
מה כ"כ מיוחד בנס פך השמן? הרי 
לעם ישראל קרו ניסים יותר גדולים 
ומשמעותיים מפך שמן שהספיק 
לשמונה ימים. מהי הייחודיות של חנוכה 
משאר חגי ישראל? מה היתה המטרה 
במלחמת החשמונאים, לעומת מלחמות 
ישראל אחרות שהיו לאורך הדורות?  

אורות גבוהים

הידברות
אפיק 97 ב -           וב-            |יhidabroot.org | גליון 87 | כסלו תשע"ה | מחיר 21 ש"ח

שליחות מבית דין 
של מעלה

בזכותן של 
נשים

 מדוע מצוות הפרשת חלה 
עושה רעש כ"כ גדול בשמים? 
מדוע היא מיוחדת דווקא לנשים? 
סקירה מיוחדת מרבניות הידברות, 
המעבירות ערבי הפרשת חלה 
לנשים ברחבי הארץ, ללא עלות, 
המספרות על חשיבות המצווה

סיפורו המאלף והמצמרר של אלון 
ענווה, אז צעיר חילוני בן 28, 

שעבר משפט קשה בבית דין של 
מעלה, וברגע האחרון, על פתחה 

של גיהנום, הוצעה לו בשמיים 
עסקת חיים )תרתי משמע( 

אותה חטף בשתי ידיים
!

למה אין לי אמון בעצמי?  |  מהיכן מגיעה התחושה הקשה שאנו לא אהובים, לא מוערכים ולא נצרכים? כיצד ניתן להתגבר עליה?



הרצאות בנושאי זוגיות וחינוך ילדים  
ארוחות גורמה מפוארות | בריכה מקורה 
ומחוממת | חדר כושר | פעילות לילדים 

073-2221270

נופש משפחתי בלתי נשכח
בהשתתפות מיטב המרצים 

במלון המפואר 
רמדה ירושלים ווווו

אתם חייבים
לעצמכם

את הנס הזה

אתם חייבים לעצמכם
את הנס הזה

סופ"ש חנוכה
מלא אורה

יום חמישי ועד מוצ"ש 
18-20/12 כ"ו עד כ"ח בכסלו  

יוםהרב יצחק פנגר
שישי

הרב אבנר קוואס
יום

חמישי

בשבתהרב זמיר כהן

במלון המפואר 
      רמדה ירושליםווווו

הבטיחו מקומכם

בהשתתפות מיטב המרצים:

נופש משפחתי בלתי נשכח



70 שבתות בקהילה

הטיול לפראג

ארגון הידברות ממשיך להפתיע בהגעתו לכל חבל ארץ אפשרי והפעם בדמות: שבתות בקהילה 
רבני  ידי  על  ומועברות   , המקומית  לקהילה  מיועדות  הכנסת,  בית  הוואי  סביב  שמתקיימות 

הידברות. אז מי אמר “שבת עם הידברות” ולא קיבל?

הידברות חוגגת:

מאת: אוה הכימיאן

לפרטים והזמנת שבת עם הידברות ניתן ליצור 
קשר עם עקיבא בן דוד, מנהל הפרויקט

שבת פרשת וישלח יג’ כסלו תשע”ה 5.12.14

בס”ד

בית הכנסת המרכזי “קרית גנים”
לשבת של התעלות ועונג רוחניבשיתוף ארגון הידברות, מזמינים אתכם

שחרית השיעור	המרכזי עם הרב מרדכי לוי	07:10	 המפתח	להצלחה	בחיים14:45	 	 	
מנחה סעודה	שלישית	ברב	עם	בהשתתפות	15:45	 הרב מרדכי לוי שליט”א 16:15  ערבית	מוצ”ש   	17:15

שבת קודש

מנחה קבלת	שבת16:15	 	 	
ערבית 	 עונג	שבת	בהשתתפות	 הרב מרדכי לוי שליט”א20:30	 	 כוחה	של	אמונה	 	 יוגש	כיבוד	קל		 	 עזרת	נשים	פתוחה	 	 	

ליל שבת 

הרב מרדכי לוי שליט”אבהשתתפות

רחוב שדה נחום 14 ראשון לציוןבית הכנסת המרכזי קריית גנים

 וארגון הידברותועד בית הכנסתמצפים לבואכם 

תושבי ראשון לציוןשבת של עונג
פרשת וישלח

מנחה 	16:15

קבלת	שבת 	 	

ערבית 	 	

עונג	שבת	עם: 	20:00

הרב מרדכי ארם צובה שליט”א 	 	

איכות	חיים   

יוגש	כיבוד	כיד	המלך	 	 	

עזרת	נשים	פתוחה 	 	

ליל שבת 

שבת פרשת תולדות כח’ חשון  21.11.14

בס”ד

קהילת אחוות רעים בית הכנסת “אדמון ספרא”

בשיתוף ארגון הידברות,

מזמינים אתכם לשבת של התעלות ועונג רוחני

שחרית 	08:00

הרבנית נינה ארם צובה	במעמקים	של	החיים 	14:00

סיפור	אישי	מרגש	לנשים	בלבד 	 	

השיעור המרכזי - הרב מרדכי ארם צובה 		14:30

איך	להתחתן	ולהישאר	נשוי 	 	

מנחה 	15:45

סעודה	שלישית	ברב	עם	בהשתתפות 	16:20

הרב מרדכי ארם צובה 	 	

ערבית	מוצאי	שבת	 	17:15

שבת קודש

בהשתתפות

הרב מרדכי ארם צובה שליט”א

מחבר הספרים: עץ הדעת, הפיקדון, כוחות ועוד

הרבנית נינה ארם צובה שליט”א

מחברת הספרים: במעמקים של החיים,לרקוד עם החיים

מצפים לבואכם 

הרב יעקב נדב שליט”א רב בית הכנסת

גבאיי בית הכנסת

וארגון הידברות

קהילת אחוות רעים

בית הכנסת “אדמון ספרא”

 רחוב הסייפן 10 שכונת לב הפארק

שבת של עונג
תושבי  רעננה

פרשת תולדות

מנחה 	16:15

קבלת	שבת 	 	

ערבית 	 	

עונג	שבת	עם: 	20:00

הרב מרדכי ארם צובה שליט”א 	 	

איכות	חיים   

יוגש	כיבוד	כיד	המלך	 	 	

עזרת	נשים	פתוחה 	 	

ליל שבת 

שבת פרשת תולדות כח’ חשון  21.11.14

בס”ד

קהילת אחוות רעים בית הכנסת “אדמון ספרא”

בשיתוף ארגון הידברות,

מזמינים אתכם לשבת של התעלות ועונג רוחני

שחרית 	08:00

הרבנית נינה ארם צובה	במעמקים	של	החיים 	14:00

סיפור	אישי	מרגש	לנשים	בלבד 	 	

השיעור המרכזי - הרב מרדכי ארם צובה 		14:30

איך	להתחתן	ולהישאר	נשוי 	 	

מנחה 	15:45

סעודה	שלישית	ברב	עם	בהשתתפות 	16:20

הרב מרדכי ארם צובה 	 	

ערבית	מוצאי	שבת	 	17:15

שבת קודש

בהשתתפות

הרב מרדכי ארם צובה שליט”א

מחבר הספרים: עץ הדעת, הפיקדון, כוחות ועוד

הרבנית נינה ארם צובה שליט”א

מחברת הספרים: במעמקים של החיים,לרקוד עם החיים

מצפים לבואכם 

הרב יעקב נדב שליט”א רב בית הכנסת

גבאיי בית הכנסת

וארגון הידברות

קהילת אחוות רעים

בית הכנסת “אדמון ספרא”

 רחוב הסייפן 10 שכונת לב הפארק

שבת של עונג
תושבי  רעננה

פרשת תולדות

073-2221-361
052-9551577

רוצים גם?

והיא  קיימת  הזו  שהפעילות  שנה  מעל  כבר 
ממשיכה לצבור תאוצה כתוצאה מביקוש גובר 
והולך מצד גבאי בתי כנסת ומתפללי הקהילה. 
לארגון  מתקשרים  פשוט.  עובד?  זה  איך  אז 
ללא  נשכחת,  בלתי  שבת  ומזמינים  הידברות 
תשלום, עבור מתפללי בית הכנסת. עקיבא בן 
דוד, מנהל הפרויקט, מקבל את הפניות ונענה 
הקהילה  צרכי  מהבנת  החל  במסירות.  להן 
והרב  להשיג  רוצים  אותה  האווירה  במקום, 
אותו הם מבקשים להזמין. יחד, הם רוקמים את 
התמהיל הנכון והמוצלח ביותר עבור הקהילה 
להגיע.  עתידה  השם  בעזרת  הידברות  אליה 
אבל זה לא נגמר כאן. החל מרגע הסגירה מול 
הגבאי - העבודה רק מתחילה. פרסום בשלטי 
חוצות בעיר המדוברת, דרך ראיון ברדיו “קול 
ברמה“, עם הרב שמגיע לאזור וכלה בארגונים 
לוגיסטיים שיורדים לפרטים הקטנים עד בוא 

השבת המיוחלת.
יצאו רבני הידברות כבר  במהלך שבתות אלו 
ועד  מאילת  החל  אפשרי,  מקום  לכל  כמעט 
קריית שמונה, מישוב צורן, דרך מושב אביבים, 
חצור, דלתון וכלה בערים המרכזיות יותר כגון 
ירושלים, חברון, מודיעין, חולון, בת ים, רמת גן, 

פתח תקווה, נתניה, חיפה, יקנעם ועוד.
ניתן  זה  מסוג  לשבתות  שהגיעו  הרבנים  בין 
ורעייתו  צובא  ארם  מרדכי  הרב  את  למצוא 
מזרחי  עמנואל  הרב  לנשים(,  מיוחד  )בשיעור 
שלוש  חנ“ה-  נושא  סביב  )בשיחות  ורעייתו 
זכאים,  ראובן  הרב  האישה(,  של  מצוותיה 
מגיד המישרים- הרב שלמה לוינשטיין, הרב 
שי עמר והרב מרדכי לוי ועוד רבים וטובים.

מספר  שכזו“,  בשבת  מאוד  נהנה  “הציבור 
הרב עמנואל מזרחי, “כיוון שמדובר בשבת 
בנו,  צופים  חלקם  בעבורם.  שגרתית  בלתי 
רבני הידברות, דרך הערוץ והאתר ופתאום 
בשידור  מהמסך,  יוצאים  אותנו  רואים  הם 
חי, למשך שבת שלמה מודים המון לערוץ, 

שואלים שאלות ומתייעצים“.

ההרצאה  היא  השבת  של  הכותרת  גולת 
“עונג  הלילית, אחרי סעודת השבת, שנקראת 
שבת“. במהלך מפגש זה מגיע הקהל בהמוניו, 
כאחד  וקטנים  מבוגרים  וצעירות,  צעירים 
הקטנות  השעות  עד  השבת  מאווירת  ונהנים 

של הלילה.
הרב  מוסיף  ישראל“,  בעם  חסד  הרבה  “יש 
מזרחי. “אנחנו פוגשים המון אנשים, מכל מיני 
מצד  גדולה  ואהדה  אהבה  ומרגישים  סוגים 
לגיבוש  גם  תורמות  הללו  השבתות  הציבור. 

בתוך הקהילה עצמה, בין חבריה“.
זכאים  ראובן  הרב  מצטרף  הללו“,  “בשבתות 
לדברים, “גבאים מדווחים על מהפך של ממש 
השבת  שלה,  הגיבוש  ברמת  הקהילה,  בחיי 
אחריה.  גם  זמן  הרבה  חיובי  אור  מותירה 
אוהב  פשוט  ישראל  עם  כמה  רואים  ובכלל, 
את התורה וצמא לה. וברמה הפרטנית ניכר כי 
רבני הידברות מביאים איתם למחוזות אלו טל 

תחיה מיוחד“.
ארבע  קריית  זכתה  תבוא,  ,כי  פרשת  “בשבת 
הרב  עם  רוחנית  והתעלות  עונג  שכולו  ליום 
למארגני  אליהו,  הרב  כתב  מזרחי“,  עמנואל 
השבת. “בשמי ובשם קהילת בית הכנסת “מגן 
אבות“ וראש המועצה מר מלאכי לוינגר ברצוני 
ולארגון  לרב  כוח  ויישר  תודה  פשוט  להגיד 
תעשו,  אשר  בכול  עמכם  השם  הידברות, 
לאוריתא.  וחילכם  הרבים,  מזכי  אשריכם 
הרב  סיכם  ומבורכת“,  טובה  שנה  בברכת 

התרגשות.
החל  אמיתי.  עונג  של  שבת  היא  השבת  אכן 
מיריית הפתיחה שבערב שבת בין קבלת שבת 
בליל שבת  ודרך ההרצאה המרכזית  לערבית, 
השבת  בצהריי  לשיחה  ועד  הלילה,  תוך  אל 
כשבמקביל, לעיתים מצטרפות נשות הרבנים 
לחגיגה זו ומוסרות אף שיעור לנשים בתחומים 
רבני  מצטרפים  שלישית  לסעודה  גם  שונים. 

הידברות בליווי שירה ושיחה קצרה.
“מבקשים להודות לכם מקרב לב בשם ציבור 

ישראל, שבבית שמש“,  ,רינת  ביה“כ  מתפללי 
כתב הרב דוד איפרגן, רב בית הכנסת, “על שבת 
עם הרב מרדכי ארם צובא ורעייתו... אין בפינו 
מילים להוקיר ולהעריך את התעלות והחוויה 
ולחג  ל,מתן-תורה,  כהכנה  שהייתה  הרוחנית 
השבועות! כפי שביטא זאת אחד המתפללים: 
‘זו הפעם הראשונה שאנו נשארים ערים בליל 
שבת עד חצות לילה, וזאת מכיוון שהיה מדהים 
ומעניין,...שיעורה של הרבנית תחי, חיזק וריתק 
את ציבור הנשים, ומעל הכל- סעודה שלישית 
הרב.  של  הרצאתו  בליווי  ביה“כ  מתפללי  עם 

תבורכו מפי עליון...“.
מיוחדת  רוחנית  מאווירה  נהנינו  “בשבת 
הרצאות  התקיימו  השבת  במהלך  ומגבשת. 
מרתקות במיוחד, מתובלות בהומור ובסיפורים 
בנו  שהשאיר  השכל  מוסר  עם  מרגשים 
להנהלת  נוסף  נרגש  גבאי  כתב  חזק“,  רושם 
הידברות. “הרב שהגיע נענה בשמחה לשאלות 
הייתה  שכן  לפניו,  שהובאו  ופרטיות  כלליות 
תוך  תורה  דעת  להתייעץ עם  פז  הזדמנות  זו 
וחמימות  חיוך  עם  והכל  ועידודים,  חיזוקים 
לבבית.זכינו בנוסף להרצאה מפי הרבנית, על 
סיפוריהם האישי והדרך של החזרה בתשובה 
ובסייעתא  מחד,  בקשיים  מלווה  שהייתה 

דשמיא מכוונת מנגד. היה מרגש ומפעים.
האינטראקציה שבין הרב לקהילה הייתה חזקה 
ומרגשת, האווירה הייתה מאד שמחה והדדית. 
במשך השבוע שאחרי קיבלנו תגובות מלאות 
שנהנינו  ספק  אין  והתפעלות....  מוטיבציה 
וכל  זוכים כל שבת,  רוחנית שלה לא  מחוויה 
ישלם  ד,  וישר כח,  זאת בזכותכם...תודה רבה 

שכרכם ותהי משכרתכם שלמה מעם ד,“.
דבר חשוב במיוחד מדגיש הרב זכאים, “חלק 
גם  בקשר  איתנו  נשארים  האנשים  מן  גדול 
במוצאי  האנשים  עם  נשארים  אנחנו  אח“כ. 
מכוונים  נושא,  בכל  לשאלות  עונים  שבת, 
שבת  של  הענק  הרווח  זה  ואולי...  ומייעצים 

מעין זו“.

בקרו אותנו באתר הבית ובסניפנו
טלפון: 03-5533896
WWW.TAVLINEYPEREG.CO.IL

ירושלים, שוק מחנה יהודה: עץ החיים 79
11 שוהם  נתניה:  שוק  נתניה, 
25 ניסנבאום  המפעל:  חנות  בת-ים, 

תל אביב, שוק הכרמל: הכרמל 9
46 לוינסקי  לוינסקי:  אביב,  תל 
הברון הירש 5 שוק פתח תקווה: 

תבלינים מובחרים
שמן זית ישראלי

הטעם. הארומה. המגוון. הטריות.



משרדי הארגון:

איזור המרכז:

רחוב שנקר 20 
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בזכותן של נשים
מה יש במצוות הפרשת חלה, שהיא עושה רעש כ"כ גדול בשמים? 
מדוע היא מיוחדת דווקא לנשים? מה הסיבה לטרנד הזה של ערבי 
הפרשת חלה? קבלו סקירה מיוחדת מרבניות הידברות, המעבירות 

ערבי הפרשת חלה לנשים ברחבי הארץ, ללא עלות, המספרות 
על חשיבות המצווה, על הזכות הגדולה של מארגנות הערב ועל 

הישועות שראו בדרך 

שלושה דברים שלא ידעתם על חנוכה  
האם גם אתם שאלתם את עצמכם פעם, מה כל כך מיוחד בנס פך השמן? 

סה"כ היו לעם ישראל ניסים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים מפך שמן 
שבמקום להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים. מהי הייחודיות של 

חנוכה משאר חגי ישראל? מה היתה המטרה במלחמת החשמונאים, לעומת 
מלחמות ישראל אחרות שהיו לאורך הדורות? 

במקום שבעל תשובה עומד 
 דן טיומקין בראיון מרתק במיוחד, מספר לא רק על דרכו לעולם 
היהדות, אלא גם ובעיקר על תהליך התשובה עצמו, על התובנות 
הנפלאות והחשובות אותן הבין, ואשר העלה אותן על הכתב בספרו 
"במקום שבעלי תשובה עומדים", ועל הארגון החשוב והנצרך 
"מענה", שפתח יחד עם הרב עופר גיסין, במטרה לתת הדרכה נכונה 
ומאוזנת לבעלי תשובה. חובה לקרוא

שליחות מבית דין של מעלה
אלון ענווה לא דמיין בחלומות הכי רחוקים שלו, שמ"מסיבת פסח' 
שארגן לחבר'ה, הוא עתיד להקרא לבית דין של מעלה ולעבור חוויה 
שתזעזע לו את כל אמות הסיפים. בריא כמו שור הוא נכנס למונית 
בדרכו הביתה, ואז, בלי שום הקדמות, פרחה נשמתו מהגוף ועלתה 
לשמיים. סיפור מאלף ומצמרר על האיש שעבר משפט קשה בבית דין 
של מעלה, ואז, ברגע האחרון, על פתחה של גיהנום, הוצעה לו עסקת 
חיים )תרתי משמע( אותה חטף בשתי ידיים
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UNIVERSE
USA

מחממת לכם
          את החורף!

מפזר חום שוכב
UNITED

מפזר חום עומד 
UNITED

מפזר חום רב עוצמה עם צריכה 
נמוכה, גופי חימום קרמיים 

 UNIVERSE

תנור קרמי 3 ספירלות 
 UNIVERSE 2250W

תנור חימום קורן 4 ספירלות 
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תנור חימום קורן 4 ספירלות  
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   יעיל ומהיר של חום. 

* גוף חימום קרמי.

  )יותר חום / פחות צריכה(

* הגנה מפני חימום יתר.

* מנגנון בטיחות למקרה 

   של נפילה.

מוצר החורף

יבואן נורלייט בע"מ, עמל 64, פתח תקווה
להשיג בחנויות המובחרות

 חזק  איכותי  רב עוצמה  חסכוני

מוצרי חשמל איכותיים

,,nurlight,,חפשו אותנו בפייסבוק

www.universe.co.il

יונברסאת מוצרי דרשו מהמוכר 
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אחת המצוות שנמצאות בפסגת המצוות השייכות לנשים - היא 
הפרשת חלה. מה יש בה, במצוות הפרשת חלה, שהיא עושה 
רעש כ"כ גדול בשמים? מדוע היא מיוחדת דווקא לנשים? מה 
הסיבה לטרנד הזה של ערבי הפרשת חלה? n קבלו 
סקירה מיוחדת מרבניות הידברות, המעבירות 
ערבי הפרשת חלה לנשים ברחבי הארץ, 
ללא עלות, המספרות על חשיבות 
המצווה, על הזכות הגדולה של 
מארגנות הערב ועל הישועות 
שראו בדרך n בזכותן 
של נשים בזכותן 

של 
נשים 

מאת: אתי דור נחום

הפתוח  החלון  דרך  חדרו  נעימות  שמש  קרני 
ועטפו את החדר בחיבוק. דממה כמעט מוחלטת 
אפפה את המקום בשעות הבוקר המוקדמות של 
חודש אוגוסט המהביל. רק בכיו של התינוק הצליח 
מתחיל  בוכה,  הוא  המרגיע.  השקט  את  לפלח 
להתייפח ובדרכו קורא: 'אמא, אמא, עזרי לי'. האם 
הטרייה מקיצה בדריכות משנתה וניגשת לאוצרה 
להביאו  נצרכו  רבות  כה  שתפילות  זה  הקטן, 
לעולם. היא הביטה בעיניו התמימות וחייכה. רק 
הקדוש ברוך הוא היה שותף לתחושותיה. 'לקום 
המתוק  התינוק  כן  שלי!  התינוק  לכבוד  משינה 
עשר  אחרי  שנולד  תינוק   – בליבה'  הרהרה  שלי, 
שנות עקרות בזכות התפילות בערב הפרשת חלה. 
האם  של  התרגשותה  פשר  את  להבין  כדי 
הטרייה, נחזור אחורה במסע הזמן, חצי שנה לפני 
עמוס  ובעלה  שירה  יהונתן.  הבכור  בנה  שנולד 
ילדים.  נשואים כבר למעלה מעשר שנים - ללא 
כמה  ניסו,  כבר  סגולות  כמה  עשו,  לא  הם  מה 
כספים הוציאו, וכמה ביזיונות נאלצו לספוג – אך 

הישועה המיוחלת מיאנה להגיע. בני הזוג כמעט 
על  כבד  היה  חשו,  כך  הזה,  המסע  ידיים.  הרימו 
גורלי כעקרה", חשבה שירה  כתפם. "אשלים עם 
וקמלה,  הולכת  רעייתו  ראה את  פעם. עמוס  לא 
עגלת  רואה  שהיא  פעם  בכל  בעיניה  העצב  את 
צבטה  חש  הוא  הוא  גם  כמותה,  ברחוב.  תינוק 
בלב בכל פעם שאיחלו להם 'בקרוב אצלכם', אבל 
בתור איש רציונאלי, שאצלו הכול מתוכנן ומוקפד 
מראש - הוא הבין שכנראה בגילם המבוגר יחסית, 
תחילת שנות ה- 40 לחייהם, כבר לא תגיע ישועה.

התפנית בעלילת חייהם התרחשה באחד מערבי 
ופגשה  לקניות  יצאה  כששירה  הקרים,  החורף 
את  לחתן  מתחילים  בטח  "אתם  ילדות.  חברת 
מנוסה  אך  נבוכה  בתמימות.  שאלה  הילדים", 
ומתורגלת, השיבה שירה שעדיין לא זכו לפרי בטן. 
הציעה  חלה",  הפרשת  לערב  תבואי  שלא  "למה 
בעצמה.  לה  שזכתה  הישועה  על  וסיפרה  החברה 
"ניסית כבר הכול, מה יש לך להפסיד?". מוקסמת 
מהרעיון החליטה שירה להגיע. "לכל היותר אהנה 

בערב נשים", ניחמה את עצמה.
למחרת בשעה 20:00 התייצבה בכתובת שניתנה 

נשים,  ונעים, שהכיל עשרות  אינטימי  אולם  לה: 
התאורה  והדתית.  החברתית  הקשת  קצוות  מכל 
שהודלקו  הנרות  ולהבות  עמומה,  הייתה  במקום 
האווירה  להתפלל.  הם  גם  ביקשו  וכאילו  ריצדו, 
על  במסירות  עמלו  נשים  'מחשמלת'.  הייתה 
העיסות שהכינו. באוויר נמהל ריח של בצק טרי 
ושמרים שזה עתה התערבבו יחדיו. שירה התרגשה. 
לפתע, שמעה קול מכיל ומחבק, כמו חיבוק מרפא 
ברוך הוא אוהב אתכן", עודדה  "הקדוש  של אם. 
רבנית הידברות שהנחתה את הערב. הנשים מצידן 
סיפור  עם  הגיעה  מהן  אחת  כל  השראה.  קיבלו 
חיים משלה ועם גאולה פרטית שנזקקה לה. בתוך 
ההמון כולן היו למען כולן וצרת אחת הפכה לצרת 
כולן. הנשים היקרות הגיעו כדי להעצים, לתמוך 

ולתת לשכינה להתגלות. 
"כל אחת שנמצאת כאן – היא יהלום", תמכה 
הרבנית בקול עדין וחדור אמונה, "את בת של מלך, 
הקטורת".  כמו  הכבוד,  לכיסא  עולות  תפילותייך 
דמעותיה של שירה זלגו על העיסה הטרייה שהיא 
לשה בשתי ידיה. היו אלה דמעות של עשר שנות 
עקרות. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר 

בירכה  חלה",  להפריש  וציוונו  במצוותיו  קידשנו 
תזכה  ע"ה,  אמנו  רחל  וביקשה שבזכות  בעוצמה 
להיפקד בזרע קודש בר קיימא. הנשים ענו 'אמן', 
את  הניפה  שירה  נחמה.  הרבה  בו  שהיה  כזה 
העיסה שהופרשה ואמרה: 'הרי זו חלה'. שפתייה 
לא הפסיקו לנוע וללחוש. היה זה רקע קסם של 
מי  שיש  חשה  היא  בו  רגע  לבוראה,  התקרבות 

שמגונן עליה. 
כמה לא מפתיע היה כאשר עוד באותו החודש 
שירה ועמוס נפקדו, ועשר שנות צער, כאב וסבל 
בנם  נולד  חודשים  תשעה  כעבור  לקיצן.  הגיעו 
הבכור – יהונתן. מאז שירה הולכת לערבי הפרשת 
יהונתן  של  אימו  אם,  בתור  הפעם  אבל  חלה, 
המתוק – הנס הפלאי של הקדוש ברוך הוא.              

המצוות  "פסגת  כהן:  זמיר  הרב 
של האישה"

שהיא  חלה,  הפרשת  במצוות  בה,  יש  מה  אז 
חלה  הפרשת  מצוות  כידוע,  לישועה?  מסוגלת 
שקיבלו  המיוחדות  המצוות  משלושת  אחת  היא 

טהרת  שמירת  שבת,  נרות  הדלקת  הנשים: 
הן  תיבות  בראשי  חלה.  והפרשת  המשפחה 
מכונות: 'חנה' )חלה, נידה, הפרשת חלה(. בתקופה 
מקרבים  היו  והכוהנים  קיים  היה  המקדש  שבית 
קורבנות, ניתנה לכהנים תרומה מהחלה. "ראשית 
לחלה  התורה  שנותנת  הכינוי  הוא  עריסותיכם", 
ופירושו - צריך להפריש את הראשית – דהיינו, 
הטוב  החלק  את   - שבעיסה  הארי  החלק  את 
המקדש,  בית  משחרב  הוא.  ברוך  לקדוש  ביותר, 
אנו הנשים ממשיכות להפריש חלה, כדי להודות 

לבורא עולם על המתנות הנפלאות בחיינו. 
המצוות  בפסגת  שנמצאות  המצוות  "אחת 
חלה",  הפרשת  היא  הנשים  לעולם  השייכות 
אומר יו"ר ארגון הידברות, הרב זמיר כהן. "כידוע, 
כשמפרישים חלה, ישנה קדושה על אותה חתיכת 
את  מבטא  הלחם  מהעיסה.  שמוציאים  בצק 
עיקר הפרנסה והשביעה של האדם. כשאנחנו לא 
משאירים את העיסה הזאת כחולין, אלא מפרישים 
ישנה  שעה  באותה   - ומברכים  חלה  הפרשת 
כשהכוהנים  בזמנו,  בצק.  חתיכת  לאותה  קדושה 
חתיכת  אותה  את  אוכלים  היו  הם  טהורים,  היו 

יכולים  לא  הכוהנים  כיום,  נאפית.  שהייתה  בצק 
לאכול את החלה, ולכן שורפים אותה בתוך נייר 
משליכים  ואז  בניילון  עוטפים  לפחות  או  כסף 

אותה, אם כי הטוב ביותר לשרוף אותה. 

סגולות  כמה  ישנן  חלה  הפרשת  במצוות 
מהן  "אחת  הרב.  מוסיף  עצמה",  המצווה  מלבד 
אנו  הבצק,  את  כשמכינים  לפרנסה.  סגולה  היא 
מקדשים לא רק את החתיכה שנאסרת באכילה, 
וקדושה לכל הבית.  אלא מביאים ברכה בפרנסה 
ללידה  סגולה  היא  חלה  הפרשת  מצוות  בנוסף, 
התשיעי  בחודש  שנמצאת  אישה  בפרט  קלה, 
מצוות  מוזכרות  שבת  במסכת  במשנה  להריונה. 
נמצאות  אלה  מצוות   – ונידה  חלה  הנר,  הדלקת 
הנר  בהדלקת  עושה.  שהאישה  המצוות  בפסגת 
לתת  יכולה  האישה  שבת.  לשמירת  היא  הכוונה 
עדיין  הבית  גם אם  הבית,  בני  לכל  מהאור שלה 
לא שומר שבת כהלכה. יחד מרוממים את השבת 
לעניין  יחד  יצטרפו  ישראל  שבנות  ככול  בבית. 
ברכה,  יורידו  הן  כך  חלה,  הפרשת  של  הגדול 

שמירה, הגנה והצלה לעצמן ולכל בית ישראל". 
9 8



11 10

שגם היא השתתפה במשדר המיוחד על רחל אימנו, 
סיפרה בריאיון לאתר הידברות על הייחודיות של 
ערבי הפרשת חלה. "כתוב בתורה שמגלגלים זכות 
על ידי זכאי. זה אומר שמי שמארגנת את אירועי 
הפרשת החלה בביתה – יש לה זכות גדולה בזה, 
צריכות  ישראל  בנות  הרבים.  את  מזכה  היא  כי 
שלה  שהכוח  עצומה  במצווה  שמדובר  לדעת 
ישיר  אינסופי. מצוות הפרשת החלה היא טלפון 
או  ממתינה  שיחה  שיש  מצב  ואין  עולם,  לבורא 
שתפוס אצל בורא עולם. התפילות שנעשות תוך 
כדי הפרשת החלה, ותוך כדי לימוד – מגיעות עד 
אחרים  שדברים  במקום  ופועלות  הכבוד  כיסא 

פועלים פחות טוב".
בנוסף, מוסיפה מנחת ערבי הפרשת חלה, סמדר 
מורג: "מאוד חשוב לי לדעת לאיזו מטרה מקיימים 
את  מתאימה  אני  זו  שבצורה  מכיוון  הערב,  את 
את  ומסבירה  הוזמנתי,  שלשמו  לנושא  התכנים 
אחת  שכל  הפנימי  לתהליך  שקשור  הרוחני  הפן 
הפרשת  בערבי  למשל,  עצמה.  עם  לבצע  צריכה 
הקמח,  ניפוי  בפעולת  הזיווג,  למציאת  חלה 
השליליות  המחשבות  ניפוי  חשיבות  על  אסביר 
המקסימים  'כל  לעצמה:  לחשוב  עשויה  שרווקה 
דוחים  תמיד  אתחתן,  לא  לעולם  אני  נשואים, 
אותי' וכדומה. כל רבנית מביאה איתה את הגוון 
הייחודי שלה לערב הפרשת החלה, ומכיוון שאני 
זה בהחלט דבר  וזמרת במקצועי,  סטנדאפיסטית 
של  "המעמד  מסכמת:  מורג  עמי",  מביאה  שאני 
עוצמתי,   – אחר  מסוג  דינאמיקה  זו  ביחד  נשים 
מדובר  אם  וכמה  כמה  אחת  על  ואוהב,  עדין 

בהתכנסות לשם מצווה. ערב הפרשת חלה שכזה, 
לזו,  זו  הנשים  רק מחדד את האכפתיות של  לא 
אלא גם מעצים ומחבר את האישה אליה בעצמה 
התפקידים  מגוון  עם  להתמודד  כוחות  לה  ונותן 

שיועדו לה".

בגובה העיניים עם מיטב  יהדות 
המנחות

מיטב המנחות של ארגון הידברות עורכות מידי 
חודש כמאה ערבי הפרשת חלה בכל רחבי הארץ. 
המטרה של הערבים היא לזכות כמה שיותר נשים, 
הנפלאות  המצוות  את  להכיר  החברה,  גווני  מכל 
של האישה היהודייה ולהנגיש את היהדות בגובה 
מהו  עצמי  ובין  ביני  תהיתי  פעם  "לא  העיניים. 
סוד ההצלחה של הערבים הללו?", אומרת מנהל 
המחלקה אביבה דוד, "מה מושך את הנשים לבוא 
שהן  היא,  שלי  התשובה  חלה?  הפרשת  לערבי 
רוצות לחוש שוב את החיבור הנפלא שחוו ולשתף 
ומסבירה  מספרת  המנחה  חברותיהן.  את  בכך 
כל  את  ומלמדת  מדגימה  המיוחדת,  המצווה  על 
בצמא  ושותות  קשובות  הנשים  למצווה.  הקשור 
כל מילה. חלקן יושבות ודומעות במשך כל הערב. 
בשיא הערב, כשנעמדים לברך על המצווה ובעלת 
עונות אמן, המנחה מסבירה  וכולן  הבית מברכת 
שזו שעת רצון גדולה - כולן מתפללות ומבקשות 

ואין עין שנשארת יבשה.
הן  הדמעות  בוכות?  הן  מדוע  להן,  קורה  מה 
ביטוי של הנשמה שחשה את החיבור לה' יתברך. 

המאמץ  הטרחה,  בזכות  התאפשר  חיבור  אותו 
וההשתדלות שהשקיעה המארגנת בהצלחת הערב. 
נוצר מצב של קיום מצווה עם כל הלב והנשמה. 
מצווה שאנו מקיימים בכזאת מסירות נפש, טרחה 
ומאמץ לא רק לעצמנו, אלא כדי לזכות עוד כ-30 
נשים נוספות. לכן כל המשתתפות חשות את כוח 
החיבור הגורם להן התרגשות כל כך גדולה. הנשמה 
החיבור  של  הזה  במקום  ובטוח  טוב  הכי  חשה 
הטבעי,  המקום  שהנה  חשה  היא  שלה.  לשורש 
שכאן הביטחון החום והאהבה עוטפים אותה. כמו 
תינוק בחיק אמו - שם הוא מרגיש בטוח ומוגן. 
שום  ללא   , יתברך  לה'  חיבור  של  הזה  מהמקום 
נוכל  טבעי.  באופן  התפילה  לה  פורצת  מחיצה, 
לתאר לעצמינו איזו אנרגיה מדהימה נוצרת בשעת 
תפילה מתוך חיבור כזה? לא של אישה אחת, אלא 
מחוברות  שכולן  נשים,  עשרות  של  קבוצה  של 
איך  מובן  כעת  ומבקשות.  מתפללות  יתברך,  לה' 
לאחר הערבים האלה זורמים אלינו מכתבי תודה 
עם סיפורים על בשורות טובות וישועות שזוכים 
שהוקדשה  המיוחדת  התפילה  בעקבות  לראות 

לבריאות, פרנסה, זיווגים, פרי בטן ועוד.  

התקשרי ותזמיני – ללא עלות
בערבי הפרשת חלה ניתנת הזדמנות לכל אישה 
לקיים  ניתן  נפלאים.  יהודיים  לתכנים  להתחבר 
כנסיות,  בבתי  וכן  בבתים  חלה  הפרשות  ערבי 
מתנ"סים או כל מקום ציבורי שמכבד את יושביו. 
ניתן להתקשר למחלקת חוגי הבית ולקבל הסבר 

מפורט: 073-2221290.

כל  של  הפנימית  באמת  לגעת 
אישה 

בשנים האחרונות כבשו ערבי הפרשת חלה את 
נשות ישראל, ולא פלא שכבר אלפים מהן השתתפו 
במעמד. כלות שעומדות להינשא, נשים שזקוקות 
שחפצות  נשים  להודות,  שרוצות  נשים  לישועה, 
לתמוך – כולן נוטלות חלק בערבי הפרשת חלה. 
כמאה  עורכת  הידברות  של  הבית  חוגי  "מחלקת 
הארץ",  רחבי  בכל  בחודש  חלה  הפרשת  ערבי 
בהידברות,  הבית  חוגי  מחלקת  מנהלת  אומרת 
את  ללוות  זוכות  המחלקה  "עובדות  דוד.  אביבה 
איתנו  יוצרת  כשהמזמינה  מההתחלה,  התהליך 
זורמות  למחרת  בפועל.  הערב  קיום  ועד  קשר, 
אלינו התגובות מצד מנחת הערב ומצד המזמינה. 
לכל התגובות יש קו משותף - כולן מספרות על 
המזמינה  כלל,  בדרך  ומעצים.  רוחני  מרגש  ערב 
מספרת שרוב המשתתפות חוזרות אליה למחרת, 
להודות ולספר על חוויה רוחנית מדהימה, וכן על 
התובנות שזכו לשמוע ולהפנים, והזכות להתחבר 
לכוח התפילה. לא פעם מתקשרים שוב לאחר זמן 
התפילות  את  שהקדישו  שבזכות  לנו  לבשר  מה 
באותו ערב לבקשה אחת מיוחדת - זכו והתבשרו 

בבשורות טובות ברוך ה'".
הרבנית חגית שירה סוויסה, היא אחת המנחות 
רבניות  של  לצידן  חלה  הפרשת  ערבי  שעורכות 
נוספות בהידברות. שירה סוויסה סיפרה בריאיון 
לאתר הידברות: "הבן איש חי כותב: 'הפרישו חלה 
מעיסתכם, והביאו ברכה לביתכם'. מה שאדם צריך 

לבקש זה ברכה במעשי ידיו ובחייו, ובערב הפרשת 
המצווה  דרך  הברכה.  של  הזה  הכוח  גלום  החלה 
הרוחניות  ה'סתימות'  כל  את  לפתוח  יכולים  הזו 
חיינו, במישור הפיזי  גדולות אל  ישועות  ולהביא 
– הכלכלי, והאישי. המילה חלה היא חול בצירוף 
האות ה', כך שבמצוות הפרשת החלה אנו מרימים 
את החול - החולי, הנפילה, הקושי מן התחתית 
קדושה  של  כוחות  בו  ומכניסים  נמצא,  הוא  בה 

והצלחה".
הרבנית  עם  חלה  הפרשת  ערב  נראה  איך  אז 
את  שמעורר  מרגש,  מאוד  ערב  "זהו  סוויסה? 
משתפת,  היא  אישה",  כל  של  הפנימית  האמת 
"הוא מלווה בהרבה מוזיקה ותפילות מעצימות. כל 
אישה מביאה את כוח הדיבור הייחודי לה, וכשזה 
אישיים  צרכים  על  הציבורית,  לתפילה  מצטרף 
ועל כלל עם ישראל, זה יוצר חיבור מאוד מיוחד 
בנשיאת  הקלה  תחושת  ומקנה  עצמן  הנשים  בין 
הקמח,  את  מנפות  אנחנו  תחילה  החיים.  עול 
לצדיקים.  נרות  ומדליקות  האורות  את  מכבות 
פעולה  כל  של  הרוחנית  המשמעות  את  מבארים 
הזכרת  תוך  אישיות,  בקשות  ומבקשות  ופעולה 
שמות. מים זה ר"ת 'מלא ידינו מברכותיך ומעושר 
מתנות ידיך', ובפעולת הוספת המים, אני מדברת 
המים  של  העוצמה  ועל  ידיים  נטילת  מצוות  על 
כשמגיעים  התחתונים.  המים  מול   - העליונים 
אנחנו  'לשון',  המילה  את  שמזכיר  הלישה  לשלב 
פוצחות בהודיה, וכשהבצק תופח - אנו מזכירות 
הישועות  הוא האחראי על התפחת  לעצמנו שה' 
עם  אישית  עבודה  אחת  מכל  נדרשת  כאן  שלנו. 

עצמה, להראות לה' שהיא מאמינה בישועה שלו. 
אחרי שהבצק תפח אנחנו מפרישות חלה בברכה, 
וקוראות תהילים לרקע שירים שקטים. זוהי עת 

רצון מאוד גדולה שבה רבות מתחזקות באמונה.
שפותח  מפתח  כמו  הוא  בעוצמתו  הזה  הערב 
אישה  החסימות.  כל  את  ומשחרר  שמיים  שערי 
מהזכות  יותר  גדולה  זכותה  כזה,  אירוע  שעורכת 
ערב  אחרי  מאוד.  גדול  הרבים  זיכוי  זהו  שלי. 
שאת  ובכוח  שלך  האישית  בתחושה  משהו  כזה 
לכל  טוב  וזה  לכן.  קודם  שהיה  כמו  לא  מקבלת, 
מה שמבקשים: הוצאת עין הרע, לפני לידה, בית 
זיווג, פרנסה, רפואה. אנשים רואים ניסים  חדש, 
גלויים בזה, אבל לא צריך לחכות עד שמרגישים 

עיכובים ובעיות".

טלפון ישיר לבורא עולם 
"מצוות הפרשת חלה היא טרנד כבר כמה שנים 
בקרב נשים", אומרת ענת בן ארי, אחת ממנחות 
ערבי החלה, שניהלה את הפרשת החלה העולמית 
אמנו  רחל  פטירת  לרגל  המיוחד  השידורים  ביום 
ע"ה. בן ארי אמרה באותו מעמד: "מדובר בנשים 
זה מדהים,  דתיות.  ונשים  שאינן שומרות מצוות 
כל ההתוודעות של הנשים. בארץ ובכל העולם יש 
היסחפות אדירה לערבי הפרשת חלה, כאשר מה 
שמפתיע יותר הוא, שרוב הנשים האלה הן נשים 
הרוחני  ולהיבט  לרוחניות  מקושרות  הן  רוחניות. 

שנמצא במצווה הפרשת חלה".  
הרבנית שושנה מלול, מנחת ערבי הפרשת חלה, 

"רק נס יציל את בני הקטן..." 

כ' מהמרכז מודה על הנס הגלוי שקרה לילד שסבל ממחלה במוח:

מחלה לא ברורה במוח. לאחר כשנה 
פרשת חלה לרפואה של ילד שחלה ב

"ביקשתי לערוך ערב ה

תע התדרדרות במצב והילד אושפז 
 מהמוח ונראה שיפור במצבו, חלה לפ

שעבר ניתוח בו הסירו רבע

בטיפול נמרץ כשלושה שבועות עם קרוב ל- 70 פרכוסים ביום.

להעביר ערב  לי את הרבנית מלכה טבק, שהגיעה  יצרתי קשר עם אתר הידברות, ששלחו 

הפרשת חלה וסעודת אמנים לכ- 60 נשים בביתי. במהלך הערב, כאשר שלחתי תמונות לחיזוק 

ודתה לי ואמרה כי במצב כרגע רק 
ד מיטת ילדה בטיפול נמרץ, היא ה

באמונה לאם השוהה לי

נס יציל את הילד.

צב, וממצב של קרוב ל 70- פירכוסים ביום, הם 
כעבור מספר ימים החל שיפור דרמטי במ

שר המשפחה התכוננה לכך, הודיעו 
ירדו ל-4. אח”כ הסתיימו בכלל. ביום הניתוח, כא

הרופאים שאינם יודעים כיצד, אך מכיוון שהילד הפסיק פתאום לפרכס - הם 

רה מכך, הילד שוחרר מטיפול נמרץ 
מחליטים שלא לבצע את הניתוח. ית

היישר חזרה לגן הילדים.

תודה לבורא עולם על הניסים שעושה לעם ישראל 

ועל הנס הגלוי שלנו". 

קיבוצניקית מהדרום כותבת מכתב תודה לרבנית חגית שירה:"הרבנית דיברה ללב של כולן" 
"אני מודה שכשפנו אליי מהערוץ קצת חששתי מהיענות לערב כזה, כי התושבים בקיבוץ לא 
כל כך "מחוברים"... סיכמנו שנעשה השתדלות גדולה ונראה.... לילות לא ישנתי מרב התרגשות 
ותפילות שהערב יצליח, ובעז"ה תהיה פתיחות הלב וקירוב לבבות... להפתעתי המרובה ובחסדי 

הש"ית היה ערב פשוט מושלם. הרבנית חגית שירה דיברה ללב של כולן, ממש באהבה ובשמחה. 
היא אדירה. היה ערב מרגש, היה צחוק, שמחה ודמעות, ובעיקר קירוב לבבות גדול מאד. 

חיובי מהנשים על הערב שהיה...הרגישו את זה באוויר, כמה שהיה קר בחוץ כך היה חם בלב... כל הבוקר אני מקבלת פידבק 
אני מודה קודם כל לבורא עולם שזיכה אותנו... כמו כן, אני מודה לכל השותפים 

במצווה ולכל מי שהוציא לפועל. תודה גדולה לערוץ הידברות, יישר כוח והמשך 
מדהימה והצליחה לגעת בכולן. תודה לליזה שהקשיבה ותמכה...".עשייה פורייה ומוצלחת. תודה ענקית לרבנית חגית שירה שעשתה עבודה 

10 דברים שכדאי לדעת על הפרשת חלה
1. השיעור המינימאלי להפרשת חלה הוא 1,600 ק"ג קמח. רוב הנשים נוהגות להפריש 

חלה על כמות של 2 ק"ג קמח. 

ֶר  ינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, ֲאשׁ 2. למנהג הספרדים ברכת הפרשת חלה היא: ברּוךְ אַּתָה ה' אֱלֹקֵֽ
ָנּו ּבְמִצְֹותָיו, וְצִּוָנּו לְהַפְרִישׁ חַּלָה ּתְרּומָה )בן איש חי, שנה א, פרשת צו, אות יט, כה"ח  קִּדְשׁ

תנז ט(.

ֶר  ינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, ֲאשׁ 3.למנהג האשכנזים ברכת הפרשת חלה היא: ברּוךְ אַּתָה ה' אֱלֹקֵֽ
נּו לְהַפְרִישׁ חַּלָה )ט"ז יו"ד סי' שכ ס"ק א, ש"ך שם(. ָּ ָנּו ּבְמִצְֹותָיו, וְצִו קִּדְשׁ

4. כיצד להשביח את המצווה? ישנן הכנות שכדאי לעשות לפני הפרשת חלה: נטילת 
ידיים, שהיא חובה )במקרה שהידיים אינן  ידיים, נתינת צדקה והדלקת נר. מלבד נטילת 
נקיות והפרשת החלה נעשית בברכה(, שאר המנהגים הם תוספת שמראה את שמחתנו 

במצווה. 

ולשמירה  קלה  ללידה  ומנוסה  בדוקה  סגולה  היא  חלה  הפרשת  ללדת?  עומדת   .4
בלידה. בזמן הלידה דנים את האישה על שלוש מצוותיה: "על שלוש עברות נשים מתות 
בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר" )משנה, מסכת שבת לא ע"ב(. 

לכן, נשים נוהגות להפריש חלה כמה פעמים לפני הלידה, ובפרט בחודש התשיעי. 

6. מי זקוקה לישועה? מצוות הפרשת חלה היא סגולה לזיווג, שלום בית, ברכה בפרנסה, 
בריאות איתנה, לידה קלה, הצלחה ועוד. מלבד זאת השכר על המצווה הוא עצום.

7. מפרישה חלה? ביתך מתברך. חטא עץ הדעת הביא את קללת 'בזעת אפך תאכל 
לחם', ובהפרשת חלה מכפרת האישה על חטא חווה ובכך מביאה ברכה לביתה. בספר 
יחזקאל נאמר: "וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך" )יחזקאל מד ל(. 
הבן איש חי כותב: "תפרישוה מעיסתכן, וה' ישים ברכה בבתיכן, ותאכלו בבריאות לחמכן" 

)חוקי הנשים מ(.

8. עשית בצק והוא יצא דביק? תני לבצק 'לנוח' עשר דקות ואחר כך תלושי שוב. אם הוא 
ממשיך להיות דביק, קמחי אותו מעט.

9. מתפיחה בצק? כדאי לך להוריד אותו מהשיש כיוון שהוא מוליך קור ואילו השמרים 
זקוקים לחום. 

10. הבצק לא תופח? כמה סיבות אפשריות: עודף סוכר, מים או מלח, חום גבוה מידי 
באפייה או התפתחת יתר. 
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רשלנות רפואית

בלידה
של  מדהים  תהליך  היא  לידה 
לדאבון  לעולם.  חיים  הבאת 
הלב, יש גם מקרים של רשלנות 
התייחסות  שדורשים  רפואית, 
מבחינה  גם  היתר  בין  מיוחדת, 
עוד? לדעת  רוצים  משפטית. 

עו”ד בנימין דוידוב

גם  זה  להורים.  עוצמות  בעלת  רגשית  חוויה  היא  לרוב  לידה 
ומסתיים  חודשים  סופו של תהליך ההיריון, הנמשך כתשעה 
עם בואו לעולם של הרך הנולד. לרוב, השתלשלות העניינים 
תקינה ללא כל בעיות, ומסתיימת בגילויי שמחת ההורים ובני 
משפחתם. אולם לדאבון הלב, קיימים סיכונים, שבחלק קטן 
מהמקרים מתגלים סיבוכים טבעיים שאינם כשלים רפואיים. 
לוקה  הרפואי  הטיפול  לידות,  של  מזערי  במספר  אולם, 
בפגמים המאפיינים רשלנות. הרשלנות עלולה להתרחש בכל 

שלב בתהליך הלידה. 
במהלך תהליך הלידה, קיימות מספר אפשרויות בהם עלולה 
להתרחש הרשלנות רפואית: למשל בעיות בניטור פעילות לב 
העובר תוך התעלמות מתמשכת מאירוע מצוקה עוברית; אי 
במהלך  שמתחייב  כפי  חשובים  זמן  בפרקי  מיילדת  נוכחות 
הלידה; אי נוכחות רופא בפרקי זמן המחייבים נוכחות רופא; 
תרופות  מתן  הלידה;  במהלך  נדרשות  תרופות  במתן  כשל 
שאינן נדרשות במהלך הלידה; אי ביצוע או שיהוי בניתוח קיסרי 
באמצעות  לידה  בביצוע  שיהוי  וכן  נדרשת;  זו  פעולה  כאשר 

מכשור כמתחייב. לדוגמא: לידת מלקחיים או לידת ואקום.
כמובן שקיימות אפשרויות נוספות על העיקריות שתוארו. יחד 
עם זאת, עולה השאלה באשר לנזקים העלולים להיגרם לרך 
הנולד במהלך הלידה, בהריון ללא סיבוכים. המענה לסוגיה זו, 
הקשורים  גופניים  נזקים  קיימים  פשוט.  אינו  הדברים,  מטבע 
לגורמי סיכון טבעיים. לדוגמא: לידת תינוקות גדולים, עלולה 
הצרה  הלידה  בתעלת  מעברם  כי  העובדה  בשל  להסתבך 
לוחצת עליהם - דבר שעלול לגרום נזקים לחגורת הכתפיים 
חייבת  המיילדות,  בעולם  עליונות.  בגפיים  עצבית  ופגיעה 
להתבצע הערכת גודל העובר טרם הלידה. ישנם גם מקרים 

נוספים ולא נוכל כאמור לדון בכולם.
ליולדת  רפואית  רשלנות  של  התוצאות  כן,  אם  מהם  אולם, 
במהלך הלידה בהיריון ללא סיבוכים? ברור כי בשל מורכבות 
האירועים מבחינה משפטית ורפואית, תביעת רשלנות מהסוג 
האמור כרוכה במיומנות מקצועית בתחום. לכן, במקרים בהם 
דין  עורכי  עם  להתייעץ  ראוי  רפואית  לרשלנות  חשש  עולה 

המתמחים באירועים מסוג זה.
רפואית,  רשלנות  בתיקי  דין  לעורך  המשולם  הטרחה  שכר 
הנפגע,  שמקבל  הפיצויים  מתוך  באחוזים  כלל  בדרך  נקבע 

ומשולם לאחר קבלת הפיצוי כאשר מסתיים הטיפול בתיק.

 www.lawdavidov.co.il  -למידע נוסף, כתובתנו באינטרנט
יובהר כי האמור במדור אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד 
להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר 
כל מקרה ונסיבותיו. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת 

על אחריותו בלבד.

אמ"א - תמיכה וסיוע לנשים הרות
052-955-15-911-800-800-110

8 דרכים 
להתחתן 

עם האדם 
הלא 

נכון 
אהבה עיוורת היא בהחלט לא הדרך הנכונה 

לבחירת בן או בת זוג. להלן מספר כלים 
שיעזרו לכם לשמור על עיניים פקוחות

אומרים מחשש מה יחשוב האדם השני על כך. אם אתם חוששים להביע 
במערכת  בעיה  קיימת  כנראה  דעותיכם,  ואת  רגשותיכם  את  בפתיחות 

היחסים שלכם.
היבט נוסף של הרגשת הביטחון הוא, שאינכם מרגישים שהאדם השני 
מנסה לשלוט בכם. התנהגות שתלטנית היא סימן לאדם מתעלל. היזהרו 
מאנשים שתמיד מנסים לשנות אתכם. ישנו הבדל גדול בין "רצון לשליטה" 
ואילו  האישית,  טובתכם  למען  ניתנת  ההמלצה  לשיפור".  "המלצה  לבין 

שליטה מתבצעת לטובתו של המנסה לשלוט.
כל  את  מניחים  שאינכם  משום  הלא-נכון,  באדם  בוחרים  אתם   .7
חייב  היחסים,  במערכת  לכם  שמפריע  דבר  כל  השולחן.  על  הקלפים 
לעלות לדיון ביניכם. שיחה אודות הדברים הבעייתיים, היא הדרך היחידה 
ולעבוד  ומתן  לבוא במשא  מידה אתם מצליחים לתקשר,  באיזו  להעריך 
יחדיו. כשמדובר בתקופת חיים שלימה, אין אפשרות למנוע את הופעתם 
של קשיים מסוימים. חשוב שתבדקו עכשיו, לפני שתכניסו את עצמכם 
ולמצוא  שביניכם  הפערים  על  לגשר  מסוגלים  אתם  האם  למחויבות: 

פשרות שיהיו חיוביות עבור שניכם?
לעולם אל תחששו לומר לאדם השני מה מציק לכם. גם זו דרך לבדוק 
כמה פגיעים אתם מסוגלים להיות עם האדם הזה. אם אתם לא יכולים 
להיות פגיעים, לא תוכלו להגיע לאינטימיות איתו. שני הדברים פשוט לא 

הולכים זה עם זה.
8. אתם בוחרים באדם הלא-נכון, משום שאתם משתמשים במערכת 
בחיים.  או מחוסר-שמחה  אישיות  בכדי לברוח מבעיות  הזאת,  היחסים 
אם אתם מדוכאים בתור רווקים, קרוב לוודאי שתהיו מדוכאים גם בתור 
נשואים. הנישואין אינם פותרים בעיות רגשיות, אישיות או פסיכולוגיות. 

אם הנישואין בכלל ישפיעו במשהו, הם רק יחמירו את הבעיות.
אם אינכם מרוצים מעצמכם ומחייכם, קחו אחריות ופתרו את הקשיים 
עכשיו, בעודכם רווקים. כך תרגישו טוב יותר, וגם בן/בת-זוגכם לעתיד 

יודו לכם על כך. 
כאשר תפנימו את ההמלצות הללו, יקל עליכם לפתח מערכת יחסים 

משמעותית עם האדם הנכון. 

אחוז הגירושין עומד כיום על למעלה מ-50%, 
גדולות  טעויות  עושים  שאנשים  להניח  יש  לכן 
את  לבלות  רוצים  הם  מי  עם  מחליטים  כשהם 
נתון  לעוד  תהפכו  שלא  בכדי  חייהם.  שארית 
ההמלצות  שמונה  את  להפנים  נסו  סטטיסטי, 

שיפורטו להלן:
1. אתם בוחרים באדם הלא-נכון, משום שאתם 
החתונה.  לאחר  להשתנות  ממנה  ממנו/  מצפים 
עם  תתחתנו  אל  לעולם  הקלאסית.  הטעות  זוהי 
ה"פוטנציאל". אם אינכם מסוגלים להיות מרוצים 
עם האדם כפי שהוא כיום, אל תתחתנו איתו. כפי 
בהחלט  "אתה  שלי:  קולגה  בחוכמה  זאת  שניסח 
הנישואין...  לאחר  ישתנו  שאנשים  לצפות  יכול 
באופי,  ברוחניות,  מדובר  שכאשר  כך  לרעה!". 
ובהרגלים  תקשורת  בכישורי  האישית,  בהיגיינה 
אישיים, וודאו שאתם מסוגלים לחיות איתם כפי 

שהם כיום.
משום  הלא-נכון,  באדם  בוחרים  אתם   .2
שאתם מתמקדים יותר ב"כימיה" שביניכם מאשר 
אך  הלהבות,  את  מציתה  ה"כימיה"  באישיות. 

אישיות טובה שומרת על הגחלת. 
שכדאי  משמעותיות  אופי  תכונות  ארבע  להלן 

לבדוק:
הזה מאמין ש"לעשות את  ענווה: האם האדם 
הדבר הנכון" חשוב יותר מאשר לשמור על נוחיות 

פרטית?
הנאה  לגרום  אוהב  הזה  האדם  האם  לב:  טוב 
לאחרים? כיצד הוא מתייחס לאנשים שאינו חייב 

להיות נחמד אליהם? האם הוא עוסק בהתנדבות 
כלשהי? האם הוא נותן צדקה?

אחריות: האם אני יכול לסמוך על האדם הזה, 
שיבצע את מה שהתחייב לבצע?

שמחה: האם האדם הזה אוהב את עצמו? האם 
הוא נהנה מהחיים? האם הוא יציב מבחינה רגשית?

שאלו את עצמכם: האם אני רוצה להיות דומה 
 - ילדים  איתו  רוצה לגדל  אני  האם  הזה?  לאדם 

האם אני רוצה שהילדים שלי יהיו דומים לו?
3. אתם בוחרים באדם הלא-נכון, משום שאתם 
)והפעם אני פונה לגברים שביניכם( אינכם מבינים 
יש  ולנשים  לגברים  זקוקה.  הכי  האישה  למה 
מאד,  קרובות  ולעיתים  ייחודיים,  רגשיים  צרכים 
הגבר הוא זה שפשוט "לא קולט" את זה. המסורת 
להבין  האחריות  את  הגבר  על  תולה  היהודית 
ולספק אותם.  את הצרכים הרגשיים של האישה 
 - אהובה  לחוש  הוא  האישה  הייחודי של  הצורך 
שהיא האדם החשוב ביותר בחייו של בעלה. הגבר 

חייב להעניק לה תשומת לב עקבית ואיכותית.
משום  הלא-נכון,  באדם  בוחרים  אתם   .4
אותם  ואת  המטרות  אותן  את  חולקים  שאינכם 
דרכים  שלוש  קיימות  בחיים.  סדרי-העדיפויות 
אחר:  אדם  עם  מתקשרים  אנו  בהן  בסיסיות 
"כימיה" והתאמה, תחומי עניין משותפים ומטרת 

חיים משותפת.
עמוקה  תקשורת  ביניכם  שקיימות  וודאו   
או  הנישואין,  לאחר  משותפת.  ומטרת-חיים 
ששניכם תצמחו ביחד, או שתתרחקו זה מזו. בכדי 
עליכם  ביניכם,  התרחקות  של  מצב  ייווצר  שלא 
לבדוק "עבור מה" אתם חיים בעודכם רווקים - 

ואז למצוא מישהו שהגיע למסקנה זהה לשלכם.
זוהי ההגדרה האמיתית של "נפש תאומה". נפש 
תאומה היא בעצם אדם שיש לו מטרות תאומות 
ביניהם על הצורה בה  - שני אנשים שמסכימים 
את  חולקים  ולכן  החיים,  את מטרת  מבינים  הם 
אותם סדרי-העדיפויות, את אותם הערכים ואותן 

המטרות.
5. אתם בוחרים באדם הלא-נכון, משום שאין 
לכם הערכה אמיתית כלפיו. בכדי לבדוק זאת שאלו 
ומעריך את האדם  את עצמכם: "האם אני מכבד 
הזה?". אין הכוונה כאן לשאלה: "האם האדם הזה 
אותנו.  מרשימה  מרצדס  מכונית  אותי?".  מרשים 
אנחנו לא מתחילים לכבד מישהו רק משום שיש 
ממאפיינים  שתתרשמו  ראוי  מרצדס.  מכונית  לו 

כמו: יצירתיות, נאמנות, החלטיות, וכו'.
שאלו את עצמכם: "האם אני נותן אמון באדם 
הזה?". הכוונה היא גם לשאלה: "האם האדם הזה 
הוא יציב רגשית? האם אני מרגיש שאוכל לסמוך 

עליו?".
6. אתם בוחרים באדם הלא-נכון, משום שאתם 
בטוחים  איתו  חשים  שאינכם  במישהו  בוחרים 
השאלה  את  עצמכם  את  שאלו  רגשית.  מבחינה 
עם  ושלו  שקט  רגוע,  מרגיש  אני  האם  הבאה: 
עצמי,  לגמרי  להיות  יכול  אני  האם  הזה?  האדם 
ולבטא את עצמי בחברת האדם הזה? האם האדם 
יש  האם  עצמי?  לגבי  טוב  להרגיש  לי  גורם  הזה 
לך חבר קרוב שמצליח לגרום לך לחוש כך כלפי 
עצמך?". כדאי שתוודאו שהאדם שאיתו תתחתנו 

גורם לכם להרגיש כך!
האם אתם מפחדים מהאדם הזה באופן כלשהו? 
שאתם  מה  על  להשגיח  צורך  שתרגישו  אסור 

 aish.co.il | מאת: הרב דוב הלר
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אלון ענווה לא 
דמיין בחלומות 
הכי רחוקים שלו, 
שמ"מסיבת פסח' 
שארגן לחבר'ה, הוא 
עתיד להקרא לבית 
דין של מעלה ולעבור 
חוויה שתזעזע לו את 
כל אמות הסיפים. 
בריא כמו שור 
הוא נכנס למונית 
בדרכו הביתה, ואז, 
בלי שום הקדמות, 
פרחה נשמתו 
מהגוף ועלתה 
לשמיים n סיפור 
מאלף ומצמרר על 
האיש שעבר משפט 
קשה בבית דין של 
מעלה, ואז, ברגע 
האחרון, על פתחה 
של גיהנום, הוצעה 
לו עסקת חיים )תרתי 
משמע( אותה חטף 
בשתי ידיים

זה קרה לפני 12 שנה. הרב אלון ענווה היה אז צעיר חילוני 
התמקם   ,23 בגיל  מהארץ  ירד  הוא  הכל.  לו  שהיה   -  28 בן 
הצליח,  שדי  קטן משלו  עסק  פתח  יורק,  בניו  יוקרתי  ברובע 
דבר  לכאורה,  וכסף.  הנאות  מאוד חברים,  בהרבה  מוקף  והיה 
לא היה אמור לבקוע את החומה הבצורה שהקיפה אותו, בטח 
לא משהו שקשור ליהדות. אלא שבדיוק אז, בפסגת האוורסט 
של ה'כוחי ועוצם ידי', חווה הצעיר חוויה מטאפיזית מטלטלת 
בצורה של מוות קליני, חוויה העתידה לשנות את חיי ההוללות 

שחי עד אז, מן הקצה אל הקצה.
"אני יודע שהסיפור שלי יישמע לכם מוזר", הוא מתריע היום 
לפני כל הרצאה שבה הוא מספר את קורותיו, "אבל התחייבתי 

לספר הכל, אז אני כאן לקיים את ההבטחה".
שבת י"ד בניסן, ערב חג הפסח, הוא זמן שבו יהודים מכל 
רחבי העולם מתכוננים לבער מתוכם את החמץ, לצאת משעבוד 
בזמן  לחלוטין.  אחר  למימד  ולהיכנס  עולם  לחירות  וגלות 
מקודש שכזה, רחובות מנהטן עודם שוקקים 'חיים'. מכוניות 

צופרות, אנשים מסתופפים זה לצד זה ברכבת התחתית של ניו 
יורק, בדרכם לאנשהו ומאיפשהו. אנשים מתרוצצים אנה ואנה 
- ואלון ענווה בתוכם. "הייתי אז בצד הכי רחוק ואפל שאפשר 
לתאר", משחזר ענווה בפנים נפולות, "אתאיסט שהתנגד בכל 

מאודו לשמוע ולו חצי דבר אודות יהדות". 
חבר שעסק בהפקת מסיבות, הציע לו להיות שותף ב'מסיבת 
פסח' שארגן. למעשה, הייתה זו מסיבה הרחוקה אלפי שנות אור 
מסממן יהודי כלשהו, אך בשביל למשוך אליה צעירים יהודים 
"במסגרת  זה.  בשם  לה  לקרוא  הוחלט  למכביר,  וישראליים 
דולר במזומן – סכום  נדרשתי להשקיע כ-10,000  השותפות 
שעתיד להכפיל עצמו, כך הבטיח חברי. כמי שניהל עסק וניחן 
להרוויח  פז  הזדמנות  כאן  שיש  הרחתי  מעולה,  עיסקי  בחוש 
הרבה כסף תוך זמן קצר, והסכמתי". בסוף הערב נוכח ענווה 
לדעת עד כמה צדק. "חברי ניגש אליי וקרא לי ל'דיבור צפוף' 
בצד. 'הנה הסכום שהשקעת', הוא אמר ותחב לידי 10,000 דולר 
דולר   15,000 כשספר  נצצו  עיניו  שלך',  הרווח  'והנה  במזומן, 
נוספים והגיש לי אותם בחיוך רחב. הכנסתי את הכסף לכיסיי, 

הודיתי לו וחזרתי בחזרה אל עיסוקיי".

מאת: שירה כהן

שליחות 
דין 

של
מעלה

מבית 
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ייחוס הצבע השייך לכל ספירה מעשרת הספירות

אלון בתקופה שלפני 
קבלת עול תורה ומצוות

אחרי אמירת ה'שמע ישראל' צנח 
ראשו של ענווה למטה ונשמתו 

צללה דרך עיניו החוצה. "הייתה 
דממה ופתאום הבנתי שאני כבר 

לא בגוף שלי. הרגשתי שאני 
מרחף כמו ענן ושאני נמצא מחוץ 

לזמן. המחשבות לא הפסיקו 
להתרוצץ במוחי. חשבתי לעצמי: 
'מה קרה, איפה אני, איך הגעתי 
לכאן?', ואז ענה לי קול שבקע 

מאי שם ואמר לי: 'אתה מת'. 
פה החל מעין דו שיח בינינו, עד 

שבשלב מסוים הבנתי שהקול 
מרמז לי להסתכל למטה".

לתדהמתו הרבה, כשהביט למטה ראה את גופו 
רכון לצד המכרה במונית, כשהוא רפה וחסר חיות. 
שמי  "כשקלטתי  האבידה.  גודל  את  הבין  אז  או 
ומה  שלי,  הנשמה  בעצם  היא  למטה  שמביטה 
שהיא רואה זה אותי – כשאני מת, התעוררה בי 
המחשבה: 'אז זהו? ככה נגמר הסיפור שלי? ככה 
הלך  ענווה  אלון  ממני?  שיזכרו  מה  זה  מת?  אני 
לכבוש את אמריקה וסיים את חייו במונית בניו 

יורק?'. זה היה ממש מביך בעבורי, כמעט הזוי. 
"באותן שניות הרגשתי שאני צולל לתוך מוחה 
של המכרה שהיתה איתי במונית, ובאלפית שניה 
מצליח לחזות בכל הסרט של החיים שלה. הרגשתי 
זמנית –  בו  כאילו אני צופה במאה אלף מסכים 
התחלתי להרגיש את כל הרגשות שלה ולקרוא את 
המחשבות שלה. בתוך כך ראיתי גם כיצד מודיעים 
להורים שלי על מותי וכיצד הם מבכים את לכתי. 
זה היה מין מקום כזה מבולגן מבחינת הזמן. מקום 
וההווה מתערבבים לך ביחד,  שבו העתיד, העבר 

ולמרות זאת, הכל יוצר תמונה מאוד הגיונית".
מתרחש  רע  שמשהו  הנהג  מבין  זו  בנקודה 
הבזק  במהירות  הגז  דוושת  על  ולוחץ  במוניתו 
המונית,  מעל  "ריחפתי  החולים.  בית  אל  בדרכו 
וכשהיא עברה מתחת גשר קטן של רכבת, עברתי 
ממש.  הגשר  בתוך  הייתי  שאני  אלא  איתה,  יחד 
פתאום ראיתי הר של אותיות – לא בתלת מימד, 
וידעתי שמה שאני רואה  אלא באינסוף מימדים, 
שבאמצעותה  הקב"ה,  של  פיו'  'רוח  בעצם  הוא 
מחייה  הוא  ובאמצעותה  עולמו  את  ברא  הוא 
את כל הבריאה בכל רגע ורגע. ידעתי את זה לא 
שהנשמה  משום  אלא  עברית,  יודע  שאני  משום 

שלי הכירה את שפת הקודש". 
בין  דוהרת  כשהיא  בנסיעה,  המשיכה  המונית 
גורדי השחקים וענווה מעליה, מרחף כמו ציפור, 
עובר בין הבניינים וסורק מאות דירות ללא קירות 
שאנחנו  היא  פה  שלנו  הבעיה  "כל  רוחו.  בעיני 
תקועים בגוף מוגבל", מחייך ענווה ונאות להשקיט 
את תדהמתי הרבה, "אבל כשהנשמה שלנו יוצאת 
מהגוף – אין לה שום מחסומים. היא רואה הכל 
זוכר שעברתי  זמנית. אני  ונמצאת בכל מקום בו 
ובתוך  מקירות,  עירומים  היו  והם  הבניינים  בין 
הדירות ראיתי מאות חדרים ובהם: אישה ישנה, 
שידעתי שמדובר  למרות  בוכה.  ילד  מתווכח,  זוג 
בדקות ספורות, זה בכל זאת הרגיש לי כמו אלפי 

שנים". 

"התחייבתי בחיי לספר כל מה שקרה"
מכאן ואילך מגולל ענווה באוזניי, סיפור מצמרר 
על חלל שחור וצינור ארוך ומפחיד שדרכו מנסים 
מצליח  ולא  אחורה  נמעך  הוא  אותו.  למשוך 
כיצד משהו במשקל  מרגיש פתאום  ואז  להיכנס, 
100 קילו פשוט מתיישב עליו. "אני צורח מכאבים 
ושומע את עצמי צורח, אבל לא מבין מה קורה 
לי. הרי תמיד הייתי האמיץ שבחבורה, זה שמוכן 
מפחידים  הכי  הדברים  כל  את  ולנסות  להתנדב 
צניחה  כרישים,  עם  צלילה   – מסוכנים  והכי 

חופשית, בנג'י, רפטינג בנהרות גועשים, נסיעה על 
אופנועים כבדים במהירות של 250 קמ"ש. תמיד 
שפחד  הרגשתי  וכעת  אומץ,  מדי  יותר  בי  היה 
שאני  להודות  אותי  ומאלץ  אותי  לופת  משתק 
מלאך   – מולי  שם  היה  הוא  כשהודיתי,  מפחד. 
למקום  אותי  לקחת  הולך  שהוא  ידעתי  המוות. 
מפחיד, כי הצינור שדרכו הוא ניסה למשוך אותי 
היה בנוי ממאות אלפי מלאכים שבראתי במעשים 

הרעים שלי... המלאכים האלה ניסו להזיק לי".
על  ולהתעכב  לרגע  אותך  לעצור  רוצה  אני 
חוויה  הוא  כה  עד  שתיארת  מה  חשובה.  נקודה 
אחר  לאדם  אין  שאם  מפחידה,  מאוד  אישית 
את הכלים לנתח אותה נכונה – הוא יכול מאוד 
בקלות לחשוב שאתה מנסה להפחיד אותו במטרה 
לשכנע אותו לעבור לצד שלך, החרדי. מה תאמר 

לאדם כזה?
"אומר לו דבר ראשון שאני מבין אותו, כי גם אני 
הייתי בצד שלו הספקני והלא מאמין, אבל יחד עם 
זאת, אין לי שום כוונה להפחיד, אלא לספר את 
החוויות שעברתי. זה נכון שהדברים שאני מספר 
'נוחים' לעיכול, ובכל זאת, מדובר בחוויות  אינם 
קשה   – בעצמך  חווה  לא  שאתה  שעד  רוחניות, 
שלי  הכוונה  מדובר.  בדיוק  במה  להבין  מאוד  לך 
היא לספר דברים כהווייתם, משום שבבית דין של 
מעלה התחייבתי על כך. עם זאת, אני לא באמת 
יכול לשלוט על האופן שבו ייקלטו הדברים אצל 
מאן דהוא. יש כל מיני סוגים של אנשים בעולם, 
וכל אדם תופס את הדברים ומעבד אותם בצורה 
שונה, לכן אני רק מקווה ומתפלל שמי שקורא את 
הכתבה יבין שאין כאן כל כוונה להפחיד, אלא רק 

להציג את האמת ולא להתנכר לה".

ומה קרה אחר כך?
אור  של  בוהקת  נקודה  ראיתי  "מתישהו 
גמורה  בוודאות  ידעתי  אליי.  ומתקרבת  שהולכת 
ושאם  עולם,  בורא  נמצא  הזה  האור  שמאחורי 
לי  קרא  כמו  האור  אנצל.  באור,  לגעת  אצליח 
אליו, ופתאום הרגשתי שיד נעלמה יצאה מתוכו 
ושלפה אותי מתוך החושך אליו. ברגע הזה לפתע 
הרגשתי שאני מתחבר למסוף מרכזי אינסופי של 
מידע. ידעתי הכל. נהייתי גאון כל כך עצום, שאי 
אפשר לתאר. ואני לא מדבר על פתירת משוואות 
מתמטיות סבוכות, זו חוכמה קטנה ליד החוכמה 
אני  הזה.  האור  בתוך  שרוי  כשהייתי  שהשגתי 
מדבר על חוכמה שבה אתה רואה את כל העולם 
מהיום שנברא עד היום האחרון – ופתאום הכל 
הסבל,  השואה,  המחלות,  בראש:  לך  מסתדר 
תוהו  כמו  נראה  הכל  פה  שמתפוצצים.  אנשים 
ובוהו, אבל שם מדובר בתוכנית מושלמת וגאונית, 
מופתית!  בצורה  מסודרים  בה  הפרטים  שכל 
בכוחי  שאין  עילאי  תענוג  היה  זה  את  לחוות 
ממש  הרגשתי  עדן.  מגן  טעימה  של  סוג  לתאר. 
כאילו אני מתחשמל מרוב תענוג ולא הבנתי מה 
זה. מי שנמצא בתוך גוף אי אפשר להסביר לו את 

התענוג הזה".

אלף קטגורים ושני סנגורים 
ואז הגיע הכרוז. 

הזמן  לו  שנגמר  פתאום  אמר  רחוק  קול 
"הרגשתי  למקום אחר.  ללכת משם  צריך  ושהוא 
שמושכים אותי משם החוצה. התחננתי להישאר. 
נלחצתי. ידעתי שאני רואה מראות אלוקיים, אך 
רואה אותם מתוך בועת החיים שלי, וכל זה לא 
באמת שייך אליי. אמרו לי: 'אתה בחרת במסלול 
אותי  לקרוע  וניסו  הזה',  מהתענוג  שרחוק  אחר, 
מזה. באותה שנייה הרגשתי כזה סבל גדול, שאם 
ארצה להמשיל אותו בצורה הכי טובה אומר שזה 
כמו שלוקחים ילד קטן לחנות ממתקים וכל הדרך 
שהוא  הטוב  על  אותו  ומלהיבים  אותו  מכינים 
הולך לטעום, ולבסוף, כשמגיעים לחנות, אומרים 
דבר.  שום  מקבל  לא  והוא  הביתה',  'יאללה,  לו 
מהאור  אותי  קרעו  הצליחו.  הם  של דבר  בסופו 

וזרקו אותי באולם קטן וחשוך".

איך הרגשת? 
"ראיתי מיליוני עיניים מסתכלות עליי והרגשתי 
וכולם  בהיסטוריה  ביותר  הגדול  הרשע  שאני 
מעמד,  באותו  שקוף  כמו  הייתי  צדיקים.  מסביב 
ראשי  את  ארים  ושאם  מולי  עומד  שה'  וידעתי 
אראה אותו. לא העזתי. בושה גדולה עטפה אותי, 
אך לא הרגשתי שה' כועס עליי או רוצה להעניש 
אותי. להיפך, הרגשתי כאילו הוא אומר לי 'שלחתי 
למה  כלים,  הרבה  כך  כל  עם  הזה  לעולם  אותך 
לא השתמשת בהם?'. הרגשתי שאכזבתי אותו וזו 
הייתה הרגשה נוראית. בנקודה זו ידעתי שהולכים 
להכניס אותי למשפט. מסביב עמדו אלפי אלפים 
של מקטרגים, ובניגוד אליהם עמדו שני סנגורים 

– שבעיניי נראו כמו נכה ועיוור".

מדוע ראית אותם כך?
"הסנגור הראשון נראה לי נכה משום שהוא ייצג 
את המצווה הראשונה שהייתה בידי – עצם היותי 
שהמצווה  כך  בזה,  בחרתי  לא  אני  אבל  מהול. 
היא לא ממש שלי, אלא של הוריי. הסנגור השני, 
שייצג את הנחת התפילין שלי בבר מצווה, נראה 
לא   –  28 גיל  עד   13 מגיל  הרי  כי   – כעיוור  לי 

הנחתי אותם אפילו עוד פעם אחת.
זו  להגיע  החלו  והעדויות  החל  שלי  המשפט 
שגנבתי  אדם  כל  לי  להראות  התחילו  זו:  אחר 
ממנו, שתחמנתי אותו, שדיברתי עליו לשון הרע 
וששיקרתי לו. הבושה הייתה גדולה מאוד. אחרי 
כל  שחשבתי,  מחשבה  כל  לי  להראות  החלו  כן, 
מעשה שעשיתי מאחורי הגב של מישהו או בחדרי 
חדרים. המעניין הוא שכל מה שלא ידעתי – בכלל 
לא הראו לי. למשל, אם לא ידעתי שאסור לבשל 
בשבת, לא הראו לי שבישלתי בשבת. לא הוכיחו 
אותם   – ידעתי  שכן  הדברים  את  זה.  על  אותי 
כן הראו. הראו לי גם את הפגם הרוחני שנעשה 
בעקבות החטאים שלי. אדם שעושה עבירות, אם 
לא זכה בחייו לעשות תשובה – כשמגיע לעולם 
הבא, שולחים אותו לגיהנום כדי לשטוף ממנו את 
לנפשו. החטאים שעשיתי  כל הלכלוכים שנדבקו 

"ידעתי שאני הולך למות"
וביקש  בליבו  חד  כאב  ענווה  חש  מסוים,  בשלב 
לעזוב לאלתר את המסיבה ולהגיע הביתה. מכרה שלו 
במהירות.  יחדיו  עליה  עלו  והשניים  מונית  הזמינה 
לפתע, סחרחורת גדולה אחזה בו, והוא ידע בידיעה 
זורחת  'כמו שיודעים שעכשיו  כל ספק  וללא  ברורה 
כך.  פשוט  למות.  הולך  שהוא   - להגדרתו  השמש', 
את  לפתוח  מיהרתי  נחנק.  שאני  הרגשתי  "פתאום 
למות,  הולך  שאני  ידעתי  עזר.  לא  זה  אבל  החלון 
וכתוצאה מהידיעה הזו אחז בי פחד גדול". גם היום, 
כמי  בראשו  ענווה  הרב  אוחז  ה-40,  גיל  ממרומי 
שמנסה לאחות את שברי המחשבות בזו אחר זו, וכמי 
שכואב את הכאב ההוא באותה עוצמה ובאותו מינון 
במילים את מה שחשתי.  להסביר  "אי אפשר  בדיוק. 
ושום  לצדדים  הסתכלתי  קפא.  העולם  כל  פתאום 
דבר לא זז. ושם, ממש שניות ספורות לפני שהנשמה 
שלי יצאה מהגוף, הייתה זו הפעם הראשונה שחוויתי 
השגה רוחנית כלשהי: ראשית, ידעתי שיש לי נשמה, 

ושנית, ידעתי שיש בורא לעולם". 
לשאלתי, מה מרגיש מישהו שחווה יציאה מן הגוף, 
עונה ענווה כי מדובר בסוג של התעוררות, כעין 'מסך 
היא  "ההרגשה  לדבריו.  העיניים',  מול  לי  שמתורמם 
יותר  מאה  פי  שהוא  מתמשך,  לחלום  נכנס  שאתה 
שאתה  בבירור  יודע  ואתה  בעצמם,  מהחיים  אמיתי 
הולך לפגוש את בורא עולם. זו הייתה הנקודה שבה 
התמלאתי בפחד גדול, כי קלטתי שהדבר היחידי שאני 
יכול לבוא ולהתייצב איתו מול בורא עולם – חסר לי. 
אפילו לא חצי מצווה. בתוך החלום הזה אני פתאום 
נזכר בכסף הרב שהיה לי בכיסיי, ומרגיש שהוא אינו 
אלא סתם לכלוך. את מבינה את גודל האבסורד? כל 
ופתאום,  כנשגב,  שהערכתי  דבר  אחרי  רדפתי  חיי 
שווה  לא  לעכל שזה שום דבר,  אני מתחיל  בשניות, 
של  רגעים  "באותם  מגיע.  אני  אליו  במקום  מאומה 
שקופץ  אדם  כמו  הרגשתי  הגוף,  מן  הנשמה  יציאת 
מגשר גבוה אל התהום, ושניות לפני שהוא מת הוא 
קולט 'יואו, מה עשיתי'. כל חיי חייתי כרשע גמור ולא 
עניין אותי שום דבר שקשור למצוות. שנאתי דתיים 
כמו ר' עקיבא שאמר 'מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו 
שעזבתי  לפני  שניה  רגעים,  באותם  ודווקא  כחמור'. 
זוכר  אני  תשובה.  הרהורי  לי  היו  הזה,  העולם  את 
שהרגשתי את הניתוק מה' ובד בבד ידעתי שאין שום 
דבר חוץ מבורא עולם. מיד כשהבנתי את זה, כיסיתי 
אלוקינו  השם  ישראל  'שמע  ואמרתי:  העיניים  את 

השם אחד'".

לצפות במאה אלף מסכים בו זמנית
אחרי אמירת ה'שמע ישראל' צנח ראשו של ענווה 
למטה ונשמתו צללה דרך עיניו החוצה. "הייתה דממה 
ופתאום הבנתי שאני כבר לא בגוף שלי. הרגשתי שאני 
המחשבות  לזמן.  מחוץ  נמצא  ושאני  ענן  כמו  מרחף 
'מה  לעצמי:  חשבתי  במוחי.  להתרוצץ  הפסיקו  לא 
קרה, איפה אני, איך הגעתי לכאן?', ואז ענה לי קול 
שבקע מאי שם ואמר לי: 'אתה מת'. פה החל מעין דו 
שיח בינינו, עד שבשלב מסוים הבנתי שהקול מרמז לי 

להסתכל למטה".
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לא רק שגרמו לקלקול אלא אף יצרו קליפה רוחנית 
שכיסתה את האור הרוחני, את החלק הטוב של 
מכוסה  אדם  של  כשהנשמה  הפרי.  היא  הנשמה, 
שבקדושה.  דבר  שום  מרגיש  לא  הוא  בקליפות, 

כלום. הוא אטום". 

המשפט: 99.999% עבירות ואחוזון 
קטן של משהו טוב

בבית דין של מעלה, ניסו הסנגורים לחבר את 
כל  אולם,  לחפותו.  לטעון  כדי  שלו,  המצוות  כל 
עבירות   99.999% היה  בפקלאותיו  שנמצא  מה 
ועוד אחוזון קטן של משהו טוב. במילים אחרות, 
הכף היטתה אותו למצב של רשע גמור. הוא ידע 
שמכאן הדרך היא אחת - לגיהנום. "פתאום, אמרו 
אתה  מה  תבחר  עסקה.  איתך  נעשה  'שמע.  לי 
שתחזור  או  המוות,  מלאך  עם  שתלך  או  רוצה: 
לעולם עם שלושה תנאים: התנאי הראשון – אתה 
מוכרח להיות יהודי דתי. כשאמרו לי את המילים 
קדימה  שלי  החיים  כל  את  לי  הראו  דתי,  יהודי 
לבוש  ארוך,  זקן  היום:  שאני  כמו  עצמי  וראיתי 
חרדי, ילדים... כשרציתי לחטוף את העסקה, אמרו 
לי 'חכה. אתה צריך להיזהר לפני שאתה עונה, כי 
'לא  יכול לחזור אחרי 120 שנה ולהגיד  אתה לא 
צריך לחיות,  דרך, ככה אתה  זה המתווה  ידעתי'. 
התנאי  פרצות.  ולמצוא  חוקים  לכופף  לך  ואסור 
של  שנים   15 חוב.  שנים של   28 לך  יש   – השני 
לתקן.  מוכרח  שאתה  המצווה  בר  מאז  עברות 
האדם  את  למצוא  צריך  אתה  ממישהו  גנבת  אם 
הזה ולהחזיר את הכסף. אם קיללת מישהו – לך 
ותבקש ממנו סליחה. התנאי השלישי – אתה חייב 
לספר את הסיפור שלך לכולם בכל הזדמנות שיש 
לך. ברגע שהסכמתי לקבל את העסקה השנייה – 
הרגשתי כאילו אני לוחץ את היד של הקב"ה. ואז, 
הוא כמו דחף אותי באותה שניה ואמר לי 'קבל על 
חזרתי  דחיפה  באותה  ומצוות'.  תורה  עול  עצמך 

לגוף שלי והתעוררתי במונית".

וואו, נשמע הזוי לחלוטין. ומה קרה אז?
"כשהתעוררתי לא ידעתי כלום ולא זכרתי כלום. 
שנסעה  הזאת  המכרה  מאופס.  לא  מאוד  הייתי 
קרה  ומה  מדוע  הבנתי  ולא  צעקה,  במונית  איתי 
לי. תוך כמה דקות הגענו לבית החולים והרגשתי 
כיצד המוני אנשים בחלוקים לבנים עטים עליי. רק 
מאוחר יותר, כשקיבלתי טיפול ולאט לאט חזרתי 

לעצמי, אמרו לי הרופאים שעברתי דום לב. הדבר 
היחידי שהרגשתי זה שאני חייב לעשות מצווה". 

נשמע לכם קל? ובכן, מסתבר שלבחור חילוני, 
אינו  הדבר  עול,  פריקת  אומרת  חיצוניותו  שכל 
ולמי  לעשות  מה  ידעתי  "לא  ועיקר.  כלל  פשוט 
כן  לפני  ספורים  שחודשים  בחבר  נזכרתי  לפנות. 
חזר בתשובה. איציק שמו. התקשרתי אליו בבהלה 
ואמרתי לו: 'תשמע, אני חייב לעשות מצווה. יש 
לך רעיון?'. הוא חשב שהשתגעתי. הרי הוא מכיר 
עלי  האחרון  האדם  שאני  ויודע  מהיום  לא  אותי 
התאפס  שהוא  אחרי  במצוות.  שיתעניין  אדמות 
הוא הבין שאם אני מבקש כנראה שיש לכך סיבה 
טובה ואמר לי: 'תשמע. היום בלילה זה פסח. אני 
אסדר לך מקום להתארח בו ואתה תבוא לעשות 

ליל סדר כמו בן אדם'. הסכמתי".

מישהו הולך תמיד איתי
זו הייתה הפעם הראשונה אי פעם, שחווה ליל 
סדר כראוי. לאחר אותו פסח, התלווה אליו איציק 
לו  הראה  ואף  וטלית,  תפילין  סידור,  לרכוש  כדי 
זמן קצר לאחר מכן,  את הבסיס לקיום המצוות. 
ארז ענווה את צקלונו ועבר לגור בשיקגו. "הרגשתי 
שאני חייב להתנתק מניו יורק ומכל מה שקרה", 
עסקית  הצעה  קיבלתי  מזה,  "חוץ  משחזר.  הוא 
די מפתה, הזדמנות של פעם בחיים, אז החלטתי 

לעבור".
סיפר  לא  שלמים  וחצי  שנה  במשך  בשיקגו, 
הוא  עמו.  שקרה  מה  על  דבר  וחצי  דבר  ענווה 
פחד שיחשבו שהוא משוגע, או לחילופין, ישאלו 
אותו איך הוא לא חזר בתשובה מיד אחרי מקרה 
הרגשתי  בשיקגו,  הזה  הזמן  כל  "במשך  שכזה. 
כאילו הקב"ה מחזיק לי את היד, הולך איתי צעד 
צעד, מלטף ואומר לי 'קח את הזמן שלך, אני יודע 
תורה  עול  עצמי  על  לקבל  אליי'.  בדרך  שאתה 
ומצוות באופן מלא ולהתחייב על כל הקופה היה 
ניסיתי  פעם  שכל  כך  גבוה,  מאוד  כהר  לי  נדמה 
אתחיל  הבאה  'משבת   – הנחות  לעצמי  לעשות 

לשמור שבת', נהגתי להבטיח לעצמי. 
באותה תקופה הייתי מעשן מאוד כבד, ונזכרתי 
שכשהייתי חייל פגשתי יהודי שניסה לקרב אותי 
במשך שעה וחצי, ובסוף אמר לי: 'אני רואה שאתה 
לא רוצה לשמוע על הדת, אז לפחות תשמור על 
פעם  בכל  בשבת.  סיגריות  תכבה  אל  אחד:  דבר 

שלא תכבה סיגריה, זה ייחשב לך למצווה'. פתאום 
נזכרתי בזה והחלטתי שאקח על עצמי לא לכבות 
סיגריות בשבת. עישנתי בשבת רגיל, אך כשסיימתי 
להכבות  לה  ונתתי  הנחתי את הסיגריה במאפרה 
לבד. במעשה הזה הייתי בטוח שאני שומר שבת. 
בהן,  חייב  נוספות שאני  לא חשבתי שיש מצוות 
לא  שאני  ידעתי  גמור.  בסדר  שאני  בטוח  הייתי 
ממש דתי, אבל גם ידעתי שה' מחכה לי בסבלנות". 
תמימות.  שנתיים  במשך  חיכה,  באמת  הקב"ה 
להתממש,  מאחרת  שההבטחה  משראה  אולם, 
חזרתי  מסוים  "בשלב  להגיע.  הייסורים  החלו 
יורק ובמשך שלוש שנים עברתי מסע ארוך  לניו 
של עינויים למיניהם, עד שיום אחד פגשתי ברב 
מסוים שלימד תורה. מצאתי איתו שפה משותפת 
והייתי מגיע באופן קבוע לשיעורים שלו, עד שיום 
סיפורי.  את  לו  וסיפרתי  אומץ  אזרתי  אף  אחד 
מששמע מה עברתי, הסתכל עליי ואמר לי: 'תגיד 
לא  ואתה  נס  כזה  לך  עשה  ה'  משוגע?  אתה  לי, 
עושה כלום?'. למחרת בבוקר הוא הגיע אליי עם 
המכונית שלו, לקח אותי לישיבה חרדית במונסי 
ואמר לי: 'אתה לא זז מכאן עד שאני מגיע לקחת 
חודשים  שלושה  במשך  זהו.  שמעת?'.  אותך, 
גם  ניהלתי אורח חיים חרדי לחלוטין. בזמן הזה 
ביצעתי את התנאי השני שלי בעסקה, כשהלכתי 
לרב גדול בניו יורק וקיבלתי ממנו הדרכה מדויקת 
כיצד לתקן את כל מה שקלקלתי וכיצד לאתר את 

כל מי שפגעתי בו ולבקש סליחה". 

הצעירים קראו לעברו קריאות גנאי
את  ענווה  הכיר  מכן  לאחר  ספורים  חודשים 
היה  עכשיו,  התחתנו.  והשניים  בשידוך  אשתו 
ההבטחה:  של  השלישי  החלק  את  לקיים  עליו 
לספר לכולם מה היה. "בהתחלה סיפרתי את זה 
ולרבנים שלי, שהם  בישיבה  קרובים  לחברים  רק 
והתייחסו אליו  דווקא קיבלו את הסיפור בהבנה 
ברצינות גמורה, ללא הרמת גבה. מהם לא דאגתי. 
דאגתי מזה שאני צריך מתישהו לעמוד מול אנשים 
שאינם חרדים ואולי אף רחוקים מכך – עם שיער 
ארוך ועגילים – כפי שאני הייתי, ולספר להם את 
הסיפור". מהם הוא חשש הכי הרבה ובצדק. בערב 
את  מצא  סיפורו,  את  בו  לספר  שזומן  הראשון 
עצמו מול עשרות צעירים שקראו לעברו קריאות 
רק  זה  מפה',  'לך  'שקרן',  'מטורף',  וקללות.  גנאי 
פניו.  על  שנשפך  הרותחין  מקיטון  מזערי  חלק 

מחפשים וילונות?
      פרקטים? טפטים?

טיפ וילון!
וילונות מוסיפים אלגנטיות 

ונעימות לכל חדר בבית.
הם מהווים פריט חובה לכל מי 

שרוצה להשיג עיצוב מושלם 
מכל הכיוונים. בארץ חמה כמו 
ישראל, הם תורמים לשליטה 

בחום ובקרני השמש שנכנסות 
אל הבית ומהווים בעצם פתרון 

הצללה לכל דבר .
אחד הדברים הכי חשובים 

בבחירת וילון היא עבודת 
התפירה שלו. התפירה צריכה 
להתבצע על ידי אנשי מקצוע 

מנוסים ומיומנים, חשוב 
להקפיד על עבודת תפירה 

איכותית שתבטיח שהוילון יחזיק 
מעמד לאורך שנים ארוכות.

טיפ פרקט!
בשנים האחרונות הפכו הפרקטים 
למוצר חובה כמעט בכל בית. הם 

מספקים מראה חמים, נעים וביתי. 
לפרקטים יתרונות רבים: עמידים, 
קלים לניקוי, יוצרים מראה דרמטי 

מאד בלי מאמץ ומתאימים גם 
לבתים עם ילדים. במדינה חמה 

כמו ישראל, פרקטים עוזרים 
לבודד את הבית ולמנוע כניסה 
של חום, בחורף הם יוצרים את 

האפקט ההפוך, כשהם שומרים 
על החום בתוך הבית ומאפשרים 

לנו להתרוצץ ממקום למקום 
ברגליים יחפות.

לידיעתכם ישנם 3 סוגי פרקטים:
פרקט למינציה | פרקט תלת 

שכבתי | פרקט רב שכבתי.

טיפ טפט!
הטפטים הפכו לחלק בלתי 

נפרד מעיצובים החדרים בבית.
כל סוגי הטפטים נותנים אפקט 

מדהים מגדילים והופכים כל 
חלל למציאות .

בחירת טפטים לסלון יכולה 
להיות דרמטית ועוצמתית, 

במידה והסלון הוא חלל גדול 
אפשר לבחור בטפט בעל 

הדפסים בגוונים חזקים, כמו 
צבעי יין, אדום, שחור או אפילו 

צבעוני.
במידה והסלון הוא קטן יחסית, 

מומלץ לבחור בטפט בעל עיצוב 
רגוע בגוונים נייטרליים ובהירים.

‘טפטס’ - שאול טפטים
מרכז טפטים, וילונות ופרקטים

(רחוב פלטין 3,ליד קניון הזהב חנות מספר 134 בתוך המתחם        03-7264555 18

"פתאום, אמרו לי 'שמע. נעשה איתך עסקה. 
תבחר מה אתה רוצה: או שתלך עם מלאך 
המוות, או שתחזור לעולם עם שלושה תנאים: 
התנאי הראשון – אתה מוכרח להיות יהודי דתי. 
התנאי השני – יש לך 28 שנים של חוב. 15 
שנים של עברות מאז בר המצווה שאתה מוכרח 
לתקן. התנאי השלישי – אתה חייב לספר את 
הסיפור שלך לכולם בכל הזדמנות שיש לך. 
ברגע שהסכמתי לקבל את העסקה השנייה – 
הרגשתי כאילו אני לוחץ את היד של הקב"ה. 
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הוא  למה  בדיוק  ידע  הסיבות  כל  שמסובב  אלא, 
ניגש  "בסוף אותו ערב מבייש,  מביא אותו לשם. 
אליי יהודי כשהוא כולו רועד מפחד ואמר לי: 'אני 
יכול  אתה  היום.  כאן  שאמרת  מילה  לכל  מאמין 
ולומר לי מה לעשות?'. בשבילו, ידעתי  לעזור לי 

שהיה שווה להגיע ולספר הכל".
הרצאה  מאותה  בנהר.  עברו  רבים  מים  מאז, 
להתקרב  זכו  כבר  כמה  יודע  שמי  'מביישת', 
סיפורו  את  ענווה  סיפר  עולם,  לבורא  בזכותה 
לרבבות אנשים ברחבי העולם. כדי לשמוע אותו 
כיום, נדרשים 'רק' ארבעה חודשים מראש לביצוע 

ההזמנה. 

ניסיון  לעבור  בך  דווקא  בחרו  לדעתך  מדוע 
שכזה? 

פעמים  אלפי  עצמה  על  שחוזרת  שאלה  "זו 
והתשובה היא שאין לי תשובה. אני מרגיש אסיר 
את  יש  כנראה  לקב"ה  שאלות.  שואל  ולא  תודה 
הסיבות שלו מדוע הוא בחר בי לעבור את כל זה. 
ייתכן  אבות.  זכות  לי  שיאמרו שהייתה  כאלו  יש 
שהם צודקים. שם המשפחה שלי מסגיר זאת: לפני 
שמונה דורות, סבא של סבא היה רב באוסטרייה 
מרוב  וצנוע.  צדיק  מאוד  אדם  היה  כנראה  והוא 
ענוותנותו, קראו לו כולם 'ענווה' במקום אלטון, 
להיות  יכול  'השתרש'.  פשוט  הזה  השם  ומשם 
מעל  מרחפת  עדיין  רבא  סבא  אותו  של  שזכותו 

ראשי".

כל המשפחה התחזקה ברוחניות
בו,  מגלה  הוא  נפש  כוחות  אלו  השאלה  על 
שלא היו בו קודם המוות הקליני, אומר ענווה כי 
למעשה, לא רק שכוחות הנפש השתנו, אלא הוא 
המקרה,  "לפני  לגמרי.  אחר  אדם  בבחינת  מרגיש 
הייתי  שלילי:  בי  היה  הכל  התנהגותית  מבחינה 
על  שקיבלתי  מאז  נחמד.  ולא  אדיב  לא  רוח,  גס 
עצמי עול תורה ומצוות הכל התהפך. אני משתדל 

להקפיד על הכרת הטוב, סובלנות, אהבת ישראל... 
קיבלתי נשמה אחרת לגמרי". 

נמצא  על הדרך שאתה  בחייך  נכון שהתחייבת 
בה כיום, אבל זה נראה כאילו אתה לא נח בכלל: 
סדר היום שלך מורכב מלימוד תורה, קבלת קהל, 
 - יום  מדי  העולם  ברחבי  הרצאות  עזרה,  ייעוץ, 
לחמישה  כאבא  מתפקד  גם  אתה  זה,  כל  ובתוך 
ילדים, במשרה מלאה. קורה שיש לך נפילות בדרך? 
כוח לעמוד בהבטחה שהבטחת  לך  שפתאום אין 

בבית דין של מעלה? 
רגיל  אדם  שאני  להדגיש  לי  חשוב  "ראשית, 
לגמרי. נשמה בגוף – עם לא מעט יצרים ותאוות, 
כי חזרתי עם תובנות  יתרונות  לי  יש  כולם.  כמו 
מהסיפור שחוויתי, לכן הרצון להתעלות ולהתחזק 
ומלווה אותי כל העת. עד כה, הסיפוק  בי  נמצא 
תחושות  על  מכפר  די  הזו  העשייה  מכל  האישי 
מעצם  סובל  לא  אני  לפעמים.  שעולות  הקושי 
הירידה, אני סובל כשאני לא משקיע את כל הזמן 
הרע  היצר  רגיעה  כשיש  ובקירוב.  בתורה  שלי 
גז בתורה  בא ומשגע אותי, אך כשאני לוחץ פול 
ובמצוות – אין לו למלך הזקן והכסיל, זמן לשגע 
וירידות, אך כשיש לאדם  יש עליות  אותי. תמיד 
את  לתפוס  איך  יודע  הוא  גדול,  רוחני  מטען 
הירידה ולעשות ממנה משהו חיובי. התורה נותנת 
הרבה כלים להתמודדות עם דברים קשים. המוטו 
לא   – בלפלוט  עסוק  כשאדם  הוא,  בחיים  שלי 
יהיה לו זמן לקלוט. דהיינו, כשאתה עסוק בלפלוט 
מהטוב  לאחרים  ולהשפיע  טובים  ומעשים  תורה 
יכול לקלוט משהו שלילי  שלך, אזי – אתה  לא 

מהסביבה אליך".
על השאלה האם סיפורו הצליח לשנות משהו 
בתפיסתה של משפחתו הקרובה, אומר ענווה כי 
אכן כן. בביתו, בית שמעולם לא נשמעו בו דברי 
תורה או דבר כלשהו שקשור ליהדות, ברוך ה' אמו 
כבחמורה.  קלה  מצווה  ושומרת  כליל  התחזקה 

אביו גם הוא השתנה ומכבד מאוד את מה שאמא 
כיום  אחותו,  של  הגדולים  בניה  בנוסף,  עושה. 
כשרות  שומרים  תפילין,  מניחים  ו-17,   14 בני 
כלל  מובן  דבר שאינו   – תורה  לשיעורי  והולכים 

וכלל, כשאתה גדל בסביבה חילונית למהדרין. 
להעביר  מבקש  חזק שאני  הכי  המסר  "לסיום, 
גדול  כשחיוך  לסיום  ענווה  מדגיש  לקוראים", 
מעטר את פניו, "הוא שכל מה שעושים בעולם הזה 
– גורם להד של נצח נצחים בעולם הבא. לכל אדם 
יש כמות מוקצבת של שנים בעולם הזה, שבה הוא 
יכול לפעול – בין לטוב ובין למוטב. מכיוון שאף 
אחד מאיתנו אינו יודע את תאריך פקיעת התוקף 
לשאול  מחוייבים  שאנו  הראשונה  השאלה  שלו, 
את עצמנו היא: איך אני מכין לעצמי בעולם הזה 
את העולם הבא שלי? מה שצריך לעניין את כולנו 
הוא איך אני משקיע וחוטף עוד מצווה ועוד דבר 
טוב, שימלא לי את קופת החיסכון בכסף האמיתי 

שמשתמשים בו בעולם הבא. 
יש משקל  הזה  בעולם  פעולה  ולכל  לכל שניה 
אינסופי בעולם הבא – משמעות והשפעה גדולה 
לנצח נצחים. בעולם הזה כולם גיבורים: 'כשאגיע 
לשמים אסגור את העניינים', אך זו גישה פסולה 
ולא  יעמוד  הוא  מי  מול  יודע  לא  אדם  מיסודה. 
יודע מתי יגיע היום האחרון שלו – זה בדיוק מה 
ורק  הסיבוב,  לי מאחורי  חיכה  המוות  לי.  שקרה 
בחסדי שמיים מרובים חזרתי לחיים. החוכמה היא 
להפנים וללמוד מטעויות של אחרים ולא לחכות 
שהפג תוקף שלך – ייכנס חלילה לתוקף. אם אותי 
אחד.  כל  לתפוס  יכול  זה  בפתאומיות,  תפס  זה 
תוכנית  את  ונגדיל  חכמים  נהיה  בואו  חבל.  אז 

החיסכון שלנו. זה כדאי, כי זה נצח נצחים".

ניתן לצפות בהרצאתו של הרב זמיר כהן בנושא 
"החיים שלאחר החיים" הכוללת עדויות והוכחות 

מדעיות בנושא מוות קליני, באתר הידברות.

"המסר הכי חזק שאני מבקש להעביר 
לקוראים הוא שכל מה שעושים בעולם 

הזה – גורם להד של נצח נצחים בעולם 
הבא. לכל אדם יש כמות מוקצבת של שנים 

בעולם הזה, שבה הוא יכול לפעול – בין 
לטוב ובין למוטב. מכיוון שאף אחד מאיתנו 

אינו יודע את תאריך פקיעת התוקף שלו, 
השאלה הראשונה שאנו מחוייבים לשאול 

את עצמנו היא: איך אני מכין לעצמי בעולם 
הזה את העולם הבא שלי?".

בס"ד

.

מחכים לפנק אתכם...
אחוזת כתמר יפרח
054-6335559

חורף חם ומפנק במיוחד
והרי התחזית...

באחוזת “כתמר יפרח”

בלב הגליל המערבי בין נוף מרהיב למשכר, טובלת בירוק אחוזה 
מטופחת, מסודרת ומרשימה ביותר.

החורף  של  הסוחפת  יום  היום  משגרת  זמן  פסק  לעצמכם  קחו 
הקר ובואו להתפנק במתחם מרהיב ביופיו, המציע אירוח ברמה 

הגבוהה ביותר ומבטיח שקט, פינוק והנאה רצופה.

רגע... חופשה דווקא עכשיו???
כן כן!! בדיוק עכשיו זה הזמן, להתרחק, להתנתק,  וליהנות מחוויה 
אישית, פרטית ורגועה. כי אתם פשוט חייבים את זה לעצמכם! 
בלי להמתין  חוויית השחייה שלכם עם מישהו,  לחלוק את  בלי 
בתור לקפה בבוקר בחדר האוכל ובלי לנסות שוב ושוב להירדם 
על רקע צלילי חבריך בקומת חדר השינה. אצלנו תקבלו אירוח 
מפנק באווירה שקטה, רגועה וחלומית, חוויית נופש בדירוג הכי 

גבוה שקיים, פרטיות, משפחתיות, כיבודים ופינוקים אישיים.

מה כולל המתחם?
לרשותנו מגוון רחב של אפשרויות לינה לבחירה 
בהתאם,  שמשתנים  מחירים  של  גדול  בהיצע 
החל מבקתות עץ כפריות, מערות אבן ייחודיות 

ועד לסוויטות מפוארות ווילות יוקרתיות.
מרווחות  שונות,  אירוח  יחידות  מציע  המתחם 
ומעוצבות בקפידה עם דגש עז על נוחות כשכל 
למשפחות  לזוגות,  במיוחד  מותאם  לגופו  אחד 

או לקבוצות.
מערות  צימרים,  לרשותכם,  עומדות  במתחם 

אבן ייחודיות ובקתות עץ כפריות.
שבילים  עם  ומטופחת  ירוקה  המתחם  חצר 
ישיבה,  פינות  ירוקה,  צמחיה  מסודרים, 

שמשיות, ערסלים, בריכת שחייה מחוממת, סאונה וג’קוזי פרטי, 
מטבח חיצוני מאובזר וחדר אוכל משותף.

גבוה  בסטנדרט  יותר  גבוהה  ברמה  באירוח  למעוניינים  כן  כמו 
שמעניקות  מפוארות  ווילות  סוויטות  ברשותנו  מתפשר,  ולא 
מאובזרים  ילדים  וחדרי  שינה  חדרי  ביותר.  יוקרתית  חוויה 
מחוממת  שחייה  בריכת  יוקרתיות,  ישיבה  מערכות  טעם,  בטוב 
פרטית  בריכה  לחילופין  או  הווילה  בתוך  ממש  נמצאת  אשר 
מוצרי  כל  עם  ומעוצב  גדול  מטבח  לסוויטה.   וצמודה  מקורה 
החשמל הדרושים לנופש מושלם שכולל בר ישיבה ופינת אוכל 

מיזוג משפחתית. החדרים המפוארים כוללים: מיטה זוגית, 
אוויר וארונות אחסון. בוילה קיימים מס’ חדרי רחצה, 
מחופה  גדולה  מרפסת  קיימת  החיצוני  ובמתחם 
ריצוף איכותי. תתענגו על שולחן אוכל גדול, פינת 
ופינות  ביליארד  שולחן  פונג,  פינג  שולחן  מנגל, 
ישיבה. בחצר קיימת גם מדשאה ירוקה עם עצי 

נוי ותאורה לילית מרהיבה. 

גם  מותאם  ככולו  רובו  שהמתחם  לציין  יש 
בקרבת  כנסת  בית  קיים  הדתי-חרדי.  לציבור 
אוכל  וחדרי  מטבחים  כשרה,  מסעדה  מקום, 
מוחלטת  והפרדה  מופרדים  כיורים  כשרים, 
בין מבנה למבנה, כך שניתן לנפוש בחופשיות 

ופרטיות.

אוריאלמאת: שירן
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האם גם אתם שאלתם 
את עצמכם פעם, מה כל 
כך מיוחד בנס פך השמן? 
סה"כ היו לעם ישראל 
ניסים הרבה יותר גדולים 
ומשמעותיים מפך שמן 
שבמקום להספיק ליום 
אחד הספיק לשמונה ימים. 
מהי הייחודיות של חנוכה 
משאר חגי ישראל? מה 
היתה המטרה במלחמת 
החשמונאים, לעומת 
מלחמות ישראל אחרות 
שהיו לאורך הדורות? 
n דניאל בלס, בכתבה 
מרתקת ומחזקת במיוחד, 
על חג האורות

שלושה 
דברים 

שלא ידעתם 
על 

חנוכה 
אם נביט במבט שטחי על חגי ישראל, נראה שכל 
החגים מתארים את עם ישראל חוזר בתשובה רק 
לפני סכנה פיזית של השמדה: בחג הפסח הקב"ה 
פסח על בתי היהודים והרג במכת בכורות רק את 
המצרים, במתן תורה נאמר שהקב"ה כפה על עם 
ונשמע",  "נעשה  שאמרו  עד  כגיגית"  "הר  ישראל 
בפורים עמד המן הרשע להשמיד את כל היהודים, 
אחרית  על  ואפילו  אחד,  ביום  וטף  נשים  גברים 
"הקדוש  צז:(:  )סנהדרין  חז"ל  מספרים  הימים 
ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן 

והם עושים תשובה ונגאלים". 
אלפי  לאורך  דומה  מחזוריות  מתאר  התנ"ך 
התורה  בשמירת  מתרשל  ישראל  עם  שנים: 
והמצוות, בעקבות זאת מגיעים ימי שיעבוד על ידי 
עמי הגויים, בני ישראל זועקים לאביהם שבשמים, 
וחוזר חלילה.  חוזרים בתשובה, הקב"ה מושיעם, 

מי שלא לומד מההיסטוריה נידון לחזור עליה.
האם  לשאול:  אדם  עשוי  היה  ראשון,  במבט 
אחרי  התורה?  את  לשמור  רוצה  לא  ישראל  עם 
הכל, אם בני ישראל חוזרים בתשובה רק כשהם 
נמצאים במצוקה, יוצא מכאן שהעם מוכן לשמור 
את התורה רק בלית ברירה ולא מרצונו החופשי. 
האם עם ישראל רוצה לשמור את התורה או לא? 

כיצד מסוגל חג החנוכה להשיב לשאלה זו?

עם  הוא  ישראל  שעם  אותנו  מלמדת  התורה 
קשה עורף. חכמי המוסר מסבירים כי היהודי זקוק 
בתשובה,  לשוב  כדי  משמים  לאותות  לפעמים 
ולשוב  לקב"ה  להתפלל  לו  שיזכירו  וליסורים 
לעובדו בלבב שלם. היסורים אינם הסיבה לחזרה 
מאיפה  ליהודי  להזכיר  אמצעי  רק  הם  בתשובה, 
כל  רוצה  תוכו  בתוך  הולך.  הוא  ולאן  בא  הוא 
לו  שאין  לו  שנדמה  אלא  בתשובה,  לשוב  יהודי 
כאשר  רק  זאת.  לעשות  הנפשיים  הכוחות  את 
לו  שאין  נזכר  הוא  גדולה,  צרה  בפני  ניצב  הוא 
הוא שב  ואז  בקב"ה,  הביטחון  מלבד  בעולם  דבר 

בתשובה שלמה מאהבה לפני בוראו. 
ובכל זאת, לא ראוי שעם ישראל שב בתשובה 
נוקש  הבית  בעל  כאשר  רק  היסורים,  בעקבות 
לו,  שיפתח  בדרישה  ויותר  יותר  חזק  דלתו  על 
וכבר עומד לפרוץ את הדלת... אמנם עם ישראל 
אך  למטיבו,  לשלם  ורוצה  הבית  בעל  את  אוהב 
בפועל הוא נוהג בדיוק להיפך, ומחכה תמיד לרגע 
מוכנים  איננו  כאשר  נראה,  הדבר  כיצד  האחרון. 
לפתוח לאבינו שבשמים את הדלת, אלא רק לאחר 
שהוא קורא לכל השכנים "הגויים" בבניין שילחצו 

עלינו לפתוח לו?
ישראל,  עם  של  ליבו  את  מכניעים  היסורים 
לשוב  ישראל  בני  מסוגלים  זו  בדרך  שרק  כאילו 
החגים  שכל  נראה  חיצוני  במבט  בתשובה... 
בעקבותיה  ורק  מצוקה,  של  דומה  מצב  מתארים 

מגיעה תשובה.

נוצר  בחנוכה  בחנוכה.  המצב  הוא  כך  לא  אך 
מהלך היסטורי מסוג אחר, שלא נועד להביא על 
אחרים,  מעמים  בשונה  כאן,  פיזית.  מצוקה  העם 
אלא  ישראל,  עם  את  להשמיד  ניסו  לא  היוונים 
הפעם  היתה  זו  ובמצוות.  בתורה  להילחם  ניסו 
הראשונה בהיסטוריה שבה עם ישראל נלחם עבור 

שמירת התורה ולא רק עבור מצבו הפיזי.
זהו סודו הראשון של חנוכה: זהו החג היחיד בין 
חגי ישראל, שבו העם נלחם עבור שמירת התורה 
ולא עבור הצלה פיזית בלבד, כפי שנרחיב בהמשך.

שמד רוחני ולא פיזי
האלים  את  לא-דתי.  מאוד  עם  היו  היוונים 
שלהם הם הפכו לפולקלור "תרבותי", תיארו אותם 
ובאמצעותם הצדיקו   - ומחלוקות  כבעלי תאוות 
של  דתם  עיקר  ביותר.  האפלים  יצריהם  את 
היוונים היתה תרבות של יופי חיצוני, של אופנה, 
של ספורט וכח גופני, של פריצות חסרת גבולות 
"להנות  במטרה  הכל  תכלית.  חסרת  והתפלספות 
החיצוניות  התחושות  את  להאליל  מהחיים", 
את  ולהאליל  מחד,  שבאדם  ביותר  והבהמיות 

ה"שכל האנושי" מאידך. 
רעיונות  שאבה  המערבית  התרבות  כי  נדמה 
רבים מהתרבות העתיקה של יוון, ואולי בעקבות 
תרבות זו, משקיעה המדינה עד היום תקציבי ענק 

למוסדות "תרבות" וספורט, תיאטרון ומשחק. 

מושגים  החיצונית  בגוף ובתאווה  ראו  היוונים 
נעלים. בעיניהם, השגת החומר והחיצוניות היתה 
לעולם  להנחיל  רצו  הם  עצמה.  בפני  תכלית 
"תרבות" חופשית מדת )אך לא חופש דת(. רבים 
לא יודעים זאת כיום, אך היוונים, בשונה מעמים 
אחרים, כלל לא ביקשו להשמיד את עם ישראל. 
יוון ביקשה להשמיד את התורה. היא רצתה שעם 
ויהפך  היוונית  התרבות  את  עליו  יקבל  ישראל 
לחלק מהעם היווני. שנהיה עם "תרבותי ונאור", 
כן הם אסרו  על  ולימוד התורה...  משוחרר מדת 
על היהודים לשמור את התורה, ומנגד זאת עודדו 
אותם לנהוג כמנהגיהם. למרבה הצער, היו יהודים 
להפוך  ורצו  היוונית  התרבות  אחר  שהתפתו 
ליוונים. יהודים אלה נקראו בשם "מתיוונים", והם 
התבוללו ונעלמו מעם ישראל. הם קיבלו עליהם 
עסקו  הם  לחקותה.  וניסו  היוונית  התרבות  את 
בספורט, תרבות, אומנות, שירה ותיאטרון, ממש 
המאה  מן  לנו  הזכורים  "משכילים"  אותם  כמו 
היא  כאן,  להדגיש  שחשוב  הנקודה  האחרונה. 
שהיוונים לא כפו על עם ישראל לקבל על עצמם 
מצוות  על  לוותר  מהם  דרשו  אלא  אחרת,  דת 
התורה ולקבל על עצמם את ה"תרבות החופשית" 

של יוון.
ניתן לראות במתיוונים את ה"יוצאים בשאלה" 
ולא  דתיים,  היו  לא  הם  בהיסטוריה.  הראשונים 
בחרו לפרוק חלק ממצוות התורה כמו הצדוקים 
כמו  חדשה  בדת  בחרו  לא  וגם  הקראים,  או 

לגויים  להפוך  ניסו  הם  המוסלמים.  או  הנוצרים 
החופשיים לגמרי מכל קשר לתורה והמצוות של 

עם ישראל.
שקרה  מה  השמש.  תחת  חדש  שאין  מסתבר 

בדור "ההשכלה" - קרה גם ביוון העתיקה.

זכר למלחמת-חירות או זכר לנס?
בעיני  חנוכה  נהפך  האחרונות  השנים  במאה 
המשדרים  סמלים  לאוסף  ישראל,  בעם  רבים 
את  מלמדים  בישראל  הספר  בבתי  לאומיות. 
בשם  גם  )הנקראים  החשמונאים  כי  הילדים 
שנלחמו  ישראלים  לוחמים  בעצם  היו  "מכבים"( 
במדינות אויב עבור חופש ועצמאות, כדי להקים 
ועוצם  כוחו  את  בניצחונם  והראו  מדינה,  להם 
הגם  אלה,  תיאורים  הישראלי...  הצבא  של  ידו 
שקוסמים לאנשים רבים, למעשה רחוקים מאוד 
חנוכה  ישראל.  עם  של  ההיסטוריים  מהמקורות 
הוא למעשה חג מאוד דתי, הרחוק מהאנכרוניזם 

שמייחסת לו ה"לאומיות".
"חניכה"  מהמילה  נגזרת  "חנוכה"  המילה 
)כלומר הכשרה(, ומשמעותו נסובה סביב חנוכת 
בית המקדש, לאחר שהיוונים כבשו אותו. פירוש 
עמוק יותר של המילה הוא "חנו-כה", כלומר "חנו 
בכ"ה". ביום כ"ה בכסלו חנו ישראל, וזכו למנוחה 
מאויביהם. על הסביבונים שהומצאו בעקבות החג, 
מצויים ראשי התיבות של המשפט "נס גדול היה 

פה". חנוכה הוא חג לזכר ניסים.
במלחמת  הניסי  לניצחון  כזכר  נקבע  החנוכה 
שמונה  בתפילת  קוראים  אנו  וכך  החשמונאים, 
עשרה ובברכת המזון בימי החנוכה: "על הניסים, 
ועל  התשועות,  ועל  הגבורות,  ועל  הפורקן,  ועל 
שעשית  המלחמות  ועל  הנחמות  ועל  הנפלאות, 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו בן 
גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות  יוחנן כהן 
תורתך  להשכיחם  ישראל  עמך  על  הרשעה  יוון 
הרבים  ברחמיך  ואתה  רצונך,  מחוקי  ולהעבירם 
מקדשך,  את  וטיהרו  צרתם...  בעת  להם  עמדת 
והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי 
חנוכה אלו בהלל ובהודאה, ועשית עמהם ניסים 

ונפלאות ונודה לשימך הגדול סלה".
אז מדוע נלחמו החשמונאים? האם הם סיכנו 
את חייהם בשביל להשיג מדינה? האם הם נלחמו 
ההיסטוריה  לאומית?  חירות  או  עצמאות  עבור 
מוכיחה  גלות,  שנות  אלפי  לאורך  עמנו,  של 
כל  תחת  בשלום  לחיות  הסכימו  תמיד  שיהודים 
את  לשמור  להם  שיניחו  ובלבד  שיהיה,  שלטון 
התורה והמצוות ללא הפרעה. כך היה המצב בימי 

אחשוורוש בפרס, וגם בימי גלות בבל. 
ניסו  היוונים  והבבלים,  מהפרסים  בשונה  אך 
להפוך את כל היהודים לגויים כמותם, כאשר הם 

אסרו עליהם לשמור את התורה והמצוות. 
הגבורה  סיפור  מהו  בית:  בדק  נערוך  הבה 

מאת: דניאל בלס
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מאוד  )שדומה  יוון  תרבות  באמצעות  התבטאה 
לתרבות המערבית בימינו(.

מכיוון שכך, הקב"ה אמר לעם ישראל: אינכם 
רוצים לעבוד אותי מאהבה? אם כך אל תעבדוני 
אתן  הגויים,  כמו  להיות  רוצים  אתם  אם  בכלל. 
לכם להיות כמוהם. איני רוצה עוד במצוות שלכם. 
ניסו להשמיד את  היוונים לא  וזה מה שקרה: 
מטרתם  בפרך.  אותם  להעביד  או  ישראל  זרע 
את  בדיוק  רבים  ליהודים  לתת  היתה  העיקרית 
מה שרצו בסתר ליבם - להיות עם ככל העמים. 
הרשות  את  וקיבלו  להרע  שליחים  היו  היוונים 

לכך.
היוונים  גם  אחריהם,  הרומאים שבאו  כמו  אז 
את  לשמור  תורה,  ללמוד  היהודים  על  אסרו 
השבת, לערוך ברית מילה, להניח תפילין ולהסמיך 
רבנים. הם לא הכריחו את כל היהודים להתפלל 
להיות  מהיהודים  דרשו  הכל  בסך  הם  לפסלים, 
כמותם - בעלי תרבות וחסרי דת. ישנם לצערנו 

יהודים שחיים בדורנו עם מחשבה דומה.
לתורה  שלה  הדתית  השנאה  את  כפתה  יוון 
כידוע,  בחוכמה.  זאת  ועשתה  גזירות,  באמצעות 
ישנן רק שלוש מצוות שיהודי חייב למות עבורן: 
גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שלושת 
יהרג  "מצוות  בשם  גם  נקראות  הללו  המצוות 
על  מאיים  גוי  שאם  הדבר,  פירוש  יעבור".  ואל 
יהודי שבמידה ולא יחלל שבת או יאכל חזיר הוא 
לאכול  או  השבת  את  לחלל  ליהודי  מותר  יהרגו, 
את החזיר, כי מצוות "פיקוח נפש" דוחה את כל 
שהזכרנו.  המצוות  שלושת  )מלבד  כולן  המצוות 
מותר  שבהם  הלכתיים  מצבים  ישנם  זאת,  עם 

להיהרג גם על שאר המצוות(.
עם  את  הכריחו  ולא  ב"שכל",  נהגו  היוונים 
ישראל לעבור על שלושת המצוות של "יהרג ואל 
לשם  שנעשו  מיוחדים  במקרים  מלבד  יעבור". 
פרסום )כמו בסיפור חנה ושבעת בניה(, היוונים 
נהגו לאסור על בני ישראל לקיים רק את המצוות 
הנדחות מפני פיקוח נפש, כמו ברית מילה, מצוות 
השבת, תפילין ולימוד תורה. בכך, למעשה, נוצר 
המצב הראשון בהיסטוריה, בו יהודים יכלו לעבור 

על כל התורה כולה בהיתר ולא באיסור... 
בפנימיות הדברים, בכך, למעשה, הקב"ה הודיע 

לעם ישראל, שהוא פותר אותם משמירת התורה 
והמצוות, ונותן להם את הרשות התורנית לעבור 
שרצו  כפי  לגויים  ולהפוך  מצוות  תרי"ג  כל  על 
מצוין:  תירוץ  ברשותם  היה  כעת  המתיוונים. 
כמו  להתנהג  ליהודי  מתירה  התורה  נפש.  פיקוח 
גוי, להתלבש כמו גוי ולאכול כמו גוי, כדי שהגוי 
כל  על  לעבור  יכול  הוא  כעת  אותו.  יהרוג  לא 
הנסיון  זהו  הבד"ץ"...  "בהשגחת  והכל  המצוות 
שבו ניסה הקב"ה את עם ישראל - הוא נתן להם 
נקיפות מצפון.  בלי  את האפשרות להפוך לגויים 
תרבות  את  מקבל  חלילה,  היה,  ישראל  עם  אם 
בני  מאבדים  היו  ספורים  דורות  תוך  ברצון,  יוון 
ישראל את זהותם היהודית, מתבוללים בין הגויים 

ונעלמים מן העולם.
בחסדי שמיים, עם ישראל עמד בנסיון בגבורה, 
מוות עבור  עד  במלחמה  חייו  את  לסכן  והחליט 
שמירת התורה והמצוות! זו היתה הפעם הראשונה 
לשמור  כדי  נלחם  ישראל  עם  שבה  בהיסטוריה, 
לעבודת  לחזור  התורה,  את  ללמוד  המצוות,  את 
ולהדליק את המנורה  המקדש, לטהר את ההיכל 

בשמן זית טהור. 
החשמונאים, המוכרים גם בשם "מכבים", ידעו 
שכל המלחמה שלהם תלויה ברצונו של הקב"ה. הם 
היו מוכנים למות עבור שמירת התורה והמצוות, 
להם  היה  לא  יושיעם.  שהוא  הקב"ה  על  וסמכו 
צבא חזק, לא גדודי ענק, לא שיריונות ולא פילי 
על  כתבו  שהמכבים  מספרת  המסורת  מלחמה. 
הדגלים שלהם את הפסוק "מי כמוכה באלים ה'" 
)ראשי התיבות לשם מכב"י(. כלי הנשק העיקרי 
והכמעט יחידי שלהם היה הביטחון בקב"ה, ועליו 
בצבאות  להילחם  יצאו  כאשר  סמכו  הם  יתברך 

האדירים והמיומנים של יוון.
שלטו  הם  קטן.  או  חלש  עם  היו  לא  היוונים 
בכל רחבי העולם העתיק, כבשו מדינות וארצות, 
וניסו לכבוש את העולם כולו. היו ליוונים גדודים 
דורות  במשך  וצבא שאומן  לוחמים,  של  אדירים 
מכל  מתוחכמים  נשק  כלי  בעל  להילחם,  כיצד 
המינים: חיצים, חרבות, כידונים, רמחים, שריונות 
בצבא  מביט  שהיה  מי  כל  ומגינים.  מברזל  עבים 
אדיר שכזה הצועד בשיירה, היה נבהל מעוצמתו. 
כמו  אחד,  כאיש  ביחד  זזים  היו  חיילים  אלפי 
מכונה ענקית ומשומנת שכל תפקידה הוא להרוג 

ולהשמיד.
מצוות  שומרת  החשמונאים? משפחה  היו  ומי 
ומאמינה, שלא החזיקה מעודה חרב ביד... הם לא 
למדו לירות בחץ וקשת, לא למדו כיצד נלחמים 
מברזל,  מתוחכמים  שריונות  להם  היו  לא  בחרב, 
או  צבאיות  באסטרטגיות  מושג  להם  היה  ולא 
אחד:  סודי  נשק  רק  להם  היה  מדינות.  כיבוש 

הביטחון בקב"ה.
ניסים  להם  ועשה  לעזרתם  עמד  והקב"ה 
עדיין  שאנו  ממה  גדולים  יותר  הרבה  אדירים, 
את  שמו  הם  יובל.  לפני  הארץ  מכיבוש  זוכרים 
כל מבטחם בקב"ה, ועל כן אנו קוראים בתפילה: 
צרתם:  בעת  להם  עמדת  הרבים  ברחמיך  "ואתה 
רבתם את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, 
מעטים,  ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים  מסרת 
וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים 

ביד עוסקי תורתך".
בשאלה,  מתחבטים  היסטוריונים  היום  עד 
ולא מיומנת הצליחה  יהודים קטנה  כיצד קבוצת 
הטוענים  יש  ומיומן.  אדיר  יווני  צבא  להביס 
שהם מצאו אסטרטגיות חדשות בקרב, שהכוחות 
היוונים בארץ לא היו מספיק מיומנים, או שהמזל 
פשוט שיחק להם... אנו כמובן יודעים את הסיבה 
בגזירתו  הקב"ה.  ידי  על  נעשה  הכל  האמיתית: 

כבשו היוונים את הארץ, ובניסיו ניצחו המכבים.
אז מה מיוחד כל כך בנס פך השמן?

בגללה  הסיבה  את  ידעו  החשמונאים  ובכן, 
הקב"ה נתן ליוונים לטמא את בית המקדש ולגרש 
ממנו את היהודים. הם ידעו שהכל נעשה בגזירת 
עליון. גם הכיבוש היווני וגם הניצחון היהודי, אך 
ישראל  לעם  מחל  גם  שהקב"ה  לדעת  יכלו  מנין 
על רצונו השלילי להתיוון בסתר ליבו? כיצד יכלו 
לוודא שהקב"ה עדיין רוצה בעבודת בית המקדש?

שהקב"ה  הראה  במלחמה  החשמונאים  ניצחון 
ישראל את הרשות לשמור את התורה  נתן לעם 
עלינו,  ויתר  לא  ושהוא  נוספת  פעם  והמצוות 
החשמונאים  עדיין  במלחמה,  הנצחון  למרות  אך 
בעבודת  מעוניין  אינו  כבר  הקב"ה  שאולי  חששו 
בית המקדש. לשם כך היו זקוקים לסימן מיוחד, 
סטטיסטי  סיכוי  כל  נגד  גשמית  הצלחה  רק  לא 
הטבע  בדרך  אפשרי  שלא  גלוי  נס  אם  כי  בקרב, 

הגבורה  סיפור  חנוכה?  של  ביותר  המפורסם 
המפורסם ביותר, וגם המרגש ביותר, הוא סיפורה 
של חנה ושבעת בניה מתקופת החשמונאים, אשר 
הקריבו את חייהם בזה אחר זה, ולא היו מוכנים 
לעזוב את אלוקי ישראל. הסיפור מתועד בגמרא 

במסכת גיטין )דף נז(.
הוא  חנוכה?  של  ביותר  המפורסם  הנס  ומהו 
החשמונאים  ביקשו  כאשר  השמן,  פך  נס  כידוע 
כמות השמן  המקדש.  בבית  המנורה  את  להדליק 
הספיקה רק ליום אחד, אך המנורה דלקה במשך 
למכבים  שהיו  ספק  אין  רצופים.  ימים  שמונה 
הרבה נצחונות ניסיים, אך הנס שנבחר לציין את 
מהות החג הוא הנס הקשור בעבודת השם בבית 
המקדש  כלי  מכל  נבחרה  המנורה  גם  המקדש. 
אור  את  משדרת  שהיא  מכיוון  החג,  את  לייצג 
התורה לעם ישראל, וה"שמן זית זך" שבו הדליקו 
את המנורה מסמל את התורה בטהרתה, ללא כל 

תוספות חיצוניות של תרבות יוונית. 
תורני מאוד.  חג  הוא  חנוכה  לראות,  כפי שקל 

הרמב"ם ביאר לפני 800 שנה מהי מטרת החג: 
על  גזירות  גזרו  יוון  כשמלכות  שני,  "בבית 
לעסוק  אותם  הניחו  ולא  דתם,  ובטלו  ישראל 
ובבנותיהם  בממונם  ידם  ופשטו  ובמצות,  בתורה 
ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות... 
עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם 
הגדולים  הכהנים  חשמונאי  בני  וגברו  והצילם, 
מגילה  )הלכות  מידם"  ישראל  והושיעו  והרגום 

וחנוכה, פרק ג, א(.
כך אנו קוראים גם בתפילת שמונה עשרה ובברכת 
המזון בחנוכה: "כשעמדה מלכות יוון הרשעה על 
מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  ישראל  עמך 
רצונך..." - על כך נעשתה המלחמה, על שמירת 
המקדש  בית  של  שיחרורו  על  והמצוות,  התורה 

ועבודתו. 
שבו  ישראל,  חגי  בכל  היחיד  החג  הוא  חנוכה 
וביוזמתו  החופשי  מרצונו  ישראל,  עם  בחר 
המלאה, לשמור את התורה והמצוות, ואף להילחם 
עבור התורה - לא בגלל שהגויים שיעבדו אותנו, 
בגלל  לא  בפרך,  אותנו  העבידו  שהם  בגלל  לא 
שהם הגלו אותנו מאדמתנו, ולא בגלל שהם איימו 
להשמיד אותנו - אלא רק בגלל שהם אסרו עלינו 

ללמוד את התורה ולשמור את המצוות.

אך  תורה",  "מתן  חג  לא  אמנם  הוא  חנוכה 
התורה".  "קבלת  של  חג  בו  לראות  ניתן  בהחלט 
והוא החג היחיד שבו בחר עם ישראל להלחם עבור 
הקב"ה, ולא עבור עצמו. יהי רצון שגם כאשר תגיע 
ורצוננו,  מיוזמתנו  בתשובה  לחזור  נזכה  הגאולה, 
ולא על ידי יסורים רעים של מלך שגזרותיו קשות 

כהמן.
שהיוונים  העובדה  חנוכה:  של  השני  סודו  זהו 
לא נלחמו במטרה להשמיד את עם ישראל, אלא 
היתה  החשמונאים  מלחמת  בתורה לבדה.  נלחמו 
למעשה "מלחמת תרבות" - התרבות היוונית נגד 
התורה הקדושה. החשמונאים נלחמו את מלחמתה 

של תורה.

מה מיוחד כל כך בנס פך השמן?
ביציאת מצרים זכינו לראות את ים סוף נקרע 
יריחו  חומות  נחרבו  נון  בן  יהושע  בימי  לשניים, 
ובימי אליהו הנביא הוריד הקב"ה  בקול שופרות, 
אש מן השמים בפני כל עם ישראל על המזבח. אז 
מה מיוחד בשמן שדלק שמונה ימים במקום יום 
אחד? האם ניסים בסדר גודל דומה לא התרחשו 
תנאים  של  צדיקים,  של  הפרטיים  בבתיהם  גם 

ואמוראים?
הגמרא מספרת לנו כיצד, אף לאחר חורבן הבית 
תנאים  ידי  על  מרשימים  ניסים  התרחשו  השני, 
ואמוראים. כך לדוגמה, רבי חנינא בן דוסא הדליק 
חומץ בערב שבת, מתוך בטחונו בכך שהקב"ה יוצר 
את הטבע ושולט בו, כפי שאמר )תענית כה ע"א(: 
"מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלק", או 
סיפורו של "אלישע בעל כנפיים" אשר פגש בנציב 
רומאי, והתפילין שהחביא בידו נהפכו לכנפי-יונה, 

נס שהצילו ממוות )שבת דף קל(.
מרשימים  סיפורים  מעט  לא  מכירים  אנו 
מיוחדים  ניסים  להם  שנעשו  גדולים  רבנים  על 
ומרתקים. אם כך, מה מיוחד כל כך בשמן שדולק 
באמת  אנו  האם  אחד?  יום  במקום  ימים  שמונה 
ימים,  שמונה  במשך  חנוכיה  שנה  בכל  מדליקים 
אחת  שפעם  בגלל  רק  שנה,  מאלפיים  יותר  מזה 
פך קטן של שמן במשך שמונה  דלק  בהיסטוריה 

ימים?!
ובכן, כדי להבין את חשיבות הנס, עלינו להפסיק 

להסתכל בקנקן פך השמן ולהתחיל לראות מה יש 
בתוכו...

ישראל  בני  שכאשר  אותנו  מלמדת  התורה 
האויבים  והמצוות,  התורה  בשמירת  מתרשלים 
מתגברים עליהם ומבקשים את רעתם. כאשר הם 
מתחזקים בשמירת התורה והמצוות, הגויים חיים 
עימם בשלום. בית המקדש נחרב בראש ובראשונה 
בגזירת שמים, ולא בשל גזירת הגויים. בתקופה זו, 
הגמרא מספרת לנו, שאפילו חץ שנורה מקשתו של 
מפקד רומאי בשם נירון קיסר - היה חוזר ופונה 
לכיוון ירושלים ובית המקדש )קראו על נס מופלא 
זה וסיפור גיורו של נירון קיסר במסכת גיטין דף 
נו(. כאשר הגויים מנצחים את עם ישראל, הסיבה 
במספר  או  שלנו  הצבאי  בכח  תלויה  אינה  לכך 
שלנו  ביותר  האישי  בקשר  רק  אלא  החיילים, 
כשאנו  והמצוות.  התורה  שמירת   - הקב"ה  עם 
מבקשים למלא את רצונו של מקום, גם צבא זעיר 
החשמונאים,  משפחת  כמו  בקרב,  מיומן  ושאינו 

מסוגל להבריח את כל הצבא האדיר של יוון.
מדברים אלה נוכל להבין, כי העובדה שהיוונים 
המקדש,  בית  את  ולטמא  בארץ  לשלוט  הצליחו 
היא רק משום שניתנה לכך הרשות משמים. איזה 
סימן נורא הוא לכך שהקב"ה לא מרוצה ממעשינו, 
ערלים?  יוונים  בידי  נטמא  המקדש  בית  כאשר 
לשמור  אסרו  והם  זאת,  לעשות  נשלחו  היוונים 
היות  הרעים,  מעשינו  בשל  והמצוות  התורה  את 
ויהודים רבים התרשלו בשמירת התורה והמצוות 
ורצו בליבם להיות "חופשיים" מדת כמו היוונים 
ובעלי "תרבות ונאורות". יהודים רבים רצו להיות 
חוץ  כלפי  שעדיין  אף  ליבם,  ובכוונת  מתיוונים, 
שמרו מצוות, חיללו את קדושת בית המקדש עוד 
נועדו  המעשיות  המצוות  היוונים.  גזירות  לפני 
לבטא את עבודת השם הפנימית, כי הקב"ה רוצה 
את ליבנו. כל הקורבנות שבעולם אינם שווים יותר 
טהרה  מתוך  ה'  את  שעובד  אחד  יהודי  של  מלב 

ואהבה אמיתית.
היהודים המתיוונים ביקשו חופש מדת, תרבות 
לגויים  להידמות  ניסו  הם  חומרנית.  ו"נאורות" 
לשיר  גויים,  כמו  לדבר  הגופני,  ובמראה  בלבוש 
גויים,  כמו  לאכול  גויים,  כמו  לרקוד  גויים,  כמו 
יהודים  גויים.  כמו  ולכייף  גויים  כמו  ללמוד 
ימים  שבאותם  הגויית,  לתרבות  השתוקקו  רבים 

חנוכה הוא החג היחיד בכל חגי ישראל, שבו בחר עם 
ישראל מרצונו החופשי וביוזמתו המלאה, לשמור את 

התורה והמצוות, ואף להילחם עבור התורה - לא בגלל 
שהגויים שיעבדו אותנו, לא בגלל שהם העבידו אותנו 
בפרך, לא בגלל שהם הגלו אותנו מאדמתנו, ולא בגלל 

שהם איימו להשמיד אותנו - אלא רק בגלל שהם אסרו 
עלינו ללמוד את התורה ולשמור את המצוות.



כלל. נס, אפילו הקטן ביותר, אשר יוכיח לנו שוב 
שהקב"ה סלח ורוצה שנחזור לעבוד אותו בקדושה 
ובטהרה בבית המקדש. הנס הזה היה נס פך השמן. 
הקב"ה השאיר לנו בהיכל שמן המספיק בדיוק 
ליום אחד, עובדה שכפי הנראה גרמה לחשמונאים 
לחשוש שמא עבודתנו בבית המקדש אינה רצויה. 
יום  אחרי  יום  לדלוק  המשיך  השמן  שאז  אלא, 
במשך שמונה ימים... חישבו עד כמה היה מדהים 
להביט באש הזאת! באש האלוקית הזו, שסימלה 
את אהבתו של הקב"ה לעם ישראל, הרי זה היה 
כמו משה רבינו המביט בסנה הבוער שנשרף ואיננו 
ימים ראו החשמונאים שמן  נאכל. במשך שמונה 
עולם,  בורא  בידי  שמוחזקת  אש  מתכלה,  שאינו 
לא  לעולם  אתכם!  אוהב  אני  זועקת:  כולה  וכל 
שובו  ובתורתכם.  בכם  רוצה  אני  עליכם.  אוותר 
וזכיתם  טהור  שליבכם  הוכחתם  מקדשי.  לבית 

לשוב בתשובה שלמה לפניי.
למעשה  היו  ישראל,  את  כבשו  אשר  היוונים, 
גילוי דעת והודעה אלוקית משמים לכל החיילים 
צבאי"  "פטור  לכם  הרי  ישראל:  בעם  הסוררים 
מהשירות בצבא ה'. ה', כביכול, גילה ייאוש מעם 
ישראל ולא רצה בקרבתם. על כן, היתה משמעות 
חשובה ביותר לנס, שהראה שה' לא מקבל את עם 
הנס  לכתחילה.  אלא  בדיעבד,  רק  בחזרה  ישראל 
הראה שהחשמונאים תיקנו את החטא אשר גרם 
ליוונים לאסור את התורה מישראל, ועל כך שהוא 
בנו כבתחילה, שנשוב לעובדו בבית  רוצה  יתברך 

המקדש בקדושה ובטהרה. 
וכשאנו מדליקים כיום את אותה חנוכייה, אנו 
זיכרון  של  אלוקית,  אש  באותה  להביט  חוזרים 
איתנו,  תמיד  שהקב"ה  לנו  המזכיר  הנפלא  הנס 

שהוא בחר בנו כי אנו בחרנו בו. שהוא רוצה בנו 
כי אנו רוצים בו. שהוא עמנו ואנו עמו: "והייתי 
לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם" )ויקרא פרק 

כו, יב(. 
ואת האמת הזו חייבים לפרסם בכל חלון - את 
ואת  ישראל,  לעם  עולם  בורא  של  אהבתו  אש 

אהבתם של ישראל אליו.
השמן  פך  נס  חנוכה:  של  השלישי  הסוד  זהו 
לא הונצח בשל גודלו, אלא בשל משמעותו לעם 

ישראל - הקדושה בה זכינו לאחר טומאת יוון.
* * *

הערה חשובה נוספת, ראוי לציין ביחס לחברה 
המערבית: בשונה ממה שיכול להשתמע מהכתבה, 
ישראל  מעם  אנשים  להשוות  כוונה  כל  לנו  אין 
התורה  את  לעזוב  שבחרו  "מתיוונים"  לאותם 
בדורנו  האנשים  רוב  לגויים.  להידמות  במטרה 
פשוט לא זכו לטעום את טעם התורה, ולגדול על 
ברכי היהדות. על כן מוטל עלינו ללמדם את מה 

שאנו זכינו ללמוד, מתוך אהבת אחים אמיתית. 
גם  חודרת  המערבית  שהתרבות  היא,  הבעיה 
מתחילים  ופורים  חנוכה  כמו  שחגים  עד  אלינו, 
של  סמלים  אוסף  כמו  רבים  לאנשים  להראות 
עלינו  להיזהר.  עלינו  ומזה  ותחפושות,  סופגניות 
הטעויות  את  הזמן  כל  ולילדינו  לעצמנו  להזכיר 
שבהשקפות אלו. גם השנה נזכיר לעצמנו: חנוכה 
הוא לא חג של סמלים חיצוניים. חנוכה הוא חג 
סופגניות  אוכלים  כשאנו  אפילו  פנימיות.  שכולו 
מתוקות ולביבות שומניות, אנו עושים זאת כסימן 
לנס הנפלא של פך השמן. הביטו כמה סמלים יש 
סופגניות,  פך שמן,  נרות,  חנוכייה,  החנוכה:  לחג 

דבר  לציין  כדי  נועדו  וכולם  סביבונים,  לביבות, 
לעם  הקב"ה  של  והאהבה  המתיקות  את  אחד: 

ישראל. 
החנוכייה מסמלת את הדבקות הפנימית ביותר 
ביותר  הפנימית  המלחמה  את  וגם  בקב"ה,  שלנו 
שלנו לשמור את התורה ולקיים את המצוות נגד כל 
הסיכויים, נגד היצר הרע, נגד התרבות הרחובית, 
ונגד התאווה ה"יוונית" שלנו. גם אנו נלחמים את 
של  מלחמתם  זו  היתה  אז  תורה.  של  מלחמתה 
המכבים והיום זוהי המלחמה שלנו - ללמוד את 
התורה גם אם קשה. לקיים את המצוות, גם אם 
הרחוב קורץ. לגרש את החושך מליבנו ולזכור כי 
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. וכל החושך 
שבעולם לא יכול לכבות את האור של נר קטן אחד 

שבתוך לב יהודי. 
הביטו  השנה,  בחנוכייה  מביטים  כשאתם  אז 
והבוער  מרחוק  המנצנץ  המרצד,  באור  היטב 
בחנוכיה  שם  אהבתנו שבוערת  אש  זוהי  מקרוב. 
ומנצנצת מן החלונות. זוהי אש התורה של מנורת 
המקדש, והוא הזכר לאותו נס אדיר ונפלא המזכיר 
אותנו  אוהב  הקב"ה  כי  ימים,  שמונה  במשך  לנו 

תמיד ולעולם לא יוותר עלינו. 

שליט"א  סגל  יעקב  לרה"ג  מיוחדת  תודה   
את  החנוכה,  חג  של  לסודותיו  עיניי  את  שהאיר 
את  קיבל  והמאמר  מפיו,  שמעתי  הדברים  עיקרי 
אינהורן  משה  לרה"ג  מיוחדת  ותודה  הסכמתו. 
כאשר  המאמר  את  לכתוב  אותי  שעודד  שליט"א 
שמע על רעיונותיו הנפלאים, בלעדיו המאמר לא 

היה נכתב. 

073-222-12-70 הבטיחי
כי את חייבת את זה לעצמך!מקומך
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הרב זמיר כהן הרב יצחק פנגר

חדוה לוי ועוד...
הרבנית ימימה מזרחי

במלון הספא חוף גיאבואי לנפוש עם הידברות

מועדון בריאות מפואר
 "רומי ספא"

מיטב הרצאות

סדנאותהופעות

תוכניותערבי שירה

בריכה/חדר כושר

ארוחות 
גורמה

ThL מבית T5S

ThL מכשיר מתקדם מבית
מסך מולטי טאץ’ בגודל 4.7 אינץ’ 
1.3GHz מעבד בעל ליבה מרובעת

מצלמה  קדמית  5 מגה פיקסל
מצלמה אחורית 8 מגה פיקסל
סים תמיכה מלאה בסים כפול

שפה עברית מובנית )תפריטים, מקלדת וכו’(
מערכת הפעלה אנדרואיד 4.2

זיכרון פנימי GB 4 אפשרות הרחבה 
GB 32 עד

 MAH 1950 קיבולת סוללה
 GPS תומך

הערכה כוללת מגן מסך, מטען קיר + 
כבל טעינה, כיסוי פלסטיק ואוזניה

ThL T100S

מערכת הפעלה אנדרואיד 4.2.2
GHz 1.7 מעבד בעל 8 ליבות

MTK 6592 CORTEX A7 8 CORE
מסך בגודל 5.0 אינץ’

MP 13.0 מצלמה קדמית ואחורית
SONY imx 135 מצלמת

1081P וידאו תומך ברזולוציה
סים תמיכה מלאה בסים כפול

 GB 32 זיכרון פנימי
 GB 64 אפשרות הרחבה עד

   2GB RAM זיכרון
 BLUETOOTH, GPS, WIFI 802.11 תומך

2750MAH קיבולת סוללה
הערכה כוללת מגן מסך, מטען קיר + 

כבל טעינה, כיסוי פלסטיק ואוזניה

תקשורת חכמה ומבוקרת באישור הרב זמיר כהן

קר בחוץ... חכם בפנים

לפרטים ולהזמנות חייגו: 073-7077080

smart מבוקר

ThL W200s

 ThL מכשיר מתקדם מבית
מסך מולטי טאץ’ בגודל 5 אינץ’

GHz 1.7 מעבד בעל 8 ליבות
מצלמה  קדמית  5 מגה פיקסל
מצלמה  אחורית  8 מגה פיקסל

סים תמיכה מלאה בסים כפול
שפה עברית מובנית )תפריטים, מקלדת וכו’(

מערכת הפעלה אנדרואיד 4.2
זיכרון פנימי GB 32 אפשרות 

GB 64 הרחבה עד
 MAH 2000 קיבולת סוללה

GPS תומך
הערכה כוללת מגן מסך, מטען קיר +

כבל טעינה, כיסוי פלסטיק ואוזניה
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חדש!



והכוונה לבעלי  בייעוץ  עוסק  טיומקין  דן  הרב 
תשובה.

הוא לא מקרב 'רחוקים', אלא עוזר להם כשהם 
כבר 'קרובים'. הוא מנסה לקרב אותם... אל עצמם.

בא  הכל  בסך  וותיק,  תשובה  בעל  טיומקין, 
שקצת  פשוטות  אמיתות  כמה  לאנשים  להזכיר 
לא  הוא  שעברו.  המופלא  התהליך  במהלך  נאבדו 
נרתע מלומר את האמת בצורה ברורה - אדם צריך 
לדאוג לכל חלקי החיים: לפרנסה, לזוגיות, לחינוך 
בחיים  דבר  שום  שלו.  האישי  ולסיפוק  ילדים 
זמן,  בכל תחום  צריך להשקיע  קורה מעצמו.  לא 

מחשבה ומעשה.

בשביל להחיל את הקדושה והאמת על כל חלקי 
עצמם:  לחיים  לב  לשים  כל  קודם  צריך  החיים, 
האישה  עם  לצאת  יציבה,  כלכלית  לקרקע  לדאוג 
ושמחים,  בריאים  ילדים  לגדל  פעם,  מדי  לטיול 
מהצרכים  להתעלם  לא  לנפש.  להקשיב  ובעיקר... 

הבסיסיים שלה ולהדחיק את העולם הפנימי.
בכנות  הללו  לומר את האמירות  יכול  טיומקין 
עבר  עצמו  שהוא  משום  אולי  ברורה,  ובצורה 
תהליך של חיפוש מתמשך עד שהבין שהוא צריך 

'לחשב מסלול מחדש' בחיים.
מאד  עמוק  התערה  בהן  שנים  מספר  אחרי 
בבני  'סלבודקה'  ישיבת  כתלמיד  החרדית,  בחברה 
לקח  שלו.  בחיים  חסר  שמשהו  הבין  הוא  ברק, 
זמן עד שהוא עלה על החוליות החלשות, בעיקר 

במקום 
שבעל 

תשובה 
עומד 

אצל דן טיומקין תהליך השיבה ליהדות לא היה 
סטנדרטי, ואולי טוב שכך. לאחר שקיבל על עצמו עול 

תורה ומצוות, צלל בלי הכנות מוקדמות לאחת הישיבות 
הגבוהות בעולם החרדי בבני ברק. לאחר שש שנים 

קלט שהוא לא בכיוון, ושכבעל תשובה עליו ללכת 
במסלול אחר n בראיון מרתק במיוחד הוא מספר לא 

רק על דרכו לעולם היהדות, אלא גם ובעיקר על תהליך 
התשובה עצמו, על התובנות הנפלאות והחשובות 

אותן הבין, ואשר העלה אותן על הכתב בספרו "במקום 
שבעלי תשובה עומדים", וכן על הארגון החשוב והנצרך 
"מענה", שפתח יחד עם הרב עופר גיסין, במטרה לתת 

הדרכה נכונה ומאוזנת לבעלי תשובה n חובה לקרוא

בעצמם,  בתשובה  חוזרים  חכמים  תלמידי  בעזרת 
שעזרו לו לזהות את החלקים החסרים בפאזל של 
חייו, חלקים אותם הוא מנסה לעזור לבעלי תשובה 

טריים )ולא טריים...( למצוא.
הוא התחיל לחקור את הנושא לעומק, ובעזרת 
בשם:  ספר  יותר  מאוחר  לאור  הוציא  רבותיו 
שמנסה  ספר  עומדים".  תשובה  שבעלי  "במקום 
לתת לבעלי תשובה הסתכלות מאוזנת על החיים. 
ישראל  מגדולי  נלהבות  להסכמות  שזכה  הספר, 
מכל החוגים והמגזרים, גרם לדן להיחשף לסיפורי 
חיים מורכבים של בעלי תשובה, שנתקלו בבעיות 

הללו ודומות להן במהלך חיי התשובה שלהם.
גיסין,  עופר  הרב  עם  נפגש  הוא  מסוים  בשלב 
שגם הוא בעל תשובה ויועץ וותיק לבעלי תשובה. 
חולים  בית  'לבנות  שבמקום  החליטו  הם  ביחד 
מתחת לגשר', כדאי לתקן אותו מראש. הם הקימו 
לתת  מנסה  הוא-  כן  שכשמו  "מענה",  ארגון  את 
מענה, ייעוץ, ובעיקר הכוונה נכונה לבעלי תשובה 

בתחילת דרכם.

"לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי 
מהשבי"

חזר  הוא  איך  טיומקין  דן  את  כששואלים 
בתשובה, במקום לענות הוא מצטט את אהרן רזאל 
)בשירו: 'קבעתי את מושבי'(: "ביקשו שאספר את 
סיפורי האישי בדרכי אל עולם המצוות: לא קפצתי 
ציפיות...".  להם  היו  מהשבי,  ברחתי  לא  ממסוק, 
גם דן מוכן להצהיר: אין לו חוויות מסמרות שיער 
והסיפור שלו רחוק מלהיות 'צבעוני', אבל הוא כן 

מלא בגוונים פנימיים של חיפוש והתבוננות. 
תיכון  את  שסיים  ולאחר  ברעננה  גדל  הוא 
חיל  של  ביחידה  בצה"ל  שירת  אוסטרובסקי, 
האוויר כמפיק סרטי הדרכה. לקראת סוף השירות 
הצבאי הוא נחשף לשיעורי תורה, התגלגל לסמינר 
ערכים, ואחריו התחיל תהליך די מזורז ומהיר של 
לישיבה  להיכנס  קלה  היתה  הדרך  מכאן  תשובה. 
לבעלי תשובה, אבל אצל דן ההמשך היה מפתיע: 
במקום להיכנס לישיבה קלאסית של בעלי תשובה 
הוא קבע את מושבו בישיבת 'סלבודקה' בבני ברק. 

לאחת  בתשובה  בעל  בתור  התגלגלת  איך 
הישיבות החשובות ביותר בציבור החרדי?

"הסיבה באמת מפתיעה. אמי מגיעה ממשפחת 
יחזקאל  לרב  לה קשר משפחתי  ויש  "אברמסקי", 
בישיבת  שיעורים  שמסר  זצ"ל,  אברמסקי 
ידי רבותי מתחילת  על  לשם  הופניתי  סלובודקה. 
התשובה שחשבו שזה יהיה סגירת מעגל אם אני 

אלמד שם". 

לא היה קשה להשתלב בתור בעל תשובה כמעט 
בודד בנוף?

"ברוך ה' זו היתה תקופה מופלאה שזכיתי מאד 
יש  עצומים.  חכמים  תלמידי  ולהכיר  בה  להיבנות 
לי רק דברים טובים לומר על שש השנים שלמדתי 
שם, אבל במקביל, התחלתי קצת להיות באשליות 
ובדמיונות שאני לגמרי כמוהם, ובדרך קצת שכחתי 

את עצמי".

עד ש...
"לפעמים הקב"ה מביא אדם למצבים קיצוניים 
נמצא  לא  שהוא  ויבין  יתבונן  שהוא  כדי  בחיים 
במהלך שמתאים לו. אני הייתי קשה הבנה במיוחד, 
ולא כל כך הייתי מודע לעצמי בתקופה הזאת. היו 
יצירתיות  דרכים  שחיפשו  נפש  חלקי  הרבה  לי 
בתקופה  מענה  קיבלו  שלא  ולצמוח,  לגדול  לתת, 

מאת: בת שבע לוי
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צריך להעתיק את התופעות השליליות ולא צריך 
לנפנף  בריא  לא  שזה  חושב  אני  בהן.  להתמקד 
בהיותנו בעלי תשובה בנוסח של : "אנחנו והם", 

בעיקר מול הילדים". 

למוסדות  אותם  מקבלים  שלא  אלו  עם  מה 
הלימוד החרדיים?

שתנועת  לזכור  צריך  אבל  כאלו,  שיש  "וודאי 
ענקית.  דמוגרפית  תופעה  היא  בתשובה'  ה'חזרה 
הכל  בתשובה ובסך  חוזרים  של  אדירה  מסה  יש 
המוסדות  צביון  על  לשמור  מעוניינים  החרדים 
צריך  אחד  שכל  סבור  אני  זכותם.  וזו  שלהם 
מקבל  אדם  בן  אם  עצמו.  עם  חושבים'  'לעשות 
תשובות שליליות על ימין ועל שמאל, אולי הוא 
נמצא במקום הלא נכון. לא כל אזור חרדי מתאים 
קהילה  של  רב  לי  אמר  בתשובה.  חוזרים  לקבל 
חרדית חזקה מאד, שהוא ממליץ במפורש לבעלי 
שמסוגל  מקום  לא  זה  לפה!  תגיעו  'אל  תשובה: 
שלכם  במקום  תישארו  תשובה!  בעלי  לקבל 

וביישובים שלכם!'.
הייתה  לא  נבחרת,  סיירת  הם  תשובה  בעלי 
תופעה כזו בעם ישראל שציבור כל כך גדול בחר 
ללכת למדבר, לארץ לא זרועה, ולהתחיל מחדש. 
אבל  ואמונה,  אמת  של  אדירים  כוחות  לנו  יש 

אנחנו צריכים להכיר את המקום שלנו.
כשאדם נמצא במקום שלא מתאים לו הבעיה 
החמורה היא הילדים. כלפיהם זה קריטי. אם ילד 
קולט שהוא נמצא במקום שלא מקבלים אותו הוא 

מפתח שנאה".

אתה בעד קהילות נפרדות לחוזרים בתשובה?
"תלוי, יש אנשים שבשבילם זה אידיאלי והצלת 
את  לעזוב  יכולים  שלא  כאלו  יש  אבל  נפשות, 

מקום מגוריהם מכל מיני סיבות, עבודה לדוגמא.
יש קהילות מצוינות לחוזרים בתשובה: בחיפה 
בתל  גרינוולד,  הרב  בראשות  מיוחדת  קהילה  יש 
מרדכי  הרב  בראשות  משגשגת  קהילה  יש  אביב 
קהילות  ולהחזיק  לפתוח  פשוט  לא  אויערבאך. 
ואחדות  יציבה  רבנית  הנהגה  צריך  כי  כאלו, 

קהילתית. זה לא פשוט”.

"בעלי תשובה הם פורצי דרך"
השאלות  שכיוון  הראיון  באמצע  מתרעם  דן 
בעלי  אצל  תיקון  והצריך  הבעייתי  לצד  נוטה 

הטוב  הצד  על  לדבר  גם  רוצה  ושהוא  תשובה, 
והמיוחד. יש לו הרבה מה לומר, מסתבר.

"קהילת החוזרים בתשובה היא קהילה פורצת 
דרך בציבור הכללי והחרדי. הרבה מבעלי התשובה 
מוזיקאים,  אומנים,  יצירתית:  נפש  בעלי  הם 
החברה  בין  גשר  מהווים  והם  וכו',  תסריטאים 
החרדית לחילונית. שולי רנד, לדוגמא, היה שחקן 
נפלא שזכה בפרסים רבים, וכשהוא חזר בתשובה, 
הוא נעלם בישיבה למשך תקופה ארוכה. אבל הרב 
למשחק  לחזור  לו  הורה  ארוש,  שלום  הרב  שלו, 
עם ההגבלות הנדרשות. הוא קיבל הדרכה נכונה, 
בפרס  וזכה  "אושפיזין",  הידוע  סרטו  את  הפיק 
הישראלי.  האוסקר  ובפרס  הישראלי,  התיאטרון 
שינה  הוא  תרבותי.  אייקון  שהוא  לומר  אפשר 
והוא  הישראלי,  התרבות  עולם  את  לחלוטין 

בהחלט מהווה גשר של קירוב בין העולמות. 
בנוסף, בעלי תשובה הם פורצי דרך גם בעולם 

החרדי".

בחברה החרדית?
החרדי  בעולם  תחומים  הרבה  יש  ספק.  "אין 
במוזיקה:  זה  אם  מובילים.  התשובה  בעלי  בהם 
בנאי  משפחת  פיאמנטה,  האחים  רזאל,  האחים 
קרדונר  יוסף  דוידי,  אודי  המוזיקליים,  לענפיה 
הם  החרדי.  המוזיקה  עולם  את  כבשו  הם  ועוד, 
פתחו ז'אנר חדש שגם הזמרים החרדים מחקים. 
גרשטיין,  יוני  ישנם  והציור  האומנות  בתחום  גם 
הילדים.  ציורי  שוק  את  שכבשו  ועוד,  פולק  גדי 
ורמה  רנד  שולי  בולטים  הקולנוע  בתחום  שוב, 
בורנשטיין, שהפיקו סרטים שזיכו אותם בפרסים 
אבל  ביזנס',  'שואו  של  תחומים  אלו  יוקרתיים. 
גם בתחומים אחרים בעלי התשובה דומיננטיים. 
חוזרים  כימיה  אנשי  עם  מתייעצים  בבד"צים 
מתייעצים  והייעוץ  החינוך  בעולם  בתשובה, 
בעלי  בתשובה.  חוזרים  ויועצים  חינוך  אנשי  עם 
התשובה מביאים את כל העבר והידע שהם רכשו 

לתוך העולם החרדי - בקדושה”.

נראה לי שיש גם השפעה רוחנית - חברתית. 
בגלל המסלול המיוחד שלהם הם הכניסו לציבור 
החרדי הוותיק מוטיבים של בקשת אמת, חיפוש 

ואמונה חזקה. 
חברה  בכל  כמו  החרדי,  שבציבור  ספק  "אין 
'מצוות  של  סיכון  יש  מסורת,  על  שמושרשת 
שמביאים  אנשים  וכשמגיעים  מלומדה',  אנשים 

אמיתית,  והתלהבות  התחדשות  הרבה  איתם 
לחברה  רוחנית  ותחייה  חידוש  המון  מכניס  זה 
כולה. אפשר לראות את זה באופן מעשי בעובדה 
שסיפורי החיים של בעלי התשובה נהפכו למאד 
שזה  בגלל  לא  האחרונות,  בשנים  פופולאריים 
ללמוד  מה  הרבה  יש  כי  אלא  יפה,  מתח  סיפור 
המסע  על  לספר  נקראים  תשובה  בעלי  מהם. 
הרוחני שלהם לעולם התורה והמצוות בסמינרים 
לבנות או במחנות קיץ ישיבתיים לבנים, כדי לחזק 
אצל  המצוות  בקיום  והתלהבות  חיים  ולהפיח 
כח,  הרבה  תשובה  לבעלי  יש  תלמידים.  אותם 
דבקות ומסירות נפש לקדוש ברוך הוא, שמלמדים 

ומחזקים את החברה כולה". 

מנסים לתת 'מענה'
אם בעלי תשובה הם פורצי דרך, אפשר לומר 
שטיומקין הוא אחד הבולטים שבהם. הוא פורץ 
ולא  האמת  את  לומר  מפחד  לא  שהוא  בכך  דרך 
ולהוכיח  הקדושות'  ה'פרות  בכל  מלגעת  נרתע 
בספרו  מתייחס  טיומקין  טרפות.  מהן...  שרבות 
"במקום שבעלי תשובה עומדים" לנקודות שבעלי 
ילדים,  חינוך  זוגיות,  בהם:  נופלים  תשובה רבים 
בשאלות  מלגעת  גם  נרתע  ולא  ועוד,  פרנסה 

כבדות משקל כמו בחירת רב.

מדוע דווקא בנושאים הללו?
"מניסיון ראיתי שאלו התחומים שיותר פגיעים 
אצל בעלי תשובה. אפשר לומר שהכח שלנו הוא 
הגדולה  ה'  קירבת  בשל  דווקא  שלנו.  הבעיה  גם 
לה זכינו ו'האורות' הרבים שקיבלנו, אנחנו נוטים 
עולם  אל  לרדת  ולא  האצילות  בעולם  להישאר 
שהן  הללו  בנקודות  בעיקר  בולט  זה  המעשה... 
אולי עורקי החיים המרכזיים. לפעמים צריך פשוט 
שנראה  הפשוטים  הדברים  את  לאנשים  להזכיר 
שכל אחד יודע אותם, אבל במציאות נוטים לזלזל 

בהם. 
בזוגיות - חשיבות ההשקעה בקשר עם בן הזוג, 
לדבר, לשתף, לצאת לערבים רומנטיים )בגבולות 

הקדושה כמובן(. 
בחינוך הילדים - אם בעלי תשובה לא ישדרו 
לילדים שלהם דרך מאוזנת, הילדים יקלטו את זה 
ובגיל ההתבגרות הם עלולים לצאת כנגד ההורים.

שאין  אדם  איזון.  צריך  בזה  גם   – בפרנסה 
נאלץ  שהוא  או  חודש,  כל  מסודרת  משכורת  לו 

הזו של חיי".

ומה גרם לשינוי?
"הראשון שפקח לי את העיניים היה הרב מיכאל 
"אור שמח", שמסר סידרת  בישיבת  בכר, משגיח 
תשובה.  בעלי  בקרב  האיזון  בנושא  שיעורים 
לרבני  הלכתי  לכן  חדשים,  לי  נשמעו  הדברים 
בצורה  השיחות  תוכן  על  להם  וספרתי  הישיבה 
בה אני הפנמתי אותו. להפתעתי הרבה, הם מאד 
תשובה  שבעל  אמרו  ואפילו  המהלך,  את  שיבחו 
שלא חושב כך, בהכרח חי בשקר עם עצמו. הם גם 
העשירו אותי עם הרבה מקורות בהם חז"ל דיברו 
על הסוגיות הרלבנטיות. אני סיכמתי לעצמי את 
הדברים, ובסופו של דבר פרסמתי אותם בחוברת 
להגיע  שזכתה  חיים"(,  "ראה  בשם:  )"קונטרס" 
התעשרה  ובדרך  גדולים,  חכמים  תלמידי  לכמה 
בעוד מקורות ורעיונות. לאחר מספר שנים עברתי 
עוד כמה תחנות ונוספו לי עוד הרבה תובנות. כך 
נוצרה אצלי מיומנות לזהות את הסטייה והעיוות 

אצל בעלי תשובה צעירים גם כשהוא יותר דק". 

"לא להתכחש לזהות שלנו"
ונשאל  שלך  החיים  מסיפור  נסטה  ברשותך, 
לציבור  להתייחס  צריך  מדוע  תם:  שאלת 
לטאטא  לא  למה  נפרדת?  כקהילה  המתחזקים 
לשטיח  מתחת  תשובה  בעלי  היותם  עובדת  את 
ולהתייחס אליהם כאל חלק מהכלל החרדי/ דתי. 

בעלי תשובה הם שונים?
"בפירוש כן. בעלי תשובה נמצאים במקום שונה 
מאדם שנולד במסגרת חרדית או דתית. חז"ל למדו 
'גירסא  דינקותא'.  'גירסא  של  מושג  שיש  אותנו 
לכל  שלו  בחיים  נחשף  שאדם  פירושו  דינקותא' 
באישיות  קומה  זו  ממנו.  חלק  והם  דברים  מיני 

שלו.
השאלה היא איך מתייחסים לקומה הזו. האם 
שנמחק  רוצה  הקב"ה  כאילו  אליה  מתייחסים 
המקורית  לזהות  להתכחש  עלינו  האם  אותה? 
שלנו? לשנות את העבר שלנו? את השם שלנו? או 
תורנית שמתבססת  קומה  הזו  הקומה  על  לבנות 
מהקומה  והאישיות  התובנות  את  ושואבת 
שהתחזקתי  עד  שהייתי  ממה  כלומר  הקודמת, 
ושבתי בתשובה. גדולי ישראל הורו לנו שהתעלמות 
והתכחשות אינה הדרך הנכונה, ולמעשה, אין כזה 
לזכור  צריך  הדחקה.  רק  זוהי  התכחשות.  דבר 
שהאישיות שלנו היא לא כולה חטאים ולא כולה 

ומשאלות,  רצונות  באהבות,  מלאה  היא  עבירות. 
שהם לא חטא ולא עבירה! 

יש דברים שטעימים לנו, דברים שאנחנו טובים 
בהם, לא צריך למחוק אותם עם החזרה בתשובה! 
יש תחומים שבהם אנחנו חזקים, ולא רק בשביל 
מנוע  זה  הנפש.  בשביל  אלא  פרנסה,  או  מקצוע 
ונשים  הללו,  לכוחות  נתכחש  אם  שלנו.  החיות 
יוכל  על עצמינו מסכה של "צדיק" ו"צדיקה", זה 
הכל  מכן  לאחר  אבל  מסויים,  זמן  פרק  להחזיק 
את  מממש  לא  שהוא  ירגיש  האדם  ויצוף.  יעלה 
בו  יתנקמו  והדברים  שלו  והיצירתיות  הכוחות 

בסוף".

אדם צריך לבטא את השוני שלו?
"החזון-איש אמר משפט יפה: "אדם צריך להיות 
שונה ולא משונה". לא צריך ללכת בלבוש צעקני 
ובולט בסביבה בה אנו גרים, זה לא חייב להתבטא 
בחיצוניות אלא בפנימיות. אדם צריך לחשוב איך 

לבטא את הייחודיות שלו, כמובן בדרכי היתר.
יש המון סיפורים על גדולי ישראל שהדריכו כך 
בעלי תשובה שפנו אליהם. הרב שך זצ"ל, לדוגמא, 
אמר ליוני גרשטיין הצייר המפורסם, שיחזור לצייר 
אחרי שחזר בתשובה. גרשטיין מספר שבהתחלה 
הוא התקומם. הוא רצה ללמוד כל היום וגם הייתה 
הציור  את  צריך  היה  לא  הוא  מכובדת.  מלגה  לו 
שך  הרב  לו  הורה  כן,  פי  על  אף  פרנסה.  בשביל 

לחזור ולצייר בשביל למלא את הנפש”.

כלומר, אדם צריך לפתח את כוחות היצירה שלו, 
לא רק כשליחות כלפי הכלל, אלא כלפי עצמו.

"וודאי. חז"ל אמרו "כבד את ה' מהונך" - "ממה 
שחננך". זה חשוב גם בשביל הכלל, כדי להשפיע, 

לקרב, לעזור, אבל גם כלפי עצמו.
חז"ל לימדו אותנו במסכת שבת, שאם אדם נולד 
במזל מאדים הוא יהיה שופך דמים. זאת עובדה. 
השאלה מה הוא מחליט לעשות עם התכונה הזו; 
הוא יכול לבחור בין קריירה של רוצח או לחילופין 
את  יממש  לא  אדם  אם  אבל,  ושוחט.  מוהל   -
הכוחות שלו בצורה נכונה ומבוקרת, הם יתפרצו 

בצורה לא מבוקרת.
לבן אדם יש לבה שרוחשת בו, כל 'מזל' והלבה 
טובה,  בצורה  הלבה  את  ולנקז  לתעל  צריך  שלו. 

אחרת היא תתפוצץ".

אצל בעלי תשובה הלבה בוערת יותר?

יותר  כלל  בדרך  יש  חרדי  לאדם  אבל  "לא, 
בעלי  לצרכים הבסיסיים של החיים.  גם  מודעות 
את  למתן  להם  קשה  להקצין.  נוטים  תשובה 
גם  להם  ויש  להם,  זכו  שהם  הגבוהים  ה'אורות' 
צרכים מיוחדים בגלל מסלול החיים המורכב שהם 
להתבדל  או  שונים  להיות  צורך  אין  שוב,  עברו. 
החרדים  את  לחקות  לא  גם  חשוב  אבל  מהכלל, 
בצורה עיוורת, אלא לשלב את העולם הפנימי עם 

מערכת התורה והמצוות".

ונטמעו  שהשתלבו  משפחות  רואים  זאת  בכל 
בצורה מושלמת בציבור החרדי.

"יכול להיות. 'בעלי תשובה' הם מזמן לא תופעה 
בודדת. מדובר בסקטור מאד רחב. יש כאלו שמבנה 
האישיות שלהם סתגלן יותר, והם יכולים, לדוגמא, 
לשבת וללמוד תורה ימים מלאים. יש להם יכולת 
ריכוז גבוהה, יכולת לחיות חיי דחק וביטחון כלפי 
אחד  כל  לא  אבל  שמסביב,  החילונית  המשפחה 
יכול. צריך לחשוב ולבדוק את תופעות הלוואי של 
הדרך בה בחרתי ללכת. אדם צריך לקחת אחריות 
חיי  לחיות  יכול  אחד  כל  לא  שלו.  המהלכים  על 
אי  הילדים.  ובקצבאות  במלגה  שתלויים  צמצום 
אפשר ללמוד מפרטים בודדים על הכלל. כל חודש 
'אראלה ממפעל הפיס' מתקשרת למספר אנשים... 
אל  בדרך  הרגילה  ההשתדלות  לא  וודאי  זו  אבל 

העושר.
ישנם הרבה בעלי בתשובה שגדולי ישראל מכל 
הרב  או  עובדיה,  הרב  שך,  הרב  כמו:  המגזרים, 
שלהם  הכישורים  את  לנצל  להם  הורו  אלישיב 

ולדאוג לפרנסה מסודרת. 
באופן  שנטמעו  שמשפחות  חושב  לא  אני 
טוטאלי הן מדגם מייצג לקהילת 'בעלי התשובה'"

לא כל אחד מתאים לבני ברק
מאד  תשובה  בעלת  עם  לשוחח  פעם  לי  יצא 
תשובה  בעלי  על  שהתרעמה  ומושרשת,  וותיקה 
שמנסים לבדל ולהנציח את היותם בעלי תשובה, 

ומתלוננים על הקהילה החרדית.
"זה נכון שיש כאלו שלוקחים את היותם בעלי 
תשובה לכיוון מריר ולדעתי זה לא נכון. החרדים 
הם אנשים טובים, שברוב המקרים, במסירות נפש 
אדירה שאין כמותה, פותחים את הבתים שלהם 
אבל  הדרך.  את  להם  ומראים  התשובה  לבעלי 
לא  מושלמים.  לא  הם  אדם,  וכל  כל קבוצה  כמו 
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'בעלי תשובה' הם מזמן לא תופעה בודדת. מדובר בסקטור מאד רחב. יש 

כאלו שמבנה האישיות שלהם סתגלן יותר, והם יכולים, לדוגמא, לשבת 

וללמוד תורה ימים מלאים. יש להם יכולת ריכוז גבוהה, יכולת לחיות חיי 

דחק וביטחון כלפי המשפחה החילונית שמסביב, אבל לא כל אחד יכול. 

צריך לחשוב ולבדוק את תופעות הלוואי של הדרך בה בחרתי ללכת. 

אדם צריך לקחת אחריות על המהלכים שלו. לא כל אחד יכול לחיות חיי 

צמצום שתלויים במלגה ובקצבאות הילדים. אי אפשר ללמוד מפרטים 

בודדים על הכלל. כל חודש 'אראלה ממפעל הפיס' מתקשרת למספר 

אנשים... אבל זו וודאי לא ההשתדלות הרגילה בדרך אל העושר.
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לחיות מתמיכתם של אחרים, יכול להחזיק מעמד 
כשהמשפחה  אבל  קטנה,  משפחה  כשיש  רק 
שפתאום  שלב  מגיע  גדלים,  והילדים  מתרחבת 
דורש  עונות  חילוף  כל  אדירות:  נהיות  ההוצאות 
וענייני  מזון,  צרכי  הבית,  בני  לכל  מחדש  אבזור 
רפואה שדורשים  הון. אדם צריך פתאום להשקיע 
משאבים רבים במחשבה איך להצטמצם. הוא יכול 
לגלות את עצמו יום אחד עסוק כל כולו בדקדוקי 
כשבשורה  והנחות,  מבצעים  אחר  ובריצה  עניות 
כספים  בענייני  יותר  הרבה  עסוק  הוא  התחתונה 
יום  כל  מהשכן שלו, שהולך כמה שעות לעבודה 

וחי עם משכורת מסודרת ויציבה.
כלל  בדרך  התשובה  בעלי  הרוחני  בחלק 
זה בתפילה, בלימוד תורה, מוסר  'מסודרים'. אם 
ואת  שלו  הנישה  את  מוצא  אחד  כל  וחסידות, 
המקום שנותן לו חיות. בחלק הגשמי של החיים 
הסוגיות  בכל  נוגע  הספר  ולהזניח.  לשכוח  קל 
הללו ומעלה אותם למודעות; אל תשכח לפנק את 
עצמך, תשקיע בזוגיות ובילדים, אל תחשוב שאם 
הם בחיידר טוב או בבית יעקב הכל בסדר. חשוב 
 - בפרנסה  נעימה.  בצורה  למצוות  אותם  לחשוף 
תזלזל  אל  כלכלית,  עצמאות  לך  שתהיה  תדאג 

בחובת ההשתדלות".
לפתוח  הצורך  צץ  ומאיפה  'מענה'  ארגון  מהו 

אותו?
"דבר ראשון 'מענה' זה לא רק אני אלא גם הרב 
עופר גיסין. בעקבות הספרים שכתבתי אני מקבל 
הרבה מאד פניות מבעלי תשובה. גם שותפי, הרב 
עופר גיסין, זכה וזוכה ללוות הרבה בעלי תשובה. 
המשותף  מן  הרבה  לנו  שיש  גילינו  כשנפגשנו 
הגענו  מסוים  בשלב  תשובה.  לבעלי  בהדרכה 
לבעלי  מאוזנת  הדרכה  שתהיה  שכדאי  למסקנה 
ב'בית  וייעוץ  טיפול  רק  ולא  מלכתחילה  תשובה 
חולים שבקצה הגשר'. עדיף למנוע את הפציעות 

מראש". 
מה עם ארגוני הקירוב?

מתעסקים  לא  הקירוב  ארגוני  כלל  "בדרך 
בנושאים הללו. באתר שלנו מופיעים בעלי תשובה 
את  לא  שלהם.  הסיפור  את  שמספרים  שונים 
חזרתי בתשובה', אלא  'איך  הסיפור הקלאסי של 

איך עשיתי זאת בצורה מאוזנת... 
שולי  גרשטייין,  יוני  כמו:  מפורסמים  אנשים 
ההתמודדויות,  על  מספרים  בנאי,  אביתר  רנד, 
תשובה  לבעלי  נותן  וזה  הקשיים,  על  הדרך,  על 
את  לעשות  איך  ופרספקטיבה  כח  הרבה  צעירים 
בצורה  העבר  את  לתעל  איך  ישרה,  בצורה  הכל 

נכונה ולא להדחיק. 
ישמעו  או  יעבדו  שכולם  אג'נדה  לנו  אין 
יראו את  לנו מטרה שבעלי תשובה  יש  מוזיקה... 
תופעות הלוואי של מי שלא חזר בתשובה בצורה 
שקיבלו  המאוזנת  ההדרכה  מהי  וישמעו  יציבה, 
אותם בעלי תשובה וותיקים שהלכו להתייעץ עם 
גדולי ישראל, כמו: הרב שך, הרב עובדיה או הרב 
שלמה זלמן אויערבאך. יש באתר גם ראיונות עם 
רבנים חשובים, כמו: האדמו"ר מביאלה שמתייחס 
הוא  תשובה.  לבעלי  קריטיים  מאד  לנושאים 
לשנות  לא  נחרצים:  מאד  דברים  בראיון  אומר 
ותיקים  חרדיים  לאזורים  לעבור  לא  הלבוש,  את 

ולוחצים ועוד".
מה עוד כולל הארגון?

"אנחנו נותנים שירותי יעוץ ומעבירים סדנאות 
סדנא  מסיימים  אנחנו  כרגע  הארץ.  רחבי  בכל 
פתחנו  בנוסף  האתר.  דרך  היא   הפנייה  באלעד. 
כעת את עמותת 'ביחד - בעלי התשובה בישראל'. 
במסגרתה  פותחים  אנחנו  הקרובים  בחודשים 
בכל  ויועצים  מקצוע  בעלי  של  ארצי  יעוץ  מרכז 
מסובסד  באופן  או  חינם  שיסייעו  התחומים, 
לבעלי תשובה. כמו כן, אנחנו מקימים איגוד של 
כנס  ומארגנים  השני,  הדור  החינוך לבני  מוסדות 
גדול שיעסוק בהקמת פורום רבני שיכוון בענייני 

חינוך ומשפחה.
באתר יש גם כתבות וידאו על קהילות מצליחות 
לא  תשובה  בעלי  הרבה  בתשובה.  חוזרים  של 
בעלי  שכל  בטוחים  והם  שלהם  במקום  מרוצים 
התשובה מרגישים כך. הם משוכנעים שבכל מקום 
ביתר.  או  רכסים  ספר,  בקרית  כמו  הוא  המצב 
או  במעלות  הקהילה  את  באתר  מראים  אנחנו 
הקהילה בתל אביב. אנשים לא חושבים על הכיוון. 
מבחינת בעלי תשובה לחזור לתל אביב לא עולה 
הרב  את  הקהילה;  את  מראים  אנחנו  הדעת.  על 
מדבר, את האנשים רוכבים על אופניים ומספרים 
נותן  וזה  העיניים,  שמירת  עם  ההתמודדות  על 
פתח לאנשים לבדוק בעצמם את המקומות הללו 

ודומים להם".
עם  ליטאי  ו'גר  ממש  זה  גיסין  והרב  אתה 

ברסלב', האחדות שלכם מעוררת התפעלות.
כולל  ראש  מזור,  חגי  הרב  גם  איתנו  "שותף 
החיבור  זאב.  בגבעת  בתשובה  לחוזרים  וקהילה 
מעניין;  דבר  גילינו  פשוט  מיוחד.  כך  כל  שלנו 
לגמרי,  שונים  מרקעים  מגיעים  שאנחנו  למרות 

ההתמודדות בכל מקום היא שווה.
למרות שבעלי תשובה 'ברסלברים' שונים מאד 

כלל,  בדרך  הן,  'ליטאים', הבעיות  מבעלי תשובה 
יותר,  שעוד  ומה  מדהים.  זה  בעיות.  אותן  הן 
שגם התשובה והתיקון נמצאים אצל הרבנים בכל 
המגזרים הליטאיים, החסידיים, הספרדים. מצאנו 
התייחסות לנושאים הללו אצל החפץ חיים, אצל 
רבי נחמן וגם אצל הרב עובדיה. התורה היא תורת 

אמת וזה לא משנה לאיזו קבוצה אתה משתייך.
מעבר לכך, זה לא מפליא שאנחנו יחד, משום 
שכל החלוקה המגזרית זרה לנו. נכון שזה עולמנו, 
עולם של פירוד, של מחלוקות, של חצרות וזרמים, 
שבו כל אחד בטוח שלו ולרב שלו יש את הנוסחה 
הנכונה והרצויה לעבודת השם, שהאחרים טועים 
ה'  חילול  את  וכואבות  רואות  ועינינו  ומטעים, 
הנורא שבמחלוקות הקשות שבכל מקום. אבל יחד 
יש  התשובה,  בעלי  לנו,  שדווקא  נראה  זאת,  עם 
סיכוי לתקן את זה, ולו במעט. דווקא משום שלא 
נולדנו בקהילה X, וגם לא חזרנו בתשובה בשביל 
האנשים שהמחויבות  הם  שרבים  בעוד   .Y חברה 
לקהילה 'שלהם' מחזיקה אותם במערכת הדתית, 
אנחנו פה בשביל הקב"ה, למענו, ורק למענו. וכיון 
שכך, אני חושב שיש לנו משימה חשובה של הפצת 
לפי  השני  את  'לתייג'  לא  ישראל,  בעם  אחדות 

ההשתייכות החברתית שלו". 
כל  לקבוצות,  מחולקים  אנחנו  לחינם  לא  אבל 

אחד והדרך בה הוא מוצא את עצמו.
"אני לא מזלזל בחשיבות של החלוקה לקהילות. 
זה ממלא הרבה תפקידים בחייו של יהודי, הרבה 
מעבר לבית כנסת או מוסדות חינוך. יחד עם זאת, 
השני  את  להגדיר  להתחיל  שלא  להיזהר  צריך 
ההשתייכות  של  החיצונית  המסכה  פי  על  רק 
לזכור  צריך  אותו.  לפסול  וממילא  המגזרית שלו, 
שהחסידה היא עוף טמא, כיון שהיא עושה חסד 
להיות  אמור  שלא  רע  יצר  זה  עם חברותיה.  רק 
קשור אלינו! אצלנו לא אמורים להצטמצם במגזר 

מסויים, אלא כולם בני אברהם, יצחק ויעקב".
שבעלי  טעון  נושא  עוד  רב,  בחירת  עם  מה 

תשובה רבים נופלים בו? 
אי  'מענה',  באתר  מפורט  מאמר  זה  על  "יש 

אפשר לענות על זה תשובה 'על רגל אחת'...".
* * *

'מענה'  נוספים אתר  נושאים רבים  ועל  זה  על 
שמנסה  תשובה  משמע(.  )תרתי  תשובה  נותן 
מי  כל  את  )ואולי  התשובה  בעלי  את  להעמיד 
רגליים,  שתי  על  המאוזנת...(  הדרך  מהי  ששכח 
ולהצעידם בשלום בבטחה בדרך העולה בית א-ל.

"יש הרבה תחומים בעולם החרדי בהם בעלי התשובה מובילים. אם 

זה במוזיקה: האחים רזאל, האחים פיאמנטה, משפחת בנאי לענפיה 

המוזיקליים, אודי דוידי, יוסף קרדונר ועוד, הם כבשו את עולם המוזיקה 

החרדי. הם פתחו ז'אנר חדש שגם הזמרים החרדים מחקים. גם בתחום 

האומנות והציור ישנם יוני גרשטיין, גדי פולק ועוד, שכבשו את שוק 

ציורי הילדים. שוב, בתחום הקולנוע בולטים שולי רנד ורמה בורנשטיין, 

שהפיקו סרטים שזיכו אותם בפרסים יוקרתיים. אלו תחומים של 'שואו 

ביזנס', אבל גם בתחומים אחרים בעלי התשובה דומיננטיים". 
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מגוון  לקנות  אוהבים  נלהבים  ספורט  אוהדי 
עליה:  מופיע  שלהם  הקבוצה  שלוגו  מוצרים 
ליגת  שעבר,  בשבוע  מזרוני-ים.  ועד  מחולצות 
חדש  אפיק  מצאה  הברית,  בארצות  הבייסבול 
ליצרני  היתר  העניקה  היא  רווחים:  לעשות 
ארונות קבורה לעטר את הארונות לנפטרים בלוגו 
האמריקניות.  הבייסבול  קבוצות  של  ובגרפיקה 
פסים  )מעוטרים  ינקיז  הניו-יורק  עבור  הדגמים 
ידיות  )עם  מטס  הבוסטון  ועבור  צבעוניים( 
בבית  למכירה  עומדים  כבר  וכתומות(,  כחולות 
מגלים  לקוחות  וכן,  איילנד.  בלונג  מכובד  לוויות 

עניין.
מנהל העסק סבור שארונות קבורה ספורטיביים 
כאלה הם הדבר המתבקש ביותר. אחרי הכל, הוא 
כבר ראה הרבה אוהדים שרופים שהתעקשו ללכת 
שעליו  בייסבול  כדור  עם  האחרונה  למנוחתם 
חתימתו של שחקן נערץ, או מזכרת דומה. בשלב 
הבא, הוא מקווה להשיג רשות לרכוש גושי אדמה 
האוהדים- יוכלו  איתם  הגדולים,  מהאצטדיונים 

עד-מוות להיקבר.
באופן מסורתי, הסתלקותו של האדם מן העולם 
לעיתים רחוקות,  רצופה סמליות. אדם שהתפלל 
רוצה שיאמרו תפילות על קברו. לא פעם חקוקים 
ובני  דתיים,  סמלים  או  פסוק  מילות  המצבה  על 
מופיעים  רבות,  שנים  אותו  ראו  שלא  משפחה 
אלא  אחד,  רגע  רק  איננה  הלוויה  בטקס.  לפתע 
הרגע המסכם של חיי האדם. היא מקפלת בתוכה 
מספידים  גם  לכן  כן.  לפני  השנים שבאו  כל  את 
אדם, מספרים על כל מעשיו הטובים בשנות חייו, 

את  שתהלום  בצורה  ממנו  להיפרד  ומשתדלים 
חייו כפי שחי אותם – או לפחות כפי שהיה רוצה 

לחיות.
אבל, מה עם החיים שלפני כן? אותם אוהדים 
שרופים לא מתביישים להצהיר במותם שהקבוצה 
התביישו  לא  הם  כי  בחייהם,  החשוב  הדבר  היא 
את  מציגים  לא  הם  בכך.  להודות  כן  לפני  גם 
צפייה  תחביביו  פלוני-אלמוני שבין  בתור  עצמם 
הניו-יורק  אוהד  "הנרי,  בתור  אלא  בבייסבול, 
הישראלי  ליוסי  האמריקנית  המקבילה  ינקיז", 
מכבי תל-אביב  עם סמל  באורח קבע  שמסתובב 
אנשים  אלו  כחול-צהוב.  וצעיף  המכונית  על 
היא  לקבוצה  האהדה  התנצלות,  בלי  שבשבילם, 
דרך חיים. זה הערך העליון בסולם שלהם. להיקבר 
הקבוצה  סמל  הרי  לא?  למה  הקבוצה?  סמל  עם 
ליווה אותם לכל מקום מאז ילדותם. זהו ה-סמל 

בחייהם. 

מה חשבו ההלניסטים על 
היהודים

קשה  חנוכה,  סיפור  את  כשקוראים  לפעמים, 
מה  החשמונאים.  של  קצפם  יצא  מה  על  להבין 
היה כל כך רע בתרבות ההלניסטית שפרשה את 
כנפיה על כל העולם העתיק? זו הייתה תרבות עם 
מודעות פוליטית מפותחת, שהולידה את רעיונות 
תרבות  הייתה  זו  והדמוקרטיה.  הרפובליקה 
שפיתחה את המדע, מאסטרונומיה עד גיאומטרייה 
כפי שמעולם לא פותחו לפני כן. זו הייתה תרבות 
שעוצרת  ואמנות  נדירה,  אסתטית  הערכה  עם 
את  שהקימה  תרבות  הייתה  זו  היום.  גם  נשימה 
מקרבה  והוציאה  באלכסנדריה  הענק  ספריית 

שסופריה  תרבות  הייתה  זו  דגולים.  פילוסופים 
ומשורריה נקראים עד היום בהערצה.

הוא  התמרד.  תיכוני,  מזרח  קטן,  עם  ועדיין, 
הזה.  והיופי  השפע  מכל  מושפע  להיות  רצה  לא 

מדוע? 
את  להפוך  היא  החידה,  את  להבין  אחת  דרך 
המטבע ולבדוק כיצד ראתה התרבות ההלניסטית 

את היהודים. כותב ד"ר יהושע אמיר:
את  היהודים  אצל  חיפשו  שתחילה  "אלה 
המזרח האגדתי, סופם היה להתאכזב מהם. נתברר 
קדום  עולם  באותו  רב  חלק  ליהודים  היה  שלא 
שהרודוטוס בשעתו שבוי היה בפלאותיו. מפעליהם 
היה  לא  החומרית  התרבות  בתחום  היהודים  של 
בהם כלל כדי לעורר הערכה. ארמונות, פרדסים, 
 - וכיו"ב  גשרים  עתיקות,  חומות  גינות-חמד, 
צנועה  היהודים  של  תרומתם  הייתה  אלה  בכל 
מאוד... ואשר למדעים, כגון תורת הכוכבים, שבה 
ידעו היוונים שהם ירשו מורשה נכבדת מארצות 
המזרח, לא נתנו בהם היהודים הרבה... ואם נפנה 
אל מסורות-הדת שלהם, שבהן הייתה תפארתם 
להם  חסרה  הרי  ומעולם,  מאז  המזרח  עמי  של 
מלחמות  של  וחושנית  מרתקת  מיתולוגיה  אותה 
יוון  לחכמי  נוח  היה  שבה  אלים,  ואהבות  אלים 
לחשוף את מסתורי הפילוסופיה העמוקים ביותר. 
...דמויות האבות, דמויות אלה של נוודים-למחצה, 
החיים על גידול צאן ומקנה, היו שונות יותר מדי 
כדי  טרויה  על  שלחמו  החמושים  האבירים  מן 

לדבר אל דמיונם של היוונים".
את  בחן  אחרות,  במילים  ההלניסטי,  העולם 
נטול  בחסר.  לוקה  אותו  ומצא  היהודי  העולם 

זוהר, אפרורי. שום בחינה מעמיקה של המערכת 
שום  זו.  לשפיטה  נלוותה  לא  היהודית  המוסרית 
הקשרים  או  החברתיות  הנורמות  של  ניתוח 
חכמת  את  להכיר  ניסיון  שום  המשפחתיים. 
התורה היהודית. במקום עשרות אלילים יפהפיים, 
הסוגדים  את  הזמינו  עבורם  שעשו  שחינגאות 
להתענג עד כלות החושים, היהודים האמינו בא-ל 
פסלים.  לו  להקים  עליהם  שנאסר  א-ל   – אחד 
הפולחן  נוסח  הוללת  כללו השתכרות  לא  חגיהם 
לדיוניסוס, אל היין. מסורות הדת שלהם היו, בעיני 
ההלניסטים, פשוט משעממות. ובאשר לתרומתם 
לתרבות החומרית? בכך הם פיגרו בהרבה מאחור.

ובכל זאת, הם סירבו לראות את ה"אור" שהובא 
אליהם.

סולמות הפוכים
בתרבות ההלניסטית היו אלמנטים יפים רבים. 
היהדות  חכמי  בה  שראו  הבעיה  הייתה  זאת  לא 
לכשעצמו,  רע  אינו דבר  ספורט  להם.  והנאמנים 
גם לא טיפוח היופי. אין שום רע בהקמת מבנים 
מהחיים.  ליהנות  רצון  בסתם  לא  גם  מפוארים, 
הללו  שהדברים  המקום  מה  רק  היא  השאלה 

תופסים בסולם הערכים שלך.
נותנת מקום לספורט, ליופי, לשאיפה  היהדות 
חומרית ולהנאה מהחיים, אבל היא קובעת גבולות 
בראש  יעמדו  לא  הללו  שהדברים  ממך  ודורשת 
הדברים  יהיו  אלו  שלא  שלך.  העדיפויות  סולם 
למענם אתה חי, או לפיהם אתה מודד את ערכך 
שלך או של אחרים. אם, לדוגמא, אתה שואב הנאה 
אסתטית מיופי אנושי, אין בכך שום רע. אבל, אם 
אתה מתייחס לאנשים לפי מידת יופיים – זו כבר 

ליופי  העניקו  היוונים  שהרי  הלניסטית,  תפיסה 
ואליליהם  טובה,  מידה  היה  היופי  שמימי:  צביון 
של  בעיצומו  מראה.  ויפי  תואר  יפי  היו  הגדולים 
היוונים  הלוחמים  יכלו  ערים,  בין  דם  עקוב  קרב 
לעצור מול לוחם יפה ולחוס על חייו: עצם היותו 
השבט  אלוהי-למחצה.  מעמד  לו  העניק  יפה 
מקורטון,  פיליפ  את  במלחמה  שהרג  הסגסטני, 
הרגישו  במיוחד,  תואר  יפה  ואיש  אולימפי  מנצח 
לרוחו  קורבנות  ולהעלות  מזבח  לו  להקים  צורך 
של המנוח. בעיניהם, הם ביצעו חטא כבד שדרש 
כפרה. אבל הם היו נקיים מכל רגשי אשמה באשר 

לקורבנותיהם היפים פחות.
כך ראתה התרבות ההלניסטית יופי. כך ראתה 
הצטיינות בספורט, שבו אומנו נערים באופן חסר 
האירוע  הייתה  השנתית  האולימפיאדה  רחמים. 
יוון  כל  את  וכינס  המלחמות  כל  את  שהפסיק 
בלי  עד  ויקר  לכבוד  זכו  והמנצחים  לתחרויות, 
די. ומובן שכך: במערכת הערכים היוונית, השכר 
או  מוסרית  גדולה  טוב,  מעשה  הישג,  על  הראוי 
פרסום.  ויחיד:  הוא תמיד אחד  פוטנציאל,  מיצוי 
הפרסום שהאדם משיג כשכר למעשיו הוא הדבר 
שערב לו שיש משמעות לחייו. למות בלי פרסום 
הומרוס  של  באפוסים  הלוחמים  וכך  אסון,  זה 
לא  כדי  ביותר  המגוחכים  המעשים  את  מבצעים 

למות בעילום שם.
זה מה שראה העולם היהודי בעולם ההלניסטי 
– ונאלץ לדחותו. הפיכת סולם הערכים, האמונה 
הם  וקישוטים  העיקרית  המנה  הן  שפרפראות 
התמרדו  שנגדו  ההלניזם  היה  זה  הדבר:  גוף 
אחד.  בא-ל  שמאמין  קטן  עם  החשמונאים. 
שופט  והוא  הגוף,  דמות  ולא  גוף  לו  שאין  א-ל 

להבדיל,  שלה,  במעצמה  נלחם  וברחמים,  בצדק 
יפים,  סופרמנים,  מעין  כולם  אין-מספר,  אלילים 
אתלטיים, שוכני ארמונות ומלאי קפריזות כרימון. 
הערכים  סולם  את  להבין  כדי  הזו  בהשוואה  די 

השונה של שני העולמות.

המלחמה לא תמה
אלפיים שנה עברו מאז. כשנדליק נרות חנוכה, 
הסתיימה.  לא  שהמלחמה  בידיעה  זאת  נעשה 
בחנוכה הושג הניצחון הראשון על ההלניזם, אבל 
מאז ועד היום אנו נקראים להביס אותו שוב ושוב. 
ליישר מחדש את סולם הערכים שלנו, שהעולם, 

בו ההלניזם עוצמתי עדיין, מנסה תמיד להפוך.
ולחברים,  למשפחה  להכל:  מקום  יש  בחיים 
לעבודה ולתחביבים, לאידיאלים גדולים ולהנאות 
את  דבר  לכל  להקצות  לזכור  רק  צריך  קטנות. 
המקום הראוי לו. אף אחד מאיתנו, אחרי הכל, לא 
יגיע לשיבה ויקונן על כך שלא בילה זמן רב יותר 
כן  אנחנו  מפוארים.  שרירים  בפיתוח  או  במשרד 
עלולים להצטער על שלא בילינו זמן רב יותר עם 

המשפחה, או בפיתוח האישיות שלנו.
של  הקבורה  ארונות  רוכשי  חשבון  על  הצחוק 
עצמנו  אנחנו  אם  רק  מוצדק,  הבייסבול  קבוצת 
נכון.  ערכים  סולם  עם  חיינו  את  לחיות  זוכרים 
לא  הכל  בסך  הארונות  את  שקנו  האוהדים 
מתביישים להצהיר שכן, הם הלניסטים גאים: זה 
סולם הערכים שלהם וכל העולם מוזמן לדעת על 
כך. החכמה היא לא רק לפטור אותם כתימהוניים: 
סולם  מה  חיינו  לאורך  לזכור  היא  החכמה 
לעולם  שיבהיר  באופן  ולחיות  שלנו,  העדיפויות 

כולו שאנחנו – איננו הלניסטים.

לפעמים, כשקוראים את סיפור חנוכה, קשה 
להבין על מה יצא קצפם של החשמונאים. מה 
היה כל כך רע בתרבות ההלניסטית שפרשה 
כנפיה על העולם העתיק? הייתה זו תרבות עם 
מודעות פוליטית גבוהה, שפיתחה את המדע, 
מאסטרונומיה עד גיאומטרייה. תרבות עם 
הערכה אסתטית נדירה, ואמנות שעוצרת נשימה. 
תרבות שהקימה את ספריית הענק באלכסנדריה 
והוציאה מקרבה פילוסופים דגולים n מה גרם 
לעם הקטן, המזרח תיכוני, להתמרד ולעמוד 
בעקשנות גדולה כל כך על כך שהוא לא מוכן 
להיות מושפע מכל השפע והיופי הזה?

כשהסולם 

ה    וך 
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דרך חיים

אחד ה'מפתחות' לפתיחת מזלו של האדם הוא 
התרופה המרה, אך המועילה, שנקראת: ביזיונות.

לרגע  נחזור  המפתח  עוצמת  את  להבין  כדי 
לתקופת התנ"ך.

יעקב אבינו נשא לאשה את לאה, ולאחר שבעת 
ימי המשתה נשא גם את רחל. לאה זכתה לבנים, 
של  וצערה  חלפו,  השנים  עקרה.  היתה  רחל  אך 
במצוקתה  יעקב  אל  פונה  היא  גדול.  היה  רחל 
אנכי"  מתה  אין  ואם  בנים  לי  "הבה  ומבקשת: 
)בראשית ל', א'(. היא מתנה את צערה, שכה גדול 
הוא, עד שהיא עלולה למות מרוב צער. על כן היא 

מבקשת מיעקב שיתפלל עליה.
את תשובתו של יעקב אבינו, בחיר האבות, לא 
נוכל להבין על בוריה, כפי שאין לנו יכולת להבין 
ולהשיג את מדרגתו וקדושתו. אנו רק באים ללמוד 
מן הדברים את המסר עבורנו, עפ"י המובא במדרש 

)בראשית רבה ע"א, ז'(. הפסוק אומר: "ויחר אף 
יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע 
כביכול,  מתרעם,  אבינו  יעקב  בטן"?  פרי  ממך 
על  האחראי  הוא  אני  כלום  לה:  ואומר  רחל,  על 
מפתחות  שלושה  הרי  לעולם?!  הבאים  הילדים 
נמצאים ביד הקב"ה בלבד, ואחד מהם הוא מפתח 
את  ממני  לא  כן,  על  ע"א(.  ב',  )תענית  הילודה 

צריכה לבקש בנים.
אמרה לו רחל: "כך עשה אביך לאמך, לא חגר 
היתה  יצחק,  לאביך,  גם  כנגדה?!" - הלא  מותניו 
בעיה דומה, שכן אמך רבקה היתה עקרה אף היא, 
עקרה  כי  אשתו  לנכח  לה'  יצחק  "ויעתר  וכתוב: 
התפלל  יצחק  כלומר  כ"א(,  כ"ה,  )בראשית  היא" 

עליה. גם אתה, יעקב, יכול להתפלל עלי!
ענה לה יעקב: "אבא לא היו לו בנים כלל, אבל 

לי יש בנים. ממך מנע ולא ממני". 

אמרה לו: "וזקנך לא היה לו בנים? וחגר מותניו 
ע"ה,  אבינו  אברהם  שלך,  לסבא   - שרה!"  כנגד 
כבר היה בן אחד - ישמעאל, ועם זאת התפלל על 
אשתו, שרה, שגם לה יהיה בן. מדוע שגם אתה לא 

תנהג כמוהו ותתפלל עלי?
אמר לה יעקב: "יכולה את לעשות כשם שעשתה 
זקנתי" - לפני שמגיעים לאברהם, עלייך לעשות 

מה שעשתה סבתי.
שאלה אותו רחל: "מה עשתה?".

שרה  ביתה".  לתוך  צרתה  "הכניסה  לה:  אמר 
ביקשה  היא  לביתה.  שפחתה  הגר  את  הכניסה 
מאברהם שיישא את הגר לאשה. בזכות מעשה זה, 
זכתה שרה לבן משלה. גם את עשי כן, ותזכי לבנים 

משלך, כמוה בדיוק.
אמרה לו רחל: "אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי 

בלהה" - אם זה מה שצריך לעשות כדי לפתור את 
הבעיה, אני מוכנה לכך. בבקשה, קח את שפחתי 
בלהה לאשה, ובעזרת ה' "ואבנה גם אנכי ממנה" - 

אולי בזכות זה אזכה גם אני לבנים משלי.
ומסיים המדרש: "מה זאת נבנתה על ידי צרתה, 
אף זו נבנית על ידי צרתה". כשם ששרה זכתה לבן 
משלה, על ידי כך שהכניסה צרה לביתה, כך רחל 
זכתה לבנים לאחר שהכניסה את בלהה אל ביתה.

מהו  להבין,  ננסה  הבה  מאד.  עמוקים  הדברים 
השיעור שיכולים אנו ללמוד מדברי חז"ל אלו?

ייתכן שיעקב, בחיר האבות, לא  אין ספק, לא 
נזהר בלשונו, ודיבר בחריפות. לא ייתכן, שבמקום 
להרגיע ולנחם את העקרה הכואבת, שכל כך רוצה 
דברים  ומדבר  לה  מכאיב  עוד  הוא  משלה,  ילד 

בוטים וקשים. מה, אפוא, התרחש כאן?
דבריו של יעקב אבינו כוונו לתכלית גבוהה. כך 
מבאר הרב חיים אפרים זייצ'יק זצ"ל )ראש ישיבת 
ליעקב  רחל  כשאמרה  נובהרדוק(:  יוסף'  'בית 
"הבה לי בנים", היא אמרה לו, כביכול: 'רק אתה 
יכול להציל אותי! אין לי למי לפנות יותר, אתה 

הכתובת היחידה שאליה אוכל לפנות!'.
יעקב אבינו הבחין, שיש כאן בעיה קלה באמונה. 
)'בעיה' רק עפ"י דרגתה הרוחנית הגבוהה, כמובן(. 

במקום לפנות ישירות רק למקור הנכון, לכתובת 
הנכונה והבלעדית - לבורא יתברך, שהוא ורק הוא 
יכול לספק לה את מבוקשה, היא פונה אליו. פנייה 
כזו עלולה להוות חיסרון בהשקפה, ולא רק שהיא 
אינה מקרבת את האדם אל מטרתו - היא דווקא 
מרחיקה את הישועה, מרחיקה את האדם מהשגת 

המטרה הנכספת.
משום כך, ענה לה יעקב אבינו: "התחת אלקים 

אנכי...".
דברי יעקב באו לחזק את ההכרה ש"אין לנו על 
בתפילה  אבינו שבשמים!".  על  אלא  להישען  מי 
את  להשיג  ניתן  הלב,  מעומק  וכנה  אמיתית 

התוצאות הרבה יותר מאשר בכל דרך אחרת.
מעין  מכאיבים,  דברים  שמעה  רחל  לסיכום: 
לראות  היה  ניתן  אמיתי,  במבט  אולם  'ביזיונות'. 
שהרי  הבחינות,  מכל  לטובה  היו  ה'ביזיונות'   -
זכתה  ובזכותם  השקפתה,  נתיישרה  בזכותם 

לבנים!

סוד ה'צרה'
כאמור, שרה ורחל, האמהות הקדושות, הכניסו 

'צרה' לתוך ביתן, כדי לזכות להיפקד בבנים.
הנוספת  האשה  דהיינו,  ה'צרה',  גורמת  כיצד 

שנכנסת לבית, לכך שהאשה העקרה תיפקד?
של  לתהליך  הדבר  דומה  מסוימת,  מבחינה 
אימוץ. סיפורים רבים יש על אנשים שהיו זמן רב 
חשוכי בנים, החליטו לאמץ ילד, ולאחר זמן לא רב 
נפקדו בעצמם. מסתבר, שהחסד שעושים בני הזוג 
משמיים  בחסד  אותם  מזכה  המאומץ,  הילד  עם 

והם זוכים לילדים משלהם.
הכנסת הילד לבית והטיפול בו הם חסד גדול, 

אבל במה עוזרת הכנסת 'צרה' הביתה?
על הפסוק: "ותאמר שרי... בא נא אל שפחתי 
שרי"  לקול  אברם  וישמע  ממנה  אבנה  אולי 
)בראשית ט"ז, בי(, מבאר רש"י: "בזכות שאכניס 
צרתי לתוך ביתי", כלומר בזכות החרפה והביזיונות 
ההתייחסות  ובזכות  הנוספת,  האשה  שבהכנסת 
זוכים  הסובלנית והסלחנית אליה, למרות הסבל, 

לישועה.
ממש לא קל להכניס מרצון 'צרה' הביתה. קשה 
עוד יותר לאשה עקרה לשאת את ה'צרה', היולדת 
בן לבעלה, בעוד היא מצפה ומייחלת ועדיין אינה 
זוכה. תחושות ההשפלה והביזיון איומות ונוראות, 

אך דווקא הן הינן, לפעמים, הפתח לישועה!
לו  שנושא  אדם  אין  מצויה.  'צרה'  אין  היום 
המערבית(.  )בחברה  אשתו  פני  על  נוספת  אשה 

עברת 
ביזיון?  

צפה 
לישועה... 

גרוע, פשוט לא מתייחסים  הכי  או  צוחקים על חשבונך  אותך,  עלייך, משפילים  כמה קשה כשצועקים 
אליך ואתה סתם לא מעניין אף אחד. אין מה לדבר, בזיונות הם מהדברים הכי קשים לאדם והם נחשבים 
בשמיים כייסורים גדולים. עם זאת, יש להם מטרה גדולה וחשובה במיוחד n הרב פנגר במאמר מחזק 

ומנחם, על קבלת בזיונות באהבה, כאמצעי לצמיחה אישית ורוחנית אדירה וכמפתח לישועות
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הדבר אינו נהוג בשל 'חרם דרבנו גרשום', וגם אינו 
מקובל במציאות החברתית של תקופתנו.

'צרות' אין, אבל צרות יש הרבה, למרבה הצער. 
אדם סובל ביזיונות והשפלה, ולפעמים הם קשים 
אך,  ברכוש.  ומפגיעה  פיסי  מכאב  יותר  ונוראים 
כאשר אדם יודע שיתכן שהם המפתח לישועתו - 

ההתייחסות אליהם שונה לחלוטין.

דחיפה קדימה...
ולהתקדם,  להתפתח  רוצה  מאיתנו  אחד  כל 
רוצים  אנו  כה.  עד  לו  היו  שלא  דברים  להשיג 
אבל  ומגוונים,  שונים  בשטחים  ולרבות"  "לפרות 

לא תמיד יש בנו מרץ ואמביציה די הצורך.
או משהו  מישהו  צריכים  אנחנו  פעמים רבות, 
הדברים  שדווקא  האדם,  טבע  אותנו.  שידחוף 
הקשים הם אלו שדוחפים אותו קדימה. אם נלך 
שבאים  אנשים   - יותר  שם  נמצא  מה  לכותל, 
אנשים  או  להם,  שיש  מה  על  לקב''ה  להודות 

שבאים לבכות ולהתפלל על מה שאין להם?!
האדם  מן הקשיים שדוחפים את  הם  ביזיונות 
את  מאתגרים  הם  ולהתקדם.  לפעול  להתפלל, 
כל  אך  אותו.  ומחזקים  מרץ  לו  מוסיפים  האדם, 
זאת, כאשר האדם מסתכל עליהם במבט אמיתי. 
על  יתר  ליבו  הביזיונות אל  לוקח את  אם האדם 
המידה, הם עלולים להחליש, לשבור ולייאש אותו.

באים  שהביזיונות  בכך  שנכיר  חשוב  כן,  על 
חיובי  באופן  שלהם  ב'דחיפה'  ונשתמש  לטובתנו 
לשפר  יותר  עוד  ונתאמץ  יותר  טוב  נתפלל   -
או  קרבי  שחייל  כמו  אליהם  נתייחס  עצמנו.  את 
ספורטאי מקצועי מתייחסים לאימונים המפרכים 

שהם עוברים - להפיק את הטוב ביותר מעצמנו.

צרות - אוצרות
מעדיפים  שהיינו  צרות,  או  קשיים  מעט  לא 
מעט  לא  אוצרות.  בתוכם  טומנים  עליהם  לוותר 
ואף  בגללם,  ונאנקים  נאנחים  שאנו  ביזיונות, 
כועסים ורוגזים שהגיעו אלינו - מתגלים למפרע 

כמפתח לישועה.
שנוהגים  יש  ובחברה  בתוך חברה,  חיים  כולנו 
לבקר את מעשינו, בצדק או שלא בצדק. לא תמיד 
הטובות.  וכוונותינו  פועלנו  את  כראוי  מעריכים 
אפילו  אולי  מקופחים,  מרגישים  אנחנו  פעם  לא 
יתנהל  שהכל  רוצה  היה  לא  מאיתנו  מי  מבוזים. 
אצלו באופן 'חלק', שיכבדו, יאהבו וירוממו אותו?!

בשמחה  מתחלפים  שהיינו  לנו  נראה  לפעמים 
יותר  או  ו'נחשב',  מוערך  יותר  שהוא  אדם  עם 
במסגרת  והן  העבודה  במקום  הן  מאיתנו.  אהוב 
המעמד  על  ובושה  צער  מרגישים  אנו  המשפחה. 

הלא-כל-כך-מוצלח שלנו.
התחושות הבלתי נעימות הללו הן בד''כ תוצאה 
של מבט לא נכון. המבט האמיתי, עפ"י דעת תורה, 
נלמד מהפסוק בחומש בראשית )כ"ט, ל"א(: "וירא 
ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה". 

מלשון הפסוק משמע, ששתיהן היו עקרות. ידוע, 
אנחנו  כאן  מהפסוק  אך  עקרה,  היתה  שרחל 
כן לא  לא  היתה עקרה, שאם  לומדים שגם לאה 

היה הקב"ה צריך לפתוח את רחמה.
שתי הנשים - רחל ולאה - היו, אם כן, במצב 
ללדת.  יכולת  ללא  ליעקב,  נשואות  היו  הן  זהה. 
אבל בפועל, לאה זכתה לבנים באופן מיידי, לעומת 
רחל שהיתה צריכה לעבור תקופה קשה מאד, עד 

שזכתה לחבוק בן.
כאן טמון עידוד אדיר, שנותנת התורה לכל אחד 
מאיתנו שמרגיש קצת עזוב, או לא לגמרי רצוי... 
מיידי,  באופן  לילדים  לאה  זכתה  הסיבה שבגללה 
לעומת רחל שלא זכתה מייד, היתה נעוצה בעובדה 
שלאה קיבלה מעט פחות כבוד ואהבה )שוב, יש 
להזכיר, שאין לנו כל השגה לגבי האבות הקדושים, 
הגדולים מן המלאכים. אנו לומדים מכאן רק את 
המסר לגבינו(. התורה כותבת: "ויאהב גם את רחל 
מלאה" )בראשית כ"ט, ל'(. כלומר, יעקב אהב גם 

את לאה, אלא שאת רחל אהב מעט יותר.
מצד  לרחל  שהוענק  כיוון  סוף,  כל  סוף  אבל 
לאה  זכתה  ללאה,  מאשר  כבוד  יותר  מעט  יעקב 
להיפקד מייד, וממנה יצאו ששה שבטים, לעומת 
'פיצוי'  קיבלה  לאה  לשניים.  רק  שזכתה  רחל 

משמיים על מעט חוסר הכבוד החסר.
אליכם  התייחסו  לא  אם  גם  עבורנו:  והמסר 
עמוק,  נשמו  ללב.  תקחו  אל  לכם,  הראוי  בכבוד 
ובעז''ה  זאת,  רואה  נאמנה שהיושב בשמים  ודעו 
גם אתם תתוגמלו בצורה כזו או אחרת משמים. 

הצרות הללו אולי עוד תתגלינה כאוצרות.
בדרך כלל אין דרך להיפטר מהקשיים, ולא כל 
ממרחק   - לפעמים  אבל  שעשינו,  מטעויות  שכן 

של זמן - מתברר שאפילו זה לטובתנו.
אם אי אפשר לשנות את המצב ואנחנו תקועים, 
לפחות נקבל את זה באהבה. כך יתכפרו העוונות, 

ונזכה להיות מאלו ש''אינם רואים פני גיהינום". 

גם אם נופלים - אפשר לקום 
מעשה ברבנית יונגרייז, שנסעה למסור הרצאה 

בבית הכלא 'נווה תרצה' שברמלה.
כאשר רוצים להיכנס לביקור בכלא, צריך לעבור 
כדי  יסודי.  בידוק  וגם  קצר,  לא  בירוקרטי  הליך 
לשמור על אבטחה ברמה מרבית, יש בכניסה לכלא 
סדרה של דלתות, שלא נפתחות כולן באותו זמן. 
סגורה,  השנייה  הדלת  נפתחת,  אחת  דלת  כאשר 
והדלת  הראשונה  הדלת  נפתחת,  השנייה  כאשר 
לדלת  מגיעים  האחרון  בשלב  סגורות.  השלישית 

שעולה כלפי מעלה, ולדלת יש מסגרת ברזל.
אותה  שליוותה  יונגרייז,  הרבנית  של  המזכירה 
לביקור בכלא, לא שמה לב לכך שיש מעט הגבהה 
במסגרת  נתקלה  היא  הדלת.  של  המסגרת  בשל 

ונפלה על פניה.
מייד  אליה  רצו  אותה  שראו  האסירות  כל 
והרימו אותה. הן עזרו לה להתנקות וניחמו אותה 

בכך שהיא לא הראשונה שנופלת פה, ומן הסתם 
גם לא האחרונה.

"אני  ניגשה אל האסירות ואמרה להן:  הרבנית 
אגיד לכן את האמת, עד עכשיו לא ידעתי על מה 
לדבר איתכן. רק עכשיו נודע לי על מה אני צריכה 
הרבה  כבר  הזו  המזכירה  עם  עובדת  אני  לדבר. 
שנים, ובכל התקופה הארוכה שאנחנו יחד, היינו 
בכל מיני מקומות ובכל מיני מצבים, ואף פעם לא 
זה סימן  נפלה פה,  נופלת. אם היא  ראיתי אותה 

שאני צריכה לדבר איתכן על זה.
אפיים  נפלה  שהמזכירה  כך  על  לדבר  יש  מה 

ארצה?
פה,  ללמוד  צריכות  שכולנו  השיעור  מבחינתי, 
אדם  כל  ליפול.  עלולה  מאיתנו  אחת  שכל  הוא 
בעולם יכול ליפול. אבל מה עלינו לעשות במקרה 
קרה  לא  ו...  להתנקות  לקום,  לקום!  נפילה?  של 

כלום.
ולא אשאר  נפלתי. אבל אני לא אתייאש  נכון, 
וממשיכה  אני קמה, מתעודדת  נפילה!  במצב של 

הלאה!
זו היתה שיחה חשובה ביותר עבור האסירות, 
ייאוש. אחרי שמעדנו  שבליבן הייתה הרגשה של 
יקבל  מי  תקווה??  לנו  היש  שהגענו,  לאן  והגענו 
סיכוי  לנו  אין  כך??  בנו  ירצה  מי  כעת??  אותנו 

להתחיל מהתחלה...
יש  שתמיד  אותן,  ועודדה  המשיכה  הרבנית 
אפשרות לקום ולהתחזק לאחר נפילה. לא משנה 
עד כמה היתה הנפילה קשה, ולאיזה עומק היתה 
ההידרדרות - תמיד אפשר וצריך לקום ולהתחיל 
לגדול  אפשר  הקשה  מהנפילה  דווקא  מהתחלה. 

ולהתעלות!
לה  מסרו  מהכלא,  לצאת  הרבנית  כשעמדה 
הבנות פתק וביקשו ממנה שתשים אותו בין אבני 

הכותל, מעין פתק לקב"ה.
אני  אם  לכן  "אכפת  בעדינות:  שאלה  הרבנית 
אסתכל מה כתבתן?". הבנות נתנו לה את רשותן 
בתוכו:  כתוב  היה  הפתק.  את  פתחה  והרבנית 
על  סליחה.  ממך  מבקשות  אנחנו  "אלוקים, 
החתום...", הייתה שם הרשימה של כל האסירות 

בכלא נווה תרצה. 
המסר עבורנו: גם אם ספגנו ביזיונות והשפלות 
נעים,  לא  היה  אכן,  נתייאש.  ולא  ניכנע  לא   -
היה קשה מאד, אבל אנחנו לא נישאר בתחושות 
הקשות. נתרומם, נתאושש, ונמשיך הלאה באומץ, 
שייסורי-  נזכור,  כך  כדי  תוך  ובשמחה.  בתקווה 
היו כפרת  הביזיונות שעברנו לא היו לשווא. הם 

עוונות, והם גם מפתח לזכות בעז"ה לישועות.

"מהיום  פנגר  הרב  של  החדש  ספרו  לרכישת 
והלאה", ניתן לפנות להידברות שופס בטל'

073-2221250

הספר שיעניק לכם כלים
להתמודדות עם אתגרי החיים

מהיום והלאה... 
ספרו החדש והמרתק של הרב יצחק פנגר כבר כאן!

  ספגת אכזבה קשה?        נפלת?
 התאמצת בכל הכוח
073-222-12-50  ולא הצלחת?   

עכשיו במחיר היכרות! חייגו כעת:

הספר מכיל
כ-280 עמודים
א תרצו להניח

של
לרגע מהיד!

ה ו ק ת ח  ת פ

09:30-10:00    קבלת פנים + קפה וכיבוד קל

10:00-10:45    הרב יצחק פנגר השפעות טובות

10:45-12:00    דיקלה יוספסברג
מנחת הורים בארץ בגישת ש.פ.ר וכתבת מדור חינוך במגזין הידברות   

כוחו של אמון - מהו עוצמתו של אמון אימהי?   

12:00-12:10    הפסקה

12:10-13:10   מירה סול אליעוז
מנהלת מרכז “קסם השינוי”    

מנחה בכירה בשיטת NLP ודמיון מודרך ברוח היהדות   

כיצד להשתחרר מכעסים, האשמות ופגיעות ולהגיע לחיות      

בשלום עם עצמי ועם הסביבה?   

13:10-13:30   סיור במחלקות הערוץ ובאולפני הידברות

13:30-14:30   ארוחת צהריים עשירה ומגוונת

14:45–14:30  “מתחברות” - סודות הבית היהודי

ר’ שמעון פרץ סטנדאפיסט  14:45-17:00

יום חוויה
לאשה

בבית הידברותבנושא העצמה נשית

בס”ד

שלישי, ח’ טבת 
30.12.14

יום חוויתי לנשים
באולמי בית הידברות החדש

שי לכל

משתתפת

לפרטים והרשמה:

 073-222-1-300
רח' שנקר 20 פתח-תקוה )סמוך לצומת גהה(

עלות יום העיון: 140 ש”ח

מס’ מקומות מוגבל 
הזדרזי להרשם!

במופע חדש

חתונות | בר מצווה | בת מצווה
אירועים בשטח  |  קייטרינג לשבת חתן

 מארגנים אירוע? מחפשים קייטרינג יוקרתי וכשר למהדרין?
יש לנו בדיוק את מה שאתם צריכים!

חברת גולד קייטרינג מתמחה במתן שירותי הסעדה 
כשרים ומקצועיים, למגוון אירועים ברחבי הארץ.

קייטרינג כשר לכל אירוע

גיבורי ישראל 16, בני ברק
050-548579, 052-6425279  פקס: 03-5321672

שירות בפריסה ארצית

גולד קייטרינג
גלאט כשר אב”ד בבני ברק של הרב לנדאו עם משגיח צמוד במקום

שירות בפריסה 
ארצית!
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הילדה לא שומעת בקולי, בעלי לא מבין ומתחשב, חמותי 
נכנסת לי לחיים, אני לא מצליחה למצוא עבודה, וגם לא 
מצליחה למכור את הדירה, השכנה עושה לי פרצוף כל 
בוקר והתינוק לא מוכן לתת לי לילה אחד שקט. מעצבן? 
מאד. מה עושים? נלחמים! או שבעצם לא?!... n דקלה 
יוספסברג במאמר מיוחד במינו, ושלישי בסדרת "הישועה 
כבר כאן", על המלחמות המיותרות שאנו מנהלים עם 
העולם, תוך פספוס עבודת הצמיחה האישית שמזמן לנו 

בורא עולם באמצעות אותן מצוקות

שקרה  לגמרי  אמיתי  לסיפור  בדוי  )שם  הדסה 
אצלי בחוג לפני שנתיים(, משתתפת בחוג, הגיעה 
התינוקת  בעיה.  להעלות  וביקשה  עיניים  טרוטת 
בלילה  המון  קמה  משנה,  למעלה  בת  כבר  שלה 
והיא כבר מיואשת. "החלטתי שאני לא קמה יותר. 
יום... אני בטוחה שהיא  וגם אין לי  אין לי לילה 

רוצה ומסוגלת לישון לילה".
באמתחתך  "יש  שאלנו.  הבעיה?",  מה  אז  "נו, 

פיתרון לבעיית ההתעוררויות...".
"בעלי לא אוהב את השיטה הזאת... הוא מבקש 
ברור  רוצה...  לא  ואני...  לתינוקת  שאקום  ממני 
שלושה,  שניים,  לילה,  אליה  אקום  לא  שאם  לי 
הסיפור ייגמר... בבוקר אני עובדת, אחה"צ אני כל 
כולי לבית ולילדים, ובלילה אני רוצה כבר שקט...".
"ומה את חושבת על מה שבעלך ביקש ממך?".

"שהוא לא מתחשב בי. אני נמצאת כל היום עם 
הילדים ומאוד זקוקה לשעת השינה הזו...".

"והוא, לא זקוק לשינה?".
"הוא גם זקוק... סה"כ הוא עובד קשה וגם לומד 

קשה ויש לו מעט שעות שינה ביום...".
"אז בעצם מי לא מתחשב במי?...".
"... אז מה, לקום?", שאלה הדסה.

ולצאת  בבעלך  להתחשב  רוצה  את  אם   ..."
"תקומי  עניתי,  כרגע",  ביניכם  שיש  מהמלחמה 
לתינוקת, לא כי היא בוכה, אלא ממקום אחר, כדי 

לכבד את דעתו ורצונו של בעלך".
קיבלה  הסתיים,  שהמפגש  אחרי  דקות  כמה 

הדסה טלפון מבעלה. "מה נשמע?", שאל.
"אני קצת לא מרגישה טוב".

"לא, זה לא שאת לא מרגישה טוב", אמר, "את 
לתינוקת...  המון  קמה  שאת  בגלל  עייפה  נורא 
לישון  שתתחילי  רוצה  אני  קם.  אני  מעכשיו, 

בלילות...".
בצד  התגובה  ממהירות  המומה  הייתה  הדסה 

השני...
לקראת שעת השינה הוא הכין בקבוק מטרנה, 
אותה  והשכיב  התינוקת  של  במיטה  אותו  שם 
ו...רעננה! היא  לישון. בבוקר קמה הדסה המומה 

ישנה שנת לילה רצופה.
בעלה  שאל  הא?!",  בתינוקת,  בלילה  "טיפלת 

כשחזר מהתפילה, "למה לא הערת אותי?!"... 
בטוחה  הייתי  נפלא.  ישנתי  קמתי.  לא  "לא, 

שאתה טיפלת בה...".
התינוקת ישנה באותו לילה - כל הלילה! ועד 

סוף החוג ישנה שנת ישרים... 

מלחמה
נתפלא לשמוע שכמעט כל גלות שאנחנו חווים, 
כל קושי בחיינו, עם עצמינו, מול הילדים, הבעל 
או בעבודה, הוא למעשה סוג של מלחמה פנימית. 

בלי להיות מודעים, אנחנו יוצאים לקרב מתמשך 
צריכים  שהדברים  לנו  שנראה  איך  על  ומתיש 
משאבים,  של  ארוכות  שנים  ומבזבזים  להיות, 
או  פנימיות  מלחמות  על  ואנרגיה,  זמן  כוחות, 

חיצוניות. והתוצאה? אין...

מה עומד מאחורי המלחמה?
שורש המלחמה נחלק לשניים שהם אחד:

חוזרים  ונסיונות  המציאות  עם  הסכמה  אי  א. 
ונשנים לשנות אותה.

שלנו  המקורי  מהתפקיד  התרחקות  ב. 
והתעסקות בתפקיד לא-לנו. תליית המצב הגרוע 

במישהו או במשהו אחר. 

מה יוצא ממלחמה?
מלחמה,  בעזרת  שנהיה,  ככל  צודקים  באמת,   
למעשה  אנחנו  בעיננו,  וחיונית  חשובה  הכל-כך 
כל  הנחשקת...  המציאות  את  מאיתנו  מרחיקים 
בינינו  או  המציאות  לבין  בינינו  כלשהו  מאבק 
מוטעה,  פנימי  במאבק  מקורו  אחר,  מישהו  לבין 
את  המציאות,  את  בכח  לשנות  מנסים  אנחנו  בו 
העולם, את השני... ולא משנה אם זה בעל, ילד, 
אחריה  גוררת  מלחמה  לעולם  חמות.  או  חברה 
התקוע,  המצב  את  מנציחה  נוספת,  מלחמה 
מבצרת את האנשים בעמדות שלהם ומחריפה את 

המאבקים.
* * *

כשניטשה מלחמה בין נפוליאון לרוסים, שאלו 
היהודים את גדולי הדור דאז על איזה מהצדדים 
משמעית  החד  התשובה  שינצח.  להתפלל 
יותר  טוב  יהיה  רוסי  "נצחון  היתה:  והמפתיעה 
ליהודים. במידה ונפוליאון ינצח", הסבירו, "ואנחנו 
נהיה תחת שלטונם, הם ירצו להעביר אותנו על 
דתנו בנועם ובשוויון זכויות, והדבר עלול להשפיע 
עלינו באופן קשה... לא כל שכן אם הרוסים ינצחו. 
והרוסים  ומנטאליים  פיזיים  נחווה קשיים  אמנם 
ייצרו את צעדינו כשומרי מצוות בכל צעד ושעל, 
אבל כך נמשיך להילחם על עקרונותינו, ולהיבדל 

כעם יהודי נאמן לתורה ולמצוות...".
להתבצר  נוטים  אנחנו  אותנו  כשמתקיפים 
)במקרה דנן, לטובה, כמובן(, כי מלחמה מחריפה 
את המאבק ומזמינה מלחמה נוספת, אבל כשלא 
שופטים אותנו ומעניקים לנו שיויון זכויות, אנחנו 
מוכנים לעזוב את עמדתנו הראשונה והמלחמתית 

לטובת דינמיקה מפוייסת.
זה כמו שאת נוהגת ברכב, עוצרת ברמזור בנתיב 
הלא נכון ורוצה לעבור לנתיב שלידך. אם תידחפי 
בכח – תחטפי מטר צפצופים וברכות... אבל אם 
יהיו אדיבים  רק תרימי את היד ותבקשי... כולם 

ונחמדים ויתנו לך לעבור בקלות ובפשטות...
* * *

סיפרה  הורים,  בחוג  אמא  בדוי(,  )שם  אסתר 
בכאב על ביתה בת ה-19 שעזבה את הבית ולא 
רוצה איתה שום קשר. כל נסיונות הפיוס והריצוי 

המתחננות שלה לא הועילו...
בחוג הבינה אסתר שקרב איתנים ניתש ביניהן, 
כל אחד מהצדדים להתבצר בעמדתו  אשר מביא 
השני...  את  "לכופף"  לנסות  ולהמשיך  ה"צודקת" 
אסתר "צודקת" כי היא רוצה, באופן טבעי, קשר 
את  לשנות  דרך  בכל  מנסה  היא  שלה.  הבת  עם 
הקשות  בתחושות  ביתה  את  ומאשימה  המצב 
היא  גם  הבת  שעזבה...  מאז  אותה  שמלוות 
מתבצרת  היא  פגועה.  מרגישה  היא  כי  "צודקת", 
בקשר  אמה  את  ומאשימה  ברזל  חומות  מאחורי 

הרעוע.
את  מחריפה  רק  הזו  שהדרך  הבינה  אסתר 
הייתה  לפתרון  הדרך  לכישלון.  ונידונה  המלחמה 
רצון  בלי  הקיים,  המצב  עם  אמיתית  השלמה 
לעצמה  לצייר  אותה  הדרכתי  כלל.  אותו  לשנות 
בבית  לא  שלה  שהבת  לדמיין  בראש,  אחר  ציור 
כי היא בעלת חסד שעובדת בפנימייה ליתומים... 
ורגיעה,  שקט  איתו  הביא  הזה  החדש  הציור 
ואפשר לה לוותר על המלחמה ולחיות בשלום עם 

מציאות הבת החסרה.
שלא  המתרס,  של  השני  בצד  ההתקרבות 
תמיד מגיעה כל-כך מהר, הייתה מדהימה. אחרי 
שבועיים הילדה הזו התקשרה ביוזמתה, מה שלא 
קרה כבר שנתיים! אחרי שבוע נוסף היא כתבה לה 
מכתב... אחרי שבועיים היא קפצה אליה לעבודה 
והן יצאו לאכול יחד... וכך הלאה... כשאסתר לא 
בלשנות  אלא  ביתה,  את  בלשנות  עסוקה  הייתה 

את המחשבה שלה ולהתעסק עם עצמה – הילדה 
בשלום,  ובחרה  הנשק"  את  "הורידה  היא  גם 
והקשר ביניהן התחדש בכל תוקפו. "קיבלתי ילדה 

במתנה", אמרה אסתר בתום החוג.     

שלום
קושי  עם  להתמודד  כן,  אם  הנכונה,  הדרך 

מתחלקת לשניים:

א. סור מרע: להפסיק לרצות לשנות. להסכים. 
לקבל. לחיות עם אותו קושי בשלום ובהבנה.

ולברר  עצמי  אל  מבט  להפנות  טוב:  עשה  ב. 
האם אני עושה את תפקידי בנאמנות.

זוכרת שהזמנתי שירותי קייטרינג לאירוע  אני 
הקייטרינג  מנהלת  לבין  ביני  והתגלעה  משפחתי 
כמנה  דג  לי  שהבטיחו  בברור  זכרתי  מחלוקת. 
נאמרו  שלא  בתוקף  טענה  היא  ואילו  ראשונה, 
פרווה...  להישאר  תיאלץ  הפתיחה  ומנת  הדברים 
נשמתי שתי נשימות ואמרתי שאני זוכרת אחרת, 
אבל איני מתווכחת, כי "שמחה עושים בשמחה"... 
אותה  ודנתי  התפריט  הרכב  עם  בליבי  השלמתי 
מנהלת  אותה  אליי  למחרת התקשרה  זכות.  לכף 
את  שלנו  לאירוע  להוסיף  החליטו  שהם  ואמרה 

הדג המדובר, ללא תוספת מחיר...

מה היה קורה אם הייתי מתווכחת ונאבקת, גם 
אם הייתי באמת צודקת? עדיין הייתי במלחמה 

להפסקת 
צאי 

אש! 



ומפספסת  חמוצה  בתחושה  מלוות  ובשיפוט, 
את הנסיון שהקדוש ברוך הוא זימן לפתחי... ומה 
עם הדג? במקרה הטוב האורחים היו נהנים מהדג 
ובמקרה הפחות טוב,  זוועה,  הייתי מרגישה  ואני 

סביר להניח שדג לא היה מוגש באותו אירוע...

מהו שלום אמיתי?
שלום, אומר לנו רבי נחמן מברסלב, הוא מצב בו 
התודעתי  המצב  למקומם".  חוזרים  החלקים  "כל 
בו כל אחד יודע ומכיר את מקומו ותפקידו, ועסוק 

בו בנקיות בלי "לפזול" לתפקידיי האחרים.
מדוע מורה חווה קושי בכתה? כי היא עסוקה 
בהרבה מאוד דברים, כמו בלרצות את התלמידות, 
או בלנסות למצוא חן בעיניהן או בעיניי ההורים 
או ההנהלה... אבל לא בתפקיד שלשמו נשכרה – 

ללמד... 
אנחנו  כי  בית?  בהקמת  קושי  לנו  יש  מדוע 
חושבים שהשידוכים חלשים וההיצע גרוע, ואילו 
אנחנו רק קורבן, במקום לחיות בשמחה עם מה 
שיש ולבדוק בציציות - האם יש לנו חלק בעניין?

רוצים  אנחנו  כי  בזוגיות?  קושי  לנו  יש  מדוע 
מקשיב/  מתחשב/  לא  "הוא"  השני,  את  לשנות 
נאבקים  אנחנו  רוחני...  עובד/  איכפתי/ אחראי/ 
איתו על העמדה שלנו, במקום לשאול את עצמנו, 

איך אני יכולה לכבד ולהתחשב...
לכלותינו"?  עלינו  קמים  ודור  דור  "בכל  מדוע 
ושוב?  שוב  עצמו  על  ומגן  מותקף  ישראל  ועם 
לנו  שהועיד  בתפקיד  כאומה,  עסוקים,  איננו  כי 
השם, להיות אור לגויים, עם השם השומר תורה 

ומצוות...
מדוע עדיין לא מצאנו עבודה? כי אנחנו עדיין 
בטוחים ש"רמת האבטלה הגבוהה" אשמה ועדיין 
לקום  רוצים  ממש  לא  אנחנו  כמה  התבוננו  לא 

מביצת המסכן החמימה ולהתחיל לעבוד... 
כי אני שופטת  לי קושי עם חמותי?  יש  מדוע 
למקומי  לחזור  במקום  אותה,  לשנות  ורוצה 

האמיתי, העניו והמכבד.  
* * *

הורים,  בחוג  משתתפת  בדוי(,  )שם  טובה 
סיפרה על יחסיה הקשים עם חמותה, שמתערבת 
היא  הבעל.  עם  וגם  הילדים  עם  עניין  בכל  לה 
"מתחת  שמתקיים  אדיר  מאבק  ארוכות  תארה 
לפני השטח", כשהקבוצה כולה המומה מהכוחניות 
כך  כל  קנתה  היחידה שלא  וההשפלה שתיארה... 
מהר את התיאורים הקשים הייתה אני... כי הניסיון 
הפשוטה,  האנושית  האקסיומה  את  אותי  לימד 
שמלחמה עושים בשניים ושיש כאן דינמיקה של 

מאבקים בה גם טובה משתתפת...
טובה הבינה שכדי לשנות את דינמיקת המאבק, 
את  לקבל  של  אמיתי  שינוי  לעשות  צריכה  היא 
המציאות כמות שהיא, בלי שמץ של רצון לשנות 
משהו אצל חמותה. כל שנדרש ממנה הוא לחזור 
הילדה,  מקום  חמותה,  מול  שלה  הטבעי  למקום 

המכבדת, "מלמטה", בענווה גדולה. 
כמעט  טובה  ועיקר.  כלל  פשוט  היה  לא  זה 
מכבד  ממקום  לה לבוא  כשהצעתי  אותי  "אכלה" 
וענו... אבל אחרי כחודשיים, בסיכום החוג, סיפרה 
ניכר גם  על שינוי מדהים שהתחולל בליבה ומיד 
"מרשעת",  חמות  אותה  כשעמדה  חמותה...  אצל 
למשהו  הפכה  ומכבדת,  ענווה  אחרת,  טובה  מול 
אחר לגמרי. היא תארה ביקור היסטורי בה חמותה 
)לראשונה מאז החתונה!(,  ונישקה אותה  חיבקה 
החמיאה לה על האוכל, ובסוף הביקור אמרה לה 

שהיא גאה שיש לה כלה כ"כ מוצלחת!...

חזיתות וגבולות
גם בתחום החינוך אנחנו חושבים היום בתדר 

של מלחמה, חמה או קרה.
לשנן,  יודעים  אנחנו  לילד"  גבולות  "להציב 
אבל אם נחשוב על כך, נגלה שגם הביטוי הכל-

כך שגור ומוכר, לקוח מעולם המלחמה... כי היכן 
מוצב גבול? במקום שמתנהלת מלחמה... )גם כזו 

במסווה של הסכם שלום(...
גם הביטוי הנהוג של הורים שצריך "להיות בחזית 
אחת מול הילדים" נגזר מחשיבה מלחמתית... כמו 
ניצחון  לנו  שמאפשרים  והעונשים  הפרסים  גם 
זמני מול הילד, עד שגם זה לא עובד, כי הילד מוכן 
שינצח  ובלבד  עונש  לחטוף  או  הפרס  על  לוותר 

בקרב...
ל"כיפוף  חלילה,  שואפים,  אנחנו  האם  אבל 
ידיים" בינינו לבין הילדים? מדוע אנחנו מחפשים 
חזיתות וגבולות עם הילדים? מתנהלת כאן מלחמה 
כי יש לנו כהורים,  חוסר בהירות בתפקיד שלנו. 
אנחנו לא מספיק חיים על-פי ההיררכיה הטבעית, 
ממשיכי  הם  והילדים  הדרך,  מורי  הם  הורים  בה 
אלא  מאבק,  אינו  במשפחה  הטבעי  המצב  דרך. 
שלום ואחווה, כבוד ויראה, ללא חזיתות, תנאים, 
ברורים  משפחה  בכל  הכללים  והסכמים.  גבולות 
לכל בני הבית )גם לזאטוטים בני שנה ופחות!(, 
ואין צורך להציב שוטרים וחיילים לאכוף אותם... 
אם רק נבחר להפנות עיניים פנימה ולעסוק בברור 
ונאפשר  המובילים  ההורים  להיות  נחזור  פנימי, 
צורך  בלי  פעולה  ולשתף  אחרינו,  ללכת  לילדים 
בהסכמים. הקרבות, הגבולות והחזיתות, מנציחים 
שלנו,  ההורי  התפקיד  ידיעת  אבל  המלחמה,  את 

והתעסקות רק בו, מאפשרת דינמיקה של שלום, 
בו כל אחד יודע את תפקידו וממלא אותו ברצון.

שבת שלום
בגמרא מובא שיש שלוש דרגות של שלום: נהר, 
ציפור וקדירה. נהר - הבחינה הנמוכה ביותר, הוא 
אחד  לנהר  מתמזגות  המים  טיפות  כל  בו  המצב 
כל  בו  יותר,  גבוהה  דרגה   – ציפור  יחד.  וזורמות 
יחד  עפות  כולן  אך  עצמה,  בפני  נשארת  ציפור 
בסדר מופתי, וקדירה, הדרגה הגבוהה ביותר, הוא 
המצב בו כל אחד מן המרכיבים בקדירה: תפוח-

אדמה, בצל, בשר או שעועית, נשארים שונים זה 
מזה, אבל דווקא בזכות ה"וויתור על הבלעדיות" 
ומשביחים את  נותנים מטעמם  והעושר שבשוני, 

הקדירה כשהם מתמזגים לידי תבשיל אחד.
את  כששמעתי  לעצמי  חשבתי  זה,  בגלל  אולי 
חמין  קדירת  אוכלים  אנחנו  הזה,  היפה  הרעיון 
בשבת קודש... השבת, בה נברך זה את זה בברכת 
"שבת שלום", מהווה את נקודת השלום הגבוהה 

ביותר בחיי היהודי.
לגמרי,  מפסיקים  אנחנו  בו  הזמן  זה  השבת 
את  מלשנות  מלאכה,  אבות  ל"ט  איסורי  בעזרת 
הבגדים  נקי,  הבית  מוכן,  האוכל  סבבינו.  העולם 
להתקשר,  למי  אין  לנסוע,  לאן  אין  מכובסים, 
הכל עוצר מלכת, ומאפשר לנו את מנוחת הנפש 
רוחנית  ועלייה  פנימית  להתבוננות  הנדרשת 
זה  כי  הברכה",  "מקור  נקראת  השבת  אמיתית. 
עושים  בחוץ,  להילחם  מפסיקים  אנו  בו  הזמן 

"פריז" על מה שיש ומתחילים לשנות מבפנים. 
* * *

אם  כמחנכים,  או  כילדים  כהורים,  אדם,  כבני 
המלחמה  את  נפסיק  מרע,  בסור  עסוקים  נהיה 
על עמדתנו ונתרכז ב"עשה טוב" של שינוי וברור 
את  לעצמינו  נזמין  ובפשטות,  בנאמנות  פנימי, 
הישועה המיוחלת. אם נסכים לוותר על להאשים 
מבט  להפנות  ונסכים  שלנו  בקושי  העולם  את 
אחראי אל עצמנו – נגיע בעז"ה לגאולה המיוחלת.

השלום",  אלא   - ברכה  מחזיק  כלי  לך  "אין 
עם  השלמה  כל  שלימות.  שלם,  לשון  שלום  כי 
המציאות והשכנת שלום בליבנו, תזמין שלום גם 

בחוץ ותביא איתה את הגאולה השלימה. 

הורים  מנחת  ילדים,   6 ל-  אם  הינה  הכותבת 
הורים  חוגי  ומעבירה  שפר,  בגישת  מוסמכת 

והרצאות בנושא חינוך ילדים.
diklajo@gmail.com :לתגובות
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רועי אביחיסימן שאלה

אנשים רבים בעולם, ניתן לומר שיותר מידי, מתמודדים עם תחושה קשה של 
חוסר אמון בעצמם ובטוב שלהם, עם תחושת דיכאון ועצבות, ועם בטחון עצמי 
ירוד. רובם ככולם עברו ילדות לא קלה, בה אחת הדמויות החינוכיות הקרובות 
אליהם פגעה בהם בדרך כלשהי. הם גדלים בתחושה שהם לא אהובים, שאין 

להם ערך, ושאף אחד לא באמת צריך אותם כאן בעולם n רועי אביחי, במאמר 
חשוב ויסודי, מחדד מהיכן מגיעה התחושה הקשה הזו וכיצד ניתן להתגבר עליה 

אנו יכולים. גם באנשים ה"שווים" וה"מוצלחים" 
ביותר קיימים אותם כוחות, אך בעבודה עיקשת 
הרע  את  ומנצחים  הולכים  הם  בטוב  ובאמונה 
יותר  הטוב  את  ומגבירים  הולכים  והחולשה, 

ויותר, וככל שהטוב גובר, הרע הולך ומסתלק.
האנשים  רוב  משמעותי:  ומאוד  נוסף  דבר 
עשינו  אם  בתוצאות.  תלויה  שהשמחה  חושבים 
אולם  לשמוח,  אפשר  אזי  הצלחנו  או  מספיק 
אם לא עשינו מספיק או נכשלנו אין שום סיבה 
השמחה  היהדות  שלפי  לדעת,  צריך  לשמוח. 
האמיתית שלנו בחיים אינה בגלל תוצאות - מה 
עשינו או מה לא עשינו, אלא משום שה' מאמין 
בנו, מחיה אותנו ומאיר אורו בנו. מוטיב זה חוזר 
התהלים.  בספר  במיוחד  מאוד,  רבים  במקורות 
הערכה של דברים מסויימים רק בגלל תוצאות, זו 

גישה של התרבות המערבית, לא היהודית. 

2. חוסר הכרה בכוחות הגדולים הטמונים בי.
כדי לשים לב לכל הטוב הגדול שקיים בכל אחד 
מאיתנו, יש לשבת ולעשות רשימה ארוכה של כל 
שקיימים  הנפלאים  והכוחות  הטובות  התכונות 
בנו. ושוב נדגיש – לא מדובר רק על "תוצאות", 
מדובר  "מיוחדים".  על דברים  דווקא  מדובר  ולא 

אמת  אהבת  לזולת,  דאגה  לב,  טוב  ברגישות, 
בדבר  להשקיע  מוכנות  ישרות,  רע,  וצדק, שנאת 
יכולת  טובים,  לדברים  רצונות  בו,  שמאמינים 
שיהיה  רצון  לה',  להתחבר  רצון  והשפעה,  נתינה 
לפרוח,  להצליח,  להאמין,  רצון  לאחרים,  טוב 
נשלחתי  שלשמה  המשימה  את  ולעשות  לגדול 
לעולם. כמו שאמר דוד המלך בתהלים: "אשירה 
לה' בחיי, אזמרה לאלוקי בעודי". "בעודי" – בעוד 
אחד,  בכל  קיים  זה  שבי.  הטובים  בדברים  שבי, 
והקיום הזה הוא פלא שאינו מובן מאליו. הצלחות 
את  ולהעצים  לחזק  יכולים  בפועל  והתקדמות 
האמיתי.  המדד  לא  הם  אבל  הטוב,  של  הראיה 
המדד האמיתי הוא כמה אני רואה ומאמין בטוב 

שבי.
עם זאת, רשימה והצפה כזו יכולות לעורר שתי 

בעיות:
כוחות,  בי  יש  כמה  עד  הראיה  דווקא  א. 
מתסכלת עוד יותר לנוכח העובדה שאינני מוציא 

אותם לפועל. 
ב. אל מול כל הנקודות הטובות צפות אוטומטית 
שאין  תחושה  יש  ואז  השליליות,  הנקודות  כל 
סיכוי לנצח עם הטוב הזה את כל הרע שקיים בי 

או שסובב אותי. שהרע תמיד יגבר על הטוב. 
שתי הבעיות דומות למקרה שאדם מגלה שיש 
לו מתחת לבית יהלומים, אבל הוא מתוסכל מזה 
שאינו רואה דרך להגיע אליהם. פה נכנסת נקודת 
תורתו  ובדברי  בה'  מאמין  אני  אם  בה'.  האמונה 
ונביאיו, עלי לדעת באופן ודאי שה' חפץ בטובתי 
הגדולים  הכוחות  כל  את  לי  נותן  ובהתקדמותי, 
יכול  ואני  הפועל,  אל  להוציאם  שאזכה  בשביל 
וראוי לזכות לזאת! ה' אינו חפץ ח"ו לצחוק עלינו, 
אלא נותן לנו את הניסיונות כדי שנגדל ונתעצם, 
ונזכה להיות טובים בזכות עבודתנו. אולם, רק  מי 

שיתעקש יצליח. 
הוא  הרע  של  הכוח  שכל  לדעת  צריך  בנוסף, 
הדמיון כאילו הוא כל כך חזק, גדול ועצום, אולם 
באמת כל כוחו הוא רק לנסות להפיל את הטוב. 
אין לו שום כוח עצמי. לכן "מעט מן האור דוחה 
הרבה מן החושך", כי האור הוא מציאות עצמית 
והחושך הוא רק היעדר אור. ככל שנגביר יותר את 

עוצמת האור, החושך ילך וייעלם ממילא.

3. ניסיון העבר ודפוסי מחשבה שהתקבעו + 
4. מחשבות ומשפטי יאוש.

שלום הרב,
טובת  מקסימה,  בחורה  שהיא  חברה  לי  יש 
רוצה  הזולת,  עין טובה על  לב, מלאת חן, בעלת 
שיהיה טוב לכולם, לוקחת יוזמה, מארגנת ומנקה, 
ואעפ"כ בעלת חוסר ביטחון נורא מול עצמה ומול 
אחרים. היא מגדירה את עצמה מתוסבכת באופן 
"להיות  להצליח  מנסה  היא  ששנים  רגיל,  בלתי 
היא  לכל דבר שהיא עושה  ולא מצליחה.  משהו" 
באה בלי בטחון ומפחדת מה יגידו עליה, גם אם 
זה ילד קטן. היתה לה הורות לוחצת וחונקת, ואני 
מטפטפת  הזמן  כל  היא  קטן  מגיל  שכבר  יודעת 
לעצמה שהיא לא שווה ושאין לה סיכוי. הערות 
היא  להתנפח.  לזה  עזרו  וכישלונות  אנשים  של 
בטוחה שהיא טיפשה, לא מבינה כלום, שאין לה 
אופי ואישיות, שאין לה שום כישרון מיוחד, שיש 
אותה  מכירים  שכולם  שאיך  נוראיות,  מידות  לה 
זה רק הצגות ורק היא יודעת מה היא באמת. היו 
פעמים בחיים שהיא הרגישה אושר וסיפוק, אבל 
היא אומרת: "כרגע אני סתם. אין בי שום תועלת: 
לא לעצמי, לא לעולם, לא למשפחה ולא לחברים. 
כלום". כמה שנסיתי לדבר איתה על זה, שום דבר 
אותה  הביא  שה'  איתה  כשדיברתי  גם  עזר.  לא 
לעולם והוא אוהב אותה, היא הגיבה בזלזול: "אם 

הוא אוהב אותי אז למה כל כך רע לי? למה אני 
לא מצליחה שיהיה לי טוב?". היא כועסת על ה' 
והאמונה בו לא עוזרת לה. אני אובדת עצות ולא 

יודעת איך לעזור לה. 

 שלום רב.
כואב לקרוא את התיאור על החברה שלך. אני 
לא יודע אם שייך לומר "צרת רבים חצי נחמה", כי 
בעיני זה רק כואב יותר ולא נחמה, אולם באמת 
המון-המון אנשים מתמודדים התמודדות חריפה 
עצמי.  ביטחון  וחוסר  בעצמם  אמון  חוסר  עם 
כדרכנו, נשתדל לפתוח את הסוגיה באופן מקיף, 

שייתן כלים למכלול הקושי בע"ה.
ובכן, מה חוסם אותי מלהאמין ולבטוח בעצמי?

הכישלונות  הנמיכות,  היצרים,  החולשות,   .1
את  לי  "מוכיחים"  אשר  בעצמי,  פוגש  שאני 

"האמת".
2. חוסר הכרה בכוחות הגדולים הטמונים בי.

מחשבה  ודפוסי  השלילי  העבר  ניסיון   .3
שהתקבעו )במיוחד כאשר אנשים מבחוץ אמרו לי 

משפטים מחלישים(.
4. מחשבות ומשפטי ייאוש )קולו של היצר, גם 

בלי קשר לניסיון העבר(.
5. הגדרה חברתית לגבי מה שווה ומה לא שווה.
6. מחשבה שה' לא אוהב אותי ו"מחפש" אותי.

ננסה ל"פרק את המוקשים" אחד לאחד:

הכישלונות  הנמיכות,  היצרים,  החולשות,   .1
את  לי  "מוכיחים"  אשר  בעצמי,  פוגש  שאני 

"האמת".
בכל אחד מאיתנו יש רע, חולשה ויצר, וגם טוב, 
אומץ ומסירות. כל אדם הוא לא שווה כלום ושווה 
אינסוף בו זמנית, כי בכל אחד יש מצד אחד ריק 
קיומי, ומצד שני אור אלוקי אינסופי. כל הפעולות 
בנו.  ופועל  ה' שפועם  והמעשים שלנו הם מכוח 
ואף  בקלות  חידלון  לחוש  יכול  אחד  כל  לכן, 
להידרדר למקומות הנמוכים ביותר, אולם האמונה 
יכולה  בנו  שטמונים  האלוקיים  ובכוחות  בטוב 
כוחות  ולחשוף  אדירים  לגבהים  אותנו  להצמיח 
בנו  שיש  ונכון  אמת  אז  וגדולים.  נפלאים  חיים 
חולשות, יצרים וכישלונות, איננו מנסים להתעלם 
נכון,  קיימים.  לא  שהם  לעצמנו  לשקר  או  מהם 
יש בנו רוע, אנחנו מועדים לטעויות רבות, אבל, 
וכמה  שווים  אנו  כמה  כלל  מוכיחים  לא  אלו  כל 

למה 
אין לי

אמון 
בעצמי? 
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נקודות אלו הן הקשות ביותר, אך ידיעת הבעיה 
היא חצי פיתרון:

ראשית, יש להפנים שזו לא האמת ואנחנו לא 
מחשבה  דפוסי  שאלו  בגלל  דווקא  אובייקטיבים. 
שהתקבעו, בפרט אם זה הגיע מהורים או מורים, 
אנו יכולים להבין היטב בשכל )גם אם הרגש לא 
מסכים עדיין לקבל זאת(, שהראיה וההרגשה שלנו 
משום  להם,  להאמין  לנו  ואסור  לקויים  פשוט 
אפשר  ופנימית.  חיצונית  מוח"  "שטיפת  שעברנו 
שהם  המורים  או  ההורים  על  זכות  ללמד  וכדאי 
וכדומה,  קושי  בחינוך שלנו מחמת טעות,  חטאו 
אבל סוף סוף הטעות הזו שעשו, לא הופכת אותנו 
פעם  בכל  לכן,  לנו.  שאמרו  כפי  באמת  להיות 
שעולה בנו מחשבת ייאוש מעצמי, נזכיר לעצמנו 

מיד שזו טעות ואנו לא רואים נכון.  
תקופות  להיות  שיכולות  לדעת  יש  שנית, 
ושנים עם כישלונות, ולאחריהן תקופות נפלאות 
כמו  יהיה  שלעולם  גזר  לא  אחד  אף  והצלחות. 
יוסף  את  במצרים,  ישראל  עם  את  ראו  שהיה. 
הצדיק, את דוד המלך, ועוד המון סיפורים. הנביא 
המשימה  ייתכן שעיקר  לחושך".  "קץ שם  אומר: 
שלנו עד היום היתה לעבור ניסיון כלשהו, על מנת 
לצייד אותנו בתובנות חשובות לגבי המשך החיים, 
וטובות  רבות  שנים  ונקבל  יתהפך  הכל  ומעתה 
מדהימה,  כוחות  והוצאת  גדילה  צמיחה,  של 
דווקא מתוך כל מה שעברנו. האמונה בה' מלמדת 
שהקב"ה רוצה בהצלחתנו יותר ממה שאנו רוצים.

דבר  הם  שהתקבעו  מחשבה  דפוסי  שלישית, 
במהלך  התקבעו  שהם  משום  לשנות,  שקשה 
ממושך. יחד עם זאת, אפשרי לשנות אותם! לשם 
כך אנו צריכים לעבוד בדיוק באותה שיטה שבה 
הם התקבעו, רק הפוך. השיטה היא שיטה יהודית 
שמתאימה מאוד לפסיכולוגיה הקוגנטיבית, שהיא 
ביותר לדרך היהודית. היא  הפסיכולוגיה הקרובה 
גורסת שהבעיות הרגשיות שלנו מתחילות בהבנות 
השכליות, ואם נשנה אותן אזי גם הרגש ישתנה. 
לעשות  מאוד  רצוי  שלהלן  והתרגול  העבודה  את 

עם יועץ ואיש חינוך, כדי לדייק ולכוון נכון:
א. שלב ההצפה: לפרוש את כל הנימוקים מדוע 

אני מרגיש לא שווה, בלי לפחד - לכתוב הכל. 
מדוע  בשכל  להבין  והבינה:  החכמה  שלב  ב. 
כלל  מעידים  לא  או  נכונים  לא  הללו  הנימוקים 
כמה אני שווה. כדאי מאוד לקבל כאן עזרה מיועץ 
או מרב. אין חובה שהרגש יסכים עם הדברים, די 
בזה שהשכל מבין את ההיגיון ומקבל את הטענות 

בשכל. 
ג. שלב הדעת וההפנמה: לתרגל באופן רציף על 
ידי כתיבה: כל מקרה ומחשבה שמתרחשים במשך 
לי  שעולה  המחשבה  מה  המקרה,  מה   – יום  כל 
בראש, ומה המחשבה המתוקנת שאנו מתחברים 
במשך  להתמיד  יש  כך  החכמה.  שלב  לפי  אליה, 

כמה חודשים, עד ש"הדיסק יתחלף".

5.  הגדרה חברתית מה שווה ומה לא שווה.
כל  הזה.  השקר  את  לפוצץ  חייבים-חייבים 

אחד חשוב בעיני ה' בהתאם לכוחותיו ולעמידתו 
לעבוד  רצון  כך  לשם  שצריך  נכון  בניסיון. 
גם  אבל  זה,  בשביל  להשקיע  ומוכנות  ולהתקדם, 
לפני שיש לנו "קבלות בשטח" אנו יכולים לשמוח 
ממילא  לכן,  הנכון.  המסלול  על  בעובדה שאנחנו 
מתוך  יכולים לבוא  אנו  החברה  מול  בעמידה  גם 
אם  גם  ה',  עם  הולכים  שאנו  עוצמה,  תחושת 
אנחנו עדיין לא "מסודרים" בחיים ועדיין באמצע 
וזה  פנימית,  הדרך. כעת אנחנו בחיפוש ובעבודה 
לא  עדיין  אם  אף  להערכה,  מאד  ראוי  כשלעצמו 
הגענו ליעד. ישנם אנשים רבים, בעלי שליטה על 
דברים רבים, אבל מבפנים נבובים וריקים. זה לא 

מובן מאליו שאנו עושים עבודה עצמית.
סיפור "מעשה מחכם ותם" לר' נחמן מברסלב 
ממחיש עיקרון זה באופן חזק וחכם מאוד. כדאי 

מאוד לקרוא את הסיפור.

6.  מחשבה שה' לא אוהב אותי ו"מחפש" אותי.
קודם כל, בתור בסיס לתשובה, עצם ההתבוננות 
כל  עם  עושה  שהקב"ה  העצום  החסד  כל  על 
הברואים בכל רגע ורגע, נותנת לנו את המסגרת 
הנכונה להסתכלות. בכוונה ה' ברא מציאות עם כל 
כך הרבה פרטים שדרכם אפשר להתבונן ולראות 
את החסד האינסופי שהוא בורא ומקיים בכל רגע 
בטובו הגדול. היום המדע יודע להראות ממש כיצד 
כל  כל אטום,  נתפס שמחיה  לא  רוחני  כוח  ישנו 
חלקיק וכל תא. כוח שאין לו קץ ותכלית. רואים 
שהקב"ה משפיע כל הזמן שפע של טוב אינסופי. 
בוודאי לא יכול להיות שהוא משפיע כל הזמן שפע 
טוב אינסופי רק מתוך רצון של סדיזם לעשות לנו 

רע בסופו של דבר. 
מעבר להתבוננות בחסד ה' עלינו, צריך פשוט 
"לשמוע" מה ה' בעצמו אומר באינספור מקורות. 
זו(,  )וניתן להוכיח אמונה  בה'  אם האדם מאמין 
לקול  ולא  אומר  עצמו  שהוא  למה  להאמין  עליו 
היצר שמנסה רק להחליש אותנו ו"להלביש" על ה' 

דברים שהוא לא חושב.
והייסורים  הקושי  כי  מתארים  רבים  פסוקים 
אינם מחמת שנאת ה', אלא דווקא מחמת אהבתו: 
בנו  את  איש  ייסר  כאשר  כי  לבבך  עם  "וידעת 
ענותך  "למען  ה(;  ח,  )דברים  מיסרך"  אלקיך  ה' 
לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו 
אם לא" )דברים ח, ב(; "מוסר ה' בני אל תמאס 
יוכיח  ה'  יאהב  כי את אשר  ואל תקוץ בתוכחתו 
הגבר  "אשרי  ג,יא(;  )משלי  ירצה"  בן  את  וכאב 
אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו" )תהלים צד, 

יב(. 
פסוקים רבים מתארים שגם האנשים הפרטיים 
גם בתוככי החושך. ספר  ה',  בטוחים בחסדו של 
תהלים מלא בפסוקים כאלו. הנה כמה דוגמאות: 
כי אתה  רע  אירא  לא  צלמוות  בגיא  אלך  כי  "גם 
הנופלים  לכל  ה'  "סומך  ד(;  כב,  )תהלים  עימדי" 
וזוקף לכל הכפופים" )תהלים קמה, יד(; "הרופא 
לשבורי לב ומחבש לעצבותם" )תהלים קמז, ג(.  

שיסורים  במפורש  רואים  מהם  מקורות  ישנם 

 - בו  חפץ  שהקב"ה  "כל  עונש:  בהכרח  לא  הם 
מדכאו ביסורין... מה שכרו? יראה זרע יאריך ימים 
ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו" )ברכות ה 
א(; "שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא 
וארץ  התורה  הן:  ואלו  יסורין,  ידי  על  אלא  נתן 
ישראל ועולם הבא" )ברכות ה א(; "הקב"ה מביא 
את  שירשו  כדי  הזה  בעולם  הצדיקים  על  יסורין 

העולם הבא" )קידושין מ ב(. 
שיש  בלבד  זו  שלא  יודע,  המאמין  האדם 
המאורעות  שכל  אלא  המאורעות,  לכל  משמעות 
הם לטובתו ממש, כי הקב"ה הוא טוב ואוהב אותנו 

מאוד. 
מוסיפה  מתנה",  זו  "גם  בספרה  אדהאן,  מרים 
אל  הכוח  מן  להוציא  אותנו  מאלצים  שהיסורים 
הפועל את האמת הפנימית של הכמיהה לאלוקים 
הטמונה בתוכנו, ו"כדי שתהליך זה יוכל להתרחש, 
כמו  רוחנית,  אימונים  במערכת  להתאמן  עלינו 
למשל... דבקות באמונה בעיצומם של היסורים". 
האדם  מגלה  קרובות  לעיתים  כי  מציינת,  אדהאן 
חלק  עצמה  היא  האמונה  שהעמקת  המאמין 
"כאשר  עליו:  שנחת  האירוע  של  מהמטרה  גדול 
תרדמה  עלינו  נופלת  כשורה,  מתנהלים  העניינים 
רוחנית, כי איננו מרגישים שאנו זקוקים לבורא. רק 
כשאנו סובלים אנו נוכחים לדעת שכל התענוגות 
סיפוק  לנו  לגרום  יכולים  אינם  הזה  העולם  של 
הריקנות  בלבד.  זמנית  בריחה  אלא  קיימא,  בר 
שנוצרת בתוכנו יכולה לגרום לנו לשקוע למעמקי 
הדיכאון, או שהיא יכולה לעורר בנו שאיפה חזקה 
כאלו  ברגעים  מאיתנו...  נשגבה  למהות  להתחבר 
של  המודעות  את  להכניס  מאמץ  מאיתנו  נדרש 
המתקבלת  והתוצאה  חיינו,  לתוך  הבורא  נוכחות 
היא תחושה עמוקה ואינטימית של קירבה לבורא. 
לנו לשאת  זו של קירבת אלוקים עוזרת  תחושה 
את הכאב". בהמשך הפרק אדהאן מחדדת קביעה זו 
עוד יותר: "מבחינה רוחנית מטרתנו הסופית היא 
להגיע לרמה כזו של קירבת אלוקים, שנוכל לראות 
פעמים,  מספר  מדגישה  אדהאן  כמתנה".  כל דבר 
שהקושי יכול לגרום גם למהלך הפוך לגמרי, ולכן 
"כמובן שהמאורעות הם רק גורם מדרבן, המפעיל 
בו...  ללכת  בוחרים  שאנחנו  הכיוון  לעבר  אותנו 
הבורא  עם  הקשר  יצירת  את  ליזום  האחריות 

מוטלת עלינו". 
שנזכה להאמין בכוחות שנתן ונטע בנו הבורא, 
העוברים  בקשיים  רצונו  שכל  בטוחים  ולהיות 
עלינו, לחזק ולחדד בתוכנו את האמונה באהבתו 
אנו  תמיד  שלא  אף  לנו,  להיטיב  וברצונו  אותנו 
מתוך  לנו  לצמוח  שעתידה  הטובה  מהי  מבינים 

הקושי והמיצר.

"טהר"  מדרשת  ראש  הוא  אביחי  רועי  הרב 
תשובה  בעלי  בתכנית  ומלמד  תשובה,  לבעלות 
יד-בנימין,  ביישוב  החיים"  "תורת  מוסדות  של 
לפרטים  שליט"א.  טל  שמואל  הרב  בראשות 

ובירורים אתם מוזמנים ליצור קשר:
roiavihay@gmail.com  054-5667238

בס”ד

הערכה כוללת:

חנוכיה מהודרת
מדגם “הבית הלבן”

מארז של 44 כוסיות
 100% שמן זית כשר למהדרין

 דיסק של שירי חנוכה 
משמחים ומרגשים 

לשמונת הימים

מדליקים אור גדול 073-222-12-50 מהרו להזמין עוד היום
והערכה תגיע אליכם בהקדם עם שליח עד הבית!

מכירת הערכות לחנוכה עומדת להיסגר בקרוב

++

להתנדבות ותרומת ציוד לאם ולילד ניתן להתקשר או לשלוח מייל:

“כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא“ )מסכת סנהדרין ד,ה(

אמא מצילה אותי
הידברות - למען החיים

בהידברות דואגים לא לאבד אף נפש מישראל, בואו והיו שותפים להצלת חיים.
מחלקת אמ”א-בהידברות אמא מצילה אותי-המחלקה להצלת עוברים

1-800-800-110052-955-15-91kalina@hidabroot.org
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מעולם לא ראיתי את אבי מזיל דמעה, ומעולם 
לא שאלתי אותו לפשר הדבר, הנחתי שזה קשור 
למשפחתו שהושמדה בשואה והותירה אותו נער 

צעיר שעלה בגפו לארץ ישראל.
הפתעה נוספת נרשמה בטקס, כאשר התושבים 
"לכבוד  יקרה  מתנה  רכשו  כי  הודיעו  החילוניים 
לא  זו  אך  המתנה,  את  לראות  ציפו  כולם  הרב". 

נראתה באופק.
ואז הופיעה עגלה רתומה לסוס, ועליה משהו 

בולט ביותר אך מכוסה.
ואנשים טיפסו עליה וחשפו  העגלה התקרבה, 

את שהסתתר מתחת לכיסוי.
נפח  אצל  שהוזמנה  ענק  חנוכיית  זו  הייתה 
הברזל של המושב וצופתה בזהב. זו הייתה באמת 
מתנה יקרה. המנורה הוצבה בבית הכנסת במקום 
נקרא  והרב  וחבריו,  אבי  ידי  על  מראש  שיועד 

להדליק את הנרות.
תפילת  לאחר  חנוכה  של  חמישי  נר  זה  היה 
ערבית. הרב הדליק את הנרות בהתרגשות. קשה 
לאחר  לכולנו.  הזה  הטקס  עשה  מה  לתאר  לי 
שלושים שנה ויותר של פירוד ושנאה - שררה כזו 
אחדות, אנשים שהיו אויבים זה לזה פשוט קמו 
ולחצו יד. עד היום זולגות דמעות מעיניי כשאני 

נזכר בטקס ההוא.
* * *

הרב.  של  רעייתו  חלתה  מכן  שלאחר  בשנה 
במשך מספר שנים התמודדו הרב ושתי בנותיו עם 
ואכזבות,  תקוות  ועם  ונשנים  חוזרים  אשפוזים 
ולאחר חמש שנות מחלה הלכה הרבנית לעולמה, 
יום לאחר שהשתתפה בטקס ההדלקה ההמוני של 

המושב, ישובה על כיסא גלגלים ועטופה בשמיכות 
ובאהבת נשות המושב מכל החוגים.

היינו  תמיד  ואם  ספורים,  שימיה  ידענו  כולנו 
זה  שבטקס  הרי  ההדלקה,  בטקס  דמעה  מזילים 
דתיים  רצינו,  כולנו  כמים.  דמעות  הזילו  עינינו 
כחילוניים, בהחלמתה, אך כאמור, יום לאחר מכן 

היא השיבה נשמתה לבוראה.
כל המושב השתתף בהלווייתה, מילד ועד זקן, 
וכולם עטפו באהבה את שתי הבנות. האחת בגיל 

18 והשנייה בגיל 12.
קומתו של הרב שחה. עם זאת, לאחר ה'שבעה' 
שב לעבודת הקודש ולעשייה הברוכה לכל תושבי 
ומשפחתי  ואני  החילוניים,  מבין  רבים  המושב. 
להשתתף  והחלו  לדת  מאוד  התקרבו  בתוכם, 

בתפילות ובשיעורים.
השנים חלפו. כולנו רצינו לראות את בתו של 
התעניינו  לא  קרה.  לא  זה  אך  בית,  מקימה  הרב 
מדוע, אך היא הגיעה לגיל 24, ועדיין לא נישאה. 
בהגיעה לגיל 26 פקד אותם אסון נוסף ונורא.

נשמתו  את  השיב  קם.  לא  הרב  אחד  בוקר 
לבוראו במיתת נשיקה.

אבי  השבר.  עומק  את  לך  לתאר  יכול  איני 
הקשיש בכה בכי תמרורים, וכל אנשי היישוב ליוו 
אלפי  הגיעו  להלווייתו  והנערץ.  האהוב  הרב  את 
היה  שמו  כי  שלנו,  הקטן  למושב  מחוץ  אנשים 

ידוע בכל רחבי הארץ.
האנשים,  אלפי  כשהתפזרו  ההלוויה,  לאחר 
מתקשים  לקבר,  סביב  המושב  גברי  התגודדו 
להיפרד מהמנהיג הנערץ שהיה להם לאב ולמורה 

דרך.

 26 בת  האחת  הבנות,  שתי  את  ליוו  והנשים 
והשנייה בת 20, יתומות מאב ומאם. קשה לתאר 

את השבר והכאב.
* * *

במהלך ה'שבעה' הודיעה הבת הבכורה לאחותה 
הצעירה כי החליטה להעביר את הבית על שמה. 
לשאלתה מדוע, הסבירה כי לה גם כך יהיה קשה 
אבוד",  "ממילא  נראה  שזה  ומכיוון  בשידוכים, 
כהגדרתה, היא לא רוצה שגם אחותה תאבד את 
את  לרשום  החליטה  כך  טוב.  לשידוך  ההזדמנות 
הבית על שמה של הצעירה בתקווה שהדבר ישפר 

את סיכוייה למצוא שידוך טוב.
האחות הקטנה התנגדה, כמובן, אך ידעה היטב 
לקיים  נוהגת  לאביה,  באופיה  שאחותה, שדמתה 

את אשר היא מחליטה.
החליטה  ה־26  בת  והבת  שבועיים  עברו 
יודע  לא  לאביה.  מצבה  לרכוש  כדי  לעיר  לנסוע 
איך לא היה מישהו שחשב על כך, ואולי היה, אך 
במציאות, היתומה בת ה-26 מצאה עצמה נוסעת 
גדול במרכז  לאזור תעשייה הסמוך לבית קברות 

הארץ כדי להתעניין במצבות ובמחיריהן.
ואז  נאה,  במחיר  נאה  מצבה  על  סיכמה  היא 

התיישבה בתחנת האוטובוס.
אוטובוס, קו אחר, עצר בתחנה, ובחור ישיבה 
שקועה  הייתה  היא  עליו.  עלה  שם  שעמד 
הבחינה  נסע  לאחר שהאוטובוס  ורק  במחשבות, 

שהבחור הותיר תיק על כיסא התחנה.
אחדות  דקות  ולאחר  התיק,  את  לקחה  היא 
החליטה לפתוח אותו כדי לגלות את שם המאבד 

ולהחזיר לו את תיקו.

אני מתגורר במושב קטן בדרום הארץ.
בתערובת  החמישים  בשנות  הוקם  המושב 
מוזרה של אנשים דתיים מעדות המזרח וחילוניים 
מארצות אירופה, ובעשרים השנים הראשונות היו 

לא מעט חיכוכים על רקע זה.
עד שיום אחד, בתחילת שנות השמונים, מונה 

רב למושב.
היה זה איש חרדי, צעיר, נשוי ואב לשתי בנות, 
בוגר ישיבה ומוסמך לרבנות. מובן שהחצי האחד 
של המושב )ובתוכם הוריי( התקוממו על המינוי 
שנכפה עליהם, ואף פנו לבית המשפט כדי לבטלו.

והורה  מניעה  צו  נתן  לא  המשפט  שבית  אף 
 - הדברים  שיתבררו  עד  בתפקידו  יישאר  שהרב 
הודיע הרב החדש מטעם עצמו, כי עד שלא יוכרעו 
העניינים הוא יעבוד ללא משכורת. ההודעה הזו די 
הפתיעה את כולם, אך מתנגדיו טענו שזהו תרגיל 

שנועד לקנות אותם והוא לא יעבוד.
והחל  כלפיו  מההתנגדות  התרשם  לא  הרב 
בסבלנות  שלו  הקודש  מלאכת  את  לעשות 
ובמסירות אין קץ. הוא פעל בחכמה ובתבונה, ולא 

הגיב על הפעולות שנעשו נגדו.
מעבר להיותו למדן ואיש הלכה, היה לו כושר 
לתקציב  דאג  מאוד  ומהר  הכלל,  מן  יוצא  ארגון 
לבית כנסת גדול למושב, הכול מתקציבי ממשלה, 
כך שלחילוניים לא הייתה שום עילה להתנגד לכך.
בעוד בית הכנסת נבנה, הגיעו לאזניו שמועות 
לקשישי  מועדון  להקים  ז"ל  אבי  מאמצי  על 
המושב. אבי היה אדם פשוט, לא היו לו הכישורים 

לארגן דבר כזה.
אותו  קיבל  אבי  בביתנו.  הרב  "נחת"  אחד  יום 

בנימוס, אף שהיה מראשי המתנגדים לו. הרב החל 
שבתחילה  ואבי,  הקשישים,  במועדון  להתעניין 
החמיץ פנים, מצא עצמו משתף אותו בתכניותיו, 

במאמציו ובעיקר באכזבותיו.
הרב רשם בפנקסו את הדברים, ולאחר מכן בירך 

אותנו במאור פנים ויצא.
אבי רטן: "הוא בא לעשות רושם. שום דבר לא 

יצא מזה".
אותו,  ראינו  לא  ובאמת  מספר שבועות,  עברו 
והתיישב  הוא שב לביתנו  וחצי  חודש  לאחר  אך 
עם אבי. "השגתי תקציב בשביל מועדון הקשישים 

שלך", אמר.
אבי כמעט התעלף. הרב הראה לו הקצבה של 
סכום גדול ביותר להקמת מועדון קשישים. "איך 

השגת את זה?", שאל אבי.
הכנסת?",  בית  לגבי  זה  את  שאלת  לא  "למה 

שאל הרב.
"שאלתי, אבל לא אותך", אמר אבי, "ואתה לא 

רוצה לשמוע את התשובה שקיבלתי".
שניהם צחקו. 

* * *
הייתה זו תחילתה של ידידות מופלאה. מועדון 
הקשישים נבנה בד בבד עם בית הכנסת. הרב ואבי 
ישבו שעות על גבי שעות, ולפתע מצא עצמו אבי 
מתעסק גם בענייני בית הכנסת. תחילה מתוך אי 
נעימות, לאחר מכן מתוך הכרת הטוב לרב, ובסופו 

של דבר מתוך התלהבות אמיתית.
עם  ונפגשים  לירושלים  יחד  נוסעים  היו  הם 
"אנשים חשובים", ובנסיעות גילה אבי שהרב שבו 

לאט־ אותו.  שמכבד  נעים  איש  הוא  נלחם  הוא 
לאט שמענו אותו מדבר בשבחו והדבר היה לפלא.
קרוב להשלמת שני המבנים, הוגשה - במפתיע 
את  למשוך  המשפט  לבית  בקשה   - שלא  או 
העתירה כנגד מינויו של הרב. בית המשפט קיבל 
והרב  הסתיימו,  ההליכים  העתירה,  משיכת  את 

החל לקבל את משכורתו. 
הוא הגיע לביתנו להודות לאבי על כך. אבי דחה 
את הכרת התודה ואמר שמצדו היה צריך ללכת עד 
הסוף עם העתירה. ידעתי שהצהרה זו אינה קרובה 
שהתקיימה  בישיבה  נוכחתי  עצמי  אני  לאמת. 
בביתנו שבה אבי נלחם בשיניו למען הרב ולמעשה 

הכריח את כולם למשוך בחזרה את העתירה.
הרב,  בנפש  אבי  נפש  נקשרה  ואילך  זה  מרגע 
למרות הבדל הגילאים הניכר ביניהם, ובמושב כמו 
לעגו  בתחילה  זאת.  להסתיר  היה  ניתן  לא  שלנו 
חבריו של אבי על כך, אך מהר מאוד השלימו עם 
חסידיו  להיות  בעצמם  החלו  מהם  וכמה  המצב, 

של הרב.
של  הבית  חנוכת  טקס  התקיים  החנוכה  בחג 
לקבוע  הוזמן  כמובן,  הרב,  הקשישים.  מועדון 
מזוזה, וכל התושבים מכל העדות הגיעו. אני זוכר 
בזה  לרב  ואת השבחים שחלקו  היטב את הטקס 
במהלך  מדת.  הרחוקים  אבי  של  חבריו  זה  אחר 
הטקס הזמין הרב את כל התושבים לחנוכת בית 

הכנסת שהתקיימה למחרת.
כולם הגיעו. אנשים שלא חבשו כיפה אף ביום 
התרגשות  כיפה.  חובשים  לטקס,  הגיעו  כיפור 
מזוזה.  לקבוע  אבי  את  כיבד  הרב  כאשר  נרשמה 
אבי היה נבוך וניסה לסרב, אך חבריו דחפו אותו 

לכך, והוא בירך את הברכה ופרץ בבכי נורא.

אנשים 
מספרים על עצמם 

סיפורים שקרו באמת

עשינו
לך מנורה 

מאת חיים ולדר

סיפורן העדין והנוגע ללב של שתי אחיות שהתייתמו מאב ומאם, וכל שנותר להן - זו 
האחת את רעותה. מה שנראה כהקרבה שאינה נתפסת, מסובב על ידי ההשגחה 
העליונה להיפך הגמור... סיפור מרתק על מסירות, נאמנות והשגחה עליונה.



היא פתחה וראתה שם גמרא ומחברת חידושי 
תורה. שמו של הבחור וכתובתו הופיעו שם, כמו 

גם שם הישיבה שבה הוא לומד.
היא התקשרה מטלפון ציבורי למודיעין וביררה 
ענתה  הבחור  של  אחותו  בביתו.  המספר  את 
לטלפון. היא הסבירה לה מה מצאה והיכן, והאחות 
ותשיב  חשבונה  על  מונית  שתיקח  ממנה  ביקשה 

את התיק לבית.
עשרים  בתוך  והגיעה  מונית  עצרה  אכן  היא 
לה  אמרה  הנשואה  האחות  הבחור.  לבית  דקות 
אך  הולך לבית קברות,  שהוא  אמר  לא  אחיה  כי 
היא יודעת היטב מדוע הלך לשם. "תביני", אמרה, 
"התייתמנו לפני שנה, כנראה הלך להתפלל על קבר 

אמנו".
בבכי,  פרצה  הבחורה  מדוע  הבינה  לא  היא 
הגישה לה כוס מים ולאחר שנרגעה שאלה: "ומה 

את עשית שם?".
שבועיים,  לפני  שנפטר  לאבי,  מצבה  "רכשתי 

באזור הסמוך לבית הקברות".
"מי אביך?", התעניינה.
היא נקבה בשם אביה.

מאמין,  לא  "אני  נזעק.  בבית  ששהה  האב 
והיה  בישיבה,  מעליי  שיעורים  כמה  למד  הוא 
על  רב  בצער  שמעתי  המצוינים.  הבחורים  אחד 

פטירתו... רגע... גם אמך... לא?".
הבת שוב פרצה בבכי.

הרב.  למצבת  מכובד  נוסח  לנסח  התיישב  האב 
הבנות, שהיו קרובות בגילן, התיידדו - ובת הרב 
ניצלה את ההזדמנות לספר שהיא הולכת לרשום 

לו  יש  ואם  הצעירה,  אחותה  שם  על  הבית  את 
הצעה היא תשמח מאוד לשמוע.

הבחור,  אחות  התקשרה  אחדים  ימים  לאחר 
בעל האבידה, ואמרה כי ביררה היטב על אחותה, 

ויש לה בשבילה הצעת שידוך טובה מאוד.
"זה  ענתה:  והיא  הבחור,  בשם  התעניינה  היא 
היחיד  החיסרון  זה  שמצאת,  התיק  את  שאיבד 
שאני יודעת עליו, אבל עלייך לעשות בירור בשביל 

אחותך".
כי  האחות  דיווחה  השיחה  את  שסיימו  לפני 
העבירה את ההצעה לרב עיר ידוע שיהיה השדכן, 

כדי שלא תיווצר אי נעימות.
ואכן, רב העיר נכנס לתמונה, ולאחר כל השלבים 

המקובלים השניים מצאו את עצמם מתאימים.
 - הכספי  ומתן  המשא  של  השלב  הגיע  ואז 

שנעשה מול הבת הגדולה, איך לא?
"אני מקווה שמסרו לך שהבית שלנו יירשם על 

שם אחותי הקטנה", אמרה לרב העיר השדכן.
"בעניין הזה יש איזושהי בעיה", אמר הרב.

"איזו בעיה?".
לו את הדירה  "אביו של הבחור מתעקש לתת 

שלו, והוא לא מסכים שתתני את דירת הורייך".
"ומדוע שיעשה זאת?", שאלה הבת.

הדירה  למסור את  מוכנה  סיבה שאת  "מאותה 
שמחציתה שייכת לך".

לרב  גם  אבל  תשובה,  לה  הייתה  לא  כבר  לזה 
השדכן לא הייתה תשובה היכן יגור האב.

יומיים אחר כך התקשרה אשת הרב.

לי רעיון לפתרון בנושא הדירה לאחותך",  "יש 
אמרה בקול מוזר. "וזה תלוי קצת בך. יש לי הצעת 
43, אמנם מבוגר, אך צעיר  בן  רב שכונה  שידוך. 

ברוחו".

איפה  לשאלה  השידוך  הצעת  בין  הקשר  "מה 
הוא יגור... רגע, ההצעה היא האבא של הבחור?".

אם  מתנצלת  אני  שהתכוונתי,  מה  בדיוק  "זה 
פגעתי בך...".

"תני לי לחשוב על זה", אמרה.

המושב  רב  של  בתו  עם  האלמן  הרב  חתונת 
שלנו התקיימה במושב. קשה לתאר את השמחה 
שהייתה לנו לראות שלפחות שתי בנותיו של הרב 

זכו להקים בית בישראל.

למושב  מחוץ  התחתנה  מכן  לאחר  כחודשיים 
בתו השנייה, וכולנו נסענו לשמוח ולשמח.

בעלה של בת הרב התגלה כאיש מיוחד ונעים, 
ממש בדרכו של הרב ז"ל, הוא קיבל על עצמו את 
הצלקת  בתוכנו.  להתגורר  ועבר  המושב  רבנות 

הנוראה נרפאה.

מול  המושב  כל  התייצב  מכן  שלאחר  בחנוכה 
החנוכייה הגדולה, והרב החדש הדליק את הנרות 
הרבנית  אשתו,  הנשים,  ובקרב  בנו,  כשלצדו, 
החדשה וכלתו שהיא אחותה. אור החנוכייה הקרין 

את האור שחשנו בליבנו פנימה.

לילדים  ולדר  חיים  ספרי  את  להשיג  'ניתן 
ולמבוגרים בארגון הידברות בטל' 073-2221250.
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