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במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
יום פתוח!

לגלות מקום משלך
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בין השעות: 16:00-20:00

סבא למד בישיבת מרכז הרב בירושלים וביום שישי 
לא נהגו להגיש אוכל בישיבה, וכך מידי יום שישי היה 
נוהג סבא ללכת לרחוב מאה שערים, שם היה סוחר 
פירות ערבי וממנו נהג הרב פירון לקנות כמה תמרים 

שהשביעו אותו עד לסעודת ליל שבת בישיבה.
לקנות  כמנהגו  הרב  ניגש  השישי,  מימי  באחד 
כובע שחור,  חבוש  יהודי  ניגש אליו  ולפתע  תמרים 
בעל פיאות וזקן ושאל את הרב למעשיו. הרב השיב 
כי הוא רעב ולכן הגיע לקנות לעצמו תמרים. אמר לו 
אותו יהודי: ״בא איתי״. הוא לא אמר לאן אבל הרב 
החליט ללכת בעקבותיו, וכך בצהרי יום שישי, הלכו 

השניים עד שהגיעו לבית אונגרין, במאה שערים.
היכו  מייד  היהודי  אותו  של  לביתו  הרבו  כשנכנס 
בו ריחות הבישולים של בעלת הבית לקראת השבת 
החדרים  באחד  שניהם  התיישבו  ובאה.  המתקרבת 
)בבחינת  ״וטועמיה״  ואמר  לאשתו  קרא  והמארח 
נכנסה  דקות  כמה  כעבור  זכו(,  חיים  וטועמיה   -

חג השבועות מאחורינו וזה הזמן להכניס את האורות 
המציאות  לכלי  השבועות  בחג  לנו  שהאירו  הגדולים 

היומיומית, לקרקע חיינו. 
לימוד תורה היא מצווה מרכזית בתרי״ג המצוות )סהמ״צ 
לרמב״ם עשה י״א בתרגום הרב קפאח(: ״היא שצוונו ללמד 

חכמת התורה וללומדה, וזהו שנקרא 'תלמוד תורה'. וכבר 
נתפזר הזירוז על מצווה זו ולשקוד בה תמיד״.

הוא  באשר  מישראל,  יהודי  כל  על  מוטלת  זו  מצווה 
)רמב״ם הל' תלמוד תורה פ״א ה״א(: ״כל איש מישראל 
חייב בתלמוד תורה! בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש

פנימה. מקום לכולן
להצטרפות:

*8980

חפשו אותנו 
בפייסבוק

"ד
שע

ת
ה'

ון 
סיו

 | 
43

ס' 
 מ

יון
יל

ג

פורצת קדימה
שריל סנדברג, סמנכ"לית 
בחברת פייסבוק, על נשים, 
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גיליון מס' 43 | סיוון ה'תשע"ד | מחיר: 32 ₪ | למנויות: 24 ₪ 

חגיגה לבנה
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חחגג מבחר מתכוני
לל ממתתככווננייםם ממבבחחרר

וגם
בדרך ליהדות
כתבה מיוחדת
על חיתום הליך הגיור

ואחרי ככלות הכול
אשתו של עוזי חיטמן

על היוצר, האב והבעל 

לא תאמינו מה אפשר לעשות עם חלב

חוג הורים: על המסכים שבינינו ובין הילדים

מדור אופנה מורחב לחג

www.jct.ac.il | 1-700-50-32-32
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חובצת גבינות וייננית 
בסיפורי חיים מרתקים

"פסולת וביוב 
מציפים את 

האתר"
פעילות מאומצת של תנועת רגבים 

הביאה להפסקת הפגיעה הפלסטינית 
בגבעון המקראית  ידיעה עמ' 2

מיהו מוהל?

"רמיסת 
ההלכה 

היהודית"
רבני פורום חותם תוקפים את הצעת 

החוק של ח"כ שטרן בנושא מעמד 
המוהלים  כתבה עמ' 2

 אמונה
והכרת הטוב

שאכטה 
בטרמפ

שבועון למשפחה הישראלית | גיליון 651 | פרשת בהעלותך | ט' סיוון ה'תשע“ד

מאת משה סוויל – נשוי ליעל נכדתו של הרב פירון

המשך בעמוד 3

המשך בעמוד 6

 מה הרב אבינר 
מייעץ?

שו"ת סמס

ישראלי
 הרבנית ימימה מזרחי 

 על "ערבי הסגולות" 
של הפרשת חלה

עם סגולה איש 
ירושלים

יהודי 
הטיטאניק

אלי מוסקוביץ, חוקר הטיטאניק, על סיפורם המרתק והעלום 
של היהודים שהפליגו בספינת הפאר שטבעה  כתבה עמ' 4

 דברים לזכרו 
 של הרב 

מרדכי פירון זצ"ל

התורה - בראש הפירמידה
הרב אל"מ )מיל( אליעזר שנוולד - ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ואופקים

מילות פרידה מהרב מרדכי פירון זצ"ל

מזל טוב!
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עכו על 
המפה

בואו להכיר את 
קהילת בית הכנסת 
'שלום וצדקה' בעכו 

עמוד אחורי

תנועתמעייני הישועה

יהדות מכל הלב



קצרים

אמונה והכרת הטוב

לפרסום בשבועון 
02-6646001

מו"ל: פרסום מים.  הפצה מקור ראשון: 052-8908518
israeli.shvuon@gmail.com :לקבלת שבועון 'ישראלי' שלחו מייל ל

שבועון "ישראלי" שמאי 19 ירושלים 94631 | מערכת השבועון: מנהל: עזרא ניאזוף
 עורך: נריה רוזנברג | הפקה: נהוראי חסידים | עיצוב גרפי: מירב מסד, שולמית אמויאל, 

אדל שפירא | מנהלת המשרד: מירי ליכטמן

אנשי הציונות

  טקס הענקת פרסי מוסקוביץ' לשנת 2014 התקיים
צורים״  ״עמק  הלאומי  בגן  שעבר  השבוע  בסוף 
למרגלות הר הצופים בירושלים. במהלכו הוענקו ״פרסי 
עוז ציון״ לד״ר גבי ברקאי - ארכיאולוג ישראלי, מוביל 
פרוינד  למיכאל  הבית,  הר  עתיקות  הריסות  נגד  הועד 
רימון -  יוסף צבי  ולרב  - מייסד הארגון שבי ישראל, 
ציון  רוח  ״פרס  ותעסוקתי.  עמותת תעסוקטיף  מייסד 
ליזמות צעירה״: הוענק לסרן )במיל'( הבטאמו יוסף - 
ולנתנאל  משמעותי  לשירות  לדרך  צידה  תוכנית  ראש 

אלינסון - מחבר הספר 'המדריך למטייל בשומרון'.

יש כבוד

  בטקס רב משתתפים שנערך ביום חמישי במכללת
״שאנן״ הדתית האקדמית הדתית לחינוך בחיפה, 
בוגרי  סטודנטים  למאות  ושני  ראשון  תארי  חולקו 
המכללה. בפתיחת הטקס העניק נשיא המכללה פרופ' 
יחיאל פריש אות הוקרה לאורלב על פעילותו הציבורית 
הענפה בתחום החינוך בקרב המגזר הדתי לאומי, כאשר 
מעתה תעניק המכללה מדי שנה תואר עמית של כבוד 
לקידום  ייחודית  תרומה  התורמות  ציבוריות  לדמויות 

החינוך בארץ.

100 מיליון שקל לשנת השמיטה

  מיליוני  100 הקצאת  השבוע  אישרה  הממשלה 
לשנת  והחקלאים  המדינה  להיערכות  שקלים 
השמיטה תשס״ה. על פי ההחלטה, המשרדים הממונים 
ומשרד  דת  לשירותי  המשרד  יהיו  השמיטה  שנת  על 
הנוכחית,  השמיטה  בשנת  הכפר.  ופיתוח  החקלאות 
חיזוק  ועל  החקלאי  רווחת  על  דגש  המשרדים  ישימו 
לחקלאי  שגם  הבנה  מתוך  הישראלית,  החקלאות 
מגיעה שנת שבתון, לכן כל חקלאי שיבחר לשמוט את 
הקרקע ויעמוד בקריטריונים יוכל לקבל מלגת קיום על 
בסיס רווחיו בשנים הקודמות. שתי אפשרויות נוספות 
שמוצעות לחקלאים הן ״אוצר בית דין״ ו״היתר מכירה״ 
במדינת  תוצרתם  את  למכור  לחקלאים  שיאפשרו 
תקציבים  יופנו  כן,  כמו  השמיטה.  בשנת  גם  ישראל 
השמיטה  ערכי  הנחלת  החברתית,  השמיטה  לנושא 
מכירה,  היתר  השונים,  חקלאות  תחומי  היהודית, 
השמיטה,  שנת  בסוף  ״הקהל״  טקס  דין,  בית  אוצרות 

פעולות הסברה וחינוך.

פריד בשומרון

  את שעבר  השבוע  בסוף  גדשו  אדם  בני  אלפי 
שבשומרון.  מורה  אלון  בישוב  האירועים  מתחם 
מצפון ועד דרום נהרו אלפי בני אדם לצפות בהופעתו 
להופעה  שהגיע  החסידי  הזמר  גדול  פריד  אברהם  של 
במיוחד מארה״ב. ההופעה שנמשכה כשעתיים הקפיצה 
את המשפחות הרבות שגדשו את המקום, וריגשה גם 
את הזמר אברהם פריד שאמר לאחר ההופעה: ״מרוב 
התרגשות שכחתי את כל מה שתכננתי לומר ודיברתי 
מהלב״. אברהם פריד פתח את ההופעה במילים: ״ערב 
טוב אלון מורה״. והוסיף: ״אני מתרגש ושמח להופיע 
הקהל  מול   - אבותינו  צעדו  בו  המקום   - בשומרון 
במטוס,  ״בדרך  בהומור:  הוסיף  הוא  עוד  הזה.  הנהדר 
חשבתי לעצמי, האם אברהם אבינו כשעבר כאן באלון 
הזו,  לזרעך אתן את הארץ  וקיבל את ההבטחה  מורה 
הקהל  את  לשמח  אחר  אברהם  יבוא  אחד  שיום  ידע 
מהאירוע  התרגשו  פריד  אברהם  של  נגניו  גם  הזה?״ 
להופיע  לנו  נוח  שיותר  ״אף  לפריד:  ואמרו  המיוחד 
בהיכל התרבות בירושלים, אנחנו מוכנים להופיע כאן 

כל שבוע, יש חשמל באוויר״.

נריה רוזנברג

"פגיעה שיטתית 
ללא כל הפרעה"

מאת משה סוויל – נשוי ליעל נכדתו של הרב פירון

העלון מוקדש לעילוי נשמת הרב יעקב ניאזוף בן חפציבה הי"ד נהרג בא' סיוון תש"ח בהפגזות הירדנים בירושלים

לחדר אישתו של אותו יהודי כשידיה עמוסות במאכלים 
- טעימות ממטעמי השבת: גפילטע פיש, קוגל, צו'ולנט 

ועוד, הכל מעשה ידי בעלת הבית בטעם גן עדן.
הרב פירון, שלא היה רגיל כלל לאוכל ביתי החל להגיע 
פעם  ובכל  אלמוני  יהודי  מארח  לאותו  שישי  יום  מידי 
שנכנסו יחדיו הביתה היה קורא המארח לאשתו במילת 

הקוד - ״וטועמיה...״. 
שמו של אותו יהודי היה הרב ברוך ומלבד שמו, לא סיפר 
הכיר  פירון  הרב  לימים,  חייו.  על  פרטים  עוד  פירון  לרב 
תכופות  לעיתים  אותו  ונהג לבקר  ברוך  ר'  לאותו  טובה 

כשהזדמן לירושלים, גם בתפקידו כרב הראשי לצה״ל.
של  חייו  דרך  את  מבטא  רבים,  מיני  אחד  זה,  סיפור 
הרב פירון זצ״ל. הרב הגיע לארץ חסר כל, יתום, ללא בני 
בה',  אמונה  הרבה  בזכות  עצמו  את  בנה  הרב  משפחה. 

אנשים טובים והמון הכרת הטוב.
אנחנו זכינו לטעום רבות מתורתו ומהליכות חייו. יהיה 

זכרו ברוך.

איש ירושלים
הרב מרדכי פירון נולד בשנת 1921 בווינה שבאוסטריה. 
עלה לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער ב-1938, בגיל 
11 התחיל ללמוד בבית הספר מקווה ישראל', אותו עזב 
לישיבת  עבר  מכן  לאחר  הרוא''ה.  כפר  לישיבת  ועבר 

ואחר  תקווה  בפתח  לומז'ה 
הרב  מרכז  לישיבת  עבר  כך 
בירושלים. למד באוניברסיטה 

העברית בירושלים .
הוסמך לרבנות על ידי הרב חרל''פ והרב הרצוג. לחם על 
ירושלים בשורות ארגון ההגנה. אחרי התגייסותו לצה''ל 
במלחמת העצמאות הוא נפצע ועבר לתפקיד אחראי על 
דרגת  לו  הוענקה   1971 בשנת  ובנח''ל.  בגדנ''ע  דת  הווי 
אל''מ ומונה לסגנו של הרב גורן. עם פרישתו מצה''ל של 
הרב גורן ביוני 1971 הוענקה לו דרגת תא''ל והוא מונה 
הכיפורים  יום  לרב הצבאי הראשי השני. לאחר מלחמת 

בשנת 1974 הועלה לדרגת אלוף.     
כיהן כשש שנים בתור הרב הראשי לצה''ל והיה ממייסדי 
המכללה לביטחון לאומי. בתקופתו כרב ראשי במלחמת 
מקיפה  בצורה  הצבאית  הרבנות  עסקה  הכיפורים  יום 
בטיפול בחללים. פרסם חמישה ספרי פילוסופיה יהודית, 
היהדות  מדעי  בשטח  רבים  ותורניים  מדעיים  מאמרים 

ב''מחניים'', בביטאונים עיתונים וקובצים.
בשנים האחרונות שימש כיו״ר מרכז ספיר.

עסק  בירושלים,  למד  ירושלים,  על  לחם  פירון,  הרב 
בירושלים  ונפטר  ירושלים  יקיר  היה  ירושלים,  בקדושת 

ביום חגה של העיר - שחרור ירושלים.
הותיר אחריו שני ילדים ועשרות נכדים ונינים.

המשך מעמוד 1

הרב מרדכי פירון זצ"ל

נמשכת ההפקרות הפלסטינית בכל מה שקשור לאתרים 
ארכיאולוגים והפעם סמוך לכפר אל ג'יב.  הכפר אל ג'יב, 
הלא היא גבעון המקראית, נמצא בשטח C אך מחוץ לגדר 
של עוטף ירושלים. מדובר בסך הכל, בחמש דקות נסיעה 
אתר  שוכן  לכפר  הבירה. בסמוך  בצפון  רמות  משכונת 
)מלחמת  והמפורסמת  הגדולה  הבריכה  עם  ארכיאולוגי 
שמות  עם  חרסים  שם  נמצאו  שאול(.  ובית  דוד  בית 

מובהקים של בני בנימין, ניקבת מעיין מדהימה ועוד. 
אין שם במקום שום  לגדר,  בגלל שהתל נמצא מחוץ 
פיקוח. בטיול נדיר שהתקיים שם לפני מספר שבועות 
הבחינו אנשי עמותת רגבים בטרקטור פורץ דרך חדשה 
לנחל  מוזרם  הכפר  של  הביוב  בנוסף,  התל.   בשיפולי 
הניקבה  כל  מכך  כתוצאה  שם.  שמתחיל  שורק-עילי 

והמעיין מלאים לכלוך ופסולת. 
מכתב  שלח  רגבים,  תנועת  מטעם  ארזי,  בעז  עו״ד 
דחוף אל קצין מטה לארכיאולוגיה של המנהל האזרחי 
בו הוא מלין על הפעולות הלא חוקיות באתר. ״במהלך 
הימים האחרונים מבוצעות עבודות עפר על תל גבעון 
שהוא אתר ארכיאולוגי מוכרז בעל משמעות היסטורית 
מושלכת  באתר  ״בנוסף,  ארזי.  עו״ד  מציין  נכבדה״, 
פסולת רבה המזהמת את התל וביוב מוזרם לנחל הזורם 

למרגלותיו, תוך גרימת נזק לנחל והסביבה״.
עו״ד ארזי צירף למכתבו תמונות שצולמו בזמן אמת 
האסורות.  והעבודות  הזיהום  את  המוכיחות  מהמקום 
המבוצעות  בעבודות  מדובר  כי  עולה  ״מהתמונות 
בניה  היתר  מצריך  ביצוען  אשר  טרקטור  באמצעות 
טרקטור  הכנסת  כי  ברור  לכך,  מעבר  וכדין.  כדת 
וללא  פיקוח  ללא  ארכיאולוגי,  בתל  עבודות  לביצוע 
הקיימים  בממצאים  וודאית  פגיעה  מהווה   – היתר 
של  תופעה  קיימת  ושומרון  יהודה  במרחב  במקום. 
באתרים  שיטתית  פגיעה  מבוצעת  במסגרתה  ממש 
מצד  מספק  מענה  ללא  וזאת  במרחב  ארכיאולוגיים 
רשויות השמירה על אתרים אלו. בנוסף יש להדגיש כי 
התל עצמו מצוי בתוך אגן הניקוז של נחל שורק ועל כן 
הזיהום הנגרם לנחל ממשיך ומתפשט לתוך נחל שורק 

והלאה״, מתאר עו״ד ארזי.
לנקוט  בזאת  מתבקשים  הנכם  לעיל  האמור  ״לאור 
הפסקת  לשם  הדרושות  והאכיפה  הפיקוח  בפעולות 
של  מיידית  הפסקה  במקום,  חוקיות  הבלתי  העבודות 
והעמדת  לקדמותו  המצב  השבת  לנחל,  הביוב  הזרמת 

העבריינים לדין״, חותם עו״ד ארזי את מכתבו . 
השבוע  בסוף  האזרחי  מהמנהל  שנשלחה  בתשובה 
ארכיאולוג   - פריימן  אייל  ידי  על  החתומה  האחרון, 
אישית  הוא  כי  מציין  הוא  ובנימין,  הירדן  בקעת  מחוז 
זוהו עבודות הכשרת שטחי  ערך סיור באתר ובמהלכו 
״בסמיכות  אל-ג'יב  לכפר  הדרומית  בגבעה  חקלאות 

מסוימת לאתר העתיקות אל-ג'יב״, כלשונו.
לפגיעה  חשש  בשל  עבודה  הפסקת  צו  ניתן  ״במקום 
עתידית בעתיקות במהלך העבודה״, מציין הארכיאולוג 
פריימן ומוסיף, ״היות שעבודות אלו אינן מתואמות עם 
יחידת קצין מטה ארכיאולוגיה וגורמי המנהל האזרחי״.

פגיעה  זוהתה  ״לא  כי,  פריימן  מדגיש  מכתבו  בסוף 
בעתיקות במהלך העבודות עד כה״.

בארגון רגבים הביעו סיפוק מהטיפול במקרה הנוכחי, 
אבל טוענים כי יש לנקוט בפעולות נוספות בזמן אמת. 
היא  הפלסטינים,  של  העבריינית  הפעילות  ״הפסקת 
המנהל  ״אולם,  ברגבים.  אומרים  ומתבקשת״,  חיונית 
האזרחי צריך לנקוט בפעולות נוספות על מנת שהאתרים 
ושומרון  ביהודה  הטבע  ושמורות  הארכיאולוגיים 
יחזרו לאיתנם. לא די בפעולות אכיפה מאוחרות אלא 
תנועת  והרתעה.  מניעה  של  מוקדמת  פעילות  נדרשת 
רגבים תמשיך ותעמוד על משמר הקרקעות והמרחבים 

הפתוחים ביהודה ושומרון ובכל רחבי הארץ״.

"סכנה 
לחופש הדת 

בישראל"

קול  עדי  וח״כ  )התנועה(  שטרן  אלעזר  ח״כ 
להביא  שעלולה  חוק  הצעת  יוזמים  עתיד(,  )יש 
הצעת  בטיוטת  בישראל.  במוהלים  קשה  לפגיעה 
בכנסת  חקיקה  לענייני  לוועדה  שהוגשה  החוק 
פעילות  על  שתפקח  וועדה  להקים  שטרן  מציע 
המילה  כללי  את  תקבע  וכן  הכשרתם  המוהלים, 
בישראל על ידי משרד הבריאות. בנייר עמדה של 
תוקפים  לראשונה,  כאן  הנחשף  חותם״,  ״פורום 
הרבנים את החוק וטוענים כי הדבר מהווה פגיעה 
היא  לדבריהם  הסיבה  בישראל.  הדת  בחופש 
שיו״ר הוועדה וחבר נוסף ימונו ע״י שר הבריאות, 
בעוד החבר השלישי והיחידי בה, ימונה ע״י השר 
לשירותי דת. ״הדבר איננו תקין משום שיהיה רוב 
בוועדה למשרד הבריאות. דבר שעלול להביא ח״ו 
לדחיקתם של השיקולים ההלכתיים בברית המילה 
בחותם  אומרים  החשיבות״,  סולם  לתחתית 
בהפסדנו,  שכרנו  ייצא  ״בכך  כי,  עוד  ומציינים 
שהרי לכולי עלמא רוב רובם של ההורים שמלים 
את בנם במדינה עושים זאת מטעמי דת ומסורת, 

הרבה לפני הצדדים הרפואיים״. 
יוזמי החוק מציעים, שלא יציג עצמו אדם כמוהל, 
ולא ישתמש בכינוי מוהל או בכינוי דומה, אלא לפי 
הקריטריונים שבהצעת החוק. אך בחותם מסתייגים 
ואומרים כי העובדה שהצעת החוק מתיימרת לקבוע 
הלכתי,  תואר  שהינו  'מוהל'  לתואר  קריטריונים 
זה.  איננו אפשרי במקרה  רפואיים  ידי מונחים  על 
ולחלק  ״יש בעיה כאשר המדינה מתיימרת לקבוע 
של  ההגדרה   - ההלכה  ידי  על  שנקבעים  תארים 
שהמדינה  נכון  האם  הלכתית.  הגדרה  היא  מוהל 
גם  ״מוהל״  בתואר  להשתמש  אנשים  על  תאסור 
חותם  רבני  תוהים  ההלכה?״,  ע״פ  רשאי  הוא  אם 
ומוסיפים, ״האם ראוי שהמדינה תחוקק חוק ולפיו 
מי שהמדינה לא מגדירה אותו כרב לא יהיה רשאי 
״רב״, בתואר “אדמו”ר”, בתואר  להשתמש בתואר 

״שוחט”, וכן הלאה?״ 
שאדם  בחוק  להגדיר  יותר  נכון  היה  לדבריהם 
לא רשאי להציג עצמו כ״מוהל מורשה״ או ״מוהל 
למדינה  אין  אך  רישיון״,  בעל  ״מוהל  או  מוסמך״, 
עצמו  להציג  רשאי  אינו  שאדם  לומר  אפשרות 

כמוהל.
הדגיש  חותם,  פורום  נשיא  אריאל,  יעקב  הרב 
בשיחה עם ישראלי כי ״אנחנו לא אומרים שצריך 
בוועדה רק מוהלים או רבנים, צריך שיישבו בה גם 
רופאים כי מדובר בהליך שהוא גם רפואי, אך חשוב 

שהם יבינו בהלכה ובמצוות המילה״.
ברית  בעריכת  סבא  ישראל  רוח  את  לשמר  ״יש 
ולתת  המוהלים   - מבצעיה  ובהכשרת  המילה, 
תחום  על  המפקח  בגוף  משמעותי  ביטוי  לכך 
מנחם  הרב  השבוע  לנו  אומר  והמוהלים״,  המילה 
בורנשטיין, ראש מכון פוע״ה. הרב בורשטיין טוען 
מצוינים  אמצעים  הינם  ורישוי  הדרכה  פיקוח,  כי 
קביעת  ״אך  התחום,  של  ברוכה  להסדרה  ונחוצים 
הרכב ועדה כפי המוצע, ולא וועדה בה ברור כי הפן 
יהיה בבחינת  נר לרגליה,  ומסורת ישראל  ההלכתי 

'כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים'״. 
להגיב  סרבו  שטרן  אלעזר  ח״כ  של  מלשכתו 

לדברים.

מימין: מיכאל פרוינד, ד"ר גבי ברקאי והרב יוסף צבי רימון

הנחל המזוהם בגבעון המקראית

פעילות בלתי חוקית בתל הארכיאולוגי

נמשכות ההריסות באתרים 
ארכיאולוגים ביו"ש מצד הפלסטינים
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מגזין הנשים המוביל במגזר הדתי

הצטרפי לאלפי הנשים וקבלי גם את מגזין
עשיר יותר, איכותי יותר, מרגש יותר

התאחדנוואת מרוויחה פעמיים
הרבנית ימימה מזרחי 

הרבנית נעמי שפירא
מאיה אוחנה מורנו

נעה ירון
מלי גרין

אודליה ברלין
רות עזריה
אלומה לב
קרן ברדוגו
תמר ניזרי

ענת סטרז'
ד"ר חנה קטן

הרבנית זיווה מאיר
הודיה עמור

הרבנית טובה אליהו  

חגיגה לבנה חובצת גבינות וייננית בסיפורי חיים מרתקים

הצעת חוק של ח"כ אלעזר שטרן, 
לקביעת ועדה רפואית שתסדיר 
את מיהו מוהל ומי לא, מאיימת 

לפגוע בהלכה היהודית. נייר 
עמדה של פורום חותם מזהיר 
כי מדובר בפגיעה בחופש הדת 

בישראל. "דוחקים את השיקולים 
ההלכתיים לתחתית סולם 

החשיבות", מזהירים רבני הפורום
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