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החצר האחורית של מונסי

יש משהו נוגע ללב בקהילות הקטנות האלה של צעירים שהייתה להם רשימת תירוצים לעזוב את הדרך אבל 
הם בחרו להישאר, ולקחת אחריות על היהדות שלהם, אפילו על החסידות שלהם

דברים שלמדתי במונסי, זמן קצר לפני הפיגוע 

בית הכנסת שבבית משפחת פרקש, מונסי



חדש!
YOLO עם שוקולד חלב בטעם בוטנים

בתוספת נטיפים בטעם שוקולד ובוטנים מקורמלים



ר ב י י ר ש ר  י ב ד

d v i r s h r a y b e r @ g m a i l . c o m  : ת ו ב ו ג ת ל

042.1.2020 תש“פ, בטבת ה‘

יש קטע כזה במסורת היהודית להתפלל בבתי כנסת בלי חלונות, ואם יש חלונות לנעול אותם היטב כדי 
שהחום לא יברח וגם המתפללים לא. אחרי הכול, כשאין חמצן באוויר אתה לא יכול אפילו לחשוב על 

בריחה, מה עוד שהחום הכבד מפיל על הנוכחים בבית הכנסת תרדמה עמוקה, לשמחתו של הדרשן

לאמץ בחום

להבין את הרמז

שבת אחת בבית הארחה גרמה לי להבין סוף סוף מה הקשר בין אינקוויזיציה, קבלה וחימום של בתי כנסת

ק
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טר

א
ש

 :
ם

לו
צי

כשפולני פוגש חום יהודי. אילוסטרציה

מה שהעולם שוכח
75
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22.8

12

29.9

15
.2

20.1

גברים

האם יש לך לימוד תורני קבוע עם הילדים?

* סקר מכון מסקר ל'בשבע' ורשת אמי"ת שנערך בקרב מדגם מייצג של 600 איש ואישה 
מגיל 18 ומעלה מהמגזר הדתי-לאומי. טעות הדגימה: 4.4%. התשובות מציינות אחוזים.

באופן קבועלעיתים קרובותלעיתים מזדמנותלעיתים רחוקותכלל לא

באילו ממסלולי הלימוד היומי אתה משתתף?

פרק יומי בתנ"ך
6.89.6

הרמב"ם היומי
3.27

משנה יומית
2.311

הלכה יומית
1317.9

הדף היומי
3.223.2

שניים מקרא 
ואחד תרגום

4.535.7

באיזו מידה 
אתה מקפיד 

ללמוד את הדף 
היומי?

לא מפסיד 
אף פעם

מפסיד 
לעיתים 
קרובות

מפסיד 
לעיתים 
רחוקות 

46.7

27.625
.7

האם בכוונתך 
להמשיך 

למחזור הלימוד 
הבא?

לאלא יודע עדיין כן

84.1

13.1
2.8

באיזה שלב 
אתה במחזור 
לימוד הדף 

היומי?

מסיים בקרוב את הש“ס בפעם הראשונה
מסיים בקרוב את הש“ס, ולא בפעם הראשונה
לא מסיים בקרוב את הש“ס אבל סיימתי בעבר

לא מסיים בקרוב את הש“ס וגם לא סיימתי בעבר

21.
5

47
.2

25.7

5.6

* ניתן לבחור ביותר ממסלול אחד
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נתוני לימוד התורה במגזר הדתי-לאומי

באילו תחומים מתמקד הלימוד שלך?
וע

שב
 ה

שת
פר

60.5
56

נה
מו

א 47.3
42.6

כה
הל 34.3

49.7

נה
מש

א/
מר

ג

12.3
52.3

20.5
ות16.4

יד
חס

"ך
תנ 31.7

29.9
מתנגד/תנייטרלי/תתומכ/ת

האם יש לעודד נשים ללמוד גמרא?

56.3

31.3

12.5

59.9

29.8

19.3

32.1

44.6

23.2

17.9

58.9

23.128.3

26.1

45.7

35.9

28.2

35.9

מבוגרמבוגרת בוגרבוגרת צעירצעירה

האם יש לאפשר לנשים ללמוד גמרא?

73.7

14
12.3 12.5

21.4

66.1

15.4

17.9

66.783.3

6.3
10.4 15.2

17.4

67.4

18

30.8

51.3

מבוגרמבוגרת בוגרבוגרת צעירצעירה

אחוזים 
בתורה

* ניתן לסמן כמה תשובות

* צעירים: 30-18
   בוגרים: 50-31
   מבוגרים: 51+
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 במקום הראשון: 
פרשת השבוע

56
 
 
 
 
 

דברים שיש
להם שיעור

כמעט רבע מהגברים בציבור הדתי לומדים דף יומי, קרוב 
למחצית מהם מסיימים כעת את הש"ס. הלימוד הקבוע 

הפופולרי ביותר הוא שניים מקרא ואחד תרגום, התמיכה 
בלימוד הגמרא הנשי מתרחבת, אבל רק כשליש מההורים 

הסרוגים לומדים באופן קבוע עם הילדים ■ מומחים מנתחים 
את תוצאות סקר 'מסקר' ל'בשבע' ורשת אמי"ת על לימוד 

התורה במגזר הדתי-לאומי
יוסף ארנפלד | צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90



 

91% 
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ללמוד גם עם אמא

 

75
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גמרא – מגיל צעיר

 

הרב אליהו בלום, ראש 
 סיירת גמרא ברשת אמי“ת: 

”אין דבר יותר משמעותי לילד 
מהתחושה שאביו ואמו שותפים 
ומתקדמים איתו בלימוד התורה. 
ההורים צריכים להבין שהתפקיד 

שלהם בתחום הוא הכרחי, ולא רק 
להשליך את האחריות על 

המורים והמלמדים“

 ד"ר מירב טובול-כהנא: 
"באירוע סיום הש"ס שערכתי, 

אחת הנשים שאלה אותי אם סיימתי 
ש"ס משניות. אבל זה הולך ונהיה יותר 
בתודעה. השנה יש לי שתי תלמידות 

שמסיימות ש"ס גמרא, אחת עם 
בעלה ואחת בת 22 שהתחילה 

בגיל 15"

"המודעות ללימוד גמרא והלכה עלתה בדור האחרון". אילוסטרציה

התמונות באדיבות המצולמים



 מעבירים את 
PEPPER-המשכורת ל
במשך 12 חודשים

ומקבלים
₪ 1000
במתנה

93% 
שלא תאמין 
שכבר עברה 
שנה
100% 
 שתקבל
₪ 1000 
במתנה

חשבון שכולו בנייד > העברת משכורת ל-Pepper בקליק 
> ללא עמלות עו“ש, אף פעם > 250 ₪ מתנת הצטרפות!* 
> בנקאי זמין בצ‘אט מסביב לשעון (רק לא בשבת...)
 > והכל בעברית! לא ב... בנקאית

*כפוף לתקנון המבצע | למעבירי משכורת של 4,000 ₪ ומעלה במשך 12 חודשים רצופים (או משכורת צבאית/שירות לאומי 
 . PEPPERבכל סכום) | הרשמה למבצע עד 2.12.2020 או 10,000 ראשונים, המוקדם מביניהם * המציג אינו חייל

*
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˙ÂÎ¯· ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù È˙ÓÈ‡Ó.·
È˙ÓÈ‡Óנכנסים שהכהנים משעה בערבין. שמע את קורין

בתרומתן. áéøòäåלאכול åìáèå åàîèðù íéðäë
:äîåøúá ìåëàì íúò òéâäå ïùîù.הראשונה האשמורה סוף עד

'îâá ùøôîãë äìéìä ùéìù(.â óã)éø÷î àìã ïîæ øáò êìéàå íùîå .
êáëùá äéá ïðéø÷ àìå äáéëù ïîæ åú
êëéôì äáéëù ïîæ åàì éîð éëä éî÷îå
.åúáåç éãé àöé àì ïëì íãå÷ àøå÷ä
úñðëä úéáá äúåà ïéøå÷ äîì ïë íà
äøåú éøáã êåúî äìôúá ãåîòì éãë
éîìùåøé úåëøáá àúééøáá àéðú éëäå(י.

.êùçúùî äúåø÷ì åðéìò äáåç êëéôìå
àøå÷ íãàù äðåùàø äùøô úàéø÷áå

:àöé åúèî ìòעמוד שיעלה עד
äáéëù:השחר. ïîæ éåø÷ äìéìä ìëù

ואברים. חלבים ÷úåðáøהקטר ìù
:íåéá ïîã ÷øæðù.מצותןúåìòäì

ãò äðéìá íéìñôð ïðéàå äìéìä ìë
ïî äèîì ïäå øçùä ãåîò äìòéù

ø÷áì ïéìé àì áéúëã çáæîä(ãì úåîù):
÷úåðáø:חלבים. ìë ìù.אבריםìù
:äìåò.אחד ליום הנאכלים ïåâëוכל

úåçðîå úøöò éùáëå íùàå úàèç
äãåúå:.מצותן:ïúìéëà ïîæעד

השחר. עמוד ïàéáîשיעלה àåäå
çéðé àì äãåúá áéúëã øúåð úåéäì

ø÷á ãò åðîî(æ àø÷éå)äãåúî íìëå
:åãîìéעד חכמים אמרו למה כן אם
÷íéùã:חצות. úìéëàáå òîù úàéø÷á

העבירה. מן אדם להרחיק כדי
àìù éãë ïðîæ íãå÷ äìéëàá íåøñàå
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òîù úàéø÷ úáåç äéá àðúã ÷éìñ à÷
:äàéø÷ä ïîæ ïàë ìåàùì ìéçúäù

קאי äàéø÷äאקרא úá ç ã ì íù

éúîéàî.'åëå ïéøå÷íåé ãåòáî ïðéø÷ éëéä ïðàå é"ùø 'éô
ìò 'îâá ùøôîãë íéáëåëä úàöì ïéðéúîî åðà ïéàå
úàö øçàì àåäå ø÷éò äèîä ìòù òîù úàéø÷ù é"ùø ùøéô ïë
ïë íàå àöé àì ïëì íãå÷ àø÷ íà éîìùåøéá àúéà éëäå .íéáëåëä
úéáá òîù úàéø÷ ïéììôúî åðà äîì
êåúî äìôúá ãåîòì éãë úñðëä
ïéà àìäå åùåøéôì àîéú .äøåú éøáã
äáéëùì êåîñ úåø÷ì ïéìéâø íìåòä

äðåùàø äùøô àìà(:ñ óã ïî÷ì)íàå
ãåòå .úåø÷ì åì äéä úåéùøô ùìù ïë
òîù úàéø÷á êøáì êéøöã äù÷
.úéáøòá äéøçàì íéúùå äéðôì íéúù
êåîñ òîù úàéø÷ äúåàã ãåòå
ïé÷éæîä ìéáùá àìà äðéà äèîì

êåîñá øîàãë(.ä óã)ãéîìú íàå
ë"àã äù÷ ãåòå .êéøö åðéà àåä íëç
øîàã éåì ïá òùåäé éáøë ïðé÷ñô
ïéá òöîàá 'éô íåð÷ú òöîàá úåìôú
ìù òîù úàéø÷ ïéá òîù úàéø÷ éðù
ïðàå .úéáøò ìù ù"÷ ïéáå úéøçù

ïî÷ì øîàã ïðçåé 'øë ì"éé÷(:ã óã)

êîåñä äæ àáä íìåòä ïá åäæéà
'éô ïëì .äìôúì úéáøò ìù äìåàâ
úéá ìù òîù úàéø÷ äáøãàã ú"ø
åðà êàéä øîàú íàå .ø÷éò úñðëä
øîåì ùéå .íåé ãåòáî êë ìë ïéøå÷
÷øôá øîàã äãåäé éáøë ïì àîéé÷ã

øçùä úìôú(.åë óã)úìôú ïîæã
ãçà åðééäã äçðîä âìô ãò äçðî
äìëéùë ãéîå òéáø úåçô úåòù øùò
íàå .úéáøò ïîæ ìéçúî äçðîä ïîæ
äçðî úìôú ïéììôúî åðà êàéä øîàú
âìô øçàì åìéôàå äëùçì êåîñ
ïðáøë ïì àîéé÷ã øîåì ùé .äçðîä
áøòä ãò äçðîä úìôú ïîæ éøîàã

ïî÷ì ïðéøîàå.æë óã)(àìã àúùä
øîë àìå øîë àì àúëìä øîúà
.ãáò øîë ãáòãå ãáò øîë ãáòã
éìå÷ éøúë éåäã àéù÷ íå÷î ìëî
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ãéîå äãåäé éáø éøáãë äìë äçðîä
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 "לתלמידים נדלק 
אור בעיניים"
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 "צורת הדף - 
פה כדי להישאר"
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צילום: באדיבות המצולם

-
sara.ort.org.il-mtarab@neve

-
sara.ort.org.il-http://neve
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ין אישי שילה פרידעני

s h i l o f r @ g m a i l . c o m  : ת ו ב ו ג ת ל

התחלה/

אבא/

אמא/

משקיעה בחברות/

קרוב לבית/

בני ברק הציונית/

סטודנטית/

יוצאת מהחממה/

צעירה מבטיחה/

חילופי דורות/

בין הגברים/

ממנה דיינים/

בית הדין קם לתחייה/

2012 חברת המועצה/

אם בית דין/

הלשכה מגיעה להתיישבות/ 

אשת אקדמיה/

עו"ד אפרת רוזנבלט
רווקה, תושבת אלקנה, חברת 

 המועצה המקומית אלקנה, 
המשנה ליו"ר לשכת עורכי הדין

רם מ ע ר  פ ו ע  : ם ו ל י צ

להפיק לקחים/ אחרי הבחירות 
ללשכה בשנת 2015 נבחרה לתפקיד 
המשנה ליו"ר הלשכה דאז, אפי נווה. 

"עבדתי עם אפי. הוא עשה טעויות 
קשות והצטערתי לשמוע שהסתבך, 

אבל עורכי דין זוכרים גם את ההישגים 
שהשיג למענם. ההגינות מחייבת לראות 

את המכלול ולהפיק את הלקחים".
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בוקר טוב/

שבת שלום/

25

פלייליסט/

משאלה/

דמויות מופת/

24/7

מפחיד אותי/

כשאהיה גדולה/

נורת אזהרה/ "בפרקליטות 
עובדים קשה, בנאמנות ובמסירות, 
מאות פרקליטים בכל רחבי הארץ. 

הציבור נחשף רק למעטים מהם. 
הירידה באמון הציבור במוסד 

החשוב הזה חייבת להדליק נורת 
אזהרה. בפרקליטות צריכים להבין 

שהתנערות ממחדלים והצגתם 
כתקלות, וכן חוסר פתיחות לביקורת 

עניינית, פוגעים באינטרס הציבורי, 
שאותו הם אמורים לייצג".

המרצה/

פעילות חברתית/

אם זה לא היה המסלול/ 

במגרש הביתי
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ס ק ל ה  ר פ ע
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אני מחויב, משמע אני קיים

ניצחון על העולם

אין פוליסת זוג יונים

MRI
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בשנים האחרונות נראה שהמושג ויתור הפך למילה נרדפת לחולשה. אל תוותרי על הסוודר המהמם 
או על הקורס שאת חייבת ללמוד. אל תוותר על החופשה עם החברים או על הקידום בעבודה. לא 

משנה על חשבון מה זה בא, המשפחה, הכסף, השלווה. חפשו את עצמכם, היו חופשיים, דהרו קדימה

בדור שבו האינדיבידואליזם ושיח הזכויות הפכו למפלצות רדיקליות שממוטטות משפחות, כמה משמח 
לקבל עוד הזמנה לחתונה, והפעם מהדור הבא – הילדים של החברים שלנו
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בין העולמות

חג פוליטיקלי קורקט

כריסמס הוא רק סימפטום
הניתוק מהיהדות שחוויתי בנערותי וגרם לי לזלזל באורו המיוחד של חנוכה משותף לכל הדור 

שחוגג היום את הכריסמס הנוצרי בלי לדעת במה מדובר

לכן אני מוטרדת. לא רק מהחוגגים חסרי ההבנה הבסיסית, אלא גם מחציית גבולות אחרים. הידור באכילת 
טריפות במסעדות "הטובות ביותר", כולל האפשרות לקנות חזיר בריש גלי. חוסר חיבור לחגי ישראל, אלא 

אם כן יש דיון למה יש יותר מדי ימי חופש בשנת הלימודים. אנשים שמוותרים על ברית מילה בטענה שזה 
מטיל מום

רוטב ויניגרט אסיאתי

המצרכים הדרושים:

 2 2

3

אופן ההכנה:
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יחידות  לייף סטייל בלבד. הרכישה מוגבלת ל-4  לייף סטייל מותנות בתשלום בכרטיס  עד 0.00.2019 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. ההטבות המופיעות ללקוחות 
ללקוח. המבצע תקף רק בחנויות בהן נמכר המוצר. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: (1) ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם 
לו. יוצג על המוצר או בסמוך  (2) בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות  בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. 

                                                             לפירוט הסניפים בהם נמכרים המותגים שבמבצע ולשירות לקוחות: 09-9725151. בתוקף עד 15.1.2020 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. ההטבות המופיעות ללקוחות לייף סטייל מותנות בתשלום 
בכרטיס לייף סטייל בלבד. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. המבצע תקף רק בחנויות בהן נמכר המוצר. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: (1) ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת 

היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. (2) בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.   ONLY AT - בלעדי בסופר-פארם פרט למכירה באתרים ובחנויות נבחרות.

מחיר ליחידה

2990בלעדי ללקוחות
2190בלעדי ללקוחות

מחיר ליחידה

1790בלעדי ללקוחות
1490בלעדי ללקוחות

טומי טיפי
 בקבוקים בודדים הכי טבעי,
אולטרה/כוסות/מוצצים*

האגיס
מגבוני רך נולד/מגבוני תחליב
מארז רביעיה

לוריאל בוטניקלס
 שמפו 400 מ"ל/
מרכך 200 מ"ל

להצטרפות למועדון  : חייגו 8100*   בסניפי סופר-פארם

להורדת האפליקציה shop.super-pharm.co.il

לקונים ב-₪198מקבלים 2 מוצרים מכל סוג ב-₪5ליחידה וכן הלאה. ניתן לממש מוצר אחד מכל סוג בכל מינימום רכישה. עד גמר המלאי בסניף. *המוצרים המשתתפים במבצע: נוטלה ממרח אגוזי לוז 350 גרם/קפה עלית קפסולות קפה 
אריזת 10 יחידות/ליפטון תה יילו לייבל אריזת 100 שקיקים/היינץ מתבל עגבניות 700 גרם/טחינה ירושלים 500 גרם/ריו מארה טונה בשמן זית 160 גרם. ההטבה המופיעה ללקוחות לייף סטייל מותנת בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד. 

עלי גרם/קפה 350 וז

קונים ב -₪99ממגוון מוצרי החנות ומקבלים מוצר אחד מכל סוג ממגוון*מוצרי המזון שבמבצע

ב-₪5ליח�

ליח 5 ב סוג גמרל עד רכישה ם הלאה וכן ליחחידה

₪
לל ל

5
מ 2 מקבלים 1

₪
ל

5
בסניף המלאי רר

₪
ל

5
קפ קפסולות לית

₪
לל ל

5
בכ סוג מכל חד

₪
ל

5
ממרח נוטלה צע

₪
ל

5
בלעדי ללקוחות

ספיד סטיק/ליידי ספיד סטיק
מגוון דאודורנט ג'ל/סטיק

דאב
 תחליבי רחצה 
 750 מ"ל/
 מוס רחצה וגילוח 
200 מ"ל

נטורל פורמולה
 מגוון* מוצרי 
טיפוח ועיצוב שיער

*הזול מביניהם *הזול מביניהם
 *הזול מביניהם  

*לא כולל לחויות/סדרת קרטין/סדרת אמפולה אינטנס

דאב/דאב מן
מגוון דאודורנטים

*הזול מביניהם

פרודונטקס
משחות שיניים
75 מ"ל

*לא כולל פרדונטקס הגנה מלא

אורביטול
 מגוון מוצרים לילדים/
מי פה/משחת הלבנה

*הזול מביניהם*הזול מביניהם

קרפרי
מגוון מגיני תחתון

מגע הדבש
מגוון מסירי שיער

*הזול מביניהם

חיתולי פרימיום*

ד"ר פישר קמיל בלו
 מגוון* משחות החתלה/
אוליביול/קרם פנים

סינרים חד פעמייםבקבוק הזנה
20 יחידות

*מידות 3-5
 *הזול מביניהם

*לא כולל משחת החתלה כחולה

קלינקס
נייר טואלט
אריזת תשיעיה

ניקול
 מטלית חכמה בגליל/
 מגבת ויוה/
 מפיות מעוצבות 
 תלת שכבתי 
20 יחידות

סוד
סבון אסלה

סנוקליר
 נוזל רב-תכליתי
לניקוי והברקה
1 ליטר

*הזול מביניהם*הזול מביניהם

אולוויז
 דיסקרט מגן תחתון 
לבריחת שתן

*לא כולל אנטי קוליק/מארזי זוגות.

 מחיר 
למארז רביעיה
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לפני הופעה – דף יומי

14

 ללמוד על החוף במונקו

לימוד משפחתי בכנרת16

// יוסף ארנפלד

קבעו את מושבם 
בין הלומדים שיחגגו השבוע את סיום הש"ס נמצאים גם 

ארבעת בני משפחת רזאל: אהרן, יונתן, האח יהודה והאב 
מיכה. לרגל הוצאת שיר משותף לחגיגות הסיום, משתפים 

הארבעה בחוויות הדף היומי בהווי המשפחתי של הרזאלים 

 הרב יהודה רזאל:
 "לפני שבוע היינו באולפן 

ארבעתנו ביחד, בהלוך ובחזור 
חזרנו על הדף היומי. ללמוד 

את מה שאוהבים, עם האנשים 
שאוהבים, זה הכי כיף. התורה 
נקראת שירה, וכידוע אנחנו 
לוויים. כך שהתורה, השירה 

והנגינה הולכות ביחד"
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פרויקט גמרא
 הספר החדש 'כל התלמוד על רגל אחת' הוא שער ידידותי להבנת התלמוד הבבלי 

הן ללומדים חדשים וחסרי ניסיון והן למי שלמד וכבר הספיק לשכוח, בלי להזכיר שמות

ofralax@gmail.com
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החג הזה לא לנו / יוסף ארנפלד

את מסכת ברכות צלחתי בקלות יחסית. 
במסכת שבת הלימוד כבר קרטע 

להנאתו. איכשהו הצלחתי לסיים גם את 
המסכת הזאת, אבל אז הגיעה עירובין. 
נדמה לי שהיה זה "קרפף שהוא יותר 
מבית סאתיים" ששבר אותי. קרפפים 

נוטים לעשות לי את זה
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