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פרשת בשלח - שבת שירה | גליון 385 | י"ב בשבט תשע"ט

 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-188,800 עותקים ברחבי הארץ

אשר ראה כל אחד מישראל את המצרי ששעבד אותו, כ
והכהו והרע לו כל השנים במצרים, כשהוא מוטל לפניו 
מת על שפת הים, ידע כי אכן השתחרר ממנו לעד, ומיד 
ופתח בשירה יחד עם משה רבנו וכל ישראל. ככתוב: "ָאז ָיִׁשיר 
מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלה', ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר: ָאִׁשיָרה 

ַלה' ִּכי ָגאֹה ָּגָאה, סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים".
לשיר  צורך  חש  מישראל  אחד  כל  אמנם  להבין,  יש  אולם 
המילים  אותן  בדיוק  לומר  ישראל  כל  ידעו  כיצד  אך  ולהודות, 

שאמר משה רבנו? 
אלא, כל מילה שהיתה עולה בדעתו הגדולה של משה לאומרה 

קליטה  כמכשיר  בדעתם,  אותה  מקבלים  ישראל  כל  היו   –
הקולט את הגלים הנשלחים אליו, ומיד היו אומרים אותה 
עמו ביחד. כך נמצאה שירה אחת, מיוחדת ועצומה, בוקעת 

יחד מפיות כולם בשיר הלל לבורא עולם. 
אך כיצד זכו כל ישראל להיות מחוברים כל כך לדעתו 
של אדון הנביאים, משה רבנו? הלא הם לא היו במדרגת 

נבואה?
התשובה מופיעה במילים הסמוכות לשירת הים: "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' 
"אז" מלמדת  ִיְׂשָרֵאל". המילה  מֶֹׁשה ּוְבֵני  ָיִׁשיר  ָאז  ַעְבּדֹו,  ּוְבמֶֹׁשה 
שרק על ידי הקשר העמוק שנוצר זה עתה בין כל אחד מישראל 
למשה רבנו, שרו ישראל יחד עמו. שהרי היה הכתוב צריך לומר: 
"וישירו" ישראל, מעין הכתוב )שופטים ה, א(: "ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן 
ֲאִבינַֹעם". ומלמד הכתוב שעל ידי שקשרו את עצמם ברבם, בנותנם 
בו אמון מלא כי הוא מנהיגם בדבר ה׳, לאחר שנוכחו לראות את 
גדולתו הרוחנית, זכו לקבל ממנו דרך צינור התקשרותם בו את אור 

השירה שעלתה בו.
זהו כוחה של התקשרות עם רב שהוא תלמיד חכם צדיק וירא 
שמים, וכהוראת המשנה במסכת אבות )א, ו(: "עשה לך רב". אדם 
זה זוכה לא רק לקבל מרבו עצה ותושייה ומענה הלכתי בכל נושא 
העומד על הפרק, ולומד ממנו כיצד לנהל את חייו על פי רצון ה', 
ולפתור בעיות בשלום בית ובחינוך ילדים ועבודת 

המידות על פי דעת תורה, אלא גם זוכה לקבל ממנו בממד הרוחני 
השפעה נפלאה לטובה ולברכה.

ומכאן חובת כל משפחה ומשפחה בישראל, שיקבלו על עצמם 
באמת,  ה'  עובד  שיהיה  ובלבד  והנהגה,  הלכה  ילמדו  שממנו  רב 
ויראת  טובות  מידות  ובעל  ובהלכה,  בתורה  הבקי  חכם  תלמיד 

שמים טהורה.
וכיצד  ומקובלים,  לרבנים  מתחזים  ישנם  הצער  למרבה  אמנם 
יידע האדם כי הרב שהוא חפץ להכתירו כרבו אכן ראוי לכך או 

שמא הוא מן המתחזים? 
בעולם  לימודו  על  שוקד  שנים  כמה  אודותיו,  תחילה  יברר 
התורה, ומי רבו, ועד כמה בקי הוא בתורה ובהלכה, והאם מעשיו 
ודרכיו תואמים את שמירת ההלכה בדקדוק ואת ההנהגה הראויה 
התורה  גדולי  של  דעתם  ומהי  לחברו,  אדם  ובבין  במידות 
שבדור עליו )ומכאן פשוט שגברים ונשים ההולכים ל"רב" לקבל עצה 
כאדם  ממנו  יברחו  ההלכה,  את  הנוגדת  דרישה  ממנו  ושומעים  וברכה, 
הבורח מאש, גם אם מראהו ולבושו נראים כשל רב. שהרי אין זה 
רב אלא מתחזה לרב. וכבר ידוע שמעיל וכובע אפשר לרכוש בחנות, 

והזקן צומח מאליו...(. 
וזאת יש לדעת, שכאשר ישראל מקשרים עצמם ברבם, אף הוא 
מקבל הארה רוחנית גבוהה בזכותם, כדי להועיל להם יותר. כמבואר 
בתלמוד )ברכות לב ע"א( על משה רבנו: "כלום נתתי לך גדולה, אלא 
בשביל ישראל". נמצא שהוא מתעלה בזכותם אצל הקב"ה האוהב 
את בניו ומשפיע שפע טוב לצדיק שהם מקשרים עצמם בו, כדי 

שיוכל להשפיע להם, והם מתעלים על ידי התקשרותם בצדיק.
אשרי הזוכה להסתופף בצלו של תלמיד חכם צדיק וירא שמים 
מידי  לתורה  עתים  באמצעות קביעות  מתורתו  להחכים  באמת, 
יום ביומו, וללמוד ממנו הלכה ומוסר והנהגה. וכמו יוסף הצדיק 
שראה את דמות דיוקנו של יעקב אבינו ונמנע מהחטא, אף הוא 
בעת התמודדות רואה לנגד עיניו את דמות רבו ושואל את עצמו: 
"כיצד מורי ורבי היה מתנהג כעת? האם היה מתקוטט עם חברו או 
עם רעייתו בשביל עניין כזה?". ובכל ספק העולה אצלו שואל ממנו 
דעת תורה ומנהל את חייו כרצון ה'. אדם כזה אשריו ואשרי חלקו, 

מי כמוהו. שבת שלום.

מעלות ורווחי כל אדם הזוכה להסתופף בצלו של תלמיד חכם ירא שמים 
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

ה 
יל

תפ
 ה

לך
מה

 ב
וא

קר
 ל

לא
א 

 נ
ה |

יז
גנ

ון 
טע

ון 
על

ה

הרב אברהם יוסף   שאל    
 את הרב

 האם יש דרך מסוימת 
את  להחזיק  צריך  שבה 

כוס הקידוש?
הקידוש  כוס  את  להחזיק  מניעה  אין 

דרך  בכל  ברכה(  של  כוס  כל  )או 
את  להעמיד  שמקפידים  ויש  שרוצים. 
ידו  כף  ידיו, שבזה  אצבעות  על  הכוס 
וצריך  מהקב"ה.  שפע  לקבלת  פתוחה 

בידו  תהיה  שהכוס  להקפיד  תמיד 
בעת הברכה, ולא ישאיר את הכוס על 
ייטול, וזה הדין  השולחן ואחר הברכה 

לכל דברי מאכל.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות

tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 

העלון מוקדש לע"נ יהודה נעים בן אליהו 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ יוסף בן יחיא זהבי 

לע"נ מזל בת יונה זהבי | לע"נ רבקה עדנה 
עזת בת גוהר רחל
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פחות ביקורת

הרב אפרים אורשלימי

דיני ט"ו בשבט

קו ההלכה
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אליך הוא קורא

חיים ולדר

מיהו השליט?

מנוחה פוקס

2
האם המדע מוגבל? 

דניאל בלס עשה לך רב

מורן אייזנשטיין בראיון

אתי דור-נחום

9
ראיון עם הרב טיומקין

מיכל אריאלי

פרשת
משפטים

כ”ז שבט תשע”ט
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אבנר קוואס
הרב

שמעון פרץ

הרצאות 
מרתקות, 

ארוחות גורמה,
בריכה מקורה,

חדר כושר

חדרים אחרונים!

עונג
שבת

במלון המפואר
קיבוץ לביא מס’ המקומות מוגבל! הזדרזו להרשם: 073-222-1270



 מה הקשר בין ניקוי רעלים 
בגוף לשיפור איכות החיים? 

 איך מאזנים את הסוכר, 
ולא מוותרים על ממתקים?

איזו פעילות גופנית מומלצת 
לאיזון שומנים בדם?

 כל הדרכים מובילות
לסדנה חווייתי אחת!

מתנה
חוברת

מתכונים

כיבוד
עשיר
ובריא

בארוע יוקרן סרט מרגש ומחזק | ניתן לקבל ייעוץ אישי
טיפים

לבריאות
העור

הדרך 
לבריאות 

שלך!

לפרטים והרשמה 073-2221240

והרב הפסיכוטרפיסט מרדכי חזיזה

הנטורופטית ומאבחנת עפ”י גלגל העין

הרבנית זוהרה שרביט
מדריכת ספורט ומחול ומחברת הספר “רזי התזונה”

גב’ רות ליאת אור פלץ

משדרגים את הגוף והנשמה!
הידברות מזמינה אותך ליום שכולו העצמת גוף ונפש

בהשתתפות מיטב המומחים בתחום:

&

יום שלישי ז’ אדר 10:00-16:00
אולם תפארת עובדיה רחוב ארלוזרוב 52

נתניה
12.2.19

יום שלישי, ל’ שבט  10:00-16:00
אולם ביכ”נ שאר ישוב, רחוב מונטיפיורי 4

אשדוד
5.2.19

דווקא  פועל  הטבע  מדוע  קיים?  הטבע  מדוע 
כפי שהוא פועל?

לעומק  מתבוננים  אינם  בעולם  האנשים  רוב 
על המציאות סביבם, וגם אם נשאל אותם מדוע 
לנו בלשון  ישיבו  זה,  ופועל באופן  הטבע קיים 

סתומה "כי ככה הטבע". אך מי שמתבונן 
בתשובה  להסתפק  יוכל  לא  ומתעמק 
אין  כי  "ככה",  פועל  אינו  הטבע  זו. 
מסוים,  באופן  לפעול  מחויב  הטבע 
פעולתו.  באופן  להתמיד  אפילו  או 
"כך",  אמנם התרגלנו שהטבע מתנהג 

אך הרגל איננו הסבר. 
זאת ועוד: התגלה במאה האחרונה  )מה 

בעצמו  שהטבע  שנים(  אלפי  כבר  ידוע  שלנו 
נברא, היקום לא היה קיים תמיד. פירוש הדבר 
שמי שאחראי ליצירת היקום, גם אחראי לעיצוב 

חוקיו...
האם המדע מסוגל להסביר את חוקי הטבע?

נשיא המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, פרופ' 
צ'ארלס. מ. וסט, מסביר בדו"ח שלו לשנת 1995 
לכח  נרדפים  שמות  אלא  אינם  הטבע"  ש"חוקי 
כתב:  הוא  כך  שלנו.  ביקום  מובן  ולא  מסתורי 
"איננו מבינים איזה מנגנון מחולל מסה באבני 

הבניין הבסיסיות של החומר". 
במילים אחרות, אין לנו מושג מהי 
כדור  מושך  מדוע  כבידה,  בעצם 
הארץ את הירח כשאין ביניהם אלא 
נעים  החלקיקים  מדוע  ריק,  חלל 
ונדחים  נמשכים  מסוים,  באופן 
מה  נראים.  בלתי  כוחות  ידי  על 
בעצם מפעיל את היקום? אלו השאלות 
המהותיות ביותר, אך הן כלל אינן בתחומו של 
הנצפה  רק בתחזית של  המחקר המדעי שעוסק 

והקיים.
רק מי שמרשה לעצמו לשאול "למה", מסוגל 
לגלות שהחוקיות היא בעצמה נס – עדות לתכנון 

וכוונת יוצר.
האם המדע מוגבל?

לוי  יהודה  פרופסור   
אתגרי  "מול  בספרו  מביא 

התקופה" אנקדוטה מעניינת 
מימי לימודיו באוניברסיטה: "זכורני היטב כאשר 
התחלנו באוניברסיטה את הקורס במכניקה, ישבנו 
ממשיך  נע  "גוף  ושאל:  הפרופסור  ונכנס  בכיתה 
בתנועה אחידה כל עוד אין כח פועל עליו. למה?" 
לא ידענו להשיב. למה באמת כאשר אני זורק כדור 

הוא ממשיך בדרכו גם אחרי שעזב את ידי?
חשבנו וחשבנו. התפרץ אחד וקרא: "זהו החוק 

הראשון של ניוטון!".
ענה הפרופסור: "אמנם כן. אבל למה עשה זאת 

הגוף לפני שניוטון קבע את החוק שלו?".
המשכנו להתאמץ. השאלה נראתה פשוטה כל 
כך, אך לא הצלחנו למצוא לה תשובה. ואז אמר 
תשובה  בפיסיקה  שאין  לכם  "דעו  הפרופסור: 
לשאלה זו, היא מחוץ למסגרת המדע. זוהי שאלה 
פילוסופית, ובכעין זה לא נעסוק כאן". קצת קשה 

היה לקבל זאת, אבל בסופו של דבר הוא צדק". 

היהודי דניאל בלס2
האם המדע מוגבל?  החושב

האם המדע מוגבל בדרך חקירתו – להכיר את יוצר המציאות?

 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. יעל היתה אשתו של חבר הקיני, מבני ביתו 
של יתרו חותן משה. יעל מוזכרת בהרחבה בספר 

שופטים פרקים ד' וה' – הפטרת פרשת בשלח.
סיסרא,  את  שהרגה  האישה  היתה  יעל   .2

מן  כשנס  חצור,  מלך  יבין  של  צבאו  שר 
צבאות  מול  צבאו  ניגף  בה  המלחמה, 

חשובה  שותפה  והיתה  ישראל, 
הכנענים  על  ישראל  לניצחון 

בתקופת השופטים.
3. בספר שופטים מובא המעשה 

בהרחבה: סיסרא עמד בראש צבאו 
של יבין מלך חצור. צבא זה העיק על 

עם ישראל, ובעיקר על השבטים שישבו 
והשופטת  הנביאה  דבורה  הארץ.  של  בצפונה 
שאר  ועל  חצור  מלך  יבין  על  מלחמה  הכריזה 
צבא  בראש  ישראל.  בארץ  שנותרו  כנען  מלכי 
ישראל עמד ברק בן אבינועם, המלחמה התנהלה 

בסביבות הר תבור ובעמק יזרעאל.
4. על ידי ניסים גלויים, כאשר כוכבי השמים 

בעצמם נלחמו עם סיסרא, צבאו של סיסרא נחל 
מדובר  ישראל.  צבא  מפני  וניגף  עצומה  מפלה 
בנס עצום, כיוון שסיסרא היה גיבור ונורא, כפי 
שמסביר האלשיך, שבהיותו בן 36 שנה בלבד כבש 
סיסרא את כל העולם, וכאשר היה מרים 
החיה  היתה  לא   – חיה  על  קולו  את 

זזה ממקומה.
והחל  מהמרכבה  ירד  סיסרא 
לנוס ברגליו כדי לחפש מחסה מפני 
שהיתה  שלום  ברית  בשל  רודפיו. 
בין מלך חצור לבין בית חבר הקיני, 
ניגש אל חבר הקיני שישב באזור. יעל, 
סיסרא  לקראת  יצאה  הקיני,  חבר  אשת 
את  ניצלה  יעל  בחביבות.  אליה  אותו  והזמינה 
ההזדמנות והרגה בעוז את סיסרא, לאחר שניצלה 
את ביטחונה בו. ברק המשיך לרדוף אחרי סיסרא, 
והגיע לאהלה של יעל, וגם לקראתו יצאה, כשהיא 

מראה לו את סיסרא מת.
השכינה  כי  שפתיו  במתק  מסביר  האלשיך   .5

היתה עם יעל בעת שהרגה 
דבריו:  כה  סיסרא.  את 
רבים,  לשון   – "תשלחנה 
ששכינה עמה, שאיך תעיז 

ולא  העולם,  כל  כבש  ל"ו  בסיסרא, שבן  להלום 
ואפילו חיה  בקולו,  כרך שלא מפיל חומתו  היה 
שנתן עליה בקולו לא זזה ממקומה... ולכן לקחה 
'מקבת הלמות עמלים' - גדול של בנין, שבהכאה 
אחת מחצה ראשו. 'באשר כרע' - לא היה יכול 
להתחזק  שמהטבע  אף  ולקום,  ברגליה  להחזיק 

עוד פעם לפני המיתה".
עוד מציינים חז"ל את הסיבה לכך שיעל הרגה 
את חבר הקיני ביתד ולא בכלי חרב, כדי לקיים 
תשתמש  אישה  כי  האוסר  ההלכתי,  הציווי  את 

בכלים מובהקים של גברים.
6. במדרש תדשא מובא כי יעל נחשבת גיורת 
כשרות  נשים  "כ"ג  כא:  בפרק  מובא  כה  כשרה. 
היו בישראל... ועוד יש גיורות כשרות מן הגויים: 
ועוד יש נשים חסידות גיורות מן הגויים, נשים 
כשרות, אלו הן, הגר, אסנת, צפורה, שפרה, פועה, 

בת פרעה, רחב, רות ויעל".
7. רש"י בפירושו על המילים "בימי יעל". כה 

דבריו: "מלמד שאף היא שפטה את ישראל".
במסכת סנהדרין )ק"ה, ב'( שואלים חז"ל: מי הן 
הנשים שבאוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה, עליהן 
כתוב 'אוהל', ולא שיעל גדולה מן האימהות, אלא 

שזכתה לברכה כעין שזכו האימהות".

נעמה גרין

המשך בעמוד 7<<

7 עובדות על יעל, אשת חבר הקיני, 
ששכינה היתה עמה

יעל, המוזכרת בהרחבה בהפטרת פרשת השבוע הנוכחית, פרשת בשלח, 
הצילה את ישראל בכך שהרגה בחוכמתה את סיסרא
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מגוון סדנאות בתחומים אקטואליים
ומבוקשים: בריאות גוף ונפש, תזונה, חינוך,

גרפולוגיה, נוער מתמודד, חרדות.

כפוף לתקנון | ט.ל.ח שרייני את המועד הנוח לך כעת: 073-222-12-90 ללא עלות!

סדנת
‘אבחון ציורים וצבעים’

חדש בהידברות! את בוחרת את נושא הסדנא, מזמינה את החברות, 
והידברות מגיעה אלייך עם מיטב המרצים המקצועיים.

הסדנא יכולה להיערך בביתך, בביה”כ, במתנ”ס ובכל מקום שתבחרי

אמא,
בואי לגלות

מה הילד 
שלך

לאמספר לך.

איך מפסיקים להעביר ביקורת, ומדוע הילד מחפש 
תשומת לב שלילית?

לתקן את רשמי הביקורת

הרב אפרים אורשלימי

במשך תקופה ארוכה הערתי לילדים שלי ברמות הכי גבוהות שאפשר, על כל 
צעד ושעל הייתי מתקן אותם. כמובן, הכל במכוון לעשות לטובתם. אך הילדים 
התחילו להתבגר ואני חש שהם עצמם נהפכים להיות ביקורתיים כלפי החברה 
בה הם נמצאים, ועל כל דבר שקורה – יש להם מה להגיב. בסיכומו של ענין 
אני מבין כי הגלגל מתהפך, וכל מה שהם ספגו במשך השנים, הם עושים כלפי 

אחרים. האם ניתן לשפר את המצב? אציין שהילדים בגילאי 10-14.
שאלת חכם – חצי תשובה. מצער לשמוע את שעבר עליך, אבל משמח יותר 
להבין שאתה נמצא בדרך חדשה שבה אתה מבין, שביקורת ברמה גבוהה איננה 
בריאה כלל ועיקר לנפש הילד. אם בגלל שאלתך יבינו אחרים שדרך הביקורת 
התמידית לא נוכל להשיג דבר וחצי דבר, והיא אף תיחרט ותנציח את אותה 
דרך בילדינו – והיה זה שכרנו. לגופו של עניין, אני מציע שתמצא הזדמנות 
ביציאה  להיות  יכול  זה   – אחד  שולחן  סביב  יושבים  ורעייתך  ילדיך  כאשר 
משותפת לפארק או כל רעיון אחר )שיהווה סיבה למסיבה( – ובמהלך הישיבה 
המשותפת, תתוודה באזני משפחתך על הכיוון השלילי של הביקורת, ושהיא 

לא תורמת לחיים בכל תחום. 
אין סיבה "להלקות את עצמך" באזני ילדיך ולהדגיש להם שאתה לא בסדר. 
תן להם להבין את זה לבד, הם חכמים מספיק כדי להבין את זה. קבל החלטה 
שבכל פעם שאתה רוצה להעיר, תעשה זאת פעם כן ופעם לא. היינו, פעם אתה 
מעיר, ובפעם הבאה אתה לא מעיר. כך תוכל להתחיל בהדרגה להפחית מכמות 
ההערות שהנהגת בבית. עד מהרה גם ילדיך יחושו בשינוי, וגם אם זה לא ישנה 
אותם במאת האחוזים, אין ספק שזה יכול לעזור להם לפחות בהורדת חיצי 

הביקורת שהם מפנים כלפי אחרים.
* * * 

יש לי בן שמחפש כל הזמן תשומת לב, ולצערי לא תמיד במעשים מעוררי 
השראה חיובית, בלשון המעטה. אשמח לקבל טיפים כדי לצמצם ולהבין את 

הבעיה.
ילד שמושך כל הזמן תשומת לב חיובית או שלילית - מנסה בעצם להפנות 
להסביר  יודע  לא  הוא  שאותם  עליו,  שעוברים  למצבים  לבנו  תשומת  את 
תשומת  של  המופרז  לחיפוש  מתחת  מסתתר  מה  שנבדוק  חשוב  במילים. 
הלב. חשוב שנבין את נפש הילד, ולא נגרר למצב בו אנו הופכים להיות חסרי 
סבלנות, כי מכאן הדרך קצרה למילים פוגעניות או שליליות שנפנה אל מול 

הילד. לכן במקום שנגרור את הבעיה, נשב ונחקור מהיכן היא מגיעה. 
לעיתים מדובר בילד סנדביץ' במשפחה, שלא מקבל את תשומת הלב המגיעה 
לו. לעיתים זה ביטוי למצב בו הילד רוצה להביע את עצמו בתחומים שהוא 
חזק בהם, ולא נותנים לו לעשות זאת. יש לחקור כל ילד באופן פרטני, ולבדוק 
איזה דלק חסר לו. אם לא נמלא את הדלק במיכל הרכב, הרי שהנורה הכתומה 

בצג השעונים תמשיך לדלוק. בהצלחה.

חינוך 
  ילדים

 ,a0504168883@gmail.com - לשאלות למדור
לרכישת ספרי חינוך ילדים של הרב אפרים אורשלימי חייגו 
Shops.hidabroot.org להידברות שופס 073-222-12-50 או

בעולם המודרני, שבו החדשות מציפות אותנו מכל כיוון, גם הדאגות 
היום- בתפקוד  גדול  לקושי  שגורם  מה  ויותר,  יותר  לתדירות  נעשות 

יומי. והשאלה היא מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיפטר מכל הדאגות, 
ולהתחיל לחיות חיים שלווים. הנה תרגיל פשוט שיכול לעזור: נרשום בדף 
10 דאגות המטרידות את מנוחתנו. לאו דווקא דאגות גדולות ומהותיות... 
את  נדרשים לבחון  איננו  זה  בשלב  וקטנות.  יומיומיות  דאגות  גם  אלא 
הדאגות או להעריך את משקלן, אלא רק לכתוב עשר מהן לפחות: דאגות 
לנו  נראה  אם  גם  ועוד.  כלכליות  דאגות  חינוכיות,  דאגות  בריאותיות, 
שסיימנו את הרשימה אחרי ארבע או חמש דאגות, ננסה להמשיך ולהגיע 
לעשר. נופתע לגלות, כי ישנן דאגות שאיננו חושבים עליהן בחיי היום 
יום כלל, אולם למעשה – הן מציקות לנו וגוזלות מאתנו אנרגיה רגשית 

מיותרת.
כעת, לאחר שערכנו את הרשימה הזו - עלינו לבחון כל אחת מהדאגות 
היינו פחות  נראים בלעדיה: לדוגמה, אם  כיצד חיינו היו  ולבדוק  הללו, 
דואגים להתפתחותו התקינה של הילד – היינו יכולים, לדוגמה, לשחק 
איתו בנינוחות רבה יותר. אם לא היתה לנו הדאגה שמא הוא לא יצליח 
יכולים  יכולים להיות ביקורתיים פחות כלפיו, היינו  בלימודים – היינו 
לפרט  מומלץ  יותר.  ואיכותי  טוב  היה  שלנו  והקשר  יותר,  לו  לפרגן 
ולהרחיב את היריעה כדי לקבל תמונה מדויקת ככל שניתן על החיים, כפי 

שהיו נראים ללא אותה דאגה מסוימת.
ועכשיו, לאחר שסיימנו לערוך את הרשימה הזו – נעבור עליה בנחת, 
ונערוך השוואה בין המצב הנוכחי, המצוי, לבין המצב שהיה קיים, אילו 
היינו משחררים את הדאגה. בין ההווה, לבין האופן שבו יכול היה העתיד 
להיראות. בין תמונת החיים הרצופה בדאגות, לבין האופן שבו הם היו 

נראים מבלי משא הדאגות המכביד.
נשאל נא את עצמנו: מה תורמות לנו הדאגות?

כלום...
כיצד הן מקדמות אותנו?

הן לא מקדמות...
הנה, אנו נוכחים לדעת, כי בלעדיהן – החיים היו נראים טובים יותר. 
היינו מצליחים יותר, חופשיים יותר, פוריים יותר, מתקדמים יותר, וכן 

הלאה... אז באמת, בשביל מה לשמר את הדאגות הללו?
אין  להיות משוחררים לחלוטין מדאגות.  עלינו  כי  לומר,  הכוונה  אין 
ספק, שמינון מסוים של דאגות – מבטא אכפתיות ואחריות. אדם אחראי 
לפגוע  סיכונים, שעלולים  לצפות מראש  ומנסה  דואג לסביבתו  ואכפתי 
להבדיל  בריאה,  דאגה  הינה  דאגה שכזו  אליו.  הקרובים  באנשים  או  בו 
להשתחרר  מנסים  אנו  כאשר  כשלעצמה.  בעיה  המהווה   – מאדישות 
מהדאגות – אנו מנסים להשתחרר מדאגנות היתר, אשר אין בה תועלת, 

ואילו הנזקים שבה חולשים על תחומים רבים בחיינו!
'יומן דאגות'. כלומר: להחזיק בהישג יד  אפשרות נוספת הינה לערוך 
פנקס, ולרשום בו כל דאגה מיד כאשר היא צצה. לא להמתין להצטברותן 
של הדאגות, אלא לרשום כל אחת מהן מיד כאשר היא מופיעה. בסופו של 
יום, יכול אדם לסקור את דאגותיו, ולבצע לגביהן את אותו תהליך בקרה 
שתואר לעיל. אין צורך להוסיף שכל תהליך שאנו רוצים לעשות בחיים, 

צריכה להיות מלווה בהרבה תפילה, אז נזכה לעזרת ה'.

בלעדיהן היינו מצליחים יותר, חופשיים יותר, פוריים יותר... 
אז באמת, בשביל מה לשמר את הדאגות הללו?

הרב אייל אונגר

כיצד מתמודדים 
עם דאגות?

רוצים להשתחרר מדאגות, בתהליך משמעותי ועמוק? צפו 
בסדנה החדשה של הרב אייל אונגר באתר "הקמפוס היהודי"

הקמפוס 
  היהודי
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דינים הנוגעים לט''ו בשבט
על איזה פרי מברכים קודם, ואיזה פרי נחשב ל"חביב"?

מה המקור למנהג שנהגו בט"ו בשבט להרבות 
באכילת מיני פירות?

מנהג זה יסודתו בהררי קודש, ומוזכר בספרים 
רבים. כך מובא בספר שבט מוסר פרק ט"ז; ורבינו 
ל'  סימן  חי"  לכל  "מועד  בספרו  פלאג'י  חיים 
אות ז'; ובסידור היעב"ץ דף שע"א אות ט'; במגן 
ספר  בשם  ט"ז  קטן  סעיף  קל"א  סימן  אברהם 
י"ד;  קטן  סעיף  שם  באליה רבא  יששכר;  תיקון 
ו'; בכף החיים סעיף קטן  בפרי חדש סעיף קטן 

וכמה  ל"א.  קטן  סעיף  ברורה  ובמשנה  כ"ז; 
טעמים בדבר: 

שהוא  כך  ידי  על  שיזכרו  כדי   .1
ראש השנה לאילנות, ויתפללו עליהם 
שיתברכו הפירות )אדני פז סימן קל"א 

א',  עמ'  עובדיה  וחזון  ד',  עמוד  י"א  דף 
בשם תשובת הגאונים(.

ראש  שהיום  שיזכרו  כדי   .2
תרומות  לעניין  לאילנות,  השנה 

יכולים  שכבר  אילנות  שיש  וערלה,  ומעשרות 
ממעשר  לשנות  שצריך  או  מפירותיהם,  ליהנות 
עני למעשר שני וכדומה )כן כתב הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, 

לוח ארץ ישראל – חודש שבט(.
פרי  ויש  במיוחד,  עלי  החביב  פרי  לי  יש  אם 
משבעת המינים - על איזה פרי כדאי לברך את 

הברכה, האם על החביב או על שבעת המינים?
הספרדים מקדימים לברך קודם כל על פירות 
שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף 
אם יש גם פירות החביבים עליו יותר, מקדימים 
את הפרי של שבעת המינים )שלחן ערוך סימן רי"א 

סעיף א'(. ומנהג האשכנזים לברך על הפרי החביב 
ולהקדים אותו )הכרעת משנה ברורה שם סעיף קטן ט' 

וכ"פ בספר ברכת ה' פרק ט' סעיף ה'(.
כלל, אבל כעת  בדרך  פרי שחביב עלי  יש  אם 
זה  "חביב", האם  בפרי אחר, מה נקרא  אני חפץ 
שאני רגיל תמיד לחבבו, או זה שאני חפץ בו כעת?

להיות  שרגיל  המין  היינו  "חביב"  פרי  הגדרת 
)שלחן  במין השני  עליו, אף אם עתה חפץ  חביב 
 – עצה  כתבו  ובפוסקים  א'(.  סעיף  רי"א  סימן  ערוך 
ויטעם  כלל  בדרך  החביב  הפרי  על  שיברך 
מהפרי  יאכל  כך  ואחר  מעט,  ממנו 
על  לברך  המקל  אבל  כעת.  החביב 
הפרי שחביב עליו כעת, אף אם אינו 
חביב עליו בדרך כלל, יש לו על מה 
שיסמוך )משנה ברורה שם סעיף קטן 

י' – י"א(. 
שבעת  כל  נמצאים  לפנינו 
פרי  בורא  נברך  פרי  איזה  על  המינים. 
שבעת  בפירות  גם  קדימה  דין  יש  והאם  העץ? 

המינים?
ּוְׂשעָֹרה  ִחָּטה  "ֶאֶרץ  ח'(  ח'  )דברים  בתורה  נאמר 
ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש". ובגמרא 
)ברכות מ"א( מבואר שכל הקודם למילה "ארץ" – 
)סימן  ערוך  בשלחן  נפסק  זה  לפי  לברכה.  קודם 
רי"א סעיף ד'( שאחרי ברכת מזונות על החיטה או 
השעורה, יש לברך על הזיתים, ואם אין לו – יברך 
על התמרים, ואם אין לו – יברך על ענבים, ואחר 
כך יברך על תאנים, ואם אין לו גם תאנים – יברך 

על הרימון.

ושמעתי סימן יפה לדבר, שהזית יש בו גרעין 
הינו  התמר  לברכה.  הראשון  שהוא  לומר  אחד, 
גרעין אחד, אבל יש בו חיתוך באמצעו כמו שניים, 
לכן הוא השני. הענבים יש בהם שלשה או ארבעה 
גרעינים, התאנים יש בהן הרבה, והרימון יש בו 

הכי הרבה גרעינים, לכן הוא האחרון לברכה.
שברכת  כתבנו  ויצא  פרשת  בגליון  הבהרה: 
הבאגט קראנץ' היא "המוציא לחם מן הארץ", על 
פי מה שכתב באור לציון )חלק ב' פרק מ"ו אות י'(. 
כעת הראוני תשובה בכתב יד של הראשון לציון 
להלכה  שפסק  שליט"א,  יוסף  יצחק  הרב  הגאון 
ולמעשה גם במקרה זה לברך בורא מיני מזונות, 
והטעם, משום שמתחילת עשייתו מיועד להיות 
קראנץ', אף על פי שבאמצע התהליך נאפה כרגיל, 
שזה  הסופית  כוונתו  אחר  הולכים  אופן  בכל 
הקראנץ', וברכתו מזונות )וכן כתב בספר וזאת הברכה 
עמוד 317 בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל(. ועל כן להלכה, 

ברכתם מזונות.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

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

073-3333-300

השבוע,  שחל  לאילנות  השנה  ראש  לקראת 
נספר השבוע מעט על דבר שכולנו פוגשים 

בכל יום ובכל מקום – העצים.
כזרע  דרכו  את  מתחיל  עץ  כל 
כולם.  הצמחים  כמו  ממש  קטן, 
יש  העץ,  של  דרכו  בתחילת 
שהוא  עד  היטב  אותו  לטפח 
נוטעים  כאשר  לשתיל.  הופך 

אותו באדמה, הוא מכה שורשים 
המזון  את  ממנה  ושואב  באדמה 

לו  מאפשרים  העץ  עלי  לו.  הדרוש 
"לנשום", וכך העץ צומח, גדל ומפתח גזע 

מנת  על  שמש  לאור  זקוק  עץ  כל  ויציב.  עבה 

להתפתח בצורה בריאה.
גזע העץ הולך ומתפתח לאורך כל שנות 
נוספת  שנה  בכל  העץ.  של  גדילתו 
קליפה.  של  נוספת  שכבה  לגזע 
הולך  שהעץ  היא  לכך  הסיבה 
להיעשות  צריך  גזעו  לכן  וגדל, 
מנת  על  יותר,  וחזק  יותר  עבה 
של  המשקל  את  לשאת  שיוכל 
הענפים, העלים והפירות. כאשר 
עץ נכרת, ניתן לראות בגדם הגזע 
כמספר   – הטבעות  מספר  טבעות. 
שנותיו של העץ. לא כל הטבעות הן באותו 
בריאה  שנה  על  מרמזות  עבות  טבעות  עובי. 

ואילו  במים,  ועשירה 
מעידות  דקות  טבעות 
שחונות  שנים  על 

ובריאות פחות לעץ.
מצמיחים  העצים 

עלים ופירות, אשר מהווים את ההמשכיות של 
העץ, משום שמהם יצמחו בעתיד עצים חדשים. 
המגיעים  דקים  קווים  לראות  ניתן  עלה  בכל 
לכל קצוות העלה. אלו הם מעין עורקים, אשר 
מזרימים מים ומזון לכל חלקי העלה, ממש כמו 

בגוף האדם.
לצמוח  מנת  על  די שמש  לעצים  אין  בחורף, 
כרגיל. לכן חלק מהעצים משנים את צבע עליהם, 
של  הצבע  שינוי  השלכת.  זוהי   – נושרים  ואלו 
העלים נגרם מכך שהעץ אינו מייצר די כלורופיל, 
שהוא החומר אשר נותן לעלים את צבעם הירוק. 
לכן  כלורופיל,  לייצר  מנת  על  בשמש  צורך  יש 

כשאין די שמש – צבע העלים משתנה.

האדם והעץ, העץ והאדם
איך גדל העץ, ואיך יודעים בן כמה הוא?

 נפלאותדבי רייכמן
    הבריאה

מתי בפעם
האחרונה
בדקת את
המזוזות?

שניםלשלוש וחצי מזוזות אחת יש לבדוק ע"פ ההלכה

מבחר בתי מזוזה מעוצבים

        לפרטים נוספים
         ולתיאום מועד:

החלפת קלף פסול במקוםבדיקה יסודית ומדוקדקת073-222-1300

מגיע לבית הידברות
לבדיקת המזוזות שלך!

הרב משה כהן שליט"א
תלמיד זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל



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

ובלתי  מוזרה  בבקשה  נתקל  חינוכי  מרכז 
מדהים  חיים  סיפור  חושפת  הבקשה  צפויה. 
ומרגש על חיים בצלו של סוד, ועל מכתבים 

שנכתבו אך לא נקראו...

ידוע א מכון  של  ניהול  בצוות  עובד  ני 
נוער,  ובבני  בילדים  בטיפול  העוסק 
ומחנכים  מורים  בהכשרת  ובמקביל 

במגוון קורסים ותכניות לימודים.
בדרך כלל מי שמגיעים אלינו הם או אמהות 
או  וטיפול,  לאבחון  רישום  לצורך  ילדים  עם 
כאלו המעוניינים לרכוש ידע ולהפוך למורים או 

למטפלים.
נכנס אל המבנה אדם, שכמותו לא  ערב אחד 

נראה אצלנו.
כריזמה  מקרין  בלבושו,  הדור  אדם  זה  היה 

וביטחון ו... מבוגר יחסית. כבן 60.
אנשים כאלה הם בדרך כלל רק המרצים שלנו. 
מכיוון שאני מכיר את כולם, ידעתי שהוא לא אחד 
מהם, אם כי בפירוש נתתי סיכוי לכך שהוא מרצה 

חדש שאיכשהו החמצתי את תהליכי קבלתו.
בפירוש  הוא  שייך.  נראה  לא  הוא  שני,  מצד 

המתין בתור, נראה מתלבט ומסויג.
כשהגיע תורו, נכנס לחדר, מהוסס, עמד שניות 
ואז התיישב  ארוכות עד שהזמנתי אותו לשבת, 

לידי ולא אמר דבר.
"האם אפשר לדעת מה כבודו מבקש?" שאלתי 

בעדינות.
"אני  במצוקה.  שהוא  והבנתי  בי  הביט  הוא 

מתעניין מה אתם מלמדים כאן", אמר.
ובכל  שלי,  התמיהה  את  להסתיר  יכולתי  לא 
הסילבוס  את  מהמגירה  הוצאתי  התעשתי.  זאת 
עשרות  ובו  שלנו  המכון  של  והמהודר  הצבעוני 
לימודים,  ותכניות  לקורסים  הצעות  של  רבות 

והגשתי לעיונו.

ראיתי  לקרוא,  החל  הוא 
עברו  ומתלבט.  מתעמק  שהוא 
מצביע  הוא  ואז  ארוכות,  דקות 
"מה  לי:  ואומר  הקורסים  אחד  על 

בקשר לזה?".
הבטתי. היה זה טיפול בהידרותרפיה 

לילדים.
נעתי על מקומי באי נוחות. "זה בשביל הנכד 

שלך?", שאלתי.
"אפשר לומר", הוא ענה.

חודש",  בעוד  מתחיל  הזה  הקורס  "בסדר, 
אמרתי. "קח טופס רישום, תמלא את הפרטים. 
צריך חתימה של הורי הילד. חתימה של סבא לא 

תספיק".
אני  אולי  לי לבדוק,  "תן  את דברי:  חתך  הוא 

צריך משהו אחר".
זה נראה לי מוזר. התאפקתי ושתקתי.

* * *
הוא הביט שוב בסילבוס, הפך כמה דפים ואז 

אמר: "ומה עם זה?"
שנים  שלוש  בת  לימודים  תכנית  זו  הייתה 

לתואר בחינוך מיוחד.
לך  "יש  שאלתי.  בשבילך?"  מתעניין  "אתה 

תעודת הוראה?".
"לא", הוא השיב.

"אז אי אפשר לגשת לחינוך מיוחד בלי תעודת 
הוראה", אמרתי.

"אהה", אמר. "אז תן לי להסתכל עוד קצת".
אני  הנכבד,  "אדוני  את סבלנותי.  איבדתי  כאן 
מבין שאין לך החלטה ברורה מה אתה רוצה. אולי 
במה  ותחליט  הביתה, תשב  הסילבוס  תיקח את 

אתה מעוניין?".
האיש המבוגר והמכובד הביט בי. ראיתי מתח 

רב על פניו ואז אמר: "אני לא יכול".
לא הבנתי.

ואז הוא השמיע את הדבר הכי מופרך ששמעתי 
מימי: "אני לא יודע לקרוא", אמר ופרץ בבכי.

* * *

רק  בהלם.  הייתי  שתיקה.  השתררה 
ששררה  ההלם  דממת  את  הפרו  התייפחויותיו 
לו  והושטתי  הדלת  את  לסגור  הלכתי  במשרד. 
חבילת טישו. לדבר כזה לא ציפיתי. איש מבוגר, 
לקרוא?  יודע  אינו  במראהו,  ומכובד  אמיד  נראה 

איך זה בכלל ייתכן?
לקח לו זמן להירגע והוא סיפר לי את הסיפור 

הכי מרתק ששמעתי.
היו  שלא  בימים  רגיל  ספר  בבית  "למדתי 
אבחונים  היו  לא  יכולות,  לבדיקת  מנגנונים 
מתקנת,  להוראה  מורות  ולא  פסיכולוגים  ולא 
באמנות,  מטפלים  ולא  תקשורת  קלינאי  לא 

בפסיכודרמה, בסוסים ובכלבים...
אתה בטח שואל איך זה שלא עלו על זה? אני 
פיקח ובעל  ילד  הייתי  חושב שזהו סיפור מתח. 
תושייה, ופשוט "סיבנתי" את כולם במשך שנים. 
שאני  עצלן,  שאני  בטוח  היה  הספר  בית  צוות 
מתחמק, חוצפן ועקשן, אבל אני הייתי זה שעשה 
בית ספר לכולם. עשיתי שמיניות באוויר ואיכשהו 
הצלחתי לעבור את כל השנים הללו בלי שאיש 

יבין שאיני יודע לקרוא. 
"היום אני יודע שטעיתי טעות מרה, כי סבלתי. 
הוא  לקרוא  יודע  להבין שילד שאינו  צריך  אתה 
בשבוע  ימים   7 ביממה,  שעות   24 שסובל  ילד 
ו-365 ימים בשנה. קשה לתאר וקשה להבין את 
ילד הסובל מקשיי  והפצועה של  נפשו השסועה 

קריאה, הוא עובר גיהנום על כל צעד ושעל".
* * *

מכן  ולאחר  השנים,  את  עברתי  "איכשהו 
לי  כתבה  רעייתי  האירוסין  בתקופת  התחתנתי. 
מכתבים. אני כמובן לא עניתי עליהם, והסברתי 
לה ש'אני לא טיפוס של כתיבה'. הבעיה האמיתית 
הייתה שלא יכולתי להגיב לה על מה שכתבה מפני 
שוב  אבל  המכתבים,  את  קראתי  לא  שמעולם 
הצלחתי לקמבן ולהבין דבר מתוך דבר, ואיכשהו 
כדי  שכתבה  מה  כל  מכן  לאחר  ממנה  להוציא 
בשקט.  עברו  הראשונות  השנים  להגיב.  שאוכל 
נולד לנו בן בתוך שנה. כשהגיע לגיל ארבע, הוא 

6

אליך הוא 
קורא

הידברות
מחלקת

שלום בית 073-222-1-310
ייעוץ, הכוונה ותאום פגישה אישית

מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה בפריסה ארצית  * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות
בידיים הכי טובות
שלום הבית שלכם   

פתרונות, גישור והדרכה זוגית 

דיסקרטיות מובטחת!

תקשורת 
זוגית

מעורבות 
הורית 

שיחת אבחון 
ראשונית 

 נישואים 
שניים

יסודות הבית 
לבעלי תשובה 

סדנאות ערב 
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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

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

073-333-333-1anat@htv.co.il

מטפלים  של  צוות  בפניך  מעמידה  הידברות 
רגשיים, חרדים ומוסמכים, עפ”י ערכי היהדות.

האמור לעיל מהווה ייעוץ והכוונה ל‘טיפולים רגשיים’, הניתנים על ידי מומחים דתיים בעלי ניסיון 
לו. נוסף  כנדבך  אלא  קונבנציונאלי  רפואי  לטיפול  תחליף  פנים,  בשום  מהווה  ואינו  בתחומם, 

נפשיבשאלתי



לי:  החל ללמוד אלף־בית. הוא הגיע מהגן ואמר 
לו  אמרתי  זמן',  לי  אין  'כעת  אותי'.  תבחן  'אבא, 

והתחמקתי.
"כך עברו ימים אחדים. בני החל ממש לכעוס, 
ואני נכנסתי ללחץ שכמותו לא היה לי בחיים. מה 
'אני אלמד  אומר לבני?! את המצב הצילה אשתי. 

ִאתך', אמרה, ופשוט החלה ללמוד ִאתו.
עלי  ללחוץ  מנסה  אינה  היא  מדוע  הבנתי  "לא 
רוצה  אבל  יודעת,  שהיא  חשדתי  ִאתו.  ללמוד 
כשראיתי  התאמת  הזה  החשד  כבודי.  על  לשמור 
שהיא מתנדבת למלא טפסים במקומי, ומתעניינת 
בכל חומר כתוב שהגיע אלי, ומיד לוקחת על עצמה 

לסדר את זה.
"תשאל מדוע לא דיברנו על זה? היו אלה ימים 
אחרים, והאנשים היו אנשים אחרים. גם אני הייתי 
אדם אחר. היא ידעה לכבד את הבעיה שלי ואת 
הבעיה היותר גדולה – שאיני מוכן לדבר על הבעיה 
שלי. היא לקחה זאת על עצמה מבלי לרמוז אפילו 
חסד  בזה  ראיתי  אני  בעייתי.  על  יודעת  שהיא 
מופלא כחסד אשר עשתה רחל עם אחותה לאה 
שגילתה לה את הסימנים מבלי שתספר לה שאלה 

הם סימנים".
* * *

אותו,  ושיפצתי  בית  רכשתי   30 בן  "כשהייתי 
שני  עוד  וקניתי  ברווח  אותו  מכרתי  מכן  ולאחר 
וכן הלאה. בתוך עשור  בתים ושיפצתי גם אותם 

הפכתי לאדם עשיר מאוד.
לקרוא  לא  לעצמי  להרשות  יכולתי  "לפתע 
מסמכים, כי בדיוק אין לי זמן, ושעורך הדין שלי 
הוא זה שיתקן את התיקונים. אני פשוט חתמתי. 
כך גם עם מנהל הבנק, עם רואה החשבון ועם כל 
יודע  שאני  בזה  הסתפקתי  במגע.  ִאתי  שבא  מי 
לכתוב את שמי, ותאריך )של מספרים כמובן( – 
וזהו. כך חייתי את חיי מבלי שסודי הגדול יתגלה.

"במהלך השנים חיתנתי את ארבעת ילדי, שאגב, 
נכדים  לי  נולדו  ממני...  בטוח  וזה  קריאה,  אלופי 

והכל פסע על מי מנוחות".
* * *

בני  גדול.  אסון  לנו  קרה  שנתיים  לפני  "ואז... 
הקטן, אב לשלושה, נספה בתאונה טראגית. אתה 
יכול לתאר לעצמך מה זה להוביל ילד לקבורה? אין 
מילים בעולם שיתארו את הצער, את היגון ואת 
הכאב שחשתי. שחשנו כולנו. אבל במהלך השבעה 
בִלבי החלטה שאני חייב להיות חזק למען  גמלה 

האלמנה ולמען הנכדים הקטנים.
היא  כמוני.  בזה  לעמוד  הצליחה  לא  "אשתי 
נשברה לחלוטין, ואני עשיתי הכל כדי לעודד את 
רוחה והרגשתי שאני חייב לה הרבה יותר מזה על 

כל השנים והמסירות שגילתה כלפי.
אנשי  בידי  אותם  והפקדתי  מעסקי  "פרשתי 
צמוד  היום  כל  ואני  מתאים,  פיקוח  עם  מקצוע 
ואפילו  מקומות,  מיני  לכל  ִאתה  נוסע  לאשתי, 
הקמתי ארגון חסד קטן לעילוי נשמת בני, שמעסיק 
את שנינו ואיכשהו מסיח את הדעת מצערה הגדול 

והנורא.

"האלמנה והנכדים מתגוררים ממש קרוב אלינו 
ונמצאים אצלנו הרבה. אנו מקווים שִאמם תמצא 
זיווג מתאים, כדי שיהיה מי שימלא את מקום בננו 

האהוב.
בן  הגדול,  הנכד  אלי  ניגש  לפני שבועיים  "אבל 
רש"י.  חומש  ִאתו  ללמוד  ממני  ומבקש  החמש, 
מאז, איני יודע מה לעשות. אני יודע שאשתי אינה 
יכולה לעשות זאת, ומהיכן אני יודע? כי היא לא 
עושה זאת. זה צריך ליפול עלי, ואין סיכוי שאספר 
לנכדי או לכלתי או לכל מי שלא יהיה, שאיני יודע 
לקרוא. לכן הגעתי אליך, ואני מבקש ממך שתמצא 
בצורה  זאת  שיעשה  ביותר  המתאים  האדם  את 
המהירה ביותר, שיעלה כמה שיעלה. אין כאן בעיה 
כספית. אני חייב לדעת לקרוא כמה שיותר מהר".

* * *
הוא מסיים את סיפורו, ולפתע שמתי לב ששנינו 
מלאי דמעות. זה היה סיפור שכמותו לא שמעתי 

מימי. ושמעתי סיפורים.
שלנו  ביותר  הטוב  המומחה  את  מיד  הזמנתי 
לקריאה. ביקשתיו לבוא כרגע למשרד, שם שטחתי 
עצמו  על  וקיבל  התרגש  הוא  הסיפור.  את  לפניו 

להתחיל.
הנרגש,  האיש  את  שאל  הוא  לך?",  נוח  "מתי 
שברגע אחד חשף סוד ששמר כל חייו, ועוד לשני 

אנשים, בתוך שעה.
"מבחינתי כבר כעת", אמר.

והם התיישבו לשיעור הראשון.
בתוך שבוע הוא כבר ידע את הא'-ב'.

תוך שבוע נוסף קלט את הניקוד, לאחר מכן החל 
לתרגל מילים וגם משפטים. בתוך שלושה חודשים 

ידע לקרוא באופן מושלם.
* * *

יום אחד קורא לי המורה הפרטי לחדר הלימוד 
הוא  משהו",  לראות  חייב  "אתה  השיעור:  בעת 
אומר. נכנסתי. ה"תלמיד" שקד בכתיבה על גבי דף. 

הוא היה שקוע כל כך, שלא השגיח בכניסתי.
המתנו דקות ארוכות עד שסיים, ואז קיפל את 

הדף ולפתע הסתובב והבחין בי.
הוא היה נרגש עד דמעות. לא הבנו מדוע.

של  חבילה  ונטל  השולחן  אל  הסתובב  הוא 
מכתבים מצהיבים הקשורים בסרט.

"אלה הם המכתבים שכתבה לי אשתי בתקופת 
האירוסין", אמר. "מעולם לא קראתי אותם, כי לא 
ידעתי לקרוא. הלילה, אחרי שנרדמה, שלפתי את 
המכתב הראשון והצלחתי לקרוא אותו. מתחילה 
התשובה  מכתב  את  לה  כתבתי  כעת  סוף.  ועד 
בבכיו  לשלוט  ניסה  הוא  רעד.  קולו  הראשון...". 

אבל לא הצליח.
"אתם חושבים...", ייבב, "שזה ישמח אותה...?".

לא ענינו לו. שנינו דמענו יחד ִאתו. והבכי הזה 
היה התשובה הטובה ביותר לשאלתו.

האם המדע 
מוגבל? )המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

בשאלות  כזה,  צמצום  להבין  ניתן  כיצד 
החשובות ביותר?

יסביר  המתכנת  ממחשב,  דוגמה  ניקח  אם 
את  יוצרים  חלקיו  כיצד  פועל,  המחשב  כיצד 
החומרה ואת התוכנה, ומה נדרש לתוכנה כיצד 
לפעול כראוי. אך השאלה מי יצרו את המחשב, 
מדוע חלקיו מאורגנים דווקא באופן זה ולאיזו 
היסטוריות  שאלות  יהיו   – נועד  מטרות 

וסוציולוגיות שאינן מתחום עיסוקו.
באופן דומה, כך נראות השאלות המהותיות 
המדענים,  לרוב  פעולתו  וסיבת  היקום  על 
או  "פילוסופיות"  שאלות  אלו  בעיניהם 

"דתיות" שאינן מתחום עיסוקם ועניינם.
מאמין,  אדם  היה  לא  הוקינג  סטיבן  פרופ' 
מעניינות  עובדות  הציג  אך  המעטה,  בלשון 
בספריו כמו זו: "אם שנייה אחת לאחר המפץ 
הגדול, מהירות ההתפשטות של היקום היתה 
קטנה יותר, אפילו בחלק אחד מתוך מאה אלף 
מיליוני מיליונים, היה היקום קורס עוד לפני 

שהגיע לגודלו הנוכחי".
 Stephen Hawking, A Brief )מקור: 
 History Of Time, Bantam Press,

.)London: 1988, p. 121-125
כן, קראתם נכון, ההסתברות שהיקום יהיה 
כאן עכשיו, הוא אחד מתוך מאה אלף מיליוני 
מיליונים! עוד יושם לב שנתון זה מתייחס רק 
לקצב ההתפשטות של היקום, כלומר המהירות 
לגעת  מתחיל  אינו  אך  מתרחב,  החלל  שבה 
החומרים  בין  אינטראקציה  שיוצרים  בחוקים 

בתוך מרחב זה.
"טכניות"  עובדות  על  להביט  אדם  יכול 
אותן  להוסיף  וכחוקר,  הצד,  מן  כאלה 
למחברתו כאילו היה רובוט גישוש שאוסף עוד 
סביבתו.  על  משמעות  וחסרי  יבשים  נתונים 
אך מה מיוחד הוא האדם המתבונן לעומק על 

העובדות, ושואל "למה?".
שמתבונן  מי  רק   - פשוט  איש  או  מדען 
שיש  למסקנה  להגיע  מסוגל  תשובה,  ומחפש 

בורא לעולם.

לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים 
על עצמם 10" ושאר ספריו לילדים, מבוגרים ונוער, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 או באתר 
shops.hidabroot.org

הידברות
מחלקת

שלום בית 073-222-1-310
ייעוץ, הכוונה ותאום פגישה אישית

מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה בפריסה ארצית  * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות
בידיים הכי טובות
שלום הבית שלכם   
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דיאלוג מ מנהלת   )39( אייזנשטיין  ורן 
מאז  כבר  עולם  בורא  עם  ואמיץ  ֵּכן 
שהיא בת 14, עת נפטר אביה. האירוע 
המטלטל נחרט בליבה של הנערה החיפאית עם 
עולם,  לבורא  להתפלל  שהחלה  הרגיש,  הלב 
ומצאה.  נחמה,  רצתה  היא  משענת.  ראתה  בו 
אישית  מבחינה  גלגולים  וכמה  כמה  עברה  מאז 
בית  הקימה  חודשים  כשלושה  לפני  ומקצועית. 
בישראל, אחרי שהתפללה לעמוד מתחת לחופה 

ולהקים בית נאמן בישראל.
דברים  עצמי  על  לקחת  מאד  אוהבת  "אני 
את  מנמקת  היא  אמיתיים",  שהם  רוחניים 
של  קבוצה  להוציא  שלה  האחרונה  ההחלטה 
כ-50 נשים, מרביתן אינן שומרות תורה ומצוות, 
כדי להתפלל על קברו של רבי נחמן מברסלב אותו 
היא נוהגת לפקוד. למי שלא יודע, אייזנשטיין לא 
להתפלל  נוהגת  היא  צדיקים.  לקברי  נוסעת  רק 
בקביעות, לומד מידי יום את התיקון הכללי )קובץ 
של עשרה פרקי תהילים שנבחרו על ידי רבי נחמן 
האיגרת  את  קוראת  לשבוע  ואחת  מברסלב(, 
שחיבר הרמב"ן )רבי משה בן נחמן זצ"ל(, איגרת 
שהיא מעין צוואה רוחנית המדברת על חשיבות 
הפלטפורמה  כבעלת  מכעס.  והימנעות  הענווה 
עוקביה  אייזנשטיין את אלפי  "אימוש" משתפת 
הרוחני- ההתחזקות  ובתהליך  האישיים,  בחייה 

דתי שהיא עוברת.

"כשאבא שלי טבע בים, הבית שלי התפרק"
הפתיעה  הכיפורים  ליום  סמוך  כשנה,  לפני 
אייזנשטיין כאשר חלקה עם עוקביה כיצד גילתה 
"כשאבא  אביה.  פטירת  לאחר  עולם,  בורא  את 
שלי טבע בים, הבית שלי התפרק", כתבה בשעתו, 
ילדים,  ארבעה  לגדל  צריכה  הייתה  שלי  "אימא 
ואני מצאתי נחמה בגג הבית, שם הייתי יושבת 
בחיים.  רוצה  שאני  מה  את  לי  ומזמנת  שעות 
בעיקר הייתי מבקשת שייתן לי כוחות לעבור את 
מסע החיים הזה, עכשיו כשאני ללא אבא". היא 
הלכה  והאמונה  התפילה,  של  כוחה  את  גילתה 
ייסורים שרק אלוקים  והתחזקה. "עברתי הרבה 
– רואה ובוחן כליות ולב – יכול לדעת עד כמה", 
גם  אותי.  עזב  לא  הוא  פעם  אף  "אבל  הודתה, 
חסרת  ואני  לי  נשמטת  שהאדמה  כשהרגשתי 
אוויר – תמיד הרגשתי יד אלוקים ששלפה אותי, 

ולחשה לי שיבואו ימים טובים".
גם  עוקביה  את  שיתפה  אייזנשטיין  בשעתו 
זה  על  מודה  "אני  בישראל.  בית  להקים  ברצון 

ומצליחה בכוחות  שהיום אני אדון לעצמי 
 - ילדים  שלושה  עם  בית  לתחזק  עצמי 
ללא גב כלכלי. כי כשיש לך את בורא עולם 
מזה?  עצום  יותר  כלכלי  גב  יש   - ואמונה 
באמונה  - תאמין  עולם  בורא  לך את  כשיש 
גם  חייך  אהבת  את  לך  ישלח  שהוא  שלימה 

מאמין  אתה  עוד  כל  בודד,  הכי  שאתה  ברגעים 
שזה יקרה. וכי הוא לא יכול לשלוח לך אהבה? 

והצלחה? ושפע? ובריאות, ומה לא?".
כאמור, לפני כשלושה חודשים היא התחתנה, 

כדת משה וישראל.

 "הנסיעה לאומן היא מסע בינך לבין עצמך"
על הנסיעה שארגנה לאומן מספרת אייזנשטיין: 
להרשות  יכולתי  לא  אבל  ליותר  ביקוש  "היה 
לעצמי", היא מספרת, "ארגנתי הכול בהתנדבות, 
מאהבת חינם. רציתי שהן יגיעו למקום שעשה לי 
טוב, שפתח לי עולם. אני מאוד אוהבת לקחת על 

אחרי  אמיתיים.  רוחניים  דברים  עצמי 
חשבתי  האחרון  הכיפורים  יום 

להודות  יכולה  אני  איך  לעצמי 
שהוא  הטוב  על  עולם  לבורא 
שנים  הרבה  אחרי  לי,  העניק 

שהיה לי קשה בחיי".
מורכב  איתה  שטס  הקהל 
שומרות  שאינן  נשים  בעיקר 

נשים  ומעט  ומצוות,  תורה 
הוא  כולן  בין  "המשותף  דתיות. 

"והצורך  אייזנשטיין,  אומרת  אמונה", 
לחולל שינוי בחיים שלהן, אם זה למצוא זוגיות 
או להתפלל על שלום בית. כל אחת עם מה שהיא 
באה. החיים משתנים, בהתאם לכך גם הרצונות 
היה  זה  אחר.  ממקום  באים  פעם  כל  משתנים. 
מדהים  היה  מטורף.  בחיבור  היו  כולן  מדהים, 
לשנייה  אחת  קשורות  שלא  נשים   50 לראות 

בעליל, מסתדרות בלי מלחמות וריבים".

מאמינה בבורא עולם: "האמונה שלי תמימה"
האמוניים  המסרים  את  מעבירה  אייזנשטיין 
שלה בראיונות שהיא מעניקה. היא לא מהססת 
לא  "אני  מתחזקת.  או  מתפללת  שהיא  לחלוק 
יודעת לאן החיים יובילו אותי. אני מרגישה כל 
עולם,  ולבורא  אמונה  של  לאנרגיה  מחוברת  כך 
שנעים לי בזה כך. אני מאמינה באמונה תמימה, 

זה הוכיח את עצמו עד כה".
במרוצת הזמן אייזנשטיין והשינויים שחוללה 

אחרות.  נשים  עבור  למודל  אותה  הפכו  בחייה 
בלא  אותה  ומשתפות  כתובת,  בה  רואות  אלה 
לעצה  משוועות  והתלבטויות,  דילמות  מעט 
מעלה,  שאני  הפוסטים  את  קוראות  "הן  טובה. 
לוקחות  הן  מהמסרים.  מועצמות  הן  ובהחלט 
גם  הן  העצמה.  של  למקום  שלי  האומץ  את 
הן  החלטות.  ולקבל  שינוי  לעשות  אומץ  רוצות 
באות לסדנאות שאני מעבירה או להרצאה שלי 
לקחת  איך   - הזה  המקום  על  המון  שמדברת 

אחריות לעשות שינויים במגוון תחומי החיים".
לעשות  "בשביל  לנשים:  מסר  גם  לה  יש 
שינויים בכל תחום בחיים צריך לעשות החלטות 
שלפעמים 'חותכות' בבשר. כלומר החלטות 
גובות  הן  אם  גם  משמעותיות,  שהן 
נשים שביום שהן   יש  מחיר מסוים. 
הופכות לאימהות הן מוותרות על 
ההגשמה  של  המקום  ועל  עצמן 
אריאל,  את  ילדתי  כשאני  שלהן. 
בתחושה  הייתי  הגדול,  בני 
את  ויצרתי  הגשמה,  חוסר  של 
הפלטפורמה של 'אימוש'. כך מצאתי 
את הנישה שלי להעצים נשים אחרות. 
אעשה  שאני  מה  שזה  ידעתי  לא  כי  אם 
בחיים – שאעשה הרצאות ושתהיה לי שליחות. 
על  לוותר  רציתי  שלא  ממקום  זה  את  עשיתי 

האני שלי כמורן.
אומץ  לקבל  שצריך  הוא  לנשים  שלי  "המסר 
פחד  בלי  שלך,  החיים  למען  החלטות  לעשות 
ההחלטות  אחת  עלי.  יחשבו  מה  לחשוב  ומבלי 
אנשים  תומכת,  הלא  הסביבה  את  לשנות  היא 
שאני קוראת להם מרסקי החלומות, אלה אנשים 
שתמיד יורידו אותך למטה ולא ייתנו לה תחושה 
שאת יכולה להגיע להישגים. אישה צריכה להיות 
במקום של לבחור בעצמה. אני גם דוחפת נשים 
עם  הייתי  כשהתגרשתי  כלכלית.  לעצמאות 
שלושה ילדים, והתחלתי מאפס. לא היה לי כסף, 
הזה התחלתי  בבנק. מהמקום  מינוס  לי  היה  כן 
מחדש. לקח לי עשור להגיע למקום שאני יכולה 
לומר שאני במקום אחר, במקום שמעצים אותי 

ואחרים".

מורן אייזנשטיין בראיון: המהפך 
מאז פטירת אביה – ועד לחתונה

לפני כשלושה חודשים היא הקימה בית בישראל. "כשאדם מאבד סוג 
של אחיזה בחיים שלו - האמונה היא הדבר היחיד שהוא נאחז בה", 

אומרת מורן אייזנשטיין בראיון לאתר הידברות
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חדשה ג רוח  אתו  מביא  ההתבגרות  יל 
טובים  ילדים  עוד  לא  הנערים.  בקרב 
רוח  נחת  ולגרום  לרצות  שמנסים 
לעיתים  גישה מרדנית,  ומוריהם, אלא  להוריהם 
את  שמערערת  טובה,  כפוית  ולעיתים  חצופה 

הסמכות בבית, וגורמת להורים עוגמת נפש 
גדולה.

כלי  של  חדש  סט  כאן  "צריך 
עבודה", מציין הרב דן טיומקין, 
שנים  במשך  מתעסק  אשר 
כך  על  חיבר  ואף  בנושא 
ספר בשם "בוסר המלאכים". 
של  הרגילים  הסמכות  "כלי 
לא  כבר  וחרמות  עונשים 
ומתחילים  עובדים,  תמיד 
צפרדע:  מכת  כמו  להיראות 
אחד?  מכשיר  מחרים  אתה 

אתה  במקומו;  שניים  צצים 
צצים שבעה  אחד?  רע  עם חבר  על קשר  אוסר 
במקומו. אין ברירה, פשוט צריך להרחיב את ארגז 
הכלים. הבשורה הטובה היא שיש כלים חינוכיים 
שגורמים  ביותר,  הקשים  במצבים  גם  נוספים, 
עם  להפסיק  האלה  המתוקים  ולנערות  לנערים 
ונכון  בריא  מהלך  ולהתחיל  וההתרסה,  החוצפה 

של תקשורת חיובית ושל כבוד הדדי".
 

סדנה עם מטרה
ספרו  את  לאחרונה  שהוציא  טיומקין,  הרב 
הוא  אף  שעוסק  המלאכים",  "בוסר  המצוין 
בנושא החשוב, מציין כי הנפוצות המבהילה של 
ייעודית  בסדנה  לצאת  לו  היא שגרמה  התופעה 
היהודי". סדנא  "הקמפוס  דרך  בנושא שמועברת 
בעשרות  שהועברו  מעשיים  כלים  שמסכמת 
סדנאות בשנים האחרונות, ומביאה איתה בשורה 

אמתית להורים.
הנוער  לכך שתופעת  יש הסבר  טיומקין,  הרב 

המתמודד כה נרחבת ונפוצה כיום?
"ביניהם  משיב.  הוא  הרבה",  יש  "הסברים 
למידה,  ליקויי  וריכוז,  קשב  של  שונות  תופעות 
גבוהות  דרישות  עם  תובענית  חינוך  מערכת 
הנערים  בהם  מקרים  מעט  לא  גם  יש  ועוד. 
זה  וכעת  קודמות  בשנים  כלשהי  עברו טראומה 

מתפרץ".
"אבל לא זה עיקר העניין", מדגיש הרב, "כי יש 

כאן כדור שלג שלם של דחיה ושל ניתוק, 
וכבר פחות משנה בשלב הראשון לדעת מה 
מקור ולב העניין. התרופה די זהה, והיא לא 
חידוש שלי או איזו גישה פסיכולוגית, אלא יש 

אינספור סיפורים על גדולי ישראל שכך הנחו, 
וברוך השם ראו תוצאות. גם בלי לדעת מהו 
מלאך החבלה שעומד עם חרב 
לסטות  לנער  וגורם  שלופה 
מהדרך, הידיעה צריכה להיות 
בעל  ולא  רשע  לא  שהילד 
כאב,  באיזה  הוא  אלא  תאווה 
שחזק ממנו וגורם לו להתנהג 
טוב,  הוא  במקורו  אבל  כך, 
ולחיבוק.  טובה  למילה  וזקוק 
הוא טובע בגלים שחזקים ממנו 
לשלוח  שאפשר  היחיד  והחבל 
אליו לא עשוי מצמר ולא מפלסטיק, 
וכשמודעים  אהבה.  של  מעבותות  אלא 

לכך ועקביים בכך – רואים תוצאות מדהימות".
שאתה  הסדנה  של  העיקרית  המטרה  מהי 

מעביר?
"המטרה פשוטה: לתת לנערים סביבה טבעית, 
בריאה ואוהבת שיוכלו לגדול בה מבחינה רוחנית 

ונפשית, בקצב שלהם, בצורה נכונה ובריאה. 
נכונים לכל  הכלים שמוענקים בסדנה 

בנושא  מיוחד  שיעור  ויש  מתבגר, 
כלים  נותנת  הסדנה  'מניעה'. 
הקשים  למקרים  גם  ופתרונות 

ביותר. 
אחרי  באה  שהסדנה  העובדה 
הרבנים,  גדולי  ליווי  רב,  ניסיון 

הארץ,  בכל  סדנאות  ועשרות 
גורמת לה להיות מאוד מעשית: לא 

מטייחים ולא בורחים מהשאלות הקשות 
ביותר".

לאלו שאלות קשות הסדנה מתייחסת, לדוגמה?
"איך  דוגמאות:  מספר  מעניק  טיומקין  הרב 
את  שמכלים  לסמארטפונים  להתייחס  צריכים 
זמנו? האם נכון להתעלם, או שמא עדיף לנסות 
כוחות  מוצאים  איך  אחרות?  דרכים  למצוא 
להתמודד עם כאב הלב הנורא הזה? מה עושים 
עם הפערים הבלתי נמנעים שיש בין האב לאם 
עם  ומה  נמנעת:  הבלתי  והשאלה  הזה?  בהקשר 

ההשפעה על האחים?".

 
לאהוב בלי גבולות

הרב טיומקין מדגיש את נושא ההכלה והאהבה. 
"זה נכון כסיסמה, אבל כשבאים ליישם את זה, 
נתקלים בקשיים רבים. בסדנה ניתן לכך דוגמאות 
שילד  למשל,  להבין  צריכים  ומעשיות.  רבות 
שיושב בשולחן שבת עם פיג'מה או עם קפוצ'ון 
לא  שזה  נכון  אסור.  דבר  שום  בכך  עושה  אינו 
ראוי, אבל אין כאן איסור או עבירה על ההלכה. 
כך  על  עליו  יצעק  לא מצדיק שאביו  בוודאי  זה 
צריכים  כן  מה  לשולחן.  כך  להגיע  מעז  שהוא 
לעשות? את זה בדיוק אני מלמד בסדנה, כי בכל 
מצב שהוא צריכים לשקול ולבדוק האם התגובה 
שלנו תתרום לקשר עם הילד, או בדיוק להיפך. 

שיותר  כמה  להביא  משתדל  גם  אני  "בסדנה 
נקלעים  שכבר  ממצבים  לצאת  שיסייעו  טיפים 
תקווה  של  חוט  למצוא  היא  המטרה  אליהם. 
ולהכיל  וללמוד לאהוב, לקבל  בכל הסיפור הזה, 
הוא  שלנו,  הבן  הוא  כי  שהוא,  כמו  הילד  את 
חייב  אני  ממעל.  אלוקי  חלק  והוא  אדם  בן 
המוחלט  ברוב   – שמניסיוני  להדגיש 
של המקרים הנערים האלו חוזרים 
לעצמם לבסוף, כי זהו משבר זמני, 
אותו  לעבור  להם  עוזרים  ואם 
באופן נכון ורואים בהם רק את 
הטוב, זה בסופו של דבר מסתיים 

טוב".
באופן מעשי מציין הרב טיומקין 
היהודי"  "הקמפוס  דרך  הסדנה  כי 
מטלטלים  שיעורים  עשרה  כוללת 
בידע  מלאים  השיעורים  בהירים.  זאת  עם  ויחד 
מידי.   ליישום  וברורה  פשוטה  דרך  עם  מקצועי, 
השיעורים  דקות.  כ-30  שיעור  כל  של  אורכו 
לצפות  ומומלץ  כאחד,  ונשים  לגברים  מיועדים 

בהם כזוג.
לצפייה בסדנה כנסו לאתר "הקמפוס היהודי" – 
Campus.hidabroot.org

הרב דן טיומקין: "המתבגר שלכם 
עם פיג'מה בשולחן שבת? 

זה לא סוף העולם"
מה אומרים להורים שמוצאים את עצמם מול נער מתמרד ומתמודד? הרב דן 
טיומקין בטוח שיש מה לעשות וכיצד לפעול. בראיון מרתק הוא חושף חלק 

מהעצות שהוא מעניק בסדנה המלאה באתר "הקמפוס היהודי"

מיכל אריאלי

ילד 
שיושב בשולחן 

שבת עם פיג'מה או 
עם קפוצ'ון אינו 

עושה בכך שום דבר 
אסור. נכון שזה לא ראוי, 

אבל אין כאן איסור 
או עבירה

 “כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ישירות אליך למייל        או לווטסאפ        מידי יום
hidabroot.org.vp4.me/2halachot :להרשמה בחינם

עם המילים “2 הלכות ביום”, שמך ועיר מגוריךחדש! גם בווטסאפ! להצטרפות שלח/י הודעת ווטסאפ אל 052-9551592

2 הלכות בקטנה קבל 

לרכישת ספרו החדש "בוסר המלאכים – ארגז כלים להורי 
המתבגר" חייגו להידברות שופס 073-222-12-50 
shops.hidabroot.org או באתר
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הקמפוס 
  היהודי

זיוה מאיר

בסדנה ביתית קצרה תגלי שכל הפתרונות לרבות אלה 
התורמים לחיזוק התאים - נמצאים אצלך במטבח

קחי יוזמה, הזמיני חברות והידברות תגיע לביתך 
או לכל מקום שתבחרי עם מיטב הנטורופטיות 

כל הסודות לבריאות גוף ונפש!
הרבנית רחל בצרי  הרבנית שושנה גבאי

הרבנית זוהרה שרביט

סדנא 
ביתית 

ייחודית

ללא 
עלות

לתיאום המועד הנח לך: 073-222-1290

העור כבר לא רענן וצעיר

מה תורם
?לעור בריא

על אלו ספרי יהדות ממליצים רבנים בתחילת הדרך? כתבה שתעזור לכם למלא 
את ארון הספרים שלכם במבחר ספרי יהדות בסיסיים

המדריך למתחזק, והפעם: על אלו ספרים 
ממליצים רבנים לקרוא בהתחלה?

לא בכדי נקראנו "עם הספר" על שמו של ספר 
הספרים – התנ"ך. אכן, עולם הרוח היהודי עשיר 

בספרות תורנית ענפה.
את ספרי הבסיס ביהדות, אותם מומלץ שיהיה 
ספרות  תחומים:  לארבעה  לחלק  ניתן  בית,  בכל 
בסיסית, ספרי הלכה, ספרי מוסר וספרי השקפה.

ספרות בסיסית
תורה שבכתב – התורה שבכתב כוללת 24 ספרי 
הקודש, שהם חמישה חומשי תורה. ספרי נביאים 
וכתובים. אמנם בין ספרים אלו יש ספרים נקראים 
שלא  ספרים  לעומת  תהילים,  ספר  כמו  מאוד, 
כולם זכו לקרוא. אך הם הבסיס והם חובה בכל 

בית יהודי.
השבוע  פרשת  את  ללמוד  ממליצים  רבנים 
פה  בכל שבוע. תורה שבעל  עם המפרשים שלה 
לנו  שהועברה  התורה  היא  פה  שבעל  התורה   –
יותר  מאוחרת  ובתקופה  רבנו,  ממשה  במסורת 
על  ובהמשך  הנשיא  יהודה  רבי  ידי  על  נכתבה 
ידי רבינא ורב אשי. התורה שבעל פה כוללת את 
המשנה והגמרא. את הגמרא )תלמוד בבלי( לומדים 
בשיעור דף יומי וכדומה. ילדים הלומדים בתלמוד 

תורה עושים שימוש יומיומי ורציף במשניות ובגיל 
בוגר יותר גם בגמרא.

ספרי הלכה
ספרי ההלכה הם המקור להתנהגות היום יומית 
של היהודי, כיצד לנהוג במקרים שונים? מה לברך, 
מה מותר לעשות בשבת? ספרות הלכתית בסיסית 
ערוך  שולחן  כמו  בסיסיים  בספרים  מתחילה 

ומשנה ברורה.
יוסף"  "ילקוט  הם:  המומלצים  ההלכה  ספרי 

לספרדים, ו"קיצור שולחן ערוך" לאשכנזים.

ספרי מוסר
של  מידותיו  את  לעדן  תפקידם  מוסר  ספרי 
היהודי, עד שיזכה להידמות למידותיו של הקב"ה. 
ספר המוסר "מסילת ישרים" נחשב בסיסי מאוד, 

וכל לומד ימצא כי הוא מדבר לליבו.
ספרי מוסר נוספים עליהם רבנים ממליצים הם 

"שערי תשובה" ו"חובות הלבבות".

ספרי השקפה
כהן.  זמיר  הרב  של  "המהפך"  ספרי  סדרת 

מדובר בסדרת ספרים רבי מכר, המאמתים מגוון 
באמצעות  לאחרונה  רק  גילה  שהמדע  מחקרים 
מכשור מתקדם והיו ידועים לחכמי התורה לפני 
מאות ואלפי שנים. הספר מכיל בתוכו מגוון רחב 
של נושאים בהם: קוסמולוגיה, רפואה, בוטניקה, 

פארפסיכולוגיה, גוף האדם ועוד.
קטעים נבחרים מספרי "המהפך" נמצאים באתר 

הידברות.
ספרו  הוא  ממליצים  עליו  נוסף  השקפה  ספר 
של הרב מרדכי דוד נויגרשל: ביאור "מדרכי הלב 

היהודי" על ספר הכוזרי.
ההשקפה  מספרי  אחד  הוא  הכוזרי  ספר 
היסודיים ביהדות. אולם, בשל עומקם ומורכבותם 
מסוגלים  הכל  לא   – בו  המובאים  הנושאים  של 
להבין את הדברים בהקשרם הנכון ולשזור אותם 
בבקיאותו  נודע  נויגרשל  הרב  חז"ל.  דברי  בתוך 
הרבה במחשבת ישראל וביכולתו להשיב לשאלות 
קיומיות ומטרידות. בספרו פותח הרב נושא אחר 

נושא, שואל ומשיב, ולא משאיר סימני שאלה.

המדריך    נעמה גרין
  למתחזק

אין לנו שליטה על הילדים שלנו. פעמים רבות 
כל כך אני פוגשת הורים שמופתעים לגלות את 
בהורות  מאוחר  או  מוקדם  בשלב  הזו  העובדה 
אין  יותר:  הקשה  הבשורה  מגיעה  ואז  שלהם... 

לנו שליטה על החיים שלנו. איזה פחד!
שאנחנו  שמה  לגלות,  מפחיד 

עסוקים בו כל כך הרבה ומוציאים 
לא  הוא  עצומות,  אנרגיות  עליו 
בידיים שלנו. אך בהתבוננות שניה, 
טוב  כמה  גדולה.  רווחה  עולה 

לגלות שיש מי שמנהל את העולם, 
שהשליטה היא שלו, שיש בורא עולם 

שמכיר  עבורנו,  טוב  מה  במדויק  שיודע 
אותנו היכרות הכי עמוקה. אנחנו מתאמצים כל 
בזמן  עינינו  ראות  כפי  העולם  את  לו  לנהל  כך 

שהוא בכלל לא זקוק לעזרתנו.
לשחרר  אפשר  שליטה.  לנו  אין  שאם  נדמה 
הכל. חבל על כל המאמצים לחנך לנווט להעצים, 

אפשר  היוצר.  ביד  כחומר  ה'  של  בידיים  כולם 
לסמוך על ילדינו בעיניים עצומות ואותנו לשחרר 

לחופשי מהמשא הכבד הזה של חינוך הילדים.
אז זהו, שלא!

על  שלא  וודאי  חיינו,  על  שליטה  לנו  אין 
מלאה.  אחריות  לנו  יש  אבל  ילדינו.  חיי 
זה  מה  כן.   – אחריות  לא.   – שליטה 
לקבל  מתקשה  האנושי  המח  אומר? 
משוואה מבולגנת שכזו... אבל הנשמה 
והאינטואיציה הפנימית יודעות מצוין 
אחריות.  לבין  שליטה  בין  להבחין 
אחריות, זה שאני עושה את המאה אחוז 
שלי למען חינוך ילדי, ומשם משחררת לה'. 
לממש  כדי  שלי  אחוז  המאה  את  עושה  שאני 
לה'.  משחררת  ומשם  שלי,  הפוטנציאל  את 
הנשמה מתנהלת בענווה ובהכנעה מול ההשגחה 
האלוקית, ולא מנסה לשלוט בשום דבר. יש לה 
תהליך  לכל  מוכנה  והיא  עצומה,  הכלה  יכולת 

ולכל התמודדות שה' 
מזמן לה בעולם הזה. 
מחפשת  לא  היא 
מהחברה  אישורים 
אם היא בסדר או לא 

לא  או  הילדים  של  בחינוך  הצליחה  אם  בסדר, 
שואבת  בנו  רק  תלוי  המחשבה שהכל  הצליחה. 
ומבזבזת כל כך הרבה כוחות. ברגע של מוכנות 
של  ברגע  להתבזבז.  מפסיקים  הכוחות  לשחרר, 
שחרור, אנחנו בעצם מעבירים את האחריות על 
חייו של הילד לידיים שלו – התנסות חשובה כל 

כך עבורו למען הגדילה שלו!
זה יכול להיות לגבי נער שלא קם בזמן בבוקר. 
בלי  ילד שמתחצף  עם  לקרות  יכול  הדבר  אותו 
ועוד  שידוך,  מוצא  שלא  בחור  אפילו  או  גבול, 
היכן  עד  מלאה,  באחריות  כאן  אנחנו  ועוד. 
ולניהול.  לשליטה  הופכת  האחריות  שבו  הגבול 
הילד  את  משחררים  שליטה,  משחררים  שם 

לשיעורים שלו ומאפשרים לו לצמוח.
הורות  ללימוד  להצטרף  מוזמנים  אתם 
נלמד  שם  היהודי",  "הקמפוס  באתר  אינטרנטי 
בהרחבה מה בין שליטה לאחריות, ועוד עניינים 
בוערים בהורות. בואו להשקיע ביקר לכם מכל – 

חינוך הילדים שלכם.

האם יש לך שליטה על הילדים שלך?
כהורים, אנחנו רוצים את הכי טוב עבור ילדינו. הבעיה היא שלפעמים אנחנו 

מתבלבלים, והופכים את הטוב שאנחנו רוצים להעניק לשליטה מעיקה ואף מזיקה

לרכישת מגוון ספרי קודש ויהדות, היכנסו
Shops.hidabroot.org :להידברות שופס 
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איך עצמות גופנו אינן מתחככות זו בזו?
גופנו מורכב מעצמות רבות המחוברות זו לזו. ִמְפָרק הוא אזור בגוף שבו מתחברות שתי עצמות או 
יותר. המפרקים הם המאפשרים בדרך כלל תנועה בין העצמות. הם אלה המאפשרים לנו לנוע, ללכת, 

להתכופף, להשתמש באצבעות, לשחק בכדור, לרקוד ועוד.
אם כך, איך עצמות גופנו אינן מתחככות זו בזו? איך, למשל, מפרקים נושאי משקל, כמו ברך או ירך, 

מתנועעים בגמישות וברכות ללא חיכוך מכאיב? גם כאן מתגלה התכנון האלוקי:
כל ִמְפָרק בגוף האדם מצופה בחלקו הפנימי בסחוס. הסחוס, שהוא רקמת חיבור צפופה וגמישה, 
על  העומס  בהפחתת  מסייע  העצמות,  בין  חיכוך  מונע  המפרק,  את  היוצרות  העצמות  בין  מפריד 
וסופג את הזעזועים הנוצרים לפעמים בעת פעילות שבה מעורב  הִמְפָרק,  העצמות המרכיבות את 

ִמְפָרק.
 

תיאום מושלם בין מערכות זרות: החי והצומח
תסכימו איתי שאין התפתחות "מקרית" יכולה ליצור התאמה שיטתית בין שתי מערכות שונות 

לחלוטין בטבע.
עולם הטבע רווי במערכות ובמנגנונים נפרדים ושונים, המתקיימים ופועלים מתוך התאמה והשלמה 
מלאה ביניהם ברמה כה מתוחכמת, השוללת כל אפשרות של היווצרות והתפתחות מקרית של כל פרט 

בפני עצמו, ומוכיחה בבירור שמתכנן ובורא אחד, תכנן וברא את כולם.
רוצים דוגמאות מהטבע? הנה לפניכם מספר דוגמאות:

1. "פרפר הינשוף" – פרפר שקיבל הגנה מרשימה באמצעות ציורי עיניים ותרשימים שונים על כנפיו, 
היוצרים יחדיו מראה מפתיע של אחד מאויביו, הלא הוא הינשוף ממשפחת העופות הדורסים - מראה 

המטיל אימה על כל עוף קטן המתקרב לטרוף את הפרפר החלש וחסר הישע.
2. בדומה לכך, פרפר "שבתאי האטלס" נקרא גם "ראש הנחש" על שם שני קצות כנפיו העשויים 
כמראה שני ראשי נחשים ומרתיעים ציפורים ושאר אויבים. מי צייר לו נחשים בצדדים, שיפחידו את 
אויביו? כיצד "הטבע" ידע מי אויביו? כיצד ידע לציירם "במקרה" על גבו, ודאג שזה יעבור בתורשה? 
זה מוכיח קיומו של מתכנן! )דוגמאות רבות לכך, עם תמונות מרהיבות, ניתן לראות בספרו של הרב 

זמיר כהן, "המהפך 2" עמ' 176-183(.

"הקו הירוק"
חשבתם לעצמכם, למה קוראים לקו הגבול בינינו לבין שטחי יהודה ושומרון "הקו ירוק"? מה הקשר 

לצבע הירוק?
אמנם ישנה טענה המשייכת את השימוש בצבע הירוק לכך שהקו עצמו צויר על גבי מפת הגבולות 

ההיסטורית בעיפרון ירוק, אך ישנה סיבה נוספת לשם המיוחד.
אם נתבונן על ארץ ישראל  ממעוף הציפור, נוכל להבחין בבירור בין שטחים המיושבים על ידי 
אוכלוסייה יהודית, לבין שטחים המיושבים על ידי אוכלוסייה ערבית: באזורים שבהם גרים מתיישבים 

יהודים, הכול מיושב, ירוק ופורח. במקום שבו גרים ערבים – הכול שומם ועזוב.
אך לפני שיקומו עלי כל המתנגדים למיניהם, אבקש מהם להתייחס עניינית לנתונים הבאים:

1. ארץ ישראל הפכה לשממה ועזובה במשך 2000 שנה! איך זה שכל השליטים והאזרחים שחיו פה 
באותם שנים לא הצליחו ליישב ולהפריח חבל ארץ אטרקטיבי כמו ארץ ישראל?! לראיה, אם נשאל 
אנשים מהדורות הקודמים )סבא וסבתא( מה היה בארץ ישראל כשהם הגיעו לכאן, תשובתם תהיה: 

"חול... ביצות... שום דבר...".
2. סעו בארץ ישראל לאורך ציר 60, והביטו בצדי הדרך: לאורך הכביש, הכול שומם ועזוב, אין 
התיישבות, אין פריחה. אבל בזווית העין אפשר לראות את היישובים היהודים – אריאל, עופרה, בית 

אל ועוד – מלאי פריחה, ירוק בעיניים!
3. ב"התנתקות", בשנת 2005, מסרה מדינת ישראל שטחים מארץ ישראל, שטחים פוריים, ירוקים, 
פורחים ומיושבים )שאגב, הערבים לגלגו אז על היהודים, המתיימרים לגדל ירקות בחול, שעל פי 
ניסיונם, לא יצמיח דבר...(. היום, כ-10 שנים אחרי הפינוי, יש שם בעיקר חול, שממה ובתים הרוסים. 

מאז ועד היום הם לא הצליחו ליישב את האזור.

איך מצליחים בעלי החיים להסתתר 
מן הטורפים שלהם?

מה שומר על העצמות מפני חיכוך וכאב, ולמה נקרא "הקו הירוק" בשם זה?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

1

2

3

4

5

הרב זמיר כהן - מסרים לחיים 
מפרקי אבות

סדנה של חיים ולדר ליצירת 
גבולות ומשמעת בבית, באתר 

"הקמפוס היהודי"

הרב הרצל חודר - 
המפתח לפרנסה טובה

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן 
השבת עם פרשת בא

מעלת השמחה: צבי יחזקאלי 
בשיחה מרוממת עם הרב דניאל 

כהן

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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"נתקלתי בספר הגלגולים של 
האר"י הקדוש": איך הרב יובל 

הכהן אשרוב עשה תשובה?

צפו בתיעוד המרגש: כשקובי 
פרץ הניח תפילין לכוכב הילדים

הזמרת יוספה שירה דהרי: 
"ידעתי שלעולם לא אסלח 

לעצמי אם לא אפגוש את אמא"

צבי יחזקאלי: "אני למעלה מ-20 
שנה על המסך, אבל מעולם לא 

נחשפתי באופן הזה"

התעוררה מקומה אחרי 4 שנים: 
"הייתי כלואה בגופי. שמעתי 
הכל, אך איש לא ידע את זה"

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
 02-6301522
 073-2221290
 052-9551591
 052-9551591
 073-2221240
073-2221300/371
073-2221250

 073-2221253/388

הידברות שלום, במה נוכל לעזור?



ֲאִני רֹוֶצה ְלַנּסֹות ּוְלַהְסִּביר ַמה ָּקָרה ִלי ְּבאֹוָתם 
ָּכזֹו,  ְּבִהְתַנֲהגּות  ִנְתָקל  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשִאם  ְּכֵדי  ָיִמים, 
ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ֵאֶליָה. ָּתִבינּו, ֲאִני, ֵּדיִויד, ֶנְחַׁשְבִּתי ָּכל 
ַרְבִּתי  ֵמעֹוָלם ֹלא  ַּבֶחְבָרה.  ְמֻקָּבל  ְמאֹד  ְלֶיֶלד  ַחַּיי 
ִּבי.  ָּפְגעּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ְרִציִני.  ְּבאֶֹפן  ִמיֶׁשהּו  ִעם 
ְמַחְּנִכים  הֹוַרי  ּוִמְתַחֶּׁשֶבת.  ֲעִדיָנה  ִהיא  ִמְׁשַּפְחִּתי 

ֶאֶרץ,  ְוֶדֶרְך  ְלִנימּוס  אֹוָתנּו 
ַהְּבִרּיֹות.  ּוְלַאֲהַבת  ְליֶֹׁשר 
אֹוִתי  ֵהִכינּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם 
ָּבעֹוָלם  ֶׁשַּקָּיִמים  ָלֶאְפָׁשרּות 
ֶׁשל  ִמּסּוגֹו  ְיָלִדים  ַהֶּזה 
ְּכֶׁשִּנְפַּגְׁשִּתי  ְוָכֵעת,  ַיֲעקֹב, 
ּוַבִהְתַנֲהגּות  ָּכֶזה  ְּבֶיֶלד 
ִּבי  ָּפַגע  ֶזה   - ֶׁשּלֹו  ָהָרָעה 
ֶזה  ְרִגיָלה.  ִּבְלִּתי  ְּבָעְצָמה 

ָׁשַבר אֹוִתי ְלַגְמֵרי.
ַהַּמְרֶאה  ַעל  ָצַחק  הּוא 

ִטֵּפׁש,  ֶׁשֲאִני  ָטַען  הּוא  ֶׁשִּלי. 
ִחָּכה  הּוא  קֹוִלי.  ְוֶאת  ְּתנּועֹוַתי  ֶאת  ִחָּקה  הּוא 
ְלָכל ְמִעיָדה ֶׁשִּלי, ֵהִפיץ ָעַלי ָּכל ִמיֵני ְׁשָקִרים ַעל 
ִהְתַנֲהגּוִתי ַּבֶחֶדר. הּוא ָנַהג ְלָהִעיר אֹוִתי 
ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע 

ַלֲחָפִצים  ְנָזִקים  ָּגַרם  ַּגם  ְוהּוא  ְּבֶבָהָלה, 
ֶׁשִּלי.

ַּבַּמֲחֶנה.  ְלַבֵּקר  הֹוַרי  ִהִּגיעּו  ְׁשבּוַעִים  ַּכֲעבֹר 
"ֵּדיִויד,  ָהָיה:  ָאִבי  ֶׁשִהְׁשִמיַע  ָהִראׁשֹון  ַהִּמְׁשָּפט 
ַאָּתה ִנְרֶאה ֹלא טֹוב. אּוַלי ַאָּתה חֹוֶלה?" ִהְבַטְחִּתי 
ֶׁשַהּכֹל  ָּפִנים  ְלַהֲעִמיד  ְוִנִּסיִתי  חֹוֶלה  ֶׁשֵאיִני  ָלֶהם 
ַּכּׁשּוָרה. ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ִקְּבלּו ֶאת ֶהְסֵּבִרי, 
ַאְך ֵהִעירּו ְלֹלא סֹוף ַעל ָּכְך 

ֶׁשֲאִני ִנְרֶאה ֹלא טֹוב.
ָרִאיִתי  ָהַעִין  ְּבָזִוית 
ַּבֲחֵבָריו,  ֻמָּקף  ַיֲעקֹב,  ֶאת 
ּוְלֵעֶבר  ְלֶעְבִרי  ַמְצִּביַע 
ִהְסּתֹוַבְבִּתי  ְוצֹוֵחק.  הֹוַרי, 
זֹאת,  ֶאְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ּוְכֵדי ֶׁשַהְּפִגיָעה ֹלא ֵּתָרֶאה 

ַעל ָּפַני.
ַמּדּוַע  ֵמִבין  ֵאיִני  ַּכּיֹום 
ַעל  ְלהֹוַרי  ִסַּפְרִּתי  ֹלא 
ָהיּו  ְּבַוַּדאי  ֵהם  ִּבי.  ֶׁשּפֹוְגִעים  ַהָּקׁשֹות  ַהְּפִגיעֹות 
ְמַסְּיִעים ִלי ָלֵצאת ֵמָהִעּנּוי ַהּנֹוָרא ַהֶּזה. ַאְך ֲאִני - 

ָׁשַתְקִּתי. אּוַלי ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ֵמֶהם.
ֶׁשַההֹוִרים  ְלַאַחר  ְוִהְתַחְּדׁשּו  ָׁשבּו  ַהְּפִגיעֹות 
הֹוַרי  ַּגם  ָהיּו  ַהַּפַעם  ִהְסַּתְּלקּו. 

ְלַלֲעגֹו.  נֹוֵׂשא 
ִלי  ַמְכִאיב  ֶׁשֶּזה  ָמָצאִתי 
ִּבי. ַאף  ֵמַהְּפִגיעֹות  ַאף יֹוֵתר 
ְלהֹוָריו.  ֶׁשִּיְלֲעגּו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֶיֶלד 

ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשִּלי ָהְיָתה ִעּנּוי ֶׁשל ַמָּמׁש.
ֲאֻרִּכים. מּוָבן  ָיִמים  ַעְצִמי "חֹוֶלה"  ָמָצאִתי ֶאת 
ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ֶּבֱאֶמת חֹוֶלה. ָּפׁשּוט ֹלא ָהיּו ִלי ּכֹחֹות 
ָּדַאג  ַיֲעקֹב  ַאְך  ְוִלְסּבֹל.  ַהחּוָצה  ָלֵצאת  ַנְפִׁשִּיים 
ָרִאיִתי  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ִּבי.  ְוִלְפּגַֹע  ֲחֵבָריו  ֶאת  ְלָהִביא 

ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ָּכזֹו ֶׁשל רַֹע ְּבֶיֶלד ֶאָחד.
ָּבִכיִתי ַהְרֵּבה ְּבִמָּטִתי ְוַחְׁשִּתי ְּכִאּלּו ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת 
ְּבתֹוִכי. "ְּבַבָּקָׁשה ה'," ָּבִכיִתי, "ַמּדּוַע ַמִּגיַע ִלי ֵסֶבל 
ָּכֶזה? ֲהֵרי ֹלא ָּפַגְעִּתי ֲאִפּלּו ְּבָאָדם ֶאָחד. ָאָּנא, ֵּתן 

ִלי ֶאת ַהְּיכֶֹלת ְלהֹוִכיַח ֶׁשֲאִני ֹלא ֶאֶפס ָּגמּור."
ָעַלי.  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ֶאת  ַלַּמְדִריְך  ְלַסֵּפר  ֶהְחַלְטִּתי 
ֶׁשהּוא  ִלי  ִנְדֶמה  ֶנְחָמד, ַאְך  ְמאֹד  ָהָיה  ַּדְוָקא  הּוא 
ַהֶּיֶלד  ִעם  ׂשֹוֵחַח  הּוא  ָעַלי.  עֹוֵבר  ָמה  ָקַלט  ֹלא 
ִאּתֹו  ֶׁש"ִּדַּבְרִּתי  ְלַהִּגיד  ֵאַלי  ְוָחַזר  אֹוִתי  ֶׁשִהְׁשִמיץ 
ֶׁשהּוא  ָרִאיִתי  ֶׁשּלֹו  ֵמַהָּפִנים  ְּבֵסֶדר".  ִיְהֶיה  ְוַהּכֹל 
חֹוֵׁשב ִּכי ֲאִני ֵאיֶזה ֶיֶלד ִעם ְּבָעיֹות ֶׁשָּצִריְך ְלַרֵחם 

ָעָליו. לּו ָיַדע ֵאיֶזה ֶּפַרח ָהִייִתי ַרק ִלְפֵני חֶֹדׁש.
לקראת  עשיתי  מה  לכם  אספר  הבא  בשבוע 

סיום הקמפ.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך סבלתי מפגיעות 
בקמפ החדש

ָעַבר )ב'( ִיץ שֶׁ ִזְכרוֹנוֹת ֵמַהקַּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

כאשר  סוף.  לים  עד  מגיעים  הם  ממצרים.  יוצאים  ישראל  בני 
מתקרב פרעה, הרודף אחריהם, לים סוף, מרים משה את המטה על 
פי ציווי ה', וים סוף נבקע לשניים. בני ישראל עוברים בתוכו כמו 
ביבשה. כאשר מגיעים המצרים – נסגר הים, והם טובעים בו. בני 

ישראל אומרים שירה לה' על הניסים שעשה עמם.
המים  כי  לשתות,  מים  מוצאים  ולא  למרה,  מגיעים  ישראל  בני 
במקום מרים. ה' מצווה על משה להשליך למים ענף מר – והמים 
השמים,  מן  מזון   – מן  ישראל  נותן לבני  הקב"ה  מתוקים.  נעשים 
שטעמו מתוק והוא מזין. ישראל מצווים לאסוף את המן בימי השבוע, 

ובשישי ללקוט כמות כפולה, ובשבת – המן אינו יורד מהשמים.
ישראל מגיעים לרפידים, שם אין להם מים, ומשה, בציווי ה', מכה 

על סלע המוציא עבורם מים.
בסיום הפרשה נלחם ישראל בעמלק. משה מרים את ידיו השמימה, 

ובני ישראל מנצחים במלחמה.

בני ישראל במדבר

בדיחות לילדים

נוסע באונייה מבקש מן הטבח: "תוכל להשאיל לי מזלג, עד דנמרק?".

עונה הטבח: "אין לי מזלג ארוך כל כך".

שעות של לימוד 
ערכים, מוסר

והנאה צרופה 
במסך הביתי    

             צור משלנו,           שלך!!
       ילדים מספרים על 
עצמם, אפ אפ שמריהו,

שעת מנוחה ועוד
גם על מסך
הרכב שלך!

מיטב תכניות הילדים 
המרתקות של הידברות

על מסך המחשב שלך!

לפרטים ולהזמנות:
073-222-12-50

shops.hidabroot.org
הידברותשופס

דיסק און קי עם כל מהבבית, ברכב וגם אצל סבתא...
שהילדים אוהבים רק תוכן איכותי!

- מה קשה יותר מיהלום?
- לשלם עבורו.

"אם לא תסיים את הסוודר, לא תקבל אחר כך את הגרביים!".אמא עש לבנה הקטן:

- האם נפגעת כשנפלת?

- לא. רק כשגמרתי ליפול ופגעתי באדמה, הרגל שלי נשברה.



כיצד הוכיח הבחור את נהג המונית שנהג לרמות את נוסעיו?

הנהג הגיע לאחר "סיבוב" ממושך

הסיבוב,  דרך  על  הוליכם  י"ח(,  י"ג,  )שמות  ַוַּיֵּסב 
והוא הרחוק )אבן עזרא(.

ממרפאת  שיצאו  בחורים  בשני  אירע  מעשה 
כמה  לאחר  לביתם.  רגלית  והתקדמו  שיניים 
ואמר  המדרכה,  ליד  עומדת  מונית  ראו  בניינים 
האחד לחברו: "תזהר שלא לעלות למונית של הנהג 
נוסעיו... כמה פעמים  נהג שמרמה את  הוא  הזה, 
יצא לי לנסוע איתו, ובמקום לנסוע ישירות ליעד, 
הוא עושה סיבובים נוספים לחינם, וכך הוא גובה 

תשלום מופרז עבור הנסיעה". 
הדבר,  כך  "אם  חברו:  הגיב  הדברים  למשמע 

אלמד אותו לקח, שיותר לא יעשה כזאת...".
הבחור נכנס למונית, ועשה עצמו כאחד שאינו 
יודע את שפת המקום. הוא שלף מכיסו את כרטיס 
הביקור של רופא השיניים )שזה עתה ביקר אצלו, 
כתובת  על  והצביע  ליד(,  בניינים  כמה  הנמצא 
כאילו  פיו המנופח מכאבי שיניים,  ועל  המרפאה, 

אומר אני זקוק להגיע בדחיפות למרפאה... 
כלל  מתמצא  אינו  שהבחור  קלט  שמיד  הנהג, 
במבואות האזור, הפעיל את המונה ופתח בנסיעה.

העיר,  ברחבי  סחור  סחור  נסע  הנהג  ואכן, 

חזרה  סוף  סוף  הגיע  ממושך,  סיבוב  וכעבור 
ליעד המבוקש...

"מאה שקלים בבקשה", אמר הנהג, והבחור 
ביד  שקל  של  מטבע  הניח  מהמונית,  יצא 
הנהג, וקרא לעברו )בעברית צחה(: "זו הפעם 

האחרונה שאתה מרמה אנשים"... וברח מהמקום.
ושאל:  נקפו, ובא  הבחור  של  ליבו  מכן,  לאחר 
א( האם נהגתי כשורה שהוכחתי את הנהג בדרך 
שכזו, או שמא היה אסור לי לנהוג כך? ב( מה בדבר 
לנהג  עלי לשלם  הנסיעה - האם  התשלום עבור 
הנסיעה  עבור  שקלים(  )מאה  'שכרו'  מלוא  את 
המלאה )שכלל לא ביקשתי אותה, שהרי ביקשתי 
ולא סיבוב ממושך בעיר(, או  נסיעה ליעד קרוב, 
ליעד  האמיתי  הנסיעה  תעריף  את  אשלם  שמא 
)דמי פתיחת הנסיעה הקבועים, בצירוף חצי שקל 
צריך  איני  שמא  או  הסמוכה(,  למרפאה  להגעה 
לשלם לו כלל, שהרי אם היה נהג ישר והגון, מיד 
היה אומר לי ֵלך לבניין הסמוך, ועוד שהרי אין כלל 

אנשים שלוקחים מונית ליעד כה קרוב?
השיב הרב זילברשטיין שליט"א:

אותו  ולמנוע  זה,  נוכל  נהג  להוכיח  מצווה 
שטוב  נראה  ולכן,  הנוראים.  עוולותיו  מעשיית 

שקיימת  שיתכן  ואף  לקח.  שלימדו  הבחור  עשה 
נהגי  על  ברשות הממונה  עליו  להתלונן  אפשרות 
מן  זאת  בכל  שכזו,  בדרך  להוכיחו  ולא  המוניות, 
הסתם הנהג מעדיף שיוכיחו אותו באופן זה, ולא 
ילשינו עליו באופן שיאבד לגמרי את פרנסתו, או 

ששמו יוכתם ויושם ללעג וקלס.
לשלם  צריך  הבחור  הנסיעה,  לתשלום  באשר 
שביקש  ליעד  האמיתית  הנסיעה  דמי  את  לנהג 
)כלומר דמי פתיחת נסיעה בתוספת דמי הנסיעה 
עליו  שמשלם,  ולאחר  למרפאה(.  עד  המועטת 
את  להונות  להמשיך  יעז  לבל  בנהג  להתרות 
זאת,  לעשות  ימשיך  שאם  עליו  ויאיים  הציבור, 

יספר על כך לממונים. 

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

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

ופריו מתוק
הרב ארז חזני
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אין פקקים, יש השם
מה אתה צועק אלי? פשוט תמשיכו ללכת, אמר הקב"ה למשה. אז זה מה שעשינו

זה קרה לפני שנה. בשעה שמונה בבוקר כבר 
הייתי מוכנה לצאת מביתי לשדה דב, כדי לטוס 
לאילת, שם חיכו לי נשים רבות להופעת צהריים, 

שיעור תורה והפרשת חלה.
אלי  התקשרה  וחצי  שמונה  בשעה 

שירן, אשת הסאונד שהיתה אמורה 
לאסוף אותי, והקול שלה ממש 

קריסת  סף  על  שהיא  הכריז 
הזמן",  על  "חבל  עצבים. 
"הכבישים  לי,  אמרה  היא 
נכים,  מחאת  יש  חסומים, 
הפגנות, משטרות – לטיסה 

"איפה  נגיע".  לא  כבר  הזו 
עשר  "עוד  שאלתי.  את?", 

)כמו  פקוק  איילון  אצלך.  דקות 
צריך  בערך(,  עשר  עד  בוקר  בכל 

על  אין מקומות  גם  כי  ההופעה  לבטל את 
הטיסות אחרי".

נשמתי עמוק וחיכיתי לה בחוץ. כשהיא הגיעה, 
המזוודה,  את  "נכניס  ואמרתי:  לקראתה  יצאתי 
נוסעים". היא הסתכלה עלי כאילו נפלתי מהירח 

מראה  הג'י.פי.אס  פקקים,  יש  נוסעים?!  "מה 
שנגיע ברבע לעשר – והטיסה בעשר!, הצ'ק-אין 

נסגר. אין סיכוי!".
"הבנתי", אמרתי לה בנחת, שאין לי מושג איך 

השגתי. "בואי ניסע".
מצב  וגייסה  הדלת  את  טרקה  היא 
"שליטה". תכל'ס, לנהוג במשך שעה 
וחצי, או יותר נכון – לעמוד בפקק 
– זה לא פשוט. ביציאה מהמושב 
היא  אותו  הפקק  התחיל  כבר 
מהבהבים  אורות  עם  עברה 
שיישאר  לספר...  )לא  בשוליים 
בינינו. אמרנו שיר למעלות(, ואז 
היא אמרה: "את מבינה שזו שטות 
אמרתי  עכשיו".  הזה  לכביש  לצאת 
יש   - כלום  אין  פקקים,  אין  "סעי.  לה: 

השם בעולם!".
יום  שמסרתי  השיחה  הייתה  שזו  נזכרתי  ואז 
התניא,  בעל  אומר  בשלח.  פרשת  על  קודם, 
נמצאים  מאחור  כי  לשם  צועק  רבנו  שכשמשה 
את  להטביע  שמאיים  הים  ומקדימה  המצרים 

לו  אומר  השם  העם, 
דבר  אלי?  תצעק  "מה 
וייסעו"  ישראל  בני  אל 

אלי?,  צועק  אתה  מה  לו:  אומר  הוא  כלומר   –
תמשיכו הלאה. הכל דמיון! פשוט תמשיכו ללכת! 
ואז התמלאתי בביטחון, ואמרתי לה שוב: "סעי 

וזהו!".
את  והמשכתי  הסידור,  את  פתחתי  בינתיים 
התפילה שלא הספקתי לסיים. תוך כדי התפילה 
לנסוע  הטבע  מעל  זה  טס!  שהרכב  קולטת  אני 
לכיוון  בכביש  בבוקר,  בשמונה  קמ"ש   110 על 
טוב,  שם  הבעל  סיפורי  כמו  הרגשתי  אביב!  תל 
שירן  ואז  באוויר".  "עף  היה  שלו  שהעגלון 
לי מושג מה קורה  "אין  ואומרת:  עלי  מסתכלת 

כאן - אבל תמשיכי להתפלל!".
מהר  אותנו  הכניסו  ורבע.  תשע  בשעה  הגענו 

והספקנו את הטיסה של 10:00.
תוך כדי הטיסה, כל התסריט הזה של הבוקר 
רץ אל מול עיני, וידעתי בוודאות: "אין ים, אין 

מצרים, אין פקקים, אין רע – יש השם!".
אומר   – ובמחולות"  בתופים  מרים  "ותצא 
רבי נחמן, תוף – ר"ת תמימות ופשטות. כשאת 
אחד,  מצד  עלייך  סוגר  החיים  שים  מרגישה 
ומיצרי הנפש מטביעים אותך בים הדאגות מצד 
שני, אל תפחדי. תמשיכי ללכת באמונה פשוטה, 

ָתִמים". "ה' ֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלהְֹלִכים ְבּ

באווירה  
מיהו השליט?   משפחתית 

איך תוכלו לדעת אם אתם שליטים, עריצים, כוחניים – 
או יודעים למלוך כראוי?

אין שני שליטים נושאים בכתר אחד. לא פלא, 
שליטה  אוהבי  הם  זוג  בני  שני  שכאשר  אפוא, 
ומחזיקי שרביט, הם יבואו לידי מריבות תמידיות.

אין שני שליטים חולקים כיסא אחד. לא פלא, 
ילדים במשפחה אוהבים  אפוא, שכאשר שני 

לשלוט, לומר מה לעשות, לחלק פקודות 
כמו  יהיה  היומיום שלהם   – לאחים 

חבית חומר נפץ.
שהשליט  היא  הגדולה  הבעיה 
שאינו  או  שולט,  שהוא  יודע  אינו 
מוכן להאמין בכך, כשמיידעים אותו 

בדבר.
"ותר  לו:  ולומר  אליו  לבוא  תוכלו 

לאחיך!  למה שכל פעם אתה תקבל?", והוא 
יענה: "כל פעם? תמיד אני מוותר לו, פעם אחת 

שיוותר הוא לי".
ניגשים לאיש ואומרים לו שיוותר לאשתו, הוא 

מתחיל לזעום: "לוותר? והלא זה מה שאני עושה 
כל הימים".

שליטים נולדו להיות שליטים. אין בזה פסול, 
הם מקימים ערים ומולכים על עמים, הם עושים 
הם  אם  אבל  חשובים,  מעשים  מאוד  הרבה 
אינם  הם   – כוחם  באמצעות  שולטים 
סוף  אל  ללכת  לוותר,  לסגת,  יודעים 

התור או להרכין ראש מול האחר.
אתם  אם  לדעת  תוכלו  איך 
או  כוחניים,  עריצים,  שליטים, 
ותרנים,  ופעם  עריצים  פעם  שאתם 

פעם מולכים ופעם ממליכים?
שאלו את עצמכם: מה יקרה אם עכשיו 
בדרך  לנסוע  לכם  ויורה  אליכם  מישהו  יגיע 
אחרת מזו שתכננתם? האם יש סיכוי שתשמעו 
בקולו? האם יש סיכוי שיזיזו אתכם מעמדתכם, 
האם  נכס?  קניית  איזו  מתכננים  כשאתם 

מאלו,  אתם 
על  השואלים, 
לקבל  מנת 

תשובה, ללמוד מאחר, לשנות דעתכם?
משהו  עצמכם  את  ללמד  תצטרכו   – לא  אם 
ורודים  שמושלים  אוהבים  אינם  אנשים  לחיים: 
בהם. לא איש, לא אישה, לא ילד ולא ילדה. אף 
במקומו  מחליט  אחר  שמישהו  אוהב  אינו  אחד 

כל הזמן.
יודעי  חזקים,  גברתנים,  באמת  שאתם  ייתכן 
בכיסא  שם,  גם  מלכים.  להיות  ומתאימים  כל, 
התנהגות  את  לעצמכם  לסגל  תצטרכו  המלכות, 
המובל. המובל אינו מובס. המובל הוא זה, שאף 
אם הוא חזק ואיתן, הוא יודע גם לשחרר, לקבל, 
לשמוע, להודות בצדקת האחר, כי זה הזמן, כי זה 
המקום, כי יש עוד שיודעים את התשובה מלבדו.
אז אם אתה יושב על כיסא מלכות, אם אתה 
מורה בכתה, אם אתה אב משפחה, אם אתה חבר 
כתרך  בידך,  שרביטך  אם  שכן,  סתם  או  נאמן 
אני  "אולי מרום מושבי,  לראשך, חשוב לעצמך: 

שוכח את בני עמי?".
אם תחשוב כך, מובטח לך לבנות ארמון נאמן 

הראוי לך.

שירת     
   האמונה

מנוחה פוקס

הרבנית חדוה לוי

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדווה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

את מתקשרת לתיאום מועד,
מזמינה את החברות,
המשפחה והשכנות,

מחליטה על מקום בביתך, 
בביה”כ, במתנ”ס או

באולם אירועים

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

0 7 3 - 2 2 2 - 1 2 4 0
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לפעילות גופנית חשיבות עליונה בשמירה על 
אך  בריא,  מזון  אוכלים  רבים  אנשים  הבריאות. 
אינם טורחים לבצע פעילות גופנית באופן סדיר.

של  תרומתה  על  עומדים  רבים  מחקרים 
הפעילות הגופנית לאיכות חיים ולאריכות חיים. 
של  לספיגה  תקין,  לעיכול  מסייעת  התנועה 
חומרים במעי ולזרימת דם טובה; היא מפחיתה 
את הסיכון להתפתחות מחלות לב; משפרת את 
וסרטונין,  דופאמין  הפרשת  ידי  על  הרוח  מצב 
שלנו;  הרוח  מצב  על  שמשפיעים  הורמונים 
)חשיבתיים(  קוגניטיביים  תפקודים  משפרת 
ומונעת  עצם  בונה  וריכוז;  ובקשב  בתכנון 
אוסטאופורוזיס )בריחת סידן(; מחזקת שרירים; 
מפתחת את קיבולת הריאות וכך עוזרת לנשימה 

טובה יותר.
פעילות גופנית מעלה את החיסון בגוף ומגנה 
עלול  פעילות  עודף  זאת,  עם  דלקות.  מפני 
להחליש את יכולתה של מערכת החיסון להילחם 

בחיידקים.
הסוכר  על  לטובה  משפיעה  גופנית  פעילות 
להשפעת  יותר  רגישים  נעשים  השרירים  בדם. 
האינסולין, כלומר הלבלב אינו צריך לעבוד קשה 

כדי לשמור על רמות סוכר תקינות.
פעילות גופנית צריכה להיות חלק חיוני מסדר 
אינם  מאיתנו  רבים  בריא.  אדם  כל  של  היום 
פעילות  למצוא  ומתקשים  להתעמל,  אוהבים 
סוגי  את  למצוא  הוא  האתגר  מהנה.  גופנית 
שלכם.  החיים  באורח  לשלב  שתוכלו  הפעילות 
הפעילות יכולה להתנהל בצורה פשוטה וצנועה, 
או  קודם,  אחת  תחנה  מהאוטובוס  ירידה  כמו 
חניה של הרכב רחוק יותר וצעידה ברגל. תוכלו 
לעלות במדרגות במקום במעלית. מצאו פעילות 
שאתם יכולים לעשות מבלי לשנות משמעותית 

את לוח הזמנים שלכם.
מעדיפים  אתם  היום  של  חלק  באיזה  חשבו 
מאיתנו  שחלק  כמו  גופנית.  פעילות  לעשות 
ואחרים  בבקרים  יותר  צלולה  בצורה  חושבים 
מתרכזים יותר בלילה, כך יש אנשים שמעדיפים 
להתעמל מוקדם בבוקר, ואילו אחרים מעדיפים 
לבצע פעילות גופנית מאוחר יותר במהלך היום. 

אין נכון או לא נכון, זה ענין של העדפה אישית.
גם למאמץ קטן יש יתרונות, אך מוטב להגביר 
את משך הפעילות. ככל שמינון הפעילות עולה – 
כך עולה מידת ההגנה מפני מחלות )לא מדובר על 
איכות ובהשקעה  בזמן  ספורט תחרותי(. מדובר 
שתזין  הפעילות  שגרת  את  מצאו  משתלמת. 

אתכם באופן קבוע.

בריאות     
   טובה

פעילות גופנית

שפה מהרחוב

אתו  הביא  בעלי  שנים.   3 נשואה  אני   
מדבר  הוא   הכרתי.  שלא  שפה  שלו  מהבית 
מהרחוב.  לקוחה  כאילו  שנראה  בצורה 
משתמש במילים שאני לא משתמשת בהן, וגם 
בסלנגים לא נעימים. אני טוענת שהביא אותם 
כך.  שמדברים  אחים  לו  יש  כי  שלו,  מהבית 
שראיתי  יודעת  אני  אחורה  מסתכלת  כשאני 
את זה גם לפני החתונה, אבל אז זה לא הפריע 
לי כל כך. למה דברים שלא הפריעו לי קודם, 
לציין  רוצה  אני  כך?  כל  לי  פתאום מפריעים 
שהוא בעל טוב ואבא נהדר, וחוץ מזה אין לי 

תלונות.
המשפט האחרון נתן לי להבין שאת יודעת 
לראות בבעלך גם את הטוב, וזה נפלא ומקל 

על ההתנהלות.
את אינך אוהבת שימוש במילים לא יפות, 

היום,  זאת.  מבינה  כמובן  ואני 
הסלנגים של הרחוב שולטים גם 
חפצה  לא  ואת  טובים,  בבתים 
בהם. ייתכן שעכשיו מפריע לך 
ילד  לך  יש  כבר  אולי  כי  הדבר, 

על  לחזור  שמתחיל  שנתיים  בן 
שייכנסו  מעוניינת  ואינך  מילים, 

לביתכם מילים רעות מבחינתך.
כיוון שאת אומרת שבעלך בעל טוב ומבין, 
הייתי מנסה לדבר אתו ישירות על הדבר. גם 
נסי באופן שונה.  זאת עד עכשיו,  אם עשית 
שומעים  הילדה  או  שהילד  לבעלך  אמרי 
ולומדים. אמרי לו שאת סומכת עליו ובטוחה 
שיצליח לשמור על פיו. שאלי אותו אם היה 
רוצה שתזכירי לו באופנים שונים את בקשתך.

אל תאמרי לו שהוא הביא את זה מהבית, 
בגלל  שהכול  כך,  מדברים  שלו  שהאחים 
שהוריו שלחו אותו ללמוד במקום שבו למד. 
אלו  פנים.  בשום  תאמרי  אל  אלו  כל  את 
משפטים פוגעים, שרק יביאו אותו להתנצח. 

)מנוחה פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

* * *
 אני רווקה בת 23. יש לי בעיה קטנה 
מצליחה.  ולא  עליה  להתגבר  מנסה  שאני 
בשעת לחץ, למשל בראיון עבודה או בפגישה, 
אני מאבדת את הלשון, אף על פי שאני מכינה 
את עצמי. כמה שמתקדם יותר - אני נפתחת 
משאירה  אני  ראשונה  בפגישה  אבל  יותר, 
רושם שלילי. אחרי הפגישה אני יודעת שלא 
הייתי אמיתית, כי עם החברה הסובבת אותי 
אני פתוחה וחברמנית, אבל עם אנשים זרים 
לשלוט  שקשה  בצורה  לביישנית  הופכת  אני 

עליה. 
כשאת מגיעה לסביבה חדשה, ראיון עבודה 
או פגישה, מתלווה לכך מחשבה של איך יגיבו? 

מה חושבים עלי?
את  מאפשרת  לא  זו  טורדנית  מחשבה 
ובהכרח  והספונטנית,  הטבעית  התנהלותך 
מולידה לחץ שיתכן ומורגש בבטן, בראש וכו'. 

כמו כן היא מונעת ממך תגובה מתוך מחשבה 
חוסר  אפילו  ומייצרת  דעת  ושיקול  צלולה 

תגובה.
תגובות אלו זרות לך ונראה לך כאילו שתי 
ישויות בתוכך, כי עם החברה הסובבת אותך 
בכך  נעוץ  ההסבר  ופתוחה.  חברמנית  את 
שכשאת מגיעה למקום מוכר את לא עוסקת 
הבטוח  מקומך  חדש.  ראשוני  רושם  בליצור 
היא  התנהלותך  ולכן  שם,  לך  שמור  כבר 
לתגובותייך  בניגוד  זאת  וספונטנית.  אמיתית 

במקום חדש.
חשוב להבין כי ככל שישנה בניה של זהותי 
העצמית לאור מה שאני חושב שהחברה מצפה 
ממני - כך אני מחמיץ את האני האמיתי שלי.

חשוב שתבססי בתוכך הרגשות של הערכה 
התמקדות  עצמי.  ודימוי  בטחון  עצמית, 
להעצמתו  תסייע  ובהצלחותיך  ביכולותיך 
את  לך  ותבהיר  העצמי,  ביטחונך  של 
 ,MA ,ערכך בעיני עצמך. )ענבל אלחייאני

מטפלת מוסמכת ב-NLP ובדמיון מודרך(

* * *
 אנו משפחה בת חמישה ילדים, 
בטווח גילאים 6-14. הילדים שלנו רבים 
הרבה... הבנו שזה שכיח. הבעיה היא, שאצלנו 
לצערנו.  מאד,  קשה  מילולית  אלימות  יש 
זה,  את  זה  מאד  ומעליבים  מקניטים  האחים 
ופוגעים ודורסים בלשונם ללא התחשבות. מה 

עושים?
מריבות בין אחים אכן קיימות בכל משפחה, 
ברגע  ומובן  סביר  הכל  פחות.  ומי  יותר  מי 
שהמריבות  ברגע  אך  בשליטה.  שהעניין 
מילולית,  אלימות  של  החרפה  עם  מגיעות 
העלבות והקנטות בין האחים, האווירה בבית 
התערבות  מחייב  והעניין  ועכורה,  נפגמת 
והצבת גבולות, מאחר שאנו אחראיים לחינוכו 
של הילד ולריסונו לשפה ראויה ולדיבור בדרך 
שהאלימות  הנפגע,  לצד  אחראיים  וכן  ארץ, 
העצמי.  בדימויו  ולפגוע  בנפשו  לחבל  עלולה 
ועם כולם  ילד בנפרד  הכרחי לשוחח עם כל 
באופן  ולהבהיר  בבית,  קו  שינוי  על  ביחד, 
מקום  אין  כי  פנים  לשני  משתמע  שאינו 
בבית שלנו לדיבורים מסוג זה. חשוב לעקוב 
להסביר  הבוגרים,  את  לגייס  רצוי  ולהזכיר. 
האישית  הדוגמה  של  החשיבות  את  להם 
שלהם כלפי אחיהם הקטנים ואת הנחת שהם 
מאד  רצוי  וראוי.  רגוע  בדיבור  לכם  גורמים 
לשבח לעיני כולם ילד שמשתדל להתגבר על 

עצמו בשעת כעס.
במקביל, כדאי להרבות אהבה בבית, להכחיד 

דיבורי ביקורת ולהרבות בדיבורי חיבה.
כל  של  לשמו  ולהצמיד  להשתמש  כדאי 
חיובית.  "סטיגמה"  מן  ליצור  טוב,  אפיון  ילד 
להחדיר ולהרגיל את האחים לחשיבה ולמלל 
חיובי זה כלפי זה. )קרן אהרון, מאבחנת דידקטית, 

מרצה בחינוך מיוחד ובפסיכולוגיה התפתחותית(

איך משנים את צורת הדיבור של הבעל, איך מתנהגים בטבעיות 
בסביבה חדשה ואיך מונעים אלימות מילולית בין הילדים?

פורום    
   מומחיות

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדווה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

את מתקשרת לתיאום מועד,
מזמינה את החברות,
המשפחה והשכנות,

מחליטה על מקום בביתך, 
בביה”כ, במתנ”ס או

באולם אירועים

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

0 7 3 - 2 2 2 - 1 2 4 0

זוהרה שרביט



עצות מחכימות בחינוך ילדים: 
חשק לתפילה, שליטה עצמית, 

גבולות, בניית תדמית, אמנות 
ההקשבה, טיפול בהפרעות קשב 

וריכוז ועוד.

ספר עמוק לשיפור יחסי הורים-ילדים, 
המציע מענה למצוקות הורים: אובדן 

הסמכות ההורית, חוסר האונים בגידול 
הילדים ועומס רגשות האשם אצל ההורים.

סט הספרים של חיים ולדר 
– 2 כרכים גדושים ומלאים 

במידע, שיטות והצעות לחינוך 
ילדים, כולל מפתח למאות 

ערכים חינוכיים.

 כל היסודות המרכזיים בין
 בני זוג, אחת ולתמיד לפתוח

דף חדש בחיי הנישואין.

שלל עצות והכוונה להתמודדות 
עם קשיים, הצצים ועולים במהלך 

שנות התפתחותו של הילד,  מהגיל 
הרך ועד לבגרות המלאה.

האם יש תקווה לזוגיות בימינו?  
מחזירים את התקווה לחיי 

הנישואין, וסוללים את הדרך 
היהודית לזוגיות מוצלחת, המלווה 

בהתרגשות ושמחה שאינם 
מסתיימים לעולם.

סט הספרים הידוע, המכיל 
פרקי הנחייה לתקשורת 

במשפחה, יחסי אנוש 
ומשפחה ונימיה העדינים 

של נפש האדם.

לראות  לקנות  להתחברלפרטים ולהזמנות: SHOPS.hidabroot.org או במוקד המכירות: 073-222-12-50

שמים את
המשפחה בראש!

הידברות שופס עם מגוון ספרי זוגיות

וחינוך ילדים במחירים מיוחדים!

כלים מעשיים ותובנות להצלחה 
בחיי הנישואין, טיפים לשיפור, 
לשדרוג ולהעצמת חיי הזוגיות 

והפיכת כל מערכת זוגית – לחוויה!

זוגיות חינוך ילדים

המדריך 
המלא 

לנישואין 
מאושרים 

הרב
זמיר כהן

המדריך 
המלא

לחינוך ילדים 
הרב

זמיר כהן

סודות של 
חינוך

הרב
אפרים 

אורשלימי

אמון
דקלה

יוספסברג

עצות 
מהחיים

חיים
ולדר

פסיפס 
אומנות 
הזוגיות

הרב
יצחק פנגר

הבית היהודי
הרב

שמחה כהן

זוגיות עם 
רגש
הרב

מיכאל לסרי

חדש!

ההשתדלות 
        הישועה של ה'שלך!

אחרי 17 שנה "
זכינו לחבוק בן...

זיוה כהן, ירושלים-הזמינה
את הידברות לביתה והקדישה

"ערב הפרשת חלה לפרי בטן

תפילת הודיה  הפרשת חלה  שיעור תורה
אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי

מעשה קטן ישועה גדולה!

הידברות073-222-12-90אל תחכי לרגע האחרון!

בס"ד ערבי הודיה בהידברות הוכיחו עצמם בקרב כ-8000  נשים

הדיאטה האחרונה בחייך!
בריאות ותזונה

אליהו שירי | 5 שיעורים
הסוד הגדול שעומד לשנות את חייך | 

להשתחרר מהכבלים וליצור שינוי אמיתי | 
רפואה מונעת | יחסי הגומלין שבינינו לבין 

העולם הפסיכוסומטרי

סדנה למיגור דיכאון וחרדות
דיכאון, חרדות ואמונה
הרב יגאל כהן | 14 שיעורים

כך תגדלו ילדים בריאים בנפשם
סדנת חינוך

חיים ולדר  |  10 שיעורים

מי שמבין יודעהקמפוס היהודי לצפייה ישירה
מבלי לצאת מהבית!

החלום ושברו – מה ייצא מהילד שלי? | סליחה 
ילדי היקר | מעז יצא מתוק מאוד | הדבש 

שבעקשנות |  על שכר ועונש בחינוך | דביקות 
במטרה | כח רצון | הדיוק בנתינה

האם זה אפשרי להיפטר מהפחדים והדיכאון? | איך 
מפסיקים אחת ולתמיד את התסכול, חוסר הביטחון 

והאשמה האין סופית? | משנה סדורה, שתהפוך 
אותך לאדם שמח ומלא אנרגיה חיובית!

כגון אמהות  סדנאות  של  גדול  מגוון  וגלו   campus.hidabroot.org ל-  כנסו 
מעצימה ‹ חגית אמאייב · סיוע להורים לנוער נושר ‹ הרב דן טיומקין · הורות ללא רגשות 
.campus@htv.coלפרטים והרשמהאשם ‹ זיוה מאיר · פשוט להיות אמא ‹ דיקלה יוספברג · להיות בשמחה ‹ רן ובר ועוד. i l

לצפייה ישירה לצפייה ישירהלצפייה ישירה


