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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-209,850 עותקים ברחבי הארץ

עונג שבת
tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 
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בהם כ מקרים  ספור  באין  חייו  במרוצת  נתקל  אדם  ל 
עליו לפנות בתוכחה, כאשר הוא נוכח לראות התנהגות 
ונכונים.  טובים  ערכים  כלפי  או  כלפיו,  הולמת  בלתי 
כך בין בעל לאשתו ואשה לבעלה, בחינוך הילדים, בין שכנים, 
במקומות עבודה, וכן כשרואה את חברו עובר עברה. אך מצוי 
כעסים  מריבות,  של  להתפתחות  מובילה  שהתוכחה  הדבר 
והקפדות, וכל אדם עומד נבוך בשאלה כיצד להוכיח באופן נכון.

התשובה נמצאת בדברי התוכחה של משה רבנו לקרח ועדתו. 
ִׁשְמעּו  קַֹרח:  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר  בתורה:  בנאמר  נתבונן  הנה 

ֶאְתֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵקי  ִהְבִּדיל  ִּכי  ִמֶּכם  ַהְמַעט  ֵלִוי,  ְּבֵני  ָנא 
ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן 
ה' וכו', ַוַּיְקֵרב אְֹתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני ֵלִוי ִאָּתְך, ּוִבַּקְׁשֶּתם 
ַּגם ְּכֻהָּנה? ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהּנָֹעִדים, ַעל ה'! ְוַאֲהרֹן ַמה 

הּוא ִּכי ַתִּלינּו ָעָליו?" )במדבר טז, ח-יא(.
היה  כמשה,  העם  נשיא  או  מלך  במעמד  אחר  אדם 

פונה אל קרח במילים: "תקשיב טוב, אדם חצוף שכמוך!". אך 
משה רבנו, לא רק שנמנע ממילים פוגעניות הגורמות לתסיסה 
בלב המותקף ומלבה את כעסו לצאת במתקפה גדולה יותר, אלא 
אלא  ישיר,  באופן  אליו  הפונות  במילים  פותח  לא  אפילו  הוא 
ְּבֵני  ָנא  ִׁשְמעּו  קַֹרח:  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר  כולו:  לוי  לשבט  כמדבר 
אלא  עצמך,  בשם  בא  מבין שאינך  "אני  לו:  כאומר  והוא  ֵלִוי". 
בשם כל השבט". במילים אלה חש האדם שמוכיחים אותו כי אין 
כאן מתקפה אישית כלפיו, ולבו פתוח יותר לשמוע את התוכחה. 
פשר  "מה  אומר:  ואינו  עצמה,  לתוכחה  עובר משה רבנו  מכאן 
שגעון הגדלות הזה שברצונך לקבל משרה רמה בעוד באמת אינך 
שווה מאומה?" אלא אדרבה, הוא משתמש במעלתו כדי לכוונו 
להיות מורמים מעם  לוי  בך ובכל שבט  הרי הקב"ה בחר  נכון: 

ִאָּתְך". רק כעת עובר משה  ֵלִוי  ְבֵני  ָּכל ַאֶחיָך  ְוֶאת  "ַוַּיְקֵרב אְֹתָך 
רבנו לתשובה עצמה על טענת קרח מדוע מינה את אחיו לכהן 
גדול, והוא מסביר שלא היתה זו בחירה שלו אלא שכך נצטווה 
מה', וההתארגנות כנגד אהרן היא בעצם התרסה כנגד מלכו של 
עולם: "ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהּנָֹעִדים, ַעל ה'! ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ִּכי 

ַתִּלינּו ָעָליו?".
לפרוק  רק  ולא  טובה,  לתוצאה  להגיע  כדי  תוכחה,  בכל  כך 
על שלושה  להקפיד  יש  בלב,  הזעם שהצטבר  את  תועלת  ללא 
עקרונות: א. לעשות כל מאמץ לא לתקוף את האדם עצמו )וכן 
מצאנו בדברי התוכחה כלפי הבן הרשע בהגדה של פסח: "ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' 
ִלי" – "לי ולא לו", ולא אומרים "לי ולא לך". והוא כאומר: "ראה כמה אני, 
ההולך בדרך ה', מאושר וטוב לי. וכמה רע 'לו', למישהו אחר שאינו הולך 
בדרך ה'," ואינו תוקף ישירות את העומד מולו(. ב. לשבח ולרומם 
אותו בנקודה הטובה שבו. ג. להסביר את עצמנו כדי שיבין 

במה טעה.
חסרות  התנגשויות  מראש  למנוע  ניתן  זו  בדרך 
"מה  התוכחה:  לפני  לעצמו  האדם  יאמר  וכך  טעם. 
רק  או  די,  בלי  עד  ריב מתלהם שיתפתח  כעת?  להשיג  ברצוני 
לגרום לעומד מולי להתנהג כראוי?". ומאחר שוודאי אין רצונו 
במריבות אלא רק בשינוי דרכו של זולתו לטובה, ישקול היטב 
להעביר  יזכה  כך  נכון.  הדברים  לנסח את  כיצד  קודם התוכחה 
את המסר שברצונו להעביר, ועם זאת ישמור על שלום עם כל 
סובביו ועל שלום ביתו )דוגמאות רבות לניסוח נכון ניתן למצוא בספר 
"המדריך המלא לנישואין מאושרים", פרק שישי, "כללים בביקורת" – דברים 
הנכונים בכל תוכחה(. וזהו שאמר החכם באדם: "ָמֶות ְוַחִּיים - ְּבַיד 

ָלׁשֹון!" )משלי יח, כא(. 
מילה  כל  שוקל  ולשונו,  פיו  על  לשמור  הזוכה  אדם  אשרי 
היוצאת מפיו ושולט בה, ומתוך כך נעשה אהוב בשמים ואהוב 

בעולם. שבת שלום.

דברי ביקורת ותוכחה לא תמיד נשמעים. לימוד מדברי משה אל קרח 

האם ילדה בת 11 יכולה לעשות לעצמה 
הבדלה, ולצאת בכך ידי חובה?

מצד  חייבים  אינם  מצוות  מגיל  פחות  ילדים 

על  מוטל  חינוך  דין  אלא  במצוות,  עצמם 
להוריה  להמתין  לבת  ראוי  לכן  הוריהם. 
גדול  צורך  במקום  ורק  עבורה,  שיבדילו 
נוהגים  )וכך  לעצמה  שתבדיל  לה  להקל  יש 
ראשון,  ביום  או  בשבת  שחל  באב  בתשעה 
מגיל  פחות  בן  שהוא  שבבית  הגדול  שהילד 
לאחר  הבדלה  הקטנים  לאחיו  עושה  מצוות, 
מצווה,  בר  לפני  לילד  גם  הדין  וכך  השבת(. 

ולא רק לילדה. 
עליה  אין  אך  לתרופה,  מרשם  קבלתי   

הכשר. האם מותר ליטול אותה?
כל תרופה שנצרכת בבליעה, ואין בה טעם או 
שטעמה מר, מותר לצרוך ממנה ללא הכשר, 
טעם,  בהן  שיש  ותרופות  בפסח.  ואפילו 
ככל  בהכשר  וחייבות  שהכל,  עליהן  מברכים 

דבר מאכל.

כיצד מוכיחים?
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גבולות לילדים

הרב זמיר כהן
4

שאלות מקו ההלכה 

הרב ירון אשכנזי
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מנוחה ונחלה

חיים ולדר
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תוצאות התחרות

הידברות
8

יהדות = גזע?

דניאל בלס
2

העונשים במדבר

דניאל בלס
2

הלכות לבישת בגדים

יונתן הלוי
10

בונה או הורסת?

הרבנית חדוה לוי 14

מורנו הג"ר זמיר כהן שליט"א

ט"א י של סף  ו י אברהם  ר  " הג

שאל את הרב

עם הידברותזמן איכותהחופש הגדול הגיע!

   הידברות מזמינה אתכם לחוויה רוחנית, קייצית מרעננת על שפת הכנרת

במלון המפואר כינר גליל
חמישי עד מוצ”ש א’-ג’ תמוז | 4-6.7.19

073-2221270מהרו והבטיחו מקומכם עמנו < 
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אי”ה יתקיים ביום רביעי ז’ תמוז 10.7
בין השעות 9:30-15:00

בבית הידברות שנקר 20 פתח תקוה

אמא, היכוני לחוויה
הבטיחי את מקומך
073-222-1-300 מס’ המקומות מוגבל

לאורך היוםכיבוד עשיר חלבית,צהריים ארוחת 

הרב חיים זאיד הרב מרדכי לוי
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רוחנית בחופש הגדול אי”ה יתקיים ביום רביעי ז’ תמוז 10.7
בין השעות 9:30-15:00

בבית הידברות שנקר 20 פתח תקוה

אמא, היכוני לחוויה
הבטיחי את מקומך
073-222-1-300 מס’ המקומות מוגבל

לאורך היוםכיבוד עשיר חלבית,צהריים ארוחת 

הרב חיים זאיד הרב מרדכי לוי
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לוי

הרבנית
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רוחנית בחופש הגדול

מדוע העניש ה' בחומרה את דור המדבר?
הנבואה צפתה מראש כל חטא, וכך הפריכה את טענות המינים

1. קורח הוא בן דורו של משה רבנו, ובן דודו. 
כלי  את  לשאת  קהת  בני  כל  כמו  היה  תפקידו 
ידי תפקיד  על  ה'  לעבוד את  רצה  המקדש. קורח 
שהיה נראה בעיניו קדוש יותר, ועל כן התקנא בכך 
שמשה רבנו מינה )בציווי ה' כמובן( את אליצפן בן 

עוזיאל לנשיא שבט לוי.
פסחים  במסכת  ביותר.  עשיר  היה  קורח   .2

את  נשאו  לבנות  פרדות   300 כי  מובא 
עושרו  קורח.  של  גנזיו  המפתחות לבית 
יוסף. מובא במסכת  הגיע ממטמונו של 
חנינא,  )בר(  חמא  רבי  "אמר  פסחים: 
במצרים,  יוסף  הטמין  מטמוניות  שלש 

אחת נתגלה לקורח...".
3. שורש חטאו של קורח היה גאווה שמקורה 

בעושרו. במדרש משלי מובאים דבריו של רבי לוי: 
בישראל  בעולם, אחד  היו  גדולים  "שנים עשירים 
ואחד באומות העולם, קורח בישראל והמן באומות 
העולם, ושניהן שמעו לנשיהן ונפלו... קורח שמע 
לאשתו ונפל, כיצד? כשבא מבית המדרש אמרה לו 
אשתו: 'מה הלכה חידש לכם משה בבית המדרש?', 
אמר לה: 'פירש לנו מעשה'... עמדה ועשתה טלית 

אמר  משה,  לפני  ועמד  בו  נתעטף  תכלת,  שכולה 
לו: 'מה עשית?', אמר לו: 'אתה אמרת מעט ואני 
עשיתי הרבה', השיב משה ואמר: '... קורח, עברת 
)כנגדם,  בעשרך'"  ונתגאית  הקב"ה  של  מצותיו  על 
מקורח  בעלה  את  הצילה  פלת  בן  און  של  הצדיקה  אשתו 

ועדתו(.
בכל ראש השנה מתקיים תיקון לקורח ובניו: רבי 
מרדכי יוסף ליינר אמר כי מזמור מ"ז בתהילים 
שנאמר בכל ראש השנה לפני תקיעת שופר, 
את  שחיברו  ולבניו  לקורח  כתיקון  בא 

המזמור.
הקנאה  מידת  כי  מבאר  בחיי  רבינו   .4
היא "רעה ומכה שאין לה רפואה". כה דבריו: 
"מדת הקנאה הוא שידוע כי כאשר יקנא האדם 
דאגה  על  דאגה  יוסיף  ונכסים  עושר  שהשיג  במי 
עד שישיג כמוהו, ואם השיג - יגיע מזה אל אהבת 
הכבוד ובקשת מיני הממשלה בקנייני העולם הזה, 
ומאהבת הכבוד יעלה אל השררה, ומהשררה יגיע 
מזה לעבוד עבודה זרה, ואם לא השיג יהיו כל ימיו 
קורח  של  קנאתו  וכן  יחיה...  צער  וחיי  מכאובים 

הטרידתו מן העולם".

5. השל"ה הקדוש כותב כי ממחלוקתו של קורח 
יש לקחת מוסר עד היכן גודל עונשה של מחלוקת. 
כה דבריו: "ראה מה עלתה לקורח עונש הנמרץ, ולא 
הועיל שלשלת יוחסין שיצאו ממנו, וגם הוא בעצמו 
היה שר וגדול בישראל לולי חטא המחלוקת, והיה 
מנושאי הארון, גם דתן ואבירם וטפם כולם נאבדו... 
וכל בר שכל ילמד ויהיה מתלמידיו של אהרן אוהב 

שלום".
6. בילקוט שמעוני מובאת חשיבותה של הרדיפה 
דתן  של  לפתחו  משה  שהלך  "לפי  השלום:  אחר 
של  מדינה  צדיקים  ארבעה  להציל  זכה  ואבירם 

גיהנם, שלשה בני קורח ואון בן פלת".
7. במדרש שוחר טוב מובאים דברים בגודל כוחה 
של התשובה: "וכן בני קורח, לא היו יכולין לומר 
שירה בפיהם, אלא רחש לבם בתשובה ומיד קבלם". 
במדרש אגדה מובא כך: "ובני קורח לא מתו, לכך 
זו: להודיע כח התשובה, שבני קורח  נאמר פרשה 
כולם  הרהרו  ולבסוף  אביהם,  עם  היו  בתחילה 
לעשות תשובה, והצילם הקב"ה ונתבצר להם מקום 
בגיהנם על 3 עמודים שלא יגיע להם חום האש, 

והתחילו לומר שירה".

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

מה אפשר ללמוד מקורח? 7 עובדות
יעובדות מרתקות שאולי לא ידעתם על קורח, שהיה עשיר עצום וגאוותן גדול ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

אי”ה יתקיים ביום רביעי ז’ תמוז 10.7
בין השעות 9:30-15:00

בבית הידברות שנקר 20 פתח תקוה

אמא, היכוני לחוויה
הבטיחי את מקומך
073-222-1-300 מס’ המקומות מוגבל

לאורך היוםכיבוד עשיר חלבית,צהריים ארוחת 

הרב חיים זאיד הרב מרדכי לוי

האמנית הרבנית

חדוה
לוי

הרבנית

חגית
שירה

רוחנית בחופש הגדול

פרשת  את  קראתי  רב,  "שלום  שואלת:  רינה 
ישראל  עם  נוהג  שהקב"ה  והרגשתי  בהעלותך, 
במידה קשה. מרים שחטאה נהיתה מיד מצורעת; 
כאשר התלוננו שאין בשר מתו הרבה אנשים, וכו'. 
רצה  העגל  בחטא  זוכרת שגם  אני  שם,  רק  ולא 

ה' לכלות את עם ישראל, ואחר כך בגלל 
במדבר  אותם  העניש  המרגלים  חטא 

במשך 40 שנה. האם ייתכן שאבינו 
אותנו  מכלה  היה  שבשמים 
אותנו  שהוציא  אחרי  במדבר 
את  להבין  לי  קשה  ממצרים? 
ההנהגה של ה', כי היא אמיתית 
כל כך אבל גם חדה וכואבת כל 

אשמח  אדם.  בני  רק  ואנחנו  כך, 
לכל מענה".

• • •

שלום רינה, ותודה על שאלתך.
העומדת  בהשקפה  עסקנו  הקודמות  בכתבות 
נעסוק  כעת  בתורה.  הקשה  התוכחה  מאחורי 
אותן  להבין  ונשתדל  בדוגמאות מעשיות,  בעז"ה 

באור הנכון.

צריך  פרטיים,  למקרים  שאתייחס  לפני  אך 
החמורה  המחשבה  את  להסיר  בראש ובראשונה 
וזאת  ח"ו,  במדבר  עמו  את  מכלה  היה  שהקב"ה 
הנבואית  וההתגלות  האדירים  הנסים  כל  לאחר 
שעשה למענם ולא לאף עם אחר בעולם. הנוצרים 
והמוסלמים בנו כידוע את אמונתם השקרית 
מפסוקים  התעלמו  כי  זה,  כזב  על 

מפורשים בתורה.
להכיר,  מאוד  שחשוב  ראיה  זו 
אמונות  לכל  הפרכה  בה  יש  כי 
המינים: "ויאמר ה' אל משה: הנך 
שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה 
וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר 
הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר 
את בריתי אשר כרתי אתו. וחרה אפי 
ביום ההוא... ועתה כתבו לכם את השירה 
הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען 
תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" )דברים 

פרק ל"א(.
לחטוא,  עתיד  שהעם  מראש  למשה  אומר  ה' 
ובעקבות חטאיו יענש בייסורים קשים, ועם כל 

ישראל:  מעם  תישכח  לא  שהתורה  מבטיח  זאת 
"למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל...

כי לא תישכח מפי זרעו".
ולעולמי  לעד  ישראל  בעם  בחר  כי  מעיד  ה' 
עולמים למרות שידע את יצרו ואת כל החטאים 
הוא  אשר  יצרו  את  ידעתי  "כי  לחטוא:  שעתיד 
אשר  הארץ  אל  אביאנו  בטרם   - היום  עושה 

נשבעתי". 
משה רבנו קיבל כל זאת בנבואה, וכך אמר לבני 
ישראל: "כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון 
וקראת  אתכם,  ציויתי  אשר  הדרך  מן  וסרתם 
אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע 

בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכם".
העם  חטאי  את  מראש  חוזות  אלה  נבואות 
לחטוא,  העם  של  הפוטנציאל  )או  הימים  אחרית  עד 
אם נרצה להסיר שאלות בנושא בחירה(, ואף על פי כן 
בחר ה' בעם ישראל, והבטיח שלא יאבידם בשום 
מצב: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא 
מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם, 

כי אני ה' אלוקיהם" )ויקרא כ"ו, מ"ד(.
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היהודי החושב



אני שלך

לפי היהודים שהגיעו למרכז העיר רמת א
לא  שבת,  שירי  בדבקות  יחד  ושרו  גן, 
לא  מסוימת.  קהילה  עם  מזוהים  היו 
ניתן היה להגדיר אותם. כולם היו שם, עם ישראל 
ומסורתיים.  חרדים  וחילונים,  דתיים  בהמוניו: 
כולם יחד הצביעו ברגליים ובאו להביע את הכאב 
מההחלטה להפוך את רמת גן למקום שבו באופן 

עקרוני לא יהיה זכר לשבת.
העיר  ראש  היבחר  מאז  האחרונים,  בחודשים 
בחר  הוא  לצערנו  ולאחד,  לבנות  במקום  החדש, 

בעיר להרוס את האווירה הקיימת  כה  עד 
כל  זה  לצד  זה  חיים  בה 
פעולות  ולבצע  המגזרים, 
של רמיסת כל מה שמזכיר 
את המסורת. "אם תיסגר 
אני  בשבת,  אחת  חנות 
המפתחות",  את  מניח 
תושבי  מול  הצהיר  הוא 
הוא  למשל,  כך,  העיר. 
השתתפות  על  פרסם 

העירייה במימון אירוע האכלת 
טריפות, בעיצומה של השבת, 
על ידי שפים שהובאו מחו"ל, 
הזמין  העיר  שראש  אירוע 
התושבים.   את  אישית  אליו 
שהוא  לראות  הלב  כואב 

החל לקדם תחבורה ציבורית 
שתפעל בשבת, ובעצם לדאוג לכך שחילולי השבת 
ליהודים דבר  שיש  לזכור  אפשרות  כל  על  יאפילו 
שנקרא שבת. בין יתר התוכניות, מתעתדת העירייה 
לשכור שטחים לפעילויות שונות בכל מקום בו יהיו 
עסקים סגורים בשבת, דבר היוצר את הרושם כי 
יילחם גם במי שמרצונו בוחר לשמור  ראש העיר 
את השבת ולא לפתוח את עסקיו, וזאת, לכאורה 

כדי שלא תיווצר אווירה של יהדות.
רבים מתושבי העיר רמת גן קיבלו בתדהמה את 
שנובעות,  העיר,  ראש  של  ותוכניותיו  הצהרותיו 
ככל הנראה, מתוך רצון להשתייך לגל הפוליטיקאים 
רדיפת הדת  ידי  פוליטי על  הון  המבקשים לצבור 

במסווה של מלחמה בחרדים ובכפייה הדתית. 
של  הרבים  זיכוי  מעצמת  חודשים,  מספר  לפני 
ישראל  גדולי  של  בשליחותם  הפועלת  הידברות, 
וזוכה לקונצנזוס מופלא של תמיכה מחברי מועצות 
גדולי וחכמי התורה, לקחה על עצמה להיות חוד 
החנית בהסברה על כבוד השבת והמסורת, ויצאה 
למסע שעד כה מתנהל בהצלחה מרובה. הסיבה לכך 

היא המהות של ארגון הידברות, המקרב ומחבר בין 
כל קצוות העם, מכל הוגים והגוונים ומאגד אותם 
מכך  וראוי  מתאים  אין  והמסורת.  היהדות  סביב 
להצהרה על חשיבותה של אווירת השבת במדינת 
עדה,  או  מגזר  לשום  שייך  שאינו  דבר  היהודים, 
ולא אמור להיות מזוהה עם קבוצה מסוימת בלבד 

בישראל. 

מטבריה לרמת גן
העיר  ראש  בה  בטבריה,  החל  המושקע  המסע 
החדש לא הפסיק לדבר על הגברת חילולי השבת. 
מהטיילת  הידברות  של  חי  בשידור 
בטבריה, בו הופיעו רבנים וזמרים, 
קיבלו על עצמם אלפים להתחזק 
ביום  ולמחרת,  השבת,  בשמירת 
בתי  בין  הרבנים  סבבו  שישי, 
העסקים וחילקו תעודות כדי לעודד 
כשאליהם  השבת,  שמירת  את 
ספונטני  באופן  מצטרפים 
תושבים רבים בשירת זמירות 
שבת. האחדות והמסר שהיה 
מעל לכל פוליטיקה גרמו לכך 
הצטרף  בעצמו  העיר  שראש 
לריקודים. במשך שבת שלימה 
הידברות  רבני  בעיר  שבתו 
חילונים  העיר,  תושבי  לצד 
להבות  ובמקום  כאחד,  ודתיים 
סביב  ההתאחדות  מחלוקת,  של 
חשיבות שמירת אווירת השבת עליה מסרו יהודים 

את נפשם בכל הדורות, הייתה ברורה וחדה.
בתקופה האחרונה היו אלו תושבי רמת גן שפנו 
לארגון הידברות, בבקשה כי ימשיך את מסע השבת 
העיר  ראש  עלול  שם  גם  גן,  רמת  העיר  אל  שלו 
להפוך את רדיפת שמירת השבת והתורה למלחמה 
כביכול בחרדים או בקבוצה כזו או אחרת, בשעה 
הימים,  משאר  שונה  יהיה  השבת  שיום  שהרצון 

מגיע מכלל חלקי האוכלוסייה הגרים בעיר.
כשהם  לעזרה,  מיד  נרתמו  הידברות  ראשי 
השתתפות  באמצעות  ראשון  צעד  על  מכריזים 
בעצרת ענק שנעשתה לכלל תושבי העיר. את ניהול 
ההשתתפות במסע ברמת גן לקח על עצמו סמנכ"ל 
בעצמו, שפעל  העיר  תושב  גרמי,  ניר  ר'  הידברות 
ללא ליאות, לילה ויום, בארגון העצרת על כל מה 

שכרוך בכך, והיה מי שאחראי להצלחה הרבה.
אלפים מתושבי העיר, מכל גווני עם ישראל, נענו 
רמת  העיר  למרכז  וזרמו  הידברות  רבני  לקריאת 

העיר  לראש  וקראו  העצרת  רחבת  את  מילאו  גן, 
לחזור בו  כשהם מכריזים כי השבת  שייכת לכל 
לכבד את האווירה שהייתה  עליו  וכי  ישראל,  עם 
בעיר עד שנבחר. ברגעים מרגשים במיוחד, יכולת 
לראות יהודים עם זקן ופיאות מחובקים עם יהודים 
שאינם חובשי כיפה, וביחד, בעיניים עצומות, שרים 

בדבקות "שלום עליכם" ו"לכה דודי".
אחד  אמר  היהודים",  כל  של  היא  "השבת 
לי  "חשוב  בניו.  עם  למקום  שהגיע  התושבים 
השבת  כמה  עד  ידעו  שלנו  והנכדים  שהילדים 
שזה  יחשבו  ולא  לנו,  יקר  הכי  הדבר  הם  והתורה 

משהו שהוא רק לשומרי תורה ומצוות".
על שלטים שנשאו חלק מהמשתתפים הוטבעו 
סיסמאות העצרת כ"שבת – אחים גם יחד", לצד 
ציטוטים מהוגי הציונות החילונית, שמבהירים כי 
השבת היא מתנה יקרה לכל יהודי באשר הוא. כך, 
למשל, הובאו דבריו של המשורר הלאומי, ביאליק, 
שאמר כי "ישראל בלי שבת, לא תיבנה אלא תחרב. 
לצד דבריו של  האנושי",  הקיום  יסוד  היא  השבת 
ימינו של חוזה  ויד  נורדאו, מבכירי הציונות  מקס 
המדינה הרצל, שאמר: "מי שמחלל את השבת, הוא 
וכך  נפש האומה",  בן אדם, אלא את  רוצח - לא 
עוד ציטוטים רבים, בהם למשל דברי "אחד העם", 
ממנסחי הזהות החילונית-ציונית, שכתב על השבת 
כי היא "המתנה הטובה, ועלינו להתקומם בכל עוז 

נגד כל הנוגע בשבת".  
לדברי  הרב  הקהל  הקשיב  נרגשות  בעיניים 
הרבנים, בהם, בין היתר, רב העיר הרב יעקב אריאל, 
שקראו  פורת,  בן  צבי  יוסף  והרב  כהן  יגאל  הרב 
ערי  ביתר  גם  השבת,  שמירת  למען  כזו  לאחדות 

הארץ.   
הידברות,  ארגון  ראש  כהן,  זמיר  הרב  מורנו 
להפגנה,  באנו הערב  "לא  כי  בעצרת  בנאומו  אמר 
אלא למפגן הוקרה והכרת תודה לבורא יתברך על 
המתנה היקרה שהעניק לעם ישראל, מתנת השבת. 

השבת שייכת לכל יהודי, והיא יקרה לכל יהודי".
בדבריו ביקש הרב לחדד את המציאות שבה כבוד 
השבת יקר בעיני העם כולו, דתיים, חילונים, שומרי 

מסורת וחרדים כאחד.
"הציבור שנמצא כאן, דווקא זה שהוא לא שחור-
לבן, אלא הוא הציבור הכללי של עם ישראל, מהווה 
כאן מסר מיוחד לכולם – גם לציבור הכללי בישראל 
וגם למנהיגים השונים – שידעו שהשבת יקרה, לא 
"יש כאן  רק לחרדים, אלא לכל אחד", אמר הרב. 

אמירה מאוד מאוד חשובה". 
הברורה  האמירה  כי  העיר  תושבי  מקווים  כעת 
הזו תתקבל, וכי ראש העיר וחבריו, ואולי גם מחוץ 
לרמת גן, לא יוכלו עוד לטעון כאילו מלחמתם היא 
בכפייה דתית או בקהילה החרדית דווקא, אלא יבינו 
כי השבת יקרה לכל עם ישראל. היהודים היקרים 

בטבריה וברמת גן אמרו את דברם. 

הידברות משתתפת בכנס השבת למען 
תושבי רמת גן: "אל תפגעו לנו בשבת!"
אלפים מתושבי רמת גן נכחו במעמד ענק ומרגש וקראו לראש העיר הנכנס מר 

שאמה, לעצור את תוכניות ההקצנה בחילולי השבת שלו. הרב זמיר כהן: "הציבור 
שנמצא כאן הוא לא שחור-לבן, וזה המסר לציבור הישראלי ולמנהיגים השונים"

ת דברו הי

דיווחים מהשטח
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בס”ד

נפשיבשאלתי
המחלקה לטיפול רגשי ע”פ ערכי היהדות

מחלקת "נפשי בשאלתי" בהידברות מזמינה את כל הנשים ליום עיון בנושא:

“חרדות - מהן וכיצד להתגבר עליהן?”
בהשתתפות:  הרב אייל אונגר - מומחה לענייני נפש, בנושא: מחרדה 
לשלווה ומה שביניהם ⋅ גב' קרן אהרון - מטפלת רגשית, בנושא: חרדות 

בקרב ילדים ⋅ יובל סודאי - פסיכותרפיסט, בנושא: ההבדלים בין פחד 
לחרדות ⋅ הרבנית חדוה לוי במופע מרגש ‘והעיקר לא לפחד כלל!’ -

מופע מוסיקאלי המאיר עוצמה פנימית באור החסידות

כל הפתרונות כולם
ביום אחד!

כיצד מתגברים
על חרדות?
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הקב"ה מביט לא רק על זמן ההווה אלא גם על זמן העתיד. מתעלם 
מההווה הבעייתי, ורואה אותנו בהקשר של זכויות העבר

לראות את הילדים במולטיפוקל

יש הרבה מחנכים ויועצים, סדנאות ושיעורים, שמרבים 
בעצות נכונות על חום ואהבה, אמון וכבוד בחינוך הילדים. 
כל  אשרי  להכל.  הבסיס  באמת  זה  כמובן.  צודקים,  הם 
היועצים, הספרים, הסדנאות והעלונים שמדברים על זה. 
זהב  עצות  אלו  עובד,  והכל  העניינים רגועים  עוד  כל 

יקרות, טובות ומומלצות.
הבעיה מתחילה כאשר היחסים כבר טעונים. ילדינו 
את  לנו  הורסים  כאב,  צער,  לנו  גורמים  האהובים 
הסמכות ההורית, מתחצפים וגורמים לעצמם ולנו כאב 
לב. הם לא ראויים לאמון, ויותר מזה, נראה שהם ממש מתאמצים לגרום לנו להפסיק 
לתת  זה  האלה,  במצבים  רוצים  שאנחנו  האחרון  הדבר  ומכבד.  חם  יחס  להם  לתת 
שכזו  הזה שבדרך  בשלב  אותם  נלמד  לא  אנחנו  אם  ובכלל,  ועידוד.  מחמאות  להם 
רק מפסידים, מי ילמד אותם? וכך, הקשר מתמלא בשתיקות, ב"עקיצות", בעלבונות, 

בעונשים ובהשפלות הדדיות.
במצבים הללו, הדיבורים על זמני איכות ויחס חם כבר לא רלוונטיים. להיפך, זה 
מעצבן. כי זה לא אפשרי להשתחרר מהכאב, או להציע יחס חיובי לנער כפוי טובה 

שרק מנצל ולא יודע להעריך. 
כנראה אין פתרון אחד, קפסולה  גם  כולל.  זו, להציע פתרון  קשה מאד, במסגרת 
פלאית שתסלק את כפיות הטובה, העצלות, החוצפה, ועל הדרך גם את הטעם הרע 
בעיצוב שיער ובמוזיקה. יש כאלה שבאמת ממליצים להתייאש מהם, ורק לבודד את 
הנער הסורר, שלא יקלקל איתו עוד ילדים. אי אפשר לזלזל בחשש הזה, אבל גדולי 
ישראל לא הדריכו כך. אסור להתייאש מאף נער, ואין לוותר ולהקריב "קרבן-ציבור" 
במקרים  גם  הציעו,  ישראל אכן  וכלים שגדולי  פתרונות  יש שלל  אחרים.  למען  רק 

הקשים. יש תקוה, וכדאי להתאמץ לברר את המהלכים הנכונים. 
מולטיפוקלית,  עדשה  לעצמנו  לסגל  לנסות  הוא  לפתרון,  בדרך  הראשון  השלב 
שב"מסך מפוצל" תצליח לראות לא רק את ההווה המייאש, אלא זמנים נוספים. את 

הכאב שהנער עבר בעבר, את חסד נעוריו, ואת זכויות העתיד שיבוא עלינו לטובה.
באמת, גם הקב"ה מביט בנו כך, כמבואר במדרש )שמו"ר ג'(. הוא מביט בנו דרך עדשה 
כפולה, לא רק על זמן ההווה אלא גם על זמן העתיד, מתעלם מההווה הבעייתי, ורואה 
מצפה  הקב"ה  גם  וכך  המבטיח.  העתיד  פי  על  או  העבר,  זכויות  של  בהקשר  אותנו 
שאנו נראה את העולם ואת יקירנו )ובספר 'עבודת ישראל' בפרשת שופטים כתב שזה הטעם 
לכך שהקב"ה ברא בנו שתי עיניים, לרמז על יסוד זה(. לכל שלב צריך להתאים גישה חינוכית 

שמתאימה לו. 
ומה עם תוכחה? ומה עם מוסר? לנצח הוא יישאר ככה? לא לדאוג... בעתיד כנראה 
יגיעו עוד שלבים של תוכחה ומוסר, אבל כרגע לא זה מה שיעזור. בשלב הזה תרופת 
הפלא היא אהבה וסבלנות, לא כי זה פרס, אלא כי זו התרופה. כל הציפיות לניהול 
קצת  מאפשרת  היא  הכפולה,  בעדשה  המעלה  זו  לחכות.  קצת  יצטרכו  נכון  עצמי 

סבלנות ואורך רוח בתהליך.
יש כאן גם נחמה גדולה. למרות מצבם הנוכחי, יש עוד דרך להביט בנערים ובנערות 
שלנו. האמונה שיהיה טוב חייבת ללוות אותנו. גם לנו היו זמני משבר, גם לאבותינו 
מהעבר,  הזכות,  נקודות  את  הרחב,  ההקשר  את  שוכח  לא  הקב"ה  זאת  ובכל  היו, 
מהעתיד, ועל פיהם הוא דן אותנו. ככל שנצליח ללכת בדרכיו, ולדון גם אנחנו את 
הנערים לא רק על פי מעשיהם, אלא על פי הקרדיט מהעבר או האמונה בעתיד הטוב 
יותר, נצליח גם אנו למצוא כוחות ותקווה שיעברו אליו ויזרזו את התקדמות התהליך.
לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250

איך זוכים?
 

מתקשרים להידברות ומציעים מיקום שמתאים ליום / ערב  עיון עם  רבנים/יות
 הארגון - וכל התוכנייה, ההפקה ופרסום האירוע על חשבון הידברות!

הציעו לנו מיקום ליום עיון ייחודי 
שאתם רוצים שיתקיים אצלכם בשכונה: 

אולם בית כנסת, או מתנ"ס וכו' ו...

הידברות בדרך 
אליכם! 

אמונה

הרב 
  חיים זאיד

כוחות הנפש

הרב 
  מרדכי חזיזה

שמחה

הזמרת
  מישל אלבז

עבודת הלב בריאות

הנטורופתיות 
זהרה שרביט 

ורחל בצרי 

ניתן להקדיש את האירועים שיתקיימו ביוזמתכם,

073-222-1240  במקום שהצעתם לכל הישועות! ולזכותכם

האמנית 
  הרבנית

   חדוה לוי 
המקובל הרב 

  יצחק בצרי

זוגיות וחינוך ילדים סודות הקבלה וחלומות

הרב 
  ניסים אזוי
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על החשיבות של סמכות הורית: האם ילד שמותר לו 
יותר, הוא גם ילד מאושר יותר?

למה חשוב שתציבו 
גבולות לילדים שלכם?

אחת הסיבות לכישלון החינוך כיום, 
הורים  בין  השוויוניות  עקרון  היא 
לילדים, ובין מורים לתלמידים. עקרון 
במפורש,  עליו  לדבר  מבלי  גם  אשר 
כאמת  רבים  בבתים  מקובל  נעשה 
לאחר  ובפרט  בה.  לפקפק  שאין 
את  הבהילו  רבים  שפסיכולוגים 
חינוכית  שגישה  הנזק  בדבר  כולם 

שונה עלולה לגרום לנפשם הרכה של הילדים.
למעשה, בעקבות ומשום עקרון זה, איבדו הורים ומורים רבים 

את סמכותם בעיני עצמם וממילא גם בעיני ילדיהם ותלמידיהם.
מה גרם לאימוץ גישה חדשה זו? 

פסיכולוגים מכל רחבי העולם הגיעו למסקנה ששיטות החינוך 
וחסרות  מדכאות  נוקשות,  היו  הקודמים,  בדורות  המקובלות 
רגישות. ומשום כך הקצינו לצד האחר - כמצוי בדרך כלל במקרים 

כאלה, ודרשו שוויוניות מוחלטת לילדים. 
כיום אנו רואים את התוצאות.

לאמיתו של דבר, גם אם צודקים הם באשר לתלונות כנגד הגישה 
החינוכית שהייתה לגיטימית ומקובלת בעולם, טעות חמורה בידם 
ביחס לשיטת החינוך היהודית-תורנית. בספרות התורנית הענפה 
את  וסללו  הקצוות,  משני  לאחד  מהקצנה  ישראל  חכמי  הזהירו 
שביל הזהב האמצעי אשר תוצאותיו המוצלחות הוכחו ומוכחות 

בעליל.
ובל נטעה. היהדות טוענת שהורים וילדים שווים בערכם כבני 
אדם, ולכן הזהירה ש"יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך" )אבות 
ולהשפיל את הילד, ובוודאי שאסור להציק  ד, יב( ואסרה לבזות 
לו בדיבור או במכות או להתאכזר אליו. אבל היא מייעדת עבור 
ההורים והילדים תפקידים שונים, אשר שילובם יחד כראוי, יוצר 

שלימות נפלאה, ותוצאה חינוכית ברוכה.
לפיכך היא דורשת מההורים ומהמורים לחנך את הילד לכיבוד 
וליראת  ִאֶּמָך",  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  "ַּכֵּבד  כ, יב(:  )שמות  ככתוב  הורים, 
כבוד מהם, ככתוב )ויקרא יט, ג(: "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו". וכך גם 
יב(:  ד,  )אבות  במשנה  כאמור  המורים,  כלפי  כבוד  וליראת  לכבוד 
"...ומורא רבך כמורא שמים". וכתב המאירי )קידושין לב ע"ב(: "כל 
שכתבנו בכבוד אב ואם ומוראו, כך הוא הדין בכבוד רבו. ולא עוד, 
אלא שחובתו יתירה על של אב. שזה הביאו לחיי העולם הזה, וזה 
בבא  במשנה שבמסכת  ומקור דבריו  הבא".  העולם  לחיי  מביאו 
מציעא )ב, יא(: "אבדת אביו ואבדת רבו, של רבו קודמת. שאביו 
הביאו לעולם הזה, ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא".

במאמר  כך  על  יותר?  מאושר  גם  יותר,  לו  שמותר  ילד  האם 
הבא בעז"ה.

ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד
ן ה כ ר  מי ז הרב 

המדריך לחינוך

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



בס”ד

נפשיבשאלתי
המחלקה לטיפול רגשי ע”פ ערכי היהדות

מחלקת "נפשי בשאלתי" בהידברות מזמינה את כל הנשים ליום עיון בנושא:

“חרדות - מהן וכיצד להתגבר עליהן?”
בהשתתפות:  הרב אייל אונגר - מומחה לענייני נפש, בנושא: מחרדה 
לשלווה ומה שביניהם ⋅ גב' קרן אהרון - מטפלת רגשית, בנושא: חרדות 

בקרב ילדים ⋅ יובל סודאי - פסיכותרפיסט, בנושא: ההבדלים בין פחד 
לחרדות ⋅ הרבנית חדוה לוי במופע מרגש ‘והעיקר לא לפחד כלל!’ -

מופע מוסיקאלי המאיר עוצמה פנימית באור החסידות

כל הפתרונות כולם
ביום אחד!

כיצד מתגברים
על חרדות?
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
איך מדליקים נרות כשנמצאים בקבוצה, ולמה צריך לברך מאה ברכות בכל יום?

מה  יום,  בכל  ברכות  מאה  לברך  אדם  חייב 
המקור לדבר ומה הסיבה?

סעיף  מ"ו  )סימן  ערוך  בשלחן  מופיע  הדין  מקור 
ג'(, ורמז לתקנת מאה ברכות מתוך הפסוק "ועתה 
ודורשת  מעמך",  שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל 
רמזים  כמה  מאה".  אלא  מה  תיקרי  "אל  הגמרא 

נאמרו בעניין זה: 
א( בשיבולי הלקט )סימן א'( פירש 

הן  זה  פסוק  של  שהאותיות 
מאה. 

ב( עוד פירש שהאותיות 
אותיות  בחילוף  ה"א  מ"ם 
צד"י,  יו"ד  הן  ב"ש,  א"ת 

ובגימטריא הם מאה. 
)במדבר  רבה  במדרש  ג( 

פרשה י"ח( מובא שדוד המלך 
שנאמר,  ברכות,  מאה  תיקן 

"על"  על,  הוקם  הגבר  נאם 
היו  יום  שבכל  מאה,  בגימטריא 

מתים בישראל מאה אנשים, בא דוד 
ותיקן להם מאה ברכות, וכיון שתיקנן נעצרה 

המגפה.
הפסוק  מתוך  בראשונים  המובא  רמז  עוד  ד( 
"הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", יבורך כתוב יברך, 
חסר בלא ו', "כי כן" בגימטריא מאה, ללמד שמאה 
ברכות יברך גבר. ויש עוד רמזים עמוקים בזה כפי 

שמובא בכתבי האריז"ל )שער רוח הקודש דף ד' ע"א( 
ובספר מקבציאל )שנה א' פרשת וישב אות לד( של הרב 

בן איש חי.
היכן המקום הראוי להדליק בו נרות שבת?

לכתחילה תזהר האישה להדליק הנרות באותו 
בזה  יש  הקבלה  פי  על  גם  מקום שסועדים שם, 
סוד ותועלת חשובה )שו"ת רב פעלים חלק ד' 
אורח חיים סימן כ"ג, וזוהר הקדוש עקב דף 

רע"ב עמוד ב'(.
נרות  להדליק  אפשר  האם 

שבת בבגדי חול?
ידי  יוצאים  הדין  מצד 

כאשר  גם  חובה 
בבגדי  מדליקים 
מקום  ומכל  חול, 

האישה  תיזהר 
בגדי  ללבוש 
ותניח  קודש  שבת 

קודם  עליה  התכשיטים 
ההדלקה, משום דרך ארץ וכבוד שבת 
בן איש חי שנה  ו',  )קיצור שלחן ערוך סימן ע"ה אות 

שניה פרשת נח אות ט'(.
הבית,  באותו  יחד  כמה משפחות  נמצאות  אם 

ורוצות כל הנשים להדליק בברכה, כיצד יעשו?
להדליק  הנשים  כל  יכולות   - אשכנז  לבנות 
ספרד  לבנות  לברך.  יכולות  וכולן  אחד  בחדר 

תוספת  על  שאסור לברך  ערוך  בשלחן  נפסק   –
והדליקה  מהנשים  אחת  הקדימה  אם  ולכן  אור, 
בברכה, אין שאר הנשים יכולות להדליק בברכה, 
ולכן אם אפשר, תדליק כל אחת מהנשים בחדר 
צריכות להדליק  כולן  ואם  המיוחד שלה בברכה. 
בחדר אחד, טוב הדבר שתמתין האישה המדליקה 
ואם  חובה,  ידי  כולן  את  ותוציא  תברך  בברכה, 
סימן  ערוך  )שלחן  ברכה לבטלה  הוי   - כולן  בירכו 

רס"ג סעיף ח'(.
להדליק  יכולים  ואינם  מלון  בבית  המתארחים 
חובה  ידי  לצאת  יכולים  האם  בחדרם,  נרות 

בהדלקת נרות שבת?
בחדר  האור  את  להדליק  האישה  יכולה 
ולברך עליו )חזון עובדיה שבת א', עמוד רט"ו(. 
שבת  מקבלות  שאינן  ספרד  לבנות 
בכניסת  רק  אלא  הנרות,  בהדלקת 
השבת עצמה, האם צריך לכבות את 
את  שמדליקים  לפני  החשמל  אור 

הנרות?
ראוי מאד לכבות את אור החשמל קודם הדלקת 
אחר  ולהדליקו  ולחזור  בשעווה,  או  בשמן  נרות 
הדלקת נרות שבת, ויכוונו בעת הברכה לפטור את 
ושלחן  רט"ז,  עמ'  א',  שבת  עובדיה  )חזון  החשמל  אור 

שלמה שבת א', סימן רס"ג עמ' קלה(. 

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

073-3333-300

י ז נ אשכ ן  ו ר י ב  הר

קו ההלכה

מנוע  הקיטור?  מנוע  פועל  כיצד  הידעתם   •
הקיטור היה המנוע הראשון שלא נזקק לכוח פיזי 
הכוח  בזכות  פועל  הוא  חיים.  בעל  או  אדם  של 
רותחים.  נפלטים אדים מדוד מים  שנוצר כאשר 

נוצר לחץ  כתוצאה מעיבוי האדים שבדוד, 
אטמוספירי בשם "קיטור". הקיטור מניע 

בוכנות אשר מפעילות את המנוע.
• הידעתם למה הלמה יורקת? למה 
הגמלים.  ממשפחת  משא  בהמת  היא 
קטנה  אך  לגמל,  דומה  אמנם  היא 

ממנו ואין לה דבשת. כאשר הלמה חשה 
באמצעי  עצמה  על  מגנה  היא  מותקפת, 

מקורי: היא יורקת על בעל החיים התוקף, כדי 
להרחיק אותו.

שטחים  ההולנדי?  הפולדר  מהו  הידעתם   •
באופן  שיוצרה  אדמה  על  בנויים  בהולנד  שונים 

מלאכותי. פולדר הוא אדמה מיובשת מתוך הים. 
את  עוצרים  אשר  סכרים  נבנים  השטח  סביב 
שנמצאת  אדמה  חלקת  נוצרת  וכך  הים,  זרימת 

מתחת לפני הים.
הקופסה  את  המציא  מי  הידעתם   •
השחורה של המטוס? טייס אוסטרלי 
בשם דייוויד וורן אחראי להמצאה. 
בילדותו, נהרג אביו בתאונת מטוס 
המתנה  להסביר.  ידע  לא  שאיש 
וורן מאביו היתה  האחרונה שקבל 
מקלט רדיו, שהעניק לו את הרעיון 
ליצור מעין רשמקול עמיד שיוטמן   –
במטוס, ויקליט את הנעשה במטוס, למקרה 

של התרסקות.
• הידעתם למה העלים נצבעים בעונת הסתיו? 
נוצר בעלים פחות  בסתיו, כאשר יש פחות אור, 

בירוק.  העלים  את  שצובע  החומר   – כלורופיל 
כיוון שאין צבע ירוק, מתגלים הצבעים האחרים 

של העלים במלוא תפארתם.
בסכנת  הנתון  האיטי  הקוף  מיהו  הידעתם   •
הכחדה? הלוריס האיטי הוא סוג של קוף אשר נע 
באיטיות מרובה, מה שהקנה לו את שמו. הלוריס 
האיטי חי בדרום מזרח אסיה, והוא הזן היחיד של 
קוף שהינו ארסי. בגלל עיניו הגדולות, הוא נראה 
כחית מחמד בלתי מזיקה, וגם אהוב על ציידים – 

מה שגורם לו להיות בסכנת הכחדה.
• הידעתם מדוע אלמוגים מלבינים? ההתחממות 
להלבין.  שבשוניות  לאלמוגים  גורמת  הגלובלית 
הסיבה היא שהאצות, אשר מזינות את האלמוגים, 
נהרסות יותר בעקבות ההתחממות, ואינן מזינות 
האלמוג  אוכל,  בהעדר  האלמוגים.  את  מספיק 

נעשה "רעב", וצבעו הופך לבן.

ן כמ י י ר י  דב

הידעת? 7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם
למה הלמה יורקת, מי המציא את הקופסה השחורה, ומדוע אלמוגים מלבינים?

בס”ד

נפשיבשאלתי
המחלקה לטיפול רגשי ע”פ ערכי היהדות

מחלקת "נפשי בשאלתי" בהידברות מזמינה את כל הנשים ליום עיון בנושא:

“חרדות - מהן וכיצד להתגבר עליהן?”
בהשתתפות:  הרב אייל אונגר - מומחה לענייני נפש, בנושא: מחרדה 
לשלווה ומה שביניהם ⋅ גב' קרן אהרון - מטפלת רגשית, בנושא: חרדות 

בקרב ילדים ⋅ יובל סודאי - פסיכותרפיסט, בנושא: ההבדלים בין פחד 
לחרדות ⋅ הרבנית חדוה לוי במופע מרגש ‘והעיקר לא לפחד כלל!’ -

מופע מוסיקאלי המאיר עוצמה פנימית באור החסידות

כל הפתרונות כולם
ביום אחד!

כיצד מתגברים
על חרדות?

,17/07 אי"ה יתקיים ביום רביעי י”ד תמוז, 
20 פ”ת.  לפרטים ולהרשמה: anat@htv.co.il | 073-2221320בבית הידברות רח’ שנקר 

עשירמזנון חלבי צהרייםארוחת 

ם 
שי

לנ

ד!
בלב
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עושים מנוי חודשי 

ונהנים מחודש ראשון חינם!
ללא התחייבות

חייגו:

במהלך אזכרה בהר המנוחות 
מתוודעים בני משפחת הנפטר 
הזויה  הכי  הנישואין  להצעת 
ששמעתם מימיכם. רגע לפני שהם 
מתפוצצים... הם שומעים את הסיפור 
שלא  סיפור  מאחוריה,  שעומד  הגדול 

ישאיר אפילו אחד מכם אדיש...

אל המנוחה 
ואל הנחלה 

)א'(

סיפור שאני רוצה לספר לך אינו בדיוק ה
הסיפור שלי, אבל מכיוון שהייתי נוכח 
כחלק  בעיני  נחשב  בהחלט  הוא  בו, 
הוא  ימי,  סוף  עד  אותי  וילווה  חיי,  מסיפור 

והתובנות הרבות שבו.
כדי  ברשות בעלת המעשה אני מספר אותו, 
שהקוראים  מאמין  אני  משהו.  ִאתו  שתעשה 

שלך יתרגשו ממנו, ויסיקו את המסקנות.
היה זה לפני שנה.

הגעתי יחד עם מניין וחצי מבני משפחתי להר 
שנפטר  ז"ל,  אבי  לאזכרת  בירושלים  המנוחות 
שחלף,  הרב  הזמן  למרות  שנה.  עשרים  לפני 
אנחנו מקפידים מדי שנה לעלות לקבר ולאחר 
מכן לציין את היארצייט בסעודת מצווה לעילוי 
את  אומרים  אנו  בעוד  שהפעם,  אלא  הנשמה. 
שהסיח  מוזר  מחזה  רואים  אנו  האזכרה,  סדר 

את דעתנו.
צמוד  ממש  אלינו,  בסמוך  קברים  מספר 
לשביל, הגיע צעיר ברכב קטן. הוא הוציא גליל 
אדום ופרש אותו כמעין "שטיח אדום" עד לקבר 
מסוים. לאחר מכן הוציא משקית ענקית עשרות 

נרות נשמה והניח אותם בִצדי השטיח.
כשסיים, הוציא שלט שהיה מגולגל כמו ספר 
תורה, להבדיל, עם שני מקלות מצד לצד, והניח 

אותו על הקבר. לאחר 
השטח,  את  סקר  מכן 
חזר  ואז  מרוצה,  נראה 

לרכב הקטן שלו ונעלם.
יכולנו להבין מה הסיפור  מהמקום שלנו לא 
או  "יארצייט"  יש  לו  גם  שכנראה  הנחנו  כאן. 
משהו כזה, ושהוא מתכנן איזה טקס עם נרות 
ממש  לא  והשלט  האדום  השטיח  אבל  נשמה, 
הסתדרו עם התסריט הזה, ואחד מילדיי פשוט 

רץ לשם לראות מה פשר הדבר.
הוא חזר, לבן כולו. "אתם לא מאמינים", הוא 

אמר, "אתם יודעים מה כתוב בשלט הזה?".
מה כבר יכול להיות כתוב שם? שם הנפטר? 

שם המשפחה?
מה שהוא סיפר היה מופרך לגמרי: זו הייתה 

הצעת נישואין.
• • •

האמת, זה החשיד אותנו, ולא במובן החיובי. 
שטיח  עם  ועוד  קבר,  על  נישואין  מציע  מי 

אדום?
הכול.  את  ולהרוס  לרוץ  רצה  מחתני  אחד 
ומגלגל  השלט  את  קורע  אני  אחת  "בשנייה 
לו את השטיח לוואדי", אמר, אבל אני עצרתי 
לפנות  יכול  והוא  לנו,  שייך  לא  "זה  בעדו. 
למשטרה", סירבתי. "וחוץ מזה, איני בטוח אם 
מבחינת ההלכה יש היתר להזיק לאדם, גם אם 
ִלבו שאין זה  ונדבר אל  הוא טועה. בוא נמתין 

יאה לעשות כך".
לכיוון  והתקדמנו  שלנו  האזכרה  את  סיימנו 

האתר התיירותי החדש והמוזר.
את  רואים  אנחנו  מתקרבים,  כשאנחנו  מיד 

מכוניתו של הצעיר מתקדמת שוב במעלה ההר, 
המכונית  הזמן שבעולם.  כל  לו  יש  לאט-לאט, 
ממנה  ירדה  האדום.  השטיח  של  בקצה  עצרה 
נרגשת  נראתה  היא  השטיח,  על  היישר  צעירה 
אל  שהגיעו  עד  השטיח  על  פסעו  הם  מאוד, 

הקבר שעליו התנוסס השלט.
בשלב זה, לפני שהספקנו לומר משהו, פרצה 
הקבר  על  התנפלה  לב,  קורע  בבכי  הצעירה 
השלט,  את  שהחזיקו  המקלות  הוצבו  שמִצדיו 

השתטחה עליו והחלה למרר בבכי.
• • •

כשמישהו ממרר בבכי אתה לא מתחיל להעיר 
הערות, ובטח לא עושה משהו כמו להזיז דברים 
או להרוס. פשוט ישבנו בשקט וצפינו בנעשה. 
ולא  ביותר  נבוך  נראה  הוא  בנו.  הבחין  הצעיר 

הישיר אלינו מבט.
ועמוק  חזק  בכי  של  ארוכות  דקות  לאחר 
השתתקה הצעירה למספר דקות, ואז קמה ושוב 

פרצה בבכי.
כמי  חשנו  ואנחנו  זה,  מול  זה  עמדו  הם 
פנה  להפתעתנו,  אז,  אך  לפרטיות,  שחודרים 
הצעיר אליה ואמר: "הנה הזדמן לנו לעשות זאת 
ההזדמנות  את  ננצל  אולי  אנשים,  עשרה  בפני 

ומישהו יגיד קדיש? אכפת לכם?".
פה הוא כבר בלבל אותנו. אנחנו היינו בדרך 
הכי  בטבעיות  והוא,  קשות,  הערות  לו  להעיר 
במיצג  להשתתף  מִאתנו  מבקש  בעצם  פשוטה 
לפנייה  אותנו  הכין  לא  שום דבר  האמת,  שלו. 
לא  תגובה  כל  שללה  היא  מקרה  ובכל  שכזו, 

נאותה מִצדנו.
אליו  פניתי  משפחתי.  בני  ואחרי  התקרבתי, 

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי
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בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש עם 

הפסיכוטרפיסט

הרב
מרדכי
חזיזה

המשמעות העוצמתית 
של פעילות גופנית 

עם מחברת הספר ‘רזי 
התזונה‘ הנטורופתית

רות ליאת אור פלץ

שמירה על בריאותינו
ע”י סודות הטבע
עם הנטורופתית 
והמאבחנת עפ”י

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך ליום שכולו חוויית בריאות! מאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ השבועי

073-222-12-40 לחיים בריאים:   הבטיחי מקומך 

באשקלון:  יום שלישי ו' תמוז 9.7 | 10:00-16:00 
מתנ"ס תקוותינו, רח’ שיבת ציון 7 

בבת ים:  יום שלישי כ”ט סיון 2.7 | 10:00-16:00 באולם 
ביכנ”ס ‘שלום ורעות‘ רח’ סוקולוב 19, פינת העצמאות 17  

פת

תת
שי לכל מש

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
במהלך

היום

הזעתר נחשב לבעל סגולות ריפוי רבות, סגולה לריפוי טבעי 
 וחיזוק הזיכרון.לרבות חיטוי וחיסון הגוף, הקלה על כאבי ראש

אל המנוחה 
ואל הנחלה 

)א'(

לומר  אשמח  בהחלט  "אני  ואמרתי: 
אבל  אזכרה,  לעשות  ואפילו  קדיש 
אתה בטח מבין שהמחזה הזה יוצר אצלנו 
באזכרה,  אומרים  קדיש  יודע,  אתה  שאלות. 
לא בשמחה, ושמחות עושים באולם ולא בבית 

קברות. מה לחתן בבית הקברות?".
התעניינות.  חצי  ביקורת,  חצי  הייתה  זו 
כלומר, המילים היו ביקורתיות, אבל על הפנים 

שלי היה מרוח חיוך מזויף.
הצעיר סקר אותי ואת ה"חיוך" שלי, אחר כך 
חושב  אני  וחתני.  ילדי  על  מהירה  סקירה  ערך 
הבינו  שלִצדו  והצעירה  שהוא  הרגע  היה  שזה 
שהחבורה מולו באה למעשה לטרוף אותו, אלא 

שלא כל כך נעים לה לעשות זאת.
אני  הצדדים.  לשני  מאוד.  מביך  רגע  זה  היה 
הזה  הרגע  ואת  מדוע...  מבין  שאתה  משער 

הצילה דווקא הצעירה.
חושבת  "אני  לצעיר,  אמרה  דוד",  "תראה, 
שאצטרך לספר להם את הסיפור שלי, ואז הם 

יבינו".
הבחור הצעיר נראה מופתע, אך לאחר שנייה 
לעשות  יכולה  שהיא  לה  ואישר  בראשו  הנהן 
סיפורּה,  את  לספר  הצעירה  החלה  ואז  זאת. 
ונוקב  סוחף  מרגש,  עוצמתי,  הכי  הסיפור  וזהו 

ששמעתי בחיי.
• • •

אני בת למשפחה חרדית. לא סתם חרדית. בת 
לאברך בן תורה, שחוץ מתפילות ולימוד לא היה 
לו דבר בעולמו, ולאמא צדיקה לא פחות, מורה 

ומחנכת כשרה ותמימה.
משפחה של עשרה ילדים, ואני הרביעית.

חונכנו בחינוך השמור ביותר שיש. בביתנו לא 
היו שום מכשירי תקשורת, ואפילו לא עיתונים.

המצוות,  ושמירת  תורה  נסובו סביב  חיי  כל 
לימוד תורה של אבא עם האחים שלי, ושולחן 
הדברים  אלו  תורה.  דברי  רק  דיברו  שבו  שבת 

אותם ספגתי והפנמתי.
בגיל 14 התחלתי להתקלקל. איך זה קרה? אין 
לי מושג. איני יכולה להאשים איש. ההתבגרות 
הצלחתי  לא  ומהירה,  מוקדמת  הייתה  שלי 
לעשות סדר ברגשות ובמחשבות שלי. הייתי די 
להורים שלי עם השאלות,  לפנות  סגורה מכדי 

המחשבות והרגשות שהתרוצצו אצלי.
התחלתי  ח',  בכיתה  עוד  וחצי,   14 בגיל 
התמימים  והורי  מקומות,  מיני  לכל  להיעלם 
אורך  לכל  להם  שיקרתי  דבר.  ידעו  לא  פשוט 

הדרך.
ואז עליתי לסמינר, אחד הסמינרים החשובים 
בנות.  סתם  מקבלים  שלא  מאלה  בעיר,  ביותר 
משפחות  יש  כי  אוטומטית,  התקבלתי  אני 
הייתי  עצמי  אני  אבל  אוטומטית,  שמתקבלות 
במקום הכי רחוק שניתן להעלות על הדעת. תוך 
לעבור  היה  ניתן  שלא  במשהו  נתפסתי  חודש 
עליו לסדר היום. מובן שהעיפו אותי מהסמינר, 

וגם סיפרו להורי על מה ולמה.
בשעה  ההוא,  ביום  הורי  את  זוכרת  אני 
שהושיבו אותי מולם ואמרו: "גלית )שם בדוי(, 

מה קרה לך?".
ובזלזול  בחוצפה  להם  שעניתי  זוכרת  אני 
שכמותו לא רק שלא שמעו, אני מאמינה שלא 
היה להם שום מושג שקיימת אפשרות לחוצפה 
מכאב  מתכווצת  אמי  את  זוכרת  אני  שכזו. 
ובוכה, ואת אבי מביט בי נדהם ולא אומר דבר.

• • •

בבוקר אבי העיר אותי וביקש ממני  למחרת 
ללכת לטייל ִאתו.

הוא אמר לי שהוא ואמא דיברו עלי כל הלילה 
והחליטו שלא לכעוס על מה שעשיתי, וגם לא 
על מה שאחליט לעשות הלאה. הוא הסביר לי 
שלי,  בחינוך  טעו  הם  איפה  ביחד  חשבו  שהם 
ולא מצאו משהו כזה, אולי חוץ מכך שלא דיברו 
אמר שהם  אבי  בי.  השינוי שמתחולל  על  ִאתי 
רוצה  ושאני  משהו  אצלי  שמתחולל  לב  שמו 
לפרוץ מסגרת, אך הם החליטו שלא להתייחס 
לזה, כדי לא להעמיד אותי במצב לא נעים ולא 
לגרום לריב שידחוף אותי למצב גרוע יותר. הוא 
בי,  האשם  אולי  בלילה  שקלו  גם  שהם  סיפר 
אך הגיעו למסקנה שהם אינם יכולים להאשים 
ושכנראה  כמוני,  מהר  שהתבגרה   15 בת  ילדה 

עוברת משהו שאין לה שליטה עליו.
אבא שלי אמר לי: "המסקנה היא שאנחנו לא 
נריב ִאתך אלא נעזור לך. את הבת שלנו ואנחנו 
לא  וגם  אותך  מאשימים  איננו  אותך.  אוהבים 
את עצמנו, אנחנו פשוט נתמודד ביחד. זה מה 

שאנחנו נעשה".
כסף  קצת  לי  נתן  אותי,  חיבק  הוא  כך  אחר 
ואמר: "אנחנו מחכים לך בבית. מבטיח לך, שום 

דבר לא ישתנה".
אני זוכרת את עצמי מסתובבת, סוערת כולי. 
הייתי מוכנה למצב של מלחמה ושל שנאה, אבל 
התובנה של ההורים שלי הייתה כל כך אחרת, 

שנשארתי עם הסערה בתוכי.
• • •

שאני  הרס  של  במסע  התחלתי  ואילך  מכאן 
בטוחה שאף בית לא היה עומד בו.

וחסודה  צנועה  מנערה  הפכתי  חודש  בתוך 
עשיתי  מדוע  מושג  לי  אין  גמורה.  לחילונית 
פסיכולוגית  לי  מכן הסבירה  לאחר  זאת, שנים 
הורי.  של  האהבה  גבולות  את  לבדוק  שרציתי 
שונאים  שהם  ולי  להם  להוכיח  רציתי  בעצם 
רק משחק.  היא  ההתנהגות שלהם  ושכל  אותי 
מההתבגרות  חלק  שוב,  זאת?  רציתי  ומדוע 
הנוראה שלי ואולי של האישיות המורכבת שלי.

המשך בשבוע הבא.

מדוע העניש ה' 
בחומרה את דור 

המדבר? )המשך מעמוד 2(
מאחר שה' קורא כל הדורות מראש, נבואות 
ישראל  בעם  שהבחירה  מוכיחות  בעצם  אלה 
מעולם לא היתה תלויה בתנאי כלשהו. ידיעת 
כוונה  היתה  לא  שמעולם  מוכיחה  העתיד 
מעשית להשמיד את בני ישראל במדבר, אפילו 
כאשר מצד הדין היה ראוי לכליון בחטא העגל 

ובחטא המרגלים.
זו ראיה שחשוב לזכור, מאחר שהיא משיבה 
על כל מחשבה רעה בנושא הזה, ויש בה הפרכה 

מוחלטת לאמונת הנוצרים והמוסלמים. 

חטאה של מרים
רב  דקדוק  ישנו 

הגדולים,  בנביאים 
בגן- הנצחי  ששכרם 

כלל  ישוער  לא  עדן 
בעולם הזה. מרים היתה 
בישראל,  גדולה  נביאה 

היה   - שלה  מעשה  כל 
בני  לכל  תורני  לימוד  בו 

ישראל, ולא רק לדור אחד, אלא לאלפי שנים! 
היה זה עניין חמור מאוד לפקפק )אפילו למראית 
הנביאים  גדול  רבנו,  משה  של  בהנהגתו  עין( 

ומוסר התורה. 
על  ברחמים.  ה'  עמה  נהג  כן,  פי  על  אף 
מוסר  ללמדנו  כדי  בצרעת  מרים  שנענשה  אף 
לדורות, לא הענישּה ה' לעד כפי שמתחייב מצד 
מידת הדין, אלא נתן מיד פתח למשה רבנו כדי 
שיתפלל בעדה ויכופר לה. מרים נענשה למשך 
זכתה  עונשה  בזמן  ואפילו  בלבד,  ימים  שבעה 
לכבוד גדול, כאשר מיליוני בני ישראל המתינו 
מרים"  האסף  עד  נסע  לא  "והעם  לכבודה: 

)במדבר י"ב, ט"ו(.
לא זאת בלבד שה' לא עזב אותה, אלא שכל 
שתתרפא,  עד  למרים  המתין  כולו  ישראל  עם 
ה'  כלומר,  ולקדושתה.  עד שתחזור לבריאותה 
התייחס למרים כבת אהובה, כדי להועיל ולכפר 

לנשמתה.
לזכות  לה  הפכה  מרים  של  שכפרתה  ועוד, 
אדירה לדורות, כי מתוכה למדו בני ישראל עד 
כשהוא  אפילו  הרע,  לשון  איסור  חמור  כמה 
נאמר מתוך כוונה טהורה, בידי נביאה כאחות 

משה.
בסדרת  בהחלט  האחרונה  הבאה,  בכתבה 
כתבות זו, נעסוק בחטא העגל ובחטא המרגלים, 

ונגלה את מידת הרחמים בדור המדבר. 

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
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היהודי החושב

בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש עם 

הפסיכוטרפיסט

הרב
מרדכי
חזיזה

המשמעות העוצמתית 
של פעילות גופנית 

עם מחברת הספר ‘רזי 
התזונה‘ הנטורופתית

רות ליאת אור פלץ

שמירה על בריאותינו
ע”י סודות הטבע
עם הנטורופתית 
והמאבחנת עפ”י

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך ליום שכולו חוויית בריאות! מאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ השבועי

073-222-12-40 לחיים בריאים:   הבטיחי מקומך 

באשקלון:  יום שלישי ו' תמוז 9.7 | 10:00-16:00 
מתנ"ס תקוותינו, רח’ שיבת ציון 7 

בבת ים:  יום שלישי כ”ט סיון 2.7 | 10:00-16:00 באולם 
ביכנ”ס ‘שלום ורעות‘ רח’ סוקולוב 19, פינת העצמאות 17  

פת

תת
שי לכל מש

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
במהלך

היום

הזעתר נחשב לבעל סגולות ריפוי רבות, סגולה לריפוי טבעי 
 וחיזוק הזיכרון.לרבות חיטוי וחיסון הגוף, הקלה על כאבי ראש
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עשרות מודעות, המתארות ביד אומן את גודל החשיבות של הטלפון הכשר והמסונן, 
הגיעו למערכת הידברות. צפו במודעות הזוכות ובגלריה המרהיבה

תחרות עיצובי המודעות בנושא 
סמארטפונים ונזקיהם הסתיימה. מי זכה?

הידברות,  של  השלישית  הגרפיקה  תחרות 
מודעות  לשלוח  ומעצבים  גרפיקאים  שהזמינה 
ומסונן,  כשר  בטלפון  השימוש  חשיבות  אודות 

הסתיימה.
מודעות  מגוון  לנו  שלחו  ומעצבים  גרפיקאים 

פרסום יפהפיות, מושקעות ויצירתיות. המודעות 
כמה  עד  המחישו  אלינו  שהגיעו  המושקעות 
הציבור נכון ומעוניין לתרום מכישרונותיו למען 
הזולת, ועד כמה חשוב לכולנו נושא השמירה על 

עצמנו ובעיקר על ילדינו מנזקי הסמארטפונים.
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חודש הספר העברי
בהידברות שופס !!

לרכישה טלפונית: 073-222-12-50
shops.hidabroot.org

אצלנו יש כפל מבצעים, כפל הנחות וגם מתנה בכל רכישה!

ספרון של הרב יעקב ישראל לוגסי חי באמונה, חי בגבורה, וכד’... עד גמר המלאי +

4ספרים
ב- 100

3ספרים
ב- 100

לראות   לקנות   להתחבר

* ברכישה מעל סכום סמלימשלוח חינם עד הבית!שופס

2ספרים
ב- 100 אל תחמיצו את ההזדמנות שתחזור רק בעוד שנה

5ספרים
ב- 100

מחר ההזדמנות האחרונה!!

מתנה
בכל רכישה

חודש הספר העברי
בהידברות שופס !!

לרכישה טלפונית: 073-222-12-50
shops.hidabroot.org

אצלנו יש כפל מבצעים, כפל הנחות וגם מתנה בכל רכישה!

ספרון של הרב יעקב ישראל לוגסי חי באמונה, חי בגבורה, וכד’... עד גמר המלאי +

4ספרים
ב- 100

3ספרים
ב- 100

לראות   לקנות   להתחבר

* ברכישה מעל סכום סמלימשלוח חינם עד הבית!שופס

2ספרים
ב- 100 אל תחמיצו את ההזדמנות שתחזור רק בעוד שנה

5ספרים
ב- 100

מחר ההזדמנות האחרונה!!

מתנה
בכל רכישה

לבני ה המצווה  בר   – הגדול  היום  גיע 
לזה.  שחיכינו  כמה  איתמר.  הבכור 
עמדנו בכניסה, מקבלים את המוזמנים, 
ואז קלטתי אותו בזווית עיני. הוא נכנס בחליפה 
דוכן  ליד  קצת  עמד  מאפיר,  ושיער  שחורה 
לעברי  ניגש  אז  אבל  טיפה,  מהוסס  השווארמה, 

בצעדים בוטחים.
"יאיר לפיד? מה אתה עושה פה?", לא הצלחתי 
למנוע מהלסת שלי להישמט בתדהמה, ובמקביל 
פזלתי לצדדים, מקווה לראות את יגאל שילון עם 
הסיגר הנצחי. האפשרות היחידה שעלתה לראשי 
כנראה  התבלבל  לבן"  ב"כחול   2 שמספר  היתה 
אחרת  מצווה  לבר  כנראה  הוזמן  ואולי  באולם, 

בצפון.
ואז הוא שלף מולי קלסר עם סלילים שחורים, 
לא  בזה  השקיע  שהוא  כנראה  כאלה.  מרשימים 
פחות מאשר בתואר הראשון שלו. "שלום, דודו. 
באתי לעדכן אותך שעל פי החוק שהעברנו שלשום 
אירועים  עריכת  על  מוחלט  איסור  חל  בכנסת, 
בהפרדה", אמר בטון ענייני. "הנה, תראה כאן – 
לא  אירועים  'בעלי  במפורש:  קובע  א',   83 סעיף 
תוגבל  ולא  נפרדים,  ריקודים  עם  מסיבות  יערכו 
כניסתה של אישה לצד הגברים. העובר על סעיף 

זה צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר".
"אני לא מבין", תהיתי בעודי צובט את עצמי, 
כדי לוודא שאני לא נמצא במרכזו של חלום הזוי, 

לנו  לי שאסור  "אתה בא להגיד 
ריקודים  עם  מצווה  בר  לערוך 
עונש  עם  ועוד  נפרדים? 

מאסר?".
"ברור, זו מדינת חוק", השיב. 
"לא יכול להיות שתהפכו  נשים  
לסוג  ג',  ותמנעו  מהן לנהוג  
בהתאם  להשקפת  עולמן.  לא  
מספיק  שהעברתם את הנשים 

עכשיו  האוטובוסים,  לסוף 
מהאישה  למנוע  רוצים  גם  אתם 
האומללה לחגוג כרצונה? עד כאן".

לעתור  האפשרות  שבידך  "כמובן 
אתה  "אבל  כאילו-הגון.  בטון  הוסיף  לבג"צ", 

יודע", חייך וקרץ, "בג"צ תמיד יהיה לצדנו".
גמגמתי  דתית",  משפחה  אנחנו  אבל...  "אבל, 
באימה, במיוחד אחרי שקלטתי שלצדו של לפיד 
המוזמנים  "רוב  משופמים.  שוטרים  שני  עומדים 
אחת  אם  נעים  לא  ירגישו  הגברים  וגם  דתיים, 

לך  נראה  הגברים.  לצד  פתאום  תיכנס  הנשים 
הגיוני שאפשר לכפות את זה עליהם?".

לפיד חייך, והיה נדמה לי שנצנוץ חשוד 
הקדמית  לשן  בסמוך  פתאום  הבריק 
ההתחלה,  רק  "זו  שלו.  השמאלית 

חביבי. עוד מעט יום כיפור, ואנחנו 
לאקסטרה- לעבור  מתכננים 
שלכם  שהצום  כך  שעון-קיץ, 

יסתיים רק ב-23:00".
שטוף  בבהלה,  התעוררתי 

הייתי  שלא  ידעתי  ידעתי,  זיעה. 
צריך לקרוא היום ידיעות על חוקי 

ההפרדה למיניהם.

מכובסת  מילה  עם  חילונית,  כפייה 
ובאותה נשימה – טענות על  "הדתה", 

כפייה דתית
ומטורלל  טוב, כמובן שמדובר בתסריט דמיוני 
קמעא, בהמשך למלחמתו הנאורה של יאיר לפיד, 
הדתי  הציבור  על  לכפות   – וחבריהם  ליברמן 
לא  היא  דרישתם  עצם  אבל  "נאור".  חיים  אורח 

מטורללת פחות.
והפעם במוקד הסערה התורנית סביב מלחמתם 
לפי  חייהם  את  לחיות  והדתיים  החרדים  של 
ליברמן,  ומנגד, מלחמתם של   – עולמם  השקפת 
על  החיים  את  לחרדים  להכתיב  וכו'  לפיד 
יש  )אם  החילוני  העולם  השקפת  פי 
כזה(: הפרדה באירועים  בכלל דבר 

ציבוריים.
במרץ  או שלא,  כזכור  בעבר, 
על  הממשלה  החליטה   2014
וקבעה  נשים",  הדרת  "איסור 
בין השאר שאירועים ציבוריים 
לא ייערכו בהפרדה. לאחרונה, 
הקואליציוני  המו"מ  במסגרת 
לבין  החרדיות  המפלגות  בין 
ההסכם  בטיוטת  נכתב  הליכוד, 
תתקן  הממשלה  ימים,   90 "בתוך  כי 
לאפשר  ניתן  שיהיה  באופן  החוק,  את 
מתן שירותים ציבוריים, לימודים, אירועים וכיו"ב 
באופן נפרד לגברים ולנשים, הפרדה זו, לא תהווה 

אפליה לפי החוק".
ציבוריים  אירועים  נערכים  אם  ברור:  הרעיון 
קהל  עבור  פרטי,  במימון  תורניים,  גופים  ע"י 
תורני שמעוניין בהפרדה, וכל הצדדים מעוניינים 

בחוסר ערבוב בין נשים לגברים – אז הדבר הכל 
כך אלמנטרי ומובן-מאליו הזה, יהיה מותר. הזוי 
שבזמנו חוקק בכלל החוק הזה )מי בדיוק מכריח 
חילונים להגיע לאירועים דתיים בהפרדה?(, אבל 
החילונים  של  ב"זכותם"  שנלחם  מי  יש  עכשיו 
קהל  עם  דתיים,  באירועים  הדתיים,  על  לכפות 
קהל  אותו  על  רצויה  שאינה  התנהלות   – דתי 
טוענים  הם  ציבור",  "כספי  דתי. 
הציבורי.  המרחב  על  ומצביעים 
אפשר  נשימה  באותה  אבל 
האירוויזיון  שגם  להזכיר 
ושגם  ציבור,  מכספי  מומן 
מופעי רחוב, בלט או סתם 
מכספי  ממומנים   – הצגות 
חלק  על  לדבר  שלא  ציבור. 
מתי  התועבה.  ממצעדי 
בפעם האחרונה ראיתם דתי שרוצה 
לאירועים  התנהגות  קודי  להכתיב 
המיועדים לציבור הכללי? זה כבר 
והדתי  החרדי  הציבור  כרגע  קיים.  לא 
לנופף  יכול  פוליטי  בריון  וכל  לנרדף,  הפך 
הציבור  על  השקפתו  את  לכפות  בידיו, 
המושמץ הזה, רק כמובן הם השתמשו במילה 
חילונית  כפיה  היא  שבפועל  "הדתה",  המכובסת 

לשמה.
הנרדף –  יגן על המיעוט  ציפיתם שבג"צ  ואם 
מסתבר שגם זה כבר לא קורה. בג"צ עומד כמעט 
אוטומטית לימין הגורמים החילונים הרדיקליים, 
יסדו "דת" של ממש. כנראה שהחשש  שלמעשה 
מהתרבות הדת גורם לכמה מאותם גורמים לשרוף 
את המועדון, ובדרך לשכוח מהיכן בא ולאן הוא 
הולך. אולי הם גם נזכרו לחזור למקורות שלהם 
המאה  )סוף  הליברליזם  צמחה  מהמקום שבה   -
ועריפת  המהוללת״  ״המהפכה  צרפת,  ה-17, 
הליברליזם(  ומתנגדי  האצילים  של  ראשם 

באלימות וכפייה.
למרבה הצער, מלבד תפילות ומחאה - אין לנו 
מה לעשות נגד המתקפה הדורסנית הזו, שמגובה 
תקשורת  וכלי  חלקלקי-לשון  פוליטיקאים  ע"י 
יצמידו  הם  מגדרית  הפרדה  לכל  עוצמה.  רבי 
טייטל של "הדרת נשים" )למרות שבאותה מידה 
כל  מול  הנשי(;  מהמרחב  גברים  בהדרת  מדובר 
ינסו לעורר פרופוגנדה  אירוע חרדי בהפרדה הם 
זולה כדי לקושש עוד כמה מנדטים, וכדור השלג 
הזה רק הולך וגדל. הדרך היחידה שלנו למנוע את 
הטירוף הזה הוא להצביע למפלגות השומרות לכל 
 - ישראל  מסורת  ישראל,  תורת  על  הדרך  אורך 
ולא לליכוד או למפלגות ימין שקולן לא מספיק 
התקשורתית- המוח  שטיפת  מול  ובולט  ברור 
לפיד  יאיר  הזו. אחרת אל תתפלאו אם  חילונית 

יגיע גם אליכם לחלומות.

מה חיפש יאיר לפיד בבר המצווה שלנו? 
או: מה הבעיה עם אירועים בהפרדה?

"זו מדינת חוק", אמר לי יאיר לפיד, כשלצדו שני שוטרים. "לא יכול להיות שתהפכו  
נשים  לסוג  ג',  ותמנעו  מהן לנהוג  בהתאם  להשקפת  עולמן.  לא  מספיק  

שהעברתם את הנשים לסוף האוטובוסים, עכשיו אתם גם רוצים למנוע מהאישה 
האומללה לחגוג כרצונה? עד כאן"

ן ה כ ו  ד ו ד

טור דעה
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"אני 
לא מבין", 

תהיתי, "אתה בא 
להגיד לי שאסור לנו 
לערוך בר מצווה עם 

ריקודים נפרדים?
ועוד עם עונש 

מאסר?"



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

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

רבני/רבניות הארגון הגיעו לביתם או לביה"כ להפרשת חלה מיוחדת,
ו/או לשיעור תורני מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת ובשיאו של 
הערב, יחד עם בעל/ת הבית, התקיימה תפילה מרגשת, שחוברה ע"י 

ישיבת המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות.

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

"
"

     שנים של
אבטלה וחובות 
הסתיימו במינוי 
למשרה בכירה..

ציפורה נקש, ירושלים- הזמינה את הידברות 
לביה"כ והקדישה ערב הודיה לפרנסה

הדרך הייתה"
ברורה לגירושין, ובס"ד 

כעת אנו חוגגים 12 
שנים בשלום וברעות 

אמיתית...

סיגלית לוי עפולה- הזמינה את הידברות לביתה 
והקדישה הפרשת חלה לשלום בית

" שרון זילברג, תל אביב- הזמין את הידברות 
למתנ"ס, והקדיש שיעור תורה להצלחה

"
"

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

כל הסיכויים העידו 
שנצא חייבים במשפט, 

ובאופן הכי לא צפוי - 
זכינו..

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

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

רבני/רבניות הארגון הגיעו לביתם או לביה"כ להפרשת חלה מיוחדת,
ו/או לשיעור תורני מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת ובשיאו של 
הערב, יחד עם בעל/ת הבית, התקיימה תפילה מרגשת, שחוברה ע"י 

ישיבת המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות.

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

"
"

     שנים של
אבטלה וחובות 
הסתיימו במינוי 
למשרה בכירה..

ציפורה נקש, ירושלים- הזמינה את הידברות 
לביה"כ והקדישה ערב הודיה לפרנסה

הדרך הייתה"
ברורה לגירושין, ובס"ד 

כעת אנו חוגגים 12 
שנים בשלום וברעות 

אמיתית...

סיגלית לוי עפולה- הזמינה את הידברות לביתה 
והקדישה הפרשת חלה לשלום בית

" שרון זילברג, תל אביב- הזמין את הידברות 
למתנ"ס, והקדיש שיעור תורה להצלחה

"
"

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

כל הסיכויים העידו 
שנצא חייבים במשפט, 
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רחל עבדה כסייעת, והיתה אמורה לקבל עובדת נוספת שתעבוד יחד איתה – 
אלא שזו בוששה לבוא. האם מגיעות לרחל שתי משכורות?

עבדה כשתי סייעות – 
ותובעת שתי משכורות

אל  ופנתה  פרטי,  ילדים  גן  לפתוח  עמדה  לאה 
תמורת  לגננת,  כסייעת  שתשמש  בבקשה  רחל 
טענה  רחל  לחודש.  ש"ח   3,000 של  משכורת 
)בצדק( כי כמות הילדים בגן גדולה, ושעל כן יש 
והתחייבה  הסכימה  לאה  נוספת.  סייעת  להעסיק 

לחפש סייעת נוספת.
טרם  לאה  אך  לעבוד,  החלה  רחל  ובכן, 

מצאה את הסייעת המובטחת. כמעט מידי 
יום לאה היתה מרגיעה את רחל שכבר 
בימים הקרובים היא תצרף אליה סייעת, 
אך בפועל עבדה רחל במרץ ובמומחיות 
ושימשה  החודש,  בכל  יחידית  כסייעת 

למעשה כשתי סייעות. מובן שמלאכתה 
היתה כרוכה במאמץ ובעומס רב.

כעת, תובעת רחל לקבל מלאה שתי משכורות 
לי  )דהיינו 6,000 ש"ח(, "שהרי הבטחת  שלימות 
סייעת נוספת, ובפועל עשיתי את מלאכתה באופן 
מושלם, אם כן עליך לתת לי גם את מלוא שכר 

הסייעת השנייה...".
רחל  של  הנמרצת  אמנם שעבודתה  מודה  לאה 
סייעות,  כשתי  שימשה  אכן  והיא  נפלאה,  היתה 
לך  שאתן  "מדוע  לעומתה:  טוענת  זאת  בכל  אך 

משכורת מלאה של עובד נוסף? לא מגיע לך אלא 
שכירות  כשיעור  ש"ח,   1,500 של  שכר  תוספת 

עובד שהתאמץ יותר מהרגיל...".
עם מי הדין?

תשובה:
בעל  שנה:  כ-450  לפני  אירע  דומה  מעשה 
שמעון  את  שכר  ראובן,  בשם  חסד  מפעל 
העניים.  עבור  צמר  בגדי  לו  לתפור 
בגדי  שכמות  הבחין  שראובן  אלא 
הדרישה  לאור  מספיקה  אינה  הצמר 
הרבה לבגדים, ולכן פנה בבקשה אל 
יתפור  הצמר  לבגדי  שבנוסף  שמעון 
חמשת אלפים בגדים לחברת הצדקה, 
כדי שיהיו מוכנים עבור העניים בתחילת 
תקופת החורף. ראובן הבטיח: "אדאג לך לעוזר 
שיעזור לך וישרת אותך בכל הנצרך", אך עד לתום 
תקופת העבודה ראובן לא שכר את העוזר, מחמת 
מתאים  איש  מצא  שלא  משום  או  התרשלותו 

לעבודה זו.
עתה תובע שמעון מראובן לשלם לו אף את דמי 
השאלה  לעוזרו.  לשלם  צריכים  שהיו  השכירות 
הובאה לפני רבינו שמואל די מודינה - המהרשד"ם 

)שו"ת, סי' שע"ב(, ותמצית תשובתו היא: הצדק עם 
טענת שמעון, משום שאכן ניכר שעשה מלאכה של 
זו צריך  שני חייטים, וגם ראובן מודה שלמלאכה 
לשכור עוזר, ואם כן זכאי שמעון גם לשכר העוזר.

אמנם, בספר "פתחי חושן" )שכירות פ"ח הערה ל"ד( 
העיר על דברי המהרשד"ם, שלכאורה אין הצדקה 
לתת לשמעון את כל מה שהיה לראובן לתת עבור 
העוזר, אלא יש לשער כמה אדם רוצה לקבל בשכרו 
עבור עשיית הבגדים עם עזרה של אדם אחר, וכמה 

רוצה לקבל בלי עזרה, ואת ההפרש ישלמו לו.
הגר"י  מו"ר  לפני  השאלה  את  כשהצענו 
הסייעת  שתקבל  הרב  אמר  שליט"א,  זילברשטיין 
שהוסיפה  והטרחה  המאמץ  עבור  שכר  תוספת 
על  פועל  יקבל  כמה  שישומו  באופן  במלאכתה, 
שכן  תקבל,  זו  שומא  וכפי  שכזו,  קשה  מלאכה 
זהו שיעור ההנאה שקיבלה ממנה מנהלת הגן, אך 
אינה  המובטחת,  הסייעת  של  המלאה  למשכורת 
זכאית, כי לפי הנהוג והמקובל, עבור עבודה כבידה 
יותר אין עובד אחד מקבל משכורת כפולה, אלא 
לתוספת בשכרו )באופן יחסי לתוספת המאמץ בעבודתו(.

כפול,  לשכר  זכאית  אינה  הסייעת  לסיכום: 
תוספת  לאור  מלאכתה  שווי  את  לשום  יש  אלא 

השקעתה בעבודתה, וכפי שומה זו יהיה שכרה.

י נ חז ז  אר הרב 

ופריו מתוק

איך צריך להתלבש, האם מותר ללבוש בגדים יקרים, מדוע בלבישת הבגדים 
מקדימים את ימין, ובהסרתם מקדימים דווקא את שמאל? 9 הלכות חשובות

המדריך למתחזק, והפעם: האם יש הלכות 
מיוחדות בלבישת הבגדים?

1. כתוב: "והצנע לכת עם אלוקיך". לפיכך צריך 
האדם להיות צנוע בכל אורחותיו. ולכן כשלובש 
או פושט את חלוקו או שאר בגדים שעל בשרו, 
ילבישו  גופו, אלא  ידקדק מאוד שלא לגלות את 
ואל  מכוסה.  משכבו  על  שוכב  כשהוא  ויפשיטו 
יאמר: "הנני בחדרי חדרים ובחשיכה, מי רואני?", 
כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, וכחשיכה כאורה 

לפניו יתברך שמו.
מתדמין  ולא  הגויים,  בחוקות  הולכין  אין   .2
להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בזה. וכן לא 
יהא  אלא  כמוהם,  ראשו  שערות  יגדל  ולא  יגלח 
מעשיו,  ובשאר  ובדיבורו  במלבושיו  מהם  מובדל 

כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. 
3. לא ילבש בגדים יקרים, כי דבר זה מביא את 
האדם לידי גאווה. ולא בגדים פחותים מאוד או 
מלוכלכים, שלא יתבזה בעיני הבריות, אלא יהיו 

לו בגדים ממוצעים ונקיים.
4. הימין היא חשובה בתורה, לכן בלבישה, וכן 
בשאר דברים, לעולם יקדים של ימין לשל שמאל, 
ובחליצת המנעלים ושאר בגדים יחלוץ של שמאל 

תחלה )שזהו כבודה של ימין(.
5. אך לעניין קשירה, השמאל חשוב יותר, מפני 
שקושרין עליו את התפילין. ולכן כשצריך לקשור, 
יקשור של שמאל תחלה, כגון מנעלים שיש בהם 
קשירה - נועל של ימין ואינו קושרו, ונועל את 
של שמאל וקושרו, ואחר כך קושר של ימין, וכן 

בשאר בגדים.
6. ייזהר שלא ללבוש שני מלבושים בבת אחת, 

משום שגורם לשכחה.
מפיו  להוציא  או  אמות,  ארבע  לילך  אסור   .7

דבר שבקדושה, בגילוי הראש.
8. אסור לילך בקומה זקופה וגרון נטוי. ומכל 

במידה  אלא  מדי,  יותר  ראשו  יכוף  לא  מקום, 
וגם  פניו,  כנגד  הבא  את  שיראה  בכדי  בינונית, 

יראה מדרך כף רגלו.
שקלה  הכתוב  שהרי  ציצית,  מצוות  גדולה   .9
בגימטריא  "ציצית"  כולן.  המצוות  כל  בה  ותלה 
ת"ר, ח' חוטין וה' קשרים הרי תרי"ג. לכן צריך 
כל איש להיות נזהר שיהיה לו טלית-קטן שיהא 
ויהיה של צמר רחלים לבן,  מלובש בו כל היום. 
וגדול כשיעור, דהיינו שלושת רבעי אמה באורך 

וחצי אמה ברוחב, ויש אומרים אמה על אמה.
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המדריך למתחזק

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

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

רבני/רבניות הארגון הגיעו לביתם או לביה"כ להפרשת חלה מיוחדת,
ו/או לשיעור תורני מרומם, ו/או לתפילת הודיה משותפת ובשיאו של 
הערב, יחד עם בעל/ת הבית, התקיימה תפילה מרגשת, שחוברה ע"י 

ישיבת המקובלים בירושלים "נהר שלום" לכל הישועות.

הישועה התחילה בשיחת טלפון אחת להידברות!

"
"

     שנים של
אבטלה וחובות 
הסתיימו במינוי 
למשרה בכירה..

ציפורה נקש, ירושלים- הזמינה את הידברות 
לביה"כ והקדישה ערב הודיה לפרנסה

הדרך הייתה"
ברורה לגירושין, ובס"ד 

כעת אנו חוגגים 12 
שנים בשלום וברעות 

אמיתית...

סיגלית לוי עפולה- הזמינה את הידברות לביתה 
והקדישה הפרשת חלה לשלום בית

" שרון זילברג, תל אביב- הזמין את הידברות 
למתנ"ס, והקדיש שיעור תורה להצלחה

"
"

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

כל הסיכויים העידו 
שנצא חייבים במשפט, 

ובאופן הכי לא צפוי - 
זכינו..

לרכישת ספרי הרב ארז חזני, חייגו להידברות שופס: 
073-222-1250



5 שאלות
סעודת דוד המלך, קהילות שו"מ 

ועוד שאלות

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

להזמנות: 

*8510

המדור בחסות

המיניבר המהודר

לשבת

  
1

 
          מהי "סעודת דוד המלך"?

2  כמה פעמים נחרבה חורבת רבי   
          יהודה החסיד?

3  מהי משמעות הכינוי "קהילות שו"מ"?  

4    האם יש מקרה שבו מותר להשתמש   
          בפטיש בשבת, אף על פי שהוא מוקצה?

  
5

 
          מי התפלל 515 תפילות?

 1  סעודת מלווה מלכה.

 2     פעמיים.

 3    קהילות שפירא, וורמיזא ומגנצא.

          כן – אם משתמשים בו לפיצוח אגוזים וכדומה. 4      

          משה רבנו, כאשר התפלל להיכנס לארץ ישראל. 5    

התשובות:

"תא הטייס" של הציפור
האם ראיתם פעם את תא הטייס במטוס? כל המתגים, החוגות, הידיות ואמצעי הבקרה – מדובר 
בתא עתיר טכנולוגיה, עם אינספור שעונים וצגים, כפתורים ומנופים, אותם הטייס צריך להכיר 
בעל פה. בנוסף יש צורך במגדל פיקוח שייתן הנחיות לטייס, ובכלל, לוקח שנים ללמוד להפעיל 

ולהטיס מטוס...
התוכלו לתאר לעצמכם, שכל זה נמצא בחלק קטנטן אחד במוחה של הציפור, המאפשר לה לנווט 

ולנדוד למרחקים ארוכים?
זוהי ודאי תופעת טבע נפלאה, שרק בורא עולם יכול ליצור. רק הוא יכול לתת כוחות מופלאים 
כדי  רק  לתעות,  בלי  עצומים  מרחקים  לגמוא  כציפורים,  קטנים  חיים  מסתורית לבעלי  וחכמה 

לחיות ולשרוד...
אז בפעם הבאה שמישהו יאמר לכם בלגלוג "מוח של ציפור", תגידו תודה!...

 באיזו אוניברסיטה למדה החיפושית כימיה?
נמרים ודובים הם חיות מפחידות לכל הדעות. גם בעולם החרקים לא חסרים נציגים מאיימים: 

למשל צרעות, שפיריות ואפילו תיקנים. אבל חיפושיות? מה כבר יש לפחד מחיפושית תמימה?
.)Bombardier Beetle( ובכן, הכירו את החיפושית המפציצה

לחיפושית הקטנה הזאת, שגודלה פחות מסנטימטר, יש מתקן פיצוץ ייחודי – כשאויב מתקיף 
זוג צינורות, ובעת סכנה  נגדו פיצוץ מבוקר. בחלק האחורי של גופה נמצא  אותה היא מפעילה 
פורצים מהם שני סילונים של נוזל רותח ומבאיש, פוגעים באויב ומשתקים אותו. למנגנון ההגנה 

הזה נלווה קול נפץ אופייני, שהקנה לחיפושית את שמה.

איך פועל המנגנון?
 10% מכיל  מהם  אחד   – שונים  חומרים  שני  שמייצרות  בלוטות  יש  החיפושית  של  בגופה 
הידרוכינון והאחר מכיל 23% מי-חמצן. כאשר מערבבים במעבדה את שני החומרים הללו, מיד 
מתרחשת התפוצצות. למרבה הפלא, בגוף החיפושית מופרשים שני חומרים אלו אל "חדר אחסון" 
והם שוהים שם בשלווה מבלי להתפוצץ ולהשמיד את החיפושית. מתברר, כי ב"חדר" זה קיים 

חומר שלישי נוסף, המעכב ומונע את הפיצוץ.
כאשר מגיע האויב ומתקיף, נפתח שער חדר האחסון ותערובת, הפיצוץ זורמת אל תאי הפיצוץ. 
שם מופרש אנזים מיוחד המבטל את פעולתו של החומר המעכב, ואז הפיצוץ מתרחש: נשמע קול 
נפץ עז, ושני סילונים של נוזל מבאיש ורותח נורים היישר אל האויב הנדהם, אשר נותר משותק 

לזמן מה, בעוד החיפושית ממשיכה בשלוה את דרכה כאילו לא ארע דבר...

הידעת שתרי"ג מצוות מוכיחות את אמיתות התורה? 
תרי"ג המצוות הן דרישות שאף עם לא היה מקבל אם לא היה עד בעיניו ליציאת מצרים ומעמד 
הר סיני. האם אפשר לשכנע אדם לקום לפתע סתם כך כל יום בבוקר ולהניח תפילין, או לגרום לו 
לשבות ממלאכתו, מפרנסתו, ולשמור שבת? מי יסכים לבצע לבנו הקטן ניתוח שלא לצורך באיבר 
הכי רגיש בגוף האדם, כשהוא רק בן שמונה ימים? מי יסכים שיקבעו  לו עם מי להתחתן, אילו 
מאכלים אסור יהיה לו לאכול? איך מישהו בכלל יסכים לקיים מצוות שכל כך מגבילות את האדם?".

לאחר שאנו רואים כיצד שמר עמנו על יהדותו בקנאות במשך אלפי שנים, שמר את המצוות 
זה  פרודים  שהיו  היהודים,  כל  גלות  שנות   2000 במשך  כיצד  לבן;  מאב  אותם  והעביר  והחגים 
מזה, כל אחד בתוך עם אחר בקצוות שונים של העולם, שומרים על אותן מצוות ולומדים באותן 
הגמרות, קוראים ומלמדים את בניהם מאותו ספר תורה, מניחים את אותן התפילין וחוגגים את 
אותם החגים; כיצד העם היהודי חי בנס כנגד כל הסיכויים, ללא צבא וללא כל יכולת הגנה עצמית, 
לעומת כל העמים והאימפריות שהיו והתמוטטו מולם; כיצד אנו היהודים ידועים לכול ונמצאים 
תמיד בכותרות, על אף האחוז האפסי שלנו באוכלוסיית העולם – לאחר שרואים את כל זה, אין 

שום ספק שהתורה אכן ניתנה מהבורא, וכל הכתוב בה הוא אכן אמת!

איך החיפושית יודעת להפציץ?
איך מנווטת הציפור את דרכה במרחקים, ואיך יודעים שהקב"ה נתן את התורה?

11

י ר ו ד כ אל  י אר

3 נקודות למחשבה
ן כמ י י ר י  דב

טריוויה יהודית

03 -6106061 יעוץ למתחזקים בתחילת הדרך 

 02 -6301522 יעוץ לנשים בנושא טהרת המשפחה 

 052 -9551591 תמיכה וסיוע לנשים בהריון 

 073 -2221240 הזמנת הרב בצרי לערב בביתכם )בחינם( 

 073 -2221250 הידברות שופס )מכירות( 

073 -2221310 יועצים לשלום בית 

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

 052 -9551591 דיווח וסיוע במקרי התבוללות 

073 -2221300 /371 סדנאות בית הידברות 

 073 -2221388 מנוי להפצת עלון השבת 

03 מזכירות הידברות 6166614-

הידברות שלום, במה נוכל לעזור?



לרכישת הספר "אחת שאלתי 2" של הרב יצחק 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 
073-222-1250

ִהְסַּתַּכְלנּו ִּבְׁשִתיָקה. ַהַּקְּבָצן ַהִּׁשּכֹור ֵהֵחל ַלֲעׂשֹות 
ַמָּמׁש ְׁשֻטּיֹות. הּוא ָׁשַאג ְוָנַחר, ִהְׁשִמיַע קֹולֹות ֶׁשל 
ֶזה  ַּפְרצּופֹו.  ֶאת  ֶהֱעָוה  ִהְתַּגְלֵּגל,  סּוס,  ְוֶׁשל  ָּפָרה 
ֵמִביְך.  ָהָיה  ְּכָבר  ֶזה  ַמְצִחיק.  ִלְהיֹות  ִהְפִסיק  ְּכָבר 

"ַאָּבא, ּבֹוא ֵנֵלְך ִמָּכאן", ָאַמְרִּתי.
"ֵּתן ְלִהְסַּתֵּכל," ָאַמר ָאִבי, "ֶזה ָּפׁשּוט ַמְצִחיק".

"ֶזה  ָאַמְרִּתי.  ַאָּבא",  ַמְצִחיק,  ֹלא  ֶזה  "אֹוִתי 
ַמְפִחיד אֹוִתי".

"ַמה ַּמְפִחיד ְּבֶזה? ָאָדם עֹוֶׂשה 
ָׂשֵמַח, ַמְצִחיק ֲאָנִׁשים. ָמה ַרע?".

"ִּתְסַּתֵּכל ָעָליו, ַאָּבא", ָאַמְרִּתי. 
הּוא  ֻאְמָלל.  ִׁשּכֹור,  ָאָדם  ֶּבן  "ֶזה 
הּוא  ּוִמְתַּבֶּזה.  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַבֵּיׁש 
ִּבְכָלל ֹלא ֵמִבין ַמה ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה. 
ָיֶפה  ֹלא  ֲאִפּלּו  ֶׁשֶּזה  חֹוֵׁשב  ֲאִני 

ְלִהְסַּתֵּכל ָעָליו ָּכְך".
ָאִבי הֹוָרה ִלי ְלִהְתַיֵּׁשב ַעל ַסְפָסל ָסמּוְך, ְּבָמקֹום 
ֶׁשָרִאינּו ֵהיֵטב ֶאת ַהַּקְּבָצן ַמְמִׁשיְך ְלִהְׁשַּתּטֹות. הּוא 
ָׁשַאל: "ֵיׁש ְלָך ֻמָּׂשג ַמּדּוַע ֵהֵבאִתי אֹוְתָך ְלָכאן ַעל 

ֶחְׁשּבֹון ַהִּׁשעּור?". ָׁשַתְקִּתי.
ָׁשַאל  הּוא 

ׁשּוב: "ַאָּתה ֵמִבין ַמּדּוַע ֲאַנְחנּו ָּכאן?".
ִהְנַהְנִּתי ְּברֹאִׁשי ְלִחּיּוב.

ַצִחי  ַּכֲאֶׁשר  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  "ָמה  ָאַמר:  ָאִבי 
)ָאִחי ַהָּקָטן( ַמְתִחיל ַלֲעׂשֹות ַהָּצגֹות?".

"צּוִמי", ָאַמְרִּתי.
"ּוַמה ֶּזה צּוִמי?".

"ְּתׂשּוֶמת ֵלב", ָאַמְרִּתי.
ֲהיֹוֵדַע ַאָּתה", ָאַמר ָאִבי, "ֹלא ַרק 
ְּתׂשּוֶמת  אֹוֲהִבים  ְקַטִּנים  ְיָלִדים 
ַוֲאִפּלּו  ְּגדֹוִלים,  ְיָלִדים  ַּגם  ֵלב. 
ֶׁשְּלָך,  ַאָּבא  ֲאִני,  ִהֵּנה,  ְמֻבָּגִרים. 

אֹוֵהב צּוִמי. ָהִייָת ַמֲאִמין?".
ִחַּיְכִּתי. "ַאָּתה ְסָתם אֹוֵמר".

ָאִבי.  ָאַמר  ְלָך",  ַמְבִטיַח  "ֲאִני 
"ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ַחָּיב ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות, 
הּוא ַּגם ָחׁש צֶֹרְך ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשהּוא ַקָּים. 
ָאְמָנם, ִעם ַהְּזַמן 'ִמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה', 
ּוְכָכל ֶׁשָאָדם ִמְתַּבֵּגר הּוא ָּפחֹות ִמְתַחֵּׁשב ִּבְתׂשּוֶמת 
ַהֵּלב. ֲאָבל ְּכמֹו ֶׁשאֶֹכל הּוא ָמזֹון ַלּגּוף, 'ְּתׂשּוֶמת ֵלב' 

ִהיא ָמזֹון ַלְּנָׁשָמה. ַאָּתה ֵמִבין ֶאת ֶזה?".
ָחַׁשְבִּתי ְמַעט. "ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה", ָאַמְרִּתי.

ְּתׂשּוֶמת  ְלַקֵּבל  ְּדָרִכים  ְׁשֵּתי  "ֵיׁש 

ְּפׁשּוָטה,  ַאַחת  ֵלב. 
יֹוֵתר.  ָקָׁשה  ְוַאַחת 
ְלִהְתַקֵּדם  ִהיא  ַהָּקָׁשה  ַהֶּדֶרְך 
ִּכָּׁשרֹון,  ְלַגּלֹות  ִלְלמֹד,  ַּבַחִּיים. 
ְלִהְצַטֵּין, ְלִהְתַנֵהג ֵהיֵטב ְלֻכָּלם, ְלהֹוִכיַח ֶׁשַאָּתה ֶּבן 
ָאָדם ָׁשֶוה. ְלַאט ְלַאט ַאָּתה רֹוֵכׁש ֶאת ַהַהֲעָרָכה ֶׁשל 

ְּבֵני ָאָדם ְוֶאת ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ֶׁשָּלֶהם".
"ֲאָבל ֵיׁש ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקָּלה ּוְפׁשּוָטה, 
ָּפׁשּוט  ָהָאָדם.  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהֵּלב  ְּתׂשּוֶמת  ֶאת  ִלְמׁשְֹך 
ְלִכּוּון  ַּבֵּסֶתר  ְוִהְצִּביַע  ָאִבי  ָאַמר  ְלָפֶניָך",  ִּתְסַּתֵּכל 

ַהַּקְּבָצן.
ַהַּקְּבָצן ַהִּׁשּכֹור ָּפׁשּוט ָהַלְך ַעל ַאְרַּבע ְוָנַבח ְּכמֹו 
ֶּכֶלב. ָהֲאָנִׁשים ְסִביבֹו ִהְתַּפְּקעּו ִמְּצחֹוק. ַּכָּמה ֵמֶהם 
ִהְמִטירּו ָעָליו ַּכָּמה ַעְׂשרֹות ֲאגֹורֹות ְוהּוא ִהְתַלֵהב 

ִמֶּזה, ְו... טֹוב ַמָּמׁש ֹלא ָנִעים ְלַסֵּפר.
ֵלב.  ְּתׂשּוֶמת  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִּתְרֶאה  "ִהֵּנה, 
ַאָּתה ַרק ִמְתַנֵהג ְמֻׁשֶּנה, ְוֻכָּלם ִמְסַּתְּכִלים ָעֶליָך. ֶזה 
ָּפׁשּוט ְוַקל. ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֻּכָּלם ַיֲעׂשּו ֶאת ֶזה, ִאם ֵהם 

ְצִריִכים ְּתׂשּוֶמת ֵלב?".
ִהְסַּתַּכְלִּתי ֵאָליו ְוֵהַבְנִּתי ַמה הּוא רֹוֶצה לֹוַמר ִלי.

בשבוע הבא אספר לכם איך הסתיים הסיפור.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם לאן לקח אותי 
אבא כשהגזמתי עם הפרצופים

צּוִמי )ב'(
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הבריאה

הספר הייחודי לפעוטות 
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לראות  לקנות  להתחבר להזמנות: 073-222-12-50 

תוכן ערכי 
מפרשת 
השבוע

 המחשה ידידותית, מפורשת 
ומאויירת של מסכת אבות.

סיפורי הגמרא - לימוד השפה 
הארמית, באמצעות סיפורי התלמוד.

 ביאורים מרתקים להורים 
ולילדים עפ”י  פ’ השבוע 

מתורת החסידות.

תוכן חינוכי
עשיר 
וידידותי

SHOPS.hidabroot.org
אליכםשליח בדרך

עד הבית!

בדיוק מה 
שחיפשת!

כל הספרים החדשים לילדיםשהפכו בן רגע ללהיטים

לימוד מצוות 
והנהגות בכיף

נפלאות 
הבריאה

הספר הייחודי לפעוטות 
בשילוב פרווה נעימה 

ותחושתית

  בחרוזים קלים ואיורים מרהיבים, 
ילמדו הילדים על טעמי המצוות 

לראות  לקנות  להתחבר להזמנות: 073-222-12-50 

תוכן ערכי 
מפרשת 
השבוע

 המחשה ידידותית, מפורשת 
ומאויירת של מסכת אבות.

סיפורי הגמרא - לימוד השפה 
הארמית, באמצעות סיפורי התלמוד.

 ביאורים מרתקים להורים 
ולילדים עפ”י  פ’ השבוע 

מתורת החסידות.

תוכן חינוכי
עשיר 
וידידותי

SHOPS.hidabroot.org
אליכםשליח בדרך

עד הבית!

בדיוק מה 
שחיפשת!

כל הספרים החדשים לילדיםשהפכו בן רגע ללהיטים

ילדים
מספרים

חיים ולדר

קרח, מבני לוי, ושאר עדתו, יוצאים כנגד מנהיגם, משה רבנו, 
וטוענים שכביכול הוא לוקח לעצמו את השררה. משה ואהרן 
מראים להם סימנים שהקב"ה בחר בהם למנהיגים, ולא באנשי 
קרח. לאחר מכן מעניש הקב"ה את קרח ועדתו, והם, בתיהם 
ובני משפחותיהם נבלעים באדמה אשר פוצה את פיה ובולעת 

אותם.
לאחר מכן פורצת מגפה בעם, ורבים נהרגים בה.

המטות  את  להניח  השבטים  נשיאי  כל  על  מצווה  הקב"ה 
בפרחי  פורח  אהרן  מטה  רק   – ולמחרת  מועד,  באהל  שלהם 
השקד, אות לכך שהקב"ה בחר במשה ובאהרן להנהיג את העם.

המגיעות  השונות  התרומות  על  הקב"ה  מצווה  מכן  לאחר 
פטר  מצוות  על  המקדש,  בבית  העובדים  וללוויים  לכהנים 

חמור, ועוד.

מחלוקת קרח ועדתו

- איזה מזל, אתמול 
איבדתי את המטריה שלי.

- למה מזל?
- תאר לך שהייתי מאבד 

את המטריה שלך...

אמא: מתוק שלי, לך 
לישון. זה בריא לישון.

ילד: אז למה בבוקר את 
מעירה אותי?

אם מישהו 
רכב על סוס 

ואז עזב – זה 
אומר שהוא 

פרש, או לא?

איך קוראים 
לפסנתר שרוצים 

לזרוק לפח?
                זבל אורגני.
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המשך בשבוע הבא...

כוֹר? ַהִאם ֵיׁש ַלֲחזֹר ְוִלְפּדוֹת ֶאת ַהבְּ

ַאְך ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם )ַּבִּמְדָּבר י"ח, ט"ו(

ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ֶׁשְּבָׁשָעה טֹוָבה נֹוְלדּו לֹו ְּתאֹוִמים, 
ַהִּנְרִאים ְּכֵזִהים ַמָּמׁש. ַלְּבכֹור ָקְראּו ַההֹוִרים "ֶאְלָעָזר", 

ְוַלְּתאֹום ֶׁשּנֹוַלד ִמָּיד ַאֲחָריו ָקְראּו "ִאיָתָמר".
ַלֲערְֹך  ַהָּטִרי  ָהָאב  ָעַמד  ְלֵליָדָתם,  ַהְּׁשֹלִׁשים  ַּבּיֹום 
ַלְּתאֹום  ַהֵּבן"  "ִּפְדיֹון  ִמְצַות  ֶאת  ָהאּוַלּמֹות  ְּבַאַחד 
ְוַכֲאֶׁשר  ְוָהָדר,  ְּפֵאר  ְּברֹב  ְוֶנֱעַרְך  הּוַכן  ַהּכֹל  ַהְּבכֹור. 
ַהִּתינֹוק  ֶאת  ְלָהִביא  ַהִּנְרָּגׁש  ָהָאב  ִמֵהר  ַהּכֵֹהן,  ִהִּגיַע 

ֵמֶעְזַרת ַהָּנִׁשים. 
ַהְּתאֹוִמים,  ֵמֶעְגַלת  ַהְּבכֹור  ְּבנֹו  ֶאת  ָלַקח  ָהָאב 
ִהְלִּביׁשֹו ְוִעְּטרֹו ַּבְּבָגִדים ַהָּנִאים ְוַהְמֻקָּׁשִטים ֶׁשֵהִכיָנה 
ִאְׁשּתֹו ִלְכבֹוד ַהַּמֲעָמד ַהָּגדֹול, ְוִעְּטרֹו ְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב 

ְוֶכֶסף, ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ִמּׁשּום ֲחִביבּות ַהִּמְצָוה ַהְיָקָרה. 
ַהִּתינֹוק ַהְמֻקָּׁשט הּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ּוְכִפי נַֹסח ִּפְדיֹון 
ַהֵּבן, ָּפָנה ַהּכֵֹהן ֶאל ָהָאב ִּבְׁשֵאָלה: "ְּבַמאי ָּבֵעית ְטֵפי 
ַּבֲחִמָּׁשה  אֹו  ְּבכֹוְרָך  ְּבִבְנָך  יֹוֵתר(,  רֹוֶצה  ַאָּתה  )ְּבָמה 
ְסָלִעים ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ְּבִפְדיֹונֹו?". ָהָאב ֵהִׁשיב: "ָּבֵעיָנא 
ִּבְבִני ְּבכֹוִרי ֶזה, ְוֵהיָלְך ֲחִמָּׁשה ְסָלִעים ְּדִמַחַּייְבָנא ֵּביּה" 
ְסָלִעים  ֲחִמָּׁשה  ְלָך  ַוֲהֵרי  ְּבכֹוִרי,  ִּבְבִני  רֹוֶצה  )ִהְנִני 
ֶׁשִהְתַחַּיְבִּתי ָּבֶהם ְּכֵדי ִלְפּדֹות ֶאת ְּבִני(. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵּבֵרְך 
ָהָאב: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִּפְדיֹון ַהֵּבן", 

ַהּכֵֹהן  ַהְּסָלִעים.  ֲחֵמֶׁשת  ֶאת  ַלּכֵֹהן  ְוָנַתן  ְו"ֶׁשֶהֱחָינּו", 
ָנַטל ֶאת ַהֶּכֶסף, הֹוִליכֹו ְּבָידֹו ַעל רֹאׁש ַהְּבכֹור ְוָאַמר: 
"ֶזה ַּתַחת ֶזה, ֶזה ִחּלּוף ֶזה, ֶזה ָמחּול ַעל ֶזה, ְוִיָּכֵנס ֶזה 

ַהֵּבן ְלַחִּיים ְלתֹוָרה ּוְלִיְרַאת ָׁשַמִים".
ְלֶעְגַלת  ַהִּתינֹוק  ֶאת  ָהָאב  ֶהֱחִזיר  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ַהְּתאֹוִמים, ִּפְתאֹום ִנְׁשְמָעה ַזֲעַקת ֶּבָהָלה ִמִּפי ִאְׁשּתֹו: 

"אֹוי ַוי! ָּפִדיָת ֶאת ִאיָתָמר ְוֹלא ֶאת ֶאְלָעָזר!...".
ִהְתָּבֵרר ֶׁשָהָאב, ֶׁשֲעַדִין ִמְתַקֶּׁשה ְלַהְבִּדיל ֵּבין ְׁשֵני 

ַהְּתאֹוִמים ַהֵּזִהים, ָלַקח ְּבָטעּות ֶאת 
ַהֵּבן ַהֵּׁשִני, ְואֹותֹו ָּפָדה ִּבְבָרָכה, ְוִאּלּו 

ַהְּבכֹור ָהֲאִמִּתי נֹוַתר ָּבֲעָגָלה ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים...
ָהָאב  ָצִריְך  ָּכֵעת  ַהִאם  ַהְּׁשֵאָלה:  ֵאפֹוא  ִהְתעֹוְרָרה 

ַלֲערְֹך ִּפְדיֹון ַהֵּבן ִלְבנֹו ַהְּבכֹור?
ְּתׁשּוָבה:

ֵמִעַּקר ַהִּדין, ֹלא ָצִריְך ֶׁשַהְּבכֹור ְיֵהא נֹוֵכַח ְּבַמֲעַמד 
ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ַוֲאִפיּלּו ִאם ִנְמָצא ַהְּבכֹור ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת, 
ָיכֹול ָהָאב ִלְפּדֹותֹו )ְיֻעַּין ָּבַרָמ"א יו"ד סי' ש"ה ס"י ובפת"ש 
ָנַתן  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבִּמְקֶרה  ּוִמֵּמיָלא,  סקכ"א(.  ָׁשם 

ְּבנֹו  ִּפְדיֹון  ֲעבּור  ְסָלִעים  ַהֲחִמָּׁשה  ֶאת  ַלּכֵֹהן  ָהָאב 
ַהְּבכֹור, ָּברּור ְלֻכָּלם ֶׁשֶּזה ָהָיה ֲעבּור ַהְּבכֹור ָהֲאִמִּתי, 
ֲעבּור  ָחל  ַהִּפְדיֹון  ַאֵחר,  ִּתינֹוק  ֶׁשֶהְחִזיק  ֲהַגם  ְוָלֵכן 

ַהְּבכֹור ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא. 
ָהְיָתה  ֶׁשָּלָאב  ֶׁשִּמֵּכיָון  ִלְטעֹן,  ָמקֹום  ֵיׁש  אּוָלם, 
ַלֵּבן ָהַאֵחר,  ִּבְמפָֹרׁש  ְּדַהְינּו ֶׁשִהְתַּכֵּון  ָהְפִּכית",  "ַּכָּוָנה 
ּוְלִפיָכְך,  ַהְּבכֹור.  ֲעבּור  ָחל  ֹלא  ַהִּפְדיֹון  אּוַלי  ֵּכן  ִאם 
ִמְהיֹות טֹוב, ַעל ְמָנת ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְיָקָרה ְלֹלא 
ֵמַהּכֵֹהן  ָהָאב  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ָראּוי  ּוִפְקּפּוק,  ֲחָׁשׁש  ׁשּום 
ֶאת  ְוִיְפֶּדה  ְוַיֲחזֹר  ְסָלִעים,  ַהֲחִמָּׁשה  ֶאת  לֹו  ֶׁשַּיֲחִזיר 

ְּבנֹו ַהְּבכֹור, ַאְך ְלֹלא ְּבָרָכה.
ּוְבָכל  ַּכִּדין,  ִנְפָּדה  ַהְּבכֹור  ֶׁשַהֵּבן  ִמְסַּתֵּבר  ְלִסּכּום: 
זֹאת ָראּוי ִלְפּדֹות ׁשּוב ֶאת ַהְּתאֹום ַהְּבכֹור ְלֹלא ְּבָרָכה.

ִדיָת ֶאת ִאיָתָמר ְולֹא ֶאת ֶאְלָעָזר!..." "אוֹי ַוי! פָּ

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

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

פרק 16
ילדים

מספרים
ם  י חי

אהרל'ה
הרב אהרון
מרגלית



אישה בונה - אישה הורסת
14

האישה היא עיקר הבית, אך היא עלולה חלילה להיות גם עוקרת הבית

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

מתוך הקנאה – תני את הלב
מהקנאה התחיל הכל, וקורח בלוע באדמה. גם אם את מזהה אותה אצלך, 

תני דווקא שם את הלב

רווקות  טובות, שתיהן  היו חברות  ודינה  מירי 
על  החלום  אותו  חולמות  שתיהן  מבוגרות, 
פוקדות  יחד  שתיהן  ובית,  חופה  לבנה,  שמלה 
קברי צדיקים, אומרות ארבעים יום שיר השירים 

ומשתדלות בכל הסגולות האפשריות... 
היא  בחלומותיה  חלמה.  מירי 

את  גילו...  גובהו...  את  רקמה 
לומד  הוא  שבה  הישיבה 

משפחתו...  את  ואפילו 
ולא  התפללה  חלמה, 

הפסיקה לקוות.
קרה...   זה  אחד  יום 
קולולולו... מזל טוב... דינה 
הייתה  מירי  התארסה! 

לשמחה,  מלאה  שותפה 
הפסיקה  לא  היא  בלילה  אבל 

להיות...  יכול  לא  "זה  לבכות: 
והחלומות  חלמתי,  אני  כאילו  זה 

הגובה...  שלו,  הגיל  אצלה!  התגשמו  שלי 
המשפחה...".  אפילו  לומד...  הוא  שבה  הישיבה 
היא הרגישה שהיא לא עומדת בזה. הקנאה נגסה 

בה, ומכאן ועד לשנאה הדרך הייתה קצרה. מירי 
לא יכלה להסתכל בפניה של דינה, וכשהיא ברכה 
אותה בבוקר טוב היא הגיבה בקרירות, לא ענתה 
בה  פגעה  אפילו  היא  אחד  ויום  טלפון  לשיחות 
בעקיצה כואבת. זה היה נורא. מירי ידעה 
ברגעים  ובלילה,  הגזימה...  שהיא 
הבינה:  היא  נפש,  חשבון  של 
אני מ ק נ א ה! היא הרימה 
בדמעות:  לשמיים  עיניים 
"אבא, תעזור לי. אני רוצה 
הזו  הקנאה  את  לנקות 

מהלב שלי...".
ידעה  היא  רגע  באותו 
לעשות.  הולכת  היא  מה 
קשה.  שלדינה  ידעה  היא 
לא  שלה  הכלכלי  המצב 
מכובדת,  חתונה  לה  מאפשר 
ומירי החליטה: אני הולכת לעשות 

לה את החתונה הכי יפה שיש!
טלפונים.  הרימה  במרץ,  קמה  היא  בבוקר 
נפגשה עם מי שצריך והחלה לגייס הכל, והכי טוב 

שיש. שמלה. נדוניה. שדרוג המנות באולם. כיסא 
לכלה. פרחים ועיצובים, בלי לחסוך כלום, כאילו 
שזו השמחה שלה. עדיין היה קשה להתחבר כמו 
פעם אבל היא לא התייחסה. היא הבינה: בזכות 
הנפילה הזו אני זוכה לחסד ענק. בלי הנפילה הזו 
לא הייתי זוכה. לאט לאט הפרגון הזיז הצידה את 
הקנאה, האהבה והנתינה העלימו את השנאה, הלב 
נעשה נקי יותר ואוהב יותר ומירי הרגישה שמחה 
יותר וכאשר ביום החתונה היא קמה בהתרגשות 
לקראת האירוע היא ידעה  - ניצחתי! היא שמחה 
בחתונה כמו שלא שמחה מעולם. מירי סיפרה לי 
והיא לא שוכחת איך נגשה אליה מישהי בחתונה 
רוצה  אני  למחיצה,  רגע  איתי  "בואי  לה:  ואמרה 
להראות לך מישהו שנראה לי מתאים...", ובאותה 

חתונה היא הכירה את בעלה. 
"הקנאה מוציאה את האדם מן העולם", דורשים 
הכל,  התחיל  מהקנאה  באמת  כי  קורח,  בפרשת 
וקורח בלוע באדמה עד ביאת גואל. ואני אומרת 
לך, גם אם את מזהה אותה אצלך והיא קיימת – 

תני דווקא שם את הלב ותצמחי.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

ָיֶדיָה  ְבּ ֶלת  ְוִאֶוּ ֵביָתּה  ְנָתה  ָבּ ים  ָנִשׁ "ַחְכמֹות 
ֶתֶהְרֶסּנּו" )משלי י"ד, א'(. 

"חכמות  כך:  חכמינו  ידי  על  נדרש  זה  פסוק 
בן  און  של  אשתו  זו   – ביתה"  בנתה  נשים 

פלת שהצילה את בעלה מהמחלוקת. 
זו   – תהרסנו"  בידיה  "ואיולת 

את  קורח, שהביאה  של  אשתו 
בכך  תחתיות  לשאול  בעלה 

שגרמה לו להרגיש חסר ערך.
בליקוטי  נחמן  רבי  אומר 
ז' על  מוהר"ן חלק א תורה 
"אנכי  בתהילים:  הפסוק 
חטאים  יתמו   - בה'  אשמח 

מן הארץ" - שידוע שהחטאים 
הדור  חסרונות.  מתוך  מגיעים 

)כמה  חיסרון  בתחושת  מלא  הזה 
הילדים  את  שומעת  את  ביום  פעמים 

וכו'?(,  לי"  לי, נמאס  לי, חסר  אומרים "משעמם 
בקנאה,  מתמלא  לבו  חיסרון,  מרגיש  וכשהאדם 
שהתיקון  נחמן  רבי  אומר  למחלוקת.  שמובילה 

לחטאים הוא על ידי שמשמח את עצמו באלוקיו, 
"אנוכי"  להרגיש  במקום   - בשם"  אשמח  "אנוכי 
ולרצות לספק את ה"אני" שלך, יש לשמוח בעצם 

זה שיש השם בעולם! שבוודאי ימלא כל חסרוני
 - עצובה  אישה  בונה,   – שמחה  אישה 

הורסת
הבית",  "עקרת  נקראת  האישה 
נגזר  "עקרת"  השם  כאשר 
הבית.  עיקר  מהמשמעות של 
שמחה,  מתוך  פועלת  היא 

"ותעש בחפץ כפיה".
 - "עקרת"  שני,  מצד 
חס  הבית,  "עוקרת"  מלשון 
שמופעלת  אישה  ושלום. 
כמו  שליליים  רגשות  ידי  על 
קנאה או כעס, עלולה חס ושלום 
בתוך  והשמחה  האיזון  את  לעקור 

ביתה.
"בן כסיל תוגת אמו" – העצבות משפיעה על 
שמחה  מחוסר  "כסילים"  שהופכים  עד  הבנים 

ותחושת סיפוק בביתם. 

הפרשה הזו קוראת לנו לשמוח בחלקנו ולהכניס 
שמחה ומאור פנים בביתנו.

ואם יש שם "קרח" שנוצר בלבך, זה הזמן לנהוג 
בחכמת נשים, ולהמיס אותו על ידי מילה טובה, 

עידוד, הכרה בטוב שעוטף אותנו בכל רגע.
כדאי  פנימית.  התבוננות  ביכולת  ניחנה  אישה 
את  האם  ולבדוק  פנימה  הנפש  תוך  אל  להתבונן 
בונה תחושת סיפוק ושמחה בבית, האם הילדים 
שלי מרגישים את ההערכה שלי אליהם. חשוב כל 
כך להיות מכבדים זה את זה ואוהבים זה את זה, 

ועל ידי זה יש תחושת משמעות לכל אחד בבית.
ידוע  בלב.  ומקום  בבית  מקום  רוצה  אחד  כל 
ייצור  תמיד  עצמו,  עם  בשלום  חי  שלא  שאדם 
מחלוקות עם סביבתו, לא משום שהוא רע, אלא 
לנו  מאותתת  הפרשה  בפנים.  לו"  ש"רע  משום 
לקבל החלטה למלא את הלב ברגשות חיוביים של 
חמלה, סבלנות, קבלה והבנה. על ידי שנוריד קצת 
נדע  אמונה,  של  משקפיים  ונרכיב  שלנו  מהאגו 

להודות על הכל!
סגולה גדולה - לפתוח את השבת עם: "שולם 

לעולם, ברוגז אף פעם!"...

כל פרסום
והפקת הערב 

בחסות
הידברות

ד  חייגי עכשיו לתיאום מועד ומקום
ד  הזמיני את החברות והמשפחה

הידברות פותחת בפנייך את האפשרות
להזמין אלייך לערב מיוחד את האמנית הרבנית

מרתק 
חדוה לוי

ימי בין המיצרים

ערב נשים
בהפרשת חלה מרגשת

ובתכניתה הווקאלית החדשה
“בליבי משכן אבנה”

ואל תשכחי לספר לנו על הישועות!

הזמן שלך להיבנות מחדש

תאריכים בודדים!   לתיאום מועד:

073-2221240

שירת האמונה
י לו ה  ית חדו הרבנ
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ממתיקים מה מרגיז אותו?
מלאכותיים דווקא 

משמינים
מה עושים כשהילד מתרגז, כמה צריך לדרוש מהבנות הגדולות, 

ואיזו תזונה מתאימה למיגרנה?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

 הבן  שלי בן 9, והוא מתנהג כמו ילד קטן. 
כשמרגיזים אותו הוא מתעצבן, זורק את החפצים 
הרצפה,  על  שלו  ברגליים  דופק  מהמדף,  שלו 
טורק את הדלת, ועוד כל מיני דברים. אני רוצה 

לציין, שיש זמנים שבהם הוא מתנהג מצוין.
אהבתי את הסיומת: "יש זמנים שהוא מתנהג 
האלו,  הזמנים  את  רואים  אתם  אם  מצוין". 

תצליחו יותר להביא אותו לדרך הנכונה.
התנהגות  מול  מאוכזבים  שעומדים  הורים 
9. הם  ה-  בן  לילד  עונשים  לתת  מנסים  הילד, 
אומרים לו: "בגלל התנהגותך לא ארשה לך היום 
ללכת לחבר שלך אחר הצהריים", או שצועקים: 
המשחק  את  לך  אקנה  שלא  או  מיד,  "תפסיק 

שהבטחתי".
בסופו של דבר, הילד לא משנה את התנהגותו, 
באופן  ננזף  נענש,  9, שמרגיש שהוא  בן  ילד  כי 

תדיר - ממשיך לעשות את מה שהוא 
יודע לעשות, או מכיוון שבהתנהגותו 

אליו  לב  שישימו  לכך  גורם  הוא 
כבר  שהוא  מכיוון  או  ויתייחסו, 
באופן  לנהוג  יותר  וקל  לזה  רגיל 

שרגילים לנהוג בו.
התנהגותו  את  להפסיק  כדי 

המרגיזה, כדאי שתשימו לב מה באמת 
קורה שם באותו זמן. מה מבעיר את חמתו. 

מהי הנקודה שבה הילד מתחיל להתפרע, ומפסיק 
להיות שלוו ומצוין.

בבוקר,  בעיקר  קורה  שזה  יודעים  אתם  אם 
לו  זמן של לחץ, חישבו איך אתם עוזרים  שזה 

לצאת מהלחץ הגדול שבו הוא שרוי, וכן הלאה.
לו  עוזר  ומה  טוב,  לילד  עושה  מה  חפשו 
להירגע. אולי כשאתם מפעילים מוסיקה שקטה 
ברקע, הוא שקט ורגוע? אולי כשאתם מעודדים 

אותו במילים זה עוזר לו?
באופן  הזמן שהילד מתנהג  בנוסף, מצאו את 
ילד ששומע שהוא  כך.  על  אותו  ועודדו  מצוין, 
יהיה  הזה,  במקום  גם  עצמו  את  ומוצא  מצוין, 
ילד הרבה יותר רגוע. )מנוחה פוקס, סופרת ומומחית 

תהליכי חינוך(

• • •

 יש לי בנות גדולות )14 ו-16( שחוזרות 
ומכינות  אוכלות  הספר,  מבית  ב-3  יום  כל 
שיעורי בית כשעתיים. אני מרגישה שהן חוזרות 
עייפות ועובדות קשה, כך שאני לא רוצה להעמיס 
עליהן עוד בסידור הבית. מה שקורה הוא שאחת 
מסדרת, כי היא חייבת שיהיה נקי, והשנייה לא. 
נקודה נוספת היא שאני בונה עליהן שיסדרו ולא 
הייתי  שאם  תחושה  לי  יש  בעצמי.  זאת  עושה 
מנקות  היו   - אישית  דוגמה  רואות  והיו  מנקה 

יותר. האם לנקות ולגמור סיפור?
נראה שהבנות עוזרות לך יפה ביום שישי. אל 

תשכחי להחמיא להן. 
הכלל   - לא  והשנייה  מסדרת  מהבנות  אחת 
אליה אל תתערבי, שתיקח  הוא שבמה שקשור 

תתערבי  שלא  כדי  מספיק  גדולה  היא  אחריות. 
במדף שלה, בארון, במיטה ובמגירה שלה. כן צריך 
המשפחה,  כל  של  המרחב  את  שתכבד  לדרוש 
כלומר לא מתאים לך שהנעליים באמצע הסלון, 
וכו'.  שלה  הצלחת  את  ושוטפת  מורידה  שלא 
לך,  גורם  זה  מה  ולהסביר  עמה  לשבת  כדאי 
ואכפתיות  שיתוף  חוסר  תסכול,  של  הרגשות 

וכדומה, ולסכם על הכללים החדשים.
ולומדות  עסוקות  הבנות  השבוע  במשך 
ותקבענה  איתן,  שבי   - שלהן  בעולם  ושרויות 
לדוגמא,  יד.  יכולות להושיט  כן  הן  מראש במה 
לקבוע תורנויות של שטיפת כלים, תליית כביסה, 

קניה יומית וכו'.
הבת שפחות אוהבת לנקות – כדאי לראות מה 
כן היא אוהבת ורוצה לעשות. אצלי היתה אחת 
לי  עזרה  והשנייה  בניקיונות,  להשתתף  שאהבה 

עם הקטנים יותר, וזה היה מצוין.
רע,  ולהרגיש  לוותר  לא  הוא  הכלל 
שמתאים  השביל  את  למצוא  אלא 
לכולם, וגם לנסות להפוך את המטלות 
לשמוע   - כיפית  לחוויה  הבית  של 
)ציונה  ביחד.  ולבלות  לפטפט  מוסיקה, 

תמים, יועצת הורות ומשפחה(

 • • •

שנים  מאוד  הרבה  וסובלת   ,47 בת  אני   
ממיגרנות. ניסיתי סוגים שונים של תרופות ודבר 
לא עזר, בכל פעם המיגרנה תקפה אותי מחדש. 

האם שינוי תזונתי יכול לעזור?
ראשית, התשובה היא כן.

ראש  מכאבי  סובל  אנשים  חמישה  מכל  אחד 
כאבי  לרוב  הישירה  העיקרית  הסיבה  מיגרניים. 
הראש היא התרחבות כלי הדם והנימים בראש. 

הם  מיגרנה  של  ביותר  הנפוצים  הסימנים 
ראייה  או  מטושטשת  ראייה  עצבנות,  בחילה, 
הרגשת  שלשול,  עצירות,  לאור  רגישות  כפולה, 
דקירות כאבי בטן, עיכול לקוי, רעידות, פה יבש 

וזיעה.
מחסורי  אלרגיה,  תורשה,  הנפוצים:  הגורמים 
יציב, חוסר  בלתי  דם  לחץ  היפוגלקמיה,  תזונה, 
סינוסיטיס, טראומה  לקויה,  ראיה  מתח,  שינה, 
תזונה  ומרכיבי  אלכוהול  התקררות,  נפשית, 

הנוטים להרחיב את כלי הדם.
מומלצת מאד שתייה של ספל מים עם לימון 
מיד בבוקר. כמו כן יש להקפיד על תזונה נכונה 

ועל וארוחות מסודרות.
מקקאו,  מאלכוהול,  מקפה,  להימנע  כדאי 
ממשקאות תוססים, מכל מזון מתועש, ממוצרי 

חלב, מחיטה, משוקולד ומתפוזים.
לעומת זאת, מומלץ לצרוך לימון, סלק, כרוב, 
ירקות ופירות טריים, דגנים וקטניות, ובנוסף – 

לאכול ארוחות קטנות ולא כבדות.
ואין  בלבד,  המלצות  בגדר  הוא  הכתוב  כל 
לראות בכך ייעוץ אישי. )ד"ר סיגל תמיר, ד"ר לתזונה 

ומדעי ההתנהגות(

אמנם  מלאכותיים  ממתיקים 
לאלה  סוכר  כתחליף  משווקים 
ממשקלם  להפחית  שמבקשים 

מחקר  אולם  סוכרת,  לחולי  או 
 ""NATURE שהתפרסם בכתב העת
מראה כי יתכן שממתיקים מלאכותיים 
דווקא מגבירים אי סבילות לגלוקוז - 

הסוכר תקוע בדם ולא נכנס לתאים, ואז 
הסיכוי לחלות בסוכרת סוג 2 גדל.

מהמחלקה  אלינב  ערן  וד"ר  סגל  ערן  פרופ' 
לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע הובילו את המחקר. 
יתכן שממתיקים  כיצד  במשך שנים תהו החוקרים 
דלי קלוריות אינם מסייעים להפחתה במשקל הגוף 

– אלא גורמים להשמנה.
בשלב הראשון של המחקר השקו המדענים עכברים 
במים מהולים בשלשת סוגי הממתיקים הנפוצים – 
סכרין, אספרטיים וסוכרלוז, במינונים שמנהל המזון 
האמריקאי מאשר לשימוש. עכברים אלו פיתחו יותר 
אי סבילות לגלוקוז בהשוואה לעכברים ששתו מים 
ומי סוכר. כאשר חזרו המדענים על הניסוי עם סוגים 

שונים של עכברים, התוצאה הייתה זהה.
שחיידקי  ההשערה  את  המדענים  בדקו  בהמשך 
לה.  אחראים  ואף  הזו,  בתופעה  מעורבים  המעיים 
מלאכותיים  לממתיקים  מגיבים  המעיים  חיידקי 
שינויים  נוצרים  כך  בעיכול.  נספגים  שאינם 
ובתפקודם,  החיידקים  באוכלוסיית  משמעותיים 

כולל ההשפעה על השמנת יתר וסוכרת.
מקבוצת  בקשו  אדם.  בני  על  זאת  חקרו  אף  הם 
ממתיקים  לצרוך  נוהגים  שאינם  מתנדבים 
מלאכותיים, לצרוך במשך שבוע ממתיקים אלו. כל 
חיידקי  והרכבי  הגלוקוז  רמות  נבדקו  שבוע  אותו 
המעיים בגופי המתנדבים. ממצאי הבדיקות הראו כי 
רבים התחילו לפתח אי סבילות לגלוקוז, וזאת רק 

לאחר שבוע של צריכת ממתיקים.
השינוי  את  הסביר  המעי  חיידקי  של  ההרכב 
הפתאומי: המדענים גילו שתי אוכלוסיות של חיידקי 
אי הסבילות  בבני אדם - אחת שהגבירה את  מעי 
לגלוקוז לאחר צריכת ממתיקים מלאכותיים, ושניה 
שלא השפיעה על רמות הסוכר בשום צורה כאשר 

צרכו מי סוכר.
הוא  המחקר  לתוצאות  אלינב  ד"ר  של  ההסבר 
לחיידקים  גורמים  המלאכותיים  שהממתיקים 
המזכירה  דלקתית  לתגובה  שגורם  חומר  להפריש 
וכך מביא להתפתחות  תגובה למנת יתר של סוכר, 
אותן הבעיות הבריאותיות שהם נועדו למנוע אותן 
מלכתחילה – סוכרת, אי סבילות לגלוקוז והשמנת 

יתר.
הסוכר  רמת  את  מעלה  שאינו  היחיד  הממתיק 
בדם הוא צמח הסטיביה. ניתן לצרוך אותו בטיפות 
 100% שמכיל  ברכיבים  לשים לב  וכמובן  ובאבקה, 

סטיביה.

בריאות טובה
ית בצרי הרבנ

להזמנת חוגי בית בהשתתפות הרבנית ר. בצרי
 )ללא עלות(, חייגי 073-2221240  



פרופ’ 
חיים גמליאל

מומחה עולמי לבריאות
ראש מכון “רות’ם”

הרב
אייל אונגר
מומחה לענייני

נפש האדם

הרב
יצחק פנגר

מרצה בכיר ומפתח
שיטת FHT לריפוי טבעי

הרב
ליאור גלזר

ראש מוסדות
“פתח הדביר”

גם  עכשיו 
אתה יכול
להזמין ערב עם

נבחרת 
החלומות 

073-222-1260

במסגרת פרויקט 
קירוב לחיילי צה"ל,
הידברות מדפיסה 

מעתה את עלון השבת 
האהוב בהפצה

דרושיםמיוחדת לחיילים.

את עלון השבת 
שאתה מחזיק כעת, 
יש חיילים שבשבת 

הבאה לא יוכלו 
לקרוא, כיוון שלא 

יגיעו לבית הכנסת. 
באמצעותך הם יקבלו 

את עלון הידברות 
עד אליהם - לבסיס, 

למוצב או לתחנת 
הרכבת.

הידעת?

1  אנשים שרוצים לחזק חיילים
יום!  כזו לא מקבלים כל  הזדמנות 
וחיזוק  לקירוב  שותפ/ה  להיות  למי שרוצה 

המוני של חיילי צה"ל ליהדות.

בתרומה של סכום סמלי בחודש, תהיה לך הזכות 
לחלוקה  עלונים  לקבל  צה"ל  לחיילי  לאפשר 
בבסיסים, בתחנות רכבת, בתחנות אוטובוס ועוד.

הידברות מרחיבה את החלוקה ומנגישה בע”ה לכל 
והמעניינים,  המחזקים  העלונים  את  צה”ל  בסיסי 
בגרסה שבועית מיוחדת המותאמת לקהל הצעיר, 
בעלויות  רבים  משאבים  נדרשים  כך  לשם  אך 

ההדפסה, המשלוח ועוד.

מפיץ,  חייל  ש"מאמץ"  תורם  כל  הערה חשובה:   
יקבל את שם החייל ואת מספר הטלפון שלו, על 
מנת לעקוב מקרוב ולוודא שהתרומה אכן מגיעה 

ליעדה באופן מלא!

שם התורם            שם החייל המפיץ      שם בסיס

עידית ב.     חיים כ.             חיל הים חיפה
תמר י.     איתמר ח.             בית הלוחם
לב ד.     יהודה ת.             תל השומר

מור ל.     תומר נ.             בנימינה
יהלום ד.     חן ב.             פיקוד צפון 

אברהם י.     איציק ח.             שוהם
אופיר ה.     ניר ת.             רמון

אילנית מ.     בני ר.             תל נוף
יוכי י.     אילון ד.             ג’וליס

יהודה כ.     נתן שי ב.             חיל האויר
אפרת ת.     ברק ש.             חצרים  
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התאמות שבוצעו בין תורמים לחיילים מפיצים

השורה הבאה יכולה להיות שלך!

ביחד אתכם - חיילים, מפיצים ואזרחים, 
שרוצים להכניס יותר יהדות לבסיסי צה"ל, 

נגיע לכל בסיס ולכל מוצב!

אחרי שעלון הידברות כבש את בתי הכנסת,
הצטרפו אלינו למשימה הגדולה הבאה: חיילי צה”ל היקרים! לפרטים:
oneg.shabat@htv.co.il :טל’: 073-2221338 | מייל

חיילים עם אידיאלים 2
 חיילים זוכים לקבל את עלוני השבת

צה"ל,  בבסיסי  להפצה  עלות  ללא 
אוטובוס,  תחנות  רכבת,  תחנות 
ולסתם  השמירות  בין  בשלישות, 

חברים שמשרתים אתכם בבסיס. 


