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יזם:שיווק: אנו מקדמים בברכה 
את עשרות המשפחות 

האיכותיות שזכו להצטרף 
לקהילה הדתית החמה
של 'חריש על הפארק'.

גם אתם רוצים לזכות 
ולהצטרף אלינו?

נותרו דירות אחרונות
בשלב א'!

?
אולי אתם

הזוכים הבאים?

נחמו עמי, 
 נחמו בבקשה

אביתר 
בנאי

ודורון 
שפר

עמוד 5

 כשר
מתזזת בין משפחותסיירת הכשרותזו לא מילה גסה

 
שהחליטו ללכת
 
על זה עמוד 8

ארבע שעות שיחה עם 
ראש הממשלה

סיוון רהב־מאיר עמוד 6

בעדינות, בלי לשבור. החכמה היא לפרוץ את המנעול ט"ו באב:
 

התוועדות על זוגיות 
 

עם הרב שבתי סלבטיצקי
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לימוד הלכה למעשה זה בשבילך
1-700-500-777www.tzurba.comשיעורים

בארץ ובעולם
סיום כל

השולחן ערוך
לימוד מרתק
פעם בשבוע

 סט מהודר
במחיר השקה

צורבא מלווה אותך בכל שלבי פתיחת השיעור:

חוברת לימוד ושי לכל משתתף בחירת נושאי הלימוד

כנסים וימי עיון למגידי השיעורים פרסום השיעורים

מדי שבוע מתקיימים מאות שיעורי הלכה למעשה, בכל רחבי הארץ: 
מרבנן׳  ׳צורבא  מכון  מגוונות.  וקהילות  כנסת  בתי  מגורים,  בבתי 
בראשות הרב בן ציון אלגאזי שליט״א, מזמין גם אותך לפתוח שיעור 

צורבא אצלך בקהילה. תרים טלפון, אנחנו איתך.

 תפסיק לשאול שאלות
 פתח שיעור צורבא 

אצלך בקהילה!

סיימנו שיעור מעט 
לפני צאת הכוכבים, 
נוכל להקדים את 

תפילת ערבית?

 יש צורך לשלם 
 לבית הכנסת

 תוספת על שימוש 
בחשמל ומים?

מותר להשתתף בשיעור 
 לפני שברכתי 
ברכות התורה?

מותר להשתמש 
 בחוברת צורבא 
 של חבר אם הוא 

לא נמצא?

האם יש בעיה
לקיים שיעור 
בבניין מגורים

כשיש חשש להפרעה?

בשבת, מותר 
לעשות קידוש 

בכוס חד פעמית 
לפני השיעור?

למעלה
 מ-460 שיעורים 

כבר נפתחו.
עכשיו תורכם!



"תמיד בשמחה" – האם זה מציאותי?
שאלה:

ממינוס לפנימיוס
הרב מיכי יוספי

מכל  יוצאים  שמחה  ידי  על 
הגלויות ומכל הצרות, כך דורשת 
החסידות את הפסוק "כי בשמחה 
יש כאן משהו מטריד. האדם הלא  תצאו". אך 
עצוב בגלל צרותיו, אז איזה מין רעיון זה להציע 
משל  עצוב?!  להיות  להפסיק  וכך  לשמוח  לו 
לאדם שנמצא ביתרת חוב בחשבון הבנק שלו, 
ומגיע חבר ונותן לו עצה שיפקיד כסף בחשבון 

וכך ייצא מהמינוס...

העניין הוא שבכל דבר יש חיצוניות ופנימיות. 
כך גם בנושא השמחה.

חיצונית  שמחה  ישנה 
שמחה  פנימית.  ושמחה 
חיצונית ניזונת מדברים 
שמסתדרים  חיצוניים 
בריאות,  רצוננו.  כפי 
הורות  זוגיות,  פרנסה, 
עצמי.  מימוש  או 
לה  שאין  שמחה  זו 
וכשמשהו  אמיתי  קיום 
משתבש אנו עסוקים בחסר. 

דואגים, עצובים ורוטנים.

של  ממד  ישנו  החיצונית,  לשמחה  במקביל 
מותנית  שאינה  שמחה  זו  פנימית.  שמחה 
בדברים שמחוץ לנו אלא נובעת מעצם קיומנו, 
מעצם החיים ומתוקף היותנו חלק א־לוה ממעל 
ממש. ועל שמחה זו נאמר "מצווה גדולה להיות 

בשמחה תמיד".

השמחה  את  להזניח  נטייה  לנו  יש  מה  משום 
החיצונית  כשהמציאות  אך  הזו,  העמוקה 
הממד  את  לפגוש  מתעוררים  אנו  מתערערת 
כשאנו  בידינו.  ותמיד  זמין  שתמיד  הפנימי 
הרי  הפנימית,  השמחה  על  אחריות  לוקחים 
גם  שבעקבותיה  שמים  לברכת  זוכים  שאנו 
לטובה,  משתנה  הגשמית  החיצונית  המציאות 

בטוב הנראה והנגלה.

כמובן שלא!
הרב שאול יונתן וינגורט
ראש ישיבת 'תום ודעת', ירושלים

אובייקטיבי,  עניין  היא  המציאות 
האופן   – סובייקטיבי  עניין  היא  השמחה  ואילו 
כמובן  כן,  אם  המציאות.  על  מסתכל  האדם  בו 
ש"בשמחה תמיד" איננה תביעה מציאותית, אלא 
זוהי הסתכלות על המציאות. לפעמים המציאות 
מתנגשים  האובייקטיביים  והנתונים  קשה,  היא 
על  שמסתכל  אדם  אך  הטובות,  החוויות  עם 
המציאות בעיניים שמחות, יוכל לשמוח עם כל 

נתון במציאות.

יתר על כן, כשם שישנה ציפייה מאדם עם חובות 
גדולים, או עם מצב גופני קשה, להיות בשמחה 
שחורה'  'מרה  לו  שיש  מאדם  גם  מצופה  כך   –
וכיצד  בשמחה.  הוא  גם  להיות  עצבות,  או 
להבין  למציאותית?  השמחה  את  להפוך  ניתן 

סובייקטיבית.  היא  המציאות  שגם 
כך  על  מצביע  לג(  )פרק  התניא  בעל 

שהמציאות החיצונית בסך הכול 
מסתירה את האלוקות שבפנים. 

מי  וכל  אחד,  הוא  ה' 
כיצד  במציאות  שמגלה 
גם "שמו אחד", ורואה 
מתגלה,  אחדותו  כיצד 
בשמחה  להיות  יוכל 

תמיד.

שלימד  החידושים  אחד 
הוא  טוב,  שם  הבעל  שבניגוד אותנו 

לאנשים שמסתכלים על כך ש'עולמות בפשיטות' 
ואילו 'אלוקות בהתחדשות', כלומר: פשוט שיש 
להפוך  עלינו  אלוקות,  שיש  הוא  וחידוש  עולם 
בפשיטות'  ש'אלוקות  ולהבין  ההסתכלות,  את 
ואילו 'עולמות בהתחדשות', כלומר: פשוט שיש 

אלוקים, והחידוש הוא בקיומם של העולמות.

היא  תמיד"  "בשמחה  להיות  העצה  מעתה, 
להתעצם עם "שויתי הוי' לנגדי תמיד", ולהכיר 
בכך שה' מונח בפנימיות כל העולמות. מתוך כך 

יכול האדם לשמוח בכל מה שבא אליו.

אפילו ירמיהו
הרב יואב שטרנברג

רב קהילת "נחלת בנימין" ביישוב אדם

בוערות,  עוד  החורבן  כשלהבות 
ֶבר ָרָאה  ירמיהו הנביא מבכה את מר גורלו: ֲאִני ַהּגֶ
ְך ְולֹא אֹור.  ֶבט ֶעְבָרתֹו. אֹוִתי ָנַהג ַוּיַֹלְך, ֹחשֶׁ ׁשֵ ֳעִני, ּבְ

ל ַהּיֹום. ב ַיֲהֹפְך ָידֹו ּכָ י ָיׁשֻ ַאְך ּבִ

זוהי רק הפתיחה של פרק ג במגילת איכה. בפסוקים 
הבאים ירמיהו מתאר באריכות את סבלו, ואכן, אין 
ספק שגורלו של ירמיהו לא שפר עליו. לא ברמה 
באמצע  זאת,  ועם  הלאומית.  ברמה  ולא  האישית 

אותו הפרק ירמיהו משנה מנגינה:

א  י ִיּשָׂ ֶבר ּכִ ּנּו... טֹוב ַלּגֶ ְדְרׁשֶ טֹוב ה' ְלֹקָוו, ְלֶנֶפׁש ּתִ
ַמה   ... ה'  ְלעֹוָלם  ִיְזַנח  לֹא  י  ּכִ ְנעּוָריו.  ּבִ ֹעל 

ֶבר ַעל ֲחָטָאו. ְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי, ּגֶ ּיִ

ובקושי,  בסבל  והתמקדות  נכאים  מרוח 
מה  שאין  לאמירה  עובר  ירמיהו 
השינוי  מתרחש  כיצד  להתאונן. 

הזה?

מתרחש  השינוי  אולי 
פסוקים  בעקבות 

ה'  "ַחְסֵדי  באמצע: 
ָכלּו  לֹא  י  ּכִ ָתְמנּו,  לֹא  י  ּכִ

ָאְמָרה  ה'  ֶחְלִקי  ַרֲחָמיו... 
לֹו".  אֹוִחיל  ן  ּכֵ ַעל  י,  ַנְפׁשִ
ברגע שמבינים שכל מעשיו של 
הקדוש ברוך הוא לטובה, כל הפרספקטיבה 
משמעות.  מקבל  והסבל  משתנה,  האירועים  על 
אלא  האדם,  על  הבאים  ייסורים  סתם  לא  אלו 

ייסורים הבאים לעזור לו.

של  במובן  תמיד  לשמוח  אפשר  אם  יודע  אינני 
המבט  את  להחליף  אפשר  אבל  וצחוק,  חיוכים 
רצון  של  תקווה,  של  במבט  והמיואש  הסובל 
השמחה.  של  המאפיינים  שהם  ועשייה,  לפעולה 
ש  ַמּמָ ָכה  "ּכָ כו(:  פרק  )תניא  התניא  בעל  של  כלשונו 
ּוְכֵבדּות  ַעְצלּות  ְבּ חֹו  ְלַנּצְ ֶאְפָשר  ִאי  ֶצר,  ַהּיֵ ִנְצחֹון  ּבְ
ִאם  י  ּכִ ֶאֶבן,  ּכְ ב  ַהּלֵ ְוִטְמטּום  ֵמַעְצבּות  ְמָשכֹות  ַהּנִ

ְמָחה...". ֶכת ִמִשׁ ְמׁשֶ יזּות ַהּנִ זְרִ ִבּ
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יזמות    בנייה    נדל״ן
קדמא

הרחוב החדש

בס״ד

פרויקט חדש ביישוב "לשם"
42 יחידות דיור בלבד במפרט ייחודי
הכולל מערכת בית חכם
דו משפחתי | דופלקס גן | פנטהאוז גג

לפרטים: 1-700-552201
חפשו ב- ׳קדמא בלשם׳ 



     התקווה מטהרת אותנו. 
פותחת בנו צוהר לשינוי.

     קושרת אותנו אליו. 
    תקווה כמו קו, מחברת בינינו לבינו.

         בין האור לחושך. 
     בין הצרה לישועה. 

      התקווה היא ראשית הגאולה. 
             נחמו עמי, נחמו בבקשה

עושה שלום במרומיולישועתך קיוויתי 

על הנאמר "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל" 
מסבירים חז"ל שהכוונה בעשיית שלום במרומים היא שהקב"ה עושה 
שלום בין המלאך גבריאל )מלאך האש( למלאך מיכאל )מלאך הקרח/
מים(. בדרך הטבע אש ומים לא יכולים לחיות בשלום יחד - או שהמים 

יכבו את האש או שהאש תאדה את המים.

עשיית השלום במרומים מכילה סוד גדול בעבודת האדם בעולמו: סוד 
נשיאת ההפכים.

מבט  הוא  סביבנו  והעולם  החיים  על  מסתכלים  שאנחנו  המבט  לרוב 
של חלוקה ופירוד: טוב ורע, יום ולילה, יהודי ומוסלמי, דתי וחילוני, 

ליטאי וחסידי, ספרדי ואשכנזי, מכבי והפועל...

הרב איתמר שוורץ )"בלבבי"( מסביר את הפסוק מתהילים "יושב בסתר 
ולפי  בסתר,  דווקא  ונמצא  יושב  שהקב"ה  יתלונן..."  שדי  בצל  עליון 
היכולת שלנו להכיל, לתת מקום ולשאת הפכים בחיינו, כך נזכה לגלות 

יותר ויותר את השם יתברך.

ופועמת  מתקיימת  ביותר  והמוחשית  האולטימטיבית  ההפכים  נשיאת 
בין איש לאישה, זכר ונקבה שעל פי הטבע הם הפכים גמורים. בכדי 
להשכין שלום בבית אנחנו נדרשים לצאת מעצמנו ולהתגבר על הטבע 
האנוכי שלנו. כשמצליחים באתגר שהוא מהגדולים והחשובים בחיינו, 

אזי מתקיים בנו הנאמר "זכו - שכינה ביניהם".

העבודה  שעיקר  הקבלה,  חכמי  לנו  שאומרים  מה  את  להזכיר  חשוב 
כוחות  - להכיל את  פנימה  בנפשנו  לנשיאת הפכים מתחולל  והשורש 
ותתעצם  ולהשכין שלום בתוכנו. בהתאם לכך תגדל  הנפש המנוגדים 
היכולת שלנו להכיל הפכים מחוצה לנו ולחיות בשלום עם בן/בת זוגנו, 

משפחתנו, קהילתנו, שכנינו והעולם שסביבנו.

יקרים  רבנים  משני  שקיבלתי  עצות  בשתי  אשתף  באב  טו  לכבוד 
המתמשך,  עד  עדי  ובנין  הבית  שלום  באתגר  לי  שעוזרות  ואהובים, 

ובעזרת ה' יהיו גם לקוראים לתועלת ולברכה:

עצה ראשונה קיבלתי מהרב יוסף שוורץ זצ"ל מנתניה, המכונה בפי כל 
"סבא לב", דמות יוצאת דופן, שכולו לב, אהבה ושמחה.

ויכוח בינינו,  - את סבא לב אחרי  - טליה אשתי ואני  יום אחד פגשנו 
שלא לומר ריב, שגלש למחוזות לא נעימים. כל אחד התבצר בעמדתו. 

כשניגשנו להגיד שלום, הסתכל עלינו עמוק בעיניים ואמר בפשטות:

"איזה כיף זה לוותר אחד לשני. איזה כיף זה לוותר".

את העצה השנייה קיבלנו מהרב שמואל אליהו שליט"א, רבה הראשי 
של צפת. הרב אליהו, שגם חיתן אותנו לפני מספר שנים, ביקש לתת לנו 
עצה לנישואים. "תקבעו לכם עיתים ללמוד משהו יחד" אמר, "קיימו 
לקבע,  זה  את  עשו  ותתמידו,  חפץ,  לבכם  שבו  נושא  בכל  חברותא 
תתאמצו ותקדישו לזה זמן. תרגילו את עצמכם לקחת זמן איכות פעם־
בלי  טלפונים,  בלי  שניכם,  רק  שתוכלו,  כמה  בשבוע,  פעמיים־שלוש 
עמוד  ייצור  הזה  המנהג  משפחה.  או  ילדים  בלי  חברים,  בלי  עבודה, 
שדרה לזוגיות שלכם. תתרגלו לשמוע ולהקשיב זה לזו, ללמוד וללמד, 

ובביתכם תשרה השכינה וישכנו בו רוב שמחה, שלום וברכה".

"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל".

תכלית כל ההתרחקות היא התשוקה והגעגועים להתקרבות.

תכלית החושך היא האמונה שהאור בוא יבוא.

התקווה שהטוב יגיע. האמונה שלא נזנחנו לעולם. האמונה, 
העולמים,  חי  ה',  של  האדיר  בכוחו  וההתבוננות  ההכרה, 
האמונה,  היא  הגלות  תכלית  צרותינו.  מכל  אותנו  לגאול 

התקווה.

ללמוד לסמוך עליו באמת. לבטוח בו באמת.

התקווה היא ראשית ותכלית הכל. לקוות ולצפות לישועתו, 
להארת פניו.

"תקוותו היא טהרתו" )הרמח"ל, מאמר הקיווי(.

התקווה מטהרת אותנו. פותחת בנו צוהר לשינוי.

קושרת אותנו אליו. תקווה כמו קו, מחברת בינינו לבינו.

בין האור לחושך. בין הצרה לישועה. התקווה היא ראשית 
הגאולה. נחמו עמי, נחמו בבקשה.

מהחלון בסלון שלי אני רואה שמיים כחולים ועץ רימונים 
הבא  השנה  ראש  לקראת  ומתבשלים  שהולכים  פירות  עם 

עלינו לטובה.

הזרע יונק אדמה, האדמה זורמת בו. הוא בוקע וגדל. השמש 
זורחת בעלים. הם נושמים מהאור פחמן ופולטים בשבילי 

חמצן. אני נושם לתוכי אויר. אני נושם לתוכי את הפלא.

את האהבה. את גודלו של ה'. אני מתמלא תקווה. לישועתך 
קיוויתי ה'.

"על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון אמרי לערי יהודה הנה 
אלוקיכם" )מתוך ההפטרה, ישעיהו מ'(.

הנה הוא. פה.

לקרוע  שלנו  הזמן  הגיע  המציאות,  במעמקי  זורם  הטוב 
מעלינו את הספקנות, את הציניות, לפתוח חלל גדול בלב 

של ציפייה לגאולה המתקרבת.

בציפייה, בתקווה עצמה יש משהו, מעין הטעם המתוק של 
הגאולה.

ראשית הגאולה בתקווה.

לישועתך קיוויתי ה'.

אישית

דורון שפראביתר בנאי
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בונה תקשורת
סיוון רהב־מאיר

מה למדתי מביבי ומברסלב
.1

בהרצאות האחרונות שלי ביקשתי לשים ליד הבמה תיבה ריקה, והסברתי לקהל 
שמי שרוצה – יכול להפקיד שם את הטלפון הסלולרי שלו. זו לא חובה כמובן, 

זו רק המלצה. ואיך הגעתי לרעיון הזה? הנה הסיפור:

.2
יחסי נתניהו והתקשורת, כידוע, אינם מוצלחים לאחרונה. המשפט הזה היה יכול 
להיכתב בכל יום בעשרים השנים האחרונות. הוא סוג של אקסיומה. ובכל זאת, 
בשבועות האחרונים היחסים באמת החריפו, ולכן נתניהו החל לזמן ללשכתו 
יחד עם  ימים,  לפני כמה  כזו  עיתונאים לפגישות תדרוך. השתתפתי בפגישה 
למה  בירושלים,  ראש הממשלה  הגענו למשרד  אנשי תקשורת.  כעשרים  עוד 
שמכונה "מפגש אוף דה רקורד", אירוע שבו משוחחים בחופשיות אבל אסור 
לצטט שום דבר ממה שנאמר בו. דיברנו על איראן ועל ארדואן, על כלכלה ועל 
צבא, על שרה ועל טראמפ. אבל כל זה, כאמור, לא לפרסום. פרט אחד אני כן 
יכולה לחשוף, ויכול להיות שהוא משמעותי יותר לחיינו מכל נושאי השיחה 

שבתוך החדר. 

.3
בכניסה למשרד ראש הממשלה התבקשנו להפקיד 
את המכשיר הסלולרי. מאבטח הפנה את הנכנסים 
הם  ושם  קטנות,  דואר  תיבות  של  מתקן  עבר  אל 
וקיבלו  בתיבה  אותו  נעלו  מהמכשיר,  נפרדו 
מפתח קטן. קיבלתי את המפתח של תיבה מספר 

תשע ולידי, ראיתי את השר ישראל כץ מפקיד את 
השרים  גם  כן,  הסמוכה.  בתיבה  שלו  הנייד  הטלפון 
מתבקשים לנהוג כך כשהם נכנסים. אני לא יודעת אם 
בשיקולים  שמא  או  ומיסוך,  אבטחה  בטעמי  מדובר 

אחרים, אבל המפגש שהתקיים אחר כך – ונמשך כארבע 
שעות! – היה יוצא דופן.

בהתחלה רבים מהנוכחים הרגישו כאב "פנטום" )כאב של איבר שנפגע 
וחסר בגוף, חלילה(. כאילו משהו אינו פה איתנו. אחרי כמה דקות ה"קריז" 

נרגע, ואז השתרר בחדר קשב נדיר. ריכוז, האזנה, מיקוד – אפשר לבחור מילים 
רבות כדי לתאר אירוע כזה, שבו כל הנוכחים נמצאים ללא מכשיר שיסיח את 

דעתם מהעיקר. 

תחשבו על זה: אנשים נפגשו למטרה מסוימת )לא משנה כרגע מה המטרה(, 
והם עוסקים כעת בה, ובה בלבד. רק בסיומה, הם ישובו אל המכשיר ויתעדכנו. 

כמה פשוט ונורמלי וטבעי, אבל כמה לא מובן מאליו במציאות הנוכחית. 

.4 
במהלך השיחה שמתי לב לכמה דברים. תחילה – מצאתי את עצמי מוציאה 
דף ועט. התחלתי לרשום את עיקרי דבריו של ראש הממשלה. לכתוב לעצמי 
נקודות על פתק אמיתי, ולא על "פתקים" בסלולרי. גם דברים שהוא אמר, וגם 

מחשבות ושאלות ותובנות שעלו מתוך הדברים. 

אחר כך הבחנתי שאני לא רק מקשיבה לו הרבה יותר טוב, אלא גם שמה לב 
להמון פרטים מסביב. היה שם פתאום "רווח להתבונן": להתבונן בשני דגלי 
של  יפים  שמן  בציורי  הממוסגרת,  העצמאות  במגילת  שמאחוריו,  המדינה 

ארץ ישראל שתלויים על הקירות. ליד הדלת הבחנתי אפילו בספר תורה קטן. 
מתברר שספר תורה אמיתי, שלם, שניצל מהשואה והוחבא בבית הכנסת הגדול 

של רוסיה, ניצב היום בכניסה לחדר שבו השרים מתכנסים לדיונים. 

אין לי ספק שעם הסלולרי ביד, ועם העיניים בתוך המסך, לא הייתי זוכה לראות 
את כל זה. הייתי מתעדכנת באינספור עולמות מקבילים, אבל לא שוהה באמת 

במקום האחד שבו אני נמצאת כרגע. 

בשלב מסוים – אחרי כשעתיים שבהן ראיתי אנשים יושבים סביב שולחן עגול, 
בלי הפרעות אלקטרוניות, כשבראש השולחן ראש הממשלה עומד ומדבר – 
האווירה נראתה לי קצת "שבתית". לרגעים היה נדמה לי שנתניהו עומד לעשות 
כך  סתם  לחול  יכולות  לא  ועוצמתה  השבת  שקדושת  ברור  נכון,  קידוש.  לנו 
ביום רביעי, אבל עובדה שגם חברה שישבה לידי הרגישה משהו אחר ויוצא 

דופן באוויר. 

"זה כזה כיף להיות בלי הסלולרי", היא לחשה לי אחרי שיצאה מהחדר, לבדוק 
במכשיר מה חדש, ואז השיבה אותו שוב לתיבה הנעולה. כשיצאנו מהפגישה 
דיברנו על יממה שבה חשים כך 24 שעות, אבל לא כדי להקשיב לנתניהו )עם 

כל הכבוד(, אלא כדי להקשיב לעצמנו, למשפחה, לחברים.

 .5
ומה קרה בצאתנו? כמה דברים. קודם כל, מפגש האיחוד 
סימני  כמה  לנו  המתינו  נכון,  אז  הסלולרי.  עם  המרגש 
בגדול  אבל  ושוב,  שוב  שנשלחו  הודעות  וכמה  שאלה 
– מתברר שבהחלט אפשר "להיעלם" טכנולוגית לכמה 
החשובים  הנושאים  מכל  יותר  ואולי  שעות. 
הכי  הראשית  הכותרת  זו   – דיברנו  שעליהם 

אקטואלית של המפגש.

עדיין תחת הרושם  נתתי שיעור,  באותו ערב 
של המפגש, ואז עלה בי הרעיון ליזום "תיבת 
סלולרים" כזו. המטרה היא לאפשר סוג כזה של 
קשב בעוד הזדמנויות. אמנם רק שתי מאזינות בחרו 
מתייאשת  לא  אני  אבל  בתיבה,  המכשיר  את  לשים 
בפורומים  הזה  הסטארט-אפ  את  להציע  וממשיכה 
שונים. בלי מאבטחים ובלי מנעולים, אבל עם רצון 

להיות באמת במקום שבו אנחנו נמצאים.

.6
ולמחרת, בכביש, הפתעה: ראיתי לפניי רכב של חסידי ברסלב, ועליו סטיקר. 
"נ נח נחמן מאומן", אלא סלוגן פחות מוכר: "הסתכלת היום אל  דווקא לא 

השמיים?". זוהי שאלה נוקבת, שרבי נחמן מברסלב שאל בזמנו את חסידיו. 

אז הלכתי לחפש את הטקסט המלא, והנה הוא, מתוך הספר "כוכבי אור": "רבי 
נחמן שאל: הסתכלת היום אל השמיים? השיב האיש: לא. קרא לו רבי נחמן 
אל החלון ואמר: אמור לי מה אתה רואה. השיב לו האיש: אני רואה עגלות 
וסוסים ואנשים רצים הנה והנה. אמר רבי נחמן: עוד חמישים שנה יהיה יריד 
אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה כאן לא יהיה עוד. רק סוסים אחרים ועגלות 
וסחורות אחרות ואנשים אחרים. וגם אני ואתה לא נהיה כאן עוד. ובכן, על מה 

אתה כל כך בהול וטרוד שאין לך זמן אפילו להסתכל על השמיים?".

ריכוז מקסימלי בחדר סגור ובמהלך שיחה ארוכה זה נחמד, אבל הסטיקר הזה 
הזכיר לי שיש טבע, ושמיים, ועולם שלם להתבונן בהם, להתרכז בהם. צריך 
להפקיד את המכשיר לא רק בכניסה לפגישות משרדיות ולהרצאות. אז בלשונו 
אפילו  זמן  לנו  שאין  וטרודים,  בהולים  כך  כל  אנחנו  מה  על  נחמן:  רבי  של 
הממשלה  ראש  אפילו  אולי  שנה,  חמישים  עוד  הרי  השמיים?  על  להסתכל 

יתחלף.

 יש לך 32 
 הודעות חדשות
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הרב יונתן זקס

כוח הָלָּמה
מצליחים  כיצד   – סיֶנק  סיימון  שאל  רבות  לצפיות  שזכתה   TED בהרצאת 
מנהיגים גדולים לעורר אנשים לפעולה? מה הפך אנשים כמרטין לותר קינג 
וסטיב ג'ובס לדמויות המזדקרות בעיני כול מעל לכל היתר? תשובתו: רוב 
מנהיגים  אבל  ה"איך".  על  מדברים  מעטים  ה"מה".  על  מדברים  האנשים 

גדולים מתחילים ב"למה".

הדוגמאות  אבל  ופוליטית.  עסקית  במנהיגות  עסקה  סינק  של  הרצאתו 
בעקיפין.  דתיות  לפחות  או   – דתיות  הן  שתיאר  לתופעה  ביותר  המאלפות 
מבית  המונותיאיזם  דתות  את  שהמייחד  טענתי  הגדולה'  'השותפות  בספִרי 
מדרשו של אברהם אבינו הוא שהן מאמינות כי יש תשובה לשאלה "למה". 
היא  הדתית  האמונה  ויטגנשטיין,  וגם  איינשטיין  גם  פרויד,  גם  כפי שאמרו 

האמונה בכך שהחיים רוויי משמעות.

פרשת ואתחנן מאירה אִמתה זו באור יקרות. היהדות מדברת הרבה על ה"מה". 
מה מותר, מה אסור, מה קודש, מה חול. יש בה גם הרבה "איך": איך ללמוד, 
איך להתפלל, איך לצמוח מתוך עבודת ה' ומתוך יחסים עם הזולת. יחסית 
לכך, על ה"למה" אומרת התורה פחות. ובכל זאת, בפרשתנו אומר משה כמה 
מן הדברים המרשימים ביותר שנאמרו אי פעם על ה"למה" של הקיום היהודי, 

ויש לדברים אלה השלכות גם עלינו כאן ועכשיו.

בשעת אמירתם של הדברים הללו, בני ישראל נראים רק כעוד שבט משבטי־
הזעם ששטפו את אסיה ואפריקה בימי קדם. משקיפים מבחוץ בני הזמן ההוא, 
התקשו  ודאי  ישראל,  בני  של  המיוחד  הדתי  חייהם  אורח  את  הכירו  שלא 
להצביע על שוני מהותי בינם לבין היבוסים והפריזים, המדיינים והמואבים, 

ויתר העממים שאכלסו את הפינה ההיא במזרח התיכון.

ובכל זאת משה טוען בוודאות מוחלטת שמה שקרה לבני ישראל עד כה עתיד 
לשנות את העולם כולו ולנסוך בו השראה. הקשיבו לדבריו ולסגנונם:

ָרא ֱא־לִֹהים  ר ָבּ ר ָהיּו ְלָפֶניָך, ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶשׁ ִנים ֲאֶשׁ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹשׁ י ְשׁ ִכּ
דֹול  ַהָגּ ָבר  ָדּ ַכּ ָמִים: ֲהִנְהָיה  ׁ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָשּ ׁ ּוְלִמְקֵצה ַהָשּ ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ, 
ר  ֲאֶשׁ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ַכּ ַמע ָעם קֹול ֱא־לִֹהים ְמַדֵבּ ֹמהּו? ֲהָשׁ ַמע ָכּ ַהֶזּה? אֹו ֲהִנְשׁ
ת  ַמֹסּ ֶרב ּגֹוי ְבּ ה ֱא־לִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקּ ִחי? אֹו ֲהִנָסּ ה, ַוֶיּ ַמְעָתּ ַאָתּ ָשׁ
דִֹלים,  ְגּ ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים  ּוְבָיד ֲחָזָקה  ּוְבִמְלָחָמה  ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים  ְבּ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך? )דברים ד, לב־לד( ה ָלֶכם ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ְבּ ר ָעָשׂ כֹל ֲאֶשׁ ְכּ

תמשיך  ושהיא  במינה,  יחידה  הישראלית  שההיסטוריה  משוכנע  היה  משה 
להיות כזו. קבוצה קטנה וחסרת־מגן השתחררה מעול הגדולה באימפריות, 
ההיסטוריה  את  אפוא  מציג  משה  א־לוהים.  בידי  אלא  עצמה  בכוחות  לא 
בנאום  יותר  גאולה. מוקדם  סיפור של  היותה  כייחודית על שום  הישראלית 

הוא מציג ייחודיות נוספת של קורות ישראל, הלא היא ייחודיות ההתגלות:

ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו?  ה' ֱא־לֵֹהינּו ְבּ ר לֹו ֱא־לִֹהים ְקרִֹבים ֵאָליו ַכּ דֹול ֲאֶשׁ י ִמי גֹוי ָגּ ִכּ
ר ָאֹנִכי  כֹל ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת ֲאֶשׁ יִקם ְכּ ִטים ַצִדּ ָפּ ים ּוִמְשׁ ר לֹו ֻחִקּ דֹול ֲאֶשׁ ּוִמי ּגֹוי ָגּ

ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום? )ד, ז־ח(

לעמים אחרים יש אלים שהם מתפללים אליהם ומקריבים להם קרבנות. גם 
העמים האחרים מייחסים לאלים את ההצלחות הצבאיות שלהם. אבל שום עם 
אחר אינו רואה את אלוהיו כריבון ומחוקק ומַצווה. אצל הגויים, החוק מגלם 
את צו המלך, או, במאות השנים האחרונות, את רצון העם. ישראל היא האומה 
היחידה שהא־לוהים נתפס בה לא רק ככוח עליון אלא גם כאדריכל החברה, 

כמתזמר הגדול של סימפוניית הצדק והרחמים, החירות וכבוד האדם.

השאלה היא למה. ואת התשובה נתן משה בתחילת הפרק:

ֶקֶרב  ן ְבּ ִני ה' ֱא־לָֹהי ַלֲעׂשֹות ֵכּ ר ִצַוּ ֲאֶשׁ ִטים ַכּ ָפּ ים ּוִמְשׁ י ֶאְתֶכם ֻחִקּ ְדִתּ ְרֵאה, ִלַמּ
י ִהוא ָחְכַמְתֶכם  יֶתם, ּכִ ם ַוֲעִשׂ ַמְרֶתּ ּה. ּוְשׁ ָתּ ה ְלִרְשׁ ָמּ ִאים ָשׁ ם ָבּ ר ַאֶתּ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ה ְוָאְמרּו: ַרק ַעם  ים ָהֵאֶלּ ל ַהֻחִקּ ְמעּון ֵאת ָכּ ר ִיְשׁ ים, ֲאֶשׁ ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִמּ

דֹול ַהֶזּה. )ד, ה־ו( ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָגּ

התורה  על  האחרים  העמים  של  דעתם  מה  לקב"ה,  או  למשה,  חשוב  מדוע 
והמצוות? הרי היהדות היא סיפור אהבה בין א־לוהים לבין עם מסוים. סיפור 
אינטימי  הוא  אז  גם  אך  בעליזות  לעתים  המתרונן  רבות,  בסערות  המנומר 

ואפילו מופנם. מה לשאר־העולם ולסיפור הזה?

ישראל הוא א־לוהי  עניין בסיפור הזה. א־לוהי  ויש  יש  ובכן, לשאר־העולם 
כיהודים משפיע על כל האנושות, לא  ומה שאנחנו עושים  כולה,  האנושות 
אוהביו  להיות  כיצד  לאנושות  המדגים  כמופת  גם  אלא  המיסטי,  במובן  רק 
ואהוביו של הא־לוהים. העמים האחרים יביטו בעם ישראל ויבינו שכוח עילאי 

כלשהו פעל בקורותיו. כדברי מילטון הימלפרב המנוח:

כל יהודי יודע כמה הוא אדם רגיל, רגיל עד לשד עצמותיו. ובכל זאת, 

כשאנו מתבוננים בעצמנו כקבוצה, אנו חשים שדברים גדולים ומסתוריים 
סוחפים אותנו ... מספר היהודים בעולם קטן מטעות סטטיסטית זעירה 
דומה  ממספרנו.  בהרבה  גדולים  אנחנו  אבל  בסין.  האוכלוסין  במפקד 

שדברים גדולים קרו סביבנו ולנו.

לא נקראנו לגייר את העולם. נקראנו להצית את דמיונו. הנביא זכריה התנבא 
ְכַנף ִאיׁש  נֹות ַהּגֹוִים ְוֶהֱחִזיקּו ִבּ ל ְלֹשׁ ים ִמֹכּ ָרה ֲאָנִשׁ על הימים שבהם "ַיֲחִזיקּו ֲעָשׂ
ֶכם" )זכריה ח, כ(. הוטל עלינו  ַמְענּו ֱא־לִֹהים ִעָמּ י ָשׁ ֶכם ִכּ ְיהּוִדי ֵלאֹמר: ֵנְלָכה ִעָמּ
להיות שגריריו של א־לוהים בעולם, ולהעיד בגופנו, באורח חיינו, שַעם קטן 
מסוגל לשרוד ולפרוח בתנאים קשים מאין כמוהם, לבנות חברה של חירות 
בחסות החוק שבניה כולם עֵרבים לה ועֵרבים זה בזה, ולקיים את אשר א־לוהיו 
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא־לֶֹהיָך" )מיכה ו, ח(.  ָפּ דורש ממנו: "ֲעׂשֹות ִמְשׁ

דברי משה בפרשת ואתחנן הם כתב השליחות של עם ישראל.

הציבורית  בזירה  שנים  מעשרות  מסקנתי  ומתרשם.  שמביט  מי  בהחלט  ויש 
יהודים שמכבדים את היהדות. קשה להם  בחו"ל היא שלא־יהודים מכבדים 
להבין למה במדינות שיש בהן חופש דת אמתי יש יהודים העוזבים את דתם או 
מעדיפים להגדיר את זהותם באופן אתני גרידא. נראה לי שהעולם כרגע זקוק 
למסר היהודי – המסר האומר שא־לוהים קורא לנו להיות נאמנים לאמונתנו 
שלנו ולהיות ברכה לבני כל האמונות. דמיינו עולם שבו כולם מאמינים בזה, 

ומנסים לממש זאת. הלוואי.

החופש  רעיון  את  שהוליד  העם  אנחנו  אתנית.  קבוצה  עוד  סתם  לא  אנחנו 
והעמיד אותו על חינוך הילדים לאהוב ולא לשנוא. דתנו היא הדת המקדשת 
על  מדברת  שהיא  לפני  חובות  על  מדברת  ואשר  והמשפחה,  הנישואים  את 
ליברלים,  או  שמרנים  שאנחנו  מפני  לא  זאת  כל  את  עושים  אנחנו  זכויות. 
רפובליקנים או דמוקרטים, ימנים או שמאלנים, אלא מפני שאנחנו מאמינים 

שזה מה שה' רוצה מאתנו.

מילים רבות נכתבות בימינו על ה"מה" ועל ה"איך" של היהדות, אך מילים 
את  לימד  חייו,  של  האחרון  בחודש  משה,  ל"למה".  מוקדשות  מדי  מעטות 
ה"למה". וכך הוא עורר אנשים לפעולה בדורו ובכל הדורות שאחריו, עד עצם 

הדור הזה. אם רצונכם לשנות את העולם, התחילו ב"למה".

פרשת ואתחנן



ואברך  חנות  מנהל  עסקים,  איש  הסעות,  נהג 
כולל נפגשים בדירה זרה... לא, זאת לא התחלה 
של בדיחה, אלא תיאור של 'מבצע כשרות' אליו 

התלוויתי השבוע.

אני  ירושלים,  ברחובות  נעימה  ערב  שעת 
קטמון  בשכונת  לדירה  דרכי  את  מחפשת 
מאחוריה  בדלת,  מהוססת  דפיקה  הפסטורלית. 
עומד זוג צעיר, נבוך אך נרגש ותינוקת צווחנית 
ומתוקה בידיהם. תוך דקות יתמלא הבית בבלוני 
מאסיביים וצוות  הגעלה  סירי  ומבערים,  גז 

מיומן וחרוץ.

מארצות  חדשים  עולים  הם  בלקמן  וחני  סת' 
סת',  דתיות,  למשפחות  נולדו  שניהם  הברית. 
וחני  ממרילנד  הוא  העברי,  בשמו  סעדיה 
רביעית  כבת  בניו־יורק  דתית  במשפחה  גדלה 
הגיעו  הם  ילדים.  ארבעה־עשר  בת  למשפחה 
ומדרשה  ישיבה  לשנת  שנה  באותה  לארץ 
יחסם  את  ולברר  זהותם  את  לחפש  החלו  וכאן 
חיפוש  של  שנים  כמה  חוו  שניהם  הדת.  אל 
שמצאו  עד  ומצוות  תורה  משמירת  והתרחקות 
שכאשר  החלטה  מתוך  ונישאו,  השני  את  אחד 
ייוולדו להם ילדים הם ירצו לגדלם בבית יהודי 
ערכי התורה. במהלך ארבע שנות  על  המבוסס 
ובהדרגה  כמסורתיים  התנהלו  הם  נישואיהם 
חזרו למקורותיהם. לפני חודש, עם לידתה של 

לגדול  צריכה  שהיא  החליטו  הם  אביטל,  בתם 
המילים  תחת  בגוגל  קצר  חיפוש  כשר.  בבית 
'מטבח כשר', העלה לשמחתם הצעה ידידותית 
להכשרת המטבח תוך שעתיים וכך הגיעו לצוות 
המכשירים של פעילי חב"ד שתיאמו להם תוך 

מספר ימים הכשרה.

בזמן  לחני  סת'  אומר  מתרגש"  ממש  "אני 
ומפשיל  כפפות  חובש  המיומן  שהצוות 
שרוולים. "אנחנו הולכים על זה עד הסוף, הא?" 

היא משיבה לו בחיוך.

מוביל  מלאה(,  בהתנדבות  )שפועל  הצוות  את 
הערב הרב יוסף־יצחק אייזנבך, העובד בשעות 
היום בתחום העסקי, ומרכז את 'מבצע כשרות' 
מטעם 'פעילי חב"ד' מזה כשנה באזור ירושלים.

הוא וֶיתר המתנדבים מוציאים בזריזות את בלון 
הגז מהרכב, מרתיחים סיר מים גדול ומתחילים 
בלקמן.  משפחת  של  הרבים  הכלים  את  למיין 
"הסכין הזאת נגעה ישירות באש?" הוא מצביע 
בידו  על אחד מכלי המנגל המונחים במרפסת. 
השנייה הוא מרים צלחת: "תראה, הסרוויס הזה 
אמנם עשוי מפורצלן, אבל הודות לציפוי הלּכה 
שיש עליו הוא ניתן להכשרה", הוא מסביר לסת' 
בכלים  הנכון  בשימוש  כדי  תוך  אותו  ומדריך 
מעתה ואילך, ומרענן את זיכרונו בהלכות עליהן 

לא הקפיד קרוב לעשור. 

 נכון לכתיבת שורות אלו,

485 
מטבחים
 הפכו לכשרים במחצית

 השנה האחרונה
מה מביא משפחה ישראלית 
לרצות להכשיר את המטבח? 

• והאם בישראל 2016 יש 
יותר או פחות מודעות 

מבעבר לנושא הכשרות?  • 
תתפלאו

מהפכה 
 

ענבל וייס



כבר  הזה  היפה  במבצע  שותף  להיות  זוכה  "אני 
אחר",  חיים  סיפור  לנו  מחכה  ערב  ובכל  שנה 
אומר יוסף־יצחק. "אני יוצא נרגש מהמפגש הזה, 
שיש בו משהו אינטימי. משפחה זרה פותחת את 
הדלת לצוות עבדקנים, ומכניסה אותו ללב הבית 
את  מגלים  אנחנו  מדהים.  פשוט  זה  המטבח!   –
ניצוץ  נדלק  הנשמה היהודית של אנשים. פתאום 
בדיוק  מה  מבינים  תמיד  לא  ואנחנו  יהודי  אצל 
אינספור  לנו  יש  המטבח.  להכשרת  אותו  הניע 
שחיפשה  אישה  למשל  כמו  מעניינים.  סיפורים 
בשכונה  בעומר  ל"ג  אירועי  על  פרטים  בגוגל 
והחליטה  ההכשרות  לאתר  לינק  ראתה  שלה, 
כשרות.  עצמה  על  מקבלת  שהיא  רגע  באותו 
עולים  מבוגרים,  זוג  של  לביתם  הגענו  מזמן  לא 
ממש,  טרף  אכלו  חייהם  שכל   ,70 כבני  מרוסיה 
שהם  החליטו  מבוגר  כה  ובגיל  בחלב,  בשר 
גם  לניצוץ היהודי שלהם. הגענו  רוצים להתחבר 
למשפחה מאוד אליטיסטית. האב עורך דין, האם 
מאבחנת דידקטית, הילדים בגיל ההתבגרות והם 
גרים בשכונה אקסלוסיבית. הם לא פתחו את ליבם 
תעלומה  בגדר  הדבר  זה  לרגע  שעד  כך  בפנינו, 
אותם להכשיר את המטבח.  הניע  - מה  מבחינתי 
ברור לנו שאנחנו רק שליחים והקב"ה רואה ללבב. 
חד  מצווה  לא  היא  שכשרות  מכיוון  מרשים  זה 
להנחת  ספורות  דקות  עצירה של  לעומת  פעמית. 

תפילין, פה מתבקש האדם לבצע מהפכה בחייו".

חשבת מה נשאר מהעבודה שלך רגע אחרי שאתה 
יוצא מהבית?

הנחיות  הערב  במהלך  מקבלת  "המשפחה 
להבנה,  ופשוט  נגיש  הלכתי  ספר  עם  מפורטות 
הכולל גם תמונות והסברים מפורטים על הלכות 
חוברת  להם  מעניקים  אנחנו  בנוסף  כשרות. 
מתכונים כשרה שהופקה במיוחד באגף הכשרות 
הדרכות  בתוכה  המשלבת  חב"ד,  פעילי  של 
בסיסיות בבישול וכוללת את כל יסודות הכשרות. 
וברצונו  שביהודי  בטוב  מאמין  אני  לכך,  מעבר 

האמיתי והכן לעבור שינוי ולעשות תשובה".

"כמובן שתהליך ההכשרה הוא הדרגתי. כשאדם 
מקפיד  אני  המטבח  בהכשרת  ומתעניין  מתקשר 
מה  הוא,  מי  ולהבין  שאלות  מספר  אותו  לשאול 
התשובה  בתהליך  נמצא  הוא  ואיפה  אותו  מניע 
והוא  עבורו  רלוונטי  יהיה  שהתהליך  כדי  שלו, 
בהם  מקרים  מעט  לא  גם  היו  בקלות.  יישבר  לא 
אמרתי למשפחה 'זה עדיין לא שייך. נדבר כשתהיו 
במקום הנכון'. לפני כחודש התקשרה אלי אישה 
מישוב בהרי ירושלים. היא ביקשה שנגיע להכשיר 

עילאיים לתאם  ועשתה מאמצים  לה את המטבח 
את ההכשרה בהקדם. כשהגענו למקום, את הדלת 
פתח לנו בעלה ואמר שהוא לא מעוניין בהכשרה 
ורק אשתו בעניין. הוא היה אפילו תוקפני. הסברנו 
מכיוון  להכשיר,  טעם  אין  כזה  שבמצב  להם 
שממילא הכלי עלול להיטרף רגע אחרי שנכשיר 
כאן  אין  מוכנים.  יהיו  כשהם  נבוא  אנחנו  אותו. 
שום עניין של כפייה. זה צריך לבוא מהמשפחה, 

בלב שלם, תוך הבנת ההשלכות של התהליך".

ריענון המבצע
מחקרי  'רושינק  ידי  על  לאחרונה  שנערך  סקר 
שווקים', העלה כי קרוב למחצית מהציבור שאינו 
להקפיד  לו  שחשוב  מצהיר  ומצוות  תורה  שומר 
הזה  מהציבור  כרבע  בביתו.  כשר  מטבח  על 
לו להקפיד  בזמן שהות בחו"ל, חשוב  כי  מצהיר 
לאכול במסעדות עם תעודת כשרות. כשני שליש 
מצהירים שאף פעם לא אכלו בשר וחלב ביחד או 
אחוזים  וכעשרה  בלבד,  רחוקות  לעיתים  שאכלו 
שיגיע  מעוניינים  בישראל  הכללי  הציבור  מכלל 
לשמור  כיצד  אותם  וידריך  לביתם  הכשרה  צוות 

כשרות.

מדגם  המהווים  איש,   500 בקרב  שנערך  הסקר 
עברית  דוברי  יהודים  של  מייצג  ארצי  אקראי 
כחילונים/ עצמם  המגדירים  25־65,  בגילאי 
נתונים מעניינים: כמחצית  מסורתיים, העלה עוד 
מהציבור שאינו שומר תורה ומצוות מצהיר שבבית 
וכארבעה  כשרות,  על  רבה  במידה  הקפידו  הוריו 
רבה  במידה  להם  שחשוב  מצהירים  עשרה  מכל 
שילדיהם יקפידו על כשרות. מאידך, כרבע בלבד 
מאותו ציבור בדיוק, מצהירים שישנן כיום בביתם 

שתי מערכות נפרדות של כלי בישול.

הסקר הוזמן על ידי פעילי חב"ד שבשנה החולפת 
לפני  מלובביץ'  הרבי  שהשיק  המבצע  את  ריעננו 
ארבעים שנה: 'מבצע כשרות'. בזמנו הכריז הרבי 

ולהדגיש  כשרות,  בשמירת  להתחזק  צורך  שיש 
בפני כל יהודי את חשיבות כשרותם של המאכלים 
הנכנסים לגופו והופכים לדמו ובשרו. הרבי הורה 
שתנועת  הבטיח  ואף  למבצע,  להירתם  לחסידיו 
חב"ד תשתתף בחמישים אחוז מהוצאות הכשרת 

הכלים הישנים וקנייתם של חדשים.

מדובר  הכשרות,  עניין  חשיבות  אף  על  אולם, 
הוא  הציוד  לוגיסטית.  מבחינה  מסובך  בפרויקט 
של  מסודרת  בהדרכה  צורך  ויש  ערך,  ויקר  כבד 
אלו  כל  המכשירים.  מערך  ובהנעת  הצוותים 

הסיזיפית.  במלאכה  להתמיד  החסידים  על  הקשו 
אגף  חב"ד  פעילי  הקימו  האחרונים  בחודשים 
במסגרתו  רוזנשיין,  שמוליק  של  בניהולו  כשרות 
רחבי  בכל  פעילים  ממאתיים  למעלה  הוכשרו 
הארץ שיוצאים מדי ערב להכשרות במטבחים של 

אנשים הפונים מיוזמתם למוקד הכשרות.

מי פונה אליכם? יש להם מכנה משותף?

בחודשים  ידינו  על  הוכשרו  כבר  מטבחים   485"
את  לאפיין  הצלחנו  לא  היום  ועד  האחרונים, 
ללא  רבים,  שישראלים  לגלות  הופתענו  הפונים. 
לנושא  חיבור  מרגישים  אחיד,  פרופיל  שום 
מעוניינים  אף  מתוכם  נכבד  ומספר  הכשרות 
"זה  שמוליק.  אומר  שלהם"  המטבח  בהכשרת 
הפרסומיים  בקמפיינים  גם  בו  שנתקלנו  קושי 
שלנו. ירינו לכל הכיוונים עד שהצלחנו לאתר את 
הקהל הפוטנציאלי של אנשים שהכשרת המטבח 

מעניינת אותם".

חזר  החל ממשפחה שבנה  מגוונות.  הן  "הסיבות 
עובר  אצלה,  לאכול  לו  לאפשר  ורוצה  בתשובה 
דרך דתל"שים שפתאום חזרו בהם ורוצים להכשיר 
ומקבל  בבוקר  שקם  ביהודי  וכלה  המטבח,  את 
נראית  סיבה  ללא  על עצמו להכשיר את המטבח 
שמאחורי  הסיפורים  את  לשמוע  מרתק  זה  לעין. 
ומלואו.  עולם  יש  מטבח  כל  מאחורי  ההכשרות. 

"אני ממש מתרגש" אומר סת' לחני בזמן שהצוות 
המיומן חובש כפפות ומפשיל שרוולים. "אנחנו 
הולכים על זה עד הסוף, הא?" היא משיבה לו בחיוך.



של  היקף  רחב  פרויקט  עם  לדרך  שיצאנו  לפני 
הנתונים  את  בדקנו  מכשירים,  מערך  פיתוח 
בשטח והופתענו בעצמנו מהתגובות החיוביות".

לא  היא  מטבחים  הכשרת  האמת,  על  נודה  אם 
מבצע  משווקים  איך  במיוחד.  אטרקטיבי  נושא 

'הכשר מטבחך'?!

ניסוי  קלה שכללה  לא  היתה משימה  זאת  "אכן 
פנינו  הפרסום  קמפיין  בתחילת  רבים.  וטעייה 
את  להכשיר  לאנשים  המציעה  פשוטה  בשפה 
המטבח. התגובות שקיבלנו הבהירו לנו שאנחנו 
לא כל כך בכיוון, שכן ישנם שני חסמים המונעים 
את  שיכשירו  ולרצות  מעשה  לעשות  מאנשים 
האמירה  היה  הראשון  החסם  שלהם.  המטבח 
חושבים  רבים  אנשים  מדי'.  מורכב  בטח  'זה 
את  לשרוף  משמעה  שלהם  המטבח  שהכשרת 
כולו באש... הטרמינולוגיה בה בחרנו - "הכשרת 
לשינוי  הובילה  בהחלט   - שעתיים"  תוך  מטבח 

משמעותי בגישה הזו שפשוט נבעה מבורות. 

סבורים שהם  רבים  היה שאנשים  השני  "החסם 
אכן מקפידים על כשרות. הם אמנם לא מערבבים 
שעתיים  לבשל  מסוגלים  אבל  יחד,  וחלב  בשר 
אחרי בישול בשר, מאכל חלבי באותו הכלי. בכך 
עזרה ההבהרה "בכדי לאכול כשר – צריך מטבח 
כשר". זה דבר ש'הפיל את האסימון' לציבור רב. 

והקופירייטרים  הטכנולוגיות  מיטב  את  "רתמנו 
ובעזרת פרסום ממוקד ברשתות  העניין,  לטובת 
הכשרות  לכחמישים  להגיע  הצלחנו  החברתיות 
בחודש, בתוך פחות מחצי שנת פעילות מסודרת. 
שפוגשת  קצרה  פרסומת  רואה  אדם  מדהים.  זה 
שמניעה  והיא  אמיתית  מאוד  בנקודה  אותו 
אותו לפעולה. המפגש עם המידע על ההכשרה 
הנגישה, כנראה מעורר את הניצוץ שנמצא בכל 

אחד מישראל".

מה ייחשב להצלחה מבחינתך?

"בינתיים אנו עומדים ביעדים ושמחים מהפניות 
המטרה  גבוה,  שואפים  שאנחנו  כמובן  הרבות. 
שלנו היא להגיע בשנה הקרובה לארבעים צוותי 
הכשרה, לבנות מאגר של 500 פעילים ולבצע מדי 

שנה לפחות 6,000 הכשרות", אומר רוזנשיין.

מה כוללת ההדרכה לפעילים?

האחד  מפגשים:  שני  כלל  בדרך  הוא  "הקורס 

מקצועי־מעשי והשני תיאורטי־הלכתי. הקורסים 
שמומחה  טברדוביץ'  דב  הרב  עם  יחד  נבנו 
ידיו.  תחת  עברו  ההסברה  חומרי  וגם  בכשרות, 
וויזואלית  מפורטת  מאוד  חוברת  לאור  הוצאנו 
ובכל  כלי  כל  עם  עושים  בדיוק  מה  שמסבירה 
מצב. כמובן שיש צורך ברגישות רבה. יהיו כלים 
תיאלץ  שהמשפחה  בעיקר,  רגשי   - ערך  יקרי 
להיפרד מהם, והחל ממחר הבית הזה עובר שינוי 

מהותי".

כשר זאת לא מילה גסה
קובי  והבדרן  המגיש  מצטרף  הכשרות  לטרנד 
ובאוכל  בקולינריה  שנים  שעוסק  מי  אריאלי, 
אוכל  תכנית  עם  לאוויר  עלה  ושלאחרונה  כשר, 
כשר, 'המטבחון', המשודרת בערוץ 10 מדי יום 
שישי בצהריים. בתכנית מארח קובי שפים בעלי 
על  לשיחה  וידוענים  זמרים  ציבור,  ואישי  שם 

אוכל, כשרות ומה שביניהם.

לצד  מבשל  שקובי  בזמן  התכנית,  במהלך 
דרך  בכשרות  מושגים  מציג  הוא  האורחים, 
המלווה  נגישה  בצורה  הספציפי  המתכון  הכנת 

בכתוביות שמדגישות את עיקרי ההלכות. 

הופתענו לגלות 
שישראלים רבים, ללא 
שום פרופיל אחיד, 
מרגישים חיבור לנושא 
הכשרות ומספר נכבד 
מתוכם אף מעוניינים 
בהכשרת המטבח 
שלהם" 



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

סימנים בדרך
דייויד הוא סטודנט באחת האוניברסיטאות הגדולות 
ביהדותו  להתעניין  החל  לאחרונה  הברית.  בארצות 
ולהשתתף מפעם לפעם בסעודות שבת בבית חב"ד 

הצמוד למעונות האוניברסיטה.

לקראת חופשת הקיץ התלבט דייויד מה לעשות והרב 
בבית חב"ד הציע לו לנסוע לארץ ולהשתתף בתכנית 
שמיועדת  בירושלים,  'מעיינות'  ישיבת  של  קיץ 

לסטודנטים כמותו.

בשבילו  מדי  מהיר  שזה  והחליט  התלבט  דיוויד 
לנסוע עכשיו ללמוד בישיבה, הוא וויתר על הרעיון 
לתאילנד  כשהגיע  במזרח.  לטיול  נסע  זה  ובמקום 
השתתף בסעודת שבת בבית חב"ד בבנגקוק ונשאר 
לעונג שבת שאחרי הסעודה. בעונג שבת הוא סיפר 
את סיפורו: ״אני מסתובב כבר כמה שבועות במזרח 
אחד  יום  קוריאה.  לדרום  הטיול  במהלך  והגעתי 
בתור,  עומד  בעודי  כסף.  לפרוט  כדי  לבנק  נכנסתי 
קטן  ילד  עומד  כשבמרכזה  גדולה  התקהלות  ראיתי 

עם שטר בידו והוא בוכה. ניגשתי גם אני כדי לראות 
מה כל כך מעניין, ולהפתעתי אני רואה שהילד הבוכה 
ישראלים. שאלתי  מחזיק שטר של חמישים שקלים 
מישהו מה קרה, והוא הסביר לי שהילד מבקש לפרוט 
פורטים  לא  לו שהם  את השטר, אך הפקידה אמרה 

כסף ישראלי.

'אני אפרוט לך את השטר'.  "פניתי לילד ואמרתי לו 
עיניו אורו וגם כל הסובבים אותנו שמחו מאוד. ביררנו 
כמה שווה השקל מול המטבע הקוריאני ופרטתי לו את 
השטר. יצאתי מהבנק עם שטר ישראלי ביד והתחלתי 
ועליי  משמיים,  לי  ששלחו  סימן  זה  שאולי  לחשוב 
לנסוע לארץ ללמוד קצת יותר על היהדות. המחשבות 
אצלי  והתגבשה  ימים  כמה  במשך  במוחי  התרוצצו 
ההחלטה לנסוע. טסתי לתאילנד ואני שמח לספר לכם 
שבעזרת ה' ביום ראשון אני נוסע לארץ״. כל הנוכחים 
התרגשו ושמחו עם דייויד על ההחלטה ובירכו אותו 

להצלחה בהמשך דרכו. 

״שלום  מדייויד.  טלפון  קיבלתי  כך  אחר  ימים  כמה 
אבל  ללמוד  התחלתי  כבר  בישראל!  אני  רבאיי, 
לארץ  הגעתי  הסיפור.  סוף  את  לך  לספר  חייב  אני 
מישהו  אלי  פנה  התעופה  משדה  שיצאתי  ומיד 
ושאל אותי: 'רוצה מונית לירושלים? אקח ממך רק 
חמישים שקלים, מכיוון שבכל מקרה אני צריך לנסוע 
מהילד  שקיבלתי  השטר  את  לו  נתתי  לירושלים'. 
מקוריאה, וראיתי ממש איך משמיים מובילים אותי 

למקום הנכון".

"ניגשתי גם אני כדי לראות מה 
כל כך מעניין, להפתעתי אני 

רואה שהילד הבוכה מחזיק שטר 
של חמישים שקלים ישראלים"

מושגי  של  וקבלה  התעניינות  יש  כמה  עד  לדעת  נוכחנו  'המטבחון'  בתכנית  "גם 
דרך  גבוהים מאוד על התכנית הזאת. הקהל מצביע  נתוני צפייה  לנו  יש  הכשרות. 
השלט" אומר רוזנשיין, שאגף הכשרות עליו הוא ממונה גם סייע בצד ההלכתי וסיפק 

לתכנית את כל תכני הכשרות הרלוונטיים. 

"ההתעוררות  גורמים:  במספר  הכשרות  של  הפופולריות  את  תולה  עצמו  אריאלי 
ששואף  היהודי  הלב  הוא  האחד  גורמים.  משני  מורכבת  כשרות  לענייני  הגדולה 
עצמה  את  הוכיחה  דלתתא'  שה'אתערותא  הוא  והשני  האמת,  אל  והולך  למקורו 
במציאות הישראלית. הדרישה לכשרות מצטרפת לכוחות השוק. מדי שנה נולדים 
עלייה של  כשיש  האוכל אחראיות המסעדות.  אופנת  ועל  כשר  אוכלי  אלפי  מאות 
עשרות אחוזים במסעדות כשרות מדי שנה, אז הציבור מתרגל שכשר זאת לא מילה 

גסה".

ממש  זאת  ומתפוגגת.  הולכת  יחד  הולכים  לא  גורמה  ואוכל  שכשרות  "הסטיגמה 
לתוצאות  להגיע  בשביל  חמאה  עם  סטייק  להכין  צריך  לא  זאת.  לטעון  רשעות 
ייפול  הכשר  שהאוכל  סיבה  שום  אין  היום,  הקיימים  הגלם  חומרי  עם  מדהימות. 

מהטרף לא־עלינו.

"בתכניתי 'המטבחון', הזמנו לא מעט זמרים ושחקנים לסט כשהרעיון של התכנית 
הוא שילוב בין הכנת אוכל כשר ומשובח, לבין דיבורי יידישקייט. אמרתי לעצמי: 
ובכל  התפתלתי  ורחימו  בדחילו  כשרות?!'  בענייני  הללו  לאנשים  פונה  אני  'איך 
תכנית התבדיתי מחדש! לא היתה לי שום סיבה לחשוש. מבין המרואיינים בתכנית, 
כולם  מחוברים,  כולם  בעד,  כולם  כשר.  מטבח  מנהלים  מהם  אחוזים  חמישים 

קשורים". 

אולי תתן לנו דוגמה?

יתר האורחים  ידידי חבר הכנסת איתן כבל. כמו עם  "באחת התכניות אירחתי את 
שאלתי אותו מה עמדתו בעניין אוכל כשר. דיברנו על בשר לסוגיו והוא אמר לי 'אני 
לא אגע בחיים בבשר לבן. כל כך הרבה יהודים, לכל אורך הדורות מסרו נפשם על 
הדבר הזה, שאני לא מסוגל לחשוב על זה בכלל. גם כל מיני חיות ים לא, בשום אופן 

לא". 

"אם בעבר לדבר על תכנית כשרה היה ממש לא 'אין' והיום בפריים טיים, בשעות 
השיא של הצפייה, היא מקבלת מקום של כבוד, אני אומר לעצמי שאולי בעוד עשור 

תתקבל החלטה למען העובדים הזרים, לעשות תכנית על אוכל לא כשר...".

 גם מיכל אנסקי, גורו קולינרי, בת לאם המגיעה מתחום האוכל והמסעדנות ומומחית 
בתחום בפני עצמה, הודתה השבוע שהחלה להקפיד על כשרות. "יש לי לא מעט 
בעיות עיכול, אני סובלת מריפלוקס, וממש עכשיו אובחנתי כבעלת קוליטיס כרוני. 
אני עוד לא מעכלת את זה. אני כל יום פותחת עם כדור, וכמישהי שחייה עוסקים 
כשר,  ההלכה,  לפי  לאכול  התחלתי  שנה  לפני  באוקטובר  לי.  קל  לא  זה  באוכל 
וגיליתי שיש לי פחות בלגן בבטן" היא חשפה השבוע בכתבה שהתפרסמה ב'זמנים 

מודרניים'. 

"יש תחושה של קלות, של מידתיות, הכללים של ההלכה עוזרים לאיכות החיים שלי. 
כיום אני במצב שאני בודקת מול מה אני עומדת, כי נקלעתי לעולם חדש ולא מוכר. 

אני לומדת מה מותר לי ומה אסור לי".

"אנחנו מאמינים שההתעוררות הזאת בענייני כשרות היא משהו שיחלחל לאט לכל 
שדרות הציבור", מסכם רוזנשיין. "הראשונים כבר אמרו שאין משהו כמו האוכל, 
בהלכות  עוסקים  בתורה  מקורות  מעט  לא  האדם.  של  מבשרו  לדם  ממש  שהופך 
כשרות ובחשיבותן הרבה. אם אדם אוכל חזיר, חלק ממנו הופך להיות החזיר הזה. 

ובפרט בדור הזה בו אנשים מתרחקים ממקורם, חשוב לקרבם לקדושה. 

"מסופר על האדמו"ר הרביעי מחב"ד, הרבי מהר"ש, שערך נסיעה מיוחדת לצרפת, 
רק בשביל להיכנס לחדרו של יהודי ששהה באחד המלונות ולהגיד לו 'יהודי, דע לך 
שיין נסך מטמטם את הלב'. חשיבותה של הכשרות היא בעניינים של הלב. על אף 

שזו אולי מצווה טכנית, היא משפיעה על כל אורחותינו". 



צא, שחרר, עצור
יוסף שיליאן, חיספין

לצאת...
 לצאת מהקטנות,/ 

לצאת מהמחשבות המורידות, 
 לצאת מהכבילות, / 

לצאת מהתחושות הרדודות. 
צא מאיצטגנינותך, מהגורל, מהטבע הסוגר, 

צא אל האור, אל החיות, מים השקר בו אתה חותר.
שחרר...

שחרר מהטפל, מהבטלה, מהעבדות הסמויה, 
שחרר מהכבדות, מהחיצוניות, מהמציאות המטעה. 

שחרר את הנטל, את העול, את כל הציפיות, 
שחרר את הדמיונות, הסרטים, שבבי אמת בתהום אשליות. 

תקשיב... 
 עצור רגע, אל תחכה, עכשיו, עצום עיניים, הטה אוזניים,/ 

תאר את הלבב. 
את נימי נפשך, מה אתה שומע? הקשב, 

את הקריאה הפנימית, עמוק עמוק מעבר לחדשות, לקניות, לכאב. 
מעבר לעולם הזה, מעבר לקול הגלגל מתגלגל, 

אוקטבות של אמת, אינסוף, עולם שבתוכך מתחולל. 
ואתה... 

אתה אינך. יודע, שומע, חבוי מאחורי קירות של פחד, 
פחד מלגלות, מלהיות, מלחיות עם עצמך בנחת. 

אז אתה בורח, רץ, מצדיק בריחתך ואומר 'אידיאל',
 ובעודך מסתולל, אץ, צפה פעימה מעומק האוקיינוס / 

אחריו חתרת שולל.
'תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע... הרקיע דומה לאבן הספיר...'

הכל פה דומה, קשור, מחובר, שמיים וארץ, ים ועפר. 
צבע של תכלית, של שאיפה, פה בעולם מסתתר, 

אז אחרי שיצאת, ברחת...  עכשיו תורך להתחבר. 
'אדמה לעליון' החיים התחתיים, לחיי השמיים, 

בהם השימוש הוא בערבוביה חושך ואור, אש ומים. 
תמשיך... 

אל תעצור, עכשיו תגלה שגם העפר, החומר, הבריות, 
ספון בתוכם, הרוח, הרקיע, ספיר, אבנים יקרות. 

וכשהכל בהרמוניה מקושר, הכל, דומם צומח חי ומדבר, 
את הקישור האחרון, ידידי, אשאיר לך, מתוך עולמך לנצח לחבר. 

 'תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן הספיר... 
ואבן הספיר דומה לכסא הכבוד' )חולין פט(.

ניחומים 
שובי

מנחם אב
מי יוכל לנחמו

תמיד מנחם הוא
היכן המשענת 

הכתף
שעליו יוכל להניח כאבו

חורבן
פורענות בתוכו

והוא
מנחם.

כמה כוח
כמה אצילות

לאפשר להרגיש חסרון דווקא אצלך
ואיך בסוף הכל מתמלא

גם הירח

סטודנט מנחלאות בחיפושים
יואב לבבי

 
על  זיפים  עם  ורגוע,  שקט  כזה,  גאון  שנים,  עשר  כבר  דתל"ש  הגדול,  אחי  הוא  אבשלום 
הוא  כן.  דווקא  החיים  את חכמת  אבל  ממנו  לקחתי  לא  אמונה  נמוך.  בקול  הפנים, מדבר 
יונים, נשמות תאומות, כך כולם אומרים, אפילו אמי מודה בכך.  זוג  ואשתו אביגיל, כמו 
הם כמעט תמיד שמחים יחד ולחוד, כבר למעלה מעשר שנים שחיי הנישואים שלהם לרוב 

טובים ומאוזנים.

ללא הצלחה. מחפש את  גילי  בנות  עם  נפגש  כבר כמה שנים מאז שחרורי מהצבא שאני 
האחת. רק אחת יש לי בראש, דמיונית כזו אבל מושלמת.

"תשמע אחי, לא נעים לי לומר זאת בקול רם אבל בדיעבד יכולתי להתחתן גם עם נשמה 
אחרת, ולא עם אביגיל, ויכול היה להיות לי טוב ונעים גם איתה. אני מאושר עם אביגיל, שלא 
תבין לא נכון, אבל הסרט הזה של האחת והיחידה, אני כבר לא מאמין בו. העיקר זו העבודה 
בזוגיות, ששניכם תהיו מוכנים למאמץ משותף למען הקשר שלכם. הריגוש הזה של ההתחלה 
דועך אצל רובנו, תשאל חבר'ה נשואים. תחשוב שאתה אמור להיות נשוי נגיד 50 שנה, אחרי 
שנתיים־שלוש הריגוש הראשוני יורד פלאים ואתם תישארו שניכם עם ההתמודדויות שלכם 
ועם הרצון לחיבור שעליכם להמשיך וליצור אותו בכל יום מחדש. תקשיב, אני אומר לך, 
ההתאהבות הראשונית היא חשובה אבל היא גם מתעתעת, לא בטוח שהאישה שתעיף לך 
את הרגשות היא הנכונה עבורך, דווקא זו שתרגיש איתה יציבות ללא פרפרים היא בדרך כלל 
תתאים לך יותר לטווח ארוך. לכל אחד יש דמות דמיונית בראש שהוא בטוח שימצא אותה, 
זה ידוע שגם אחרי החתונה לוקח כמה שנים להיפרד מהדמות הזו ולשמוח באמת עם אשתך 

המציאותית. לדעתי יש משהו אמתי בשידוכים השכליים האלה של הדוסים".

הייתי די בהלם מהנאום הזה שלו, כי אני יודע ומאמין שלכל אחד ה' ייעד אחת. אבל מי 
אמר שהדמיונית הזו שלי היא האחת עבורי? הרי היא הגיעה אלי מכל מיני ספרים וסרטים 

שנחשפתי אליהם בחיי. אולי הגיע הזמן לצאת לחיפוש מסוג אחר, בוגר יותר.

 

לעבודה  רשת 'דברי שיר' מתרחבת ומחפשת אנשים
 בתחנה המרכזית בירושלים:

 )משרה מלאה( מחסןרכש ו י/תאחרא

 ,ותושירותינות , דייקנות, תקתקיותביצועיסט
 .אקסלו COMAX עדיפות ל - בעל ידע מוכח במערכות מידע

ול שרשרת ניה אחריות על יישום מדיניות הרכש, המלאי והמחסן בחברה והוצאתה לפועל |
 האספקה ללקוח | עבודה מול גורמי פנים וחוץ | הגשת דו"חות שוטפים

 חובה –ניסיון קודם של לפחות שנתיים בתחומי רכש קניינות וניהול מחסן 
 יתרון –השכלה אקדמית ברכש / לוגיסטיקה / תעשייה וניהול 

   אלינו! פ/יהצטר        

 (משרה %60)  ה/מזכיר

 שונים פרויקטיםריכוז  | מול לקוחות גביה | וכרטסות מסמכי חיובקרת ב |ניהול משרד שוטף 
 .בתחום הספרים והמוזיקה ומעניינים

דייקנות,  ומעוניינ/ת בתפקיד אחראי הדורש אם את/ה בעל/ת ניסיון בתחום ניהול משרד בכיר
 סדר וארגון ברמה גבוהה

 הצטרפ/י אלינו!
 

 ירושלים )משרה מלאה( ודוכן חנות /תאחראי

 .ם-פרונטלית בחנות 'דברי שיר' ובדוכן בתחנה המרכזית ביהמכירה מערך ה על אחריות
 /ת, שאוהבבעל/ת יכולת סדר וארגון ושירותיות גבוהה מרץספר ותרבות נ /תאוהב /האם את

 בדיוק מה שהם צריכיםתת לקוחות ללהוביל צוות מכירה  /תאנשים ויודע
 ה והשירות ברשת דברי שיר!צוות המנצח של המכירההוביל את ל ףהצטר

info@dshir.co.il 

 

 קורות חיים נא לשלוח ל:                



 

ֱאמּוָנה, ְוָיַדַעּתְ ֶאת ה׳״ )הושע( יְך ִלי ּבֶ ּתִ "ְוֵאַרׂשְ

 ההתארגנות לשבת מתנהלת במעין נוהג קבוע. בדיקה שהמיחם כבר 
וחוזר  הלבנה  החולצה  גיהוץ  המזגן,  של  השבת  שעון  כיוון  רותח, 
חלילה. מרוץ שמסתיים רק בהדלקת הנרות, כשאת מרגישה איך לאות 
קלה מרשה לעצמה להראות את אותותיה. אבל באחת השבתות, בשעה 
הזו עשתה אלי את דרכה המוכרת, הרגשתי דחף לא מוכר  שהלאות 
להזדרז לבית הכנסת, כאילו שקול פנימי קורא לי כבר לצאת. במקום 
להיכנס ישירות לעזרת הנשים המשכתי ללכת, עוקבת אחר אותו קול 
פנימי, היישר אל עבר החצר הגדולה של בית הכנסת, המשקיפה אל 

הים הגדול והכחול.

ומוקסמת.  לפני  שפרושה  בבריאה  מביטה  עוצרת,  עצמי  את  מצאתי 
האזנתי לאוושת הרוח הדקה של חודשי הקיץ, להמהומים ולקריאות 
ההתפעלות של המתפללים בעזרת הגברים מאמרות השפר שאמר הרב 
בדרשת ערב השבת. יכולתי לשמוע מהבית הסמוך אם גוערת בילדיה 
הקטנים שלא לטעום מהיין לפני שאבא מגיע, אפילו את חלות השבת 
המהבילות שלהם כמעט והצלחתי להריח. פשוט עמדתי שם, ברגע לא 

מוכר של בהירות חושים מוחלטת, נושמת את כל הטוב הזה פנימה. 

לפני  שעות  שישי,  ביום  שעוד  מליז׳ענסק,  אלימלך  רבי  על  מספרים 
כניסת שבת המלכה, הוא היה יושב וממתין לשבת, אוטם אזניו מפני 
שבכל  זו  הקטנה,  אני,  ואילו  ובא.  הקרב  קדושתה  שאון  את  ששמע 
שבוע ממתינה וסופרת את יום ראשון בשבת קודש, ויום שני בשבת, 

וכן הלאה, אף פעם לא עמדתי ונתתי לה להיכנס.

זורמת בין  אבל ביום ההוא, הרגשתי את שבת נמסכת בכל האברים, 
העורקים, ממיסה חומות בלב, וברגעים העדינים האלו שבהם הרגשתי 
איך היד החמה של הבורא הטוב מלמעלה מעניקה לי רגע של חסד, 
אחרי  מתמדת  רדיפה  של  בעולם  לנצור.  צריך  כאלו  שרגעים  ידעתי 
מן  זכיתי  ובעייפות,  החשק  בחוסר  והמתפזרת  הפורחת  המחשבה 
ההפקר באור האורות ועוד מעט אפרד בעל כורחי מהנשמה היתרה, 
קרבת  את  ידעתי  בו  הדק שבדקים  לרגע  עמוק  בגעגוע  לארץ  ואנחת 

אלוקים.

◆

שוחחתי פעם עם מעגל של אנשים שחזרו מאומן וסיפרו שהם 'חזרו 
הם  כאילו  התהלכו  חלקם  צעקות,  לשמוע  יכלו  לא  חלקם  באורות', 
נמצאים על אי של שלווה. היה קשה להם להרחיב אבל הם הסבירו 
שהתחושה היא שהסירו להם ענן שהעיב על המחשבה או על הנפש, 
ופתאום הכל פתוח, הכל ברור. אחרי מספר חודשים שוב נפגשנו. הם 
ההילות  השתנה,  שלהם  המראה  אבל  הזיכרונות  על  התרפקו  עדיין 

התעמעמו והם נראו רגילים כל כך, כאילו לא קרה דבר.

ניסיתי להבין. אם אור סופו לכבות, לשם מה צריך אורות?

אבא אהוב, לשם מה נתת לי לעוף גבוה בתפילה, אם סופה היא נחיתה 
כואבת בחזרה אל האדמה?

מצאתי אצל רבי נחמן הסבר מתוק ומנחם. 'אורות' הם כמו מבט חטוף 
אל האור בקצה המנהרה, הצצה אל הפרס הגדול, טעימה קטנה ממה 
שמחכה לך אחרי העבודה העצמית שתעשי בדרך הארוכה והמטלטלת. 
כך  כל  מרגישה שהמסע מתארך  את  אלו שבהם  קשים,  הכי  ברגעים 
אלייך  נגלה  שבו  ברגע  להיזכר  צריכה  את  במיוחד,  חשוכה  והדרך 

האור. כמו תמרור מנחה, הוא שיזכיר לך למה כדאי היה לצאת לדרך.

◆

בכל פעם שאני מתפללת ומרגישה איך המחשבה והלב רחוקים ממני, 
מסרבים לשתף איתי פעולה, אני מעלה ניצוצות קטנים מהשקיק שבו 
תזכורת שעל אף שהדרך  אפסנתי את האור של קבלת השבת ההיא. 
מתארכת, על אף שנדמה שמפרידים בינינו עכשיו חומות, פעם אחת 
זכיתי לגעת בדבר, ואם אעבוד ואדרוש את קרבתו מספיק, עוד אגיע 
לשם שוב. וכשאגיע, לא תהיה זו נגיעה יחידנית או קרן קטנה. יהיה 
לי בסבלנות עד שאגיע לקצה  והוא ממתין  ופרטי שלי.  גדול  זה אור 

המנהרה.

moransasi@gmail.com

בהירות חושים מוחלטת 

הדסה סאסי

אתה המנהל!
רבי נחמן מברסלב בספרו "ליקוטי מוהר"ן" אומר שלעתיד לבוא 
לכל אחד יהיה תפקיד הנהגה, כל אחד יהיה קצת רבי וכל אחד יהיה 
בו מעין ניצוץ משיח. מזווית של עולם התפקוד האישי אנו נוכחים 
לראות שככל שהעולם מתקדם זה מתגשם לעינינו. אם נמשיל זאת 
ל"משחק תפקידים", כיום כל אחד נדרש להיות יותר מכל תפקיד 

– במשרת המנהל.

את  מרכז  מסורתי  מנהל  מנהל?  להיות  אומר  זה  ומה  ניהול  מהו 
הפעולות שפועלים קבוצת אנשים העובדים יחד למטרה משותפת 
במפעל או במוסד. תפקיד של מנהל נדמה לכאורה למשימה בלתי 
אפשרית. הוא נצרך להיות בעל המון יכולות, לעיתים סותרות: גם 
שליטה, גם יצירתיות וגמישות, הוא נדרש להיות בעל הבנה בכמה 
ובנוסף להיות קצת פסיכולוג  תחומים, בשיווק, בייצור, בתפעול, 
יהיו  ושכולם  לעבודה  עובד  כל  לרתום  להצליח  כדי  גננת  וקצת 
מרוצים ומסופקים. לבסוף, במקרה של כישלון, עליו להיות מסוגל 
משימה  זו  האין  אחרים.  אנשים  של  מעשיהם  על  אחריות  לקחת 

בלתי אפשרית? לא פלא שהמנהל דורש שכר גדול...

יש  אז  המנהלים?  של  בצרותיהם  אתכם  מלאה  אני  מה  תשאלו 
גרמו  מהפכות  שתי  חיים  אנו  בו  בעידן  בשבילכם:  חידוש  לי 
העת  חייו.  מנהל של  להיות  חובה  ואפילו  ויכולת  רצון  לכל אחד 
החדשה מטמיעה בעולם בצורה הולכת וגוברת ערכים כמו חופש 
ככל  לבד  חייהם  את  להוביל  לרצות  לאנשים  הגורמים  ועצמאות 
הניתן. במקביל, מהפכת המדיה שהעניקה לעולם את זמינות הידע 
וריבוי האפשרויות גורמת לכל אחד מאתנו להיות מעין מפעל קטן, 
עם מערכת ייצור משלו גם אם מדובר במכירה מהבית של עוגות 
שהמציאה עקרת בית או בפרויקט מקומי של תיכוניסט שמעוניין 
להקים עסק למכירת ארטיקים בחוף. במישור הפוליטי רואים בכל 
יכול  מקלדת  חמוש  משועמם  טוקבקיסט  כיצד  יום  ובכל  העולם 

להרים או להוריד פוליטיקאים מכיסאם בין לילה.

על  מושתת  ושהאימון  המודרני  הניהול  תורת  אבי  דרוקר,  פיטר 
עקרונות שחידש, חזה כבר לפני חמישים שנה את הדבר הבא: נגמר 
העידן שאדם יכול להתחבא מאחורי החלטות של מנהלים בכירים 
וכריזמטיים. מגיע עידן שכל אחד נדרש להנהגה אישית ולהתנהלות 
עצמאית. היום למעשה כל אחד הוא מנכ"ל של חייו. אכן, עידננו 
הוא עידן הניהול האישי. וכלשון החסידים: כל אחד הוא הרבי של 

חייו.

נוכל  ואיך  אחריות!  איזו  פחד!  איזה  להלחיץ:  יכולה  זו  הגדרה 
להתמצא בכל כך הרבה מיומנויות בבת אחת. האם נדרש מאתנו 
נדרש  מנהל  עבורנו:  בשורה  יש  דרוקר  לפיטר  קוסמים?  להיות 
בעיקר למיומנות מרכזית אחת: "סוף מעשה במחשבה תחילה" - 
לא לעבוד ללא מטרה סופית. קודם להגדיר הכי מדויק את המטרה, 
לתכנן בקפידה את הביצוע, ורק אחר כך לבצע. ככל שציור התכנון 

זהה לתוצאות הביצוע כך אתה מנהל טוב יותר.

אז מה עושים תכל'ס?
הקיץ  חופשת  את  נמנף  וביצוע":  תכנון   – התאומים  "שני  תרגיל 
מטרת  את  הגדירו  הזוג,  בן/בת  עם  שבו  האישי.  הניהול  לשיפור 
לביצוע.  שנדרש  מה  כל  את  ותכננו  פרטו  המשפחתית,  הפעילות 
חלקו תפקידים בין כל אחד מבני המשפחה, ובצעו. לאחר החופשה 
חיזרו לדף התכנון ובדקו כמה שלב הביצוע תאם לשלב התכנון. 
ככל שאופן הביצוע תאם למה שתוכנן - הצלחתם כמנהלים. ואל 

תשכחו גם את המטרה המרכזית – ליהנות.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 13: בחייך!
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צא, שחרר, עצור
יוסף שיליאן, חיספין

לצאת...
 לצאת מהקטנות,/ 

לצאת מהמחשבות המורידות, 
 לצאת מהכבילות, / 

לצאת מהתחושות הרדודות. 
צא מאיצטגנינותך, מהגורל, מהטבע הסוגר, 

צא אל האור, אל החיות, מים השקר בו אתה חותר.
שחרר...

שחרר מהטפל, מהבטלה, מהעבדות הסמויה, 
שחרר מהכבדות, מהחיצוניות, מהמציאות המטעה. 

שחרר את הנטל, את העול, את כל הציפיות, 
שחרר את הדמיונות, הסרטים, שבבי אמת בתהום אשליות. 

תקשיב... 
 עצור רגע, אל תחכה, עכשיו, עצום עיניים, הטה אוזניים,/ 

תאר את הלבב. 
את נימי נפשך, מה אתה שומע? הקשב, 

את הקריאה הפנימית, עמוק עמוק מעבר לחדשות, לקניות, לכאב. 
מעבר לעולם הזה, מעבר לקול הגלגל מתגלגל, 

אוקטבות של אמת, אינסוף, עולם שבתוכך מתחולל. 
ואתה... 

אתה אינך. יודע, שומע, חבוי מאחורי קירות של פחד, 
פחד מלגלות, מלהיות, מלחיות עם עצמך בנחת. 

אז אתה בורח, רץ, מצדיק בריחתך ואומר 'אידיאל',
 ובעודך מסתולל, אץ, צפה פעימה מעומק האוקיינוס / 

אחריו חתרת שולל.
'תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע... הרקיע דומה לאבן הספיר...'

הכל פה דומה, קשור, מחובר, שמיים וארץ, ים ועפר. 
צבע של תכלית, של שאיפה, פה בעולם מסתתר, 

אז אחרי שיצאת, ברחת...  עכשיו תורך להתחבר. 
'אדמה לעליון' החיים התחתיים, לחיי השמיים, 

בהם השימוש הוא בערבוביה חושך ואור, אש ומים. 
תמשיך... 

אל תעצור, עכשיו תגלה שגם העפר, החומר, הבריות, 
ספון בתוכם, הרוח, הרקיע, ספיר, אבנים יקרות. 

וכשהכל בהרמוניה מקושר, הכל, דומם צומח חי ומדבר, 
את הקישור האחרון, ידידי, אשאיר לך, מתוך עולמך לנצח לחבר. 

 'תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן הספיר... 
ואבן הספיר דומה לכסא הכבוד' )חולין פט(.

ניחומים 
שובי

מנחם אב
מי יוכל לנחמו
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חורבן
פורענות בתוכו
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כמה כוח
כמה אצילות

לאפשר להרגיש חסרון דווקא אצלך
ואיך בסוף הכל מתמלא

גם הירח



הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באנטוורפן

בעדינותלפרוץ
זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, וזה ששני אנשים גרים 
בבית לא אומר שהם מנהלים זוגיות <<< אפשר ללמוד הרבה 

מאשתו של הדלאי לאמה  <<< ואיך התשובות שהחתנים ענו יום 
אחרי החתונה ניבאו את חיי הזוגיות שלהם?

בכרמים  לחולל  יוצאות  היו  ישראל  בנות  באב,  שבט"ו  מספרת  המשנה 
ואומרות: "בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, 
תן עיניך במשפחה". הבנות אמרו לבחורים: פתחו את העיניים, וראו במי 

אתם בוחרים. אל תתן עיניך ביופי, אלא במשפחה, בייחוס.

פלא פלאים! דבר ראשון, בנות ישראל הן צנועות וצדקניות, ואיך דיברו עם 
הבחורים? ויותר מזה: מה עם שמירת העיניים? הרבי הרש"ב אמר שכוח 
הראייה זה הכוח החזק ביותר שמשפיע על נפש האדם יותר מכל החושים 
חוץ  עיניך"?!  "שא  לבחורים,  ככה  אומרות  הבחורות  איך  אז  האחרים. 
מזה, ייחוס הוא אמנם דבר חשוב, אבל הוא לא הראשון ברשימת הדברים 
שמחפשים בשידוך. צריך יראת שמיים, לב טוב, עין טובה, נשמה חסידית. 
המשפחה בהחלט חשובה אך זה לא במקום הראשון. אז למה אצל הבנות 

האלה דווקא משפחה הוא הדבר החשוב ביותר?

 • • •

גדול  יסוד  אותנו  אבינו, שמלמד  לאברהם  לחזור  צריך  זה  את  להבין  כדי 
בזוגיות. יש פרשה בתורה שכל המפרשים מתקשים בה מאוד. כשאברהם 

ירד למצרים, הוא פחד שיהרגו אותו כדי לקחת את שרה אשתו, ולכן ביקש 
ממנה "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך". המפרשים מתקשים, 
איך אברהם אבינו אמר דבר שאינו אמת. האם נוכל חלילה להעלות בדעתנו 
שאברהם אמר דבר כזה? ועוד, למה בדיוק הוא התכוון כשאמר "למען ייטב 
לי בעבורך" – הרי אברהם לא היה אחד שחושב על עצמו... האם כך התורה 

רוצה לספר לנו על הגדלות שלו?

ואישה.  ובין איש  – בין אחים,  יחסים  העניין הוא שיש שני סוגי מערכות 
ההבדל ביניהם הוא שאח אי אפשר לבחור, ולפעמים אפילו לא רוצים בו 
אך הוא יישאר אח שלך תמיד. קשר דם קושר ביניכם, לא משנה מה קורה. 
מה שאין כן הקשר בין איש ואישה, זהו קשר של בחירה, וחס ושלום יכול 
להיות מצב שאתה מתנתק ממנו. אך מצד שני, אהבה של אחים היא אהבה 
רגועה, שקטה, "אהבה כמים", ואילו אהבה של בני זוג היא אהבה שיש בה 
יותר חיות ובערה, "כרשפי אש". דווקא בגלל שמדובר בשני אנשים נפרדים, 
יכולה  יותר. אך מאידך, האהבה הזו  ורגשי  הפירוד עושה את החיבור חי 

לדעוך, והתורה אף מאפשרת לנתק את הקשר הזה.

וזהו קשר עמוק  יצירת הוולד,  יום לפני  אבל באמת הזיווג נקבע ארבעים 



שתי  אינם  הם  אחת,  נשמה  למעשה  הם  ואישה  איש  התורה,  לפי  ביותר. 
ולכן  נשמות שנהפכים לנשמה אחת.  נשמות שמתקשרות אלא שני חצאי 
הוא  הזה  הקשר  אדם.  נקרא  אינו  מתחתן  שהאדם  שלפני  הגמרא  אומרת 
אפילו יותר מאח ואחות, שהם שתי נשמות שונות רק בעלות שורש אחד. 

איש ואישה הם ממש נשמה אחת. 

וזה מה שלימד אותנו אברהם אבינו. לכל זוג יש זמנים של עלייה וזמנים 
של ירידה. יש זמנים שאנחנו מרגישים את הקשר במלוא עוצמתו, בהרגשות 
השני  את  להבין  לסלוח,  לוותר,  מכונים  אנו  הזה  בזמן  שלנו.  ובחושים 
ולעשות הכל בשבילו. אך יש זמנים אחרים, זמנים שאנו מוצאים את עצמנו 
בקטנות המוחין ובקטנות המידות. אנחנו נמצאים "במצרים" – במיצרים. 
לא הכי מאוזנים נפשית. האגו והאינטרסים האישיים מקיפים אותנו, חודרים 
לתוכנו ואנו הופכים את העונג לנגע. מרגישים כל כך רחוקים אחד מהשני. 

זה הזמן ש"ויהי רעב בארץ" וזה הזמן של "ירידה למצרים" של הזוגיות.

אברהם אבינו אומר לנו – כשיש לך רעב בזוגיות, כשאתה יורד למצרים וחס 
ושלום לא מרגיש את הקשר שלך עם עצמך; כאשר אתה נטרף על ידי אגו 
ותאוות הנפש הבהמית; כאשר אתה מרגיש טמטום הלב והמוח, ואז הכל 
מסתובב סביב עצמך ואם השני לא מתנהג כפי שאני רוצה או מצפה - אני 
מתנתק; כשיש לי מצב רוח אני קשור וכשאין אז לא; כשיש לי רגשות זה 
טוב אך כשאין הכל בטל ומבוטל, והקשר פתאום הופך להיות כענן כלה 
החושים,  באטימות  עצמנו  את  מוצאים  ואז  יעוף,  וכחלום  נושבת  וכרוח 
הזה  שבמצב  אבינו  אברהם  אותנו  מלמד  אז   - ורוחני  נפשי  ברעב  גוועים 
צריך להפעיל כלל אחר: "אמרי נא אחותי את". זה הזמן להיות מודע 
ולהרגיש, לחפש בנפש את הקשר של "אחותי את" – קשר שלא 

תלוי בהרגשת הלב אלא הוא עצמי ונצחי.
אומר  לא  אני  תרופה.  לי  נותן  והוא  לרופא,  הולך  אני  הראש  לי  כשכואב 
לעצמי: "כואב לי הראש אז נתנתק ממנו, וזהו זה". אני יודע שהכאב הוא 
מצב לא בריא, ולכן אני מחפש איך להתנתק רק מהכאב, לא מהאבר. באופן 
צריך  אתה  "מצרים",  של  תחושה  שלך  בזוגיות  מרגיש  כשאתה  דומה, 
ללכת למשפיע שלך, לרב, לרופא הנפשי, ולהבין למה אתה לא מרגיש טוב 
בזוגיות שלך. הרבה פעמים תגלה שהבעיה היא אצלך, לא אצל השני. אתה 

זה שנמצא בקטנות המוחין, בצמצום. אתה צריך להשתחרר מזה.

ועל דרך זה גם הקשר בין יהודי לקב"ה. אנו אומרים בשיר השירים "קול 
דודי דופק – פתחי לי אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי". לאורך כל שיר השירים 
הקשר של הקב"ה לעם ישראל מתואר בתור איש ואישה, ופתאום הוא קורא 
לה אחותי?! אלא שבקשר הזוגי יש גם צד של אח ואחות. לפעמים אדם 
מרגיש כלפי הקב"ה את הרגש כמו בין איש ואישה - יש חום, התלהבות, 
לקטנות  למצרים,  נכנס  שאתה  זמנים  יש  אבל  וקדושה,  הלב  משיכת 
מוחין, ובא לך להסתלק, לברוח ולהתנתק ח"ו – תזכור שהקשר שלך אל 
הקב"ה הוא הרבה יותר מזה. זה קשר עצמי בלי בחירה, כמו של אח ואחות. 
מרגיש  שאתה  בגלל  לא  זה  לקב"ה,  וקשור  קדוש  שאתה  זה 
קדוש וקשור. זה בגלל שאתה באמת קדוש וקשור, אתה אחד 

עם הקב"ה. אתה חלק אלו-ה ממעל ממש – זו המציאות שלך.

 • • •

לפני כמה שנים ערכו סימפוזיון של כל מיני דתות. הזמינו לשם רב חסידי, 
בזמן  לאמה.  הדלאי  מתלמידי  בודהיסטי,  ונזיר  נוצרי  כומר  ישבו  ואתו 
רוצים  פה  "כולנו  הרב:  את  ושאלה  יהודיה  אישה  השאלות מהקהל קמה 
להתקרב לאלוקים, וכמו שאני מבינה יש הרבה דרכים. אני מאוד מעריכה 
את הדלאי לאמה. אומרים עליו שהוא אדם קדוש שעושה שלום וחסד. האם 
יש לך משהו נגדו, האם הוא רשע? מה אכפת לך שאני אלך בדרך שלו?". 

החסיד היה נבוך. באמת אין לו שום דבר נגד הדלאי לאמה, אבל גם אם היה 
לו, מה הוא כבר יכול להגיד לה? הוא התפלל בלב לקב"ה: ריבונו של עולם, 
תעזור לי למצוא תשובה! פתאום הבריקה לו תשובה מגן עדן. הוא ענה לה 
"סבתא שלי תמיד אמרה לי שיש אנשים שנראים בחוץ מאוד טובים, אבל 
מי מכיר את האדם באמת? רק אשתו. בחוץ הוא יכול להיות נחמד, אבל רק 
האישה מכירה אותו בתוך תוכו. אז אין לי שום דבר נגד הדלאי לאמה אך 
איני מכיר אותו. אני מציע שנזמין את אשתו ונשאל אותה מה דעתה עליו, 

אם הוא קדוש או לא".

כולם פערו עיניים בתדהמה. המנחה הסתכל על הרב ואמר, "רבאיי, האם 
היא  לו להתחתן!". האמת  אסור  אישה?  אין  יודע שלהדלאי לאמה  אינך 

שהוא כן ידע. הרב עמד על רגליו ואמר "הדלאי לאמה חי מוקף פרחים, 
מוקף כלבים וחתולים נעימים. אין לו מי שיעביר עליו ביקורת, אין לו אף 
בלי  בעולם  לחיות  הביתה...  חוזר  כשהוא  שבירך"  "מי  לו  שעושה  אחד 
תאוות ויצרים זו לא חכמה. להפך – החכמה הגדולה היא להמשיך קדושה 
בעולם הזה, לא בשמיים היא!". כל הקהל התפעל מאוד, ומחא לו כפיים 

דקות ארוכות.

בתנ"ך כתוב במקום אחד, "ומוצא אני מר ממוות את האישה", ובמקום אחר 
"מצא אישה – מצא טוב". הגמרא אומרת שהיו שואלים את החתן: "מצא 
בוודאי שהוא  נכנס לחופה,  מוזר. בחור  דבר  איזה  או מוצא?". 
אתה  למה  טוב".  מצא  אישה  "מצא  בבחינת  שהוא  משוכנע 

מכניס לו ספקות לראש, שאולי זה לא הזיווג שלו?
אני",  בגלל ה"מוצא  כך: אם אתה מתחתן  העניין  החסידים מסבירים את 
כלומר אתה מחפש את האני, את התאוות והאגו שלך – זה יהיה מר ממוות. 
אבל אם אתה "מצא אישה", אם אתה מחפש את הקשר הפנימי, אז "מצא 
טוב". וזה מה שאומרים לחתן לפני החתונה: תחשוב ותתבונן היטב, מה 
הסיבה שאתה הולך להתחתן? אם אתה מחפש את ה"אני" אז... לכן תחפש 

את הקשר לחצי הנשמה שלך ותמצא טוב.

 • • •

לא מזמן טסתי לארץ וישב לידי מישהו. הצעתי לו להניח תפילין, 
ושאלתי אותו למה הוא בא לארץ. הוא ענה שהוא מגיע להתחתן 
והוא אמר "טוב שאני פוגש אותך! אשתי מתחילה להתקרב אבל אני - רחוק. 
אולי תספר לי קצת על זוגיות יהודית?". שאלתי אותו במה הוא עוסק, והוא 
אותו,  שאיבד  או  המפתח  את  שוכח  מישהו  אם  מנעולים.  "פורץ  לי:  ענה 
הוא פונה אלי". שאלתי אותו מה החכמה במקצוע, והוא ענה שהחכמה היא 
לפרוץ את המנעול בעדינות, לא לשבור. אמרתי לו שזו בדיוק החכמה גם 
בזוגיות. אם אתה רוצה להיכנס ללב של אשתך, תעשה את זה בעדינות. תצא 
מעצמך, תפרוץ את המחיצה שיש ביניכם בלי שהיא תרגיש את זה. כל אחד 
יודע היטב מה יעשה טוב לשני, איזה מילים ואיזה מעשים הוא יכול לעשות 
מילים מוציאות  איזה  בדיוק  יודעת  כמו מלכה. אישה  כדי שאשתו תרגיש 
את הבעל מדעתו, למרות שהיא לא מבינה למה, ואיזה מילים פותחות לו 
את הלב. אבל לפעמים הנפש הבהמית אומרת לנו, "אל תיתן לו את זה, לא 

מגיע לו".

 • • •

לזה התכוונו בנות ישראל בשעת השידוכים. הן אמרו לבחור "שא עיניך", 
"אל  הנמוך.  מהאגו  לא  רוחנית,  בצורה  להסתכל  להרים,  מלשון  שא 
תיתן עיניך בנוי" – ביופי החיצוני, "אלא במשפחה". אתה יכול להתחתן 
אנשים שהתחתנו  יש  בודד.  תישאר  תמיד  אז  אבל  אגואיסטית,  במחשבה 
אבל בעצם מעולם לא התחתנו. הם תמיד חושבים על עצמם... כואב הלב 
לראות איך שהם מאבדים במו ידיהם את ההרגשה הנפלאה להיות נשואים. 
"תן עיניך במשפחה", "תן עיניך" במה אתה הולך ליצור. אתה הולך לבנות 
אפשר  נישואין  ידי  על  שרק  בנפש  עמוקים  למקומות  להגיע  עצמך,  את 
אתה  אחר.  בגוף  שנמצאת  שלך  הנשמה  עם  מתחבר  אתה  אליהם.  להגיע 
יוצר משפחה – זוגיות אמיתית. וכמה שיותר תיצור משפחה, קשר עם השני 
- יותר תהנה, כי האגו הוא המקור של כל הבעיות שיש בעולם. וכמה שאדם 
יוצא מהאגו שלו וקשור יותר לנשמה, הוא יותר מאושר. להקים משפחה 

פירושו להתקשר לחלק האלוקי שבך ובבן הזוג.

לפני כמה זמן התקשרה אלי בחורה ואמרה לי שהיא נפגשת 
לו  ויש  לעולם,  מסביב  מקומות  מיני  בכל  שהיה  בחור  עם 
סיפורים ממש נפלאים. היא מאוד נהנתה ממנו ורצתה להתחתן, אך 
האמת שהסיפורים נגמרים באיזה שהוא שלב. כשחושבים להתחתן צריך 
לחשוב  אפשר  אי  הרמונית?  עמו משפחה  ליצור  יכולה  אני  האם  לחשוב 

עליו רק לפי הסיפורים שלו.

ראיתי פעם שלט: "זה שאתה נושם, לא אומר שאתה חי". זה ששני אנשים 
חיים בבית אחד, לא אומר שהם נשואים. אתה מוכרח להכניס את הקדוש 
ברוך הוא, את הטהרה, את הצניעות, את השמחה. אז נזכה לעשות לקב"ה 

בית בעולם הזה, גם בתוך הבית שלנו. 

לחיים!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

תמיד כשאני נפגשת עם בחור זה 
גוזל ממני כוחות בקשר עם ה'. 

איך לעשות שזה ילך ביחד?
יותר רחבה ממה שאת מציגה,  השאלה הרבה 
משום שגם כשהולכים לקנות אתרוג, העיסוק 
בפרטי ההלכות עשוי למשוך את תשומת לבנו 
ולהשכיח מאיתנו את ה' יתברך. זה נכון לא רק 
כלפי ה' – גם כשאדם עומד לישא אישה, והוא 
וסידורים, הוא לא עסוק באותה  עוסק בקניות 

שעה בקשר עם בת זוגו.

נשאר  הקשר  שעומק   – עולם  של  דרכו  כך 
רבות  לפעולות  התמסרות  יוצר  והוא  ברקע, 

שבאות מחמת אותו הקשר.

ולעשות  ביתך  את  לבנות  יוצאת  שאת  בשעה 
את רצון ה' יתברך, להקים בית נאמן בישראל 
שתשרה בו שכינה, זה עצמו מבטא את הדבקות 

שלך בקדוש ברוך הוא. 

 

אני כל הזמן שומע את הסיפור 
על הרב אריה לוין שאמר לרופא 

"הרגל של אשתי כואבת לנו", אבל 
משום מה אני לא מרגיש ככה בכלל. 

אני נורמלי?
ומה חשבת, שאתה בדרגה של ר' אריה לוין? תקרא 
עליו ותגלה שהוא היה צדיק יסוד עולם, בעל נשמה 
לא  ישראל  גדולי  בין  שגם  במינה,  מיוחדת  גדולה 
רבים זכו לגדלות נפש כזו, בוודאי לא במצוות שבין 

אדם לחברו.

עם זאת, זה מאוד נורמלי שאנו קוראים את הסיפור 
את  שמכבה  מי  כמוהו.  להיות  יוצאת  ונפשנו 
התשוקה להיות כמו ר' אריה לוין, הוא זה שמאבד 
את הנורמליות. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להכיר 
שמחה  שמחים  ואנו  במדרגתו,  לא  שאנחנו  בכך 

עצומה על כל צעד שלנו להתקרב למידותיו.

 

אני לומדת באולפנה ומאוד נהנית 
מהלימוד, אבל לפעמים חסר לי קצת 

להעמיק. האם מותר לי ללמוד גמרא?
על  אלא  לנשים  גמרא  בלימוד  מיוחד  איסור  מצינו  לא 
לימוד תורה בכלל, שבדורות קודמים לא התאים לעולמה 
של האישה. בדורותינו רוב ככל חכמי ישראל, אשכנזים 
וספרדים, ציונים וחרדים, סוברים שלימוד תורה לנשים זו 

בשורה טובה וחיובית.

יש שנוטות לעסוק רק בלימוד אמונה ומוסר, שיש בהם 
עומק רב מאוד. הרבי מלובביץ' ואחרים אמרו שיש מקום 
גם ללימוד גמרא, ואפילו בעיון. כדאי לך להתייעץ על כך 

עם רבותייך.

להעמיק  הרצון  שלעתים  מפני  זהירות  צריך  בימינו 
שעלולות  בקדושה,  מקורן  שאין  מרוחות  נובע  בלימוד 
לקחת אותנו למקומות שאינם רצויים. ומכל מקום, התנאי 
חכמתנו  לחכמתנו,  קודמת  יראתנו  שאם  הוא  בלימוד 
מרבים  כאשר  שמיים  ביראת  להרבות  וצריך  מתקיימת. 

בלימוד תורה.
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