורה להיות נקראת אפילו בשם של
בית דירה ,היא היא הראויה להיות לנו למגדל עוז
ולמבצר מפני כל אויב ומתנקם".
(מאמרי הראי"ה)

הפנינג סוכות בחבל יתיר
ראשון – שלישי (יח’ – כ’ תשרי10:00-17:00 )26-28/9 ,

סוסיא  -העיר הקדומה מתעוררת לחיים!
בואו לחזור  1400שנה בזמן אל האווירה והחיים ברחובות היישוב הקדום:

מיצג אור קולי • שחקני רחוב • הדרכות מרתקות • בית כנסת עתיק עם פסיפסים מרהיבים • יוצר כדים •
דריכת ענבים • מעגלי תופים • מתנפחים • יצירות מגוונות לילדים • אפיית פיתות • שאיבת מים מבור עתיק
• זחילה במנהרת מילוט מפתיעה • נסיעה ברכב מדברי בשטח
 ₪ 31לילד ₪ 28 ,למבוגר ,הנחות לקבוצות | רכב מדברי בתוספת תשלום
אפשרות לאירוח כפרי בבית הארחה סוסיא בימי חול המועד

לפרטים | www.susya.org.il | 1-599-507-517 :ימים ראשון  -שלישי

טבע אקשן ביער סנסנה
יום שלישי ,כ' תשרי 28/09
הפנינג ספורט אתגרי לכל המשפחה:
אומגה  ,סולמות וחבלים ביער ,
טרמפולינות ענק ,פארק אופניים
אתגרי ,כתבי חידה ועוד ,מסלולי ניווט
לכל המשפחה :עממי ואתגרי.
עלות ₪ 30 :לאדם,
כרטיס משפחתי ב  ₪ 130בלבד!

פסטיבל המדע  2בכרמל

ראשון-שני ,יח’-יט’ תשרי 26-27/09
פסטיבל המדע במרכז המחקר האזורי
במושב כרמל 5 -דקות מסוסיא!
סיורים והדרכות בנושא פעילות רפואית
של צמחי המדבר “ריחות ופעולות
רפואיות של צמחים במדבר יהודה”.
הסיורים ללא עלות
לפרטים :עשבי קדם – 02-9605040

משרד המדע
והטכנולוגיה

 3ישע שלנו

יש"עמדה

ביהודה ושומרון התחילו מסוכה ,מקראוון,
מאשקובית ,מאוהל וממכולה שהוצבה
בנקודה ,ובמרוצת הזמן הסוכות ,שהן בבחינת
ענני הכבוד שהלכו לפני המחנה ,הפכו למגורים
ולדירות קבע ויחידות דיור רבות שנבנו במקום.
גם כיום ישנן משפחות רבות ,צעירים ומבוגרים,
אנשי ערכים ואידיאליים ,הרוצות לקבוע את מקום
מושבן בהתיישבות ,בנופי התנ”ך של חבלי יהודה
ושומרון ,אך בשל הגזרות על הקפאת הבנייה
מתקשות למצוא בית או דירה למגורים ,ולכן
מסכימים להצטופף בדירות ארעי – יחידות דיור
קטנות ,קראוונים ומכולות.

ובגרעינים – מרמת הגולן ועד משכיות שבבקעה,
מאריאל שבשומרון עד טנא עומרים שבדרום,
מניצן ועד ליישובי מזרח לכיש ,וחולות הנגב.
בתפילת “נעילה” ביום הכיפורים ,בשעת
דמדומים פנינו לקב”ה ובקשנו“ :פתח לנו
שער ,בעת נעילת שער ,כי פנה יום” ,אנו
מתפללים ומקווים כי מעבר לשער הפרטי,
נזכה לפתוח את שער הכיסופים ,ולשוב
לגוש קטיף ולצפון השומרון – ובעז”ה לכל
מרחבי ארצנו .אנו מייחלים שחג הסוכות של
המגורשים לא יהיה יציאה ממגורים זמניים
לדירת ארעי אחרת ,אלא סוף סוף אל יישובי

בחג הסוכות השנה – בעוד אנחנו יוצאים מחד
מדירות הקבע לסוכות הארעי – נצא מאידך
מהארעיות והזמניות של תקופת ההקפאה,
ונשוב לבנייה והתחדשות של יחידות דיור,
בניינים ,מבני ציבור ,ובתים בבנייה של קבע
ביישובים רבים בכל רחבי יהודה ושומרון.
מי שגר בבתים של קבע יצא במהלך ימי חג
הסוכות לסוכה בבחינת “תשבו כעין תדורו”,
אך בפרוש עלינו הימים הנוראים וימי גם
הסוכות הבעל”ט ,נזכור את אלה שגרים
בדירת ארעי לא רק שבעת ימים ,אלא
במשך כל השנה – את אחינו המגורשים
מגוש קטיף ומצפון השומרון.
אין ספק כי הם ,אוהבי ארץ ישראל ונאמניה,
עומדים בניסיון מדי יום ביומו ,כבר למעלה
מחמש שנים מאז הגירוש הנורא מבתיהם
ומיישוביהם הפורחים והקהילות המלבלבות.
למרות הדרך המתמשכת ,ולמרות הקשיים
העצומים ,שהולכים ומתחדדים ,כשעוד תקופת
חגים עוברת לה בקראווילות ולא ביישובי הקבע,
הם אינם אומרים נואש .אנשי גוש-קטיף ממשיכים
באמונה ,להפיץ את הרוח הכתומה ,ממשיכים
בבניית הקהילות החמות ,בעזרה ההדדית,
בתמיכה איש ברעהו ,בחברות האמיצה ,ובשותפות
לדרך .ממשיכים ברצון לבנות את הארץ ביישובים

הקבע – כשלב ראשון עד להקמת שכינתא
מעפרא ולהקמת יישובי חבל עזה בשנית.
בחג הסוכות שבו עם ישראל עולה לרגל
לירושלים עיר הקודש ,נזכור את מי שנמצא
בדירת ארעי כבר קרוב ל –  25שנה ,בצינוק,
כשחייו תלויים לו על בלימה – את יהונתן פולארד.
מקורביו פנו בתקופה האחרונה לציבור
וביקשו להעתיר עליו תפילה ,ולהוסיף את
שמו במהלך התפילות בחגי תשרי ,למען יצא
מאפלה לאורה ,ויזכה לחונן את עפרה של ארץ
ישראל ,ולעלות לרגל עם כל אחיו בית ישראל.
יהי רצון שנזכה לשמחת חג שלמה – מתוך
פריחה התחדשות ,שליחות והתיישבות,
ולפתקא טבא – לכל עם ישראל
מועצת יש”ע מאחלת לכל בית ישראל
חג סוכות שמח

תשבו כעין תדורו

הקפאה או לא ,ברחבי יהודה ושומרון עסקו
בימים האחרונים במרץ בבניית סוכות .מצוות
סוכה היא אחת המצוות שאדם מקיים אותה
כשהוא כל כולו בתוך הסוכה .אנו מברכים על
לישב בסוכה ,כאשר אנחנו “בתוך” המצווה
פיזית ,כשמעל ראשנו סכך ,ומצדדינו הדפנות.
מצוות יישוב ארץ ישראל אף היא מצווה
שכדי לקיימה אנו צריכים להיות “בתוך”
המצווה בתוך ארץ ישראל – בכל חלקיה,
ובהתיישבות בפרט – בחיזוק יישובים קיימים
ובהקמת נקודות התיישבות חדשות.
בעז”ה כאשר נהיה כבר בתוך הסוכה ,ובתוך
חג הסוכות ,יחול תאריך סיום תקופת הקפאת
הבנייה ביהודה ושומרון .ח”י בתשרי .אנו מקווים
ועושים מאמצים גדולים על מנת שהתאריך
הזה ,על מלוא הסמליות שלו ,אכן יסיים את
תקופת ההקפאה ,ותנופת הבנייה ביהודה
ושומרון תקבל זריקת מרץ ותוספת חיים.
סוכה על פי ההלכה צריכה להיות מגורים
ארעיים .את הסוכות אנו בונים כזכר לסוכות
שבני-ישראל הקימו במדבר בדרך לנחול את
ארץ ישראל וליישב אותה.
גם מפעל ההתיישבות ביש”ע החל
מסוכות קטנות ,מדירות ארעי כאלה ואחרות
בדרך לשוב לנחלת אבותינו .יישובים רבים

המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :מירי צחי וגרשון אלינסון
תמונות חדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש ומוטי
פלדמן
בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא
לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל @ita

דרושה בת שרות לאומי

לסיוע וקידום ילד מיוחד.
אתגר מעניין
וסיפוק אישי מובטחים!

myesha.org.il

בהצלחה רבה!

לפרטים050-6957207 ,03-9363249 :

חש כל כך קרוב אליך...

משהו מתר

חוגגים
ומטיילים
ב
בנימין
סוכות
תשע"א

פסטיבל על הנחל

יום ראשון י"ח תשרי 26.9

ד5קות1

מירושלים

בנחל פרת )ואדי קלט( הסמוך לישוב מצפה יריחו
הגעה :רק  15דקות מירושלים על כביש מס'  1לכיוון ים המלח!
מסלול משפחתי בנחל
)לא מתאים לעגלות  -תינוקות במנשאים בלבד(
■ הליכה באמת מים ■ שחקני רחוב תנכיים ■ מדריכים מקצועיים
■ כלייזמרים ■ ליטוף חיות
■ בלונים ■ עליה מהנחל בגי'פים.
הירידה לנחל בין השעות  9:00-12:00בלבד.
משך הפעילות והמסלול כ– 4שעות.
החניה בישוב מצפה יריחו ומשם הקפצות
באוטובוסים לנקודת התחלה .ירידה רגלית לנחל
)כ– 20דקות בשביל כורכר( עליה מהנחל בגי'פים.
מחיר ₪ 90 :למשפחה ₪ 20 ,ליחיד )מגיל (4
לפרטים02-9977101 :

סוכות בשילה הקדומה
ימים שני-שלישי
י"ט-כ' תשרי 27-28.9

בין השעות 10:00-17:00
בסוכות חוגגים בשילה הקדומה!
חוויה לכל המשפחה!

סיורים מודרכים באתר,
מלווים בשחקנים )אנגלית ועברית(.
רחוב תנכ"י פעיל ובו:
■ סדנאות במלאכות קדומות ■ אריגה
■ קליעת סלים ■ חריזה ■ קרמיקה
■ מטבח של קדם ■ בנייה קדומה
מי דקות
■ הכנות לעונת הגשמים ועוד...
רו
שלים
באתר סוכות ,דוכני מזון ובית קפה פעיל.
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סטודיו ולדמן

ובגוש שילה
סיפור של עבודה עברית

ומהמרכז

 סיורי ג'יפים בין הכרמים וברחבי גוש שילה
 סיורים בבית הבד "משק אחיה" וביקב שילה
החניה בא.ת .שילה ומשם שאטלים לאתר
מחיר כניסה לאתר ₪ 25 :לילד ₪ 35 ,למבוגר
)סיורי השטח ,בית הבד והיקב ,בתשלום נוסף(
האתר פתוח לקהל גם בשאר ימי חוה"מ לסיורי משפחות
להרשמה ופרטים02-9944019 :

כנס מערב בנימין לידיעת הארץ ה1-
ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל
יום ראשון כ"ה תשרי 8:30-16:00 3.10
בישוב חשמונאים ) 2דק' מצומת שילת!(
תכנית הכנס באתר המועצה
 www.binyamin.org.ilאו בטל'02-6568894 :
הכניסה חופשית!!

שות המבקרים בכל הארועים
סוכות כשרות יעמדו לר
מחסום חיזמא ובצומת אריאל
ות מידע יעמדו בחוה"מ ב
תחנ
www.binyamin.org.il
ים נוספים באתר המועצה:
פרט

סיו

רים בכל ימי חוה"מ עם בי"ס שדה עפרה
לפרטים:
טלofra@spni.org.il 02-9975516 :

מחוז
ירושלים
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אברהם בהר"ן – חלק ב’
משה מאירסדורף

“מנהיג ומחנך בבחינת
כבקרת רועה עדרו”

כ

שהחליט הרב בהר”ן להקים
אולפנה חדשה ולעזוב את כפר פינס
החליטו חלק מההורים להעביר את
בנותיהן לכל מוסד שיפתח .הימים הראשונים
היו קשים אך אישיותו הכובשת של הרב בהר”ן
ודרכו החינוכית האפילו על כל הקשיים.
מספרת ליאורה רוכברגר ממחזור י”ד:
“היה דבר שהיה מיוחד לרב בהר”ן בלבד.
הוא הצליח למצוא את האיזון שבין רב ,אב,
מחנך ,ואחד מאיתנו .מעולם לא קמנו לכבודו
ולא דיברנו אליו בגוף שלישי ולא משום שלא
היה ראוי ההפך הוא הנכון .הייתה ממנו יראת-
כבוד ולא היה צורך בסממנים חיצוניים על
מנת להביע אותה .ודווקא חוסר דיסטנס גרם
לנו להרגיש חופשיות לידו ולדבר איתו על
נושאים שהיינו חוששת לדבר עליהן עם “רב”
סטנדרטי.
הייתה לו שליטה עלינו אך לא מבחינת
שולט ונשלט אלא כמנהיג ועדרו .לדעתי ,כל
אחת בשלב זה או אחר הגיעה לכדי הערצה
כלפיו .ברור שהיו גם חיכוכים (כי הוא גם
מנהל שלי) אולם לאחר שראיתי כמה דברים
נפלאים הוא עושה עבור הבנות שרובנו לא
ידענו (למשל ,נתינת דמי כיס לבנות שאין להן
כסף על מנת שלא ירגישו שונות שאינן יכולות
לקנות ב”שמינית” ועוד כהנה וכהנה )...הייתי
מלאת הערצה כלפיו”.
הרב בהר”ן שם דגש גדול על היחס אישי
לכל תלמידה ותלמידה ולשם כך השקיע רבות
ודרש מהמדריכות להשקיע גם כן .מספרת טלי
נאומברג:
“הדרכתי באולפנה ולמדתי ממנו רבות.
אחד הדברים היה הדיווחים האישיים .מדי
יום או יומיים ,היינו מגישות לרב דף בו כתבנו
משהו על כל אחת מהחניכות  -כמעשה
טוב שעשתה ,או להבדיל ,התנהגות שאינה
מתאימה לבת אולפנא ,אירוע משפחתי ,או
סתם משבר קטן שעבר עליה .הרב ביקש
לכתוב הכל (כמובן בלי ידיעת החניכות).
בתחילה היה לנו מאד קשה כי הרגשנו קצת
“שטינקריות” ,אבל לאחר שהסביר לנו כמה
ישע שלנו
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פעמים את בקשתו המוזרה ,העסק קיבל
משמעות אחרת .ההסבר שעמד מאחורי
בקשתו היה מאלף .אמנם בכל האולפנא למדו
כמאתיים חמישים בנות אבל הרב שאף לדעת
הכל על כל אחת ואחת .רק בדרך זו יכול
היה לחנך! לולא זאת ,לא היה יכול לדעת מי
צריכה עזרה ובאיזה תחום ,מי צריכה חיזוק
בתקופה קשה שהיא עוברת ומי צריכה שהוא
יעלה את קרנה בעיני הכיתה ובעיני המורים
וכו’ .הרב בהר”ן הכיר כל בת ובת בשמה,
ידע את הרקע שלה ודיבר עם כל אחת
בהתאם .המטרה שלו היה לגדל דור של בנות
שתתקדמנה מנקודת המוצא האישית שלהן,
והלאה .בוא לא רצה לשנות את ההשקפה
מהבית .מי שמבית ציוני דתי ,שתישאר
ציונית ומי שמבית חרדי ,שתישאר כך.
אבל צריך לתת לה כלים לביסוס השקפתה,
לעלותה לרמות רוחניות גבוהות יותר .לא
היה שטנץ אחד שכול הבנות היו צריכות
להתיישר לפיו עד סוף השמינית .מעולם לא
שמענו ממנו“ :הנה זו הדמות לחיקוי ,עליכן

הרב בהר”ן עצמו חזר ארצה
מארצות הברית עם אשתו
ילדיהם
ושלושת
מרים,
הקטנים ,כשנה לאחר מלחמת
ששת הימים .ככהן ,הוא ממש
התכוון והתכונן לשרת בבית
המקדש .בימי האופוריה
שלאחר שחרור הר הבית ,לא
היה לא ספק שאוטו-טו ייבנה
הבית השלישי והוא יממש את
שליחותו
להיראות כך” .הוא התגאה בבוגרות שנשאו
לבוגרי הסדר ,למרכזניקים ,לתלמידי פונוביז’
או לחסידים.
התייחסותו האישית גרמה לעתים לתחושה
שהוא יודע עליך הכול .הוא היה יכול לשאול
בת” :התפייסת כבר עם זאת?” או” :יצאת
מהמצב רוח הרע של אתמול?”.
חשדנו שיש חיישנים או האזנות סתר בחדרים.
מאוחר יותר למדנו ,שהיו אלה המדריכות שהיו
מדווחות לו באופן יומי על כל בת ובת .זו הייתה
מטלה קשה עבורן .היה עליהן להציג יום יום
רשימה שמית של כ-ו-ל-ן ,ולציין משהו מיוחד

שקרה לכל אחת ביום שעבר.
המטרה החשובה שהושגה כך הייתה
שהמדריכות היו חייבות לתת יחס אישי יומי
לכל אחת ואחת ,ולא לשכוח גם את התלמידה
השקטה והמופנמת ביותר .צריך לזכור ,שעד
לפני כעשרים שנה ,בתקופת כפר פינס ,בנות
יצאו מהאולפנא רק אחת לשלושה שבועות.
תשומת הלב האישית הייתה חלק חשוב ביותר
במימוש אחריותו כלפי ההורים ,שהפקידו
בידיו את אוצרם המתבגר .ובנוסף לתשומת לב
המדריכה ,הוא השיג בכך מעורבות בעולמה
הנפשי של התלמידה”.
הרב בהר”ן ראה את עצמו כמחנך דור
המחנכות הבא .הוא יצר אצלן תחושה שהן
הבנות הטובות ביותר ,ונטע בהן תחושת
שליחות כאומר :אתן הטובות ,ועל כן אני
מצפה מכן ליותר .יותר מעורבות בציבור ,יותר
תרומה לכלל ישראל.
בגלל תחושת האמון הזו ,הבנות ,למרות
גילן הצעיר ,היו יוזמות ומעורבות בפעילות
הנחשבת מבוגרת :הן הקימו סניפים בשכונות
פיתוח ,הדריכו בהן והשקיעו בהן את כל
הנשמה .תלמידות ארגנו הפגנות ,ועלו
להתנחלויות .בתחילת ימי ההתיישבות
ביהודה ושומרון ,עצמונה ,חצר אדר וימית,
בנות רבות וויתרו על דגירה לקראת הבגרויות
לטובת מאבק על ארץ ישראל .הבנות התנדבו
גם בבתי אבות ,חנכו ילדים בשיכונים .וכל
פעילות ,שהייתה בה נטילת אחריות שיכולה
היתתה ,לדעתו ,לתרום לפיתוח אישיותה
של הבת ,זכתה לעידודו .תלמידותיו סיפרו
כי הייתה באולפנא אווירה של מסירות לעם
ישראל וארץ ישראל ,ועשייה ממשית לקירוב
הגאולה .הרב בהר”ן עצמו חזר ארצה מארצות
הברית עם אשתו מרים ,ושלושת ילדיהם
הקטנים ,כשנה לאחר מלחמת ששת הימים.
ככהן ,הוא ממש התכוון והתכונן לשרת בבית
המקדש .בימי האופוריה שלאחר שחרור הר
הבית ,לא היה לא ספק שאוטו-טו ייבנה הבית
השלישי והוא יממש את שליחותו.
בשנת תשל”ח חתם מנחם בגין על הסכמי
קמפ-דיוויד בהם התחייב על מסירת כל מרחבי
סיני למצרים בעבור פיסת נייר המדברת על
שלום ,אולם רבים מאוהבי ארץ ישראל האמינו
שאסור למסור שום שעל מאדמת ארץ ישראל.
בשנת תשמ”ב ,השנה בה ישראל היתה
אמורה לסגת מרחבי סיני ,ירדו אלפים
לישובים במרחבי סיני ואיישו את המושבים
שהחלו להינטש מתושביהם.
מוסדות לימוד תיכוניים הוקמו במטרה

לאפשר לנוער לרדת לסיני ,ויחד עם זה
להמשיך בחוק לימודיהם ,ולהצליח לגשת
לבחינות הבגרות.
באופירה (שאראם-א-שייך) הנמצאת
בקצה הדרומי של הארץ ,על שפת מפרץ
סואץ ,הוקמה ישיבה לבנים .בעיר ימית
הוקמה אולפנת “להבה” לבנות כיתה יא’
שהגיעו מאולפנות שונות .ואילו בישוב חצר
אדר ,שהוקם חודשים ספורים קודם לכן,
במטרה לעצור את הנסיגה ,הוקמה אולפנה
לבנות כיתה יב’ .גם לאולפנה זאת הגיעו בנות
מאולפנות שונות ,ורבות מהן היו תלמידותיו
של הרב בהר”ן ,מהשנים בהן היה בכפר פינס,
ומהאולפנה שהקים בהרצליה.
מספרת מלכה אלבה:
“הרב חש אחריות גדולה כלפי הבנות שירדו
בס“ד

ללמוד בחצר אדר ,ומדי שבוע נסע לחצר אדר
והעביר שיעור לבנות בספר “קול התור”.
היו הורים שהתנגדו לירידת בנותיהן לחצר
אדר .הרב ,כדי להרגיע את ההורים ,ארגן
אספה של הורי הבנות .הוא ביקש שאבוא
ואשוחח עמם ,ואשכנע את הורים שאין להם
מה לדאוג ,יש מי שדואג להן מטעם האולפנא,
וגם הוא נוסע לשם .כמו כן הוא הבטיח להורים
שלא תהיה לבנות בעיה עם בגרויות".
לפני כ 14-שנה חלה במחלה קשה אך
המשיך לתפקד כראש האולפנה במקביל
לטיפולים שעבר .תלמידותיו מספרות כי עודד
אותן כל העת וסיפר להן על אווירת החסד
המדהימה ששורה בבית החולים .מספרת
אילת אברמוביץ:
"הרב ידע עד כמה עלול מצב בריאותו

להעיב על רוחם של תלמידותיו ,והוא חשב
איך להקל עליהם .הוא פנה למדריכות של
כיתה ט' בבקשה שיכינו עם תלמידותיהן שלט
"נהג חדש" .כאילו זו יוזמה שלהן .דבר שיכניס
הומור ,ויקל על המתח.
הרב אברהם בהר"ן נפטר בכ"ט באלול
תשנ"ה
לאחרונה ,החלו תלמידותיו בהכנת ספר על
הרב בהר"ן .כל ומכריו ומוקירי זכרו מוזמנים
לשתף בסיפוריהם ובזיכרונותיהם.
כתובת לשליחת מכתבים :עבור 'ספר –
הרב בהר"ן' ,שומריה ,ד.נ .הנגב 85336
טל 077-4047177 -פקס077-4131213 -
(לציין -ספר  -הרב בהר"ן)
דואר אלקטרוני-
baharanse@gmail.com

”הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת“

שמחה ,אמונה ובנין

סוכות

בחברון
עליה המונית ותפילות חג

במערת המכפלה
בימים ראשון ושני י„ח–י„ט בתשרי
ג-ד דחוה“מ סוכות 26,27.9

שמחת בית השואבה

יום שני י״ט בתשרי 12:00 | 27.9

שמעלצר  חיים ישראל  אודי דוידי
ליפא
ענק הזמר החסידי העולמי
גדול הזמר המזרחי חסידי

בהופעת בכורה בחברון בלווי תזמורתו של רובי בנט

בלהיטים מכל האלבומים

עדי רן  חזקי סופר  רולי דיקמן  מאיר שמחה  יובל טייב  נתנאל ישראל
במעמד רבנים ,חכי“ם ואישי ציבור אורח כבוד – משנה לראש הממשלה השר סילבן שלום

| מנחה :יקי אדמקר

שחרית חול המועד בנוסח קרליבך

עם כלי נגינה ביום ב‘ בשעה  8:45עם

הפעלות לילדים

אפיית פיתות  רכיבה על חמורים  פינת יצירות ועוד) ..בתשלום(

חזקי סופר וקהילות קרליבך בית שמש וגבעת שמואל.

הקפות שניות עם חב"ד

במוצאי שמחת תורה
במערת המכפלה

בליווי מנדי ג‘רופי ותזמורתו הסעות מרחבי הארץ02-996533 :

כל האירועים ,הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון

לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ 02-9965333 :ניתן להגיע עם רכבים פרטיים  -חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים
הסעות בתשלום באוטובוסים ייצאו מהמקומות הבאים :ירושלים :קו  160של אגד מתוגבר במשך כל היום מבניני האומה ומרחוב שמואל הנביא  79ליד סדיגורא ומרחוב יחזקאל  11גאולה )באחריות מארגני התחנה( .אשקלון :תחנה מרכזית ) 10:00הרשמה חובה  .(086738640 ,052-8834748בני ברק :רח‘ רבי עקיבא ליד
דובק 10:00-11:00 ,ביום שני בלבד )הרשמה חובה  .(054-6697397באר שבע :תחנה מרכזית ) 10:00הרשמה חובה  .(054-6697397אשדוד :תחנה מרכזית חדשה) 10:00 ,הרשמה חובה  .(050-9400614ביתר) :הרשמה חובה  .(057-3108369 ,052-7662780בית שמש) :הרשמה חובה  .(050-8997663בת ים :ליד המצבה) 10:00 ,הרשמה
חובה  .(054-9790496גבעת שמואל :רחבת המועצה) 8:00 ,הרשמה חובה  (052-2909848קריות) 9:00 :הרשמה חובה  (04-8735448קרית אתא) 9:00 :הרשמה חובה  (050-6617366חיפה 9:00 :מרכז חורב )ראובן ,054-7006176 :שי גרוס  .(04-8230005 ,052-3304073טבריה) :הרשמה חובה  .(054-4746653יבנה :ביכ“נ יחזקאל הנביא
)האחים שלומי  -הרשמה חובה  .(08-9438258 , 052-3951205כפר סבא :תחנה מרכזית) 10:00 ,הרשמה חובה  .(054-8114977כפר חב“ד :בית מנחם ,11:00 ,אחרי  11:00יעבור בין התחנות )הרשמה חובה  .(054-9790496לוד) :הרשמה חובה  .(0527827770נצרת עלית) :הרשמה חובה ,ההסעה באחריות המארגן .(054-4746653
נתניה :רח‘ פינסקר ,ליד התחנה המרכזית ) 9:00הרשמה חובה  .(054-5336203עמנואל) :הרשמה חובה  (09-7928618עפולה) :הרשמה חובה ,ההסעה באחריות המארגן  .( 054-474665פתח תקוה :רחבת העירייה  10:00-11:00ביום שני בלבד).הרשמה חובה  (052-6454571צפת :קרית חב“ד ) 9:00הרשמה חובה,
ההסעה באחריות המארגן  .(054-4746653קרית גת :תחנה המרכזית )הרשמה חובה  .(050-8730961קרית מלאכי :בית הכנסת חב“ד ) 10:00הרשמה חובה  .(050-2536718 ,08-8585483ראשון לציון :תחנה המרכזית הישנה) 10:00 ,הרשמה חובה  .(050-8613146רחובות :הרצל פינת יעקב) 10:00 ,הרשמה חובה .(054-6697397
רעננה :יד לבנים) 10:00 ,הרשמה חובה  .(054-5336203תל אביב :רחבת היכל התרבות) 10:00 ,הרשמה חובה  (054-8114977ההסעות יוצאות מחברון בתום עצרת החג .לאור לקחי העבר בעז“ה יתוגבר מערך ההסעות

 | Hebron Fundמחדשי היישוב היהודי בחברון | מנהלת מערת המכפלה
האגף לתרבות תורנית
משרד החינוך

הקרן למורשת
מערת המכפלה

הפקה

צינור | עיצוב

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל טל‘  052-5802156לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

1800-400-456

המועצה הדתית קרית ארבע  -חברון ועדה מוניציפלית חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון | ֹמועצה מקומית קרית ארבע  -חברון | המחלקה לתרבות תורנית  -מחוז ירושלים

 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

חדש :פטור
משכר לימוד
לגנים בקרית
ארבע חברון

ביוזמת שר החינוך גדעון
סער פתח משרד החינוך
את שנת הלימודים
בהשקעה
תשע”א
בחינוך
משמעותית
בקרית ארבע-חברון.
השר חתם על תקנה
המוסיפה שמונה יישובים
חדשים בהם קרית ארבע-
חברון לרשימת היישובים
הזוכים לפטור מלא עבור
שכר הלימוד לגני ילדים.
בנוסף ,לקראת פתיחת השנה הושקעו כ5-
מיליון  ₪בשיפוץ וחידוש מבנים של מוסדות
החינוך בקרית ארבע-חברון  -שיפוץ כיתות,
התקנת מערכות מיזוג ,טיפול בתשתיות חשמל
ותאורה ,הרחבת שטחי גינון ,צביעה ,חידוש
מגרשי כדורגל וכדורסל ועוד  .השנה תפעל
לראשונה תכנית “אופק חדש” בבתי הספר של
קרית ארבע-חברון אשר תאפשר בין היתר יותר
שעות לימוד פרטניות לכל תלמיד ותלמיד וכן
יופעלו פרויקטים חינוכיים ייחודיים עבור קהילת
“בני מנשה” המתגוררת במקום.
מלאכי לוינגר ,ראש מועצת קרית ארבע-
חברון “ :שר החינוך גדעון סער מוביל באופן
אישי השקעה משמעותית מאד בקידום החינוך
בקרית ארבע חברון .אני משוכנע כי צעדים אלו
יובילו לפיתוח ושגשוג קרית ארבע-חברון ויישובי
הסביבה הנהנים ממוסדות החינוך האיכותיים
והמצטיינים במקום”.

בבית חג”י ממשיכים לחיות,
לשמוח ולבנות.

ביום שלישי ,ה’ חול המועד סוכות)28.9( ,
תתקיים ביישוב בית חג”י אשר בדרום הר
חברון שמחת בית השואבה עם אהרון רזאל
ולאחריה ערב לימוד ליל הושענא רבה.
למול המכה הקשה שספג לאחרונה היישוב
שאיבד ארבעה מבניו בפיגוע רצחני ממשיכים
בבית חג”י לחיות ולבנות ,ובימים אלו הם בונים
מרכז תורני – שיכלול בתי כנסת ,בית מדרש,
ספריה ,חדר לימוד וכו’ לע”נ הקדושים.
לתרומות :בנק מזרחי ,סניף  ,454מ.ח.170028 .
מפעלי הנצחה .מס’ עמותה ( 580025468ע”ר),
התרומות מוכרות לצורך החזר מס (סעיף )46
לפרטים נוספים :מזכירות בית חג”י ,ד.נ .הר
חברון  .90430טל’ mazkir@ .02-9961911
hagay.org.il

ליל הושענא רבא בגבעת אסף

בית מדרש גבעת אסף מזמין את הציבור
לסיים את חול המועד סוכות בערב
לימוד מיוחד שיתקיים בגבעת אסף בליל
הושענא רבא הקרוב ,החל מהשעה .20:15
ליל הלימוד הוקדש לעילוי נשמת הקדוש
אסף הרשקוביץ הי”ד ,אשר גבעת אסף
הוקמה לאחר הרצחו לפני כמעט עשור.
בתוכנית :שיעורים בענייני דיומא מפי הרב
יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב ,הרב
שמואל יניב מגבעת שמואל ,הרב יעקב פרץ
רבה של נווה יעקב ,הרב וייצן רבה של פסגות
והרב איתמר אורבך רבה של חשמונאים.
עזרת נשים פתוחה ,כמו כן תוקם במקום
סוכת לימוד למעוניינים.
בית מדרש גבעת אסף הוקם במטרה להוות
חיזוק רוחני וציבורי לישוב גבעת אסף העומד
בראש החץ של ההתיישבות במרכז בנימין.
במסגרת בית המדרש הוקם כולל הלכה,
שלוחת ישיבת מרכז הרב בירושלים ,בו לומדים
כ 15-אברכים תושבי בנימין ,ומתקיימות
פעילויות תורניות המיועדות לתושבי האזור כולו.
הציבור מוזמן לחזק ולהתחזק מתוך קדושתם
של תורה ,ארץ ישראל וחג הסוכות.
לפרטים נוספים :בית מדרש גבעת אסף
bm.gasaf@gmail.com ,054-2266808

ניצחון ל’ישראל שלי’:חברת
התיווך רימקס הסירה מאתרה
מפת ישראל ללא יו”ש והגולן

בשבוע שעבר זיהה אחד מחברי הקבוצה
בפייסבוק כי חברת התיווך והנדל”ן רי/מקס
מציגה בדף הבית של אתר האינטרנט שלה
מפת ארץ ישראל אינטראקטיבית שעליה
ממוקמים היישובים בהם יש לחברה
סוכנים ,אך במפה דאגו לחתוך את רמת
הגולן ,וכן לקבוע את הגבול ללא יהודה
ושומרון.
המידע יחד עם הקישור למפה ותמונתה
הועלה לפייסבוק של ‘ישראל שלי’ ולאתר
האינטרנט שלה תחת עם הקריאה ליצור
קשר עם רימקס ולדרוש להחזיר את הגולן,
יהודה ושומרון למפת ישראל.
המידע הופץ לכל חברי התנועה שהרימו
טלפונים ודרשו הסברים .בחברת רימקס
החלו לקבל מבול של טלפונים מאזרחים
המבקשים לדעת מדוע חבלי ארץ הוסרו
ממפת מדינת ישראל – כולל מאזרחים
ישראלים המתגוררים בחו”ל שנחשפו
למידע באמצעות האינטרנט.
ברימקס ענו למתקשרים ש”הנושא
בטיפול” ,ולאחר כיממה הוסרה מפת
ישראל המעוותת מהאתר.
איילת שקד ,מראשי ‘ישראל שלי’ אמרה
בתגובה :הפעולה המהירה והמוצלחת

מוכיחה שהסיסמה שמובילה אותנו:
“עושים ציונות”– כלומר עשייה ולא רק
דיבורים ,אכן מביאה תוצאות .כאשר
כולנו יחד פועלים בנחישות ובמהירות ניתן
להביא לשינוי .אמנם מדובר בניצחון קטן
ונקודתי ,אבל טיפה ועוד טיפה הופכות לים,
וכך גם ניצחון קטן ועוד ניצחון קטן יובילו
למהפכה גדולה .גם בישראל שלי  -אנחנו
לא מפחדים מדרך ארוכה וזוכים לראות כבר
במהלכה עשייה שנותנת פירות”.

מחאה ישראלית לממשלת
הולנד

ישראל שלי בפנייה לחברי הפרלמנט בהולנד
בעקבות ביטול סיור ראשי הרשויות מיהודה
ושומרון“ :חברים לא מחרימים חברים”.
מאות מחברי “ישראל שלי” באתר ובפייסבוק
שלחו השבוע פניות לחברי פרלמנט בהולנד
בעקבות הדיווח של כתב גל”צ גיא ורון על ביטול
סיור מקצועי של ראשי רשויות בשל השתתפותם
של ראשי רשויות מיהודה ושומרון במשלחת.
בקבוצת ישראל שלי ובקבוצה המקבילה
באנגלית Israel Online Ambassadors
החליטו שלא להישאר אדישים .בפוסט
מיוחד הם פירסמו את רשימת המיילים
של חברי הפרלמנט בהולנד ופנו אל אלפי
חברי הקבוצה לכתוב מייל להולנדים בבקשה
לבטל את החרם על סיור ראשי הרשויות תחת
הכותרת“ :חברים לא מחרימים חברים”.
במקביל ישראל שלי יצרה קשר עם נציג בני
עקיבא בהולנד ,דוד ליקסנברג ,וסיכמה על
פעילות משותפת יחד עם בנ”ע והקהילה
היהודית באמסטרדם למשלוח מכתבים,
מיילים ופניות לחברי הפרלמנט ההולנדי,
וכן מכתב רשמי מטעם נציגות בני-עקיבא
והקהילה היהודית לממשלת הולנד במחאה
על הפרשה.
בישראל שלי אמרו השבוע“ :ביקשנו מחברי
הקבוצה לפנות לחברי הפרלמנט בהולנד
כחברים .ישראל רואה בהולנד בת ברית,
ידידה ,וחברה אשר לוחמת כתף אל כתף למול
האיסאלם הקיצוני אשר מאיים לפגוע גם בה.
אם ישראל היא החזית וקו המגן נגד הטרור
האיסלאמי ,אזי יהודה ושומרון היא החזית וקו
המגן של מדינת ישראל מול מדינת חמאס
בעזה ומול הטרור האיסלאמי הרדיקאלי .אנו
מצפים מההולנדים לחזק אותנו ולתת לנו
גב ובטח שלא להעניק רוח גבית לאוייביה
המשותפים של ישראל והולנד בהחרמת ביקור
ראשי רשויות המתגוררים ביהודה ושומרון”.
קבוצת ישראל שלי מונה כיום קרוב ל 8000
חברים .המקבילה של ישראל שלי באנגלית -
קבוצת  - Israel Online Ambassadorsנציגי
ישראל ברשת מונה קרוב ל  16,500חברים.

ישיבת שעלבים שמחה להזמין את כל בוגרי הישיבה וידידיה לאירוע היובל
שיתקיים אי“ה ביום שלישי ד‘ מר חשון תשע“א ©∞ ®±≤Æ±∞Æ≤∞±במתחם הישיבה

∞∞∫∏ ≠ ±התכנסות מפגש בוגרים¨ ר“מים וראשי הישיבה לדורותיה
תערוכת היובל ≠ תורה • בטחון • חברה • קליטה
דבר ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון בוגר מחזור ט“ז
∞∞∫∞≤ ≠ הארוע המרכזי

ישיבת שעלבים

YESHIVAT SHA’ALVIM

אירוע היובל
לישיבת שעלבים
ישע שלנו
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מופע אורקולי ומוזיקלי ענק בליווי תזמורת

ניהול מוזיקלי וניצוח∫
ר‘ משה מרדכי ©מונה® רוזנבלום
הפקה מוזיקלית∫
דב הנדלר

במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב שלמה עמאר שליט“א ˇ שר המדע הרב פרופ‘ דניאל הרשקוביץ
ובמעמד ראש הישיבה הראשון הרב מאיר שלזינגר ˇ ראש הישיבה¨ רבנים ואישי ציבור ˇ בהשתתפות החזן העולמי יעקב מוצן מנחה הערב∫
בוגר הקרייה ידידיה מאיר
והזמרים בוגרי הישיבה∫ האחים שמואל ואריה ברונר • ישראל פרנס • דב הנדלר
בואו בשמחה ≠ בית ישיבת שעלבים לעדכון פרטים ולהרשמה לבוגרי הישיבה∫ ∞≤wwwÆshaalvimÆcoÆil ∞μ≤≠≥≤±π∂≤± ¨∞∏≠π≤∑∂μ

