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 ר ראש הישיבה “ברכת מו 
 

 בס"ד                                                                      עש"ק לסדר ויצא תשע"ח 
 

 חיילינו היקרים עטורי התהילה. 
שמחה רבה יש לי התחדשות עלון החיילים ע"י גיל אליאב אשר נדבה לבו למלאכה חשובה  
זו. שמחה מיוחדת יש לי על יצירת ה"ליגה" שבע"ה תרבה את החיבור לישיבה וכולכם  

 תנצחו ותרוויחו מהליגה.... 
הגיע לידי בעבר שיעור של הרב דוקי בן ארצי שהקים כמדומני את ענף תודעה יהודית  

 בצבא )הוא היה בצבא טייס או נווט במטוס פנטום המפורסם(. 
איבוד היחס בין ים ושמיים וזהו גורם מספר    -לטייסים יש סכנה גדולה ביותר והיא "ורטיגו" 

אחדל התרסקות מטוסים. המכשירים אומרים לטייס משהו מסויים אבל המוח של הטייס  
החליט הפוך, שהים הוא השמיים. והסכנה היא שהטייס "ינסוק למעלה", כי הוא לא  
מאמין למכשירים ובאמת הוא צולל לים ולהתרסקות ח"ו. הרב דוקי הסביר שהבעיה היא,  
שהגוף משדר לו 'אל תשמע למכשירים' ע"י סחרחורות ובחילות, שהוא מקבל אם הוא  
שומע למכשירים שבאמת הם צודקים. הפתרון הנכון הוא לטוס באופן אופקי עד אשר  

 רואה פיסת אדמה חומה, ואז המוח ייתן פקודה לגוף להירגע וחייו של הטייס ינצלו. 
הנמשל פשוט, המציאות קשה לנו. אפשר חלילה לאבד עולם, להתבלבל בין הנכון והשקר,  
בין השמיים הטהורים לבין התרסקות ח"ו "בים היפה" של החיים, הנראים לאחרים כ"כ  

 יפים גם כאשר יש בהם סכנות חורבן ואבדון. 
 אל הישיבה. )זה כבר החידוש שלי משחק המילים...(   -להגיע אל היבשה   -הפתרון 

רק לנשום את האוויר הטהור של בית המדרש, להביט על מו"ר הרב נבנצל, להיפגש עם  
 הרמי"ם והחברים ובעיקר, להיפגש עם האווירה הטהורה. אשרי מי שזוכה גם ללמוד. 

 אשמח תמיד ללמוד איתכם בבואכם לישיבה. 
 "מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה" )פרקי אבות, ב', ז'(. 
 חזקו ואימצו, 

 ולהתראות בבית המדרש. 
 אוהבכם, 

 הרב ברוך וידר. 
 

 ר הרב נבנצל “ברכת מו 
 

 בס"ד
 

בחודש כסלו עולה על הדעת מלחמת החשמונאי, אשר בהתעוררותה הראשונית 
הייתה בלהקתו, להעמיד את מצוות התורה על משפטן, ואת ההיכל על טהרתו 
וקדושתו, ולכן זכו לישועת הבורא בניגוד לדרך הטבע. אם נלך בדרכם בוודאי נזכה גם 

 אנו לישועת ימין עליון, תחזרו כולכם בריאים ושלמים בגוף ובתורה.
 באהבה,

 צעיר הלווים,
 אביגדֹר נבנצל.



 “ויצא ”
 הרב רוני קלופשטוק | פרשת שבוע 

 
ממשיך הכתוב   "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".    -פרשת השבוע פותחת ב 

, וילן שם ויפגע במקום " -ומספר כי כבר בתחילת דרכו, חנה יעקב עם שקיעת החמה 
בשנתו,    ההוא".   במקום וישם מראשותיו, וישכב    המקום כי בא השמש, ויקח מאבני  

ראה הוא במראה הנבואה את מלאכי אלוקים העולים ויורדים בסולם, הניצב בין ארץ 
לשמים, וזכה לקבל את הבטחת  ד'. לאחר שמקיץ יעקב משנתו הוא אומר "אכן יש ד' 

-הזה, אין זה כי אם בית א   המקום הזה ואנכי לא ידעתי, ויירא ויאמר מה נורא   מקוםב 
לקים וזה שער השמים". לאחר שמציב מצבה ויוצק שמן על ראשה, קורא "את שם 

שש פעמים, תוך תיאורו  "מקום"ההוא בית אל". לפנינו אם כן, איזכור המונח  המקום
 כ"נורא" וכ"בית אלוקים".

לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום הנזכר  - במקום ויפגע  "  –מפרש    רש"י 
הוא הר המוריה, שנא' בו  )על אברהם בדרכו לעקידה( "וירא את    -במקום אחר  

מרחוק". כמובן שרש"י רומז אף לפס' שם בהמשך "ויקרא אברהם שם המקום  
 ד' יראה". המקום ההוא
 –'ופגע ביריחו', 'ופגע בדבשת' ". דהיינו   )כמו )יהושע טז  – ויפגע "   -ממשיך רש"י  

לשון  )בגמ' ברכות כו:(   רבותינו פירשו "   –הגעה לנקודה מסויימת ומוגדרת. וממשיך  
ה   - )וכמו בירמיהו ז,טז תִפלה ל -ַאל ְוַאתָּ ה, ְוַאל -ְבַעד   ִתְתַפלֵּ ם ַהזֶּ עָּ ה -הָּ ם ִרנָּׂ א ַבֲעדָּׂ ִתשָּׂ
ה  י -ִתְפַגע -, ְוַאל ּוְתִפלָּׂ י, כִּ ך"( ומוסיף רש"י  -בִּ י שֵֹמַע, אֹתָּ נִּ קן תפלת   –ֵאינֶּ "ולמדנו שתִּ

ינה הכתוב ולא כתב 'ויתפלל'    -ללמדך, שקפצה לו הארץ".  כלומר    —ערבית. ושִּ
הפגיעה באה בהוראה כפולה, של תפילה ושל קפיצת הדרך לנקודה מסוימת. 
ה"פגיעה" היא על פי הפשט הגעה לנקודה מוגדרת , ועל פי דרשת חז"ל מתפרשת 

הוא מקום העקידה  "המקום"היא כפעולת התפילה לד'. מבין הפשט והדרש, עולה כי 
 בהר המוריה שלעתיד יבנה בו המקדש, מקום שהתפילות עולות ממנו לשמיים.

 - במקום  "וטעם פתחות הבי"ת בפרושו לפסוק, ואומר כדלהלן:  מפתיע    האבן עזרא 
כי הוא  ,ושם ידבר עמנו   -וכן אמר הושע    .והטעם: במקום הידוע היום   .דברי משה 

ואמר לשון רבים בעדו ובעד עמוס   .התנבא על ירבעם בן יואש, והוא היה בבית אל 
ואל תפגע בי,  כי  -ועל דרך הפשט לא יתכן להיות ויפגע כמו    .ובספר עמוס מבואר 

ממקום אחר. כי   -לא מצאנו במקרא שנקרא השם מקום. ואל תשים לבך לדרש  
 .איננו כלל על השם. ומלת אחר לעד"

כלומר בימי   -"וטעם פתחות"     -)ראה הערה להלן(    נסביר את דבריו ע"פ מפרשיו 
 -משה היה המקום ידוע כמקום קדוש ולכן בא בבי"ת הידיעה. "וכן אמר הושע..."  

ַשר ֶאל  ראייתו של א"ע מהפס' בהושע )יב,ה( הינה מהכתוב  ה -"ַויָּׂ כָּׂ ל, בָּׂ כָּׂ ְך ַויֻּ ַמְלאָּׂ
ית -ַוִיְתַחֶנן  נו" -לֹו; בֵּ ר ִעמָּׂ ם, ְיַדבֵּ ֶאנּו, ְושָּׂ ל, ִיְמצָּׂ יעקב שנאבק במלאך והכניעו, חוזר   .אֵּ

שם ימצאנו ד'. הוא המקום שדבר ד' מגיע בו להושע בן בארי היושב בו )בית  -לביתאל 
הושע ועמוס(, והתנבאו   –אל(  ומגיע גם לעמוס התקועי )"ידבר עמנו" בלשון רבים  

שניהם על ירבעם בן יואש. משמע שציון מקום קבלת הנבואה במילה "שם", מכוון הוא 
לאותו מקום ידוע בביתאל הנזכר אצל יעקב בלכתו ובחזרתו. זהו המקום הראוי          

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%95_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%96_%D7%98%D7%96


טוען האבן עזרא, כי על   -להשראת הנבואה. "ועל דרך הפשט לא יתכן להיות ויפגע..."  
פי הפשט לא ייתכן לפרש את "ויפגע" מלשון תפילה כדרשת חז"ל וכהופעת הפועל 

ה ַאל" בס' ירמיהו )ז,ט"ז( ל ְבַעד-ְוַאתָּׂ ם ַהֶזה, ְוַאל-ִתְתַפלֵּ עָּׂ ה -הָּׂ ה ּוְתִפלָּׂ ם ִרנָּׂ א ַבֲעדָּׂ ִתשָּׂ
ְך".-ִכי  ְוַאל ִתְפַגע ִבי: ַע, אֹׁתָּׂ יֶנִני שֹׁמֵּ שהרי אם "ויפגע" פירושו "ויתפלל", הרי  מדוע ? אֵּ

"המקום" הוא כינוי לד', דהיינו    יתפרש שהתפלל אל ד', שהצירוף "ויפגע במקום"  
. לדברי א"ע, משמעות זו לא תתכן, שכן לא מצאנו בתנ"ך שם זה כאחד משמותיו 

ככינוי לד'.  מייד מקשה האבן עזרא על טענתו, מן הפסוק הידוע במגילת אסתר, בו 
"רווח    -אומר מרדכי לאסתר כי אם לא תאזור אומץ ותיכנס למלך להתחנן על עמה  

על פי חלק מהפירושים, כוונת מרדכי בכינוי זה   אחר".  מקוםוהצלה יעמוד ליהודים מ
ראב"ע איננו מקבל הבנה זו במגילה, שא"כ לא היה לו לומר "ממקום לד' יתברך.  

 "אחר".שכן אין לכנות אותו יתברך במילה  ",אחר
ט. עדויות ה,ו. ועוד לרוב( -וודאי יודע א"ע, שבמשנה )שקלים ג,ב. תענית ג,ח. סוטה א,ז 

ובתלמוד, מופיע פעמים רבות הכינוי "המקום" כלפי ד', ואף נכנס לנוסח הברכות 
"המקום ינחם אתכם"(. כנראה שסבר א"ע  -והתפילות )למשל בברכת ניחום האבלים 

 שזהו חידוש לשוני של חז"ל כדרשתם במגילה, אך אין מינוח זה תואם ללשון התנ"ך. 
לסיכום דבריו, משמעות הכתוב היא כי יעקב פגע במקום טופוגרפי מיוחד לנבואה והוא 
בית אל, וכפי שהפנה אותנו לפסוק בהושע. הא"ע איננו מתייחס לשאלה אם המיקום 

רבי אלעזר בן מתתיה   –אחד מפרשני הא"ע    זהה למקום העקדה והמקדש, כפרש"י. 
עזרא, -י"ד לפירושו של אבן -ג “ פירושו, עם עוד ארבעה פרשנים נוספים מהמאה ה־י ) 

יצאו השנה בפעם הראשונה בדפוס מתוך כת"י(, מבאר כי המנהג לומר "המקום 
"ד' הוא מקומו של עולם,   -ברחמיו", הוא מפאת דברי חכמים )בראשית רבה ס"ח,ט(  

)עוד רמז לכך ואין העולם מקומו". כמובן שדברים אלו דורשים באור מעמיק ואכמ"ל.  
יו"ד כפול יו"ד , ה"א כפול ה"א,   -מוצא הוא ע"פ הערך הריבועי של אותיות שם ד'   

ו"ו כפול ו"ו, ה"א כפול ה"א = קפ"ו = מקו"ם. יהי רצון שנזכה להבין עומק הענין(. 
ממה שביארנו עולה, כי איזכור המינוח "המקום" שש פעמים בתחילת הפרשה )!(, 
מטרתו להעמיק את ההבנה כי יעקב הזדמן עם שקיעת החמה למקום מיוחד, שחש 
בו את הצורך להתפלל לד'. יעקב אבינו תפש ברוח קדשו את מיוחדות המקום כראוי 

כמקומן של תפילות זרעו.  מתוך כך בא ותיקן   -להתקבלותה של תפילתו, ולעתיד  
דווקא שם את תפילת ערבית, שעל פי המהר"ל הינה הכנה לקיום בתוך חשיכת 
הגלות, אשר צופנת במהלכה נסיונות קשים וממושכים ליעקב וכן לזרעו. כמענה 
לתפילתו, זכה יעקב למראה הנבואי שבו נתבשר על ריבוי זרעו, נחלת ארץ ישראל, 
והבטחת ד' לשמור אותו ואת זרעו, בכל הדרך הממושכת שילכו בה עד הגעתם 

 בחזרתם מהגלות לבית ד'.



 מצוות יישוב וכיבוש הארץ 
 פינת ההלכה ‘ | נריה חסיד, שיעור ה 

 
 הקדמה 

בפרשת לך לך מסופר על מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה ושבייתו של לוט. כשנודע  
לאברהם כי אחיינו לוט נשבה, הוא גייס את תלמידיו ויצא להילחם בארבעת המלכים "וירק את  

מצטט את     2. על פסוק ישנם מספר פרושים. רש"י 1חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות" 
כי  "חניכיו ילידי ביתו" הכוונה לאליעזר עבד אברהם, איתו יצא אברהם לבדו    3מדרש רבה 

. לעומת זאת, ראב"ע כתב: "חניכיו שחנכם פעמים רבות במלחמה...אין הכתוב מדבר  4למלחמה 
בגימטריא...". כלומר, במלחמה השתתפו אברהם וחניכיו ורק על דרך הדרש מתפרש שאליעזר לבדו  

: "מפני מה נענש אברהם אבינו  5נלחם. על פי פשט הכתוב בתורה אומרת הגמרא במסכת נדרים 
מפני שעשה אנגריא )שעבוד( בתלמידי חכמים    –ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים  

שנאמר 'וירק את חניכיו'". על פי הגמרא אברהם אבינו נענש על כך שגייס את תלמידיו להילחם  
. מנגד, יש הטוענים כי אברהם נענש מכיוון שלוט כפר בה'  6כדי להציל את אחיינו לוט שנשבה 

ולכן לא היה מדובר כלל במלחמת מצווה אלא    7והכריז "אי אפשר לא באברם ולא באלוהיו" 
 במלחמת רשות בה הורשה אברהם לגייס גם את תלמידיו. 

 
 הגדרת מלחמת מצוה 

המשנה במסכת סוטה )ח', ז'(  אומרת: "במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה  
. כמו"כ, קובע הרמב"ם )שם פ"ה ה"א( כי ישנם מלחמות  8מחופתה". וכן פסק להלכה הרמב"ם 

רשות ומלחמות מצוה, וז"ל: "אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצוה. ואי זו היא מלחמת  
 .9מצוה, זו מלחמת שבעה עממין, מלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" 

 
 מצוות יישוב ארץ ישראל 

מצוות ירושת ארץ ישראל    -דעת הרמב"ן )בהשגות על סהמ"צ לרמב"ם, שכחת עשין מצווה ד'(  
היא מצוות עשה מדאורייתא ואינה רק נחלת העבר, אלא היא קיימת בכל הדורות. מצווה זו כוללת  
שני מרכיבים: כיבוש הארץ והחלת ריבונות עליה, וכן יישוב הארץ ובניינה. כלומר, הרמב"ן סובר  
שמצוות כיבוש הארץ נכללת במצוות יישוב א"י  ומצווה זו מוטלת על כל יחיד מישראל. דעת  

הרמב"ם לא מנה את מצוות 'כיבוש הארץ' בספר המצוות שלו, ולכאורה נראה שאינו    -הרמב"ם  
סובר שזו מצווה. לדעת בעל 'המגילת אסתר' )על הרמב"ם שם( הרמב"ם השמיט את מצוות  

רק בזמן שבית המקדש קיים, ובזמן הגלות מצווה זו אינה    11כיבוש הארץ מכיוון שמצווה זו נוהגת 
נוהגת. אמנם, אחרונים רבים דחו את דברי בעל ה'מגילת אסתר' מההלכה, בהם השל"ה )שער  

ושו"ת דבר יהושע )או"ח ח"ב מ"ח(. מעיון ברמב"ם    11האותיות ח"א ע"ה(, המהרי"ט )ח"ב כ"ח( 
. על פי  12עולה כי ישנם מספר מקומות בהם נראה כי הוא סובר שמצוות ישוב א"י נוהגת בכל זמן 

ראיות אלו, עולה השאלה, אם אכן הרמב"ם סובר שמצוות ישוב א"י נוהגת תמיד )ומתוך כך גם  
קיום מלחמת מצוה כחלק מעזרת ישראל מיד צר(, מדוע הוא לא מנה אותה בספר המצוות שלו?  
לסתירה זו נכתבו מספר תירוצים. שו"ת אבני נזר )או"ח ח"ב, תקל"ה( טוען כי הרמב"ם לא מנה  
את מצוות יישוב הארץ מכיוון שכלל מצווה זו במצוות "החרם תרימם" המחייבת לגרש את שבעת  
העממים מהארץ, אותה מנה הרמב"ם. הרב קוק ובעקבותיו בעל הציץ אליעזר )ח"ז, מ"ח(, וכן  
הרב טייכטל )אם הבנים שמחה קס"ט( כתבו כי מצות יישוב א"י הינה מצווה כללית המונה בתוכה  

כל המצוות התלויות בארץ, וא"כ, כבר כתב הרמב"ם בעצמו בשורשים לספר    -מצוות רבות  
. לעומתם,  13המצוות )שורשים רביעי וחמישי( שאינו מונה מצוות כלליות ולכן אינו מנה מצווה זו 
. למסקנה,  14פאת השולחן טען כי לדעת הרמב"ם מצוות יישוב הארך היא מדרבנן בלבד 

מההסברים הנ"ל עולה כי הרמב"ם באופן עקרוני סובר כדעת הרמב"ן שישנה מצוות ישוב א"י  
.  15)ובכללה מצוות כיבוש הארץ(, אך הוא נמנע מלמנות מצוה זו בספר המצוות מטעמים שונים 

נראה כי דווקא מלחמות יהושע זמן כיבוש הארץ    16מדברי רש"י במסכת סנהדרין   -דעת רש"י  
הוגדרו כמלחמות מצוה ואילו שאר המלחמות )ואף מלחמות ישראל בימינו( הן מלחמות רשות.  

הסבירו שבאמת רש"י סובר כמו הרמב"ן שמצוות כיבוש הארץ נוהגת    17מנגד, מספר אחרונים 
 תמיד, ובפירושו במסכת סנהדרין רש"י ציין את מלחמת יהושע כדוגמה למלחמת מצוה בלבד. 



שהוא סובר שרק מלחמות שנעשות מחוץ    19מפירוש רש"י על מסכת סוטה   18בנוסף, יש שדייקו 
לגבולות ישראל נקראות מלחמות רשות, ואם כן לפי זה כל מלחמות ישראל בארץ ישראל נקראות  
מלחמת מצוה. בדעת רש"י קיימת מחלוקת, יש שדקדקו מדבריו שהוא סובר שכיום אין מצוות יישוב  

 שדעת רש"י היא כדעת הרמב"ן.   21ארץ ישראל, אך מאידך יש שהסבירו 
 

 סיכום 
להלכה, אחרונים רבים )בהם השל"ה ]שער האותיות ח"א ע"ה[, פתחי תשובה ]על שו"ע אה"ע  
ע"ה ק"ו[, המהרי"ט ]ח"ב, כ"ח[ והמהר"ם שיק ]יו"ד רכ"ה[( הכריעו להלכה כדעת הרמב"ן שיש  
מצוה מהתורה לכבוש את הארץ ולהורישה. בנוסף, השולחן ערוך מעולם לא פסק הלכה על פי  
ה"מגילת אסתר" ולכן אין לפסוק הלכה על פיו גם במקרה זה. וכן, הרצי"ה זצ"ל אמר כי הלכה  

 . 21נפסקה כרמב"ן וכך פסקו ראשונים ואחרונים רבים 
( מוגדרת מלחמת מצווה מכיוון שתכליתה הוא  1948על פי האמור נראה, כי מלחמת העצמאות ) 

"כיבוש הארץ". צבאנו מוגדר "צבא ההגנה לישראל" ומטרת רוב פעולותיו הינם הגנה על אזרחי  
המדינה, הנמצאים בסכנה תמידית ועל כן ניתן להסיק כי מלחמות צה"ל בימינו מוגדרות  

 .22כ"מלחמת מצווה" 
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 בראשית י"ד, י"ד. 1
 שם. 2
 פרשה מ"ב: "שמנה עשר ושלוש מאות ר"ש בן לקיש אמר אליעזר לבדו היה, מניין אליעזר שי"ח...". 3
 אותו ציינה התורה היא גימטריא שמו של אליעזר.   813על פי דברים אלו המספר  4
 דף ל"ב ע"א. 5
המהר"ל מסביר כי יש בכך חיסרון באמונה בכך שלא סמך על תשועת הקב"ה והשתמש אפילו בתלמידי חכמים  6

 על מנת להגדיל את צבאו, ומשום כך גלו בניו למצרים כדי שיראו בסופו של דבר את כוח ה' בנסיו ומופתיו שם.  
 רש"י בבראשית פרק י"ג פסוק י"א. 7
"ואחר שחוזרין כל החוזרין מעורכי המלחמה מתקנין את המערכות ופוקדים שרי צבאות    –הל' מלכים פ"ז ה"ד  8

בראש העם ומעמידין מאחור כל מערכה ומערכה שוטרים חזקים ועזים וכשילין של ברזל בידיהם הרוצה לחזור מן  
המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו שתחלת נפילה ניסה במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי  

 המלחמה? במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה".  
 לגבי הצלת הכלל ישנה תמימות דעים בפוסקים כי ישנה חובה להתגייס לצבא לשם כך.  9

לפי שיטה זו מובן מדוע הרמב"ם לא מנה את מצוות כיבוש הארץ בספר המצוות שלו, כיון שמצווה זו הייתה רק  11
 בימי משה ויהושע ודוד ופסקה בזמן הגלות, היא איננה חלק ממניין תרי"ג המצוות שנצטוו בהן כל ישראל. 

שם כתב כי כל זה דווקא להוציא את הארץ מידי הגויים, אבל כשהיא בידנו מודה הרמב"ם שצריך להילחם נגדם  11
 מכיוון שעל כל האומות נאמר הלאו "לא ישבו בארצך". 

בהלכות אישות )בסוף פרק יג( כותב הרמב"ם שאיש יכול לכפות את אשתו לעלות לא"י, ואם היא אינה רוצה  12
האיש יכול לגרשה ולתת כתובתה. מדברי הרמב"ם הללו נראה שהוא סובר שמצוות יישוב א"י נוהגת תמיד ולא כפי  
שטען בעל "המגילת אסתר" )מקומות נוספים שעולה כך מהרמב"ם: הל' עבדים ח,ט הל' שמיטה ויובל ד,כז הל'  

 יב(. -שבת ו,יא הל' מזוזה ה,י והל' מלכים פ"ה הלכה ט 
חיזוק לדבריו ניתן לראות בהלכות מלכים )פ"א,ה"א( שם כותב הרמב"ם: "שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת  13

כניסתן לארץ, למנות להם מלך...ולהכרית זרעו של עמלק...ולבנות בית הבחירה", הרמב"ם אינו מונה בספרו את  
מצוות הארון והכפורת. הסיבה לכך היא שהוא כלל מצווה זו בתוך מצוות בית הבחירה וכל מטרת בית הבחירה  
היא הארון והכפורת. כך גם לגבי מצוות יישוב א"י שמנה אותה בתוך מצוות "החרם תחרימם" שכל מטרת ציווי זה  

 הינו יישוב א"י. 
 .  81-77ראה פניני הלכה, העם והארץ, עמ':  14
לדעת הרב דב ליאור שליט"א הרמב"ם כלל את מצוות יישוב הארץ במצוות מינוי מלך. ולדעת הרב עזרא בצרי  15

 שליט"א, כלל מצווה זו באיסור להסגיר עבד אל אדוניו בחו"ל. 
 דף ב' ע"א, ד"ה "במלחמת הרשות". 16
 לדוגמה שו"ת היכל יצחק לרב הרצוג חלק או"ח סי' מח. 17
 הנצי"ב מוולוז'ין בפירושו לספר דברים עמ' ריד. 18
 דף לה: ד"ה ה"ג. 19
 שו"ת היכל יצחק, הנצי"ב ועוד. 21
 .79-81, 45-43פניני הלכה, עמ':  21
אמנם, חלק מפעולות הצבא אינן מוגדרות כפעולות הגנה גרידא, אך נפסק בשו"ע שמותר לצאת למלחמה נגד  22

גויים בשבת והוסיף עליו הרמ"א כי גם אם עדיין לא באו הגויים להילחם נגדנו, מותר לצאת למתקפה נגדם. בימינו,  
 בידוע שאויבינו רוצים להרע לנו ולכן מותר לצאת נגדם במתקפת מנע על מנת למנוע אבדות בעתיד )שכ"ט, ו'(. 



 י “רש 
 פינת גדולי ישראל ‘ | לירון בנימינוב, שיעור ד 

 
 ר' שלמה יצחקי )=רש"י =ר' שלמה בן יצחק(, גדול הפרשנים למקרא ולתלמוד,

 נולד בשנת ד' אלפים ת"ת או תת"א
אביו לא היה תלמיד חכם מפורסם, ]רש"י מזכירו בפירושו לע"ז עה   1141-1141

 ע"א[
רבי שמעון 'הזקן' שלמד תורה מפי רבנו גרשום מאור הגולה  -אחי אמו  -לעומת דודו 

 באשכנז, וממנו הוא מצטט.
 איננו יודעים דבר על אשתו. לרש"י נולדו שלוש או ארבע בנות,

נישאה לרבי מאיר בן שמואל ומהם נולדו בין היתר רשב"ם ורבנו  -יוכבד  -שאחת מהן 
 תם, מבעלי התוספות.
-נישאה לרבי יהודה בר נתן )ריב"ן( ולהם נולד רבי יום   -מרים    -בתו השניה של רש"י  

 טוב.
בתו השלישית נקראה כנראה רחל, והידיעות עליה מסופקות. אפשר שהיתה בת 

 רביעית שנפטרה בחייו[, 
מפעלו הראשון והעיקרי של רש"י היה פירושו לתלמוד, שהפך לאבן יסוד של לימוד 
התלמוד הבבלי ונדפס בכל מהדורות התלמוד. פירושו מצטיין בדיוק ובבהירות, בלשון 
קצרה ועמוקה, ותשומת לב רבה ניתנת לבירור הגרסה הנכונה בתלמוד. בפירושו 
לתלמוד לא היה בדעתו של רש"י להכריע הלכה אלא לפרש את הסוגיה בלבד. כל 
מילה בפירושו היא אבן סלע שאין להזיזה ממקומה. ענוותנותו היתה אמיתית ולעתים 

 הכריז בפירושו "לא ידעתי".
מפעלו השני היה פירושו למקרא, אשר זכה גם הוא לתפוצה עצומה והיה לספר יסוד 
בלימוד המקרא בכל הדורות. רש"י שילב פשט עם מדרשי חז"ל. פירושו לתורה חדר 
לכל שכבות העם ונעשה לספר יסוד. חומש ורש"י למד כל ילד בשחר נעוריו, חומש 
ורש"י למד כל יהודי בפרשת השבוע בכל שבת ושבת וגם הלמדנים וגדולי ישראל 

 השקיעו עצמם בלימוד חומש עם רש"י.
בפירושיו לתלמוד עשה רש"י שימוש בביטויים ארמיים. הוא חידש מלים וביטויים רבים, 
והבנתו בדקדוק העברי וכשרונו בהבעה מסוגננת קבעו לו מקום מיוחד בתולדות 
העברית. הפשטות והיסודיות של פירושיו והחן הנסוך בהם עשוהו כלי עזר עיקרי 
בלימוד מקרא ותלמוד, ולא בכדי כונה "פרשנדתא"  )משחק מילים על בסיס אסתר: 

 "פרשן הדת", "הפרשן"(.
רש"י היה גם פוסק הלכה חשוב. הוא חיבר תשובות רבות, מתוכם שרדו מאות שו"ת 

 שנכללו בספרות דבי רש"י 
 

 כתב רש"י
פירוש רש"י לתורה היה הספר העברי הראשון שהודפס. הוא יצא לאור באיטליה בשנת 

. במהדורה זו השתמש המדפיס הספרדי בעיצוב מיוחד של אותיות, המבוססות 1475
ספרדי, בכדי להבדיל בין התורה לפירוש רש"י. מאז קוראים לאותיות -על הכתב היהודי

 'כתב רש"י', למרות שרש"י לא כתב באותיות אלו.



 ל, חנן בן־ארי ומה שבניהם “הרב זצ 
 הגיגיי אברהם‘ | אברהם & אברהם, שיעור א

 

הרב קוק בפרק א' פסקה א' באורות התורה כותב על התורה שבכתב שהיא "יסוד 
יצירת כל העולמים כולם" ולא באנו לשנות אלא רק לחזק ולהוכיח דברי חכמים 
שהתורה אכן קשורה לכל תחומי החיים, והבאנו דוגמה לכך מהשיר "החיים שלנו 

 תותים" שיש  לו רמז בדברי התורה.
 ויראה הקהל וישפוט:

 
 

 אין לנו זכות בכלל להתלונן 

 הכל טפו חמסה וברוך ה' כי: 

 החיים שלנו תותים! 

 

 שעות של תור בדואר, 

 קשה לגמור פה תואר 

 והמצב בנוער, 

 קשה לשיר כמו זוהר... 

 להתעורר בבוקר, 

 להכנס לכושר 

 הדלק שוב ביוקר, 

 והמוזה? היא בעוצר. 

 שחיתות בכל שבועיים, 

 פיגוע כל יומיים 

 הארנונה בשמיים, 

 והטסט בירושלים... 

 כשבעל הבית נושה, 

 וגם הבוס נוקשה 

 אז הפכתי למורשה, 

 לא הכל פררו רושה. 
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 "וגם הוא טוב תואר מאד"שנאמר:  

 "והנער לא ידע מאומה"שנאמר:  

 "אבל אני שר מהלב"שנאמר:  

 "וישכם אברהם בבקר"שנאמר:  

 "וירוץ לקראתם מפתח האהל"דכתיב:  

 "שמן רוקח יקר"שנאמר:  

 "ונתת עליה מצור"שנאמר:  

 "ותשחת הארץ מלפני האלקים"שנאמר:  

 "ויפגע במקום"שנאמר:  

 "וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס"שנאמר:  

 "כי אתה בוחן לבב ומישרים תרצה"שנאמר:  

 "והנושה בא לקחת את שני ילדי"שנאמר:  

 "תכבד העבודה על האנשים"שנאמר:  

 "ונהפוך הוא"שנאמר:  

 "והאדמה לא תתן את יבולה"שנאמר:  

 

 ק.מ.ל



 היה טוב וטוב שהיה 
 מורשת קרב‘ | מתנאל ביטון. שיעור ד

 

אחרי חודש של הכנה לקורס שכלל שבוע ניווטים מכל המינים וכל הסוגים, המון לימודים עיוניים  
וכושר בלי סוף, הגענו סוף סוף ליום המיוחל שבו עזבנו את בסיס קציעות ועלינו על אוטובוס לבסיס  

 ביסלמ"ח.   –שהולך להיות הבית שלנו לארבעת החודשים הקרובים  
  3עברנו את שרשרת הקליטה והגעתי למחלקה    451, הגענו ל־ 451אותי שבצו בביסלמ"ח  

בפלוגה ח'. איתי בפלוגה בכלל ובמחלקה בפרט היו עוד כמה ביינישים משאר החטיבות ומכל מיני  
 ישיבות )אור עציון, הגולן, כרם ועוד(.  
ביניישים. הסיטואציה הייתה קצת מוזרה, אבל אמרנו נסתדר.    42לחייל שהגיע ממחלקת בייניש של  

מכיוון שביסלמ"ח היא חטיבה אופרטיבית קרי שהיא מבצעית לכל דבר ועניין במקרה הצורך  
)מלחמה וכו' ח"ו( השבוע הראשון של הקורס נקרא שבוע מוכנות, כשבפועל השבוע הזה אמור  
לבנות את המוכנות שלנו ככיתה/מחלקה/פלוגה ללחימה למקרה שנצטרך, כי הגענו מכל חטיבות  
החי"ר )גבעתי, גולני, צנחנים וכו'( וכל אחד למד את התו"ל )תורת לחימה( בצורה שונה ולכן צריך  

 לעשות יישור קו בין התו"לים השונים.  
אחרי ארבעה ימים של תרגילים ברמת הכיתה והמחלקה יש תרפ"ל )תרגיל פלוגה( לסיום, אחרי  
כל ההכנות של הציוד שלנו וגם של הרתק, ואחרי מסדר סמג"ד על הציוד, ואחרי כל הקפ"קים  

בלילה לערך לתרגיל היבש )בלי ירי( שלאחריו היה אמור    2)קבוצת פקודות( שצריך יצאנו בשעה  
להיות גם תרגיל רטוב )עם ירי(. לפני שיצאנו לתרגיל שאלנו את יוסי המ"מ מה יהיה עם שחרית,  

מצוין. התרגיל התחיל    -הוא אמר "אל דאגו זה אמור להיגמר לפני סוף זמן תפילה" מבחינתנו 
 בהליכה אל היעדים של כמה ק"מ שכולם הולכים בשקט ובצורה מבצעית. 

כולם דרוכים וממש נכנסו לראש של התרגיל )על אף הקור המטורף שהיה באותו לילה, זה  
התרחש בתחילת דצמבר אשתקד( הגענו לנק' היערכות ומשם הוזנקנו לתרגיל שהיה תרפ"ל  
שלוחות )לחימה על השלוחות של הואדי( כבשנו את הואדי, ספגנו נפגעים, פינינו אותם לאחור  
לנאפ"ל )נק' איסוף פצועים פלוגתית(, בסוף התרגיל בערך בשעה שש וחצי בבוקר כולם התכנסו  

דק' תחילת    11לח' פלוגתית לדגשים מהמג"ד שבחן אותנו בסוף הח' המ"פ מזניק את כולם " 
תרגיל" וישר נדלקה לנו )הביניישים של פלוגה ח'( נורה אדומה מז"א? הרי סוף זמן תפילה בתשע  

 שעות!   3וחצי ותרפ"ל לוקח לפחות  
אנשים,    15איחדנו את כל המתפללים )כתבתי דווקא מתפללים כי לא כולם ביינישים( בפלוגה כ־ 

באנו אל הקצינים ואמרנו להם שהובטח לנו מראש שהתפילה לא אמורה להיפגע בגלל התרגיל,  
 מה גם שאין שום היתר הלכתי לבטל שחרית בגלל תרגיל. 

גם אנחנו היינו  בקונפליקט וגם הם, אנחנו מצד אחד לא רצינו להפסיד תפילה וס"ת )זה היה יום  
חמישי( מה גם שזה מעוגן בפקודות של הרבנות הצבאית, מצד שני לא רצינו לסרב פקודה והם  
מצד אחד רצו לעשות את התרגיל ומאידך גיסא לא ידעו מה עושים עם הביינישים שצריכים זמן  
תפילה ואם כל הפלוגה תחכה להם עד שיביאו ס"ת ויתפללו אז ניכנס לעומס חום ואז יחדלו  

 אותנו מהתרפ"ל. מה עושים? 
לאחר התייעצויות, גם שלנו וגם שלהם, לבטים, ניסיונות להתקשר לרב של ביסלמ"ח, ניסיונות  
למצוא פתרון, בסוף הייתה ידינו על העליונה ב"ה וסוכם שאנחנו נעשה מניין יחסית זריז בלי ס"ת ) 

דק'( ובזמן הזה כל הפלוגה יושבת ומחכה שהביינישים המוזרים האלה יסיימו את התפילה    41
דק' לישון, וככה באמת היה פלוגה שלמה של    41שלהם, אבל מה אכפת לנו? מבחינתם זה היה  

דק' בזמן שהביינישים מניחים תפילין    41חיילים כולל המג"ד והמ"פ נחדלה וישבה לנוח    111
 ומתפללים להנאתם.  

אחרי שראו בשבוע מוכנות שאיתנו לא מתעסקים בזמני תפילות, ב"ה לא הביאו אותנו לידי ניסיון  
 בהמשך הקורס, קיבלנו זמני תפילה כמו צריך וס"ת כשהיה צריך. וב"ה הכל בא על מקומו בשלום. 



 ש מהשטח “ד 



 אברהם בלום )אבלום(  
 מקום מגורים:

 מודיעין.
 ישיבה תיכונית:

 “,תורת נחום”ישיבת בני עקיבא לפיד 
 על שם זליג וסוזי ונגרובסקי, מודיעין.

 חברותא בוגרת:
 נריה החסיד.

 אתה יורד להכין לעצמך קפה ואין כפיות. מה אתה עושה?
 מוציא מהסטאש.

 אתה מגיע לסדר בוקר ומגלה שהחברותא הבריז לך. אתה:
 הולך לחדר, מעיר אותו והולך לישון ;(

 

 אברהם דרעי 
 מקום מגורים:

 ג[(, ירושלים.“, ]נ29 16 8משכנות האומה )אבא אבן, 
 ישיבה תיכונית:

 תורת משה, ירושלים.
 חברותא בוגרת:

 הראשון לציון נאור בר כוכבא.
אתה יורד להכין לעצמך קפה ואין כפיות. מה אתה 

 עושה?
 מתייאש והולך.

אתה מגיע לסדר בוקר ומגלה שהחברותא הבריז לך. 
 אתה:

 הולך לכסות אותו.
 

 אברהם אלדר )גיגי(  
 מקום מגורים:

 מודיעין.
 ישיבה תיכונית:

 לפיד מודיעין.
 חברותא בוגרת:

 גיל ~העורך~ אליאב שליט"א.
 אתה יורד להכין לעצמך קפה ואין כפיות. מה אתה עושה?

 לא שותה קפה אבל במידת הצורך משתמש במזלג.
 אתה מגיע לסדר בוקר ומגלה שהחברותא הבריז לך. אתה:

 הולך להעיר אותו.

 ‘נח גליק, שיעור א 



 
 ‘נתנאל קליין, שיעור ד 

 מקום מגורים:
 רמת גן.

 ישיבה תיכונית:
 קרית הרצוג.

 מקום שירות:
 משרת בגדוד שקד בגבעתי.

 ל:“פק
 מפקד חוליה וקלע.

 מה אתה הכי אוהב בצבא?
 את החברויות שנבנות עם אנשים עם דרך חיים לגמרי שונה משלך,

 שבמציאות אחרת בחיים לא הייתי מכיר.
 שנה? 02איפה אתה רואה את עצמך בעוד 

 בעז״ה עם משפחה גדולה ובית יפה באזור שקט ורגוע.
 

 ‘ג'ייסון סלסני, שיעור ג 
 מקום מגורים:

 אפרת.
 ישיבה תיכונית:

DRSב.“, ארה 
 מקום שירות:

 גולני.
 ל:“פק

 מאג.
 מה אתה הכי אוהב בצבא?

 ה במחלקה.‘את החבר
 שנה? 02איפה אתה רואה את עצמך בעוד 

 בעז"ה עדיין פה בא"י.
 

 ‘אליסף מרצבך, שיעור ג 
 מקום מגורים:

 נוף אילון.
 ישיבה תיכונית:

 שעלבים.
 מקום שירות:

 שריון, כרגע בגאליס מוצב ליד קריית ארבע. 411פלחוד 
 ל:“פק

 המנוע של הטנק שמביא/משמן את המאג/ -טען קשר
 מתפעל את הקשר/מכין סנדוויצ'ים/רב עם כולם. בקיצור, טען חזק.

 מה אתה הכי אוהב בצבא?
 השכמה מאוחרת.

 שנה? 02איפה אתה רואה את עצמך בעוד 
 עובד במכוורת ;(

 ‘שיעור ד , אריאל לואיס 



 מהנעשה בישיבה 
 סיכום חודשי‘ | יצחק גליק, שיעור ד

 

@ שטרודל @ שזה בעצם אני @ יצא להתבונן @ לראות מה חדש בישיבתנו @ 
צריך להיות חדש אחרי כל כך הרבה זמן... @ אז ככה @ מזל טובים @ איתי 
אורנג' @ מאור דידי @ אלי סמדג'ה @ שבאו בברית הנישואין @ שיעור ד'! @ 
תתחילו לעבוד @ מזל טוב גם למתן עומסי שהתארס @ גם לקצין שלנו @ ראש 

צים @ מלך המטבח וחביבו של עוזי @ מיכה דייג @ שהתארס @ אהמממ “הבוגר
שיעור ד'... @ שיעור ד' @ במקום לצאת לדייטים @ התחילו להוציא אקדחים @ 
)מתלהבים( @ לשמור @ לעשות תורנויות @ שיעור א' ושנה א' @ היו בשבת וירא 
@ בעיר הקודש צפת @ עם משפחת הרב וידר @ אורות @ לא הספר, כן? @ 
הישיבה שולחת בעזרת ה' שליחים לכל הארץ @ ישיבת הכותל עם הפנים לעם 
ישראל @ אנחנו מזמינים אתכם להיות שליחים בכל מקום שאפשר! @ צריך 
שיהיה שליח מהכותל בכל חור! @ ממעלה גרבים הרחוקה והגבעות עד רמת 
מגשימים הירוקה @ שבכל מקום נזכה להגדיל תורה ולהאדירה @ יד אחים לכם 
שלוחה @ פה נעבוד צורנו @ לעד חיה בלבבנו @ פרטים אצל מתנאל ביטון 
התותח @ או שמא עלי לומר אקדח? @ בברכת ראש הישיבה כמובן! @ חדר 
הכושר @ חזר לתפקוד מלא @ ואפשר לראות שם את שיעור ב' @ רק את שיעור 

‘! @ ב' @ איזה כיף שמותר ללכת בחדר כושר עם מכנסיים קצרים! @ שיעור ב 
זה רק בחדר כושר  @ לא בבית המדרש... @ תלמידי ישיבת הכותל! @ נפש 
בריאה בגוף בריא! @ אני קורא לכם להצטרף אליי @ )עאלק( @ לעבודה 
אינטנסיבית @ בחדר כושר מפנק @ בתחתית גרם המדרגות בבניין האברכים @ 
במחיר מצחיק השווה לכל כיס ולכל נפש @ }בריאה, כבר אמרתי?{ @ בואו 
בשמחה @ פרטים אצל ורשואר @ חודשה גם פינת הקפה הישיבתית @ מוזמנים 
בשמחה @ קפה חינם! שוקו מידי פעם! @ תה חופשי! @ וכוס למים חמים 
במחיר רצפה של עשר אג' ליחידה! @ שיעורים ב' וג' התחיילו @ עכשיו יש להם 
נסיעות חינם @ סעו למטולה על חשבון המדינה! @ בבין הזמנים, כן? @ תטיילו, 
תיסעו ברכבת, אל תלכו לקולנוע! @ לא מתאים! @ בהצלחה לכם @ עוד כמה 
חודשים @ גם לכם יהיה עלון כזה מושקע! @ גם בני חו''ל עוברים עכשיו תהליך 
של חיול @ אבל הם לא כל כך צריכים נסיעות חינם ;( @ מעכשיו יש כל בוקר 

@ החליף את גליק @ ברוך ה' @   6441שעון מעורר @ הרב מויאל מעיר אותנו ב־ 
שירים בבחירה אישית @ אהללה אהללה אלוקי @ והמון שירים אברהם פריד @ 
המוכר והאהוב @ חיילי איסוף קרבי @ וחיילי השריון הצעירים @ קבלו סיכה @ 
כפיים! @ בישיבה הייתה מסיבת עלייה @ לכל החוצניקים @ שעשו עלייה @ 
עכשיו גם החליפו את הצ'יפ בכניסה @ וכל מי שרוצה להיכנס @ צריך טביעת 
אצבע @ וזיהוי קולי @ סתאאאם! @ הצ'יפ נשאר @ בשבת תולדות @ הגיע 
לישיבה @ החזן המהולל @ ישראל פרנס @ אבא של... @ היה מרומם @ ביותר 
@ מי שרוצה לטעום מעט מחזנותו @ יכול לראות את ההבדלה בפייסבוק של 
הישיבה! @ מה זה פייסבוק? @ תשאלו את הרב טרגין @ זהו! @ שטרודל @ עד 

 כאן להחודש @ ניפגש בעלון הבא @ שבת שלום @



 מהנעשה בצבא 
 סיכום חודשי‘ | פסין & נגוסה, שיעור ד

 

 מוד״ש )מודיעין שדה(:
באפ דרום. החיילים למדו איך להשתמש  -אימון לפני תעסוקה, מיקום -אל״ת :1שבוע 

אמצעי לפיזור הפגנה )בעז"ה לא תזדקקו( וזה לא נגמר רק כמו שחשבת   -באלפ״ה 
... 1,2,3במזגן ללמוד וקצת לירות אלא גם קרב מגע וכמה הקפצות באמצע הלילה  

-25במספרם, נשמע קצת... אבל זה עדיין הרבה    -4-ניווטים בצפון סה״כ    : 0שבוע  
״עד -ק״מ של ניווט אל תוך הלילה ההגעה לנקודה הסופית למרגלות הר התבור ו  31

שזה לא נגמר, זה לא נגמר״ מטפסים בכל הרבאק שיש את ההר, ולקינוח כמובן  קרב 
הרי   -הכנה לקראת העלייה פלוגות. מיקום   : 4שבוע  בעלי תפקידים.    : 3שבוע  מגע.  

 ירושלים מתרכזים בעיקר בשבוע הזה באימון פלוגתי של כולם ביחד באימון לש״ב.
 

 גולני:
אחרי הכשרה ארוכה ומוצלחת הגולנצ׳יקים שלנו קיבלו את החומה. זה לא היה קל 

סיים   -קובי אבל סיימנו הכל שמחים ובריאים. לא רק סיימנו אלא יש לנו גם מצטיינים!  
זכה בתואר מצטיין   -דוד ברגר !)  61מצטיינים בסה״כ מתוך  3מצטיין בקורס חובשים )

חודשים קשים אבל עברנו אותם מהר בזכות אותם  7פלוגה במהלך הטירונות. אלו היו 
הרבנים שהיו מסביבנו תמכו ועזרו. אחרי שסימנו את ההכשרה הייתה לנו רגילה 
שבמהלכה שהיינו כמה ימים בתוך כותלי הישיבה )אהמ אהמ ליגת הנקודות( לאחר 

 -מאל״א עסוקה, לאחר מכן היינו האימון ב ת פני  ל ימון  א   -אל״ת סיום הרגילה היה לנו 
ורבנית, המתרגל לחימה בשטח הבנוי. עכשיו אנחנו מתחילים אלחימה לימונים ארכז מ 

 תפוס את קו עזה ומשם בעז״ה נשמור על כל ארץ ישראל.
 

 שריון:
ב״ה אחרי חודשים ארוכים סוף סוף החיילים שלנו בחיל השריון סיימו בהצלחה )רבה!( 
את האימון המתקדם, ועכשיו הם סופית רשאים להשתמש בטנקים של צבא הגנה 

 יאיר סעדיהזכה בתחרות הכוח.    אלון דסקל לישראל! הצלחה רבה שאלתם?! אז כן!! 
גם שם הצוותים שלנו   מבחן כושר גדודי: קטפו את תואר המצטיינים.   אליסף מרצבךו 

מטר עם האלונקות   411הפציצו: סחיבות, חוליות, ולסיום סיומת ריצה למרחק של  
הטקס   -יגעת ומצאת תאמין   הצפרגול: והמון ציוד והרבה כוח של שריונים )מטורף!(  

המיוחל הגיע, מיליוני שעות של תס"חים, ובמרכזה הסיכה והטקס עצמו. בטקס נוכחו 
ההבנה מה זה   עליה לגדודים: החברים מהישיבה והרב בני יגר וכמובן בני המשפחה.  

בעצם ״המבצעית״ משחקי פז״ם ושאר הגזירות על הצעירים החדשים בגדוד ובמרכזה 
עקיבא ו   יאיר סעדיה   -נ.צ של חיילי השריון: בלבנון, מוצב יפתח הגזירה של המטבח!  

 ג'ורדן לוטסמן( נמצא  in the middle of no where) -שיזפון . 9נמצאים בגדוד גולן 
אליסף דק' מהישיבה( נמצאים    21)אהמממ    -מוצב גאליס כמשק שלישות. שקף,  

 .אלון דסקלו מרצבך
 
 

 *בגיליון הבא נעדכן גם מה מצב הג'ובניקים היקרים שלנו!



 ליגת בייניש הפז"ם 
 סיכום חודשי‘ | גיל אליאב, שיעור ד

 

 חיילים יקרים,
 התחלנו השבוע תחרות חדשה דמתיקרי 'ליגת בייניש',

 כל ביקור באמצע שבוע בישיבה שווה נקודה,
 כל שבת בישיבה מזכה בשתי נקודות וב'מעין עולם הבא'.
 וכמובן פרס מכובד לזוכה! אל תשכחו לעדכן כל ביקור...

 2026000020 -גיל אליאב
 

השבוע המ"כ הקאדרן נתנאל קליין קפץ פעמיים לביקור תוך כדי הסד"ח העמוס, ולכן 
הוא מוביל בביטחה. מרצבך השריונר ניצל את האפטר לביקור בישיבה, הגולנצ'יקים 

 שבוע מוצלח!ניצלו את החמשוש למשמר וזכו בנקודה יוקרתית. 
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