מפעל יש"א מדברותיך
ע"ש שמשון אברהם יונגסטר ז"ל
בשנת תשע"ז ,לקראת יום הזכרון השלישי לפטירתו של אהובנו שמשון אברהם ז"ל,
הכרזנו על הקמתו של מפעל כתיבה תורנית-למדנית לזכרו ולעילוי נשמתו ,בשיתוף
איגוד ישיבות ההסדר וכתב העת "אסיף".
שמשון חיכה בכל מאודו ליום בו יצטרף כתלמיד מן המנין לישיבת "הר-עציון" ,אך
מחלתו אפשרה לו ללמוד בישיבה יום אחד בלבד .שמשון שאף ללמוד תורה בעומק
ובעיון ,וגם בימים קשים של חולי ידע לשאוב הנאה עמוקה מהברקה למדנית ,וחיכה
ליום בו יזכה לחדש חידושי תורה.
למרבה הכאב ,חלומו של שמשון נגדע ,ואנו מבקשים לממש את חלומו באמצעות
כתיבת חידושי תורה על ידי לומדי תורה בגיל .24-18
מעודדים מן ההצלחה של התחרות בשנתיים הראשונות – אנו פותחים את התחרות
השלישית ,לשנת תשע"ט.
השנה אנו מבקשים לקבל מאמרים סביב נושאים הנידונים בספר "זמנים" של
הרמב"ם (שבת ,עירובין ,שביתת עשור ,יום-טוב ,חמץ ומצה ,שופר סוכה ולולב,
שקלים ,קדוש החודש ,תעניות ,מגילה וחנוכה) ,אך לאו דוקא בשיטתו של הרמב"ם.
כמו כן ,ניתן לשלוח מאמרים העוסקים במסכת הנלמדת בעיון.
המאמרים יבדקו על ידי תלמידי חכמים ,בעילום שם הכותבים.
שמות חברי ועדת הבדיקה יפורסמו בהמשך.
כללי הכתיבה:
•
•
•
•
•
•
•
•

אורך 4000 :עד  6000מלים .למען הוגנות הבדיקה – לא נוכל לאשר מאמרים
שיחרגו ממכסה זו.
חידוש :רמת החידוש והמקוריות תילקח בחשבון לצורך דירוג המאמר.
סגנון כתיבה :עברית עדכנית .סגנון קולח וקריא ילקח בחשבון בעת שיפוט
העבודות.
ציטוטים :יש לצטט רק את הנדרש לצורך הטיעון ,כדי לאפשר קריאה שוטפת.
מראה מקום :ציונים קצרים (ש"ס ,רמב"ם ,חידושי ראשונים על אתר) יצויינו
בגוף העבודה בסגריים .ציונים לספרים אחרים – בהערת שוליים.
יש למעט ככל האפשר בהערות שוליים (מעבר למראה מקום).
סיכום :יש לכתוב סיכום ברור בסוף המאמר.
תקציר :לכל מאמר יצורף תקציר של כ 200-מלים.

משלוח המאמרים:
•
•
•
•

יש לשלוח את המאמר בקובץ .WORD
אין לרשום את שם הכותב על גבי העבודה או בשם הקובץ.
בקובץ נפרד יש לכתוב :שם המאמר ,שם הכותב ,תאריך לידה ,שם המוסד
הלימודי ,כתובת דוא"ל.
את שני הקבצים יש לשלוח בדוא"ל לכתובת.isa.midabrotecha@gmail.com :
יש לציין בנושא ההודעה" :ישא מדברותיך שנה ג'"

התאריך האחרון למשלוח המאמרים :ב' בניסן תשע"ט ()7/4/19
הפרסים יחולקו בטקס שייערך לקראת יום השנה לפטירתו של שמשון ז"ל ,כ"ז באייר
תשע"ט .הודעות לזוכים ימסרו מבעוד מועד.
בהצלחה ובברכת "יגדיל תורה ויאדיר",
המשפחה וחבריו של שמשון

