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Why-דור ה
הרב ידידיה צוקרמן

כפר  אמי"ת,  ישיבת  חינוכי  מנהל 
גנים

הנוער  את  שפוגש  מי 
ישיר,  באופן  והצעירים 
)כשאינן  העיניים  בגובה 
להיות  עלול  בסמארטפון...(,  מרוכזות 
מופתע מהעוצמות המיוחדות, מהאופטימיות 
ומהאכפתיות.  מהחברתיות  והשמחה, 
בעיקר  ומרצים  מחוקרים  שסופג  הזה,  הדור 
עם  המתמודד  דור  הוא  וביקורות,  עלבונות 
מעולם,  היו  שלא  גדולים  רוחניים  אתגרים 
גדולים  וגבורה  נפש  תעצומות  בקרבו  ומוצא 
רבי  לתלמידו  אמר  הקדוש  האר"י  בהתאמה. 
חיים ויטאל "כי מעשה קטון מאוד בדור כזה, 
אחרות,  שבדורות  גדולות  מצוות  כמה  שקול 
כי בדורות אלו הקליפה גוברת עד מאוד מאוד 
לאין קץ". תקראו את זה שוב, ותחשבו עם מה 
וכמה שקול היום כל  מתמודדים בדור שלנו, 

מעשה קטן.

דור ה-Y, נקרא בקריצה גם דור ה-Why, כיוון 
הבסיסיות  היסוד  אמיתות  על  מערער  שהוא 
שנחשבים  דברים  על  שאלות  ומעלה  ביותר 
עבודה  לימודים,  כמו  מאליהם,  מובנים 
ומשפחה. זהו דור שמוכן לוותר על היציבות, 
לכולם  על המוכר  לוותר  בשביל האותנטיות. 
על  לוותר  המיוחד.  הגוון  את  למצוא  בשביל 
האוצר מתחת לגשר בעיר זרה, בשביל למצוא 
את  המסמל  תנור  שלי.  לתנור  מתחת  אותו 
הדור  פנימה.  הבית  בתוך  והחום שיש  הלהט 
שהיו  ולדבקות  ללהט  צמא  כך  שכל  הזה 
לחכות  מוכן  לא  ונבואה,  מקדש  של  בימים 
עוד. וככל שהצמא גדול יותר, הזעקה כואבת 
ַאֲחֵרי  "ְוָהָיה  לבוא.  קרובה  ה'  וישועת  יותר, 
ֵניֶכם  אּו ְבּ ְוִנְבּ ר  ָשׂ ל ָבּ ּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ָכּ ֵכן ֶאְשׁ

ּוְבנֹוֵתיֶכם".  

אין גבולות
הרב חגי לונדין

ר"מ בישיבת ההסדר שדרות

השמונים  שנות  ילידי  דור 
בשפה  המכונה  והתשעים, 
הנו,   ,'Y-ה 'דור  המקצועית  
ללא  מושמץ  חדש,  דור  כל  כמו 
הרף בידי הדורות הקודמים. במה לא מאשימים 
אותם? שהם אגוצנטריים; מחפשים חיים קלים; 
לא מסוגלים להתחייב; חסרי יוזמה; נרקסיסטים. 
 Y-ה בדור  יש  לא(.  )וזה  מדויק  זה  כל  אם  גם 
היכולות  לשינויים!  פתיחות   – נפלאה  תכונה 
הנוכחי  הדור  של  והטכנולוגיות  הווירטואליות 

מלמדות אותו ואותנו כלל חשוב: אין גבולות!

כידוע;  שלו,  החסרונות  את  יש  גבולות  לחוסר 
אולם יש גם יתרון אדיר – בקשת אלוקים אמיתית. 
ה'"  מבקשי  לב  "ישמח  בפסוק  מדייק  קוק  הרב 
ולא  ה'  "מבקשי"  בפועל  מתנסח  המלך  דוד  כי 
היא  בעצמה  ש"הבקשה  מפני  ה',  "מוצאי" 
תמיד  שהיא  המציאה,  לא  המבוקשת,  התכונה 
בלתי אפשרית, כי הננו צועדים מגודל אל גודל, 
ומודאות  לבהירות  מבהירות  לבקשה,  ומבקשה 
לודאות יותר עליונה" )עולת ראיה, א, רא(. הרב קוק 
מחנך אותנו לעולם בו אין "יעד סופי" בעבודת 
אי  אלוקים,  את  "לתפוס"  אפשר  אי  אלוקים. 
אפשר "להגיע" לשלמות. ברגע שהגענו לאלוקים 
וזו כבר אינה  ולשלמות – זהו כבר אינו אלוקים 
שלמות. ניתן להתקדם אל אלוקים ולהתקדם אל 

השלמות ועצם התהליך הוא ההשגה. 

התרבות החילונית־המודרנית )דור ה-X ואחורה( 
חיפשה אלוקים שניתן 'לתפוס'. דמיינה שהשכל 
האנושי, המדע, הערכים האנושיים – הם הגבול 
מקדם   Y-ה דור  ממנו.  יותר  ואין  המוחלט 
לפתיחות  יותר,  עליונה  לקומה  האנושות  את 
הן  ההשלכות   – מעשית  מבחינה  מוחלטת. 
הרסניות: הערכים האנושיים מאבדים את מקומם 
בכל  רואים  שאנו  כפי  לסחרור,  נכנסת  והחברה 
מתפתחת  לאט  לאט  נפשית  מבחינה  אולם  יום. 
ניתן  שלא  לערכים  אחר,  מסוג  לערכים  תביעה 
למשש אותם, לא פיזית ולא רוחנית. שאיפה אל 

האינסוף. 

שאלה:

 מהי הבשורה
 הרוחנית

 ?Y-של דור ה
מפץ האשליות הגדול

 גילי שושן
לצמיחה  סדנאות  ומנחה  יוצר  שחקן, 

רוחנית

התנפצו!  האשליות  כל  אז  יופי, 
בוודאות  הוכיחה  המציאות 
מביאים  באמת  לא  האקדמיים  שהתארים 
החלומית  וההסתדרות  ההצלחה  את  לצעירים 
להציע  יכולת  אין  העבודה  לשוק  לה.  שציפו 
לא  שני,  תואר  לבעלי  אפילו  משכילים,  לצעירים 
העניין  את  לא  מחפשים,  שהם  המשכורות  את 
פי  על  מחפשים.  שהם  הקביעות  את  לא  ואפילו 
נתונים סטטיסטיים: שליש מצעירי העולם)!( או 
מובטלים ונתמכים על ידי הוריהם, או מחפש את 
עצמו עדיין. בקיצור, כמו ששר הזמיר הטרגי זהר 
ארגוב, "בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום". או כמו 
ששלום, החייל הבודד שאירחנו בשבת האחרונה, 
ענה לסטודנטית לרפואה שגם התארחה בשולחן 
השבת שלנו, כששאלה אותו למה הוא לא ממשיך 
רילי מתר"  "יט'סדאזנט  שני,  לתואר  לימודיו  את 
לא  תואר  - שום  באמת משנה"  לא  "זה  כלומר   -

באמת נותן סחורה.   

באמת  לא  הרוח  גם  אם  מכאן?  הולכים  לאן  אז 
מזמן  כבר  התגלה  החומר  וגם  בראש",  "נותנת 
לאן  אז  אמתי,  לאושר  כתשובה  רלוונטי  כלא 

מתקדמים?

לעניות דעתי )וכבר רואים את זה מופיע במציאות(, 
לא תהיה לאנושות ברירה - האלטרנטיבה הרצינית 
היחידה שתהיה פתוחה בפנינו היא נתיב השלום 
האמתי; להתחבר לשלום המבורך שנמצא בלבנו 
לשלום  להתחבר  אפשרי;  ניגוד  כל  בין  ומאחד 
אלינו  שדיבר  כולנו,  של  האמתי  העצמי  שהוא 
לא  בשמחה  אליו  לבוא  לנו  וקרא  ומעולם  מאז 
כ"דתיים", "מסורתיים", "חוזב"שים", דתל"שים, 
"משכילים", "ציוניים", אלא כדורשי אמת פשוטה 
בתכלית. ולא באנו. כנראה היינו צריכים שיתרחש 
המאורות  שני  של  הזה  הגדול  האשליות  מפץ 
הממון   - תקוותינו  את  בהם  שתלינו  הענקיים 

והאקדמיה.

אה, דרך אגב, עוד ניפוץ מרהיב של אשליה חזקה 
הפרקטי  הידע  את  לרכוש  כדי  יומין:  ועתיקת 
המאיר והמאשיר הזה, ששמור עבור דור ה-Y אלפי 
שנים בכתבי חכמי האמת של תורת הסוד היהודית 
– כבר לא צריך להיות "דוס" או להתחפש לאדם 
פשוט  בנאדם  סתם  להיות  גם  אפשר  "מסורתי". 

שבא לו להתעורר כבר ולפתוח את העיניים.  



אני עדיין שומע את אבחת השוט. מצרים זה כאן 
השתכלל  פרעה  הנפש.  בתוך  פנימה  ועכשיו. 
אני  ותחכום.  טכנולוגיה  ולרשותו  השנים  עם 
ומבדידות.  מבזיון  מכאב,  מפחד  לא  אליו.  בא 
דרכי  זו  דרכם.  ולעבור  אותם  לפגוש  הולך  אני 

לגאולה. 

בא אל פרעה. לך אליו. תעמוד מולו. תתמודד. 

יש  טומאה,  יש  בעולם,  רע  יש  פרעה.  אל  בא 
עד  לרדת  לשם.  ללכת  צריך  פשוט  אז  מצרים. 
לשם כדי לעמוד מולם ולומר להם: חברים, אני 
מכאן רק עולה. זו דרכה של הגאולה, היא חייבת 

לעבור דרך מצרים, דרך בא אל פרעה. 

עניין  זה  שגלות  בטוח  הייתי  התשובה  בתחילת 
עף  שלא  ולמי  האור  את  קיבל  לא  שעדיין  למי 
הראשונה  החבטה  הקדושה.  באורות  השמיימה 
על הקרקע הבהירה לי שזהו בעצם תדר החיים. יש 
גלות ובסופה גאולה. יש ירידה ואז אם ירדת נכון 
זו המטוטלת  ושוב,  הרצוא  זה  עלייה.  תהיה  אז 

של החיים, רק צריך להחזיק את החבל. 

לעמנו  שהיתה  האחיזה  עומק  את  להבין  קשה 
במצרים, כמה מכות, כמה אנרגיה הקדוש ברוך 
הוא משקיע כדי לשחרר אותנו משם. לא לחינם 
הסיפור נטבע בנו, זה האירוע המכונן שלנו כעם. 
לא הירידה שלנו למצרים אלא היציאה, או יותר 
נכון אופן היציאה וכיוון היציאה. זו הנקודה בה 
ממצרים  יצאנו  העמים.  משאר  לשונים  הפכנו 
שאם  היא  הכוונה  לשם.  לשוב  נוכל  לא  ויותר 
נשוב לשם, וכנראה זה עומד לקרות, כך הוכיח 
העבר, אז נזכור שיש דבר אחד שה' יתברך חרט 
פתאום  אתה  שבו  הזה  היום  בנשמה.  אחד  לכל 
מנומס  שלום  אומר  בבוקר,  העיניים  את  פותח 
בחומר,  בלבנים,  לעבודה  הולך  הנוגשים,  לכל 
את  שומע  אתה  לפתע  ואז  במחשב,  או  בטיט 
ואז  במהירות,  שחולף  רכב  או  השוט  אבחת 
אני במצרים...  פנימית עצומה...  נשמעת צעקה 
לא רוצה... זה טבוע בנו, יהודי בכל מקום שיהיה 
על הכדור, באיזה סוג מצרים שהוא לא יפיל את 
הזו:  הצעקה  את  לו  יצעק  בתוכו  משהו  עצמו, 
אתה במצרים. והחלק הפנימי יענה לו: לא רוצה 
את זה. היה לי טוב אבל זה לא הייעוד שלי. כיף 
כאן אבל כנראה מקומי קרוב יותר לנשמה שלי 

ולמי שברא אותי. 

בחיים  הללו  הבודדים  הרגעים  איי  איי  איי 
ואותנו  אבותינו,  של  זמנם  נחלת  היו  שבוודאי 
הכאב...  השבר,  התשובה,  ברגעי  תופסים  הם 
ברגעים שמצרים עולה על גדותיה בחיינו ואז... 
מתחילה  לגאולה  הדרך  הגאולה.  מתחילה  אז 
שעיקר  אומר  נחמן  רבי  בגלות.  שאני  בהכרה 

הגלות היא בנפש וכך גם הגאולה, וצריך להיות 
שגם  שאומר  מה  ובירידה,  בעלייה  בקיאים 

לירידה יש כללים. 

שלנו  בדורות  במיוחד  נשכח,  הכל  לפעמים 
לעצמה  אימצה  וגם  מקום  בכל  קיימת  שמצרים 
סט של תחפושות. אבל עצם הידיעה שאני בגלות 
אולי  למודעת,  הנפילה  את  הופכים  נופל,  ואני 
אחראית יותר. אני מכיר בזה שאני במצרים, אני 
היא  ושלפעמים  סביב  מצרים  שיש  בזה  מכיר 

לוקחת אותי אליה. 

כאן  שלך?  המצרים  ואיפה  יפה,  צבי,  טוב 
כדי  לכאן  אותי  שלחו  הבירור.  עבודת  מתחילה 
לבין  הנתק  בין  לקדושה.  מצרים  בין  להבחין 
הקשר. בין החיוכים הצבועים לבין הכאב שאני 
את  "תמצא  לי  שאומרים  הקולות  בין  חווה. 
האושר רק על חופים רחוקים", לבין קירות אבן 
ירושלמיים ובחדר מלמולי תורה. זה הזמן לברר. 

עוד  סוחב  שאני  הקיבעון  זה  שלי  המצרים 
מתקופת מצרים שלי. הילדות. לא בגלל שהייתה 
לי ילדות קשה; ההפך, היא הייתה נפלאה, אלא 
את  התאימו  בדיוק  לא  והחברים  שהמערכת 
תמיד  לא  שלי.  הרגשית  העולם  לתמונת  עצמם 
הייתה לי יכולת לבטא כאב. "אמא אמרה לי דני/ 
ילדי הוא גיבור ונבון/ ילדי לא בוכה אף פעם". 
אסור  לבכות,  אסור  והפנמתי,  פעם  שמעתי  כך 
ולא  שם  להיות  שיכאב.  אסור  כאב.  על  לדבר 
החלומות  את  לחלום  לא  מצרים.  זה   - להודות 
יותר להגשים חלומות של אחרים  נכון  שלי, או 
- זה מצרים. לעשות את 'מה שצריך' ולא לעשות 
את מה שנולדת עבורו - זה מצרים. לעשות מצווה 
ואחר כך להצטער עליה - זה מצרים. לחזור עייף 
מהעבודה ולא להקשיב לאשתי ולהיות קצר עם 
הילדים, להביט באייפון יותר מאשר על השמיים 
- זה מצרים. לא ליהנות מהתורה ולא לשמוח - זה 

מצרים. 

אני  לפחות  טוב,  אתה?  איפה  צבי?  לך  מספיק 
הכאב  אל  לך  פרעה.  אל  בא  עכשיו  יופי  מודע. 
טובים  הלא  המקומות  אל  לך  תברח.  אל  שלך, 
שיוצא  חב"ד,  של  שליח  כמו  משם.  לצאת  כדי 
למשימה אי שם, רק תוציא את עצמך ראשון ואז 
תוכל לעזור לאחרים. כמו מחלץ שקשור לחבל, 
הקירות  ממה  רואה  הבור,  לתוך  אט  אט  יורד 
עשויים ומבין שלשם לא חוזרים. ואם פעם הוא 
יראה שוב את הבור הוא ידע מה לעשות - לצעוק 
הכתיבה(  )באמצע  אני  גם  כאן  במצרים!  אני 

מתפנה לצעוק "אני במצרים". 

כן, יש תחומים שבהם אני במצרים והם מחכים 
אל  אתי  לצאת  מוכנים  אך  רבים  הם  לגאולה. 

מצרים,  שזו  בהבנה  פותחים.  שאנחנו  המרחב 
דרך הצעקה והרצון לצאת נוצר חלל אליו נכנס 

הקדוש ברוך הוא. הוא ולא מלאך. 

על  ממטיר  שה'  המכות  לפני  הקשים  ברגעים 
פרעה, אני משנן לעצמי שהבשורה הטובה היא 
בתסריט.  תקלה  לא  וזו  גלות  יש  גאולה  שלכל 
ממצרים  שיוצאים.  היא  יותר  הטובה  הבשורה 
מעדיף  פרעה  לצאת.  כדי  לשם  ירדנו  יוצאים. 
רוצים  השמיים  מבחינת  כאבים,  משכך  שניקח 
שנצא להגשים את החלומות שלנו ונקבל תורה. 

במה אתם בוחרים? איפה אתם בסיפור? 

להיות שם ולא להודות 
- זה מצרים. לא לחלום 

את החלומות שלי, 
או נכון יותר להגשים 
חלומות של אחרים 
- זה מצרים. לעשות 
את 'מה שצריך' ולא 

לעשות את מה שנולדת 
עבורו - זה מצרים. 
לעשות מצווה ואחר 
כך להצטער עליה - 

זה מצרים. לחזור עייף 
מהעבודה ולא להקשיב 

לאשתי ולהיות קצר 
עם הילדים, להביט 

באייפון יותר מאשר על 
השמיים - זה מצרים. 
לא ליהנות מהתורה 

ולא לשמוח - זה 
מצרים.

אני במצרים!!!

צבי יחזקאליאישית
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ומתוכה לשאוף להגשמת 
יעדים לימודיים

לקחת
אחריות ולקבל חירות

בלימודים, בעשייה בישיבה 
ובעיצוב אופיה

להשאיר 
את הבית הפרטי 

כמקום מרכזי וללמוד 
במסגרת פנימייתית-חלקית
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את עולם הרגש והנשמה 
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הרב יונתן זקס

על הכורח לשאול שאלות
אין זה מקרה שפרשת בוא, המספרת על מכות מצרים האחרונות, פונה 
שלוש פעמים לדבר על הילדים ועל חובת ההורים לחנכם. אנו היהודים 
מאמינים כי כדי להגן על מדינה צריך צבא, אך כדי להגן על ציוויליזציה 
ההורים  אם  מאליה.  מובנת  נעשית  כשהיא  בטלה  החירות  חינוך.  צריך 
אינם מנחילים לדור הבא את זיכרונותיהם ואת האידיאלים שלהם, ואינם 
הדורות  מסע  אותה,  השיגו  וכיצד  חירותם  על  נלחמו  כיצד  מספרים 

מתמסמס והעם נעשה אובד דרך.

מרתק לראות כיצד מדגישה התורה את הצורך שהילדים ישאלו שאלות. 
מצרים  יציאת  בסיפור  הילדים  לנושא  התייחסויות  ארבע  מתוך  שלוש 
נמצאות בפרשה. ארבעת הקטעים התפרסמו במיוחד על שום הופעתם 
המרוכזת בהגדה של פסח. הם מיוחסים, בהתאמה, לארבעה בנים: חכם, 
רשע, תם ושאינו יודע לשאול. חז"ל הסיקו מצירופם של הארבעה כי )א( 
ילדים אמורים לשאול שאלות; )ב( סיפור הפסח צריך להיבנות כתשובה 
לשאלה של ילד, ולהתחיל בה; )ג( תפקידו של ההורה לעודד את ילדיו 

לשאול שאלות, ואת הילד שעוד אינו יודע לשאול יש ללמד לשאול.

ברוב  המקובל.  נגד  בעוז  חותר  הוא  להפך:  כלל.  טבעי  אינו  זה  כל 
התרבויות המסורתיות, ההורים והמורים אמורים ללמד, להדריך ולצוות. 
תפקידו של הילד הוא לציית. "ילדים צריכים להיראות, לא להישמע", 
אומר ניב אנגלי ישן. "ילדים, שמעו תמיד בקול הוריכם, כי רצוי הדבר 
את  שלימד  סוקרטס,  מפורסם.  נוצרי  טקסט  אומר  האלוקים",  לפני 
שומעיו לשאול שאלות, נידון משום כך באתונה למוות בעוון השחתת 
הנוער. ביהדות, ההפך הוא הנכון. ללמד את הילדים לשאול – הוא צו 

דתי. כך הם גדלים.

הצגת  על  המתבססת  אמונה  שבנדירות:  נדירה  תופעה  היא  היהדות 
שאלות, ובכלל זה שאלות עמוקות וקשות הנראות כמערערות את יסודות 
ט?", שאל אברהם )בראשית יח,  ּפָ ה ִמׁשְ ל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ האמונה. "ֲהׁשֵֹפט ּכָ

ֶרְך  ה?", קרא משה )שמות ה, כב(. "ַמּדּוַע ּדֶ כה(. "ֲא־דָֹני, ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהּזֶ

ִעים ָצֵלָחה?", תהה ירמיהו )יב, א(. רובו של ספר איוב עשוי משאלות  ְרׁשָ
כאלו, ותשובתו של אלוקים, המשתרעת על פני ארבעה פרקים, מורכבת 

משאלות עמוקות אף יותר.

אברהם  הרב  שבהישגים.  הנעלה  הוא  טובה  שאלה  לשאול  בישיבות, 
בנערותו,  כיצד,  מספר  עמוקה,  דתית  רגישות  בעל  פסיכיאטר  טברסקי, 
עודד ַרּבֹו אותו ואת חבריו להקשות עליו. באנגלית רצוצה היה אומר למי 
ששאל שאלה טובה, "אתה צודק! אתה מאה אחוז צודק! עכשיו אסביר 

לך למה אתה טועה".

י, בעל פרס נובל בפיזיקה, למה נעשה מדען.  שאלו פעם את איזידור ַרּבִ
"בזכות אמי", ענה. "כל ילד אחר, כשהוא חוזר מבית הספר שואלים אותו 
היום שאלה  'איזי, שאלת  הייתה שואלת  ואילו אמי  היום?'  'מה למדת 
אותי  שהפך  מה  זה   – טובות  שאלות  לשאול  ההבדל.  כל  זה  טובה?'. 

למדען".

היהדות איננה דת של ציות עיוור. לפלא הוא: בתורה, העמוסה בתרי"ג 
עליהן מצוות  ומוסיפה  אותן לפרטיהן  חז"ל הפורטת  ובספרות  מצוות, 
מילה  נתבקשה  כאשר  "לציית".  שמשמעותה  עברית  מילה  אין  דרבנן, 
כזו לעברית המודרנית, הושאלה המילה "לציית" משורש ארמי. התורה 
משתמשת לעניין זה בפועל "לשמוע", שאינו מכוון לציות דווקא, אלא 
בעומק  והיענות.  הפנמה  הבנה,  האזנה,  שמיעה,  ימינו,  בלשון  עניינו, 
היא  הנעלה  חובתנו  כי  הרעיון  נמצא  העברית  התודעה  של  המבנה 
לשאוף להבין את רצון האל, לא רק לציית בעיניים עצומות. חרוזיו של 
המשורר האנגלי אלפרד טניסון על חיילי הבריגדה הקלה במלחמת קרים, 
ִלּפֹל", מתארים מציאות הרחוקה  אֹו  ִלְפֹעל,  ַרק   / ֹאל;  ִלׁשְ לֹא  ְפִקיָדם  "ּתַ

מהלך הרוח היהודי כרחוק מזרח ממערב.

אלוקים  שנתן  במתנות  הגדולה  הוא  שהשכל  מאמינים  אנו  כי  למה? 
ָאָדם  ה  ַנֲעֶשׂ ֱא־לִֹהים  "ַויֹּאֶמר  בפסוק  "כדמותנו"  המילה  את  לאנושות. 
ְדמּוֵתנּו" )בראשית א, כו( מסביר רש"י: "להבין ולהשכיל". הברכה  ַצְלֵמנּו ִכּ ְבּ
הדעת.  חונן  ברכת  היא  עמידה  שבתפילת  הבקשות  בברכות  הראשונה 
אינטואיציה מרהיבה הדריכה את חז"ל לקבוע נוסח ברכה על ראיית חכם 
גדול שאינו יהודי. לא רק שהם ידעו לראות את החוכמה בתרבויות שאינן 
תרבותם – הם אף סברו שראוי להודות על כך לה'. כמה רחוקה הכרה זו 
מצרות המוחין הקטנונית והקנאית שלעתים כה תכופות, בעבר ובהווה, 

מצמצמת את עולמן של דתות.

"מכונה  היא  הרבנית  שהיהדות  פעם  כתב  ג'ונסון  פול  ההיסטוריון 
חלק  אינטלקטואלים".  לייצור  מאוד,  ויעילה  יומין,  עתיקת  חברתית 
שהיהודים  העליונה  מהקדימות  עתה,  כן  קדם  כבימי  נובע,  מכך  נכבד 
נעלה  כמעשה  הנתפס  התורה  וללימוד  הספר  לבית  לחינוך,  תמיד  נתנו 
אפילו מן התפילה. הלמידה היא משימה לכל החיים, וההוראה – הנשגב 
שבעיסוקים הדתיים. אך לא רק התעדוף הגבוה של הלימוד הפך את העם 
היהודי לעם של אינטלקטואלים, אלא גם אופן הלימוד. התורה עומדת על 
כך דווקא בפרשת הדרכים החשובה והמעצבת ביותר בתולדות האומה – 
כשבני ישראל עומדים לצאת ממצרים ולהתחיל את חייהם כעם חופשי 
בריבונות הא־ל. ַהנחילו את זכר הרגע הזה לילדיכם, אומר משה; אך אל 
תעשו זאת באופן סמכותני. עודדו את ילדיכם לשאול, לתהות, לחקור, 
לעיין, לנתח, לחפש. חירות פירושה דרור לנפש, לא רק לגוף. האיתנים 
שספקות  הביטחון,  לחסרי  רק  לשאול.  לפחד  צריכים  אינם  באמונתם 

נסתרים ומודחקים מכרסמים בהם, יש סיבה לפחד.

אך יש דבר אחד שמוכרחים לדעת ולהסביר לילדינו: לא לכל שאלה יש 
תשובה שאפשר להבין מיד. יש רעיונות שנבין במלואם רק עם הגיל ועם 
ועוד אחרים שלעת  עיונית מרובה,  ויש כאלה הדורשים הכנה  הניסיון, 
עתה, בשלב זה של מסע־החיפוש האנושי, נמצאים מעבר להישג תבונתנו 
המדע  מייסד  הגדול,  ניוטון  אפילו  ֵגן.  מהו  ידע  לא  דרווין  המשותפת. 
המודרני, הבין כמה מעט הוא מבין, והיטיב לנסח זאת: "אינני יודע איך 
אצטייר בעיני העולם, אך בעיני עצמי אינני אלא ילד המשתעשע על חוף 
הים, צוהל מדי פעם במוצאו אבן חלקה במיוחד או צדף ענוג מן הרגיל, 

שעה שאוקיינוס האמת משתרע לפניו וכולו סודות שטרם נתגלו".

למה  היהדות  מצדיעה  ולשאול  ולשאול  לשאול  ילדיה  את  בלמדה 
שהרמב"ם כינה "השכל הפועל", שהינו מתנת הא־ל. אין עוד דת שכיבדה 

כל כך את השכל האנושי. 

פרשת בא 

בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:

לפרטים והרשמה ליום העיון: 
מרטין סעדה 050-6233601 ורחל אבולעפיה 050-9605069 

yomyoun@gmail.com :במייל

דמי כניסה ליחיד: 100 ש“ח לזוג: 150 ש“ח לתלמידי בה"ס לב אל לב: 50% הנחה

על שם ”לב אל לב“ בהנהלת ד"ר מיכאל אבולעפיה

בית הספר לפסיכולוגיה אינטגרטיבית יהודית 
שמח להזמינך ליום עיון בנושא:

 אינטימיות בזוגיות – 
קודש הקודשים של היהדות

ביום רביעי, י"ב בשבט תשע"ו 8.2.17
 בבית הכנסת ישורון, רחוב המלך ג'ורג 44, ירושלים

ד“ר מיכאל אבולעפיה 
דברי פתיחה

הרב אלישיב קנוהל 
רב היישוב כפר עציון 

טהרת הקשר הזוגי

אליהו אקרמן 
פסיכולוג קליני מנהל מרכז "בקדושה" 

פגם בקדושת הברית

הפסקה

הרב מנחם בורשטיין  
יו"ר מכון "פועה"  

מדריך הלכתי מעשי בהלכות אישות. 
האסור, המותר, המומלץ והלא מומלץ

הרב ראובן פיירמן 
מכון מאיר 

אינטימיות רוחנית 

ד“ר מיכאל אבולעפיה דברי פתיחה
הרב אלישיב קנוהל רב היישוב כפר עציון 

טהרת הקשר הזוגי
אליהו אקרמן פסיכולוג קליני מנהל מרכז "בקדושה" 

פגם בקדושת הברית
מיכל פרינס מנהלת מרכז יהל 

האתגרים לאינטימיות בריאה אצל זוגות דתיים בעידן המודרני
הפסקה

נעמי וולפסון מטפלת זוגית יצר ויצירה – תשוקה ועונג
הרב ראובן פיירמן מכון מאיר אינטימיות רוחנית 

ברוכים הבאים!
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ד“ר מיכאל אבולעפיה 
דברי פתיחה

אלין בלומנהוף  
פסיכולוגית 

איך לבנות ולשקם מחדש את הזהות 
האינטימית

מיכל פרינס 
מנהלת מרכז יהל

האתגרים לאינטימיות בריאה אצל 
זוגות דתיים בעידן המודרני

הפסקה

נעמי וולפסון 
מטפלת זוגית יצר ויצירה 

תשוקה ועונג

הרבנית עדינה פיירמן 
אינטימיות רוחנית
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19:00

20:00

תוכנית נשיםתוכנית גברים



תנועת הבוגרים של בני עקיבא
שמחה להזמין אותך לסדרה של מפגשים

בנושא צמיחה, זוגיות
ועבודת ה’ בחיי היום-יום 

הלימוד מיועד לצעירים בני 18 עד 40 
מוצ“ש בשעה 20:30, בית הכנסת גבורת מרדכי,

הרצוג 32, גבעתיים 

דברי פתיחה מפי הרב מתניה ידיד
ניגונים בסיום השיעור

)מוזמנים להביא כלי נגינה(

כיבוד קל ושתיה חמה במקום. עלות השתתפות: 10 שקלים
קווי אוטובוס: 55 | 57 | 104. חניה גדולה חינם ברח‘ כורזין 5. 

לפרטים נוספים:    
02-5693142

המוצ“ש 

בני עקיבא
תנועת הבוגרים

החדש שלך

הרב מתניה ידיד

מוצ“ש יתרו
כ“ב שבט | 18.2

הרב יונה גודמן

מוצ“ש משפטים
כ“ט שבט | 25.2

סיון רהב-מאיר

מוצ“ש תרומה
ו‘ אדר | 4.3

מוצ“ש וארא
א‘ שבט | 28.1.17

מוצ“ש בא
ח‘ שבט | 4.2.17

מוצ“ש בשלח 
ט"ו שבט | 11.2.17

הרב ערן טמיר

השבת

תנועת הבוגרים

גבעתיים
הצעירים פורום 
י מ ו א ל  - י  ת ד ה

חיבור לצדיקים –  כאן 
ועכשיו

וטמון  קבור  הוא  שם  הצדיק,  דיבורי 
בהכנסו   – הלומד  וזה  שלו.  החיות 
החיות  לתוך  שלו  ומוחין  החיות  עם 
בדבריו,  שטמן  הצדיק  של  ומוחין 
ברוחא,  רוחא  אתדבקות  נקרא 
זה  כנודע  בקבר,  דובבות  ושפתותיו 
בגנזי  נשמתו  טוב  שם  מדברי הבעל 
השתטחות  זו  בחינה  ונקרא  מרומים. 
דבריהם  שהן  על קברי הצדיקים, 
ולכך  הלומד,  היום  ומזכיר  שלומד 

מחיה מוחין של אותו הצדיק והבן.
מאור עינים, ישמח לב מסכת שבת

ונצורות  גדולות  לפעול  הקדושה  התורה  של  כוחה  הוא  גדול 
קיומו של עם ישראל עד לדור  על העוסקים בה. במשך כל שנות 
את  עיצבה  שהתורה  עליון  לקדושי  אנו  עדים  ממש,  האחרון 
נפש  לתעצומות  אליהם  הנלווים  ואת  אותם  והובילה  אישיותם, 
ולמחוזות מופלאים של קדושה וטהרה. אך ניתן גם לראות מקרים 
שבהם אדם לומד זמן רב והלימוד כמעט ואינו משפיע על אישיותו. 
שבה  רוחנית  מדרגה  באותה  כמעט  נשאר  הוא  רב,  זמן  לאחר  גם 
היה כאשר הציג לראשונה את כף רגלו על מפתן בית המדרש. כמה 
סיבות עלולות לגרום למציאות כאובה זו, והבעל שם טוב עומד על 

אחת מהן.

באופן  התורה  בקניין  החשובים  הכלים  שאחד  מלמד  הבעש"ט 
נפש  על  עצום  שפע  להשפיע  בכוחו  שיש  כזה  ועמוק,  אמיתי 
הלומד, הוא ההתקשרות לצדיקים. היינו מאוד רוצים להתדבק בהם 
ולהתחמם לאורם, אבל רובם המוחלט כבר בעולם האמת. הבעש"ט 
מהמתיקות  לטעום  לנו  מתאפשר  תורתם,  לימוד  ידי  שעל  מלמד 
של המציאות שלהם, שהרי כשצדיק אומר תורה, אין בזה העברה 
את  רוחו,  את  בדברים  נותן  הצדיק  אלא  גרידא,  לימודי  חומר  של 

ה'מוחין' שלו.

השפעת  אליו  מוזרמת  שדרכו  רוחני'  'צינור  מעין  יש  צדיק  לכל 
התורה הקדושה. כאשר עוסקים בדבריו של אותו צדיק והלב מכוון 
לקליטת השפע האלוקי של התורה המועבר דרך אותו צינור, מתבצע 
זה הופך את  רוחו של הצדיק. חיבור  לבין  רוח הלומד  בין  חיבור 
הלימוד מלימוד חיצוני ללימוד חי ומשמעותי המתברך מעבודתו 

של הצדיק שייסד את ה'צינור' הזה.

נקראים  במותם  שצדיקים  האמירה  של  העמוקה  משמעותה  זו 
חיים – מעגלי ההשפעה שלהם אינם מסתיימים ברגע הפטירה. הם 
ממשיכים לפעול בעולם ויש לנו אפשרות להידבק בהם, לקבל מהם 
ולהאיר לעולם מאורם. עבודה זו זמינה ואפשרית לכל אחד מאיתנו, 
ללא הגבלת מקום וזמן. נלמד על הצדיקים ונלמד מתורת הצדיקים, 
ובכך נזכה להחיות את רוחם בעולם ולהשפיע שפע ברכה רוחנית 

וגשמית על נפשנו ועל העולם כולו.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים



מיכל וולשטיין

להיות רב. להיות תלמיד 

כידוע המצווה הראשונה בה נצטווה האדם היא פריה ורבייה, "פרו 
נגלה  לו  מעבר  נעמיק  ואם  ידוע,  הפשט  הארץ".  את  ומלאו  ורבו 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "ומלאה  לנו:  נאמר  אחר  במקום  כי 
מכסים". המלאות הזו היא פריה ורבייה ממקום אחר, מחיבורים של 
דעת, מהפריה הדדית של לימוד, מריבוי תלמידים בעולם, מריבוי 
- העולם אמור להיות  יצרה"  אנשי דעה. "לא תוהו בראה, לשבת 
מלא באנשי יצירה, אנשי דעה, אנשים שגדלים ומגדלים את כל מי 

שלידם באור ה', ועלינו מוטלת העבודה.

כותב על כך רבי נחמן כי "כשאדם מאיר לחברו באיזה דיבור אזי 
דיבור  איזה  כשמקבל  כך  ואחר  תלמיד,  בחינת  אצלו  חברו  נחשב 
מחברו אזי נעשה הוא בבחינת תלמיד לגבי חברו". כולנו מצווים 
אברהם  על  לעולם.  נשמות  עוד  בהבאת  הארץ",  "יישוב  על  בזה 
ושרה כתוב "את הנפש אשר עשו בחרן" - אלו התלמידים שהעמידו, 
ונחשבו כאילו ילדו אותם ממש. ידוע גם כי "המלמד את בן חברו 
נחשב  מלמדים  שאנו  אדם  כל  שבעצם  כך  עשאו",  כאילו   - תורה 
לנו כעוד אבן בבניין העולם, בפריה, ברבייה, במילוי הארץ, בגילוי 

הדעה בארץ. 

על מנת שיוכל אדם להאיר לחברו איזה דבר של אמונה, הוא בעצמו 

לתלמיד.  הופך  עצמו  ידי שהוא  על  וזאת  אמונתו,  את  לגדל  צריך 
ומוסיף רבי נחמן ואומר כי ברגע שאתה תיתן מדעתך לאחרים, הרי 
שפינית את שלך, ויש מקום בך מקום לקבל דעת חדשה, "ישן מפני 
חדש תוציאו", ועתיד אתה לקבל תובנות שעד כה היו נסתרות ממך. 

ולאחר שתתמלא, יהיה מסוגל שוב ללמד, וכך חוזר חלילה.

אז מה בפועל?

אותנו,  ומלהיב  שמרים  שיעור  איזשהו  לנו  שיהיה  צריכים  כולנו 
לחשוב  לנו  שיגרום  כזה,  שיעור  תלמידים.  בבחינת  אותנו  ועושה 
עליו, להגות בו, וממילא לדבר עליו עם אנשים סביבנו, ולהאיר את 
ששמענו, למדנו, לעולם. אפשר גם למצוא חבר, חברותא - מישהו 
ללימוד קבוע ביחד. או לקחת נושא וללמוד אותו, ללכת אתו בראש, 
לקחת על עצמנו מאותו תחום למעשה, ולהיות לחברינו רב ותלמיד. 
עוד אפשרות היא לפתוח את ביתנו לשיעור תורה. חד פעמי, או פעם 
נותן המקום לתורה, הרי שאני בבחינת הרב  בשבוע. בעצם היותי 

המשפיע תורה.

על  הבית.  בבניין  א־ל'  עם  'פועלים  בבחינת  שכולנו  לזכור  עלינו 
כולנו, כל אחד לפי יכולתו, לפי תחומו, להיות מאירי דרך ועם זאת 

תלמידים. שנזכה לפרות, לרבות ולמלא את העולם באור וטוב.

mihalvos1@gmail.com

שלוחת רמת השרון

את כל 
העולמות...

   לחבר
מדרשת רמת השרון

מדרשת רמת השרון מציעה לך 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם לימוד תורה רציני ומעמיק 

שלוש פעמים בשבוע. הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, התייעצות והכוונה.  

הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות מגוונות, טיולים, שבתות ומעורבות בקהילה.

מגוון תקנים עשיר:
בתי ספר ממלכתיים וממ“ד 
בית חם לנערות
 מרכז זהות
צהרוני רווחה  
בית יהודי 
פרויקט סטודנטים
 והדרת - סיוע לקשישים
תקנים רבים ומגוונים בכל אזור המרכז
רעננה • כפר סבא • תל אביב • הרצליה • ועוד...

מחפשת שירות במרכז?

יום 
חשיפה 
ראשון 

כ"ה שבט 21.2 
ברמת השרון!!  
נשמח לראותך!

תאריכים נוספים 
יפורסמו בהמשך                      

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וראיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
מדרשת בינת 02-9947366 ספיר: 052-6055454  אחווה: 052-7712971

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | עורך: אהרוני ברנשטיין | קרוב אליך בפייסבוק!
 info@qarov.org | 052-4061065 :לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה
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זה היה לפני כחצי יובל שנים – זה עתה התחלתי את לימודי בישיבת 'מרכז 
הרב', ופניתי אל בעלה של בת־דודי, ר"מ בישיבה של חסיד גור ות"ח גדול 
'שפת אמת'. אמנם,  ומתוק, בבקשה לקבוע עימו חברותא שבועית בספר 
זצ"ל  סבי  את  שומע  הייתי  עת  אימי,  מחלב  כבר  מעט  ממנו  לינוק  זכיתי 
מגלגל על לשונו שמו'סין של ה'שפס איימס' כלשונו, אך ללימוד מעמיק 
לא הגעתי עד אז. הוא היה מופתע מעט, אך מיד פנה אלי בשאלה - פעמים 
רבות רואה אני התעניינות רבה בקרב הציבור הציוני דתי בתורתו של השפת 

אמת. מה סוד הדבר? וכי מה מצאתם דווקא בו?

לא משנה מה עניתי לו אז, ולא משנה מה אני אישית מצאתי בשפת אמת 
שכבש את לבי )עד שפניתי להשקיע 
של  שלימה  חבורה  עם  יחד  ממרצי, 
עציון',  ב'אור  התורני  המכון  חברי 
הספר  ההדרת  של  קשה  בעבודה 
מאירות(,  בפנים  לאור  והוצאתו 
דווקא  הוא  מפתיע  שבאמת  מה 
קוק  הרצי"ה  ורבנו  מורנו  של  יחסו 
זצ"ל לשפת אמת והגותו.  הרצי"ה, 
כידוע, לא היה חסיד גדול של תורת 
להאריך  המקום  כאן  אין  החסידות. 
תמונה  עולה  כתביו  מכלל  אך  בזה, 
של הסתייגות מסוימת מלימוד תורת 
החסידות. והנה, ראה זה פלא, דווקא 
בלימוד ה'שפת אמת' הוא תמך בכל 
מאודו. ויתירה מזו, הוא ראה בתורת 
ה'שפת אמת' את אחת מאבני היסוד 
עליהן נבנתה תורת אביו הגדול, מרן 

הראי"ה קוק זצ"ל.

סגולת  )על  הרצי"ה  של  בשיחותיו 
ישראל(, אנו מוצאים דברים מופלאים:

אותם   – לתלמידים  אמרתי  "פעם 
גדולי  שני  אצל  שיש  הדברים 
החסידים האלה הם היסודות שלנו... 
איפה? ר' צדוק וה'שפת אמת'... שני 
היו באותו הדור, שנים אחדות  אלה 
בעלי  היו  הם  ז"ל...  הרב  אבא  לפני 
הסתלק  כאשר  מיוחדת...  גדלות 
זו  אחר,  גדול  הופיע  אמת'  ה'שפת 
השנה בה אבא הרב ז"ל עלה לארץ! 
השפת  השמש'.  ובא  השמש  'וזרח 
אמת היה גאון, גם בהלכה, צדיק כלל 
שכשהסתלק  לדעת  צריך  ישראלי, 
השפת אמת הופיע המשך. יש ביניהם 
רוחני,  קשר  תורה,  בדברי  קשר 
כלומר   – נשמתי  נשמתי.  מחשבתי, 
כאשר  עובדה.  זאת  האישיות.  ממש 
ובא השמש,  מהעולם השפ"א,  הלך 
הופיע אבא הרב ז"ל, וזרח השמש... 
בזמן האחרון שני ספרים היו מצויים 
 – ז"ל  אבא  הרב  של  השולחן  על 
ה'שפת אמת' וה'אבני נזר'... ה'שפת 

אמת' היה גדול, גאון וקדוש!"

זצ"ל  נריה  צבי  הרב משה  מורנו  גם 
בכל  הרב,  של  שולחנו  שעל  העיד 
שבת, היו מונחים שני ספרי חסידות  

- השפת אמת, וספריו של אדמו"ר הזקן מליאדי זי"ע )'תורה אור' ו'ליקוטי תורה'(.

הדברים הללו עמוקים וחודרי לבבות – מבחינות מסוימות, תורת הרב קוק 
היא המשך ישיר של תפיסת ה'שפת אמת'. ההתבוננות הפנימית, החיפוש 
אחר ה'נקודה' )'דער פינטאלע' במאמע לשון(, נקודת האמת, המצוי כל כך 
הרבה בדבריו של ה'שפת אמת', הוא ממהות תורת הרב קוק. מבט  חודר, 
חופר, מתבונן אל השורש בכל דבר, מחפש בו את נקודת הקדושה. ובכל 
צריך  כמה  נזכר  האלה,  הדברים  אל  שב  אני  פטירתו,  יום  כשמגיע  שנה, 
כי היא היום אקטואלית כתמיד, כי שפת  לעמול על תורתו ולהעמיק בה, 

אמת תיכון לעד.

הרב ארלה הראל, ראש הישיבה התיכונית 'לב חדש', שילה

התעוררת
 

משנת החורף? 
 עוד לא מאוחר. 
תואר ראשון .B.Ed  בקמפוסי גוש עציון

חינוך מיוחד | תקשורת | לשון | אנגלית  
מתמטיקה | מדעי המחשב | מדעי הטבע | גיאוגרפיה ולימודי סביבה 

לימודי א«י | ספרות | היסטוריה | אזרחות   
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ליום פטירתו – ה' שבט



שוחחנו עם ארבע נשות חינוך מאולפנות 
ברחבי הארץ וחזרנו אופטימיים. האתגרים 
מצד המחנכיםרבים אך לצידם חשיבה עמוקה ויצירתית 

ענבל וייס

לאמות המידה ההלכתיות לנשמה שלהן ולא רק איך דואגים לשים לב 
או לאורך החצאית?

איך מתעלים מעל המסיכות 

שמייצרים המסכים?

איך מחנכים בנות לעבודת ה'?

ובעיקר - איך מחנכים לאמון בדור 
שאיבד את אמונו בדברים כה רבים?
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ה
מאמצים הרבים אותם משקיעה מערכת החינוך הדתית 
עם  ליבה  ולימודי  חול  עם  קודש  לחבר  בניסיונות 
לימודי הלב, אינם חדשים. אולם בכל שנה מצטרפים 

אתגרים נוספים.

אם נתמקד בחינוך הבנות, נגלה מתחים רבים בין החינוך 
השמרני, המבקש ללמדן 'להיות יהודיות טובות', כזה 
הכנה  צניעות,  תפילה,  אמונה,  בנושאי  רבים  בסמינריונים  המגובה 

לזוגיות והאני העצמי, ובין החינוך המודרני המכיל תביעות גדולות 
ריאליים,  מקצועות  ללמוד  להתקדם,  להצליח,  הלימודי.  בצד 

לפתח קריירה ולהגשים את עצמן בכל התחומים.

מחנכת  של  לעולמה  צוהר  לנו  פתחו  חינוך  נשות  ארבע 
גדולות  נשמות  עם  מעמיקה  היכרות  לנו  וערכו  באולפנה, 
קדושה,  ומבקשות  אולפנות שרוצות  אלפי תלמידות  של 

גם כשממש קשה להאמין.

רק פנימיות מחנכת לפנימיות
אסתר דיין, מחנכת כיתה י"ב באולפנת צביה בני ברק ובעלת 

וותק של שלוש עשרה שנה בתחום החינוך, מבקשת לעמוד על 
מהותו של האתגר החינוכי:

לצד  ה',  ואהבת  רוחניות  חינוך לשאיפות  הוא  היום  הגדול  "האתגר 
ואין בו אמת  מחויבות להלכה, בתוך עולם שהוא מאוד פלורליסטי 
אחת. 'הכל מותר, הכל בסדר'. קווים אדומים שהיו בעבר, היום כבר 
בכלל לא טאבו. זהו עולם המשדר: 'החולשות שלי הן לגיטימיות ואף 
לכתחילה'. המסר הזה גורם לאותם 'ילדי דור ה-Y' לוותר לעצמם על 
ההתמודדות, על היכולת להתגבר ולדחות סיפוקים, ומאפשר להיכנע 
לקושי. המחשבה היומיומית שלי כמחנכת היא איך אני מגייסת את 
למשמעותיות  ולהפוך  להתקדם  עצמית,  עבודה  לעשות  תלמידותיי 

בעולם. איך לצאת מהראש של 'לעשות מה שטוב לי ומה שנוח לי'.

"אני מאמינה שחינוך הוא דבר תהליכי ומדורג ונבנה בשלבים וברור 
פירות  מניבה  לא  הגדולה  שההשקעה  לי 
מידיים ברוב המקרים. ובכל זאת, האמירה שלי 
לעצמי היא שאני צריכה לתת אמון בכוחותיי 
כוח לבחור  לנו  הנותנת  ואמון בתורה, שהיא 
והעבודה  בעצמי  שלי  האמון  מתוך  בחיים. 
הופכת  אני  עושה,  כמחנכת  שאני  העצמית 
אני  אגב.  בילדיי  וגם  בתלמידותיי,  למאמינה 
מפתחת בעצמי סבלנות גדולה, מבט פנימי על 

התלמידה והרבה אהבה והכלה".

עם  מוסד  הוא  ספר  בית  אבל  ויפה  טוב  זה 
כללים. מה את עושה כשהתלמידה עוברת על 

כללי הצניעות, או עושה מעשה לא ראוי?
צריכים  הספר  בית  שכללי  חושבת  "אני 
ספר  בבתי  גם  הלכתי.  שיוך  ללא  להיאכף 
והמערכת  מדים  או  לבוש  קוד  יש  חילוניים 
צריכה להתנהל. כשאני צריכה לטפל בבעיות 
של חריגה מהכללים, אני מתייחסת לזה בתור 
חינוך לכבוד. 'איך אני מכבדת את המקום בו 
אני נמצאת'. או - 'איך אני משתתפת במסגרת 

שאני בחרתי באופן אישי'. יחד עם זאת, אני משתדלת להפריד לחלוטין 
בין העניין הזה לבין עבודת ה'. המקום לברר את יחסי לעבודת ה' שבי, 
הוא בשיחות אישיות, בסמינריונים, בקשר מתמשך. הרי גם אם אני 
אעיר לתלמידה שלי אלף פעמים על צניעות, זה וודאי לא יבנה אצלה 
'צנועה' או אהבה להלכות צניעות. אני מסבירה בעניין  בנפש קומה 
התנועה,  לחוקי  המדינה,  לחוקי  מחויבות  שיש  שכפי  הזה  הטכני 
לכללים שיש אצל הוריי בבית, כך עליי לכבד את כללי המקום. אך 

וודאי שהבנייה הרוחנית היא לא במובן המשמעתי".

אז איך בכל זאת מחנכים למחויבות הלכתית?
כמו  לבושות  שלא  בנות  לאולפנה  להגיע  יכולות  קסם.  נוסחת  "אין 
שצריך אבל אם תשאלי את החברות שלהן, הן מהדוסיות הגדולות של 
השכבה. זה אתגר שכל הדור הזה מתמודד אתו. יש התעסקות שלמה 

בחיינו עם השפעת העולם המערבי עלינו.

את  בסמארטפונים,  השימוש  את  כולל  "זה 
החיים בתוך הרשתות החברתיות, הטלוויזיה, 
שעות  בכל  בנייד  שזמינה  הישירה  הצפייה 
היום, וזה בא לידי ביטוי בצורה חזקה ומקבל 
את ההדים הרבים ביותר, בכל הקשור לנראות: 
שמה  אני  באינסטגרם, מה  לי  יצאה  תמונה  איזו 
בפרופיל, דימוי גוף, מה אני לובשת, מה חושבים 
המעסיקות  זה  מסוג  רבות  שאלות  ועוד  עליי, 
בנות בגילאים האלו. אני באתגר גדול ומתמיד, 
לעמוד  כוח   - תלמידותיי   – לבנותיי  אתן  איך 
אם  מבחוץ.  בו  מצויות  שהן  האדיר  בלחץ 
סינון  תוכנת  להתקין  תחליט  שלי  תלמידה 
אמיתי  במאבק  תימצא  היא  שלה,  בטלפון 
חלק  תהיה  לא  היא  החברתי.  מיקומה  על 
קורה.  תדע מה  לא  היא  כולן,  מהשיח של 

המחיר יהיה כבד.

אמון  היא  כמחנכת,  שלי  המוצא  "נקודת 
הן  בו  למקום  אותן  לכוון  רוצה  אני  ושיח. 
יבינו שהן יכולות לבחור בחירות אמיצות גם 
אם המחיר יהיה כבד. אם אני מגיעה עם תלמידה 
שלה,  הלבוש  זה  ובכלל  הזו,  שהמוחצנות  להבנה 
מתאימים  שלא  דברים  לעשות  לה  וגורמת  בה  פוגעת 
לה, משם הדרך סלולה לבחור את המקום האמיתי שלה בעבודת ה'. 
השאיפה שלי היא שהיא תבין 'אני הולכת לאיבוד בתוך כל כך הרבה 
קליפות, ולכן אני רוצה להגיע למקום אמיתי וכנה'. מתוך ההבנה הזו, 
שלנו,  החולשות  את  מכיר  הוא  ברוך  שהקדוש  להבנה  תתקדם  היא 
ובשל כך נתן לנו הנחיות מדויקות של איך להתנהל בחברה, וההלכה 
היא ודאי מדויקת לנפש שלי. כל תלמידה תיקח את ההבנה הזו לחייה 
והרבה  צמוד  ליווי  ממני  תצטרך  אחת  שלה.  הרוחניות  ולשאיפות 
איך  או  ללכת  לאילו שיעורים   - הכוונה  חיזוק, אחת תצטרך  שיחות 

להתחזק, ואחת תבקש שפשוט ארפה ממנה".

איך מחנכים לא רק לאידיאלים גדולים, אלא 
לעבודה פנימית, להתבוננות?

את  חי  החינוך  איש  שאלמלא  חושבת  "אני 
העולם הפנימי שלו, אין סיכוי לחנך להתבוננות 
זה  שלך,  הלב  וזה  שם  אתה  אם  אך  פנימית. 
לדעתי  צריך  זאת  עם  יחד  לתלמידים.  חודר 
גודל  לדבר  גם   - במקביל  קווים  בשני  לשדר 
נפש  מסירות  גדולים,  אידיאלים  ומשמעות, 
וגם לכוון לעבודת הלב  ועשייה למען הכלל, 
האישית. כשאני הייתי שביעיסטית, המשימה 
הלאומית הייתה להקים יישובים בשומרון. זו 
הייתה המגמה ואנחנו התאבדנו על המשימה. 
הלימודים היו משניים. ואילו היום, אני חושבת 
לאומיות  במשימות  נמצא  לא  בכלל  שהנוער 
כאלו. וזה לא רק כי התלמידות שלי גרות בגוש 
דן. זו מגמה כללית שעוברת על העולם. אבל 
באותה עוצמה אנחנו צריכים לדבר מאוד על 
הכוחות  הם  מה  האידיאלים.  בתוך  אני  איפה 
האישיים שלי, עבודת ה' הפרטית שלי והכרה 
בכך שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתי ושאני אהיה שמחה ואעבוד 

אותו בשמחה.

ובד  ולהכיל,  "צריך ללמוד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. לאהוב 
בבד להציב תמרורים של חוקים וכללים".

אין פה אחת שאין לה נשמה!
רוחנית"  כיום כ"מלווה  המשמשת  כשאני שואלת את תהילה טאוב, 
חינוך מזה חמש עשרה שנה,  ואשת  גבעת שמואל  באולפנת אמי"ת 
איך היא מאפיינת את אתגרי חינוך הבנות בדורנו, היא מבקשת לשים 

את האצבע דווקא על נקודת האמון ברבנים.

"הסוגיה הנפיצה ביותר בעיניי, היא האמון בממסד הרבני. רבים איבדו 
את האמון ברבנים ובהלכה. וכשאני רוצה לחנך למחויבות הלכתית 

אם אני מגיעה עם תלמידה 
להבנה שהמוחצנות הזו, ובכלל 

זה הלבוש שלה, פוגעת בה 
וגורמת לה לעשות דברים שלא 

מתאימים לה, משם הדרך 
סלולה לבחור את המקום 
האמיתי שלה בעבודת ה'. 



להעביר  מנסה  כל  קודם  אני  לתורה,  ולנאמנות 
מסר של ענווה וקבלת עול. מול האינדיבידואליות 
והעצמיות הגדולה שיש היום, להפגיש את הבנות 
ישראל  גדולי  מי הם  גודל של צדיקים, להבין  עם 

זו   - בפנינו  שהציבו  האופק  לנו,  העניקו  הם  ומה 
חוסר  לאור  היום.  במעלה  הראשונה  המשימה  בעיניי 

אמון כה גדול שנוצר, יש נטייה 'לשפוך את האמבטיה עם 
התינוק' בכל מה שקשור לרבנים ולמחנכים. 
התורה  של  מקומה  שכל  לכך  גורם  זה 
המידה  אמות  גם  ובכך  מתערער  פה  שבעל 
אני  אותי.  מחייבות  לגמרי  לא  ההלכה  של 
משקיעה אנרגיות רבות בחינוך לכך שההלכה 
זהו  לטובתנו,  הם  שהגבולות  אותנו,  אוהבת 

דיבור שחסר.

"ואם אנחנו נדרשים לחנך לאמון אז אנחנו גם 
צריכים להאמין בעצמנו! צריך להתחזק בכך 
שאסור להתייאש אף פעם מהתלמידות שלנו, 
מהילדים שלנו. להתחזק בעצמנו כדי להגביר 
אמון שאנחנו בדרך למעלה. השאלות האלו 

הן צירי לידה שיולידו גאולה".

הכלים  הם  מה  רוחנית',  כ'מלווה  בתפקידך 
שאת נותנת לבנות?

"התפקיד הזה הוא תפקיד חדש שנוצר מצורך 
ביקשו  התורניות בשכבה שממש  הבנות  של 
זו  גדול שהן חיפשו בחייהן.  מענה לצימאון 
חינוך  במוסדות  שקיימת  מדהימה  בשורה 
מענה  יותר  לתת  בשביל  שנפתחים  נוספים, 
יש  הדור.  של  לצימאונו  פורמלי'  'לא  רוחני 
מתח רב בין הרצון לחיות חיי עומק ומשמעות 
לבין הלחצים והתביעה הגדולה של המערכת 
מצוינות  ציונים,  בגרויות,   - מהבנות 

ומצליחנות. במקום בו אני מלמדת הקצוות גדולים. בקצה אחד יש בנות 
שהלימודים חונקים אותן והן רוצות הרבה מעבר, נשמתן זועקת 'קדושה 
אני מבקש', ומהצד השני יש מגמה חזקה מאוד של ניצחון החומר, של 
תלמידות שהן 'לכאורה' כבויות לחלוטין בהיבטים רוחניים והמסגרת 
החינוכית רק מעיקה עליהן בדרישותיה ההלכתיות הקפדניות. אלו בנות 
ושופינג  צרכנות  סמארטפונים,  וריגושים.  חוויות  של  בעולם  שחיות 
בשביל  ולשיממון.  מסכים  להרבה  שמובילים  דברים  אלו  חיים,  כדרך 
לפרוץ את חומת הציניות המקיפה אותן, צריך לשבת ב'אחת על אחת'. 
ודיונים  אישי  מענה  רק  האלו.  הבעיות  את  יפתרו  לא  לאומה  נאומים 
וחשיפה  פתיחות  שמאפשרות  הן  קטנות  בקבוצות 
אמיתית של הנשמה. ואין פה אחת שאין לה נשמה!".

איך מחנכים לתפילה?
'מצוות  מתוך  דברים  וכשמקיימים  עייפות  "כשישנה 
הלב  את  לעורר  מאוד  שקשה  ודאי  מלומדה',  אנשים 
במהלך  לתפילה.  להתכונן  יש  בעיניי  לכן  ולהתחבר. 
חודש אלול ניסיתי לפתוח לבנות את הלב לפני התפילה עם ניגון שהיינו 
עולם של תפילה  לתוך  להיכנס  זה אוסף את הבנות  בוקר,  שרות בכל 
והתבוננות. בחודשים האחרונים אני פותחת אתן את הבוקר עם סיפור 
חסידי נוגע, משהו מר' שלמה קרליבך או מהרב אליהו זצ"ל, ומבחינתי 
השלב הבא יהיה עיון תפילה. ללמד קטע מתוך התפילה שמקנה נקודת 

מבט חדשה ורעננה על המעשה הכביכול שגרתי הזה.

מי הן הדמויות לחיקוי שאת מחנכת אליהן?
דמות  היום.  גם  לכך מקום  ויש  רבנים  דרך  לדור  "התורה עברה מדור 
להשקפתי,  אבל  חשוב.  וסמכותי  הלכתי  מענה  להיות  צריכה  הרב 
דמויות  גם  סביבו  להיות  חייבות  מתבגרות,  נערות  לחנך  כשניגשים 
אותן  לחקות  רצון  לעורר  אמורות  האלו  הדמויות  נשיות משמעותיות. 
את  נשים שמכוונות  עצמן,  עם  עבודה  נשים שעושות  להן.  ולהידמות 
רוצה  שהייתי  דמויות  אלו  הנכונים,  למקומות  להן  נתן  שה'  הכוחות 

שהתלמידות שלי ִייפגשו אתן.

"מאותה הסיבה אני חושבת שזו טעות גדולה להביא מדריכים גברים 
לסמינריונים. זה גיל כל כך עדין. הלב חשוף, אין יכולת להפריד בין 

שיחות עומק שהן רלוונטיות לשעתו של הסמינריון לבין הרושם האדיר 

מכך,  יתרה  שייך.  לא  פשוט  זה  הבחורה.  על  השאיר  שהמדריך 
מדריכה שעשתה כברת דרך בתחומים של עבודה אישית, תשובה, 
עבודת מידות וצניעות, היא דמות הרבה יותר אותנטית לעולמן של 

הבנות מאשר מדריך כריזמטי סוחף".

שימו לב אל הנשמה
עשורים  שני  על  חתומה  מסינג  שרהל'ה 
שהיא  שנה  עשרה  שש  ומזה  החינוך  בתחום 

השנה  בטבריה,  באולפנית  חינוך  אשת 
כרכזת שכבת י"א המלווה את אותה שכבה 

זו השנה השלישית.

חלק  היא  באולפנית  "ההטרוגניות 
מסבירה  המקום"  של  מהאידיאל 

שרהל'ה. "הבנות נפגשות עם מגוון 
עולמות, תלמידות הגרות בשישים 
ושלושה יישובים בצפון, ומגיעות 
בדרך  קטנים  יסודיים  ספר  מבתי 
תרבויות  עם מכלול  נפגשות  כלל, 

לעם  הזה  החיבור  ענק.  ספר  ובית 
אהבת  מוליד  גווניו,  כל  על  ישראל 

יותר  חלקה  יציאה  ומעניק  ישראל 
לחיים".

איך אתם מחנכים לצניעות?
למסע  כהכנה  אמונה  ערב  קיימנו  מזמן  "לא 
לפולין. הרב דיבר על אמונה ואמר בפאתוס: 
'המקום בו הכי קשה לכן - זה המקום שהכי 
היד  את  הרימה  הבנות  אחת  אתכן'.  מגדל 
ואמרה בפשטות, שהדבר שהכי קשה לה זה 
עניין החצאית. אני, כמי שגדלה בדור שהמרד 
בהורים היה ללכת דווקא עם חצאית שמטאטאה את הרצפה, לא יכולה 
בכלל להבין את זה. אין ספק שאתגר הצניעות בדורנו הוא ממשי. אולם 
ברגע שאני מעמידה כללים ומתעמתת אתם בכל יום, השיח הופך להיות 

של עימות, ובמקום לגדל נשמות כולנו 'נתקעים' בשלב מאוד מקדים.

אני  להן  להעיר  רוצה  אני  אם  בבוקר,  לאולפנית  נכנסות  "כשהבנות 
יפה  שאת  כפי  מבחוץ,  יפה  שתהיי  עצמך  את  "תסדרי   - להן  אומרת 
מבפנים". זו האמירה שלי - אני רואה את האני הפנימי שלך, והוא לא 

מתבטא כעת בלבושך.

מזמן  לא  שמעתי  קדושה.  מהי  להבין  בגדלות.  לחנך  צריך  "לצניעות 
'ישראל  כך:  אמרה  היא  בעניין.  שיעור  איצקוביץ'  עידית  מהרבנית 
הם קדושים'. אנחנו קדושים בדיוק כמו אבותינו ויש לנו ד.נ.א. קדוש 
באותה מידה כמו של אברהם, יצחק ויעקב. אולם יש דברים המפריעים 
ככל  צניעות.  חוסר  הוא  לקדושה  שמפריע  העיקרי  והדבר  לקדושה. 
צריך לחנך למטרה  שמסלקים את הצניעות, קשה לקדושה להתגלות. 
- ואני ראיתי  הגדולה, ולתת לבת הבנה שאם את רוצה להיות קדושה 
שאת רוצה כי התפילה שלך היא משהו לא רגיל - אז עלייך להבין מה 

מונע מהקדושה להתגלות בך.

"זה נמדד לא רק בלבוש, אלא באיך הודעת וואטסאפ מסיחה את הדעת 
שלך מהחיים עצמם. איך האזניות שיש לך באוזניים ברגע זה, מפרידות 
לחיות  לנו  מאפשרות  לא  פשוט  האלו  הדעת  הסחות  מההווה.  אותך 
את ה'עכשיו' במאה אחוז. וכשאתה במאה מקומות בו זמנית אז אתה 
לא בשום מקום. ה"עכשיו" הוא קדוש! ואני מאמינה שכשבת מגיעה 
להבנה שהיא רוצה להיות במאה אחוז שלה, ולא לחיות 'בערך', אז היא 
במאה  יהודיה  להיות  תרצה  היא  כי  להלכה,  נאמנה  להיות  תצליח  גם 

אחוז, קדושה במאה אחוז.

צריכה  אני  בהן.  שלי  באמון  תלוי  הזה  "השדר 
להאמין שהיא קדושה, לדעת שהיא ילדה קדושה 
לגמרי! ואז זה יעבור אליה. היא תרגיש שאני 
באמת רואה אותה ואת המהות שלה. והתחושות 
האלו הן החינוך האמיתי. וגם אם זה לא יקרה 

היום, זה אסימון שייפול להן אחר כך".

מבחינתנו הדרך לקדם את 
ההתמודדות עם צניעות היא לא 

דרך כללים ומשמעת. ובאין כפייה, 
הדת לא מצטיירת כמשהו מעיק 
אלא יותר כעניין נשמתי, קיומי. 
אנחנו מאמינים שהחסידות היא 
פנימית ומוסיפה קומה של עומק 
ולב, המאפשרים חיבור לקדוש 

ברוך הוא, ומתוך כך ממילא רצון 
לקיים את חוקיו באהבה. 



ומתוך הגודל הזה, איך מחנכים לפנימיות?
נשמתי.  מאוד  מאוד  הוא  היום  שהחינוך  חושבת  "אני 
בשיעורים שלי  מודרך  דמיון  עם  הרבה  אני מתעסקת 
משתדלת  אני  הנפש.  של  פנימית  עבודה  ועושים 
ובכלל  מהחסידות  מקורות  המון  לתלמידות  להציג 
ולחשוף  הדורות  לאורך  היהודית  ההגות  משלל 

אותן לעומק.

"אני נכנסת לכיתה ללמוד יחד עם הבנות ולא 'ללמד'. 
וכפי שאמר האדמו"ר מפיאסצנא - "כגננים בגן ה'". 
צריך הרבה ענווה בשביל להכיל ולקבל את הבנות, 

הקשבה  על  עובדים  שלהן.  הפנימית  הנקודה  את  ולראות 
ומתוכה על ענווה. כשיש קשרים קרובים של פתיחות בין תלמידה 

למחנכת, יש עם מי לדבר ויש גם אוזן קשבת.

"אני מלמדת צניעות במשך שעתיים שבועיות בכל כיתה. אנחנו 
שמאחורי  המחשבה  מה  הבנה   - הצניעות  במחשבת  מתחילים 
כשאני  עצמן.  ההלכות  את  לומדים  בסוף  ורק  צניעות  הלכות 
את  להבין  קשובה  אני  אז  לעומק,  העניין  מהות  את  לומדת 

ההלכה".

תני לנו טיפים לחינוך לתפילה משמעותית.

"ליקטנו במהלך הזמן מספר עצות להתחדשות בתפילה. במהלך 
תקופה ארוכה היה לנו תרגיל בו כל בת מביאה אתה ידיעות מהעיתון 
עליהן היא הייתה רוצה להתפלל. זה נותן פרספקטיבה - יש קושי וצער 
אצלנו  הייתה  אחרת  בתקופה  להתמודדות.  כלי  היא  התפילה  בעולם, 
'תורנית תפילה', בכל יום בת אחרת הייתה בוחרת מילה או קטע מעניין 
בתפילה והייתה מעבירה עליו לימוד קצר לשאר הכיתה לפני התפילה. 
בט"ו  גם  ולעתים  חודשים  בראשי  חגיגיות  תפילות  מקיימים  אנחנו 

בחודש. יוצאים מדי פעם לתפילה בטבע, ובעיקר - ההתמדה".

בין אתגרי  עוסקת בחינוך, את מזהה הבדלים  כמי שכבר עשרים שנה 
החינוך לפני עשור ועכשיו?

"בהחלט. בעיקר בתחום הקשב - חוסר יכולת להתרכז בדבר מסוים. יש 
פחות קריאה ופחות עומק. כמובן שלא אצל כולן, אבל זה שינוי מהותי. 
דווקא בענייני צניעות אני לא מתרגשת מהתמורות, כיוון שתמיד היו 

אתגרים.

"גם הצורך באוזן קשבת הוא מאוד בולט. יש הרבה שיתוף וחברּות עם 
המורה, דבר שלא זכור לי כלל כתלמידה. הצורך שיקשיבו לי, שיבינו 
אותי, הוא ממשי ולא היה קיים בעבר. כגודל איבוד הקשב, כך גודל 

החיפוש אחר קשב אצל אחרים לכאבים שלי".

עיניים של עומק
המנהלת  זמרה,  בן  נורית  את  מעסיקות  במקצת  שונות  התמודדויות 
את אולפנת מעלה לבונה לצד בעלה זה תשע עשרה שנה. האפיון של 
כ'אולפנה חסידית ארצישראלית', מבקש לתת מענה לבנות  האולפנה 

עם נטייה חסידית.

"אצלנו ההתמודדות היא פחות של 'סור מרע' אלא יותר סביב 'עשה 
תכנים  חסידות,  של  רבים  תכנים  "הכנסנו  נורית.  מסבירה  טוב'" 
המכניסים אור ללב שממילא מגרש את החושך. וכשאת שואלת אותי על 
סוגיות של צניעות, מבחינתנו הדרך לקדם את ההתמודדות עם צניעות 
היא לא דרך כללים ומשמעת. ובאין כפייה, הדת לא מצטיירת כמשהו 
מעיק אלא יותר כעניין נשמתי, קיומי. אנחנו מאמינים שהחסידות היא 
פנימית ומוסיפה קומה של עומק ולב, המאפשרים חיבור לקדוש ברוך 
הוא, ומתוך כך ממילא רצון לקיים את חוקיו באהבה. חשוב להדגיש 
שאנחנו לא מוותרים כלל על ההקפדה בהלכה לטובת ה'התחברות' וכדי 
להגביר ביראת השמיים, אפילו הוספנו שיעור הלכה במערכת על מנת 
לוודא שלא יהיו פה רק אורות ללא כלים. לתפיסתנו, החסידות מעניקה 
 – עצמה  עם  שלמה  הבת  בו  למקום  הגעה  עמוקים,  פנימיים,  תכנים 
הרבה מהפסיכולוגיה היהודית. אלו כלים שמסייעים להתמודדות עם 
החיים שאחר כך, כי למדתי עד כמה הקדוש ברוך הוא נוכח בחיי תמיד.

יש הרבה  העולם המערבי.  לחץ שמאפיינת את  אווירה של  כאן  "אין 
נחת. החידוש בשנים האחרונות הוא שיש בנות שמגיעות מבתים בעלי 
נטייה חסידית, וזה מהפכני מבחינתנו, כי כשהקמנו את האולפנה בנות 

רבות בכלל לא ידעו מה אנחנו רוצים מהן, ואילו היום יש חינוך 
לחסידות במשפחות רבות".

איך בפועל אתם מחנכים לחסידות?
כולל שיעורי חסידות מובנים במערכת  "הלימוד הסדיר באולפנה 
של  היסוד  אבני  את  מהווים  אבל  ולרמה,  לגיל  בהתאם  שמשתנים 
המקום. נושאים המודגשים באולפנה הם עבודת הלב, פנימיות, ניגון, 
התוועדויות וגם חבורות של בנות שהשיח ביניהן הוא סביב עבודת 
שהיא  שכבה  לכל  רוחנית'  'משפיעה  מעסיקה  האולפנה  בנוסף,  ה'. 
בדרך כלל אברכית צעירה, בוגרת האולפנה בעצמה, שמעבירה לבנות 

פעילות 'נשמתית'".

החינוך לחסידות הוא שונה בין בנים לבנות?
"אני חושבת שהצלחנו לייצר לבד זרם של 'חסידות נשית'. התוועדויות 
טיפה  בשפה  רק  בנים  אצל  כמו  דבר  אותו  זה  נשיים,  טישים  נשיות, 
שונה. גם העיבוד אצל הבנים והבנות הוא שונה. החסידות נכנסת לבנות 
התלמידות  של  בתוצרים  ביטוי  לידי  באה  כך  ואחר  הלב  לבינת  ישר 
מעלות,  שהן  פורים  של  ההצגה  בהם,  עסוקות  שהן  התכנים  עצמן. 
היא ברובד אחר, פנימי יותר. ובעיקר - ביטוי בנראות שלהן. שמנו לב 
שככל שהבנות יותר חסידיות, כך הן יותר צנועות. זה פשוט קורה גם 
בלי שאנחנו מכוונים לכך, כיוון שככל שבת מצניעה את גופה יותר, כך 

מופיעה הפנימיות שלה יותר.

"בסופו של דבר, עבודת הלב שהבנות עושות כאן הופכת אותן לבעלות 
בית  של  מציאות  על  חולמות  הן  משיח.  של  במציאות  גדולה  אמונה 

מקדש, על גאולה, הן מרוויחות עיניים של עומק". 

עדיין לא נולד הדור שלא הפתיע, אכזב ואתגר את מחנכיו. האתגרים 
הישנים והבעיות החדשות היו ויהיו, ובסיומו של סבב השיחות שערכתי 
כיף  יותר מבתחילתו.  אני מוצאת את עצמי אופטימית  עם המחנכות, 
לראות נשים כישרוניות, בכל קצות הארץ, שלוקחות את הסיפור הזה 
ברצינות, ומצליחות שוב ושוב לצאת מכל קופסה. אתגר החינוך הוא 
משימת חייהן והן נוטלות אותו על שכמן בעומק ובשמחה, ומייצרות 

עוד ועוד שבילים בדרך אל הלב.



הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

הוא יודע את כל מה שיש לך לומר ואת כל מה שחסר לך, 
ולמרות זאת רוצה לשמוע את זה ממך < הוא יכול לפתור 
את הבעיות ולתת לך את מה שביקשת, אפילו כשהוא יודע 
שעדיף לך בלי זה < הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בקרבה 
ואהבה, ואפשר לדבר אתו על הקטנות ולומר לו הכל. אין מה 

להתבייש

 פתח פה
  גדול



לחיים! שיהיה לחיים טובים!

הזמן  כל  מלא  העולם  אחד,  שמצד  היא,  האמת 
 – אליהם  לב  שמים  כך  כל  ולא  טובים  דברים 
ה'  וברוך  ילדים  נולדים  יום  שמדי  העובדה  כמו 
מוסיפים שמחה וששון. עצם זה שיש ברייה חדשה בעולם 
זה עניין של שמחה, ויש עוד שמחות בעולם, ברוך ה'. אם אדם 
אוסף את הדברים השמחים, אפילו דברים של מה בכך כמו הנאה 
מארוחת בוקר טובה, הוא רואה שיש בחייו המון טוב. ויחד עם 
השמחות ישנן המון צרות. אז כששותים לחיים, זה פשוט שיהיה 
לחיים. ו'חיים' פירושו, עם כל המשמעויות של חיים: חיים של 

טובה, ברכה ושפע ושל יציאה מההסתר אל הגילוי.

צריך להתפלל על זה, שכל דבר ודבר יהיה לחיים. יש דברים רבים 
שאנחנו לא יודעים מה יהיה סופם, וצריך להתפלל עליהם שיהיו 
ביתר  שיהיה  דבר,  ובכל  חיים,  ועוד  חיים  עוד  ושיהיה  לחיים. 

עמקות בתוך החיים האלה.

שיהיו חיים - עם כל מה שיש בהם, עם כל הפירושים שלהם - שזה 
מתחיל מ"אלוקים חיים" עד "ארץ החיים" ועד העניין של "חיים 

עד העולם".

חיים טובים!

לכל אדם יש כל מיני משאלות - משאלות לב קרובות ומשאלות 
לב רחוקות.

מצד אחד, צריך לדעת שלא רק שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות 
הכל, אלא גם שזו לא בעיה לבקש ממנו ושלא צריך להתבייש. 
קרוב  הכי  מהאיש  אפילו  מתבייש  אדם  לפעמים 
אליו, אפילו מאביו ואמו, אבל מהקדוש ברוך הוא 
ראוי,  לא  שזה  מפני  רק  לא  להתבייש,  צריך  לא 
כיוון  יש להתבייש?!  - מה  גם מפני שבאמת  אלא 
בוחן  הוא  הנסתרים,  המקומות  בכל  אתי  קורה  מה  רואה  שהוא 
לי מה  - ממילא אין  ולב, בוחן את כל החורים והסדקים  כליות 

להתבייש.

למה  הכל,  יודע  שהוא  כיוון   - גדולה  שאלה  הרי  זו  שני,  מצד 
כמו   - רוצה  הוא  ברוך  שהקדוש  מסתבר  להתפלל?  צריך  אני 
את  נגיד  בעצמנו  – שאנחנו  רוצה  קטן  ילד  אבא של  שלפעמים 
זה. הוא אומר: "תגיד את זה! לא מפני שאני לא יודע מה שאתה 
רוצה; אני יודע. אבל תגיד את זה, תפרש את זה בשפתיים, מפני 
שאני רוצה לשמוע את זה ממך". כאשר אדם עומד בתפילה מול 
הקדוש ברוך הוא, הוא אומר: "כל הנסתרות והנגלות ידועות לך, 
אבל אתה רוצה שאני אגיד את זה, לפעמים אתה רוצה שאפרש 

בשפתיים, לפעמים אתה רוצה שלפחות אפרש בלב".

כשאדם עומד בתפילה הוא אומר: "ריבונו של עולם, אתה יודע 
את כל זה, ואתה יודע מה ראוי ומה נכון בשבילי, ובכל זאת אני 
מבקש". וקורה לפעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם דבר 
שלא מגיע לו, רק מפני שהוא מבקש, ואחר כך יש לו צרות עם זה. 
לכן היו אומרים, שאדם לא יתפלל לשאת דווקא 
אישה פלונית. מדוע? מפני שיכול להיות שהקדוש 
יקבל  הוא   - רוצה  הוא  אם  "טוב,  יגיד:  הוא  ברוך 

אותה", ואז יהיו לאותו אדם צרות וייסורים בגלל זה.

מופעים  שני  אלו  ול"מלכנו".  ל"אבינו"  פונים  אנחנו  בתפילות 
שונים של הקדוש ברוך הוא: יש מופע של "אבינו" ויש מופע של 
"מלכנו"; כשאדם עומד לפני המלך הוא עומד דום, אבל כשהוא 
"השכיבנו",  בברכת  לכן,  דום.  עומד  לא  הוא  אבא  בפני  עומד 

אבינו  "השכיבנו  מדויק:  נוסח  יש  תפילה,  מנוסחאות  בכמה 
לשלום והעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום"; כשאדם הולך 
לשכב, הוא לא יכול לעשות זאת לפני המלך - כי אם הוא רוצה 
זה לא מתאים לפני המלך. לפני אבא  למתוח את רגלו הימנית, 
הבטן  ועל  הגב  על  להתהפך  יכול  אדם  זה;  את  לעשות  אפשר 
ולהתגרד, מפני שזה אבא שלו. רק כך, לפני אבא, אפשר ללכת 
לישון; מול המלך אי אפשר ללכת לישון, מפני הפחד והאימה, 
לכן אומרים: "השכיבנו אבינו". לעומת זאת, כשאדם קם בבוקר, 
הוא צריך לדעת שהוא עכשיו גם משרת את המלך, הוא לובש 
את המדים והולך עכשיו לשרת את המלך. לכן על הקימה בבוקר 

מתפללים: "והעמידנו מלכנו".

נאמר על חוני המעגל שהוא כבן המתחטא לפני 
אביו, אבל האמת היא שכל אדם מישראל, במובן 
לי  "תן  שמבקש:  בן  כמו  הוא   - הזאת  במדרגה  מסוים, 
צריך  ככה".  לי  תעשה  ככה,  לי  תעשה  אגסים,  לי  תן  תפוחים, 
לזכור שהקדוש ברוך הוא, הוא "אבינו, אב הרחמן, המרחם" - 
בכל מיני דרכים. יכול להיות שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא 
על כל מיני קטנות, אבל הוא מדבר בפני "אב הרחמן". אב הרחמן 
לעשות  ומה  לומר.  לי  שיש  מה  ולשמוע  אתי  להתעסק  מוכן 

שבדיוק מגרד לי פה, אז אני מבקש שיעזור לי בעניין.

הקדוש ברוך הוא אומר לאדם: "תגיד לי מה אתה רוצה, תבקש, 
תדבר יפה, תגיד תודה. לא מפני שאני לא יודע מה שאתה רוצה 
זה חינוך   - להגיד, לא מפני שאני צריך את טובתך. תגיד תודה 
טוב בשבילך שתגיד תודה". הוא יודע כל מה שאדם הולך לומר, 
והוא גם זה שדורש זאת ממנו, בכל זאת, להגיד את הדברים האלה 

כאדם.

באשר אנו בני אדם, ובאשר אנו בני אדם מישראל, העולם שלנו 
מורכב ומלא מכל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא לא דורש 
ממני להפוך להיות ברייה חדשה - הוא לא דורש 
ממני להיות דרקון, לא דורש ממני להיות נחש ולא 
דורש ממני להיות צפרדע; לכל אלה יש תפקיד בעולם, 
והקדוש ברוך הוא דואג להם לפי צרכם. אנחנו בני אדם. במדרש 
באופוזיציה  עמד  הוא  אדם,  ברא  הוא  ברוך  כתוב, שכשהקדוש 
מול כל המלאכים, מפני שהמלאכים אמרו שלא כדאי לברוא את 
האדם. ובאמת, לפי איך שאנחנו מתנהגים מפעם לפעם, זו שאלה 

טובה... 

אולי כמו שיש מלאכים שהם פועלי תפילות, שהם אלה שמטפלים 
בתפילות, יש גם מלאכי חבלה - שמביאים את העיתונים היומיים 
לפני הקדוש ברוך הוא, להראות לו מה עושים בני האדם. בכל 
אופן, הקדוש ברוך הוא מכיר את העיתונים, ויודע גם את מעשיהם 
של בני האדם, ואף על פי כן הוא עדיין רוצה בקיומנו, עדיין רוצה 

בהמשכיות הקיום שלנו.

יותר מדי קטן מכדי שיהיה אפשר  ילד קטן, שהוא  יש  לפעמים 
לבקש  אפשר  הזה  הקטן  מהילד  גם  אבל  דברים.  ממנו  לבקש 
להאכיל  יהיה  גדול שאפשר  פה  פתח  לו:  לומר  אפשר   - משהו 
אותך. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו: "הרחב פיך 
אומר  הוא  ברוך  שהקדוש  מה  זה  גדול.  פה  פתח   - ואמלאהו" 
פה  לא  גדול,  פה  תפתח   – פיך"  "הרחב  פשוטות:  הכי  במילים 
קטן, מפני שאני רוצה למלא אותו, אני רוצה להכניס לך דברים 
טובים בפה. אם אתה שומר על פה סגור עם שפתיים 
קפוצות, איך אני יכול להאכיל אותך?! אני יכול לתת 
לך מכות כדי שתפתח את הפה, אבל האם זה כדאי?! יותר טוב 

שתפתח את הפה כמו ילד טוב, יותר טוב שתפתח את הפה לבד.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

 האם יש
מתכון ליראת שמיים?

מידה  לכל  שהמתכון  מוצאים  אנו  ישרים'  ב'מסילת 
רצויה הוא לעולם עניין אחד: ההתבוננות. מעלת האדם 
ולכוון את כל האישיות.  ביכולת מחשבתו להאיר  היא 
וכבר אמר הבעל שם טוב שעיקר המצווה היא לתקוע 
שעליו  רגש  אותו  את  המעוררים  בעניינים  מחשבתו 

ציוותה התורה.

המעוררים  בעניינים  המחשבה  לתקוע  יש  לשאלתך, 
יש  מדוע  ששאלו   בחז"ל,  מצינו  לדבר  דוגמא  יראה. 
שבלב,  עקמומיות  לפשט  בכדי  וענו,  בעולם?  רעמים 
שנאמר "והאלוקים עשה שייראו מלפניו". הרעמים הם 

דוגמא  למנוף לעורר יראת שמיים.

הפער  הכרת  ידי  על  דווקא  מגיעה  היראה  עיקר  אולם 
את  לדכא  נועד  שלא  לבורא,  הנברא  שבין  האינסופי 
למצב  להגיע  אלא  חלילה,  אותו,  למחוק  ולא  האדם 
דומה  לכפרי פשוט שעומד לפני מלך רם ונישא, ויודע 
את קוטן ערכו ומאידך מרגיש רוממות והעצמה. כך אנו 
אינסופיותו,  מול  באפסיותנו  מכירים  ה',  מול  עומדים 

ודווקא מידה זו היא הנותנת לנו לעשות חיל.

 איך ה' יודע
מה אני עומד לבחור?

השאלה מניחה שיש לנו הבנה בו ובידיעתו, 
אך האמת היא שהשאלה אינה במקומה ואין 
את  ולא  אותו  לא  דבר:   להבין  יכולת  לנו 
ידיעתו, לא על העבר ולא על העתיד. אלא 
שאנו יודעים באמונה עמוקה מני ים שודאי 

אין חסרון לפניו כלל וכלל.

אמונה זו מלמדת שודאי לא חסרה בידיעה 
העתיד  את  שיוצרת  זאת  שהיא   - האלוקית 
ומבלעדיה הכל אין - הידיעה מה יהיה. ואף 
אנו  כמחשבותינו,  מחשבותיו  שלא  פי  על 
מתרגמים לכלים שלנו את הארת שלמותו, 
ואומרים לעצמנו שהוא ודאי יודע הכל, אין 
שום חסרון לפניו לא רק בעבר ובהווה אלא 
וללא  מופלאה  בשלמות  להיות,  בעתיד  גם 

שום שיור.

 מדוע לפי התורה
לבכור מגיע פי שניים?

לנו  ואין  המצוות,  טעמי  כל  את  יודעים  איננו 
גזרות  הן  המצוות  בשכלנו.  להשיגן  אפשרות 
אלוקיות שהחכמה הגנוזה בהן היא לאין ערוך מכל 
את  נשיג  לא  לעולם  ולכן  ומחשבתנו,  השכלתנו 
טעמי התורה באמת. ואף על פי כן דרשו רבותינו 
שהחכמה  מפני  התורה  טעמי  את  רבות  פעמים 
העליונה שבתורה, שלמעלה ממגבלותינו, מאירה 

גם לתוך מחשבותינו.

על פי גדרי השגתנו נוכל לומר שהבכור הוא נקודת 
המעבר בין אב לבן: מצד אחד הוא בן ככל הבנים 
באחריות  נושא  הוא  שני  ומצד  כחלקם,  ומקבל 
בכור  היותו  מצד  אביו.  תחת  נכנס  שהוא  משום 
הוא נושא באחריות של עתיד הבית, ועל כן נוטל 
יוסף  אצל  מצינו  וכך  אחיו.  על  יתרה  אחת  מנה 
שזכה לבכורה ולחלק כפול, כמו שאומר הפסוק 
"והבכורה ליוסף" )דברי הימים א, ה(, בין היתר מפני 

שהוא היה המשביר והמכלכל את כל בית יעקב.
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בבית הארחה בית וגן
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