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להשתפר או לקבל את עצמי? 
הרב איידלס, הרב אייל ורד 
וברלה קרומבי עונים לשאלת 
השבוע

 היה צפוף אצל רשב"י
שיחת חברים עם מיכי יוספי

עשרים שנה לפטירתה של 
ימימה אביטל / אלומה לב

וקרה באפרת י י  ר ו מג
דגן בוטיק

לפרטים: 1700-500-555 ⋅ 052-6070199

לבחירתכם: מגוון דירות 5 חד'

6

4

10

 להושיט יד
       לא לתפוס

         הורים ומתבגרים לומדים לחיות יחד באושר
כתבה עמוד 18

הגליון מוקדש  לרפואת ליאורה חנה בת שלומית נחמה בתוך שאר חולי ישראל

 למי אכפת איזו כיפה יש לך? בקרוב אליך לא רואים בעיניים! 
תורמים עכשיו להמשך קיומו של העלון!

 פרטים 
בעמוד 16

שיעורים והרצאות מפי טובי המרצים:

שבועות 
 של

תוכן 

פרטים בעמוד

חדרים אחרונים!

ד״ר יקיר 
קאופמן

ד״ר אבשלום 
קור

 הזמר והחזן
דב הנדלר

 הסופר
משה שרון

ד"ר יחיאל 
הררי

הרב ישעיהו 
מייטליס

סדרה חדשה בקרוב אליך!

 
הצעה לכוונה בתפילה - יואל שפיץ

 
עמוד 12

13



לפרטים ולהרשמה: 050-868-4119 | 073-2160467

העצמה 
אישית

תכנית שילוב עם 
תואר ראשון

מוכר לגמול 
השתלמות 

ושבתון

מסלולים נפרדים
לגברים ולנשים

הכשרת 
מטפלים

עקבו
אחרינו!

פועל בחסות:

בס"ד

לצמוח אישית להתפתח מקצועית

לימודי פסיכולוגיה
מתוך התורה

התנסות
מעשית

קבוצות קטנות
וליווי אישי

ידע תיאורטי 
מעמיק

כלים מקצועיים 
ופרקטיים

נפתחה ההרשמה למחזור ה- 13!

יום פתוח!

יום שלישי ח' בסיון )11 ביוני(
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• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם! 

• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכים
• המצטרפים להגרלה נכנסים לתפילה מיוחדת לכל הישועות  בערב חג השבועות בציון הבעש”ט לרגל יום ההילולא

•    ההגרלה על ספר התורה תתקיים אי״ה ביום חמישי, ג׳ בסיון, תשע״ט, לקראת חג השבועות- חג מתן תורה

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  • התרומות מוכרות למס • ההגרלה בפיקוח רו”ח

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

הודעה תימסר מיידית לזוכה* שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

נגריל 
ונשיש בזאת 

התורה...

נגריל 
ונשיש בזאת 

התורה...

הזוכים בשנים האחרונות בספר התורה

ההגרלה הנדירה על ספר התורה מתקרבתהזדרזו!

ב״ה

1-800-620-640
www.yadlachim.co.il אפשר להצטרף להגרלה גם באתר

משפחת צירקוס - קרית מלאכימשפחת ג’וליאן – ירושליםמשפחת נח - אשדודמשפחת שדה – פתח תקוה
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שיחת 
שיחחברים
י וספ י יכי  מ עם 

הרבי של כולנו
שלום חברים! אתם יודעים שאני שמח אפילו כשרק מזכירים את רבי שמעון 
בר יוחאי. אצל רבי שמעון יש אור מיוחד, עד שכולם מרגישים אצלו בבית. 
בסיפורי מעשיות של רבי נחמן יש סיפור )בתוך 'מעשה משבעה קבצנים'( 
שמסביר ממש טוב את הנקודה הזאת, איך ייתכן שכולם מתחברים לעניין 

אחד.

"פעם אחת היו כת אחת שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, 
שבזה הצל דייקא היא רוצה לנוח שם... וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, 
שבאותו הענף דייקא הוא רוצה לשכון. ועל כן חקרו אם יכולים למצוא אילן 

כזה, אשר בצלו ישכנו כל החיות... ועל ענפיו ישכנו כל ציפורי שמיא".

יכולים  ואנחנו  רגועה,  הנפש  הוא מקום שבו  הזה? הצל  מהו בעצם הצל 
את  מוצא  אדם  כשבן  כלל  שבדרך  היא,  הבעיה  נינוחים.  ולהיות  להרפות 
הצל שמתאים לו, כלומר, את המקום שבו הוא יכול להיות מי שהוא, אז 
זר נכנס למרחב הפרטי שלו, הוא כבר  הוא רוצה להיות לבד. אם מישהו 
נעשה פחות נינוח. גם אם זה לא הורס הכל, בכל זאת משהו משתנה בשקט 
עץ  להיות  יכול  אם  עצמם  את  שאלו  שבסיפור  החוקרים  קבוצת  הפנימי. 
השאלה  של  הנמשל  העופות.  ולכל  החיות  לכל  מתאים  צל  לו  שיש  כזה, 
הזאת בנפש האדם הוא - האם יכול להיות מקום, האם תיתכן מציאות כזאת, 

שכולנו נסתדר ונרגיש נינוחים ביחד.

"וחקרו שנמצא אילן כזה, ורצו לילך לשם אל אותו האילן, כי העונג המופלא 
שיש שם אצל אותו האילן אין לשער, כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם 
אין שום היזק משום חיה... וכולם משחקים שם, ובוודאי הוא תענוג מופלג 

מאוד להיות שם אצל אותו האילן. וחקרו לאיזה צד צריכים לילך לבוא אל 
אותו האילן".

הקבוצה החוקרת הגיעה למסקנה: אכן יש כזה עץ! וכמובן התפתח אצלם 
רצון אדיר להגיע אליו. הם מאוד השתוקקו להגיע למקום השלם בו יש עונג 

מופלא, שם כולם מעורבים ומשחקים יחד.

אתם יודעים, אדם שנפגע בילדותו - קיבל יותר מדי ביקורת, ונדחה כמה 
על  עדיפה  שהבדידות  ולחשוב  לטעות  עלול   - החברה  ידי  על  פעמים 
החברה. זאת כמובן טעות, כי האמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו 
חברתי,  קשר  יצירת  וכל  בקרבתנו,  אחר  אדם  של  שנוכחות  כזאת  בצורה 
מרפא  להיות  יכול  המבוקש  האילן  אותנו.  ולחזק  להעצים  וצריכה  יכולה 

לכל מחלות הבדידות והקשרים הקשים שחווינו.

"ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים 
לילך לצד פלוני למזרח, וזה אמר למערב, וזה אמר לכאן וזה אמר לכאן וכו', 
עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים לילך לבוא אל אותו האילן".

נחמן מלמד  רבי  ללכת.  צד  לאיזה  רוצים אבל מתווכחים  החוקרים מאוד 
ויכוח  ויש  ה'מה'  על  בו  שדנים  ויכוח  יש  ויכוחים.  סוגי  שני  שיש  אותנו 
מאוד  פערים  על  מעיד  זה  ה'מה',  על  ויכוח  כשיש  ה'איך'.  על  בו  שדנים 
גדולים בין שני הצדדים. אין בסיס משותף לדון עליו. אבל כאן מדובר על 
חבורה מגובשת, שמסכימה על ה'מה' - על הצורך להגיע לעץ. הוויכוח כאן 
הוא רק על איך לעשות את זה. מצב כזה הוא טוב ומעודד, כי למרות שיש 

מחלוקת, לפחות אנחנו מכוונים לאותה מטרה.

"ובא חכם אחד ואמר להם: למה אתם חוקרים באיזה צד לילך אל האילן. 
ִחקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן, כי אל אותו 
האילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי אם מי שיש לו המדות של האילן, כי 
זה האילן יש לו שלשה שרשים: שרש אחד הוא אמונה, והשני הוא יראה, 
והשלישי הוא עניוות, ואמת הוא גוף האילן, ומשם יוצאים ענפים, ועל כן אי 

אפִשר לבוא אל האילן, כי אם מי שיש בו מדות הללו"

להם:  אומר  הוא  הספק.  את  ומכריע  חכם  אדם  מגיע  הוויכוח,  כדי  תוך 
יכול  'מי'  אלא  להגיע,  'איך'  לא  היא  השאלה  רבוייסי!  "קינדערלאך! 
להגיע". כדי לאפשר מקום מופלא כזה שמכיל הכל, צריך לקנות תכונות 
יכול  העץ,  את  מצמיחות  שגם  כאלה  תכונות  לו  שיש  אדם  רק  מסוימות. 

להגיע בעצמו אל העץ.

רבי נחמן מלמד אותנו עוד תובנה חשובה. בחיים באופן כללי, אדם מתעסק 
בשלוש שאלות. השאלה הראשונה היא שאלת ה'מה' - מה אני רוצה בכלל. 
השאלה השנייה היא 'איך' להגיע למה שאני רוצה. רבי נחמן מחדש לנו, 
שלפעמים צריך לשנות את המבט, ולעבור לעסוק בשאלה השלישית, שהיא 
לשחרר  תנסה  ה'איך',  עם  תקוע  וגם  ה'מה',  בתחום  תקוע  אתה  אם  'מי'. 
אותם ולא להתעסק בהם. תעבור להשקיע בשאלה אחרת - 'מי'. תעבוד על 

הרחבת הנפש. תגדיל את העולם הפנימי שלך.

התכונות של  אלו שלוש  וענווה,  יראה  אמונה,  הזאת?  לגדילה  הדרך  מה 
אם  כראוי,  שלך  הפנימית  העבודה  את  תעשה  אם  המופלא.  העץ  שורשי 
בשלב  ובענווה,  ביראה  באמונה  תתפתח,  שלך  האישיות  כלומר  ה'מי'- 

מסוים תגלה שיש התבהרות נפלאה גם ב'מה' וגם ב'איך'.

מה הקשר לרבי שמעון בר יוחאי? זקני החסידים היו אומרים שרשב"י הוא 
אותו העץ שעליו רבי נחמן מדבר. רשב"י הוא עץ שכל החיות וכל העופות 
יכולים לחסות בצלו. הרי כשמגיעים בל"ג בעומר למירון פוגשים כזה פלא! 
חסידים ושאינם חסידים, אשכנזים וספרדים, עמך בית ישראל מכל העדות, 
שומרי תורה ומצוות ושאינם שומרי תורה ומצוות עדיין, כולם כולם חוסים 
בצל העץ של רבי שמעון. כולם מרגישים כל כך בבית, בנינוחות ושמחה 

למרות כל הדוחק והבלאגן. כולם באים לקבל ולינוק מרשב"י.

כשמתבוננים בזה מבינים שרשב"י הוא הרבי שמאחד כפשוטו את כל עדות 
ותפוצות ישראל. שנזכה כולנו לקבל מהרבי של כולנו בצוותא, בל"ג בעומר 

במירון.

כזה פלא! עמך בית ישראל מכל העדות, שומרי 

תורה ומצוות ושאינם שומרי תורה ומצוות 

עדיין, כולם מרגישים אצל רשב"י כל כך בבית, 

בנינוחות ושמחה, למרות כל הדוחק והבלגן

ד'-ו' סיון | 7-9/06
3 ימים של תורה ומנוחה, שיעורים, ניגונים 

וארוחות בכשרות מהודרת

ברמות 
שבועותשפירא

עם הרבנים דוד נתיב ורן שריד
להזמנות:
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3 דירות גן אחרונות

הקיץ אתם עוברים לנריה  אכלוס מיידי

דירות 6 חדרים + גינה פרטית ב-1,475,000 ₪
*בכפוף לתקנון החברה

ו חייגו עכשי
072-3950736

ִלימֹון, תּּות או אפְרסק
?

תחליטו מה יצמח
בגינה שלכם
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?שאלת השבוע

התקבלת - לעבודה! 
הרב אייל ורד

מכון מאיר

היחס הנכון  את  בתוכו  מקפל  הזה  המשפט 
לשאלה שנשאלה.

יש  תסכולים  כמה  התקבלת!   – אחד  מצד 
שוגים  עצמם.  את  מקבלים  שלא  לאנשים 
לא  אני  ולמה  כזה,  לא  אני  למה  בדמיונות, 
או  כזו  למשפחה  נולדתי  לא  ומדוע  אחר, 
בתקופה כזו. שערי תירוצים לא ננעלו, ואם רק 

הייתי אחר, הכל היה בסדר.

המעלות  אלו  עצמנו.  את  לקבל   - ראשית  אז 
ואלו החסרונות, וזה מי שאנחנו, והכל בסדר. 
לתסכול  להוביל  עלול  עצמית  קבלה  חוסר 
של  טובה  מעין  מתחיל  הכל   – ולכן  גדול, 
הוא  ברוך  אין הקדוש  עצמו.  כלפי  גם  האדם 
בא בטרוניה עם בריותיו, ואף אחד לא 'מחפש 

אותנו' ורוצה להכשיל. 

יש בקבלה הזו מין נייחא, שמחה ושחרור.

לתזוזה.  מקום  יש  האלו,  הדברים  אחר  אך 
נכון - זה אני, ואלה כוחותיי וכישרונותיי. אך 
ומי אמר  על עצמי הכל?  ידוע  מי אמר שאני 
שאיני יכול להשתנות? אמנם התקבלתי - אבל 
לשנות,  לעבוד,  להתחיל  אפשר  לעבודה! 
ליזום, ללמוד. ובתוך מרחב הקבלה העצמית 
ליצור שינויים רבים, עד שלפעמים כמעט לא 

ניכרות הפנים החדשות בפני הפנים הישנות.

היא   - לה  שקדם  הקבלה  שלב  ללא  עבודה 
חסרה  היא  גאווה.  מלאת  היא  כי  מסוכנת, 
ענווה המודה במי שאני ובמה שיש בי ואין בי.

עוול  היא  לעבודה  רצון  ללא  קבלה  אך 
הפוטנציאל  מממד  גמורה  התעלמות  והיא 
ובכלל  ומשמעותי.  מאוד  רב  שהוא  שבאדם, 
שחלק  הוא,  ברוך  הקדוש  אותנו  ברא  כך   –
גדול מהאישיות שלנו נמצא במקום סמוי ויש 

לעבוד כדי לגלות אותו.

פוירשטיין  למכון  לעתים  להזדמן  לי  יוצא 
ראובן  פרופסור  של  מיסודו  בירושלים, 
פוירשטיין. זהו מקום מעורר השראה לכל הבא 
בשעריו, העוסק בקידום אוכלוסיות מיוחדות 
שיטה  לפי  רגיל,  שיותר  כמה  תפקוד  לעבר 

שפיתח פרופסור פוירשטיין.

באחת הפעמים שמתי לב לססמה הכתובה שם 
על הדף הרשמי. אני מקווה שהציטוט מדויק, 
זה הולך בערך כך: 'אנו מקבלים את העובדה 
טוענים  שאנו  אלא  גבולות.  יש  אדם  שלבני 
שאיננו יודעים היכן בדיוק הם נמצאים, ולכן 

בחרנו לפעול כאילו אינם קיימים'.

וזה כל הסיפור.

תרכב על החמור 
הרב חיים אידלס

נשיא עמותת איש צדיק היה

מכך  נובעת  שאלתך  ומכובדי,  יקירי 
אינן  מידותיך  כי  משוכנע  שהנך 
ולתקנן,  לשברן  וברצונך  מתוקנות, 
כהווייתה  להיות  לנפשך  לתת  או 
על  להשפיע  ומשם  הראשונית 

סביבתך.

שותפים  לדעת! שלושה  יש  אולם 
לשנות  לאדם  אפשרות  אין  באדם. 
קיבל  שהוא  האישיותי  המבנה  את 
ממרום, והוריו השרישו בו את אופיים 

ותכונותיהם בשווה. 

כדי  הנפש  כוחות  את  נכון  לנווט  יש 
להפיק מהם את הנדרש בדרך התורה 
כפי  ה'.  רצון  את  ולקיים  והמוסר 
שהיה אומר בעל החזון איש זי"ע, כי 
שבירת המידות ממקדת אותך בנקודה 
בתכונות  העזובה  וממילא  מוגדרת 
שמספרים  כמו  נרגשת.  האחרות 
בדיחה על חבר עשיר שנתבקש לתת 
כיון  וסירב!  הנזקק,  לחברו  הלוואה 
במידת  עוסק  הוא  אלו  שבשבועות 
במידת  הבא  בחודש  ורק  הגאווה 

הנתינה... 

טוב  להיות  לרצות  הוא,  הצורך 
בהכל, וכל פרט שבא אלי, אני מתקנו 
השרף  וכדברי  במקומו.  ומדייקו 
מקוצק זי"ע שמידה הנשברת הרי היא 
נהפכת לשתיים... אם פעם הייתה לך 
עכשיו  אותה,  ושברת  הגאווה  מידת 

יש לך שתי גאוות להתמודד איתן.

סיכומו של דבר: אל תלך נגד אופייך; 
אותך  תשרת  ונפשך  נכון,  אותו  נווט 

בעבודת האלוקים. 

וכפי שנאמר על משיח ה' "עני ורוכב 
החומריות,  על  רוכב   - חמור"  על 
אולם רוכב - לא משנה אותה או בורח 

ממנה.

התאווה תהפוך לכיסופים.

הגבורה והכוחנות, לעוצמה ודיוק.

מיושבת  מחושבת  לדעה  הכבדות, 
ושקטה.

ולדייק,  לתקן  המידות",  "תיקון  זהו 
לא לשנות ולשבור!

ויהי ה' עמך להגיע לשלמות באור פני 
מלך חיים. 

אתה חי עכשיו 
ברלה קרומבי

מרכז שמיא

יהודי אחד שאל פעם את הרבי מלובביץ' 
אם הוא שמח. הרבי ענה לו כי הוא תמיד 
שמח, אך אף פעם לא מרוצה. וזה אולי כל 

הסיפור.

לכינוי  זכה  התניא  ספר  של  גיבורו 
שמציגה  מורכבת  דמות  הוא  'הבינוני'. 
את הקונפליקט של כולנו. מצד אחד הוא 
שלא  לעצמו  יספר  אם  מהייאוש:  מפחד 
הצליח ונכשל ייפול לייאוש. מצד שני אם 
יספר לעצמו שהצליח מדי, ואולי אף יאמין 
ומושלם,  צדיק  הוא  כי  לו  שאומר  לעולם 
לשאוף  ויחדל  האמיתי  מצבו  את  ישכח 

לתיקון.

לכן הוא נקרא בינוני. לא מלשון בינוניות 
חלילה, אלא כי הוא חי בזמן בינוני - בהווה 
תמיד  הוא  ולעתיד.  לעבר  בינות  הנמצא 
התקדמות,  מכל  שמח  אישית,  בעבודה 
אבל לא שוכח כי הוא עדיין בדרך וכי תמיד 
יש להיכן לשאוף. הוא למעשה מקדש את 
רוחני  יעד  להשיג  כאמצעי  רק  לא  הדרך 
מסוים, אלא כמטרה בפני עצמה. הדרך היא 
המטרה. גיבור ספר התניא, כמו כולנו, חי 
בין מצבים משתנים, פעם מרגיש כמו אדם 
עצמו  את  תיקן  וכבר  במשימתו  שהצליח 
ופעם ריק מהישגים. אבל תמיד הוא נשאר 
על המגרש ומתמודד. כי ההתמודדות היא 

המטרה ולא רק התוצאה שהשגנו.

זו הדרך המיוחדת של עבודת ה' בחכמה, 
בינה ודעת שייסד בעל התניא, שפונה אל 
מתמדת,  עצמית  למודעות  פנימה  האדם 
בהתאם למידה המדויקת שבה הוא נמצא 
היום. את ההתבוננות הזו מגדיר בעל התניא 
שחוסמת  מהעצבות  בשונה  כמרירות. 
המרירות  מטה,  אותו  ומושכת  האדם  את 
טוב  למקום  להתקדם  רצון  באדם  מציתה 
שבע  מלהיות  רחוק  שהוא  אף  ועל  יותר, 

רצון - הוא יכול להיות תמיד שמח.

שאלה: האם 
להתאמץ לתקן 

מידות, או לקבל את 
עצמי כפי שאני ועם 
זה להתקדם ולהאיר 

את העולם?
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נפשמשיבת
תורת אמת בבניין הנפש

התורה

נפש
משיבת

ללמוד איך

 במכון משיבת נפש לומדים 
תורת הנפש היהודית
ובניית כלים מעשיים
מתוך התורה עצמה

התורות והכלים נלמדים בגישה ייחודית 
שפותחה על ידי ר‘ הראל חצרוני 

בהכוונתו של הרב דניאל סטבסקי שליט”א
מתוך מבט מעמיק וניסיון רב 

בהבנה ובהכוונת נפשות ישראל

התוכנית מתאימה למטפלות, 
נשים שרוצות לעסוק בהכוונה 

ונשים שרוצות לקבל כלים להעצמה עצמית.

תוכנית תלת שנתית

יחס אישי

יצירת קשר

לימודי בוקר או ערב
שני בוקר | 9:30-14:15

רביעי ערב | 16:30-21:15 

קבוצות מגובשות
אווירה משפחתית

פגישות אישיות עם המרצים

מוריה 052-6980522

משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

machonmeshivatnefesh@gmail.com
או יו ישראל רח‘ קרן היסוד 22 ירושלים

ב
צו

עי
ל

ו 
די

טו
ס

בסייעתא דשמיא
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זוכרים את הבדיחה הזאת ממסטיק בזּוָקה? "דוקטור, דוקטור! 
אני חש כאבים עזים בעין כשאני שותה כוס תה!"... הרופא 
מעבר לקו הטלפון: "דני, תוציא את הכפית מהכוס!" )חחח( 

אל תזלזלו... יש כאן עומק. המשל צף ועולה אצלי בסיטואציות 
בהן אנשים מתמודדים עם בעיה וצועקים לישועה, והפתרון 
גורם  הוא  שאתה  מתברר  ואפילו  שלך,  בידיים  פשוט  נמצא 

הבעיה. צריך רק לשנות כיוון והופ, הכל מסתדר. 

לא מזמן אמרה לי אפרת שהיא מודאגת. כבר שבועיים שבננו, 
אליה, מתלונן על כאבים ביד ובגב. "חייבים להתקשר לרופא 
המשפחה!". נזכרתי ברופא האדיש מבזוקה, וחשבתי: אליה 
מרדכי המתוק וחבריו נמצאים כבר חודשים בעונת הקַלאאפים. 
הוא רכון על הרצפה מּוֶטה גב, ומרביץ לה ללא הרף במטרה 

להפוך את הערימה שלפניו.

חזר  הוא  מהקלפים.  יום  חצי  של  הפסקה  שיעשה  ביקשתי 
מהחיידר, וברוך ה' כאבי היד והגב נעלמו.

המשפחה,  לרופא  מתקשר  כן  אני  לפעמים  תחשבו...  שלא 
מתנצל. "דוקטור, ייתכן שזה כלום, בָרִכי השתעלה איזה חצי 
פעם באמצע הלילה... האמת,  אפרת ביקשה שאתקשר". "זה 
בסדר" עונה לי ד"ר מייזליש שיודע להרגיע, "רוב הטלפונים 

שאני מקבל הם בנושא שלום בית" )חחח(.

הוצאתי החודש דיסק חדש ושמו 'הנשמה רוצה יותר'.  בשיר 
הנושא אני מזכיר את משל הבעש"ט המפורסם על בת המלך 
בהתרגשות  לה  מגיש  הוא  פשוט.  כפרי  איש  עם  שמתחתנת 
היא  רגילה  עֵצבה.  נעבעך,  והיא,  מלח  במי  אדמה  תפוחי 
למאכלי ארמון. הכפרי חושב שהמנה קטנה מדי, ומוסיף לה 
שוב  והוא  יותר,  עוד  עצובה  היא  עכשיו  אדמה.  תפוחי  עוד 

חושב שזה לא הספיק לה ומוסיף לה מנה.

בת המלך, הנשמה שלנו, זועקת וכמהה לקרבת ה', וכשרחוקה 
היא, מרגישה ריקנות. מה עושה הגוף? מביא לה עוד גשמיות, 
גוברת. הגוף  ואצל הנשמה? הריקנות  גירויים חיצוניים.  עוד 
אך  רגעיות,  הנאות  עוד  שווא,  ממתיקי  עוד  מחפש  טועה, 
הריקנות גוברת. מתי נבין שמה שאנו רוצים זה להיות קרוב 

אליך?

תוך כדי כתיבה עולה לי פירוש חסידי לבדיחה שפתחתי בה.

"דוקטור, דוקטור!" זו פנייה לה' - רופא כל בשר.

"אני חש דקירות בעין" זו בחינת העיניים, המבט אל החיים 
המלּווה לפעמים בכאב.

"תוציא את הכפית" - הכפית המערבבת את הסוכר. הממתיק 
המלאכותי שלנו מכסה על העומק והטעם האמיתי בחיים... 

קרבת ה'!

ולכם,  למערכת  וגם  לה',  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
לי  שעוזר  אליך',  'קרוב  בידיכם,  מחזיקים  שאתם  העלון  על 
להוציא את הכפית מהתה... הכתיבה בעלון, כמו גם הקוראים 
אני  אותי.  מעוררים   - ומעירים  מאירים  שואלים,  שמפרגנים, 
מלאים  ומאמריו  מדוריו  העלון.  את  לקרוא  מתרגש  בעצמי 
שונים  התכנים  ישראל.  ובאהבת  בחסידות  התורה,  באור 
ומגוונים והמשותף להם הוא אחד - כל מי שמבקש קרבת ה' 

מרווה בו את צימאונו. אשרינו שזכינו!

תוציא את הכפית!
"דוקטור, ייתכן שזה כלום, בָרִכי השתעלה 
איזה חצי פעם באמצע הלילה... האמת,  

אפרת ביקשה שאתקשר". "זה בסדר" 
עונה לי ד"ר מייזליש שיודע להרגיע, "רוב 
הטלפונים שאני מקבל הם בנושא שלום 

בית"

רזאל רן  ה א

שית
אי איש מילי

דחסידותא
ילת ה ש ש מ

פרקי אבות עם הרבי מלובביץ'

פרק ד  | תענוג הנברא ותענוג הבורא 

רבי 
הזה  העולם  אומר:  יעקב 
דומה לפרוזדור בפני העולם 
הבא, התקן עצמך בפרוזדור 

כדי שתיכנס לטרקלין.

שעה  יפה  אומר:  היה  הוא 
ומעשים  בתשובה  אחת 
חיי  מכל  הזה  בעולם  טובים 
שעה  ויפה  הבא,  העולם 
בעולם  רוח  קורת  של  אחת 

הבא מכל חיי העולם הזה.
פרק ד' משנה טז־יז  

הטרקלין!?  מכל  יפה  בפרוזדור  שעה 
שעה אחת, אחת בסך הכל, בעולם הזה, 
נצח  הבא.  העולם  מכל)!(  יותר  יפה 
נצחים. גן עדן העליון. דמיינו )אי אפשר 
באמת( את דרגתו של אברהם אבינו בגן 
עדן, את משה רבנו - איך שישים דקות 
גן  עידוני  מכל  יותר  יפות  הזה  בעולם 
כל  את  לעזוב  מוכנים  היו  הם  עדן?! 
הדרגות הרוחניות המופלאות, את העונג 

האין סופי, ולקפוץ חזרה לכאן?

במשנתנו:  האדיר  החידוש  אכן  זהו 
למרות שבעולם הזה אין לנו כל כך הנאה 
ששעת  ולמרות  עושים,  שאנחנו  ממה 
קורת רוח בעולם הבא יפה מכל העולם 
הזה  בעולם  עצמה  העבודה  עדיין  הזה, 

יפה יותר מכל!

תענוג הדבורה
בעולם הזה האדם משמש את קונו, שכר 
תענוג  וגם  בעיקרו,  כאן  איננו  המצווה 
עצום  עונג  גורם  הוא  אבל  אין,  גדול 
הבריאה  מטרת  את  ומממש  לקב"ה 

"לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". 

בעולם הבא יושבים ונהנים מזיו השכינה 
ומבינים את טעמי המצוות, יש שם "שכר 
העשייה  חסרה  אבל  קץ",  לאין  עליון 
העליון  הרצון  העיקר.  שהיא  עצמה 
שלמעלה מטעם ודעת לא יכול להתגלות 
הזה  בעולם  כאן  דווקא  אלא  עדן  בגן 
עושה  כשיהודי  המצוות,  עשיית  בשעת 
עולם הבא הוא תענוג  נחת רוח לבורא. 
הבורא,  תענוג  הוא  הזה  ועולם  הנברא 
"נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני". 

כמו  הם  ישראל  שעם  חז"ל  כוונת  זוהי 
מה  כל  הזאת  הדבורה  "מה  דבורה: 
שהיא מסגלת מסגלת לבעלה, כך כל מה 
טובים  ומעשים  מצות  מסגלין  שישראל 
הם מסגלים לאביהם שבשמים" )מדרש 
רבה דברים א(. הדבורה עובדת קשה אף 

מגיע  הדבש  וכל  מזה  הנאה  לה  שאין 
לבעליה, עם ישראל עושים את עבודתם 
ממעשינו  יתברך  ותענוגו  גבוה  לצורך 

כאן.

ובכל  שם,  כולו  השכר 
זאת!

עניין זה מתחדד עוד יותר לפי רבי יעקב, 
התנא של משנתנו, הסובר: "שכר מצות 
אם  חולין(.  )סוף  ליכא"  עלמא  בהאי 
בתכלית  הוא  הבא  בעולם  השכר  כך, 
השלמות כי לא נגרע ממנו דבר בעולם 
הזה. ככל שאדם יעבוד יותר בעולם הזה 
כך הוא יקבל יותר בעולם הבא, "התקן 
רוח".  קורת  ל"יפה  בפרוזדור"  עצמך 
שאין  הסובר  יעקב,  רבי  גם  זאת  ובכל 
כלל שכר בעולם הזה, מדגיש שהעבודה 
שעה  יפה  מהשכר.  גדולה  יותר  עצמה 
בעולם  טובים  ומעשים  בתשובה  אחת 

הזה.

לגלות את הטרקלין
לפי ההסבר הזה, משנה ט"ז היא בעצם 
של  הניגודיות  ואז  י"ז,  למשנה  פתיחה 
הזה  בעולם  דווקא  ה'  עבודת  מעלת 
את  המשבחים  חלקים  שני  בין  מופיעה 

העולם הבא.  

האדם  צורה:  בעוד  לפרש  ניתן  אבל 
בעולם הזה עצמו צריך להתייחס לענייני 
ביחס  בלבד  כפרוזדור  הזה  העולם 
לענייני "עולם הבא" שהם תורה ומצוות. 
התכלית היא לגלות את הטרקלין בתוך 
העולם הזה, לממש את תאוות ה' שתהיה 
)בעולם  בתחתונים  )טרקלין(  דירה  לו 

הזה, בפרוזדור(!

כך  הגאולה,  בזמן  דבר,  בסופו של  הרי 
יהיה  וכאן  הזה  בעולם  יתגלה  ה'  יהיה. 
משכנו. הטרקלין יהיה כאן ולא במקום 

אחר. 

ומעשים  "תשובה  לסיום:  דובדבן  ועוד 
לזהירות  נרדף  ושם  רמז  הם  טובים" 
ומצוות  )תשובה(  תעשה  לא  במצוות 
לכך  הטעם  טובים(.  )מעשים  עשה 
יחיד  בלשון  מוזכרת  ש"תשובה" 
הוא  רבים  בלשון  טובים"  ו"מעשים 
משנה  כך  כל  לא  מרע"  שב"סור  בגלל 
העיקר  עשיתי,  שלא  המעשה  מהו 
שנזהרתי לא לעבור על רצון ה'. בקיום 
מצוות עשה יש אורות שונים, כל מצווה 

היא אור בפני עצמו.

למעשים  קודמת  התשובה  שני,  מצד 
טובים: כשיהודי סר מרע ומתמודד עם 
קשיים וכופה את עצמו ועושה 'תשובה', 
קרבתו אל ה' גדולה ונחת הרוח שמגיעה 
ממנו רבה יותר. במקום שבעלי תשובה 

עומדין.
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  למען
  שמו  
  באהבה

 מוסדות תורת החיים
 מתרחבים ומעצימים
תורה שבונה חיים

מספר הלומדים במוסדות

מעלין בקודש

32
64

450

934
1405

 התשע"ה
)2015(

 התשע"ט
)2019(

 התש"ע
)2010(

 התשס"ה
)2005(

 התש"ס
)2003(

 התשנ"ז
)1997(

1722

גירוש 
המוסדות 
מגוש קטיף

ב"ה
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ההוד  העומר,  לספירת  הארבעים  יום  באייר,  בכ"ה  שנה,  עשרים  לפני 
שביסוד, נפטרה הצדקת ימימה אביטל ע"ה. מזה כחמש־עשרה שנה אני 
זוכה לעסוק בלימוד שהשאירה אחריה, אולם כיוון שלא זכיתי לפגוש 
בחומר  רק  ועוסקת  נזהרת  אני  רוב  פי  על  ממש,  מפיה  וללמוד  אותה 
הכתוב שמונח לפניי, לא נשענת על סיפורי מופתים, אמירות או הנהגות 
יש  שלה,  השנה  ביום  זאת,  ובכל  לספר.  יודעים  הישירים  שתלמידיה 
שלוש אנקדוטות שאביא ממנה, כדי שנלמד יחד, וזכותה תגן עלינו ועל 

כל ישראל.

מה את יודעת
היו הרבה. אחד מהם מצאתי במקרה  ודאי  ימימה  נפלאות של  סיפורי 
על אישה שבעלה  סיפור  נפשי', בחלק הביאורים(.  'נגני  )בספר  השנה 
ל"ע עזב את הבית, והותיר אותה עם ילדים וללא כסף לשלם שכר דירה, 
אוכל וחשבונות. אבודה. היא התקשרה לימימה ובכתה ובכתה ובכתה. 
כשהיא נרגעה קצת וסיפרה מה קרה, ימימה שאלה אותה שאלה אחת 

פשוטה: "מה את יודעת לעשות טוב?"

הורתה  ימימה  מסוים.  מאכל  טוב  לאפות  יודעת  שהיא  ענתה  האישה 
להכין את המאכל, ושאלה אותה כמה קומות יש בבניין. האישה ענתה 
שארבע־עשרה קומות. ימימה הנחתה אותה ללכת לכל קומה ולשאול כל 
משפחה אם הם רוצים להזמין ממנה את המאכל. האישה הלכה, וכולם 
הזמינו. היא התקשרה שוב לימימה, ששאלה: "וכמה קומות יש בבניין 
ולאחר  לשם,  גם  ללכת  לה  הורתה  ימימה  ארבע־עשרה.  גם  הסמוך?" 
מכן לעוד בניינים בסביבה. כולם הזמינו. גם ילדיה של האישה נרתמו 
הזאת  האישה  דבר,  של  בסופו  לשוטף.  כסף  קצת  נכנס  וכבר  לעזור, 
רגליה  על  נעמדה  ולחנויות,  לסופרים  שיווקה  לבצקים,  עסק  הקימה 

השאלה  פשטות  על  נשען  הזה  המופת  סיפור  חדשים.  חיים  והתחילה 
וזו  יודעת לעשות טוב?  נשמעת הכי מתבקשת: מה את  שרק בדיעבד 
שאלה שלפעמים, ברגעי משבר ותחושה שאנחנו אבודים, כדאי לכולנו 

לזכור ולחזור אליה. מהעשייה הטובה נפתחים שערים.

מחויבות – ְלמה?
שימימה  נוקבת,  פשטות  אפילו  לעתים  הפשטות,  בתחומי  ונישאר 
לימימה שהיא  מלמדת אותנו. באחד השיעורים היתה לומדת שאמרה 
מהססת לעשות צעד של התקרבות שייטיב איתה ועם הסובבים אותה. 
ימימה שאלה אותה: "מה הקושי שלך לבחור בטוב, ממה את חוששת?" 
מביאה  בטוב  שהבחירה  מהמחויבות  חוששת  שהיא  ענתה  הלומדת 

איתה.

מחויבות  ְלמה?   – מחויבות  נהדר:  בשיקוף  לה,  ענתה  ימימה  או־אז 
לרדת?  להפסיק  להיפגע?  להפסיק  לריב?  להפסיק  לכאוב?  להפסיק 

להפסיק להיחלש? להפסיק להתערבב?...

רוצה לומר, מה הדבר הכי גרוע שעלול לקרות אם נבחר בטוב? הפחד 
לבחור בטוב הוא מסך שרק מסתיר מאיתנו כמה יהיה לנו טוב אם נבחר 
בטוב. הפחד הופך את הכל למסובך, אבל האמת היא פשוטה לפעמים 
יותר ממה שאנחנו יודעים להכיל: אם נבחר בטוב – יהיה לנו טוב. ככה 
נחווה   – נתקרב  אם  לכאוב.  נפסיק  להתרחק,  להיחלש,  נפסיק  פשוט. 
התקרבות. לפעמים המובן מאליו הוא הכי קשה, אבל אם עושים צעד 
אחד, בחירה אפילו הכי קטנה בטוב, כבר לא מבינים איך לא עשינו את 
זה קודם. ומהסיפור הזה, אני בתפילה שנצליח לעשות את הצעד האחד 

הקטן – שבוחר בטוב.

"גם אני לומדת"
ואולי הסיפור שמותיר עלי רושם יותר מכל, הוא מתוך לימוד שימימה 
נתנה שנה לפני הסתלקותה. הלימוד הזה נפלא לא רק בגלל התובנות 
שהיא  כדי  תוך  משהו  קורה  עצמה  שלימימה  בגלל  אלא  בו,  שעולות 
כמה  נכחה  לא  שהיא  אחרי  הנראה,  ככל  ניתן,  הזה  השיעור  מדברת. 
זמן, ואז הגיעה שוב ללמד. אחת הלומדות אמרה שהן התגעגעו אליה, 
ימימה עונה לה שלא במקרה נפגשה כל הקבוצה  ושטבעי להתגעגע. 
לתיקון,  כולנו  זכינו  ובמילותיה:  עמוק,  רוחני  לימוד  של  במסגרת 
כשהמטרה היתה להגיע לטוב האמיתי באמת. הנשמות הטובות של כל 
הזה  הטוב  את  לתת  וגם  הזה,  במקום  לגדול  זכו  והלומדות  הלומדים 

הלאה.

אולם, היא ממשיכה ואומרת לקבוצה שלפעמים היה בזבוז זמן גדול עד 
שדברים התחילו לזוז. הרבה תלמידות היו מגיעות כל שבוע, יושבות 
בשיעור, אבל לא ממשיכות את הלימוד לבית ואל תוך החיים. לא חוזרות 
על החומר בין השיעורים, לא כותבות, לא מתקדמות, לא מנסות ליישם 
במהלך השבוע את מה שהן הבינו. לכאורה, אמירה בלתי מתפשרת של 
ימימה. אולם, ממש תוך כדי שהיא אומרת את הדברים הללו, קורה לה 
דבר מופלא, היא מתרככת. היא אומרת: שבוע אחרי שבוע הגעתן שוב 
לשמוע ולקבל, הגעתן כדי לכתוב ולקבל אוויר אחר, ולהתחמם בתוך 
האור הזה, להתרגש – עכשיו אני מבינה את כל זה. רציתן למצוא את 

המקום שלכן. אני מבינה את זה עכשיו, זהו! אני בעצמי לומדת.

זה לא חדש שימימה מדברת על בזבוז זמן כשלא מַתרגלים בין שיעור 
לשיעור, אבל מה שקורה לה פה הוא כן חדש ולא אופייני. היא פתאום 
מבינה, ואיתה כולן מבינות, שיש ערך גם לאוויר, לאור, להתחממות, 
של  ההוויה  כל  ואיתה  מתרככת,  היא  המקום.  למציאת  להתרגשות, 
הלימוד מתרככת. הלימוד נכנס לא רק דרך השכל המבין, אלא גם דרך 
אפשר  בשכל  להבין  כי  בעיניי,  גדול  לימוד  וזה  מקום.  המבקש  הלב 
את  מבקש,  שהוא  מה  את  הצמא  ללב  גם  לתת  אבל  דבר.  כל  להבין 
החום וההתקרבות והעמידה על המקום, להגיע שבוע אחרי שבוע רק 
כדי לחמם את הלב – לזה יש ערך שהופך את כל הלימוד לתיקון נפש 

אמיתי, עמוק ומחיה.

ולישרי לב שמחה

שיםנש
נ

alluma@gmail.com | אלומה לב

 ברכות מאליפות
מעומקא דלבא

למנכ"ל ישיבתנו המסור בלב ונפש

ר' אורי פינסקי
לרגל מינויו לרמ"ט "איגוד ישיבות ההסדר"

חפץ ה' בידך יצליח לרומם קרן ישראל
ולא תבוא תקלה על ידיך וכל אשר תעשה תצליח.

אנו מודים למועצת רבני איגוד ישיבות ההסדר על 
האפשרות שנתנה לאורי להישאר בליווי ניהולה של הישיבה, 

לצד שליחותו המרכזית באיגוד.

מברכים ומתפללים להצלחתך.

הרב יעקב אריאל
נשיא הישיבה

הרב יהושע שפירא             הרב בן ציון אלגאזי
 ראש הישיבה                     ראש הישיבה
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בית דו משפחתי 
צמוד קרקע 122 מ"ר

30 דקות מירושלים
15 דקות ממרכז הקניות שער בנימין

עכשיו בכוכב השחר
       דו משפחתי 122 מ"ר

בלבד1,204,000 ₪

היום אתם לא צריכים לחלום על בית עם גינה וקהילה מקסימה במרחק 
נגיעה מירושלים, הישוב כוכב השחר הנמצא במרחק 30 דקות בלבד 

מירושלים ונמצא בתנופת בניה ועשיה.

 • לפרטים אמיר •
054-2048322 

 קהילה חמה 
ומגוונת 

30 דקות בלבד מירושלים 
כשקהילה ובית נפגשים 

בית צמוד קרקע בהזדמנות 
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נוף השחר
27 דקות מירושלים
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עלון שבת. סידור תפילה.

שניהם מונחים בכל ערב שבת אל מול אלפי מתפללים בבתי הכנסיות. 
שכולו  העיניים,  מאיר  הצבעוני,  השבת,  עלון  את  מעדיפים  רבים 
למטרה  לי  הצבתי  קוראים  אתם  אותו  בטור  היד.  מלוא  אקטואליה 
להחזיר את המבט של הקורא את העלון בזמן התפילה - אל יצירת 

הפאר האמיתית, המונחת בודדה: סידור התפילה.

את אווירת הדברים בטור קיבלתי מרבי ומורי הרב עדין אבן ישראל 
שטיינזלץ שתמיד השרה ומשרה סביבו את התודעה שסידור התפילה 
הוא ספר מעניין מאוד, מלא תהפוכות, מורדות ועליות, ספר האוצר 
בתוכו מסעות נפש מופלאים. ובאמת, אם נחשוב על זה רגע, סידור 
התפילה היהודי הוא יצירת פאר על־זמנית, כזו שהערך שלה חולש 
בקלות על הערך של כל מילה אחרת שנכתבת או תיכתב, ובטח על 

מילים שנכתבו אתמול ומחר ימצאו את עצמן בפח המחזור.

כדי לשוב ולהתעניין בסידור התפילה, אנו צריכים להביט בו מקרוב 
ומחדש, ממש כשם שאנו מביטים בנוף מוכר שוב ושוב, וככל שאנו 
מרכזים את המבט ומאטים אותו אנו מגלים את הרבדים המופלאים 
היינו  אילו  בהם  מבחינים  היינו  שלא  רבדים  בתוכו,  אוצר  שהוא 
חולפים על פניו במהירות וללא עניין. אני מקווה, שכאשר נביט כך 
בסידור התפילה, נוכל לראות את הנוף הנשקף מתוכו, ואם נעז ונפסע 
פנימה אל תוך התמונה הזו ונהיה מוכנים להיות חלק ממנה – נגלה 

דברים מופלאים – עלינו וגם על הקדוש ברוך הוא.

אם כן, בטור הקרוב הייתי רוצה לפסוע בנתיב התפילה אותו למדתי 
'קבלת  בתפילת  המופיעים  התהילים  בפרקי  ולהתבונן  ורבי  ממורי 

שבת'.

אלילים קטנים שהסתרנו בארון

במאה  צפת  מקובלי  ידי  על  נבחר  צ"ה־צ"ט  התהילים  מזמורי  רצף 
ה-16 כדי לפתוח את תפילת 'קבלת שבת'. בספר תהילים ישנו מגוון 
אדיר של מזמורים. ישנם מזמורי שבח והודיה, ישנם מזמורי תפילה, 

אבל   - הבורא  לעבודת  ליבנו  את  להלהיב  שנועדו  מזמורים  וישנם 
המזמורים  שונים.  מזמורים  הם  שבת,  לקבלת  שנבחרו  המזמורים 
הללו אינם מבטאים תודה כזו או אחרת, הם אינם מביעים שבח על 
מוחלט.  מערכות  שידוד  מתארים  הללו  המזמורים  מסוימת.  תופעה 
הם מדברים על שינוי מהותי בהוויית העולם, שינוי שמתחולל אצל 
גאולה.  של  שינוי   – הטבע  איתני  ובקרב  העולם,  עמי  אצל  יהודים, 
זהו שינוי שמתרחש בכל רבדי המציאות, מן ההיקף הגדול ביותר – 
העולם הפיזי כולו, ועד ההיקף הקטן ביותר )שלעיתים הקושי לערוך 

בו שינוי הוא גדול יותר( – הווייתו של האדם המתפלל.

הזוהר מתאר את רגעי כניסת השבת בתור רגעים בהם מרכבות עולות 
מן הארץ אל השמיים, ומרכבות יורדות מן השמיים אל הארץ, בתור 
רגעים בהם בני האדם זוכים בנשמות חדשות והארה חדשה מאירה 
את פניהם. מתוך תיאורו של הזוהר אפשר להבין מדוע מקובלי צפת 
בחרו דווקא מזמורים כל כך דרמטיים. המזמורים הללו נועדו לעורר 
בנו את התודעה ששבת איננה עוד יום מימי השבוע. השבת היא הוויה 
לעצמה, עולם לעצמו, מזמורי הגאולה מתאימים משום ששבת היא 
יום של גאולה, יום ה'שאול' מן העתיד, שאם יהיה לנו לב להרגיש 

ועיניים לראות, נוכל לחוש בו 'מעין עולם הבא'.

אבל איך עוברים מן ההכנות לשבת, מכל הרעש, ההמולה, העייפות 
והטרדות של סוף השבוע אל תוך השבת? על כך עונה לנו המזמור 

הראשון, ולוקח אותנו יד ביד אל ליבה של השבת.

ָנה ַלה'. קודם כל - תחזיקו ידיים, תחליטו שהולכים יחד.  ְלכּו, ְנַרּנְ
זה לא זמן להתבודדות ולתפילה אישית, זהו זמן שבו נאחזים איש 

ברעהו, ועושים צעד אחד קדימה.

האחד  הצעד  ל־ֱאלִֹקים.  ַעל־ּכָ דֹול,  ּגָ ּוֶמֶלְך  ה'  דֹול  ּגָ ֵא־ל  י  ּכִ
אליו אנו נדרשים הוא: 'הסירו את אלוקי הנכר אשר בקרבכם'. הדבר 
הראשון שאנו נקראים לו, הוא לעזוב את כל אותם אלוהיות קטנות 
שעשינו לנו במשך השבוע. אלילים קטנים שהסתרנו בארון ואמרנו 
יושיעונו. לא קריירה, לא לימודים, לא פוליטיקות קטנות או  - אלו 
'הוא'.  ומתן. בכלל לא משהו שמגיע ממני, אלא  גדולות, לא משא 
'הוא' לוקח 'אותנו', והדרך היחידה אליו היא דרך 'הכלל', דרך כל 
ורוצים  ומשמאלי  מימיני  כעת  שעומדים  החברים 
גם הם לרנן, רוצים גם הם להודות שה' הוא הסיבה 
וצאן  עמו  אנחנו,  ולו  עשנו  הוא  המסובב,  והוא 

מרעיתו.

 כן! עכשיו!
ָידֹו ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו,  ר ּבְ ֲאׁשֶ

ת ָיָדיו ָיָצרּו. ׁשֶ הּו, ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ר־לֹו ַהּיָ ֲאׁשֶ

ויש  ארץ'  'מחקרי  יש  כי  לזכור  הוא  הנוסף  הצעד 
כולם  ואת  'יבשת',  ויש  'ים'  יש  הרים',  'תועפות 
עצה  פעם  לנו  נתן  שטיינזלץ  הרב  עשה.  אלוקים 
לחשוב  התפילה:  לקראת  הלב  את  לעורר  כיצד 
כולנו  שבקניה.  באחו  שמקפצות  האנטילופות  על 
או  ג'אוגרפיק  נשיונל  של  מסרטים  אותן  מכירים 
אותן.  לדמיין  איך  בדיוק  ויודעים  הג'ונגל,  מספר 
התבוננות )במובן החב"די, של השקעת המחשבה 
וציור הדברים בשכל( באנטילופות הללו, בג'ירפים 
או בכל חיה אחרת הרועה לה במרחבי אפריקה, היא 

הצעה לכוונה בתפילה
נש

יואל שפיץ

נבואה
שעריך

לעילוי נשמת אמי מורתי שושנה בת רבקה – שהתפילה הייתה לה בית.

מבצע תפילין בתשלום!
יד לאחים )מח' ההצלה ממיסיון( בתיאום עם בית 

חב"ד המרכזי בתל אביב
דרוש פעיל לאיוש דוכן תפילין בעיר תל 

אביב, בתשלום מלא.
הדוכן ממוקם מול דוכני מיסיון.

שעות העבודה מ-10:00 עד 14:00, 3 ימים בשבוע.
התשלום הינו לפי שעות.

לרציניים בלבד!

לפרטים 050-329-2078
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חמישי // 6.6 ג' סיון

15:00 | קבלת חדרים

19:00 | ארוחת ערב

 20:30-22:00 | ד"ר יקיר קאופמן -

פנסיה = דמנסיה?

שישי // 7.6 ד' סיון 

 07:00-09:00 | פילאטיס - ליאת הלוי

)לנשים בלבד, ברישום 

מראש(

07:00-09:00 | שיטת פאולה - תמר 

קאופמן )לנשים בלבד, 

ברישום מראש(

 08:00-09:00 | מדיטציה על חוף הים – 

 נעמי וייסמן  )לנשים בלבד,

יציאה ב8:00 מלובי(

07:30 | שחרית עם החזן דב הנדלר

08:30-11:30 | ארוחת בוקר

14:00-15:00 | ארוחת צהריים קלה 

16:00-17:30 | עשרת הדיברות לפי 

הקבלה | משה שרון 

 19:15 | מנחה / קבלת שבת

עם החזן דב הנדלר

20:30 | סעודת שבת

22:00 | התוועדות מאחדת לבבות | 

שיטות בעל התניא, בעל הסולם 

ושיטת ימימה בעבודת הנפש 

שבת // 8.6 ה' סיון

07:30-10:30 | קפה ועוגה

08:30 | שחרית עם החזן דב הנדלר

10:30-12:30 | סעודת שבת 

 12:30-14:00 | ד"ר יקיר קאופמן -

סטרס, משמעות ובריאות 

14:00 | מנחה עם החזן דב הנלדר

16:00-17:30 | סעודה שלישית

17:30-18:30 | נפלאות הכעס - מסע 

לחיים של איזון בין הרב 

קוק לבין צ'ארלס דארווין 

 - תורה או אבולוציה?

- משה שרון

18:30-19:30 | והגבלת את ההר - 

המקום של גבולות בחיינו| 

ד"ר יחיאל הררי

20:15 | הדלקת נרות ותפילת ערבית של 

חג השבועות עם החזן דב הנדלר

21:15 | סעודת חג

תיקון ליל שבועות:
 23:00-00:30 שמות בתנ"ך |

ד"ר אבשלום קור

00:30-01:15  לנצח את המחשבות 

הזרות והטורדניות - 

שיטת גדולי החסידות | 

ד"ר יחיאל הררי

 01:15-02:30  הרב ישעיהו מייטליס – 

רב העיר נהריה

02:30-04:00 בקיץ הזה תלבשי לבן – 

סודות הלילה הלבן של 

שבועות  | משה שרון 

04:00 סיכום ותיקון / לימוד משותף 

בתורת הסוד

ראשון // 9.6 ו'סיון

05:00 | שחרית נץ למעוניינים

08:30 | תפילת שחרית של חג השבועות 

עם החזן דב הנדלר

קפה עוגה

11:00-14:00 | קידוש וסעודת חג בשרית

 13:00-14:30 | ד"ר יקיר קאופמן -

שביל הזהב, גוף נפש

 17:00-18:30 | שיח לנשים -

 עו"ד ענת ישראל |

עבודת הלב מזווית נשית 

17:00-18:30 | שיח לגברים - ד"ר 

יחיאל הררי| כיצד לקבל 

החלטות בחיים - עצת 

אחיתופל

19:20 | מנחה עם החזן דב הנדלר

18:30 | סעודה שלישית וסדר ניגונים 

 20:30 | הבדלה מוזיקלית עם החזן

דב הנדלר

שבת  שלום וחג שמח!

לפרטים ולמידע:
054-2935555    

6-9.6 | שבועות תשע״ט

החל מ-2,900 ₪| פנסיון מלא | בריכה בהפרדה | עיסוי לנרשמים מחמישי | פעילויות לילדים | ספא וחדר כושר | שיעורי תנועה לנשים

חדרים 
אחרונים 

היזדרזו 

להרשם!

מלון קרלטון - נהריה

בגלקסיות, בשמשות,  ולהיזכר  לרגע  מזהירה לשכוח את עצמנו  סגולה 
בירחים, בשמיים ובשמי שמיים. את כל אלה ידיו יצרו, וכל אלה מזכירים 
לנו שברגעים אלו מביט ה' על העולם ואומר 'כי טוב'. ואם עכשיו אנחנו 

מרגישים כבר 'טפח מעל הקרקע', כנראה שאנחנו בכיוון הנכון.

י הּוא ֱאלֵֹקינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו. הנפש מתעוררת,  ּכִ
הלב פועם, התפילה מתחילה להיות מורגשת בנימי גופנו. כבר צעדנו 

צעדים ראשונים, ועכשיו צריך להתחיל ללכת. השאלה הנשאלת 
בקביעות בשלב הזה היא - לאן? לאן הולכים? לאן נעים? מה עושים 

עם האנרגיות המצטברות בגוף מתוך התפעלות הנפש, של העמידה מול 
אלוקים ומול בריאתו המופלאה?

ָמעּו. ההליכה  ֹקלֹו ִתׁשְ התשובה שהמזמור עונה לנו היא: ַהּיֹום, ִאם ּבְ
היא אל תוך השבת, על מצוותיה ואיסוריה, בה שומעים את קולו של 
אלוקים האומר: ַהּיֹום. לא מחר, לא אחר כך, ולא עוד מעט. נכון, כל 

השבוע אנו דוחים את היצר הטוב במילים כמו - בעזרת ה', כאשר ירווח 
לי, כשתהיה לי נחת, כשהיצר הרע לא יפריע לי. בשבת אין לנו תירוצים.

ר ִנּסּוִני  ר, ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה, ּכְ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ּכִ ַאל ּתַ
ם ָראּו ָפֳעִלי. ָחנּוִני, ּגַ  ֲאבֹוֵתיֶכם, ּבְ

דֹור ָוֹאַמר, ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם לֹא  ָנה ָאקּוט ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ
י ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי. י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ָיְדעּו ְדָרָכי - ֲאׁשֶ

חטא המרגלים עשוי להישנות ולחזור בכל יום שישי לפני שבת. ואזהרת 
העולם  לתעות במדבריות  יכול  אדם  בן   – לעד  וקיימת  עומדת  המזמור 
ארבעים, חמישים ושישים שנה, הוא יכול להמשיך לנוע במעגלים של 
עשייה מדומה, ודמיונות כוזבים ורצון עמוק לנוח בלי יכולת להניח את 

כף רגלו בשום מקום.

אך אל מול האזהרה עומדת ההזמנה:

העולם,  עם  יחד  להשתנות  לנו  קוראת  תוכה,  אל  לנו  קוראת  השבת 
להיכנס עד קצה הציפורן ועם קצוות השיער אל תוך קדושתה, הלכותיה 
עליו  ולהלך  העולם  מן  רגלנו  את  לשחרר  לנו  קוראת  היא  והליכותיה. 

בזווית קצת שונה, וכך לשאוב ממעיין השבת.

ואנו נדרשים לומר: כן. עכשיו. פה. אני בא. אחרייך שבת, לאן שתוליכי 
אותי.

ובכן נבוא אל מנוחתו.
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פרשת התוכחה, אותה רשימה של קללות איומות העתידות להתרגש על עם 
ישראל אם יבגוד בייעודו האלוקי, היא נבואה על תאונה במהלך ההיסטוריה. 
גשמיותו.  גם  לו  תאַבד  אומרות הקללות,  רוחניותו,  ישראל  לעם  תאַבד  אם 
נהוג לקרוא פרשייה זו בבית הכנסת במהירות ובקול חלש: כה איומה היא. 
אומה שהרעֹות הללו יפקדוה, ספק רב אם יישאר ממנה מי שיספר על כך. אך 
הסיפור אינו נגמר כאן. הסולם המוזיקלי כמו משתנה לפתע, ונחמה גדולה 

בוקעת מן ההריסות:

ָתם ְלָהֵפר  ים ְלַכלֹּ ים ְולֹא ְגַעְלִתּ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִתּ ְהיֹוָתם ְבּ ם זֹאת, ִבּ ְוַאף ַגּ
ם. ִריִתי ִאָתּ ְבּ

התקווה.  הולדת  זוהי  האנושית.  הרוח  של  בהיסטוריה  מפנה  נקודת  זוהי 
אלוקים עשוי להעניש; עשוי להסתיר את פניו. אבל הוא לא יפר את דברו. 

הוא ימלא את הבטחתו. הוא יגאל את בניו. הוא ישיבם אל ביתם.

לציוויליזציה  היהדות  של  ביותר  הגדולות  התרומות  אחת  היא  התקווה 
המערבית. בעולם העתיק היו תרבויות של טרגדיה שלדידן נגזר עלינו לראות 
את חלומותינו מתנפצים אל סלעי המציאות. אך בלשון המקרא אין שום מילה 
המציינת "טרגדיה" במובנה היווני. העברית המודרנית משתמשת לצורך זה 

במילה היוונית כפי שהיא.

הבאות בתור הן התרבויות החילוניות, הרואות את עצם קיומם של העולם, 
של האדם ושל התודעה כפרי סדרת מקרים חסרי פשר שלא קרו בכוונת מכוון 
ואין להן כל תכלית גואלת. אנו יודעים רק שנולדנו, ושיום אחד נמות ונהיה 
כלֹא היינו. התקווה אינה זרה לתרבויות אלו, אבל היא רק "חלום בהקיץ", 
כהגדרת אריסטו, משאלה פרטית שהדברים יהיו אחרת. מנקודת מבטם של 
הרואים במדע את חזות הכול, אין במארג המציאות ובמהלך ההיסטוריה שום 

מכפי  וטוב  אחר  להיות  יכול  האדם  של  שמצבו  האמונה  את  המצדיק  דבר 
שהוא.

שם  נתפס  הזמן  קהלת.  במגילת  הראשונים  בפרקים  מופיע  זה  רוח  הלך 
כמעגלי. ההיסטוריה היא מערכת של חזרות נצחיות. שום דבר אינו משתנה 
ַחת  ל ָחָדׁש ַתּ ה ְוֵאין ָכּ ָעֶשׂ ֵיּ ה הּוא ֶשׁ ֲעָשׂ ַנּ ְהֶיה ּוַמה ֶשׁ ִיּ ָהָיה הּוא ֶשׁ ׁ באמת: "ַמה ֶשּ
ֶמׁש" )קהלת א, ט(. אולם קהלת הוא קול נדיר במקרא. התפיסה הרווחת  ׁ ַהָשּ
בו שונה: מצבו של האדם יכול להשתנות. נקראנו למסע ארוך, שסופו גאולה 

וימות המשיח. היהדות היא דחייתה העקרונית של הטרגדיה בשם התקווה.

הסוציולוג פיטר ברגר קורא לתקווה "אות של שגב": נקודה שבה משהו מן 
הֵמֵעֶבר חודר אל תחומנו. התקווה איננה בשום אופן בלתי־נמנעת. בעצם, היא 
אפילו אינה רציונלית. אי אפשר לגזור אותה כמסקנה מעּובדות העָבר וההווה. 
בעלי תחושת החיים הטרגית סבורים שהתקווה היא אשליה, שהיא פנטזיה 
ל הוא זה היודע את מקומנו הָזניח ביקום, מכיר  ׁשֵ ילדותית. בעיניהם, אדם ּבָ
מידת ההשלמה הסטואית.  את  ומטפח  קיומנו,  בחוסר־הפשר המהדהד של 
אבל היהדות מתעקשת שלא כן הוא: שההוויה שבעומק היקום אינה חירשת 
כמיהתנו  לקיומנו.  אדישה  אינה  לשאיפותינו,  עיוורת  אינה  לתפילותינו, 

לתיקון העולם אינה שגיאה. סירובנו לראות בסבל ובעוול הכרח אינו טעות.

בפסוקי סוף פרשיית התוכחה בספר ויקרא, ה' מבטיח כי גם אם עם ישראל 
יחטא וייענש קשות הוא לעולם לא יגווע, ולעולם לא תהיה לו סיבה לייאוש 
מוחלט. עם ישראל עלול לבגוד בברית, אבל אלוקיו – לעולם לא. זהו אחד 
ההיגדים המרעישים במקרא. הוא אומר לנו שגם האכזר שבגורלות לא ירצח 
לה אינה סופית, שום גלות אינה אינסופית, שום טרגדיה  את התקווה. שום מּפָ

איננה סוף־דבר.

נבואות התקווה  ונשאו את המסר הזה, ומכל  הנביאים שלאחר משה שבו 
מזדהר חזון העצמות היבשות של יחזקאל. ַעם הברית נגלה לנביא כבקעה 
מלאה עצמות מתים; אך הנה קרבו עצם אל עצמו וקרמו עור וגידים ורוח 
ֶאל  ֶאְתֶכם  "ְוֵהֵבאִתי  הנביא:  באוזני  צלצלה  ה'  והבטחת  בהם,  קמה  חיים 
ָרֵאל" )יחזקאל לז, יב(. אין עוד כנבואה הזאת לתאר את תקומתה  ַאְדַמת ִיׂשְ
ְוָאְבָדה  ַעְצמֹוֵתינּו  "ָיְבׁשּו  באירופה.  הכבשנים  מאפר  ישראל  מדינת  של 
ִתְקָוֵתנּו", מצטט יחזקאל את אחיו הגולים )שם, יא(, ומראה שגם לעצמות 
ימי ההתעוררות  יבשות יש תוחלת, ושאת התקווה אין מאבדים. בראשית 
לחיבת ציון, הפך נפתלי הרץ אימבר את המילים הללו של היהודים בבבל, 

לשיר שהיה לימים להמנונה הלאומי של ישראל.

נותנת  התקווה  רק  כי   )Ibid., 72( אומר  ברגר  פיטר  התקווה?  באה  מאין 
לנו את הכוחות ליטול סיכונים, להשתתף במיזמים ארוכי טווח, להתחתן 

ולהוליד, ולסרב להיכנע לייאוש:

נראה כי בלב ליבו של ה"הומניטס" שלנו, של האנושי שבנו, נמצאת תקווה 
של סירוב־למוות. התבונה האמפירית מלמדת כי תקווה זו היא אשליה, אבל 
יש משהו בתוכנו, משהו מביש לכאורה בעידן המניף את דגל הרציונליות, 
ההגיוניים  הסבריה  למשמע  גם  "לא!"  לומר  וממשיך  שמתעקש  משהו 
עולם  אחר,  בעולם  אמונה  לידי  אותו  מביא  הזה  וה"לא!"  התבונה...  של 

שמציאותו תיתן תוקף לתקוותו ותוציאנה מכלל אשליה.

מהנוף  חלק  נעשתה  היא  אוניברסלית.  שהתקווה  ברגר  כמו  משוכנע  איני 
הרוחני של המערב במסגרת עלייתה של מערכת־אמונות ספציפית למדי: 
שאלוקים קיים, שאכפת לו מאיתנו, שהוא כרת ברית עם האנושות ושהוא 
כרת ברית נוספת עם העם שהוא בחר בו לשמש מופת חי של אמונה. ברית 
יפר את  לא  והוא  דבר,  זאת משנה את הבנת ההיסטוריה. אלוקים הבטיח 
דברו לעולם, גם אם נפר אנחנו את הבטחתנו ברגל גסה. בלי האמונות הללו 

לא הייתה לנו כל סיבה לקוות.

את  מסמאת  אינה  האמונה  אוטופית.  אינה  בפרשתנו  ההיסטוריה  תפיסת 
שנדמה  מה  את  או  המאורעות  של  האקראית  חזותם  את  מראות  עינינו 
כעוולות הגורל. פרק הקללות אינו נוסך בקוראו אופטימיות. ויחד עם זאת, 
כל מי שרגיש למסר שלו לא יוכל לשכוח את התקווה. אלמלא תקווה זו, 
"ְוַאף  ּבַ היהודים והיהדות לא היו שורדים. בלי אמונה בברית ובהתמדתה, 
ם זֹאת" שבפרקנו, ייתכן שלא היה עם יהודי אחרי חורבן המקדש הראשון  ַגּ
או השני או אחרי השואה. לא נגזים אם נאמר שהיהודים החיו את התקווה 

והתקווה החייתה את היהודים.

 

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת בחוקותי | הולדת התקווה

מה
אהבתי מה
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 חבילות לינה 
סופ"ש יום ירושלים
לילה שני ב-20% במגוון 

בתי מלון ברחבי העיר

פרטים באתר

סיורי שבת 
בירושלים

מגוון סיורי שבת ברחבי 
ירושלים, בהרשמה מראש 

בלבד באמצעות האתר 
ITRAVELJERUSALEM.COM

ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, 
מזמין אתכם לתפילה חגיגית בשירה 
ובריקודים ברחבת הכותל, שתתקיים 
בערב יום ירושלים, מוצאי שבת, ליל 

כ"ח באייר, 1.6.19, מיד עם צאת השבת 
במעמד הרבנים הראשיים

בהשתתפות: יצחק מאיר, חיים 
ישראל, ישי לפידות ותנועות הנוער 

מכל רחבי הארץ

תפילה חגיגית בכותל

 

מידע ופרטים נוספים באתר:

 ITRAVELJERUSALEM.COM

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

"שישו את ירושלים 
גילו בה כל אוהביה"

חוגגים 
שבתירושלים
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! ?   מחזקים את  מתחזקים מ
העלון היחיד שבו ראסטות יכולות להיות פאות, העלון 
היחיד שבו הרב זקס ומיכי יוספי יכולים להיות שכנים, 

העלון היחיד שבשביל המון משפחות
הוא היחיד שנכנס הביתה!

העלון היחיד שנחטף גם בגאולת ציון וגם בגאולה, 
גם בצוהר וגם ביצהר, גם בכפר חב"ד וגם בכפר מימון, 

בקרית ארבע ובקרית יערים - כי לאחד את הציבור 
זו לא סיסמה. זו עשייה

תרמת 180 ש"ח?
קיבלת מתנה מבית היוצר של 'קרוב אליך'

תרמת 1800 ש"ח?
קיבלת הקדשת גליון שלם לכבוד יקירך

לבחירתכם:
ספר התוועדויות עם הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

ספר התוועדויות עם הרב שבתי סלבטצקי
קומיקס סיפורי צדיקים "מאורי האש": בעל התניא, או 

האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא, או רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב

התקשרו במוצאי שבת

050-777-7778 נתן
עבודת ה' ברוח חסידית

תרומה אחת מתנה אחת. תרומה כפולה מתנה כפולה

Qarov.org/truma
בנק פאג"י (52) • סניף  183 • חשבון 777994 • ע"ש קרוב אליך
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 בין 
 המצח
לסנטר

באמצע סעודת שבת ולעיני 
האורחים הנדהמים קם 

המתבגר התורן בסערה, נכנס 
לחדרו וטורק את הדלת. 

ומה עכשיו?! < חשוב לדבר 
וחשוב להקשיב, אבל לא 
פחות מכך חשוב להאזין 

לנאמר ללא מילים < זנחנו את 
האינטואיציה שלנו והפחד 
מטעויות גורם לנו להיאלם 
ולהיעלם, אך להורים אין 

פריווילגיה לזנוח. גם לא את 
עצמם < שושנה טל ויעל גנירם 

משתפות בתובנות מתחום 
התקשורת המשפחתית

חסיה בן זכאי
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"
באו אלי הורים לייעוץ לגבי הבת שלהם. היא היתה תמיד 
ילדה מרדנית ובגיל ההתבגרות היו לה הרבה התפרצויות. 
יוצאת להפלגה  י"ב היא הודיעה להם שהיא  בסוף כיתה 
כך  מקובל",  לא  ממש  דבר  זה  ובמשפחתם  חברות,  עם 
עין  "בלי  ילדים  עשר  לשלושה  אם  טל,  שושנה  פותחת 
ויועצת  הורים  ומנחת  מורה  גם  היא  ירבו".  ל"כן  וסבתא  הרע" 

בשיטת 'לייף סנטר'.

"הם אמרו לה 'לא יקום ולא יהיה'. כמובן שהיא אמרה להם בצורה 
פסקנית 'טוב, יש לי כסף והוצאתי דרכון. אני יכולה לנסוע גם אם 
לא תאהבו את זה'. באותו לילה הם לא הצליחו לישון. הם דיברו 
ביניהם עד שהגיעו למסקנה שהילדה בכל מקרה תפליג, השאלה 
היא אם היא תיסע בכאסח מולם או שהיא תיסע בליווי שלהם תוך 
קביעת כללים וגבולות. כשהם התייעצו איתי הסכמתי איתם שהם 
מכירים את הילדה, ואם ככה זה נראה בעיניהם אז זה נכון. חשוב 

שההורים יסמכו על עצמם.

"עוד באותו יום הם דברו איתה בצורה גלויה. היה מדהים לראות 
איך היא קיבלה את כל הדברים שהם ביקשו. שבוע לפני ההפלגה 
היא כבר לא כל כך רצתה לצאת. הגב שההורים נתנו לה הוציא לה 

את הרוח מהמפרשים. בסוף היא נסעה וחזרה יום לפני המתוכנן".

תסמכו על עצמכם
שנעבור  ולפני  לכל,  הבסיס  היא  היקשרות  כי  טוענת  שושנה 

לפרקטיקות אני שואלת את שושנה מהי שיטת 'לייף סנטר'.

"זוהי שיטה שהביאה לארץ שושנה היימן, שמציעה להורים ומורים 
כלים לקדם את ההתקשרות בין הורים לילדים בכל שלבי החיים, 

כשהגישה ניתנת ליישום בכל מערכות היחסים הבינאישיות.

לנו  ניתנה  שכבר  מתנה  כל  קודם  היא  שהורות  הוא  שלי  "המוטו 
בעצם זה שקיבלנו את הילד/ים האלה. אף פעם אל תשכחו שבידכם 
להכיר את ילדכם יותר טוב מכל אדם אחר, ואף פעם אל תשכחו מי 
שם אתכם בתפקיד הזה, ה' שם אתכם בתפקיד הזה לא במקרה ולא 
בשביל להתעלל בכם, הוא נותן לכם כוחות ויכולת להתמודד כדי 

להצליח".

שיטה זה נשמע מבטיח... איך עושים את זה? 

הנקודה  הילדים.  עם  קשר  וניזום  נוביל  המרכז,  בנקודת  "נעמוד 
היום  יש  הורים.  של  טבעית  באינטואיציה  להיות  היא  הבסיסית 
הרבה בלבול, אנחנו מסתמכים על סיפורים ושיטות במקום לחשוב 
על הילד הספציפי שלנו. צריך להקשיב ברוב קשב למה שתחושת 

הבטן שלי אומרת".

מה זה בכלל היקשרות?

"היקשרות היא שייכות. עלינו לראות את הילד וליזום קשר אוהב 
לא בעקבות בעיות שעולות. ברוב הזמן קשה לנו להקשיב באמת, 
הקשבה פעילה עם כל הגוף. לילד הרבה יותר קל להתחבר אלינו 
אם הוא לא צריך להילחם על המקום שלו. לומר לו שאני אוהבת, 
מתגעגעת. לקבל את הילד בחיבוק, להכין לו בגד שהוא אוהב על 
וללטף,  לחבק  אוהב;  שהוא  אוכל  ולהכין  אותו  לצ'פר  המיטה; 
ובכישלונותיו, כשאני מחייכת  להכיר בהצלחותיו  ולרקוד.  לשחק 
אליו או קורצת כשהוא מראה חולשה, הוא רגוע יותר. אם אגלה לו 
שגם לי יש או הייתה את החולשה הזאת, זה יוצר תחושה של ביחד. 

"היקשרות עוברת דרך דוגמה אישית. בצורה טבעית ילדים עושים 
המון דברים שהם ראו בבית. ולא תמיד אני דוגמה אישית חיובית – 
וזו גם כן דוגמה אישית. הם לומדים מה לא לעשות. אם עשינו דבר 
שלא צריך לעשות, לא להתבייש אלא לבוא ולהגיד: מה שעשיתי 
להתנצל  ושאפשר  אדם  בני  לומדים שאנחנו  הם  במקום.  היה  לא 

ולתקן.

"כשהילד מתקשה בתרגילי חשבון ואני משתפת אותו כמה היה לי 
קשה בחשבון, או כמה גם לי היה קשה להתפלל בקביעות, זה מאוד 

חשוב לילד ונותן לו תחושת ביחד".

תני לי דוגמאות לשיתוף, ליחס בינאישי מתוקן, איך אני משוחחת 
עם הילד/ה כמבוגר.

"כשאבא ואמא מספרים על עצמם זה נותן לילד תחושת חשיבות. 
לעשות  או  לקנות  רוצים  על משהו שאנחנו  איתם  להתייעץ  כדאי 
לבית, שיביעו את דעתם. הם לא המחליטים בסוף אבל הם שותפים. 
אנחנו היינו משתפים את הילדים בהחלטה על שם לתינוק שנולד. 

לספר סוד לילד או להקשיב לסוד שלו. 

בצהריים  חוזר  כשהוא  הקשר.  של  והיוזם  המוביל  הוא  "ההורה 

הביתה, לא להסתפק ב'איך היה היום' שמוביל לתשובה סתמית 
שאין לה המשכיות. כדאי לשאול ספציפית: מה היה לך היום 
לדבריו.  בכבוד  ולהקשיב  היום?  אותך  הרגיז  מה  כיף?  הכי 
אפשר ליזום קשר בכל סיטואציה, להתעניין איך הוא רואה 

את הדברים או להביע עמדה שלי. 

יחד  תאכל  המשפחה  כל  יום  שבכל  השתדלנו  בבית  "אצלנו 
ארוחת ערב. שם היינו מבקשים מכל ילד לספר מה היה לו טוב 
הנכדים  עם  הזה  על השיתוף  אנחנו מקפידים  היום  עד  היום. 

והילדים הנשואים בשבתות". 

הילדים מחכים שנפתח את 
הקלפים

את מדברת מאוד חיובי. תני לנו איזה 'לא תעשה'.

"אף פעם לא אומר לילד 'למה אתה לא מנומס כמו...' 'למה 
את לא לומדת כמו...'. אסור להשוות. ברגע שאנחנו נותנים 

דגש לייחודיות של הילד, הוא מקבל הנעה חיובית להיות 
יוצר פעיל. התפקיד שלנו הוא להאיר את הנקודה השונה 

והמיוחדת שלו". 

בצורה  מתנהג  כשילד  עושים  ומה 
שלילית?

התנהגות  שכל  היא  "ההנחה 
לרע,  או  לטוב  ילד,  של 

עם  קשר  מחיפוש  נובעת 
כשמתעוררת  ההורה. 

מאוד  חשוב  בעיה, 
לשאול את הילד מתי 
לדבר,  לו  מתאים 
תחושת  לו  נותן  זה 
לשיחה.  שייכות 
עם  להתיישב  ואז 
או  חם  שוקו  איזה 
אבטיח, ולפתוח עם 
עם...',  בעיה  לי  'יש 

לא  שלי.  היא  הבעיה 
רואה  שהילד  בטוח 

בעיה בכך שהוא לא קם 
בבוקר, ולכן חשוב לשאול 

מה הוא חושב על זה.

מה  כל  את  לרשום  ממש  "כדאי 
שהוא אמר ואת מה שאני אמרתי ואז 

ניתן  איך  לבדוק  ולהתחיל  מטרה  להציב 
לחולל שינוי, לדוגמה: קביעת שעת שינה שמקובלת 

עליו או לאפשר לו לבקש משהו מיוחד כשהוא מצליח לקום בזמן".

ואם  ימים,  שלושה  למשך  מעקב  לבצע  כדאי  קטנים  ילדים  "עם 
הצליחו אז אחרי שלושה ימים צריך לשבת שוב יחד ולשאול 'איך 
שבועיים־ אחרי  צריך  גדולים  יותר  בילדים  מדובר  אם  הרגשת?' 
שלושה לשבת שוב ולבדוק, גם אם הניסיון לא הצליח נשאל את 
עצמנו 'מה הרגשנו ולמה לא הצליח'. הסוד זה העקביות וההתמדה 
והמוטיבציה  ולבחירה  הילד לשותפות  זה מביא את  של ההורים. 

שלו גדולה הרבה יותר".

וכשהילדים מתלוננים על חוקים ומטלות?

"הילדים לא באמת מתלוננים על כל דבר, יש כל כך הרבה דברים 
שהם לוקחים כמובן מאליו. אנחנו צריכים לשתף: 'אנחנו מנסים 
עכשיו משהו, בשלב זה החלטנו כך וכך'. עצם השיתוף נותן לילד 

תחושת שייכות ומוכנות לקבל יותר".

בואי נדבר על גיל ההתבגרות.

ועקשנות,  מרד  של  גיל  זה  ההתבגרות  שגיל  לחשוב  "התרגלנו 
להיבהל מהמקום הזה ולהתפלל שרק יעבור ובקלות. הדבר הראשון 
הרצון  לגמרי! המרד, העקשנות,  נורמלי  הוא שזה  להבין  שצריך 
להתווכח על כל דבר והמחשבה שהם יודעים יותר טוב מאיתנו - כל 
זה נורמלי. אם כבר להיבהל, אז מילד שלא מתמרד... צריך לראות 

שהוא עובר תהליך בריא של בניית זהות.

"כשתינוק קם ומתחיל ללכת אנחנו לא נאמר לו 'אל תקום ותמשיך 
לנער  אומרים  כן  אנחנו  ההתבגרות  בגיל  מה  משום  אבל  לזחול'. 
'תפסיק, הגזמת'. כשהוא לוקח אחריות ומחליט החלטות בעצמו, 

"בסוף כיתה י' זרקו אותו 
בפעם הראשונה כשהוא ארגן 
מרד. בכיתה יא' זרקו אותו 
פעמיים ובתחילת השמינית 

זרקו אותו שוב. כל פעם 
היינו באים, מדברים עם ראש 
הישיבה והבן היה חותם על 
איזה מסמך. עד הפעם הבאה"
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אנחנו עדיין רוצים להחליט בשבילו. יש לנו תפקיד לכוון, ובגלל 
זאת  מהילדות, ועם  דיבור  של  בסיס  שיש  חשוב  כך  כל  זה 
כמובן לוודא שהילד לא יעבור לדום בגלל כל דיבור שלנו". 

ואם לא עשינו תהליך נכון של היקשרות מילדות?

את  ולשים  יחד  לשבת  להתחיל.  וצריך  אפשר  "תמיד 
ולקשר  שלנו  ליחס  מחכים  הילדים  השולחן.  על  הדברים 
איתנו. הורים צריכים להפסיק לפחד. אנחנו חייבים להאמין 
בעצמנו וגם להאמין בהם. להאמין שהם קיבלו צידה לדרך, 
קיבלו משהו איתן מהבית. גם אם בפנים אתם אוכלים את 
תמכו  שההורים  אחרי  פתחתי,  בו  בסיפור  כמו  עצמכם, 
תחושה  לבת  לתת  היה  חשוב  מגבלות,  והוסיפו  בהפלגה 
תשמע  שהילדה  אחוז!  במאה  עליה  סומכים  שההורים 
מסוגלת  שהיא  מאמינים  שהם  לה  לשדר  הזה,  הדיבור  את 

להתמודד עם מה שהיא החליטה להתמודד.

גדולה  סערה  עוברים  שלנו  הילדים  ההתבגרות  "בגיל 
ואנחנו  נפשיים,  שינויים  גופניים,  שינויים  מבפנים, 
צריכים להושיט יד לא בשביל לתפוס אותם אלא להיות 
שם לצדם. לגלות קצת יותר הבנה למה שהם עוברים. 

להביע את העמדה שלנו ולנסות לחשוב איתם". 

מתחת לאף שלנו
נערים ונערות נמצאים בשלהי תקופת ההחלטות של 'מה אני 
עושה בשנה הבאה', ויש בינינו האימהות דיונים רבים על זה. 

של מי ההחלטה? 

במוסד  ללמוד  רוצה  לא  שהיא  החליטה  שלנו  השמינית  "הבת 
טובה  באולפנה  ללמוד  רצתה  היא  אחיותיה.  כל  למדו  שבו 
היא  אבל  לה,  מתאים  לא  שזה  בפנימיה. חשבנו  ולגור  ורחוקה 
לא הסכימה לשמוע. בשיחה בינינו אמרנו את דעתנו, והוספנו: 
'אנחנו מאמינים שאת מספיק בוגרת לקחת אחריות על ההחלטה 
שלך, ומתוך הבגרות הזו אנחנו מבקשים שתהיי איתנו כנה – אם 

משהו משתבש ספרי לנו, ואנחנו פה בשביל לעזור לך'.

"היא 
הגיעה 

לאולפנה 
החדשה 

חודשיים  ואחרי 
כבר  והיא  אותה  העיפו 

לא  תהליך  עברנו  אז  לחזור.  רצתה  לא 
לחפש  ביחד  והלכנו  בבית  היתה  היא  פשוט, 

היא  בסוף  מצאה.  לא  והיא  מקומות  מיני  כל 
נכנסה מעצמה למוסד שקרוב לבית לניסיון, ותודה 

לה' השתלבה טוב וסיימה את הלימודים. 

רצתה  שהיא  למקום  תלך  שלא  מתעקשים  היינו  "אם 
היא  חשבנו,  שאנחנו  מה  את  לעשות  אותה  ומכריחים 

גם מהמוסד הזה. אבל כשהיא  גורמת לזה שיעיפו אותה  היתה 
בחרה, ושמרנו שהכל יהיה בבחירה ובשיח, יכולנו להמשיך את 

ההתקשרות איתה.

"לילד אין ראייה כוללת כמו להורים, אך מאוד חשוב שההחלטה 
הסופית תהיה בשיתוף מלא עם הנער/ה. הקשר בין ההורה לילד 
מאפשר בכל צומת בחיים לשבת, להתייעץ ולדבר ביחד. לבדוק 
איתו מה הוא מחפש במוסד ומה אנחנו בתור הורים היינו רוצים, 
ואיך ניתן לגשר על הדברים. אי אפשר ולא כדאי לכפות, כי אם 

ילד ירצה לייצר בעיות זה יכול לקרות גם מתחת לאף שלנו".

אבל לא תמיד זה נגמר בהאפפי אנד. מה אז?

אחיו  שני  למדו  שבו  למוסד  להתקבל  רצה  שלנו  הבנים  "אחד 
הגדולים. אנחנו לא חשבנו שהוא מתאים לשם, אבל עוד ביום 
אותו  זרקו  י'  כיתה  בסוף  חיובית.  תשובה  קיבל  הוא  המבחן 
בפעם הראשונה כשהוא ארגן מרד. בכיתה יא' זרקו אותו פעמיים 
ובתחילת שמינית זרקו אותו שוב. כל פעם היינו באים, מדברים 
הפעם  עד  מסמך.  איזה  על  חותם  היה  והבן  הישיבה  ראש  עם 

הבאה.

אמרתי  גלויה.  מאוד  שיחה  איתו  שוחחנו  השמינית  "בתחילת 
לו: 'אני מבקשת ממך סליחה, אני מנחת הורים אבל איתך אני 
פעם  כל  שלך,  המעשים  על  האחריות  את  ממך  לקחתי  טעיתי. 
הגענו לישיבה ואתה לא עשית שום שינוי והגענו שוב. אז זהו, 
נגמר. אנחנו לא הולכים לדבר עם ראש הישיבה.  זה  מבחינתנו 
תצטרך  לחזור  רוצה  אתה  אם  אצלך,  מונחת  ההחלטה  עכשיו 
באים,  לא  שאנחנו  לישיבה  הודענו  הישיבה'.  ראש  את  לשכנע 
למרות שהם הזהירו אותנו שזה אומר שהוא לא יחזור ואישרנו 

שבכל אופן לא נגיע.

"ידענו שהילד הזה יעשה בגרויות כי זה חשוב לו, וגם אם הוא 
לא יחזור לישיבה הוא ילמד אקסטרני. הסברנו לו שגם אם הוא 
לא חוזר לישיבה, אנחנו לא מוכנים שהוא יתחיל לעבוד בכל מיני 
הגדולים  הבנים  עם  לעבוד  יצטרך  הוא  אלא  מזדמנות  עבודות 
שלנו בחברה שלהם. כך ידענו שהם לא יתנו לו לעשות שטויות. 
הוא החליט לא לחזור למוסד, ועשה בגרויות ועבד. מה עזרו כל 
השנים שהתעקשנו שהוא יישאר? צריך לנשום עמוק עם ילדים".

משחקת אותה
זוגית  ומטפלת  דרמה־תרפיסטית  לשמונה,  אם  היא  גנירם  יעל 

ומשפחתית כבר שש עשרה שנה. 

ספרי לי מה זה אומר להיות דרמה־תרפיסטית?

"דרמה זה תאטרון. דרמה־תרפיה זו תפיסה שמאמינה בחלקים 
פנימיים  בתפקידים  עוסקים  אנחנו  היצירתיות.  של  המרפאים 

ניתן לשלוח קו"ח עד לתאריך 12/6/2019
afikima@kch.co.il למייל

לוגו חמד

לוגו חמד בנוי משני חלקים - לוגו וסלוגן
בכל מקום בו יופיע הלוגו יופיע הסלוגן ואין 

להפריד בינהם.

אפיקים
מגביהים לעולמות חדשים

דרושים מדריכים ומדריכות 
לשנה"ל תש"פ

לתכנית אפיקים 
 מסורים, אחראים, בעלי לב פתוח 

ועולם תוכן עשיר ועמוק.
 שליחות חינוכית מרתקת.

  העבודה דורשת ליווי אישי ותהליכים קבוצתיים.
 בתי ספר בפריסה ארצית 

 ניסיון חינוכי חובה!

חברה   רווחה   תרבות
חרו"ת

"חושבים שאם אני רוצה 
להיות הורה טוב אז צריך 
לדבר עם הילדים בלי סוף, 

ואני רוצה להגיד שלא 
בהכרח. הורה טוב קשוב 
לילדיו בכל מיני אופנים: 
הוא משחק איתם, משתף 
אותם בחוויות סתמיות 

ומבלה איתם. הדיבור לא 
תופס את כל המרחב" 
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יש לך כרטיס אשראי עם לוגו לאומי?

 
קבלו את תכנית ההטבות החדשה של לאומי
שנותנת לכם הרבה יותר!
הטבות שוות גם על קניות בכרטיסי אשראי 

וגם על פעולות בדיגיטל

הורידו עכשיו את אפליקציית גודיז 

*בהתאם לתנאי התקנון
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יום  וביום  בטיפול  ביטוי  לידי  שבאים  אנשים,  של  וחיצוניים 
במערכות היחסים שלהם. אתן דוגמה אחת מתוך עולם שלם: 
מיני תפקידים, כמו  כל  כ'מיכל' של  אנחנו מתייחסים לאדם 
פיה, מכשפה, בוגרת, מורדת וכן הלאה. הבריאות הנפשית 
שלי  פנימיים  תפקידים  בין  לעבור  במסוגלות  נבחנת 
בהתאמה לסיטואציה ושיהיה לי תפקיד שהוא ציר מרכזי 

בחיי".

מה את עושה בחדר הטיפול?

אנחנו  ולכן  לילדים,  נגיש  מאוד  והדמיון  המשחק  "עולם 
כורסת  על  ישב  לא  ילד  ויצירתיות.  משחק  דרך  עובדים 
עליו,  שעובר  מה  את  מופשטות  במילים  וינתח  הפסיכולוג 
ניתן  מטפלת,  של  ובעיניים  משחק.  דרך  זה  את  יוציא  הוא 

לאבחן ואף לטפל דרך המשחק. 

"עם מבוגרים אני מנסה דרכים אחרות שמבטאות יצירתיות, 
כי אנחנו פחות משחקים באופן ספונטני. אנחנו יכולים לעבוד 
דרך דימויים, דרך כתיבה או חשיבה יצירתית, והכל בסביבה 
היצירתיים  החלקים  אל  לפנות  היא  המטרה  תאטרונית. 

בנפש".

מה קורה במשחק שלא קורה בחיים הרגילים?

"כשאנחנו יושבים לשחק, נוצרים מרחבים חדשים של 
והשני  לנצח  יכול  אחד  שבו  מרחב  יוצרים  ה'ביחד'. 
וזה  נורא ואפשר להביע תסכול  להפסיד, אפשר לכעוס 
)מה  עלי  לרדת  לעצמו  להרשות  יכול  ילד  בסדר.  עדיין 
שבערכי הבית הרגילים אי אפשר( שאני לא מהירה מספיק 
אני  וגם  זה...'  מה  יצאה  'אמא  ממני,  טוב  יותר  הרבה  והוא 
הופכים  אנחנו  אחד  לרגע  במשחק.  עצמי  על  לצחוק  יכולה 
דרך  אני מעבירה  בריא.  זה  היחסים. מצוין,  קצת את מערכות 
מהר  כך  כל  מתפרקת  לא  אני  בסדר,  שהכל  מסר  הסיטואציה 

בתוך המשחק.

הוא  וגם  אני  גם  המשחק  של  המרחב  "בתוך 
כאחת.  חשופים  ויותר  מוגנים  יותר 
הפסד,  בגלל  מתוסכל  כשהוא 
אני  עליי.  ישירות  לא  זה  לדוגמה, 
יותר  לי  קל  ולכן  מותקפת  לא 
להשתתף בתסכול שלו ולהפך. 
לי  מאפשרת  הסיטואציה 
ואמפטית  כנה  להיות 
אפשר  ומשם  לתסכול, 
להשליך על תסכולים בחיי 
לשבת  במקום  יום.  היום 
זה  את  ולנתח  ולדבר 
אנחנו מאמנים  תיאורטית, 
את השרירים האלה בנפש. 

חווים את זה יחד".

לנסות את זה בבית?

המשותף  המרחב  "ברור! 
הוא  רגשיות  חוויות  סביב  שלנו 
חשוב. בבית שלנו עושים 'שטויות'. 
תרגילי  מים,  מלחמת  כריות,  מלחמת 

אלא  מזה  מתערערת  לא  שלי  הסמכות  ובדיחות.  ליצניים  תאטרון 
מעשירה את הבית בכל מיני תפקידים שאפשר להיכנס ולצאת מהם. 
כשהמרחב המשותף שלנו יכול להכיל הרבה דברים במשחק, הוא 
יכול להכיל את זה גם ברבדים אחרים במציאות. לאט אנחנו לומדים 
ומצבים  כעסים  תסכול,  להכיל  מסוגל  שלנו  המשותף  שהמרחב 
כאלה,  לרגשות  גם  יש מקום  אם  לא מתפרקים.  ואנחנו  מורכבים, 

זה המון.

אני  ביחד,  הולכים  אנחנו  מילוליות.  רק  לא  הם  רגשיות   "חוויות 
סוחבת משהו ואתה סוחב משהו. יש חוויה של להיעזר, לתת אחד 
המשותף  המרחב  את  ולהגדיל  להעשיר  להיתמך.  השני,  בשביל 
היא  הבסיסית  התשובה  שאז  זה!'  על  נדבר  ב'בוא  רק  לא  שלנו. 
'אמא, את חופרת!', ובצדק. לא להשאיר את מערכות היחסים בין 
המצח לסנטר. האזור של הפה הוא כל כך פעיל, אנחנו תמיד בדגש 
ופיזיות  רגשיות  לחוויות  לב  לשים  וכדאי  והקוגניציה,  המלל  על 

שאנחנו מתעלמים מהן".

משחק משחק, אבל בסוף צריך גם לדעת מה לומר...

"חושבים שאם אני רוצה להיות הורה טוב אז צריך לדבר עם הילדים 
בלי סוף, ואני רוצה להגיד שלא בהכרח. הורה טוב קשוב לילדיו 
בכל מיני אופנים: הוא משחק איתם, משתף אותם בחוויות סתמיות 

ומבלה איתם. הדיבור לא תופס את כל המרחב. 

"כשילד רוצה לשתף, הרבה יותר קל לי, כי אני מרגישה שזקוקים 
לי ואני ממלאת את התפקיד וטופחת לעצמי על השכם. הנה הילדים 
באים ואפילו רוצים לשתף, איזו אמא נפלאה אני. הקטע הקשה זה 
כשהם לא אומרים את זה אלא מתנהגים את זה. מדברים בלי מילים. 
לומדים  אנחנו  חוויה,  של  משותפים  מרחבים  יוצרים  כשאנחנו 

לתקשר לא רק דרך הפה והאוזניים". 

לדעת להקשיב
את רוב היום מקשיבה לאנשים. מה זה בשבילך להקשיב?

"הדבר המרכזי בהקשבה זה היכולת לשים את עצמי קצת בצד. אם 
הילד שלי או המטופל שלי צריך כרגע להיות במרכז, אז אני צריכה 
לו דלת שמזמינה ומאפשרת  בו. פותחת  להיות קצת בצד. עסוקה 
במערכת  שיש  הגדולה  להנאה  מעבר  נושא.  כל  על  איתי  לדבר 
יחסים, נדרשת בה עבודה עצמית. בלי העבודה האישית שלי אני לא 

יכולה לפנות אל האחר, ואני חושבת שזה נכון לכל הורה.

"בתוך ההקשבה אני קודם כל מקשיבה לעצמי, אם יש בי איזו אי־
נחת אני לא מתעלמת. לא תמיד אני אגיד את זה, אבל אני חייבת 
לשים לב. האם זו אי נחת כי לא נוח לי עם הנושא שהוא מביא, בגלל 
או בגלל שאני לא מכירה את עצמי פתאום.  שהוא בא בתוקפנות 
לי  מקפיץ  שזה  לשתף  יכולה  אני  בטיפול.  חשוב  מאוד  חומר  זה 
אסוציאציה מסויימת - לפעמים התגובה תהיה שזה בכלל לא קשור 

ולפעמים זה יפתח אפיק חדש של מחשבה". 

אני רוצה להקשיב לילד שלי הקשבה נקיה. תני לי טיפ.

"הורים צריכים לעשות עבודה פנימית. לפעמים הילד מאוד מכעיס 
אותי אבל הכעסים הם שלי ולא קשורים לילד, ואת זה אני צריכה 
לבדוק עם עצמי - עבודה פנימית מאפשרת לי לזהות את המעצורים 
שלי או את הסערה הפנימית שלי, שנגרמת מהמפגש עם האחר. גם 
אם לא הצלחתי להבין על איזו יבלת דרכו לי, אני מנסה בכל זאת 
להירגע כדי להבין מה הילד שלי מנסה להגיד לי בהתנהגות שלו. 
רק אחר כך אתפנה לחקירה פנימית ואנסה להבין מה קרה לי פה. 
פעמים רבות הילדים מאתגרים את תחושת ההצלחה שלנו כהורים. 

אם הילד משתולל או נושר מבית הספר, מה זה אומר עליי?"

את חושבת שזה לא אומר עליי כלום?

"ברגע זה, בעין הסערה, השאלה לא רלוונטית כי אני לא הנושא. אל 
תערבבי. תפרידי. אחזור אל השאלה הזאת מאוחר יותר. כרגע הילד 

מזמין אותי להסתכל עליו, הוא במרכז. 

"החיים שלנו הם לא סטריליים, מגיעים יחד להרבה מצבים בהם 
אין באמת מרחב של קשב יציב. יכול להיות שתוך כדי שיחה, אני 
לא אגיב טוב ואכנס למרחב שלו. אבל מתוך רצון להקשיב אנסה 
שוב לצאת ואומר לו 'אוקיי, אני נסערת, אבל אני רוצה לנסות שוב 

לדבר'.

עכשיו  לנהל  מסוגל  ולא  נסער  מאוד  עצמו  שהילד  להיות  "יכול 
סוג של  לנו  ויהיה  נהיה בעין הסערה  ויכול להיות ששנינו  שיחה, 
ואנחנו צריכים ללמוד לא לפחד מזה, מה  זה קורה  הוריקן בבית. 
שקרה קרה, אפשר לטעות ולהמשיך לתקן. כשאנחנו טועים, אנחנו 

"חלק 
מהאג'נדה של 

התרבות שלנו הוא 
שהילד הוא הלב של הבית, 
נקודת מרכז שהכל צריך 
לקרות סביבו, מה שגורם 
להורים לפחד מלהביא את 
עצמם ואת הצרכים שלהם. 

צריך להשתחרר מזה"
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עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 22:00-09:30 שישי וערב חג: 15:00-09:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
בנקודות  מוצג  במבצע  הנחה  לאחר  והמחיר  הקודם  המחיר   | מפורסם  פריט  מכל  במלאי  יחידות   20 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   26.5.19 בתוקף 
במבצע.  שמשתתף  מוצר  כל  גבי  על  ומצויין  למוצר  ממוצר  משתנה  במתנה  הניתן  הקופון  *סכום  ט.ל.ח.   | בחנויות  המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   | עצמה  המכירה 

מזגנים במחירים הזולים בישראל

התאמה מקצועית
התאמת המזגן לצרכי הלקוח 

אספקה מהירה
שלם וקח עוד היום אצלך בבית

עד 7 שנות אחריות 
על המזגן

התקנה משתלמת
התקנות משתלמות לרוכשים

5 שנות אחריות
על ההתקנה

₪469 ₪ במקום 699

מקפיא בקו
3 מגירות

מקרר האייר
347 ליטר נטו

נו פרוסט 

₪1,490 ₪ במקום 1,890

₪3,490 ₪ במקום 4,490

מקרר בקו
4 דלתות

580 ליטר

₪6,990 ₪ במקום 7,990

מקרר 3 דלתות 
LG כסוף

₪699

מקרר לזוגות 
צעירים

₪ ₪2,490במקום 1,190
SBS מקרר

527 ליטר נטו

₪ במקום 3,490

₪6,490
מקרר 4 דלתות 

סמסונג 564 ליטר
מדחס אינוורטר 

ענק !

במקום 7,590 ₪

₪ במקום 3,690

מקרר האייר 4 דלתות

₪2,880

₪299במקום 399 ₪

מקרר בר 
למשרדים 

ולבתי מלון

₪1,890

מקפיא 
ווירלפול
No Frost

₪ במקום 2,148 ₪999 ₪ במקום 1,490

מקפיא גדול 
הלכתי 

6 מגירות

₪1,770 ₪ במקום 2,390

מקרר שארפ 
385 ליטר

No-Frost

מקרר 4 דלתות שארפ 724 ליטר
Free Space-חלל פנימי ענק ללא הפרדה, 

טכנולוגיית קירור היברידית, נפח נטו 613 ליטר 10 שנות 
אחריות
₪3,990במקום  5,990 ₪לפי תקנון

LG מקרר
מקפיא תחתון

ענק !
₪5,390 ₪ במקום 5,990

₪99 במקום 140 ₪

מאוורר 
עומד

5 כנפיים

במקום 399 ₪

מאוורר העל טורבו 
הוריקן המקורי

₪349
JET STYLE מאוורר מגדל

₪188

₪999

₪99STRIKE AIR  
במקום 249 ₪

במקום 1,282 ₪

במקום 199 ₪

מאוורר תעשייתי 
תלת שימושי

שלט אוניברסלי 
למזגן תומך 
בכל המזגנים

₪49 ₪ במקום 99

כולל 
שלט 

מצנן אוויר נייד
Turbo Breeze Air

₪499 במקום 599 ₪

שנות אחריות 
מלאות 2

מאוורר ''16
עמוד

₪69 במקום 99 ₪ ₪89 במקום 140 ₪

קטלן 
יתושים

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

במקום 63 ₪

מקפיא תעשייתי שוכב
(מקפיא גלידות)

INVERTER נפח 472 ליטר | מדחס •
• לוח פיקוד דיגיטלי חכם
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נותנים מתנות גדולות לילדים שלנו. אנחנו לא עושים 
לטעות  הזה  בעולם  אפשר  אבל  בכוונה,  זה  את 

ולתקן".

הילד בן שלושים
נפרדת.  זהות  יצירת  של  שלב  היא  "התבגרות 
מעניק  זה  כי  להוריו  דומה  להיות  רוצה  קטן  ילד 
יכול  הוא  ביטחון,  מספיק  לו  כשיש  ביטחון.  לו 
להתחיל להיפרד ולגבש זהות עצמאית. לשאול מי 
אני ומה אני, האם אני רוצה להיות כמו ההורים 
שלי או לא. זה יכול לקרות בגיל שתים עשרה וגם 

בגיל שלושים.

"במובנים מסוימים אנחנו ממשיכים להתבגר כל 
את  רוכשים  בעצם  שאנחנו  כזה  דבר  אין  החיים, 
ההתבגרות כמוצר שנמצא אצלנו באיזה סל קניות. 
מקצועית,  זהות  גם  כמו  לדוגמה,  דתית,  זהות 
עולות לדיון שוב ושוב לאורך החיים. מעברים 
לא  הן  דרמטיות  חיים  נסיבות  או  חדים 
דברים  משמעותיים.  התבגרות  שלבי  פעם 
מתבררים תוך כדי תנועה. זה תהליך שתמיד 

נמשך".

איפה נוכחים ההורים בטיפול בילד?

"בטיפול בילדים אני מקפידה לראות את ההורים 
לפני הטיפול וגם בהמשך הטיפול. הורים הם מאוד 
חשובים בתהליך של הילדים שלהם. אנחנו מנסים 
הילד  של  ההתנהגויות  את  הצרכים,  את  להבין  יחד 
כפי שהן עולות בבית גם כשלפעמים זה מאוד שונה 

מחדר הטיפול.

נוצר  ָלמה  או  זקוק  הילד  למה  לזהות  לומד  "ההורה 
בהם.  מחזיקים  שאנחנו  הערכים  של  בדיקה  מתוך  מאבק, 
ועדיין  הדעות,  לכל  חשוב  ערך  היא  לדוגמה,  ההלכה,  שמירת 
לעיתים המאבק שנוצר מול הילד בתחום הזה בא מהמקום השמרני 
או הקפדן של ההורה ולא רק מתוך רצון של קודש 
טהור. מתוך ההבנה הזו כבר קל יותר להרפות 

ולהגיע לפתרון".

להורים  משותף  טיפול  של  מצב  יש 
ולילד?

שכולל  מפגש  להזמין  יכולה  "אני 
אנחנו  אם  יחד.  והילד  ההורה  את 
לדוגמה,  תוקפנות,  על  עובדים 
שלו,  יכולות'  ה'כל  נושא  על  או 
יכול  כל  להיות  רוצה  שהילד 
שעולה  נושא  לא... זה  הוא  אבל 
'אני  אומר  הילד  הורים.  מול  חזק 
רוצה' וההורים אומרים 'אבל אתה 
כעסים  הרבה  מוליד  וזה  יכול',  לא 

והרבה תוקפנות.

יכולות'  ה'כל  את  חווה  הוא  "בחדר 
שלו. מחלקים תפקידים, הילד יכול להפוך 
אותי  להפוך  יכול  הוא  רוצה.  אותי למה שהוא 
אותי  יהרוג  הוא  ואם  אקרקר,  ואני  מקרקרת  לצפרדע 
אני אמות. הילד יחליט לכשף את ההורה, ולהורים זה יכול להיות 
מאוד קשה לראות את הילד שלהם במקום הזה. הילד רוצה להראות 

את החלקים האלה להורה ושההורה יישאר נוכח ויציב. 

את  ונשאיר  היום'  לנו  היה  עמוס  משחק  'איזה  לומר  נוכל  "בסוף 
או  מהגולם  ניפרד  הטיפול.  בחדר  האלה  המשחק והעוצמות 
מהמכשף או מי שזה לא יהיה, ונגיד שאם נרצה נחזור לשחק בשבוע 
באווירה  במשחק  כאלה  דברים  לעשות  רשות  לילד  יש  אם  הבא. 
בסוף  ודחפים.  צרכים  של  עידון  מהווה  זה  ומכילה,  מאפשרת 
המפגש אני אומרת 'איזה מזל שנגמר המשחק! במשחק הייתי מתה 

ועכשיו אני כבר לא. מזל שזה בכאילו'".

להורים קשה לראות את הילד מתנגד אליהם, וקשה להם להתנגד אל 
הילד והפנטזיות שלו. קשה לומר 'לא'.

"משהו בתרבות שלנו מאוד מנסה להימנע ממאבק. אני לא מקדשת 
את המאבק לשם מאבק, אבל אני לא בטוחה שאנחנו צריכים כל כך 

לפחד ממנו. כשילד שומע 'לא' הוא לומד את הגבולות של עצמו.

"אם הילד אומר 'תלכי לכל הרוחות' ואני אומרת לו 'פה בבית לא 
מדברים כך, אני לא מסכימה שתדבר כך' אני אומרת לו את הגבולות 
שלי. כמה מותר לו לפגוע באחרים, כמה הוא חייב לראות את האחר, 
ושהוא לא יכול להיות הרסני ולפרק פה את כל הבית. אני לא מדברת 

על מקרי קיצון אלא בטווח הנורמה. 

"ברגע שילד מבין שהוא לא כל כך הרסני זה מאוד מטיב איתו. זו 
חוויה נוראית לחשוב שאני מפרק את כל הבית ואף אחד לא מעז 
לומר לי שום דבר. צריך לשים לב לתגובה שלנו. אם יורד אבל כבד 
על הבית, תחושת אובדן דרך שמציפה אותנו, החיים נעצרים, לא 
אני מבינה שנכון,  זאת אם  הזה. לעומת  איך הגענו למצב  מבינים 
הילד עשה מה שעשה אבל הוא לא באמת פירק את כל הבית, אני 
בשבילו  חשוב  נורא  זה  כביסה,  לקפל  ממשיכה  לחיות,  ממשיכה 

לדעת שהוא לא כזה הרסני".

דרור יקרא לבן עם בת
זה  בבית,  דברים  קורים  שבה  המשמעותיות  הזמן  מנקודות  אחת 
בסעודות שבת, בייחוד אם יש אורחים. פתאום הילד קם, טורק את 

הדלת בזעם והולך. מה עושים? חייבים לעשות משהו, לא?

"כמובן שאין מתכון קבוע לפתרון, אבל יש כמה נקודות חשובות 
להתבונן בהן. החובה הראשונה שלי היא קודם כל לעצמי ולבית, 
להרגיע את עצמי ולשמור על הארוחה בשביל כולם. אז הוא הלך, 
אבל אנחנו נמשיך לשיר שירי שבת. לא בהכרח שחובתי המוסרית 
היא ללכת לפייס את הילד הזועם. חובתי המוסרית היא לשמור על 
החיים המתנהלים פה. להצליח לשמור על הרוגע הפנימי שלי אחרי 

שכמעט הרסו לי את סעודת השבת. 

"חלק מהאג'נדה של התרבות שלנו היא שהילד הוא הלב של הבית, 
נקודת מרכז שהכל צריך לקרות סביבו, מה שגורם להורים לפחד 
מזה.  להשתחרר  וצריך  שלהם.  הצרכים  ואת  עצמם  את  מלהביא 

השיחה איתו יכולה להתקיים מאוחר יותר. 

שלי  העמידה  אותי,  מעסיקה  שלי  התדמית  כאשר  שני,  "מצד 
רואים שאני לא אמא  הילדים בבית, כשכולם  ומול  מול האורחים 
יגידו עליי והמחשבה המפחידה שזה בטח  מושלמת, השאלה מה 
למצב  להיות שהגעתי  יכול  'לא  מין תחושה של  אצלנו,  רק  קורה 
הזה' – כשאני מלאה באשמה עצמית ורואה רק את מה שקרה לי – 
אני לא מצליחה להסתכל על הילד ואני מפספסת משהו חשוב. אני 

יכולה להתמודד ולהתפנות לבניית הקשר עם הילד, להקשיב לו".

איך פותחים שיחה כזאת?

"אשאל 'אנחנו יכולים לפתוח את מה שהיה פה?' יכול להיות שהוא 
יגיד 'לא, מה פתאום, מה נראה לך'. ואני אגיד לו 'אוקיי, אני אשמח 
מאוד לפתוח את זה כי זה מאוד חשוב לי'. אנחנו יכולים לעשות את 
זה היום בערב ואנחנו יכולים לא לעשות את זה בכלל. ויכול להיות 
לי חשוב שאתה  חייב להגיב אבל  'בסדר, אתה לא  לו  אגיד  שאני 

תשמע, כי חשוב לי להגיד את עצמי'. 

"אנחנו ההורים שלו, ויש לנו מסר, הילד לא חייב לפתוח את סגור 
ליבו כשהוא לא רוצה, ועדיין אני כהורה אדבר ואעביר את המסר 
אשמה,  להטיח  ובלי  תמציתית  בצורה  זה  את  לעשות  חשוב  שלי. 
לספר על עצמי. 'כשקורה ככה בסעודת שבת אני נפגעת ועצובה, 
על  שלי  הלב  את  לשפוך  באה  לא  אני  כמובן,  המון...'.  טרחתי 
הילד, אלא מתאימה את המילים אל הילד, אל גילו ואל מצבו. כל 
הילד  זה.  את  להגיד  נפגעתי,  אם  אחרות.  מילים  תזמין  סיטואציה 
שלי יכול להתמודד עם זה שנפגעתי, ואני יכולה להתמודד עם זה 
שנפגעתי. מצד אחד לא להתעלם מזה, ומצד שני לתת לזה לחלוף. 
אני בסדר, לא התמוטטתי. 'זה היה מביך עם האורחים, אני מקווה 
שבפעם הבאה נתמודד אחרת'. הטון רגוע וענייני מתוך מה שאני 

מבינה מה קרה במרחב שלי". 

קריטי,  כך  כל  במידע  העמוסות  השיחות  שתי  את  מסיימת  אני 
בפניי.  נפתח  ומאווררות  מגוונות  אפשרויות  של  ומרגישה שעולם 
ניפול אליהם,  נוקשות מחשבתית ובורות שמחכים ששוב  אל מול 
לי  ומאפשרים  והשיתוף  הכן  הדיבור  המשחק,  הצחוק,  מגיעים 
אמונתי  על  מקומי,  על  לוותר  מבלי  הבית  גבולות  את  להרחיב 
ועל ייחודו של כל אחד מילדיי. לא אבדה תקוותנו. אנחנו יכולים 
תקשורת  ערוצי  ולפתח  ילדינו,  ועל  עצמנו  על  לסמוך  וצריכים 

מגוונים שיהפכו את החיים של כולנו לשמחים יותר. ■

"משהו 
בתרבות 

שלנו מאוד מנסה 
להימנע ממאבק. אני 
לא בטוחה שאנחנו 
צריכים כל כך לפחד 

ממנו. כשילד שומע 'לא' 
הוא לומד את הגבולות 

של עצמו"
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סיימתי להתפלל במניין חב"ד בבית הכנסת של קהילת  בבוקר אביבי, 
האומדים בנחלאות. נטלתי ידיים ועליתי לעזרת נשים, ברכתי על לחמנייה 
טרייה ואחר כך לגמתי שוקו, כמו בקייטנה פרטית. לאחר מכן הדלקתי 

את המחשב והתחברתי לרשת. האווירה מסביבי הייתה פסטורלית. 

נכנסתי לג'ימייל ואורו עיניי. נשלחה אלי העטיפה לספר החדש שכל כך 
לפרסם  סיפור  אלי  נשלח  כן  כמו  לתפארת!  לה. ממש מלאכה  חיכיתי 
במדור 'סיפור לשבת'. בתוך כמה שניות הבנתי שזהו סיפור מעולה, שלא 
ובו שיבח סיפור שכתבתי  צריך לעבוד עליו הרבה. מישהו שלח מייל 
בירחון 'אדרבה'. המייל הרביעי הכיל הצעה שחיכיתי לה זמן רב לכתוב 
ספר על יהודי צדיק ומרתק. הייתי בין הרקיע השישי לשביעי. הכל היה 

טוב, אפילו טוב מאוד, ממש עולם שכולו טוב...

זה יום לא רגיל, שמחתי בקרבי. בדרך כלל העניינים יגעים יותר. הטוב 
והרע מעורבים, ואיכשהו מאזנים זה את זה בעצלתיים. ואילו כעת אחרי 

הטוב מגיע הטוב מאוד ואחריו המצוין, ואנה אני בא... 

תחושה מעיקה של הצלחה התפשטה בקרבי. נחש הגאווה החל לזחול 
זמן  מדי  יותר  להימשך  יכול  לא  כזה  שטוב  הרגשתי  נפשי.  במרתפי 
בעיצומה של הגלות המרה, וכשם שישראל לא יכולים לשאת ייסורים 

קשים מדי, כך אינם מסוגלים לשאת טובה מרובה מכפי מידתם. 

לפתע נשמעה צעקה מחרידה: "על מה יש לך להתגאות?!". 

יונה אפורה שנמנמה בחלון המאובק נמלטה מעוצמת הצעקה.

אותי...  לאזן  החליטו  מעלה  של  שבפמליה  לרגע  חשתי  הזדעזעתי. 
הבטתי לשמיים, אפילו עב אחד לא נראה באופק. מנין באה הצעקה? 

לך  יש  מה  אז  הש"ס?  את  סיימת  "האם  צעקה:  שוב  נשמעה  ואז 
להתגאות?!".

אבל  הש"ס,  את  לסיים  בשמיים  לא  זה  היומי,  בדף  שמתמיד  מי  לגבי 
באותה עת הייתי רחוק מכך. הבטתי למטה להיכל הישיבה וראיתי חסיד 
חב"ד בשם עזריה, יהודי טוב לב, צועק לעבר חברו: "כמה אתה מכוון 
בתפילה?! כמה צדקה נתת היום?!... אז על מה יש לך להתגאות?...".

נאמרים בכעס, אלא אדרבה בחביבות  אינם  התחלתי להבין שהדברים 
חב"דית, כזאת שאפשר לראות בהתוועדויות חמות, תוכחות של אהבה, 

שמנקות את הישות מכל חמץ גם אחרי הפסח.

ביזיון כזה נפלא לא חוויתי מזמן!

כלפי  נאמר  לא  הביזיון  כנפיה של ההשגחה הפרטית.  חשתי את משק 
ישירות, ולכן לא היה כואב באופן אישי, אבל הוא היה כל כך אמיתי, 

וכל כך במקום ובזמן...  

מהש"ס  רחוק  אני  כמה  הקדושה,  מעלות  מכל  רחוק  אני  כמה  חשתי 
ומשאר הלימודים הקדושים, כמה אני רחוק מתפילה, מדבקות בקב"ה, 

מעבודה על המידות, כמה הצדקה שלי מועטה...

התורה  למרגלות  סיני,  הר  למרגלות  נמצא  שאני  לפתע  הרגשתי 
האינסופית, למרגלות הצדיקים האמיתיים שמעניקים לנו שפע אינסופי, 
וגם אם  יהודי שיש בתוכו אבנים טובים ומרגליות לרוב,  למרגלות כל 

לעתים המרגלית שלי מנצנצת, איך אוכל לחוש שמץ של גאווה?!

תהיה  בדיוק  כך  ארץ".  אפסי  כל  אותו  "ויראו  הפסוק:  לי  האיר  ואז 
מי  דור של  רחוק,  הכי  לדור  דווקא  יתגלה  הוא  ברוך  הגאולה. הקדוש 
נפש  אבל  נפלאים,  הכי  התקשורת  מכשירי  את  יש  שבו  דור  אפסיים, 
האדם תהיה רצוצה ומשוועת לאהבה, ומי שלא ישתגע לגמרי יבין היטב 

שאין לו על מה להתגאות.

הבוקר  להמיית  מתרגלת  בזהירות,  למקומה  חזרה  האפורה  היונה 
הנחלאותי שלוותה בתקתוקי המקלדת של הסיפור הזה.

על מה יש לך 
להתגאות?

רגעים
רגעשל אור

orchozer@gmail.com | י  מזרח עודד 
מפנקסו של חוזר בתשובה
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סוכן סמוי של הקדושה
שחר פרידמן

לנו  נראים  חוץ  שכלפי  אנשים  יש 
היא  האמת  אבל  כאאוטסיידרים, 
היה גדי  כזה  לגמרי.  מחוברים  שהם 
י'  בכיתה  פיינגולד כנער. "מתישהו 
עם  התחברתי  המוזיקה.  את  גיליתי 
היה  ופתאום  בתחום,  שהיו  חברים 
חלמנו  שלי.  הרוחני  לעולם  ביטוי 
שנקים להקה ונתפרסם בכל העולם. 
לקבל  רצון  גם  היה  זה  בשבילי 
לא  שמעולם  האישור  את  מהחברה 

קיבלתי".

הוציאה  החבורה  הצבא  אחרי 
הוא  הרבה  לאכזבתם  אבל  תקליט 
הרים  לא  פיינגולד  מר.  כישלון  נחל 

רימון. לאחר מכן  ופנה ללימודי מוזיקה בבית הספר היוקרתי  ידיים 
הקים אולפן הקלטות ולפתע חלומו החל להפוך למציאות. "במקום 
שהחלום יביא אותי לשקוע בעצמי, פניתי לעזור לאחרים לממש את 

החלום שלהם".

או  חברתית  בהצלחה  מרגוע  מוצאים  אינם  'פנימיים'  אנשים  אבל 
מרפה  אינו  לחיים  ותכלית  משמעות  אחרי  החיפוש  בלבד.  כלכלית 
מגדי למרות ההצלחה שהאירה לו פנים. "חשתי ברצון עמוק 'להיות 
משהו', למרות שלא ידעתי להגדיר מהו אותו 'משהו' שאליו אני כל 

כך משתוקק".

פיינגולד צולל לספרי הדרכה ולכל מיני שיטות רוחניות שונות. הוא 
טובים  יסודות  קיבל  שממנו  דבוש  גידי  אצל  והדרכה  אימון  עובר 
ללימודי  שלו  למורה  אותי  לקח  גידי  שלב  "באיזשהו  להתקדמות. 
ימימה. אהבתי את הדיבורים הרוחניים והרגשתי שזה נותן לי המון. 
דברים רבים עוררו אצלי התנגדות, אבל גידי אמר לי לקבל מה שאני 
יכול ומה שלא – לדלג. פתאום מילים דתיות שהסתובבו שם באוויר 

החלו לחלחל".

 נפילת החומות
"הייתי בעולם הפנימי שלי ורציתי לעשות בו סדר. העניינים הדתיים 
לא עניינו אותי, אלא במידה שהתיישבו בהיגיון שלי. אבל יום אחד 
פגשתי את החבר'ה של 'ראש יהודי' ובפרט את הרב איתן הכהן, שהיה 
אדם פתוח ומאוד חם. מסתבר שבתוך תוכי היה צמא למישהו שרק 

יאמר לי: 'אתה מתוק, ה' אוהב אותך!'".

חסידי  יפגוש  הוא  בהמשך  גדי.  של  החומות'  'נפילת  רגע  היה  זה 
יותר.  עמוק  פנימי  למסע  אותו  שיעוררו  ואנרגטיים  שמחים  ברסלב 
"אמרתי לעצמי: איך זה שהם ככה ואני תמיד בדיכאון? כנראה שהם 

עושים משהו נכון!". בסופו של דבר 
את  עושים  וההוכחות  ההסברים  לא 
הנעימה  ההרגשה  פשוט  זו  ההבדל, 
הזאת – שאבא אוהב אותך, והמקום 
הזה טוב. גדי מעמיק את הקשר שלו 
ל'ראש יהודי' והוא מופיע לתפילות 
השבת, לקידושים ולסעודות. "פשוט 
הרגשתי שהגעתי הביתה" הוא אומר 
דברי  על  "תשאלו  נוצצות,  בעיניים 
בכלל..."  אותם  הבנתי  לא  תורה? 

הוא אומר בחיוך.

יהודי'  ב'ראש  הטובה  החוויה 
הולידה את ההחלטה שראוי לשמור 
שבת ושצריך ללמוד תורה. זו היתה 

החלטה רבת משמעות וגדי היה נחוש לעמוד בה.

בתהליך  החלה  היא  שגם  לעתיד,  אשתו  את  לגדי  הכיר  דבוש  גידי 
ההתקרבות האישי שלה. מספר שבועות הספיקו לשניהם להבין שהם 
וכך הקימו את ביתם. "אשתי דחפה מאוד חזק לכיוון  זה לזו  נועדו 
ההלכתי, וכך יצאתי מזהות של 'מחפש רוחני' לזהות של 'יהודי שומר 

תורה ומצוות'".

השגריר שבאולפן
שלי.  הקיומי  התסכול  אל  חדשה  חרדה  התווספה  התשובה,  "עם 
הרגשתי שאם אני חוזר בתשובה אני צריך לוותר על כל מי שהייתי. 
להשאיר את הגדי ההוא, החילוני - מאחור, ולהתנתק מכל מה שהיה 
העבודה  בין  סתירה  והרגשתי  באולפן,  ניסיונות  לי  היו  לו.  חשוב 
באולפן והאנשים איתם התרועעתי לבין הסביבה השניה, שמחפשת 

קדושה".

בערך שנה אחרי חתונתו התארגנה נסיעה לאומן, שם הוא חווה חוויה 
יכול להיות  חזקה ביותר. "הרגשתי שהמסר שאני מקבל הוא: אתה 
'אתה'. רק שאת כל הדברים שעשית קודם לבד, תעשה עכשיו ביחד 
עם ה'. קיבלתי ממנו את היכולת לחיות בשני עולמות, להיות מין סוכן 
סמוי של הקדושה בתוך החול. הבנתי שהתפקיד שלי הוא לחבר בין 

השניים, שזה לא יהיה או־או".

פיינגולד החל לחפש מוזיקה שיותר קשורה לקדושה וכך הוא הולך 
מצליח  שהוא  או  שלו,  לרעיון  ששותפים  נוספים  אנשים  ומגלה 
בארץ,  ביותר  הגדול  הוא  היום  שלו  האולפן  עליו.  אותם  'להדליק' 
ואנשים שמגיעים לא יודעים איך לאכול אותו. מצפים ל'לוק' מאוד 
והכי  מקצועי  הכי  המקום  "זה  המקצועית.  המוזיקה  בתחום  שונה 
רציני, אבל מי שמפעיל אותו נראה כמוני. זהו זה... הפכתי לשגריר".
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ל"ג בעומר אינו חג מהתורה, אפילו לא מדרבנן, ובכל זאת הפך ליום מיוחד 
וכולם חוגגים ושמחים בו. ביום  מאוד, שהתפשט לכל הקבוצות והחוגים 
הזה יש 'אוויר' של רבי שמעון בר יוחאי. במובן מסוים, ל"ג בעומר הוא מתן 
תורה של פנימיות התורה. יש מקובלים שהיו מגיעים למירון, למשל הרב 
מרדכי אליהו – אני זוכר שהוא בעיקר רקד. והוא היה רוקד יפה, משוחרר 

כמו ילד...

ללמוד  הולך  'אני  לחברו  גמרא אמר  יהודי שלפני שלמד  על  מסופר 
נסתר', ולפני שלמד זוהר אמר 'אני הולך ללמוד נגלה'. החבר לא הבין, 
הרי זה הפוך – גמרא זה הנגלה וזוהר זה הנסתר? והוא הסביר לו שבגמרא 
כל הסודות נמצאים אבל מכוסים, לכן זה הנסתר; ואילו בזוהר כל הסודות 
אלא  בחומש,  וגם  בזוהר  גם  נמצא  הסוד  נגלה. ובאמת,  זה  לכן  גלויים, 
שבשביל לראות אותו צריך עיניים מיוחדות. משה רבנו גילה את חלק הנגלה 
בתורה, ורשב"י גילה את פנימיות התורה. למען האמת, משה רבנו מופיע 
גם בזוהר. בחלק שנקרא 'רעיא מהימנא', הרועה הנאמן, מסופר מה שמשה 
ישירות  ולא  רבי שמעון  דרך  אלינו  הגיע  זה  זאת,  ובכל  רשב"י.  את  לימד 

ממשה.

ביום  שנאמר  זוטא',  ב'אידרא  מופיע  לנו  מסר  שרשב"י  הסוד  גילוי  עיקר 
ההסתלקות שלו. רבי שמעון אומר שבאותו היום הוא עומד לגלות את כל 
ונשאלת  בושה.  עם  האמת  לעולם  יגיע  שלא  כדי  גילה,  לא  חייו  שכל  מה 
ליום  עד  כך חשובים, למה הוא חיכה  כל  השאלה, אם הסודות הללו 

ההסתלקות?

בספר התניא מובא שביום האחרון לחיי האדם מתגלה באופן הכי מרוכז כל 
העבודה שהוא פעל ועשה. אדם חי שבעים־שמונים שנה, אבל אל היום הזה 
מתרכזים כל החיים, שם מופיעה התמצית הכי מזוקקת, ופנימיות עבודתו 
ולא במקרה  ומתגלה. כך שלא בטעות  חייו מתעלה  ימי  של האדם במשך 

את הסודות הטמירים ביותר גילה רבי שמעון בל"ג בעומר, אז זרח אורו כפי 
שלא זרח כל ימי חייו.

עוד דבר שמיוחד ליום ההסתלקות, הוא שביום ההילולא פוסקים בשמיים 
כמו בעל ההילולא.

יש סיפור על חסיד שלא זכה לילדים במשך שנים ארוכות והגיע לבעל 
יכול  לא  שהוא  אמר  התניא  בעל  אותו.  בבקשה שיברך  בדמעות,  התניא 
לברכו, אבל הורה לו לרוץ מהר לרבי שלמה מקרלין, ואם הוא יברך אותו 

עוד באותו יום – החסיד ואשתו יזכו לילדים.

היהודי הזדרז לנסוע, אך כשהגיע אליו אמר לו רבי שלמה: "אני מוכן לברך 
אותך, אך רק תמורת 1,300 רובל". זה היה סכום עצום והחסיד הלך לשאול 
את אשתו, שכמובן הסכימה. אבל עד שחזר לרבי שלמה כבר שקעה החמה, 
מה  תמה  החסיד  אותך".  לברך  יכול  איני  כבר  "מצטער,  לו:  אמר  והרבי 
דין  פי  ועל  חכם,  תלמיד  ביזית  שנים  כמה  "לפני  לו:  גילה  והרבי  נשתנה, 
תורה אין לכך כפרה. לכן גזרו עליך בשמיים שלא יהיו לך ילדים. אבל! לפי 
הרמב"ם מותר לפצות על פגיעה בתלמיד חכם בליטרת זהב, ששוויה היום 
בדיוק 1,300 רובל. ואף שהדבר לא נפסק להלכה, אתמול היה כ' טבת - יום 
הפטירה של הרמב"ם, ובאותו יום גם בשמיים פסקו כמוהו והייתם יכולים 
להיוושע. אין ברירה, תחזור שוב בשנה הבאה". אך כעבור כמה חודשים 

כבר הלך רבי שלמה מקרלין לעולמו...

את הפסוק "ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" דורשים על ל"ג בעומר. דוד 
המלך מתפלל לה' שילמד אותו את נפלאות וסודות התורה. כמו לאדם, גם 
לתורה יש ארבע דרגות: לבוש, גוף, נשמה ו'נשמה דנשמה'. סיפורי 
התורה הם הלבוש, ההלכה היא הגוף, הפנימיות היא הנשמה שבתורה 
– 'רזין דאוריתא', ויש עוד מדרגה שהיא 'רזין דרזין', סודי הסודות – 
וזו הנשמה של נשמת התורה. ה"נפלאות מתורתך" שביקש דוד לראות הן 

הרבי שלא הסכים לברך בלי לקבל 1300 רובל, גילה את סודו רק לאחר השקיעה < אנשי 
הקהילה הגיעו עם האוכל אל ביתו של היהודי הסרבן, נכנסו פנימה וניגשו ליטול ידיים < 

אם תסחט יהודי – תקבל כסף; אם תסחט כסף יהודי – תקבל אלוקות 

התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ש דייט לום  ים ש י ח רב  ה

גם 
 הנשמה
צריכה 
נשמה
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שתי המדרגות - נשמת התורה והנשמה דנשמה.

מה ההבדל בין הנשמה לנשמה דנשמה? החלק הראשון של הנשמה הוא החלק 
היותר גשמי שלה, שהוא על פי טעם ודעת – שכל, מידות ואפילו מעשים. אבל 

יש חלק יותר פנימי, והוא מעל טעם ודעת. הוא זה שנותן כוח לנשמה.

כדי להבין מה זה נשמה דנשמה ואיך היא נותנת כוח, ניזכר בדברי הגמרא על 
"נעשה  ישראל  עם  של  האמירה  בין  משווה  הגמרא  ונשמע".  "נעשה  הפסוק 
ונשמע" לעץ תפוחים שמוציא פירות עוד לפני שיוצאים העלים. המהר"ל מבאר, 
שבעץ התפוחים העיקר הוא כמובן הפרי, והעלים רק שומרים ומסייעים לעץ 
לגדול כדי שייתן פירות. באופן הרגיל, צריך את הטפל כדי להגיע לעיקר. קודם 
באים גזע, ענפים ועלים ורק אחר כך אפשר להגיע לפירות. כך גם בחיים, אם 
בצורה  זאת  עושים  איך  ללמוד  כל  קודם  צריך  הוא  משהו  לעשות  רוצה  אדם 
נכונה. אבל כשעם ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', הם בעצם אמרו: אנחנו יכולים 
להגיע למעשה בלי הקדמות. למה? כי זה העצם שלנו. לגלות את העצם שלי זה 

להתחיל מהפרי, אחרי זה יגיעו העלים.

אם תשאל אדם בעל עיניים חיצוניות, הוא יגיד שיהודי הוא כמו כל אדם בעולם 
– יש לו גוף, רגשות ומוח, ושיש לו משהו נוסף והוא הנשמה. הוא אוכל ושותה 
כמו גוי, הולך לעבודה כמו גוי, אולי אפילו למד באוניברסיטה כמו גוי, ובנוסף 

מצוות  ומקיים  תורה  הוא גם לומד  לכך 
היא  הפנימית  האמת  אך  יהודי.  כמו 
נוסף  דבר  לא  הן  והמצוות  שהתורה 
אלא חלק בלתי נפרד מיהודי. רבי מאיר 
יסחטו  שאם  פעם  אמר  מפרמישלן 
ייצא מזה  את כל מה שיהודי עושה, 
כסף. כל מה שאנחנו עושים הוא תמיד 
בשביל כסף. אבל אם תסחט את הכסף 
של יהודי, ייצאו ממנו מצוות. כי בשביל 
להעניק  הכסף?  את  עושה  הוא  מה 
לילדים חינוך יהודי, לקנות אתרוג ומצות 
התחתונה,  בשורה  צדקה.  לתת  בפסח, 

באמת, הכל לשם שמיים.

"נעשה",  כל  קודם  אומר  ישראל  עם 
ה',  עם  הקשר  לעצם  לפירות,  מגיעים 
ורק אחר כך לומדים ומבינים את העומק 
הנשמה  עם  מתחילים  כל  קודם  שלהם. 
ולא  לנשמה,  מגיעים  אז  ורק  דנשמה, 
דנשמה  שהנשמה  ומכאן  הרגיל.  בסדר 

היא זו שנותנת כוח לנשמה הרגילה.

כל  רשב"י  שגילה  מה   – התורה  גם  כך 
שגילה  ומה  נשמה,  בבחינת  הוא  חייו 
נשמה  בבחינת  הוא  הסתלקותו  ביום 
את  שנותן  מה  וזה  התורה.  של  דנשמה 
שמתגלה  התורה  פנימיות  לכל  הכוח 
בתורת   – וכמובן  במדרשים  בזוהר, 
עיני  "גל  ביקש  המלך  דוד  החסידות. 
גם  לראות  שאזכה   – נפלאות"  ואביטה 
כוונת  את  שאבין  דנשמה,  הנשמה  את 
של  השונים  הרבדים  כל  ואת  המצוות 

התורה.

 – מעניינת  שאלה  מתעוררת  כאן  אבל 
לא  ונעלמות  מכוסות  הן  הנפלאות  הרי 
והסיבה  מכולם.  אלא  המלך  מדוד  רק 
שאנחנו לא רואים את הנפלאות שבתורה 
בעיניים  בעיה  שיש  בגלל  רק  לא  היא 
שלנו, אלא בגלל שכך טבע הקדוש ברוך 
נגלית,  תורה  לנו  נתן  הוא  בתורה!  הוא 
בהעלם  התורה  פנימיות  את  והשאיר 
כזה  יישאר  מגילוי. וההעלם  שלמעלה 
בגלל שזו מהותו, ולא בגלל שאנחנו 
בעיניים  אותו  לתפוס  יכולים  לא 
שייפתחו  עצמו,  על  מבקש  שלנו. דוד 
שדוד  איננה  אבל הבעיה  העיניים,  לו 
לא מבין אלא שפנימיות התורה מכוסה 

מעצם היותה. אז מה יש כאן לבקש?

חוזר  הוא  שעליו  מדרש  מביא  הרבי 
פעמים רבות: עד מתן תורה, היה הפסק 
והתחתונים.  העליונים  העולמות  בין 
יסוד,  חוק  השתנה  תורה  במתן  ואילו 
המחיצה.  את  שבר  הוא  ברוך  הקדוש 
"וירד ה' על הר סיני". מעכשיו, "עליונים 

ביותר,  עיקרי  מדרש  היה  זה  הרבי  למעלה". אצל  יעלו  ותחתונים  למטה  ירדו 
מכיוון שהוא אומר שאנחנו לא סתם 'לומדים' תורה אלא לומדים את ה' ממש.

נעלה  שאנחנו  היא  המטרה  אבל  למטה,  כאן  תגבורת  לנו  שלחו  נכון, 
ילד, נהגו בקהילה של בית הכנסת שלנו לערוך סעודת  למעלה. כשהייתי 
מלווה מלכה כל פעם בבית אחר, וכל אחד היה מביא משהו. אבל איש 
אחד לא היה מארח אף פעם, וגם לא היה מגיע לבתים של אחרים. פעם אחר 
פעם שלחו לקרוא לו, אבל זה לא עזר. בסוף החליטו לעשות מעשה – יום אחד 
כולם הכינו הכל, אחד הביא חלות, אחד הביא דגים, ועשרים איש דפקו אצלו 
בבית. "שלום... כולם מוזמנים ליטול ידיים". רצו שהאיש הזה יתחיל להגיע, 
וההתחלה הייתה להגיע אליו. באותו אופן, הקדוש ברוך הוא רצה שנגיע אליו, 
מהבית,  נצא  שאנחנו  היא  המטרה  אבל  אלינו.  וירד  ראשון  התחיל  הוא  ולכן 

שאנחנו נתעלה אליו. 

כך גם בפנימיות התורה – ה' נותן סיוע מלמעלה, רשב"י מגלה את הנשמה של 
הנשמה, אבל מה עם החלק שלך? גם אתה צריך להשתוקק, להתפלל ולרצות. 
גם אתה צריך להתעלות. בל"ג בעומר מסתלקת ההסתרה ומתגלה אור, אבל זו 

רק ההתחלה. עכשיו תורנו. 

לחיים!

רק בפרוג תוכל לבחור להתמקצע במגוון ענפים, עם ידע 
בצילום סטודיו, צילומי אירועים, צילום מוצרים ומזון ועוד

רק בפרוג תכיר את העבודה מקרוב, בהתנסות מעשית 
בסטודיו מקצועי ובסיורי חוץ חווייתיים ומעשירים!

רק בפרוג הליווי המקצועי, תרגול בכיתה מאובזרת וציוד 
שתוכל לשאול ללא עלות, יאפשרו לך להשתלב בשוק במהירות!

צילום
מקצועי?

קורס

הבית של היוצרים
עיצוב גרפי ותקשורת חזותית • עיצוב ובניית אתרים • פיתוח אתרים • עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו • צילום מקצועי • עיצוב פנים • הדמיות אדריכליות • איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954527 בית פרוג

המסלול שכבר הכניס לשוק מאות צלמים וצלמות 
מובילים ייתן לך את הכלים להפוך תחביב לפרנסה!

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

 |  
N

G

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

UX
?UI

קורס

הבית של היוצרים
עיצוב גרפי ותקשורת חזותית • עיצוב ובניית אתרים • פיתוח אתרים • עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו • צילום מקצועי • עיצוב פנים • הדמיות אדריכליות • איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954527 בית פרוג

הקורס החדשני משלב באופן מושלם 
בין העולם הטכנולוגי לעולם היצירתי והעיצובי

 |  
N

G

רק בפרוג תלמד להכיר לעומק את המשתמש, לפצח אתגרים 
ולתכנן באופן מפורט אתרי אינטרנט ואפליקציות ברמה גבוהה

רק בפרוג תלמד מהמאסטרים האמיתיים - עם שילוב בין סדנאות 
מעשיות וסדנאות מומחים, וליווי צמוד לאורך כל הדרך ממרצי הקורס

רק בפרוג תשתלב במקצוע מתגמל במיוחד בשוק - בזכות הידע 
הטכנולוגי והעיצובי המעמיק, מעצבי UX-UI מבוקשים במיוחד בשוק 

ונהנים משכר גבוה!
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איך יודעים מתי 
להתגמש ומתי 

להתעקש?
לפי רצון ה' יתברך. הקריטריון הראשון 
שמלמדים  ובפוסקים,  בהלכה  מופיע 
אותנו גם את עיקר הדין וגם את שעת 
אם  גדולות.  דחק  שעות  וגם  הדחק, 
ההלכה,  בספרות  מופיע  הדבר  אין 
צריך להתייעץ עם רבך, ואם אין הדבר 
ללכת  היא  גדולה  מעלה  להלכה,  נוגע 

לקראת חברך ולקראת הזולת.

את  למחוק  לאדם  אין  זאת,  עם  יחד 
ככל   – לבחון  צריך  ולכן  עצמיותו, 
שהדבר לא בא על חשבון הזולת אלא 
מקום  יותר  יש  כך  שלך,  דרכך  על 
והאישיות  להתעקש להביא את האופי 
על  בא  הדבר  ואם  ביטוי.  לידי  שלך 
כל  לך  נוגע  שאינו  או  אחרים  חשבון 
כך, כך יש סיבה גדולה יותר להתגמש 
"כל  חז"ל,  אמרו  וכבר  חברך,  לקראת 
המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל 

פשעיו".

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951

מבחינת עבודת ה', האם כדאי 
לעשות בגרות?

או  רופא  או  סנדלר  להיות  כדאי  האם  כמו שלשאלה 
דייג אין תשובה אחת, כך אין תשובה אחת לשאלתך. 
ובציונות  לו,  המתאימה  התשובה  ישנה  אדם  לכל 
הדתית הרוב הגדול נוהג להכין את עצמו בגיל התיכון 
לקראת הבאות על ידי בחינות הבגרות, וגם לקבל בכך 
ידע כללי במידה מסוימת על העולם הזה וההיסטוריה 

שלו, על המדע ועל תחומים נוספים.

לעומת זאת, יש מי שהכיוון פחות מתאים להם, או שהם 
מוצאים את עצמם קשורים לאפיק שלא קשור למבחני 
יש שבכלל לא  או מקצוע טכני,  הבגרות כמו אמנות 
אצה להם הדרך לצמוח ולגדול כמו חבריהם שהולכים 
בתלם, ויש שזוכים לעלות מעלה מעלה להיות נתונים 
אהובים,  כולם  הקדושה.  התורה  בלימוד  כולם  כל 
כולם ברורים וכולם נקראים לעשות רצון קונם, איש 

כדרכו וכפי האוצרות המיוחדים שה' חנן אותו בהם.

אשתי בהריון, איך אוכל 
להתחבר למה שהיא חווה?

ידי  על  עובר  שהזולת  למה  להתחבר  הניסיון 
מיוחדת,  חסידות  מידת  הוא  נעליו  לעומק  כניסה 
לא  האנשים  שרוב  רבה  רגישות  בשבילה  שצריכים 
זוכים לה, לפחות לא בכל הקשר. כשאנו מבקשים מה 
שמעבר למידתנו אנחנו עלולים לצאת קירחים מכאן 
ומכאן, כי למידת החסידות לא הגענו ואילו המאמצים 
ממה  ליבנו  תשומת  את  מסיטים  בכיוונה  שנעשים 
זולתו  של  שהעולם  שמוצא  מי  לכן,  עלינו.  שמוטל 
נמצא מחוץ לתפיסתו האינטואיטיבית בצורה מלאה, 
צריך לבחון במה הוא יכול לסייע ולעשות את החלק 
לנסות  ולא  שותפותו,  את  ומביע  תומך  הוא  שבו 

לאחוז במה שהוא אינו יכול.

איך היא מרגישה  זאת, תוכל לשאול את אשתך  עם 
ומהם הדברים שמפריעים לה, ולקבל את התשובות 
בסבלנות ובהקשבה גם אם הן מוזרות בעיניך, מפני 
ולא את התופעות הנלוות  שמעולם לא חווית הריון 
כי  בשאלות  להכביד  שלא  הזהירות  עם  יחד  לו, 

לפעמים הן יוצרות אפקט הפוך.

נפש
גן ת  רמ יבת  יש ראש   , ירא פ ע ש וש יה רב  ה

נפשי
בשאלתי

<<  הכניסה חינם!  >>הרשמה מראש חובה! באתר המדרשה או בפייסבוק  •  לע"נ המורה והמחנכת ציפורה בת רבי משה

מדרשת אוריה 
 ומכללה ירושלים

מזמינות את ציבור הבנות והנשים 

 במכללה ירושלים
רח׳ דובדבני 36 בית וגן

יום ירושלים 
יום ראשון 

כ"ח אייר 2.6

"בשערייך ירושלים"
הראל טלהרב יהושע שפירא 

בהתוועדות לכבודה של ירושלים

13:45

 & 

הרשמה מראש חובה! באתר המדרשה או בפייסבוק  •  לע"נ המורה והמחנכת ציפורה בת רבי משה. עשור לפטירתה

לימודגלים 
מדרשת אוריה
במכללה ירושלים

הרב קובי דביר  9:30 
הרב פרופ' יעקב כץ  10:00 

הרב ברוך סליי  10:15 
הרבנית עידית איצקוביץ'  11:15 

הרב דוד תורג'מן -  12:30 
מהקרב בסולטן יעקב לירושלים   

יום רביעי // ב' בסיון // 5.6
במדרשה  //  רחוב הרימון 3 גבעת שמואל

 איזו תורה 
תקבלי השנה?

 ערב הכנה
למתן תורה
גבעת שמואל במדרשת אוריה 

הרבנית עידית איצקוביץ'  18:00

19:15  הרב ראובן ששון

הרב יהושע שפירא  20:00

הרב יהונתן נמדר  21:00

<<  פרטים והרשמה באתר או בפייסבוק  >>
40 ₪ בהרשמה מראש • 50 ₪ בערב האירוע • הנחה לזכאיות • הסעות מירושלים
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אוריה
אור התורה במרכז

   oria.org.il // oria032@gmail.com // 052-7710939 // רח' הרימון 3 גבעת שמואל
מדרשת אוריה - תוכנית הוראה בשילוב מכללה ירושלים • תוכנית שילוב לבנות שרות • ימי לימוד 

 גם אותך זה מדליק? אש של עבודת ה' בקרוב אליך! 
תורמים ומדליקים

 פרטים 
בעמוד 16

ת.ד. 52589 רמת גן  <  עורך: אהרוני ברנשטיין  <  עיצוב גרפי: אליעזר מרגליות
לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות למנויי הפצה:  info@qarov.org • 052-4061065  •       קרוב אליך

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות


