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ב˘ער ˘‰חר

מילותינו אליכן

בנות "שחר אבקשך" היקרות,

לאחר שנה שלמה שבה מתחוללת מהפכת האמנים ברחבי
הסמינרים בארץ ,החלטנו שזהו הרגע הנכון .הרגע הנכון לפנות
אליכן ,נושאות דגל המהפכה ויוצרותיה ,ולספר לכן על מימדיה.
יחד אתכן לסרוק את מבואות הממלכה שאתן חלק בלתי נפרד
ממנה .יש לכן הזכות לדעת שאתן חוברות לאלפי שותפות
למעצמת כבוד שמיים ולתעשיית הזכויות הבלתי פוסקת מידי
בוקר .מגיע לכן ללמוד על גודל המצווה ,ולקבל מאתנו חומרים
איכותיים בנושאי אמן וברכות השחר שיחכימו את ידיעותיכן,
יחזקו ויזרזו אתכן להמשיך בפועלכן ביתר שאת ועוז ,בבחינת:
"אין מזרזין אלא למזורזין" )מכות כג א(.
העלון שלפניכן מכיל מאמרי חז"ל בגודל המצווה ,הלכות
מעשיות ,סיפורים מחזקים ,וגם חידה מאתגרת לאוהבות
החשיבה שבינינו .אתן מוזמנות לעלעל במדוריו ,ליהנות
ממילותיו ולמצוא בו את שביקשתן.
***
בלשון הקודש אחת המשמעויות למילה שחר היא טעם )ישעיהו
ח כ( .כל מי שזכתה לברך את ברכות השחר בחברותא ,יכולה
לספר על הטעם הנפלא שהיה לה .טעם מתוק שנובע מסיפוק
רוחני לאחר שבשעה הראשונה של היום ,הצליחה להוסיף ח"י
ברכות מושלמות בעניית אמן בכוונה למען שמו יתברך.
ואם אתן מכירות חברה שעדיין לא טעמה את טעמו המשובח
של החברוּת במיזם ,מכרה שעדיין לא נהנתה מההזדמנות
להשתייך למאגר מלאכי ההגנה שנוצרים בעקבות הפעולה
הפשוטה והזמינה של אמירת הברכות בחברותא ,תנו לה
לטעום .כי את השחר הזה אי אפשר להפסיק.
בברכה שלמה ,ונאמר אמן,
צוות "שחר אבקשך".
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‡עיר˘ ‰חר

התעוררות בנושא אמן וברכות השחר
* אמן מן התורה מניין?

מצוות עניית אמן מקורה מן התורה ,מהפסוק שאמר משה לישראל
ׁשם ה' ֶא ְקרָא ָ -הב ּו ג ֶֹדל ֵלאל ֵֹהינוּ",
"כי ֵ
בפתח שירת האזינו )דברים לב ג(ִּ :
וכך פירשו" :בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא  -אתם הבו
גודל בעניית אמן" )יומא לז א וברש"י שם(.

* חובת עניית אמן

כתבו הפוסקים כי כל השומע ברכה מאיש ישראל ,אפילו אין בכוונתו
לצאת בה ידי חובה ,חייב לענות אמן אחריה )שו"ע או"ח רטו ב(.

* אין גדול מאמן

מעלתה של עניית אמן גדולה היא מאוד ,עד שאמרו חז"ל )דב"ר ז א( כי:
"אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים".

‡מר ‰עם ˘חר

"בשביל המידה הזאת של
עניית אמן נקראו ישראל
צדיקים ,שנאמר )ישעיה כו ב(:
ִּ'פ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים ְוָיבֹא גוֹי ַצ ִּדיק
ֻנִ ים' )ישעיהו כ"ו ,ב'(".
ֹׁמר ֱאמ
שֵ
כד הקמח ערך אמונה

* זכות כניסה בשערי גן עדן

על שכרו של העונה אמן הפליגו חז"ל ואמרו )שבת קיט ב(" :אמר ריש
לקיש :כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן ,שנאמר )ישעיה כו
ֹׁמר ֱאמֻנִ ים'  -אל תקרי 'שומר אמונים'
ב('ִּ :פ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים ְויָבֹא גוֹי ַצ ִּדיק ש ֵ
אלא 'שאומר אמנים'".

ה .אמן משדרגת את מעלת הברכה

עניית אמן כלולה בחובה לברך ,לפיכך ברכה שנענתה באמן יקרה וח־
שובה יותר מברכה שנאמרה ללא עניית אמן )משנה ברורה קסז כ(.

ו .זיכוי הרבים שבעניית אמן

יש להשתדל לברך הברכות בקול רם כדי שישמעו אחרים ויענו אמן.
העושה זאת נכנס לגדר של 'מזכה הרבים' )'פלא יועץ' אמן( .היו מגדולי
ישראל שהקפידו שלא לברך אם לא היה מי שיענה אחריהם אמן )שו"ת
'תשובה מאהבה' או"ח סי' ריב(

ז .משמעות המילה 'אמן'

משמעותה של 'אמן' היא 'אמת' ,כלומר קבלה והסכמה לדברי המברך
)שבועות לו א( .מלבד זאת יש במילה זו אף משמעות של ייחול ' -הל־
וואי' ,לפיכך יש לכוון בעניית אמן לפי מהות הברכה :בברכות השבח
 'אמת היא הברכה' ,בברכות בקשה ' -הלוואי שיתקיימו דברי המברך',ובברכות שיש בהן שבח ובקשה כאחד ' -אמת והלוואי' )שו"ע או"ח קכד ו;
ט"ז ג; מ"ב כה(.

ח .א-ל מלך נאמן

למילה 'אמן' משמעות נוספת :ה' הוא 'א-ל מלך נאמן' ]ראשי תיבות
'אמן'[ ,והיינו שהעונה אמן מעיד על בוראו שהוא 'א-ל מלך נאמן' ,לפיכך
צריך להרהר במילים אלו בשעת עניית אמן )שבת קיט ב ,רש"י ותוספות שם(.

ט .מכסת האמנים היומית

צריך כל אדם להשתדל לענות בכל יום תשעים אמנים לכל הפחות
)משנה ברורה ו יג(.

יא .ברכות השחר בחברותא

כדי לקיים חובה זו נהגו רבים לברך את ברכות השחר בצוותא ,באופן
שהאחד מברך בקול רם ,וחברו עונה אחריו אמן וחוזר חלילה ,וככל
שישמע יותר ברכות ,כך יוכל להשלים צ' אמנים בקלות רבה יותר )רמ"ע
מפאנו ,שו"ת סי' קט ,משנ"ב ו יג( .מסופר שהאר"י הקדוש היה נוהג לשמוע בכל
יום ברכות השחר מכמה אנשים ,לעתים אפילו ממאה ,כדי לזכות לענות
אמן אחריהם )שע"ת שם( וכן נהגו רבים מגדולי הדורות.
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חי„ו„י ˘‰חר

רגע חושבים

אם כבודו אף בחוץ נגלה,
יעשה זאת בשלילה.
אחרת ,ההודאה לנורא עלילה,
תהיה על שכך ְּב ִא ּווּיוֹ עלה.

את הפתרון שלחנה אלינו לפקס:

153527652788
אנו מחכות לפתרונות עד לר"ח תמוז.

בין הפותרות נכונה יוגרל
פרס יקר ערך,
כמיטב המסורת של
"בני אמונים"...

'˘חר ‡ב˜˘ך'

˙יעו„ ‰מעמ„ ‰‰יסטורי
במעמד מפואר ומרגש שכולו קודש להאדרת שמו יתברך בעולם,
נקבצו ובאו נציגות של כמאה סמינרים בארץ הקודש ,לכנס חיזוק
והבעת הערכה לרכזות הפועלות ללא לאות למען חיזוק עניית
אמן בקרב בנות הסמינרים ,במסגרת מיזם 'שחר אבקשך' שעל
ידי ארגון 'בני אמונים'.
מאות הנציגות שהגיעו בהסעות מאורגנות מכל רחבי הארץ ,נאספו
בשעה היעודה אל היכל האודיטוריום העירוני בשכונת רמת אלחנן
בבני ברק ,שלמשך כמה שעות שינה את פניו וקושט בפאר והדר
כראוי למעמד חשוב זה.
סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם וחן כמסורת ארגון 'בני אמונים',
הסבו מאות הבנות לשעות ארוכות של קורת רוח .במהלך הערב
הן זכו לשמוע את ברכתן של הרבניות תליט"א וליהנות מתכנית
עשירה ומרתקת ברגש ,באומר ובצליל ,תכנית שהופקה ביד אמן
ע"י טובות המפיקות בציבור החרדי.
*
מיזם 'שחר אבקשך' שהצטרף בתחילת חורף תשע"ו לפסיפס
הזוהר של פעילות 'בני אמונים' לחיזוק עניית אמן בכל תפוצות
ישראל ,הוקם במטרה לעודד ולחזק את תלמידות הסמינרים
בארץ הקודש ,במצווה היקרה של עניית אמן בכלל ,ובפרט אחר
ברכות השחר – כמנהג גדולי ישראל מקדמת דנא.
לאחר ההצלחה הגדולה שזכו לה המיזמים הקודמים מבית 'בני
אמונים' ,ובראשם מיזם הכתר 'שחר אקדמך' לבני הישיבות
שהוקם בברכת גדולי ישראל ,הוכרז בתחילת החורף על הקמת
המיזם המיוחד לבנות הסמינרים .בחודשים שחלפו מאז כבר זכה
בס"ד להצלחה כבירה ,כאשר המחנכות כולן מעידות על מהפך
של ממש שהוא חולל בלב התלמידות.
המכתבים המרגשים שנערמים במשרדי הארגון ,מאת מחנכות

חשובות ותלמידות יקרות ,מעידים כאלף עדים על הצלחת
המיזם .במכתבים מספרות המחנכות והבנות על המהפך הדרמטי
שהתחולל בכיתותיהן ,כשהבנות החלו להקפיד יותר על אמירת
התפילות והברכות בכוונה ,שגרר בעקבותיו שינוי מדהים הניכר
בכל מהלך היום.
סיפור מרגש ,אחד מני רבים ,נשמע מפי רכזת אחד הסמינרים
העוסק בקירוב בנות ישראל לתורה :משך תקופה ארוכה ניסו
המחנכות 'לחבר' את הבנות לנושא התפילה ,אך משום מה למרות
כל דברי החיזוק שנישאו בפניהן ועל אף המבצעים הרבים שנערכו,
נושא זה נותר בחלישותו ודרש חיזוק תמידי.
המהפך המפתיע חל בד בבד עם הצטרפות הבנות למיזם 'שחר
אבקשך' שהחל לפעול בסמינר .המיזם המיוחד סחף את הבנות,
והן הצטרפו אליו בהתלהבות ובשמחה ,ובנוסף החליטו בינן לבין
עצמן על רעיונות נוספים לחיזוק העניין ,ככרזות מיוחדות מפרי
מעשי ידיהן ,התארגנות לרכישת פרסי עידוד ועוד.
*
בפתח הערב קיבלה מנחת הערב את הרבניות מוויז'ניץ ומצאנז ,וכן
את הרבנית אדלשטיין ,הרבנית בעדני ,הרבנית קולדצקי ,הרבנית
בורנשטיין והרבנית בן שמעון תליט"א אשר הטריחו עצמן וכיבדו
בהשתתפותן את המעמד הנשגב.
בהמשך הוקרנה מצגת נפלאה שכללה תמונות מרגשות מהוויי
הארגון ,אשר בבחינת 'והיה ראשיתך מצער' החל לפני כעשור
בפעילות מוגבלת בקרב כמה תלמודי התורה ובתי ספר ,ובמהרה
גדל והתפתח לענפי פעילות נרחבים בארץ הקודש ובארצות
הגולה .בתחילה בקרב מאות אלפי ילדי ישראל תלמידי התתי"ם
ובתי הספר ,בהמשך בקרב בני הישיבות הקדושות ,וכעת ,כאמור,
החל לפעול בקרב בנות הסמינרים.
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בחלקו הראשון של הערב נשמעו בקשב רב דבריו המרגשים של
נשיא ומייסד הארגון ,הרב יעקב דב מרמורשטיין שפתח בהודאה
עמוקה לריבון העולמים שזיכהו להגיע עד הלום ,כאשר מהפכת
'בני אמונים' מהדהדת בכל רחבי העולם היהודי.
בהמשך דבריו האריך להביע באוזני הבנות את יקרתה וגדולתה של
מצוות עניית אמן ,אשר כה רבות האריכו חז"ל בסגולתה ומעלתה,
עד שהפליגו ואמרו כי' :אין גדול לפני ה' יותר מאמן שישראל
עונים' ,ואף הבטיחו כי שערי גן עדן ייפתחו בפני המקפידים עליה
כיאות.
הרב מרמורשטיין סיפר על אביו רבי חיים בן ציון זצ"ל ,איש יקר
ומורם מעם ,אשר מכוח הקפדתו המופלאה במשך שנים רבות על
מצוות עניית אמן והתמדתו בחיזוק משפחתו וכלל סובביו בדרכו
המיוחדת ,זכה והוקם הארגון לעילוי נשמתו.
"ברכות השחר" ,אמר הרב מרמורשטין" ,הן התשתית של היום
כולו; אם הן נאמרות בכוונה כראוי ובעניית אמן אחריהן – כל
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היום נראה אחרת! רבים הם אלו המעידים על כך ,ורבים אף
הוסיפו לספר על ישועות מעל לדרך הטבע שלהן זכו כתוצאה
מהתחזקותם.
הקב"ה גאה באלו המקפידים על עניית אמן כראוי' .אמן' היא
בגימטרייה 'יהלום' ,וכפי שיהלום – ככל שמלטשים אותו יותר כך
הופך הוא לבוהק וזוהר יותר ,אף עניית אמן ,ככל שמכוונים בה
יותר כך עוצמתה וסגולתה גדולה יותר.
הזכות נתונה ביד כל אחת לחזק את משפחתה וחברותיה ,ובכך
להיות שותפה בבניית דורי דורות של בנים ובנות העתידים בע"ה
לגדול בבית הספוג באווירה של אמונה ,אשריכן שזכיתן!"
לאחר מכן נישאו דברי חיזוק וברכה מפי הרבניות הצדקניות
תליט"א ,שהביעו את התפעלותן לנוכח המעמד הנפלא ואף
הרעיפו מברכותיהן על המשתתפות.
הרבנית קולדצקי ,בת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,הזכירה את
דברי הנביא מלאכי ,כי בשעה שמתכנסים יראי ה' לכינוס של

חיזוק והתעוררות ,נפתח בשמים ספר שבו נכתבים המשתתפים
לישועה .היא חתמה בכך ששעת כינוס זה היא עת רחמים ורצון
לפני ה' ובירכה שתזכינה המשתתפות להתברך בכל מילי דמיטב.
אחריה דיברה הרבנית אידלשטיין ,רעיית הגאון הגדול רבי יעקב
אידלשטיין שליט"א ,שהזכירה את הישועות הנשפעות למשבחים
את ה' בעניית אמן.
הרבנית בורנשטיין ,דיברה על חשיבותה של מצוות עניית אמן
כיסוד ושורש לאמונתנו ,ולכן כאשר מאות פעמים בכל יום מזדמן
לנו לענותה – בל נחמיץ את ההזדמנות .הרבנית בעדני דיברה אף
היא בשבח עניית אמן ובירכה את המשתתפות מעומק לב.
לאחר מכן נשאה דברים הרבנית מצאנז תליט"א שסיפרה
לנוכחות על שנות ילדותה בארץ נֵכר בצל הוריה הדגולים,
היתרה על מצות עניית אמן הגנה וסוככה עליהן
כאשר הקפדתם ֵ
מהשפעות הטומאה ששררה בחוץ ,ובירכה כי יה"ר שזכות המצווה
הכבירה תגן בעד המשתתפות ונזכה כולנו לביאת משיח במהרה.
רשמים מהשטח ,סיפורים מרגשים ותודות הובעו על ידי נציגות
הסמינרים שתיארו כל אחת מנקודת מבטה את ההתלהבות

האדירה שבה מתקבל המבצע ,ועל אלפי הבנות המצטרפות בכל
יום ויום לחיזוק העצום.
דברי סיום נרגשים השמיעה הגב' מרמורשטיין תחי' ,אשר
שהקדישה ברטט את זכות הערב לעילוי נשמת הוריה היקרים
לבית משפחת וקס ,אודים מוצלים מאש שמסרו נפשם לשמור על
גחלת האמונה ולא סרו ממנה כמלוא נימה גם כאשר תכפו עליהם
צרות וקשיים.
בשם מאות המשתתפות הביעה מנחת הערב תודות לכל העוסקים
במסירות במלאכת הפקת הכנס הנפלא ,ליו"ר ומייסד הארגון הרב
יעקב דב מרמורשטיין המוסר נפשו ומאודו למען הצלחת הפעילות,
לצוות הארגון ,לרכזות המיזם ולמחלקת התרבות בעיריית בני ברק
שתרמו להצלחת הערב.
לאחר ההגרלה שנערכה בין המשתתפות על פרסים יקרי ערך ,שבו
הנציגות לביתן ,עמוסות במטען רוחני וחדורות כוחות מחודשים
להמשיך בפעילות הקודש ,לא לפני שזכו בשי אישי ויוקרתי מתנת
הארגון.
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„בר נ˘י‡י ‡‰ר‚ון
הרב יעקב דב מרמורשטיין שליט"א
ֻּלם נִ ְק ְּבצ ּו ָבא ּו ָל ְך ָּב ַני ְִך ֵמרָחוֹק יָבֹא ּו ו ְּבנ ַֹתי ְִך ַעל
ׂ ִאי ָס ִביב ֵעי ַני ְִך ו ְּר ִאי כ ָּ
" ְש
ַצד ֵּת ָא ַמנָה" )ישעיה ס ד(
ברוכות אתן בבואכן לכינוס שכולו קודש לחיזוק עניית אמן והאדרת
האמונה בקרב בנות ישראל.
ברשותכן ,אפתח בסיפור קצר :היה זה לפני כעשר שנים ,בליל שבת
שבע-הברכות של בתי שתחי' ,התחבטתי על מה לדבר למחרת בסעודת
הבוקר ולא עלה במוחי כל רעיון ראוי לשמו.
בבוקר קמתי כשעדיין לא היה לי כל מושג על מה אדבר ,וכאשר
הוזמנתי לשאת דברים עלו בפי כמו משמים מילותיה הקדושות של
תפילת' :מודים אנחנו לך ,'...הקראתי ברגש בפני הנוכחים את התפילה
ולא הוספתי כלום ...מדוע אני מספר לכן את האפיזודה הזו? משום
שיש בה כדי ללמדנו עד כמה כבירה היא העוצמה הטמונה במילות
התפילה ה'פשוטות' ,שאותן אנו נושאים בכל יום ויום ,אם רק נשים לב
אליהן !...הדברים אמורים בכל התפילה ,אולם בפרט בברכות השחר;
כמה עומק טמון בכל מילה ומילה בהן! אם רק נתבונן מעט נגלה דברים
נפלאים .לכשעצמי אני חש נפעם בכל יום מחדש ממיוחדותן וגדלותן.
יש לשים לב שמלבד שברכות השחר עולות בדרגה כאשר הן נענות
ב'אמן' ,כפי שכתבו הפוסקים שבאמצעות עניית אמן הופכת הברכה
להיות מושלמת; יש רווח נוסף בכך ,שכאשר אנו אומרים את הברכות
בנחת ובקול באוזני זולתנוִ ,לבנו ער יותר להתבונן בדברים היוצאים
מפינו וכך ההודאה שבהן גְ ֵדלה לאין ערוך.
*
לפני זמן מה ,בעת שעמדתי באמצע אמירת פסוקי דזמרה וקראתי
ָאל ַּג ֲאוָתוֹ ְועֻזּ וֹ ַּב ְּׁש ָח ִקים" )תהלים
ׂר ֵ
"על ִי ְש
בתפילת 'הודו' את הפסוקַ :
סח לה( עלתה בלבי פתאום תהייה :ריבונו של עולם ,האם אתה גאה
במה שאני עושה למענך ,האם רצויים לפניך פעולותיי לחיזוק עניית אמן?
תוך כדי דיבור הבטתי שוב בסידור ועיני צירפו כמאליהן את האותיות
ָאל ַּג ֲאוָתוֹ ְועֻזּ וֹ ַּב ְּׁש ָח ִקים' ,נפלאתי
ׂר ֵ
הראשונות במילות הפסוק'ַ :על ִי ְש
לראות כי האותיות הראשונות בפסוק מצטרפות יחדיו לגימטרייה 91
כגימטרייה של אמן! באותם רגעים נתן לי הדבר חיזוק בלתי רגיל,
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הרגשתי כי משמים שלחו לי סימן :הקדוש ברוך הוא מרוצה וגאה בכך!
הכול נמצא בתוך התפילה! נפעמתי כאשר גליתי כי בהמשך המזמור
ׁשיךָ' – שוב ראשי תיבות 'אמן' .הקדוש ברוך
נאמר' :נוֹרָא ֱאל ִֹקים ִמ ִּמ ְק ָּד ֶ
כאב הגאה בבנו ,וכך כל אחת ואחת
הוא גאה בנו כאשר אנו עונים אמןָ ,
מכן בפני עצמה מוסיפה גאווה לקדוש ברוך הוא כאשר היא ִמתחזקת
ומחזקת את חברותיה.
*
על גדלותה של מצוות עניית אמן יכולים אנו להוסיף וללמוד מדרשת
הגמרא )ברכות כא א וברש"י שם( על דבריו של משה בפרשת האזינו
ׁשם ה' ֶא ְקרָא ָהב ּו ג ֶֹדל ֵלאל ֵֹקינוּ" – "כשאני אקרא
"כי ֵ
)דברים לב ג(ִּ :
שם ה' בברכה אתם הבו גודל בעניית אמן" ,כלומר ,משה רבנו מבקש
מישראל שישלימו את ברכתו בעניית אמן .ודרך אגב ,את הפסוק הזה
בחרו חכמינו להזכיר בכל יום ,טרם תפילת 'שמונה עשרה' של מנחה.
חז"ל הבטיחו לכל העונה אמן בכוונה כי "פותחים לו שערי גן עדן" )שבת
קיט ב( – גן העדן נפתח כתוצאה מאמירת ברכות ועניית אמן בכוונה,
וזהו לא רק אחר מאה ועשרים אלא השערים נפתחים עכשיו!
כשבת ישראל מקפידה לשלב בתפילתה את סגולת אמן בכוונה,
התפילה מתקבלת בצורה שונה לגמרי.
עוד נאמר בזוהר הקדוש )עקב רעא א( :כאשר יהודי עונה אמן נפתחים
שערים בפניו ,ומלאכים אומרים 'פנו מקום למתנה הנפלאה שאותו אדם
מאתכן יכולה
שלח לקדוש ברוך הוא' .תארנה לעצמכן כי כל אחת ִ
לשלוח בכל יום מתנות כה נפלאות שכל צבא השמים נרעש מהן.
לפני מספר שבועות התבוננתי בדברי הגמרא" :מאי אמן – א-ל מלך
נאמן" ,שאלתי את עצמי :במה התייחדה אמן יותר משאר השבחים
הגדולים שאנו מזכירים בכל יום בתפילותינו?
במדרש ישן מובא שאחת מגזֵרות היוונים הייתה שלא יאמרו אמן .ככל
הנראה הייתה בימיהם התעוררות גדולה מדי לעניית אמן ,והיוונים החליטו
לשים לזה קץ ...כדי שלא תשתכח מצווה גדולה זו ,תיקנו חכמי אותו
הדור את תפילת 'אין כאלוקינו' ,אשר בכל אחד מחלקיה מובלעים את
ראשי התיבות של אמן; 'אין כאלוקינו ...מי כאלוקינו ...נודה לאלוקינו'.
לא לחינם הם בחרו דווקא מילים אלו ,משום שאמן היא כעין תקציר של
כל השבחים הנפלאים הללו ,מילה כל כך קטנה אך משמעותה גדולה
כל כך!
אמן היא שלוש אותיות ,אך היא תקציר של שבחים רבים כל כך ,כמו
אלו המוזכרים בתפילה זו .כמה כוח יש למילה הקטנה הזו!
לא לחינם 'אמן' היא בגימטרייה 'יהלום'  -כי אין דבר יקר ממנה .ואגב,
יהלום הוא חומר שככל שמלטשים אותו יותר ,כך הוא נעשה יותר יקר
ומבריק; גם עניית אמן ,ככל שמכבדים אותה ומוסיפים בה כוונה כך היא
משתבחת ומתייקרת.
הזכרתי רק מקצת מהדברים הגדולים שנאמרו במילה הקטנה הזו
–'אמן'; מסיבה זו אני משתדל כל כך להקפיד על ענייתה ,וכך בכל יום
בשעה  5:30בבית הכנסת שבשכונת מגוריי כבר ממתין לי ה'חברותא'
שלפניו אני אומר את ברכותיי ,ולאחר מכן הוא אומר לפניי את הברכות
שלו .ומיד אחר כך ,במשך השעה שנותרה עד התפילה ,אני משתדל
להספיק לענות אחר כמה שיותר מתפללים .רבים מחבריי מקפידים על
כך בעקבותיי והחיזוק ,ברוך ה' ,הוא עצום.
*
זכיתי הבוקר להשתטח על ציונה של רחל אמנו ע"ה ,באתי לאמא כמייצג
של מאות בנותיה הטהורות ,אמרתי על קברה את פרקי התהלים של
יום שלישי ולאחר מכן הזכרתי את שמות כל הנציגות לברכה .הלכתי
דווקא לקברה ,משום שהיא משמשת בעבורנו סמל לאמונה כאשר היא
ׁשב ּו ָבנִ ים
ית ְךְ ...ו ָ
ֲר ֵ
נושאת עד ימנו את ההבטחה הכבירהְ " :ויֵׁש ִּת ְקוָה ְל ַאח ִ
ִלגְ בו ָּלם" )ירימיהו לא טז( .חשבתי גם לומר כי 'אמנו' הוא מלשון אמן ,כי
היא השרישה את האמונה בלבנו.
ברוך ה' שזיכנו לעשות את המהפך הנפלא הלזה ,אולם "אשא עיני
אל ההורים"; אסור לנו לשכוח כי הכול התחיל בדורות הקודמים .לפני

חמשים-ששים שנה ,כאשר אבי היקר ז"ל היה ממש מחייב אותנו בכל
בוקר להגיד בפניו את הברכות כדי שיזכה לענות אמן אחריהן .הנהגה
זו הייתה ממש בנפשו וברוך ה' שזכיתי להמשיך את דרכו ,בתחילה עם
ילדיי ונכדיי שלי ,ובהמשך בכל העולם כולו ,בסייעתא דשמיא.
אם ארצה לתאר את אבי ,זיכרונו לברכה ,אוכל להגדירו כ'יהודי של
תפילה' .כך ,כאשר הוא היה אומר בשבת קודש את תפילת 'נשמת'
לא יכלו לשבת ליד השולחן שלו ...הוא היה שם את הטלית על הראש,
ופשוט בוכה ובוכה ללא הרף ,בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה.'...
אם כיום אתן יושבות כאן ,דעו לכם שהכול התחיל ממנו .אינני בטוח
שהוא הספיק להיחשף לכל מאמרי חז"ל הנפלאים על עניית אמן ,אך
מתוך אמונה תמימה הוא המחיש לכולם כיצד יהודי 'פשוט' שאכפת לו
זֹּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ּנָה י ְִקצֹרוּ' )תהלים
יכול לשנות את העולם כולו – ַ'ה ְ
קכו ה(.
*
רבותינו הסבירו כי ברכות השחר נאמרות דווקא בבוקר משום שהן
התשתית של היום כולו ,ומשכך לא התפלאתי כאשר כל ראשי הישיבות
שפגשתי הודו לי מעומק לב ,לאו דווקא על הברכות והאמן ,אלא משום
שדרכן התפתחה בישיבתם התחזקות נפלאה ומיוחדת בקימה בזמן
לתפילה ובכל הרוחניות של היום.
כאשר אני נפגש לראשונה עם יהודי ,הדבר הראשון שאני מדבר אתו
הוא ה'אמן' .לא מעט יהודים זכיתי לחזק בזכות זה! גם אתן יכולות ,בכל
הזדמנות שאתן נפגשות עם מישהי אחרת ,בסמינר ,אצל הדודים או
אצל הסבתא ,תמיד תוכלו להדגיש ולחזק את האמן.
כמה גדולה היא הזכייה! אך היא אינה שייכת רק לי; כל אחת מכן זכתה
להיות אחראית על דורי דורות שיצאו מחברותיכן .אם הן תתחזקנה
באמן ,הדורות שאחריהן אף הם יהיו חזקים באמונת אמן ,וכל הזכויות
שמורות לכן כי אתן נטעתן את הגרעין.
יש בידכן הזדמנות להמשיך את המהפכה ולהצעידה קדימה .אלפי
אלפי בנות תתחזקנה בזכותכן ,ואחריהן רבבות אלפי ילדים נכדים ונינים
שימשיכו בדרכן ,ואלו גם אלו יוסיפו לכם אין-ספור זכויות.
*
לפני סיום ברצוני לשתף אתכן בסיפור נפלא :לפני תקופה הגיע אליי
בחור מבוגר וסיפר לי כי זה עתה התארס ,וכיוון שהשידוך שלו הגיע
בזכות בני אמונים הוא מוכרח לומר תודה" .במשך כמה שנים" ,סיפר
הבחור" ,ציפיתי לשידוך שלי שבושש מלהגיע .ניסיתי הכול ,ברכות
סגולות ותפילות ,אך ללא הועיל .לפני זמן מה נפגשתי ְּבאוטובוס שעליו
הפרסום של ארגון 'בני אמונים' על מבצע 'שחר אבקשך' ,אמרתי בלבי
– ניסיתי הכול ,אולי כדאי לנסות גם את זה ...כבחור מבוגר זה לא היה
לי קל ,לבקש בכל יום מבחורים הצעירים ממני בשנים לא מעטות שיענו
אמן אחר ברכות השחר שלי – זה היה מאמץ לא קטן ,אבל החלטתי
לעשות זאת ויהי מה .בתחילה קמתי מוקדם למניין הנץ ,ובהמשך
הקפדתי על כך בישיבה במשך תקופה ,והנה ,ברוך ה' ,לאחר חמשה
חודשים התארסתי ומבקש אני להזמינך לחתונתי.
באתי למשגיח לספר לו בהתפעלות כי זכיתי ,ברוך ה' ,בשידוך מיוחד
במינו בזכות אמן ,אולם המשגיח אמר לי שאינו מופתע כלל מהנס,
ׂה ּלוֹ ֵעזֶר ְּכנֶגְ ּדוֹ' )בראשית ב
'א ֱע ֶש
משום שהסגולה הזו רמוזה בפסוקֶ :
יח(' :אעשה ...עזר כנגדו' – ראשי התיבות בגימטרייה אמן.
אסיים שוב בהודאה ,אשא עיניי אל ההורים היקרים ,אבי ז"ל ,אמי היקרה
היושבת כאן ,וכמובן נו"ב הכבודה התומכת בכל פועליי.
ובכן אברך את כל המשתתפות היקרות שבזכות פעילותן למען חיזוק
עניית אמן ,תזכינה כולן למצוא את זיווגן ההגון בזמן הראוי ובצורה
הטובה והקלה ביותר ,אמן כן יהי רצון.
ישלח הקדוש ברוך הוא הצלחה גדולה בכל מעשי ידיכן ,תתברכו בכל
מילי דמיטב ונזכה יחדיו לקיים את הפסוקְ " :וי ִָּמ ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ּכֹל ָה ָארֶץ
ָא ֵמן ו ְָא ֵמן" )תהלים עב יט(.

הגב' ריטה מרמורשטיין שתחי'
מחנכות נכבדות ,נשים ובנות יקרות.
ברוכות אתן בשם ד' בבואכן לכינוס שכולו לשם שמים ,קודש לחיזוק
האמונה בקרב בנות ישראל הטהורות.
קטונתי מלדבר בפני ציבור חשוב שכזה ,אולם ארשה לעצמי להביע
מקצת מרחשי לבי ,בתקווה שדברים היוצאים מן הלב ייכנסו אל הלב.
כידוע לכולכם ,בשנים האחרונות זכינו בסייעתא דשמיא לחולל מהפכה
של ממש ברבבות בתים בישראל ,באמצעות חיזוק עניית 'אמן' – אותה
מילת קסם מיוחדת שעל אף שהיא נראית כפשוטה ,יש בכוחה לחולל
גדולות ונצורות ,וכפי שכתבו רבותינו ,עניית 'אמן' היא יסוד ושורש האמונה.
הכינוס הוקדש לעילוי נשמת הוריי היקרים ,אבי רבי אהרן בן רבי אליהו
וקס זצ"ל ,ואמי מרת שרה לאה בת ר' חיים הלוי.
הוריי היקרים היו סמל למכריהם באמונתם האיתנה ,שלא נפגעה למרות
הצרות האיומות שעברו בשנות האימה ברומניה ,לפני השואה ולאחריה,
ועל אף שאיבדו בן יקר ,אליהו ז"ל ,בנסיבות טרגיות ,תמיד היו עיניהם
נשואות לשמים .הם מעולם לא התלוננו ,פיהם נשא תפילה ִולבם היה
מלא בתקווה ואמונה ,אמונה שנשאה פרי עת זכו לראות את ספינתם
עוגנת בחוף מבטחים ,כאשר זכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה
וביראת שמים טהורה.
יהי רצון שיהיה החיזוק הגדול בערב זה לעילוי נשמתם
הטהורה ,וימשיכו לרוות משמי מרומים רוב נחת מכולנו.
היקרה
ה
בהזדמנות זו הנני להביע את הוקרתי לחמותי
לאחותי שתחי'
שתחיה לאורך ימים בבריאות ,אחותי
המתגוררת בארצות הברית ,לבני ,לבנותיי ,חתניי
וכלותיי ולכל הידידים ובני המשפחה הרבים שהגיעו
ית מנדלקורן וכל
לכאן לחזק אותנו .ובפרט לרב ולרבנית
מען הצלחת ערב
צוות בני אמונים שעבדו ללא לאות למען
קדוש זה ,ואחרון חביב בעלי היקר ,שייתן לו ה' כוח
בבריאות ,ונזכה כולנו
להמשיך בפעילותו הנפלאה
ות,
לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

ונ˙˙י ל‰ם י„ ו˘ם
‰מעמ„ ‰‰יסטורי ‰ו˜„˘ לע"נ ‰ורינו ‰י˜רים
י‡ ‡וˆרם
‡נ˘י מעל ‰נכב„ים ונעלים יר‡˙ ‰ '‰י‡
ו˜ס
‰ר"ר ‡‰רן בן ‰ר"ר ‡לי‰ו ז"ל ˜ס
וזו‚' מר˙ ˘ר ‰ל‡ ‰ב˙ ‰ר"ר חיים ‰לוי ז"ל
ובנם ‰יל„ ‡לי‰ו ז"ל
˙.נ.ˆ.ב‰.
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ברכו˙ ˘‰חר

מכתבים למערכת

לכבוד הנ
ה
ל
ת
"
ב
ני
א
מונים",
על

לב
ועל רג ועל מחשבה,
להגו עי הקשבה,
על מ ת ומחשבה,
אשרצווה חשובה,
משכור
תה כה שווה.
על הידו
ועיצובי ר המאכלים,
על דיבו ם משוכללים,
ושב רים נעלים,
מרבנחים ואיחולים,
יו
ת חשובות ו
אי
שי
ם
ד
גו
לי
ם.

על השליחות
וההזדמנו המובחרה,
להיות חל ת הנדירה,
ק ממהפ
על כינוס מופלא וה כה אדירה,
ש
תבורכו משמיים ב קעה כבירה,
כל ב
רכה יקרה.
הרבה יותר
ש .זלזניק ונ .רז ממעריכות,
ניקוב ,ב"ב.

למשפחת 'בני אמונים' היקרה,

הרב יעקב דב מרמורשטיין שליט"א ,הגברת ריטה שתחי' וכל
הצוות היקר והמסור הפועל ללא לאות למען צירוף עוד ועוד חוליות זהב
לשרשרת האמונה המלווה את
עמנו מימיהם של האבות הקדושים ,דרך מעמד הר סיני ,ועד לדורנו אנו.
מילים ,עוצמתיות ככל שתהיינה ,לא תוכלנה לעולם להעביר
באופן מושלם תחושות לב ,מראות וקולות .אך מילים יכולות להמחיש ,להביע תודה,
לחזק ולברך – ואת כל אלו ביקשנו להעביר ביריעה קצרה זו.
היינו שם ,ביום שלישי שנכפל בו 'כי טוב' ,במעמד ההיסטורי,
המפואר והמאורגן לתפארת .היה זה ערב ארוך של סערת רגשות בלתי
פוסקת ,של
הנאה צרופה ,של שמחה ואושר ושל התחזקות כבירה במצווה שאין כדוגמתה.
אם נרצה לתאר את הערב ,במה נתחיל? האם בסדר המופתי
ששלט וניכר בכל פינה? בשולחנות הערוכים לתפארת? בכיבוד העשיר והערב
לחיך? במ
זכרות היוקרתיות והשימושיות? הלוא כל אלו היו רק תפאורה לדבר האמתי!
'הדבר האמתי' היו הדרשות המחזקות והברכות הנלהבות
שזכינו לשמוע מכלי ראשון ,החל מדרשתו המיוחדת של יושב ראש הארגון שליט"א,
שהפליא לתאר לנו את עוצמתו של מנהג עניית אמן אחר
ברכות השחר .נאים היו הדברים למי שאמרם ,שכפי ששמענו הוא אינו רק 'נאה
דורש' ,אלא גם 'נאה מקיים'.
בהמשך זכינו לשמוע את דבריה של הרבנית קולדצקי תליט"א,
בתה של הרבנית הצדקנית קנייבסקי ע"ה שדבריה המרתקים והמחזקים,
שזכינו לראשונה לראות ו
לשמוע בערב זה ,שינו בנו את המבט על ברכות השחר מן הקצה אל הקצה.
זכינו גם להתברך ולהתחזק מפי הרבנית מצאנז ,ומנהלת ה
סמינר הרבנית בורנשטיין ורבניות נוספות העומדות מאחורי תורתם וחסידותם
של בעליהן הגדולים ,שדבריהן החמים נכנסו עמוק אל תוך הלב.
על התכנית המיוחדת של הגב' זוננפלד אין צורך להכביר ב
מילים ,ואת השירה המקצועית והסוחפת של מקהלת הזמרות בליווי התזמורת
העשירה והמיוחדת ,נראה כי לעולם לא נוכל לשכוח.
לא יכול היה להיות סיום מוצלח יותר לערב שכזה ,מדבריה
שבתה את לבנו ,אומרים כי מאחורי כל אדם גדול ע החמים ומלאי האמונה של הרבנית מרמורשטיין ,אישה גדולה שאמונתה הפשוטה
ומדת אישה גדולה ,כנראה שזה נכון...
בשעה די מאוחרת שבנו לבתינו ,עייפות ,אך חדורות מסר עמוק
שלא יישכח מאתנו במהרה ,מלאות במרץ להמשיך בעבודה הקדושה המוטלת
על כתפנו  -להיות שליחות נאמנות למשפחה הדגולה שעומדת
מאחורי המהפכה הגדולה בדורנו ,ולהוסיף נדבכים לחיזוק מצוות עניית
אמן בקרב כל סובבנו.
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מודה ,מעריכה ומברכת
נציגת 'שחר אבקשך' בסמינר הישן בירושלים.

מע˘‰
עם ˘חר
סיפור

יש קונה עולמו באמן אחת
בית החולים בשיקגו התנשא לגובה רב והשתרע על פני
שטח עצום .גם לבאיו הקבועים הייתה מלאכת ההתמצאות
במבואותיו מלאכה סבוכה מאין כמוה ,לא כל שכן לר' יעקב
שוורץ ,יליד הארץ שמעולם לא הוצגה כף רגלו בארץ נכר.
כעת ,הוא התמנה כסומך וסועד לידידו שהוזקק לטיפולים
סבוכים בחו"ל ,וביקש ממנו להתלוות אליו למסעו הכואב.
בשבת קודש חלה הרעה במצבו של הידיד .הרב שוורץ
מיהר להזעיק את הרופא ,והלה הורה לבצע בדחיפות סדרת
בדיקות .עברו רגעים ספורים בלבד ,ולאחריהם נכנסו אל
החדר שני כושים גברתניים .הם תפסו במיטתו של החולה
והחלו להסיע אותה לכיוון חדר הבדיקות שהיה ממוקם באגף
אחר בבית החולים .בשעיטה זריזה דהרו במסדרונות הארוכים
והמפותלים ,והרב אחריהם ,מאיץ הילוכו ,נאמן לידידותו ולא
מפקיר את רעהו ולו לרגע אחד.
באחד העיקולים נעצרו הכושים לפני דלפק אחיות שסביבו
השתרך תור לא מבוטל של חולים ,הממתינים כולם בקוצר
רוח לבדיקות.
בעודו מחפש מקום נוח להמתין עם החולה ,הבחין הרב שוורץ
באישה בגיל הגבורות השוכבת על מיטה סמוכה ומנופפת
לו בידה לשלום .הוא השיב לה בנפנוף ,בירך אותה בלבביות
בשבת שלום ומבורך ,איחל לה החלמה מהירה ואף הוסיף כי
'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'.
השעה התארכה ,התור הזדחל ,ולא נראה היה כי קצו קרב.
מבט בפני החולה הביא את הרב שוורץ למסקנה כי כדי למנוע
הרעה נוספת במצב ,על ידידו לאכול דבר מה ,וזהו הזמן לקדש
על היין .פיו הגה את מילות הקידוש בנעימה שבתית ובכוונה
עצומה ,וחתם באירוך התיבות" :ברוך ...מקדש השבת".
"אמן" רכה ורפה עשתה את דרכה מכיוון מיטת הישישה
לאוזנו של הרב שוורץ .הוא הסתובב וגילה כי האישה ההיא,
שזמן מה קודם לכן נופפה לו לשלום ,עוצמת כרגע את עיניה
בדבקות עילאית ובהתרוממות הנפש ,והבין כי היא שהשמיעה
את ה'אמן' הנפלאה והנרגשת.
בעוד ידידו החולה טועם מן המזונות ,פיזם לעצמו הרב שוורץ
זמירות שבת ,וכל אותה העת הבחין כי הזקנה מביטה בו
בערגת קודש ,כשהתרוממות נפש נסוכה על פניה.
סקרנותו גברה בו :מיהי האישה המיוחדת הזאת? שמא היא
רבנית דגולה ועתירת מעש ,אשת חבר ליהודי תלמיד חכם,
נכבד בעמיו?!

הוא קם ממקומו ,ניגש אליה ביראת כבוד ושאלה למוצאה
ולמעשיה .לתדהמתו הרבה סיפרה האישה כי היא גדלה
והתחנכה בבית יהודי שורשי באירופה ,אך בשנות הזעם
הניחוה הוריה לבדה בין הגויים ,ושם זנחה את אורח חייה
היהודי.
"יותר מחמשים שנה ,חמשים שנים ארוכות ,שלא שמעתי
תפילה" ,התייפחה האישה ודמעותיה זלגו על לחיה הקמוטות,
"גם ברכה אחת לא שמעתי בכל השנים הרבות האלה.
הברכה שבירכת על היין עוררה בי זיכרונות ילדות עתיקים,
וכאשר זכיתי לענות 'אמן' ,חשתי כי ה'אמן' ממלאת את כל
ישותי ומחזירה אותי הביתה ,לכור מחצבתי".
נסער ונפעם מתוכן דבריה ,נפרד ממנה הרב בלבביות ,ואיחל
לה שתזכה לשמוע ברכות לרוב ולענות אמנים רבים.
אחות בלבן הכריזה את שם ידידו ,והם נפנו אל חדר הבדיקות.
בצאתם מן החדר חיפש הרב שוורץ את הקשישה ,כדי לברכה
שוב בברכת 'שבת שלום' ,אך כאשר ניגש אל מיטתה גילה כי
בזמן הקצר ששהו בחדר הבדיקות התחוללה במקום דרמה
קטנה :האישה נפחה את נשמתה ,ועתה מוטלת היא במיטתה,
מכוסה לחלוטין וישנה שנת עולמים.
צמרמורת פשתה בו ,בשעה שקלא את שראו עיניו :חמשים
שנות בדידות וניכור מעם הנצח נחתמו ב'אמן'!
"יש קונה עולמו ב'אמן' אחת" ,לחשו שפתיו בהתרגשות.
החליט הרב לגמול עמה חסד של אמת ,והשיג מניין יהודים
שהביאוה לקבורה כדת וכדין.
במוצאי שבת נערכה ההלוויה המצומצמת .בקול נרגש ספד
הרב שוורץ לאישה שלא הכיר עד אותו היום" :נאמר בפסוק:
'ומדברך נאווה' ,המדבר שבכם נאה לפניי ,ואיזה הוא המדבר?
אלו עמי הארץ ,שאינן יודעים לא לקרות ולא לשנות ,כמדבר
שאין מגדל פרות ,והן נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות,
ועונין אמן .אפילו אין בידן אלא שכר אמן – זה דיים" )אגדת
בראשית עט(.
משסיים את הספדו המיוחד ,נעמד על יד מיטתה לומר את
הקדיש ,קדיש שנענתה באמנים מועטים אך מלאי כוונה.
לאחר מכן ליוו אותה הנוכחים בדרכה האחרונה ,למקום שבו
נוטלים את שכר ה'אמן' ,ולמקום שבו צרורות הנשמות בצרור
החיים ,לעולם ולעולמי עלמיא.
כתר מלוכה עמוד שסה
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מות הזוכות בהגרלת חודשים
ש
אדר ב' -ניסן
בשובר לתכשיט על סך  1000ש''ח זכתה שרה שוקרון י"ד 2סמינר ת
בית
בינה במכונות קפה משוכללות זכו :תהילה נבט ט' 2סמינר אלקיים מירי
לאנג י' 1סמינר ויזניץ אלעד שולמית יפרח י"א 1סמינר מאיר ק''ס רבקי רוזנבלום
ט' 1סמינר פוירשטיין רחלי כהן י"א 2סמינר גברא אור חן אלפסי י"א 1סמינר
החדש אשדוד מיכל בוכבוט י' סמינר החדש נתיבות חנה טיירי י' 1סמינר תפארת
מרים תהילה מרזיוב י' 2סמינר בית בינה נחמי קסטנר ג' 3סמינר הסניף ירושלים
בפופים מעוצבים לחדר זכו :ציפורה'לע אייזן י' סמינר בית ברכה שרי
מרקוביץ ט' 3סמינר בית חינוך אילה הרמן ט' 1סמינר חיפה באוזניות איכותיות
זכו :יהודית בן ארוש ט' 1סמינר אלקיים חני בן שמואל ב' 4סמינר אלקיים לייקי
פוטש י"א סמינר בית ברכה הדסה יקותיאל י' 2סמינר בית חינוך קריינדי קליין
י"א 1סמינר בית חנה לאה גרינמן ט' סמינר בית יפה שרה טובה פרידמן ט'
סמינר בנות הרמה אסתי מור י' סמינר האגר מירי בוסקי א' 2סמינר הישן ביתר
אסתי הרצל ט' 3סמינר הישן ביתר אסתי גנזלר י"ב סמינר אשת חיל חיפה אפרת
מצספי י"א 3סמינר כהנא אביטל רקובסקי ט' 3סמינר כהנא ריקי בכר ט' 4סמינר
מאיר ק''ס שרי פרגא י' 1סמינר מאיר ק''ס אביה רמתי ט' 1סמינר בי"ע נתניה
בתיה שנקר ט' 2סמינר פוירשטיין רות נפתלי י"ב 3סמינר פוירשטיין רבקי וינברגר
י"א 4סמינר פוירשטיין אביגיל יצחקי ט' סמינר בי"ע קרית אתא חנה חיה בן ברוך
ב' 1סמינר תהילה ב''ב מוריה רחל חדד ז' סמינר אוהל חיה מימי ליימן י"ב 2סמינר
בנות אלישבע שרה אודל אהרון ט' סמינר בנות שרה בילי אלחנן ט' 3סמינר גברא
שורי קרול א' 1סמינר גור באר מרים שושי זלץ ט' 2סמינר החדש אשדוד אביגיל
גורלי י"ב 1סמינר החדש אשדוד חני דבילינגר ה' 2סמינר החדש אשדוד מלכי
ציטרנבוים י"א סמינר החדש נתיבות אפרת אלקובי ב' 1סמינר חיפה ה' ו' נעמי
שוהם י"א 3סמינר חיפה תמר בנג'ו י"א סמינר מעלות שרה אלישבע ריבלין י'
סמינר משמרת מאיר ביתר מירי כהן י' 3סמינר נווה יוכבד שרה קסל י"א 3סמינר
נווה יוכבד דבורה זרביב י' סמינר נתיב טובי שפיצר ט' סמינר קרטשניף רחובות
ספיר שושן ט' 2סמינר תפארת מרים מוריה י"א 1סמינר תפארת מרים חיה שרה
ברזל ג' 2סמינר הישן ירושלים שרה מזל גיגי ד' 4סמינר הישן ירושלים נחמה
בלעדי ד' 1סמינר הישן ירושלים שרית דנגור ב' 8סמינר הישן ירושלים ריקי פקטר
ב' 4סמינר הישן ירושלים חיה מושקוביץ ד' 1סמינר הסניף ירושלים דסי קופשיץ
ד' 2סמינר הסניף ירושלים בעגילים תוצרת מיכל נגרין זכו :בתיה דדון ג'3
סמינר אלקיים חיה'לה שאטן י' 1סמינר בית חנה רחלי דויטש ב' 1סמינר הישן
ביתר אסתי אבלס י' סמינר אשת חיל חיפה חיהלה אוירבך ט' 5סמינר כהנאהדס
שלומי ט' 2סמינר נתיב החינוך שירה מגורי י' 1סמינר פוירשטיין ליאל פרץ ט'2
סמינר אוהל חיה מיכל חמרה י' 3סמינר בנות אלישבע דבורה מלכא י' 1סמינר
הישן שרנסקי בית שמש תמר בלוך י"א סמינר לדעת חכמה רחלי מינקו י'2
סמינר מעלות שרי אגמי י"א סמינר משמרת מאיר ביתר ציפי בער י"א 1סמינר
נווה יוכבד שרי לויכטר סמינר עטרת בנות רות איטח י' סמינר קרטשניף רחובות
ציפי קרביץ א' 9סמינר הישן ירושלים שירה בדקוב א' 6סמינר הישן ירושלים חיה
מור ג' 5סמינר הסניף ירושלים יהודית גרשון א' 4סמינר הסניף ירושלים במגהצי
שער מעולים זכו :יעלי בנון ב' 2סמינר אלקיים אילת נבועה י"ד 2סמינר בית
בינה ברכי הרצל י"ב סמינר בית ברכה מרים קאפמן ט' 1סמינר בית חינוך נחמי
סלושץ י"א 2סמינר בית חינוךמרים קניגסבוך י' 2סמינר בית יפהשרי הלפרין ב'8
סמינר דרכי רחל ביתרשרי קרמר ט' סמינר חסדי אבות אלישבע וייס ט' 3סמינר
מאיר ק''ס שושי הלל י' 3סמינר מאיר ק''ס נעמי פחימה י' סמינר נווה חווה חדוה
לוי י' 2סמינר פוירשטיין לאהלה פרלמוטר י' 4סמינר פוירשטיין שירה בוזגלו ח'
סמינר אוהל חיה הילה אליהו י' סמינר בי"ע עכו שרית ראובן ט' סמינר בנות
אליישיב רותי פוגל ב' 2סמינר גור באר מרים תושיה גרינפלד ט' 3סמינר החדש
אשדוד רחלי הנדלס י"ב סמינר חיפה מוריה חקשור י"ג סמינר מורשת תהילה
קרש י"ב סמינר מעלות שרה שרה לוי י"ב סמינר תפארת מרים רבקה לוין ג'1
סמינר הישן ירושלים הדס נחמני ד' 7סמינר הישן ירושלים אפרת כהנן א' 7סמינר
הישן ירושלים בעטי דיסק און קי  8גיגה זכו :לאהלה מועלם ט' 3סמינר
אלקיים יהודית אמזלג ב' 1סמינר אלקיים יהודית נפתלי ב' 3סמינר אלקייםרחלי
דרעי ג' 1סמינר אלקיים רות כהן ד' 3סמינר אלקיים תהילה צדוק ט' 2סמינר בית

10

בינה שני כהן י"א 1סמינר בית בינה תמי אייזנשטיין ט' סמינר בית ברכהשרי ידלר
ט' 2סמינר בית חינוךדבורי שפינגר י' 3סמינר בית חינוך רחלי פוזן י"א 1סמינר
בית חינוך פעסי אליאס י' 2סמינר בית חנה מירי שמרלר ט' 2סמינר בית חנה
אסתר שמעון י"ב סמינר בית יפה אסתי גלעד י' 1סמינר בית יפה בלימי פדר י'
סמינר בנות הרמה רוחי ברין י"א 8סמינר דרכי רחל ביתר מרגלית ציון א' 8סמינר
דרכי רחל ביתר אורל מסיקה ט' סמינר האגר מירי וינברג ד' 3סמינר הישן ביתר
אסתר פרחים א' 1סמינר הישן ביתר אסתי הירשמן ג' 1סמינר הישן ביתר ציפי
קורץ ט' 1סמינר ויזניץ אלעד דבורי מילר ט' סמינר אשת חיל חיפה מירי קליין י"א
סמינר אשת חיל חיפה רותי דג'יין ט' 2סמינר כהנא רותי נתנאל י' 3סמינר כהנא
מלי לוסטיג סמינר כהנא נחמי טל י"ב 2סמינר מאיר ק''ס נעמה ג'קוב ט' 2סמינר
מאיר ק''ס מירי קראוס ט' 1סמינר מאיר ק''ס שושי שמואלביץ י' 2סמינר מאיר
ק''ס פנינה ביאלה י' 4סמינר מאיר ק''ס יהודית קצבורג י"א 2סמינר מאיר ק''ס
חיה בריסק י"א 3סמינר מאיר ק''ס חני קניאל י"ב סמינר נווה חווה אוריה סלח
י"א 2סמינר נתיב החינוך מרים אוזן סמינר בי"ע נתניהשני חגבי י' 2סמינר בי"ע
נתניה אפרת רוזנר ט' 3סמינר פוירשטיין שולמית צימרמן ט' 5סמינר פוירשטיין
שיפי סימן טוב י' 5סמינר פוירשטיין כבי שפילר י"ב 1סמינר פוירשטיין סימא
איראם י' 3סמינר פוירשטיין חיהלה וגשל ט' 4סמינר פוירשטיין שירה זכריה י"א3
סמינר פוירשטיין יעלי לוי י"א 2סמינר פוירשטיין אסתר אמסלם י' סמינר בי"ע
קרית אתא בת-אל דמירל ב' 2סמינר תהילה ב''ב תהילה בן יעקב ד' 2סמינר
תהילה ב''ב רות נגר ט' 1סמינר אוהל חיה שרה עטיה י' 1סמינר אוהל חיה מלכי
בן זכאי י' 2סמינר אוהל חיה הדסה רוזיליו י' סמינר איילת השחר אפרת פרץ י"א
בי"ע צפת רבקה כהן פור י' סמינר בנות אליישיב אביבה זכאי י"א סמינר בנות
אליישיב תהילה לוי ט' 2סמינר בנות אלישבע חיה יאקב י' 2סמינר בנות אלישבע
רחל ישורון י' 1סמינר בנות אלישבע שרה יום טוב י' סמינר בנות שרה מזל חמדי
י"א 1סמינר גברא ציפי בן הרוש א' 2סמינר גור באר מרים אביגיל טוהר ב'1
סמינר גור באר מרים רחלי ביטון ג' 1סמינר גור באר מרים ברכה שחר י"א סמינר
דרכי שרה שפרה בורק ט' 1סמינר החדש אשדוד תמר ידלר י' 2סמינר החדש
אשדוד אבישג גרוס י' 3סמינר החדש אשדוד שיפי עקאר י"ב 3סמינר החדש
אשדוד רותי חצרוני ה' 1סמינר החדש אשדודתמר כהן י"ב סמינר החדש ב''ב
שרה אסייג ט' סמינר החדש נתיבות דסי וקנין י"ב סמינר החדש נתיבות חוי בנג'י
י"ב סמינר הישן שרנסקי בית שמש פייגי חסקלסון י' 1סמינר חיפה דסי פלג י"א2
סמינר חיפה דיני קאהן ט' 1סמינר כלל חסידי רותי עיני ט' 2סמינר לדעת חכמה
אסתי לביא י' סמינר לדעת חכמהשושי ויזר י"ד 2סמינר מאיר ק''ס ה' ו' הדסה
מלמד י"א סמינר מורשת נחמי זר ט' סמינר מעלות שרה רחלי גולדשטיין י"א2
סמינר מעלות לאה טוגרי י"ב סמינר משמרת מאיר ביתר יעל הורליק ט' 2סמינר
נווה יוכבד נעמה שטינברג ט' 3סמינר נווה יוכבד לאה כהן ארזי י' 1סמינר נווה
יוכבד אלישבע לדרר י' 2סמינר נווה יוכבד אביגיל וזאנה י"א 2סמינר נווה יוכבד
רעות מאיר י"א סמינר נווה יוכבד)ספרדי( בתיה יצחק ט' סמינר נתיב מירי פרידמן
פנמיית בתי אבות נחמי טננתויז י"א סמינר קרטשניף רחובות חני זינגר י"ב סמינר
קרטשניף רחובות רחלי אילוז י"א 1סמינר רכסים אפרת יונה ט' 1סמינר תפארת
מרים זוהר מוסאי י' 2סמינר תפארת מרים שירה י"א 2סמינר תפארת מרים חוה
שירה מנציק ג' 3סמינר הישן ירושלים בת שבע מייזלס ג' 4סמינר הישן ירושלים
גולדה שיינברגר ג' 5סמינר הישן ירושלים יעל לוין ד' 9סמינר הישן ירושלים
מרים שטרן ד' 5סמינר הישן ירושלים רחל ויזפלד ד' 3סמינר הישן ירושלים מרים
עזרא סמינר הישן ירושלים אביטל נאמן י"א 9סמינר הישן ירושלים תהילה רבי
ג' 8סמינר הישן ירושלים יהודית אנג'ל ב' 7סמינר הישן ירושלים חוי אייזן ב'6
סמינר הישן ירושלים מלכי כהן ב' 2סמינר הישן ירושלים נחמה עזרא א' 10סמינר
הישן ירושלים שירה נויבירט א' 9סמינר הישן ירושלים חווה גודמן א' 8סמינר
הישן ירושלים שרי ברנשטיין א' 2סמינר הישן ירושלים פייגי קריגר א' 1סמינר
הישן ירושלים חיה גיטה פרוידנברגר י"א 6סמינר הישן ירושלים שושי דשן ד'8
סמינר הסניף ירושליםרחלי זלונגוט א' 5סמינר הסניף ירושלים רחלי קפלינסקי
א' 3סמינר הסניף ירושלים שושנה קליס ג' 4סמינר הסניף ירושלים שרי מילר א'1
סמינר הסניף ירושלים נאוה ציוני י''א 1סמינר שלהבת
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