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אלקוני ,אברהם וסרברגר ,אלחי
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קול ברמה ,או בשמו האמיתי הדפק"ש ,הוא דף הקשר
של ישיבת הגולן .העלון מחבר בין תלמידי הישיבה
בהווה ,ובין בוגרינו אשר למדו כאן בעבר .בין חובשי בית
המדרש ,ובין חיילנו המשרתים בכל מקום שהם .העלון
נשלח בתפוצה למייל הבוגרים ,מודפס בישיבה ,ונשלח
לכל חייל בבסיסו .נגיד תודה לכל העוזרים במלאכה,
לכל הכותבים ,הצלמים והמהדקים .עבודה קשה
וחשיבה רבה הושקעו בגיליון זה.
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צרו איתנו קשר
ישיבת הגולן
חספין ד.נ .רמת הגולן

על חומותיך ירושלים
הרב נתנאל אריה
שמעתי פעם אמרה שנונה מת"ח מיוחד ,הרב עוזי
קלכהיים זצ"ל ,כי יום ירושלים הינו בבחינת "פסח
שני" .מי שצללי המציאות מעיבים על רוחו ,והוא
מרגיש "בדרך רחוקה" ...לזה יש את יום ירושלים ,בו

משפחת העמים .אלא קול א-להי הוא הדופק על
פתחי לבבנו ,שאיפה טמירה לגאולה רוחנית כוללת
מבקשת את ביטוייה השלם ,ונדחפת צעד אחר צעד
על ידי א-להי עולם!

אין כל סיבה שלא להודות בפה מלאה לרבש"ע,

ציון וירושלים" .ציון" זהו השם המבטא את המסגרת

ולהכיר את היד הגדולה המלווה אותנו שלב אחר שלב

הלאומית הבסיסית ,ו"ירושלים" מבטאת את המגמות

בדרך אל הגאולה השלמה.

הרוחניות העליונות של המציאות" .ציון" זוהי מלכות,

ובאמת סמוך ממש למלחמת ששת הימים פרסם הרב
שריה דבליצקי ,מגדולי בני ברק ומחשובי הפוסקים
בדורנו ,קול קורא לאמירת הלל ביום שחרור ירושלים.
הרב תמה מאוד על תגובת הציבור החרדי שרבים
ממנהיגיו פרסמו דעות מה לא לומר ומה לא לעשות,
אך שום תוכן חייבי לא נשמע ,ובלשונו:

טבע ,חיים .ואצל עם ישראל גם הם הינם קודש .אך
למעלה מזה מבליטה היא "ירושלים" את הקדושה
המיוחדת לעם ישראל ,את פסגת השאיפות לגאולת
עם ישראל והאנושות כולה .עיר מקום המקדש ,בית
תפילה לכל העמים ,מקום השראת שכינה ,מקום
מושב הסנהדרין ,מכאן יוצאת תורה לכל ישראל.

אבסורד ,כמעט מזעזע יותר מאשר מצחיק ,שמידת

ארבעים ושתיים שנה עברו מאז נוגן לראשונה השיר

החרדיות ויראת השמים ...נמדדה אשתקד ובשנה

"ירושלים של זהב" אשר הרטיט לבבות ,וליווה

זו על ידי אלה שרואים הכל בראי עקום ,באופן

בהשראה עליונה את חיבורה מחדש של ירושלים.

הפוך ממש .אלה שמשום מה לא הביעו שבח

אולם בשנים האחרונות אנו עדים לקולות ,המרוחקים

ותודה לבורא יתברך שמו אף במילה אחת ,הם הם

יותר ויותר מאמונה בזכותנו על ירושלים ,ורחוקים

החרדים ביותר .ואלה שהודו כן נצרכים לבדיקה!...

משמחתה של ירושלים ביום חגה ,שהפך לחג

זימנה לנו ההשגחה את יום העצמאות ויום ירושלים

"סקטוריאלי" .חוץ מוותיקי חטיבת הצנחנים ..הרי

בסמיכות

ובין

פסח

לשבועות,

באופן שמבהיר את היחס בין שני
המאורעות הגדולים להם זכינו .יום
ירושלים

מגלה

מהי

המגמה

הפנימית של העצמאות המדינית,
מה

הם

שורשי

שההמון הגודש את רחובות העיר,

התהליכים

אין פיתרון קסם לפלונטר
הסבוך .אך נראה לעניות
באופן
כי
דעתי,
בשורש
פרדוקסאלי,
הבעיה מונח גם הפיתרון.

הלאומיים אותם אנו עוברים .לא
רק עם המתעורר מתרדמת שנות
אלפיים ,וחוזר אל מציאות לאומית נורמאלית בין

וחוגג

בחיוניות

ובשמחה

שייך

לצערנו כמעט כולו לציבור הדתי
לאומי.
יכולים

אנו לקרוא אנשי רוח

ופובליציסטים הכותבים בכאב כי
אכן "עיר ובליבה חומה" ...כביכול
לא הבשילה התודעה הלאומית.

החזרת מפתחות הר הבית לוואקף מבטאת כנראה

בריחה מהתמודדות עם רעיון שהתודעה הציונית לא

לכל אחד ירושלים שלו! לכל אחד פן פנימי בה הוא

יכלה לו " -קדושה" .כביכול עומדת התודעה הציונות

מחפש ומבטא את מה שמעבר לקיום הפשוט של

בפני הכותל ,ואינה מסוגלת לעבור אותו ..וזהו פשר כל

החיים .זוהי ירושלים של מעלה וזוהי גם ירושלים של

התסבוכת הפנימית בה אנו מצויים כבר עשרות שנים

מטה .ירושלים הפרטית וירושלים הלאומית.

 -הבריחה מתודעתנו העצמית!

כל אחד יכול לראות ולהרגיש ,למרות כל והצללים,

אין פיתרון קסם לפלונטר הסבוך .אך נראה לעניות

התעוררות רוחנית וחיפוש ערכי מתמיד .מה שדרוש

דעתי ,כי באופן פרדוקסאלי ,בשורש הבעיה מונח גם

הוא חיבור שורשי ,והעמקת הזהות הרוחנית והיהודית.

הפיתרון .ודאי שירושלים המבטאת את הגאולה

עלינו להבין כי הדרך להשפיע עוברת מן המחשבה אל

הרוחנית ,היא המהות היחידה שיכולה לחבר את

החיים המעשיים ולא ההיפך .לא מאבקי כוח ,הפגנות

הציבור החרדי ,להתבונן בראיה פנימית על מהלך

וצרמוניות

ערכית

הגאולה החומרית .החיפוש אחר תוכן ערכי יהודי גבוה

ספרותית מחשבתית וחינוכית וארוכת טווח .להתרגל

יותר מהמסגרות הקיומיות ,מהווה גם עבור הציבור

לראייה "ירושלמית" רוחנית שאינה מתנגשת אלא

החילוני ,תוכן המבסס ומאיר פנים לכל מציאות החיים

מפיחה רוח חיים במציאות הארצית ב"ציון"" .אם

הארצית ,ומה שיכול להוביל למדרגה גבוהה יותר של

אשכחך ירושלים תשכח ימיני"...

קיום .ירושלים היא היא הנשמה ,היא הגשר והיא
הפשר לקיום הלאומי היהודי.

תקשורתיות,

אלא

השפעה

סיכום הסוגייה
אביב אלקוני
כידוע ,מסכת בבא קמא היא המסכת הראשונה מתוך

לחדד שמוטל על האדם איסור להזיק את חברו בגלל

שלוש המסכתות המרכיבות את מסכת נזיקין (כפי

עצם המעשה ,אפילו אם הוא עושה זאת על מנת

ששמה מעיד עליה -בבא קמא = השער הראשון).

לשלם ,כפי שמצאנו בגניבה וגזילה ,שם העיקרון נלמד

עיקר עניינה של מסכת בבא קמא הוא חקירה ובירור

מייתור בפסוקים .הסבר דומה ניתן למצוא בדבריו של

של דיני הנזיקין שבין אדם לחברו במשפט העברי.

רבינו יונה (אבות א ,א)" :שהרי כתוב לא תגזול ,וכל
נזיקין בכלל אותו הלאו"...

המשנה הראשונה במסכת פותחת כך" :ארבעה אבות
נזיקין :השור ,הבור ,המבעה וההבער" .באופן פשוט,

ננסה לענות על השאלה מכיוון נוסף ,תוך עיסוק

המשנה כותבת שישנם ארבעה סוגים עיקריים של

בשאלה האם מקור האיסור להזיק הוא מדאורייתא או

נזק ,שכאשר אדם מזיק את חברו באחד מהם ,הוא

מדרבנן .לצורך כך ,נביא את מחלוקת המשנה למלך

מחויב לשלם לו על הנזק שגרם .על כך יש לשאול –

והמנחת חינוך בעניין "אין שליח לדבר עבירה" ,ולאחר

מהו המקור בתורה לאיסור המוטל על האדם להזיק

מכן נראה כיצד היא קשורה לחקירתנו.

את חברו? אמנם התורה הטילה חיוב תשלום על אדם
שהזיק ("ומכה בהמה ישלמנה") ,אך לא מצאנו
התייחסות מפורשת לעצם האיסור להזיק .אמנם ,ישנו

המשנה למלך (הל' רוצח פ"ב ה"ב) עוסק בכלל

איסור "בל תשחית" האוסר על האדם להשחית ממון

ההלכתי "אין שליח לדבר עבירה" (= אשלד"ע) .על פי

באופן כללי ,אך איסור זה קיים רק באופן בו ההיזק

ההלכה ,כאשר אדם שולח את חברו לבצע עבירה,

מביא לידי השחתה ,ועל כן הוא לא כולל נזקים בהם

העבירה משויכת למבצע ולא למשלח ,כיוון שהמשלח

האדם מפיק תועלת מהמעשה עבור עצמו או עבור

יכול להגיד "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי

אחרים.

שומעין" .המשנה למלך מבקש להוכיח שהכלל הנ"ל
נכון גם לגבי עבירות דרבנן .לצורך כך ,הוא מביא את
דברי הגמרא בבבא קמא דף נא ,א ,שכאשר שני

בדברי בעל הטורים בהלכות נזיקין (חושן משפט ,סימן

שותפים שולחים אדם שלישי לכרות בור בשבילם ,הם

שעח) ,ניתן למצוא התייחסות לעצם האיסור להזיק,

לא מתחייבים בכך על נזקי הבור אלא השליח מתחייב,

וזו לשונו" :כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון מחברו ,כך

כיוון שאין שליח לדבר עבירה .מדברי רש"י בדף נג ,א,

אסור להזיק ממון שלו "...על כך יש לשאול ,מדוע בעל

משמע שהעבירה המדוברת שם היא קלקול של רשות

הטורים הציג את האיסור להזיק על ידי השוואה

הרבים ,שזוהי עבירה מדרבנן .אם כן מוכח ,שהכלל

לגניבה וגזילה ,ולא כתב אותו באופן עצמאי? הפרישה

אשלד"ע רלוונטי גם לגבי עבירות דרבנן .המנחת חינוך

במקום מתרץ קושי זה .לפי דבריו ,בעל הטורים רצה

(פרשת משפטים מצווה נג) חולק על הבנה זו ברש"י,

וטוען שרש"י בדבריו התכוון שנעשה קלקול ברשות

לפי שיטת המנחת חינוך עדיין צריך לברר ,היכן כתוב

הרבים שיכול לגרום למיתה או להיזק של אדם אחר,

בתורה שאסור להזיק? היה מקום לתרץ ,שניתן ללמוד

שזה ודאי איסור תורה ,וממילא הכלל אשלד"ע רלוונטי

איסור זה מהעובדה שמוטלת חובת תשלום על אדם

רק לגביי עבירות דאורייתא.

שהזיק ,אך הקהילות יעקב דוחה טענה זו ,שהרי
התורה חייבה בתשלומים גם אדם ששורו הזיק ,אף על
פי שהוא עצמו לא עבר על שום איסור ,שהרי מותר

כעת נחזור לחקירה לגביי האיסור להזיק .הגמרא
בקידושין דף מב ,ב שואלת על דברי המשנה המובאת
בגמרא שם -מדוע כאשר אדם שלח את חברו הפיקח
לשרוף רכוש של אדם אחר ,חברו חייב ,הרי שלוחו של
אדם כמותו? ומתרצת ,אשלד"ע .ניתן להסיק מדברי
הגמרא ,שפגיעה ברכושו של האחר זוהי עבירה ,אך
עדיין איננו יודעים מה מקורה .נראה שמחלוקת
המשנה למלך והמנחת חינוך דלעיל קשורה ישירות
לשאלה זו .לפי שיטת המשנה למלך ,הכלל אשלד"ע
רלוונטי גם לגבי עבירות דרבנן ,ועל כן לא ניתן להוכיח
מהגמרא בקידושין שהאיסור להזיק הוא דאורייתא.

לבעל השור לאפשר לשורו לשוטט ברשות הרבים.
היד רמ"ה (פרק לא יחפור סימן ק"ז) כותב ,שישנם שני
פסוקים בתורה מהם ניתן לגזור שיש איסור להזיק.
האחד" -לפני עיוור לא תיתן מכשול"; למשל ,כאשר
אדם כורה בור ,הוא מכשיל בכך את הרבים וגורם להם
להינזק ,ולכן התורה אוסרת על האדם לכרות בור.
השני" -ואהבת לרעך כמוך"; כמו שאדם לא היה רוצה
שיזיקו לו ,כך יש עליו ציווי לא להזיק לאחרים( .צ"ע
מהו ההבדל המהותי בין איסורי גניבה וגזילה שנכתבו
במפורש בתורה ,לבין האיסור להזיק שלא נכתב
בפירוש ,אך אין כאן המקום להאריך בזה).

מאחר ולא מצאנו התייחסות מפורשת בתורה לאיסור
להזיק ,נראה לומר שמקורו של האיסור הוא תקנת
חכמים (באופן דומה כתב הקהילות יעקב במסכת

שנזכה לנתב את האש הבוערת בנו ללימוד התורה

בבא קמא סימן א) .לפי שיטת המנחת חינוך ,הכלל

והקודש ,ולא ח"ו להזיק בה אחרים.

אשלד"ע נכון רק לגבי איסורי דאורייתא ,ועל כן מוכח
מהגמרא בקידושין שהאיסור להזיק הוא דאורייתא.

שבת שלום!

בכל מקום שהם
אריאל הכהן כצנלסון מראיין את דוד אלמליח

ד

וד אלמליח (שיעור ג') הגיע לבקר
בישיבתנו הקדושה.

אחרי אין ספור ניסיונות שכנוע (ותחנונים
של קרוק) דוד התראיין למערכת.
כתבנו יצא לשטח (כיתה  )7לראיין אותו

.

רקע:
יליד טבריה ,גדל בשדה יעקב ולמד בישיבה
התיכונית "שלעבים" .כיום משרת בחטיבת גולני
בגדוד .13

כיום אתם נמצאים בקו בעזה ,ספר לנו על המתרחש
שם.
"כרגע אנחנו נמצאים בעזה ,באיזור פאגה (ליד
עלומים ,מול העיר עזה)
הרבה משימות ,אבל לא משימות קשות מידי ,לדוגמא

(בגולני בעיקר זה מאוד מורגש) ,משחקי אגו אתה
יודע"...

האם השירות עם החברים מהישיבה משפיע על
השירות? כיצד זה מתבטא?

להיות בתורניות למיניהן או להיות בסיור רכוב לאורך

מחלקת בייניש זה יתרון עצום .קשה להיות עם חבר'ה

גדר הרצועה ,קצת שוחק אבל לא מסובך.

שהם לא ביינישים ,זה עולם אחר .זה שונה לגמרי

התנאים די טובים בסך הכל .יש חדרים ,מיטות ,אדם

לדבר עם אנשים מהמחלקות האחרות ,זו תרבות

חכם אפילו יכול להשלים שעות שינה ולישון כמו

שונה מאוד .כל מקום שתלך אליו בצבא ,אתה תתחבר

שצריך .האוכל לא ברמה גבוה מכיוון שזה קו פלוגתי

לאנשים .הצבא שואף שהאנשים יתחברו אחד לשני,

ויש בעיה במוצב..

אם לא תתחבר אתה תהיה בבעיה .להיות עם חברים

תראה ,יש אקשן באזור אבל אני לא חווה אותו .במצבי

שלמדו איתך ואתה מכיר אותם ,זה כבר הבדל עצום.

לחץ קוראים לשריונרים בעיקר (תשאל את גא"י

המחלקה הם החברים שלך ,והתמיכה הזאת מרוממת

ראובני).

את האווירה .אין צורך לדבר על זה שאנשים לומדים
ביחד ,שרים שירי שבת ביחד ,או שמתפללים ביחד,

איזה סוג של אנשים פגשת בצבא? ואיך היחס שלכם

ביום העצמאות אפילו ארגנו הרקדה ,ברור שזו אווירה

איתם?

שיש רק במחלקת בייניש .אתה כל הזמן תהיה עם

"את כולם ,בצבא אתה פוגש כולם .במחלקה שלנו של
הביינשים הכל מעולה .תדע שכל מה שאומרים על
גולני ..זה נכון .יש חברה איכותיים מאוד ויש חברה
בעייתיים מאוד .אתה פוגש את כולם .דוגמא לכך,
נשלחנו למוצב בגולן ,שם פגשנו חבורת ג'ובניקים
שכללה שני חילונים ,שני דתיים ,גר ,ושני גויים .היה
מצחיק( ".ממש נשמע כמו התחלה של בדיחה)...

היחס עם הפלוגה ..אנחנו חודשיים בגדוד והיחסים

חבר'ה מהמחלקה שלך ,אנשים שאתה מכיר .זה כל
הזמן מסביבך וזה משפיע לטובה .המפקדים שלך הם
המפקדים שלהם ,האימונים שלך הם גם האימונים
שלהם ,אתה נלחם איתם ,אתה עושה איתם קווים.
להיות דתי בלי דתיים אחרים מסביבך ,זה קשה .אני
לא אומר שהאנשים שלא יהיו במחלקת ביינשים לא
יסתדרו בצבא ,אבל אני מכיר אנשים שלא משרתים
במחלקת בייניש ,חלקם טוב להם במסגרת בה הם
נמצאים ,אבל רובם אומרים כי יעדיפו להיות בסביבת

בפלוגה הם "חצי חצי" .יש אנשים שמתחברים יותר
ויש כאלה שמתחברים פחות ,ברוך השם אני מסתדר
מהבחינה הזאת .חשוב לדעת להתחבר עם האנשים
שאתה עובד איתם .כמו כן יש אנשים שפחות

אנשים שיותר דומים להם .שלא לדבר על הנאות
אחרות של שירות בהסדר ,כמו שנה וחמש וכו' "

מצליחים להתחבר לחבר'ה בגלל כל העניין של
ה'פז"ם' ומאזני הכוחות בין הוותיקים לחדשים בגדוד

ספר על איזה אירוע מהשירות:

"אירוע מהשירות..
תורת הלחימה של צה"ל אומרת שכאשר יש הפרת

בנוסף ,אחד המפקדים החליט לשים אותי בתוך
"נמר" לשבוע .לא האירוע הכי מכונן בשירות שלי.

סדר ,רק הצלפים (שעברו קורס מיוחד) רשאים לירות.
והם רשאים לירות רק לברכיים .כמו כן ,יש קלעים
שמגיעים לטווח יותר רחוק מרובה רגיל.
קרה מקרה של הפרת סדר ובו קלע ממחלקה אחרת
התכוון לירות לברכיים של המסתנן ופגע לו בטעות
במקום אחר ...תחשוב כמה זכויות יש לקלע הזה..

טיפים לשיעורים הנמוכים?
לא לפחד .לעמוד על שלך.
יש אנשים אידיאליסטיים כאלה וכו' ,אני לא אחד
מהם ,אני לא האדם הכי טוב בעולם .לא לפחד ללכת
נגד אנשים עם דרגות גבוהות יותר ,הם בני אדם בדיוק
כמוך.

מהנעשה בישיבה
תלמידי הישיבה חזרו לאחר בין הזמנים (שנוצל כראוי!) לתקופת זמן קיץ.
הזמן התחיל באירועי יום הזיכרון בפרגולה .לאחר הצפירה העביר שיחה בוגר ישיבתנו מר שלום מוחה,
אשר חווה על בשרו את הפיגוע שהתחולל בישיבתנו בה נרצחו שלושה בחורים (.)1
לאחר מכן הייתה שירה בציבור תוך כדי שתלמידי הישיבה הדליקו נרות לזכר הנופלים במערכות ישראל
ופעולות האיבה.
בבוקר למחרת שמענו שיחה מרתקת מפי ד"ר מוטי אביעם על מלחמתו הקשה בתל סאקי.
בנוסף הייתה פינה ללימוד לאורך היממה לע"נ הנופלים.
ערב יום העצמאות התחיל בתפילה ובטקס המסורתי עם היישוב .בטקס הדליק דוד וויינברג את משואת
התפוצות ,ואת משואת התורה ייצגו אותנו בכבוד הרב שי וינטר ור' שי שצ'ופק (.)2
לאחר מכן נסענו לחניון דליות ,שם העברנו את הלילה בארוחת ערב מפנקת ,קריוקי ולינת שטח.
בבוקר קמנו לתפילה חגיגית ולאחר מכן יצאנו לטיול ( )3עד רוגו'ם אל-הירי ,או בשמו העברי  -גלגל
הרפאים .משם חזרנו בחזרה וקיימנו את מצות החג ה'-על האש'.
בחזרתנו לישיבה נערך אירוע ה'-פואטרי סלאם' ( )4בו רבני ותלמידי הישיבה הפגינו את יכולת הכתיבה
והתיאטרליות שלהם בצורה מרשימה מאוד  -שאפו למשתתפים! (את הסרטונים ניתן לראות בערוץ
היוטיוב של הישיבה)
למחרת התקיים מרוץ חיספין שכלל מספר מקצים .במקצה של ה 10-ק"מ ניצח בכבוד תלמיד הישיבה
אלעד וקסלר ,וב 5-ק"מ יהודה כץ.

הטור הוותיק
אברהם וסרברגר
רציתי לכתוב הפעם על שני נושאים שאני

למה אני חושב שזה כל כך חשוב; הדבר ראשון

מהרהר בהם בתקופה האחרונה.

הוא הלימוד הקבוע של דף ,לא יותר ולא

הראשון הוא :לימוד תורה מחוץ לישיבה
(האומנם? כדי להיכנס לאווירה של שמות
מפוצצים לשיעורים בשבועות) ,לפני בערך
שבוע יצא שהתחננתי בפני מישהו שיתחיל
ללמוד דף יומי וכמובן שמעתי תירוצים רבים,
שונים ומשונים ,כשעברנו את שלב התירוצים
כמו" :לא זוכרים מזה שום דבר בסוף"" ,תאמין
לי שאם היה לי זמן פנוי הייתי לומד משהו יותר
'ישיבתי' מזה" וכו' ,אני עניתי שעדיף ללמוד
לימוד 'בעל בית' לשמונים שנה הבאות מאשר
ללמוד עכשיו  4שנים בקושי איזה לימוד
'ישיבתי' ,ואז הוא שאל והרי אפשר להתחיל
ללמוד דף יומי ברגע שעוזבים את הישיבה,
עניתי לו שרוב מי שהתחיל ברגע שהוא עזב
את הישיבה בסוף במקרה הטוב למד כמה
דפים ופרש ובמקרה הפחות טוב בכלל לא
התחיל ,השאלה הבאה שלו כבר הייתה :כמה
זמן מומלץ ללמוד בישיבה דף יומי לפני
שעוזבים את הישיבה? עניתי לו שלדעתי כדאי
כמה שיותר מוקדם אבל לפחות שנה לפני
שעוזבים ,צריך את הבין הזמנים הראשון כדי

פחות ,לעומת לימוד משהו אחר שהשם שלו
הוא לא 'יומי' ואז אפשר ללמוד שורה אחת
ואפשר לפעמים ללמוד עשר דפים ולכן
בתקופה לחוצה כנראה שאותו אחד ילמד
שורה אחת ואולי אף יפרוש מאותו 'הספק'.
דבר שני הוא שהלימודים היומיים ,חוץ
מההספק הקבוע ,הם לא מחכים לפלוני או
אלמוני הם פשוט ממשיכים -יש עוד יותר
דירבון לא לצבור פער ,לסיכום בלימוד יומי
כמו דף יומי או רמב"ם יומי או כל דבר יומי
אחר .יש מצד אחד את העניין שאתה יודע
מראש מתי תסיים את המסכת הזאת או
הספר הזה ולא איזה לימוד שיכול להימשך
שנים (שתלוי בלחץ בעבודה) ,ומצד שני יש
הספק קבוע ולא קשה במיוחד כך שהדבר
אפשרי ,לכן אני ממליץ מאוד להצטרף כבר
עכשיו כי לצערי שמעתי יותר מידי את
המשפט "מאז שעזבתי את הישיבה לא
פתחתי גמרא" מאנשים רציניים שלמדו חמש
ושש שנים בישיבה ממש יומם ולילה ועכשיו
לצערנו לא לומדים בכלל...

לבחון האם מצליחים 'להחזיק' בחוץ ,בדרך
כלל הבין בזמנים הראשון זה שבירה קשה,
בשני כבר פחות ועד שמצליחים להכניס את
הלימוד הזה ממש לסדר היום .אני אפרט קצת

דבר שני שאני רוצה לכתוב עליו הוא היכולת
שלנו בתור בני ישיבה שרוב היום יושבים מול

ספרים כאלה או אחרים ונחשפים להמון

יותר 'אחריות' על התורה ,ואולי אפילו לימוד

סגנונות כתיבה ונושאים ביהדות ,גמרא,

תורה יותר משמעותי.

מוסר ,אמונה וכו' ,לכתוב ולחדש דברים
משלנו ,כן ממש לחדש דברים!! תחשוב על זה
שניה שאם איגוד ישיבות ההסדר היו דורשים
מכל מי שמתקרב לסיום המסלול להגיש
מאמר מחשבה ומחקר על נושא שחפץ ליבו
לעסוק בו ,כמה תורה איכותית הייתה יכולה
לצאת מדבר כגון זה ,פתאום יש 'מחויבות
ללימוד' ,יש יצירה חדשה שאני עוסק בה,
ללמוד וללמד ממש .כשהייתי שיעור ו' בישיבה
הרגשתי שהגדלות של הישיבה היא בהצמחת
כל אחד לכיוון שלו וכך נוצר שכל אחד מאיתנו
'התמקצע' בתחום שלו ויכולנו ללמוד אחד
מהשני ,כך אפשר גם ליצור תורה שבה כל
אחד לוקח את הפינה שלו ,אבל במכלול
ובהשקפה הכללית כל אחד ש'התמקצע'
בתחום שלו ויש לו יכולת לתרום מעצמו
ולקבל מאחרים ,מרגיש יותר חיבור לתורה,

"מפני מה מתו תלמידיו של ר"ע? מפני שלא
נהגו כבוד זה בזה" -נשאלת השאלה ,בסוף
תלמידיו של ר"ע בכל מקרה היו מתים ,אז
למה כל האבל הזה ולמה כל שנה? נראה
לפרש שבגלל הפוטנציאל הגדול שהיה להם
בתור קבוצה ,שכל אחד היה יכול להיות
משמעותי ולהעלות את התורה עוד שלב אחד
קדימה

ולצערנו

זה

לא

קרה.

אם כן למה האבל נעצר בל"ג בעומר או
בשבועות ,הרי היינו יכולים להתאבל עד היום
על החוסר הגדול שנוצר בתורה? ניתן לפרש
ששני התאריכים האלה ,ל"ג בעומר ושבועות
מסמלים את המשך התורה .האבל הוא כל
שנה עד ל"ג בעומר שמסמל את תורת רשב"י,
או שבועות ששם קיבלנו את התורה ומשם
היא צמחה ,ולכן אנחנו מפסיקים את האבל
דווקא בתאריכים הללו.

התשב"ץ
איתי שולדנפריי
יובל ברק
בן-אל דוקוב
דביר בן ישר
עמנואל ליפשיץ
אביחי סופר
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אל תגעו לי בזהות!
אלחי פרשטיק
בספרו החדשני "התנגשות הציביליזציות"
מתאר ד"ר סמואל הנטיגטון כיצד לאחר
התפרקות

ברית

המועצות

והגוש

לקבל שליטה גדולה יותר במדינה -נקבל
מתכון בטוח למלחמת אזרחים.

הקומוניסטי ,החל העולם לסעור ולגדוש

וזה בדיוק מה שקרה במלחמות יוגוסלביה.

במלחמות עקובות מדם סביב נושא אחד

יוגוסלביה הייתה קבוצה של עמים שונים

עקרוני :זהות .כל זמן שברית המועצות

(קרואטים ,סרבים ,בוסנים וסלובנים)

שלטה בעמים שונים ובארצותיהם ביד

שבתקופת

התחילה

ברזל ,נאלצו אותן ישויות להתכופף

להתפרק ולהכריז על עצמאות בזו אחר זו.

ולטשטש את זהותן תחת הזהות הריקה

כל הכרזת עצמאות של מדינה מהקבוצה

מתוכן של "מעמד הפועלים הבינלאומי"

גררה אחריה מלחמה שלוותה במאבקים

שאותו ניסו הסובייטים ליצור .לא באמת

חיצוניים ופנימיים בתוך המדינה בין

משנה אם היית רומני ,צ'כי ,פולני או

אוכלוסיות שונות על רקע של לאום ודת.

לטבי -הגוף שהיית כפוף לו היה אחד:

בבוסניה אף בוצעו מעשי טבח

הזמן

המדוברת

המפלגה הקומוניסטית.
אך סופה של כל אימפריה ליפול ,וכך
הגיע גם תורה של ברית המועצות .וכאשר
התהליך הזה התרחש בתחילת שנות ה-
 90כל האזור נכנס לטלטלה איומה :אותם
עמים ולאומים שנפתח להם השער
לקבלת ריבונות היו צריכים להתמודד עם
שאלות קריטיות של גיבוש זהות סביב

באוכלוסייה המוסלמית .סדרת המלחמות
של הכול בכול הוכיחו מסר חשוב על סדר
העולם :לכל אומה יש את המקום שלה
בעולם ואת החובה שלה להתקיים בתור
גוף עצמאי .ערבוב של אומות וניסיון לבטל
את הייחודיות של כל אומה ואומה תיצור
בהכרח אסון.

המדינה החדשה שיקימו :מה יהיה המכנה
המשותף של אזרחי המדינה? לאום? דת?
הזאת

סיפור מגדל בבל הוא דוגמא מצוינת

קירבה

גאוגרפית?

השאלה

מקבלת חשיבות כפולה כשמדובר באזור

וקדומה להרסנות שבאחדות המזויפת

צפוף בו נמצאים עמים שונים המעורבים

והמטשטשת :מתאספת לה חבורה בעלת

זה בזה ומקיימים דתות שונות (אסלאם

"שפה אחת ודברים אחדים" .בשם אותה

ונצרות) .כאשר כל צד יפעל בנחישות

אחדות ,פועלת החבורה כדי לנסות

להילחם בריבונו של עולם ע"י בניית בניין

שלנו ,מתוך הבנה שרק השמירה על

גבוה שירכז את האוכלוסייה במקום אחד

המסתורין שלנו היא זו שתמשיך לקיים

ויימנע ממנה לקבל את השונות שייעד לה

אותנו כעם.

הקב"ה .העונש החינוכי והמתבקש שנותן
הקב"ה הוא בלבול לשונם ופיזורם בעולם.

אצל עם ישראל הציווי של להישאר
ייחודיים מקבל חשיבות מיוחדת עוד יותר,
ישנו מדרש שאומר מפורשות" :בזכות
ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים:
שלא שינו את שמם ולא את לשונם ,לא
גילו מיסתורין שלהם ולא ביטלו את
המילה".
המדרש הזה הוא לא פחות ממדהים :הוא
תולה את כל גאולת מצרים בשמירת
הזהות היהודית .הקב"ה בצורה הזאת
אומר לנו :רוצים להיגאל? רוצים להמשיך
להתקיים בסדר ההיסטוריה בתור עם?
תשמרו על הייחודיות שלכם שבאה
בצורת השמות העבריים ושפת הקודש,
תשמרו על השוני שלכם שמבדיל אתכם
משאר אומות העולם בצורת קיום המילה-
ואל תגלו את הסוד שלכם!

ההדרכה הזאת צריכה להיזכר טוב טוב
בימינו ,דווקא בזמן שגורמים מתוכנו
פועלים לטשטש את הזהות היהודית
בתחליף של זהות אוניברסלית ונאורה
יותר לכאורה .הימים של חגי אייר הם זמן
מצוין לחשוב על חיזוק הזהות היהודית

מגדל פורח באויר
חננאל לוי
אֲנִ י ִמגְ ָּדל.
לְ ִע ִתים נֶגְ ֵּדָך
ּולְ ִע ִתים ְמקֹום ְשכִ ינ ְָּתָך.
אֲ נִ י ִמגְ ָּדל,
ָּאה.
ָּשר ְונ ֶ
י ָּ
גּופי,
שלְ ִ
כָּ ל ַהלְ בֵּ נִ ים ֶ
סּותתֹות עַ ל חּוט ַה ְשעָּ ָּרה.
ְמ ָּ

ּפֹור ַח -
ֵּ

בָּ אֲ וִיר -

כְ מֹו נֶבֶ ט זָּר,

עֲרפֶ ל,
כְ מֹו ָּה ָּ

ְב ִמ ְדבָּ ר ְמאֻ בָּ ק.

שר ֶאת ָּהעֲ לָּ ָּטה.
ְמבַ ֵּ

ּפֹור ַח -
ֵּ

בָּ אֲ וִיר -

כְ מֹו ָּה ָּא ִביב ַאחֲ ֵּרי ַהחֹ ֶרף;

כְ מֹו ּפַ ְרּפַ ר,

שמים.
ַחם ֶאת ַהגְ ָּ
ְמנ ֵּ

יח ֶאת ַה ְש ָּמ ָּמה.
ַמ ְפ ִר ַ

"אם כי הספירה היא רק ארבעים
ותשע יום נאמר  -חמישים יום –
להורות לאדם שבל יחשוב שהשלים
את עצמו ,אלא מוטל עליו עדיין
להוסיף ,שהרי המצווה לא נסתיימה"
(רבי משה יחיאל מאוז'רוב ,באר
משה)

