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כך מתחילים הצעירים החדשים בישיבת ’אחינו‘ ראש הישיבה מתקשר 
בעצמו לכל תלמיד חדש מעודד אותו ומאחל לו בהצלחה,

בדר“כ שיחה מעין זו נערכת ע“י מזכירות הישיבה, אולם ב‘אחינו‘ מודעים 

לחשיבות הקשר האישי והישיר עם רבני הישיבה,

התלמידים החדשים מגיעים לישיבה לאחר מאמץ מרוכז מצד פעילי טורנטו 

של ארגון ’אחינו‘ הפועלים בכיתות ח‘ בבתי הספר ע“מ להבטיח שלא יישאר 

תלמיד אחד ממסגרות התורניים שאינו ממשיך לישיבה,

ותיק  ההחלטה אינה קלה לתלמידים כפי שמסביר לנו הרב מנחם מחנך 

’זו השנה הרביעית שאני שולח תלמידים לישיבת ’אחינו‘  בחינוך העצמאי 

אני כבר למעלה מ-15 שנה מחנך בכיתות ח‘ ומשתדל תמיד להפנות את 

החשיבות  את  לתלמיד  מסביר  שאני  כמה  הקדושות,  לישיבות  הבוגרים 

בהמשכת הלימודים בישיבות עדיין זה תמיד יהיה קשה לו, ומה שאני אוהב 

להם  שמראים  הבחורים  כלפי  הקטנות  המחוות  כל  זה  ב‘אחינו‘  ומעריך 

את ההבנה שלהם לקשיי הקליטה של הבחורים, אני חייב גם לציין שב“ה 

התלמידים שהלכו ל‘אחינו‘ הם התלמידים שאני הכי רגוע ביחס להמשך 

שלהם‘

’מדובר בהורים שאין זה דבר מובן מאיליו עבורם לשלוח בן לישיבה ועוד 

לנו  ולכן חשוב  בישיבה  לנו  פנימייה מלאים‘, מסבירים  מחוץ לעיר בתנאי 

שההורים ירגישו שהילדים בחממה משפחתית וזו לא מליצה, ההורים קבלו 

במכתב מסודר את כל מספרי הטלפונים האישים של רבני הישיבה, כפי 

שאומר לנו ראש הישיבה אם אבא של ”הבן“ שלי מתקשר אני צריך להיות 

זמין 24 שעות בשבילו.

זוכים  ההורים,  עם  תמידי  באופן  הישיבה  רבני  יוצרים  אותו  לקשר  נוסף 

הבחורים לליווי צמוד של אברכי הישיבה כאשר לכל תלמיד חדש מוצמד 

אברך מקצועי המשמש לו כחונך ומלווה אותו בתקופת הקליטה לישיבה.

”אנו מברכים את הבנים החדשים המצטרפים למשפחת הישיבה“

להיות  הוא  בחינוך,  העוסק  כל  של  ביותר  הגדול  האתגר 

עירני כל העת, לא לשכוח מאומה ולהשתמש בכל נקודת זמן 

הרקע  מצבו,  תלמיד,  כל  אודות  לו  שיש  המידע  מאגרי  בכל 

המשפחתי שלו, ההתמודדויות שאיתן הוא מתמודד, יחד עם 

הזמן  במשך  שנאספו  מידע  פרטי  מאות  ואולי  עשרות  עוד 

במוחו של המחנך. 

אכן, אתגר הוא, כי מחנך של שלושים תלמידים, אמור להיות 

לדעת  הוא  אמור  כי  עד  השיעור  במהלך  גבוהה  כה  בערנות 

ולזכור את הידע הנדרש תוך שימת לב להתנהלות תלמידיו, 

כל המידע הרב שאצור  'לא שוכח' את  הוא  ובעונה  כשבעת 

במוחו אודות כל אחד מהם – ופעולותיו ודיבורו נגזרים מתוך 

אותם ידיעות. 

ערנותו  או  מזיכרונו  יישמט  שאם  יודע,  בחינוך  העוסק  כל 

תיפגם וצעד שגוי ייעשה, הרי שיש ויהיה צורך בעמל רב כדי 

לתקן את אותה 'שגיאה'. 

מעשה בעשיר שחיפש אפיקים להשקיע בהם את כספו, מה 

עשה, שכר אומן ידוע שמייצר כלים עדינים מלאכת מחשבת, 

שכר בעבורו בית מלאכה, רכש את כל כלי האומנות שנזקק 

להם ושילם לו משכורת מכובדת מידי חודש בחודשו, השניים 

החליטו כי יתחלקו ביניהם ברווחים ממכירת המוצרים, האומן 

החל בעבודתו והעשיר עמד בהתחייבותו.

בשעת  העיר  ברחוב  האומן  את  העשיר  פוגש  אחד,  יום 

מטייל  שהוא  בו  יחשוד  שהעשיר  האומן  חשש  העבודה, 

להנאתו בשעת העבודה, פנה אליו ואמר לו 'אני הולך לצרכי 

העשיר  שמע  לקנותו'.  הולך  ואני  לי  אבד  פלוני  כלי  עבודתי, 

וענה לו חרישית 'מיום זה ואילך ההסכם בינינו בטל, פנה את 

בית המלאכה והשב לי את הכלים',

הוסיף העשיר והסביר 'לא כועס אני על הכלי שאבד וגם לא 

על מחירו, אבל מכלי זה נוכחתי לדעת שאתה אוכל לחם חינם 

ואינך מייצר מאומה! כי אם היית עוסק במלאכתך תדיר, הרי 

היית משתמש בכלי בכל עת והוא לא היה יכול להיעלם...'

על  לפעמים  מעידה  ידיעה,  חוסר  או  מסוים,  פרט  שכחת 

השוכח שאינו מכיר בכך שהוא לא שרוי כולו בעולם בו הוא 

עוסק, כי אם היה שקוע ודואג, הרי לא היה שוכח ולא היה מגיע 

למצב של חוסר ידיעה.

העורך

אננחנו ממחכיםם לך למחרר בששעה 4:000, 
ושיההיה לךך בהצצלחהה“

לשיחה זו זכו 30 התלמידים החדשים 
המצטרפים לישיבת 'אחינו' לצעירים,



האם יש לך מספיק גרביים... סידרתי לך את המצעים... בוא תכניס 

לארון את החולצות... אלו רק חלק מהמשפטים שנשמעו שעה ארוכה 

החדשה  הלימודים  ושנת  אלול  זמן  לפתיחת  הרשמי  המועד  לפני 

בישיבה.

שלושים תלמידים חדשים הצטרפו לישיבה בשיעור א', מלווים 
צוות  ע"י  בשמחה  שהתקבלו  הנרגשים  התלמידים  הגיעו  בהוריהם 

הישיבה והופנו לחדרי הפנימייה בסיוע ההורים הם סידרו והתארגנו 

בחדרים,

התחושה המיוחדת כפי שאומר ל"בישיבה" אחד ההורים 'תראה אם 

היית מדבר איתי לפני שנה לא הייתי חולם שיום אחד אני יעמוד פה 

ויסדר לבן שלי את הארון בישיבה, אבל השנה הזו וההיכרות עם ארגון 

יש פרפרים  והנה אנחנו כאן,  והרב ראובן עושים את שלהם  'אחינו' 

הצעד  שזה  זה  עם  ושלם  יודע  אני  אבל  בסדר  שילך  מקווים  בבטן 

הנכון בשבילו ובשבילנו'.

גוטרמן,  יעקב  הרב  העיר  ראש  הביא  המארחת  העיר  ברכת  את 

(ראה ידיעה נפרדת)

לאחר שיעור הפתיחה מראש הישיבה בהקדמה למסכת בבא קמא, 

לתלמידים  החדשות  הגמרות  חולקו  החדשים,  לתלמידים  וברכה 

ובהתלהבות כאשר הותיקים לומדים  שהחלו את הלימוד במתיקות 

בחברותא כזקן ורגיל, ואילו החדשים עורכים את ההיכרות הראשונית 

עם האברך אשר ילווה אותם במהלך קליטתם בישיבה וישמש כחונך 

רוחני בצעדים ראשונים בעולמה  ומעל הכל כמדריך  וכאוזן קשבת 

של תורה,

ההורים נפרדים בהתרגשות מבניהם ההוגים בתורה כאשר המשפט 

להתקשר  תשכח  '...ואל  הוא  היציאה  מדרגות  על  ביותר  הנשמע 

הביתה כל יום'!

יומיים לפני תחילת הזמן 
הישיבה,  אברכי  התכנסו 

את  ללוות  המתעתדים 

תלמידי הישיבה המצטרפים 

חיזוק  למפגש  החדשים, 

החשוב  לתפקיד  והכנה 

והאחראי כל כך.

מרכזו של הערב היו דברי 

מרדכי  הרב  של  ההדרכה 

מכון  יו“ר  שליט“א  בארי 

’אחיה‘, אשר עמד בראשית 

החונך  מעלת  אודות  דבריו 

ואחריותו,  תפקידו  והגדרת 

מספר  היו  דבריו  בהמשך 

לחונכים  מעשיות  עצות 

לתת  ובראשונה  ’בראש 

ההרגשה  את  לבחור 

וחשבת  ממנו  לך  שאכפת 

עליו במשך היום.... בסוף הסדר לעודד אותו ולמצוא בו את הנקודות 

החיוביות‘ כמו“כ חשוב מאוד שלא לומר לבחור דברים שלא תעמוד 

’ביתי  או  בלילה‘  אליי בשתיים  לבוא  יכול  ’אתה  לו  תאמר  אל  בהם. 

פתוח לרווחה אפי‘ בשבתות‘ אם זה לא נכון.

עוד הוסיף והסביר לגבי תגובותיו של החונך במצבים מסוימים ’אין 

צורך כאשר הוא מספר לך דברים שהיו להתווכח או לשכנע, מספיק 

ביום  ביתית  עוגה  לו  תביא  אותו,  מבין  שאתה  לו  ולשדר  להקשיב 

חמישי, תראה לו את מה שאתה באמת חש כלפיו שאכפת לך ממנו‘

 – האברכים  כאשר  רחב,  חינוכי  פאנל  התקיים  דבריו  סיום  עם 

החונכים הציגו שאלות לאופן התגובה במצבים מסוימים עם הבחור, 

וראש הישיבה והרב בארי שליט“א ענו עליהם בטוב טעם,  

לאחר תפילת ערבית ואמירת תהילים להצלחה בזמן הבעל“ט נפרדו 

האברכים בתחושת שליחות ומוכנות לקליטת התלמידים החדשים.

'ו...אל תשכח להתקשר הביתה'

’תראה לבחור שאכפת לך ממנו‘

דברי ראש העיר הרב יעקב גוטרמן

את  ההורים  בפני  ציין  הוא  דבריו  בתחילת 

תורה  עיר שכולה  כהיותה  העיר  מעלתה של 

כלום  כאן  יראו  לא  שלכם  'הילדים  וחסד, 

מלבד תורה וצדקה ואין ספק שזה משפיע על 

התלמידים  אל  להצליח',  לו  ועוזר  הילד  נפש 

"בראתי  אומרים  'חז"ל  חיזוק  בדברי  פנה  הוא 

יצר הרע – בראתי לו תורה תבלין“ מדוע תבלין הרי צריך תרופה? 

ועוד יותר קשה תנסו להניח תבלין על מכה זה רק יותר כואב, אלא 

אומרים לנו חז"ל התורה מועילה כתרופה רק אם היא גם 'תבלין', אם 

התורה נלמדת במתיקות ובשמחה היא גם תעזור לנצח את היצה"ר, 

רק המתיקות היא התרופה האמיתית'. 

המסר שקיבלו 
האברכים - החונכים

לראשי הישיבות, המשגיחים, מנהלי ומחנכי ביה"ס.

להנהלת ארגון 'אחינו' ולפעילים המסורים 

העושים מלאכת ה' נאמנה

שימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה 

שנה של עשייה והצלחה מרובה

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מערכת      



אתם  הזמן  מתחילת  ספורים  ימים 

התלמידים  קליטת  עם  מתמודדים 

החדשים בישיבה יחד עם המשימה 

של  המעבר  הסתיימה  עתה  שזה 

לישיבות  בישיבה  המחזור  מסיימי 

גדולות,

הישיבה  להקמת  והבשורה  הרעיון 
וראשוני,  ייחודי  הוא 
בפני  הועמד  ולמעשה 
מבחן בעת המעבר של 
הראשון  המחזור  בוגרי 
אל הישיבות הקדושות, 
בישיבה  מסכמים  כיצד 

את המבחן הראשון?

להצלחה  הקשור  בכל 
כי  ספק  אין  במבחנים 
מעבר  הייתה  ההצלחה 
מקום  ובכל  למשוער, 

רושם  הותירו  הוא  התלמידים  נבחנו  בו 
בהקמת  הדרך  צדקת  את  שהוכיח  חיובי 
הישיבה במתכונתה, מצד שני ברור לנו כי 
זאת  בכל  הדרך,  בראשית  קשיים  מחכים 

הם יוצאים מחממה של 
ממש אל העולם הגדול.

האם אכן התגלו קשיים 
בתחילת  מיוחדים 

דרכם?

המעבר  בהחלט, 
גדול  הלם  היה  לחלקם 
הראשונים  ובימים 
טלפונים  קיבלנו 
ומההורים,  מהבחורים 
במיוחד  נסעו  הרבנים 

לישיבות עזרו ועודדו, ואנו ממשיכים ללוות 
הלימוד  רמת  מבחינת  בסה“כ  אותם, 
והירא“ש הם בנויים כבני ישיבות לכל דבר, 
הקושי הרי קיים אצל כל אחד וגם אצלם 
קצת יותר אך ב“ה יש להם גב חזק ותמיכה 
איתנה, ושאיפות שהם קנו בישיבה ובעז“ה 

אין ספק שיצליחו.

איך  הנכנס‘  ל‘משמר  נעבור  ברשותכם 
ההתמודדות של הימים הראשונים?

לישיבה,  הנכנסים  הצעירים  הבחורים 
בנוסף לקשיי הסתגלות של כל דור צעיר 

צריכים  הם  הרי  הישיבות,  עולם  בכל  זה 
והנהגות  לימודים  קשיי  עם  גם  להתמודד 
ישיבתיות השונים מהרגלם. כדי להקל על 
כובד הדבר, מקבלים כל הצעירים הדרכה 
הקשיים  סוגי  כל  על  ופרטית  כללית 
הקושי  ידוע  וכאשר  בפניהם,  העומדים 
נמצא  מהתרופה  גדול  חלק  הקושי,  ומהו 
והבלתי  ’הנעלם‘  ש‘הנסתר‘  כיון  בידם, 

ידוע‘ מכביד יותר מהכל...

המעשית  וברמה 
זה  כל  כיצד 
גם  יש  מתבצע, 
הרגלים  לבחור 
בן  מצורת  שונים 
מחשב,  ישיבה, 
כדורגל, וכדו‘, איך 
נהיה  הוא  פתאום 

’בחור ישיבה‘?

מחלקים  בבד  בד 
מנות   – קטנים  לחלקים  השיעורים  את 
מעניינים,  אחרים  לנושאים  גם  קטנות, 
הישיבה  וכן  הראשונה,  בתקופה  ובעיקר 
לבחורים  מתאפשר  בהם  זמנים  מוצאת 
ר  ר ח ת ש ה ל
לשחק  ואף 
כך  ולהתאוורר 
שהיה  בחור  שגם 
או  למחשב  רגיל 
כדורגל  למשחק 
שהוא  מוצא  וכדו‘ 
סיפוקו,  על  בא 
כולל,  ובשילוב 
הבחור  מוצא 
עצמו  את  הצעיר 
מצליח להתמודד, 
זה  איך  יודע  ואינו 

קורה!

לעמוד  ומצליח  שמתרגל  בחור  יש 
במשימות מבחינת  הדרישות של הישיבה, 
אבל מפריע לו המרחק מהבית, הגעגועים, 
הכל  יפסיד  שלא  לו  לעזור  אפשר  איך 

בגלל זה?

מחלה  זו  אין  הזה,  בעניין  לדעת  צריך 
היא  ואין  חריגה,  תופעה  זו  אין  ובוודאי 
תופעה  זוהי  אחר,  או  זה  למקום  שייכת 
בריאה של כל צעיר היוצא ממקומו הקבוע 
שבו למד מס‘ שנים ורכש מעמד בחברה 
עובר למקום חדש  והוא  והרגילה,  הישנה 

ללימודים  נכנס  חדשה,  לחברה  נכנס 
זמני  ניתוק  של  תוספת  לו  ויש  חדשים 
מביאו  הזה  הדבר  הבית,   - החום  ממקור 
לידי זעזוע, שחפץ הוא לחזור למקום החם 
והמרגיע – הוא הבית, כולם עוברים זאת 
מי יותר ומי הרבה יותר, אבל לכולם הדבר 
ומשוחחים  נפתח  זה  נושא  וכאשר  קיים, 
אלא  מסכן  הוא  שאין  הצעיר  ויודע  עליו 
בריא בנפשו ומותר לו אפי‘ לבכות הדבר 
עידוד  מעט  ובתוספת  עליו  מקל  מאוד 

פינוק וממתק... פתאום הכל נגמר.

למרות כל הדברים אני בטוח שגם אחרי 
שבת  עדיין  הקושי,  על  התגבר  שבחור 

בישיבה זה קושי שונה?

הן  רבה  מחשבה  משקיע  הישיבה  צוות 
בפן הרוחני והן בפן הגשמי רעיונות שונים, 
רבנים אורחים, עונג שבת, פעילות מיוחדת 
במוצ“ש וכו‘, האווירה בשבת כל כך נעלה, 
התפילה והשירה כ“כ מיוחדת, שהבחורים 

מחכים בערגה לשבתות אלו

לקראת סיום מבקש המשגיח לסיים את 
הראיון בכמה מילים לדרכה של הישיבה.

לנו  והטוו  שהורו  כפי  הישיבה  מטרת 
בוגרי  אותם  קבלת  היא  שיחי‘,  רבותינו 
איכותיים  בחורים  תורניים,  תורה  תלמודי 
צורת  יודעים  אינם  אשר  לימוד  שואפי 
הישיבות  מעולם  פחדם  ולכן  מהי,  ישיבה 
בעולם  מקומם  שאין  לחשש  אותם  מביא 
במידה  צעירים  בחורים  אותם  הישיבות. 
חשש  היה  רגילות  לישיבות  הולכים  והיו 
גדול מנשירתם , הן בגלל פחדם והן בגלל 
השינוי במנטאליות שלהם משאר תלמידי 

הישיבה.

כאשר הם באים למסגרת הישיבה אצלנו 
משאר  כלל  שונים  הם  שאין  מוצאים  הם 
התלמידים, הם לא חריגים, מבינים אותם 
יותר ומקילים עליהם את ההסתגלות, ומצד 
שני הם רואים חברים מאותה מסגרת או 
כבר  ונראים  התמודדו  כיצד  לה  בדומה 
נוסך  כמובן  וזה  מצליחים,  ישיבה  כבני 
בהם רצון ותקווה להצליח גם הם, וכאשר 
נמצאים בהרגשה שאיני חריג אינני שונה, 
ההתחלה  נקודת  שווים,  בין  שווה  אלא 
הישרדות  אחוזי  עם  גבוהה  יותר  הרבה 

והצלחה מלאים, והניסיון הוכיח.

תודה רבה ובהצלחה. 

רצון  בהם  נוסך  כמובן  וזה 

ותקווה להצליח גם הם, וכאשר 

חריג  שאיני  בהרגשה  נמצאים 

בין  שווה  אלא  שונה,  אינני 

הרבה  ההתחלה  נקודת  שווים, 

יותר גבוהה עם אחוזי הישרדות 

והניסיון  מלאים,  והצלחה 

הוכיח.

עם תחילת ’זמן אלול‘ בישיבה, נפגשנו לשיחה עם 
’המשגיח‘ הרב יעקב הורביץ שליט“א

זו  אין  הזה,  בעניין  לדעת  צריך 

תופעה  זו  אין  ובוודאי  מחלה 

למקום  שייכת  היא  ואין  חריגה, 

זה או אחר, זוהי תופעה בריאה 

ממקומו  היוצא  צעיר  כל  של 

הקבוע...

לח

ם  



’עליכם ועל בניכם‘ דעה
’מעל הכל... זה היה פשוט מרגש‘

את  מגלים  הם  המציאות  במבחן  כשהם  דווקא 

מחויבים  לא  כשהם  דווקא  רצונם,  ואת  יכולתם 

ניכרת  אז  דווקא  עצמם  ברשות  והם  למסגרת 

ההשקעה האין סופית של ההרגל והרצון,

מדהים היה לראות קבוצה של כ 15 בחורים אשר 

עפ“י רצונם האישי בלבד פנו לראש הישיבה ביום 

שחרית  מניין  לקיים  בבקשה  הקמפ  של  הראשון 

בשעה 7:00, שעה וחצי לפני הזמן המתוכנן, וזאת 

קריאת  ולקרוא  ולהתפלל  להספיק  שיוכלו  ע“מ 

שמע וברכותיה בזמן של המג“א,

הבחורים  אחד  אליי  ניגש  התפילה  לאחר 

כשארשת שביעות רצון  על פניו ’יתרון נוסף יש לנו 

וללמוד שעה  נוכל לשבת  כך  מוקדם,  שהתפללנו 

לפני היציאה‘.

מרגש היה לראות בימים בהם התקיימו לפנה“צ 

ככולם  רובם  היקרים  הבחורים  את  לימוד,  סדר 

רגיל  כיום  בהלכה,  עמלים  בתורה,  והוגים  יושבים 

כי  בטוח  היה  לביהמ“ד  שנכנס  זר  השנה,  מימות 

זוהי ישיבה הממשיכה את לימודיה כרגיל גם בבין 

הזמנים.

אשרינו שזכינו...

נולד  תמיר  בנינו 
מסורתית  למשפחה 
השנים  במהלך  אשר 

התחזקה יותר ויותר.
הזמן  הגיע  כאשר 
לכיתה  הילד  את  לרשום 
א‘,ידענו בעלי ואני כי, פנינו 
מועדות לבית ספר ממ“ד בשל 
ספר  בבתי  מחסור  מפאת  שלנו,  הדתי  הרקע 
החלטנו  מגורנו,  למקום  קרבתו  ובשל  בשכונה 
בפה אחד לרשום אותו לביה“ס ממ“ד תורני פסגת 

זאב.
מתחזקים  ילדים  עם  תמיר  של  התערבותו 
מבחינה דתית השפיעה עליו בכך שדרך זו קסמה 
לו מאוד, ונזרקו מפיו פליטות פה כגון: ”אמא, אולי 

אני אעבור לתלמוד תורה“.
מכיוון שאני הייתי בתחילת התחזקות והתקרבות 
לדת, פליטות פה אלו חלחלו בליבי והובילו לשינוי 

מהותי בחייו.
החלטנו אני ובעלי להעביר אותו לתלמוד תורה. 
יש לציין כי מעבר זה היה עבורנו קשה במיוחד הן 

לבעלי והן לבני.
נתקל  תמיר  לישיבה,  למעבר  הזמן  הגיע  כאשר 
הבחירה  לו  שניתנה  מכיוון  וזאת  רבים  בקשיים 

באיזו דרך להמשיך.
והיא-  קשה  בחירה  בפני  עמד  תמיר  כך  בשל 
האם להמשיך לישיבה הדוגלת בלימוד תורה או 
להירשם לבית ספר ממ“ד המקנה את האפשרות 
לימוד  עם  בשילוב  בגרות  ותעודת  למקצוע 

התורה.
בס“ד ובעזר ה‘ יתברך הגיע לאוזננו שמועה על 

”ישיבת אחינו“ מפי חבר משפחה הלומד בה.
אליו  המקבל  תורה  של  מוסד  בפנינו  תאר  הוא 

תלמידים בסגנון של תמיר.

'בקקצרצרה על הקמפפ'
גם השנה יצאו הבחורים לכמה ימי מנוחה, התרעננות, ובעיקר לאגור כוחות חדשים ל'זמן אלול‘ הקרב ובא, 

הקמפ התקיים במושב 'כפר זיתים' מיום א' י"ד אב עד ליום ה' י"ח אב.

תמיר,  של  בחירתו  על  מאוד  הקלה  זו  עובדה 
והחלטנו ללכת ולבדוק אפשרות זו.

כאשר הגענו ”לישיבת אחינו“ נדהמנו לגלות כי אכן 
דבריו של החבר נכונים ומדובר בהתייחסות אחרת 

ושונה לילד, מהמוכרת לנו.
קשה-  יותר  נעשה  הכל  לשם  הגיע  תמיר  כאשר 
הפרידה מהאב, הלינה מחוץ לבית, המעבר, תחושת 
הזרות, והקשה מכל הוא הגעגוע לבית להוריו לאחיו 

ולאחיותיו.
לתמיר  אמר  שמו,  עלי  בעלי,  הראשון  ביום  כבר 
שברגע שהוא יאמר לו כי הוא לא מרגיש טוב ובנוח 

הוא יבוא לקחת אותו ויחזיר אותו לביתו. 
ערב  באותו  וכבר  להגיע  אחר  לא  ממנו  הטלפון 
לו  שקשה  לנו  ואומר  בוכה  כשהוא  התקשר,  תמיר 

מאוד והוא מעוניין לחזור לביתו.
שלנו  תמיר  את  להחזיר  בדעתו  נחוש  היה  בעלי 

לבית, וכלום לא הצליח להשפיע עליו.
התקשר,  אשר  אחינו“  ”ישיבת  של  הרב  מלבד 
תמך, פרגן, ועודד אותנו ואת תמיר להמשיך בדרך 

מבורכת זו.
היא  ’אחינו‘  ישיבת  כי  לציין  ברצוננו  זה  במכתבי 

ישיבה מעולה, המרעיפה חום ואהבה. 
לאן  לדעת  אין  בנו  הרבנים  תמיכת  ללא  למעשה, 

פנינו היו מועדות כיום. 
לאור תמיכתם ועידודם של הצוות המסור והמקצועי 
תמיר  של  בפוטנציאל  שלהם  המהיר  לזיהוי  בנוסף 
כי  שלימה  באמונה  מאמינים  אנו  הגמרא  בלימוד 
תורה  להגדיל  יזכה  ובעז“ה  ללמוד  ימשיך  תמיר 

ולהאדירה.
כל  על  לב  מקרב  הישיבה  לצוות  להודות  ברצוננו 

התמיכה בבננו ובנו ועל המסירות הרבה מצידכם.
תמיד,  דרככם  את  ויצליח  יאיר  שהקב“ה  רצון  יהי 

וישלם שכרככם ופעולתכם בנחת גמורה. 
תודה מקרב לב, ע. ומ. נ.כ.

התקבל במערכת

’כל מילה 
מיותרת‘


