


 ר ראש הישיבה “ברכת מו 
 

 ד“בס
 

 חיילינו היקרים
 חודש אלול כבר בא,

שמענו קול שופר. ביום הראשון אולי נבהלנו, אבל מתחילים להתרגל לשופר. לכל 
ם עורו ישנים מתרדמתכם. מה “ ש הרמב “ דבר מתרגלים כידוע. השופר זועק כמ 

אורות ’ למדנו יחד בביתי  ‘  הוא רוצה מאיתנו? באלול כשהגעתם לשיעור א 
הרב מבאר בסעיף זה שכמו שיש תשובה מרע לטוב כך ‘. א‘ ד סע“פרק י‘ התשובה

יש תשובה מטוב לטוב יותר. לקחת דברים קטנים שאנו עושים טוב ולעשות אותם 
להאירן באור ” יותר טוב. הדבר נוגע גם למעשים, גם למידות וגם למחשבות. צריך  

 כלשונו שם.“ של גדולה
צבאו של עם   -ל  “ שים. זכינו ללמוד תורה ויחד עם זה לשרת בצה “זכינו להיות בייני

עקיבא, אתם ‘  ישראל לאחר אלפיים שנות גלות. אתם בני הישיבה הם תלמידי ר 
כלוחמיו של בר כוכבא שנמצאו עם תפילין, בם יצאו מבית המדרש למלחמות 

 עקיבא חשב שבר כוכבא משיח בן יוסף.‘ ישראל עד כדי כך שר
משימות רבות לכם בחיי היום יום. כל אחד בדרך שלו אבל לנגד עינינו ועיניכם 
צריך להיות כל הזמן המשפט הזה, צריך להאיר את המעשים שלנו הטובים באור 
של גדולה, בין אדם לחברו, בין אדם למדינתו, בין אדם לחבריו ולמפקדיו. דיבור 
יותר טוב, מחשבה יותר טובה. וכידוע הצבא כולו הוא מבחן המידות, בין אדם 
לחבירו, בין אדם למקום. להתאמץ יותר בתפילה וביותר בתפילה בכוונה, להוסיף 

 בלימוד התורה.
להוסיף עוד ‘.  אני משוכנע שכל אחד קובע זמן בכל יום ללימוד תורה, לדבקות בה 

ל שלא יעבור יום בלא לימוד תורה. מחכים לכם “מעט וכמובן תמיד לשמור על פק
 בישיבה, תבואו לטעום מטעם עץ החיים, תבואו לימים נוראים להתעלות.

 

 כתיבה וחתימה טובה וחודש טוב
 אוהבכם, הרב ברוך.

 
 

 ר הרב נבנצל “ברכת מו 
 

 ד“בס
 

 חודש אלול הוא חוד של קרבה שלנו לבורא, ושל הבורא אצלנו.
 כדאי לנצל חודש זה לחיזוק אהבת הבורא ואהבת תורתו ומצוותיו.

גם העוסקים זמנית במצוות הגנת עם ישראל וארץ ישראל יכולים לשאוף למצב 
 “כל ימי חיי‘ שבתי בבית ה”של 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה
 צעיר הלווים,

 אביגדֹר נבנצל.



 ידידיה פויכטונגר ונח גליקמערכת: 
 yedidya96@gmail.comלתגובות, הערות, הארות ושליחת מאמרים: 
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 דברי מרן הגרי"מ חרל"פ זצ"ל 
 ה קוק“הספד לראיבאלול ‘ ג

 

ביום פטירתו של הרב הספידו הרב חרל"פ נרגשות. לשיא ההתרגשות הגיע, 
כשהשמיע, שהרב בהיותו בוולוז'ין, עמדה מנורה על השולחן שבחדרו, ועליה היה 
חרות "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" )הרב יששכר תמר, שעמד על ידי הרב חרל"פ שמע 

 דברים אלו מפורשים מפי קדשו(.
 פירסם הרב חרל"פ המאמר דלקמן: –ובמלאות שלשים לפטירתו של "הרב" 

יסוד אושר חיותו הפנימית, היה מקדשו הפנימי, בהירות קדש אמנותו הטהורה. "צדיק 
דעת, בהעוז הפנימי של אור ה', -באמונתו יחיה" הכיר הרגיש וחש, מבלי כל הסחת 

המחיה אותו ואת כל העולמים כולם, ועל ידי זה היה דבוק בדביקות אמת בחי 
 העולמים ב"ה.

במקדשו הפנימי זה החזיק, מבלי לצאת ממנו אף לרגע, ובו קידש וטיהר את 
מחשבותיו וכל הגיונותיו, שלא יהיו חולין, והיו כולם קדש לה'. אף גם שמר שלא 
להוריד את קדשי מחשבותיו והגיונותיו אל התפעלות החומר, למען לא יקבלו שינוי 
דרך ירידתם ממעוז קדשם, וישארו ברוממות טהרתם ממש, כפי מה שהם במקורות 
מחצב קדשם. וזה דרכו בקדש, לבטל כל רגשי הגוף והחומר, ולפנות מקום לגילוי 
הנשמה, שתהיה אך היא ממלאה את כל הגוף, וגם כל המעשים יהיו נעשים דוקא על 
פי הערנות הנשמתית ועוז קדשה. במקדשו פנימי זה, אור ישראל הופיע, להיות שאין 
שום הופעת קודש אמת מופעת בלא אמצעות ישראל עם קודשו, ריכז את כל 
מקדשו הפנימי אך להתעלות למרום פסגת קודשם של ישראל "קדש לד' ראשית 

 תבואתה".
ומזה השער לד' צדיקים יבואו בו, הופע עליו חזון הקודש, פלאי פלאות ההרגשות 
הקדושות וכל שירת עולמים, האהבת שקידת תוה"ק, אהבת המצוות  וחמדתן, אהבת 
ארץ חמדה, אהבת קודשת ציון וכל מקראיה, וביותר אהבת הש"ית שכל אלה 

 התלקחו אצלו כאש לוהטת חבת קודש בלא גבול במדה.
וגם חלק הנגלה שלו, המון רבות הפעולות הגדולות והכבירות, רבי רבבות החסידים 
הטובים שפעל עם הכלל ועם הפרט, אלפי הדרשות והנאומים הנלהבים, וכמו כן 
התייצבתו לפני נגידים ושרים, ונשיאותו והנהגתו לבני דורו, הכל כאשר לכל, הי' נודע 

 לו ישר אך ורק מתוך מצפון קדשו חלק הנסתר שבו.
אמנם כן כל אחד כלול מנסתר ונגלה, כי כן הוא כלול מנשמה וגוף, ויש שיותר מתוקן 
בו צד הנסתר, תמימות היושר והאמונה, ויש שיותר מתוקן בו צדדי המעשים 
והפעולות אבל חזון בלתי נפרץ הוא, שיהיו שניהם מתוקנים, ועל אחד כמה וכמה 
שיהיו שניהם כתואמים יחדיו משלימים זה את זה, כל סקלי הנפשות השונות אך 

 לרגלי אי ההתאמה שבין הנסתר והנגלה הן באות.
ובכ"ק מרן אורן של ישראל זצוק"ל הכ"מ, הייתה שרוייה ההתאמה הנפלאה, שלא רק 
שהנגלה שבו לא סתר את הנסתר שבו, אלא שהי' גם חלק ממנו, נרתיקו וצילו, שיגוב 
נפלאות גדולות נשמו הקדושה טמירי דטמירין, נחדר מבעד כל המסכים, והייתה 
מאירה בכל עיפת הוד קדשה, וגם בעת שירד לעולם המעשה לא יצא ממקדשו 

 הפנימי, חוויון עוד קדוש נשמתו, ויהי שרוי תמיד בנחל עדנים של השלמות הנצחית.
זוהי דמותו של רבנו מאור ישראל וקדושו בכלל, ואידך, פרושא הוא זיל גמור )הרב 

 "ההד" מר חשוון תרצ"ב, חוברת ב( –יעקב משה חרל"פ זצ"ל 



 הפטרת ספר יונה 
 דבר תורהנריה חסיד 

 

הגמרא במסכת מגילה )לא ע"א( קובעת כי "ובמנחה ]של יוה"כ[ קורין בעריות 
ומפטירין ביונה". הטור ושו"ע )או"ח ס' תרכ"ב, ב'( פסקו כי "ומוציאין ספר תורה 
וקורים שלשה בפרשת עריות עד סוף הפרשה והשלישי מפטיר ביונה ומסיים 

 מי אל כמוך".
נשאלת השאלה, מדוע קוראים דווקא את ספר יונה ביום הכיפורים, ובנוסף 

 מדוע דווקא בתפילת המנחה?
הב"י על הטור )שם( וכן הלבוש כתבו שהטעם הוא "לפי שיש בו גודל כוח 

וערוך השולחן )תרכ"ב( כתבו שהסיבה לקריאת   1התשובה". האבודרהם 
הפטרה זו נועדה "ללמד לבני העולם שאין אדם יכול לברוח מפני השם". שתי 
סיבות אלו מביא המשנ"ב )ס' תרכ"ב, ס"ק ז'( והבאר היטב: "ומפטיר ביונה 

 שמדבר מן התשובה ועוד שאין יכולין לברוח מן הש"י".
בילקוט שמעוני )רמז שכה( נכתב: "שלשה בנים )נביאים( הם: אחד תבע כבוד 
האב וכבוד הבן, ואחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן ואחד תבע כבוד הבן ולא 
כבוד האב. יונה הנביא תבע כבוד הבן )עם ישראל( ולא כבוד האב )הקב"ה( מה 
נאמר בו "ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר", שנית נדבר עמו שלישית לא נדבר 
עמו". יונה הנביא בורח מהקב"ה ומתפקידו להתנבא, וזאת משום שחשש 
שהנבואה שלו תעשה רע לעם ישראל; אם בגלל שחשש שמנינוה ייצא אשור 

, ואם בגלל שכאשר אנשי נינוה יחזרו בתשובה 2שיציק לעם ישראל בעתיד 
יתעורר קטרוג על עם ישראל ויאמרו: עם ישראל ששמע הרבה תוכחות מהמון 
נביאים לא עושה תשובה, ואנשי נינוה ששמעו תוכחה קצרה מיונה מאמינים לו 

 .  3ועושים תשובה חזקה כל כך
יונה מנסה לברוח מתפקידו בעולם. אבל הקב"ה, על ידי שינוי כוחות הטבע, 
ולהבדיל, דרך רב החובל בספינה, על ידי הקריאה "קום קרא", מנערים אותו. 

יונה ממשיך בשלו ומוכן להיזרק לים ולמות. אך הוא   -למרות הקריאות האלה  
, שם הוא מבין שהוא פספס 4מתגלגל אל הדג. יונה עובר תהליך של חזרה לים 

את הייעוד של חייו ומבקש הזדמנות נוספת. הקב"ה נותן את ההזדמנות. וכעת 
יונה מתחיל בפעם השנייה, הוא מקבל שוב את צו ה' והולך לתת לנינוה את 
אותה הזדמנות שנייה ובכך לנצל את ההזדמנות השנייה שניתנה לו. קריאת 
ספר יונה באה להזכיר לנו להסתכל בתוכנו, לבדוק האם אנו ממלאים את 
ייעודנו בעולם או שאנו בורחים וישנים למרות הספינה המיטלטלת, למרות 
קריאת רב החובל והקב"ה על ידי רמזיו שלו. זו אחת הסיבות שחז"ל קבעו 

 לקרוא את ספר יונה ברגעי השיא של יום הכיפורים. 
( שנותן טעם 95תשובה נוספת, נעוצה במדרש חז"ל )בראשית רבתי נח עמ'  

נוסף לבריחתו של יונה מהקב"ה. בשונה משאר הנביאים שמנבאים לעם 
ישראל, יונה נדרש ללכת ולנבא לגויים. אף שמצאנו נבואות של נביאים אחרים 
שמופנות לגויים, יונה הוא הנביא הראשן שנדרש להפנות את נבואתו לגויים 
במקומם ולא בארץ ישראל )"קום לך אל נינווה"(. יש בכך חידוש עצום והליכה 



הפניית הנבואה המהווה ביטוי   -והליכה נגד היסודות הבסיסיים של הנבואה  
של השכינה ששורה בישראל לאומות העולם. בבריחתו יונה אומר שאינו רוצה 
לקחת חלק בנבואה אם היא מנותקת מעם ישראל. ניתן לומר כי רצון הקב"ה 
בשליחתו של יונה לנינוה הוא רצון לתקן את כל אומות העולם ולא רק את 
ישראל. הקב"ה לימד את יונה על חשיבותה של כל ברייה באשר היא ולא רק 
שלכל בריה יש תפקיד, אלא שלכל בריה יש קשר קבוע ישיר עם הקב"ה 
וממילא ראוי שגם הנבואה )המהווה את הדרך הראשית של הופעת ה' בעולם( 

 .9תפנה לתיקון כל הבריות באשר הן
מביא טעם נוסף לקריאת ההפטרה: "באה נבואת יונה   6רבי יהושע אבן שועייב 

להורות כי השם יתברך רחמיו על כל מעשיו אפילו על עובדי אלילים, כל שכן 
על עם ישראל. ולכן אנו מפטירין בזה בשעת מנחה שהיא שעה רצויה". שעת 
המנחה היא שעת בין הערביים, היא שעת החטא בעולם, שבשעה זו חטא 

. לעומת זאת, שעת המנחה 8ובשעה זו חטאו עם ישראל בעגל   7האדם הראשון 
היא גם שעת רצון, שעליה אמרו חז"ל "לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה 

. דווקא בשעת 5שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה" )ברכות ו ע"ב( 
המנחה שהיא שעת החטא, אך גם שעת הרצון והתשובה. הציבור יושב במקומו 
ומקשיב לקריאת המפטיר ביונה והיא כמנחמת ומשיבת נפש בהסתכלות על 
רחמיו של הקב"ה ובמחילתו לעם ישראל לאחר שכבר עבר רובו של היום 

 .11הקדוש בסמוך לתפילת הנעילה ולסיומם של ימי הרחמים והסליחות
 

———————————————————————————————— 
 סדר תפילות יום הכיפורים עמ' רפז. .1
 אשור הוא שבט זעמו של ה' להעניש את ישראל, ע"פ ישעיהו י', ה'. .2
 על פי רש"י על ספר יונה א', ג'. .3
הרב הדרי זצ"ל הסביר שיונה הנביא עבר מהפך ומעין סגירת מעגל שהביאו אותו  .4

לחזור בו ממעשיו. הוא הסביר זאת על פי הגמרא )ירושלמי סוכה כב, א( שיונה היה 
מעולי רגלים ומרוב שמחתו בשמחת בית השואבה הגיע לדרגת נבואה. כשברח יונה 
מהקב"ה הוא ירד מירושלים ליפו ועלה על אנייה בדרכה לתרשיש. כתוצאה מהסערה 
שהייתה בים יונה נזרק למים ונבלע על ידי הדג. בתוך מעי הדג הגיע יונה למקום אבן 
השתייה ושם הוא התפלל לקב"ה. בכך הייתה סגירת מעגל ליונה שהגיע למקום 
המקדש גם מלמעלה )בהיותו עולה לרגל( וגם מלמטה )כשהוא בתוך הדג( ואז החלה 

 אצלו התפנית, הוא התפלל לקב"ה והלך לבצע את שליחותו.
וכפי שנכתב ב'קול התור' )ב,א, ס' עה( יונה הניח את היסודות למשיח בן יוסף  .5

באמצעות מגמה של תיקון אידאלי עליון והכל מכוחה האלוקי של נבואת ישראל )על 
 פי מאמרו של הרב יואב אוריאל להפטרת יונה(.

 בספרו דרשות ר' יהושע אבן שועייב. .6
האבודרהם כתב על תפילת מנחה: "בשעה עשירית מן היום שנברא בו אדם הראן  .7

 חטא".
"וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, אל תקרי בושש אלא באו שש. בשעה שעלה  .8

משה למרום אמר להם לישראל בסוף ארבעים בתחילת שש )שעות( אני בא" )שבת 
 פט ע"א(.

 ועוד "אין לך חביבה יותר מתפילת המנחה" )אגדת בראשית עו(. .9
 על פי הרב יהושע בכרך: יונה בן אמתי ואליהו. .10



 תורת הרב קוק ואני 
 ידידיה פויכטונגר

 

את תורת הרב קוק לא הכרתי בילדותי. בתלמוד תורה החרדי שבו למדתי היה 
אסור אפילו להזכיר את שמו. גם בישיבה התיכונית העדיפו להתמקד בספריו 
של רבי נחמן ברסלב והרבי מלוביץ, ושמו של הרב קוק נכתב על הפלקטים 
בחדר מורים. בבני עקיבא קטעים של הרב הופיעו בכל צ'ופר, סמינריון ודבר 
הקומונרית במפקד. רוחו של הרב הופיע בכל צעד ושעל. בישיבת הכותל 
גיליתי לראשונה שיש "הרב זצ"ל" שלנו ו"הרב זצ"ל" שלהם, זה היה די מבלבל 

 כשזה הגיע לדיונים בהשקפה עם אחינו מהתפוצות.
 

החברותא הראשונה בספריו של הרב הייתה לקראת סוף שיעור א. 'אורות', כל 
בחור משיעור ד ומעלה דאג להזכיר לנו את גילנו הצעיר וחוסר ההיכרות 
המעמיקה עם כתבים קודמים. 'אהבת עם ישראל' זה המאמר שבחרנו ללמוד. 
מצאנו עצמנו ניר קונפלד ואנוכי חוזרים על דברי הרב שוב ושוב, מוללים את 

 המילים, מדגישים ומנסים לחדד את דברינו ולכוון לדעת הגדול.
יהיה קלישאתי להגיד שחיי התחלקו לשניים, אבל ללא ספק קיבלתי יכולת 
להבחין בין העיקר לטפל, את החשיבות להסתכל עמוק בפנים אצל הזולת, 
לצאת מתוך נקודת הנחה ובסיס משותף עם כל יהודי ולהילחם בשנאת 

 החינם.
 

אז עברו ארבע שנים מאז, ודברים מתחילים להשכח, זאת הזדמנות מצויינת 
 לגשת לארון הספרים, למדף הלבן ולשלוף משם את 'אורות'.

ברכות ואיחולים



 “שופטים ושוטרים ”
 מילה בסלענתנאל סלע 

 

בפרשתנו התורה מדברת לכאורה רק אל הדיינים והשופטים ואין הדבר נוגע 
האם איננו דיינים של עצמינו ברגעים רבים   -אולם אם נחשוב לרגע    לנו. 

האם אנו יודעים לא "לקחת שוחד" מההנאה, מה"קסם", מהדמיון  בחיים? 
שסוחף אותנו אל מחוזות רחוקים ומטעה ושובה אותנו בקסמי שווא על 

, מהבחירה הדווקא לא  כל  י הטוב והנעימות שיצא לנו ממעשה שגו
 -בשכל נמצאות המון תשובות הגיוניות, אולם לפעמים "בזכות" הדמיון  נכונה? 

אנו מתעוורים. כל העובדות האמתיות מסולפות ואוטם נופל על אוזנינו 
כל אדם ואדם מצווה  -"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" מלשמוע אותם. 

בכל "שער" בגופו   -מערכת ביקורת, בכל שעריך   -להציב לעצמו "שופטים" 
המחשבה, הדיבור, המעשה. ועליו גם לדעת כיצד לא   -פעולה    ממנו יוצאת 

לקחת "שוחד" מהצד שרוצה במפלתנו בסופו של דבר. בימי תשובת אלול 
להיכתב בספר  ה' להתעורר בתשובה שלמה אליו מתוך שמחה ואהבה,  יזכנו 

 חיים טובים ארוכים ולשלום. שתהיה שבת שלום!

 
 טיפים לרווחת הציבור 

 הגיגי אברהםגיגי ואבלום 
 

ברוכים הבאים שיעור א' ושנה א' היקרים, כמה דברים שחשוב שתדעו על מנת 
 שתוכלו לשרוד את תקופת ההסתגלות בישיבה.

יום שלישי יש פנקייקים עם סיכוי לשוקו לארוחת בוקר )לקום בזמן  .1
 לתפילה(.

בשבת השירותים בקומה השלישית לנשים בלבד )למנוע מבוכה,  .2
 מניסיון(.

ועשרים להתחמק מידידיה מזוז )שיעור ג'( ולהתרחק   1עד    1משעה   .3
 מהכניסה לבית המדרש.

בחדר אוכל )בעיקר בימי שלישי כשיש פנקייקים( כשהאמריקאי משיעור  .4
 זה הזמן להסתער. - !Hefkeeeuurב' צועק 

אם קמתם מאוחר )לאחר משמר סוער כמובן( תפילות ברמב"ן  .5
 מתקיימות בכל שעות היממה.

כשאתה הולך לרמב"ן יש לצעוד בזריזות ובחמקמקות ולהימנע מקשר  .6
 עין עם העוברים ושבים, יכול להיות שתתקל באחד הרמים.

 אם אתה רוצה למצוא צלחת נקיה... תנמיך ציפיות. .7
 אלו הטיפים שבכתב.

 לטיפים שבעל פה אפשר לפנות לכל אחד שנראה אמין ועם קצת פז"ם. 
 )הנעשה בעקבות הטיפים שבכתב ושבעל פה על אחריות המשתמש בלבד(.



 אלול 
 שריה רוזנהיים

 

בשנתי האחרונה בתיכון השתתפתי בפרויקט שמאפשר לבצע מעין 'שנת שירות' תוך כדי 
 הלימודים בבית הספר. עברתי דירה לעיר פריפריאלית ואת השנה העברתי בה. 

יפה תואר, חכם, מדריך בחסד, חברתי בטירוף, יצירתי )היום   –היינו שניים. אושר ואני. אושר  
ואני אתבטא בכנות: לא אחת הרגשתי שאני 'מהלך בצילו', שאני מספר   –בסיירת מטכ"ל(  

העמידה שלי בקצב ההשתלבות החברתית שלו, בצורך שלי לחקות  -שתיים. זה התבטא באי
 אותו, בחשבונות הנפש שהייתי עושה תוך שאני משווה עצמי אליו.

הגיע היום והוזמנו לסעודת שבת אצל אחד מהחבר'ה מהכיתה. נכנסנו. הצגתי את עצמי. 
 "אתה שריה?" שאלה האמא, "הבן שלי לא מפסיק לדבר עליך! איזה יופי!"

 כך אושר הציג את עצמו. "אושר?" האמא פנתה לבנה, "לא ספרת לנו עליו." -אחר
כצופה מהצד, הסיטואציה הזו פירקה אותי. הגבתי בפרץ צחוק מוגזם, כזה עם דמעות בעיניים 

 שגרר פרישה לחדר הסמוך, להשתעל בחושך עד שאירגע.
מכן, נסענו חברים להתארח שבת אצל ברסלבר במירון, בחור שהיה   -שלוש שנים לאחר 

ממש צמוד לסבא ישראל. מצאנו את עצמנו בבית מתוק ופשוט, סביבנו יערות ודשא, כמה 
שקלים( על   791חטפתי דו"ח )של    –דקות מרבי שמעון ו, טוב, אחסוך את הפרטים הציוריים  

 נקודות.  8-מהירות בדרך הביתה, שהצטרפו ל
 הגעתי הביתה. נו, צריך לספר לאבא.

 791בלב הולם לבשתי חיוך. "אבא, מה שלומך?" פתחתי, "תשמע, אה, כן. אז. הרכב, אז דו"ח,  
 שקל." צחקתי קצת.

בקיצור, עבר בשלום. בסוף בגלל בעיה מנהלתית אבא זכה בנקודות במקומי )ששלחו אותו 
 לקורס מניעה מספר כלשהו( ועד היום, בליווי דקירות אשמה, זו בדיחה משפחתית.

 –באחת השנים שבין שני האירועים הללו שמעתי דיבור יפה לכבוד הימים הנוראים. המדבר  
סיפר שאת הוידוי שלו היום הוא אומר בשינוי מועט. זה   –איש מבוגר שעבר לא מעט בחיים  

 ואתה עדיין אוהב אותי", וכן הלאה. –ואתה עדיין אוהב אותי; בגדנו  –נשמע ככה: "אשמנו 
* 

הייתה   –במשך שנים החוויה של חודש אלול, אותם "ימים נוראים" שלקראת "יום הדין"  
 –מחרידה עבורי. כמה אני לא בסדר, כמה פגמתי, כמה דפוק אני. שוב ושוב אמרתי שלא  

 ועשיתי כן.
פעם אחת   –להים. לא קבלתי את עצמי פעמיים  -הייתי שופט את עצמי גם בשמי וגם בשם א

כשאני מול עצמי ופעם נוספת בעודי מדמיין את ה'פמליה של מעלה' מצקצקת עלי בלשונה. 
והתפילות שלי היו באותה גישה: אני רע, לא מספיק טוב, חסר, חלש אופי. מה יעשו לי שם 

 למעלה? מה יהיה איתי?
אני מבין היום שאופן ההתנהגות שלי באלול תאם מערכת חיים שלמה. הסיפור עם אושר 
למשל: פעלתי כמו שפעלתי כי לא הייתי בטוח בערך של עצמי. הדוגמא בעיני למישהו 

כדי להרגיש בעל ערך הייתי צריך   –ש'שווה משהו', הייתה אושר: כזה מוצלח! כזה אהוב!  
 אהיה שווה." –להדמות אליו. "אם רק אהיה כמוהו 

ממש כל  –מרבי נחמן מברסלב למדתי שכדאי שאסובב את המבט. הוא לימד אותי שכל אדם 
אדם שהוא, מתחיל מנקודה של טוב שמחיה אותו. יש בי טוב, יש בי נקודה של אור שמאירה 

 בי ופועמת בעצמה.
אבל הפעם משהו שונה. אני אוהב  –שוב אלול. שוב אותו סרט של דין, התחדשות, חשבון נפש 

סוף לפניי, אבל נקודת  -את עצמי. אני יפה. אני מתוק וטוב. יש לי לאן לשאוף, יש דרך של אין
 להים אוהב אותי. בדיוק כמו שאני, בדיוק בדיוק ככה.-המוצא היא שאני טוב. א

השנה אלבש חיוך בלב הולם, אאמין בעצמי ובדרך שאני עושה, ואפרט מול ריבונו של עולם, 
 בנחת בשמחה ובאהבה, איפה אני בעולם. אלול שמח! –ממש כמו שאמרתי ל'אבא שבארץ' 



 
 

 מקום מגורים
 ראשון לציון.

 ישיבה תיכונית
 צ.“ישיבה תיכונית ראשל

 חברותא בוגרת
 חיים פרידמן

 תחביב
 אוהב לעזור )@אליהו קליין, לתשומת לבך(.

 קבוצת הווצאפ הפעילה ביותר
 ב )קבוצה של המחזור מהישיבה התיכונית(.“י
 

 מקום מגורים
 מילאנו, איטליה.  -במקור 

 כפר גנים, פתח תקווה, ישראל. -כיום 
 ישיבה תיכונית

 ת בר אילן“אמי -‘ , מכיתה י
 חברותא בוגרת

 יני‘מיקי טרצ
 תחביב

 מנגן על גיטרה חשמלית
 קבוצת הווצאפ הפעילה ביותר

 )קבוצה של החברים מאיטליה( 
 

 מקום מגורים
 ם“בני רא

 ישיבה תיכונית
 צביה קטיף יד בנימין

 חברותא בוגרת
 גיל אליאב )העורך בדימוס(

 תחביב
 אוהב לתכנת

 קבוצת הווצאפ הפעילה ביותר
 ט ישיבת הכותל“תשע‘ שיעור א

 נח גליק



 
 

 מקום מגורים
 גבעת שמואל
 ישיבה תיכונית
 ישיבה התיכונית רמת גן
 איפה משרת
 איסוף קרבי
 פקלים/תפקיד

 קלע מ"כ 
 אם לא היית בהסדר לאן היית מתגייס
 אגוז

 

 

 מקום מגורים
 נוף איילון
 ישיבה תיכונית
 שעלבים
 איפה משרת

 851צנחנים גדוד 
 פקלים/תפקיד
 נגביסט בקורס מכים
 אם לא היית בהסדר לאן היית מתגייס

 851חלום היה שייטת אבל תכליס אין על 
 

 מקום מגורים
 אשדוד
 ישיבה תיכונית
 נווה הרצוג
 איפה משרת
 אוגדת איו"ש )ליד בית אל(
 פקלים/תפקיד
 "עינים להם ולא יראו"
 אם לא היית בהסדר לאן היית מתגייס
 ואי שאלה מכשילה מאוד 
 נראה לי בתור עציץ באיזה בסיס

 אריאל לואיס



 ולכולם ‘ טיפים לשיעור א   51
 בית חם אחרון אצל הרב נעם

 

א( אצל הרב “ מחזור נ   -ח  “ תשע ‘  במפגש האחרון בסוף השנה שיהיה לנו )שיעור א 
נעם לייקח, הרב הציע שכל אחד יגיד כמה מילים שאולי יוכלו לסייע בעתיד למי 

מה היית אומר לעצמך באלול של ” אחרינו, או במילים אחרות:  ‘  שיתחיל את שיעור א 
מה למדת השנה, מההצלחות ומהכישלונות. אלו כמה דברים שנאמרו שם ‘(, שיעור א

באווירת סוף הזמן. כחלק מעלון בנושא חודש הרחמים והסליחות שבו אנחנו 
משתדלים להתקדם בלימוד תורה ובעבודת המידות חשבנו להביא בפניכם את 

 ל, מוזמנים לקרוא וליישם.“המסקנות הנ
 

נוכחות בבית מדרש, לחזק. לנצל את הר"מים ואת החצר"מים גם מעבר  .1
 אברהם אלדר -לסדרים ולשיעור. להתקרב לאברכים 

 נח -לכתוב סדר יום ולהשתדל לעמוד בו  .2
לקבוע כמה חברותות בתוך הסדר, בסדר בוקר בעיקר. לנצל את החברותא  .3

הבוגרת וללמוד דברים קשים. לקבוע דברים שקבועים ליום יום כמו דף יומי או 
שניים מקרא. לא לקפוץ ולהעמיס על עצמך מעל מה שאתה יכול, להתקדם 

 תומר -בשלבים קטנים ולהציב יעדים, פרק יומי במשנה 
להיות פתוח להצעות של הישיבה ולהשתמש במה שהישיבה נותנת. לבוא עם  .4

גישה של ללמוד מכל אחד ולדעת לקבל גם מהחברותא הצעיר. ליצור שיח 
 צור -ברמה גבוהה 

להיות עם עיניים יותר פתוחות לחברים, ללמוד מחברים. אחוות חדר, עוזרים  .5
 אפרים -אחד לשני לקום. להגיע בזמן ולהתחזק בתפילה 

 דני -למצוא איזונים בין הלימוד להפסקות  .6
לעשות בירור אם להשקיע באיכות או בכמות )של הלימוד(, לראות מה יותר  .7

 שאול -יבנה אותך. להשקיע בחברותא. לצעוק קצת בביהמ"ד 
כל אחד צריך ללמוד לפי מה שמתאים לו, מבחינת כמות ולהקפיד על מה  .8

 אלעזר -שקבע לעצמו. למצוא חבר טוב שתוכל לדבר איתו 
לדרוש מעצמך קצת יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול ומצד שני לא להגזים  .9

 ישי -או לשבור את עצמך, ולא לפחד לקפוץ מדרגה 
 -לדמויות שיכולות לקדם אותך  ‘,  להתקרב לדניאל גולן ולנתנאל כהן )לדוג  .10

 אברהם בלום
להתפלל בקול, לרומם את האווירה. להקדים ולקבוע חברותא לפני התפילה.  .11

הרב   -לפרגן לחברים סתם ככה, אהבת חינם. להגיד תודה, במילים או בכתב  
 נעם

לבחור חברותות טובות, ללמוד עם חברותות רציניות שתמיד יגיעו ויעזרו לך  .12
 מתנאל -להתמיד 

ליצור חברה מגובשת, להתחבר לאנשים שאתה פחות קשור אליהם באופן  .13
 יצחק -טבעי 

לא להתבייש. אם יש לך שאלה תשאל את רמי"ם, חצרמי"ם, אברכים או  .14
 אפי -תלמידים, אין דבר כזה שאלה לא נכונה 

 מכולנו! -בהצלחה רבה  .15



 קריאת שמע בנץ 
 דביר לוי

 

 האם קוראים את ק"ש לפני הנץ או לאחריו?
הגמרא )ברכות ט:( שואלת "מאימתי קוראין את שמע בשחרית?" ומביאה כמה 

ופוסק אביי: "לק"ש כותיקין, דאמר רבי יהודה... ותיקין היו גומרין אותה עם   -דעות 
 הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום".

שלכתחילה קוראים את שמע לפני הנץ בזמן שיכולים לסיימה בנץ   -הלכה פסוקה 
 ומיד עומדים להתפלל כדי לסמוך גאולה לתפילה.

]התוס'  מעירים שזוהי מצווה מן המובחר, שהרי מצינו בגמרא לקמן שנפסק כר' 
 יהושוע: עד ג' שעות[.

 אבל, מצינו ביומא )לז:( תיאור המציאות שהייתה בזמן בית שני וז"ל:
"הילני ]המלכה[ עשתה נברשת של זהב... בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאין  

 ממנה, והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע".
 נראה מהגמרא שזמן ק"ש הוא בהנץ החמה ולא לפני כן.

]תירוץ ראשון[ את הסתירה בגמרות מתרצים התוס' בברכות שהמעשה עם הילני 
המלכה הוא בדיעבד משום שלא ידעו לכוון את הזמן ולא ידעו מתי תהיה הזריחה 

 לכן התחילו בק"ש רק בזריחה עצמה כשראו שהנצה השמש ממש.
באמת מלשון הגמרא עצמה אפשר לפרש כך שאומרת הגמרא "והכל יודעין שהגיע 
זמן..." ז"א שנודע לכולם למפרע שכבר הגיע זמן עוד לפני הנץ ורק עכשיו זה 

 התגלה.
]תירוץ שני[ גם ביומא התוס' מדבר על קושיה זו בארוכה ושם מביא את דבריו של 

לא שבמקרה של הילני המלכה עשו בדיעבד והוותיקין   -ר"ת שסובר הפוך מתוס' 
עשו לכתחילה אלא הפוך הוותיקין עשו בדיעבד שמעיקר הדין היו צריכים לקרא 
את שמע אחר הנץ אבל בגלל הדחף שלהם לקיים מצוות רצו להתפלל עמידה 

 ברגע שמותר והסיפור של הילני המלכה הוא הלכתחילה.  
]תירוץ שלישי[ האר"י ז"ל קרא את הגמרא אחרת ע"פ ידיעותיו בתורת הח"ן , ואמר 
אין לכתחילה ובדיעבד. אלא בזמן בית שני קראו לכתחילה ק"ש בנץ החמה, ורק   -

ותיקין היו יכולים לקרא בגלל מעלתם לפני הנץ החמה ואז אין סתירה כלל בין 
הגמרות אלא שבברכות מובא מנהג ותיקין וביומא מובאת ההלכה למעשה 
שנפסקה לאחר ירידת הדורות והשכינה שהייתה בבית שני כידוע לא הייתה 

 עוצמתית כבתקופת בית ראשון.
לא נכנס פה לסברותיו בתורת הסוד משום שאין לנו הבנה בעמקי עומקים אלו ושם 
הוא מבאר למה תיקנו לומר ק"ש פעמיים בבוקר )קרבנות ויוצר( ובתקופתם של 
הותיקין לא היו צריכים פעמיים ק"ש בבוקר אלא פעם אחת אבל אנו שאומרים 

 ק"ש לאחר הנץ צריכים לקרא פעמיים ק"ש.
 ואלו דבריו של הרח"ו ז"ל:

"... וזהו הטעם שהותיקין היו גומרים אותה קודם הנץ החמה ועי"כ לא היו צריכים 
לקרות קריאת שמע ב' פעמים בתפלת שחרית. אבל אנו , כללות העולם, שאין 

הנה אז    -אומרים הקריאת שמע קודם הנץ החמה אלא עד אחר הנץ החמה ממש 
כבר נסתלקו המוחין לגמרי... ולכן אנו צריכין לקרות ב' פעמים קריאת שמע כדי 
להחזיר המוחין... אני ראיתי למוז"ל ]האר"י[  שאפי' כשהיה מתפלל כמנהג הותיקין 



אפילו הכי היה אומר קריאת שמע ב'   -ואומר קריאת שמע קודם הנץ החמה  
פעמים. והטעם הוא לפי שגם לזה צריך תנאי אחר והוא שאותם שמתפללין תפלת 

 הותיקין צריך שיקראו קריאת שמע ב' פעמים בתפלת השחר".
 הרח"ו בעצמו היה קורא את שמע לאחר הנץ כמו שמעיד.  

הרי ידוע שהנברשת של הילני המלכה הייתה תלויה בגובה   -]תירוץ רבעי[ לענ"ד   
אמה( או בקיר שמעליו שזה קצת יותר, ואנו שזכינו לראות   21הפתח של המקדש ) 

את האופק והזריחה מבעד להרי ים המלח הנשקפים מחלון בית מדרשינו ברובע 
רואים   -היהודי של ישיבת הכותל, נראה הגיוני להציע שככל שנמצאים יותר בגובהה 

את הזריחה בזמן מוקדם יותר. ולכן הגיוני לומר שקרני השמש פגעו בנברשת עוד 
לפני שהייתה הזריחה לבני האדם הנמוכים יחסית  וכשלנברשת הייתה זריחה הם 
התחילו ק"ש ]וזה לפני זריחתם[. וכשזריחתם הופיע כבר יכלו לעמוד ולסמוך 
גאולה לתפילה בזמן הנץ בדיוק. ואכן לאחר זמן מצאתי לזה קצת סמך בדברי 
המאירי )ברכות ט:( שכתב: "שמא זהרורי חמה היו מגיעים שם ]לנברשת[ קודם 
הנצתה". וגם בתירוצינו זה יתיישבו הגמרות ללא מחלוקת רק שבשונה מדעת 
 האר"י להלכה יצא שתמיד נקרא את שמע לפני הזריחה וכך גם היה בזמן הנברשת.  
ברם, בירושלמי )ג,ח וכן בתוספתא יומא ב,ב( מובא שקריאת שמע מתחילה ברגע 

"אף היא   -ש'טבלא של זהב מנצנצת' ולא הנברשת, הירושלמי מספר מהי טבלא זו 
]הילני המלכה[ עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה שבשעה שחמה 
זורחת היו ניצוצות יוצאין הימנה ויודעין שחמה זורחת" ומשום שהיא שימשה לכהן 
בהעתקת פרשת סוטה חייבים אנו לומר שהייתה נמוכה על קיר ההיכל ולא גבוהה 
כנברשת וסברתינו לא מסתדרת עם הירושלמי. והירושלמי מגלה לנו שק"ש לאחר 
הנץ הוא לכתחילה במקדש. משום שעל פיו בנץ של העומדים על העזרה יש לקרא 

 את שמע.
הראתי דברים אלו למו"ר הרב נבנצל שליט"א ולאחר הקריאה שאלתיו אם אפשר 

 לתרץ תירוץ זה וענה לי שכן.
( של הרב ישראל אריאל שליט"א 36-44]תירוץ חמישי[ בסידור המקדש )ח"א ע"מ  

הוא מבאר את הסוגייה בצורה נפלאה ואומר שבמסכת ברכות מובאת הוראה לכל 
העולם חוץ מיושבי ירושלים, ובמסכת יומא מובאת הוראה ליושבי ירושלים. שהרי 
הגמרא אומרת "לכל עמא דבירושלים", וכן הוא מחשב את הזריחה שהופיע על 
הנברשת של הילני המלכה שהייתה חצי שעה אחרי הזריחה באופק ירושלים  
משום שהר הבית נמוך מהאופק הכללי ]ראה שם שהאריך להוכיח את דבריו[. 
והביא טעם לחילוק זה בין המקדש לשאר הארץ ראשית מדברי הרמב"ם שלא ראה 
בזה סתירה בין דבריו בהלכות ק"ש )א יא( ששם פסק כוותיקין בברכות לבין דבריו 
בפירוש המשנה )יומא ג יא( ששם כתב שבמקדש קראו בנץ בפשטות ולא חש 
לקושיית התוס' . וכן מקשר את דברי הרמב"ם גם במו"נ )ח"ג פמ"ה( בעניין הנץ 
וביטול עבדות השמש כע"ז שמביא שמקור אמונת הייחוד המתגלה בק"ש היא אצל 
אברהם אבינו שהיה בהר המוריה בזמן הנץ. ולכן זמנה של ק"ש בירושלים הוא 
כחצי שעה לאחר הנץ כנז"ל ולא רק בזמן הבית שכן עניין זה מוזכר עוד מיימיו של 

וקורא   -אברהם אבינו. ולהלכה הרב ישראל אריאל שליט"א אמר לי שכך הוא נוהג 
 את שמע חצי שעה אחר הנץ החמה.



 בא לישיבה חייל חדש  
 מחוויותיו של חייל בישיבהניר קרונפלד 

 

 -כן כן! שמח שכל עוקבי עלון החיילים האהוב שלנו שמו לב להבדל החשוב הזה 
כותבכם הנאמן אינו חייל הלובש מדים אלא חייל החובש את ספסלי בית המדרש

 )או לפחות משתדל..(
 לכן הרשו לי לברך אתכם בברכה הידועה בישיבה "אלול משמעותי!!"  

 "עוד חודש חגים! הלוואי ויוצאים סוכות ב"    -או כמו שמכנים זאת בצבא
אז על חוויותי הצהליות בחיל הים כבר די סיפרתי וכתבתי )ולמי שעוד מעוניין 
מוזמן להתקשר למיכאל קלרמן האלוף משיעור ג' ואני בטוח שהוא יוכל לספר 

 לכם סיפורים מאלפים ומסמרי שיער על המלחמה בטרור הימי( 
ולכן אולי אוכל  להפנות את תשומת ליבי לחוויות חדשות  שטרם זכיתי להיפגש 

 והן "חוויותיו של חייל בישיבה".
 

לרובכם וודאי השחרור והחזרה אל בית מדרשנו נראה רחוק מתמיד )ספויילר: הוא 
הכל תלוי בהכנה! על כן   -לא!( אך כמו שלימדנו מורינו ורבינו הרב הדרי זצ"ל 

 מומלץ לעיין ואף לשמור את הטורים הבאים )תודו לי אחר כך(.
 

אז כאמור התחלתי השבוע את זמן אלול בישיבה כתלמיד מין המניין. ולאחר 
בתוך הלוז של הישיבה קיים פרק זמן   -תפילת מנחה קרה דבר ששכחתי שקיים 

של כשעה ורבע )והמהדרין עושים אותו שעתיים( המוגדר לדבר שבקרב רוב 
 שנ"צ  -החיילים הוא בבחינת חלום

כן כן חברים! תגידו תודה למדור בייניש כי בזמן שאנחנו שוקדים על לימודינו אנו 
שנת צהריים עריבה על מזרוני   -ופר שלא קיים בכל העולם המערבי ‘ זוכים לצ 

קומפורט! בהחלט עושה חשק להישאר בישיבה עד שיעור תתמ"ש )שזה השיעור 
 של הרב נבנצל( 

ופר זה מגיע אתגר לא קטן לבחור שהתרגל לומר "חד משמעית" ועכשיו ‘אך עם צ
גופו עוד סוחב חסכי שינה קשים עוד משלבי   -מתחיל לומר רק "פשיטא" 

הטירונות.. כך שאך יניח ראשו על הכרית לא יקום עד כי יבוא החברותא שלו 
 וינערו שיקום! או עד שיגיע החושך.. המהיר מביניהם! 

וכך מצאתי את עצמי ביום רביעי בשבת.. כשחצי סדר צהריים  מאחורי ומהמיטה 
ג.א שעוד לא השליך אותי   -עוד לא קמתי )זה הזמן להודות לחברותא היקרה שלי 

 אנס(‘והסכים לתת לי עוד צ  411מכל המדרגות של בניין 
לכן החלטתי לכתוב לכם כאן מספר דרכי התמודדות עם התופעה החדשה והלא 
כל כך מוכרת.. ועל מנת לסבר את האוזן אגדיר זאת בלשון צהלית ובמיוחד על ידי 

 הטיפוסים הצהליים הנמצאים בכל בסיס:
הקרבי: כשם שישן בשטח במהלך האימון המתקדם. כך יעשה בישיבה! פינה 
שקטה בבית המדרש וספר עב כרס יעשו את העבודה וגם יוכל לקום לכל קריאת 

 "הותקלת;! קושיה של התוס' על רשי חמישים קצרים מלפנים!! אש!!"



סביר להניח שיתן אחריות על אדם אחר, ויבקש מהחברותא היקרה שיעיר  -הנצנצ
אותו בזמן. דבר מעולה אך יש לשים לב שהחברותא שלך אכן קם בעצמו ולא 

 יבקש ממך להעיר אותו  
 

כך   -בלילה כדי לשפצר כל דבר שזז   2כשם שמורעל אמיתי ישאר עד    -המורעל 
בצהריים לשאת את עול התורה )בישיבה יקראו   2המורעל בישיבה ישאר ער גם ב 

לו "סגפן" "צדיק" "תותח" וכן על זו הדרך( יש לשים לב שהמורעל לא יהרוג את 
 עצמו כי חלילה עוד ימצא את עצמו באותו מצב של הלוחם אבל באמצע הסדר

 
הלוחם בגדודים יודע שכל דבר שהוא קשה לבד יותר קל כשהוא   -לוחם הגדודים 

עם חברים, לבחור כזה מומלץ להיכנס לחבורה, שיעור , או כל מסגרת שפועלת 
 בשעות האלה ותשמור אותו עירני ומוכן ללימוד

 
ישנה עוד אופציה שהיא בגדר לא קיימת, שלילית, ארורה, שכמובן, שאין אותה 
בבית מדרשנו.. כמובן אני מדבר על הטירון.. שפשוט נשאר לישון בלי אחריות ובלי 

מדובר בחוסר אמינות ותן לעצמך שעות   -סיבה. במקרה כזה אין מה לעשות 
 או משהו בסגנון!   12סדר ערב עד  -ביציאה

 
זהו, אחיי החיילים, נאחל לכם המשך שירות משמעותי! אנחנו חושבים ומתפללים 

 להצלחתכם! מחכה לשמוע מכם ואשתדל בלי נדר להתקשר אליכם! 
ואם אתם בישיבה בקרוב, תקפצו אלי לדירה לכוס קפה.. כי לחתונה בטוח לא 

 תגיעו ;(
 ם!!!-אללה י

 
 

 מהנעשה בצבא 
 ש“ליגת בייני פסין ונגוסה

 

 אז שלום לכולם וחודש טוב!! 
כמו שבטח שמתם לב אנחנו )עמיחי פסין ואורי נגוסה( הפכנו להיות האחראיים 

ם -ל -ו -עליכם, הדאגה שלנו השקט שלכם! בעז'ה נעשה השתדלות לבקר את כ 
ללא הבדל דת, גזע, חוצניק וחטיבה כל בעיה, טענה או שאלה חובה לפנות אלינו 

(( חלקכם כבר עברתם את החצי וחלקכם רק -בכיף )לא בזמן הסדרים... ; 
 בהתחלה לא נורא זה גם יעבור..  

הזדמנות טובה להגיד גם שתבואו לבקר! למרות שיש עומס בישיבה ב"ה, לכם 
 -תמיד יש מקום.. ב

קריאה נרגשת לכל הספרדים לא להתעצל ולקום לסליחות אז מה אם אתם 
 בצבא, קצת קשה אז אשכנזים?! לא שווה.. תחשבו מה עובר עליהם בפסח. 
ברכות לבנימין ליברמן שזכה בתואר "החייל המתמיד" בהזדמנות תאסוף את 

 תחרות חדשה נפתחת ע כ ש י ו. מצפים לראותכם!הפרס מהרב וידר. 



 מהנעשה בישיבה 
 סיכום חודשי יצחק גליק

 

 אז ככה... ממש ממש התגעגעתי לישיבה ואני מתרגש לכתוב כאן!
 מקווה שאגרתם כוחות בבין הזמנים ובאתם לעבוד את ה'!

טיילתם? הייתם עם חברים? משפחה? זה הזמן להשקיע טיפונת בעם 
 ישראל!

בבין הזמנים היה את החתונה הפסיכית של יהושע נעם אלטמן ובא' אלול 
היה את חתונתה של שירה קלופשטוק בתו של הרב רוני קלופשטוק! מזל 

 טוב תזכו להקם בית נאמן בישראל ונתראה בשמחות!
התחלנו את א' אלול ואני אישית הגעתי כבר במוצ"ש ולשמחתי כבר היו פה 
כמה חבר'ה ממש רצינים ועשינו מניין ר''ח ראשון בישיבה כמיטב המסורת 
והשירים של ההלל! בישיבה התחלנו ללמוד את מסכת סוכה בסדרי ערב 
וסדרי בוקר ובצהריים יש מסלול ללימוד מסכת שבת! עלו והצליחו! )גמרות 

 אפשר לרכוש אצל אוהד תורג'מן(
אחינו הספרדים התחילו סליחות ולכן תפילת שחרית מתחילה בשבע ורבע. 

 תענוג
 אנחנו התחלנו להגיד "לדוד ה' אורי וישעי" ולתקוע בשופר בסוף התפילה

ביום שלישי התקיימה שיחת פתיחה ל ראש הישיבה הרב ברוך וידר 
 שליט"א

התחלנו בעמוד היומי של המשנה ברורה את הלכות "ישיבה בסוכה" וראש 
הישיבה הזכיר וחיזק את מנהג הישבה להישאר עם תפילין מעט אחרי 

 שחרית וללמוד הלכה
ברוכים הבאים לשיעור א' ושנה א' היקרים שאתם מצטרפים להיכל התורה 

 של ישיבתנו! עלו והצליחו!
ברוכים השבים לכלל תלמידי הישיבה ובעיקר לשנה ב' ולחיילנו החוזרים 
טיפין טיפין מצה''ל! אנחנו עדיין מחכים למסה הרצינית של החבר'ה 

 משריון...
 לכול מי שעדיין לא יודע יש חדר כושר לתלמידי הישיבה!

בבניין האברכים למטה עם עלות סמלית ביותר אשר פתוח בשעות הפסקת 
 הצהרים. פרטים אצל נתנאל ורשואר  

לצוות המטבח תתחדשו על עגלת הסלטים המחודשת ועל כלל הכלים 
 החדשים שבחדר האוכל!

תלמידים יקרים! זה המקום להזכיר שאסור להוציא כלים מחדר האוכל 
 בכלל וכלי שיוצא יוכרז כטרף!

גם אסור לקחת כפול במנות ואסור לדחוף לנשוך להרביץ ולעקוף! אל 
 תהיו ישראלים....

 בהצלחה לכל החברותות הבוגרות והצעירות שהתחילו דרך חדשה ביחד...  



 תמונת מצב 
 סיכום חודשיידידיה פויכטונגר 

 

 

 
 
 
 
 

מיכאל קלרמן השייט  
הרב זכה לביקור של  

, הצטרף רוני קלופשטוק
לסלפי המפקד התותח. 
ר  א ו ת ב ה  כ ז ן  מ ר ל ק

“,  מצטיין כיתה ” הנחשק  
 הפרחים לישיבת הכותל.

בתחרות החייל המבוקר 
ל  מ ס ה ה  כ ז ר  ת ו י ב

, אותו אליסף מרצבך 
ר   ק י י ב נ ו ר ב  ר ה

בעת טיול   קלופשטוק  
 משפחתי באזור.

 

אחראי החיילים היוצא 
ל   י ה י  ז ו את ע ר  י העב
אורי נגוסה התפקיד ל 

 .עמיחי פסיןו

 
 

 

קבלו את הרב הצבאי 
סיים הרב נתנאל פרארי  

ם  י ים צבאי קורס רבנ
 בהצטיינות יתרה.

 

ן  ו ר ח הא ר  ו ק י ב ה את 
 עמי הילבתפקידו בחר  

ל  ת ס  י ס ב ב ר  ק ב ל
 השומר  



 סליחות 
לקראת חודש הרחמים והסליחות אספנו את מיטב בקשות 

 הסליחה של חיילנו בעבר ובהווה
 

  
 
 
 

 לוי פילרסקי
 צנחנים

רציתי לבקש סליחה 
 מהרמטכ''ל שסובבתי 

את הראש בהדגמה של 
 המדריכת צניחה

 

 
 
 
 

 אילן פימה
 פ“מז

התנצלות ממפקד שלי 
 בטירונות שהתגייסתי 
 בגיל שהוא ישתחרר...

 

 
 
 
 

 יאיר סעדיה
 שריון

סליחה שהתחצפתי 
למפקד וצחקתי עליו 

 בפנים
 

 

 
 
 
 
 

 אהרון רנר
 צנחנים

כ “אני מבקש סליחה מהמ
שלי שכל הכיתה 
התעצבנה עליו כי 

בשבועות שטח הוא שם 
עלינו יותר משקלים 

והולך יותר מהר ממה 
שצריך ומפיל לנו פצועים 

כל שניה כי הוא טוען 
 שלא נרגיש חלביים

 
 
 
 
 

 אליסף מרצבך
 שריון

סליחה מסעדיה שעשה 
בטירונות גלצח רק כי כול 

 החדר עבד עליו:(
והוא הלך למפקד ואמר 

 לו שהוא עשה
 

 
 
 

 
 
 

 שמואל בן נעים
 מודיעין
ל, נראה “סליחה מהרמטכ

לי שמרוב עקיצות הוא 
 מקבל פחות משכורת

 
 

 
 
 
 

 אורי נגוסה
 גבעתי

אני מבקש סליחה מכל 
הצפונים שצריכים להגיע 

דים עד עשר “לעיר הבה
בבוקר וצריכים לקום 

החמש, בזמן שאני קם 
 בשמונה ומגיע בזמן

 

 
 
 
 

 ידידיה פויכטונגר
 ב“מג

אני מבקש סליחה 
מהמפקד שבזכותי שברנו 
את שיא הגימלים הצבאי 

 ליחידה



  אסוף את כל המעשים 

  את המילים והאותות 

  כמו יבול ברכה כבד משאת. 

 

  אסוף את הפריחה 

  אשר גמלה לזיכרונות 

  של קיץ שחלף בטרם עת. 

 

  אסוף את כל מראות פניה היפים 

  כמו את הפרי ואת הבר. 

  האדמה היא אפורה מתחת לשלפים 

  ואין לה עוד לתת לך דבר. 

 

  ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו 

  ואין יותר נדרי ואסרי 

  רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו 

 עוד יחונן את עפרה בתום תשרי. 

 

 

 ָאִסיף | איתמר פרת


