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'האלול הראשון...'

אלול! 

השם שבדורות הקודמים הרעיד את הלבבות. השם 

השם  השיגרה!  של  ועצירה  שינוי  תמיד,  שזעק 

ונסיקה!  התקדמות  עליה   – אומר  ועדיין  שאמר 

האלול  בימי  צורב  כל  הרבות שעבר  המדרגות  את 

נמצאים  ”אחינו"  בישיבת  אך  עולם,  בורא  רק  יודע 

בחורים יקרים, שעוצמת השנוי וההתקדמות שעשו, 

מסנוורת ומכהה אף את עיניו של אדם עיוור. 

 – ולהגיע  להתקדם  להצליח  קצרה  תקופה  תוך 

מעולם של ”תוהו", לעולם מלא של ”יש" אין סופי! 

של  העשיר  לעולמם  ושיעמום,  ריקנות  של  מעולם 

לא מכבר  בחורים שעד  כן!  כן  ורבא...  אביי  הוויות 

לא ידעו מאיזה צד פותחים את הכרך הגדול אשר 

”תלמוד בבלי" נחרת עליו, עוסקים כעת, זה עם זה 

של  עמוקה  ובסברא  התוס'!  דברי  בהבנת  בצוותא, 

”ר' שמעון"... הפלא ופלא!

– לערוך חשבון  ומשתאים  שמא עלינו המתבוננים 

נפש מול עצמינו, אם אותם בחורים יקרים הצליחו 

לצעוד  ”אחינו",  ישיבת  של  הייחודי  הצוות  בסיוע 

(ולאחמ"כ  כיום,  שהם  להיכן  עד  שהגיעו,  מהיכן 

עוד ממשיכים הם, לטובות שבישיבות אשר בעולם 

התורה!) אז מה איתנו?! 

המופלאים,  הישיבה  בני  את  לברך  אלא  לנו  אין 

שרכשו  הקניינים  את  ולשמר  לעלות  שימשיכו 

ושימשיכו  שחוו,  הגדול  ב"אלול"  לעצמם  ושסיגלו 

לפרוח, ללבלב ולשגשג, לתפארת כל עם ישראל. 

חזקו ואמצו,
העורך

הנהלת הישיבה החליטה על העברת השמחה, מתוך רצון לשתף 

שחלה  שיחי'  תמר  כרמית  בן  טל  הישיבה  תלמיד  את  בשמחה 

במחלה הנוראה לפני מס' חודשים.

מאז  טל  של  משפחתו  עם  רצוף  בקשר  עומדת  הישיבה  הנהלת 

התגלתה המחלה, 'הדבר הטבעי ביותר עבורנו' מסבירים בישיבה 

הגיעו  דחוה"מ  ו'  ג'  ביום  ואכן  טל',  אל  את השמחה  להביא  'היה 

את  עבורם  פינו  שם  לביה"ח  הישיבה  רבני  עם  יחד  הישיבה  בני 

כאשר  חברם  עם  הבחורים  רקדו  תזמורת  ובלווי  המחלקה  אולם 

מרחבי ביה"ח הצטרפו רבים לחזות בקידוש ד' שנגרם ע"י השמחה, 

שנמשכה לתוך ליל הושענא רבא.

בסיום הריקודים ירדו בני הישיבה לביהכנ"ס של ביה"ח לסדר לימוד 

מיוחד מתוך תענית דיבור לרפואתו של 

טל.

בענייני  מיוחד  שיעור  נמסר  מכן  לאחר 

שטיינהרטר  אליהו  הרה"ג  מפי  היום 

שליט"א, ר"מ שיעור ג', כאשר כל זכויות 

לרפואת  מוקדשים  והשמחה  הלימוד 

חברינו טל.

לבוא,  אחרו  לא  הטובות  ואכן הבשורות 

במיוחד  נרגש  בטלפון  בבוקר  ולמחרת 

הדם  ספירת  כי  טל  של  הוריו  סיפרו 

גמור  ובניגוד  משמעותית  בצורה  עלתה 

לצפוי שוחרר טל לביתו בשמחת תורה, 

'אין שום הסבר לדבר חוץ מהזכויות של 

הלימוד, והשמחה שהכנסתם בטל ובנו'

כולנו בתפילה לרפואתו השלימה במהרה, 

אמן.

משמחת 
  בית השואבה 

    לשמחת תורה

בית  ושמחת  החג,  מסיבת 
נערכה  המסורתית,  השואבה 
האונקולוגית  במחלקה  השנה 

בביה"ח 'שניידר'



בני  בקרב  גדולה  והתרגשות  רבה  תכונה 

הישיבה עם תחילתו של זמן חורף הבעל"ט, 

רב  וברצון  בחשק  הגיעו  הישיבה  בחורי 

הקדושה,  בתורה  ולהתעלות  לעלות 

ובעזהשי"ת ילמדו בהיכל הישיבה הקדושה 

מסכת 'בבא קמא'.  

של  הראשון  המחזור  תלמידי  בתמונה: 

הישיבה בבחינה על מסכת ב"ק בבית מרן 

הגראי"ל שטיינמן שליט"א

לאחר שבימי עשרת ימי תשובה עמלו הבחורים בישיבה באופן 

מיוחד בסדר חזרה על הנלמד בזמן אלול, בתענית דיבור ובחיזוק 

יחד  יצאו בני הישיבה לטיול אתגרי ומהנה בצפון הארץ  מיוחד, 

עם רבני הישיבה.

חציו השני של מבצע בין כסא לעשור 
התקיים בימי בין הזמנים

עם רבני הישיבה.
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בעוד שמערכת החינוך הכללית נכנסת לתרדמת החורף הרי שבחינוך התורני כבר 

מתחילה ההערכות לקראת הבאת התלמידים בוגרי כיתות ח' אל הישיבות.

על הערכות זו ועוד, ביקשנו לשוחח עם הרב מנחם אמסלם מותיקי המחנכים 

בחינוך העצמאי.

אתה כבר למעלה מ 15 שנה מחנך בחינוך 
העצמאי, ב"ה בשנים האחרונות יש מגמה 
ברוכה של חלק ניכר מתלמידי ה'תורניים' 
לשמוע  רוצים  אנו  לישיבות,  שממשיכים 

דווקא על העבר.

אני יכול לדבר על מה שקורה אצלנו בבית 
ו',  כיתה  עד  רק  היה  ביה"ס  בעבר  שמש, 
לחטיבות  עוברים  היו  התלמידים  אח"כ 
כמעט  אחד  אף  הדברים  מטבע  ביניים 
הרב  המנהל  לישיבה,  מחטיבה  עובר  לא 
יצחק אלון החליט להמשיך את ביה"ס עוד 
בודדים  אז  גם  אבל  ח',  כיתה  עד  שנתיים 

בכוחות  זה  וגם  לישיבה,  ממשיכים  היו 
שביה"ס  עד  משפחתי,  רקע  ועם  עצמם 
חבר לארגון 'אחינו' וזה למעשה הביא את 

המהפכה לביה"ס שלנו.

במה בא לידי ביטוי ה'מהפכה'?

אתן לך דוגמא מהשנה האחרונה, בתחילת 
השנה היה לי רק תלמיד אחד שרצה ללכת 
לישיבה, האווירה בכיתה הייתה נגד ישיבה, 
קצת אחרי חנוכה נכנס הרב יעקב מארגון 
מהפך,  ופתאום  בכיתה.  לפעילות  'אחינו' 
האווירה השתנתה לגמרי, בסוף השנה רוב 

הכיתה הלכו לישיבות.

יש עוד נקודה, אני מלמד אחה"צ בתלמוד 
תורה רגיל, שם המורה – המלמד בתחילת 
לסגור  היא  העבודה  שכל  יודע  ח'  כיתה 
את הפאזל איפה כל תלמיד ילמד, בחינוך 
העצמאי, אתה מתחיל הרבה קודם, לעבוד 
את  להכיר  ישיבות  של  מושגים  להכניס 
היא  'אחינו'  של  העזרה  הזה,  העולם 
בשבירת החומות ובעיקר בליווי של אח"כ 

בתוך הישיבות, 

שגם  מצב  היה  'אחינו'  עם  שעבדנו  לפני 
לא  לישיבה אתה  מכניס תלמיד  אם אתה 
בעיה,  ויש  כשקורה  אח"כ,  קורה  מה  יודע 
התלמיד הרי מתבייש לספר, ופתאום אתה 
פוגש בחתונה את ראש הישיבה שלו ושומע 
שכבר חודש הוא לא בישיבה, תלמיד שבא 
דרך 'אחינו' לא עוברת שעה מאז שהוא נגיד 
ברח מהישיבה, הפעיל שלו מתקשר אליי 

'יש בעיה אנחנו נוסעים אליו הביתה'...

המלצה  באה  מדוע  בסדר,  כ"כ  הכל  אם 
והמחנכים  המנהלים  מצדכם  ודרישה 
כמו  ישיבה  של  חדשה  מסגרת  לפתוח 

ישיבת 'אחינו'?

כשאתה מורה צעיר ומתחיל אני לא אכחיש 
הכנסתי  אני  להראות  רצון  מן  לך  שיש 
בנקודת  אח"כ  אבל  ולישיבת...  לישיבת... 
שבאמת  שמה  מבין  אתה  שלך  האמת 
סיפור  יש  הבחור,  של  ההצלחה  זה  חשוב 
שלושה  לי  היו  זה,  את  להבין  לי  שגרם 
תלמידים מוצלחים שלחתי אותם להיבחן 
שניים  ביותר  ה'חשובות'  הישיבות  באחת 
התקבלו, השלישי לא, שלחנו אותו לישיבה 
קצת פחות נחשבת אבל גם פחות לוחצת, 
היום, השניים הראשונים אחד קצין בצבא, 
והשני גם זה לא, ואילו השלישי בחור חשוב 
גבריאל  הרב  של  התורה'  'באר  בישיבת 

יוסף לוי.

איך ישיבת 'אחינו' עונה על הבעי'ה?

יש תלמידים שיכולים להסתדר ולהשתלב 
מבחינה לימודית בכל ישיבה אבל מבחינה 
רוצה  אני  מתאימים,  לא  הם  מנטאלית 
התורני  מהחינוך  התלמידים  כל  לך  להגיד 
שכבר הגיעו לישיבה ונשרו זה רק מבחינה 
רמה  בגלל  נשר  לא  אחד  אף  מנטאלית, 

לימודית!

באה ישיבת 'אחינו' ושמה דגש על העזרה 
במובן המנטאלי, יש בישיבה שני שיעורים 
בשתי רמות, כך כשיש לי בחור טוב מוכשר, 
מקבל  הוא  לימודית  שמבחינה  יודע  אני 
הכי  בישיבה  שיקבל  כמו  המקסימום  את 
טובה, והערך המוסף שהוא יקבל, זה החום 
ואהבה, מסירות והבנה, אני רגוע אני יודע 

שמבחינת התלמיד הוא קיבל 
עיקר  היום  המקסימום,  את 

החינוך זה חום ואהבה...

עם  שלכם  הקשר  איך 
הישיבה?

היא  'אחינו'  של  הישיבה 
שלי"  הבית  "ישיבת 
איתנו  מדבר  הצוות 
המטרה  העיניים,  בגובה 
הצלחת   – משותפת 
העיקר,  זה  התלמיד, 

לך על  אימון, כשאומרים  ויש  יש פתיחות 
שזה  יודע  אתה  מתאים  לא  שהוא  תלמיד 
אמת אין כאן עניין של כבוד או 'שם' אלא 

באמת לשם שמים.

יש לנו מסורת של הרבה שנים כשמתחילים 
אנחנו  לישיבות  הרישום  של  העונה  את 
שלישי,  בסדר  ישיבה  לראות  נוסעים 
נוסעים  אנחנו  'אחינו'  ישיבת  שקמה  מאז 
בישיבה  לביקור  הכיתה  עם  שנה  בכל 
שלנו  בוגרים  לפגוש  שמחים  תמיד  אנחנו 

שמצליחים ותמיד נראים שמחים.

יש לך היכרות עם הצוות?

שלהם  מהעבודה  מכיר  אני  מהצוות  חלק 
בכיתות  (פעילים  'טורנטו'  בעבר בפרויקט 
מויאל שעדין מלוה את  הרב  ויש את  ח'), 

ביה"ס בכל מה שקשור לרישום. 

באופן  א.  דברים:  שני  לציין  חייב  אני 
מה  את  עבר  שהצוות  העובדה  כללי 
בבתי  והסתובב  'טורנטו'  פרויקט  שנקרא 
של  שדיברנו  לנקודה  הרבה  תורמת  ספר 
הקושי  את  מבינה  הישיבה  והבנה  חום 
ומתחשבת  הבחור  של  וההתמודדות 

כשצריך. 

ב. הרב יעקב מויאל נמצא בביה"ס ומלווה 
הוא  מאידך  'אחינו',  ארגון  מטעם  אותנו 
הדברים  בין  סתירה  ואין  מהישיבה,  חלק 
הבית  ישיבת  זה  'אחינו'  של  הישיבה  כי 
שלנו, כך שלי אין רצון 'לדחוף' לו בחור לא 
לי, שנינו  'לקחת'  והוא לא מחפש  מתאים 
אותם  כל  את  לקחת  משותף  רצון  לנו  יש 
בחורים שרמתם הלימודית טובה, ורק חסר 
להם ההתאמה המנטאלית ללחץ הישיבתי 

הרגיל ולתת להם את המקסימום.

לסיים  מנחם  הרב  מבקש  הראיון  את 
לפעילים  עידוד  במילת 

המסורים ולמחנכים.

קבוצת  בעבר  לי  היו 
רצו  לא  שממש  תלמידים 
אני  שדיברנו  וכמה  ישיבה 
של  והפעילים  והמנהל 
הם  הועיל,  לא  דבר  'אחינו' 
שלושתם  היום  לתיכון,  הלכו 
בחורי ישיבה 'בתפארת שרגא', 
והביקורים  השיחות  הדיבורים 
וגם  שלהם  את  עושים  בישיבות 
זה  היום  זה  את  רואים  לא  אם 

מחלחל ומחלחל ובסוף פורץ.

מנחם  הרב  לכם  רבה  תודה 
ובהצלחה בשנה הקרובה

ולישיבה  'אחינו'  ותודה לארגון  תודה לכם 
להרבות  שתמשיכו  אחינו  ישיבת  'שלנו' 

כבוד שמים.

"כל התלמידים מהחינוך 

התורני שכבר הגיעו לישיבה 

ונשרו זה רק מבחינה 

מנטאלית, אף אחד לא נשר 

בגלל רמה לימודית!"

"היו לי בעבר קבוצת 

תלמידים שממש לא רצו 

ישיבה וכמה שדיברנו אני 

והמנהל והפעילים של 

'אחינו' דבר לא הועיל, הם 

הלכו לתיכון..."

ראיון מרתק עם הרב מנחם אמסלם הי"ו 

מחנך כיתה ח' בביה"ס 'נוה צבי' – בית שמש
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'עליכם ועל בניכם'

מאת: הבחור דניאל דוכניאן – פסגת זאב, ירושלים.

בבא קמא – דף ב' ע"ב

ברשב"א  ועי'  פירש"י,  על  קרנא' הקשה  מכליא  דלא  'הא  ד"ה  תוס' 
שתי' שיטת רש"י דשחת לא מיקרי מכליא קרנא אם זרעה לתבואה, 
וראיה שאף בעלי תבואות משלחין שן בהמות בשדותיהם כדי לאכול 
השחת ואח"כ תצמח התבואה ותצלח יותר, מ"מ אם בא בעל השחת 
משיעור  מגרעת  שהבהמה  מה  כל  ולא  נזקו  לפי  ישתלם  להשתלם 

הפירות מקריא מכליא קרנא זה דבריו של הרשב"א,

ובסדר ג' בליבון הסוגיא עם החברותא והמשיב שליט"א לא הבנו מה 
ודיברנו שאולי הפירוש הוא  תי' את קושית תוס' הרי כילה השחת, 
שכשבעל השדה זורע לתבואה, אפילו שלפעמים אחרי אכילת השחת 
צומח פחות טוב, אבל הרבה פעמים קורה שזה מצליח יותר, ובגלל 
אכילת  כאילו  אז  שלו,  הפירות  לטובת  כך  עושה  השדה  בעל  שגם 

השחת שייכת לצמיחת הפירות וכלפי היזק זה אין זה מכליא קרנא.

עדיאל משיעור  הורים של  כהן  משפחת 
ב' ואוריה משיעור א'

בשאלה  ההורים  עם  להתמקד  מבקשים  אנו 
המתבקשת מה גורם להורים לחזור ולשלוח שני 

בנים לאותה ישיבה?

עדיאל  את  לשלוח  הייתה  המקורית  התוכנית 
שעדיף  הבנו  האחרון  שברגע  אלא  לישיבת.... 

לשלוח למקום פחות לוחץ אבל יותר משקיע.

שלחנו גם את הבן השני אוריה לישיבה, בגלל דבר 
אחד שגרם לנו לצעד הזה 'החממה' שעוטפים את 
החיבוקים  היחס,  ההתעניינות,  חום,  בכזה  הילד 

והטיולים, נותנים לכל ילד מה שהוא צריך.

עם  מתמודדת  שהישיבה  מרגישים  אתם  איך 
הנושא?

הייתי מציין במיוחד את ההתמודדות החכמה של 
ראש הישיבה עם הנושא של שני אחים בישיבה, 
לדוגמא בשבת האחרונה הוא לא הרשה לאוריה 
להישאר בשבת בישיבה בשום אופן, כדי שעדיאל 

יקבל את ה'לבד' שלו.

איך אתם רואים את התנאים הגשמיים בישיבה?

זה  מה  יודע  ואני  בקייטרינג  שנים  עבדתי  אני 
מההשקעה  מתפעל  ממש  ואני  בישיבות,  אוכל 

והשפע בישיבה,

אמא של אוריה ועדיאל מוסיפה לציין כי כבר כמה 
ובפנימייה  הישיבה  בבנין  ביקרה  שהיא  פעמים 
והיא חייבת לציין את הניקיון והסדר, לא מוזנח 

אסטטי ונעים.

במדור זה אנו מאירים את השגרה המיוחדת שבישיבה.

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

ססדר "מקקבליי הששבת""
הפעם נפנה זרקור אל סדר 'מקבלי השבת', בזמן שבכל בתי ישראל 
עסוקים  'אחינו'  בישיבת  השבת,  לכבוד  אחרונות  בהכנות  עוסקים 

הבחורים בהכנה לכבוד השבת ע"י לימוד התורה,

מיוחד,  לימוד  סדר  מתקיים  הנרות  הדלקת  זמן  לפני  דק'  עשרים 
זאת  ובכל  פרס,  או  מלגה  שום  מקבלים  ואין  'רשות'  הוא  הסדר 
הבחור  של  'ההרגשה  בישיבה,  לנו  שמסבירים  כפי  מלא,  ביהמ"ד 
שהוא מחזיק את העולם ברגעים שהעולם עסוק כ"כ, והוא בן חורין 
והחשק  ביותר  הגדול  הסיפוק  את  לבחור  נותנת  בתורה,  לעסוק 

להמשיך לעלות בתורה'.

מבי מדרשא

להאיר את השגרה

מאת: הבחור נוף שרעבי – מושב בקוע.

פרשת השבוע – פרשת לך לך 

'ויאמר אברם אל לוט היפרד נא מעלי, אם השמאל ואימינה' 
את  לקרב  להיפך  היה  אבינו  אברהם  של  דרכו  הרי  וקשה 
'ואת הנפש  הרחוקים ולא לרחק אותם וכמו שראינו שכתוב  
נגמר  היה  ואז  לוט  את  לקרב  לו  היה  וא"כ  בחרן',  עשו  אשר 

המריבה ולא בדרך ריחוק,

ממשפחתו  להתרחק  מחויב  היה  שאברהם  שמסבירים  ויש 
נקרא  גם  הוא  ולוט  ומבית אביך'  לך מארצך  'לך  כמו שכתוב 
יכול לזרוק אותו,  בית אביך, אלא שלוט הלך אחריו והוא לא 
אבל כשנהיה מריבה הוא הרגיש שיש לו חיוב להרחיק  אותו, 
לומדים מזה שלפעמים צריך להרחיק אפי' מי שבא להתקרב 

אם הוא גורם לנו ירידה ברוחניות.

מאת: הבחור גל מורי – צופים

מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד 
כי כל מה  ועיקר, מבואר  שליט"א עניין של טפל 
שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, 
אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, 
בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.

ולכך נתעוררה שאלה בשיעור מדוע מברכים על שניצל עוף בציפוי 
פירורי לחם 'שהכל' הרי יש פירורי לחם ואפי' שהם טפל הרי יש כלל, 
ואחד הבחורים הביא בשם רב כי בגלל שהפירורים באו בשביל שלא 

יישרף וידבק למחבת א"כ גם טפל אינו,

בא  לחם  הפירורי  אם  אפי'  כי  אחר  באופן  ביאר  פריזנד  הרב  אולם 
בשביל הטעם עדיין אינו נחשב כי עדיין מחשבים זאת כ'שניצל עוף' 
צריך  ולכך  בלבד  רק תבלין  הם  הפירורים  כאילו  דומא  זה  הרי  וא"כ 

לברך 'שהכל'.

פינת ההלכה


