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ערב שיח לאברכים הפעילים
בישיבת 'אחינו' לצעירים
בהשתתפות הרה"ג רבי שמעון רווח שליט"א ראש
ישיבת 'עטרת עמרם' – אלעד.
מנהג ברוך אימצו לעצמם האברכים – החונכים בסדר ג' ,המתכנסים
מידי פעם לצורך ליבון משותף ,של הסוגיות החינוכיות העומדות
לפתחם ,כמי שעומדים בחוד החנית במערכה לחינוך תלמידי
הישיבה.
הכינוס נפתח בדברי ברכה מראש הישיבה הרב מיכאל ברלין
שליט"א .אשר ציין כי הכינוסים נערכים ביוזמת האברכים היקרים,
המבקשים להוסיף ידע וכלים להצלחה במלאכתם הקדושה.
ראש הישיבה הציג את אורח הכנס הרה"ג רבי שמעון רווח
שליט"א –ראש ישיבת 'עטרת עמרם' ,שהינו בעל ניסיון גדול
בחינוך ובהדרכת אברכים חונכים .הרב רווח עמד בדבריו על
מעלתו ותפקידו של אברך – חונך בישיבה 'הוא חלק ממערכת
שלמה שנקראת צוות הישיבה ,הוא מסייע לצוות ולבחור ,וחלקו
בהצלחת התלמיד עצום',
הרב רווח הגדיר את תפקידו של האברך :הגדרת תפקידו 'הוא לא
אבא ,הוא גם לא מחנך ,הוא אח גדול – חבר שיש בו אימון והבנה'.
הרב רווח בדבריו הדריך את האברכים בדרכי התגובה במצבים
שונים ,כאשר בראש ובראשונה' :עלינו לזכור כי הבחור מחפש
אצלנו אמון והקשבה ומתוך מקום זה עלינו להגיב בכל מצב
שיהיה' .צורת הקשר אף היא תהיה חברית ,ותמיד בכל מצב צריך
שיהיה גוון של קשר לימודי בינינו לתלמיד שלנו'.
בסיום ההרצאה נערך סימפוזיון פתוח בו דנו האברכים עם הרב
רווח וראש הישיבה והרב יעקב מויאל שליט"א במצבים שונים
ובדרכי התגובה לאור הדברים שנשמעו.
סיים את הכנס הרב משה גולדמן מרכז האברכים בישיבה,
אשר הדגיש בדבריו את חשיבות הקשר המיוחד בין התלמידים
לאברכים ובין האברכים לצוות הישיבה ,דבר אשר תורם רבות
להצלחת התלמידים והישיבה.

מסופר על אחד מגדולי האדמורי"ם אשר היה נוהג
לסובב בין העירות לזכות יהודים במצוות "פדיון
שבויים".
באחת השבתות התארח האדמו"ר בביתו של איש
עשיר ,שלא היה מחסידיו .העשיר הרגיש בשבת זו
הרגשת 'מעין עולם הבא' במחיצת הצדיק.
לאחר השבת הפציר העשיר באדמו"ר כי ישאר בביתו
שבת נוספת ,תוך התחייבות 'לשלם' לאדמו"ר את
הסכום לו היה זקוק האדמו"ר לצורך פדיון שבויים.
לאחר השבת השנייה ,הפציר שוב העשיר באדמו"ר
להישאר עמו עוד שבוע .והוא ישלם את שאמור
האדמו"ר להתרים בשבוע זה.
במוצאי השבת השלישית ביקש העשיר מהאדמו"ר
שוב כי ימשיך את שהותו בביתו .אלא שהאדמו"ר דרש
ממנו 'תשלום' גבוה במיוחד' ,באוצרותיך יש יהלום
יקר ערך ,תן אותו לצדקה ואשאר עמך עוד שבוע!'
העשיר ביקש זמן לחשוב על כך ,הן ביהלום מבטחו,
אם יבואו ימים קשים יוכל למוכרו ,אם יזדקק להלוואה
יוכל למשכנו ...מה יעשה?
למחרת בבוקר הודיע העשיר כי הוא מוותר על
היהלום .וזכה שנשאר הצדיק בביתו שבוע נוסף.
כעבור שלוש שנים שב האדמו"ר לפקוד שנית את
בית העשיר .והנה העשיר הפך להיות מיליונר! לאחר
שבועיים בהם שהה האדמו"ר בביתו ,ביקש העשיר
לשאול' ,רבי ,עד היום לא הבנתי מדוע לקחת ממני
את אותו יהלום ,איך יכולת?'
'ראיתי' ,ענה לו הצדיק ',כי מבטחך  -ביהלום בלבד,
ואינך בוטח בקב"ה .ידעתי כי ביום בו תשים מבטחך
בקב"ה ,ההצלחה תאיר לך פנים כפל כפליים'.
כאותו עשיר ,עלינו המחנכים לדעת ,כי על אף היכולות
והאמצעים שבידנו ,אם נבטח בהם ,ההצלחה לא תאיר
לנו ,ואף אם תהיה הצלחה ,גבול יהיה לה כפי יכולתנו.
עלינו לזכור כי לולא עזרתו יתברך ,אין ערך ל'יהלום'
וכל מאמץ כאין וכאפס .כשנשים מבטחנו בקב"ה
תאיר לנו ההצלחה לראות מלוא חופניים נחת.

מיכתבה
וחדת!

אני מחכה לאברך 'שלי'!.....
"סדר שלישי" בישיבות הוא הסדר המסיים את היום ,מטבע הדברים
זה אמור להיות הסדר 'העייף והחלש' ביותר ,לאחר יום לימודים
שלם .לא כך הם פני הדברים בישיבת 'אחינו' ,וזאת משום שבסדר
שלישי באים האברכים!
בסדר זה המוקדש כנהוג להכנת לימודי
העיון בישיבה ,מצמידה הישיבה אברך
לבחורים ,כדי שילמדו ויקדמו אותם.
המטרות הם בעיקר לימודיות חינוכיות.
הם גם משמשים כתומכים מבחינה רגשית
וחברתית.
גיליון זה מוקדש ברובו לסיקור פועלם של
אברכי הישיבה לצעירים "אחינו".
לשם כך בקשו חברי מערכת "בישיבה"
ללמוד מקרוב את הנושא ,ואף להשתתף
בעצמם ב"סדר שלישי" בישיבת "אחינו"
שהרי טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים.
בשיחה מקדימה עם הרב משה גולדמן,
המרכז מטעם הישיבה את הלימוד עם
האברכים ,ביקשנו לברר אודות הליך שיבוץ
האברכים' ,לתלמידים בני שיעור א' ,מסביר
לנו הרב גולדמן' ,הפחות מנוסים ובקיאים
בכל מה שקשור ללימוד הגמרא ,ומטבע

הדברים יש להם יותר התמודדויות ,כיון
שהם בתחילת דרכם בעולם הישיבות,
אנו מצמידים אברך לכל תלמיד באופן
אישי(!) .לעומתם ,אצל תלמידי שיעור ב'

'כבר סוף היום ,קמת
בבוקר בשעה 6:45
למדת סדר א' ,למדת
סדר ב' ,מהיכן הכח
לעוד סדר ,מה גורם לך
לחכות?'...
אנו מבחינים בין אלו הזקוקים לכך ,והם
לומדים באופן אישי עם אברך ,אך ישנם גם
תלמידים הלומדים בקבוצות יחד עם
אברך המופקד על חברי הקבוצה,
ומכוון אותם בדרכם .בשיעור
ג' הבחורים לומדים בשני
קבוצות ,ולכל קבוצה ישנו
אברך – בתפקיד 'משיב',
המכוון את קבוצתו
בלימודם עם החברותא-
בחור בן גילם'.
בתחילת הסיור פגשנו
בפתח הבניין את תלמיד
הישיבה יאיר .השעה 19:40
חמש דקות לפני תחילת הסדר.

הוא מחכה לאברך הקבוע 'שלו' .אנו שואלים
את יאיר' :כבר סוף היום ,קמת בבוקר בשעה
 6:45למדת סדר א' ,למדת סדר ב' ,מהיכן
הכח לעוד סדר ,מה גורם לך לחכות?' .יאיר
עונה בעיניים בורקות" :זה האברך שלי!".....
'איתו אני גם יכול לדבר ,אני מספר לו
הכל ,מה שעובר עלי ומה אני
מרגיש הוא תמיד מבין אותי,
בזכותו אני מגיע מוכן
לשיעור .הוא מלמד
אותי איך להצליח
ללמוד גמרא ,להבין
לבד בכוחות עצמי'.
את אותה השאלה
ביקשנו לשאול גם את
הצד השני ב"שידוך" –
האברך .הרב חנניה קדוש
הלומד עם יאיר בחצי השנה
האחרונה מאז נכנס לישיבה' .אתה
כבר אחרי שני סדרי לימוד בכולל ,קפצת
לבית לכמה דקות ,וכבר אתה כאן עם כל
המרץ ,מהיכן הכח?' הרב חנניה בטבעיות
עונה לנו' :זו השעה שאני מחכה לה במשך
כל היום ,האמונה במטרה הקדושה היא
המובילה אותנו .כשאני מסתכל איך היה
יאיר כשהתחלתי ללמוד איתו בא' אלול,
ואיך הוא כיום אחרי שכבר עברנו כשני
שליש מזמן החורף .הוא ממש בשל ,הוא
בחור ישיבה! הוא יודע ללמוד כמו שצריך.
אתה שותף ביצירת בן תורה ,זו תחושה
מיוחדת וזה סיפוק עצום שנותן כח להמשיך
במלאכה קדושה זו'.
בכניסתנו לבית המדרש ,אנו מבחינים
בתכונה מיוחדת באגף הדרומי של בית

המדרש בו מתרכזים תלמידי שיעור ג'.
ביקשנו לברר אודות המתרחש ,אצל הרב
משה פרנקל מוותיקי האברכים בישיבה,
המשמש כ"משיב" לבני שיעור ג'' .ב"ה,
זהו מחזה שגרתי כאן ,יש שיתוף פעולה
מתמיד בין הרמי"ם של שיעור ג' ל'משיבים',
כאשר בסיום כל יום הר"מ בשיעור משאיר
לבחורים 'קושיא' ,או הערה לימודית
שעליהם לברר בסדר הערב .בכל ערב מיד
כשאני בא ,אני מוקף בקבוצה שלמה של
בחורים שכבר דנים בסוגי'ה ומבקשים
לברר ,ולכוון לאמיתה של תורה .כשאגף
שלם בבית המדרש עסוק בלימוד זה גם
מקרין על כל בני הישיבה'.
הרב גולדמן מסביר לנו על אופן בחירת
האברכים' :אני לא מתפעל ממקצועיות
וניסיון ,אלא מחפש את האברכים
שמאמינים בשליחות הזו ,ורואים בה מצווה.
כשאברך אומר לי לקבל אותו ,כי הוא רוצה
ומאמין בערך העליון של
קירוב בחור לעולמו
של הקב"ה -
לעולם התורה,
אני יודע שהוא
מתאים .זו גם
הסיבה שב"ה
אין
כמעט
לנו תחלופה
של אברכים,
למרות השעה
שהיא שעה לחוצה
בשגרת יומו של אברך
כולל'.

'האברכים הם גם
ה'ברומטר' שלנו בכל
מיני מצבים שעוברים
על בחור .הם הראשונים
להרגיש שיש איזה
שהוא קושי או משבר'...
גם הבית פעמים רבות שותף לאתגר.
בשבתות ישיבה כשהאברכים באים
ללמוד עם הבחורים במהלך השבת,
הם לא יבואו בידיים ריקות,
אלא מביאים איתם עוגה
ביתית או סלט בטעם של
הבית...

נערכה בישיבה 'חזרה חודשית' ,הבחנתי
באברכים הבאים על חשבון זמנם הפרטי
ללמוד עם התלמיד שלהם ,וזאת כדי לעזור
לו להצליח במבחנים ובחזרה על הלימוד'.
מעבר לעזרה בלימודים שהבחורים מקבלים
מהאברך ,יש גם את לימוד דרכי ההנהגה
של בן תורה ,כפי שאומר לנו הרב אברהם
שלזינגר שליט"א ,מרבני הישיבה' :כשבחור
בקשר עם אברך בן תורה ויר"ש בצורה
'חברית' .הוא סופג לתוכו צורת התנהגות
חיובית .פעמים רבות ראיתי שכשאנחנו
להעיר
מבקשים
לבחור,

היה לנו מקרה של בחור
שמאוד רצה לנסוע
באמצע השבוע לבית,
לאברך הוא הסכים
לגלות ,שהסיבה היא
'כי פשוט אין לו בגדים
להחלפה' ,באותו ערב
הבגדים של הבחור כובסו בביתו
של האברך.
בשנה שעברה היה לנו תלמיד שגר במרחק
של קרוב לחמש שעות נסיעה בתחבורה
הציבורית מביתו אל הישיבה .בערבי
שבת הקצרים של החורף התעורר אצלו
קושי בנסיעות לשבתות חופשיות .האברך
שלמד איתו הציע לו ,כמובן מאליו,
להיות אורחו בשבתות בהם
הוא מעדיף להישאר
עילית".
ב"מודיעין
כמעט בכל שבת בה
נשאר הבחור ,הציע
לו האברך לצרף
אליו חבר נוסף.
על התמסרותם
האברכים,
של
מספר לנו הרב
דוד וייס שליט"א,
הישיבה:
מרבני
'באחד מהימים בהם

הוא מקבל
את ההערה בצורה מסויגת ,כי ישנו איזה
מרחק בין רב לתלמיד .אבל כשהערה באה
מהאברך ,הוא הרי חבר שלו ,ולכן ההערה
מתקבלת הרבה יותר על הלב'.
ראש הישיבה מבקש לציין את תרומתם
של האברכים לישיבה' :הם באים רק לשעה
אבל ההשפעה היא לכל היום .בחור שמגיע
מוכן לשיעור בבוקר מתחיל את היום בצורה
אחרת ,הוא בא עם חשק לשיעור .והוא גם
מסיים את היום מתוך שמחה .האברכים
הם גם ה'ברומטר' שלנו בכל מיני מצבים
שעוברים על בחור .הם הראשונים להרגיש
שיש איזה שהוא קושי או משבר שאנחנו
לא מודעים לו ,ובכך הם שותפים להצלת
נפשות ממש .רבני הישיבה נמצאים בקשר
מתמיד עם האברכים ונעזרים בהם רבות'.
כבר יצאנו מבניין הישיבה לדרכינו ,וקולות
הלימוד עדיין מהדהדים באוזנינו- - -

סדר 'הכנה' לישיבות הקדושות

תלמידי כיתה ח' בביה"ס 'נווה צבי' ביקרו בישיבת 'אחינו' לצעירים
על פי מסורת רבת שנים בביה"ס 'נווה צבי' – בית שמש .עם
פתיחת תקופת המבחנים לישיבות ,נוהגים תלמידי כיתה ח'
לבקר בישיבות יחד עם מחנך הכיתה ,כדי להרגיש מקרוב את
האווירה המיוחדת בישיבות.
כפי שאומר לנו מחנך הכיתה ,הרב מנחם אמסלם 'מאז שהוקמה
ישיבת 'אחינו' אנו נוהגים לבקר בישיבה .לפני כן היינו בכל שנה
נוסעים לישיבה אחרת ,כיום ישיבת 'אחינו' זה "הבית" שלנו'.

'אנחנו תמיד פוגשים כאן בוגרים מרוצים'.

רבות בישיבה ואף מוסר בה שיחות מוסר.
עם סיום ביקורם בישיבה ובעיר 'מודיעין עילית' .זכו התלמידים
להיכנס למעונו של ראש ישיבת 'מיר – ברכפלד' ,הגאון רבי
אריה פינקל שליט"א ,ולהתברך מפיו להצלחה בבחינות
לישיבות הקדושות.
מסכם את הביקור צחי' :היה מדהים לראות איך כל הבחורים יושבים
ולומדים ברצינות ,נהניתי מהלימוד עם האברכים ,והתרגשתי לראות
את החברים משנים עברו ,איך הם נראים מרוצים ושמחים'.

תלמידי בית הספר זכו לקבלת פנים חמה מצד הנהלת הישיבה.
הם הוזמנו להצטרף לסדר
לימוד בישיבה ,כאשר כל
תלמיד לומד עם אברך –
חונך מהישיבה.
בהמשך ביקורם שמעו
התלמידים דברי חיזוק
מהרה"ג רבי יוסף קסלר
שליט"א רב קהילת
'אוהל מנחם' ,המבקר

ימי השובבי"ם בישיבתנו
שיחת הכנה לימי השובבי"ם
מפי הרה"ג רבי בן ציון גוטפרב שליט"א
לקראת ימי השובבי"ם זכו בני הישיבה לביקור מיוחד של הרה"ג רבי בן ציון גוטפרב שליט"א משגיח רוחני בישיבת
'שערי יושר' .הרב שליט"א לא הסתיר את התפעלותו מבני הישיבה ומהחן והעדינות הניכרת על פניהם .הרב גוטפרב ציין
בדבריו את מעלת ימי השובבי"ם כאשר העבודה האישית של כל אחד מאיתנו מתבססת עפ"י סדרי פרשיות השבוע,
הפרשיות הראשונות עוסקות בגלות וגאולה ,וכך אנו יוצאים מגלות הדעת וגלות הלב שבתוכנו .כשאנו זוכים ועוברים
לשלב הבא בעבודה של קבלת התורה .ובשנה מעוברת בה מוסיפים את פרשיות תרומה תצווה  -ת"ת ,אנו עובדים גם
על שימת משכן בתוכנו בלבבנו.
לאחר דבריו בפני הבחורים נפגש הרב עם צוות הישיבה לשיחה בדרכי חינוך והדרכה .ביקורו הותיר רושם רב על תלמידי
הישיבה המבקשים לדעת את ד'.
בכותל המערבי
בקבר רחל

יום תפילה מיוחד
תלמידי הישיבה בתפילה מיוחדת
להצלחה בתורה ,לעלייה רוחנית
ולרפואת חברינו טל טוביה בן כרמית
תמר ,ביום ה' ט"ו בשבט יום המסוגל
לברכה וישועה.

