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ראש ארגון הידברות  -הרב זמיר כהן

העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת

פסוק בפרשת כי תשא אומר" :וַ ּיִ ֵּתן ֶאל מ ֶֹׁשה ּכְ כַ ֹּלתֹו
לְ דַ ּבֵ ר ִאּתֹו ּבְ ַהר ִסינַ יְׁ ,שנֵ י לֻ חֹת ָה ֵעדֻ ת ,לֻ חֹת ֶאבֶ ן ּכְ ֻתבִ ים
ּבְ ֶא ְצּבַ ע ֱא ִ
ֹלהים" (שמות לא ,יח).
ופירש רש"יּ" :כְ כַ ֹּלתֹו  -ככלתו כתיב חסר ,שנמסרה לו תורה
במתנה ככלה לחתן ,שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה".
ביאור המילים "ּכְ כַ ֹּלתֹו לְ דַ ּבֵ ר ִאּתֹו" – כסיימו לדבר אתו .כמו
"וַ ּיִ ּכָ לֵ א ָה ָעם ֵמ ָה ִֽביא" (שמות לו ,ו) – נסגר וסיים העם מלהביא את
תרומתו .כלומר ,מי שעשה ופעל ,הוא זה שכעת סיים.
לעומת זאת ,המילה "ּכַ ּלָ תֹו" ,במשמעות כלה ,היא
ההיפך הגמור .הוריה טרחו ועמלו לגדלה וללמדה
ולהחכימה ,והנה בא החתן ומקבלה עם כל מעלותיה
וידיעותיה .והנה ,כאשר התורה מדברת בפרשתינו על
מתן תורה ,היא כוללת את שתי המשמעויות ההפוכות
במילה אחת" :ככלתו" .וזאת כדי לומר לכל יהודי העוסק
בתורה :אם תעשה את מה שבידך לעשות ,ותמצה את
כוחותיך עד כלות ,לעסוק בתורה ,תקבלה ככלה  -כמתנה שהיא
הרבה מעבר להשקעתך.
וכן מצינו בדברי חז"ל על משה רבנו עצמו ,שעמל בהיותו בהר
סיני במשך ארבעים יום וארבעים לילה ללמוד ולזכור את התורה,
מבלי לאכול ולשתות ולישון ,אך היה לומד ומשכח .עד שבסוף
ארבעים יום קיבלה במתנה לאחר שמיצה את כוחותיו .וזהו
ביאור אמירתנו בתפילה" :ישמח משה במתנת חלקו" .ומדוע לא
קיבלה מיד במתנה ביום הראשון ,כך שייזכרנה כהקלטה הנמצאת
במוחו של האדם? לפי שחוק חקק הקב"ה בטבע העולם :רק
אדם העמל בתורה במיצוי כוחותיו ,והראה בכך עד כמה יקרה
וחשובה היא בעיניו ,מקבלה לבסוף במתנה עם כל נפלאותיה,
הרבה יותר מכפי שהיה סבור שישיג.
זו אחת הסיבות שהאותיות שבלוחות היו חקוקות בהם מעבר

שאל את הרב

לעבר ,דבר שהצריך נס להעמיד את החלק הפנימי שבאותיות
מ"ם סופית וסמ"ך באוויר – שהרי היו מוקפות חלל ,כמובא
בגמרא (שבת קד ע"א) ,ולא היו בחקיקה פשוטה כמו הכתב שעל
גבי מצבות .להורות ללומד התורה :תעמיק ותחקור ותחקוק
בנפשך עד שתגיע לעבר השני ,עד מיצוי כוחותיך ,ואז תגלה
ניסים .תגלה שאותיות התורה שוכנות בלבך כאילו באוויר,
כלומר ,גם אם על פי הטבע לא היית אמור להבינן לעומקן
ולזוכרן לאורך זמן.
ומדוע דווקא שתי אותיות אלה ,מ"ם וסמ"ך ,היו עומדות בנס?
המתבונן בעומק הדבר ,יראה נפלאות.
לפי הנראה לעין ,טבע הבריאה הוא שהחומר מחזיק
את הרוח .כך ,למשל ,כאשר קיים חור עמוק בלוח עץ
עבה ,החומר שמסביב מחזיק את האוויר שבתוכו .אולם
בלוחות ,הרוח החזיקה את החומר.
כך המתבונן בשטחיות באורחות חייו ,סבור הוא
ששפע פרנסתו תלוי בריבוי השתדלותו ,ולכן אינו קובע
עתים לתורה או מקדיש רק זמן מועט לכך .ובאמת
טועה הוא .שהנה הראה הקב"ה במעשה הלוחות שדווקא הרוחני
הוא המחזיק ומקיים את החומר .וזהו סוד המשנה באבות (ג ,ה)
"כל המקבל עליו עול תורה ,מעבירין ממנו עול מלכות (שעבוד גופו
למלכות) ועול דרך ארץ (שעבוד גופו לפרנסה)".
שני אלה" ,עול מלכות" ו"עול דרך ארץ" ,הם בגדר מס שעל
האדם לתת מחייו ,האחד למען המלכות ,והשני למען פרנסתו.
אולם המקבל עליו עול תורה ,מקבל סיעתא דשמיא מיוחדת
המקלה מעליו את סוגי המס הזה ,לפי שהרוחניות הטמונה
באור התורה היא המחזיקה אותו גם בגשמיות .ומעתה נפלא
הדבר שהאותיות שהיו עומדות בנס בלוחות כדי ללמדנו שהרוח
מחזיק את החומר ,הן אותיות מ"ם וסמ"ך ,וביחד :מס .ויהי רצון
שנזכה כולנו למאור שבתורה ,ולשפע רב ברוחנית ובגשמיות.
שבת שלום.
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מאת הרב אברהם יוסף ,רב העיר חולון

מה מברכים על כדורי פלאפל
כשלא אוכלים אותם ביחד עם
לחם?
הפלאפל מורכב מגרגירי חומוס
טחונים בעיקר ,ולכן יש סוברים

לברך עליו האדמה .אולם נכון יותר
לברך עליו שהכל ,כיוון שמעורבם בו
פירורי לחם ,ירק ותבלינים .וכן הדין
בחטיף במבה.
בשעה טובה קנינו רכב חדש .האם

הרב

השנה חוגגים את

זמיר
כהן

שבת הגדול
עם הידברות

ומתי צריך לברך שהחיינו?
אמנם במשנה ובש"ע נפסק שיש
לברך על כלים חדשים שהחיינו,
אולם המנהג כיום שלא לברך אפילו
על בית חדש ,כיוון שפעמים הרבה

סופ"ש משפחות יערך
בשני המלונות היוקרתיים
רמדה ירושלים וגני ירושלים
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הרב מאיר שוורץ הרב יצחק בצרי
ר’ שמעון פרץ

073-2221270
לפרטים:
הבטיחו מקומכם | מספר החדרים מוגבל!

מתגלות תקלות כעבור זמן קצר,
ונמצא שברכתו לבטלה .לכן טוב
ללבוש בגד חדש או להביא פרי חדש
ולברך עליו ,ולכוון לפטור את הבית
או הכלים.

וו
גני ירוושוו

ר וו
מדה ירוווו

לים

שלים
הרבנית

יממימה
זרחי

היהודי החושב

שנאת הערבים  -מעבר לכל הגיון

מאת דניאל בלס

האם ניתן להשוות את שנאת המחבלים לאהבת היהודים?

עופר שואל" :איך אוכל להסביר לקבוצת
סטודנטים את ההבדל בין מסירות הנפש של
עם ישראל על קידוש השם לאורך הדורות לבין
– להבדיל אלפי הבדלות – פיגועי ההתאבדות
של המחבלים המוסלמים בשם דתם? שמעתי
את הטענה שהמניע הדתי הוא זהה .כיצד אוכל
להסביר אפוא את גדלות הנפש של עם ישראל,
לעומת שפלות הנפש של אותם רוצחים?".
***
שלום וברכה עופר ,ותודה על שאלתך.
למען האמת ,אין אף מקום להשוואה ,שכן קל
מאוד לראות שפעולות הטרור מגיעות ממקום
של תאוות-דם אנטישמית כלפי עם ישראל ,ולא
ממקום של מסירות קדושה ואהבה לדת כלשהי.
זו עובדה שלמרות כל ההשמצות של האסלאם
כלפינו ,סוף סוף אין בשום מקום בקוראן מצווה
דתית כלשהי לרצוח או לרדוף יהודים .ההיסטוריה

על סדר היום

מעידה על יותר מאלף שנות גלות בהן חיו יהודי
ספרד בארצות האסלאם בשלום מוצלח יחסית
– לעומת אחיהם האשכנזים שנרדפו ללא הפוגה
באירופה הנוצרית .הדת המוסלמית לא דחפה את
הערבים לרדוף או לרצוח יהודים עד הופעתה של
הציונות במאה השנים האחרונות .מכאן ההוכחה
שכל המחבלים בדורנו פועלים מתוך שנאה של
אנטישמיות מודרנית ,ולא מתוקף ציווי דתי עתיק
כלשהו אליו הם מסורים.
עינינו הרואות כי הטרוריסטים רוצחים על מנת
לרצוח ,ולא לשם השגת אף סוג של מטרה דתית
או לאומית .הרי הם רוצחים יהודים חפים מפשע
– גברים ונשים וזקנים חפים מפשע ,ואפילו ילדים
ותינוקות בני יומם! הבט והיווכח שהמחבלים אינם
זקוקים להתגלות של מלאך משמים ולא לנסים
גלויים בכדי לרצוח אנשים מסכנים חפים מפשע.
הם עושים זאת מרצונם החופשי ובתאוות דמים
שאינה יודעת גבולות – כל עולל נוסף שהספיקו
לחטוף את חייו בפיגוע נראה בעיניהם כפרס!
אם שנאתם נוגעת רק לדת או לטענת כיבוש
הארץ ,אז מדוע המחבלים הולכים לרצוח אנשים
וילדים יהודים שגרים בחו"ל ,ועורכים פיגועים
בבתי כנסיות ובתי-ספר בארה"ב ובאירופה?

מדוע המחבלים מבקשים לרדוף את היהודים
בכל רחבי העולם ולא להשאיר מאיתנו זכר? צא
ולמד כי שנאתם מגיעה מתוך אנטישמיות ,ולא
נובעת מסיבה דתית או לאומית .כשם שההמצאה
הביולוגית של "תורת הגזע" היתה רק תירוץ
עלוב בו השתמשו הגרמנים כדי להצדיק את
האנטישמיות בתקופת השואה ,כך גם טענת
הכיבוש היא רק תירוץ להצדיק את האנטישמיות
בדורנו.
לכל אורך ההיסטוריה גילתה התרבות הערבית
צימאון לדם ,ללא קשר לדת .מושגים כמו גאולת
דם ,רצח על כבוד המשפחה ,רציחת נשים חפות
מפשע שנוצלו ,הכאת נשים ועוד – תמיד היוו חלק
מתרבותן של מדינות ערב ,אף על פי שמנהגים
אלה אינם מבוססים על הקוראן .הערבים לא
היו זקוקים למוחמד כדי לשחוט איש את רעהו
באכזריות על נקמות דם ילדותיות וכבוד המשפחה,
והמחבלים ממשיכים בתרבות רצחנית זו הנובעת
ממניעים של אגו וכבוד .יש לזכור שערבים מעולם
לא נזקקו למניע רציונלי כמו "כיבוש" כדי לטבוח
חפים מפשע .האם גם פיגוע מגדלי התאומים
והפיגועים בפריז נבעו ממטרה לאומנית?
המשך בעמוד >>5

הכל על פרשת פרה

מאת הרב שי עמר

מה הקשר בין פרה אדומה למשיח ,והאם נשים חייבות בפרשת פרה?

מדוע נקראת פרשה זו פרשת פרה?
בשבת קודם פרשת החודש ,סמוך לניסן ,קוראים
בתורה פרשת פרה .בסמוך לחודש ניסן ,מיד אחר
הקמת המשכן ,קיימו בני ישראל את מצות שריפת
הפרה ,כדי להזות על ישראל ויטהרו ,כדי שיוכלו
לקיים את מצות הפסח בזמנה .לכן מסמיכים את
פרשת פרה לפרשת החודש.

הקשר בין הפרה למשיח

אמרו חז"ל ,תשע פרות אדומות נעשו מזמן
שנצטוו ישראל במצווה זו ,ועד חרבן בית שני.
הראשונה נעשתה על ידי משה רבנו ,השנייה על
ידי עזרא הסופר ,ומאז ועד לחורבן נעשו עוד שבע,
וכשיבא משיח צדקנו במהרה יעשה פרה עשירית.

הפרה האדומה והלכותיה

הקפדה יתירה הקפידו חכמים בעסק פרה
אדומה .שבעה ימים לפני שריפתה היו מקדשים
את הכהן העתיד לשרפה ,והיו מזים עליו מאפרן
של פרות קודמות על ידי אדם שלא נטמא למת
מעולם.

ומנין מצאו אנשים כאלה ,שלא נטמאו למת
מעולם?
בתים מיוחדים היו לשם כך בירושלים ,שהיו
בנויים על סלעים חלולים ,ולשם היו באות נשים
ללדת את בניהן ולגדלם שם לבל יצאו ולבל יטמאו
בשום אופן ,וכשיצאו משם הוליכו אותם על
דלתות הנתונות על גבי שוורים (שלא יהיה שום
קשר בינם לבית הקרקע) עד לנהר השילוח ,וממנו
שאבו מים טהורים .אחר כך הובילום על גבי אותן
דלתות עד להר הבית ,שבוודאי טהור מכל קבר
שהוא .כך מנעו כל טומאה מהם עד שהגיעו להזות
על הכהן שנבחר לשרוף את הפרה האדומה.
האם קריאת פרשת פרה בזמן הזה היא מהתורה?
נחלקו הפוסקים אם קריאת פרשת פרה היא מן
התורה .בשלחן ערוך סי' קמ"ו וסי' תרפ"א מבואר
שהיא מן התורה ,ומציינים לתוספות ברכות (י"ג)
שכך כתבו.
לדעת הרבה פוסקים היא מצוות עשה מן
התורה ,ואף על פי שיש החולקים על זה ,יש
להחמיר כדברי האומרים שהיא מן התורה ,ולכן
יש לשים לב לפרטים כדלהלן:
א .יש להקפיד לקרוא פרשת פרה מספר התורה
הכשר והמהודר שיש בבית הכנסת.
ב .השליח ציבור והקהל יכוונו לצאת ידי חובה
מן התורה.
ג .ראוי ונכון שהנשים תבואנה לעזרת הנשים
בפרשת פרה ,לשמוע קריאה זו ,שאף היא מהתורה,

בכל דור ודור מנסים
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היוזכשות
ותפים
אתותר
עם י
מו ל
שרהצלת
אל חיים.

ונשים שייכות בה להטהר מטומאתן ,ולאכול
מקרבן פסח( .ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע"ב).

טעם לסוברים שפרשת פרה מהתורה

בילקוט הגרשוני או"ח סי' תרפ"ה הביא טעם
למה נאמר שפרשת פרה הוי מן התורה ,והוא שמן
התורה נצטוינו בזכירת מעשה העגל ,וכתוב זכור
את אשר הקצפת וגו' .אלא שכתב המגן אברהם
(סי' ס' סק"ב) שלא תיקנו לקרות מעשה עגל בצבור
משום גנותן של ישראל ,ולכן תקנו לקרות פרשת
פרה ,שהיא לכפרת מעשה העגל ,ובה אין גנותן של
ישראל ,ומקיימים בזה זכירת מעשה העגל.

הפטרת השבוע ומשמעותה

לאחר קריאת פרשת פרה ,כתב בשלחן ערוך
(סימן תרפ"ה סעיף ג') שמפטירים בנביא יחזקאל פרק
ל"ו" :בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם",
שכתוב בה "וזרקתי עליכם מים טהורים" וכו'.
אמנם בהפטרת פרשת פרה אינו מדבר כלל
מטהרת הטומאות ,רק מטהרה מהחטאים
ומהעוונות ,כמו שנאמר "וזרקתי עליכם וגו' ומכל
גילולכם אטהר אתכם ,ונתתי לכם לב חדש" וגו'.
יהי רצון שנזכה כולנו לטהרה מהעוונות
והחטאים ונזכה לבניין בית מקדשינו ותפארתנו,
אמן.
להזמנת הרצאות של הרב בתחומים שונים:
 073-2221290לשאלות נוספות054-8448909 :

היו שותפים
ותרמו להצלת חיים.
לתרומות ומסירת ציוד073-2221333 :
לדיווח וסיוע > kalina@htv.co.il . 052-9551591

איכות חיים

תכנון מופרז וחלומות מנופצים

מאת הרב יצחק פנגר

אדם חולם חלומות גדולים ,אבל דווקא הם עלולים לגרום לו להפסד גדול
במסכת ברכות (נ"ה ע"א) אומרת הגמרא" :ואמר
רב חסדא ,חלמא בישא עציבותיה מסתייה ,חלמא
טבא חדויה מסתייה".
כידוע ,יש חלומות אמתיים ,שבאים לבשר על
גזרה טובה או רעה לאדם החולם.
לפעמים ,כאשר אדם חולם חלום רע (אמיתי),
ומצטער בזמן החלום – הצער שלו בחלום מבטל
את הרעה ,שהייתה אמורה לבוא עליו במציאות.
כאשר אדם חולם חלום טוב ,אמתי ,עלול להיות
– בשל סיבות מסוימות – שהשמחה שהוא שמח
בעת החלום ,היא במקום שמחה אמתית ,שהייתה
אמורה לבוא עליו במציאות.

הביצים והחלומות המנופצים

כדי להדגיש יסודות חשובים אלו ,מביא ה"בן
איש חי" משל ידוע :אדם אחד התפרנס ממכירת
ביצים ,אבל פרנסתו הייתה בדוחק גדול ובטרחה
מרובה .יום אחד התהלך האיש לאטו בשבילי העפר
המשובשים ,בדרכו למכור את סחורתו ,ועל ראשו
סל גדול ובו מאות ביצים.

החל האיש לחשוב לעצמו :למה לי לטרוח טרחה
מרובה כל כך ,ולהשתכר שכר זעום כל כך? במקום
זה ,אניח לביצים לדגור .את האפרוחים אגדל
כדי שיהיו לי תרנגולים רבים .אמכור חלק מהם,
ומהאחרים אמרוט נוצות .אפתח רשת מסעדות
בשריות וגם רשת עולמית של כלי מיטה ,אהפוך
למיליונר ובמקביל ישתדרג גם המעמד האישי של,
ואהפוך לראש הקהילה...
אך את המשך הדמיון הוא לא הספיק לפתח ,כי
בעודו מדמיין ,נפלו הביצים מן הסל שעל ראשו
והתנפצו...
והסיכום ,בלשון ה"בן איש חי"" :כן האדם ,אם
יגביר דמיונותיו במחשבתו לצייר בדעתו לעשות
אופנים כדי להשיג ההצלחה וההרווחה ,תהיה
מחשבתו סיבה לקלקלתו .והשמחה המועטת,
שתהיה לו בעת שהוא מצייר טובתו והצלחתו
במחשבתו ,תאבד ותפסיד את הטובה הגדולה .וצריך
האדם לדעת בבירור ,כי כל אלו הדמיונות שעולים
בלבבו ,הם מעשה שטן כדי להפסידו ולחסרו טובה
בפועל .ולכך יזדרז האדם ויתגבר על טבעו לדחות
דמיונות וציורים אלו מלבבו ומוחו" ("עוד יוסף חי"
פרשת כי תצא).

הנישואין
סוד
מאת הרב זמיר כהן

עפ"י היסוד הזה דורש ה"בן איש חי" את הפסוק
ׂית ַמ ֲע ֶקה לְ גַ ֶּגָך וְ ֹלא ָת ִשׂים
ִּכי ִתבְ נֶ ה ַּביִ ת ָחדָ ׁש וְ ָע ִש ָ
ָּד ִמים ְּבבֵ ֶיתָך ִּכי יִ ּפֹל ַה ֹּנ ֵפל ִמ ֶּמּנּו" (דברים כ"ב ,ח').
"כי תבנה בית חדש" – כאשר יהיה לך רעיון
חדש ,אשר בו "תבנה ותתכונן להתעשר" (או להשיג
הצלחות אחרות).
"ועשית מעקה לגגך" – שים גבול ומעצור
למחשבה .המחשבה מכונה "גג ",כי היא עליונה,
ושוכנת בראש האדם ,שהוא כעין גג לבית.
"ולא תשים דמים בביתך" – "דמים" לשון
דמיונות .אל תניח למחשבות להיסחף ללא שליטה
למחוזות הדמיון ,תוך כדי תכנונים מופרזים על
תוכניותיך ועל העושר העצום שיהיה מנת חלקך.
"כי ייפול הנופל ממנו" – ריבוי התכנונים
והדמיונות ,באופן של "כוחי ועוצם ידי" ,יגרום לכך
ש"יפול הנופל ",האדם יפסיד את ההצלחה ואת
האושר ,אף אם אלו נגזרו עליו בראש השנה.
תכנונים הם ראויים ונחוצים ,כאשר הם נעשים
כהשתדלות ,במידה נכונה ,ולא באופן של כוחי
ועוצם ידי.

לרכישת ספרי הרב פנגר חייגו להידברות שופס:
073-222-12-50

מחמאות  -למה צריך אותן?
למה חשוב כל כך להחמיא? ואיך עושים את זה בצורה נכונה?

האדם ,מטבעו ,זקוק לשמוע חיזוקים למעלותיו
ולמעשיו הטובים .דברי שבח ומחמאות יוצרים
תחושה נעימה בלב השומע ,מחזקים את האהבה
שבין המשמיע לבין השומע ומעודדים המשך עשייה
מתוך שמחה.
ואם כך בכל אדם מצוי ,על אחת כמה וכמה
שהבעל ,אשר אחריות מקננת בלבו על שלומה
וטובתה של רעייתו ,חש גאווה וסיפוק מלא כאשר
הוא רואה ושומע אותה שמחה ומרוצה ממעשיו,
ואפילו גאה בו .לכן ,בעל ששומע דברי שבח
ומחמאות מאשתו ,נעשה פורח ומאושר ,אוהב
ונקשר ,ומקבל מרץ עצום לפעול ולעשות בכל כוחו
רק למענה ולמען המשפחה .וכך גם להפך  -אישה
ששומעת דברי שבח מבעלה ,מקבלת אף היא מרץ
עצום.

כיצד מחמיאים?

בדרך כלל ,האדם אינו זקוק לאריכות דברים
ולהסברים נרחבים אודות מעלותיו ושבחיו .לעתים
הוא אפילו עלול לחוש הכבדה מריבוי מילים.
דברי הערכה ושבח כנים ומחמאות אמיתיות על
פעולותיו ,כישרונותיו ,יוזמותיו ועשייתו למען בן

או בת הזוג ,ולמען המשפחה ,מחוללים פלאות
בנפש האיש/ה.
עם זאת ,מלבד מילות השבח והנימוס השגרתיות,
כמו :תודה ,מעריכ/ה מאד ,עזרת לי ,עבודה נפלאה
ודומיהן ,טוב להיות מידי פעם יצירתי/ת במקצת
כמו" :את/ה יסודי/ת ,מהיר/ה ,ועושה עבודה נקיה
באופן מעורר התפעלות!" .או בעת מעשה מיוחד,
להגיב בהתפעלות כנה" :איזה טוב לב נדיר ומיוחד!
יש לך לב זהב!" .ואם יש ממש בדברים הבאים,
טוב שתוסיף" :ואני יודעת שקיבלת את הלב הטוב
והמיוחד הזה מאמך!".

עיתוי וכמות המחמאות

גם בזמנים טובים ,בשעה שלא נראה לעין שיש
צורך להשקיע ולפייס ,יש לזכור שמחמאה יוצרת
"פלוס" בנפש השומע ,וביקורת – "מינוס" .ומשום
כך ,נפש המקבלת מחמאות בנדיבות מסוגלת
גם לשמוע ולקבל ביקורת .כי בדיוק כמו בבנק,
כשמפקידים כסף בחשבון ,יש מהיכן למשוך.
וכשם שיש מטבע זר ,שאחד ממנו שקול כנגד
כמה מטבעות מקומיים ,כמו הדולר ששווה כמה
שקלים ,כך ביקורת פוגענית אחת שקולה כמחמאות
רבות ,ובכוחה למחוק מהמאגר כמה וכמה מחמאות.
לכן ,כלל ברזל בשלום בית :על כל חמש מחמאות,
ביקורת אחת לכל היותר .רק כך יש "יתרה בחשבון".
אחרת ,מושכים בני הזוג סכום גדול מייתרת החוב.
והריבית שתשלם – עלולה "להורידם מנכסיהם"
ולמוטט את חיי הנישואין.
ואין בזה הפרזה כלל ,שכן בעל שמקבל ביקורות

אוהבים את הידברות ‘עונג שבת’?

יוצרים קשר

במינון מופרז ,נעשה מריר ,מתוסכל ועצבני ,ועלול
בתגובתו למוטט את שלום הבית עד כדי גירושין.
וכך גם האישה ,כמובן .ואפילו כאשר הביקורת
נאמרת לפי כל הכללים שלמדנו בשבועות הקודמים,
עדיין אין להפריז בה.
ומה באשר למספר המחמאות הנדרשות בכל יום?
יש הרגילים בדברי שבח ומחמאות בכל עת על
כל דבר שראוי לתת עליו מילה טובה ,ואינם זקוקים
לעורר את עצמם להחמיא ולשבח .אולם זוגות
שאינם רגילים בכך ,ייקחו לעצמם את הכלל הבא:
כאשר נפגשים שוב לאחר כל פרידה זמנית ,כגון
יציאה לעבודה ,שינה בלילה ,יציאה לפגישה או
לקניות ,יש להחמיא או לבטא הכרת הטוב במהלך
השהיה המשותפת ,לפחות פעם אחת .לפיכך ,יש
להרגיל את עצמנו לחוש חובה ,מיד לאחר כל חזרה
מפרידה זמנית ,ליישם אתגר מוסרי זה המוטל
עלינו.
לא נח ,או שאין חשק? מי אמר שצריך להחמיא
רק כאשר נח ורק כשיש חשק?
כשם שקיום מצוות קידוש בשבת וברכת המזון
וכל המצוות אינו דבר התלוי במצב הרוח ,כך הכרת
הטוב וגילויי הערכה כלפי בן או בת הזוג ,הינם
מחויבות גמורה ואינם תלויים במצב הרוח.
בשבוע הבא נסביר על מה בכלל אפשר וכדאי
להחמיא.

ש
ליח בדרך אליכם עד הבית

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן:
המדריך המלא לנישואין מאושרים ,לרכישה
חייגו להידברות שופס073-222-12-50 :
א

תם מחלקים היכן שתרצו

הירשמו עכשיו וקבלו עלונים לחלוקה עם שליח עד פתח הבית!

חייגו עכשיו > 073-2221388
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ניתן לשלם מכספי תרומות מעשרות

עריכה :דודו כהן  .עריכה גרפית :שני מויאל  .עריכה לשונית :דבי רייכמן .

הפצה ולוגיסטיקה :טליה זכריה ואסתר שמיר

ועשרות יהודים יזכו
ל”
עונג שבת” רק בזכותכם!

סיפורים מהחיים

חיים ולדר

המאבטח

חברת אבטחה מקבלת משימה נדירה:
לאבטח חתן וכלה ביום חתונתם .ואם זה לא
מספיק מפתיע ,הם נדהמים לשמוע מי הוא
האדם שממנו נשקפת הסכנה .המאבטח,
איש מקצועי ומיומן ,מתחיל לפקפק במהלך
החתונה האם הוא מגן על הטובים או להפך.
לקראת השיא – הוא גם יקבל את התשובה

כ

בר זמן מה
שאני רוצה לכתוב לך את
אחד הסיפורים שהיו לי בחיי ,והיו הרבה.
אני מאבטח .לא מאלה שאתה רואה בפתחי
הקניונים ובשערי בתי הספר .אני עוסק באבטחת
אישים .שוכרים אותי אנשים המעוניינים
שאתלווה אליהם ואשמור עליהם.
ישנם כל מיני סוגים של מאובטחים ,שצריכים
את האבטחה מסיבות שונות ומשונות.
הסיפור שאני רוצה לספר הוא אודות משימת
אבטחה מוזרה שאליה הוזמנתי .היא לימדה אותי
רבות על אופיים של בני אדם ועל מה שהם
מסוגלים לעולל לעצמם.
***
הגיעו אלינו שני מבוגרים חילוניים ,והציגו
עצמם כהורים של חתן שעומד להתחתן בעוד
שבוע.
זה לא היה חדש .כבר אבטחתי לפני כן חתונות,
בעיקר של אנשים שפחדו מצלמים או מעיתונאים,
ובמיעוט ,חתונות של אנשים שפחדו שמישהו
יהרוס להם את האירוע.
אבטחת חתונות היא פריבילגיה לא רעה :אוכל
טוב ,אוירה נעימה.
שאלנו את הורי החתן מדוע הם זקוקים
לאבטחה ,והם אמרו" :אנחנו לא זקוקים שתשמרו
עלינו ,אנחנו רוצים שתשמור על אביה של הכלה".
"מפני מה לשמור עליו?" שאלנו.
"הוא מסוגל להרוס את החתונה".
"ומדוע שיעשה זאת?"
"כי הוא אינו מסכים לנישואין הללו" ,אמר אבי
החתן.
מדוע?" שאלנו.
"משום שהיא הולכת להתחתן עם חרדי".
"רגע" ,אני אומר לו" ,זה בן שלך לא? אתם
נראים חילוניים לגמרי".
"זה בדיוק מה שאנחנו" אמר "אבל הבן שלנו
החליט להיות חרדי ,ואנחנו מכבדים זאת".

"והכלה"?
"גם היא מבית
חילוני ,אבל אבא שלה לא מכבד זאת" ,אמר.
***
כאן הוא החל לגולל סיפור מדהים .הכלה
הגיעה ממשפחה די הרוסה ,שבה כל הילדים עזבו
את הבית בשלב מסוים בחיים והתגוררו בבתי
משפחות אומנות או אצל קרובי משפחה .כל זאת
בגלל האב שרדף אותם ,פגע בהם והרס אותם בזה
אחר זה.
הכלה שלנו ,כך סיפר ,עזבה את הבית בגיל 16
והתגוררה אצל משפחה אומנת .לאחר שפרטי
המשפחה נחשפו לאב ,היא הוחבאה בביתו של
איש ציבור ושם התחנכה בשקט .בשלב הזה היא
החליטה מעצמה להשתתף בסמינריון שבעקבותיו
חזרה בתשובה .ברגע שהתארסה ,אביה שמע על
כך והודיע על התנגדותו לנישואין.
הוא ידע מי הם הורי החתן ,יצר עמנו קשר
והודיע שהוא מתנגד לנישואין .אנחנו ,שידענו
היטב במי מדובר ,העמדנו פנים כביכול הבן אינו
שומע בקולנו.
כששמע זאת ,דרש שנצטרף אליו ושנחרים
את הנישואין ,אך הסברנו לו שאנחנו התייעצנו
עם פסיכולוג שאמר לנו לכבד את דרכו של הבן.
כאשר קלט שהחתונה תתקיים איתו או בלעדיו,
הוא החל לאיים שיהרוס את החתונה.
"לכן אנחנו שוכרים אתכם" ,סיים את סיפורו.
***
בפעם הראשונה ,במקום לשמור על אדם אחד
מפני ההמון ,הייתי צריך לשמור על ההמון מפני
אדם אחד.
התייצבנו שם כבר בשעה ארבע .סיקרן אותי
לדעת מי הוא האיש שעליו אני אמור להשגיח.
דמיינתי אותו כגברתן רציני עם שפם עבות.
להפתעתי ,היה האדם האחרון שחשבתי שיכול
להזיק למישהו .הוא נראה אדם עדין נפש ,בעל
עיניים רכות וטובות ,קול רגוע לגמרי וחיוך אמיתי

“מצוה מן המובחר להשתדל להשיג מצה שמורה
של עבודת יד ,שנעשית בידי אנשים יראי שמים“
(ילקוט יוסף הלכות מועדים)
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על שפתיו .אבי החתן רמז לנו שזה הוא,
אך לא רצינו להאמין:
"אתה בטוח?" שאלנו את אבי החתן.
"מאה אחוז" ,הוא ענה.
ניגשנו אליו בצורה אדיבה אך סמכותית,
והודענו לו שמעתה ועד שיעזוב הוא יהיה
צמוד אלינו .הוא חייך חיוך נוגה שממש שבר את
לבי ואמר" :אל תדאגו ,לא אעשה שום בעיות.
ודאי תיארו אותי כמפלצת ,אבל תדעו לכם שהכל
הפוך לגמרי ממה ששמעתם".
אמרתי לו שאני מאד מכבד אותו ,אבל נשכרנו
בצורה חוקית על ידי מזמין השמחה ,לכן ,עלינו
לעשות את מלאכתנו ועליו לשתף פעולה.
***
הוא התיישב ,ואנחנו התיישבנו לידו כאילו
במקרה.
הוא החל לומר" :אני רק רוצה שתקשיבו לצד
שלי .אני בן אדם הגון .לפני שנים ספורות ניצלו
כמה אנשים מצב מצוקה שאליו נקלעה בתי
והוציאו אותה מהבית בניגוד לרצוננו ,ולא זו
בלבד ,אלא שהעלימו אותה מאתנו .אין לכם מושג
איזו שטיפת מוח עשו לה .פעם אחת הצלחתי
לפגוש אותה ברחוב והתחננתי לפניה' :בתי ,חזרי
הביתה ,הרי מעולם לא פגענו בך' .היא הסתכלה
עליי במבט אטום וברחה .תחשוב מה היה קורה
אם היו לוקחים את הבן שלך ,מפטמים אותו
במשך שנים בדברים נגדך ,והיית צריך להופיע
בחתונה שלו עם שני מאבטחים.
האמת ,כחילוני ,התחלתי להרגיש הזדהות איתו.
"אשתי בוכה כבר חודשים מצער ,ומבושה,
שלא לדבר על הגעגועים ,הם מוציאים לנו שם רע
ומציגים מצג שווא כביכול אנחנו אלימים .תסתכל
עלי ,אני יכול להרוס חתונה? אני יכול לעשות
משהו? הכול בשביל להשפיל אותי".
בזה הוא נשמע צודק ,הוא באמת לא נראה
כמו אחד שמסוגל אפילו לשבור צלחת .בטח לא
חתונה .חשתי רחמים עליו.
האיש באמת נראה תמים ,ואפילו אדם טוב.
הוא בפירוש לא נראה אחד שיכול להרוס חתונה.
חששתי כי שכרו אותי להרע לבן אדם שגזלו ממנו
את בתו וכעת מחתנים אותה בניגוד לרצונו ,ועוד
משפילים אותו.
***
לפתע אמר לי" :ראית מה הוא עשה לי?".
"מי?" שאלתי.
הוא הצביע לעבר אחד המוזמנים שישב מולנו.
"הוא התגרה בי" ,אמר" .עשה לי ציור של אפס.
שיתבייש לו ,בחתונה של הבת שלי."...
זה היה כבר יותר מדי .ניגשתי אל הבן אדם
ואמרתי לו" :אני מבקש ממך שתקום ותלך מכאן".
"למה?" הוא שאל.
"כי אם לא תעשה זאת בעצמך ,אעזור לך
לעשות זאת .אתה לא מתבייש להרגיז אותו
בחתונה של הבת שלו?"
"הוא סתם שונא את המשפחה שלי" ,אמר
האיש.
נטלתי אותו בזרועו והתחלתי להוביל אותו.
הוא אמר" :עזוב אותי ,אני אצא לבד".
הוא החל לצאת מהאולם ,ואני פניתי לעבר
המאובטח שלי.

ניתן לרכוש
מצות קשות או רכות
מצות שמורות עבודת יד
למהדרין מן המהדרין
מהרו לקנות את המצות טריות וטעימות
באישור
משרד
הבריאות

הוא לא היה במקום.
גם המאבטח השני לא נראה בשטח.
חשבתי שאולי פנו לרקוד ,אך לא זיהיתי אותם
ברחבת הריקודים.
עשיתי סריקה מהירה ,ולפתע ראיתי את חברי
מתעמת עם אחד הסועדים .ניגשתי אליו ואמרתי:
"מה אתה עושה?"
"הוא אמר לי שביקשת שאפנה את האיש הזה,
כי הוא התגרה בו".
לא טרחתי לענות" .איפה המאובטח?" שאלתי.
הסתכלנו מסביב ,חברי מביט בי ושואל" :איפה
הוא?"
התחלנו לסרוק את השטח ,מחלקים את האולם
לכמה זירות .היה ברור לי שהוא מתכנן משהו.
ואז הגיעה קבוצה של חוגגים עם אבי החתן,
מלווה באיש שאותו ליוויתי החוצה" .באיזו זכות
אמרת לאורח שלי לעזוב את החתונה?" שאל
האבא" ,אני משלם לך או הוא משלם לך?"
"הוא אמר שהוא התגרה בו".
"ואתה האמנת ,אה?"
פתאום חדרה למוחי ההבנה עם איזה איש
מתוחכם יש לי עסק" .תקשיב ,עשיתי משגה ,אבל
המאובטח נעלם .הוא מתכוון לעולל לכם משהו
לא טוב .אני חושב שזה מה שהוא רוצה לעשות".
האב הביט בי" .תעשה משהו" ,ביקש.
"תן לי שנייה" ,עניתי .ואז הבריק לי הרעיון.
"החשמל" ,צעקתי" .בוא אתי".
***
רצנו לאזור ארונות החשמל .מרחוק ראיתי את
בעל האולם פותח את ארון החשמל ושואל" :מה
אמרת שהוא ביקש?"
"אל תיתן לו" ,זעקתי כשאני פורץ בדהרה.
מזווית עיני ראיתי איך המאובטח שלי שולח את
ידיו אל ארון החשמל ,אך אני פשוט קפצתי עליהם
והעפתי את שניהם כמה מטרים רחוק יותר.
בעל האולם זעם" .אתה השתגעת? אני מזמין
מיד משטרה".
אחזתי את המאובטח שלי ואמרתי לבעל האולם:
"האיש הזה הלך להוריד לך את המתג הראשי לכל
האולמות ולהרוס את החתונה של הבת שלו .תזמין
משטרה אם אתה רוצה".
"אבל הוא אמר לי שיש בעיה ,האורות
מתעמעמים כל הזמן".
"האיש הזה אומר הרבה דברים ,וגם גורם לאחרים
להאמין לו .לא עוד .יש לך יציאה אחורית?"
הוא סימן לי לאן ללכת .נטלתי את אבי הכלה
כמו שנוטלים חפץ .בחוץ המתין לי המאבטח השני
עם הרכב .נסענו שלוש שעות וחצי ,עד שהיינו
בטוחים כי החתונה הסתיימה ואחרון המוזמנים
עזב.
למחרת התקשרו אליי בני הזוג והודו לי על
שמנעתי את המהומה שעמדה להתחולל" .כמו
שאני מכירה את אבא שלי ,הוא לא היה מסתפק
בהפסקת זרם החשמל .זה קל מדי .הוא היה דואג
לכך ששעתיים יעבדו על התקלה ,ולבסוף יגלו שיש
עוד אחת .אתה לא מכיר אותו".
"אכן ,מעולם לא פגשתי אדם כל כך מטעה"
הודיתי ,האמת שבשלב מסוים הוא הצליח להעביר
אותי לצד שלו".
"איני מאשימה אותך .אם זה מה שקרה לך תוך

שעה ,תחשוב מה הוא עולל לנו במשך שנים".
"הוא היכה אתכם?" שאלתי.
"מעולם לא" ,אמרה הכלה" ,אבל בעצמך ראית
שהוא כלל לא זקוק לזה .הוא פשוט מפעיל אחרים
זה כנגד זה .מצאנו עצמנו פוגעים זה בזה ,כשהוא
מצטרף פעם לאחד ופעם לאחר .הוא היה מתעלל
בנו מילולית ורגשית ,מסכסך בינינו ,פוגע ומשפיל.
הוא הביא אותנו למצבים שאינך רוצה לדעת
עליהם".
דווקא רציתי לדעת ,והיא סיפרה.
***
מסתבר שלאביה יש הפרעת אישיות גבולית.
גם אביו ,כלומר הסבא שלה ,היה כזה .את אשתו
הוא הצליח להפוך למישהי שאין לה בכלל מילה,
וכשהילדים גדלו הוא החל להרוס אותם בזה אחר
זה.
איך הורסים?
קשה להסביר ,אך מסתבר שניתן להרוס ילדים
על ידי שילוב בין טוב לרוע ,על ידי יצירת תלות,
על ידי גיוס רבים כנגד האחד ,כשכל פעם האחד
מתחלף .כך נוצר מצב שכולם תלויים בך ואיש
לא מאמין זה בזה .הוא הפך את ילדיו לתלויים בו
לחלוטין ולמשתפי פעולה.
כשהילדים התבגרו ,החלו הצרות האמיתיות.
הוא ירד לחייהם ,והם עזבו את הבית בזה אחר זה.
כל מה שצריך היה  -לקלוט אותם במקום שהאב
לא ידע היכן .הייתה זו המשימה הגדולה ביותר,
מפני שכאשר האב היה מאתר את הילד ,הוא היה
פוצח במסע נקמות כנגד המשפחה שקלטה אותו,
עד שהם היו מצטערים על היום שעשו זאת.
***
החזרה בתשובה של הכלה ,כך מסתבר ,הצליחה
לנתק אותה מהחיים הקשים שהיו מנת חלקה,
וסוף סוף יכלה להתחיל תהליך של בנייה עצמית,
למצוא בן זוג ואף להינשא לו.
משפחת בעלה ,שאף הוא חוזר בתשובה ,קיבלה
אותה כבת ,והם יוצאים מגדרם ללכת לקראת בנם
בראותם את האושר שלו ולא את שאיפותיהם הם,
ואילו האבא שלה – אין לו מושג בנוגע לאושר
של הזולת.
חשבתי על האיש הזה  -מוכשר ,בעל כוח שכנוע
שיכול להצעיד אותו לכל מטרה; הוא יכול היה
לתפקד כאב נערץ ,והנה הוא עזוב וגלמוד ואף לא
אחד מילדיו רוצה להכירו.
במחשבה שנייה ,אולי יש אנשים כמותו ,שעדיין
שולטים ביד רמה והורסים את הסובבים אותם
לגמרי?
וכשאני חושב על הרגעים המעטים בהם ישב
איתי וגרם לי להתהפך לטובתו וכמעט לרעת אלה
ששכרו אותי – אני מבין כמה קשה לעמוד מול
אנשים כאלה.

המשך מעמוד 2

שנאת
הערבים -
מעבר לכל
הגיון
כמובן ,אין מקום להשוואה בינינו לבינם.
היהדות מחנכת אותנו לאהבת האדם ,לא
תרצח ,לא תגנוב ,לא תחמוד ,לא תיקום
ולא תיטור ,לא תעמוד על דם רעך ,ושימח
את אשתו – "אוהבה כגופו ומכבדה יותר
מגופו" (יבמות ס"ב ,ב') .היהדות מחנכת
אותנו להסתפקות במועט ולחיים רוחניים.
לכן מסירותו של עם ישראל לקב"ה מגיעה
ממקום אמיתי של קדושה ואהבה לשמה.
היהודי המאמין אינו שונא גויים ,כי הוא
יודע שהגויים הם רק שליחים המקבלים
את הרשות להזיקנו בעקבות חטאינו.
בגמרא מסופר" :כשביקש טוריינוס להרוג
את לולינוס ופפוס אחיו (אמרו לו) :אנו
נתחייבנו כליה למקום ,ואם אין אתה הורגנו
הרבה הורגים יש לו למקום ,והרבה דובין
ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו
והורגין אותנו" (תענית י"ח ,ב') .זו היא
משמעות של אמונה אמיתית בקב"ה .קידוש
השם לא נעשה מתוך שנאת האחר ,כי אם
מתוך אהבת ה'.
כאשר נביט על ההיסטוריה ,נמצא שעם
ישראל תמיד היה אוהב שלום ורודף שלום,
מאז ומתמיד ביקש לחיות בשקט ובשלווה
בארצו הקטנה .על תורתנו הקדושה נאמר:
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
(משלי ג' ,י"ז) .זאת בעוד העמים השונים
לאורך ההיסטוריה חיפשו תירוצים והצדקות
שונות ומשונות למעשי טבח ואנטישמיות
(מסעי הצלב ,תורת הגזע ,הפרוטוקולים
של זקני ציון ,טענת הכיבוש) .רק התירוצים
משתנים ,אך השנאה הנה תמיד אותה
שנאה עיוורת חסרת גבולות .היא שמניעה
את הטרור ,והמחבלים משתמשים בדתם
כתירוץ נוסף להוציא את שנאתם אל הפועל
בדורנו עד שתגיע לכדי מלחמת גוג ומגוג.
כן יהי רצון שנתחזק כולנו באמונה ונזכה
לביאת גואל צדק במהרה.

לכתבות נוספות של דניאל בלס ,מוזמנים הקוראים
לבקר במדור "תורה ומדע" שבאתר הידברות

סיפורי צדיקים

מאת הרב אברהם אוחיון

ָּכל ַה ּתו ָֹרה ְּבָׁשלוֹׁש ַּד ּקוֹת!
וְ ָאז ֵא ַרע ַה ָּד ָבר ַה ֻּמ ְפ ָלא ַה ָּבאַ .ר ִּבי ַח ִּיים ִּכ ּוֵץ ְמ ַעט ֶאת ֵעינָיו וְ ֶה ֱע ִביר ֶאת
ׁשוּ רוֹת...
ָשוּ בְּ ,כקו ֵֹרא ַעל ְּפנֵי ַה ּ
ָמין ִל ְשׂמֹאלׁ ,שוּ ב וׁ
ֶא ְצ ָּבעוֹ ִמ ּי ִ
דּועה ּבְ כָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו.
ּגְ אֹונּותֹו ֶׁשל רַ ּבִ י ַחּיִ ים יְ ָ
דּועֹ ,לא ּבָ ָאה לֹו ּבְ נָ ֵקל.
ּוגְ אֹונּות זֹוּ ,כַ ּיָ ַ
ָמרָ ן רַ ּבִ י ַחּיִ ים ַמ ְׁש ִק ַיע ֶאת ּכָ ל ְׁשעֹות ַה ְּי ָמ ָמה
ּבְ לִ ּמּוד ַהּתֹורָ הּ .בְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ָּׁשנָ ה הּוא חֹוזֵ ר ַעל ּכָ ל
רּוׁשלְ ִמי,
ַהּתֹורָ ה ּכֻ ּלָ ּהַ ,על ַּתלְ מּוד ּבַ בְ לִ י וְ ַעל ַּתלְ מּוד יְ ַ
ּתֹוס ְפ ָּתא וְ ַה ְּמכִ ילְ ָּתאַ ,ה ֻ'ּׁשלְ ָחן
ַעל ַה ִּס ְפרֵ י וְ ַה ִּס ְפרָ אַ ,ה ֶ
ָערּוְך' וְ ָהרַ ְמּבַ "םַ ,הּז ַֹהר וְ ַה ִּמדְ רָ ִׁשיםַ ,עד ֶׁשּכָ ל ֵאּלּו
ְׁשגּורִ ים ַעל לְ ׁשֹונֹו ַעל ֶּפה...

ּוׁשלִ ָיטתֹו
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּבָ א ְמלַ ֵּמד ַעל ּבְ ִקיאּותֹו ְ
ַה ֻּמ ְחלֶ ֶטת ֶׁשל רַ ּבִ י ַחּיִ ים ּבְ כָ ל ִמכְ ַמּנֵ י ַהּתֹורָ ה.
ָהיָ ה זֶ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמידֵ י ַה ֲחכָ ִמים ֶׁשּבַ ּדֹור,
הֹוצַאת ֵס ֶפר ִמ ְּס ָפרָ יו ֶׁשל ַה ַּמ ֲהרַ "ל.
ָע ַמל ַעל ָ
ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ֲעבֹודָ תֹוִ ,צּיֵ ן ַמרְ ֵאי ְמקֹומֹות לְ כָ ל ֵמ ְימרַ ת
הֹופ ָיעה ּבִ דְ בָ רָ יו ֶׁשל ַה ַּמ ֲהרַ "לִ .אם ַה ַּמ ֲהרַ "ל
ֲחזַ "ל ֶׁש ִ
הֹופ ַיע ּבְ ָסמּוְך ְמקֹור ָה ִא ְמרָ ה
ִהזְ ּכִ יר ֶאת ּדִ בְ רֵ י ַהּבַ בְ לִ יִ ,
ּבְ ַתלְ מּוד ּבַ בְ לִ יִ .אם ַה ַּמ ֲהרַ "ל ִהזְ ּכִ יר ּבִ דְ בָ רָ יו ֶאת ּדִ בְ רֵ י
הֹופ ַיע ּבְ ָסמּוְך ְמקֹור ָה ִא ְמרָ ה ּבְ ַתלְ מּוד
רּוׁשלְ ִמיִ ,
ַהּיְ ַ

רּוׁשלְ ִמי.
יְ ַ
וְ ִהּנֵ ה ,נִ ְת ַקל אֹותֹו ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ּבְ ֵמ ְימרָ ה,
ֶׁש ַה ַּמ ֲהרַ "ל ֵהבִ יא ִמ ֵּׁשם ֲחזַ "ל ,אּולָ ם לְ ַמרְ ּבֵ ה ַה ֶּפלֶ א,
ֹלא נִ ְמ ָצא ְמקֹורָ ּה.
רּוׁשלְ ִמי,
ַה ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ָעבַ ר ַעל ּכָ ל ַה ַּׁש"סַ ,על ַהּיְ ַ
ִעּיֵ ן ּבְ ִמדְ רְ ֵׁשי ֲחזַ "לִ ,ה ְׁש ִק ַיע ֶאת ֵמ ַיטב זְ ַמּנֹו ּבְ ִחּפּוׂש
אּומה...
ּבִ ְס ָפרִ ים נְ דִ ירִ ים ,אּולָ ם ֹלא ָמ ָצא ְמ ָ
"אלֵ ְך לְ רַ ּבִ י ַחּיִ ים
לְ בַ ּסֹוף ָעלָ ה רַ ְעיֹון ּבְ מֹחֹוֵ .
קּוקה ּבְ מֹחֹו ,וְ ֶא ְׁשַאל אֹותֹו
ַקנְ יֶ בְ ְס ִקיֶׁ ,שּכָ ל ַהּתֹורָ ה ֲח ָ
לִ ְמקֹורָ ּה ֶׁשל ַה ֵּמ ְימרָ ה ּבְ דִ בְ רֵ י ֲחזַ "ל!"
וְ ָאכֵ ןּ ,בְ אֹותֹו ֶערֶ ב ִה ְמ ִּתין אֹותֹו רַ ב לְ רַ ּבִ י ַחּיִ ים,
ּבְ ֵצאתֹו ִמּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת 'לֶ דֶ רְ ָמן'.
ּכַ ֲא ֶׁשר יָ ָצא ָמרָ ן רַ ּבִ י ַחּיִ ים ִמּבֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסתִ ,ה ִּציג ָהרַ ב
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ּבְ ָפנָ יו וְ ָׁשַאל לִ ְמקֹורָ ּה.
וְ ָאז ֵארַ ע ַהּדָ בָ ר ַה ֻּמ ְפלָ א ַהּבָ א .רַ ּבִ י ַחּיִ ים ּכִ ּוֵ ץ ְמ ַעט
ֶאת ֵעינָ יו וְ ֶה ֱעבִ יר ֶאת ֶא ְצּבָ עֹו ִמּיָ ִמין לִ ְׂשמֹאלׁ ,שּוב
וָ ׁשּובּ ,כְ קֹורֵ א ַעל ְּפנֵ י ַהּׁשּורֹות...
רּוׁשלְ ִמי – ֹלא! ִס ְפרָ א – ֹלא!"
"ּבַ בְ לִ י – ֹלא! יְ ַ
ִמלְ ֵמל.
"ה ֵּמ ְימרָ ה ֶׁש ִה ַּצגְ ָּת
ּובְ ַהּגִ יעֹו לְ ֶפ ַתח ַהּבַ יִ ת ,נֶ ֱע ַצרַ .
ָאמר ,וְ נָ ַקב ּבִ ְׁשמֹו ֶׁשל ֵס ֶפר
ּכְ תּובָ ה ּבְ ֵס ֶפר ְּפלֹונִ י"ַ ,
ַקּבָ לָ ה נָ דִ יר וְ ַקדְ מֹון.
ַה ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ִקּבֵ ל ְּתׁשּובָ ה לִ ְׁש ֵאלָ תֹו ,אּולָ ם
יֹותר:
צּומה עֹוד ֵ
קֹומּה ֵה ֵחּלָ ה לְ נַ ֵּקר ּבְ מֹחֹו ֻק ְׁשיָ ה ֲע ָ
ּבִ ְמ ָ
"ּכֵ ַיצד נִ ָּתן לַ ֲעבֹר ַעל ּכָ ל ַהּתֹורָ ה ּכֻ ּלָ ּה ּבְ ָׁשלֹוׁש ּדַ ּקֹות?!"
לְ ֻק ְׁשיָ ה זֹו – ֹלא ִקּבֵ ל ַמ ֲענֶ ה...

לרכישת הספר 'הרב חיים קנייבסקי' לילדים
בהידברות שופס חייגו073-222-12-50 :

חידה בריבוע

מה בפרשה?

מחצית השקל
וחטא העגל

ּבִ ְת ִחּלַ ת ַה ָּפרָ ָׁשה ְמתָֹארִ ים ִענְ יָ נִ ים רַ ּבִ ים ַה ְּקׁשּורִ ים לַ ִמ ְׁשּכָ ן:
רּומה ֶׁשל ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל ֶׁש ַעל ּכָ ל ֶא ָחד ִמּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל לִ ְתרֹם,
ְּת ָ
ּבְ נִ ּיַ ת ּכִ ּיֹור רַ ֲח ָצה לַ ֹּכ ֲהנִ ים ָהעֹובְ דִ ים ּבַ ִּמ ְׁשּכָ ןׁ'ֶ ,ש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה'
לִ ְמ ִׁש ַיחת ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ,וְ ַאזְ ָהרָ ה ַעל ְׁש ִמירַ ת ַה ַּׁשּבָ ת.
ּבֵ ינְ ַתיִ םְ ,מ ַחּכִ ים ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ָעלָ ה לְ ַהר ִסינַ י,
ַאהרֹן לִ בְ נֹות
וְ נֹוכְ ִחים לָ דַ ַעת ֶׁשהּוא ֹלא ָׁשבֵ .הם ְמבַ ְּק ִׁשים ֵמ ֲ
לָ ֶהם ֵעגֶ ל זָ ָהב .ה' ְמ ַס ֵּפר לְ מ ֶֹׁשה ַעל ַה ֵח ְטא ֶׁשל יִ ְׂשרָ ֵאלְּ ,ומַאּיֵ ם
לְ ַה ְׁש ִמידָ ם .מ ֶֹׁשה ִמ ְת ַחּנֵ ן לִ ְפנֵ י ה' ַעל יִ ְׂשרָ ֵאל ,יֹורֵ ד ֶאל ּבְ נֵ י
ַאחר ּכָ ְך ַמ ְׁש ִמיד מ ֶֹׁשה ֶאת ֵעגֶ ל
יִ ְׂשרָ ֵאל וְ ׁשֹובֵ ר ֶאת ַהּלּוחֹותַ .
ַהּזָ ָהב ְּומ ַצּוֶ ה לַ ֲהרֹג ֶאת עֹובְ דֵ י ָה ֵעגֶ ל .ה' ַמ ְק ִׁשיב לְ בַ ָּק ַׁשת מ ֶֹׁשה
כֹותב ׁ ָשם ֶאת
וְ סֹולֵ ַח לְ יִ ְׂשרָ ֵאל .מ ֶֹׁשה עֹולֶ ה ׁשּוב ֶאל ַה ַהר ,וְ ֵ
ַהּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיִ יםּ .כְ ֶׁשּיֹורֵ ד מ ֶֹׁשה ֵמ ַהר ִסינַ י קֹורֵ ן עֹור ָּפנָ יוּ ,ובְ נֵ י
אֹותם ָשׂם
ּפֹוחדִ ים לְ דַ ּבֵ ר ִאּתֹו ּבְ ֶׁשל ּכָ ְךּ .כְ דֵ י לְ ַהרְ ּגִ ַיע ָ
יִ ְׂשרָ ֵאל ֲ
מ ֶֹׁשה ַמ ְסוֶ ה ַעל ָּפנָ יו.
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מאת עוזי קייש

הערה :התשובות בכתיב מלא
פירוש רש"י למילה תבונה הוא:
"___ דבר מלבו מתוך דברים שלמד".
כל שבט לוי לפי פירוש רש"י היה:

(רש"י שמות לא,ג)

(רש"י שמות פרק לב פסוק כו)

.3
.4

"שכל השבט __".
מצוות עשה בפרשה" .ורחצו
אהרן ובניו ממנו את ידיהם
ואת __" (שמות ל,יט).
פירוש רש"י למילה 'ענות' הוא:
(רש"י שמות פרק לב פסוק יח)

.5

"קול ענות .קול __".
מי שגרם לחטא העגל ,לפי פירוש
רש"י ,הוא( :רש"י שמות פרק לב פסוק ז) "__ רב".

אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש
את פירוש רש"י על האופן שבו צריך לנוח ביום השבת.
"שבת שבתון .מנוחת ___ ולא מנוחת עראי".

הילדים שלכם אוהבים ספרי קומיקס ?
מרותקים לסיפורים המרגשים של חיים ולדר ?

ספרי הקומיקס של חיים ולדר במבצע מיוחד !!

בן תחת בן | שובב עם לב זהב | השחקן
 3ספרים מרתקים ,מרגשים ,ובעלי מסרים חינוכיים,
שישארו עם הילדים לכל החיים...

לפרטים והזמנות:
073-222-12-50
shops.hidabroot.org

רק בריאות
מאת אליהו שכטר

הורים כסניגורים
התפקיד החשוב של ההורים ,הוא
ללמד סנגוריה על הילדים שלהם

הפרעות
קשב וריכוז -
והקשר לסוכר

ילדים רבים מוגדרים כלוקים בהפרעות
המתבטאות בקושי לשבת בכיתה ולהקשיב
באופן סדיר .במקרים רבים מתבטא הדבר
בהתנהגות היפר-אקטיבית ,בחוסר שקט
נפשי ,באימפולסיביות ,בחוסר סבלנות ,בחוסר
משמעת וכדומה .הגישה הרווחת היום מגדירה
את התופעה כהפרעה בפעילות המוח ,וכסוג של
מחלה שהיא כגזרת גורל שאינה ניתנת לשינוי.
לאחר שהילדים הוגדרו כך ,כל שנשאר הוא רק
השאלה כיצד ניתן להתמודד עם הפרעות אלו.
הגישה הנטורופתית טוענת שאולי נכון הוא
שיש הפרעות בפעילות המוח ,אבל המחלה אינה
במוח ,ואין מדובר בגזירת הגורל" .המחלה" היא
תרבות הצריכה וההתנהלות התזונתית הלוקה
בחוסר איזון נורא.
לקליניקה שלי הגיע ילד בכיתה ו' ,שלא היה
קשה להיווכח שאכן לוקה בהיפראקטיביות.
הוא היה נוגע בכל דבר ,עולה ויורד מהכיסא
ועוד כהנה וכהנה התנהגויות ,המוכיחות שאכן
מדובר בילד היפראקטיבי .בתשאול עלה שהילד
אוכל כמויות עצומות של סוכרים בצורות
שונות ,כולל מאפים שונים ,שוקולד ,חטיפים
שונים ,הרבה מאוד שתייה מתוקה כגון קוקה
קולה ועוד ,מזונות ומשקאות רוויים בסוכר.
המעניין היה שהילד עצמו הרגיש רע עם מצבו,
והוא לא רצה בריטלין.
הטיפול היה בנייה של תוכנית תזונתית כזאת
שמשאירה את הסוכר מחוץ לתוכנית היומית,
ויחד עם זאת טעימה ומזינה .הושם דגש על
צמצום הצריכה במאפים המבוססים על גלוטן,
מכיוון שמתרבים המחקרים המראים עד כמה
הגלוטן משפיע לא טוב על תפקודי המוח.
הילד נתבקש להוסיף לצריכה היומית שלו
אומגה  .3למעשה ,תוך שלשה שבועות לא ניתן
היה להכיר אותו .התנהלותו השתנתה מן הקצה
אל הקצה.
התופעה נבדקה ונחקרה ,והמחקרים הראו
שילדים מגיבים לסוכר תגובה שונה לחלוטין
מתגובתם של מבוגרים.
מחקר השווה בין תגובותיהם של ילדים
למנת סוכר לתגובותיהם של מבוגרים .רמת
הגלוקוזה בדם ורמת האדרנלין בדם נמדדו אחת
לחצי שעה במשך חמש שעות .המדידות הראו
שרמות הסוכר נשארו בתחום הנורמאלי אצל
הילדים ואצל המבוגרים כאחד .אולם רמות
האדרנלין אצל הילדים היו גבוהות פי עשרה
מהנורמאלי ,עד חמש שעות לאחר נטילתה
של מנת הסוכר .כלומר ,אותם ילדים שצרכו
את הסוכר אינם בני שליטה ,ובעצם לשווא
הוא לנסות לחנך אותם במצב זה .זה לא הם,
זה הסוכר שלהם ,עם כל תגובות השרשרת
שמשפיעות על ההתנהגות שלהם.
אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי

לא פעם ניתן לראות כיצד בבית המשפט ,מסוגלות
אמהות לבן פושע לומר עליו דברי שבח שכלל אינם
"נדבקים" לאישיותו ,כפי שהיא עולה מן הפשע
שביצע .פרשתנו מגלה כי זהו אולי התפקיד העיקרי
שצריכה אם למלא ביחס לבניה ,וכי אין כדיבור טוב
מצד הורים כדי לעורר רחמים עליו מלמעלה ,יהא
חטאו אשר יהא .במצרים היו המצרים ממיתים את
הילדים במוות אכזרי .אמר משה לפני הקב"ה" :ריבונו
של עולם ,למה ייענשו קטנים במיתה זו?" .אמר לו
הקב"ה" :שעתידין ילדים אלו לצאת לתרבות רעה
כשיגדלו .מוטב ימותו זכאים!" .אף על פי כן ,הציל
משה את הילד מיכה ,והוא זה שנתן חיים בעגל
הזהב (רש"י לשמות ל"ב ,ד' ,ובשפת"ח שם) .מסיפור זה אין
להסיק ,חלילה ,שילד שמת בצעירותו היה בהכרח
יוצא לתרבות רעה ,ואולם חובה להבין ממנו שכל זמן
שמופקד בידי ההורים ילד חי ונושם – הקב"ה מעיד
עליו שיכול לשוב בתשובה מן החטא הנורא ביותר,
ובוודאי שלהוריו אסור להתייאש ממנו!
מדהים לראות כיצד עם ישראל ,על אף חטאו
הנורא ,זוכה לסנגוריה נפלאה מצד התורה עצמה:
הסיפור אודות החטא "עטוף" משני צדיו בתיאור
בניית המשכן ,הלא הוא כפרת החטא ,ובכלל –

נשואים בקוצר
רוח
דור האינסטנט רוצה לקבל הכל
ומהר .לכן לרבים מאיתנו קשה
להשקיע בדברים שדורשים
סבלנות .נישואין ,למשל
כולנו מכירים ,שומעים ונתקלים שוב ושוב
בסוגיה הכאובה של הסטטיסטיקה העגומה
העוסקת באחוזי הגירושין האסטרונומיים בימינו.
אינספור תיאוריות ,ספרים וקונטרסים יצאו
ויוצאים כל העת בניסיון להזהיר מפני המגפה,
להסביר את התופעה ולהדריך את הזוגות המעטים
הנותרים תחת קורת גג אחת ,ומרגישים אף הם כמו
ספינה בלב ים סוער.
כאמור ,אחת הסוגיות המורכבות של דורנו היא
עובדת היותנו דור הטכנולוגיה ,דור האינסטנט,
שבלחיצות כפתור יכול לבנות ,כמו גם להחריב
עולמות .כמובן שאפשר לדון בלי סוף על משמעות
הדברים ,למעליותא או לגריעותא .מה שבטוח הוא
שכולנו התרגלנו למציאות של "כאן ועכשיו" ,של
קיצור תהליכים ,של זרם מים בכיור ,של חשמל
המופעל באמצעות מתגים ,של אוכל שמחומם בן
רגע ועוד שלל פלאי הקידמה הזמינה והמזמינה .אם
כן ,מה הפלא שלרובנו אין סבלנות "להעיר ולעורר
את האהבה עד שתחפץ" ,או לכל הפחות ,להמתין
ולתת לתהליכי החיים להתרחש בקצב ובזמן הדרוש
להם?
מסתבר שתופעת קוצר הרוח החלה עוד הרבה
לפני שמטוסים החלו להוביל אנשים מקצה העולם
ועד קצהו ,טרם שמכתבים נמסרו בן רגע לכל קצות
תבל ,קודם שחוכמה עצומה ונגישה ירדה לעולם.
בפרשתנו זו נכתב" :כי זה משה האיש אשר
העלנו מארץ מצרים ,לא ידענו מה היה לו".

מזווית נשית

מאת הרבנית ימימה מזרחי

דווקא בפרשה זו מגלה ד' למשה את "כל טובו"
ואת שלוש עשרה מידות הרחמים שלו!
גם משה מגן בחירוף נפש על בניו" :ועתה אעלה
אל ד' אולי אכפרה בעד חטאתכם" ,הוא אומר לעמו,
כאב המבטיח לבנו להשתדל אצל המנהל בעבורו.
וברש"י נפלא" :אולי אשים כופר וקינוח וסתימה...
להבדיל ביניכם ובין החטא!" – הוא מטיל את
האשמה על "אבא" המפנק ,שהקיף את הבנים בכסף
מצרים ובביזת הים" ,ומה יעשה הנער ולא יחטא?".
הוא שואל באומץ את השאלה הלא מובנת" :למה
יחרה אפך בעמך?" (מה "למה"?) ,הוא מאשים
את החברים הרעים" ,הערב רב" ומעורר את רחמי
האבות שבשמים .ומה לגבי תוכחת הבנים? גם כאן
מגלה משה תעצומות נפש נפלאות :ככל שהחטא
בוטה יותר ,כחילול שבת ,פגיעה בצניעות או בכיבוד
ההורים ,הילדים נבונים דיים להבין שחטאו .משה
לא מכה ,לא מעיר ולא צועק .הוא ,מייצג התורה ,רק
מראה להם כיצד לבו נשבר בקרבו בעקבות המעשה
המחפיר .הבעת צער נורא של הורים ,שפניהם
קורנות אור בדרך כלל ,אין "יד חזקה" ממנה!
על ילד לא "מלכלכים" .ילד  -מנקים .ואולי כל
ניקיונות הפסח אינם אלא תזכורת לניקיון האמיתי
שיכול להוציא ילד לחירות :ניקיונו בעינינו ובעיני
עצמו.
כל ספרי הרבנית ימימה מזרחי -
בהידברות שופס! 073-222-12-50

העצמה לנשמה
מאת הרבנית חגית אמאייב

העם נאלץ להמתין לבואו של משה שעולה
השמימה לקבל את התורה .ככל שההמתנה
מתארכת ,הסבלנות מתקצרת ,והיצר מתחיל
לתעתע בעם שזה עתה ראה ניסים גדולים ועצומים
עין בעין.
התהליך הממושך עד לישועה המתבקשת,
מביא עמו קושי אנושי גדול ועצום ,שכולל בתוכו
חוסר וודאות לקראת הבאות .פרשנויות ,השערות
וספקולציות רבות צפות ועולות ,ומטילות מורך
בלב העם .מבחינת האנשים שלא מקבלים תשובות
ברורות וחד משמעיות ,המצב לוט בערפל,
והספקות מצליחים לקרר אפילו את החיבור יוצא
הדופן בין הדוד לרעיה.
התוצאה הרת הגורל של הניסיון הגדול הוא חטא
העגל ,אותו אנו מנסים לתקן עד עצם היום הזה,
ואשר בעצם משליך על המתרחש בחיי כל יהודי
עד ימינו.
בתחילת דרכו של כל זוג ישנן נקודות חיבור
שיוצרות מטרה משותפת של הקמת בניין .כמו
בכל תהליך של בנייה ,דרוש תהליך אותו עלינו
לקבל בסבלנות ,בהבנה ובאהבה .זו בעיני מטרתנו
העיקרית – להסכים לקבל את העובדה שהתיקון
הכי גדול של כולנו הוא להסכים לשהות גם
כשדברים מתרחשים בקצב אחר ממה שציפינו,
להיות סבלניים גם כשהאחר מתמהמה ולא פועל
בהתאם לרצונותינו ,להמשיך להתפלל גם כשנראה
שאבדה תקוותנו ולדעת שכל ניסיון וניסיון שעובר
עלינו בא לסייע לנו לפתח את שרירי האמונה
והביטחון באבינו מלכנו שכל רצונו להיטיב לנו
ולהביאנו לתכליתנו הנצחית .שבת שלום.

ניתן להשיג את הערכות לייעוץ והעצמה
והספר של הרבנית חגית אמאייב
בהידברות שופס חייגו073-222-12-50 :

קבלת הצעת נישואין?
קבעתם תאריך לחתונה?

קורס הכשרת

לאור ההצלחה
הגדולה
מחזור 8
יוצא לדרך!

אנחנו הצעד הבא -

בואו לסדנא ייחודית שתתן לכם כלים לנישואים מוצלחים
*מתאים גם לנשואים בשנתם הראשונה

מרצים
שע”י ארגון הידברות

בוא לקורס מקצועי וייחודי
לקבלת מיומנות ליצירת הרצאה מרתקת
בהשתתפות:

הרב זמיר כהן הרב שמחה כהן הרב נתן רוזן
הרב אבנר קוואס

הרב זמיר כהן

ומרצים אורחים :ר’ חנן לדרמן ור’ שמעון פרץ

הרב איתמר אינהסזאן

הסדנא כוללת  6מפגשים בימי רביעי
החל מ-ל’ ניסן 18:30-22:00 | 26.4.17

החל מ-א’ באייר תשע”ז 27/4/17
כולל  9מפגשים בימי חמישי | בין השעות 19:00 – 22:00

שי מיוחד לכל זוג

מיועד לאברכים ולבוגרי ישיבות

סט הספרים החדש
זמיר כהן
של הרב
היהודי
מה נלמד בסדנא :בניית שנה ראשונה ויסודות הבית

לפרטים
ולהרשמה073-222-1-300 :

ואישהגהה)
לצומת
(סמוך
מערכתפ”ת
בבית הידברות רח’ שנקר אריה 20
וההבדלים בניהם
בין גבר
היחסים
מבט רוחני על טהרת המשפחה -הלכות וחידושים רפואיים

מהרו להרשם ..ביחד כמובן!

073-222-1-300

בבית הידברות ,רח’ שנקר  ,20קרית אריה ,פ”ת (סמוך לצומת גהה)

סדנא נוספת תפתח ביולי-אוגוסט

הלילה הזה ,הלילה הזה ,כולנו מסובין...
עם הרב זמיר כהן!
ההגדה כוללת:
הלכות פסח,
פירוש על ההגדה
עם דברי מוסר והנהגות,
שיר השירים מבואר

מגוון

מתנות יודאיקה

במחירים מיוחדים

נספח מיוחד
תמונות מרהיבות
של השעבוד
ויציאת מצרים
בראי הממצאים
הארכיאולוגיים

באתר הידברות שופס!

1

כיסוי למצות

62004

2

כיסוי למצות

62208

קערת4

3

קערה למצות

1247

5

קערת
סימנים

סימנים

89367

57891

לפרטים והזמנות חייגו:

073-222-12-50

SHOPS.HIDABROOT.ORG

6

סט כיסויים יוקרתי
לשולחן הסדר

61451

סט כיסויים יוקרתי

לשולחן הסדר 7

62333

הידברות

מחלקת
שלום בית

יועצי נישואין מנוסים
יעניקו לכם הדרכה זוגית
תושבי
הצפון והדרום

היועצים שלנו בדרך אליכם

פגישות אישיות על בסיס שבועי

דיסקרטיות
מובטחת!

הפגישה הראשונה בסדרה תתקיים:

אזור הדרום :יום רביעי | כ”ג ניסן | 19.4
אזור הצפון :יום רביעי | ל’ ניסן | 26.4

מותנה ברישום מראש
הזדרזו להירשם! | מספר מקומות מוגבל

מתקשרים
למחלקת
שלום בית

>>>

אבחון

שיחה עם יועץ בכיר
לאבחון הבעיה

>>>

פתרון

>>>

המלצה על דרך
טיפול מתאים לבעיה

יוצאים לדרך
חיבור מעשי
לגורמים מקצועיים

תקשורת זוגית | נישואים שניים | הדרכה זוגית לבעלי תשובה
מערכת היחסים עם הורי בני הזוג | גישור על פערים בין בני הזוג על רקע דתי ועוד...

לתאום פגישה
מגוריכם073-222-1-310 :
באיזור

shimonb@htv.co.il

