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 16 עמודים מלאים בתוכן עשיר ומחזק!
עלון "עונג שבת" מופץ מדי שבוע ב-147,600 עותקים ברחבי הארץ

עת המינוי שמינה משה רבנו טרם מותו את יהושע בן ב
נון לתפקיד מנהיגם של ישראל במקומו, אמר לו לעיני 
ָּתבֹוא  ַאָּתה  ִּכי  ֶוֱאָמץ!  "ֲחַזק  ז(:  לא,  )דברים  ישראל  כל 
ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם". על 
המילים "ֲחַזק ֶוֱאָמץ" הוא חוזר שוב להלן )לא, כז(, ובספר יהושע 
המילים,  אותן  לו  ואומר  חוזר  בכבודו  שהקב"ה  כתוב  ח-ט(  )א, 
לאחר מות משה. ככתוב: "ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך ְוָהִגיָת 

ָאז  ִּכי  ּבֹו,  ַהָּכתּוב  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשמֹר  ְלַמַען  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּבֹו 
ֶוֱאָמץ,  ֲחַזק  ִצִּויִתיָך,  ֲהלֹוא  ַּתְׂשִּכיל.  ְוָאז  ְּדָרֶכָך  ֶאת  ַּתְצִליַח 

ַאל ַּתֲערֹץ ְוַאל ֵּתָחת ִּכי ִעְּמָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך". 
ֶוֱאָמץ" חוזרות על  "ֲחַזק  המעיין שם יראה כי המילים 

עצמן שלוש פעמים בדיבור האלוקי עם יהושע בן נון.
מכל זה עולה, שבצמד מילים אלה טמון קוד מרכזי 

נסתר, המגלה את המפתח המוביל להצלחה. 
אולם מה ביאור המילים: "ֲחַזק ֶוֱאָמץ", ומה ההבדל 
בין המילה "חוזק" לבין המילה "אומץ"? ובכלל, במה 

על כל אחד מאתנו להיות גם חזק וגם אמיץ.
* * *

בעברית, מילים שאותיות השורש שלהן הן ח.ז.ק מתייחסות 
בדרך כלל לאחיזה חזקה בדבר מה, כגון הכתוב: "ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה 
ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי" )תהלים לה, ב(, וכן: "ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל ֶּתֶרף" )משלי 
ד, יג(. ומהאחיזה החזקה יקבל האדם עצמו חיזוק ותועלת. לעומת 
זאת, מילים שאותיות השורש שלהן הן א.מ.ץ מתייחסות לחוסן 
עצמי, כגון הכתוב: "ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ַּבִּגּבֹוִרים" )עמוס ב, טז(, וכן: "ֵמרֹב 
אֹוִנים ְוַאִּמיץ ּכַֹח" )ישעיהו מ, כו(. קשר אמיץ הוא קשר חסון מצד 

עצמו שקשה מאד לפרקו.
עתה נגיע לסוד העניין. 

בתלמוד )ברכות לב ע"ב( ביארו את הכתוב ביהושע )א, ז( "ַרק ֲחַזק 
ֶוֱאַמץ ְמאֹד": "חזק – בתורה, ואמץ – במעשים טובים". 

האדם מצד עצמו, עם כל גדולת חכמתו וגאונותו, עלול לטעות 
את  שיחריבו  שגויות  להחלטות  ולהגיע  הדעת  בשיקול  מאד 
עולמו האישי ויהרסו את חייו. לפיכך חייב הוא להחזיק בחכמה 
ואת  האדם  את  הוא, שברא  יתברך, אשר  הבורא  של  האלוקית 
העולם, יודע את דרכי השימוש הנכונות והטובות ביותר לאדם, 

וכתב אותן בתורתו. 
לכן על התורה נאמר: "ֲחַזק", לומר החזק בה היטב, למד תמיד 
את  שלמדת  לאחר  גם  אולם,  מדבריה.  ותחכים  בה  הכתוב  את 
הלכותיה והנך כבר יודע מה נכון וטוב לעשות, ורוצה מאד לקיים 
את הכתוב בה, עדיין אין בזה די, שהרי בא היצר הרע ומפתה 
את האדם ללכת אחר פיתויי העולם. לפיכך הוסיף ואמר 
עצמך  מצד  חסון  היה   – "ֶוֱאָמץ"  המעשי:  הביצוע  על 
ולעשות בפועל  לקיים את אשר למדת, להימנע מהרע 

מעשים טובים.
שלאחר  נוהגים  בקהילות רבות  הזה,  היום  עצם  עד  לכן 
הוא  וברוך",  "חזק  במילים:  לתורה  העולה  את  שמברכים 
משיב לכל אחד מהמברכים: "חזק ואמץ". וכתב הפרי חדש 
העולה  את  לברך  הנאה  המנהג  שמקור  קלט(  סימן  )סוף 
לתורה בברכת חזק וברוך הוא בדברי התלמוד הנ"ל על 

הכתוב: "ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד".
ובעת שאנו מברכים ומתברכים בסיום העלייה לתורה בברכה 
יסודית ונפלאה זו, יש לנו לזכור את ביאורה: "חזק" – להחזיק 
במשהו ולא להסתמך על דעתנו. ומהו דבר זה? תורת ה' יתברך, 
מלכו של עולם. "ואמץ" – להיות אמיצים וחסונים בעצמנו. ובמה 
נהיה אמיצים וחסונים? במעשים טובים. ליישם בחיי היום יום 
את אשר למדנו. לא נאמר: "נכון שכך ההלכה, אבל לא עכשיו, 
וכך  ההלכה  "זו  נאמר:  אדרבה,  אלא  אותה",  ואקיים  יבוא  יום 
בו  יתקיים  כן  והעושה  אני!"  וחסון  אמיץ  עכשיו!  כבר  אעשה 
המשך הבטחת ה' יתברך שם ליהושע בן נון: )א, ח(: "ִּכי ָאז ַּתְצִליַח 
ֶאת ְּדָרֶכָך, ְוָאז ַּתְׂשִּכיל... ִּכי ִעְּמָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך". שבת 

שלום.

מהו ההבדל בין חוזק לאומץ, ומדוע אנו זקוקים לשניהם
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

מכאב  שסובל  מי   
האם   – כיפור  ביום  חזק 

מותר לו לקחת אקמול?
נטילת הכדור ללא מים מותרת ללא פקפוק. 
אולם אם צריך לבלוע עם מים, יש להקל 

רק אם אינו מסוגל להתרכז בתפילה מחמת 
בשיעור  יהיו  שהמים  ויקפיד  הראש,  כאב 

של עד ארבעים מ"ל.
ביום  עור  נעלי  לנעול  שאסור  ידוע   
אחרים  בגדים  ללבוש  מותר  האם  כיפור. 

העשויים מעור?
האיסור הוא רק בנעלי עור, ולא בבגד או 
עליהם  ולשבת  ללבשם  עור, שמותר  כרית 
גם אם הם עשויים מעור )אגב, זה איסור דרבנן, 
ולכן יש לקבל בסבלנות את הנכנסים לביהכ"נ בנעלי עור(.

oneg.shabat@hidabroot.org :לתגובות
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העלון מוקדש לע"נ אליהו בן גרציה | לע"נ 
פונגדה בן טורי | לע"נ אסתר בת סולטנה | לע"נ 
סוליקה בת אסתר | לרפואה שלמה עידן חיים בן 
מזל | לברכה והצלחה בכל קרלין בת מנשה ורשל
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השפעת הדיבור

הרב שמחה כהן

שאלות לעשי"ת 

קו ההלכה

6
החתן השבוי

חיים ולדר

יפה באמת

פנינה לשם

הסתפקו במה שיש

מנוחה פוקס

2
להאמין בלב

דניאל בלס חזק – ואמץ

מפיץ במסירות

דבי רייכמן

במלון כינר המפואר

חדרים אחרונים!

הרב יצחק פנגר

שבת סוכות ושמחת תורה
בין התאריכים: י"ט-כ"ב בתשרי 28.9-1.10.18

אפשרות לשמחת תורה בלבד! מספר החדרים מוגבל!

073-2221270

את החיים בצל הידברותלראשונה בשיחה אישית משותפת והמנכ"ל ר' דוד תופיק חושפים  ראש ארגון 'הידברות' הרב זמיר כהן שיחה בשניים

פותחים את הלב ביחד | מיוחדדוד ד'אור, צבי יחזקאלי ועודד מנשה שלשה ביער אחד

בלעדי: עצת מרן שר התורה לזכות בדין

בהידברותמאחורי הקלעים התשע"ח שהיתה 

 לאור
 יוצאים

מצורף



אורית שואלת: "שלום. אני בת 16 ויש לי כמה 
שאלות: למה יש הרבה הלכות? מדוע לא מספיק 
להאמין בלב? יש הרי בעולם אנשים טובים בעלי 

לב טוב, האם זה לא מספיק? תודה".
* * *

שלום וברכה אורית, ותודה על שאלותיך.
ההסתכלות הנכונה על התורה היא כעל מתנה 
ותומכיה  בה  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  משמים: 
לחיים  זוכים  אנו  בזכותה  י"ח(.  ג',  )משלי  מאושר" 
בעולם  נצחים  ולנצח  הזה,  בעולם  יותר  טובים 

הבא. 
הקב"ה נתן לנו תורה כי הוא יתברך אוהב אותנו 
ורוצה שיהיה לנו טוב: "לשמור את מצוות ה' ואת 
חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך" )דברים 

י, י"ג(.
שהוא  וסיפר  לרפואה,  סטודנט  פעם  אלי  פנה 

לומד רפואה כדי לפתח תרופות ולהציל חיים. 
"זו ללא ספק מטרה גדולה בחיים, להיות איש 

של חסד", אמרתי לו, "אך האם זוהי באמת הפסגה 
הגבוהה ביותר אליה תוכל לשאוף? האם לא ייתכן 
שקיימת מטרה גבוהה וחשובה יותר בחיים? לצורך 
שנים  אלף  בזמן  שנסעת  לעצמך  תאר  העניין, 
ונפשית,  פיזית  בגאולה  חיים  כולם  כעת  קדימה. 
בשיא הטכנולוגיה והקדמה המדעית. אין מחלות 
את  עושים עבורנו  רובוטים  נרפאו,  הנכויות  וכל 
נפתרו  ומסכנים,  עניים  יותר  אין  המלאכה,  כל 
אז  תהיה  מה  וברפואה.  בפיזיקה  השאלות  כל 
מטרתך בחיים? האם תשב כל היום לשחק ותאכל 
בעולם  חייך  משמעות  שכל  לב  שים  פופקורן? 
הערך  מהו  אך  החסר,  במילוי  בשלילי,  מסתכמת 

החיובי אליו אתה שואף בחיים?".
הופתעתי משתיקתו של הסטודנט, שלא דמיין 
לרגע את אפשרות קיומה של מטרה רוחנית גבוהה 
השיב  הוא  הזה.  העולם  של  החומר  מחיי  יותר 
לבסוף שבאמת איננו יודע מה היה עושה עם חייו.

שעוסק  מאמין  רופא  להיות  אדם  שיכול  מובן 

במחקריו  הבריות  עם  חסד  וגומל  בתורה, 
המדעיים. אך קיים אבסורד באדם שחושב שהחיים 

מסתכמים בבריאות ובשכלולים טכנולוגיים.
מיליארד  כמאה  מכיל  בראשך  הטמון  המוח 
אין  בגלקסיה.  הכוכבים  מכל  יותר   – נוירונים 
במטרה  נברא  זאת  וכל  יותר,  מתוחכם  מחשב 
לנהג  בדומה  הגוף  את  להפעיל  תוכל  שנשמתך 
ברכב. אין ספק שמי שברא כל אלה, יש לו מטרות 

גבוהות מאוד עבורך.
מובן שככל שחפץ פשוט יותר, הוא דורש פחות 
הוראות יצרן. הטסת מטוס קרב דורשת מומחיות 
גבוהה הרבה יותר מהפעלת מחשבון )ואוי לו למי 
נעשה  טיסה(.  במהלך  להוראות  בניגוד  שיפעל 
הנה  האדם  של  מציאותו  כי  וניווכח  וחומר  קל 

המציאות המורכבת ביותר בעולם.
כשם שלא מספיק לקבוע את כל חוקי התנועה 
במשפט כמו "תנהגו בזהירות", כך גם לא מספיק 

המשך בעמוד 7<<לקבוע את כל חוקי המוסר 

2
היהודי דניאל בלס

מדוע לא מספיק להאמין בלב?  החושב
האם אנשים לא יכולים להיות טובים בכוחות עצמם?

יום הכיפורים הבא עלינו לטובה טומן בחובו סגולות מיוחדות. אל תחמיצו

7 סגולות נפלאות ליום כיפור

שערי תשובה אומנם פתוחים במשך כל ימות 
השנה, אולם בעשרת ימי תשובה "היא יפה ביותר 
ומתקבלת היא מיד, ויותר מכך ביום שהכיפורים 
קץ  והוא  ולרבים,  יחיד  לכל  תשובה  זמן  ש"הוא 
צריכה  גדולה  מה  כך,  בשל  לישראל".  מחילה 
להיות השמחה כאשר הבורא מושיט לנו את ידו 
בתשובה להתקרב אליו. 7 סגולות נפלאות ליום 

הקדוש ביותר בשנה.
היום  קדושת  גודל  על  כותב  החינוך  ספר   .1
כך: "שהיה מחסדי הקל על בריותיו לקבוע להן 
יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה 
שישובו, שאילו יתקבצו עוונות הבריות שנה שנה, 
תתמלא סאתם לסוף שנתיים או שלוש או יותר 
ויתחייב העולם כליה. על כן ראה בחכמתו הקב"ה 
לכפרת  בשנה  אחד  יום  לקבוע  העולם,  לקיום 
חטאים לשבים, ומתחילת הבריאה ייעדו וקידשו 
נתקדש  כפרה,  ליום  הבורא  שייעדו  ואחר  לכך. 
היום וקיבל כוח הזכות מאיתו יתברך – עד שהוא 

מסייע בכפרה".  
2. הדלקת נרות בערב יום הכיפורים – סגולה 
ביום  הנרות  כי  נאמר  בזוהר  מקטרגים:  לבטל 
הכיפורים מקבילים לשופר בראש השנה, ובכוחם 

לבטל המקטרגים ולעורר את הרחמים.
3. סגולה לקבלת התפילות: ראוי לומר בכניסה 

ברוב  "ואני  הבאים:  הפסוקים  את  הכנסת  לבית 
קדשך  היכל  אל  אשתחווה  ביתך  אבוא  חסדך 
ביראתך. כי אליך אלוקים ה' עיני, בך חסיתי אל 
ומוקשות  לי  יקשו  פח  מידי  שמרני  נפשי.  תער 
אנוכי  יחד  רשעים  במכמוריו  יפלו  אוון.  פועלי 
עד אעבור". פסוקים אלה מסוגלים מאוד לעבור 

תפילה ונרמז בם שם קדושת היום.
4. סגולה מהאר"י הקדוש לשמירה על הילדים: 
בשעת קריאת התורה של יום הכיפורים, סגולה 
שני  מיתת  על  קוראים  כאשר  דמעות  להוריד 
בני אהרן וחושבים על הצער שהיה לאביהם. מי 
שמוריד דמעה ולפחות מצטער – מובטח לו שלא 

ימותו בניו בחייו.
בברכת  להצלחה:  חי"  איש  מה"בן  סגולה   .5
מילות  את  למנות  ראוי  תיבות.   15 יש  כהנים 
הברכה בפרקי כף היד )באגודל שני פרקים, בכל אחת 
היד(.  כף  פנים  הוא  וה-15  פרקים,  שלושה  מהאצבעות 
סגולתו של ה'בן איש חי' היא למנות את התיבות 
בפרקי כף היד, ולזכות שבורא העולם יברכנו בכל 

מעשי ידינו.
נעילה  תפילת  בשעת  תשובה  התנוצצות   .6
החוכמה"  ה"משך  מוחלטת:  לכפרה  סגולה  היא 
החתימה,  שעת  נעילה,  תפילת  בזמן  כי  מבאר 
והחרטה,  הבכי  ריבוי  אחרי  טובו,  ברוב  הקב"ה 

כך, אף אם  יתברך.  מוחל אפילו על חילול שמו 
נעילת  בשעת  ממש  לתשובה  האדם  הגיע  לא 
השערים, עדיין יש לו תקווה – אם יגלה במעמקי 
לבו התנוצצות של תשובה אמיתית, יכול לזכות 

לכפרה מוחלטת.
7. חשוב לזכור כי צום יום הכיפורים הוא מצווה 
והעבודה:  ושורש  היסוד  בעל  דברי  כה  גדולה. 
שכרה  הגוף  עינוי  של  עשה  מצוות  קיום  "שכר 
מרובה יותר מכל מצווה, כי זהו צער הגוף. הנה, 
יתבונן כל אדם בשכלו שמהראוי וטוב לו לשמוח 
שמחה עצומה עד מאוד על כל רגע שסובל צער 
העינוי מאכילה ושתיה וחליצת הסנדל על קיום 
מצוות עשה מן התורה שמקיים בכל רגע שסובל 
הבורא  בליבו אהבת  מי שתקוע  העינוי, ובוודאי 
הזה  הקדוש  הצום  היום  שיתארך  ורצונו  חשקו 
כפלי כפליים בכדי שיקיים בכל רגע מצער העינוי 

מצוות עשה מן התורה".
הצום  מעינוי  חלש  נעשה  שאדם  מעת  "לכן, 
עצומה  שמחה  יכניס   – יחף  הרגליים  ועמידת 
בליבו על קיום מצוות עשה מן התורה שמקיים 
אצלו  ויתווסף  שיתגדל  שעה  ובכל  זה,  בעינוי 
שמו,  יתברך  מבוראנו  השכר  גודל  כן   – העינוי 
שיתארך  הלוואי  בליבו  עצומה  תשוקה  ויכניס 

הצום יותר ויותר. )יסוד ושורש העבודה(

נעמה גרין

סדנאות אינטרנטיות משנות חיים

לצפייהקורס אינטרנטי             בקמפוס הידברות
ישירה

סדנת בריאות שמחוללת שינויים

אליהו שירי |  5 שיעורים
חילוף חומרים מנצח

הקמפוס היהודי בהידברות
לדרך יוצא  בהידברות  החדש  הווירטואלים  הלימודים  אתר 
Live עם סדנאות ייחודיות ומקיפות ושיעורים אינטראקטיביים

campus.hidabroot.org
מבלי לצאת מהבית!

כנסו לאתר < בחרו את נושא הסדנא < הירשמו והשכילו
campus.hidabroot.org לפרטים ולסיוע בהרשמה

 שבע
    סגולות
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לראשונה בארץ!

ימימה 
מזרחי

הרבנית

הרב יגאל כהןהרב זמיר כהן

הרב יצחק בצריהרב יצחק פנגר

 & 50
073-222-12-80לכרטיס

פתיחתחמישי י"ח בתשרי 27.9
18:30שערים

קובי 
פרץ

מאור 
חוזרים אדרי

לאבא

&

פאנל 'רב אומן'
 עם הרב שלום ארוש 

והזמרשולי רנד

 תחת כיפת השמים 

אילנה
עדני

הזמרת

בשמחת חג
 מיוחדת

את חייבת להגיע ולחגוג יחד עם 12,000 נשים

באיצטדיון המושבה פ"ת 
הארצית לנשים

מנחי הערב:
עדן הראל

ועודד מנשה

בס"ד

המחזק הערב 

מר!
שיג

צי 
שלא תר
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תתכונו
לחוויה של

שבת בחיים!

בחיוג קטן תוכל להזמין
 אחד ממיטב רבני הידברות

    לשבת חיזוק והתעוררות
            בבית הכנסת שלך

הרצאות מרתקות | שיעור לנשים
עונג שבת | גיבוש הקהילה | יעוץ והכוונה

073-222-1361

הידברות בבית הכנסת שלך

בנוסף יינתן לבית הכנסת
סט ספרים מתנת הידברות

בחרו מועד
והודיעו לחברים

בס”ד

ללא עלות 

הסליחות האחרונות לפני יום כיפור
בהידברות מתכוננים לסליחות האחרונות במשדר 

מיוחד ומרהיב מהכותל המערבי

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, הרב שאיחד סביבו את כל עם ישראל 
כיפור מהכותל  יום  ויותר מכך, בסליחות האחרונות שלפני  יום,  בכל 
המערבי, דאג לכך שבאופן מסורתי, הסליחות האלה יהיו נגישות לכל 
יהודי בעולם באשר הוא. גם אם אינו יכול להגיע לכותל המערבי בגופו 

– שיוכל להיות שם ברוחו.
הסליחות הללו הן הסליחות המרגשות ביותר של השנה, בהשתתפות 
עיניים  מיליוני  עשרות  וגם  ופייטנים,  חזנים 
מועברות  הסליחות  העולם.  בכל  ולבבות 
ערוץ  ידי  על  ובעולם  בארץ  ישיר  בשידור 

הידברות.
הידברות  מכינה  אלה,  לסליחות  כהכנה 
שהיתה  השנה  את  מסכם  אשר  מקדים,  משדר  במשך שבועות רבים 
יום  שלפני  האחרונות  לסליחות  רוחנית  הכנה  הצופים  את  ומעביר 
כיפור. זהו משדר שבכל שנה מחדש שובר את שיאי הרייטינג. הוא גם 
מועבר בשרתים מיוחדים לכמה מדינות בעולם, על מנת שכל הצופים 
יוכלו לזכות בחוויה הזו, באיכות הגבוהה ביותר, ממש כדבריו של מרן 
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל – כאילו כל אחד ואחד מעם ישראל עומד 

בכותל המערבי באותה העת.
ויועבר  בערב,   9 מהשעה  החל   ,17.9.18 שני,  ביום  ייערך  המשדר 

באמצעות ניידות שידור עם 6 מצלמות ומצלמת רחף מיוחדת. במשדר 
הרבנית  פנגר,  יצחק  הרב  כהן,  זמיר  הרב  האהובים  הרבנים  ישתתפו 
ימימה מזרחי ועוד. עוד במשדר: כתבות מרתקות, פיוטים לצד אמנים 
מהשורה הראשונה ותאורה מחשמלת – בקיצור, השידור השנתי של 

ערוץ הידברות מהכותל המערבי, וכל מילה נוספת מיותרת.

איך מבדילים בין 5 גוונים שונים של אדום, 
ומהי ההשפעה של המחמאות על האווירה בבית?

השפעת הדיבור 
על המדבר

יותר מכל פעולה חיצונית אחרת, בולט הדיבור כמשפיע על חשיבתו 
של הדובר ועל אישיותו הפנימית. זאת משום שהדיבור אינו אך ביטוי 
ושידור על המצוי במחשבתו של הדובר, אלא אדם נעזר בביטויו המילולי 
גם כדי לסדר את מחשבתו, ותוך כדי דיבור הוא יורד לעיתים קרובות 
לעומקם של דברים, מגלה רעיונות חדשים, שעד עכשיו הוא רק חש 
אותם, אך לא בצורה ברורה ובהירה. ביטוי המחשבה בפה, מחדד, מברר 
כלומר,  לחשוב.  המחשבה  לכלי  מסייע  ולמעשה  הערפול,  את  ומסיר 
אין  לדיבור.  המוחית  ההבחנה  בין  גומלין  והשפעת  הדוק  קשר  קיים 
את  מצאנו  בעולמנו,  המצוי  את  המסווגות  שבהגדרות  אפוא,  פלא, 

הדומם, הצומח, החי, והעיקרי שבהם, האדם, מכונה "מדבר".
יש בדיבור ובביטוי גם השפעה על ראייתו והבחנתו של אדם. שמעתי 
יודעים על סמך מחקרים,  מפרופ' קרייזלר מאוניברסיטת ת"א, שאנו 

של  הדיבור  בשפת  שאם 
של  שם  חסר  כלשהו  עם 
אין   – למשל  צבע,  איזה 
הרי   – הוורוד  לצבע  מלה 
בני אותו עם אינם מבדילים, 

הוורוד  בין  חזותי,  באופן 
לבין האדום או הצהוב.  כמו 
כן, אם מראים כמה גוונים של 
יודע  אותו צבע לאדם, שאינו 
הוא אומר  הגוונים,  את שמות 

הגוונים  שמות  את  אותו  לכשמלמדים  אולם  אותו דבר.  נראה  שהכל 
ומשננים לו אותם, אט אט הוא מתחיל להבחין, ורואה מספר גוונים 

שלא ראה קודם לכן.
את הקשר הזה שבין המחשבה לבין הדיבור, אפשר לגייס, כדי לשנות 
את תדמיתו של בן-הזוג. אמירה מתמדת של דברי שבח על בן-הזוג 
למעלותיו של מקבל דברי השבח  לכך שרגישותו של המשבח  תגרום 
שהוא  למה  ויותר  יותר  יאמין  עצמו  הוא  התהליך  ובהמשך  תתחדד, 
גם  בזאת  מבחינים  אנו  חיובית.  אישיות  הינו  אומר, שבן-זוגו  עצמו 
בצורה ההפוכה – כאשר אדם משמיץ את זולתו ועושה את זאת באופן 
קבוע, אף אם בתחילה נאמרו הדברים מן השפה ולחוץ, במשך הזמן 
הוא עצמו יושפע להאמין בהם, ויראה את בן-זוגו בהיבטים שליליים.

את  עודד  מהם  אחד  וכל  פעולה,  ששיתפו  שבני-זוג  היא,  עובדה 
האווירה  מצוינות.  תוצאות  גילו  כשבועיים,  שנמשך  בתהליך  זולתו, 
בבית השתפרה מיד, אף על פי שהיה בה משהו מן המלאכותיות. אולם 
גם מלאכותיות זו פגה די מהר בעקבות ההבנה הטובה שהחלה לשרור 
בין בני-הזוג. הם פיתחו רגישות הדדית בהאזנה לדברים המשמחים את 
בן-הזוג, ובהתעניינות והאזנה לדברים המעיקים עליו, או מכאיבים לו.
רווח נוסף שיופק מכך יהיה, שילדינו יחיו משחר ילדותם באווירה 
חיובית. גם הם ינהגו כך באופן טבעי לאחר נישואיהם, בלא שיזדקקו 
להתמודד עם קשיים של הרגלים כושלים. אם ההורים לא ישבחו זה 
לאחר  לבני-זוגם  יחמיאו  לא  הם  וגם  אותם,  יחקו  ילדיהם  זה,  את 

נישואיהם.

הרב שמחה כהן

לרכישת ספרי הרב שמחה כהן חייגו להידברות שופס: 073-222-1250 

משדר
מיוחד

בית
יהודי

משדר עולמי מהידברות

ביום שני 
הקרוב
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עשרת ימי תשובה – 
שאלות מצויות בימים אלו

מי לא צריך לצום, איך עושים תשובה ומתי כדאי לעשות כפרות?

אלו חולים פטורים מצום כיפור, והאם מעוברות 
ומניקות פטורות מהצום?

שאלה זו מתחלקת לפרטים רבים. ישנם חולים 
חולים  וישנם  סכנה,  בו  שאין  כחולה  שמוגדרים 
המוגדרים כחולים שיש בהם סכנה. ישנם חולים 
שיכולים  חולים  וישנם  רגיל,  לאכול  שצריכים 
לאכול על פי שעורים, וכל זה תלוי במצבם הרפואי. 
ההלכה"  ב"קו  מיוחד  טלפוני  מענה  הוקם  לכן 
בליווי רופאים מומחים ביום שני ח' תשרי )17/9 
למניינם(, בין השעות 18:00-21:00 בטלפון -073
3333-300. כל מי שיש לו שאלה מוזמן להתקשר, 

ויקבל מענה אי"ה.
טעם  בהם  שאין  כדורים  לבלוע  מותר  האם 
ביום הצום, אם יש לו כאבי ראש או כאשר נמצא 

באמצע טיפול תרופתי?
הסובל מכאבי ראש חזקים במשך הצום ומחמתו 
נחלש כל גופו, רשאי לבלוע אקמול וכדומה, מכיוון 
שנחלש כל גופו נחשב לחולה שאין בו סכנה ורשאי 
ניסים קרליץ, חוט שני  )הגאון רבי  לקחת את התרופה 

פרק ט' סעיף קטן מ"ד, אות י"א עמ' קס"ה(.
ביום  מר  שטעמן  גלולות  לקחת  מותר  כן  כמו 
הכיפורים )ללא מים( כשיש צורך בכך, אפילו לאדם 
להמשך  תרופה  לקחת  הצריך  כגון  חולה,  שאינו 
טיפול, בפרט אם ההפסקה עלולה לגרום לו נזק, 
או שהרפואה היא דווקא כאשר נוטל את התרופה 
שבת  שמירת  אויערבאך,  זלמן  שלמה  רבי  )הגאון  ברצף 

כהלכתה פרק ל"ד אות ג'(.
ומכל מקום, אם אפשר ליטול את התרופה על 
ידי פתילה )נר(, בוודאי עדיף )אגרות משה חלק ד' סימן 

קכ"א, ונשמת אברהם סימן תרי"ב סעיף קטן ז'(.
בימים של עשרת ימי תשובה, צריך האדם לשוב 

בתשובה כלפי בוראו. איך עושים זאת?
עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים 
מיוחדים  והם  וחשוב,  גדול  רוחני  ערך  בעלי  הם 

לתשובה, ולתיקון המעשים )גמרא ראש השנה י"ח(. 
ארבעה תנאים יש לתשובה: חרטה – להתחרט 
על מעשיו, עזיבת החטא, וידוי על החטא, וקבלה 
ב'  )רמב"ם פרק  זה לעולם  ישוב לעוון  לעתיד שלא 

מהלכות תשובה הלכה ב' – ד'(.
המושג "תשובה" אינו רק מעבירות כחילול שבת, 
גזל ועריות וכו', אלא כל אדם כפי דרגתו צריך לשוב 
ממעשיו הרעים. כמו כן צריך לשוב גם מעבירות 
שאין בהן מעשה, כגון גאווה, כעס, קפדנות, קנאה, 
הרמב"ם  וכתב  וכו'.  והמאכלים  התענוגות  רדיפת 
יותר מאותן שיש בהן  )שם( שעבירות אלו קשות 
מעשה, שבזמן שאדם משתקע במידות רעות אלו, 
התשובה  עיקר  לכן  מהן.  לפרוש  יותר  לו  קשה 
צריכה להיות בענייני מידות רעות הטעונות תיקון. 
מי ששב בכל ליבו, זוכה לכמה מעלות גדולות מאד, 

כפי שאמרו רבותינו: 
א. "אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא 

הכבוד" )יומא פ"ו(. 
ב. "מקרעת גזר דינו של אדם, ומבטלת גזרי דין 

קשים, ומקרבת את הגאולה" )ראש השנה י"ז(.
ובשבילו  אדם,  של  ושנותיו  ימיו  "מאריכה  ג. 

מוחלים לכל העולם כולו" )יומא פ"ו(.
ד. "התשובה מביאה רפואה לעולם" )קידושין מ'(.

היה  הרחוקים, אמש  "התשובה מקרבת את  ה. 
זה שנאוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, 
והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד" )הרמב"ם פרק 

ז' מהלכות תשובה(.
יום הכיפורים מכפר, ועל אלו  על אלו עבירות 

עבירות אין יום כיפור מכפר?
על עבירות שבין אדם למקום – יום הכיפורים 
יוה"כ  אין  לחברו  אדם  עבירות שבין  אבל  מכפר, 

מכפר )כמו שמבואר במסכת יומא פ"ה(.
"ואהבת לרעך  ועבר על  אדם שביזה את חברו 
"בין  זו שני חלקים: חלק של  יש בעבירה  כמוך", 
אדם למקום" וחלק של "בין אדם לחברו". אם לא 
פייס את חברו, ולכן החלק של "בין אדם לחברו" 
לא נמחל לו - האם נמחל לו החלק של "בין אדם 

למקום", או לא?
כל עוד שלא פייס את חברו, לא נמחל לו העוון 
כלל. ונותן ביד מידת הדין כח לקטרג עליו ולומר: 
זה לא אכפת לו מעבירות שבידו, שהרי לא ביקש 
מחילה מחברו, ולמה אתה, כביכול, תמחל לו? לכן 
צריך כל אדם להשתדל ולרצות את חברו )ברכי יוסף 

בשם מוהר"ש גרמיזאן, כף החיים סימן תר"ו סק"ג(.
מה שנוהגים כיום לפני "כל נדרי", שהרב אומר 
לכל הציבור שימחלו זה לזה וכל הציבור אומר ג' 
פעמים "מחלנו", האם אדם יוצא בזה ידי חובה, או 

שצריך לרצות את חברו באופן פרטי?
אינו יוצא ידי חובה של בקשת מחילה, אלא צריך 
אות  תר"ו  סימן  החיים  )כף  פרטי  באופן  ממנו  לבקש 

י"ד(.
חבר שלי פגע בי מאד, ובא לבקש סליחה לפני 

יום כיפור, מדוע שאמחל לו?
אותו אדם שפגעו בו לא יהיה אכזרי מלמחול, 
שכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו 

)רמ"א סימן תר"ו(.

מנהג הכפרות
נהגו בכל  תפוצות ישראל לעשות כפרות בערב 
יום הכיפורים, לשחוט תרנגולים לכל בני הבית. כן 
צ"ג( ובמקום שיש  )סימן  גנוזה  איתא שו"ת חמדה 
להקדים  עדיף  כיפור,  יום  בערב  בשחיטה  דוחק 
מגדים  )פרי  לכן  קודם  ימים  כמה  הכפרות  שחיטת 
אשל אברהם סימן תר"ה אות א', ושיבולי הלקט סימן רפ"ג(.

נוהגים  מדוע  בפוסקים  נאמרו  טעמים  כמה 
לעשות לכתחילה דווקא על תרנגול:

א. בטור )סימן תר"ה( משום שהתרנגול מצוי בבית 
יותר מכל בהמה חיה ועוף.

נוסף, משום שהתרנגול מובחר משום  ב. טעם 
ששמו "גבר", כמו שמובא בגמרא )יומא כ'(.

בתשובה,  לחזור  האדם  לב  את  לעורר  כדי  ג. 
ויחשוב בליבו שכל מה שנעשה בעוף של הכפרה 
היה ראוי לעשות בו, שזהו גם כן טעם הקרבנות 
הבאים לכפר עוון, ועל ידי שהוא מדמה כך בנפשו 
פשוטה  ימינו  אשר  יתברך  ה'  בתשובה,  ומהרהר 
לקבל שבים מוחל לו, ותהי לו נפשו לשלל )שו"ת 

מהרי"ו סי' קצ"א(.
מחמת  בשחיטה,  מכשולות  הרבה  שיש  כיוון 
ריבוי השחיטה, רבו התקלות והמכשולות בשחיטת 
העופות, וכמה פעמים שהרבנים באו לבדוק הסכין 
שיש  מה  בזמננו  ובפרט  פגומה,  אותה  ומצאו 
אינם  שהשוחטים  שפעמים  המרכזיים  במקומות 
מרוכזים דיים במלאכת השחיטה. לכן אם אין לו 
שיודע  או  לביתו,  אליו  השוחט  להזמין  אפשרות 
שהשוחט אינו מרוכז דיו, עדיף לעשות כפרה על 
כסף )עיין בכנסת הגדולה יורה דעה סימן י"ח הגהות ב"י אות 
נ"ח. ובספר יפה ללב ח"ב סי' ס"ב כתב שהגימטריא של תיבת 

"כסף" במילוי, "כ"ף, סמ"ך, פ"ה" – היא "כפרה"(.
הזמן המובחר לעשות הכפרות הוא בליל תשיעי 
בתשרי, וטוב אם יהיה קודם עלות השחר ולאחר 
בשמיים,  מאד  גדול  רצון  עת  שהוא  הסליחות, 
ובשעה זו יכול להכניע המקטרגים והמשטינים )כך 
מובא בשער הכוונות דף ק' עמ' א', מועד לכל חי סימן ט''ז 
אות א' ובן איש חי שנה א' וילך הלכה ב' וקדוש בציון פרק ב' 
הלכה ג'(. מנהג אשכנז לומר "זה חליפתי, זה תמורתי, 
חליפתי,  "זה  לומר  הספרדים  ומנהג  כפרתי",  זה 
והוא  כפרתי" שהם ראשי תיבות חת"ך,  תמורתי, 
חי.  לכל  חיים  וחותך  החיים,  על  הממונה  השם 
ומסובב סביב ראשו היפך כיוון השעון, ויעשה כן 
שלש פעמים. ובכל פעם שמסובב אומר הנוסח הזה 
כולו.  טוב שיקדים לסבב הכפרה על עצמו תחילה, 
קודם שיעשה כן לבני ביתו, כמו שנאמר אצל כהן 
גדול, וכפר בעדו ובעד ביתו, כדי שיבא זכאי ויכפר 

על החייב )כף החיים סימן תרה סעיף קטן ט"ז(.
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מגוון סדנאות בתחומים אקטואליים
ומבוקשים: בריאות גוף ונפש, חרדות, חינוך,

גרפולוגיה, נוער מתמודד, אבחון ציורים.
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סדנת ‘גרפולוגיה’
חדש בהידברות!

את בוחרת את נושא הסדנא, מזמינה את החברות,
והידברות מגיעה אלייך עם מיטב המרצים המקצועיים.

הסדנא יכולה להיערך בביתך, בביה”כ, במתנ”ס ובכל מקום שתבחרי

 אם אתה כותב קטן מאוד...
    זה מעיד שאתה בצער!



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

אי  בשל  חתונתו,  לפני  שבועיים  לדכדוך  נכנס  צעיר  חתן 
ודאות כלכלית. שני אחיו לוקחים אותו לטיול, כדי להפיג את 
צערו. הרכב נתקע, ובדרך לחילוצו, הם נכנסים לשרשרת של 
תסבוכות שבשיאה מוצא עצמו החתן בן ערובה... ובשלב הזה, 

הסיפור רק מתחיל

יה זה לפני מספר שנים, סמוך לנישואי.ה
אצל רוב בני האדם מדובר בתקופה 
אך  טובים,  זיכרונות  ומלאת  משמחת 

לי הייתה זו תקופה לא פשוטה.
הסיבה לכך לא תפתיע: מצוקה כספית.

שבוע לאחר האירוסין התברר שלשני הצדדים 
יש אמצעים דלילים ביותר. איך הגדיר זאת אבי: 
צריכים  הם  לחתונה  למונית  הכסף  את  "אפילו 

ללוות".
אצלנו  יותר.  טוב  היה  המצב  שאצלנו  לא 

התכוונו ממילא לנסוע באוטובוס...
צחוק צחוק, אבל כשמדובר בבן תורה שרוצה 
לשבת וללמוד לאחר החתונה, והמיועדת מעוניינת 
בכך לא פחות ממנו, זה ממש עניין בלתי אפשרי.

* * *
מטבע הדברים, הדיבורים על כך בין שני הצדדים 
גרמו למתח רב. ראיתי את הורי מתאמצים מאד 
אותי  לערב  שלא  ובעיקר  מהכלים,  לצאת  שלא 
שמערבים  אלה  כי  למדתי  יותר  מאוחר  בנושא. 
את ילדיהם במשא ומתן הכספי יוצרים לעיתים 
להיכנס  שנאלצים  הזוג,  לבני  נוראים  קשיים 
לקונפליקט בין אהבתם ונאמנותם להוריהם, לבין 

התסכול של בן זוגם המיועד.
אצלנו לפחות לשני הצדדים היו השכל והמידות 
שלא לערב אותנו, אך העננה דבקה בנו, וזו הייתה 
תקופה לא פשוטה, כמעט בלי הזדמנויות לשמוח 
תזמורת.  מנות,  בחירת  הדירה,  בחירת  מתהליך 

הכל הפך לטורח מעיק על הורינו ועלינו.
אחי  שני  החליטו  החתונה  לפני  כשבועיים 
לקחת אותי לטיול בצפון, "כדי להחליף אווירה".

הבכור,  אחי  של  החבוטה  במכוניתו  יצאנו 
ניסו  אחי  שני  בדרך,  ילדים.  לארבעה  אב  שהוא 
לייצר אווירה טובה, להתלוצץ, להשמיע בדיחות 
מהאוטו",  יותר  "מהמערכת שעולה  מוזיקה  וגם 
כהגדרת הבעלים. זה לא בדיוק עזר. אני הבטתי 
שלא  או  במקרה  שהיו  השמים  אל  החלון  דרך 
לי  נראה  העולם  מאד.  רע  והרגשתי  מעוננים, 
אפילו  יכולה  אינה  כי  חשה  שלי  והנפש  קודר, 

להתחיל לטפס על ההר שאני עומד למרגלותיו, 
ואיך אוכל לשרוד את הדרך לראשו?

אם לא די בכך, לפתע שבק הרכב חיים.
* * *

החלטנו  ואנחנו  לרדת,  החלו  כבדות  טיפות 
לקחת טרמפ עד לתחנת דלק סמוכה, כדי לגייס 

בעל מקצוע שיצליח לתקן את הרכב.
לקח לנו חצי שעה עד שהצלחנו למצוא טרמפ. 
ולהכניס שלושה  לא כל אחד שש לעצור בגשם 
כזה,  אחד  נמצא  בסוף  לרכבו.  רטובים  אנשים 
לתחנת  עד  קילומטרים  עשרה  התקדמנו  ואנחנו 

הדלק הקרובה.
כשרים  חטיפים  וכמה  שוקו  בקבוקי  קנינו 

למהדרין, והתיישבנו לאכול.
בעל  למצוא  הצליח  ולא  ניסה  אחי  בינתיים, 
רכב  לתקן  משומקום  להגיע  שיסכים  מקצוע 
גרר  הזמין  אחי  ברירה,  הייתה  לא  מצ'וקמק. 

שהבטיח להגיע תוך חצי שעה.
קמנו ממקומנו לשלם, ואז התבררה לנו עובדה 

פשוטה וכואבת.
הארנקים. שכחנו אותם בתא הכפפות שברכב.

אחי התחיל להסביר לאחראי על המזנון, ערבי 
במראה, שיש לו בעיה, הוא שכח את הארנק.

הסיפורים  את  מכיר  "אני  ברגע:  נדלק  האיש 
ועכשיו  ידעתם,  ולאכול  "לשבת  אמר,  האלה", 
כשצריך לשלם התחילו הסיפורים, אה? לא יהיה. 

לא אצלי".
הבטנו בו, חסרי אונים, ואז עלה בדעתו רעיון: 
ילכו  ושניים  יישאר  מכם  אחד  מה,  יודע  "אתה 

להביא את הכסף".
אחי התייעצו ביניהם והחליטו שהם לא יטריחו 
אותי לצאת לשטח בגשם ובקור, אני אשאר כבן 
המכונית,  אל  יגיעו  והם  הדלק  בתחנת  ערובה 
יעמיסו אותה על הגרר ויביאו את הארנקים עם 

הכסף.
* * *

חצי שעה חלפה. הערכתי שכעת הגרר הופיע, 
המתנתי בציפייה שהם יופיעו ויגאלו אותי משביי, 

אך שעה נוספת חלפה, אין קול ואין עונה.
ניגשתי לבן אדם הלא נחמד ושאלתי בהיסוס 

אם אוכל לבצע שיחת טלפון קצרה.
הוא עשה "אוףףף" גדול, אך נתן לי להתקשר.

התקשרתי לטלפון הסלולארי של אחי. המכשיר 
הוא  גם  השני.  למכשיר  התקשרתי  מנותק.  היה 

היה מנותק.
כאן כבר התחלתי לדאוג.

לאחר חצי שעה שוב ביקשתי ממנו את הטלפון, 
אך הוא סירב.

"אני מודאג", אמרתי לו, "האחים שלי נעלמו, 
תן לי לנסות".

שלא  בבכי  פרצתי  ואני  נחרצות,  אמר  "לא" 
יכולתי להפסיקו.

זה היה בכי שהכיל את כל מה שעברתי בחודשים 
האחרונים, כל המתח, החרדה, החשש מהעתיד, 
וכל המאמצים שעשיתי כדי לשדר עסקים כרגיל 
יצאו באותו בכי. הנה אני, שבועיים לפני חתונה, 
שבוי אצל ערבי באיזו תחנת דלק נידחת. נשאתי 
תפילה חרישית לבורא עולמים שיראה את מצבי 
כמה  סכום של  נדרתי  זעקתי, ובלבי  את  וישמע 

עשרות שקלים לקופת העיר.
* * *

וכך, באמצע הבכי, נכנס למזנון הקטן אדם כבן 
ארבעים יחד עם בתו, כבת עשרים.

הוא נראה אדם מכובד מאד, לא דתי. הוא לא 
היה יכול להחמיץ את הבחור השעון על הדלפק, 

ממרר בבכי.
"מה קרה לו?" הוא שואל את הערבי.

שמעתיו  שלו",  האחים  את  איבד  יודע,  "לא 
אומר.

"רגע, אתה קשור לתאונה?".
"איזו תאונה???".

היו  מכאן  קילומטרים  עשרה  איזה  יודע,  "לא 
נפלה  מכונית  איזו  אש,  ומכבי  משטרה  ניידות 

לוואדי".
הרגשתי שכולי קופא, כמו קרח.

עם  ונותן  נושא  הוא  איך  במעורפל  שמעתי 
 50 את  נפש  בשאט  מארנקו  מוציא  הערבי, 
השקלים שהיינו חייבים, ואז אמר לי: "בוא ניסע 

לשם".
* * *
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הוא יצא מהתחנה ודהר לכיוון שבו השארנו את 
הרכב. בתוך ארבע דקות הגענו לשם. בדיוק למקום 
רכב  ניידות,  כמה  עמדו  הרכב,  את  השארנו  שבו 

כיבוי אש ואף לא אמבולנס אחד.
יצאתי מהרכב לכיוון הניידות ורצתי בבכי, הכנתי 
עצמי לגרוע מכל. חלפתי על פני רכב הכיבוי, ואז 

אני שומע קול מוכר קורא בשמי.
"מה  שם.  עמדו  אחי  שני  לאחור.  הסתובבתי 

אתה עושה כאן?".
"מה אתם עושים כאן? למה לא התקשרתם?".

אין  לך  גמורות,  שלנו  הסוללות  נתקשר?  "איך 
טלפון סלולארי, ותראה מה קרה".

ומה קרה? הגרר כמובן לא הגיע, הם ניסו להתניע 
נפל  והרכב  יותר מדי  בדחיפה, רק מה, הם דחפו 
לתהום, כשברגע האחרון אחי מצליח לקפוץ ממנו.

נרגענו, ואז אחי שואל: "מה עושים כעת?".
"תיכנסו לרכב שלי", אמר האיש המבוגר.

זה רכב שלא רבים  רק כעת הבטתי על הרכב, 
כמותו מסתובבים על הכביש. ברור היה שמדובר 

באדם עשיר מאד.
* * *

אחי  מעשינו,  ומה  אנחנו  מי  שאל  הוא  בדרך 
לפני  לטיול  אותי  לקחת  החליטו  שהם  לו  סיפר 

החתונה כדי לשפר את מצב הרוח שלי.
שידוך  מתנהל  איך  שאל  היטב,  הקשיב  האיש 
בעולם החרדי, ואיך זה עובד מהבחינה הכלכלית. 
יוכל  שהבעל  לדאגה  בנוגע  הסתקרן  מאד  הוא 

לשבת וללמוד במנוחה. זה הרשים אותו.
שהוא  היה  וניכר  נהג,  הוא  שתיקה.  השתררה 

שקוע במחשבות.
בתו, ששתקה כל הדרך, שאלה אותו בלחש אולי 

הם מכירים את הרב הזה מבני ברק.
הוא התעורר ממחשבתו ואמר: "נכון, אתם מבני 
ברק! אתם מכירים רב בשם... תנו לראות רגע, הוא 
השם  זה  קניבסקי',  חיים  'הרב  וקרא:  פתק  נטל 

שלו".
"בוודאי", אמרנו. "כל אחד דתי מכיר אותו".

"איך אפשר להיכנס אליו?", הוא שאל.
לאחד מאנשי  בחור עם קשרים, התקשר  אחי, 

הבית והצליח להשיג כניסה לחצי שעה הקרובה.
"אנחנו נכניס אותך", בישר לו.

"לא יכול להיות, אתם באתם אלי משמים, אתם 
יודעים כמה זמן אני מנסה להיכנס אליו?".

במחלה  חולה  לִצדו,  שישבה  זו  מסתבר שבתו, 
קשה. הם הלכו לטובי הרופאים לשווא, בייאושם, 
פנו לרבנים וכל מי שדיברו ִאתו הפנה אותם למרן 

הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א.
* * *

קניבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן  לבית  הגענו 
שליט"א.

האיש ניגש אליו בשקט וסיפר אודות צרתו.

מרן הגר"ח שאל אותו: "אתה שומר שבת?".
היא החלה לשמור  אבל  דתייה,  לא  "הבת שלי 

שבת לפני חודש וגם לאכול כשר".
"אם כן, אני מברך אותה ברפואה שלמה".

"מה אני יכול לעשות כדי שתהיה בריאה? היא 
הבת היחידה שלי. אני רוצה לראות אותה מקימה 

בית, מביאה לי נכדים".
בחור  לחתן  תדאג  וגם  שבת  תשמור  "אתה 

ישיבה, וד' יעזור".
ברכה  וקיבלנו  שלושתנו  עברנו  מכן  לאחר 

והצלחה, וירדנו למטה.
הוא עמד שם, שעון על מכוניתו היוקרתית.

"תקשיב, בחור, אתה בחור ישיבה, נכון?".
"כן".

"ואתה עומד להתחתן, נכון?".
"סיפרתי לך...".

"ומה נראה לך, שזה מקרי כל הסיפור הזה?".
שתקתי.

"תראה מה אני הולך לעשות", אמר.
אלף  מאה  של  סכום  על  המחאה  רשם  הוא 

שקלים.
בשביל  וחצי  יפה,  חתונה  בשביל  מזה  "חצי 
שכירות לשנה", אמר. "אם הבת שלי תבריא – אני 

מבטיח לך דירה בבני ברק".
שוב פרצתי בבכי, בפעם המי־יודע־כמה באותו 
ואני לא טיפוס שבוכה. אני חושב שבכיתי  לילה. 
בשביל כל השנים שעברו וגם בשביל השנים שבאו 

לאחר מכן.
הוזמנו  ובתו  האיש  מאד.  יפה  בחתונה  נישאנו 
ואני  לשנה,  נאה  דירה  שכרנו  הגיעו.  וגם  אליה 
ברורה:  משימה  עם  ושמח,  רגוע  לכולל,  נכנסתי 
לעשות הכל כדי שהבת הזו תבריא. גם כאות תודה 

על העבר, וגם בשביל העתיד.
ארגנתי מניינים כל חודש בקבר של מרן החזון 
שלי  הלימוד  את  והקדשתי  לרבנים  הלכתי  איש, 

לרפואתה.
וגם  לפעם  מפעם  אלינו  מגיעה  הייתה  היא 

מתחזקת בדת.
* * *

יום אחד, כעשרה חודשים לאחר החתונה, הם 
מגיעים. הפעם הוא, אשתו ובתו, מתיישבים בסלון 
כי  לנו  מבשרים  ובדרמטיות  שלנו,  השכור  הבית 
קיבלו  עצמם  הם  מהמחלה.  יצאה  בתם  ד'  ברוך 
התחזקה  ובתם  וכשרות,  שבת  לשמור  החלטה 

הרבה מעבר לכך.
להתלוות  מכם  ולבקש  זאת  לכם  לבשר  "באנו 

אלינו".
"לאן?" שאלנו.

"למשרד תיווך", הם אמרו, "הבטחה זו הבטחה".
שני  ד'  ברוך  לנו  יש  אחרי,  שנים  ארבע  כיום, 
ילדים ודירה עם ארבעה חדרים שהגיעה בדיוק כמו 
אלא  – משמים.  אדם  הדירות לבני  כל  שמגיעות 
אנחנו  מעצמם.  שזה  חושבים  אחרים  אדם  שבני 
יודעים היטב־היטב מי נתן לנו את כל הטוב הזה 

ובאיזו דרך מופלאה זה נעשה.

מדוע לא מספיק 
להאמין בלב?)המשך(
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והמשפט באמירה המעורפלת "תהיו טובים". 
נדרשים לחיינו חוקים מפורטים על תכלית 
 – נושאים  באינספור  הנוגעת  תורה  החיים, 
ומוות,  לחיים  הנוגעים  דינים  החיים,  קדושת 
ודיני  קידושין  אישות,  חיים,  בעלי  אכילת 
עונשין,  דיני  ועדות,  משפט  דיני  משפחה, 
הרע,  לשון  דיני  קניין,  דיני  וצדקה,  הלוואה 
וכהנה  מלכות  מלחמה,  דיני  וקבורה,  אבלות 

וכהנה. 
כל אלה נצרכים מפאת מורכבותו של האדם 
בשלום  תחילתה  אשר  האנושית,  והחברה 
ורעות בין בני אדם, ותכליתה בהשגת האלוקות 
מתוך העיסוק בתורתו ומצוותיו: "ואהבת את 
ה' אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודך". 
זוהי משמעות חיינו בעולם הזה, והיא גדולה 

יותר מן החיים עצמם.
כי  במחשבתך  צודקת  את  זאת,  עם  יחד 

הכול, למעשה, מתחיל מלב טוב.
בגלל  רק  אבינו  באברהם  בחר  הקב"ה 
רבנו  משה  וחסד.  אמת  איש  היה  שאברהם 
הנכונה  התשובה  לכן  הצאן.  על  אפילו  ריחם 
אנשים  עבור  מיועדת  התורה  היא:  לשאלתך 

טובים! 
למה אדם טוב דומה? ליהלום בלתי מלוטש. 
הקב"ה  וינצוץ.  שיבריק  כדי  יהלום  מלטשים 
להם  לתת  ביותר  הטובים  האנשים  את  בחר 
תורה, כדי שיוכלו להגיע לשלמותם הרוחנית 
ויזכו בשכר נצחי לעולם הבא. אמרו חז"ל: "לא 
הבריות"  את  בהן  לצרף  אלא  המצוות  ניתנו 

)בראשית רבה מ"ד, א'(.
התורה היא המדריך האלוקי לאנשים טובים.

היו  תמיד  תשובה  שבעלי  לראות  נוכל 
הם  בתשובה,  מאז שחזרו  אך  טובים,  אנשים 
פועלים הרבה יותר למען כיבוד הורים, צדקה 
וחסד לנזקקים, כבוד האשה והשקעה בחינוך 
הם  וטהרה.  צניעות  מתוך  נאמנים  הילדים, 
ובאמונה,  ביושר  יהיו  שעסקיהם  מדקדקים 
לעמוד  מתאמצים   – ומנגד  כספים,  מעשרים 
בניסיונות של כעס, גאווה, קנאה, תאווה ועוד. 
היהדות מקדמת את האדם מכל מצב שבו 
יהיה. את האיש הרע תהפוך לאיש טוב, ואת 
האיש הטוב תהפוך לאיש צדיק וחסיד, "דרכיה 

דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" )משלי ג', י"ז(.

לרכישת ספרו החדש של חיים ולדר "אנשים מספרים 
על עצמם 9" חייגו להידברות שופס: 073-222-12-50 
shops.hidabroot.org או באתר

היהודי
החושב

הוא מחכה לך, הוא רוצה להשפיע, 
רק פתחי לו דלת...

     
טהורה

בואי נתחיל שנה
דיסקרטיות 

מלאה

ליווי בדרך לטהרה 
תתחברי:

 02-6301522
mit@htv.co.il
052-8287668
קבוצת נשים בווטסאפ
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פנינה לשם

"יש בנות שחושבות שהן עושות טובה 
לאלוקים בכך שהן מתלבשות בצניעות"
אחרי שהוציאה פנינה לשם את הספר המהפכני לנערות מתמודדות על קשרים 
בגיל הנעורים, היא מצליחה שוב לנער את הנשים והבנות עם ספרה החדש – 

ספר שמדבר על נושא הצניעות מזווית שלא הוכרה ושלא דוברה עד היום

חייבות מ הארץ  ברחבי  נערות  אות 
פשוטו  חייהן,  את  לשם  לפנינה 
שמתמודדות  נערות  כמשמעו. 
בחלק  שהגיעו  פשוטים,  לא  ניסיונות  עם 
מההתמודדויות ממש לפי שאול; נערות שמכונות 
"נוער  תרצו  אם  או  נושר",  "נוער  העם  בלשון 
אותן  מי שילווה  יהיה  לא  בסיכון", וברור שאם 
למקומות  להגיע  עלולות  הן  לצדן,  ושיעמוד 

גרועים ביותר.
את עבודת הליווי שעושה פנינה עם הנערות 
היקרות הללו, היא מבצעת תחת כובעה כמנהלת 
מרכז  לנו  "יש  הידברות.  מבית  אתגר",  "מכון 
היא  נשירה",  למניעת  עילית  בביתר  פעיל  נוער 
מספרת, "ומעבר לזה, מרכז לפניות ולייעוץ אליו 
פונים הורים, צוותות בתי ספר ואפילו הנערות 
בעצמן בכדי להתייעץ ולקבל הדרכה וכלים. יש 

חיזוק אדיר וסיפורים מדהימים ומרגשים".
ביותר,  חשוב  צעד  ביצעה  היא  כשנה  לפני 

כאשר הוציאה לאור את סיפרה הראשון 
המיועד  מדריך  זהו  לרגע".  "אהבה 
לחומר  שזקוקות  מתמודדות  לנערות 
להיחלץ  להן  שיסייע  מתאים  קריאה 
שרצוי  מה  או  בריאים,  לא  מקשרים 

יותר – בכלל לא להגיע למקום כזה.
המעוצבת  הספר  של  עטיפתו  על 
על  סוכריה  לראות  ניתן  אומן  בידי 

שמשלב  מה  לרסיסים,  בצורת לב, שבורה  מקל 
ילדותי,  בקשר  הכל  בסך  שמדובר  ההבנה  את 

אשר גורם תמיד לניפוץ ולכאב לב עצום.
"הספר נולד ממקום של חסר", מספרת פנינה. 
נערות  ספור  אין  פגשתי  אדיר.  היה  בו  "הצורך 
לעזרה  להסבר,  בהתמודדות,  להכוונה  ששיוועו 

ופשוט לא ידעו למי הן אמורות לפנות".

ספרים שהם שליחות
התגובות הרבות שהגיעו בעקבות פרסום הספר 
ומרגשות.  מדהימות  פנינה,  של  לדבריה  היו, 
"נערה אחת כתבה לי: 'את לא יודעת איזה מהפך 
עשה לי הספר. אני בחורה חרדית ומתמודדת כל 
כך הרבה עם הנושא. לא היה לי עד היום איפה 
כפשוטו'.   חיי  את  הציל  הספר  תשובות.  לקבל 
מישהי נוספת פנתה אלי וסיפרה לי שהיא דווקא 
על  המבט  את  לה  שינה  הספר  אבל  דתייה,  לא 
החיים. כנערה שאינה שומרת מצוות, היא הייתה 
בטוחה שעליה לזרום עם דרישות כאלה ואחרות 
בחברה שבה  מקובל  כך  כי  ממנה  שיש  וציפיות 

היא חיה. פתאום היא הבינה שמותר לה להתנגד, 
ולא כל מה שדורשים ממנה היא צריכה לעשות. 
נשואה,  כבר  'אני  בכנות:  לי  אמרה  אישה  עוד 
זה  כבחורה,  הספר  את  קוראת  הייתי  אם  אבל 
היה מציל אותי ומונע ממני הרבה צער'. התגובות 
לי להבין שמחובתי להמשיך לעסוק  גרמו  האלו 
לא  שכמעט  רגישים  נושאים  כאלו.  בנושאים 
עצומה,  שליחות  כאן  יש  אבל  עליהם,  מדברים 
להביא את התשובות, בגיל כל כך לא פשוט ובדור 

כל כך מבולבל ומסוכן".
זה מה שהוביל אותה בימים אלו לכתיבת ספר 
נוסף הנוגע בהתמודדות נוספת, ההתמודדות עם 

תחום הצניעות והנשיות.
הספר עוסק בניסיון הלבוש מזווית שונה, והוא 

כולל שני כרכים. 
הצניעות  נושא  על  מדבר  הראשון  "הכרך 
מזה.  לנו  שיוצא  הישיר  הרווח  של  מהזווית 
החלטתי לכתוב את הדברים דווקא מהזווית הזו, 
ושוב  שוב  רואה  אני  כי 
מרגישות  שבנות  איך 
כביכול  היא  שהצניעות 
עושות  כאילו  הן  עול, 
כשהן  לאלוקים  טובה 
שמוטל  מה  עושות 
ומתלבשות  עליהן 
בצניעות. הן נאנחות על 
כך ומצטערות שלא מתאפשר להן ללבוש פריטי 
לבוש מסוימים. המטרה של הספר היא להוכיח 
דבר אחד ויחיד – את לא עושה לאף אחד טובה 
או  להורים  לא  בצניעות,  מתלבשת  שאת  בכך 
את  הקב"ה  להדרכת  שומעת  כשאת  למורות... 
מקפידה  שאת  העובדה  כי  לעצמך.  טובה  עושה 
על צניעות מועילה בראש ובראשונה לך, ובאמת 
אני מפרטת בספר עשר סיבות מאוד חזקות לגבי 
חיים  הצניעות.  על  מי ששומרת  שמרוויחה  מה 

מאושרים ובריאים יותר, כאן. בעולם הזה".
אלו רווחים למשל?

בעולם  הגוף.  דימוי  של  הנושא  כל  "למשל 
הכללי המצב היום שנערות מנסות לחקות מודל 
עצמן  את  מוצאות  הן  אליו.  ולהידמות  מקובל 
עם דימוי גוף מאוד קשה. הן מרגישות שהן לא 
באופן  בהן  פוגע  וזה  וטובות,  מקובלות  מספיק 

ישיר, בלי קשר בכלל לנושא ההלכה, כאמור.
פשוט  הלכתי  לנושא  גם  מתייחסת  "אני 
לכאורה. כאשר אני שואלת אותן 'ומה עם איסור 
ייחוד?' הן משיבות שלא חשבו על כך, לא ידעו או 

שאנחנו  בזמן  אחרת'.  זה  ש'כאן  חשבו  סתם 
מגיעות שוב ושוב לנקודה: אם בחורה שומרת על 
עצמה ומקפידה על הצניעות, היא יכולה לחסוך 
לעצמה מקרים קשים מאוד, ולמנוע מהם אפילו 

להתחיל.
בנות  לרוב  הכללי,  בעולם  נוספת,  "דוגמה 
מרגישות חשופות למשפטים ולאמירות מטרידות, 
ומתרעמות על כך ששומעות שוב ושוב משפטים 
לא מכבדים. הספר מוכיח כי בעצם הכדור נמצא 

בידיים שלנו, הבנות".

אם אלוקים נתן לי מתנה, למה אני צריכה 
להסתיר אותה?

הכרך השני של הספר עוסק, לדבריה של פנינה, 
הצניעות.  לנושא  הנוגעות  ובתשובות  בשאלות 
"מעניין לראות שכאשר שאלתי בנות 'מהו יופי 
יש  לגמרי.  הפוכות  תשובות  קיבלתי  עבורך?', 
שקיבלנו',  מתנה  הוא  'היופי  לי:  שהשיבו  כאלו 
הוא  'היופי  להיפך:  בדיוק  אמרו  אחרות  ובנות 
ניסיון'. מהי התשובה האמתית? האם זו המתנה 
הגדולה ביותר שקיבלנו או הניסיון? ואיך התורה 
מתייחסת לכך? ובכלל – אם הקב"ה נתן לנו כזו 

מתנה, למה אנחנו נדרשות להסתיר אותה?
"בחלק מהספר אני מביאה שאלות ותשובות, 
הרבה  מצטטת  אני  בהם  מקומות  גם  ויש 
הרבה  יש  הצניעות  לנושא  הרי  כי  מהמקורות, 
היהדות  של  העמדה  לגבי  הלכתיים.  מקורות 
כלפי נשים בכלל ויופי בפרט, הצלחתי בסייעתא 
דשמיא להשיב להרבה שאלות שמטרידות נשים 

ובנות. 
לפני  פנינה  הוציאה  אותו  מהספר  בשונה 
בקרב  בעיקר  עצומה  לתהודה  וזכה  כשנה, 
על  שהספר  מציינת  היא  כאן  מתמודדות,  בנות 
אלא  מתמודדות,  לנערות  רק  מיועד  לא  הצניעות 
מתאים לכל נערה, בחורה ואישה המתמודדת עם 
הנשיות  בתחום  שאלות  עם  או  הצניעות  נושא 
עצומה",  שליחות  שזו  מרגישה  "אני  והיהדות. 
היא אומרת שוב ושוב. "מספיק לי שאחת תצליח 
 להתחזק בנושא, או תקבל על עצמה אפילו קבלה

קטנה. הרווח הוא עצום".

הבטיחו מקומכם:
073-222-12-70

שבת פרשת לך לך
י' - י"א חשוון תשע”ט

19-20.10.18

במלון היוקרתי

ניר עציון פותחים את

עם הידברות

פותחים את

עם הידברות
החורףהחורף

הרב
הרבאבנר קוואס

שמעון פרץ
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"לא חבל על הזמן? אני סיימתי דף גמרא"
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר עד כמה גדולה המעלה של זיכוי הרבים,

ועד כמה צריך להשקיע בה

שמע  קריאת  קורא  יום  שכל  חכם  תלמיד 
מעיד  שהוא  לומר  אפשר  לאחרים,  מלמד  ואינו 
עדות שקר. כמו שאמרו חז"ל, כל הקורא קריאת 
שמע בלא טלית ותפילין כאילו מעיד עדות שקר 
בעצמו, שאומר "וקשרתם לאות על ידיך", ואינם 
עליו. כך תלמיד חכם שלומד לעצמו ואינו מלמד 
לאחרים, "לך קראי לך תנאי", ולא שם את לבו על 
אחרים, מעיד כל יום עדות שקר! ובגמ' סנהדרין 
מלמד  ואינו  הלומד  זה   – בזה"  ה'  דבר  "כי  ק' 
"הכרת  הפסוק  והמשך  ונורא!  איום  לאחרים, 

תכרת הנפש ההיא" ח"ו. 

לא מפסידים מזיכוי הרבים
לכן לא יאמר אדם "חייך קודמים" אם אומרים 
לו תבוא תמסור שיעור, זה לא נכון! התורה שלנו 
אין לה סוף, אמנם הוא מונע את עצמו מלהמשיך 
ללמוד, נותן השיעור וחושב שמפסיד, אבל הקב"ה 

נותן לו אריכות ימים והוא משלים את החסר.
כולם  שהיו  סופר  החת"ם  הגאון  על  סיפרו 
של  רשימה  לו  ומביאים  בתפילותיו  מאמינים 
חולים, והיה מזכיר אותם ומתפלל עליהם בשמע 
בדמעות  בוכה  אלא  מתפלל,  סתם  ולא  קולנו. 
שליש, וכשהיה גומר להתפלל היו רואים הרצפה 
מלאה דמעות. היה רב אחד, ר' דוד דויטש, שנכנס 
פעם לישיבה, וכשראה שהרב מאריך כל כך – לקח 
גמרא והספיק ללמוד דף עד שהרב סיים להתפלל. 
כשהרב גמר ניגש אליו אמר לו, לא חבל על הזמן 
שלך, גאון צדיק יסוד עולם, תוכל לעשות כמה 

קושיות ותירוצים, אני גמרתי דף גמרא! 
אמר לו, בגמרא ברכות נד אמרו "כל המאריך 
בתפילתו מאריכים לו ימיו ושנותיו", כיון שאני 
ישראל,  על  לי  כואב  כי  הגמרא  דף  את  מפסיד 
שנים.  עשר  עוד  לי  ונותן  לי  משלם  הקב"ה 
מחברים  שהפסדתי,  הדקות  כל  את  מחברים 

"את האהל והיה אחד", 
אחת  בבת  לי  ונותנים 
עשרה-עשרים  חמש 

שנה. 
אותו הדבר אדם שמזכה את הרבים, לא יחשוב 
שזה על חשבון זמנו, שעל ידי כך אינו מתפתח 
אומר  איני  הגבלות,  יש  בזה  גם  אמנם  בלימוד. 
עת  אבל  תורתו,  את  ויאבד  ירוץ  היום  שכל 

לעשות לה' הפרו תורתך.

ללמד את פירוש התפילה
מקומן"  "איזהו  של  הפירוש  את  שמבין  מי 
כלימוד  שכר  לו  יש  הקטורת",  "פיטום  של  או 
תורה. אנשים לא מבינים מה זה אחת לששים או 
לשבעים שנה, מה זה פטמה לחצאין, וכן בברייתא 
צריך  מדליקין  במה  של  ובמשנה  ישמעאל  דרבי 
שמאירים  הרבנים  על  קורא.  הוא  מה  להבין 
ושתיים  לעם פעם  להסביר  בהלכה  ישראל  עיני 
ושלוש, וכשאדם יקרא דברים אלו אז ייחשב לו 
ומי  כולם".  כנגד  תורה  "ותלמוד  תורה,  כלימוד 
המגן  כתב  מפיו,  שמוציא  מה  את  מבין  שאינו 
אברהם בסימן נ' שאין לו שכר של לימוד, כיוון 

שהוא גורס בעלמא.

שמואל לוי נשמע מופתע מעט כשאני מתקשרת 
לראיין אותו כמי שמפיץ את עלון הידברות. זה 
לא נשמע לו כמו משהו מיוחד, אלא כמובן מאליו. 
הידברות  של  הדרך  בתחילת  השנים  "באחת 
באזור  הכנסיות  מבתי  באחד  העלון  את  ראיתי 
שמושך  עלון  ראיתי  "מיד  מספר.  הוא  שלי", 
ועושה חשק לקחת. ראיתי פרסומים  את העין 

התקשרתי  העלון,  את  להפיץ  שמציעים 
והתחלתי  לעשות,  צריך  מה  וביררתי 
עם  התחלתי  ופשוט.  קל  להפיץ. 
שהתקדמתי  ככל  אבל  עלונים,   50
ראיתי   – העלונים  של  החלוקה  עם 

שהביקוש לא נעצר. תקופה לא ארוכה 
בשבוע,  עלונים  ל-100  עליתי  כך  אחר 

והיום אני כבר מפיץ 200 עלונים בכל שבוע".
עם השנים, למד לוי לבצע את ההפצה ביעילות. 
"יש לי חמשה סוגים של עלונים, אז לפני החלוקה 
אני עושה סטים – שם את כל חמשת העלונים 
'קלסרים' כאלה,  יוצר 50  ביחד, כמו קלסר. אני 
ואותם אני מחלק באופן אישי בכל השכונה. בכל 
רחוב יש לי 4-6 מוקדי חלוקה. אני גר בשכונה 
ענקית – שכונת עמידר בבת ים – וזה לוקח הרבה 

זמן, אבל זו הזכות שלי. יש מקומות שאני מגיע 
אליהם, ואנשים אומרים לי: 'אתה מזכה אותנו'. 
אני תמיד עונה להם – 'אתם מזכים אותי. אם לא 

הייתם פה, לא הייתי זוכה'".
בלי  'תשמע,  לי  לאנשים שאומרים  מגיע  "אני 
החשק  את  נותן  זה  שבת'.  לנו  אין  הזה  העלון 
שבהם  מקומות  היו  להפיץ.  להמשיך  והמרץ 
אנשים, גם כאלה שאינם דתיים כלל, ראו 
אותי  ושאלו  העלון  את  הכנסת  בבית 
פעם  לא  אותו.  להשיג  אפשר  איפה 
אחד כזה ששאל אותי – שאלתי אותו 
התחלתי  ומאז  גר,  הוא  איפה  בחזרה 
להביא לו את העלון הביתה בכל שבוע. 
גם ככה אני מגיע כמעט לכל רחוב בשכונה, 
שרוצה  מסוים  מישהו  שיש  יודע  אני  עכשיו  אז 
על  או  הדואר,  לתיבת  עד  אותו  ומקבל  אותו, 

האוטו.
חודשים  לפני  לעלון  הגבוה  בביקוש  נוכח  לוי 
אותה  הכספית  ההוצאה  שאת.  ביתר  ספורים 
הוא משקיע עבור כל העלונים אותם הוא מפיץ 
עלונים   150 רוכש  הוא  קשה.  ולעיתים  גדולה, 
ואת 50 העלונים האחרונים הוא מקבל  להפצה, 

מישהו  "היה  כתרומה. 
ואני  עלונים,   50 שתרם 
אחרי  אבל  בהם.  זכיתי 
תקופה – זה הפסיק, ועד 

לפני חודש נאלצתי לחזור לחלק רק 150 עלונים. 
הזו,  בתקופה  שקרה  מה  את  לצלם  צריך  הייתי 
כדי להסביר לאנשים מה זה הידברות. המתפללים 
בבתי הכנסת פשוט באו והתחננו לעוד אחד, עוד 
ולא היו לי מספיק עלונים.  שניים, עוד ארבעה, 
ניסיתי להוריד קצת ממקום אחד ולהוסיף לשני, 
מדהים  פשוט  היה  מרוצים.  יהיו  שכולם  לדאוג 
לראות את הביקוש, כמה אנשים חיכו לזה וחפשו 
את זה. ב"ה, לפני כחודש קבלתי שוב תרומה של 

50 עלונים, ואין מאושר יותר ממני".
שלו.  מילה  בכל  ניכרת  לוי  של  המסירות 
ממש  של  אהבה  מתוך  לבו,  מעומק  מסור  הוא 
לזיכוי הרבים, וגם באופן מודע, מתוך הבנה של 
והיו  רפואית,  בעיה  לי  היתה  "פעם  השליחות. 
צריכים לפנות אותי לבית החולים באמבולנס. אני 
יותר  לי –  יש  זוכר שלא כל כך עניין אותי מה 
עניין אותי אם אצליח לצאת מבית החולים בזמן 
כדי לחלק את העלונים. על זה התמקדו התפילות 

שלי. ב"ה, אכן השתחררתי בזמן וחזרתי להפצה.
"לפני תקופה יצאתי לחופשה, אבל לא הפסקתי 
כדי  לחופשה,  גם  עלונים  איתי  לקחתי  לעבוד. 
לחלק שם. התגובות של אנשים שוות הכל – כל 
מי שמדבר איתי מספר לי שהעלון עושה לו את 
שפשוט  טובה,  כך  כל  הרגשה  עושה  זה  השבת. 

חייבים להמשיך הלאה".

שמואל לוי מפיץ את עלוני הידברות בבת ים מתוך תחושת שליחות. הוא משקיע בכך 
זמן, מאמץ וכסף – ומרגיש שזוהי הזכות האישית שלו

"רק רציתי להשתחרר מביה"ח 
בזמן להפיץ את העלונים"

זיכוי 
   הרבים

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
מעדני 
   מלך

kalina@htv.co.il   073-222-1333   052-9551591 :אמא מצילה אותימחלקת אמ”א - סיוע לנשים הרות במצוקה לדיווח וסיוע
הידברות - למען החיים

רחל )שם בדוי(, 25, נתניה
אחת מ- 3,000 הנשים שקבלו סיוע במחלקת אמ”א   לפני אחרי
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איך אפשר לחנך את הילדים לבקש סליחה?

איך מבקשים סליחה
המציאות שלא בשליטתי היא זו שהכריעה 

את הכף לטובתה, שוב.
כך  הצבאי,  השירות  את   20 בגיל  סיימתי 
שרציתי.  מה  את  להגשים  הספקתי  שלא 
עם  לסיים  נהדרת  הזדמנות  בשירות  ראיתי 

התהליך, אך זה לא קרה.
הרגשתי באותו זמן אכזבה עמוקה, מעצמי, 
אתה  למה  "אלוקים  ומאלוקים.  מהסביבה 
עושה לי את כל זה?" אמרתי מכאב. הרגשתי 
עגומה  מציאות  מאותה  ונחבלת  כאובה 

שאליה נקלעתי.
דלתות  וכאשר  ממשיכים,  החיים  אז 
נפתחות  תמיד  לא  הן  נפתחות,  והזדמנויות 

בשנית.
לא  החיים 
הם  נעצרים, 
בתנועה  נמצאים 
ולכן  מתמדת, 
איתם גם מגיעים 
פרקים  לסיום 
פרק  שונים. 
הצבאי  השירות 
כעת,  לו  הסתיים 
הבאים  הפרקים  יודעים,  שאתם  וכמו 
נהפכים  אלא  יותר  קלים  נהיים  לא  בחיים 

מורכבים יותר.
גדולה,  ילדה  הייתי  צבאי,  השירות  אחרי 
כן.  שמעכשיו האחריות על עצמה גדלה גם 
שהייתה  הורית,  חד  לאם  גדלתי  זאת  בכל 
לבדה.  הבית  את  ולכלכל  לפרנס  צריכה 
הפכה  לא  שלי  ואמא  נעצרים,  לא  החיים 
לצעירה יותר עם הזמן. הייתי צריכה מעתה 
לקחת יותר אחריות על עצמי, ולחפש מקור 
פרנסה שיסייע ויקל מאמא שלי את הטרחה 
בהוצאות על דברים שונים, ובפרט על עצמי.

הזה  העולם  טרדות  השחרור,  לאחר  אז 
בהחלט לא נתנו מנוח, והייתי צריכה להתאים 
תמיד  שלי  אמא  החיים.  למרוץ  עצמי  את 
הטיפה לי ללימודי השכלה גבוהה ולמקצוע 
מכובד מגיל קטן, שלחה אותי לגן הכי טוב, 
לבית הספר הכי טוב – ועכשיו ציפתה ממני 

להגיע למקצוע הכי טוב.
בחרתי בתואר הנדסת חשמל באוניברסיטה, 
ובהחלט  חברתיים  במדדים  נחשק  תואר 

מקור גאווה לאמא.

השכיחה  לא  באקדמיה  הלימודים  תחילת 
כל  למרות  וזאת  הגיור,  תהליך  את  ממני 
השגרה היומיומית העמוסה. בזמן הלימודים 
התגוררתי במעונות הסטודנטים, ובזמני הפנוי 
חיפשתי מידע ברשת, שם הייתי נחשפת גם 
לתכנים מעולם התורה. יום אחד צץ לי פוסט 
אודות מכון גיור, ובו נכתב "כיתת גיור חדשה 
עומדת להיפתח בעירך". בנוסף הופיעה שם 
אפשרות ליצירת קשר ולהרשמה. הדבר גרם 
לי לשמוח מאד. זה הדליק בי ברגע אחד את 
האור והכיסופים לעבור את התהליך ולהיות 

יהודייה כשרה וחלק מאותו עם נבחר.
מיד נרשמתי. הייתי מאושרת רק מהידיעה 
שסוף סוף הכל בשליטתי, אף אחד לא יכול 
למנוע ממני לבצע את הגיור. כשהייתי קטנה, 
להתגייר,  לי  התאפשר  לא   ,18 לגיל  מתחת 
מוכנה לבצע  הייתה  לא  שלי  שאמא  מאחר 
מלצאת  נחסמתי  בצבא  בתהליך.  חלקה  את 
לסמינרים בשביל להתגייר. אבל הפעם? הפעם 
זה בשליטתי, ואין מה שיעצור בעדי להגשים 
את עצמי בחיים הללו. תקופת התסכול בה 
את  מלהשלים  אותי  חסמו  שונים  מצבים 
הגיור נגמרו, הפעם אני אדם לעצמי ויכולה 

להגשים את מה שרציתי מתמיד.
שאני  שיגידו  חיכיתי  המתנתי,  בינתיים 
של  והשעות  הימים  את  ואקבל  רשומה, 
ליום,  מיום  גברו  והמתח  הציפייה  הקורס. 
רק כדי לקבל את ההודעה על השיבוץ לתוך 

הקורס.
והנה זה הגיע, הרגע לו המתנתי, קיבלתי 
להתחיל  יכולה  ההודעה שאומרת שאני  את 

בקורס לתהליך הגיור.
הזמנים  לוח  את  קיבלתי  ההודעה  עם 
המפורט של הקורס, וכאן ברגע אחד חשכו 
עיניי. השמחה נהפכה שוב לעצב. מה קרה? 
מערכת השעות לקורס הגיור חפפה למערכת 

השעות של התואר אותו התחלתי ללמוד.
"איך זה קורה לי?", אני תוהה לעצמי. בכל 
הזדמנות שאני מנסה להתחיל בתהליך הגיור, 
ובכל פעם שאני מגיעה לקצה החוט – הדלת 

נסגרת בפני ושום דבר לא מסתדר לי.
ואז זה קרה, הגעתי לדילמה הקשה ביותר 
מרוץ  את  לעצור  האם  בחיי.  לי  שהייתה 
על  לוותר  הלימודים,  את  להפסיק  החיים, 

הכל ולהתחיל את קורס הגיור?

כשהגיור התנגש 
בלימודי התואר: שוב 
הדלת נסגרה עבורי?

איך זה קורה לי?" אני תוהה לעצמי. בכל הזדמנות שאני מנסה להתחיל 
בתהליך הגיור ובכל פעם שאני מגיעה לקצה החוט - הדלת נסגרת בפני

ושום דבר לא מסתדר

הרב אפרים אורשלימיטליה צימברג 

יש לי בן בגיל 13 שמתקשה מאוד לומר "סליחה". 
בטבעו הוא ילד מוכשר, ב"ה, אבל קורה שמידי פעם 
כלפינו ההורים  גם  לא מכובדת,  בצורה  הוא מתנהג 
הזדמנויות  בכמה  לו  הסברתי  כלפי חברים.  ובעיקר 
שלבקש סליחה זה בכלל לא מבייש, אלא מראה על 
ראש השנה  הנוראים,  הימים  לקראת  גדלות האדם. 
ויום הכיפורים, אשמח לדעת האם אוכל לנצל את זה 

מבחינה חינוכית, כך שזה ישפיע על נפש הבן.
סליחה  לבקש  לילדינו  לגרום  יכולים  דברים  שני 
נכונה. הראשון הוא ההבנה של מה שקורה,  בצורה 
קורה  ומה  הסליחה,  בקשת  לפני  רוחנית,  מבחינה 
לילד  ולהסביר  לאחר בקשת הסליחה. חשוב לשבת 
את הדברים בשעה שקטה, דהיינו לא לאחר מריבה 
שקרתה לו אלא בזמן רגוע ושקט, ועדיף שזה יהיה 
באווירה פסטורלית, כגון בטיול כל שהוא בפארק או 
הוא  והנחוץ  השני  הדבר  בגינה.  ספסל  על  בישיבה 
שהילד יראה בבית סוג של דוגמה אישית, שגם כאשר 
זה  סליחה  מבקשים  הם  בבית,  טעו  אמא  או  אבא 
מזה. אני מחזיק מאוד ממחנכים שכאשר טעו בגישה 
שלהם כלפי התלמיד – מבקשים בפני כל התלמידים 
או  בו,  שחשדו  מתלמיד  סליחה  וברור  רם  בקול 
שהיתה  מסתבר  שבדיעבד  אמירה  בפניו  שאמרו 

שגויה.
* * *

חזרנו בתשובה לפני מספר שנים בודדות, ונשמח 
לשמוע מהרב כמה סגולות שיכולות לעזור בחינוכם 

של הבנים.
לא איש סגולות אנוכי, אבל אשמח לתת לכם כמה 
טיפים חשובים שאמר הסנדק שלי, מרן הסטיפלער 
זיע"א: החינוך של הילדים תלוי במה שאמא עושה. 
מילה  מתפללת  שהאם  בבית  שגדלים  ילדים  א. 
אחר.  ילד  מכל  ומשנה  גמרא  יותר  מבינים  במילה, 
ב. אמא שמתפללת כל יום ונושאת עיניה לשמים - 
הילדים שלה יותר מוצלחים מילדים אחרים. ג. ילדים 
שגדלים בבית שאמא מוותרת לאבא ולא מעירה לו 
הערות, יש להם מידות טובות והזנה נפשית גבוהה 
קלטת  מכל  יותר  ד.  אחר.  ילד  מכל  יותר  וקדושה 
חינוכית שבעולם, מקרינה ברכת "שהכל נהיה בדברו" 
שאמא יהודייה אומרת בקול בבית. ה. ילדים שגדלים 
בבית שהאם אומרת כל ברכה לאט ובנחת, יש להם 

מידות טובות יותר, ופחות חוצפה.

שאלות למדור החינוך ניתן להפנות לפקס 153732445523 
a0504168883@gmail.com  :או למייל

חלק 5

קורס יחודי ומעמיק המקנה ידע הלכתי וכלים מעשיים
לחידוש חיי הזוגיות ולבניית בית נאמן בישראל.

מצוות האשה בבית היהודי | המעבר מחיי הבחרות לחיי 
הנישואין | השווה והשונה בין בני הזוג | קבלת השונה 
התחדשות ושמחה בקשר הזוגי | תקשורת בין אישית

מחויבות ונאמנות בקשר הנישואין ועוד

22 מפגשים | 3 שעות
מידי יום רביעי בשעות הערב
החל מחודש חשוון תשע”ט

20, פתח תקוה בבית הידברות, רחוב שנקר 

073-222-1300

קבלת תעודת ההסמכה מותנת במעבר הבחינה הסופית בהצלחה.

לפרטים נוספים ולקבלת תכנית הלימודים:

ח . ל . ט  | ל  ב ג ו מ ת  ו מ ו ק ו מ ה ר  פ ס מ

בואיבלבד!לציבור החרדי מיועד
ללמוד
וללמד

קורס 

הכשרת
מדריכות

כלה

קדושת הבית היהודי

מיומנה של
    גרת צדק

חינוך
ילדים



11

גילי ארגוב:
"כל עוד הנר דולק – אפשר 

לתקן"

1

2

3

4

"הבנתי שמישהו שומע אותי": 5
איך הרב שלום ארוש עשה 

תשובה?

צפו ואל תאמינו לאף מילה: 
סרטון הפלסטיק בחסה

מספר ’המהפך’ לחתונה בלתי 
נשכחת: אריאל ונועה נפגשו 

בשבע ברכות. צפו

נס בכביש סמוך לאסותא: ילד 
קטן נפל מהמכונית - עוברי אורח 

הצילו אותו ברגע האחרון. צפו

1

2

3

4

5

הרב זמיר כהן - ילדים
מביאים גאולה

הרבנית חגית שירה -
זה הזמן להתחדש

מדברים שירה - רועי ידיד 
ותזמורת ענבי הגפן בראיון 

מרגש ומוזיקה משובחת

הרב יצחק פנגר - אפקט
החול הטובעני

אליהו שירי - הסוד שלי 
לביטחון עצמי

מומלצים בהידברות

צופיה וערוץ הידברות

אתר הידברות – האתר העולמי לקירוב

 לקבלת 2 הלכות ביום כנסו -  
hidabroot.org.vp4.me/2halachot

סודות החיים
ישנם לפחות שלושה יסודות שאין העולם יכול להתקיים בלעדיהם: חמצן, מים ודם... שימו לב:

חמצן – חיוני לנשימה. אמנם אנו יודעים היום מהיכן החמצן מגיע אלינו. אבל מי "מייצר" אותו? מי 
נתן לו את "ההרכב הכימי" שכה חיוני עבורנו כדי שנוכל לנשום ובלעדיו, חלילה, נמות?

מים – נוזל החיים. בני אדם, בעלי חיים וצמחים זקוקים למים לצורך קיום מחזור החיים שלהם. 
אמנם אנו יודעים לייצר משקאות שונים אבל מים - לא נצליח ליצור. אם כן, מי הוא ה"גאון" שרקח 

נוזל ייחודי זה?
דם – בדיקת ההרכב הכימי של הדם, לחץ הדם ושאר תכונותיו מספקת לרופאים מידע רב על מצב 

הגוף בכללותו. אם כן, מי הוא ה"אחראי" על הפקת הדם, שכה חיונית לתפקוד גופנו?
בנוסף לפלא הגדול שביצירת מרכיבי יסוד אלו, מדובר במשאבים ייחודיים, שאין לאדם כל יכולת 
לייצר אותם, עם כל התפתחות המדע והטכנולוגיה, ואף לא לייצר עבורם תחליף ראוי! משאבים אלו 

הם בעלי חשיבות מכרעת לקיום החיים על פני כדור-הארץ.
חברים, יש בכך מסר גדול עבורנו: אם קיומנו תלוי במים, בחמצן ובדם, אז בהכרח אנו תלויים במי 
שאחראי על ייצורם של משאבים אלו, לא? מיהו, אם כן, האחראי על הפקת משאבים אלו? מיהו אותו 
מתכנן? יהי רצון שנדע ונבין שאנו נתונים בכל עת לחסדיו ולרחמיו של בורא העולם, המאפשר את 

קיומנו בעולם הזה.
 

ישראל - מרכז העולם
בדיוק  כדור הארץ. היכן היא  פני  ישראל על  וחפשו את מיקומה הגיאוגרפי של  נא אטלס,  פתחו 
ניתן לראות שישראל נמצאת ממש במרכזו של העולם! האם זהו  נמצאת? בצד? למעלה? בתחתית? 

מיקום מקרי?
אנו עדים, שלאורך אלפי שנים היוותה ארץ ישראל את מרכזו של העולם. לכאן היו נשואות עיני 
מיליונים רבים מרחבי תבל. ואכן, לא בכדי היווה חבל ארץ זה מקום תמידי להתכתשויות ולמלחמות 
בין בני לאומים שונים, בני דתות שונות, אשר רצו לשלוט דווקא במקום מרכזי ואסטרטגי – מבחינה 

רוחנית ומבחינה גשמית.
אולם יותר משהיוותה ארצנו מקום מרכזי בחיי האנושות הכללית במובן הפיזי של הדבר, הדברים 
מוצאים את ביטויים העיקרי בבחינה הרוחנית בדברי חז"ל, המדגישים את מיקומה של ירושלים באמצע 
העולם: "ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע 
שממנה  ההיכל,  לפני  השתייה  ואבן  ההיכל,  באמצע  והארון  המקדש,  בית  באמצע  וההיכל  ירושלים, 

הושתת העולם" )מדרש תנחומא, קדושים י'(.
 

סלסלת פירות
קל להבחין במעשי ידי הבורא כאשר אנו מביטים בסלסלת פירות.

התפוח היפהפה, התפוז והאגס - צורתם, צבעם, טעמם וניחוחם עוצבו בגאוניות עליונה, ושימו לב: 
יד אדם לא נטלה חלק בייצורם! למרות הטכנולוגיה המתקדמת של ימינו, ממשיך המזון להגיע אלינו 
אך ורק מן האדמה ומן העץ. גם בעולם משוכלל כשלנו ממשיכים הדגנים והפירות להוות יצירת פאר 

מתוחכמת, יצירה אשר יד אדם לא תרמה לה מאומה!
גם בכירי החוקרים בחברות הכימיקלים הגדולות ביותר לא הצליחו עדיין לייצר אפילו גרעין אחד, 
חרף כל הציוד שברשותם. וראו זה פלא, הצמח מייצר את הפרי כאשר לרשותו עומדים רק אור השמש, 

מים, אוויר ומעט אדמה.
ניתן לחזות כאן בחוש בפעילותה של תבונה עמוקה, תבונה שהיא למעלה מהשגת השכל האנושי. האם 

ייתכן שתהליכים מופלאים אלו, שמעידים על יד מכוונת ודואגת, נוצרו מעצמם ללא יוצר ומתכנן?...

איך הפכה ישראל למרכז העולם?
מה הם שלושת סודות החיים, האם באמת ישראל היא מרכז העולם,

ומה לומדים מסלסלת פירות?

3 נקודותאריאל כדורי
   למחשבה

עם עובדות 
מתחתנים! עדן ועומר

מהפגישה הראשונה התלהבנו 
אחד מהשני. ראינו שיש חיבור 

מאוד גדול בינינו, ובפגישה 
השלישית ממש הרגשתי 

שאם אהיה אשתו -
ומהראהיה בנאדם יותר טוב..

" כשבוע לאחר השיחה הראשונה 
נפגשנו, ומכאן הכל התקדם במהירות. 

לי זה היה ברור ש’זה זה’.
רק שלא נעים לסגור כל כך מהר...

לקח 3 חודשים עד שהתארסנו.

"
יפעת ואוריה

 3
פגישות 

בלבד!

 3
חודשים 

בלבד!

אתר שידוכים איכותי ומפוקח
שבע ברכות 

www.7brachot.co.il המסלול הקצר ביותר להקמת בית, בו הנרשמים מבלים 
הכי פחות זמן, כי הם פשוט מוצאים את הזיווג ועוזבים!

השירות בחינם לחלוטין 



ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית 
בכל רחבי הארץ, ללא תשלום 073-2221290
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הסתפקו במה שיש לכם
מי ירצה להיות חבר של אדם, שמי יודע אם עצתו עצת אמת, כי ידוע שצרה עינו בו?

מנוחה פוקס

אין שעה נעלה יותר מנעילה

ביום הכיפורים, בשעה שחמה בראשי האילנות, 
פורש הקדוש ברוך הוא את טליתו על כל ישראל 

ומחביא את כולנו תחת כנפי השכינה )הרמח"ל(.
תפילת הנעילה – אין שעה נעלה יותר.

פרושה  ראשך  כשמעל  קצרים,  רגעים 
טלית   – בעולם  ביותר  הגדולה  הטלית 
של אלוקים. על השעה הזאת נאמר: "גן 

נעול אחותי כלה...".
והתשובה,  ההכנות,  כל  אחרי 

שה'  כך,  כל  יפה  גן  כמו  את  והתפילות, 
שומר עליו ונועל אותו בפני כל קטרוג. את 

חייבת דמעות  הזה, את  הגן  חייבת להשקות את 
בנעילה: "קל נורא עלילה" – שלא תהיה לך השנה 
שום עלילה חס ושלום, רק שגרה יפה ומבורכת, 

שגרה שתופרע רק בבשורות טובות.
אלוקים  שהמציא  כמו   – מחילה"  לנו  "המצא 
למנשה, שהיה חוטא ומחטיא, ולא הייתה עבודה 

אחת,  פעם  חטא.  שלא  וחטא  עבד  שלא  זרה 
כשמנשה היה בצרה וכמעט נשרף, הוא קרא לכל 
העבודות הזרות שבעולם ואף אחד לא ענה לו. רק 
בסוף הוא זעק אל ה' מקירות ליבו: "ה', אם 

אתה אמת – תענה לי".
גדול  רעש  עשתה  שלו  הזעקה 
כל  את  שידעו  והמלאכים,  בשמים, 
ואת  החלונות  כל  את  סגרו  מעשיו, 
לא  שתפילתו  בכדי  השמים  שערי 
אלוקים  לו  חפר  שעה  באותה  תיענה. 
מחילה נסתרת וצדדית, קיבל את התשובה 

שלו והציל אותו.
לפעמים אין אור בקצה המנהרה, ובדרך הטבע 
מבקשת  שאת  המחילה  זאת  אבוד.  נראה  הכל 
כל  כנגד  ישועה  מחילה...",  לנו  "המצא  עליה: 
הסיכויים, גם אם לא מגיע לי. מחילה... כי אתה 

אבא שלי ואני הבת שלך!

בנעילה  פעמים  שבע 
קורא שליח הציבור: "ה' הוא 

האלוקים", ובכל פעם שאת עונה אחריו, את מלווה 
את הקב"ה לכיסא הכבוד. בכל פעם את עולה עם 
השם יתברך רקיע אחד. ארבעים יום שהמלך בשדה 
הגיעו לסיומם, ובפעם השביעית הקב"ה יושב על 
כיסא הכבוד. הרגע הזה הוא עת רצון אדירה לבקש 
בדף  לכתוב  עדיף  לכן  זמן קצר מאד,  זה  בקשות, 

מסודר כל מה שאת צריכה, ולבקש.
לאחר תקיעת שופר של נעילה – תברכי את כל 
מי שאת רואה, ותתברכי. הפה שלך והפיות של כל 
יקרות,  הן  מכופר  מפה  מכופרים, וברכות  ישראל 

הברכות האלה ילוו אותך לכל השנה.
קרובים  מימים  נפרדת  את  ננעל,  השער  זהו... 
כל כך, ה' נפרד ממך וברגע הפרידה, כראוי למלך, 
הוא מגיש לך הזמנה: "אני ראיתי אותך, ארבעים 
יום מבקשת, מתפללת, ראיתי את הלב שלך, מגיע 
בואי,  הזמנה לשבוע שלם:  לך  מגיש  והוא  לך...", 

אני ארפא את הלב ואת הנשמה שלך...
ותאספי  בואי  ושמחה.  כוח  הרבה  לך  אתן  אני 

אוצרות ויהלומים לכל השנה. הזמנה לסוכה!

השער ננעל, את נפרדת מימים קרובים כל כך, ה' נפרד ממך וברגע הפרידה, כראוי 
למלך, הוא מגיש לך הזמנה

הרבנית חגית שירה

כמה קל לבכות ולומר: "למה לו יש ולי אין?". 
אבל זה לא מה שיעזור שיהיה לי יותר, נכון?

מי שרוצה יותר – לא רוצה לשמוע את הדברים 
לקנא  רגיל  הוא  יותר,  לרצות  רגיל  הוא  הללו. 

בשני, הוא רגיל לדרוש ורגיל לבכות.
קשה להרגיל את עצמי להסתפק.

הורים הם אנשים מבוגרים. הורים הם מבוגרים 
דוגמה  מראים  יותר.  לצעירים  דוגמה  המראים 

ילד  מרוסנים.  פחות  שהרבה  לכאלו  חיה 
שחי עם הורים שכל משאת נפשם היא 
להיות כמו השכן, להצליח כמו החבר, 
של...  הבעל  של  כמו  רכב  לקנות 
וספה כפי שראו בדירה לדוגמה, ילד 
המוסכמה  את  תוכו  אל  שואף  כזה 

של: "אם אין לי – אומלל אני!".
את  שמרסנים  הורים  זאת,  לעומת 

די!",  לי  "יש  לעצמם:  אומרים  עצמם, 
שמח  ואני  לו,  שייך  שלי,  לחבר  שיש  "מה  או: 
בשמחתו" – הורים כאלו יצליחו להביא את הילד 
בכל  שמקבל  החבר,  בשמחת  ישמח  שהוא  לכך 
שנה ילקוט חדש, על אף שהוא בעצמו לא מקבל, 

ומשתמש באותו ילקוט כבר ארבע שנים בדיוק.
קשה להרגיל את עצמי להסתפק.

אבל אם אדע שיש אחרי עוקבים קטנים, שאני, 
קנאה  של  מגונה  להרגל  אותם  מרגיל  בקנאתי, 
הקנאה  יצר  על  לחפות  אצליח  אולי   – ותחרות 

שרודף אותי.
כל אדם מקנא בדברים אחרים.

יש אחד שמפריע לו שאנשים אחרים חכמים 
גר  שחברו  לראות  יכול  שאינו  אדם  יש  ממנו, 
בטירת פאר והוא בדירה קטנה של שלשה 
יוצאות  שעיניו  אדם  יש  חדרים, 
ויש  משלו,  טובים  שילדיו  לחברו 
אחר שמה שמוציא אותו מדעתו 
עוד  הוסיף  מלמטה  שהשכן  זה 

חדר, והוא עדיין לא.
כל אלו לא ינוחו ולא ישקטו 
עד שיהיה להם מה שיש לאחר, 
סוף  אין  מכך.  יותר  הרבה  ועוד 
רוצים  ככל שאנו  ומאוויים.  לרצונות 
כך  אליו,  להגיע  ומצליחים  לשני,  שיש  מה 

התשוקה שלנו גוברת.
יש הבדל גדול בין לשאוף להיות "טובים יותר" 

לבין לשאוף להיות "כמו".
אנשים שמקנאים – מביאים לידי כך שבסופו 
של דבר אין להם חברים. מי יכול להיות חבר של 

שמח  שלא  מישהו 
ירצה  מי  בשמחתו? 

יודע אם עצתו עצת  להיות חבר של אדם, שמי 
אמת, כי ידוע שצרה עינו בו?

ילד שגדל בבית, שבו מדובר רבות על הצלחת 
החבר, או האחר – לומד לרצות מה שיש לאחרים, 
לומד שלא להסתפק במה שיש לו. הוא הופך לילד 
שלא טוב לו אף פעם. הוא קיבל במבחן ציון טוב, 

אבל מתלונן שחברו קיבל יותר.
משולש  יקבל  שאחיו  מסכים  לא  כזה  ילד 
פיצה גדול משלו, ויהפוך את העולם אם רצועות 
מאלה  יהיו רבות  בצלחת  לאחיו  ששמו  הצ'יפס 

שבצלחתו.
לקנא",  "אסור  לומר:  שייך  לא  כזה  לילד 
בזה,  חי  הוא  לאחיך!".  שיש  מה  "תפסיק לבקש 
חי  הוא  ההורים.  מכם,  הטכניקה  את  למד  הוא 
בגישה של: "כל מה שיש לשני – שלי הוא, ואם 
לא – הוא יהיה שלי!". הוא חי בשיטה של: "עלי 
מפסיד  הוא  על חברי".  לגבור  כדי  הכול  לעשות 

חברים, כי חברים אוהבים ששמחים בשמחתם.
מהות  החיים,  מהות  את  בעצם  מפסיד  הוא 
לא  אם  עשיר.  ותהיה  בחלקך  "שמח  האומרת: 
תשמח בחלקך – גם אם תהיה עשיר תרגיש כעני 

בפתח".

נהנים מעצותיה החינוכיות של מנוחה פוקס? זו רק 
ההתחלה. הצטרפו לסדנת ה-Live האינטרנטית שלה 
campus.hidabroot.org – באתר הקמפוס היהודי

חכמת
 נשים

באווירה  
   משפחתית 

הבריאות
במטבח

שלך להזמנות חייגי:
073-2221290

כל הסודות לבריאות גוף ונפש בבבית שלך!
או בכל מקום שתבחרי

מה מאזן לחץ דם? איך להוריד כולסטרול?
האם אפשר לנקות רעלים ע”י הרפואה הטבעית?

רפואה אלטרנטיבית ע”י הנטורופטיות של הידברות
הרבנית רחל בצרי | הרבנית שושנה גבאי |

הרבנית זוהרה שרביט | גברת רות ליאת אורפלץ 

שרייני
את המועד

הנח לך! ללא
עלות!



ּוְכָבר  ִאָּתְך,  ָלֵצאת  ְיכֹוָלה  ֹלא  ֲאִני  ַאַחת  "ַּפַעם 
ַאְּת מֹוֵצאת ֲחֵבָרה ֲחָדָׁשה?"

ְּבַסְך  ְמִביָנה...  ֹלא  ֲאִני  "ֲאִני...  ְּבֶהֶלם.  ָהִייִתי 
ַהּכֹל... ֶמה ָעִׂשיִתי?... ָּפַגְׁשִּתי אֹוָתּה ְו..."

ָראּו  "ָּבנֹות  ַנֲעָמה.  ָאְמָרה  ַהּכֹל,"  ִלי  "ִסְּפרּו 
ֶאְתֶכן ְמַטְּילֹות ֵּבין ֲחנּות ַלֲחנּות, 
ַהְּׁשִנָּיה,  ִעם  ַאַחת  ְמׂשֹוֲחחֹות 
ְוִאם ֶזה ֹלא ַמְסִּפיק, ֲאִפּלּו ִלִּויתי 
אֹוָתּה ַעד ַהַּבִית. ֶזה ָנכֹון אֹו ֹלא 

ָנכֹון?"
"ֶזה ָנכֹון," ָאַמְרִּתי, "ֲאָבל..."

ְּכַדאי  ַמְסִּפיק.  ֶזה  "ִלי 
ַאֶחֶרת,"  ֲחֵבָרה  ָלְך  ֶׁשִּתְמְצִאי 

ָאְמָרה ַנֲעָמה.
ְמַבֶּקֶׁשת  "ֲאִני  ִּבְבִכי.  ָּפַרְצִּתי 

ַעל  ֵהַבְנִּתי  ֹלא  ֶׁשִּבְכָלל  )ֲאִפּלּו  ָאַמְרִּתי  ְסִליָחה," 
ָמה ֲאִני ְצִריָכה ְלַבֵּקׁש(. "ַרק ַּתְסִּביִרי ִלי ַמּדּוַע ֶזה 
ַמְכִעיס אֹוָתְך, ֶׁשֵאַדע. ַהִאם ִריִבי ְמֻסְכֶסֶכת ִאָּתְך? 
ִהיא ָעְׂשָתה ָלְך ָרָעה? ֲאִני מּוָכָנה ְלַהְׁשִלים ֵּביֵניֶכן."

ָּתִביִני  ֶׁשֹּלא  ִלי  "ִנְרֶאה  ַמָּבט.  ִּבי  ָּתְקָעה  ַנֲעָמה 
ְלעֹוָלם. ֲאַנְחנּו ֲחֵברֹות. ֶזהּו. ְנֻקָּדה. 

ְנֻקָּדַתִים.  ְּבִלי  ְקִריָאה!  ִסיַמן  ְּפִסיק. 
ְוָלְך  ְּתִהָּלה,  ָלּה  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֲחֵבָרה  ֵיׁש  ִלי 

ֵיׁש ֲחֵבָרה ֶׁשּקֹוְרִאים ָלּה ַנֲעָמה. ְוַאף ַאַחת ֹלא 
ִּתָּכֵנס ֵּביֵנינּו ּוְתַנֶּסה ְלַסְכֵסְך."

ִנְּסָתה  ֹלא  ִּבְכָלל  "ִהיא  ְּבִתָּמהֹון.  ָּבּה  ִהַּבְטִּתי 
ֶנְחָמָדה  ְמאֹד  ַּבת  ִהיא  ְלַסְכֵסְך. 
ֵּיׁש  ַמה  יֹוַדַעת  ֹלא  ֲאִני  ְוטֹוָבה. 

ָלְך ֶנְגָּדּה."
ַנֲעָמה ָקְלָטה ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא 
ְמִביָנה ַמה ִהיא רֹוָצה ִמֶּמִּני, ָלֵכן 
ֵהֵחָּלה  ְוִהיא  ָלֶׁשֶבת,  ִלי  הֹוְרָתה 
ְלַהְרצֹות ִלי ֶאת ִעְּקֵרי "ּתֹוָרָתּה".

אֹו  ִריִבי  ֶנֶגד  ַמֶּׁשהּו  ִלי  "ֵאין 
ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ַאֶחֶרת.  ַּבת  ָּכל  ֶנֶגד 
ִלְׁשמֹר  ְצִריכֹות  ַוֲאַנְחנּו  ֲחֵברֹות, 
ַעל ַהֲחֵברּות ֶׁשָּלנּו. ָּבֶרַגע ֶׁשַּתְתִחיִלי ְלִהְתַחֵּבר ִעם 
ֲהֵרי  ֶׁשָּלנּו?  ַהֲחֵברּות  ַעל  ִּיְהֶיה  ַמה  ֲאֵחרֹות,  ָּבנֹות 
ֲחֵברֹות   17 ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָמה  ִלי  ֶׁשִהְסַּבְרְּת  זֹו  ַאְּת 
'טֹובֹות', ְלֵבין ֲחֵבָרה ַאַחת 'טֹוָבה טֹוָבה טֹוָבה'. ִאם 
ַאְּת רֹוָצה ַלְחזֹר ַלַּמָּצב ַהּקֹוֵדם, ּתֹוִדיִעי ִלי ְּבֶהְקֵּדם, 

ַוֲאִני..."
ָחַׁשְבִּתי. ְּבֶהְחֵלט ַהַּמָּצב ַהֶּזה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲחֵבָרה ָּכל 

טֹוָבה  ָּכְך 
ַהְרֵּבה,  ִלי  ָנַתן 
זֹאת,  ְּבָכל  ֲאָבל... 
ָּכל  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶזה  ַמּדּוַע 

ָּכְך ִקיצֹוִני?
ִּתְהִיי  ַאְּדַרָּבה,  ְוֶאְסִּתי.  ּוְבָרָכה  ְוִריִבי  "...ִׁשְפָרה 
ְנאּוָמּה,  ֶאת  ַנֲעָמה  ִסְּיָמה  ְוֶזהּו."  ֶׁשָּלֶהן,  ֲחֵבָרה 

ֶׁשֶאת ֶחְלקֹו ֹלא ָׁשַמְעִּתי.
ֹלא  ֶאְׁשַּתֵּדל  "ֲאִני  ָאַמְרִּתי.  ִמְצַטֶעֶרת,"  "ֲאִני 

ְלַהְרִּגיז אֹוָתְך יֹוֵתר."
ַמְפִּגינֹות  ַלִּכָּתה,  ַׁשְבנּו  ְוָאנּו  ִלי,  ָסְלָחה  ַנֲעָמה 
ֶאת ֲחֵברּוֵתנּו, ֶׁשִּיְהֶיה ָּברּור ְלֻכָּלן ֶׁשהֹוַסְפנּו ִלְהיֹות 
ֲחֵברֹות טֹובֹות, ְוִריִבי ֹלא ִהְצִליָחה ְלַסְכֵסְך ֵּביֵנינּו.

ַּבָּׁשבּועֹות ַהָּבִאים ֵהֵחל ַהַּמָּצב ְלַהְחִמיר. ַנֲעָמה 
ְוִהִּתיָרה  ְמֻסָּימֹות  ָּבנֹות  ִעם  ְלַדֵּבר  ָעַלי  ָאְסָרה 
ֶׁשָהָעְברּו  נֹוְׂשִאים  ַעל  ַרק  ֲאֵחרֹות,  ִעם  ְלַדֵּבר  ִלי 
ְלִעּיּוָנּה ֵמרֹאׁש. ִריִבי, ַּכּמּוָבן, ָהְיָתה ֲאסּוָרה ְלִדּבּור 
ֲאִני  ַאְך  ִאִּתי,  ְלַדֵּבר  ִנְּסָתה  ַּדְוָקא  ִהיא  ְוִליִדידּות. 
ָעִניִתי ָלּה ְּבצּוָרה ָקָרה ִויֵבָׁשה. ֲחָבל ֶׁשֹּלא ִהִּביָטה 
ְּבֵעיַני, אּוַלי ָהְיָתה רֹוָאה ָׁשם ַמה ֶּׁשַהֶּפה ֹלא ָיכֹול 

ָהָיה לֹוַמר.
בשבוע הבא אספר לכם מה קרה כשבת דודתי 

הגיעה לבקר אצלי.

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך יצאתי לקניות עם 
חברה אחרת, שאינה נעמי

ֲחֵברּות לוֶֹחֶצת )ג'(

ילדים מספרים
חיים ולדר

מה בפרשה?

עם  את  רבנו  משה  מכין  וילך  בפרשת 
ישראל לקראת פטירתו. משה מספר לעם כי 
נגזר עליו שלא יעבור את הירדן, וכי יהושע 
בן נון הוא זה שיוביל אותם אל עבר הירדן 

המערבי.
בפני  אותו  ומחזק  ליהושע  קורא  משה 
העם. לאחר מכן כותב משה את כל התורה, 
הכהן  בה   – "הקהל"  מצוות  על  ומצווה 
הגדול קורא את התורה כולה בחג הסוכות 

בשנת השמיטה.
הקב"ה קורא למשה רבנו וליהושע בן נון 
לאוהל מועד, ומדבר איתם. בסיום הפרשה 
אשר  האזינו,  שירת  את  רבנו  משה  כותב 
כתובה בפרשה הבאה, כדי להזהיר את העם 

מפני מרידה בה'.

משה ויהושע
בדיחות לילדים

עובד גן החיות: הברדלס שייך למשפחת החתוליים.

מבקר בגן: ואתם שומרים עליו עד שהם יבואו לקחת אותו?

סוכן השב"כ: אני לא יכול לתת פרטים. זו שליחות סודית...הנציג שמעבר לקו: לאן תרצה לנסוע, ומתי?סוכן שב"כ מתקשר לחברת נסיעות כדי להזמין נסיעה לחו"ל.

מה ההבדל בין שעון לחלב?

שעון – מתקלקל ועומד.

חלב – עומד ומתקלקל...

- סליחה, כמה עולה לחם?
- לחם שחור או לחם לבן?

- לא משנה. זה בשביל עיוור צבעים.

מגוון מוצרים מרתקים
וחינוכיים של חבורת תריג!!

‹ ספרי עלילה וספר קומיקס
‹ משחק מדהים רצוף משימות והרפתקאות

 ‹ נגן MP3 או דיסק און קי עם העונות
  המלאות של חבורת תריג, ועוד...

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

הצטרפו למנוי החודשי של חבורת תריג –חדש!! בהידברות שופס
הסדרה הכובשת מאת הסופר חיים ולדר.

‹ תקליטור שמע וחוברת עם עלילה מרתקת מלאת ערכים
  יהודיים, שילוו את הילדים לאורך כל החיים.

  התקליטור והחוברת יגיעו אליכם הביתה מידי חודש, 
  כמה ימים לפני החנויות!

‹ תקבלו את מגזין 'הורים' העוסק
הטבה מיוחדת ובלעדית    בהורות ובחינוך ילדים בעידן המודרני.

למצטרפים דרך הידברות!!

הידברות

חדש!!



להזמנות חייגו:

073-222-12-50shops.hidabroot.org
או הזמינו דרך האתר:

נקודות איסוף בערים מרכזיות ברחבי הארץ
פרטים מלאים באתר ובמוקד ההזמנות

הסטים הכי
משובחים!

אתרוגים
יפים ובדוקים

ההכשרים
הכי מהודרים!

לספרדים ולאשכנזים

גגג לידיעתכם!
תתקיים מכירת 
ארבעת המינים

על בסיס מלאי קיים
ביום חמישי

י"א תשרי 20/9 בין השעות: 
 10:00 – 20:00

בבית הידברות
רח' שנקר 20

פתח תקוה

גם השנה בהידברות

יריד     המינים44יריד     המינים

מבואר בשפה ברורה ועכשווית
מאת הרב זמיר כהן

אוהבים לימוד 
והבנה לעומק?
אתם חייבים 

לעצמכם
את הספר הזה!!

ספר ההדרכה המושלם
לחיים מאוזנים, ומאושרים

שלמה   - באדם  החכם  של  חיבורו  קהלת. 
בו  לקרוא  המליץ  מוילנא  הגאון  אשר  המלך, 
כהן  זמיר  הרב  עם  ביחד  ללמוד  בואו  תמיד. 
המלך,  שלמה  של  חייו  ומשנת  חוכמתו  את 
להחכים מנסיונו העשיר ולעבור עמו במילותיו 
הנפלאות ורוויות הרגש והחכמה את המסלול 
ונכונים. מאושרים  לחיים  ההגעה  עד  הנפלא 

להשיג ב”הידברות שופס” בטל’: 073-222-12-50

 או דרך האתר 
וברשת ספרי “אור החיים”

shops.hidabroot.org

כבוד לאושפיזין

כתב מרן פוסק הדור
רבינו הגר”ע יוסף

“נוהגים ליחד כסא מפואר
לכבוד האושפיזין”

כתב הגאון רבי חיים פלאג’י
שהוא תמה מדוע לא נותנים 
כסא זה בנדוניה, כיון שהוא 

עדיף על שאר דברים שנותנים 
בנדוניה

כתוב בזוהר הקדוש
“זאת היתה לחרדים לדבר 

ה’ להזמין כסא לשבעה 
אושפיזין עילאין קדישין”.

לרכישה חייגו: 073-222-12-50
ניתן להזמין דרך אתר ‘הידברות שופס’
shops.hidabroot.org

לראות   לקנות   להתחבר

שופס

מקדשי  שמך

שליח חינם עד הבית!

למעלה מ- 1,000,000 צופים לא טועים

התקשרו והמסך יותקן בביתכם: 073-333-3333
דמי המנוי כוללים את כל חבילת הערוצים  | ניתן לבחור גם חלק מהערוצים בלבד

	
	חננו	ועננו,	

אבינו	מלכנו...
עשה	עמנו	צדקה

וחסד	והושיענו

מ     טיינים 
בהכנה רוחנית

לימים הנוראים

מסך במסך
שיו מחליפים

עכ

המערכת הטכנולוגית החכמה, מביאה לביתך אפיקים של שידורים לכל הגילאים. 
תכניות ילדים שבכולן מסרים חינוכיים, ערוץ טבע, שידורים חיים, מהדורת חדשות 
מותאמת, הופעות מוזיקה, שיעורי תורה ועוד אלפי שעות צפייה מותאמת ייחודית.
המשפחה שבני  יודע  אתה  רגוע.  אתה  בבית,  צופיה  את  לך  כשיש 

צופים רק בתכנים איכותיים, ערכיים וחינוכיים.

ערוץ המוזיקהערוץ המשפחהבית המדרש 

ערוץ טבעמהדורת חדשות ערוץ ילדים

קוואס  אבנר  הרב   | ארוש  שלום  הרב   | לוינשטיין  שלמה  הרב   | פורת  בן  יוסף  הרב   | פנגר  יצחק  הרב   | כהן  זמיר  הרב 
הרב ראובן אלבז | הרב אורי זוהר | הרב ישראל מאיר לאו | הרב מיכאל לסרי | הרב יגאל כהן  | הרב חיים זאיד | ועוד

למעשה הנכוןהזמן הנכון

ערוץ קטנטנים

ערוצים לכל 
המשפחה 

5
ערוצי
LIVE

מערכת צופיה אינה
מיועדת לציבור החרדי



שיחה בשניים
 ראש ארגון 'הידברות' הרב זמיר כהן 

והמנכ"ל ר' דוד תופיק חושפים 
לראשונה בשיחה אישית משותפת 

את החיים בצל הידברות

שלשה ביער אחד
דוד ד'אור, צבי יחזקאלי ועודד מנשה 

פותחים את הלב ביחד | מיוחד

בלעדי: עצת מרן שר התורה לזכות בדין

התשע"ח שהיתה 
מאחורי הקלעים 

בהידברות

 לאור
 יוצאים



שהלכו כאחד

מוסיקאי מופלא, איש חדשות מבריק ושחקן מוכשר, נפגשו 
יחד בין שביליו של יער, לשיחה מרתקת מתוך הלב < 

על רגעי הקושי )"השבת הראשונה הייתה נראית נורא"( 
< על הנקודות האהובות )"תאר לך שאני יושב לשיחה 
על כוס קפה עם הבורא"( < על ערוץ 'הידברות' )"אשתי 

פתחה את ערוץ 'הידברות' והבינה, שמשהו קרה"( < 
וגם על רגעים אישיים במיוחד )"באמצע הלילה, יצאתי 

עם הדפים האלה והתחלתי לכתוב"( < דוד ד'אור, צבי 
יחזקאלי ועודד מנשה מכניסים אותנו לעולמם הפנימי 

והמרתק בשנים שלאחר התחזקותם < מפגש של הידברות
מנחם בן אריה

צילומים: ישראל ברדוגו



השאגה קורעת את מעבה היער שבין תל-אביב לירושלים, 
והקול ממשיך להינשא - 

צופים  אנשים  ערוצי תקשורת,  הרבה  כך  כל  "יש 
יהודים  שלנו,  לאלול  אחד  אזכור  אין  חודש שלם, 

שקמים כל יום לסליחות".

שחורה  כיפה  לו  יש  לצעוד,  ממשיך  הוא 
על  מתבדרת  צמר  וציצית  הראש  על  גדולה 
גופו, אבל לא, לא מדובר ברב המטיף כעת 
עצמו  הוא  אדרבה,  התקשורת,  כלי  נגד 
'חדשות  של  ערבים  לענייני  הדסק  ראש 
לסדרות  האחראי  מבריק  ערביסט   ,'10
דוקומנטריות נועזות שבהן התחזה למוסלמי 
וחדר לשורותיהם של המחבלים המסוכנים 
על  ויתר  לא  מספר,  הוא  אז,  וגם  בעולם, 
בהסוואה  במיוחד  עבורו  שנתפרה  הציצית 

עם בגדי ה'תחפושת' שלו. 

"בתשעה באב, כשרבבות היו בבתי הכנסת, 
הזכירו הפגנות ומה לא, אבל את מהות היום על 
פי היהדות, לא", ממשיך ואומר זה ההולך לצידו 
בלוריתו,  מונחת מאחורי  כיפתו  לבנה,  בחולצה 
"רק בערוץ 'הידברות' יכולת לפתוח ולראות מה 
זה  את  ולקחת  להתחזק  איך  האלה,  הימים  הם 
למקום טוב". כשהוא מדבר על ערוצים שונים, הוא 
מכיר אותם היטב, בכל זאת הוא עודד מנשה, מנחה 
היא  אף  הראל,  לעדן  הנשוי  ושחקן  בדרן  טלוויזיה, 

חלק מעולם התקשורת והמשחק. 

"כן", מאשר השלישי, חמוש במשקפי שמש וכובע 
נתון  שאינו  ראש  כיסוי  שהוא  כזה  שחור,  מצחייה 
להגדרה כלשהי, "הם מדברים בשפה שהלב מבין". מי 
כמותו, דוד ד'אור, זמר בינלאומי עם מנעד קולי מלאכי, 
עם המוני אלבומי זהב ופלטינה ושירים שהפכו לפזמונים 

ישראליים - שיודע מה היא שפת הלב. 

הם צועדים לתוך היער הירוק, ובחסות נוף הבראשית 
הזה, צוחקים ומתחבקים, פותחים בשיחה מרתקת החושפת 
את המתחולל בלבם בימים אלו. שלושתם, כאלה שהיו - ועדיין 
והתקשורת,  הבידור  התרבות,  מעולם  ישראליים  סמלים   -
וכיום הם שומרים מצוות, קובעים עיתים לתורה, ועדיין, חיים 

את אותה הויה מקצועית שבה היו גם אז, לפני ה'התחזקות'.

שלנו,  המיוחד  הדור  את  לסמל  מהם  מתאים  יותר  אין 
דור ההתחזקות, הדור שבו קול התורה מגיע לכל מקום ועם 

ישראל מתקרב לאבא שבשמים.

בלתי  זו משימה  טכנית,  שלושתם,  בין  והקישור  התיאום 
אפשרית כמעט, אבל אם אתה מצפה לכמות אגו אדירה כיאה 

צניעות  שלווה,  מלאי  הם  מתבדה.  הרי שאתה  למפורסמים, 
ורוך. 

מול המראה
סיפוריהם  על  המתבקשות  מהשיחות  להימלט  ביקשנו 
האישיים, על הדרך המרתקת של כל אחד מהם לתשובה, זו 
המסוגלת למלא ספרים שלמים בסיפורים מלאי דרמה ורגש 
אל  היומיומית,  ההתמודדות  אל  פנימה,  הלב  אל  ולהיכנס   -
כיצד  מהם,  לשמוע  היתר,  בין  וגם,  האושר,  ורגעי  הלבטים 
מזווית ראייתם הייחודית כאנשי תקשורת ותרבות, הם רואים 

את ערוץ 'הידברות'.

"תיארתם לעצמכם לפני עשרים שנה", שאלנו, "שיום אחד 
תלכו באיזה מקום שומם ותדברו על התורה והמצוות?" הם 

צוחקים. 

אז מי הוא דוד ד'אור, זה שממלא אולמות בעולם כולו, אבל 
בין שיריו תוכלו להתרסק מ'אבינו מלכנו' או 'אדון הסליחות' 
תורה  שיעורי  מתקיימים  ובביתו  מהשמים  כשירה  היוצאים 

שבהם משתתפים ידוענים רבים?

נמרחים  ושל רעייתו  מי הוא עודד מנשה שפרצופו שלו 
בידור  תוכניות  בשלל  בארץ  המסכים  פני  על  שנים  כבר 
ואקטואליה שונות, אבל, היום עם ששת ילדיו, סדר יומו הוא 
כבר  המסכים  אל  מפיו  היוצאים  והדברים  השם  עובד  כשל 

נשמעים אחרת לגמרי?

ותקשורתן  לשעבר  שב"כ  מאבטח  יחזקאלי,  צבי  הוא  מי 
גם  ביותר  העוינים  הפלסטינאיים  השטחים  את  שמכיר  נועז 
בעצימת עיניים, אבל בין גיחה לתא טרור לבין צילום פרשנות 
באולפן החדשות, הוא קופץ למעיין על יד ביתו ביישוב בת-עין 

לטבילה זריזה? 

אתם היום עדיין מי שהייתם "לפני"? 
"יש דברים שאתה לא יכול לקחת מבני אדם; את הדרייב 
שלו, את ההתלהבות שלו, את הרצונות שלו", משיב יחזקאלי, 
טוב, עם הקדוש  להיות הכי  רוצה  אני  היום  גם  "וזה מצוין. 
היום תראה אותנו מנתבים את הכל לעבודת  אז  הוא.  ברוך 
השם, אבל תבין, מי שלא היה פראייר ב'גלגול הקודם' שלו, לא 
פראייר גם היום. ואני רוצה את כל ה'חבילה' עם השם יתברך, 

אני רוצה להיות בקשר איתו, רוצה לבכות לו, לדבר איתו".

"זה שאדם שומר שבת, הופך אותו להיראות אחרת?" משיב 
אותו  נראה  "אני  רטורית,  בשאלה  מנשה  עודד 

כמובן  משתנה.  לא  המהות  הגרעין,  דבר. 
שיש דברים שמשתנים, זה הרי לא רק 

אין  ערוך,  השולחן  וקיום  המצוות 
ספק שהמצוות מזככות. זה משנה 
ב-12  יום  כל  קם  היה  אדם  אם 
בבוקר  בשש  והיום  בצהריים 
וחיי  הילדים  בתפילה.  כבר  הוא 

“א-ל-ו-ל”,



הנישואין גם משנים הכל כמובן. כל היום צריך לתת 
ילדים שמבקשים  שונים של  רצונות  על  ולהשפיע 
'אבא תן לי' ו'תעזור לי'. האדם כבר לא חי לעצמו 

צנטרליסטית. אבל לא, אני לא אדם אחר" 

איתם  ומסכים  הדברים  את  שומע  ד'אור,  דוד 
יכול  שאדם  מאמין  ולא  חושב  לא  "אני  לבו.  בכל 
בי  "לא התעברה  בחדות,  אומר  הוא  להיות אחר", 
נשמה אחרת. אני בא מבית מסורתי, מזרחי, הקדוש 
ברוך הוא היה נוכח כל הזמן בחיים שלי, אבל כן, 
עם הגיל והשנים, ועם הרבה לימוד, בעיקר לימוד 
להתעמק  אחרת,  דברים  להבין  התחלתי  התורה, 
לדעת  בעבר,  בהם  התעמקתי  שפחות  בדברים 

להתייחס לקבל כלים".

יש רגעים שאתם אומרים לעצמכם 'למה נכנסתי 
לזה'? 

עודד: "כשאתה מתחיל מצווה חדשה או משהו 
חדש, אז יש רגעים של קושי.

הולך  כשאני  תמיד   - כך  זה  את  אספר  "אני 
לך  למים.  להיכנס  רוצה  לא  אני  לים,  או  לבריכה 
עכשיו תחליף בגדים, קר במים וכל זה. אז אני שולח 
המים,  איך  אותו:  ושואל  ראשון  שייכנס  מישהו 

קרים? "חמים? אני מפחד...

לא  דקה  תוך  'תיכנס,  אומר  שהוא  הרגע  זה 
תרגיש כלום'. כשאני קופץ למים, באמת בעשרים 
אחרי  אבל  נעים.  ולא  קר  זה  הראשונות,  השניות 
זה אני כבר לא רוצה לצאת. זה קצת מזכיר לי את 
מצווה,  מתחיל  כשאתה  בהתחלה,  שלנו,  הסיפור 
השבת  נכנס?'  אני  'למה  ואומר  רוצה  לא  אתה 
הראשונה, נראית בהתחלה דבר נורא, לא קשור אלי. 
פתאום אחרי שבת שנייה-שלישית, גג רביעית, אתה 
יוצא מזה. עדן, הייתה  יכול "לראות איך אתה  לא 
תמיד חוד החנית, זו שמודיעה, שמשכנעת להיכנס 

כבר למים. 

דוד: "לא היה לי אפילו לא רגע אחד כזה. אם 
לא הייתי רוצה - לא הייתי עושה. לא כפו עלי שום 
דבר. תמיד הייתה לי ידיעת הבורא, רק כשאומרים 
לך לא לעשות את זה וכן לעשות את זה, אתה בודק, 
ואז מבין וממילא הרבה יותר קל לך לעשות דברים. 
בכנות אספר, שיש דברים שאני לא מבין עד היום 
ועדיין בודק. אני כל יום, ממש כל יום מחדש, בודק 
ורואה ונופל וקם. אני לא מרגיש שאני באיזו 'הארה', 
ממש לא. זה לקום כל בוקר ולפעמים גם להכריח 
יש  ולפעמים  ולהתפלל,  תפילין  להניח  עצמך  את 

גירויים ומניעות מסביב... 

"איך אפשר לומר שהרוחניות משבשת? להפך, 
זה לא קשור בכלל, זה מוסיף לחיים, זה מאיר את 

מובנים.  מאוד  בהרבה  החיים  על  מקל  זה  החיים, 
אני מנסה מאוד לדייק, מחפש כל הזמן דיוק. אבל 
אני לא מדויק לאנשים שמסביבי, הם מנסים לדעת 
'מה אתה', אתה דתי? אתה לא דתי? אבל כל פעם 
שיש הגדרה אני בורח ממנה. כי אני לא מוגדר, אני 

יהודי וזהו".

וכמה  לחץ,  של  מצבים  יש  לפעמים  "כן,  צבי: 
דקות לפני שבת ועוד כל מיני קשיים. רבינו אומר 
שכשאתה מתחיל להיכנס לעבודת השם, אז מראים 
אומר  וכשצבי   - התרחקות"  הרבה  התרחקות,  לך 
'רבינו', הוא מתכוון לרבי נחמן מברסלב, החסידות 
אליה הוא רואה את עצמו משויך מהיום בו החליט 
לשמור מצוות -  "ואז אתה שואל בשביל מה נכנסתי 
לזה. אבל בשנייה אחרת אתה מבין מה היה קודם. 

"מאדם שלא חשב שתהיה לו משפחה, הפכתי 
חודש  לפני  נולד  מהם  אחד  ילדים,  לשישה  לאב 
וכשראיתי  לוחם,  שנים  הייתי  שמו.  ישתבח  וחצי 
שהרבי שלי אומר ש'אין ייאוש בעולם', אמרתי 'זה 
אנחנו!' איך מתחיל הסעיף הראשון ב'שולחן ערוך'? 
'יתגבר'. זה יהודי. יהודי הוא לוחם. תתגבר, תלחם". 

איזו מצווה תופסת אתכם במיוחד?
שאני  שלי  לרב  התחייבתי  החתונה  "לפני  צבי: 
לוקח לעצמי כל יום שעה של שקט 'להתבודדות'. 
הוצאנו נייר וחתמתי. אני לא יכול בלי זה, זה מה 
שמחזיק אותי בעבודת השם. זה שאני יכול לשבת 
איתו בלילה 'על כוס קפה', לשתף אותו, לדבר איתו, 
אני מספר על כעסים שלי, מה שהולך בבית... זה 
על  כעיתונאי,  העבודה  על  )צוחק(.  מרתק  מאוד 

המזרח התיכון ועל מה שאני מרגיש. 

גם עם חבר, אתה  "כשאתה מדבר עם מישהו, 
על  ומדבר  מספר  כשאתה  בנוסף,  החוצה.  פורק 
משהו, אתה יכול לראות אותו מזווית אחרת. כמובן 
גם יש את השבת שבתוך העולם הדינמי הזה של 
אמיתית.  מנוחה  זו  חדשות.  טלוויזיה,  עבודה, 
אנחנו  'גם  שבת  לפני  לי  אומרים  בדסק  החבר'ה 
רוצים לשמור שבת', כדי שלא תעורר איזו מלחמה 

עם איראן..."

החלטנו  הכל,  לפני  תפילין,  לפני  "עוד  עודד: 
לבית  ההלכה.  לפי  וצנוע  טהור  בית  על  לשמור 
אני  היום  דוס?  אני  מה,  מזעזע,  נשמע  זה  חילוני 
חושב שאני לא יודע מה הייתי עושה בלי הדברים 
המופלאים האלה בתורה. אני אעז לומר שבכלל אני 
לא יודע איך אנשים יכולים לא לחיות בבית טהור 
על פי ההלכה. תמיד, גם לפני שהתקרבתי, חששתי 
ושאלתי איך אפשר לשמור על שלום בית בכל דבר. 
היום אני יודע שכשהבית נוהג על פי ההלכה והוא 

"כל ערב לפני השינה, 
אנחנו יושבים וצופים 
יחד בשיעור תורה"



בית יהודי טהור, זה מה ששומר עליו.  זה נשמע 
קלישאה אבל זה לא.

'אוכלי  לגמרי,  חילוני  זוג  מכרים,  לנו  "יש 
לפרק  הלכו  הם  לדת.  קשר  שום  ללא  שרימפס', 
את הבית ורגע לפני - עדן דיברה עם האישה ואני 
חודשיים  תנסו  להם  אמרנו  הבעל,  עם  שוחחתי 
לשמור על בית טהור לפי ההלכה, לא קורה כלום 
הסכימו,  הם  צ'אנס.  תנו  צניעות.  יותר  מקצת 
והיום יש להם שלום בית מושלם. שווה לנו העולם 

הבא רק בשביל הזוג הזה".

דוד: "יש כל כך הרבה מצוות מופלאות, אבל 
אותי מרגשת מאוד מצוות צדקה. יש בזה משהו 
סוציאלי שאני מאוד מאמין בו, אני סבור ש"כולנו 
רקמה אנושית אחת", כאבו של האחד משפיע על 
השני, ויש משהו בחלוקה לזולת של מה ששלך, 
של  במקום  כשאני  טוב.  מאוד  עושה  זה  שלי 
הנתינה אני מרגיש שקיבלתי המון, לא ממקום של 
יוהרה, אלא משמחה, זו מצווה מדהימה כי היא 
מעירה אותך לראות איפה אתה נמצא. זה נותן לך 
את הרפרנס שלך שהוא יכול לבוא לידי ביטוי רק 
בינך לבין עצמך, וכשבא מישהו שזקוק לך באיזה 

אופן, זה נותן לך את האפשרות הזו". 

רגע האמת
יש בהם תעוזה. לא פשוט לאנשים במעמדם 
לצאת ולהכריז קבל עם ועולם על היותם שומרי 
מצוות, בשעה שלעיתים סביבתם החברתית נוטה 
הייתם  מה  דת.  המזכירים  לדברים  עוינת  להיות 
שהתקרבות  החוששים  לאלו  שאלנו,  אומרים, 
לתורה, 'תזיז להם משהו' בראש, שהם יהפכו מבלי 

משים לאנשים אחרים.

"תראה, כל אחד עם העניין שלו עם התשובה 
ואיך צריך לעשות אותה. אחד עושה לאט, אחד 
רק  שמכיר  אדם  "אני  צבי,  אומר  מהר",  עושה 
רוכב  הייתי  קודם,  גם  מתון  הייתי  לא  קיצוניות, 
על אופנועים, מסתובב עם ערבים, עושה דברים 
מסוכנים. כל אחד והקצב שלו. חז"ל אומרים שמי 
גם  אבל  רוצח  להיות  יכול  מאדים  במזל  שנולד 
יכול להיות מוהל או שוחט. כל אחד יחבר את זה 

למקום ולאופי שלו. 

"גם אני חששתי. שנים שאלתי את עצמי מה 
אעשה עם כיפה. לפני חמש שנים, כששמתי אותה 
הבנתי  ובסוף  יגידו,  מה  תהיתי  באולפן,  רשמית 
על  מדי  יותר  חשבתי  שלי.  'סרט'  רק  היה  שזה 
עצמי. אם הייתי חושב על השם, הייתי שם את 
הכיפה מזמן. אדם חושב על עצמו וזה מתוק, זה 
לא 'לא בסדר', אבל תלוי איפה אתה בעולם. היום, 
מה אכפת לי?! תן לי להיות עם השם, תן לי להיות 

שמח".

דוד מאזין לדברים בקשב רב ומהנהן בראשו. 
"אני מסכים איתו", הוא אומר לבסוף, "כל אדם 
ממה  אבל  שלו.  האישיים  התהליכים  את  לו  יש 
אתה מפחד? אם אתה מזהה בזה את האמת, את 
הדרך הנכונה, אז זה מה שצריך להיות. אם אתה 
אמרתי  לכן  בטעות.  לחיות  לך  בא  ממנה,  בורח 
אני  לפעמים  דבר.  כל  ובודק  להבין  מנסה  שאני 
לא מבין, אבל יש את הרגעים האלה שהמוח והלב 
בהסכמה, ואז אני מבין שזו האמת וכל דבר אחר 

שאעשה יהיה לא נכון".

אתם  היום  הגדולה,  הקפיצה  אחרי  קרה  מה 
עדיין מרגישים שאתם בעלייה רוחנית?

עודד: "אם מסתכלים לאחור, רואים כל הזמן 
עליונת קטנה. בסך הכל, אני קרוב לשבע שנים 
דברים,  המון  עברו  השנים  במשך  הזה',  ב'סיפור 

יותר  מתפלל  אני  שעכשיו  לא  זה  עליות.  הרבה 
הדרך,  בתחילת  אבל  וכדומה,  שעות  ויותר 
כשהתחלתי עם שמירת השבת, הציעו לי עבודה 
לא  בשבת.  לעבוד  שחייבה  הופעה  איזו  רצינית, 
ויתרתי מיד. היו לי שאלות, מה עושים? זה היה 
שבת',  זו  פתאום,  'מה  אמרתי  לא  קשה.  ניסיון 
עברו עלי כמה ימים של כאב. והיום, זה הרי בכלל 

לא ניסיון. זו בעיניי עלייה. 

"פעם התחלתי עם תפילין, זו לא הייתה שאלה 
אם להניח. חמש דקות ביום לבורא. אבל שחרית? 
התפללתי אתמול ואתפלל מחר, אם אפשר לישון, 
שבוע  ניסיון.  לא  בכלל  זה  היום  לקום.  למה  אז 
עליות  הן  אלו  כזה.  מצב  אין  תורה  שיעורי  בלי 

משמעותיות".

חזקה  אמונה  בי  קיימת  ילדותי  "משחר  דוד: 
מאוד. המושג התחזקות הוא מאוד מתעתע, היות 
ולא פעם אני מרגיש דווקא חלש כשאני עומד מול 

פיתויים גדולים שהחיים האלה מזמנים לנו. 

מקבל  שלא  אדם  אני  מטבעי  זאת,  עם  "יחד 
מאליו  כמובן  דבר 
לכן אני מתפעם בכל 
יום מחדש מנפלאות 
הבריאה. זה לא עניין 
ירידה.  של עלייה או 
של  מצב  כאן  יש 

להיות נוכח בהווה.

לומר  יכול  "אני 
רבים,  שבמקרים 
עצמי  את  מצאתי 
מבחנים  מול  עומד 
ואתגרים לא פשוטים 
להופיע  כשנקראתי 
בימי  דווקא  בעולם 
שבת,  או  שישי 
לי  והאמונה התוותה 
להחליט  הדרך  את 
ההחלטה  את 

הנכונה". 

וכדומה  'שמונה השנים'  "יש את משבר  צבי: 
עשרה  אחת  כבר  השם  ברוך  אני  תשובה,  בעל 
אני  יום מחדש  וכל  שנה בתוך החזרה בתשובה, 
שאני  ככל  גדול.  כך  כל  בטובו  שהם  זה  את  חי 
מפנה לו מקום, כך המקום יגדל. הכלל שלי בחיים 
הוא 'תכלית הידיעה היא שלא נדע'. נשאל, נבדוק, 
השם  במציאות,  שקורה  מה  שכל  נבין  נתבודד, 

עושה כדי שאני אבקש אותו. 

להן  לקרוא  נכון  יותר  נפילות,  המון  "יש 
'ירידות', שבהן אתה מבין שעצם הן העליות. צריך 
יום  כל  פעמי,  חד  דבר  לא  זה  ולהתחזק,  לעבוד 
הבן  ואני  בעולם  השם  שיש  לדעת  לבקש,  צריך 
והכל  אלי,  מופנים  בעולם  הרחמים  שכל  שלו, 
לטובה. אם אתה מפנים את זה, אתה בעזרת השם 

עובר את משברי התשובה". 

הייתם  התהליך  מכל  מעניין  רגע  איזה  על 
מניחים את האצבע? 

דוד: "אני זוכר שלאחר מותו של אבי הרגשתי 
צורך לשיר פיוטים ושירים מהמקורות. כשהגעתי 
אותי,  שייצגה  התקליטים  לחברת  הרעיון  עם 
הסבירו לי שאין מצב שאלבום כזה יכול להצליח 
לא  שהרדיו  תקופה  הייתה  זו  ההיא.  בתקופה 

השמיע בכלל שירי קודש.

האלבום  את  להקליט  התעקשתי  זאת  "בכל 
'שירת רבים', וברוך השם הוא זכה להצלחה גדולה. 
הודיתי  זהב',  'אלבום  כשקיבלנו  איך  זוכר  אני 

שקרה  והרגשתי  הוא  ברוך  לקדוש  הבמה  על 
הבנתי  שבהם  מהרגעים  אחד  זה  גדול.  נס  כאן 
שכשמאמינים במשהו בלב שלם ובתמימות, השם 

מוביל אותנו למקום הנכון".

צבי: "כל דקה היא רגע מעניין, כל התשובה 
"להיכנע"  מוכן  שאדם  ברגע  מעניין.  דבר  היא 
היום  רואה רק דברים מעניינים. רק  להשם הוא 
למדתי על העניין של רגשות שצצים בסיטואציות 

מסוימות. 

"אתה, למשל, ממתין בתור ארוך ומתייבש, מה 
אתה מרגיש? פגוע? מושפל מהיחס? ברגע שאדם 
מדייק את הרגש, הוא מבין כמה כל החיים הוא 
לא נתן לרגש לדבר. ילד נופל, בוכה מיד. הוא לא 
עוצר וחושב מה יגידו ולא נעים וכדומה. אנחנו, 
מבוגרים, אם היינו יכולים גם אנחנו היינו בוכים 
בהמתנה בתור ומשחררים רגשות. אבל יש לנו סוג 

של חוסר אמת. 

"כשאני רוצה לדבר עם השם, אני צריך לספר 
איפה בדיוק קיים חוסר האמת. כאלה רגעים היו 

אתמול והיום, מאז שהכרתי את הבורא, זו רכבת 
ההרים הנפלאה ביותר בעולם.

לדבר  להיכנס  מרגש?  יותר  לכם  נראה  "מה 
עם אנשי דאע"ש, או לגלות איזו חסימה שאחרי 
עבודת המידות נפתחה וגרמה לאור בבית, להבין 
נגמרת,  המסך  על  דרמה  והאישה?  הילדים  את 
אותנו  ישאלו  הבא  בעולם  עדן.  גן  זה  כאן  אבל 
כמה  ולא  המידות  את  ושיפרנו  השתנינו  איפה 

סדרות עשינו". 

לפני  בחופה,  בדיוק  היה  הרגע  "אצלי  עודד: 
ילד ראשון משנה  יותר מעשור. כמו שלידה של 
אצלנו  אז  זה.  את  מבין  לא  אתה  אם  גם  חיים, 
תחת  הרב  עם  האלה  הרגעים  החופה.  הייתה  זו 
החופה, אלו הן עשרים הדקות ששינו את החיים 
שלנו. זה היה רגע שיא, כאילו אתה נמצא ברגע 
רגע,  אבל  חושב:  ואתה  שלך,  בחיים  גדול  הכי 
אלא  החלה.  לא  עוד  החגיגה  עצמה,  החתונה 

שאתה כבר שבע כביכול. 

אפשר  שאי  דרך  התחילה  השורש,  היה  "כאן 
ואני,  רעייתי  רוחנית,  שנקשרנו  הבנתי  לעצור. 
שהתחיל משהו רוחני. לא סתם כמו בעולם כולו 
שבני זוג מחליטים להתחתן אז חיים יחד. אני יודע 
מה זה. אבל כאן היה חיבור רוחני של קידושין. 

משהו אחר, מקודש, נבדל. 

"אני נשמע מדומיין, אבל הרגשתי בחופה מה 
בעצם נעשה כאן, זה היה הרגע שהדיסק-און-קי 

"הייתי 
מזועזע, 
מה, אני 
דוס? היום 
אני לא יודע 
איך אפשר 
בלי זה" 



נכנס למוח ולאט לאט התחיל משהו, משם, עדן 
היא  מרגישה משהו,  כשהיא  כי  הכל,  את  לקחה 
הולכת עליו עם כל הכוחות. את החיבור הרוחני 

אנחנו רואים גם בילדים".

ערוץ של אמת
כשהם משוחחים על עולם התקשורת והתרבות 
לגמרי  אחר  מבט  לראות  ניתן  חיים,  הם  שאותו 
על ערוץ 'הידברות', שהדמויות של שלושתם אינן 
כמגישים.  והן  כאורחים  הן  מסכיו,  על  חדשות 
צבי יחזקאלי מספר כיצד עם עליית הרייטינג של 
לו מנכ"ל הערוץ שבו הוא  הסדרות שיצר, אמר 
עובד, כי עליו להגדיל את הכיפה, להראות נוכחות 

של יהדות על המסך. 

"זה הדיבור היום", עונה דוד ד'אור. 

עודד מנשה מדבר על הצורך בערוצי מורשת 
בערוץ  בולטות  תוכניות  שהנחה  כמי  רבים. 
את  מבכה  הוא  צבי,  גם  וכמותו   ,)20( המורשת 
השינוי שבו האקטואליה תפסה את מקום התרבות 
המשדרים  לערוצים  משוועים  הם  הרוחנית. 
מספר  והנשמה",  הלב  את  רציתי  "אני  יהדות. 
נוספים,  בערוצים  "והתחיל תהליך מסוים  עודד, 

אבל זה קצת נעצר והפך ליותר חדשות". 

מבחינתם, ערוץ 'הידברות' הוא לא רק ערוץ 
מחויב  מרכזי  ערוץ  אלא  מבורך,  נישתי  יהדות 
לצפות  היכן  לישראלים  שיש  כשם  המציאות. 
בחדשות, כך מבחינתם, מוכרח להיות ערוץ שבו 
יהודי יוכל ללמוד על יהדותו, להתחבר למסורת. 

עד  תורה  שיעור  זה  'הידברות',  של  "בפשט 
הבית", אומר דוד, "אם אני לא יכול להגיע לבית 
כנסת לשמוע שיעור, אני יכול לשבת בבית ולראות 
עם אשתי שיעור תורה בלי לצאת מהדלת. איזה 
דבר נפלא זה לקבל שיעור תורה יומי. כבר שנים 
שכל ערב לפני השינה, אם אין הופעה, אני ואשתי 
בערוץ  בשיעור  וצופים  קפה  כוס  עם  יושבים 
'הידברות'. בעבר לא היה דבר כזה זמין ונגיש בכל 

שעה, בכל עת".

"הערוץ גדל, הוא מתפתח ומתעצם כל הזמן", 
והדבר  מזה,  זך  יותר  אין  נקי,  "זה  עודד,  מוסיף 
עוד  אין  אחר,  לך משהו  אין  אנשים.  תופס  הזה 
אופציה היום. ערוץ יהדות אמיתי שמדבר על לב, 
על רוחניות, עם תכנים יהודיים, יש רק אחד וזה 

'הידברות'". 

כשדוד ד'אור מדבר על הרב זמיר כהן והרב 
יצחק פנגר, שאותם הוא פוגש מדי ערב בביתו, על 
המסך, יש בו להט רגוע בעיניים. "הם כריזמטיים, 
אנשים המדברים בשפה שהלב מבין", הוא מבקש 

להגדיר אותם. 

לעומתם, צבי יחזקאלי, זה שאמור להיות בעל 
כי  מגלה  תקשורת,  בנושאי  ביותר  הגדול  הדעה 
בהיותו  גם  כלל מכשיר טלוויזיה  היה  לא  בביתו 
"אני  ומצוות.  תורה  שומר  שאינו  תקשורת  איש 
הייתי אחד כזה שנגד העולם", הוא מספר, "אבל 
תל-אביבית  פרסום  אשת  שהייתה  אשתי,  מיטל, 
ערוץ  אחד  יום  פתחה  שלנו,  הנישואין  לפני 
לאט  לאט  והבינה  שיעורים,  ראתה  'הידברות', 

שהיא בתהליך של תשובה. 

משחקים  שהם  'הידברות'  של  "החשיבות 
צריך  בכלל  מצפייה  כן,  הגדולים.  של  במגרש 
אז  בחדשות,  וצופים  יש  כבר  אם  אבל  להיגמל, 
צריך לראות גם את הדברים האלה, את היהדות. 
היום מכשיר שחי ברמות  אין  זו עבודה עצומה, 
האלה של השכבות החיצוניות של העולם, שככה 

מנגיש שאת היהדות - זה מדהים, זה מקסים, זה 
גם מזכיר לאנשים מי הם".

הוא מספר על קרוב משפחתו, פנסיונר שסיים 
שנים של עבודה באחד הבנקים בארץ, שמתקשר 
אליו בקביעות לברר מתי תוכנית מסוימת תעלה 
בערוץ 'הידברות', ומבקש מידע על הלכות שונות. 
"הוא כבר מחובר", אומר צבי, "'הידברות' זה סוג 
של בית כזה. לא ערוץ ש'זורק' אותך. אני אישית 
מעביר  לאחרים.  להועיל  שיכול  חומר  כל  מפיץ 

הלאה, שעוד יתחזקו". 

"יש היום מגוון ערוצים, הם מנסים לגוון אבל 
בסוף הכל אותו רעיון, כלומר כל תוכנית עקרונית 
מבקש  פה",  וגם  פה  וגם  פה  גם  להיות  יכולה 
שלא  היחיד  "הערוץ  לדברים,  חידוד  לתת  עודד 
קשור לכלום מזה, שהוא שונה, שאי אפשר לראות 
במקום אחר והוא מאוד נבדל משאר הערוצים זה 

רק 'הידברות'".

צבי,  ממשיך  מזה",  יותר  לך  אגיד  "אני 
נותן דברים, שהערוצים הגדולים לא  "'הידברות' 

נותנים". 

בשלב זה השלושה מדברים על ענייני היהדות 
שאינם  וצומות  מועדים  כאלול,  הבסיסיים 

מאוזכרים כמעט בכלי התקשורת הכלליים. 

יהיה יומרני לומר שעם ישראל היה שונה בלי 
'הידברות'?

באוניברסיטה,  העברתי  שנותיי  "רוב  צבי: 
בתנועת  יש  האחרונים  בעשורים  לך.  אנתח  אז 
התשובה מהלכים גדולים ואחד מהם זה הידברות, 
יהודים,  שהם  שיודעים  אלו  את  תפס  שבעיניי, 
אבל יודעים שהם ראויים ליותר. 'הידברות' מייקר 
מתנות  המון  ויש  יהודי,  שהוא  לו  מראה  אותו, 
על  אחרים  דברים  יראה  הוא  אם  מחמיץ  שהוא 

הממיר.

"זה מעדכן ב'תוכנה' את היהדות לישראליות, 
מתוך חוסר, לא מתוך 'הדתה' ולא מתוך כפייה".

עודד: "בדיוק".

צבי: "במונחים של תקשורת, אם לא היה צורך 
בך הרי לא היית".

תוכניות  לעשות  גדול,  תיקון  זה  "לי,  עודד: 
ילדים שוב, אבל עם סיפורי צדיקים, זה אדיר. עדן 
כמה  כבר  ב'הידברות'  דברים  הרבה  עושים  ואני 
שנים. בתחילת הדרך אמרנו לעצמנו 'אף אחד לא 
ממש רואה את זה', אבל אז גילינו שאנחנו אפילו 
לא מבינים. קיבלנו תגובות מכל כך הרבה אנשים 
זה.  את  רואים  שכולם  שהבנו  סוגים,  מיני  מכל 
גדולים,  בתקשורת  האחרים  שהשופרות  חשבנו 
אז מתברר שדווקא 'הידברות' זה השופר הגדול". 

כשניסינו לברר אם יש איזה חלום, איזו שאיפה 
שהם היו רוצים שערוץ 'הידברות' יגשים - הביא 
איש  איש  לחלוטין,  שונה  תשובה  מהם  אחד  כל 

ועולמו. 

"קשר  על  שלו  החלום  על  סיפר  ד'אור  דוד 
אמיתי ואהבת חינם בין כל הזרמים בעם ישראל", 
"הייתי  מוסיקלי.  למקום  לוקח  היה  הוא  זה  את 
יותר את השירה  כותבים  היו  שמח אם החרדים 
הכללי  הציבור  שגם  מקורית,  בעברית  שלהם 
יבין, ולא רק באידיש, הייתי שמח אם החילונים 
היו פחות עם דעות קדומות לגבי העולם החרדי 
"אם  שאיפתו,  את  מסכם  הוא  שמח",  והייתי   -
המפגש הזה היה קורה בערוץ 'הידברות' שמעצם 
שמו מדבר על חיבור ועל ניסיון לקשר ולהבנה". 

צבי יחזקאלי, המעביר סדנאות העצמה, טוען 
כי "'הידברות' עושה עבודת קודש בהעברת אנשים 
בין העולמות", אבל דבר אחד מחווייתו האישית 
בוער בו, וזהו השלב שאחרי, הימים שבהם בתוך 
והתמודדות,  שפל  לעיתים  יש  המצוות  עולם 
שלנו  "הנפש  וכדומה.  מתאים  מגורים  כמקום 
נחבטה בין הרבה תחנות לא נעימות בחיים", הוא 
השם  עובדי  להיות  רוצים  אנחנו  "ואם  מסביר, 
את  ולתקן  הכל,  בנפש  לעבור  צריכים  אמיתיים, 
מה שכואב בנפש. הייתי רוצה שיהיו עוד סדנאות 
רבות כאלה, מיוחדות לבעלי תשובה, לגעת ברגש, 

בנפש, לא להזניח". 

מזן  'ריאליטי'  מציאות,  תוכנית  שהנחה  כמי 
סבור  פייטן,  לבחירת  תחרות  נערכה  שבו  חדש 
עודד מנשה כי התחום הזה עדיין משווע לתוכן. 
"צריך  מנמק,  הוא  הכל",  את  לנצח  רוצים  "אם 
למצוא ריאליטי מקודש. אני לא אומר את זה כי 
יש לי פתרון ביד, אלא רק שאיפה, שתהיה תוכנית 
טהור,  תוכן  עם  אבל  ריאליטי,  תוכנית  כמו  כזו 
כשעשיתי  מאשר'.  'אני  יאמר  זמיר  שהרב  כזה 
יצחק  ר'  בתמיכת  הפייטן,  של  התחרות  את 
מירילשווילי שרצה שיהיה עוד מורשת בתקשורת, 
זה היה אחד הדברים היפים שעשיתי בחיי. אנשים 
והלכו  פיוטים  שמעו  כיפור,  זה  מה  ידעו  שלא 

לבית הכנסת. 

"צריך משהו שידבר לכל העולם, אבל לא עוד 
תחרות גשמית רדודה, אלא משהו קדוש, רוחני".

דור ההתחזקות
מה לא אמרו על הדור של היום. שהוא עצלן, 
שקוע בטכנולוגיה, רדוד. הם, כך מתברר במהלך 
אם  לחלוטין.  אחרת  אותו  רואים  בכלל  שיחתם, 
רבות  פעמים  הרדידות,  את  לאפיין  מבקשים 
עם  היתר  בין  היום,  של  המוזיקה  על  מדברים 

מילים חסרות תוכן.

ד'אור,  מוחה  רעה",  לא  היום  של  "המוזיקה 
"מה בין זה לבין פופ שהיה פעם? תמיד הייתה 
יותר  מוזיקה  הייתה  רבדים.  מלאה  המוזיקה 
פשטנית, שמדברת לרובד או מצב תודעתי מסוים 

  "אם זה קרה לנו,
זה קורה לכולם"



עומקים.  יותר  שמחפשים  כאלה  יש  ולעומתה 
עוד  שמחפשים  לאלו  ובטהובן,  באך  היה  תמיד 
רובד. אז בעבר הייתה מוזיקת רוק אינטליגנטית, 

אבל היום יש יותר סוג אחר.

"כל העולם הולך למקום מוחצן. כל הריאליטי, 
אליהם, שמוכרים  נחשפים  כל הדברים שאנשים 
גשמיות ורכילות, אבל יש את הצד השני, לעומת 
המונית.  נהירה  תורה  בשיעורי  רואה  אתה  זאת 
יש  עומקים.  יש  רדידות,  שיש  כמה  זה.  מול  זה 
מה  להם  לא מספיק  הנשמה,  תמידי של  חיפוש 
שמקבלים דרך ערוצי התקשורת המסוימים, הם 

רוצים לחפש עוד דברים עוד תשובות".

ראש  לקראת  בתשובה.  ישראל  עם  "כל  צבי: 
השנה כל דסק החדשות, שולחים איתי 'קוויטלאך', 
'צוק  מימי  באחד  לתפילה.  שמות  עם  פתקים 
והגיע  שעות,   15-20 איזה  באולפן  ישבנו  איתן', 
מפירות  לטעום  וביקש  רחוק  מאוד  מדיני  כתב 
שהיו איתי. אמרתי לו שאם הוא לא מברך הוא 
מסבך אותי, הוא לקח כיפה, עשה ברכה בפרהסיה 
לתדהמת כולם. אין אחד שלא קרוב. זה יהודים, כן 
מצוות, לא מצוות, היהודי רוצה את השם. אם זה 

קרה לנו, זה קורה לכולם". 

עודד: "הדור הזה הוא הכי צמא. דור סקרני, 
דור רוחני, לדעתי, זה דור שקרוב לתשובה. אתה 
מסתכל על הקליפה החיצונית שנוסעים, שותים, 
יש  בפנים  ושטויות.  תחפושת  זו  הכל  אייפונים. 
זה  את  רואה  זה,  את  מרגיש  אני  גדולה  נשמה 

בהרצאות".

צבי: "אתה אומר כגודל האייפון גודל החיפוש. 
איפה  יחפש,  תמיד  יהודי  מזה,  יותר  אומר  אני 
שלא נוח לו יציק לו משהו - היום כבר יש מענה 
למה שמציק. ברצון הגשמי, אני מאוד הייתי שמח 
אם היו אומרים לי ללכת לטקסס, לשתות בירה, 
לאכול פיצה ולצפות בספורט כל היום, אבל משהו 

לא יהיה נוח לי, זה ב-DNA שלנו. 

'הלכתי  של  בתשובה  החזרה  סיפורי  את  "יש 
שמע  האור'.  את  ראיתי  ברק,  עלי  ירד  ברחוב, 
אחי, אני לא היה לי את הסיפורים האלה. פשוט 
החיים  כי  בתשובה  חזרתי  ברירה,  לי  הייתה  לא 
שבניתי לעצמי הגיעו לסוף. לאן אתה יכול לרוץ 
רוחני,  משהו  רוצה  שלו  בנפש  יהודי  כל  עוד? 
נגמרים  שהחיים  רואה  וכשהוא  אינסופי,  משהו 
לו באיזה שהוא שלב, הוא מגיע לנקודה עם הגב 
לקיר. לכן, הדור הזה בגלל שהוא רץ יותר מהר, 

הוא יגיע יותר מהר".

ימי הרחמים
השיחה ביער מתארכת, לרגעים ניתן להרגיש 
כי עוד לא נגענו בקצה קצם של הנושאים הללו, 
היומנים  אבל  לומר,  מה  הרבה  כך  כל  להם  ויש 
הדוחקים והטלפונים שלא מפריעים אפילו לרגע, 
כבר מגיעים לקצה גבול היכולת. רגע לפני שהם 
במקומות  הבורא  את  לקדש  לעיסוקיהם,  שבים 
אנחנו  התורה,  מן  רחוקים  לכה  נחשבו  שבעבר 
מבקשים הצצה חטופה אל עולמם הרוחני בימים 

אלו של הרחמים והסליחות. 

בימים  מתמקדים  אתם  שבה  הנקודה  מהי 
הללו?

צבי מספר, על הסליחות שהוא כה אוהב, על 
המניין שאינו יכול להצטרף אליו בשעות הבוקר 
הוא  שחר,  של  אלו  בשעות  שכן  המוקדמות 
מתפקד כאב במשרה מלאה, עוד יותר לאחר לידת 

בנו לפני מספר שבועות. 

במקום זאת, הוא יוצא אל החשכה מדי לילה 
ומתחיל את טקס הסליחות הפרטי שלו. "כתבתי 
תחנון אישי שלי", הוא חושף, "לפי סדר האלף-
בית. א' - אשמנו, אכלנו דברים שלא צריך, מצד 
דברים  אהבנו  כמובן.  כשרות  מצד  לא  גבולות, 
בתואנות  תורה  ביטלנו  בגדנו,   - ב'  נכונים.  לא 
מסוימות, וכן הלאה". בתחילה עוד חשב להדפיס 
ולניילן את התחנון-וידוי הזה, אלא שאז גילה כי 
כל יום מתווסף לו עוד ועוד סעיף. "כרגע כבר יש 
שני דפים מלאים", הוא אומר, "זה תחנון שהולך 
להתחבר  יכול  אני  שכך  מאמין  אני  אבל  וגדל, 

בדרכי לסליחות".

דוד ד'אור, מספר על חשבון הנפש של הימים 
הללו, אותם הוא עושה הרבה דרך השירה והניגון. 
הוא  סליחה",  לבקש  מופלאה  דרך  מהווים  "הם 
מסביר, "התדר הזה של הלב שכולם מזהים אותו 

ושלא יכול לסבול זיוף, מביא את בקשת הסליחה 
עובד  גם  הוא  אלו  בימים  מדויק".  מאוד  למקום 
עם הזמר עמיר בניון על מופע סליחות משותף. 
גדולה  הסליחות  שירת  בזמן  שלנו  "ההתרגשות 
מאוד" הוא מתאר ברגש, "הקהל ואנחנו הופכים 

לאחד, והאולם נהיה בית כנסת".

אצל עודד מנשה, החיזוק בימים אלו בא לידי 
ביטוי דווקא באמונה וביטחון. "אני אמנם מנחה 
אני  בעצם  "אבל  אומר,  הוא  ואמן",  טלוויזיה 
רואה חשבון. אוהב מספרים מאוד. כל דבר אצלי 

מחושבן, וזה בדיוק ההפך מאמונה וביטחון. 

הבית  ההיגיון.  את  מחפש  אני  "תמיד 
הערצה  עם  הגיוני,  כך  כל  היה  גדלתי  שבו 
של  לא  ושכל,  לידענות  לחכמה,  לאוניברסיטה, 
הכל  כך  למד,  הוא  כי  יודע  שרופא,  כמו  תורה. 
צריך להסתדר. אני רואה מספרים של חשבונות 
הוצאות והכנסות, אם הם נראים לא טוב, יש בעיה 

וצריך לראות איך נתקן והכל רק שכלי. 

"האמונה היא הרי לא שכלית, ובה לא 'נופלים' 
לא  וההיגיון  שהשכל  אומר  לא  אני  למספרים. 
יעקב  רבי  למשל  ישראל,  גדולי  הרי  חשובים, 
אדלשטיין זצ"ל )רבה של רמת השרון( היה גאון 
לידע,  מעבר  פנימי,  משהו  בו  היה  אבל  גדול, 
לראות  מהחומר,  לצאת  אותו  הביאה  התורה 

דברים מעבר למה שהדעת קולטת.

הזו,  ההסתכלות  את  לזרוק  לנסות  "התחלתי 
ואז אתה רואה ניסים. הם בעצם תמיד קרו, אבל 
אף פעם לא שמת לב אליהם. עכשיו, שמים לב 
לפלא. אני רואה איך חסרים כך וכך אחוזים, ולא 
משתגע, אומר לעצמי מעניין מאיפה הפעם ישלח 

השם? ותמיד אתה רואה איך 'אין הברכה שרויה 
מתקשרים  פתאום  העין',  מן  הסמוי  בדבר  אלא 
ואומרים 'מגיע לך סכום כזה וכזה', ממקום שלא 
חשבת. זו ההתמקדות שלי בימים הללו - להאמין 

ולבטוח".

הללו,  והשעות  לשמים,  עיניים  מרימים  הם 
ראש השנה ויום הכיפורים, כבר מורגשים כאן בין 

המילים, בין ההליכות, בין הדיבורים. 

"הנה מגיע ראש השנה, ימים מדהימים, העם 
"לא משנה  יחזקאלי,  צבי  אומר  זה",  את  מרגיש 
איפה אתה ומה אתה עושה, ברגע שאתה יהודי, 
מבינים  אנשים  לסליחות.  קמים  ולכן  יקר,  אתה 
שיש כללי משחק ולכן כל צעד לכיוון הטוב עושה 
אותנו יותר טובים. כל אחד, פשוט צריך לעשות 
צעד אחד טוב, להתחיל שנה חדשה, מהתחנה הזו 

שממנה משנים הכל". 

הדמויות  שלו,  לשקט  היער  שב  לאט  לאט 
הולכות ונעלמות.

עדות  כאן,  נותרות  רגליהם  טביעות  רק 
אילמת לשלושה יהודים מיוחדים כל כך שהגיעו 
מסביבתו,  בעולם,  מתפקידו  ממקומו,  אחד  כל 
וחברו יחד לשוחח על אהבתם המשותפת לבורא 
הם  יחד  ישראל.  לעם  ולמצוות,  לתורה  העולם, 
להתקרב,  שהוא,  מקום  בכל  יהודי,  לכל  קוראים 
לא לחשוש, ליהנות עוד מהדבר האמיתי. הם בין 

פורצי הדרך לשער הרחמים.

כמו עם ישראל לגווניו, כך הם, מדגם מייצג, 
עולם  אחר,  אמנותי  תחום  מייצג  מהם  אחד  כל 

שונה לחלוטין מרעהו, וביחד הם מתאחדים - 

להידברות.



הנסיעה באוטובוס בגיל 14 ברחוב חילוני, 
הפרישה מבורסת היהלומים, העבודה בצל 

דחפורים הרסניים, ההקלטות הראשונות, העול 
הכבד, הפידבקים המחייבים והחלום האישי 
שנעצר < ראש ארגון 'הידברות' הרב זמיר 

כהן והמנכ"ל ר' דוד תופיק פותחים לראשונה 
את סגור לבם בשיחה אישית משותפת 

ומיוחדת על החיים בצל המהפכה הרוחנית 
אברהם ליבוביץ

צילומים: מנחם קאליש

בכל יום שעובר ויש יהודים  

   לא יודע אם לחץ זו המילה הנכונה,
אבל כן, יש סוג של חרדה כזו 

שעדיין לא הגענו אליהם”



ה
הצצה חטופה ליומנו של הרב זמיר כהן גילתה כי לכאורה 
יותר  שלא  בוודאי  לשיחה,  עמו  לשבת  נצליח  לא  לעולם 
והלימוד  השיעורים  סדרי  בין  נע  יומו  סדר  דקות.  מכמה 
עומד,  הוא  עילית שבראשה  מאיר' שבביתר  'היכל  בישיבת 
וממשיך בכל חלקי הארץ, לפעמים כל יום, שלא לדבר על 

הגיחות לסמינרים בחוץ לארץ לעיתים תכופות.

עושה?"  הוא  מה  אותו,  לפגוש  רוצה  המנכ"ל  "ואם 
בערב  ייסע  המנכ"ל,  תופיק,  דוד  ר'  אותנו.  הדהימה  התשובה  ביררנו. 
שבת לטבריה, שם מתקיים סמינר של 'הידברות', ויהיו לו כארבעים דקות 

לשוחח עם הרב.

טבריה".  בסמינר  היה  הרב  שעבר  בשבוע  "רק  תמהנו,  "טבריה?!" 
דבר מדהים כשלעצמו. שכן באותה שבת שבה התקיימה שבת חיזוק של 
ארגון  של  בסמינר  הסמוך  ברחוב  בכלל  שהה  הרב  בטבריה,  'הידברות' 
יום עם  בין הארגונים השונים? בסופו של  וכי מה ההבדל  קירוב אחר. 
ישראל הוא זה שחשוב. "נכון", הם השיבו, "אבל הביקוש לסמינרים לא 

פוסק לרגע".

תפילה  להעתיר  הולכים  כשהם  משיחתם,  רגעים  כמה  לנצל  קיווינו 
על ציוניהם של רבי עקיבא והרמח"ל, וכשהרב זמיר הכהן, עומד מחוץ 
למתחם הקברים, לנסות לעשות דבר שטרם נעשה אי פעם - לבקש משני 
הרגשות  על  לדבר  בעולם,  הגדולה  היהדות  מעצמת  בראש  העומדים 
האישיים ביותר שלהם, אלו שעיצבו את חייהם לצד מהפכת הקירוב של 

'הידברות'. זה לא היה קל, אבל לבסוף זה קרה.

חזרנו עשרות שנים לאחור, אל ימי נעוריו של הרב. "האם הרב חלם 
אי פעם שהוא יישאב לתוך עולם הקירוב?" שאלנו.

"תמיד הפריע לי מה שקורה בעולם הכללי שלא מכירים את היופי 
של היהדות", השיב הרב, שלוותו בלתי ניתנת לערעור, מילותיו שקולות 
ישראל'  ו'בית  'מאה שערים'  "גדלתי על התפר שבין שכונות  ואציליות, 
וכל מה שהכרתי הייתה הדרך מהבית לתלמוד תורה וחזור. בגיל חטיבת 
יוסף' לצעירים ששכנה בשכונת קטמון  'פורת  הביניים, למדתי בישיבת 
קינג  ברחוב  עבר  כשהאוטובוס  לישיבה,  מהבית  בנסיעה  הירושלמית. 
לעולם  להיחשף  שהתחלתי  הראשונה  הפעם  בעצם  הייתה  זו  ג'ורג', 
החילוני. מאז, מאוד הפריע לי שאני מכיר יופי כל כך מתוק שיש בתורה 
הקדושה, ולעומת זאת יש כל כך הרבה צעירים שמתנהלים בצורה שונה. 

גם אז, לרגע לא חשבתי שבזה אעסוק".

אז איך, בעצם, הכל התחיל?
עבדתי  והמצוות,  התורה  לעולם  והתקרבותי  דרכי  "בתחילת  דוד: 
בבורסת היהלומים, באחת מהחברות המצליחות בעולם בתחום היהלומים 
שפרח באותה התקופה. באתי מבית עם שאיפה ענקית להצליח בעולם 

העסקים.

שחיבר  השמים'  מן  'תורה  שנקראת  חוברת  ראיתי  הימים,  "באחד 
אותה רב בשם הרב זמיר כהן, ששימש כראש כולל הוראה ודיינות. התוכן 
שלה כבש אותי, אני זוכר שהיא ממש גרמה לי להתפעלות מהנושאים 
המרתקים ובעיקר מצורת הכתיבה שמאוד משכה אותי. כאחד שגדל בעיר 
מאוד חילונית, רמת השרון, היה לי את הרצון והדחף להפיץ את החוברת 

השאיפות  אט,  אט  לב  לשים  ובלי  אפשרי  מקום  בכל  הזו 
העיקריות שלי היו להתעסק רוב היום בזיכוי הרבים 

ופחות לחשוב על עולם העסקים.

"באותם הימים לא הייתה נגישות ליהדות כמו 
'הידברות',  בזכות  רבות  כיום,  מכירים  שאנחנו 
והחלטתי שבכל שבוע אצא למסע הפצה ואגיע 
לציבור שלא נחשף לתכנים הללו. הייתי מחלק 
לחיילים  ראשון  יום  מדי  למשל,  החוברת,  את 

בכל יום שעובר ויש יהודים  

   לא יודע אם לחץ זו המילה הנכונה,
אבל כן, יש סוג של חרדה כזו 

שעדיין לא הגענו אליהם”



בסדיר שבדרך לבסיסים יש להם את הזמן לשבת 
ברכבת ובאוטובוס ולקרוא.

"אבן הדרך שבזכותה פגשתי את הרב לראשונה, 
יום אחד שבו עמדתי עם החוברות מחוץ  הייתה 
חיילים,  עמוס  אוטובוס  ולמראה  צריפין,  לבסיס 
קופץ לאמצע  לב שאני  אליו מבלי לשים  זינקתי 
מעבר החצייה, פתאום אני שומע חריקה מפחידה, 
עצמתי את העיניים. אחרי מספר שניות אני פוקח 
אותן ורואה לתדהמתי צמוד לרגל שלי, רכב צבאי 
הנהג  אל  חייכתי  אותי.  העיף  שכמעט  מגושם 
והמשכתי במרוצה לחיילים. הרגשתי באותו הרגע 
מהקדוש  ביקשתי  הרבים.  לזיכוי  להתמסר  רצון 

ברוך הוא שפשוט ייתן לי את הזכות הזו.

וביקשתי  מחשבה  בלבי  עלתה  חזור,  "בדרך 
היה  לא  החוברת,  על  שחתום  מי  את  בה  לשתף 
טלפון.  מספר  היה  אבל  מדובר,  במי  מושג  לי 

חייגתי..."

ובחור  "יום אחד מצלצל הטלפון בבית,  הרב: 
שהציג את עצמו בשם דוד תופיק, אמר שיש לו 
חיילים  הרבה  לדבריו,  בחוברות.  שקשור  רעיון 
לא  למה  אז  'ווקמן',  מכשיר  עם  לבסיס  חוזרים 
קלטות?  להם  ולחלק  החוברת  תוכן  את  להקליט 
באולפן  ראשונה  פעם  ונפגשנו  לרעיון  הסכמתי 

קטן בבני ברק. הייתה אז התרגשות רבה".

תוך  אל  ריק,  בחדר  לנאום  צריך  הרב  פתאום 
מיקרופון...

הקודש  בערוצי  קודם  ניסיון  קצת  "היה  הרב: 
ראש  את  שאלתי  הראשונה,  הפעם  לפני  דאז. 
להיענות  אם  כהן,  שלום  הרב  מרן  שלי,  הישיבה 
לבקשה לדבר, והוא השיב בחיוב, אבל תמה, איך 
אפשר לדבר בחדר ריק? אמרתי לו שמנסים לדמות 
בדעת שיש אנשים ששומעים ומדברים אליהם. ואז 
אמר לי דבר מעניין, "תקפיד תמיד לדבר עומק, לא 

לדבר רדוד".

"שאלתי: הרי לא תמיד מבינים עומק, יש הרבה 
שכאשר  בחיוך  לי  השיב  הרב  פשוטים.  אנשים 
הפקיד ממס הכנסה מגיע לביקורת בדוכן של ירקן 
בשוק, גם הוא נהיה גאון אמיתי. 'תדבר גבוה', אמר 
לי הרב, 'אנשים מבינים. ומה שלא יבינו, הם ידעו 
לקחת  הוא  האמיתי  הצורך  ביהדות'.  עומק  שיש 
אפשר  מהניסיון  אותם,  ולפשט  גבוהים  דברים 
לקחת מושגים גבוהים ביותר ביהדות, לנסח אותם 

בצורה מושכלת מובנת".

החוברת  את  פתח  באולפן  ישב  "הרב  דוד: 
קרוב  במשך  מרותק,  ישבתי  בהרצאה.  והתחיל 
להפיץ  שביקשנו  דקות   90 אותן  דקות.  ל-90 
מישהו  אם  היום,  לחשוב  רק  עותקים.  במאות 

מסוגל להקשיב 9 דקות לקלטת..."

איך אותה קלטת הפכה לערוץ?
דוד: "עוד יעברו שנים עד שזה יקרה. הצעדים 
ניגשתי  בודדות.  קלטות  בהפצת  היו  הראשונים 

יהודי בשם הרב פנחס ראובן, דחפתי  לרכבו של 
את הקלטת לרכב ואמרתי לו "אתה חייב לשמוע". 
הימים,  באותם  חידוש  של  סוג  הייתה  קלטת 
לחצתי שישמע אותה, ברוך השם הוא שמע וסיפר 
לי בהתפעלות שלא יצא מהרכב כל עוד הקלטת 

פעלה.

'מאמין  בשם  קלטות   26,000 העתיק  "הוא 
הייתה בשמים. חשבתי  יודע?!' ההרגשה שלי  או 
שהיה  שלי  הטלפון  מספר  המשיח.  את  שהבאנו 
הפסקה.  ללא  לצלצל  החל  הקלטת  על  רשום 

ההצלחה הייתה לא פחות מהחוברות".

הרב: "כאן ראוי לשבח את ר' דוד באופן אישי. 
אביו ז"ל פנה אלי בתקופה ההיא והביע תרעומת: 
מכובדת  עבודה  לבני  מסדר  שאני  ייתכן  איך 
כיהלומן והוא הופך לאחד שמחלק דפים בתיבות 
דואר? השבתי לו שאין לי ספק שבנו יגיע רחוק".

הצליח  לא  אחד  שאף  "האמת  )צוחק(  דוד: 
ברגע שנכנסים למשרד  הגיוני.  וזה  אותו  לשכנע 
בין הגדולים בעולם, כמעט כל הדלתות נפתחות. 
עד  להוט  הייתי  איך  ראה  לברכה,  זיכרונו  אבא 
כדי כך שגם את הבעלים של המשרד שבו עבדתי 

ניסיתי לגייס לטובת העניין".

הרב: "כעבור שנים, הוא היה האבא הכי גאה 
בעולם".

דוד: "הרב נפגש איתו בספרייה העירונית של 
רמת השרון ואבי אמר לו: 'טוב שלא ויתרתם!'"

כל המאמצים היו בשביל עוד קלטת או דף?
הרב: "הניסיון מוכיח שאפילו עלונים שחולקו 
הקצה.  אל  מהקצה  אנשים  שינו  דואר  בתיבות 
לחלוטין  מנותקת  בשכונה  שגר  שסיפר  בחור 
מיהדות ודף שמצא בתיבת דואר ובו מגוון הוכחות 
לתורה - דף אחד, אפילו לא מקופל, מודפס משני 
הצדדים - הפך כלשונו להיות 'ספר התנ"ך שלו'. 
לילה  וכל  ליד המיטה  במגירה  זה  את  הניח  הוא 
היה קורא את הדף הזה. הדף היה הקשר היחיד 

שלו ליהדות, עד שהשתנה לחלוטין.

שבהם  מגוונים  מקומות  על  סיפרו  "אנשים 
מצאו את החוברת והיא שינתה להם את כל החיים 
מהקצה לקצה. אחד בחוף הים, אחר בשולי כביש. 
אנחנו חיים בדור שיש בו המון תקשורת, אבל עם 
לחלוטין  שמנותקים  יהודים  יש  התקשורת,  כל 
בטוחים  הם  אומרת  זאת  יהדות.  של  ריח  מכל 

שהם מכירים את כל העולם, אבל בעצם הם לא 
מכירים כלום, לא רק שמע ישראל, אלא אלף-בית 
של יהדות, מה שכל ילד קטן בתלמוד תורה יודע. 

כאילו אנחנו חיים בשני כוכבים".

דוד: "ידעתי כמה עלי זה השפיע, ולכן הבנתי 
כמה זה יכול להועיל גם לאחרים. לא היו אמצעי 
תקשורת נרחבים כמו היום, ועל אינטרנט בכל חור 
מי חשב בכלל. חיינו את המציאות ולפיה פעלנו, 
אני  קלטות.  חלוקת  הייתה  טובה  הכי  האופציה 
נזכר, שיום אחד עברתי במהלך נסיעה ליד 'נווה 
אילן', היכן שממוקמים אולפנים של ערוצים שונים 
התחיל  איתי  שנסע  מי  אנטנות.  הרבה  שם  ויש 
או  לעם  מסר  להעביר  נצליח  שבו  דמיון  לתאר 
לזכות את הרבים דרך התקשורת. חשבתי שהוא 

מדומיין".

תא-קולי מטלטל
שהדפסנו,  אחרי  "אם  החלום.  גדל  אחד,  יום 
הצלחנו גם להקליט", עלה הרעיון, "מה יקרה אם 
נוצרה  במקביל,  וידאו?"  קלטות  ונפיץ  נצלם  גם 
הזדמנות, לשדר את אותן קלטות ב'ערוץ המקומי' 
פעמיים בשבוע. הם ראו בזה משהו שולי וצדדי. 
עצם  לעומת  מתנ"סים  של  זניח  ערוץ  הוא  מה 

הפצת הקלטות בצפייה בכל בית?

אלא שאז התרחש משהו שהם לא חלמו עליו 
לרגע. הטלפון שהופיע על המסך בסוף השיעורים, 
החל להיות מוצף. "התגובות המוקלטות הדהימו 
את כולם", משחזר הרב זמיר ולרגעים ההתרגשות 
ניכרת בקולו, "הייתה אחת שממש הכריזה לתוך 
אני  אבל  אתם,  מי  יודעת  לא  'אני  השפופרת 
קיבוצניקית לחלוטין, חילונית לגמרי. אמרתם שם 

דברים שאני לראשונה נחשפת אליהם'".

היא  לעולם.  נשכח  לא  הזו  "את השיחה  דוד: 
טלטלה אותנו. זה לא היה כמו היום שיש מחלקה 
בסך  פנייה.  בכל  קשר' שמטפלת  'המשך  שלמה, 
חומר.  עוד  שירצה  למי  טלפון  השארנו  הכל 
ופתאום גל של יהודים נרגשים שמבקשים להתחזק, 
ממש מתחננים לעוד. את הקלטת השיחה איתה, 
ששמורה במשרדי 'הידברות' עד היום, לקחתי איתי 
והתחלתי להיפגש עם נדיבי עם, ובהם אנשי 'קרן 
וולפסון' שסייעו לנו רבות להתבסס. הייתי מניח 
את הטייפ, לוחץ על 'פליי' וכולם היו מתהפכים. 

לא רגילים לשמוע דברים כאלה".

להתחנן על עם ישראל. מחוץ לציון הרמח"ל



הרב: "הבנו שיש מרחב לפעילות, ואם יש כזו 
כמות של תגובות בערוץ נידח, מוכרחים לעשות 

משהו ולפנות למועצת הכבלים, לבקש רישיון" .

השאיפות שהיו נדמות כבלתי הגיוניות, החלו 
להתגשם. בתחילה היה צורך באישור מיוחד של 
שר התקשורת להקמת ערוץ נפרד. באותם ימים 
כיהן בתפקיד מי שלא ממש אהב כל מה שקשור 
דשמיא  בסייעתא  חרדים.  שלא  ובוודאי  לדת 
דווקא הוא, נתן את האישור המיוחל, אולי מתוך 
מחשבה שממילא הם לא יצליחו בחלומם ה'הזוי'.

כעבור שנים, כיהן במשרד התקשורת אריאל 
הערוץ.  של  בפועל  ההקמה  את  ועודד  אטיאס 
ו'הוט',   yes והלוויין,  הכבלים  חברות  מנהלי 
הגיבו  תופיק,  דוד  ור'  זמיר  הרב  עם  שנפגשו 
בזלזול. רק לאחר פניות חוזרות ונשנות, הגיעו עם 
הצעה לפיה כל מי שירצה לצפות ישלם דמי מנוי, 
וההכנסות יתחלקו בין הנהלת הערוץ לבין חברת 

התקשורת המשדרת.

למנהלי  זמיר  הרב  הגיב  שלנו",  היעד  "קהל 
היהדות  את  שמכירים  אלו  לא  "הוא  החברות, 
רוצים  שאנחנו  אלו  דווקא  אלא  לשלם,  ומוכנים 
ערוץ  להקמת  הסכום  אך  היהדות".  את  שיכירו 
 300,000 של  עלות  דורש  מנוי,  דמי  ללא  נפרד 
שקלים לשנה לכל אחת מחברת תקשורת שכזו. 
'הידברות',  "אז אנחנו נשלם לכם", הודיעו אנשי 
מושג  להם  היה  שלא  למרות  החברות,  לשתי 

מהיכן ישלמו.

באתר  בחודש  כניסות  מיליוני  על  חלם  מי 
במדיות  יום  מדי  צופים  אב  בתי  אלפי  ומאות 

השונות.

כזו שבה מישהו  מה באמת עושה לרב שיחה 
אומר שהדברים שינו את חייו?

הרב זמיר: "שיחה כזו היא מאוד מחייבת, ככל 
עד  ויותר.  יותר  הדברים  את  שומעים  שאנחנו 
היום, זו אותה הרגשה. בעבר זה היה קיבוצניקים 
שמשאירים הודעות בתא הקולי, וכיום זה הודעות 
גרמניה שהיו  או  דואר אלקטרוני, מאנשים בסין 
על סף התבוללות ושמעו דברים ב'הידברות' ושינו 

את חייהם.

מדברים  אנחנו  תמיד  פנימיים,  "בכינוסים 
להתפעל  לנו  שאסור  הצוות,  כל  עם  כך  על 
מהסיפורים האלה. שלא נרגיש שהנה יש תוצאות 
אלא  נפשי',  עלי  ו'שלום  ובעולם  בארץ  נפלאות 
ומלמדים  מחייבים  האלה  הסיפורים  אדרבה, 
אותנו כמה עלינו לעשות עוד ועוד - להגיע לכל 
יהודי ויהודי בעולם במקומות הכי נידחים. עדיין 
לא הגענו אליהם ויש אפשרות להגיע. מכאן גם 
'הידברות' באמצעות תרגומי  הרעיון לשכפל את 
ההרצאות והקמת אתרים בשפות: אנגלית צרפתית 
וספרדית, שמיושם לאחרונה באופן נפלא. ובקרוב 

אם ירצה גם רוסית".

המחלקות,  מנהלי  כל  של  "בכינוס  דוד: 
הנכון  אותנו מתוך הגמרא את היחס  לימד  הרב 

והמחייב..."

את  הגמרא  מתוך  יחד  למדנו  "אכן,  הרב: 
בן  יוחנן  רבי  ראה  החורבן  אחר  שלפיו  המעשה 
זכאי יהודייה מלקטת שעורים לאכילה מבין גללי 
הבהמות ומבקשת צדקה, וכששאל אותה לזהותה 
התברר לו כי זו בתו של העשיר הגדול נקדימון 
בן גוריון. לשאלה איך אביה איבד את כל רכושו, 
ענתה תשובה שמשמע ממנה שלא עשה מספיק 
חסד. הגמרא שואלת איך יכול להיות שכך אמרה 
עליו, ואחד התירוצים הוא ש"כדבעי ליה למיעבד 

לא עבד" )=כמו שיכל לעשות לא עשה(, כלומר, 
באופן יחסי הוא יכול היה הרבה יותר.

יותר  לעשות  אפשר  אם   - ברור  הוא  "היסוד 
ולא עושים אין אפשרות להתפעל מהעשייה, גם 
אם היא רבה, אלא יש תביעה על מה שלא עושים. 
תמיד אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, גם אנחנו 
ב'הידברות', וגם כל יהודי בארץ ובעולם שבידם 
להפנות יהודים לתוכן הזה שכולו לימוד יסודות 
מצד  וגם  האלוקית,  האמת  מצד  גם  היהדות 

המתיקות שבחיי תורה ומצוות.

"פגשתי בשדה התעופה ראש ישיבה מפורסם 
לי  סיפר  הוא  הקירוב.  לעולם  כלל  קשור  שלא 
כרטיסים  לעצמו  מדפיס  הוא  נסיעה  כל  שלפני 
עם פרטים על הידברות ומחלק אותם לכל יהודי 
לי  שווה  זה  לפח,  יזרקו  מאות  אם  "גם  שפוגש. 
בשביל האחד שכן ייכנס", הסביר. וזה אמיתי, יש 

אנשים שקישור אחד שינה להם את החיים".

כשעם ישראל מציל
איך  ומספרים  שבאים  לאנשים  מתרגלים  לא 

הדברות שינתה להם את החיים?
הרב זמיר: "אי אפשר להתרגל 
ביהודי  מדובר  היה  אם  לזה. 
או  לבוש  מוצר  שקנה  שמספר 
היינו  שלנו,  מהמפעל  הנעלה 
בדיני  מדובר  אבל  מתרגלים. 
נפשות.  דיני  סתם  ולא  נפשות, 
יש כאן מאבק על נשמה של כל 
יום  כל  הוא קריטי.  והזמן  יהודי 
אליו,  הגענו  שלא  יהודי  שעובר, 
הוא בסכנת התבוללות הוא וזרעו 

אחריו".

הרב חי בלחץ כזה?
אם  יודע  "אינני  זמיר:  הרב 
זו המילה הנכונה, אבל כן,  לחץ 
יום  מכל  כזו  חרדה  של  סוג  יש 
לא  שעדיין  יהודים  ויש  שעובר 

הגענו אליהם".

דוד: "אנחנו מסתכלים על מי שאנחנו עלולים 
שמתחזק,  ציבור  שיש  כמה  הרב  לצערנו  לאבד, 
אליהם.  הגעת  שלא  אלו  את  יש  כמות  באותה 
נחשף  הוא  שלו.  במצב  נותר  לא  כזה,  אחד 
היהודית.  הזהות  את  ומאבד  דברים,  להרבה 
בדרך  יהודים  בהמוני  גדושה  ההתבוללות  רכבת 
לשואה רוחנית ועלינו לעצור אותה. אנחנו אפילו 
לא מבינים את סדר הגודל של היהודים שפשוט 

נעלמים, הופכים לגויים, וזהו".

מה עושה לרב נחת רוח בסוף יום עמוס?
שינוי  על  לספר  ניגשים  לא  כשאנשים  "גם 
ציבור  הקהל,  את  לראות  די  בחייהם,  ותכלית 
שחבשו  ומצוות.  מתורה  רחוק  שהוא  שרואים 
כיפה רק לכבוד אירוע. או כאלה שאפילו כיפה 
המשתוקק  המבט  אבל  ראשם,  על  הניחו  לא 
לשמוע דברי תורה, מעורר התפעלות ומחייב בכל 
פעם מחדש. זה שרואים בסמינרים, איך הבחורים 
מגיעים לסמינר איך הם יוצאים במוצאי שבת, זה 
עושה את שלו. קל וחומר אם אדם מספר איך הוא 
אם  ליהדות.  שנחשף  היום  הוא  ואיך  קודם  היה 
ניקח אגב, את עולם הקירוב של לפני כ-15 שנה, 
לא ראינו אז בני נוער שבאים ויושבים ושומעים 
בהמוניהם ומתחזקים. דווקא בשנים האלה, ככל 
לצמא  גורמת  הריקנות  כך  ויורד  הולך  שהסף 

יותר גדול וממילא הדברים מגיעים לקרקע יותר 
בשלה".

דוד: ברוך השם, את הריקנות הזו זכינו למלא, 
שידור,  כל  אחרי  המדיה.  לעולם  שנכנסנו  ברגע 
גם  הגיעו  לתגובות,  במקביל  הדרך,  בתחילת 
נחשבים  היו  שאז  במקומות  להרצאות,  הזמנות 
להזויים. יום אחד, כשאני משמש כצלם, עוזר צלם 
ליוויתי את הרב להרצאה  יחד,  ונושא הציוד גם 
בכתובת שניתנה לנו ברחוב שיינקין, בתל אביב. 
כשהגענו, אני מבחין בשלט "פאב הזולה". עברנו 
פרוזדור אפוף עשן, שאחריו יושבים צעירים על 
כריות. הרב התאים את הנושא ההרצאה לאווירה 
שזה  לעצמי  חושב  ואני  אסטרולוגיה,  על  ודיבר 
מישהו.  על  להשפיע  אפשר  בו  האחרון  המקום 

לפחות יהיה צילום וידאו להפצה, חשבתי.

חמש עשרה שנה חולפות, ומנהלת כח האדם 
נכנסת למשרד ומציגה מרואיינת עם רזומה מאוד 
"הייתי  בארגון.  כספים  מנהלת  למשרת  מכובד, 
סטודנטית צעירה", פתחה המועמדת, "כששמעתי 
מהרב זמיר את ההרצאה שבגללה התחלתי לחזור 
יודעת אם אתה מכיר את המקום,  בתשובה, לא 

קוראים לו 'פאב הזולה'..." 

היו רגעים של שבירה?
תקופה  "הייתה  הרב: 
שבו  במצב  כלכלית,  קשה 
הולך  שהערוץ  נראה  היה 
זה  להסגר מחוסר תקציב. 
אחת,  מפעם  יותר  קרה 
את  שראינו  אחרי  אבל 
הבנו  צעד,  בכל  השם  יד 
שהוא לא ייתן לזה להיגמר, 
ואנחנו רגועים הרבה יותר.

מהפעמים  "באחת 
הללו, אחד מרואי החשבון 
ביקש  'הידברות'  של 
המצב  על  לשיחה  לבוא 
הוציא  כשישב,  התקציבי. 
נורה קטנה שרופה, לא הבנתי מה זה. הוא סיפר 
גילה את  הוא  ובו  היטב  לי שהיה מחשב שעבד 
לעבוד  אופן  בשום  יכול  לא  מחשב,  הזו.  הנורה 
ואמר  הסביר  הוא  כך  תקינה,  לא  הזו  כשהנורה 
אז  לטבע,  מעל  לעבוד  היה  יכול  מחשב  אם  כי 

'הידברות' בוודאי תחזיק מעמד".

את  לשאת  יכולנו  לא  שכבר  ימים  "היו  דוד: 
העול האדיר הזה, עובדים עזבו, ובכאב, התחלנו 
לעשות צעד של העברת חצי מהידברות לגופים 
כבר  הערוץ  איומה,  תקופה  הייתה  זו  אחרים. 

שידר, וזו הייתה הברירה כדי שישרוד. 

היה  איתם,  שנפגשנו  העסיקם  מאנשי  "אחד 
יהודי שהחזיק חברת כבלים שלמה בחוץ לארץ.  
מדומיינים  שאנחנו  ברור  באופן  לרב  אמר  הוא 
בעולם  ערוץ  כמעט  "אין  מאוד.  מהר  וניפול 
היגיון  אין  המשודר,  מהתוכן  אחוז   100 שמייצר 
עד  בארץ,  גם  ערוץ,  שכל  הסביר  הוא  כלכלי". 
היום, לא מייצר בעצמו את כל התוכניות, אלא הן 

מופקות על ידי חברות הפקה שונות.

"אחרי כמעט שנה של שידורים, ברגע האמת, 
 - לעולם  עשינו  שלא  מעשה  לעשות  החלטנו 

משדר חי.

"אמרנו לצופים את האמת: 
נהנים  אתם  חלק.  קחו  בואו, 

נשמור  בואו  בבקשה  אז  מזה? 
הייתה  ההיענות  'הידברות'.  על 

עם  ומרגשת.  מיוחדת  גדולה, 

 הרב זמיר:
"איך ייתכן 

 שיהלומן 
יחלק דפים בתיבות 
דואר? שאל האבא"



ישראל בא לחבק את 'הידברות', וזו הייתה ההצלה 
הגדולה.

והפכה  שרדה  'הידברות'  לילה,  אותו  "בזכות 
מאות  יהדות,  שעות  מיליוני  של  למעצמה  כיום 
אלפי יהודים המחוברים מדי יום. בזכות הוראות 
הקבע הללו. זה לא בגלל הגבירים והעשירים, אלא 
בגלל אותם אנשים פשוטים. עד היום - 98 אחוז 
ממי שמחזיק את 'הידברות', זה רק עם ישראל ולא 
אנשים עשירים. אני לפעמים מנסה להסביר לכל 
מי שתומך, שזה לא שהוא נתן משהו צנוע, אלא 

העניק עולם מלא".

להיות הרב זמיר
'הידברות'  אולפני  היו  שנים,  לפני מספר  עד 
ברק,  בבני   84 עקיבא  רבי  ברחוב  ממוקמים 
היכן שעמד המבנה הנטוש של בית ההסתדרות 

המיתולוגי בעיר.

לנצל  החליט  במקום,  לבנות  שתכנן  הקבלן 
'הידברות'  מול  חוזה  על  וחתם  לחסד,  רגע  כל 
להשכרת המקום לצורך המשרדים והאולפנים, כל 
עוד לא תחל הבנייה. דמי השכירות לשנה, עמדו 

על... שקל אחד.

מבחוץ, זה היה נראה כמו חורבה, אך מבפנים 
ולבעור.  לעלות  'הידברות'  ארגון  של  אורו  החל 
בתחילה הייתה זו דירה אחת, ואז עוד אחת ועוד 
אחת. המחלקות היו מפוזרות בין דירות, במקום 
אחד ההפקה, במקום אחר מחלקת הדפוס, ובעוד 

מקום המשרדים.

הגיע יום התחלת ההכנות לעבודה, ובעצם זהו 
החלו  כבר  זה  בשלב  חסד.  חוזה  אותו  של  קיצו 
החיפושים הדחופים אחר מבנה מתאים - הפעם 
כבר הבינו שדירה או שתיים לא יפתרו את הבעיה 
שבו  נעים  לא  מצב  החל  כבר  העת,  באותה   -

הבנייה החלה, והארגון עודנו שם.

לעיי  הפכו  המבנים  לעבוד,  החלו  הדחפורים 
מפלצות  תחת  נכנעים  זה,  אחר  בזה  חרבות 
כן,  לגג.  זה  הפלדה, קומת ההפקה עברה בשלב 
באתר  מוחלט  בהלם  הביטו  והשבים  העוברים 
ושם  במרץ,  עובדים  הדחפורים  שבו  הבנייה 
עורכים  יושבים  השמש,  דודי  בין  בגג,  למעלה 
שבו  ברגע  תוכנית.  עוד  להפיק  ומנסים  וצלמים 

ולא  בסכנה  מדובר  היה  כבר 
נותרה עוד ברירה, הם עמדו 
של  בידיים  אנחנו  ואמרו: 

בורא העולם.

באותו היום, נמצא המבנה 
ל'בית  שהפך  תקווה  בפתח 
בעבורם  הנוכחי.  הידברות' 
אדמות,  עלי  עדן  גן  היה  זה 
שעטו  הם  ממש.  של  ארמון 
בו,  לעבוד  והחלו  המבנה  על 
תקופה  בתום  שהוא.  כמות 
האולפנים  בניית  החלה 
שתחת  בקומה  החדשים 

הקרקע.

כיום, לא נותר בכל הקומות 
ולו מקום אחד פנוי או מרווח. עוד מחלקה קמה, 

ועוד אחת ועוד. אימפריה של יהדות וחסד.

כך  כל  של  לארגון  'הידברות'  הפך  בכלל  למה 
הרבה דברים? יהדות, חסד, התבוללות, שלום 

בית ומה לא.
כל  על  להתפרש  מעולם  תכננו  "לא  הרב: 
רק  להקים  רק  תוכנן  בהתחלה  האלה.  הדברים 

שבכל  זה  שקרה  מה  אבל  יהדות.  ולשדר  ערוץ 
סוף תוכנית והרצאה יש מספר על המסך לפניות, 
רב  עם  לדבר  שרוצים  ואמרו  אנשים  הגיעו  ואז 
ומוות  חיים  בעצם  שהם  שאלות  לשאול  כדי 
לתינוקות. ואז הגיעו פניות על התבוללות בכפרים 
ערביים או בקשות לסיוע כלכלי לחגים. כאב של 
מתחזקים שאינם מוצאים בסביבתם בעלי תשובה 
רק  היינו  בתחילה  ועוד.  משפחה,  להקים  כדי 
תחום,  באותו  העוסק  לארגון  מקרה  כל  מפנים 
אבל עם הזמן הבנו שאין ברירה וכבר אי אפשר 

רק להעביר הלאה, אלא לפתוח עוד מחלקה".

איך זה, שאלנו בסקרנות, להיות הרב זמיר כהן?
והעול  הפעילות  שכל  היא  "האמת  הרב: 
להיות   - שלי  הטבעי  לאופי  מנוגדים  הציבורי 
בפינה ולא בכותרות. אבל כשיש צורך עושים מה 

שצריך לעשות גם אם זה לא נוח".

דוד: "מניסיון, זה כל כך לא בשביל הרב כל 
החשיפה הזו, אין לי ספק שאלמלא המטרה, הרב 

היה מוותר מזמן על הכל, כולל גם השיחה הזו".

כמנכ"ל, אתה חש את העול הזה?
דוד: "בוודאי, אבל כמו שהרב אמר, הסייעתא 
שיש  להבין  ביטחון  הרבה  כך  כל  נותנת  דשמיא 
מי שמנהל ועוזר ומסייע. זה מה שנותן את הרצון 
שמגיעים  פרויקטים  ועוד  מחלקות  עוד  להקים 
באופן טבעי מהציבור, ביקוש 
לעוד דברים שיקומו ויפרחו".

דשמיא  "הסיעתא  הרב: 
מגיעה מהמסירות נפש שלך!"

חלום מתנפץ
קירוב  ארגוני  יש  הלוא 
רבים, שאלנו את הרב ור' דוד 
'ערכים'  למשל,  האם,  תופיק, 
בעלזא,  חסידי  של  'צוהר'  או 
הם "מתחרים" של 'הידברות'?

למשמע  מתחייך  הרב 
השאלה. "בשיחות שהיו לי עם 
כל ראשי ארגוני הקירוב", הוא 
שמעו  המנהלים  "כל  משתף, 
'הידברות' זה ארגון  ממני את המילים הברורות: 
ששייך לך, תשתמש בו לכל מה שאתה יכול. אם 
אתה רוצה לעשות רישום לסמינרים נספק לך את 
סמינרים  יש  ואכן   - אלינו  כל השמות שמגיעים 
של ארגונים אחרים שחלק גדול מהרישום נעשה 
הידברות.  של  קשר  המשך  מחלקת  באמצעות 
עוסק ברישום ילדים לבתי ספר תורניים? קח את 

כל השמות. וכך כולם. 'הידברות' הוא לא ארגון 
כלל  כל  של  ארגון  זהו  מסוים.  למישהו  ששייך 

ישראל.

ולעשות  לפעול  יכול  בקירוב  מי שעוסק  "כל 
ותבוא עליו ברכה. השבוע קיבלתי פנייה מראש 
כולל באזור המרכז, ששאל האם אכעס עליו אם 
יהדות.  לשידורי  אינטרנטי  ערוץ  להקים  ינסה 
הלוואי  השאלה,  על  מתפלא  שאני  לו  השבתי 
שכל האתרים וכל הערוצים יהיו מלאים בשיעורי 

תורה".

תכני הידברות, אגב, מאחורי הקלעים מביאים 
תועלת לעיתים גם לחרדים מבית. יש מי שבראו 
הקדוש ברוך הוא בנפש רגועה. אמונתו פשוטה. 
שנולד  מי  יש  ולעומתו  כלום.  על  שאלה  לו  אין 
עם נפש חוקרת ואנשים כאלה צריכים לקבל את 
התשובות על כל המבוכות שלהם, גם אם הם חיים 
הרב  קיבל  רבות  תודה  ברכות  החרדי",  בעולם 
מרבנים ואדמו"רים, שסיפרו לו על תועלתם של 
בהכרח  שלא  בנושאים  העוסקים  הידברות  תכני 

נגישים בכל קהילה, כענייני אמונה.

בתחילת הדרך, העביר הרב זמיר פנייה לרבי 
מבעלזא, דרך ידידו, הרב אייזיק פריד, כיום יו"ר 
הנהלת 'הידברות', עם שאלה בדבר עמדתו בנושא 
ערוץ יהדות. "חמישים שנה מחכים לאפשרות כזו 

ובוודאי שצריך לעשות הכל', ענה הרבי.

"מאז", מספר הרב, "החלה השותפות יד ביד 
עם האדמו"ר שמלווה את הארגון בכל צעד".

את  מרים  'בולדוזר',  הוא  אייזיק  "הרב 
'הידברות' על כתפיו וכל הזמן דואג להתחדשות. 
הכוח שמפעיל אותו זה כל פרויקט שהוא ישמע 
יודעים שתמיד יש  עליו", מוסיף ר' דוד, "אנחנו 

מישהו שדואג ומעצים".

שהרב  לשאול,  העזנו  חלום,  איזה  יש  האם 
חסר  והעיסוק  'הידברות'  בעקבות  עליו  ויתר 

המנוחה בקירוב?
"אחת  למרחוק.  נודדות  כמו  הרב  של  עיניו 
כולל",  ראש  היותי  בתקופת  הגדולות  השאיפות 
הוא חושף, "להוציא חיבור מקיף על כל ה'שולחן 
כל  של  פירוט  יהיה  סעיף  כל  לצד  שבו  ערוך', 
ומהראשונים  מהגמרא  ההלכתי,  הפסק  תהליך 
ועד להלכה למעשה. יצאו ברוך השם שני ספרים 
כאלה, שנקראו 'הלכה כסדרה' על יורה דעה, אך 

לאחר הכניסה לעולם הקירוב החלום הזה נעצר.

חלקים,  שני  השו"תים,  ספרי  את  יש  "אמנם 
כהן'  'נזר  של  נוסף  אחד  השם  בעזרת  ובקרוב 
אבל כן, יש כאן ויתור על חלום גדול". בעוד הרב 
מהרהר על חלומו זה, הוא אומר - "עת לעשות 
מי  שאין  דברים  כשיש  תורתך.  הפרו  להשם 
שיעשה, צריך לבדוק מה רצון השם מאיתנו ולא 

מה מתחשק לנו לעשות".

הקשור  חלום  ישנו  כיום  האם  כששאלנו 
ל'הידברות', משתף אותנו הרב בחזונו לייסד חידון 
ארצי לבני נוער, בענייני יסודות היהדות, כזה שבו 
ומצוות  גם שאינם שומרי תורה   - נערים  ייבחנו 

- מהארץ ומהעולם, "שהתורה תגיע לכל נער".

כשאנחנו   - משם  פוסעים  דוד  ור'  כשהרב 
מי  יש  פעם  ומדי   - עוד  של  טעם  עם  נותרים 
שעוצר את הרב לבקש ברכה. אתה יודע שאולי 
הם ויתרו על חלומות שונים, אבל הגשימו ביחד 
אדירה  מהפכה  על  ביחד  וניצחו  מופלא  חלום 
שהביאה את התורה לכל מקום בעולם, לכל יהודי, 
שאותו  הזה  הגיליון  למשל,  כמו  אפשרות,  בכל 

אתם מחזיקים ברגע זה.

 דוד:
"ברגע האמת, 

בקריסה, עשינו 
לראשונה משדר חי"



מושיקו שטרן: "הידברות בשבילי זה 
ארגון שמנגיש את היהדות בכל מדיה 

אפשרית, ומנצל את פלטפורמות 
הקדמה על כל גווניה בצורה חכמה, 

מזמינה ומחבקת. אני פוגש את הידברות 
בבית )מנוי לצופיה(, בבית הכנסת בשבתות 

)בעלון(, ובמפגשים אישיים שזכיתי לקחת 
חלק בהם עם רבנים ומנהלים השייכים לארגון".

מאור אדרי: "הידברות בשבילי היא עוד חידושים והתקרבות 
לקדוש ברוך הוא. כל מי שמכיר את מאור, לא-
הזמר, יודע כמה אני קרוב לה' יתברך! אני 

פוגש את הידברות בעיקר בשיעורי התורה 
שהרבנים מעבירים. זה מחזק, ובעיקר 

מלמד אותי עוד ועוד דברים".

ישי ריבו: "זיכוי הרבים הגדול 
בעולם, המתרחש על ידי אנשים 
בעלי מסירות נפש אמיתית. מדי 

פעם הידברות מזכה אותי, ואני 
מגיע לתוכנית באולפנים בפתח 

תקווה או לאירועים ברחבי 
הארץ. כמות התגובות שאני מקבל 

מאנשים רחוקים )מאוד!( היא מדהימה".

קובי אפללו: "הידברות עבורי, כשמו כן הוא - ארגון 
שבאמת דוגל בתקשורת בין בני אדם, בתקשורת בינך 

לבין נשמתך ובהתקשרות החשובה והנעלה ביותר, 
שהיא תקשורת בין בוראך אליך. בכל פעם שעבדתי עם 

הידברות, או כשבאתי במגע כזה או אחר עם הארגון, 
פגשתי אנשים טובים מאד, מיוחדים, שלא משנה מאיזה 

רקע באת – פשוט לוקחים את יהדותך, 
שמים אותה על נס באהבה גדולה, 
ומקיימים את 'ואהבת לרעך כמוך'. 

אני מודה וגאה על כל חלק שבו 
הצלחתי ליצור שיתוף פעולה עם 

הארגון הנפלא הזה. יישר כח".

גולן אזולאי: כשמדברים על הידברות, קשה 
לי שלא להתרגש. אני חושב שכשפוגשים 

את הארגון הזה, ואני פוגש אותו לא מעט, 
בעקבות כך שאני מנחה תכניות בערוץ, 

מבינים עד כמה יש בו תורה. פשוט תורה 
לשמה. כי הכל בו נעשה על פי רוח 

התורה, בין אם מדובר בערוץ, בין אם 
באתר ובין אם בפעילויות הרבות שתקצר היריעה 

מלתאר אותן. כשאתה פועל על פי דעת התורה, אז מטבע 
הדברים אתה גם מצליח. מצליח להעביר את התורה הזו הלאה, 

לכלל הציבור".

ציון ברוך: "הזיכרון הכי חזק שיש לי הקשור 
להידברות, הוא שיעור של הרב זמיר כהן, שהיה 

אצלי בבית. עשינו שיעור לעילוי נשמת אמי, 
זכרונה לברכה, והרב כיבד אותנו והגיע. זה ריגש 

אותי מאוד. הוא הגיע. במהלך השיעור שאלתי 
את הרב שאלה. הוא אהב את השאלה, צחק 

ואמר: 'ציון, אתה עוד תהיה רב גדול'. אגב, השאלה 
שלי הייתה האם יצר הרע הוא באמת רע, או מלאך שבסך הכל מקרב 

אותנו לה' יתברך. שתהיה שנה טובה לכולם, והמון הצלחה".

ע
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ני
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ם

לו
איפה פגשנו אתצי

הידברות?
ד"ח זכויות לשנת תשע"ח

מתחברות
מעל 5,500 בתים שנטהרו

כנסים וחוגי בית
185,000 משתתפים, 220 כנסים, 1100 חוגי בית

שבויות
מצילים מאות בנות ישראל מהתבוללות



דני שטג: "הידברות היא בראש ובראשונה צינור קדוש להעברת מידע מתורת ישראל 
לעם ישראל הקדוש. הצורך בארגון הוא עצום, כמו מעיין מים נובע. אני, ככל אוהבי 
הקל הקדוש ותורתו, בא צמא לערוץ ולעלון. אני, באופן אישי, תמיד רווה ממנו.

"בסעודה שלישית בבית הכנסת 'הגר"א' בתל אביב, שבו אני משמש כגבאי, יוצא 
שאני אומר רעיון שמודפס בעלון. גם על שולחן השבת בביתי נאמרים רעיונות 

נפלאים ומידע חיוני שמופיע בעלון מדי שבת בשבתו".

שולי רנד: "הידברות – כשמה כן היא, גוף 
ששם לו למטרה את הפעולה החשובה מכל 
בדור הזה שלנו. להידבר. באומץ, בכנות, בגובה 
העיניים. לחשוף בפני כמה שיותר אנשים את 

תורתנו יופייה, עומקה, עדינותה ואהבתה של 
הקדושה.

"אני פוגש את הידברות 
ואת פועלה בעיקר בעלוני 
השבת הבהירים והמאירים, 
ובמפגשים רבים עם יהודים 

שהוסיפו דעת ובינה בעקבות 
המפגשים שלהם עם הידברות".

דורון שפר: "הידברות 
בשבילי היא דרך מעולה להכיר 
יותר לעומק את השורשים שלנו, 
תוך לימוד תורה ויהדות. בעזרת 
התוכניות, ההרצאות והערוצים 
השונים, הידברות מציעה שפע 
של עצות וכלים להתמודד עם אתגרי 
החיים השונים: עבודת המידות, שלום בית, חינוך, 
פרנסה, אמונה, ביטחון ועוד, והכל בצורה בריאה, 
שמחה ומאוזנת".

סגיב כהן: "מבחינתי הידברות זה קודם כל חיבור 
לשורשים, תוך קירוב לבבות, אחווה, רעות וקבלת 
האחר. את הידברות פגשתי לראשונה בשיעורים 
ובהרצאות של רבנים המזוהים עם הערוץ, ולאחר 
מכן גם בתכניות של הערוץ בהן השתתפתי בעצמי. 
כשאני רואה מהעבר השני הפחדות וגימיקים 
זולים המלבים שנאה ותחרות – תופעות אלה רק 
מעצימות את הערכתי הגדולה להידברות".

יונתן רזאל: "הידברות היא נס גדול כל כך בעיני, עד 
שאני מרגיש שכדאי לא לדבר על זה. שלא תהיה עין 
הרע. אני מרגיש שבארגון הזה מצאו ערוץ הידברות, 
פשוטו כמשמעו, מצאו איזו דרך טובה, דרך שבעזרתה 

אפשר לגעת בכל כך הרבה אנשים מעם 
ישראל ולקרב אותם לאבינו שבשמיים. 

בתור אחד שמסתובב הרבה בארץ 
ובעולם, אני ממש מרגיש את 
ההשפעה של הארגון. זו מהפכה 

שקטה שבאה מלמטה. מהפכה חיובית 
מאד, טבעית מאד, אנושית וישראלית".

ידידיה מאיר: "האמת היא שלא ידעתי 
על העוצמה של הידברות עד שלא 
התראיינתי בעצמי לערוץ. דודו כהן 
המוכשר ראיין אותי לתכנית שלו, ומאז 
אני לא מפסיק לקבל תגובות. אני מופיע 
בתקשורת לא מעט, ובכל זאת, הפעם זה 
היה משהו אחר. אנשים רציניים מאד, מאד ברמה, חלקם 
רבנים חשובים, סיפרו לי שראו את התכנית, ומצד שני גם 
אנשים מתחום התקשורת, שחשבתי שהם רחוקים מאד 
מהערוץ ומהתכנים שלו, סיפרו לי שהם ממש גולשים 
נלהבים באתר, ומקבלים ממנו הרבה".

שבתות בקהילה
מעל 20,000 איש התחזקו

עלוני השבת
כ-7,000,000 הופצו

אמ"א
1,200 נשמות שבאו לעולם

שבע ברכות

תונות השנה
מנויים, 300 ח

 40,000

אלפי תכנים חדשים 
ומיליוני שעות שידור 

ברחבי העולם

צופיה
אלפי תכניות 
ערכיות וחינוכיות 
לילדים

פעילות הידברות
לשנת תשע"ח



סיון רהב-מאיר: "רק בתקופה האחרונה נחשפתי לעוצמה 
של הידברות. אני עובדת בכלי תקשורת רבים ומגוונים, אבל 

כיוון שהרבה מהתכנים שלי מצוטטים אצלכם באתר, אנשים 
ניגשים ואומרים לי 'קראתי אותך בהידברות'... אנחנו חיים 

בעידן שבו אחד האויבים הגדולים של העם שלנו הוא הבורות, 
האדישות והניכור כלפי הזהות, המורשת והערכים שלנו. 

מאחלת לכם בהצלחה במשימה החשובה הזו. שנה טובה".

יוסף קרדונר: "יש לי קרובי משפחה שמחוברים להידברות, 
וממש מתעוררים לתשובה דרך הארגון. 
אשתי מספרת כל הזמן על הידברות, 

ועד כמה הפעילות והכנסים המחזקים 
שלהם חשובים. היא מעודדת מאד את 

סביבתה לצפות בערוץ הידברות, במקום 
שאר הדברים שאנשים רואים. אני רואה 

שבהידברות עושים דברים גדולים, וזה חלק 
מתהליך הגאולה שמתרחש ממש בימים אלה".

עדן הראל: "הידברות בשבילי היא 
מילת מפתח לכל מה שאנושי. 

תקשורת בונה יחסים )וגם 
הורסת( בין אנשים, זוגות, משפחות, 

קהילות, עמים ומדינות. לכן הידברות 
בשבילי היא תקשורת בקטע הטוב שלה. 
פעולה של רצון להיפגש בנקודת אמצע 

אפשרית - אפילו דמיונית - ולבנות 
גשר להמשכיות טובה יותר. אני פוגשת 

את הידברות בבית, ברחוב, בהופעות 
ובמדיה. כמי שמשתפת כבר הרבה שנים 

פעולה עם הארגון החשוב הזה, אני 
מקבלת פידבקים ברחוב ובטוקבקים, 
וכל פעם נפעמת מחדש איך כשבאים 

בטוב - המסרים חודרים ומכים שורש גם 
במקומות ובלבבות".

יעקב שוואקי: "היתה לי הזכות 
להשתתף בערב מיוחד שעשינו בפריז 

לקהילה היהודית, אבל לפני האירוע 
אמרו לי שאני קודם כל חייב להגיע 

למטה הראשי בפתח תקווה כדי 
להבין במה מדובר. הגעתי לבניין הענק 

והתחלנו בסיור, החל מהאולפנים במרתף 
למטה, ועד לקומה האחרונה. פשוט לא הפסקתי 

להתפעל מהעוצמות שיוצאות מהבניין הזה לכל קצוות 
העולם היהודי בישראל ובגולה".

אהרן רזאל: "הידברות בעיני היא אחד הסממנים 
המובהקים של הגאולה הקרובה. הידברות מתייחדת 

גם בכך שהיא מצליחה להתאים את עצמה לכל כך 
הרבה ציבורים שונים בעם ישראל. לעתים קרובות אני 

פוגש אנשים שחוזרים בתשובה. כשאני שואל אותם 
מתי הייתה הפעם הראשונה בה הם פגשו את היהדות, הם 

משיבים לי: 'עוד בימים שהייתי חילוני גמור עם רסטות, פתחו בבית שלי 
במקרה את ערוץ הידברות, וזו הייתה הפעם הראשונה בה הרגשתי חיבור 

ליהדות'. לא נותר לי אלא לומר – אשריכם!".

שבתות בקהילה
מעל 20,000 איש התחזקו

עלוני השבת
כ-7,000,000 הופצו

שבע ברכות

תונות השנה
מנויים, 300 ח

 40,000

שלום בית
כ-9,200 בתים שקיבלו הכוונה

עזרה לאלפי משפחות במצוקההידברות למען הקהילה

אלפי תכנים חדשים 
ומיליוני שעות שידור 

ברחבי העולם

אתר הידברות

פעילות הידברות
לשנת תשע"ח

קרוב ל-3,000,000 
כניסות מדי חודש



מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי: כיצד מרבים זכויות ליום הדין וזוכים בכתיבה וחתימה טובה ושפע ברכות?

העצה
מחצות ליל ועד סמוך לעלות השחר, 
נראה בפאתי רחוב רשב"ם בבני ברק 

צדיק עם פני מלאך הרכון על הקדושים.
כל רגע יקר לו מזהב, כל שנייה קדושה 

בעיניו. לכן התשובות שלו קצרצרות, הברכות 
שלו נאמרות לפעמים בראשי תיבות - 
ובכל זאת בחודש אלול, לקראת ראש 

השנה ויום כיפור, הוא יצא מגדרו בהבטחה 
נדירה: "ודאי... יזכה לכתיבה וחתימה 

טובה ולשפע ברכות לאין שיעור"

פוקד בהמוניו  ישראל  עם 
כולם  הכנסת,  בתי  את 
מתכוננים ליום הדין, בו ייקבע 

איך תיראה השנה הבאה שלנו.

בכל  ומקווה  מצפה  מתפלל,  מתחזק,  שלא  אחד  אין 
לבו לשנה טובה ומתוקה. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו 

מתמיד, ומי לא ינצל את זה?

וצפוף  קטן  בבית  ברק,  בבני  רשב"ם  רחוב  בסוף  גם 
מרוב ספרים, מורגשת התכונה של הימים המיוחדים הללו.

המדרגות העולות לבית גדושות ביהודים, מכל הסוגים 
והצבעים. כבר שנים שכולם משוועים להיכנס למרן הגאון 
לכמה  לדקה,  רק  קנייבסקי,  חיים  רבי  והצדיק  הגדול 
שניות, רק לראות את פניו, רק לבקש ברכה, אחת קטנה, 

"פשוטה".

הרב מרים את עיניו הקדושות, העיניים שרואות כבר 
90 שנה רק תורה, ומברך בחום: "ברכה והצלחה!"

כן, שתי מילים, לכאורה 'רגילות', אבל 
עצום.  הוא  הזה  הכוח  הכוח שלהן, 
כאן  מסתובבים  ישועות  סיפורי 
מדי יום. וכבר היו פעמים כה 
רבות שהרב אמר למישהו 
טועים",  "הרופאים 
האמין  ממש  לא  והלה 
במו  שראה  אחרי  עד 
הבשורות  איך  עיניו 
המרות ביותר הופכות 
ממצאים  כרגע  ל"אין 
המקרים  כל  חריגים". 
מגיעים  הקשים 
הכאבים,  כל  לחדרו, 
עם  ודמעות  הצרות 
אליו  מתנקזות  ישראל 
בכוח  שיתפלל  בתחנונים 

תורתו לישועה. 

טהור  כזה  פה  לא?  איך  וכי 
שמוציא רק מילים קדושות, אדם 
שכל כולו תורה, חסד ויראת שמים, 
איך לא יתקיימו הברכות שלו?!

ימי הרחמים 
והסליחות.



מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי: כיצד מרבים זכויות ליום הדין וזוכים בכתיבה וחתימה טובה ושפע ברכות?

לפעמים, גם ה'ברכה והצלחה' מתקצרת. הרב 
מברך "בו"ה", ברכה והצלחה בראשי תיבות.

מאיפה המנהג הזה, אתם שואלים?

כל שנייה יקרה בעיני מרן רבי חיים קנייבסקי, 
רואה את הזמן כמו שאדם מביט על ממון  הוא 
רב, כמו שמי שנאבק על חייו רואה חמצן. ואם כל 
רגע מחושב, הרי שלא יוכל הרב להקדיש את כל 
סדר יומו לתור הארוך המשתרך ליד ביתו בזמן 

קבלת הקהל. 

יוכל הרב עם לבו הרחום הפתוח לכל,  כיצד 
לא לאכזב את היהודים הרבים המשחרים לפתחו?

כמה  עוד  התיבות.  ראשי  נוצרו  כך,  בשל 
שניות של קיצור לכל אחד, וכך יוכלו יותר יהודים 

להתברך.

חובות לקדוש ברוך הוא
שנים  עשרות  כבר  יומו  בכל  הרב  עושה  מה 

שהזמן כה יקר לו?

שר  "מרן  קנייבסקי  הרב  מכונה  לחינם  לא 
בפניו.  פרושים  התורה  מקצועות  כל  התורה". 
שולט  הוא  בהכל  והלכה.  קבלה  ונסתר,  נגלה 
כאילו מונחים הספרים בקופסה במוחו. לאורך כל 

היום, למעט מנוחה קצרה, יושב הרב ולומד. 

בעצם גם לאורך הלילה. מחצות ליל ועד הנץ 
החמה, יושב הרב ו"משלם חובות", אותם חובות 
החובות  אותם.  לשלם  הוא עמל  70 שנה  שכבר 
הללו אינם של כסף, חלילה, הרב נזהר בממון כמו 
שנזהרים מאש, על אחת כמה וכמה בממון הזולת.

על עצמו  קבלות שקיבל  בחובות של  מדובר 
בשביל  כולה.  התורה  כל  את  שנה  מדי  ללמוד 
מחדש,  שנה  בכל  הללו  החובות  את  לקיים 
יום כמות נכבדה בתלמוד בבלי,  לומד הרב מדי 
שולחן  טור,  רמב"ם,  תוספתא,  ירושלמי,  תלמוד 
עוד  שישי  וביום  זוהר,  וכתובים,  נביאים  ערוך, 
לימוד מעמיק של פרשת השבוע  עליהם  מוסיף 

ומדרשים. 

זמן  הרב  מוצא  מתי  חשוב,  כך  כל  הזמן  אם 
מגוון ספרים  לו  יש  והרי  לאור?  להוציא ספרים 
על כמה וכמה ממקצועות התורה. לשם כך, באים 
זמנים מיוחדים, כמו שנה מעוברת, שבה 
הרב  מקבל  כביכול 

במתנה עוד חודש, חודש שלם שהוא יכול לאסוף 
בו את חידושי תורתו לעוד ספר.

גם במהלך השנה, השאלות הרבות שנשלחות 
לביתו נענות בתשובות בנות מילה אחת עד שש 

מילים בממוצע. זה הכל. 

הברכה הנדירה והמפורשת
שמים  שערי  שבהם  הללו  בימים  עכשיו, 
פתוחים, נוטל הרב את העט שלו, עט כה פשוט, 

אבל כל מילה שנכתבת 
טהרה  מלאת  בו 
חולף  הזמן  וקדושה. 
נחרטות  שורות  ושתי 
על הדף הזה - הנשימה 
שהרב  שעה  נעתקת 
בסופן  שמו  את  חותם 

ומושיט את הדף.

מי  של  הידיים 
שמחזיק את הפתק הזה 

רועדות - 

שארגון  נודע  "כבר 
נשמות  מציל  הידברות 
לאבינו  ומקרבן 
במידה  שבשמים, 
אלפי  מאוד,  מרובה 
הוא  נשמות",  אלפי 
את  בהתרגשות  לואט 
הטהורות  מילותיו 
את  ומקריא  הרב,  של 
הזו:  הנדירה  הברכה 
שהמשתתף  "ודאי 
עמהם הויא ליה )יש לו( 
ליום  ועצום  גדול  זכות 
לכתיבה  ויזכה  הדין 
ולשפע  טובה  וחתימה 

ברכות לאין שיעור".

זהו  מאוד,  הרב  על  שאהוב  ארגון  יש  אם 
חשובה,  שנייה  כל  בו  שגם  מקום  'הידברות', 
בדקה אחת  יתואר.  לא  רוחני  הון  שווה  רגע  כל 
ניתן  שרק  באופן  תורה,  הרבה  כך  כל  מפיצים 
היה לחלום עליו. כל רגע מתקרבים עוד נשמות 

לאבינו שבשמים.

עומדות  הרב  של  הללו  המדהימות  והמילים 
עמהם  שהמשתתף  "ודאי   – ומכריזות 
הויא ליה )יש לו( זכות גדול ועצום 
ליום הדין", לא אולי, לא כדאי, 
ודאי  באופן  "ודאי!"  אלא 
לו  יש  הידברות  המשתתף עם 

זכות גדולה ועצומה ליום הדין.

ומה הזכות הזו תביא עמה?

כותב מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי: 

ברכות  ולשפע  טובה  וחתימה  לכתיבה  "יזכה 
לאין שיעור" - - -

זו לא רק כתיבה וחתימה טובה, אלא גם שפע 
ברכות לאין שיעור. 

מי לא יחפוץ בהבטחה המרגשת והברורה הזו 
לשנה החדשה?

השנה,  ימות  לאורך  מתפללים  אנחנו  כמה 
להיוושע,  חפצים  אנחנו  כמה 

כל אחד וכאביו. 

אנו  מקרה  בכל  הן 
המיוחדים  לימים  מתכוננים 
הללו בתשובה תפילה וצדקה, 
אז מדוע שלא נבחר להשתתף 
בהצלת  לבבות,  בקירוב  גם 
הברכה  את  ונקבל  נשמות 
המופלאה הזו - "שפע ברכות 
לאין שיעור", לא ברכה אחת, 
לא שתיים ולא אלפיים. ברכות 

בלי שיעור, בלי גבול. 

גדולי  שהסבירו  כמו  כי 
ישראל ובהם מרן שר התורה - 
"מי שדואג לילדים של הקדוש 
ברוך  הקדוש  הרי  הוא,  ברוך 

הוא ידאג לו ולילדים שלו". 

את  יודעים  כולנו  ואולי, 
הזכות הגדולה שיש בשותפות 
באינספור הזכויות של התורה 
עושה  ש'הידברות'  והחסד 
בזכותכם, אבל עכשיו יש לנו 
גם מעין 'פסק' ברור של הרב 
- "כבר נודע שארגון הידברות 
לאבינו  ומקרבן  נשמות  מציל 
אלפי  אלפי  מאוד,  מרובה  במידה  שבשמים, 
זכות  ליה  הויא  ודאי שהמשתתף עמהם  נשמות, 
וחתימה  לכתיבה  ויזכה  הדין  ליום  ועצום  גדול 

טובה ולשפע ברכות לאין שיעור".

אם גם אתם רוצים להיות בין אלו ה'משתתפים' 
אלפי  אלפי  על  זכויות  וכותבים  'הידברות',  עם 
ילדים של הבורא השבים אליו, אם גם אתם רוצים 
את הזכויות לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה - 

עכשיו  חייגו  רגע,  אפילו  תחכו  אל 
ורשמו   073-222-12-12 השותפים  למוקד 
הצדיק  לברכת  שיזכו  אלו  בין  שמכם  את 

לכתיבה וחתימה טובה ולשפע ברכות. 

כמו שהסבירו 
גדולי ישראל ובהם 

מרן שר התורה - 
"מי שדואג לילדים 

של הקדוש ברוך 
הוא, הרי הקדוש 

ברוך הוא ידאג לו 
ולילדים שלו". 



בחג שמחת תורה 
תוכל לרקוד עם

ספר 
התורה 

שלך!

073-222-12-12
הידברות. מרבים זכויות. רואים ישועות. חייגו עכשיו:

ספר התורה המפואר ייבחר על ידכם, וייכתב בהידור רב על פי מנהגי מסורת העדה שתבחרו.
תוכלו להקדיש אותו להצלחה, לרפואת או להנצחת יקיריכם.

הזוכה יקבל בנוסף מימון והפקת תהלוכת הכנסת ספר תורה יוקרתית במתנה!

מגיעים אל הימים הנוראים מלאים כשותפים בזכויות של 'הידברות' 
צדיקים'  של  ב'ספרן  להיכתב  מבקשים  בעולם,  הגדול  הרבים  זיכוי 
ומשתתפים בהגרלת הענק על ספר התורה הקדוש והמהודר

רגע לפני שהשנה החדשה
לפתוח הזמן  זה  נחתמת 
שערי  רחמים, ישועות וזכויות!

ההגרלה תתקיים ביום שני, ח' תשרי תשע"ט, 17.9 בשידור חי
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מוקד מתוגבר במוצ"שחייגו עכשיו!הזדמנות אחרונה!


