טפח לחייל
תמונת שער
יגאל

בעז"ה

תלמידים במדים ברכת ה' עליכם!

לפני כשלושה שבועות קראנו בתורתנו הקדושה את פרשת שלח ,פרשת
כשמה כן היא  -סיפור על שליחות .אומנם ,שליחות שנכשלה כשלון חרוץ
ומהדהד.
הרבה מרבותינו עסקו בשאלה האם עצם שליחת המרגלים היתה רצויה או
לא .אך נראה שמכל מקום ,מאחר וזכתה השליחות לאישור הא-לוהי ,היא
היתה יכולה להצליח לולא מעידתם של השולחים.
ואמנם המדרש בתחילת הפרשה עורך השוואה בין שני המרגלים ששלח
יהושע ליריחו  -פינחס וכלב לדברי המדרש  -לבין המרגלים ששלח משה.
הצלחתם של פינחס וכלב נבעה מכך ש"נתנו נפשם" כלשון המדרש ,כלומר,
עצם הענין של שליחות הוא במה שאדם אינו פועל לצורך עצמו אלא למען
אחר ,למען רעיון ,למען אידיאל .הצלחת השליחות תלויה בכך שהשליח מוסר
נפשו למענה .העושים את שליחותם בשלימות ,אומר המדרש ,נקראים
"מלאכים" .המלאך נקרא כך משום שכל מהותו היא שליחותו .ואף בני אדם
הזוכים לעשות את שליחותם בשלימות נקראים מלאכים.
אין ספק כי אתם שליחים נאמנים כיום בצבא כפי שהייתם שלחים נאמנים
בישיבה ,נאמנים למשימתכם הקדושה להגן על עמנו מכל צר ואוייב בגשמיות
ונאמנים להגן על עמנו מכל צר ואייב גם ברוחניות ,הספרא והסייפא שיירדו
כרוכים לעולם כרוכים כעת בגופכם ונשמתכם ומכוח קדושתכם ושליחותכם
אתם הולכים ומוסיפים להאיר את העולם.
עם מלא הערכה והגעגוע
אייל
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ב"ה תמוז תשע"ה נאמר בשבת אולפנית תשע"ה ,ובמושב תשע"ו

קורח והשמח בחלקו
אחד מהשבטים הפחות חשובים ,ולא
היה לו שום תפקיד – אני מבין שהוא
מקנא .אבל דווקא אתה ,מקנא?!
למדתי דבר גדול .אם יש בתוכי
אמירה כזאת ,ש'רק כשיהיה לי את
הדבר הזה ,או שאגיע לתפקיד הזה
והזה – אז אהיה מאושר' – לעולם לא
אהיה מאושר! תמיד אוכל לראות
משהו שעדיין אין לי .אם השמחה שלי
תלויה במשהו שמחוץ לי – אני תלותי,
וזה ימשך כל החיים כך .זה נקרא:
מיקוד שמחה חיצוני.

הבן שלי שאל אותי לפני זמן מה ,אבא
כמה כסף יש לכם? לפני שאומר לכם
מה עניתי לו ,אספר לכם שגיליתי
השנה שחשבתי שהכרתי את קורח
אבל גיליתי שלא הכרתי אותו באמת.
תמיד ידעתי שהמושג מחלוקת קשור
בשם שלו – והוא סמל למחלוקת שלא
לש"ש .לא ידעתי כמה הוא קשור
לשמחת החיים שלנו ולמבט שלנו על
מה שיש ואין לנו.
כולנו יודעים שהוא ביקש להיות מלך
או כהן גדול .הוא התלונן אל משה
מדוע דווקא אתה וקרוביך (אהרן
אחיו) קיבלתם את התפקידים הכי
חשובים .קורח לא היה סתם אדם.
מכירים ביטוי עשיר כקורח? אומרים
חכמים שמצא את אחד האוצרות
שהטמין יוסף בזמן שנות השבע
ונעשה עשיר גדול (פסחים קיט ,א).
בנוסף היה משבט לוי שזה שבט
מיוחס שזוכה לעבודה עם המשכן.
יותר מזה – מהו הכלי החשוב ביותר
במשכן? הארון .מי נושא את הארון?
 4אנשים בלבד מכל עמ"י .קורח זכה
להיות אחד מהם (תנחומא קרח ,ה).
היה בזה פלא שארון נושא את
נושאיו .זכות עצומה .אחרי שזכית
לכזה כבוד עושר ותפקיד רוחני – מה
חסר לך בחיים? מילא אם קורח היה

נפל לי האסימון כעת ,שאולי כשאמרו
חכמים כשאמרו את המשפט הידוע
באבות (ד ,א) איזהו עשיר השמח
בחלקו – עמדה למולם דמותו של
קורח .הוא הדוג' האולטימטיבית לא
רק למחלוקת אלא לצורת מבט שנגזר
עליה תסכול תמידי ודכדוך.
לא פלא שקורח נקבר באדמה חי.
אדם שאינו שמח בחלקו ,הוא קובר
את עצמו כל חייו בבור ללא תחתית,
כי הצורך להשיג משהו מחוצה לי,
אינו נגמר .נראה שלכן הדגישו שם
חז"ל על מי ששמח בחלקו :אשריך
וטוב לך – אשריך בעולם הזה וטוב לך
בעוה"ב .מודגש שלא רק עוה"ב
מקבל אדם כזה ,אלא עוה"ז!
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להתייחס לתכונה בנפש .עשיר היא
צורת מבט שמולידה תחושת
עשירות ,ועני זו ג"כ צורת מבט,
שמולידה תחושת מסכנות ,קנאה
ותסכול.

המהר"ל מסביר בעמקות פשוטה
למה 'עשיר' ו'עני' הם צורות מבט
שונות ,ולא נתונים אוביקטיביים :הוא
אומר שכל הביטויים שם במשנה,
איזהו גיבור ,חכם – הינם דברים
בעצם נפשו של האדם ,תכונות
וכוחות .לעומת זאת ,אדם שיש לו
הרבה כסף ונכסים ,זה לא בעצם
נפשו אלא קנין חיצוני לו; יבוא ח"ו
צונאמי אחד או נפילת הבורסה
בארה"ב ,ונשאר אותו אדם ללא
פרוטה .א"כ המושג עשיר חייב

כשהבן שלי שאל אותי אבא כמה
כסף יש לכם? אני אומר לו שאנחנו
מיליארדרים! יש לנו כמה אוצרות
גדולים יותר ממה שהיה לקורח .כמה
טוב לילד לשמוע שהוא אוצר גדול
בשביל הוריו .שהוא מופלא בעיניהם.

מניקלשבוּרג ואחיו רבי פנחס ,שהיו תלמידיו של המגיד
ּ
לקה
שמ ֶ
ֶ
רבי
בשאלה:

אחת
פעם
רבם
אל
באו
ממזריטש,
ְ
ְ
המשנה אומרת "חַ ּיָּב אָּ ָּדם לְ בָּ ֵרך ַעל הָּ ָּר ָּעהְּ ,כ ֵשם ֶשהוּא ְמבָּ ֵרך ַעל הַ ּטוֹ בָּ ה" .
איך אפשר לקבל את הרעות בשמחה ולברך עליהן? במקום לענות שלח אותם
המגיד לר' זושא .ר' זושא היה עני גדול שידע וסבל מבעיות רפואיות רבות.
כשהגיעו לר' זושא ראו אותו יושב על הרצפה רזה מאוד ,עטוף בתחבושות
ובאופן כללי – נראה לא טוב בכלל.
ספרו שני האחים לר' זושא שהמגיד שלח אותם לשאול אותו איך מברכים
על הרעה .ר' זושא לא ענה להם ,אלא צחק ואמר" :תמוה בעיני שהוא שלח
אתכם דווקא אלי .למה לבקש תשובה על השאלה הזאת ממי שמעולם לא
היה לו רע? הרי מיום לידתי ועד היום יש לי רק טוב .צריך לשאול מי שחס
וחלילה היה לו רע".
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התחזקות בלימוד התורה – נעם שוויקה שיעור א'
המדויקת בין אם היא משמעותית ובין
אם היא שטחית מכיוון שאנו עלולים
להסיר סיבה שאינה באמת פוגעת
בנו.

לכל אחד ואחד מאיתנו יש רצון
להתפתח ולהעמיק בלימוד התורה.
הקושי העיקרי בלימוד התורה הוא
להחזיק את הרצון הזה למשך תקופה
ארוכה מבלי להגיע למצב שאין בנו
רצון או חשק להקדיש זמן ללימוד .גם
אם כבר הקדשנו זמן ,לא תמיד אנחנו
מרגישים מחוברים ללימוד.

וכך ממשיך הרב:
כי אם לא ידע את הסבה הנכונה ,יש
שיטרח הרבה להסיר סיבה אחרת,
שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו,
והסבה השולטת עכשיו ,שהיא מעכבתו
כעת מקישורה של תורה ,תשאר בעינה,
ויעמוד האדם במבכותו.

הרב באורות התורה (ז,א) כותב כך:
ישנן כמה סבות ,המעכבות את האדם
מדברי תורה שלא יכנסו בלבבו...ותמיד
צריכים לדעת מה היא הסיבה המעכבת
באותה השעה שהעכוב הוא מורגש ,כדי
שידע באיזה אופן להסיר את הסבה ,כדי
שיפתח לבו להקשר יפה בדברי תורה

רובם של האנשים מתחברים לדברים
ברורים והגיוניים בתורה כמו אמונה,
מוסר והלכה אך ברגע שזה מגיע
לדברים שקשורים לבית המקדש
ולטומאות שאינן נוהגות בימינו כאן
נוצר המרחק הרגשי בינינו לבין
הלימודים הללו.

ניתן לראות מדברי הרב שבמקרים
שיש לנו תחושה של ניתוק מן הלימוד
עלינו לעצור לכמה רגעים ולחשוב עם
עצמנו מהי הסיבה המעכבת אותנו.
לפעמים ,הסיבה יכולה להיות
מינורית וילדותית כגון :רעב ,יום חם
באמצע הקיץ או שהחבר ממול לומד
בקול ומפריע לי ללמוד .אך לפעמים
גם יכולה להיות סיבה יותר עמוקה
ומשמעותית שבגללה אני מתקשה
לאחוז בסוגיה כלשהי .על כל פנים,
החשיבות היא חשיפת ההסיבה

לדעתי ,ניתן לצרף לברור הסיבות
שני כיוונים
עוד
המעכבות
מחשבתיים.
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האחד הוא להבין שלימוד הדברים
הללו שקשורים לדור של הגאולה
ולביאת המשיח הם דברים בלתי
נפרדים מאיתנו .דברים אלו מכוונים
למצבו העתידי והשלם של עם ישראל
שבו כל הדברים הללו יתגלו בשיא

חדשה .המשבר עצמו הוא זה שתובע
מן האדם ידע חדש שמתוכו יגדל
ויתפתח .כל משבר חדש יעלה לאדם
שאלות חדשות שיידרשו ממנו הבנה
רחבה וכללית יותר בערכה של
התורה וכך ע"י מילוי החוסר הפנימי
בתוכן גבוה ומעמיק האדם יבין את
ערך התורה ולימודה ואת ערך היותו
בן-תורה.

תפארתם .ברגע שאנו נתרומם
במחשבתנו למבט כללי ועליון על
העתיד של עם ישראל מתוך חיבור
לכלל ישראל ממילא גם נרגיש את
החיבור העז שיש ביננו לבין נושאים
והלכות שאינם קשורים כביכול
להתנהלותנו היומיומית.
הכיוון השני הוא שההעדר חייב להיות
קודם להוויה ,כך טבע הקב"ה בטבע
המציאות ולכן חייבת המדרגה
התחתונה לעבור מן האדם תחילה,
להשאיר חלל ריק ומתוך חלל זה
נתמלא במדרגה עליונה ושלמה יותר.
לכן ,לפעמים שאנחנו מרגישים קצת
חסרי חיבור ורצון אנו צריכים להבין
שחיסרון זה נובע מתוך כך שאנחנו
מתקדמים ועולים לקומה רוחנית

מתוך ברור הסיבות ע"י כיווני מחשבה
אלו נדע איך להתחזק בלימוד התורה
בכל פעם שאנו מרגישים קרירות
בלימוד ובאמונה.
שנזכה בעזרת ה' להתקדם ממדרגה
למדרגה בכל זמן וזמן מחיינו ויקוים
בנו":ילכו מחיל אל חיל".
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מקום הדלקת נר שבת
נתנאל גנון
מצאנו בדברי חז"ל שלושה טעמים להדלקת נרות שבת:
• כבוד שבת " -נרותיה הם כבודה" [ילקוט שמעוני פרשת בהעלותך].
• עונג שבת " -וקראת לשבת עונג ,זו הדלקת הנר בשבת" [מדרש תנחומא פרשת נח].
• שלום בית " -נר ביתו ונר חנוכה ,נר ביתו עדיף ,משום שלום בית" (שלא יכשל בעץ ובאבן) [מסכת שבת
דף כג ב]
בשלושה טעמים אלו בהבדל ביניהם נחלקו גדולי ישראל במספר שאלות :
 .1האם יש חובה לבחורי ישיבות או חיילים שאינם נמצאים בבתיהם להדליק נרות ?
היכן יש להדליק נרות שבת האם במקום הסעודה או במקום הלינה ?
.2
 .3האם ניתן להדליק על נרות חשמל במידה שאסור להדליק בחדרים מחשש של שרפה?
 .4לאור השאלות – מתי צריך לברך על ההדלקה ומתי לא?

המרדכי(מסכת שבת פרק במה מדליקין רמז רצד) כותב " דבחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם צריכין
להדליק נר של שבת בחדרם ולברך עליו משום דהדלקת נר בשבת חובה משום שלום בית שלא יכשל בעץ
או באבן אבל מי שהוא אצל אשתו א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו לפי שאשתו מברכת עליו בשבילו" –
א.

לפי זה חיילים ובני ישיבות אשר נמצאים מחוץ לביתם חייבים להדליק נרות שבת בברכה בחדרם
ומספיק שאחד מברך ומדליק ומכוון לפטור את חביריו וכן הם מתכוונים לצאת ידי חובה (חזון עובדיה
שבת א עמ' רב) אולם למעשה  ,בדר"כ אין מרשים כיום להדליק נרות בחדרם מחשש לשריפות מה
שגם חיילים ובני הישיבה אינם נמצאים שם שמשך הסעודה לפקח על כך וממילא אין מדליקים
בחדרים אלא במקום הסעודה וסומכים על השארת אור חשמל בשירותים או במסדרון(הרחבות פניני
הלכה שבת עמ'  )86ולכן ידליקו במקום הסעודה אחד שמברך ומכוון להוציא את כולם ידי חובה.

ב.

חיילים היוצאים לשמירה בליל שבת ,אם הם חוזרים לפנות בוקר ,ולא יספיקו ליהנות כלל מהנרות,
אין להם להדליק נרות בערב שבת ,ואנוס רחמנא פטריה .אבל אם הם חוזרים מהשמירה במשך
הלילה ,ידליקו נרות ארוכים ,באופן שישארו דלוקים עד לחזרתם מהשמירה .ואם חוששים שמא עד
שיחזרו כבר יכבו הנרות ,ולא ישתמשו לאור הנר ,ידליקו בלי ברכה[ .ילקו"י שבת כרך א עמוד קמט].

ג.

לפעמים ישנם מצבים בצבא שאין אפשרות להדליק לא בחדר האוכל ולא בחדרים ,לכן ניתן בשעת
הצורך לברך על הדלקת נורת חשמל(שש"כ מג,ד,ה) אמנם צריך להשים לב שניתן לברך רק על נורת
להט אבל נורת ניאון אין לברך מחמק הספק(פני"ה שבת א עמ'  68עיין הערה)
וכך כתוב בפקודות מטכ"ל [ – 33.0137הגבלת העישון במקומות ציבוריים]:
אין להדליק נרות במבנים יבילים ,בצריף או באוהל ,וכן
במבנים מכל סוג שהוא ,המשמשים למגורים; נרות שבת וחג
יודלקו אז ורק במקום שייקבע לכך על ידי מפקד היחידה ,בתיאום
עם הרב הצבאי[כגון :חדר אוכל ,מועדון ,שקם וכד'] .הנרות
יהיו קבועים בפמוטים מתאימים ויאושרו דולקים בהשגחתו של
חייל עד שיכבו מאליהם]
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לחסוך מעכשיו ולהשתחרר בכבוד
התייחסותנו לכסף שונה מאוד.
לא סוד הדבר שהכסף הינו דבר
חשוב והכרחי .יחד עם תאוותינו
הגדולה לכסף ,בתור ביינישים
אנחנו לומדים היטב ללכת לצד
הקיצוני למען עבודת המידות
ולחיות ללא הכנסות במשך שלוש
וחצי שנים לפחות[שיעור א ,חצי
ב ,ד ,ה וכל המוסיף מוסיפים לו].
אך הנה בהגיעו של בייניש לצה"ל
משכורת
מקבל
הוא
–
מכובדת[כמו כל משכורת – גם
פה יגידו שזה לא מספיק ,ע"ע
אוהב כסף לא ישבע כסף].
בתחילת השירות חייל מקבל 810
 ₪ואח"כ בהתאם לתפקיד הסכום
יכול לעלות עד .₪ 1600

מעשה שהיה כך היה:
כאשר שהה רבי מנחם מנדל
מקוצק בחצרו של רבי שמחה
בונים מפשיסחא היה חי בדוחק
גדול .מתהלך היה בבגדים קרועים
ובלויים ,אך מעולם לא ביקש
מתנה או נדבה משום אדם .פעם
אחת בא אליו רבי פייבל מגריצא
וסיפר לו כי הגבירה העשירה
תָּ מַ ריל מוורשה תבקר באותו יום
בפשיסחא .כדאי שילך לפגוש
אותה ,כי היא תומכת בחסידים
ובוודאי תיתן לו את כל מחסורו.
כששמע זאת ר' מנחם מנדל שאג
בקול גדול" :כסף? פוי"!
לימים סיפר ר' פייבל כי גערתו של
הר' מקוצק גרמה לו למאוס
בממון ,עד כדי כך שכמה שבועות
לאחר מכן ,בכל פעם ששמע את
המילה "כסף" היה נמלא גועל
ומקיא .חודשים חלפו עד שלאט
לאט ובמאמץ רב יכול היה ר' פייבל
להסתכל על כסף.

חייל בתפקיד ,בצורה האידאלית –
לא אמורות להיות לו הוצאות .לא
שכ"ד ,לא נסיעות ,לא אוכל וכו'
שלכל אלה הצבא דואג .ההוצאות
היחידות שיש לחייל הינן מותרות.
לא שזה חלילה משהו שלילי –
מגיע לך להתפנק!

כמו שרוב מידותיו הנעלות של רבי
מנחם מנדל מקוצק [עדיין]
גם
ממידותינו,
רחוקות

אבל ,אם נשרטט לעצמו גבול,
נוכל להגיע לישיבה בשיעור ד',
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עם אחלה חסכון בצד ,למשל –
. ₪ 8500
זה בהנחה שבשירות של שבעה
עשר חודשים ,חוסכים ₪ 500
בחודש וזה אפשרי .מאוד.
כלל מפתח לחסכון – לבנות
תקציב חודשי ,ולעקוב אחריו.
כשאתם רואים מדי פעם את
הסכום כסף שהוצאתם על כל
משקר[שתי פחיות בשבוע]
הגיינה[דאודורנט ,שמפו ,משחת
נעליים]
יציאות עם חברים[כולל הזמנות אוכל
בקו]
מעשר[על מעשר נדבר בעז"ה בגליון
הבא]
שק"ם לכבוד שבת
פרחים לאמא כשיוצאים שבת[חשוב
מאוד]
שונות[עדיף לפרט :קנית חולצה,
ספר,וכו']
סה"כ
אחרי כל הוצאה הכניסו אותה
בטבלה ,אפשר גם באפליקצייה
ייעודית[יש אפליקציות מעולות לזה
כמו  ,] -handwalletבקטגוריה
המתאימה לה ולהתחיל לבדוק את
עצמנו[ .אם זה נשמע לכם מופרך,

דבר ,לעיתים זה ייתן תחושת
פספוס ובזבוז[דוגמה  -איך
הוצאתי  ₪ 130על פחיות😱 ].
בד"כ בניית תקציב מורכבת
מקריטריונים כמו שכ"ד ,חשמל,
רכב ,אוכל וכו' .כיוון שלחיילים אין
הוצאות שכאלו – נסו להכין
קריטריונים רלוונטים כדי שתוכלו
לעקוב אחרי ההוצאות ,למשל:
₪ 40
₪ 60
₪ 250
₪ 100
₪ 50
₪ 40
₪ 120
₪ 660
תחשבו מה ההבדל בהרגשה של
בחור בשיעור ד' עם  ₪ 350בחשבון
לבין בחור בשיעור ד' עם ₪ 8000
בחשבון .זה מוסיף תחושת בטחון
מרובה ,שבהחלט מבורכת] .כך יוצא
שאם חשבוננו לא מופרך מדי,
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את החוזה ולהבין אותו] .העצה הטובה
ביותר[שכך אני אישית עושה] היא-
לפתוח חשבון דיגיטלי כדוגמת פפר
פיי[שאגב אפשר לקבל בין ₪ 150-400
על פתיחת החשבון] שהוא חשבון ללא
עמלות בפעולות רגילות,ועשו הוראת
קבע מהחשבון שלכם[שאתם צריכים
לוודא שאתם על חשבון חיילים – ללא
עמלות!] לחשבון החדש ,ואתם יודעים
שיש לכם שם קופת חסכון ,שאתם לא
נוגעים בה.

לחלקכם אמור להישאר כ₪ 1000
לחסכון.
אגב ,אם רוצים לסבר את האוזן ,הנה
כמה
דוגמאות לדברים שאפשר לעשות עם
 ₪ 8000אחרי הצבא:
•

•
•
•
•
•

•

סט שוטנשטיין גדול  +סט מי
מרום  +משלוח ועוד נשאר לך
כסף לשתי סעודות בסיומי
מסכת.
להקה לחתונה
צלם לחתונה
שכר דירה לתשעה חודשים בתור
אברך בישיבה
 60שיעורי נהיגה  2 +טסטים
חבילה של מוצרים חדשים לזוג
צעיר :מקרר ,מ.כביסה ,תנור-
כיריים ,פלטה ,מגהץ ,ספרייה,
טוש"ע שירת דבורה ,ארון בגדים,
תמונה של הרבי לסלון[ועוד נשאר
כסף – נבדק!]
 1000גרטלים לזיכוי הרבים.

לסיכום ,אחריות כלכלית היא חשובה
ביותר .ועל אף שזה נראה רחוק
מחלקכם – בעתיד הלא רחוק אתם
תעמדו תחת החופה ,וזה אומר
שאתם אחראים על תשלום של
שכ"ד ,קניות ,חשבונות ,רכב וכו'.
נסיים בדברי הרמב"ם ,שמכניס את
האחריות הכלכלית של האדם,
לדברים המחוייבים לאדם בעל דעת –
דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם
מלאכה המפרנסת אותו תחילה
ואח"כ יקנה בית דירה ואחר כך ישא
אשה[ ...הלכות דעות ,פ"ה הי"א]

וכן על זו הדרך..
אז איך לחסוך בפועל?

עלו והצליחו ,ובעז"ה נזכה להתקדש
לחיי תורה ונזכה להיות בין הצדיקים
שהנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה
והזקנה והשיבה והבנים נאה
לצדיקים ונאה לעולם.
בשבילכם תמיד,
יגאל סיידלר

להשאיר את הכסף בעו"ש שלכם,
יהפוך את הכסף לנזיל מדי .להכניס
לפק"מ ,יכול לסבך אתכם בעתיד כדי
למשוך אותו[אא"כ יש לכם זמן לקרוא
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משעמם לכם בשמירה?

הפלייליסט של השירים בראש

נגמר ,ויש לכם עוד שעתיים? עליתם לשמירה עם מישהו ונגמרו לכם הנושאים
לדיבור? הנה לכם נושא שאפשר לדון עליהן בשמירה הבאה!
דב גרונר הי"ד  ,אחד מעולי הגרדום .בעברו שירת בצבא הבריטי ,וכיוון שמעשיו שהובילו
למשפט לא היו גרועים כ"כ בעיני הנציב הבריטי ,הוא קיבל אפשרות לקבלת חנינה מעונש
מוות בתנאי שיודה במעשיו .בתחילת משפטו טען שלבריטים אין סמכות להעלות אותו
למשפט בארץ ישראל ,ו בשאר המשפט ישב ושתק .לבסוף נגזר עליו דין מוות בתליה ,וזאת
למרות האפשרות שלו להתחמק מכך ,והפצרות משפחתו שיודה גם לא הועילו .אלו דבריו
שאמר במשפט:

אינני מכיר בסמכותם לשפוט אותי .בית דין זה משולל כל יסוד חוקי ,מאחר
שהוא נתמנה על ידי שלטון ,שאין לו יסוד חוקי .באתם לארץ ישראל על סמך
התחייבות שקיבלתם על עצמכם מידי כל אומות העולם ,לתקן את העוולה הגדולה
ביותר בתולדות האנושות שנגרמה לאיזו שהיא אומה .את העוולה של גרוש
ישראל מארצו והפיכתו לקורבן עולמי של רדיפות ושחיטות בלתי פוסקות.
התחייבות זו ,ורק התחייבות זו ,הייתה היסוד החוקי והמוסרי להמצאותכם בארץ
זו .אך אתם הפרתם אותה בזדון לבב .בכוח ברוטלי ובערמה שטנית ...כי הרי
ידוע לכם היטב ,שגזלת הארץ הזאת ונעילת שעריה ,כמוה כהתנקשות דמים
מתמדת בחייהם של מיליונים אנשים ,נשים וטף-בני עמי .ואף על פי כן או
דווקא משום כך ,גמ רתם אומר להפוך את הארץ לבסיס צבאי שלכם ...ולגזול
אותה מאת העם ,שאין לו כברת ארץ בעולם זולת זו ,שניתנה לו על ידי
האלוקים וההיסטוריה ..אך אתם שמתם ללעג ...את הבטחת האלוקים ,כשם
שרמסתם ברגל גאווה את החוזה הבינלאומי שחתמתם עם עמנו ועם עמי תבל.
מן היסוד החוקי של שלטונכם לא נשאר אפוא ולא כלום; ורק יסוד אחד קיים
לאותו שלטון; כוח הזרוע ,הכידון והטרור ...וכשאין השלטון הקיים באיזו ארץ
שהיא חוקי ,כשהוא הופך לשלטון דיכוי ועריצות ,זכותם של אזרחיה ,יותר מזה
חובתם היא להלחם בשלטון זה ולהפילו .את זאת עושה הנוער העברי את זאת
הוא יעשה ,עד שתסלקו מן הארץ הזאת ותמסרוה לבעליה החוקיים ...כי זאת
עליכם לדעת :אין כוח בעולם שיוכל לנתק את הקשר בין עם ישראל ובין ארצו
היחידה .ומי שינסה לנתקו ,ידו תקוצץ וקללת האלוקים תהיה רובצת עליו לעדי
עד.
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ליאור גמליאל
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תלמיד בצבא או חייל בישיבה? –

עדיאל הלל

לחיילי הישיבה שלום רב!
עם חזרתי לישיבה ,יצא לי לדבר לא פעם עם חלקכם בישיבה,
ולשמוע לא מעט שאלות ענייניות וקשות .לכן שמחתי לפנות
אליכם ולשאלותיכם דרך כתב עת זה ,ואגע בכמה נקודות לחייל
בתור תלמיד ישיבה.
הנקודה הראשונה היא "ביקורים בישיבה"
פעמים רבות בתור חייל אתה צריך להכריע בשאלה קשה – שבת בבית עם המשפחה
או שבת בישיבה? חשוב לדעת שאחד מאבני היסוד של החייל בצבא הוא דווקא
הביקור בישיבה ,אפילו אם לא יוצא ללמוד כל כך הרבה במהלך הביקור ,עצם הביקור
נותן את האפשרות לשאוב אנרגיה ואווירה ישיבתית בזמן הצבא (שכה חסרה
בשירות השירות) .כדי להפוך את הביקור ליותר משמעותי כדאי להגיע עם מטרה
מסויימת שרוצים להשיג בביקור ,כמו  -שיחה עם אחד מהרבנים ,להתחיל לחשוב
מה רוצים לבנות בקומת הלימוד בעת החזרה וכו')
הנקודה השניה היא בשבת ישיבה ,האם אני חייל או תלמיד?
בעיקר ,את השבתות כדאי לנצל לשיחות ,לימוד ,והתייעצויות עם בוגרים ורבנים
לבירור נקודות מסויימות בשירות או בדרככם חזרה לישיבה בשנה הבאה .הדבר הכי
קשה שאני זוכר בתור המתח בין הישיבה לצבא הוא שלפעמים אני מרגיש שהישיבה
ממשיכה ומתקדמת ואני נשאר מאחור .חשוב לדעת שהתפקיד בו אתה נמצא חשוב
לא פחות הן לעם ישראל והן לך לבניין האישי שלך גם כלומד תורה וגם כאדם מוסרי,
לכן זה לא שאתה נתקע מאחור חלילה ,אלא אתה מתקדם בנתיב שונה אך
מקביל(למרות שבסוף ייפגשו)..
הנקודה השלישית ,והיא הפיל שבחדר היא כמובן  -החזרה לישיבה
יש דעה רווחת בקרב חלק התלמידים שחוזרים מהצבא וטוענים – 'עקב חזרתי
לישיבה עליי לנוח ולחזור לאט לאט ללוח הזמנים הישיבתי' .אך אני חושב שזו טעות
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גדולה .אתן כדוגמא את חזרתי לישיבה אחרי  8חודשי הארכה בצבא עקב תפקיד.
ביום שחזרתי(ואפילו קצת לפני)התייעצתי והחלטתי מה אני רוצה ללמוד .וכבר
מהיום הראשון בניתי לעצמי לוח שעות מסודר אשר החלטתי לעמוד בו והצבתי
לעצמי יעדים בלימוד לכל יום .מה שאני עוד אני ממליץ עם החזרה זה לקחת איזושהי
אחריות בישיבה מתוך אכפתיות וחשיבות עצמית לישיבה (מה שעזר לי להמשיך
לבנות קומה מוסרית בישיבה עם המשך התפקיד בצבא) ,ושילוב הדברים האלה ,יחד
עם התמיכה של הצוות והחברים ,מהר מאוד עברה לי 'תקופת המעבר' וכשם
שהחלטתי להכנס לעניינים מהר – כך עשיתי.
בכל ביקוריי בישיבה הרגשתי תלמיד לכל דבר ,וזאת כי באתי כדי לשאוב ולהרגיש
תורה כמו כל תלמיד אחר .אגב ,אחד הדברים שעזרו לי הן קביעת חברותות עם
תלמידים בעת ביקוריי.
חלק מהחוויות הטובות בישיבה שהיו לי בעת הביקורים הן התעניינות והדאגה של
תלמידי הישיבה במצבי .השיחות עם הרבנים הלימוד העצמי והשקט ,לדעת מה אני
לוקח מהישיבה לעצמי ולצבא ומה מהצבא לישיבה.
לכל שאלה או התייעצות אשמח לעזור ,מחכה לכם בישיבה  -עדיאל.

"ישמח לב מבקשי ה'" (דברי הימים טז,י) .טבעו של אדם
שכאשר הוא מחפש דבר האבוד הוא בצער ,ורק כשהוא

מוצא את האבֵ דה הוא שמח; אבל מבקשי ה' הם בשמחה
גם בשעה שהם מבקשים אותו.
ר' בונים מפשיסחא
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ההמלצה החמה של חנות הספרים בהנהלת אלירן נחמיאס :
המפגש הראשון שלי עם הספר הזה היה בזכות התלמיד הגאון הרב
שילה אופיר שליטא שבא ואמר לי בוא נתחיל את החברותא בללמוד
 20דק פ"ש אמרתי לו איך אפשר ? ובכן בספר זה יש לקט מתוך
שיחותיו של הרב עדין שטיינזלץ על פרשות השבוע .בשיחות אלה
נגע הרב שטיינזלץ בדרך כלל בנקודה אחת בכל פרשה  -הן במישור
הפרשני גרידא ,והן במישור הפנימי והר עיוני לה .נקודה זו תמיד
מאירה צד משמעותי בפרשה ,ומעוררת למחשבה ,ולתשובה.
הוצאת מגיד קורן 465 .עמ' .כריכה רכה
להמלצות על הספר ניתן לפנות ל :אליה חגבי,
יצחק נימני  ,שילה אופיר ,דוד ביטון ,עדיאל הלל ועוד .
מחיר הספר ( ₪ 45:לחיילים )

מי אני? -
מהתנ"ך
•
•
•
•

•
•

דמויות

באה לפני הסוף.
אביו עבד בשב"כ
אחיו נרצח ולא היה
לו סבא
אחת מנשותיו נקראה
בשם אבי ..ואשה
אחרת בשם אחי..
יהודית אך לא
יהודיה.
אחיה -חלוץ ונשיא,
גיסה -מלך ומנהיג
 ,בעלה ובניה-
משרתים בקודש,
נכדה -מפקד צבא.
ויש לה שם נוסף

האם תצליחו למצוא- ?..
•
•

דמויות מהתנ"ך

 6נשים עם שמות של חיות
 4נשים שיש להן שם נוסף[בפשט]
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מילואים – נדב עג'מי
שוב מוצא את עצמי כאן ,לאחר כמה שנים טובות ,הרבה דברים עברו עלי מאז  ,והנה אני שוב כאן ,אותם נעלי ה'בריל'
הכבדות והשחורות ,אותם מדי הב' הבלויים ,חוזר לשבטה ,המקום השתנה ,אבל מחשבתי נודדת לאותו המקום .ושוב
הנסיעות בחולות של שבטה .הנסיעות שנראות כמו נצח  ,ולבסוף מתברר שגמעתם רק מרחק קצר .השמש הלוהטת,
התרגילים היבשים ,הירי הרטוב .החל מה'לפנים פעל' וכלה ב'-היכון לנוע הפסק אש' .מסירים חלודה ,מתרעננים,
בעיקר כאשר מגיע 'תרמוקן' עם מי קרח צוננים.
והאמת ,שמה סיפרתי לא קרה ,טוב ...זה מה שבמחשבתי היה אמור לקרות ,כאשר קיבלתי את ההודעה מהקצין קישור.
דיברתי עם המסו"ל שהמילואים יצאו לי בדיוק בטקסי סיום של סוף שנה .בתגובה מבינה אמר שאין יותר מדי מה לעשות
והזמן קצר .אך אוכל להגיע מעט באיחור כדי שאוכל לטעום מעט מהטקס לפני שאגיע.
לפני המילואים נתקפתי במשהו ,בהתחלה היה מקומי ובהמשך התפשט לכל הגוף ,עדיין איני יודע אם דלקת או ויראלי,
ומה בכלל ההבדל ביניהם? בחוסר נעימות הולך למרפאה בג'משה (זאת שליד השוק ירקות עיד בכפר) .הרופא נותן לי
אישור מחלה .מעדכן שלא מגיע .המפקד מבין ומוסר רפואה שלימה.
בסוף גם התברר שלא היה זה כאחד האימונים הרגילים .כיום כמעט הכל סימולטני ,הדמייתי ,אולי לכם זה מובן אני לא
הכרתי זאת.
מבעד לקולות התומכים והמאחלים בריאות היו גם אמירות של "אהה עקצת את המילואים אהה?" או "איזה דלקת יש
לך? דלקת חוסר חשק?"
מלבד הרגשת הצורך בלהתגונן ולהראות את חפותי( .למרות שהמגיבים אמרו את שלהם כדבר לגיטימי לעשות).
הרגשתי תסכול באווירה כללית זאת ,אשר שורשיה צומחים עוד בסדיר .לא התבאסתי לנסוע למילואים ,אדרבה ,בסך
הכל זה דיי סבבה .אולי זה בגלל שעדיין איני נשוי (יהיו כאלה שיגידו שלמרות זאת ,תלוי בעיני המתבונן) .אך גם כי זה
חלק ממה שצריך לעשות ,אז עושים .משפט כזה יכול להשמע איום בעיני ה'מאזין' .וצקצוק בלשון של "כן ,זה מה
שאומר מי שעוקץ" .אך שזוהי ההבנה הפשוטה ,ולא מחפשים כל שנייה כיצד לעקוץ את המערכת ,וש"לא ידפקו אותי".
יש משהו בשירות הרבה יותר נעים ,פחות ממורמר .לא אומר שצריך להיות 'פראייר' (למרות שיהיו כאלה שיגידו שכן)
ולא עומד עוד שנייה לצטט לכם פיסקה מ'אורות ישראל /המלחמה' .אבל בראייה הישרה ,הפשוטה ,שיש לי תפקיד,
משימה .כל שלב בחיים עם התפקיד שלו ,ועם אין סיבה שלא לעשות אותו ,אז לא צריך לחפש.
לצערנו הצבא היום ('היום' של תקופתי לפחות ,כבר קרו כמה שינויים מאז) ,שגם כאשר יש סיבה אמיתית לא
מאפשרים .אך מאמין שחוץ מזה שהסיבה היא ש'זה צה"ל' .הדבר נובע מזה שחיילים מנסים סתם להתחמק' ,לעקוץ'
בלשון הצבאית .אז כבר פחות מאפשרים .גם כאשר הסיבות אמיתיות .ואיך יגאל אמר " במלחמות ,כולם כשירים"
ויכולי ם וצריכים להשתתף ,אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה (לא שצריכה לרוץ מהחופה להיות טען ,אלא במה שיכולה,
כך כל אחד במה שיכול) .אבל לא במצב מלחמה ,במצב הפשוט ,בראייה הפשוטה ,האם איני יכול כרגע לעשות את
תפקידי? לשרת (בקודש)?
כנראה שהראש של צה"ל כבר לא ישתנה ,אבל הראש שלנו עוד יכול להשתנות" .הכל בראש" כמו שאמר לנו רוסו
במד"סים .ותאמינו או לא ,האווירה תשתנה ,ההרגשה תשתנה ,ותאמינו או לא  ,כנראה לטובה .תנו בראש!!! נדב.
נ.ב – גם אם לצערי לא שומר על קשר רציף מוזמנים בכיף ,להתייחס ספציפית לנאמר או בכלל .נ.ב.ב.נ – מקווה שלא
נשמע לכם מורעל ואידאלי מדי ,כי זה לא הכיוון (בסופו של יום גם אני לקחתי 'חופשת מחלה' מהמילואים האחרונים),
אלא באמת מהמקום הפשוט ,לא איזה סיפורי מור"קים משוגעים על חיילים אידאלסיטים בטירוף (מצדיעים להם) ,אלא
מהצורה הפשוטה ,לא על בשמיים היא ,אלא על מה שאצלנו ,ביכולתנו .באפשרותנו.
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שלום חברים😊 קודם כל – נתחיל עם בדיחה😊 חסיד צעיר שואל חסיד זקן – אני מבין למה שיש לנו שמחה,
אנחנו מרימים כוסית 'לחיים' ,אבל למה שקורא משהו עצוב ,ג"כ עושים 'לחיים'? ענה הזקן – כשם שמרכים על
טובה ,מברכים על הרעה .ומה טוב יותר מלברך שהכל נהיה בדברו? הקשה הצעיר – אז למה לא שותים מים?
השיב הזקן – כשיהודי מבין שעל כל דבר הוא מברך לקב"ה ,לא מגיעה לו כוסית יי"ש? 😊 אז הגליון
הראשון של עלון החיילים יוצא לדרך😊 כל מי שיש לו הערות והארות – מוזמן😊 בניית הפנימיות כבר
נמצאת בשלביה האחרונים ואפילו מתכוננים לאירוח בקיץ 😊 .זה אומר שאתם ודאי כבר תתגוררו בהם!
😊 גם דירה  7המחודשת כבר נראית מפלצתית לא פחות – היא גדלה להיות  4חדרים ענקיים[חמש מיטות
בנחת ,אם לא יותר] 4 ,שירותים ושני מטבחונים😊 שיעור ג' היקרים! שימו לב – מתוכנן בשבילכם ולמענכם
יום היערכות ,שיחות ו'נחיתה רכה' רכה בישיבה ,לפני א' אלול ..פרטים בהמשך😊 ערוץ היוטיוב של הישיבה
מהסה להתעורר לחיים ,שווה לעקוב😊 וכן מאגר השיעורים של הישיבה ממשיך לעבוד בכל הכח ובקרוב אף
ישתדרג😊 מחשב הישיבה השתדרג עם תוכנת אוצר החכמה שכולל בתוכו יותר מ ]![90.000ספרים עם
חיפוש .שווה עיון😊 יקירנו דביר כהן פתח ערוץ יוטיוב שבו הוא מעלה ניגונים שלו 😊 .אם הגעתם לשבת,
ואחרי התפילה התחלתם לשמוע אנשים מדברים יידיש ,לא התבלבלתם[סתם..אבל זה עוד יקרה😊] –
המנהג החדש בטפחות – הכנת קיגלים .וכולם מתפזרים בחיפוש אחר קיגל אחרי התפילה ,כמו שהיו מחזרים
אחרי ה'על האש' בפורים בבית משפחת שוורצזון ,אם לא יותר .המובילים בטעם – איתן חבני ועידו וקיים😊 .
חידה לסוף דבר – מי לדעתכם דוגמני הידיים בתמונת השער? שניהם כתובים ברחבי הגליון! תמשיכו עם
הביקורים😊 נמשיך גם אנו עם הביקורים😊 וחזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו😊 צוות טפח לחייל
➔מאגר
שיעורים של
הישיבה

 ערוץ יוטיוב של
הישיבה
דביר כהן ביוטיוב 

התקדמות
בניית
הפנימיות 
ממעוף הציפור.
צילום :יובל הרמן
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חיילי טפחות היקרים!!
קודם כל שיעור ג' ,אוטוטו ד' ואוו! מחכה כלכך ל-א' אלול שנפגש
סופסוף ונשב כולנו ונדבר על החוויות שלנו מהשירות כמו שישבנו
באלול מחוץ לדירה בשיעור א ...כל אחד איפה שהוא שירת לא בלחץ של זמן
כי רק קפצנו לביקור בישיבה ומחר חוזרים לבסיסים! וכמובן שלומי ובלבן,
ישר כוח עצום על הקורס מכי"ם ומחכה גם לכם בקרוב! שיעור ב שאוטוטו
נהפכים לשיעור ג בלי להבין מה קרה ...מאחל לכם המון בהצלחה! תשתדלו
לקפוץ לישיבה בכל הזדמנות שאתם יכולים כדי לשאוף כוחות!!
תזכרו תמיד שאתם יכולים להתקשר לאחד מהחברה בזמנים קשים ולהפך
גם בזמנים טובים! גם אם זה לאו דווקא לחברותא אלא רק לשמוע איך הולך
בישיבה ולספר איך היה השבוע ...נטו להתעדכן ...ואם תצליחו לקבוע
חברותא טלפונית מה טוב!!
תשארו ביחד!
תהיו תמיד אחד בשביל השני לאורך כל הדרך .תחזקו אחד את השני והכי
חשוב שימו לב לחברה שיותר קשה להם ותעלו אותם למעלה ...גם אם לכם
קשה באותו רגע! ומי שלבד כמו יצחק נימני השריונר שלנו ,תהיב עם
הביינישים האחרים תעשה איתם חברותות ותן להם להרגיש מה זה ישיבת
טפחות וכמובן תזכור שאתה בחיל הטוב בצהל לא משנה מה כולם אומרים
כן? מקווה שזה עבר את הסינון של הרב יגאל.
וחברה! הכי חשוב!! שימו לב שאתם מקדשים שם שמיים ולא להפך חס
וחלילה ...לדתיים אתם מיצגים את ישיבת טפחות ולחילונים אלם מיצגים את
כל הציבור הדתי לאומי ...ובעזרת ה תחזרו בשלום ובנחת נשב לחברותא
עם כוס קפה שכלכך התגעגעתם אליו בטח...ובאמת אל תדאגו ...הזמן עף!
ברעות שריוניים (לי ולך יצחק!!)
רובן
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לקראת השתחררותם של שיעור ג‘ היקרים ,הגיע זמן התחרות

המבוקשת ביותר  -תחרות ההגעה לישיבה!
חוקים:
הגעה ביום חול = נקודה  || 1הגעה לשבת =  2נקודות
חובת הדיווח עליכם!
השנה זכה עדיאל הלל בתחרות וזכה בסט כתבי הרב קוק!.
הניקוד מעודכן לתאריך כ"ז סיוון!

נעם אפרים  4 -נקודות

שמעון חן  4 -נקודות

אלקנה חגבי  2 -נקודות

רועי מחפודה  5 -נקודות

עמר כהן–  2נקודות
אריה לוי— 4נקודות

לידור רווח  2 -נקודות
אופיר שטרית  2 -נקודות

יצחק נימני  2 -נקודות
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