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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-210,200 עותקים ברחבי הארץ

עונג שבת
tv 97 בכבלים, בלוויין בפרטנר ובסלקום  עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ 
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את ב לקלל  מבלעם  מואב  מלך  בלק  לבקשת  מענה 
ישראל, מתנבא בלעם ומשיב לו: "ָמה ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה ֵאל, 
ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא  ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ה'?  ָזַעם  ֹלא  ֶאְזעֹם  ּוָמה 
ִיְתַחָּׁשב". כלומר, מאחר שה' אינו זועם על ישראל בזכות היותו 
ִיְתַחָּׁשב", אינני יכול לקללם. אך מה  ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא  ְלָבָדד  "ָעם 
ִיְתַחָּׁשב"? האם אדם שאינו מתחשב  "ּוַבּגֹוִים ֹלא  הכוונה במילים 

באחרים ראוי לשבח או שמא לגנאי?
ישראל  שעם  לומר  הכוונה  אין  וברורה.  פשוטה  התשובה  אולם 
רומס את הגויים ואינו מתחשב בבריאותם או בחייהם חלילה, שהרי 

"חביב אדם שנברא בצלם" )אבות ג, יד(, אלא אינו מתחשב בתרבות 
הגויים, משום שיודע הוא להעריך את התרבות העצמית שלו, 
זו, המושתתת  יהודית  על תרבות  העולם.  מבורא  קיבל  אותה 
על ההדרכה האלוקית, אומר בלעם בהתפעלות: "ֶהן ָעם ְלָבָדד 
ִיְׁשּכֹן, ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב!" ומשכך, "ָמה ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה ֵאל, ּוָמה 
ֶאְזעֹם ֹלא ָזַעם ה'?", הרי אין שום דרך להזיק לעם הצועד בגאון 

בדרך חוקיו של בורא העולם. הוא ִעם ה', וה' ִעמו.
עקרון נכבד זה נכון לא רק באשר לאי ההתחשבות שלנו כיהודים 
המלוכה  להנהגות  בניגוד  העומדת  תרבותם  מצד  העולם  באומות 
כלפי  והנכונה  גם באשר להתייחסות הראויה  ישראל, אלא  של עם 
מאתנו  להעזיב  בנסיונם  בארצנו,  הגויים  תרבות  את  המחקים  אלה 
את תרבותנו היהודית המקורית. מדובר בסחף חברתי מסוכן ומטעה, 
כי הוא בא מיהודים דוברי עברית המשתמשים בבמה התקשורתית 
ותרבות  חשיבה  עיוותי  ישראל  עם  לתוככי  להחדיר  להם,  הניתנת 

קלוקלת שקיבלו מהגויים.
נתונה  התקשורתית  הבמה  בה  בתקופה  חיים  שאנו  סוד  זה  אין 
ברובה בידי מיעוט אנשים המשתייכים לחוג מסוים הטוען לליברליות, 
כשבפועל רק חיקו כמתיוונים בזמנם את תרבות גויי המערב. עליהם 
ַמִים  ְמקֹור   - ָעְזבּו  "אִֹתי  בכאב:  ישראל  אלוקי  אמר  שכמותם  ועל 
ַחִּיים, ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות, ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר ֹלא ָיִכלּו ַהָּמִים" )ירמיהו 

ב, יג(. אך האווירה המתלהמת שהם יוצרים כלפי דעת הרוב היהודי  
בישראל, יכולה לבלבל צעירים שלא גיבשו דעה עדיין, ועלולים לחשוב 
בטעות כי יש משהו בדבריהם הנלוזים אודות הרס התא המשפחתי 

השפוי ושאר דברי הבלים שקיבלו מתרבות הגויים.
לפיכך חובה קדושה מוטלת עלינו לחזק את חומות הקדושה בביתנו 
ובמשפחתנו, ולא לאפשר לשום תוכן שלילי ודעות פסולות לחדור 
אליו, הן באמצעות כלי המדיה למיניהם, והן באמצעות בחינה ובדיקה 
מדוקדקת באיזה מוסד לימודי מתחנכים ילדינו. שהרי תפקיד מיוחד 
מאומות  אדם  לכל  נעלית  כדוגמא  לשמש  בעולם,  הקב"ה  לנו  ייעד 
העולם המבקש להתרומם באישיותו הרוחנית, ככתוב: "ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור 
ּגֹוִים" )ישעיהו מט, ו(, ועל כך אנו מברכים "אשר בחר בנו מכל העמים, 
ונתן לנו את תורתו", וודאי שאין לנו להיגרר אחר תרבות רדודה, אלא 

להיות גאים בתרבותנו היהודית – תרבות התורה.
לפני כשלושים וחמש שנה, בלומדי בישיבת פורת יוסף, התקיים 
כינוס גדול בו השתתפו רוב גדולי התורה דאז. המעמד היה 
אדיר, ואלפי בני התורה שנכחו במקום האזינו בדריכות לדברי 
הגדולים. בין הדוברים היה האדמו"ר הצדיק מבעלז שליט"א, 
מתחולל  היה:  תוכן דבריו  מיוחד.  רושם  כנער,  בי,  הותירו  שדבריו 
מיעוט  אלה  כיום  התורה.  לרודפי  המצוות  שומרי  בין  מאבק  כיום 
ואלה מיעוט, ורוב עם ישראל נמצא באמצע. אבל ככל שיחלוף הזמן, 
ימינה  ויימחק. כל אחד ואחד יבחר אם ללכת  ילך  כך האמצע הזה 
או ללכת שמאלה. אם להצטרף לציבור יראי ה׳ או להצטרף לשונאי 

התורה ורודפי הדת. 
דברים אלה, שהיו נראים אז כדברי נביאות מעוררי תהייה, הולכים 
לאלה  אלה  בין  מתנהל  כאשר  עינינו,  לנגד  בחוש  כיום  ומתקיימים 
מאבק איתנים סמוי, מי יגיע מוקדם יותר ליהודים היקרים שבאמצע, 
ולאן הם יעברו, דבר המחייב כל אחד מאתנו לבחור באיזה צד רצונו 
שיהיו ילדיו וצאצאיו, וגם מעלה תביעה עצומה על כל אחד מאתנו, 
מה עשה בפועל כדי להציל כמה שיותר מהיהודים שעדיין באמצע, 
שלא יתפתו לעבור לצד האחר ולרדת שחת. ויהי רצון שנזכה לחזות 

בשוב ה' ציון במהרה בימינו. שבת שלום.

מתי חובה עלינו להתחשב באחרים ומתי לא, ומהו מאבק האיתנים המתחולל כיום?

אברך כולל שמקבל מלגה חודשית - 

האם צריך לתת ממנה מעשר?
היא  הזה  בזמן  כספים  מעשר  הפרשת 
ולכן חיוב ההפרשה  ומדין צדקה.  מדרבנן 
בדיוק אינו קיים, אלא העשיר כפי עשרו 
והדל כפי יכולתו. אברך כולל שמשכורתו 

צרכי  כל  את  להשביע  כדי  בה  ואין  דלה, 
הסכום,  מלא  את  מליתן  פטור  הבית, 
לשם  ויכוון  יכולתו  כפי  צדקה  ייתן  אלא 
ולא  מעט  מעט  שנותן  ואע"פ  המעשר, 

בפעם אחת עולה לו כדין מעשר.

ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן
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מלכודת קופים

הרב דן טיומקין
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שאלות מקו ההלכה

הרב ירון אשכנזי
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סיפורו של מוכר

חיים ולדר
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הרב בעדני, פרופיל

מיכל אריאלי
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יהדות = גזע?

דניאל בלס
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הוכחה לרוחניות  

דניאל בלס
2

ליברמן וה"עקרונות"

מיכל אריאלי
10

בין יעקב לישראל 

הרבנית חדוה לוי 14

מורנו הג"ר זמיר כהן שליט"א

ט"א י של סף  ו י אברהם  ר  " הג

שאל את הרב

במלון המפואר

כנען ספא צפת
חמישי - מוצ”ש ט"ו-י"ז תמוז 18-20.7.19 פרשת פנחס

בהשתתפות:

במקום הגבוה ביותר בצפת,
עם אויר קריר ונעים מול נוף כנרת והרי מירון 

חדרים מפוארים, ספא יוקרתי, בריכה וחדר כושר, ארוחות גורמה

מהרו והבטיחו 073-222-1270
מקומכם עמנו <

אחרונים!חדרים
חופשה

בעיר הקודש צפת

ר' שמעון פרץהרב אבנר קאווס

העלון מוקדש לע"נ אליהו בן רחל )רשל(
 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי

לע"נ חנה בת שרה

העלון מוקדש לע"נ יוסף בן יחיא זהבי 
לע"נ פונגדה בן טורי | לע"נ דוד בן גרציה ואליהו 
קוריאט | לע"נ מזל בת יונה זהבי | לע"נ רבקה 

עדנה עזת בת גוהר רחל
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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?

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

רגשות, אפילו בכלב או חתול, מעידים על מציאות נפשית-רוחנית 

תלמידו  היה  הי"ד  וסרמן  בונים  אלחנן  1. רבי 
המובהק של החפץ חיים, וממנהיגי אגודת ישראל 
השואה.  שלפני  בדור  באירופה  החרדית  והיהדות 
עמד בראש ישיבת "אהל תורה" בברנוביץ' שבליטא. 
ישיבתו הייתה ישיבה לבחורים צעירים, ובתקופת 
כאחת  שם  הישיבה  לה  עשתה  בראשה  עמידתו 
הגדולות והזוהרות בעולם התורה והשפעתה היתה 

על כל רחבי אירופה.
2. בפרוץ המלחמה היו בישיבת ברנוביץ' 

בתחילת  כבר  תלמידים.  מאות  כמה 
קשות,  ברנוביץ'  העיר  נפגעה  המלחמה 
מן  אותה  הפציצו  הגרמנים  כאשר 
היהודית  הקהילה  חורבן  עם  האוויר. 

עלה הכורת גם על ישיבתו של רבי אלחנן 
לרוב לביתם.  חזרו  הצעירים  התלמידים  הי"ד. 

שונים.  למקומות  התפזרו  בחלקם  המבוגרים, 
עם  מבטחים.  למקום  והגיע  ניצל  קטן  חלק 
הכיבוש הגרמני של קובנה, ב-1941, כאשר החלו 
השילוחים ההמוניים למקומות ההריגה, מסר הרב 
אף  הוא  השם.  קידוש  על  שעורים  וסרמן  אלחנן 
הורה לבנו ולתלמידיו את נוסח הברכה שיש לומר 

בעת שמוסרים את הנפש על קידוש השם.
היתה  ההריגה,  תלמידיו לגיא  נשלחו  כאשר   .3
הוא  אך  עצמו,  את  להציל  אפשרות  אלחנן  לרבי 
טען: "נוח לי להיקבר חיים בתוך עמי, עם אחי בני 
גורלי  יהיה  כגורלם  והטהורים,  הקדושים  ישראל 

ומה שנגזר עליהם גם מנת חלקי יהיה".
4. כאשר נלקח עם רבנים ותלמידים מגטו קובנה 
בי"א בתמוז תש"א לפורט התשיעי, נשא דברים 
באותם  ההתכוונות  של  משקלה  כובד  על 
בלתי  שמחשבה  כך  כדי  עד  רגעים, 
ראויה עלולה לפסול את גודל המעשה: 
כצדיקים,  אותנו  מחשיבים  "במרומים 
על  בגופותינו  לכפר  נבחרנו  כי  כנראה, 
כעת,  תשובה  לעשות  עלינו  ישראל.  כלל 
לזכור,  עלינו  קצר...  הזמן  כי  במקום,  מיד 
זקוף,  בראש  נלך  השם.  מקדשי  נהיה  שבאמת 
ולא תעלה חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת 
פיגול, הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים עתה את 
ה'. האש שתבער  קידוש  ביותר:  הגדולה  המצווה 
בעצמותינו היא האש, אשר תקים מחדש את העם 

היהודי", אמר לתלמידיו רגעים ספורים לפני 

מותם.
5. יחד עם תלמידיו האהובים, ושניים מבניו - 
הי"ד,  בטהרה  נשמתו  יצאה  וצבי-יהודה,  נפתלי 
לאחר ייחוד השם הגדול והנורא. הקדושים קבורים 
יחד בקבר אחים ענקי.. בשנת תשל"ט עלה ארצה 
בנו, הרב אלעזר שמחה וסרמן, והקים בירושלים 
את ישיבת "אור אלחנן" על שמו. הישיבה עוסקת 
"רמת  שכונת  גם  כתביו.  של  לאור  בהוצאה  גם 

אלחנן" בבני ברק הינה לזכרו.
בשנותיו  נוהג  היה  הי"ד  וסרמן  אלחנן  רבי   .6
בחומש  א'  פרק  את  יום  בכל  לומר  האחרונות 
כדי  השמים",  "ויכולו  עד  מ"בראשית"  בראשית 
הנהגתו  את  נימק  אלחנן  רבי  באמונה.  להתחזק 
וזמן שצריכים  חיים בתקופה  אנו  באומרו, שהנה 
שרבי  נראה  האמונה".  בחיזוק  ותחבולות  עצות 
חיים,  החפץ  הגדול,  מרבו  זו  הנהגה  למד  אלחנן 

שגם הוא נהג לומר בכל יום פסוקים אלו.
7. בספרו "עקבתא דמשיחא" מצטט רבי אלחנן 
את  תלמידיו  "שאלו  בסנהדרין:  הגמרא  את דברי 
רבי אליעזר: מה יעשה אדם ויינצל מחבלי משיח? 
אמר להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". רבי 
אלחנן מוסיף כי "יעסוק – כדרך שהאדם מתמסר 
לעסקיו בכל ליבו, כך גם יעסוק בתורה, ואז יינצל".

המשך בעמוד 7<<

עריכה: דודו כהן  •  עריכה גרפית: שני מויאל  •  עריכה לשונית: דבי רייכמן  •  הפצה ולוגיסטיקה: טליה זכריה ואסתר שמיר 

רוצים לקבל 50 עלונים עד לבית עם שליח, ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 073-2221388
עונג שבתהידברות

7 עובדות על רבי אלחנן וסרמן הי"ד
במוצאי שבת, אור לי"א בתמוז, יחול יום השנה ה-79 להירצחו של רבי אלחנן 

בונים וסרמן מברנוביץ' הי"ד. 7 עובדות לזכרו הקדוש
י ו הל תן  נ ו י

שבע עובדות

כמעט  בעולם,  רוחנית  למציאות  זו  הוכחה 
יוכל  לא  אותה,  שיבין  מי  אך  שומעים.  שאין 

המציאות  של  קליפה  אלא  בטבע  לראות 
הרוחנית הפועלת בתוך החומר. מדובר 

בהוכחה לוגית לקיומו של טבע רוחני 
יסודי בעולמנו, באדם ובכל היצורים 

החיים.
• • •

המדעית,  בעובדה  נתחיל   .1
חוקי  פי  על  פועל  החומרי  שהטבע 

הסיבתיות, לא מתוך חשק או רצון.
אבן שנופלת מן ההר אינה "רוצה" ליפול מן 

מן  אבן  להפיל  "רוצה"  אינו  המשיכה  וכח  ההר, 
לא  ודאי  היא  מנפילתה,  אבן  עוצרים  אם  ההר. 
איננו מרגיש כעס או  וכח המשיכה  בכך,  שמחה 
מה  כל  האבן.  את  להפיל  ממנו  שמנעו  על  עצב 
ללא  ותוצאה,  סיבה  חוק,  רק  הוא  בחומר  שיש 

רצון או רגשות כלשהם.
פועל על  ולכן  הוא מכונה חומרית,  2. מחשב 
לדוגמה,  כך,  ורצון.  רגש  ללא  סיבתיות  פי 
פלט-קלט.  של  מכונה  הוא  מחשבון 
ולא אי-רצון להשיב על  רצון  לו  אין 
שואלים  שאנו  החשבוניות  השאלות 
מתרגז  אינו  ודאי  המחשבון  אותו. 
או עצב כאשר דורשים ממנו לחלק 
מספר כלשהו באפס, והוא נכנס ללופ 
בצורה  נעשה  זאת  כל   .error ומסמן 
מובנות-מראש,  פקודות  לפי  סיבתית 
ללא כל רגש או רצון מצדו. אמנם מחשב מורכב 
הרבה יותר מאבן שנופלת מן ההר, אך אינו שונה 
מהותית ממנה. גם הדברים החומריים המורכבים 
סיבתיות  לפי  פועלים  דבר,  של  בסופו  ביותר, 

חסרת רצון ורגשות.
למשחק  דומה  מחשב  של  המורכב  החומר 

ארוכה  בסדרה  אבן  המפילה  אבן  של  דומינו, 
מאוד של סיבות ותוצאות, אך חוקיו הטבעיים לא 
משתנים במאומה, כך שאין לו רצון יותר מאבן. 

3. רגש ורצון מבטאים תכונה של הנפש, וניתן 
אינדבידואלית  לדעת על קיומם רק מתוך חוויה 
פנימית. אני מאמין שאחרים מרגישים - רק מפני 
שאני עצמי מרגיש, וכך מודע לרגשותיהם. מסיבה 
ליצור  רגשות  מהם  להסביר  ביכולתי  היה  לא  זו 
חסר-רגש, לדוגמה: לא הייתי מסוגל להסביר עצב 

או שמחה לרובוט.
בטבע  להתקיים  אמורים  לא  אחרות,  במילים 

רגשות, כי הטבע איננו רוצה, אלא רק פועל.  
רגשות,  לנו  שיש  יודעים  בני-האדם,  אנו,   .4
בבעלי  נמוכים  ורגשות  רצונות  לזהות  ומסוגלים 
חיים )אף על פי שאין להם בחירה בין טוב לרע(.
מציאות  על  מעיד  רגשות  של  קיומם  לפיכך, 
מעבר  פועלת  אשר  על-טבעית,  בעולם,  רוחנית 

לגדרי הטבע חסר-הרצון.

בלס אל  י נ ד

היהודי החושב



לרכישת ספרו החדש של הרב יצחק פנגר "מחשב מסלול מחדש" 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס: 073-222-1250. או באתר

לא לנפח את הבעיה
אנחנו לא יכולים לשלוט על האירועים, אבל אנחנו 

יכולים לשלוט על התגובות שלנו

רזי המקצוע.  ללמוד את  כדי  ותיק  לשדכן  שדכן-מתלמד התלווה 
ולא  טעויות,  תעשה  שלא  "כדי  לתלמידו:  המקצועי  השדכן  אמר 
תהרוס לי הכול, אנחנו נעבוד ככה – אתה לא אומר שום דבר משל 
עצמך, אבל כל דבר שאני אומר, אתה מחזק ומגדיל". השניים נכנסו 
לביתה של המשפחה המדוברת, כדי להציע לבנם המהולל שידוך עם 

בת ישראל כשרה. 
הוותיק  והשדכן  השולחן,  סביב  השדכנים  וצמד  ההורים  יושבים 
מתחיל: "הבחורה המדוברת יושבת על הרבה מאד כסף. האבא עשיר 
גדול". השדכן-המתחיל מזדרז להמשיך, ואומר: "מה זה עשיר – לב 
לבייב בא לקבל אצלם הלוואות!". השדכן הוותיק מספר: "ברוך השם, 

לא רק עושר יש שם, אלא גם חכמה, הבחורה חכמה עד מאד".
יכול  היה  איינשטיין  חכמה!  איזו  "ועוד  מוסיף:  המתחיל  השדכן 

להיות תלמיד שלה...".
השדכן הוותיק: "גם המשפחה מיוחסת וחשובה".

השדכן המתחיל: "יש לה אילן יוחסין עד אברהם אבינו".
"יש רק בעיה קטנה", מתנצל השדכן הוותיק, "יש לה שומה קטנה 

ליד האף".
תבור  הר  שומה?!  זה  "מה  ומוסיף:  אותו,  לגבות  ממהר  המתלמד 

קטן לידה...".
וינסטון צ'רציל, ראש ממשלת בריטניה, אמר כי "הצלחה  זו  היכולת  

ללכת  מכישלון  לכישלון  מבלי  להתייאש".
נראה לנו שאנחנו יודעים הכול... 

וצפתה בהם בעודם רכונים מעל  בגן,  בין הילדים  גננת הסתובבה 
דפים ומציירים בשקידה. היא עצרה ליד שולחנה של אחת הילדות, 

ושאלה אותה: "מה את מציירת?".
מציירת  "אני  ענתה:  הילדה 

מלאך".
"לא, חמודה", אמרה לה הגננת, 
מלאך  איך  יודע  לא  אחד  "אף 

נראה".
ראשה  את  הרימה  הילדה 
להתבלבל  בלי  ולגמרי  מהציור, 

ענתה בביטחון רב: "עוד מעט הם ידעו". 
האם גם אנחנו דומים לילדה הקטנה הזו?

נראה לנו שאנחנו יודעים – יודעים מה בדיוק התרחש ומתרחש, 
ובמידה מסוימת גם מה שעומד להתרחש. נראה לנו, שאנחנו יודעים 

ומבינים מה עומד מאחורי כל דבר שקורה. 
אולם האמת היא, כמובן, שיש דברים שאין לנו שום הבנה בהם כלל. 
בכל השטחים רב הנסתר על הנגלה, ולכולנו צפויות הפתעות בחיים.

אנחנו כן יכולים לדעת ידיעה חשובה מאד, והיא – ניתנה לנו יכולת 
גורל על  וע"י הבחירות שלנו אנחנו משפיעים באופן הרה  הבחירה, 

חיינו. 
יכולים  איננו  שלנו.  הבחירות  של  תוצר  מסוימת,  במידה  אנחנו, 
לשלוט על האירועים, אבל אנחנו יכולים לשלוט על התגובות שלנו. 

במאמר הקודם דנו בכך שאין לבקר את בן הזוג סמוך לכניסתו 
הביתה. כעת נכיר מצבים נוספים

מצבים שבהם אין לבקר )ב'(

ביקורת לפני יציאה מן הבית
לכך  רגיש  יהיה  הוא  יומו.  אורך  לכל  הזוג  בן  את  תלווה  הביקורת  כזה,  במצב 
שאנשים  אחרים  שהוא  פוגש  במשך  היום,  מתייחסים  אליו  יותר  בנועם  
מאשר בת-זוגו. כמו כן, הוא עשוי לראות בני-זוג אחרים החולפים על פניו ברחוב 
כשהם משוחחים בחביבות רבה, או שבמקרה חייכו זה לזה, והגורם ההשוואתי 
המצוי בכל בני אדם, יתעורר בו - ראה כמה טוב להם, וכמה רע לי, הוא יאמר 
בליבו. לפיכך הוא יגיע למסקנה שלבת-זוגו אין הבנה מינימאלית בתקשורת של 

נישואין, וכן במקרה ההפוך.

כאשר עומדים לצאת יחד
במידה מסוימת, יש שגרתיות בחיי משפחה. המטלות המוטלות על בני-הזוג, 
המחזוריות של העבודה והלימודים והחזרה משם. לכן, היציאה את הבית למקום 

שונה, בייחוד אם שמחים שם, מהווה גורם חיובי רב משמעות, 
משום שיש בכך שינוי מצב הגורם להתאווררות ופירוק מתח, 
בצורה  בני-הזוג, בסופו של דבר, לשוב הביתה  שיביא את 
נעימה ובאווירה נינוחה, יותר מהמצב שבו היו שרויים קודם 

היציאה.
האחרון,  ברגע  מהבית  היציאה  נעשית  פעם  לא  אולם 
עם  קשיים  מתגלים  לצפוי.  מעבר  מתארכות  ההכנות 
להשגת  ההורים  של  יציאתם  את  המנצלים  הילדים, 
זה  מזרזים  בני-הזוג  הבטחות.  ולסחיטת  לב  תשומת 
את זה, ומעירים הערות לגבי סידור הדירה, או מצבם 
הנעימה  התחושה  נפגמת  מכך,  כתוצאה  הילדים.  של 

וההרגשה המאווררת האמורה להיווצר בעת היותם מחוץ לבית.

כאשר בן הזוג מנסה ליצור אווירה חיובית בבית
הביקורת שתאמר כאשר בן-הזוג אומר דברים שנעים לשמוע אותם, משבח את 
שותפו בצורה בולטת, תתקבל בתחושה קשה – "אני מנסה ליצור אווירה נעימה, 

ובן-זוגי מוצא לנכון דווקא עכשיו לבקר ולתקוף".

בעת הארוחה
האכילה, אצל בני אדם רבים, אינה מסתכמת באספקת מזון לגוף, אלא משמשת 
שאחרים  כפי  האוכל,  אל  הבורחים  יש  קיצוניים  ובמקרים  ממתח,  להתפרקות 
בורחים אל השינה. יש סועדים האוהבים לחוש את הטעמים הייחודיים שמספק 
כל פרי וירק המצוי בצלחת. הוויכוח והביקורת בשעת הסעודה גורמים להעתקת 
המחשבה מן האוכל וטעמיו המגוונים, אל ההתרכזות והמחשבה מה יש להשיב 
לבן-הזוג. סיבה נוספת - רוגז בעת האכילה גורם למתח במערכת העיכול, והמזון 

מגיע למעיו של הסועד, כשהוא במצב שאינו כשיר לעיכול.

בפני אנשים אחרים
בנוסף להלבנת פניו, הרי נראה הדבר שהמבקר כביכול כורת ברית עם השומעים 
נגד בן זוגו. בכך הוא מאבד את תחושת השותפות והאחדות החייבת לשרור בין 
כל האחרים  נגד  זה  על  זה  מגנים  יחד  "שנינו  הוא:  מהיבטיה  בני-הזוג, שאחד 

שמחוץ למשפחה".
לחשוב  נכון  לא  שפעל  למי  גם  מאפשר  נעשה,  שהדבר  מאז  העובר  הזמן  פרק 

בעצמו על טעותו, ולהיות פתוח יותר להערות של בן-הזוג.
לרכישת ספרי הרב שמחה כהן חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 

3

גר פנ צחק  י הרב 

ארגז הכלים

ספר קומיקס לחיים 
בריאים לילדים.

מומלץ ע”י אנשי חינוך 
ורופאי ילדים בכירים

אוצר הידע האנושי, 
העולמי והיהודי בדרך 

שאלות ותשובות.
חוויה לימודית לכל גיל

מדריך חווייתי וחינוכי 
להפעלות מעניינות       

           לחופשה מלאת    
             תוכן והפתעות

         123

SHOPS.hidabroot.orgחופשה מלאה בהעשרה ב’הידברות שופס’! 073-222-12-50
לראות  לקנות  להתחבר

המסע האמיץ 

של אביגדור
הביתה

בשמחה רבה

שהילדים יהיו
בריאים ושמחים

שהילדים
שהילדים יהיויעשירו ידיעותיהם

יצירתיים
11

כרכים

   4
הסידור
הראשון

שהילדים
יתחברו לתפילה

לבנים 
ולבנות 

מה 
מברכים 

על החופש 
הגדול?

לילדים בצעדיהם 
הראשונים בתפילה. 

מלווה בציורים 
מרהיבים להמחשה

אנציקלופדיה
מי? מה? כמה? ולמה?

ן ה כ שמחה  הרב 

הבית היהודי



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..

יותר ממה שהקב"ה רוצה שהילדים שלנו יעשו מצוות - 
הוא רוצה שהם ירצו לעשות מצוות

מלכודת קופים

אפשר  אי  הסוד.  את  יודע  מתחיל  קופים  צייד  כל 
גם  מדי.  וחמקמק  זריז  הוא  מרדף,  ידי  על  קוף  לתפוס 
רוב המלכודות אינן יעילות, הקוף מתוחכם מדי. אבל יש 
שמים  קופים:  בה  לצוד  מושלמת  ממש  אחת  מלכודת 
מתכת.  מרשת  שעשוי  סל  בתוך  בננות  של  אשכולות 
מצליח  ולא  האשכול,  אל  ידו  מושיט  מגיע,  הקוף 
להוציא את ידו מן הרשת, בגלל האשכול הגדול שלא 
הקוף  מתקרב,  הצייד  כאשר  גם  החריצים.  בין  עובר 
וככה  ולברוח,  הבננות  על  לוותר  נפשית  לא מסוגל  צורח מבהלה, אבל פשוט 

הצייד תופס אותו... 
התכלת  חילזון  )כולל  חיים  בעלי  הרבה  בעוד  מצוי  הזה  המלכודת  סוג 
מתי  לדעת  הדעת  רוחב  את  חיים  שאין לבעלי  כך  על  בנוי  הוא  המפורסם(. 
לוותר ומתי לסגת, והציידים מנצלים את החולשה הזאת שלהם, את המקובעות 
והתקיעות שלהם, שלא מאפשרות להם לחשב מסלול מחדש ולתעדף מתוך דעת 

רחבה את התנהגותם ביחס למצב. 
זו  האדם,  בני  אצלנו,  גם  הצער,  למרבה  חיות.  בציד  כאן  לעסוק  באנו  לא 
טעות מצויה ונפוצה. הקב"ה מזמן לנו בחיינו כל מיני מצבים שמאלצים אותנו 
לתעדף מהן מטרותינו האמיתיות בחיים, בהן יש לדבוק בכל מחיר, ומתי צריך 
לסגת, להפסיד קרב כדי לנצח את המלחמה, למרות שזה מחייב לצאת מה"טייס 

האוטומטי" ולחשב מחדש על מה לוותר.
אנחנו  אותנו,  מאתגרים  כשילדינו  אמת,  בזמן  אבל  סיסמאות.  להגיד  קל 
נדחקים למצב הברירה של הנוח והמוכר. אבל מה נעשה, בורא העולם אשר רוצה 
שאנחנו וילדינו נקיים את מצוותיו, גילה לנו שיותר ממה שהוא רוצה שהילדים 
שלנו יעשו מצוות, הוא רוצה שהם ירצו לעשות מצוות. זה לא סמנטי, זה מהותי. 
אין לקב"ה רק חפץ שילדינו יניחו תפילין וכיפה או חצאית צנועה. יש לו חפץ 
שהם ירצו להניח תפילין או ירצו ללבוש חצאית. וזה מחייב אותנו כהורים לשנות 
פאזה. בכח זה לא הולך, כי זה לא זה מה שמעודד את הרצון שלהם. מטרתנו פה 

לעשות נחת רוח לשכינה, לא לשכנה. 
בזמנים  גם  להתמקד,  בלי  הדברים,  את  ליישם  להצליח  אפשר  שאי  נראה 
בפסוק  נאמר  איתנו.  עושה  הקב"ה  גם  כך  למעשה  בהם.  שיש  בטוב  הקשים, 
ִיְשָׂרֵאל". הקב"ה לא מביט  ַיֲעקֹב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְבּ יט ָאֶון ְבּ )במדבר כ"ג כ"א(: "ֹלא ִהִבּ
מקום  לנו  ונותן  בנו  מאמין  תמיד  אלא  אותנו",  "מחפש  ולא  חסרונותינו,  על 
מתוקן,  הלא  בחלק  להימנע מלהתמקד  נצליח  אם  אנחנו,  וגם  ולגדול.  לצמוח 
באוון ובפגמים של ילדינו, ובמקום להביט עליהם בעין רעה, שמסתכלת ב"ֶאֶפס 
ָקֵצהּו", תמונה חלקית ומעוותת של פגמים, אלא אדרבא, נתאמץ ונחפש להביט 
על הטוב שבהם, כמנהג תלמידי אברהם אבינו שרואים בעין טובה, נזכה לקיים 
מצות עשה )"ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"(, וכנראה גם יותר נצליח לתעדף נכון את ערכי האמת, 
לגרום להם לרצות להתקדם ולהתחבר, ולא לקבע את השלב הבעייתי בתהליך 

שבו הם נמצאים כרגע. 
זה לא קל. וכשמנסים ליישם על הילדים שלנו זה גם טעון רגשית. אבל אם רק 
נצליח להרחיב את התמונה, לראות הקשר רחב, כחלק מהתקדמות של תהליך, 

יש יותר סיכוי שנקבל כח לצאת מהתקיעויות שלנו. 
יעזרנו ה' שנצליח בזה תמיד, לצאת ממקובעות, ולא להביט אוון ביעקב, ובכך, 

יתקיים בנו גם המשך הפסוק: "ה' ֱאֹלָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו".

לרכישת הספר "בוסר המלאכים", ארגז כלים להורי המתבגר מאת הרב דן טיומקין, 
חייגו להידברות שופס 073-222-1250
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מה חסר לילד שאינו מקבל מהוריו גבולות וגדרים?

ילד שמותר לו יותר - 
מאושר יותר?

אינם  אופיים  חולשת  שמשום  הורים  ישנם 
מצליחים להציב בפני ילדיהם גבולות ודרישות 
צודקות, כמו: דרישה לישון בזמן, שלא להפריז 
באכילת ממתקים המזיקים לשיניים ולבריאות, 
בסיום  למקומם  המשחקים  את  להחזיר 
ולסייע בעבודות  המשחק, לסדר את חדרם, 
היותם  משום  שדווקא  הורים  וישנם  הבית. 

מבקשים את טובת ילדיהם, אינם מציבים בפניהם גבולות ואינם דורשים 
מהם דרישות. 

אלה הראשונים, שאופיים מקשה עליהם להציב גבולות ולדרוש דרישות, 
יתחילו בעניין פעוט שקל לילד לעמוד בו, ויתאמנו בו לעמוד על שלהם 
בשקט אך בהחלטיות, עד שהילד יישם. ולאחר כמה תרגולים בדרישות 
דומות, יעברו לגדולות יותר, עד שהם והילד יתרגלו למשמעות של סמכות 
הורית מתוך החלטיות ברורה וחד משמעית, ועם זאת חביבה ולא תוקפנית.
להם  ומניחים  מבוקשם  כל  את  לילדים  המעניקים  האחרונים,  ואילו 
לעשות כטוב בעיניהם, משום שסבורים שילד שיש לו יותר ומותר לו יותר, 
גדל מאושר יותר, טועים טעות גדולה. אדם עשיר שאינו רואה שום אתגר 
ברכישת וילונות חדשים או מערכת סלון חדשה לביתו, הנאתו מרכישתם 
פגומה ואינה מתקרבת כלל להנאתו ולאושרו של המתפרנס מיגיע כפיו, 
לאחר שסוף סוף הגיעו חסכונותיו לסכום המאפשר לו להגשים את חלומו. 
לכותב  פעם  אמר  זצ"ל,  לוי  ציון  הצדיק  הרב  פנמה,  של  הישיש  רבה 
השורות שאין בידו לתאר את מידת ההנאה שהייתה לו ולחבריו בשנות 
מלפפון  בעת אכילת  הבריטי,  בזמן השלטון  בירושלים העתיקה,  ילדותו 

לראשונה בכל שנה, לאחר שנה שלימה שהירק הזה לא היה בנמצא...
על הורה החפץ בטובת הילד לזכור, שגם אם מצבו הכלכלי המבוסס 
לטיול  ולקחתו  הילד,  כל משאלת לב של  במהירות  להגשים  לו  מאפשר 
לכל מקום מעניין הקיים בעולם, אם באמת חפץ הוא בטובת הילד עליו 
להציב בלמים לנתינה, ולאפשר לו מרחב התמודדות עצמית מול ציפייה 
שאי אפשר להגשימה כעת, עמידה בפני גדרים וגבולות שאותם אין לעבור, 
ילד  שכן  חפצו,  את  להשיג  כדי  ומאמץ  אחריות  ונטילת  בעול  נשיאה 
הממצה בגיל צעיר כל סוג של הנאה וסיפוק, וחי ללא דרישות וגבולות, 

ניזוק כפליים:
א. חסר הוא את הציפייה המהווה תנאי הכרחי לאושר ולסיפוק, וממילא 
מאבד טעם וריגוש בכל סוג של הנאה, אלא אם כן יפרוץ גדרים וגבולות 

קיצוניים. 
ב. ההרגל לקבל מיד את מבוקשו, ייצור בלבו ציפייה להתנהלות דומה 
בכל ימי חייו. אך כשיגדל וייצא לחיים, וייווכח לראות שהעולם בכללותו 

אינו מתנהל כך כלפיו, הוא יחיה חלילה בתסכול, במרירות ובכעס. 
ואם לא די בנזק לילד, גם ההורים עצמם שביקשו כל כך להיטיב עמו, 
בגיל  הנה  כי  והעיקריים.  הגדולים  הניזוקים  הם  כי  בסופו של דבר  יגלו 
גיל זה, הילד המפונק שקיבל הכל מתחיל  ההתבגרות ואפילו מעט לפני 
לרדות בהם, לדרוש מהם דרישות מופרזות, וכשיסרבו יסבלו מהתפרצויות 

זעם ואפילו מאלימות מילולית או אחרת.

ן י מק ו טי ן  ד הרב 

נוער מתמודד

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..

ן ה כ ר  מי ז הרב 

המדריך לחינוך

מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן "המדריך המלא לחינוך ילדים". לרכישת הספר 
shops.hidabroot.org חייגו להידברות שופס  073-222-1250. או באתר
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שאלות שנשאלו בקו ההלכה
ברכה אחרונה בסעודה, ציצית בקיץ ואכילה בטיול

לחם,  מכביצה  יותר  לאכול  מנת  על  ידיו  נטל 
וכשהתחיל לאכול הגישו לפניו בשר ודגים ושאר 
מאכלים עד שבסופו של דבר לא אכל אפילו כזית 
לחם - האם צריך לברך ברכה אחרונה על שאר 

המאכלים שאכל?
המאכלים.  שאר  על  אחרונה  ברכה  לברך  יש 

מכיוון שאכל פחות מכזית לחם אין זו קביעות 
שאר  על  לברך  צריך  ולכן  סעודה, 

אורח  חלק  משה  )אגרות  המאכלים 
חיים ד' סימן מ"א, ויביע אומר חלק י' 

חלק אורח חיים סימן י"ז(.
המרכז,  באזור  גרים  אנו 
במשך  ולוהט  חם  וממש 
מאד  עלי  קשה  היום. 
אלו.  בימים  ציצית  מצוות 
בזה  להקל  מקום  יש  האם 

כשחם  הציצית  את  להסיר 
לי מאד?

ללכת  שקשה  בזמן  אף 
רב,  חום  כשיש  כגון  קטן,  בטלית 

מי  אמנם  להסירה.  שלא  להשתדל  יש 
ואין  הציצית,  את  להסיר  יכול  הרבה  שמצטער 
איסור בזה )שו"ת אז נדברו חלק ב' סימן נ"ה, ובספר אשרי 

האיש פרק ב' אות כ"ג(.
הטיול  ובמשך  לטיול,  חברים  עם  יוצא  אני 

אוכלים פיצוחים או סוכריות ושאר ממתקים, מתי 
חייבים לברך שוב על מה שאוכלים או שותים?

בשלחן ערוך )סימן קע"ח סעיף ד'( מבואר שהולכי 
דרכים ההולכים ממקום למקום, כיוון שלא קבעו 
באכילתם  להמשיך  מותרים  לאכילתם,  מקום 
אף אם יצאו ממקום למקום )הלכה ברורה שם אות 
ט"ז(, ואפילו אם אינו רואה עתה את המקום 
המאכל,  על  בשעה שבירך  בו  שהיה 
ורשאי לעשות כך אף לכתחילה, 
ולאכול  לדרך  ביציאתו  לברך 
ולשתות כאוות נפשו לאורך 
כל הדרך ללא ברכה )משנה 

קטן  סעיף  שם  ברורה 
צריך  ואינו  מ"ב(. 
לחזור ולברך עד 

למקום  שנכנס 
לכן  חפצו. 
למהלך  מותר 

ולאכול  לברך  בדרך 
תוך כדי הילוכו מיני קטניות כגון 
שנותן  סוכריה  או  ובוטנים,  גרעינים 
בפיו, או ללגום מן המשקה בדרך הילוכו )הליכות 

עולם חלק ב' עמ' מ"א(.
ויצא  מאכל,  דבר  על  ובירך  במכונית  הנוסע 
לטייל ושב אל המכונית, האם צריך לברך שוב על 

אכילתו?
אף אם התחיל לאכול במכונית כשהיא נוסעת, 
ועצר ויצא ממנה לחוץ, אפילו אינו רואה מקומו 
החכמה  בצל  )שו"ת  ומברך  חוזר  אינו   - )המכונית( 
מחוץ  לאכול  התחיל  אם  וכן  ע"ב(.  סימן  ו'  חלק 
למכונית, יכול להמשיך ולאכול במכונית )שו"ת אור 

לציון חלק ב' פרק י"ב הלכה ט"ו(.
החליט  הסעודה  ובאמצע  חברו,  אצל  התארח 
או  צריך האורח  לקנות אבטיח. האם  בעל הבית 

בעל הבית לברך על האבטיח?
לו  בידינו לגבי אורח, שכל מה שמגישים  כלל 
שדעתו  משום  הראשונה,  בברכה  נפטר  בסעודה 
על בעל הבית. ובבעל הבית שהביאו לפניו 
דברים חדשים מבחוץ, דעת מרן השולחן 
ערוך שיש לברך עליהם. אמנם הרמ"א 
נוקט שאין לברך אף על דברים אלו, 
שספק  נוקטים  אנו  כזה  ובמקרה 
בין  כן  ואין לברך. על  ברכות להקל, 
בעל הבית ובין האורח אינם מברכים על 
האבטיח )על פי שלחן ערוך סימן קע"ז סעיף ה'(. וכתב 
על זה בספר בן איש חי )פרשת נשא אות י"ב( מחמת 
כן שטוב שתמיד תהיה דעתו של אדם על כל מה 

שיביאו לפניו, אפילו בדרך רחוקה.
 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

הידעתם מדוע לאגוזי מלך קוראים בשמם?   •
האימפריה  מימי  כבר  מתועדים  המלך  אגוזי 
ולבני המעמד  למלכים  רק  אלה,  בימים  הבבלית. 

האגוזים  מן  לאכול  מותר  היה  העליון 
היוקרתיים הללו, בעוד על שאר העם 

נאסרה אכילתם מכל וכל.
• הידעתם מדוע חוזרות הצבות 
למקום הולדתן שוב ושוב? נקבות 
חוף  על  ביצים  מטילות  הצב 
הביצים  מן  בוקעים  הצבים  הים. 

הים, משם  דרכם אל  ומוצאים את 
נקבות  אך  למרחקים.  נודדים  הם 

מכן  לאחר  שנים  יחזרו  שגדלו  הצבים 
לאותו החוף בדיוק, על מנת להטיל בו את ביציהן! 
לא רק אצל הצבים קיימת התופעה, אלא גם אצל 

סוגים שונים של דגים.
כדור  להתחממות  מוביל  גז  איזה  הידעתם   •

הארץ? זהו הפחמן הדו חמצני )CO2(, אשר נלכד 
באטמוספירה של כדור הארץ ויוצר חום. הפחמן 
בכמויות  האחרונים  בדורות  נוצר  חמצני  הדו 
של  ריבוי  בעקבות  בעיקר  וגדלות,  הולכות 
ממונעים,  רכב  כלי  תעשייה,  מפעלי 

תחנות כוח ומכשירי הסקה.
הידעתם מהן האבנים הרוניות   •
אבנים  הן  אלה  הסקנדינבים?  של 
בשפה  טקסטים  גולפו  שעליהן 
הוויקינגים.  של  שפתם   – הרונית 
האבנים הרוניות שמשו חוקרים כדי 
ללמוד על התרבויות של סקנדינביה ועל 
העובדה  על  למשל  כמו  שלהן,  ההיסטוריה 
לפני  הרבה  אמריקה  לצפון  הגיעו  שהוויקינגים 

קולומבוס.
• הידעתם מהו פלינדרום? פלינדרום הוא מילה, 
משפט או מספר שניתן לקרוא מימין לשמאל וגם 

משמאל לימין ללא שינוי, כמו למשל "ילד כותב 
ישנו  ביהדות   .7102017 המספר  או  דלי"  בתוך 
כשאחד  רבים,  במקרים  בפלינדרומים  שימוש 
אייבשיץ,  יהונתן  ר'  של  זה  הוא  ביותר  הידועים 

"פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף".
זהו  ההיפופוטם?  את  מנקה  מי  הידעתם   •
ההיפופוטם  של  גופו  את  מנקה  אשר  השפם,  דג 
מאותם  ניזון  הדרך"  ו"על  ומלכלוך,  מטפילים 

טפילים.
נוצר  כאשר  צלקות?  נוצרות  מדוע  הידעתם   •
להחלים.  מתחילים  והרקמות  העור  בגוף,  פצע 
תאים  מיליארדי  מופלא שבו  תהליך  יצר  הקב"ה 
המחודש  ולייצור  להחלמה  חלקם  את  תורמים 
החיבור  זאת,  עם  וכדומה.  חדשים  עור  תאי  של 
לרוב אינו מדויק כפי שהיה בעבר )דבר שנועד ככל 
גופו(,  על  האדם  בשמירת  זלזול  למניעת  הנראה 

ולכן נוצרת צלקת.

למי שייכים אגוזי המלך, למה כדור הארץ מתחמם, ומהו פלינדרום?

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..

ן כמ י י ר י  דב

הידעת? 7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם

 בשבת בית הכנסת שלך
יהיה מלא באנשים

בזכותך! עכשיו זה הזמן לקיים שבת מרוממת
שתאחד את כולם בבית הכנסת שלך.

 התקשר והזמן את אחד מרבני
 הידברות - ללא עלות! ותזכו 
לחוויה רוחנית בלתי נשכחת

בס"ד

הרצאות מרתקות

 שיעור ייחודי לנשים
בס"ד

   ייעוץ והכוונה לאורך כל השבת
זריזין מקדימים 

073-222-1361

בנוסף
הידברות

למען הקהילה

 ויכולים אתם נכנסים להגרלת הענק!
להידור בית הכנסת שלך 200,000₪ לזכות ב-

' ש י נ י פ ' ת  ר ב ח ת  נ ת מ



כי מגיע לכם!
הסדנא תועבר על ידי הרב שמעון ביטון 

ראש מחלקת שלום בית, יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

סוף לויכוחים - נלמד מדוע כל שיחה מגיעה לויכוח 
וכיצד יוצרים שיחה על רגשות והבנה. נתאמן על זה 
בתוך הסדנא, ונצליח ! נקבל תקשורת זוגית בריאה, 

המון רגש והבנה הדדית בנישואין

הסדנא תתקיים אי”ה בימי שלישי 3 מפגשים 

החל מ-כ’ תמוז | 23.7
20 פ”ת בבית הידברות רח’ אריה שנקר 

מהרו להרשם ביחד כמובן! 073-2221300

זה קל
תקשורת זוגית 

ה ו ק ת ח  ת פ

בואו להתחבר
להצלחה בנישואין!

האחת   - בבעלותו  חנויות  שתי  משכיר  פנסיונר 
הוא  מסוים  בשלב  מדשדשת.  והשנייה  משגשגת 
למישהו...  יעזור  זה  אם  השאלה  הסיבה,  את  מגלה 
יקנה  הזה  הסיפור  בחנויות,  מוכרים  לא  אתם  אם  גם 

אתכם...

סיפורו 
של מוכר

ני אב לשישה ילדים, כולם כבר נישאו א
והביאו לי נכדים וגם נינים.

הורי  לי  הורישו  דשמיא  בסייעתא 
מגורי,  בעיר  מאוד  מרכזי  במקום  חנויות  שתי 
ואת דמי השכירות הגבוהים שאני מקבל מהם אני 
ולחתני  לבני  מאפשר  וכך  ובנותי,  בני  בין  מחלק 

לשבת וללמוד בנחת וברוגע.
החנויות היו מושכרות לשני אנשים לתקופת זמן 
ארוכה ביותר. עם השנים עלו דמי השכירות בכל 
העיר, ואני הרשיתי לעצמי להעלות את הסכום על 
פי הנהוג, כמובן תוך הסכמה והבנה מצד השוכרים.

בחלקו  שמח  תמיד  היה  האחד  השוכר  בעוד 
וכמה  ִאתי  לעבוד  שמח  הוא  כמה  בפני  ומביע 
ומלא  מקטר  היה  שהשני  הרי  משגשגים,  עסקיו 
לא משתלם  אומר שזה  היה  הוא  כרימון;  טענות 
לו, שהוא אינו מכניס מספיק כסף כדי לשלם את 

השכירות, ושכל העסק לא משתלם לו.
תמיד אמרתי לו שאם כך - אולי כדאי לשקול 
מחדש את המשך השכירות, אך הוא לא היה מגיב 
לזה, אלא חותם בכל שלוש שנים על הסכם חדש.

• • •

סתם  שהוא  חשבתי  הראשונות  בשנים  אם 
מתבכיין כדי להוריד את דמי השכירות, עם השנים 
וכי  משגשגת  אינה  החנות  שאכן  לי  הוכיח  הוא 
קיימת שאלה על כדאיות המשך הפעלתּה. דווקא 
ההוכחות שסיפק לי על אי ההצלחה גרמו לי ללחץ 
יותר, כי מצד אחד אין לזה  ולאי נעימות גדולים 

שני  מצד  אך  אלי,  קשר 
הוא הפנה את חיצי האשמה 

כלפי.
להן 15 שנה, שבהן  כך חלפו 
החנות - שכאמור הייתה ממוקמת 
מוצרים  ומכרה  במקום מרכזי מאוד 
 - מאוד  ושימושיים  אטרקטיביים 
פשוט עמדה במקום ואפילו נסוגה לאחור. 
סגירת  את  שוקל  שהוא  לי  אמר  הוא  זה  בשלב 
החנות עם תום חוזה השכירות הנוכחי, ואני, עם 
כל הצער שבדבר, נשמתי לרווחה. התכוננתי לברך 

"ברוך שפטרנו".
• • •

חצי שנה לפני תום תקופת השכירות, כשאני כבר 
מתכנן כיצד לשפץ את החנות ובכמה להעלות את 
מחיר השכירות לשוכר הבא – והיו כמה שעמדו 
בִלבו, ובהוראת  לפתע  לקה  - השוכר שלי  בתור 
הרופאים נאלץ לפרוש לתקופת החלמה ממושכת.

במקומו הגיע חתנו, איש צעיר שמהרגע הראשון 
מצא חן בעיני.

בחצי השנה הזו לפתע לא שמעתי כל טענות. 
החתן הצעיר היה מתקשר, מדבר בחביבות, מתייעץ 
ִאתי על דברים מסוימים, מבקש פה ושם בקשות 

הקשורות להחלפת מזגן או תיקון אינסטלציה.
שתמיד  כזו,  חביבה  בצורה  זאת  עשה  הוא 
הרגשה  לי  נתן  לחמיו, שתמיד  בניגוד  לו.  נעניתי 
שאני אשם וקמצן ושכל החנות הזו לא שווה את 
השכירות שהוא משלם - החתן היה כמעט מתנצל 
כשביקש משהו, תמיד פותח שיחה במאור פנים, 
 - וכשהיה מבקש משהו  תמיד מתעניין בשלומי, 
היה נותן לי הרגשה שאולי זה לא מגיע לו, ובכל 

זאת, בדחילו ורחימו, הוא מבקש.
• • •

לקראת תום החוזה התקשרתי לחמיו, השוכר, 
והתעניינתי מתי הוא הולך לפנות את החנות.

להפתעתי הוא עונה לי: "החלטתי להמשיך".
"וכי למה?", אני שואל אותו.

"וכי ככה", הוא עונה לי ומוסיף: "לא יודע, כנראה 
האחרונים  ובחודשים  המזל  לי  נפתח  משמיים 

הפדיון הכפיל עצמו פי שלושה. אני חושב שהקדוש 
ברוך הוא ראה את הצער שלי והחליט להמטיר לי 

שפע משמיים".
הייתי בהלם. עדיין לא הבנתי איך זה קרה.

"אתה יכול להסביר לי מה השתנה?", שאלתי.
"אין לי מושג, פשוט באים יותר קונים, ואנשים 
קונים פי שלושה ממה שהיו קונים, אין לזה שום 

הסבר".
"אז אתה ממשיך או לא?".

"ממשיך, בוודאי ממשיך", הוא ענה.
ניתקתי ולא ידעתי אם לשמוח או להצטער.

שכירות  לתקופת  שמח  משכיר  כל  אחד,  מצד 
זה מוריד כאב ראש למצוא שוכר, לשפץ  ארוכה, 
ולהתחיל להתעסק בנכס. מצד שני, כל כך הרבה 
 - הגיע  כבר  ושזה  ממנו,  להיפטר  רציתי  שנים 

פתאום זה הולך?
ואז חשבתי לעצמי איך קרה השינוי הזה והבנתי 

הכול.
• • •

לחנות  ללכת  התחלתי  בטוח,  להיות  כדי 
באמתלאות שונות ולעקוב אחר הנעשה.

ולא  חמוץ  איש  היה  השוכר  שבעוד  מסתבר, 
נחמד, שראה בכל לקוח מטרד שבא להפריע את 
שאלות  עם  המוח  את  לו  לבלבל  רוחו,  שלוות 
ובסוף לקנות קצת סחורה ועוד לנסות להוריד לו 
את המחיר ולעשוק אותו - החתן הצעיר היה איש 
וחייכן, קיבל במאור פנים כל לקוח, כאילו  חיובי 
מדובר באורח רם מעלה, התרוצץ ועזר לו, וגם אם 
מתייחס  היה  מבוקשו,  את  מצא  לא  לקוח  אותו 
גדולה,  קנייה  פנים כאילו קנה  אליו באותו מאור 

ואף היה מייעץ לו לאן ללכת לקנות.
השינוי הזה פשוט משך לחנות לקוחות שנהנו 
להיות שם, נהנו לקנות שם ויצאו בתחושה טובה 
שהתעניינו  פנים,  להם  שהאירו  אליהם,  שחייכו 
על  רבה  תודה  אמרו  ושאף  ובצרכיהם,  בשלומם 
המחיר ששילמו ולא הוציאו אותם בהרגשה רעה 

גם אם הורידו במחיר.
• • •

החוזה חודש, וחודשיים לאחר מכן חזר השוכר 

סיפור מהחיים
ולדר ם  י חי
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הסדנא תועבר על ידי הרב שמעון ביטון 

ראש מחלקת שלום בית, יועץ נישואין ופסיכותרפיסט

סוף לויכוחים - נלמד מדוע כל שיחה מגיעה לויכוח 
וכיצד יוצרים שיחה על רגשות והבנה. נתאמן על זה 
בתוך הסדנא, ונצליח ! נקבל תקשורת זוגית בריאה, 

המון רגש והבנה הדדית בנישואין

הסדנא תתקיים אי”ה בימי שלישי 3 מפגשים 

החל מ-כ’ תמוז | 23.7
20 פ”ת בבית הידברות רח’ אריה שנקר 

מהרו להרשם ביחד כמובן! 073-2221300

זה קל
תקשורת זוגית 

ה ו ק ת ח  ת פ

בואו להתחבר
להצלחה בנישואין!



לחנות. החתן הלך לעבוד במקום אחר.
ומה אתם חושבים שקרה?

עלו.  שוב  השוכר  וטענות  צנחו,  שוב  המכירות 
אדם  מלבד  הסיבה,  מה  הבינו  שכולם  חושב  אני 

אחד. השוכר עצמו.
"אני  לו:  באחת השיחות הקשות שלנו אמרתי 

חושב שכדאי שניפגש ונדבר".
נפגשנו, ואז בצורה עדינה שאלתי אותו: "האם 
העסק  על  שעברו  המשונות  לתנודות  לב  שמת 

שלך?".
כבר  אותי,  מדכא  פשוט  זה  "כן,  לי:  עונה  הוא 
והנה שוב צניחה  חשבתי שעליתי על דרך המלך, 

שכזו...".
"האם חשבת מה הסיבה לכך?", שאלתי.

"איזו סיבה יכולה להיות לכך?", הוא אומר, "זו 
היא אותה  וגם העיר  חנות, אותה סחורה,  אותה 

עיר".
הבנאדם לא העלה על דעתו שיש אולי עוד איזה 

פרמטר חשוב.
"אולי תנסה לחשוב על משהו שבכל זאת השתנה 

בתקופה שהחנות שגשגה?", הקשתי.
פשוט  זה  לחשוב.  מפסיק  לא  אני  לי,  "תאמין 

עניין של מזל, אין לי שום הסבר אחר".
אחד  משהו  "יש  לו,  אמרתי  שוב",  "תחשוב 
שהשתנה באופן יסודי בחודשים האלו, ואתה יודע 

עליו בוודאות".
"אולי  מבקש,  הוא  בחידות",  לדבר  תפסיק  "נו, 

פשוט תגיד".
שאתה  מחכה  "אני  אמרתי.  אגיד",  לא  "אני 

תאמר".
"תן רמז", הוא מבקש.

חשבתי הרבה לפני שהעזתי לומר לו: "תגיד, אתה 
חושב שיש חשיבות ליחס של המוכר ללקוחות?".

"ברור שיש חשיבות", הוא מגיב.
"נו", אני אומר לו.

"נו-נו, מאך המויציא", הוא מפטיר. "שאלת - 
עניתי".

"ובכן, זה הרמז שלך", אמרתי והלכתי.
• • •

לא תאמין, אבל החנות המשיכה לדשדש, משום 
שהמוכר לא הבין או לא רצה להבין את הרמז. לאחר 
מספר חודשים פגשתי את החתן שלו, והתעניינתי 
עושה משהו  אינו  הוא  ומדוע  קורה  מה  בעדינות 
בנידון. הוא משך בכתפיו ולא ידע מה לענות. "אתה 

דיברת ִאתו, אז אתה מבין לבד", אמר והלך.
"אני  ואמר:  עקבותיו  על  חזר  מכן  לאחר  רגע 
מעריך מאוד את השיחה שערכת ִאתו, אבל מבקש 
אך  האמת,  את  יודעים  כולם  בה.  להסתפק  ממך 
וגם  תבין לבד, שאם הוא לא הבין את המציאות 
לא את הרמז שלך, הוא גם לא ירצה להבין דברים 
ומתח  ומדון  ריב  יביא  רק  זה  להפך,  מפורשים. 
משפחתי. תאמין לי שחשבנו על הכול. פשוט אין 

מה לעשות".
הערכתי אותו מאוד על כך. בן אדם עם מידות 
טובות שחושב על חמיו, אף שהוא לא זכה למידות 

טובות.

לחידוש  שנה  ונותרה  נוספת  שנה  חלפה  כך 
החוזה. היה ברור שזהו, החוזה לא יחודש, בפרט 

שהאיש החל לפספס את תשלומי השכירות.
ואז הוא חטף עוד אירוע לבבי, והרופאים אמרו 
לו שהוא צריך לבחור בין החיים שלו לבין החנות.

למרבה המזל הוא בחר בחיים שלו.
גם  הייתה  בחיים  שהבחירה  היא,  האמת  אבל 

הבחירה בחנות...
שוב נכנס החתן ושוב הפיח רוח חיים בחנות, 
שוב זרמו הלקוחות ושוב קנו הרבה יותר כפי שהיו 
ובראשונה  בראש  היה  מזה  שהרוויח  מי  רגילים. 
לעבוד,  בלי  וקיבל,  בביתו  שישב  הבית,  בעל 
סכומים אדירים שמעולם לא קיבל, וכל המשפחה, 
שפרנסתּה הוטבה עשרת מונים, וכמובן לי הקטן, 
שזכיתי בשוכר חדש שאהבתי לעבוד ִאתו ושנתן 
לי תחושה הכי טובה של "בעל הבית" טוב ומיטיב, 
שאינו מנצל את המצב ומעלה את השכירות כמו 

האחרים, ותמיד קשוב לכל בקשה של השוכר.
זה מה שהייתי תמיד. אלא שחמיו נתן לי תחושה 
הפוכה לחלוטין, והחתן הדגיש ואפילו העצים את 

מי שאני באמת. ממש כמו שעשה ללקוחות שלו.
• • •

אינה  הזה  מהסיפור  שהתובנה  חושב  אני 
מסתכמת רק בבעלי חנויות, בשוכרים ובמשכירים. 

הוא גדול וחזק הרבה יותר.
בעצם, כל אבא ואמא וכל מחנך ומחנכת הם סוג 
של מנהלי חנות. הם משווקים משהו. משהו כביר, 
חשוב ובעל ערך יותר מכל חנות אחרת בעולם. הם 
משווקים חינוך למידות טובות, לדרך ארץ, לאהבת 

התורה ולקיום המצוות.
יראו  פנים,  חמוצי  יהיו  ה"מוכרים"  אם 
ב"לקוחות" רק יצורים שבאים להטריד אותם ומול 
כל התנהגות שאינה נראית להם יפגעו בהם ויתנו 
"לקנות"  ירצו  לא  "הקונים"  רעה,  תחושה  להם 
אצלם, ויהיו כאלה ש"יצאו מהחנות", קרי יתרחקו 
המוֶרשת.  קרי  ומ"הסחורה",  מהמשפחה  מהבית, 
עלולים  והמחנכים,  ההורים  כלומר,  וה"מוכרים", 
שלא לעשות את הקשר בין חמיצות הפנים שלהם, 
החינוכי  המצב  - לבין  והפגיעה  הכעס  הביקורת, 

לילדים ולתלמידים. 
ובעלי  פנים  מאירי  יהיו  ה"מוכרים"  אם  אבל 
ואת  ילדיהם  את  ויאהבו  ישבחו  טובות,  מידות 
הנהגותיהם,  את  יפארו  אותם,  יפנקו  תלמידיהם, 
יפרשו  או  ויתעלמו  טוב  כל מעשה  על  יודו להם 
או  מרגיזים,  טבעים  או  התנהגויות  גם  לטובה 
הלימודי,  והמוסד  הבית  קרי  "החנות שלהם",  אז 
ישגשגו, הילדים ירצו להיות שם ולא ירצו לצאת 
משם, וגם "יקנו" את כל הסחורה שהם מציעים, 

כלומר החינוך והמורשת שלהם.
זה מה שהייתי לוקח מהסיפור שלי. סיפור פשוט 
על חנות כושלת שהצליחה להיות מצליחה, בזכות 

ההבדל בין מוכר "קטן" למוכר "גדול".

רגשות - הוכחה 
לוגית למציאות 
רוחנית בעולם  

)המשך מעמוד 2(

היהדות מכנה מציאות זו בשם "נפש", "רוח", 
"נשמה". רבותינו מסבירים שבצמחים ישנה נפש 
נמוכה מאוד ובבעלי החיים ישנה נפש בהמית, 
בעוד האדם מורכב מנפש בהמית יחד עם רוח 
ונשמה, המאפשרים לו לחוש הרגשים גבוהים 
)הפילוסופים  ולקדושה  לרוחניות  ולהתחבר 
נגעו  ובכך  ו"אתיקה",  "אידאלים"  זאת  מכנים 

רק בקצה הקרחון של תכלית הבריאה(.
5. אם העולם היה רק טבעי, חסר רוחניות, 
פועלים  האדם  ובני  החיים  בעלי  כל  היו 

ורצון.  רגש  חסרי  כרובוטים 
אין  הטבע,  מבחינת  ואסביר: 
ביותר  הבסיסית  שהמטרה  ספק 
הישרדות  היא  אורגניזם  כל  של 
יש  החיים  בעלי  לכל  לכן  ורבייה. 
מולדות(,  )-תכונות  אינסטינקטים 
כפי  בדיוק  לפעול  אותם  המחייבים 

שהם פועלים לשם הישרדותם. 
הולכת  לילה,  ועד  מבוקר  עמלה  הנמלה 
בשיירה, בונה את הקן וכו'. יש בראשה תוכנה 
בדיוק מה עליה לעשות.  לה  מובנית שאומרת 
כעת  לה  מוסיפים  שהיינו  לעצמנו  נתאר  הבה 
רגשות - אם היו עוצרים אותה מהליכתה היתה 
לה  נותנים  היו  ואם  וכועסת,  עצובה  נעשית 
ומרוצה.  היתה שמחה  היא  בעבודתה  להמשיך 
את  במאומה  משנים  היו  הללו  הרגשות  האם 
לא,  היא  התשובה  הישרדות?  לשם  פעולותיה 
כי בין אם הנמלה מרגישה או לא, היא מחויבת 
לפעול על פי האינסטינקטים שמורים לה מה 

עליה לעשות לשם הישרדותה.
ערך-מוסף  מוסיפים  אינם  רגשות  כלומר, 

להישרדות.
או  סכנה,  בפני  לנבוח  מתוכנת  הכלב  אם 
לרדוף אחרי חתול, אין זה משנה כלל אם הוא 
רוצה או לא רוצה לעשות זאת, אם הוא שמח 

בפעולתו או עצוב בגללה.
היו  )נפש(,  רוחניות  חסר  היה  הטבע  אם 
באופן  כרובוטים,  בו  פועלים  החיים  בעלי  כל 
מכאני, ללא רגשות וללא רצון. נראה שהרגשות 
לנהוג  האדם  ובני  החיים  שגורמים לבעלי  הם 
בסיכויי  שפוגע  לא-רציונלי,  באופן  לעתים 
העדות  אפוא  טמונה  כאן  שלהם.  ההישרדות 
הטבע  בתוך  על-טבעי  לכוח  ביותר  החזקה 

החומרי.

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

היהודי החושב
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בואי לגלות
עם הידברות כמה

פשוט להיות בריאה

עוצמת כוחות
הנפש עם 

הפסיכוטרפיסט

הרב מרדכי
חזיזה

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

גלגל העין

הרבנית זהרה שרביט

הידברות מזמינה אותך לערב שכולו חוויית בריאות!

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

פת

תת
שי לכל מש

חוברת
מתכונים
בריאים

הגרלה
מיוחדת

על אבחון אישי
ומעמיק בגלגל העין

ע"י הנטרופתית
זהרה שרביט

כיבוד
עשיר

אופקים:  יום ראשון כ”ה תמוז 28/7 | 18:00-22:00 
אולם “ביה”ס שושנים” רחוב חפץ חיים 26 

מודיעין:  יום רביעי כ”ח תמוז 31/7 | 18:00-22:00
‘משכן כהנים’ רח מרדכי גור 21 )ליד יד שרה(

וטוב בהורדת כולסטרול  יעיל בטיפול בהצטננות ובשיעול הג’ינג’ר ידוע כמחזק את מערכת חיסון, הפתרון להצטננות ולשיעולמאת הנתורופטית הרבנית זהרה שרביטהטיפ השבועי
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עושים מנוי חודשי 

ונהנים מחודש ראשון חינם!
ללא התחייבות

חייגו:
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שמשבחים " כינויים  שמי  יד  על  תכתבו  אל 
זו הייתה  יתר על המידה",  ומהללים אותי 
בעדני  שמעון  הרב  של  המפורשת  הוראתו 
שהועברה אלינו במהלך עבודתנו על הכנת כתבת 
כי פשוט אין צורך",  הפרופיל הזה. "אל תכתבו, 

הוא הסביר. 
על  שחזרה  המילה  זוהי  כן,  "פשוט". 

כששוחחנו  גם  ושוב  שוב  עצמה 
פשוט.  ביתו.  ובאי  תלמידיו  עם 

אף  על  בעדני,  שמעון  הרב  כי 
היותו ראש כולל וחבר מועצת 
חכמי התורה של מפלגת ש"ס, 
הוא  פשטות.  של  סמל  הוא 
חי בפינתו הצנועה בבני ברק, 

מתגורר בדירה קטנה המרוהטת 
כמו לפני חמישים שנה, ומתרחק 
כמו מאש, מכל גינונים של כבוד.

מבני  הצדיק  של  סודו  כן,  אם  מהו, 
עולם,  חובקת  למעצמה  אותו  הפך  מה  ברק? 
להתברך  שבאים  אנשים  להמוני  שואבת  ולאבן 
מפיו ולהתייעץ עמו? ניסינו, בהתרגשות מרובה, 
לפסוע צעד אחר צעד במסלול חייו, כדי להאיר 
את דמותו של הרב הגדול, נטול אור הזרקורים, 

שלאורו זוכה דורנו ללכת.

"אברך כמו כולם"
שנת תרח"צ )1928(. זוהי השנה בה נולד הרב 
בחדרה.  נחליאל  בשכונת  להוריו,  בעדני  שמעון 
לארץ  עלו  בעדני,  וחביבה  דוד  הרב   – ההורים 
עשרה  הראשונה.  העולם  מלחמת  לאחר  מתימן, 
ילדים היו להם, אך רק ארבעה מתוכם שרדו את 
היחיד  הוא  שמעון  הרב  לארץ.  העלייה  תלאות 
שנולד לאחר הגעתם לארץ, וההורים לא ידעו את 
נפשם מרוב שמחה. הנה, בן בא להם, שירפא את 

ליבם הדואב.
היו  לא  בחדרה,  שמעון  הרב  גדל  בהם  בימים 
לא  גם  תורניים,  חינוך  מוסדות  כמעט  במדינה 
שמיים,  יראי  שהיו  הוריו,  כנסת.  ובתי  כוללים 
חיפשו עבורו את החינוך הטוב ביותר ומצאו את 
בית הספר היחיד בעירם שהציע חינוך דתי - בית 
שמעון  הרב  גדל  שם  המפד"ל.  תנועת  של  ספר 

והתחנך.
הוא המשיך  בבית הספר  לימודיו  כשסיים את 
באופן טבעי לישיבת חדרה, וראש הישיבה – הרב 
הגאון  המתמיד  את  מיד  זיהה  הלפרין,  אלחנן 

ולאחר  עינו  את  עליו  שם  הוא  בשעריו.  שנכנס 
יוסף  "בית  לישיבת  לעבור  לו  המליץ  קצר  זמן 
נובהרדוק" בירושלים, שם למד אצל הרב אלעזר 
מנחם מן שך זצ"ל ואף היה חברותא שלו במשך 
תקופה. עד היום הוא מעיד עד כמה שדרך הלימוד 
ועיצבה את  של הרב שך השפיעה עליו עמוקות 

אישיותו.
ברק  לבני  עבר  שך  הרב  בהמשך, 
כדי לעמוד בראש ישיבת פונוביז', 
והוא היה זה שהציע לרב בעדני 
"פורת  בישיבת  ללמוד  לעבור 
ימים,  באותם  שהוקמה  יוסף" 
והתחנך  למד  אכן  הוא  שם 
תחת רבו הנערץ - הרב עזרא 
עטיה זצ"ל. כבר באותה תקופה 
הישיבה"  של  ל"עילוי  נחשב  הוא 
ונודע בהתמדתו ובגאונותו העצומה.

מיוחד  סיפור  ישנו  ימים  אותם  על 
בתוקף,  מכחישו  הרב  אמנם  לאוזן.  מפה  שעובר 
אך ישנם מקורות שמעידים כי הדבר התרחש, רק 
ממנו.  להתעלם  לו  גורמת  הרב  של  שענוותנותו 
הרב  לימד  בהם  בימים  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
ללמוד  לילה  מידי  נהג  הוא  יוסף,  פורת  בישיבת 
עד שעה מאוחרת, הרבה לאחר שעלו חבריו על 
יצועם. באחד הלילות הוא התקשה בהבנת דברי 
הרא"ש על הגמרא והצטער על כך מאוד. הוא פרש 
לשנתו, אך זמן קצר לאחר מכן הבחין בו תלמידו, 
הרב משה מאיה, כשהוא מקיץ משנתו בבהילות 

מה.  דבר  לכתוב  ומתיישב 
בעדני  הרב  לו  השיב  לשאלתו 
ובעצמו  בכבודו  הרא"ש  כי 
והסביר  בחלומו  אליו  התגלה 
לו היכן בדיוק התשובה. סיפור 
פלאי זה, שסופר בין היתר על 
חובר  בעצמו,  מאיה  הרב  ידי 
אודות  נוספים  לסיפורים 

מה  הפסקה.  כל  ללא  לימוד 
שמעון  את  מכל  יותר  שאפיין 

בעדני, הבחור הצעיר.
 אפרופו לימוד, זה המקום לציין כי 

לא רק הרב מאיה נחשב לתלמידו הישיר של 
הרב בעדני, אלא כמעט כל גדולי התורה הספרדיים 
בדורנו הם תלמידיו שהכירוהו עוד כבחורי ישיבה, 

רבים מהם ראשי ישיבות ודיינים.
פורת  מישיבת  בעדני  הרב  פרש  מסוים  בשלב 

יוסף והקים לה סניף שבהמשך הפך לישיבה בפני 
יוסף" בקטמון – הישיבה  עצמו - ישיבת "פורת 
הספרדית הראשונה בארץ שהציעה לבחוריה תנאי 
הראשון  הישיבה  לראש  הפך  הוא  בכך  פנימייה. 
בארץ לציבור הספרדי. אך גם בתפקיד זה הוא לא 
החזיק זמן רב. מהר מאוד פנה אליו הרב משה פרדו 
מבני ברק והשמיע באוזניו את הטענה: "בירושלים 
יש הרבה מאוד רבנים, ובבני ברק אין כלום". הוא 
גם הוסיף: "שהרב בבקשה יבוא לעזור לי להקים 
בעדני  הרב  ברק".  בבני  הספרדי  לציבור  מוסדות 
עבר  ואכן  בהבנה,  אותם  קיבל  לדברים,  האזין 
להתגורר עם משפחתו בבני ברק, כשהוא מותיר 
כראש  כיום  )מכהן  כהן  שלום  הרב  את  אחריו 

מועצת חכמי התורה( לשמש כראש הישיבה.
גם כשהרב בעדני התגורר בבני ברק והיה עסוק 
בילדיו  בטיפול  גם  כמו  בעיר,  הרבה  בפעילותו 
הרכים, הוא הקפיד להגיע לירושלים מספר פעמים 
הוא  שאותה  הישיבה  בניהול  לסייע  כדי  בשבוע, 

הקים.
במקביל לכך, עם הגעתו לבני ברק, הקים הרב 
את כולל "תורה וחיים", שם לומדים כיום תלמידי 
חכמים גדולים, שחלקם יוצאים בשליחותו לשמש 
ברחבי  שונים  במקומות  כוללים  וראשי  כרבנים 
לראשון  שנחשב  הכולל,  של  שורותיו  על  הארץ. 
הרב  לומד  ביניהם  אברכים,  כמאה  נמנים  מסוגו, 
כאילו  שנים,  מזה עשרות  בכבודו ובעצמו  בעדני 

היה אברך כמו כולם.

 מנצל כל שעה
שלא  קשה  הרב  של  יומו  לסדר  כשמציצים 
להתפלל.  והולך  בוקר  לפנות  קם  הוא  להתפעם: 
הוא  )של רבנו תם(  והתפילין  בעודו עם הטלית 
המסווגת  ספרים  )סדרת  לישראל"  "חוק  לומד 
כשיעור לימוד יומי על פרשיות התורה(, ואז שב 
ולאחר  הבוקר,   לארוחת  משהו  טועם  לביתו, 
מכן יוצא ללמוד בכולל. תלמידיו מציינים כי היו 
כולל  לו  להקים  ביקשו  הם  בהן  פעמים  מספר 
בתוך ביתו, אך ללא הצלחה. הרב התעקש על כך 
שברצונו ללמוד עם שאר האברכים, בבוקר 

ובצהריים.
עוברות  הבוקר  שעות  ואכן, 
יחידני.  לרוב  בלימוד,  עליו 
אחת  השעה  כשמגיעה 
את  מפסיק  הוא  בצהריים 
מנחה,  תפילת  לצורך  לימודו 
ואז יש אברכים שמנצלים את 
הזמן כדי לשאול אותו שאלות 
אחרים.  בנושאים  או  בלימוד 
כמעט מידי יום יוצא הרב לאחר 
ביותר  לפעמים  לסנדקאות,  מכן 
לסעוד  לביתו,  ממשיך  ומשם  אחד,  מאירוע 
כמחצית  במשך  נח  הוא  הצהריים.  ארוחת  את 

השעה, ולאחר מכן קורא תהילים ולומד.
ללמוד  הרב  יוצא  וחצי,  שלוש  השעה  לקראת 
בכולל סדר ב', כמו אברך מן המניין, לימוד שנמשך 

דרך הלימוד המעניינת )בכולל, כאחד האברכים(, התגלות הרא"ש בחלום, הרב הלפרין 
שגידל, הרב שך שרומם והרב פרדו שהביא לבני ברק. מפעל השידוכים האדיר, 

פעילותו בדרום אמריקה והתפילות בישיבת "שערי תשובה". פרופיל מרתק וראשוני 
לדמותו של הגאון הגדול רבי שמעון בעדני – זקן מועצת חכמי התורה

פשטות, לימוד וענוותנות: פרופיל לדמותו 
של הרב שמעון בעדני

*3029

עושים מנוי חודשי 

ונהנים מחודש ראשון חינם!
ללא התחייבות

חייגו:

לפני 
שיצא לעסקים 
הוא פנה לרב 

בעדני וביקש ברכה 
להצלחה בעסקים. הרב 

בתגובה השיב לו: "אני מברך 
אותך שלא תצליח 

באף אחד 
מעסקיך"



הרב אייל אונגר
מומחה לענייני נפש האדם

מחלקת “נפשי בשאלתי” בהידברות,
מזמינה אתכם לסדנה מרתקת ומעצימה במיוחד

3 מפגשים |  אי”ה החל מיום רביעי כ”א תמוז 24.7
18:00-21:30 | בבית הידברות רח’ שנקר 20 פ”ת

לפרטים והרשמה: anat@htv.co.il | 073-2221320* לגברים ולנשים בהפרדה מלאה |

לא עוד חרדות 
שנמשכות שנים

מבינים את משמעות 
החיים ומגיעים לנחלה

יוצאים מדיכאון גם 
כשהמציאות קשה

בפניך נפשיבשאלתי מעמידה  הידברות   | היהדות  ערכי  ע”פ  רגשי  לטיפול  המחלקה 
היהדות  ערכי  עפ”י  ומוסמכים,  חרדים  רגשיים,  מטפלים  של  צוות  לגברים ונשים בהפרדה מלאה

כמה פעמים שאלת את עצמך“לגעת בנפש” עם הרב אייל אונגר

למה זה קורה לי?
מזנון 
חלבי 
עשיר

אמרות
חידה

העולם אומר, שסיפורי מעשיות - תרופה 
הם לשינה. ואני אומר, שבכוחם לעורר 
אנשים מתרדמתם. )רבי נחמן מברסלב(

צריך להיות בר שכל כדי לדעת כיצד 
לספר מעשה, אך דרוש שכל רב יותר כדי 

לדעת כיצד לשמוע סיפור מעשה. 
)רבי שלום דב בער מלובביץ(

זהב משקלו
סוחר זהב מכר יום אחד 72 גרם זהב בסכום כסף מסוים. 

הסכום הוא בן 5 ספרות, ו-3 הספרות האמצעיות שלו הן 679.
מהו מחירו של כל גרם זהב?

פתרון החידה מפרשת חקת:
ביום השביעי. ביום הראשון מילא 64/1, ביום השני – שוב 64/1, 

ביום השלישי – 32/1, ביום הרביעי – 16/1, ביום החמישי – 8/1, 
ביום השביעי – 4/1 וביום השביעי – 2/1 מהמיכל, ויחד – מיכל שלם.

רגע למחשבה
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למה זה קורה לי?
מזנון 
חלבי 
עשיר

ומקבל  מה  טועם דבר  הוא שב לביתו,  הערב.  עד 
קהל בביתו במשך כשעה. מדהים לראות כי הקהל 
 - והמינים  הסוגים  כל  על  נמנה  לביתו  שמגיע 
שרחוקים  יהודים  ועד  גדולים  חכמים  מתלמידי 
החיים,  אור  מסמינר  בנות  כולל  ומצוות,  מתורה 
עצות  במתן  ומסייע  מיוחד  זמן  מקדיש  הוא  להן 
והכוונה. לעתים רחוקות, כשיש אירועים ציבוריים 
שהרב נדרש להשתתף בהם, הוא יוצא מביתו לצורך 
זה, ואז שב בשעה מאוחרת. הוא מקפיד ללמוד עד 
חצות הלילה, אז קורא תיקון חצות ופורש לישון. 
אגב, גם כשהרב ישן, הוא ישן על ספה ולא במיטה 

נוחה. הסיבה לכך נעוצה בקבלה, כך לפי דבריו.
נציין שסדר היום שתיארנו מאפיין את 

כל ימות השבוע, מלבד ימי רביעי, אז  
לירושלים,  בקביעות  הרב  מגיע 

להתפלל בכותל המערבי.
אבל שבת אצלו היא פסגת 
מייקר  מאוד  "הרב  הפסגות. 
בני  מעידים  השבת",  את 
משפחתו, "הוא לובש לכבודה 
ומתכונן  מיוחדים,  בגדים 

הבוקר  משעות  כבר  לכבודה 
המוקדמות – כולל טבילה במקווה 

והכנת הדסים כנגד שמור וזכור. בשבת 
ללימוד  בעיקר  הזמן  את  מנצל  הוא  עצמה 

ולמסירת שיעורים. את הסעודות הוא סועד בדרך 
בן  הרבנית  או  יפת  הרבנית   – בנותיו  אצל  כלל 
מארח  הוא  שם  ביתו,  בקרבת  שמתגוררות  יוסף 
בנות ממוסדות אור החיים שסועדות יחד עם בני 

המשפחה".
הרב, כאמור, דואג מאוד לתלמידים המתחנכים 
במוסדותיו, אך יחד עם זאת הוא גם מלווה מאות 
וכלכלית.  נפשית  לתמיכה  הזקוקות  משפחות 
כסף  סכומי  לאלמנות  מחלק  הוא  חג  ערב  מידי 
מחשבונו  ישירות  מועברים  אשר  משמעותיים, 
האישי, שכן אין לו עמותה או קופה מרכזית. הרב 
בר  שחוגגים  ליתומים  תפילין  מחלק  גם 
ומשתדל  מצווה, 

לעזור ככל יכולתו לכל הפניות שמגיעות אליו.

 "מברך אותך שתיכשל"
לפני קרוב ליובל היה הרב בעדני הראשון שהגיע 
כמו  אמריקה,  בדרום  בפרט  בחו"ל,  לקהילות 
מקסיקו וארגנטינה, כדי לחזקן ולהקים בהן מוסדות 
תורניים. לא פעם ולא פעמיים הוא התבטא: "אני 
לא נוסע בשביל כסף או בשביל תרומות, רק כדי 

לחזק, לחזק ולחזק".
בשנים הראשונות בהן הגיע לריכוזים היהודיים 
והרב  בדרום אמריקה שררה בהם שממה רוחנית, 
את  לחזק  כדי  וכוחותיו  יכולותיו  כל  את  הקדיש 
יהודי המקום ששיוועו לדמות של מנהיג גדול.

מאותה  המפורסמים  הסיפורים  אחד 
תקופה מדבר על יהודי מוכר בקהילה 
במקסיקו שלאחר שנים בהם ישב 
ולמד הוא ביקש לצאת לעסקים. 
לרב  פנה  הוא  זאת  שעשה  לפני 
להצלחה  ברכה  וביקש  בעדני 
בעסקים. הרב בתגובה השיב לו: 
"אני מברך אותך שלא תצליח באף 
אחד מעסקיך". היהודי נחרד ביותר 
המשיך:  הרב  אך  ה"ברכה",  לשמע 
"אני מאחל לך שלא תצליח בעסקיך, כדי 
שתשוב לעסוק בתורה". ובאמת, במשך שנה לאחר 
מכן, ניסה היהודי לפנות לעסקים שונים, אך נחל 
כישלונות בכל פעם מחדש. כעבור שנה הוא הודיע: 
"התקיימה ברכתו של הרב, אני חוזר ללמוד". כיום 

הוא משמש כראש קהילה ומחנך תלמידים רבים. 

מייקר בעלי תשובה
את תפילותיו מחלק הרב בעדני בין בית הכנסת 
הסמוך לביתו לבין תפילות בישיבת "שערי תשובה" 
בבני ברק - ישיבה המיועדת לבעלי תשובה. הרב 
שם,  שלומדים  התשובה  לבעלי  שהודות  טוען 

התפילות במקום מתקבלות באופן מיוחד.
בין  מיוחד  קשר  שקיים  לציין  המקום  גם  זה 
הרב לבעלי התשובה, ובזמנים של קבלת קהל ניתן 
לו  שאין  מסוימים  במקרים  לראות 

זמן בשפע והוא מקבל את האנשים שצובאים על 
ביתו לחצאי דקות בלבד, אך כשמגיע בעל תשובה, 
כל המושג "זמן" משתנה והוא מסוגל לשוחח עמו 
בחמימות יתרה במשך שעה ארוכה. אחד ממקורביו 
המרגש  המשפט  את  פעם  לו  אמר  הרב  כי  מציין 
הבא: "על שום דבר אני לא נלחם כמו על להכניס 
לת"תים התורניים בנים של מתחזקים. עבור זה אני 

נלחם כמו אריה".
הוא מספר גם על מקרה בו פנה בעל תשובה לרב 
וביקש ממנו שיסייע לבנו להתקבל לתלמוד תורה 
מסוים. הבן הלך להיבחן אך קיבל תשובה שלילית. 
המודאג:  להורה  אמר  אלא  ויתר,  לא  בעדני  הרב 
"תמשיכו לנדנד ולהתעקש, עוד תראו שתנסו עשר 
עם  הגיע  האב  ובאמת,  תצליחו".  אז  ורק  פעמים 
ובכל  תורה  בתלמוד  להיבחן  פעם  אחר  פעם  בנו 
פעם נענה בשלילה. בפעם העשירית הם קיבלו את 

התשובה החיובית...
שאת  לראות  ניתן  תפילות,  על  דיברנו  ואם 
בישיבת  הרב  מתפלל  הנוראים  הימים  תפילות 
יוסף בירושלים, ערש בחרותו, שם הוא גם  פורת 
משמש כבעל תפילה העובר לפני העמוד. תפילותיו 
והוא  דמעות  כדי  עד  הנוכחים  כל  את  מרגשות 
מטעים את המילים באיטיות כמונה מעות. ישנם 
בוגרים המגיעים לישיבה באופן מיוחד כדי לשמוע 

אותו מתפלל.
המרגשות  מפעולותיו  שאחת  ספק  אין  אבל 
ביותר של הרב היא הקמת כולל טהרות בירושלים. 
ולומדים  בראש הכולל עומד בנו, הרב דוד בעדני, 
בו אברכים מובחרים שנבחרים בקפידה. גם המלגה 
המשולמת בו נחשבת לגבוהה. בכולל לומדים את 
היא  כשהמטרה  למעשה,  הלכה  המקדש  הלכות 
חכמים  תלמידי  יהיו  יגיע,  המשיח  שכאשר  אחת: 
בעלי ידע שיוכלו להשיב על כל הקושיות שיצוצו, 

בענייני טומאה וטהרה.
חי  בעדני  שהרב  העובדה  את  משקף  זה  כולל 
ונושם את הגאולה ומדבר עליה בלי הרף. הוא גם 
שמיד  כדי  היהודי,  ברובע  דירה  ברשותו  מחזיק 
כשיגיע המשיח, תהיה לו אפשרות לעבור להתגורר 

בסמוך לבית המקדש.

י אל י אר כל  מי
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הדברים התגשמו אצלנו בסופרמרקט; האנשים הגיעו רעבים, 
ומילאו את עגלותיהם במצרכי מזון רבים...

מבצע חלוקת "ארוחת ערב" בצרכנייה

סופרמרקט  בעל  מאת  שנשלחה  שאלה  להלן 
מיוחד  מבצע  אודות  פרסמנו  לאחרונה  מסוים: 
מעל  הקונה  כל  שלנו:  הקניות  במרכז  שייערך 
מאתיים שקלים, יקבל חינם אין כסף, שני כריכים 

או  חביתות,  )בגבינות,  טוב  בכל  מלאים 
נקניקים וכיוצא בזה(.

ובעקבותיו  פרי,  נשא  אכן  המבצע 
ההכנסות בס"ד גדלו באופן מדהים!
של  הפיתוי  כי  סבורים,  רבים 
למשוך  )שנועד  הסנדוויץ'  חלוקת 
הרעיון  הוא  הלקוחות(,  את  לכאן 

המבצע.  מאחורי  העומד  העיקרי 
אך אין זה נכון. האמת היא, שמגמתנו 

לעריכת  להגיע  ללקוחות  לגרום  היתה, 
הקניות כשהם רעבים )שכן כל אחד יודע שאת 

ארוחת הערב כבר יקבל בצרכנייה בתום הקנייה(, 
לקניות  שמגיע  לקוח  הוכיחו,  שמחקרים  וכפי 
מומלץ  )ולכן  יותר...  הרבה  קונה  רעב,  כשהוא 

להגיע לקניות שבע(.

בסופרמרקט;  אצלנו  התגשמו  הדברים  כאמור, 
עגלותיהם  את  ומילאו  רעבים,  הגיעו  האנשים 

במצרכי מזון רבים...
כעבור זמן מה, חשבתי בליבי, שמא דרך 'מסחר' 
ששואף  כיהודי  כך.  כל  הוגנת  אינה  זו, 
ב'-א'(:  )אבות  חז"ל  כדברי  לנהוג 
לו  שיבור  ישרה  דרך  "איזוהי 
האדם, כל שהיא תפארת לעושה 
ברצוני  האדם",  מן  לו  ותפארת 
פי  על  האם  לשאול:  אפוא 
יושר אין זה הוגן לערוך 'מבצע' 
בכך  שאין  או  שכזה,  מתוחכם 

שום טעם לפגם?...
תשובה:

"רבי  )ס'(:  מציעא  בבא  במסכת  שנינו 
ואגוזים  קליות  החנווני  יחלק  לא  אומר:  יהודה 
לתינוקות, מפני שהוא מרגילם לבוא אצלו, )ונמצא 
וחכמים  החנוונים(.  שאר  פרנסת  את  מקפח 
מתירים". ומבארת הגמרא את טעמם של חכמים: 

"משום דאמר ליה, אנא מפליגנא אמגוזי, ואת פליג 
שיסקי", דהיינו, יכול החנווני המחלק לטעון כלפי 
שאר החנוונים: "אני מחלק אגוזים, אתם תחלקו 
שקדים". )ולהלכה נפסק בשו"ע חו"מ רכ"ח-י"ח כחכמים(.

ואמנם הסוגיה שם עוסקת בנידון קיפוח שאר 
הסוחרים, אבל גם שמענו, שדרך הוא לפתות קונים 
על ידי מבצעים ומתנות. וגם אם הלקוח רוכש יותר 
מהנצרך לו, רשאי בהחלט הסוחר לנקוט בדרך זו, 
מדעת  וקונה  משתכנע  בר-דעת  שהינו  הקונה  כי 

עצמו.
אכן, אמר מו"ר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, 
ש"מבצע" שעלול לגרום לקונים הפסדים מיותרים, 
מעריכתו,  להימנע  ראוי  בבריאותם,  לפגיעה  או 
כפי שכותב ה"מסילת ישרים" )פרק י"א(: "הנה אנו 
גנבים  אינם  בני האדם  פי שרוב  רואים, שאף על 
בגלוי הם, דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם 
לקחת ולשום בכליהם, אף על פי כן, רובם טועמים 
היתר  שיורו  במה  ומתנם,  במשאם  גניבה  טעם 
לעצמם להשתכר איש בהפסידו של חברו, ויאמרו 

להרוויח שאני...".

י נ חז ז  אר הרב 

ופריו מתוק

זאת האמת שמסתתרת מאחורי 
עקרונותיו של ליברמן

מסופר על יהודי שהגיע להצגה עם כובע רחב 
שוליים. פנה אליו האדם שישב מאחוריו, וביקש 
בנימוס: "אנא, הורד את הכובע, שכן הוא מסתיר 
בנחרצות:  הכובע  בעל  לו  השיב  ההצגה".  את  לי 

"מצטער מאוד, יש לי עיקרון לא להוריד".
לצפות  ברצונו  שאם  הבין  לספסל  כשהשכן 
בהצגה, יש רק דרך אחת לעשות זאת, הוא הניף 
את ידו והפך את הכובע לצלחת מעופפת. הו, אז 
התגלה לו העיקרון במלוא הדרו – מתחת לכובע 
התנוססה לה קרחת נוצצת ומרשימה. מה שהוכיח 

כי מאחורי כל עיקרון מסתתרת... קרחת.
ומדוע נזכרתי בסיפור הזה כעת? מסתבר שישנו 
יהודי במדינת ישראל, שמוכן ממש בגבורה לעמוד 
על עקרונותיו. עד כדי כך חשובים לו העקרונות, 
ישראל  עם  כל  את  עבורם  להוציא  מוכן  שהוא 
לסחרחרת מיותרת של בחירות, עם כל המשתמע 

מכך, שהרי הוא איש עקרונות כמובן.

 הקרחת של ליברמן
שעומדים  ליברמן  של  עקרונותיו  כן  אם  מהם 
ברומו של עולם וכה חשובים לו? הרי לאף אחד 
ולא  התירוץ  הוא  הגיוס  שחוק  ספק  של  צל  אין 

הסיבה לפרישה מן הממשלה. אלא שליברמן יודע 
היטב שאם ברצונו להיות שותף למשחק הכיסאות 
בכנסת, ולהבטיח את מקומו גם בעתיד, הוא חייב 
לאמץ לעצמו כיסא מיוחד. כיסא עם אג'נדה. לפני 
כעשר שנים הוא עשה זאת היטב, כאשר הכיסא 

והאג'נדה בהם בחר הסתכמו במשפט אחד: 
איסמעיל  ביטחון,  שר  אהיה  "כשאני 

עד  שעות".   48 בתוך  מת  הנייה 
שהגיע היום הגדול, בו קיבל לידיו 
מאז,  הביטחון.  שר  תפקיד  את 
כידוע, עברו קצת יותר מארבעים 
ושמונה שעות, ולצערנו איסמעיל 

הנייה חי, קיים ובועט.
עקרונות  איש  לא  דאגה,  אל  אך 

ובבחירות  האג'נדה,  על  יוותר  כליברמן 
מוות  "עונש  שוב:  זאת  עשה  הוא  תשע"ה 
לכנסת.  לכניסתו  כתנאי  הכריז  כך  למחבלים", 
במלוא  הקרחת  התגלתה  כאן  שגם  לציין  מיותר 
הדרה. המחבלים ממשיכים להוציא תארים בכלא 

וליהנות ממלון חמישה כוכבים.
עצמו  את  ליברמן  מצא  האחרונות  בבחירות 
בבעיה קשה, כשהוא תוהה בליבו: "על איזה כיסא 

אשב הפעם?" "אמנם", הוא אומר לעצמו, "יש קהל 
רוסי שתומך בי, אבל הרוסים הופכים מיום ליום 
לישראליים יותר, גם המפלגה שהקים נתן שרנסקי 
זה אומר שהאג'נדה  נסגרה מחוסר עניין לציבור. 
הרוסית טובה להיום, אבל אי אפשר לבנות עליה 
את העתיד. אני זקוק לכיסא עם אג'נדה שתלווה 
אותי לאורך שנים". כך מהרהר ליברמן בליבו, ומיד 
צץ במוחו הרעיון: "הנה, יש כעת כיסא פנוי, כיסא 
ידי  של שנאת דת. עד היום אויש הכיסא על 
טומי לפיד ובנו, ממשיך דרכו, יאיר לפיד. 
אבל לאחרונה, התאחד יאיר עם בני גנץ, 
ששנאת הדת אינה בראש מעייניו. כך 
הזה התפנה מעט".  שהכיסא החשוב 
ליברמן מרוצה, הרי כיסא שנאת הדת 
הוא כיסא בטוח ויציב, כך הוכיחו כל 

אלו שאימצו אותו לפניו.
אך אל דאגה, ליברמן לא באמת שונא 
מגיע  כעת  הכיסא.  אוהב את  הוא פשוט  דת, 
תפקידנו, להוכיח לו, בכל דרך אפשרית, כי שנאת 
להצביע  לה.  סוגד  אינו  ואיש  מתערערת  הדת 
בבחירות הקרובות, בכל כוחנו, אך ורק למפלגות 

החרדיות. לתת להן את הטון והאמירה.
ומי יודע, אולי עוד יבוא יום בו נוכל לראות את 
האנושה  הפגיעה  "נגד  ניחר:  בגרון  זועק  ליברמן 

בחור האוזון!".

י אל י אר כל  מי

טור דעה

שלא תטעו לחשוב - ליברמן אינו איש עקרונות, הוא פשוט דואג לכיסא שלו, ולכן 
החליט לנופף בדגל שנאת הדת. מה זה אומר לנו? ומה הקשר של הקרחת לכל זה?
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המדור בחסות

המיניבר המהודר

לשבת

   
          מי אמר לשמש שתיעצר, 

          ולירח שיעמוד במקומו?

2  באלו שתי פרשות בתורה מופיעים    
          עשרת הדברות?

3  מהו מוצאם הקדום של בני משפחת    
          טולדנו?

4    מיהו "איש אחד מן הרמתיים צופים מהר   
          אפרים"?

5  מתי נהוג לקרוא את "שיר הייחוד"    
          בשלמותו?

 1  יהושע בן-נון.

 2     פרשת יתרו ופרשת ואתחנן.

 3    ספרד.

          אלקנה. 4      

          ביום כיפור. 5    

התשובות:

חיים בלהקה
בשדה  קדימה  לרוץ  מהם  מבקש  והייתי  אנשים,  חמישה  לוקח  הייתי  אם 
פתוח, במרחק קבוע של כחצי מטר זה מזה, ובנוסף, הייתי מבקש מהם שמדי 
כמקשה אחת,  ביחד,  כולם   – או שמאלה  ימינה  יפנו  הריצה,  במהלך  פעם, 
בלי התראה מראש – כמה לדעתכם היו נתקלים זה בזה, דוחפים זה את זה 

ונופלים בזה אחר זה? אני מניח שכולם...
מכאן לפלא הגדול: להקות דגים, הכוללות מספר עצום של דגים, החל בעשרות, דרך מאות ואלפים ועד 

למיליוני דגים – וכולן נעות בלי שייתקלו זה בזה!
המאפיין העיקרי והבולט ביותר בלהקת דגים הוא הסינכרוניזציה בין חברי הלהקה – כל דג מתאים 
את מהירות שחייתו וכיוונו, לאלה של שאר חברי הלהקה. הם שוחים בקצב קבוע, במקביל ובאותו כיוון, 

ושומרים על מרחק מסוים ביניהם, בתיאום מושלם, בתנועה הרמונית וללא היתקלויות!
אחד היתרונות העיקרים של חיים בלהקה הוא היכולת להטעות ולבלבל טורפים. רוב הטורפים מזהים 
את טרפם לפי צורתו, תנועתו וצבעו. יכולת הלהקה לשנות צורה וצבע כיחידה אחת מטעה את האויב. 
טורף שמתקרב ללהקה זוכה לתצוגה של שינויי צבע וצורה של הגוף הגדול. לרגע צבעו בהיר וכסוף, ולרגע 

– כהה ומאיים. התנהגות זו מסווה את צורתו של הפרט הבודד, ומשווה לו מראה של דג גדול ומאיים.
בלהקות אלה מופיעה גם התנהגות קבועה: כשאחד הדגים מרגיש בטורף המתקרב, תנועתו עוברת מיד 
בכל הלהקה – הם מפתחים מין שפה של סימנים מוסכמים, אשר זיהוים הנכון הוא הבסיס לשותפות 

גורל במקרים אלה.
מפליא, מה גורם לדגים להתקבץ? וכיצד הם שוחים בסדר מופתי? מה לגבי יכולתם לתקשר והיכולת 

לפעול כישות אחת? 
 

תיבת פלאים בגודל אפונה
מערכות רבות במכונה המופלאה, הקרויה גוף האדם, נשלטות בידי הורמונים. אתה יכול להחליט לנגוס 
בתפוח, אבל אינך יכול להחליט לגדול. אתה יכול להחליט שלא למצמץ בעיניך, אבל אינך מסוגל לשלוט 
ברמת הסידן )קלציום( שבדמך. הוראות אלו אינן מתקבלות על ידך. מופקדת עליהן מערכת משוכללת 
המכונים  ייצור  ממוקדי  מופרשים  ההורמונים  "הורמונים".  הקרויים  כימיים  שליחים  של  להפליא 
"בלוטות". יש בגוף שש מערכות עיקריות של בלוטות, ועל מרביתם מנצחת בלוטת יותרת המח. בלוטה 

זו היא המנצח האחראי על כל פעולות הגוף, והיעיל ביותר בעולם.
ניקח למשל את נושא גדילתו של גוף האדם. כאשר תינוק נולד הוא מתחיל לצמוח. קצב הצמיחה שלו 
הוא פחות או יותר קבוע, פרט לתאוצה פתאומית בגיל ההתבגרות, שלאחריה באה עצירה מוחלטת. קצב 
הצמיחה של הילד נשלט בידי הורמון גדילה בשם 'סֹוָמטֹוְטרֹופין'' המיוצר בחלק הקדמי של בלוטת יותרת 

המוח. ההורמון הזה מווסת את קצב הצמיחה של כמעט כל הרקמות והעצמות בגוף האדם.
מה היה מתרחש אם לא היה תיאום מושלם בקצב הצמיחה של האיברים השונים? דמיינו בעצמכם...

בשעת סכנה מסוגל האדם לבצע דברים הנראים כמעט על-אנושיים. מה שקורה הוא שהמוח משגר 
אות לבלוטת יותרת המוח, השולחת הורמון מיוחד – ַאדֶרנֹוטרֹופין – לבלוטות האדרנלין )הנמצאות מעל 
הכליות( כדי לעורר אותן לפעולת חרום. האדרנלין זורם אל תוך הדם, מה שגורם לכבד לשחרר את מאגרי 
הסוכר המצויים בו, אנרגיה מידית מציפה את הגוף, הלב מגביר את פעילותו, מערכת העיכול מפסיקה 
לעבוד, מהירות קרישת הדם גוברת – כהכנה לקראת אפשרות של פציעה – וכך מסוגל האדם לרוץ מהר 

יותר, לקפוץ גבוה יותר ולהכות חזק יותר מכפי שהוא חשב שהוא מסוגל לעשות.
 

מדוע אנו ישנים?
מדוע אלוקים ברא אותנו עם צורך לישון? מה התועלת בכך? הרי שינה היא דבר מגביל! מדוע אנו 
מבלים לפחות שליש מחיינו בפעילות מיותרת, לכאורה, שאינה מותירה בנו אלא קומץ של זיכרונות 

חמקמקים?!
המוח,  של  התקינה  פעילותו  על  לשמירה  הכרחית  שהשינה  מכיוון  שינה,  עבורנו  יצר  עולם  בורא 

ומאפשרת למוח שלנו לנוח ולהתאושש מהבלאי ומהשחיקה המתרחשים בזמן ָהֵערּות. אסביר כיצד.
צורך קוגניטיבי: במשך היום, אדם ער עובר חוויות רבות וקולט מידע רב. כדי למנוע אגירה של מידע 
מיותר במוח, השינה מסייעת לו להדיח מן הזיכרון מידע חסר תועלת. כלומר, בזמן השינה, המוח עושה 
"סדר" במחשבות, מוחק מידע מיותר, ממיין מידע חשוב למקום המתאים לו בתאים המתאימים במוח, 

מעין מחסנאי ששם סחורה במדפים המתאימים במחסן.
צורך רגשי: לאחר יום עמוס בחוויות וברגשות, השינה מסייעת לאדם להפיג את הלחצים והמתחים 
באמצעות חלומות, שפורקים עבורו את המטען הרגשי שהצטבר אצלו במשך היום. השינה גורמת לרוגע 

נפשי, אדם קם בבוקר רענן, רגוע, ויום חדש נפתח עבורו.

בשעת סכנה מסוגל אדם לביצועים 
על-אנושיים – כיצד זה קורה?

איך מצליחים הדגים לנוע בלהקה מתואמת כל כך, ומה תפקידה של השינה בחיינו?
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3 נקודות למחשבה
ן כמ י י ר י  דב

טריוויה יהודית

1

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

ְׁשִמי רּוִּתי.
ֲאִני ָּגָרה ִּבירּוָׁשַלִים, ִּבְרחֹוב ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא.

ֶׁשְּמֻדָּבר  יֹוֵדַע  ַהֶּזה,  ָהְרחֹוב  ֶאת  ֶׁשַּמִּכיר  ִמי 
ִּבְרחֹוב סֹוֵאן ְמאֹד. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשעֹות ַהּיֹום נֹוְסעֹות 
ְּגדֹוָלה  ִּבְמִהירּות  ִלְפָעִמים  ּוַמָּׂשִאּיֹות,  ְמכֹוִנּיֹות  ּבֹו 

ַהְמַסֶּכֶנת ֶאת ֻּכָּלם.
ֹלא ַרק ַהְּמִהירּות ְמַסֶּכֶנת. ַּגם 
ֶהָעָׁשן ֶׁשַהְּמכֹוִנּיֹות ְוָהאֹוטֹוּבּוִסים 
ְּבִריאּות  ֶאת  ְמַסֵּכן  ּפֹוְלִטים 
ַּדָּיֵרי  ְוֶאת  ְוַהָּׁשִבים  ָהעֹוְבִרים 
ָאְמָרה  ַהִּפיַח,"  "ֵמיָלא  ָהְרחֹוב. 
ְלֻעַּמת  ָקָטן  ָּדָבר  ִאִּמי, "ֶזה  ַּפַעם 
ֶׁשִּנְׁשֶקֶפת  ַהּיֹוְמיֹוִמית  ַהַּסָּכָנה 
ַהְמֻסָּכן  ַּבְּכִביׁש  ֶׁשעֹוֵבר  ִמי  ְלָכל 

ַהֶּזה. ִּתְרִאי, ִּתְרִאי...".
ֶרֶכב ִמּסּוג סּוָּברֹו ָעַבר ְּבִדּיּוק ִמַּתְחֵּתנּו, ִהְׁשַּתֵחל 
ֶׁשָעַצר  ִּג'יּפ  ִּבְפָראּות  ָעַקף  אֹוטֹוּבּוִסים,  ְׁשֵני  ֵּבין 
ְיָלדֹות  ְׁשֵּתי  ָּדַרס  ְוִכְמַעט  ֲחִצָּיה,  ַמֲעַבר  ִלְפֵני 

ֶׁשְּבִדּיּוק ָאז ָעְברּו ֶאת ַהְּכִביׁש.
קֹוֶרה  "ֶזה  ִאִּמי,  ָׁשֲאָלה  ֶזה?"  ֶאת  ָרִאית  "ַאְּת 
ִּכְמַעט ָּכל ֲחִצי ָׁשָעה. ִנֵּסי ִנִּסים קֹוִרים ָּכאן. 
אֹוָתְך  ַמְזִהיָרה  ֲאִני 

ִמיָרה  ְּבִלי  ַהֶּזה  ַהְּכִביׁש  ֶאת  ַלֲעבֹר  ֹלא 
ַהַּמֲעִביָרה".

ַהַּמֲעִביָרה  ֶׁשִּמיָרה  יֹוַדַעת  ַאְּת  ִאָּמא,  "ֲאָבל 
ִהיא חֹוֶטֶפת. ֲאִני ּפֹוֶחֶדת ִמֶּמָּנה".

• • •

ִאָּׁשה  ִהיא  ַהַּמֲעִביָרה"  "ִמיָרה 
ְּבָגִדים  ּוְלבּוַׁשת  מּוָזָרה  ְמֻבֶּגֶרת, 
ַּבּבֶֹקר  יֹום  ָּכל  ֶׁשִּנְמֵצאת  ְמֻׁשִּנים, 
ַהֲחִצָּיה  ַמֲעַבר  ְלַיד  ּוַבָּצֳהַרִים 
ַלְיָלִדים  ּוַמִּציָעה  ַּבְּכִביׁש,  ַהֶּמְרָּכִזי 
ַלֲעבֹר  ָלֶהם  ַלֲעזֹר  ְוַלְיָלדֹות 
ְיָלִדים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ַהְּכִביׁש.  ֶאת 
ַהַּמֲעִביָרה",  ִמ"ִּמיָרה  ִמְתַחְּמִקים 
ָלּה:  ֶׁשָּיָצא  ַהּנֹוָסף  ַהֵּׁשם  ִּבְגַלל 

"ַהחֹוֶטֶפת".
ַהֵּׁשם ַהֶּזה ָּדַבק ָּבּה, ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ְמַנָּסה ְלִהְתַיֵּדד 
ִעם ְיָלִדים ַּגם ִאם ֵהם ֹלא ָּכל ָּכְך רֹוִצים ְלִהְתַיֵּדד 

ִאָּתּה.
ִהיא נֹוֶהֶגת ִלְׁשאֹל ֶאת ַהְיָלִדים ֵהיָכן ֵהם ָּגִרים, 
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשָּלֶהם.  ַההֹוִרים  ֵהם  ּוִמי  נֹוְלדּו,  ָמַתי 
ִהיא ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ְּתׁשּובֹות, ִּכי ַהְיָלִדים ׁשֹוְמִעים 

ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלּה ּובֹוְרִחים.
"ִמיָרה  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ֵהיָכן  ָיַדע  ֹלא  ִאיׁש 

ַמה  ַהַּמֲעִביָרה". 
ֶׁשִהיא  הּוא,  ֶּׁשָּברּור 
ֶאְצֵלנּו  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ֵאיָנּה 

ַּבְּׁשכּוָנה.
ֶׁשִהיא  ְוִגּלּו  ְיָלִדים  ִמְסַּפר  ַאֲחֶריָה  ָעְקבּו  ַּפַעם 
עֹוָלה ְּבָכל יֹום ַעל אֹוטֹוּבּוס ְלחֹולֹון. ַהּכֹל ַמְסִּכיִמים 
ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוד ּומּוָזר ָּבִאָּׁשה ֶׁשַּמִּגיָעה ְּבָכל יֹום 
ַאֶחֶרת  ְּבִעיר  ַּבְּכִביׁש  ְיָלִדים  ְלַהֲעִביר  ְּכֵדי  ֵמחֹולֹון 

ְלַגְמֵרי.
ִמיָכֵאל ֵמַהַּמּכֶֹלת יֹוֵדַע ְלַסֵּפר ַעל ַהּיֹום ָהִראׁשֹון 
ֶׁשָרָאה אֹוָתּה: "ִהיא ָיְרָדה ֵמֵאיֶזה אֹוטֹוּבּוס ְוֵהֵחָּלה 
ָלרּוץ ְּכמֹו ְמטֶֹרֶפת. ִנְרֶאה ָהָיה ְּכִאּלּו ִהיא ְמַחֶּפֶׂשת 
ַמֶּׁשהּו. ִהיא ָרָצה ְוִחְּפָׂשה ְּבַחְדֵרי ַהַּמְדֵרגֹות, ִצְלְצָלה 
ֵמָהִאָּׁשה  ְמבָֹהִלים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַהְּדָלתֹות.  ְּבַפֲעמֹוֵני 
ְוִהְזִמינּו ֶאת ַהִּמְׁשָטָרה. ַהּׁשֹוְטִרים ִהְצִליחּו  ַהּזֹאת 
ֶאת  ֲאָבל  ַלַּנֶּיֶדת,  אֹוָתּה  ּוְלַהְכִניס  ָעֶליָה  ְלִהְתַּגֵּבר 
ָצְרָחה:  ִהיא  ַהְּׁשכּוָנה.  ָּכל  ָׁשְמָעה  ֶׁשָּלּה  ַהְּצָעקֹות 
יֹום,  ָּכל  ְלָכאן  ָאבֹוא  ֲאִני  אֹוָתּה!!!  ֶאְמָצא  'ֲאִני 
ְוִתְראּו ֶׁשַּבּסֹוף ֶאְמָצא אֹוָתּה ְוֶאַּקח אֹוָתּה ֵאַלי!!!', 
ּוְמַחֶּפֶׂשת  יֹום  ְּבָכל  ַמִּגיָעה  ֶּבֱאֶמת  ִהיא  ּוֵמָאז 

ִמיֶׁשִהי".
בשבוע הבא אספר לכם עוד על הסיבות שבגללן 

פחדנו ממירה.

 הילדות פוחדות מ"מירה המעבירה", אך אף אחת 
לא יודעת מהו הסיפור האמיתי שלה

ֲחבּוַרת ֶזָהִב"י )א'(

ילדים
מספרים

חיים ולדר

בלק בן ציפור, מלך מואב, רואה את עם ישראל מתקרבים 
בן  לבלעם  לקרוא  שולח  הוא  מאד.  מפניהם  וחושש  לארצו, 

בעור, ומבקש ממנו לקלל את עם ישראל.
עומד  בדרכו  אך  ישראל,  מחנה  לכיוון  לדרכו  יוצא  בלעם 
מלאך וגורם לאתון שעליה הוא רוכב לסטות ממסלולה. לאחר 
שלוש פעמים בהן מנסה בלעם להחזיר את האתון לדרכה, היא 
פותחת את פיה ואומרת לו כי מעולם לא סטתה מדרכה מלבד 
אותו היום. המלאך נגלה אל בלעם, ואומר לו ללכת הלאה, אך 

לדעת שלא יוכל לקלל את העם.
המילים  אך  ישראל,  עם  לקלל את  ושוב  מנסה שוב  בלעם 

ששם ה' בפיו הן מילות ברכה בלבד.
בסיום הפרשה חוטאים ישראל עם בנות מואב, ופורצת בהם 

מגפה. פינחס בן אלעזר הורג את החוטאים, והמגפה נעצרת.

בלעם מברך

למה חולבים פרה 
בעמידה?

- כדי לייצר חלב עמיד!

נוסע לנהג: אתה מוריד 
אותנו בתחנה הקרובה?
נהג: אתם כבדים מידי. 

תרדו לבד...

אם הבעיה 
שלך היא 

כסף, 
ואין לך כסף – 

אז אין לך 
בעיה, לא?

למה קמצן שם 
מראה בכספת?
1. כדי לראות 

הכל כפול
2. כדי להיות 

בטוח שזה 
ן הוא...
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המשך בשבוע הבא...

חוֹר ָחתּול שָׁ

ִּכי ֹלא ַנַחׁש ְּבַיעקֹב )ַּבִּמְדָּבר כ"ג, כ"ג(.

ַהְּׁשֵאָלה ַהְמַעְנֶיֶנת ֶׁשְּלָפֵנינּו ִהְתעֹוְרָרה ֵאֶצל סֹוֵחר 
ָלטּוס  ִנְצָרְך  ִמְסָחרֹו  ֶׁשְּלצֶֹרְך  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר 
עֹוֵמד  ֶׁשָהִאיׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ְּבחּו"ל.  ׁשֹוִנים  ִלְמקֹומֹות 
ְּכֵדי  ָאִביו,  ֵּבית  ֶאל  ְלַהִּגיַע  הּוא  נֹוֵהג  ִטיָסה,  ִלְפֵני 

ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרָכתֹו ִלְנִסיָעה טֹוָבה ּוְלַהְצָלָחה. 
ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ְלֵבית ָאִביו ְלִהְתָּבֵרְך ִלְפֵני ִטיָסה 
ְּבָרכֹות  ָעָליו  ִהְרִעיף  ֶׁשָהָאב  ְלַאַחר  ְרחֹוָקה.  ִלְמִדיָנה 
ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ַרָּבה, ִלָּוהּו ְלֵעֶבר ְמכֹוִניתֹו, ּוְלֶפַתע ָעַבר 

ֵּבין ַהְּׁשַנִים ָחתּול ָׁשחֹור...
ָהָאב ִנְתַקף ְּבֶבָהָלה ְוֵאיָמה, "ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך, ְּבִני 

ַהָּיָקר, ַאל ָּתטּוס! ֶזה ִסיָמן ַרע, ַמָּזל ָׁשחֹור...". 
ַהֵּבן ִנָּסה ְלַהְסִּביר ְלָאִביו ִּכי ֶזהּו ֲחָׁשׁש ֶׁשל ֶהֶבל, 
ֱאמּוָנה ְטֵפָלה ּוְפסּוָלה! ַאְך ָהָאב נֹוַתר ְּבֶׁשּלֹו: "ָחתּול 

ָׁשחֹור ְמַבֵּׂשר ָרעֹות, ָאָּנא ִמְּמָך, ַאל ָּתטּוס"!
ֲאַצֵּית  ַהִאם  ִלְנהֹג,  ָעַלי  ֵּכיַצד  ׁשֹוֵאל:  ַהֵּבן  ְוָכאן 

ְלִדְבֵרי ָאִבי, אֹו ֶׁשָּמא ֲאַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ְוָאטּוס? 
ְּתׁשּוָבה:

כ"ו(,  י"ט,  )ַוִּיְקָרא  ְתַנֲחׁשּו"  "ֹלא  ִצְּוָתה:  ַהּתֹוָרה 
ֶזה  ְמַנֵחׁש? -  ֵאיֶזהּו  )ַסְנֶהְדִרין ס"ה(:  ֲחַז"ל  ּוְמָבֲאִרים 
ַטַעם  ְּבִלי  ְוֶהֶבל,  ְׁשטּות  ֶׁשהּוא  ִסיָמן  ַעל  ַהּסֹוֵמְך 
ֶׁשאֹוֵמר,  ִמי  ְּכגֹון  ַיִּזיק.  אֹו  ַהָּדָבר  ֶׁשּיֹוִעיל  ּוְסָבָרה, 

הֹוִאיל ְוָנְפָלה ִּפּתֹו ִמִּפיו )ֶׁשְּמַדְמֵין ִּכי מֹוֶרה ַהָּדָבר ַעל 
ָאְבַּדן ַּפְרָנָסתֹו(, אֹו ָנַפל ַמְקלֹו ִמָּידֹו )ֶׁשּסֹוֵבר ִּכי ָּכֵעת 
ֵאין לֹו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען(, ָנָחׁש ָעַבר ִמיִמינֹו )ּוִמְתָיֵרא 
ִליְסִטים(, אֹו ׁשּוָעל ָעַבר ִמְּׂשמֹאלֹו  ִיְזַּדֵּמן לֹו  ֶׁשָּמא 
ּוִמּׁשּום  ְּכׁשּוָעל(,  ַעְרמּוִמי  ָּבָאָדם  ֶׁשִּיָּתֵקל  )ְוחֹוֵׁשׁש 
ֲחָׁשׁשֹות ֵאּלּו ַמְחִליט ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ַהּיֹום ְּבֶדֶרְך זֹו, אֹו ֹלא 
ַיְתִחיל ַהּיֹום ִּבְמָלאָכה זֹו, ִּכי ֹלא ַיְצִליַח - ֲהֵרי הּוא 

עֹוֵבר ְּבִאּסּור "ֹלא ְתַנֲחׁשּו". 
ְּבַיֲעקֹב",  ַנַחׁש  ֹלא  "ִּכי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַהָּפסּוק  ְוַעל 
ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא )ְנָדִרים ל"ב(: "ָּכל ַהְמַנֵחׁש - לֹו ַנַחׁש", 
ֶהֶבל  ְּבִנחּוֵׁשי  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְּתִמיָמה":  ַה"ּתֹוָרה  ּוֵבֵאר 
ּוְׁשטּות, ְורֹוֶאה ְּבָכל ִמְקֶרה ִנחּוׁש ְמֻסָּים, ֲאַזי ַהִּנחּוׁש 

ַמה  ֶׁשָּכל  הּוא,  ָּכְך  ָהָאָדם  ִמֶּטַבע  ִּכי  ַאֲחָריו,  רֹוֵדף 
אֹותֹו  ּבֹו,  ּוַמֲאִמין  ֶאָחד  ְּבַרְעיֹון  ַּדְעּתֹו  ֶּׁשַּמְׁשִקיַע 
ָהַרְעיֹון רֹוֵדף ַאֲחָריו, ּוַמְטִרידֹו ְּבָכל ֲהִליכֹוָתיו ַמֲעָׂשיו 
ְוֶהְגיֹוָניו, ּוְלׁשֹון ַהְירּוַׁשְלִמי )ַׁשָּבת פ"ו ה"ט( הּוא: "ָּכל 

ַהְמַנֵחׁש - סֹופֹו ָלבֹוא ָעָליו".
ְוָהָאב  ֶׁשהֹוִאיל  ְלִעְנָיֵננּו,  ִלְלמֹד  נּוַכל  זֹאת  ְלאֹור 
מֹוֶרה ִלְבנֹו ַלֲעבֹר ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשָאְסָרה ַלֲעׂשֹות 
ְיַצֵּית  ִיְתָּבַרְך, ִמֵּמיָלא ֹלא  ִנחּוִׁשים, ֶאָּלא ִלְבטַֹח ַּבה' 

ַהֵּבן ִלְדָבָריו, ֶאָּלא ָיטּוס. 
אּוָלם, ַּכֲאֶׁשר ִהִּציַע ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין 
ִנִּסים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָמָרן  ִלְפֵני  ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת  ְׁשִליָט"א 
ַקֶרִליץ ְׁשִליָט"א, ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִנִּסים: ִאּסּור ֲהִליָכה 
ַאַחר ִנחּוִׁשים, ַׁשָּיְך ַּדְוָקא ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ַמֲעֶׂשה ַעל 
ִּפי ַהִּנחּוׁש, ֲאָבל ָּכאן, ַמה ֶּׁשִּנְמָנע ַהֵּבן ִמָּלטּוס, ֵאין 
ֶׁשְּבֶׁשל  ְּכבֹוד ָאִביו,  ֶאָּלא ִמּׁשּום  ַהִּנחּוׁש,  ֵמֲחַמת  ֶזה 
ִּדְמיֹונֹוָתיו ַהּכֹוְזִבים ִנְתַקף ְּבַדֲאגֹות ָׁשְוא, ְוָלֵכן ִנְרֶאה 
ֶׁשַרַּׁשאי ַהֵּבן ִלְדחֹות ֶאת ִטיָסתֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָאִביו 

ָחֵרד ְלגֹוָרלֹו. 
ַהִּטיָסה  ֶאת  ִלְדחֹות  ַהֵּבן  ֶׁשּיּוַכל  ִנְרֶאה  ְלִסּכּום: 

ְלמֹוֵעד ְמֻאָחר יֹוֵתר.

האב נבהל מהחתול ובקש מבנו: "אל תטוס!". מה עליו לעשות?

אחת 
שאלתי
הרב ארז חזני

יצא לאור הספר החדש "אחת שאלתי 3" של הרב 
זילברשטיין, חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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התורה בפרשתנו מלמדת שתקופת ה"ירידה" של האדם היא רק זמנית, 
כאוהל, כדירת ארעי

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

לשמור על האוהל
בלעם לא ראה אוהלים, הוא ראה גינות קדושות ומגודרות, שאי אפשר לקלל

בה  שגדלים  גינה  גינה,  כמו  הוא  שלנו  הבית 
בכל  כמו  אבל  מתוקים...  ופירות  עצים  פרחים, 
ועשבים  דרדרים  קוצים,  גם  ועולים  צצים  גינה, 
צריך   - חיים  עבודת  וזו  תמידי,  באופן  שוטים. 
האדמה  חלקת  את  ולטפח  להשקיע  להשקות, 

הפרטית שלנו... צריך לעקור ולסלק עשבים 
שוטים, קוצים ועלים יבשים.

גם  להיות  חייבת  טובה  גינה 
רצויים.  לא  אורחים  מפני  מגודרת 
להיות  צריך  שלנו  הפרטי  העדן  גן 
יש  לאישה  ושמור.  מגודר  סגור, 
חוש ריח מיוחד, לפעמים הבעל או 

הילד מביאים איזה חבר, ואת מריחה 
שזה לא מתאים. השתמשי בחוש הריח 

המדהים שלך כדי לשמור על גן העדן שלכם. 
טוב,  לא  מכשיר  רע,  פגע  מכל  ביתך  על  שמרי 

חברים לא מתאימים.
בחיוכים ובהרבה מבטים את  בפרגונים,  השקו 
מילים  במילים.  תתקמצנו  ואל  שלכם,  העדן  גן 
נכשו  שמש.  ביום  לאדמה  מים  כמו  הם  אוהבות 

המבט  את  והפנו  שליליות  מחשבות  וסלקו 
קדימה. ואת, אישה, אל תהיי אישה "היסטורית". 
לעבר,  שייכים  עתיקים  וזיכרונות  ישנים  כעסים 
וזכרו: החתן  ואין בהם עוד צורך. שמרו על הגן 
שובר את הכוס במכה אחת. שנזכור שרגע אחד, 
פסיעה אחת לא נכונה, יכולה להרוס ולשבור 
שלא  אחד  רגע  שלמים.  חיים  לרסיסים 
אכפת לך ממנו. רגע אחד שלא אכפת 
לו ממך... רגע אחד שמביטים החוצה 
פותחים פתח קטן  או  בגינה אחרת 
לרוח זרה יכול להרוס ולהחריב עמל 

של שנים. 
את  וירא  עיניו  את  בלעם  "וישא 
רוח  עליו  ותהי  לשבטיו  שוכן  ישראל 
אבל  רעה,  עין  בהם  להכניס  בקש  אלקים". 
זה  מכוונים  פתחיהם  שאין  ראה  ראה?  הוא  מה 
כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו... עלה בליבו 
שלא יקללם )רשי(. "כגנות עלי נהר...", הוא נשא 
ואהלות  מור  כמו  ה'",  נטע  "כאהלים  משלו  את 
וכמו נטיעות גן עדן )אור החיים(. הוא לא ראה 

אוהלים, הוא ראה גינות קדושות ומגודרות וענני 
כבוד סביבם, הוא הריח את ריח המור מהאוהלים 
יצאו   - לקלל  אפשר  אי  כאלה  ואוהלים  האלה, 

ממנו רק ברכות!
זה לא פשוט. לא משקיף  אי... בדור שלנו  אי, 
בבלעמים  מסובבים  אנחנו  אחד,  בלעם  עלינו 
ובניסיונות לא פשוטים רגע-רגע. הסוד להישמר 
ולהינצל הוא רק לשמור על הבית. למסור נפש על 
חלקת האדמה הפרטית שלנו, שתהיה כמו גן עדן, 
לא  שחלילה  וסיפוק.  אושר  ומלאת  ירוקה  יפה, 
נציץ החוצה, ובמסירות והתמדה נחזק את הגדר 

כמה שיותר.
"מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל".

אומר האדמור מביאלא: "נשים הן עיקר הבית... 
הן בונות את הבית, והבית היהודי הוא זה שמחזיק 

את בני ישראל בגלות המר והארוך".
תיקון טעות: בשבוע שעבר נכתב במדור זה על 
משה רבנו שבכה, אך המדרש מביא זאת על אהרון 

הכהן. עם הקוראים הסליחה.

חכמת נשים
ית חגית שירה הרבנ

ִיְשָׂרֵאל, ה'  ַיֲעקֹב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְבּ יט ָאֶון ְבּ "ֹלא ִהִבּ
ֱאֹלָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו" )במדבר כ"ג, כא(.

של  שמו  פעמים  מספר  מופיע  "בלק"  בפרשת 
"יעקב"  בשם  פעם   - אבינו  יעקב  האבות,  בחיר 
ופעם בשם "ישראל". מדוע עוסקת נבואת בלעם 
בהזכרת שני השמות האלה לסירוגין, באותו פסוק?

את  מסמל   – עקב  י'  אותיות   – יעקב 
ירידת הנשמה לגוף, ואת עבודת האדם 

בתוך עולם החומר הגשמי.
ישראל – אותיות י' לראש – מסמל 
את הצדיק שהגיע למדרגות רוחניות 

גבוהות לאחר שעמל בתורה.
בעולם  ארעי  דירת  מסמל  יעקב 

בעולם  דירת קבע   – וישראל  הארצי, 
העליון.

דירת עראי קשורה לגלות - חיי עם ישראל 
בגלות נמשלו לחיים באהל, ובכל זאת עם ישראל 
שהקדוש  מכיוון  הזה,  במקום  דווקא  מתברכים 
 - בתחתונים  דירה  לו  שתהיה  חפץ  הוא  ברוך 
בעולם הגשמי. העבודה ב"גלות" היא הכנה לדירה 

שתהיה לעתיד לבוא.
אחד  בכל  מצויות  ישראל  ובחינת  יעקב  בחינת 

ואחד מאתנו.
יעקב - מלשון "עקב", מסמל את עבודת השם 
הרצופה ניסיונות, זו הדורשת התמודדות ועבודת 
בשיאו,  שלנו  הרוח  מצב  תמיד  לא  מידות. 
לפעמים את מרגישה ש"דורכים עלייך", 
היה  )בלעם  הרע"  עין  לך  ש"עשו 
במה  הסתכל  תמיד   - עין  סתום 

ש"סתום", שחסר(.
מלמדת  בפרשתנו  התורה 
שתקופת ה"ירידה" של האדם היא 
רק זמנית, כאוהל, כדירת ארעי, ואף 
על  צריך האדם להסתכל  כן  פי  על 
"מה  ולומר:  טובה"  ב"עין  הדברים 
טובו אוהליך יעקב", ומיד לקום ולהתרומם 

לבחינת "משכן" בו השכינה משרה ברכת טוב.
היא  הירידה  תכלית   - אוהליך"  טובו  "מה 
בדרכו  ללכת  אותנו  מלמד  הפסוק  העלייה. 
דבר  כל  על  שאמר  גמזו,  איש  נחום  רבי  של 

ולחסדים. לנסים  זכה  וכך   - לטובה"  זו  "גם 
עלינו להתרחק ממידותיו של בלעם, שראה בכל 
באהבה ובאמונה  ולדבוק  והחסר,  ה"רע"  את  דבר 
בתורה הקדושה, עד שנזכה ל"משכנותיך ישראל", 
והכל יתהפך לטובה ולברכה, כפי שהתהפכה קללתו 
 - "כלם"  של בלעם לברכה: בלק מבקש מבלעם: 
במקום  תכלה אותם, וה' הפך את קללתו לברכה. 

לקלל "כלם", הוא שיבח: "מלך".
כלם בהיפוך אותיות – מלך.

"כלם" – ראשי תיבות: כבד, לב, מוח.
כבד - היצר שולט, 
לב - הרגש שולט, 
מח - השכל שולט.

ואילו "מלך" – ראשי תיבות: 
מוח – השכל שולט – מחשבות טובות,

לב - לב טוב,
כבד - כבוד האדם, כבוד הזולת, כבוד התורה.

יהודי הוא בן מלך, "ותרועת מלך בו". בסופו של 
דבר גם מבלק יצאה רות, אמה של מלכות – וממנה 
ביותר  הגדול  החושך  שמאחורי  נמצא  המלך.  דוד 

מסתתרת ממלכת האור הנצחי!

שירת האמונה
י לו ה  ית חדו הרבנ

הידברות מזמינה אותך לערב מיוחד
עם האמנית הרבנית

מרתק 
חדוה לוי

ימי בין המיצרים

ערב נשים
בהפרשת חלה מרגשת

ובתכניתה הווקאלית החדשה
“בליבי משכן אבנה”

הזמן שלך להיבנות מחדש
ערב מלא 
בישועות!

בהוד השרון

ביישוב שלומי
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למה אוכלים עולה לכיתה א'
יותר מדי? איך מתמודדים עם החשש מהמעבר לבית הספר, איך מחנכים את הפעוט 

לא להרביץ, ומה עושים עם הליקובקטר?

פורום מומחיות
ות ן מומחי ו ו מג

 בתי הבכורה עולה לכיתה א'. היא חוששת, 
יהיה  שהמעבר  לי  חשוב  אני.  גם  האמת,  ולמען 
בהצלחה, עם מקסימום השתדלות מבחינתי. מה 

עלי לעשות?
אמא יקרה ומסורה, ההשתדלות שלך תתבטא 

במספר תחומים במקביל.
כפי שציינת בשאלתך, העלייה לכיתה א' הינה 
מעבר - חברות חדשות, דרישות לימודיות, יכולות 
וכמובן  ועוד,  מוטוריות  קוגניטיביות,  ומיומנויות 

הרצון להצליח המלווה בחשש...
כהכנה למעבר, תוכלי לחשוב איתה על מעברים 
ואתגרים שהיא חששה מהם - מעבר לגן, מעבר 
דירה וכו', ולחזק אותה שעל אף ש"כל ההתחלות 
קשות" - עם השתדלות והשקעה בעז"ה נוחלים 

הצלחה!
והיי  אישיים שחווית,  במעברים  כמו"כ, שתפי 

וגלי  בתך  התנהגות  אחר  עקבי   – ערנית 
לרגשות  הכלה  המון  עם  אמפתיה, 
השונים, תוך החדרת מוטיבציה ואמון 

ביכולותיה.
הצוות  הנחיות  אחר  עקבי  בנוסף, 

הבנה  מתוך  לפיהן,  ופעלי  החינוכי 
ישנם  שאם  )מובן  משותפת  שמטרתכם 

קשיים שדורשים טיפול ולא כתבת עליהם, הכרחי 
נעלם  לא  קושי   - בהקדם  הצוות  את  שתשתפי 
מאליו... בדרך כלל, כשמתעלמים מקשיים - הם 

רק גדלים(.
והכי חשוב...שאי תפילה, תפילה של אמא!

רוב נחת והצלחה. )חן סרור, יועצת חינוכית ומנחת 
סדנאות(

 • • •

 יש לנו ילד בן שנה וחצי, מעט יותר. הוא 
ילד חכם במיוחד, הרבה יותר חכם מבני גילו. מה 
לשמח  לפעמים  באים  שאנשים  זה  לי  שמפריע 
למי  נותן מכה  הוא  נחמד,  להיות  אותו, ובמקום 
שמתקרב. למשל, אני באה איתו לסבא שלו. סבא 
נותן לסבא סטירה.  הוא  רוצה לשחק אתו, אבל 
ניסינו לתת לו מכה קטנה על היד, לקחת לו דברים 

שהוא אוהב, אבל שום דבר לא עזר לנו.
הוא  כזו,  בצורה  מתנהג  וקטן  פעוט  כשתינוק 
לומד  ושם  זה אצל חבריו לגן,  רואה את  כנראה 
זאת, רואה זאת בבית בין האחים, או פשוט מרוויח 

משהו מזה שהוא נוהג כך. מה הוא מרוויח?
התנהגותו  ידי  על  "זוכה"  שהילד  מאמינה  אני 
מאוד  להרבה  ודיבורים,  שיחות  מאוד  להרבה 
הסברים מיותרים. כשילד מקבל מנות גדולות כל 
שהוא  פלא  לא  התייחסות,  של  דיבורים,  של  כך 
היציאה  בעת  כבר  לו  הסבירו  מהיום,  ממשיך. 
יד על סבא. "אם תעשה  מהבית, שאסור להרים 
כך לסבא – נצטרך ללכת הביתה. בבית של סבא 
אפשר להיות רק אם מכבדים את סבא כפי שמגיע 
לו". נכון, הפעוט עדיין לא ממש מבין. אבל הוא 
יבין עוד מעט, ממה שנעשה. ברגע שהוא מרים 
יד על סבא, קחו אותו מהמקום באופן מידי. ללא 

כעס. הסבירו לו בקצרה את מה שכבר הסברתם לו 
והוא יודע שאסור להכות את סבא, וצאו מהבית.

הילד יצרח ויבכה. הוא ירצה להישאר אצל סבא, 
כפי שקורה תמיד, אבל את לא תאפשרי לו.

אמרי לו: "לא. אנחנו לא יכולים להישאר פה, 
אנחנו שומרים על סבא שלנו". הילדון עדיין ממש 

קטן, אבל תתפלאי לראות כמה הוא מבין.
ברגע שתצאי עם הקטן מהבית פעם ועוד פעם, 
והילד יבין שזה מכיוון שהוא מתנהג לסבא בצורה 
לא יפה – הוא לא ימשיך בכך, כי  הוא מתגעגע 
)מנוחה פוקס, סופרת  אצלו.  להישאר  ורוצה  לסבא 

ומומחית תהליכי חינוך(

 • • •

חיידק  את  אצלי  גילו  לאחרונה   
סבלתי  שבה  ארוכה  תקופה  לאחר  ההליקובקטר 
בדרך  בו  לטפל  ניתן  האם  חזקים.  בטן  מכאבי 

טבעית ובתזונה?
הליקובקטר הינו חיידק העלול להימצא 
גורמת  הימצאותו  העיכול.  במערכת 
בכמות  חומצה  להפריש  הקיבה  לתאי 
ולגרום  מהרגיל,  יותר  הרבה  גדולה 
במערכת  אולקוס  כגון  ולכיבים  לכאבים 
העיכול ואף בקיבה. הוא מופיע בעיקר אצל 
משתמשים בתרופות המפחיתות הפרשת חומציות 
בקיבה, כדוגמת אלו הניתנות לחולי אולקוס. אצל 
ברזל  מחוסר  הנגרמת  מאנמיה  הסובלים  אנשים 

קיימת נטייה גבוהה יותר ללקות בחיידק.
או  לפה  מפה  לעבור  ועלול  מדבק  החיידק 

מהצואה עקב תנאי הגיינה לא נאותים.
הטיפול הטבעי המומלץ:

להימנע משתיית קפאין, אלכוהול ומנטה;לאכול 
ולהימנע  שלוש,  שעתיים  כל  קטנות  ארוחות 
שמן;  ממזון  גדולות;להימנע  ארוחות  מלאכול 
בלבד;  שומן   5% עד  המכילים  מאכלים  לאכול 
להימנע מבשר ומוצריו )או לפחות לעבור למזון 
המנוקה לגמרי משומן(; להפחית בפירות ובירקות 
המכילים שפע ויטמין סי, כלומר אלו החומציים, 
להפריד  רצוי  הדר;  ופירות  גמבות  עגבניות,  כגון 
בין אכילה לבין שתייה, כלומר לשתות, ורק לאחר 
כעשרים דקות לאכול; לא לעשות פעילות גופנית 
עלול  זה  האכילה,  אחרי  מיד  בשכיבה  לנוח  ולא 
לילה;  מאכילת  להימנע  החומצה;  לעליית  לגרום 
להעדיף  מהיר;  וממזון  מהירה  מאכילה  להימנע 
תוספת  ללא  עדין,  מבושל  ביתי  מזון  לאכול 
תבלינים חריפים או מלוחים מדי; לאכול ארוחות 
מסודרות המפוזרות על פני היממה, ולא לאחר 8 
בערב לכל המאוחר; להוסיף פרוביוטיקה טבעית 

לתזונה היומית.
כטיפול טבעי ניתן להשתמש בשמן אורגנו. )ד"ר 

סיגל תמיר, ד"ר לתזונה ומדעי ההתנהגות(

תיקון טעות: בעלון פרשת שלח פורסמה במדור 
בחברה.  ילדה  של  להשתלבות  בנוגע  תשובה  זה 
התשובה נכתבה על ידי חן סרור, יועצת חינוכית 

ומנחת סדנאות, ולא כפי שנכתב.

יש מספר סיבות לאכילת יתר:
1. אכילת מזון מופחת או נטול 
)אנזימים,  תזונתיים  מרכיבים 
או  שהוסרו  ומינרלים(  ויטמינים 
נוצר  במפעל.  המזון  בעיבוד  נהרסו 
למרכיבים  רעבים  אנשים  בו  מצב 

חיוניים אלה, ולא לעוד כפית סוכר או 
פרוסת לחם. אכלו מזון טרי וחי – פירות חיים, 
טריים,  וירקות  קטניות  מלאים,  דגנים  נבטים, 
יורדות  במזון  הכמויות  כי  לראות  ותיווכחו 

ביומיום, ותהיו רעבים פחות.
2. המזון הלא בריא, המעובד, הוא תאווה לחיך 

וטעים מאוד, ולכן אוכלים יותר.
3. חיסכון בזמן - המזון הלא בריא זמין יותר 
וקל יותר להכנה, ובהתאם - אוכלים ממנו הרבה. 
עם  נכון  מתנהלים  שאם  לדעת,  חשוב  זאת  עם 

מזון בריא, ההתעסקות עמו נעשית בקלות.
ומרגישים  כשרעבים   – רעבים  להיות  פחד   .4
חסר פנימי, זהו בעצם חסר נפשי שלמדנו לפצות 
להרגיש  אנו מפחדים  מהילדות.  עוד  במזון  עליו 
רגשות המציפים אותנו ברעב, ומיד רצים לאכול 
כדי לא להרגיש, גם כשלא רעבים, ואז יש מותרות 
או  בכי  כל  בינקות,  עוד  כשומן.  שנאגרים  בגוף 
מוצץ  או  מזון  נתינת  גוררים  תינוק  של  מצוקה 
)מה עם חיבוק? ליטוף? שיר או דיבור במקום?(. 
לא  שהרגש  הוא  התינוק  אצל  שנקלט  המסר 
רצוי כרגע, וכדי שיהיה בשקט דוחפים לו אביזר 
לפה )מוצץ, בקבוק וכו'(. תיקון תאוות האכילה 
להתחבר  מהרעב.  לפחד  להפסיק  ראשית,  הוא, 
עמו ולא לפחד ממנו. זה כמו להתחבר עם אדם 
מבלים  אותו,  חווים  אותו,  מכירים  בחייך.  חדש 
עמו... אם תצליחו להיות עמו בשלום ללא פחד, 

הצלחתם!
היא  לאכילה  התמכרות   - נוסף  רגשי  פן   .5
הסחת דעת מכאב רגשי כלשהו – ריקנות, פחד, 
פנימה  מתבונן  לא  אדם  ואז,  בדידות.  או  כעס 

לצורך אמיתי ומתנתק מעצמו. 
בדור האחרון, לפני ביאת הגואל במהרה, אחד 
תאוות  הוא  מולנו  העומדים  הקשים  התיקונים 
עדן  בגן  העולם  תיקון  גם  התחיל  עמה  האכילה 
עם חטא האדם הראשון. זה מתבטא בשפע של 
היצע של מזונות בטעמים שונים, צבעים וגירויים 
אימת  וכל  מנוחה,  רגע  לאדם  מאפשרים  שלא 
שהוא הולך – הוא רואה פרסומות או חנויות עם 
מזון שהוא תאווה לחיך. איך עומדים מול כל זה? 
בריאות  הרגלי  רכישת  בריא,  למזון  מודעות  ע"י 
חדשים עם תמיכה קבועה ולימוד עם מטפל או 
שאותה טבע  הבריאות  את  לחוות  כדי  בקבוצה, 
המקרים(.  )ברוב  בריאתכם  מראשית  בגופכם  ה' 
אנשים שהיו חולים, בוחרים בקלות בחיי בריאות 
על פני חולי )ייסורים מביאים לשינוי(. אם אתם 
כאלה,  בחיים  לבחור  פנימי  כוח  צריך  בריאים, 

וכוח זה מצוי בנשמה, אם מתחברים פנימה.

בריאות טובה
ליאת אורפלץ רות 

לרכישת הספר "רזי התזונה – להתנקות, להבריא, לרזות 
בקלות" חייגו להידברות שופס: 073-222-1250
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הסוף לויכוחים. 
נלמד מדוע כל שיחה 

מגיעה לויכוח

כיצד יוצרים שיחה 
של רגשות והבנה תקשורת זוגית בריאה 

רגש והבנה הדדית

ייעוץ אישי אחד על אחד ע"י הצוות המקצועי של מחלקת שלום בית  מיטב הסדנאות שיתנו 
כלים לשלמות בית  הרצאות מרתקות  פאנלים מעשירים  והרבה שמחה ואהבה

בהשתתפות
הרב שמחה כהן הרב שמעון ביטון

הרב אליהו בן סימון הרב אליהו נקש

הבטיחו מקומכם לאורך כל השבת צוות היועצים של הידברות לשירותכם!

שלום ביתשלום ביתלשבת שכולה
מחלקת שלום בית של הידברות

מזמינה אתכם

הסטנדפיסט

ר' שמעון 
פרץ

מחלקת שלום בית
הידברות

כ"ב –כ"ד תמוז תשע"ט  25-27/7
במלון כנורות המפואר

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  

 

#

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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. 


