
לדרכה של ישיבה
אין אדם מושלם! כך יודע כל אחד על עצמו, ופעמים שמחשבה זו גורמת 
לאדם “לתבוע” מעצמו פחות, ואף “להתיר” לעצמו, ולהניח עצמו מלעשות 
דברים ופעולות שאילו היה קצת מתאמץ היה מצליח ודאי להעפיל ולהתקדם 

בעבודת ד’ ובשאר התחומים.
אילו היה יודע כל אחד כמה שדווקא הוא עם מעלותיו, וכן עם מגרעותיו הוא 
אדם אשר יוצר ויועד לו מסלול מיוחד, ואותו מסלול ודרך, מחכים ומותאמים 
דווקא לו! – לו!  ולא לאף אחד אחר. מסלול ש”תפר” לו הבורא לפי מידותיו, 
קשייו, ניסיונותיו, והצלחותיו. חלילה מלפזול למסלול ש”נתפר” עבור אחר, לך 
יקירי זה לא יצלח! אתה צריך את הדרך שנבנתה עבורך, בה תרגיש שאתה 
ממצה את עצמך, בה תתוגמל לעתיד מושלם, עבור התגברויותיך בהתאם 

לכלים שניתנו לך, כי זה הדרך שלך.
עומד בחור צעיר על פתחם של החיים, בחור אשר בבית לא בהכרח חונך 
לאיזשהו דרך, בחור אשר בס”ד גדולה הצליחו פעילי ארגון ‘אחינו’ לשכנע 
אותו ואת הוריו לשולחו לישיבה, תועה אנה ואנה, חפץ לגלות לאן פונים, מה 

עושים, ובאיזה אופן צועדים
וכאן בא האור הגדול בדמותה של הישיבה הקדושה ישיבת “אחינו”, ישיבה 
השמה לעצמה מטרה מופלאה, מעבר לכותלי בית המדרש הספוגים בתורה 
בטהרתה נטלה הישיבה לה למטרה, צעדה משותפת יד ביד עם כל בחור 
בסייעתא  אשר  הישיבה  רבני  של  האיכותי  הצוות  האישי!  במסלולו  ובחור, 
דשמיא ידיו רב לו בעיסוק בכוחות הנפש, וניסיונות החיים העומדים לפתחם 
ישיבתי  שאינו  מעולם  המגיעים  אלו  חמד  לצעירי  ובפרט  דורינו  צעירי  של 
את  שלו,  המסלול  את  בחור  לכל  ו”מגלה”  מפתח  יקר  צוות  אותו  במיוחד, 
וסיבה  אמיתי,  סיפוק  שירגיש  מצליח!  שהוא  ירגיש  שבה  האישית  הדרך 

לקום בבוקר ליום נוסף של עבודת ד’ מהנה, אושר פנימי במיטבו.
מדהים עד כמה דבר שנראה כחיסרון וכמגרעת, יכול להביא בכנפיו הצלחה 

והתקדמות רבתי, וזאת רק ע”י הכוונה מקצועית.
הדבר יובן ע"פ משל נאה להפליא, בדבר מלך קדמון אשר מבצרו היה ממוקם 
בראשה של גבעה אשר חלשה על שטחים רבים מסביב, יום יום היה אחד 
הפועלים יורד עם שחר לבאר אשר בשיפולי הגבעה ונושא בידיו דליי מים 
עד למבצר אשר בראש הגבעה, לימים התבגר אותו אדם וכן התרבו יושבי 
הצטרף  האחד  בנים,  שני  היו  אדם  לאותו  גדלה,  המים  ותצרוכת  המבצר, 
שהיה  ולאחר  קמעא,  צולע  היה  האחר  אך  בהצלחה,  השאיבה  לעבודת 
מעודדו  היה  אביו  בלבד,   המים  מכמות  חצי  עם  מגיע  היה  בהר  מדשדש 
נצרכת  כל טיפת מים  ודרושה, שהרי  לו עד כמה עבודתו חשובה  ומסביר 
קמעא,  מדוכדך  כשהוא  הצולע  הנער  נראה  זמן  תקופת  לאחר  אך  מאד, 
לשאלת אביו ענהו שהוא עצוב על כך שאין ביכולתו לתת את תפוקת המים 
שנותנים האחרים, אביו בתגובה שאלו האם הבחנת בשורת הפרחים שצמחו 
לאחרונה במעלה ההר? ובכן בכל יום שאתה צועד בהר והמים מטפטפים 
מהדליים, נופלים הם על אדמה משובחת עם זרעי פרחים, ובזכותך עכשיו 

כל שטח הטפטוף כוסה במרבד נאה של פרחים ססגוניים מלבלבים!
ביותר  הטוב  בעצם  הוא  שלו,  ובנתונים  שלו  בצורה  אדם  שכל  אנו  למדים 
מגרעותיו  דווקא  ראויה  ובהכוונה  לב  בשימת  ולפעמים  שלו.  היעוד  בשביל 

הם הצלחותיו 
אין לנו אלא להציע מהאור הגדול והמענג, אור השמחה הרוחנית הנמצא בין 

כותלי בית מדרשינו, והניתן לכל בחור לפי דרכו ופועלו,
העורך   

החלוצים לפני המחנה

יום שלישי כ"ח ניסן, יומיים לפני זמן קיץ בהיכלי 
"אחינו".  בישיבת  הקיץ  זמן  החל  הישיבות, 
הארץ,  רחבי  מכל  התאספו  הישיבה  בחורי 
ובס"ד התחילו בהתלהבות גדולה ועצומה את 
זמן קיץ הבעל"ט, כשהלימוד בבוקר הוקבע על 
בפרק  עוסק  אחה"צ  ולימוד  "המפקיד",  פרק 
"כיצד מברכין" פרק "הברכות" במסכת ברכות.

מבצע הכנה לישיבה גדולה

לומדים כבר בחורים  “אחינו" השנה  כידוע בישיבת 
כך  לשם  בעזה"י.  גדולה  לישיבה  הבא  זמן  העולים 
פתחה הישיבה בתוכנית 
להכנתם  מיוחדת 
תלמידים  אותם  של 
עלייתם  לקראת  יקרים 
בהמשך  ושגשוגם 
גדולה  בישיבה  דרכם 

בעזהי"ת

הונפק  כך  לשם 
מיוחד  פנקס  בישיבה 
בקפידה  רשומים  שם 
על  אשר  מטלות 
שמירת  בשלמות  ביומו  יום  מידי  למלא  התלמיד 
לימוד  לשיעורים,  כניסה  שחרית,  תפילת  הסדרים, 
ברציפות, וכו’ , וכל זה למשך כל הקיץ. בחור העובר 
את הנ"ל בהצלחה מתוגמל בפרס כספי גדול בסוף 

הזמן!

זאת ועוד רעיונות נוספים ויחודיים עולים ומלהטים 
את לימוד התורה בישיבה המופלאה "אחינו" מודיעין 

עילית.
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קובי  אחי'ה  הבחור  הישיבה  תלמיד 
שיחי' ייצג את תלמידי הישיבה בכנס 

הארצי

במשך זמן חורף התקיים כמידי שנה תוכנית ה'חבורות' 
)מאמרים תורניים( של ארגון ‘אחינו', המדובר בתלמידים 
יקרים שסיימו כיתות ח' בביה"ס תורניים והוכנסו לישיבות 
שולחים  מתוקים,  בחורים  ואותם  הפעילים,  ע"י  קדושות 
הפעם  אף  זה  כשחלקם  תורתם,  ומחידושי  מחיבוריהם 

הראשונה להם, 

בסוף הזמן הקודם התקיים ע"י ארגון “אחינו" כינוס לכבודה 
של תורה באולמי ‘אור יהושע' בב"ב, הורי הבחורים גם הם 
דפי  ואלפי  מאות  כתיבת  של  זה  מרגש  באירוע  השתתפו 

חידושי תורה. 

נציג הבחורים בכנס אשר נבחר מישיבתנו הקדושה לשאת 
דברים היה הבחור החשוב אחיה קובי שיחי', בדבריו הודה 
נרגשות בשם כל התלמידים להרב ירחמיאל קראם שליט"א 
יו"ר הארגון התורם מאונו ומרצו לפעילות הארגון, כן הודה 
לנשיא הארגון הרב דוד הופשטטר שליט"א, על שלא חוסך 
כל מאמץ וכל טירחה בשביל מפעל קדוש זה, כמו"כ הודה 

מהתלמידים  הרבה  הם  שלולי  הארגון  לפעילי  נרגשות 
הנמצאים באולם לא היו כאן,

בהמשך דבריו תהה על המשנה הידועה במסכת אבות “כך 
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ויין במשורה תשתה 
ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה אם אתה עושה כן אשריך 
וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא".  האיך? 
שאל האומנם ע"י הפת במלח ועל השינה על הרצפה יגיע 

האושר ואיך אפשר לומר אשריך בעולם הזה,

אלא ביאר בטוב טעם, שכשאכן אם נבוא להסביר לאדם 
אחר את טעמה של עולמה של תורה זה קשה מאוד ואף 
בלתי אפשרי, כי אי אפשר להסביר את המתיקות שבלימוד 
הטעם  את  טועם  בעצמך  שאתה  ע"י  רק  רוחניים  ובחיים 
הרוחני ורק אם אתה נפגש עם הלימוד אז אתה זוכה להכיר 
כן,  ואם אתה עושה  אומר  ומשו"כ התנא  את המתיקות, 
אתה בעצמך בחיותך אתה חי חיים רוחניים, חיים של תורה, 
אתה כבר מרגיש את ה'אשריך' כן! גם בעולם הזה אשריך 

וודאי טוב לך לעולם הבא 

הוא סיים בהודאה להוריו היקרים שתמכו בו לאורך כל הדרך, 
כמו"כ הודה לראש הישיבה ולכל צוות הישיבה  המסור שרק 
גם  רוחניים מלאים שיהיה  לחיים  הישיבה  בני  זכו  בזכותם 

אשריהם בעולם הזה וגם טוב לך בעולם הבא,

בסוף  נסגר  הצלחה  של  פרק 
ששנים  לאחר  הקודם,  הזמן 
עשר מבחורי הישיבה זכו לסיים 
כשהזמן  מגילה,  מסכת  את 
מזמנם  הינו  לכך  הוקדש  אשר 

ה"פרטי". 

המדובר הוא על שיעור שנוסד ע"י 
אחד מחשובי האברכים הרב משה 
יפרח שליט"א בין השעות 21:00 – 
תפילת  לאחר  זאת  בערב,   21:30
הלימודית  המסגרת  וסיום  מעריב 
ונפלאים  יקרים  בחורים  בישיבה, 

קביעות  זמן  את  הרחיבו  אלו 
את  ספק  ללא  והרחיבו  תורתם, 
ידיעותיהם בכך שהחליטו להמשיך 
ואכן  התורה,  בשקידת  ועוד  עוד 
לאחר כשישים יום זכו לסיים את 

המסכת בהתרוממות רוח,

הגדולה  הסיום  בסעודת 
התלמידים  הורי  גם  השתתפו 
בניהם   בשמחת  ששמחו  היקרים 
בעיניהם  התרגשות  כשדמעות 
לראותם עולים ומתעלים במעלות 
התורה מתוך רצונם האישי בלבד.

תחושת רוממות במסגרת סיום מסכת מגילה  
שנעשה ע"י 12 תלמידי הישיבה 

חדשות



אנו מבקשים לשמוע ממכם קצת על התנהלות הישיבה. אנו עומדים 
לקראת סיום ימי הרישום לישיבות, איך מסכמים בישיבה את תקופת 

הרישום? והאם רואים הבדל בין שנה זו לשנים קודמות'?
אין ספק שמרגישים הבדל. בשנים הקודמות עוד היינו במצב שצריך לספר 
על הבשורה שבהקמת הישיבה, היום התלמידים שלנו הם בעצם הרשמים 
לא  הם  שבעצם  התלמידים  את  שרואים  ופעילים  מנהלים  מורים  שלנו, 
האמינו שיחזיקו מעמד חודש אחד, מסיימים שיעור ג', מסיימים שיעור ב', 
ושיעור א' כמו בני תורה עם שאיפות להצליח בישיבות הגדולות, המורים 

רודפים אחרינו.

הזכרת בדבריך את המילה “בשורה" מה בעצם הבשורה?
ברשותך אספר בקצרה על מה שקדם להקמת הישיבה, כפי שידוע לך כבר 
‘אחינו' עוסק ברישום תלמידים מביה"ס תורניים  למעלה מעשור שארגון 
ואף בליווי צמוד לתלמידים בתוך הישיבות עצמן, עם  לישיבות הקדושות 
השנים והגידול במספר התלמידים בביה"ס התורניים נוצר הצורך במציאת 
מסגרת המשך עבורם בדרך הישיבות הקדושות, לכך נתבקש נשיא ‘אחינו' 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  ע"י  שליט"א  הופשטטר  דוד  הרב 

שליט"א להקים ישיבה מיוחדת עבור תלמידים אלו.

ומדוע שלא ישתלבו במסגרות הקיימות?
צריך להבין מה זה “תורני" כדי לענות על שאלה זו. לרוב מדובר במשפחות 
שהרמה הרוחנית בהם חלשה מאוד שבס"ד הצליחו פעילי הקירוב להעביר 

את הילדים למוסד תורני.
הישיבות לעומת זאת ברובם מיועדות לתלמידים יותר מבוססים מבחינה 
וכתוצאה מכך על התלמיד התורני מוטלת חובה לצמצם פערים  רוחנית, 

במהירות רבה הרבה מעבר למסוגלות שלו,
ישנם תלמידים שיכלו לצמוח לגדולי תורה, אלא שהלחץ, הפערים והחיכוך, 
גרמו להם לנשור מעולם הישיבות. עבורם כדי שלא יחושו כנטע זר בתוך 
וביראת  בתורה  בהתעלות  להתמקד  יוכלו  בה  הישיבה  הוקמה  הישיבה 

שמים ובריכוך המשברים האופייניים לתלמידים מרקע תורני.

אולי תוכלו לפרט יותר?
אספר לך סיפור, תלמיד בישיבה אשר ביום הראשון ישב בעיניים דומעות 
והודיע שהוא לא מסוגל להישאר וברח, שלחנו לביתו את הפעיל שהביא 
והודיע  הוא שוב בדמעות  יום  כעבור  לישיבה.  אותו  לישיבה, שיחזיר  אותו 
חיכינו  אנו  פעמים,  וכמה  כמה  כך  חזר,  הוא  למחרת  ושוב  עוזב,  שהוא 
בסבלנות, כי אנו בנויים להתמודדויות מסוג זה, כיום הבחור הזה הוא המצוין 

שבישיבה, ואין לי ספק שהוא עתיד להיות גדול בישראל. 
מקום שאין לו את הסבלנות והמטרה שלשמה הוקמה הישיבה שלנו לא 
היו מוכנים להחזיק בחור במצב כזה, היו מודיעים לו או שאתה כאן או שלא, 
וכנראה היו מפסידים אותו, הישיבה שלנו במקרה הזה בלי ספק הרוויחה 

עבור כלל ישראל גדול בתורה.

איך מתמודדים עם בחור בראשית דרכו הוא מתגעגע למחשב ולכל 
שאר ‘מרעין בישין' שהיה מורגל בהם בביתו?

וגם שם הוא רגיל להתנתק  תראה כל תלמיד הרי בא ממסגרת לימודית 
מכל אותם דברים, העבודה שלנו היא לעשות בשבילו את השעות הארוכות 

של הישיבה לשעות מתוקות...
ובשביל זה יש לנו נוסף לכל הסדרים סדר שלפי דעתי זה כמו ה'סוכרייה' 

של הבחורים, סדר שלישי בו הם לומדים עם אברכים “פרטיים".

אברך לכל בחור?
בדברים  חוסכים  ולא  נפשות  הצלת  וכמעט  חובה  ממש  זה  א'  בשיעור 

כאלו.
‘הצלת נפשות' האם זו לא הגזמה?

ממש לא, הרי אין בחור ואפי' יהיה המצוין שבישיבה המובחרת ביותר שאינו 
מהבית,  והריחוק  ההסתגלות  קשי  עם  יחד  ואחרים  כאלו  משברים  עובר 
האברך הצמוד מהווה משענת ותמיכה לאותו נער שלפחות בתחילה החיבור 
שלו לישיבה הוא לא טבעי, יש לו מישהו שעוזר לו להבין את הגמרא והוא 
והכי חשוב לבחור התחושה  שם רק בשבילו אפשר לדבר איתו על הכל, 

וההרגשה שהוא כאן רק בשבילי.
על השולחן מונחים טפסי רישום רבים והטלפונים ברקע עוסקים אף הם 

בנושא הרישום אנו מבקשים לעסוק בנושא

נחזור ברשותך להווה, הימים ימי הרישום לישיבות נדבר במספרים 
כמה נרשמו לישיבה?

יש לנו בכל שיעור כ-30 תלמידים, ולמעשה הביקוש הוא עצום עד עתה 
והם מתמודדים על  150 תלמידים  נכון לעכשיו מעל  באו להירשם השנה 

30 מקומות.  

מדוע רק 30 מקומות, האם אין מקום להרחיב את השורות?
תראה, אנחנו כאן להצלת נפשות באמת. זה מאוד מכובד שיש לך המוני 
תלמידים, אבל להציל אתה צריך לדעת למה אתה מסוגל אנחנו חושבים 

שאם נגדיל את הכמות זה יהיה על חשבון האיכות של הנתינה שלנו.

לא קורה שאתה מקבל תלמיד ומתברר בסוף שזה מקח טעות?
בשביל זה כל בחור עובר שני מבחנים, צוות הרבנים כשבראשם המשגיח 
מתאים  ומי  מה  ויודע  מנוסה  מאוד  הינו  שליט"א  הורביץ  יעקב  הרב 

לישיבה.
השנה  ימות  כל  במשך  פעיל  ‘אחינו'  ארגון  לך  שידוע  כפי  לכך:  ובנוסף 
בביה"ס התורניים כדי לכוון ולעודד את התלמידים להמשיך בסוף כיתה ח' 
לישיבות הקדושות והם יודעים במקצועיות רבה להתאים לכל תלמיד את 

המסגרת המתאימה לו, כך שכבר לפני המבחנים יש לנו מיון ראשוני...

מי באמת ראוי למסגרת שלכם?
כל תלמיד אשר ברור לו כי הוא רוצה ללמוד וברור לפעיל שלו שבמסגרות 
הרגילות הוא יתחכך, אנחנו כאן בשבילו, לא באנו במקום הישיבות הקיימות, 

אנו רוצים לתת מענה שלא היה קיים עד היום.

איך נבנתה התוכנית המיוחדת של הישיבה לטיפול בתלמידים ?
כרמ"ים  כיהנו  חלק  בתלמידים  בטיפול  מאוד  מנוסה  הוא  הישיבה  צוות 
הספר  בבתי  הנוער  בני  עם  רבות  שנים  פיעלו  וחלק  שונות  בישיבות 
התורניים אין ספק שיותר קל לך עם הורים כאשר היית שותף לספיקות 
בעבר  ליווית  כאשר  בחור  להבין  קל  יותר  והרבה  דומה,  מרקע  הורים  של 
וחווית יחד עמם את הקשיים והמשברים שמאפיינים את  בחורים דומים, 

הכניסה וההסתגלות לישיבה.
ולסיום “תדע לך שיש לישיבה סייעתא דשמיא לא רגילה, ואין לי ספק שזה 
בגלל שכל העוסקים בעניין פועלים מתוך רצון עז רק להרבות כבוד שמים, 

ומתוך כך הצלחתינו רבה". 

ראיון:  עם ראש הישיבה הרב מיכאל ברלין שליט"א

ישיבת "המשך הזמן"
מן הראוי לציין את סימן העלייה בו הסתיים הזמן הקודם, בישיבה כמו 
וגם כאן בסוף זמן חורף נטלה הנהלת הישיבה  תמיד מודעים למצב, 
“ישיבת המשך  ע"י הפרויקט המופלא בשם  יוזמה ברוכה מאוד, זאת 
הזמן" אשר זמן חורף המשיך עד ח’ ניסן, רעיון אדיר שלאחרונה קורם 
עור וגידים ושולח זרועותיו בהיכלי התורה, ישיבת “המשך הזמן" שע"י 
הישיבה התאפיינה בחלקו הראשון של היום בזמן לימוד, וחצי היום השני 
נהנו הבחורים מפעילויות בלתי שגרתיות, אשר שולבה בחלקה בישיבה 

וחלקה ע"י יציאות. גולת הכותרת היה הטיול הגדול רצוף החוויות לצפון 
שהחל ביום ראשון והסתיים לפנות בוקר של יום שלישי.

בפרק  ליום!  עמוד  היה  הזמן’  המשך  ‘ישיבת  במשך  הלימוד  הספק 
במבחנים  ההצלחה  יומי!  מבחן  לזה  מצטרף  כשאף  אוחזין’  ‘שניים 

תורגמה בהמשך לזיכוי כספי בטיול הגדול והמהנה לצפון.
לימוד  הן  הכוללת  הזמן"  המשך  “ישיבת  של  זו  מתכונת  כי  ספק  אין 
ברצינות והן פעילויות מהנות ומגוונות תרמה הרבה לקשר המיוחד בין 
בני הישיבה לרבותיהם, ולקשר בינם לבין עצמם שיביא בעז"ה תועלת 

גדולה בעתיד לכל אחד ואחד.



במדור זה אנו מאירים את השגרה המיוחדת 
שבישיבה.

מסוים  לחלק  אור  אלומת  נפנה  פעם  בכל 
משגרת היום יום בישיבתינו הקדושה.

בוקר בישיבה מתחיל עוד לפני התפילה בסדר “משכימי 
קום".

זהו סדר רשות כפי שמסביר לנו הרב יצחק קניגסברג 
ופעילותו בישיבה הוא  שליט"א אשר בין שלל תפקידיו 
גם אחראי על סדר זה, משתתפים בו רוב ניכר של בני 
הישיבה אשר מיוזמתם ומרצונם מקדימים ובאים רבע 
שעה קודם התפילה כדי לקבוע עיתים לתורה בשיעור 
סדר,  לפי  ‘התחלנו  ברורה  המשנה  סדר  עפ"י  קבוע 
ספק  ואין  תפילה  הלכות  באמצע  היום  אוחזים  אנחנו 
בקריאת  לנהוג  איך  יודע  בשיעורים  שהשתתף  שמי 
שמע, בהנחת תפילין וכו’ הוא קונה קנין בנפשו’ יש גם 
תגמול לבחור שמתמיד להשתתף בסדר זה “מתן שכרה 
הפרס  ‘לא  קניגסברג  הרב  אומר  האמת  אבל  בצידה", 
הוא המדרבן בחור לבוא כי אם האוירה, ראיתי פעמים 
זה  בסדר  שמשתתף  אחד  בחור  בו  שיש  שחדר  רבות 
מצוה  לבוקר,  המיוחד  בלימוד  וישתתפו  יקומו  כולם 
גוררת מצוה התפילה אח"כ היא בנחת מספיקים לומר 
את ברכות השחר, פסוקי דזמרה מתחילה ועד סוף, וגם 
כל  אח"כ  התפילה,  חשיבות  את  יודעים  הלימוד  מתוך 
היום נראה יותר טוב כי מי שלומד טוב מתפלל טוב, ומי 
מרגיש  ומתפלל  שלומד  ומי  טוב,  לומד  טוב  שמתפלל 

שהוא מתחבר לישיבה ומתעלה בה.

הדיבור  רשות  נתנה  הפעם 
גל  היקר  הבחור  של  לאמא 

מורי שיחי’

‘צופים’  יישוב  תושבי  אנחנו 
וחציו  דתי  שחציו  ישוב  שבשומרון 
חילוני, כידוע אין מקרה בעולם אלא 
“במקרה"  לכן  יתברך  ד’  מאת  הכל 
גמורים  חילונים  שהיינו  אפי’ 
בצופים,  התגלגלנו לשכונה הדתית 
שהפכנו  עד  התקרבנו  לאט  לאט 
בעצמנו למשפחה דתית כשבננו גל 
הגיע לכיתה ו’ העברנו אותו מביה"ס 
 – חיים"  “עטרת  לביה"ס  החילוני 
הרב  את  הכרנו  שם  סבא,  בכפר 
שהפנה  והוא  היקר  שליטא  בנימין 
אותנו לישיבת ‘אחינו’, ואף עזר רבות 

לגל להשלים פערים שהיו לו, 
אני חושבת שלמשפחות כמונו – גל 
ונכד ראשון משני  הוא הבכור שלנו 
שלנו  המשפחה  בכל  אין  הצדדים, 
אין  וגם  ישיבה  של  בכיוון  אחד  אף 
הזה  לצד  הערכה  לא  ואפי’  גיבוי 
הטוב  הדבר  הוא  ‘אחינו’  ישיבת 

ביותר.
בישיבה מבינים את גל ומתקדמים 

כשגל  לפעמים  שלו,  בקצב  איתו 
שזה  מאמינה  לא  אני  הביתה  חוזר 
ביראת  התקדם  כ"כ  הוא  שלי,  גל 
במידות  התורה,  בלימוד  שמים, 
מרגישה  אני  ארץ  ובדרך  טובות 

שהם מקדמים אותו הכי בשבילו.
הוא  קשה  מאוד  לו  היה  בתחילה 
צעיר בכיתה שלו וגם לנו היה קשה 
פשוט  הייתי  לפנימייה  ילד  לשלוח 
בוכה איתו בלילה בטלפון עד שהוא 
רוצה  אני  מתרגלים,  ואנחנו  התרגל 
הישיבה  רבני  של  העזרה  את  לציין 
תמיד  אפשר  ברלין  הרב  המסורים, 
חוזר  והוא  הודעה  לו  להשאיר 
ומתייחס, אני רואה לפעמים כשגל 
מבקש לצאת הביתה לפעמים הוא 
חשוב  וזה  מיד  תשובה  מקבל  לא 
מתוך  בסבלנות  לחכות  לומד  הוא 
מאוד,  אותו  בונה  וזה  דעת  שיקול 
הרב איציק תמיד בשמחה ובמתינות 

מוכן לייעץ לנו בכל דבר ועניין,
בידיים  שהוא  מרגישים  גם  אנחנו 
טובות מבחינת רמת האוכל והניקיון 
מקרה  אין  שאמרתי  כפי  בפנימייה 
ד’  יד  את  מרגישים  וממש  בעולם 
בבחירת הישיבה הטובה ביותר עבור 

גל והמשפחה.

מאת: הבחור דניאל דוכניאן, פסגת 
זאב ירושלים

פרשת השבוע
כתוב בפרשת בחוקתי “אם בחוקתי תלכו ואת 

מצוותי תשמרו וגו’ ונתתי גשמיכם בעתם" 
לכאו’ קשה כי בפסוק משמע שמקבלים שכר 
על מצוות בעולם הזה והרי כתוב ששכר מצווה 
בהאי עלמא ליכא דהיינו שלא מקבלים שכר 

בעוה"ז על עשיית מצוות,
בפרשה  הכתובות  הברכות  שכל  לומר  ונראה 
לקיים  אינם באים לשכר על המצוות אלא  זו 
את  לקיים  ולסיוע  לעזר  לו  שיהיה  האדם  את 

המצוות.

מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים
בבא מציעא

ל"ד ע"ב “שילם מחצה מאי" ולכאורה יש לעיין 
שמפקיד  הסברא  עיקר  דהא  הגמ’  בספק 
הוא משום שהוא מעדיף  לנפקד  מקנה כפל 

שיהא לו קרן בטוחה ביד מאשר כפל מסופק, 
ביד  מחצה  לו  עדיף  מחצה  בשילם  אף  וא"כ 

מכפל בספק ומאי ספק הגמ’,
ואין לומר שהוא משום שמחצה זה רבע מכפל 
מצינו  הרי  מהקרן  ארבע  פי  מקנה  אדם  ואין 

שמקנה לו אפי’ ארבעה וחמשה,
בטוח  מיעוט  שעדיף  זו  דסברא  לומר  ונראה 
להקנות  מספיק  אינו  בספק  הרבה  מאשר 
מקבל  שהמפקיד  במקרה  אלא  לנפקד  כפל 
ממנו  נחסר  שלא  מרגיש  הוא  ובכך  הקרן  כל 
הגיעו  שלא  הכפל  את  מקנה  הוא  ולכן  כלום 
מעולם, אבל כשמשלם לו חצי עדיין המפקיד 
סיפוקו  על  בא  ואינו  בכספו  חסרון  מרגיש 

להקנות כפל.
בד"ה  וכתב  בקושייתנו  הרגיש  רש"י  ובאמת 
משלם  הריני  באמר  שמדובר  מחצה"  “שילם 
מחצה ומיאן רש"י לומר ששילם מחצה, אבל 
מחצה  ששילם  שמדובר  פירש  בריטב"א 

ולדברינו מובן היטב דברי הריטב"א.  

עיר  המעטירה,  עירנו  זכתה 
שבין  וסופרים,  חכמים  של 
ישיבת  פאר  תכהן  כותליה 

“אחינו” לצעירים.
פעילות  את  ומכירי  ביודעי 
בתוככי  שנעשית  הקודש 

מלא  בפה  לומר  אני  יכול  הקדושה,  הישיבה 
אתר  בכל  התורניים  המוסדות  ומחנכי  למנהלי 
יפרח  יישמר,  בתוכה  שתפקידו  הפיקדון   – ואתר 

וישגשג - טעמו וראו כי טוב ד’. 
במקום מכהנים אנשי צוות נפלאים הנותנים את 
ומרצם למען התלמידים הנפלאים שזנחו  זמנם 
מעליהם עול דרך ארץ וקבלו על עצמם עול תורה 

ומצוות.
על  היא  אף  משפיעה  הישיבה  של  סביבתה 
התורה  בעיר  הישיבה  של  ומיקומה  הבחורים, 
מודיעין עילית, בה שוררת אווירה תורנית מיוחדת, 
בישיבה,  השוהים  הבחורים  על  משפיעה  ודאי 

הטועמים גם מאווירה רוחנית זו.
זו  קדושה  בישיבה  גאה  עילית  מודיעין  העיר 

ובתלמידיה.
באיחולי הצלחה מרובים

יעקב גוטרמן
ראש העיר מודיעין עילית
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מבי מדרשא

להאיר  את השגרה


