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בעקבות החלטת מועצת 
הרבנות הראשית: קמפיין 

לעידוד בירור יהדות
בעקבות החלטת מועצת הרבנות הראשית לאפשר לזוגות הנישאים 
לפתוח תיק נישואין שנה לפני מועד החתונה, קרא מיזם 'שורשים' 
של ארגון רבני צהר, לעידוד מוקדם של בירור יהדות. המיזם מסייע 
בעולי  תמיכה  תוך  ידידותית,  ובצורה  כספית  תמורה  ללא  בנושא 

בריה"מ לשעבר. 
החלטה זו תסייע בצורה משמעותית  לאלפי זוגות עולים, אשר 
מעוניינים להינשא כדת משה בישראל, ולשם כך נדרשים לעיתים 
לעבור הליך בירור יהדות, דבר אשר יכול להמשך זמן ממושך , ועלול  

לעכב את מועד חתונתם במקרים סבוכים.
מיזם שורשים של ארגון רבני צהר, פועל מזה כ-8 שנים ומסייע 
יהדות מול המימסד הרבני- בירור  לעולי בריה"מ לשעבר, בהליך 

ממלכתי, וזוכה להערכה רבה בקרב העולים והגופים הרשמיים. 

| רחל המאירי

כל הלכות כלאיים - 
כעת בספר אחד

'מכון  'חוקות הארץ'  מבית  ספר חדש, 
התורה והארץ', בנושא הלכות כלאיים.  
מדובר בשני כרכים גדושים, עם למעלה 
בהלכות  העוסקים  עמודים,  מאלף 
שנכתב  מה  כל  רוכז  בספרים  כלאים. 
ועד  מהחומש  החל  כלאים,  בהלכות 
פוסקי זמננו. אם עד עתה הרוצה ללמוד 
נדרש   כלאים,  בהלכות  אחת  הלכה 
בעשרות  ולהשוות  ולבדוק  לפתוח 
הכל  מעתה  הרי  שונים,  ספרים  ומאות 
מוגש כשולחן ערוך ונמצא במקום אחד. 
מובאים  במינה,  מיוחדת  בתמציתיות 
אלף  מ-20   למעלה  בספר  המקורות. 

ציוני מראה מקומות.

חניכי בני-עקיבא מסייעים 
לבניית בית התנועה בבירה

'בני עקיבא',  בימים אלו בונים במרץ את בית הקבע של תנועת 
בעמק המצלבה שבירושלים. ההחלטה לעבור לירושלים, נבעה מתוך 
הרצון לבסס ולחזק את מעמדה של ירושלים כעיר הבירה של מדינת 

ישראל. 
כרוכות  רבות  כספיות  השקעות  אולם  בשיאה,  נמצאת  הבנייה 

בהשלמת  מבנה הקבע של הנהלת התנועה.
מצייצים'  'דוסים  עם  פעולה  שיתוף  בתנועה  יזמו  כך,  בעקבות 
להעלאת מודעות וחשיבות בניית הבית. הקמפיין כולל אתר תרומות 
חברי  דרוקמן,  חיים  הרב  משתתפים  שבו  מיוחד,  וסרטון  ייחודי, 
הכנסת עליזה לביא, מוטי יוגב (בעבר מזכ"ל בני-עקיבא) ויוני שטבון, 
מזכ"ל התנועה דני הירשברג, ולמעלה ממאתיים חניכים ומדריכים  
ישבו עד  מכל רחבי הארץ. משרדי ההנהלה הארצית של התנועה 
לאחרונה ברחוב דובנוב בתל אביב, ומתנהלים זמנית  בשכונת בית 

וגן  בירושלים. 
| אבי עמית
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