
www.hidabroot.org

הידברות
להפצת העלון - 073-2221388

פרשת תולדות | גליון 375 | א' בכסלו תשע"ט

 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-172,600 עותקים ברחבי הארץ

ל לידת התאומים ליצחק אבינו ולרבקה אמנו נאמר ע
ֵׂשָער  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלֹו  ַאְדמֹוִני  ָהִראׁשֹון  "ַוֵּיֵצא  בתורה: 
אֶֹחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ֵעָׂשו.  ְׁשמֹו  ַוִּיְקְראּו 
זה  בשם  נקרא  עשו  להבין,  יש  ַיעקֹב".  ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא  ֵעָׂשו  ַּבֲעֵקב 
משום שנולד "עשוי", כאדם בוגר ששערות על גופו, ואילו יעקב 
נקרא כך משום שאחז בעקב עשו. אך אם כן הלא עשו היה אמור 
להיקרא "עשוי" ויעקב היה אמור להיקרא "עקב". המילה "יעקב" 
בלשון עתיד, ביאורה שהוא יעקוב אחרי מישהו. אחרי מי היה 
עליו לעקוב? ובכלל, מדוע נעלמה ולהיכן הלכה האות י' מהמילה 

'עשוי', ומהיכן באה ולשם מה נוספה האות י' למילה "עקב"? 
עשו  בעקב  אחז  שיעקב  המדרש  דברי  את  מביא  רש"י  אולם 
משום שהוא היה אמור להיוולד ראשון ולהיות הבכור, ולכן "בדין 
היה אוחז בו לעכבו". כלומר, עשו שיצא ראשון, גזל מיעקב את 

מעמדו כיורש העצר, כמי שממשיך את אברהם ויצחק, וממנו 
וכפי שנאמר על  תצא האומה שתייצג את הקב"ה בעולם. 
ל ָהָאֶרץ",  י ִלי ָכּ ים ִכּ ל ָהַעִמּ ה ִמָכּ עם ישראל: "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלּ

ֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש". ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת כֹּ ם ִתּ "ְוַאֶתּ
ולא  מחלוקת  בעל  אינו  אהלים,  יושב  תם  איש  יעקב 
הכריז מלחמה על מי שגזל ממנו את מעמדו הרם, אלא נתן 

לבורא העולם לנהל את הדברים, ורק לאות מחאה אחז בעקב עשו 
בעת צאתו ראשון. לכן נלקחה האות י' המייצגת חכמה )יו"ד חכמה 
"עקב",  לשם  והועברה  "עשו",  ונשאר  "עשוי",  של  קדומה( משמו 
יעקוב בחכמה אחר אחיו, להשיב  "יעקב". לומר שמעתה  ונעשה 
לעצמו את אשר נגזל ממנו. והנה מגיע היום בו עשו חוזר מהשדה 
כשהוא עייף, ומבקש מיעקב להלעיטו בנזיד עדשים. יעקב מתנה 
זאת מיד במכירת הבכורה, וכך, בהסכמת עשו, חוזר מעמד הבכורה 
אל יעקב. אולם עדיין נדרש האישור של האבא הגדול יצחק למהלך 
זה, כדי שבעת המינוי של ממשיך השושלת יכתיר את יעקב ולא 
את עשו. אך אין סיכוי שברגע אמת יודה עשו שמכר את הבכורה 
ליעקב, וכבר אינו יורש העצר. לפיכך נאלץ יעקב להתחפש לעשו 

במעמד ההכתרה, ולקבל את הברכות מאביו. 
רימה,  יעקב  איך  התמיהה  מיושבת  זה  פי  על 

לממשיכו  אותו  שיכתיר  כדי  לעשו  והתחפש  אביו,  את  לכאורה, 
אשר ממנו יצא עם סגולה. לפי שבאמת היה הוא הבכור, גם כפי 
שהיה אמור להיות בלידה, וגם במציאות לאחר שקנה את הבכורה.

זו הסיבה שכאשר שמע עשו שיעקב קיבל את הברכות במקומו, 
המשמעות  את  הבין  הוא  ְמאֹד".  ַעד  ּוָמָרה  ְּגדָֹלה  ְצָעָקה  "ַוִּיְצַעק 
"ֲהִכי  לו(:  )כז,  ואמר  אביו  בפני  הכריז  ולכן  המהלך,  של  העמוקה 
ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב! ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים! ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח, ְוִהֵּנה ַעָּתה 
ָלַקח ִּבְרָכִתי". כעת אני מבין מדוע נקרא שמו "יעקב" ולא "עקב". 
כדי שיעקוב אחרי להשיב אליו את הבכורה, והנה זה קרה! תחילה 

בקניית הבכורה, וכעת במעמד ההכתרה.
בכל מקום שכתובה בתורה המילה "זה", משמעותה הצבעה ביד 
על משהו. על מה הצביע כאן עשו? במדרש מובא שבאותו סיר 
שבישל יעקב את נזיד העדשים, הגיש את הסעודה לאביו במעמד 
ההכתרה. וכשמיהר לצאת לפני שעשו יגיע, השאיר את הסיר על 
השולחן. על סיר זה הצביע עשו ואמר: "ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים"! הסיר 

הזה גרם לי פעמיים להפסיד את הבכורה! 
ועדיין נדרש אישור המלאך העליון, שרו של עשו, למהלך. 
ונאבק  והמלאך הזה, שלא השלים עם המציאות החדשה, בא 
כה(.  לב,  )בראשית  בתורה  כמסופר  השחר  עלות  עד  יעקב  עם 
וכשהפסיד במערכה וביקש מיעקב לשלחו, אמר לו יעקב: "ֹלא 
ֲאַׁשֵּלֲחָך ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני". והמלאך משיב לו: "ֹלא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד 
ִׁשְמָך, ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל. ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל". מפני 
מה זקוק יעקב לברכה משרו של עשו, ומדוע במקום לברכו הוא 

מחליף את שמו?
הברכה  את  לי  "אשר  משמעותה:  זה  ממלאך  הברכה  בקשת 
שבירכני אבי להיות הבכור שממשיכו!". והמלאך אכן מאשר ואומר 
לו: סיימת את המעקב, וניצחת! ניצחת גם את עשו וגם את מלאכו, 

ולכן לא תיקרא מעתה יעקב, אלא ישראל!
להיגרר  לא  עולם,  לדורות  יעקב  מאבינו  השכל  מוסר  ומכאן 
בגלל  אותנו  מהסובבים  אחד  אף  עם  ולא  במשפחה  למחלוקות 
שיקולי מעמד, כסף וכבוד, או ירושות ונכסים, אלא נבליג ונוותר 
למען השלום. ומי שנוהג כך, הקב"ה יסייע בידו לקבל לבסוף את 

המגיע לו, ומה רב שכרו של אדם זה גם בחיי העולם הבא. 
שבת שלום.

ממהלכי ההנהגה העליונה להוצאת הצדק לאור. ואיך הדבר נרמז ביעקב אבינו? 

הרב זמיר כהן

עונג שבת
העלון מוקדש לע"נ אליהו בן רחל )רשל(

 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
לע"נ חנה בת שרה
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הרב אברהם יוסף   שאל    
 את הרב

מוצרי  האם      
צריכים  לנשים  קוסמטיקה 
בכל  אותם  לקנות  שאפשר  או  הכשר, 

יש מוצרים המיועדים  ללא חשש?  מקום 
לשפתיים עם טעמים, וכיוון שהטעם שבו 
הוא טוב – צריך שיהיה לו הכשר. אך ברוב 

המוצרים שבהם אין טעמים – אין צורך 
בהכשר, כמו כל דבר שטעמו פגום. לכן גם 

על תרופות וויטמינים אין צורך בהכשר.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות
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העלון מוקדש לע"נ ארנון בן לטיפה 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ חסיבה 
בת מסעודי | לע"נ חביב יצחק בן אירן
לע"נ רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל
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הסוף לויכוחים. 
נלמד מדוע כל שיחה 

מגיעה לויכוח כיצד יוצרים שיחה 
של רגשות והבנה תקשורת זוגית בריאה 

רגש והבנה הדדית

מחלקת שלום בית של הידברות מזמינה אתכם

שבת שכולה זוגיות
ייעוץ אישי אחד על אחד ע"י הצוות המקצועי של מחלקת שלום בית  מיטב הסדנאות שיתנו כלים לשלמות בית

  הרצאות מרתקות  פאנלים מעשירים  והרבה שמחה ואהבה

הרב זמיר כהן

מס' המקומות מוגבל

הבטיחו מקומכם
073-222-12-70

בהשתתפות
הרב שמעון ביטון הרב אליהו בן סימון הרב אליהו נקש

הסטנדפיסט

ר' שמעון 

פרץ

מלון כנען ספא - צפת י"ד-ט"ז כסלו תשע"ט 22-24.11.18
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אופניים חשמליים?

הרב אפרים אורשלימי

ברכת שהחיינו

קו ההלכה
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ממוות לחיים

חיים ולדר

משפחה של חסד

מנוחה פוקס
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האין זה מדהים? )א'( 

דניאל בלס סוף האמת לנצח

חוזרת מעזה 

מתוך היומן

אורן חזן מדבר

דודו כהן



כשמעירים לבן זוג 
על חסרונותיו, כשאין 
ביכולתו לשנות, זה 

מכעיס ולא מביא תועלת.. 

"
מה עושים?

"
מה עושים?

                             המומחים בהידברות.

אם חשובה לכם התקשורת הזוגית, לא די בטיפים 
מצטרפים  ממוקדות,  לא  והרצאות  סיסמאות 
מנסים  ומיישמים,  לומדים  פרקטית!  לסדנה 
ותוהים, טועים ומתקנים והכל עפ"י תכנית מובנית, 
טובי בהנחיית  ואינטראקטיבית,  שכלתנית 

למטרה משותפתלשלב כוחות מקבלים כלים 
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לקבלת ייעוץ אישי ו/או להרשמה לסדנה זוגית
shimonb@htv.co.il  |  073-222-13-10

אנו רגילים כל כך למציאות סביבנו, למציאות 
הטבע, למציאות הבורא, למציאותה של היהדות, 
שאין אנו מעלים על דעתנו את רמת המופלאות 

הקיצונית שבכל אלה.
מסוגלת  וכך  מעייפת,  מתישה,  השגרה 

לאפנו.  מתחת  הנמצאת  אמת  להשכיח 
עינינו  ונפקח  אפנו  נשפיל  רק  אם 
להתבונן – כי אז נגביה לבנו לשמים, 
מכדי  מופלאה  מציאות  עינינו  ויראו 

לבטאה במילים.
על  נתבונן  הגשמי:  מן  נתחיל 

שנתגלתה  המדעית,  החושית,  המציאות 
מבהילים  בריאה  פלאי  האחרונה,  במאה  לנו 
גודלו הבלתי  בעוצמתם. אנשים משתוממים על 
נתפס של היקום, אך מדהימה ממנו היא מסגרת 
סותרים  אשר  שנתגלו,  הפיזיקה  חוקי   – היקום 
את כל תפיסותינו האנושיות על מקום ועל זמן. 

עצם הרעיון הבלתי נתפס של אפסיות החומר 
– כל האטומים נמצאים בתנועה מתמדת, ובלעדי 

בראש  להתכווץ  מסוגל  היקום  כל  היה  תנועתם 
סיכה! 

עולם  מאוד,  עד  מפליא  הביולוגיה  מושג  גם 
בכל  חיידקים  מיליוני  של  העין  מן  ונסתר  שלם 
חפץ – שהם כבעלי חיים נושמים, אוכלים 

ונאכלים, צדים ומתגוננים ומתרבים. 
תאים  מביליוני  בנוי  גופנו  אף 
מורכב  מהם  אחד  שכל  זעירים, 
יותר מכל המפעלים בארצנו. הדנ"א 
כמחשב-על  הוא  התא  שבגרעין 
מידע  של  דפים  אלפי  מאות  המונה 
מוצפן, ספרים מזעריים ומכונות מורכבות 

שלא ניתן לראותם בעין. 
כן, המציאות הפיזית היא מופלאה מאוד, בלתי 
ניתנת לתפיסה. רק יכולתנו לדעת את העולם הזה 

– מקצתו – הוא פלא שצריך להודות עליו.
אך לא רק המציאות המדעית היא פלא, כי אם 

עצם המודעות למציאות היא פלא מפליא מאוד.
הגו בנפשכם, האין זה דבר מדהים מאין כמותו, 

להיות מודעים למציאות 
שהיא  ולדעת  סביבנו, 
החיים  בעלי  נבראת? 
לעצמם  מודעים  אינם 

ולא מסוגלים להתבונן על 
ולמציאות.  לעצמנו  מודעים  אנו  אך  מציאותם, 
האין זה מדהים שאנו בריות חיות וקיימות בתוך 
שאנו  והבנה  ידיעה  לנו  ניתנה  שבה  מציאות 

קיימים בה?
 – ממש  מתגמדים   – מתגמדים  אלה  כל  אך 
בפני הידיעה הגדולה מכל, אותה מונה הרמב"ם 
היסודות  "יסוד  התורה:  יסודי  הלכות  בראש 
ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא 
ממציא כל הנמצא; וכל הנמצאים מן שמיים וארץ 

ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו".
מדהים  זה  האין  מאוד:  מפליאה  מחשבה  הנה 
על  הביטו  הארץ,  על  הביטו  הבורא?  עם  לדבר 
מדברים  אנו   – בנפשכם  דמו  וכעת  השמים, 
בפינו ולשוננו אל מי שברא כל אלה. את הארץ 
המופלאה עלינו אנו עומדים, את כל החלל האדיר 
אתר  "לית   – ממנו  שריק  מקום  ואין  שמעלינו, 
פנוי מיניה" )תיקוני זוהר קכ"ב, ב'(. אליו אנו פונים 

בתפילה!

2
היהודי דניאל בלס

האין זה מדהים? )א'(  החושב
לפני מי אתה עומד? ההרגל משכיח עד כמה מדהימה מציאותנו

הלוואת כסף ללא ריבית היא מצוות עשה מן התורה. 
7 עובדות שאולי לא ידעתם על מצוות הלוואה

 שבע
    עובדות

עריכה: דודו כהן  •  עריכה גרפית: שני מויאל  •  עריכה לשונית: דבי רייכמן  •  הפצה ולוגיסטיקה: טליה זכריה ואסתר שמיר 

רוצים לקבל 50 עלונים עד לבית עם שליח, ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 073-2221388
עונג שבתהידברות

1. מצוות עשה מן התורה להלוות כסף לאדם 
שנזקק לו. על מצווה זו אמרו חכמים במסכת שבת, 
שהיא גדולה יותר ממצוות הצדקה. על כך כותב  
להלוות  הקל  "שציוונו  המצוות:  בספר  הרמב"ם 
לעני כדי להקל לו מעוניו ולהרחיב לו, וזו מצווה 

יותר חזקה ויותר מחויבת מכל מצוות צדקה, כי 
מי שנתגלה כבר עוניו ברבים והוא פושט 

ידו לצדקה, אין צרתו ובושתו כמו צרת 
העני המסתתר, שרוצה להיעזר קודם 
ולכן  ויתבזה".  ברבים  עוניו  שיתגלה 
על  ועדיפה  קודמת  ההלוואה  מצוות 

מצוות הצדקה, באשר יש בה התחשבות 
יתירה בסבלו של הזולת.

2. יתרון נוסף במצוות הלוואה על פני מצוות 
הצדקה הרגילה, שמצוות ההלוואה היא גם לעניים 
לעניים.  רק  היא  צדקה  ואילו  לעשירים,  וגם 
הוא  ההלוואה  במצוות  המתבטא  החסד  כלומר, 
היחסים  מערכות  לכל  ונוגע  יותר,  ומקיף  כללי 
ואילו הצדקה היא ביטוי של  שבין אדם לחברו, 

חסד רק כלפי סוג מסוים של אנשים.
של  צורות  שתי  "ישנן  חיים":  ה"חפץ   .3
הלוואות, האחת משובחת ואין דומה לה, והאחרת 
רעה. ההלוואה הטובה היא אותה הלוואה אשר 
עיקר מטרתה היא לגמול חסד עם הזולת ולעזור 
בריבית,  ההלוואה  היא  הרעה  וההלוואה  לו. 

שכל מטרתה אנוכית".
אותו  כמעט  לעשות  אפשר  כלומר, 
אבל  לחבר,  כסף  להלוות  המעשה, 
המטרה   – ריבית  ללא  כשמלווים 
וכשמלווים  מצווה.  ומקיימים  לעזור, 
בריבית, המטרה היא לנצל את מצוקתו 
של הזולת ולהתעשר, וזו עבירה חמורה.

ערוך:  בשולחן  כתוב  בריבית  הלוואה  על   .4
"כל הנותן הלוואה בריבית – נכסיו מתמוטטים 
וכאילו כפר ביציאת מצרים ובאלוקי ישראל". הרי 
הוא  ברוך  הקדוש  אותנו  לימד  מצרים  ביציאת 
ינצל  שיהודי  ייתכן  וכיצד  וחסד,  חיים  אורחות 
את מצבו הקשה של חברו והצטרכותו הנואשת 

לכסף, כדי להתעשר?! אין 
זאת כי אם כפירה באלוקי 

ישראל וביציאת מצרים.
מוזכר  ריבית  איסור   .5
מקומות,  במספר  בתורה 

עובר  בריבית  המלווה  רק  לא  כנשך.  ומוגדר 
באיסור, אלא אף הלווה והעדים ונותני הערבות, 
עובר  הזו,  האסורה  בהלוואה  שמשתתף  מי  וכל 

באיסור תורה.
יושר"  "שערי  בספרו  שקופ,  שמעון  רבי   .6
הוא,  "העניין  ריבית:  באיסור  הטעם  את  מבהיר 
שהשתעבדות   – אדם  בני  לדעת  ירדה  שהתורה 
לקבל על עצמו ריבית קצוצה, אף שהלווה עושה 
מדעת.  שלא  וכנעשה  טועים  רצון  הוא  ברצון, 
שהוא בעצמו אינו מבין איך שהוא מפסיד לעצמו 

על ידי נשך ותרבית".
7. "היתר עסקה" המפורסם הופך את ההלוואה 
כסף  נותן  אחד  כלומר:  שותפים.  של  לעסקה 
את  מחלקים  מכן  ולאחר  עבודה,  נותן  והשני 
הרווחים. למשל, לאחד יש כסף להשקעה, ולשני 
במפעל,  הכסף  את  משקיע  הכסף  בעל  מפעל, 
על ידי כך יכול בעל המפעל להגדיל את הייצור, 
והם אח"כ יתחלקו ברווחים. וכדי שלא להסתבך 
חלקו  את  מתחילה  קובעים  חשבוניים,  בקשיים 
של נותן הכסף, שכך וכך אחוזים ירוויח בכל שנה, 

ואילו את יתרת הרווחים יקבל העובד. 

נעמה גרין
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7 עובדות על מצוות הלוואה, 
הגדולה יותר ממצוות צדקה



לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "המכתב" 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס: 073-222-1250. או באתר

כשאתה לא מבין שיש 
כאן בעיה

מדוע בת היענה טומנת את ראשה בחול, 
ומדוע לנו אסור לעשות זאת?

בני זוג שהיו בהליכי גירושין, הוזמנו לדיון בבית המשפט. 
השופט פנה אל האישה, ואמר לה: "למה את רוצה להתגרש? אני מבין, שזה 

מכיוון שבעלך מתרשל בהופעתו".
ענתה האישה: "נכון מאד, כבוד השופט. הוא מאד מתרשל בהופעתו, הוא 

כבר לא הופיע שלוש שנים...".
איך מתמודדים מול קושי?

יש פתרון אחד, שרבים נוקטים בו, אבל הוא מאד לא מומלץ – בריחה.
פיתוי  קיים  מעיק,  בקושי  נתקלים  או  מטרידה  בעיה  מול  עומדים  כאשר 

לבחור בדרך הקלה, לברוח ולהתעלם מהבעיה ומהקושי. 
מחמת  נעלמת  אינה  שהבעיה  רק  ולא  הבעיה,  את  פותרת  אינה  הבריחה 
פחדנות.  של  צעד  היא  הבריחה  להחריף.  גם  עלולה  שהבעיה  אלא  הבריחה, 
לקיחת פסק-זמן קצר מהבעיה עשויה להתגלות כמועילה, במקרים מסוימים. 
לפעמים, טוב לצאת קצת לשאוף אוויר, אבל רק כדי לחזור בכוחות מחודשים, 

ולטפל בבעיה באופן ממשי. 
אדם שבוחר ב"פתרון" של בריחה מרגיש הקלה, אבל הוא דומה בכך לבת 
יענה הטומנת ראשה באדמה, ומשכנעת את עצמה שאף אחד לא רואה אותה. 
אגב, ההערה הזו לא הייתה ממש מדויקת – בת יענה אינה טיפשה, ואינה 

חושבת שאם היא לא רואה את האחרים, האחרים לא רואים אותה...
עוף  הינה  בת-היענה  הבריאה.  מפלאי  חלק  שהוא  אחר,  הסבר  כאן  טמון 
ולא  האדמה,  על  הביצים  את  מטילה  היא  כבדות.  שלה  והביצים  מאד,  גדול 
בתוך קן על ענפי עץ. מאחר שכך, הביצים שלה – שלא כמו ביצי ציפור בקן 
את  להשביע  משתוקקים  שונים  חיים  בעלי  גבוה.  בסיכון  מצויות   – עץ  על 
רעבונם בביצים הללו, ובת היענה מנסה להגן עליהן. כאשר חשה היען בסכנה 
מתקרבת, לביצים או לעצמה, היא לא תוחבת את הראש בקרקע ומתעלמת בכך 
מהמציאות, אלא שוטחת את הצוואר הארוך שלה על האדמה, כדי שתיראה 

ממרחק כסלע דומם. 
כאמור, לברוח מבעיות זה לא פתרון, זו פחדנות ילדותית. 

אם כבר מדברים על בריחה, נזכיר סוג של בריחה, שאמנם אינו נפוץ אבל 
הוא קיים – "בריחה" מהבית לשעות ארוכות או למספר ימים.

יכול להיות, שבעל צעיר לא יבין מה הבעיה הגדולה ועל מה המהומה, אם 
הוא החליט, פתאום, בבוקרו של יום רגיל לצאת לאיזשהו טיול ממושך, ולשוב 

מאוחר בלילה. 
לפנות  חוזר  פגועה, כשהוא  ומאד  כועסת  מבין, למה אשתו מאד  לא  הוא 
בוקר, שמח ועתיר-חוויות. הוא לא מבין מה הבעיה, וחושב שהיא קטנונית 

וטרחנית. 
הוא לא מבין מה הבעיה, וזה עצם הבעיה – שאינו מבין שיש כאן בעיה.

ארגז 
  הכלים

הרב יצחק פנגר
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להצטרפות  כמפיצים: 073-2221388 
שליח בדרך אליכם - עד הבית!

ההצטרפות כמפיץ כרוכה בהשתתפות בהוצאות הדפוס והמשלוח. חודש ראשון בחינם, וכן ספרו החדש של 
הרב יגאל כהן - יגל ליבי, יינתנו כמתנה למפיצים החדשים, בהתחייבות על הפצה במשך 3 חודשים. 

172,600
עותקים של עונג שבת ברחבי הארץ מדי שבת...

אבל זה לא מספיק!
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לרכישת "מפתחות לחיים" ושאר ספרי הרב זמיר כהן, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

מדוע בעלי החיים אינם צוחקים, 
או בעצם – מדוע אנחנו כן?

למה אתה צוחק?
הרב זמיר כהן

אחת  את  מסביר  שסביבנו  העולם  של  החומרי  הדמיון  עקרון 
לצחוק. שמחה  היכולת  את  לאדם:  הייחודיות  והיכולות  התופעות 
בצהלה  הנובח  כלב  למשל  כמו  חיים,  בעלי  אצל  גם  למצוא  ניתן 
ומכשכש בזנבו למראה אדונו השב לביתו. אולם הצחוק, אשר הוא 
אדם.  בני  אצל  רק  קיים  השמחה,  של  המיוחדים  הביטויים  אחד 
למראה  צוחקים  וחמור,  סוס  או  וכבשה,  פרה  ראינו  לא  פעם  אף 
ביניהם  מתבדחים  או  מתלוצצים  אינם  גם  הם  משהו...  לשמע  או 
בהומור, כבני האדם המסוגלים להתלוצץ אפילו מצרותיהם. הדבר 

דורש הסבר.
לאמיתו של דבר, לא העדר הצחוק בבעלי החיים דורש הסבר, אלא 
דווקא יכולת מוזרה זו הקיימת בבני האדם היא המעוררת שאלות. 
בכלל הצחוק? מהיכן  ומהו  חיוך,  בעת  מה פשר עקימת השפתיים 

לאדם,  הייחודי  הזה,  הצורך  נובע 
שמחה  בשעת  זה,  באופן  להגיב 
ובעת ראיית תרחישים מסוימים או 

שמיעה עליהם? ובכלל, מדוע דווקא 
האדם ניחן בחוש הומור?

מתייחסת  הקלאסית  הפסיכולוגיה 
הגנה  מנגנון  כאל  ולצחוק  להומור 
כדי  בו  משתמש  האדם  אשר  נפלא, 

מחשבות  חרדות,  איומים,  בפני  לעמוד 
ואכן,  לסובלם.  לו  שקשה  רגשות  או 
דווקא נזר הבריאה, האדם, המבין בשכלו 
הסיכונים  שלל  עם  החיים  מורכבות  את 
והרגשות הטמונים בהם, קיבל מבוראו את 
מנגנון ההגנה הזה, המפיג מתחים ומרגיע. 

נראה  אולם בהתבוננות פנימית ואמיתית 
הוא  האדם  יותר.  הרבה  עמוקים  הדברים  כי 

היצור היחיד המסוגל לגלות את האמת הרוחנית המסתתרת בבריאה, 
בעוד שכל בעלי החיים רואים רק את הרובד החומרי החיצוני. לכן 
בעולם  שהכל  מראה  הצחוק  לצחוק.  המסוגל  היחיד  הוא  האדם 
הזה – הבל, וכל הצער הזמני – דמיון. לכן, כל סיומת סיפורית או 
חווייתית, המהווה תפנית מחשבתית בלתי צפויה, וחושפת בהפתעה 
גמורה מראה חדש ושונה לחלוטין מהתמונה שהייתה נראית עד כה, 
כמצוי בסיפורי הומור, מזכירה לנשמתו בתת ההכרה הפנימית את 
לצחוק.  לה  גורמת  היא  ולכן  צפוי,  והבלתי  הזמני  העולם  הבליות 
צחוק על מקרה זה ועל עולם ההבל כולו. ובמילים אחרות: הצחוק 

אומר: גיליתי את האמת, ולכן אני שמח!
להתעצב  סיבה  כל  שאין  מיד  מבין  זו,  פשוטה  אמת  המפנים 
משום דבר חומרי שאבד, התקלקל או שלא הושג. שהרי איך אפשר 
זמנית?  אשליה  בגלל  בעצבות  ותינעל  תיסגר  הנצחית  שהרוחניות 
ממון  לריבוי  החומריות  השאיפות  כל  עוד, שגם  מבין  הוא  ממילא 
זו הוא ישקיע את  ונכסים רבים, גם הן דמיון. מתוך הבנה  ועושר 
עיקר זמנו בקניינים רוחניים של עבודת המידות, לימוד תורה וקיום 
המצוות, ואילו בענייני החומר ישקיע רק כפי הנדרש לקיומו הסביר 
בעולם, ויהיה מלא שמחה ומאושר כל ימיו על אשר גילה את האמת 
מפז,  היקר  הזמן  את  הוא  שמנצל  ועל  ממנו,  מעלים  העולם  אשר 

לרכישת רכוש רוחני נצחי המקרבו אל בוראו.

מפתחות
   לחיים
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האם כדאי לקנות אופניים חשמליים לילד 
בגיל 14, והאם יש שיקולים חינוכיים בנושא?

אופניים חשמליים 
בגיל 14

הרב אפרים אורשלימי

מה דעתו של הרב בעניין קניית אופנים חשמליים לילד 
בגיל 14, האם יש בכך פסול חינוכי? בני טוען שלמספר 
לנו  לציין שאין  ברצוני  כאלה.  אופניים  יש  חברים שלו 
דעה  לשמוע  קודם  נשמח  אך  לו,  לקנות  כספית  בעיה 

חינוכית בעניין.
מערכת  כאשר  בית,  בתוך  שחי  ילד  הוא  בריא  ילד 
הגבולות היא ברורה. ילד שמתנדף ברוח זהו ילד שגדל 
)כי  מבקש  או  מצייץ  שהוא  דבר  כל  שבו  בית,  בתוך 
לחברים יש( – הוא מקבל. כשאין לילד כללים ברורים, 
אין   – הוריו  של  רוחם  במצב  תלויים  והאסור  והמותר 
הוא יכול לבנות לעצמו מערכת חוקים פנימית, ובטחונו 
העצמי מתערער. הורות היא כמו משענת: כשהיא גמישה 
מידי – הילד אף פעם לא בטוח שיש לו על מה להישען, 
וכשהמשענת יציבה, עם גמישות מסוימת – הוא יודע עד 
כמה הוא יכול להישען ובאילו עוצמות, וכך הוא מרגיש 
לכל  הילד  יגיע  בבית,  תתחיל  הגבולות  כשהצבת  רגוע. 
אירוע במהלך חייו כשהוא בשל להתמודדות עם רגשות 
האכזבה והתסכול שהוא פוגש לעיתים. לעומת זאת, ילד 
הגדל בתוך בועה המאפשרת לו אך ורק חוויות של: כן, 
כן וכן – לא יצליח לעמוד בתסכולים, באכזבות ובכעסים 
שהמציאות עתידה לזמן לו במשך חייו, וממילא בטחונו 

העצמי יתערער.
ידוע לי שלא כל הקוראים ישמחו לקרוא את השורות 
הבאות, אבל האמת צריכה להיאמר: ילד שמקבל אופנים 
מרגיש  הוא  לעצמו".  "אדון  להיות  הופך  חשמליים 
משוחרר )מבחינה פסיכולוגית(, הוא שובר כל מוסכמות 
)אם ישנן כאלה(, הוא מרגיש בוגר ובטוח כי הוא יכול 
להגיע לכל מקום אפשרי במהירות האפשרית )וגם בזה 
יש עניין פסיכולוגי(. ממילא הוא יוצר לעצמו מצב של 
חוסר תלות בהוריו )מה שלא בריא בגיל הזה, ויש לכך 
השלכות(. הוא מוציא את מרצו בתרבות חסרת מעצורים, 
ואנו נגלה מיד שתאוותיו ירחיקו יותר לכת. לסיכומם של 
מעניקים  כשאנו  שיש  הגופניות  לסכנות  מעבר  דברים, 
החינוכיות  שהסכנות  הרי   – צעיר  כה  לילד  "אופנוע" 
אינן פחותות, ולכן חשוב שההורים יעשו שיקול חינוכי 
אופנים  לקנות  שחושבים  לפני  עניין  של  לגופו  מעמיק 

חשמליים בגיל זה.

בבית,  ארוכה  משהות  נמנעת  הייתי 
מאחר שלא רציתי להקשות על אמי, וודאי 
שלא להטריח אותה. השינוי באורח החיים 
אמא  להיות  להפסיק  לה  גרם  לא  שלי 
ולנסות  להשתדל  רצתה  תמיד  היא  שלי. 
בחרתי.  אותה  החיים  בדרך  גם  לי,  לעזור 
היא הייתה קונה עבורי כלים חד פעמיים, 
וזאת כדי  כלי בישול שיהיו רק לשימושי, 
היא  להסתדר.  אוכל  לביתה  שכשאגיע 
ביררה היכן ניתן לקנות אוכל מוכן בכשרות 
בכל  לקראתי  דאגה לבוא  ותמיד  מהודרת, 
נושא בהלכה אותו הכירה. ההבנה הזאת לא 
הגיעה ברגע אחד, וזהו תהליך ארוך שנבנה 
מהתנגדותה  התחיל  זה   – חודשים  במשך 
דרך  של  בקבלה  והסתיים  החדש  למצב 

החיים החדשה שאותה בחרתי.

חג  משפחתה את  אצל  חגגתי  הפסח 
אותי  הזמינה  אשר  הטובה,  חברתי  של 
הסדר.  ליל  את  איתם  ולקיים  להתארח 
מאד.  וחמה  דתיה  מקסימה,  משפחה 
ההזמנה ריגשה אותי מאד, מאחר שעד אז 
עם  החגים  את  לחגוג  באמת  לי  יצא  לא 

משפחה דתית ולפי ההלכה.
אגיע  כיצד  עצמי,  עם  רבות  התלבטתי 
מוגבלת  אני  הרי  איתי,  אביא  ומה  לביתם 
בהכנת תבשילים. לכן הייתי צריכה לחפש 
מה אני כן יכולה לעשות, במגבלות ההלכה. 
פלטת  הכנת  על  החלטתי  של דבר  בסופו 

פירות, וכך שמרתי על ההלכה.
הקשיים עם אמא שאינה יהודייה ואינה 
יותר  מסובכים  נהיו  ההלכה  לפי  פועלת 
בשבתות ובחגים, ועל כן נמנעתי מלשהות 
לבד  נשארתי  זאת  ובעקבות  רב,  זמן  שם 
בביתי בשבתות ובחגים בהם לא הוזמנתי. 
בחוה"מ פסח לא יכולתי לבשל אצל אמא, 

מבחוץ.  באוכל  להסתפק  צריכה  הייתי 
לסף דמעות  שלי  אמא  את  הביא  זה  מצב 
– לא רק שאני לא אוכלת ממאכליה, אלא 
עכשיו אני גם מנקה את הבית לפני שאני 
מניחה דברים, ומעל הכל גם לבשל אצלה 
איני יכולה – עבורה זה היה שיא חדש של 
להפיג  לי  עזרו  לא  הרבים  ההסברים  כאב. 
את כאבה הרב. ניסיתי להסביר לה שאין לי 
דרך, בשלב זה, להכשיר את המטבח אצלה 
אותי.  להבין  התקשתה  היא  אך  לפסח, 
הכאב הגדול ביותר עבורה היה הפחד שלה 
ממנה,  מתרחקת  שאני  חשבה  שהיא  מכך 
שלאט לאט ביתה היחידה מתנתקת ממנה 
יותר קשר עם אמה. ההסברים  רוצה  ולא 
לא עזרו בנקודה זאת, אך התרופה הטובה 
ביותר למצב הייתה הזמן. ברוך השם, עם 
הזמן היא התחילה להכיל את המצב, ולאט 
לאט הצליחה להבין אותי ובהמשך גם לבוא 

לקראתי בנושא.
גם  ואיתה  חזרה,  השגרה  החג,  לאחר 
מחשבות רבות על מצבי. רציתי כבר להיות 
פי  יהודייה כשרה שחיה על  גיור –  אחרי 
ההלכה. מיד בסיום החג ביררתי על מועדי 
הלימודים  במוסד  לגיור  קורס  של  פתיחה 
בשיחה  מתגוררת.  אני  בו  ליישוב  שקרוב 
עם אחראי הקורס בבירור המועד, קיבלתי 
בכל פעם מועד אחר. בכל שיחה נאמר לי 
ונדחה.  שמועד הפתיחה של הקורס נדחה 
אף  נורא.  אותי  תסכל  לי,  צרם  פשוט  זה 
אני  כמה  הבין  לא  אחראים  מאותם  אחד 
עוד  נבע  התסכול  להתגייר.  כבר  מחכה 
הקודמת,  בפעם  שעשיתי  מהמהלך  יותר 
 – הלימודים  בגלל  הקורס  על  שוויתרתי 
ועכשיו הקורס בכלל לא מתחיל. המתנתי 
בציפייה בכל כמה חודשים שהנה, זה עכשיו 
הולך לקרות, אך שוב ושוב המציאות טפחה 
לא  לעשות,  מה  ידעתי  לא  הפנים.  על  לי 
הצלחתי להשפיע עליהם להקדים את מועד 
הקורס  פתיחת  שכן  הקורס,  של  תחילתו 

הייתה מותנית בכמות אנשים.
קיבלתי  דחייה,  של  שיחה  כל  אחרי 
תשובה מבהילה אף יותר: שיתכן שהקורס 
לא ייפתח במחזור הקרוב, בגלל שאין הרבה 
ידעתי  לא  פשוט  הזאת  בנקודה  נרשמים. 

מה לעשות עם עצמי...
המשך בשבוע הבא...

"אף אחד 
מהאחראים לא הבין 

כמה אני מחכה כבר להתגייר"
מה אוכל להביא לביתה של חברתי שמארחת אותי לליל הסדר, 

ומה הביא את אמא שלי לסף דמעות

מיומנה של טליה צימברג 
    גרת צדק 
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סרטון שהופץ לפני כחודש זכה עד כה למיליוני 
ניסוי  מן  שעשתה  אישה  נראית  בסרטון  צפיות. 
מיקרופון  ובעזרת  ביתה,  של  האחורית  בחצר 
מקצועי שחובר למכשיר הטלפון שלה – הקליטה 
את "קול" החמניות שצומחות בחצר שלה. מחקר 
מדובר  כי  מוכיח  אוסטרליה  מאוניברסיטת מערב 

בגילוי בעל בסיס מדעי ממשי.
החוקרים  תרגמו  המחקר  במסגרת 
צמחים  של  ה"רטט"  קולות  את 
מסוימים לגלי רדיו, ככל הנראה כפי 
צילמה  שבעזרתו  המכשיר  שעשה 
שלה.  המעניין  הניסוי  את  האישה 

סוג של  מזכיר  זה אמיתי, הצליל  "אם 
גולשים  כתבו  ביותר",  עדינה  חצוצרה 

היחידי  המחקר  אינו  ממש  זה  למעשה,  רבים. 
שמעיד על כך.

צלילים  של  לסדרה  הצמח  את  "חשפנו 
וצפינו בהתנהגותו"

מודים  כבר  העולם  רחבי  מכל  חוקרים  היום 

הם  זה,  עם  זה  מתקשרים  שהצמחים  רק  שלא 
בכתב  שפורסם  הנוכחי  המחקר  רגישים.  גם 
משתמשים  כיצד  בדק   Oecologia המדעי  העת 
איתור  לצורך  שלהם,  בצלילים  הצמחים  שורשי 
מפעימים  נתונים  עולים  ומממצאיו  באדמה,  מים 
שורשי  כי  להוכיח  הצליחו  החוקרים  בהחלט: 
הצמחים "רגישים", עד כדי כך שהם מסוגלים 
לחוש בחדות של תנודות קול שנובעות 
ממים זורמים, ואין זה משנה אם המים 
מטפטפים  או  בקרקע  כבר  נמצאים 

מעליה דרך הצינורות.
לצמחים  מסייעת  הצליל  של  חישה 
למקור  יותר  קרוב  שורשיהם  את  להזיז 
מקור  באזור  מושבם  את  ו"לקבוע"  המים, 
)וכמה מוסר השכל עלינו להפיק מכך על חיינו אנו  המים 

שצריכים להיות קרובים למקור מים חיים - הקב"ה(.
במרכז  מובילה  חוקרת  גאגליאנו,  מוניקה  ד"ר 
יהיו  שצמחים  הגיוני  "זה  כי  טוענת  לביולוגיה, 
העובדה  בשל  רק  ולו  זה,  את  לעשות  מסוגלים 

הפשוטה שהם צריכים מים כדי לגדול".

גם שצמחים משתמשים  יודעים  "מדענים 
בכימיקלים נדיפים כדי לתקשר זה עם זה"

ביותר.  אותה  הדהים  החוקרת  שגילתה  מה 
מים  של  קול  מלבד  דבר  שום  על  "בהתבסס 
זורמים – הצמח החל לשלח את השורשים שלו 
יתירה  המים.  טפטוף  את  'שמע'  שממנו  לכיוון 
והוא  זרם המים  היו פעמים שפתחנו את  מזאת, 
את  הקלטנו  אחרות  ובפעמים  אמיתי,  קול  שמע 
צליל הטפטוף והשמענו לו את ההקלטה. וזה היה 
מפתיע ובלתי רגיל לראות שהצמח יכול לדעת מתי 
קול המים הזורמים הוא הקלטה, ומתי הוא אמיתי. 
צליל  אוהב  לא  שהצמח  עכשיו  לומר  יכולה  אני 
זאת,  עם  אך  זיוף", קבעה.   מזהה  והוא  מוקלט, 
עדיין רב הנסתר על הנגלה בתחום, וכל החוקרים 
מסכימים פה אחד בראיון כי "המחקר רק הותיר 
המורכבות  של  הנוכחית  בהבנה  רציניים  פערים 

החושית והתקשורתית של אורגניזמים אלה".

האם חמניות יודעות לנגן בחצוצרה?
האם צמחים יכולים לתקשר זה עם זה ו"להרגיש" את הסביבה? 

ניסוי שהדהים את הרשת

שירה כהן
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ברכת שהחיינו על פירות חדשים
הלכות הנוגעות לברכת שהחיינו בפירות הדר, במיצים ועוד

073-3333-300

כגון  הדר  פירות  על  שהחיינו  לברך  ניתן  האם 
תפוזים, קלמנטינות וכדומה, או שאין לברך עליהם 

שהחיינו מכיוון שהם פירות מורכבים?
ברכת  הדר  פירות  על  לברך  שאין  אומרים  יש 
שהחיינו, מכיוון שתחילת עשיית פירות אלו היתה 
ושו"ת  י"א  )בן איש חי פרשת ראה אות  ידי הרכבה  על 

מנחת יצחק חלק ג' סימן כ"ה(. אך מרן הרב עובדיה 
כבר  נעשתה  שההרכבה  שמכיוון  פוסק 
בעצים הראשונים, וכעת העצים הם הדור 
בהם  אין  ההרכבה,  של  והשלישי  השני 
פירותיהם  על  ומברכים  איסור  שום 
שהחיינו )יביע אומר חלק ה' אורח חיים סי' 

י"ט, ואור לציון חלק ב' פי"ד אות מ"ה(. 
אם בירכתי על תפוזים ברכת שהחיינו, 

אשכולית  או  קלמנטינה  על  לברך  יכול  אני  האם 
וכדומה, או שעלי לברך שהחיינו רק פעם אחת על 

כל פירות הדר?
יכול לברך על כל מין ומין, אף שדומים זה לזה 
במראה  בשם,  שינוי  שיש  כיוון  החיצוני.  במראם 
ובטעם, יכול לברך על כל אחד בפני עצמו )הליכות 
עולם חלק ב' פרשת ראה אות ב', ואור לציון חלק ב' פרק י"ד 

אות מ"ו בהערות(. 

יכול  האם   – גראנד  תפוח  על  שהחיינו  בירך 
לברך גם על תפוח אנה?

פי  על  שאף  אנה,  מזן  התפוח  על  לברך  אין 
עדיין  נחשב  אופן  בכל  ובמראהו,  בטעמו  ששונה 
למין אחד, וכיוון שבירך על מין אחד – אינו יכול 
על  למי שבירך  הדין  והוא  השני.  המין  על  לברך 
ענבים  על  לברך  יכול  שאינו  ירוקים,  ענבים 
אדומים )חזון עובדיה ברכות עמ' תמ"ו, ואור לציון 

חלק ב' פרק י"ד אות מ"ו(. 
וכעת רוצה  אדם שלא אכל תפוזים, 
האם  מתפוזים,  שסחטו  מיץ  לשתות 

יברך שהחיינו?
מפרי  שנסחט  טבעי  מיץ  השותה 
חדש, אינו מברך עליו שהחיינו )הלכה ברורה 

סימן רכ"ה אות ל"ט(.
בירך  ולא  חדש  מפרי  טבעי  מיץ  שתה  אם 
שהחיינו, וכעת רוצה לאכול מהפרי החדש – האם 

יכול לברך שהחיינו?
ברכת  מיץ טבעי  על  מברכים  שאין  פי  על  אף 
שהחיינו, מכל מקום אם הקדים ושתה מיץ לפני 
שאכל את הפרי, אינו יכול לברך שהחיינו, מכמה 

טעמים )הלכה ברורה שם(.

עליה  נברך  אתרוגים. האם  ריבת  הכינה  אשתי 
ברכת שהחיינו?

)מהיבול החדש( לפני חג סוכות  אם אוכל אתרוג 
– יברך שהחיינו )בן איש חי פרשת ראה אות אות י"א, 
בריבות  אבל  בהערות(.  קל"ב  עמוד  ברכות  עובדיה  וחזון 
שהגברים  הסוכות,  לאחר  אלו  בימים  שעושים 
בירכו שהחיינו על האתרוג למצוות נטילת לולב, 
עמוד  )שם  אכילה  בשעת  שהחיינו  שוב  לברך  אין 
בשעת  האתרוג  על  בירכו  שלא  ונשים  קל"א(. 
חזון  פי  )על  שהחיינו  ברכת  יכולות לברך  המצווה, 

עובדיה הנ"ל, שאם אוכל קודם סוכות יכול לברך שהחיינו(.
מה מברכים על ריבת האתרוגים?

האתרוגים  קליפות  על  לברך  אומרים  יש 
חי  איש  )בן  בדברו  נהיה  שהכל  בדבש  המרוקחים 
פרשת פנחס אות ד'(. אמנם להלכה יש לברך בורא פרי 

העץ )חזון עובדיה ברכות עמוד ק"ל(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

 הידברות וקו ההלכה בשירות ללא תשלום, למענכם. 
לכל שאלה בהלכה, חייגו עכשיו 073-3333-300

חכם, מוכשר, מוצלח

מה מטריד אותך?
ודאגות,  טרדות  נפשי,  שקט  חוסר 
מלווים כל אחד מאיתנו - אולם ככל 
כפייתי,  באופן  במוחנו  מנקרות  שהן 

הן מכלות את חיינו.

בהשגחה תורנית  מיועד לנשים ולגברים בהפרדה

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני
073-333-333-1anat@htv.co.il

נפשיבשאלתי
המחלקה לבריאות הנפש עפ“י ערכי היהדות

חרדים  מטפלים  צוות  בפניך  מעמידה  הידברות 
מוסמכים ומומחים בבעיות נפש, עפ”י ערכי היהדות

 נפלאות
    הבריאה



דולר  אלף  שלנו  השכונה  רב  חילק  שעבר  בפורים 
ל-30 משפחות נזקקות. כיצד הגיע לרב סכום גדול 
רבו  ואיך עצה של  לפריז  ליום אחד  כזה, מדוע טס 

המובהק גרמה לישועה גדולה?

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

טובעים  חודריאן  אסף  של  כשהוריו 
הוא  נהריה,  של  בימה  טראגי  באופן 
מחליט להנציח את זכרם בצורה מקורית. 
יוביל...  זה  לאן  דעתו  על  מעלה  לא  הוא 
סיפור על חיים שלאחר המוות באופן שמעולם 

לא חשבתם עליו

החל ה בחיי  ביותר  המשמעותי  סיפור 
מושג  היה  לא  ולי,  שנים,  כשש  לפני 

קלוש אודותיו.
אתה בטח שואל איך זה יכול להיות?

אסף  בשם  נהריה  תושב  עם  מתחיל  הסיפור 
חודריאן, אדם שלא הכרתי מעולם.

ערב  באלול,  י"ז  בתאריך  שנים,  כשש  לפני 
מעבודתו  הביתה  אסף  הגיע  קודש,  שבת 
במרכז הרפואי בנהריה. כדרכו, התקשר להוריו 
שהתגוררו אף הם בנהריה, לשאול לשלומם, אך 

הם לא ענו לטלפון.
כנראה  והניח שהם  ושוב,  אסף התקשר שוב 
לדאוג,  החל  הוא  לפני שבת  שעה  כחצי  נחים. 
והחליט להגיע לביתם. הם לא פתחו. הוא פתח 
היה  הבית  ברשותו.  שהיה  במפתח  הדלת  את 

ריק.
אסף חש קור בכל גופו. הוא התקשר מידית 
למשטרה וסיפר למוקדן שהוריו נעלמו. המוקדן 
)גיל  פי שאלותיו  על  הוריו.  ולשם  לשמו  שאל 
משהו.  יודעים  שבמשטרה  הבין  הוא  וכדומה( 

הקור בגופו הפך לפחד של ממש.
ואז עלה לקו מישהו שהזדהה כקצין.

"ההורים שלך הלכו לטייל בים?", שאל.
הפחד  את  וחש  אסף  ענה  להיות",  "יכול 

מתכדרר בִלבו.
אמר  המשטרה",  לתחנת  לבוא  צריך  "אתה 

הקצין.

"למה?" זעק אסף.
"זה לא לטלפון. אתה צריך 

לבוא לכאן ונסביר לך".
בסערה,  הוריו  מבית  יצא  אסף 
אך הוא לא יכול היה לנסוע לתחנת 
המשטרה. הוא התקשר לאחיו המתגורר 
אף הוא בנהריה וזה אמר לו: "אני מגיע אליך 

הביתה".
"מה קרה?" שאל אסף, אבל אחיו ענה: "אני 

מגיע אליך הביתה".
ואז שמע אסף בתקשורת על בני זוג שטבעו 

למוות בחוף נהריה.
בתת־ההכרה הבין אסף את הקשר בין הידיעה 
מנגנון  אך  אחיו,  ולתגובת  הקצין  לדרישת 

ההכחשה גרם לו שלא לרצות להבין.
אחיו הקטן ניתק את הטלפון.

לא  "אני  ואמר:  לבסוף  התקשר  הגדול  אחיו 
ואמא.  אבא  עם  משהו  קרה  אבל  אליך,  אגיע 
לפני  לך  להגיד  רוצה  לא  אני  טוב,  לא  משהו 

שבת".
אל  פנים  להישיר  שיודעות  משפחות  יש 
כאוטומט.  ולפעול  המוות,  אל  ואפילו  האסון, 

אסף ואחיו היו מהמשפחות המתכחשות.
הם לא הלכו לתחנת המשטרה. מי שעשה זאת 

במקומם היו בני הדודים שלהם.
מה  את  וסיפרו  באו  הם  שבת  במוצאי  רק 

שקרה.
* * *

בחוף  לטייל  הלכו  אסף  של  שהוריו  מתברר, 
אכזיב. הם טבלו את רגליהם בלגונה, מין מערה 
טבעית. עדה, ִאמו של אסף, עמדה סמוך לפתח 
המערה, ולפתע בא גל והפיל אותה פנימה והיא 

נסחפה.
היא זעקה לעזרה. בעלה אברהם בן השישים, 

איש בריא וגברתן, הסתער לסייע לה, אך הגלים 
הבחינו  אנשים  אותו.  גם  וסחפו  עליו  גם  גברו 
בנעשה והתקשרו למשטרה, למד"א, אך לא היה 
אמבולנס פנוי. שוטרים ואזרחים נכנסו להוציא 
אותם. עדה חודריאן כבר לא הייתה בין החיים. 
איש  החוף  על  היה  לא  אך  פרפר,  עוד  אברהם 
פשוט  הם  שטבע,  אדם  עם  עושים  מה  שידע 
הביטו באברהם המכחיל ומשחיר, והתקשרו שוב 
גם  השיב  הגיע,  שהאמבולנס  עד  למד"א.  ושוב 

אברהם את נשמתו.
אדם.  בני  אלפי  השתתפו  שלהם  בהלוויה 
תושבי  שכל  אגד,  חבר  היה  חודריאן  אברהם 
עדה  ואהבו.  הכירו  הסמוכים  והיישובים  נהריה 

עבדה בשופרסל, וגם אותה הכירו כולם.
בהלוויה העלו על נס את אופיים ויושרם, ואת 
לחזור בתשובה.  זכו  מילדיהם  העובדה ששניים 
סיפרו, שעדה תמיד שאפה שלא להיות לנטל על 
ילדיה. בנה אסף אמר שלפחות זכתה להגשים את 
חלומה שיהיו לה נכדות, במקום הבנות שלא היו 
זו הייתה עצובה  לה. כל ההלוויות עצובות, אך 

יותר. בני זוג שהים קטף אותם בדמי ימיהם.
עד כאן חציו הראשון של הסיפור.

* * *
את  לעכל  התקשו  ועדה  אברהם  ילדיהם של 
לעילוי  ודאגו  קדיש  אמרו  כמובן  הם  האבדה. 
רוצה  שהוא  חש  השני,  בנם  אסף,  אך  נשמתם, 

להנציח את שמם בעוד דרך.
על  ואפילו  כנסת  בבית  בימה  על  חשב  הוא 
שלוש  כך עברו  החליט.  לא  ועדיין  תורה,  ספר 

שנים מפטירת הוריו.
יום אחד, לפני כשלוש שנים, הוא ראה בלוח 
המודעות שנפתח בנהריה סניף של איחוד הצלה. 
אסף, שחזר בתשובה יחד עם אחיו במונסי, הכיר 
את הארגון משם וזכר היטב את המעורבות של 

kalina@htv.co.il   073-222-1333   052-9551591 :אמא מצילה אותימחלקת אמ”א - סיוע לנשים הרות במצוקה לדיווח וסיוע
הידברות - למען החיים

בת שבע )שם בדוי(, 32, מרכז
אחת מ- 3,000 הנשים שקבלו סיוע במחלקת אמ”א   לפני אחרי
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הארגון בחיי הקהילה. בזיכרונו 
בפעם  שחש  ההפתעה  עלתה 
בטלית  עטוף  איש  שראה  הראשונה 
שעלה  ואיך  בשבת,  אופנוע  על  הרוכב 
את  שמצא  ידע  הוא  "אופנוע"  בזיכרונו 

הדרך להנציח את הוריו.
בכל אופן התייעץ עם רבו ומורו, מכיוון שחשב 
לא  העדפה  כאן  אין  אם  וחשש  תורה  ספר  על 
נכונה. הרב הרגיע אותו ואמר: "פיקוח נפש דוחה 
שלך  ההורים  של  המוות  תורה.  ספר  גם  הכל. 
וציוד להצלת חיים. תתרום  כוחות  זועק שצריך 

אופנוע, וזה יהיה לעילוי נשמתם".
אסף ניגש מיד לעבור קורס רפואת חירום של 
אינטנסיבי  לימוד  של  שעות   230 הצלה,  איחוד 
כולל החייאות, בסניף החדש של "איחוד הצלה" 

בנהריה.
היה  יכול  לא  הטביעה,  לתחום  הגיעו  כשהם 
אסף להשתתף. הוא פחד שיתמוטט רגשית. את 
הקורס  מנחה  אצל  פרטנית  בצורה  למד  הנושא 
מחוץ לשעות הקורס, השלים את לימודיו והפך 

כונן מן המניין.
יקר  אופנוע  מכספו  תרם  זה  בשלב 

של "איחוד הצלה", כדי לאפשר לו 
ולחבריו הגעה מהירה לאירועים.
אסף  הקדיש  האופנוע  את 
רבי  הגדול  הגאון  של  לזכרו 
שהלך  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה 
קודם  שנים  שלוש  לעולמו 
לכן, ולהוריו אברהם ועדה ז"ל.
יכול  אתה  ואילך  זה  מיום 
על  שועט  אסף  את  לראות 
הצלה"  "איחוד  של  אופנוע 

לילדים  דרכים,  לתאונות 
רק  לא  בִלבם.  שלוקים  למבוגרים  שנחנקים, 
בכותרות  גם  ניתן לראותו אלא  נהריה  ברחובות 
דרכים  תאונת  שמתרחשת  אימת  כל  העיתונים, 
או אירוע משמעותי. אסף שם, מציל חיים, לזכר 

הוריו שלא נמצא מי שיצילם.
* * *

כמעט שש שנים עברו מפטירת הוריו, ורק אז 
התוודעתי אני לסיפורו של אסף.

אני תושב נתניה, אך עיר הולדתי היא נהריה. 
נישאתי ועזבתי את העיר, ואילו הורי נותרו שם.

יצאו  הורי  בשנה שעברה.  אב  בחודש  זה  היה 
ללכת  החליטו  הם  לטייל.  שישי  ביום  כהרגלם 
לאותה  ואפילו  מקום,  לאותו  כן,  אכזיב.  לחוף 

לגונה.
ידי רועדת בעת כתיבת הדברים.

כאילו בהילוך חוזר, אמי עמדה שם, וגל גדול 
סחף אותה, אבי רצה להצילה, אך נסחף גם הוא. 
הורי לא היו בריאים כמו הוריו של אסף, הם גם 
היו מבוגרים מהם, ושניהם סבלו מסוכר ומבעיות 

לב.
הים לקח אותם כמו כלום, והם החלו לטבוע, 

בדיוק כמו הוריו של אסף שש שנים לפני כן.
והתקשרו  בחוף  אנשים  אותם  ראו  הפעם  גם 
הקריאה  הפעם  לאז,  אלא שבניגוד  למד"א,  מהר 
נקלטה במכשיר הקשר של "איחוד הצלה", אצל 

כונן בשם... אסף חודריאן.
הוא עלה על האופנוע ובתוך שלוש וחצי דקות 
ואמי  בחוץ,  היה  כבר  אבי  הים.  חוף  על  היה 
איכשהו הצליחה לצוף על איזשהו חפץ, אבל היא 
כבר בלעה כמות של מים והייתה מחוסרת הכרה.

אסף החל להחיות את אבי, והצליח לגרום לו 
להוציא את המים שנצברו בריאותיו, והוא החל 
ניידת של מד"א. אסף  לנשום, ובדיוק אז הגיעה 
לקח  מד"א,  של  הכוננים  ביד  אבי  את  הותיר 
)הפעם  המתרחצים  מאחד  ים  אופנוע  בהשאלה 
במהירות  חתר  הצלה"(,  "איחוד  של  אופנוע  לא 
בה  האופנוע וביצע  על  אותה  העלה  אמי,  לעבר 
הים  חיל  של  סירה  הגיעה  בינתיים  החייאה. 
שהוזעקה על ידי משמר החופים, שהובילה אותה 

אל החוף.
* * *

הוריי פונו על ידי אמבולנסים לבית החולים, 
משם  יצאו  ימים  כמה  ובתוך 

בריאים ושלמים.
ובעצם  שלי  הסיפור  זה 
סיפור הצלת חייהם של הורי, 
אסף  של  בסיפורו  השזור 
של  מותם  וסיפור  חודריאן, 

הוריו.
כן.  עצוב?  סיפור  זה  האם 
כן,  גם  שמח?  סיפור  זה  האם 
כותב  כשאני  מה  משום  אבל 
ומדמעות. עדה  רועד מבכי  לך אני 
ואברהם ז"ל ציוו, דרך בנם, את החיים 
ולא  בנם  שעבר  הקורס  בזכות  היקרים,  להורי 
לעילוי  ידו  על  שנתרם  האופנוע  בזכות  פחות 

נשמתם.
אופנוע  אני  אף  תרמתי  מכן  לאחר  חודשיים 
כזה, בסייעתא דשמיא, לזכותם של הורי ולעילוי 
נשמתם של עדה ואברהם. כל כונן וכל אופנוע וכל 
ציוד כזה או אחר, יכול היום, מחר או מחרתיים 
להציל אתכם או את הוריכם או את הילד שלכם.

הורי ניצלו בזכות תרומה שנעשתה שלוש שנים 
בזכות  יינצלו  חיים  כמה  חושב  רק  אני  קודם. 
שאינה  תרומה  שזוהי  ומבין  שתרמתי  האופנוע 

מתכלה, תרומה שצוברת זכויות.
שנים  תשע  לפני  היה  שלא  מצטער  רק  אני 
עדה  של  חייהם  את  שיציל  אופנוע  שיתרום  מי 
ואברהם חודריאן ז"ל, אבל תהיה תרומתי ותרומת 
כל מי שיקרא וישמע את הסיפור המדהים הזה, 
לעילוי נשמתם של הנאהבים והנעימים שבחייהם 
ובמותם לא נפרדו ובמותם ציוו לרבים את החיים.

האין זה מדהים? 
)המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

וכוכבים  גלקסיות  ביליוני  מאות  ישנן 
בחלל הרחב, ומי שברא את כל פלאי הטבע 
אחד  בכל  עכשיו  מתבונן  הללו  האדירים 

מאתנו, יודעו לפני ולפנים. 
שמחזיק  מי  עם  לדבר  מדהים  זה  האין 
גלגל השמש? את מי שמקיים  זה את  ברגע 
גלקסיות,  ערפיליות,  שלם,  יקום  עת  בכל 
מלכי  "מלך  הכינויים  לכת?  וכוכבי  כוכבים 
המלכים" ו"בעל הכוחות כולם" הם כמשמעם 

וכפשוטם.
ויודעים  ודם,  בשר  אדם  אל  מדברים  אנו 
הזה.  העולם  מן  כלים  ואנו  כלה  שהוא 
כלים  והם  יפים,  חפצים  על  מדברים  אנו 
ומתחלפים. אנו מדברים על הטבע, אף הוא 
מוגבל ותלוי במקום ובזמן. כל דיבור היוצא 
מן הפה הוא כהבל על הבלים – מלבד דיבור 

המתייחס אל יוצרנו, צור העולמים.
הברות   – מפינו  יוצאות  מילים  כיצד 
וצלילים – והן מסוגלות להביע רעיונות על 
שיכולה  ביותר  והגדולה  האמתית  המציאות 
להיות, לדבר אל אלוקים שמעבר לכל הברה 

וכל צליל?
מי  אל  הנצח?  אל  לדבר  מדהים  זה  האין 
שהיה הווה ויהיה, חי לפני העולם ויתקיים 
שאינו  האחד  אל  עולמים.  ולעולמי  לעד 

משתנה לעולם.
האין זה מדהים לדבר אל מישהו גדול כל 
כך? אינסוף – שאין שני לו. בעל כוח – שאין 
כוח דומה לו. אחד – שאין אחדות כמותו. 
וברגע הזה, בהווה הזה, יש לנו יכולת לחשוב 
לדבר  ואפילו  במציאותו  להכיר  אודותיו, 

אליו, לעובדו. היש גבול לפליאה?
תנו לאדם את כל האוצרות שבעולם, את 
כל רצונותיו, אך מה כל אלה שווים בפני רגע 
אחד ויחיד של הכרת האמת – מציאות ה'. 
מסוגלים  אנו  שבו  בחיינו  ויחיד  אחד  רגע 
לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, לדעת שהוא 

קיים בלבבנו, ולדבר אליו בפינו?
אין מילים. אדם הולך כסומא בערפל – אך 
לעתים בולט רגע של התבוננות, רגע בולט 
שווה  הזה  והרגע  באפילה,  מנצנץ  אור  של 
קולט  כשהוא  האחרים,  הרגעים  מכל  יותר 

מנין האור.

לרכישת ספרי חיים ולדר לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 או באתר 
shops.hidabroot.org

אסף 
החל להחיות 

את אבי, והצליח 
לגרום לו להוציא את 

המים שנצברו בריאותיו, 
והוא החל לנשום, 
ובדיוק אז הגיעה 

ניידת של 
מד"א   

אבא מחכה לך, הוא רוצה להשפיע, 
רק פתחי לו דלת...

     
טהורה

בואי נתחיל שנה
דיסקרטיות 

מלאה

ליווי בדרך לטהרה 
תתחברי:

 02-6301522
mit@htv.co.il
 052-8287668 

קבוצת נשים בווטסאפ
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בכלוב העופות
נניח שמחירו של תוכי ממין זכר הוא 5 ₪, מחירה של תוכית – נקבה – הוא 3 ₪ ומחירם של 
שלושה גוזלי תוכים הוא 1 ₪. יוסף קנה 100 תוכים מכל שלושת הסוגים, ושילם עבור כולם 

100 ₪ בדיוק. כמה גוזלי תוכים לכל היותר יכולים להיות כלולים בעסקה?

חידהאמרות
רגע    

  למחשבה

פתרון החידה מפרשת חיי שרה:
16 גרביים.

על פי נתוני השאלה, ברור שמכל צבע יש 5 גרביים לרגל ימין ו-5 לרגל שמאל. לכן, אם נוציא 15 גרביים, 
יכולים להיות, לדוגמא, 5 גרביים שחורים ימניים, 5 ירוקים ימניים ו-5 צהובים ימניים.

רק כאשר נוציא את הגרב ה-16 במספרה, נשיג בוודאות לפחות זוג אחד.

התשובה תפורסם בשבוע הבא

שוטה – אומר את שהוא יודע. חכם – 
יודע את שהוא אומר. )רבי שמחה בונם 

מפשיסחה(

להוכיח לשוטה שיש פיקח ממנו – לכך 
דרושה חכמה מרובה. )רבי נפתלי 

מרופשיץ(

"אם נחליט לוותר על מוסד 
הנישואין – לא יהיה עם יהודי"

ח"כ אורן חזן התראיין לעונה השנייה של התוכנית "מסע בין נשמות" 
עם דודו כהן, ודיבר על הסערה שעורר בתקיפת חתונת ההתבוללות

דודו כהן

'העם " ב-2018,  היום,  אומר  כשאתה 
הגזע?  תורת  זה,  'מה   – אומרים  הנבחר', 
העם הנבחר? אנחנו כמו כולם'. לא, אנחנו 
לא כמו כולם. יש לנו אחריות, יש לנו מחויבות. 
אומר  כיפה,  חובש  שלא  כאדם  שאני,  תחשוב 
תחושת  משהו.  אומר  זה  האלה.  הדברים  את 
השליחות היא גדולה מאוד", כך אומר ח"כ אורן 

מיוחד שקיים  בראיון  חזן 
בעונה  כהן  דודו  עמו 
בין  "מסע  של  השנייה 
בקרוב  שתעלה  נשמות", 
הידברות,  ולאתר  לערוץ 
עם אורחים מרתקים כמו 
ורון,  דנה  שירי,  אליהו 
מתן  מרגלית,  אהרון  הרב 

צור, חיים אוליאל ועוד.
חכ" חזן דיבר בין השאר 
על התגובות הרבות שקבל 

לאחר שהגיב בחריפות ובתקיפות לנושא השחקן 
עם  כחודש  לפני  ו"התחתן"  שהתבולל  היהודי 

אשת תקשורת מוסלמית.
אותי?",  שונאים  ובתקשורת  בשמאל  "למה 
המשיך חזן לתהות, ואף סיפק תשובה. "הרי מה 
הכי חשוב? עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. 
זהו. זו הליבה. זה המשולש. גם למייסדי מדינת 
על שלושה עקרונות  היה חשוב לשמור  ישראל 
כמובן  הכל  ונישואין.  כשרות  שבת,   –
במרחב 

לא  כבר   – שבת  היום?  ומה  הציבורי. 
 – כשרות  הציבורי.  במרחב  רלוונטית 
אין בכלל על מה לדבר, מהמסעדות בכל 

איך  שמשדר  טיים  הפריים  דרך  הארץ, 
רייטינג  בתופעת  מתקבל  וזה  שרצים,  אוכלים 
הנישואין,  מוסד  הוא  לנו  שנותר  מה  מטורפת. 
שאם נחליט לוותר עליו – לא יהיה עם יהודי. זה 

הבסיס להכל.
"אני באתי לכנסת כבחור 
חילוני, קצת מצחיק, קצת 
חשבון,  עושה  לא  שובב, 
הולך  האמת,  את  אומר 

'דוך' בדרך".
מהאסטרטגיה,  חלק  זה 

או שזה פשוט אתה?
אותי  למדו  החינוך.  "זה 
משהו  לך  יש  שאם  פעם, 
על הלב – תגיד. זה אמנם 
יכול, בצד השני, לבנות עולם 
ומלואו או להרוס עולם ומלואו, אבל אל תשמור 
בבטן, כי זה ישבור לך את הלב. פי ולבי שווים, 
ומה שיש בפנים יוצא החוצה. רוב האנשים הם 
רוצים  לא  שהם  לא  פשוטה.  מסיבה  כאלה,  לא 
מפחדים,  הם  אבל  רוצים.  הם  כאלה,  להיות 

והפחד זה דבר שמשתק. בי, ב"ה, אין פחד".
אבל לא עברת כמה גבולות בכל העניין הזה? 
גם  'למה השמאל שונא אותי', אבל  אתה שואל 

לך יש חלק בזה.
"התשובה פשוטה. השמאל, בעצם התקשורת 
קשה  והאליטות,  והשמאל 

צעיר  כבחור  הגעתי  פשוטה:  מסיבה  איתי  להם 
שנראה כמו בתל אביב, הולך כמו בתל אביב, מדבר 
כמו בתל אביב. פתאום באתי, והמשחק השתנה. 
למה? כי עד שאני הגעתי, כשהיו מדברים על ארץ 
ישראל השלמה, על ירושלים בירתנו הנצחית, על 
העם היהודי, על התבוללות – מה היו אומרים? 
'אה, זה הדתיים האלה, הפנאטיים, החרדים, אלה 
בגבעות'.  שחיים  הארוכות  והפאות  הזקנים  עם 
כולם,  כמו  נראה  כולם.  כמו  אני.  באתי  פתאום 
רק  ולא  אחרת.  מדבר  אבל  כולם,  כמו  הולך 
זה  פתאום  מקשיבים.  כולם   – אחרת  שמדבר 
לא  כבר  הקוסמוס  קשובות.  אוזניים  על  נופל 
מסתובב אותו דבר. כללי המשחק השתנו. עכשיו, 
מה עושים במקרה הזה? במקום להילחם בליבה, 
לנסות לשכנע אותנו שאנחנו טועים – אני משלם 
את המחיר. אתה יודע מה? אני מוכן לשלם את 
המחיר. כי יש משהו גדול יותר ממני או ממך או 
מכולנו, וזו העובדה שכולנו חלק מהעם היהודי. 
אני לא מסתכל, כמו רוב הפוליטיקאים, על קצות 
טובות  כותרות  כמה  לייקים,  כמה   – האצבעות 
לעבר  מסתכל  הראש,  את  מרים  אני  והלאה. 
לראות  רוצה  אני  נצחים,  לנצח  לאופק.  העתיד. 
את ירושלים כבירתנו הנצחית, את ארץ ישראל 
השלמה, את בית המקדש נבנה. רוצה לראות עם 
יהודי חי, פועם, אור לגויים. זה מה שאני מאמין 

בו".

שבת שכולה לקראת חג החנוכה מזמינים את אחד מרבני הידברות 
לבית הכנסת ובע"ה זוכים לניסים בזכות זיכוי הרבים

הרצאות מרתקות • עונג שבת 
שיעור מיוחד לנשים • גיבוש הקהילה • יעוץ והכוונה ניסים073-222-1361

בנוסף יינתן לבית הכנסת
סט ספרים מתנת הידברות

הזמינו את הידברות 
והודיעו לחברים

בס”ד

ללא עלות 

בעוד שבועיים זה קורה!
בבית הכנסת שלך!

נר שישי עם הידברות

הרב רפאל אוחין • הרב שי עמר • הרב מרדכי חזיזה • הרב מרדכי ארם צובה

הרב ניסים אזווי • הרב מרדכי לוי • הרב ראובן זכאים
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כשהייתי בן עשר", מתחיל אפיק סופיר את "
סיפורו, "במהלך חיפוש אחרי איזו תכנית 
לערוץ  הגעתי  בטלוויזיה,  אותי  שתעניין 
הידברות. לא ידעתי אז שקוראים לו כך, וגם לא 
הבנתי על מה מדברים שם. היתה רק מילה אחת  
ששמעתי חוזרת על עצמה שוב ושוב – "ברכות", 
לדברים.  להקשיב  להמשיך  רצה  בתוכי  ומשהו 
לאט לאט הצלחתי להתרכז ולהבין יותר, זו היתה 
שיעור  הגיע  אחריה  כהן.  זמיר  הרב  של  הרצאה 
של הרב יצחק פנגר, ולאחריו עוד כמה שיעורים, 

את כולם שמעתי באותו יום".
אפיק סופר, בן 19, הוא עיוור מלידה. הוא נולד 
למשפחה מסורתית, שעשתה קידוש בשבת, אבל 
לא הרבה מעבר לכך. בנוגע לעיוורון הוא אומר: 
תמיד  והסביבה  ההורים  עיוור,  היותי  אף  "על 
כולם.  כמו  הכל,  לעשות  יכול  שאני  לי  שידרו 
אמנם אין באפשרותי לראות, ובמהלך הדרך היו 
לי לא מעט התמודדויות עם הנושא, אבל למדתי 
שעל אף השוני, אני עדיין יכול להצליח ולעשות 

כל מה שאני רוצה, אולי חוץ מלנהוג".
גם  "הבנתי  ממשיך,  הוא  מסוים",  "בשלב 
שרואים,  אנשים  מה'.  מתנה  הוא  שהעיוורון 
ואני  הפנים,  הבעות  פי  על  חיוך  לראות  יכולים 
רואה אותו לפי הקול. הם רואים עצב על הפנים, 
אני  האדם שמולי.  בדיבור של  אותו  שומע  ואני 
צריך  או  שמח,  עצוב,  שלידי  מי  מתי  מרגיש 
לאנשים.  להקשיב  אוהב מאד  ואני  לו,  שיקשיבו 
מבחינתי העיוורון לא מהווה מגבלה, כי במקום 

לראות אני מרגיש את האנשים שלידי מבפנים".
כילד, אפיק השתלב במסגרות רגילות. "היו לי 
סייעות בכיתה לאורך השנים, ויש לי גם מחשב 
כותב  הצג  ברייל.  וצג  מדברת  תוכנה  עם  מיוחד 
בכתב ברייל את כל מה שכתוב במחשב, וכך אני 
היא  גם  המדברת  התוכנה  הדברים.  את  קורא 
יכולה לומר לי את מה שכתוב, אבל אני אישית 

אוהב פחות להשתמש בה".
בהיותו בתיכון, השתתף אפיק בכמה פרויקטים 
תכנית  לי  היתה  שנים  ארבע  "במשך  מעניינים. 
"בתוכנית  מתאר.  הוא  המקומי",  ברדיו  קבועה 
לדבר  נהגתי  וגם  ערכתי,  שאני  מוזיקה  היתה 
ולהעלות בה את המודעות לבעלי צרכים מיוחדים. 
תנועת   - קרמבו'  של  ב'כנפיים  חנכתי  במקביל, 
נוער המשלבת ילדים בעלי צרכים מיוחדים יחד 
עם כאלו שאינם. היו לי ארבעה חניכים, כל אחד 

להם  תיווכתי  ואני  שלו,  המיוחד  הצורך  עם 
חדשים,  דברים  אותם  לימדתי  העולם,  את 
האחרונה",  בשנה  כיף.  הרבה  איתם  ועשיתי 

הלאומי  השירות  את  "עשיתי  ממשיך,  הוא 
בשילוב  הדוגלת  לכולם',  'מקום  בעמותת  שלי 
בקהילה של אנשים עם מוגבלויות. נהגתי לספר 
בה את סיפורי האישי כעיוור, ולתרום להעלאת 
העיוורים  של  ולצרכים  החיים  לאופן  המודעות 

בחברה".

 ההיכרות עם הידברות
מאז היום בו נחשף לערוץ הידברות, החל אפיק 
להאזין לשיעורים באופן קבוע. "התחלתי לשמוע 
הרבה מאד שיעורי תורה, במיוחד של הרב זמיר 
לו את  כאילו שיש  הרוגע שבו הרב מדבר,  כהן. 
הדהים  שהיא,  שאלה  לכל  שבעולם,  הזמן  כל 
הפנאי  בשעות  הטוב  חברי  בנוסף,  ממש.  אותי 
היה  והחברים,  המשפחה  מלבד  ומעולם,  מאז 
הרדיו. אהבתי להאזין לו, ולחפש דברים חדשים 
הידברות,  ערוץ  את  שגיליתי  אחרי  ומעניינים. 
מצאתי גם תחנות רדיו חרדיות, והתחלתי לשמוע 

שיעורי תורה גם בהן".
שיעורים  כמה  ששמע  לאחר  עשר,  בגיל  כבר 
לי קשה  "היה  ניסה אפיק לשמור שבת.  בנושא, 
הנכון,  הדבר  שזה  "הרגשתי  מתאר,  הוא  מאד", 
אבל לא היו לי ספרים שיסבירו מה צריך לעשות, 
ולא ידעתי בדיוק במה מדובר. במשך כמה שנים 
מה  מצאתי  לא  אבל  פעם,  אחר  פעם  ניסיתי 
לעשות עם עצמי ביום הזה, וגם עדיין לא הבנתי 
עם  יחד  השבת".  את  לשמור  צריך  למה  לעומק 
זאת, הוא אומר: "כשלא שמרתי שבת, היא היתה 
חסרה לי. בכלל, אחרי שטועמים יהדות, כבר אי 

אפשר להתנתק ממנה".
הרבה  אפיק  שמע  בהן  שנים,  כמה  עוד  עברו 
את  לעשות  הצליח  לא  עדיין  אך  תורה,  שיעורי 
הוא  הדברים",  את  לממש  קשה  לי  "היה  הצעד. 
המשכתי  הזה  הזמן  בכל   – עדיין  "אבל  אומר, 
עלון  את  גם  מאד  אוהב  אני  שיעורים.  לשמוע 
הידברות, ומהארגון שולחים אלי אותו מידי שבוע 
בפורמט וורד, עוד לפני שהוא עובר ל-pdf, על 
ולהעביר  לפענח  תצליח  שלי  שהתוכנה  מנת 
גם  הגעתי  יותר.  בקלות רבה  ברייל  לכתב  אותו 
לעיוורים  תורנית  ספרייה   – מסיל"ה  לספריית 
ברייל  בכתב  ומספקת  ברק,  בבני  הממוקמת 

ספרים רבים הנוגעים ליהדות. יש שם סידורים, 
מחזורים, ספרי עיון ומוסר, ובעצם – כמעט הכל. 

דרכה הצלחתי להעשיר את הידע".
הוא  שהפעם  אפיק  החליט  וחצי,  כשנה  לפני 
מתחיל לשמור שבת כהלכתה, באופן תמידי. "גם 
אז היו עליות וירידות", הוא מתאר, "אני משתמש 
נייד  טלפון   – טכנולוגיים  באמצעים  הרבה 
ומחשב, והם משמעותיים מאד לתקשורת עבורי. 
לקח לי זמן לעבור את המשוכה הזו, ולמצוא איך 
להסתדר בשבת בלעדיהם. היום אני קורא בשבת 
תהילים או ספרים אחרים, הולך לפעמים לקרובי 
משפחה, וברוך ה' מצליח לחוות בטוב את השבת 
גם בלי המחשב והנייד. הקושי לשמור את השבת 
אבל  מחובר,  הרגשתי  כבר  שבלב  מכך  גם  נבע 
שכן,  מה  להיבנות.  זמן  עוד  לקח  בשכל  להבנה 
ברור לי שזו הדרך, ושהבירור הזה הוא רק עניין 

של זמן".
את הריאיון מסיים אפיק בתחושה איתה הוא 
הולך לאורך כל חייו: "מבחינתי, אין דבר העומד 
בפני הרצון, ולא משנה מה אני רוצה לעשות. כך 
למשל, לא חשבתי שאצליח להיות חונך בתנועת 
והצלחתי.  מיוחדים,  צרכים  עם  לחניכים  נוער 
הייתי צריך לתווך להם הרבה מושגים מהעולם, 
בהם  שתיגע  בצורה  זאת  לעשות  איך  ולמדתי 
תוכנית  לשדר  כשרציתי  גם  כך  אותם.  ותקדם 
ברדיו, ובאמת הצלחתי להגיע לשם עם תוכנית 
האמנתי  לא  שנים  כמה  כשלפני  וכך,  משלי. 
שאצליח לשמור מצוות, והנה – היום אני עושה 
שואף  ואני  לכאן,  עד  ארוכה  דרך  עברתי  זאת. 
ומקווה להמשיך להתקרב לה' ולדרך התורה עוד 

ועוד".

אפיק סופיר, עיוור מלידה: 
"לא חשבתי שאצליח לשמור מצוות"
בגיל עשר, במהלך חיפוש אחרי תוכנית שתעניין אותו בטלוויזיה, גילה אפיק 

סופיר, עיוור מלידה, את ערוץ הידברות. מאז נפתח לו עולם חדש, אך לקח זמן 
עד שהדבר הגיע לידי מימוש. "לא חשבתי שאצליח לשמור מצוות, אבל אין דבר

 העומד בפני הרצון"

תמר שניידר

בחיים צריך לדעת
לבחור נכון

הידברות מזמינה אותך לגלות את כל הסודות
לניקוי רעלים, איזון לחץ דם, הורדת כולסטרול

בסדנא חוויתית אחת!
רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורפתית

הרבנית רחל בצרי
כיבוד
עשיר  073-222-12-40

 אי”ה
הסדנא תתקיים

ביום רביעי כ’ כסלו
28-11-2018

בין השעות 11:00-16:00
בבית רבקה רחוב התורה 

הגואלת 2 באר שבע

הרב יצחק בצרי בתפילה מיוחדת 

חוברת מתכונים בריאיםשי לכל משתתפת!
עכשיו בבאר שבע

רישום מראש חובה • מכירת מוצרי הידברות במקום
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מעדני 
   מלך

בנענע יש תולעים, צריך להיזהר לא לאכול דבר 
התחכמו,  קטיף"  "גוש  בשיטת  תולעים.  בו  שיש 
להיזהר.  צריך  זה  בלי תולעים, אבל בלא  עושים 
הרבה פעמים מוצאים תולעים לרוב, וקשה מאוד 

להבחין בהם, כי צבעם ירוק כמו הנענע עצמו. 
בגוש קטיף מצאו כל מיני תחבולות שלא יהיו 

לא  עין,  להעיף  כדאי  כן  פי  על  ואף  תולעים. 
הוא  כן  אם  אלא  יסודית,  כך  כל  בדיקה 

רואה שיש תולעים, אם לאו הכל בסדר. 
בליל  שאוכלים  הכרפס  דבר  ואותו 
הרבה  בו  מצוי  הזה  הכרפס  פסח, 
קטיף  בגוש  מצאו  היום  אבל  תולעים, 

הדברים  את  שלמדו  אחרים  ובמקומות 
האלה תכנון על ידי חממות וכיו"ב שלא יצא 

משם דבר עם תולעים. 
בכל זאת למיחש מיהא בעי, יעיף עין, מבט לכל 

הפחות, יראה שאין תולעים וזה בסדר.

חומרת איסור תולעים 
האיסור של תולעים איסור חמור מאוד, התורה 
החמירה בו מאוד, כמו שאמרנו פעם "אשר בשמים 
מתחת  במים  ואשר  מתחת,  בארץ  ואשר  ממעל, 
אדם  אם  רמז,  דרך  הפסוק  את  פירשו  לארץ". 
במרק,  התבשיל  בתוך  ונכנס  הפורח  יתוש  אוכל 
הלא  בו,  להבחין  ויכול  צלול  המרק  לפעמים 
בצבע  יתוש  לנו  אין  צבעו שחור,  היתוש 
את  מושיט  במרק,  וטבל  כשנכנס  מרק, 

ידו ומוציא אותו. 
אבל הרבה פעמים יש תבלין פלפלים 
יודע  אינו  והוא  בהם,  וכיוצא  שחורים 
אותיות  "יתוש"  יתוש,  או  פלפל  זה  אם 
"ושתי", נכנסה ושתי בתוך האוכל שלו... צריך 
לשפוך את כל האוכל, מכיוון שבריה אפילו באלף 
לא בטל, היתוש קטן מאוד והתבשיל הרבה, נקרא 
שמו בריה כיון שיש בו חיות, לא יועיל אפילו יהיו 

לא  ששים  פעם  ששים 
בטל. 

הבשר  חתיכות 
בהן  אין  אם  למשל, 
היטב  ישטפן   – גומות 

שום  שאין  יפה  ויסתכל  שלוש  פעמיים  במים 
חלקים,  שהם  וירקות  פירות  יש  אם  או  יתוש. 

ישטפם יפה ויאכלם. 
ואם לא, כל האוכל אסור, זה ושתי – היתוש 
הקטן הרשע הזה, בא ואוסר לנו את כל הקדרה, 

כמו עמלק אוסר את הכל, 'אשר קרך בדרך'. 
חייב שש  ואכלו,  יתוש בתוך התבשיל  יש  אם 
מלקות, אם זו תולעת שגדלה בירקות שאינה עפה, 

חייב עליה חמש מלקות. 
ואם זו תולעת שבמים, כגון בבור מים מכונסים 
חייב  הזו  התולעת  על  תולעים,  לפעמים  יש 
זה   - ממעל"  בשמים  "אשר  וזהו  מלקות.  ארבע 
שעף ופורח כמו היתוש וחבריו – "ממעל" - שש 
מלקויות. "ואשר בארץ" – תולעת, חמש מלקויות. 

"ואשר במים מתחת הארץ" – ארבע. 

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

זהירות מתולעים
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מזהיר מהעוון של אכילת תולעים, 

ועל החשיבות של בדיקת העלים

לרכישת ספרי "מעדני המלך" המלוקט משיעורי 
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל חייגו להידברות שופס 
Shops.hidabroot.org 073-222-12-50 או

 מתוך 
 היומן

מדור זה מביא סיפורים קטנים על מעשים 
גדולים, המצויים ביומנו של שלמה, המזכיר 
רב הפעלים של הידברות. הוא נמצא תמיד 
מאחורי הקלעים, אין פעם שהוא לא זמין, 
ואין בעיה שלא יתאמץ לפתור. אם יש לכם 
מה לומר לשלמה או שאתם צריכים עזרה 
כלשהי פנו אליו במייל
Shlomo11@htv.co.il

"ניר, אני יכול לקבל ממך נס?".
ר' ניר גרמי, סמנכ"ל הידברות, לא הבין מה אני 

רוצה ממנו.
שאל,  הוא  מכין?",  שאני  בקפה  מיוחד  "מה 

משועשע. 
"לא נס קפה", הצטרפתי לצחוק, "נס, כמו נס 
להרגיש  מתחילים  כבר  אנחנו  עכשיו  משמיים. 
את האווירה של חודש כסלו, זה זמן לדבר 'על 

הניסים', לך תמיד יש משהו ככה מעניין".
הוא חשב רגע, ופתאום אמר: "עזה, 

נו...".
קפצתי ממקומי. איך באמת לא 

סיפרתי לכם על זה עד היום?
טוב",  תחשוב  שלמה,  "אבל 
"שום  והזהיר,  רציני  נהיה  ניר 
לא  גם  ידלוף,  שלא  חסוי  פרט 

נפשות  עוד  יש  מסוכן,  זה  ברמז, 
שם. תטשטש קצת פרטים".

ישראל  עם  שבהן  בשעות  היה  זה 
 8:15 כיפור.  יום  ערב  הקדוש,  ליום  התכונן 

בבוקר. 
משעות  כבר  נשמו  לא  אנשים  מדי  יותר 

הצהריים של יום קודם לכן. 
דרוכים  היו  כולם  בעיצומה,  כשהדרמה  כעת, 
התיאום  לצד  הקשר.  ממכשירי  שבקע  למה 
ובשירות  הביטחון  במערכת  מאוד  בכירים  עם 
הביטחון הכללי שסייעו באופן שלהם להצלחת 
המבצע המורכב הזה, היו איתם גורמים נוספים, 

כמו רובי היקר, יועץ שר הפנים. 
מרצועת  מנסה לברוח  שראניה  שנה   17 כבר 
שהיא  הימים  את  זוכרת  בקושי  כבר  היא  עזה. 

כך  כל  דבר.  לכל  ישראלית  נערה  רינה,  הייתה 
את  הכירה  היא  שבו  מהיום  עליה  עבר  הרבה 
שהוא  הבינה  כשהיא  מאוד.  חביב  בחור  יוסי, 
של דבר  בסופו  מדי.  מאוחר  היה  יוסוף,  בעצם 
אליו  המקום  כן,  כן  עזה,  רצועת  תושבת  היא 
נחטף גלעד שליט, המקום ממנו יוצאים מחבלים 

מתועבים, צמאי דם.
נערות  מחלץ  הידברות  שארגון  עשור  כבר 
זה  יהודיות במצוקה. שבויות. פעמים רבות 
אפילו לא בכפרים עוינים. אפילו סתם 
זה  פה,  אבל  חיפה.  או  גן  מרמת 
שלא  אותי  תבינו  עזה.  מרצועת 

אפרט יותר.
היא הרימה טלפון. "הצלחתי", 
הלך  בעלי  סוף  "סוף  אמרה, 
בבקשה  למצרים.  ימים  לכמה 

קחו אותי ואת הילדים". 
ההרגשה בהידברות הייתה שאולי, 
בפעם  נצליח.  ממש  לא  לראשונה, 
האחרונה שהוצא משם מישהו חי, זה לקח כמה 

שנים ועלה כל כך הרבה מחבלים משוחררים. 
זה  מה  דברים.  לקרות  התחילו  פתאום  אבל 
לקרות? כאילו יושבים מלאכים בשמים ומסדרים 

את כל מה שיכול להיות כדי שזה יצליח. 
לכם  לספר  רוצה  אני  איך  מבינים  לא  אתם 
הכל, אבל רינה היא רק ההתחלה, ולמען הביטחון 
של יהודיות אחרות ועוד גורמים חסויים, בואו 
נישאר רק עם הפרטים הללו. ראינו בעיניים איך 

בורא העולם מנהל הכל.
תוך  "הסתדר"  הכל  שעות שבהן   18 היו  אלו 

כדי פעולה. דקה אחר דקה, נס אחר נס. 

במעבר  כשהמחסום 
חריג,  באופן  נפתח  ארז 
שני המחלצים חצו אותו 
לרינה  שם  והמתינו 

מרעב  הכחושים  ילדיה,  ששת  עם  שהגיעה 
ייסורים  של  מחיים  אמיתי(,  זה  )כן,  ועינויים 
ורעב, של כמה שעות חשמל בודדות ביום, בדרך 
יבשה.  עין  נשארה  לא   - החסוי  המקלט  אל 
בעיתונים כמובן לא כתבו בענק על עוד ישראלית 
משהו  ידענו,  כולנו  אבל  עזה,  מרצועת  שחזרה 

גדול מתרחש מול העיניים. 
רק ניר נאנח בכאב. "עכשיו הכל רק מתחיל", 
יהיה  עכשיו  אבל  מעזה,  יצאה  "היא  אמר.  הוא 
עזה  את  להוציא  תנסה  היא  בו  קשה  תהליך 

ממנה. לשנות הכל בחזרה".
הוא  ולצערו  שלשמחתו  לי  אמר  הוא  פעם 
רואה  שהוא  בגלל  זה  לשמחתו,  בזה.  עוסק 
הבנות  את  השבויות,  פדיון  את  התוצאות,  את 
הנוראי.  מהשבי  יוצאות  ישראל,  לעם  שחוזרות 
"נראה  מזה.  נהרסת  הבריאות  כי  לצערו,  אבל 
נגמר.  וזהו,  מעזה  אותה  להוציא  כך,  כל  פשוט 
בלתי  כמעט  משימה  הוא  הזה  השיקום  אבל 
בנות  רבבות  עוד  על  רק  ולחשוב  אפשרית. 

שנותרו שם. זה נורא".
כששחזרנו את הניסים המופלאים שליוו אותנו 
אז, ממש כמו בימי החנוכה, ואת הבאים אחריהם 

- כי הם לא עצרו גם הלאה, התרגשנו מחדש.
יהודים, נמשיך לנצח!

המבצע בעזה שלא שמעתם עליו מעולם
בכירים במערכת הביטחון מתגייסים למבצע חשאי בעזה, ניסים שמתרחשים 

תוך כדי פעולה, ורגע אחד מרגש בו נפתח המחסום הסגור לכמה דקות ומשהו קרה. 
על הניסים
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טורף ונטרף
בעולם החי יש מציאות של בעלי חיים טורפים ונטרפים. אם נתבונן בתופעה זו, נגלה תופעה 

מעניינת:
1. האם שמתם לב שלכל בעלי החיים הטורפים )למשל, לנמר( יש עיניים מהצד הקדמי של הפנים, 

ואילו לבעלי החיים הנטרפים )למשל, לפרה( יש עיניים הממוקמות בשני צדי הראש?
מדוע זה כך? בעלי החיים הנטרפים לועסים כאשר ראשם תחוב בעשב, באדמה. לּו היו עיניהם 
רק "מקדימה" – הם היו רואים רק את העשב שמולם, בלי לקלוט מה קורה מסביבם. אך מכיוון 
שיש להם עיניים מהצדדים, הם זוכים לשדה ראיה רחב, וכך יש ביכולתם להבחין בטורף המתקרב 
ולמלט את נפשם. לעומת זאת, בעלי החיים הטורפים צריכים רק להתמקד בֶטֶרף שנמצא מולם, כי 

אין כל חשש לחייהם מהצדדים.
כדי  למה?  חותכות?  שהן  ושיניים  ניבים  יש  הטורפים  החיים  בעלי  שלכל  האם שמתם לב   .2

שיצליחו לקרוע את הבשר ולאכול. 
3. האם שמתם לב שבעלי החיים הנטרפים הם בעלי אפרכסת מזדקפת )ארנב, אייל, צבי( או 
מתנועעת. למה? כי בעלי חיים אלו זקוקים ליותר הגנה במרחב, ותנועת האפרכסת עוזרת להם 

במיקום הקולות.
  

עם סגולה
ושאנו עם  בנו מכל העמים,  יודעים שבורא עולם בחר  אנו  כיצד  פנה אלי בשאלה,  חבר שלי 
וניתן  ייחודי,  אנו עם  לו שאנו אכן עם סגולה,  זאת בעולם? אמרתי  רואים  בדיוק  כיצד  סגולה, 
לראות את השגחת בורא העולם עלינו בחוש. איך יכול להיות שאנו ָעם כה קטן ובכל זאת, אומות 
העולם מדברות אודותינו ללא הרף? בעולם יש כ-15 מיליון יהודים, המהווים כ-0.5%)!( בלבד 
מאוכלוסיית העולם. האם יש עוד ָעם שהוא מיעוט כמו היהודים, שנמצא במוקד תשומת הלב של 

העולם, שכל כך מבקרים אותו ומפגינים נגדו?
איך יכול להיות שהערבים, הרוצים לכלות ולהשמיד אותנו, היהודים, ושנוכחותנו בארץ ישראל 
היא לצנינים בעיניהם - הם אלו שמשרתים אותנו ואף בונים עבורנו את הארץ...זה הרי נוגד כל 

הגיון בריא! איך זה קורה?
איך יכול להיות שהעם היהודי זכה לקבל את ארץ ישראל – חבל ארץ הנמצא במיקום הגיאוגרפי 
ידיעתי, פיסות נדל"ן יקרות לא מעניקים  נוגד כל היגיון! למיטב  האטרקטיבי ביותר בעולם? זה 

"במתנה", ובטח שלא למיעוט נרדף ועזוב, מוכה וחבול כמו העם היהודי...
האם תופעות אלו )ורבות אחרות( אינן מעידות בהכרח על היותנו עם סגולה?

 
עומדים בלחץ

תארו לעצמכם שלחץ עצום היה רובץ על גופכם, לחץ כה עצום, עד שהכוח המופעל באמצעותו 
על גופכם היה שווה למשקלן של כמה וכמה מכוניות!

תיאור זה איננו דמיוני כלל. זוהי המציאות.
על גופנו רובץ משקל של טונות רבות. זהו משקלו של האוויר שמסביבנו המפעיל על גופנו לחץ 
עצום. האוויר לוחץ על גופנו. לאוויר משקל רב: על כל סמ"ר בגופנו ישנו לחץ של קילוגרם אחד 
של אוויר! זהו כוחו של האוויר הלוחץ עלינו בכל מצב. אם כך, איך איננו נמעכים למרות הלחץ 

העצום הזה, ואיך איננו חשים בו?
אלא שבגופנו קיים מנגנון מורכב להפליא, שיוצר לחץ פנימי, המשתווה ללחץ החיצוני ומאזנו, 

וכך אין אנו חשים במשקלה של מעטפת אוויר זו.
כנגד המשקל העצום של האוויר פועל בגופנו לחץ אוויר נגדי: אוויר נמצא גם בתוך גופנו והוא 
פועל מבפנים כלפי חוץ, בניגוד לכיוון האוויר הלוחץ על גופנו מבחוץ. לחץ נגדי זה מאזן את הלחץ 
החיצוני. גוף האדם אינו קורס תחת לחץ האוויר בשל איזון לחצים, המתקיים בין הלחץ הפנימי 

בגוף ללחץ האוויר. 

האם זו גזענות לומר שאנו העם הנבחר?
איך עומד גופנו בלחץ האוויר העוטף אותו, ומדוע עיניהם של בעלי החיים 

הנטרפים ממוקמות בצדי הראש?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה
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הרב זמיר כהן - כיצד להתייחס 
לבן שמבקש ללמוד בישיבה?

היער האפל – טעימה מתוך 
סדרת "המשל הקדמוני"

עונג שבת, עונה 3

הרב ירון אשכנזי - האם מותר 
לאכול דגים עם חלב?

הרב יוסף בן פורת - למה 
משתלם לחזור בתשובה?

מומלצים בהידברות
צופיה וערוץ הידברות

אתר הידברות – 
האתר העולמי לקירוב

לקבלת סרטונים ותכנים מרתקים, צרפו את 052-9551592 
לאנשי הקשר, ושלחו את שמכם ועיר מגוריכם 

http:// - להצטרפות לניוזלטר הידברות כנסו
hidabroot.org.vp4.me/newsletter

 לקבלת 2 הלכות ביום, בווטסאפ או במייל 
hidabroot.org.vp4.me/2halachot
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"התחלתי להתעמק ביהדות 
והתברר לי שזו האמת": איך אתי 

אנקרי עשתה תשובה?

נחשף: מי עומד מאחורי מודעת 
גן הילדים "מהיום לא תיערך 

קבלת שבת"?

למה הם ירדו? זו היתה 
התחנה שלהם

דידי הררי על התקף הלב שעבר: 
"עצמתי עיניים ואמרתי להשם 

’מה שיהיה – יהיה'"

הניצול האחרון מההפצצה 
בבגדד: "ראיתי את הפצצה 

נתקעת בחוטי חשמל"

מזכירות הידברות..................................................................
יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך.............................................
יועצים לשלום בית...............................................................

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה.....................................
הזמנת חוגי בית / הפרשת חלה )בחינם(............................

תמיכה וסיוע לנשים בהריון..................................................
דיווח וסיוע במקרי התבוללות..............................................
הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(............................

סדנאות בית הידברות..................................................
הידברות שופס )מכירות(...................................................

מנוי להפצת עלון השבת.............................................

03-6166614
03-6106061
073-2221310
 02-6301516
 073-2221290
 052-9551591
 052-9551591
 073-2221240
073-2221300/371
073-2221250

 073-2221253/388

הידברות שלום, במה נוכל לעזור?



ְּבסֹוף  ָהָיה  ִריִקי  ֶׁשל  ַּתְפִקיָדּה  ֵהֵחָּלה.  ַהַהָּצָגה 
ַלֲעלֹות  ֵהֵחל  ֶׁשִּלי  ַהֶּמַתח  ַהְּׁשִליִׁשית.  ַהַּמֲעָרָכה 
ֶׁשֵּבין  ַלַהְפָסָקה  ֶׁשִהַּגְענּו  ַעד  ְלַמֲעָרָכה,  ִמַּמֲעָרָכה 

ַהַּמֲעָרָכה ַהְּׁשִנָּיה ַלְּׁשִליִׁשית.
ִנְּגָׁשה ֵאַלי, ִחֶּוֶרת ְּכמֹו ִסיד. ִהיא ִּכְחְּכָחה  ִריִקי 
ִּבְגרֹוָנּה, ְוָכל ַמה ֶּׁשִהְצִליָחה ְלהֹוִציא הּוא ְלִחיָׁשה 

ְצרּוָדה. "טֹוִבי, ֲאִני... ֲאִני ִאַּבְדִּתי ֶאת 
ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ִּכְחְּכָחה  ִהיא  ַה...ּקֹול." 
"ִּתְׁשִּתי  ְנִׁשיָפה.  ַרק  ָיְצָאה  ּוִמִּפיָה 
ַמֶּׁשהּו," ִסַּמְנִּתי. ָיַדְעִּתי ֶׁשִהיא ְצִריָכה 

עֹוד ָחֵמׁש ַּדּקֹות ַלֲעלֹות.
ִריִקי.  ָאְמָרה  עֹוָלה..."  ֹלא  "ֲאִני... 

ֵאיְך..."  ִּתְׁשְמִעי  ָלִעְנָין.  "ֶזה ָּפׁשּוט ֹלא 
ֹלא  ֲאִני...  "ֲאִני...  ְּבָחְזָקה.  ְלִהְׁשַּתֵעל  ֵהֵחָּלה  ִריִקי 
ָארְֹך  ִׁשעּול  ׁשּוב  ֵמַהֶּפה..."  ִמָּלה  ְלהֹוִציא  ְיכֹוָלה 

ְוצֹוְרָמִני.
ְצִריָכה  ִריִקי  ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי  עֹוד  עֹוִׂשים?  ָמה 
ַּבַהָּצָגה,  ְמאֹד  ַמְׁשָמעּוִתי  ֶׁשָּלּה  ַהַּתְפִקיד  ְלִהָּכֵנס. 

ּוִבְלָעָדיו ֹלא ָיִבינּו ֶאת ַהֶהְמֵׁשְך. ׁשּום ָּדָבר.
ַהּמֹוָרה  ַהְּקָלִעים.  ֵמֲאחֹוֵרי  ִאָּתּה  ְּתקּוָעה  ַוֲאִני 
חֹוֶלֶמת  ֹלא  ֲאִפּלּו  ַהִּמְסֵּכָנה 

ָּכאן.  ָלֵצאת  ְיכֹוָלה  ֲאֻיָּמה  ּבּוָׁשה  ֵאיזֹו 
ָהִראׁשֹוָנה.  ַּבַּפַעם  ִריִקי  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֶהְחַלְטִּתי 

ֹלא ָהְיָתה ִלי ְּבֵריָרה.
"ַאְּת ַחֶּיֶבת ַלֲעלֹות," ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַעְצִמי אֹוֶמֶרת. 
ְּבַלַחץ  ָהִייִתי  ׁשּוב.  ָאַמְרִּתי  ַלֲעלֹות,"  ַחֶּיֶבת  "ַאְּת 

ְוֹלא ָיַדְעִּתי ַמה ּלֹוַמר.
ָּכֵעת ִריִקי ִהְפִסיָקה ְלַדֵּבר ִּבְמקֹוִמי. 
ִהיא ִסְּמָנה ִלי "ֹלא ְיכֹוָלה, ֹלא ְיכֹוָלה."

ַּדָּקה ַלַהָּצָגה.
ַאְּת...  "ִריִקי...  ָאַמְרִּתי.  "ִריִקי..." 

ְצִריָכה ַלֲעלֹות... ִריִקי..."
ִהיא  ְּדָמעֹות.  ָזְלגּו  ִריִקי  ֶׁשל  ֵעיֶניָה 
ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ֶׁשִהיא  ָּברֹאׁש  ִלי  ִסְּמָנה 

ְלַדֵּבר.
עֹוד ֲחִצי ַּדָּקה. "ַאְּת ֹלא ְיכֹוָלה ְלַנּסֹות?" ָׁשַאְלִּתי, 

ֻּכִּלי ְלחּוָצה.
ִּבְתנּועֹות  ּוְברֹאָׁשּה  ָיֶדיָה  ִּבְׁשֵּתי  ִסְּמָנה  ִריִקי 
ַּפְסָקִנּיֹות ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעלֹות. ִהיא ָמְסָרה 
ִלי ֶאת ַהַּדף ִעם ַהֶּטְקְסט ְוָלֲחָׁשה ִּבְׁשֵאִרית ַהּכֹחֹות: 

"אּוַלי ַּתִּציִלי אֹוִתי ִמּבּוָׁשה? ַּתִּגיִדי ֶאת ֶזה ְוֶזהּו."
ֲאִני?  ָהַרָּקה.  ַעל  ִסּבּוִבית  ִּבְתנּוָעה  ָלּה  ִסַּמְנִּתי 
ֲאִני ֶאֱעֶלה לֹוַמר ֶטְקְסט, ְועֹוד מּול ֶאֶלף ּוָמאַתִים 

ָנִׁשים ִויָלדֹות?
ִריִקי  ִהְׂשָּתֵרר.  ֶׁשֶקט 

ְצִריָכה ְלִהָּכֵנס.
ֶׁשֶקט.

ֶׁשֶקט.
ִריִקי ְלָבָנה ְּכמֹו ִסיד.

ִאָּתְך?  ִריִקי: "נּו, ַמה ּקֹוֶרה  יֹוֵצאת ֶאל  ַהּמֹוָרה 
ַהָּקָהל ְמַחֶּכה!"

ִריִקי ְמַסֶּמֶנת ְּבָיֶדיָה ַעל ְּגרֹוָנּה: "ֹלא ְיכֹוָלה."
ַּתֲעִלי  ְיכֹוָלה!  ֹלא  "ֵאין  ְלַלַחץ.  ִנְכֶנֶסת  ַהּמֹוָרה 

ֵּתֶכף ּוִמָּיד!"
ִריִקי ְמַסֶּמֶנת: "ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה."

ַמה  ֵהִבינּו  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ְלִהְתַלֵחׁש.  ֵהֵחל  ַהָּקָהל 
ֶּׁשּקֹוֶרה.

ִמיֶׁשִהי עֹוָלה ַלָּבָמה.
ַהִּמיֶׁשִהי ַהּזֹו ִהיא ֲאִני.

ֶאת  יֹוַדַעת  ִהיא  ִּכי  ַהַּדף,  ֶאת  ְצִריָכה  ֹלא  ִהיא 
ַהֶּטְקְסט ַעל ֶּפה. ִהיא ָׁשְמָעה אֹותֹו ְמאֹות ְּפָעִמים, 
ַּכָּמה  עֹוד  ַהַּמְרָאה  מּול  ַּבַּבִית  ָעָליו  ָחְזָרה  ְוַגם 

ֵמאֹות. ְסָתם ִּבְׁשִביל ַעְצָמּה.

בשבוע שעבר ספרתי לכם איך ריקי התחילה 
להתכונן להצגה הגדולה

ָלִעים )ד'( ָגה ֵמֲאחוֵֹרי ַהקְּ ַהצָּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

רבקה מגלה כי היא עומדת ללדת תאומים, ואכן נולדים לה 
עשיו ואחריו יעקב. עשיו הופך להיות איש ציד, ואילו יעקב הוא 
איש תם, יושב אהלים. כאשר עשיו חוזר עייף מהשדה ומבקש 
זכות  את  לו  יעקב שימכור  ממנו  אותו, מבקש  מיעקב שיאכיל 

הבכורה שלו, ועשיו מסכים.
חופר  ויצחק  בגרר,  לגור  יורדים  ורבקה  יצחק  הרעב,  בזמן 

בארות כמו בימי אברהם אביו.
יצחק מבקש לברך את בניו לפני מותו, ומצווה על עשיו להכין 
ליצחק  מטעמים  היא  גם  מכינה  שומעת,  רבקה  מטעמים.  לו 
ומזרזת את יעקב שיכנס ראשון אל אביו כשהוא לבוש בבגדיו 
של עשיו. יצחק אוכל ממה שמביא לו יעקב, ומברך אותו בברכה 
מיוחדת. כאשר עשיו מגיע ומבין שברכתו "נלקחה" ממנו, הוא 

בוכה בכי מר, ויצחק מברך אותו בברכה נוספת.
עשיו מבקש להרוג את יעקב, ויצחק ורבקה שולחים את יעקב 

לחרן.

הבכורה והברכות
בדיחות לילדים

איש אחד נכנס לספרייה ושאל בקול: סליחה, יש לכם עגבניות?

אמרה הספרנית: אדוני, זו ספרייה!

הנמיך האיש את קולו ואמר בלחש: סליחה, יש לכם עגבניות?

מיהו נודניק?

זה שרוצה לדבר על עצמו, כשאתה רוצה לדבר על עצמך...

 משחק להשכלה טריוויה חנוכה  פאזל 
המכבים   קלפים  משחק  ענק   רצפה 

ערכת יצירה חנוכיה-לי

לפרטים ולהזמנות: SHOPS.hidabroot.org או במוקד המכירות: 073-222-12-50

יש בהידברות משחקים

שפשוט נותנים

חשק להיות שוב ילדים!

ערכת 4 משחקים לחנוכה

במחיר הרגיל שלהם. * ניתן לרכוש את המשחקים גם כבודדים

שאסור לפספס!!
+++במחיר... נס!

מכבים – משחק קלפים עם 

הרבה ריכוז ומהירות, וגם 

חנוכיה לי – ערכת גבסמעט מזל.

מושקעת ליצירת 

חנוכיה, כד וסביבונים.

טריוויה חנוכה - 288

שאלות מאתגרות ותשובות

לכל המשפחה.

פאזל רצפה מרהיב.

70 חלקים גדולים

מצופים בלמינציה.

- נפל לי מטבע לים!
- אז מה אתה רוצה שאעשה? 

שאבקש מהדגים שיחזירו אותו?
- לא, זה לא יעזור, קשה לשמוע במים.

שניהם היו דמיוניים, והם לא הסכימו לשתף אותי במשחקים שלהם.כשהייתי קטן היו לי שני חברים.

בשבוע הבא אספר לכם איך הסתיימה ההצגה.
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+++במחיר... נס!

מכבים – משחק קלפים עם 

הרבה ריכוז ומהירות, וגם 
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לכל המשפחה.
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70 חלקים גדולים

מצופים בלמינציה.

האם מותר לי לתת לחברים שלי בייגלך, אף על פי שבכך 
אני מכשיל אותם באבק גזל?

"הוצאתי את הבייגלה מהילקוט, 
ולפתע התהדקה סביבי טבעת 

של חברים"

ַהְלִעיֵטִני ָנא )בראשית כ"ה, ל'(

מעניינת ששלח  שאלה  להלן 
ילד צדיק אל הרב זילברשטיין 

שליט"א: 
הדבר מצוי שבמהלך ההפסקה 
מוציא  אני  הספר,  בבית 
בייגלה,  חבילת  מהילקוט 
סביבי  מתאספים  ולפתע 
חברים רבים ומקיפים אותי... 
בבקשה  "תן  מפציר  אחד  כל 
וכאשר  בייגלה",  שני  רק 
אחלק לכולם, מן הסתם שגם 

בלבד,  בייגלה  שני  יישארו  לי 
ואשאר רעב...

האם  שכזה,  במצב  לנהוג  עלי  כיצד  מסופק,  אני 
מותר לתת להם או לא? שכן מצד אחד לא נעים 
לי לסרב כי אולי יחשיבו אותי כ"קמצן", ומאידך, 

אם אתן הרי אני מכשילם באכילה מסעודה שאינה 
)רמב"ם  גזל"  ל"אבק  שנחשבת  לבעליה,  מספקת 

תשובה ד'-ד'(.

השיב הרב זילברשטיין שליט"א:

א( אם מדובר בילדים קטנים )פחות מגיל מצוות(, 
נראה שיוכל לתת להם, כי הם אינם 

חייבים במצוות.
ואין  עצה  שאין  נראה  בגדולים,  מדובר  אם  ב( 
נתינת  כי  להם  ולהסביר  להתנצל  אלא  תבונה 
מאכלו כרוכה באיסור, ולכן אינו יכול לעבור את 

פי ה' ולתת להם את הבייגלה.
ג( אולם במקרה שאותם גדולים עדיין אינם שומרי 
תורה ומצוות, וודאי יבואו לשנוא אותו, או לדבר 
עליו דברי גנאי, נראה שיתן להם, כי כאשר ימסור 
לידם את הבייגלה, הם אמנם יעברו על חטא, אך 
את החטא הזה הם כבר "יצרו" בעצמם על ידי כך 
שהפצירו בו )והרגילות היא ליתן למבקש לאכול(, 
והוא נאלץ לתת מחמת ההכרח, מפני שאינו רוצה 
לא  אם  זאת,  לעומת  רע.  שם  עצמו  על  להשיא 
יתן להם, הם יעברו על עבירות חמורות של "לא 
תשנא את אחיך בלבבך", לשון הרע וקללות, ואת 
על  בעצמו  "מייצר"  כביכול  הוא  הללו  העבירות 
ידי ההימנעות מלכבדם. ממילא נראה שבאופן זה 
חמור יותר לא לתת להם, ולכן עדיף לכבד אותם 

בבייגלה.

המשך בשבוע הבא... להצטרפות למנוי החודשי או לרכישת מגוון מוצרי חבורת תריג, היכנסו לאתר הידברות שופס או חייגו: 073-222-12-50

ופריו מתוק
הרב ארז חזני

לרכישת ספרי "ופריו מתוק" של הרב ארז חזני 
חייגו להידברות שופס 073-222-12-50 
Shops.hidabroot.org או

חבורת תרי"ג
איור: רפאל דרוק



ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית 
בכל רחבי הארץ, ללא תשלום 073-2221290

חכמת     
   נשים
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באווירה  
   משפחתית 

גם אנחנו משפחה של חסד
רוצים שילדיכם יהיו חברים טובים? החליטו על משימה משפחתית

רק לדחוף את החבית
מי מתפיח את כל ההשתדלויות שלנו? זה רק בורא עולם

– חבית  למקום  להעביר ממקום  קל  יותר  מה 
מרובעת או חבית עגולה? 

המרובעת  החבית  את  כי  עגולה,  שחבית  ברור 
צריך לגרור, וזו טרחה עצומה, ואת החבית העגולה 

דוחפים רק טיפ טיפה והיא מתגלגלת מאליה...  
יעשה...".  והוא  עליו  ובטח  ה'  על  "גול 

השם.  על  גלגלו   – הפרנסה  בענייני 
קטנה  השתדלות  קטנה,  דחיפה  רק 
לא  רק  מאליה...  תתגלגל  והחבית   –
כאלה  מרובעים  מרובעים,  להיות 
ונתקעים  שאלות,  הרבה  ששואלים 

נתונים וחשבונות.  בכל מיני פינות של 
כשיש אמונה, מגלים שהפרנסה היא מעבר 

להגיון ולשכל, והכל תלוי בברכת השם בלבד.
ההיא  בשנה  וימצא  ההיא  בארץ  יצחק  "ויזרע 
אומרת  זאת  מה  ה'...".  ויברכהו  שערים  מאה 
בלי  עמל,  בלי  שבא  משהו  זה  מציאה  "וימצא"? 
לחשוב  בלי  שמוצאים  משהו  זה  מציאה  יגיעה. 

"וימצא"?  איך  אז  זרע...  שיצחק  וכתוב  עליו, 
זרע  יצחק  שאכן  טוב"  יום  ה"קדושת  בעל  אומר 
ועמל וטרח, אבל את היבול שיצא לו הוא החשיב 
כמציאה, הוא ראה את הכל כמתנת שמיים בלי כל 
קשר לעשייה שלו, לעמל שלו. הוא לא שכח לרגע 
שרק "ברכת השם היא תעשיר", ובזכות זה 

הוא זכה, "ויברכהו ה'".
אבל  השתדלות,  עושים  אנחנו 
את  לנו  שמתפיח  שמי  לזכור  חייבים 
ההשתדלויות שלנו – זה רק השם, וכל 

מה שאנחנו משיגים הם מציאות.
כשאנחנו מכינות בצק, למשל, אנחנו 
שמות את כל החומרים בקערה. הקמח לא 
הסוכר,  גם  מתנפה לבד...  לא  הוא  לתוכה,  קופץ 
הקערה,  לתוך  לבד  נכנסים  לא  והשמרים  המלח 
והבצק כמובן לא נילוש מעצמו... את כל זה אנחנו 
עושות ומשתדלות. ומי זה שמתפיח לנו את הבצק? 
זה לא השמרים )ולא השום או הגפרורים שמניחים 

רק  מתפיח?  מי  עליו(. 
מכינה,  את  עולם.  בורא 
הכל  עושה  טורחת, 

כמו שצריך ושולחת את הבצק להתפחה, ומבינה 
שעכשיו זה לא בידיים שלך. ואם זכית, אז אחרי 
שעה יש לך בצק תפוח, ואחרי עוד השתדלות יש 
לך חלות מדהימות ומריחות ממש במתנה. מציאה!
כמה פעמים בחיים  את משתדלת ומתאמצת... 
חיים  קורות  שולחת  ואת  למצוא עבודה,  למשל, 
והולכת לראיונות מתישים, או למצוא את הזיווג 
לשדכניות  שלך  השם  את  מוסרת  ואת  שלך 
ונפגשת, ונפגשת... או מתאמצת ומשתדלת לזכות 
להרות או להירפא מחולי ח"ו. מי מתפיח את כל 
עושה  את  עולם!  בורא  רק  האלה?  ההשתדלויות 
את ההשתדלות, את הדחיפה הקטנה של החבית, 
והשם יתברך הוא זה שמתפיח לך. רק תזכרי להיות 
כגלגל ולא מרובעת, שמחברת בין עשיה לתוצאה. 
כי כל מה שהשם ממציא לך – בסופו של דבר הם 

מתנות. הם מציאות!

מנוחה פוקס

הרבנית חגית שירה

על הדלת של משפחת לוי, בדיוק מתחת לשלט 
שם המשפחה,  מוצב לו שלט אחר, שלט נוסף. 

שלט האומר: גמ"ח חלות ולחם!
בני הבית יודעים לספר לכם שהשלט הזה שעל 
הדלת הוא זה שגורם להם להיות משפחה שמחה 

יותר, ומלוכדת. איך?
אלא  לעצמה,  חיה  רק  לא  ברגע שמשפחה 

שמשפחה  ברגע  אחרים,  עבור  חיה  גם 
עובדת כולה יחד למען מטרה משותפת 
ונעלה כל כך, זה גורם לה להיות כול 
להיות  ולא  שלישי,  משהו  בעד  כולה 

מפורדת לחלקים, אחד נגד השני.
המשפחה המלוכדת הזו דואגת לגמ"ח 

שלה.  כל בני הבית יודעים שהגמ"ח הזה 
לפספס  ואין  בעולם,  ביותר  החשוב  הדבר  הוא 

אותו.
יש להם מקפיא מיוחד לצורך הגמ"ח. יש להם 
גדולות  בכמויות  וחלות  לחם  ככרות  במקפיא 
המטבח,  קיר  על  התלויה  טבלה  ישנה  במיוחד. 
שבה רשום כל מה שמישהו לקח. אחד מהילדים 
ועל  בשבוע,  פעם  הטבלה  בדיקת  על  ממונה 
מהם  אחד  החסרות.  הכיכרות  מספר  כתיבת 
אחד  הלחם,  וככרות  החלות  קניית  על  אחראי 

אחראי על קבלת הקהל. ילד נוסף אחראי לבדוק 
להיות,  שצריך  כפי  סגור  שהמקפיא  יום  בכל 
בשקיות  מתוחזקים  הלחם  וככרות  ושהחלות 

נקיות וחתומות.
ילד אחר אחראי על פרסום הגמ"ח. הוא מכין 
בכל יום מודעות, שאותן הוא תולה יחד עם אח 

נוסף במקומות אסטרטגיים במיוחד.
לאחר כל זאת, גמ"ח הלחם הוא נושא 
מדובר בכל שעות היום. אנשים נכנסים 
ויוצאים, וכל סיפור של מישהו שנצרך 
ללחם – הוא ספור שמעניין את כולם.

כך יוצא שכל הווי היום של משפחת 
הם  שלהם.  הלחם  גמ"ח  על  נשען  לוי 
עילאית אחת,  למען מטרה  חותרים  כולם 

וכשחותרים למען משהו, אין זמן להיות נגד.
רוצים שילדיכם יהיו חברים טובים?

 – משפחתית  אחת  משימה  על  החליטו 
קבוצתית.

של  החצר  לניקיון  גמ"ח  לפתוח  החליטו 
פעם  בכל  להסתכל  ילדיכם  את  למדו  בניינכם. 
לשים לב  ולהרימו.  האדמה  אל  נזרק  משהו  אם 
אם החצר נראית מעט מלוכלכת, לקחת מטאטא 

ולטאטא את הלכלוך.

בכל  יחד  לכו 
לבית  שבת  ליל 
הקרוב  אבות 

יחד  תכננו  שירי שבת.  לאנשים  ושירו  לביתכם, 
רשימות,  לכם  כתבו  השירים,  את  הילדים  עם 

הוסיפו מדי שבוע וצאו יחד ברננה.
שלישי,  יום  בכל  יחדיו  כולכם  וצאו  התקבצו 
למשל, לבית חולים שנמצא באזורכם, קחו אתכם 
הילדים  את  לשמח  מתיקה  דברי  של  שקיות 
ימות  כל  במשך  המשלוחים  את  סדרו  החולים. 
ולבסוף  כתבו,  הוסיפו,  הדביקו,  קשטו,  השבוע, 

גם הגישו.
לבקר  לכו  אחר.  משהו  לעשות  תבחרו  אולי 
בכל יום את הוריכם הקשישים, סדרו עם הילדים 
מי  החליטו  ולסבתא,  לסבא  יציאה  של  תורנות 
עושה מה, הפכו את הביקור הזה מדבר של חובה 

ושל מיאוס, למקום של תוכן וזכייה.
לעשות  בפייס  זכייה  שזו  הילדים  את  למדו 
טוב  כך  יותר–  קרוב  שהוא  )וכמה  האחר  למען 

יותר(. 
ילדיכם את העשייה  על  ככל שתצליחו לחבב 
זו  לאחר  שלתת  אותם  ללמד  הזו,  המורחבת 
ובעשייה  בנתינה  אותם  לאמן  החיים,  תכלית 
למען הציבור – כך תחסכו מריבות שלהם זה עם 

זה, וויכוחים תמידיים.
כולם חותרים למען המטרה. כולם יחד באותה 
הרוח  כי  בבטחה,  בים  שטה  והסירה  הסירה. 

הנושבת היא רוח ברוכה.
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בעולם  החיים  קצב  על  לרגע  נחשוב  אם 
להרגיש  נורמלי  כמעט  נראה  זה  המערבי, 
עייפים, חלשים וחסרי נשימה. אבל התסמינים 
כלשהי. עבור  בעיה  על  האלה תמיד מצביעים 

הרבה מאוד בני אדם הבעיה הזו היא אנמיה.
מהי אנמיה?

כל תא בגוף מקבל אנרגיה מחמצן. אצל אדם 
בריא מקבלים התאים כמות מספקת של חמצן, 
הדם.  בזרם  חמצן  שמעביר  להמוגלובין  הודות 
וכל  השרירים  המח,   – בגוף  חמצן  כשחסר 
שאר האברים והרקמות בגוף מתחילים לפעול 
לאט יותר. אדם אנמי מרגיש חלש, עייף ויכול 
להרגיש גם כאבי ראש, קושי בריכוז ובתפקוד 

מערכת העצבים, גפיים קרות וחיוורון.
כמות מספקת  ליצור  כדי  זקוק לברזל  גופנו 
מתזונה  בעיקר  נובע  החסר  המוגלובין.  של 
לקויה, במיוחד תזונה המורכבת ממזון מתועש 
במיוחד   – לקויים  וספיגה  מעיכול  וכן  ומהיר, 

תת חומציות בקיבה.
באמצעות  נעשה  אנמיה  של  האבחון  עיקר 
בדיקת רמת ההמוגלובין בדם )HGB( ומחסני 

.)Iron( הברזל
מי  לכל  מאוד  חשובים  בתזונה  שינויים 
כך  הארוחות  את  תכננו  מאנמיה.  שסובל 
שיכילו הרבה ברזל. אף על פי שאני לא נוהגת 
אנמיה  של  במצב  מהחי,  מזון  צריכת  לעודד 
ומומלץ לשלבו  כבד,  ביותר הוא  המקור הטוב 
בייבי  עלי  סלרי,  חסה,  כמו  עלים  ירקות  עם 
וכדומה. גם פירות יבשים, גרעיני דלעת, אפונה 
במצבים  מומלצים  וביצים  קשיו  אגוזי  ירוקה, 

של אנמיה.
את  למצא  ניתן   – בברזל  עשירה  מולסה 
המולסה בבתי טבע. כדאי לקנות מולסה שלא 

הוסיפו לה גופרית, אכלו כף כל יום.
ולשמור  ברזל  לספוג  מסייע לגוף   C ויטמין
עליו. כשאוכלים מזונות עשירים בברזל – שלבו 
מזון שמכיל ויטמין C, כדי להגביר את הספיגה, 
הדר  פירות  כתום, תפוח,  או  אדום  פלפל  כמו 

או אפרסקים.
מה לא כדאי לאכול?

זהו   – אוקסלית  בחומצה  עשירים  מזונות 
לספוג  הגוף  של  היכולת  את  שמפחית  חומר 
עגבניות,  תרד,  כמו  במזונות  מדובר  ברזל. 
שוקולד, קולה. גם מוצרי חלב, קפה ותה שחור 

חוסמים את היכולת לספוג ברזל.
כתוצאה  אנמיים  נעשים  אנשים  הרבה 
את  תרעיבו  אל  אופנתיות.  דיאטות  מאימוץ 
ואכלו  וסוכר,  שומנים  הגבילו  אלא  עצמכם, 
ירקות  פירות,  כמו  תזונתי  ערך  בעלי  מזונות 

ודגנים מלאים.

בריאות     
   טובה

אנמיה

זוהרה שרביט

אני מסדרת – וכעבור 
חצי שעה אין זכר לכך

לנו  בן 10. קשה  לילד חריג,   אנו הורים  
לעצמנו,  פנאי  לנו  אין  איתו,  להתמודד  מאד 
מה  וייאוש.  דעיכה  מרגישים  אנו  ליום  ומיום 

ניתן לעשות כדי להציל את המצב?
אתגרים  מול  עומדים  חריגים  לילדים  הורים 
מאמינים,  אנשים  בתור  אך  ומורכבים,  קשים 
מסלול  יש  בעולם  אדם  לכל  כי  יודעים  אנו 
את  הכולל  לו,  רק  המיוחד  האישי  החיים 
גם  ואיתם  משמים,  לו  שיועדו  ניסיונותיו 
גם  הקושי.  עם  להתמודד  לו  שניתנו  הכוחות 
אם את הייסורים, האדם לא בוחר, אולם את 
הדרך לחיות איתם – הוא בוחר לסגל לעצמו.

גם בהתמודדות קשה כשלכם, הגובה אנרגיות 
לקחת  כדאי  ניכרת,  במידה  ונפשיות  פיזיות 
בשיתוף  עדיף  לבית,  מחוץ  לרגיעה  זמן  פסק 
גורם מקצועי, לדבר על הנושא ולשקול באלו 
דרכים ניתן להקל מעל משפחתכם וכיצד ניתן 

לשמור על הזוגיות שלכם למרות הקושי.
נוספים  כוחות  וגיוס  יחסית  קטנים  שינויים 
קהילתיים  חברתיים,  ממקורות  לעזרה 
ומשפחתיים נותנים רווח והצלה לאין שיעור. 

הילד  בצרכי  יתמקד  העזרה  מתן 
וכן  כלליים,  ובצרכים  המיוחד 

ותמיכה  חיזוק  במעטפת 
רגשית של הבית והמשפחה, 
לזמני  אפשרות  מתן  כולל 
להורים  קבועים  איכות 

בלבד.
תפיסה  על  עבודה 
על  ודאי  תקל  חיובית, 

הורים  ההתמודדות. 
כי  דווחו  חריגים  לילדים 

שינוי בגישתם הוביל לתחושה 
משמעות  של  עמוקה  יותר 

השפיע  ולמשפחה,  לזוגיות  ומחויבות 
להם  ונתן  אדם  כבני  האישית  צמיחתם  על 
מאבחנת  אהרון,  )קרן  לחיים.  שונה  הסתכלות 
ובפסיכולוגיה  מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית, 

התפתחותית(

* * *
 אני אמא לשיירה של בנים נמרצים ושובבים 
בגילי 2-10. אני שמחה מאד בתפקידי, והגידול 
לעיתים  אך  מעניינים.  באתגרים  מלא  שלהם 
הבלגן  עם  להתמודד  לי  שקשה  מרגישה  אני 
שנראה  בחדרם,  מחוללים  שהם  והמהומה 
ממש כלאחר קרב. בכל יום אני מסדרת, מנקה, 
וכשהם חוזרים – כעבור חצי שעה אין זכר לכל 

מה שעשיתי. זה מתסכל נורא!
אמא יקרה,

טוב שאת יודעת להודות על ברכת ד', שהעניק 
לך מתנות כה יקרות.

משימה  זו  בנים  גידול  שאמרת,  כפי  אכן, 
מאתגרת מאוד, במיוחד כשמדובר בסדרה...

בנוגע לשאלתך, כדאי שתעצרי ותחשבי – מהם 

שתיארת  המתקילה  המציאות  שלך.  היעדים 
בסך  ואת  בבית,  האווירה  את  להעכיר  עלולה 
הכל רוצה שהחדר יהיה מסודר ונקי כדי שיהיה 
המתח  של דבר,  בסופו  אבל  בו.  לחיות  נעים 
שנלווה לחיפוש אחר הגשמת חלום הסדר, הוא 

בוודאי לא נעים...
חצי  רבים  "צרת  באמרה  חכמה  יש  לדעתי, 
נחמה". למשל, בנידון שלנו. אם את יודעת שרוב 
רובם של הבנים הם כאלה, והחדר שלהם נראה 
לך  קשה  כבר  מהזמן,  ב-90%  לחורבן"  כ"זכר 
פחות להכיל את המהומה הגדולה. את מבינה 
שזה חלק מהאופי שלהם, מסדרת "קליל", עד 
כמה שידך משגת )את היסודי תשאירי לפסח(, 
ומתמקדת בדברים היפים באמת בגידולם. כך 
תמנעי מעצמך תסכול, ומהם ביקורת מתמדת 
)מובן שאת יכולה להתפלל שהם ישתפרו לפני 
נזרי,  )אסתר  אותם...(.  תחנך  שלהם  שהאישה 

סופרת, מרצה, מטפלת באי.אף.טי ובדמיון מודרך(

* * *
בעלי  ששנינו  אף  על  מזמן,  לא  נישאנו   
אנחנו  בלימודים.  לכן  קודם  והכרנו  תשובה 
הזמן  כל  עצמנו שואלים  מוצאים את 
זה את זה אם השידוך עלה יפה, 
אנו מתאימים. השאלה  ואם 
מתעוררת בעיקר כשאנחנו 
הדעות  שחילוקי  מגלים 
נושא  בכל  הם  בינינו 
נורמלי  זה  ועניין. האם 
דבר  כמעט  שאין 
בו,  משתווים  שאנחנו 

או שזה חריג?
זה  אם  משנה  זה  מה 
פה  השאלה  לא?  או  חריג 
אינה החריגות, אלא המציאות. 
כלום,  על  כמעט  מסכימים  אינכם 
ובכל זאת, כשנפגשתם, והבנתי שעוד הכרתם 
קודם לכן, לא שמתם לב לכך. אם לפני החתונה 
ולפניו לא גיליתם שאתם כל כך לא מסכימים, 
כנראה שאי ההסכמה אינה על כל דבר ועניין. 

קחו את חוסר ההסכמה ביניכם כאתגר לחיים. 
נקודות  ביניכם  נקודת הנחה שאין  צאו מתוך 
חיבור, ומעכשיו נסו לחבר. תראו איך פתאום 

יתברר לכם שיש ביניכם חיבורים והבנות.
שיצרתם.  הראשון  החיבור  על  השענו  עכשיו 
אמרו לעצמכם: הצלחנו! והמשיכו לחפש את 
החוטים המקשרים הנוספים. ברגע שתגלו את 
החיבורים ביניכם לא תבינו איך חשבתם פעם 

שהם אינם.
יכול  שלא  זוג  כמעט  אין  טוב,  רצון  עם 
)מנוחה פוקס,  נקודות רבות של חיבור.  למצוא 

סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

יש לכן שאלות בנושאי נפש, זוגיות, פרנסה ועוד?
debi@htv.co.il כתבו אלינו למייל 

איך מקלים את העול של טיפול בילד חריג, איך משכנעים ילדים לסדר את החדר, 
ואיך מגשרים על פערים בזוגיות?

פורום    
   מומחיות



מרהיבות במיוחד
חנוכיות

12

45

3

בכל רכישת חנוכייה !!!
חנוכיית ילדים מצויירת 

)עד גמר המלאי(

Shops.hidabroot.org אל תחכו לרגע האחרון

להזמנות חייגו עכשיו:שליח עד הבית!

073-222-12-50

עם

גובה: 19 ס”מ
רוחב: 36 ס”מ

גובה: 16 ס”מ
רוחב: 32 ס”מ

גובה: 29 ס”מ
רוחב: 36 ס”מ

גובה: 30 ס”מ 
רוחב: 20 ס”מ

גובה: 33 ס”מ 
רוחב: 37 ס”מ

עומק: 13 ס”מ

ברכישת חנוכייה תוכלו לרכוש 
ערכת שמן זית מוצק כשר למהדרין

במחיר מצחיק... 

החנוכיות מגיעות 
עם כוסיות זכוכית 

להדלקה יציבה 
ובטוחה

הקנים של החנוכיה מתהפכים
ומתאימים להדלקה גם בשבת

חנוכייה זו
מיועדת להדלקה

עם נרות שעווה בלבד

נפש בריאה בגוף בריא

"סודות הרפואה האלטרנטיבית"
הרבנית בצרי נטורופתית

.................................
“השפעת התזונה על בריאותנו”

הרבנית זוהרה שרביט
נטורופתית N.D ומאבחנת על פי גלגל העין

.................................
“צחוק יפה לבריאות”

מיכל לונטין  במופע סטנדאפ!
.................................

"הדיאטה האחרונה והסופית בחייך"
אליהו שירי

מזון בריא | רפואה אלטרנטיבית | חיזוקים טבעיים | הכנה לחורף

הרב יצחק פנגראליהו שיריהרב יצחק בצרי

יום שני י”א כסלו
19.11.18בין השעות 09:00-17:00

073-2221280 באולמי ויולה, רחוב הלוחמים 1, ת”א
הבטיחי מקומך  

שמרי לך את התאריך

יום עיון מרתק

בריאות 
טבעית

יום עיון מרתק

לנשים
יוקרתית ומפנקתכולל ארוחת צהריים 

כל הפתרונות 
לניקוי רעלים בגוף 
ולהורדת כולסטרול 

בצורה טבעית.
מספר מקומות מוגבל < הרשמה מראש חובה

בנוסף


