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ח'  כתה  של  הלימודים  שנת  שסוף  סוד  זה  אין 
היא אחת מנקודת התפנית המכריעות ביותר לגבי 
עתידו הרוחני של כל תלמיד – האם ימשיך לישיבה 
קדושה או שמא יבחר בכיוונים אחרים המרחיקים 
אותו מעולמה של תורה? וגם אם יבחר באפשרות 
את  למצות  יוכל  שבה  הישיבה  מהי  הראשונה, 
כוחותיו בצורה הנכונה ביותר, וכיצד ניתן להבטיח 

שלא ייפול בין הכיסאות? 
פרויקט טורנטו של ארגון 'אחינו' הוקם במטרה 
"ניסיון העבר  לתת מענה מקצועי לשאלות הללו. 
זו  בתקופה  צמודים  וליווי  הדרכה  שבלי  מוכיח 
עלול לרדת לטמיון שמונה שנות השקעה ועבודה", 
אומר מרכז הפרויקט, הרב אליעזר. "המטרה שלנו 
היא למנוע את תופעת נשירת התלמידים בנקודת 

המעבר שבין כתה ח' לכתה ט'".
לשם כך מפעיל פרויקט טורנטו עשרות אברכים 
המשתלבים כבר בתחילת השנה בהווי השוטף של 
מהנה  חינוכית  פעילות  מארגנים  הם  הספר.  בית 
זאת  וכל  ומשחקים  פרסים  חידונים,  הכוללת 
באווירה משוחררת המאפשרת להם לבנות מערכת 
היכרות אישית עם כל תלמיד המבוססת על אימון  
הדדי. בהמשך השנה ילוו האברכים את התלמידים 

בתהליך הרישום והבחינות לישיבות.
"הפעילות שלנו מתנהלת בשלושה מישורים", 

מסביר הרב אליעזר. "אנחנו עובדים מול התלמיד 
עצמו – מדרבנים אותו להמשיך בישיבה הקדושה 
ומסירים את אבני הנגף שעלולות להפריע לו בדרך. 
במקביל אנחנו פועלים גם מול ההורים והמשפחה, 
ולבסוף אנחנו עובדים מול הישיבות ודואגים לשבץ 

מתן  תוך  ביותר  לו  המתאימה  בישיבה  תלמיד  כל 
ליווי ותמיכה צמודים לכל אורך הדרך".

         הרב אליעזר מציין לשבח את רמת שיתוף 
'טורנטו'  תוכנית  פעילי  זוכים  לה  הגבוה  הפעולה 
מצד ראשי ישיבות קטנות מכל רחבי הארץ. "אחד 

היתרונות הגדולים שלנו הוא שאנחנו לא נעלמים 
מהשטח בתחילת זמן אלול. אנחנו ממשיכים ללוות 
את התלמיד גם לתוככי הישיבה הקטנה תוך מתן 
תמיכה ומענה לכל בעיה כדי שלא יישבר מהקשיים 
הטבעיים שתמיד קיימים בתחילת הדרך. הדבר הזה 
חשוב לבחור עצמו אך לא פחות מכך גם להנהלת 
הישיבה שיודעת שכאשר הם מקבלים בחור דרכנו 
יש לבחור הזה גב, יש כתובת מסודרת שאליה ניתן 

לפנות בכל עניין ולקבל את המענה הטוב ביותר".
בשטח.  היטב  ניכרות  הזאת  הפעילות  תוצאות 
'טורנטו'  פרויקט  פעילות  מתקיימת  להיום  נכון 
 500 כ-  לומדים  בהם  ספר  בתי  לארבעים  בקרוב 
הולכים  הפעילות  ומעגלי  ח'  בכתה  תלמידים 
עליה  נרשמה  הללו  הספר  בבתי  ומתרחבים. 
לישיבות  הממשיכים  הילדים  בשיעור  דרמטית 
הממשיכים  שיעור  שבהם  במקומות  קדושות. 
לישיבות עמד בעבר על ילדים בודדים עלה מספרם 
ל-30 אחוז ובמקומות שבהם 30 אחוז היו ממשיכים 

זינק המספר ועתה הוא עומד על 80 אחוז. 

מאות  מצילה  שלנו  שהפעילות  ספק  לנו  "אין 
את  ממשיכים  היו  לא  נוכחותנו  שלולי  ילדים 
לימודם בעולם הישיבות", מסכם הרב אליעזר את 

הדברים.  

לעלות  החליטו  גת  בקרית  החיזוק  בבית 
התנהלו  שבה  ממושכת  תקופה  לאחר   – מדרגה 
במקום שיעורי תורה בשעות הערב ולאור דרישת 
החליטו  יותר  קבוע  משהו  שביקשו  המשתתפים 
לישיבה  מכינה  במקום  להקים  'אחינו'  בארגון 

שתפעל במתכונת יום שלם. 
מסביר:  גולדברג  חיים  הרב  החיזוק  בית  מנהל 
נערים  עבור  גשר  להוות  היא  המכינה  "מטרת 
המשתתפים בשיעורים הקבועים שלנו המבקשים 
המכינה  ממש.  של  בישיבה  ולהשתלב  להתקדם 
מציידת את הצעירים בכל הכלים הנחוצים להם כדי 

שיעשו את המעבר בצורה המוצלחת ביותר". 
שלם  יום  במסגרת  פועלת  החדשה  המכינה 
במתכונת  מתנהל  הבוקר  בשעות  הלימוד  כאשר 
והערב  הצהרים  ובשעות  דבר  לכל  ישיבתית 

כפי  וקירוב  חיזוק  פעילות  במקום  מתקיימת 
כיום  משתתפים  צעירים  כששים  כה.  עד  שנעשה 

בפעילות במקום.  
לפני  צעירים   – שכבות  שתי  קיימות  במכינה 
צבא וכאלו שכבר סיימו את שירותם הצבאי. צוות 
וראש  רוחני  משגיח  שיעור,  מגידי  הכולל  מיוחד 
ההווי  את  בו  ויוצרים  במקום  פועלים  כבר  ישיבה 

המיוחד המאפיין את כל ישיבות אחינו. 
שביקשו  נערים  כה  שעד  מסביר  גולדברג  הרב 
בחיי  ולהשתלב  השיעורים  לרמת  מעבר  להתקדם 
הארץ.  ברחבי  לישיבות  נשלחו  מלאים  ישיבה 
רוצים  שאינם  לכאלו  מענה  תיתן  החדש  המסגרת 
או אינם יכולים להגיע לשם. "לא כל צעיר מתחזק 
בנוי למסגרת פנימייתית של לימודי יום שלם עם 
חינוכית  מבחינה  בכך.  הכרוכות  המשמעויות  כל 

לאלו  ביניים  אפשרות  גם  להציע  לנכון  חשבנו 
שרוצים להימצא בסביבה ישיבתית שיש בה רמה 
רוחנית גבוהה אך צריכים לשוב הביתה בכל ערב".

והנגב אוהבים  בנוסף, הוא אומר, אנשי הדרום 
להישאר בסביבה הטבעית שעליה הורגלו, עובדה 
צעירים  של  בדרכם  מכשול  כה  עד  שהציבה  
שביקשו ישיבה הולמת בסביבתם הקרובה. המכינה 
עבור  רק  לא  רוחני  אור  כמגדל  תשמש  החדשה 
גם לכל אזור דרום השפלה  תושבי קרית גת אלא 
שמגיעים  ומשתתפים  תלמידים  עם  הנגב,  וצפון 
מלאכי,  קרית  יבנה,  אשדוד,  אשקלון,  מהישובים 

גדרה ואף באר שבע. 
הרב  אומר  ניסיונית",  בתוכנית  כרגע  "מדובר 
גולדברג, "בהתאם להתפתחויות כאן נשקול להקים 

מסגרות דומות גם במקומות אחרים בפריפריה". 

בהתלהבות  התקבלה  החדשה  המכינה  הקמת 
בכל  המתחזקים  הצעירים  בקרב  רק  לא  רבה 
התורניים  הגורמים  ידי  על  גם  אלא  השפלה  אזור 
והחינוכיים ושירותי הרווחה בעיר. רבה של קרית 
גת,  הרב הבלין שליט"א, ביקר בבית החיזוק והביע 
במקום.  הענפה  הפעילות  לנוכח  התפעלותו  את 
גת, ש"אחינו" תקע  קרית  זכתה  במה  יודע  "אינני 

בה יתד כה חשוב", אמר. 
המרוויחים הגדולים באמת של המכינה החדשה 
יהיו עשרות הנערים הלומדים בין כתליו אשר יזכו 
למורשת  ולהתחבר  שמים  ויראת  בתורה  לגדול 

הרוחנית של עם ישראל.  

מוזמנים  התורה  טעם  לטעום  המעוניינים 
להתקשר להרב חיים גולדברג  050-4141384

 עלייה חדה במספר
הממשיכים לישיבות קדושות

מכינת 'אחינו' לצעירים מתחזקים

מגזין אחינו לקירוב קרובים ורחוקים קיץ תש"ע

קירוב
ממרן ראש הישיבה הגאון רבי 
מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א

נכס  הוא  ח'   בכיתות  'אחינו'  פעילות   
שלא יסולא בפז עבור כל מנהל בית ספר

הדרכה למסיימי הישיבות הקטנות
הרב יהושע מלכה, מנהל בית ספר 'ישורון' בקרית מלאכי, 

בראיון מיוחד לקירוב:

סוד ההצלחה
שנים ארוכות מאז היותי מנהל בית ספר תורני ואחראי על שיבוצם של עשרות תלמידים 
את  לפצח  ומנסה  'אחינו'  פעילי  של  פעילותם  אחר  עוקב  אני  קדושות,  בישיבות  שנה  מדי 

הנוסחה המדהימה שהפכה להצלחה מסחררת. 
'אחינו' מצליח להטביע חותם בכל תחומי פעילותו, הפעילים של 'אחינו' קרוצים מחומר 

אחר. 
למושג  ומיומנים, הם מסרבים להתקרב  מנוסים  ומוטיבציה, הם  אידיאולוגיה  חדורי  הם 

שנקרא יאוש וזה לא קל. 
כשאתה נוגע בהצלחות אבל גם בכישלונות, כשאתה עומד פנים אל פנים עם עשייה של 
חודשים ארוכים שלפעמים עולה בתוהו, כשאתה מתחבר ריגשית לכל מקרה ואתה חש שהוא 

יחידי בעולמך ואתה חייב לפתור אותו, אתה חייב כוחות נפש מיוחדים כדי לשרוד. 
יש להם את זה. 

אין ספק, 
התוצאות מדברות בעד עצמם. זו לא סיסמה במקרה שלנו אלא מציאות מדהימה שעליה 
מעידים מנהלי בתי הספר, רמי"ם ומשגיחים בישיבות הקטנות. ומאות הבוגרים שזוכים לליווי 

אישי וצמוד לאורך כל הדרך גם כשהם כבר ממש בחורי ישיבה לכל דבר ועניין.
ש.רוזנשטיין

תנופת צמיחה בפעילות אחינו בקרית גת – תחילה היה 'בית החיזוק' עכשיו בא תור הישיבה המקומית לנוער מתחזק

למעלה מעשור שנים פועל 'פרויקט טורונטו' בעשרות בתי ספר תורניים ברחבי הארץ במטרה לשלב כמה שיותר בוגרי כיתות ח' 
בישיבות קטנות * בכל שנה משוכנעים הפעילים כי הם הגיעו לשיא ההצלחה אך השנה הבאה מוכיחה כי התוצאות רק משתפרות 

* מנהל הפרויקט: "בישיבות הקטנות יודעים שלתלמידים שלנו יש גב חזק"
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שיעורים רבים מתחילים על "רגל ימין", אלא 
שאז מתחילה עייפות החומר לתת את אותותיה. 
פתאום יש סיבות ותירוצים והפרעות ושיבושים 
ופה ושם מתחילה נשירה של משתתפים קבועים 
ומגובש  תוסס  כשיעור  שהתחיל  מה  מהשיעור. 
עלול  מוטיבציה   חדורי  ממשתתפים  המורכב 

להפוך ברבות הזמן לצל חיוור של עצמו. 
מה הגורם לתופעה הזאת? כיצד ניתן להבטיח 
בשיעור  להשתתף  להמשיך  ירצה  צעיר  שבחור 
כיצד  פגה?  הראשונית  שההתלהבות  אחרי  גם 
ניתן לשמור על כוח ההתמדה של המשתתפים?

התשובה לשאלות הללו גלומה במילה אחת 
– "חויה".

מלמדת  המציאות  חוויות.  מחפש  אדם  כל 
שאנשים מוכנים לשלם הון עתק ולהרחיק נדוד 
עד לקצוות תבל בחיפוש אחר אותו דבר חמקמק 
ומסתורי הקרוי "חוויה". תן לאדם חוויה ותראה 
עד כמה הוא יהיה מוכן לצאת מגדרו כדי להשיג 

אותה. 
לעמוד  שצריכות  המרכזיות  המטרות  אחת 
בהרבצת  שעוסק  מי  כל  של  עיניו  לנגד  אפוא 
עבור  ליצור  הוא  דרכו  בתחילת  לנוער  תורה 
לכך  לדאוג  "חוויה".  של  מציאות  המשתתפים 
מסוים  ידע  בהקניית  יעסוק  רק  לא  שהשיעור 
ללימוד  כלים  בהקניית  רק  לא  ואפילו  לתלמיד, 
לכך  להביא  ובראשונה  בראש  אלא  עצמי, 
גם  האפשר.  ככל  ומהנה  חוויתי  יהיה  שהשיעור 
יבוא במדה מסוימת על חשבון עומק  אם הדבר 
הלימוד או הספק הלימוד, עדיין מוטב להקדיש 
לב למימד ההנאה שבשיעור  ותשומת  זמן  יותר 
שהתלמיד  להבטיח  ניתן  כך  שרק  הבנה  מתוך 
הבאים,   לשיעורים  גם  להגיע  להתמיד  ימשיך 
מה  את  להשלים  זמן  והותר  די  לנו  שייתן  מה 

שהחסיר בתחילת דרכו בשלב מאוחר יותר. 
מעבר לכך שהחוויה משפרת את המוטיבציה 
נוספת  חינוכית  נקודה  כאן  יש  המשתתפים  של 
דתי  שאינו  בציבור  רבים  להדגיש.  שחשוב 
חיים תחת הרושם שחייו של יהודי שומר תורה 
ומצוות משעממים ומייגעים ואל כן מי שמתקרב 
לתורה מפסיד כביכול את הנאות החיים. התפיסה 
הזאת לא רק שהיא מערערת את יכולת ההתמדה 
של התלמיד בשיעור, היא גם  חותרת מתחת לכל 
ההפסד  מפני  הפחד  שלו.  הרוחנית  ההתקדמות 
הצפוי לו כביכול משמירת המצוות עלול להרחיק 
דף  שלימוד  הרעיון  תורה.  מחיי  לחלוטין  אותו 
גמרא מסוגל להיות "אחת ההנאות הגדולות של 
החיים" היא מבחינתו מהפך טוטאלי שמנפץ את 
מסיבה  גדל.  עליהם  והמוסכמות  הסטיגמות  כל 
של  החוויתי  הצד  על  דגש  לשים  כדאי  לבד  זו 
השיעור – כדי להראות לתלמיד בצורה מוחשית 
חיי  כמה  ועד  וטעימה,  מתוקה  התורה  כמה  עד 
תורה גדושים בחוויות אמת שהן עשירות לא רק 

בתוכן אלא גם בהנאה. 
מובן שהשאלה המתבקשת בשלב זה היא – 
והנאה  נער חילוני לשאוב סיפוק  כיצד מלמדים 
שיעור  הופכים  באמת  איך  רוחנית?  מחוויה 
ניתן  שבאמצעותם  התבלינים  הם  מה  לחוויה? 
כה  יפיק מהשיעור הנאה  לגרום לכך שהתלמיד 
מרובה שהוא יתאמץ ויצא מגדרו כדי להשתתף 
אי"ה  נעסוק  אלו  בשאלות  הבאה?    בפעם  גם 

בפינתנו הבאה. 

תן לו חוויות!
פינת ההדרכה

הדרכה למסיימי הישיבות הקטנות
ממרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א

תקופה זו של הכניסה לישיבה גדולה הוא התקופה של בניית היסודות לכל החיים. 
ידיעה זו לא מספיק בידיעה לבד אלא צריך לשנן זאת שהישיבה היא המקום להשגת 
גדלות בתורה ובהנהגת התורה וכל קניני המעלות שעל ידם יזכו לבחור בחיים לחיי 
עוה"ז מאושרים ומכל שכן וכ"ש שזה מקום ההכנה לזכות בחיי נצח חיי עוה"ב ולאחר 
שנזכה לגאולה שלימה ותחיית המתים כמבואר בארוכה ברמב"ם הל' תשובה. ולכן 

נזכיר כאן את היסודות שמי שישתדל בהם יזכה לגדול ולהצליח.

עשה לך רב
הנקודה הראשונה . הוא מה שהתנא באבות ]פ"א מ"ו[  כתב עשה לך רב ולכאורה 
יש להבין הרי הרב הוא גדול בתורה והאם התלמיד הצעיר הוא יעשהו לרב הרי הוא 
רב בזכות עצמו?! אמנם כשנדייק לשונו של התנא הרי הדברים פשוטים שאין הכוונה 
כלפי הרב שהוא מקבל את גדלותו בתואר רב ע"י התלמיד, אלא עשה "לך" רב, היינו 
שהתלמיד צריך לעשות את עצמו להיות כלי מקבל מהרב בהכנעה בתור תלמיד, ובלי 
שיעשה התלמיד את הרב על עצמו לרבו לא יוכל לקבל מהרב תורה על אף גדלותו 
הגדולה של הרב, דבר זה צריך התלמיד להבין! שבכדי להתלמד איך להבין דף גמרא 
הלימוד  דרכי  ממנו  ללמוד  מרב  לקבל  צריך  הסוגיא  לעומק  נכנסים  ואיך  בוריו,  על 

וההבנה.
בצעירותי כשלמדתי בוילנא אמר לי המשגיח הקדוש רבי שמחה פלוטקין זצוק"ל 
דע לך! שהנך לומד אצל הרב'ה דף גמרא, אינו מלמד אותך רק את הדף של המסכת 
הנלמדת, אלא אתה לומד ממנו כל התורה כולה, כיון שעל ידו אתה בנוי להבין בכל 
התורה כולה. וכך רואים מכל גדולי ישראל שקיבלו מפי רב. ולכן יש גם לדייק כל 
ביטוי וביטוי של הרב, זכיתי לקבל תורתי ממורי ורבי רבינו רבי שלמה היימן זצ"ל 
והיה צריך לדייק כל ביטוי בדבריו, כי כשלא דייקו בדבריו הרי הדברים כבר קיבלו 

משמעות והבנה אחרת.
"כי נער ישראל ואוהבהו". זוהי המידה להישאר בבחינת נער שמרגיש שעדיין אינו 

שלם ואינו מתגאה בעצמו אלא מבקש לקבל מרבותיו.
את  שמדייקים  ע"י  הנכונה,  בדרך  ללמוד  זוכים  האמת  ביקוש  את  וכשמחפשים 
לשון הגמרא כפי שסידר רב אשי להבין כל המו"מ בין האמוראים, ורואים שבלי רש"י 
רש"י  של  לשונו  קיצור  את  כשמדייקים  וגם  הגמרא,  לשון  את  ולפרש  להבין  א"א 
]כפי שמקובל שלא יצאה מתחת קולמוסו טיפת דיו יתירה[ צריכים עדיין להגיע גם 
לפירושם של רבותינו הראשונים,  שהקב"ה נתן לכל אחד מהם סגנון שונה מחבירו, 
הרמב"ן  ]כגון  בתורה.  ועמל  יגיעה  של  אחרת  לדרגא  הלומד  את  מביא  סגנון  שכל 
קל  יותר  הרבה  אבל  יגיעה  צריך  ג"כ  הרשב"א  רב,  ועמל  יגיעה  מוכרח  בחידושיו 

מהרמב"ן והריטב"א קל יותר מהרשב"א[. 

קנה לך חבר
הנקודה השניה. הוא החלק השני בדברי התנא שם באבות, "וקנה לך חבר". חבר 
את  בודקים  הרי  חליפה,  לתפור  בד  לקנות  לחנות  שנכנסים  כמו  היינו  לקנות  צריך 
טיב הבד ואת הדוגמא, ואח"כ נותנים לחייט לתפור ומדקדקים שהחליפה תהיה לפי 
חבר,  בקניית  להקפיד  צריך  זה  מכל  יותר  נאותה,  בצורה  הגוף  על  ותעמוד  המידה 
ז'[  ]תענית  חז"ל  שאמרו  כמו  מאוד  גדולה  השפעה  היא  חבר  של  שהשפעה  מכיון 
של  שההתדרדרות  בזמנינו  ומכ"ש  מרבותי.  יותר  ומחבירי  מרבותי  למדתי  הרבה 
רק  לא  אדם,  צורת  איבדו  רח"ל  ואיום,  נורא  הוא  הרחוב  מצב  מאוד,  גדולה  הרחוב 
שנאבד צורת גדול בתורה וצורת ת"ח אלא נאבד צורת אדם, ולכן צריך זהירות גדולה 
ובדיקות וחקירות על החבר והחברה שהם לא נדבקו ח"ו ברעל של ההפקרות השורר 
בעולם, זהירות זו צריכה להיות הן בקביעת חברותא ללימוד והן כשקובעים את חברי 
החדר בפנימיה, שיהיה הנהגתם ישרה וראויה ולא מאלו ההופכים את הימים ללילות 

הלילות לימים.
דעו! שהזהירות ברכישת חברים הוא יסוד החיים!

ל'קירוב'מיוחד 

האדם תמיד נתון בעליות וירידות
נקודה שלישית. כתב רבינו חיים מואלוזין זיע"א בספר רוח חיים על אבות וז"ל: והנה האדם הוא תמיד עולה ויורד ובעת ירידתו נדמה לו 
כי כל מה שעושה עכשיו מן התורה ומן העבודה, אינו כלל בלב שלם ואין מצליח לו, והיה רוצה לנוח ולהתגרות בשינה עד שיעבור אותו הזמן 
וישוב לזריזותו, וזה ידוע הרבה להולך בדרך התורה. אבל באמת אינו כן כי האדם בנקל יוכל לעלות למדריגתו אם הוא עוסק אפילו על ידי 

התרשלות משלא יעסוק כלל, כי יתרחק מן התורה ויותר יקשה לו להזדרז עוד.
דברי קדשו אלו של רבינו בעל הנפש החיים זי"ע מאירים את כל מהלך החיים של האדם, שהעמידה בנסיונות הוא תכלית כל חיי העוה"ז, 
כמו שכתב המסילת ישרים בפ"א שכל תכלית האדם בעוה"ז הוא עבור ג' דברים, שהם לקיים מצוות, לעבוד ]איזוהי עבודה שבלב זוהי 
תפילה[, ולעמוד בנסיון. ובמחשבה שיטחית מבינים שלעמוד בנסיון הוא כשמגיע לאדם איזה מאורע מיוחד שעומד במצב של נסיון האם 
יקיים רצון השי"ת, צריך הוא להתגבר ולעמוד בנסיון, אולם כשמתבוננים הבנה זו היא בטעות יסודה, כי הנסיונות אצל האדם אינם באים 
רק באיזה מאורעות מיוחדים אלא כל רגע ורגע עומד האדם תחת נסיון האם יבחור בטוב או ח"ו להיפך. ולדוגמא בעת שלומד עם חברותא 
ונזכר באמצע לימודו בסיפור שרוצה לספר לחבירו, הרי עומד הוא תחת נסיון האם יפסיק מלימודו או לא, וכן בכל רגע ורגע במהלך החיים 

אם בדבר שקשור לראיית העיניים ואם בדבר שקשור בדיבור וכהנה רבות.
]הנה בענין זה של הפסק בשעת הלימוד, הנני נזכר כעת מה שמסופר על הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל שבעת שלמד בחברותא 
הגיע טלגרמא מהבית והכניס לכיס ולא פתח לראות מה כתוב בו. ורק בגמר הלימוד פתח וראה ששלחו להודיעו שנולד לו בן, ונכנס לרבו מרן 
החפץ חיים זי"ע לשאול האם לנסוע לברית, וענה לו הח"ח בשאלה האם אין מוהל שימול את בנך? אם יש מוהל הרי הברית יתקיים בלעדיך, 

וכמובן שהגאון ר' אלחנן נשאר בראדין ללמוד ולא נסע לברית[.

כל סיבת המשברים שקורים לבני הישיבות, ולדאבונינו אוי! אוי! כמה רבים הם המשברים שיש לבני הישיבות, א"א לפרט. אבל הרבה 
מהם נובעים מהסיבה כי חושבים "הנה לא הולך לי", וזה טעות כפי שכתב רבינו חיים זי"ע כי כל אחד נתון בעליות וירידות וגם התלמיד שהוא 

רציני ומתעלה בתורה ויר"ש, הוא נתון במצב של עליות וירידות וזה תכלית האדם בימי חייו לעמוד בנסיונות ולהתגבר ולעלות.
וכן יש הרבה שסיבת השברון אצלם מחמת מידת הקנאה, שרואים שחבירו מצליח יותר, ואע"פ שאמרו קנאת סופרים תרבה חכמה זה רק 

בקנאה שאינה נגועה במידות רעות אלא בקנאה לש"ש, ומי זה שיכול להיות בדרגה זו.

תורה ותפילה קשורים זה בזה
בגמ' נדה ]דף ע'[. אמרו מה יעשה אדם ויחכם, אמר להם ירבה בישיבה, אמרו 
הרבה עשו כן ולא הועיל להם, אלא יבקשו חכמה ממי שהחכמה שלו, שנאמר כי 
ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. תני ר' חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה 
לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו, ופירש"י כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום 

ניתנה להם מפיו ולא מאוצר מאחר.
ומסיק בגמ' דהא בלא הא לא סגיא. שצריך גם להרבות בישיבה – התמדה, וגם 

בקשת רחמים ע"י תפילה.
למדנו בדברי הגמרא על הקשר בין תפילה להצלחת הלימוד, וכן על גודל מעלת 

הלומד שהנה הוא לומד ממש מפיו של הקב"ה.
]ומצינו בגמרא בהוריות דף י"ב שכשלומדים מפי רב צריך להסתכל על פיו של 
הרב דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך והוא כעין מה שכתוב כאן שהלומד תורה 
הרי הוא לומד מהשי"ת ממש "מפיו דעת וחכמה", ולכן שמיעת שיעורים ושיחות 

ע"י מכשיר הקלטה חסר בזה כל המעלה של "חזו לפומיה"[.
ומובא בספר יערות דבש להגאון בעל התומים דברים חוצבים להבות אש בענין 
זה וז"ל: ובדוק ומנוסה, אם יתפלל אדם שחרית וקריאת שמע בכוונה, שבו ביום 
יזכה לדבר מצוה ויצליח בעסקיו ואף שלשעה יחשוב שאינו, בסופו ימצא שכן הוא, 
ואצ"ל שיצליח בו ביום בתורה, ומצוה גוררת מצוה, וכן להיפך, אוי לי על שברי, 
וקרעים  מכוונת  בתורה  אין שמועתי  היום  כל  כראוי,  בכוונה  בעת שאיני מתפלל 
אלביש, ולהיפך אם אזעק ואשוע לד' מקירות לבבי בתפילה לחונני דעה כי דלותי 

עד מאוד בעו"ה, אף הוא ירחם עלי להאיר עיני בתורתו.

ולכן עם נבון וחכם, אל תאמרו הא דעדיף זה מחבירו לרוב שכלו ועוצם חכמתו 
וחסדו ברב  נוחיל טובו  ד' הוא כאשר  נחלתם, רק מתת  כן הוא, שקר  ובינתו, לא 
תפילה ותחנונים, ואין לך דבר שמזכה לאדם להשיג ישרות התורה ולפענח מצפונים 
בדרכי יושר ואמת, אלא להתפלל אל ד' בדמע שישוב וירחמהו כי א-ל שומע תפלה 

הוא וקרוב לכל קוראיו באמת. עכ"ל.
עוז  מטה  היא  התפילה  וז"ל.  כתב  ב'  איגרת  איגרות  בקובץ  זצ"ל  איש  ובחזון 
מכל  וישמר  יצליח,  וכן  יעלה  כן  ית'  בו  מבטחו  האדם  שישים  וכל  אדם,  כל  ביד 
דבר המפסיד את הלימוד האמיתי, הלימוד והתפילה קשורים זה בזה. עמל הלימוד 
עוזר לאור התפלה והתפלה עוזרת את הלימוד. תפלה בבחינת "קבע" מרחיקה את 

הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפלה, עכ"ל.

קניני  בלי מ"ח  תורה  לקנות  זי"ע, שא"א  החיים  הנפש  בעל  רבינו  מובא בשם 
התורה. קנין התורה זה מעלה את האדם בכל המעלות, ידיעת התורה אינה משנה 
את מציאות האדם. מידיעת התורה בלבד אינו נקרא עדיין מהות של איש תורה, 
לימוד  של  הצורה  את  לנו  מלמדים  הם  התורה  וקניני  התורה.  קנין  ע"י  רק  אלא 
התורה ביגיעה ועמל ובהתמדה ולפרוש מתענוגות העוה"ז, וענין תיקון המידות – 
נושא בעול עם חבירו שהענין זה יש לעמול ולעבוד ביגיעה ומחשבה להרגיש את 

מצבו של השני.  
אם יקבלו את הדברים ששמעו ויחזרו על זה, שינון וחזרה פעם אחר פעם הרי 
יר"ש  התורה  בגדלות  ולהתעלות  לגדול  ויזכו  הרצויה  התועלת  את  יקבלו  בס"ד 

ומידות טובות לפארת ישראל.
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מה הפירוש רה"ר?
עצה טובה קא משמע לן

כיצד מכינים בחור למעבר לישיבה גדולה 
 * הגדולה?  לישיבה  לקראת מעברו  קטנה  בישיבה  ג'  המסיים שיעור  בחור  מכינים  איך 
בוגרי המחזור הראשון של ישיבת אחינו לצעירים שבקרית ספר נחשפו לתכנית המהפכנית 

ולגישה המיוחדת בהכנה לקראת קליטתם בישיבות הגדולות.

הגישה המיוחדת, הידע והניסיון העצום, הקשר עם הישיבות הקטנות, הליווי המקצועי בהמשך והמוטיבציה 
ביותר – אחריות לעתידם של  'אחינו' מעניקים לבתי הספר התורניים את המתנה הנפלאה  של פעילי 
הבוגרים * אני לא רוצה לחשוב איך זה היה נראה בלי 'אחינו' * הפרויקט חולל מהפך אדיר באחוזי הבוגרים 

הממשיכים לישיבות * אין להצלחה הזאת אח ורע.  

בוגרי המחזור הראשון של ישיבת אחינו לצעירים בקרית ספר נחשפים לראשונה לתכנית:

הרב יהושע מלכה, מנהל בית ספר 'ישורון' בקרית מלאכי, בראיון מיוחד:

ונלהב  נמרץ  שיעור  מגיד  על  מספרים 
שלו  השיעור  משתתפי  בפני  להעמיד  שהחליט 
אתגר יוצא דופן - לסיים את כל מסכת עירובין. 
מאחר ותלמידי השיעור לא התפרסמו כתלמידי 
חכמים מופלגים וחלקם אף נודעו כעמי ארצות 
מובהקים, לא הייתה המשימה בבחינת דבר של 
מה בכך. הרבה אגלי זעה ניגרו ולא מעט לילות 
טרוטי שינה חלפו על מגיד השיעור, עד שזכה 
על  ולברך  עמלו  מפרי  נחת  לרוות  סוף-סוף 

המוגמר.
שנערכה  המצווה  סעודת  של  בעיצומה 
יושב  שיעור  המגיד  בעוד  המסכת,  סיום  לכבוד 
על  נסוכה  רוח  קורת  של  כשארשת  מקומו  על 
ידו  לחץ את  ניגש אליו אחד המשתתפים,  פניו 
בחום, ואמר לו: "כבוד הרב, עכשיו שסיימנו את 
הלימוד נשארה לי רק שאלה אחת קטנה. אולי 

הרב יוכל לעזור לי?".
"בשמחה רבה", השיב הרב. "אבל אם הדבר 
הפריע לך עד עכשיו למה לא שאלת מקודם?".

ענה  חשוב",  כך  כדי  עד  היה  לא  זה  "אהה, 
למהלך  להפריע  רציתי  "לא  בביטול.  האיש 
השיעור בשאלה כל כך שולית ולכן המתנתי עד 

עכשיו להזדמנות המתאימה".
"נו, אז מהי השאלה שהמתינה עד עכשיו?", 

התעניין הרב.
     "פשוט מאוד", באה התשובה, "את כל 
לשני  פרט  מצוין  הבנתי  הסביר  הסוגיות שהרב 
מושגים שטיבם אינו נהיר לי עד הרגע הזה: רה"י 

ורה"ר"...
אין אנו יודעים אם מעשיה מפורסמת זו אכן 
אלא  הייתה  לא  שמא  או  במציאות  התרחשה 
משל. אבל מה שאין לגביו ספק הוא שהמציאות 
לך  שאין  כך  כדי  עד  שכיחה  בה  המתוארת 
לפחות  בה  נתקל  שלא  דרכו  בתחילת  מג"ש 
פעם או פעמיים. הבעיה גדלה שבעתיים כאשר 
צעירים  בפני  מעבירים  שאותו  בשיעור  מדובר 
ולו היכרות  מרקע שאינו דתי, כאלו שאין להם 

מינימלית עם עולם המושגים התורני. 
טבעי הדבר שאדם שמשוחח עם זולתו מניח 
ביותר של  שבן שיחו בקיא במושגים הבסיסים 
בפני  מושג  כל  לו  להסביר  צורך  ואין  השיחה 
עצמו. כאשר מדובר בציבור שומעים שלא זכה 
כזאת.  הנחה  להניח  אפשר  אי  תורני  לחינוך 
מסוים  שמשתתף  קורא  לעיתים  מכך,  יתירה 
כן  ועל  כל  לעיני  בורותו  את  להפגין  מתבייש 
לו.  ברור  שאינו  מושג  על  מלשאול  נמנע  הוא 
שלם  ששיעור  להיות  עלולה  העגומה  התוצאה 
הושקע עמחל, זמן ומאמץ ירד לטמיון כתוצאה 
חוזרת  הזאת  התופעה  אם  כזה.  הבנה  מחוסר 
לאבד  התלמיד  עלול  פעמים  כמה  עצמה  על 
שלימוד  למסקנה  ח"ו  ולהגיע  המוטיבציה  את 
הגמרא אינו מתאים עבורו שהרי ישב והשתתף 

בכמה שיעורים ועדיין ההבנה ממנו והלאה.  
נקודת המוצא צריכה אפוא להיות שמשתתפי 
השיעור אינם יודעים מאומה ויש להסביר להם 
לסוגיה  שקשור  מושג  כל  ובסבלנות  ביסודיות 
שכן  מוקדם"  "ידע  על  לסמוך  אסור  הנלמדת. 
מה  או  משובש,  הוא  כזה  שידע  לוודאי  קרוב 

שסביר יותר – כלל אינו קיים.  

בו  זמן שיש  כפרק  ידוע  בישיבה קטנה  ג'  זמן הקיץ האחרון של מסיימי שיעור 
החליטו  ספר  בקרית  לצעירים  אחינו  בישיבת  אבל  מבוטלים,  לא  לימודים  קשיים 
להפוך  דווקא את התקופה הבעייתית הזו למנוף כביר של עליה רוחנית. במסגרת זו, 
כמו תמיד וכבכל תכנית חינוכית שמשיק ארגון 'אחינו', גם בוגרי המחזור הראשון של 
ולגישה המיוחדת  נחשפו לתכנית המהפכנית  ישיבת אחינו לצעירים שבקרית ספר 

של הארגון בהכנה לקראת קליטתם בישיבות הגדולות. 
"המטרה שלנו הייתה כפולה", מסביר ראש הישיבה הרה"ג מיכאל ברלין שליט"א, 
לתת  רצינו  ומאידך  זו  בתקופה  הקיים  הטבעי  הרפיון  את  למנוע  רצינו  אחד  "מצד 
ויגיעו  נכנסים  מה  לתוך  שידעו  כדי  גדולה  לישיבה  נאותה  הכנה  שלנו  לתלמידים 

כשהם בנויים ומוכנים כראוי". 
כך יצא לדרכו פרויקט מקורי, תוכנית קיץ מיוחדת תחת הכותרת "הכנה לישיבה 
גדולה".  ראשי הישיבה מספרים כי התוכנית עוררה התלהבות עצומה וחיזוק גדול 
לכל תלמידי שיעור ג'. מסביר הרב ברלין: "הניסיון החינוכי מראה שישנה חשיבות 
רבה לאופן שבו מסיימים את הלימוד בישיבה קטנה. סוף הישיבה קטנה קובע את 
הטון לאופן שבו נכנסים לישיבה גדולה, האם זה יהיה ברגל ימין או ח"ו ברגל שמאל".

אישי,  כיס  יומן  מעין  קטנה,  חוברת  בחור  כל  קיבל  החדשה  התוכנית  במסגרת 
יומיומיות שעליו לבצע. מטלות אלו נבחרו בקפידה – החל  ובה שורה של מטלות 
מהשכמה בזמן לשיעור קודם התפילה ועד התייצבות לתפילות ולסדר בזמן. מילוי 

סביב  מאתגרת  תעסוקה  לבחור  מעניק  בתוכנית  הכלולים  והאתגרים  המשימות 
השעון, כאשר בסיום התוכנית יזכה כל בחור שמילא את מרבית המשימות בהצלחה 

לפרס עידוד מרשים בשווי 700 ₪. 
התוכנית מהווה אתגר עצום לתלמידים בצבירת נקודות וזכויות בהתאם למילוי 
יוכלו התלמידים להתחזק  זו  כי עם תוכנית  ואין ספק  המשימות כפי שנקבע להם, 

לקראת האתגר הגדול העומד בפניהם לקראת כניסתם לישיבה הגדולה,          
התוכנית החדשה משתלבת היטב במגמה הכוללת הקיימת בישיבת אחינו שיש 
הגרלות  מבצעים,  באמצעות  לבחורים  רוחניות  חוויות  ומתן  עידוד  על  רב  דגש  בה 

ואירועים מיוחדים הפזורים לכל אורך השנה. 
גם על פרק הזמן שבין סיום  הישיבה קטנה לתחילת הישיבה קטנה נתנו בישיבת 
הפקר  לשטח  תהפוך  לא  בין-הזמנים  שתקופת  כדי  הדעת'.  את  לצעירים  'אחינו' 
יתקיים בעז"ה 'קמפ' ישיבתי מיוחד שבו הבוגרים המסיימים העולים לישיבה גדולה 
ימלאו את תפקיד המדריכים. "חשוב לנו שהבחורים המסיימים יחושו את ההערכה 
שיש לנו כלפיהם וגם את האחריות המוטלת על מי שהוא בן תורה להעניק דוגמא 

אישית לצעירים יותר". 
גם לאחר הכניסה לישיבה גדולה נמשך הליווי הצמוד של ארגון 'אחינו' לכל בוגר 
הקליטה  חודשי  של  הקריטי  התהליך  את  ומלווה  כחונך  המשמש  אברך  באמצעות 

הראשונים לישיבה. 

כבר שנים ארוכות פרויקט התמיכה בתלמידי כיתות 
החינוך  של  'ישורון'  הספר  ובית  אחינו  ארגון  של  ח' 
העצמאי פועלים יד ביד. מבחינתו של מנהל בית הספר, 
הוא  שעליו  אידיאלי  שילוב  זהו  מלכה,  יהושע  הרב 
ממליץ לכל מנהל בית ספר החפץ בהצלחת תלמידיו. 
בראיון ל'קירוב' הוא קובע בנחרצות: "בלי הפעילות של 
'אחינו' לא היה לנו את המשאבים הכוחות והיכולות כדי 

להביא מספר כה רב של תלמידי כתה ח' לישיבות..."

לעשות  יכולים  הייתם  שלא  הפרויקט  נותן  מה 
בכוחות עצמכם?

החינוך  של  הספר  בבתי  והמורים  "המחנכים 
העניין  בתלמידים.  כוחם  כל  את  משקיעים  העצמאי 
קיימת  הפריפריה,  בערי  בפרט  ח',  ז'  שבכתה  הוא 
מול תופעות שונות שמקשות  לא פשוטה  התמודדות 
החל   – קדושה  בישיבה  להמשיך  המבקש  תלמיד  על 
מההורים שלא תמיד מבינים את חשיבות העניין, לחץ 
בעין  הזה  הצעד  את  רואה  תמיד  שלא  החברה  מצד 
יפה, וגם הקושי לעמוד בקשר רציף עם ראשי ישיבות 
קטנות ולהיות מעודכנים בכל ההתפתחויות האחרונות 
תלמיד.  לכל  ביותר  המתאימה  הישיבה  מהי  ולדעת 
מכל הסיבות הללו שיתוף הפעולה והסיוע של פרויקט 
'טורנטו' הוא נכס שלא יסולא בפז עבור כל מנהל בית 
ספר שמבקש לקדם את תלמידיו בדרך התורה למרות 

כל הקשיים".

'אחינו'  פעילי  של  פעילותם  את  מאפיין  היית  איך 
בתוככי בית הספר?

שיודעים  מקצועיים  באנשים  מדובר  כל  "ראשית 
בחביבות  דרכו  כפי  אחד  כל  הילד  לנפש  להתקרב 
ובהערכה הדדית. הם  גם יודעים  איך ליצור קשר עם 
הבית, לדבר בשפה שלהם ובמושגים שלהם. יש להם 
מדחיות  נרתעים  לא  הם  רגילה.   בלתי  נפש  מסירות 

חוזרות ונשנות עד שישיגו את המטרה". 

האם העובדה שמדובר בגורם חיצוני הפועל בתוככי 
בית הספר אינה יוצרת קשיים?

גדול.  יתרון  דווקא  בזה  רואה  אני  הוא,  "נהפוך 
כגורם  התלמיד  בעיני  נתפס  'אחינו'  שפעיל  העובדה 
חיצוני שמקרב ומחבב אותו גורמת לילד לתת בו יותר 
עסוק  הדברים  צוות שהוא מטבע  באיש  אימון מאשר 
קשה  הרגילות.  הלימודיות  במטלות  ראשו  מעל  עד 
רבים  כה  במישורים  בו-זמנית  לפעול  ממחנך  לצפות 

ופעילי 'אחינו' בהחלט משלימים את החסר".

חוץ מדרבון התלמידים להמשיך בישיבות מסייעים 
פעילי 'אחינו' גם בשיבוץ'...

הילד.  לצורכי  הישיבה  את  מתאימים  הם  "נכון. 
טובה"  "הכי  הישיבה  את  רוצה  הורה  הדברים  מטבע 
לצורכי  ולא תמיד מדובר במקום שאכן מתאים  בארץ 
מעולה  עבודה  הפעילים  כאן  גם  הזה.  המסוים  הילד 
ביותר,  המתאימה  הישיבה  בירור  הכוללת  ומקצועית 

בקשר  ועמידה  התרשמות  לסיור  והוריו  הילד  לקחת 
רציף מול הישיבה לפני הרישום ולאחריו".

האם ההשקעה הזאת ניכרת גם בתוצאות?
מהצד  עמדתי  כמנהל  שאני  שנים  היו  "בוודאי. 
הללו  בתלמידים  שהשקענו  כמה  'רבש"ע,  ואמרתי:  
השקעה  צריך  לנו'.  נופלים  הם  האמת  ברגע  והנה 
גדולה של זמן וכסף לקחת את הילדים לסיורי היכרות 
בישיבות, להחדיר להם את חשיבות הדבר להתאים אלו 
דברים שבלחץ התקציבים המקוצצים נדחקו לשוליים 
היום  גמור.  וחולל מהפך  הזה  הנהדר  הגוף  עד שהגיע 
אנחנו זוכים ב"ה ל-90 אחוז המשך לישיבות קדושות 
ואני יכול לומר בפה מלא שהדבר הוא בזכותם. ההמלצה 

שלי לכל מנהל ששוקל את הדבר – לך על זה!".  

 פעילות 'אחינו' בכיתות ח'  הוא נכס 
שלא יסולא בפז עבור כל מנהל בית ספר

יו"ל ע"י: 'אחינו כל בית ישראל' 
קצנלבוגן 66 ירושלים
ת.ד. 43064 ירושלים

טל: 02-5609025
פקס: 02-6540269

עורך: הרב שלמה רוזנשטיין 
עיצוב גרפי: "סטודיו רושם"

03-9721999

מגזין אחינו לקירוב קרובים ורחוקים

קירוב

ל'קירוב'מיוחד 
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מוקד אחינו לייעוץ והכוונה
1800-20-18-18

ישיבות אחינו:

הישיבה הקדושה לצעירים מתחזקים
הרב אריאל אלבז – 050-4146778

הישיבה לצעירים קרית ספר
הרב מיכאל ברלין – 052-7622508

הישיבה הגדולה אחינו קרית ספר
הרב חיים גולדברג – 050-4141384

*
אחראי פעילות בתי הספר התורניים

הרב אליעזר – 052-7622503

אחראי פעילות צעירים מתחזקים 
במדרשיות

הרב אהרון – 050-4141386

אחראי פרויקט חיי עולם ללימוד 
 חברותיות טלפוניות בגמרא 

לצעירים מתחזקים
הרב אהרן ברנשטיין– 050-4133270

פניות תלמידים להתייעצות 
והכוונה לרישום לישיבות
מרכז: הרב ישראל ליוש

050-4141383
הרב יוסף ברכץ – 052-7622504

דרום: הרב נועם רדעי
054-8463693 

ירושלים: הרב יעקב מויאל
052-7622505

מחלקת טיפול המשך בישיבות
מרכז: 050-4141388
השרון: 052-7622504

ירושלים: 052-7622505
דרום: 054-8463693

*

מוקד דרשו: 02-5609000

עוד תשעה בחורים, בוגרי הישיבה הקדושה 'אחינו' שבירושלים, 
ובכך  ביותר,  מהמובחרות  גבוהות  בישיבות  קיץ"  את"זמן  התחילו 
מגיע מספר בוגרי הישיבה שכבר מצאו את מקומם בעולם הישיבות 
החובשים  הללו,  הבוגרים  שכל  הוא  המדהים  וארבעה.  לעשרים 
עתה את ספסלי בית המדרש ומרשימים את כל רואיהם ברצינותם 
שלא  מהיהדות  רחוקים  שנתיים-שלוש  לפני  עוד  היו  ובהתמדתם, 
הכירו צורת אות. "מדובר בתשעה צעירים מבריקים ומחוננים שעד 
לפני שנים ספורות למדו בבתי ספר חילונים והיום הם בני תורה לכל 

דבר", מספר לנו ראש הישיבה, הרב אריאל אלבז. 
שלמד  ומוכשר  כריזמטי  צעיר  נאור,  הוא  הללו  הבוגרים  אחד 
בתיכון חיל האוויר היוקרתי עד שנכנס לישיבה לפני שנתיים ונעשה 

להאמין  קשה  נאור  עם  היום  כשמשוחחים  דבר.  לכל  ישיבה  בחור 
הוא  הצעירות.  בשנותיו  לעבור  שהספיק  הדרמטי  החיים  למסלול 
מונח היטב בסוגיות הגמרא, משוחח בעגה ישיבתית רהוטה, בקיא 

בניואנסים הקטנים ביותר כבן תורה מבטן ומלידה. 
חילוני  מתיכון  י'  בכיתה  שהגיע  נוסף  בוגר  הוא  כ.  שלומי 
בישיבה  חיל  עושה  הוא  וכעת  'אחינו',  בישיבות  למד  בירושלים, 
"הוא  אלבז,  הרב  מספר  שלנו",  הבוגרים  "אחד  בירושלים.  חשובה 
בחור מחולון שאביו התנגד בתחילה למהלך שעשה. עד לפני שנתיים 
הוא היה חילוני גמור וכעת יש לו חברותו בגמרא עד לשעות הלילה 

המאוחרות. 
"המטרה השלנו בישיבה היא לתת לבחור את כל הכלים הבסיסים 

הישיבות"  בעולם  ונכונה  מוצלחת  בצורה  להתערות  שיוכל  כדי 
מסביר הרב אלבז, "אנחנו נותנים לו את הבסיס החברתי, ההשקפתי 
לא  אנחנו  "מבושל"  מספיק  שהוא  רואים  שאנחנו  ברגע  והתורני. 

נשאיר אותו כאן, נדחוף אותו קדימה".  
מסביר  מאוד"  "פשוט  'אחינו'?   ישיבת  של  ההצלחה  סוד  מהו 
אצלנו  אין  וגם  הלימודית  ברמה  פשרות  אצלנו  "אין  אלבז,  הרב 
פשרות במתיקות התורה - זהו הרעיון הבסיסי. אנחנו נותנים לבחור 
'אחינו',  של  המיוחדת  האווירה  ולצמוח,  להתפתח  היכולת  כל  את 
שלנו.  החלק  זה   – המרוממת  התחושה  הישיבה,  של  המשפחתיות 

את כל השאר המאור שבתורה כבר עושה".

תשעה בחורים נוספים מהישיבה הקדושה 'אחינו' נקלטו 
בהצלחה בישיבות גדולות מובחרות

עוד לא שלוש שנים קיימת הישיבה הקדושה 'אחינו' לצעירים מתחזקים בירושלים וכבר עשרים וארבעה מבוגריה שולבו בישיבות גבוהות מובחרות 
* "המטרה שלנו לדחוף קדימה, כל הזמן! אם הבחור ראוי להתקדם ולהיקלט בישיבה גבוהה מובחרת – אנחנו נדאג שהוא יגיע לשם" * סוד ההצלחה 

של הישיבה הקדושה אחינו בירושלים

ב'אחינו', לא מפסיקים לשכלל את השיטה. במהלך 
הארגון  פעילי  הצליחו  האחרונות,  השנים  שלוש 
גדולי  התוו  שאותה  השליחות  תוקף  את  להחדיר 
ישראל באופן ברור – קירוב באמצעות לימוד הגמרא 
– במכלול העשייה של הארגון. שינוי הגישה שכלל 
'אחינו',  ישיבות  גם את  הקמתם של שתי  היתר  בין 

מיזמים  בכנפיו  הביא 
מיוחדים  ופרויקטים 

בתחום זה.       
לפני  הוקם  כך, 
חיי  פרויקט  שנה  כחצי 
להביא  שנועד  עולם 
מתחזק  לנער  מענה 
גמרא  ללמוד  שרוצה 
אבל לא מצליח למצוא 
לשיעור?   להגיע  זמן 
עולם'  'חיי  בפרויקט 
פתרון  לכך  מצאו 
שיגיע  במקום  מושלם. 
השיעור  לשיעור, 
עושים  איך  עליו.  יגיע 
מאוד.   פשוט  זה?  את 
למוקד  אחד  טלפון 
המשוכלל  הטלפוני 
אברך  לו  מסדרים  וכבר 
כ"חברותא  שישמש 
איתו  וילמד  טלפוני"  
עת  בכל  לשבוע,  אחת 

ובכל מקום. 
ת  ו כ ל ש ה ה "
מהקשר  שנובעות 
הטלפוני הזה הרבה יותר 
הלימוד  מעצם  רחבות 
בשבוע",  פעם  של 
מסביר מנהל הפרויקט, 
ברנשטיין.  אהרן  הרב 
היחיד  הקשר  "למעשה 
עולם  עם  לבחור  שיש 
זה  והתורה  היהדות 
מה  "שלו",  האברך 
שאומר שחוץ מהלימוד 
עצמו יש שאלות רבות 
מתקשרים  שהבחורים 
בנושאים  לשאול 
דתיים. מדובר בבחורים 
צעירים שחיים בסביבה 

חילונית לחלוטין ואין להם דרך מעשית להגיע באופן 
קבוע למקומות בהם מתקיימים שיעורי תורה. עבורם 
את  לשער  אפשר  אי  ממש.  של  הצלה  בחבל  מדובר 
הקו  של  לקיומו  הודות  בהם  שחל  הרוחני  השינוי 

הטלפוני הזה". 

לכל בחור חילוני שפונה למוקד 'חיי עולם'  מוצמד 
אברך איכותי ובן תורה שמפנה מזמנו חצי שעה בשבוע 
כדי ללמוד איתו דרך הטלפון נושא תורני כלשהו, לרוב 
גמרא. "הלימוד נעשה עם אברכים בעלי יכולת הסברה 
אומר  מדהים",  הטלפון  דרך  שנוצר  והקשר  מצוינת, 
הרב ברנשטין. "אני תמיד אומר לאלו שפונים אלי: 'מי 
שלומד גמרא זוכה לשתי 
עולמות: גם שכר בעולם 
בעולם  הנאה  וגם  הבא 

הזה".
זה  לרגע  נכון 
בחורים  ל-200  קרוב 
כבר  הארץ  חלקי  מכל 
בתוכנית  חלק  נוטלים 
הבלתי  הפניות  וגל 
שהביקוש  מלמד  פוסק 
גדולים.  והצימאון 
התוכנית  מטרת  כאמור, 
להפגיש  בהכרח  איננה 
והאברך  הבחור  את 
ולמרות  פנים  אל  פנים 
הרוחני  הקשר  זאת 
אגב  שנוצר  הטלפוני 
נותן  המשותף  הלימוד 
את אותותיו  בכל תחומי 
הלומדים.  של  החיים 
שלקראת  הוא  הצפי 
כבר  הקרוב  אלול  זמן 
"בוגרים"  עשרות  יהיו 
שבעקבות  ראשונים 
הטלפוני  הלימוד 
לשלב  יתקדמו  כבר 
הפעילה  ההשתתפות 
ואף  רגילים  בשיעורים 
כדי  לישיבות.  יגיעו 
בין  הקשר  את  להעמיק 
והלומדים  המשתתפים 
עולם'  ב'חיי  מתכננים 
ביוזמה  בקרוב  להתחיל 
חודשי  מפגש  חדשה: 
כל פעם  קבוע שיתקיים 
בעיר אחרת בין האברכים 

והלומדים באותו אזור. 
"לפעמים מתקשרים 
ומבקשים  בחורים  אלי 
שאסביר להם את ההנאה 
שיש בלימוד הגמרא", מספר הרב ברנשטיין. "אני עונה 
איך  במילי\ם.  לתאר  אפשר  שאי  דברים  'יש  להם: 
אפשר להסביר למי שלא נגע בבקבוק יין מהו טעמו של 
יין? לכל מי ששואל מה ההנאה של לימוד התורה אני 

נותן תשובה אחת קבועה – תטעם ותבין!". 

'אחינו' ממשיך בעקביות לפתח את הקשר ליהדות באמצעות לימוד הגמרא * בתוך כחצי שנה, קרוב 
למאתיים צעירים מתחזקים כבר משתתפים בפרויקט החברותא הטלפוני של תוכנית 'חיי עולם' * מנהל 
התוכנית, הרב אהרן ברנשטיין: "מדובר במהפכה של ממש" * מה סוד ההצלחה של התכנית? מדוע הם 

מעדיפים בתחילה את הטלפון ואיך הוא הפך לכלי מהותי בדרך לישיבה?* ובקרוב – מפגש חודשי!

מאתיים צעירים חילוניים לומדים 
שיעור גמרא שבועי באמצעות הטלפון

המטרה העליונה: לדחוף קדימה ולא לעצור!

על זה אלכסנדר בל לא חשב כשהמציא את הטלפון:
טיפול אישי

לצידי  כאן  שעומד  והאברך  שלו.  אבא  אני 
הוא אמא שלו, 

ראש  בחדר  שהתכנסה  הישיבה  הנהלת 
בישיבה  ג.  הבחור  של  בעתידו  לדיון  הישיבה 
והישובים  לרגע  הופתעה  ברק  שבבני  הקטנה 

בחדר נאלמו דומיה. 
כאשר  לכן,  קודם  שבוע  החל  הסיפור 
הרוחני  הצוות  את  הכריחה  ג.  של  התנהגותו 
לשיחה  הנער  של  הוריו  את  לזמן  הישיבה  של 
להמשיך  באפשרותו  לדון  שמטרתה  עניינית 
וללמוד בין כתלי הישיבה לאור הקשיים השונים 

שהתגלו. 
הישיבה – היא ישיבה חדשה שטרם הכירה 
אריה,  הרב  לנו  מסביר   – 'אחינו'  פעילי  את 

מראשי פעילי 'אחינו' בבני ברק. 

מכירה  אינה  ואימו  חולה  ג.  הנער  אביו של 
עדיין בתהליך שעבר עליו בדרכו לישיבה שבבני 
על  כחודשיים  לפני  נודע  'אחינו'  לפעילי  ברק. 
הנער שמתמודד עם קשיים שונים בהתאקלמות 
שלומד  יקר  אברך  לו  הוצמד  אז  ומיני  בישיבה 

איתו מדי סדר שלישי בישיבה. 
'ביקשו ממני להביא את ההורים לשיחה עם 
באותו  לאברך  הנער  סיפר   – הישיבה"  הנהלת 
ערב בשבוע שעבר. "אני לא יודע מה לעשות" 
, "אני יודע שאני לא בסדר ואני גם יודע שאני 
לי  אמר  המשגיח  אבל  להשתפר,  רוצה  מאד 
לא  ובלעדיהם  ההורים  את  להביא  חייב  שאני 
שלי  אבא  אעשה,  מה  בישיבה,  להמשיך  אוכל 

לא יכול להגיע ואמא שלי לא רוצה להגיע". 

ניצבו בפתח החדר, הרב אריה – הרכז.  הם 
והאברך הצעיר שלומד עם ג' מדי יום. 

"כן - אמר הרב אריה - אנחנו אמנם לא הוריו 
הביולוגיים, אבל אין לו מישהו אחר בעולם הזה 
– עולם הישיבה – שמקבל עליו אחריות, אנחנו 

כאן ואנחנו גם לוקחים אחריות. 
צוות הישיבה היה מופתע אבל קיבל בהחלט 
את האמירה וההתחייבות כניסיון לחזור למסלול 

של שגרה. 

הדברים  ובירור  שונות  התחייבויות  לאחר 
של  מיוחדת  מערכת  נבנתה  לשיפור  הזקוקים 
ליווי צמוד לג', תוך מתן פרסי עידוד ומבצעים 
מיוחדים לשיפור, עם רצון רב שלו ומוטיבציה 
כבר  מתעלה  הוא  'אחינו',  פעילי  של  מיוחדת 
לשביעות   – בישיבה  וחצי  מחודש  למעלה 

רצונם המלאה של הצוות הרוחני של הישיבה.
ע"י  המטופלים  הנערים  מאות  הם,  כך 

'אחינו'.  
כך הם פעילי 'אחינו', הורים וילדים.

ילדים שאינם רשומים בספח תעודת הזהות, 
הרוחנית  הזהות  את  לעצמם  רוכשים  הם  אבל 

דווקא באמצעות ה'הורים' האלה. 

הילד שלא רשום 
בספח הת.ז.

דעה/ למה דווקא טלפון?
אחר  סוג  בכל  קיים  שלא  בטלפון,  משהו  יש 
של מפגש, ישנה בעיה אחת בעשייה של ה'קירוב' 

שרק הטלפון יכול לתת לה מענה.  . 
כמו  חיובי.  היבט  גם  ישנו  שלטלפון  מסתבר, 
להגיע  רק  צריך  בעולמו,  הקב"ה  שברא  דבר  כל 
אל הנקודה הטובה של המכשיר הזה שהשאיר לנו 

רושם כה שלילי עד היום.  
ישנם צעירים חילוניים שנדלקה בהם איזשהי 
איזשהו  הדרך,  את  להם  שמאירה  פנימית  נקודה 
עצמו  על  שחוזר  כזה  ולפעמים  פעמי  חד  הבזק 
שאותה  רוחניות  של  פנימי  ניצוץ  בהם  שמבעיר 

הם מחפשים. 
אלו,  כגון  במקרים  כלל  בדרך  הגדולה  הבעיה 
הציבור  על  הסטריאוטיפים  הפחד.  מחסום  הוא 
מפני  הוודאות  אי  השינוי,  מפני  הפחד  החרדי, 
מה  בחובו  טומן  הוא  מה  רוחני,  קשר  של  עתיד 
מונע  בעקבותיו,  אגיע  לאן  יודע  ומי  כולל,  הוא 
עולמה  עם  הראשון  המפגש  את  רבים  מצעירים 

של תורה. 
הוא לא יגיע למדרשיה ואולי אפילו לא לשיעור 
תורה, הוא לא יעצור חרדי ברחוב וישאל אותו על 
היהדות והפחד אף ימנע ממנו לבקש הכוונה פנים 
אל פנים עם דמות חרדית שבעיניו לעיתים רבות 

היא 'מאיימת'. 
כך נכנס לתמונה הטלפון. אין מפגש פנים אל 
פנים עד שהנער אינו מוכן לכך נפשית, אין היכרות 
אין  מאיימת.  היא  לפעמים  שמבחינתו  מחייבת 
יש הצצה  מחויבות שהופכת להיות אישית. אבל 
הגמרא,  ללימוד  תורה,  של  לעולמה  מרתקת 

למאור הגדול שבה שמחזירו למוטב. 
כשההיכרות  יותר  קל  נהיה  הראשון  הצער 
הראשונית היא באמצעות הטלפון, על כך כנראה 
לא חשב אלכסנדר בל כשהוא המציא את המכשיר 

הזה.  


