הרב עומרי ישראל קראוס שליט"א
עשר ...תשע ...זה כבר מתקרב ...שבע ...שש ...חמש ...זה כבר ממש פה ...ארבע ...וואוו ...שלוש...
שתיים ...מתח ...אחד  -הפתעה.
תודו שהייתם קצת במתח )ולא בגלל שכתבתי "מתח"(.
ככה זה בעולם ,הספירה לאחור יוצרת מתח ודרמה ,יוצרת כמיהה כבר להגיע לסוף ,ההרגשה שכל שנייה
שעוברת אני יותר ויותר מתקרב לשיא .זה לא כ"כ משנה מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה ,אך
המציאות מוכיחה שזה עובד.
לפי זה נראה לכאורה ,שתורתנו הקדושה לא הולכת בשיטת הפסיכולוגיה.
אנו נמצאים במהלכה של ספירת העומר ,לקראת מתן תורה ,כל מהותה של אותה ספירה שאנו סופרים
היא יצירת הציפייה והכמיהה ליום קבלת התורה ,כמו שכותב ספר החינוך במצווה זו:
משורשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה ...והיא העיקר
והסיבה שנגאלנו ויצאו ממצרים ...ומפני כן ...נצטווינו למנות ממחרת יו"ט של פסח עד יום
נתינת התורה ,להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו כעבד ישאף צל
וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות .כי המניין מראה לאדם כי ישעו וכל
חפצו להגיע אל הזמן ההוא.
ואם כן היינו צריכים לספור ספירה שיוצרת ציפייה ,כמו שהעולם סופרים .בצבא תמיד שואלים "כמה
עוד?" ו"עד מתי?"  -לא שואלים "ממתי"...
כבר החינוך בעצמו הרגיש בשאלה" :וזה שאנו מונים לעומר 'כך וכך ימים עברו מן המניין ואין אנו מונים
'כך וכך ימים יש לנו לזמן'"? )ויש כאן נקודה נוספת ,חוץ מהספירה לאחור שיוצרת מתח ,יש גם את
נושא הספירה ,אומר החינוך שכל יום היינו צריכים להזכיר את מטרתנו  -חג מתן תורה ולא את מוצאנו -
הקרבת העומר(.
תשובת החינוך תובן למי שעכשיו התגייס ,תשאל אותו כמה זמן נשאר הוא יאמר לך שלא סופרים,
דברים כאלה מכניסים אולי לדיכאון )חוץ מכמה מורעלים/צדיקים שאליהם לא מתייחסת דוגמא זו ☺(.
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כמו כן הדברים נכונים למי שנפשו כבר מאסה ְבחיים ללא תכלית והוא כ ֵמה לזמן קבלת התורה ,בינתיים
חייו אינם לא חיים ,בשבילו  49יום שקולים כנצח ,וזה ודאי מסוגל לשבור את רוחו .אומר החינוך ,שעדיף
שלא להזכיר כמה נשאר ,אלא את התקדמותנו יום יום.
אמנם עדיין יש לשאול :אם ברצוננו להגיע לשלמות הפעולה על הלב היה עלינו לשלב בין שתי השיטות,
להתחיל לספור בסדר עולה ולקראת הסוף להתחיל לספור ספירה לאחור?
על זה אומר החינוך" :לפי שאין לשנות מטבע החשבון באמצעו"  -סיבה טכנית.
תירוץ אחר אומר שיבולי הלקט בשם רי"ה החסיד על דרך הפשט )למרות שגם החינוך טען שהוא
הפשט(.
בתורה לא מוזכר כלל חג מתן תורה ,מוזכר רק חג השבועות ,קשה לומר שצריך ליצור כמיהה לדבר שלא
מוזכר .בפשט ,מטרתה של ספירת העומר היא לדעת מתי יחול חג השבועות .בזמן שמקדשים את
החודש ע"פ הראיה לא מחויב ששבועות יצא בו' בסיון ,הדבר תלוי האם חודשים ניסן אייר וסיון הם
מלאים או חסרים ,ממילא כדי שכ"א ידע מתי חל שבועות הצטווינו פשוט לספור ולדעת ,ובמיוחד
שימים אלו ימי מלאכת השדה ,ואין מי שיגיד לכפריים מתי חל שבועות.
על פי זה נראה לכאורה פשוט ,שלא שייך לספור ספירה לאחור .ראשית ,אם מטרתנו לדעת מתי חל
החג אנו צריכים לספור באופן פשוט כדי שלא נתבלבל ,ושנית אין בזה עניין ביצירת ציפייה וממילא אין
עניין בספירה לאחור.
אפשר לומר טעם נוסף עפ"י המלבי"ם:
המלבי"ם מביא שיש ארבעה לשונות שמתייחסות לספירה :ספר ,מנה ,פקד נשא .וכמובן עפ"י שיטתו
של המלבי"ם ,לכל מילה יש כוונה אחרת.
• ספר  -פירושו "על פעולת הספירה בעצמה ,שסופר אחד שניים שלושה ...שסופר הפרטים או
הימים אחד אחד בספירה סידורית".
• מנה " -דבר שכבר ידוע מספרו ,ומונה אותו לדעת אם לא חסר ממה שהיה".
• פקד " -שבא על סכום המניין" -מה שמעניין זה התכל'ס...
• נשא " -שהוא מניין ופקידה שיש בו נשיאות וחשיבות".
נמצאנו למדים ,שהמיוחד ב"ספירה" זה הדגשת כל פרט/יום בספירה ולא רק התוצאה הסופית ,הרש"ר
הירש כותב שזו גם משמעות המילה "סיפור" .אף אחד לא היה קורא ספר שכתוב בו רק "והם חיו באושר
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ועושר עד עצם היום הזה" ...זה משעמם ,בלי כל האקשן באמצע לא מעניין שהסוף טוב ,מהותו של
הסיפור הוא שהוא מורכב מעלילה שהיא הרכבה של הרבה פרטים ,לא רק המסקנה הסופית.
יש הבדל משמעותי בין ספירה מהסוף להתחלה לספירה שלנו ,כשסופרים מהסוף להתחלה ברגע
שהגעת למטרה ,אתה כבר לא זוכר מאיפה התחלת ,זה כבר לא משנה ,העיקר להגיע לסוף ,אך בספירה
שלנו כשאתה מגיע ליום החמישים אתה זוכר שעברת חמישים יום ,יש עניין בדרך ולא רק במטרה.
היה אפשר לחשוב שכל התהליך מקבלת העצמאות הפיזית )יציאת מצרים( עד קבלת התורה הוא
מיותר ,הרי העיקר שנהיה במצב של קבלת התורה ,באה התורה ואומרת שוודאי שלא כך ,הרי עיקר
מטרת העולם היא עבודתו של האדם כדי להגיע לשלמות ,כמאמר המהר"ל "השלמות היא
ההשתלמות" ,ממילא עיקר החשיבות היא בהתקדמות של היחיד והעם לקראת מתן תורה .ודאי שאנו
לא מזלזלים בתוצאה ,אך אנו פה בעולם גם בשביל העבודה וההתקדמות שבאמצע.
גם בצבא יש לפעמים תחושה שהעיקר שנגמור עם זה ,נגיע ליום האחרון וסיימנו )ובמצבים מסוימים זה
בסדר לחשוב כך( ,אמנם האידיאל הוא שגם בצבא נבנה מהתהליך ,ונחזור לישיבה לאחר שהתקדמנו
ונבנינו בזמן החשוב הזה.
אני מברך את התלמידים/חיילים החדשים ,שילכו בעקבות חיילנו היותר פז"מניקים ,וישרתו את עם
ישראל בשכל ,ברגש ובגוף.

אסף משניות )ה'(
אין זמן מתאים יותר מאשר חודש אייר כדי לדון בו בענייני המדינה .בטוחני שרבים יעסקו החודש
בנושאי ציונות שונים ,ואני אינני אשחה נגד הזרם ואעסוק גם כן בנושא ציונות .מתוך שלל נושאי הציונות
השונים ,החלטתי לעסוק דווקא בנושא כואב :הפיכת המדינה לדת בפני עצמה ,ששוכחת שהיא יהודית.
אסביר את דברי כעת .במחוזות הציונות הדתית ,נפוצה מאוד בשנים האחרונות הגישה שהמדינה היא
הערך העליון ביותר עלי אדמות .כל כך עליון ,עד שהוא מצדיק ויתור על חלקים ממצוות התורה למענו.
התורה אצלם הפכה לגורם משני לציונות והיהדות משאירה חותם בתור תרבות בלבד ,וגם זה לא תמיד.
בתשעה באב ,מציינים גופי התקשורת השונים את הגירוש מגוש קטיף )כי למה שיעסקו בנושא דתי כמו
חורבן הבית ,כשאפשר לדון בנושא הרבה יותר פיקנטי .למעשה ,נראה כאילו גופי התקשורת יצרו יום
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זיכרון נוסף בלוח השנה הישראלי -יום הזכרון לציונות הדתית( ,באחת השנים שודר סרט אודות גיוס בני
הציונות הדתית לצה"ל לאחר הגירוש .את הציטוט הבא מהסרט לא אשכח" .בזמן הישיבה אני רוצה
שהבן שלי יקשיב לרב שלו ,אבל בזמן הצבא יש רק את המפקד ורק לו צריך להקשיב" אמר אחד האבות
שבנו בדיוק התגייס .אם תרצו לראות כיצד ניראה אובדן דרך  -זו התמונה המוצלחת ביותר לכך.
שורש הבעיה ,הוא בעובדה שיש גורמים שמקדשים את הממלכתיות בכל מחיר .לדידם ,כל מעשה של
המדינה ,או של ראשיה ,שריה ויועציה ,הוא קדוש .כאילו מעשיהם וחוקיהם נתנו משמים ,ולא נכתבו
בידי בשר ודם .כך יוצא שהם מגנים בחירוף נפש ,ובעיוורון מוחלט כלפי מנהיגים שסרחו .בימים בהם
נשיא המדינה לשעבר מבקש חנינה עלינו לזכור שהם בני אדם ,ולא סגני אלוקים.
הגורם השני לבעיה זו הוא העובדה שיש הרואים בציונות התגלמות של היהדות .לדעתם כל היהדות
מגולמת בתוך הציונות .לכן היא קודש .לכן הצבא קודש .לכן ניתן לשמוע בימי גיוס גרסה מחודשת
לשיר המדבר על קדושת השבת ,רק שבמקום השבת  -הצבא הפך לקדוש" .צבא קודשנו ,מתנת חלקינו,
ראשית צמיחת גאולתנו" נאמר בגרסה המחודשת.
חשוב להבין שהצבא איננו קודש .לפחות לא קדוש במובן הקלאסי של המילה .הצבא חשוב ביותר
להבטחת קיומנו העצמאי במדינה עצמאית ,ואשרינו שזכינו לשרת בו ,אבל ישנו הבדל תהומי בין זה לבין
הפיכתו לדת .השירות הצבאי לא מתיר לוותר על שמירת המצוות .ההיפך הוא הנכון .צריך למצוא את
כל הדרכים כדי שניתן יהיה לשמור תורה ומצוות במהלך השירות .הצבא עצמו הבין זאת ועל כן עיגן
זאת בפקודותיו .בנוסף ,הצבא משקיע מיליוני שקלים בשנה במדור בחיל הרבנות שלמעשה מתפקד
כמכון צומת צבאי ,שמייצר פתרונות לפעילות מבצעית בשבת .אך בניגוד אליו ,ישנם קצינים דתיים
שאומרים בגלוי שהלכה בצבא זה דבר מיותר .בשיחה שערכתי בזמן שירותי בחיל הרבנות עם קצין
בתודעה יהודית ,הגענו לנושא הזה .את הדברים שאמר לי אז ,אצטט כעת" .צה"ל לא צריך שיהיה גוף
שידאג להלכה ולכשרות בצבא ,כי בשעת מלחמה -מותר גם לאכול ארנבות .לעומת זאת צריך להשקיע
ברוח הלוחמים" .ראש אכ"א לשעבר וחבר הכנסת בהווה אלעזר שטרן אמר בעבר ש"אמא צריכה לדעת
שכמו שהבן שלה יכול למות בצבא כך הוא יכול להפוך לחילוני-וזה לגיטימי" .בדברים אלו מתגלמת
השקפת עולמם של אותם אנשים -היהדות הפכה למשנית לציונות ,ואף מעבר לכך ,היא נועדה לשרת
את הציונות.
ועל נקודה זו אנו צריכים לזעוק .היהדות אינה דת של אווירה ולא תרבות בלבד .אין מקומה של היהדות
משני לציונות אלא הפוך .הציונות שלנו נובעת מהיהדות .בכך אנו שונים מאחינו החילונים .אנו יודעים
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שהקמת מדינת ישראל הינו רק חלק מתוך גאולת ישראל ,ולא הגאולה הסופית .אנו יודעים שקיומה של
מדינה ישראל הוא נדבך בתוך עולמנו היהודי .הוא לא תחליף אליו ,אלא רק חלק ממנו.
חשוב להבהיר :אנו שמחים ומודים לקב"ה על העובדה שזכינו לחיות במדינה עצמאית משלנו ,ובפרפרזה
על דברי בעל ההגדה  -רק על הזכות הזאת אנו אומרים 'דיינו' )ודברי הלל ושבח( .אך יחד עם זאת אנו גם
יודעים שזה לא מספיק .אנחנו לא נסתפק במדינה ככל האומות ,אלא נרצה מדינה יהודית ,על כל מה
שכלול בכך .בלי זה ,הזכות שלנו חסרה מעט.

ר' מתן סבג
 !402כן ,המפקד!
בשירות הצבאי בתקופה שלי ,עוד היו אהלים בשיבטה .כל בוקר במסדר הבוקר ניתנה הפקודה שתוך
שתי דקות עלינו להרים את יריעות האהלים .כמה וכמה פעמים לקח לנו עד שהצלחנו למלא את
הפקודה במלואה בזמן .וכל פעם שלא עמדנו במשימה ,ניתנה מיד הפקודה שתוך דקה עלינו להוריד את
היריעות שכבר העלנו .בתקופה הראשונה לא הבנתי מדוע לא נותנים לנו עוד שתי דקות ומיד היינו
מצליחים המשימה .לקח לי זמן להבין מה באמת רוצים מאיתנו.
יש כאלו הטוענים שלאחר השירות הצבאי חוזרים לישיבה לשיעור א' .במאמר שלפניכם אנסה בעזה"י
להביא כמה עצות מעשיות כנקודות למחשבה ,שלא רק שלא תהיה נסיגה חלילה אלא אף נצליח
במסגרת השירות הצבאי להמשיך את ההכשרה שלנו כבני התורה .ישנם כאלו שרוצים שנלמד
מהטעויות שלהם .הנקודות שלפניכם ,שהן על פי הדרכות שקיבלתי בישיבה מרבנים וחברים ,היו בסיס
לשירות המשמעותי והמהנה שלנו .בדוק ומנוסה בהצלחה רבה.
מעניין שישנם הדרכות מאוד מוגדרות בתורה לצורה של צבא יהודי .הדרישה שהמחנה יהיה קדוש
במבט ראשוני נראית בלתי אפשרית .אך ההבטחה שהקב"ה הוא נמצא בתוך המחנה היא זו שגורמת
לכל המהלך הצבאי להראות אחרת לגמרי .הרב מקוצק אומר שהקב"ה נכנס לכל מקום שמכניסים אותו.
כיצד אם כן נכניס את הקב"ה למחנה שלנו?
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סור מרע
אחד הדברים שמאוד מאפיינים את השירות הצבאי הוא הלשון המחוספסת .מילים רבות של גנאי נוצרו
בהווי הצבאי ומשתמשים בהם כדרך קבע בלשון הצבאית .ואין זה דבר של מה בכך .חז"ל מזהירים
שבעבור נבלות פה  -בחורי שונאי ישראל מתים )שבת לג .(.יתכן ובגלל זה דווקא שם היצר כל כך מנסה
להכשיל אותנו בזה .גם ביטוים שלכאורה כבר קיבלו "הכשר" נכללים לכאורה באזהרה הזו .אצלנו קראו
לדיבורים אסורים כאלו "דיבור נגוע" .מילת הקוד הזו מאוד עזרה גם לחיילים החילונים להבין שליד
בינישי"ם צריך )וגם אפשר( לדבר אחרת .כמו בני אדם .השפתיים כידוע הן הגבול בין הפנימיות שלנו
לבין העולם החיצון .אסור שנפקיר את השמירה על הפה שלנו .וכמובן שהלכות לשון הרע כוללות גם
את המפקדים .גם עליהם אסור לדבר לשון הרע.
ענייני צניעות חמורים במיוחד במציאות הצבאית .במצבי לחץ אדם מאוד מחפש קירבה וחום וחז"ל כבר
קבעו שאין אפוטרופוס לעריות .מלבד גדרי ההלכה המאוד ברורים של יחוד והרחקה מקלות ראש עם
נשים ,ישנה עצה שמאוד מועילה למי שבכל זאת צריך לפנות לחיילת .העצה היא לא לקרוא לה בשם
הפרטי .שם יוצר קשר וחיבה .אדם מאוד אוהב לשמוע את השם שלו )לא בהגזמה כמובן( .הגבול המאוד
קטן הזה יוצר הרחקה מאוד ברורה .ולצד השני זה כמעט לא מורגש ולא מעליב .אבל אתה את עצמך
בלמת.
ובאותו עניין ,גדרי הצניעות ודרך הלבוש נוגעים גם לגברים .אסור ללכת ערום שלא לצורך ,אסור לגעת
באברים צנועים בגוף האדם .הקפדה על דברים אלו שומרת את הצלם שלך .לא מורידה אותך להתנהג
כבהמה.
ההוי החברתי הסוחף של הצבא .כדאי מאוד לייצר מרחק בריא ממנו .אין הכוונה לפרוש מהציבור ,אלא
לשים לב אם הפעילות הזו מתאימה לבני תורה או לא .בקלות אדם יכול להגיע לנפילה שהוא לא חלם
עליה אפילו .אם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב וכו'.
חלק מהסחף אלו עניינים שביום יום פשוט לאדם שהם אסורים אבל האווירה בצבא "מתירה" לעשות כן.
גם בצבא אסור לגנוב/להשלים ציוד/לעקוץ .לעיתים הניסיון גדול אבל לפום צערא אגרא .עדיף לעלות
מת"ש בצבא מאשר בבית דין של מעלה.
דיני הכשרות חלים גם על חיילים .נדמה שחיילים רעבים הרבה יותר מאזרחים .אם הביאו לכם במחסום
אוכל שנראה כמו אוכל כשר ,מריח כמו אבל לא באמת ברור מה הכשרות שלו ,תחשוב טוב מה היית
עושה בתור בחור ישיבה .יש ספק – אין ספק.
והדברים עוד רבים אבל אלו כללים ,וכל מצב צריך להיות נידון לגופו של עניין .הקו המנחה לא להסחף.
לא לרדת מהדרגה שלך .גם אם היצר שלך אומר שאינך ראוי להתהדר בתואר המכובד "בן תורה".
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...ועשה טוב
לעסוק בתורה .בצבא ישנה מעלה מיוחדת יותר מהחיים האזרחיים .אין לך הרבה זמן פרטי .ממילא
דקות בודדות שלך שאתה מנצל ומפנה ללימוד תורה נחשבות לכמה שעות הפנויות ללימוד אצל בחור
ישיבה .חבל לאבד אפשרות כזו .היום מצויים הרבה ספרים בגודל כיס .גם ביישומים לטלפון הנייד.
ולנסיעות המרובות לבסיס ובחזרה כדאי להיות מצויד בשיעורים לשמיעה .ונקודה חשובה – לא צריך
ללמוד בצבא בהפגנתיות .שב תלמד בהצנע ולא יפריעו לך .כמובן שבשמירות וכד' יש להשמע להוראות
המפקדים – ואז הזמן של התורה שבע"פ ,כפשוטו.
איפה הראש שלך .אם במהלך המסע תחשוב כל הזמן מתי תוכל לישון ,יהיה לך קשה יותר להשלים את
ההספק היומי שלך במשנה לפני השינה .אבל אם מחשוב מתי אזכה להשלים את הלימוד היומי שלי או
מתי אוכל לצאת ולבקר בישיבה ,סיכוי גדול שלא תפספס הזדמנות כאשר זו תגיע לידך.
לבקר בישיבה ,זו טעינת מצברים שאין כדוגמתה .כדאי גם לבקש מחברים שנשארו בישיבה שיגידו לך
אם הם מרגישים שאתה מתנהג אחרת מלפני השירות .זה מאוד יעזור לך להתאפס ולוודא שאתה נשאר
על המסלול של עבודת ה' וגם ככה יש סבירות שתשמע להם וזה לא יפגע ב'גאווה' שלך שהרי אתה
ביקשת מהם שיגידו לך.
ביקורים של הישיבה בצבא .הבחורים שבצבא תמיד יותר מעודכנים מה קורה איתם ומתי יש להם זמן.
כדאי להיות בקשר עם הישיבה ,ר"מ או בחור ,ולתאם ביקורים לפי מה שאתה יודע .הישיבה תמיד
שמחה לבקר .גם עם זה כרוך במאמצים רבים .אבל ברוב הפעמים בישיבה לא יודעים על סדר היום
שלך .המאמץ הזה שלך יתרום לך ולכל החברים שלך .כמים צוננים על נפש עייפה.
דברי תורה בחדר האוכל משנים ממש את כל האווירה של הפלוגה .מספיק בכל ארוחה מישהו יגיד דבר
תורה קצר ,וורט על הפרשה ,הלכה מקיצור שלחן ערוך וכד' .וצריך להתמיד בזה .כי אם לא ,אז חודשים
שלמים לא יאמרו בכלל ,וחבל .במיוחד כדאי שיהיה דבר תורה בסעודות ליל שבת .להרגיש את מתיקות
השבת גם במדי הצבא.
להתפלל לפני המלך .ישנם זמנים שלהתפלל בכל זו ניסיון מאוד גדול .העייפות רבה והעינים נעצמות.
אבל אסור לנו לשכוח שהתפילה הינה חלק מהותי וחשוב בעבודת ה' שלנו .וכל תפילה עומדת בפני
עצמה .נשתדל לא לפספס אף דקה בזמן שאנו לפני בורא עולם.
שבת ומועד בצבא .אם את השבת אתה מבלה בצבא ,עדין שבת זו שבת .גם אם אתה בפעילות מבצעית
ואתה לא עולה על א' ,אם תייחד לעצמך משהו מיוחד לכבוד שבת ,כיפה נקייה ,חטיף וכד' הדבר הקטן
הזה יזכיר לך שהיום שבת .ובזמן הפנוי שיש לך כדאי שתקבע לעצמך הספק מסוים שיקל עליך להרים
עצמך מלישון כל היום...
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להיות חייל מבצעי בכוננות גבוהה .השירות הצבאי זה מצווה .וכמו שאתה מקפיד לקחת אתרוג מהודר
ותפילין מהודרות ,ממש ככה שהנשק שלך יהיה נקי ושהשמירות שלך יהיו טובות .ואפילו אם אתה תורן
בחדר האוכל ,זה יהיה קידוש השם מיוחד שיראו שכאשר הביינישי"ם תורנים ,הכלים נקיים באמת.
מצאנו בהלכה שלעיתים יהיה מותר לצחצח נעליים בשבת משום שזה פיקוח נפש .אף אחד לא מעיז
להתעסק עם חייל שנראה מסודר כראוי .חייל שאינו לבוש כן ורואים עליו שאינו מקפיד – האויב רואה
את זה וח"ו אותו חייל 'מצ'וקמק' מכניס את עצמו למצב של סכנה.
לשים לב לחברים שלך .המציאות הצבאית מאוד מלחיצה ויש כאלו שמאוד קשה להם .כדאי לפתוח את
העינים ולשים לב מי צריך מילת עידוד או כתף לעזרה .לפעמים חיוך קטן יכול להציל חיים.
וגם כאן ישנם עוד דוגמאות רבות אבל הקו הכללי הוא כזה וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים.

הכל משל!
נחזור למסדר הבוקר שבו פתחנו .יום אחד זכיתי להכנס לפני ולפנים לחדר של המסו"ל )מ"פ( .שם
ראיתי בלו"ז של הסוללה שעה וחצי זמן למסדר בוקר וזה נראה זמן רב מאוד יחסית למשימות שצריך
לבצע .ואז הבנתי .המשימות הן רק תירוץ .משחק .להרים את היריעות ולנקות אינה מטרת המשחק.
לפחות לא העיקרית .בתקופת הטירונות הצבא מכשיר אותנו להיות לוחמים בצבא .וכידוע אינו דומה
מועטים העושים את התורה למרובים .כוחו הגדול של הצבא שאינו רק אוסף של יחידים אלא כיתות
מחלקות ופלוגות שמסתערות יחד .חייבים ללמד את החיילים לעבוד בשיתוף פעולה .ודאי שהיו יכולים
לתת לנו חמש דקות להרים יריעות והיינו עומדים בזה .אבל היינו עובדים ביחידות .לא ביחד .הזמן הקצר
מחייב אותנו לעבוד בשיתוף פעולה ובזריזות .ורק כך ניתן להשלים את המשימה.
אני זוכר איך הסמסו"ל )סמ"פ( ניסה להסביר לנו למה אנחנו התותחנים צריכים לעשות מסע .שכן
התומ"ת נוסע וגם הפגזים שאנו יורים מגיעים הרבה יותר מהר ורחוק מכל פלוגת צנחנים ,אז למה אנו
צריכים לעשות מסע רגלי בכלל?
לפי מה שהסברנו הדבר פשוט מאוד .המסע אינו מטרה בפני עצמו .ויותר מזה ,חייל שיגיע לסוף
המסלול יתכן וכלל לא עמד במשימה .היעד הוא שחייל ילמד בתנאים קשים ,כמעט כמו בקרב ,להסתכל
על החברים שלו ויחד לעבור את המסע .להתחלק בנטל המשקל ובמאמץ הרגלים .המסע הוא רק ההיכי
תמצי להביא את החיילים למצב קשה ולא נוח ואז ללמד אותם לעבוד כצוות .בתקווה שבהגיע מצב
מלחמה )ח"ו( איש את רעהו יעזורו.
והשתא דאתית להכי ,ניתן לקחת את כל השירות הצבאי כמשל .במהלך השירות הצבאי אדם מגלה
בעצמו מעלות שלא ידע שטומנות בו .עמידה בזמנים ,זריזות ,אחריות ,איתנות וכד' .דברים שלא
השתמש בהם עד כה בחייו האזרחיים .לפחות לא ברמה הצבאית הנדרשת מחייל .אם את אותן כשרונות
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 נמצא שקירות בית המדרש ליוו, לבניין התורה שלו,שגילה יקח ויכניס אותן לתוך הבניין הרוחני שלו
. שמירה או מד"ס,אותו בכל מארב
 למעשה, שהוא לא חיפש את הדרך הקלה איך להפטר מהם אלא עמד בהם,כל אותם ניסיונות קטנים
 דברים שטבעו בו. כל ההלכות שלמד התגבשו אצלו לבניין אמיתי.הכשירו אותו להיות בן תורה אמיתי
. חותם כזה שילווה אותו כל ימי חייו.חותם אמיתי בנפשו

!הכר את המבקר
ּ
,77 ãåãâá íçåì ,øôåñ éöðá è"áø :íòôäå
.ïåéøù ,7 äáéèç
ì"÷ô ìò ä'øáçä íò úáùì :àáöá áäåà éëä •
íåé ìù åôåñá åà åúìéçúá íé÷åìå÷å'öå äô÷
.êåøà
íéùðà äáøä íìåòá ùé :àáöá úãîìù ç÷ì •
äòã ìëá .íúåà òåîùì úòãì êéøö íúéà íéîéëñî àì íà íâ .úåðåùîå úåðåù úåòã íò
.úîà ìù ãåñé ùé
ñàîç ìù íéìáçî úééìåçì áøàî éãë êåú ÷ðèä êåúá åðëøò äðùä øãñä ìéì úà :÷"øåî •
úà åòöéá àì íä óåñá .äòåöøä ìåáâá íéáöåîä åà íéáåùééä ãçàì õåøôì äððëúù
åá ùéâøäìî ÷åçø éëä áöîä äæ äøåàëì .úçëùð-àì äéååç åðçååøä åðçðà ìáà ,íîîæ
úåìéòô éãë êåú ìàøùé íò ìù àáöá ìééçë øãñä ìéì âåâçìù úîàä ìáà ,ïéøåç-ïá
êåúá éúàáçä ïîå÷éôàä úà ,ääúù éîì .ïéøåç-ïá ìù úéúéîà äùâøä åæ - úéòöáî
...çúåúä
íééù÷ä ìë úåøîì ùã÷úäìå çúôúäì ,úåéçì êéùîéå éç ìàøùé íò :äîåàì øñî •
úìåàâ ìàâð áåø÷á 'ä úøæòá ,äðåîàá åãé÷ôú úà úåùòì ìãúùé ãçà ìë íà .úåéòáäå
.íéîìåò
ìëá íééîù íù ùã÷éå åúåøéùá çéìöéù ,å"éä éçéîò á÷òé øéòöööäå ø÷éä éçàì :íç ù"ã •
éî íâ) äáéùéá íéðåøçàä íéùãåçä úà åìöð ,íéø÷éä 'ä øåòéù éãéîìú ,éøáçì
Ç
.åéùòî
íéðùä úåøùòá íëì äéäé àì äàøðë äáéùéá àøîâ ãåîéì ,(...ììåëì øáåòù éî íâå áæåòù
...òôùá íëì åéäé íé÷åñéòä øàù ìë ,úåáåø÷ä
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לפני פסח :המ"כים שילה שראל ונפתלי גליקמן ,מפקדים על מחלקותיהם בעיר הבה"דים

דב פופקו לא

הסתפק בעיר הבה"דים ,והדרים לבה"ד כדי העביר למ"מים לעתיד בגדוד גפן שיעורי חבלה

בשריון

ממשיכים איש איש במיקומו .למעט בנצי סופר שהגיע לשת"פ בבא"פ דרום ,ופגש את חיילינו שבהנדסה
קרבית

הצנחנים הטריים נכנסו לשיגרת אימונים ,ובינתיים נהנים מהחיים...

מתרג"ד רטוב )תרתי משמע (...בצפון

לוחמי ההנדסה חזרו

גם בחט' הנח"ל נהנו מגשמי ברכה של שלהי חורף שירדו בעיצומו

של הצק"ח .סגן מפקד תא הרבנות במלכ"א )-מפקדת לוגיסטיקה וכוח אדם ,המלווה הניהולית של החמ"ל
האג"מי( ,המשמש בימים כתיקונם כסגן רב החט' ,צור בן-יצחק הי"ו ,ניהל את פינוי חללי החט' .ולאחר
המ"כ סלוצקין :מחלקתו של

שקיבל שנ"מ ,החליפו מקבילו במיל' וסמב"צ רבנות החט' יוסף חלמיש
נעם סלוצקין בביסלמ"ח הוקפצה לפני שבוע לתגבור הכוח בנתיב העשרה
המפקד נעם את חייליו לירי במקלעים

ואחרי בוחן סמל הכשיר

הכפירים שואגים :אחרי שסיימו עם 'עבודות השירות' ונכנסו

למסלול האימונים של הטירונות ,ערב פלוגה וסיור במגדל דוד ,הצהירו טירוני כפיר אמונים למדינה וכו' וכו'
את הישיבה ייצגו הרב פרידמן והרב קראוס שליט"א

ואחרי טקס מרגש ,שירת התקווה ואני מאמין

פסח :אחרי שניקו ,קירצפו ,והכשירו את בא"פ דרום לפסח ,נסעו
)!( ,יצאו החבר'ה לחמשוש בבית
החבר'ה מהנדסה לחגוג כדבעי את חג החירות בכפר הנופש באשקלון ביחד עם לוחמי גדוד רותם )גבעתי(,
את הסדר ערכו רב חט' גבעתי ,סרן הרב אריק הורביץ ורב אוג'  ,162בוגר הישיבה ,רס"ן הרב גיל גלעד .מלבד
השתתפו הסדר גם סגל גדוד רותם בראשות המג"ד
לחג שני

לאחר מכן נערכו למעבר מאימון לקו בחרמון ,כאשר צוות חלוץ נשלח להכין את הקרקע

וללמוד מקרוב את השטח והחמ"לים

בכפיר אמנם שמחו לצאת ולחגוג את ליל הסדר בבית ,אך כיתה א'

נשארה לשביעי של פסח ושבת לשמור על הבא"ח
פאר והדר

ואחרי מסדר מג"ד ,שעבר בהצלחה ,יצאו הביתה

מה שלא מנע מהם לחגוג במוצ"ש את המימונה ברוב

ובש"ק פר' קדושים זכו לשבת פלוגתית חוויתית במיוחד ...בבא"ח

זמן קיץ פורה ומוצלח!

בסוף זמן חורף במלאת שבעה לפטירתו של הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן זצ"ל התקיימה בישיבה
אזכרה לרב זצ"ל ,בה נשאו דברים רה"י שליט"א ונציגי משפחתו וחבריו
ההספד באתר הישיבה
הארץ"

מרן רה"י שליט"א חתם את זמן חורף ה'תשע"ו בשיחה בנושא "חיבת

ביום ראשון א' דר"ח אייר נפתח זמן קיץ בשטייגען רציני במסכת מכות ,ובשיעור הפתיחה

של רה"י בנושא מלקות בעדים זוממין

ביום העצמאות נערכה בישיבה תפילה חגיגית כמיטב

המסורת ,לאחריה סעודה והרצאה מלווה במצגת מפי סא"ל י'
האוויר

ניתן לשמוע את דברי

חתן התנ"ך הארצי והעולמי לנוער יהודי לשנת תשע"ו

פרידמן )בנו של הרב אהרן פרידמן שליט"א(

–
–

בוגר הישיבה ,נווט  F-15בחיל
משלנו! ברכות ואיחולים לאלקנה

שיזכה ללכת מחיל אל חיל ,להגדיל תורה ולהאדירה!
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תותחנים
אדר התשע"ו

יוסף שטטמן
אהוד וסרמן
אסף חייא

כללי
ניסן התשע"ה

אלדד הורביץ )אכ"א( 19
דורון ֹזהר )אכ"א(
יעקב וולף )תובלה(
ירון תנעמי )יח"ש( 7
אביחי דנינו )אכ"א( 12
אדר התשע"ו

יאיר אטינגר
אור לויתן
משה שלסל
אחיה ורבנר
יונתן קרייטמן

שריון
אדר התשע"ה

בן-ציון סופר 30
עידו קרוואני 9
חי-אל גרינוולד 4
יונתן מורגנשטרן 5
אדר התשע"ו

עדי קיפניס

פנמ"צ
אדר ב' התשע"ד

סג"מ עומר טוטיאן 1

מודיעין
אדר התשע"ה

אלעד אהרן 13

הנדסה קרבית
אדר התשע"ה

נתנאל אברהם
שלמה אייכלר 4
ישי איפרגן 5
ישי אלמלם 2
יוני אקסלרד 11
יצחק ג'יקובס 6
נפתלי גליקמן 20
אדיר כהן 4
נתנאל כהן 14
נתן מוסמן 10
אלדר מיוחס 13
צוריאל מיכאלי 2
אלעד ממן
מנחם סוקוליק 15
רועי סלאב 6
דב פופקו 1
מאיר פרידמן 5
מרדכי קמלמן 20
שלמה ריימן 9
יעקב אריאל שוקרון 22
שילה שראל 22
נתנאל ששון 2
אליה תמאם 10

רבנות

צנחנים
אדר התשע"ה

מתי פלדמן 16
נעם סלוצקין 9
גבריאל אהרונוב 5
נתנאל וילר 2
אדר התשע"ו

יואל גרינוולד
דוד קסלמן
דני ווילדר
מנחם רוזנטל

כפיר
אדר התשע"ו

יצחק אגייב
אביעד בר אשר
חמי דומב
אברהם חלמיש
עידו טרבלסי
חגי לוי
יהונתן מדמון
שילה נפש
נריה סינגר
דביר קאץ
רועי שחור
שלמה שטארק
אסף שמעוני
נתנאל שמש
יעקב עמיחי סופר
יוסי בן חיים

ניסן התשע"ה

יצחק בן-דוד 65
צור בן-יצחק

ממ"ח
אדר ב' התשע"ד

אורי רוזנבלט 68
ניסן התשע"ה

ניצן מנדלבליט 42
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כפיר  -נצח יהודה

ניסן בלום

מזל טוב
לאביחי תורג'מן לרגל ארוסיו
לליאל גיאת לרגל ארוסיו

