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סוד ההצלחה במעלה הדרך אל השלימות הרוחנית
מורנו הגה"ר זמיר כהן שליט"א

כ

העלון טעון גניזה | נא לא לקרוא במהלך התפילה

אשר עשרה מתוך שנים עשר המרגלים ששלח משה רבנו
לתור את הארץ התסיסו והמרידו את העם נגד הכניסה
לארץ ישראל ,ניסה ָּכלֵב ּבֶן ְי ֻפּנֶה ,שהיה גם הוא אחד
מהמרגלים ,להרגיע את העם ולנסוך בו בטחון ,ככתוב" :וַּיַהַ ס ָּכלֵב
אֶ ת הָ עָם אֶ ל מ ֹׁשֶ ה ,וַּי ֹאמֶ רָ :על ֹה ַנ ֲעלֶה ְויָר ְַׁשנּו א ֹתָ ּה! ּכִ י יָכֹול נּוכַל
לָּה" (במדבר יג ,ל) ופירש רש"י על פי דברי התלמוד (סוטה לה ע"א)ָ " :על ֹה
ַנ ֲעלֶה  -אפילו (ארץ ישראל) בשמים ,והוא אומר עשו סולמות ועלו שם,
נצליח בכל דבריו".
כוונת רש"י להשיב על השאלה ,מה פשר לשון 'עליה' הכתוב
כאן ,הרי עם ישראל עמדו סמוך לארץ ישראל ואיזו עליה
לגובה יש כאן? לכאורה היה לו לומר' :ניכנס' לארץ .לפיכך
ביאר רש"י שכוונתו היתה להכריז לפני כל העם :אפילו אם
הארץ הזו היתה בשמים והוא היה אומר לנו עשו סולמות
ועלו לשם ,נצליח כדבריו! שהרי הוא הוציאנו ממצרים וקרע
לנו את הים והאכילנו את המן נגד כל סבירות והגיון אפשריים.
עניין דומה לזה פירש רש"י בדברי משה רבנו טרם מותו לעם
ישראל בשם ה' ,על התורה ומצוותיה" :ל ֹא נִפְ לֵאת הִ יא מִ ּמְ ָך ְול ֹא
רְ ח ֹקָ ה הִ יא .ל ֹא בַּׁשָ מַ ִים הִ יא לֵאמ ֹר מִ י יַ ֲעלֶה ּלָנּו הַ ּׁשָ מַ יְמָ ה וְִיּקָ חֶ הָ ּלָנּו
ְוי ְַׁשמִ עֵנּו א ֹתָ ּה ְו ַנעֲׂשֶ ּנָה וכו'ּ ,כִ י קָ רֹוב אֵ לֶיָך הַ ָּדבָר מְ א ֹד ּבְ פִ יָך ּובִ לְ בָבְ ָך
ַל ֲעׂש ֹתֹו" (דברים ל ,יא-יד) .ופירש רש"י" :ל ֹא בַּׁשָ מַ ִים הִ וא  -שאילו היתה
בשמים ,היית צריך לעלות אחריה וללומדה".
ובמדרש שם (דברים רבה ח ,ג) מובא :למה הדבר דומה? לכיכר שהיה
תלוי באוויר .טיפש אומר :מי יוכל להביאו? ופיקח אומר :לא אחד
תלה אותו? מביא סולם או קָ נֶה ומוריד אותו .כך כל מי שהוא טיפש
אומר :אימתי אקרא כל התורה? ומי שהוא פיקח מהו עושה ,שונה
פרק אחד בכל יום ויום ,עד שמסיים כל התורה כולה .אמר הקדוש
ברוך הוא 'ל ֹא נִפְ לֵאת הִ יא' .ואם נפלאת היא – מִ ּמְ ָך! שאין אתה עסוק
בה".

הראשון שבמשל נקרא טיפש משום שלא חשב על העובדה שיש
סולם בעולם .כלומר במבטו העכשווי הוא צודק לחלוטין ,משום שגם
אם יתאמץ למתוח את ידו בכל כוחו ,הוא לא יצליח להגיע לכיכר.
אבל הפיקח יודע :יש כלי שאם רק ניתן עליו את הדעת ,ולא נתעצל
להביאו לכאן ,נוכל בדקות ספורות להגיע אל היעד ולהשיג את
הכיכר הנחשק .והתוצאה :הטיפש נשאר רעב ,והפיקח אוכל ושבע.
גם בארץ חמדה וגם בקניין התורה ,מדובר ביסוד אחד :כאשר
מדובר במתנה ממלך העולם ,הכל נעשה קל .כלב בן יפונה מכריז
כלפי העם ואומר להם :נכון שבאופן טבעי אין לנו סיכוי לכבוש את
הארץ ,אבל האם שכחתם שה' אתנו והוא ציווה שניכנס לארץ? הרי
גם אם היינו צריכים לעלות לשמים ,היינו מצליחים לעשות זאת,
אם זו ההוראה שבורא העולם היה אומר לנו לבצע! וכך בדיוק
גם ביחס לקניין התורה .היא נראית בתחילה רחוקה מאוד וכל
אדם אומר לעצמו לא יתכן שאוכל לדעת את כל חלקיה
על בוריים בעיון ובבקיאות ,ומה שגדולי ישראל השיגו,
זה באמת פלא ומדובר במקרים יוצאי דופן .אולם האמת
היא ,שביד כל אדם להשיג את תורת האלוקים ,משום שזה רצון ה'
והוא מסייע לכל מי שמתאמץ בכל כוחו ועוזרו להשיג הרבה יותר
ממה שהשקיע ,אם רק יפעל במסלול המפורט לעלות שלב ועוד שלב
בסולם ,ללמוד פרק ועוד פרק ,עד שמגיע אל היעד וכובש את הפסגה.
נמצא שטיפשותו של הטיפש אינה בעצם הטענה שהכיכר רחוק,
אלא באי שימת לבו לכוח העזר האלוקי למי שמתמיד לעלות בסולם,
עד אשר יגיע אל היעד .שכן כאשר האדם עמל בתורה ובמצוות,
הקב"ה עוזרו עד שהרחוק נעשה קרוב ונמצא בהישג יד .וזהו שאמרו
חכמים" :יגעת ומצאת – תאמין" (מגילה ו ב) .והרי "מציאה" שייכת רק
במה שאינו צפוי ,ומי שיגע להשיג והשיג ,אינו "מוצא" ,אלא משיג
ומקבל .אלא שלימדונו בכך חכמים שמי שיגע במיצוי הכוחות ,מגלה
לפתע שהשיג הרבה יותר מכפי שיגע ,משום שהקב"ה עוזרו למצוא
שפע רב בתורה כמוצא מציאה בלתי צפויה .והרי יש בכך עידוד רב
להשקיע ולעמול ,עד המציאה הנפלאה .שבת שלום.
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הג"ר אברהם יוסף שליט"א

שאל את הרב
האם מותר לכוון לפני שבת שעון
שבת שידליק את דוד החשמל בשבת ,כדי
להשתמש במים החמים במוצאי שבת?
אפשר להקל לצורך תינוקות שמשכיבים
לישון מוקדם .ומותר להשתמש במים

שהתחממו בשבת ע"י הבוילר ,כיוון
שהחימום לא נעשה בידי אדם.
מדוע נשים לא שותות מכוס של
הבדלה? האם זו הלכה או מנהג?
בהבדלה עושים זכר לאדם הראשון
ולכן מברכים על הנר ועל הבשמים ,וכיוון

חוף פרטי

שהאישה החטיאה את האדם באכילת עץ
הדעת והביאה על עצמה את גזירת "בעצב
תלדי בנים" ,והיין דומה לדם ,לכן היא
נמנעת מלהזכיר את עוונה .אולם כאשר
האישה עושה לעצמה הבדלה ,חייבת
לשתות לפחות בשיעור של "כמלוא לוגמיו".

 -כינר גליל -

על שפת

סעודות גורמה
הרב המקובל יצחק בצרי הרה"ג זמיר כהן הרב חיים זאיד

הבטיחו מקומכם!

073-222-1270
 -מספר המקומות מוגבל -
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האם אדם שחי בעולם הזה יכול
להיחשב "מת" בו זמנית?
האם מסתובבים בינינו חיים-מתים? וכיצד אדם מת יכול למות שוב?
"כי ל ֹא אֶ חְ ּפ ֹץ ְּבמֹות
הנביא יחזקאל אומר בשם ה' ִּ
הַ ּ ֵמת" (יחזקאל י"ח ,ל"ב) ,והשאלה הזועקת מהפסוק
היא :כיצד מישהו שהוא כבר מת ,יכול למות שוב?
למה הכוונה באמירה שאין הקב"ה רוצה במותו של
מי שהוא מת?
התשובה לכך היא שיהודי שחי
את חייו באופן הנוגד לתורה
ולתכלית החיים נחשב מבחינה
רוחנית "מת" .לבו פועם ,ריאותיו
דואגות שחמצן יגיע לאיברי גופו,
הוא הולך על שתי רגליו ,רואה,
שומע ומדבר – אך נשמתו ,החלק
הרוחני הגבוה שבו ,נכרתה ממנו.
וכך למעשה חיים בינינו הרבה
חיים-מתים ,חיים בגופם אך מתים
בנשמתם.
יהודי המנותק מהקב"ה ומהיעד שאותו הציב
עבורו בחיינו כאן ,כורת מעצמו את חיי הנצח ,את
ההטבה הנצחית שיועדה לו על ידי הקב"ה ,ומאבד

את חלקו באותו גן עדן עלי אדמות שעתיד להיות
כאן בעולמנו לאחר עת הגאולה .במאמר מוסגר נאמר
כי עולם הנשמות הרי הוא תחנת ביניים זמנית עבור
הנשמות עד ביאת משיח ותחיית המתים ,שאז יתגשם
בעולמנו אותו טוב נצחי ומושלם.
מבאר "מצודת ציון" על פסוק
זה "במות המת  -קראו מת על
שם סופו" ,והכוונה היא שבסוף
חייו הוא לא זוכה לחיי עולם
הבא ולתחיית המתים שעתידה
להיות ,ונשמתו אובדת לדיראון
עולם ,כמו שאומר הנביא דניאל
על מה שיקרה לעתיד לבוא,
" ְור ִַּבים מִ ְי ּׁשֵ נֵי ַאדְ מַ ת ָעפָר יָקִ יצּו
אֵ ּ ֶלה לְ חַ יֵּי עֹולָם וְאֵ ּ ֶלה ַל ֲחרָפֹות
לְ דִ רְ אֹון עֹולָם" (דניאל י"ב ,ב').
אדם שחי את חייו כשהוא מנותק מהתורה נחשב
למעשה מת מבחינה רוחנית ,ובסוף חייו הוא מת
במיתה נצחית ,משום שאיבד את חלקו בעולם הבא,

להבין אמונה
ונשמתו אובדת לעולמי עד .אך האם אבדה תקוותו
של אותו חי-מת? ממש לא .ממשיך הנביא יחזקאל
ואומר "וְהָ ׁ ִשיבּו וִחְ יּו" .מבאר "מצודת דוד"" :מה שאני
שואל על התשובה הוא על כי אין חפצי במיתת המת
אשר ימות בעוונו ...לכן השיבו עצמיכם מן הפשע
ותחיו" .והמלבי"ם מבאר" :וחיו"  -חיי הנצחיות.
כלומר ,על ידי תשובה ניתן לחזור לחיים  -להיות
שוב מחוברים לקב"ה ,לקבל בחזרה את אותה נשמה
שאבדה ,ולזכות לחיי נצח.
הקב"ה אינו רוצה באותו סוף טרגי עבור בניו
האהובים ,ולכן הוא קורא להם "שובו! שובו בני
ותחיו!" .הנביא ירמיהו קורא בשם השם "ׁשּובּו ָבנִים
ׁשֹובָבִ ים נְאֻם ה' ִּכי ָאנ ֹכִ י ּ ָבעַלְ ִּתי ָבכֶם ְולָקַ חְ ִּתי אֶ תְ כֶם
ּושנִַים מִ ִּמ ׁ ְש ּ ָפחָ ה וְהֵ בֵאתִ י אֶ תְ כֶם צִ ּיֹון"
אֶ חָ ד מֵ עִ יר ׁ ְ
(ירמיהו ג' ,י"ד) ,ומבאר "מצודת דוד" – "אתם בנים
מורדים שובו אלי ...אף אם מעט ישובו אלי אקח
אותם".
קיימים אינספור פסוקים לאורך התנ"ך המעידים
על אהבתו הגדולה של הקב"ה לכל אחד ואחת
מאיתנו .בורא עולם מכריז על אהבתו אלינו פעם אחר
פעם ,ומגלה לנו עד כמה אנו יקרים בעיניו .ודווקא
מתוך כך רוצה הוא בטובתנו ,ובשובנו אליו .כמו אבא
אוהב...
יונתן הלוי

איך להגדיל את תלוש המשכורת?
 7סגולות לפרנסה
מאז שנתקלל אדם הראשון "בזעת אפיך תאכל לחם" ,עמלים אנשים לפרנסתם.
קיימות מספר סגולות שתסייענה לכם בפרנסה
 .1תפילה – ראשית יש להתפלל על הפרנסה.
התפילה מזכירה לנו מיהו המפרנס את העולם כולו.
פרשת המן (מודפסת בסידורים) הינה סגולה מיוחדת
לפרנסה .חכמינו מבטיחים כי "כל מי שיאמר פרשת
המן בכל יום לא תחסר לו
פרנסה" .מאחר שפרשה זו
מלמדת שפרנסה משמיים,
וכל ההשתדלויות המיותרות
שהאדם עושה לפרנסתו לא
מועילות מאומה ,שהרי נאמר
בעניין המן" :ולא העדיף
המרבה והממעיט לא החסיר",
אלא הכל משמים.
תפילה נוספת המסייעת לפרנסה היא לומר לפני
כל ארוחה את פרק כ"ג בתהילים" :מזמור לדוד ,ה'
רועי לא אחסר" .במזמור זה יש ז"ן תיבות כדי לרמז
שהקב"ה הוא זן ומפרנס לכל.

הידברות

 .2שמחה – בשם האריז"ל מובא כי שמחה ,וכן
הכנסת אורחים בשמחה ,מהוות סגולה לפרנסה.
החיד"א כותב כי ברכת המזון בשמחה היא סגולה
לפרנסה .הוא מבסס את דבריו על הפסוק במשלי:
"ברכת ה' היא תעשיר ולא
תוסיף עצב עימה" כלומר,
ברכת המזון תעשיר אותך אם
לא יהיה בה עצב.
 .3צדקה ומעשרות – הנותן
צדקה לעניים פרנסתו מתברכת.
גם הפרשת מעשרות (לתת
עשירית מכל הרווחים לצדקה) הינה
סגולה לפרנסה ,ועל כך אמרו
חז"ל "עׂשר בשביל שתתעׁשר" ,ויש רשות לאדם
לנסות את השם בברכה זו כמו שכתוב" :הביאו את
כל המעשר ...ובחנוני נא בזאת ...והריקותי לכם ברכה
עד בלי די".

שבע סגולות
סגולה נוספת היא להחזיק בכספו תלמיד חכם עני.
 .4זהירות בברכת המזון – מובא ב"ספר החינוך"
ש"כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו".
 .5נטילת ידיים – כל הנוטל ידיו לסעודה בשפע ועל
פי ההלכה ,משמיים נותנים לו שפע מזונות ופרנסה
טובה.
 .6תוספת שבת קודש – תוספת בקדושת השבת
הינה סגולה לעשירות .תוספת השבת היא גם
בכניסתה וגם בצאתה .מקור סגולה זו הוא דברי
חכמינו זכרונם לברכה" :המוסיף מחול על הקודש
מוסיפים לו פרנסתו".
 .7יש להיזהר במיוחד משלושה דברים המעכבים
את פרנסתו של האדם:
תליית לחם – תליית שקית עם לחם עלולה להביא
לעניות .יש להיזהר לא לתלות שקית עם לחם אלא
להניח אותה בכבוד.
הוצאת שם שמים לבטלה – את שם ה' אסור לומר
סתם ,רק בתוך פסוקים או בשעת תפילה .אמירת שם
שמים לבטלה מביאה חלילה עניות על האדם .אפשר
לומר" :השם"" ,אלוקים" ,או "הקדוש ברוך הוא" ולא
חלילה את שם ה' הקדוש.
כעס ומחלוקת – מזיקים מאוד לפרנסה.

עורך :דודו כהן • עורכת משנה :דבי רייכמן • עריכה גרפית :שני מויאל • הפצה ולוגיסטיקה :טליה זכריה ואסתר שמיר
בואו להיות חלק מהמהפכה ,היו שותפים בהפצה! לקבלת  50עלונים עד לבית עם שליח ,להפצה בבית הכנסת ובסביבתכם הקרובה חייגו 073-2221388

סופ"ש פסטורלי במלון המפואר ניר עציון
השוכן על הר הכרמל ומשקיף אל הים!

חדרים מעוצבים ומשודרגים | חדר כושר | ארוחות גורמה בכשרות מהודרת

הרצאות מרתקות עם הרב יצחק פנגר והרב ליאור גלזר
חמישי-שבת פרשת חוקת א'-י"ג תמוז 30.6-2.7

הבטיחו מקומכם073-222-1-270 :

מס' המקומות מוגבל

שבת
בהרי
הכרמל

הרב יצחק פנגר

המקובל הרב יצחק בצרי

זה אפשרי

שיח יצחק

טיפים נוספים לשינוי הרגלים
בשבוע שעבר נתנו טיפים חשובים שמסייעים
בשינוי הרגלים .וכעת –  5טיפים נוספים
ישנם טיפים רבים נוספים שיכולים לסייע לכם בתהליך השינוי .הנה כמה מהם.
 .4טריגרים להתנהגות חדשה .השתמש בדברים שיזכירו לך את השינוי ,את המטרה .לדוגמא:
שהגמרא תישאר על השולחן ,או נעלי הספורט יהיו מוכנות ליד המיטה .דברים שיזכירו לך
שאתה בתהליך של שינוי.
 .5שינוי מדיד .עקוב אחר עצמך – יש כאלה עם אפליקציה שעוקבת אחר כל דבר שהם
עושים – כמה זמן שינה ,כמה פעילות ספורטיבית ,וכן הלאה .על פי אותו רעיון ,תעקוב
ותרשום את ההתקדמות שלך .אפשר לעשות יומן שינוי  -סמן איקסים על כל יום שהצלחת
להחזיק בו מעמד בשינוי שלך.
 .6אל תשתנו לבד .שינוי הוא קשה בפני עצמו .אם אתם עושים אותו עם מישהו  -אתם
מקבלים עידוד ,מחויבות ,מישהו שבאמצעותו יצר התחרות ידחוף אתכם ולא יאפשר לכם
להיכנע בדרך.
 .7קנסות .מחקרים מראים שכואב הרבה יותר לאבד מאה דולר מאשר לשמוח מזה שקבלנו
מאה דולר .כלומר ,עונשים עובדים טוב יותר מפרסים .ניקח  42יום של הרגל .לך למגיד השיעור
שלך ,תן לו  ₪ 250ותגיד לו :בכל יום שאני לא מגיע לשיעור – קח  .₪ 50רק המחשבה על הדבר
תדחוף אותך להגיע לשיעור.
 .8לשנות סביבה .אם  3מהחברים שלנו כבדי משקל ,יש סיכוי גבוה מאוד שגם אנו נהיה
כאלה .כדאי לקחת בחשבון את הסביבה שלנו – הבית שלנו ,מקום העבודה וכו'.
 .9סבלנות .אנו רגילים ומצפים שדברים יתרחשו מהר ובגדול .בשינוי זה לא קורה.
הדרך היחידה ששינוי עובד בה ,היא שינוי הדרגתי לאורך זמן.

לכל אחד יש סיכוי

לאברהם אבינו היה בן שסטה מדרכו ,ישמעאל ,וליצחק בנו היה בן שסטה מדרכו ,עשיו.
לישמעאל היו טבעים פראיים ,ועוד לפני לידתו חזה המלאך כי "הוא יהיה פרא אדם ,ידו בכל
ויד כל בו" (בראשית ט"ז ,י"ב) .והדגש הוא "פרא אדם" ,כלומר שם התואר "פרא" קודם לשם העצם,
"אדם" .בדרך כלל ,שם העצם קודם לשם התואר – אדם חכם ,אדם גבוה וכו' .פה – כביכול
המהות שלו הוא פרא.
ליצחק היה גם כן בן ,עשיו .אומנם הוא כיבד את אביו אבל היה הולך בדרך משלו – איש
יודע צייד ,איש שדה .שופך דמים ,עובד עבודה זרה ומגלה עריות (תרגום יונתן בראשית כ"ה ,כ"ט).
מדוע זכה אברהם אבינו וראה את ישמעאל שב בתשובה (בבא בתרא טז) ,ועשיו לא שב
בתשובה? שמעתי פעם מרבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,שאמר – עשיו אומנם כיבד את אביו ואף
חיקה אותו – יצחק התחתן בגיל  ,40וכך גם עשיו .אך על נשותיו נאמר" :ותהינה מורת רוח
ליצחק ולרבקה" ,כלומר עשיו כיבד את אביו ,אבל היה עצמאי .אז הוא עשיו ,ולעולם לא יחזור
בתשובה.
אבל בישמעאל נאמר" :ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים" .פרא אדם ולסטים מזוין ,הוא
יכול היה למצוא לעצמו אישה – אך לא ,אמו מביאה לו אישה ,והוא לוקח .אם הוא מציית
להוריו ,אם הוא יודע להתבטל – אחד כזה סופו שישוב בתשובה.
כלומר ,אם יש באדם ענווה ,קבלה ,התבטלות – הסיכוי שלו להשתנות ולהחזיק בשינוי גדול
יותר.
מתוך ספרו החדש של הרב יצחק פנגר 'זה אפשרי' .לרכישה היכנסו
להידברות שופס או חייגו073-222-1250 :

בעל חנות או עסק,

הגיע הזמן
שתרוויח יותר

מקם בעסק שלך עמדת תפילין
גם תרוויח לקוחות חדשים
וגם תזכה לזיכוי הרבים
ללא עלות!
העמדה כוללת תפילין  +טלית וסידור

הזמינו עוד היום עמדת תפילין

073-3333-343
כל הזכויות שמורות לך!

שפע עצום בא יחד
עם הילדים
"בניך" הם "בוניך"  -שבא עמהם שפע
יועץ" (ערך פריה
(ארצות המערב),

הצדיק הרב אליעזר פאפו ,בספרו הידוע "פלא
ורביה) ,הביא שיש אנשים היושבים בערי אדום
שחוששים לצער גידול בנים או לפרנסת הבית ,ומפני כך הם
חפצים במעט בנים .וכתב "לו חכמו ישכילו" ,כי התועלת הבאה
לאדם מתולדותיו  -גדולה היא מאוד ,וראוי לטרוח בשבילה טרחה
מרובה .והחושש בשביל הוצאת הפרנסה ,הרי זה מקטני אמנה,
שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים ,והוא
נותן לחם לכל בשר.
יתירה מכך ,השפע והברכה הראויים לאדם ,יורד אליו יחד עם
בוא ילדיו לעולם .סוד זה גילה המקובל הרב סלמן אליהו זצוק"ל:
"עת דודים לגלות סוד זה אשר הוא הרגשתו בתחתונים אצל בני
אדם ,כי כאשר ההורים מולידים בן ,מוכרח הוא שמביאים עם
הילד לצורך אביו ולצורך אמו דבר אשר לא היה להם עד עתה,
והוא או דבר של עושר ,או דבר של חכמת התורה ועבודה ביראת
ה' ,כל אחד כפי זכותו .ואם נשאר הילד קיים ,אז אותו דבר
שהמשיך לצורך אביו ואמו גם כן נשאר קים אצלם וכו'.
"וזהו שאמרו זיכרונם לברכה' ,אל תקרי בניך אלא בוניך',
רצונו לומר ,בניך הם הבונים אותך ועושים לכם בנין דהיינו יתרון
העושר ,או של פרנסה או של דבר אחר .וזה הדבר מנוסה אצל כל
באי עולם כולם".

צער גידול בנים  -מכפר על צער אחר

איגרת נפלאה כתב הסטייפלר ,הגאון הרב יעקב ישראל קניבסקי
זצ"ל ,לנשים המדמות בדעתן שלא ילדו הרבה בנים ,בכדי להקל
מעליהן עול החיים ,ולאחר שכתב שמצד המציאות אין הדבר כן,
וכמה מעלות טובות כשיש משפחה גדולה ,הוסיף והתייחס לגבי
עצם מחשבה זו להסיר עול וצער גידול בנים" :לכל אדם נקבע
מן השמים בראש השנה ויום הכיפורים לכמה שמחה וששון יזכה
במשך שנה זו ,ולעומת זאת כמה מנת ייסורין וסבל חלילה .ואין
שום אפשרות להשתמט מהם ולשנותם .ואם אדם ישתמט מאיזה
עול המביאו לידי סבל  -יצמח תחתיו סבל אחר ,וממנת העונג
ומנת הסבל הנגזר לו  -לא יפחת ולא יתווסף אפילו משהו.
"והרבה שלוחים למקום ברוך הוא ,כל מיני מחלות רחמנא
ליצלן ,דקדוקי עניות ר"ל ,ביזיונות מבית ומחוץ ,ושום תחבולות
שבעולם לא יועילו לגרוע או להוסיף מנת הסבל שנגזר מן השמים.
"אמנם בידי האדם לקבוע אם את מנת הסבל יזכה לקבל
בדברים טובים .ואם יקל לעצמו עול החיים במניעת גידול בנים,
ה' יודע איזו עול וסבל אחר יבוא תמורתו ,מיד או לאחר זמן מה.
הכלל  -אין לאדם לעשות שום תחבולות נגד סדר החיים הטבעי
שיסד הקב"ה בעולמו".
מתוך ספר "שיח יצחק" על מסכת נדה .לרכישת ספרי הרב יצחק
בצרי היכנסו להידברות שופס או חייגו073-222-1250 :

בעל עסק

עצור

מצווה
לפניך!

3

4

הרב דן טיומקין

הרב עמנואל מזרחי

נוער מתמודד

עם סגולה

וירוס קטן ,לקח גדול
דרך הפעולה של הווירוס היא משל מדויק לדרך הפעולה
של היצר הרע .אז מה עושים?

"מזמור המנורה"
וסודותיו המופלאים
מהי הייחודיות של "מזמור המנורה" ,ומהן סגולותיו

כל מי ששיחק פעם "ארץ עיר" ,ודאי חשב על זה .אות וא"ו .ארץ :ונצואלה ,עיר :וינה,
חי ...:חי באות וא"ו .וירוס .וירוס נחשב משהו חי?
ובכן ,מבחינה ביולוגית ,הווירוס לא נחשב חי .בניגוד לחיידק ,שהוא תא ,הווירוס הוא
בסך הכל מולקולה .אבל כשווירוס נכנס לתא חי ,הוא משתלט עליו ,וגורם לו להפסיק
לייצר חלבונים על פי צרכיו ותפקידיו ,אלא גורם לתא לייצר עוד וירוסים ,בצורה חסרת
פרופורציות ,עד שהתא מתפוצץ מרוב וירוסים חדשים שנוצרו ,ואז ,אותן מולקולות
הולכות להשתלט על תאים אחרים .בזמן שתא חי "משועבד" לווירוס ,הוא נראה רגיל,
אבל כלֵי ההוצאה לפועל שלו אינם משרתים את תכליתם ותפקידם ,אלא הם משועבדים
לכוח זר וזדוני.
זה משל חזק ומדויק ליצר הרע .גם הוא לא יצור חי .אבל הוא יכול לגרום לכלֵי ההוצאה
לפועל שלנו להפסיק לשרת את תכליתם ותפקידם ,ובמקום זה ,לגרום לנו לשרת אותו,
להיות צינורות ושליחים לרוע ולפירוד שהוא מנסה לזרוע בעולם ,וכל זה בלי שנרגיש
בכלל בזמן אמת שה"אני" שלי כרגע משועבד לאל זר שנמצא בקרבי.
לפעמים היצר הרע נראה כמו יצר רע .הוא בהמי וגס .לפעמים הוא מתוחכם יותר,
מתחפש לצדיק ,ומצליח לעבוד עלינו עם טיעונים דתיים" .לפעמים הוא שועל ,פיקח
שבחיות ,וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו .ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק
תמים עניו ובעל מדות טובות .בכל אחד ואחד הנפש הבהמית שלו היא לפי מהותו הפרטי"
(היום יום ,כ"ג בסיון) .זה תמיד הכלל :כל כוח שבא למנוע ממני עבודה תכליתית נכונה ,הוא
יצר רע בתחפושת .וזה דורש פשפוש ומשמוש תמידי" ,אל תאמין בעצמך עד יום מותך".
האם אני צודק או חכם? האם המעשים שלי מקרבים אותי לתכלית ,או שהמלכות שלי
כרגע משועבדת לכוחות אחרים שעובדים עלי?
בפרשה שלנו יש דוגמה מובהקת ליצר הרע שכזה .פרשת המעפילים .מדובר באנשים
שהסכימו למסור נפש ,אבל דעת תורה האמיתית בעניין היתה שאין להם עדין לעלות
ַאתם ע ֹבְ רִ ים אֶ ת ִּפי
לארץ ישראל ,וכמו שאמר להם משה רבנו (במדבר י"ד מ"א)" :ל ּ ָָמה ֶזּה ּ ֶ
ה' ,וְהִ וא ל ֹא תִ צְ לָח" .גם בחינוך לפעמים מפתה מאוד להוכיח ולמחות ,להרחיק ולדחות.
לפעמים באמת צריך לנהוג כך ,ויש מושג של "שמאל דוחה" .אבל לפעמים זו סתם עצת
היצר ,כי זה מונע תהליך של קירוב ,זה מייאש ומרחיק ,וזה עלול לפגוע לא רק בתפקוד
הדתי של הילדים ,אלא גם בבריאות הנפשית שלהם ,ולהותיר בנפשם טראומות כואבות.
חינוך ילדים מחייב אותנו להתבונן ולפעול מתוך דעת .המטרה שלנו ברורה ,אנחנו
רוצים שהילדים יהיו בריאים בנפשם ,שיעשו בחירות טובות ושיהיו צדיקים .זה מחייב
להתאים להם דרך שתקדם אותם .התנהגות אוטומטית מכוח האינרציה תסייע לנו
לקיים " ֲחנ ְֹך ַל ּ ַנעַר עַל ִּפי דַרְ ּכִ י" ,אבל בפסוק כתוב" :עַל ִּפי דַרְ ּכֹו" ,וזה מחייב אותנו לצאת
מהמקובעויות ,לעצור ,ולהתבונן בתגובות שלנו .אם כוח זר מפעיל אותן ,זה מסוכן יותר
מכל וירוס שבעולם" ,והיא לא תצלח" .אבל אם נעבוד מתוך דעת ישרה ובירור רצון ה' עם
כלים נכונים ,בעזרת ה'  -נצליח ונזכה לרוב נחת.

נאמר בפרשת בהעלותך "ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה
נרותיה כאשר ציווה ה' את משה" .ישנו סוד עתיק ומיוחד בספר
התהלים ,והוא "מזמור המנורה" ,מזמור ס"ז ,וסגולותיו וענייניו
רבים ונפלאים .ר' דוד אבודרהם זצ"ל כתב על מזמור זה :האומרו
בכל יום נחשב כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש ,וכאילו
מקבל פני השכינה .ובפרט שמעמיד את הסידור או קלף המנורה
מול עיניו ואומרה כציור המנורה .ועוד הוסיף שתמצא במזמור זה
שבעה פסוקים כנגד שבעת קני המנורה ,ויש במזמור ארבעים וחמש
תיבות ,כמניין הגביעים של המנורה והכפתורים והפרחים ,ועוד.
הגאון ר' יום טוב אלגזי כתב" :מצאתי כתוב בשם איגרת הרמב"ן
שכל ימי העומר שאומרים ברכת כהנים אם יאמר היחיד מזמור זה
 יצליח במעשיו ,ואם יסתכל בצורת המנורה לא יהיה ניזוק בכלהיום".
ועוד כתב" :והאומרו בנץ החמה  -לא יקרה לו שום מקרה רע.
וסגולה זו לכל השנה" .מרן החיד"א (במדבר קדמות) כתב שדוד המלך
ע"ה הראהו הקב"ה ברוח הקודש מזמור "למנצח" כתוב על טס של
זהב מופז ,עשוי בצורת המנורה ,וכן למשה רבנו ע"ה .ודוד המלך
חקקו במגינו בטס של זהב בצורת המנורה כשיצא למלחמותיו ,והיה
מכוון סודו ומנצחם ,ואויביו נופלים לפניו .ועוד כתב מר"ן החיד"א
בציפורן שמיר" :ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרנו נאמר אותו בציור
המנורה כתב על קלף" (ואיזו זכות זו ,לעשות נחת רוח ליוצרנו .אשרי הזוכה).
וכתב רבנו הבן איש חי בספרו "עוד יוסף חי"" :וכשיאמר מזמור זה
יזקוף ציור זה של המנורה לפניו כדמיון המנורה שהיתה עומדת
וזקופה בהיכל" .וכן בבא סאלי הקדוש ,ר' ישראל אבו חצירא זצ"ל,
היה קורא את מזמור המנורה מתוך קלף בצורה זקופה .ומומלץ
לאומרו ג' פעמים ביום:
א .מיד אחר ברכות השחר וברכות התורה ,ויש לאומרו בצורת
המנורה .מומלץ גם לנשים לכוון שמירה על כל בני הבית ,וזו סגולה
נפלאה גם לפרנסה.
ב .לפני ברוך שאמר בסדר התפילה.
ג .אחר "יהיו לרצון" הראשון בתפילת שמונה עשרה (שער הכוונות
י"ד).
ואשרי חלקו של הזוכה לאמרו מתוך קלף שנכתב ע"י סופר ירא
שמים .וכתבו המקובלים שמומלץ לכוון במחשבה בתחילת קריאתו
"הנני מכוון בו מה שכיוונו משה רבנו ע"ה דוד המלך ע"ה והאר"י
הקדוש במזמור זה".
בשבוע הבא נביא סגולות נפלאות להפרשת חלה ,וסגולה מיוחדת
נגד גמגום .בברכת שבת שלום.

חדש בהידברות :קהילת הורים לנוער מתמודד ,ביחד עם הרב דן טיומקין ,מדי שבוע
בזום ועם בונוסים ותכנים רבים! לפרטים שלחו מייל לכתובת campus@htv.co.il

ניתן להזמין את הרב עמנואל מזרחי לחוגי בית והרצאות ,ללא עלות,
ולקבל את הסגולה האישית המתאימה לכם .חייגו 073-222-1290

הרב ירון אשכנזי

קו ההלכה

בורא מיני בשמים

אף שמבואר בשולחן ערוך
שאם נתן אוכל או משקה על הרצפה תחת המיטה
האם מותר לזרוק פרוסות לחם ,ומה קורה אם אכלתי לא כשר ללא ידיעתי?
אסור לאכול ממנו מפני שרוח רעה שורה עליהם,
מכל מקום כאשר האוכל היה מונח ברכב ,שאינו
שרגא יו"ד סימן כ"ג ,וכתב שהסכים עימו מרן הראש"ל הגר"י יוסף
בסעודות שבת ,אבי שיחיה נוהג לזרוק את פרוסות
קרקע ,וגם מיטה אין כאן ,יש מקום להקל ,ומותר
שליט"א).
הלחם למסובים שנמצאים רחוק ממנו .אמרתי לו
לאכול את המאכל או המשקה (אשר השיב להגר"א אזולאי,
לקחתי בשמים שברכתם "עצי בשמים" ,ובירכתי
שכתוב בשו"ע שאין לזרוק פת משום שזה ביזוי
עמ' רנ"ח ,אשרי האיש יו"ד חלק א' עמ' נ"ח).
בטעות "עשבי בשמים" .האם יצאתי ידי חובה? ואם
אוכלין ,אבל הוא ממשיך במנהגו ואומר שכך ראה
אני מתחזקת ,ובתקופה האחרונה דרה בבית סבתי
לא ,מה הדין אם אני מסופק מה הברכה ,איזו ברכה
בבית אבא .מה עלי לעשות?
שמקפידה על כשרות ,לפני כמה שבועות עשינו על
לברך?
אף שהינך צודק שאסור
האש בבית הסבתא יחד עם הדודים ,וכמובן אכלתי.
ברכת עצי בשמים
לזרוק אוכלין מדין ביזוי
לאחר הסעודה נשאר מהבשר ,וסבתא נתנה לי לתת
ועשבי בשמים אינן
אוכלין (שולחן ערוך סימן קע"א
לחברותי ,וכך עשיתי ,לאחר כמה ימים התגלה לי
פוטרות זו את זו ,ולכן אם
סעיף א') ,בסעודות שבת יש
באקראי שאת הבשר קנה אחד הדודים באיטליז של
בירך "עשבי" במקום "עצי"
מקום להקל בכך ,ובספר
גויים ,והבשר טרף ,וסבתא לא ידעה על כך שהם
או להיפך ,לא יצא ידי
מנהגי החתם סופר (פרק ג'
הביאו את הבשר .אני מלאה בצער ולא יודעת איך
חובתו .אבל ברכת "מיני
סעיף ס"ו) מובא שכך היה
לתקן את החטא הזה ,ועוד יותר קשה לי לספר
בשמים" פוטרת את הכל,
מנהגו  -לזרוק את הפת
לחברותי שהן אכלו בשר טרף .אני גם חוששת
ולכן אם הוא מסופק
בפני המסובים .ובשו"ת
מהתגובה שלהן .מה עלי לעשות?
יברך "בורא מיני
התעוררות תשובה (חלק א'
כיוון שהסבתא מקפידה על כשרות,
(חזון
בשמים"
סימן קע"ח) כתב שהטעם לדבר
לא היית צריכה לבדוק האם הבשר
עובדיה טו בשבט עמ' שט"ו).
משום שהשולחן דומה למזבח ,ופרוסת המוציא דומה
כשר ,וזה נחשב לגדר "אנוס" שהתורה
האם אפשר לברך על טבק הרחה בורא
להקרבת הקורבן על גבי המזבח ,וכידוע ,בקורבנות
פטרה אותו ,וגם כפרה אינך צריכה,
מיני בשמים?
יש דין לזרוק אותם על גבי המזבח .נמצא שכאשר
כי אף שכאשר אדם אכל בשוגג צריך
על טבק הרחה אין מברכים ברכת
זורק את הלחם למסובים לאחר ברכת המוציא ,הוא
073-3333-300
כפרה ,מכל מקום כשהיה אנוס אינו
הבשמים כלל ,משום שזה נקרא ריח שאין
ממש זורק את הקורבן על המזבח ,ואין כאן זלזול
לו עיקר ,כי האבקה אין בה ריח וקיבלה את
בלחם.
צריך כפרה (יעוין בזה בפתחי תשובה ,יורה דעה
הריח מטיפות שטפטפו לתוכה ,וכעת האבקה יבשה
מיחם שעירו ממנו מים חמים לכוס נס קפה והיה
סימן כ"ט אות א' בשם הפנים מאירות) .וגם אין את צריכה
חלב בתוך הכוס ,האם המים שנמצאים במיחם
ליידע את חברותיך בכך ,כי כתבו הפוסקים שכאשר
לחלוטין ,נמצא שזה ריח שאין לו עיקר (שו"ת באר יצחק,
נהפכים להיות בחזקת חלבי שאסור לשתות מהם
אדם אכל טריפות באונס  -אין הטריפות מטמטמות
הגר"י אמסלם סימן ס"ו).
בארוחה בשרית ,או שמותר ואין חשש?
את לבו (רב פעלים חלק ד' סוד ישרים סימן ה').
ישנתי ברכב ,והיה מתחת לכיסא אוכל המונח
אין לחוש לזה כלל ,ומותר לשתות לאחר מכן
בתוך שקית .האם מותר לאוכלו ,או שאסור משום
הידברות וקו ההלכה בשירות ללא תשלום ,למענכם.
שרוח רעה שורה עליהם?
ממים אלו בסעודה בשרית (שו"ת משפטי שלמה להגר"ש
לכל שאלה בהלכה ,חייגו עכשיו 073-3333-300
(יו"ד סימן קט"ז סעיף ה')

הרב יעקב מעברי

דברים ש(אולי) לא ידעתם
על פרשת שלח
מגוון שאלות ותשובות מרתקות מפרשת השבוע  -שלח
"לְ מַ ּטֵ ה אֶפְ רִָים הֹוׁשֵ ַע ּבִ ן נּון"
(י"ג ,י"ב) .מדוע במטה אפרים
לא כתוב "לְ מַ ּטֵ ה יֹוסֵ ף"?
לפי שיוסף דיבר דיבה על
אחיו ,ולכן הוזכר שמו עם
נשיא שבט מנשה שדיבר
דיבה על ארץ ישראל ,ולא
עם נשיא שבט אפרים שלא
דיבר דיבה על ארץ ישראל
(פרושי התורה לרבי חיים פלטיאל).
דֵ " .אּלֶה ׁשְ מֹות ָה ֲאנָׁשִ ים
אֲׁשֶ ר ׁשָ לַח מ ֹׁשֶ ה לָתּור אֶת הָָארֶץ וַּיִקְ רָא מ ֹׁשֶ ה לְ הֹוׁשֵ ַע
ּבִ ן נּון יְהֹוׁשֻ עַ" (י"ג ,ט"ז) .מדוע משה בירך רק את
יהושע ולא את כלב?

אׁ" .שְ לַח לְ ָך ֲאנָׁשִ ים ְויָתֻ רּו אֶת ֶארֶץ ּכְ ַנעַן אֲׁשֶ ר ֲאנִי
נ ֹתֵ ן לִ בְ נֵי ִיׂשְ ָראֵל אִ יׁש אֶחָ ד אִ יׁש אֶחָ ד לְ מַ ּטֵ ה ֲאב ֹתָ יו
ּתִ ׁשְ לָחּו ּכ ֹל נָׂשִ יא בָהֶ ם" (י"ג ,ב') .מדוע ה' יתברך נקט
דוקא בלשון "יָתֻ רּו"?
ה' רמז לו שאם תרצה תשלח אִ יתם גם את יתרו,
כי משה כבר אמר לו (י' ,ל"א)" :וְהָ ִייתָ ּלָנּו לְ עֵ ינִָים" (רבנו
אפרים על התורה).
ב ..." .אִ יׁש אֶחָ ד אִ יׁש אֶחָ ד לְ מַ ּטֵ ה ֲאב ֹתָ יו ּתִ ׁשְ לָחּו
ּכ ֹל נָׂשִ יא בָהֶ ם" (י"ג ,ב') .מדוע כתוב שוב את המילים
"אִ יׁש אֶחָ ד"?
כדי לרמוז שכאשר הם הלכו ,הם היו כאיש אחד
בלב אחד  -בשלום ובאהבה (ספר הרמזים לרבנו יואל על
התורה).
ג" .לְ מַ ּטֵ ה יֹוסֵ ף לְ מַ ּטֵ ה מְ נַּׁשֶ ה ּגַּדִ י ּבֶן סּוסִ י" (י"ג ,י"א),

מרכז הבוררות 'שלום ואמת' בנשיאות הרה"ג זמיר כהן
מאפשר לכם להגיע לפתרון הלכתי וחוקי במהירות ובקלות.
השתלטו לכם על
המרחב הציבורי
בבנין?
שירותים נוספים
בנושאים כמו:

התפוצץ הדוד שמש של
השכן מלמטה בגג וגרם
נזק גדול בקומה העליונה?
פירוק
שותפות

₪

ירושה
ועיזבון

השכן רוצה להוסיף
חדר וזה חוסם לכם
את הנוף?
נזיקין
מרכז בוררות

לבירורים התקשרו 073-333-332-5 :או שלחו מייל:

mamonot@htv.co.il

ואמת
שלום
דיני ממונות

מעבר למפורסם
כיוון ששאר המרגלים ראו שיכנסו לארץ ולא יהיו
נשיאים (זוהר חלק ג' דף קנ"ח ע"א) אלא תחת מנהיגותו
של יהושע ,ולדעתם הם גדולים ממנו ,ולכן העדיפו
להישאר במדבר תחת משה.
ואילו אצל יהושע שהיה
עניו (תרגום יונתן בן עוזיאל)
היה חשש שירצה להישאר
במדבר ,כדי שלא יצטרך
הוא להיות המנהיג במקום
משה .ולכן משה ברך
אותו שינצל מעצה שלהם
להישאר במדבר .אבל אצל
כלב היתה רוח אחרת (י"ד,
כ"ד) ,שלא היתה לו רוח
גבוהה כמוהם אלא ענווה,
ולכן הוא עשה את רצון ה' (כתב סופר).
לרכישת ספרי "מעבר למפורסם" היכנסו
להידברות שופס או חייגו073-222-1250 :
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שווה סיפור

ני אדם פשוט ,עובד למחיתי כשרברב.
אינסטלטור ,בלשון העם .זוהי פרנסתי,
ואומר בכנות שברוך
ה' ,הפרנסה בשפע ויש לי
ברכה במעשה ידי.
ישנם דברים שמבחינתי
הם בגדר "יהרג ואל יעבור"
 כל בוקר וכל ערב ,לפניהעבודה ואחריה ,אני הולך
לשיעור תורה .על זה אני באמת
מתקיים ,כל השאר זה בגדר
תפאורה לדבר האמיתי ביותר.
התורה הקדושה .בדרך זו גם
גידלתי את ילדי .להיות פשוט -
אבל לכוון גבוה ,כמה שיותר קרוב
לה' יתברך .ואין כמו לימוד תורה
כדי להתחבר ולהיות הכי קרובים
שאפשר .ובאמת זכינו ,אשתי ואני,
איני יודע למה ,מתנת חינם מידו
הפשוטה והרחומה של ה' הכל
יכול  -כל ילדי וחתני ,כולם דור
ישרים מבורך ,כולם עוסקים בתורה
הקדושה מבוקר ועד ליל ,ואני עושה
ככל יכולתי על מנת לתמוך בהם
ולהיות חלק מזה.
בעבודתי אני נחשף לכל מיני
סגנונות של אנשים .לפעמים ,כשאתה
רואה את ה"קרביים" של הבית ,אתה
מבין שלא הכל אתה מבין ,ולא מה שנראה בחוץ
זה מה שקורה בפנים .למדתי ואני עדיין לומד כל
יום מחדש מאנשים איתם אני נפגש ,ותמיד אני
נפעם מהנשמות הקדושות הללו והמערכת הזו
שנקראת איש יהודי.
כאן רציתי לספר על מקרה אחד ,שאישית,
הפעים אותי והשאיר לי מזכרת גדולה בלב ,משהו
שאקח עד סוף ימי.
באחד מהימים ,באמצע היום ,קיבלתי טלפון
מאדם שביקש ממני להגיע בדחיפות לבית אמו.
יש לה פיצוץ בצנרת ,והיא לא יכולה להישאר ללא
מים .אצלי ,אנשים מבוגרים מקבלים יחס של כבוד,
ולכן ,למרות היותי עמוס מאוד ,פיניתי לי זמן על
מנת להגיע אליה במהירות.
הבן נקב בשם של אחת השכונות בעיר .זוהי
שכונה בה מתגוררת השכבה הסוציואקונומית
הנמוכה ביותר  -אנשים קשי יום שנלחמים על
מחיתם ,חיים בהישרדות בחברה בה לרמת הפשע
והעוני יש תחרות צמודה מאוד ,והלוואי ואף אחד
לא היה זוכה בה.
וכך כבר בכניסה לשכונה האטתי את הרכב כדי
לעבור בין הבניינים ,למצוא את המספר הנכון.
נראה כי בשכונה הזו ,שלטים בין הבניינים הם
בגדר מותרות .או שאין ואתה אמור לנחש ,או שזה
נתלש בחציו ,דהה ,קולף ,וגם שם אתה צריך לחדד
את עיניך ו...לנחש .וכך ,בעודי תר אחד הכתובת

פיוט
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לך ת

בהדרכת
החזן והפייטן

הרב כפיר
פרטוש
תעודה
למסיימים
בהצלחה!

סימפטי .בקיצור ,לא הטיפוס שאני
אאחל לעצמי כשכן וכלקוח בכלל.
הוא ניגש אלי" .אתה שלום?".
השתדלתי לחייך" .כן" ,עניתי ,מבין
שזה מתחיל להיות קצת מסובך.
אבל אף אחד לא שאל אותי ,ואני
הגעתי בכלל כשרברב במקרה חירום
אל אישה מבוגרת ,שהיא במקרה
אמא של היצור לפני ,אז החלטתי
לזרום עם העניין ולקוות שהסיפור
יסתיים בטוב.
"בוא אחרי" ,הוא פקד עלי ,ואני,
נאמן להחלטתי – הלכתי אחר
המפקד.
הגעתי לדירה ,מתוחזקת
ונעימה יחסית .אימו ישבה
על הספה ,נותנת לבנה את כל
הפיקוד" .בוא נרד קודם לשכנים,
שתבין את הנזק" ,הוא אמר.
ירדנו קומה .דלת ישנה ,זוג
מבוגר בפתח" .הבאתי בן -אדם
שיטפל בבעיה של אמ'שלי ,אני
רוצה שהוא יראה את הרטיבות
אצלכם" .הם לא ענו ,אבל פתחו
בצייתנות את הדלת .נכנסתי.
המצב שם לא דמה למצב בבית
אליו הוזמנתי .הם ישבו על ספה ישנה ,וכל
הבית זעק דלות .ריחמתי עליהם .אחרי שראיתי
את הנזק אצלם ,חזרנו בחזרה לבית של אמו .כבר
במדרגות שאלתי אותו מתי הוא מתכנן להזמין
להם סייד שיצבע את כל הנזק שנגרם להם בתקרה.
"נראה לך? אל תתערב ,אח'שלי ,כל אחד ומה
שהוא צריך לעשות" ,שתקתי .אפשרות אחרת לא
היתה לי.
בבית ניגשתי מיד אל העבודה .פתחתי פה ושם,
ומיד "עליתי" על מקור הבעיה .טיפלתי בה בזריזות
וביעילות .בסיום העבודה ,האיש נזכר שיש לאמא
שלו גם בעיה עם דוד השמש" .עכשיו לא ממש קר,
אבל אם כבר אתה פה ,בא תעיף מבט" .הסכמתי.
עליתי איתו לגג .הבטתי על הדוד ,בדקתי פה
ושם והודעתי לו שהבעיה היא בגוף החימום" .אז
תחליף" ,הוא אמר לי .נקבתי לו בסכום העלות,
כולל העבודה .באותו רגע הוא התקרב אלי בתנועה
מאיימת ,ותפס בדש החולצה שלי" .אחי ,לקחת
מספיק כסף על העבודה למטה .המחיר כולל הכל,
אני מובן?" .פרפרתי מפחד .אני נמצא על גג פתוח,
לבד עם עבריין אימתני .הסכמתי .רציתי את חיי
בחזרה.
בשתיקה החלפתי את גוף החימום .בסיום
העבודה ,העפתי מבט נוסף על הדוודים שהיו
פזורים שם .ניגשתי אל הדוד של השכנים ,אלו
שהדלות שלהם זעקה לעברי .לבי ניבא לי שהמצב
שם לא יהיה מרנין ,בלשון המעטה .ואכן ,הקולטים
היו במצב גרוע ,אבל עדיין עשו עבודה לא רעה.

בין לב של יהודי

איש מקצוע מגיע לתקן
פיצוץ בצנרת באזור
מוזנח ועני .בעל הבית
סוחט ממנו עבודה
בחינם ,אבל כשהוא
מגלה עבודה מכל הלב –
גם לבו שלו מתרכך

שרשומה אצלי ,זיהיתי את היעד.
זה היה בניין ישן ,חיוור ,משנות החמישים של
המאה הקודמת ,בין הבניינים הראשונים שבנו
בעלייה הראשונה לאחר קום המדינה .הכל היה
מוזנח ומלוכלך ,והאמת ,הוא דמה לכל שאר
הבניינים בסביבה .לא ציפיתי ליותר מזה.
בעודי מתארגן ברכבי עם ארגז הכלים
והאביזרים אותם אצטרך ,חנה לידי רכב מפואר,
אחד מאלה שאני ירא מלעבור לידם ,ולו רק כדי
שלא יישרטו בגללי .מהרכב מחליק אלי אדם חצי
קירח ,עם מבט כמעט אדיש .ולמה כמעט? כי הזיק
הבוחן שלו בעיניים מתעלל באדישות שהוא מפגין,
ומשאיר אותו בעמדה של אדיש אבל לא ממש

לימוד ושליטה
בסולמות המקאמים

לימוד והרחבת הידע
בפיוטים ושירת בקשות

פיתוח שמיעה מוזיקאלית
בליווי כלי נגינה

הדרכה מעשית
ויחס אישי
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בבית הידברות רח' אריה
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השמיעו את קולכם073-2221300 :

או

דבי רייכמן

נפלאות הבריאה
וכמה מפליא  -גם אצלם היתה אותה בעיה בגוף
הרפה .הישרתי אליו מבט לרגע ,וגיליתי משהו
החימום ,מה שאומר שיש צורך להחליף את
אחר ,שונה .הוא סימן לי בידו ,מבטו מתחנן.
כולו .בדרך כלל אני לא נוהג להסתובב עם גופי
נכנעתי בפעם המי יודע כמה באותו יום .פתחתי
חימום .הפעם ,בחסדי שמיים,
את החלון" .זה שלך" ,הוא אמר,
קניתי גוף חימום שתכננתי
מגיש לי חבילת שטרות עבה.
להחזיר כי הוא לא תאם
ספרתי את הכסף .היה שם כפול
לדוד של הלקוח שהזמין
ממה שביקשתי על התיקון של
כל הזמן הזה,
אותי ,ובינתיים הוא היה איתי
הדוד .החזרתי לו חצי" .זה שלך,
כרזרבה ,אף על פי שהדגם הזה
אני ביקשתי רק חצי"" .לא,
הברנש לא התיק
ישן כל כך שאין אותו כמעט
אחי ,אני משלם גם על העבודה
את עיניו ממני.
לאף אחד .דווקא כאן זה היה
של השכנים .אני לא האמנתי
כאשר הוא ראה
בול למקום ולמעמד...
שאתה לא מבקש מהם כסף,
פלא פלאים.
לא ראיתי אנשים כמוך" ,הוא
שאני מתחיל
גוף
את
להם
גם
החלפתי
וכך
אמר לי ,מעביר במהירות אצבע
לעבוד עם הדוד
החימום.
בקצה העין .קלטתי.
של השכן ,הוא
כל הזמן הזה ,הברנש לא
שתקתי .לקחתי את הכסף
התיק את עיניו ממני .כאשר
והגשתי לו שוב" .קח ,תשלם
השתהה קמעא,
הוא ראה שאני מתחיל לעבוד
עם זה לאיש מקצוע שיסדר
ולבסוף ירד למטה,
עם הדוד של השכן ,הוא השתהה
להם את הבית עם כל הרטיבות
חזרה בסולם
קמעא ,ולבסוף ירד למטה ,חזרה
שם" .הוא תפס לי את היד ,אבל
בסולם.
הפעם המגע היה קצת שונה.
בסיום העבודה קיפלתי את
"אח שלי ,אני מבטיח לך,
הציוד והכלים ,והתחלתי לרדת.
הכל עלי ,אני אדאג להם
במדרגות ראיתי אותו ממתין לי
עד הסוף .מילה של דודו .אם
ליד הדלת של אמא שלו" .אין לי
לא נעזור אחד לשני ,מה יצא
כוח עכשיו לבלגן שלו" ,חשבתי
מאיתנו?" ,הוא אמר לי .לא
בפחד .אבל הברנש הגיש לי
להאמין שאותו בן אדם שאג
תשלום על העבודה הראשונה,
עלי לפני כשעה במדרגות על
זו שהוא הכליל במחיר .שתקתי,
העניינים שלא קשורים אלי.
השלמתי עם העניין.
"אני דואג להם כמו להורים
המשכתי לרדת במדרגות.
שלי ,תהיה רגוע".
הבחור לא זז .הרגשתי את
הבטתי בו ,מחייך ,נפעם
המבט שלו מלווה אותי עד
מאשד הרגישות והאכפתיות
ליציאה מהבניין .ואז ,שניה לפני
שנמצא שם ,מאחורי חומות של
שיצאתי ,הוא קרא לי.
ניכור ואדישות ,מהטוב שנשפך
"שכחת לבקש מהם כסף".
החוצה מחריץ קטן שנסדק.
הוא התכוון לשכנים ,אלו
נפעמתי ,לא יכול להבין ולהכיל
שהחלפתי להם את גוף החימום.
את גודל הרגע .זה הדבר
"זה בחינם" ,עניתי לו" .תעדכן
האחרון לו ציפיתי .איך אחרון
אותם ,שידעו שיש להם עכשיו
האנשים ,זה שהייתי בטוח
מים חמים" ,אמרתי ויצאתי
שעוד רגע הוא רוצח אותי על
במהירות אל עבר החניה.
סכום של כסף ,מגלה את הפנים
נאנח ,משוחרר מהאימה
האמיתיות שלו ,את הלב הטהור
שאפפה אותי ,הכנסתי את כל הכלים והחפצים
שנמצא שם ,פועם ללא הפסקה .בעורקיו זורם דם
לרכב והתחלתי להתארגן .רגע לפני שהתנעתי,
של חסד ונתינה .מצאתי את עצמי שואל" :איך
ראיתי אותו רץ לכיוון שלי.
בכלל יכלתי לחשוב עליו אחרת?".
"חכה" ,הוא צעק וסימן לי .הלב שלי ירד ,סופית.
ועכשיו לך תבין לב של יהודי.
הוא נקש על החלון .לא העזתי לפתוח .הוא לא
מי כעמך ישראל.
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הכנס מיועד לנשים וגברים בהפרדה מלאה

ים המלח
מהן התועלות הבריאותיות
שקיימות באזור ים המלח,
ואיך נוצרה סביבו סכנה?
ים המלח ,שנמצא במזרח ארץ ישראל ,בגבול
בין ישראל לירדן ,הוא האתר היבשתי הגלוי
הנמוך ביותר בעולם .גובהו של ים המלח הוא
 424מטרים מתחת לפני הים .ים המלח ,כשמו
כן הוא ,מכיל אחוזים גבוהים במיוחד של מלח.
זוהי הסיבה לכך שדגים ובעלי חיים אחרים
אינם יכולים לחיות בתוכו ,וזהו גם המקור לשמו
הנוסף – "ים המוות".
האוויר באזור ים המלח עתיר חמצן ,ולכן הוא
מועיל מאוד לנשימה ,ומסייע לאנשים שחולים
במחלות נשימתיות שונות .בים המלח ישנו
גם בוץ מיוחד ,עשיר במגנזיום וב 35-מינרלים
אחרים ,כמו נתרן ,סידן ואשלגן .מריחה של הבוץ
הזה על העור יכולה לסייע בריפוי של אקזמות,
של שיגרון ,של דלקות פרקים ועוד .הבוץ גם
מעשיר את העור ומעניק לו רכות ובריאות.
בעשורים האחרונים ,הולך המפלס של ים המלח
ויורד ,בגלל חוסר איזון בין כמות המים שיוצאת
ממנו לכמות המים שנכנסת אליו .חוסר האיזון
הזה גורם לכך שחוף הים נסוג לאחור ,ומי תהום
חודרים אל האדמה במקום מי הים .מי התהום
הללו ממיסים את שכבות המלח שבאדמה
ויוצרים חללים מתחת לפני האדמה .בעקבות
כך ,סביב ים המלח נוצרים מאות בולענים –
פני האדמה שמעל לחללים הללו קורסים ,מה
שמהווה סכנה של ממש.
פרויקט מיוחד שמתהווה בימים אלה הוא פרויקט
קציר המלח ,שמטרתו ליצור איזון בין ריכוזי
המלח שבחלקים השונים של ים המלח ,על מנת
לשמור על מפלס הים יציב לאורך שנים ,במקום
שתיווצר בו ירידה של מפלס המים באזורים
מסוימים ,לעומת עליה באזורים אחרים.
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אבנר שאקי
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עודד הרוש" :הבנתי שלכל אחד
יש את הניגון המיוחד שלו"
עודד הרוש ,שבין היתר לוקח חלק בפעילות של כתבות הוידאו-מגזין מבית הידברות,
מספר מה הרגיש אל מול קברו של סבו במרוקו ,כיצד השפיעה תקופת הקורונה על
אווירת השבת בביתו ומדוע הוא מקפיד לברך בכל שבת ברכת "הגומל"
נעים להכיר
אתמצת את הקשר בינינו לימים שבהם נסענו לטיול
"עודד הרוש ,34 ,נשוי ואב לארבעה ,גר בדימונה.
או לאלה שאסר עלי דברים .הם חשובים ,הם עצבו
כותב ומגיש ב'כאן  '11ובהידברות ,סמנכ"ל עמותת
אותי ,בכל משבר שעובר עלי אני משתדל להתרומם
דרך עמ"י  -להעמקה בזהות יהודית לצעירים.
לקשר הראשוני שיש ביני ובין אבא שבשמיים.
הפרטים הם רק חלק מהקשר
הארוך וההיסטורי שיש ביני
לבינו".
"בהזדמנות להגיד תודה
ספר על חוויה מיוחדת
לריבונו של עולם אני לא
שחווית בשבת.
מחפש הקלות ,יש לי כל
"הקורונה (מי בכלל זוכר?)
היתה בשבילי חג אחד ארוך,
כך הרבה סיבות להגיד
בפרט שבתות הקורונה
לו תודה .הנסיעה היא
והסגר .מובן שהיא היתה
רק תירוץ"
גם רוויית חששות ,ועדיין
בימים כתיקונם ,טרום
קורונה ,היה משהו חסר
דמות מעולם היהדות שמשמשת
בשולחן שבת שלנו ,ואני
מקור השראה עבורך?
אסביר .עד הקורונה ,מאחר שאני לא נמצא הרבה
"כותבים והוגים מחכמינו שעד היום אני שואב
בבית ,עצם שולחן השבת ושינוי האווירה הספיקו
מחוכמתם יש המון ,כמו 'אור החיים' הקדוש שאני
לי ולמצפון שלי כהורה כדי לחיות בתחושה שאני
מחכה כל השבוע לנחת של שבת כדי ללמוד אותו.
מנחיל לילדים את אהבת השבת.
"אבל אם עסקינן בהשראה ,אז הדמות שמעוררת
"משהגיעה הקורונה ומצאתי את עצמי עם ילדי
בי את זה אמנם לא כתבה מעולם והשם שלה כנראה
במשך שבועות שלמים בבית ,חששתי ששבת
שלא יגיד יותר מדי למי שיקרא את זה עכשיו,
כבר לא תביא איתה בשורה חדשה לילדי ,לשינוי
אבל שמה בישראל הוא אסתר ממן שתבדל לחיים
האווירה המיוחל מימי החול ,ולכן התחלנו מאז
ארוכים ,והיא סבתא שלי .סבתי התאלמנה בגיל ,24
הקורונה להשקיע יותר בשולחן השבת ,כדי ששינוי
אחרי שסבי נהרג בתאונת דרכים במרוקו ,כשאימי
האווירה יהיה ניכר ,אם על ידי יותר סיפורים,
הייתה רק בת ארבעה חודשים ומעליה עוד שלושה
שירים ,הקשבה לילדים וכו' .ובכלל ,הקורונה היתה
אחים .סבתא הצליחה להעמיד משפחה לתפארת,
עבורנו מתנה משפחתית .זמן איכות בכפייה ובלי
לעלות לארץ היישר למדבר שומם בדימונה ,לעבוד
ייסורי מצפון".
במשמרות כפולות במפעל 'כיתן דימונה' כדי לכלכל
ספר על מצווה שאתה מחובר אליה באופן מיוחד.
את משפחתה ,ועם כל המשברים שבאו עליה גם
"לפני כחמש שנים התחלתי לעבוד הרבה מחוץ
בהמשך ,והיו רבים כאלה ,היא לא ויתרה מעולם על
לעיר מגוריי דימונה ,הן בתקשורת והן בתפקידי
האמונה והביטחון בה'.
בירושלים בעמותת 'דרך עמ"י'  -רשת של בתי מדרש
"רוב חיי גדלתי כשסבתא לצידי .תמונת הבוקר
לסטודנטים להעמקת הזהות היהודית ,ומתוקף כך
הנצחית שלי ממנה היא שמש שמפלחת את חלון
אני נמצא הרבה בדרכים .כשבדקתי האם אני צריך
חדרי ,שמש של בוקר שרק הפציעה ,ובפתח הדלת
להגיד ברכת הגומל בסוף כל נסיעה ,הדעות היו
סבתא עומדת עם יד על המזוזה ותפילה שגורה
חלוקות; חלק אמרו לי כי ברכת הגומל בכל שבת
בפיה .זאת התמונה שראיתי לנגד עיני כמעט מדי
תוציא אותי ידי חובה מכל נסיעותי במהלך השבוע,
בוקר .עד היום אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי
חלק אמרו לי כי היום בגין נסיעה ברחבי הארץ לא
לגדול לצד סבתא כזו".
צריך להגיד הגומל ,מאחר שכמעט לאורך כל הדרך
היהדות בשבילך היא?
יש ישובים ,מה שלא היה בעבר  -וכל נסיעה כזאת
"אהבת ה' .לשם אני שואף ולשם אני מחנך את
למעשה היתה כרוכה בסכנה של עוברי דרכים.
ילדי .אני רוצה חיבור ,חיבור בלב ,חיבור בין אבא
"בהזדמנות להגיד תודה לריבונו של עולם אני לא
לבן .גם אבא שלי אמר לי לא פעם מותר ואסור על
מחפש הקלות ,יש לי כל כך הרבה סיבות להגיד לו
כל מיני דברים ,לפעמים חיבק ולפעמים כעס ,ועדיין
תודה ,כך שמבחינתי הנסיעה היא רק תירוץ כדי
כשתשאל אותי על אבא שלי אחטא למציאות אם
לעמוד מדי שבת ולהגיד תודה למי שגמלני כל טוב".

זוגות מאורסים? בשנה הראשונה?

הידברותת
סדנא עםזוגי

הרב
צורי הראל

הינכם מוזמנים ל-
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בבית הידברות ,רח’ שנקר  ,20פתח תקוה
קבוצות קטנות לחוד וביחד | בהפרדה מלאה

יינתן
אישור כלה

הרה"ג
זמיר כהן

הרב איתמר
אינהסזאן

בסדנא נלמד :בניית שנה ראשונה ⋅ ההבדלים בין איש לאישה
יסודות הבית היהודי ⋅ הלכות וחידושים רפואיים

להרשמה חייגו073-2221300 :

מה הדבר שהכי גורם לך להיות מאושר?
"מאז שהתחתנתי ונולדו לי ילדים ההבדל בין
אושר לשמחה התחדד לי .אושר כיום מחובר לי
לנחת ,ואין לי נחת גדולה יותר משולחן שבת עם
אשתי והילדים".
שיר שהשפיע עליך במיוחד?
"'שירת העשבים' של רבי נחמן מברסלב .כמי
שגדל בבית מוזיקלי מאוד ,עם אחים שיוצרים
ומנגנים ,בתור נער התקנאתי בהם מאוד .רציתי
להיות מוכשר כמותם ,אבל אז הבנתי שלכל אחד
'יש ניגון מיוחד משלו'' .שירת העשבים' הרגיעה
אותי .בתחומים שבהם אני מתעסק כיום ,אני מרגיש
הרבה יותר קרוב לניגון שלי".
איפה אתה רוצה להיות בעוד עשר שנים?
"זאת עלולה להיות תשובה קצת מתחמקת ,אבל
הקוראים יאלצו להאמין לי שזה באמת מה שאני
חושב ושואף .אין לי שאיפה להיות משהו ,אלא
מישהו .כלומר  -אין לי שאיפה להיות בתפקיד
מסוים ,אלא להיות בתחושה מסוימת ,שאותה אני
יכול לחוות במגוון תפקידים .התחושה הזאת שאני
שואף אליה היא תחושת מימוש האיכויות שנטע בי
הקדוש ברוך הוא .יכול להיות ראש ממשלה ,כביכול
התפקיד הבכיר ביותר ,שלא מממש את איכויותיו
ולא חווה סיפוק בעבודתו ,ויכול להיות מורה או
מנהל בית ספר שמרגיש מדי יום כי הוא מממש את
ייעודו .אני כמובן מקנא יותר באדם השני ולשם אני
שואף .שוב  -לא בתפקיד ,אלא בתחושה".
שתף במשהו מעניין ו/או מרגש הקשור למשפחתך.
"לפני כשנתיים נכנסנו לביתנו החדש בדימונה.
כביכול דבר שגרתי ,להיכנס לבית חדש ,אבל את
השטח קנינו בסמוך לביקור שלי בקבר של סבי
במרוקו .ושם ,אל מול הקבר ,פתאום נפל לי האסימון
כמה לא ברורה מאליה הזכות שנפלה בחלקי לרכוש
קרקע בארץ ישראל ,בלב המדבר .זה אמנם קורה
כאן לעתים קרובות ,אבל שווה לפעמים לעצור
ולחשוב שעל מה שלנו נראה כשגרתי וברור מאליו -
אבותינו רק יכלו לחלום עליו .שם ,אל מול הקבר של
סבא שלי ,חשבתי פתאום כמה אנחנו מקבלים את
חיינו בארץ ישראל כברורים מאליהם ,וכמה סבא
שלי היה מוכן לשלם בשביל רגע אחד כזה .כנראה
המון".
ספר על לימוד שהיה משמעותי במיוחד עבורך.
"לגור בדימונה זה שיעור תמידי לחיים ,שיעור
שמכריח אותך שלא להסתכל החוצה .אני זוכר
שכשאשתי עברה לגור איתי בדימונה אחרי נישואינו,
היא סיפרה לי שעמדה בתור לאוטובוס מדימונה
לבאר שבע ,ולפניה עמדה מישהי שחזותית נראתה
כמישהי שכביכול רחוקה מעולם התורה והמצוות,
וזאת בלשון המעטה .זמן קצר לאחר שהנסיעה
החלה  -זאת שעמדה לפניה הוציאה דווקא ספר
תהילים ,ובמשך נסיעה של כ 40-דק' ,מדימונה
לבאר שבע ,לא הרימה את עיניה ממנו .הסיפור הזה
הוא רק אחד מיני רבים שקורים כאן כל יום".
משהו שהיית רוצה שידעו עליך ולא יודעים?
מה שיודעים  -יודעים .מה שלא יודעים  -כנראה
שיש סיבה ,ולכן נשאיר זאת כך".

קבלת הצעת
נישואין
אל תשכחו את מה
שחשוב באמת...

הרב אברהם לשם

הורים ומתבגרים

תהיו קאוצ'רים
במאמר זה נדבר על אחד הנושאים המשמעותיים ביותר והוא שיח עם מתבגר.
איך מדברים עם המתבגר כך שהוא יקשיב?
במשך כל הילדות ,יתכן שעיקר השיח שלנו עם
הילדים היה (וחבל )...במתן ציוויים והוראות – מותר-
אסור ,כן-לא ,תאסוף ,תאכל ,תתקלח ,עכשיו הולכים
לישון וכו' .שיח זה נובע מתוך תחושה שלנו כהורים,
שמתוקף סמכותנו ואחריותנו כלפי ילדינו ,אנחנו
מוכרחים לשלוט על המעשים
והבחירות שלהם ועליהם לבצע את
כל מה שאנו אומרים להם.
כאשר הילד גדל ומגיע
להתבגרות ,ההורה עלול שלא
להבחין בכך ,ולהמשיך לנהל את
השיח איתו כמו שהיה רגיל עד
היום .במצב כזה הוא יגלה התנגדות
מכיוונו של הנער שכרגע מפתח
עצמאות ומעוניין כמו שהרחבנו בעבר להחליט עבור
עצמו " -אף אחד כבר לא יחליט לי מה לעשות" (מה
גם שמבחינת המתבגר אין מקום טוב יותר מאשר
בבית פנימה ,בו הוא יכול לבחון את העצמאות שלו),
מה שגורם למתחים רבים וקונפליקטים בין המתבגר
לבין הוריו.
כדי להימנע מאותם מתחים ,הורים חכמים ישנו

את השיח ביניהם לבין בנם בהגיעו לגיל ההתבגרות,
משיח ילדותי של מתן ציווים והוראות ,לשיח בוגר
ומכבד .במקום יחסי מרות ,עלינו להחליף את היחסים
ליחסים שיש בהם גם ידידות.
אם נרצה נוכל לסכם את הכל במשפט אחד :תהיו
קאוצ'רים.
אחד התחומים שהתפתחו בשנים
האחרונות הוא תחום האימון
האישי ,מגיע אדם שמרגיש תקוע
בחיים ומתייעץ עם מאמן אישי,
וההוא ממליץ לו מה ואיך לעשות,
מציב לו מטרות ויעדים להמשיך
הלאה ,ונותן לו את הכוחות והכלים
להתגבר על מכשולים.
למעשה ,הקאוצ'ר הוא רק יועץ .הוא יכוון ,ימליץ
על דרכי פעולה ואף ייתן ביקורת ,אבל הוא אינו
קובע למתאמן מה לעשות .את ההחלטה הסופית הוא
משאיר בידיים שלו.
אותו הדבר בדיוק צריך להיות בשיח עם מתבגרים,
עלינו להפוך ממורים לקאו'צרים .לעולם אל תחליטו
למתבגר מה לעשות ,תציעו לו! .תאמרו את דעתכם,

תכוונו ,תדריכו אבל אל תקבעו שום דבר במסמרות,
"כך תעשה כי כך זה צריך להיות" או "כי אני אמרתי".
דברו ממקום של כבוד " -אלה החיים שלך .אתה בוחר
מה לעשות .אנחנו ההורים רק מייעצים לך שתעשה
כך או אחרת ,אך זאת דעתנו האישית .ההחלטה בסוף
היא רק שלך ואנחנו סומכים עליך שתבחר נכון וחכם".
על ההורים מוטלת החובה לבנות קשר בריא עם
המתבגר שלהם ,קשר בריא מתבסס על כבוד הדדי.
דיבור במחשבה ובחכמה ומתוך כבוד .בעיניים של
אהבה ודאגה .להיזהר שהשיחה לא תישמע כזלזול או
לגלוג כלפיו.
מילים הנאמרות מתוך כעס והטחת עלבונות
הופכות את ההורה ואת הנער לשני אויבים העומדים
זה מול זה ,ונאבקים .כאשר מה שעומד על הפרק
באותו הרגע ,הוא מי יהיה זה שינצח...
שמרו על כבוד הדדי ,דברו אליו בכבוד כאל אדם
בוגר ,אל תנחיתו החלטות שרירותיות בנוסח "ככה
זה אצלנו" ,והסבירו באופן רציונלי את דעותיכם .זכרו
לגלות הקשבה ולשמוע גם את הצד שלו ,מה מציק,
מה כואב ומפריע לו שהוא מתנהג כך? ובעזרת ה'
דבריכם יישמעו ויתקבלו.
ליעוץ להורים ולמחנכים ולהזמנת הרצאות – פנו אל
מחלקת אתגר  ,etgar@htv.co.ilולרכישת המדריכים
לנערים" ,הנאה לרגע" ו"הלוחם" ,וכן לנערות" ,אהבה
לרגע" ו"יפה באמת" ,חייגו להידברות שופס
יובל גולדן

האם הדלקת נרות שבת רלוונטית
מאז המצאת החשמל?
פמוטות נרות מכובדים עומדים להם על מגש נאה – נראה שתמונה זו הפכה לסמל
השבת .אבל רגע ,למה בכלל מדליקים נרות שבת?
 .1שלום בית .בעבר ,כשאש היה מקור האור היחיד,
קבעו להדליק נר בליל שבת וחג ,משום שאם יהיו
בני הבית בחשכה ,הם לא יראו בבירור את הרהיטים
והחפצים שבבית ,יתקלו בהם או אף איש ברעהו,
וגם יצטערו מישיבתם בחשכה.
מתוך כך יבואו בני המשפחה
לידי מתיחות ומריבה .לכן ,כדי
לשמור על שלום הבית ,קבעו
להדליק נר טרם כניסת שבת.
 .2כבוד ועונג שבת .קיימת
מצווה לכבד ולענג את השבת
שנלמדה בדברי נביאים" :וקראת
לשבת ענג לקדוש ה' מכבד...
וכבדתו מעשות דרכיך" (ישעיהו
נ"ח ,י"ג) .אחת הדרכים לכבד את
השבת היא על ידי הדלקת הנרות ,מכיוון שסעודה
שאין בה אור איננה נחשבת כסעודה חשובה ,וכדי
לענג את השבת יש לסעוד במזון משובח וליהנות
ממנו גם על ידי ראייתו.

תארו לכם

שמישהו יתחזק בזכותכם!
בכל פעם שהוא יקיים מצווה כלשהי
היא תיזקף גם לזכותך!

חודש ראשון חינם!

073-222-1-388
התשלום עבור עלויות ההפקה ,הדפוס
והמשלוח > ניתן לשלם מכספי מעשר

ת מתנות
הטבמצטרפים
ל החדשים

 .3תיקון חטאה של חוה .קיימות שלוש מצוות
שמיועדות דווקא לאישה .אחת מהן היא מצוות
הדלקת הנר ,וזאת משום שמצווה זו מתקנת את
חטאה של חוה ,האישה הראשונה בהיסטוריה,
שנשמתה כוללת את נשמות כל
הנשים .חוה החטיאה את אדם
הראשון בחטא עץ הדעת ,ובכך
הביאה שייענש בעונש המיתה,
שכן אילולא חטא  -לא היה
מת לעולם ,והעולם היה מגיע
לתיקונו.
על אדם הראשון נאמר" :נרו
של עולם היה" .וכיוון שחוה
כיבתה את "נרו של עולם",
הוטל על הנשים לתקן זאת על
ידי מצוות הדלקת הנר.
 .4נשמה יתירה .אדם השומר שבת זוכה לקבל
במהלך השבת נשמה נוספת גבוהה יותר ,ונאמר
כי "נר ה' – נשמת אדם" (משלי כ' ,כ"ז) .הנר הראשון

המדריך למתחזק
שמדליקים הוא כנגד הנשמה שיש בנו כל ימות
השבוע ,והנר השני הוא כנגד תוספת הנשמה
הנמצאת במהלך השבת (אליה רבה רס"ג ,ב').
 .5סיבות גבוהות .האם גם כיום כשיש חשמל,
מצווה זו עדיין רלוונטית? חשוב לדעת כי בכל מצווה
ומצווה מסתתרות סיבות אלוקיות גבוהות ,שאין אנו
יודעים את כולן .הטעמים שחכמים מביאים למצוות
מסוימות ,הם אך ורק הטעמים שאנו מסוגלים
להבין ,כדי לעזור לנו למצוא הגיון וחיבור לקיום
המצוות .עלינו לדעת שהסיבה האמיתית והיסודית
בכל מצווה ומצווה היא  -כי כך ה' ציווה .וכך כתב
המהר"ל מפראג" :כי המצווה גזירה עלינו ,ולא הביט
השם יתברך מה שהמקבל חפץ ורוצה ,רק הכל גזירה"
(תפארת ישראל ,פרק ו').
קיימות סיבות שונות להדלקת הנר ,חלקן ידועות
לנו וחלקן לא ,אבל מה שבטוח הוא שהארת הנר
מביאה עמה הארה רוחנית לנפש ,לבית ולשבת.

האתגר השבועי

הכינו מבעוד מועד זוג פמוטים נאה ,או אפילו זוג
נרות על גבי מגש .בדקו את זמני הדלקת נרות שבת,
וקבלו את השבת בהדלקת נרות .נצלו שעת רצון זו
לתפילות אישיות על כל משאלותיכם ,על יקיריכם
וכלל עם ישראל .כמו כן ,ניתן לבקש מתוך נוסח
תפילה סדורה המובאת בסידור.

מצטרפים להפצת עלון הידברות המבוקש

גם מזכים את הרבים
וגם נהנים ממגוון מתנות

<<
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מיכל אריאלי
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"הרגשתי שהכדור מפלח לי את
הגוף ,אלו היו ייסורי תופת"
הרב אורן אשרוב נפצע אנוש בלבנון וחולץ משם בניסי ניסים .שמונה חודשים לאחר
מכן הוא חווה הצלה נוספת ,כאשר ניצל מאסון המסוקים" .הכל מתוכנן ומדויק"

ל

עיתים קרובות נזכר הרב אורן אשרוב בימים
שבהם שירת בצבא כלוחם .נזכר ומתרגש.
נזכר ומודה לאלוקים ,על כך שהוא נמצא
כאן אתנו ,ועל העובדה שהעניק לו חיים.
הכל התחיל בשנת  ,1994אז הוא גויס לצה"ל
כשבלבו שאיפה אחת – להיות לוחם" .בתחילה
גויסתי ליחידת מודיעין רגילה" ,הוא מציין" ,הייתי
הטבח של היחידה ,אבל כבר מהרגע הראשון שאפתי
להיות לוחם ,ולמרות שלא אפשרו לי זאת בתחילה,
עשיתי הכל כדי שזה יתאפשר – ניסחתי מכתבים,
התקשרתי לכל מי שאפשר ,נעזרתי באנשים
שהכרתי ,ולבסוף התקבלה בקשתי ולשמחתי
הרבה ,כעבור שמונה חודשים – נשלחתי סוף סוף
לגיבוש ביחידות צבאיות ,ושוייכתי לסיירת הנח"ל,
שמתעסקת בתחום החבלה".

נכון שהיו אימונים והכנה לקרב ,אך בשום שלב לא
דמיינתי את עצמי באמת בתוך קרב בו אני שומע
את שריקות הכדורים ,הפיצוצים כמעט קורעים לי
את עור התוף ואני לא יודע מה לעשות – מצד אחד
ההיגיון אומר להסתתר מתחת לשיח או לאבן ,אך
מצד שני אולי נכון יותר להגיב חזרה ולירות אל
המחבלים? הבעיה היא שכל הזמן לא ידענו איפה
בכלל הם מסתתרים.
"בשלב מסוים" ,ממשיך הרב אשרוב" ,התחלתי
לזחול לכיוון סלע גדול ,כשאני מתכוון להסתתר
מאחוריו ,וכשהייתי בדרכי לשם פגע בי אחד
הכדורים .זו הייתה פגיעה קשה ,הרגשתי שהכדור
מפלח לי את כל הגוף – זה כמו שתיקח גרזן,
תרתיח אותו בלבה ,ותנעץ אותו בגב .ממש כאבי
תופת .הרגשתי שכל הגוף שלי נשרף .היה ברור לי

"כשאני מתבונן כיום בכל
האירועים שעברתי" ,הוא
מוסיף" ,אני רואה איך
שהקב"ה הדריך אותי
לאורך כל הדרך ,ובידו
הרחומה שמר עלי והנהיג
אותי כל הזמן"
מארב דמים

את אותו יום – י"ד סיון תשנ"ו ( 10ביוני ,)1996
לא מסוגל הרב אשרוב לשכוח" .היחידה שלנו
קיבלה מידע ממקורות מודיעיניים על כך שעומדים
להגיע מחבלי חיזבאללה מהאזור .מאותו רגע הכל
התנהל על פי הנהלים המוכרים – היינו  12חיילים
ובנוסף המפקד שלנו .זה היה בשעת לילה ,שרר
חושך גמור ,וכדי שלא יבחינו בנו צעדנו במרווחים
גדולים זה מזה .כשהגענו למדרון ההר הקמנו בו
מארב .כולנו שכבנו על האדמה ,כיוונו את הנשק
אל הכיוון המיועד כשהמחסניות בפנים ,כולנו היינו
דרוכים ומחכים לפקודה כל הלילה.
"עוד לפני שעלה השחר ,הורה לנו המפקד ישי
שכטר ז"ל לקפל את המארב ולחזור אל הבסיס
שממנו הגענו .אני הייתי אחד לפני האחרון שסגר
את הכוח ,וכך צעדנו בזה אחר זה .אלא שאז
הסתבר לנו המחדל הגדול – התברר שבמשך כל
הלילה ,כשהיינו במארב ,תצפתו עלינו מחבלי
החיזבאללה והקימו מארב משל עצמם .הם המתינו
לנו על הגבעה ,שכן ידעו שנחזור בדיוק באותה
נקודה ,ופשוט חיכו לרגע שבו נגיע.
"באותו רגע בו צעדנו כולנו אל עבר הציר ,שמענו
פתאום מטח גדול של ירי" ,הוא מתאר" ,באופן
אינסטינקטיבי נשכבנו כולנו על האדמה .מכל עבר
נזרקו אלינו רימונים והופעלו מטענים .באופן אישי
הייתי המום ,לא תיארתי לעצמי שאגיע לכזה רגע.

שזה המקום שבו אני מוצא את מותי".
ואז קרה דבר ששינה את התמונה" .אחד
המחבלים התקרב אלי כדי לוודא הריגה" ,הוא
מציין" ,ובינתיים אחד מחברי הפלוגה שלנו שאמנם
נפגע בידו ,אך המשיך לתפקד ,העביר את הנשק
אל היד השנייה וירה לכיוון המחבל .בכך הוא מנע
ממנו להגיע אלי .בתוך כך מישהו אחר מהצוות
הרים אותי ופינה אותי מהמקום .זה בעצם היה
השלב בו הסתיימה התקרית.
"התחילו לטפל בי עוד בשטח ,ולאחר מכן הובילו
אותי במסוק לרמב"ם .נאמר לי לאחר מכן שהייתי
במצב אנוש שהלך והתדרדר במהלך הדרך .בשל
כך הוחלט בסופו של דבר לעצור בבית החולים
זיו בצפת ,ושם נאבקו על חיי .במשך שלושה ימים
הייתי מונשם וללא הכרה .רק לאחר מכן שבה אלי
ההכרה ,והתחלתי להבין בהדרגה מה באמת קרה.
יחד עם זה שהבנתי שחיי ניצלו ,גם התוודעתי
לגודל המכה שספגה הפלוגה שלנו – מתוך 13
חיילים שהיו באותה תקרית נהרגו חמישה – הקצין
שלי ועוד ארבעה נוספים".
הרב אשרוב מציין כי כך למעשה החלה תקופה
חדשה בחייו – תקופה של שיקום ושל אשפוזים,
של הרבה כאב ,אך גם של התקדמות" .ככל שחלף
הזמן הבנתי את גודל הנס שחוויתי" ,הוא מוסיף,
"הייתי עלול להישאר משותק ,חלילה ,וזה היה נס
והצלה גדולה".

כיום ,כאדם מאמין ,אומר הרב אשרוב שהוא יודע
להודות על כל מה שקרה ,אלא שבזמנו ,כחייל בן
 20ממשפחה חילונית המרוחקת לגמרי מהדת ,הוא
כלל לא חשב על כך ,אלא המשיך את החיים.
שמונה חודשים לאחר מכן הוא חווה נס
הצלה נוסף שלא אפשר לו להישאר אדיש" .אסון
המסוקים" ,הוא אומר ,ושותק .עד היום קשה לו
לדבר על אסון התעופה הגדול ביותר בישראל ,בו
נהרגו  72חיילים שהיו במסוקים בדרכם ללבנון.
"בין החיילים שהיו על המסוקים שנפלו היו כל
חברי היחידה ששרדו את התקרית בה נפצעתי.
כל מי שנשאר בחיים עלה על המסוק והתרסק
אל מותו .רק בזכות הפציעה שחוויתי בלבנון ,לא
יכולתי להמשיך להילחם ,לכן נמנע ממני לעלות
על המסוק" ,הוא מסביר" .פתאום הבנתי שאם לא
הייתי נפצע קשה בלבנון ,הייתי ודאי מאבד את חיי
באסון המסוקים .התחלתי לראות כאן נס והצלה
כפולה – הקב"ה דאג מראש לכך שאפצע ,כדי
שאנצל מאסון המסוקים .אי אפשר להתעלם מכך
שיש כאן יד מכוונת".

שליחות לכל החיים

כבחור צעיר היית מודע לגודל הנס?
"הבנתי שהיה לי נס גדול ,אך לא עשיתי עם זה
כלום" ,הוא משיב בכנות" ,כנראה שהייתי קצת
רדום ,וגם עסוק בטיפולים ובפיזיותרפיה .היו לי
הרבה בעיות בגב ,והן אלו שבעיקר העסיקו אותי.
לאחר מכן נסעתי לטייל בחו"ל וכן נרשמתי ללימודי
הנדסת מחשבים במכללת תל אביב והתחלתי
לעבוד".
את החיבור ליהדות חווה הרב אשרוב רק אחרי
שהתחתן עם אשתו ונולדה להם בתם הבכורה –
מעיין" .אז הייתה התקופה הראשונה בה התחלנו
להכיר את היהדות לעומק" ,הוא מסביר" ,יחד עם
אשתי עברתי מסע של התקרבות ליהדות שהסתיים
בסמינריון ,ממנו יצאנו אנשים אחרים .מרגע
שגילינו את היהדות ,הפך גם ביתנו לחזק יותר ,ואני
באופן אישי התחלתי לשלב בסדר יומי גם לימוד,
כשאני עובד בבקרים בחברת השכרת הרכב הרץ,
ובשעות הערב לומד בכולל ברעננה".
עם חלוף הזמן התוודע הרב אשרוב לכך שיש לו
כישרון למסירת שיעורי תורה ,והוא החל למסור
שיעורים ברעננה ולזכות את הרבים .בינתיים נולדו
להם עוד ארבעה ילדים ,והמשפחה הלכה והתרחבה.
"לפני שש שנים" ,הוא מספר" ,קיבלנו הצעה
לעבור לכפר סבא ,לצורך קירוב .מדובר בשכונה
חילונית שיש בה בית כנסת בשם 'מנוחת שלום',
שלא היה שם רב ,ואני מוניתי לתפקיד .מאז ועד
היום אני נמצא שם ,מוסר שיעורי תורה ומשתדל
לתרום ולהעניק כמה שיותר לקהילה .התחושה
שלי היא שהאנשים כאן ממש חיכו שיבוא מישהו
שידריך אותם ושיחזק אותם .ברוך ה' זכיתי להגיע
למקום הנכון ,ולעסוק בזיכוי הרבים.
"כשאני מתבונן כיום בכל האירועים שעברתי",
הוא מוסיף" ,אני רואה איך שהקב"ה הדריך אותי
לאורך כל הדרך ,ובידו הרחומה שמר עלי והנהיג
אותי כל הזמן .החיים שלי מלווים בהשגחה פרטית,
ובכל יום הזיכרון כשאני נזכר באירועים שחוויתי,
אני לא מסוגל שלא להתרגש – היה כאן מהלך על
גבי מהלך ,הכל בהשגחה פרטית של אבא בשמים.
אי אפשר להתעלם מכך .זה ברור ושקוף כל כך.
הייתי שליח בצבא ,וכיום אני שליח בצבא של בורא
עולם".

דודו כהן

הרב ראובן זכאים

הטור השבועי

חידוד בנועם

להיות חוזר בתשובה
לגלות לראשונה את הלכות בורר ,לשמוע מההורים "אתה ממציא דברים
חדשים" ,להרגיש שהחברים בטוחים שמשהו קרה לך ,ולהתחיל להתייחס
אל צבע הגרביים .חייו של בעל התשובה המצוי

⬅

להיות חוזר בתשובה זה להבין כבר
מהתחלה שלא מדובר בזבנג וגמרנו ,אלא במסע
שלא נגמר כנראה עד סוף החיים.
להיות חוזר בתשובה (ספרדי) זה להתאמץ
בהתחלה לאהוב מוזיקה חסידית ,עד שמתישהו
מבינים שאם לא גדלת על זה מינקות  -אז לא
פשוט להתחבר.
להיות חוזר בתשובה זה לקלוט תוך זמן
קצר שכל מני דברים שאתה עושה (תפילין בחול
המועד ,ברכת "על נטילת ידיים" אחרי כל ביקור
בשירותים) בכלל לא נכונים הלכתית.
להיות חוזר בתשובה זה להתייחס בהתחלה
ליום העצמאות ולמדינה כאילו נולדת בסאטמר,
ורק בהמשך להבין שזה ממש לא שחור-לבן.
להיות חוזר בתשובה (טרי) זה להקדיש
את יום העצמאות והתקופה שלפניו לוויכוחים
ודיונים על הלל-בברכה ביום העצמאות ,כן או
לא ,וזה עוד אחרי הדיונים על העמידה בצפירה.
למרבה המזל ,אחרי כמה שנים ממצים את
הדיונים המעייפים האלה.

⬅

⬅
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להיות חוזר בתשובה זה להבין פתאום
שבקרב חלק מהמגזרים ,צבע הגרביים הוא בעצם
עניין חשוב מאוד.
להיות חוזר בתשובה זה להבין שגם אם
חשבת עד היום שאתה אחלה בן אדם ,ושיש לך
מידות מתוקנות  -אוהו איזו עבודה אתה צריך
לעשות עכשיו כדי לתקן באמת.
להיות חוזר בתשובה זה להתבונן בחברים
החילוניים שבטוחים שאתה לא בכיוון ,ולהרהר
בלב מי כאן באמת לא נמצא בכיוון.
להיות חוזר בתשובה זה להעדיף לשכוח
שירים או מערכונים או טקסטים מהעבר הרחוק
(איכשהו זה תקוע עד היום בראש) בתמורה
להבנת דף גמרא במלואו ,בלי שוטנשטיין.
להיות חוזר בתשובה זה לפנות אל הרב
בגוף שלישי ("הרב יוכל להסביר )"?...ולהרגיש
מוזר ולא טבעי בעליל.
להיות חוזר בתשובה זה להבין מתישהו
שאצל החרדים ,נהוג לפנות לאישה בגוף רבים
ולא יחיד ("מה רציתם? תוכלו בבקשה…?")
להיות חוזר בתשובה זה להתחיל בד"כ
מיראה ,עולם הבא ,גוג ומגוג וכו'  -אבל להתקדם
לעולם הרבה יותר אופטימי ושלם ,של תשובה
מאהבה.
להיות חוזר בתשובה זה לסדר מחדש את
התמונות שבאלבום ,ולהעלים את כל מה שלא
מתאים או מה שמסגיר עבר מפוקפק יחסית.
להיות חוזר בתשובה זה לרצות להחזיר
בתשובה את כל העולם ,עוד לפני שחזרת לגמרי
בעצמך.
להיות חוזר בתשובה זה להבין שבכיבוד
הורים ,איפה אתה ואיפה הגוי דמא בן נתינה.
להיות חוזר בתשובה זה להתחיל להילחץ
מהשידוכים של הילדים ,למרות שהם עדיין לא
נגמלו מטיטולים...
להיות חוזר בתשובה זה להגיד לפחות פעם
בכמה חודשים את המשפט "אבל זה כמו לאכול
 5חזירים!".
להיות חוזר בתשובה זה להפוך בן לילה
לפוסק הלכתי מול חילונים שרואים מישהו דתי,
באים לשאול שאלה ,ולא יודעים שהוא עצמו חזר
בתשובה לפני דקה וחצי.
להיות חוזר בתשובה זה לקרוא לעצמך
בהתחלה "בעל תשובה" (ביטוי מכובס יותר),
אבל בהמשך לחזור למקור .זו לא בושה לחזור
בתשובה  -בדיוק להפך.
להיות חוזר בתשובה ,זה להימנע מכל מיני
מילים בארמית ,יידיש וביטויים גלותיים ,ובסוף
למצוא את עצמך אומר לחבר שלך "שכוייח" ,על
שהביא לך כוס מים.
להיות חוזר בתשובה זה להיות במקום
אליו צדיקים גמורים לא מגיעים ,אך עדיין לקנא
בעולם הבא שלהם.
להיות חוזר בתשובה זה פשוט לחזור
לעצמך .לחזור אל החיים ,לחזור אל המהות
האמיתית שלך .לחזור הביתה.
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המדור בחסות
מבית אפיקים שבת

בר מים היברידי
שאלה בנועם
לאחר סעודת השבת הדשנה ,תר שלום בן קיסמא אחר
קיסם לחצוץ בו שיניו ולא מצא ,ראה ענף תלוש של
בשמים ובא לחתוך ממנו בידו חתיכה דקה מן הדקה
ליצירת קיסם מאולתר .שניה לפני עצר את עצמו ונמנע
מכך .מדוע?

פתרון החידה
מעלון נשא:
למעשה אין הבדל בין קצירה מהמחובר לקרקע ,מעציץ נקוב
(שיש חור יניקה בתחתיתו) ,או מעציץ שאינו נקוב ,משלושתם אסור
לתלוש בשבת .אלא שהקוצר ממה שנזרע בעציץ נקוב ,או
ממה שגדל באדמה שהונחה וסודרה על הגג ,שדינם כזרועים
בקרקע לכל דבר( ,תשו' הרא"ש כלל ב' סימן ד' ,וכ"פ מרן בהל' ערלה יו"ד
רצ"ד ,כ"ו) חייב משום קוצר מן התורה .אבל התולש מעציץ
שאינו נקוב איסורו מדרבנן (משנה שבת צ"ה .ופשטות השו"ע סי' שלו
סעי' ז ,ועיין היטב חזו"ע שבת ד עמ' סט ד"ה וראיתי).

הגרלה!
בין ה

פותרים נכונה
יוגרל שובר ברשת
תשובות יש לשלוח למייל:
alon@afikim-water.co.il
טכנולוגיית סינון מים בשבת
02-5807576
או לפקס:

אפיקים

טכנולוגית מים מתקדמת

⬅

⬅

להיות חוזר בתשובה זה לחשוב בהתחלה
שיהיה הכי קל להחזיר בתשובה את ההורים ,ורק
אז לגלות שזה בעצם הכי הכי קשה.
להיות חוזר בתשובה זה לשכנע באובססיה
את ההורים והמשפחה המורחבת שהם צריכים
לחזור בתשובה ,ולהסביר להם שאתה בסך הכול
רוצה שיהיה להם טוב גם בעולם הבא ,ולשמוע
מהם – "השתגעת סופית" .כאן בדרך כלל השיחה
מסתיימת…
להיות חוזר בתשובה זה לשמוע מההורים
את המשפט הקבוע ,וכנראה הנצחי " -אתה
ממציא הלכות".
להיות חוזר בתשובה זה לגלות לראשונה
את הלכות בורר  -ולהיות מופתע לגמרי.
להיות חוזר בתשובה זה לקלוט לפתע שכל
הדתיים שבזת להם וחשבת שהם מיושנים  -הם
בעצם הרבה יותר מתקדמים ונורמליים ממך.
להיות חוזר בתשובה (טרי) זה לקבוע
נחרצות שהחילונים חיים בסרט ,ורק אחרי
תקופה ,כשהאורות מתעמעמים ,להבין שבעצם
גם אתה חיית קצת בסרט.
להיות חוזר בתשובה זה לא להבין פתאום
איך חיית ככה עד עכשיו ,ואיך העיניים לא נפתחו
לפני הרבה יותר זמן.
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להזמנות:

077-80-37-880
כשיש נועם  ,2אין שאלות!

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

לשירותכם בטלפון או בווצאפ

073-222-1-222
מוקד השירות................................................................שלוחה 0
לתרומות.........................................................................שלוחה 1
הידברות שופס..............................................................שלוחה 2
יעוץ למתחזקים וקו ההלכה..........................................שלוחה 3
עלון עונג שבת .............................................................שלוחה 4
צופיה ,עולם הילדים ,הקמפוס היהודי .....................שלוחה 5
שלום בית ,נפשי בשאלתי,
שלום ואמת ,אמ"א והתבוללות..................................שלוחה 6
חוגי בית ,בית הידברות ,ימי עיון וכנסים .....................שלוחה 7
נופשים בארץ ובחו"ל.....................................................שלוחה 8
מתחברות ואתגר............................................................שלוחה 9

לב של
ילד
אשר מדינה

"עוילם מלא" (ז')
בשבוע שעבר סיפרתי לכם כיצד נותר הרשל לבדו

תוף

מדו

ר הטריוויה

ב
שי

כלתה של נעמי ,שלא הצטרפה אליה
לארץ ישראל ,נקראת:
א

מחלה

ג

רות

ב

נעמה

ד

ערפה

מי נשבה במלחמת המלכים?
א

אברהם

ג

לוט

ב

מלכיצדק

ד

אליעזר

האם צמים ביום כיפור
שחל בשבת?
א

כן

ג

דוחים את הצום
ליום ראשון

ב

יש מחלוקת,
ונוהגים להחמיר

ד

לא

פתאום נזכרתי בו וחשבתי מה איתו :האם
הוא ירד כבר מהבניין? האם הוא זקוק
לעזרה?
אזרתי אומץ ,פתחתי את דלת דירתו
ונכנסתי.
עשן מילא את כל הדירה,
ובקושי יכולתי לראות.
"הרשל ,אתה כאן?" ,שאלתי
בקול.
שום קול לא ענה.
נכנסתי לחדר הראשון –
ולא ראיתי כלום .נכנסתי
לחדר השני ,והנה ,מבעד
לעשן ,ראיתי את הרשל
שוכב על המיטה בעיניים
פקוחות.
"הרשל ,קום! יש שריפה בבניין
וחייבים לצאת!" ,אמרתי נרגש.
הרשל לא אמר דבר .הוא הביט בי בעיניים מתות
וסימן בידו לאות "לא".
"הרשל!" ,אמרתי בקול מתחנן" ,אתה חייב לקום!".
"תלך ,תלך ,זה מסוכן בשבילך להיות כאן" ,אמר
הרשל בקול שקט" ,תעזוב אותי לנפשי ,אין לי בשביל

טיפים
ופטנטים

כל כמה שנים מקיימים
מצוות יובל?
א

25

ג

100

ב

50

ד

70

'יפס-
ִצ ְּ
ָס ָלט
ְּב ַק ּלוּת

כמה מתנות כהונה יש?
א

48

ג

12

ב

36

ד

24

פתרון החידות מפרשת נשא:
א .בנימין ,ד .שם בן נח ,ג .מובטח לו שהוא בן
עולם הבא ,ב .קיקיון ,א .אלישע בן אבויה

הזוכה מעלון
פרשת בהר:
אפרת סבג

פתרתם את כל השאלות?
שלחו אלינו למייל trivia@htv.co.il

וציינו בכותרת את שם הפרשה
בין הפותרים נכונה יוגרל הספר
"ניצחתי אותך אייכמן "15
של הרב אברהם אוחיון
מתנת הידברות שופס.

חודש הספר העברי
בעיצומו!
מבצעים של פעם בשנה
על מגוון ענק של ספרי ילדים!
מתנה בכל רכישה!

 10ספרים
ב₪ 100 -
על מגוון ענק!

* עד גמר המלאי

מהרו להזמין! shops.hidabroot.org 073-222-1250

מה ללכת".
נדהמתי מדבריו" .מה זאת אומרת 'אין לך למה
ללכת'?! זה מסוכן להיות כאן עכשיו .אתה עלול
להיחנק מהעשן ,חלילה!".
"ואז מה?" ,קטע אותי הזקן בפתאומיות" ,למי
כבר אכפת ממני? מי יש לי בעולם?
מה כבר יש לי בחיים האלו?".
התרגשתי עד דמעות מדבריו.
הגיע
שהרשל
הבנתי
למצוקה נפשית גדולה עד
כדי ייאוש מוחלט .באותו
רגע חשתי צער עמוק
שלא באתי לבקר אותו בכל
החודשים האלו .מי יודע,
אולי הייתי מעודד אותו מעט
והוא לא היה מגיע למצב הזה,
הרי רק איתי שוחח בפתיחות כה
גדולה.
אולם עכשיו הבנתי שעוד לא מאוחר ,אסור לי
לוותר ,אני חייב לעודד אותו כדי שירצה לצאת איתי
החוצה.
בשבוע הבא אספר לכם איך שכנעתי
את הרשל לקום.

'יפס? ֲה ִכי ָט ִעים ( ְוגַם ֲה ִכי
או ֲֹה ִבים ִצ ְּ
יתיֲ ,א ָבל
'יפס ֵּב ִ
ַח ִסית) ְל ָה ִכין ִצ ְּ
ָּב ִריא ,י ֲ
ָשים נִ ְר ָּת ִעים ֵמ ָה ֲעבו ָֹדה
ַה ְר ֵּבה ֲאנִׁ
ׁשל ִח ּתו ְּך ַּת ּפו ֵּחי ָה ֲא ָד ָמה.
ַה ַּמ ְר ִּגיזָה ֶ
'יפס י ְִהיֶה ָט ִעיםַ ,ר ְך ַּב ִּמ ָּדה
ׁש ַה ִּצ ְּ
ְּכ ֵדי ֶ
ַה ְּנכוֹנָה ו ָּפ ִר ְיך ַּב ִּמ ָּדה ַה ְּנכוֹנָהָ ,צ ִר ְיך
ַל ְח ּת ְֹך אוֹתוֹ ִל ְרצוּעוֹת ְּבג ֶֹדל ֵּבינוֹנִ י –
'יפס.
ׁשל ִצ ְּ
ְרצוּעוֹת ֶ
יעה.
'יפס ְּב ַק ּלוּת ַמ ְפ ִּת ָ
ׁשר ַל ְח ּת ְֹך ִצ ְּ
ו ְּב ֵכןֶ ,א ְפ ָ
ֶשנוֹ ְמֻׁש ָּלׁש
ׁש ּלוֹ יְׁ
ׁש ְּבי ְֶד ֶכםְּ .ב ַצד ֶא ָחד ֶ
ַה ִּביט ּו ְּב ַמ ְק ֵלף ֶ
ׁשל ַּת ּפו ַּח ָה ֲא ָד ָמהֲ .א ָבל
ׁשל ֲח ָל ִקים ָקִׁשים יו ֵֹתר ֶ
ׁש ֵּמׁש ְלהו ָֹצ ָאה ֶ
ׁש ָּלרֹב ְמ ַ
ָק ָטןֶ ,
ׁש ַּת ּפו ַּח ָה ֲא ָד ָמה ָקלוּף ַל ֲחלו ִּטין – ָּפׁשוּט ִמְׁש ַּת ְּמִׁשים
ׁשר ְל ִהְׁש ַּת ֵּמׁש ּבוֹ ּגַם ַא ֲח ֵרי ֶ
ֶא ְפ ָ
'יפס ַּד ּקוֹת ְּבג ֶֹדל ֻמְׁש ָלם.
ַּב ְּמֻׁש ָּלׁש ַה ּזֶה ִּב ְתנוּעוֹת ִק ּלוּף ְרגִ ילוֹת ,וְיו ְֹצ ִרים ְרצוּעוֹת ִצ ְּ

ׁשה ו ְַל ְח ּת ְֹך
ֻתר ַל ֲעבֹד ָק ֶ
ׁש ִרי ְּכ ִקּׁשוּט ְל ָס ָלט? ְמי ָּ
ׁשל ַעגְ ָבנִ ּיוֹת ֶ
רו ִֹצים ְל ָה ִכין ֲח ָצ ִאים ֶ
ַחד ְּב ַק ּלוּת.
ֻּלן י ַ
ׁשר ַל ְח ּת ְֹך ֶאת כ ָּ
ת-א ַחתֶ ...א ְפ ָ
או ָֹתן ַא ַח ַ
יחים ֶאת ָה ַעגְ ָבנִ ּיוֹת ַעל ַצ ַּל ַחת ַא ַחת ,ו ְּמ ַכ ִּסים או ָֹת ּה ְּב ַצ ַּל ַחת נו ֶֹס ֶפתָּ .כ ֵעת
ָּפׁשוּט ַמ ִּנ ִ
ַמ ֲע ִב ִירים ַס ִּכין ַח ָּדה ֵּבין ַה ַּצ ָּלחוֹת ,וְהו ֹּפ – ָּכל ָה ַעגְ ָבנִ ּיוֹת ֲחצוּיוֹת.

שליש 18.6

ֹ
קו ֵראת
ָלכֶ ם

הי
דברות שופס

כל המבצעים מעודכנים באתר הידברות שופס

הלכות
לילדים

אכת ָּדׁש
ְמ ֶל ֶ

אדם החל לעבוד בחברה
לסלילת כבישים .כעבודה ראשונה,
הוטל עליו לצבוע פס לבן במרכזו
של כביש ארוך .בשעה הראשונה צבע האיש
 100מטרים של הפס .בשעה השנייה – 50
מטרים .ובשעה השלישית –  20מטרים
בלבד .שאל אותו המנהל" :למה אתה
יורד בקצב ככל שעובר הזמן?!".
ענה העובד" :פשוט –
ככל שאני מתרחק ,לוקח לי
יותר זמן לחזור
אל הדלי."...

בדיחות

ׁש ָּבת?
ָבים ְּב ַ
אכת ָּדׁש ,וּ ַמ ּדוּ ַע ָאסוּ ר ִל ְסחֹט ֲענ ִ
ַמ ִהי ְמ ֶל ֶ
יׁשית מִ ּבֵין ל"ט אֲבֹות הַ ּמְ לָאכָה הָ אֲסּורֹות ּבְ ׁשַ ּבָתּ .כָל
מְ לֶאכֶת ּדָׁש הִ יא הַ ּמְ לָאכָה הַ חֲמִ ִ
ִׁשּבֹלֶת חִ ּטָ ה מֻ רְ ֶּכבֶת מִ ּגַרְ עִ ינִים ּפְ נִימִ ּיִיםּ ,ומִ ּקְ לִ ּפֹות – הַ ּקַ ׁש וְהַ ּתֶ בֶן ׁשֶ עַל הַ ּגַרְ עִ ינִים .הַ ּפְ ֻעּלָה
ׁשֶ ל הַ פְ ָרדַת הַ ּקְ לִ ּפֹות מֵ הַ ּגַרְ עִ ין נִקְ רֵאת ּדִ יׁשָ הּ .ובְ אֹפֶן ּכְ לָלִ י ,הַ הַ ְג ָּדרָה ׁשֶ ל מְ לֶאכֶת ּדָׁש הִ יא ּכָל
הַ פְ ָרדָה ׁשֶ ל אֹכֶל מֵ הַ ּפְ סֹלֶת הַ ּמְ חֻ ֶּברֶת אֵ לָיו.
ּבַּמִ ְׁשּכָן הָ יּו מַ פְ רִ ידִ ים אֶ ת הַ ּפְ סֹלֶת מִ ן הַ ּצְ מָ חִ ים ׁשֶ ּמֵ הֶ ם הֵ כִ ינּו צְ בָעִ ים לִ צְ בִ יעַת יְרִ יעֹות
הַ ּמִ ְׁשּכָן.
ּפֵרּוק ׁשֶ ל אֹכֶל מִ ּפְ סֹלֶת ּבְ אֶ מְ צָעּות ּכְ לֵי ׁשֶ ּמְ יֹעָד לְ כְָך ,הּוא אִ ּסּור ּדָׁש מִ ן הַ ּתֹורָה .י ְֶׁשנָן
ׁשֶ אֲסּורֹות מִ ן הַ ּתֹורָה מִ ּׁשּום ׁשֶ הֵ ן ּתֹו ָלדָה ׁשֶ ל מְ לֶאכֶת ּדָׁשּ ,כְ מֹו
מִ סְ ּפַר ּפְ עֻּלֹות
לְ ֻדגְמָ ה הַ פְ ָרדָה ׁשֶ ל אֹכֶל מִ ּפְ סֹלֶת ּבְ יָדִַים ,סְ חִ יטָ ה ׁשֶ ל
זֵיתִ ים וַ ֲענָבִ יםׁ ,שֶ ּבְ אֶ מְ צָעּותָ ּה מַ פְ רִ ידִ ים אֶ ת הַ ּׁשֶ מֶ ן אֹו
הַ ּיִַין מִ ּקְ לִ ּפֹות הַ ּפְ רִ יְ ,וגַם סְ חִ יטָ ה ׁשֶ ל מַ ִים מִ ֶּבגֶד אֹו
מִ ּמַ טְ לִ ית ׁשֶ ּנִסְ ּפְ גָהַּ ,כאֲׁשֶ ר צְ רִ יכִ ים אֶ ת הַ ּמַ ִים ׁשֶ ּיֹוצְ אִ ים
מֵ הֶ םּ .גַם ַל ֲחל ֹב ּבְ הֵ מֹות ָאסּור ּבְ ׁשַ ּבָת מִ ּׁשּום מְ לֶאכֶת
ּדָׁשּ ,כֵיוָן ׁשֶ ּבִ פְ ֻעּלָה זֹו מַ פְ רִ ידִ ים אֶ ת הֶ חָ לָב מִ ן הַ ּבְ הֵ מָ ה.
י ְֶׁשנָן ּפְ עֻּלֹות יֹומְ יֹומִ ּיּות רַּבֹות ׁשֶ אֲסּורֹות ּבְ ׁשַ ּבָת
מִ ּׁשּום מְ לֶאכֶת ּדָׁש ,וַ ֲעלֵיהֶ ן – ּבְ ׁשָ בּו ַע הַ ּבָא בעז"ה.

מצאו 10
הבדלים

הקרב
על הבית

 אתה מתכווןלאכול את כל
השניצלים האלה לבד?!
 מה פתאום?אני אוכל אותם עם
אורז ותפוחי אדמה.

 אני צריך ללכתלהסתפר.
 אבל אתה בעצמךספר!
 נכון .אבל אני ממשיקרן...

פרק 35

איירה :אסתי זיכל

ַאל ִּת ְת ַל ֲה ִביֵ .אּלּו ִּד ְמעֹות ַּתּנִ ין.

ה' פאר

ִּד ְמעֹות ָ -מה???

ְּב ִכי ְמזֻ ָּיףְּ ,כמֹו ַּתּנִ ין ֶׁש ָּת ִמיד
ּבֹוכהַּ .גם ְּכ ֶׁשהּוא
נִ ְר ֶאה ֶׁשהּוא ֶ
הֹורג ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁשּלֹו.
ֵ

קֹולֹורדֹו.
ָ
ַאל ִּת ְד ַאגַ ,מר
ֲאנַ ְחנּו נַ ֲע ֶׂשה ַהּכֹל ְּכ ֵדי ְל ַה ְחזִ יר
ֶאת ַהּדֹוד ִסינַ י ַה ַּב ְי ָתה!

ַרק זֶ ה ַמה
ֶּשׁ ָה ָיה ָח ֵסר ִליֹ ...לא
מֹותי.
ֻי ְצ ַלח ֶׁש ְּכ ִ
נֹוקׁש ַעל ִׁש ְמ ַׁשת ַה ַחּלֹון!
יׁשהּו ֵ
ִמ ֶ

אּולי ַהּדֹוד ִסינַ י ִה ְר ִּגיׁש
ַ
ּומ ֵהר ַל ְחזֹר?
ֶׁש ִּד ַּב ְרנּו ָע ָליו ִ

זֶ ה ֹלא ֶה ְגיֹונִ י! ַמר ִסינַ י
יקה---
ָּכלּוא ְּב ַא ְפ ִר ָ

ָמה ָא ַמ ְר ָּת???

באדיבות מגזין

| לרכישת ספר הקומיקס "הקרב על הבית" בהידברות שופס ,חייגו073-2221250 :
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המשך בשבוע הבא...

14

פנינה לשם

מילים מהנשמה

את נורמלית!
הסטיגמות המיותרות עדיין קיימות .טוב שהן הולכות ונעלמות
"את חושבת שאני משוגעת?!" ,היא שאלה
בזעזוע והסתכלה עלי בעלבון ,כשהצעתי
לה בעדינות להיעזר
בפסיכיאטרית.
הנערה הצעירה
הזו שיקפה בעצם
את הסטיגמה שעדיין
יש לרבים מאיתנו
התמודדויות
על
נפשיות .פסיכולוג?!
זה
פסיכיאטר?!
חלשים.
לאנשים
עזרה לגוף ,כן .תרופה
לגוף ,כן .אבל עזרה
לנפש? הס מלהזכיר.
סיפרתי לה על נערה אחרת שהכרתי ,שלא
עלינו היתה בפיגוע ואף נפצעה ,וכתוצאה

מזה היתה בחרדות קשות ,ונעזרה בכדורים
שרשם עבורה פסיכיאטר .הכדורים עזרו לה
מאוד להתאושש ,ותוך
תקופה קצרה היא
חזרה לפרוח" .אז
את חושבת שהיא
לא נורמלית .נכון?".
החזרתי לה בשאלה.
"לא! מה פתאום!",
היא נזעקה להגן על
כבודה של הנערה
האחרת" .היא היתה
בפיגוע! יש לך מושג
מה היא ראתה שם?!
איך אפשר לומר עליה ככה?"...
עכשיו יכולנו לשוחח עליה .על הקשיים
שהיא עברה בחיים ,שגרמו לה למאוס בחיים

ולשקוע בדיכאון .על המצב הסביבתי שלא
היא בחרה בו ,אבל היא היחידה שכרגע תבחר
הלאה אם להתמודד או להתמוטט ,האם לשקוע
או להיעזר ולקום לחיים .הבנו יחד שכדור  -זו
לא מילה גסה .כשאדם שובר את הרגל בנפילה,
הוא זקוק לגבס כדי שהרגל תחזור לעצמה,
וכשאדם עובר שבר נפשי ,הוא זקוק לעיתים
לתרופה כדי שהנפש תתחזק ותחזור לעצמה.
האדם מורכב מגוף ומנפש .על שניהם
הוא נדרש לשמור ,ושניהם עלולים להיפגע
ממאורעות שקורים .לפעמים הם מצליחים
להתרפא לבד ,ולפעמים נדרשת התערבות
חיצונית כמו תרופה ,כדי לתת לאדם כוח
להתגבר על המכה .זה לא לתמיד ,וזה לא אומר
דבר וחצי דבר על האדם (מלבד זה שהוא לוחם
אמיתי ,שלא מוותר לעצמו ומתרסק ,אף על פי
שאת זה הכי קל לעשות.)...
הנערונת החמודה נרגעה ,החיוך חזר לפניה,
ואני שקעתי במחשבות על סטיגמות מיותרות,
שכמה טוב שהן הולכות ונעלמות.
ייעוץ והכוונה ללא עלות להורים ולצוותי הוראה
לנוער מתמודד etgar@htv.co.il -

הרבנית חגית שירה

חכמת נשים

במסירות ...מאיפה באה לה המחשבה הזו?
בדיוק אותו דבר אנחנו עושים לקדוש
ברוך הוא! אנחנו חיים בפחדים שאולי הוא
הולך להרעיל אותנו חלילה ,לפגוע ,להכאיב,
לקחת לנו ,להפיל
אותנו ...אומר לך
ה' :בת שלי ,אני
אוהב אותך כל
כך ,אני הבאתי
לעולם
אותך
הזה ,אני נותן
לך חיים ,עולם
שלם אני מסדר
למה
סביבך...
את חושבת שאני
רוצה להרע לך,
למה?
זכרי ,פחד  -זה גרוע יותר מלחשוב שאמא
שלך הולכת להרעיל אותך.

ראשי בני ישראל המה .הם ,המרגלים ,לא היו
אנשים שהיה סיכוי שיפחדו מדברים מבהילים
שיראו ...אז מה קרה להם? הפחד הפיל אותם!
ובכן ,ממה הם פחדו? אומר הזוהר הקדוש
שהם פחדו שאם ייכנסו ישראל לארץ ,יעבירו
אותנו מלהיות ראשים ,וימנה משה ראשים
אחרים ...ועל שלקחו עצה רעה לעצמם ,מתו
הם וכל אותם שלקחו דבריהם( ...זוהר בפרשתנו).
בגלל הפחד הם לא רצו להיכנס ,ולכן ראו
את הכל גדול ומפחיד .אם הם היו הולכים
ברצון טוב ולשם שמיים ,בביטחון בהשם
ובאמונה  -הם היו מצליחים בשליחות ,והיו
רואים את מעלותיה של הארץ .וגם אם היו
רואים את העם היושב בה חזק ,היה להם הכוח
להתמודד עם כל קושי ולנצח .אבל הם פחדו
שהקדוש ברוך הוא הולך להפיל אותם ולהוריד
אותם מתפקידם הרם והנישא ,וכשיש פחד -
הוא גם מלא דמיונות ,והאדם יכול לעשות כל
כך הרבה טעויות.
אומר ה"שפת אמת" כי כולנו שליחים
של הקדוש ברוך הוא .אנחנו צריכים לחיות
מתוך תחושה של שליחות! פחד? מה פתאום!
את שליחה של השם ,יש לך תפקיד בלעדי
שאין עוד לאף אחת בעולם .הוא מסדר את
התפקידים ושומר על השליחים שלו מכל רע.
תפסיקי לדאוג – תתחילי לחיות!

הם היו נכבדים ונישאים מעל ההמון ,הם היו
אנשים עם לב חזק אומרים חז"ל ,כולם אנשים

ניתן להזמין את הרבנית חגית שירה לחוגי בית
בכל רחבי הארץ ,ללא תשלום 073-222-1290

ממה פחדו המרגלים ,ומה היית עושה אם הבת שלך היתה פוחדת
שאת עומדת להרעיל אותה?
אם היית יודעת כמה הקדוש ברוך הוא רוצה
שתהיי שמחה ,אם היית יודעת כמה הוא רוצה
שתחיי טוב ,שתהיי מאושרת ,כמה אהבה
הוא אוהב אותך ,כמה את יקרה לו  -לא היית
מכלום.
פוחדת
היית עוברת את
המסע הזה שלמה
ורגועה...
אחותי ,כמו שה'
לא רוצה שתעברי
עבירות ,ככה הוא
לא רוצה שתחשבי
שתהיי
שלילי,
עצובה ושתפחדי.
דמייני רגע את
הבת שלך נכנסת
אליך הבייתה ופוחדת ששמת לה רעל באוכל.
דמייני שאת שומעת אותה לוחשת בבהלה:
נראה לי שאמא שלי רוצה להרעיל אותי!
היית נפגעת ,נכון? היית נעלבת עד עמקי
נשמתך .את הרי אוהבת אותה ,זו הבת שלך,
טרחת והכנת לה והשקעת בה וגידלת אותה

•••

כי אין בעולם אהבה
כמו אהבה של אמא

אמא ,אל תעצרי את האהבה הזו...
אמ''א  -סיוע לנשים הרות במצוקה kalina@htv.co.il · 073-222-1333 · 052-955-1591

מגוון מומחיות

ר.ל .פלץ

פורום מומחיות

בריאות טובה

האם התקף חרדה גורם
להתקף לב?
האם התקף חרדה הוא תופעה מסוכנת ,ואיך אוכל להפסיק
לרצות את הסביבה?
איך נוצר התקף חרדה? האם הוא
מסוכן? והאם הוא יכול לגרום להתקף לב
ולבעיות בריאות אחרות?
לעתים קרובות ,אדם צעיר ובריא שנמצא
בתקופה די מתוחה מרגיש שלבו דופק
חזק יותר מהרגיל ,או חש אי נוחות בחזה.
מתעוררת דאגה ,שבעקבותיה מתחיל
שחרור אדרנלין .אדרנלין הוא הורמון
שמשתחרר בכל מצב פחד ,בין אם מדובר
בסכנה אמיתית ובין אם לא ,ובשלב זה
המוח מגיב כאילו הוא במצב חירום:
הלב מזרים יותר דם לגפיים ,רמת החמצן
עולה וכך גם רמת הסוכר בדם ,האישונים
מתרחבים וכל מערכות החירום מתגייסות.
זהו מעגל קסמים ,שכן התהליכים הללו
מגבירים את תחושת הסכנה ,שמגבירה
את מערכות האזעקה וחוזר חלילה.
התהליך מהיר ועוצמתי ,כי תגובות הפחד
הן מהירות .למעשה ,עוברות שלוש דקות
בלבד מרגע שליחת הודעת חירום מהמוח
ועד שהגוף מוצף באדרנלין.

התקף חרדה אינו מסוכן .אי אפשר למות
ממנו ,והוא אינו מוביל להתקפי לב.
זאת ועוד – ישנם מומחים הטוענים
שהתקפי חרדה משפרים תפקודי לב-ריאה
כמו אימון גופני אירובי.
עם זאת ,התקפי חרדה חוזרים ונשנים
גורמים למצוקה ולחרדה מתמשכת.
הניסיונות להימנע מההתקף הבא ומהבושה
המתלווה להתמוטטות בציבור ,עלולים
להוביל לצמצום והסתגרות .בנוסף ,חרדה
מתמשכת אינה דבר בריא .מעבר לפגיעתה

כ' סיוון
נתניה

(אורלי סמירה ,יועצת זוגית ופסיכותרפיסטית
)CBT

•••

אני רווקה בת  28המתגוררת בבית הורי.
לאחרונה ,אני חשה כי כל הנטל הביתי נמצא
על כתפי ,וכי קשה לי לסרב לבקשותיהם של
הסובבים .לעיתים ,כשזה קורה ,אני זוכה
לביקורת ולתחושת חוסר הערכה .איך אוכל
להשיב את השקט לחיי?
הקושי לסרב לאנשים מבית ומחוץ נובע
מרצונך הפנימי והלא מודע לרצות את
האנשים מסביבך .חשוב שתביני שזוהי
בחירתך האישית ,ואף אחד אינו כופה
את רצונותיו עליך .בחירה זו נובעת לבטח
מרצונך להרגיש בעלת ערך ומשמעות ,אולי
לזכות באהבה ובתשומת לב ,ואולי להרגיש
שייכת  -חלק ממשהו .כל הנ"ל הם רווחייך
הסמויים המניעים אותך לבצע את הפעולות
הנדרשות ממך שוב ושוב ללא יכולת סירוב.
את בוודאי גם חשה בתוכך אשמה אם לא
תבצעי אותן ,וזו הסיבה לביקורת החיצונית
לה את חשופה.
כל פעולה שאדם מבצע מתורגמת לקשר
שבין גירוי לתגובה .אצלך נוצר קשר בין
ריצוי והיכנעות לצרכי הסביבה לבין תחושת
הערכה – כדי לזכות בהערכה ,אהבה,
שייכות וכו' – את מבצעת את המוטל עליך
ללא יכולת התנגדות .כך נוצרת לה תחושה
פנימית ולא מודעת של רצון לרצות.
דפוס התנהגות מעין זה מותיר את רצונותיך
האמיתיים כבויים וחבויים ,ואת מוצאת את
עצמך עוסקת בצורה מיומנת בריצוי שאין
לו סוף ,וללא כל יכולת להפסיקו .ריצוי זה
יבוא לקיצו כאשר את הרווחים שלמדת
להפיק כתוצאה ממנו  -תפיקי מתוך עצמך,
ללא תלות סביבתית( .ענבל אלחייאני,MA ,

השולחן שלך
כבר ערוך (ד')
ִיתַא ֶו ּה לֶאֱכֹול ּ ַת ֲאוָה
מתי רצוי לאכול? "זְמַ ן הָ אֲכִילָה הּוא כְ ֹּשֶ ְ
אֲמִ ִּתית ל ֹא זָרָ הּ .ולְהַבְ דִ ּיל ֵבּין תַ ֲאוָה אֲמִ ִּתית לְתַ ֲאוָה זָרָ ה הִ יא
הָראשֹונָה נ ְִקרֵ את רָ עָב – (הּו ְנ ֶגּער) ִכּי הָאִ צְ טֹומְ כָא (קיבה)
ז ֹאתִ :
רֵ יק .וְהַשְ ִני ָה הִ יא כְ ֹּשֶ ִּמ ְת ֲאוֶה מַ ֲאכָל מְ יֻחָ ד ְונ ְִקרֵ את ּ ֵתָאבֹון –
(ַא ּ ֶפטִ יטּו)".
כשהבטן מתחילה להשמיע רעשים (קרקורים) בבוקר ,או
מספר שעות לאחר ארוחה טובה ,אז ודאי שזה סימן לקיבה
ריקה ורעב אמיתי .כאשר אין הסימנים האלה ,ומתחשק
לכם לאכול משהו במהלך היום ,זה נקרא – תאווה .בשנים
האחרונות גילו שאנשים רבים כמהים למזון בלי קשר לתאווה,
כיוון שחסרים להם ערכים תזונתיים כמו ויטמין סי  ,מינרל
המגנזיום או מים .למשל ,צורך במתוק לאחר ארוחה עלול
להצביע על חסר בוויטמין סי (קנו ויטמין זה במציצה לספיגה מיידית).
חשוב לבחון את זה.
"בדֶ ְ ֶרך ְּכלָל ,הָָאדָ ם הַ ָב ִּריא וְהֶחָ זָק ,י ֹאכַל ׁשְ ּ ֵתי ְּפעָמִ ים ַבּיֹום.
וחַ לָֹּשִ ים ּוזְקֵ נִים י ֵש לָהֶם לֶאֱכֹול ַאְך מְ עַט ְ ּב ּ ַפעַם אֶ חָ תְ .וי ֹאכְלּו
הַר ֵבּה ְּפעָמִ ים ַבּיֹוםִ ,כּי ִרּבּוי הַמַ ֲאכָל י ַ ֲחלִיש אֶ ת הָאִ צְ טֹומְ כָא
ָכְּך ְ
(קיבה) .וְהָרֹוצֶה ל ִׁשְ מֹור ְב ִּריאּותֹו ,ל ֹא י ֹאכַל עַד ׁשֶ ִיהְ י ֶה
ְהַשְ מִ יט סְ עּודָ ה
הָאִ צְ טֹומְ כָא רֵ יק מִ ן הַמַ ֲאכָל הַּקֹודֵ ם .וְטֹוב ל ׁ
ְִיתחַ ֵזּק כ ֹּח
ַאחַ ת ַב ֹּשָ בּועְַ ,כּדֵ י ׁשֶ ִׁישְ ּבֹות הָאִ צְ טֹומְ כָא מֵ עֲבֹודָ תֹו ו ְ
הַשְ מָ טָה ז ֹאת ,טֹוב ׁשֶ ְּתהֵא ְ ּבעֶרֶ ב ׁשַ ָבּת".
עִ ּכּולוְ .ונ ְִראֶ ה ִכּי ׁ
ככל שנקשיב לגופנו ונאכל בשעות של רעב אמיתי ,נחזק
את כלי העיכול ובעיקר את הקיבה (התחנה הראשונה בה המזון
שוהה) .חשוב לחזק את הקיבה מסיבות בריאותיות רבות.
מפאת ריבוי סעודות ביום השבת טוב לפסוח על סעודה ביום
שישי במהלך ההכנות לשבת ,ולאכול מעט במשך היום על
מנת להתענג על סעודת שבת הראשונה ולא להיות שבעים.
"הָרֹוצֶה לֶאֱכֹול ַכ ּ ָּמה מִ ינֵי מַ ֲא ָכלִים ,י ְַקדִ ּים לֶאֱכֹול ְּתחִ לָה אֶ ת
הַמזֹון ,אֶ לָּא שּוהֶה מְ עַט ֵבּינֵיהֶם".
הַמְ ׁשַ ל ְׁשֵ ל ,וְל ֹא ְיע ְָרבֵם עִ ם ּ ָ
אנשים שרגילים לאכול פירות טריים כקינוח לאחר סעודה
רווית חלבונים ופחמימות ,עושים טעות חמורה .פירות הם
מזון הממהר להתעכל ,ואם ינהגו כך ,הרי יגרמו להשהיית
הסעודה במערכת העיכול ,ונוהג זה יגרום ודאי לתסיסת
המזון ,לריקבון ,לגזים ולעוד מרעין בישין .פירות צורכים אך
ורק על קיבה ריקה .עדיף לאכול חתיכת עוגה לקינוח ,ולא
פרי .תחוו ותחי נפשכם.
לרכישת המהדורה האחרונה של הספר "רזי התזונה להתנקות,
להבריא ,לרזות בקלות" חייגו להידברות שופס073-222-1250 :

מטפלת מוסמכת ב NLP-ובדמיון מודרך)

ראשון | 19.6

מתנ"ס בית יוחנן
רחוב דרך רזיאל 4

כ"א סיוון
ח י פ ה

כ"ז סיוון
א ל ע ד

באיכות החיים ,היא עלולה לפגוע במערכת
החיסונית ולהגביר את פגיעותו של הפרט
לבעיות בריאות רבות .לכן אם התקפי
החרדה מתמשכים ,כדאי לפנות לטיפול.

15

מופע חדש ומעצים

שני | 20.6

מתנ"ס הדר
רחוב ירושלים 29

ראשון | 26.6

היכל הכינוסים ויז'ניץ
רחוב יונתן בן עוזיאל 34

הרב חיים זאיד

הרב מרדכי חזיזה

מי שטוב לו ושמח שירקוד

לגלות את האור שבך

ע ם ה ז מרת צ י פ ורה איב גי

הרבנית חגית שירה בהרצאה מחזקת שתתן לך כוחות לחייך' -תחייכי עכשיו'
להזמנת כנסים | 073-2221240

כרטיס כניסה בעלות סימלית | פתיחת שערים בשעה  | 19:30מחכות לכם

נו פ ש נשי ם במ לון כינר
הזמרת והיוצרת

הרב

חיים זאיד

הרב המקובל

יצחק בצרי

יעל כליפא

חגית שירה

יש בך הכל

במופע
'מחשבות טובות'

הזמרת והסטנדאפיסטית

הגרפולוגית

נקודה של אור

סדנה על אבחון
ציורים וכתיבה

מירי אור

הרב

אבנר קוואס

המאפרת

בריכה

סדנת
איפור מקצועי

חשיבה חיובית וכלים
פרקטיים לחיים

הבטיחו מקומכן > 073-2221270

שלישי·כ"ב סיון·20:00·21.6

מעלה אדומים
שלישי·כ"ב סיון·19:30·21.6

בי"כ 'היכלי עירן' רח' הר חורשן 7

בית כנסת המרכזי רח' הנחלים 96

בי"כ 'הרשב"י' רח' שי עגנון 1

הרב

הרב

הרב

שניר עמנואל ניסים
גואטה מזרחי אזווי

הרה"ג

זמיר
כהן

הרב

יצחק עמנואל
בצרי מזרחי

רביעי·כ"ג סיון·19:30·22.6
הרה"ג

זמיר
כהן

המקובל הרב

הרב

יצחק יונתן
בצרי גל עד

מושב גבעתי

רביעי·ל' סיון·20:00·29.6

ירושלים

רביעי·ז' תמוז·20:00·6.7

משפחת בוארון משק 81

בי"כ 'שערי ציון' לעולי סוריה
רח' מרגלית  14גילה

בית הכנסת הספרדי

רביעי·ל' סיון·19:30·29.6
הרה"ג

זמיר
כהן

המקובל הרב

הרב

יצחק יונתן
בצרי גל עד

חוויה אמיתית
במ לון כינר

ראשון לציון

המקובל הרב

בואי לגלות

המרצה

צילה אלחתני
כ"ז-כ"ט סיון |  | 26-28.6ראשון-שלישי

חדרה

רחל זוזות
מורן קורס

ארוחות
גורמה

חוף פרטי

לחייך עם הרבנית

הרב שניר הרב
גואטה מרדכי לוי

ישוב אלומה
הרב

הרב

שניר מרדכי
גואטה לוי

תורה
אחת

אלפי שיעורים
ניתן להזמין כנס באזור מגוריכם
גם תרוויחו שיעור תורה וגם זיכוי הרבים!

שריינו תאריך! 073-222-1-280

שליש 18.6

 4ספרים
ב₪ 100-

חודש
הספר העברי
בעיצומו!

מבין הספרים שבמבצע

מתנה בכל רכישה!
* עד גמר המלאי

הספרים נחטפים,
מבצעים של פעם
בשנה על מגוון ענק
של ספרים!

שליח חינם עד הבית
*פרטים באתר

מהרו להזמין! 073-222-1250
כל המבצעים מעודכנים באתר הידברות שופס

סירקו
למבצעים

shops.hidabroot.org

העלון מוקדש:

להקדשת העלון

חייגו073-2221388 :
(שלוחה )3

לעילוי נשמת :שלמה טובול בן אסתר | ניסים שלמה בן עישה | יפה בת עישה | אלעזר מנחם בן מיכל רוחמה | פונגדה בן טורי |

משה מושיקו לוי בן מריקה מרים ועזרא | נחום בן שרה לבשורות טובות וכל הישועות:
לרפואה שלמה וכל הישועות :שולמית בת חסיבה | שי בן אילנה | חיים בן שרה

אושר בת ירוחם | ברוריה בת ארז

