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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-188,700 עותקים ברחבי הארץ

לצוות ל משה  על  הקב"ה  מצווה  מצרים,  יציאת  קראת 
וכו',  ָאבֹת  ְלֵבית  ֶׂשה  ִאיׁש  ָלֶהם  "ְוִיְקחּו  ישראל:  את 
ַהַּמְׁשקֹוף  ְוַעל  ַהְּמזּוזֹת  ְׁשֵּתי  ַעל  ְוָנְתנּו  ַהָּדם  ִמן  ְוָלְקחּו 
וכו', ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית 

ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים".
הוראה זו טעונה הסבר. רק חיילי צבא הנכנסים בעיר עוינת 
לא  כדי  העם,  ידידי  בית  בפתח  לסימן  זקוקים  האויב,  לבתי 

שהצילה  לרחב  המרגלים  שאמרו  וכמו  בטעות.  להכותם 
אותם )יהושע ב, יח(: "ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ, ֶאת ִּתְקַות 
חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון". אבל הלא אין דבר נסתר 
על  סימן  לתת  ישראל  נדרשו  ומדוע  יתברך,  ה'  מלפני 

פתחי בתיהם כדי שלא יהיה בהם נגף במכת בכורות? 
ומדוע דווקא באמצעות מריחת דם הפסח, הלא אפשר 

היה לתת סימן אסטטי ונאה יותר?
רבנו בחיי )שמות יב, יג( מבאר כי אמנם עצם הסימון על הפתח 
למי  אמונה  של  מבחן  זה  היה  אולם  מציל,  אינו  המזוזות  ועל 
אותו  ועובדים  בשה  מאמינים  שהיו  הקודמת  מהאמונה  שנפרד 
שזובח  אדם  אחד.  באל  שלימה  לאמונה  ועבר  המצרים,  כמו 
ואינו חושש לפרסם כלפי כל העולם על פתח ביתו  את השה, 
באמצעות דמו של השה את כפירתו באלוהות ההבלית של השה, 
כי  ברורה  הוכחה  זוהי  הרי  יתברך,  בה'  השלימה  אמונתו  ואת 

בוטח הוא בה', ולכן ראוי הוא להינצל!
ומכאן נלמד סגולה גדולה לשמירה והגנה מכל צרה. 

ישנם רבים בזמננו המאמינים בה' ובתורתו הקדושה, שומרים 
ומתפללים  תפילין  מניחים  המשפחה,  וטהרת  וכשרות  שבת 
זאת  להראות  חוששים  אך  שאוכלים,  דבר  כל  על  ומברכים 
בפרהסיה. לכן הוא עדיין בלי כיפה והיא עדיין בלי כיסוי ראש, 
משום שסבורים בטעות כי בסך הכל מדובר בסממנים חיצוניים 

שאינם העיקר בעבודה הרוחנית.
והמצווה  לגבר  הראש  שבכיסוי  החשיבות  עצם  מלבד  אולם 
מן התורה לאשה נשואה לכסות את ראשה, והשפעת שני אלה 
יש  הילדים,  להצלחת  והסגולה  ההורים  של  השמים  יראת  על 
בפעולות אלה אמירה גדולה של הכרזה על נאמנות לה' ולתורתו, 
וממילא סגולה גדולה להינצל מכל גזירה קשה חס ושלום. שכן 
יהודי שאינו חושש להכריז בהופעתו החיצונית כי נאמן הוא לה' 

ולתורתו, זוכה לשמירה והגנה מעל הטבע.
משל למדינה שפרץ בה מרד כנגד המלך טוב הלב ורב החסד. 
והנה בעוד המלך מטפל במורדים, קמה קבוצה מנאמני המלך, 
וכל אחד מהם רקם על שרוול בגדו באותיות ברורות את 
מי  ברור שבבא העת את  נאמן למלך". הרי  "אני  המילים: 
יקרב המלך אליו מבין כל נאמניו? את מי שלא חשש להכריז 

כלפי כל העולם בזמן המרד כי נאמן הוא למלך. 
היום אמנם אין מרד במלכות ה', אלא חוסר ידיעה 
ובורות מוחלטת בהכרת היהדות ויופייה, ומשום כך 
יש הנלחמים בה' ובתורתו. אולם הדבר ברור שבבא עת הגאולה, 
את מי יקרב הקב"ה ביותר אליו? את מי שלא חשש בימים האלה 

להכריז בהופעתו כלפי כולם כי נאמן הוא למלכו של עולם. 
זוהי מעלתם של כל יהודי ויהודייה הצועדים ברחוב כשכיסוי 
לראשם כהלכה, ולבושם מלמד מיד את כל הרואה אותם לאיזה 

צד הם שייכים.
כי  בהופעתם  המכריזים  של  שכרם  מסתיים  לא  בכך  אולם 
נאמנים הם למלכו של עולם. אלא גם בימים אלה שטרם ביאת 
המשיח, גדולה מעלתם לפני הקדוש ברוך הוא, עד כדי שבכוח 
הכרזה זו לבטל מעליהם כל גזירות קשות ורעות. שהרי כאבותינו 
במצרים, אף הם אינם מנסים להסתיר את נאמנותם למלכו של 
עולם. ורק מי ששלם לחלוטין עם המלך, אינו חושש להכריז על 
כך בגלוי. ויהי רצון שנזכה במהרה לחזות בשוב ה' לציון ברחמים, 

אמן. שבת שלום.

הכרזת הנאמנות, והקשר שבינה לבין שמירה והגנה מעל הטבע

הרב זמיר כהן

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

 לע"נ אברהם איובי בן שרה | לע"נ פונגדה בן טורי
לע"נ חנה בת שרה
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הרב אברהם יוסף   שאל    
 את הרב

חשמלי  קומקום  האם   
חייב בטבילה?

בטבילה  חייב  הגוי  בבעלות  שהיה  כלי  כל 
הגוי  להעבירו מרשות  כדי  במקווה טהרה, 
בין כלי חשמל  ואין הבדל  לרשות ישראל, 
להטביל  קושי  שיש  וכיון  הכלים.  לשאר 

את כלי החשמל מחשש שיתקלקלו, העצה 
היא להסביר לגוי תחילה, ולתת לו במתנה 
גמורה ולקבל ממנו אח"כ בהשאלה לתמיד, 
ואינו עובר  הגוי  וכיוון שזה נשאר ברשות 

לבעלות הישראל – מותר.
מיץ  או  יין  על  לקדש  יכול  שלא  מי   

ענבים - האם יכול לקדש בשבת בבוקר על 
קפה?

ולכן  בימינו,  היין  על  לקידוש  תחליף  אין 
עליו להשתדל למצוא מי שיקדש עבורו, כי 
ללא שתיית מלא לוגמיו לפחות אין יוצאים 

ידי חובת קידוש.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות

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

העלון מוקדש לרפואה שלמה סיגל בת עליזה 
לרפואה שלמה מיכאל דוד בן תמר | לע"נ פונגדה בן 
טורי | לע"נ חנניה בן מסעודה | לע"נ שמחה בת יפה 

ג'מילה | לע"נ רבקה עדנה עזת בת גוהר רחל  
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חנוך לנער על פי דרכו?

הרב זמיר כהן

שאלות מקו ההלכה

קו ההלכה

6
סימנים של אמונה

חיים ולדר

כסף בלי רשות

פורום מומחיות

2
מדוע מניחים תפילין? 

דניאל בלס הזכות שבהכרזה

ניסים גדולים יותר

ניר גרמי

9
גילי שושן בתשובה

נעמה גרין

בת
ירה
במלון המפואר

לאונרדו ירושלים

ש הידברות מזמינה אתכם לסופ"ש
משפחתי ומענג של שירה ושמחה 
פרשת בשלח | י”ב-י”ג בשבט 18-19/1 

מיטב ההרצאות בנושא זוגיות וחינוך ילדים

הזדרזו להרשם! מס’ המקומות מוגבל! 073-222-12-70

השבת
יוסף מוראדי הפייטן חזן בליווי

הרב
זמיר כהן

הרב
מרדכי לוי



התקשרו והמסך יותקן בביתכם: 073-333-3333

למעלה מ- 1,000,000 צופים לא טועים
אפיקים  לביתך  מביאה  החכמה,  הטכנולוגית  המערכת 
מסרים  שבכולן  ילדים  תכניות  הגילאים.  לכל  שידורים  של 
חדשות  מהדורת  חיים,  שידורים  טבע,  ערוץ  חינוכיים, 
שעות  אלפי  ועוד  תורה  שיעורי  מוזיקה,  הופעות  מותאמת, 

צפייה מותאמת ייחודית.

כשיש לך את צופיה בבית, אתה רגוע. אתה יודע
שבני המשפחה צופים רק בתכנים איכותיים, ערכיים וחינוכיים.

הערוצים חבילת  כל  את  כוללים  המנוי  דמי 
בלבד מהערוצים  חלק  גם  לבחור  ניתן 
הרוחנית הועדה  באישור  מותנה  המנוי 

ערוצים לכל 
המשפחה 
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כיבוד אב ואם  ערך מרכזי בצופיה

ירון שאל: "שלום. יש לי חבר לא דתי ששאל 
אותי על מטרת המצוות. למה חשוב לריבונו של 
קרעתי  אם  ולחומר,  לזמן  מעבר  שנמצא  עולם, 
עשויות  תפילין  קשרתי  או  בשבת  טואלט  נייר 
מעור? אני מאמין שזהו רצונו של בורא עולם, אך 

הייתי רוצה לדעת איך מסבירים זאת בשכל".
* * *

ברצון  עסקנו  הקודמת  בכתבה 
האלוקי. בכתבה זו נלמד מדוע אפילו 
לפעולות קטנות ישנה משמעות בידי 

בעל תודעה.
ולכן  אלוקים,  בצלם  נברא  האדם 

שיש  העובדה  עצם  ביוצרו.  להכיר  בכוחו 
מחוברת  שנשמתך  מעידה  שכלית,  תודעה  לך 
כולה  המציאות  של  העליונה  לתודעה  רגע  בכל 

– אלוקים.
הדברים  כל   – הגשמי  גופך  אפילו  עור,  נייר, 
שאתה רואה סביבך – הנם רק חומר. גופך אינו 

יותר ממעטפת חיצונית לנשמתך. 
את  הנייר,  את  מחשיב  לא  שאלוקים  מובן 
הרוחנית.  נשמתך  את  אם  כי  הארעי,  החומר 
תודעה,  בעל  של  פעולה  לכל  משמעות  ישנה 
היות והנשמה מסוגלת לבחור בין טוב לרע, וכך 

להיקשר ליוצרה במעשיה. 
של  נוסף  ביטוי  רק  הוא  נייר  חיתוך 
על  המעיד  המציאות  בתוך  תודעתך 
את  לתקן  הצטווינו  הפנימי.  רצונך 
לבצע  ולא  השבת,  לפני  מעשינו  כל 
הקדוש  היום  במהלך  מלאכות-יצירה 
אות  כי  תשמורו,  שבתותי  "את  לה': 
כאשר  י"ג(.  ל"א,  )שמות  וביניכם"  ביני  היא 
אנו שובתים אפילו ממלאכה קלה של קריעת נייר 
בשבת, תודעתנו מתחברת לרצון האלוקי ששבת 
מכל מלאכה בסיום הבריאה. זו הדרך בה הנשמה 

מתדמה ליוצרה ומשתתפת במעשה הבריאה.
חסרת  להראות  יכולה  פעולה  שכל  מובן 

משמעות במידה ומסירים 
הכוונות  את  ממנה 
היא  גניבה  בה:  הגלומות 
חומרי  חפץ  העברת  רק 

למקום  אחד  ממקום 
אחר. רצח אינו יותר מהעברת קבוצה אחת של 
אטומים )מתכת בצורה חדה( לתוך קבוצה אחרת 
ישנה  לפעולות  אך  ביולוגי(.  )גוף  אטומים  של 
שלהן,  החיצונית  המעטפת  תחת  משמעות רבה 
ואף לפעולות קטנות יכולה להיות השפעה גדולה 

מאוד על חיינו. 
יסודית,  ידיים  לשטיפת  נדרשים  מנתחים 
בהיותם מודעים למציאות בה וירוס זעיר מסוגל 
היטב  יודעים  לדוגמה  מתכנתים  אדם.  להרוג 
כי אפילו שגיאה קטנה מאוד בשורת קוד אחת 
יכולה לפגום בכל הרצת התוכנה. אוי לו לעובד 
בכיר בכור גרעיני שישגה בלחיצותיו או יתעלם 
מלוח המחוונים. כל אלה הם משלים המעידים 
כידוע,  האנושית,  המציאות  הגדול.  הנמשל  על 
יותר מכל תוכנת מחשב, לכן תורת ה'  מורכבת 

רחבה מיני ים.

היהודי דניאל בלס2
מדוע חשוב לאלוקים שנניח תפילין? )ב'(  החושב

כיצד מוכיחים את חשיבות מעשינו לפני בורא עולם?

 שבע
    עובדות

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

הקב"ה  "עתיד  נאמר  קפ"ו(  )תזריע,  בזוהר   .1
להראות גאולה לבניו כאלו הימים ששלח הקב"ה 
המכות  אלו  והראה  ממצרים,  ישראל  להוציא 
במצרים והכה אותם בשביל ישראל". הזוהר מוסיף 
ומבהיר את ההשוואה בין שתי הגאולות: "גאולת 
וכאן  אחת,  ובמלכות  אחד  במלך  היתה  מצרים 
העתידה,  הגאולה  בזמן  שבעולם".  המלכים  בכל 

עליונות,  במכות  האומות  כל  את  יכה  הקב"ה 
בשל הפעמים שמיאנו לשחרר את ישראל. 

הזוהר מסכם ואומר: "ואז יתכבד הקב"ה 
בכל העולם, וידעו הכל ממשלתו".

לאברהם  הבורא  של  הבטחתו   .2
אבינו הייתה כי יוציא את בניו מתחת 

לו  הבטיח  לא  אך  מצרים,  שעבוד 
שיוציאם מתחת שעבוד עבודה זרה. דברי 

הזוהר: "והוא עשה טובו וחסדיו עמהם. ומשום 
זה תמצא בתורה חמישים פעמים יציאת מצרים, 
להראות לכל בני העולם החסד שעשה הקב"ה עם 
ישראל, שהוציאם מאלו כחות הטומאה, והביאם 
בינה"  שערי  חמישים  שהם  הטהרה,  כחות  לתוך 

)זהר חדש יתרו ג'(.

3. במכילתא נאמר: "מכאן אתה למד, ששקולה 
שעשה  וגבורות  נסים  כל  כנגד  מצרים  יציאת 

הקב"ה לישראל".
ממצרים  שיצאו  ישראל  עם  התנה  הקב"ה   .4
כך  תנאי  "על  ריבית:  מצוות  על  שיקפידו  בתנאי 
הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתקבלו 
)בהר,  הספרא  מוסיף  ריבית".  מצות  התורה  את 
ריבית,  במצות  המודה  "שכל  ואומר:  ה'(  פרשה 
במצות  הכופר  וכל  מצרים,  ביציאת  מודה 

ריבית, כאילו כופר ביציאת מצרים".
עשה  "תנאים  מובא:  נוסף  תנאי 
במצרים,  עד שהם  ישראל  הקב"ה עם 
מנת  על  אלא  משם  מוציאם  שאינו 
שיעשו לו משכן וישרה שכינתו ביניהם".

ממצרים?  ישראל  יצאו  מה  בזכות   .5
בתלמוד ירושלמי )תענית ג', א'( מונים חז"ל בזכות 
חמשה דברים  "מתוך  ממצרים:  ישראל  יצאו  מה 
צרה,  מתוך  הקץ,  מתוך  ממצרים,  ישראל  נגאלו 

מתוך צווחה, מתוך זכות אבות, מתוך תשובה".
6. במדרש רבה כתובים דברים מופלאים אודות 
ברוך  הקדוש  אמר  כה  הקב"ה לבניו.  של  אהבתו 

כמה  אני  "יודע  הוא: 
במדבר,  להכאיבני  עתידים 
נמנע  איני  כן  פי  על  ואף 
להצילם  וארד  מלגאלם... 

מיד מצרים".
יהודה  רבי  בא,  דודי...  "קול  יהודה:  רבי  דברי 
'אתם  לישראל:  שאמר  בשעה  משה.  זה  אומר: 
נגאלין,  אנו  'משה רבינו, היאך  לו:  נגאלין', אמרו 
והלא אמר הקב"ה לאברהם 'ועבדום... ארבע מאות 
אמר  שנים',  רד"ו  אלא  בידינו  אין  ועדיין  שנה', 
מביט  אינו  בגאולתכם  חפץ  והוא  'הואיל  להם: 

בחשבונותיכם".
דברי רבי נחמיה: "קול דודי... בא, זה משה, בשעה 
'משה  ליה,  אמרו  נגאלין',  'אתם  לישראל:  שאמר 
רבינו, היאך אנו נגאלין, והלא אין בידינו מעשים 
טובים', אמר להם: 'הואיל וחפץ בגאולתכם, אינו 
מביט במעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט, בצדיקים 

שבכם ומעשיהם, כגון עמרם ובית דינו'.
בשעה  משה,  זה  בא,  דודי...  "קול  רבנן:  דברי 
לו:  אמרו  נגאלין',  'אתם  לישראל:  ואמר  שבא 
'משה רבינו האיך אנו נגאלין, וכל מצרים מטונפת 
מעבודה זרה שלנו', אמר להם: 'הואיל והוא חפץ 

בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם".
ג'( דברי  ג',  )שמות  במדרש רבה  מובאים  עוד   .7
אוציאם  זכות  באיזה  "שאמרת,  למשה:  הקב"ה 
עתידין  שהן  התורה  שבזכות  יודע  הוי  ממצרים, 

לקבל על ידך בהר הזה הם יוצאין משם". 

נעמה גרין

המשך בעמוד 7<<

7 מדרשים מופלאים על יציאת מצרים
באיזו זכות יצאו ישראל ממצרים, עד כמה אוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, 

וכנגד מה שקולה יציאת מצרים?



דווקא הביקורת במישורים חשובים 
ונעלים הרבה יותר, הקשורים לאישיותו 

ולערכיו של האדם, נתקלת בהתנגדות עזה

ביקורת

כל אדם שואף להיות מושלם. כמו כן, חשוב לו שגם החברה שמסביבו 
 – לתחומים רבים  מתפרס  פגם  ללא  להיראות  רצונו  כך.  אותו  תראה 
אישיותו ותכונותיו, מבנה גופו והמראה החיצוני שלו. תשומת לב רבה 
נעצר מול הראי,  היא הסיבה שהוא  זו  מקדיש אדם למראהו החיצוני. 
לביקורת אחרונה לפני יציאתו מן הבית, לבחון האם קיימים על פניו או 

על בגדיו, דברים שיש צורך להסירם.
כל אדם ההולך ברחוב ומחפש כתובת מסוימת, יודה מאד למי שיסב 
את תשומת לבו שהוא טועה בכיוון צעידתו, והבית שהוא מנסה לאתר 
נמצא בכיוון הפוך לכיוון התקדמותו. כמו כן הוא יודה למי שמיישר את 

צווארונו המקומט.
אך ראה זה פלא, דווקא הביקורת במישורים חשובים ונעלים הרבה 
יותר, הקשורים לאישיותו ולערכיו של האדם, נתקלת בהתנגדות עזה, 
כלפי  שנאה  מפתחת  אף  שלעיתים  ובמגבלות קבלה,  האזנה  במחסומי 
המבקר והמוכיח, כמאמרו של שלמה המלך "אל תוכח לץ פן ישנאך..." 

)משלי ט', ח'(.
מעטים הם האנשים המסוגלים לקבל ביקורת באהבה, באותה מידה 
הגדולה  פי שהמתנה  על  אף  מתנה,  או  מחמאה  בקבלת  שהם שמחים 

לאדם  להעניק  שאפשר  ביותר 
אישיותו.  שיפור  אלא  אינה 
את האדם המוכן לקבל בקורת, 
הוא  "חכם".  המלך  מכנה שלמה 
יאהב  חכם,  שאותו  טוען  אף 

את המוכיח, שהרי המוכיח קידם 
שם:  משלי  בספר  וכלשונו  אותו, 

"... הוכח לחכם ויאהבך".

חשיבותה של הביקורת
של  למיסודה  נועדה  חשיבות רבה 
המשפחה,  במסגרת  בונה"  "ביקורת 

וודאי  ודאי  דומים,  אינם  צרכיהם  לזה,  זה  זהים  אינם  בני-הזוג  שהרי 
שסיפוקיהם הרגשיים והפגיעות הרגשיות שהם נפגעים זה מזה, שונים 
לחלוטין. בחלק גדול מהמקרים, לא יבחינו בני-הזוג כלל בפרטי השוני 

אם הדבר לא ייאמר להם ויפורט בצורה ברורה.
בן- של  מסוימות  שאמירות  בבני-זוג,  בטפול  מתגלה  תמיד  כמעט 
הזוג, נתפרשו להפך ממש ממה שאומרן התכוון, או שהתנהגות בן-הזוג 
נתפרשה כפוגעת, גם כאשר אותה התנהגות כוונה לטובתו של הנפגע. 
במקרה כזה, הביקורת מאפשרת לשדר לזולת מה מרגיז בהתנהגותו, או 
מה היתה הציפיה ממנו שלא מומשה. היא גם נותנת אפשרות לבן-הזוג 
את  ולהפיג  התנהגותו  את  להסביר  הביקורת,  על דברי  להגיב  המבוקר 

המתח, או לבקש סליחה על התנהגותו השלילית, לפי הצורך.
לדעת  יש  מפעל,  או  מוסד  בית,  בכל  הביקורת,  של  חשיבותה  עם 
להפעילה בצורה נכונה. ביקורת שאינה מבוקרת היא שלילית והרסנית 

ביותר, מעכירה את האווירה ומחבלת במרקם היחסים המשפחתי. 
במקומות רבים בדברי מפרשי התלמוד, אנו מבחינים שכאשר מדובר 
בהגדרת חבר אמיתי, המשמעות היא, חבר מוכיח ומשפר, חבר שאינו 
המסב  אלא  מהם,  ומתעלם  מסתירם  ואינו  השליליים  בדברים  תומך 

תשומת לב לדברים שאינם כשורה, שיש לשפרם.

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

האם אתה "אורגינל" 
או חיקוי?

טוב לשאוף וללמוד מדמויות גדולות, אבל לא נכון 
לחקות את האחר כתוכי

נסעתי  יודעת,  "את  שלה:  לחברה  בהתלהבות  מספרת  אחת  אישה 
אתמול ביגואר!"

עיניה של החברה מתמלאות קנאה.
"אז מה?!" היא אומרת, "מה את משוויצה?! אני נסעתי היום בפברואר…"
כאשר אדם מנסה לחקות מישהו אחר, אל לו להתפלא אם ייצא מגוחך.

לא כדאי לכם לנסות להיות מי שאתם לא. טוב לשאוף, וטוב שתהיינה 
לנו דמויות שראוי ללמוד מהן, אבל לא נכון ולא ראוי לחקות כתוכי או 

כקוף. 

השמח בחלקו
ויש  בחלקו".  השמח  העשיר  "איזהו  אומרת:  ד'(  )פרק  באבות  המשנה 
להבין: מדוע לא כתוב "איזהו העשיר השמח במה שיש לו"? מהו "בחלקו"?  
לכל אדם יש תפקיד ושליחות, שהם מיוחדים לו ורק לו. כל אדם הוא 
אפוא חלק חשוב בתמונה הכללית, כמו בפאזל גדול. משום כך, לכל אדם 
יש "חלק" ייחודי, בהתאם לתפקיד שלו בעולם. החלק הזה כולל את כל 

מה שהאדם צריך לצורך התפקיד והשליחות המיוחדים שלו. 
הנגר מצטייד במסור ובבולי עץ לצורך מלאכתו, והטבח בסכין ובסיר. 
לסייד יש דלי של צבע ומברשת, ולצלם – מצלמה. הצלם לא ינסה לצלם 
בעזרת המסור, והטבח לא יבשל מאכלי גורמה בדלי של צבע. כל בעל 

מלאכה זקוק לכלים המתאימים לתפקיד שלו. 
לו,  אין  שלו.  לשליחות  הנחוצים  הכלים  את  משמים  מקבל  אדם  כל 
אם כן, שום סיבה לקנא באחרים על כלים שקיבלו. הם מתאימים להם, 
ולא לו. אילו היה מקבל את מה שיש לזולתו, החיים שלו היו הרבה יותר 

קשים. 
מלך אחד אמר לחכם: 

"אילו היית שואל ממני )דבר כלשהו(, הייתי מספק לך )אותו( כל ימי 
חייך". 

אמר לו: "ולמה אשאל ממך, ואני עשיר ממך"?!
אמר לו המלך: "ואתה היאך עשיר ממני?" 

אמר לו: "מפני שאני מסתפק במעט אשר לי, יותר ממה שאתה מסתפק 
ברב אשר לך" )רבי שלמה אבן גבירול(.

היה  למניינם.   1058 בשנת  נפטר  גבירול  אבן  יהודה  בן  שלמה  )רבי 
תלמיד חכם ומשורר. חי בתקופת תור הזהב של יהדות ספרד.(

אין שום סיבה וטעם לקנא באחר על הצלחותיו.
אנחנו לא צריכים לעשות מה שהחבר/העמית/השכן עושה.

כן נעשה כל שביכולתנו כדי לנצל באופן המיטבי את הכוחות  אנחנו 
והכלים שניתנו לנו. וגם אם בתחילה אנחנו לא רואים תוצאות, נתאזר 

בסבלנות.
בעז"ה, אנחנו עוד נצליח.

ארגז 
  הכלים

33 הרב שמחה כהן
בית

  יהודי

הרב יצחק פנגר

קבל את עלוני הידברות ללא עלות

וחלק בבסיסי צה”ל הקרובים לביתך

אנשי חסד רבים תרמו להפצת

עלונים במקומות ציבוריים

כעת מחכים רק לך!
להצטרפות כמפיץ בבסיסים צבאיים ללא עלות: 073-2221388 

שליח בדרך אליכם - עד הבית!

שתחלק עלוני 
שבת

בבית החולים הקרוב 
אליך

בישראל העם  למען  מעיניהם  שינה  מדירים  הצבא  חיילי 
הידברות מזכה אותך לחלק לחיילים את עלוני 
השבת בבסיסי צה”ל הקרובים למקום מגוריך
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האם על פי דרכו של הילד יש לחנך אותו? 
ומה עם דרך החינוך של ההורים?

חנוך לנער על פי דרכו?

רבים תמהו על דברי המלך שלמה )משלי כ"ב, ו'(: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו". האמנם על 
פי דרכו חסרת הניסיון והבלתי מסודרת של הנער יש לחנכו?! והלא יש לחנכו על פי 

דרכם המנוסה והברורה של ההורים והמחנכים!
אלא שיש לפעול עם כל ילד בדרך חינוכית המתאימה לאופיו. כלפי ילד עדין ורגיש, 
ואפילו רק חוסר שביעות רצון מצד ההורה  די ברמז המביע אכזבה או מורת-רוח 
והמורה, כדי שמיד ישתדל לתקן את טעותו, בעוד שנזיפה רק תזיק ותפגע בנפשו 
העדינה. ולעומתו, יש ילד עז ומרדן מטבעו, הזקוק להערה מפורשת ופרטנית במילים 
ברורות, משום שרמז קל אינו נקלט על ידו. אם כי יש להדגיש, שגם עם ילד זה יש 
לדבר בדרך כלל במילים רכות המשדרות אהבה ורצון בטובתו, כמבואר להלן. שהרי 

כבר אמר שלמה בחכמתו )משלי כ"ה, ט"ו(: "ְוָלׁשֹון ַרָּכה, ִּתְׁשָּבר ָּגֶרם )עצם קשה(".

מספר טיפוסי היסוד 
תורת הפסיכולוגיה נבוכה בשאלה לכמה קטגוריות יש לחלק את האופי האנושי 
בכללותו. וכמספר חוקרי נפש האדם כך מספר הדעות בשאלה גדולה זו. אולם יוצר 
האדם גילה בתורה שניתנה לאנושות במעמד הר סיני, כי ישנם ארבעה סוגי אופי, 
"כנגד  וכפי שמפורט בהגדה של פסח:  לנהוג בדרך אחרת.  יש  שעם כל אחד מהם 
ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול".
מקום  ילדינו, ובכל  את  לחנך  התורה  ציוותה  מקומות  הסיבה שבארבעה  כלומר, 
הקב"ה  ברא  אדם  בני  טיפוסי  שארבעה  ללמדנו  שונה,  בניסוח  ההוראה  את  כתבה 
בעולם, וכל ילד המשתייך לאחת מארבע קטגוריות אלה, זקוק לשיטה חינוכית שונה 
במעט משיטת החינוך הנכונה לחברו המשתייך לקטגוריה אחרת, והם: חכם, רשע, 

תם, ושאינו יודע לשאול.  
הדבר ברור שאין ילד שנולד רשע. אולם הכוונה היא שאם לא ניגש לילד זה בגישה 

הנכונה לאופיו המיוחד, סופו שיהיה רשע חלילה.
החכם והרשע שניהם ילדים פקחים. אולם יש ילד בעל אופי מקבל, ויש ילד בעל 
אופי מרדן. את הראשון קל לחנך. הוא ילד מבקש חכמה, טבעו נוח בהיותו פתוח 
לשמוע ולקבל, והוא נעים הליכות. יש רק ללמדו מה נכון לעשות. ואילו השני, פיקח 

ומרדן, ווכחן, ומתקשה לבצע מטלות המוטלות עליו.
השלישי - אינו בעל דעה עצמית, וגם לא סקרן כמו השניים הראשונים. אבל שואל 
בקצרה ומבצע את ההנחיות שמקבל )תם(, ואילו הרביעי - אינו מתעניין כלל במה 

שקורה סביבו, ויש לעוררו להתבוננות )שאינו יודע לשאול(.
וגילתה לנו התורה, שכל הטיפוסים הללו נדרשים לעולם, כדי שיתפקד בהרמוניה 
לא  אם  רשע לבסוף  להיות  שעלול  המרדן,  האופי  בעל  שאפילו  משום  ובשלימות. 
שישתמש  נפלא  אדם  להיות  יוכל  לטבעו,  המתאים  נכון  באופן  ויחנכוהו  ידריכוהו 

בכישוריו המיוחדים ובעוצמת הבעירה הפנימית שבו כדי לבצע פעולות נפלאות. 
ומעתה דברי שלמה המלך מאירים: "ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו!" כלומר התבונן והכר 
את דרכו של כל ילד בפני עצמו, הן ילדך בבית והן תלמידך בכיתה, וחנך כל אחד מהם 

בהתאם לטבעו ולאופיו.

המדריך 
  לחינוך

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

מתוך הספר "לחיות בשמחה", מאת הסופר רן ובר 
)הוצאת אלומות(. ניתן לרכישה בהידברות שופס

בחיים צריך לדעת
לבחור נכון

הידברות מזמינה אותך לגלות את כל הסודות על
הקשר בין תזונה לבריאות וריפוי על ידי צמחים

 בסדנא חוויתית אחת!

כיבוד
עשיר

 073-222-12-40

חוברת מתכונים בריאיםשי לכל משתתפת!

רישום מראש חובה • מכירת מוצרי הידברות במקום

הסדנא תתקיים
אי”ה ביום שלישי
ט’ שבת 15/1/19

בין השעות 10:00-16:00
באולם “תהילה למשה”

הפלמ”ח 17, עמידר, בת ים 

בשבוע הקרוב בבת ים!
רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופתיות

הרבנית רחל בצרי    והרבנית זהרה שרביט
הרב ניסים אזוי בשיחה מרתקתהרב יצחק בצרי בתפילה מיוחדת

הרב זמיר כהן

הגיע אליי זוג שחווה קושי בנישואין על רקע חוסר יכולתו של 
הגבר לפרנס כראוי את המשפחה. האישה סיפרה שהעובדה שהוא 
לא מצליח להחזיק בעבודה מכניסה, גורמת לה לא להעריך אותו. 
הגבר מצידו אמר שגם הוא היה רוצה לפרנס את משפחתו, אבל מה 

לעשות שהוא פשוט לא מסוגל.
שלו  היכולת  חוסר  את  תלה  שהגבר  הוא  שהתברר  מה  לבסוף 
בו, היא לא מאפשרת  לפרנס - באשתו. היא לא מספיק מאמינה 
לו גמישות בלוחות הזמנים, היא מצפה שהוא יעזור בבית ולכן הוא 
התחתונה,  בשורה  ועוד.  ועוד  תובענית,  בעבודה  לעבוד  יכול  לא 
ולא  שלה  לרצונות  קורבן  הרגיש  הוא 
קדימה.  ללכת  יכולת  לו  שיש  הרגיש 
גילינו  אחרים,  רבים  במקרים  כמו 
נוח  שבמידה מסוימת המצב הזה גם 
לו, מכיוון שהוא מקבל בזכותו פטור 
מהתמודדות עם הפחדים ועם תחושת 

חוסר היכולת הכללית שלו.
שמחה היא בחירה, שמחה היא עבודה, ושמחה היא התעלות מעל 
המצב והזמן. מה ההפך מכל אלה? התקרבנות. כשאדם נופל לתחושה 

שהוא קורבן, הוא הכי רחוק שאפשר משמחה.
רגשות  עם  תמידי  באופן  לחיות  זה  קורבן  של  בתודעה  לחיות 

קשים שמושכים אותי למטה, שמרחיקים אותי מהשמחה שלי.
אדם שחושב שהוא קורבן של המציאות - מרגיש שאין לו בחירה. 
הסיבה לכל מה שקורה בתוכו או מחוצה לו היא חיצונית, ולכן אין 
לו יכולת לשנות זאת. התרופה לכך היא לבחור לעשות. נכון שהרבה 
יותר קשה להיות שמח כשהמצב החיצוני קשה, אבל זה לא בלתי 
מגלה  הקשים  במצבים  ההתגברות  דווקא  פעמים  והרבה  אפשרי, 
לאדם  כח  נותן  ה'  בתוכו.  שיש  שיער  נפש שלא  תעצומות  באדם 
לבחור. אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו מתקרבנים. יכול להיות שלא 
במאה אחוז, ויכול להיות שלא בכל התחומים. למשל, יכול להיות 
מישהו שלא מרגיש קורבן בעבודה, אבל מרגיש ״שֹה לעולה״ בבית. 

או כמובן להפך.
השלב הבא הוא לבחור. מה הכוונה? לעשות בחירות שלא הייתי 
בחירות  כדאי לבחור  ובעיקר  להתחיל לבחור,  רגיל.  באופן  עושה 
כמו  הקורבנות,  מתחושת  לצאת  כי  בקטן?  להתחיל  למה  קטנות. 

הרבה דברים אחרים, זה תהליך.
ולמחשבה  להבנה  קשור  ולבחירה,  להתבוננות  מעבר  נוסף,  דבר 
שלי: לחשוב על זה ואולי לדבר על זה שאני לא קורבן. ה' נותן לי 
בחירה ולכן יש לי אחריות על מעשיי. ככל שאצליח להבין שאני יכול 
להיות אחראי על מעשיי ועל הרגשותיי, אוכל להוסיף שמחה בחיי.

צריך להבין שאם אני חושב שאני קורבן זה לא אומר שמשהו לא 
בסדר אצלי, אלא שכך התרגלתי. זה לא אומר שנגזר עליי לחיות כך.

רוצים להיות בשמחה תמיד? קבלו טעימה מסדנת 
"להיות בשמחה". חפשו את הסדנה "להיות בשמחה"

 באתר "הקמפוס היהודי"

רן ובר

״אכלו לי, 
שתו לי״. 

או: להיות קורבן

לחיות 
   בשמחה



הגייזר הוא מעיין של  גייזר?  הידעתם מהו   •
ויוצר  לזמן מה,  מים חמים, אשר מתפרץ אחת 
עמוד של מים חמים ושל קיטור. התופעה נובעת 
בסלעים,  ונקבים  גבוה  חום  מים,  של  משילוב 
דרכם זורם הקיטור. בפארק ילוסטון שבארה"ב 

ישנן 9 בקעות ובהן כ-400 גייזרים.
• הידעתם איזו אשליה משמשת 

לחישוב מרחק? תופעת הפרלקס, 
היא  "היסט",  בעברית  או 
האשליה שחפצים שממוקמים 
לאט  זזים  מאתנו  רחוק 
אלינו.  הקרובים  מאלה  יותר 
לדוגמא, כאשר נוסעים בכביש, 

נדמה כאילו עמודי התאורה זזים 
המרוחקים  ההרים  אך  במהירות, 

שבנוף כביכול זזים לאט יותר. האשליה 
הזו משמשת לחישוב המרחק של כוכבי הלכת 

וכדומה.
שיער  לאדומי  קוראים  למה  הידעתם   •

"ג'ינג'ים"? מקור הביטוי הוא בתבלין המוכר לנו 
של  שמו  ג'ינג'ר.   – באנגלית  או  זנגוויל,  בשם 
התבלין הושאל גם למשקה כתום ותוסס המכיל 
אייל".  "ג'ינג'ר  בשם  בעולם  והמוכר  זנגוויל, 
זה שנתן לג'ינג'ים  הקישור לצבע הכתום הוא 

את שמם.
אגם  יש  איפה  הידעתם   •
ישנם  למעשה  ורוד?  בצבע 
בעולם,  כאלה  אגמים  עשרה 
אגם  הוא  שבהם  המיוחד  אך 
בארכיפלג  שנמצא  הילייר, 
הצבע  אוסטרליה.  מערב  של 
הוורוד נגרם בגלל אצות בשם 
שמתפתחת  סלינה",  "דואניאלה 
ורוד  במים מלוחים, ומפיקה צבע 

טבעי שצובע את המים.
• הידעתם אלו צבעים אינם באמת צבעים? 
באמת  אינם  והלבן  השחור  פיזיקלית,  מבחינה 
אור  של  מוחלט  מהעדר  נובע  השחור  צבעים. 

וצבע, ואילו הלבן הינו תערובת של כל הצבעים 
גם יחד. לכן, כאשר קרן אור לבנה פוגעת זכוכית 
או בטיפה של מים, היא מתפרקת ונראים צבעי 

הקשת.
• הידעתם מתי הומצאו האופניים? האופניים 
בשנת  ניפס  ז'וזף  ידי  על  הומצאו  הראשונים 
מחוברים  גלגלים  שני  למעשה  היו  אלה   .1816
כדי  ברצפה  המוט ובעט  על  ישב  הנוסע  במוט. 
להתקדם. למעלה מ-20 שנה לאחר מכן המציא 
גל  את  מקמילן  קירקפטריק  בשם  סקוטי  נפח 

הארכובה, המשמש לדיווש באמצעות הרגליים.
הוא  הגפרור  נדלק?  הגפרור  איך  הידעתם   •
קצה  אש.  להצתת  כיום  ביותר  הנפוצה  הדרך 
קופסת  של  וצדה  דליק,  בחומר  מצופה  הגפרור 
הגפרורים מכיל רסיסי זכוכית. כאשר משפשפים 
נוצר   – הזכוכית  רסיסי  על  הדליק  החומר  את 

חיכוך הגורם לחום, וכך ניצתת האש.

7 עובדות מפתיעות שאולי לא ידעתם
איזו אשליה משמשת לחישוב מרחק, למה לג'ינג'ים קוראים כך, ואיך נדלק הגפרור?

דבי רייכמן

5

שאלות שנשאלו בקו ההלכה
מאכלי חלב על פלטה בשרית, תפילת שמונה עשרה ומאכלים בתרמיל צבאי

פלטה  על  חלב  מאכלי  לחמם  מותר  האם 
שמשתמשים בה למאכלי בשר?

של  תבשילים  עליה  לחמם  שרגילים  פלטה 
בשר, ולפעמים גולש מהתבשיל על גבי הפלטה, 
על  לחמם  אסור  ולכן  בשרית,  שהפלטה  נמצא 
יחד  לאוכלו  שרוצה  לחם  או  גבינה  בורקס  גבה 
עם חלבי, אלא על ידי הפסק, דהיינו שיניח שתי 
שכבות נייר כסף חוצץ בין הפלטה לבין הבורקס, 

ובמקרה כזה יהיה מותר לחמם. 
יש לציין שחייבים לחתוך ולהכין את נייר 

לחתוך  ואסור  שבת,  מערב  כבר  הכסף 
נייר כסף בשבת.

ועבר  שחרית  התפלל  שלא  מי 
להתפלל  יכול  מתי  עד  תפילה,  זמן 

שמונה עשרה?
עשרה  שמונה  התפלל  לא  אם 
ארבע  שעברו  עד  שחרית  של 

שעות מתחילת היום, יכול להתפלל עד 
חצות היום. ואם הזיד ולא התפלל, יתפלל מנחה 
נדבה,  של  תנאי  יעשה  שמתפלל  ולפני  פעמיים, 
ויאמר: אם אני חייב להתפלל – תהא תפילה זו 
לשם חובה, ואם לאו, תהא תפילה זו תפילת נדבה 
)הלכה ברורה סימן פ"ט אות ט'. וכעין זה כתב האור לציון 

חלק ב' פרק ז' הלכה כ"ה(.

להתפלל  יכול  האם  באוטובוס,  הנוסע  אדם 
בדרך כשהוא בישיבה?

אם לא יספיק להתפלל עד שיעבור זמן תפילה 
– מותר להתפלל בישיבה )שלחן ערוך סימן צ"ה סעי' 
א'(. אמנם אם יש בידו האפשרות להתפלל קודם 
שיעבור זמן תפילה, חייב להמתין למקום שיוכל 
להתפלל מעומד. ולא עוד, אלא אף מי שהתפלל 
האפשרות  לו  ונזדמנה  יושב,  כשהוא  בדרך 
להתפלל מעומד – חייב לעשות כן )שלחן ערוך סימן 

צ"ד סעיף ט'(.
קריאת  שמעו  שלא  בבסיס  חיילים 
התורה בבוקר עקב פעילות מבצעית, 
האם יכולים לשמוע בשעת המנחה? 
והאם צריך דווקא עשרה או מספיק 

רוב מניין? 
יכולים לשמוע קריאת התורה 
עשרה  שיהיו  צריך  ואין  במנחה, 
שלא שמעו, אלא מספיק אפילו שישנם 
ששה שלא שמעו קריאת התורה, וכמובן צריכים 
את  להם  שישלימו  אנשים  ארבעה  עוד  לקחת 
שהם  פי  על  אף  מניין  להשלים  ויכולים  המניין. 
סימן  הלכה  )ביאור  התורה  קריאת  שמעו  בעצמם 
אשי  בספר  פסק  וכן  "בפחות"(.  המתחיל  דיבור  קמ"ג 
סעיף  ל"ח  פרק  קנייבסקי,  הגר"ח  בשם  ישראל 

קריאת  כ"ה, שמספיק ששה אנשים שלא שמעו 
התורה )אשי ישראל עמ' תכ"ג(.

בתוך  הנמצאים  מאכלים  מביתו  שהביא  חייל 
התרמיל, ואת התרמיל הניח תחת המיטה - האם 

מותר לאכול מאכלים אלו?
מאכלים  לאכול  איסור  שיש  נפסק  בהלכה 
ששהו מתחת למיטה שישנו עליה, משום ששורה 
על זה רוח רעה )שלחן ערוך יורה דעה סימן קט"ז  סעיף 
בזה  להקל  מקום  יש  האם  דנים  והפוסקים  ה'(. 
לאחר מעשה, ומסקנת הדין כתב מרן הרב עובדיה 
בספר הליכות עולם )חלק ז' פרשת פנחס סעיף יב(, על 
פי מה שכתב בשו"ת יביע אומר )חלק א' יו"ד סי' ט'(, 
שיש להקל בזה במקום שיש הפסד, ואפילו אם 

ההפסד הוא מועט – יש להקל.

הרב ירון אשכנזי
קו 

 ההלכה

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

073-3333-300

חכם, מוכשר, מוצלח

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

הן מכלות את חיינו.

בהשגחה תורנית  מיועד לנשים ולגברים

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

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

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

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

נפשיבשאלתי



דולר  אלף  שלנו  השכונה  רב  חילק  שעבר  בפורים 
ל-30 משפחות נזקקות. כיצד הגיע לרב סכום גדול 
רבו  ואיך עצה של  לפריז  ליום אחד  כזה, מדוע טס 

המובהק גרמה לישועה גדולה?

 סיפורים מהחיים  | חיים ולדר

נישואיה  לאחר  מתחתנת.  צעירה  אישה 
נולדים לה שני ילדים חרשים, ובעלה לא 
מסוגל להתמודד ונוטש. היא נותרת לבד, 
ועם ערימת בעיות.  בלי כסף, בלי תמיכה, 
ישנה  מוזר  מפגש  הייאוש,  לפני שמגיע  רגע 

את חייה מהקצה אל הקצה...

ני תושבת ארצות הברית. קוראים לה א
מוגבלות",  הבלתי  האפשרויות  "ארץ 
"ארץ  גם  להיות  מסוגלת  היא  אבל 

המוגבלויות הבלתי אפשריות".
יציבים ושאינם בריאים  נולדתי להורים בלתי 
בנפשם. לא יודעת איך שרדתי את הילדות, בלי 
יד מכוונת, בלי שום חום ואהבה, המצב בבית היה 
נורא ואיום. מלבד העוני והדלות, הייתה בו הזנחה 
ילכו  הילדים  אם  אכפת  היה  לא  לאיש  נוראה, 
לבית הספר או לא, ובאמת, אחי בחרו באופציה 
של לא. אני הבנתי כבר מאז ילדותי שכל מקום 
לכן הלכתי בשמחה  יותר,  מחוץ לבית הוא טוב 
לבית הספר. אני זו שהייתי עושה את הסנדוויץ' 
עד  ישנו  כלל  בדרך  הורי  כי  והיה,  במידה  שלי, 
לשעות הבוקר המאוחרות. אני זו שקניתי לעצמי 
את הבגדים או שאלתי מחברותי. לא יודעת איך 
זה לא פגע במעמד החברתי שלי, שגם אם לא היה 
גבוה, בהחלט לא היה נמוך. הייתי תמיד מוקפת 

בחברות.
בגיל 21 שידכה לי חברה בחור שנראה לי כמו 
שמה  חושבת  אני  אדמות.  עלי  המושלם  האדם 
שהכי קסם לי אצלו – שהייתה לו משפחה. כן, 
לא  אפילו  בני האדם  המובן מאליו, שרוב  הדבר 
כמו  פשוט  זה  כי  מעלה,  בתור  אותו  מזכירים 
הגורם  בשבילי  היה  זה  נושמים,  שהם  האוויר 
הראשוני להחליט להינשא לו. זה, ועצם העובדה 

שמישהו בכלל הסכים להינשא לי.
התחתנו.

* * *

התברר  שהתחתנו,  אחרי 
אך  משפחה,  לו  יש  שאמנם  לי 

למשפחה שלו אין כל כך אותו.
הצליחו  ואחיותיו  אחיו  בעוד 
ושגשגו, הוא היה ה"לא יוצלח", זה שקם 

מאוחר ואינו עושה שום דבר עם עצמו.
של  מהבית  הפוך  בית  לבנות  חלמתי  חיי  כל 
הורי. מסתבר שמצאתי את עצמי עם בעל שהוא 
העתק מושלם של אבי. היה לו לב טוב, אבל חוץ 
מזה – כלום. הוא פשוט לא עשה כלום עם עצמו, 
הסתבר  שלו,  במשפחה  להתנחם  חשבתי  ואם 
ִאתו  לי שהם שמחו שמישהי הסכימה להתחתן 
ולהרחיק אותו מהם. ממש כך. אחרי שיצא סוף 
סוף מהבית, הם עשו הכל כדי להימנע ממפגשים 

ִעמו. החלום שלי נופץ פעמיים.
אחרי שנה וחצי נולד לנו בן.

נכון  יותר  אותו,  לגדל  והתחלנו  מאוד  שמחנו 
התחלתי לגדל אותו ללא תמיכה מינימלית מצד 

בעלי.
כחצי שנה לאחר לידתו הבחנתי במשהו מוזר. 
הלכתי ִאתו לבדיקות, ומהר מאוד התברר שהילד 
שלי חירש. לא למחצית ולא לרביע. פשוט חירש. 

לגמרי.
* * *

התרגלתי לרעיון, מה עוד שהתינוק היה כל כך 
חמוד ומקסים, ונקשרתי אליו בכל ִלבי ונשמתי.

בעלי לא מצא שום עניין בתינוק, איני בטוחה 
בגלל  שזה  חושבת  אני  שלו.  המוגבלות  שבגלל 
ושוב  דבר,  בשום  עניין  שום  מצא  לא  שהוא 
פרנסה  קשיי  עם  מתמודדת  עצמי לבדי,  מצאתי 
ועם קשיי גידול של ילד מוגבל שדורש טיפולים, 
ביטוח  לך  אין  אם  הברית  בארצות  שיודע,  ומי 

רפואי – אתה גמור.
מצאתי  פשוט  הדרכים.  את  מצאתי  אני  אבל 

אותן.

כעבוד שנה וחצי נולדה בת.
הפעם אמרו לי שצריך לבדוק מידית את עניין 

השמיעה. בדקתי.
ומה נראה לך? חירשת! מאה אחוז.

"יש איזו בעיה גנטית אצלכם", אמרו הרופאים. 
זה הספיק לבעלי למצוא את התירוץ שלו, ופשוט 

להיעלם.
* * *

לא יודעת איך היו לי הכוחות, אם לא שבורא 
עולם בכבודו ובעצמו נתן לי כוחות בלתי אנושיים. 
להם  ונתתי  המקסימים  בילדים  עצמי  השקעתי 
חום ואהבה, שאיני יודעת איך ומאיפה היו לי, כי 

אני לא קיבלתי אותם מאיש.
* * *

ונחבל. הלכנו אני ושני  יום אחד, בני דני נפל 
ילדי למרפאה כדי לחבוש את פצעיו.

הושבתי, אותם ולאחר מכן ירדתי לקבלה כדי 
הגיע  כשסוף־סוף  התשלום.  ענייני  את  להסדיר 
תורי וסידרתי את ענייני, מיהרתי למעלה בדאגה, 
זוג  התיישב  ילדי  שני  שמול  ראיתי  וכשהגעתי, 
שלי,  בילדים  התבוננו  הם  גויים.  ארבעים,  כבני 
שאלות  ושאלו  חוזרים,  מבטים  אליהם  ששלחו 

שילדי ניסו לענות עליהן בהברות גרוניות.
מכן  לאחר  דקות,  כעשר  "להזיע"  להם  נתתי 

התקרבתי והצגתי עצמי בפניהם.
הם שאלו אותי איך אני מסתדרת, ואני עניתי 
להם. הם שאלו שאלות על הילדים, ואז האישה 
שולטים  לא  אדם  שבני  בסדר  לא  "זה  אמרה: 
עוד  החירשים  את  מותיר  זה  הסימנים,  בשפת 
"חשבתי  הוסיף:  הבעל  שלהם".  בבדידות  יותר 
פעם שאני חכם, אבל לידם אני מרגיש כמו ילד 

קטן. אני פשוט לא יכול להבין מה הם רוצים".
הם התעניינו איך אני מגדלת אותם, ואיכשהו 
אותם  ריגש  זה  קורותיי.  כל  את  להם  סיפרתי 
מאוד, והאישה נתנה לי את מספר הטלפון שלה 
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עוד שבוע!



וביקשה את שלי.
נפרדנו.

היא התקשרה אחרי שבוע, ואמרה 
ששניהם הלכו ללמוד את שפת הסימנים 

והם רוצים לבקר אצלנו.
הסכמתי.

* * *
הם הביאו משחקים לילדים, וכבר ידעו לשאול 

אותם בני כמה הם ומה הם אוהבים לשחק.
הבנתי שמדובר בזוג אמיד ללא ילדים. לבעל היו 

כמה תחנות דלק שמהן התפרנס יפה.
הם כאילו אימצו אותי ואת שני הילדים, ובפעם 
הראשונה בחיי הייתה לי איזושהי תמיכה כלכלית 
שאפשרה לי לצוף על פני המים ולא לדאוג כל יום 

לגבי המחר.
יום אחד התקשרה האישה ושאלה אם הם יוכלו 

לקחת את הילדים למספר שעות.
אצלם  חג  שיש  הסבירו  והם  לאן,  התעניינתי 
ונהוג לקנות מתנות, והם רוצים לקחת את הילדים 

ולבלות ִאתם.
לא ידעתי מה לענות. התחלתי לגמגם. למזלי הם 
היו חכמים, הבינו שישנה איזושהי בעיה ולא לחצו; 

אמרו שיבואו מחר ונשוחח על זה.
לומר  איך  ידעתי  לא  כי  הלילה,  כל  ישנתי  לא 
להם את זה. סידרתי את הדברים בתוכי, וכשהם 
באו, אמרתי להם באדיבות שאנחנו לא רק יהודים, 
אינו  שלנו  והחינוך  אולטרא־אורתודוכסים,  אלא 
מאפשר שהילדים יחגגו חגים שאינם יהודיים או 
אך  עד מאוד,  עליהם. הם השתוממו  ידעו  אפילו 
לא נפגעו, או לפחות לא הראו זאת. הם ישבו ִאתי 
עד השעות הקטנות של הלילה. סיפרתי להם מה 
זה להיות יהודי, כמה מצוות יש וכמה לא פשוט 
לשמור אותן, כמה מיליוני יהודים מסרו את נפשם 
כל הדורות על שבת או על כשרות ואפילו על הזקן 
והאישה אמרה שזה  והפאות. הם התרשמו מאד, 
יהיה נכון אם הם ילמדו קצת יהדות כדי שיוכלו 
לדעת מה לומר ובעיקר מה לא לומר לילדים שלי. 
"אני רואה שאין מי שילמד עם הילד שלך תורה 
ותלמוד. אם אנחנו נלמד, אולי בעלי יוכל ללמוד 
ידעתי  תוכי  בתוך  לענות.  מה  ידעתי  לא  ִאתם". 
לא אתן  אני  כמו שפת הסימנים.  יעבוד  לא  שזה 
בוודאי  חול,  לימודי  אפילו  בני  עם  ללמוד  לגוי 
נחלצתי  שלפחות  ידעתי  אבל  קודש.  לימודי  לא 

בינתיים מאי הנעימות הזו.
* * *

רב  את  להם  הכרתי  הבעיה,  את  לפתור  כדי 
הקהילה באזור, שהיה רב חכם ואציל נפש. ידעתי 
שהוא יוכל לסדר בשבילי את העניינים. הוא שמע 
ממני את הקורות עד כה והבין שאני נעזרת בהם 
הרבה, ועם זאת חוששת מהיחשפות של הילדים 

לעולם של גויים.
על  להם  ולהסביר  ִאתם  להיפגש  החל  הוא 
לא  שכמותו  עולם  להם  התגלה  לפתע  היהדות. 
ידעו, הם החלו להתעניין וללמוד על היהדות. הם 
ספרים  לרכוש  והחלו  ברצינות  העניין  את  לקחו 

וחומרי למידה על כל מה שקשור ליהדות.
כעבור מספר חודשים של לימודים אינטנסיביים 
יום אחד  והתעניינות בלתי פוסקת, הם באו אלי 

וסיפרו כי החליטו להתגייר.
לא ידעתי מה לומר להם. פשוט התחלתי לבכות.

הם שאלו אותי מדוע.
אותי  מרגש  זה  כי  "גם  עניתי.  סיבות",  "משתי 
מאד שאתם רוצים להיות יהודים, וגם... וגם... כי 

אני יודעת שלא יהיה לכם קל להיות יהודים".
מועדון  שאתם  "שמענו  אמרו,  הם  "כן", 
אמנם  אליו.  להתקבל  שקשה  מאד  אקסקלוסיבי 
אנחנו יכולים בכל רגע להיכנס לאיזה רב רפורמי 
יהודים,  שעה  חצי  אחרי  ולצאת  קונסרבטיבי  או 
אבל אנחנו מבינים שזה כמו לאכול מסטיק עטוף 

בניילון. זה לא באמת זה".
* * *

הם החלו בתהליך המפרך של גיור, דחו אותם 
ב"לך ושוב" והם אפילו לא נעלבו. הלכו עם זה עד 
הסוף, וכעבור שנה וחצי עברו גיור כהלכה והפכו 

ליהודים.
ג'ק הפך ליעקב ורייצ'ל לשרה. ג'ק החל ללמוד 
הכל מהתחלה: תנ"ך, משנה ואפילו תלמוד, ובשלב 
מסוים החל ללמוד חברותא עם בני ולעקוב אחר 
הזוג  הישגיו. שרה הפכה למעין אם שנייה לִבתי. 

הזה פשוט ליווה אותי ואת ילדי.
עם השנים נישאתי לבעל טוב ומקסים, ונולדו לי 

עוד שלושה ילדים בריאים ושלמים.
* * *

כיום, כשאני מסתכלת על חיי, אני רואה בהם 
נס מתמשך. גדלתי בבית שאיננו בית, ללא תמיכה, 
ובמתכוון  חינוך,  ללא  הורות,  ללא  אהבה,  ללא 
איני מספרת את קורות חיי, כי הסיפור שם עצוב 

ביותר, וכפסע היה שגם הסיפור שלי יהיה כזה.
דווקא שני הדברים שנדמו לי מייאשים לחלוטין 
של  בסופו  הם   - שלי  החירשים  הילדים  שני   –
דבר הביאו לי בדרך מופלאה את הישועה משמים, 

בדמותם של יעקב ושרה.
* * *

יעקב ושרה לא זכו לילדים, אבל אנחנו נותנים 
להם להבין טוב מאוד שהילדים שלנו הם סוג של 
בהם,  וחלק  זכות  להם  שיש  שלהם,  הצאצאים 
הם סבא וסבתא לכל דבר, ואנחנו נותנים לילדים 
יהודים  הם  שכן  פחד,  בלי  בביתם  ִאתם  להיות 

יראים ושלמים כמונו, אולי קצת יותר.
אל  שהגיעו  וטהורות  מיוחדות  נשמות  שניהם 
היהדות באורח מופלא באמצעות הרצון להתקרב 
לילדי, דרך לימוד שפת הסימנים ולאחר מכן לימוד 
התלמוד היהודי. רבות הדרכים להתקרבות להשם 
יתברך ולתורתו. אני חושבת שהסיפור שלי מספר 
ומיוחד במינו. הייתי קוראת לסיפור  נדיר  זוג  על 

שלו "סימנים של אמונה'".

מדוע מניחים 
תפילין? )המשך מעמוד 2(
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היהודי 
  החושב

בין  לקב"ה  לו  אכפת  מה  "כי  חז"ל:  אמרו 
לא  הא  העורף?  מן  לשוחט  הצוואר  מן  שוחט 
ניתנו המצוות אלא כדי לצרף בהן את הבריות 
צרופה"  אלוק  אמרת  כל  ה'(:  ל',  )משלי  שנאמר 
ומבאר הרמב"ן: "וזה העניין שגזר הרב במצוות 
שיש להם טעם, מבואר הוא מאוד כי בכל אחד 
טעם ותועלת ותיקון לאדם, מלבד שכרן מאת 

המצווה בהן יתברך" )דברים פרק כ"ב, ו'(.
מהן  אחת  בכל  הבורא,  רצון  הן  המצוות 
לנשמה.  רוחני  ותיקון  בבריאה  תכלית  גלומה 
ברית המילה לדוגמה מועילה מטעמים רפואיים 
שיוצר  בבשר  סימן-זיכרון  היא  בנוסף  )גוף(, 
רושם חזק מאוד בבני עמנו מדורי דורות )נפש(, 
לפני  היהודי  נפש  את  מקדשת  מזה  יותר  אך 

יוצרה )נשמה(. 
התפילין הן אות על היד שכנגד הלב והמצח 
הכוחות  שני  על  ופועלות  המחשבה,  שכנגד 
התורה  מן  פרשיות  בהן  יש  באדם.  העיקריים 
מצרים,  ויציאת  השם  יחוד  לזיכרון  הקדושה, 
 – הרע  היצר  קשירת  את  מייצגת  וקשירתם 
האיש  תודעת  נקשרת  הכנעה  של  כזה  באופן 
לה  יש  ומצווה  מצווה  כל  בתפילה.  יוצרה  אל 
משמעות בעולמות עליונים ותחתונים, בעוד כל 
הרוחנית של  בתודעתו  למעשה  פוגמת  עבירה 
)יומא  "עבירה מטמטמת לבו של אדם"  האדם: 
במטרה  מצוותיו  את  מסר  הבורא  א'(.  ל"ט,  דף 
"לצרף בהן את הבריות", כשם שמצרפים יהלום 
עד שינצוץ. לשם תכלית זו ניתנה לנו הבחירה 
בין טוב לרע. "לחם בושה" הוא מושג בקבלה 
הבא  העולם  של  השכר  השגת  את  שמתאר 
זקוקה לבנות את  ולא בחסד. הנשמה  במאמץ 
הניסיונות  ידי  על  גבורתה  את  להשיג  עצמה, 
לקרבת  זוכה  בזכותן  המעשה,  בחיי  והמצוות 
להידמות  הוא  הנשמה  תכלית  יתברך.  הא-ל 
חופשית  בחירה  לה  ניתנה  כך  לשם  ליוצרה, 
לבחור בכוחות עצמה האם ועד כמה להתקרב 
לכן  חלילה.  להיפך,  או  במעשיה,  לאלוקים 
העולם הזה נקרא בקבלה בשם "עולם העשייה". 
תכלית קיומנו הוא בשכר הנצחי הגבוה מכל 
ניתן  בגן-עדן, תכלית אותה  – קרבת אלוקים 
כך  הזה.  בעולם  מעשינו  באמצעות  רק  להשיג 
אמרו חכמינו: "שבשעת פטירתו של אדם אין 
אבנים  ולא  זהב  ולא  כסף  לא  לאדם  לו  מלוין 
טובים  ומעשים  תורה  אלא  ומרגליות,  טובות 

בלבד" )אבות ו', ט'(.

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

אל תחכי לרגע האחרון
073-222-12-90

תפילת הודיה  הפרשת חלה  שיעור תורה
"אצלך בבית או בכל מקום שתבחרי אחרי 17 שנה "

זכינו לחבוק בן...
זיוה כהן, ירושלים-הזמינה את הידברות לביתה

והקדישה ערב הפרשת חלה לפרי בטן

ההשתדלות 
        הישועה של ה'שלך!

מעשה קטן ישועה גדולה!

בס"ד ערבי הודיה בהידברות הוכיחו עצמם בקרב כ-8000  נשים



שבט
אם בשנה מסוימת, בחודש שבט, שלושה ימי ראשון 

חלים בתאריך אי זוגי – באיזה יום בשבוע יחול ט"ו בשבט באותה שנה?

רגע    חידהאמרות
  למחשבה

פתרון החידה מפרשת וארא:
למשפחת לוי 4 ילדים – אך לפני 5 שנים היו להם רק 3 ילדים.

בכל שנה מתווסף לסכום הגילאים מספרם של בני המשפחה. לו מנתה המשפחה לפני 
5 שנים 6 נפשות, כלומר הורים וארבעה ילדים, הרי שהסכום היום היה עומד על 92 – 
הסכום הנתון, 62, ועוד 6 נפשות כפול 5 שנים שחלפו. אך הסכום הנתון כעת הוא 91. 

לכן ככל הנראה, לפני 4 שנים נולד ילד נוסף למשפחת לוי, וכך מתאזן החשבון.

התשובה תפורסם בשבוע הבא

האדם אינו מצטער מדוע הוא חסר בינה, אלא 
על זה שאומרים עליו שהוא חסר בינה. )בעלי 

המוסר(

אל תשמח אם יכבדוך, כי לפי הכבוד וההנאה 
בעולם הזה – מנכין לאדם מזכויותיו בעולם הבא. 

)רבי יהודה החסיד(
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מאז שהתחלתי לשמור טהרה...

הבנה חדשה
ליווי טלפוני בדרך לטהרה 
תתחברי: 02-6301522 

נולדה ביננו 
mit@htv.co.il

דיסקרטיות מלאה

"על ניסיך שבכל יום": סמנכ"ל ארגון הידברות ניר גרמי מדבר על הניסים הגדולים 
שאנו עדים להם גם בימינו אנו. ניסים שרק מי שמתבונן באמת, יוכל לראותם

"אם היית רואה נס כמו בים סוף - 
היית חוזר לשורשים? היום רואים 

ניסים גדולים יותר"

אקדים ואומר שלכתוב טור זה לא דבר טבעי 
אצלי, אך מתוך היכרותי עם אלפי האנשים שאני 
פוגש בארץ ובעולם - בער בי הצורך להביע את 
שאני  שכיחים  היותר  הנושאים  אחד  על  דעתי 

נתקל בהם.
ונוכחתי לדעת שיש  לא פעם ראיתי, שמעתי 
שרוצים  הדרך,  באמצע  טובים  יהודים  הרבה 
להתקרב לשורשים – אך יש להם בקשה/תירוץ 
מקדים. "אם הייתי רואה היום בעיניים שלי, נס 
כמו שעם ישראל ראה בקריעת ים סוף או בהר 
סיני – הייתי רץ אל חיק היהדות", הם אומרים.

אני לא מבין דבר אחד. אותם אנשים, לא חיים 
רבים  וכמו  כמוני  רואים  לא  הם  הזה?  בעולם 
עושה  שהקב"ה  הגדולים  הניסים  את  אחרים 
איתנו כל יום, ובעוצמה שכזו? אני אומר לך שגם 
היום יש ניסים גדולים, אולי אפילו הרבה יותר 
כי  אותם?  רואה  לא  אתה  למה  מפעם.  גדולים 
אתה מסתכל מבלי להתבונן, וזה ההבדל המהותי.

קח למשל אדם שמסתכל במהדורת החדשות, 
שדיווחה על הטילים שהחמאס ירה לעבר ישראל 
לפני מספר שבועות. אדם כזה ישמע את הדיווח, 
לנו".  היה  מזל  איזה  "יופי,  לעצמו  יגיד  ומיד 
לעומתו, אדם מתבונן יקלוט מיד שהיה כאן נס 

בלתי נתפס.
טילים   500 שמתוך  הסיכוי  מה  נחשוב,  בוא 
אחד  טיל  רק  עזה,  עוטף  יישובי  לעבר  ששוגרו 
יפגע, ועוד איפה? בלב שכונה יהודית באשקלון, 

בבית ששהו בו באותה שעה זוג ערבים?!
אתם קולטים את גודל 

תושבים  מ-60,000  למעלה  בה  שיש  עיר  הנס? 
ערבים?  בכלל  בה  שנמצא  הסיכוי  ומה  יהודיים, 
זו לא עיר מעורבת כמו רמלה, חיפה או יפו. את 
יתקשה  הסקפטיים  אחרון  שגם  בטוח  אני  זה 
שמצליח  האחד  הטיל  דווקא  איך  להסביר, 
"חרבם  ממש  משלהם.  באחד  פוגע   – "לקלוע" 

תבוא בלבם".
אז אמנם אנחנו לא מאחלים רע לאף אדם, אך 
מי שרוצה ברעתנו – שיידע וילמד מההיסטוריה, 
שיש מי שלוחם את מלחמתנו מאז ועד היום - 

הקב"ה.

מזיז  שלהם  שהאלוקים  נעשה  "מה 
בשבילם את הטילים?"

הנס  את  שיפריך  הסבר  יש  לי  ולא  לכם  לא 
בדורנו, שאויבינו  לו  עדים  הזה שאנחנו  העצום 
להרוג  להשמיד,  דגלם  על  חרטו  ביותר  המרים 
וממונם  מוחם  כוחם,  בכל  ומנסים  ולהפציץ, 

לשדרג את הטילים המתוחכמים שלהם.
הם מכוונים ברמת הדיוק הכי גבוהה למקומות 
שלהם,  הסופית  התוצאה  ומהי  מאוכלסים,  הכי 

בחסדי השם יתברך?!
חי  שאתה  תאמין  אז  ניסים?  רוצה  אתה 
הרבה  יש  עיניים.  לפקוח  צריך  ורק  בהשגחה, 
רגע,  כל  יום,  כל  כאן  שקורים  חזקים  דברים 
ואנחנו כל הזמן שומעים עליהם, גם בארץ וגם 

בעולם.
והוא  לנו,  קבעו  שחז"ל  מה  את  לדעת  צריך 
לאורך  איתנה  באמונה  להחזיק  יכול  לא  שאדם 
זמן רק מניסים, כי גם הנס 

הכי גדול מגיע עם מדבקת "פג תוקף". כשהתוקף 
נגמר, האמונה צריכה להתחיל מחדש.

בהלל אנחנו אומרים "הללו את השם כל גויים, 
שבחוהו כל האומים – כי גבר עלינו חסדו". למה 
רואים בחוש  כי הם  הגויים מהללים את השם? 
את  מסכל  השם  עלינו,  הזידו  שהם  מה  שכל 

מזימתם, והם יודעים את זה טוב מאתנו.

זו  הניסים,  על  לקב"ה  מודים  כשאנחנו 
הסנגוריה הכי גדולה

 CNN-לפני כמה שנים נתקלתי בראיון שעשו ב
עם אחד מראשי החמאס, וכשהמראיינת שאלה 
אותו איך הוא מסביר את זה שאף על פי שהם 
לא  טיל  אף  ישראל,  לעבר  טילים   3,000 שיגרו 
שלהם  שהאלוקים  נעשה  "מה  אמר:  הוא  פגע, 

מזיז בשבילם את הטילים?".
שרק  וטוענים  מסתפקים  שעדיין  ולאותם 
בימים ההם היו ניסים גדולים – נענה בפשטות 
ונאמר שהיום יש הרבה יותר ניסים, כי היום הכל 
איזה  התרחש  אם  גם  שנה,   100 לפני  מתועד. 
אנשים  זה.  על  לדעת  יכולת  לא  לים,  מעבר  נס 
חיו בריחוק גיאוגרפי זה מזה, ואף אחד לא ידע 
את  לך  כשיש  היום  השני.  אצל  אחד  קורה  מה 
כל הטכנולוגיה הזו מסביבך, אין לך תירוץ שלא 
הניסים  על  ולשמוע  לצפות  יכול  אתה  להאמין. 

שהשם עושה – וממש אונליין.
זה צריך לעורר גם אותנו, המאמינים, ולא רק 
כאלה  ניסים  רואה  אתה  אם  כי  הספקנים.  את 
סביבך, אז איפה התודה רבה שלך לבורא עולם? 
כשאנחנו מודים לקב"ה על הניסים, זו הסנגוריה 
שיכולה  גדולה  הכי  הברזל  כיפת  גדולה.  הכי 

להיות.

 טורניר גרמי
  דעה
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אחר ג חיפש  שתמיד  האיש  שושן,  ילי 
במוזיקה,  המשחק,  בעולם  האושר 
תורות  ובשלל  הרחוק  במזרח  בפרסום, 
פילוסופיות שונות, כבר חזר לשמו המקורי "גיל-

עד". "מצאתי את האושר האמיתי", הוא אומר.
שירותו  אחרי  מנעוריו.  תיפוף  למד  שושן 
משם  נתיב,  ניסן  בסטודיו  משחק  למד  הצבאי 
במשך  ותסריטאות.  קולנוע  ללימודי  המשיך 
בערוצי  כשחקן  השתתף  מ-1996  החל  עשור, 

המדיה ועל מסך הכסף, וגרף בלי קושי 
את התפקידים הראשיים.

התקרבותו  לאחר  כיום, 
ליהדות, מעביר שושן הרצאות 
ברחבי הארץ על תורת הנפש 
על פי מקורות יהודיים, כולל 
בכל נגזרות צה"ל. הוא מרצה 
על מודעות עצמית, שליטה 
יהודי  וקואוצ'ינג  במחשבות 

על פי תורת החסידות.
אינו  עבר  שגילי  הדרך 
לכתחילה,  המומלץ  המסלול 

קבלה וספרי האר"י הקדוש, גם אצל שומרי 
מצוות, נלמדים רק לאחר שנות לימוד של גמרא 
והלכה, ובדרך כלל בגיל קצת יותר מתקדם. אך 

אצל גילי זה מה שקרה בפועל.
 

ההתקרבות ליהדות
אמר  רוצה",  שבנאדם  הדברים  כל  לי  "היו 
הכבוד  ותהילה,  "זוהר  לתקשורת.  לב  בגילוי 
והמזומנים והפרסומות והדולרים, היה לי אותם 
עד הגג. אבל אתה מגלה שזה לא גורם לך לסיפוק 
אמיתי, לאושר האמיתי, שכל חיי הרגשתי שאני 

צריך לחפש".
"רק בזכות תורת הקבלה, זכיתי לחוות אושר 
אמיתי", ממשיך שושן ואומר. "בפעם הראשונה 
הקדוש.  האר"י  של  החיים'  'עץ  את  שפתחתי 
ופתאום  לקבל,  השתוקקתי  חיי  שכל  דברים 
מסופק  מאושר,  נהיה  אתה  זה.  את  קיבלתי 
אז  החיים,  בליבת  נוגע  שאתה  ומרגיש  ומחובר 
נמצא  שאני  לאיפה  שהגעתי  עד  זה  עם  הלכתי 

היום".
21 שנה,  לפני  גילי החל  תהליך התשובה של 
בלב מנהטן. "בשיא החומריות, בלב מנהטן, ראיתי 
את הספר "עץ חיים" על שולחן של חבר. אמרתי 
לעצמי: 'איזה שם יפה של ספר. מעניין מה כתוב 
רואה:  שאני  הראשון  והדבר  אותו,  פתחתי  בו'. 
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, 
ולא  היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. 

אוויר  בבחינת  פנוי  מקום  שום  היה 
מן  ממולא  הכל  היה  אלא  וחלל,  ריקני 
עלה  וכאשר  ההוא…  פשוט  סוף  אין  אור 
ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהאציל 
המשפטים  את  גילי  מצטט  הנאצלים...", 

ששינו את חייו.
סופי,  האין  האור  של  הראשונה  הפצצה  "זו 
כל  בה  שהאמנתי  האמת  חוויתי.  שפעם  הטוב, 
הצעיר  וגילי  קטנותי  מבחינת  אך  שלי  החיים 
אותה  להביע  יכולתי  לא  וטיפשותי 
הכל  בסך  הייתי  כי  במילים, 
ילד בן 20 פלוס. אבל במשפט 
הקדוש  האר"י  של  הראשון 
שפותח את 'עץ חיים', גיליתי 
אי  בו  שהאמנתי  מה  כל  את 
פעם, ולא יכולתי להביע אותו 

ולבטא אותו.
על  איתי  לדבר  מעז  "מי 
העולם?  בריאת  לפני  שהיה  מה 
להצליח  איך  איתך  מדברים 
אף  במשחק.  להצליח  איך  בקריירה, 
לפני  היה  מה  פעם  אף  איתי  דיבר  לא  אחד 
'וואו'. אני חייב ללמוד  שנברא העולם. אמרתי: 
ללמוד  התחלתי  לארץ.  הלכתי  הזה.  הדבר  את 

בקבלה.  קורסים  ללמוד  התחלתי  קבלה. 
תורת הסוד. אני עדיין חילוני, שחקן, 

ותוך  ותנובה  עושה פרסומות לבזק 
כדי זה בקורסים לקבלה. סוף סוף 
השמחה האין סופית של העד, כמו 
שמי גיל-עד, אני מתחיל להרגיש 
שיצאו  עד  זורמת,  השמחה  את 

מתוכי גייזרים של שמחה".

"בקשתי להכיר את אשתי"
הקבלה  לימודי  בין  ששילב  לאחר  תקופה 
שלמד.  מה  את  ליישם  גילי  החליט  למשחק, 
הגעתי  "ואז  כך מאושר,  כל  אותי  הלימוד עשה 
כל  ורגע,  רגע  כל  זה  עם  לחיות  שרציתי  למצב 
מספר.  הוא  כזו",  משפחה  לי  ושתהיה  היום. 
החסידות.  סגנון  את  ללמוד  ללכת  לי  "אמרו 
הייתי מתארח אצל שליחים. ראיתי ילדים קטנים 
חיים.  עץ  תניא,  התורה,  פנימיות  מדקלמים 
ברמות של ילדים. בסעודות שבת, כשילדים בני 
11, 12 ולפעמים גם 8 ו-9 שאומרים לך פרקים 

שלמים בעל פה".
שושן מספר על ההשגחה המופלאה במציאת 
 5 כבר  שומר שבת   ,32 בן  רווק  "הייתי  הזיווג. 
ראיתי  אז  אשתי.  את  להכיר  וחיפשתי  שנים, 

בספר של האדמו"ר מלובביץ, ושם כתוב שבעת 
שפותחים  בזמן   – הקודש  ארון  את  שפותחים 
כל  שמיה',  'בריך  ואומרים  הקודש,  ארון  את 
במלואה,  מתמלאת  היא  מבקש,  שיהודי  בקשה 
ואם לא במלואה – אז ברובה. כך כתוב שם בשם 
שם  מסביר  האדמו"ר  הקדוש.  טוב  שם  הבעל 
שכל העולם הזה הוא השתלשלות של העולמות 
את  הזה  בעולם  פותחים  וכאשר  העליונים, 
ארון הקודש, עומדים מלאכים, והמלאך מיכאל 
במיוחד – עומדים ומבקשים סנגוריה על הדבר 
ארון  בזמן פתיחת  הזה שאתה מבקש מהבורא. 
הקודש ביקשתי להכיר את אשתי. אחרי יומיים 

הכרתי אותה, ותוך 3 חודשים התחתנתי".
"אין עוד מלבד בורא עולם", אומר גילי בראיון 
"שום  הידברות.  בערוץ  אחר'  'בכיוון  לתכנית 
יש  אחד  שמצד  להבין  צריכים  אנחנו  מציאות. 
את  אלוקים  ברא  ו'בראשית  בריאה,  ויש  עולם 
צריכים  אנחנו  שני  ומצד  הארץ',  ואת  השמים 
להבין שבעוד אנחנו רואים שיש פה שמים ויש 
פה ארץ ויש פה אדמה ויש פה – אין כלום 
חוץ מבורא עולם. מצד שני, אם אנחנו 
מוחקים את העולם – אז מה אנחנו - 
כל הזמן מעופפים? לא יכול להיות. 
צריך  לפרנס.  צריך  תנחת.  אדם,  בן 
לעבוד. צריך לאהוב לרענו – כמונו. 
אבל אם מצד שני אני הולך רק למקום 
קריירה  אז  אדם,  בן  כאילו  של  כזה 
ותתחיל לתקתק עניינים גשמיים וטבע וטבע 
ומזלות  כוכבים  של  עובד  נהיה  אני  ואז  וטבע 

וטבע", מסביר גילי את הדילמה.
מסביר  הוא  וגם'",  'גם  שנקרא  ענין  יש  "אז 
את הדרך הנכונה בעבודת ה'. "וזה עניין תודעתי 
שהכל זה בורא עולם, אבל כפי שהוא רוצה. כך 
לא  הזמן  כל  שהוא  תודעתי  למצב  נכנס  אדם 
עם  ומדבר  שלו,  החבר  את  רואה  הוא  שוכח. 
זה  הזה  החבר  לעצמו,  אומר  הוא  אבל  החבר, 
מישראל,  אחד  כל  כמו  גם  זה  אדם.  בן  רק  לא 
גם  מלבדו.  עד  אין  כי  אלוקות.  זה  צדיק,  זה 
שונא שלך, גם בן אדם שלכלך עליך, אתה יושב 
אחד  מאמין שגם  אני  מלבדו'.  עוד  'אין  ואומר: 
כזה שקילל אותי – גם הוא חלק אלוק ממש", 

מסיים גילי את דבריו.

"צריך הרבה הרבה אומץ": 
איך גילי שושן עשה תשובה?

"בפעם הראשונה שפתחתי את 'עץ החיים' של האר"י הקדוש, 
קיבלתי את מה שכל חיי שאפתי לקבל"

נעמה גרין

במשפט 
הראשון של 

האר"י הקדוש 
שפותח את 'עץ חיים', 

גיליתי את כל מה 
שהאמנתי בו אי 
פעם, ולא יכולתי 

להביע

 במוצ”ש כולם יאמרו לך...

אשריך!
הרצאות 
מרתקות

שיעור 
לנשים

עונג 
שבת 

גיבוש 
הקהילה

ייעוץ 
והכוונה

יינתן 
לביה”כ 

סט ספרים 
במתנה!

זכה את עצמך ואת מתפללי בית הכנסת שלך

בשבת בלתי נשכחת!
עם אחד ממיטב רבני הידברות 

עלותללא073-222-1361

בנוסף,
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הקמפוס 
  היהודי

חברה,  בכל  ביותר  הכאובים  הנושאים  אחד 
הוא  והמצוות,  התורה  שומרי  בציבור  זה  ובכלל 
גיל ההתבגרות היא  נושא הנוער הנושר. תקופת 
במקרים  אך  רבים,  נערים  אצל  סוערת  תקופה 

למסוכנת,  הופכת  הסערה  מסוימים 
במצבו  כלשהי  פגיעה  בעקבות  כאשר 

הרגשי של הילד, או בשל הידרדרות 
לעשות  מתחיל  הנער  רוחנית, 
מסוכנים  דברים  ואף  שטויות 
הורים רבים  לסביבתו.  או  לעצמו 
אונים  חסרי  עצמם  את  מוצאים 

מול התמרדותו של הבן, או חוצפתה 
של הבת. כאשר הם מנסים לנהוג בדרך 

תקיפה של אזהרות ועונשים, הם מקבלים 
את האפקט ההפוך, והילד שלהם מתרחק והולך.

אז איך צריך להתנהג לילד?
בהחזרת  טיומקין, העוסק שנים רבות  דן  הרב 
נוער נושר לחיק משפחתם, אומר שהדבר החשוב 
ביותר שאפשר לעשות כדי לגרום לילד להתקרב, 
זה להתייחס לילדים כאילו הם חוזרים בתשובה 

צעירים. ברור שהם לא. אבל אם נלמד מהתחום 
כלי  את  ללמוד  נוכל   - רחוקים"  "קירוב  שנקרא 

העבודה היעילים ביותר במצבים האלה.
העוסקים בתחום הקירוב יודעים שאסור להם 
אף פעם לבקר או להוכיח את הרחוקים, כי 
זה לא יגרום להם להתקרב. העוסקים 
להעלים  שעליהם  יודעים  בקירוב 
שהרחוקים  עבירות  מיני  מכל  עין 
בגילויי  להרבות  בדרך,  עושים 
הערכה לכל מעשה קטן וטריוויאלי 
בדרך, להתאזר בהמון  רואים  שהם 
הרחוקים   – השם  ובעזרת  סבלנות, 

הללו עוד יתקרבו.
אחר,  מסלול  הוא  חינוך  של  המסלול 
מסלול של הרבה ביקורת )בונה(, מסלול של חוסר 
וחוסר  שליליים,  ממעשים  מופגן  רצון  שביעות 
הערכה למעשים טובים קטנים. לא ככה זה אמור 

להיות, אבל במציאות, ככה נראה מסלול החינוך.
מול נוער מתמודד אנחנו חייבים לעשות סוויץ' 
למסלול   – חינוך  של  מהמסלול  ולעבור  בראש, 

קירוב  של  המקביל 
כן,  כן,  רחוקים. 
אז  רחוקים.  קירוב 
הרחוקים  אם  מה 
שאותם מנסים לקרב 

הם במקרה גם הילדים שלנו. אורח רחוק מעולמה 
של תורה שהיה בא להתארח לשבת או לחג, לא 
זמן קריאת  זוכה להשכמה לחוצה של "סוף  היה 
שמע", ולהקפדה על "כזית תוך כדי אכילת פרס" 
בקצב  ובנועם,  בטוב  רק  לא.  ממש  הסדר.  בליל 

שלו. הדברים ידועים.
ילדים  אותם  הוא שגם  פה  הגדול  החידוש  אז 
לילדות  ואסור  כרגע,  רחוקים  הם  מתמודדים 
התורנית שעברו לבלבל אותנו. מבחינה רגשית – 
הם לא חזקים כרגע, וזה נתון. אין מה לכעוס, הם 
לא עושים דווקא, הם אומללים. הם פשוט לא שם. 
וכדי לחבר אותם, צריך כלי עבודה מעולם הקירוב, 
הביקורתיים שלא  העבודה  כלי  את  לזרוק  וצריך 
הוכיחו את עצמם כלל. זו פשוט טעות להילחם 
איתם על דברים שגבוהים מנקודת הבחירה שלהם 
בגלל אילוצי חברה או אגו שלנו, כי הם סולדים 

מצביעות ומזיוף, וזה רק מרחיק אותם יותר. 

הצלת נוער מתמודד
כאשר עומדים מול נוער מתמודד, צריך לעשות סוויץ' בראש, 

ולעבור ממסלול של חינוך למסלול של קירוב רחוקים

שלום ברזילי

כלים נוספים ומעשיים תוכלו לקבל ב"סדנת הצלה 
להורים לנוער נושר – כך תחזירו אותם אליכם" של הרב 
דן טיומקין, באתר "הקמפוס היהודי" 
Campus.hidabroot.org

הידברות
מחלקת

שלום בית 073-222-1-310
ייעוץ, הכוונה ותאום פגישה

מחלקת שלום בית
עם מיטב המומחים כאן למענכם

* יועצים מהשורה הראשונה  * ליווי מקצועי * תוצאות מבורכות

בפריסה ארצית

בידיים הכי טובות
שלום הבית שלכם   

פתרונות, גישור והדרכה זוגית 

דיסקרטיות מובטחת!

תקשורת 
זוגית

מעורבות 
הורית 

שיחת אבחון 
ראשונית 

 נישואים 
שניים

יסודות הבית 
לבעלי תשובה 

סדנאות ערב 
מרתקות

נטילת ידיים היא אחת המצוות הבסיסיות והחשובות ביותר ביהדות. המצווה בעלת 
השפעות רוחניות על נשמתו של האדם, ותוקנה על ידי דוד המלך. מדריך קצר על 

מהות המצווה הגדולה

המדריך למתחזק, והפעם: 
איך נוטלים ידיים?

המצוות  אחת  היא  בבוקר  ידיים  נטילת   .1
מדובר  ביהדות.  ביותר  והחשובות  הבסיסיות 
במצווה פשוטה, שאינה מצריכה מאמץ, נמשכת 

שניות ספורות, וצריך עבורה נטלה ומים בלבד.
השפעות  בעלת  הינה  ידיים  נטילת  מצוות   .2
שרבי  כך  כדי  עד  האדם,  על  גדולות  רוחניות 
כתב  עקיבא,  של רבי  שהיה רבו  הגדול,  אליעזר 
בצוואתו: "בני, היזהר בנטילת ידיים, שזו מצווה 
שעומדת ברומו של עולם". מצווה זו היא אחת 
המלך:  שלמה  ע"י  ותוקנה  דרבנן,  מצוות  משבע 
שתיקן  בשעה  שמואל:  אמר  יהודה  רב  "אמר 
קול  בת  יצתה  ידיים,  ונטילת  עירובין  שלמה 
אני"  גם  ישמח לבי  חכם לבך  אם  "בני  ואמרה: 

)עירובין כ"א(.
להסיר  היא  מטרתה  בבוקר  הידיים  נטילת   .3
את רוח הטומאה ששרתה על האדם בלילה. כי 
גופו  על  טומאה  רוח  שורה  ישן  שהאדם  בזמן 
מאיר  נשמתו,  של  חזרתה  עם  משנתו,  ובקומו 

אור הנשמה על האדם ומסלק את רוח הטומאה 
הידיים  נטילת  ידי  על  מהידיים.  חוץ  גופו,  מכל 
מסתלקת הרוח הרעה של האדם ומטוהר כל גופו 

לעבודת ה' )הרמח"ל(.
4. מצוות נטילת ידיים מתבצעת באופן הבא: 
מכן  לאחר  ימין,  יד  על  מים  מלשפוך  מתחילים 
יד,  כל  על  פעמים  שלוש  חלילה,  וחוזר  שמאל, 
ושש פעמים בסך הכל. לאחר מכן יש לשטוף את 
רּוְך אתה ה' אלוקינו מלך  הפנים במים, ולברך: "ָבּ
ְנִטיַלת  ַעל  נּו  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ִקְדָשׁ ר  ֲאֶשׁ העולם, 

ָיַדִים".
ידיים  5. בספר הזוהר מובא שהטעם לנטילת 
חלק  בלילה,  ישן  שכשאדם  כיוון  הוא  בבוקר, 
קומו.  בבוקר עם  וחוזרת  יוצאת,  מהנשמה שלו 
כתוצאה מכך, שורה על האדם רוח טומאה של 
מיתה ממש, והיא מתרכזת בקצות האצבעות של 
הידיים. על מנת להסיר את הרוח הרעה הזו יש 

ליטול ידיים על פי האופן שהוסבר.

הידיים שורה עליהם, כאמור,  נטילת  לפני   .6
באיברי  לגעת  לא  להקפיד  יש  כן  על  רעה.  רוח 

הגוף ובמאכלים לפני הנטילה.
7. מצווה לחנך את הקטנים ליטול את ידיהם, 
נוגעים  שהם  מזמן  החל  כך  על  להקפיד  וראוי 

בעצמם במאכלים.
8. נוסף לנטילת הידיים בבוקר, ההלכה דורשת 
פעמים  הידיים  נטילת  על  להקפיד  מהיהודי 
נוספות במהלך היום: לאחר יציאתו מבית הכסא, 
הסעודה  של  בסיומה  וגם   – סעודה  כל  לפני 
מנקים את שאריות הזוהמה של המזון מהידיים 
סעיף  קפ"א  סימן  או"ח,  שו"ע  חובה",  אחרונים  )"מים 
בהלכה:  המוגדרות  שונות  בסיטואציות  וכן  א'(, 
והנוגע  מנעליו,  והחולץ  ציפורניו,  )גוזז(  הנוטל 
ברגליו, והחופף ראשו. ומי שנגע במת, והמשמש 
מיטתו, והנוגע בגופו במקומות המטונפות שיש 
בהם מלמולי זיעה )שו"ע, הלכות הנהגת האדם בבקר, 
שבהם  מקרים  עוד  שם  וראה  י"ח-י"ט.  סעיפים  ד'  סימן 

ההלכה מחייבת נטילת ידיים(.

המדריך    נעמה גרין
  למתחזק
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והמזינים  הבריאים  למזונות  נחשבות  הקטניות 
ביותר שקיימים. מה יש בקטניות שהופך אותן לכל 

כך בריאות?
ובסיבים  בחלבון  עשירות  הקטניות  ראשית, 
וויטמינים  סידן  בברזל,  עשירות  חלקן  תזונתיים. 
אחרים. הקטניות מהוות מקור חלבון חלופי לבשר, 

הן דלות בשומן ואין בהן כולסטרול כלל.
כדי לקבל חלבון ברמה גבוהה יש לשלב קטניות 
עם דגן. למשל, כשמשלבים אותן עם אורז, שעורה 
או שיבולת שועל, מקבלים את כל חומצות האמינו 

החיוניות. כלומר, קיבלנו חלבון מלא צמחי.
עקב תכולת החלבון הגבוהה, הקטניות תורמות 
בתהליכי  יסייעו  וכך  זמן,  לאורך  שובע  לתחושת 
ופחמימות  חלבונים  של  הגבוה  הריכוז  הרזיה. 
בסיוע  עיקרית  לקבוצה  אותן  הופך  גם  מורכבות 
סכרת,  כולסטרול,  כמו  בבריאות  בעיות  למצבי 

לחץ דם, ניקוי רעלים ועוד.
מרבית סוגי הקטניות נחשבים לקשים לעיכול. 
הגזים.  מולקולות  לפירוק  תורמת  במים  ההשריה 
על  יקלו  הבישול  במי  שומר  זרעי  של  שילוב 
להשרות  חשוב  קטניות.  בעיכול  המתקשים 
ליממה,   – ביותר  והטוב  ללילה,  לפחות  קטניות 
לפני הבישול. ההשריה תשפר את ספיגת החלבונים 

והמינרלים ותקצר את זמן הבישול.
הנבטה של קטניות תהפוך אותם לירק חלבוני, 
ספיגת  את  ותגביר  העיכול  תהליך  על  תקל 

החומרים.
אז מה כדאי לשלב?

עדשים מכל הצבעים מסייעים בתהליך העיכול, 
טובים לאיזון כולסטרול וקלים לעיכול.

חומוס מומלץ לעוסקים בספורט כמקור אנרגיה, 
גרגרי  בנוסף,  בגוף.  הסוכר  רמות  לאיזון  ותורם 
מומלצים  ולכן  פולית,  בחומצה  עשירים  חומוס 
לנשים. שעועית טובה במצבי אנמיה. היא עשירה 
בברזל ומהווה מקור טוב לסידן. למעשה, שעועית 
לבנה מכילה כמות סידן דומה לזו שבחלב, ויש בה 

גם מגנזיום ואבץ שתורמים לחיזוק העצם.
רעלים  לניקוי  במיוחד  מוכרת  מאש  שעועית 
יחסית,  קלוריות  דלת  אפונה  הכבד.  וחיזוק 
הסוכר  רמות  ולאיזון  הרזיה  לתהליכי  ומומלצת 
מלח,  הרבה  מכילות  בשימורים  קטניות  בדם. 
כימיקלים. ככלל, כל  זליגת  יש סיכון של  ובנוסף 
קופסאות השימורים מכילות מזון ללא חיות, מזון 
שהערכים התזונתיים שלו נהרסו בתהליך השימור. 
קטניות שהכנתם לבד הן תמיד הטובות ביותר, אבל 
אם אתם קצרים בזמן - ירקות וקטניות קפואים 
שומרים על ערכים תזונתיים רבים וחוסכים זמן 

יקר.
הכניסו  שלכם,  התפריט  איכות  את  שדרגו 

קטניות וקדמו בריאות.

בריאות     
   טובה

מה בריא בקטניות?

זוהרה שרביט

כסף בלי רשות

ולאחרונה  וחצי,  בן שנתיים   הבן שלי 
קשה מאד להיות בסביבתו. הוא מתנגד לכל 
כדי  עד  ומגיע  בעיניו,  חן  מוצא  שלא  דבר 
אלימות – גם כלפי ההורים. יום אחד, כשלא 
רצה ללכת לגן, ממש התחיל להרביץ לי. מה 

עושים במצב כזה?
ומשמעת,  לגבולות  זקוק  גיל  בכל  ילד  כל 
ובד בבד זקוק הוא לחום ולאהבה. ילד שמקבל 
משמעת וגבולות ברורים הוא ילד עם ביטחון 

ועם יציבות נפשית, והוא ילד שמח.
החלטה  בכל  אתו  עקבית  שאת  החליטי 
שתחליטי, ואל תיכנעי לבכי, צעקות והרמות 
בידו,  אחזי  ידיים  הרמת  של  במקרה  ידיים. 
הסתכלי בעיניו והבהירי "לאמא לא מרביצים" 
העניין  זה  אין  אך  אחד,  לאף  שלא  )כמובן 
והגידי  כרגע(. היי עקבית עם הפעולה הנ"ל, 

לו תמיד אותו משפט כשזה קורה.
כדי להרגילו למשמעת:

1. תני לו הוראות ומשימות 
יודעת  שאת  לביצוע,  קטנות 

לאט- יבצע.  שהוא  מראש 
בקשות  ממנו  בקשי  לאט 

מעט מורכבות יותר.
ותוודאי  עקבית,  היי   .2

את  מבצע  אכן  שהוא 
ההוראות שנתבקש לעשות.

לבקשותיו,  מיד  תיעני  אל   .3
אם  ובין  שלילית  תשובתך  אם  בין 

תהיה חיובית – זמן ההמתנה שבו הוא מחכה 
אותו  ומרגילה  אותו  מלמדת  ממך  לתשובה 
המחליטים  הם  ואמא  ש"אבא  מודע(  )בתת 
להיענות לבקשתי"...  חייבים  הם  ואין  בבית, 
 – שלילית  תהיה  תשובתך  אם  גם  ממילא, 
יוקל לו לקבל זאת, והוא יתנגד פחות ופחות. 
לגננות  רגשית  ותומכת  חינוכית  יועצת  דנחי,  )יוכי 

ולאמהות(

* * *
 יום אחד התחלנו בבית להרגיש שכסף 
"נעלם", כפשוטו. היה לי שטר של עשרים₪ 
מה,  זמן  כעבור  השולחן.  על  מונח  שהיה 
השטר לא היה. בהתחלה חשבנו שאולי אנחנו 
טועים, אולי לקחנו את הכסף ולא זכרנו איפה 
שמנו אותו. אך משהדבר החל חוזר על עצמו 
שוב ושוב, הבנו שאחד מילדי הבית "גונב" את 
הכסף. הזדעזענו מאוד מאוד כשגילינו שבתנו 
בת השמונה, היא זו ש"לוותה" את הכסף, כדי 
לקנות לעצמה מדבקות לאלבום מסוים. כיצד 

עלינו לנהוג?
אני מבינה אותך מאד, ומזדהה עם הזעזוע 
יש  כהורים,  מאתנו,  ואחת  אחד  לכל  שלך. 
בעלי  ישרים,  ילדים  לגדל  והשאיפה  הרצון 
זה,  עם  יחד  חיים.  ומוסר  טובות  מידות 
הינה  שהילדה  חושבת  איני  שלכם,  במקרה 
שאינה  ילדה  פשוט  אלא  חלילה,  "גנבת" 
עומדת בפיתוי. קודם כל, אזכיר את דבריו של 

הרב שלמה וולבה זצ"ל, שכאשר הורים ניגשו 
אליו עם שאלה דומה, אמר להם, שהאשמה 

בהם, שהם משאירים כסף גלוי בבית!
הפתרון? קודם כל, להישמע לעצתו של הרב 
וולבה. אין להותיר כסף חשוף, שהוא בבחינת 

"פרצה קוראת לגנב".
אופן,  בשום  הילדה  את  לכנות  אין  שנית, 
גם לא בתוך הלב שלנו, כ"גנבת", אלא לקחת 
בצורה שאינה  לה  ולומר  הילדה לשיחה,  את 
כסף  לוקחים  ש"לא  פנים  לשני  משתמעת 
או שום דבר ללא רשות". יחד עם זה, הייתי 
אולי  כך.  נהגה  הילדה  מדוע  לבדוק  מציעה 
היא  אולי  למלא?  שצריך  חסר  מרגישה  היא 
לה  נותנים  לא  ובבית  מדבקות  מאוד  רוצה 
כסף לקנייתן? אם כך, רצוי לערוך חישוב חוזר 
כמה שקלים  "בזבוז" של  לעיתים,  בהוצאות. 
נזרי,  )אסתר  רבים.  חסכים  לחסוך  עשוי 
סופרת   ,EFT-ב מוסמכת  מטפלת 

ומרצה(

* * *
להכין  בעיה  לי  אין   
אני  בוקר.  ארוחת  לבעלי 
שאני  ואחרי  בית,  עקרת 
אני  הילדים  את  שולחת 
זה  לי  שמפריע  מה  מתפנה. 
חייבת  שאני  מרגיש  שהוא 
זה.  על  תודה  אסיר  לא  הוא  לו. 
לו,  להכין  יכולה  לא  אני  פעם  אם 
הוא ממש כועס על זה ומסוגל לא לדבר אתי 
עד הלילה בכעס. איך אסביר לו שיבין שאני 
עושה לו טובה, ושאני לא שפחה של אף אחד?

את שואלת לגבי בעל שכועס ולוחם, אבל 
צורת ההבעה שלך, עוסקת  לפי  את בעצמך, 
לא  "אני  שלו!",  שפחה  לא  "אני  במלחמה. 

חייבת לו!".
זה –  יהיו בסגנון  כל עוד המשפטים שלך 
תסתכלי  עוד  כל  מהמלחמה.  לצאת  תתקשי 
על המתרחש בעין לוחמת ובאופן שאת מנסה 

ללמד לקח, לא תצליחי לעולם. 
אין אדם שאוהב שמכריחים אותו, אין אדם 
לגמרי  מבינה  אני  לכן  עליו,  שכופים  שאוהב 
את הרגשתך, אבל מצד שני אין אדם שאוהב 

שמשפילים אותו בדברים, כמו אלו שנאמרו.
אמנם אינך שפחה שלו ואינך חייבת, אבל 
את זוכה לעשות זאת. זוכה לכבד את בעלך, 
זוכה שיש לך למי להכין. אני מציעה  לך לא 
דרך  את  לשנות  אלא  אותו,  לשנות  לנסות 
לומר  להתחיל  כך,  ואחר  שלך,  הסתכלותך 
ברוח טובה שהיית שמחה אם היית שומעת 
"תודה" קטנה. בצעדים קטנים תצליחי להביא 
את בעלך להעריך את מה שאת עושה למענו. 

)מנוחה פוקס, סופרת ומומחית תהליכי חינוך(

יש לכן שאלות בנושאי נפש, זוגיות, פרנסה ועוד?
debi@htv.co.il כתבו אלינו למייל 

איך מחנכים את בן השנתיים לא להכות, מה עושים כשילדה לוקחת כסף 
בלי רשות, ואיך מתמודדים עם חוסר הערכה של הבעל?

פורום    
   מומחיות

ניתן להזמין סדנא ביתית בנושא בריאות עם מיטב 
הנטורופתיות ללא עלות! 073-221290



ְׁשִמי ֵּדיִויד.
ְלֶיֶלד  ְוֶנְחָׁשב  יֹוְרק,  ִּבְניּו  ִמְתּגֹוֵרר   ,12 ֶּבן  ֲאִני 

ּתֹוֵסס ּוְמֻקָּבל ַּבֶחְבָרה.
ֵיׁש ִלי ִּכְׁשרֹון ְּכִתיָבה, ַוֲאִני ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ִּבְמִסּבֹות ַהִּכָּתה ּוְבֵארּוִעים ְמֻיָחִדים. ִעּתֹון ַהּפּוִרים, 

ְלָמָׁשל, יֹוֵצא ַּבֲעִריָכִתי.
ֶחְבָרִתית,  ְּבָעָיה  ִלי  ָהְיָתה  ֵמעֹוָלם ֹלא 
ִעם  ְלִהְתקֹוֵטט  נֹוֵהג  ֶׁשֵאיִני  ִמּׁשּום 
ַּבִּכָּתה  ַהֲעָרָכה  ֵיׁש  ַהּכֹל  ּוְבַסְך  ְיָלִדים, 

ְּכַלַּפי.
ַהִּסּפּור ֶׁשִּלי עֹוֵסק ְּבאֹוֵיב, ֶנְגּדֹו ָהִייִתי 
ֶׁשָעַבר.  ַהַּקִיץ  ְּבֶמֶׁשְך  ְלִהְתמֹוֵדד  ָצִריְך 
אֹוְיִבים,  ֵאין  ַהְּיָלִדים  ֶׁשְּלרֹב  יֹוֵדַע  ֲאִני 

ּוִבְכָלל, ַהִּמָּלה "אֹוֵיב" ִנְׁשַמַעת ְּכִאּלּו ִמיֶׁשהּו 
ִעם רֹוֶבה רֹוֶצה ַלֲהרֹג אֹוְתָך. ֲאָבל ָלאֹוֵיב ֶׁשִּלי ֹלא 

ָהָיה רֹוֶבה, ּוְבָכל זֹאת ָהָיה לֹו ֶנֶׁשק. ַהֶּפה ֶׁשּלֹו.
יֹוֵצא  ֲאִני  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ַהְּיָלִדים  ָּכל  ְּכמֹו 
ִמֵּדי ַקִיץ ְל"ֶקְמּפ". ְמֻדָּבר ְּבָחְדַׁשִים ְּתִמיִמים, ָּבֶהם 
ָהֵרי  ֶאל  נֹוְסִעים  ִמִּמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם,  ַהְּיָלִדים  ִנְפָרִדים 
לֹוְמִדים  ַּבַּמֲחֶנה,  ִמְׁשַּתְּכִנים  ְוָׁשם  ַה"ַּקְצִקיל", 
ּוְמֻגָּונֹות.  ַרּבֹות  ְּבָתְכִנּיֹות  ּוִמְׁשַּתְּתִפים 
ְּכמֹו  ִנְׁשָמע  ֶזה 

ֶׁשל  ֶׁשַּקְיָטָנה  ָּתִבינּו,  ְּבַוַּדאי  ַאְך  ַקְיָטָנה, 
ָחְדַׁשִים ִהיא ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּסָתם ַקְיָטָנה.

ָיְקָרִתי  ְל"ֶקְמּפ"  ִנְרַׁשְמִּתי  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּׁשָנה 
ַעל  ֶׁשֻאְרַּגן  ַלֶּקְמּפ  ָהְלכּו  ִּכָּתִתי  ַיְלֵדי  רֹב  ִּבְמֻיָחד. 
ְל"ֶקְמּפ"  ָהַלְכִּתי  ֲאִני  ַאְך  ֶׁשָּלנּו,  ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ְיֵדי 
ֵמֲחֵבַרי  ְלַכָּמה  ָעָליו.  ַהְּיָלִדים חֹוְלִמים  ֶׁשָּכל  ְּפָרִטי, 
ָהיּו ְטָענֹות: "ֹלא ָנֶאה ְלָך ָלֶלֶכת ִאָּתנּו? 
ַמּדּוַע ַאָּתה ַחָּיב ִלְהיֹות ָּכֶזה 'ְסנֹוּב'?" 
ָרִציִתי  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ָלֶהם,  ָעִניִתי  ֹלא 
"ְסנֹוּב".  ֵאיֶנִּני  ְלִוּכּוַח.  ִאָּתם  ְלִהָּכֵנס 
ַעל  ֶּׁשָאְמרּו  ִמַּמה  ִהְתַלַהְבִּתי  ָּפׁשּוט 
ָלֶלֶכת  ְוֶהְחַלְטִּתי  ַהָּיְקָרִתי  ַה"ֶּקְמּפ" 

ֵאָליו.
ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ַמְלִהיָבה.  ָהְיָתה  ַהְּנִסיָעה 
ִהַּגְעִּתי,  ַּכֲאֶׁשר  ָעַלי.  ֶׁשַּיַעְברּו  ַהֲחָויֹות  ַעל  ָחַלְמִּתי 
ִׁשְּכנּו אֹוִתי ְּבֶחֶדר ִעם עֹוד ְׁשֹלָׁשה ְיָלִדים ֶׁשאֹוָתם 
ַּבְיָׁשן  ֶאָחד  ֶנְחָמִדים.  ָהיּו  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ִהַּכְרִּתי.  ֹלא 
ָהָיה ִסּפּור  ַהְּׁשִליִׁשי  ֲאָבל  ַּדְּבָרן.  ְוַהֵּׁשִני ְקָצת יֹוֵתר 
ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי ַלֶחֶדר, הּוא ָיַׁשב ַעל ִמָּטתֹו 
ְוִנְרָאה ְּכמֹו ַחָּיה ַהְּמַחָּכה ְלֶטֶרף. הּוא ִהִּביט ִּבי ְּבבּוז 
ְוִקֵּדם ֶאת ָּפַני. "הֹו, ֵאיֶזה ָׁשֵמְנִצ'יק ִהִּגיַע". ִהַּבְטִּתי 
ֵאַלי,  ֶנְחָמד  ִלְהיֹות  ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי הּוא רֹוֶצה  ּבֹו 
ֲאָבל הּוא ֵהֵחל ִלְׁשאֹל אֹוִתי ְׁשֵאלֹות 

"ָּבאָת  ִמְתָּגרֹות: 
אֹוְתָך  ָרצּו  ֹלא  ִּכי  ְלָכאן 
"ַאָּתה  ֲאֵחִרים?",  ְּב'ֶקְמִּפים' 
ֹלא ּפֹוֵחד ֶׁשַהִּמָּטה ִּתָּׁשֵבר ֵמַהֻּׁשָּמן 
ֶׁשְּלָך?". ִנְפַּגְעִּתי ְוֹלא הֹוַסְפִּתי ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ַאְך ַמֵהר 
ְמאֹד ִהְתָּבֵרר ִלי, ֶׁשַהֶּיֶלד ַהֶּזה ֶהְחִליט ְלַהֲעִביר ֶאת 

ַהֻחְפָׁשה ֶׁשּלֹו ִּבְפִגיָעה ִמְתַמֶּׁשֶכת ִּבי.
ֶׁשּלֹו.  ַּבֲחֵבִרים  ֻמָּקף  אֹותֹו  ָרִאיִתי  ָהאֶֹכל  ַּבֲחַדר 
"ִהֵּנה  ְלֻכָּלם:  הֹוִדיַע  הּוא  ֶׁשִּנְכַנְסִּתי,  ְלַאַחר  ִמָּיד 
ֲחֵבר ַהֶחֶדר ֶׁשִּסַּפְרִּתי ָעָליו," ְוֻכָּלם ִהִּביטּו ִּבי ּוָפְרצּו 
ִּבְצחֹוק ָּגדֹול. ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ִמיֶׁשהּו ָּדַקר אֹוִתי ַּבֵּלב. 
ֵמעֹוָלם ֹלא ֻהְׁשַּפְלִּתי ָּכְך. ָּבַרְחִּתי ְלַחְדִרי ְוִהְתַחְלִּתי 
ַהַהְׁשָּפָלה  ִּכי  ִלי  ִהְתָּבֵרר  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים  ִלְבּכֹות. 
ֶׁשָעַבְרִּתי ִהיא ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ַמה ֶּׁשֲאִני ָעִתיד 
ַלֲעבֹר. ִהְתָּבֵרר ִלי ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ֵּבן ְלהֹוִרים ֲעִׁשיִרים 
ֶׁשְּבקִֹׁשי  ֲעסּוִקים,  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשּלֹו  ַההֹוִרים  ְמאֹד. 
ַיֲעקֹב  ֶאת  ְמָׁשְרִתים  ֵלָדתֹו  ֵמָאז  ַּבַּבִית.  ִנְמָצִאים 
ּוִמְׁשַּפְחּתֹו עֹוְבִדים ּגֹוִיים. ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ָרָצה ַּבַחִּיים 
הּוא ִקֵּבל. ֶזה ָהָיה ֶהְסֵּבר ֶחְלִקי ְלִהְתַנֲהגּותֹו, ֲאָבל 
ַּב"ֶּקְמּפ" ַהֶּזה ָהיּו ַהְרֵּבה ְיָלִדים ֲעִׁשיִרים, ְוַאף ֶאָחד 

ֵמֶהם ֹלא ִהְתַנֵהג ְּכמֹותֹו.
בשבוע הבא אספר לכם איך עברתי את השבועות 

הבאים.

ילד חברותי מגיע לקמפ ו"זוכה" פתאום להשפלות 
קשות. איך יתמודד עם מהפך כזה?

ָעַבר )א'( ִיץ שֶׁ ִזְכרוֹנוֹת ֵמַהקַּ

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

הקב"ה שולח על מצרים את המכה השמינית, הארבה, אשר 
מחסל את מה שנותר מתבואת מצרים. במכה השמינית, החושך, 

לא יכלו המצרים לזוז ממקומם.
מכת  האחרונה,  המכה  מפני  פרעה  את  מזהיר  רבנו  משה 

בכורות, אך פרעה מכביד את לבו.
פסח,  לקרבן  שה  לקחת  ישראל  בני  את  מצווה  הקב"ה 
שכאן  לסימן,  בבתיהם,  והמשקופים  המזוזות  על  דם  ולמרוח 
גרים יהודים. הקב"ה מצווה את ישראל על הלכות קרבן הפסח, 

והיהודים מקיימים את המצווה המיוחדת.
בחצות הלילה עובר הקב"ה בין בתי מצרים, ובכל בית מצרי 
בחיים.  נותרים  כולם  היהודים  בבתי  ואילו  הבכורות,  מתים 
פרעה ממהר לקרוא למשה ולאהרן ומתחנן אליהם שיעזבו את 
מצרים, אך בני ישראל ממתינים עד למחרת, ואז ממהרים לצאת 
ממצרים. בסיום הפרשה מצטווים ישראל על מצוות פדיון הבן.

יציאת מצרים

בדיחות לילדים

לקוח נכנס לבנק עם שמיכה.

שואל אותו הפקיד: בשביל מה השמיכה?

בשביל לכסות את המינוס, עונה הלקוח.

SHOPS.hidabroot.org :לפרטים ולהזמנות
או במוקד המכירות: 073-222-12-50

מה קורא במשפחה שלך?

לראות  לקנות  להתחבר

מחיר מיוחד 

ברכישת סט 

ספרים מלא, 

ובנוסף שליח 

חינם עד 
הבית!

“אנשים מספרים על עצמם” 
סדרת ספרים מפתיעים, מרגשים, 

מחזקים, כתובים ביד אומן,
שבעצם כולם כבר מכירים...

“ילדים מספרים על עצמם” 
הענקת פתרונות חינוכיים 

מעולמם של הילדים. כל אחד 
מהסיפורים יעניק

לילדכם כלים
מסולאים מפז

שילוו אותם
לאורך כל חייהם.

למה הים כחול?
כי הדגים עושים בלו... בלו... בלו...

פרה אחת קוראת לשניה: מוווווווו.
אומרת השניה: ידעתי שתגידי את זה!

קמצן אחד אומר לחברו: הכסף שלי יכול להספיק לי 

עד יומי האחרון –אלא אם כן אצטרך לקנות משהו.



הרצאות מרתקות
בנושאים: 

זוגיות וחינוך ילדים
בהשתתפות:

הרב אבנר קוואס
והרב שמעון פרץ

עונג
שבת

במלון המפואר
קיבוץ לביא

מס’ המקומות מוגבל! הזדרזו להרשם: 073-222-1270

פרשת
משפטים

כ”ז שבט תשע”ט
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חדרים אחרונים!

ספרים מובחרים.
פשוטמזמינים!

shops.hidabroot.org מוקד הזמנות טלפוני 073-222-12-50קל ופשוט לרכוש באתר <  

היכנסו ל’הידברות שופס’ לעוד מגוון ספרים מסוגים שונים לילדים, מבוגרים ונוער

חדש על
המדף!

חדש על
המדף!

מחשב מסלול מחדש
הרב יצחק פנגר

ספרו החדש של הרב יצחק פנגר - המדריך 
המלא לשינוי הרגלים, שיעזור לכם לשבור 
את מעגל הקסמים, להגיע בקלות ליעדים 

שאתם מציבים לעצמכם.

המדריך המלא לחינוך ילדים
הרב זמיר כהן 

ספרו החדש של הרב זמיר כהן, בו נחשפים 
עם  להתמודדות  והכוונה  הסודות  כל 
קשיים, במהלך שנות התפתחותו של הילד, 

ועד לבגרותו המלאה.

צדיקים נסתרים בדור האחרון
מגדולי  מכמה  ועובדות  נפלאים  מעשים 
האחרונים.  שבדורות  הנסתרים  הצדיקים 
מלווה  שמים,  יראת  לידי  ומביא  מחזק 

בתמונות נדירות.

בית אמי
עדות על  חייה המופלאים של הרבנית

בפרקי  שזורה  ע”ה,  קניבסקי  שבע  בת 
תמונות  מכיל  המשפחה.  שושלת  על  הוד 

נדירות מאילן היוחסין המפואר.

הצופן
הקדוש  הזוהר  עפ”י  האותיות  סוד  ביאור 
השפעת  למעשה.  גורם  נכון  צירוף  וכיצד 
שם האדם על תכונות האופי. כיצד בוחרים 

שם, ובאילו שמות לא מומלץ לקרוא.

אנחנו לא לבד
כיצד נוצר היקום? כיצד התחילו בו החיים 
והתשובות  השאלות  כל  תכליתם?   ומה 
המרתקות בספר שנותן תקווה לרדת לחקר 

מהותו ותכליתו של היקום. 

10 דקות לפני שהולכים לרופא
ולדר ומרדכי רוט עם מדריך לאבחון  חיים 
בואו  וברורה.   קלה  בשפה  עצמית  ועזרה 

להבין לפני שרצים לרופא....

אהבת חיים
דרשות מרתקות על סדר פרשיות השבוע 
והלכות  בשילוב מעשיות, סיפורי צדיקים, 

הנוגעות לתקופות השונות.

עכשיו
במבצע

ענק!

campus.hidabroot.orgלפרטים והרשמהcampus@htv.co. i l כנסו לאתר ותגלו סדנאות נוספות!

הדיאטה האחרונה בחייך!
בריאות ותזונה

אליהו שירי | 5 שיעורים

סדנה למיגור דיכאון וחרדות
דיכאון, חרדות ואמונה
הרב יגאל כהן | 14 שיעורים

ערכת זוזים
כלכלה נכונה ויציאה מחובות
ארגון ‘מסילה’ לכלכלה נבונה | 16 שיעורים

סודות החינוך האפקטיבי
סדנת חינוך

חיים ולדר  |  10 שיעורים

להיות בשמחה
תורת הנפש

רו וובר |  5 שיעורים

פוטושופ CS6 מהבסיס
גרפיקה

צבי טלית |  82 שיעורים

עוגות ראווה
אפייה

רבקה טוטיאשוילי |  7 שיעורים

אמא שמחה ונינוחה
חינוך ילדים בגישת שפר
דקלה יוספסברג  |  9 שיעורים

דקלה
יוספסברג

מכון גייט |  20 שיעורים

סדנת לימוד אנגלית
שפות

word סדנת
יישומי מחשב

נועם ייני |  64 שיעורים

אילו סדנאות
לצפייה ישירההקמפוס היהודי?מחכות לך באתר

מבלי לצאת מהבית!

רבקה
טוטיאשווילי







200,000

עם רבני הידברות )ללא עלות( נכנס להגרלה!כל המזמין שבת לקהילה בבית הכנסת שלוחברת 'פיניש' מעניקה מתנה חסרת תקדים.
שווי הפרס

מתנת חברת 'פיניש'להידור בית הכנסת שלך 

הענק! הגרלת

שבת בקהילה עם
רבני הידברות כוללת:

הרצאות מרתקות, גיבוש הקהילה, ייעוץ והכוונה

בס"ד

073-222-13-61 הידברות
למען הקהילה

הענקהגרלת
מתנת 'פיניש'

היכל 
קודש

ארונות
ספרים

מיזוג
ותאורה

כיסאות 
ישיבה

מגדילים תורה
בקהילות ישראל 

!


