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קריאה חובה



מבוא
ימים אחדים עברו מאז שמתי פעמיי אל ביתו של ראש הישיבה הגה"ח הרב יוסף יצחק 
שי' ווילשאנסקי. העילה – הנה מסתיימות להן חמש שנים מאז רכשה הישיבה בצפת את 
מלון רקפת עבור מאות תלמידיה. חמש שנים בהם הישיבה רק התפתחה עוד ועוד, וקול 

תורתה ועשייתה הרחיב את ממדיו עד מאוד.

שיערתי בנפשי שזהו הזמן הנכון ליטול דף ועט, לעלות צפתה ולהתיישב בכובד ראש 
אל מול מי שעומד בראשות הישיבה, לשמוע דברי סיכום וסיפוק, להעביר מסר של הערכה 
למי שנתנו לב ונשמה ועמדו לצידה של הישיבה, ובאותה העת אולי אצליח גם לשאול את 

השאלות שאותי כה מסקרנות:

את  מייצרים  וכיצד  המפעל,  לכל  הכח  מנין  היסוד?  קווי  ומהם  ההצלחה  סוד  מהו 
המוטיבציה והאמונה החינוכית הבלתי מתרשמת ממהמורות ואתגרי הדור? ולעת הזאת 
– מה יאמר הרב ווילשאנסקי, כיצד היא התחושה להיות "אחרי" האינטנסיביות של השנים 
האחרונות, כאשר סוף סוף ניתן אולי לשבת קצת ברוגע ולסכם את ההתפתחות של השנים 

האחרונות מתוך סיפוק משהו?

עם הרבה סקרנות וענין הגעתי לחדרו בכדי להעלות את הדברים על הכתב. רצף של 
עשרות שנים של חינוך עם הצלחה בדמות אלפי בוגרים יוצאי ישיבתו, בהכרח יניבו שיח 

מרתק.

להניח את  הבנתי שעלי  עמו. מהר מאוד  היתה  רוח אחרת   – ווילשאנסקי  הרב  אך, 
התכנית כפי שדמיינתי אותה, בצד. משהו אחר מעסיק כעת את בן-שיחי. אמרנו מעסיק, אך 
האמת, ניכר שהרבה הרבה מעבר. מכיוון של עיסוק בהצלחות העבר הרחוק והקרוב אליו 
חתרתי, השיחה הוסטה במהירות לזעקה פנימית אודות עניינים שהזמן גרמן ובדחיפות. 
לא על עצמו או על ישיבתו נסוב השיח, אלא על חינוך ככלל, ותלמידי תומכי תמימים של 

דורנו בפרט.

יצאתי עם תובנות רבות, מבט אחר וחדשני על העידן הנוכחי ותמורותיו, וכל זה לצד 
דרישה נוקבת שעוררה אותי במלוא המובן, והעבירה אותי באופן אישי לסדר-יום אחר.

לא אלאה אתכם יותר מידי. סוף דבר, השיח היוצא-דופן הזה, מונח לפניכם במלא זעקתו:

מסמך חשוב מאין כמותו, מרתק, מטלטל מעורר מחשבה ומניע לפעולה. משנה חינוכית 
נועזת ופורצת דרך, של מי שחינך אחוז משמעותי מאנ"ש חסידי חב"ד. והפך ישיבה צנועה, 

לישיבת חב"ד הגדולה בעולם שמצמיחה פירות חסידיים לתפארת שנה אחר שנה. 

זה לא עוד ראיון שאפשר לקרוא בפיזור הנפש 'על הדרך'. זו אזעקה שבוקעת מקירות 
ליבו של הרב ווילשאנסקי משלוחי הרבי מלך המשיח לארץ הקודש זה כמעט יובל שנים, 

קריאת השכמה לכלל חסידי חב"ד באה"ק והנעה לפעולה ועשייה מיידית.
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 חינוך. האם הגיע הזמן 
לחשב מסלול מחדש?

שקט  בקול  ווילשנסקי,  הרב  פותח  "תראה", 
"עולם החינוך היהודי מתמודד בשנים  וצרוד קמעא, 
מעט.  לא  אותו  שמעסיקה  שאלה  עם  האחרונות 
ובמהירות שקשה  הכר  לבלי  סביבנו משתנה  העולם 
לעקוב אחריה, ואיתו גם עולם החינוך הכללי. שיטות 
החינוך שהיו נהוגות רק לפני כמה עשורים נחשבות 
לעיתים מיושנות, ופחות אטרקטיביות, ורבנים, ראשי 
ישיבות, אנשי ונשות חינוך מכל העולם, ומכל חלקי 

נדרשים  והחרדי  הדתי  העולם 
ושוב לשאלה האם הדרך  שוב 
ואבות  אבותינו  התחנכו  שבה 
עדיין  בשנים,  מאות  אבותינו 
רלוונטית היום בעולם המודרני 
הזמן  הגיע  שמא  תשפ"ג?  של 

לחשב מסלול מחדש? 

והאמת הברורה, שאם לפני 
בתלמידים,  כשהתבוננו  שנים, 
שנתיים-שלש,  שכל  הרגשנו 
ושונה  חדש  דור  בפנינו  עומד 
התחושה  כיום  תלמידים,  של 
כמה  כל  מתחלף  שהדור  היא 
אותו  איננו  זה  אכן  חודשים... 
הקודם,  הדור  עם  רק  לא  דור 

אלא עם השנה הקודמת.

אנחנו חיים תקופה סוערת 
סובלים  איננו  ה'  ברוך  ביותר. 
רדיפות  ומלחמות,  רעב 
ועינויים, אבל הקצב, הזמינות 
והאפשרות מאתגרים לא מעט 
הקודמים.  הדורות  אתגרי  את 
את  חז"ל  תיארו  בדיוק  כך 

לפני  גלות, החושך המתחזק  של  הרגעים האחרונים 
כשהיא  האחרונים  ברגעיה  נאחזת  הגלות  הזריחה. 
משרה תחושה שעיקרה תהייה גדולה, בלבול עמוק, 

וחוסר אונים. 

הלא דבר הוא, מחד אנו חיים בדור מופלא, דור 
של 'והשיב לב בנים על אבות', כל מי שמסתובב היום 
בישיבות או ב-770 יכול לראות את ה'תמימים', צעירי 
הדור השביעי במלוא תפארתם. אלפי בחורים חסידיים, 
מהם בעלי רמה רוחנית שמתעלה לפעמים גם על זו של 
הוריהם, בחורים שמהווים את מנוע הצמיחה החסידי 
של המשפחה, כשהם מונחים לגמרי בתורה ותפילה, 
בנגלה, בחסידות בהתקשרות לרבי באופן שלא ראינו 

גם בדורות הקודמים.

אני מסתכל סביבי  ברגעים של שלווה,  לפעמים, 
עם  בחורים  רואה  אני  עצומה.  בהתפעלות  בזאל 
כישרונות שלא הכרתי אפילו בין הכישרונות הגדולים 
חידושי  שכותבים  בחורים  בברינואה.  איתי  שלמדו 
תורה חדים ומבריקים, שלומדים רמב"ם בעיון, בקיאים 
בתורת הרבי, בענייני גאולה ומשיח ובהלכה. רק בשנה 
החולפת סיימה קבוצה מרשימה של בחורים את כל 
מסכת בבא בתרא ונבחנו אצל גדולי הרבנים מאנ"ש 

ומחוצה לו, 'קניין' של מסכת על קע"ו דפיה.

"מאידך", אומר הרב ווילשאנסקי בכאב, זהו דור 
שמתמודד עם מה שלא התמודדו דורות קודמים, זה 
אחרת,  חיים  מציאות  של  דור 
הגבולות  אדירים,  הניסיונות 
קרובות,  לעיתים  מיטשטשים, 
מאוד  צעיר  בגיל  כבר  ילדים 
טכנולוגית  חכמים  יותר  הם 
מהוריהם הם נחשפים לדברים 
שאנחנו מעולם אפילו לא ידענו 
עליהם. האתגרים שמתגלגלים 
אפילו  נער,  של  לפתחו  היום 
חסרי  הם  ישיבה  ובן  תמים 

תקדים במובן היסטורי. 

הוא  הזה  הקוטבי  המצב 
הבולטים  המאפיינים  אחד 
בו  החושך  הגאולה.  דור  של 
מתרבה מאוד, וחלק מהחושך, 
ההתעלמות  ההתעלמות.  זו 
הבנייה  מחובת  בריחה  היא 
בפני  'תריס  של  המחודשת 
הפורענות' של יציאה מן המיצר, 
לא סתם אחת ההוראות שהרבי 
בשיחות  ושוב  שוב  עליה  חזר 
את  "לפקוח  היא  האחרונות 

העיניים". 

משום שלהתעלם מהמורכבות זה הכי קל. לראות 
מחוץ  הוצאתו  ידי  על  ברע  וללחום  הטוב,  את  רק 
לתחום ולהאמין שהרע נותר רק אצל אחרים, רק כיוון 
שאמרנו שזה 'אסור' וזה 'לא כשר', זו איננה דרך או 
וטמינת  הטוב.  בחול במקרה  ראש  זו טמינת  פתרון. 

ראש בחול כידוע, לא פותרת שום בעיה. 

מאזור  לצאת  ובראשונה  בראש  הוא  הפתרון 
הנוחות, להוציא את הראש מהגומה הנוחה והחמה 
בלי  המציאות  אל  נכוחה  להביט  התרגלנו,  אליה 
להתכחש אליה, לזהות את גודל השעה, לקחת אחריות 

ולהתחיל לפעול.

כי בחינוך כל רגע יקר וקריטי.

 אנו חיים בדור מופלא, 
דור של 'והשיב לב בנים 

על אבות', כל מי שמסתובב 
היום בישיבות או ב-770 

יכול לראות את ה'תמימים', 
צעירי הדור השביעי במלוא 

תפארתם. אלפי בחורים 
חסידיים, מהם בעלי רמה 

רוחנית שמתעלה לפעמים 
גם על זו של הוריהם
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כדי לפעול נכון, צריך כן, לחשב מסלול. לא לגמרי 
הדרך  באותה  ממשיך  שלנו  שהחינוך  משום  מחדש, 
ובאותן יסודות במדויק. מבחינת האור - מהות הדברים 
ועיקרם – הלא הם התורה המסורה לנו מדור דור עד 
ממשה רבינו, תורת החסידות שנמסרה לנו מרבותינו 
נשיאינו הק' והנהגות דרכי החסידות כפי שלמדנו מפי 
ובדורות  שבדורנו  מעשה  ואנשי  חסידים  משפיעים, 
הקודמים. שהרי התורה היא תורת אמת נצחית שלא 
הייתה  תמימים  תומכי  של  וצביונה  מוחלפת,  תהא 
אנחנו  הכלים,  ברמת  אולם  ונצחית.  איתנה  ותישאר 
לו  ולהתאים  חיים  אנו  שבו  הדור  את  להבין  חייבים 

את הכלים הנכונים והמדויקים. 
לסלול לו דרך אישית ומתאימה 
שתהיה 'דרכו' שלו שבה גם כי 

יזקין לא יסור ממנה.

מסלול  שלחשב  אלא 
מספיק.  לא  זה  דרך  ולהתוות 
אנחנו בשעת חירום, וכדי להציל 
חייבים  אנחנו  שלנו  הדור  את 
להתחיל לקחת אחריות. כולנו, 
הורים, מחנכים, אברכים, ראשי 
ישיבות, רבני קהילות, שלוחים, 
רבני חב"ד איש אינו יכול לפטור 
את עצמו מאחריות לכך שילדי 
חסידים  יגדלו  השביעי  הדור 
איש  ולמדנים.  יראי-שמיים 
תחום  לא  'זה  לומר  יכול  אינו 
בעניינים  עוסק  'אני  אחריותי', 
אחרים'. כולנו חייבים להירתם 
ולהבין  והחושים  הכוחות  בכל 
של  שלנו,  הוא  הזה  שהאתגר 

כולנו. 

שנות  במשך  לב,  בגילוי 
העיסוק בחינוך, ראינו תקופות 
טובים  מחזורים  ושפל,  גאות 
לא  אך,  והתמודדנו.  ופחות 
כעת  הזו.  העת  ההם  כימים 
שעת  היא  שהשעה  נראה 
חירום, באופן החד ביותר, בלי 

שמץ של גוזמה. מול מציאות כזו, לא העת לחשות, 
אלא עת לקחת אחריות, עת להעז, עת לעשות.

להעיז, לחנך!
ואני  מתלהט,  ווילשאנסקי  הרב  של  השקט  קולו 
שותק. כשהרב ווילשאנסקי מדבר על העזה ואחריות, 
אני חושב לעצמי שאלו אולי המונחים שהכי מאפיינים 

כמעט  שעומד  מי  של  החינוכית  ומשנתו  דמותו  את 
חב"ד  לישיבת  שהפכה  הישיבה  בראש  שנים  יובל 
הגדולה בעולם. וכתלמיד שהיום מחנך בעצמו, כשהרב 
ווילשאנסקי מדבר על חינוך, אני נכנס לקשב עמוק, גם 

מיראת כבוד ולא פחות, כי זה כמו תמיד מפכח.  

"אני חושב ש'העזה' זה מה שמאפיין את הישיבה 
הרב  עונה  "אכן",  אגב.  בדרך  מעיר  אני  בצפת", 
תמיד  הוא  הרבי  של  הקו  כללי  "באופן  ווילשאנסקי, 
לדחוף ולהעז, לא לפחד מ'מה יאמרו'. אם הדבר הוא 
אם  גם  הכח,  בכל  זה  על  ללכת  צריך  ואמיתי,  נכון 
אנחנו  מקובל'.  כך  כל  'לא  זה 
ה'העזה'  את  הפכנו  בישיבה 
על  מדברים  כולם  היום  לדרך. 
יציאה מהקופסה, אבל בישיבה 
הייתה  תמיד  החשיבה  בצפת 
היה  זה  מהקופסה,  יציאה  של 
וזה  שנה  חמישים  כמעט  לפני 

מנחה אותנו עד היום. 

הראשונים שהעזו
הראשונים  היינו  למשל, 
מבין הישיבות שפתחנו את הלב 
מ'בית  לתלמידים  הדלת  ואת 
ומישיבות  למלאכה'  הספר 
ל'ישיבות  נחשבו  שלא  שונות 
הביא  זה  לעיתים  המניין',  מן 
לא  חינוכיות  להתמודדויות 
מה  שזה  ידענו  אבל  פשוטות, 

שנכון וזה מה שהרבי רוצה.

כשהיינו  לדוגמה,  גם  כך 
רעיון  את  להנחיל  הראשונים 
'אסיפת ההורים' להורי תלמידי 
החינוכי  הצוות  כל  הישיבה. 
שלא  כדי  הארץ  למרכז  נוסע 
להטריח את ההורים להגיע עד 
לצפון, לשעות ארוכות של דיון 

פרטני עם ההורים, בנוסף לערב בישיבה. 

השעה,  צורך  זה  ההורים  שמעורבות  כשזיהינו 
שאנחנו  ושותפים,  מעודכנים  יהיו  שההורים  שחשוב 
שיהיה  והמדויק,  הנכון  המידע  מלא  את  מהם  נקבל 
שיתוף פעולה לטובת התלמידים, כשזיהינו את הצורך 
שזה  אותנו,  כשהזהירו  גם  להסס.  מבלי  זאת  עשינו 
יראה מגוחך, ושזה לא מתאים לישיבה גדולה. ברגע 
שידענו שזה הדבר הנכון, קמנו ועשינו. התוצאות היום 

מדברות בעד עצמן.

אנחנו בשעת חירום, וכדי 
להציל את הדור שלנו אנחנו 

חייבים להתחיל לקחת 
אחריות. כולנו, הורים, 

מחנכים, אברכים, ראשי 
ישיבות, רבני קהילות, 

שלוחים, רבני חב"ד איש 
אינו יכול לפטור את עצמו 
מאחריות לכך שילדי הדור 

השביעי יגדלו חסידים 
יראי-שמיים ולמדנים. כולנו 
חייבים להירתם בכל הכוחות 

והחושים ולהבין שהאתגר 
הזה הוא שלנו, של כולנו
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ברוח זו אגב, נפתח המרכז החינוכי 'חנוך לנער'. 
בעבר, נער שלא הצליח, הפך לשולית הנגר או הנפח 
בעיירה. היום ברוך ה' כולם מגיעים לישיבות, אבל זה 
לכולם.  מתאימה  הסטנדרטית  שהמסגרת  אומר  לא 
ויהיה  'תמים'  יהיה  בחור  והשאיפה שכל  לצד העמל 
בישיבה כשעמלו בתורה וחסידות, כדי לחוות הצלחה, 
שלמרבה  ומי  מלא,  שלו  שהיום  להרגיש  צריך  בחור 
המדרש  בבית  יומו  את  למלא  מסוגל  אינו  הצער 
מחוץ  יומו  את  למלא  שיוכל  לדאוג  מחובתנו  בלבד, 
לכותלי בית המדרש ועדיין במסגרת תורנית של תורה 
וחסידות. וברוך ה', שקמו ונוסדו המוסדות של חנוך 
דורות  כבר  הטכנולוגי, שהם מצמיחים  והמכון  לנער 
החינוכי  לצורך  מדויק  מענה  שקיבלו  חסידים  של 
שלהם וגדלו לתפארת, זו ההעזה, לעשות מה שצריך 

מתוך אחריות!

להסתכל למציאות בעיניים!
אלא  בה,  וחלקנו  הראשוניות  איננה  הנקודה 
אסור  לעולם  להמתין,  אסור  שבחינוך  ההדגשה 
לעסוק  מבלי  בחול  הראש  את  ולטמון  להתעלם 
בפתרון. רבני הישיבה והצוות החינוכי ידעו להסתכל 
נעימה,  פחות  הייתה  כשהיא  גם  בעיניים  למציאות 
ולעמול לבנות, יחידים וציבור, לטפל ולתקן גם כשזה 
כרוך בעמל, גם כשזה מקובל יותר וגם כשזה לא היה 
מקובל בעולם הישיבות. כשהאחריות היא על נשמות, 

אין לנו שום הקלה ושום יכולת להותיר את המציאות 
ללא מענה. 

מקצוע,  אנשי  כשהכנסנו  אותנו  שהוביל  מה  זה 
בעת  והכוונה  לסיוע  כליווי  ופסיכולוג,  חינוכי  יועץ 
זוכר  אני  פשוט.  היה  לא  זה  בישיבות,  לצוות  הצורך 
שנכנסתי עם איש מקצוע לזאל הגדול וההומה. "כולם 
יראו" הוא לחש לי בחשש. "אדרבה" השבתי לו, שכולם 
יראו שזה חלק מהמענה החינוכי הקיים לכל תלמיד 
בישיבה. ואם לטובת החינוך והבריאות הנפשית שלו 
הוא צריך לראות איש מקצוע, אז הוא יקבל את זה 
הרוחני שהישיבה  כחלק מהבניין  הישיבה,  כתלי  בין 

מחויבת לתלמידים. 

מקצוע  לאיש  כשנזקקנו  הדרך,  בראשית  פעם, 
האורות,  את  נביא  "אנחנו  לו:  אמרתי  מאנ"ש,  שלא 
כלים  לבנות  החשיבה,  זו  הכלים".  את  תיתן  אתה 
מלאים בתורה, בחסידות, בהתקשרות, 'כלים' מלאים 
העומדים במבחן הזמן ובכל נקישה וטלטול של דור 
אחרון. כלים בנויים באופן מלא מבית ומחוץ. זו חובת 
החינוך המוטלת עלינו, לא 'להסתדר' עם האתגר, אלא 
לבנות עוגנים חדשים ומציאות חדשה שיש בה פתרון 

מהשורש.

ועם  ניסיונות  עם  מתמודד  שלנו  שהדור  ברור 
אתגרים  לשמש  יכולה  הטכנולוגיה,  רבים.  אתגרים 
וכך,  ומבהילה.  איומה  שסכנתה  ברור  אך  בקדושה. 
אנו שומעים גם על מקרים שהיו מוחבאים ולא טופלו, 
דברים שההתעלמות מהן היא כליה על הנפש. הלא 
המציאות הנוכחית מחייבת לטפל ולא לטאטא! לחדד 
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להתמודד  אחרים,  במקומות  מדוברים  שלא  נושאים 
ולבנות חומה יסודית באהבה ויראה.

להסתיר טראומות ופגיעות זו איננה שיטה. כך גם 
לא לברוח מהתמודדות עם מקרים ומצבים ורגעי קושי 
נפשיים. חובתנו ואחריותנו לבנות, לרומם לטפל ולעזור 
בכל מה שלנגד עיננו, בכל מה שאנו יודעים ולגלות גם 
את מה שאיננו יודעים. ובכל מציאות לעשות ולסייע 
בכל האפשר. וכך במקרה שלהורים אין את האפשרות 
לשלם על הטיפול המקצועי, פשוט בעיניי שהישיבה 
תעשה מצידה כל מאמץ גם כשזה אומר לפתור את 

בעיית התשלום. 

במ'  העולם  את  ברא  שהקב"ה  מוסבר  בחסידות 
שאנחנו  כדי  החיצונים,  יניקת  שמאפשרת  פתוחה, 
נסגור אותו על ידי מעשינו ועבודתנו ונהפוך אותו ל'ם' 
זו הגישה שלנו  סתומה בגאולה האמיתית והשלמה. 
בחינוך. ה' לא ברא את העולם מושלם, כשצעיר נופל 
למעשים שאינם טובים ולהתנהגות פסולה זו תוצאה 
הוא  תפקידנו  ואנו  אדם',  יולד  פרא  'עיר  של  ישירה 
לתקן, לבנות עולם חדש של רוממות והתעלות ולסגור 

את הפרצה בנפש, לגרום לו להתעלות מהירידה. 

עליה',  צורך(  ')ירידה  למצב של  להגיע  כדי  אבל 
חייבים להכיר במציאות של ירידה. לעצום את העיניים 
אצלינו',  אינם  כאלו  ודברים  בקודש  'עיסוקנו  ולומר 
לא רק שזה לא מאפשר טיפול, אלא גורם לרע לגדול, 

להשתרש ולקנות שביתה בנפש ר"ל. 

הרב ווילשאנסקי עוצר לרגע משטף דיבורו, מוזג 
לעצמו ולי כוס מים. אני מנצל את ההזדמנות להשחיל 
שאלה: "אז כיצד נלחמים היום בכל התופעות הללו, 
באופן שזה יהיה יעיל ומבלי לשבור את הכלים"? אני 

שואל על הנושא הטעון מאין כמותו.

תלמיד איננו הבעיה, הוא הפתרון! 
הגישה החינוכית שלנו אומרת שתלמיד הוא לא 
הבעיה, הוא הפתרון. היום "סור מרע" לבד לא עובד. 

חייב להיות 'עשה טוב'. ובמילים אחרות – לחנך. 

לצד סכנת הטכנולוגיה, גישה חינוכית של 'אסור 
וזהו' רק מורידה את ההתמודדות למחתרת. הישיבה 
להכל.  לחיים,  לבית,  מהישיבה  כלים  להעניק  חייבת 
הישיבה  לתלמידי  מעבירים  אנו  פקוחה  בראייה 
סדנאות הדרכה שכולה הבנה ובשלות מה לא מתאים 
ומה מתאים לכל גיל. אינטרנט וטלפון חכם הוא כמו 
מסור וכלי עבודה כבד שמי שאינו זקוק לו אינו נוגע 
בו ומי שזקוק לו הרי שאם אינו מיומן והכשרתו אינה 
תואמת, יכול לאבד חלילה עין, יד או אצבע. החינוך 

להבנה, והטמעה של הרעיון, היא הערובה להצלחה.

קידוש מלחמה נגד איננה מספקת. הרי מי שיש 
לו, וכבר נכשל ועבר, הוא עובר למצב של 'נעשית לו 
כהיתר' וכל האזהרות גם כשהוא מבין ומסכים איתם, 
המתבקש.  השינוי  את  אצלו  לחולל  מצליחות  אינן 
והבנה  להכרה  מחנכים  כאשר  הדברים,  הם  כך  לא 
גיל, חשיבות הסינון. הצבת  מה מתאים למי ובאיזה 
גבולות עצמיים ונתינת מקום נכון למכשיר בחיים. או 
אז הוא גם מבין מדוע בישיבה אוסרים כליל להחזיק 
מכשירים שכאלו. וגם הלאה עד תקופה ארוכה מאוד 
אחרי החתונה המכשיר הינו 'מוקצה מחמת מיאוס', 

רתיעה שבאה מתוך חינוך ובנייה ארוכה.

כשנקטנו בגישה הזו, ראינו תופעה מדהימה של 
בחורים שלקחו אחריות על עצמם, ועודדו אחד את 
השני להתנזר כליל מטכנולוגיה מתקדמת וגם בקצת 
)טלפון פשוט( למדו להשתמש בצורה ראויה. זו בעיני 
ההוכחה שהדרך נכונה. זה מה שבחורים צריכים היום, 
שידריכו אותם, שייווצר שיח בו יאמינו בהם, בבגרות 

שלהם, שהם עצמם הפתרון להתמודדות האישית. 

להקנות טעם בלימוד התורה
יותר  הוא  המלחמה  את  היום  לנצח  הסיכוי  אז 

ב'עשה טוב' מאשר בסור מרע?
"וזה  בנחרצות.  ווילשאנסקי  הרב  אומר  "בודאי", 
בכל התחומים, אנחנו אומרים בתפילה "אהבת עולם 
בלבב  רצונך  לעשות  חיים  חוקי  ותלמדם  אהבתנו... 
שלם". אנשים שעושים דברים מפחד, או אפילו מהרגל, 
'מצות אנשים מלומדה', זה הרבה פחות מחזיק מעמד 
בדור שלנו. התפקיד שלנו כמחנכים הוא ללמד אבל 
רק  נקנה  וזה  שלם',  ב'לבב  רצונו  את  שיעשו  באופן 
ב'אהבת עולם'. רק כך זה נשאר ושורד את תהפוכות 

ושינויי החיים.

אז איך מחנכים לזה? 
"החדרה של אהבת תורה". אומר הרב ווילשאנסקי. 
מתיקות.   בלימוד.  טעם  הקניית  היא  הדור  "חובת 
שמגיעים  תלמידים  אחת  לא  פוגשים  אנו  לצערנו 
נתפסה   היא  עבורם.  דחויה  כשהגמרא  הישיבה  לגיל 
אצלם כ'מטלה' ועמל ללא טעם וללא הנאה. זו חובת 
הלימוד  ומתיקות  תורה  באהבת  להשקיע  המחנכים 

כבר מהכיתות הקטנות. 

אנחנו בישיבה ייחדנו מגיד שיעור מיוחד העושה 
עבודת קודש שכל כולה להעניק טעם בלימוד, להבין 
מה רצתה הגמרא, מה המבנה שלה, איך היא מחשבת 
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חז"ל ומה היא מצפה מאיתנו להבין ממנה. זה מחולל 
נפלאות והופך לייסוד הצמיחה של רבים וטובים. 

הורים, תאהבו!
בכלל, הרבי כותב בריבוי מכתבים, שדרך החינוך 
ו'ימין  אהבה  מתוך  הוא  שלנו  המאתגר  הדור  של 
מקרבת'. מחנכים חייבים לזכור את זה, חינוך בהפחדות 
ובאיומים אולי קונה שקט לטווח המיידי, אבל מפספס 
את המטרה בטווח הרחוק. ואני פונה למחנכים ולא 
ואת  הילדים  את  תאהבו  להורים:  גם  מכך  פחות 
התלמידים ותאמינו בהם באמת, אל תשמרו את זה 
לעצמכם. תראו להם את האהבה, ללא תנאי בכל גיל 
בפרט בגיל הזה – גיל ההתבגרות בו נדמה לנו שהצורך 
פחות. ההיפך! בדור הזה כמה שניתן, זה עדיין פחות 
מתוך  חסידיות  חוויות  לחוות  להם  תנו  מהנצרך! 

אהבה, שלוה ושמחה. 

גם כאשר יש בן שנראה כמו 'הבן החמישי', נזכור 
שהוא בן שלנו. ממילא ההתייחסות אליו היא כמו אל 
באהבה,  ולתלמידים  לילדים  נכון  חיבור  אחר.  בן  כל 
להחזיר  גם  בכוחה  אלא  עתידי,  נזק  מונעת  רק  לא 
קשר ולעודד אט אט חזרה למסלול. הגישה של חשש 
מתפוח רקוב שפוגע בפירות שלצידו מפנה את מקומה 

חיבור  של  לגישה  השנים  עם 
ואהבה המקרבת והופכת לגשר 
שבהחלט  קיימא,  של  חדש 
מוכיחה את עצמה כמשיבה לב 

בנים.

הרב ווילשאנסקי מדבר על 
אהבת  הלימוד,  אהבת  אהבה. 
ואני  מאהבה,  וחינוך  הבנים 
גם  כאן  פיצחתי  שאולי  חושב 
הצפתית  הלכידות  סוד  את 

המפורסמת בין הבחורים.

הזו  המפורסמת  "האחדות 
בין תלמידי הישיבה לדורותיה, 
זו תוצאה של חינוך מאהבה? זה 
משהוא שניתן עליו דגש או שזה 

פשוט קרה"?

בלי מעמדות!
"אחווה וחיות, זה היה הקו 
הראשון"  מהרגע  הישיבה  של 
בחדות.  הישיבה  ראש  משיב 

טיפחנו את זה כגישה חינוכית כשהדבר כמובן מקבל 
בישיבה  אצלינו  בהתוועדויות.  מדובר  כנושא  ביטוי 
בין  קשר  שיהיה  במכוון  פועלים  ואנו  'מעמדות'  אין 
בחורים צעירים לבחורים משיעורים אחרים, קשר של 
העצמה וחיזוק. גם כיום בגודלה של הישיבה עם מאות 
יכול  כזו בה  ירבו, אינני מקבל מציאות  כן  תלמידים 
להיות בחור שאינו מכיר את רעהו, כי למרות הכמות 
אנחנו מחויבים לכלל ולפרט באותה מידה וזו ההרגשה 

שמלווה את התלמידים בישיבה.

"אבל 'צפת' זה לא רק עולם של ידידות בין בחורי 
הישיבה", אומר הרב ווילשאנסקי כמי שחותר לדייק 
בפיצוח הצופן. "המצב החברתי המעולה הזה, מהווה 
התורה.  לימוד   – 'תמים'  של  ענינו  לעיקר  מצוין  כר 
של  תורה,  לימוד  של  מעצמה  מהווה  כיום  הישיבה 
חסידישקייט, של אהבה והתמסרות לרבי, של לימוד 
נגלה וחסידות בשופי, של בקיאות בתורת הרבי, של 
החיות  וכמובן  הרבי,  של  בהוראותיו  מיוחדת  חיות 
לענייני  שקשור  מה  בכל  הישיבה  של  המפורסמת 

גאולה ומשיח.

ישיבה  זו  נקודה.  הרבי.  הוא  הגדול  הסוד  אולם 
לרבי.  וביטול  להתקשרות  מחנכים  ואנחנו  הרבי  של 
הרבי  מה  רגע.  בכל  שנעשה  רוצה  הרבי  מה  לחשוב 
מצפה מאתנו בכל שלב ובכל רגע. כש'האני' זז הצידה 
נוצר חיבור של ערך ושל דרך. לתלמיד ברור שיש לנו 
צריך  והכל  דרך,  שמתווה  רבי 
להיעשות כרצונו, וכשיש הוראה 
מקיימים אותה כפי שהיא, בלי 
פלפולים, גם בראשית ימיה של 
הישיבה, תמיד 'התקשרות' זה 
היה המוטו! זה החוט המקשר 

שהופך יחידים ל'קבוצה'!

דגש  ניתן  הישיבה  בתקנון 
של  ההוראה  קיום  על  מיוחד 
הרבי 'עשה לך רב'. כשהרבי מלך 
נפשית'  'הצעה  ביקש  המשיח 
שכל אחד יהיה לו 'עשה לך רב', 
זה הפך לעוגן היסוד של הישיבה 
כולה. צוות הרמי"ם )שאגב, הם 
אינם רק מגידי-שיעורים בלבד 
'מחנכים'  במובן המקובל, אלא 
במלוא המובן, עוסקים בבנייה 
ובשיח תמידי עם כל בחור שזה 
כמובן אומר הרבה(, משפיעים, 
ויש  ועוד,  משגיחים  משיבים, 
תלמיד  מכל  ברורה  דרישה 
רב',  לך  'עשה  לעצמו  שיעשה 
עכ"פ  או  הישיבה  מצוות  אחד 

מהשלוחים. 

אנחנו בישיבה ייחדנו 
מגיד שיעור מיוחד 

העושה עבודת קודש 
שכל כולה להעניק טעם 

בלימוד, להבין מה רצתה 
הגמרא, מה המבנה 

שלה, איך היא מחשבת 
חז"ל ומה היא מצפה 

מאיתנו להבין ממנה. זה 
מחולל נפלאות והופך 

לייסוד הצמיחה של 
רבים וטובים
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לא להסתיר את האמת!
והדיוק  האחריות  הוא  ומשמעותי  נוסף  פרט 
אנו  'בערך'.  לדבר  ולא  'לעמעם'  לא  לאמת.  לכוון 
צועדים עם האמת ומעולם לא מסתירים אותה. הרבי 
העמיד את נושא גאולה ומשיח בראש כל הדברים 
אז כך זה צריך להיות. אפילו כשהיו מצבים שנראה 
היה שהצבת הנושא בגלוי איננה 'כדאית', מעולם לא 
הסתרנו ולא זזנו כחוט השערה. כשחיים עם הרבי זה 

חיים! זו הערובה שלנו וסוד ההצלחה!

ב"ה שעם הזמן מחלחלת בין אנ"ש יותר ויותר 

בענייני משיח,  והחיות  לגאולה  ההכרה, שהציפייה 
כל  עוברים  ידו  שעל  ה'שער'   – הרבי  כדברי  היא 
עניני עבודת ה'. כשחדורים בנקודה הזו, וכל העשי' 
וההשקעה יושבת על בסיס של אמונה איתנה שהנה 
דבר  לכל  התמסרות  של  להט  על  בא,  משיח  הנה 
ולהביא אותנו לקבל את  לזרז את הגאולה  שעשוי 
פני משיח צדקנו בפועל ממש בהקדם, נראה בחוש 
החיות  זו  יותר.  גדולה  הצלחה  שמביאה  רוח  שזו 
האמיתית שצריכה לזרום בעורקים, קל וחומר אצל 
מי שעוסק בחינוך הדור שיקבל את פני משיח תיכף 

ומיד ממש.

חלק ב'

אחריות!
ואני מנצל  ווילשאנסקי עושה הפסקה קלה,  הרב 
לחזור  רוצה  אני  אפשר,  "אם  לשאול:  ההפוגה  את 
לתחילת השיחה שלנו: הרב דיבר על האחריות שכולנו 
חייבים לקחת ואיש אינו יכול להתחמק ממנה. כשהרב 
דיבר, ניכר היה שהרב מדבר מקירות ליבו. משמעותה 

של אחריות זו?".
נראה  עמוקה,  נשימה  לוקח  ווילשאנסקי  הרב 
שהוא חיכה לשאלה הזו, שזה היה בדיוק הנושא שאליו 

הוא חותר ועליו הוא ביקש לדבר כשאני מתפרץ לדלת 
פתוחה. 

"אחריות, לפני שהיא פעולה מסוימת, היא קודם 
כל תנועה בנפש", מסביר ראש הישיבה. תודעה עמוקה 
של אחריות. אמנם, ברמת המעשה אשר יעשון, אינו 
דומה תפקיד ההורה לתפקיד המורה, ותפקיד המורה 
לכל אחד תפקיד  הישיבה,  או ראש  לתפקיד המנהל 
של  עיקרו  הנפשית,  התנועה  מבחינת  אבל  משלו. 

החינוך החב"די הוא לקיחת אחריות. 
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לא למצטיינים בלבד!
לשנת  ההרשמה  את  כשפתחנו  ארחיב:  ברשותך 
מודעה  הוכנה  בישיבה-קטנה,  הראשונה  הלימודים 
המודעה  הישיבה.  פתיחת  על  אנ"ש  בריכוזי  לפרסם 
בלימוד,  נפשם  שחקה  מצטיינים  לבחורים  קראה 

להירשם לישיבה הקטנה החדשה. 

כשהמודעה הגיעה אלי להגהה, מחקתי מיד את 
פותחים  שאנו  כתבנו  זה  תחת  'מצטיינים'.  המילה 
לשקוע  "המעוניינים  תלמידים  עבור  שערינו  את 
וכו'". האחריות שלנו היא לכולם.  בעולמה של תורה 
לא למצטיינים ולא לטובים ביותר. ואני לא רואה בזה 
'הקרבה' או וויתור כדי 'לקרב' את החלשים, אלא כך 
ראוי ונכון מלכתחילה. משנתנו החינוכית אמונה על 
מיוחד,  אור  מהתלמידים  אחד  שבכל  הזה,  העיקר 
וכשכל אחד נותן את חלקו, זה יוצר שילוב למעליותא.

צפת  הישיבה,  הקמת  של  הראשית  בימי  אגב, 
הייתה 'רחוקה' מהעין והלב ואפילו תחבורה ציבורית 
ולאחר  הימים.  באותם  הי'  לא  הארץ  מרחבי  סבירה 
עיון ומחשבה עלתה הצעה לייעד את הישיבה לבעלי 
המיוחדים  לצרכים  המסגרת  התאמת  תוך  תשובה, 
שלהם. כתבנו לרבי את ההצעה והתשובה הייתה מילה 
התשובה  "גם".  היסוד:  את  שיצקה  מדהימה  אחת 
שקיבלנו הייתה בעצם משפט אחד: "גם בעלי תשובה". 
כלומר, לצרף ולשלב לתוך הישיבה הקיימת גם בעלי 
תשובה. לא 'בנפרד', לא בחלוקה למעמדות אלא בתוך 
אותו בית-מדרש. ברוח אחת. ואכן זה היה הבסיס של  
הישיבה וראינו בבירור כיצד כולם קיבלו והשלימו זה 
את זה. אסור לנו לנסות או לחשוב אפילו  'לברור את 
הטובים' כפי שמקובל אולי בעולם הרחב. אין זו דרך 

ליובאוויטש!

לעיתים, כדי לבנות יצירה מדויקת שכזו, נדרשת 
הדרך.  זו  רק  אבל  עדין  איזון  של  מחשבת  מלאכת 
אסור לנו לחשוב איך התלמידים יתרמו לישיבה ויבנו 
אותה ואת שמה למרחוק, אלא איך הישיבה תתרום 

לבחורים! 

יודע שיש כאלו כולל בתוך חב"ד, שאוהבים  אני 
לבחור את התלמידים בפינצטה ולאסוף 'עידי עידית'. 
הפנימית  לזעקה  אבל  לאחרים,  להטיף  ענייני  אין 
העולה מתוך השטח, על כולנו להיות קשובים: אנחנו 

עוסקים בנשמות!

לצד הזעקה יש קרן אור זוהרת המרנינה את הלב, 
זו הידיעה שאפשר לשנות את זה. זכינו להיות פורצי 
דרך גם בתחום הזה: הישיבה כאן שברוך ה' מרוממת, 
שמחפשת  כזו  לא  היא  ונשמות  עולמות  שבונה 
'יהלומים מלוטשים' כדי לבצר את שם הישיבה, אלא 
ישיבה שלא מפחדת לעבוד ולהתאמץ, ליצור וללטש 

ולבנות מצב ברור בו בחורים ישפיעו לטובה איש על 
רעהו. זו השליחות שלנו. ויש מי שלקחו את הדוגמה 
והעתיקו את המודל מכאן. זה מעודד ותובע בבירור: 

הנה, אפשר לשנות! אין מוסכמות ואין 'אי אפשר'!

הנושא הזה בוער כי זו אחריות. לא אחריות על 
הישיבה שלי, על התלמידים שלי, אלא אחריות מתוך 
ראיה כוללת. כשאתה נמצא בישיבה של הרבי, מצופה 
בהחלט לקחת אחריות על הנשמות, על חינוך הדור, 

על כיצד יראה ה'דור השביעי'. 

מחשבה  זו  חיים,  ודרך  שליחות  היא  אחריות 
איננו איתי',  והנער  'איך אעלה אל אבי  תמידית של 
איך אחזור למשלח, לרבי, מבלי שעשינו את הכל למען 
כל יחיד. הרבי רוצה שיקבלו את התלמידים, ולקחת 
אחריות זה לדעת שמה שקורה סביבי זה עניין ברור 

שלי.

לישיבה,  בחור  בקבלת  מסתיימת  אינה  אחריות 
כאן היא רק מתחילה. עכשיו צריך ללמד אותו, לחנך, 
להחדיר בו אהבת תורה. לכל תלמיד ובכל רקע ורמה. 
להשקיע  שדורשת  מלאכה  זו  פשוט,  תמיד  לא  וזה 

כוחות, תמצית חלב ודם. 

לפתוח שערים!
לא  הכמות  אם  השאלה  בציבור  עולה  אחת  לא 
פוגעת חלילה באיכות. אך זו הוכרעה כבר ע"י הרבי 
באמירה כי 'כמות' מביאה בכנפיה אף תוספת באיכות. 
כיום, כל מי שנכנס בשערי הישיבה חווה זאת בבירור. 
רבה  שהעבודה  לכך  בסתירה  זה  אין  כאמור,  כי  אם 

יותר.

אומר לך בכנות, יכולנו בקלות לבחור את ה-100 
הבחורים המצוינים ביותר, לעשות לעצמינו חיים קלים 
בחורים  כיום  ישנם  הרי  הוי',  על  להתענג  ולכאורה 
בעל  ורמב"ם  במסכתות  בקיאים  ממש,  של  עילויים 
פה, בחורים חסידיים בעלי מידות, ואנחנו בפירוש לא 
עושים כך. כי אסור לעשות כך. בחירת שכבה עילית 

מצומצמת איננה 'חינוך', זו 'בניית אימפריה'.

כאן בישיבה למשל, כבר לפני שנים ארוכות חילקנו 
את הישיבה באופן כזה שכל שיעור נחלק לכמה כיתות, 
רמות  הרמות.  למגוון  מענה  לתת  שנוכל  מנת  על 
גבוהות יותר וגבוהות פחות, כך שנוצר איזון מיוחד בו 
הטובים מרוממים את מי שעדיין אינם ברמה זו, לצד 
נוסף של בחורים שאמנם אינם ברמה הגבוהה  חלק 

ביותר אך יכולים לגדול ולפרוח.

צוות  באנשי  מוקף  יהי'  שהתלמיד  היא  המגמה 
שיהוו עבורו מענה למכלול הצרכים של בחור-ישיבה: 
לכל כיתה יש מגיד שיעור ומשפיע, יש מנהל שיעור 
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ואיש צוות שאחראי על תגבור לכל תלמיד, צוות גדול 
תמיד  הוא  כשהדגש  הצהריים,  אחר  לסדרי  ומורחב 

לרומם והתוצאות הן מדהימות ומפעימות.

אתה יודע כמה כוחות מושקעים ב'שיבוץ חדרים' 
בפנימייה? במה שנראה 'שולי' במקומות חינוך רבים, 
יש לך מושג מה צריך בשביל זה? איזה מחשבה ודאגה? 
בחדר  שהאווירה  פלוני,  את  ירומם  שפלוני  לחשוב 

בחור  שדווקא  טובה,  תהיה 
פלוני שהוא יותר נמרץ ירומם 
את אלמוני שהוא שקט במזגו 
האופי  בין  להתאים  וטבעו, 
והסגנון של חברי כל חדר, כמה 
דאגה ואחריות יש בדבר 'פשוט' 

כזה"?

לקבוצה  עדים  אנחנו  כך 
בנויה  שיוצאת  קבוצה  אחר 
בנגלה,  בתורה,  לתלפיות. 
במבצעים,  בחסידות, 
מופלאים,  פירות  בשליחות, 
חיילים של  הרבי,  חסידים של 

הרבי.

אני לא מתווכח עם העובדה 
שצריכה להיות התאמה כלשהי 
בין הבחור למסגרת, מותר לומר 
מתאים,  איננו  שהוא  לתלמיד 
אבל זה רק אחרי שעשינו את 
המקסימום כדי להתאים אותו. 
שהתאמצנו בכל היכולת ומעבר 
ליכולת, כשלקחנו אחריות על 
ההשלכות של הסירוב הזה, רק 
אז אפשר להשפיל מבט ולומר 

'לצערנו זה לא מתאים'.

להאמין, רק אז לחנך!
הרב ווילשאנסקי מבקש להדגיש לי שוב את ממד 
מאתנו  דורשת  האחריות  הזו:  החינוכית  האחריות 
כמחנכים, להאמין בכל יחיד ולתת לו את הדרך, את 
מתחילה  הצמיחה  לצמוח.  הכלים  כל  ואת  המקום 
קודם כל בקשר האישי, בתשומת הלב, בהתעניינות, 
בחיוך הקטן בבוקר. מספיק שלבחור יהיה איש צוות 
אחד שיש לו איתו קשר אישי, שיודע מה מצבו האישי, 
נפתח  ששוב  ברגל  הפצע  עם  מה  להתעניין  שיכול 
אתמול, או להתקשר בעדינות להורים ולבקש שישלחו 
נוסף  של  ומשלוח  מהבית  חמה  שלום  דרישת  לבן 

לו לבן אולי  כי נראה שיש  הכולל חולצות מכובסות 
מעט מחסור בחולצות להחלפה...

בישיבה  שיעור"  "מגיד  של  תפקידו  בעבר  אם 
הסתכם באמירת שיעור טוב ועמוק דיו, אצלנו הפרכנו 
את ה'שיטה' הזו מכל וכל. הנהגנו שבאופן קבוע, כל 
נדרש כחלק מתפקידו לשיחות קבועות  מגיד שיעור 

אישיות עם כל תלמיד בכיתתו. 

כשאני מדבר על שיחה עם 
להערות  מתכוון  אינני  תלמיד, 
החסרת  מדוע  שאלה  או 
מהזאל  יצאת  או  פלוני  מסדר 
היא  שיחה  פלונית.  בשעה 
במצב  במצבו,  כנה  התעניינות 
רוחו, בהרגשתו, להיות עוגן של 

תמיכה ואמון.

מאפשר  אף  שכזה  קשר 
לרב לומר את דעתו על הנהגה 
גלויה  בצורה  אחרת,  או  כזו 
לעיתים  אמיתית.  ובחיבה 
למצוקות  תלמידים  נקלעים 
רוחניות או רגשיות שמעסיקות 
סואן,  העולם  מאוד.  אותם 
הזו  והמציאות  ונגיש  תוסס 
מביאה לא אחת להתמודדויות 
להכוונה  משווע  הבחור  בהן 
אמון  היעדר  מאידך,  מדויקת, 
לאי- לגרום  עשויה  כנה  ושיח 

נעימות שתמנע מהבחור לבקש 
את העזרה שהוא צריך. והמצב 
של 'שב ואל תעשה' הופך מהר 
הנפש  של  ועשה'  ל'קום  מאוד 

הבהמית.

להיות  צריכים  אנחנו  לכן 
קשר  לבנות  בשבילם.  שם 
והכרחי,  מצוין  מצע  זהו  ואכפתי,  כנה  אמין,  פתוח, 
בבחינת "את פתח לו". התלמיד חייב לחוש שמאמינים 
בו, שרואים את הטוב שבו, בטוחים ביכולותיו. רק כך 
הוא יכול להעז להניח על השולחן גם את הצד הפחות 

זוהר שלו.

בדיוק בשביל זה הוספנו לאורך השנים עוד ועוד 
אנשי צוות, שיעורים קטנים, 'כיתות', משפיעים ומגידי 
הישיבה  של  הצמיחה  ועם  התחומים.  בכל  שיעורים 
הצוות  את  העת  כל  הגדלנו  כ"י,  התלמידים  במספר 
החינוכי, תוך שמירה על יחס של איש צוות מול כל 
להיות  יוכל  תלמיד  שכל  כדי  זאת  תלמידים.   10-12
מי  יהיה  תלמיד  שכל  הצוות.  אנשי  עם  רצוף  בקשר 
שישאל בשלומו, יעיין ויתעניין במצבו, לא רק הרוחני 
והחסידי, אלא פשוט יתעניין בו. יחייך אליו, ייתן לו 

כשבחור יודע שיש 
לנו רבי שמתווה דרך, 
והכל צריך להיעשות 

כרצונו, וכשיש הוראה 
מקיימים אותה כפי 

שהיא, בלי פלפולים, 
גם בראשית ימיה 

של הישיבה, תמיד 
'התקשרות' זה היה 

המוטו! זה החוט 
 המקשר שהופך

יחידים ל'קבוצה'!
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טפיחה על השכם. וכך גם אני משתדל תמיד בכניסתי 
להרגשתו  לשלומו,  בחור  ולשאול  להתעניין  לזאל, 

ולהיות אוזן קשבת ולב מבין.

אין בחור שלא מסוגל!
בראייה אישית, לא ניתן  לקבל אמירה של 'תלמיד 
שאינו מסוגל'. המציאות מוכיחה את ההיפך הגמור. 
כל תלמיד הוא מסוגל, ואם הוא זקוק לכלים, אז צריך 

לתת לו את הכלים, ואם אין, אז להמציא אותם. 

כך למשל הישיבה מטפחת ומעודדת כל העת את 
כתיבת חידושי התורה של התלמידים, דברים שיוצאים 
לאחר מכן בספרים עבי כרס. זו עשייה עיונית שלמה 
ומופלאה שמקנה לתלמיד יכולת של חשיבה והבנה, 
יכולת ואומץ לדבר ולכתוב ומכאן גם לדרוש ברבים, 

לחזק את בטחונו בלימוד ובכלל. 

כך גם קיום ההוראה של הרבי שכל תלמיד יוסמך 
לרבנות לפני נישואיו. כבר לפני ארבעים שנה עשינו 
שיעור ביורה דעה לבחורים שלא מסוגלים ללמוד לבד. 
הישיבה ייחדה מגיד שיעור מיוחד שלומד איתם את 
אותם  ומדריך  שלהם  לרמה  אותם  מוריד  העניינים, 
באופן מיוחד בלימוד הלכה. אני הייתי המגיד שיעור 
שבדרך  מוכיחה  ההשקעה  ימים...  באותם  הראשון 

נכונה, כל אחד מוצא את סולם העלייה האישי שלו. 

אגב, בעבר היה מקובל שלימודי ה'סמיכה' היו רק 
ותערובות.  בחלב  בשר  מליחה,  טריפות,  הלכות  על 
היום במקום הל' טריפות, לומדים הל' ברכות הנהנין 
ושבת. כיום ב"ה ניתן לראות עשרות בחורים מבוגרים 
הלומדים למבחני 'היכל שלמה' ויש רבים עם כושר של 

רב עיר ורב שכונה, סידור חופה וקידושין.

בלתי  חלק  שהם  והמבצעים  ה'פעילות'  גם  כך 
ודגש  מקום  מעניקים  אנחנו  הישיבה.  מסדרי  נפרד 
גדול שכולם יצאו. וזאת, כאשר הישיבה עצמה ממנת 
ומסייעת את כל הפעולות של את"ה בישיבה ומחוצה 
לה. כמובן, לא משום שיש לנו יכולות שאין לאחרים, 
אלא מפני שזה חלק עיקרי ויסודי בחינוך. כך מגיעים 
כרמיאל  דרך  מהקריות  בפעילות  הישיבה  תלמידי 

ומעלות, עד רמת הגולן ימה, וקדמה צפונה ונגבה.

מאוד  ומעצימה  תורמת  גם  כמובן  הזו  הפעילות 
כל תלמיד שמשתתף בה, מרגילה אותו לדבר, להאמין 
ביכולות שלו, להכיר את עצמו, לראות שהוא מצליח 

ומסוגל הרבה מעבר למה שהוא חשב על עצמו.

שהוא  מה  להיות  מסוגל  בחור  שכל  מאמין  אני 
הכי טוב בו, אם נעמול, נשקיע, נגלה בכל תלמיד את 
הכישרון הגדול ביותר. אחד מוכשר בעיון ופלפול, השני 
דווקא ב'גירסא', שלישי ב'מבצעים', רעהו בדיבור בפני 

קהל, אחר בהלכה, זה בכשרות ועוד. צריך לבנות כל 
אחד בהתאם ליכולות ולכישרונות שלו.

פיתוח ללא הפסקה
כך גם בהשקעה באוכל. אפילו במה שקשור לאוכל 
טוב ומספק נלחמנו על זה, גם כשלא היה ממה, כאשר 
שהאוכל  הנפש  את  מסרנו  פרוטה,  כל  על  נלחמנו 
ימשיך להיות ברמה. הרבי אמר כמה פעמים שהרבי 
הרי"צ היה תמיד 'בעל חוב' אולם אף פעם לא פשט רגל, 
משום שתמיד היה 'מגלגל'. משלם חוב ומיד לווה עבור 
בהתקדמות.  תמיד  כשהעסק  זה  ככה  הבא.  האתגר 
אנשים חושבים שיש לישיבה כסף, כי אנחנו כל הזמן 
בפעולה. לולי ההתקדמות המתמדת ופיתוח פרויקטים 
זרי  'על  יכולנו מזמן לנוח ברוגע  שלא מפסיק לרגע, 
מבוססים.  ואפילו  רע  לא  מסודרים  להיות  הדפנה', 
אבל הישיבה כל הזמן בהתפתחות מתמדת, כי אנחנו 
עסוקים בנשמות, עסוקים בבנייה של דור. דור השביעי 

– הדור של משיח.

אצל  ה'קבוצה'  תלמידי  את  לראות  השם,  וברוך 
הרבי בכל שנה כ"י, לראותם יוצאים לשליחות בישיבות 
אחרות, לראות כיצד תלמידי הישיבה שבים וחוזרים 
להבין  הרגע  זה  שלה,  החינוכי  הצוות  על  להימנות 

שבסייעתא דשמיא אנחנו על המסלול הנכון.

בואו חשבון!
ממכולת לקמעונאי ענק

משנה  ניסיון,  שנות  לחמישים  קרוב  עם  ב"ה  אז 
חינוכית סדורה שעובדת, אימפריה חינוכית שמוציאה 
צדקת  את  שמוכיחים  בוגרים  מאות  שנה  כל  מתוכה 
הדרך, המוסדות בפיתוח מתמיד, אז איך הגענו למצב 
ממזכיר  הודעה  מקבל  הישיבה,  מבוגרי  יקר,  שאברך 
הישיבה הקטנה, שאין מקום אפילו לשבת ביקור? איך 
והנוקבים,  הנכוחים  והדברים  האמת  כל  שאחרי  זה 
דווקא הישיבה בצפת עשויה להיות זו שתגרום לכריות 

של הרבה אבות ואימהות להירטב בדמעות? 

"אני חושב שהגענו לנקודה הקריטית", אומר הרב 
המירב  את  עושים  "אנחנו  עצור:  בכאב  ווילשאנסקי 
שלנו במסגרת הכוחות והמשאבים שיש לנו, אבל בצער 
נורא אומר לך שבנושא זה קיים כשל מערכתי שנוגע 
לכללות אנ"ש. זה לא עניין של ישיבה כזו או אחרת. 
כבר שנים שאני זועק על כך, אבל כל מה שנעשה עד 
עכשיו זה תמיד מעט מידי ומאוחר מידי. הגיע הזמן 
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שהזעקה הזו תגיע לציבור הרחב, אולי זה מה שיגרום 
לשינוי".

אחי ורעיי חסידי חב"ד מכל הסוגים והדעות: בואו 
חשבון, הלא גדלנו היום במספר המקושרים והחסידים 
של  והמבורך  הטבעי  הגידול  ומופלא.  עצום  באופן 
והמתקרבים  התשובה  בעלי  ריבוי  אנ"ש,  משפחות 
בערים  שנפתחים  התורה  תלמודי  החסידות,  לדרך 
כל  מהפריפריה,  תלמידים  אליהם  ושואבים  הגדולות 
אלו מכפילים את מספר התלמידים במוסדות חינוך 

חב"ד בכל כמה שנים. 

מצב ישיבות חב"ד בארץ דומה לבעל מכולת קטנה, 
שהתפתח לסופר שכונתי, ומשם למרכז קניות של כל 
וארגוני.  מבני  שינוי  התארגנות  מחייב  הדבר  העיר. 
כמו בחינוך, צריך להבין את המצב החדש, לזהות את 

האתגרים, להכיר בהם ולעשות מעשה! 

איך אעלה אל אבי 
והנער איננו איתי?

בישיבה  ווילשאנסקי  הרב  הטון בחדר הקטן של 
שהדבר  כשניכר  גדול  כאב  מתוך  מדבר  הוא  מטפס, 
בוער בליבו פנימה. דומה היה לרב חובל שצופה בדאגה 
אל הסערה המתקרב במהירות אל ספינת הענק אותה 
הוא מנהיג באוקיינוס הגדול, ומול גלי הים הוא עומד 

על הסיפון וזועק את זעקתו.

ברוך ה' מפעל השליחות של הרבי פורח, צעירים 
מוכשרים יוצאים אל כל פינות העולם, בארץ פועלים 
חב"ד  קהילות  בקמפוסים,  ושלוחים  לנוער,  שלוחים 
שרביטם  תחת  ערים  ועוד  בעוד  ופורחות  מתגבשות 
של רבנים ושלוחים, ציבור אנ"ש מתפתח בקנה מידה 

מבורך, אך המערכת החינוכית לצערנו, הרבה פחות.

אם עד לפני כמה שנים, הזעקה הזו הייתה בגדר 
חיוני.  בהול,  דחוף,  כבר  זה  עכשיו  עתיד'  פני  'צופה 
והנער  אבי  אל  אעלה  "ואיך  של  אחריות  עם  דיברנו 
אף  להשאיר  שלא  מאתנו  תובע  הרבי  איתי"?  איננו 
בחור ללא ישיבה, ללא מסגרת תואמת וללא שלחמנו 
עבורו עד קצה האחרון. ישיבה היא היום מקור החיות, 
מקור החינוך כפי שלא היה בעבר, השאלה האם תלמיד 
יהיה בישיבה או לא היא שאלה של פיקוח נפש ממש, 

רוחני ואפילו גשמי. 

הסיפור הזה לא יכול לתת לי מנוח. המחשבות על 
אותם מאות נערים, משפחות והורים שאם לא נתעשת 
ונעשה מעשה, עשויים לקבל בעתיד הלא רחוק  ח"ו 
כל  ועושים  עשינו  השנים  שבמשך  מכתב  אותו  את 
מאמץ שלא יצא ובו ההודעה הלקונית שלצערנו אין 

מקום בישיבה בשנה הבאה. 

קול נער בוכה
את  רואים  הקולות?  את  שומעים  אנחנו  האם 
הדמעות? ידוע המעשה מהאדמו"ר הזקן שישב ולמד 
בעליית הגג בעוד בנו האדמו"ר האמצעי ישב בקומה 
התחתונה ולמד ולא שמע את בכיו של התינוק כיון 
הזקן  אדמו"ר  אז  ירד  בלימוד.  בדבקות  שקוע  שהיה 
אדמו"ר  לבנו  אמר  כך  ואחר  התינוק.  את  והרגיע 

האמצעי שצריך לשמוע קול ילד בוכה.

הרבי לימד אותנו שצריך להיות קשובים, ערניים 
ואכפתיים לילדים שנפשם בוכה ומשוועת לקבל חינוך 
נכון. יש ילדים שבוכים, יש הורים שבוכים ולבם שבור 

לשברי שברים ועלינו להקשיב להם.

הורים מוסרים את נפשם שנים ארוכות על חינוך 
הילדים בדרך חב"ד, לאהבת התורה, להתקשרות לרבי. 
תלמידים  הם  בדרך,  והולכים  מאמץ  עושים  הילדים 
טובים וחסידיים, וכשהם מגיעים לרישום לישיבה הם 
אפשריים  מקומות  של  מצומצם  מספר  על  'נלחמים' 
בחוץ  תלמידים  המוני  ומשאירים  מיד  שמתמלאים 

מחוסר מקום.

על  מוטלת  והאחריות  מוסדות,  עוד  שיש  ברור 
כולם. אך אי אפשר להתעלם מכך שכשתלמיד מקבל 
תשובה שלילית מישיבה שהוא כה חפץ להגיע אליה, 
ולעיתים אף "בנה" על זה כמה שנים אחורה, זו עלולה 
להיות עבורו מכה קשה וכואבת עד מאוד. קרה ודבר 
כזה אף הותיר בליבו של התלמיד צלקת לעוד שנים 

קדימה. 

ביקוש שיא והשלכה קשה מנשוא
מנשוא"  קשה  עבורנו  הייתה  האחרונה  "השנה 
ממשיך הרב ווילשאנסקי בדבריו המפלחים את הלב. 
שלושה  ובתוך  קטנה,  לישיבה  הרישום  את  "פתחנו 
למאתיים  קרוב  עם  הרישום  התמלא  בלבד  ימים 
שמונים נרשמים לשיעור א' בעוד בפועל יש לנו מקום 
פיזי רק לשלוש כיתות של עשרים וארבעה תלמידים 
ומשולש  כפול  ביקוש  יש  ימים  שלשה  בתוך  בלבד. 
ישיבה אחרת, אולי  היינו  מיכולת הקיבול שלנו. אם 
היינו שמחים בנתונים כאלו, זה היה מאפשר לנו לברור 
שכבה  וליצור  שבעילויים,  המעולים  את  בפינצטה 
עילית של תלמידים שיהדהדו את שמה של הישיבה 

לתפארת. 

ואת  קשורים  אנו  שאליו  הרבי  של  בגישה  אבל 
שליחותו אנו מושבעים לבצע, הרי שזה בדיוק הפוך! 
הנתונים הללו לא מאפשרים לנו לישון כבר שבועות. 
כי המשמעות שלהם היא לומר 'לא' למאות תלמידים 
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והוריהם. הרבי אמר 'כן' ואנחנו חס ושלום נשיב 'לא', 
הילדים וההורים יבכו בבית – ואיש לא ישמע לבכיים.

מתקשה  מהלהט,  לרגע  עוצר  ווילשאנסקי  הרב 
להמשיך בדיבורו ניכר שהוא נסער עד מאוד. גם אני 
להישאר  קשה  העין,  בזווית  חצפצפה  דמעה  מנגב 
אדיש, לנוכח הכאב הסמיך שאופף את החדר. לראות 

אותו כך בצערו מול צו החיים של המשלח הגדול.

"אז מה עושים?" אני מפר את השתיקה הארוכה.

להרחיב! להרחיב! להרחיב!
"יש הרבה מה לעשות, אבל קודם כל צריך להכיר 
במציאות ולקחת אחריות. והאחריות הזו מוטלת על 
כל אחד ואחת מאיתנו" הוא אומר בקול יציב ובטוח 

של מי שעומד להסתער על המערכה החדשה.

"חייבים לחולל כאן שינוי עמוק בתודעה ובתפיסה, 
הרב  מסביר  הזה",  לשינוי  לתרום  יכול  אחד  וכל 

ווילשאנסקי, "מי בכספו, מי בכישרונו, מי בנאומו. 

להרחיב!  להרחיב!  כל  קודם  חייבים  בפועל, 
להרחיב! ספציפית אצלנו אוכל לשתף, שבעמל גדול 
מתוך דאגה ויגיעה עצומה, ברוך ה' הבשילו התנאים 
שיוכלו  כך  והגדולה  הקטנה  הישיבה  של  להרחבה 

להכיל עוד מאות בחורים יחד.

אחריות  לנו  שיש  סבור  אני  מספק!  לא  זה  אבל 
את  ולהבין  המלאה  על התמונה  להסתכל  ומחויבות 

המציאות. אנו נמצאים בשעת 
עומדים  כולנו  לילדנו,  חירום 
אפשרית.  בלתי  מציאות  בפני 
אנו חייבים להציב את סוגיית 
החינוך כצו השעה, כזעקה של 
פיקוח נפש שהמציאות זועקת.

אולי אמחיש יותר מנקודת 
אצלנו  הישיבה  פרטית:  מבט 
היפה  בשעתה  כעת  נמצאת 
ביותר ב"ה. אנו בשיא העשייה 
ידידי  עם  יחד  והרוממות. 
מאנ"ש,  רבים  ורבים  הישיבה 
קמה הישיבה וגם ניצבה, נקנו 
קיומי  כורח  שהיו  המבנים 
הישיבה  הוקמה  לקיומה, 
וחסידות  תורה  וקול  הקטנה, 
כרצון  בצפת  ובוערים  פורחים 

המשלח, הרבי מלך המשיח.

וזו גם ההזדמנות שלי לבוא 
כנה  ובהערכה  עמוקה  בתודה 

וגלוי' לכל מי שהטה ומטה שכם להיות שותף לעשי' 
זו שותפות בעתיד הדור של  הזו.  החינוכית הענקית 

בנינו ובני בנינו. שלהם – שלכם הוא.

אך האם נכון לעצור פה ולשלב ידיים בבחינת "אני 
את נפשי הצלתי"?

צאו לשליחות בשדה החינוך!
צאו  ורעי,  אחי  והזעקה:  הקריאה  יוצאת  וכאן 
לשליחות בחינוך! צריכים אתכם כאן. בואו נשים את 
במוסדות  ברור  מחסור  יש  הראשון!  במקום  החינוך 
חינוך ובצוותי הוראה. יש יירוט של כישרונות וכוחות 
שאינם מופנים לשדה החינוך. המציאות מחייבת, קול 
אלא  עתידית,  זעקה  לא  כבר  זו  זועקים.  בנינו  דמי 
מצוקה קיומית שאם לא נתעורר היום, נעמוד בשנים 

הקרובות ממש בפני מציאות בלתי אפשרית.

שימו לב אל הנשמה, כמה אנו מייקרים את מעלת 
היציאה לשליחות, אך לאורך כל השנים, הרבי עודד 
את השליחות החינוכית לא פחות מהקמת בית חב"ד 

והפצת המעיינות. 

לבקשת  השלוחים'  'אלבום  את  כשהכינו  כידוע, 
של  תמונותיהם  את  גם  להכניס  הרבי  ביקש  הרבי, 
שהרבי  אומרים  החינוך'.  בשדה  כ'שלוחים  המחנכים 
עצמו התבטא פעם, שהוא רואה את עצמו כ'מחנך'. 
החל  הציבורית  פעילותו  את 

הרבי ב'מרכז לענייני חינוך'.

קרא  שהרבי  העובדה 
ניהל  שממנו  המרכזי  למוסד 
של  הרשמית  פעילותה  את 
לענייני  'מרכז  ליובאוויטש 
חינוך' ולא לענייני ליובאוויטש, 
מלמדת  שליחות,  לענייני  או 
תפקיד  את  הרבי  תפיסת  על 
החינוך כמרכיב העיקרי בעולם 

השליחות.

חינוך אינו במעלה פחותה 
שמתאים  מי  דבר!  משום 
לחינוך חייב להיות שם בשדה 
יכולת  לו  שיש  ומי  החינוך, 
לחינוך חייב לשקול טוב מאוד 
הייעוד  האם  פנימית,  באמת 
שליחות  הוא  בחיים  שלו 
חינוך,  דווקא  או  פלוני  במקום 
למרות הרושם האטרקטיבי של 

אחריות היא שליחות ודרך 
חיים, זו מחשבה תמידית 

של 'איך אעלה אל אבי 
והנער איננו איתי', איך 
אחזור למשלח, לרבי, 

מבלי שעשינו את הכל 
למען כל יחיד. הרבי רוצה 

שיקבלו את התלמידים, 
ולקחת אחריות זה לדעת 
שמה שקורה סביבי זה 

עניין ברור שלי
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השליחות ביעד כזה או אחר. כעת אנו חייבים המוני 
שלוחים בחינוך!

צו השעה – הקמת ישיבות
עסקנים  הקהילות,  רבני  השלוחים,  ורעי  אחי 

הקימו   - לכך  המוכשרים  וכל 
ישיבות! בשעתו הייתה הוראה 
לייסד סניף של תומכי  מהרבי 
תמימים בכל עיר, וכמו"כ הייתה 
הישיבות  להנהלות  הוראה  
סניפים  שיפתחו  הקיימות 
השתדלנו  אנחנו  אף  נוספים. 
מה  בכל  ולסייע  לעזור  תמיד 
שאפשר לאחרים שפנו וביקשו 
עזרה בהקמת ישיבות חדשות. 
בחיפה,  הישיבה  עם  היה  כך 
בבית  בקטמון  אביב,  ברמת 
ובישיבה  קטנה  בישיבה  שמש 

הגדולה ועוד. 

'נחלה  אינו  מוסד  שום 
כולם  הם  המוסדות  פרטית', 
ה'  עם  וכל  יתן  ומי  הרבי,  של 
לנו  היה  לא  מעולם  נביאים. 
ישיבות  עוד  שיתווספו  חשש 
צפת.  על  שיאפילו  ויפרחו, 
אדרבה! שיקומו ויצליחו ונעזור 

להם במה שאנחנו יכולים.

אחריות  לה  יש  ישיבה  כל 
מחייבת  הזו  והאחריות  כבירה, 
היום לפנות לציבור בזעקה של 
שותפות גורל: חסידים! העיירה 

בוערת! קחו אחריות, עזרו לעצמכם, לילדיכם, לכללות 
אנ"ש. הרבי תובע ודורש שנפתח את התשתית החינוכית, 
שנשכלל אותה, שנפתח וננגיש אותה. שלא יישאר בחור 
לו  שמתאימה  ראויה  חסידית  מסגרת  לו  שאין  אחד 

ומרוממת אותו. 

גדלה  חב"ד  ודורשת,  זועקת  המציאות 
אקספוננציאלית ומכפילה את עצמה בכל כמה שנים, 
מצד שני כאמור לעיל, הדור מציב אתגרים המחייבים 
מצב  אין  פשוט  תלמיד.  לכל  ואישית  פרטנית  גישה 
אי אפשר להישאר ב'צמצום הכלים' וביכולת הקיבול 
שאיננה תואמת את המציאות, לא העתידית, ואפילו 

לא העכשווית.

אזעקה
עולה ויורדת

המציאות הזו בה אין מספיק מוסדות, היא אזעקה 
עולה ויורדת שצריכה לזעזע את כולנו, להעיר אותנו 

ולחייב אותנו במעשה. זו האחריות שלנו!

להיות  מאתנו  תובע  הרבי 
את  לשמוע  לזעקה,  קשובים 
הדמעות,  את  לראות  הבכי, 
נשמות  מולנו  שיש  לזכור 
עלי  היא  עליהם  שהאחריות 
ועליך. שווה בנפשך, איך אפשר 
של  לדמעות  אדיש  להישאר 
אבא ואימא? איך אפשר להגיד 
לבחור טוב שרוצה ללמוד תורה 
אבל  כן,  שלך  חבר  את  'לא'? 
בשבילך אין לנו מקום? מי נושא 
באחריות לצלקת שהדחיה הזו 

צורבת בנפשו? 

מישהו  אותי  שאל  פעם 
של  החינוכית  לגישה  בהקשר 
הישיבה בקבלת בחורים: "איפה 
ראינו מהרבי הוראה כזו לקבל 

כל תלמיד?" 

לו,  עניתי  שיש",  "בוודאי 
"במבצע 'אהבת ישראל'. לאהוב 
את רעך, זה לדאוג שהוא יהיה 
מקושר  מרומם,  חי,  'כמוך', 
וחסיד. האם בגלל חוסר בכמה 
קירות בטון, נאבד חלילה דור? 
מה  יודע  ומי  נשמות  נפצע 

תהיינה ההשלכות של זה?!

דחוף, והרבה יותר מכך!
הרב ווילשאנסקי מבקש לחדד את קריאתו לכלל:

ולעורר אצל כל מי שביכולתנו, את  להתעורר   .1
להבין  הכלל-חב"דית.  החינוכית  האחריות  תודעת 
שהאחריות כבר מונחת מאליה על כתפנו. אין מנוס 

מלקחת אותה ברצינות הראויה.

2. כמו כל מי ששייך לכך, אף אנו מצידנו צריכים 
כוללת  אחריות  מאותה  כחלק  חלקנו  את  לעשות 
המונחת על כתפי כל חסיד, ובעז"ה ניטול על עצמנו 
ולא נחסוך בשום מאמץ, להגדיל את הישיבה הגדולה 

"אנחנו עושים את המירב 
שלנו במסגרת הכוחות 
והמשאבים שיש לנו, 

אבל בצער נורא אומר לך 
שבנושא זה קיים כשל 
מערכתי שנוגע לכללות 
אנ"ש. זה לא עניין של 

ישיבה כזו או אחרת. כבר 
שנים שאני זועק על כך, אבל 

כל מה שנעשה עד עכשיו 
זה תמיד מעט מידי ומאוחר 
מידי. הגיע הזמן שהזעקה 

הזו תגיע לציבור הרחב, אולי 
זה מה שיגרום לשינוי"
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שיוכל  על-מנת  המדרש  בית  את  ולהרחיב  ועוד  עוד 
להכיל 650 מקומות מול הצורך הדחוף.

3. כך גם עלינו להוסיף עוד מבנים לישיבה קטנה 
ולהמשיך  הנוכחי  הבסיסי  הביקוש  על  לענות  כדי 

להתפתח בשנים הבאות בהתאם לביקוש.

כשרון  בעלי  עצמכם  רואים  אתם  אם  אנא!   .4
והבנה בחינוך או מזהים אנשי כישרון אברכים כאלו 
שהם חסידים ויראי שמיים, הפנו אותם לשדה החינוך! 
וגם אנו בבקשתנו כמו כלל המוסדות: גם אנו באותה 
ספינה של מערכת החינוך החב"דית, וגם אנו משוועים 

לעזרה הזו.

ושוב לכולנו כאחד - אני קורא ומתחנן מכאן   .5
והקימו  אחריות,  קחו  לזה:  ששייך  שמרגיש  מי  לכל 
ישיבות, התאימו אותן לקהל היעד שבחרתם, זהו צו 

השעה.

ישר  וזה  שבט,  לי'  בסמיכות  כעת  נמצאים  אנו 
אותנו  שלח  הרבי  בו  תשל"ו  שבט  י'  את  בי  מעלה 
כאשר  ולירושלים.  לצפת  לארה"ק,  שלוחים  כקבוצת 
כמה חודשים לאחר מכן בשבת מברכים חודש אייר 
הכריז הרבי על 'מבצע חינוך', אמר בתוך הדברים את 

המשפטים הבאים:

"ענין החינוך נוגע לכל אחד ואחת, ובפרט לאלה 
שעסקו בכך בעבר, או שעוסקים בזה בהווה, שאצלם 
כבר לא קיימת הבעי' של כל ההתחלות קשות, שכן 
הם כבר התחילו לעסוק בזה וראו הצלחה בעבודתם".

שהדברים  וחידד  המשיך  הבאים  ובמשפטים 
בכל  הנמצאים  "שלוחים"  המכונים  "לאלה  מכוונים 
. הן לאלה הקשורים במוסדות והן אלה   . המקומות 
שאינם קשורים במוסדות, ובמיוחד השלוחים שנסעו 
לאחרונה לירושלים עיה"ק . . וכן לצפת עיה"ק, עליהם 
וכשהם  לדעת שכעת הוא הזמן שיש לעסוק בחינוך. 
יעסקו בכך כדבעי, הם יעוררו גם את אלה שישנים, 
או אלה שנדמה להם שהם חלשים מידי או שהוא "זקן 
ואינו לפי כבודו" וכיו"ב ויפעלו אצלם שגם הם ירגישו 
את חשיבות הענין וירצו ליטול חלק בשליחות היקרה".
הדברים מדברים בעד עצמם, והצורך שגדל היום 
שבעתיים ביחס לעבר, אמור להדהד באוזני כולנו את 

דברי קודשו של הרבי פי כמה וכמה!

ראה, הנקודות האמורות הינן קריאת זעקה ברמת 
דחיפות מיידית. אין לנו את הפריווילגיה ואת הרשות 
שיבואו  טובים  לימים  ולהמתין  הזמן  את  לקחת 
הזה,  בנושא  זמן  ומשיכת  התעכבות  'לכשירחיב'. 
עלול להביא אותנו ח"ו, למצב בו נזדקק בכאב לכבות 

שריפות ולהוציא על זה הרבה יותר. 

נוקבות,  קצת  אולי  אחרות,  במילים  זאת  אומר 
למרות שאין זה מסגנוני:

השאלה שכל אחד שתחום החינוך שייך אליו צריך 
האם  מתגלה.  הרבי  הנה  יום-יום:  עצמו  את  לשאול 
אוכל לומר – עשיתי ככל שיכולתי? הבטתי למציאות 
הכל-כך מורכבת עמה הנוער מתמודד היום, ונתתי את 
חלקי כדי לתת להם את המענה המדויק? צעירי הצאן 

קיבלו את מה שהם "מוכרחים" לקבל?

הדברים הללו, אינם נאמרים בבחי' דרוש וקבל שכר. 
זה לא עוד נושא לפטפוט סתמי בין מנחה למעריב. זו 
או  כזו  בצורה  לדבר  מי ששייך  לכל  קריאת השכמה 
חושים  להיחלץ  כולנו  על  לחשות.  לנו  אסור  אחרת: 

בבחי' קום ועשה. ויפה שעה אחת קודם.

 אני מציע את הדברים כפי שהם, 
בזעקת האחריות אך בגילוי לב אמיתי: 

הצעד שאנו כאן קיבלנו על עצמנו לעשות באופן 
מיידי, כרוך בממון רב. אנו זקוקים את עזרת הציבור 
רשות  או  יכולת  שום  לנו  ואין  'שלנו'  איננו  זה  כולו. 
'להמתין' להזדמנויות וכשיהי' בידינו וכדומה, אם זה 
היה רצון שלנו, ניחא שנפעל בקצב ובהזדמנויות שאולי 
מה  עושים  ואיננו  הקובעים  איננו  אנחנו  אבל  יבואו, 
שנוח כעת אלא מה שצריך, לחכות שתהיה הזדמנות 
ואז נעשה, חס ושלו' זה יכול להיות רגע אחד מאוחר 
מידי, כמו בניית בית רפואה מתחת הגשר. עכשיו אנו 
זה  עכשיו  יציב!!  גשר  חייבים  אנו  זה  ברגע  חייבים!! 
המצב שאנו חייבים רפואה מונעת ולא שחלילה נתעורר 

ונעשה, אולם יהיה זה רגע אחד מאוחר מידי.

אחים יקרים, מישהו צריך לטפל בזה, זה על כל 
אחד מאנ"ש!

הבקשה והקריאה ממעמקי הלב היא: בואו עימי, 
בואו והצילו!

"ועיניכם אל תחוס על כליכם", הממון אסור שיהיה 
מחסום ומעכב.

זעקת החינוך היא זעקת הקיום שלנו בעת הזאת.

כשיהיה חינוך. יהיה חב"ד. יהיו שלוחים  רצונו של 
הרבי יתבצע, שעיקרו הוא – הבאת הגאולה השלימה 

והמשכת עיקר שכינה בתחתונים ממש.

 כל חב"ד ודרכה לדורות תלויה בזה!

ידידינו  בין  הדברים  שיעברו  אישי  באופן  אבקש 
אלו שהיו עמנו בתמיכה עד כה, וכל אחינו כללות אנ"ש 
שיחי', מעומק הלב אבקש את תמיכתם בכל הנ"ל, כי 

נוגעים הדברים בדיני נפשות ממש.



המציאות הזו 
בה אין מספיק 

מוסדות, היא 
אזעקה עולה 

ויורדת שצריכה 
לזעזע את כולנו, 

להעיר אותנו 
ולחייב אותנו 

במעשה. זו 
האחריות שלנו!


