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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-164,350 עותקים ברחבי הארץ

זוהר הקדוש )נח דף סח ע"א( מובא ששאל רבי יוסי את ב
רבי שמעון בר יוחאי, מדוע השמיד הקב"ה במבול גם 
את החיות והעופות יחד עם הרשעים. בני אדם חטאו, 
אך בעלי החיים במה חטאו? אמר לו: משום שכתוב "ִּכי ִהְׁשִחית 
ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ". כולם היו משחיתים דרכיהם, עזבו 

את בני מינם ונדבקו במין אחר. עד כאן.
אולם הדבר עדיין קשה. הלא לבני אדם יש בחירה, ולכן נענשו, 

אך בעלי חיים משוללי בחירה, ועל מה נענשו?
גדולה  שאלה  על  מבריסק  הרב  משיב  הלוי  בית  בספרו 

זו על פי היסוד הנודע, שכאשר האדם מתעלה במעשיו 
החומרי  העולם  את  מקדש  הוא  ומתקדש,  הטובים 
שסביבו ומרומם אותו, ואילו כאשר הוא חלילה חוטא, 
הרי הוא מזהם את העולם, ומשפיע על כל הקיים לרעה. 

כמו שכתב הרמח"ל ב"מסילת ישרים" )פרק א(: "ואם 
תעמיק עוד בעניין, תיראה, כי העולם נברא לשימוש 
אם  כי  גדול.  בשיקול  עומד  הוא  הנה  אמנם  האדם. 
האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא 

מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו 
ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת 

בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו".
חש  קדוש  למקום  שהנכנס  מבריסק,  הרב  אומר  הסיבה,  זו 
או  לעיר  ואפילו  למקום טמא,  הנכנס  ואילו  הרוח,  התרוממות 
חש  שהוא,  כל  בעניין  במיוחד  פגומים  אנשיה  שמעשי  למדינה 
ירידה רוחנית באותו עניין. לפי שהמקום משתנה בהתאם למעשי 
בני האדם, וכמין חיידקים רוחניים, טובים או רעים, נמצאים שם, 

ובידם להשפיע על השוהה שם.

ב,  )חבקוק  ִּתְזָעק"  ִמִּקיר  ֶאֶבן  "ִּכי  הכתוב:  את  ביאר  זה  פי  על 
יא(. כמו זועקת היא על שהחוטאים בסמוך אליה מורידים אותה 
במדרגתה הרוחנית. וזהו שאמרו חז"ל: "שמא יאמר אדם מי מעיד 
בי? אבני ביתו מעידים בו, קורות ביתו מעידים עליו" )ילקוט שמעוני 
ומהעצים  מהקירות  לקבל  ניתן  עדות  איזו  וכי  תקנ"ו(.  רמז  מיכה 
שבבית? אולם הביאור הוא שמראים לו לאדם לאחר מותו איך 
הוא  בו.  בגלל המעשים שעשה  רוחני  במבט  ביתו  נראה  בדיוק 
כאילו מקבל משקפיים בעלות יכולת ראיה רוחנית, מעין רנטגן 
הרוחנית  המציאות  את  לו  המראות  אינפרא-אדום,  צילום  או 
של הבית. אם בחר, בהיותו בעולם הזה, לקדש את ביתו 
בלימוד תורה ובשמירת שבת וטהרה, בברכות על מזונו 
בית  רואה  הוא  הרי  טובים,  ומעשים  מצוות  ובשאר 
רואה  להיפך,  חלילה  ואם  יקרות.  באור  ומאיר  זוהר 
את כל הלכלוך והטינופת הרוחנית הספוגים בביתו, חס 

ושלום.
חטאם,  בגלל  לא  במבול.  נכחדו  החיים  בעלי  לכן 
שהרי אין להם בחירה. אבל למרבה הצער הם הזדהמו 
דרכם,  את  השחיתו  הם  שגם  עד  האדם  בני  ממעשי 
וכדברי הזוהר שם: "בא וראה, אותם רשעים גרמו לכל 
הבריות לקלקל את מעשיהם כמו שבני האדם קלקלו", 

ולפיכך היה הכרח להשמידם, כדי לנקות ולטהר את העולם.
ומכאן נלמד את גודל האחריות העצומה המוטלת על כל אחד 
ואחד מאתנו בכל דיבור ובכל מעשה, שהרי איננו משפיעים רק 
על עצמנו ועל עתידנו בעולם הזה ובעולם הבא, אלא גם על כל 
הנמצאים סביבנו, בחי ובצומח ואפילו בדומם, ועל כל המציאות 
הקיימת בבריאה. ומתוך כך נתעלה במעשינו בבית ובחוץ, נחנך 
את ילדינו בדרך התורה, שאף הם יתקדשו ויקדשו את העולם, 

ונזכה להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו, שבת שלום.

מדוע גם בעלי החיים הושמדו במבול? השפעת האדם על המציאות

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

לשפוך  מותר  האם   
או  סיר  לתוך  מים  בשבת 
מהשאריות  למנוע  כדי  צלחת, 

להידבק אליהם?
בסיר  מים  מעט  בשבת  להניח  מותר 
כדי  ממנו,  הוצא  שהאוכל  לאחר  האוכל, 
בזה  ואין  התחתון,  החלק  יתייבש  שלא 
המצב  השארת  אלא  לחול  משבת  הכנה 

הקיים. ואע"פ שהסיר עצמו מוקצה כיוון 
כיוון שיש  כלי שמלאכתו לאיסור,  שהוא 
בו מעט אוכל הראוי לאכילה, הסיר אינו 

מוקצה.
בהליכי  שנמצא  לאדם  מותר  האם   

גירושין לשמש כסנדק בברית?
שהוא  כיוון  רבה,  חשיבות  יש  לסנדק 
משתדלים  לכן  התינוק.  נפש  על  משפיע 

כדי  כסנדק,  לשבת  חכם  תלמיד  לכבד 
הקשורה  טובה  התחלה  תהיה  שלתינוק 
לתורה. לכן אם האדם מתאים מכל בחינה 
ורק הליכי הגירושים עומדים כנגדו, מותר 
של  הסבא  הוא  ואם  כסנדק.   לשבת  לו 
שום  בלי  סנדק  להיות  לו  מותר  התינוק, 
ואח"כ  האב,  לאבי  קדימה  וזכות  תנאים, 

לאבי האם היולדת.
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במלון כנען ספא בצפת

מיטב הסדנאות שיתנו כלים לשלמות הביתמחלקת שלום בית של הידברות מזמינה אתכם ל:
הרצאות מרתקות      פאנלים מעשירים

והרבה שמחה ואהבה

מחלקת שלום בית
הידברות לאורך כל השבת

הרב שמחה כהן

פרץ
הסטנדאפיסט ר’ שמעון 

לאורך כל השבת
ייעוץ אישי אחד על אחד
ע”י הצוות המקצועי של

מחלקת שלום בית

מס’ המקומות מוגבל!אל תפספסו!

תקשורת זוגית בריאה
     רגש והבנה ההדית

כיצד יוצרים שיחה של רגשות והבנה

נלמד מדוע כל שיחה מגיעה בסופה לויכוח
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לא אוהב להתפלל

הרב אפרים אורשלימי

דיני טל ומטר 

קו ההלכה

6
איש המצלמות )א'( 

חיים ולדר

סיכום כנס המפיצים

שלמה המזכיר

לא זה לא!

מנוחה פוקס
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קונכיות על האוורסט

דניאל בלס כוחם של מעשי האדם

שחיטה - כואבת?

אריאל כדורי



יונתן שואל: "שלום. רציתי לדעת, מהן העדויות 
למבול? אני מבין שהמים כיסו את ראשי ההרים, 
כולל הר האוורסט, שגובהו 9 קילומטר מפני הים 

הנוכחיים. זו כמות בלתי נתפסת של מים...".
* * *

שלום יונתן, ותודה על שאלתך.
בתורה נאמר כך: "וימח את כל היקום 

אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה 
וימחו  השמים,  עוף  ועד  רמש  עד 
אתו  ואשר  נח  אך  וישאר  הארץ,  מן 

בתיבה" )בראשית ז', כ"ג(.
עולמי,  כלל  מבול  מתאר  הפסוק 

והאבן עזרא מדגיש זאת בפירושו על דרך 
הפשט: "...ונשאר רק נח לבדו ואשר אתו. והנה 

מאחינו,  הדעת  חסירי  על  גמורה  תשובה  זאת 
שאומרים שלא היה המבול בכל הארץ".

הארץ,  כדור  פני  את  חוקרים  אשר  מדענים 
על  כולם  מסכימים  ופליאונתולוגים,  גיאולוגים 
בקנה  קטסטרופות  עבר  הארץ  שכדור  העובדה 
לחלק  ינסו  לרוב  היבשות.  בכל   – גלובלי  מידה 

זאת לעידנים שונים כמו "קרטיקון", "עידן הקרח" 
וכדומה. את התיאוריות וההשערות נניח בצד, רק 
מרשים  שפע  לחלוק:  אין  הפיזיות  העדויות  על 
פתאומיים,  באסונות טבע  שנוצרו  מאובנים  של 
בעלי-חיים  של  המונית  היכחדות  על  מראים 
בכל הארצות בעולם, בראשה ההיכחדות הגדולה 

ביותר של הדינוזאורים:
במעבר  קרטיקון-שלישון  "הכחדת 
נכחדו כ-50%  מהקרטיקון לשלישון – 
כי  היא  המקובלת  ההערכה  המינים... 
של  פגיעה  מאירוע  נבעה  זו  הכחדה 
הכחדה  )ויקיפדיה,  שביט"  או  אסטרואיד 

המונית(.
מדענים אינם יודעים מה גרם להיכחדותם של 
בעלי  של  מינים  אינספור  של  וכן  הדינוזאורים, 
חיים אחרים אשר שרידיהם נצפים בכל הארצות, 
על  מוכיחים  ואתר  אתר  שבכל  קברותיהם  אך 
קטסטרופה בקנה מידה עולמי. מאובנים נוצרים 
לרוב בעקבות אסון, בו יצור חי נקבר בפתאומיות 
בתוך סחף מימי ומפולת של בוץ, אירוע שקורה 

עצם  בשטפונות.  לרוב 
שנמצאים  העובדה 
מאובנים של בעלי חיים 
בכל רחבי העולם, מעידה 
על אסון מימי שפקד את 

כל היבשות.
בסוג  נמצאת  לכך  ביותר  הגדולה  הראיה 
הינם  בעולם  מהמאובנים   97% המאובנים: 
אלמוגים,  צדפות,  קונכיות,   – מאובנים-ימיים 
גבי  על  נמצאו  אלו  כל   – דגים  ושלדי  סרטנים 

היבשות.
נסה לזכור עובדה זו בבואך לדבר עם מישהו 
על המבול: מיליוני מאובנים ימיים כמו קונכיות 
ואלמוגים, נמצאים במדבריות צחיחים כמו מדבר 
סהרה והנגב, ואפילו על ראשי ההרים הגבוהים 
האוורסט  והר  הרוקי  הרי  כמו  בעולם  ביותר 

המושלגים!
הרי הרוקי הם רכס הרים בקנדה וארה"ב אשר 
מתנשאים לגובה 4,301 מטרים. מאובנים ימיים 
הרוקי  הרי  של  במוזיאון  מוצגים  בהם  שנמצאו 
 Ammonite fossils, Denver Museum of Nature(
הגבוה  ההר  הנו  האוורסט  הר   .)and Science
ביותר בעולם, נמצא ברכס הרי ההימלאיה ורוב 
מטרים  ל-8,848  מתנשא  גובהו  בטיבט,  שטחו 

מעל פני הים.
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היהודי דניאל בלס

מה עושות מיליוני קונכיות   החושב
על הר האוורסט?

מיליוני מאובנים מעידים על מבול גלובלי שפקד את העולם

 שבע
    עובדות
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שבת
משפחתית
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על שפת הכנרת

סופ”ש עם הידברות

הרב
יצחק פנגר

הרב
משה בויאר הבטיחו מקומכם: 073-222-12-70

הפייטן
בנימין 
דנישמן

7 עובדות שלא ידעתם על נח

את  ולמד  נימול  נולד  נח  כי  מובא  במדרש   .1
ידע  שנח  מכך  זאת  לומד  רש"י  כולה.  התורה 
ושתיים  להכניס לתיבה שבע מהחיות הטהורות 
מהחיות הטמאות. כיצד ידע נח על כל חיה האם 
היא טהורה או לא? כה דברי רש"י: "מכל הבהמה 

טהורה  להיות  העתידה   – הטהורה 
לישראל, למדנו שלמד נח תורה".

מת  "לא  מובא:  תנחומא  במדרש 
ועד  ביישובו  נח עד שראה העולם 
שראה 70 אומות יוצאים מחלציו".

עוד מובא כי "עד שלא נולד נח, 
אדוקים  ידיהם  מהם  לנולדים  היו 

שלימות מבלי פירוד וחילוק אצבעות, 
כי לא היו צריכים לעבוד את האדמה, ונח 

נולד עם חיתוך אצבעות, מזה הבין למך שיהיה זה 
צריך כדי לעבוד אדמה".

2. על נח נאמר: "ולוקח נפשות חכם" – "זה 
ואחד  אחד  כל  הבהמה...  את  ומפרנס  שזן  נח, 
מכל מין ומין האכילם מה שלמד, הגמל – תבן, 
והחמור – שעורים, וכן כולם". רבותינו מאריכים 
ומתארים את מסירותו של נח: "יש בהמה שהיא 

אוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשתים ויש בשלש, 
בקרות  ויש  באמצעו,  ויש  הלילה,  בשליש  ויש 
הגבר... י"ב חדש בתיבה לא ראה שינה לא ביום 

ולא בלילה, שהיה עוסק וזן הבריות שעמו".
אבינו  כי אברהם  מובא  בילקוט תהילים   .3
שהיה  שלם,  מלך  מלכיצדק  את  שאל 
יצאתם  זכות  באיזו  נח:  בן  שם 
מלכיצדק:  לו  השיב  התיבה?  מן 
"בזכות הצדקה שעשינו שם". כה 
אברהם:  לו  "אמר  המדרש:  דברי 
וכי  בתיבה,  עשיתם  צדקה  'ומה 
עניים היו שם?! והלא לא היו שם 
אלא נח ובניו, ועם מי הייתם עושים 
וחיה  הבהמה  'עם  לו:  אמר  צדקה?!', 
ועוף. לא היינו ישנים אלא נותנים היינו לפני זה 

ולפני זה'".
4. בהמשך המדרש מובא כי "אותה שעה אמר 
'ומה אלו, כיוון שעשו צדקה עם בעלי  אברהם: 
צדקה  אעשה  אם  אני,  המבול,  מן  ניצלו  החיים 
וחסד עם בני אדם, שהם בצלמו של הקב"ה, על 

אחת כמה וכמה".

כי  מבאר  הרד"ק   .5
בזכות  מהמבול  ניצל  נח 
ה'  את  שעבד  העובדה 
כה  בניו.  את  כך  וחינך 
שהתעסק  "כמו  דבריו: 

בעבודת הא-ל, כן למד והרגיל את בניו שהוליד 
– לסור מדרכי הרשעים ולעבוד את ה' ולדבקה 
בו, ושאם לא היו כך לא היו ניצולים מן המבול".

6. ה"כלי יקר" מבאר את שלוש מעלותיו של 
נח: "לפי שדור המבול השחיתו בעבודה זרה, גילוי 
עריות וגזל... נח היה גדור בשלשתן: צדיק – שלא 
היה גוזל אחרים, תמים – שהיה גדור מעריות... 
את האלקים התהלך – ולא פנה לאלהים אחרים".
תורה"  "דעת  בספרו  מבאר  ירוחם  רבנו   .7
מידת  אודות  נשגבים  דברים  כ"ט(  ה',  )בראשית 
לזכות  לעשות  הפליא  "ועוד  נח:  של  החסד 
לתכלית  והכל  חדשות,  בהמצאות  העולם  את 
בשביל  חלילה  אינה  המנוחה  ומטרת  המנוחה, 
מרגוע של הוללות בעלמא... אלא מנוחת אהבה 
וכו', ובזה מצא חן בעיני ה' וזכה על ידי זה לנצח 

לעולמי עד".
שלפי  "מבהיל,  וכותב:  ממשיך  ירוחם  רבנו 
העולם  לתיקון  חדשות  הממציאים  כל  הנה  זה 
ראויים לשכר הרבה בשביל רב החסד שהביאו... 
ואם היו מכוונים לשם שמים, הנה באמת שכרם 

היה נורא מאד".

נעמה גרין

המשך בעמוד 7<<

נח, דור עשירי מאדם הראשון, היה היחיד שזכה להינצל עם משפחתו מדור המבול
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כולם רוצים לשמוע את

מיועד לציבורהדרשה שלך!

החרדי, בוגרי 

ישיבות, אברכים

ועולם התשובה 

073-2221300

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

גלגל חוזר בעולם
כיצד קורה שילדה בריאה לחלוטין מתעלפת 

לפתע פתאום?
בליל הסדר של שנת תשס"ה התרחש אירוע מצער בביתה של אחת 
הסדר,  את  שהתחילו  לאחר  קצר  זמן  ברק.  בבני  הנכבדות  המשפחות 

צנחה אחת מבנות המשפחה, מעולפת. הבת הובהלה לבית החולים. 
בתום ה"סדר" המזורז, מיהר האב לבית החולים, ועוד בהיותו בדרך 
החל לעשות חשבון נפש עם עצמו. מה קורה כאן? הרי מדובר בילדה 

בריאה לחלוטין, ומה גרם לה להתעלף לפתע פתאום? 
אותו אדם היה רגיל לעסוק בחסד. בכל שנה, מיד לאחר פורים, היה 
מתחיל לאסוף כסף יחד עם חברו, כדי שיוכלו להעביר למשפחות נזקקות 

סכום מכובד של כסף לקראת חג הפסח, שהוצאותיו מרובות. 
למסד את  הקהילה  ועד  אנשי  סיפורנו, התעוררו  נסב  בשנה שעליה 
גג אחת.  ולבצעה בצורה מאורגנת תחת קורת  פעילות החסד בשכונה, 
הוועד ביקש שכל העוסקים בצרכי הציבור יאספו השנה למען המגבית 
הכללית, ולא יפעלו בנפרד כמדי שנה. בעת אפיית המצות בערב פסח, 
ניגש אל האיש בנה של אישה אלמנה, שהייתה רגילה לקבל את התמיכה 
החשובה לקראת פסח. הבן שאל בשם אמו מדוע לא קיבלו את התמיכה 

הקבועה. 
האיש הזדעזע. מתברר שהוועד לא שלח לאותה אלמנה שום תמיכה, 
להשיג  והחליט  מאד,  הצטער  האיש  גדולה.  הייתה  בביתה  והמצוקה 
החג  טרדות  בגלל  בעצמו.  לה  ולהעביר  הנחוץ,  הסכום  את  איכשהו 
המרובות הוא שכח לחלוטין, ונזכר בזה רק כאשר כבר היה ליד מיטתה 

של בתו בבית החולים.
למחרת, בתפילת שחרית בבית הכנסת, ניגש אליו בן אחר של אותה 
אלמנה, ואמר לו: "ברצוני לספר לך מה שהיה אמש בביתנו. בתחילת ליל 
הסדר, כאשר אמרנו "הא לחמא עניא", פרצה אמי בבכי, ואמרה: "ראו, 
והחסדים  הטובות  כל  את  זכר  לא  אחד  אף  השנה...  אותנו  שכחו  איך 
כך הרבה אנשים פה, אבל  לכל  כאן, בשכונה. הוא היטיב  שאבא עשה 
אחרי שנפטר שכחו אותנו לגמרי". איש החסד שאל מתי בדיוק זה קרה, 

ומצאו שזו הייתה השעה המדויקת שבה התעלפה הבת. 
הרבה מאד מוסר השכל ניתן ללמוד מהסיפור הזה: 

1. ראו, עד כמה צריך להיזהר מלצער בני אדם.
2. הדברים נוקבים – הקב"ה פועל מידה כנגד מידה בעולם )משנה סוטה 

א, ז(. אם אתה גורם צער לאחרים, חס ושלום, מגיע צער גם לך. 
3. נסו להיכנס לנעליים של השני, ולמצוא לו נקודות זכות, שבעזרתן 

נוכל לרכך את עצמת הפגיעה, ואולי אפילו לא לחוש אותה כלל. 
4. כמה חשוב לחיות בחשבון נפש!

5. כדאי לסלוח מיד לאדם שפגע בנו, גם אם אנחנו צודקים. הרי לא 
היינו רוצים שמישהו ייפגע בגללנו... 

ארגז 
  הכלים

הרב יצחק פנגר
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לרכישת ספר מפתחות לחיים ושאר ספרי הרב זמיר כהן, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

לאחר מסלול ההתבוננות הראשון במצבים של קושי, 
נתבונן כעת במסלול השני

להתבונן בטוב 
העתיד לצאת ממה 

שנראה רע

הרב זמיר כהן

אף על פי שאין ביד האדם לדעת את עתידו, המאמין בבורא העולם 
ביכולותיו, אוהב הוא את ברואיו  יודע היטב שהבורא אשר אינו מוגבל 
וחפץ בטובתם. ובפרט את עם ישראל עליהם הוא מכריז כי: "ְּבִני ְבכִֹרי 
את  שעשיתי  שלאחר  ודאי  כן,  שאם  לעצמו,  ויחשוב  ויתבונן  ִיְׂשָרֵאל". 
באופן  והמהלכים  הדברים  יתנהלו  עלי,  המוטלת  הסבירה  ההשתדלות 
שאגיע בעתיד הקרוב או הרחוק לתוצאה הטובה ביותר עבורי. אלא שאני, 
הנוכחי  השלב  מדוע  יודע  אינני  עתידי,  ראיית  ובטווח  בהבנתי  המוגבל 
בוראי האוהבני,  אני סומך על  הינו הכרחי לטובתי. אבל  כך,  כל  הקשה 
)לטובה  עביד  לטב  המרחם(,  שעושה  )כל  רחמנא  דעביד  "כל  שבוודאי 
עושה(". ויחזק את עצמו בהתבוננות במקרים שקרו לו ולאחרים בעבר, 
אשר בתחילה היו נראים קשים ורעים ורק לאחר זמן התברר כמה טוב 
מתמשך יצא מהם. ויזכור תמיד שאדרבה, בעולם הטבע השחר מאיר תמיד 

לאחר לילה, והאור הגדול מגיע רק לאחר דקות של חושך שחור ביותר. 
סיפור עתיק מספר על מלך שביקש להעניק 
ממלכתו.  בכל  ביותר  החכם  לאדם  גדול  פרס 
לשם כך הכריז על תחרות סבוכה. רק ארבעים 
ושבעה בני אדם העזו להגיע מכל רחבי הממלכה 
גדול  כדי להתמודד על התואר הרם אשר פרס 
בצידו. כולם כסופי שיער מניסיון חיים, מלומדים 
בכל מיני חוכמות ועתירי כישרונות. ביניהם בלט 

בשונותו ילד יהודי בעל עיניים חכמות, אשר הגיע 
הפרס  בעזרת  לסייע  יצליח  אולי  מזלו,  את  לנסות 

הגדול לכלכלת בני ביתו. והנה הכרוז מכריז ומודיע את פרטי התחרות: 
ומאות מסדרונות.  לפניכם מבנה ענק ובו עשרות קומות, אלפי חדרים, 
באחד מהחדרים הרבים מסתתר המלך. הראשון שיצליח להגיע אל המלך 
וללחוץ את ידו, יזכה בתואר הנכבד ובפרס הנכסף. הזמן המוקצב לחיפוש: 
שלשים דקות בלבד. לאחר רגעי תדהמה, החלו כל המלומדים בחישוביהם 
לחפש  עדיף  היכן  שונים  ושיקולים  הסתברות  אחוזי  לפי  ובניחושיהם 
תחילה. רק הילד היהודי יצא ללא אומר ודברים מחצר הארמון, הקיף את 
לקומה השלוש עשרה, עבר מסדרון  בצעדים מהירים, עלה  המבנה, שב 
אחד, פתח את הדלת הרביעית ולחץ את ידו של המלך אשר אכן הסתתר 

בחדר זה. 
במסיבת הפאר שנערכה לכבודו, נשאל הילד העילוי היושב לצד המלך, 
יצאתי,  "כאשר  בפשטות:  השיב  והוא  המלך?  הסתתר  היכן  ידעת  כיצד 
התבוננתי בכל חלונות הארמון. כל החדרים היו מוארים ורק חדר אחד 
היה חשוך. תמיד כשקשה לי, אומר לי אבי: 'היכן ששוררת חשיכה - שם 

טמון האוצר'. וכך ידעתי: היכן שחשוך - שם המלך נמצא...".
רק  לא  כי  החושך,  בתקופת  ולהפנים  להבין  בחיים.  האושר  סוד  זהו 
שהאור עוד בא יבוא, אלא דווקא בחושך טמון האור. והקושי העכשווי 
הוא הסיבה לשפע הרב שיבוא אחריו. אלא שהבורא בחכמתו ראה שלפני 
הגורמים  את  להרוס  ואפילו  לסלק  יש  יותר,  והטובה  החדשה  הבנייה 

המזיקים והמפריעים לבנייה, אשר ניצבים עתה באתר הבנייה העתידי.

מפתחות
   לחיים
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איך מאהיבים את התפילה על הילדים, 
ומשכנעים אותם להתפלל?

לילד קשה להתפלל

הרב אפרים אורשלימי

אנו משפחה מתחזקת ב"ה, אך לצערי בני בן ה-12 מתקשה 
להתפלל. אני מרגיש שאני פשוט משכנע אותו בכל פעם מחדש 
לבוא לתפילה. אחיו הקטן ממנו לא מגיע בכלל להתפלל בבית 
הכנסת בשבתות. אני ואשתי מוטרדים מאד מהעניין, ורציתי 
את  להבין  לילדים  לגרום  האמורות  הפעולות  מהן   – לבדוק 

החשיבות והמשמעות של התפילה?
הורים יקרים, אי חשק בתפילה אצל ילדים היא בעיה נפוצה 
ומוכרת, שרבים וטובים מתמודדים איתה, ולא תמיד בהצלחה. 
עד כדי כך לא מצליחים, שלפעמים מחוסר מודעות הם נוטים 

לנקוט בפעולות שרק מעצימות את הבעיה.
צריך  מסוים,  דבר  לאהוב  שכדי  להפנים  עלינו  ראשית, 
להתחבר אליו. "אהבה" היא תחושה שקיימת אצל כל אדם, אך 
עליו לעורר אותה בצורה נכונה. לא ניתן לאהוב לעשות דבר 
מסוים בלי להבין מה התועלת שעשויה לצאת מכך. האם תהינו 
)למשל  ההכנה  שכגודל  מסתבר  טיול?  אוהב  ילד  מדוע  פעם 
השיחות על כך עם בני כיתתו או עם הוריו, הקניה שהוא עורך, 
התיק שהוא מכין וכו'( – כך גודל ציפיתו ואהבתו לטיול. זאת 
לנושא  בתרגום  אהבה.  מולידות   – והשקעה  שהכנה  אומרת, 
בו אנו עוסקים – התפילה – נוכל להבין היטב מדוע "חסידים 
היו  הם  התפילה".  קודם  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים 
משמעות  קיבל  התפילה  עסק  וממילא  אליה,  עצמם  מכינים 

אחרת לגמרי, רק משום שהם עשו מכך "עסק".
ממילא, ככל שנעשה יותר "עסק" מהתפילה, למשל על ידי 
מתפילות  אחת  לפני  בצורה קבועה  רלוונטיות  הלכות  לימוד 
ביאורי  לימוד  לימוד מוסר המדבר על מעלת התפילה,  היום, 
מילות התפילה – כל זה יוביל אותנו למצב בו אנו מרגילים את 
ילדינו )ואת עצמנו( לאהוב את הדבר בו אנו עוסקים, וממילא 

זה ייצור אצלם הכנה. 
לנו  אל  מידיות,  תוצאות  נראה  לא  אם  שגם  לציין  חשוב 
לכעוס על ילדינו ח"ו, ולגרום להם לנוע מהר יותר בדרך שבה 
אנו רוצים שילכו, כי כפיה יכולה לגרום שנאה לדבר, ולעיתים 
יכולה לעבור תקופה עד שניתן יהיה לתקן את הדרוש תיקון. 
חשוב  הילד,  אצל  התעוררות  של  סוג  רואים  כבר  כשאנו  גם 
בבית  לתפילה קצרה  לו לבוא  וניתן  מושכלת,  בצורה  שנפעל 

הכנסת, כדי שיתחבר לתפילה לאט לאט.

שאלות למדור החינוך ניתן להפנות לפקס 153732445523 
a0504168883@gmail.com :או למייל

 לרכישת ספרי חינוך ילדים של הרב אפרים אורשלימי חייגו 
Shops.hidabroot.org להידברות שופס 073-222-12-50 או

לפרטים ולהרשמה: 073-2221300
הסדנאות יתקיימו אי"ה בבית הידברות רח' אריה שנקר 20, פתח תקווה 

סדנת
הנחיית הורים

2 חלקים

ימי שני, 3 מפגשים בשעות הערב
החל מ-י“ג בחשון - 22/10

ימי שני 3 מפגשים בשעות הערב
החל מ-כ“ז בחשון - 5/11

הסדרה לגיל הרך )פעוטות(

הסדרה לגיל בית הספר

כבסיס לצמיחה טובה לכל החיים

גיבוש הזהות האישית של הילד

חלק א‘

חלק ב‘

מה עושים?גיל המרד!גיל שנתיים

הילדים רבים
כל הזמן!
מה עושים?

בהשתתפות:

הרב חיים ולדר  | גב‘ מנוחה פוקס | גב‘ קרן אהרון | ד“ר ורד אדיר

אמא, את חייבת

 ולילדייך!
את זה לך

מיום  ויותר  יותר  דתיים  נהפכו  חיי 
הייתי.  לא  שיהודייה  פי  על  אף  ליום, 
בהלכות  ולהתעמק  ללמוד  המשכתי 
זה האיר  ולקחת על עצמי עוד קבלות. 
חזקה  בעוצמה  היהודי שבי  הניצוץ  את 
יותר  הרבה  פתאום  נעשו  חיי  יותר, 
שלא  לציין  יש  זאת  עם  משמעותיים. 
תמיד הכל הלך לי, אבל למדתי למצוא 

בהכל את הטוב.
הרצון ללכת לבית כנסת בשבתות גבר 
אבל  ללכת  תמיד  רציתי  לשבת,  משבת 

הרגשתי בושה.
לחשוף את  ענק עבורי,  צעד  היה  זה 
עצמי בבית הכנסת. כל ההחלטה הזאת 
לא  אני  אם  בחששות.  מלווה  הייתה 
איפה  אולי אשכח  כמו שצריך?  אתפלל 
לא  שאני  יגלה  מישהו  אולי  כורעים? 

יהודייה?
של  בסופו  השאלות,  כל  למרות  אך 
עשיתי  ניצח,  הרצון   – קרה  זה  דבר 
בפעם  והלכתי  ראשונה  רגל  דריסת 
ראשונה בערב שבת לבית הכנסת, מאז 

הלכתי, ב"ה, תמיד.
סוף השבוע כולו היה אצלי במחשבות 
לסעודות  הבישולים  הכנות  השבת,  על 
כך  חמישי,  מיום  כבר  החלו  השבת 
השבת  את  להכניס  לעצמי  שאפשרתי 
שישי,  ביום  ומאורגנת.  נינוחה  בצורה 
לאחר שהכל היה מאורגן, הייתי יוצאת 
לבית הכנסת. הייתי מוכנה כשעתיים לפני 
כניסת השבת ליציאה לבית הכנסת, רק 
חיכיתי כבר לחוות את אווירת השמחה 
המיוחדת שיש ביום הזה. דאגתי שהבית 
שבת  לכבוד  ומבריק  מצוחצח  יהיה 
התבשילים  מיטב  את  בישלתי  המלכה. 

)מאחר  לעצמי  השבת  סעודות  לשלוש 
התפילה  לאחר  ומיד  לבד(,  שחייתי 
חלות  לאפות  דאגתי  לעצמי.  קדשתי 
שביום  אומר  זה  אם  גם  השבת,  עבור 
חמישי אלך לישון בשעה 3 לפנות בוקר. 
השבת.  ריח  את  וספג  קיבל  הבית  כל 
הגיע  והתפילות  הנרות  הדלקת  לאחר 
מרוב  הכנסת.  לבית  יצאתי  שבו  השלב 
היו  השבת,  לכניסת  וציפייה  התרגשות 
פעמים רבות בהן הגעתי ראשונה לעזרת 
הכנסת  בבית  האווירה ששררה  הנשים. 
הייתה מיוחדת מאד, הפיוטים והזמירות 
בזמן  וטובה.  נעימה  חוויה  עבורי  היו 
התפילה גופי רעד מהתרגשות. הרגשתי 
שלאחר עשרים שנה מצאתי את המקום 
והתפילה  ביה"כ  קדושת  שלי.  האמיתי 

נגעו בעצמותי ממש.
היישוב בו התגוררתי היה יישוב קטן, 
כאשר  לכן  כולם,  את  מכירים  כולם  בו 
כי  זיהו  אנשים  הכנסת,  בבית  הופעתי 
שלא  דבר  ביישוב,  חדשה  דמות  אני 
שאני  והרגשתי  מאחר  עבורי,  קל  היה 

נחשפת.
אני,  מי  להתעניין  התחילו  אנשים 
והבינו שאני גרה לבד. משפחות מהישוב 
אצלן  להתארח  אותי  להזמין  החלו 
לא  שאני  ידע  לא  אחד  אף  בשבתות. 
חיי,  באורח  נראית,  הייתי  כי  יהודייה, 
דתיה למהדרין, אך גם לא הייתי מסוגלת 
יהודייה.  לא  שאני  לאחרים  לספר 
להצעה  בנימוס  סירבתי  בתחילה 
להתארח, התביישתי ולא הרגשתי נעים. 
בינתיים העדפתי להעביר את השבתות 
לא  המשפחות  אחת  שלבסוף  עד  לבד, 
ויתרה לי ולקחה אותי להתארח אצלם 
בשבת. אותה שבת היוותה חוויה פשוט 
מדהימה – המשפחתיות, החום, השמחה, 
דברי התורה על שולחן שבת – הכל היה 
נפלא, ושמתי לב כמה משמעותי ההבדל 
בין לעשות שבתות לבד לבין לעשות עם 
משפחה. לאחר כמה שבתות הגיעו עוד 
כמה פעמים בהן משפחות אירחו אותי 
ונתנו לי להרגיש חלק ממשפחה, משבת 

מלאה, מוארת ושמחה.

המשך בשבוע הבא...

רק חיכיתי לחוות 
את אווירת השבת

סוף השבוע כולו היה אצלי במחשבות על השבת, הכנות הבישולים 
לסעודות השבת החלו כבר מיום חמישי. ביום שישי, לאחר שהכל היה 

מאורגן, הייתי יוצאת לבית הכנסת

מיומנה של טליה צימברג 
    גרת צדק 

חלק 8

חינוך 
  ילדים



מכן  לאחר  כביצה,  חייה  את  פותחת  הנמלה 
עוברת לשלב הזחל, משם לגולם ולבסוף הופכת 

לנמלה בוגרת. 
כן  ועל  לזוז,  יכולה  הנמלה  אין  הזחל  בשלב 
נמלים במושבה מאכילות אותה. מפתיע לגלות כי 
אותה  להאכיל  דואגות  שהן  התזונה  סוג  פי  על 
– כך ייקבע האם הזחל יתפתח להיות מלכה או 
פועלת. במהלך הגדילה, הזחל משיל עורו מספר 

פעמים עד להפיכתו לגולם.
היא  כפועלת  מהגולם  בוקעת  והנמלה  במידה 
יותר  מאוחר  ובזוחלים.  במלכה  לטפל  מתחילה 
פעולות  ושאר  חפירה  לעבודות  מתקדמת  היא 
תעבוד  היא  בהמשך  הקן.  לאחזקת  הקשורות 
בהגנה ובחיפוש מזון. הסיבה להחלפת ה"מקצוע" 
היא כי הגנה וחיפוש מזון הינן פעולות מסוכנות 
כך  ומשום  ולמוות,  לפגיעה  גבוה  סיכון  בעלות 
שבכל  יותר,  המבוגרות  הנמלים  שדווקא  עדיף 

אופן קרובות לסיום ימיהן, יעבדו בעבודות אלו.

בעוד  שנים,  לשלוש  שנה  בין  חיות  הנמלים 
הזכרים  זאת,  לעומת  שנה.  כ-30  חיה  המלכה 
בודדים.  של שבועות  נמוכה  חיים  תוחלת  בעלי 
כל  לאורך  פעילות  הנמלים  טרופיים  באזורים 
יותר  ימות השנה. לעומת זאת באזורים קרירים 

הן נכנסות לתרדמת חורף.

 הנמלה במקרא
והיא  משלי,  בספר  במקרא  מופיעה  הנמלה 
הנהגות  ללמוד ממנה  חיה חכמה שניתן  נחשבת 
ה  ְוֵהָמּ י־ָאֶרץ,  ְקַטֵנּ ֵהם  ָעה  "ַאְרָבּ וחכמות:  יעילות 
ִכינּו  ַוָיּ ֹלא־ָעז,  ַעם   – ָמִלים  ַהְנּ ִמים:  ְמֻחָכּ חָכִמים 
ִיץ ַלְחָמם" )משלי ל, כד–כה(. בנוסף, ישנו אמצעי  ַבַקּ
חייהן  באורח  התבוננות  ידי  על  שמועבר  חינוכי 
"ֵלְך־ֶאל־ עצלים:  לאנשים  בפרט  הנמלים,  של 

ְנָמָלה ָעֵצל, ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוחָכם" )משלי ו, ו(
להתנהלות  לבו  ייתן  העצל  כי  מציע  החכם 

הנמלים, ובכך ילמד ממנה שתי תכונות טובות:

ו',  )משלי  ּומֵֹׁשל"  ׁשֵֹטר  ָקִצין  ָלּה  ֵאין  "אֶׁשר   .1
ז'( – משמעת עצמית ואחריות אישית. במושבות 
הנמלים ישנה רק נמלה אחת או יותר שמוגדרת 
כ"מלכה", אם כי בפועל היא אינה עוסקת בניהול, 
אלא מדי יום יושבת בקן, אוכלת ומטילה ביצים. 
הנמלים הפועלות מתרוצצות בחוץ ללא השגחה 
לקן.  אוכל  ומביאות  מושל,  או  שוטר  קצין,  של 
מכאן ילמד העצל לבצע מלאכתו גם כשאיש אינו 

משגיח עליו.
ַמאָכָלּה"  ַבָּקִציר  ָאְגָרה  ַלְחָמּה,  ַּבַּקִיץ  "ָּתִכין   .2
)משלי ו', ח'( - תכנון וחיסכון. כל מושבה אוגרת 
ערמות של תבואה בעונת הקיץ, כדי לספק אוכל 
על  לחשוב  העצל  לומד  מכאן  החורף.  בעונת 

העתיד, ולהכין מראש לתקופה של מחסור.

מנפלאות הבריאה
 30 פי  הכבד  משא  למשוך  יכולה  נמלה 
 50 פי  הגדול  משקל  גבה  על  ולהרים  ממשקלה, 
לעצמכם  דמיינו  המחשה,  לצורך  גופה.  ממשקל 
אדם מרים משאית. מדהים! מה רבו נפלאותיך ה'.

לך אל הנמלה, עצל: עובדות על החיה 
הכי חרוצה

היא חרוצה, לעיתים עוקצנית, וביכולתה להרים משקל הגדול פי 50 ממשקל גופה. 
מסע מרתק, מקראי ועובדתי, בעקבות הנמלה

דבי רייכמן
 נפלאות

    הבריאה

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

5

דיני שאלת טל ומטר וברכת השנים
מתי מתחילים לשאול על הגשמים, ומה יעשה מי ששכח?

073-3333-300

ביום שני הקרוב, ליל ז' בחשון בתפילת ערבית, 
מתחילים לשאול על הגשמים.

הספרדים נוהגים לומר "ברך עלינו", והאשכנזים 
בתוך  משנים  עלינו"  "ברך  השנה  כל  שאומרים 
הברכה במקום "ותן ברכה" לומר "ותן טל ומטר 
למי  הנחוצות  ההלכות  תקציר  לפניכם  לברכה". 
ששכח או מסופק אם אמר ברך עלינו כיצד עליו 

לנהוג.
חז"ל תקנו לומר את שאלת הגשמים 
שכידוע,  משום  השנים,  בברכת 
הגשמים מסמלים את השפע, הברכה 

בגמ'  שמבואר  כמו  והפרנסה, 
בתענית )דף ז'(, כמה וכמה מעלות 

ליום הגשמים. 
מתחילים לשאול בארץ ישראל מליל 

ז' במרחשוון בתפילת ערבית )ובחו"ל מתחילים לשאול 
ולא  יום אחר שמחת תורה(. אם שכח  הגשמים ששים 
הזכיר, צריך לחזור שוב ולהתפלל מחדש שמונה 
שהשוכח  חודש,  לראש  דומה  זה  ואין  עשרה, 
בתפילת ערבית אין מחזירין אותו – משום שאין 
מקדשין את החודש בלילה, ולכן אם שכח יעלה 
ויבא אין חוזר – לגבי בקשת הגשמים, אם שכח 
יוסף,  הברכי  כתב  )כן  לחזור  צריך  עלינו,  ברך  לומר 

והביאו משנה ברורה סימן קי"ז סעיף קטן ו'(.
ישנם כמה  ונזכר,  לומר ברך עלינו  אם שכח 

חילוקי דינים:
א. אם נזכר בהיותו עדיין בברכת השנים, חוזר 

שוב לתחילת הברכה. 
קודם  הברכה,  חתימת  לאחר  נזכר  אם  ב. 
אומרים  הספרדים  בשופר",  "תקע  שהתחיל 
במקומו "ותן טל ומטר לברכה על כל פני 
)שלחן  בשופר  תקע  וממשיך  האדמה", 
שם  ברכה  ומחזיק  ו'  סעיף  קי"ד  סימן  ערוך 
אומרים  האשכנזים  ב'(.  קטן  סעיף 
טל  "ותן  תפילה  שומע  בברכת 
סעיף  קי"ז  סימן  ברורה  )משנה  ומטר" 

קטן ט"ו(. 
ג. אם נזכר אחר שהתחיל תקע בשופר 
עד  אלא ממשיך  השנים,  חוזר לברכת  אינו  וכו', 
וכו',  מלכנו  ומלפניך  שאומר  ולפני  קולנו,  שמע 

יאמר "ותן טל ומטר".
נזכר אחר שחתם שומע תפילה, קודם  ד. אם 

שהתחיל רצה, יאמר מיד "ותן טל ומטר".
השנים  חוזר לברכת  וכו',  רצה  התחיל  אם  ה. 
)שלחן ערוך )סוף סימן קי"ז(. ואפילו אם התחיל רק 
השנים  לברכת  לחזור  צריך  בלבד,  "רצה"  תיבת 

)שו"ת יביע אומר חלק א' סימן כ"ב אות ח'(.
חתם  לא  ועדיין  ה'  אתה  ברוך  אמר  אם  ו. 
"שומע תפילה", יאמר "למדני חוקיך", ויאמר "ותן 

טל וכו' ומלפניך מלכנו וכו'".
ז. אם המשיך את תפילתו ונזכר אחר כך, קודם 
החיים  )כף  השנים  חוזר לברכת   – תפילתו  שגמר 

סעיף קטן ט"ל(.
ל"יהיו  שהגיע  דהיינו  תפילתו,  סיים  אם  ח. 
לרצון" השני, אף שעוד לא עקר רגליו לומר עושה 
שלום, צריך לחזור לראש התפילה )על פי הבית יוסף 

בסימן תכ"ב(.
ט. אם הוא מסופק אם אמר ברך עלינו או לא, 
)שלחן  יום  שלשים  עד  עלינו,  לחזור לברך  צריך 

ערוך סימן קי"ד סעיף ח'(.
בחשוון  ז'  בליל  פעמים  תשעים  אמר  אם  י. 
"רופא חולי עמו ישראל – ברך עלינו", הרי הוא 
לחזור  צריך  ואין  כראוי,  שאמר  מי  של  בחזקתו 

)משנה ברורה סימן קי"ד סעיף קטן מ'(.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

קורס יחודי ומעמיק המקנה ידע הלכתי וכלים מעשיים
לחידוש חיי הזוגיות ולבניית בית נאמן בישראל.

מצוות האשה בבית היהודי | המעבר מחיי הבחרות לחיי 
הנישואין | השווה והשונה בין בני הזוג | קבלת השונה 
התחדשות ושמחה בקשר הזוגי | תקשורת בין אישית

מחויבות ונאמנות בקשר הנישואין ועוד

22 מפגשים | 3 שעות
מידי יום רביעי בשעות הערב
החל מחודש חשוון תשע”ט

20, פתח תקוה בבית הידברות, רחוב שנקר 

073-222-1300

קבלת תעודת ההסמכה מותנת במעבר הבחינה הסופית בהצלחה.

לפרטים נוספים ולקבלת תכנית הלימודים:
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בואיבלבד!לציבור החרדי מיועד
ללמוד
וללמד

קורס 

הכשרת
מדריכות

כלה

קדושת הבית היהודי



 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

"פגע  בתאונת  נפגע  מבוגר  אדם 
וברח" בעת שרכב על אופניו בשעת 
נכשלת  המשטרה  מוקדמת.  בוקר 
במאמציה למצא את הנהג הפוגע ומרימה 
הנפגע,  של  בנו  הסיפור,  מספר  ידיים. 
האשם  את  למצוא  כדי  זמן  להקדיש  מחליט 
מופלא,  באופן  נחלץ,  לעזרתו  עצמו.  בכוחות 
מומחה למצלמות – והוא משנה את כל התמונה...

סיפור שלי אמנם מוכר באזור מגורי, ה
שכדאי  חושב  אני  אבל  תקווה,  פתח 
שיקראו אותו כמה שיותר אנשים, כי 
מלבד היותו סיפור מרתק, יש בו מידע נחוץ לכל 

אחד ואחד.
לחמישה  אב  יסודי,  ספר  בבית  מחנך  אני 
ילדים, והסיפור שאני כותב לך הוא אודות מקרה 
קשה שאירע לאבא שלי, שהוא איש שעבד קשה 

כל חייו ויצא לפני שנים אחדות לפנסיה.
ולעבוד,  בוקר  כל  לקום  שהתרגל  כאיש 
היציאה לפנסיה הייתה קשה לו ביותר, אך לא 
איש כמותו יישב בחיבוק ידיים. הוא מיד מצא 
מעבודה  בהתנדבות,  מלאכות  מיני  כל  לעצמו 
לילדים  במוסד  גינון  עבודות  ועד  זקנים  בבית 
בִצדה,  שכר  היה  שלא  אף  העבודה,  מיוחדים. 
הביאה לו הרבה סיפוק, וניתן לומר שהוסיפה לו 

בריאות ורוח צעירה.
קיבלתי  בבוקר  וחצי  שבע  בשעה  אחד  יום 
טלפון דחוף מבית חולים: "אביך נפצע בתאונה, 

תבוא מהר. המצב לא פשוט".
היה  הוא  ל"בילינסון".  במהירות  נסעתי 
בטיפול נמרץ. ממה שניתן היה להבין מהפרמדיק 
שהביא אותו, הוא רכב על אופניו בשעת בוקר 
מוקדמת, כדרכו, ומכונית פגעה בו. הוא הושלך 
לא  הנהג  המדרכה.  בשולי  ונחבט  מהאופניים 

נשאר כדי להושיט לו עזרה. 
למעשה, מדובר היה בתאונת 
"פגע וברח". אבי נמצא על ידי 
עובר אורח, מחוסר הכרה, כאשר 
לא ברור כמה זמן היה מושלך שם לצד 

הדרך.
הרשו לי להציץ באבי. קשה היה לזהות אותו 
ומכוסה  מונשם  היה  הוא  למכשירים.  מבעד 

זעם  וחשתי  בו  הבטתי  ובצינורות.  בחוטים 
אך  מתרחשות,  דרכים  תאונות  נורא. 

ומפקיר  בזולתו  פוגע  מצב שאדם 
אותו בשטח – הוא בלתי נסלח. 
מישהו דרס את אבא שלי כמו 
המשיך  ופשוט  רחוב,  חתול 

הלאה.
הבטתי באדם היקר והעדין 
הזה, שמעולם לא פגע באיש, 
וידעתי שאני חייב לעשות כל 
את  לתפוס  כדי  שניתן  מה 

האדם שעולל זאת.
* * *

כבר באותו יום הלכתי למקום המדויק שאליו 
הגיע הפרמדיק.

בחזיתות  חנויות  עם  רחב,  די  רחוב  זה  היה 
הבתים. מיד ידעתי: אמנם חנויות סגורות בשעה 
שש וחצי בבוקר, אבל חנויות זה אומר מצלמות. 
החלטתי פשוט ללכת מחנות לחנות ולשאול אם 

יש מצלמות אבטחה.
התגובות היו מעורבות. היו מעטים שלא רצו 
לשתף פעולה, כביכול אני ממס הכנסה או משהו. 

שקשור  משהו  עם  פעולה  לשתף  פחדו  אולי 
שיבוא  מהפוגע  פחדו  ואולי  לחוק,  איכשהו 

לנקום בהם.
אבל רוב בעלי החנויות התגייסו מידית לסייע 
אצל  כואבים.  דברים  כמה  התבררו  כאן  לי. 
מחצית מהם המצלמות פשוט לא פעלו. חלקם 
ידעו זאת, ולחלקם האחר זה נודע עקב בקשתי 

לבדוק אותן...
לממכר  לחנות  הגעתי  מסוים  בשלב 
מבעל  ביקשתי  מחשבים. 
החנות לסייע לי. הוא אמנם 
את  הבין  אך  עסוק,  היה 

חשיבות העניין והסכים.
הוא ניגש ִאתי אל המחשב 
היום  פי  על  לחפש  והחל 
דקה  חצי  בכל  והשעה. 
החנות  ובעל  לקוח,  הגיע 
נאלץ להתפנות ולשרת אותו, 
ולחפש  לחזור  מכן  ולאחר 
קוצר  פי  על  להיקטע.  כדי  שוב 
הרוח של המוכר ידעתי שזה עניין של 
דקות אחדות עד שיימאס לו והוא ישלח אותי 
למצלמות אחרות ברחוב, כפי שעשו כמה בעלי 

חנויות לפניו.
ואכן, בדיוק המתין לקוח שנראה קצת ממהר, 
הוא רקע ברגלו ונראה מאד לא מרוצה מהעיכוב. 
יש  הזה  "לבחור  באמרו:  בפניו  התנצל  המוכר 
בעיה רצינית, פגעו באבא שלו כאן ברחוב והנהג 

ברח. סלח לי, אני פשוט מנסה לעזור לו".
הקונה התגלה כבן אדם אכפתי ביותר. ברגע 

תתכונו
לחוויה של

שבת בחיים!

בחיוג קטן תוכל להזמין
 אחד ממיטב רבני הידברות

    לשבת חיזוק והתעוררות
            בבית הכנסת שלך

הרצאות מרתקות | שיעור לנשים
עונג שבת | גיבוש הקהילה | יעוץ והכוונה
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הידברות בבית הכנסת שלך

בנוסף יינתן לבית הכנסת
סט ספרים מתנת הידברות

בחרו מועד
והודיעו לחברים

בס”ד

ללא עלות 
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המוכר 
התנצל בפניו 

באמרו: "לבחור 
הזה יש בעיה רצינית, 
פגעו באבא שלו כאן 
ברחוב והנהג ברח. 
סלח לי, אני פשוט 

מנסה לעזור 
לו"



ששמע מה סיבת העיכוב התנצל 
ואמר למוכר: "אני מתנצל. לא היה 
לי מושג. תן לו את כל הזמן שבעולם. 

זה בסדר".
אמר  ולפתע  לי,  לסייע  המשיך  המוכר 
האיש: "אם לא אכפת לכם, אני מומחה במצלמות 

ויכול לסייע".
אמר ועשה. הוא שאל אותי מספר שאלות – 
סימן  שניות  ובתוך  הפגיעה,  ומקום  שעה  יום, 
התאונה.  אירעה  בוודאות  שבהן  השעתיים  את 
הוא  דיסק־און־קי.  בכספי  רכשתי  לבקשתו, 
לי  והציע  הרלוונטי,  הקטע  את  לתוכו  הוריד 

להסתכל בו ולציין כל אירוע משמעותי.
הודיתי לו מקרב לב. הוא רכש את מה שרכש 
וביציאה אמר לי: "אם תרצה – אוכל לסייע לך 

לתפוס את הנהג שפגע וברח. אני מומחה בזה".
רציתי לשלם לו, אך הוא התעקש שהוא רוצה 
אך  ִאתו,  התווכחתי  לא  בחינם.  זאת  לעשות 

החלטתי בלבי שאתגמל אותו.
* * *

לעולם  נכנסתי  ואילך  זה  מרגע 
על  ידעתי  לא  שכלל  מדהים 

שהוכיח  עולם  קיומו, 
"עין  הנאמר  את  לי 
שומעת,  ואוזן  רואה 
בספר  מעשיך  וכל 

נכתבים".
שמו,  בני  הבחור, 
מחנות  ִאתי  הלך 
הוריד  ושם  לחנות, 

קטעי  את  קושי  ללא 
המצולמים  הווידאו 

מהשעתיים שבהן אירעה 
התאונה. חשתי אי נעימות, 

לי;  הקשיב  לא  פשוט  הוא  אך 
נכנס לגמרי לעניין. לאחר שעות של 

נקודות  מכמה  מצולם  חומר  לנו  היה  שיטוט 
מרכזיות ברחוב, אך למרבה הצער, למקום המדויק 

של התאונה לא הייתה אפילו מצלמה אחת.
"כעת צריך לצפות בחומרים, ולהרכיב איזושהי 
מפה של המכוניות שעברו שם, לחוש איזו מכונית 
הראשונה  מהנקודה  מתעכבת  או  מוזר  מתנהגת 
טובות  רזולוציות  עם  מצלמות  יש  לאחרונה. 
שניתן לראות מספרים, ויש גם כל מיני פרמטרים 

שמתפתחים במהלך הצפייה".
בתרגום  הודית  דיבר  כאילו  עליו  הסתכלתי 
ומי הם  רזולוציות  זה  מה  איזו מפה,  לאמהרית. 

הפרמטרים. ובעיקר מה הוא רוצה מהחיים שלי.
הוא חש בהלם שלי ואמר: "אתה יודע מה, אני 

אצפה ואנתח, ומחר ניפגש ותבין מה רציתי".
אותי  הימם  שראיתי  ומה  למחרת,  נפגשנו 

לחלוטין.
הבחור פשוט חיבר את כל הסרטים יחד בכמה 
הכין  הוא  בעצם  מדהים.  היה  זה  זמן.  נקודות 

זמן, ובכל אחד  נקודות  כחמישה סרטים מחמש 
מהם נראתה מכונית אחרת עוברת ברחוב מהקצה 

אל הקצה.
אמר  הוא  אבל  תאונה,  שום  ראו  שלא  מובן 
"עבר עליה"  לי שצריך לבדוק את המכונית, אם 
תמיד  נגמר  לאופניים  רכב  בין  מפגש  כי  משהו, 
לרעת האופניים, אבל גם הרכב לא יוצא נקי. את 

השינוי הזה הוא ביקש ממני לבדוק.
* * *

נכנסתי לזה עד הסוף. עשיתי זאת ליד מיטת 
המאוחרות.  הלילה  ובשעות  ההכרה,  חסר  אבי 
שנייה,  אחר  שנייה  דקה,  אחר  דקה  בדקתי 
והצלחתי למצוא סימני שאלה על מספר מכוניות.

לאחר ימים אחדים, אבי חזר להכרה. התקשרתי 
מאד  התרגש  הוא  המצלמות.  לאיש  זאת  לספר 
כמה  לי  מסר  הוא  אותו.  לדובב  ממני  וביקש 
שאלות שאשאל את אבי, אך אנשי הצוות ביקשו 

בשלב הזה לא להטרידו בשאלות לגבי האירוע.
התאכזב,  הוא  המצלמות.  לאיש  זאת  סיפרתי 
מכוניות  חמש  עוד  לי  הביא  למחרת  אך 

שהרכיב להן "מפה".
אותן  גם  לנתח  התחלתי 
במקביל,  שיטה.  באותה 
הסרטים  את  שלחנו 
למשטרה,  הערוכים 
ידענו  שנינו  אבל 
לא  אפילו  שאיש 
בהם,  להביט  יטרח 
בהם  שאין  מכיוון 
לאירוע  עדות  שום 
חומר  רק  אלא  עצמו, 
פוטנציאל  עם  רב 

לעדות עקיפה.
"כל מה שצריך הוא לדעת 
פגע,  רכב  איזה  יותר  או  פחות 
שעלית  ברגע  הצבע.  מה  הדגם,  מה 

על זה – כל השאר יהיה הרבה יותר קל".
הייתה  שלו  הבעיה  והתאושש.  הלך  אבי 
התקפות של כאבי ראש עזים וכן בעיות של שיווי 

משקל.
לתאונה,  עד  פרט  כל  זכר  הוא  משהו:  ועוד 
ומהרגע שחזר להכרה, אך על התאונה עצמה לא 
כמו  האופניים  על  רכב  הוא  מבחינתו,  ידע דבר. 

בכל יום, ואין לו מושג מה קרה.
סיפרתי זאת לבני, איש המצלמות. הוא הציע 

לבוא ולתשאל את אבי בעצמו.
באישור אבי, בני הגיע, שאל שאלות מעניינות, 
זוכר  אינו  פשוט  "הוא  התייאש.  מאד  מהר  אך 
מאמין  "אני  הציע.  לווידאו",  נחזור  בוא  כלום. 

שמכאן נקבל כיוונים".
המשך בשבוע הבא.

מה עושות 
מיליוני קונכיות 

על הר האוורסט? 
)המשך(
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היהודי 
  החושב

רבים מניחים, כי דימוי עצמי גבוה או נמוך, זו עובדה 
מוגמרת, אבל אף אחד לא באמת מודע למה שעברת 
את  לך  מעלה  ו/או  מוריד  ומה  שלך  האישיים  בחיים 
הביטחון העצמי. דע, כי רק באמצעות כלים מתאימים, 

תגיע להערכה הנכונה ולמסוגלות האמתית שלך! 

לכל אדם יש דרך לקבל

הערכה עצמית
“נפשי בשאלתי”
המחלקה לבריאות הנפש עפ”י ערכי היהדות

בהשגחה תורנית  מיועד לנשים ולגברים

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

073-333-333-1
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חרדים  מטפלים  צוות  בפניך  מעמידה  הידברות 
מוסמכים ומומחים בבעיות נפש, עפ”י ערכי היהדות

דגים  ושלדי  קונכיות  מיליוני  הגיעו  כיצד 
להרי הרוקי, לראש הר האוורסט וההימלאיה? 

כיצד הגיעו צדפות למדבר סהרה?
את  כיסה  מבול  ביותר:  הפשוטה  התשובה 
כל היבשות, אפילו את ראשי ההרים הגבוהים 
הן  כלל-עולמית מסבירה  ביותר. קטסטרופה 
מיני  אינספור  של  ההמונית  היכחדותם  את 
הן  ויונקים,  ציפורים  זוחלים  חיים,  בעלי 
הדינוזאורים,  של  הפתאומית  היכחדותם  את 
שנמצאים  הימיים  המאובנים  שפע  את  והן 

במדבריות ובהרים גבוהים.
כ"ג(  ז',  פרק  )בראשית  נח  בפרשת  המלבי"ם 
פירש לפני 250 שנה, כי החיות הבראשיתיות 
נכחדו במבול ושקעו באדמה בה מוצאים את 
שכתוב  כמו  כולם  שמתו  "אחר  שרידיהם: 
למו  ימצא  שלא  גופותיהם  גם  נמחו  'ויגוע'. 
מן  'וימחו  ומבאר  האדמה...  פני  על  שארית 
עצמותיהם  נשארו  שהרבה  שהגם  הארץ', 
זאת  בכל  נמוחו,  ולא  ברזל  כמטילי  החזקים 
נמחו מן הארץ, כי על ידי שטף המים הובלו 
מן  נח  עד שבצאת  העמקים...  לתוך  הפגרים 
התיבה לא מצא שום רושם מפגרי בעלי-חיים 
שהיו  הגדולים  הענקים ובעלי-חיים  ועצמות 
קודם המבול... כי בעת המבול פתחה האדמה 
את לועה על ידי הרעשים שבאו מעומק שאול 
ותהום רבה, והפכה תחתונים למעלה ועליונים 
עמוק- הבעלי-חיים  פגרי  והורידה  למטה, 

עמוק".
כאן צריך להדגיש את העובדה הגיאולוגית, 
ברחבי  כלומר,  "סדוקים".  הארץ  כדור  שפני 
גלובלית  לקטסטרופה  עדויות  נמצא  היבשות 
אדירי  קניונים  בדמות  צלקות  בהן  שהותירה 
מימדים, בקעות ומערות. כך, לדוגמה, אורכו 
של הגרנד קניון המפורסם שבקולורדו, ארה"ב, 
משתרע על פני 446 קילומטרים, ועומקו מגיע 
ל-1,857 מטרים! רק אסון אדיר-מימדים יכול 
ליצור חריצים ובקעים כאלו בארצות העולם.

בכתבה  בהרחבה  זה  בנושא  נעסוק  בעז"ה 
הבאה, בה נתייחס לשאלתך מנין הגיעו המים 

במבול ולאן הם הלכו.

לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים 
על עצמם 9" חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 
shops.hidabroot.org או באתר



8

נעים להוקיר

איך ו מבינים  לא  אתם  ואו. 
העלון  כל  אחד  שברגע  זה 

הפך למשהו אמיתי.
יצאו  מהכותבים  חלק  כאילו 
מהמדורים המגוונים והמרתקים 
בתל- באולם  והתייצבו  שלהם 

אביב.
נראה  זה  בתמונות  אולי 
ומושקע,  יוקרתי  "רק" אירוע 
ונאומים  קדושה  של  שעות 
מלכותית  כניסה  מרתקים, 
פעילות  כל  על  מצגות  עם 

הארגון.
לתת  רוצה  הייתי  כך  כל  אבל 
את  דקות,  לכמה  רק  להרגיש,  לכם 
החשמל הזה שזרם שם לכל אורך הערב.

ומפיצות  מפיצים  מ-1,500  יותר 
האולם  את  גדשו  זוגם  בנות  או  בני  עם 
לכבוד השמחה שלהם עצמם. הם החתנים 
עד  להראות  בא  הזה  הערב   – והכלות 

כמה כולנו, קוראי העלון – מוקירים אותם, את 
הכל  נמצא  העלון  שבזכותם  היקרים  המפיצים 

מקום. 
מאיזור  למפיצים  מיועד  שהיה  הזה,  הערב 
מפיצים  גם  יש  התחלה.  רק  בכלל  הוא  המרכז, 
מהצפון ומהדרום מירושלים ומהשפלה. אם אתם 
חלק מהם, אז כן, תישארו קצת במתח. אתם לא 

מבינים מה מכינים לכם. 
האמת, שמשהו אחד הפריע לי. כל הזמן דיברו 
על ה"מפיצים", וכמה הם חשובים ומלאי זכויות 

ויקרים וצדיקים וצדיקות. 
אבל מה זה הכינוי הזה? 

זו איזו קבוצה  "מפיצים" קוראים להם. כאילו 
של רובוטים שמחלקים עלונים.

הסתובבתי ביניהם לאורך הערב הזה, ושמעתי 
איך הם מספרים זה לזה מה זה בשבילם להפיץ את 

העלון. יהודים מכל הסוגים, הצבעים והגילאים.
מצליח  הוא  שלו  בעבודה  איך  מספר  אחד 
"לשחד" עובדים בימי חמישי להגיע למשמרת כי 
הם יודעים שמחכה להם העלון. גם מעזרת נשים 

מה בעצם עשו בלב תל אביב, יותר מ-1,500 מפיצים ומפיצות שהקשר היחיד 
שלהם היה...עלון הידברות? מה ניתן להדליף משיחה על בכירים במערכת 
הביטחון, מדוע יש מי ששמחה בטלפון מבית החולים, למרות שמדובר על 
מחלקה לא פשוטה? כמה תחושות מערב ההצדעה 'מוקירים' למפיצי העלון 

במרכז הארץ. שלמה מהמדור "מתוך היומן" מסכם את האירוע

 

שליח בדרך 
אליכם עד 

הבית!

115,050
אבל זה לא מספיק!
עותקים של עונג שבת ברחבי הארץ מדי שבת...

ההצטרפות כמפיץ כרוכה בהשתתפות בהוצאות הדפוס והמשלוח. חודש ראשון בחינם, וכן ספרו החדש של 
הרב זמיר כהן - ביאור קהלת, יינתנו כמתנה למפיצים החדשים בהתחייבות על הפצה במשך 3 חודשים.  להצטרפות כמפיצים: 073-2221388 

בבתי 
הכנסת 
בסביבתך

במקום 
העבודה

במכולת 
ליד 

העיתונים

ביום 
שישי 

במאפייה

ואצלך 
בשולחן 
השבת!

164,350



9

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

גבולות וסמכויות; חיים ולדר חושף את סודות החינוך האפקטיבי
חיים ולדר | 10 שיעורים סדנת חינוך

סדנאות אינטרנטיות משנות חיים
הקמפוס היהודי בהידברות
לדרך יוצא  בהידברות  החדש  הווירטואלים  הלימודים  אתר 
Live אינטראקטיביים  ושיעורים  ומקיפות  ייחודיות  סדנאות  עם 

campus.hidabroot.org
campus@htv.co.il    058-4441587

לפרטים ולהרשמה
מבלי לצאת מהבית!

כנסו לאתר לסדנאות Live נוספות!

בקמפוס הידברות לצפייהקורס אינטרנטי
ישירה

campus@htv.co.il

מגיעות הסיפורים כאשר אחת מתרגשת ומתארת 
איך אפילו כמי שאינה שומרת מצוות היא הפכה 
כמו  היה  הזה  העלון  שבשבילה  נלהבת,  לקוראת 
באדיקות,  בשבת  בו  קוראת  שהייתה  תורה  ספר 
עד שהחלה אף להפיץ את העלון במושב בו היא 

מתגוררת.
את  בעיניים,  האור  את  לראות  צריכים  הייתם 
הרצון להפיץ את דבר השם. איך כשהם רק שמעו 
על מבצע כלשהו - שבא מתוך הערכה למפיצים 
– להוסיף עוד כחמישים עלונים בתוספת קטנה, 
הרימו  פתאום  כולם  ונשמע'.  'נעשה  שם  ראית 

ידיים, עוד לפני ששמעו את כל הפרטים.
הבטתי במאות האנשים הללו, ופתאום קלטתי 
על מה אנחנו מדברים. כל אלו הם רק המפיצים 
של  תיק  מחזיק  מהם  אחד  כל  המרכז.  מאיזור 

רבבות רבבות זכויות בזכות כל העלונים שהפיץ. 
מדי  מופצים  עותקים  אלף  מ-164,000  יותר 

שבוע!
איזה מספר. מאחוריו מתחבאים אלו שמעבירים 
לחבר, או משפחות שלימות שמעבירות מיד ליד. 
וזה בבסיסי צבא, ברכבת ובאוטובוס, בבתי הכנסת 

ובתי המדרש, בבתי הכלא ובתי החולים.
בכל מקום, יש עונג שבת אמיתי. 

"אתה זוכר", שמעתי את מנכ"ל הידברות לוחש 
למישהו, "איך חשבנו שזה יהיה עלון קטנטן כזה 

שיקבלו אותו רק מנויי הידברות", ושניהם הנהנו 
בהתרגשות. 

הצדיקים  המפיצים  עם  הייתה  אווירה  ואיזו 
שהעלון  איך  המרתק,  וסיפורו  אחד  כל  האלה, 
תופס אצלם מקום עצום, שמעתי מכאלה שהחיים 
בו,  משהו שקראו  בעקבות  התהפכו  ממש  שלהם 
או ממי שהעלון מאפשר לו להיות צמוד לכל דברי 

התורה בעקביות מדי שבוע. 
* * *

בכלל לא הייתי אמור להקשיב לשיחה הזו, אבל 
מה לעשות, כשאנשים מדברים לידי ולא שואלים 
קודם כל אם יש לי סיווג בטחוני, שיקחו בחשבון 
השבת  בעלון  שלי,  ליומן  יגיעו  שלהם  שהדברים 

של הידברות. 
בשיחה הזו שמעתי יהודי יקר שמוסר שיעורים 
לכמה מראשי מערכת הביטחון חושף איך היה לו 
כאלה  מול  יהדות  על  לדבר  הדרך  בתחילת  קשה 
הוא  אז,  אבל  קשוחים.  ביטחוניסטים  בכירים, 
החליט להפיץ את עלון גם בקרבם. מאז, הם לא 
מוותרים לו, ובין שלל תיקי ג'יימס-בונד שחורים 
להם  מסתובבים  מאוד,  בכירות  קצונה  דרגות  או 
העלונים של הידברות, ופותחים את הלב ליהודים 
של  הדאגה לביטחונו  שחיים סביב  הללו  היקרים 
הללו,  שהעלונים  אמרתי  מזמן  כבר  ישראל.  עם 

חודרי בונקרים, חודרי לב ונשמה. 
בטלפון  ושוחחה  עמדה  אחרת,  ויהודיה 
ונרעדה,  אמרה  היא  החולים",  מבית  "זה  נרגשת. 
שם  את  מלשמוע  רק  לי  וכאב  "ממחלקת....", 

המחלקה. 
מי מתרגש מלקבל טלפון משם.

האחיות  אחת  בדיוק  פרטית,  השגחה  "איזו 
למרות  השבוע,  גם  אבוא  אם  לברר  התקשרה 
החגים והכל. בהתחלה, סתם הבאתי איתי לאיזה 
ביקור כמה עלונים, ואחרי שזה פשוט עבר בתוך 
יש  זה.  חסד  איזה  הבנתי  לה,  ומחוצה  המחלקה 
חולים שאומרים שזה הדלק שלהם לעוד שבוע של 

התמודדות קשה. אין, העלון הזה הוא תרופה!".
תאמינו לי שהייתי רוצה להמשיך ולהמשיך. אם 

רק היה מקום בעלון...
* * *

וכשהם עלו על הבמה, רבינו הרב זמיר, הראשון 
לציון הרב עמאר, הרב הראשי לישראל הרב לאו, 
ועוד  פנגר,  יצחק  הרב  בצרי,  יצחק  הרב  המקובל 

לא דיברנו על שולי רנד שהרעיד לכולם את הלב, 
בהנחייתו,  לאירוע  צבע  שנתן  מנשה  עודד  או 
ולשדרנים בשידור החי, ועוד רשימה של נואמים 

מרתקים שפרצו מהעלון אלינו.
להעביר  ניסה  ולדר  חיים  הרב  והמחנך  הסופר 
למפיצים את הרגע שבו חשב לעצמו "פתאום אני 
שהחלו  אחרי  הידברות",  הזה  הדבר  זה  מה  מבין 
להתפרסם שם סיפוריו. האמת, שאני מכיר את מה 
שהוא מרגיש ואת איך שאי אפשר להסביר את זה.
הרבנים,  יהדות,  של  ענקית  יהודית  משפחה 
כולם  הכותבים, העורכים, המפיצים, הקוראים – 

ביחד למען מטרה אחת, בלב אחד.
בסוף, משהו אחד צבט לי בלב. 

מה איתי? איך קרה שדווקא אני מפיץ רק כמה 
עשרות עלונים? איך אתה יכול לראות בעיניים את 
המהפכה שהמעצמה העלונית הזו עושה מדי שבוע 

לעם ישראל, ולהמשיך בשגרה?
הכמות  את  להגדיל  וביקשתי  להידברות,  פניתי 
של העלונים, עם הוספת תודה על כך שנותנים לי 

לפרסם מעט מהיומן שלי בעלון.
"מה קורה שלמה? זה שוב ניסיון שלך לבדוק את 

המערכת?", הם שאלו אותי.
"לבדוק את המערכת שלי בלב", עניתי. שיתכוננו, 
ומשולשת של  אני משתתף כעת בכמות מוכפלת 

זיכוי הרבים. 
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הבריאות
במטבח

שלך להזמנות חייגי:
073-2221290

כל הסודות לבריאות גוף ונפש בבבית שלך!
או בכל מקום שתבחרי

מה מאזן לחץ דם? איך להוריד כולסטרול?
האם אפשר לנקות רעלים ע”י הרפואה הטבעית?

רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופטיות של הידברות
הרבנית רחל בצרי | הרבנית שושנה גבאי

הרבנית זוהרה שרביט | גברת רות ליאת אורפלץ 

שרייני
את המועד

הנח לך! ללא
עלות!

דבי רייכמן

מעדני 
   מלך

אם המורה אוהב את תלמידיו כמו בניו, אשריו 
ואשרי חלקו, מקרבם ומחבבם. המורה לא יהיה 
נוקשה, אלה לא חמורים, מה אתה גוער בו, לא 

זו הדרך! "אדוני יודע כי הילדים רכים", 
להם  ייתן  בטובות,  אותם  ייקח 

ויאהבוהו  בו  יקשרו  וכך  אהבה, 
כל  יעשו  בקולו,  תמיד  וישמעו 
מה שירצה מהם. אם יתנהג עמם 
בקשיחות כאילו הוא עוין ושונא 
אותם - הם לא ישמעו לו, פעם 

פעמיים יפחדו ממנו, אבל בסתר 
לא ישמעו לו. זה לא יראת שמים 

אלא יראת המורה בשר ודם. אם הוא 
התורה  דברי  כמה  להם  ומראה  מקרבם 

ומנופת  מדבש  מתוקים  ומפז רב  מזהב  נחמדים 
צופים, נקשרת נפשם בו ואוהבים אותו.

יקבלו  רוח,  בנחת  ינהגו  שהמורים  טוב  כמה 
באהבה את התלמידים. הרמב"ם כותב "ושננתם 
לבניך – בניך אלה תלמידיך", הם בניו הרוחניים, 
ומשה",  אהרן  תולדות  "ואלה  וכמ"ש 
ואינו מזכיר אלא בני אהרן, ונקראו 
תורה.  לפי שלמדן  תולדות משה, 
מלמד שכל המלמד את בן חברו 
תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו 
בנים  לו  שיש  אדם  לכן  ילדו. 
ינזוף בהם? ייקח  רוחניים, למה 
ידי  על  ודווקא  בטובות,  אותם 
"לשון רכה תשבר גרם", והם נענים 
חללו  שווה  לפעמים  טובה  מילה  לו. 
סוכריות  של  מהקופסא  יותר  עולם,  של 

שנתן לנו ר' שלמה עבו ע"ה.
הגאון רבי עקיבא איגר ע"ה, גאון עולם צדיק 

היה  לא  בדורו,  יחיד 
כמוהו.  חכם  בדורו 
ילד  היה  בישיבתו 
עד שהרב  מפריע  אחד 

איזה  לאחר  סילקו. 
בו  נזכר  הרב  רעה.  לתרבות  ויצא  זמן, התקלקל 
אחרי עשרים שנה, אמר – אני אשם במה שיצא 
לתרבות רעה, וכתב לו מכתב: "אני מבקש ממך 
לא  מהישיבה,  שהוצאתיך  על  לי  שתסלח  מאד 
לי".  סולח  שאתה  לי  שתכתוב  עד  רגוע  אהיה 
"אגרות  בספר  נכדו  ידי  על  זה  מכתב  ונדפס 

סופרים". מי שקורא מכתב זה מזיל דמעות. 
למה שאדם יתחרט? "אין אדם עומד על דברי 
תורה אלא אם כן נכשל בהם". יראה שזה כישלון 
"לפום  מעט,  אותו  יסבול  הילד,  את  יזרוק  אם 
צערא אגרא". בסוף יהיה תלמיד חכם גאון מזכה 

הרבים, וכל זה ייזקף לזכותך.

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הילדים יאהבו את המורה ואת התורה
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מדגיש את החשיבות של חינוך ילדים ברכות ובנעימות

היכנסו עכשיו לאתר "שבע ברכות" 
- )https://www.7brachot.co.il(

 יותר מ-40,000 כרטיסי מנויים ומנויות 
ממתינים לכם! 

"אחרי הגירושין התחלתי להיכנס לאתר שבע 
ברכות. הגעתי אליו דרך האינטרנט – הייתי גולש 
הרבה באתר הידברות, ושם ראיתי את הפרסומים 
לשבע ברכות. הייתי שם קרוב לשנתיים, ונפגשתי 

די הרבה – אבל שום דבר לא הצליח, עד 
שהגיע הדבר האמיתי".

כמו  נשמע  אברהם  של  סיפורו 
מחפש  אדם   – קלאסי  סיפור 
ומוצא.  מתאמץ  זיווגו,  את 
סיפורה  את  כששומעים  אבל 
של שירה, אשתו, מבינים שגם 
לסיפור קלאסי ופשוט יש צדדים 

מופלאים.
"הייתי גרושה 18 שנה", מספרת 

שירה. "אני קשורה מאד להידברות כבר 
לארגון,  הוראת קבע  גם  לי  יש  שנים,  הרבה 

באחד  השבת.  עלוני  את  בקביעות  קוראת  ואני 
פרסומת  וראיתי  העלון,  את  קראתי  השבועות 
לאתר 'שבע ברכות'. משום מה החלטתי להיכנס 

לאתר – עניין אותי לראות איך הוא בנוי".
שירה נכנסה לאתר, הציצה – ו"נפגעה". "ראיתי 
שהתחתנו  זוגות  של  אישיים  סיפורים  באתר 
כהן  זמיר  שהרב  גם דברים  וראיתי  האתר,  דרך 
כתב על האתר – שהוא באמת לשם שמים, כדי 

להביא לחתונות, ושזה בהשגחת רבנים ולא פרוץ. 
בשלב הזה הייתי כבר אחרי מערכת יחסים שבה 

שנים  שחיפשתי  מה  את  שמצאתי  חשבתי 
ופתאום,  צלח,  לא  זה  אבל   – ארוכות 
במקביל לבדיקה שלי באתר – 
אלי  פנתה  שלי  אחיינית 
והציעה לי – 'תנסי את 
הרגשתי  הידברות'. 

סייעתא  ממש  שזו 
מכוון  שהקב"ה  דשמיא, 

החלטתי  הזה.  לאתר  אותי 
שאני זורקת את עצמי לעשות 
שאהיה  כדי  ההשתדלות,  את 
שאדע  שמיא,  כלפי  שלמה 
שעשיתי כל מה שאפשר כדי להקים 

בית בישראל".
שירה נכנסה לאתר והשאירה את פרטיה, אך 
שמחה  היא  תמונתה.  את  להציג  שלא  העדיפה 
לראות שכדי להירשם לאתר צריך לקבל אישור 
שמדובר  הרגישה  היא  לאתר.  לכניסה  מיוחד 

באתר מוגן באמת, כשר באמת.
מהבחור  פנייה  ממש, קבלתי  קצר  זמן  "אחרי 
הראשון – והוא זה שהפך להיות בעלי. זו היתה 
ממש סיעתא דשמיא, אין לי משהו אחר להגיד 

מספרת  כשאני  זה.  על 
לי  בא  ממש  זה,  על 
שלי  השידוכים  לבכות. 
מאד  מורכבים  היו 
המון   – זמן  אותו  עד 

שדכניות ודודות שניסו לעזור לי, וחוסר הרצון 
ברגע  פתאום,  והנה,   – לאתר  להיכנס  שלי 
שהחלטתי להירשם לאתר – הקב"ה שלח לי את 
השידוך שלי. חצי שנה אחרי שהכרנו, בר"ח סיון 

האחרון, התחתנו ב"ה, אחרי ככלות הכל".
מה הייתם רוצים לומר לגולשי האתר, 
שעדיין מחפשים את השידוך שמתאים 
עונים  והשניים  שואלת,  אני  להם? 
מחכה  הזיווג  להתייאש,  "לא  ברצון. 
"אני  אברהם.  אומר  איפשהו", 
עוד  זה   – מצפת  ושירה  מירושלים, 
היינו  איך  יודע  לא  צפוי.  בלתי  חיבור 
מגיעים לשידוך כזה בדרך אחרת. המרחק הזה 
אבל  בינינו,  בקשר  עצמו  בפני  קושי  היה  בינינו 
בכל פעם מישהו מאיתנו נסע אל השני, ועשינו 
 – דבר  של  בסופו  מגוונים.  במקומות  פגישות 
בין  וטוב  אמתי  קשר  כשיש  לצפת.  עברתי  אני 
בני הזוג, הכל מתגמד. כשרואים ש'זה זה' – אז 

מגשרים על כל העניינים הבעייתיים".
מוסיפה  בחום",  האתר  על  ממליצים  "אנחנו 
אמיתית.  תורנית  דתית  ברוח  אתר  "זה  שירה. 
ב"ה שאנחנו זכינו להתחתן דרכו – מקווה שעוד 

הרבה אנשים יזכו".

שירה גלילי השתכנעה להירשם לאתר "שבע ברכות" אחרי שנים ארוכות של חיפושים. 
חצי שנה אחר כך, היא כבר התחתנה

"הבחור הראשון שפנה אלי 
בשבע ברכות – הפך להיות בעלי"

שבע 
   ברכות

שבע ברכות

לרכישת ספרי "מעדני המלך" המלוקט משיעורי 
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל חייגו להידברות שופס 
Shops.hidabroot.org 073-222-12-50 או
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עפעפיים
בואו נתבונן בפרצוף של כל אחד מאתנו: סביב העין יש לכולנו עפעפיים, שעולים ויורדים, ובכך 
מסייעים בניקוי העין. חשבתם פעם, מדוע העפעפיים מורכבים משני חלקים: חלק עליון וחלק 

תחתון? מדוע אין עפעף אחד בלבד, שיורד ומנקה ועולה חזרה?
נניח, שמערכת הניקוי של העין הייתה מורכבת רק מעפעף אחד ארוך. מה היה קורה אז?

עד שהעפעף היה יורד לתחתית העין ועולה בחזרה, הראייה שלנו הייתה מופרעת לשבריר שנייה. 
כלומר, לא היינו מסוגלים לראות ברצף, בגלל סגירת העין שוב ושוב בכל עפעוף.

לכן יש שני עפעפיים: אחד מלמעלה ואחד מלמטה. כך אתה יכול לנקות את העין בצורה מהירה 
ואוטומטית, תוך כדי ראייה רציפה, מבלי להרגיש שום הפרעה לראייה. כך לא נצטרך לעצור כל 
רגע לנקות את העיניים, ולא נאבד את הריכוז. אנו לא חושבים על התהליך הזה בכלל, כי זו פעולה 

אוטומטית שנעשית במהירות. אולי מכאן הביטוי "כהרף עין"...

השחיטה היהודית
כיצד ייתכן שתורת ישראל, אשר הנחילה לאנושות את ערכי המוסר האוניברסאליים בכל הנוגע 
לרגישות לכל חי ולסבלו – ובפרט שהאיסור לצער בעלי-חיים מופיע בתורה בהדגשה רבה – דווקא 

היא תצווה, שהדרך היחידה לצריכת בשר למאכל היא באמצעות שחיטה?
התשובה המקובלת היא, כי הקפדה על קיומן של הלכות שחיטה גורמת, שלא יורגש כאב ולא 
ייגרם צער לבעל-החיים כלל. דרישות אלה גורמות שלא יורגש כל כאב, שהרי חתך מהיר וחד אינו 
גורם לכאב, כידוע. כך מעידים בני-אדם שנפצעו מלהב חד שפגע בהם במהירות )לדוגמא, ע"י 

רופאים בשעת ניתוח-חירום(. הם לא חשו כלל בכאב, ורק מראה הדם הביאם להכרה שנפצעו.
של  המדהימות  תוצאותיהם  פרסום  עם  שבעתיים  התעצמה  כשלעצמה,  הנכונה  זו,  תשובה 
מחקרים חדשים, אשר עסקו במבנה מערכת כלי הדם שבמוח היונקים. להלן סיכום מחקרו של ד"ר 

נורברטו קליין, רופא וטרינר ב"מזור לחי", בית חולים וטרינרי.
לכל היונקים יש גם עורקים קדמיים וגם עורקים אחוריים המזרימים דם למוח. אולם, כך מתברר 
מהמחקרים, אצל כל היונקים, שהתורה התירה את אכילתם, קיים שינוי משמעותי במבנה העורקים 
ל'מרכז  ישירות  האחוריים: בעוד שאצל היונקים שהתורה אסרה לאכילה, עורקים אלה חודרים 
הדם' שבמוח, אצל בעלי-החיים המותרים באכילה הם מתחברים בדרכם עם העורקים הקדמיים - 

לפני הגיעם למרכז שבמוח, ורוב הדם הזורם דרכם מגיע למוח דרך העורקים הקדמיים!
ממילא, אצל היונקים המותרים באכילה, עם השחיטה מופסקת אספקת הדם למרכז שבמוח – 
לא רק מהעורק הקדמי משום הזרימה החוצה – אלא גם הדם, המגיע מהעורק האחורי, נשפך ויוצא 
ממקום השחיטה, במקום לטפס ולזרום אל המוח! והתוצאה: ירידה פתאומית של לחץ הדם ואובדן 
הכרה מידי - דבר המבטיח לחלוטין, שבשחיטה היהודית אין צער ותחושת כאב כלל לבעלי-החיים 

)המחקר המלא מופיע בספר "המהפך 1" פרק "השחיטה היהודית"(.

שפם לחתול
מי שיתבונן היטב, יופתע לגלות כי לחתול יש שפם, כ-12 שערות שפם בכל צד של פניו. חשבתם 

פעם מדוע לחתול יש שפם?
השפם  שורשי  לאורך  שונים.  בכוונים  לנוע  לו  המאפשרים  לשרירים,  מחובר  השפם  שיער 
ממוקמים קצוות רבים של עצבים, המשמשים כחיישנים למידע, המועבר משיער החוש המרכיב 
את השפם ועד אליהם, ומהם – דרך מערכת עצבים מסועפת – מגיע המידע לאיברים חיוניים 

ולמוח, המעבד את המידע המגיע מסביבת החתול.
שפמו של החתול הוא כלי חשוב ביכולתו לצוד: שערות החוש של החתול הן כה רגישות, עד שהן 
מבחינות גם בתזוזות קלות מאד באוויר המצוי סביב החתול, ובכך מתריעות על טרף אפשרי או על 

טורף מאיים, הרבה לפני שהחתול מבחין בו בראייה, בשמיעה או בריח.
הרי לנו התכנון הנפלא שבעיצוב השפם של החתול. ועדיין לא דברנו על שיווי המשקל המדהים 
אנטומיות  תכונות  אותן  בזכות  להיפגע,  בלי  עצומים  מגבהים  לנחות  יכולתו  ועל  החתול  של 

ופיזיולוגיות ייחודיות אחרות הקיימות בו.

האם השחיטה כואבת לבעלי החיים?
למה יש לנו עפעפיים, למה לחתול יש שפם, והאם שחיטה היא צער בע"ח?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

דודי לוי: "לא ברור לי למה 
כחילוני, רק בגיל 24 הכרתי 

את היהדות"

1
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4

"אברהם מת. עכשיו זה אתה. 5
ובך הוא בחר שתפיץ את האור 

הגדול שלו בעולם"

איך יוצרים קשר עם השם 
יתברך? תשובה נפלאה 

מהסטייפלר

אפילו ב"אינטל" קוראים 
את עלון הידברות

"לא מבינה איך אפשר לחנך 
ילדים בלי האמונה והמצוות": 

איך איה קרמרמן עשתה תשובה?

1

2

3

4
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הרב זמיר כהן - תגליות 
מרגשות על עוצמת התפילין

מדברים שירה: רועי אדרי וטל 
ועקנין - ראיון משותף בשילוב 

שירי חופה מרגשים

ניגון הבריאה עם הרב זמיר 
כהן ודוד ד’אור, פרק קי"ד - 

בצאת ישראל ממצרים

הרב יצחק פנגר - עד כמה 
אתה מעריך את החיים?

למה להיכנס למסגרת 
הנישואין? – הרב שמחה 

כהן ועודד מנשה

מומלצים בהידברות

צופיה וערוץ הידברות

אתר הידברות – האתר העולמי לקירוב

לקבלת סרטונים ותכנים מרתקים מהידברות, 
צרפו את המספר 052-9551592 לאנשי הקשר, 

ושלחו את שמכם ועיר מגוריכם בהודעת ווטסאפ 
+ את המילים "צרפו אותי".

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

 לקבלת 2 הלכות ביום, בווטסאפ או במייל 
hidabroot.org.vp4.me/2halachot



ִּבְׁשֹלִׁשים  ֻמֶּקֶפת  טֹוָבה,  ֲחֵבָרה  ְּבִלי  "נֹוַתְרִּתי 
ָּבנֹות ַהּׂשֹוְנאֹות אֹוִתי ּוְׂשֵמחֹות ְלֵאיִדי. ָלַקח ִלי ְזַמן 
ַרב ַעד ֶׁשָּבִניִתי ֵמָחָדׁש ֶאת ְקָׁשַרי ִעם ְּבנֹות ִּכָּתִתי. 
יֹוַדַעת,  ֲאִני  ְוַכּיֹום  ָסַפְגִּתי,  ּוִבְזיֹונֹות  ֶעֶצב  ַהְרֵּבה 
טֹוָבה',  טֹוָבה  'טֹוָבה  ֲחֵבָרה  ִלי  ִּתְהֶיה  ִאם  ֶׁשַּגם 

ֶחְׁשּבֹון  ַעל  ִיְהֶיה  ֹלא  ֶזה 
ַהֲחֵברֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשִּלי".

ְּגדֹוָלה,  ְמבּוָכה  ַחְׁשנּו 
ַנֲעָמה ַוֲאִני.

ָלְך,  ַמִּציָעה  "ֲאִני 
ַנֲעָמה,  ָלְך...  ְוַגם  ְּתִהָּלה, 
ַהְּיָלדֹות  ְלָכל  ּוְבֶעֶצם 
ְלִהָּכַנע  ֶׁשֹּלא  ָּבעֹוָלם, 
ֶהְגיֹוִנּיֹות  ֹלא  ִלְדִריׁשֹות 
ִהיא  ִאם  ַּגם  ֲחֵבָרה,  ֶׁשל 
ַּבֲחֵברּות  ֶזה  ֶאת  ַמְתָנה 
ֶׁשעֹוָׂשה  ִמי  ַעְצָמּה. 

ֶׁשִהיא  ַמְרֶאה  ֶזה  ֲחֵברּות,  ַעל  ְּתָנִאים 
ְּבַסְך ַהּכֹל ָאנִֹכית, ָהאֹוֶהֶבת ַרק ֶאת ַעְצָמּה. ַהְּבָעָיה, 
ְלַמה  ִּתְרִאי  ָלֵצאת.  ָקֶׁשה  ָלֶזה,  ִנְכָנִסים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ְּתִהָּלה,  ִהַּגְעְּת,  ִּכְמַעט 

ְּבֶאְמַצע  ּדֹוָדֵתְך  ַּבת  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָעַמְדְּת 
ָהְרחֹוב, ִּבְׁשִביל ַמה? ִּבְׁשִביל ְׁש...", ֱאִליֶׁשַבע 

ֶאת  ִהְׁשִלים  ַנֲעָמה  ְּכַלֵּפי  ַמָּבָטּה  ַאְך  ִהְׁשַּתְּתָקה, 
ַהְּׁשָאר.

ֶׁשֵאיִני  ִהיא,  "ָהֱאֶמת  ְלַנֲעָמה:  ָּפְנָתה  ְוָאז 
ְלָרָעה,  אֹוָתְך  ׁשֹוֶפֶטת 
ָהִייִתי  ֶׁשֲאִני  ִמּׁשּום 
ָמָחר  ְּכמֹוֵתְך.  ְּבִדּיּוק 
ִלְבֵני  חֹוֶזֶרת  ֲאִני 
ְּבַוַּדאי  ּוְׁשֵּתיֶכן  ְּבַרק, 
ָהִעְנָין.  ַעל  ְּתׂשֹוַחְחָנה 
ֵאין ִלי ְׁשִליָטה ַעל ַמה 
ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ֶּׁשֻּיְחַלט 
ֶאת  ַקְּבלּו  ַאְך  ָּדָבר. 
ַאל  ּוְלעֹוָלם  ֲעָצִתי, 
ַעְצְמֶכן  ֶאת  ַּתְגִּבילּו 
ִמְּׁשָאר  ִּתְתַרֲחקּו  ְוַאל 

ַהֲחֵברֹות".
ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַהַּבְיָתה.  ְוָהַלְכנּו  ִמַּנֲעָמה  ִנְפַרְדנּו 
ׂשֹוַחְחנּו, ֱאִליֶׁשַבע ַוֲאִני. ִהיא ִסְּפָרה ִלי ֶאת ַהִּסּפּור 
ְּבאֹותֹו  ֶׁשָּבִכינּו  ַּכָּמה  ָּבִכינּו.  ַוֲאַנְחנּו  ִּבְפרֹוְטרֹוט, 

ַלְיָלה!

ָׁשָבה  ֱאִליֶׁשַבע 
ְלֵביָתּה. ַלָּמֳחָרת ִנְפַּגְׁשִּתי 
ִעם ַנֲעָמה, ְוזֹו ִנְּסָתה ְלַבֵּטל 
ֶאת ְּדָבֶריָה ֶׁשל ֱאִליֶׁשַבע. אּוָלם ַמֵהר 
ִּכי ַמה ֶּׁשָהָיה ֹלא ָיׁשּוב עֹוד.  ָלַדַעת,  ְמאֹד נֹוְכָחה 
ָאַמְרִּתי ָלּה ֶאת ֶזה ְּבֵפרּוׁש: "ֲאִני ִמְתַּכֶּוֶנת ְלִהְתַחֵּבר 
ֵמָחָדׁש ִעם ָּכל ַהִּכָּתה. ַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ֲאַוֵּתר ָעַלִיְך 
ֶׁשִּלי  ַהְּבִחיָנה  זֹו  ֲאָבל  ְּביֹוֵתר.  ַהּטֹוָבה  ַּכֲחֶבְרִּתי 
ַעְצֵמְך. ִאם  ִאם ַאְּת ֶּבֱאֶמת אֹוֶהֶבת אֹוִתי אֹו ֶאת 
ַּתְחִליִטי ְלִהְסַּתְכֵסְך ִאִּתי, ְזכּוֵתְך. ֶזה ִיְכַאב ִלי, ַאְך 

ֹלא ְיַׁשֶּנה ֶאת ַהְחָלָטִתי".
ַּבחֶֹדׁש ֶׁשָעַבר ֵמָאז, ִׁשַּקְמִּתי ֶאת ְקָׁשַרי ִעם רֹב 
ְּבנֹות ַהִּכָּתה ִּבְרִגיׁשּות ַרָּבה, ְּכֵדי ֹלא ִלְפּגַֹע ְּבַנֲעָמה, 
ַאְסִּכים  ֶׁשֹּלא  ְלַהְבִהיר  ְּכֵדי  ִּבְנִחיׁשּות,  זֹאת  ְוִעם 

ִלְחיֹות ְּבֶכֶלא אֹו ַּתַחת ִאּיּום.
ְּפגּועֹות  ָהיּו  ַרּבֹות  ָּבנֹות  ָּפׁשּוט.  ָהָיה  ֹלא  ֶזה 
ִנְסיֹונֹות  ָהיּו  ַּכָּמה.  ַעד  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ַוֲאִני  ִמֶּמִּני, 
ְּבֶׁשל  ֶׁשָּכְׁשלּו  ִנְסיֹונֹות  ַנֲעָמה,  ְלֵבין  ֵּביִני  ְלַסְכֵסְך 

ָׁשעֹות ַרּבֹות ֶׁשל ִׂשיחֹות ַהְרָּגָעה ִמִּצִּדי.
ַּכּיֹום ַהַּמָּצב הּוא, ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲהמֹון ֲחֵברֹות "טֹובֹות" 
ְוִריִבי.  ַנֲעָמה  טֹובֹות":  טֹובֹות  "טֹובֹות  ּוְׁשַּתִים 

ְוַהֶּדֶלת ֲעַדִין ֵאיָנּה ְסגּוָרה ַלֲחֵברֹות נֹוָספֹות.

בשבוע שעבר ספרתי לכם כיצד התחילה אלישבע 
לספר את סיפורה

ֲחֵברּות לוֶֹחֶצת )ו'(

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

פרשתנו, כשמה כן היא, מספרת על נח ועל דורו. בדורו 
של נח האנשים היו חוטאים גדולים, בעיקר בחטאי הגזל, 

ונח היה הצדיק שבדורו.
הקב"ה מצווה על נח לבנות תיבה, להכניס אליה את 
זוגות מכל  ו-7  בעלי החיים – שניים מכל חיה טמאה 

חיה טהורה, ולהיכנס בעצמו עם משפחתו.
הרי  על  התיבה  נחה  ובסופו  יום,   150 נמשך  המבול 
אררט. נח שולח את העורב והיונה כדי לראות אם המים 
בעלי  וכל  הוא  אינה שבה אל התיבה,  וכשהיונה  נגמרו, 
הקשת  את  נותן  הקב"ה  הם.  גם  ממנה  יוצאים  החיים 

כאות לכך שלא יהיה עוד מבול בעולם.
בסוף הפרשה מסופר גם על דור הפלגה אשר מרד בה', 
יכלו  כך שלא  בכך שנוצרו שפות שונות בעולם,  ונענש 

להבין זה את זה.

נח והמבול
בדיחות לילדים

איש אחד חלם בלילה שהוא אוכל מרשמלו ענק.

כשהתעורר בבוקר, הוא גילה שהכרית שלו נעלמה.

- למה? מה יש לך נגד השמש? - כובע...- למה יש לך כובע? - נגד שמש.

בעל ואשתו עומדים בתור לביקורת דרכונים בשדה התעופה. 

לפתע אומר הבעל: "חבל שארון המטבח שלנו לא כאן".

"למה?!" מתפלאת האישה.

"כי שם שכחתי את הכרטיסים שלנו".

סדרת ספרי המופת
"ילדים בשליחות"

תיקח את ילדכם למסע מרתק 
ומעשיר מסביב לעולם עם השליחים 
הצעירים הפועלים יחד עם הוריהם 

לקרב יהודים לאביהם שבשמים.

בואו להכיר את
הילדים המקסימים!

סיפורים נפלאים
מקומות מעניינים

צילומים אותנטייםעובדות מרתקות

לפרטים ולרכישה<

או חייגו למוקד ההזמנות: 073-222-1250
shops.h idabroot .org

9 ספרים 
רוציםבסדרה

לצאת
לשליחות

מסביב
לעולם? בהזמנת הסדרה

שליח עד הבית- 
חינם!!

פתגם סיני עתיק אומר: אם אין לך משהו 
חכם להגיד, תגיד פתגם סיני עתיק.



חבורת תריג

האם מותר לאישה להביא איתה למקום ששכרה 
גם את גדוד החתולים האהובים עליה?

הזקנה שכרה מרתף, 
החתולים הצטרפו

ּוִמָּכל ָהַחי... ָּתִביא ֶאל ַהֵּתָבה ְלַהֲחיֹת ִאָּתְך )בראשית 
ו', י"ט( 

בעלה  פטירת  שלאחר  בזקנה,  שהיה  מעשה 
הרגישה בדידות נוראה, משום שלא היו לה ילדים 
ואף לא ידידות, והחלה לעסוק ברוב שעות היום 
בטיפול בחתולי השכונה. הזקנה מאכילה ומשקה 
לטייל  אותם  לוקחת  במסירות,  החתולים  את 
וכו', כך שנקשרה מאוד לחתולים שהיו ה'חברים' 

היחידים שלה.
שכיון  האשה,  החליטה  הימים  מן  ביום  והנה, 
כרוך  בו  שהדיור  גדול,  בבית  בודדה  שנותרה 
לכן  עליה,  קשה  הבית  וִתְחזוק  רבות,  בהוצאות 
דירה  ותשכור לעצמה  ביתה,  כדאי שתשכיר את 
קטנה. ואכן מצאה יחידת דיור להשכרה במרתף 
סמוכה,  בשכונה  מסוימת  משפחה  של  ביתם 
המרתף  לשכירות  חוזה  הבית  בעל  עם  וסיכמה 

למשך שנה.
כעבור יומיים, יצא בעל הבית )המשכיר( מביתו, 
פתח את שער החצר, וחשכו עיניו כאשר הבחין 
הגיעו  בירר מהיכן  ב"גדוד" של חתולים... האיש 
נודע, כי  לכאן כל כך הרבה חתולים, ועד מהרה 

השוכרת הגלמודה אחראית לכך... 
נחרצות:  לה  והודיע  הזקנה  אל  הבית  בעל  פנה 
את  מכאן  לסלק  עלייך  מצטער,  מאוד  "אני 
את  לעזוב  תאלצי  מוכנה,  אינך  ואם  החתולים, 

הבית!"
הזקנה לא עמדה מנגד והשיבה: "החתולים הללו 
בני תרבות ואינם אמורים להפריע לאף אחד, הם 
רק  אלא  הסגורה,  לחצר  להיכנס  יכולים  אינם 
חוזה  על  שחתמנו  לאחר  הבית...  סביב  שוהים 
לא  שנה  למשך  צ'קים  לכם  והעברתי  השכירות, 
איני  החתולים,  ידידי  את  וגם  לסלקני,  תוכלו 

מוכנה בשום אופן לסלק!..."
ונשאלת השאלה, עם מי הצדק? האם יש לשוכרת 
הבית  בעל  יכול  שמא  או  בדירה,  להישאר  זכות 

לסלקה?
השיב מו"ר שליט"א:

הכלל בשאלות מעין אלו הוא - שיש ללכת אחר 
של  דיורם  דרך  היא  כיצד  ולבדוק  העולם,  מנהג 
רוב בני האדם )'כדדיירי אינשי'(, וכנאמר בשו"ע 
בחצר,  מהשותפים  "אחד  ס"ה(:  קס"א  סי'  )חו"מ 

שביקש להעמיד בחצר בהמה או ריחיים, או לגדל 

בה תרנגולים, חברו מעכב עליו. וכן שאר דברים 
בחצרותיהם,  לעשותם  המקום  בני  דרך  שאין 
יעו"ש. זה",  על  זה  מעכבים  השותפים  בכולם 
על  מדובר בחתולים רבים,  - אם אכן  ובענייננו 
אף שנמצאים מחוץ לחצר, בכל זאת רוב בני אדם 
עבורם,  מטרד  מהווה  והדבר  כך,  על  מקפידים 
שאינם  לעשות דברים  לשוכרת  רשות  אין  ולכן 
כפי המנהג המקובל, ואם אינה מוכנה לסלק את 
נחשב  למשכיר  בינה  ההסכם  ממילא  החתולים, 
ל'מקח טעות' ובטל, כמבואר בשו"ע )חו"מ סי' רל"ב 
ס"ו(: "כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום 
שמחזירים בו מקח זה, מחזירים. וכל שהסכימו 
עליו שאינו מום, הרי זה אינו מחזיר בו אלא אם 
פירש, שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה 

הוא סומך"!

המשך בשבוע הבא... בשבועות האחרונים נפלה טעות בסדר הפרקים בקומיקס. אנו חוזרים ומפרסמים כעת את פרק 11, ועם הקוראים הסליחה.

ופריו מתוק
הרב ארז חזני

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



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

חכמת     
   נשים

הסדרה שהפכה

ללהיט!
בנות ונשיםלנערות מתמודדות,נסיון הלבוש והצניעות

לרכישה כנסי לאתר:
 www.shops.hidabroot.org

או חייגו: 073-2221250 

חברויות וקשרים

בגיל הנעורים

לנערות מתמודדות
2 כרכים

רב מכר!
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באווירה  
   משפחתית 

מנוחה פוקס

לא זה לא!
נדמה לנו שהילד שלנו יאהב אותנו אם נאפשר לו, אם לא נגביל אותו. 

המציאות הפוכה

נהנים מעצותיה החינוכיות של מנוחה פוקס? זו רק 
ההתחלה. הצטרפו לסדנת ה-Live האינטרנטית שלה 
campus.hidabroot.org – באתר הקמפוס היהודי

כשאמא שמחה – כולם שמחים
בזמן שהחמה שולטת, אין הדברים הזוהרים יכולים להעיר. אל תכעסי. הכעס מאפיל 

על כל הדברים הטובים שאת עושה

את  השם  מצווה  התיבה,  של  בנייתה  בסיום 
הכוונה:  צוהר,  לתיבה...".  תעשה  "צוהר  נוח: 
זוהר. מה זה הציווי הזה? אומר המדרש שהקדוש 
פישון, קח משם  לנהר  רד  לנח:  הוא אמר  ברוך 
אבן יקרה ותלה אותה באמצע התיבה, והיא תאיר 

את שלוש הקומות שבתיבה.
הזו  המיוחדת  שהאבן  חז"ל  מגלים 
באור  החשיכה  בזמן  מאירה  הייתה 
והשמש  יום  שהיה  ובזמן  גדול, 
הייתה זורחת – האבן הייתה נחלשת 
כי בזמן  ומאירה באור עמום, ולמה? 

ששולטת החמה אין הדברים הזוהרים 
ונדליק  פנס  ניקח  אם  להאיר...  יכולים 

אבל  גדול.  באור  יאיר  הוא  חשוך,  בחדר  אותו 
אם ניקח אותו פנס ונדליק אותו בחוץ, בצהריים, 

כשהשמש מאירה, הפנס לא יאיר.
תיבה זה אותיות הבית – וכמו שהתיבה הייתה 
הוא  שלך  הבית  כך  המבול,  מפני  והגנה  מחסה 
מחסה והגנה מפני המבול והבלבול שבחוץ. אישה 

תלה  שנח  שהאבן  וכמו  יקרה,  לאבן  משולה 
במרכז התיבה האירה את כל התיבה – כך אמא 

היא האור של כל הבית.
קצת  לפעמים  כשחשוך.  לכולם  מאירה  אמא 
יום  עליו  – עבר  הבעל  משהו,  עובר  ילד  קשה, 
אבן  יש  בבית  קשה...  תקופה  או  קשה 
אמא!  את,  זו  בחושך.  שמאירה  יקרה 
למילים  אליך,  נשואות  העיניים  כל 
המרגיעות שלך, לחיבוק שלך, לאוכל 
ילד  לפעמים  שלך.  והטעים  החם 
חוזר הביתה – עבר עליו משהו... את 
אותו  ומקבלת  הדלת  את  לו  פותחת 
לו  הכינה  שאמא  מה  אוכל  הוא  באהבה, 
והוא נרגע, הוא נהיה שמח בשנייה, והכל מסתדר 

לו ומתבהר לו.
מילה טובה לבעל נותנת לו כוח להצליח, וסתם 
כך, כשאת מפזרת חיוכים ביום אפרפר וקריר, את 

מחממת לכולם את הלב ומשמחת אותם כל כך.
אבל זכרי: בזמן שהחמה שולטת, אין הדברים 

יכולים להאיר.  הזוהרים 
חימה!  זו   – חמה 
שולטת...  וכשהחימה 

השם ישמור.
שולט  הכעס  עצבנית,  אמא  ושלום  חס  אם 

עליה – אמא כבר לא זוהרת. 
נקיה,  הכי  מתוקתקת,  הכי  להיות  יכולה  את 
לא  ואת  עצבנית  את  אם  אבל  מושקע...   אוכל 
רגועה – אז כל הדברים הזוהרים, כל ההשקעות 

שלך, כבר לא מאירות לאף אחד.
אמא  שמחים.  כולם   – שמחה  אמא  אם  כי 
כמו  זה  רגועה  כשאת  מרוצים.  כולם   – מרוצה 

קסם, כולם רגועים.
די... תהיי מרוצה!

אבל קשה? לכולם קשה! אז אל תעשי את זה 
קשה יותר. קומי אורי. התעוררי.

פנים,  במאור  להמשיך,  לקום,  חייבת  את 
והקדוש ברוך הוא יתנהג אתך מידה כנגד מידה: 
פנים  לה  מאירים  למטה,  פנים  שמאירה  מי 
ומכניסה  ומחייכת,  מתגברת  כשאת  מלמעלה.  
לחיים שלך ושל אהוביך שמחה, משמיים יחזירו 

לך באותה מטבע.

הרבנית חגית שירה

סביב  הורים  מתלבטים  התלבטויות  כמה 
השאלה של: האם אני עושה נכון שאני מגביל את 
הילד שלי? האם אני צודק שאני אומר לו שאינני 
השנתי?  לטיול  ממתקים  משני  יותר  לו  מרשה 
אחרי  שיחזור  מסכים  לא  שאני  לו,  אומר  שאני 

12 בלילה? שאני טוען כנגדו שאינני מוכן 
זקוק  כשאני  שלו,  ה"לא"  את  לקבל 

לעזרתו?
הורים מתלבטים, ואינם יודעים 
עושים  הם  גדולה  טובה  איזו 

לילדיהם כשהם מגבילים אותם.
לב  לשים  מאוד  חשוב  נכון, 

מגבלות  עם  הילד  את  חונקים  שלא 
הכרחיים  בבית  חוקים  אבל  מוגזמות, 

גדר  כמו  הם  בבית,  חוקים  ביותר.  ורצויים 
שמציבים בגינה, כדי שהילד הקטן לא ירד לכביש. 
הם כמו גדר שסובבת סביב הגג, שגם אם מישהו 

מתכופף – לא ייפול.
הם כמו רמזור אדום שגורם לעצור, כדי שלא 

תקרה תאונה.
יצרח,  יתמרד,  כנראה  הילד  ולכן  מגביל  גבול 
ישתולל, ייבב, יבכה, ינדנד, ינסה לפרוץ. אבל אם 
הילד ידע שהגבול הזה עשוי ברזל ופלדה, ושום 
דבר לא יזיז אותו – הוא יחדל, ויקבל את הגבול 

כמובן מאליו.
אתם,  רק,  שלכם,  הגבול  את 

ההורים, יכולים להציב.
מתאים  מה  יודעים  אתם  רק 
ילדכם,  לכוח  ביתכם,  לאווירת 
החברה  ומול  מולכם  להתמודדותו 
שסביבו ולכוחות  שלכם לשמור על 

הגבול, שאיש לא יעבור אותו.
יכולים  אתם  רק  שלכם  הגבול  על 
להחליט. אם הוא מתאים לכם, רק אתם תדעו. 
אין מה לשאול את הילד. הוא לא יודע מה טוב 
בשבילו. אין סיבה לשאול את השכנים והחברים, 
זה  את  לא  שלהם,  הילדים  את  מכירים  הם 
שלכם. אין עניין לשאול את המורים בכיתה ואת 

גבול  בגן.  הגננות 
הוא  בביתכם 

גבול שאתם מרגישים שיש לחוקקו.
לכן, אם החלטתם לומר "לא" לילד, כי אצלכם 
בבית לא קופצים על הספות, אין זה משנה אם 
אתם  משנה.  לא  ממש  קופצים.  כן  אחר  בבית 
צריכים לומר את ה"לא!" בצורה ברורה ונחרצת. 
אם החלטתם שילדכם לא יצא היום מהבית כי קר 
בחוץ, אין זה משנה אם החברים שלו כן יוצאים. 
אם החלטתם שבתכם לא תשוב מהערב החברותי 
אחר השעה 12 בלילה, שום דבר לא אמור להסיר 

אתכם מהחלטתכם.
כנגד  שלכם?  ההחלטה  כנגד  מתמרד  הילד 

הגבול שהצבתם?
עמדו בפרץ. עמדו בגאון.

נדמה לנו שהילד שלנו יאהב אותנו אם נאפשר 
לו, אם ניתן לו, אם נשמע בקולו, אם לא נגביל 
אותו. להיפך. גם אם היום הילד אינו יודע ומבין, 
יבין  הוא  מאוד  מהר  ומתעצבן,  מתרגז  והוא 
שאנחנו לטובתו. גבול שאנו שמים לילדינו לאחר 
מחשבה מרובה הוא גבול שהם יישענו עליו משך 
ימים רבים,  משך שנים והאמת, עד סוף החיים.
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מנקים  הכי  המזונות  אחד  הוא  החיטה  עשב 
מהבסיס  הדם  את  מזין  הוא  אדמות.  עלי  ועשירים 
שתומכים  חשובים  אנזימים  מעניק  אותו,  ומעשיר 

בתפקוד יעיל של הגוף ובהגנה על אברים חיוניים.
עשב החיטה משמש כעירוי חמצן נוזלי בעל דמיון 
שמניעה  האנושי  ההמוגלובין  למולקולת  מדהים 
את החמצן בדם לתאים. הוא מתקן את החומציות 
והדלקתיות בגוף, ולכן הוא מועדף בטיפול בכל סוגי 
"טיפול  גם  מהווה  הוא  העיכול.  במערכת  הכיבים 

יופי" המאט את תהליך ההזדקנות.
עשב החיטה מטהר את הדם ועוזר לשקם תאים 

מזדקנים. הוא גורם לך להרגיש חי!
הטבע,  מן  מתנה  הינו  האורגני  החיטה  עשב  מיץ 
כלורופיל,  של  לבריאות  טובות  כמויות  מכיל  והוא 
ויטמינים  לוטאין,  קרוטן,  בטא  פעילים,  ביו  אנזימי 

A, K, E, B12 ומינרלים – ברזל, מגנזיום וסידן.
המינון המומלץ הוא כפית )4 גר'( ליום של עשב 
חיטה מיובש מהול במים או במיץ, לפני האוכל או 

בין הארוחות – שעתיים אחרי האוכל.
עשב החיטה מנקה את הגוף מרעלים ומשקם אותו 

בזמן דלקת. הוא עוזר מאד לאנמיה ולבניית הדם.
עשב החיטה יעיל מאד נגד עצירות, דלקות מעיים, 
חוסר איזון בתפקוד הכבד, דלקות מפרקים, הפרעות 
ברמות הסוכר בדם ועייפות של שרירים, וגם לאיזון 

ולמניעה של הרס תאים.
גלוטן,  מכיל  אינו  החיטה  עשב  לבכם:  לתשומת 
לצרוך  יכול  לגלוטן  או  לחיטה  שרגיש  מי  גם  ולכן 

אותו ללא בעיה של אי סבילות.

כלורלה – מלכת האצות
ביותר  והנצרכת  המוכרת  האצה  היא  הכלורלה 
בעולם. היא ה"סופר פוד" הירוק של הטבע. בעשור 
האחרון נערכו מחקרים רבים שתומכים באפקטיביות 
הצמיחה  פקטור  של  גבוה  ריכוז  ובבטיחותה.  שלה 
ניקוי  החיסון,  מערכת  של  חיזוק  שמבטיח  זה  הוא 
במחלות  העצבית  המערכת  שיקום  רעלים,  וטיהור 

ניווניות ותחזוקה של גוף צעיר לאורך זמן.
ללא  מעיינות  של  מתוקים  במים  גדלה  הכלורלה 
השמש.  לאנרגיית  ישירה  בחשיפה  דישון,  חומרי 
בכלורלה יש 58% חלבונים, כל הוויטמינים מקבוצת 
כל  מבין  ביותר  הגבוהה  הכלורופיל  תכולת   ,B
הצמחים, מינון מרוכז של חומצות שומן חיוניות – 

אומגה 3 ואומגה 6 – ועוד.
הוכח כי הכלורלה מסלקת מהגוף קדמיום, עופרת 
ברקמות  הגוף,  בערוצי  לחסימות  הגורמים  וכספית 
ובתאים. היא מנקה את המעיים מפטריות ומפחיתה 

את כמות השמרים.
המצב  לפי   – בקפסולות  האצה  את  ליטול  ניתן 
הבריאותי הקיים. כדאי להתחיל עם קפסולה אחת 

ליום, ולהעלות את המינון לפי הצורך.

בריאות     
   טובה

מיץ עשב חיטה

הרבנית בצרי

ניתן להזמין את הרבנית בצרי לחוגי בית בכל רחבי הארץ, 
ללא תשלום  052-9551588 \  073-222-1373

שתי שפות 
מבלבלות את הילד?

בשתי  הילדים  עם  מדברים  ואני  בעלי   
שפות, עברית ואנגלית. לאחרונה שמעתי שיש 
אנשים שטוענים שדיבור בשתי שפות מקשה 
שלהם.  ההתפתחות  את  ומעכב  הילדים  על 

האם זה נכון?
ושגיאות,  מיתוסים  מספר  יש  זה  בנושא 

שחשוב בעיני לתקן.
לדבר  נוטים  דו-לשוניים  שילדים  הטענה 
מאוחר יחסית היא אחד המיתוסים הנפוצים 
של  המילים  אוצר  התפלגות  בשל  ביותר. 
נראה  שלו,  השפות  לשתי  הדו-לשוני  הילד 
הלקסיקון  שנתיים,  למשל  מסוים,  בגיל  כי 
חד-לשוני  של  מזה  יותר  מצומצם  הילד  של 
שאם  מראים  רבים  מחקרים  אולם,  גילו.  בן 
השפות,  בשתי  המילים  אוצר  את  מחשבים 
התוצאה תואמת את גילם הכרונולוגי. אם כך, 
גורמת לעיכוב בהתפתחות  דו-לשוניות אינה 
שפה, ורכישת אבני הדרך נעשית באופן תקין 

ובתזמון דומה לזה של חד-לשוני.
שנית, כיום חוקרי דו-לשוניות נוטים לתמוך 
מערכות  בין  מפרידים  שדו-לשוניים  בכך 

בין  השפה שלהם מההתחלה. המעבר 
שתי השפות הוא, לעיתים קרובות, 

סיבות  לו  ויש  אקראי  אינו 
המשפחתית  הסביבה  )למשל, 
שפות,  החלפת  מאפשרת 
בשפת  ישתמש  הילד  בגן  אבל 

הסביבה בלבד כי הוא מודע לכך 
שזו השפה הרלוונטית(.

שפה,  לקות  של  במצב  גם  לבסוף, 
הדו-לשוניות לא מחמירה את המצב. לפעמים 
היא מספקת אף פיצוי )תלוי בשפות ובגורמים 
שדו- מראים  המחקרים  נוספים(.  רבים 

השפעות  מראים  לא  שפה  ובעיות  לשוניות 
שילדם  לדו-לשוניים  הורים  ולכן  מצטברות 
מאובחן  לדו-לשוניות(  קשור  שלא  )באופן 
אחת  על  לוותר  צריכים  לא  שפה,  כלקוי 
של  החשיבות  את  להדגיש  וחשוב  מהשפות 
אפרת  )ד"ר  הילד.  בחיי  השפות  שתי  שימור 
ולקויות שפה  הראל, בלשנית בתחום רכישת שפה, 

אצל ילדים(

* * *
יודעת  לא  שאני  תמיד  לי  אומר  בעלי   
ושאני שומעת  לי  אומר  למה שהוא  להקשיב 
מהחנות  חזר  הוא  לדוגמא,  רוצה.  שאני  מה 
וקנה כל מה שכתבתי לו בפתק. הוא לא קנה 
הוא  בדחיפות.  צריכה  שהייתי  שמרים,  לי 
אמר שבדיוק עבדו בחנות ולכן לא יכול היה 
מונחים  השמרים  ששם  הזה  בחלק  לחפש 
היה  הוא  שלדעתי  אמרתי  בלעדיהם.  והלך 
שביקשתי.  מה  ולהביא  מאמץ  לעשות  צריך 
רוצה  הוא  מה,  דבר  לנו  אומר  כשמישהו 
למה  לשים לב  אומר  זה  באמת.  לו  שנקשיב 
שאמר, להבין, להנהן ולהראות אפילו במילים 

שהבנו, ואז ניתן להמשיך לדבר.
מה שקורה פעמים רבות בין בני זוג – כל אחד 
את  הנה,  שומע.  לא  אחד  ואף  מדבר,  מהם 
דיברת על השמרים שוב ושוב, והוא דיבר על 
כך שלא הייתה לו יכולת להביא מה שביקשת. 
הוא כאילו לא היה אתך, לא השתתף בבעיה 
הנוכחית שלך ולא הביא לך מה שרצית. את 
לבעיה  הקשבת  לא  דבר,  אותו  בדיוק  נהגת 
גרמת  ולא  כלל,  אותו  הבנת  לא  בה.  שנתקל 
לבוא  איך  ולחשוב  הדברים  מתוך  לצאת  לו 
לקראתך. אילו היית שומעת את דבריו, מקבלת 
את המקרה, ואומרת: "אני ממש מבינה שזה 
מה שגרם לכך", ורק אחר כך היית ממשיכה: 
שמרים?",  כרגע  לי  יהיו  מאין  רעיון  לך  "יש 
הוא היה מוצא רעיון, אולי הולך לחנות אחרת, 

אולי נזכר שיש במקרר, במקום שלא ידעת.
אפשר  השני,  את דברי  מכילים  כשאנו  רק 
להמשיך לשוחח אתו ולהגיע לתוצאות. )מנוחה 

פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

* * *
בילדים  מאד  שמשקיעים  הורים  אנו   
ונותנים להם המון תשומת לב חברית, 
נתקלים  שאנו  אותנו  מצער  אך 
במשמעת,  רבים  בקשיים  עמם 
אפילו בדברים בסיסיים. העניין 
הזה מעיב מאד על כל האווירה 

בבית.
חוסר  מרגישים  רבים  הורים 
להשפיע  ניסיונותיהם  נוכח  אונים 
שגרתיות  מפעולות  החל  ילדיהם,  על 
כמו שינה בזמן, הכנת שיעורי בית וכד'. ועד 
לדברים מורכבים כמו הימנעות מהתמכרויות, 

קשרים בעייתיים וכו'.
הסיבות למצוקה זו מגוונות: קשר חופשי ולא 
ביטחון  וחוסר  בלבול  ההורים,  של  סמכותי 
אבדן  תקשורת,  אמצעי  השפעת  בחינוך, 

נורמות וערכים ועוד.
הכרחית  הורית  סמכות  החינוכי,  בתהליך 
ביותר. יחסי הורים-ילדים אינם צריכים לשאת 
אופי של חברות. כיוון שתפקידם של ההורים 
תפקידים  ועוד  גבולות  להציב  לחנך,  לכוון, 
כשהורים  חברות.  ממערכת  חלק  שאינם 
ומגלים  על דברים חשובים,  מלעמוד  נמנעים 
עודף התחשבות ונתינה ללא דרישות ומאמץ 
מצד הילד, לא די בכך שהילד אינו מעריך את 
הנעשה בעבורו, כי הכל  מתקבל כמובן מאליו, 
אלא הוא גם אינו מחשיב את הוריו, מה שגורם 

להורים לתסכול ולמאבקי כח מתישים.
חשוב  הברורים,  הגבולות  מסגרת  בתוך 
שותפות  ואהבה,  חיבה  לגילויי  מקום  להציב 
בחוויות ורגשות. )קרן אהרון, מאבחנת דידקטית, 

מרצה בחינוך מיוחד ובפסיכולוגיה התפתחותית(

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

האם דיבור בשתי שפות בבית מקשה על הילדים, איך יוצרים תקשורת 
נכונה ואיך יוצרים משמעת בבית?

פורום    
   מומחיות



פותחים אתפותחים את

עם הידברותעם הידברות
החורףהחורף

הבטיחו מקומכם:
073-222-12-7

במלון היוקרתי

ניר עציון
שבת פרשת לך לך
י' - י"א חשוון תשע”ט

19-20.10.18

שבת פרשת לך לך
י' - י"א חשוון תשע”ט

19-20.10.18

הרב
שמעון פרץ

הרב
הפייטןאבנר קוואס

בנימין דנישמן

דגל מחנה אפרים
דברי חסידות על סדר פרשיות השבוע, 
שזכה  טוב,  שם  הבעל  של  נכדו  מאת 
ומרבה  סבו  בצל  לחסות  בצעירותו 

לצטט מהתורות ששמע מפיו.

פרי צדיק 
ספרו המרכזי של הרה"ק רבי צדוק הכהן 
ומועדי  התורה  פרשיות  על  מלובלין 

השנה, בדרך הדרוש והחסידות.

פתקים משולחנו של הרבי
ליקוט תשובות בכתב יד קודשו של הרבי 
מקרוב  מבט  מעניק  זיע”א,  מלובביץ’ 

לסגנונו המיוחד והאישי של הרבי.

בהשגחה פרטית
40 סיפורים מדהימים שאירעו לשלוחי 
מיוחדת  הצצה  תבל,  ברחבי  הרבי 
להשגחה פרטית המלווה את השלוחים 

בכל צעד.

עם ספרי חסידות תרגישו את

התורה

 shops.hidabroot.org   > מוקד הזמנות טלפוני 073-222-12-50קל ופשוט לרכוש באתר

בצור ירום
על  זצוק"ל  אברג'יל  יורם  רבי  המקובל  הרה"ג  ביאורי  סדרת 
ספר ה'תניא', ספר היסוד של משנת חב"ד, המוצאים מסילות 

ללב, בהמחשה מחיי היומיום.

כתר שם טוב המבואר
ביאור מלא ומקיף על ספר היסוד הכולל 
החסידות,  מייסד  של  ואמריו  תורתו  את 

רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א.

מגיד דבריו ליעקב
המגיד  של  ותורותיו  אמרותיו  אסופת 
של  דרכו  וממשיך  תלמידו  ממזריטש, 

הבעל שם טוב הקדט

בני יששכר
ספרו הנודע של הרה"ק רבי צבי אלימלך 
מדינוב זיע"א, הכולל מאמרים מיוחדים 
בדרך החסידות והסוד על חודשי השנה, 

שבתות ומועדים.

ממתק לשבת
חסידיות,  מעשיות  חכמים,  משלים 
מהווי  וסיפורים  משעשעות  אנקדוטות 
יחד  משתלבים  בבנגקוק  חב”ד  בית 
ונשזרים בדברי תורה שנכנסים אל הלב.

כל הכוונות בכל חלק ממצוות הפרשת חלה - מתי ואיך זוכים לשעת הרצון? 
מה הערך בצירוף חברות? האם כל אחת יכולה לזכות בזה ללא הדרכה?

תאמי את המועד הנוח לך בהקדם: 073-2221290

הפרשת חלה
זה לא משחק ילדים!

על מנת לעשות את זה נכון, 
מקצועי ומבוקר אחת ולתמיד 

– הזמיני לביתך, לביה”כ או 
לכל מקום שתבחרי את אחת 

ממרצות הידברות לערב הודיה 
והפרשת חלה
ללא עלות!

בזכותך ויחד עם 
חברותייך תיהנו 
מחוויה רוחנית 

מרוממת, 
שתהא סימן 

של ברכה לשנה 
הבאה 


