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פרשת קדושים | כ”ח בניסן תשע"ט

 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-208,300 עותקים ברחבי הארץ

פרשת יתרו )כ, יב( הצטווינו על כיבוד הורים, ככתוב: ב
"ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך", ובפרשת השבוע הצטווינו 
ִאּמֹו  "ִאיׁש  ג(:  )יט,  ככתוב  מההורים,  כבוד  יראת  על 
יש  אך  ֱאֹלֵקיֶכם".  ה'  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו,  ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו,  ְוָאִביו 
להבין, מפני מה בפסוק המורה על כיבוד ההורים נאמר הציווי 
בלשון נוכח "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך", ואילו בפסוק המורה על 
היראה מההורים לא נאמר 'את אביך ואמך תירא', מעין הכתוב 

"ִאיׁש  ִּתיָרא", אלא בגוף שלישי  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ֶאת  י, כ(  )דברים 
ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו"?

הדבר יתברר על פי דברי רבותינו ז"ל בתלמוד, אודות 
ִאּמֹו  ִאיׁש  א.  הפסוק האחד:  חלקי  הקשר שבין שלושת 

ְוָאִביו ִּתיָראּו. ב. ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו. ג. ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם. 
וכך ביארו )יבמות ה ע"ב(: "יכול יהא )האם יתכן שיהיה( 
ִאּמֹו  ִאיׁש  לומר:  תלמוד  שבת?  דוחה  ואם  אב  כבוד 

חייבין  כולכם  ִּתְׁשמֹרּו,  ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת   - ִּתיָראּו  ְוָאִביו 
בכבודי )וזהו שסיים הכתוב: ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם(". וכן פסק הרמב"ם )הלכות 
בין  תורה,  על דברי  לעבור  אביו  לו  שאמר  "מי  הי"ב(:  פ"ו  ממרים 
שאמר לו לעבור על מצות לא תעשה או לבטל מצות עשה, אפילו 
של דבריהם )תקנות חכמים(, הרי זה לא ישמע לו. שנאמר ִאיׁש ִאּמֹו 

ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו, כולכם חייבין בכבודי".
על  המורה  בפסוק  המופיע  נסתר,  שבלשון  המיוחד  בניסוח 
העדפת הציווי האלוקי על פני הציווי האנושי, בא הכתוב ללמדנו 
לו  אל  ה',  רצון  על  לעבור  הוריו  לדרישת  שמסרב  בשעה  שגם 
לבזותם ולהשפילם, אלא יסרב בדרך ארץ וביראת כבוד. שהרי על 
נסתר  דיבר הכתוב בפסוק בלשון  לפיכך  אף טעותם, הוריו הם. 
ולא בלשון נוכח. לרמוז שעל אף שהנך מתעלם מדרישתם, כאילו 

שאינם כאן כרגע, זכור כי גם בשעה ש"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו" – שהנך 
מתעלם מדרישתם - "ִּתיָראּו".

ומכאן מוסר השכל לכל אדם ללמוד בקל וחומר, שאם בשעה 
ולא  כבוד  ביראת  אליהם  להתייחס  עליו  להוריו  לסרב  שעליו 
להתריס כנגדם, על אחת כמה וכמה בעת שמצווים אותו לעשות 
דבר המותר, ובכל עת, עליו להתייחס אליהם ביראת כבוד כאל 
מלך ומלכה. וכמו שמסופר בתלמוד )קדושין לא ע"ב( שכאשר ביקש 
הזדרז  שתיה,  כוס  לו  להגיש  מבנו  אבימי,  של  אביו  אבהו,  רבי 
האב  התנמנם  וחזר  שהלך  עד  אך  אביו,  רצון  את  לעשות  הבן 
הזקן והחלש בכיסא מושבו. מיד נעמד בנו עם הכוס בידו כשהוא 
גוחן וכפוף בהכנעה, דרוך ומוכן להושיט לאביו את הכוס מיד 
מסופר  ועוד  תורה.  בדברי  שעה  באותה  והרהר  כשיתעורר, 
שם בתלמוד שחמישה בנים גדולים היו לאבימי בחיי אביו, אך 
כאשר היה אביו נוקש בדלת - היה רץ בעצמו לפתוח את 
הדלת תוך כדי קריאות כן, כן! כדי שיידע אביו שהנה מיד 
זאת  יעשה  היה מוכן שאחד מבניו  ולא  תיפתח הדלת, 
במקומו. וידוע המעשה בדמא בן נתינה שוויתר על רווח 
כספי עצום רק כדי לא להעיר את אביו משנתו, ולשנה האחרת 
נתן הקדוש ברוך הוא שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, וקיבל 

עבורה ממון רב, כמסופר שם במסכת קידושין )לא ע"א(.
ספר  בבתי  חסר  כה  הורים  לכיבוד  כזה  חינוך  הצער,  למרבה 
רבים ברחבי הארץ, וחובה קדושה מוטלת על כל הורה להעביר 
טובה,  בדרך  ללכת  יתחנכו  בהם  תורניים,  ספר  ילדיו לבתי  את 
לכבד  כיצד  ולדעת  טובות,  ארץ ובמידות  בדרך  מתוקנים  להיות 
גדולה  כמה  בהלכה.  המפורטות  הדרישות  פי  על  הוריהם  את 
מעלתו ומה רב אושרו של הורה הזוכה שבנו ילך בדרכי ה' הטובים 

והישרים, לטוב לו ולהוריו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. 
שבת שלום.

מוסר ההשכל הנלמד מהניסוח המיוחד של הפסוק המורה על יראת הכבוד מההורים

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

קטנים  ילדים  לרחוץ  מותר  האם   
בשבת, במים חמים מדוד שמש?

בשבת  חמים  במים  להתרחץ  האיסור 
הוא גזירת חכמים, שמא יבוא לחמם את 
המים בשבת מתוך ההרגל. וכמו כל גזירות 

כך  חכמים.  גזרו  לא  חולי  במקום  חז"ל, 
גם בעניין זה, ולכן מותר לחולה להתרחץ 
בשבת במים שחוממו ע"י השמש. ותינוק 
)עד גיל 5( – דינו כחולה, ולכן מותר גם 

לרחוץ תינוק בשבת.
 האם מותר לערוך חינה בימי ספירת 

העומר?
צריך  בזמן,  קבועה  שאינה  שמחה  כל 

ואפילו  בעומר,  ל"ג  לאחר  עד  לדחותה 
אותה  עורכים  שאם  מצווה  בר  שמחת 
בליל היכנסו בעול המצות )ליל יום ההולדת( 
ראוי  זאת  בכל  מצווה,  סעודת  זו  הרי 
לדחותה עד לאחר ל"ג לעומר. וקל וחומר 
בימים  לעשותה  שאין  רשות  של  שמחה 
אלו. ואם מבקשים לעשותה בצנעה וללא 

כלי נגינה, אפשר להקל.

tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 
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הידברות מזמינה אתכם לפתוח את האביב
בחופשה משפחתית על שפת ים הכנרת

ד’-ו’ אייר
9-11.5

במלון המפואר כינר גליל

הבטיחו מקומכם!
הרב יצחק פנגר073-222-12-70 ר’ שמעון פרץ

חמישי - מוצ”ש
פרשת אמור

oneg.shabat@htv.co.il :לתגובות
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התחדשנו עבורכם!

גיליון
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כאבי ראש - והפתעה
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קדושים תהיו 

הרבנית חדוה לוי 14



סגרו ביומן! 

ימי שני!
פגישה עם

הרב פנגר!

הרב יצחק פנגר
FHT מגיע אי”ה לבית הידברות לסדנת

לריפוי טבעי, בת 6 מפגשים

לפרטים: 073-2221320

הסדנה מיועדת לנשים ולגברים )בהפרדה מלאה(

anat@htv.co.ilהידברות

החל מיום שני, א’ אייר, 6.5
בין השעות 18:30-22:00

כל הכלים לחיים! בדרכו הייחודית של הרב פנגר:
שיטת FHT לריפוי טבעי בהעצמה אישית, דמיון מודרך וריפוי במגע יד | העמקת 
השיטה בדגש על ריפוי טבעי | טיפול עצמי, וטיפול באחרים | יישום השיטה על 
 )OCD( משקעי עבר ושחרורם,  ריפוי דרך סליחה | חרדות, מחשבות כפייתיות
נכונה,  | התמודדויות בהווה, חשיבה   )CBT,REBT ודאגות )בשילוב שיטות 

לחץ, עצבות, ועוד )בשילוב שיטות נוספות(.

לאור הביקוש סדנה נוספת

אור שואל: "אני יודע שהיהדות עוברת מהאם 
לילדים, אך האם זה אומר שהיהדות מבוססת על 
גזע? אני שואל זאת מפני שיש לי חברים רחוקים 
העם  בני  שאנו  האמירה  את  לקבל  שמתקשים 

הנבחר".
• • •

שלום אור, ותודה על שאלתך.
אינה  היהדות  נפוצה.  טעות  הנו  שתיארת  מה 

מבוססת על גזע.
גזע, בהגדרתו, לא ניתן לשינוי. שתי הדוגמאות 
ההיסטוריות המפורסמות ביותר לגזענות מגיעות 
את  האמריקאים  העבידו  בה  בתקופה  מארה"ב, 
השחורים בפרך, וראו בהם גזע נחות שלא ראוי 
למעמד אנושי, ובגרמניה הנאצית, כאשר הנאצים 
במטרה  בעולם  היהודים  כל  אחרי  רדפו  ימ"ש 

להשמידם. 
גזענות טוענת לעליונות מולדת, שאינה תלויה 
או  באמונה  האדם,  של  החופשית  בבחירה  כלל 

היה  לא  שחור-עור  אדם  לכן  שלו.  במעשים 
מתקבל לעולם ללימודים בתיכון ללבנים בארה"ב 

בעבר, ללא קשר לרמת כשרונותיו.
המונית  להתבוללות  הובילה  ההשכלה  תנועת 

של יהודים בגרמניה, אשר עקרו מעליהם כל 
שלמות  משפחות  ליהדותם.  וזכר  סימן 

גרמנית, להתלבש  ורק  בחרו לדבר אך 
גרמנים  עם  ולהתחתן  כגרמנים 
וגרמניות. למרות זאת, הנאצים חקרו 
עד  יהדותם  אחרי  יוחסין  באילני 

יכול  לא  יהודי  לאחור!  דורות  ארבעה 
היה להמיר לגזע הגרמני לשיטתם, כשם 

שאדם שחור-עור לא יכול היה להמיר לגזע 
הלבן באמריקה לשיטתם. 

תלויה  שהיא  גזענות,  של  ההגדרה  אפוא,  זו, 
הניתנים לבחירה  או בהתנהגות  בדעה  לא  בגזע, 

ושינוי.
על  מבוססת  אינה  היהדות  מדוע  תבין  מכאן 

גזע. כל אדם בכדור הארץ רשאי להיות יהודי, אם 
מצוות  את  ויקיים  מעשיו  את  לשנות  יבחר  רק 

תורתנו. 
כך  אך  לילדיה,  מאם  מועברת  שהיהדות  נכון 
היא גם עוברת מגיורת לילדיה. הרי גויים שבחרו 
להתגייר - כל בניהם ובנותיהם הנולדים מהם 
יהיו יהודים לכל הדורות הבאים, מעתה 
ועד עולם! נמצאת למד שההתחייבות 
שנותנת לבני  היא  היהודית  במסורת 
את  אליה,  המצטרפים  ולכל  בריתנו, 
הרוחניות הגבוהה משמים לקיים את 

תורת ה' - הנשמה היהודית. 
נשמה גבוהה זו ניתנת לכל אדם החפץ 
ישמעאלי,  או  אירופאי  נולד  אם  בין  בה, 
אפריקאי או הודי, אסייתי או אוסטרלי, אסקימואי 
או אמריקאי. היא שמגדירה את זהותנו כיהודים 
והיא  בהר-סיני,  אבותם  בברית  התחייבו  אשר 
פתוחה לכל אדם המקבל על עצמו התחייבות זו. 

2

האם היהדות מבוססת על גזע? )א'(
אנו בני העם הנבחר - אך אין אפילו שמץ של גזענות באמירה הזו

למד  בצפת,  נולד  יוסף(  )ב"ר  ויטאל  חיים  1. רבי 
קבלה בבית מדרשו של האלשיך הקדוש, ולאחר מכן 
בבית מדרשו של רבי משה קורדובירו. לאחר מספר 
שנים קיבל רבי חיים ויטאל את האר"י הקדוש לרבו 
המובהק, עזב את עסקי המסחר בהם עסק ופינה 
את כל יומו ללימוד הקבלה. רבי חיים ויטאל ערך 

את כל חידושי רבו והעלה אותם על הכתב.
"שערי קדושה",  ויטאל,  חיים  2. ספרו של רבי 
את  "ליישר  היא  ומטרתו  ביותר,  עמוק  ספר  הוא 
האדם לעבודת בוראו". להלן מספר ציטוטים מתוך 

הספר הקדוש:
"אבות כל המידות הרעות הם ארבעה: הגאווה, 
בטילה,  והשיחה  עמה,  ומתדבק  הנכלל  והכעס 
ותאוות התענוגים, והעצבון. והפכם הם ארבע מדות 
טובות: הענוה - שהיא תכלית השפלות ומתרחק 
 - והשתיקה  גאוה.  ידי  על  הבא  כעס  מיני  מכל 
ומצוות או  פיו לבד בעסק תורה  יפתח  כאלם לא 
בהכרחו לקיום הגוף ולצורך כבוד הבריות, והמיאוס 
- בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים. והשמחה 

התדירית בחלקו... וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה 
בעבודת קונו".

3. ולא יכעס כלל אפילו על בני ביתו, ולא יקפיד 
שמח  ויהיה  עולב,  ולא  הכל  מן  נעלב  ויהיה  כלל, 

הבריות  כל  את  ויאהב  צרותיו.  בעת  אפילו 
גויים, ולא יקנא על שום דבר, כי  אפילו 
כל  ויהביל  וישנא  הארץ,  על  ימינו  כצל 
עניני העולם הזה, ופת במלח תאכל וכו', 
העולם  מהבלי  דבר  שום  תחמוד  ולא 

הזה".
והסתכל  לישון...  בלכתך  לילה  "בכל   .4

בהם  יש  ואם  יום,  באותו  שעשית  המעשים  בכל 
רעים התוודה עליהם, שכן דרך המומתין מתוודים, 
ותקבל עליך עול מלכות שמים בקריאת שמע שעל 
המטה להעלות נשמתך באחד, ואחר כך הפקד רוחך 
בידו יתברך בפסוק )תהלים ל"א ו'( בידך אפקיד רוחי. 
ואלו הם מה שצריך ליזהר עד קצה האחרון: היזהר 
ביתך.  וגאווה, אפילו לבני  וקפידה  מיני כעס  מכל 

ואם יחרפך איש לא תעננו, והיה נעלב ולא עולב".

ולא  שחטא,  מי  לכל  מידותיך  על  "והעבר   .5
כל  כי  לך,  כי טוב הוא  תרגיש צער אפילו בלבבך 
פשעיו.  כל  על  לו  מעבירין  מידותיו  על  המעביר 
וכל דבריך יהיו בנחת וקול נמוך, ובל תיכנס בגבול 
הכעס. והסר עצבות ודאגה מלבך, כי מוקש הוא לך 

לסלק רוח קדוש מעליך".
וחנופה,  ומשקר,  בטילה,  משיחה  "והתרחק   .6
אינן  אשר  כתות  הן  כי  הרע,  ולשון  וליצנות, 
ואחוז  הבא.  לעולם  שכינה  פני  מקבלות 
והיה  הקדש,  רוח  לידי  המביאה  בענווה 
וקטנים.  לגדולים  הנדרסת  כאסקופה 
ואטום אזנך משמוע רכילות ולשון הרע. 
פיו, אלא בתורה  יפתח  והיה כאילם לא 
ובקיבול  ההכרחי,  ומתן  ובמשא  ובמצוות 

האדם בסבר פנים יפות ולשון רכה".
7. סגולה בדוקה מרבי חיים ויטאל: בספר "פרי 
עץ חיים" מובא שאחרי סיום הקטע הראשון של 
תחילת  לפני  עוד",  "אין  במילים  לשבח",  "עלינו 
לרגעים  לעצור  כדאי  לך",  נקווה  כן  "ועל  הקטע 
נחוצה.  ישועה אחת  על  ולכוון במחשבה  ספורים 
זוהי סגולה בדוקה ומנוסה, ובעזרת ה' המכוון על 
לתפילת  לשבח"  "עלינו  תפילת  בין  אחת  בקשה 

"ועל כן נקווה", זוכה לקבלת משאלתו.

המשך בעמוד 7<<

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

7 ציטוטים וסגולות נפלאות 
מרבי חיים ויטאל

רבי חיים ויטאל היה ממשיך דרכו ומפיץ תורתו של האר"י הקדוש. לרגל יום ההילולא 
שחל במוצאי השבת הקרובה, ל' בניסן, קבלו 7 עובדות מפעימות

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב

י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות



 

שליח בדרך 
אליכם עד 
פתח הבית!

208,300
עלוני שבת מופצים ברחבי הארץ

 0 7 3 - 2 2 2 1 3 8 8  : ו ג י י ללא תשלום!חודש ראשוןח

הצטרף לנבחרת הידברות
והעלונים יגיעו עד אליך!

קח את 
העלון שלך

אל תסמוך 
על המזל

זה " אבל לא הבנתי, מה אנחנו צריכים את 
מנכ"ל  תופיק,  דוד  בפני  תמהתי  בכלל?", 
לפגישה  אותי  שזימן  אחרי  הידברות, 
"יש כבר המון עלונים בארץ.  חשובה, כהגדרתו. 
חלקם מצליחים מאוד, והם אפילו הגיעו לתפוצה 
נוכל לחדש  אז מה  60,000 עותקים.  ענקית של 

כאן?".
מצד  למעשה.  מעורבת,  היתה  בחדר  האווירה 
בצלמה  שבת  עלון  להוציא  רצה  המנכ"ל  אחד, 
בגישה  תורני  תוכן   – הידברות  של  ובדמותה 
שמונה  מקריית  לכאן  הגעתי  שני,  מצד  מקרבת. 
לקפוץ  ובמקום  הנראה,  ככל  שמחות,  כמשבית 
העלונים  ששוק  טענתי   - בשמחה  הרעיון  על 
פרסומות  אבודה, שבהיעדר  שההתמודדות  רווי, 
על  עצום  כלכלי  נטל  יהווה  הדבר  מסחריות 
הארגון, ושאין באמת צורך בעלון נוסף. לא הבנתי 

עד כמה אני טועה.
למשך  שבת  עלון  שנוציא  נניח  מה,  "יודע 
להידברות  "יש  לאתגר,  ניסיתי  ניסיון",  תקופת 
שכאלה?  אדירים  סכומים  להשקיע  יכולת  בכלל 
מדי שבוע,  הדפסה  בעלויות  רק  מדובר  לא  הרי 
אלא גם בעלויות הפצה. יש חברות הפצה גדולות, 
שכדאי  בטוח  אתה  עצומות.  שלהן  והעלויות 
להיכנס לכל זה? יש לנו כבר ערוץ, יש אתר, יש 

מגזין. אז מה ייתן לנו גם עלון?".
"ברור שלא נלך עם חברות ההפצה", אמר תופיק 

מאליו  מובן  כאילו  קצרות, 
לבטל בהינף יד את השיטה 
של כל העלונים המצליחים 
עניין  לי  "אין  בשוק. 
כנסת  בבתי  ישאירו  שהם 
שמן  עלונים,  של  ערימות 
לגניזה.  יגיעו  חלקם  הסתם 
יהודים  שנמצא  רוצה  אני 
שישתתפו  ישראל  אוהבי 
איתנו בעבודת הקירוב, יכירו 
וישמחו  המשימה,  בחשיבות 
הדפוס  בעלויות  לעזור 
שכל  ידאגו  גם  הם  וההפצה. 
במלואם.  יחולקו  העותקים 
ואותם  אכפתיות,  להם  תהיה 

מפיצים יהיו בעצם המנוע של כל הפרויקט הזה, 
מצד זיכוי הרבים. הרי יש אינספור יהודים יקרים 
להיות  ישמחו  הם  הרבים.  מזכי  להיות  שרוצים 

שותפים".
כאן השיחה כבר הפכה לשאפתנית מדי, לטעמי. 
זמיר  אמנם שנתיים לפני כן הצעתי בעצמי לרב 
כהן לערוך עלון שבת עבור הידברות )וכך למעשה 

הוחלט  תקציב,  בהיעדר  אך  לארגון.  התקבלתי 
אלקטרוני.  אבל   – עלון  הראשון  בשלב  להוציא 
כך נולד למעשה הניוזלטר "הידברות סופשבוע"(. 
אבל הרעיון הנוכחי – להוציא עלון דווקא כשיש 
מובילי שוק חזקים ביותר, ועוד עם רצון להתמקד 
במפיצים עצמאיים ולא בחברות הפצה מסודרות, 
בשל  מסחריות-חיצוניות  פרסומות  ללא  ועוד 
את  מורידים  איך  אז  הידוע.  ההלכתי  האיסור 
המנכ"ל מרעיון שנשמע מוזר מדי, שאפתני מדי, 

רחוק מדי?

הפצתי ונושעתי
חלפו  שנים  מ-8  יותר  קצת 
אתם  ה-400  גיליון  את  מאז. 
ואמנם  היום,  בידיכם  אוחזים 
קצת לא נעים לי לספר, כעורך 
בהתחלה  שהתקשיתי  העלון, 
אבל   – הקונספט  את  לעכל 
זה מה שהופך את הסיפור הזה 

אך  ומוזר.  מופלא  יותר  לעוד 
שמעבר  משהו  הם  שמים  חסדי 

לטבע, כידוע.
על  הגדולות  המילים  לכל  מעבר 

קיבול  כלי  לי  שאין  היא  האמת  הזו,  ההצלחה 
מחולל,  הזה  העלון  מה  להבין  כדי  גדול  מספיק 
של  האחרות  הפעילויות  לצד  כמובן 
ששמעתי  הביטוי  אמנם  הידברות. 
"נחטף",  הוא  לעלון  ביחס  הרבה  הכי 
)"תשמע, העלון  על הטיותיו השונות 
וכל  במהירות"(,  נחטף  פשוט  שלכם 
מדהימים  סיפורים  זורמים  הזמן 
מופלאות  התחזקויות  על  למערכת 
שלא  נשים  על  מהעלון,  כתוצאה 
מסכימות שהבעל יחזור מבית הכנסת 
מסורים  מפיצים  על  העלון,  ללא 
במכולות  במאפיות,  גם  שמפיצים 
מעט  לא  וגם  העבודה,  ובמקומות 
ונושעתי",   – "הפצתי  סיפורי 
הגדולה  הזכות  על  המראים 
עדיין,  אבל  רחוקים.  שבקירוב 
מופלאים  כך  כל  שדברים  לעכל  קשה  קצת 
העבודה  בחדר  יושב  כשאני  מסביב.  מתרחשים 
שלי, בביתנו הצנוע שבקריית שמונה, ועורך את 
העלון ב-2 בלילה עם עמיר בניון באוזניות – אי 
או  להעריך מה הטקסט הספציפי שנערך  אפשר 
נכתב בדקות אלה, יחולל בחייו של מישהו מאילת 
זה  בעוד שבועיים.  אותו  שיקרא  אביב,  מתל  או 
כוחה של תקשורת ההמונים. אתה יכול להשפיע 

– לטובה או לרעה. זה תלוי רק ברצון ה', שנותן 
לנו את הזכות להיות שליחים טובים – ולהשפיע 

על אנשים שמעולם לא הכרנו אישית.

היום זה כבר לא דמיוני
אני באמת לא יודע אם אי שם בחורף תשע"א 
בלתי  כמות  עם  ה-400  לגיליון  שנגיע  ידענו 
נתפסת של יותר מ-200,000 עותקים מדי שבוע, 
שמצריכים לוגיסטיקה אדירה וענפה. אבל זה מה 
שהקב"ה רצה, ולנו לא נותר אלא להודות לו על 
כך שזכינו להיות שליחים למהפכה הנוספת הזו, 
גם היא מבית הידברות. אני רוצה להודות מעומק 
בכל  אותנו  ומכוון  שמדריך  כהן,  זמיר  לרב  הלב 
צעד ושעל, וכן למנכ"ל דוד תופיק, שחלם, העז 
גביזון, שערך את  גם לצוריאל  והצליח. תודה   –
העלון בעבר, וגם לשני מויאל – העורכת הגרפית 
המסורה, כמעט מיום היווסדו של העלון. תודה 
תודה  הלשונית.  העורכת  רייכמן,  לדבי  מיוחדת 
לטליה זכריה ולאסתר שמיר על הלוגיסטיקה 
וינד  ישעיה  לרב  תודה  המורכבת. 
על  שאחראים  בלס,  ולדניאל 
לא  לנו  יש  הרוחני.  הפיקוח 
של  בסופו  אך  דיונים,  מעט 
לעלון  תורמים  הם  דבר 

בצורה יוצאת דופן.
 התודה הגדולה ביותר – 
המסורים,  לקוראים  מעבר 
את  להצמיד  מפסיקים  שלא 
העלון  לשם  "נחטף"  הביטוי 
המסורים.  למפיצים  מגיעה   –
שאכפת  יהודים  באלפי  מדובר 
להם, ובזכות אהבתם לכלל ישראל אתם קוראים 
ברגע זה את השורות האלה. הם מקבלים חבילת 
עלונים עם שליח עד הבית, דואגים להפיץ בכמה 
בתי  עבודה,  מקומות  גם  ולפעמים  כנסת,  בתי 
וכן  שישי  בימי  מאפיות  צה"ל,  בסיסי  חולים, 
הרבה  מביאים  אותם  תראו  לא  פעם  אף  הלאה. 
יותר עלונים מהמצופה. הכל מדוד, והכל במטרה 
הגיבורים  הם  מיותמים.  עלונים  ישארו  שלא 
מגיעה  שכמובן  הזו,  ההצלחה  של  האמיתיים 

וזה  מיוחדת,  מה שמרגש באמת. אין בהשגחה 
מטרה מסחרית, ומה 
שיש זה המון יהודים 
יקרים שמבינים את 
ומוכנים  הנקודה, 
ממרצם  להשקיע 
לתת  כדי  וממונם 
כנפיים.  לעלון 
מוזמן  אחד  כל 
להצטרף לנבחרת, 
על  ולהשפיע 

ואלפי  מאות 
זה  היום  יהודים. 
דמיוני,  לא  כבר 
ורחוק.  שאפתני 

היום זו מציאות.

דודו כהן, עורך עלון הידברות, מסכם יותר מ-50,000,000 עותקים 
400 גיליונות, 8 שנים – וביטוי אחד שנאמר על העלון בשלל וריאציות

"נחטף"
3

אני 
באמת לא 

יודע אם אי שם
בחורף תשע"א ידענו 
שנגיע לגיליון ה-400 עם 
כמות בלתי נתפסת של 
יותר מ-200,000 עותקים 

מדי שבוע,  אבל 
זה מה שהקב"ה 

רצה
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על התייחסות כנה לילד, אווירה רגועה ונינוחה בבית, 
והיעדרות מופרזת של ההורים מהבית

"אבל אמא בכלל לא ראתה 
מה ציירתי..."

יסוד  ובכללי  בחינוך,  טעויות  למניעת  ראשונה  יסודית  בעצה  נתבונן 
מעשיים, לבניית ילד שמח ובעל נפש בריאה.

התעניינות כנה עוד מהגיל הרך
ישנם הורים הבטוחים שאינם שייכים לקבוצת ההורים שאינם מעניקים 
עידוד  בדברי  לילד  אגיב  שלא  מצב  "אין  שהרי  ואוהב,  חם  יחס  לילדיהם 

ומחמאות על כל פעולה שהצליח בה".
הבה נבחן אם אכן כן.

לאמו  רץ  הוא  כניסתו לבית,  עם  ציור שצייר.  מהגן, ובידו  חוזר  רך  ילד 
ואומר לה: "אמא, ראי מה ציירתי בגן!" 

דקות  כ-10  לפני  הגיעה לבית  מתיש,  עבודה  יום  לאחר  העייפה  והאם 
להספיק  רוצה  היא  כלים.  מדיחה  ובדיוק 
הכל, ותוך כדי הדחת הכלים מעיפה חצי 

מבט לעבר הילד ואומרת: "איזה יופי!"
תשומת  את  לו  נתתי  בטוחה:  האם 

הלב. 
הוא  שעה  באותה  אם  גם  הילד,  אך 
שותק ופונה לחדרו, יתכן מאוד שבלבו 
ראתה  לא  בכלל  אמא  "אבל  חש:  הוא 

מה ציירתי..." ויש גם ילד חכם שיכול לומר את זה בפירוש: "אבל אמא, לא 
ראית, על מה את אומרת איזה יופי?", והוא מרגיש בתוכו: "אני לא באמת 

מעניין את אמא...". 
וכשתופעה זו חוזרת על עצמה במצבים שונים, והוא אף פעם אינו מקבל 
מאמו התעניינות כנה בו וביצירותיו, וגם לא דברי שבח והלל הבאים מהלב 
על הצלחותיו, עלול הוא להימנע בשלבים מלשתף אותה במה שעובר עליו, 
עובר להתכנס בתוך עצמו, ולהרגיל את עצמו לחיי בדידות. בעוד האם אינה 
מבינה: מדוע עצוב ורע לילד? קרה לו משהו? מישהו מציק לו בגן? ואינה 

יודעת: חסרה לו התעניינות כנה של אמא.
לכן במידה שהאם נמצאת במצב שאין בידה לעזוב את עיסוקיה ולהפנות 
מיד את כל תשומת לבה לילד - לכל הפחות עליה להעביר אליו את המסר 

הנכון. 
תחילה תאמר לו: "אני מאוד רוצה לראות את הציור שציירת, כל כך מעניין 
אותי לראות את הציור היפה שלך, אבל כעת ידי רטובות ונותרו רק כמה 

צלחות להדיח. כבר אסיים, ונשב יחד לראות מה שהבאת". 
לו  קשובה  היא  כאשר  הילד  מול  מתיישבת  לסיים,  מזדרזת  אכן  והיא 
לחלוטין, מסתכלת בעיון על הציור, מתעניינת בפרטים המצוירים בו. רק אז 
מביטה האם על הילד בחיוך מעריץ ומגיבה בהתפעלות, ואפילו בחיבוק חם. 

באופן כזה הילד חש: "אמא מרגישה אותי! אמא אוהבת אותי!". 
זוהי אמנם דוגמה לגיל הרך, אבל העיקרון תקף גם לגיל היותר בוגר. כאשר 
על  הוקרה  ותעודות  מכתבים  בהן,  להצליח  שהתאמץ  עבודות  מציג  הילד 
מעשים טובים ועל הישגים לימודיים, ציונים טובים במבחנים, או כל פעולה 
דרך. תגובת ההורים המתפעלת  נודעה להורים באיזו  והיא  חיובית שביצע 
והאוהבת, המעריצה והמחמיאה, מפיחה רוח חיים בילד, הוא יגדל ויהיה מלא 

בטחון ושמחת חיים, ויהיו הוריו עתידים לרוות ממנו נחת. 

פתקי  יותר  אסף  הוא  הורה.  כל  של  החלום  היה  דודי  מצוה,  בר  גיל  עד 
החלה   13-14 גיל  באזור  שם  אי  בעיר.  אחר  ילד  מכל  ופרסים  הצטיינות 
ההתדרדרות. החוצפה, הבלורית, הבגדים, הנשירה מעוד ישיבה ועוד ישיבה. 
התפילין החלו להיות מונחים בארון - ולא על ראשו ועל לבו של דודי. האווירה 

בבית היתה קשה. צעקות, האשמות, חיכוכים בלתי נפסקים.
בעקבות השתתפותם של ההורים בסדנא, אביו של דודי החליט לקחת את 
בנו לערב "איכות" ביחד. למרות כל המטענים ולמרות כל הקושי, הוא הסכים 
לשים בצד את הכאב, ואף שהוא עדיין לא השתכנע למה הבן הסורר צריך 
לקבל פרס על מעשיו, הוא הסכים לנסות שינוי גישה. הם נסעו ביחד לצפון, 

עשו מנגל ובדרך שמעו ביחד בווליום די גבוה מוזיקה שהבן בחר.
קשה לומר שאלו היו רגעים צרופים של נחת, אבל האב הבין שעליו "לזרום", 
לא להטריח עם דיבורים "כבדים" או "חופרים" אלא לנסות להיות חבר. אחרי 
ששבעו מהמנגל הם דיברו קצת )על שטויות, לטענת האב, אבל הוא באמת 
גילה התעניינות והשתתף מכל הלב(, באווירה נעימה וחברית, וחזרו הביתה 
דודי  שנתיים,  מזה  לראשונה  למחרת,  מאוד.  מאוחר 
הניח תפילין, זכר לכבות את הבוילר והוריד את הפח 

בחדרו.
עד כאן הסיפור, אמיתי ודי מצוי. לא תמיד השינוי 
קורה מהר כל כך. יש מסע שלם של עליות וירידות, 
לא  הם  האשמים,  תמיד  אינם  ההורים  שבו  מסע 
הבעיה, אבל הם יכולים בהחלט להיות תחילתו של 

הפתרון. 
כדי ליצור את השינוי אצל הנערים השובבים, צריך ליצור מרחב שיאפשר 
את השינוי. שיאפשר צמיחה ותיקון של האמון. המרחב הזה מתחיל בכללים 
פשוטים לאווירה נעימה. זה מתחיל בבסיס: אין ספק שאחרי אכילת שווארמה 
או פיצה, נפתחת עת רצון מיוחדת, שנמשכת כל עוד שבעים, ועוד קצת אחרי. 
כדאי גם להרבות בשמיעת מוזיקה ברקע, וכדאי מאוד להרבות בהומור, אבל יש 
עוד שלל עצות לייצור אוירה נעימה. וזה לא טכני ולא התחמקות. זה בהחלט 

לא כל הפתרון. אבל זה מאפשר לייצר סביבת עבודה אפקטיבית יותר.
כדי להצליח להשפיע בצורה עקיפה, צריך לייצר אוירה שאינה שיפוטית / 
לוחמנית / ביקורתית. זה לא מובן מאליו. הדינמיקה מול מתבגר היא קשה, 
וצריך לעבוד לייצר "סביבת עבודה" שבה יש סיכוי באמת להשפיע ולגייס את 
הנער. וזה לא טכני: יצירת הסביבה הפחות מלחיצה, יצירת השפה המעצימה 

היא בסיס הקשר, וזה מייצר מנוע רב עוצמה אצל הנער. 
טוב לדאוג לייצר ערוצי תקשורת טבעיים עם הנערים. לא מלאכותיים. לייצר 
מסגרת מאפשרת. לדאוג לצדדים הטכניים, שיהיו בסביבה נטולת לחצים )ככל 
הניתן(. מנגל או מדורה זה מושלם, נסיעות ביחד יכולות גם להתאים. כדאי 
לנתק את הטלפון הסלולרי בזמנים האלו. כדי לנסות לייצר שיחת עומק אפשר 
להיפתח ולספר איזה משהו אישי, זה סגולה ליצור אווירת פתיחות. לא תמיד 
דברים מתפתחים על פי הזמנה, ולא צריך להתרגז כשמנסים וזה לא קורה, 
אבל כאשר זה קורה ומתחילה שיחה אישית, כדאי לייקר את זה. כדי לקדם את 
זה, נכון לשתף אותם בקשיים שלנו בכנות. זה עשוי לגרום גם להם להיפתח.

יהי רצון שנצליח.
 

כדי ליצור את השינוי אצל הנערים השובבים, 
צריך ליצור מרחב שיאפשר את השינוי. 
מרחב שיאפשר צמיחה ואת תיקון האמון

המנגל ששינה את הדרך

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן "המדריך המלא לחינוך ילדים". לרכישת הספר 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס  073-222-1250. או באתר

יודאיקה תפילין 
ומזוזות

ספרי קודש 
ויהדות

עולם 
הילדים

לא מתלבטים יותר!בהידברות שופס

*ברכישה מעל סכום סמלי מכל מגוון המוצרים באתר! 

חודש 
אייר = 

אין יותר 
ריצות

עם שליח חינם עד הבית!כל המשלוחים בחודש אייר
SHOPSלפרטים ולהזמנות: 073-222-12-50 . h i d a b r o o t . o r g

ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד
ן ה כ ר  מי ז הרב 

המדריך לחינוך
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לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250



אינו  העכביש  חרק?  אינו  הידעתם שעכביש   •
שייך  אלא  החרקים,  ממשפחת  לחלק  נחשב 
אחד  "עכבישנים".  שנקראת  משלו,  למשפחה 
הללו  ה"משפחות"  שתי  בין  הבולטים  ההבדלים 

ואילו  רגליים,   6 ישנן  שלחרקים  הוא 
לעכבישנים – 8.

הרעשני  החרק  מיהו  הידעתם   •
שמסוגל  חרק  הציקדה,  ביותר? 
הצליל  מאוד.  חזק  בקול  לצרצר 
שתי  של  חיכוך  בעקבות  נוצר 
לוחיות הנמצאות בצידי הבטן של 

החרק. הצליל שנוצר יכול להישמע 
גם במרחק של 400 מטרים ואף יותר.

• הידעתם על איזה גשר שטות סירות? 
בעולם:  שונים  במקומות  קיימים  סירות  גשרי 
יבשתיים,  לאזורים  או  לכבישים  מעל  נבנים  הם 

קטנות  וספינות  שסירות  כך  מים,  ומובילים 
למצוא  אפשר  בגרמניה  עליהן.  לשוט  יכולות 
את גשר מנדבורג, שנועד לאפשר לסירות לעבור 
בנהר  המים  שזרימת  במקרה  לתעלה  מתעלה 

האלבה תיחלש.
ישנות  קואלות  למה  הידעתם   •
נמצאות  הקואלות  הרבה?  כך  כל 
עצי  של  ענפים  על  הזמן  רוב 
מעלי  וניזונות  אקליפטוס, 
העלים  אך  צעירים.  אקליפטוס 
מאוד  הרבה  מספקים  לא  הללו 
ישנות  הקואלות  לכן  אנרגיה... 
ומתעוררות  ביממה)!(,  שעות  כ-18 

בעיקר כדי לדאוג לארוחה הבאה שלהן.
משקפיים?  יש  חיים  בעל  לאיזה  הידעתם   •
עיניהם של הנחשים מוגנות באמצעות מעין עפעף 

הנחשים  לכן,  עיניהם.  מאוחה סביב  אשר  שקוף 
אינם עוצמים את עיניהם אף פעם. הקב"ה תכנן 

על עיניהם "משקף" המספק להן הגנה.
באגם  ירקות?  מגדלים  אגם  באיזה  הידעתם   •
חקלאית  פעילות  ישנה  שבמיאנמר  אינלה 
מפתיעה. החקלאים באזור לקחו אצות וצמחי מים 
מקרקעית האגם, ערבבו אותן עם סחף נהרות, טין 
ורקבובית – ויצרו ערוגות צפות המונחות על פני 
האגם. על הערוגות האלה הם מגדלים מגוון סוגים 

של ירקות איכותיים.
כדי  לשחות  חייב  חיים  בעל  איזה  הידעתם   •
זימים,  באמצעות  נושמים  הדגים  מרבית  לחיות? 
אולם  המים.  מתוך  החמצן  את  מפיקים  אשר 
פועלים את פעולתם רק  הזימים  אצל הכרישים, 
היא  המשמעות  פניהם.  על  זורמים  המים  כאשר 
שהכרישים חייבים לשחות כל הזמן, כדי לנשום. 

כריש שמפסיק לשחות – טובע ומת.

7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם
איפה שטות סירות על גשר, איזה חרק מרעיש הכי הרבה

ולאיזה בעל חיים יש משקפים?
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מהלכות ספירת העומר
דינו של מי ששכח לספור ספירת העומר, או שספר בצורה חלקית או שגויה

מי שיש לו מניין קבוע לתפילת ערבית בשעה 
או  כן  יקדים לספור העומר לפני  מאוחרת, האם 

שימתין לברך יחד עם הציבור?
ערבית  לתפילת  מניין קבוע  לו  יש  אם  אפילו 
עדיף שיקדים לספור ספירת העומר בזמנה ויתפלל 

תפילת ערבית אח"כ, ולא ימתין לספירת 
שכל  ערבית,  תפילת  אחר  העומר 

מה שמתאחר יותר גורם אחיזה 
)כן מבואר במגן  אל החיצוניים 

אברהם סימן תפ"ט סעיף קטן ז', 
קטן  סעיף  שם  ברורה  ומשנה 

י"ח, ואור לציון(.
ספירת  לספור  שכח 

העומר, כיצד ינהג?
לספור  שכח  אם 

סופר  הלילה,  בתחילת 
ותיכף  ובברכה,  הלילה  כל 

"כיוון  יאמר  ולא  יספור,  שיזכור 
שאיחרתי איחרתי ואמתין עוד מעט" 

שכח  ואם  י"ב(.  קטן  סעיף  תפ"ט  סי'  החיים  )כף 
ובערב  ברכה,  בלא  ביום  יספור  בלילה,  לספור 
והוא  ולספור בברכה,  יכול להמשיך  שלאחר מכן 
ביום  נזכר  לילות ובכל פעם  הדין אם שכח כמה 
מכאן  לספור  וממשיך  חוזר   - ברכה(  )בלי  וספר 
וחזון עובדיה  ח',  )שולחן ערוך שם סעיף  ואילך בברכה 

יום טוב עמוד רל"ו(.
או  העומר,  על  בירך  אתמול  אם  שמסופק  מי 
שמסופק אם אמר את המספר הנכון - האם יכול 

להמשיך ולספור בברכה, או לא?
הקודם,  בלילה  העומר  ספר  אם  שנסתפק  מי 
אם  מסופק  אם  הדין  והוא  בברכה.  סופר 
ספר בלילה הקודם את המספר הנכון 
ואילך  מכאן  לספור  יוכל  לא,  או 
בברכה )חזון עובדיה שם עמ' רל"ח(.

השמשות  בבין  עומד  היה 
ונזכר שלא ספר אמש ספירת 
העומר, וגם במשך כל היום 

לא נזכר מזה, מה יעשה 
כעת?

יספור מיד הספירה 
ברכה,  בלי  אמש  של 

הכוכבים  צאת  ואחר 
בברכה  העומר  יספור 
רל"ח(.  עמ'  יו"ט  עובדיה  )חזון 

יספור  שלא  יזהר  כזה  במקרה  מקום  ומכל 
צאת  לאחר  אלא  הלילות  יתר  בכל  העומר 
בין  וזמן  דסתרי.  כתרתי  יהיה  שלא  הכוכבים, 
השמשות לעניין זה הוא שלש עשרה וחצי דקות 
אחרי השקיעה ולא לאחר מכן )חזון עובדיה שם, ועיין 

אור לציון חלק ג' פרק ט"ז הלכה ו'(.

ימים  למנות  היא  העומר  ספירת  מצוות 
ושבועות, אמנם אם הזכיר את מניין הימים, ולא 
שהזכיר  להיפך  או  השבועות,  מניין  את  הזכיר 
מניין השבועות ולא את הימים, האם הפסיד את 

הספירה?
אם נזכר במשך הלילה או היום למחרת, ימנה 
מיד בלא ברכה, ואם נזכר רק בלילה שאחריו, יכול 
טוב  יום  עובדיה  )חזון  בברכה  הימים  בשאר  למנות 

עמוד רנ"א(.
מי שהרהר ספירת העומר בליבו, האם יצא ידי 

חובה?
בדיבור  להיות  צריכה  העומר  ספירת 
לא  בהרהור  אבל  ובשפתיו,  בפיו 
יצא, שהרהור לאו כדיבור דמי )כן 
סי'  הלכה  בביאור  ברורה  המשנה  כתב 
תפ"ט(. לכן אם הרהר בלבד, יכול 
ספירת  ולספור  אח"כ  לברך 
)יביע  העומר בביטוי שפתים 
אות  ג'  סי'  חאו"ח  ד'  חלק  אומר 
גם להשמיע  צריך  ולכתחילה  י"ז(. 
לאוזנו, ואם לא השמיע לאזנו - יצא )יביע אומר שם 

סי' י"ח, וחזון עובדיה שם עמ' רמ"ג(.

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

073-3333-300

בריכה מקורהחוויה רוחנית באווירה מרוממת עם הידברות
חדר כושר

חדרים מפוארים
ארוחות גורמה חמישי-מוצ"ש

במלון ניר עציון בכרמל פרשת בחוקותי
י"ח-כ' אייר | 23.5-25.5.19

שבת שכולה עונג רוחני

073-222-12-70  הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!הבטיחו מקומכם: 

הרב משה בויאר ר' שמעון פרץ

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

ן כמ י י ר י  דב

הידעת?



ומלוכלך שאף  יותר? בית מוזנח  גרוע  מה 
אחד אינו דואג לניקיונו במשך חודשים ושנים, 
או בית נקי ומצוחצח שבו כל גרגיר אבק הוא 
עילה למלחמה, הצקה ורדייה בפרך של יושביו? 
הסיפור הבא יכול לתת תשובה לדילמה, ותזכורת 

לכך ששתי האפשרויות הן בכל מקרה גרועות

על ב מספרים  "אנשים  מספרי  אחד 
עצמם" פרסמת סיפור אודות עובדת 
מבולגן  לבית  שנכנסה  סוציאלית 
חיי  את  ושיקמה  סדר  בו  עשתה  ומלוכלך, 

המשפחה.
כזו,  משפחה  הייתה  מגורי  בבניין  כילדה, 
וראיתי מקרוב את הדברים בדיוק כפי שתוארו 

בסיפורך.
הייתי אז ילדה בת 9, אך נבונה דיי כדי להבין 
שמשהו בבית הזה לא תקין: בלאגן שלא יתואר, 
הזנחה איומה של כל חפץ בבית ועצלות נוראה 

של האם.
הבית  פונה  שבו  היום  את  היטב  זוכרת  אני 
הם  השנים.  במשך  בו  שהצטבר  מהלכלוך 
אמנם הניחו אותו די רחוק מהבלוק שלנו, כדי 
המקום  ובין  הלכלוך  בין  יקשרו  לא  שהשכנים 
מקשרים  היינו  אנחנו  אבל   - בא  הוא  שממנו 
ביניהם גם אם היו זורקים את השקים במדינה 
הזו  הזוהמה  בתוך  חיינו  שאנחנו  מפני  אחרת, 
גם אם לא ממש ראינו אותה. הם היו מקפידים 
לנעול את הבית כמו מבצר, אבל את הריח אי 
סבלנו  ואנחנו  להסתיר,  או  לנעול  היה  אפשר 

מהחרקים שנמשכו לביתם ללא הרף.
היום אני שואלת את עצמי איך הסתדרנו עם 
שאר  עם  כמו  אתם  והתחברנו  הללו  השכנים 
הפרדה  עשינו  שפשוט  חושבת  אני  השכנים. 

שם,  שהייתה  החמורה  הבעיה  בין 
או  נפשי  ממצב  כנראה  שנבעה 
הבית  בני  ובין  ההורים,  של  מעצלות 

שנראו רגילים לגמרי.
ההורים   - הללו  השכנים  שעל  האמת, 
והילדים - לא ניתן היה לראות כלום. הם היו 
בגדיהם לא תמיד  כי  לבושים באופן רגיל, אם 
כמו  וצחקו  שיחקו  דיברו,  הם  מגוהצים;  היו 

כולם.
אחת מבנותיהם הייתה בת גילי, היינו חברות 
ממש טובות, ובשום אופן לא ניתן היה לטעון 
כנראה  כזה.  משהו  או  רגשית  מוזנחת  שהיא 
הייתה זו הזנחה סביבתית אסתטית ולא רגשית, 

כי יחס ההורים לילדים היה מעולה.
יחד  בתיכון  ללמוד  הלכתי  מאז,  שנים  עברו 
חדשות  חברות  שם  ופגשנו  השכנים  בת  עם 

מבתי ספר אחרים.
נערה  בדוי(,  )שם  מירי  הייתה  מהן  אחת 
לילדה  דווקא  ושברירית, שנחשבה  רזה  עדינה, 
ילדה  לא  בפירוש  שהיא  ברור  היה  אך  טובה, 

שמחה.
ולא  חייכה  לא  דיברה,  לא  כמעט  היא 
ונראה  קדרות  של  צל  היה  פניה  על  התבלטה. 

היה שהיא ממש מדוכאת.
בינה לבין  נוצר קשר  מכן,  לאחר  כחצי שנה 
שכנתי דינה )שם בדוי(. הן הפכו לחברות טובות 
יכולה  אינה  שדינה  היה  ברור  כי  אם  ממש, 
להסתפק בה כחברה, מפני שהיא אינה מוציאה 
הגה מהפה. דינה סייעה למירי להיכנס לחברה, 
ולהתאספויות  להתגודדויות  אותה  משכה  היא 
לפחות  הייתה  יכולה  דינה  וכך  הבנות,  של 

לשמוע מה מדברים.
• • •

לי  "נראה  דינה:  לי  אומרת  הימים  באחד 
שלמירי יש בעיה. אולי כדאי שנעזור לה".

החלטנו לצאת אתה לפארק סמוך לעיר כדי 
לדובב אותה ולשמוע ממנה מה מציק לה.

יצאנו לפארק פעמים אחדות והתקרבנו אליה 
מאוד. יום אחד ישבנו על הדשא ודיברנו על דא 
ועל הא, ואיכשהו שאלתי את מירי: "תגידי, יש 

הסבר לזה שאת כזו מדוכאת?".
אמרתי זאת בחצי חיוך, אבל השאלה הייתה 

כנה לחלוטין.
מירי הביטה בי בעצב ולא אמרה דבר.

התחלנו ללחוץ עליה שתדבר. אמרנו שאנחנו 
נפתחה  היא  לאיש.  נספר  ושלא  שלה  חברות 

והחלה לגולל מסכת חיים לא פשוטה:
אמה שלה, כך אמרה, היא אישה לחוצה מאוד, 
היא  רק.  לא  אך  ולניקיון,  לסדר  בנוגע  בעיקר 
רדופה וחשדנית, אינה מאמינה לילדיה, בולשת 
ושעל,  צעד  כל  על  אותם  מבקרת  אחריהם, 
יוצאת  פעם  ומדיי  נוראי  טרור  בבית  משליטה 
כולם  אמיתי.  גיהנום  פשוט  זה  ואז  משליטה, 
ולפעמים  האצבעות  קצות  על  ללכת  צריכים 

פשוט לרוץ החוצה מהבית.
דינה גוללה מסכת חיים של רדיפה, שבתוכה 

נמצאים היא וכל בני ביתה.
"מה עם אבא שלך?", שאלתי.

היא נאנחה. "הוא מסכן יותר מכולנו. הוא כל 
הזמן נאלץ לתמרן בין הדאגה לנו ובין השמירה 
בין  שיש  תיארה  מירי  אמי".  של  כבודה  על 
מבטים,  של  אילמת  שפה  האבא  לבין  הילדים 
שכל אחד מבין את השני. "אבא שלי יכול לומר 
ואנו  עושים',  שאתם  מה  בסדר  לא  'זה  לנו: 
מבין  אני  בסדר,  'זה  לנו:  אומר  שהוא  יודעים 

אתכם לגמרי, אני אתכם".

הצד המלוכלך 
של הניקיון

רחוקרוב
ייעוץ מאישה לאישה לסודות הבית היהודי 

כאן בשבילך: 02-6301522

100%

מובטחת
דיסקרטיות

ח’             ט’               י’              י”א            י”ב             י”ג            י”ד             ט”ו            ט”ז            י”ז ז’ 
שכינה ביניכם

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי
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הרב פנגר תמיד אומר, שלא משנה כמה טוב יש לך, כל אחד מאתנו היה 
רוצה חיים טובים ומספקים יותר, היה רוצה לשנות הרגלים מסוימים... ולכן – 

על מנת להראות לנו עד כמה הדרך יכולה להיות קלה כל כך, מוכרחים להקדיש 
יום קצר אחד, לסדנה ייחודית, בה נקבל את כל הכלים לשינוי הרגלים שליליים ונגלה 

את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

נגמלים מהתמכרויות!

לגברים 
ונשים, 

בהפרדה 
מלאה

משנים הרגלי אכילה
מפסיקים לעשן!

מוכנים
להפתעה

של החיים?

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
י’ אייר, 15.5.19

בין השעות 10:00-15:30
בבית הידברות. 

הרב פנגר מזמין אותך לסדנא יומית ופרקטית,
“לחשב מסלול מחדש”, שלאחריה בע”ה

נתחיל לחיות נכון.
להבטחת מקומך:

anat@htv.co.il ,073-2221320

אבא  איך  סיפרה  היא  מסוים  בשלב 
והילדים  בחוץ,  שלם  לילה  בילה  שלה 
התגנבו אליו כדי להביא לו שמיכות ולהביע 
הצליחה  שלא  בבכי  פרצה  היא  ואז  תמיכה, 

להפסיקו.
ישבנו מולה, דוממות, לא ידענו מה לעשות.

לפתע,  אמרתי  למישהו",  לפנות  חייבת  "את 
"אינכם יכולים לסבול ככה".

אנחנו  בדיוק  "למי  אמרה,  היא  נפנה?"  "למי 
כבר יכולים לפנות?".

ומיד  אמרתי  ל...גמ"ח",  אולי  יודעת,  "לא 
ידעתי שכשלתי בלשוני.

היא החווירה והאדימה. "אנחנו לא עניים ולא 
צריכים עזרה כספית", אמרה.

רציתי  פשוט  "אני  סליחתה:  את  ביקשתי 
מכירה",  שאני  היחידה  הכתובת  וזו  לעזור, 
אמרתי. "אני מתנצלת". שמתי את ידי על כתפה 

והבעתי בכך את חרטתי הכנה.
לפנות",  למי  יודעת  "אני 

שמענו את דינה אומרת.
"למי?" שאלנו.

בחשיפה  כרוך  אמנם  "זה 
לא  "אבל  אמרה,  אישית", 
מכן  אחת  כי  לי,  אכפת 
הביטה  היא  יודעת".  פשוט 
לי  אכפת  לא  "והשנייה...  בי. 

מירי.  על  הביטה  היא  שתדע", 
ואני אספר  לי על חייך,  "סיפרת 

לך על שלי".
וכאן החלה לגולל את סיפור ההזנחה 
של ביתה. לראשונה שמעתי זאת מפיה.

• • •

היא סיפרה על הבלאגן ועל חוסר הסדר ששרר 
מהעניין,  מאוד  שהם סבלו  אמרה  היא  בביתם. 
מהר  משהו,  לעשות  ניסו  ילדים  כמה  אם  ואף 
מאוד התייאשו, משום שאי הסדר דבק בנשמתם 

של ההורים והם לא יכלו לסבול שום שינוי.
נכנסה  סוציאלית  שעובדת  סיפרה  היא  ואז 
לביתם ועשתה שם סדר, היא תיארה כמה קשה 
העובדת  של  ההתערבות  את  לקבל  לאמה  היה 
אותה  לשכנע  הצליחה  היא  ואיך  הסוציאלית 

לעשות סדר בחיים.
"קחי אותי לדוגמה, ההורים שלנו העניקו לנו 
המון חום ואהבה. הסבל היה יותר פיזי מנפשי. 
את  פתרה  הזו,  הסוציאלית  העובדת  באה  והנה 
אני  לכולנו.  טוב  ממש  וכיום  הפיזית  המצוקה 
ובחכמה  בשקט  והיא,  אליה,  שאפנה  חושבת 
תיכנס לבית שלכם, שם לא תהיה לה בעיה של 
סדר, אני מניחה... אבל היא תוכל לטפל באמא 

שלך, בלחץ שלה, בעצבים ובכעסים".
"שלא תעזי לעשות זאת", אמרה מירי.

"מדוע?", שאלה דינה.
מירי  אמרה  פסיכולוגית",  היא  שלי  "אמא 
שעובדת  לעולם  תסכים  לא  "היא  בשקט. 
סוציאלית תתערב לה. זה ידליק את הבית באש".

היינו בהלם מוחלט.
ייתכן?  "איך  דינה,  אמרה  מאמינה",  לא  "אני 
פסיכולוגית אמורה לטפל במקרים כאלה, לא?...".
מירי שתקה ולפתע החלה לבכות. "יש לי אמא 
אמא  את  ויש  צופים,  נופת  שכולה  'בחוץ',  של 
'בבית' שמשעבדת את כולם. לאמא שלי יש בעיה 
הבעיה?  את  מבינות  אתן  לפנות,  למי  לי  ואין 
אתן מציעות לי ללכת לעובדת סוציאלית? אמי 
שזוכה  אחת  אלא  סתם,  ולא  פסיכולוגית,  היא 
לשבחים. אבל אנחנו סובלים ממנה, מי ירפא את 

הרופא?".
כמה  הבנתי  שבו  רגע  זה  והיה  שם,  ישבנו 

החיים מורכבים.
וחשבתי  דינה  על  השנים  כל  שריחמתי  אני, 
כמה  הבנתי  פתאום   - כך  כל  גדולה  שבעייתה 
פורחת  ילדה  דינה  לשקר.  יכול  שלנו  העולם 
ושמחה, מלאה חום, אהבה וחופשיות; לעומתה 
מירי, בתה של אשת מקצוע בתחום הנפש, היא 
ילדה חסומה ופגועה, דרוסה ולחוצה. 
לה אין כמעט מי שיעזור, וגם אם 
מאוחר  כבר  אולי   - לה  יעזרו 

מדי.
• • •

עם  להתייעץ  החלטתי 
אחדים  ימים  כעבור  הורי. 
פתרון.  עם  למירי  הגעתי 
"את  אמרתי,  ברירה",  "אין 
חייבת לפנות לשירותי הרווחה 
היא  ממישהי,  עזרה  ולבקש 
תוכל להציל את כולכם מהמצב 
תהיה  שאולי  למירי  אמרתי  אליו".  שנקלעתם 
יצאו  לא  הדברים  אך  מסוימת,  נעימות  אי  כאן 
החוצה, מפני שברווחה קיים חוק שמונע הפצת 

מידע מסוג זה.
בסופו  פנתה  היא  זמן להשתכנע,  למירי  לקח 
של דבר למי שפנתה, עברה תקופה לא קלה, אך 

לאחר חצי שנה ניגשה אל שתינו והודתה.
שלנו",  המשפחה  את  הצילה  אתכן  "השיחה 
אמרה. היא לא הוסיפה הרבה, רק אמרה שאמה 
לחלוטין.  השתנה  שלה  והיחס  בטיפול  נמצאת 
"האמת היא, שברגע שהעניין נחשף כבר נפתרו 
היה  שלי  לאמא  כי  מהבעיות,  אחוז  שמונים 
תמיד חשוב מה יאמרו. על עשרים האחוזים היא 
עובדת, ועובדת קשה. היום היא כבר לא כועסת 

עלי כמו שכעסה בתחילה".
התמונה.  את  לך  ישלים  שאולי  הסיפור  זה 
הנורמליות,  על  מונופול  אין  שלאיש  מסתבר 
ושהקפדה מוגזמת על סדר וניקיון יוצרת לעיתים 

מצוקה קשה יותר מאשר לכלוך והזנחה.

האם היהדות 
מבוססת על גזע?

)המשך מעמוד 2(
"מתבייש"  איננו  זה,  יסוד  שמבין  יהודי  כל 
שזו  מבין  הוא  כי  הנבחר,  לעם  בן  לומר שהוא 
אמירה מעשית ולא אמירה גזענית. לשם כך צריך 
להזכיר בכל הזדמנות שעולה שאלה זו, שכל אדם 
נשמתו  את  ולקבל  הנבחר  לעם  להצטרף  רשאי 
הגבוהה של הישראלי כאשר יתחייב לקיים תורה 

ומצוות. כגודל התפקיד - כך גודל הקדושה.
אלא  ופלפול,  בגדר סברה  אינם  אלה  דברים 
יסוד פשוט ומפורסם באמונת ישראל לדורותיה.
כדי להוכיח יסוד חשוב זה, הבה נעיין בראשית 

ישראל.
של  צאצאיה  כידוע,  הנה,  היהודית  האומה 

ויעקב,  יצחק  אברהם 
בארץ  זכינו  בזכותם 
האבות וברית התורה. 
אך מדוע נבחרו האבות 

מתחילה?
בחר  לא  הקב"ה 
מפני  אבינו  באברהם 
למשפחה  נצר  שהיה 
מיוחסת, אלא מפני שהיה 
ביותר,  הגדול  הצדיק 

שחיפש אחר האמת והאמין בה' בדבקות. יצחק 
נבחר להמשיך את דרך אבותינו מפני שהיה נאמן 
לה; מאותה סיבה נבחר יעקב ולא עשיו – אף 
יצחק. עשיו בחר  בניו של  פי שהיו שניהם  על 
בחיי העולם הזה, בעוד יעקב בחר בחיי אמונה 
כ"ה,  )בראשית  אוהלים"  יושב  תם  "איש  ולימוד: 
כ"ז(. ומה היה? יעקב הצדיק זכה בבכורה על אף 
שלא נולד בכור! מראשיתנו, לימדה התורה שה' 

בוחר ביראיו, לא בשום גזע או ייחוס בלידתם.
בזכות  התורה  את  לקבל  זכו  ישראל  בני 
דבקותם באמונת אבותינו ומסירותם לה': "ויקח 
ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו: כל אשר 

דיבר ה' נעשה ונשמע" )שמות כ"ד, ז'(. 
להתמסר  מוכן  היה  לא  בעולם  אחר  עם  אף 
תורה  עול  עצמו  על  ולקבל  ה'  בייחוד  לאמונה 
עולם,  ברית  עמנו  כרת  שה'  לאחר  ומצוות. 
"לא  מצב:  בכל  הנבחר  העם  נצחיות  הובטחה 
בריתי  להפר  לכלותם  געלתים  ולא  מאסתים 
ה'  מ"ד(.  כ"ו,  )ויקרא  אלוקיהם"  ה'  אני  כי  אתם, 
בחר בעמו בזכות לבם הטוב וצדיקי הדור, ולכן 
ברית   - אליהם  המצטרפים  ולכל  להם  הבטיח 

עולם.
בעזרת השם נרחיב ביסוד חשוב זה בכתבות 

הבאות.

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

היהודי החושב
דניאל בלס
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הרב פנגר תמיד אומר, שלא משנה כמה טוב יש לך, כל אחד מאתנו היה 
רוצה חיים טובים ומספקים יותר, היה רוצה לשנות הרגלים מסוימים... ולכן – 

על מנת להראות לנו עד כמה הדרך יכולה להיות קלה כל כך, מוכרחים להקדיש 
יום קצר אחד, לסדנה ייחודית, בה נקבל את כל הכלים לשינוי הרגלים שליליים ונגלה 

את הדרך לפתח הרגלים חיוביים וחדשים.

נגמלים מהתמכרויות!

לגברים 
ונשים, 

בהפרדה 
מלאה

משנים הרגלי אכילה
מפסיקים לעשן!

מוכנים
להפתעה

של החיים?

המסלול שלך מתחיל ביום רביעי!
י’ אייר, 15.5.19

בין השעות 10:00-15:30
בבית הידברות. 

הרב פנגר מזמין אותך לסדנא יומית ופרקטית,
“לחשב מסלול מחדש”, שלאחריה בע”ה

נתחיל לחיות נכון.
להבטחת מקומך:

anat@htv.co.il ,073-2221320

הם   
 היו מקפידים 

לנעול את הבית 
כמו מבצר, אבל את 

הריח אי אפשר היה לנעול 
או להסתיר, ואנחנו סבלנו 

מהחרקים שנמשכו 
לביתם ללא 

הרף



חידהאמרות

התשובה תפורסם בשבוע הבא

כאשר מזדמן לאדם לעשות מצווה בגלוי 
ובפרסום – זהו עונש מלמעלה. )רבי אהרון 

מקרלין(
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נשיקת חוטי הציציות של בעל עגלה פשוט, 
חשובה במרומים לפעמים יותר מקילוסים של 

המלאך מיכאל. )הבעל שם טוב(

קשרי נישואין
האם יכול אדם לשאת את אחות אלמנתו?

פתרון החידה מפרשת שמיני:

המספר הראשוני היחיד שהוא גם זוגי הוא 2.
לכן, כאשר מצליבים את הנתון הזה עם שאר נתוני החידה, 

התשובה תהיה 2 פרות, 11 כבשים ו-23 סוסים.

ב”ה נולדה לנו בת מתוקה. קראנו לה שירה – 
שנגדל אותה בקלות ובשיר.

כששירה הייתה בת 6 שבועות, בעלי ואני הבחנו 
שהעיניים של שירה מרצדות ואינן ממוקדות. היא 

לא התמקדה בי, אפילו לא לרגע, וגם לא בחפץ.
בגיל חודשים הגענו לטיפת חלב לצורך חיסונים 
ומעקב. הרגשתי מתח ותחושת פרפור בבטן כיוון 
שידעתי ששירה אינה מתבוננת בי כשאני מדברת 

אליה. היא אכן לא התמקדה בי.
מתמקדת  התינוקת  “לפעמים  שאלה:  האחות 

בך?”. השבתי בשלילה. ועוד שאלה: “היא 
בשלילה,  השבתי  שוב  מחייכת?”. 

ללכת  לך  מציעה  “אני  בדאגה. 
אמרה,  היא  לבדיקות”,  איתה 
ונתנה לי הפניות לרופא עיניים, 

נוירולוג ורופא התפתחות.
עיניים.  לרופא  תור  קבעתי 
בפנים  שירה  על  הסתכל  הוא 

לא  שמעולם  אמר  מבוהלות, 
לי  ונתן  שכזה,  חמור  מקרה  ראה 

הפנייה למיון.
לאחר כל הפרוצדורה וההמתנה הארוכה 

את  ראתה  היא  סטז’רית.  אותנו  קיבלה  במיון, 
שירה וצעקה: “איני יכולה לבדוק אותה. העיניים 

שלה בורחות. מה זה??? אי אפשר...”.
את המילים האלה שמעתי ועוד אנחה נשמעה 
מחלקה,  ראש   – בכיר  לרופא  קראה  היא  ממני. 
והלה ציווה עליה לעשות הרחבת אישונים. הרופא 
הבכיר בדק אותה במכשור מקצועי ואמר כי יש 
יכולה להשתפר,  “הראייה שלה  “ניסטגמוס”.  לה 
אם  אותו  יודע”. שאלתי  איני  כמה,  עד  אך 
תופעה זו יכולה 

לשאול  ניסיתי  בשלילה.  השיב  הוא  להעלם. 
שאלות נוספות, לשמוע ממנו בשורות טובות, אך 
הוא חזר על המילים: “איני מבטיח שום דבר... עד 
כמה המצב ישתפר - איני יודע. רק הוא יודע”, 

והניף אצבעו כלפי מעלה.
בליבי חשבתי שה’ הוא הרופא האמיתי. “רופא 

כל בשר ומפליא לעשות”.
התור לבדיקה הבאה נקבע לעוד כמה שבועות, 
שקיבל  הרופא  חודשים.   4 בת  היתה  כששירה 
את פנינו בדק את שירה ואמר בקור רוח ובנפש 
לרשום  יש  ראייה.  לקוית  “היא  שלווה: 
עליה  שיקל  כדי  מיוחד  לגן  אותה 
במהלך השנים. היא ילדה מיוחדת 
ותצטרך עזרה. אני ממליץ על גן 
אלי”ע”. קשה לי מאד לחזור על 
שנאמרו  איומות,  מילים  אותן 
ובאטימות  רגישות  בחוסר  לי 

לב.
לו  ואמרתי  לבעלי  התקשרתי 
לי,  שנאמרו  המילים  את  ברוגע 
על מנת שלא ייבהל. הוספתי כי איני 
בשר  כל  “רופא  הוא  והקב”ה  לו,  מאמינה 
ומפליא לעשות”. לא האמנתי לדברי הרופא, אך 
למרות זאת יצאתי מבית החולים בלב כבד מאד 

אך ידעתי שבכוח התפילה והמעשים – לשנות.
בעלי בדק את המזוזות בבית. המזוזה בכניסה 
הייתה הפוכה ופסולה והמזוזות האחרות לא היו 
במיוחד  מהודרות  מזוזות  הזמין  הוא  מהודרות. 
מפי  להתברך  הלכנו  בנוסף,  שמים.  ירא  מסופר 
בכוונה  יצר”  “אשר  ברכת  על  הקפדנו  רבנים. 
רבה. התחלתי להתפלל 3 תפילות ביום, וקיבלתי 
שבתות מוקדם. הזמן של תוספת שבת הוא עת 

רצון, ובו התפללתי על שירה. 

אנו  “אין  לנו  שנתן  מה  כל  על  לה’  הודיתי 
בעיניים,  התזוזות  על  גם  לך”,  להודות  מספיקין 

שבזכותן אני ובעלי התחזקנו וקיבלנו קבלות.
בגיל 4 חודשים שירה חייכה אלינו. תחילה היא 
את  למקד  קושי  לה  שהיה  כיוון  לחייך  מיעטה 
מבטה בנו… היא התעניינה בתמונות במיטה שלה 

והסתקרנה מהסובב אותה. 
במובייל  מתמקדת  אותה  לראות  מאד  שמחנו 

שמעל ראשה ועוקבת אחרי חפצים נעים.
היא החלה להתפתח במהירות. היו גם ימים של 
משברים, אך יחד עם זאת המשכנו עם התפילות 
לשבור  לרגשות  נתנו  לא  הרפינו.  ולא  והקבלות 
הודינו  ולהאמין.  חזקים  להיות  המשכנו  אותנו. 
לה’ על הכל, וידענו שקצב התפתחותה אינו מובן 
מאליו, והקב”ה “רופא כל בשר ומפליא לעשות”.

מפגש  נערך  שנה,  חצי  בת  היתה  כששירה 
ניגשו אלי ואמרו “איך  משפחתי. קרובי משפחה 
חייכתי  מפותחת...”.  ממש  היא  גדלה,  שירה 
בתפקוד  נזכרתי  לה’”.  תודה  ה’.  “ברוך  ואמרתי: 
לפני  שקיבלתי  ובתגובות  שירה  של  העיניים 
מספר חודשים, לעומת התגובות שקיבלתי כעת. 
הפער היה משמעותי מאד. הבחנתי בעוצמת הנס 
ניסית  שירה  של  שההתפתחות  ידעתי  העצום. 

ופלאית.
על  שלנו  לתפילות  ומצפה  מחכה  הקב”ה 
על  יום  יום  להתפלל  צריכים  אנו  הילדים. 
ה’  בדרך  ההליכה  הצלחתם,  האיתנה,  בריאותם 

ושנרווה מהם רוב נחת לדורי דורות...

“הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו”.

כשהעיניים של שירה ריצדו
כשגילינו שהעיניים של שירה אינן כמו של כל הילדים, הרופאים נבאו לנו שחורות. 

אך אנחנו האמנו אחרת. "רופא כל בשר ומפליא לעשות"

o n e g . s h a ba t @ h t v. c o . i l

מכתבים למערכת

רוצים לשתף אותנו בסיפור מיוחד שאירע לכם בחיים? 
קרה לכם משהו מיוחד סביב עלון הידברות? רוצים סתם 
לשתף בהשגחה פרטית או בתובנה מדהימה? 
oneg.shabat@htv.co.il-כתבו לנו ל

רגע למחשבה

אדבר בו...?“בחלום
?“חלומות שווא ידברו...

בערב זה תתקיים תפילה מיוחדת
להטבת חלומות, ותינתן ברכה

אישית מהרב המקובל

איזה חלום יכול להתפרש כמסר אמיתי? האם יש משמעות לשעת החלום?
מישהו חלם עליך... מה זה אומר? אז...

הידברות מזמינה אותך לגלות את  כל סודות החלומות
עם המקובל הרב יצחק בצרי אצלך בבית ו/או בכל מקום שתבחר

מה חלמת אתמול?

הזמינו את המקובל, בנם של קדושים, הרב יצחק בצרי לערב חלומי         073-222-1240
ללא 
עלות

אדבר בו...?“בחלום
?“חלומות שווא ידברו...

בערב זה תתקיים תפילה מיוחדת
להטבת חלומות, ותינתן ברכה

אישית מהרב המקובל

איזה חלום יכול להתפרש כמסר אמיתי? האם יש משמעות לשעת החלום?
מישהו חלם עליך... מה זה אומר? אז...

הידברות מזמינה אותך לגלות את  כל סודות החלומות
עם המקובל הרב יצחק בצרי אצלך בבית ו/או בכל מקום שתבחר

מה חלמת אתמול?

הזמינו את המקובל, בנם של קדושים, הרב יצחק בצרי לערב חלומי         073-222-1240
ללא 
עלות
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המאוחרות א הערב  בשעות  בוערת:  ש 
דממה  משתלטת  שישי  ערב  של 
יחסית על ביתה של הרבנית לאה קוק 
השקט  את  מפלחת  פסנתר  נגינת  רק  בטבריה. 
שמגיע אחרי המולת היום, במהלכו עשרות נשים 

הגיעו להתייעץ, להתברך או לשאוב עידוד.
אהבה  מרעיפה  קורנת,  קוק  הרבנית  כהרגלה, 
ומניירות.  גינונים  נטולת  היא  אימהי.  וחום 
אישיותה הכריזמטית סוחפת בזכות האינטראקציה 
הרבנית  ממנה.  שבוקע  האנרגיות  ופרץ  הישירה 
קוק מלאה באנרגיות של אמונה ומדברת עם הרבה 
אנושית  חמלה  העיניים,  בגובה  בעיקר  אבל  אש, 
אחת  לכל  מאפשרת  היא  הייחודית  בדרכה  ורוך. 

להרגיש שהיא בת ישראל, בת של מלך.

משפחה מיוחסת: נכדתו של הרב אלישיב
ל-14,  אם  קוק,  לאה  שנים שהרבנית   35 כבר 
סביב  תשובה.  בעלות  עם  יומי  יום  במגע  באה 
להם  בתשובה,  חוזרים  של  קהילה  הוקמה  ביתה 
הרבנית מייעצת ותומכת, ובמקרה הצורך מעבירה 

שמות לברכה לבעלה, המקובל הרב דב קוק.
הרבנית קוק מגיעה ממשפחה מיוחסת 

בשנת  נולדה  היא  ואמה.  מאביה 
ברחוב  שערים  במאה   1959

סבה,  של  בביתו   ,10 חנן 
זצ"ל.  אלישיב  הרב  מרן 
הקשה  העוני  בגלל 
תקופה,  באותה  ששרר 
הרבנית,  של  הוריה 
זילברשטיין  יצחק  הרב 
עליזה  והרבנית  שיחיה 
השנייה  )הבת  שושנה 

אלישיב  הרב  מרן  של 
זצ"ל( התגוררו עם הוריה. 

הרב  סיפר  פטירתו  לפני 
הייתה  "כשלאהל'ה  אלישיב: 

קטנה נדנדתי אותה, ותוך כדי התפללתי 
שייכנסו בה מידות טובות וקדושה, ושהיא תזכה 
הוריה לבני  עזבו  שנה  בגיל  חכם".  תלמיד  לבעל 
כרב  לשמש  אביה  נקרא  שנים   5 וכעבור  ברק, 
בלוצרן שבשוויץ. המשפחה עזבה את הארץ, לא 
לפני שבאו להיפרד מהרב אלישיב, ומהסבא-רבא 
של הרבנית, הרב אריה לוין זצ"ל, שהניח את שתי 

ידיו על ראשה ובירך אותה.
קוק,  דב  הבחור   – שידוך  לה  הוצע   20 בגיל 
שהיה אז תלמיד ישיבת פוניבז', בנו של הרב נחום 

קוק.
החלה  היא  שם  לצפת,  הזוג  בני  עברו  לימים 

לקבץ נשים לקריאת תהילים. החיבור העמוק יותר 
לתהילים החל כאשר אחד מילדיה חלה, והרבנית 
ואכן,  יום.  מדי  תהילים  לומר  עצמה  על  קיבלה 
תוך יממה נעלמה המחלה. מאז גילתה הרבנית את 
העוצמות האדירות הטמונות בספר התהילים, ועד 
ספרי  מיליון  וחצי  משניים  למעלה  חילקה  היום 

תהילים בבתי חולים.
לטבריה.  קוק  משפחת  עברה  יותר  מאוחר 
מבנותיה  אחת  של  בגן  חנוכה  מסיבת  בסוף 
לדבר  והחלה  הדיבור,  רשות  את  הרבנית  ביקשה 
להקב"ה.  הטוב  הכרת  חובת  על  בספונטניות 
בערכים,  סמינרים  מנהלת  שהייתה  הגן,  מנהלת 
להזמינה  והחליטה  מרותקות,  שהנשים  הבחינה 
היא  שנה  בחלוף  תשובה.  בעלות  של  לסמינר 

מילאה את אצטדיון "יד אליהו". 
 

"אחרי 3 דקות מהלב - אבא שופך אהבה 
והתלהבות"

הצניעות היא שם קוד בביתם של הרב והרבנית 
קוק. למעשה, הבית הפרטי שלהם מוקדש לטובת 
הרבנית  מקיימת  בביתה  הציבורית.  פעילותם 
קוק  הרב  כאשר  בשבתות,  קהל.  קבלת 
ביתם  סלון   – שבת  סעודות  עורך 
הופך לחלל ההתכנסות המרכזי. 
להתעורר  משתדלת  הרבנית 
החמה  הנץ  עם  יום  מידי 
המדרש  "בית  ולהתפלל. 
של קהילתנו צמוד לבית, 
אמנים",  'חוטפת'  ואני 

מספרת הרבנית.
שחיים  מודה  הרבנית 
גובים  לעיתים  ציבוריים 
אך  משפחתי,  מחיר 
מבהירה: "אם בעלי היה עובד 
בבורסה ומביא כל יום מיליארד 
את  מתקנים  הזה  ובכסף  בבורסה, 
העולם – הייתי מאושרת באדם. ובכן, בעלי 
נמצא בבורסה של מלך המלכים. כל דקה בתפילה 
זה  וישועה.  סנגוריה  ומשפיעה  יהודי  דם  מונעת 
הכוח שמחזיק אותי. נכון שזאת הקרבה, אבל אני 
שלמה איתה. תורה לא עוברת בירושה, היא נקנית 

במסירות ובהקרבה".
והמרץ  ההתלהבות  את  שואבת  את  מהיכן 

בעבודת השם?
'שיוויתי  לעשות  משתדלת  אני  מהשם.  "הכל 
גדול  אבא  לי  יש  רגע.  בכל  תמיד'  לנגדי  השם 
'אבא  כינוי:  לו  יש  בחינוך.  משהו  אותי  שלימד 
מבקשת  הייתי  ילדה  כשהייתי  חיבוק'.  קודם 

חתיכת  לי  תן  'אבא,  זילברשטיין:  הרב  מאבי 
עוגה'. הוא היה עונה: 'טוב, בתי, אבל קודם תני 
לי  תסביר  'אבא,  אומרת:  כשהייתי  חם'.  חיבוק 
'אסביר  עונה:  היה  הוא  הפרשה',  על  הרש"י  את 

מבקשת:  כשהייתי  חיבוק'.  קודם  אבל  בתי,  לך 
'אבא, תן לי בבקשה 20 שקלים', התשובה היתה: 
גדלתי  אבא'.  של  חיבוק  קודם  אבל  בתי,  'טוב, 
גרם  מייצרים  בבית שבו העניקו אהבה. לפעמים 
במתנה". נותן  הקב"ה  והשאר  אהבה,  של  אחד 

איך היה המעבר לטבריה?
בשעתו  טובים.  יהודים  הרבה  יש  "בטבריה 
'נבוא לכאן, נקרב כוכבים לאבא,  אמרתי לעצמי: 
שמחכה  לאימא  הרוחניים  החיילים  את  נחזיר 
 - שמו  וישתבח  לכאן  באתי  פתוחות'.  בזרועות 
כל יהודי זה וואו. יהודי זה ספר תורה מהלך על 
השניים. בעלי אומר שהדבר הכי קדוש בעולם זה 
יורדת שכינה ואהבה,  יהודי, אז  יהודי עומד מול 

נהיה איחוד רוחני".

"לכרות ברית עם הילדים"
איתן  הבוערות  החינוכיות  הסוגיות  אחת 
מתמודד העולם החרדי היא הנוער הנושר. הרבנית 
מקבלת פניות מנשים שחוות מבוכה גדולה, לנוכח 
החלטת בנם או בתם לעזוב את הדרך. "צריך לחבק 
"בעם  בהחלטיות,  הרבנית  אומרת  הילדים",  את 
שלו.  העבודה  אחד  ולכל  12 שבטים,  יש  ישראל 
לא כולם יכולים ללמוד כל היום. הבן יכול לעבוד 
להיבהל  צריך  לא  וצדקה.  תפילה  לימוד,  ולשלב 
– אפשר למצוא את נקודת האמצע. להורים אני 
אומרת חד משמעי: יש לכרות ברית עם הילדים. 
חשוב לשמור שבת ולהדגיש את שמירת הנגיעה, 
אימא  הילדים.  עם  ברית  לכרות  כל  קודם  אבל 
בעוד  שלה,  בציפיות  עומד  לא  כשהילד  כועסת 
כוחות  לילד  יש  תמיד  שלא  להבין  צריכה  שהיא 
להיות מתמיד. יש לי חברה שהגיעה לקראת הבן 
שלה, אך ביקשה בתמורה תפילין, תהילים וכיפה 
- והיום הוא אברך חצי יום. למותר לציין שהוא 
גם לא חילל שבת. הוא הבין שהוא טעם הכל - 

והמשיך קדימה".
איך המפגש שלך עם בעלי התשובה?

"הזוהר הקדוש אומר - כל המחזיר נפש אחת, 
הצלחנו  אם  קדוש.  איתם  המפגש  ילדו.  כאילו 
כמו  זה   - בסכין  יתגלח  לא  לכך שבחור  להביא 
לידה, או שבחורה שתשמור טהרה פעם אחת - 
ישראל.  אהבת  הרבה  צריך  קדוש.  זה  לידה,  זאת 
אני אוהבת את עם ישראל. הם קדושים. אבל יותר 
מאשר הקרבתי את עצמי וחיי על עם ישראל - אני 
קיבלתי מהם. באתי מבית של גדולים וצדיקים, בו 
לא היו התמודדויות של קדושה. במגע עם חוזרים 
ואנשים  שונות,  התמודדויות  ראיתי  בתשובה 
דורשים  אלא  הנחות  לעצמם  עשו  לא  שבפירוש 
מעצמם כל מה שהקב"ה מצפה מיהודי בשלמות. 
אני נפעמת מהתעצומות שחבויות בנשמת היהודי. 
זאת עקדת יצחק הפרטית של בעלי תשובה - אני 

מתחזקת מזה".

הרבנית קוק מטבריה: 2.5 מיליון 
ספרי תהילים בבתי חולים

כיצד זוכים לרוח הקודש, ומהיכן שואבים את הכוחות לעבודת ה'? 
ראיון בלעדי עם הרבנית לאה קוק מטבריה

משפחה כן
בטוחה?

בואי נדבר על זה 
kalina@htv.co.il  073-222-1333  052-9551591 ארגון הידברות מחלקת שבויות - לדיווח וסיוע חייגי

ם חו נ ר- ו ד אתי 
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מחפשים 
אולם?

מתכוננים 
לחתונה?

אל תשכחו את מה שחשוב באמת!

6 מפגשים בימי רביעי 
החל מ-י’ באייר 15/5/19

בבית הידברות, רח’ שנקר 20, פ”ת
מהרו להרשם: 073-2221300

סדנה זוגית עם הידברות 
מה תלמדו בסדנה?

< ההבדלים בתקשורת ובגישות בין גבר לאישה
< בניית שנה ראשונה ויסודות הבית היהודי

< מבט רוחני על טהרת המשפחה 
< הלכות וחידושים רפואיים

הרב שמעון ביטון
הג”ר

זמיר כהן הרב איתמר אינהסזאןהרב שמחה כהן

ינתן אישור כלה

כאשר יש לך רב שאתה מתייעץ אתו ומקבל את דעת התורה שלו – 
יש לך בסיס לעלייה וצמיחה

המדריך למתחזק, והפעם: מדוע חשוב 
להיצמד לרב אחד קבוע?

"אמונת חכמים" היא ערך יסוד מרכזי בתפיסת 
הסנהדרין  יצירת  את  מתארת  התורה  היהדות. 
לדור  מדור  רבנים  להסמיך  שהמשיכה  הראשונה, 
עד ימי חז"ל. הסנהדרין, כידוע, הייתה מצויה עד 
חורבן בית המקדש השני, ואף בדורו של רבי עקיבא 
היו ממשיכים ומסמיכים רב מפי רב - מימי משה 
רבינו. הקב"ה מינה את חז"ל, את החכמים שיפסקו 
על פי התורה בכל דור ודור, יבארוה לעם ישראל, 
לדורות  אחריהם  הבאים  להסמיך רבנים  וימשיכו 
הלכתיות,  פסיקות  סנהדרין,  דין,  בתי  הבאים. 
מתחילים  כולם   - לדור  הלכות  תקנות,  סייגים, 
הדינים  החכמים ובתי  את  מינתה  אשר  מהתורה, 

לעם, ודרשה לשמוע בקולם.
לחכמי  התורה  הוראת  את  מסר  העולם  בורא 
ישראל הגדולים ביותר, זקני העם, אשר ממשיכים 
במסורת  הבאים,  לדורות  התורה  את  ומלמדים 
רציפה של אלפי שנים העוברת מרבנים לתלמידים. 

למעשה,  הינם,  דור  שבכל  שהרבנים  יוצא  כך 
התלמידים של הרבנים שקדמו להם, והם מעבירים 
את התורה וכללי הפסיקה המקוריים ממתן תורה.

כל תלמיד חכם, שבחר להעמיק בתורה ולהשקיע 
בה כל חייו – נעשה לפוסק המורה הלכה לרבים. 
הנצרך  מיוחד,  באופן  בתורה  שהעמיקו  רבנים 
לדורם, זוכים ונעשים לגדולי הדור המורים הלכה 

לקהילות שלמות.
לגדול  להפוך  יכול  מישראל  אדם  כל  למעשה, 
בתורה ולתלמיד חכם הראוי לפסוק הלכות על פי 
כללי התורה, אם יבחר להשקיע את חייו בלימוד 
מדורי  רבותינו  ידי  על  לנו  שנמסרה  כפי  התורה 
דורות. הגמרא מספרת לנו על גרי צדק וצאצאיהם 
של גרים, שהפכו לתלמידי חכמים גדולים שפסקו 

הלכה לרבים. 
הקדוש ברוך הוא העניק לרבנים שבכל הדורות 
זו  ונכונה.  ודעת תורה ישרה  כוח לפסוק הלכות, 

הסיבה שכאשר אדם מסתפק בין שתי אפשרויות, 
עליו לשאול רב. רב, שעסק בתורה במשך עשרות 
שנים, ספג אל קרבו את הלך החשיבה התורני של 
התורה. על כל אדם לבחור רב אחד, ולפנות אליו 
בכל השאלות שמצטברות אצלו. הסיבה לכך היא 
לתת  יכול  הוא  השואל,  את  מכיר  הרב  שכאשר 
אמנם  עצמו.  לשואל  שמתאימה  מדויקת  תשובה 
אחידות  התשובות  הלכתיות,  לשאלות  בנוגע 
)על פי מנהגי העדות כמובן(, אך בעניינים של  לכולם 
הנהגה, התשובה תהיה מותאמת לשואל עצמו, על 

פי דעת התורה של הרב. 

י ו הל תן  נ ו י

המדריך למתחזק

מה עושים כשהבן, תלמיד ישיבה, נתקף בכאבי 
את  טורדים  כשנתיים  שבמשך  מחרידים  ראש 
מנוחתו, ומאיימים לשבש את שגרת חייו? הוריו 
המודאגים לא העלו על דעתם שהסיבה להופעת 
העובדה  כנראה  ככול  היא  החריפים  הכאבים 

מספר  בנם,  של  ראש  של  שבתפילין 
אותיות - ובהן האות ר' במילה "שאר" 

לדהות  החלו   - ר.א.ש(  )אותיות 
האם:  חלקי.  באופן  להימחק  ואף 
"לאחר שהתפילין תוקנו - הכאבים 

פסקו".
תורה  שומרת  במשפחה  מדובר 

ומצוות, שמקפידה לנהל אורח חיים 
במרוצת  סבל   15 ה-  בן  "בני  חרדי. 

עזות",  ממיגרנות  האחרונות  השנתיים 
להופיע  החלו  "הכאבים  האם,  השבוע  מספרת 
התגברו,  הם  הזמן  במשך  לבר-המצווה.  סמוך 
עצמו  מצא  שהוא  כך  גבוהה,  בתדירות  והופיעו 
בשלב  ארוכים.  שבועות  במשך  תפקוד  בחוסר 
מסוים הוא נאלץ להיעדר מלימודיו בישיבה. מאחר 
שכאבי ראש עזים לא מאפשרים לנהל חיי שגרה 
נורמאליים, הוא נאלץ לשכב במיטה, עם תריסים 

מוגפים, כדי שהאור לא יפריע לו. כך מצאנו אותו 
למצער בסיטואציה שבה במשך שבועיים-שלושה 
ומתקשה  מכאבים,  מתייסר  במיטה  שוכב  הוא 

לתפקד באופן תקין".
לבירור  לפנות  החליטו  המודאגים  ההורים 
"בגלל שהכאבים  רפואי. האם ממשיכה: 
ובעוצמה  בתדירות  אותו  תקפו 
פנינו  מדאיגים  להיות  שהחלו 
השתדלות,  עשינו  לרופאים, 
אך  ומרפא,  מזור  למצוא  ניסינו 
מסוים,  בשלב  הועיל.  לא  דבר 

בגלל שהכאבים נמשכו חודשים 
חששו  הרופאים  ארוכים, 

ואף המליצו לשלוח אותו 
כדי  מקיפות  בדיקות  לסדרת 

לשלול חלילה דברים אחרים.
הבדיקות  את  עבר  אכן  "הבן 

להתרוצץ  המשכנו  דבר.  העלו  שלא 
פנינו  ואפילו  ורופאים,  נוירולוגים  בין 

מענה  לתת  בניסיון  אלטרנטיבית  לרפואה 
לכאבים העזים. במקביל התפללנו, קיווינו לישועה, 
אליו.  האונים שנקלענו  חוסר  להכיל את  וניסינו 

לא ידענו מה לעשות, כאב לי לראות אותו ככה – 
נער, בן תורה, שמעביר את הימים בכאב".

 
זצ"ל  שטיינמן  הרב  מרן  על  החלום 

ותפילתה של אימא
המענה הגיע בצירוף מיקרים נוראי: "בני חלם 3 
פעמים חלום שבו הוא ראה את מרן הרב שטיינמן 
זצ"ל, שבירך אותו וניער לו את הראש. לאחר שבני 
התעורר וסיפר על החלום, הצלבנו פרטים והתברר 
שבפעם השלישית שהוא חלם על הרב שטיינמן, 
ממש באותם הרגעים, אני נשאתי עיניים לשמיים 
תפילה  הייתה  זאת  מהקב"ה.  ישועה  וביקשתי 
הבעיה  הרגשתי שאני משליכה את  הלב,  מעומק 
הנוראית  המצוקה  מתוך  הקב"ה.  של  לטיפולו 
שחשתי, יצאה ממני תפילת אם עוצמתית וחזקה.
שלנו  לרב  פנינו  החלום,  על  סיפר  "כשבני 
שאמר שאכן יש כאן רמז לבדוק את התפילין. לא 
התמהמהתי. שלחנו מיד את התפילין לבדיקה אצל 
מגיה מומחה. הבדיקה העלתה ממצא מצמרר: 
אותיות  כמה  נמצאו  ראש'  של  ב'תפילין 
'שאר',  במילה  ר'  האות  בהן  מחוקות, 
שהאותיות שלה מרכיבות את המילה 
'ראש'. הממצא היה רק ב'תפילין של 

ראש' ולא בתפילין של יד.
ועוד  במקום,  תוקן  שהדבר  "מובן 
כשרות  תפילין  הניח  בני  יום  באותו 
כהלכה. למותר לציין שמאותו היום כאבי ראש 
נעלמו כלא היו. למחרת הוא חזר ללמוד בישיבה 

כרגיל. 

תלמיד ישיבה סבל מכאבי ראש חזקים ללא סיבה ברורה. 
הישועה הגיעה בצירוף מקרים מופלא

כאבי הראש העזים הובילו 
לתגלית המרעישה

ם חו נ ר- ו ד אתי 



 "מאמין" בדרך שלי
יש אנשים שכאשר מעירים להם על מעשיהם בעבודת ה' כגון תפילה, איסור לשון הרע או שמירת 
שבת, הם מגיבים בכך שהם עובדים את ה' "בדרך שלהם". הם אומרים משפטים כדוגמת: "אני מאמין 
בבורא עולם, אבל בדרך שלי"... בתגובה לכך, ניתן להשיב להם שזו לא חכמה, כי כשאוהבים מישהו באמת, 

אוהבים אותו בדרך שלו, בדרך המתאימה לו!
התורה היא ספר הוראות יצרן לכל יהודי באשר הוא, ספר המסביר כיצד לקיים מצוות. אדם אינו יכול 
לתרץ מדעתו מדוע מצווה אחת עדיפה על אחרת, או להחליט שהוא בוחר לקיים מצווה באופן שונה מן 
הנאמר בהלכה. אין היתר לדבר דברי חול בזמן התפילה, גם אם זה לא מפריע לאף אחד מהמתפללים, 

ואסור לרכל על אחרים גם כשזה "בצחוק"...
בה לדבוק  המרבית  ההשתדלות  את  לעשות  עליו  אותה,  לחיות  ורוצה  האמת  את  מחפש  אדם  אם 

 כפי שהיא.

המשרד לאיכות הסביבה
אותה  משליכים  פסולת,  מייצרים  אנחנו 
הדואגת  משאית  מגיעה  יום  ומדי  לאשפה, 

לאיכות הסביבה ומפנה את האשפה.
קורה  מה  לעצמכם  חשבתם  האם  אבל 
והנבלות  הפגרים  כל  את  מפנה  מי  בטבע? 
הפתוח?  במרחב  יום  מדי  שמצטברים 
מדובר  האשפה,  פינוי  שלולא  ברור  הרי 
המביא  ביותר  חמור  אקולוגי  באסון  היה 

למחלות ולזיהומים!
אלא שבורא העולם יצר בטבע "עובדים 
תברואה,  מחלקת  מעין  מסורים", 
שתפקידם לדאוג לאיכות הסביבה, לנקות את הפסולת והפלא הגדול הוא שהפסולת היא גם מזונם של 

אותם "עובדים".
הנשר הוא המרשים ביותר בעופות, ולמרות היותו "מלך" אינו מתבייש לבצע מלאכה, שאינה בדיוק 
תואמת את מעמדו – פועל ניקיון. חוש ראייתו של הנשר מפותח מאוד, והוא עשוי לזהות פגר ממרחק של 

7 ק"מ! לפיכך, כאשר הוא מצוי בגובה קילומטר מהקרקע, הוא מצליח לסרוק את השטח בקלות.
מה לגבי פסולת קטנה כגון חרק מת וכדומה? לשם כך יש לנו מיליוני עובדים בגודל של כחצי ס"מ, 
שאינם משאירים פגר של חרק ללא טיפול ראוי. הם גוררים את הפסולת אל המושבות התת-קרקעיות 

ומפרקים אותה שם. עובדים אלו נקראים בלשוננו "נמלים"...
מלבד זאת, כל יצור שמת, נעטף מיד בשכבה חיידקית מסוימת, שבכוחה לפרק ולאכל אותה בכוחות 
עצמה, דבר המתרחש מאליו לאחר חלוף פרק זמן מסוים. והפלא הגדול הוא שחיידקים אלו אינם מתחילים 

במלאכת הפירוק כל עוד האורגניזם חי, אך מיד עם מותו הם מפוררים אותו לתועלת הסביבה!

למה אנחנו לא זוכרים את הצעד הראשון שעשינו בחיים?
הדרך שעושה תינוק מרגע היוולדו היא דרך מדהימה. מתינוק חסר ישע התלוי כל כולו בהוריו, הוא הופך 
לילד המסוגל לעמוד על שתי רגליו - פיזית ורגשית - ולהביע עמדות, רצונות ובקשות. ישנה התפתחות 
משמעותית במיוחד מבחינה קוגניטיבית, מוטורית, שפתית ורגשית. מרגע יציאתו לעולם, התינוק עסוק 

בלמידה. מדי יום הוא סופג אינפורמציה חדשה, מעבד אותה ומתפתח. לכל הדעות – זהו פלא הבריאה.
המפתיע הוא שתקופה זו, בין הרגע שבו הגחנו לאוויר העולם ובין גיל שלוש לערך, מהווה חור עצום 

בזיכרון שלנו. אם ישאלו אתכם מהו הזיכרון הראשון שלכם, ספק אם תשלפו משהו מלפני גיל שלוש.
מדוע איננו מסוגלים לזכור מה שקרה לנו בשנותינו הראשונות?

הציוד  פיתח את  מפני שהמוח שלנו טרם  לזכור את שנותינו הראשונות,  איננו מסוגלים  נוירולוגית, 
ההכרחי לשם כך. החלק העיקרי במוח שאחראי על זיכרון ולמידה )ההיפוקמפוס(, מתחיל להתפתח רק 
בתקופת זמן זו וישנה יצירה מסיבית של תאי עצב חדשים. לכן אין לנו זיכרונות מאירועים ספציפיים 

כתינוקות.
פסיכולוגית, הזיכרון האפיזודי עלול להוות גורם הפרעה בבגרות. איך היינו מתפתחים כאנשים בוגרים 
ומרגישים, אילו היינו זוכרים איך כל אחד חיבק אותנו בינקות גם כשלא היה נוח לנו? שקבעו לנו את סדר 

היום: מתי קמים, הולכים לישון, אוכלים, מתקלחים וכדומה, ובעצם שללו מאתנו את חירותנו?!
אילו היו נשללים החירות וחופש הבחירה מבן אדם בוגר, היה אדם זה מפתח בעיות פסיכולוגיות לא 
פשוטות - דיכאון, חרדה, נטיות אובדניות ועוד. אם כך, גם אדם שהיה זוכר כל פרט ופרט מתקופת ילדותו 

המוקדמת, ובפרט כיצד נשללה חירותו, עלול היה להגיב בצורה דומה.

מדוע איננו זוכרים דבר מלפני גיל 3?
באיזו דרך צריך להאמין ולקיים מצוות? מהי "מחלקת התברואה" של הטבע? 
במה נבחרנו להיות שותפים של הקב"ה, ומהי הדרך הנכונה לחגוג יום הולדת?

ן כמ י י ר י  דב

טריוויה יהודית
י ר ו ד כ אל  י אר

3 נקודות למחשבה
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5 שאלות
חיבור פירוש הברכות והתפילות, 

האות שאין בברכת המזון ועוד שאלות

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

1  מי חיבר את הספר "חיבור פירוש     
          הברכות והתפילות"?

  
2

 
          מי נפטר בֹהר ההר?

3  על איזו ארץ מלך כדרלעומר?  

4     איזו אות אינה קיימת כלל   
           בברכת המזון?

5   האם מותר לומר את תפילת   
           "מודה אני" לפני נטילת ידיים? 

           מדוע?

  
1

          רבי דוד בן רבי יוסף אבודרהם. 

 2     אהרון הכהן.

 3    עילם.

          ף )פ' סופית(. 4     

          כן – כיוון שלא מזכירים בה את שם ה'. 5    

התשובות:

הידברות שלום, 
במה נוכל לעזור?

יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך
03 -6106061

יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה
 02 -6301522

תמיכה וסיוע לנשים בהריון
 052 -9551591

הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם(
 073 -2221240

הידברות שופס )מכירות(
 073 -2221250

מזכירות הידברות
03 -6166614

יועצים לשלום בית 
073 -2221310

הזמנת חוגי בית / הפרשת חלה )בחינם(
 073 -2221290

דיווח וסיוע במקרי התבוללות
 052 -9551591

סדנאות בית הידברות
073 -2221300 /371

מנוי להפצת עלון השבת
 073 -2221388

להזמנות: 

*8510

המדור בחסות

המיניבר המהודר

לשבת



ֶׁשהּוא  ָחַׁשְבִּתי  מּוָזר.  ִנְׁשַמע  ַמָּמׁש  ְּכָבר  ֶזה 
צֹוֵחק ָעַלי. "ֵאיֶזה ִעְנָין ֵיׁש ְלַהְדִּביק ְרִטָּיה ַעל ַעִין 

ְּבִריָאה?", ָאַמְרִּתי.
ָהרֹוֵפא ֵּביְנַתִים ִהְדִּביק, ּוִפְתאֹום ֹלא ָרִאיִתי ֶאת 
ִאִּמי ְוֶאת ָהרֹוֵפא, ַרק ְּדֻמּיֹות ְמֻטְׁשָטׁשֹות. "ְסִליָחה, 
ֶׁשַאָּתה  ֶהְגיֹוִני  ֹלא  ֶזה  ְּכלּום,  רֹוֶאה  ֹלא  ֲאִני  ֲאָבל 

סֹוֵתם ִלי ַּדְוָקא ֶאת ָהַעִין ַהְּבִריָאה!".
ֶאת  "ַּתְפִעיל  ָצַחק.  ָהרֹוֵפא 
ִהיא  ֶׁשְּלָך  "ַהְּבָעָיה  ָאַמר.  ַהִהָּגיֹון", 
ָּכֵעת  ַהּזֹאת.  ָּבַעִין  ִהְׁשַּתַּמְׁשָּת  ֶׁשֹּלא 
ִלְראֹות,  ּוְכֵדי  ְּבֵרָרה,  ְלָך  ִּתְהֶיה  ֹלא 
ַיְפִעיל  ַהַּמֲאָמץ  ְלִהְתַאֵּמץ.  ִּתְצָטֵרְך 
ַיְתִחילּו  ֵהם  ָהַעִין,  ְׁשִריֵרי  ֶאת  ׁשּוב 
ָהַעִין   - ַהֵּׁשם  ּוְבֶעְזַרת  ִלְפעֹל, 

ִּתְתַרֵּפא".
ִהְתַקֵּבל ַעל ָאְזַני - ֲאָבל ֹלא ַעל  ַּדְוָקא  ַהֶהְסֵּבר 
ַמָּמׁש ֹלא  ֶׁשֲאִני  ִלי  ְלַהְפִריַע  ִהְתִחיל  ְּכלֹוַמר,  ֵעיַני, 

רֹוֶאה ְּכלּום.
ָהַלְכִּתי ַהַּבְיָתה ְוִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו ִעֵּור. ַּבֶּדֶרְך ָעַבְרנּו 
ִמְסָּפר  ַּבֲעֵלי  ִמְׁשָקַפִים  ְוִהְזַמּנּו  אֹוְּפִטיָקה  ַּבֲחנּות 
ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ַלָּמֳחָרת  ָּגבֹוַּה. 
טֹוב  יֹוֵתר  ְוָרִאיִתי 

ִּגַּׁשְׁשִּתי  ַמָּמׁש  ֲעַדִין  ַאְך  ָהֲעֵצָלה,  ָּבַעִין 
ָּבֲאֵפָלה.

ִאִּמי  ַרב.  ְּבקִֹׁשי  ַהּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ָהַלְכִּתי 
ִהְזִהיָרה אֹוִתי ְלִהָּׁשֵמר ַּכֲאֶׁשר ֲאִני חֹוֶצה ְּכִביׁש. ִהיא 
ִצְּיָדה אֹוִתי ְּבֶפֶתק ַלְּמַלֵּמד, ֶׁשַּיֲעִביר אֹוִתי ַלַּסְפָסל 
ָהִראׁשֹון, ְוַגם ָׁשם ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ מאוד ְּכֵדי 

ִלְראֹות ֶאת ַהָּכתּוב ַעל ַהּלּוַח.
ֶאָחד  יֹום  ָחְלפּו.  ָיִמים  ַּכָּמה 
ֹלא  ּוַמָּמׁש  ֲאָבִנים,  ְּבָחֵמׁש  ִׂשַחְקנּו 
ַאַחת.  ַעִין  ִעם  ְלַׂשֵחק  ִהְצַלְחִּתי 
הֹוַרְדִּתי ֶאת ָהְרִטָּיה ְּבַמָּטָרה ְלָהִׁשיב 
אֹוָתּה. ִהְרַּגְׁשִּתי ַמָּמׁש אֹור ָּבֵעיַנִים. 
ְלָהִׁשיב  ִנִּסיִתי  ַהַהְפָסָקה  ְלַאַחר 
אֹוָתּה ִלְמקֹוָמּה, ַאְך ִהיא ֹלא ִנְדְּבָקה.

ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ְּבִלי ְרִטָּיה.
ָאִבי ָׁשַאל: ֵאיפֹה ָהְרִטָּיה?".

ָאַמְרִּתי: "הֹוַרְדִּתי אֹוָתּה, ִּכי ָרִציִתי ְלַׂשֵחק ָחֵמׁש 
ֲאָבִנים".

הֹוֵלְך  ַאָּתה  "ִמָּמָחר  ַאָּבא,  ָאַמר  ְּבָעיֹות,"  "ֵאין 
ֶאת  ְלַהְדִּביק  ַּבַהְפָסָקה  ְותּוַכל  ְרִטּיֹות  ְׁשֵּתי  ִעם 

ָהַאֶחֶרת".
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ִנְמַׁשְך,  ַהֶּזה  ַהֶהְסֵּדר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְּבָכל  ָהְרִטָּיה  ֶאת  ְלָהִסיר  ִהְתַחְלִּתי 

ְּכֶׁשָהָיה  ִהְזַּדְּמנּות. 
ֶאת  ִלְקרֹא  ִלי  ָקֶׁשה 
ַהְּכתֶֹבת ַעל ַהּלּוַח אֹו ַּכֲאֶׁשר 
ָּתִמיד  ְּבַכּדּור,  ְלַׂשֵחק  ָרִציִתי 

ָמָצאִתי ִסָּבה ְלָהִסיר ֶאת ָהְרִטָּיה.
ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ָהַלְכנּו ְלִבּקֶֹרת ֵאֶצל ָהרֹוֵפא. הּוא ָּבַדק 
אֹוִתי ְוָאַמר ִּבְדָאָגה: "ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָזז. ָהַעִין ֲעַדִין 

ֹלא ְמַתְפֶקֶדת. ַהִאם ִהְקַּפְדָּת ָלִׂשים ֶאת ָהְרִטָּיה?".
ִהַּבְטִּתי ְּבָאִבי. ָאִבי ִהִּביט ִּבי. "ָּכָכה ָּכָכה", ָאַמְרִּתי.
רֹוֶצה  ַאָּתה  "ַּתִּגיד,  מאוד.  ָּכעּוס  ִנְרָאה  ָהרֹוֵפא 

ְלַאֵּבד ֶאת ָהַעִין ֶׁשְּלָך?", ָׁשַאל.
"ֹלא", ָאַמְרִּתי.

ָהְרִטָּיה,  ֶאת  ִׂשים  ִמְׂשָחִקים.  ְּבִלי  ְּבַבָּקָׁשה,  "ָאז 
ַמִּציַע  ֲאִני ֹלא  ֶעֶׂשר.  ֶאָּלא  ְּביֹום  ֶׁשַבע ָׁשעֹות  ְוֹלא 

ְלָך ְלַזְלֵזל ָּבֶזה, ִּכי ַאָּתה ָעלּול ְלַאֵּבד ַעִין, ָחִליָלה".
ֲאִני  "ֵמַהּיֹום  ִלי:  ָאַמר  ְוָאִבי  ַהחּוָצה,  ָיָצאנּו 
ִמְתּכֹוֵנן ְלַהְקִּפיד ֵהיֵטב ֶׁשַּתְדִּביק ֶאת ָהְרִטָּיה ְּבֶמֶׁשְך 

ֶעֶׂשר ָׁשעֹות ְּביֹום".

ֹלא ָאַמְרִּתי ָּדָבר.
ִהְתַחְלִּתי  ׁשּוב  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָהַלְכִּתי,  ָיִמים  ַּכָּמה 

ְלהֹוִריד ֶאת ַהַּמְדֵּבָקה.
בשבוע הבא אספר לכם מה עשה אבא כדי לשכנע 

אותי ללבוש את הרטיה.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך גילה הרופא 
שיש לי עין עצלה

ִמְקֵרה ַעִין )ב'(

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
קומיקס

ש!

חד
ילדים

מספרים
על עצמם
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ש!

חד
ניסים 

מספרים 
על עצמם

על הספרים החדשים
של חיים ולדר

גם אתם לא מוותרים!

ילדים
מספרים

חיים ולדר

בפרשת קדושים מצווה הקב"ה את עם ישראל במגוון של מצוות והלכות, 
לעם  אומר  הקב"ה  ישראל.  לארץ  כניסתם  ולקראת  המשכן  בניית  לאחר 
ישראל: "קדושים תהיו" – עליכם להתקדש במצוות, כדי להיות קרובים 

אל הקב"ה – "כי קדוש אני". בין המצוות המפורטות בפרשה:
• כיבוד הורים ושמירת שבת

• לקט, שכחה ופאה – מצוות המסייעות לעניים בזמן שבעל השדה 
   קוצר את התבואה

• איסור רכילות ולשון הרע, ואיסור נקימה ונטירה
• איסורי כלאיים ושעטנז

• מצוות התלויות בארץ: ערלה ונטע רבעי
• המצווה לאהוב את הגר ולכבד אותו

• האיסור לעבוד עבודה זרה
• ההיתר לאכול בעלי חיים טהורים בלבד

• האיסור להעלות באוב
• ועוד מצוות רבות.

קדושים תהיו
אם עוגת שוקולד עשויה 
משוקולד, ועוגת גבינה 

עשויה מגבינה - 
ממה עשויה עוגת שיש?

- המים 
בבריכה קרים?

- אחרי 5 דקות מתרגלים 
וכבר לא קר.

- אז אכנס עוד 5 דקות.

כרטיסן: אדוני, 
הכרטיס שלך 

הוא לירושלים – 
אבל הרכבת הזו נוסעת 

לתל אביב!
נוסע: והנהג 
יודע שהוא 

טעה בדרך???

- זאת קובייה 
של קרח! למה 

אתה מסתכל 
עליה כל כך הרבה זמן? 

- אני מנסה 
ולא מצליח להבין... 

מאיפה הנזילה?

מה 
בפרשה?

בדיחות
לילדים
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המשך בשבוע הבא...

ילדים
מספרים

ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית

ּנוְֹתרּו ֵאֶצל ַהַחְלָפן ַהּדוָֹלִרים שֶׁ

ֹלא ִּתְגנֹבּו )ַוִּיְקָרא י"ט, י"א(
ַחְלָפן ְּכָסִפים ִנַּגׁש ֶאל ַרּבֹו ּוְבִפיו ַהְּׁשֵאָלה ַהָּבָאה:

ִנְכַנס  ֲהִליָכה,  ַמֵּקל  ְּבֶעְזַרת  ֶׁשהֹוֵלְך  ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי 
ָלֶהם  ֶׁשֶאְפרֹט  ִּבְּקׁשּו  ַהְּׁשַנִים  ַלֲחנּוִתי.  ְּבנֹו  ְּבִלּוּוי 

ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּדֹוָלר ִלְׁשָקִלים. 
ְּגדֹוָלה,  ּדֹוָלִרים  ֲחִפיַסת  ִמִּכיסֹו  הֹוִציא  ָהַאב 
ֶׁשל  ְמֻדְקֶּדֶקת  ִּבְסִפיָרה  ִהְתַחְלִּתי  ְלָיַדי.  ּוְמָסָרּה 
ַהְּסכּום ָאֵכן  ָהיּו ֶׁשל ֵמָאה ּדֹוָלר.  ֶׁשֻּכָּלם  ַהְּׁשָטרֹות, 
ֶׁשַהְּׁשָטרֹות  ְלַוֵּדא  ָּדַאְגִּתי  ֶׁשַּגם  ְוַכּמּוָבן  ְמֻדָּיק,  ָהָיה 

ֵאיָנם ְמֻזָּיִפים.
ַהְּׁשָקִלים,  ְׁשָטרֹות  ֶאת  ָלֲאָנִׁשים  ִלְמסֹר  ָעַמְדִּתי 
ּוִפְתאֹום ֵאַרע ָּדָבר מּוָזר; ַהְּיהּוִדי ַהְמֻבָּגר ֵהֵחל ִלְקּבֹל 
ְּברֶֹגז ְּכַלֵּפי ְּבנֹו: "ָהַרְעיֹון ֶׁשְּלָך ְלַהֲחִליף ֶאת ַהּדֹוָלִרים 
ִמָּיִדי  ָנַטל  הּוא  ִּבי...".  חֹוֵזר  ֲאִני  ַלֲחלּוִטין,  ִטְּפִׁשי 
ְלִהְתַוֵּכַח  ֵהֵחל  ְׁשְּבנֹו  ֶאָּלא  ַהּדֹוָלִרים,  ֶאת  ַּבֲחָזָרה 
ֶאת  ְלַבֵּצַע  ׁשֹוִנים  ְּבִטעּוִנים  ְלַׁשְכְנעֹו  ּוְלַנּסֹות  ִעּמֹו 

ַהַהְחָלָפה.
ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְוַתִּקיִפים  ִלְגבֹוִהים  ָהְפכּו  ַהּטֹוִנים 
ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנְכַנע ָהָאב, ְוִהְסִּכים ְלַמֵּמׁש ֶאת ִעְסַקת 

ַהַהְחָלָפה.
ַּבֲחָזָרה ֶאת ְׁשָטרֹות ַהּדֹוָלִרים ֶׁשְּבָידֹו,  ִהִּגיׁש  הּוא 
ְוָכאן ָעָלה ְּבִלִּבי ֲחָׁשד; ְלַמְרִאית ַעִין זֹו אֹוָתּה ֲחִביַלת 
ָהִאיׁש  ֶׁשָּמא  ָחַׁשְׁשִּתי  ַאְך  ָסַפְרִּתי,  ֶׁשְּכָבר  ְׁשָטרֹות 

ִהְצִליַח ִּבְזִריזּות ָיַדִים ְלַהְחִליָפּה ַּבֲחִביָלה ַאֶחֶרת...
ְוָאֵכן, ְּבֵעיִני ַהַחָּדה ִהְצַלְחִּתי ִלְקֹלט ֶאת ַהַּתְרִמית 
ַהּנֹוָרָאה - ְּבָכל ֶאָחד ִמְּׁשֵני ָראֵׁשי ַהֲחִביָלה ָהיּו ַּכָּמה 
ַהְּׁשָטרֹות  ְׁשָאר  ָּכל  ַאְך  ּדֹוָלר,  ֵמָאה  ֶׁשל  ְׁשָטרֹות 

ֶׁשָּבֶאְמַצע, ָהיּו ֶׁשל ּדֹוָלר ֶאָחד...
ִׂשיַחת  ִּבְרׁשּוְתֶכם  "ֶאֱערְֹך  ָלֶהם:  ְוָאַמְרִּתי  ָּפִניִתי 
ִחַּיְגִּתי  ָהִעְסָקה".  ֶאת  ִנְסּגֹר  ּוִמָּיד  ְקָצָרה,  ֶטֶלפֹון 
ַלִּמְׁשָטָרה, ּוְכֶׁשָּקְלטּו זֹאת ְׁשֵני ַהּנֹוְכִלים, ְלֶפַתע ָזַרק 
ַהְמֻבָּגר ִמָּידֹו ֶאת ַהַּמֵּקל, ּוָפַתח ַיַחד ִעם ְּבנֹו ְּבִריָצה 

ְּבהּוָלה...
ִּפְתאֹום ֲאִני ָׂשם ֵלב, ֶׁשֵהם ְּבֶעֶצם הֹוִתירּו ְּבָיַדי ֶאת 

ֲחִביַלת ַהּדֹוָלִרים )ַהְּׁשִנָּיה( ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשָהיּו ָּבּה ְׁשָטרֹות 
ְּבַסְך 3,000 ּדֹוָלר...

ּבֹו  ִלְזּכֹות  ִלי  ֻמָּתר  ַהִאם  ֶזה,  ֶּכֶסף  ֶׁשל  ִּדינֹו  ַמה 
ְלַעְצִמי, ִּכי ָסִביר ְלַהִּניַח ֶׁשַהַּגָּנִבים ִהְתָיֲאׁשּו ֵמַהֶּכֶסף 

ְוֹלא ַיְחְזרּו ֵאַלי ְּכֵדי ִלְּטלֹו?...
ְּתׁשּוָבה:

"ֹלא ִּתְגנֹבּו" ֶנֱאַמר ַּגם ְּכַלֵּפי ַּגָּנִבים, ּוָברּור ֶׁשָאסּור 
ָלַקַחת ֶּכֶסף ֶׁשל ַּגָּנִבים ְלֹלא ְרׁשּות.

ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּבְרָנִׁשים ֹלא ִהְתָיֲאׁשּו ֵמַהְּׁשָטרֹות ֶׁשָּלֶהם 
ֵמֵאיַמת  ִלְברַֹח  ֶׁשֶּנֶאְלצּו  ְוַרק  ַהַחְלָפן,  ֵאֶצל  ֶׁשּנֹוְתרּו 
ֹלא  ֲעַדִין  ֶׁשִהְתָיֲאׁשּו,  נֹאַמר  ִאם  ְוַגם  ַהִּמְׁשָטָרה. 
ּו'ְבִאיּסּוָרא ֲאָתא  ַּבֶּכֶסף, הֹוִאיל  ִלְזּכֹות  ַהַחְלָפן  יּוַכל 
ַׁשֶּיֶכת  ְּבָעִלים"  ֵמֲחַמת "ֵיאּוׁש  ְזִכָּיה  ְּכלֹוַמר:  ִליֵדיּה', 
ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ַהּזֹוֶכה  ְלַיד  ִהִּגיַע  ְּכֶׁשַהָּממֹון  ַּדְוָקא 
ִהְתָיֲאׁשּו ַהְּבָעִלים, ֲאָבל ִאם ִהִּגיַע ַהָּממֹון ְלָידֹו ִלְפֵני 
ִחּיּוב  ָעָליו  ָהָיה  ַהְּזַמן  ּוְבאֹותֹו  ִהְתָיֲאׁשּו,  ֶׁשְּבָעָליו 
ַלֲהִׁשיבֹו ִלְבָעָליו, הּוא ֹלא ָיכֹול ִלְזּכֹות ַּבָּממֹון ְּבֵיאּוׁש.
ְוָלֵכן, ֵיׁש ְלהֹורֹות ַלַחְלָפן ִלְרׁשֹם ְּבִפְנָקסֹו ִּכי ִּבְרׁשּותֹו 
ְסכּום ֶׁשל 3,000 ּדֹוָלר ַהַּׁשָּיְך ִלְׁשֵני ַהַּבְרָנִׁשים ַהָּללּו. 
ְוַרַּׁשאי ְלֵעת ַעָּתה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּכֶסף, ּוִבְלַבד ֶׁשִּתְהֶיה 
לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּסכּום ַהֶּזה, ְּבִמָּדה ְוָיבֹואּו 

ָהֲאָנִׁשים ְלַקְּבלֹו. 

האם מותר להשתמש בכסף שהגיע אל החלפן מידיהם של... גנבים?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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קדושים תהיו כי קדוש אני
לכבוש את הארציות זה לא פשוט. צריך להכניע את האויב, את היצר הרע

שירת האמונה
י לו ה  ית חדו הרבנ

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדוה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

התקשרי עכשיו לתיאום מועד 
ומקום, הזמיני את החברות ואת 

המשפחה

כל פרסום
והפקת הערב

בחסות הידברות
לפרטים ותיאום תאריך:

0 7 3 - 2 2 2 - 1 2 4 0 ואל תשכחי לספר לנו 
נותרו תאריכים בודדיםעל הישועות!

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

לתת כבוד
צריך לתת משקל למה שהשני חושב או נוהג, וכך החיים שלנו יהפכו 

להיות יפים ומלבבים יותר

הלב  אם  כמוך"  לרעך  "ואהבת  מקיימים  איך 
כך  כל  לא  שאני  מי  כלפי  להיפתח  מצליח  לא 
מסמפטת? מה זה כמוך ולמה באמת מצפה ממני 

התורה? 
לך  שיש  יודעת  את  בעצמך,  הביטי 

חסרונות, נכון? את יודעת שיש דברים 
הכי  ולא  בסדר  הכי  לא  אצלך שהם 

מושלמים. אבל, בכל מה שנוגע בך 
– את מבינה את עצמך, את יודעת 
לדון את עצמך לכף זכות ויש לך 
הסברים טובים )וגם דרשות( לכל 
להגדיל  יודעת  את  שלך,  מעשה 

את  ולהקטין  שלך  המעלות  את 
החסרונות שלך.

הביני, זה מה שהתורה מבקשת - להקטין 
המעלות  את  ולהגדיל  השני  של  החסרונות  את 
אותו  ולכבד  האחר  את  להבין  להשתדל  שלו, 
למרות כל מה שנראה מבחוץ – זה כמוך! בדיוק 

כפי שאת נוהגת כלפי עצמך. ולזה צריך רק לב - 
לב שמבין, מכבד וכך גם אוהב. 

לב שווה 32, והמילה כבוד שווה גם היא 32. 
יוחנן  איזוהי דרך שידבק בה האדם? שאל רבן 

בן זכאי...
רבי אליעזר אמר – עין טובה. 

רבי יהושוע אמר – חבר טוב. 
רבי יוסי אמר – שכן טוב. 

רבי שמעון אמר – הרואה את 
הנולד.

ורבי אלעזר בן ערך אמר – לב 
טוב. 

בן  אלעזר  - רבי  יוחנן  אמר רבי 
הכל...  על  עולה  טוב  ולב  צודק,  ערך 
ולמה לב טוב? כי מי שיש לו לב טוב תהיה 
לו גם עין טובה, ובאמת אנשים שיש להם לב טוב 
הם תמיד יהיו שמחים ומלאים ברצון לעשות טוב 
ולעזור לכל מי שצריך. בדרך כלל, הם תמיד אלה 

שישימו לב אם משהו מציק, או שמישהו זקוק 
לעזרה. כשהלב מלא טוב, האדם פנוי להביט על 
כל אחד במבט חיובי, ואז ממילא הוא יהיה חבר 
זה  ורגוע  וגם... כשהלב שמח  וגם שכן טוב.  טוב 
מביא שלווה, ואז האדם יכול גם לראות את הנולד. 
מדהים! לב טוב עולה על הכל, והוא היסוד להכל.

על  צער  בתוכם  מקפלים  העומר  ספירת  ימי 
אלף  עשר  "שנים  תלמידים,  אלף   24 של  מותם 
מתו  וכולם  עקיבא"...  לרבי  היו  תלמידים  זוגים 
בפרק זמן כל כך קצר מפני שלא נתנו מספיק לב 
זה לזה, לא נהגו כבוד זה בזה )הוא שונה ממני, 
כובד,  מלשון  זה  כבוד  כמוני...(.  חושב  לא  הוא 
משקל... צריך לתת משקל למה שהשני חושב או 
נוהג, וכך החיים שלנו יהפכו להיות יפים ומלבבים 
יותר, כי כשיש אחדות ויש אהבה - הלב נקי ויש 

בו יותר מקום לשפע ולברכה.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

בדיוק בזמנים שבהם נקבע יום הזיכרון, כאשר 
נפשם  שמסרו  הקדושים,  נשמות  את  מזכירים 

כקורבן קדוש, מגיעה פרשת קדושים.
בגמרא במסכת ברכות אומר ר' שמעון בר 

שנתן  מתנות  שלוש  שישנן  יוחאי 
ושלושתן  ישראל  לעם  הקב"ה 

נרכשות בייסורים. אחת מהן 
היא ארץ ישראל.

לכבוש את הארץ זה לא 
פשוט. זה תלוי בייסורים.
הארציות,  את  לכבוש 
צריך  פשוט.  לא  זה 
את  האויב,  את  להכניע 

גיבור  "איזהו  הרע:  היצר 
צריך  יצרו".  את  הכובש   -

שמאיים  היצר  את  להמית 
שלך,  מהאדמה  אותך  להרחיק 

משמחת  הנפשית,  מהיציבות 
החיים, מהקדושה!

הדרך היחידה לכבוש את הארץ, היא לכבוש את 
ולהשליך את הרצונות האישיים  הרצון ה"אנוכי" 

אל השם יתברך, אם נכנע לרצון השם, אז האויב 
ייכנע לנו.

ֶאֶרץ ּוְרֵעה אמּוָנה"  ָכן  ְשׁ ַוֲעֵשׂה טֹוב,  ה'  ַבּ ַטח  "ְבּ
ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה"? )תהלים ל"ז, ג'(. מהו "ְשׁ

ָכן  "ְשׁ מהו  רצון.  מלשון   - ארץ 
ֶאֶרץ"? אומר רבי נחמן - בחינת 
את  להשכין  לנפש,  מנוחה 
שיהיה  העיקרי,  הרצון 
ַאֲחֶריָך  "ָמְׁשֵכִני,  בבחינת 
שנרצה   - )נרוצה  ָּנרּוָצה", 

לרוץ אחריך(.
מה  אמּוָנה",  "ּוְרֵעה 
שהעדר  כשם  פירוש? 
הרועה  אחרי  הולך 
במדבר,  עדרו  את  שמנהיג 
מרעה  שטחי  להם  ומספק 
משום  בלבם  דאגה  ואין  ומים, 
הדלק  כך  הרועה,  על  שסומכים 
היה  אבותינו  את  ששימש  הרוחני 
ְצָדָקה"  ּלֹו  ֶבָה  ְחְשׁ ַוַיּ ה',  ַבּ "ְוֶהֱאִמן  האמונה, ככתוב 

)בראשית ט"ו, ה'(.

ארץ, אמרנו, מלשון רצון. כנען, לשון כניעה. 
שהכנעת  היסוד  על  סובב  כנען"  "ארץ  הביטוי 
האדם כלפי עושה ארץ ושמים היא הביטחון של 

הארץ, היא פעולת ההתקדשות.
"והייתם לי קדושים, כי קדוש אני" - עזבו את 
ה"אני" שלכם, תהיו "לי", בשבילי, בלי "חשבונות" 
כך אומר השם, "אשר עשה האלוקים את האדם 

ישר, והמה בקשו חשבונות רבים )קהלת ז', כ"ט(.
הכהן  עבודת  את  מתאר  הפרשה  של  עיקרה 
עבודת  הכיפורים.  ביום  המקדש,  בבית  הגדול 
זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן  ההתקדשות טמונה במה שכתוב, "ְבּ

ֶדׁש" )ויקרא ט"ז, ג'(. ֶאל ַהקֹּ
אומר דוד המלך "אם תקום עלי מלחמה בזאת 
אני בוטח" )תהילים כ"ז, ג'(. "זאת" - זה עניין של 
אמונה פשוטה, של רצון אמתי, לרצות את האמת 
של  בטבעו  נמצאת  שהקדושה  נמצא  בפשטות. 

היהודי, אך תלויה בעבודת הלב על הרצון.
קדושים תהיו – אם תרצו, תהיו! למה? – "כי 
קדוש אני". אנחנו מקבלים קדושה מהקדוש ברוך 
הוא, הקדושה עוברת בגנים, בטבעיות. "וקדושים 

בכל יום יהללוך סלה".
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כך תזהו דיאטות טיפול בילד – גם מרחוק
מסוכנות איך מסייעים לילד שסובל מהרטבת לילה, איך מרסנים פחד מכלבים, 

ומה עושים עם רישום אובססיבי?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

אחד  קטנים,  ילדים  למספר  אמא  אני   
מהם מאתגר במיוחד. מדובר בילד בן 5 שעדיין 
וזה  ה"זמזם"  עם  הטיפול  את  ניסינו  מרטיב. 
המטפלות  נשים  מספר  עם  דברתי  הלך.  לא 
את  ובקשתי  קונבנציונאליים  לא  בטיפולים 
בילדים  לטפל  שכדי  לי  אמרו  הן  אך  עזרתן, 
ותחום  מיוחדת,  הכשרה  צריך  שכזה  בגיל 
במשחק.  תרפיה  כלל  בדרך  הוא  הטיפול 
בעירי אין טיפול שכזה, ובינתיים אני מרגישה 
בפלונטר, כי ההרטבות מציקות לילד, וגם לי. 

מה עושים?
על  לענות  שעשויה  חשובה,  שאלה  שאלת 

קשת רחבה של שאלות מהסוג הזה. 
לילדו  לעזור  יכול  הורה  כיצד 

בהרטבה,  חברתית,   - המאותגר 
מבלי  זאת  וכל  לימודית, רגשית, 
לשתף את הילד בטיפול? במקרה 
שבגילו  צעיר,  בילד  מדובר  שלך 

מספיק  שיח  ליצור  יכול  אינו 
לטיפול. אז מה עושים? 

דעי לך שפעמים רבות אפשר "לטפל" 
בילד, ואף להביא להטבה ממשית, בתיווכך - 

אמא!
הורית,  בהדרכה  אם  באם,  הטיפול  בעזרת 
חיובית  בהתניה  בהרפיה,  מודרך,  בדמיון 
ניתן בהחלט לעזור לילדך, כי את חלק  ועוד, 
מאוד  ויתכן  בחייו,  מאוד  וחשוב  אינטגרלי 
שאם את תשני את הגישה לקושי, הוא עשוי 

להיפתר.
הקשר בין האם לילדה הוא כה חזק, שישנם 
בנה  על  השפיעה  האם  בהם  מוכחים  מקרים 
ידי  על  זאת  וכל  ממנה,  במרחק  כששהה  גם 

דמיון מודרך!
לקושי  בנוגע  טיפול  לך  מציעה  הייתי  לכן, 
לבעיה.  לפתרון  להגיע  לנסות  וכך  הילד,  של 
)אסתר נזרי, מטפלת מוסמכת ב-EFT ובדמיון מודרך, 

סופרת ומרצה(

• • •

 אני כבר אבא, ופוחד מכלבים. כך גדלתי 
בעלי  אהבו  לא  שלי  ההורים  גם  חונכתי.  וכך 
חתול  או  כלב  הביתה  להכניס  רצו  ולא  חיים 
זה  כרגע  בילדותנו.  ביקשה  אחותי  כאשר 
גדול  פחדן  הוא  ה-4.  בן  ילדי  עם  לי  מפריע 
מאוד, פוחד מאוד מכלבים, וכשמישהו עם כלב 
מתקרב אליו הוא פורץ בצעקות מחרידות, עד 
שנראה שעוד רגע יקרה לו משהו. איך אפשר 

לעזור לו שלא יפחד כל כך?
לכן  לילדים,  עוברים  ההורים  פחדי  אכן, 
פוחד  אני  שאם  לכך  לב  לשים  כך  כל  חשוב 

ממשהו - לא אראה את פחדי לפני הילדים.
הורה  כי  הפחד,  את  להראות  שלא  קשה 
שמפחד - ידו רועדת, פניו מוכיחות על הפחד, 
כמה  אבל  בהתאם.  נע  וגופו  בקצב  דופק  לבו 
שזה קשה, כך שווה להתגבר. מבוגר יודע ללמד 
את עצמו. אם תצליח אתה לא לפחד, יש לך 

סיכוי גדול מאוד שגם ילדך לא ירגיש כל פחד.
בנוסף לכך, הקפד שלא לקרוא לילד "פחדן", 
כי אם תקרא לו כך, הוא יוכיח זאת, ויישאר 

בפחדיו.
אל תאמר לילד שלך: "אין לך מה לפחד!". 
זה משפט ששגור על שפתינו, אבל את הילד 
הוא מלמד שאסור לו לחוש רגשות וגם שהוא 
טיפש, שאינו מבין שאין מה לפחד. לומר לילד 
"אין מה לפחד" לא עוזר אלא גורע. הוא פוחד, 

וזו עובדה.
איך  לילד  הראה  האישית,  הדוגמה  מלבד 
אתה בעצמך מתקרב לבעל החיים ומלטף אותו 
בשלווה, איך אתה מדבר על בעל החיים 
יראה,  הילד  בסלידה.  ולא  בחביבות 
החיים  בעל  כלפי  אחרת  וירגיש 
ביומיים  ולא  ביום  לא  שמולו. 
לכך  הילד  את  להביא  תצליח 
אבל  חיים,  מבעל  לפחד  שיחדל 
בדרך זו תצליח להביאו לכך ברבות 
ומומחית  סופרת  פוקס,  )מנוחה  הימים. 

תהליכי חינוך(

• • •

לשלושה  ואמא  נשואה   ,32 בת  אני   
מתוקים בלע"ה. מאז הלידה השלישית שמתי 
לב שאני כל הזמן עסוקה ברשימות ותכנונים. 
היום  סדר  את  רושמת  אני  הבוקר  על  ממש 
להספיק  שעלי  המטלות  ואת  בפרוטרוט, 
לבצע. מה שקורה הוא שהעיסוק האובססיבי 
כלל  עד שבדרך  זמן,  הרבה  לי  גוזל  ברשימות 
אמורה  שהייתי  ממה  לרבע  מגיעה  אינני 
לעשות, וזה מתסכל אותי מאוד. מצד שני, אני 
אדם מסודר, וקשה לי לחיות בלי לערוך את 

הרשימות הנ"ל. מה עושים?
אמהות  להרבה  שקורה  משהו  מתארת  את 
בשלב זה, כשהמשפחה ב"ה מתרחבת והמטלות 
מתרבות, ואז נהיה קצת בלבול שמצריך רישום 

לארגון וסדר בבית.
עוד  כל  ברשימות ובתכנונים,  בעיה  כל  אין 
שקצת  נראה  שלך  במקרה  הנכון.  במינון  הם 
מטלות  אלו  ולסנן  לראות  נסי  לכן  הגזמת... 
את מבצעת ממילא, גם בלי לרשום אותן, כגון: 
רחצת הילדים, הדחת כלים וכדו', וממה שנשאר 
- בררי היטב ורשמי רק את מה שחשוב ממש 
לאותו היום, ואת חייבת לעשות, ולא את כל מה 
שהיית רוצה לעשות. כך תחסכי המון רישומים 
מעצמך  תחסכי  וממילא  מיותרים,  ותכנונים 
מצליחה  ואינך  במידה  והתסכול.  האכזבה  את 
לחלוטין  לרשום  הפסיקי  פשוט  זאת,  לעשות 
שמקסימום  לכך  בהסכמה  תקופה,  למשך 
משהו יישכח או יתפספס, והחיים לא ייהרסו 
מזה... כך, כשתיגמלי מההרגל האובססיבי של 
מתומצת  לרישום  להגיע  תצליחי  הרישום, 
)רבקה  בכך.  יתר  ללא התעסקות  בלבד,  ונחוץ 
מומחית  מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  פינקלשטיין, 

לטיפול CBT מערכתי(
להזמנת חוגי בית בהשתתפות הגב' זוהרה שרביט 
)ללא עלות(, חייגי 073-2221290

רבות  דיאטות 
שוב  מתפרסמות 
ושוב. מי לא רוצה 

הייתן  כמה  לרזות? 
כדי  לשלם  מוכנות 
להיות רזות, בריאות, 

חזקות וחיוניות?
כשזה נוגע לבריאות 

מוכנות  אנחנו  שלנו, 
לעשות הכול.

ברור לכולם שאין פתרונות קסם. לפעמים אנחנו 
שבה  הנקודה  וזו  רזים,  מחר  להתעורר  מדמיינים 
משחק שוק "דיאטות הפלא", והרבה משלמים מחיר 

בריאותי וגם כספי.
איך נזהה דיאטות מסוכנות?

דיאטה שמבוססת בעיקרה על צריכת מוצר מסוים. 
עצם יצירת התלות אינה בריאה ואינה מומלצת. מה 
יקרה ביום שבו לא תוכלו לרכוש את המוצר? חישבו 

על זה.
כשהדיאטה מבטיחה ירידה מהירה במשקל. הרזיה 

מהירה תגרום לנזקים בטווח הקצר, כמו עייפות
שריר  מסת  אובדן   - הארוך  ולטווח  וחולשה, 

ופגיעה בשריפת קלוריות.
בתהליך  גופנית.  בפעילות  מלווה  לא  כשדיאטה 

ההרזיה, הספורט חשוב כדי לשמור על מסת שריר.
דיאטה בשילוב כדורי הרזיה. במקרה הטוב מדובר 
שעשויות  לוואי  בתופעות   - הרע  במקרה  במרמה, 
להופיע אחרי נטילת הכדורים. במהלך השנים נכנסו 
ויצאו מהשוק סוגים שונים של כדורי הרזיה, ורבים 

מהם נאסרו לשימוש עקב נזקים שיצרו.
דיאטה שמבטיחה לדכא תיאבון. כל חומר שמדכא 
תאבון פועל על מערכות במוח ששם מתקיים ויסות 

התיאבון. תכשיר שמדכא תיאבון צריך לעורר חשד.
ל-1200  הקלוריות  צריכת  את  שמגבילה  דיאטה 
חישבו  מסוכנת.  להיות  עלולה  כזו  דיאטה  ביום. 
על כך: הייתכן כי אישה המנהלת אורח חיים, שבו 
היא יושבת רוב שעות היום, תצרוך את אותה כמות 
יותר  עם  חיים  אורח  אישה שמנהלת  כמו  קלוריות 

תנועה?
של  להתפתחות  להוביל  עשוי  בדיאטות  עיסוק 
הוא  כזה  לעיסוק  הבסיס  שונות.  אכילה  הפרעות 
דימוי גוף שלילי – מחשבה שלילית על גופנו, הנובעת 
הפרעות  של  מקורן  ולסביבה.  לנורמה  מהשוואה 
אכילה למיניהן הוא תמיד בדיאטות שהתחילו באופן 
נורמטיבי, אך התגלגלו לדיאטה הרסנית לגוף ולנפש.

רוצות להוריד במשקל? עשו זאת בחוכמה. אל תלכו 
לימדו  ואחרות.  דיאטות טרנדיות כאלו  שולל אחרי 
לקרוא את האותיות הקטנות ולהבין את ההשפעות 
אכלו  בריאותכן.  על  הדיאטות  של  הפוטנציאליות 
כמויות  ולמדוד  קלוריות  לספור  בלי  מאוזן  תפריט 
– פעמים רבות, בהפרעות אכילה, הדקדוק בכמויות 
מתאים  התפריט  כי  ודאו  לבעיה.  מרכזי  גורם  הוא 

לאורח החיים שלכן, ותרזו בעז"ה בצורה בריאה.

בריאות טובה
והרה שרביט ז



"

"

הרופאים
לא נתנו סיכוי, 

והילד שלנו 
ב"ה התעורר 

לחיים..

 שרון לוי, פתח תקווה, 
הזמין שיעור תורה לביה"כ.

אחרי 17 "
שנה, זכינו 
לחבוק בן...

זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה
"והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן ציפי שחר, חיפה -  הזמינה את הידברות 

"לביתה והקדישה ערב הודיה לזיווג הגון
הידברות073-222-12-90אל תחכו לרגע האחרון!

"שנושעו בס"ד מעל הטבע!לכ-8,000 אנשים ונשים המשותף?מה 

הזמינו גם אתם את הידברות    ללא עלות  לביתכם, 
או לביה"כ או לכל מקום שתבחרו - ובע"ה תיוושעו

לביה"כ  או  לביתם  הגיעו  הארגון  רבני/רבניות 
תורני  לשיעור  ו/או  מיוחדת,  חלה  להפרשת 

מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת
הבית,  בעל/ת  עם  יחד  הערב,  של  ובשיאו 
תפילה מרגשת, שחוברה ע"י ישיבת  התקיימה 
המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות

בגיל 36 כבר 
לא האמנתי, 
והיום בס"ד 
נשואה ואמא 

לתאומים..

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

   ללא עלות

בס”ד בס”ד

The
ShabbosProject

שבת בואו לקחת חלק ב-
העולמית

באור יהודה

כולם מוזמנים!

פרשת לך לך

בס”ד

י”א חשון תשע”ז // 12.11.16

 together
Keeping it

ליל שבת 
           קבלת שבת16:20 מנחה

           שיחה מפי הרב מרדכי חזיזה
           ערבית          “פנינים מפרשת השבוע”

20:30 עונג שבת של שירים ושמחה
עם הרב יצחק אלמליח שליט”א  

  והרב מרדכי חזיזה שליט”א
בנושא: ”אות היא לעולמי עד”  

יוגש כיבוד קל | עזרת נשים פתוחה  

         מצפים לבואכם 
         בית הכנסת וארגון הדברות

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

מרצה בכיר בארגון הידברותהרב מרדכי חזיזה שליט”אבהשתתפות

בית הכנסת "משכן שמעיה" רחוב יוסף קארו 3

בית הכנסת “משכן שמעיה” בשיתוף ארגון הידברות, 
שבת קודשמזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית.

8:00   שחרית

12:45 השיעור המרכזי מפי הרב מרדכי חזיזה   
מהמגרש לבית המדרש -   

סיפורו האישי והמרגש של אלוף הארץ     

בטניס ודרכו חזרה לעולם היהדות  

14:00 השיעור הקבוע של הבן איש חי

מפי הרב יוסף פיטוסי שליט”א 15:45 מנחה 

סעודה שלישית ושיחת סיכום  16:30

מהרב מרדכי חזיזה בנושא: צידה לדרך... ערבית מוצ”ש  ייעוץ והכוונה  שיעור ייחודי לנשים
גיבוש המתפללים הרצאות מרתקות

על החוויה המרוממת והתעלות הרוחנית, מספרים 
מאות מתפללים בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ!

הזמן גם אתה את רבני הידברות לבית הכנסת שלך בשבת

073-222-13-61 ואי”ה מובטחת לכם שבת בלתי נשכחת:

בס”ד

לתושבי נצרת עליתשלום וזוגיותשבת

בית הכנסת “תפארת ישראל” בשיתוף ארגון הידברות, 
מזמינים אתכם לשבת של עונג והתעלות רוחנית

שבת חיי שרה  .  כ”ה חשון תשע”ז  .  26.11.16 למניינם

פרשת “חיי שרה“
מרצה בכיר בארגון הידברותהרב רפאל אוחיון שליט”אבהשתתפות

 בית הכנסת “תפארת ישראל” וארגון הדברותמצפים לבואכם 
רחוב תירוש 12, נצרת עלית

   מפי הרב רפאל אוחיון14:30   השיעור המרכזי   בנושא “חכמת נשים”13:45   שיעור מיוחד לנשים7:30     שחרית
   סעודה שלישית ושיחת סיכום15:45   מנחה   בנושא: “איך להיות נשוי ולהשאר שפוי”

             ערבית מוצ”ש   מהרב רפאל אוחיון בנושא: “צידה לדרך”

השבת להצלחת ושמירת עם ישראל ובכללם העוסקים בקודש וכוחות הביטחון

   ערבית   “פנינים מפרשת השבוע”   שיחה מפי הרב רפאל אוחיון   קבלת שבת16:05   מנחה
   עם הרב רפאל אוחיון20:00   עונג שבת של שירים ושמחה 
   יוגש כיבוד קל |  עזרת נשים פתוחה   בנושא המרתק: “אומנות האהבה”

. ליל שבת . 
. שבת קודש . 

של

מוזמניםכולם

אל
תחמיצו

& 200,000  ויכולים
לזכות ב- אתם נכנסים להגרלת הענק!

להידור בית הכנסת שלך 
מתנת חברת 'פיניש'

הידברות
למען הקהילה

ללא עלות!

שבת רוחנית מענגת עם רבני הידברות בבית הכנסת שלך!
זה קורה

כל הפרסום בחסות ארגון הידברות

ובנוסף


