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לפעילי  חנוכה  ומסיבת  כנס 
פרויקט "טורנטו"

פעילי  התכנסו  השנה  גם  'אחינו'  ארגון  כמסורת 
פרויקט 'טורנטו' בבתי הספר, ופעילי 'טיפול המשך' 
בישיבות למסיבת חנוכה, כשהפעם מתארח הכינוס 

בישיבה לצעירים 'אחינו'

לבנין  להגיע  הפעילים  החלו  הכינוס  תחילת  לפני  ארוכה  שעה 
הישיבה תוך שהם מנצלים את ההזדמנות לפגוש בתלמידים אותם 
הפעילים  של  ובסיועם  ספר.  בית  תלמידי  היותם  מימי  עוד  הכירו 
הסתירו  לא  הפעילים  'אחינו'.   - הישיבה  בשערי  ובאו  זכו  היקרים 
עתה  שזה  התלמידים  של  האדירה  מההתקדמות  התפעלותם  את 

הצטרפו ובאו לישיבה.
הכנס הונחה בחן ובטוב טעם ע"י הרב ישראל ליוש שליט"א מבכירי 
הפעילים בארגון 'אחינו' שפתח בהשוואה בין ימי החנוכה לתולדות 
ארגון 'אחינו'. 'כיצד שורת פעולות של יחידים הביאו למהפכה בעם 
הארגון  צומח  יחידים  של  מפעולות  'אחינו'  של  דרכו  וכך  ישראל, 

ומוביל מהפכה בעם ישראל...'

דברי ברכה לפעילים החדשים והדרכה לכלל הפעילים נשאו הרב 
אליעזר הילמן שליט"א מרכז 'פרויקט טורנטו' בארגון 'אחינו', והרב 

שמואל הורוביץ שליט"א מוותיקי הפעילים.
את ברכת הישיבה כמארחת הכינוס נשאו ראש הישיבה הרב מיכאל 

ברלין שליט"א והרב יעקב מויאל שליט"א מרבני הישיבה. 
'אחינו' עמד בדבריו על כך  הרב אביגדור ברנשטיין מראשי ארגון 
והישיבה  'אחינו'  'ארגון  זכאי,  ע"י  לעולם  וברכה  זכות  שמגלגלים 
אף זכו ושפע התורה וברכת ה' לתקופה שמלאה הארץ דעה את ד' 
מתגלגל דרך הארגון, זוהי זכות שמגיעה מכוח המסירות נפש שיש 

בכל אחד ואחד מהפעילים המסורים'.
הישיבה  מרבני  שליט"א  שלזינגר  אברהם  הרב  נשא  סיום  דברי 

ובעצמו גם פעיל בארגון 'אחינו'.
הפעילים הודו ושמחו על ההזדמנות להיפגש בשבת אחים ולהחליף 

מידע וידע כיצד לייעל את הפעילות הברוכה.
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מלחמה או תפילה ?
לא לשמור שבת, לא לקיים ברית מילה, לא לציין 
מקצת  אך  אלו  היו  וכו'  וכו'  החודש,  ראש  את 
חשמונאי  בני  יצאו  כך  שבעקבות  מהגזרות 
אותה  של  הענק  אימפריית  נגד  המחץ  לקרבות 

התקופה – יוון!  
והנה בפורים, עת נגזר על עמינו להשמיד להרוג 
ולאבד, קיבלו על עצמם היהודים שק תענית וצום, 
שבפורים  יותר  מתאים  שהלא   - יחשב  ולפלא 
שרצו להורגם, ייצאו נגדם בחרב וחנית, ובחנוכה 
שהמלחמה הייתה על עיקרי הדת, יתפללו יתענו 

וילבשו שק?!
אלא שידוע הוא עד כמה כוחה של תפילה, וכמו 
תפילה  כי  כ"ט:  בקידושין  המהרש"א  שכתב 
עשו  נכון  ודאי  וא"כ  טבע,  לשנות  ביכולתה 
היהודים אשר בעת שחרבו של המן הונפה מעל 

ראשם, התפללו צמו ושמו שק על ראשם.
על  היה  המאבק  אשר  בחנוכה  זאת  לעומת  אך 
הדת, הלא ידוע מאמר חז"ל כי 'הכל בידי שמים 
חוץ מיראת שמים', וא"כ מעבר לתפילות צריך גם 
לעשות פעולות ממשיות להוכיח על כך שרצוננו 
באמת לשמור את דת תורתנו הקדושה, ולכן יצאו 

החשמונאים על היוונים בחרב וחנית.
בשביל יראת שמים צריך להילחם!!!

בחינוך  העוסקים  לרגלי  נר  להיות  צריך  זה  דבר 
הקדשים  צאן  על  לתפילות  שמעבר  ובהכוונה, 
עליו הם מופקדים, נדרשות גם פעולות מעשיות, 
זה  ואם  שכם  טפיחת  או  עידוד  מילת  זה  אם 
וכן  אישי,  באופן  הביתה  החניך  הזמנת  סתם 
הרוחנית,  לעלייתו  הדרושים  המאמצים  שאר 
וזכות תפילותינו תעמוד איפה, להצלחת פעולות 

ההשתדלות שאכן ישיגו את מטרתם.



ימי החנוכה בישיבתנו
קבעו שיר ורננים

צוות  בהשתתפות  חנוכה'  'זאת  בליל  התקיימה  הישיבה  לתלמידי  חנוכה  מסיבת 
הישיבה והאברכים אשר הסבו כל אחד עם תלמידיו לסעודת מצווה הלל והודאה. 

הישיבה  הנהלת  את  המדריכה  ומחשבה  כוונה  מתוך 
לתת לבחורים 'טעם בלימוד' יחד עם הבנת המשמעות 
ובכל הלכה ומנהג, עמלו בחורי הישיבה בימי  בכל חג 
החנוכה בסוגיות הגמ' במסכת שבת העוסקות בהלכות 
חנוכה באופן הבא: בכל יום מימי החנוכה עסק השיעור 
עם  הבחורים  למדו  ג'  בסדר  גם  כך  בחנוכה,  היומי 

האברכים את מסכת שבת בהלכות חנוכה, כאשר בכל 
יום התקיים מבחן על הנלמד באותו יום. ב'זאת חנוכה' 
החנוכה  חג  אווירת  החומר.  כל  על  נערך מבחן מסכם 
'זו פעם  הורגשה בישיבה כפי שהעידו תלמידים רבים 

ראשונה שאנו מרגישים מה זה חנוכה אצל בן תורה'.

זו פעם ראשונה שאנו מרגישים מה זה חנוכה אצל בן תורה

מלווה מלכה וכנס חיזוק 
ע"י חברי שיעור שמירת  סעודת מלווה מלכה התקיימה 
תמר  כרמית  בן  טל  הישיבה  תלמיד  של  לזכותו  הלשון 

לרפו"ש.
תלמידי שיעור ג' יזמו שיעור מיוחד בשמירת הלשון, ובכך 
ביקשו להוסיף זכות וחיזוק עבור חברם שחלה ל"ע במחלה 
קשה ה"י, השיעור מתקיים בהפסקת צהריים כאשר בכל 

יום מוסר את השיעור בחור אחר.
השיעור  חברי  התכנסו  חנוכה  של  רביעי  נר  במוצש"ק 
שהתקיימה  חנוכה  למסיבת  הלשון  בשמירת  המיוחד 
בבית חברם, וזאת לקראת תחילת סידרת טיפולים קשים 

אותם אמור טל לעבור.

רבני  הישיבה,  ראש  של  בנוכחותם  התקיימה  המסיבה 
שליט"א.  פריזנד  יהודה  והרב  מויאל  יעקב  הרב  הישיבה 
ראש הישיבה נשא דברים אודות ניסי חנוכה ואיחל ובירך 
נזכה  כך  ההם  בימים  ונפלאות  ניסים  לנו  שעשה  שכשם 

ונראה ישועות בזמן הזה.



איון
ר

תלמיד  של  להשתלבות  המפתח  מהו 
במוסד חדש?

חשוב מאוד שההורים יהיו מודעים לדרישות 
המערכת שיהיה שיתוף פעולה בין ההורים 
לצוות הישיבה, הרבה פעמים כשאין בבית 
והילד  ביה"ס  או  הישיבה  לדרישות  גיבוי 
לגרום  עלול  הדבר  כפולים,  מסרים  שומע 
והוא  בהורים,  והן  בישיבה  הן  לזלזל  לילד 

עלול לעלות על דרך שלילית.

מהם הקשיים הצפויים לתלמיד מרקע דתי 
שעובר למסגרת ישיבתית, ואיך נוכל לעזור 

לו בכך?
שונה  הישיבתית  האווירה  כל  ראשית 
מאוד וזה דבר שצריך להתרגל אליו, סגנון 
יש לפעמים  הוא, למשל  גם  הלימוד שונה 
וכדו'  חשבון  כשלמדו  שבביה"ס  תלמיד 
הוא היה מצוין, ופתאום הוא צריך להתרגל 
לצורת לימוד חדשה שהוא לא רגיל אליה 
ולכן הוא לא כ"כ מצליח כעת הוא איבד את 
מקומו כמצטיין. דבר נוסף זה אופי הלימוד, 
למדת  למשל  במתמטיקה  חול  בלימודי 
היא  התורה  וזהו,  יודע  אתה  פעמיים  פעם 
אין סופית ובכל חזרה מתגלה עומק נוסף, 

זה קשה להם בהתחלה.
אם אנחנו דואגים ב'חזרה' לתת התחדשות 
אותם  מרגילים  וסיכומים,  שאלות  בצורת 
ללמידה בחברותא זה מאוד תורם לחיבור 
ולישיבה  בכלל  הגמרא  לעולם  שלהם 

בפרט.

איך נדע לזהות קושי אצל תלמיד?
דבר ראשון צריך לקחת את התלמיד וללמוד 
בשיעור,  לא   – חברותא  של  בצורה  איתו 
מבחינת  לא  טוב,  קורא  הוא  האם  לראות 
הפיסוק בגמ' אלא אופן הקריאה, אם הוא 
לא קורא צריך לראות הרבה פעמים הבעיה 
היא פשוט בראיה, ומשקפיים במספר הנכון 
שלימודים  להבין  צריך  הבעיה.  את  יפתרו 
כללים בבתי ספר אפשר איך שהוא לשרוד 
כשמגיעים  אבל  קלות,  ראיה  בעיות  עם 
לישיבה – לגמרא, כל הלימוד בנוי ומבוסס 

על איך שהוא קורא , יש משמעות לכל אות 
וניקוד בגמ'.

אנו  לילד  לעזור  שנרצה  מרוב  לפעמים 
וגם  בעייתי,  של  'תווית'  לו  נותנים  בעצם 

הילד פוחד ומוותר על העזרה?
הכי חשוב שהמחנך ירגיש ועל ידי כך הוא 
מקרין לילד, שהילד לא בעייתי באמת אלא 
יש לו קושי שמפריע לו, אם זה בעיה בראיה, 

בעיה שאין לו מספיק תשומת לב וכדו'.
אם ניקח למשל ילד קטן שקנו לו משקפיים 
ביום הראשון הוא חושש מאוד ללכת לבית 
יראה,  הוא  ואיך  עליו  יגידו  מה  כי  ספר 
הוא  ובסוף  לזה,  אותו  מכריחים  אנחנו 
היה  שהוא  מה  שכל  רואה  הוא  לנו,  מודה 
והכתוב  הלוח  את  לראות  להשקיע  צריך 
בספרים כל כמות האנרגיה האדירה הולכת 
ללימודים. אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו 
נעזור לילד אפי' שהוא לא כ"כ רוצה כעת 

בסופו של דבר הוא יודה לנו.

וב"ה  כך  הייתי  אני  גם  שיאמרו  הורים  יש 
אני מסודר בחיים למה לטפל?

אני תמיד אומר להורים שיזכרו את הקשיים 
הסתדרו  שהם  עד  שלהם  המאמצים  ואת 
רוצים  הגנה, האם הם  ובנו לעצמם חומות 
שהילד שלהם גם יסבול? למה לא לחסוך 
לו את זה, כמובא בגמ' בסנהדרין דף צ"א: 
גוזלו  כאילו  הלכה מפי תלמיד  המונע  'כל 
מנחלת אבותיו' אם יש משהו שיכול לעזור 
לילד ולקדם אותו אפילו שנראה שזה קצת 

אסור למנוע זאת ממנו.

אצלו  שהתגלתה  לילד  להסביר  נוכל  ואיך 
'בעיה' שזו טובתו לא להזניח את הטיפול 

והפתרון?
לא  הוא  מקודם  שאמרתי  כפי  ראשית, 

הבעיה יש משהו שמפריע או חוסר מסוים, 
לו  לעזור  או  אותו  למלא  צריכים  ואנחנו 
בילד  מדובר  אם  הבעיה,  עם  להתמודד 
בצורה  ואנסה  איתו  אדבר  אני  יותר,  בוגר 
שלא תשבור אותו לחוות יחד אתו את מה 
בגלל  איך  התהליך  כל  את  עליו,  שעובר 

סיבה צדדית הוא 'מסתבך' עם המלמד וזה 
לו  מציע  אני  והנה  שרשרת,  תגובת  יוצר 

לנתק את השרשרת.

איך בונים בטחון עצמי אצל בחור מבחינה 
חברתית לימודית?

המחנך צריך להכיר את נקודות החוזק של 
הילד אפי' יותר מנקודות החולשה ולפתח 
אותם שיהיה מצטיין בהם. למשל יש בחור 
חסד'  ל'בעל  אותו  תהפוך  לעזור,  שמסוגל 
של הישיבה, הצוות, החברים, כולם יכירו בו 
כ'בעל חסד' זה יחזק אותו, בחור בעל כושר 
הסברה תהפוך אותו ל'מסביר' של הישיבה, 

וכן על זה הדרך.

מהי הדרך לאברך המשמש כחונך להצליח 
להשלים את מלאכת הצוות החינוכי?

כמובן שמדברים על אברך מסור ומשקיע 
שיש  אלא  הלימודי,  החומר  את  ומכין 
מסתכל  אברך  אם  בגישה.  לפעמים  טעות 
ידע את  על המשימה שבכל מחיר הבחור 
החומר הוא עלול להלחיץ ללא סיבה. צריך 
'גישמאק'. המטרה היא  שיהיה קשר חיובי 
לא 'להאכיל' אותו את החומר, אלא להקנות 
דרכי לימוד, לכוון אותו ללמוד לבד בכוחות 

עצמו, וזה נכס לכל החיים.

כי  להוסיף  דוכבנה  הרב  מבקש  לסיום 
המפתח העיקרי בהצלחת התלמידים הוא 
לתלמידיו  נותן  שהמחנך  האישי  הדימוי 
להם  להקנות  ביותר  הטובים  הכלים  והם 

ערכים טובים לעבודתו יתברך.
יישר כוח ותודה רבה.

שילוב תלמיד במוסד חדש. הקשיים הצפויים לו והתמודדות איתם. זיהוי קושי אצל התלמיד 
ודרכי העזרה. איך למנוע סטיגמה שלילית מתלמיד? איך נבנה בטחון עצמי אצל הילד? 

בכיתות  המחנכים  נתקלים  הלימודים  שיגרת  במהלך 
והמנהלים בביה"ס בקשיים אצל תלמידים, ביקשנו לשוחח 
בשפ"ח  חינוכי  פסיכולוג  שליט"א  דוכבנה  משה  מאיר  הרב  עם 

(שירות פסיכולוגי חינוכי) עיריית מודיעין עילית.

להכיר  צריך  המחנך 
של  החוזק  נקודות  את 
מנקודות  יותר  אפי'  הילד 
אותם  ולפתח  החולשה 
שיהיה מצטיין בהם. למשל 

יש בחור... 

הוא היה מצוין, ופתאום... 
מצליח  כ"כ  לא  הוא  ולכן 
כעת הוא איבד את מקומו 

כמצטיין...



מבי מדרשא
יוזמה אישית מתוך אחריות למען הכלל

גשמים.  לירידת  בתפילה  להרבות  ישראל  גדולי  של  קריאתם  לאור 
חנוכה  ובערב  זו,  לקריאה  נענו  הישיבה  מתלמידי  נבחרת  קבוצה 
עצירת  בזמן  הנאמרת  לתפילה  ההפסקה  בזמן  מיוזמתם  התאספו 
גשמים. 'אנחנו בישיבה מתחנכים שבזכות לימוד התורה שלנו העולם 
אנו  זו  אחריות  מתוך  'לכן  המארגנים   – הבחורים  הסבירו  עומד' 

מתפללים ומבקשים מה' שיתן טל ומטר לברכה'.

מאת: הבחור יוסף יאיר שמעון – כפר סבא.
חנוכה

מרן החתם סופר זי"ע הביא רמז נפלא וראשי תיבות 
'חנוכה' המסכמים את כל סיפור החנוכה:  במילה 
חשמונאים נלחמו ונצחו כל היוונים. חושים נכנסו 
ופינו כלי ההיכל. חביבים נמצאו ובקרקע כד השמן. 
נגלית  חיבתם  הגדול.  כהן  ובטבעת  נמצא  חתום 
כסליו  וקבעו  נמנו  חכמים  השמונה.  כל  והספיק 

הבא. ח' נרות ולגמור כל ההלל

מאת: הבחור אוריאל בן משה - אשקלון
סיפור מוסר – חנוכה

מסופר על בעל החפץ חיים כי פעם אחת התארח 
(המכונה  קפלן  נחום  רבי  רבו  אצל  חנוכה  בליל 
רבי נחומק'ע). כשהגיע זמן ההדלקה ראה שחלף 
הזמן ורבו אינו מדליק, שעה שעתיים ושלש, ומאד 
החמה,  שקיעת  עם  מיד  להדליק  נהגו  שכן  תמה, 
אחרי כמה שעות נשמעת דפיקה על דלת הבית, 
ובתוכם  סלים  עמוסות  כשבידיה  נכנסת  והרבנית 
את  והדליק  נחום  רבי  קם  מיד  שקנתה.  מצרכים 
החפץ  אליו  פנה  ההדלקה  לאחר  החנוכה.  נרות 
ומדוע  צריך!  אני  וללמוד  היא  תורה  ואמר:  חיים 
רבנו כ"כ התעכב בהדלקת הנר הרי זריזין מקדימין 
כ"ג)  (דף  שבת  במסכת  רבו,  לו  הסביר  למצוות? 
נשאלת השאלה אם יש לאדם כסף לקנות נר אחד 
לליל שבת של חנוכה מה עדיף האם נר שבת או 
נר שבת עדיף משום  והגמ' פוסקת כי  נר חנוכה? 
'שלום בית', וא"כ אין ספק כי אילו לא הייתי ממתין 
שקיעת  עם  מיד  מדליק  והייתי  להדלקה  לרבנית 
לה,  חיכיתי  שלא  מכך  נפגעת  הייתה  היא  החמה 
נר חנוכה בגלל שלום בית  ואם הגמ' מוותרת על 
א"כ ודאי שאין לי להדליק ולגרום לפגיעה בשלום 
בית, ובטח עלי לחכות עד שהיא תחזור ואז אוכל 
פוגעת  שאינה  להדלקה  הראוי  בזמן  להדליק 

בשלום בית.

זאב,  פסגת   – איליסיאן  ליאור  הבחור  מאת: 
ירושלים

מסכת שבת דף כ"ב
לפתח,  הסמוך  בטפח  להניח  צריך  כי  מובא  בגמ' 
שאלה  נתעורר  הסוגיא  לימוד  במהלך  והנה 
בביהמ"ד מה הדין במקרה ואדם יש לו חצר לפני 
ביתו, אך בין החצר ולרחוב אין כלום דהיינו שאין 
צורת הפתח לחצר, האם יש דין להדליק בפתח של 
הבית כדי שיהיה פתח או לא ומדליק בסוף החצר 
פסק  האברכים  אחד  הביא  דיון  ולאחר  ולרחוב. 
אם  גם  כי  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  בשם  הלכה 
אדם מדליק בפנים יש דין להדליק בפתח וא"כ זה 
דין להדליק בפתח ולאו דווקא משום שעי"ז ניכר 

שזה שייך לו לבעל החצר.

בס"ד יום ראשון כ"א בכסליו תשע"א

לכבוד ראש הישיבה הרב מיכאל ברלין שליט"א והרבנים החשובים ואב הבית 
וליראת  לתורה  ילדינו  חינוך  למען  כימים  לילות  הקודש  בעבודת  שעוסקים 

שמים טהורה.

השלום והברכה,

ברצוננו להודות לכם מקרב לבנו על פעולותיכם הבלתי פוסקת למען הצלחת 
3 שנים. מהרגע  הישיבה הקדושה. אנו הורים של תלמיד שלומד בישיבתכם 
הראשון זכה לקבלת פנים חמה, וכיום זוכה הוא לתשומת לב מרבית וליחס 
כהורים  אנו  התלמידים.  עבור  כימים  לילות  העושים  הישיבה  צוות  מכל  חם 
של התלמיד דניאל מביעים את הערכתנו הכנה על מסירות נפשכם ועזרתם 
הרבה להצלחתו, הסתגלותו והתקדמותו בלימודי הקודש, למרות שבתחילת 
דרכו היו הרבה קשיים. מאמציכם נושאים פרות בכל יום ויום כשאנו רואים את 
בננו כשהוא שמח ללכת לישיבה הקדושה ומתמיד בסדר, אוהב את הלימודים 

ופשוט עולה ומתעלה ברוחניות וביראת שמים טהורה ובמידות טובות.

אנו כהורי התלמיד ממליצים בזאת להורים שמחפשים מסגרת תורנית רצינית 
שירשמו  שמים,  ויראת  נתינה  אהבה  והרבה  קשבת  ואוזן  ואכפתית  הולמת 
ויכניסו את ילדיהם לישיבת "אחינו" ויזכו לראות בסייעתא דשמיא את בניהם 

גדולים בדרך התורה

צדק  גואל  ביאת  עד  חלציכם  יוצאי  מכל  ונחת  איתנה  בריאות  ה'  לכם  ויתן 
במהרה בימינו אמן ואמן.

בברכה ובהערכה,
משפחת דוכניאן
פסגת זאב, ירושלים

התקבל במערכת 'עליכם ועל בניכם'
כל מילה מיותרת


