
 

 
 עלון חודשי לחיילינו  

 השוהים בשירות הצבאי 



 ר ראש הישיבה “ברכת מו 
 

 חיילינו היקרים! 
 נמצאים אנו בשבוע של פרשת שמות ונכנסים לימים מיוחדים, ימי שובבי"ם. 
אם נחפש בש"ס ובספרי ההלכה לא נמצא שמוזכרים ימי השובבי"ם. יסודם של הימים  

 הללו בספרי הסוד והחסידות. 
 שובבי"ם אלו ר"ת של פרשיות שמות עד משפטים ורמוזים בפסוק "שובו בנים שובבים". 
ימים אלו הם ימי תשובה עם כח לתקן פגמים בעולמות העליונים שנוצרו ע"י חטא בנ"א  
בענייני הקדושה. האם צמים אנו כמנהג הקדום בימי שני וחמישי, אך מסתבר שאין לנו  

התחזקות בלימוד  כוחות! האם נעשה תענית דיבור בימים אלו, גם קשה לומר. מה העצה,  
דקות ביום ללימוד קודש,    5אהובי רוצה אני להציע לכם להקדיש בשבועות אלו    התורה! 

ובהם סגרו את הפלאפון, ובהם תחוברו ללימוד התורה ולרבש"ע. שנינו 'אחד המרבה  
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים'. הזמן שלכם בצבא מוגבל, אבל חמש דקות  

 במסירות נפש שווה אולי לכמה שעות למי שזמנו בידו. 
ואנו רוצים    -בזמן כזה מורכב שעל המאזניים עומדים מאבקים על קדושת המחנה בצבא 

מוטלת עלינו כבני    -שיתקיימו "והיה מחניך קדוש ולא יהיה בך ערוות דבר ושב מאחוריך" 
תורה בשירות הצבאי להוסיף קדושה במחנה ישראל ולזכות בזה את כל הצבא הקדוש  

 שלנו, על מנת ששכינה תהלך בקרב מחנינו וננצח בס"ד את אויבינו וישראל ישב לבטח. 
 

 חזקו ואימצו, 
 מחכים לכם בישיבה תמיד, 

 באהבה רבה, 
 הרב ברוך וידר. 

 
 ר הרב נבנצל “ברכת מו 

 

 בס"ד

 שלום וברכה לאחינו בני הישיבה המשרתים בצבא שליט"א!
בפרשה זו, פרשת שמות, אנו פוגשים לראשונה את משה רבנו, העבד הנאמן, ולהבדיל 
את פרעה הרשע )נניח בצד את השאלה אם זה אותו פרעה שפגשנוהו בפרשיות 

 הקודמות(.
אם נסכם בקיצור את ההבדל ביניהם, הנה כשמשה שומע לראשונה את רצון הבורא, 

 הוא שואל מי אנכי, הבורא ידוע לי היטב, מלא כל הארץ כבודו, ורק לי אין משמעות.
ואלא פרעה שואל מי ה', אני פרעה הגדול השולט על מצרים ועל היאור, ורק מי ה' 

 צריך עיון.
זו עבודות של כל אדם, לברר האם הוא הולך בדרך משה, לבטל את עצמו כלפי 

 הבורא, או ח"ו להיפך.
 חזקו ואמצו לעשות רצון הבורא, והוא ישמור עליכם ויחזירכם לשלום לישיבה. 

 
 צעיר הלווים,

 אביגדֹר נבנצל.
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 יציאת מצרים 
 הרב יואל רוזנברג | פרשת שבוע

 

יציאתנו ממצרים לחרות עולם היא מאורע אדיר בתולדתנו ובעל השלכות רבות עבורנו עד 
ימינו אלו. מכיוון שכך גם המאורעות שקדמו ליציאה הם חלק מהלימוד עבורנו כיצד נבנית 
אומה, כיצד מתגבשת זהותה ואמונתה וכיצד מוליך הקב"ה ומכשיר אותנו ליעודנו להיות לו 
סגולה מכל העמים. מתוך כך רציתי לעמוד על נקודת מפתח אחת הקשורה לבניית 

 מנהיגות ועומדת ברקע וכהכנה ליציאה משעבוד מצרים.
מיד בפתיחת ספר שמות מתארת התורה את התעצמותם וריבויים של עמ"י במצרים 
ומנגד את ההתקוממות, השיעבוד והרדיפה של עם ישראל ע"י פרעה ומצרים. התורה 
מתארת את העבדות,  עבודת הפרך והמרירות שהיו מנת חלקם של ישראל ושיאם של 
הגזירות בגזירה האכזרית "כל הבן הילוד היארה תשליכוהו". גזירת השלכת הילדים 
מתוארת בתורה בדו שיח של פרעה עם שפרה ופועה המיילדות. נתעכב מעט על הדרך 
שבה התורה מתארת את הדיון ביניהם ובעז"ה, מתוך דיוק לשון קודשה של התורה, ננסה 
לעמוד על הדרך להגעה לחירות אישית התלויה בבניית מנהיגות כששניהם הם המפתח 

 ליכולת לצאת לחרות משיעבודים חיצוניים.
בפרק א', פס' ט"ו נאמר: "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות... ויאמר בילדכן את 
העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן אותו וגו' " פרעה לא מתואר כאן עדיין 

"מלך מצרים". לכאורה, כוונת התורה בביטוי "מלך מצרים" היא  –בשמו, אלא רק בתוארו 
שפנייתו אליהן נעשית בכל תוקף ועוצמת כוחו המלכותי. אם ננסה לקרב הדברים 
לחוויתנו, מן הסתם הובלטו בציוויו גדולת מלכותו ועוצמתו של המלך ומנגד חולשת 

המיילדות. זוהי צורת ציווי של "מלך מצריים". מעמד זה מן הסתם היה מטיל   –נתינותיו  
מורא והכנעה בפני כל נתין רגיל, אך המיילדות נאמנות לרצון ה', מי שעומד לנגדם וציוויו 
הוא המחייבם אינו מלך בשר ודם אלא מלכו של עולם, מלך מלכי המלכים. "ותיראן 

הנאמנות, המצפון, המחויבות והמעשה מכוונות רק כלפי שמיא  –המילדות את האלוקים" 
ושאר הוראות וגזירות אנושיות כלל לא תופסות מקום בשעה שהן סותרות את הרצון 

 האלוקי.
ממשיכה התורה ומתארת את קריאתו של מלך מצרים "ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר 

אף כאן נראה שהקריאה והתביעה   -אליהן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים"  
באה מתוך העוצמה המלכותית המטילה מורא ופחד על כל העומד לפניו. "ויקרא מלך 

נראה שהפנייה היא מתוך צו מלכותי תקיף ומאיים, יתכן אף בידי שלוחים   –מצרים"  
המבטאים את גדולת ועצמת מלכותו. אך כאן אנו נפגשים בנקודת המהפך, במענה 

"ותאמרן המיילדות אל פרעה וגו' ". פעם ראשונה  –הפשוט הישיר והבטוח של המיילדות 
שאנו נפגשים עם שמו ולא עם תוארו. לא "מלך מצרים" המתנשא עומד מולן אלא 
"פרעה". מבחינת המיילדות, אין כאן לא מלך ולא מורא, לא עוצמה ולא רתיעה, "מלך 
מצרים" מבחינתן הוא רק "פרעה", אדם פרטי, אנושי שיסודו מעפר וסופו לעפר, לא תואר 
לו ולא הדר. מתוך נאמנותן לרצון ה', מתוך יראת השמים שלהן מתפוגגת כל עוצמת 

 המלכות המנופחת והמרשימה כלפי חוץ. 
לירא ה', שנקודת המוצא של חייו היא "מה ה' אלוקיך דורש מעמך", שמחויבותו וערכיו 
מתיישרים תמיד רק מול רצון ה', רק מול האמת האלוקית הנצחית, אין כלל ערך וחשיבות 
ל"רבות מחשבות בלב איש" מכיוון ש"עצת ה' היא תקום", "יבש חציר נבל ציץ ודבר 
אלוקינו יקום לעולם", ממילא הוא אינו נבהל ולא נפחד אלא מלא ודאות שגם אם רשעים 

ל". ברגע שישנן מילדות כאלו, שאינן -יעוצו עיצה הרי סופה להיות מופרת "כי עמנו א 



מתפעלות מבשר ודם ובמסירות נפשן מורות על אפסותו הרי שאפילו ביחס לבני עמו הוא 
כבר רק "פרעה". )ואכן מכאן ואילך ברוב מוחלט של ההזכרות של פרעה בהמשך תיאור 

 יציאת מצרים הוא מכונה בשמו "פרעה"(. 
משלב זה, כבר מתחילה הגאולה, כבר מתחילה שבירת עולה של מלכות מצרים הרשעה 
ונפתח הפתח ליציאתנו מהשעבוד למצרים, שיעבוד לגבולות החומר ומחשבות בני אנוש 
אשר "אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר", לחרות עולם שהיא עצמה השיבה והקירבה לה' 
אלוקי ישראל. "וקרבנו לעבודתו שהיא חרותנו הגמורה והרים אותנו משפלותה של עבדות 

 הנוכרייה אשר שווא היא עבודתה" )הראי"ה קוק, עולת ראיה עמ' רמ"ה(.
הפרשה שמופיעה מיד אח"כ בתורה ממשיכה את אותה מגמה. פרק ב' נפתח, ע"פ 
מדרשי חז"ל, בגירושי יוכבד מעמרם והחזרתה. "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" 
ומפרש רש"י ע"פ הגמ' סוטה י"ב: "פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה וחזר ולקחה וזהו 
"וילך" שהלך בעצת ביתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים 
ואתה גם כן על הנקבות החזירה ועשה בה לקוחין שניים". עמרם, גדול הדור, פורש 
מאשתו מתוך כך שהוא רואה שע"פ המציאות הנגלית אין בלידת בנים תועלת. אדרבה, 
סכנה של יאוש ושברון פנימי עצום עומדת מול כל זוג ומול האומה כאשר כל בן מושלך 
ליאור, אך מרים )היא פועה המיילדת ע"פ דברי חז"ל( מעוררת את התביעה "גזרתך קשה 

עלינו לא מוטל לחשב חשבונות של כדאיות אלא להיות נאמנים להוראה   –משל פרעה"  
ולשליחות המוטלת עלינו ע"י הקב"ה. כל זמן שעדיין ניתן להוסיף חיים עלינו לעשות את 

 המוטל עלינו, את החובה כלפי שמיא.
לכאורה טענתה של מרים קשה להבנה, הלא גם אם יהיה המשך לבנות של עם ישראל 
אין בכך אלא דחיה מסוימת של רוע הגזירה. אם לנשים אלו לא יהיו בעלים, ממילא לא 
תהיה המשכיות ואדרבה אולי הנשים חסרות המחסה בבית בעליהן ילקחו על ידי המצרים 

 –ויתבוללו בהם )כפי שאכן מובא בשמות רבה פרק א', י"ח שזו היתה כוונת המצרים(.  
על   –"לא מחשבותי מחשבותיכם"    -אלא שכאן ממשיכה יראת ה' של פועה היא מרים  

האדם לעמוד ולפעול מתוך תודעה שהוא עומד לפני הקב"ה ומשם לשאוב את חובתו 
ומעשיו. לא רק שהוא אינו נותן למשעבד אכזרי לנהל את חייו מתוך כך שהוא נאמן לבורא 
עולם אלא אף למחשבותיו ותכנוניו, אע"פ שהם תכנונים טובים לכאורה, הוא לא נותן 
להפוך למצפן הפנימי ו"בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למיעבד 
ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא ליעבד" )ברכות י. שתרגומו "אין לך לחשוב על סתריו 

 של הקב"ה, אלא עליך לקיים מה שנצטוות והקב"ה יעשה את הטוב בעיניו"(. 
ואכן לא רק שמחידוש נישואין זה של עמרם ויכבד נולדות, מן הסתם, בנות לרוב בעם 

משה רבנו נולד. מתברר שדווקא מתוך עמדה   –ישראל, אלא שמושיען של ישראל עצמו  
כזו, של פעולה עם אל, ע"י כך ששבים ליראת ה' מלאה, למחוייבות לרצונו ומכירים ש"ה' 
הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" נפתח הפתח לישועה. ע"י בניין 

 יראת ה' ונאמנות לדבריו זוכים להתעלות מגדרי העולם וצמצומיו.
היכולת לפתח מנהיגות בחיינו ובחיי האומה היא גם המפתח ליכולת לחיות חיים של 
חירות, יעוד ושליחות תלויה בכך שהאדם נאמן לאמת הפנימית ביותר שלו. אדם המשועבד 
מידי לסביבה, לחשבונות של כדאיות והשקפות אנושיות בלבד, למוסכמות חיצוניות שאינן 
יונקות ממקור החיים, ממחויבות לבורא עולם ולמצוותיו מאבד בכך את זהותו ואת מצפונו. 
דווקא ע"י יראת ה', ההכרה שחובתנו למלא רצונו באשר הוא מנהיגו של עולם היא 

 המאפשרת לבנות חירות אמיתית בחיינו. 



 ירוק עולה! 
 לית“אקטואליה צה‘ | ידידיה פויכטונגר, שיעור ד

 
 

 תקציר הפרקים הקודמים: 
לפני שבעים שנה, בבוקר לח בשנת תש"ח,  
כחלק מזכותו הטבעית של העם היהודי  
להיות ברשות עצמו, הוקם צבא הגנה  
לישראל )המכונה גם "צה"ל"(, בשנים  
שלאחר מכן התמודד בגבורה באתגרים  
השונים: ביום כיפור, על הדיונות בסיני, בלבנון  
הצפונית וברחובות עזה. אמרו עליו שהוא  
מדכא וכובש וגם מוסרי ומגבש, אך למרות  
הכל החוסן הלאומי הצבוע בירוק זית נשאר  
איתן. ומאז ועד היום, בימים בהם בני הדודים  
מתעסקים בהרג עצמי, מתמודד צה"ל עם  

תית  ם    -בעיה אמי דשי דמי הכיס החו
 הנקראים גם  )שלא בצדק( "משכורת". 

אז, חדשות טובות למתגייסים הקרובים  
, ופחות טובות לאלה   ולשק"ם הצבאי

כחלק מהחדרת    -שעומדים לממן אותם 
המוטיבציה בסרבנים הצעירים, החליט צה"ל  

את דמי הכיס אותם    %52לצ'פר ולהגדיל ב 
 מקבלים לובשי החאקי בכל עשירי לחודש. 

 
 -וכמובן ששאלת מיליון הדולר היא 

 השקלים   044מה אתם הייתם עושים ב־ 
 הנוספים שלכם? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ברכות ואיחולים



 בראשית 
 נתנאל סלע | מילה בסלע

 

ספר בראשית הוא ספר מיוחד מאד לפי דעתי. הסיפורים המיוחדים מעלים הרבה מחשבות 
ליום יום ותמיד אני שואל את עצמי מה עלי ללמוד מהם. אנסה להעלות נקודה אחת שעולה 

 לי מפרשיות מכירת יוסף והגעת האחים מצרימה בשל הרעב.
לאחר העימות הגדול בין יהודה ליוסף הפותח את פרשת ויגש, באה התוודעות יוסף 

יוסף  במהלך דברי יוסף, אומר יוסף לאחיו שלא הם שלחו אותו למצרים אלא האלקים.  לאחיו.
ְצבּו  מניח שאחיו חוששים שהוא שונא אותם על מה שעוללו לו  עָּ ה ַאל תֵּ ולכן הוא אומר: "ְוַעתָּ

ה ה ִכי ְלִמְחיָּ נָּ יֶכם ִכי ְמַכְרֶתם אִֹתי הֵּ ינֵּ יֶכם". ְוַאל ִיַחר ְבעֵּ ַחִני ֱאֹלִקים ִלְפנֵּ   ְשלָּ
טבעי הוא שליוסף תהיה שנאה בלבו על האכזריות שהתאכזרו עליו אחיו ולכן מובן שאחיו 
יחששו מכך. אך עתה, אחרי עשרים ושתיים שנה כשיוסף רואה את תוצאותיה של אותה 
מכירה, יוסף מבין בעצם שאחיו פעלו שלא מדעתם אלא כשליחי ההשגחה העליונה. לכן חוזר 

ֱאֹלִקים". ה ִכי הָּ נָּ ה ֹלא ַאֶתם ְשַלְחֶתם אִֹתי הֵּ  יוסף ואומר: "ְוַעתָּ
לפני מספר ימים ציינו את צום עשרה בטבת. לכאורה יום זה אינו מציין מאורע טראומתי 
שהתרחש לעם ישראל. חורבן בית המקדש הראשון והשני מצוינים בתשעה באב ובשבעה עשר 
בתמוז. בעשרה בטבת "בסה"כ" הוחל המצור על ירושלים. מדוע עלינו לציין את יום תחילת 

 המצור? לא די בציון אותו יום בו נפרצו החומות או נחרב בית המקדש?
ה אצבע על  אלא שיש משמעות לתחילת התהליך. מָּ קביעת צום לדורות ביום תחילת המצור שָֹּ

נקודת ההתחלה של התהליך, על השלב בו עדיין ניתן היה לשנות את המסלול של ההיסטוריה 
אם רק היינו מתעוררים בזמן. אם היינו מוכנים לשינוי התנהגות. זו חכמה לא פשוטה לזהות 
את ההידרדרות לקראת החורבן בשלב בו ניתן עדיין למנוע, ולא רק בחכמה לאחר 

תחילתו של תהליך החורבן הוא אירוע מכונן עד כדי כך שהבית יוסף פוסק בשם  מעשה. 
בשבת היה דוחה את השבת. והלכה זו נלמדת מהפסוק:  אבודרהם שלּו היה חל עשרה בטבת

"בן אדם כתוב לך את שם היום הזה את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם 
 אף בשבת. –היום הזה". "בעצם היום הזה" 

גם חג הפסח מציין את תחילתה של הגאולה ולא את הגאולה השלימה. בסה"כ יצאנו 
ממצרים. טרם קיבלנו את התורה. טרם נכנסנו והתיישבו בארץ ישראל. אותו דבר יום 

יום שבו אנו מציינים את תחילת התהליך. הקמנו מדינה. אז נכון שהיא לא שלמה.  -העצמאות 
 אך זהו תהליך. וזאת ראשית צמיחת גאולתנו.

אם כך, אנו מבינים שיש משמעות בכל התהליך. יוסף נמכר למצרים. כל פרט ופרט בסיפור 
המכירה הוא בהשגחה מדוקדקת של הקב"ה. לכאורה כשקראנו את פרשת וישב בה יוסף יורד 
לחפש את אחיו מסופר ש"וימצאו איש תעה בשדה". איש. שהתורה אפילו לא טרחה לומר לנו 
את שמו. איש שמכוון את יוסף לדותן שם אחיו רעו את הצאן. הסיפור נראה מיותר. מה כל כך 
חשוב שיוסף מחפש אחר אחיו ומוצא איש שמפנה אותו לדותן. אך בסופו של התהליך מתברר 
לנו שאותו האיש. איש ללא שם, הוא האיש ששינה את ההיסטוריה של עם ישראל. אותו איש 
הוביל את יוסף למעשה המכירה ומשם התגלגלה כל העלילה. גם להחלת המצור על 
ירושלים, שזהו תחילתו של תהליך החורבן יש משמעות. וכך לכל שלב ושלב בחיינו יש 

 משמעות.
גם אתם חיילים יקרים. חיילנו. גם אם לפעמים נראה לכם שאיזו שהיא פקודה שניתנה לכם 
היא סתם קדר או מריחת זמן, סתם פקודה חסרת משמעות תזכרו תמיד שאתם במהלכו של 
תהליך ארוך. מהלך אחד מתוכנן לפרטי פרטים ומשימתכם היא לעשות את הצעדים בצורה 
הטובה ומושלמת. בכל מקום ומקום בו אתם נמצאים תמיד תזכרו שהקב"ה שלח אותכם 

 למקום הזה לשליחות מסויימת ועליכם לעמוד במשימתכם!
 חזקו ואמצו. מחכים לראותכם בקרוב! שבת שלום וחורף בריא!



 דין התעטפות בטלית לאחר הברכה 
 פינת ההלכה‘ | שאול הירש וישי דמארי, שיעור א

 

כחלק מהלימוד שלנו בחברותא בבוקר בסדר הלכה עלתה לנו שאלה לגבי מנהג של אלו 
המתעטפים לאחר הברכה דלא כעטיפת הישמעאלים כמנהג רובא דעלמא, אלא פורסים 
הטלית על ראשם וגופם ומסתפקים בזה. החלטנו לפתוח קצת מקורות ולעיין בדין עטיפת 

 הציצית לאחר הברכה ועל מנהגנו כיום.
ַכְנפֹות ְכסּוְתָך ֲאֶשר  ְך ַעל־ַאְרַבע  התורה כותבת בדברים פרק כב: "ְגִדִלים ַתֲעֶשה־לָּ
ּה:" בתוספתא במסכת ברכות )פ"ו ה"י( מובא לשון ברכת הציצית:ב"כשהוא  ְתַכֶסה־בָָּּֽ
מתעטף או' ברוך אשר קדש' במצ' וצו' להתעטף בציצית" הטור באו"ח סי' ח' מביא 
מחלוקת בצורת עטיפת הציצית לאחר הברכה. לפי שיטת הגאונים, ההתעטפות צריכה 

. ומביא הטור שיטה נוספת של 'בעל העיטור' שדרך העיטוף 1להיות כעטיפת הישמעאלים
. שמתכסין בכסותן ועוסקין במלאכתן, פעמים בכיסוי הראש ופעמים %הוא "כדרך בני אדם

 בגילוי הראש".
הב"י מפרש את טעם הגאונים שלמדו מלשון הברכה בתוספתא בברכות "להתעטף 
בציצית". ופרק אלו מגלחין )מו"ק כד.( אומר שמואל שכל עיטוף שאינו כעטיפת 
 הישמעאלים אינו עיטוף. מכאן לומדים הגאונים את צורת העיטוף לגבי ציצית.

הב''י ממשיך ומפרש את טעמו של 'בעל העיטור', שסובר שכל דבריו של שמואל במסכת 
מו''ק, הוא רק בהקשר הסוגיה שם לגבי אבלות, אך לא משליכים דין זה אף לגבי ציצית. 
ּה" שמלשון כיסוי משמע כדרך שבני אדם  ולומד את דרך העיטוף מהפס' "ֲאֶשר ְתַכֶסה־בָָּּֽ
מתכסין. השו''ע באו''ח הל' ציצית סי' ח' פוסק כשיטת 'בעל העיטור': "סדר עטיפתו 
כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכתם, פעמים בכיסוי הראש פעמים 

 3בגילוי הראש, ונכון שיכסה ראשו בטלית". לגבי פסיקת ההלכה, כותב ה'פסקי תשובות' 
ע''פ השו''ע שאין צריך להתעטף כ'עטיפת הישמעאלים' אלא די בעטיפת ראש רגילה, 

 .4ואף עטיפת הראש אינה מעיקר הדין אלא למצווה מן המובחר
ומוסיף ה'פסקי תשובות' וכותב שאומנם מנהג ישראל מדורי דורות להתעטף כעטיפת 

להלכה, שכך צריכה להיות דרך העיטוף, ולא כדעת   5ישמעאלים. וכן כותב ה'ילקוט יוסף' 
השו''ע. ומביא ה'ילקוט יוסף' שכך גם פסקו שו''ת הרדב''ז, האר''י בשער הכוונות כשיטת 

 הגאונים, וכן פסק גם הבן איש חי ועוד כמה מן האחרונים, שלא כדעת 'בעל העיטור'.
לסיכום, רובא דעלמא המתעטפים כעטיפת הישמעאלים, על אף שמרן השו''ע לא פסק 
כך, מסתמכים על האחרונים שפסקו כשיטת הגאונים, ומאידך גם לא סותרים את מרן 
השו''ע, בכך שבכל שאר התפילה לבושים בטלית ''כדרך בני אדם''. ואלו שאינם 
מתעטפים כדרך הישמעאלים אלא פורסים הטלית על ראשם וגופם ומסתפקים בזה )כמו 
שהזכרנו בפתיחה(, מסתמכים על דעת 'בעל העיטור' וכמו שפסק מרן השו''ע. ואף מי 
שלבש הטלית ישר לאחר הברכה ולא התעטף או שם הטלית על ראשו לאחר הברכה, יצא 

 י''ח, היות ולשיטת השו''ע כיסוי הראש אינו מעיקר הדין.
—————————————————————————————————————————————————————- 

 לגבי עיטוף כ'דרך הישמעאלים' עיין בילקוט יוסף סי' ח' סעיף כו'.1
אמר לנו הרב נבנצל שצורת הלבישה "כדרך בני אדם" היא בצורה שבה אנו מתעטפים כיום בשעת %

 התפילה.
 "פסקי תשובות" סימן ח' סעיף ז' צורת עטיפת הטלית.3
ומעיר שם הפסקי תשובות שאף מצינו לכמה מגדולי ישראל שלא היו עושים כעטיפת הישמעאלים, 4

 כגו' הגר''א והחזון איש.
 'ילקוט יוסף' סי' ח' סעיף כו' 'סדר עטיפת הציצית'.5



 להרגיש בסקוור   -להיות בשטח  
 גיל, גפן, קסוקר, פסין ונגוסה | בישול בשטח“ הפרלמנט”

 

 כלל חשוב מאוד! 1#
מלכתחילה לזרוק את עלי הגפן! זה מלא משקל ואפחד גם ככה לא יאכל 

 אותם לעולם, בסוף הרי זה ייזרק ואתה תקנה פיצה...
 

טונה... מה הקשר טונה?   1#
אז ככה: פותחים את הטונה, 
מניחים מעליה נייר טואלט 
ומכניסים אותה לתוך ברוס 
ריק )שלא יתפוצץ( כשהברוס 

־  1ב 8 ת   1 צ ק ( ת  ו ל ע מ
מתמטיקה( כשהדופן כביכול 
באוויר, מדליקים את הטונה 

־  כ ם  י כ מח ד   6ו ע  , ת ו ק ד
שהדופן החיצונית תהיה חמההההה, עליה מניחים פרוסות של לחם כדי 
שהם יתחממו )חוסכים זמן יקר. אין זמן במלחמות!(... והתוצאה מדהימה: 

 לחם חם עם טונה מפחידההה!
 *לעצום את העיניים ולדמיין שזה ממאפה נאמן*

 
 #החומוס_של_טחינה 1#

 מצרכים חשובים: גרגירי חומוס, טחינה גולמית, מלח, טונה בשמן.
אופן ההכנה: מדליקים את הטונות בצורת משולש כדי שתהיה לפחית של 
החומוס בסיס )קצת דמיון לא יזיק(... לא שופכים את המים של החומוס!!! 

המים גולשים. שהחומוס מסיים להתבשל )תטעמו ותדעו(   -להיזהר 
כפית   3/%לוקחים בקבוק ומועכים את החומוסים עם הפקק. שופכים  

 מלח, מערבבים היטב
 “*עוצמים עיניים ומדמיינים ישיבה עם ״הפרלמנט

 בשישי בצהריים בשוק*
 

 ולסיום סיומות: קינוח! 10
Ferrero Rocher  -   שוקולד של שטח מרוח על לחם טרי. )כמה הוא

טרי? זה כבר תלוי ברס״פ( לרסק מעט בוטנים ולפזר מעל השוקולד 
 יאמממ!

 *בוטיק סנטרל*



 אהרון לרר 
 מקום מגורים:

 ק בית שמש.“עיה
 ישיבה תיכונית:

 חורב.
 חברותא בוגרת:

 ח.“הגבאי הדגול אביחי שחור הבל
 אתה בא להיכנס למקלחת אחרי יום מתיש )ומזיע(

 ומגלה שנגמרו המים החמים. מה אתה עושה?
 עושה את המאמץ המירבי עם הכיור.

 אתה קם בבוקר לתפילה אבל בחוץ קר ורטוב
 ובתוך השמיכה חמים ונעים. אתה:

 מתקלח. אתמול היה יום מתיש ולא היו מים חמים...
 

 אורי שקד 
 מקום מגורים:

 נוף איילון.
 ישיבה תיכונית:

 ישיבה תיכונית שעלבים.
 חברותא בוגרת:

 אהרון רנר התותח!!
 אתה בא להיכנס למקלחת אחרי יום מתיש )ומזיע(

 ומגלה שנגמרו המים החמים. מה אתה עושה?
 מיד שולח תלונה לדורמי מחמישה פלאפונים שונים.

 אתה קם בבוקר לתפילה אבל בחוץ קר ורטוב
 ובתוך השמיכה חמים ונעים. אתה:

 קלללל שאני לוקח איתי את השמיכה לתפילה.
 

 אורשי סופר 
 מקום מגורים:

 בית שמש.
 ישיבה תיכונית:

 שעלי תורה.
 חברותא בוגרת:

 א.“מאור פורסט שליט
 אתה בא להיכנס למקלחת אחרי יום מתיש )ומזיע(

 ומגלה שנגמרו המים החמים. מה אתה עושה?
 שם את המים על הראש של הבגרותא

 אשר בוער באש התורה וכך מחמם לי מים.
 אתה קם בבוקר לתפילה אבל בחוץ קר ורטוב

 ובתוך השמיכה חמים ונעים. אתה:
 הולך עם השמיכה לתפילה.

 ‘נח גליק, שיעור א 



 
 ‘דידי אביגד, שיעור ה 

 מקום מגורים:
 פתח תקוה.

 מקום שירות:
 ח גבעתי.“בא

 תפקיד:
 פ תומר.“סרס

 מה אתה הכי אוהב בצבא?
 מסדרי בוקר ותורנים ;(

 למה אתה הכי מתגעגע בישיבה?
 לרב ציקי...

 

 ‘עזרא סמית, שיעור ג 
 מקום מגורים:

 רמת בית שמש, במקור מקנזס.
 ישיבה תיכונית:

Hyman Brand Hebrew Academy 
 מקום שירות:

 )הנדסה קרבית(. 14בהל"ץ 
 תפקיד:

 מש״ק דת.
 מה אתה הכי אוהב בצבא?

 להעביר שיעורים בשבת.
 בתפקיד שלי אני לא תמיד עם אנשים דתיים.

 למה אתה הכי מתגעגע בישיבה?
 לחבר'ה של הישיבה, אין לי חברים שהיו איתי בישיבה.

 
 ‘דוד ברגר, שיעור ג 

 מקום מגורים:
 ישיבת הכותל, במקור מטינק ניו יורק.

 ישיבה תיכונית:
.Torah academy of Bergen County 

 מקום שירות:
 .51גולני, גדוד 

 ל:“פק
 קלע.

 מה אתה הכי אוהב בצבא?
 להיות עם כל כלל ישראל )חילונים, מסורתיים, ביינישים(.

 למה אתה הכי מתגעגע בישיבה?
 האווירה, שמיוצרת בזכות התלמידים והרבנים.

 ‘אריאל לואיס, שיעור ד 



 מהנעשה בישיבה 
 סיכום חודשי‘ | יצחק גליק, שיעור ד

 

@ עדכון קטן @ מקורותינו בישיבה @ בחודש האחרון @ קרו הרבה דברים @ ננסה 
לתמצת @ בערב החג @ אבד חסיד מן הארץ @ כבה נרו של הרב שטיינמן @ 

בין ” הישיבה הוציאה אוטובוס ללוויה @ רבבות ליוו את הרב @ חנוכה בישיבה @  
בלשון הישיבות @ נר ראשון @ הרקדה @ היה אש @ ישר כח @ “ @  הזמנים דרבנן 

לכל העוסקים במלאכה @ וגם לי @ כי קצת שרתי שם @ ישר כח @ לכל מי שעסק 
בהכנת הסעודה @ למי שדיבר @ למי שרקד @ וכמובן @ למי שניגן ושר @ למחרת 
@ מיכה דייג @ החתונה @ מזל טוב @ בקרוב אצל כולכם @ חיילים עייפים @ נר 
שני @ היה יום עיון בישיבה @ נושאים מרכזיים @ גיור ויהדות @ רבנות וממשל @ 
כשרות @ הגיעו רבנים גדולים @ חנוכה מרומם ביותר @ היו מסיבות שיעוריות @ 
היה גם קצת זמן בית @ קצת @ להתרענן @ חזרנו בכוחות מחודשים @ לשלוש 

שבתות בישיבה @ יש כאן 
‘ ם @ ברוך ה “ הרבה שבושי 

@ אבל תמיד צריך עוד @ 
מי שיכול להביא שמיניסטים 
@ שיפנה לאליאל @ שיפיץ 
את הפרסומים @ בשבת ויחי 

 %1@ היו כאן @ יותר מ־ 
שים @ עוד היד נטויה “ שבו 

@ נר אחרון של חנוכה @ 
התחתן המפקד החשוב @ 
שלמה אדרי @ קולולולו @ 
א  ל פ נ ה  י ה  @ ב  ו ט ל  ז מ
ומרגש! @ טראמפ הכריז על 

ירושלים @ כבירת ישראל @ כאילו שלא ידענו את זה קודם @ יכול להיות שהיינו 
צריכים תזכורת @ מידי פעם @ חיילים @ אתם כאילו @ באים לבקר @ שכויח @ 
גם הישיבה מבקרת @ השבוע @ היה ביקור אצל הצנחנים @ סוף כל סוף @ 
התארס בחור משיעור ד' @ אחרי נתנאל קליין @ מזל טוב @ התארס הצנחן @ 
עמדיאל יפרח @ עם בחירת ליבו @ ענבר חזן @ ישיייש@ ישיש עליייך@ מהרה 
מהרה @ ועוד ועוד @ ובנושא אחר @ עשרה בטבת בישיבה @ יום הקדיש הכללי @ 

כ @ צום @ קל ומועיל @ “ דיבר דב לנדאו @ ניצול שואה @ סיפורי גבורה @ כמו 
שיבנה המקדש! @ במהרה בימינו @ אמן @ שבת ויחי @ שבת כללית @ מעל שלוש 

א @ ראש “ מאות בחורים @ היה טיל @ כיבד בנוכחותו @ הרב צבי שכטר שליט 
מוסדות ישיבה יוניברסיטי @ היו כאן מלא אמריקאים @ היה פאנל @ חשוב ומעניין @ 

חשוב ביותר @ נמשך עד השעות “ @  לאן מועדות פני הציונות הדתית ” בנושא @  
הקטנות של הלילה @ לסיום @ תזכורת @ לא לשכוח @ ועננו בורא עולם @ תפילה 

שנה גשומה וטובה ‘ @  על הגשם @ מחכים שהכנרת תתמלא @ שתהיה בעזרת ה 
 @ חורף בריא @ ושבת שלום @ עד כאן @ שטרודל @



 מהנעשה בצבא 
 סיכום חודשי‘ | עמיחי פסין ואורי נגוסה, שיעור ד

 

 בגדוד שקד של גבעתי
 מ"כ -נתנאל קליין 

 אריותתת" -אריותתת, שקד  -"שקד 
שבועות   3אכזריות שהוא חלק מהסמכה של   11כרגע אנחנו נמצאים בשבוע בביסל"ח 

באימון מתקדם שבו לומדים לחימה על גבי רק"ם )רכב קל משוריין(. הכלי שגבעתי 
משתמשים בו )לא לעוד הרבה זמן( נקרא "אכזרית" שהוא בעצם טנק בלי צריח 
)תותח(. חלק  מהחיילים במהלך שלושת השבועות לומדים הסמכה שקשורה לתפעול 
של האכזרית )קטלן, נהג וכו'..( במקביל יש חיילים שלומדים הסמכות על נגמ"ש )נושא 

)סוג של טיל(, מק"כ )מקלע כבד( ומקל"ר )מקלע רימונים(.   61גייסות משוריין(, מרגמה 
ובשבוע האחרון של ההסמכה לומדים ומתרגלים לחימה ברק"ם בצורת כיתה, מחלקה 

 ופלוגה.
לפני כמה שבועות שלחו אותי לבקר בבית של חייל בעייתי   סיפור מעניין שקרה לי: 

מהמחלקה שלי, אח של החייל חבר טוב שלי, בן דוד שלו היה איתי בטירונות וההורים 
שלנו חברים. כשהגעתי לבית החייל התחילו לדבר איתי על המשפחה שלי ועל ענייני 

 דיומא במקום לדבר על המצב של בנם וזה יצר קצת אי נעימות אצלי )גם מצחיק(.
 מעלילות מחלקת בייניש

ל ושטויות מעיין אלו... “ ח של ההכשרה שלנו היתה סדרה על טוהר הנשק רוח צה “בסד
באחת מהסדנאות שוחחו איתנו על עניין הביזה והשלל במקרה של פשיטה על בתים 
של מבוקשים בזמן פעילות מבצעית. העלו למולנו דילמה: ערמת שטרות בבית שגם 
ככה עומד להריסה )להריסה קאי בלשון הגמרא( לוקח את הכסף או לא לוקח.... על פי 

 ל אסור לבזוז בעד שום מחיר והתחיל להתפתח דיון שנשמע בערך ככה.“רוח צה
 אסור לבזוז בשום מחיר ולא אכפת לי שהיה ביזה במלחמות העי.מ כופר: “מ

 הבית להריסה קאי ואף אחד לעולם לא ידע שנלקח הכסף!בייניש א': 
 מה עם דינא דמלכותא דינא?!בייניש ב': 

 אין מיליםמ כופר: “מ
 הכסף גם יכול לשמש לשימוש צה''ל וככה גם צה''ל יתיר לבזוז.בייניש ג': 

 נשפך מצחוק.כ בייניש: “מ
אם בהוא אמינא הבית גם ככה עומד להרס  אז יש לכסף דין של רכוש בייניש אחרון:  

 ל שיש מקום לקחת את הכסף ולהשתמש בו לטובת הכלל.“עיר הנידחת ועל כן צ
 יוצא מהכיתה והולך לעשות חשבון נפש על זה שהוא יצא קציניםמ: “מ

 ל?“אחלה סדר ערב אחי.... מי אמר שאין תורה בצהשתי ביינישים: 
חלק מהכשרת החיילים היא להביא אותם לגבול קצה היכולת שלהם "לקרוע" אותם 
שירגישו שאין דבר שהם לא יכולים לעשות, בנוסף צריך גם לתת לחיילים משפטי/

שיחות מוטיבציה לדוגמא: "אקט אחרון של רבאק" "עוד קצת ויוצאים הביתה" 
ולפעמים גם צריך לאיים "אם לא תעשה את זה תחטוף שעה ביציאה" והכי לא כיף 

 זה להעניש חייל על זמן בית. והכי חשוב תמיד לדחוף אותם קדימה. זה רק לטובתם.
 ם!!!“אז תצאו למכי

 "השטח הוא הבית, הבסיס הוא מלון והבית הוא חלום"



 “שוטי שוטי ספינתי ”
 ניר קורנפלד, חיל הים | חוויות בייניש בספינה

 

ועם הצוות שבה זה   ״דבורה״ המלחמה של חיל הים המכונת בשם    ספינת 
דוס מהשומרון ועירוניסט ,  בייניש   נשמע כמו תחילתה של בדיחה: קיבוצניק, 

 מתל־אביב ״תקועים״ ביחד בספינה באמצע לב ים.
 של צוות הלוחם בחיל הים הוא שמירה על ארץ ישראל מגבול הים,האחריות  

חיל הים מתחלק לכל מיני גזרות   כיוון שבים אין גדר כלשהי שתגן או משהו כזה. 
האחריות שלנו היא   שנמצאת באשדוד.   616נמצא בפלגה    אני )ניר(   שונות, 

וכמובן כולל גם את   שמתחיל במצרים ונגמר בנתניה   שמירה על הגבול הדרומי, 
 .רצועת עזה

ושמירה הדוקה   שלא תתבצע פלישה לגבולות מדינת ישראל דרך הים   המטרה: 
יש   בספינה שזה בעצם התפקיד הראשי.  ,  על ההסגר הימי שעל רצועת עזה 

זמן   מא״ג מכ״ם וחובל )כמו נהג(   שיש בצה״ל “  ם “ ״רק עמדות כמעט כמו בכל  
ימים הצוות מתחלק לחצי חצי על שמירת הספינה,   4ל־   3ההפלגה אורך בין  

אחרי כמה ימים של הפלגה בלב ים פתוח חוזרים לחוף ועושים בדיקות 
סים )לא שכחו את “ עושים מד   מקיפות ופנימיות לספינה ובודקים שהכל תקין, 

 סדנאות חינוך ועוד... זה(
מגוון של מלא סוגים של   בצוות מאוד משפחתית ומצומצמת ומגובשת, האווירה 

אנשים שכל אחד שונה מהאחר וכל אחד מביא משהו מיוחד מעצמו, עדיין בכל 
בהתחלה   העניין הקשור למשפחתיות לא כולם עדיין דתיים ושומרים כשרות. 

בספינה והחבר׳ה האחרים כבר אכלו ובישלו בכלים אוכל, אז צעיייררר כשהייתי 
הייתי מוכרח לצאת קצת חוצפן ולזרוק את הכלים לים...  הכלים כבר היו טרפים,
ולהביא כלים חדשים,  בהתחלה צעקו עליי ולא הבינו   )ממש כמו שזה נשמע( 

גם בשבת אנחנו נמצאים . מה אני עושה ולבסוף גילו הבנה כלפיי וביקשו סליחה
בים, בחגים למשל בראש השנה היה לי את כל הים לבצע את מצוות 

הביינישים ימים של חג בלב ים והתארגנות אין סופית.    -4-  “!! ״תשליך 
כל ) שנים.  פעם אחת קבעו אימון    -8–נמצאדים במסלול של חיל הים רק  

אחרי    1112ישר לאחר צאת צום ט׳ באב וכמובן לא כולם היו במצב   (הבאסה
הצוות הפיקודי הראו הבנה סביב העניין ודחו את כל האימון ליום אחר. ,  הצום 
בתכל׳ס החלק הכי כיף זה בבישול כי כמעט לא קיים מצב בצה״ל שרוב   אבל 

, הזמן החיילים מכינים לעצמם את האוכל ובקושי נמצאים בחדר אוכל לארוחות 
כל אחד מביא את המאכלים שלו מהבית והטעמים   אז כשמכינים את האוכל 

מצב מצחיק שבחור אשכנזי אומר   בדרך כלל שונים אחד מהשני, ואז נוצר 
 אששש״...אין מצב שאני אוכל דג אם הוא לא דג מרוקאי חריף ״ -פתאום

 
“The sweet life on deck” 



 תמונת מצב 
 סיכום חודשי‘ | ידידיה פויכטונגר, שיעור ד

ביקורים, ביקורים, ביקורים, חודש טבת  1 
 -עוזי היל היה חודש עמוס ביותר ל 

אחראי החיילים. מגבול לבנון בצפון ועד 
ראשונים זכו לקבל את   1עזה שבדרום.  

בעלי ‘  , תלמידי שיעור ג אוהד תורג'מןר' 
הכומתה הצהובה. אל הביקור הצטרפו 

נדב המשוחררים הטריים משיעור ד'  
והעורך הראשי של אורי נגוסה  ,  קסוקר 

 -על המדים   גיל אליאב עלון החיילים  
, יחיאל ארליך ,  מוסקטי   דוד ,  דביר פולק 

 .זאק פולקמן, מאיר שרלט
 

, בתחרות כושר מצטיינים בצה"ל   1 
ל שנערכה בחודש “ באליפות צה   2קרבי  

והגדוד שלו את דביר פולק האחרון קטף 
 המקום הראשון וזכו בגביע.

 

את   3,  פירסומי ניסא בבסיס השריון   1 
נר שישי זכו להדליק במוצב גאליס שליד 

אליסף ו אלון דסקל  חברון השריונרים  
, והפיצו את אור ישיבת הכותל מרצבך 

 בעיר האבות .
 

ס   1  י י ט ל ם  י ב ו ט ב ה מסב ק  כחל  ,
ההופעות שלו ברחבי הארץ, צנח עוזי 
בבסיס חובשי הכומתות האדומות 
והחצאיות. לאחר כיבוד קל ודבר תורה, 

עם   4הצטרפו לתמונה המסורתית  
 ידידיה זימקוביץ'ואהרון קפלן הדגל 

 

ב הרחוקה לבסיס גולני “ מארה    1 
התחנה הבאה בביקורי הרחוק עוד יותר. 

פ “ במו   5החיילים הייתה בגבול עזה  
ק  זו והחי רה   י התו ם.  על דבר דרו

, ארי הלר המרוממים היה אחראי הרב  
, דוד ברגר ונציגי ממשל טראמפ היו  

 .קובי רוזנברג, וייסון סלזני‘ג
 , תלמידי  הישיבה.יותרמצפים  לראותכם 

1 

4 

5 

3 

2 



 התקרית בכפר 
 קים“מור‘ | עידו אלמקייס ואריאל לואיס, שיעור ד

 

יישנו יישוב קטן בגוש עציון השוכן בקרבת כפרים ערבים. החיים שם בדרך כלל שקטים  
ונעימים, אך מדי פעם הערבים מהכפר הסמוך מנסים להפר את שלוותם של התושבים.  
יורים זיקוקים לכיוון הבתים באמצע הלילה, זורקים בקת"בים )בקבוקי תבערה( על הגדר  
של הישוב ובעיקר מגלגלים צמב"רים )צמיגים בוערים( שמאיימים לגרום לשרפות ביישוב.  
למזלם של אותם התושבים, גדוד צבר הגיע לתפוס קו בגוש עציון ולהשליט חוק וסדר  

 בקרב האוכלוסייה הערבית. 
מיד עם הגעת הגדוד התחילו הקודקודים לתכנן את המבצע, הכוחות יצאו בלילות לסיורים,  
למארבים ולתצפיות על הכפר כדי להתחקות אחר תנועותיהם של המחבלים. לבסוף אחר  
שנאסף המידע הדרוש נקבע התאריך ללכידתם ופלוגת מסלול נבחרה לבצע את  
המשימה. שתי המחלקות יצאו בלילות למארב, אך למחבלים היו תוכניות אחרות לאותו  

 לילה כך שלא עשו שום פעולה. ו=בפעם הבאה הגיעה תורה של מחלקת בייניש. 
זה היה באחד מהלילות הקרים של חודש ינואר, לילה חשוך ללא ירח, רוחות עזות  
שצמרות הארזים לא היו עומדות בהן, גשם בשילוב ברד מאיימים לרמוס כל מה שעל  
הארץ. הכוח התחיל את התנועה בזאב, ביישוב הכוח פרק והתקדם בהליכה רגלית שקטה  
ואיטית ליעד כדי לא להיחשף. הכוח התפצל לשלושה צוותים. צוות תצפית, צוות לכידה א'  
וב'. צוות הלכידה היה מורכב משני לוחמים ולוחם אחד קל ללא ציוד שתפקידו לרוץ  
ולתפוס את המחבלים עד שיגיע שאר הצוות ויעצור אותו. כוח תצפית התמקם בגבעה  

 המשקיפה על הכפר וצוותי הלכידה התמקמו בשתי יציאות שונות של הכפר. 
לאחר חצות אחרי מספר שעות שהכוח שוכב על הארץ הקרה תחת גשם שוטף מזהה  
כוח התצפית שתי דמויות חשודות יוצאות מסמטה ועומדות מטרים ספורים מצוות לכידה  
ב'. המחבלים מדליקים זיקוקי דינור ומכוונים אותו לעבר היישוב. המ"מ שהיה מוצב בצוות  
לכידה ב' יורה באוויר לעבר המחבלים, המחבלים מגלים שארבו להם ומתחילים בנסיגה  
מהירה אל הכפר הלוחם, הקל מצוות לכידה ב' פותח בריצה לכיוון המחבלים כדי לתפוס  
אותם, במהלך המרדף אחד המחבלים יורה לעברו כדורי גומי ופוצע אותו בידו אך הוא לא  
שם לב בגלל האדרנלין וממשיך במרדף. לבסוף המחבלים מצליחים לחמוק ולהעלם  
בכפר. מיד אחרי התקרית הוקפץ הגדוד לכפר החופ"ל העניק טיפול ראשוני לפצוע  
והכוחות ביצעו סריקות אחר המחבלים, במהלך הסריקות מצאו הכוחות את הרכב  
ששימש את המחבלים עצרו את בעליו והובילו אותו לחקירה. בחקירה סיפק העצור מידע  

 אודות המחבלים מי הם היכן הם מסתתרים וכו'. 
בעקבות המידע האיכותי שסיפק העצור והתחקירים שנעשו על המבצע הקודקודים הכינו  

 מבצע לפשיטה על מסתור המחבלים ולעוצרם. לביצוע הפשיטה נבחרה מחלקת בייניש. 
 כמה ימים אחרי התקרית יצאה המחלקה בלילה למבצע בכלי 'ספרון'. 

כוח א' שתפקידו לפרוץ לבית לשלוף את המחבלים    -המחלקה התחלקה לשני כוחות 
)חיפוי מכל הכיוונים( על הכוח בפנים    361ולעצור אותם, וכוח ב' שתפקידו לתת חיפוי  

 מפני האוכלוסייה הערבית שתנסה להפריע למעצר. 
המעצר עבר ב"ה בשלום ובלי יותר מידי בעיות, המחבלים נעצרו. הפשיטה ומעצר  
המחבלים הטילו פחד על תושבי הכפר והם לא העזו שוב להפריע לתושבי היישוב היהודי  

 הסמוך בכל דרך שהיא. 



 הענווה האמיתית 
 עבודת המידות‘ | אילן פימה, שיעור ב

 

"רבי אלעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חבירך כמורא 
 ב(“י‘ )מסכת אבות דרבך, ומורא רבך כמורא שמים" 

 מהות מידת הענווה נמצאת בתוך המילים האלו. 
 למה אנו צריכים לכבד אנשים מסוימים יותר מהכבוד המגיע להם באמת?

בהבנה הכללית, ענווה הינה שפלות, הורדה עצמית, כמו שמזכירים ביום הכיפורים: 
"עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי". אולם יש פה נקודה חשובה: ביטוי זה שחיברו 
חז"ל הוא על הקשר שלנו כלפי שמיא בלבד. כוונתם היא שבאמת אין אנו כדאי 
בהשוואה להקב"ה אולם בין בני אדם הוא לא שייך כלל. אנו חיים בין בני אדם אחרים, 
ומושג השפלות אינו מתפרש כענווה אלא כחוסר אכפתיות וזלזול שיש לאדם כלפי 

 עצמו.
 אם כן מה היא ענווה בין אדם לחברו?

 אפשר להגדיר שתי קטגוריות של 'גאווה':
גאווה טבעית, שהיא הגדלת העצמי, בן אדם אינו רואה את חסרונותיו ומרגיש  •

 עליונות על חברו.
גאווה שלילית, האדם יודע את חסרונותיו וכדי לעלות, מוריד את חברו.  גאווה זו  •

 הינה חמורה יותר בעיני.
 רבי אליעזר בן שמוע מלמד אותנו בדיוק אותו יסוד בכוון ההפוך, על הענווה.  

 הוא מביא במשנה שלנו שלוש מקרים:
מבחינת טבעה של היררכיה, המורה נמצא מעל התלמיד. התנא דורש מהמורה  •

שרוצה להיות עניו לא לוותר אף פעם על כבודו העצמי, אלא להגדיל את הערך 
של תלמידיו. אסור לו לפגוע בכבודו, כי חייב כל אדם להעריך את עצמו ולהיות 

 מכובד לבריות תמיד.
החבר, אינו נחשב כתלמיד היותר נמוך בסולם הדרגות, אלא בדיוק על אותה  •

 רמה של חברו. התנא דורש מהאדם להרים את כבוד חבריו עוד יותר.
וכן, הרב שהוא כבר נמצא במקום גובה יותר, אין לכבדו בכבוד המגיע לו  •

 מבחינת היררכיה, אלא מכבדים אותו כמורא שמים.
"אל תשפיל את עצמך אלא תרים את חברך יסוד הענווה שבין אדם לחברו הוא:  

 .במקום יותר גבוה בעיניך"
 כדי להגיע למידה הזאת צריך הרבה עין טובה וחיפוש הניצוץ הטוב שיש בכל אחד.

"צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו וכן אמר הראי"ה זצוק"ל:  
שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור 

 .נרו ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו"
אחיי האהובים, המוסרים את הנפש בעד העם והארץ, אל תשפילו עצמכם אף פעם! 
תהיו גאים במשימתכם והודו לבורא יתברך על כל דבר ודבר. תחפשו את נקודת האור 
שנמצאת בכל חלקי נשמת כנסת ישראל המפוזרת בתוך כל בן ישראל שאתם 
נפגשים, תמיד, גם אם זה לא פשוט ולא מובן. כך בעז"ה, כולנו נזכה לאורה של גאולה 

 השלמה בקרוב, אמן!!
 תעשו חיל :(



 הרב עובדיה יוסף 
 פינת גדולי ישראל‘ | נדב קסוקר, שיעור ד

 
, ובגיל שלוש עלה עם משפחתו לישראל. כבר 16%1הרב עובדיה יוסף נולד בבגדד בשנת  

החל את לימודיו בישיבה הספרדית היוקרתית "פורת  1%בצעירותו הוכר כעילוי בתורה, ובגיל 
יוסף" שבירושלים. שש שנים בלבד לאחר מכן כבר פרסם חיבור הלכתי ראשון מפרי עטו, 

 , הוסמך לרבנות.%1ושנתיים מאוחר יותר, כשהוא בן 
היה הרב יוסף לחבר בית הדין הספרדי בירושלים. כעבור שנתיים החל לשמש כאב  %5בגיל 

. זמן 1651תפקידים שאותם מילא עד שנת    -בית הדין בקהיר וסגן הרב הראשי של מצרים  
קצר לאחר קום המדינה מונה לחבר בית הדין הרבני בפתח תקווה )ובהמשך בתפקידי דיינות 

נבחר לרב הראשי הספרדי, "הראשון   1613-אביב, וב -היה לרב העיר תל   1668-נוספים(, ב 
 לצד הרב שלמה גורן האשכנזי. -לציון" 

בתקופת כהונתו בראש מערכות הרבנות ובתי הדין הממלכתיים התגלה הרב יוסף כפוסק 
הלכה נועז, לעתים אף פורץ דרך, מה שבא לידי ביטוי במדיניות הפסיקה המקלה "כוח 
דהיתרא עדיף" שבה דגל. במלחמת יום כיפור פעל להתרת מאות עגונות שבעליהן לא שבו 
משדה הקרב, ובמקרה אחר אישר את יהדותם של יהודי אתיופיה ואפשר את עלייתם ארצה 
במסגרת חוק השבות. הרב עובדיה יוסף הוא מחברם של עשרות פרסומים תורניים ולמעלה 

ספרים, בעיקר ספרי הלכה, ביניהם סדרת ספרי השו"ת )שאלות ותשובות( "יביע   51-מ 
אומר" ו"יחוה דעת". חלק משמעותי מחיבוריו נערכו על ידי בנו הרב יצחק יוסף, כיום הרב 

פרויקט מקיף ש"סידר מחדש" את פסקי   –כרכי "ילקוט יוסף"    41הראשי בעצמו, ובראשם  
 יומיות, והנגיש אותן לציבור הרחב.-רבי יוסף קארו בספרו "שולחן ערוך" בנוגע להלכות היום

 11-הפרק הפוליטי בחייו של הרב עובדיה נפתח לאחר שכהונת הרב ראשי הוגבלה בחוק ל 
. שנה אחת בלבד לאחר מכן, בתמיכתו של 1683שנים, והוא נאלץ לעזוב את תפקידו בשנת 

ליטאי, הרב אליעזר מנחם שך, עמד בראש היוזמה להקמת "תנועת -מנהיג הציבור החרדי 
 -מסורתיים, דתיים וחרדים    -בית פוליטי לבני עדות המזרח   –ש"ס"  -ספרדים שומרי תורה 

שלא מצאו את מקומם במפלגות הקיימות. הרב עובדיה הפך לנשיא "מועצת חכמי התורה" 
הסמכות הרוחנית העליונה המנווטת את דרך התנועה. אחת הפסיקות המשמעותיות   –

ביותר שלו כמנהיג ש"ס הייתה כי יש למסור שטחים מארץ ישראל תמורת שלום אמת, 
משום "פיקוח נפש". מדיניות המפלגה, כפי שנגזרה מהכרעה זו, הייתה אחד הגורמים 

בנים ובנות   11-לניתוק בינו לבין הרב שך. הרב עובדיה יוסף היה נשוי למרגלית ז"ל, וזכה ל 
בת לנינתו. רבים מבני משפחתו   –ועוד מאות צאצאים, ובשנה האחרונה אף ראה דור חמישי  

הענפה ממלאים תפקידים בעולם הרבנות והדיינות, ובראשם בנו יצחק שנבחר השנה כרב 
 הראשי הספרדי לישראל.

הרב עובדיה יוסף היה סמכות רבנית ראשונה במעלה בחברה הישראלית ובעולם היהודי. הוא 
פעל "להחזיר עטרה ליושנה", להשיב את הפסיקה הספרדית למקומה הראוי. הוא כיהן כרב 

עמד בראש מועצת החכמים של מפלגת   1684ומשנת    168%-161%ראשי הספרדי בשנים 
ש"ס שחוללה מהפכה בתרבות הפוליטית והדתית של יוצאי עדות המזרח בישראל. הרב 
עובדיה הבטיח את מקומו בדברי ימי עם ישראל כאחד מהרבנים ופוסקי ההלכה הגדולים 
במאה השנים האחרונות. גאונותו, שקדנותו ושליטתו ברזי התורה היו יוצאי דופן ואף הוכר 
כ"גדול הדור" וכ"מרן" . הוא חיבר ספרי הלכה רבים שעליהם קיבל את פרס הרב קוק 
לספרות תורנית ואת פרס ישראל לספרות תורנית. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה 
יוסף, מי שכיהן כ"ראשון לציון", היה "פוסק הדור" מפוסקי ההלכה החשובים בדורות 

אלפים -ומאות   63האחרונים, נפטר בג' בחשוון תשע"ד בבית החולים הדסה שהוא בן  
 השתתפו בהלווייתו.



 קופיקס 
 הגיגי אברהם‘ | אברהם אלדר ואברהם בלום, שיעור א

 
 

 “שושושווו ושולושווושו ו ו ווו ו ו ו ו ו ”
 

 אורו עינינו, נגולה חרפתנו, חיתה מכתנו
 כוסתה בושתנו, חזרה שמחתנו ועלץ לבנו

 בשמענו את הבשורה מרנינת הלב, מרטיטת הנפש
 “לש בחושמךו  דומ כנש”בבחינת 

 

 אנו שמחים לבשר לציבור
 שלאחר זמנים חשוכים וקשים

 בהם שמו שונאי ישראל וצורריו
 “ שפל ס”תוספת מחיר על מוצרי 

 ממש. “שחמלש שולשסףו  לש”בבחינת 
 גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה

 סמאו את עיניהם של ישראל.
 

 אבל זכות אבות עמדה לנו
 הופרה עצתם וקולקלה מחשבתם.

 מעתה, שוב אפשר ליהנות
 ושאר מיני אוכלים “אללס־ פ ”מ

 ש  לםוחדשלםוב בד!ו5ב־
 ‘()כמניין שם ה

 

 תחזקנה ידיהם של פרנסי הציבור, משיבי נפש העם.
 ה“ובל נשכח להודות להקב

 !“ש או שנלו בד”ולברך בכוונה גדולה 
 

 בברכת חברים לתורה ולעבודה
 “ש  בו נשו ץו  אש  ”

 וכשם שנאכל מעתה בורקס בשמחה ובששון
 מבלי לפתוח מטבע של עשר

 ה לאכול בסוכת עורו של לויתן“כך נזכה בעז
 במהרה בימינו אמן.



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

 

 חיילים יקרים,
 התחלנו בעלון הקודם 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...

 4046##004# -גיל אליאב
 

 צעירים יקרים! מקווה שהחודש האחרון עבר בטוב ובקלות!
 נתתם בראש ובאתם לבקר הרבה בישיבה, כל הכבוד!

 אך מעל כולם הגולנצ׳יק דוד ברגר
 ניצל את הימי סידורים בחכמה והוא במקום הראשון ;(

 שבוע מוצלח!מוזמנים תמיד לבוא להתחמם בישיבתנו בימי החורף הקרירים. 
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