
ְוֶזה ְּבִחיַנת ֹּגֶדל ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִחּנּוְך ְנָעִרים ַּבּתֹוָרה 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו  ַהִּדּבּור,  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִעָּקרֹו 
ֶאת  אֹוָתם  ְוִלַּמְדֶּתם  ָּפסּוק  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ְּבֵני ַהְּנעּוִרים  ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם, ִּכי ַאְּדַרָּבא ִעַּקר ַהִּמְצָוה ְלָקֵרב 
ַּדְיָקא ִּכי ֵהם ֲעַדִין ִּבְתִחַּלת ַהִּמְלָחָמה ְוַהִּנָּצחֹון. ְוַעל-ֵּכן ָּכל ַמה 
ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ה  ְקֻדּׁשָ ְּבֵאיֶזה  אֹוָתם  ּוְמַחְּנִכים  ְּמַלְּמִדים  ּׁשֶ
עֹוִׂשים ְלֵעת ַעָּתה  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, הּוא ָיָקר ְמֹאד. ִּכי ָּכל ַמה ּׁשֶ
ה, ֶזה ִנְׁשָאר ַקָּים ָלֶנַצח. ִּכי ִנָּצחֹון  ִּבְנעּוֵריֶהם ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ִיְתַחְּנכּו  ֶזה  ַעל-ְיֵדי  ְוַגם  ָּתִמיד.  ָלֶנַצח  ַקָּים  ֶׁשהּוא  ָּכל  ה  ִּדְקֻדּׁשָ
ְוִיְהיּו ְרִגיִלים ִמְּנעּוֵריֶהם ִלְלֹחם ִמְלֲחמֹות ה' ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֹיֶׁשר, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל-ִּפי ַּדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה. 
ַרק  ֶׁשָּיכֹול  ִּתינֹוק  ֲאִפּלּו  ְלַלֵּמד  אֹוָתנּו  ִהְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ַוֲהֹלא 
ְלַדֵּבר ִלְלֹמד ִעּמֹו, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים ֶׁשְּכָבר ֵהם ְּבֵני ִמְצָוה 
ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִעָּמֶהם  ְלַדֵּבר  ָּגדֹול  ִחּיּוב  ְּבַוַּדאי  ְּתִפִּלין  ּוַמִּניִחים 
ְּבָכל יֹום ְלַחְּנָכם ְּבֶדֶרְך ַהֹּקֶדׁש ִמְּנעּוֵריֶהם ַּדְיָקא. ִּכי ַאַחר ָּכְך ָּכל 
ַּמְזִקיִנים ָקֶׁשה יֹוֵתר ְלָקְרָבם ֵמֲחַמת ֶׁשְּכָבר ָּתעּו ֵמַהֶּדֶרְך  ַמה ּׁשֶ

ַהְרֵּבה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ...
  ליקוטי הלכות אורח חיים, הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות, ה׳: ט״ז 



כנס חינוך
בנושא: 'חיבור' בני הנעורים לפעילויות ולקהילה

הנקודות שיתבהרו במהלך הכנס:
א[  הכח הטמון בי, כאברך בבית הכנסת, לעודד ולהשפיע על בחור בימי נערותו..

ב[ השפעת החבורות ]השבועיות והחודשיות[ על הבחור שלי/שבקשר איתי
ג[ גיוס והעמדת רכזים בבתי הכנסיות, אשר יעודדו את האברכים המחזקים - וירכזו את 

המקרים הדורשים עזרה מבחוץ

תכניית הכנס:
9:00.........הרב נפתלי שובקס - בשורת ארגון 'משכני’  - ]לקיחת 'אחריות' בתוך בית הכנסת -

              קשר בחורים-אברכים-רכזים-עזרה ממוקדת[
9:40........ הרב אברהם צבי גלינסקי - 'הארת פנים’  ]כוח המילים אחי חזק בגיל הנערות[

10:20...... ‘מצגת - בן חבורה’  - ]ההבדל בין בחור המתמיד בהשתתפותו בחבורה לאחד שלא[
10:40...... ‘סיקור בתמונות' - הרב שלמה שטרן ראש ארגון 'חיי נצח’  על הפעילות הרחבה במהלך

              כל השנה של 'חיי נצח’.
10:40...... ‘סיכום וריכוז המשך פעילות' - הרב נחמן רובינשטיין  

לאחר כנס זה- נמשיך בס"ד ביתר שאת עם כנסים ממוקדים יותר
-כנס כלים לרכזי בתי הכנסת

-כנס כלים לראשי החבורות בפועל
- ‘כנס הורים’ כפי הביקוש שיהיה! - הרצאות מגוונות מגדולי המחנכים בארץ לטובת הבחורים. 

לפנייה בכל עניין בחור שזקוק לעזרה, קבוצה הדורשת חבורה, ועוד
פנו עוד היום לרכז הכללי ר' נחמן רובינשטיין הי"ו

054-8486429



נעורים
המאוחרות  השנים  ולא  חשובות,  כ''כ  אלו   שנים  דווקא  למה    ◆   ? נעורים  שנות  מאחורי  שמונח  הסוד  מהו 

! ◆ איזה  שלכאורה כבר יש לאדם יותר בינה חכמה ? ◆ ביאורים ודיוקים במאמרי חז''ל על שנים אלו  

סיפורים עבר על רבינו בשנות נעוריו ?  ומהו מורשתו לדורות בהקשר לכך ? ◆  איך שייך לכך המלמד/

המג''ש ? ◆  כל אלו ועוד במאמר שלפניכם !

להם  אין  אך  בר-חלוף,  שהם  דברים  ישנם 
תחליף ותמורה, גם לא תמורת הון רב.

 לא הרבה דברים נכללים בקטגוריה זו – אך 
ברשימה  שנמנים  בוודאי  נעורים"  "שנות 

חשובה זו.

שמעוררות  מילים  צמד  נעורים"  "שנות 
כמיהה וערגה, התחייבות וניצולם.

   שנים אלו הם יסוד בנינו של האדם בכל 
ומתפתחים  נוצרים  אלו  בשנים  עניניו, 
דעותיו, מחשבותיו ושאיפותיו וכן עיקר  דרכו 

ועבודתו בפועל, לכל ימי חייו.

גיל "שלושה עשר",  ימים אלו מחולקים עד 
עשר"  "השמונה  שנת  עדי  מצווה  ומהבר 
שהם המובחרים שבימי חיי האדם. בתקופת 
חיים אלו שבהם הלב והמח נקיים וצלולים. 
וכו'  התורה, היראת שמים, עבודת התפילה, 
נספגים ונחקקים היטב היטב בכל האיברים 
והם משמשים יסוד ופינה למשך כל הימים 

והשנים הבאים.

כפי  ובמציאות  בחוש  רק  אינם  אלו  דברים 
מוכיחים  ימינו  של  המדע  מחקרי  שגם 
זאת, אלא ייסודם בהררי קודש. וכך אומרת 
כ'(:  משנה  )פ"ד  אבות  במסכת  המשנה 
"הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על 
ניר חדש והלומד זקן הוא דומה לדיו כתובה 
על נייר מחוק". המפרשים מסבירים: כי בימי 
הילדות המוח "זך ונקי", וע"כ התורה נחקקת 
וידוע בדברי חז''ל מעלת  "גירסא  בו היטב. 

דינקותא" שאינה משתכחת.

הן  חדש",  "נייר  נקראים:  אלו  שנים  ולכן 
וגם משום שאינו נמחק מהר.  שנכתב בנקל, 
מחוק",  "לנייר  דומה  זקן  המלמד  משא"כ 
חשבונות  בדעתו  נחקקו  שכבר  משום:  וזאת 
דברי  לזכור  וכשירצה  העולם,  מעניני  רבים 
תורה, יצטרך למחקם לאותם המחשבות, ולא 
יוכל לזה בשלמות... ואפי' כשכבר נכתב ולמד 
משהו נמחק בנקל כי הכתב מטושטש וחלש. 

)לשון עיקר תוי"ט(.

מפורשים  הדברים  )פכ"ד(  דר"נ  ובאבות 
דברי  בילדותו  תורה  "הלומד  וז"ל:  יותר, 
ויוצאים מפיו כשהם  "נבלעים בדמיו"  תורה 
דברי  אין  בזקנותו  תורה  והלומד  מפורשים, 
מפיו  יוצאים  ואין  בדמיו  נבלעים  תורה 

מפורשים".

עוד הגדרה מצאנו בשם "המאירי" שהלימוד 
בימי הנעורים – כפיתוח באבן, ובימי הזקנה 

– כפיתוח החול.

בגודל  אחד  שהם  מאמרים  שלושה  לנו  הרי 
מעלת "ימי הנעורים" אשר אין תמורתם בכל 

הימים.

הק',  חז"ל  דברי  בעומק  ונתבונן  נא  נעמוד 
זה  דהנה  השמים.  מן  תורה  דבריהם  שכל 
ובכל  כלל",  בעולם  יאוש  שום  "שאין  ודאי 
מצב ובכל זמן אפשר וצריך לחזור ולהתקרב 

להשי"ת ולתורתו. 

והנה הבחור והנער אשר דעת ותבונה במוחו 
ורגשי קודש בלבבו, ממלא את גליונו בתורה, 
עבודה  ובכל  המידות,  בעבודת  בתפילה, 
היא  זו  הן  ויתעלה,  יתברך  הבורא  מעבודת 
בימי  בעמדו  זה  בחור  אדמות,  עלי  תכליתו 
בגרותו - ימי בחרותו עבורו הינו יסוד מוסד 
בינקותו  שלמד  התורה  חייו.  המשך  לכל 
כבר  ותורתו  תפילתו  בבהירות,  לו  סדורה 

מושרשים עמוק בלבו.

שניצל  זה  של  חייו  צורת  דבר:  של  קיצורו 
ימי נערותו אינם דומים למי שלא ניצל זאת, 
מלאו  שלא  אלו  בין  הבדל  גם  שיש  כמובן 
באופן  זאת  שמילא  למי  אלו  שנים  בכלל 
חלקי. אלו שנחרטו עלי דפיהם הנקיים בדיו 
ה'  דבר  לבנה  אש  גבי  על  שחורה  אש  של 
האבות  כלשון  בדמיהם"  הדברים  ו"נבלעו 
שלא  לאלו  דומים  אינם  חייהם  נתן  דרבי 

ניצלו זאת. 

כן מצאנו עוד מאמר בשבח שנים יקרות אלו 
כלילא  "ינקותא  ע"א(:  )קנ"ב  שבת  במסכת 
דוורדא – ימי הנערות נזר של וורד", )רש"י( 

שהם נזר ועטרה לאדם המנצלם.

דוורדא"  כלילא  "ינקותא  מאמר  בפירוש 
מצאנו שני פירושים, רבינו חננאל פירשו כך: 
הבחרות הם כתר של וורד, ריחו נודף,. ואילו 
ד"ורד"  פירש,  אגדות  בחידושי  המהרש"א 
כן  כמו  אינו מתקיים,  אולם  חשוב  דבר  הוא 

ינקותא חשובה אולם אינה מתקיימת !

בימי  לומר דשני הפירושים נמצאים  ואפשר 
הינקות, דמי שמנצל ימי הנערות כראוי הרי 
ימים  לאורך  נודף  הימים  אותם  של  שריחם 
שאמר,  מי  אמר  כבר  מאידך  ואולם  ושנים, 
היה  צריך  חשיבותם  לרוב  הינקות  שימי 
להעניק לזקנים אשר בעלי דעת הם. שידעו 
לנצלם כראוי, מכיון שהצעירים דעתם קלה 

ומאבדים ימים יקרים אלו להבל ולריק.

אלו  ימים  דאמנם  המהרש"א:  פי'  יובן  ובזה 
לוורדים  נמשלו  אולם  הם,  וחשובים  יפים 
מהירות  כן  וחשיבותם  יפיים  כגודל  אשר 
נבילותם שימים אלו פורחים כצל עוף הפורח, 
והאדם  ממנו  עברו  שחמקו  למי  ליה  ווי 
שלא מילא דפי גליונו – ימי נעוריו – בתורה 
העוה"ז,  בהבלי  שימלאם  בהכרח  ועבודה, 
וכמאמר חז"ל  עה"פ "הבור ריק אין בו מים", 
אבל נחשים ועקרבים יש בו. שאם אין מים זו 
תורה - אזי מרחשין נחשים ועקרבים ושאר 
מרעין בישין, וכשחפץ בימי זקנותו להתחיל 
רבה,  ויגיעה  עמל  צריך  השי"ת,  את  לעבוד 
משני בחינות: הן למחוק את דפי מוחו מכל 
הכתבים הקודמים, שזאת כשלעצמה עבודה 
קשה והן לכתוב את שורות תורתו ועבודותיו 
על דפים מחוקים שגם זו קשה יותר מדפים 

חלקים וחדשים.

הנעורים  שימי  אלו,  מכל  המרכזית  הנקודה 
לא יסלואו בפז, וכדברי נעים זמירות ישראל 
"כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים" )תהילים 
דכמו  ע"כ  הקדמונים  משל  וידוע  קכ"ז( 
"בני  כן  מחטיא,  ולא  בחץ  יורה  שהגבור 
יכולים להגיע למטרתם ותכליתם  הנעורים" 
בנקל באם יקבלו את ההדרכה הראויה לכך 

הרב יהודה צבי שפירא הי"ו



)עיי"ש במלבי"ם( ואז אשרי הגבר אשר בניו 
ותלמידיו הם.

שרואים  מה  מאוד,  מובנים  אלו  דברים  לפי 
אנו שרבינו הק' זיע"א התעסק הרבה מאוד, 
"בני  את  מאוד  לקרב  היה  עסקו  ועיקר 
בחיי  וכמובא  השי"ת  לעבודת  הנעורים" 
פעם  הנצח(  תו'  מהדו'  רנ"ח  )סי'  מוהר"ן 
אחת אמר: ...שאין מי שיוכל להנהיג את "בני 

הנעורים" כמוני. 

יודל  מר'  "שמעתי  שם:  וכותב  מוסיף  וכן 
ואמר:  ענה  מרביז"ל,  ששמע  דברים  סיפור 
גדולים...  יסורים  ג"כ  לו  היה  אבינו  אברהם 
"בני  מקרב  כן  גם  היה  אבינו  אברהם  כי 
הנעורים" להשי"ת, כי היה מגייר גרים כידוע, 
ודרכו היה שהיה בא בתוך העיר והיה צועק 
אוי אוי, גוואלד גיואלד, והיו רצים אחריו כמו 
שרודפים אחר משוגע והוא היה טוען עמהם 
הרבה שהם כולם חיים בטעות גדולה,... והיה 
וגילה  טעות,  שהכל  להם  ומראה  מוכיחם 
ונמשכו אחריו קצת  האמונה הק' האמיתית, 
כי  מַקרב,  היה  לא  זקנים  כי  הנעורים",  "בני 
הזקנים כבר נשרשו בטעיותיהם וקשה לשנות 
את דרכם עוד, רק "בני הנעורים" נמשכו ורצו 

אחריו, עי"ש עוד באריכות.

ולכך אנו מוצאים שרביה"ק השקיע במיוחד 
שהזקנים  וכדבריו:  הנעורים"  "בני  בקירוב 
בנקל,  לקרבם  וא"א  בטעותם  כבר  נשתרשו 
ודעתם  ליבם  עדיין  הנעורים"  "בני  אמנם 

חלקים ויכולים לקבל האמת.

גם בעבודות של רביה''ק בעצמו אנו מוצאים 
התאוות  בשבירת  ויגיעתו  עבודתו  שעיקר 
והמידות, היה בימי קטנותו ובימי נערותו כפי 
המבואר בשבחי הר"ן, )סי' א'( בהיותו בימי 
וכו'  מהעולם,  לפרוש  דעתו  על  בא  קטנותו 
וכו' עיי"ש כל עבודתו הנוראה בימי קטנותו, 
עצומות  ביגיעות  ה'  את  עבד  מכן  ולאחר 

ב"ימי נעוריו".

וכן מסופר בחיי"מ )ק"ה, ק"ו,( וז"ל: "ותיכף 
)שהיה  מהחופה  יציאתו  אחר  החופה  ביום 
משתוקק  היה  מאוד(  צעיר  נער  אז  כידוע 
ומתגעגע להשי"ת וכו', ונתחבר תיכף עם ר' 
שמשון בן רבי בער ומאז היה עוסק בעבודת 
גדולה  ביגיעה  ה'  בעבודת  וטרח  ויגע  ה', 
בימי  היה  "...והכל  וכו'  וכו'  נפש  ובמסירות 
בעבודתו  גדול  זריז  היה  כי  ממש..."  נעוריו 
וגם התחיל בקטנותו ממש. וסיפר ר' שמעון 
פני  ז"ל  רבינו  שכיסה  אחר  שתיכף  הנ"ל 
הכלה ביום חתונתו הלך מיד וקרא כמה "בני 
הנעורים", ודיבר עם כל אחד ואחד ביחידות, 

ונסה אותם בחכמתו היכן הם עומדים, ואח"כ 
קרא את ר' שמעון והתחיל לדבר עמו... ותיכף 
הלך רביז"ל עם ר' שמעון לשדה ודיברו יחד 

הרבה בעבודת ה' בהשתוקקות גדול. 

כן משמע שעיקר הטרחות והיגיעות ושבירת 
המידות היה ש"בימי נעוריו" ששבר וזיכך אז 
המידות וזכה לכל המעלות הרמות, ]כמופיע  
בשיהר"ן קס"ז, סיפר... כי "בימי נעוריו" בעת 
קס"ח  סי'  עיי"ש  וכן  וכו',  ה'  בעבודת  שיגע 

ועוד[.

"ימי  של  זו  בבחי'  נשאר  רביה"ק  אמנם 
חייו  ימי  בכל  מכך  ויותר  ויותר  הנעורים" 
רגע  וכל  נזדקן אפי' ברגע אחד,  כי לא  הק', 
ורגע עלה ונתעלה והתחדש בעבודת ה', אולם 
יסוד עבודתו היה "בימי נעוריו", כפי שכותב 
"ואחר  ל"ג(  הר"ן  )שבחי  מוהרנ"ת,  בפירוש 
עבודות  מיני  כל  עשה  אשר  אחר  אלה,  כל 
שזכה  עד  וכו'...  וכו'  ובתמים  באמת  הנ"ל 
למדרגה גבוהה ועליונה מאוד מאוד בתכלית 
גדול  ובהתקרבות  הביטול  ובתכלית  הק' 
זה  וכל  עליה   – בני  גדולי  במדרגת  להשי"ת 
זכה בימי ילדותו ממש כי יומם לא נח לילה 
נעוריו" ממש לכל  "בימי  נם... עד שזכה  לא 
הנ"ל... אף על פי כן לא היה מקרר דעתו בזה 
ולא הניח עצמו לעמוד רק גם אח"כ בכל יום 
ונכסף  ומתגעגע  משתוקק  היה  שעה  ובכל 
להשי"ת כאילו לא התחיל עדיין כלל בשום 
בגודל  שמאריך  עיי"ש,  וכו'  בעולם  עבודה 
מידת ההתחדשות של רבינו הק', אמנם לא 
וע"כ  זה  במאמר  עסקינן  ההתחדשות  בענין 

לא נאריך בזה הענין.

נחזור לענינינו, שעיקר עבודת רוב הצדיקים 
אצל  ובפרט  הנעורים",  ב"ימי  יסודה  הייתה 
רביה"ק. מתחילת ימי חייו וגם כשכבר קיבל 
מכך  שנסתלק  האחרון  ההוסט  חולי  את 
קס"ד(  הנצח  תו'  מהדו'  )חיי"מ  אז  שאמר 
גבורים  שישים  מאנשי  ויהיו  יגדלו  ובודאי 
)כמו שהיה לבעש"ט ז"ל( אבל עדיין הם "בני 
כבדה  והמלחמה  בשנים  ורכים  הנעורים" 

וחזקה עליהם מאוד.

כן מובא בחיי"מ ) סימן ר''ל( בשם רבי נפתלי  
כשר  לאיש  שיהיה  ז"ל, שטוב  רבינו  ששמע 
הנעורים"  "בני  עם  פעם  בכל  שיסע  סוסים 
ביראת  ידברו  ושם  וכיוצא,  יער  איזה  לתוך 
זו  ובסוף  התבודדות,  להם  ויהיה  שמים 
השיחה מסיים רבינו בדיבורו המפורסם, "אני 
יוד""  "גיטר  שקורין  כשר  איש  לעשות  יכול 
תקפ"ז  סי'  שם  עי'  הרבה  וכן  ממש".  כמוני 
תקצ"ב בענין הדרכות שנתן רבינו הק' לאחד 

רבינו  ספרי  בכל  הרבה  וכן  הנעורים"  מ"בני 
של  המעלה  גודל  רואים  זאת  שמכל  הק'. 
עבודת "בני הנעורים" עד היכן יכולים להגיע 

ולהעפיל... 



הק'  רבינו  של  המובהק  תלמידו  אצל  גם 
עסקו  שעיקר  ג"כ  מצינו  ז"ל,  מוהרנ"ת  ה"ה 
הרב  שמעיד  וכפי  הנעורים".  "בני  עם  היה 
מטשערין בספרו פרפראות לחכמה )תו' ס"א 
קמא( וז"ל: "נמצא מבואר שרימז רבינו ז"ל 
ז"ל,  נתן  ר'  בזה המאמר בחי' סמיכה להרב 
כאשר באמת היה מנהיג ישראל אמיתי וזיכה 
את הרבים מאוד אחר פטירתו של רבינו ז"ל, 
הוא  רביז"ל  של  ההשראה  שעיקר  וכמעט 
ואעפ"כ  אחר,  במקום  וכמבואר  ידו  על  רק 
מטעמים  מפורש  זה  ענין  רביז"ל  ביאר  לא 
הכמוסים עמו, נמצא מבואר שאחר פטירתו 
ז"ל עדיין נשאר איזה בחי' מנהיג  של רבינו 
הזקנים  אולם  נתן,  ר'  היינו  לאנ"ש,  הכולל 
המקורבים לרבינו ז"ל מקודם התקרבותו של 
ר' נתן בוודאי היה קשה להם לקבל עליהם 
לענין  גם  שארז"ל  כמו  למנהיג,  נתן  ר'  את 
משה ויהושע ממש, זקנים שבדור אמרו פני 
משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו',... 
להתקרב  הרוצים  הנעורים"  ל"בני  עכ"פ  אך 
ז"ל  נתן  הר"ר  היה  בודאי  אליהם  להשי"ת 
לרועה נאמן ומנהיג אמיתי. ע"כ לשון קדשו 

של הרב מטשערין ז"ל.

על  בזאת  קצת  מספר  עצמו  מוהרנ"ת  וכן 
פטירתו  לאחר  הנעורים"  "בני  עם  עסקו 
מוהרנ"ת  )ימי  קדשו  לשון  זה  ז"ל  רבינו 
בתמימות  ומדבר  מספר  "והייתי  פ"ב(  ת"א 
עם "בני הנעורים" מהתכלית של זה העולם, 
ובתוך דברי הייתי מספר להם מעיזוז נוראות 
נפלאות תורותיו ושיחותיו ומעשיותיו ועוצם 
נוראות קדושתו וכו'... עד שהיו משתוקקים 
הנובעים  חיים  אלוקים  דברי  ממנו  לשמוע 
ממעיני הישועה של אדמו"ר הנורא זצוק"ל. 

היה  נתן  רבי   שמורנו  זאת  מכל  אנו  רואים 
רבות  וכן  הנעורים",  ב"בני  הרבה  משקיע 
ובעלים  מ"ד,  מ"ג,  ל"ו,  ל"ג,  ח"ב,  )ע"ע שם 
לתרופה הרבה, ועוד,( וכן ידוע ומפורסם בכל 
היו  אנ"ש, שעיקר המתקרבים  אצל  הדורות 
לעבודת  ביותר  בוער  שלבם  הנעורים"  "בני 
ברע  ומושרשים  זקנים  אינם  ועדיין  השי"ת, 
רח"ל, וע"כ לבם פתוח ביותר לעבודת השי"ת



השקטה,  העיירה  בתי  על  ירד  הערב 

ואור הירח הבליח קלות בין העננים, מטיל 

אורו הרך על צמרות העצים, שקט דממה, 

אפל הוא היקום. אך מקצה בתיה של העיר, 

מעזרת הנשים של בית הכנסת, בוקע ניגון 

מיוחד, מנסר הוא את הדממה בעונג נפלא 

וצליליו משתפכים נמזגים בקול מימי הנהר 

לרב  שמואל  ליה  "אמר  העיר.  את  החוצה 

ושתה  חטוף  ואכול  חטוף  שיננא...  יהודה... 

אייי  דמי.  כהילולא  מינה  דאזלינן  דעלמא 

חטוף חטוף..." שעה ארוכה, בערגה שאינה 

פוסקת ממשיך אותו הקול ועולה ומתחזק 

"חטוף חטוף".

לימים התברר כי אותו הקול היה של 

ניצל  בחור  בהיותו  אז  זצ"ל  ה'סטייפלר' 

הוא את כל עיתותיו ללימוד תורה, וכשבני 

העיירה היו נמים את שנתם היה לו הלילה 

לאור ונצרבו אז בדמו כל חלקי התורה.

ידועה שיחתו של רביה"ק שאמר ]ליקו"ת 

דהיינו  לשער"  אין  הזה  העולם  "רווח  נ"ה[ 

העולם,   בזה  להרוויח  יכול  שהאדם  מה 

על  שנברא  היצר,  של  תפקידו  שזה  אלא 

לגרות  לנסות  מנת שתהיה בחירה בעולם, 

לחטוף  פיתויים,  מיני  בכל  האדם  אות 

עוד דברים חיצוניים להספיק עוד 'משהו'. 

ה'משהו' הזה הולך וגדל כמו שאמר רבינו 

רבים מאוד  הגוף הם  צורכי  "כי  ד'[  ]ליקו"ת 

מאוד  וגדלים  רבים  הם  ההכרחיות  ואפילו 

שיכולים  ודירות  מלבושים  שתיה  אכילה 

לבלות ימיו ושניו אפילו על הכרחיות לבד 

בעבודת  מאוד  האדם  את  מונעים  והם 

ולהתאמץ  להתגבר  צריכים  ואנו  הבורא"... 

מיניה  דאזלינן  עלמא  כי  ועוד  עוד  לחטוף 

כהילולא דמי... 

בעלים  האחרון  במכתבו  מוהרנ"ת 

שלו  השעון  בעניין  מסיים  לתרופה 

אצל  ויעמוד  לתיקון...  ושלחו  שהתקלקל 

הזייגער מאכר ]שען[ שיגמור תיקון הזייגרל 

עימו  תלך  אתה  וגם  טוב,  בכי  היום  ]שעון[ 

ותבקש מהזייגער מאכר שיתקנו מייד, ומן 

הסתם תעשו על צד היותר טוב "כי ידעתם 

כי כמה מוכרח לי הזייגער בכל שעה".  

בו'  'כל  חנות  בעל  על  המשל  וידוע 

בסכום  הקונה  לכל  מבצע  שעשה  ענקית, 

שלא  ייחודית  להגרלה  נכנס  מסוים,  גדול 

הייתה כמותה, שלמשך עשר דקות הזוכה 

ללא  מהחנות  שירצה  מה  כל  לאסוף  יוכל 

התאספו  להגרלה  הנקוב  ביום  תשלום. 

מאות אנשים לחזות ולרואת מי יהיה הזוכה 

ההגרלה  סיום  לאחר  מיד  והנה  המאושר, 

הוא  קרן מאושר עשה  כשהזוכה המאושר 

את צעדיו בבטחה אל החנות להגשים את 

הזכייה ולאסוף מכל הבא ליד, או אז נעמדו 

בחיוך  והוא  להנציחו,  רבים  צלמים  מולו 

להצטלם  נעמד  מנצח  של  ובארשת  גדול 

לכמה רגעים, ומיד אחר כך הוגשו לו מיני 

הוא  הזכייה,  לכבוד  ומעדנים  תקרובת 

שהיה 'מאושר' מהזכייה לא שם ליבו לזמן 

וזעק  ליבו,  שם  שלפתע  עד  ואזל,  ההולך 

''נשארה לי חצי דקה'' והחל  זעקה נואשת 

רץ לאסוף במהירות מכל הבא ליד, אך מיד 

שאומר  סמכותי,  קול  שומע  הוא  מאחוריו 

"אדוני נגמר לך הזמן!" אכן בסופו של  לו 

אך  פריטים  כמה  לאסוף  הצליח  הוא  דבר 

שיכל  ממה  הרבה  הפסיד  בטיפשותו  הוא 

השי"ת  מובן...  הנמשל  ולחטוף.  לתפוס 

שלח אותנו לעולם שאת ריווחו אין לשער 

כפשוטו ממש שניתן להרוויח כל רגע ורגע 

כמה  ולחטוף  לחטוף  צריכים  שאנו  אלא 

שיותר וכל רגע שחוטפים לתורה ולתפילה 

זה ממש "חיי נצח".

חבורה  שקמה  ביתר  בעיר  זכינו 

נפלאה של בני הנעורים, שיחד מידי שבוע 

רביה"ק,  של  הנוראות  בעצותיו  מתחזקים 

נשים ליבנו ומוחנו לא לאבד את האוצרות, 

לא ללכת שבי אחרי הבזקי אור החולפים 

את  איש  ובשמחה  ביחד  אלא  ונעלמים, 

רעהו לאחיו יאמר חזק חזק ונתחזק.

עלון "תפארת הבחורים"
יו"ל ע"י חבורת "חיי נצח"

דחסידי ברסלב - ביתר עילית
טל: 02-6236580

חבורה  משליכין  איך  אני  "תמה 
אהובה וחביבה כזו! הלא טוב היה אם 
שלך  והיהדות  העבדות  מטיל  היית 
החברים  של  השותפות  לתוך  כן  גם 

האהובים".
 )חיי"מ שט"ו(

והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 

חוזות  שעיניכם  כפי  הזה.  לזמן 

נדבך  כעת  מוסיפים  הננו  מישרים, 

לכלל  חיזוק  "עלון"  והוא  נוסף, 

בחורי החבורה.

כידוע שבשנה האחרונה התחדשה 
שוב החבורה לעבודת ה' פה עיר התורה 
לראות  יאה  ומה  נאה  מה  "ביתר". 
לילות  העושים  חמד  פרחי  עשרות 

כימים בתורה ועבודה ה'.

לעמוד  לנו  היא  נפלאה  זכות 
יזכינו  ובס"ד  ה',  למבקשי  וסיוע  בעזר 
השם שנזכה להוסיף כח וחיל דקדושה 
להרבות פעלים לטובת הבחורים למען 
לנו  אשר  במסילה  ה'  בדרך  לילך  יזכו 

סלולה מרביה"ק והנורא.

אל–על  כפינו  נפרוש  ובכן, 
ה'  שיצליח  ובתחנונים  בתפילה 
וישלח ברכה  יאיר נתיבתנו,  דרכינו, 
והצלחה בכל מעשי ידינו, וסייעתא 

דשמיא תלווה אותנו לעד.

המערכת 
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"חטוף חטוף".

לימים התברר כי אותו הקול היה של 

ניצל  בחור  בהיותו  אז  זצ"ל  ה'סטייפלר' 

הוא את כל עיתותיו ללימוד תורה, וכשבני 

העיירה היו נמים את שנתם היה לו הלילה 

לאור ונצרבו אז בדמו כל חלקי התורה.

ידועה שיחתו של רביה"ק שאמר ]ליקו"ת 

דהיינו  לשער"  אין  הזה  העולם  "רווח  נ"ה[ 

העולם,   בזה  להרוויח  יכול  שהאדם  מה 

על  שנברא  היצר,  של  תפקידו  שזה  אלא 

לגרות  לנסות  מנת שתהיה בחירה בעולם, 

לחטוף  פיתויים,  מיני  בכל  האדם  אות 

עוד דברים חיצוניים להספיק עוד 'משהו'. 

ה'משהו' הזה הולך וגדל כמו שאמר רבינו 

רבים מאוד  הגוף הם  צורכי  "כי  ד'[  ]ליקו"ת 

מאוד  וגדלים  רבים  הם  ההכרחיות  ואפילו 

שיכולים  ודירות  מלבושים  שתיה  אכילה 

לבלות ימיו ושניו אפילו על הכרחיות לבד 

בעבודת  מאוד  האדם  את  מונעים  והם 

ולהתאמץ  להתגבר  צריכים  ואנו  הבורא"... 

מיניה  דאזלינן  עלמא  כי  ועוד  עוד  לחטוף 

כהילולא דמי... 

בעלים  האחרון  במכתבו  מוהרנ"ת 

שלו  השעון  בעניין  מסיים  לתרופה 

אצל  ויעמוד  לתיקון...  ושלחו  שהתקלקל 

הזייגער מאכר ]שען[ שיגמור תיקון הזייגרל 

עימו  תלך  אתה  וגם  טוב,  בכי  היום  ]שעון[ 

ותבקש מהזייגער מאכר שיתקנו מייד, ומן 

הסתם תעשו על צד היותר טוב "כי ידעתם 

כי כמה מוכרח לי הזייגער בכל שעה".  

בו'  'כל  חנות  בעל  על  המשל  וידוע 

בסכום  הקונה  לכל  מבצע  שעשה  ענקית, 

שלא  ייחודית  להגרלה  נכנס  מסוים,  גדול 

הייתה כמותה, שלמשך עשר דקות הזוכה 

ללא  מהחנות  שירצה  מה  כל  לאסוף  יוכל 

התאספו  להגרלה  הנקוב  ביום  תשלום. 

מאות אנשים לחזות ולרואת מי יהיה הזוכה 

ההגרלה  סיום  לאחר  מיד  והנה  המאושר, 

הוא  קרן מאושר עשה  כשהזוכה המאושר 

את צעדיו בבטחה אל החנות להגשים את 

הזכייה ולאסוף מכל הבא ליד, או אז נעמדו 

בחיוך  והוא  להנציחו,  רבים  צלמים  מולו 

להצטלם  נעמד  מנצח  של  ובארשת  גדול 

לכמה רגעים, ומיד אחר כך הוגשו לו מיני 

הוא  הזכייה,  לכבוד  ומעדנים  תקרובת 

שהיה 'מאושר' מהזכייה לא שם ליבו לזמן 

וזעק  ליבו,  שם  שלפתע  עד  ואזל,  ההולך 

זעקה נואשת ''נשארה לי חצי דקה'' והחל 

רץ לאסוף במהירות מכל הבא ליד, אך מיד 

שאומר  סמכותי,  קול  שומע  הוא  מאחוריו 

"אדוני נגמר לך הזמן!" אכן בסופו של  לו 

אך  פריטים  כמה  לאסוף  הצליח  הוא  דבר 

שיכל  ממה  הרבה  הפסיד  בטיפשותו  הוא 

השי"ת  מובן...  הנמשל  ולחטוף.  לתפוס 

שלח אותנו לעולם שאת ריווחו אין לשער 

כפשוטו ממש שניתן להרוויח כל רגע ורגע 

כמה  ולחטוף  לחטוף  צריכים  שאנו  אלא 

שיותר וכל רגע שחוטפים לתורה ולתפילה 

זה ממש "חיי נצח".

חבורה  שקמה  ביתר  בעיר  זכינו 

נפלאה של בני הנעורים, שיחד מידי שבוע 

רביה"ק,  של  הנוראות  בעצותיו  מתחזקים 

נשים ליבנו ומוחנו לא לאבד את האוצרות, 

לא ללכת שבי אחרי הבזקי אור החולפים 

את  איש  ובשמחה  ביחד  אלא  ונעלמים, 

רעהו לאחיו יאמר חזק חזק ונתחזק.

עלון "תפארת הבחורים"
יו"ל ע"י חבורת "חיי נצח"

דחסידי ברסלב - ביתר עילית
טל: 02-6236580

חבורה  משליכין  איך  אני  "תמה 
אהובה וחביבה כזו! הלא טוב היה אם 
שלך  והיהדות  העבדות  מטיל  היית 
החברים  של  השותפות  לתוך  כן  גם 

האהובים".
 )חיי"מ שט"ו(

והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 

חוזות  שעיניכם  כפי  הזה.  לזמן 

נדבך  כעת  מוסיפים  הננו  מישרים, 

לכלל  חיזוק  "עלון"  והוא  נוסף, 

בחורי החבורה.

כידוע שבשנה האחרונה התחדשה 
שוב החבורה לעבודת ה' פה עיר התורה 
לראות  יאה  ומה  נאה  מה  "ביתר". 
לילות  העושים  חמד  פרחי  עשרות 

כימים בתורה ועבודה ה'.

לעמוד  לנו  היא  נפלאה  זכות 
יזכינו  ובס"ד  ה',  למבקשי  וסיוע  בעזר 
השם שנזכה להוסיף כח וחיל דקדושה 
להרבות פעלים לטובת הבחורים למען 
לנו  אשר  במסילה  ה'  בדרך  לילך  יזכו 

סלולה מרביה"ק והנורא.

אל–על  כפינו  נפרוש  ובכן, 
ה'  שיצליח  ובתחנונים  בתפילה 
וישלח ברכה  יאיר נתיבתנו,  דרכינו, 
והצלחה בכל מעשי ידינו, וסייעתא 

דשמיא תלווה אותנו לעד.

המערכת 



נעשה ונשמע אמרו כאחד
שולחנות  סביב  החבורה  בחורי  התאספו  השבועות  חג  ערב 
לפעילות  התחדשות  לכנס  לשונך"  תחת  וחלב  "דבש  בבחי'  ערוכים 
החבורה. המשפיע הר"ר יהודה שפירא שליט"א נשא דברים בחשיבות 
כח  ועל  התורה,  לימוד 
המתחדש  ההתחלה 
בשנה  שנה  מידי 
התורה,  נתינת  ביום 
הייתה  ההתעוררות 
שעה  ומשך  עצומה 
הבחורים  שרו  ארוכה 
ניגוני  בהתלהבות 

דבקות והתעוררות.

אין ברסלב ברענ'ט אפייער
אור  נקודת  להאיר  החלה  מחדש  התורה  וקבלת  ההתחלה  בכח 
ופעילות חדשה לטובת בני החבורה. כאשר מידי ליל שישי מתכנסים 
כלל בני הנעורים הלומדים בישיבות בעיר להתחזק ולהתעורר יחדיו, 
את  ולקבל  להכין 
השבת  אור  נקודת 
נגינה  התעוררות  מתוך 
שבוע  מידי  ותפילה. 
מאנ"ש  אברך  מגיע 
טל  קודש  דיבורי  לדבר 
תחיה מנופת צוף תורת 

רביה"ק.
למשפיע  רבות  תודות 
הר"ר ר' עזריאל שיין הי"ו על מסירותו הרבה בחיזוק החבורה בליל 

שישי
 

מעלה עליונה וגדולה מן הכל
התבודדות היא חלק בלתי נפרד מסדר יומו של כל חסיד ברסלב 
כדברי רביה"ק, שציווה לבל יעבור יום בלא התבודדות. בני החבורה 
יוצאים בחדווה רבה מידי זמן להתבודדות ביערות הסמוכים לביתר. 
לאחר שפיכת הלב בן עצי השדה מתכנסים כולם לשיר ולרקוד ולתת 
הודאה לבורא עולם על הזכות הנפלאה אשר נפלה בחלקינו, ששם 
חלקינו מיושבי בית מדרשו של רביה"ק, ולזכות ולקיים את עצותיו 

הטהורות. 

קול ברמה נשמע
המצרים,  בן  בימי 
והחורבן  האבל  ימי 
בה  נסיעה  התקיימה 
בני  כלל  השתתפו 
שיח  לשפוך  החבורה 
קבורת  מצבת  פני  על 
לחם,  בבית  אמנו  רחל 

ה'תיקון  באמירת  בהתעוררות  פצחו  כולם  יחד  ביתר.  לעיר  הקרובה 
הכללי' על ישועת הכלל והפרט, ובפרט בזעקה ל'מאמא רחל', שלא 
במהרה  לראות  נזכה  עדי  מבכי,  קולה  תמנע  ולא  לבכות  תפסיק 
בגאולה השלימה. לאחר התפילות ושפיכת הלב כמים החלו  לשיר 
ניגוני רגש והתעוררות על החשת הגואל "ואפק ית עמך מגו גלותא". 

דברי חיזוק נשא ראש החבורה הר"ר ד. שלמה שטרן הי''ו. 

ישיבת בין הזמנים
לטייל"  נצא  "להיכן  בשאלה  עסוקים  ישראל  בני  שאלפי  בזמן 
ועסוקים באריזת מטלטלים לשוט על פני הארץ, בבית הכנסת 'מקור 

הנחל' היה מחזה מסוג אחר לגמרי.

חבורת  בני  לב,  טהורי  חמד  בחורי  כעשרות  באב,  י"א  שני  יום 
הבחורים מתכנסים לכנס הפתיחה ל'ישיבת בן הזמנים'. דברי פתיחה 
נשא ראש החבורה הר"ר נחמן הופמן הי"ו, את המשא המרכזי נשא 
הרה"ג ר' נחמן לוין הי"ו, והרחיב בדבריו על מעלת ניצול הזמן בימי בן 
הזמנים, ימים שנחלש בהם קול התורה בעולם, וכמה הזכות ללומד 
אז, כמה גדול השכר על כל דקת לימוד, לעמל והמתגבר על ניסיונות 

הזמן. 

התיישבו  לאחריה  כשמיד  שחרית  תפילת  התקיימה  יום  מידי 
הבחורים לסדר לימוד של שעה וחצי, רבים מהבחורים אף המשיכו 

בלימודם גם לאחר הסדר, שעות נוספות. 
יחד כולם התאספו לסדר אחה"צ כשעה וחצי לפני תפילת מנחה, 

בין מנחה למעריב התקיימה מידי יום שיחה ע"י משפיעים מאנ"ש.

חלוקת  כנס 
ישיבת  וסיום  המלגות 
נערך סביב  הזמנים  בין 
ערוכים,  שולחנות 
השמחה  הייתה  וגדולה 
הנפלאה  הזכות  על 
לתורה  הימים  בניצול 
המשא  את  ותפילה. 
ר'  הרה"ג  נשא  המרכזי 

נחמן ברלנד שליט"א בה הרחיב על ההבדל הנראה בחוש בתחילת הזמן 
על בחורים שניצלו את הזמן להתעלות בתורה ותפילה, שעלו במדרגות 
נפלאות וזכו לאור התורה, לבין אלו שלצערנו לא זכו, וקושי גדול עומד 
בפניהם בתחילת זמן אלול. הכינוס הסתיים בחלוקת מלגות של אלפי 

שקלים. 

וקווי ה' יחליפו כח 
כוחות  להחליף  הבחורים  יצאו  הזמנים  בן  ישיבת  סיום  לקראת 
למוחין",  "נייחא  בבחי' 
למסלול אופניים אתגרי 
המובילים  ההרים  בין 
מאזור ביתר בואכה בית 

יצאו עם  שמש בין הרים ומעינות. הבחורים 
לקראת  כח  ואגרו  מיוחדת  אחדות  הרגשת 
פרשה  בין  רווח  "ליתן  בבחינת  החדש  הזמן 

לפרשה". 

כי יצפנני בסוכה
חג  במוצאי  התקיים  הסוכות  חג  כינוס 
פאר  ברוב  ערוכים  שולחנות  סביב  הראשון 
והדר בסוכת בית כנסת ברסלב 'כולל חצות'. 
בנימין  ר'  הרה"ח  המשפיע  דברים  נשא 
הוקרן  דבריו  לאחריו  שליט"א.  קנפלמאכער 

השואבה  בית  שמחת  של  תיעוד  במקום 
שערים,  במאה  )השול(  ברסלב  כנסת  בבית 
ונשאו  נראו  בו  תשמ"ה,  בשנת  שהתקיים 
זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  הרה"ח  דברים 
ועוד. הבחורים קיבלו שי מיוחד, שנתרם ע"י 
הר"ר יצחק גולדשטיין הי"ו. מיד לאחר מכן 
בריקודים  השואבה  בית  שמחת  התקיימה 

ושמחה לשם שמחת החג.

ימי בין הזמנים 
ממשמשים ובאים 

בתי מדרשות הומים
לוחות המודעות משל צוהלים 

"חבורת 'חיי נצח' הנודעת בשערים
מקיימים לימודים"

אני החבר ואתה
מישיבה גדולה וקטנה
כולם נקבצים ובאים

כי בביתר את בין הזמנים מנצלים
כל ברסלבע'ר בחור יודע
שלרצון רבו הוא משווע,

תורה תפלה ועבודה
כי אחת היא הטירדה

'היכן אני בעולם'
זה מעניין את כולם
יותר ממים לשחות 

יותר במפלים לחזות
יותר מאת ההרים לחצות

ויותר מלקפוץ לגאיות
  

הנה חודש אב מגיע
מרבים באבל ממעטים שמחה 

כי מחר היכן הינך נמצא
זו היא השאלה ונקודת המוצא

אך לא כזה הוא בחור מהחבורה
אבן פנינה יקרה

יודע הוא את שלפניו
להיכן מועדות פניו

הכינוס יתקיים מחר
ברוב פאר והדר

פתיחת ישיבת בין הזמנים
לבחורי חמד מיוחדים

שם יושבים ולומדים ללא הרף 
לא מנידים את העורף

ערב ובוקר מגיעים

בגמרא והלכה מתמידים
בספרי רבנו מעיינים 

בחיזוק ואהבת חברים
החל בבוקר מוקדם בשחרית

וכלה בשקיעת השמש בערבית 
בחורי חמד אשר לא מוותרים

בני ביתר היקרים מפז מאירים
על פניהם נסוך חן

"אילת אהבים ויעלת חן"
כך הם ימי בין הזמנים

אצל ברסלבע'ר בחורים

  
במשך השנה ללא שינה
אצים רצים בקול נגינה

על ימי ליל שישי לא מוותרים
כולם כאחד מתלכדים 
מכל הישיבות מגיעים 
בניגון ושירה פוצחים 

לדברי חיזוק והתעוררות מאזינים
"לקולך השמיעני חברים מקשיבים"

וכשזוכים ל'פעלד' יוצאים
לשפוך שיח פני יושב מרומים

כי התבודדות היא מעל כל ערך
"כיושב בסתר לחלות פני מלך''

כך בחגים ומועדים
בכינוסי חג מתחברים
להודות להלל ולשבח

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"
אהה! אשרינו שזכינו

''כחיצים ביד גבור כן בני נעורנו''
להמשיך את אורו של רבנו

גם בחשך של דורנו 
מי פילל מי מילל

צעירי הצאן עובדי הא-ל
אהה אשרינו!!!

שיר החבורה 



נעשה ונשמע אמרו כאחד
שולחנות  סביב  החבורה  בחורי  התאספו  השבועות  חג  ערב 
לפעילות  התחדשות  לכנס  לשונך"  תחת  וחלב  "דבש  בבחי'  ערוכים 
החבורה. המשפיע הר"ר יהודה שפירא שליט"א נשא דברים בחשיבות 
כח  ועל  התורה,  לימוד 
המתחדש  ההתחלה 
בשנה  שנה  מידי 
התורה,  נתינת  ביום 
הייתה  ההתעוררות 
שעה  ומשך  עצומה 
הבחורים  שרו  ארוכה 
ניגוני  בהתלהבות 

דבקות והתעוררות.

אין ברסלב ברענ'ט אפייער
אור  נקודת  להאיר  החלה  מחדש  התורה  וקבלת  ההתחלה  בכח 
ופעילות חדשה לטובת בני החבורה. כאשר מידי ליל שישי מתכנסים 
כלל בני הנעורים הלומדים בישיבות בעיר להתחזק ולהתעורר יחדיו, 
את  ולקבל  להכין 
השבת  אור  נקודת 
נגינה  התעוררות  מתוך 
שבוע  מידי  ותפילה. 
מאנ"ש  אברך  מגיע 
טל  קודש  דיבורי  לדבר 
תחיה מנופת צוף תורת 

רביה"ק.
למשפיע  רבות  תודות 
הר"ר ר' עזריאל שיין הי"ו על מסירותו הרבה בחיזוק החבורה בליל 

שישי
 

מעלה עליונה וגדולה מן הכל
התבודדות היא חלק בלתי נפרד מסדר יומו של כל חסיד ברסלב 
כדברי רביה"ק, שציווה לבל יעבור יום בלא התבודדות. בני החבורה 
יוצאים בחדווה רבה מידי זמן להתבודדות ביערות הסמוכים לביתר. 
לאחר שפיכת הלב בן עצי השדה מתכנסים כולם לשיר ולרקוד ולתת 
הודאה לבורא עולם על הזכות הנפלאה אשר נפלה בחלקינו, ששם 
חלקינו מיושבי בית מדרשו של רביה"ק, ולזכות ולקיים את עצותיו 

הטהורות. 

קול ברמה נשמע
המצרים,  בן  בימי 
והחורבן  האבל  ימי 
בה  נסיעה  התקיימה 
בני  כלל  השתתפו 
שיח  לשפוך  החבורה 
קבורת  מצבת  פני  על 
לחם,  בבית  אמנו  רחל 

ה'תיקון  באמירת  בהתעוררות  פצחו  כולם  יחד  ביתר.  לעיר  הקרובה 
הכללי' על ישועת הכלל והפרט, ובפרט בזעקה ל'מאמא רחל', שלא 
במהרה  לראות  נזכה  עדי  מבכי,  קולה  תמנע  ולא  לבכות  תפסיק 
בגאולה השלימה. לאחר התפילות ושפיכת הלב כמים החלו  לשיר 
ניגוני רגש והתעוררות על החשת הגואל "ואפק ית עמך מגו גלותא". 

דברי חיזוק נשא ראש החבורה הר"ר ד. שלמה שטרן הי''ו. 

ישיבת בין הזמנים
לטייל"  נצא  "להיכן  בשאלה  עסוקים  ישראל  בני  שאלפי  בזמן 
ועסוקים באריזת מטלטלים לשוט על פני הארץ, בבית הכנסת 'מקור 

הנחל' היה מחזה מסוג אחר לגמרי.

חבורת  בני  לב,  טהורי  חמד  בחורי  כעשרות  באב,  י"א  שני  יום 
הבחורים מתכנסים לכנס הפתיחה ל'ישיבת בן הזמנים'. דברי פתיחה 
נשא ראש החבורה הר"ר נחמן הופמן הי"ו, את המשא המרכזי נשא 
הרה"ג ר' נחמן לוין הי"ו, והרחיב בדבריו על מעלת ניצול הזמן בימי בן 
הזמנים, ימים שנחלש בהם קול התורה בעולם, וכמה הזכות ללומד 
אז, כמה גדול השכר על כל דקת לימוד, לעמל והמתגבר על ניסיונות 

הזמן. 

התיישבו  לאחריה  כשמיד  שחרית  תפילת  התקיימה  יום  מידי 
הבחורים לסדר לימוד של שעה וחצי, רבים מהבחורים אף המשיכו 

בלימודם גם לאחר הסדר, שעות נוספות. 
יחד כולם התאספו לסדר אחה"צ כשעה וחצי לפני תפילת מנחה, 

בין מנחה למעריב התקיימה מידי יום שיחה ע"י משפיעים מאנ"ש.

חלוקת  כנס 
ישיבת  וסיום  המלגות 
נערך סביב  הזמנים  בין 
ערוכים,  שולחנות 
השמחה  הייתה  וגדולה 
הנפלאה  הזכות  על 
לתורה  הימים  בניצול 
המשא  את  ותפילה. 
ר'  הרה"ג  נשא  המרכזי 

נחמן ברלנד שליט"א בה הרחיב על ההבדל הנראה בחוש בתחילת הזמן 
על בחורים שניצלו את הזמן להתעלות בתורה ותפילה, שעלו במדרגות 
נפלאות וזכו לאור התורה, לבין אלו שלצערנו לא זכו, וקושי גדול עומד 
בפניהם בתחילת זמן אלול. הכינוס הסתיים בחלוקת מלגות של אלפי 

שקלים. 

וקווי ה' יחליפו כח 
כוחות  להחליף  הבחורים  יצאו  הזמנים  בן  ישיבת  סיום  לקראת 
למוחין",  "נייחא  בבחי' 
למסלול אופניים אתגרי 
המובילים  ההרים  בין 
מאזור ביתר בואכה בית 

יצאו עם  שמש בין הרים ומעינות. הבחורים 
לקראת  כח  ואגרו  מיוחדת  אחדות  הרגשת 
פרשה  בין  רווח  "ליתן  בבחינת  החדש  הזמן 

לפרשה". 

כי יצפנני בסוכה
חג  במוצאי  התקיים  הסוכות  חג  כינוס 
פאר  ברוב  ערוכים  שולחנות  סביב  הראשון 
והדר בסוכת בית כנסת ברסלב 'כולל חצות'. 
בנימין  ר'  הרה"ח  המשפיע  דברים  נשא 
הוקרן  דבריו  לאחריו  שליט"א.  קנפלמאכער 

השואבה  בית  שמחת  של  תיעוד  במקום 
שערים,  במאה  )השול(  ברסלב  כנסת  בבית 
ונשאו  נראו  בו  תשמ"ה,  בשנת  שהתקיים 
זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  הרה"ח  דברים 
ועוד. הבחורים קיבלו שי מיוחד, שנתרם ע"י 
הר"ר יצחק גולדשטיין הי"ו. מיד לאחר מכן 
בריקודים  השואבה  בית  שמחת  התקיימה 

ושמחה לשם שמחת החג.

ימי בין הזמנים 
ממשמשים ובאים 

בתי מדרשות הומים
לוחות המודעות משל צוהלים 

"חבורת 'חיי נצח' הנודעת בשערים
מקיימים לימודים"

אני החבר ואתה
מישיבה גדולה וקטנה
כולם נקבצים ובאים

כי בביתר את בין הזמנים מנצלים
כל ברסלבע'ר בחור יודע
שלרצון רבו הוא משווע,

תורה תפלה ועבודה
כי אחת היא הטירדה

'היכן אני בעולם'
זה מעניין את כולם
יותר ממים לשחות 

יותר במפלים לחזות
יותר מאת ההרים לחצות

ויותר מלקפוץ לגאיות
  

הנה חודש אב מגיע
מרבים באבל ממעטים שמחה 

כי מחר היכן הינך נמצא
זו היא השאלה ונקודת המוצא

אך לא כזה הוא בחור מהחבורה
אבן פנינה יקרה

יודע הוא את שלפניו
להיכן מועדות פניו

הכינוס יתקיים מחר
ברוב פאר והדר

פתיחת ישיבת בין הזמנים
לבחורי חמד מיוחדים

שם יושבים ולומדים ללא הרף 
לא מנידים את העורף

ערב ובוקר מגיעים

בגמרא והלכה מתמידים
בספרי רבנו מעיינים 

בחיזוק ואהבת חברים
החל בבוקר מוקדם בשחרית

וכלה בשקיעת השמש בערבית 
בחורי חמד אשר לא מוותרים

בני ביתר היקרים מפז מאירים
על פניהם נסוך חן

"אילת אהבים ויעלת חן"
כך הם ימי בין הזמנים

אצל ברסלבע'ר בחורים

  
במשך השנה ללא שינה
אצים רצים בקול נגינה

על ימי ליל שישי לא מוותרים
כולם כאחד מתלכדים 
מכל הישיבות מגיעים 
בניגון ושירה פוצחים 

לדברי חיזוק והתעוררות מאזינים
"לקולך השמיעני חברים מקשיבים"

וכשזוכים ל'פעלד' יוצאים
לשפוך שיח פני יושב מרומים

כי התבודדות היא מעל כל ערך
"כיושב בסתר לחלות פני מלך''

כך בחגים ומועדים
בכינוסי חג מתחברים
להודות להלל ולשבח

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"
אהה! אשרינו שזכינו

''כחיצים ביד גבור כן בני נעורנו''
להמשיך את אורו של רבנו

גם בחשך של דורנו 
מי פילל מי מילל

צעירי הצאן עובדי הא-ל
אהה אשרינו!!!

שיר החבורה 



לכבוד הרב נחמן הופמן והרב ד. שלמה שטרן
עלי  שעובר  במה  מעט  אתכם  לשתף  רציתי 
כמוני   הורים  להרבה  שופר  שאני  בטוח  ואני 
של  ימים  בשבילי  היו  הזמנים  בן  ימי  בעבר 
סיוט. הייתה לי התמודדות לא פשוטה עם בני 
אותם  להעיר  בבית,  בחופשה  הבחורים שהיו 
בבוקר, לראות שהם יוצאים לתפילה וכמו"כ 
לדאוג שלא יעבור עליהם ימים לבטלה ללא 
''לאן  לימוד, ושלא נדבר על האמרה הידועה 
כרוכה  יציאה  שכל  וכמובן  היום''  יוצאים 

בהוצאה כספית גדולה.
''חיי  חבורת  של  הנפלא  הארגון  בזכות  והנה 
לקום  נהנים  שלי  הבחורים  בעיר,  כאן  נצח'' 
מוקדם לתפילה ויש להם סדרי לימוד קבועים. 
שהתקיימה  בנסיעה  נהנו  עוד  זה  כל  ועם 
בסיום ישיבת בין הזמנים, הכל יחד יצר סיפוק 
מלא  פינו  אילו  לומר  אלא  בפי  ואין  מוחלט, 
כל  על  להודות  מספיקים  אנחנו  אין  שירה... 

ההשקעה שנעשתה בטוב טעם ודעת.
עוד  רעוה קמיה שמיא שתזכו להמשיך  יהא 
ותזכו  זו  קדושה  מטרה  למען  לפעול  ועוד 

להמשיך להנחיל לבחורים "חיי נצח".
בברכה
 ]ע"פ בקשת השולח השם שמור במערכת[ 

לכבוד ראשי חבורת חיי נצח
השלום והברכה

ברצוני להודות לכם על כל הפעילויות הרבות 
ובפרט  השנה  במשך  למעננו  עושים  שאתם 
ועוד  אני  זכיתי  זה  שבזכות  ביה''ז,  בישיבת 
עשרות בחורים לנצל את הימים האלה לא רק 
מ"סור מרע" לא לבזבז אותם בטיולי בלהות 
''עשה  בהרבה  אלא  וכדו',  מאוחר  בקימה  או 
–טוב" ע"י ניצול הזמן של סדרי לימוד  שיחות 

חיזוק ועוד.
ואין  בלעדיכם.  עושה  הייתי  מה  יודע  אינני 
ההשקעה  כל  על  לכם  להודות  מילים  בפי 
ומקדישים  למעננו  עושים  שאתם  והמסירות 
ביה''ז  בימי  זו  קדושה  מטרה  למען  מזמנכם 
בפרט, ובמשך השנה בכלל מידי שבוע בליל 

שישי בחגים ועוד. 

נ.ב. הייתי שמח אם היה אפשר להגביר יותר 
לעיתים תכופות את הנסיעות לפעלד  

בתודה על כל ההשקעה והמאמצים 
אחד מבני החבורה

- מכתבים למערכת -

הטוב  והכרת  תודה  ובהבעת  שמחה  ברגשי 
הננו לברך מעומק לבנו את ידידנו הדגולים 
ענייני  לכל  הפעלים  רבי  והנלבבים  היקרים 
רביה"ק, אשר מתמסרים בלב ונפש ועומדים 
לימיננו בכל עת למען הצלחת החבורה הק' 

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין הי"ו 

ועימו יד ימינו הרב יהודה דייטש הי"ו

ולרבנים החשובים

הרב נחמן ברלנד שליט"א

הרב דוד גבאי שליט"א

הרב יהושע מאיר דויטש שליט"א 

הרב אהרן ניסן בורשטיין שליט''א

ויומשך  להם  תעמוד  הננמ"ח  רביה"ק  זכות 
ולרוות  די  בלי  עד  והצלחה  ברכה  שפע  עליהם 
וסייעתא  עמלם,  מכל  דקדושה  אמיתי  נחת 
להאיר  ולהשפיע  לפעול  להמשיך  דשמיא 
זכות  הנפלאות,  ועצותיו  בעולם  רביה"ק  אור  
עולם ועד  מעתה  ולזרעם  להם  תעמוד  רביה"ק 

נחמן הופמן                          ד. שלמה שטרן
בחורי החבורה 
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- כלילא דוורדא -
ִלּמּוְדָך,  תוַֹרת ה' ְוַתְתִמיד בְּ ְכִליְתָך ְוַהֲחֵזק בְּ ל ֵהיֵטב ַעל תַּ כֵּ ִני, ַמְחַמד ֵעיַני, ִהְסתַּ ְוָנא, בְּ
ן  ּוְלִהְתַחנֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  יָחְתָך  שִׂ ְלָפֵרׁש  ָויוֹם  יוֹם  ָכל  בְּ ְלִהְתּבוְֹדדּות  עּור  שִׁ ע  ְוִתְקבַּ
ּוְתַעיֵּן ֵהיֵטב  ֱאֶמת. ְוִתְלמד  ָקֵרב אוְֹתָך ַלֲעבוָֹדתוֹ בֶּ יְּ ה, שֶׁ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַהְרבֵּ ָפָניו בְּ ִמלְּ
ָבִרים  ל ַהדְּ ה, ְוִתְזּכר ֵהיֵטב ֶאת כָּ ַעל פֶּ ֶהם בְּ ִקי בָּ ְהֶיה בָּ תִּ נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ַעד שֶׁ ִסְפֵרי ַרבֵּ בְּ
עוֹד  י  נִּ ִממֶּ מַע  ִלשְׁ ה  ְזכֶּ תִּ ָחָדׁש שֶׁ בְּ ַמע  שְׁ ן תִּ ָישָׁ בְּ מַע  ִאם שָׁ ְוָהָיה  ֵביִתי,  בְּ י  נִּ ִממֶּ ַמְעתָּ  שָּׁ שֶׁ
א.  ה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּ ין ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת. ְוָאז טוֹב ְלָך בָּ ה ַהְמַחיִּ ה ְוָכֵאלֶּ ֵאלֶּ ים כָּ ָבִרים ַרבִּ דְּ
א.  ִליָלא דַווְרדָּ ת קנב( ַיְנקּוָתא כְּ בָּ י )שַׁ ה, כִּ מוֹ ַעתָּ ה כְּ תוָֹרה ּוְתִפלָּ י ֵאין ְלָך ֻמְבָחר ַלֲעסֹק בְּ כִּ
י ִאם ַמה  ֵאר ְלָך כִּ ַמן הוֵֹלְך ְוהוֶֹמה. ְולא ִישָּׁ ֵצל עוֵֹבר. ְוַהזְּ י ָיֵמינּו כְּ יו ֵאיָמַתי. כִּ ְוִאם לא ַעְכשָׁ
ה ֵאין  ים טוִֹבים, ְוחּוץ ִמזֶּה ַהּכל ֶהֶבל. ְוֶיֶתר ִמזֶּ ה ּוַמֲעשִׂ ָכל יוֹם ּתוָֹרה ּוְתִפלָּ ה בְּ ֲחטף ַעתָּ תַּ שֶּׁ
נּו  ִסְפֵרי ַרבֵּ ָבר ְמבָאר ַהּכל בְּ י כְּ ָבר. ְוַגם כִּ י כְּ נִּ ַמְעתָּ ִממֶּ אן שָׁ תּוב כָּ כָּ ה שֶּׁ ְלַהֲאִריְך. ְויוֵֹתר ִממַּ
ֵעיֶניָך  ָבִרים בְּ ְהיּו ַהדְּ יִּ ר שֶׁ זּוַע ְוכּו' ְוָהִעקָּ ֶהם ּוֵמֶהם לא תָּ ֶהם ַוֲהפְך בָּ ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. ֲהפְך בָּ
ָבר  ּום דָּ לוֹם ִמשּׁ ָך ַחס ְושָׁ ַדְעתְּ ּפל בְּ ַעם ֵמָחָדׁש, ְוַאל תִּ ָכל פַּ ים. ְוַתְתִחיל בְּ ֲחָדשִׁ ָכל יוֹם כְּ בְּ
ָך  ְרכְּ ְצִליַח ֶאת דַּ ׁש. ָאז תַּ ה ַממָּ ְבִריָּה ֲחָדשָׁ ֵעיֶניָך כִּ ְהֶיה בְּ ָעה תִּ ָעה ְושָׁ ָכל שָׁ עוָֹלם, ַרק בְּ בָּ שֶׁ

יל.  כִּ שְׂ ְוָאז תַּ
)עלים לתרופה, מכתב ה'(

בממון ברצון ובטרחה

את  ראה  בצוואתו  ז''ל  מוהרנ''ת 

ההמשך שיבוא אחריו את הדורות הבאים 

של  לעצותיו  לנשימה  כאויר  שיזדקקו 

רבינו הק', ביומו האחרון מצווה מוהרנ''ת 

להמשיך את אורו הגדול של רבינו בממון 

על  שדיבר  מוהרנ''ת  ובטרחה  ברצון 

הספרים ודאי לא הייתה כוונתו שישכבו 

בהם  שיעמלו  אלא  בארון  לתפארת 

כדרך  בהם  הכתובים  העצות  את  וייקמו 

שאמרו חז''ל על המנורה בבית המקדש 

לבאי  עדות  אלא  צריך?  הוא  לאורה  וכי 

כפי  אז  בישראל,  שורה  ששכינה  עולם 

נתן  מטרה-כשר'  ישנה  האור  שבהפצת 

שכוונתו  ברור  הספרים  הפצת  על  דיבר 

יהגה  ואחד  אחד  שכל  למטרה  הייתה 

יעמול ויקיים את הכתוב בהם.

אכן זו מטרתנו

בימים  הזמנים  בין  הישיבת  מטרת 

את  בבחורים  להחדיר  דפגרא,  יומא  אלו, 

לא  השנה  שכל  מה  הק'  רבינו  של  אורו 

מקבלים ברמה כזו בתוך מסגרת הישיבה, 

זה הזמן להחדיר לבחורים תורה ועבודת 

הק'  ברבינו  דבקות  עם  מחתא  בחדא  ה' 

קיום עצותיו ולימוד בספריו וכ"ז יחד עם 

ואהבת  באחדות  ביחד'  עצמכם  'תחזיקו 

חברים נפלאה.

שותפות עם רבינו

ל  נּו ַז"ל ִקּבֵ ִריִניֶצער ַעל ִצּיּון ַרּבֵ אּבְ ַכי ּבַ י ָמְרּדְ ן ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ י ִיׂשְ ַח ַרּבִ ּטֵ ּתַ ִהשְׁ שֶׁ ַעם ּכְ ּפַ

ְכָנס  ל ָהֶרַוח ַהּנִ ּכָ ּמִ ַנְפשֹׁו שֶׁ ֶהְחִליט ּבְ ַהְינּו שֶׁ ִעְסקֹו, ּדְ ף ּבְ ּתָ נּו ְלשֻׁ ַעל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ֶאת ַרּבֵ

יו,  ַמֲעׂשָ ת ה' ָהָיה ּבְ ָידֹו ִהְצִליַח ּוִבְרּכַ נּו ַז"ל. ְוָאֵכן ֵחֶפץ ה' ּבְ ַיְפִרישׁ ֶחְציֹו ְלטֹוַבת ִעְנְיֵני ַרּבֵ

ָהָיה  י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ר ַרּבִ מֹון. ְוִסּפֵ בֹוא ָלַקַחת ֶאת ַהּמָ ּיָ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ַעם שֹׁוֵלַח ֶטֶלְגַרָמה ְלַרּבִ י ּפַ ּוְכַהְבָטָחתֹו ָהָיה ִמּדֵ

י-ֵכן ָהָיה  ל ּגּופֹו, ְוַאף-ַעל-ּפִ ָטרֹות ְסִביב ּכָ ִבים ָעַטף ֶאת ַהּשְׁ ּנָ ֵני ּגַ שֹׁו ִמּפְ ֶסף, ּוְבָחשְׁ ָטרֹות ּכֶ יִסים ְמֵלִאים שְׁ ֲחָזָרה ִעם ּכִ נֹוֵסַע ּבַ

י ֵלִוי  ְהיֹות ַרּבִ ַעם ּבִ ְך ְזַמן. ּפַ ָבר ֶמשֶׁ ְך ַהּדָ חֹות, ְוָכְך ִנְמשַׁ ּפָ ה ִמשְׁ ִרים ַוֲחִמּשָׁ עֹות ֵאּלּו ֶעׂשְ ְרְנסּו ִמּמָ ֵמן. ְוָכְך ִהְתּפַ ָאָדם שָׁ ִנְרֶאה ּכְ

אֹוֵמר לֹו:  ל ְמִטיֵלי ָזָהב, ּכְ ם שּׁורֹות שּׁורֹות שֶׁ ִחים שָׁ ַחת ַהּקֹורֹות ֵאיְך ֻמּנָ יתֹו ְוֶהְרָאה לֹו ּתַ ף ּבֵ ֵביתֹו הֹוִרידֹו ְלַמְרּתֵ ִיְצָחק ַז"ל ּבְ

י ִמי יֹוֵדַע  עֹוד ָמקֹום, ּכִ ר ָממֹונֹו ּבְ ַפזֵּ ּיְ ּטֹוב ְוָנכֹון שֶׁ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ִהְכִניס ְלִמְסָחרֹו. ָיַעץ לֹו ַרּבִ פּות שֶׁ ּתָ ְזכּות ַהּשֻׁ ל ֶזה ּבִ ּכָ

ת ַהּקֹומֹוִניְסִטים  ֵעת ֲעִלּיַ ה ּבְ ֵביתֹו. ְוִהּנֵ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ּבְ יָאם ַרּבִ ַלח ְמִטיֵלי ָזָהב ְלאּוַמאן ְוֶהְחּבִ ַמע ְלקֹולֹו ְושָׁ ַמה יּוַלד יֹום, ְושָׁ

ַתח ָלֶהם ֶאת  ּפָ ַכי ּוְכשֶׁ י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ֵביתֹו שֶׁ ֵאיֶזה יֹום שֹׁוְטִרים ּבְ קּו ּבְ ּפְ ָלה ִהְתּדַ ְמשָׁ ֶהֱחִרימּו ֶאת ַהּכֹל ְלטֹוַבת ַהּמֶ ְלטֹון שֶׁ ַלּשִׁ

יְתָך ַוֲעקֹר ַעְצְמָך ְלָמקֹום ַאֵחר. ּוָבַרח ָלִעיר  ְלַבד ֵצא ִמּבֵ ְבָגֶדיָך ּבִ ה עֹוֵמד מּוֵלנּו ָלבּושׁ ּבִ ַאּתָ ִפי שֶׁ ְך ּכְ יתֹו ָאְמרּו לֹו: ּכָ ֶלת ּבֵ ּדֶ

ַלח קֶֹדם ְלאּוַמאן.  ּשָׁ ָהב שֶׁ ְרֵנס ֵמַהזָּ )שיש"ק ה' רמ"ד(ְקָראָואָראק ְוִהְתּפַ

ער"ח מנחם אב תשע"ט

אל כבוד רעי וידידי העוסקים במלאכת הק' ראשי חבורת ישיבת בין הזמנים "חיי 

נצח" פה עיר התורה והחסידות ביתר השלום והברכה!

תלמודם  מבית  הבחורים  ילדינו  שבים  שבהם  אב  חודש  הזמנים  בין  ימי  בהתקרב 

הישיבות הק' רציתי לשתף את מע"כ במספר שורות ברחשי ליבי על  פועלכם ומפעלכם ששמו הטוב נשא ברמה 

בכל קהילות ברסלב ביתר, זכורני בימי בחרותי לפני כשלושה עשורים כשעדיין לא היה בנמצא כ''כ מסגרות  לימי 

בין הזמנים ההתמודדות בכל יום הייתה לא פשוטה לבן ישיבה שרגיל לעבוד את ה' בחבורה ובדיבוק חברים והנה 

הוא מוצא עצמו יום אחר יום ללא החברותא וללא החבורה וכבר אמרו חז"ל "או חברותא או.." וכך היו בחורים שנצלו 

את ימי הבין הזמנים להשכים קום ולהתפלל וותיקין מה שלא התאפשר להם במסגרת  הישיבה, ומאידך היו בחורים 

שקמו להתפלל בשעה עשר.... שגם אפשרות זו לא באה בחשבון בישיבה, הצד השווה שלא היה מסגרת כל שהיא 

לקבץ הבחורים וכל אחד פנה לדרכו,

עד שבאחד מימי הבין הזמנים אחד האברכים לקח יוזמה ואסף כעשרה בחורים והבטיח לנו "מתנה גדולה" למי 

שילמד כל יום שעתיים לפני מנחה אנו שמחנו על כך כמוצא שלל רב להיפגש בכל יום לסדר לימוד,

בסוף הבין הזמנים האברך היקר הנ"ל קיבץ אותנו בשנית כדי לממש את הבטחתו, וכל בחור קיבל כשי את הספר 

הק' שיחות הר"ן "מהדורת כיס"  התגנבה בליבי מחשבה זה מתנה ספר קטן על חודש של לימוד  אמנם לאחר מכן 

הרגשתי שהרווח העיקרי היה זה שנפגשנו בכל יום לסדר לימוד ועבודת ה'.

לכבוד הרב דוד שלמה שטרן שליט"א

ברצוני לבטא מעט מרגשותיי על מעלת הישיבת בין הזמנים, לדעתי ישיבת בין 

הזמנים זוהי חובה לכל בחור ובחור, ומדוע? אתאר בקצרה את סדרי היום השונים 

ישנם שתי סוגי בחורים האחד מתחיל את הבוקר ב- 11:00 מתפלל... ]כפי שנראית התפילה...[ מסיים איכשהו ב-12:00 

, בשעה 7:00 הולך למנחה בין מנחה למעריב כן  מדבר פה משחק שם )עובד(, גומע קילומטרים בין המקרר לארון 

לומד/לא לומד,מעריב. משוחח בחוץ שב הביתה ב-10:00, קורא ספר אוכל ארוחת ערב פתאום מוצא את עצמו ב-2:00  

בלילה וחוזר חלילה. איזה סיפוק זה ואיך הוא מגיע לקראת הזמן החדש.

לעומת זאת בחור שמגיע לישיבת בין הזמנים מתחיל את הבוקר מוקדם ב-7:30 מתארגן, מקווה, ב-8:15 כבר 

מעוטר בתפילין, אומר קרבנות וכו' בסיום התפילה לומד שעה וחצי, פת שחרית, יש קצת זמן לפוש,אפי' לטייל ליתן 

ריוח בין פרשה לפרשה, אחה''צ שוב סדר לימוד וסדר ספרי רבינו של שעה וחצי, מנחה מעריב כשבין לבין שומע 

דרשה ממשפיע חשוב, ב-9:00 חוזר הביתה מלא סיפוק מיום גדוש בתוכן כמובן שמזדרז לישון כי יש מחר עוד יום 

מהנה אז אני בחרתי להיות מהקבוצה השניה  בחור יקר! מה איתך?! טעמו וראו כי טוב ה'.

ברצוני להודות לך ולכל צוות ראשי החבורה הרב לאוב שליט"א והרבנים רובינשטיין שליט"א על כל היחס האישי 

והטרחה המרובה להביא לנו כזה ישיבת בין הזמנים
בברכה ג.מ.ה.ר.

 ישיבת בין הזמניםההוצאות 
 

 סכום נושא
כיום יש / 

 אין

 יש ₪ 00031, מלגות 

 יש ₪ 005 פתיחה  כנסכיבוד 

 אין ₪ 000,2=10*200 ארוחת בוקר 

 יש ₪ 008 שתיה חמה וקרה בשעות הלימוד 

 יש ₪ 400=2*200 כיבוד חבורה ליל שישי 

 אין 1200=2*600 פעמיים אוטובוס יציאה לפעלד 

 יש   ₪ 000,10 אטרקציות  + הגדולה לצפוןנסיעה ה

 אין ₪ 000,2 ברהעל מנגן והגב+  בפעלד םשבת אחי

 אין ₪  2,000 ועלוןהדפסת חוברות  ,הדפסה מודעות גדולות ,גרפיקה

 יש ₪  600 שי לבחורים 

 ₪  32,400 סה"כ
 

 

המשך בעמוד הבא <<<



לכבוד הרב נחמן הופמן והרב ד. שלמה שטרן
עלי  שעובר  במה  מעט  אתכם  לשתף  רציתי 
כמוני   הורים  להרבה  שופר  שאני  בטוח  ואני 
של  ימים  בשבילי  היו  הזמנים  בן  ימי  בעבר 
סיוט. הייתה לי התמודדות לא פשוטה עם בני 
אותם  להעיר  בבית,  בחופשה  הבחורים שהיו 
בבוקר, לראות שהם יוצאים לתפילה וכמו"כ 
לדאוג שלא יעבור עליהם ימים לבטלה ללא 
''לאן  לימוד, ושלא נדבר על האמרה הידועה 
כרוכה  יציאה  שכל  וכמובן  היום''  יוצאים 

בהוצאה כספית גדולה.
''חיי  חבורת  של  הנפלא  הארגון  בזכות  והנה 
לקום  נהנים  שלי  הבחורים  בעיר,  כאן  נצח'' 
מוקדם לתפילה ויש להם סדרי לימוד קבועים. 
שהתקיימה  בנסיעה  נהנו  עוד  זה  כל  ועם 
בסיום ישיבת בין הזמנים, הכל יחד יצר סיפוק 
מלא  פינו  אילו  לומר  אלא  בפי  ואין  מוחלט, 
כל  על  להודות  מספיקים  אנחנו  אין  שירה... 

ההשקעה שנעשתה בטוב טעם ודעת.
עוד  רעוה קמיה שמיא שתזכו להמשיך  יהא 
ותזכו  זו  קדושה  מטרה  למען  לפעול  ועוד 

להמשיך להנחיל לבחורים "חיי נצח".
בברכה
 ]ע"פ בקשת השולח השם שמור במערכת[ 

לכבוד ראשי חבורת חיי נצח
השלום והברכה

ברצוני להודות לכם על כל הפעילויות הרבות 
ובפרט  השנה  במשך  למעננו  עושים  שאתם 
ועוד  אני  זכיתי  זה  שבזכות  ביה''ז,  בישיבת 
עשרות בחורים לנצל את הימים האלה לא רק 
מ"סור מרע" לא לבזבז אותם בטיולי בלהות 
''עשה  בהרבה  אלא  וכדו',  מאוחר  בקימה  או 
–טוב" ע"י ניצול הזמן של סדרי לימוד  שיחות 

חיזוק ועוד.
ואין  בלעדיכם.  עושה  הייתי  מה  יודע  אינני 
ההשקעה  כל  על  לכם  להודות  מילים  בפי 
ומקדישים  למעננו  עושים  שאתם  והמסירות 
ביה''ז  בימי  זו  קדושה  מטרה  למען  מזמנכם 
בפרט, ובמשך השנה בכלל מידי שבוע בליל 

שישי בחגים ועוד. 

נ.ב. הייתי שמח אם היה אפשר להגביר יותר 
לעיתים תכופות את הנסיעות לפעלד  

בתודה על כל ההשקעה והמאמצים 
אחד מבני החבורה

- מכתבים למערכת -

הטוב  והכרת  תודה  ובהבעת  שמחה  ברגשי 
הננו לברך מעומק לבנו את ידידנו הדגולים 
ענייני  לכל  הפעלים  רבי  והנלבבים  היקרים 
רביה"ק, אשר מתמסרים בלב ונפש ועומדים 
לימיננו בכל עת למען הצלחת החבורה הק' 

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין הי"ו 

ועימו יד ימינו הרב יהודה דייטש הי"ו

ולרבנים החשובים

הרב נחמן ברלנד שליט"א

הרב דוד גבאי שליט"א

הרב יהושע מאיר דויטש שליט"א 

הרב אהרן ניסן בורשטיין שליט''א

ויומשך  להם  תעמוד  הננמ"ח  רביה"ק  זכות 
ולרוות  די  בלי  עד  והצלחה  ברכה  שפע  עליהם 
וסייעתא  עמלם,  מכל  דקדושה  אמיתי  נחת 
להאיר  ולהשפיע  לפעול  להמשיך  דשמיא 
זכות  הנפלאות,  ועצותיו  בעולם  רביה"ק  אור  
עולם ועד  מעתה  ולזרעם  להם  תעמוד  רביה"ק 

נחמן הופמן                          ד. שלמה שטרן
בחורי החבורה 
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- כלילא דוורדא -
ִלּמּוְדָך,  תוַֹרת ה' ְוַתְתִמיד בְּ ְכִליְתָך ְוַהֲחֵזק בְּ ל ֵהיֵטב ַעל תַּ כֵּ ִני, ַמְחַמד ֵעיַני, ִהְסתַּ ְוָנא, בְּ
ן  ּוְלִהְתַחנֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  יָחְתָך  שִׂ ְלָפֵרׁש  ָויוֹם  יוֹם  ָכל  בְּ ְלִהְתּבוְֹדדּות  עּור  שִׁ ע  ְוִתְקבַּ
ּוְתַעיֵּן ֵהיֵטב  ֱאֶמת. ְוִתְלמד  ָקֵרב אוְֹתָך ַלֲעבוָֹדתוֹ בֶּ יְּ ה, שֶׁ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַהְרבֵּ ָפָניו בְּ ִמלְּ
ָבִרים  ל ַהדְּ ה, ְוִתְזּכר ֵהיֵטב ֶאת כָּ ַעל פֶּ ֶהם בְּ ִקי בָּ ְהֶיה בָּ תִּ נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ַעד שֶׁ ִסְפֵרי ַרבֵּ בְּ
עוֹד  י  נִּ ִממֶּ מַע  ִלשְׁ ה  ְזכֶּ תִּ ָחָדׁש שֶׁ בְּ ַמע  שְׁ ן תִּ ָישָׁ בְּ מַע  ִאם שָׁ ְוָהָיה  ֵביִתי,  בְּ י  נִּ ִממֶּ ַמְעתָּ  שָּׁ שֶׁ
א.  ה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּ ין ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת. ְוָאז טוֹב ְלָך בָּ ה ַהְמַחיִּ ה ְוָכֵאלֶּ ֵאלֶּ ים כָּ ָבִרים ַרבִּ דְּ
א.  ִליָלא דַווְרדָּ ת קנב( ַיְנקּוָתא כְּ בָּ י )שַׁ ה, כִּ מוֹ ַעתָּ ה כְּ תוָֹרה ּוְתִפלָּ י ֵאין ְלָך ֻמְבָחר ַלֲעסֹק בְּ כִּ
י ִאם ַמה  ֵאר ְלָך כִּ ַמן הוֵֹלְך ְוהוֶֹמה. ְולא ִישָּׁ ֵצל עוֵֹבר. ְוַהזְּ י ָיֵמינּו כְּ יו ֵאיָמַתי. כִּ ְוִאם לא ַעְכשָׁ
ה ֵאין  ים טוִֹבים, ְוחּוץ ִמזֶּה ַהּכל ֶהֶבל. ְוֶיֶתר ִמזֶּ ה ּוַמֲעשִׂ ָכל יוֹם ּתוָֹרה ּוְתִפלָּ ה בְּ ֲחטף ַעתָּ תַּ שֶּׁ
נּו  ִסְפֵרי ַרבֵּ ָבר ְמבָאר ַהּכל בְּ י כְּ ָבר. ְוַגם כִּ י כְּ נִּ ַמְעתָּ ִממֶּ אן שָׁ תּוב כָּ כָּ ה שֶּׁ ְלַהֲאִריְך. ְויוֵֹתר ִממַּ
ֵעיֶניָך  ָבִרים בְּ ְהיּו ַהדְּ יִּ ר שֶׁ זּוַע ְוכּו' ְוָהִעקָּ ֶהם ּוֵמֶהם לא תָּ ֶהם ַוֲהפְך בָּ ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. ֲהפְך בָּ
ָבר  ּום דָּ לוֹם ִמשּׁ ָך ַחס ְושָׁ ַדְעתְּ ּפל בְּ ַעם ֵמָחָדׁש, ְוַאל תִּ ָכל פַּ ים. ְוַתְתִחיל בְּ ֲחָדשִׁ ָכל יוֹם כְּ בְּ
ָך  ְרכְּ ְצִליַח ֶאת דַּ ׁש. ָאז תַּ ה ַממָּ ְבִריָּה ֲחָדשָׁ ֵעיֶניָך כִּ ְהֶיה בְּ ָעה תִּ ָעה ְושָׁ ָכל שָׁ עוָֹלם, ַרק בְּ בָּ שֶׁ

יל.  כִּ שְׂ ְוָאז תַּ
)עלים לתרופה, מכתב ה'(

בממון ברצון ובטרחה

את  ראה  בצוואתו  ז''ל  מוהרנ''ת 

ההמשך שיבוא אחריו את הדורות הבאים 

של  לעצותיו  לנשימה  כאויר  שיזדקקו 

רבינו הק', ביומו האחרון מצווה מוהרנ''ת 

להמשיך את אורו הגדול של רבינו בממון 

על  שדיבר  מוהרנ''ת  ובטרחה  ברצון 

הספרים ודאי לא הייתה כוונתו שישכבו 

בהם  שיעמלו  אלא  בארון  לתפארת 

כדרך  בהם  הכתובים  העצות  את  וייקמו 

שאמרו חז''ל על המנורה בבית המקדש 

לבאי  עדות  אלא  צריך?  הוא  לאורה  וכי 

כפי  אז  בישראל,  שורה  ששכינה  עולם 

נתן  מטרה-כשר'  ישנה  האור  שבהפצת 

שכוונתו  ברור  הספרים  הפצת  על  דיבר 

יהגה  ואחד  אחד  שכל  למטרה  הייתה 

יעמול ויקיים את הכתוב בהם.

אכן זו מטרתנו

בימים  הזמנים  בין  הישיבת  מטרת 

את  בבחורים  להחדיר  דפגרא,  יומא  אלו, 

לא  השנה  שכל  מה  הק'  רבינו  של  אורו 

מקבלים ברמה כזו בתוך מסגרת הישיבה, 

זה הזמן להחדיר לבחורים תורה ועבודת 

הק'  ברבינו  דבקות  עם  מחתא  בחדא  ה' 

קיום עצותיו ולימוד בספריו וכ"ז יחד עם 

ואהבת  באחדות  ביחד'  עצמכם  'תחזיקו 

חברים נפלאה.

שותפות עם רבינו

ל  נּו ַז"ל ִקּבֵ ִריִניֶצער ַעל ִצּיּון ַרּבֵ אּבְ ַכי ּבַ י ָמְרּדְ ן ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ י ִיׂשְ ַח ַרּבִ ּטֵ ּתַ ִהשְׁ שֶׁ ַעם ּכְ ּפַ

ְכָנס  ל ָהֶרַוח ַהּנִ ּכָ ּמִ ַנְפשֹׁו שֶׁ ֶהְחִליט ּבְ ַהְינּו שֶׁ ִעְסקֹו, ּדְ ף ּבְ ּתָ נּו ְלשֻׁ ַעל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ֶאת ַרּבֵ

יו,  ַמֲעׂשָ ת ה' ָהָיה ּבְ ָידֹו ִהְצִליַח ּוִבְרּכַ נּו ַז"ל. ְוָאֵכן ֵחֶפץ ה' ּבְ ַיְפִרישׁ ֶחְציֹו ְלטֹוַבת ִעְנְיֵני ַרּבֵ

ָהָיה  י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ר ַרּבִ מֹון. ְוִסּפֵ בֹוא ָלַקַחת ֶאת ַהּמָ ּיָ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ַעם שֹׁוֵלַח ֶטֶלְגַרָמה ְלַרּבִ י ּפַ ּוְכַהְבָטָחתֹו ָהָיה ִמּדֵ

י-ֵכן ָהָיה  ל ּגּופֹו, ְוַאף-ַעל-ּפִ ָטרֹות ְסִביב ּכָ ִבים ָעַטף ֶאת ַהּשְׁ ּנָ ֵני ּגַ שֹׁו ִמּפְ ֶסף, ּוְבָחשְׁ ָטרֹות ּכֶ יִסים ְמֵלִאים שְׁ ֲחָזָרה ִעם ּכִ נֹוֵסַע ּבַ

י ֵלִוי  ְהיֹות ַרּבִ ַעם ּבִ ְך ְזַמן. ּפַ ָבר ֶמשֶׁ ְך ַהּדָ חֹות, ְוָכְך ִנְמשַׁ ּפָ ה ִמשְׁ ִרים ַוֲחִמּשָׁ עֹות ֵאּלּו ֶעׂשְ ְרְנסּו ִמּמָ ֵמן. ְוָכְך ִהְתּפַ ָאָדם שָׁ ִנְרֶאה ּכְ

אֹוֵמר לֹו:  ל ְמִטיֵלי ָזָהב, ּכְ ם שּׁורֹות שּׁורֹות שֶׁ ִחים שָׁ ַחת ַהּקֹורֹות ֵאיְך ֻמּנָ יתֹו ְוֶהְרָאה לֹו ּתַ ף ּבֵ ֵביתֹו הֹוִרידֹו ְלַמְרּתֵ ִיְצָחק ַז"ל ּבְ

י ִמי יֹוֵדַע  עֹוד ָמקֹום, ּכִ ר ָממֹונֹו ּבְ ַפזֵּ ּיְ ּטֹוב ְוָנכֹון שֶׁ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל שֶׁ ִהְכִניס ְלִמְסָחרֹו. ָיַעץ לֹו ַרּבִ פּות שֶׁ ּתָ ְזכּות ַהּשֻׁ ל ֶזה ּבִ ּכָ

ת ַהּקֹומֹוִניְסִטים  ֵעת ֲעִלּיַ ה ּבְ ֵביתֹו. ְוִהּנֵ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ּבְ יָאם ַרּבִ ַלח ְמִטיֵלי ָזָהב ְלאּוַמאן ְוֶהְחּבִ ַמע ְלקֹולֹו ְושָׁ ַמה יּוַלד יֹום, ְושָׁ

ַתח ָלֶהם ֶאת  ּפָ ַכי ּוְכשֶׁ י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ֵביתֹו שֶׁ ֵאיֶזה יֹום שֹׁוְטִרים ּבְ קּו ּבְ ּפְ ָלה ִהְתּדַ ְמשָׁ ֶהֱחִרימּו ֶאת ַהּכֹל ְלטֹוַבת ַהּמֶ ְלטֹון שֶׁ ַלּשִׁ

יְתָך ַוֲעקֹר ַעְצְמָך ְלָמקֹום ַאֵחר. ּוָבַרח ָלִעיר  ְלַבד ֵצא ִמּבֵ ְבָגֶדיָך ּבִ ה עֹוֵמד מּוֵלנּו ָלבּושׁ ּבִ ַאּתָ ִפי שֶׁ ְך ּכְ יתֹו ָאְמרּו לֹו: ּכָ ֶלת ּבֵ ּדֶ

ַלח קֶֹדם ְלאּוַמאן.  ּשָׁ ָהב שֶׁ ְרֵנס ֵמַהזָּ )שיש"ק ה' רמ"ד(ְקָראָואָראק ְוִהְתּפַ

ער"ח מנחם אב תשע"ט

אל כבוד רעי וידידי העוסקים במלאכת הק' ראשי חבורת ישיבת בין הזמנים "חיי 

נצח" פה עיר התורה והחסידות ביתר השלום והברכה!

תלמודם  מבית  הבחורים  ילדינו  שבים  שבהם  אב  חודש  הזמנים  בין  ימי  בהתקרב 

הישיבות הק' רציתי לשתף את מע"כ במספר שורות ברחשי ליבי על  פועלכם ומפעלכם ששמו הטוב נשא ברמה 

בכל קהילות ברסלב ביתר, זכורני בימי בחרותי לפני כשלושה עשורים כשעדיין לא היה בנמצא כ''כ מסגרות  לימי 

בין הזמנים ההתמודדות בכל יום הייתה לא פשוטה לבן ישיבה שרגיל לעבוד את ה' בחבורה ובדיבוק חברים והנה 

הוא מוצא עצמו יום אחר יום ללא החברותא וללא החבורה וכבר אמרו חז"ל "או חברותא או.." וכך היו בחורים שנצלו 

את ימי הבין הזמנים להשכים קום ולהתפלל וותיקין מה שלא התאפשר להם במסגרת  הישיבה, ומאידך היו בחורים 

שקמו להתפלל בשעה עשר.... שגם אפשרות זו לא באה בחשבון בישיבה, הצד השווה שלא היה מסגרת כל שהיא 

לקבץ הבחורים וכל אחד פנה לדרכו,

עד שבאחד מימי הבין הזמנים אחד האברכים לקח יוזמה ואסף כעשרה בחורים והבטיח לנו "מתנה גדולה" למי 

שילמד כל יום שעתיים לפני מנחה אנו שמחנו על כך כמוצא שלל רב להיפגש בכל יום לסדר לימוד,

בסוף הבין הזמנים האברך היקר הנ"ל קיבץ אותנו בשנית כדי לממש את הבטחתו, וכל בחור קיבל כשי את הספר 

הק' שיחות הר"ן "מהדורת כיס"  התגנבה בליבי מחשבה זה מתנה ספר קטן על חודש של לימוד  אמנם לאחר מכן 

הרגשתי שהרווח העיקרי היה זה שנפגשנו בכל יום לסדר לימוד ועבודת ה'.

לכבוד הרב דוד שלמה שטרן שליט"א

ברצוני לבטא מעט מרגשותיי על מעלת הישיבת בין הזמנים, לדעתי ישיבת בין 

הזמנים זוהי חובה לכל בחור ובחור, ומדוע? אתאר בקצרה את סדרי היום השונים 

ישנם שתי סוגי בחורים האחד מתחיל את הבוקר ב- 11:00 מתפלל... ]כפי שנראית התפילה...[ מסיים איכשהו ב-12:00 

, בשעה 7:00 הולך למנחה בין מנחה למעריב כן  מדבר פה משחק שם )עובד(, גומע קילומטרים בין המקרר לארון 

לומד/לא לומד,מעריב. משוחח בחוץ שב הביתה ב-10:00, קורא ספר אוכל ארוחת ערב פתאום מוצא את עצמו ב-2:00  

בלילה וחוזר חלילה. איזה סיפוק זה ואיך הוא מגיע לקראת הזמן החדש.

לעומת זאת בחור שמגיע לישיבת בין הזמנים מתחיל את הבוקר מוקדם ב-7:30 מתארגן, מקווה, ב-8:15 כבר 

מעוטר בתפילין, אומר קרבנות וכו' בסיום התפילה לומד שעה וחצי, פת שחרית, יש קצת זמן לפוש,אפי' לטייל ליתן 

ריוח בין פרשה לפרשה, אחה''צ שוב סדר לימוד וסדר ספרי רבינו של שעה וחצי, מנחה מעריב כשבין לבין שומע 

דרשה ממשפיע חשוב, ב-9:00 חוזר הביתה מלא סיפוק מיום גדוש בתוכן כמובן שמזדרז לישון כי יש מחר עוד יום 

מהנה אז אני בחרתי להיות מהקבוצה השניה  בחור יקר! מה איתך?! טעמו וראו כי טוב ה'.

ברצוני להודות לך ולכל צוות ראשי החבורה הרב לאוב שליט"א והרבנים רובינשטיין שליט"א על כל היחס האישי 

והטרחה המרובה להביא לנו כזה ישיבת בין הזמנים
בברכה ג.מ.ה.ר.

 ישיבת בין הזמניםההוצאות 
 

 סכום נושא
כיום יש / 

 אין

 יש ₪ 00031, מלגות 

 יש ₪ 005 פתיחה  כנסכיבוד 

 אין ₪ 000,2=10*200 ארוחת בוקר 

 יש ₪ 008 שתיה חמה וקרה בשעות הלימוד 

 יש ₪ 400=2*200 כיבוד חבורה ליל שישי 

 אין 1200=2*600 פעמיים אוטובוס יציאה לפעלד 

 יש   ₪ 000,10 אטרקציות  + הגדולה לצפוןנסיעה ה

 אין ₪ 000,2 ברהעל מנגן והגב+  בפעלד םשבת אחי

 אין ₪  2,000 ועלוןהדפסת חוברות  ,הדפסה מודעות גדולות ,גרפיקה

 יש ₪  600 שי לבחורים 

 ₪  32,400 סה"כ
 

 

המשך בעמוד הבא <<<



היֹו היה איש

שהיה כופר ומכחיש

ששדים אינם בנמצא

ואין בכלל סטרא אחרא,

לילה אחד ומישהו בחוץ מרעיש

יצא אליו מיודעינו אל הכביש

והנה לץ לקראתו!

אמיתי, מהסוג ש'אינו'

הראה לו הלץ סוס נאה,

בכמה למוכרו אתה רוצה?

4 אדומים וזהו זה

על סוס כה מובחר ויפה.

העיסקה נחתמה

למזל ולברכה.

למחרת הוציא את הסוס למכירה

ואנשים הביטו בתדהמה

סוס כה חזק ויפה

סך אדומים גדול הוא שווה

הציעו לקנותו בארבעה

חשב... למוכרו בשמונה

כמה שהציעו כפול

על יותר היה בהול

עד שלא נמצא אדם מהיישוב

שישלם סך אלפים כפי החישוב

הסיפור טיפס למעלה רום

עד שהמלך הציע סכום עצום..

והוא בשלו, מסרב

תבקש כפול אמר לו הלב.

יצא מהמלך להשקותו

ופתאום הסוס אינו

קפץ לפלומפ )לברז( ונבלע

כי מעשה לצים הרי היה,

צעק  ע"ז מאוד

עד שהתקבצו אנשים עוד ועוד

מה אתה שואג?

על סוסי אני דואג-

שבתוך הפלומפ נבלע

ואני אנה אני בא,

האנשים אותו היכו

למשוגע אותו דימו,

נקב הפלומפ כה צר

והסוס לתוכו דהר ?

רצה שתבלעהו האדמה

והנה תדהמה

מתוך הפלומפ מציץ הראש

הביטו וראו ואל אבוש!!

צעק בקול ניחר

טרם יהיה מאוחר,

שבו אליו האנשים

וכלום אינם רואים

שוב מכות נמרצות הכוהו

שישמור משקר את פיהו,

ולאט לאט הבין מה קרה

שנפל קורבן לליצנות נוראה

  

משל זה גם מתאים

לימי בין הזמנים

התלמיד, שיבורך בשמו

בטוח כ"כ בעצמו

שדים אינם בנמצא

ואין בכלל סיטרא אחרא

למדתי והתפללתי שעות

אותי כבר לא יוכלו להטעות

יום אחד ומשהוא )בתוכו( מרעיש

יוצא אליו מיודעינו אל הכביש

והנה לץ ]חבר[ לקראתו

אמיתי מהסוג ש'אינו'

חפץ נאה מראה לו

או עבודה כלבבו

המון רווח נקי

ללא חשש רוחני

קונה הבחור את הסוס

ממש ללא היסוס,

עובד עד צאת הנשמה

או מעביר את זמנו בבטלה,

השעמום ממלא את כל כולו

ובחוץ משחק כהרגלו

מראה את עצמו שמח

כשבאמת, מעצמו רוצה לברוח

אינו חש כל סיפוק

בכל דקה שיהוק או פיהוק

מסתובב עם הרגשת החמצה

הימים נבלעים באפילה..

וכשראה את חברו עלה לו רעיון,

למכור לו את הסוס זה הפיתרון

טובים השנים מן האחד, אמר

נסבול את הריקנות יחדיו, סבר

אך לפני שהציע את הצעתו 

ועוד לפני שדנו במחירו

החבר כבר מסרב..

 ממש טוב לו בלב.

הוא לא מרגיש שעמום.

וגם לא מתעסק עם ה'כלום'.

מסתובב שמח ומאושר.

כל היום ניגונים הוא שר.

רואים לו על המצח--

שהוא לומד ב'חיי נצח'

אותו באמת א"א להטעות

קשה  לחברו אותו לפתות

יצרו הרע בכלא כבוש

כי סדר יומו מלא וגדוש

שחרית-בקול ובדבקות

קפה ומאפה-טועם באצילות

בספרי רבינו-משתתף באדיקות

בסדר בוקר-מתמיד במתיקות

על הזמנים-מקפיד בעקשנות

בסדר ב'- קולו נשמע בנעימות

מנחה מעריב-מתפלל באריכות

ועל דברי המשפיעים-יכול לחזור 

בבהירות

את ימיו הוא מבלה בנעימים 

ומתמלא ברווחים אדירים

בזה ואף בבא

גן עדן ושלווה

נהנה גם מה'נסיעות'

ומהיציאות לשדות

קומזיצים וחבורות

הפתעות ומילגות

ואשר על כן נצרך הקן
אז אבא יקר 
אמור כן, כן !

ואפי' מלאך.. יענה אמן! 

בביתר  כאן  לבתי מדרשינו  להכנס  זוכים  כיום שאנו  נרגש   לא  מי  לב 

בימי בין הזמנים  בחודש ניסן ואב ולראות עשרות רבות של בחורים מכל 

הקהילות של אנ"ש ומכל הישיבות יושבים והוגים בלימוד ומתחזקים יחדיו 

בקיום עצותיו של רביה"ק והכל הודות לתושייתכם הרבה והמסירות נפש 

ליטול על שכמכם את עול קיום ישיבת בין הזמנים דווקא בעת שכל אב בית 

נופש עם בני משפחתו ומקיים קום התהלך בארץ לאורכה... אתם נמצאים 

כאן בשביל בני הישיבות ילדנו היקרים והכל מתנהל על הצד הטוב ביותר 

תורה  שיעורי  שחרית,  ופת  חמה  לשתיה  מדאגה  החל  המזג  יחסר  שלא 

מטובי משפיעי אנ"ש, וחלוקת מלגות מכובדות לכל בחור )ובד"כ זה משמש 

לנסיעה לאומן(  ואין צורך להכביר במילים עד כמה עורב הבע"ד בכל פינה 

בפרט בבין הזמנים להוריד לבאר שחת את כל העמל שנקנה בעבודה רבה 

ואין שמירה מעולה והכנה לימי אלול הק' כלימוד התורה הק'

אשריכם אשריכם!!! אנשי החיל על שאתם מפעילים את הישיבת בין 

הזמנים "חיי נצח" בכך אתם נותנים להורים "חיי" ולבחורים "נצח"

הנני לברככם שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה עוד רבות בשנים ומשמים 

וב"ב בכל  יגן בעדכם  וזכות רביה"ק  תתברכו בכפל כפליים כגמולכם הטוב 

הנצרך

ידידכם  נ.א.

נצח  חיי  לקו  התחבר  יקר!  בחור 

ועדכונים  ההודעות   כל  לשמיעת 

אופן  על  כל הפרטים  יהיו את  זה  בקו 

כינוסים  הזמנים.  בין  הישיבות  וצורת 

הקו  מספר    . ועוד  חבורות  שיעורים 

זה  מספר  )שמור   073-3837932 הוא 

בזיכרון הטלפון בבית(

למספרים  רק  לחייג  ניתן  זה  בקו 

שרשומים במערכת לבקשת התחברות 

לקו צור קשר במספר 053-4160522

- - - 

במבצע  והשתתפת  במידה  יקר!  בחור 

שובבי"ם ולא קבלת את השי אנא צור 

קשר  במס' 053-3101367

- - -

חלוקת המילגות מתבצעת בס"ד תמיד 

במידה  הזמנים  בין  הישיבות  בסיום 

והגשת בזמן את הפנקס ולא קבלת את 

ניתן  מוכנה  שלך  המעטפה  המילגה  

ליצור קשר במס' 053-3101367

עּוִרים ֵני ַהּנְ ְצָוה ְלָקֵרב ּבְ ר ַהּמִ ִעּקַ

ם אֹוָתם  ְדּתֶ סּוק ְוִלּמַ ְרשּׁו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּדָ מֹו שֶׁ ּתֹוָרה …, ּכְ ל ִחּנּוְך ְנָעִרים ּבַ ְצָוה שֶׁ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהּמִ ְוֶזה ּבְ

ה  ּוִמזֶּ ּתֹוָרה…  ְבֵרי  ּדִ דֹו  ּוְלַלּמְ ַהּקֶֹדשׁ  ְלשֹׁון  ּבִ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ כֹו  ְלַחּנְ ָאִביו  ָצִריְך  ר  ְלַדּבֵ כֹול  ּיָ שֶׁ ינֹוק  ּתִ שֶׁ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת 

ְצָוה ְלָקֵרב  ר ַהּמִ א ִעּקַ ַרּבָ י ַאּדְ עּוֵריֶהם, ּכִ עּוִרים ַלֲעבֹוַדת ה' ִמּנְ ֵני ַהּנְ י ֱאֶמת ַהְמָקְרִבים ּבְ ְלִעיִגים ַעל ַאְנשֵׁ ה ְלַהּמַ ּתֹוַכַחת ְמֻגּלָ

ה  ְקֻדּשָׁ ֵאיֶזה  ּבְ ִכים אֹוָתם  ּוְמַחּנְ ִדים  ַלּמְ ּמְ ּשֶׁ ל ַמה  ּכָ ן  ְוַעל-ּכֵ חֹון.  ּצָ ְוַהּנִ ְלָחָמה  ַהּמִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֲעַדִין  י ֵהם  ּכִ ְיָקא  ּדַ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ

ה, ֶזה  ְקֻדּשָׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ּדָ ְנעּוֵריֶהם ֵאיֶזה  ּבִ ה  ים ְלֵעת ַעּתָ עֹוׂשִ ל ַמה ּשֶׁ ּכָ י  ים טֹוִבים, הּוא ָיָקר ְמאֹד. ּכִ ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ל ּתֹוָרה  שֶׁ

עּוֵריֶהם ִלְלחֹם  כּו ְוִיְהיּו ְרִגיִלים ִמּנְ ִמיד. ְוַגם ַעל-ְיֵדי ֶזה ִיְתַחּנְ ם ָלֶנַצח ּתָ הּוא ַקּיָ ל שֶׁ ה ּכָ ְקֻדּשָׁ חֹון ּדִ י ִנּצָ ם ָלֶנַצח. ּכִ ָאר ַקּיָ ִנׁשְ

ה. ַוֲהלֹא ַהּתֹוָרה ִהְזִהיָרה  ּנָ י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ ְרּכֹו ּגַ י ּדַ ַער ַעל-ּפִ תּוב ֲחנְֹך ַלּנַ ּכָ מֹו שֶׁ ר, ּכְ ַדְרֵכי יֹשֶׁ ִמְלֲחמֹות ה' ְוָלֶלֶכת ּבְ

אי  ַוּדַ ין ּבְ ִפּלִ יִחים ּתְ ֵני ִמְצָוה ּוַמּנִ ָבר ֵהם ּבְ ּכְ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ר ִלְלמֹד ִעּמֹו, ִמּכָ כֹול ַרק ְלַדּבֵ ּיָ ינֹוק שֶׁ ד ֲאִפּלּו ּתִ אֹוָתנּו ְלַלּמֵ

ה  ְזִקיִנים ָקשֶׁ ּמַ ל ַמה ּשֶׁ ְך ּכָ י ַאַחר ּכָ ְיָקא. ּכִ עּוֵריֶהם ּדַ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִמּנְ ָכם ּבְ ָכל יֹום ְלַחּנְ ַמִים ּבְ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ר ִעּמָ דֹול ְלַדּבֵ ִחּיּוב ּגָ

ה אֵֹבד  ׂשֶ ִעיִתי ּכְ סּוק ּתָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ מֹו שֶׁ ה ּכְ ֶרְך ַהְרּבֵ עּו ֵמַהּדֶ ָבר ּתָ ּכְ יֹוֵתר ְלָקְרָבם ֵמֲחַמת שֶׁ

ְדּתָ  י עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ ְבִחיַנת ִמּפִ ה ְמאֹד, ּבִ ִחים ַעל ָיָדם ַהְרּבֵ ֶזה ְמַנּצְ ָכל יֹום, ּבָ ְבֵרי ֱאֶמת ּבְ ר ּדִ ִכים אֹוָתם ְלַדּבֵ ַחּנְ ּמְ ְוכּו':.. ּוְכשֶׁ

ן ְצִריִכין ְלַהְתִחיל  ה ְמאֹד, ַעל-ּכֵ ֶזה ָהעֹוָלם ֲאֻרּכָ ל ָהָאָדם ּבְ ְלָחָמה שֶׁ י ַהּמִ "ל. ּכִ ּנַ ם ּכַ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהשְׁ

יו. ל ְיֵמי ַחּיָ ַרְך ּכָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִליָמּה ּכִ ּיּוַכל ְלַהשְׁ עּוָריו. ְוַהְלַואי שֶׁ א עֹל ִמּנְ י ִיּשָ ֶבר ּכִ תּוב טֹוב ַלּגֶ ּכָ מֹו שֶׁ שׁ, ּכְ עּוִרים ַמּמָ ִמיֵמי ַהּנְ

)ליקוטי הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות, ה׳:ט״ז(  

דרכנו לפתוח במשל 

אמנם הפעם אין משל טוב יותר מהסיפור 

בעצמו!

ערב בין הזמנים ניסן,

העולם גועש רועש 

מה יולד יום בפי כל רוחש 

"היכן אני בעולם" כל אחד טועה מבקש.

בחיי נצח התכונה נרגשת 

בקירות בית הכנסת המגבית זועקת 

תורמים נצח לחיי נצח 

קונים שעות לימוד בקנין נצח,

תורה מגנא ומצלא 

ולא משנה מה הוא המזלא.

במחשבה תחלה עלה 

לחלק תקציב לכל קהילה 

להגדיל התורה ולהאדירה.

מהר מדי גדלה ההתמודדות 

כשהבנו שכולנו בבידוד,

שנה של ציפיה לחבורה כל בחור יודע 

זהו המקום לידע ולהודיע

כאן המקום כאן השעה

לעלות ולהתעלות כמידי שנה

בתורה חסידות ועבודת ד'

כאן אהיה מעצמי עובד ה' 

לא בשביל מצט"ח )מצטיין חודשי( ולא בשביל 

מה יאמרו,

מה נעשה ומה נאמר

הציבור תרם וכל בחור כבר נרתם.

אבן נגולה מעל לבנו 

כשאזרנו אומץ והחלטנו לא נוותר ולא נניח

"בשבתך בביתך" אינו הימנון אלא ציווי!

כל בחור חובר לקו

שיעורים שיחות חיזוקים חידונים הגרלות 

ומבצעים

אכן:

כזה בין הזמנים עוד לא היה,

למעלה מ-1000 שעות לימוד 

למעלה מ-4500 דק' התבודדות, 

הבחורים קנו בקיאות מופלאה 

בלימוד ומבחנים בספר ימי מוהרנ"ת

ובשורה אחרונה מי מילל מי פילל

חלוקת המילגות פי שנים מבכל שנה
כן זה הוא סיפור המשל 

את הנמשל נסכם ב-2 מילים "חיי-נצח" 

כן : רוצים חיים נצחיים כאן המקום בזו 

התקופה...

במשבצת זאת חובתנו להודות להבה"ח ישראל 

נחמן שטרית אשר עזר וסייע  בבין הזמנים 

מורכב זה אשר בלעדיו לא היינו יכולים להגיע 

להישגים אלו יברך ה' חילו ופעל ידיו ירצה

 



היֹו היה איש

שהיה כופר ומכחיש

ששדים אינם בנמצא

ואין בכלל סטרא אחרא,

לילה אחד ומישהו בחוץ מרעיש

יצא אליו מיודעינו אל הכביש

והנה לץ לקראתו!

אמיתי, מהסוג ש'אינו'

הראה לו הלץ סוס נאה,

בכמה למוכרו אתה רוצה?

4 אדומים וזהו זה

על סוס כה מובחר ויפה.

העיסקה נחתמה

למזל ולברכה.

למחרת הוציא את הסוס למכירה

ואנשים הביטו בתדהמה

סוס כה חזק ויפה

סך אדומים גדול הוא שווה

הציעו לקנותו בארבעה

חשב... למוכרו בשמונה

כמה שהציעו כפול

על יותר היה בהול

עד שלא נמצא אדם מהיישוב

שישלם סך אלפים כפי החישוב

הסיפור טיפס למעלה רום

עד שהמלך הציע סכום עצום..

והוא בשלו, מסרב

תבקש כפול אמר לו הלב.

יצא מהמלך להשקותו

ופתאום הסוס אינו

קפץ לפלומפ )לברז( ונבלע

כי מעשה לצים הרי היה,

צעק  ע"ז מאוד

עד שהתקבצו אנשים עוד ועוד

מה אתה שואג?

על סוסי אני דואג-

שבתוך הפלומפ נבלע

ואני אנה אני בא,

האנשים אותו היכו

למשוגע אותו דימו,

נקב הפלומפ כה צר

והסוס לתוכו דהר ?

רצה שתבלעהו האדמה

והנה תדהמה

מתוך הפלומפ מציץ הראש

הביטו וראו ואל אבוש!!

צעק בקול ניחר

טרם יהיה מאוחר,

שבו אליו האנשים

וכלום אינם רואים

שוב מכות נמרצות הכוהו

שישמור משקר את פיהו,

ולאט לאט הבין מה קרה

שנפל קורבן לליצנות נוראה

  

משל זה גם מתאים

לימי בין הזמנים

התלמיד, שיבורך בשמו

בטוח כ"כ בעצמו

שדים אינם בנמצא

ואין בכלל סיטרא אחרא

למדתי והתפללתי שעות

אותי כבר לא יוכלו להטעות

יום אחד ומשהוא )בתוכו( מרעיש

יוצא אליו מיודעינו אל הכביש

והנה לץ ]חבר[ לקראתו

אמיתי מהסוג ש'אינו'

חפץ נאה מראה לו

או עבודה כלבבו

המון רווח נקי

ללא חשש רוחני

קונה הבחור את הסוס

ממש ללא היסוס,

עובד עד צאת הנשמה

או מעביר את זמנו בבטלה,

השעמום ממלא את כל כולו

ובחוץ משחק כהרגלו

מראה את עצמו שמח

כשבאמת, מעצמו רוצה לברוח

אינו חש כל סיפוק

בכל דקה שיהוק או פיהוק

מסתובב עם הרגשת החמצה

הימים נבלעים באפילה..

וכשראה את חברו עלה לו רעיון,

למכור לו את הסוס זה הפיתרון

טובים השנים מן האחד, אמר

נסבול את הריקנות יחדיו, סבר

אך לפני שהציע את הצעתו 

ועוד לפני שדנו במחירו

החבר כבר מסרב..

 ממש טוב לו בלב.

הוא לא מרגיש שעמום.

וגם לא מתעסק עם ה'כלום'.

מסתובב שמח ומאושר.

כל היום ניגונים הוא שר.

רואים לו על המצח--

שהוא לומד ב'חיי נצח'

אותו באמת א"א להטעות

קשה  לחברו אותו לפתות

יצרו הרע בכלא כבוש

כי סדר יומו מלא וגדוש

שחרית-בקול ובדבקות

קפה ומאפה-טועם באצילות

בספרי רבינו-משתתף באדיקות

בסדר בוקר-מתמיד במתיקות

על הזמנים-מקפיד בעקשנות

בסדר ב'- קולו נשמע בנעימות

מנחה מעריב-מתפלל באריכות

ועל דברי המשפיעים-יכול לחזור 

בבהירות

את ימיו הוא מבלה בנעימים 

ומתמלא ברווחים אדירים

בזה ואף בבא

גן עדן ושלווה

נהנה גם מה'נסיעות'

ומהיציאות לשדות

קומזיצים וחבורות

הפתעות ומילגות

ואשר על כן נצרך הקן
אז אבא יקר 
אמור כן, כן !

ואפי' מלאך.. יענה אמן! 

בביתר  כאן  לבתי מדרשינו  להכנס  זוכים  כיום שאנו  נרגש   לא  מי  לב 

בימי בין הזמנים  בחודש ניסן ואב ולראות עשרות רבות של בחורים מכל 

הקהילות של אנ"ש ומכל הישיבות יושבים והוגים בלימוד ומתחזקים יחדיו 

בקיום עצותיו של רביה"ק והכל הודות לתושייתכם הרבה והמסירות נפש 

ליטול על שכמכם את עול קיום ישיבת בין הזמנים דווקא בעת שכל אב בית 

נופש עם בני משפחתו ומקיים קום התהלך בארץ לאורכה... אתם נמצאים 

כאן בשביל בני הישיבות ילדנו היקרים והכל מתנהל על הצד הטוב ביותר 

תורה  שיעורי  שחרית,  ופת  חמה  לשתיה  מדאגה  החל  המזג  יחסר  שלא 

מטובי משפיעי אנ"ש, וחלוקת מלגות מכובדות לכל בחור )ובד"כ זה משמש 

לנסיעה לאומן(  ואין צורך להכביר במילים עד כמה עורב הבע"ד בכל פינה 

בפרט בבין הזמנים להוריד לבאר שחת את כל העמל שנקנה בעבודה רבה 

ואין שמירה מעולה והכנה לימי אלול הק' כלימוד התורה הק'

אשריכם אשריכם!!! אנשי החיל על שאתם מפעילים את הישיבת בין 

הזמנים "חיי נצח" בכך אתם נותנים להורים "חיי" ולבחורים "נצח"

הנני לברככם שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה עוד רבות בשנים ומשמים 

וב"ב בכל  יגן בעדכם  וזכות רביה"ק  תתברכו בכפל כפליים כגמולכם הטוב 

הנצרך

ידידכם  נ.א.

נצח  חיי  לקו  התחבר  יקר!  בחור 

ועדכונים  ההודעות   כל  לשמיעת 

אופן  על  כל הפרטים  יהיו את  זה  בקו 

כינוסים  הזמנים.  בין  הישיבות  וצורת 

הקו  מספר    . ועוד  חבורות  שיעורים 

זה  מספר  )שמור   073-3837932 הוא 

בזיכרון הטלפון בבית(

למספרים  רק  לחייג  ניתן  זה  בקו 

שרשומים במערכת לבקשת התחברות 

לקו צור קשר במספר 053-4160522

- - - 

במבצע  והשתתפת  במידה  יקר!  בחור 

שובבי"ם ולא קבלת את השי אנא צור 

קשר  במס' 053-3101367

- - -

חלוקת המילגות מתבצעת בס"ד תמיד 

במידה  הזמנים  בין  הישיבות  בסיום 

והגשת בזמן את הפנקס ולא קבלת את 

ניתן  מוכנה  שלך  המעטפה  המילגה  

ליצור קשר במס' 053-3101367

עּוִרים ֵני ַהּנְ ְצָוה ְלָקֵרב ּבְ ר ַהּמִ ִעּקַ

ם אֹוָתם  ְדּתֶ סּוק ְוִלּמַ ְרשּׁו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּדָ מֹו שֶׁ ּתֹוָרה …, ּכְ ל ִחּנּוְך ְנָעִרים ּבַ ְצָוה שֶׁ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהּמִ ְוֶזה ּבְ

ה  ּוִמזֶּ ּתֹוָרה…  ְבֵרי  ּדִ דֹו  ּוְלַלּמְ ַהּקֶֹדשׁ  ְלשֹׁון  ּבִ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ כֹו  ְלַחּנְ ָאִביו  ָצִריְך  ר  ְלַדּבֵ כֹול  ּיָ שֶׁ ינֹוק  ּתִ שֶׁ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת 

ְצָוה ְלָקֵרב  ר ַהּמִ א ִעּקַ ַרּבָ י ַאּדְ עּוֵריֶהם, ּכִ עּוִרים ַלֲעבֹוַדת ה' ִמּנְ ֵני ַהּנְ י ֱאֶמת ַהְמָקְרִבים ּבְ ְלִעיִגים ַעל ַאְנשֵׁ ה ְלַהּמַ ּתֹוַכַחת ְמֻגּלָ

ה  ְקֻדּשָׁ ֵאיֶזה  ּבְ ִכים אֹוָתם  ּוְמַחּנְ ִדים  ַלּמְ ּמְ ּשֶׁ ל ַמה  ּכָ ן  ְוַעל-ּכֵ חֹון.  ּצָ ְוַהּנִ ְלָחָמה  ַהּמִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֲעַדִין  י ֵהם  ּכִ ְיָקא  ּדַ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ

ה, ֶזה  ְקֻדּשָׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ּדָ ְנעּוֵריֶהם ֵאיֶזה  ּבִ ה  ים ְלֵעת ַעּתָ עֹוׂשִ ל ַמה ּשֶׁ ּכָ י  ים טֹוִבים, הּוא ָיָקר ְמאֹד. ּכִ ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ל ּתֹוָרה  שֶׁ

עּוֵריֶהם ִלְלחֹם  כּו ְוִיְהיּו ְרִגיִלים ִמּנְ ִמיד. ְוַגם ַעל-ְיֵדי ֶזה ִיְתַחּנְ ם ָלֶנַצח ּתָ הּוא ַקּיָ ל שֶׁ ה ּכָ ְקֻדּשָׁ חֹון ּדִ י ִנּצָ ם ָלֶנַצח. ּכִ ָאר ַקּיָ ִנׁשְ

ה. ַוֲהלֹא ַהּתֹוָרה ִהְזִהיָרה  ּנָ י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ ְרּכֹו ּגַ י ּדַ ַער ַעל-ּפִ תּוב ֲחנְֹך ַלּנַ ּכָ מֹו שֶׁ ר, ּכְ ַדְרֵכי יֹשֶׁ ִמְלֲחמֹות ה' ְוָלֶלֶכת ּבְ

אי  ַוּדַ ין ּבְ ִפּלִ יִחים ּתְ ֵני ִמְצָוה ּוַמּנִ ָבר ֵהם ּבְ ּכְ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ר ִלְלמֹד ִעּמֹו, ִמּכָ כֹול ַרק ְלַדּבֵ ּיָ ינֹוק שֶׁ ד ֲאִפּלּו ּתִ אֹוָתנּו ְלַלּמֵ

ה  ְזִקיִנים ָקשֶׁ ּמַ ל ַמה ּשֶׁ ְך ּכָ י ַאַחר ּכָ ְיָקא. ּכִ עּוֵריֶהם ּדַ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִמּנְ ָכם ּבְ ָכל יֹום ְלַחּנְ ַמִים ּבְ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ר ִעּמָ דֹול ְלַדּבֵ ִחּיּוב ּגָ

ה אֵֹבד  ׂשֶ ִעיִתי ּכְ סּוק ּתָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ מֹו שֶׁ ה ּכְ ֶרְך ַהְרּבֵ עּו ֵמַהּדֶ ָבר ּתָ ּכְ יֹוֵתר ְלָקְרָבם ֵמֲחַמת שֶׁ

ְדּתָ  י עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ ְבִחיַנת ִמּפִ ה ְמאֹד, ּבִ ִחים ַעל ָיָדם ַהְרּבֵ ֶזה ְמַנּצְ ָכל יֹום, ּבָ ְבֵרי ֱאֶמת ּבְ ר ּדִ ִכים אֹוָתם ְלַדּבֵ ַחּנְ ּמְ ְוכּו':.. ּוְכשֶׁ

ן ְצִריִכין ְלַהְתִחיל  ה ְמאֹד, ַעל-ּכֵ ֶזה ָהעֹוָלם ֲאֻרּכָ ל ָהָאָדם ּבְ ְלָחָמה שֶׁ י ַהּמִ "ל. ּכִ ּנַ ם ּכַ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהשְׁ

יו. ל ְיֵמי ַחּיָ ַרְך ּכָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִליָמּה ּכִ ּיּוַכל ְלַהשְׁ עּוָריו. ְוַהְלַואי שֶׁ א עֹל ִמּנְ י ִיּשָ ֶבר ּכִ תּוב טֹוב ַלּגֶ ּכָ מֹו שֶׁ שׁ, ּכְ עּוִרים ַמּמָ ִמיֵמי ַהּנְ

)ליקוטי הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות, ה׳:ט״ז(  

דרכנו לפתוח במשל 

אמנם הפעם אין משל טוב יותר מהסיפור 

בעצמו!

ערב בין הזמנים ניסן,

העולם גועש רועש 

מה יולד יום בפי כל רוחש 

"היכן אני בעולם" כל אחד טועה מבקש.

בחיי נצח התכונה נרגשת 

בקירות בית הכנסת המגבית זועקת 

תורמים נצח לחיי נצח 

קונים שעות לימוד בקנין נצח,

תורה מגנא ומצלא 

ולא משנה מה הוא המזלא.

במחשבה תחלה עלה 

לחלק תקציב לכל קהילה 

להגדיל התורה ולהאדירה.

מהר מדי גדלה ההתמודדות 

כשהבנו שכולנו בבידוד,

שנה של ציפיה לחבורה כל בחור יודע 

זהו המקום לידע ולהודיע

כאן המקום כאן השעה

לעלות ולהתעלות כמידי שנה

בתורה חסידות ועבודת ד'

כאן אהיה מעצמי עובד ה' 

לא בשביל מצט"ח )מצטיין חודשי( ולא בשביל 

מה יאמרו,

מה נעשה ומה נאמר

הציבור תרם וכל בחור כבר נרתם.

אבן נגולה מעל לבנו 

כשאזרנו אומץ והחלטנו לא נוותר ולא נניח

"בשבתך בביתך" אינו הימנון אלא ציווי!

כל בחור חובר לקו

שיעורים שיחות חיזוקים חידונים הגרלות 

ומבצעים

אכן:

כזה בין הזמנים עוד לא היה,

למעלה מ-1000 שעות לימוד 

למעלה מ-4500 דק' התבודדות, 

הבחורים קנו בקיאות מופלאה 

בלימוד ומבחנים בספר ימי מוהרנ"ת

ובשורה אחרונה מי מילל מי פילל

חלוקת המילגות פי שנים מבכל שנה
כן זה הוא סיפור המשל 

את הנמשל נסכם ב-2 מילים "חיי-נצח" 

כן : רוצים חיים נצחיים כאן המקום בזו 

התקופה...

במשבצת זאת חובתנו להודות להבה"ח ישראל 

נחמן שטרית אשר עזר וסייע  בבין הזמנים 

מורכב זה אשר בלעדיו לא היינו יכולים להגיע 

להישגים אלו יברך ה' חילו ופעל ידיו ירצה

 



הודעה אחת מני רבות

מתוך מערכת קו "חיי נצח" 

ברצוני להודות לראשי החבורה 

ולכל העוסקים במלאכת קודש 

הזמנים  בין  הישיבת  של  זו 

לקראת ראש חודש ניסן דאגתי 

מה יהיה עם כל שנה אני מחכה 

ממש לחודש ניסן  לסדרי לימוד 

וראשי  ממשפיעים  לשיחות 

כשהודיעו  הפעם  החבורה, 

יהיה  מה  ידעתי  לא  הסגר  על 

ופתאום כל כך שמחתי כשפתחו 

את קו חיי נצח "בשבתך בביתך" 

את  הרגשתי  אחד  מצד  הפעם 

כולם  את  לפגוש  המחסור 

בזכות  ב"ה  אבל  אחת,  בחבורה 

ללמוד  הספקתי  נצח  חיי- 

נפלאה  בצורה  הזמן  את  ולנצל 

הכל בזכותכם תודה על כל מה 

יתן  ה'  בשבלנו  עושים  שאתם 

לכם כח להמשיך הלאה והלאה 

שוב תודה וכל טוב

י. ש. ישיב"ג

החבורה החודשית

מזה שנים רבות מתקיימת בעירנו מספר חבורות קטנות מידי 

שבוע של בחורים המתגוררים או לומדים בעירנו אמנם מורגש 

כמאמרו  כולם  את  שתלכד  גדולה  אחת  בחבורה  החסרון  היה 

של רבינו "רק תחזיקו עצמכם יחד" ב"ה זכינו והשנה במסגרת 

חבורת "חיי נצח" נפתחה חבורה חודשית  ומידי חודש מתלכדים 

וההשתוקקות  הערגה  כולם  בלב  כאשר  בחורים  שישים  יחד 

להתעלות טפח מעל הקרקע לקולך השמיעיני חברים מקשיבים 

העתיקים  אנ"ש  ניגוני  ומנגנים  שרים  בהשתוקקות  יחד  כולם 

ולאחמ"כ מאזינים לשיחת חיזוק מחשובי המשפיעים 

כאן החובה להודות לבחורים החשובים הבה"ח מרדכי סמט ני"ו 

והבה"ח אליהו כהן אשר טורחים בעמל וביגיעה שהכל יהיה על 

הצד הטוב ביותר ישלם להם ה' כגמולם 

מבצע שובבי"ם

ימי  תחילת  עם  שובבי"ם  מבצע   

"קדש עצמך  יצאנו במבצע  השובבי"ם 

דווקא  התמקד  המבצע  לך"  במותר 

כגון  והנשגבות  הפשוטות  בעבודות 

רק  טעימה  דק',   5 התבודדות  מקוה, 

אחר התפילה, לימוד הלכה יומית, וכדו' 

כמאמרו של רבינו "היה אוהב מאד את 

העבודות הפשוטות" 

הבחורים קיבלו את המבצע בהתלהבות 

השובבי"ם  ימי  את  ונצלו  דקדושה 

ודעת  קדושה  בתוספת  כראוי  הנעלים 

הספר  הוענק  השובבים  ימי  בסיום 

אשר  לבחורים  ובמים"  "באש  המיוחד 

השתתפו במבצע

כינוס פוריםכינוס הכנה לראש השנה
כינוס חנוכה

מעלת ימי הנעורים
ְּבֶאְמַצע  ְּדַהְינּו  ַהָּצֳהַרִים  ֵעת  ִּבְבִחיַנת  ְמֹאד  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוַעל-ֵּכן 
ָיָמיו, ִּבְפָרט ַאַחר ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו ֶׁשָאז הּוא ִּבְבִחיַנת ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ְּבֵעֶרְך 
ְיֵמי ַחָּייו. ְוַעל-ִּפי ֹרב ָאז ַּדְיָקא ִמְתַּגֵּבר ַהַּבַעל ָּדָבר ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר. ִּכי ְּבַוַּדאי ִעַּקר 
ָהֲעבֹוָדה ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ַּדְיָקא, ִּכי טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי ִיָּשא ֹעל ִּבְנעּוָריו 
ְוַיְנקּוָתא ְּכִליָלא ְּכַוְרָּדא. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ְּבָהא"ב ַהָּיָׁשן אֹות ת 

ְּתׁשּוָבה ִסיָמן עג( ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ִּביֵמי 
ֵמַרֵּבנּו  ָׁשַמְעִּתי  ְוֵכן  ִזְקָנתֹו.  ְּבֵעת  ָׁשִנים  ִמַּכָּמה  יֹוֵתר  ָיָקר  ְנעּוָריו 
ְּבֵני  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלָקֵרב  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ְוַכְמֹבָאר  ֵמַהְּנָעִרים.  ַלֲהִׁשיָבם  ָקֶׁשה  ַהְּזֵקִנים  ִּכי  ַּדְיָקא,  ַהְּנעּוִרים 
ֶׁשְּמֹבָאר  ּוְכמֹו  ד(,  ִסיָמן  ְּתׁשּוָבה  ת  אֹות  )ֶהָחָדׁש  ָהא"ב  ְּבֵסֶפר 
ִמי  ֲאִפּלּו  ֲאָבל  ָׁשם.  ַעֵּין  רו(  )ְּבִסיָמן  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  ְּבַהּתֹוָרה 
ֶׁשָּזָכה ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת ה' ִּביֵמי ְנעּוָריו, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע 
ָּצִריְך ְלַהִּגיַע, ַעל-ִּפי ֹרב ִמְתַּגֵּבר  ְלֶאְמַצע ָיָמיו ְורֹוֶצה ְלַהִּגיַע ְלַמה ּׁשֶ
ט ְמֹאד ְמֹאד ְלָמְנעֹו ִמֶּדֶרְך ַהַחִּיים ַחס ְוָׁשלֹום.  ַהַּבַעל ָּדָבר ּוִמְתַּפּׁשֵ

ָעָליו ֵאיֶזה  ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשָּבא  ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֹּלא ִהְתִחיל ְּכָלל ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ֶׁשָאז 
ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו ּוְצִריִכין ַלֲחֹׁשב ַעל סֹופֹו ְוַתְכִליתֹו 
ט ְּכֶנְגּדֹו ְמֹאד, ְוֵאינֹו  ְוכּו'. ֶׁשֲאַזי ֵּתֶכף ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהַּבַעל ָּדָבר ְמֹאד ְמֹאד ּוִמְתַּפּׁשֵ
רֹוֶצה ְלַהִּניחֹו ָלֵצאת ִמַּתֲאוֹוָתיו ְוִרְׁשָתיו ֲאֶׁשר ִנְלַּכד ָּבֶהם. ְוַעל ֶזה צֹוֵעק ַהָּפסּוק 
ַּדְיָקא,  ַּבָּצֳהָרִים  ַּבָּצֳהָרִים.  ַּתְרִּביץ  ֵאיָכה  ִתְרֶעה  ֵאיָכה  ַנְפִׁשי  ֶׁשָאֲהָבה  ִלי  ַהִּגיָדה 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה ֶׁשהּוא ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ֶׁשהּוא ִּבְכָלִלּיּות ְיֵמי ָהָאָדם 
ַאַחר ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו. ְוַעל -ֵּכן ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרִּבים. ְוַעל ֹזאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל 
ָחִסיד ִּביֵמי ְנעּוָריו ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ַיַעְזֵרהּו ְלַאֲחִרית טֹוב ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ֵמֲעבֹוָדתֹו ְלעֹוָלם, 
לֹום  ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֱאֹלִקים ַאל ַיַעְזֶבּנּו. ּוְכמֹו ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ַעל ֶזה ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכִחי ַאל ַּתַעְזֵבִני. ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם נֹוֵפל 
ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵסֶפר ָהא"ב )אֹות 
נ ְנִפיָלה ִסיָמן א(, ְוַעל-ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים 
ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ְלעֹוָלם ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ָּבִאים 
ְוִהִּגיַע ְלֶאְמַצע ָיָמיו ּוַמְתִחיל ַהּיֹום ַלֲעֹרב ֶׁשַּמְתִחיִלין ְלִהְתָקֵרב ְיֵמי 
ְוסֹופֹו  ַאֲחִריתֹו  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְלִהְסַּתֵּכל  ָצִריְך  ֶׁשָאז  ְוסֹופֹו,  ִקּצֹו 
ְּביֹוֵתר  ִהְתַּגְּברּות  ָצִריְך  ָאז  ִּכי  ַמְלָּכא.  ָקָדם  ֵיעֹול  ַאְנִּפין  ְּבַהֵאיְך 
ְויֹוֵתר, ִּכי ָאז הּוא ְּבִחיַנת ָצֳהַרִים ְּבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה. ִּכי ְיֵמי ַחֵּיי 
ַלְיָלה  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוִהְסַּתְּלקּותֹו  ּוִמיָתתֹו  יֹום,  ְּבִחיַנת  ֵהם  ָהָאָדם 
ַאַחר  ְוַעל-ֵּכן  ֶמׁש.  ַהּׁשֶ ֶּתְחַׁשְך  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַעד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוֹחֶׁשְך. 
ֲחִצי ָיָמיו הּוא ִּבְבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה, ֶׁשָאז ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ַהּדֹור  ְלַצִּדיֵקי  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ר  ּוְלַקּׁשֵ ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ְּבִחיַנת  ַהִּדיִנים ֶׁשהּוא  ְלַהְמִּתיק 
ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֹמֶׁשה. ֶׁשֵהם ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלַהְמִּתיק ַהִּדין ֶׁשל ְזַמן ַהִּמְנָחה 
ְּבָׁשְרׁשֹו ָהֶעְליֹון ַּכַּנ"ל. ֶׁשַעל-ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהִּדיִנים ְוָכל ֹּכַח ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוזֹוִכין 

ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. 

נותנים יותר – זוכים יותר
לרבינו  מספר  היה  ולא  רח"ל  בנים  גידול  צער  לו  הי'  מוהרנ"ת 
ז"ל מפני שהיה דבוק בעבודת השם יתברך כל כך וזה היה אצלו 
העיקר לדבר עם רבינו זצוק"ל, אך מחמת שהיה אז רגיל לספר 
ופעם  צערו בתוך ספורו  נכנס  היה  זצוק"ל  לפניו  כל מאורעותיו 
אחת אמר אליו רבינו ז"ל נכנס קצת במוחי ענין הצער גידול בנים 
שלך אך על זה תיתן לי מעות ואמר לו מוהרנ"ת הן חשבתי מכבר 
בדעתי לעשות לכם ששה כסאות )ביינקלך( אמר לו רבינו זצוק"ל 
כי  מעות  לך  ליתן  צריך  אני  זה  בשביל  כי  ההתקרבות  מפני  לא 
זכאה מאן דאחיד בידא דחייביא אך על זה הנ"ל אתה צריך ליתן 

לי מעות וכן היה שעשה לו ששה כסאות והי' לו חמשה בנים 
ובת אחת:

דרכו של רבינו זצוק"ל היה לילך אחרון של פסח לבתו הצדקת 
והיא היתה לה צער  והיא היתה מכבדתו בשני קניידליך  אדיל 
שני  בשכר  זצוק"ל  רבינו  לה  אמר  אחד  פעם  ר"ל  בנים  גידול 
קנידליך יהיו לך שני בנים שהעולם יקנאו אותך בהם ונתחרטה 

כל ימיה על שלא נתנה לו יותר אפשר היה לה יותר בנים: 

)כוכבי אור, אבניה ברזל(

ליקוטי הלכות

סיפור

ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת 
ָיָקר  ְנעּוָריו  ִּביֵמי  ִיְתָּבַרְך  ה' 
יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָׁשִנים ְּבֵעת ִזְקָנתֹו. 
ִזְכרֹונֹו  ֵמַרֵּבנּו  ָׁשַמְעִּתי  ְוֵכן 
ֶׁשָהִעָּקר  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלְבָרָכה 
ְּבֵני  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלָקֵרב  הּוא 

ַהְּנעּוִרים ַּדְיָקא,

רבינו  לה  אמר 
שני  בשכר  זצוק"ל 
קנידליך יהיו לך שני 
יקנאו  שהעולם  בנים 
ונתחרטה  בהם  אותך 
שלא  על  ימיה  כל 

נתנה לו יותר



הודעה אחת מני רבות

מתוך מערכת קו "חיי נצח" 

ברצוני להודות לראשי החבורה 

ולכל העוסקים במלאכת קודש 

הזמנים  בין  הישיבת  של  זו 

לקראת ראש חודש ניסן דאגתי 

מה יהיה עם כל שנה אני מחכה 

ממש לחודש ניסן  לסדרי לימוד 

וראשי  ממשפיעים  לשיחות 

כשהודיעו  הפעם  החבורה, 

יהיה  מה  ידעתי  לא  הסגר  על 

ופתאום כל כך שמחתי כשפתחו 

את קו חיי נצח "בשבתך בביתך" 

את  הרגשתי  אחד  מצד  הפעם 

כולם  את  לפגוש  המחסור 

בזכות  ב"ה  אבל  אחת,  בחבורה 

ללמוד  הספקתי  נצח  חיי- 

נפלאה  בצורה  הזמן  את  ולנצל 

הכל בזכותכם תודה על כל מה 

יתן  ה'  בשבלנו  עושים  שאתם 

לכם כח להמשיך הלאה והלאה 

שוב תודה וכל טוב

י. ש. ישיב"ג

החבורה החודשית

מזה שנים רבות מתקיימת בעירנו מספר חבורות קטנות מידי 

שבוע של בחורים המתגוררים או לומדים בעירנו אמנם מורגש 

כמאמרו  כולם  את  שתלכד  גדולה  אחת  בחבורה  החסרון  היה 

של רבינו "רק תחזיקו עצמכם יחד" ב"ה זכינו והשנה במסגרת 

חבורת "חיי נצח" נפתחה חבורה חודשית  ומידי חודש מתלכדים 

וההשתוקקות  הערגה  כולם  בלב  כאשר  בחורים  שישים  יחד 

להתעלות טפח מעל הקרקע לקולך השמיעיני חברים מקשיבים 

העתיקים  אנ"ש  ניגוני  ומנגנים  שרים  בהשתוקקות  יחד  כולם 

ולאחמ"כ מאזינים לשיחת חיזוק מחשובי המשפיעים 

כאן החובה להודות לבחורים החשובים הבה"ח מרדכי סמט ני"ו 

והבה"ח אליהו כהן אשר טורחים בעמל וביגיעה שהכל יהיה על 

הצד הטוב ביותר ישלם להם ה' כגמולם 

מבצע שובבי"ם

ימי  תחילת  עם  שובבי"ם  מבצע   

"קדש עצמך  יצאנו במבצע  השובבי"ם 

דווקא  התמקד  המבצע  לך"  במותר 

כגון  והנשגבות  הפשוטות  בעבודות 

רק  טעימה  דק',   5 התבודדות  מקוה, 

אחר התפילה, לימוד הלכה יומית, וכדו' 

כמאמרו של רבינו "היה אוהב מאד את 

העבודות הפשוטות" 

הבחורים קיבלו את המבצע בהתלהבות 

השובבי"ם  ימי  את  ונצלו  דקדושה 

ודעת  קדושה  בתוספת  כראוי  הנעלים 

הספר  הוענק  השובבים  ימי  בסיום 

אשר  לבחורים  ובמים"  "באש  המיוחד 

השתתפו במבצע

כינוס פוריםכינוס הכנה לראש השנה
כינוס חנוכה

מעלת ימי הנעורים
ְּבֶאְמַצע  ְּדַהְינּו  ַהָּצֳהַרִים  ֵעת  ִּבְבִחיַנת  ְמֹאד  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוַעל-ֵּכן 
ָיָמיו, ִּבְפָרט ַאַחר ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו ֶׁשָאז הּוא ִּבְבִחיַנת ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ְּבֵעֶרְך 
ְיֵמי ַחָּייו. ְוַעל-ִּפי ֹרב ָאז ַּדְיָקא ִמְתַּגֵּבר ַהַּבַעל ָּדָבר ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר. ִּכי ְּבַוַּדאי ִעַּקר 
ָהֲעבֹוָדה ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ַּדְיָקא, ִּכי טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי ִיָּשא ֹעל ִּבְנעּוָריו 
ְוַיְנקּוָתא ְּכִליָלא ְּכַוְרָּדא. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ְּבָהא"ב ַהָּיָׁשן אֹות ת 

ְּתׁשּוָבה ִסיָמן עג( ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ִּביֵמי 
ֵמַרֵּבנּו  ָׁשַמְעִּתי  ְוֵכן  ִזְקָנתֹו.  ְּבֵעת  ָׁשִנים  ִמַּכָּמה  יֹוֵתר  ָיָקר  ְנעּוָריו 
ְּבֵני  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלָקֵרב  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ְוַכְמֹבָאר  ֵמַהְּנָעִרים.  ַלֲהִׁשיָבם  ָקֶׁשה  ַהְּזֵקִנים  ִּכי  ַּדְיָקא,  ַהְּנעּוִרים 
ֶׁשְּמֹבָאר  ּוְכמֹו  ד(,  ִסיָמן  ְּתׁשּוָבה  ת  אֹות  )ֶהָחָדׁש  ָהא"ב  ְּבֵסֶפר 
ִמי  ֲאִפּלּו  ֲאָבל  ָׁשם.  ַעֵּין  רו(  )ְּבִסיָמן  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  ְּבַהּתֹוָרה 
ֶׁשָּזָכה ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת ה' ִּביֵמי ְנעּוָריו, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע 
ָּצִריְך ְלַהִּגיַע, ַעל-ִּפי ֹרב ִמְתַּגֵּבר  ְלֶאְמַצע ָיָמיו ְורֹוֶצה ְלַהִּגיַע ְלַמה ּׁשֶ
ט ְמֹאד ְמֹאד ְלָמְנעֹו ִמֶּדֶרְך ַהַחִּיים ַחס ְוָׁשלֹום.  ַהַּבַעל ָּדָבר ּוִמְתַּפּׁשֵ

ָעָליו ֵאיֶזה  ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשָּבא  ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֹּלא ִהְתִחיל ְּכָלל ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ֶׁשָאז 
ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו ּוְצִריִכין ַלֲחֹׁשב ַעל סֹופֹו ְוַתְכִליתֹו 
ט ְּכֶנְגּדֹו ְמֹאד, ְוֵאינֹו  ְוכּו'. ֶׁשֲאַזי ֵּתֶכף ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהַּבַעל ָּדָבר ְמֹאד ְמֹאד ּוִמְתַּפּׁשֵ
רֹוֶצה ְלַהִּניחֹו ָלֵצאת ִמַּתֲאוֹוָתיו ְוִרְׁשָתיו ֲאֶׁשר ִנְלַּכד ָּבֶהם. ְוַעל ֶזה צֹוֵעק ַהָּפסּוק 
ַּדְיָקא,  ַּבָּצֳהָרִים  ַּבָּצֳהָרִים.  ַּתְרִּביץ  ֵאיָכה  ִתְרֶעה  ֵאיָכה  ַנְפִׁשי  ֶׁשָאֲהָבה  ִלי  ַהִּגיָדה 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה ֶׁשהּוא ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ֶׁשהּוא ִּבְכָלִלּיּות ְיֵמי ָהָאָדם 
ַאַחר ֶׁשָעְברּו ֹרב ְׁשנֹוָתיו. ְוַעל -ֵּכן ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרִּבים. ְוַעל ֹזאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל 
ָחִסיד ִּביֵמי ְנעּוָריו ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ַיַעְזֵרהּו ְלַאֲחִרית טֹוב ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ֵמֲעבֹוָדתֹו ְלעֹוָלם, 
לֹום  ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֱאֹלִקים ַאל ַיַעְזֶבּנּו. ּוְכמֹו ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ַעל ֶזה ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכִחי ַאל ַּתַעְזֵבִני. ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם נֹוֵפל 
ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵסֶפר ָהא"ב )אֹות 
נ ְנִפיָלה ִסיָמן א(, ְוַעל-ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים 
ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ְלעֹוָלם ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ָּבִאים 
ְוִהִּגיַע ְלֶאְמַצע ָיָמיו ּוַמְתִחיל ַהּיֹום ַלֲעֹרב ֶׁשַּמְתִחיִלין ְלִהְתָקֵרב ְיֵמי 
ְוסֹופֹו  ַאֲחִריתֹו  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְלִהְסַּתֵּכל  ָצִריְך  ֶׁשָאז  ְוסֹופֹו,  ִקּצֹו 
ְּביֹוֵתר  ִהְתַּגְּברּות  ָצִריְך  ָאז  ִּכי  ַמְלָּכא.  ָקָדם  ֵיעֹול  ַאְנִּפין  ְּבַהֵאיְך 
ְויֹוֵתר, ִּכי ָאז הּוא ְּבִחיַנת ָצֳהַרִים ְּבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה. ִּכי ְיֵמי ַחֵּיי 
ַלְיָלה  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוִהְסַּתְּלקּותֹו  ּוִמיָתתֹו  יֹום,  ְּבִחיַנת  ֵהם  ָהָאָדם 
ַאַחר  ְוַעל-ֵּכן  ֶמׁש.  ַהּׁשֶ ֶּתְחַׁשְך  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַעד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוֹחֶׁשְך. 
ֲחִצי ָיָמיו הּוא ִּבְבִחיַנת ְזַמן ַהִּמְנָחה, ֶׁשָאז ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ַהּדֹור  ְלַצִּדיֵקי  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ר  ּוְלַקּׁשֵ ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ְּבִחיַנת  ַהִּדיִנים ֶׁשהּוא  ְלַהְמִּתיק 
ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֹמֶׁשה. ֶׁשֵהם ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלַהְמִּתיק ַהִּדין ֶׁשל ְזַמן ַהִּמְנָחה 
ְּבָׁשְרׁשֹו ָהֶעְליֹון ַּכַּנ"ל. ֶׁשַעל-ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהִּדיִנים ְוָכל ֹּכַח ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוזֹוִכין 

ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. 

נותנים יותר – זוכים יותר
לרבינו  מספר  היה  ולא  רח"ל  בנים  גידול  צער  לו  הי'  מוהרנ"ת 
ז"ל מפני שהיה דבוק בעבודת השם יתברך כל כך וזה היה אצלו 
העיקר לדבר עם רבינו זצוק"ל, אך מחמת שהיה אז רגיל לספר 
ופעם  צערו בתוך ספורו  נכנס  היה  זצוק"ל  לפניו  כל מאורעותיו 
אחת אמר אליו רבינו ז"ל נכנס קצת במוחי ענין הצער גידול בנים 
שלך אך על זה תיתן לי מעות ואמר לו מוהרנ"ת הן חשבתי מכבר 
בדעתי לעשות לכם ששה כסאות )ביינקלך( אמר לו רבינו זצוק"ל 
כי  מעות  לך  ליתן  צריך  אני  זה  בשביל  כי  ההתקרבות  מפני  לא 
זכאה מאן דאחיד בידא דחייביא אך על זה הנ"ל אתה צריך ליתן 

לי מעות וכן היה שעשה לו ששה כסאות והי' לו חמשה בנים 
ובת אחת:

דרכו של רבינו זצוק"ל היה לילך אחרון של פסח לבתו הצדקת 
והיא היתה לה צער  והיא היתה מכבדתו בשני קניידליך  אדיל 
שני  בשכר  זצוק"ל  רבינו  לה  אמר  אחד  פעם  ר"ל  בנים  גידול 
קנידליך יהיו לך שני בנים שהעולם יקנאו אותך בהם ונתחרטה 

כל ימיה על שלא נתנה לו יותר אפשר היה לה יותר בנים: 

)כוכבי אור, אבניה ברזל(

ליקוטי הלכות

סיפור

ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת 
ָיָקר  ְנעּוָריו  ִּביֵמי  ִיְתָּבַרְך  ה' 
יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָׁשִנים ְּבֵעת ִזְקָנתֹו. 
ִזְכרֹונֹו  ֵמַרֵּבנּו  ָׁשַמְעִּתי  ְוֵכן 
ֶׁשָהִעָּקר  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלְבָרָכה 
ְּבֵני  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלָקֵרב  הּוא 

ַהְּנעּוִרים ַּדְיָקא,

רבינו  לה  אמר 
שני  בשכר  זצוק"ל 
קנידליך יהיו לך שני 
יקנאו  שהעולם  בנים 
ונתחרטה  בהם  אותך 
שלא  על  ימיה  כל 

נתנה לו יותר



אדר תש”פ 

לכל  שזכיתי  מאמין  אני  פורים  את  עברתי  אהה 
עם  החודשית  בחבורה  הכנה  היה  ההשפעות 
גם  שליט”א,  הורביץ  מרדכי  ר’  הרה”ח  המשפיע 
נדם  העולם  פתאום  אבל  אותי.  הכינו  בישיבה 
יודע  מי  פחד,  מגפה,  הגיעו.  טובות  לא  שמועות 
אותי  פוגש  חבר  פתאום  מהורר  הלכתי  יהיה  מה 
חשבתי  שמח’   העולם  ‘סוף  בהלצה  לי  ומאחל 
סוג  הרגשתי  בליבי  אבל  להתיאש  אסור  לעצמי 
מבעיתים  חלומות  חלמתי  בלילה  פאניקה  של 
השתדלתי לדבר עם ה’ כמה שיכולתי  חיכיתי כל 
כך  לבין הזמנים  של “חיי נצח” אפילו אבא שלי 
תרם 148 ₪ למגבית, אני הוספתי 3 ₪ זה מה שהיה 
קלטתי  פתאום  אבל  גוט’  אויך  איז  ‘הבעיסל  לי 
הרי  יהיה השנה  לא  הזמנים  בין  ישיבת  שכנראה 

סוגרים את כל בתי הכנסת?!

ניסן תש”פ 

אני  ניסן הטלפון בבית מצנתק   ערב ראש חודש 
וברכה   שלום  בביתך  בשבתך  נצח  חיי  בקו  שומע 
התפעלתי  מעניין  נשמע  מהקו,  לומדים  הפעם 
ללמוד  יצליח  זה  האם  לעצמי  תהיתי  מהרעיון 
מהבית ולקבל מילגה אני רק אציין מה היה בסוף, 
 250 בערך   מקבל  אני  פעם  )כל   ₪  350 קבלתי 

ש”ח( בשני מילים על חיי נצח  “הצילו אותי”

אייר תש”פ 

חברותא  עם  יום  כל  למדתי  סגורה  הישיבה  עדין 
בטלפון  אבל אחרי שבוע ירד לי החשק התחלתי 
לקום מאוחר מנין המרפסת עבר אצלי לתוך הסלון 
ניסה  החברותא   , כח  לי  היה  לא  לחברותא  גם 

לעודד אותי שבוע רדף שבוע איכשהו שרדתי. 

סיון תש”פ 

חסרים  בחורים   5 מגלה  אני  לישיבה  חזרנו  ב”ה 
עם  כמוני  כולם  שלא  מסתבר  שאלתי?  בררתי? 
ירידות  רק  זה  שאצלם  כאלו  יש  וירידות  עליות 

השם ישמור , טוב אתפלל עליהם.

תמוז תש”פ

בשיעור  אני  לי  קשה  בלימוד  להתרכז  מנסה  אני 
של  שאלות  בגמ’  שואל  אני  פתאום  ישיב”ג  א’ 
אבל   , קטנה  לישיבה  שחזרתי  מרגיש  אני  פשט 
אני אתאמץ אני לא ייתן לבלגן להרוס אותי חודש  
הבא יש ישיבת בין הזמנים של חיי נצח אני חייב 

לבוא מוכן לחזק ולהתחזק !

אב תש”פ

אני נכנס לכינוס פתיחה של הישיבת בין – הזמנים 
עשיר.   כיבוד  איזה  בחורים   100 של  קפסולות 
ר’ ראובן  מירושלים הגיע לחזק המשפיע הרה”ח 
שעובר  מה  על  מחזק  בדיוק  הוא  שליט”א  שיף  
הנצרך!  הדעת  הישוב  ועל  הבלבול  כל  על  עלי 
לי  היו  החבורה  ראשי  של  והחבורות  בשיעורים 

כמים קרים לנפש עייפה

הבירוקרטיה,  כל  אף  על  לארגן  הצליחו  ולסיום 
שכך  לעצמי  ומאחל  מייחל  אני   , מיוחדת  נסיעה 

ימשיך עלי כל זמן חורף

אלול תש”פ

אבל  והתלהבות  רב  עם חשק  הזמן  את  התחלתי 
‘אומן-בלארוס’  מילים  לצמד  מהר  נשאבתי  שוב 
את  דן  אני  לא  או  לנסוע  יהיה?  האם  יהיה?  מה 
עצמי לכף זכות נכספתי להיות אצל הרבה בראש 

השנה.

תשרי תשפ”א

החבורה  מראשי  אחד  נעילה  –אחרי  כיפור  יום 
טופח על שכמי ומפתיע אותי בפנקס בין הזמנים 
פעם  אף  “תשרי”  תוהה  מבט  עליו  העפתי  תשרי 
לא היה בין הזמנים בתשרי הוא הסביר לי שבגלל 
הקורונה ראשי החבורה החליטו לעשות גם בתשרי 
אמנם במתכונת הגרלה אני רק אציין שזכיתי ב- 3 
כרטיספר ובספר באש ובמים שמעתי שיש בחורים 

שזכו יותר היה שווה!

חשון תשפ”א

חציו לכם חציו לה’ חצי חודש סגר אבל איכשהו 
התחלתי את הזמן אני כבר שיעור ב’ ישיב”ג רמה 
עיננו  והאר  מתפלל  אני  גבוהה  יותר  לימודית 
הוא  מבריק  יותר  קצת  שלי  החברותא  בתורתך 
קולט יותר מהר את המפרשים אבל אני מודה לה’ 

ששמת חלקי מיושבי בית המדרש.

כסלו תשפ”א 

ויתרו,  לא  נצח  חיי-  בחנוכה  גם   – חנוכה  מבצע 
השנה מידי יום לאחר הדלקת נרות חנוכה התקים 
וליקוטי  התבודדות  שעה,  חצי  לימוד  מבצע 
בצורה  אצלי  עבר  החנוכה  הנרות  יד  על  תפילות 
החנוכה  אוירת  כל  את  הרים  זה  ובכלל  מרוממת 
של משפחתי. כהכרת הטוב השארתי בקו תודות 
לראשי החבורה המשקיעים לילות כימים למענינו. 

טבת תשפ”א

בחורים  החמשה  מתוך  שלשה  פתאום  פגשתי 
הרוחנית  שהקורונה  בהתחלה  עליהם  שכתבתי 
בלעה אותם אחד מהם ניגש אלי )דווקא אני כבר 
בך  מקנא  אני  לי  ואמר  אותם(  זיהיתי  כך  כל  לא 
שאלתי אותו למה אתה מתכוון הוא הסביר לי איך 
שהוא תמיד רואה אותי מתמודד עם עליות וירידות 
הוא רואה אותי נשאב בין כיסופים ורצונות לעולם 
העשיה הוא טוען שהוא מתפעל מהעבודה שאני 
עושה הוא סיים  בקביעה נו טוב זה בגלל שאתה 
ברסלבער, מזוית  העין הבחנתי את שני הבחורים 

הנוספים עונים אמן בעל כרחם.

שבט תשפ”א

התחיל שובבים לקחתי על עצמי כל מיני עבודות 
בחבורה  שעברה  שנה  איתנו  שדברו  קטנות 
את  יעשו  נצח  חיי  השנה  שגם  קיוויתי  החודשית 
המבצע על העבודות הפשוטות  ובאמת בליל שבת 

קבלנו את הפנקס המיוחד זה היה פשוט במקום.

אדר תשפ”א

את  לנו  סגרו  ושוב  קנס  קיבלה  שלי  הישיבה 
חודש  בעוד  כח  לי  אין  כבר  טאטע  אוי  הישיבה 
מסתיים הזמן אני הפוך לגמרי פשוט מבולבל אולי 
אני לא  בין הזמנים הצילני  ישיבת  יעשו  נצח  חיי 

רוצה להכנע תעזור לי!!!

יומנו של בחור

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק 

לכבוד

בנק ..............................................................................

סניף .............................................................................

("הבנק")
     

     הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
     או

     הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
     תקרת סכום החיוב....................... ש"ח.

     מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ___/___/___ 
לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
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     מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי      
     פעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. א. 
ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאיתנו לבנק, שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן 

    ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ולבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר  ג. 

    מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד. נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע 

    בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
ה.  הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.

ו.    הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. ז. 

הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת  ח. 
     החלטתו תוך ציון הסיבה.

אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

...............................................................................................................                               
חתימת הלקוח                                       

שאינם  חיובים  המוטב  ידי  על  יישלחו  אם 
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על 

ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

בנק סניף סוג חשבון מספר חשבון

קוד מוסד

באמצעות

פקס: 08-9798585
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4 7 8 5 9
שם מוסד
משגב

ת
אי

נק
 ב

בע
 ק

ת
רא

הו
אי

שר
א

לא
למ

ה 
וב

 ח
ה -

בי
 ג

טי
פר

שם לקוח: .....................................................................................................................................................................    מספר זהות: ..................................................................................................

כתובת: .............................................................................................................................................................................    טלפון: .................................................................................................................
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אדר תש”פ 

לכל  שזכיתי  מאמין  אני  פורים  את  עברתי  אהה 
עם  החודשית  בחבורה  הכנה  היה  ההשפעות 
גם  שליט”א,  הורביץ  מרדכי  ר’  הרה”ח  המשפיע 
נדם  העולם  פתאום  אבל  אותי.  הכינו  בישיבה 
יודע  מי  פחד,  מגפה,  הגיעו.  טובות  לא  שמועות 
אותי  פוגש  חבר  פתאום  מהורר  הלכתי  יהיה  מה 
חשבתי  שמח’   העולם  ‘סוף  בהלצה  לי  ומאחל 
סוג  הרגשתי  בליבי  אבל  להתיאש  אסור  לעצמי 
מבעיתים  חלומות  חלמתי  בלילה  פאניקה  של 
השתדלתי לדבר עם ה’ כמה שיכולתי  חיכיתי כל 
כך  לבין הזמנים  של “חיי נצח” אפילו אבא שלי 
תרם 148 ₪ למגבית, אני הוספתי 3 ₪ זה מה שהיה 
קלטתי  פתאום  אבל  גוט’  אויך  איז  ‘הבעיסל  לי 
הרי  יהיה השנה  לא  הזמנים  בין  ישיבת  שכנראה 

סוגרים את כל בתי הכנסת?!

ניסן תש”פ 

אני  ניסן הטלפון בבית מצנתק   ערב ראש חודש 
וברכה   שלום  בביתך  בשבתך  נצח  חיי  בקו  שומע 
התפעלתי  מעניין  נשמע  מהקו,  לומדים  הפעם 
ללמוד  יצליח  זה  האם  לעצמי  תהיתי  מהרעיון 
מהבית ולקבל מילגה אני רק אציין מה היה בסוף, 
 250 בערך   מקבל  אני  פעם  )כל   ₪  350 קבלתי 

ש”ח( בשני מילים על חיי נצח  “הצילו אותי”

אייר תש”פ 

חברותא  עם  יום  כל  למדתי  סגורה  הישיבה  עדין 
בטלפון  אבל אחרי שבוע ירד לי החשק התחלתי 
לקום מאוחר מנין המרפסת עבר אצלי לתוך הסלון 
ניסה  החברותא   , כח  לי  היה  לא  לחברותא  גם 

לעודד אותי שבוע רדף שבוע איכשהו שרדתי. 

סיון תש”פ 

חסרים  בחורים   5 מגלה  אני  לישיבה  חזרנו  ב”ה 
עם  כמוני  כולם  שלא  מסתבר  שאלתי?  בררתי? 
ירידות  רק  זה  שאצלם  כאלו  יש  וירידות  עליות 

השם ישמור , טוב אתפלל עליהם.

תמוז תש”פ

בשיעור  אני  לי  קשה  בלימוד  להתרכז  מנסה  אני 
של  שאלות  בגמ’  שואל  אני  פתאום  ישיב”ג  א’ 
אבל   , קטנה  לישיבה  שחזרתי  מרגיש  אני  פשט 
אני אתאמץ אני לא ייתן לבלגן להרוס אותי חודש  
הבא יש ישיבת בין הזמנים של חיי נצח אני חייב 

לבוא מוכן לחזק ולהתחזק !

אב תש”פ

אני נכנס לכינוס פתיחה של הישיבת בין – הזמנים 
עשיר.   כיבוד  איזה  בחורים   100 של  קפסולות 
ר’ ראובן  מירושלים הגיע לחזק המשפיע הרה”ח 
שעובר  מה  על  מחזק  בדיוק  הוא  שליט”א  שיף  
הנצרך!  הדעת  הישוב  ועל  הבלבול  כל  על  עלי 
לי  היו  החבורה  ראשי  של  והחבורות  בשיעורים 

כמים קרים לנפש עייפה

הבירוקרטיה,  כל  אף  על  לארגן  הצליחו  ולסיום 
שכך  לעצמי  ומאחל  מייחל  אני   , מיוחדת  נסיעה 

ימשיך עלי כל זמן חורף

אלול תש”פ

אבל  והתלהבות  רב  עם חשק  הזמן  את  התחלתי 
‘אומן-בלארוס’  מילים  לצמד  מהר  נשאבתי  שוב 
את  דן  אני  לא  או  לנסוע  יהיה?  האם  יהיה?  מה 
עצמי לכף זכות נכספתי להיות אצל הרבה בראש 

השנה.

תשרי תשפ”א

החבורה  מראשי  אחד  נעילה  –אחרי  כיפור  יום 
טופח על שכמי ומפתיע אותי בפנקס בין הזמנים 
פעם  אף  “תשרי”  תוהה  מבט  עליו  העפתי  תשרי 
לא היה בין הזמנים בתשרי הוא הסביר לי שבגלל 
הקורונה ראשי החבורה החליטו לעשות גם בתשרי 
אמנם במתכונת הגרלה אני רק אציין שזכיתי ב- 3 
כרטיספר ובספר באש ובמים שמעתי שיש בחורים 

שזכו יותר היה שווה!

חשון תשפ”א

חציו לכם חציו לה’ חצי חודש סגר אבל איכשהו 
התחלתי את הזמן אני כבר שיעור ב’ ישיב”ג רמה 
עיננו  והאר  מתפלל  אני  גבוהה  יותר  לימודית 
הוא  מבריק  יותר  קצת  שלי  החברותא  בתורתך 
קולט יותר מהר את המפרשים אבל אני מודה לה’ 

ששמת חלקי מיושבי בית המדרש.

כסלו תשפ”א 

ויתרו,  לא  נצח  חיי-  בחנוכה  גם   – חנוכה  מבצע 
השנה מידי יום לאחר הדלקת נרות חנוכה התקים 
וליקוטי  התבודדות  שעה,  חצי  לימוד  מבצע 
בצורה  אצלי  עבר  החנוכה  הנרות  יד  על  תפילות 
החנוכה  אוירת  כל  את  הרים  זה  ובכלל  מרוממת 
של משפחתי. כהכרת הטוב השארתי בקו תודות 
לראשי החבורה המשקיעים לילות כימים למענינו. 

טבת תשפ”א

בחורים  החמשה  מתוך  שלשה  פתאום  פגשתי 
הרוחנית  שהקורונה  בהתחלה  עליהם  שכתבתי 
בלעה אותם אחד מהם ניגש אלי )דווקא אני כבר 
בך  מקנא  אני  לי  ואמר  אותם(  זיהיתי  כך  כל  לא 
שאלתי אותו למה אתה מתכוון הוא הסביר לי איך 
שהוא תמיד רואה אותי מתמודד עם עליות וירידות 
הוא רואה אותי נשאב בין כיסופים ורצונות לעולם 
העשיה הוא טוען שהוא מתפעל מהעבודה שאני 
עושה הוא סיים  בקביעה נו טוב זה בגלל שאתה 
ברסלבער, מזוית  העין הבחנתי את שני הבחורים 

הנוספים עונים אמן בעל כרחם.

שבט תשפ”א

התחיל שובבים לקחתי על עצמי כל מיני עבודות 
בחבורה  שעברה  שנה  איתנו  שדברו  קטנות 
את  יעשו  נצח  חיי  השנה  שגם  קיוויתי  החודשית 
המבצע על העבודות הפשוטות  ובאמת בליל שבת 

קבלנו את הפנקס המיוחד זה היה פשוט במקום.

אדר תשפ”א

את  לנו  סגרו  ושוב  קנס  קיבלה  שלי  הישיבה 
חודש  בעוד  כח  לי  אין  כבר  טאטע  אוי  הישיבה 
מסתיים הזמן אני הפוך לגמרי פשוט מבולבל אולי 
אני לא  בין הזמנים הצילני  ישיבת  יעשו  נצח  חיי 

רוצה להכנע תעזור לי!!!

יומנו של בחור

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק 

לכבוד

בנק ..............................................................................

סניף .............................................................................

("הבנק")
     

     הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
     או

     הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
     תקרת סכום החיוב....................... ש"ח.

     מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ___/___/___ 
לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
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     מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי      
     פעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. א. 
ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאיתנו לבנק, שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן 

    ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ולבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר  ג. 

    מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד. נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע 

    בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
ה.  הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.

ו.    הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. ז. 

הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת  ח. 
     החלטתו תוך ציון הסיבה.

אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

...............................................................................................................                               
חתימת הלקוח                                       

שאינם  חיובים  המוטב  ידי  על  יישלחו  אם 
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על 

ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

בנק סניף סוג חשבון מספר חשבון
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דף לתשובות

בשאלון 'חסידות'

שם:_______________________

א._________________________

ב.________________________

ג.________________________

ד.________________________

ה.________________________

ו.________________________

ז.________________________

ח.________________________

ט.________________________

י.________________________

יא.________________________

יב.________________________

יג.________________________

יד.________________________

טו.________________________

טז.________________________

יז.________________________

יח.________________________

יט.________________________

כ.________________________

כא.________________________

כב.________________________

כג.________________________

כד.________________________

כה.________________________

כו.________________________

כז.________________________

כח.________________________

כט.________________________

ל.________________________

לא.________________________

לב.________________________

לג.________________________

לד.________________________

לה.________________________

לו.________________________

לז.________________________

לח.________________________

לט.________________________

מ.________________________
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טופס רישום
שם_______________________________________ משפחה__________________________________

כתובת ____________________ טל'__________________________  נייד________________________

אברך כולל/ מג"ש/ מלמד/חונך/עובד__________________________ מתפלל בשבת ב____________________

תרצה להצטרף לקבוצת הרכזים שחיים יותר את הנעשה בעולם בני הנעורים בבית הכנסת שלך? כןלא

מעונין להיות ראש חבורה קבוע: כןלא

מעונין למסור חבורה פעם ב: חודש חודשיים 3 חודשים חצי שנה כלל לא

מעונין למסור שיעור ערב אחד בחבורת בין הזמנים? בפני חבורה של: 10 בחורים 25 בחורים  50בחורים לא משנה 

נא ציין שמות בחורים שיש לך היכרות איתם או שאינם מופיעים ברשימה

שם הבחור ___________________ טלפון___________________ מתפלל ב-____________ 

שם הבחור ___________________ טלפון___________________ מתפלל ב-____________ 

שם הבחור ___________________ טלפון___________________ מתפלל ב-____________ 

שם הבחור ___________________ טלפון___________________ מתפלל ב-____________ 

האם ידוע לך על בחורים שכבר עומדים על הקצה ואין מי שמטפל בענין? לא כן )סמן כן ונחזור אליך לפרטים נוספים(

הערות-והארות:  ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

מה תרצה להוסיף ל'חיי נצח' מניסיונך האישי ולאחר שהשתתפת בכנס:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ויעטרוך נזר תפארה
ברכות לאנשי החיל העומדים כמלאכים על צעירי הצאן ואומרים להם 'גדל' בדרכי הנחל נובע מקור חכמה
משפיעים ממאור פניהם ומחכמתם להדריכם ולהגדילם בתורה ויראת שמים בימי בין הזמנים ובכל השנה

ה"ה ראשי החבורות
הר''ר נחמן רובינשטיין שליט"א

הר''ר אברהם יצחק קלצקי שליט"א

הר''רשמואל רובינשטיין שליט"א

הר''ר בן ציון הופמן שליט"א

הר''ר נחמן וויצהנדלר שליט"א

הר''ר יצחק מרגלית שליט"א

הר''ר רפאל לאוב שליט"א

הר''ר שלום גרין שליט"א

הר''ר שלום לידר שליט"א

הר''ר נתנאל ויסטרייך שליט"א

הר''ר שלמה ראטה שליט"א

הר''ר גמליאל עקשטיין שליט"א

על הירתמותם בכל עת למען חבורות הבחורים מידי שבוע במהלך השנה ובבין הזמנים
יה"ר שיזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם לטוב להם כל הימים וירוו רוב נחת דקדושא מכל יוצאי חלציהם עד 

עולם ע"ד רביה"ק זיע"א

דוד שלמה שטרן
הורי הבחורים              בחורי החבורה


