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לירן הוא בן 10 והוא לומד בת"ת של החינוך העצמאי בצפון. אמא 

שלו, סיגלית, ממש מתרגשת כשהיא מדברת עליו. "איזה צדיק! כל 

היום לומד תורה בתלמוד תורה. בן פורת יוסף. את יודעת איך הייתה 

נראית אצלנו שבת לפני שלירן התחיל ללכת לתלמוד תורה? קידוש 

לישון.  צופים במסך עד שהולכים  כולם  עם ארוחת שישי כשאח"כ 

הכל ריק בלב, חלול כזה".

"יום אחד לירן חזר מהתלמוד תורה ואמר לי: 'אמא, אני רוצה שולחן 

שבת אמיתי'. שאלתי אותו מה זאת אומרת אמיתי? אני מדליקה נרות 

ואבא עושה קידוש זה לא מספיק. ואז הוא הסתכל לי בעיניים במבט 

כזה של: 'את יודעת בדיוק למה אני מתכוון'. אני ידעתי טוב מאוד 

למה הוא התכוון. נזכרתי בשולחן שבת של אבי ז"ל עם הזמירות של 

שבת. אנחנו היינו דתיים לגמרי. שולחן שבת היה דבר קדוש"  

"ישבתי וחשבתי עם בעלי אם הילד כ"כ רוצה אז נעשה את המאמץ. 

ובאותו יום שישי עשינו שולחן שבת של דתיים עם מפה לבנה ונרות 

שבת. לירן זרח מאושר. פתאום גם אני ובעלי הרגשנו מה זה אור 

של שבת", סיגלית מוחה דמעה. "מאז יש לנו שולחן שבת באמת עם 

זמירות כמו אצל אבי ז"ל ודברי תורה שלירן אומר. אנחנו מתמוגגים 

מנחת. בזכותו בעלי התחיל ללכת לבית הכנסת בשבת".

"ואז אני חושבת איך הכל התחיל? איך קרה אצלנו המהפך הזה. ואז 

אני נזכרת ברב מנחם מקרן ההסעות. הוא הגיע אלינו הביתה כשלירן 

היה בן שבע בכיתה א'. הוא שאל אותנו אם אנחנו רוצים שלירן יקבל 

ברור  בכלל?  מה השאלה  ישראל.  זה שמע  מה  שידע  יהודי,  חינוך 

לא  הממלכתי  לנו שבחינוך  הסביר  הוא  ואז  אמרנו  רוצים  שאנחנו 

מלמדים כלום על התורה, על מה זה להיות יהודי.

ביישוב הסמוך. אל  לירן לתלמוד תורה  לנו לשלוח את  "הוא הציע 

בית הספר  יום אל  כל  יגיע  ולירן  לנו הסעות  יש  תדאגו, הוא אמר, 

הלוך חזור. קצת התלבטנו כי בכל זאת כל החברים שלו לומדים כאן, 

אבל בסוף הגענו להחלטה".

"בלי להגזים, אני חושבת שזו ההחלטה הכי חשובה בחיים 
שלנו. כל החיים שלנו קיבלו צורה אחרת מאז שלירן הצדיק 
כבר לא עוצרת את הדמעות,  נמצא בתלמוד תורה", סיגלית 
"הקב"ה שלח אלינו את הרב מנחם מקרן ההסעות כדי שנזכה 
לראות את היהדות האמיתית, את האור, אנחנו נמצאים היום 

בהליך של חזרה בתשובה בזכות לירן ובזכות קרן ההסעות".

הסיפור של לירן וסיגלית הוא גם סיפורו של ארגון "קרן ההסעות" 

ומרן  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  זיע"א  הדור  גדולי  ע"י  שנוסד 

יותר  יום  מידי  ומסיע  שנה,   12 לפני  זצוק"ל,  שטינמן  הגראי"ל 

מרוחקים אל  בישובים  ילדים טהורים מבתים מתחזקים  מ-20,000 

124 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי.

וגם חילונים ברחבי הארץ מעוניינים בחינוך תורני  הורים מסורתיים 

עבור ילדיהם אולם המרחק אל בית הספר התורני והקושי התחבורתי 

מטה את הכף לטובת בית הספר החילוני.

התורני  הספר  בית  אם  קשה.  בדילמה  מדובר  לא  אלו  הורים  עבור 

רחוק מידי או שאין הסעה? לא נורא. הילד ילמד בבית הספר החילוני 

הקרוב. הם מתקשים להבין את ההבדל העצום שבין חנוך יהודי תורני 

לחינוך חילוני כפרני. רק שנים אח"כ כשהם נוכחים לראות את הפער 

ולפעילי "קרן ההסעות "על שהשכילו  - הם מודים לקב"ה  התהומי 

לעשות את הבחירה הנכונה עבור ילדיהם

גדולי ישראל הגדירו את מצב החינוך בפריפריה כ"פיקוח נפש רוחני". למרות ההתגייסות הנרחבת עדיין חסר כסף בקופת "קרן ההסעות", 

ובקרן עושים מאמצים גדולים שלא להשיב ריקם את ההורים שמבקשים דבר אחד – חינוך תורני עבור הילד.

האם יתכן שבגלל כמה אלפי שקלים ילדים יהודים לא ידעו מה זה "שמע ישראל"?

איך נושאים בעול?
כל אחת מאיתנו בכוחה להשפיע על בני משפחתה, מכריה ושכניה בבקשה לאמץ ילד מילדי "קרן ההסעות" ובכך לזכות זכיה 

לדורות. דורות של יהודים שישמרו שבת, שיקימו בתים של תורה ויראת שמים, בתים יהודים אמיתיים.

כל שמות הבנות שמעוניינות להיות חלק מה"נוסעות בעול" יעברו לתפילה מיוחדת אצל מרן שר התורה 
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, ש"קרן ההסעות" היא בבת עינו.

לפרטים ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 
1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991

זוהי הסעה עם מטרה אחת 
להשיב לב בנים לאביהם שבשמים!
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