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פרשת תזריע  | גליון 396 | כ"ט באדר ב' תשע"ט

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

היסודיות ב המצוות  אחת  מופיעה  השבוע  פרשת 
יש  ָעְרָלתֹו".  ְּבַׂשר  ִיּמֹול  ַהְּׁשִמיִני  "ּוַבּיֹום  ביהדות: 
התמהים על מצוות ברית המילה: "האם יתכן שהתורה 
לעובדה  מודעים  ואינם  שלם?",  שנברא  באדם  לפגום  תצווה 
הפשוטה המובאת בתלמוד )סנהדרין לח ע"ב( שאדם הראשון נברא 
ללא ערלה, והערלה אינה אלא תוספת מיותרת שהחלה לאחר 
שהתלכלך בחטא עץ הדעת. נמצא שכאשר אנו מלים את בננו, 
של  המקורית  לצורה  אותו  ומחזירים  צורתו  את  מתקנים  אנו 

האדם הראשון בעת שהיה טהור ונקי ושלם לחלוטין.
על מצוות המילה הכריז הקב"ה )בראשית יז, יד( כי היא "ברית" 

נאמנות  ומייצג  יהודי,  כל  של  בבשרו  הטבוע  כחותם  קודש, 
וקשר עולמי בינינו לבין מלכו של עולם, כאזרח הכורת ברית 
אחווה של דם עם מלכו, לאחר מעידתו בנאמנותו למלך. אף 
כאן, בכריתת ברית המילה, קיים תיקון לחטא עץ הדעת 
היו  להיוולד  העתידות  הנשמות  )שכל  הראשון  האדם  עבר  בו 

יוצא כל  ומיום ברית המילה  כלולות בנשמתו( על צו בוראו, 
יהודי לדרך חדשה בקשר המיוחד שבינו לבין אלוקיו. וזהו שנאמר 
)יחזקאל טז, ו(: "ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי" ]ואצל חוה בא התיקון על ידי צער 

לידה ועניין טהרת המשפחה[.
והנה התברר בעולם המחקר דבר פלא. בימים הראשונים ללידה, 
אין הכבד של הילד הנולד בשל, ואינו מסוגל ליצור גורמי קרישה 
דם.  מאיבוד  למוות  חלילה,  מביאה,  פציעה  כל  אלה,  ללא  בדם. 
התינוק הנולד משתמש בעת פציעה בגורמי הקרישה שקיבל מאמו. 
אך הנה, בכל יום שחולף מבשיל הכבד ומתחיל לייצר גורמי קרישה, 
עד שמגיע לרמה של מאה אחוז גורמי קרישה בדם. בספר "המהפך 
1" )עמ' 150( הובא מחקרו של ד"ר ס. י. מקמילן בשנת תש"ס )יוני 
2000 לסה"נ(, בו הוא מציין בפליאה כי בעוד שבימיו הראשונים של 
התינוק קיים ֶחסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום 
השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת 
לאורך כל חיי האדם )100%(, הרי שלקראת היום 

עומדים  והם  מהיר,  בקצב  הקרישה  חומרים  מתרבים  השמיני 
ביום השמיני על רמה של 110%! כלומר, היום השמיני הוא היום 
המוצלח ביותר לניתוח מכל הימים הרבים בהם האדם חי. ואיש 
המדע הנכבד, ד"ר מקמילן, אינו מסתיר את התלהבותו: "יש לשבח 
את אנשי המדע שעמלו כל השנים הללו. אך בעת שאנו מוחאים-

כף למדע על תגלית חדשה זו, לפני 4000 שנה האלוקים ציווה את 
אברהם למול את בנו ביום השמיני דווקא!".

אמנם לעם ישראל ברור שלא בגלל שהיום השמיני הוא היום 
המתאים ביותר לברית המילה, הצטווינו למול ביום השמיני. אלא 
סוד  )ראה  השמיני  ביום  להיות  המילה  ברית  שעל  בגלל  להיפך, 
לפיכך  "הצופן" על סוד האותיות(,  ח', בספרנו  המספר שמונה, הטמון באות 
הטביע בבריאה שביום השמיני תהיה בגוף רמה גבוהה של גורמי 
וכמאמר  סכנה.  ללא  המצווה  קיום  את  לאפשר  כדי  קרישה 
עלמא"  וברא  באורייתא,  "איסתכל  הוא  ברוך  הקדוש  חז"ל: 
שיתאים  באופן  נברא  העולם  כלומר,  א(.  קסא,  תרומה  )זוהר 
למצוות התורה, ולא להיפך. ובמילים אחרות, לא בגלל 
שיש לנו יד הצטווינו לקשור תפילין על היד, אלא בגלל 
שיש בתורה מצות תפילין ומצוות נוספות שיש לבצען ביד, 
נברא האדם עם יד, כדי שיוכל לקיימן. שהרי העולם הזה דומה 

לפרוזדור בפני העולם הבא. 
בנוסף לפלא הטמון ביום בו הצטווינו למול, יש לציין עוד את 
בריאותית  תועלת  קיימת  הערלה  מילת  בעצם  כי  התברר  אשר 
ההופך  דבר  לבשר,  דבוק  ואינו  לשק  דומה  הערלה  עור  נפלאה. 
של  מסוכנת  להתרבות  נוח  למרבץ  שביניהם  החלל  את  בהכרח 
חיידקים ושאר מחוללי מחלות. בהסרת הערלה סר איום זה. משום 
כך כל תינוק הנולד למשפחת המלוכה הבריטית, עובר תהליך מילה 
אחדות  ובמדינות  ובארה"ב  יהודי,  מוהל  ידי  על  הערלה  להסרת 
באפריקה ממליץ משרד הבריאות לכל אזרח למול את עצמו ואת 
ילדיו, לשם שמירה על בריאותו )ראה הרחבה ומקורות בספר "המהפך 
4" פרק "הברית והבריאות"(. וראה עוד את ביאורו הנפלא של ה"אור 
החיים" הקדוש בפרשתנו לוויכוח שבין טורנוסרופוס הרומאי לרבי 

עקיבא אודות ברית המילה. שבת שלום.

מהו היום שבו חומרי הקרישה בדם רבים ביותר, ומדוע דווקא ביום זה?
הרב זמיר כהן

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

 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
לע"נ חנה בת שרה

הרב אברהם יוסף   שאל    
פרשת  את הרב בעלון  הבהרה: 

שאלה  פורסמה  תרומה 
להינשא,  שמבקשת  לאלמנה  בנוגע 
ונכתב שצריכה להמתין שלושה רגלים. 
לאלמנה,  גרושה  בין  הבדל  אין  להלכה 
גבר  לגבי  יום.   90 הוא  ההמתנה  וזמן 

 - ילדים(  לו  יש  כאשר  )בפרט  אלמן 
ראוי להמתין שלושה רגלים.  

לרפואה,  אדם  על  כשמתפללים   
האם  אמו.  ושם  שמו  את  מזכירים 
מזכירים אותו כך גם כשמתפללים עליו 

לעניינים אחרים, כמו הצלחה וכו'?

תמיד  אדם  כל  לברך  נוהגים  הספרדים 
נוהגים  האשכנזים  אמו.  ושם  בשמו 
נכון  וזה  אביו.  ושם  בשמו  להזכירו 
או  לרפואה  בין אם  סוגי הברכות,  בכל 
לפרנסה או לזרע של קיימא או להצליח 

לקבל עבודה.

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

העלון מוקדש לע"נ חסיבה בת מסעודי 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ סילביה אטיאס 
בת רחל | לע"נ רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל

לע"נ שושנה בת דורית
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ראה  שאלוקים  כתוב  "בתורה  שואל:  ליאור 
שהעולם 'טוב מאוד'. איך זה מסתדר עם העובדה 
לעבוד  צריכים  בעולם,  סובלים  האנשים  שרוב 
הבא  בעולם  מאמין  אני  נהנים?  ובקושי  קשה 

שהוא העיקר, אבל זה לא מסביר לי איפה 
רואים את הטוב של אלוקים גם בעולם 

הזה". 
* * *

שלום ליאור, ותודה על שאלתך.
את  הרגילה  המערבית  התרבות 

ברובו  הוא  שהעולם  לחשוב  הציבור 
פי  על  אף  ברע,  מתמקדת  היא  כי  סבל, 

שהוא מיעוט )כל מהדורת חדשות יודעת שפחד 
מתמקדת  היא  ולכן  פרסום,  יוצרים  וזעזוע 
גדלים  בה  הדיכאון  שיעורי  כאלה(.  במקרים 
בהתאם לתפיסה צינית של המציאות, אך תפיסה 

זו שקרית במהותה.

רוב האנשים אינם סובלים בעולם.
בשונה ממה שהורגלנו לחשוב, רוב העולם הוא 
זו עובדה שרוב בני האדם בעולם  למעשה טוב. 
אינם רעבים ללחם ולא סובלים ממחלות ומפגעים 
רעים, רוב האנשים מתים בזקנותם על סיר 
הבשר, ולא ברעב. קיבלנו עולם מדהים 
חומרים  אינספור  לנו  וניתנו  ביופיו, 
לנו  המביאים  וכישורים  ואמצעים 

הנאות רבות מספור.
די  נוחים.  באמת  הם  רגעינו  רוב 
להביט בכל רגע שאין בו לא רעב ולא 
צמא, לא קור ולא חום, קורת גג לראשנו 
ונמצא  ובטוחים,  שלמים  ואנו  לגופנו,  ולבוש 
שאין  מאושר  רגע  בעצם  זהו   - שאובייקטיבית 
להיות  עשויים  אנו  בדמיוננו  רע!  דבר  שום  בו 
או  העבר  על  מחשבות  דאגות,  באלף  טרודים 
ביום  אחד  לרגע  לעצור  מספיק  אך  העתיד,  על 

הזורם,  החיים  שטף  את 
בהווה  חיינו  על  להתבונן 
כדי להיווכח שרוב קיומנו 
למעשה שלו ורגוע מאוד.

של  אחד  רגע  אפילו  אם 
כאב או רעב נחשב בעינינו לרע, לפי הגיון זה - 
מדוע לא נעריך באותה מידה מיליוני רגעים של 

שלווה, מהם מורכבים למעשה רוב חיינו?  
עזוב לרגע קט את המרדפים והבקשות - רק 
וגלה   - עמוק  נשום  באויר,  ריאותיך  את  מלא 
רגע של הנאה צרופה, הבחן בעובדה שאתה חי, 
ואין ברגע הזה שום דבר רע. כל נשימה ונשימה 
נמצא  מפינו תודה. האדם  להוציא  צריכה  היתה 
היכן שהמחשבה שלו נמצאת, מי שמשקר לעצמו 

שחייו רעים, לא יבחין בכל הטוב שבהם.
לפעמים נראה שרק אנשים שניצבו בפני סכנה 
את  ולהעריך  ההרגל,  מן  לצאת  הצליחו  גדולה 

מתנת חייהם.
כל  אשר  עצים  חוטב  על  מספר  עתיק  משל 
היום היה קובל ומתרעם על חייו הקשים וזועק: 
נגלה  אחד  יום  המוות".  מלאך  יגיע  כבר  "מתי 

אליו מלאך המוות: "קראת לי?" - שאל.

היהודי דניאל בלס2
האם רוב חיי האדם הם סבל?  החושב

רוב האנשים סובלים בעולם, צריכים לעבוד קשה ובקושי נהנים. 
אז מה כאן "טוב מאוד"?

 שבע
    עובדות

את  מפרט  ל"ה(  פרק  ה'  )גבורות  המהר"ל   .1
חשיבותו של חודש ניסן: "הוא חודש הגאולה, בו 
נגאלו ממצרים, ובו קיבל יעקב הברכות, ובו עתידין 
להיגאל, ובו נולד יצחק, ובו נעקד על גב המזבח, 

ובו רמז לישראל שהוא ראש תשועה".
כי  המהר"ל  כותב  אגדות"  ב"חידושי   .2

הגאולה העתידית תהיה בחודש ניסן. כה 
השי"ת  שיהיה  ראוי  "הנה  דבריו:  הם 
ניסן, לפי שהוא  נסים בחודש  מחדש 
הגאולה,  ששם  במקום  למעלה  עולה 
וכן לעתיד גם כן נגאלים בחודש ניסן".

3. הרמח"ל מבאר אף הוא כי הגאולה 
העתידית תהיה בניסן, ומוסיף כי זו תהיה 

גאולה במידת הרחמים, בנחת ובשלווה. כה דבריו: 
"ועתה תדע, שגאולת ישראל צריכה להיות בניסן, 
בנחת  תהיה  כן  ועל  החסד,  השפעת  זמן  הוא  כי 

ובשלוה".
4. במכילתא מובאת מחלוקת מתי תהיה הגאולה 

העתידה. דעתו של רבי יהושע היא כי היא תהיה 
תהיה  היא  כי  אליעזר  רבי  סובר  לעומתו  בניסן. 
המחלוקת,  את  מיישב  המלבי"ם  בתשרי.  דווקא 
באמרו שאם בני ישראל יהיו זכאים, תהיה הגאולה 
זכאים,  יהיו  לא  ואם  ומופתים,  באותות  נסית 
תהיה הגאולה על ידי נסים נסתרים. המלבי"ם 
הפלאית,  ההנהגה  מציין  "ניסן  כי  מוסיף 
ופלאות,  נסים  הפליא  זה  בחודש  כי 
על  הגאולה  היא  בו  שתהיה  והגאולה 

ידי אותות ומופתים".
5. הנצי"ב )"העמק דבר", שמות ל"ד, י"ח( 
כותב: "כל החודש מסוגל להשריש יסודי 
כוונתו  זוהי  כי  מוסיף  הוא  עוד  האמונה". 
של בעל ההגדה, שמצטט דעה לפיה "יכול מראש 

חודש חייב לספר ביציאת מצרים".
אודות  נפלאים  כותב דברים  אמת"  ה"שפת   .6
ניסן. לדבריו, בכל שנה מחדש, בכל חודש  חודש 
ניסן, מתעוררת בחירתו של הקב"ה בעמו ישראל. 

ניסן  "בחודש  דבריו:  כה 
חדשה  בחירה  מתעורר 
בוחר  שהקב"ה  שנה,  בכל 
בעמו ישראל... כי בכל שנה 

קודם ניסן מתקיים עשיה זו, ויורד משמים טהרה 
לנפשות בני ישראל המצפים להיטהר".

כי  כותב  תרע"ט(  )ויקהל  משמואל"  ה"שם   .7
ישראל  לדביקות  מיוחד  זמן  הוא  ניסן  "חודש 
באביהם שבשמים, ועל כן הוא זמן מיוחד לגאולה. 
מן  נותנים  ניסן,  שקודם  אדר  בחודש  שנה,  בכל 
אפילו  ישראל,  בלב  חדשה  התעוררות  השמים 
כיוון  שינה".  בבחינת  השנה  בכל  שהיו  לאותם 
בחודש  ה',  חידוש עבודת  זמן  הוא  ניסן  שחודש 
אדר מקבלים ישראל משמים הכנה לכך. כה דברי 
עבודה  חידוש  זמן  הוא  "ניסן  משמואל":  ה"שם 
הנפש  ורגש  וחיות  הלב  התאמצות  שמתבקשת 
באדר  כן  על  ידיים,  וחיזוק  הנפש  והתרוממות 
אומץ  ישראל  בלב  השמים  מן  נותנין  לו  שקודם 

וחיזוק הלב, ורגש קודש והתרוממות הנפש".
להתחדש  לאדם  סגולי  זמן  הוא  ניסן  חודש 
בעבודת ה', ועל האדם להרגיש עצמו כחדש ממש. 
בעל ה"שם משמואל" מסכם ואומר: "ומזה לימוד 
ניסן  שחודש  מה  בדעתו  וישכיל  שיבין  לאדם, 
מבקש ממנו, שיתחדש בכל ענייניו, מחשבה, דיבור 
תיזכרנה  ולא  בריאה,  חידוש  הוא  כאילו  ומעשה, 

הראשונות ולא תעלינה על לב".

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

מסוגל לישועה, לניסים ונפלאות: 
7 עובדות על חודש ניסן

חודש ניסן הוא חודש מכונן בהיסטורית עם ישראל. בו נגאלו ובו עתידין להיגאל. 
מדריך לדמותו של החודש החדש, ראש לכל החודשים

& 200,000

והיכנסו
להגרלת הענק!

שווי 
הפרס

להידור בית הכנסת שלכם
מתנת חברת ‘פיניש’

לקראת שבת הגדול הזמינו לבית הכנסת שלכם שבת של עונג
והתעלות רוחנית עם אחד ממרצי הידברות!

ג עונג שבת של שירים ושמחה  ג הרצאות מרתקות
ג שיעור מיוחד לנשים ג גיבוש הקהילה ג ייעוץ והכוונה

תנו לנו לעשות לכם את השבת בגדול!

להזמנת שבת ללא עלות: 073-222-13-61 הרב רפאל אוחיון / הרב שי עמר / הרב מרדכי חזיזה / הרב מרדכי ארם צובה 
הרב ניסים אזוי / הרב מרדכי לוי /  הרב ראובן זכאים

הידברות
למען הקהילה

בס”ד

יונתן הלוי
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ג שיעור מיוחד לנשים ג גיבוש הקהילה ג ייעוץ והכוונה

תנו לנו לעשות לכם את השבת בגדול!

להזמנת שבת ללא עלות: 073-222-13-61 הרב רפאל אוחיון / הרב שי עמר / הרב מרדכי חזיזה / הרב מרדכי ארם צובה 
הרב ניסים אזוי / הרב מרדכי לוי /  הרב ראובן זכאים

הידברות
למען הקהילה

בס”ד

חודש ראשון ללא תשלום בחלוקת עלוני השבת המבוקשים של הידברות: 073-2221388  להצטרפות לנבחרת מזכי הרבים 

208,300
נכון להיום הנבחרת מזכה את הרבים ומפיצה

עלוני שבת בכל רחבי הארץ 
וב’’ה עוד היד נטויה...

במכולת
ליד

העיתונים
ביום שישי
במאפייה

ואצלך
בשולחן
שבת

בבתי
הכנסת

בסביבתך
במקום
העבודה

שליח בדרך 
אליכם עד 

הבית!

מתי בפעם האחרונה
היית שייך

לנבחרת?

דודו כהן

האם ה רבות  שהתלבטתי  היא  אמת 
לכתוב את המאמר שלפניכם.

נמנע  הידברות  ארגון  אחד,  מצד 
ואנו  שלנו,  המטרה  לא  זו  בפוליטיקה.  מעיסוק 
דווקא  אבל  יהודים.  לקרב   – בעיקר  מתרכזים 
ויהודי,  יהודי  כל  כלפי  שלנו  המחויבות  מתוך 
לא  זו  הרי  הדברים.  את  לכתוב  שנכון  החלטנו 
הקרובות  הבחירות  עכשיו;  פוליטיקה  באמת 
שייערכו השבוע לא יקבעו רק את הפן המדיני-

בטחוני, אלא דבר הרבה יותר עקרוני - את דמותו 
תקבע  השבוע  בארצו.  ישראל  עם  של  היהודית 
ציבורית  תחבורה  להפעיל  אם  ישראל  מדינת 
בשבת, האם המדינה תשמור על ערכים יהודיים 
או מערביים, וכן בנושאי דמות המשפחה בישראל, 
לימודי תיאוריות של כפירה בבתי הספר, נישואים 
תורה  לומדי  כלפי  פליליות  סנקציות  אזרחיים, 
לרפורמים  רגל  דריסת  מתן  אומנותם,  שתורתם 

עידוד  המערבי,  לכותל  מעבר  הרבה 
וכן  להתבוללות  היחס  הפלות, 

הלאה.
כל יהודי מאמין, מבין שעלינו 
שהמדינה  מנת  על  להילחם 
ההידרדרות  את  תגביר  לא 
אין  ישראל.  בעם  הרוחנית 
בכלל מחלוקת. אבל מצד שני, 
 – שונים  שפרצופיהם  "כשם 
ולכל  שונות",  דעותיהם  כך 
שונות,  תפיסות  יש  אחד 

איזה  בכוונה  שמתבטאות 
לבחור  שוקל  אחד  לקלפי.  לשלשל  פתק 

שלה  שהמנהיג  בגלל  אנטי-דתית  ימין  במפלגת 
במפלגתו  רוצה לבחור  אחר  לטעמו;  "חזק"  הוא 
ויש  אותו;  לחזק  מנת  על  הממשלה  ראש  של 
כאלה שמעוניינים במועמד האחר, אבל שוכחים 
יאיר  חלילה  יהיה  בתור  הבא  הממשלה  שראש 
לפיד, שיעשה הכל על מנת לפגוע בכל מה שמריח 
קדושה. רבים מאיתנו הם קולות צפים עד לרגע 
ונראה שהגיע הזמן לדבר יהדות. שוב – לא  זה, 

פוליטיקה.
באופן אישי, אין לי התלבטות. אני לא קול צף, 
מהסיבה הפשוטה שזכיתי לראות מקרוב ולהכיר 
ישראל,  גדולי  של  התורנית  ועוצמתם  בחכמתם 
כחלק  שלהם,  ישראל  אהבת  בגודל  גם  כמו 
מעבודתי בהידברות. ולכן באופן מושכל, כדי לחזק 
את הפן היהודי במדינה, אצביע לאחת המפלגות 
המנווטים  תורה,  חכמי/גדולי  מועצת  להן  שיש 

ההתלבטות.  תמה  בכך  דרכה.  את 
למעשה, היא כלל לא החלה.

ומה הקשר להידברות? שאלה טובה.
מאלפת  דוגמה  הוא  הידברות  ארגון 
בזמן  ישראל.  גדולי  של  מרחוק  לראייה 
שאלות  המון  עלו  הארגון,  שהוקם 

והתלבטויות שנבעו מאופי הפעילות בכלים 
טכנולוגיים, שעד לאותה תקופה אף אחד לא רתם 
עצומים  בהיקפים  שלא  בטח  היהדות,  לטובת 
כאלה. הרב זמיר כהן כיתת רגליו וקיבל הסכמות 
מכל גדולי הדור באותה תקופה – מרן הרב עובדיה 
הרב  מרן  זצ"ל,  אלישיב  הרב  מרן  זצ"ל,  יוסף 
שטיינמן זצ"ל, וגם ממרן חכם שלום כהן שליט"א, 
האדמו"ר  מרן  שליט"א,  קנייבסקי  הרב  מרן 
גדולי  תורה רבים.  חכמי  ועוד  שליט"א  מבעלזא 
הדור ראו למרחוק, הבינו את הדור ואת מאפייניו 
בזכות  ורק  מדיה,  לכלי  הנוגע  בכל  הייחודיים 
התעוזה,  ובעלת  המאסיבית  תמיכתם 
ההבנה העמוקה והדאגה הכנה 
לעם ישראל – ארגון הידברות 

הגיע לאן שהגיע.
כשאנחנו  כיום,  גם 
עם  מתייעצים  בהידברות 
ממשיכים  אנו  ישראל,  גדולי 
אותם  כיצד   – להשתומם 
כיצד  למרחוק,  רואים  גדולים 
הדור  את  לעומק  מבינים  הם 
של  באוהלה  ספונים  שהם  )מתוך 
מורכבויותיה  כל  על  המציאות  תורה, 
גם  זאת  לראות  ניתן  לחלוטין(,  להם  נהירה 
להם  קמו  כאשר  האחרונה,  מהתקופה  ממש 

שועלים  צרי-אופק,  עסקנים  כמה 
קטנים מחבלי כרמים, עם "השגות" 

עשרות  מתוך  אחת  על  ושקרים 
הידברות  ארגון  של  פעילויות 
בארץ  האוכלוסייה  בקרב 
"שבע  אתר  וזהו  ובעולם, 
ברכות". הם ניסו להסית רבנים 
אחרים כנגד הפעילות, אך שני 
גדולי ישראל, חכם שלום כהן 
בצורה  חתמו  בעדני,  והרב 
שבע  שאתר  וחדה,  ברורה 

להתקיים  וחייב  צריך  ברכות 
ליד  פונה. מי מאיתנו הקטנים  לציבור אליו הוא 
ענקי העולם האלה, היה יכול לקחת על עצמו כזו 
אחריות, ולראות כבר בתחילת הדרך כיצד האתר 

היום,  עד  ואכן  בישראל?  בתים  אלפי  יקים  הזה 
בזכות ברכתם ועידודם, קמו קרוב ל-2,000 בתים 

בישראל.
הזו  החוויה  את  צריך  שהייתי  לא  כמובן, 
הבלתי-נתפסת  במעלתם  להכיר  כדי  בהידברות 
 - מקרוב  זאת  כשרואים  אבל  הדור,  גדולי  של 

האפקט עוצמתי הרבה יותר.
גדולי  אם  הבחירות.  לנושא  אותי  מחזיר  וזה 
החרדיות  למפלגות  להצביע  מורים  ישראל 
מישהו  האם  בכלל?  כאן  הדיון  מה   – הגדולות 
הדור?  מגדולי  יותר  גדול  שהוא  חושב  מאיתנו 
האם אפשר להתעלם מהסכנה המוחשית לזהותו 
לו  שמשדרת  בערכים  ישראל,  עם  של  היהודית 
וכן  לספוג,  אמורים  שילדינו  הערכים  המדינה, 
מהסכנות שאורבות בפתח בכל הנוגע ליחס כלפי 
של  מעיניהם  שינה  ומדירות  המשפחתי,  התא 
גורמים  הרבה  כך  כל  ועצומים?  גדולים  רבנים 
מתנגחים בשנים האחרונות ביהדות – התקשורת, 
לכל  רדיקליים שמתנגדים  ארגונים  פוליטיקאים, 
דבר שבקדושה, גופים שמנסים לערער את תפיסת 
מעוותות  דעות  ומקדמים  היהודית,  המשפחה 
וחולניות. כל כך הרבה אויבים יש לרוחניות, אז 
איך אפשר שלא להקשיב לגדולי ישראל, ולחשוב 

שמישהו מבין טוב מהם?
עם  של  ההיסטוריה  בכל 
שאב  היהודי  העם  ישראל, 
וגדולי  ממנהיגי  כוחותיו  את 
הדור. עיני העם היו נשואות 
וכאן,  פיהם.  למוצא  תמיד 
שהם  רואים  אנו  בבחירות, 
שיוצאים  הראשונים  עצמם 
הבנה  מתוך  להצביע, 
יכולות  האלה  שהבחירות 
יהיה  העם  כמה  עד  להשפיע 
ערכי יותר, מחובר יותר לשורשיו. 
את  שיבינו  יהודים  יותר  שיהיו  וככל 
הנקודה החשובה הזו – כך נקנה ערכים יהודיים 
לא  בכלל  וזו  יותר.  טובים  יותר,  שפויים  יותר, 

פוליטיקה, זו פשוט האמת.

בחירות 2019 – מדוע חשוב 
להקשיב לגדולי ישראל?

מדוע יש חובה לשמוע ולציית לגדולי הדור בכל הנוגע להצבעה בבחירות 
הקרובות, ולא להשאיר זאת להחלטה האישית של כל אדם? ומה הקשר 

לארגון הידברות?

כל 
יהודי מאמין, 

מבין שעלינו להילחם 
על מנת שהמדינה לא תגביר 
את ההידרדרות הרוחנית בעם 

ישראל. אין בכלל מחלוקת. אבל 
מצד שני, "כשם שפרצופיהם 

שונים – כך דעותיהם 
שונות". ולכל אחד יש 

תפיסות שונות

ארגון 
הידברות הוא 

דוגמה מאלפת לראייה 
מרחוק של גדולי ישראל. 
בזמן שהוקם הארגון, עלו 
המון שאלות והתלבטויות 

שנבעו מאופי הפעילות בכלים 
טכנולוגיים, שעד לאותה 
תקופה אף אחד לא רתם 

לטובת היהדות
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פרקטיים  כללים  רגעית   אופוריה  מול  אמיתי  שיקול   – מושכלות  החלטות  קבלת 
לדעת  ניתן  כיצד  הדיבור   ואופן  גוף  שפת  קיימא   של  לקשר  זוג  בת  למציאת  ומעשיים 
ועוד בכלל  אם  בקשר,  המשפחה  מקום  מהו  הפגישות   וצורת  אופן  נכונה   שהבחירה 

מופע מיוחד
של הסטנדאפיסט

ר’ שמעון פרץ

סדנה עשירה בהנחיית הרב זמיר כהן והרב איתמר אינהסזאן

משנים סטטוס רווקים
סדנא לגברים רווקים בלבד

כל הסודות האמיתיים לקשר זוגי

חייג: 073-2221300

עיקרי ההלכות הנחוצות לליל הסדר )א'(
מהו סדר ההלכות בליל הסדר? חלק ראשון בפירוט של כל חלקי ההגדה, והלכותיהם

דר פסח מורכב מהרבה הלכות ופרטים, ס
הסדר  את  לזכות  סימנים  עשו  וחז"ל 
הדברים  על  נעבור  הסדר.  בליל  שיש 
בסקירה כללית, כדי שכל אחד יוכל לדעת בדיוק 

מה הוא צריך לעשות בלילה זה, והיה זה שכרנו.

קערה של ליל הסדר
א. נוהגים לסדר בקערה אחת – מרור, זרוע )או 
זרוע של בהמה או כנף של עוף(, ביצה קשה, חרוסת, 
)כ"ט עמ'  כרפס, ושלש מצות, ובספר חיים לראש 
כפי  בניקיון  "ארחץ  מהפסוק  לכך  רמז  כתב  ב'( 
ואסובבה את מזבחך ה'" - "מזבחך" ראשי תיבות 
– מצה, מרור, זרוע, ביצה, חזרת, חרוסת, כרפס. 

ב. טוב על דרך הסוד להשאיר מעט מן הכרפס 
בצלחת שבתוך הקערה, שיהיה סוד הקערה שלם 
)פרשת  חי  איש  בן  ומרור.  עד לאחר אכילת מצה 

צ"ו אות ל"ב(.

קדש
א. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, 

כדי שכשיבא לביתו יקדש מיד אחר 
צאת הכוכבים. ואין צריך להמתין 
רבינו  של  הכוכבים  צאת  עד 
להתחיל  שאסור  והטעם  תם. 
הכוכבים,  צאת  קודם  הסדר  את 

היא  ההגדה  מצוות  שעיקר  משום 
ומרור  מצה  גם אכילת  ולכן  בלילה, 

חזון  )שו"ת  בלילה  דווקא  להיות  צריכה 
עובדיה סימן א', בשם המהרי"ל הלכות ההגדה דף יג ע"ב(.

ב. בין אנשים ובין נשים חייבים במצוות ארבע 
שהגיעו  הילדים  לפני  יין  לתת  ומצוה  כוסות, 
אין  אולם  כוסות,  ארבע  במצוות  לחנכם  לחינוך 
צריך רביעית. וכן מצוה לחלק לילדים מיני מתיקה 
וכיוצא בזה, כדי שלא יישנו )שולחן ערוך סימן תע"ב 

סעיף ט"ו ט"ז וחזון עובדיה ליל הסדר עמוד ו'(. 
דרך  להסב  חייבים  כוסות  ארבע  כששותים  ג. 
חירות. ואם לא היסב - צריך לחזור ולשתות כוס 
נוספת. ומכל מקום, אם אינו בקו הבריאות, וקשה 
להקל  יכול  בהסיבה,  ולשתות  לחזור  מאד  עליו 
)כן  ולשתות  לחזור  שלא  ורביעית  שלישית  בכוס 

פסק בשו"ת חזון עובדיה סימן י"ג(.
ד. ההסיבה צריכה להיות לצד שמאל. ואם היסב 
בגמרא  איתא  )כן  כלל  היסב  לא  כאילו   - ימין  בצד 

פסחים ק"ח, וחזון עובדיה שם עמוד ט' בהערות(.
צד  על  להסב  צריך  שמאלי  שהוא  מי  גם  ה. 
שמאל של כל אדם. ובדיעבד שהיסב בצד ימין - 

יצא )משנה ברורה סימן תע"ב סעיף קטן י"א(. 
ומכל  הסיבה.  במצוות  חייבות  הנשים  אף  ו. 
ידי  יצאו   - בדיעבד לא הסבו הנשים  מקום, אם 
חובה, ואינן צריכות לחזור ולשתות )כן פסק בשו"ת 

חזו"ע סימן יד(.
באכילת  כוסות,  ד'  בכל  הוא  הסיבה  חיוב  ז. 
המצה, ב"כורך" וב"אפיקומן". ושאר כל הסעודה - 
אם היסב, הרי זה משובח, אך בברכת המזון יברך 

מיושב בלי הסיבה. 
ח. מצוה לקדש על יין אדום, שיש בזה זיכרון 
לדם קרבן פסח ודם מילה, שבזכותם נגאלו ישראל 
היין  כ"ז ע"ב(. לכן אף אם  )חיים לראש דף  ממצרים 
הלבן משובח ממנו - ייקח את היין האדום. אמנם 
אם אינו לבן יותר מדי, והוא משובח מן האדום, 
ייקח את היין הבהיר, ובשעת הדחק יוצאים ביין 

לבן )עי' ט"ז סימן תע"ב סעיף קטן ט'(. 
ט. אפילו מי שהיין מזיקו או ששונא את היין, 
חייב לדחוק את עצמו לשתות ארבע כוסות, אך 
חובה  ידי  לצאת  כזה  לאדם  לכתחילה  אפילו  די 
במיץ ענבים. אמנם אם עלול ליפול לידי חולי ע"י 
שתיית היין - פטור לגמרי ממצוות ארבע כוסות 

)שולחן ערוך סימן תפ"ג(.
רביעית  הוא  הכוס  שתיית  שיעור  י. 
יש  ולכתחילה  מ"ל,   86 שזה  הלוג, 
בבת  הרביעית  לשתות  להיזהר 
חובה  ידי  יצא  ובדיעבד  אחת. 
אם שתה הכוס לסירוגין, אם לא 
מתחילת  דקות  מ-2  יותר  שהה 
שתיית הכוס עד סופה. אבל אם 
יצא  לא  דקות,  מ-2  יותר  שהה 

)שו"ת חזו"ע סי' יב(.
מברכים  הסדר  ליל  של  בקידוש  יא. 

ברכת שהחיינו )שולחן ערוך סימן תע"ג סעיף א'(.

ורחץ
א. נוטל ידיו בלי ברכה, כי כעת אנו עומדים 
שטיבולו  דבר  וכל  במשקה,  הכרפס  לטבול 
ט"ז  )עי'  ברכה  בלי  ידיים  נטילת  צריך  במשקה 

קנ"ח  סי'  ערוך  ושולחן  ו',  קטן  סעיף  תע"ג  סימן 
הדינים  בכל  להקפיד  וצריך  ד'(.  סעיף 

אכילת  שקודם  ידיים  בנטילת  כמו 
פת, וראוי שלא ישיח בשום דבר אם 
ברכת  אחר  עד  הסדר  לצורך  אינו 

דתכף  משום  ואכילתו,  הכרפס 
לנטילה - ברכה )חזון עובדיה עמוד 
ל"ב, חזון איש - הגדה של פסח חזו"א, 

ורחץ סק"ג, ומרן הגרי"ש אלישיב, הגדה של 
פסח עמ' 23(.

ב. אם שכח ובירך בטעות על נטילת ידיים, בכל 
אופן יכול לברך על נטילת ידיים לפני הסעודה, 
המכוסים  במקומות  בידיו  ייגע  כזה  ובמקרה 
שבגופו, שבזה מתחייב שוב ליטול בברכה )ביאור 
הלכה סימן תע"ה סעיף א', כף החיים סימן תע"ג ס"ק ק"ז, 

הגרש"ז אויערבך שו"ת רבבות אפרים ח"א סימן ש"א(.

כרפס
הבדוק  כרפס  גרם(  )כ-15  מכזית  פחות  יקח  ג. 
יפה מן התולעים. לכתחילה יש להדר אחר כרפס 
אולם  לאכילתו,  טעמים רבים  שיש  מפני  דווקא, 
שיבדקנו  מי  לו  שאין  או  כרפס,  מוצא  אינו  אם 
בחומץ  ויטבלנו  ירקות,  ייקח אחד משאר  כראוי, 
או במי מלח )ואם מטבילו במי לימון, נכון לערב בו מים 
עד שיהיה הרוב מים(, ויברך בורא פרי האדמה, ויכוון 
לפטור בזה את המרור שאוכל בהמשך ואינו מברך 

עליו )עיין בן איש חי פרשת צ"ו אות ל"ב(. 
ד. יש נוהגים, בעיקר מבני אשכנז, לאכול תפוח 
אדמה במקום הכרפס, ולכן לכתחילה יזהר ליטול 
בנטילת  שיתחייב  כדי  בידו,  האדמה  תפוח  את 
ידיים לדבר שטיבולו במשקה )הגר"נ קרליץ חוט שני 
פסח פרק י"ז סעיף קטן ט"ו, הגר"מ שטרנבוך, הגדת מועדים 
האדמה  תפוח  את  נוטל  אם  אף  אמנם  וזמנים(. 
מקראי  ספר  לכן.  קודם  ידיו  ליטול  יכול  במזלג, 

קודש )חלק ב' סימן ל"ט(.
ה. אם אכל מהכרפס יותר מכזית, בכל אופן לא 
להקל".  ברכות  "ספק  משום  נפשות  בורא  יברך 

)חזון עובדיה עמ' מ"ב(.
ו. אכילת הכרפס אינה צריכה הסיבה )ספר התניא 
סימן מ"ז(. ועדיף שלא להסב, ואם היסב - יצא ידי 

חובה )חזון עובדיה עמוד מ' בהערות(.

יחץ
א. קודם שיתחיל בקריאת ההגדה, ייקח משלש 
האמצעית,  המצה  את  לפניו  המונחות  המצות 
על  ולא  בידו  שיבצענה  וראוי  לשתיים,  ויבצענה 
ידי כלי. ויניח את החלק הקטן בין שתי המצות 
לאחד  ייתן  הגדול  החלק  ואת  השלמות, 
המסובים לשומרו לאפיקומן )ואם שכח 
בוצע באמצע ההגדה  ולא בצע קודם ההגדה, 
במקום שנזכר( )עי' פרי מגדים סימן תע"ג, 

אשל אברהם סעיף קטן כ'(.
הכיכר  לבצוע  נוהגים  יש  ב. 
בצורת דל"ת - וא"ו, והחלק הגדול 
והחלק  לאפיקומן,  מניחו  וא"ו  בצורת 
הקטן בצורת דל"ת מניח בין המצות, והוא על דרך 
הסוד )עוד יוסף חי פרשת צו אות ו'(. ואף שבבן איש חי 
)פרשת צו אות ל"ג( כתוב להיפך, מ"מ כתב שם בעוד 
יוסף חי שמה שכתב בבן איש חי הוא טעות סופר 

)וכן מפורש בשעה"כ דף פ"ג עמ' ב'(.
קודם  המצות  משלש  אחת  לו  נשברה  אם  ג. 
השבורה  המצה  את  ייקח  האמצעית,  שבצע 
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 ההלכה



מדוע אנחנו שוכחים לשוחח עם ילדינו, 
ואיך ניצור איתם קשר נכון וטוב?

במחקרים שבוצעו בזמננו התבררה העובדה המדהימה, שרוב ההורים 
בעולם משוחחים עם הילד בממוצע, כ-15 דקות בלבד ביממה! ורובם 
כמו:  )שאלות  לחלוטין  טכניים  בנושאים  עוסקים  אלו  דיבורים  של 
אכלת? התקלחת? צחצחת שיניים? והוראות: תיכנס כבר לישון! תתלבש, 

תתארגן, תזדרז להסעה...(.  
הורים אלה, העסוקים מידי בעצמם ובמטלות שעליהם, שוכחים שנפש 
הילד זקוקה לשיחה עניינית, מתונה ואמתית, כדי שהיא תתפתח כראוי. 
כל ילד זקוק להתעניינות כנה בשלומו, בתחושותיו ובהישגיו, בלימודיו 
ובקשריו עם חבריו, ובכלל, במה שטוב לו ובמה שקשה לו. התעניינות 
זו תבוא מתוך אהבה ואכפתיות סבלנית, ולא כהצקה או כלאחר יד. לכן 
יש גם לדעת את הגבולות בהתעניינות, לבל יקבל תחושה של חטטנות 

יתירה ומטרידה מצד ההורים, בפרט כשמדובר בילד בגיל ההתבגרות. 
"חיישני" הילד מפותחים הרבה יותר מכפי שהוריו סבורים, והוא חש 
היטב על פי טון וצליל הדיבור, מבט העיניים ושפת הגוף, האם שאלת 
או  וכנה,  אמיתית  היום?"  שלומך  ו"מה  היה?"  וה"איך  נשמע?"  ה"מה 
נאמרת מהשפה ולחוץ רק כדי לצאת ידי חובת התעניינות, מבלי שבאמת 

אכפת.
אינו  הצעיר,  בגיל  נכון  באופן  אוהב  יחס  מהוריו  מקבל  שאינו  ילד 
חש קשר אמתי ונפשי עם הוריו כאשר הוא גדל ומתבגר, ואין להתפלא 
שבהגיעו לגיל ההתבגרות אינו מתייעץ עם הוריו, ואפילו מתנכר אליהם. 
אותו  הסובבים  טכניים  אנשים  הכול  בסך  מהווים  הוריו  שהרי עבורו, 
במשך השנים. זו "תפקידה" לבשל עבורו ולכבס את בגדיו, ומידי פעם 

לרטון ולצעוק עליו, וזה "תפקידו" לארגן כסף למחיה, לגעור ולנזוף. 
איכות  זמן  עבורו  להקדיש  הזמן  את  מוצאים  שהוריו  ילד  אולם 
ובתכניות  הבית  בענייני  לפעם  מפעם  אותו  משתפים  נעימה,  לשיחה 
המשפחתיות בנושאים המתאימים לגילו ולרמתו, מחייכים אליו במבט 
אוהב לפחות פעם ביום, צוחקים מהלצותיו ומתבדחים אתו, ובמקביל 
- מדריכים אותו אל הטוב והנכון באווירה רגועה, באמצעות דיבור אל 
שכלו ושכנועו שכך עדיף לו וזה הנכון עבורו- לטובתו, ונוזפים בו רק 
כשאין ברירה, ובכל מקרה, נזהרים תמיד שלא להשפילו ולבזותו – גם 
בעת תוכחה. הרי ילד זה יודע כבר מהגיל הרך ש"אבא ואמא הם החברים 
הכי טובים שלי", והם גם "המדריכים הכי טובים שלי". הוריו של ילד זה 
מהווים בעיניו דמויות ערכיות וחינוכיות, אשר תפקידם להדריך, להסביר 
וללמד, והוא חש היטב שאפשר להתייעץ איתם בכל נושא מטריד. ילד 

זה, יאהב ויעריץ את הוריו, כל ימי חייו.
בשבועות הבאים ניתן מספר עצות מעשיות, כיצד נוכל למנוע טעויות 

בחינוך, וכיצד נגדל את ילדינו להיות ילדים שמחים ובעלי נפש בריאה.

רק 15 דקות שיחה?

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן "המדריך המלא לחינוך ילדים". 
לרכישת הספר חייגו להידברות שופס  073-222-1250
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 הידברות וקו ההלכה בשירות ללא תשלום, למענכם. 
לכל שאלה בהלכה, חייגו עכשיו 073-3333-300

חכם, מוכשר, מוצלח

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

הן מכלות את חיינו.

בהשגחה תורנית  מיועד לנשים ולגברים

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

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

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

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

נפשיבשאלתי

לאמצעית )הרמ"א סימן תע"ה סעיף ז'. ועיין עוד בנטעי גבריאל פרק פ"ג הערה ז'(. אמנם 
תהיה  האמצעית  המצה  שגם  עדיף  שאינה שבורה,  אחרת  מצה  לו  יש  אם 
שלימה, ואח"כ לשוברה, ולא להניח שבורה מלכתחילה )שו"ת מהרש"ל סימן פ"ח(.

ד. אף מי שהמצות שלו דקות ביותר, ואם יבצע מן המצה האמצעית, לא 
ישלים עליה  ואח"כ  זאת יבצע המצה האמצעית,  בכל  כזית,  בכל חלק  יהא 
לכזית ממצה שמורה אחרת בעת אכילת המצה ובעת אכילת האפיקומן )חזון 

עובדיה עמוד מ"ז(. 

מגיד
א. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים 
בליל הסדר, שנאמר "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים", כמו שנאמר 
"זכור את יום השבת". ומניין שבליל חמישה עשר, תלמוד לומר "והגדת לבנך 
ביום ההוא לאמר בעבור זה", בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך )רמב"ם הלכות 

חמץ ומצה פרק ז' הלכה א'(.
מובא בזוהר הקדוש )בא דף מ' עמוד ב'(, שכל אדם שמספר ביציאת מצרים, 
מוזמן לשמוח בשכינה הקדושה לעולם הבא, והקב"ה שמח כשמספרים סיפור 
זה, ובאותה שעה מכנס הקב"ה לכל פמליא של מעלה, וכולם שומעים את 
ישראל משבחים לקב"ה על יציאת מצרים, ועל ידי זה כל פמליא של מעלה 
מודים לקב"ה על כל הניסים והגבורות שעשה עם ישראל, וכך נוסף כח וגבורה 

למעלה.
יציאת  זכירת  ממצוות  פסח  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  מצוות  שונה  ב. 

מצרים בכל השנה: 
א( כל השנה הזכירה בלב או בהזכרת יציאת מצרים בלבד, וכאן האמירה 
בפה ובסיפור באריכות )כך מבואר בספר המצוות לרמב"ם, שם, ובפמ"ג בפתיחה הכוללת 

להלכות קר"ש אות כ'(.
ב( ועוד, שהמצווה כאן לספר לבניו או לאחרים. )מנחת חינוך מצווה כ"א(. 

ג( ועוד, שהמצווה נמשכת כל הלילה, או לפחות עד חצות, ובכל השנה די 
להזכיר פעם אחת. )מהר"ם שיק מצוה כ"א(. 

)כן כתב המהר"ל  יצא ממצרים  ועוד, שהמצווה לראות את עצמו כאילו  ד( 
גבורות ה' פרק ס"ב(.

ג. יגביה את הקערה שיש בה המצות על כל מה שעליה, הוא וכל המסובים 
עמו. ויש נוהגים להגביה המצה הפרוסה לבדה, ומתחילים "הא לחמא עניא" 
עד "מה נשתנה", ואז יצווה להסירם מעל השולחן ולהניחם בסוף השולחן, 
רשאים  שאין  יודיעם  ואז  וישאלו,  התינוקות  שיראו  כדי  כבר אכלו,  כאילו 
לאכול עד שיספרו ביציאת מצרים. ויש שלא נהגו להסיר הקערה, רק לומר 

לבני ביתו שיסירו הקערה אע"פ שאין מסירים אותה בפועל )חזו"ע עמ' מ"ז(.
ד. אף בהגדת ליל פסח אמרינן "שומע כעונה", ולכן כשמסובים יחדיו בליל 
גדול  ראש המשפחה שהוא  הורים ובניהם ובנותיהם,  פסח משפחות רבות, 
הבית קורא ההגדה ומספר ביציאת מצרים ומכוון להוציאם ידי חובה, ובזה 
יוצאים כולם ידי חובת "והגדת לבנך" מדין שומע כעונה. אמנם את ההגדה 

צריכים כולם לקרוא בפיהם, ואין יוצאים בהרהור בלבד )שם(.
לקרוא  יכולות  אינן  ואם  מצרים.  יציאת  חייבות בסיפור  הנשים  אף  ה. 
בפיהן, ישמעו מפי האנשים ויטו אוזן קשבת להבין עניין יציאת מצרים. ואשה 
שנסתפקה אם אמרה כל ההגדה או לא, אינה צריכה לחזור מספק, ועל הצד 

היותר טוב תחזור לומר פסח, מצה ומרור, וטעמיהם )שם(.
ו. מוזגים כוס שני אחר אמירת "הא לחמא עניא", קודם "מה נשתנה", כדי 
ואין  ערוך(.  )שולחן  קודם הסעודה  שני  כוס  למה שותים  שישאלו התינוקות 
צריך לשטוף ולהדיח את הכוס אם כל אחד שותה מכוסו, ואין תערובת כוסות 

)כן כתב בשו"ת הרש"ל סימן פ"ח, וב"ח והכנה"ג  ומשנ"ב תע"ג ס"ק ס"ח(.
ז. נוהגים בהגדה, כאשר מזכיר המכות: דם, צפרדע, כינים וכו', וכן כאשר 
ודצ"ך עד"ש באח"ב, לשפוך מכוס היין לתוך  אומר דם ואש ותמרות עשן, 
כלי אחר. וראוי שישפוך לתוך כלי שבור, ויין זה שופכים בבית הכסא. וכמה 

מנהגים יש בזה, וכולם נכונים )עיין כה"ח ס"ק קס"ג(. 

הרב זמיר כהן
המדריך 
  לחינוך
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תקציר מהחלק הקודם:
במשך 18 שנה אין לאשתי ולי ילדים. הנהלת 
במקום  אחרת  מנהלת  למנות  החליטה  הרשת 
את  לקבל  רשותנו  את  בקשה  כשזו  אשתי. 

התפקיד, פנינו לחכם שלום כהן לשאלת חכם.

סיפרתי ב העתיקה,  שבעיר  לביתו  אתי 
וביה  מיניה  ושאלתי  הסיפור  את  לו 
האם לתת הסכמה או להודיע כי איננו 

מסכימים.
להפתעתי, חכם שלום לא התייחס לשאלתי. 
הוא היה נרעש ונרגש מהסיפור. בפעם הראשונה 
שלו,  מהענייניות  מגדרו,  יוצא  ראיתיו  בחיי 
מהרצון לשוב לדף הגמרא. דומה שגם עיניו היו 
לחות. "הוא התעניין שוב ושוב בפרטי הסיפור 
וחקר מה הביא את אותה מחנכת ובעלה לנהוג 
באצילות כזו. "זה מעשה גדול מאד", אמר. זה 
ריגש מאד אותי ואני פרצתי בבכי. ההתעניינות 
להבין  לי  גרמה  שלום  חכם  של  צפויה  הבלתי 

איזה מעשה נדיר נעשה כאן.
לכם תשובה  ואתן  "אני אחשוב על הדברים 
לו  גם  "תקרא  והפטיר.  הצדיק  אמר  מחר", 
רוצה  אני  אצלי.  שיבוא  האשה(  של  )לבעלה 

לדבר איתו".
התייצבנו אצלו מיד למחרת.

וקיבל אותו  ישב על הכסא  חכם שלום כהן 
טובות  מילים  לו  אמר  מיוחד.  פנים  במאור 
ושיבח אותו מאד. ואז אמר לו: דע לך שעשיתם 
מעשה גדול וגבוה כל כך שמגיע עד כסא הכבוד, 
הקדוש  העולמות,  את  שמרעיש  מעשה  זהו 
ברוך הוא שמח בכם על מה שעשיתם. תתפלל 

ותבקש מהקב"ה – זוהי שעת רצון!".
ניכר  נבוך.  היה  המחנכת  של  בעלה 
נבוך  היה  אך  משהו  לומר  שרצה  היה 
מהחדר  שאצא  שאולי  לו  הצעתי  מלומר. 
אך הוא אמר בנחישות: "לא, אני דווקא רוצה 

שתישאר".
שלום.  לחכם  פנה  הוא  הרב",  לכבוד  "אומר 
"השיקול המרכזי שלי ושל אשתי, הוא לא לצער 
אני  18 שנים.  זה  בטן  לפרי  זכתה  אישה שלא 
מבקש בתמורה למעשה שלה שהרב יברך בשעת 
ויבטיח להם  ורעייתו  רצון הזו את האיש הזה 

פרי בטן בקרוב, זה יהיה שכרנו".
בבכי  פרצתי  אוזני.  למשמע  האמנתי  לא 

שאין לתארו. גם האברך עמדו דמעות 
בעיניו. חכם שלום הליט את פניו. 

ולא  היה  שלא  מעמד  היה  זה 
יהיה כמותו. אדם אציל נפש, 
מעשה  עשו  ורעייתו  שהוא 
לו  וכשיש  ונדיר,  אצילי 
הזדמנות לקבל שכר על כך, 
הוא מעדיף לבקש על מישהו 

שהוא כלל לא מכיר.
שנדמו  רגעים  שם  היו 
כנצח. ואז, הזיז חכם שלום 
אליי  פנים  הישיר  ידיו,  את 

הרבה  כך  כל  לאחר  בחיי  הראשונה  ובפעם 
ניסיונות הפעם הוא היה החלטי ובשלוש מילים 

גזר את הגזירה: "בסיעתא דשמיא. השנה!".
"שאשתך  לו:  ואמר  לאברך  פנה  מכן  לאחר 
אני  בתפקיד.  מעוניינת  אינה  כי  ותודיע  תלך 
תפסיד  לא  אתה  לשאר,  ואדאג  מישהו  אשלח 
מזה". רגע לפני שיצא פנה שוב האברך אל גדול 
את  הרב,  "כבוד  ואמר:  חיוך  של  בנימה  הדור 
לי  כבודו יבטיח  קיבלתי,  לא  עוד  שלי  הברכה 
חכם  עלי"...  יתפלל  הרב  לישועה  שכשאזדקק 
שלום כהן חייך באהבה, ובטרם הגענו אל מפתן 
דלת היציאה הוא כבר היה שקוע עמוק עמוק 

בתלמודו. 

הלכנו משם, נפרדנו בחיבוק אמיץ ואני רצתי 
לספר לאשתי שקיבלנו את ההבטחה שלנו.

הרשת  הנהלת  סירוב.  על  הודיעה  המחנכת 
געשה ורעשה ואף ניסתה להעביר את התפקיד 
לאחרות, ברם סירובה של המחנכת לקבל את 
בשדה  כאש  להתפשט  לשמועה  גרם  התפקיד 
לקבל  הסכימה  לא  כבר  אחת  ואף  קוצים, 
מחמת  ואם  האמת  מחמת  אם  התפקיד,  את 

הביקורת הציבורית.
לה  והודיעו  לאשתי  קראו  מכן  לאחר  חודש 

על קבלת התפקיד.
זכר.  בן  מכן חבקנו  לאחר  חודשים  ושמונה 
התקיימה  כהן  שלום  חכם  מרן  של  הבטחתו 

במלואה.
         * * *

 18 להן  חלפו  עברו  מאז 
לעוד  זכינו  נוספות.  שנה 
ילדים וגם שלחנו כמה מהם 
חכם  מרן  אצל  להתברך 

שלום כהן.
הזה  הארוך  הסיפור  אבל 

עדיין לא הסתיים...
לפני חמש שנים חלתה בתה 
ואצילת  הנפלאה  המחנכת  של 
המידות במחלה הנוראה. זה קרה לה 

בגיל 19, ממש לפני השידוכים.
המצב  אך  להצילה,  כדי  שיכלו  כל  עשו  הם 

הלך והחמיר. 
יום אחד הם הגיעו אלינו.

תכף ומיד ידענו מדוע הם באים. וככל שהיינו 
עצובים על הסיבה, כך שמחנו על הזכות שיש 

לנו להחזיר להם טובה תחת טובה.
לא  היא  למעשה,  שמאז,  וסיפרו  ישבו  הם 
התקדמה לשום תפקיד. בכל פעם שבאה לקבל 
כבר  שלך  הקידום  "את  לה:  נאמר  קידום, 
קיבלת". בכל פעם שביקשה אפילו תוספת של 
שעות או דרגה, דברים שכל אחת מקבלת, הייתה 
מישהי מההנהלה )תמיד אותה מישהי( שהייתה 

6

נחדד ידיעותינו בהלכות החג
נדע כיצד לקיים את מצוות החג כראוי 

נלמד על מהותו של החג, והגאולה המקיפה אותו

הידברות מזמינה אתכם
לערב מעצים ומיוחד לחג הפסח

הרב זמיר כהן
הרב ירון אשכנזי

הערב מיועד לגברים ונשים. בהפרדה מלאה

יינתן מענה 
לכל שאלה 
בענין הלכתי

בהלכות הפסח

שואלין
ודורשין

?
!

במקום 
יוצעו למכירה, 
ספרים וכלי 

והכל בשפה ברורה ונעימהפסח
עבורכם ועבור בני ביתכם
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שלום  מחכם  שנה  מדי  מתברך  ילדים  חשוך  זוג 
משמעותי.  קידום  מהאישה  נמנע  בינתיים,  כהן. 
לסיפור,  נכנסים  מפתיע  באופן  לב  טובי  כשאנשים 
הקערה מתהפכת על פיה. וזה אפילו לא סוף הסיפור...

ברכת כהן 
גדול )חלק ב'(

אני 
באה בדיוק 

בשביל לשמוע את 
המילים הללו. כי לא רק 

אני שומעת אותן. גם בורא 
עולם שומע אותן, ותכף 
ומיד הוא ממהר להמטיר 

עלי ועל משפחתי 
שפע 



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

מתופפת קלות על מסעד כסא המנהלים שלה 
תישאי  אז  אה?  נפש,  יפת  היית  "את  ואומרת: 

בתוצאות. את הקידום שלך כבר קיבלת".
היא  כלשהי,  בקשה  כשבאה לבקש  אחד,  יום 
את  הרי  "תגידי,  בכירה:  אותה  ידי  על  נשאלה 
יודעת שלא תקבלי, אז מדוע את ממשיכה לבקש 

ולשמוע שוב ושוב תשובות שליליות?".
וזו התשובה שענתה לה המחנכת: "אני אומר 
ספר,  בית  ניהול  הפסדתי  אני  נכון,  מה.  לך 
הקב"ה  שעשיתי  הטוב  המעשה  בזכות  אבל 
להוראה  במקביל  הטוב.  אוצרו  את  עלינו  פתח 
שמכניסה  ארצית  כלל  חינוכית  ביוזמה  פתחתי 
לי ולמשפחתי סכומים שאפילו את לא מרוויחה, 
כמחנכת.  מעבודתי  מאד  נהנית  אני   - ובמקביל 
את  ראה  הקב"ה  כי  קרה.  זה  מדוע  יודעת  ואת 
הוויתור שלי. ולגבי שאלתך מדוע אני באה אלייך 
בבקשות, אף על פי שאני יודעת שאת תתופפי 
על מסעד הכיסא ותאמרי לי בחיוך שאת הקידום 
שלי כבר קיבלתי – ובכן, אני באה בדיוק בשביל 
לשמוע את המילים הללו. כי לא רק אני שומעת 
ומיד  ותכף  אותן,  שומע  עולם  בורא  גם  אותן. 
הוא ממהר להמטיר עלי ועל משפחתי שפע בל 

יתואר. אני לא באמת צריכה את הקידום. 
את המילים הללו אני צריכה. בדיוק 

הפוך ממה שחשבת...".
אמרה והלכה.

* * *
המחנכת,  סיפרה  "וכעת", 
ויש  צרורה,  לצרה  "נקלענו 
חכם  מרן  של  הבטחה  איזו 

שלום כהן שאנו רוצים לממש. 
אלינו  שתתלוו  רוצים  אנו 

מה  כל  את  להחיות  כדי  לביתו, 
שקרה".

מובן שהסכמנו.
לאחר  שנים  שלוש  שנתיים,  לפני  זה  היה 

שהתגלתה המחלה בגופה. במצב קשה מאד.
הלכנו לביתו. היה זה ביום תענית אסתר. הוא 
זכר אותנו מיד ושמע בצער את הקורות אותם. 
זכר  הוא  כלום.  לו  להזכיר  צריכים  היו  לא  הם 

היטב את כל הסיפור על בוריו.
והרופאים  המחלה  בדבר  וחקר  שאל  הרב 
המטפלים בילדה ויעץ מה שיעץ. ביקשנו שיברך 
לנו  התברר  בדיעבד  הגיב.  לא  הרב  אך  ויגזור, 
באחת  ימים  באותם  תפוס  היה  הדור  שגדול 
מהסוגיות הציבוריות המורכבות והגדולות ביותר 
שהיו לעם ישראל בשנים האחרונות, אשר הונחו 
היהדות  כמנהיג  להכרעתו  והמתינו  שולחנו  על 
קמות  ממשלות  שבהוראתו  וכמי  הספרדית 

ונופלות.
אחד מבני הבית קרב אלינו וגילה את אוזננו: 
"תבואו בסעודת פורים. תבקשו מה שתרצו. הרב 

מברך!".
מוקף  היה  הרב  פורים.  בסעודת  יחד  הגענו 

בעשרות אנשים לצד בני משפחתו ועשרות נכדיו. 
בסעודת  וכעת,  אליו.  עד  והגענו  דרך  פילסנו 
פורים, שהכל מבושמים מיינות משובחים מחד, 
כמאמר  מאידך  לישועות  המסוגל  יום  ושזהו 
אומץ  אזרתי  כפורים",   – "כיפורים  הגמרא 

והעזתי לבקש. 
חייב  "אני  המחנכת.  של  בעלה  זעק  "הרב", 
דמעות  זלגו  ועיניו  לבכות  התחיל  הוא  ברכה". 
כמים. "כבוד הרב זוכר את הברכה שלא לקחתי 
לפני כמה שנים, אז עכשיו אני רוצה אותה, אני 
זקוק לה"... הוא בכה כמו תינוק. חייה של ביתו 

עמדו כאן על כף המאזניים והוא לא ויתר.
הכהן הגדול, קודש הקדשים, אחז בשתי ידיו 
ברכות ובחמלה וחייך. הוא חייך את אותו חיוך 
זוכר בדיוק על  בדיוק שחייך אז, והבנתי שהוא 
מה הוא מדבר. הוא נטל כוס יין מלאה שעמדה 
על שולחנו והגיש לו. "לחיים", הוא אמר, "לחיים 
ורפואה שלמה במהרה  ולשלום. בריאות  טובים 
הרופאים.  שאומרים  למה  תשמע  אל  לילדה. 

תהיה שמח!".
יצאנו משם נרגשים ומאושרים, ואני המתנתי 

לבאות.
מספר  הבת  עברה  מכן  שלאחר  בשנה 
שלאחר  ובפורים  וניתוח,  טיפולים 
לחכם  לבשר  יכולנו  כבר  מכן 
נרפאה  הבת  כי  כהן  שלום 
כל  כנגד  הקשה  ממחלתה 
ובגזירתו,  כברכתו  התחזיות, 

צדיק גוזר והקב"ה מקיים.
ומדוע אני מספר זאת כעת?

הבת  נישאה  חודש  לפני  כי 
ושלם.  בריא  ישיבה  לבחור 
שלום  חכם  היה  הקידושין  מסדר 
כהן. אני הגעתי לשם עם אשתי ועם 
בני הבכור... וגם שימשתי כאחד העדים. רק 
מעטים ידעו איזה סיפור ענק מרגש ולא יאומן 

גדול מסתתר סביב החופה הזו. 
על  הזה  בסיפור  שיש  האדיר  המסר  מלבד 
סוף  סוף  לי  חשוב  היה  והנתינה,  הוויתור  כוח 
חכם  הדור  גדול  למרן  תודתי  רחשי  את  להביע 
ושנותיו  ימיו  יאריך  שלום כהן שליט"א שהשם 
ברכותיו,  כמה  עד  מעיד  שאני  ובנעימים,  בטוב 
כך  על  חשבתי  מתקיימות.  גדול,  כהן  ברכות 
שאולי הסיפור הזה יגרום לו לעומס ולטרדה, אך 
אנשים.  של  טובתם  למנוע  יכול  שאיני  חשבתי 
מפה  התפרסמו  ממילא  האחרון  שבזמן  גם  מה 
לאוזן כל מיני ברכות וישועות פרי ברכתו, ממש 
כדברי מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א לפני כל כך 
ראש  כהן,  שלום  חכם  אצל  "תלך  שנים:  הרבה 
רק  עוסק  קדוש.  פה  לו  יש  יוסף.  פורת  ישיבת 

בתורה. אם מוציא משהו מפיו - זה מתקיים".

האם רוב חיי 
האדם הם סבל?

)המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

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

"כן,  חייו:  על  נחרד  המבוהל  העצים  חוטב 
נכון, קראתי לך, אבל רק מפני שרציתי שתעזור 

לי להרים את העצים...".
עלינו ללמוד להעריך את מתנת החיים. 

דולר,  מיליון  תמורת  מוכן,  היה  מאתנו  מי 
לוותר על מאור עיניו )או אפילו רק על ראייה 
השמיעה,  יכולת  על  המציאות(,  של  צבעונית 
על חוש הטעם, המישוש, על שתי ידיו או על 
אחד  יום  רק  שינסה  אדם  אפילו  רגליו?  שתי 
עד  מאוד  מהר  יגלה  אגודליו  שני  את  לקשור 
ידיו  על  שיעטה  אדם  להם;  נצרך  הוא  כמה 
כפפות יגלה כמה הציפורניים חסרות לו במהלך 
הדעת  את  פעם  אי  נתן  מאתנו  מי  אך  היום. 

להודות על אגודל או על ציפורן?
חינם  מתנות  אלפי  קיבל  מאתנו  אחד  כל 
מהקב"ה, שכל אחת מהן שווה מיליונים. כמה 
מאתנו יודעים להעריך את כל המתנות הללו, 

לפני שאנו מבקשים עוד?
הרי הבורא יתברך לא היה חייב לברוא את 
סוגי  כל  את  ולא  בעולם,  שיש  הפרי  עצי  כל 
וגם לא את כל מגוון  החומרים שיש בקרקע, 
בעלי החיים בטבע. האדם יכול היה לשרוד גם 
עם עין אחת ואוזן אחת, וללא ראייה צבעונית 
אך  מוזיקלית,  הנאה  ללא  או  המציאות,  של 
שיהנה  כדי  ומעבר,  מעל  לאדם  נתן  הבורא 
מהבריאה אשר יצר. העולם הוא בהחלט "טוב 
הבורא  של  אהבתו  רוב  את  ומגלה  מאוד", 

יתברך.
הוא  לילדינו שהעולם  ולהזכיר  לזכור  עלינו 
את  משלים  רק  ואנשים  טוב,  וברובו  בעיקרו 

עצמם שהעולם רע. 
את  להעריך  יודעים  אינם  האנשים  רוב 
מסוגלים  אינם  בחייהם,  שיש  הרבות  הטובות 
להעריך נכונה את שוויה של הראייה, השמיעה, 
ההליכה, אפילו הריסים שבעפעפיים או הגבות 

שנועדו למנוע מן הזיעה להיכנס לעיניהם. 
באמת לא חסר על מה להודות, ובמה לראות 
את טובו של ה' במציאותנו. זאת ועוד: התבונן 
בכך שכל היופי והפלא שיש בעולם הזה הוא 
רק הכנה ותיקון לקראת חיי העולם הבא, אז 
כמה יופי ופלא מצפה לנו בעולם הבא, שהוא 

מקום האושר האמתי!

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
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לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "מחשב מסלול מחדש" 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

כשהערבי נתן עיתון 
לר' אריה לוין

מה היה בעיתון שקבל ר' אריה לוין מהערבי בכותל, 
ומה צריך האדם כדי להגיע למטרה?

ר' חיים קנייבסקי שליט"א מספר סיפור מופלא על הצדיק ר' אריה 
לוין זצ"ל, שהיה מכונה "רב האסירים".

ידוע היה ר' אריה לוין בגמילות החסד הנפלאה שלו, בכל שטח שרק 
"קמחא  פסח  לפני  אוסף  היה  השאר,  בין  הדעת...  על  להעלות  ניתן 

דפסחא", כסף להוצאות החג עבור משפחות נזקקות.
לא קלים היו החיים אז בירושלים, ומרבית אנשיה היו עניים מרודים, 
אך בכל זאת היו מסייעים זה לזה, והיו תורמים ל"קמחא דפסחא" איש 
כפי יכולתו. שנה אחת, בתקופת האביב, היה המצב קשה באורח יוצא 
דופן. עת מלחמה הייתה, רבים רעבו לפת לחם ממש, ור' אריה לוין לא 
הצליח להשיג את התרומות הנצרכות, כדי שעניי העיר יוכלו לחוג את 

החג בשמחה, עם מצות ויין לארבע כוסות, ותפוחי אדמה.
להתייאש. מתוך  סירב  הוא  אך  ביותר,  כך  על  לוין הצטער  אריה  ר' 
מניין  על הדבר.  לכותל להתפלל  בליבו שילך  גמר  הוא  החלטיות רבה, 
יכולה לצמוח, פתאום, ישועה? – את זאת הוא לא ידע, אך ידע שהקב"ה 

הוא כל יכול.
הלך לו ר' אריה לוין בעיר העתיקה, ולפתע ניגש אליו ערבי. הערבי 
אמר לו "קח!", והושיט לו עיתון. ר' אריה לוין לקח את העיתון, פתח 

אותו, ולהפתעתו הגדולה מצא בו שטרות כסף רבים. 
כאשר נשא ר' אריה לוין את ראשו, להביט אל הערבי, הערבי כבר לא 
היה שם. נעלמו עקבותיו. ר' אריה לוין ספר את שטרות הכסף, ומצא 
כדי לחלק "קמחא דפסחא" כבכל  שיש שם בדיוק הסכום שהיה חסר 

שנה ושנה.
היו  וההחלטיות אשר  הנחישות  לכך מפאת  מביני דבר אמרו, שזכה 

בלבו, במאמציו לסייע לאחרים גם במצב של סכנה ממשית. 

משהו לשאוף אליו
בנוסף למטרה, זקוק האדם גם לחלום לשאוף אליו.

כלומר, אדם צריך לצייר לעצמו תמונה, שבה הוא רוצה לראות את 
עצמו בעתיד. מה תרצה להיות, כשתהיה "גדול"? כמעט כל מי שהגיע 

לגדולות – היה לו חלום להיות גדול. 
אשתו של רב חשוב, שנודע בבקיאותו המופלאה ובמידותיו הנעלות, 
נשאלה פעם איך זכתה לבעל בעל מדרגה שכזה. היא סיפרה, שכבר בעת 
שהכירה אותו לראשונה, בהיותו צעיר מאד, כבר היה בו החלום להיות 

תלמיד חכם גדול ובעל מידות.
"מאחר שה'חלום' שלו היה כל כך ברור ומוחשי", אמרה הרבנית, "גם 
אני הצטרפתי לחלום, ועשיתי ככל יכולתי כדי לעזור לו להגשימו. למעשה, 
התייחסתי אליו מההתחלה כאילו הוא כבר בעל-המעלה שבחלום". זכה 

אותו אדם גדול, וזכתה אשתו, שהפך להיות כפי ש"חלמו" שניהם. 

ארגז 
  הכלים

הרב יצחק פנגר

האם חפצים גשמיים יוכלו למלא את הצורך הרוחני שלנו?

מזון 
לנשמה

הרב זמיר כהן

תורת ישראל מלמדת כי בדומה לגוף החומרי הזקוק למזון כדי להיבנות 
ממנו ולהתקיים, גם נשמת האדם זקוקה למזון - רוחני כמובן - שיבנה 
וישדרג אותה ויעניק לה סיבה לחיות בעולם החומרי. רעבון רוחני זה, הוא 

הגורם לתחושת החיפוש הרוחני של האדם אחרי מה שימלא אותו. 
אולם בעוד שקל לאדם לזהות צורך חומרי שהוא זקוק לו כעת, כגון מים 
או מזון ולספק את רעבון הגוף, כאשר מדובר בחסר רוחני של הנשמה, 
עלול הוא לפרש באופן שגוי את תחושת הרעבון הפנימי, ולהסיק בטעות 
כי מילוי צורך חומרי מסוים החסר לו כעת, יעניק לו את המילוי הנכסף. 
רכב  למשל  כמו  הגשמי,  הצורך  את  להשיג  מאמץ  כל  הוא  עושה  אז  או 
שאינו  זמן  וכל  וכו'.  ומרווחת  גדולה  דירה  מסוימת,  תאווה  מילוי  חדש, 
הפנימי  הרעבון  סיבת  שהיא  בטוח  הוא  משאלתו,  את  להגשים  מצליח 
ושמשום כך עליו להגביר את מאמציו להשיגה. ואינו 
שחסר  משום  ברע  חשה  הרוחנית  שאישיותו  יודע 
הוא  טרחתו  שבסוף  לאחר  ולכן,  רוחני.  מילוי  לה 
משיג את מבוקשו החומרי, תחושת הריקנות שבה 
וממלאת אותו בעוצמה רבה יותר. או אז מציב הוא 
עניין  ושוב מחפש  אותו  יעד חדש, משיג  לעצמו 
אחר להתמלא בו. וכך עלול הוא לעסוק ברדיפה 
כל ימיו. ואינו יודע כי "ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִתָּמֵלא" מהנאות 
חומריות. היא רוחנית, וככזו היא זקוקה למילוי 

רוחני מתאים, אשר באמצעותו היא תבוא על סיפוקה. 
ומהו המילוי הרוחני המזין את נשמת נזר הבריאה - האדם, ומביא אותה 

לסיפוק מלא? 
פעילות  באמצעות  מושג  זה  מילוי  כי  מלמדת  ביהדות  הסוד  תורת 

מספקת בשלש מערכות, המיושמות במקביל:
• עבודת המידות ועיצוב האישיות

• לימוד תורת הבורא
• יציקת תוכן רוחני בחיים החומריים, על פי הוראות ה"יצרן".

נבאר את הדברים.
עבודת המידות ועיצוב האישיות כוללת תיקון תכונות שליליות שונות, 
עד שדפוסי ההתנהגות  וכדומה,  ונטירה  נקימה  גאווה,  קנאה,  כעס,  כגון 
הנכונה הופכים להיות חלק מאישיות האדם ממש, והוא נעשה אדם נח, 
אינו  כבוד,  רודף  אינו  ניסיון,  בעת  כועס  אינו  האחרים,  את  מכבד  עניו, 

שונא, שמח בחלקו ושמח בטוב שיש לחברו, וותרן וטוב לב.
ולפי שאישיותו האמיתית של האדם היא הנשמה, כאשר האדם עובד 
על תיקון ועיצוב אישיותו באמצעות עבודה רוחנית עקבית, והוא משתנה 
בעל  טוב לב  לאדם  בעצמו,  רק  ומרוכז  לתכונות שליליות  הנוטה  מאדם 
שלימות  לקראת  מעלייתה  המאושרת  נשמתו  הרי   - נעלות  תכונות 
אישיותה מתמלאת סיפוק ועונג, הן מצד מילוי ייעודה, והן מצד החיים 

הנעימים והשלווים להם היא זוכה כאן בעולם הזה.
אולם, מאחר שהגוף עשוי במבנה הנשמה ממש, גם צרכי הגוף מקבילים 
השייכות  בדרישות  כמובן,  מדובר,  הנשמה  אלא שבצרכי  הנשמה.  לצרכי 
זקוקה  הנשמה  כך  ולמזון,  למים  זקוק  שהגוף  כשם  אך  הרוחני.  לממד 
ולסוגים שונים של "מזון" רוחני אשר בכוחם  ל"מים" מטהרים ומחיים, 
לפעול בה פעולות רוחניות הדומות לאלה החומריות שבגוף הגשמי. וכשם 
רק  להזינו  אלא  ומזיק,  רעיל  מזון  הגוף  אל  להכניס  שלא  להיזהר  שיש 

במאכלים הטובים לו ומבריאים אותו, כך בנשמה.
לרכישת ספר מפתחות לחיים ושאר ספרי הרב זמיר כהן, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

האמת ממשיכה 
לזעוק מן האדמה!

הרב זמיר כהן עם סדרת הספרים
שממשיכה להדהים את עולם המדע לפרטים: 073-222-12-50

shops.hidabroot.org

   מתוך הנושאים המרתקים בספר:
- שלהי ימי בית המקדש הראשון - ממלכת בבל

- כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש - גלות בבל 
- עזרא ונחמיה ובניית בית המקדש השני

- מרדכי ואסתר בשושן הבירה
עד הבית!משלוח חינם

ברכישת הסט המלא

בואו לצעוד תקופה אחר תקופה בתחנות 
תצלומים ההיסטוריה הגועשת של עם ישראל.

מדהימים 
ונדירים 

חדש!
חלק ד’ 
בסדרה

מפתחות
   לחיים
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ם לא מעט כריזמה אישית וחיוך כובש ע
הצליח הילד חיזקי טורנהיים לגעת בלב 
הפועם של מדינה שלמה. חיזקי בן ה-9 
ֶרֶכת, מחלה מולדת שגורמת  מתמודד עם מחלת ָפּ
לעצמותיו להישבר בקלות בעקבות חבלות קלות. 
חיזקי נחשב לילד ניסי. למעשה, הוא בין היחידים 
דרגה   ,2 בדרגה  בעולם שמתמודדים עם המחלה 
שנחשבת למופע החמור ביותר של המחלה. חיזקי 
שסרטון  אחרי  שבועות,  מספר  לפני  התפרסם 

בכיכובו התפרסם.

"ילד חכם שלא עושה לעצמו הנחות"
ברסלב  תורה  בתלמוד  כיום  לומד  חיזקי 
במודיעין עילית, עיר מגוריו. חיזקי מלווה בסייע, 
כך שהמלמדים בכיתתו עסוקים בפן הלימודי שלו. 
ההצלחה שלו לא מובנית מאליה, בפרט כשבדרך 
תשובות  מעט  לא  חיזקי  של  הוריו  קיבלו  אליה, 

שליליות.
הרב נחמן קניג )43(, מנהל חינוכי בת"ת, והאיש 
מיוחד  בראיון  הזדמנות, מספר  לו  נתן  שלמעשה 
להידברות: "אביו פנה לכמה וכמה מוסדות חינוך 
הרגילה.  החינוך  למערכת  אותו  שיקבלו  בבקשה 
המוסדות,  מנהל  חשין,  נחמיה  לרב  פנה  כשהוא 
הרב החליט לפנות אותם אלי. הוא ביקש שאבחן 
אותו,  פגשתי  לעשות.  אפשר  מה  ואראה  אותו, 
דיברתי אתו והייתי בהלם: לא היה קשר בין הילד 
ברמה  מדבר  הוא  שלו.  המראה  אתי לבין  שדיבר 
גבוהה, הוא ילד חכם לכל הדעות. החלטנו ללכת 

על זה, הלכנו עם הלב".
איך הילדים קיבלו אותו?

אותם  הכנו  חמש-שש.  בני  אז  היו  "הילדים 
אחרת  שנראה  ילד  להגיע  שהולך  להם  והסברנו 
בו,  לגעת  אסור  גלגלים,  כיסא  על  שהוא  מהם, 
את  תגברנו  אתו.  לדבר  וכיף  חביב  מאוד  והוא 
משחקי השולחן, כך שהילדים יוכלו למצוא עניין 
יותר מאשר לשחק  אותו,  ולהכיר  בלשבת סביבו 
בחצר התלמוד תורה. כשהוא הגיע ביום הראשון 
אף  נרתע,  לא  ילד  אף  סביבו.  היו  כולם  לכיתה, 
הורה לא התלונן. הילדים חיכו בקוצר רוח לשבוע 

הבא, שהוא יגיע שנית".
שישי.  בימי  רק  הגיע  חיזקי  כחודשיים  במשך 
של  יותר  חזק  למהלך  נכנסנו  חודשיים  "אחרי 
התברר  שני.  בימי  גם  הגיע  והוא  קריאה,  לימוד 
ידע  כבר  הוא  השנה  בסוף  מצוין.  קולט  שהוא 
הוא  היום  בחומש.  פסוקים  קרא  וכבר  לקרוא, 
לעומק,  מבין  הוא  שנייה.  שנה  כבר  גמרא  לומד 

מצטיין, לא עושה הנחות לעצמו, עושה עבודות 
למרות שקשה לו לכתוב. הוא לא מוותר לעצמו. 
את  יודעת  לא  היא  אבל  לו,  שעוזרת  מורה  יש 
החומר. אם הוא עושה עבודה מושלמת - למעשה 
בכתיבה.  רק  לו  מסייעת  היא  שלו,  הוא  הידע 
בשלב מסוים הקפצנו אותו כיתה, כי הוא התגלה 
ככישרוני מאד, והיום הצד החזק שלו הוא בהחלט 

לימוד גמרא.
צמוד,  מגיע עם מלווה  חיזקי  לתלמוד התורה 
"הילדים  אותו.  שמסיע  ממונע  ברכב  ומסתייע 
על  ושומרים  בזהירות,  לנהוג  שצריכים  יודעים 

התנהגות נאותה, כך שהוא מוגן".
בעלי  ילדים  של  שילוב  על  הוא  הנפוץ  השיח 

צרכים מיוחדים. אתם עושים את זה בפועל.
גם  חיזקי.  עם  רק  לא  זה  את  עושים  "אנחנו 
ילדים אחרים אנחנו לא מוציאים לחינוך מיוחד. 
הכלים  את  להם  לתת  מאמץ  עושים  אנחנו 
התורה  שתלמוד  בגלל  פשוט,  לא  זה  להצליח. 
הוא רגיל, הוא לא חינוך מיוחד. אנחנו שולחים 
לישיבות מכל הסוגים, ובהחלט נותנים דגש שגם 
ילדים שמתמודדים עם מוגבלויות יוכלו להצליח".

מה הלאה?
מצפים  אנחנו  ו'.  כיתה  לסיים  אמור  "חיזקי 
לראות  מעניין  יהיה  קטנה.  לישיבה  יגיע  שהוא 

אותו שם, בעז"ה הוא יגיע".           

 אביו של חיזקי: "ילד שהוא מתנה משמיים"
"חיזקי הוא מתנה משמיים, כמו שאר הילדים 
אותו  להביא  המשימה  אתו  כמובן  כי  אם  שלנו, 
ב"ה הוא  יותר מורכבת,   - היכולות שלו  למיצוי 
של  אביו  אומר  ושמחה",  אור  הרבה  לנו  מחזיר 
חיזקי, הרב אהרון טורנהיים, מגיד שיעור ומחנך 

בישיבה.
"לחיזקי היה חשוב מאד להיות כמו שאר אחיו. 
כשהוא ראה את התעודות שלהם על הקיר, הוא 
שאף שיהיו לו תעודות. הוא אמר לי: 'אבא, אתה 
אני אצליח'. הוא הוכיח  לזה,  עוד תראה שאגיע 
יכולות, ובהחלט אפשר לומר שמצד עצמו הוא לא 

רוצה שיעשו לו הנחות".
התעורר חשש שהורים לילדים אחרים יתנגדו 

לשילוב?
"אחרי שחיזקי נולד פגשנו בחור מחו"ל בשנות 
ה-20 לחייו, שגם הוא חולה במחלה הזאת. הוא 
שאר  של  ההורים  היום  ועד  רגילה,  בכיתה  למד 
אני  איתם.  כך שהוא למד  על  מודים  התלמידים 
מקבל תגובות מהורים שהשילוב של חיזקי מועיל 

לנגד  רואים  והילדים  מגובשת,  הכיתה  לטובה, 
בזולת.  והתחשבות  נתינה  לערכי  חינוך  עיניהם 
בעיר  בנו  עם  היה  שהוא  לי  סיפר  האבות  אחד 
לא  שדיברו  בסיטואציה  נוכח  היה  והילד  אחרת 
יפה לילד שלומד בחינוך מיוחד. אותו ילד, שלומד 
אליו,  דיברו  שבה  מהדרך  הזדעזע  חיזקי,  עם 
אמר  ואף  מחאתו,  את  הביע  הוא  לכך:  ומעבר 
חיזקי'.  כמו  להיות  היה  יכול  הזה  'הילד  לאביו: 
דווקא השילוב של חיזקי יוצר חוסן נפשי לחיים".    
במערכת  שווה  הזדמנות  לחיזקי  לאפשר  כדי 
החינוך, הרב טורנהיים משקיע כמה וכמה שעות 
"זאת  בביורוקרטיה.  הטיפול  לטובת  יום  מידי 
בבית  אינסופית.  ועבודה  יום-יומית  התעסקות 
יש לנו ציוד רפואי, וצריך לוודא שהכל זמין וקיים 
נותן  הקב"ה  ב"ה  אבל  עבודה,  המון  זה  במלאי. 

ניסיון וכוחות".
לכתובת  טורנהיים  הרב  הפך  השנים  במרוצת 
להורים אחרים, שמבקשים להתייעץ. "אחד הכלים 
ההתייעצות  הוא  להורים  שמסייע  חזקים  הכי 
והשיתוף עם הורים אחרים. אין להקל בכך. זאת 
סביבה תמיכה עם התמודדות לא פשוטה. הקמנו 
פה כמה פעמים קבוצות תמיכה, וזה מסייע מאד".

מה אתה לומד מההתמודדות של חיזקי?
בוחר  והוא  לעצמו,  שמודע  ילד  הוא  "חיזקי 
להיות שמח. בכל עת כששואלים מי הכי מאושר 
יש  לחיזקי  'אני'.  עונה:  הוא  מיד   - בעולם  
יום.  היום  וחיי  לימודים,  מצד  גדולות  שאיפות 
ללמוד  רוצה  הוא  הגבול.  הם  מבחינתו, השמיים 
אוטובוסים.  חברת  ולהקים  קנייבסקי  הרב  כמו 
הוא יהיה שניהם ביחד. הוא לא מאבד תקווה, גם 
כשנשברת לו יד או כשהוא מתקשה להגיע לחפץ 
אומנם  לו.  שמסייעים  תחליפים  מוצא  הוא   –
אנחנו שומרים עליו כמו ששומרים על אתרוג, כך 
שהוא לא נופל, אבל בהחלט העצמות שלו יכולות 
להישבר בקלות. אפילו אם הוא נבהל, וכתוצאה 
מכך כיווץ שרירים – הוא יכול לשבור עצם. הוא 
הילד היחיד בעולם ששרד את המחלה בדרגה הזו. 
לפי  הולך  שלא  קשה,  לומדים שבכל דבר  מכאן 
והיפה.  הטוב  למצוא את החלק  המצופה, אפשר 

בכל קושי יש יופי".

איך נראה יום בחייו של חיזקי טורנהיים? 
ראיון ייחודי ומעורר השראה

חיזקי טורנהיים בן ה-9 נגע בלב של מדינה שלמה כשחשף את ההתמודדות יוצאת 
ֶרֶכת. כיצד מתמודדים עם מחלה שבה העצמות עלולות  הדופן עם מחלתו המולדת - פָּ

להישבר בכל רגע? 

אתי דור-נחום



יש כמה איסורים מרכזיים בנוגע לתספורת יהודית. אז איך מתגלחים
 ומסתפרים, בצורה יפה ומטופחת, אך על פי ההלכה?

המדריך למתחזק, והפעם: 
איך להסתפר על פי ההלכה? )ב'(

תספורת
שיער הראש - ברובו אין שום בעיה להסתפר 
ניתן אפילו להסתפר  רוצים,  בכל דרך שהיא. אם 
שם  בעורף,  כמו  המותרים,  במקומות  תער  עם 
נוהגים ספרים רבים להעביר סכין בקו התחתון של 

השיער.

זהירות: השארת פאות
פאות - לעומת הזקן - אפילו עם מכונה אסור 
זה   - שיער  מעט  משאירים  אם  הסוף.  עד  לגלח 

בסדר.
הסוד,  תורת  פי  על  כי  מסביר  כהן  זמיר  הרב 
יש  אדם  "לכל  דינים.  בגדר  הוא  הפאות  שיער 
הדין  מידת  את  המעוררות  וכשלונות  מעידות 
אינו  הפאות  שיער  כאשר  עליו.  מתוחה  שתהיה 
כלפי  ויורדים  ההולכים  הדינים  לחלוטין,  מגולח 
בבחינת  שהוא  הזקן  שיער  עם  מתחברים  מטה 
זוכה  זו,  מצוה  על  ההקפדה  שבזכות  כך  חסדים, 
האדם שגזרות קשות מתבטלות מעליו ומידת הדין 

הופכת למידת החסד.
"נמצא שכאשר עובר היהודי חלילה על איסור 
'לא תקיפו את פאת ראשכם', ויוצר הקפה – של 
היקף הראש ללא שיער - הוא גורם שהדין לא יכול 

להפוך לחסד, וחלילה נשאר דין".
הרב זמיר כהן מעיר כי זהו ממש על קצה המזלג, 
וכי סוד הדבר עמוק הרבה יותר. ובמקביל, הרמב"ם 
מבאר את טעמם של איסורי הגילוח בסכין והקפת 
שנמצא  האזור  הן  הפאות  הפשט.  פי  על  הראש 
בסביבות האוזניים, בצידי הראש. הקו העליון שלהן 
מתחיל מקו צמיחת השיער מעל המצח עד לחלק 
העליון של האוזן, כלומר, אם נמתח קו דמיוני בין 
ועד  למעלה  המצח  שבפינת  השיער  קצה  שורשי 
נמצא את  קצה חיבורה העליון של האוזן לראש, 
הראש.  פאת  המוגדר  השיער  של  העליון  הגבול 
החלק התחתון של כל פאה הוא בסוף האוזן למטה, 
ורוב  ערוך  השולחן  לפי  כך  לראש.  חיבורה  בסוף 
יותר  שמקלות  שיטות  ישנן  זאת,  עם  הפוסקים. 
מלפני  הבולטת  לעצם  מתחת  עד  פאות  להשאיר 

האוזן )העצם העליונה של הלחי שקרובה לאוזן( 
מתחת  עד  פאות  להשאיר  נזהר  שאינו  מי  ולכן 
לאוזן, לכל הפחות ישאיר שיער עד לאותה העצם.

בתער,  אסור  שגילוחו  הזקן  להשחתת  בניגוד 
תער.  ללא  גם  הוא  האיסור  הפאות  בהקפת 
לחלוטין  השיער  את  זה  במקום  לגלח  אסור  לכן 
אפילו  או  תספורת  במכונת  גילוח,  במכונת  גם 
אם  הפאות  באזור  להסתפר  מותר  במספריים. 
משאירים אורך של כחצי סנטימטר או יותר. כך זה 

כבר לא נכלל באיסור הקפת הראש.
"כדאי לפרסם את ההלכות הללו גם אצל צעירים, 
שלעיתים אינם יודעים שבתספורת תמימה אפשר 
לעבור, חלילה, על כמה איסורים, וגם אצל ספרים, 
ההלכות",  לכל  לפעמים  מודעים  אינם  הם  שאף 

מסיים הרב זמיר כהן את דבריו.
לנו  נתן  יתברך  השם  ושוב:  שוב  לזכור  חשוב 
ברחמיו המרובים את אפשרות התשובה. כך מכל 
מצב שאנו נמצאים בו, תמיד ישנה אפשרות לתקן 
את הקלקול. כדאי מאוד לשים לב לכללי ההלכה 

כדי לא לעבור עליהם חלילה.

המדריך    
  למתחזק

נעמה גרין

לייק  יום שלישי, 4:20 אחר הצהריים, רוקלנד 
מ.  משפחת  לבית  הצעיר  יהודה,  יורק.  שבניו 
בעיצומו של טיול עם חבריו, טיול שאורגן מטעם 
שאול  פונה  "יהודה!",  לומד.  הוא  שבה  הישיבה 
אל חברו הטוב. "תסתכל על האגם פה בצד! מה 

קצת  נשכשך  קצת,  פה  שנתעכב  אומר,  אתה 
את הרגליים, ואחר כך נשיג את הקבוצה?".
נפרדים  הצעירים  ושני  ניאות,  יהודה 
מהקבוצה. הם מתקרבים לאגם, ושאול, 
לתוכו.  רגל  מכניס  ההרפתקאות,  חובב 

דבר  קורה  שניה,  של  בשבריר  אז,  אך 
ומתגלה  פיו,  את  פוער  כמו  האגם  מדהים. 

לשקוע  מתחיל  שאול  וטובענית.  עמוקה  כביצה 
פנימה. כהרף עין הוא קולט את הסכנה בה הוא 
כוחו  בכל  תופס  הוא  הרבה  לחשוב  ובלי  נמצא, 

ביהודה חברו שנותר בחוץ.
הטלפון  שבמונסי.  מ'  משפחת  בבית  בינתיים, 
מצלצל. על הקו אחת מנשות הקהילה. "הרבנית", 
קולה מפציר ומתחנן, "אנו עורכות עוד כמה דקות 

מפגש לנשות הקהילה. תכננו שזו תהיה סעודת-
הודיה בה נאמר כולנו יחד 'נשמת כל חי'. אמנם 
שגם  רצינו לבקש  אבל  מאוחרת,  בהתראה  קצת 
הרבנית  ותגיע".  בנוכחותה  אותנו  תכבד  הרבנית 

מתלבטת לרגע קל, ומסכימה.
ומחלצו  אדיר  במאמץ  ביהודה  אוחז  שאול 
האחיזה  שמעוצמת  אלא  הביצה.  מן 
ונזרק אל  נופל  יהודה עצמו  הפתאומית, 
תוך האגם. תוך שניות ספורות חש יהודה 
הבולען  לתוך  אט  אט  צונח  גופו  כיצד 
האיום הזה. שאול, שעומד המום מנגד - 
אין באפשרותו לעשות מאומה. בתוך שניות 
ספורות יהודה הולך ונעלם מנגד עיניו. יהודה מבין 

שזהו. סופו קרוב, והוא הולך לסיים את חייו. 
4:28, מונסי. "הרבנית", פונה אליה אחת הנשים. 
"התאספנו כאן כדי לומר 'נשמת כל חי'. החלטנו 
להודות לה' על נס שהתרחש עמנו. האם הרבנית 
שהרבנית  אפילו  אלינו,  להצטרף  מעוניינת  תהיה 

לא היתה שותפה לנס שלנו?".

משיבה  "ודאי", 
רוצה  "אני  מ.  הרבנית 
'נשמת  אתכן  לומר 
רוצה  אני  וגם  חי'  כל 
בתפילה  לה'  להודות 

הצעיר  בני  את  ה'  לי  שלח  שנים   16 לפני  הזו. 
מעט  לא  לו  "חיכינו  הרבנית.  משיבה  יהודה", 
שנים, ואני חושבת שלא הודיתי לה' מספיק עליו. 
מתעורר בי פתאום רצון חזק להודות על המתנה 

הזאת שה' חנן אותי בה".
באותו זמן בדיוק, ברוקלנד לייק, רגעים ספורים 
סירה,  של  משוט  שאול  רואה  מכל,  הנורא  לפני 
יהודה נאחז במקל ופתאום,  שכנראה נשכח שם. 
מרגיש  יהודה  הגיוני,  לו שום הסבר  באופן שאין 
כמו על מדרגות נעות. גופו משתחרר והנה - הוא 

בחוץ. נעשה עמו נס הרבה מעבר לגדר הטבע.
ומותש  עייף  בביתו,  כבר  יהודה  בערב.   9:00
לאחר הטיול. הוא יושב עם הוריו לארוחת הערב, 
ומספר להם את כל מה שקרה שם באגם האימתני. 

הפעם דמעות חונקות את גרונו.
"רגע!", האם מחווירה, נרגשת מאוד. "מתי כל 
לה,  עונה  וכשיהודה  קרה?!"  הכל  מתי  קרה?  זה 
דמעות פורצות מעיניה: "מה?! …זה… זה היה בזמן 
'נשמת כל חי'  ש… בזמן סעודת ההודיה! אמרתי 
לה'…  והודיתי  'נשמת'  אמרתי  הנשים!…  כל  עם 
עליך! המלאכים שנבראו מן התפילה הוציאו אותך 

מביצת המוות".

באותן דקות שהאם אמרה "נשמת כל חי" 
– הילד ניצל ממוות בטוח

נער בן 16 טובע בביצה אימתנית. אמו אומרת "נשמת" ומודה לה' על הילד. 
באותו זמן בדיוק, באורח פלאי - ניצל הילד משקיעה מוחלטת בבוץ

בזכות 
  התודה
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אילו מפלצות גרות אצלנו בבית?
מה הייתם חושבים אם היינו אומרים לכם שעל המיטה שלכם בבית חיות ממש כרגע כ-2 מיליון 
מפלצות זעירות?... ובכן, זו אמת לאמיתה. על כל פריט בבית חיות קרדיות אבק זעירות שלא נוכל 

לראותן, אבל הן שם.
אל תיבהלו. קרדית האבק אינה מפלצת מפחידה ואיומה, כפי שאולי תחשבו. אמנם אם מביטים בהם 
בהגדלה, נראים היצורים הזעירים הללו קצת כמו חייזרים איומים. אבל על אף שהם יכולים לגרום 

לחלק מאתנו לבעיות קטנות, כמו אלרגיה או אסטמה שמקשה על הנשימה, לרוב הם לא מזיקים.
הקרדית מסתובבת על המיטות שלנו, על השטיחים, הספרים, הבגדים והרהיטים שלנו, ומחפשת 
מזון. אי אפשר לראותה בקלות, כי קרדית האבק היא זעירה מאד, אבל רבות כמוה מפוזרות בבית ובכל 
מקום סגור. קרדית אבק הבית אוהבת מאד תנאים של אבק ולחות. לכן, אם נקפיד על הניקיון ועל 

אוורור המצעים, השטיחים והבית, יהיו פחות קרדיות אבק, והבריאות שלנו תהיה טובה יותר.
חשבתם מה היה קורה, לּו העין שלנו הייתה מסוגלת לקלוט אותם יצורים זעירים?

מראה של אלפי קרדיות אבק סביבנו היה מרתיע אותנו, ולא היינו מסוגלים לתפקד. בורא העולם תכנן 
הכול עד הפרט האחרון, וחסך מאתנו מראש מידע מיותר, על מנת לאפשר לנו קיום נוח ותפקוד מיטבי 

ואיכותי יותר על פני כדור הארץ.

חלוקת התאים
 – DNA-התפתחות של תינוק מתחיל בתא יחיד ראשוני )"זיגוטה"(, המכיל את החומר הגנטי – ה

של ההורים, ומספק את כל המידע הגנטי הדרוש ליצירת אורגניזם חדש.
חוקרים ומדענים, הבוחנים את התהליך הזה, אינם יודעים להתמודד עם השאלות הבאות:

• כיצד "יודע" התא הראשוני שעליו להתחלק לשניים דווקא, ואיך ומתי עליו לעשות זאת? וכיצד הוא 
"יודע" לחלק באופן שווה לכל תא את מספר הכרומוזומים שהיו בגרעין התא לפני החלוקה?

• כל תא כולל את הצופן הגנטי של הגוף השלם. אז איך מצליח תא, שיכול להתפתח לכל איבר, להפוך 
למשהו מוגדר? איך כל תא "יודע" מה התפקיד שלו וכיצד עליו להתפתח? כיצד תא ברשתית העין יודע 

שעליו לייצר באופן ייחודי חלבון רגיש לאור? איך יודע תא של לבלב שעליו לייצר אינסולין?
במילים אחרות: כל התאים שנוצרו מחומרי בנייה של ההורים, מקבלים הוראה להתחלק וליצור 
איברים שונים: עין, לב וכדומה. כל תא בתחילתו היה יכול להיות כל אחד ואחד מאיברים אלו. אם 
כן, לא ברור כיצד מתקבלת הפקודה שכל תא יתמיין ויהיה למשהו שונה, בדיוק במתכונת ההכרחית 
ליצירת הוולד! כיצד "יודע" התא של האוזן להתפתח לאוזן, לעומת התא של העין ה"יודע" שעליו 

להתפתח לעין?
 

שמוליקיפוד
הקיפודים מופיעים רבות באגדות ובסיפורי ילדים כחיות מחמד.

את הקיפודים אנו מכירים היטב לפי הצורה הכללית שלהם ולפי הקוצים הייחודיים שלהם, המכסים 
את גבם עד לקדקוד. לקיפוד בוגר יש כ-7,000 קוצים, וכל אחד מהקוצים הוא באורך של שניים-

שלושה ס"מ וקצהו מחודד.
הקיפוד מגן על עצמו מטורפים בצורה מיוחדת: גופו עטוף בקוצים צפופים ודוקרניים, ואם הוא 
מרגיש שטורף מאיים עליו, מתגלגל הקיפוד והופך לכדור קוצני, ששום בעל חיים לא יעז או ירצה 
אותם  העיקריים שבו משמשים  ביותר, שהשרירים  מיוחד  בעלי עמוד שדרה  הקיפודים הם  לטרוף. 
כשהם מתכדרים, וזו הגנה יעילה ביותר נגד טורפים. לעתים, כאשר הם מאוימים, הם לא מתכדרים, 

ותחת זאת הם זוקרים את קוציהם ומחכים שהסכנה תחלוף.
ההתכדרות – שינוי מבנה הגוף לצורת כדור, היא מאפיין ייחודי מאוד בהתנהגות הקיפוד המצוי. שום 
יונק אחר אינו מתכדר בצורה מושלמת כמו הקיפוד. כאשר הקיפוד מתכדר, הקוצים הופכים סמורים, 
אויבים  כך שרק מעט  מוגן,  הקיפוד  זה של ההתכדרות  תיל. בשלב  גדר  כמו  ומתחדדים  מתקשחים 

טבעיים מסוגלים להזיק לו.
מי צייד את הקיפוד ב"כישורי חיים" יוצאי דופן, שעוזרים לו להתגונן בסביבתו בצורה מושלמת?

2 מיליון מפלצות בבית
מדוע איננו רואים את ה"מפלצות" שחיות סביבנו, איך יודעים תאי הגוף להתחלק 

ולמלא את תפקידם, ומה ניתן ללמוד מן הקיפוד?

  3 נקודות  אריאל כדורי
      למחשבה

5 שאלות טריוויה 
מאתגרות

הריגתו של רבי עקיבא, הנביא שהיה 
גר ועוד שאלות

   טריוויה 
      יהודית

1  איזה ספר חיבר ר' אליעזר פאפו?  

2  בן כמה היה רבי עקיבא בהריגתו?  

3  מי אמר למי: "אולי יש חמשים     
          צדיקים בתוך העיר"?

4     איזה פרק תהילים נוהגים לומר    
           בראש חודש?

5  איזה נביא בתנ"ך היה גר אדומי?  

  
1

          פלא יועץ. 

.120      2 

 3     אברהם לה', בתפילתו על סדום.

           ק"ד )ברכי נפשי(. 4     

          עובדיה. 5   

התשובות:

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

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 -2221253 /388
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ְּכִפי  ַוֲאִני ִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות  ִאִּמי ָיְצָאה ֵמַהֶחֶדר, 
ֶמה  ֵהיֵטב  ֵהַבְנִּתי  ִּפְתאֹום  ֵמעֹוָלם.  ָּבִכיִתי  ֶׁשֹּלא 
ָהְיָתה ַמְּטַרת ַהָּתְכִנית: ִלְגרֹם ִלי ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַמה 
לּו  ַהֵּסֶפר.  ְלֵבית  ַּגְעּגּוִעים   - ָּכֵעת  ַמְרִּגיׁש  ֶּׁשֲאִני 
ֶאְתַּגְעֵּגַע  ַּפַעם  ֶׁשֵאי  ָׁשבּוַע,  ִלְפֵני  ִלי  ָהיּו אֹוְמִרים 

ָהִייִתי צֹוֵחק ְצחֹוק  ְלֵבית ַהֵּסֶפר, 
ָּגדֹול, ְוָכֵעת ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשֲאִני 

ַמְרִּגיׁש.
ָהֲעצּוִבים  יֹוַמִים,  עֹוד  ָעְברּו 
ֶׁשִּלִּבי  ַחְׁשִּתי  ְּבַחַּיי.  ְּביֹוֵתר 
ְמאִֹדי  ְּבָכל  ָרִציִתי  ִמְתּפֹוֵצץ, 
ִהְרַּגְׁשִּתי  ַהֵּסֶפר.  ְלֵבית  ָלׁשּוב 
ַהּמֹוֶרה  ִמַּצד  ַאְכָזִרּיּות  ֶׁשּזֹו 
ִּדַּבְרִּתי  זֹאת.  ִלי  ְלַאְפֵׁשר  ֶׁשֹּלא 
ָאְמָרה  ִהיא  ִאִּמי.  ִעם  ָּכְך  ַעל 

ִלי, ִּכי ַלּמֹוֶרה ַהֶּזה ֵיׁש ִנָּסיֹון ַרב, 
ְוהּוא ִהְצִליַח ְלַׁשּנֹות ְיָלִדים ּוַבחּוִרים ֵמַהָּקֶצה ֶאל 
ַהָּקֶצה. "הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְסָתם ָּכְך ְּדָבִרים," ָאְמָרה, 
ֵחֶלק  ֶזה  ַעְכָׁשו,  ַמְרִּגיׁש  ֶּׁשַאָּתה  ֶׁשַּמה  ִלי  "ְוִנְדֶמה 

ֵמַהִּתְכנּון ֶׁשּלֹו". 
ִאִּמי ִּגְּלָתה ִלי, ֶׁשַּבְּתִחָּלה ִהְתַנְּגָדה ְּבָכל 
ַלָּתְכִנית  ּתֶֹקף 

ִאם  ַּתֲעֶׂשה  'ַמה  ַלּמֹוֶרה:  "ָאַמְרִּתי  ַהּזֹו. 
ְּבֵעיָניו?'  ֵחן  ִּתְמָצא  ַּדְוָקא  ַּבַּבִית  ַהְּׁשהּות 

ְמַנֵחם,  ְּכמֹו  ֶיֶלד  ִנְסיֹונֹו,  ֶׁשְּלִפי  ִלי,  ָעָנה  ְוהּוא 
ְוָיִבין  ֵריָקנּות  ָיחּוׁש  ַהּיֹוֵתר,  ְלָכל  ְׁשבּוַעִים  ְּבתֹוְך 
אֹותֹו  ָׁשַאְלִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהֵּסֶפר.  ְלֵבית  ַּתֲחִליף  ֶׁשֵאין 
ִהְסִּביר  הּוא  ְמַנֵחם',  ְּכמֹו  'ֶיֶלד  ֵּפרּוׁש  ַמה 
ּוַבַעל  ָחָכם  'ֶיֶלד  ְּבַפְׁשטּות: 
ִהְסִּביר  הּוא  ַעְצִמי'.  ָּכבֹוד 
ִלי, ֶׁשְּיָלִדים ִטְּפִׁשים ֶּבֱאֶמת, 
ַהַּבָּטָלה  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ֲעלּוִלים 
ֵאֶליָה,  ְלִהְתַרֵּגל  ְלָפחֹות  אֹו 
הּוא  ְמַנֵחם.  ֹלא  'ֲאָבל 
לֹו  ְוֵיׁש  ַאֲחָרִאי  הּוא  ִּפֵּקַח, 
ִאיִׁשּיּות. ָּבֶרַגע ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש 
ְּבַסָּכָנה,  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהִאיִׁשּיּות 
ֻמְׁשָּפל  ֶׁשּלֹו  ָהַעְצִמי  ֶׁשַהָּכבֹוד 

- הּוא ָיִבין ֶאת ָהֱאֶמת'".
ַּכֲעבֹר  "ֲאָבל  ִאִּמי,  ִסְּפָרה  ַסְפָקִנית",  "ָהִייִתי 
ַאְרָּבָעה ָיִמים, ֹלא ְׁשבּוַעִים, ָרִאיִתי ַעד ַּכָּמה ָצַדק. 
ְּבָך ְמאֹד",  ֵּגָאה  ֲאָבל  ִּבְׁשִביְלָך,  ֲעצּוָבה  ֲאִני ָאְמָנם 
ַהֶּזה  ַהּמֹוֶרה  ַעל  ׁשֹוֶאֶלת  ֹלא  ְּכָבר  "ֲאִני  ָאְמָרה. 
אֹותֹו  ְּתַׁשְכֵנַע  ֶׁשַאָּתה  ַמִּציָעה  ַרק  ֲאִני  ְׁשֵאלֹות, 

ֶׁשְּכָבר ָלַמְדָּת ֶאת ַהֶּמֶסר".

ֶׁשהּוא  ָיַדְעִּתי 
ֶעֶרב  ְּבכֹוֵלל  לֹוֵמד 
ִּבְׁשכּוָנתֹו, ַהְּמֻרֶחֶקת ִמְּמקֹום 
ְוִהְמַּתְנִּתי  ְלָׁשם  ָנַסְעִּתי  ְמגּוַרי. 
ְלבֹואֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע, ִחֵּיְך ֵאַלי, הֹוִביל אֹוִתי ִלְקֵצה 
ֵאיְך  "נּו,  ְוָׁשַאל:  ָׁשֵקט,  ְּבָמקֹום  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית 

ַהַּמְרָּגׁש?". ֹלא ִחַּיְכִּתי. "ַהּמֹוֶרה יֹוֵדַע", ָאַמְרִּתי.
"ֲאִני יֹוֵדַע", ִאֵּׁשר.

"ֲאִני ְמַבֵּקׁש ָלׁשּוב ַלִּלּמּוִדים", ָאַמְרִּתי.
"ּוָמה ִעם ַהֶהְסֵּכם ֶׁשָּלנּו?".

"ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין", ָאַמְרִּתי.
ֵאיזֹו  ְלַהִּׂשיג  "ָעַלי  ַהּמֹוֶרה.  ָאַמר  ְּבָעָיה,"  "זֹו 
ַמָּטָרה. ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשְּלִחָּנם ָעִׂשיִתי ֶאת ָּכל ַהָּבָלָגן 
ֶאת  ְלַׁשְכֵנַע  ְּכֵדי  ָעַמְלִּתי  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַהֶּזה? 
ְלָפחֹות.  ֻּתַּׂשג  ֶׁשַהַּמָּטָרה  רֹוֶצה  ֲאִני  ָּכֵעת  הֹוֶריָך? 

ַאֶחֶרת...".
"...ַהַּמָּטָרה ֻהְּׂשָגה", ָאַמְרִּתי.

"ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ַהַּמָּטָרה?", ָׁשַאל.
"ֲאִני ַמְרִּגיׁש", ָאַמְרִּתי ְוִהְצַּבְעִּתי ְלִכּוּון ַהֵּלב.

"ָמה ַאָּתה ַמְרִּגיׁש?".
"ַרע," ָאַמְרִּתי. "ַרע ְמאֹד".

בשבוע הבא אספר לכם מה ענה לי המורה, ומה 
קרה בסופו של דבר.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך המורה סירב 
לבקשתי לחזור לבית הספר

מוֹ חֶֹפׁש )ח'( ֶלא ּושְׁ כֶּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

פרשת תזריע פותחת בהלכות של יולדת, ובציווי למול את 
הבנים בגיל 8 ימים.

צרעת  של  שונים  מקרים  על  התורה  מפרטת  מכן  לאחר 
וההלכות הנוגעות לכך: הכהן הגדול צריך לראות את הנגע 
צריך  נגעים שבהם  ישנם  או טמא.  טהור  הוא  אם  ולקבוע 
כדי  ימים,  שבעה  למשך  להסגר  האדם  את  לשלוח  הכהן 
לראות מה קורה לנגע במהלך הזמן הזה, ולקבוע האם הוא 

טהור או טמא. 
כוויות  בהרת,  שחין,  כמו  שונים  נגעים  מפרטת  התורה 
על  מפרטת  גם  התורה  ועוד.  מהרגיל,  שונה  מראה  בעלות 

נגעים שקיימים בראש.
בנוסף מפרטת התורה מקרים של צרעת שמופיעה לא בגוף 

אלא בבגדים, ומה יש לעשות באותם נגעים שעל הבגדים.

צרעת

בדיחות לילדים

- תראה את מאלף האריות הזה. הוא קטן ורזה, והאריה בכל זאת 

לא טורף אותו! - נו, ברור... האריה מחכה שהוא יגדל.

3 פרות רועות באחו. אחת אומרת "מו...". השניה אומרת: "מו...". 
השלישית אומרת: "מה...".

שואלת הראשונה בהפתעה: "מה זה?!". עונה השלישית: 
"אני לומדת שפה חדשה".

- יוסי, תיזהר. אמרו כרגע ברדיו שיש איזה מטורף שנוסע 

נגד כיוון התנועה. - רק אחד?! כרגע עברתי פה 50 כאלה...

מהו יצור עם שני ראשים, שלוש עיניים, ארבע ידיים ושני אפים?
- לא יודע. אבל אם תיתקל בו... תברח מהר!

ניגון הנהגות 
הצדיק, שיחזק 
אצל הילדים 
מידות טובות 

וערכים יהודיים 
נצחיים.

ספרים מנגנים אינטראקטיביים עם גדולי הצדיקים

צלילי הרבנים 
משושלת חב”ד, 
המקשרים את 
גדולי נשיאינו 

ללב ילדינו

הלהיט שכבש את כל 
הילדים, מוכרח להיות מלודיה של 

סיפורים מרגשים 

על מרן, ושירי 

קודש שורשיים, 

שיחדירו את דרכיו 

לילד שלישל רבנו ללב ילדינו
האפיקומן המושלם

SHOPS.hidabroot.org
זריזים מקדימים
073-222-1250ומזמינים לילדים



ָהַפְך ְלתוֵֹבַע ע שֶׁ ְתבָּ ַהנִּ

ֲחָדׁשֹות  ַנֲעַלִים  לֹו  ֶׁשִּיְקֶנה  ֵמָאִביו  ִּבֵּקׁש  ְׁשמּוֵאל 
ִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח. ָהָאב ִהְסִּכים ְוִהִּגיַע ִעם ְּבנֹו ַלֲחנּות 
ְׁשָקִלים.   300 ֶׁשְּמִחיָרן  ְּבַנֲעַלִים  ָּבַחר  ַהַּנַער  ַנֲעַלִים. 
ָהָאב ָאַמר: "ַעד ַהּיֹום הּוא ָנַעל ַנֲעַלִים ְּבִמָּדה 39, ֲאָבל 
ִיָּתֵכן ֶׁשִּמָּדתֹו ְּכָבר ָעְלָתה, ָעִדיף ֶׁשְּתִחָּלה ָּתִביא 40".

ַהָּבחּור ָמַדד ֶאת ַהַּנֲעַלִים ְּבִמָּדה 40, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָהיּו 
ְּגדֹולֹות ְמַעט, ִּבֵּקׁש ִלְמּדֹד זּוג נֹוָסף ְּבִמָּדה 39. ְוָאֵכן, 
ַהַּנַעל ְּבִמָּדה 39 ִהְתִאיָמה ְלִמַּדת ַרְגלֹו ִּבְמֻדָּיק, ְוהּוא 

ִהְרִּגיׁש נַֹח ְמאֹד ַּבֲהִליָכה.
ַּכֲעבֹור ָׁשבּוַע ּבֹו ָנַעל ְׁשמּוֵאל ֶאת ְנָעָליו ַהֲחָדׁשֹות, 
ְׁשמּוֵאל  ְלַחֵּיְך.  ְוֵהֵחל  ִּבְנָעָליו,  ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ִהְתּבֹוֵנן 
ִלי  ִנְרֶאה  ְוֶהָחֵבר ֵהִׁשיב: "ַמֶּׁשהּו  ְלֵפֶׁשר ִחּיּוכֹו,  ָׁשַאל 
מּוָזר ִּבְנָעֶליָך... ַהַּנַעל ֶׁשְּלַרְגְלָך ַהְּׂשָמאִלית ְּגדֹוָלה יֹוֵתר 
ְוַעל  ַהְיָמִנית,  ַרְגלֹו  ֶאת  ֵהִרים  ְׁשמּוֵאל  ֵמַהְיָמִנית...". 
ַּגֵּבי ַהֻּסְלָיה ֻהְטְּבָעה ַהִּמָּדה 39. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְגִּביַּה ֶאת 
ַהִּמְסָּפר ֶׁשָהָיה  ַהַּתְדֵהָמה,  ּוְלַמְרֵּבה  ַרְגלֹו ַהְּׂשָמאִלית, 

ָנקּוב ַעל ַּגֵּבי ַהֻּסְלָיה ָהָיה... 40!
ַמה ִהְתָּבֵרר? - ְלַאַחר ֶׁשָּמַדד ַנַעל ַאַחת ְּבִמָּדה 40 
ַהְּׁשִנָּיה  ְלַרְגלֹו  ָנַעל  ַהּמֹוֵכר,  ֶׁשֵהִביא  ָהִראׁשֹון  ֵמַהּזּוג 
ֶׁשְלַרְגלֹו ָהַאֶחֶרת  ְלַגְמֵרי  ִמִּמָּדה 39, ָׁשַכח  ַהַּנַעל  ֶאת 

ְנעּוָלה ַנַעל ֵמַהּזּוג ָהִראׁשֹון, ְוָכְך ָיָצא ֵמַהֲחנּות...
ּוָפנּו  ַהַּנֲעַלִים,  ֲחנּות  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִמֲהרּו  ְוָאִביו  ַהֵּבן 
ִּבְתִביָעה ֶאל ַהּמֹוֵכר: "ָמַכְרָּת ָלנּו זּוג ֹלא ּתֹוֵאם, ְנַבֵּקׁש 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּנַעל ַהְּׁשִנָּיה ְּבִמָּדה 39!".
חֶֹסר  ֶׁשִּבְגַלל  ִהְתָּבֵרר  "ָּכֵעת  ִמָּיד:  ָאַמר  ַהּמֹוֵכר 
ַהַּנֲעַלִים  זּוג  ְמִכיַרת  ֶאת  ִהְפַסְדִּתי  ֶׁשָּלֶכם,  ָהַאֲחָריּות 
ֵאין  ֲחֶבְרָּתּה  ְלֹלא  ַאַחת  ַנַעל  ִעם  ִּכי   ,40 ִמָּדה  ֶׁשל 
ש"ח   300 ֶׁשְּתַׁשְּלמּו  ּדֹוֵרׁש  ֲאִני  ַּלֲעׂשֹות.  ַמה  ִלי 

נֹוָסִפים!"...
ִעם ִמי ַהִּדין?

ְּתׁשּוָבה:
ְלַגֵּבי  ָּדן  נ"ח(  אֹות  צ"ו  )ְּכָלל  ְּגאֹוִנים"  "ִּדְבֵרי  ַּבֵּסֶפר 
ֲעִגיֵלי ָזָהב ֶׁשָּׁשְוָים הּוא 100 ּדֹוָלר, ְוִהִּזיק ָאָדם ֶאת 
ַאַחד ָהֲעִגיִלים, ּוֵמֲחַמת ֶהֵּזק ָהֶאָחד, ִנְפַחת ֶעְרּכֹו ֶׁשל 
ַהֵּׁשִני, ְוָכֵעת הּוא ָׁשֶוה 30 ּדֹוָלר ִּבְלַבד - ַּכָּמה ְיַׁשֵּלם 
ֵמַהּׁשִֹוי  ֲחִצי  ֶׁשֶּזהּו  ּדֹוָלר,   50 ְיַׁשֵּלם  ַהִאם  ַהַּמִּזיק; 
ַהְמֻׁשָּתף ֶׁשל ְׁשֵני ָהֲעִגיִלים, אֹו ֶׁשָּמא ַחָּיב ְלַׁשֵּלם 70 
לֹו  ִנְׁשַאר  ְוָכֵעת  ְּבׁשִֹוי 100,  זּוג  לֹו  ָהָיה  ֶׁשֵּכן  ּדֹוָלר, 
ָעִגיל ּבֹוֵדד ֶׁשָּׁשֶוה ַרק 30? ָהעֹוֶלה ִמְּדָבָריו, ֶׁשַהַּמִּזיק 
ֶׁשִּנְגַרם  ַהּנֹוָסף  ְוַהֵּנֶזק  ּדֹוָלר,   50 ַרק  ְלַׁשֵּלם  ַחָּיב 
 ,30 ֶׁשָּׁשֶוה  ָעִגיל  ַרק  ְּבָידֹו  ִנְׁשַאר  ֶׁשָּכֵעת  ַלְּבָעִלים, 

ֻמְגָּדר ִּכ"ְגָרָמא", ֶׁשְּפטּוִרים ָעָליו ]ִמִּדיֵני ָאָדם[.
ָאְמָנם, ַּבֵּסֶפר "ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה" )ח"א סי' כ"ב( ֶהֱעָלה 
ֶׁשַהַּמִּזיק ַנַעל ַאַחת ִמְּׁשֵּתי ַנֲעַלִים ַּבֲחנּות, ְיַׁשֵּלם ֶאת 
ַהְּמִחיר ַהָּמֵלא ֶׁשל זּוג ַהַּנֲעַלִים, ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ֶׁשְּיַבֵּקׁש 
ִלְקנֹות ַּבֲחנּות ַהַּנֲעַלִים ַרק ַנַעל ָיִמין, ִיְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם 

ְמִחיר ָמֵלא, ְוַאף מֹוֵכר ֹלא ִיֵּתן ֲהָנָחה ְלָלקֹוַח ֶׁשּקֹוֶנה 
ַרק ַנַעל ַאַחת. ִנְמָצא ֶׁשָּׁשְוָיּה ַהָּממֹוִני ֶׁשל ַנַעל ַאַחת, 
ָׁשֶוה ַלְּמִחיר ֶׁשל זּוג ַנֲעַלִים, ִּכי ַרק ְּבאֹותֹו ְמִחיר ִיְקנּו 
אֹוָתּה. ּוִמֵּמיָלא ִמי ֶׁשַּמִּזיק ַלּמֹוֵכר ַנַעל ְיָמִנית ֲחָדָׁשה, 

ִיְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם לֹו ְמִחיר ֶׁשל זּוג ַנֲעַלִים.
ַהּקֹוֶנה  ְּכֶׁשָּיָצא  נֹאַמר:  ִּבְׁשֵאָלֵתנּו  ַּגם  זֹאת,  ְלאֹור 
ֵמַהֲחנּות ְּכֶׁשהּוא נֹוֵעל ֶאת ַהַּנַעל ָהַאַחת ְּבִמָּדה 40, 
ַהַּנַעל  ֶאת  ִלְמּכֹר  יּוַכל  ֹלא  ֶׁשַהּמֹוֵכר  ְּבַמֲעָׂשיו  ָּגַרם 
זּוג  ַעל  ַּגם  ְיַׁשֵּלם  ְוָלֵכן  ַּבֲחנּות,  ֶׁשּנֹוְתָרה  ַהְּׁשִנָּיה 

ַהַּנֲעַלִים ְּבִמָּדה 40, ְוִיְזֶּכה ּבֹו.
הּוא,  ַהְמֻקָּבל  ֶׁשַהּנַֹהג  ֶׁשִּבְמקֹומֹות  ְלַהְדִּגיׁש  )ֵיׁש 
ַהִּנְמָּכרֹות  ֶשַהַנֲעַלִים  ְלַוֵּדא  ַאֲחַראי  ַהֲחנּות  ֶׁשַּבַעל 
ַלָּלקֹוַח ּתֹוֲאמֹות, ּובֹוֵדק זֹאת ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַהָּלקֹוַח יֹוֵצא 
ְּכֶׁשהּוא נֹוֲעָלן ְלַרְגָליו - ֲאַזי ַהּקֹוֶנה ֵאינֹו ָצִריְך ְלַׁשֵּלם 
ִיֵּתן לֹו ֶאת ַהַּנַעל  ַעל ַהּזּוג ְּבִמָּדה 40, ּוַבַעל ַהֲחנּות 

ַהְּׁשִנָּיה ְּבִמָּדה 39(.

כמה צריך לשלם עבור נעל שהוחלפה בחנות?

אחת שאלתי
הרב ארז חזני

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

אהרל'הפרק 5
הרב אהרון מרגלית

המשך בשבוע הבא...



ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית 
בכל רחבי הארץ, ללא תשלום 073-2221290
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משהו מלבלב לך
ברכת האילנות מזכירה לנו כמה טוב לנו, וכמה חשובה הדרך

לקיים  גדולה שאפשר  יש מצווה  ניסן  בחודש 
שני  לראות  האילנות.  ברכת   - החודש  סוף  עד 
המצווה  את  עליהם.  ולברך  מלבלבים,  אילנות 
לעשות  ורצה  מקדימה,  זריזה  את  הזו  החביבה 
זה  אבל  חייבות,  לא  )נשים  החודש   בתחילת 

טוב(. את מברכת בהודיה עצומה על שזכית 
לבלוב  את  השנה  גם  ולראות  לחיות 

האילנות ופריחתם.
גדול  הברכה הזו עושה תיקון 
לנשמות  ובמיוחד  לנשמות, 
הזוהר  אומר  וכך  ההורים, 
כי  בלק(,  )בפרשת  הקדוש 
להן  משוטטות  ניסן  בתקופת 

גן  חומת  על  ויושבות  הנשמות 
עדן. הנשמות נראות כמו ציפורים 

יתברך,  להשם  ומשוררות  מצפצפות 
אלו  שבימים  מפני  למעננו,  מתפללות  והן 
אנו עסוקים במצוות החג ובמעשים טובים. 

ֶׁשֹּלא ִחֵּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות טֹובֹות 
ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם.

שלם,  עולם  את   – כלום  בעולמו  חיסר  שלא 
מבטיחה  אני  כלום,  חסר  לא  הפרטי  ובעולמך 
לך. כאשר אמא שולחת ילד או ילדה שלה לטיול 
ארוך, היא מציידת אותם בכל מה שצריך, ודואגת 
הוא,  ברוך  הקדוש  אז  כלום.  להם  יחסר  שלא 
ששלח אותך לשליחות בעולם הזה, שמונים-

זרק  הוא  לך?  נראה  מה  שנה,  תשעים 
אותך לכאן בלי השגחה...? כשנולדת, 
ובהמון  פרטית  בהשגחה  היה  וזה 
מזל טוב, אלוקים שם לך תיק על 
מצוידת,  אותך  שלח  הוא  הגב. 
ובתוך התיק יש לך את כל הכלים 
והצרכים לכל רגע במסע החיים 
הארוך שלך, ובהתאם לכל המצבים 

שעברת שאת עוברת ושתעברי.
זימן  הוא   – טובות  בריות  בו  וברא 
לחייך את האנשים המתאימים לך בדיוק )גם 
את  מתאימים,  הכי  הילדים  את  המעצבנים...(, 
הבעל המושלם, את החמות הכי מדויקת )כן...(, 

את השכנה ממול ומעל ומתחת.

 – טובים  ואילנות 
כמה  יופי!  איזה  תראי 

העולם  נראה  היה  איך  פעם  חשבת  השם.  טוב 
בלי אילנות? בלי עצים, פרחים, פירות ולבלובים? 
בלי  היה  האוכל  אם  החיים  מרגישים  היו  איך 
טעם והכל היה אפור וקודר? זה היה עצוב הה? 

משעמם, מדכא וחסר חיות, נכון?
אבא שבשמיים צבע לך עולם יפה בצבעים, נתן 

לך טעם וריח והמון ריגושים... וכל זה למה?
רוצה  יתברך  השם  אדם.  בני  בהם  להנות 
שתיהני  לך.  נתן  שהוא  היפים  מהחיים  שתיהני 
לקום בבוקר, לטפל בילדים, לצאת לעבודה וגם 
לסידורים... תיהני לנקות, לבשל ואפילו לחכות, 

ואם את מצפה לישועה, צפי לה בכיף!
הפרחים,  על  מברכים  האילנות  ברכת  את 
לא   - הפירות  נראו  כבר  ואם  הפירות,  על  לא 
ועד  מהלבלוב  הדרך,  על  היא  הברכה  מברכים. 

שיגדלו הפירות...
את מחכה? זכרי, משהו מלבלב לך. חכי בשמחה. 

כי באמת בחיים העיקר היא הדרך. 

עד כמה אתם נזהרים בכבודם 
של הקרובים אליכם?

עד כמה אנשים נזהרים בכבודו של ראש העיר 
שלהם? מאוד מאוד, נכון?

הבוס  של  בכבודו  נזהרים  אנשים  כמה  עד 
שלהם? מאוד מאוד, נכון?

בכבודו של  נזהרים  הורים  כמה  עד 
בנם?  לומד  הספר שבו  בית  מנהל 

מאוד מאוד, נכון?
תלך  שהפירמידה  ככל  אך 
לעצמי  מתארת  אני  כך  ותרד, 
בכבוד  פחות  נזהרים  שאנשים 
האדם שמולם. קחו למשל את 

פעמים  כמה  הילד.  של  המורה 
ניגשים הורים אל המורה, ובכעס 

רב פורקים עליו את מועקותיהם. או 
לדוגמה.  קחו אפילו את ההורים שלכם, 

זוגכם  בת  או  בן  לפני  דברתם  אחת  פעם  האם 
והתלוננתם על החמות: "די, היא לא יכולה לומר 
ולהביא  צהריים,  ארוחת  להיום  לנו  תכין  שהיא 

לילדים פיצות"? והשכן ממול? יש אנשים שאפילו 
"שלום" לא אומרים לו, כי הוא הרגיז אותם.

ויותר מכל, ראו את הילד שלכם. את זה שכל 
אתם  צורה  באיזו  אליכם.  וקרוב  מקורב  כך 
לו כשהוא פונה אליכם ושואל  עונים 
משהו ענייני? נכון שאתם עסוקים, 
עונים  הייתם  כך  האם  אבל 
לאדם אחר וחשוב? גם האנשים 
דשים  שאנחנו  לנו,  הקרובים 
אותם בעקבינו, הם אנשים ככל 
שלי,  אמא  שהיא  זה  האנשים. 
לא הופך אותה למיוחדת פחות. 
הופך  לא  שלי,  שכן  שהוא  זה 
שהוא  זה  יותר.  קטן  לאדם  אותו 
מורה של הילד שלי, לא גורם לו להיות 
נשים לב לצורת ההתבטאות  בואו  חשוב פחות. 
נותנים  שאנו  לכבוד  שלנו,  הדיבור  לאופן  שלנו, 
למי שקשור אלינו בעבותות או למי שסתם קרוב 

נשים  בואו  לנו. 
לב לאדם שהוא 

אדם.
פתאום  עצמנו  את  נמצא  לכך,  לב  כשנשים 
מעריכים יותר את הקרובים לנו. את חמותי, כי 
ודואגת  חושבת  והיא  בעלי,  את  לי  הביאה  היא 
גם לו וגם לי כל הזמן. את שכני, כי הוא גר ממש 
טובים  דברים  מאוד  הרבה  עשה  והוא  בתוכי, 
מוצלחים  כמה דברים שאינם  נכון שגם  כה.  עד 
במיוחד, אבל עדיין הוא שכני, בשר מבשרי. את 
המורה של בתי, כי היא מחנכת את ילדתי משך 
רוב שעות היום. נכון שלא תמיד מה שהיא אומרת 
לה מקובל עלי, לא תמיד הילדה מפרגנת לה, אבל 
היא מחנכת אותה. היא חלק ממני, היא ממלאת 
לנו,  הקרובים  את  לכבד  כשנתחיל  שלי.  המקום 
שחשבנו.  מכפי  טובים  יותר  הרבה  שהם  נגלה 
זאת  נסו  ביותר.  לכם  הקרובים  על  זאת  בדקו 
על החמות. פתאום תגלו כמה אור היא מקרינה 
לעברכם. נסו זאת על המורה. פתאום תגלו כמה 
הוא משקיע ומתאמץ עבור ילדכם. תנו כבוד לילד 
שלכם. הקשיבו לו יפה, דברו אליו במאור פנים, 
לכל  כבוד  בענייניות ובליטוף. תנו  לדבריו  הגיבו 
אדם באשר הוא אדם. לא תצטערו על כך לעולם.

בואו נשים לב לצורת ההתבטאות שלנו, לכבוד שאנו נותנים למי שקשור אלינו. 
בואו נשים לב לאדם שהוא אדם

חכמת     
   נשים

הרבנית חגית שירה

לרכישת סט הספרים החדש של מנוחה פוקס 
על זוגיות, חינוך ילדים וחיים טובים, 
חייגו להידברות שופס: 073-222-1250

באווירה  מנוחה פוקס
   משפחתית 

האמנית הרבנית
אהובת הקהל

בערב מחולל
פלאים

נשים יקרות!
הידברות בהזדמנות 

מיוחדת במיוחד בשבילכן, 
עם האמנית הרבנית 

חדווה לוי קרובה אליכן 
מתמיד בערב של שמחה 

והודיה המסוגל לכל 
הישועות!

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!



15

יתר לחץ דם הוא מחלה שפוגעת בהרבה אנשים, 
כי  השקט",  "הרוצח  גם  שמכונה  כרונית  מחלה 
לעיתים הסובל לא יודע על כך עד שלב מאוחר מאד. 
המחלה מופיעה בד"כ ללא תסמינים, בעיקר בשלבים 

הראשונים.
יתר לחץ דם הוא אחד הגורמים העיקריים למחלות 

לב וכלי דם.
הגורמים לעלית לחץ דם: מתח מתמשך, כעס, העדר 

פעילת גופנית, תזונה קלוקלת ונטייה תורשתית.
על גנטיקה נוכל להשפיע על ידי גורמים סביבתיים 

ועל ידי התמדה באורח חיים מתאים. 
יש אנשים שהבדיקה עצמה מקפיצה מאוד את לחץ 
הדם שלהם, על אף שכרגיל הערכים שלהם תקינים. 
זה נקרא "תסמונת החלוק הלבן". לכן מודדים לחץ דם 

לאחר מנוחה של עשר דקות לפחות.
דם",  לחץ  "טרום  של  במצב  טיפול  כשמתחילים 
במחלה  כשמדובר  המחלה.  סיבוכי  את  למנוע  ניתן 
החיים  באורח  שינוי  תרופות(,  )כשלוקחים  כרונית 

ישפר את המצב.
איך מתמודדים עם יתר לחץ דם?

ירידה במשקל, אפילו של קילו, משפיעה לטובה על 
לחץ הדם.

מן  כמחצית  על  משפיע  במלח  מופרז  שימוש 
האנשים שיש להם נטייה ללחץ דם גבוה. נסו להחליף 
במלח  או  אטלנטי  ים  במלח  השולחני  המלח  את 
הימלאיה, שבהם כמות הנתרן והאשלגן מאוזנים יותר.
ביופלבנואידים  המכילים  וירקות  פירות  אכלו 
שפועלים כנוגדי חמצון ושומרים על דפנות כלי הדם. 
בנוסף, הם מכילים סיבים תזונתיים שעוזרים בהורדה 
בעצם  שזהו  הנתרן,  ספיגת  של  ובהפחתה  במשקל 

המלח, שגורם ללחץ הדם לעלות.
ריכוז  את  שיאזנו  באשלגן,  עשירים  מזונות  אכלו 
הנתרן. אשלגן נמצא בבננות, בפירות הדר, בעגבניות, 

בתפוחי אדמה עם הקליפה ובקטניות.
חשוב  מינרל   – מגנזיום  שמכילים  מזונות  הוסיפו 
עלים,  בירקות  נמצא  מגנזיום  הדם.  כלי  לתפקוד 

באגוזים, בעדשים ובדגנים.
אומגה 3 עשויה להועיל לזרימת הדם. היא נמצאת 

בדגי ים, בזרעי פשתן ובברוקולי.
שינה מספקת בשעות נכונות חשובה. תרגילי נשימה 
איטית ועמוקה מביאים להרפיית העורקים ולהפחתת 
לחץ הדם הכללי. גם פעילות גופנית היא אחת הדרכים 
מתונה.  פעילות  אפילו  דם,  לחץ  להפחית  הבדוקות 

חשוב להתאמן באופן הדרגתי ומבוקר.
ברמות  בשליטה  מכריע  גורם  היא  שתזונה  זכרו 
שומנים  של  הצריכה  את  צמצמו  לכן  הדם,  לחץ 
רוויים ומוקשים, סוכר לבן, קמח לבן, מזונות ריקים 

ומתועשים.

בריאות     
   טובה

להוריד את הלחץ

"תקנו לי, 
תקנו לי!"

 אנו מתחזקים בתחילת דרכנו ולומדים 
כעת על חינוך יהודי. בכל פעם שאנו לוקחים 
את ילדנו, כבן שלוש, לקניות - הוא עושה 
מוצר  ליד  עומד  הוא  שלמה.  "הצגה"  לנו 
מסוים ומכריח אותנו לקנות לו. אם מדובר 
ואז  לקנות,  לנו  אכפת  לא  כלשהו,  בממתק 
שלו  הטעם  לאחרונה  אבל  ממנו,  שקט  יש 
ובוכה  צעצועים  גם  בוחר  והוא  יקר,  נהיה 
וצועק, נשכב על הרצפה עד שאין לנו ברירה 

אלא למלא את מבוקשו. מה עושים? 
עסקים  היטב  לנהל  יודע  החמוד  בנכם 
מולכם. כשזה הולך לו טוב, אז "הכל רגוע" 
)עד לפעם הבאה...(, וכשזה לא הולך בקלות, 
מבוקשו,  את  להשיג  דרך  בכל  יפעל  הוא 
וכל  היסטריות  בכיות  בהצגות,  יחסוך  לא 

שתמלאו  מנת  על  שניתן  מה 
בקשותיו.

מובן שהשליטה הזו היא 
זה,  בגיל  תוקף  במשנה 
את  בונה  שהילד  היות 
ומרדנותו  עצמאותו 
צורך  ויש  מתחזקת, 
בהצבת גבולות ברורים.

התנהגויות  נוכח 
חיזוק  נדרש  אילו  מעין 

עליכם  ההורית.  הסמכות 
להבהיר לפני היציאה לקניות כי 

אבא ואמא קונים רק מה שמחליטים. 
לא  אנחנו  משהו,  לך  שנקנה  תבכה  אם  גם 
לא  עצמך,  על  תתגבר  ולא  במידה  קונים! 

תוכל להצטרף אלינו לקניות.
ימשיך בתקופה  עוד  להניח שבנכם  סביר 
הקרובה לנסות אתכם, ויסלים את התנהגותו 
בכל דרך אפשרית, וזאת על מנת לבדוק האם 
עליכם  החלטיות.  באמת  שלכם  ההצהרות 
ברורים  קרירים,  עקבי  באופן  להישאר 
)קרן  והסברים.  שכנועים  ללא  והחלטיים, 
מיוחד  בחינוך  מרצה  דידקטית,  מאבחנת  אהרון, 

ובפסיכולוגיה התפתחותית(

* * *
תזונה  על  לשמור  משתדלת  אני   
איך   - נפילה  לי  היתה  כבר  אם  מאוזנת. 
ולא  רגעית,  נפילה  שזו  להפנים  יכולה  אני 

להמשיך לאכול כאילו אין מחר?
לאכול  צריך  במשקל  ק"ג   1 לעלות  כדי 
כדי  יותר ממה שאת צריכה  7000 קלוריות 
אף  אחת  אומר? שמארוחה  זה  מה  לשמור. 
פעם לא יקרה כלום… עם זאת, אם ארגיש 
אלא  אחת,  בארוחה  יגמר  לא  זה  שהרסתי, 
בכמה ימים של תסכול ואכילה עודפת. לכן 
יותר  משמינים  אשמה  "רגשי  אומרת:  אני 
מאוכל". כלומר, רצוי לזהות מחשבות כאלה, 

ולהבין שהן המשמינות...

ממה  להבין   - לעזור  שיכול  שני  דבר 
מרגישים  אנחנו  כלל  בדרך  מורכב.  האוכל 
"רע",  אוכל  אכלנו  אם  עצמנו  לגבי  רע 
מורכב  כולו  המזון  הטעות.  מתחילה  ופה 
הגוף(,  לבניית  )שתורמים  מחלבונים 
שומנים  אנרגיה(,  )שנותנות  פחמימות 
וההורמונים  העצבים  מערכת  את  )שבונים 
או  )פחות  ומינרלים  ויטמינים  בגוף( 
עוגת  פרוסת  בין  ההבדל  מה  אז  יותר(. 
חומוס/אבוקדו?  עם  לסנדוויץ'  שוקולד 
עם מה תרגישי טוב יותר? אני מניחה שעם 
שניהם  מורכבים  הם  בפועל  אך  הסנדוויץ', 
מפחמימות ומשומן. אם אנחנו מבינים ממה 
פחות  לו  מייחסים  אנחנו  האוכל,  מורכב 
את  מעט  מפחית  וזה  "רשע",  של  תכונות 
הקיצוניות בתחושה. )אורלי סמירה, 
ופסיכותרפיסטית  זוגית  יועצת 

)CBT
* * *

 12 בת  בתי   
את  ויודעת  לומדת 
ולא  למבחן,  החומר 
מבצעת את כולו, אף על 
פי שהיא שולטת בחומר 
לה  ואין  בדקנו,  הנלמד. 
אבל  וריכוז,  קשב  הפרעות 
חרדה  בגלל  מוסחת  היא  אולי 

ממבחנים, מה אפשר לעשות?  
מאמצים  משקיעה  בתך  כי  מתארת  את 
אך   - בחומר  ושולטת  למבחנים,  ללמוד 
בשעת המבחן לא מצליחה להפיק את הידע. 
דבר זה יכול לנבוע ממגוון סיבות לימודיות 
וגם. ציינת כי יתכן  ויתכן שגם  או רגשיות, 
שהיא חרדה ממבחנים, וזו בהחלט אפשרות, 
קושי  לה  שאין  לבדוק  חשוב  כן  לפני  אך 
בתחום דידקטי, שפתי או בתחומי הזיכרון, 
העלול למנוע ממנה עיבוד או הפקה יעילה 
של החומר. חשוב לציין כי לחץ בזמן מבחן 
יעילות  אסטרטגיות  מהיעדר  לעיתים  נובע 
קודמות.  כישלון  לחוויות  שגרמו  ללמידה, 
כדי לבחון האם תפקודה תקין לגילה ולהבין 
לפנות  ממליצה  אני  לקשייה,  הסיבות  את 
לכם  שייתן  מקיף,  דידקטי  אבחון  לביצוע 
המלצות מתאימות לשיפור תפקודה. במידה 
להסביר  היכול  דידקטי  קושי  נמצא  ולא 
מומלץ  הנמוכים,  וההישגים  המוסחות  את 
המבחנים  בחרדת  רגשי  לטיפול  לפנות 
שבנוסף  )יתכן  עו"ס  או  פסיכולוגית  אצל 
לקושי הדידקטי יהיה עליכם לטפל במקביל 
את  לציין  לך  ממליצה  קיימת.  אם  בחרדה, 
בנוגע לחרדה בשיחה המקדימה  חששותייך 
כישורי  מאבחנת  קוזין,  )אודי  המאבחנת(.  עם 

למידה, מנהלת מכון "כישורים"(

מה עושים כשהילד צורח במהלך הקניות, איך שומרים על תזונה בריאה לאורך 
זמן, והאם הילדה סובלת מחרדת בחינות?

פורום    
   מומחיות

זוהרה שרביט

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



בהשתתפות

 הרב זמיר כהן
הרב מרדכי לוי

הבטיחו מקומכם!  מספר מקומות מוגבל

    073-2221270

בהשתתפות

 הרב יצחק בצרי
הרב ראובן זכאים

ארגון הידברות מזמין אתכם לחגוג
במלון המפואר לאונרדו ירושלים

שביעי של פסחשביעי של פסח ליל סדרליל סדר  
שביעי של פסח  כ' - כ"ב ניסן | 26-28.4.19  ליל הסדר  י”ד - ט”ז ניסן | 19-21.4.19

גביע קידוש 
מהודר

נוצץ במיוחד מדגם 
"להבה" עם רגל 
ותחתית תואמת. 

קערת פסח 
ייחודית

מקריסטל בשילוב 
אבנים כסופות ו-6 
צלוחיות להנחת 
הסימנים.

זוג גביעים 
קטנים 
מנירוסטה 
בשיעור 
רביעית 
כפי הנדרש 
לשתות בכל 
אחת מארבעת 
הכוסות.
)ניתן להוסיף גביעים 
בתשלום סמלי(

סט מפואר
3 חלקים מסאטן 

הכולל כיסוי לקערת 
הסימנים עם תאים

ל- 3 מצות, כיסוי מעוצב 
לאפיקומן ומגבת ‘ורחץ’ 

לנטילת ידיים.

מגש 
קריסטל 
מהודר

למצות עם אבנים 
בצבע זהב.

עם

כלי חג
מהודרים

כל המשפחה
כבני מלכים

קנו

המארז המושלם
לחג הפסח!

ברכישת המארז לחג 

תקבלו את ההגדה של 

פסח עם פירושו של 
הרב זמיר כהן

במחיר 
מיוחד! 073-222-12-50

לפרטים והזמנות:

ניתן לרכוש חלק ממוצרי המארז . קופסת המארז להמחשה בלבד

למגוון
הענק של 

מתנות 
יודאיקה 
למארחים,

בני משפחה 
וחברים
קרובים.
הכנסו <

SHOPS.HIDABROOT.ORG

חינםמשלוח
עד הבית!


