מצילים
עולם התורה
את

שלישי-רביעי ,ר"ח אדר א' | תשע"ט

מ ַל ְכֵי רַּב ָנָן

רשת הכוללים ברחבי הארץ

2,165
כוללים

אברכים

למעלה מעשרים סניפים מונה רשת
הכוללים של "עטרת שלמה" ,המנקדים
את מפת הארץ כולה ,מצפון ועד דרום,
ערי בירה ופריפריות ,ריכוזים חרדיים
לצד מקומות ישוב כלליים.
שם ,בהיכלי הכוללים ,ניחשף מקרוב
ללמעלה מאלפיים מקדשי שם שמים,
אלו העסוקים מדי יום ,החל מתשע
בבוקר ,ועד שבע בערב בעיסוק אחד
ויחיד – שיבוץ יהלומים בכתרו של
מלך הכבוד .הללו ,רובם המוחלט
בעלי משפחות מרובות ילדים ,חלקם
כבר אוחזים בפרק נישואי ילדיהם,
מתנתקים מדי בוקר מהעולם הזה
ומהבליו ,ומוסרים את נפשם ,את
כוחותיהם וכשרונותיהם עבור לימוד
התורה.
בגילם ובמצבם ,עומדות לפתחם

יכולות כלכליות כאלו ואחרות ,אופציות
ממשיות ל"מעמד" ו"התקדמות" ,והם,
בכל בוקר ויום מחדש ,דוחים אותם על
סף מפתן הכולל ,מתוך אמונה חדורה
בלב ונפש ,כי אין לך "מעמד" גדול
ממעמד סיום מסכת שנרכשה בעמל,
ו"התקדמות" מבחינתם ,פירושה סיכום
מסודר של שיטות הראשונים בנבכי נ"ט
בר נ"ט.
הבו גודל למלכים האמיתיים!
הבו גודל ויקר גם לבני משפחותיהם,
נשיהם וילדיהם ,היודעים כי אולי לא
יזכו למערכת בגדים חדשה ותואמת
לקראת החורף – אך בלבם פנימה אושר
ועושר ,כי זכו וראש משפחתם נמנה אף
הוא על יחידי הסגולה ,מובחרי לגיונו
של מלך ונושאי כתרו בגאון.

נְס ִיכֵי ָאד ָם

הישיבה הגדולה "עטרת שלמה" – ראשון לציון

698
ישיבה גדולה

בחורים

היכל בית המדרש ,קרית הישיבה ,ראשון לציון.
כאן ,פועם הלב.
כאן ,מגדלים את שדרת תלמידי החכמים של הדור הבא .כאן ,מטפחים
את נסיכי ממלכת התורה.
ולא ,אין מדובר בחזון דמיוני או בחלום לשם השראה; זהו דפוס
הפעולה היומיומי של "עטרת שלמה" .לשם כך נפתחה הישיבה ,וברוח
זו היא מתנהלת ,עד לרמת הפרט הקטן ביותר.
טובי וחשובי מרביצי התורה ,עליהם ניצבים ראשי הישיבה ,הגאונים
המפורסמים רבי חיים פינשטיין שליט"א ,רבי חיים מרדכי אוזבנד
שליט"א ורבי שלום בער סורוצקין שליט"א משקים כאן את הצאן,
במסירות ,ותוך תחושת אחריות ואבהות של ממש .הללו ,תלמידי
חכמים ידועי שם ובעלי יד בכל חלקי התורה ,מעבירים את תורת
הנצח ,אותה קבלו מרבותיהם ,לתלמידיהם הם .לכשתמצי לומר,
הדרך הטובה ביותר להעמיד את תלמידי החכמים של הדור הבא ,היא
ליצור חיבור והשקה בינם לבין תלמידי החכמים של הדור הזה ,שינקו

בטהרה את תורת תלמידי החכמים של דורות קדם; "קיבל – ומסרה,
קיבל ,ומסרה".
על תלמידי הישיבה  -שאך חמש שנים חלפו מפתיחתה ,וכבר חובשים
את ספסליה כשבע מאות בחורים – נמנים טובי בני הישיבות ,והם
ניכרים ברמתם הרוחנית ,התורנית והאישית .הבחירה בהם אינה
מקרית .כהנחיית מחולל הישיבה ,ונשיא ישיבת "עטרת שלמה" על כל
זרועותיה ,מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוקללה"ה ,נבחרים
ללמוד בישיבה בחורים בעלי אופי ומכנה משותף ,כאשר התנאי הקודם
להכל הוא יראתם הקודמת לחכמתם ,גם בה ניכרים הם ומשתבחים.
שמה של הישיבה הולך לפניה כיום ,ומקומה איתן בכותל המזרח
של היכלי הישיבות הגדולות בארץ ,לשם ולתפארת .לצד צוות רוחני
מובחר ונדיר באיכותו ,מעמידה הישיבה לטובת בניה – תלמידיה את
מיטב התנאים הסביבתיים והגשמיים ,למען יהיו פנויים ,בצלילות,
בשמחה וטוב לב ,להתרכז במשימת חייהם :גדולי הדור הבא!

וְהַצָּע ִיר ל ְגֹוי ע ָצּום

רשת הישיבות לצעירים ברחבי הארץ

1,197
ישיבות לצעירים

בחורים

הבדלים רבים קיימים בין ישיבה קטנה לישיבה
גדולה ,כאשר השינוי בגילאים דוקא הוא הכי
פחות משמעותי .אם בישיבה גדולה מתבקש
הבחור לנהל את חייו מתוך הכרה עצמית
ואחריות אישית ,הרי שהישיבה הקטנה היא
המקום בו הוא רוכש את הכלים לכל אלו.
גיל הישיבה הקטנה הוא קריטי ושברירי,
ודוקא משום כך נדרשת בפרק זה של החיים
אחריות רבה ומקיפה ,לבן ולתלמיד; אחריות
לחינוכו האישי ,לשיעור קומתו הרוחנית
ולרמתו התורנית והלימודית .השאיפה של כל
הורה איפוא היא ,למצוא את המקום הנאות,
בו יכירו במעלותיו של בנו ,ירוממוהו למעלה
למשכיל ,וינווטו את דרכו בטח במסילה העולה
בית א-ל.
במבחן זה ,מבחן אמון ההורים ,רושמת בס"ד
ישיבת "עטרת שלמה" הצלחה של ממש.
כאלף ומאתיים בחורים חובשים את ספסלי

שבעה סניפי ישיבותיה ,המהוים כיום משכן
ואהל לטובי תלמידי הת"תים בכל רחבי
הארץ .עם הזמן והוכחת ההצלחות בטווח
ארוך בס"ד ,הולך וגדל אמון ההורים וצוותות
הת"תים בישיבות לצעירים של "עטרת
שלמה" ,אשר חניכיהן ובוגריהן מפארים את
חשובי וטובי הישיבות הגדולות.
מיטב המחנכים ותלמידי החכמים ,עומדים
בראשות הישיבות ,ונושאים בתפקידי
ההוראה ,ההשגחה והחינוך בהן ,כאשר קו
חינוכי אחד משותף לישיבות כולם ,אף הוא
לאור משנתו ורוחו של מרן בעל ה"אילת
השחר" זצוק"ל :כל בחור הוא עולם בפני
עצמו ,עם יכולות ,חוזקות – ואף נקודות
חולשה – המאפיינות אותו ורק אותו .הצוות
בישיבה מוכוון ופועל לאתר את נקודות
החוזק ,להעצים אותן ,ולהעמיד בתבונה את
החניך על כוחותיו ,למען יגדל ויעשה פרי.

יָבֹואּו ט ְהֹור ִים

רשת תלמודי התורה ברחבי הארץ

1,965
ת"תים

ילדים

מידה רבה ,מאד ,של אחריות נדרשת מהעוסקים במלאכת לימוד התשב"ר .כאן,
עוסקים עם הנשמות בעצמן .את רוב שנות הת"ת מעביר החניך כשהוא בכלל
"קטן" מבחינה הלכתית ,ונשמתו פנויה לקבל כמעט כל מסר וכל תובנה ,כשהיא
תמה וזכה.
מתוך ראייתה של "עטרת שלמה" ,ודאגתה לעתיד הדור היהודי והירא לדבר ה',
הוקמו ארבעת תלמודי התורה ,בבני ברק (מערב ומרכז) ,בית שמש ומודיעין עילית,
על דגלם הוכן מקום לחריטת שתי מילים ,בלבד :תורה בטהרתה.
משום כך ,דגש מיוחד ומוקפד מּוׂש ָם על איתור אנשי ההוראה ,בשלל המקצועות
והתחומים .צוות המלמדים ,לצד יכולותיו בתחום הקניית הידע התורני ושאר
ידיעות ,דוחף כל העת ,מחנך ומקרין לשאיפה רחבה של קיום רצון ה' ,ידיעת
התורה על בוריה ,אהבת התורה ,יראת שמים טהורה ומידות טובות ומהוגנות -
הקודמות לכל אלו.
תכניות הלימודים כולן מוקפדות ,מקיפות ומותאמות לילדים לפי גילם ורמתם,
ומערך פיקוח הדוק מכסה את כל שכבות הגיל בכל הכיתות .הילדים הרכים קונים
את משנת תלמודם בשמחה ,בהתעוררות ,ותוך הבנה מעמיקה יחסית לגילם.
משום כך ועל זאת ,קופצים רבים יש בקרב הישיבות הקטנות ברחבי הארץ ,על
מסיימי ת"תי "עטרת שלמה" ,על שום פירותיהם הנאים והמוכחים במהלך השנים.
ביקור קצר באחד מהת"תים של "עטרת שלמה" ,על כאלפיים חניכיהם ,בלעה"ר,
מספר את סיפור ההצלחה בסיעתא דשמיא :מאות ילדים ,רכונים ברצינות נוגעת
ללב על סידוריהם וספריהם ,והם פועים ליוצרם בקול רך ,מפריחים להיכלות של
מעלה הבל פה שלא טעם חטא מעולם .צוותי החינוך וההוראה המיומנים עומדים
על גבם ,חרדים על השתילים הרכים ,דואגים לשלומם ולטהרת לבם ,כי נכון עתידם
לפניהם בכרם בית ישראל.

6,025
עמלי תורה
בישיבת
עטרת שלמה
כוללים

2,165
אברכים

ישיבה
גדולה

698
בחורים

ישיבות
לצעירים

1,197
בחורים
ת"תים

ילדים1,9
65

35
שעות גורליות

₪35,000,000
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