
מיליון ביהודה ושומרוןפרשת בהעלותך | י״ב סיון תשע״ט | השנה ה- 34 | גיליון מס׳ 1739 | 15.6.2019

 צרו איתנו 
קשר

פתחו שיעור 1
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יוסף ארנפלד

חברותא  וקראת לשבת עונג
השבת שלנו מתרכזת רבות סביב התא המשפחתי 
והקהילה, ב"ה החיים עמוסים ואנחנו עובדים בעבודות 
תובעניות ועמוסות. בשבת משתדלים למצוא זמן גם 
לשחק וללמוד עם הילדים וגם להפגש עם חברים, 
באופן טבעי יש יותר נחת ומשתדלים ללמוד תורה 

עם חברים במסגרות שונות ביישוב.

 הדף היומי
החיים ב"ה עמוסים, אך משתדלים לקבוע עתים לתורה, 
בין אם זה באופן עצמאי יומי או על ידי חברותות במהלך 
השבוע. החברותא הקבועה ביותר שלי כבר 13 שנה 
היא בימי שני בשעה שמונה בישיבת שבי חברון עם 
הרב יעקב מרציאנו, תלמיד חכם עצום, שזכיתי ללמוד 
עמו באותו שיעור בישיבה. החברותא התחילה כאשר 
יצאתי לעולם העבודה, לשמחתי הרבה זכינו ליצור 
קביעות נפלאה שמחזיקה אותי נפשית ורוחנית, עצם 
ההגעה לישיבה, האווירה הגדולה, המפגש עם בית 

המדרש, נותן לי הרבה מאד כוח.

 כה עשו חכמינו
זכיתי ללמוד בישיבה נפלאה, מלאה בתלמידי חכמים 
גדולים ועצומים, ולרבים מהם אני קורא מורי ורבותיי. 
סיפור מיוחד שראוי מאד לספרו הוא על מו"ר הרב 
משה בלייכר ראש הישיבה, שהיה דואג לכל תלמיד, לכל 
צרכיו, הפיזיים והרוחניים, דבר שניכר מאד באורך חייו 
ובמסגרת הישיבה. בייחוד ראיתי זאת, כאשר נפצעתי 
בשירותי הצבאי ופינו אותי לבית החולים סורוקה, הרב 
הגיע כאשר הייתי בחדר ניתוח. הייתי מצפה מהרב 
שישב עם הורי ויתחיל ללמוד איתם על חשיבות 
האמונה במצבי משבר וכדומה, אך מיד שהרב הגיע, 
הוא מיד התחיל לברר עם הורי, מה הם אכלו ושתו, 
האם הם צריכים מקום להיות בו ושלח את התלמיד 
שבא אתו לקנות קצת שתייה ואוכל שיהיה להם. רק 
לאחר שראה שלהורי יש הכל הוא התיישב ודיבר איתם 
על כך שב"ה הכל יהיה בסדר ושהתלמידים בישיבה 
מתפללים להחלמתי. הסיפור הזה מראה יותר מכל 
איך התורה הגדולה שלמדנו, באה לידי ביטוי גם בחיים 

עצמם ולא נשארת רק בבית המדרש.

 מקדש מעט
אני זוכה להתפלל בבית כנסת 'שבטי ישראל' באדורה. 
בית כנסת שכפשוטו מקבץ את שבטי ישראל, ובו 
מתפללים על פי נוסח החזן ומגוונים בניגונים שונים, 
בין אם מעדות המזרח ובין אם מעדות אשכנז. בית 
הכנסת מפעיל שיעורי תורה ואירועים שונים לאורך 

מעגל השנה.

 ראשית חכמה

זכיתי ללמוד בישיבה התיכונית בכפר הרא"ה ולאחר 
מכן ללמוד בישיבת שבי חברון לפני הצבא ואף לאחר 
שסיימתי את שירותי הצבאי לחזור ללמוד באותה 

ישיבה.

 ארצנו הקטנטונת

אני אוהב את כל מרחבי ארצנו ולשמחתי הרבה אף 
זוכים לטייל לא מעט בה ולכן קשה למצוא מקום, אך 
אין ספק אחד המקומות המיוחדים והממלאים הוא 

מדבר יהודה על נופיו והשקט המיוחד שלו.

 הניגון שבלב

אני שומע מגוון שירים ואין לי זמר או ניגון אהובים, 
אך אני ממש נהנה מפריחת האומנים ומהמוסיקה 
היהודית המתחדשת. עם זאת אין ספק שהאווירה 
המיוחדת שמנגינות ושירי סעודה שלישית יוצרים 

בלב, היא משהו מיוחד.

 צמיחת גאולתנו

קטונתי מלהציב מטרות ויעדים לציבור, אך ממה שזכיתי 
ללמוד מרבותיי אני רואה איך הציבור הדתי לאומי 
ממשיך לקחת אחריות לאומית, פורס כנפיים לכל חלקי 
עמנו וממשיך לפעול על מנת לקדם את עם ישראל 
בגזרות שונות, מתוך אחדות ומתוך חיבור גדול בין חיי 

התורה לעולם המעשה .

 מהפכה של שמחה

בישיבת שבי חברון ששוכנת בבית רומנו בחברון לומדים 
מעל 300 בחורים ומעל 80 אברכים. הישיבה שמה 
לה לדגל להקים מנהיגות רוחנית וחינוכית הקשובה 
ללב העם, והמאמינה בגודלו של דורנו, דור הגאולה. 
כל זאת מתוך אהבה אמיתית למדינת ישראל, יסוד 
כסא ה' בעולם. לישיבה ישנם מוסדות רבים הכוללים 
מדרשה לבנות, בית מדרש לבחורים המעוניינים ללמוד 
לפני הצבא, ישיבה תיכונית ותלמוד תורה לילדים 
ועוד. מתוך רצון להמשיך ולהעמיק את אחיזתנו בעיר 
האבות, הישיבה שואפת להמשיך לגדול ולהתפתח 
ולכן יוצאת במבצע התרמה אותו יובילו בוגרי הישיבה 
בתאריכים טז'-יז' סיוון 19-20.6. אנו קוראים לידידי 
הישיבה ולתומכי התורה בעיר האבות להצטרף ולהגדיל 

תורה ולהאדירה.

חיליק גוטמן, 38, נשוי לליאת ואבא ל5 ילדים 
נפלאים, גר באדורה, עובד כמנהל אגף החינוך 
והמתנ"ס במועצה אזורית הר חברון. למד ועדיין 

משתדל ללמוד בישיבת שבי חברון
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למה ניגרע?

www.nahar.org.il

יסן מגיח אל המדבר. מביא עמו ריחות של גאולה, זיכרונות נ
של יציאה. המראות על הים עוד חקוקים היטב בלב האומה. 
עם ישראל כולו חוגג את המועד הקדוש בפעם הראשונה מאז 
יציאת מצרים. בתוך ההילולה הגדולה "ויהיו אנשים", אין להם 
פנים אין להם שם, אין להם מוצא שבטי. הגורם היחידי המאחד 
ביניהם, גם אם לא נעים לומר זו מילה אחת יחידה: טומאה. החוק 
פה ברור: טמא לא יכול להקריב את הפסח. טומאה וקירבה לא 
מתקיימות ביחד. אבל הם בכל זאת, איך שהוא, "ויקרבו לפני 
משה" רוצים קרבה. אין פה הכחשת המציאות, התעלמות מהמצב. 
המשפט הראשון שנאמר למשה הוא: "אנחנו טמאים...", אנחנו 
יודעים היטב את מצבנו. ובכל זאת עולה שאלתם ומנסרת את 
החלל עד עצם היום הזה: "למה ניגרע? " גם אנו רוצים קירבה 

לה', רוצים להיות שותפים בהקרבת הפסח.

כאן הכדור עובר אל משה רבנו. מנהיג רגיש היה מביע אמפתיה, 
מתרגש מהשאיפות הקדושות ובסוף אומר על דרך הנגלה: "חוק זה 

חוק רבותי! טומאה ופסח לא הולכים יחד. מנהיג עם אגו, מיד היה 
מראה ידיעות ומדקלם את החוק בגאווה ועוטה פנים מקומטות 
של יודע כל. הצדיק הענק שבענקים שומע את הצליל, מרגיש 
את סדר הדברים, את הענווה, את האמת, את הרצון להתקרב. 
והוא מוותר על הידיעה שלו ובוחר לא לדעת. "עמדו ואשמעה 

מה יצווה ה' לכם".

מכאן והלאה הכל היסטוריה, אור חדש יורד לעולם, פרשית פסח 
שני. חג חריג, לא מתוכנן לכאורה, שנולד דווקא מאותם אנשים 
טמאים. וכפי שאומר רש"י ראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי 
משה, וזכו אלו שתיאמר על ידיהן. רבי נתן מברסלב, מוסיף לבאר 
שעד היום יש בכוחנו להתחנן ולבקש על הקרבה. על אף שהרבה 
פעמים אנו מרגישים טמאים ונראה לנו שאנחנו מחוץ לקדושה. 
עלינו רק להעז לזעוק, וה' ימציא לנו דרכים חדשות להתקרב 

אליו. אז "למה ניגרע?".

תשע״טתש״מ
בס"ד

חפשו אותנו בפייסבוק ׳שבי חברון׳ | charidy@shaveihevron.org טל': 1-800-400-140 | 

לפרטים נוספים:

שבי חברון מאז ולתמיד

הישיבה ב'בית רומנו' בחברוןהיו שותפים בבנייה ובהרחבת 

 מחזיקים תורה
ומחזקים את עיר האבות

ט"ז - י"ז סיוון ) 19-20.6(בימי רביעי וחמישיההתרמה השבוע!
כל תרומה תוכפל על ידי ידידי הישיבה בארץ ובחו"ל!

מרחיבים את ישיבת שבי חברון ומנציחים את תלמידנו איל יפרח הי״ד
 

 שנחטף ונרצח בט"ו סיוון תשע"ד בידי בני עוולה 
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יהודה וילנר
 נהר דעה' בית המדרש

לתורת רבי נחמן מברסלב



הרב מנחם פרל
ראש מכון צומת

בחיי המעשה
וטכנולוגיה
והתקשורת עהלכה הטכנולוגיה  ולם 

האלקטרונית המודרנית מציפים 
את כולנו בעומס תקשורתי וגורמים לעסוק 
בפעולות רבות בו-זמנית. אדם ממוצע בן דורנו רגיל 
לחיות בטרדה בלתי פוסקת ובמתח נפשי. מאידך 
גיסא, התורה בכמה וכמה מצוות דורשת מאיתנו ריכוז 
מלא. קריאת שמע, שנצטווינו לאומרה פעמיים ביום, 
צריכה להיאמר תוך הבנה מלאה לנאמר וריכוז וכוונה 
תוכנה, תוך קבלת עול מלכות שמים, ואם לא נעשה 

כן, לא התקיימה המצווה.

כך גם בתפילת הלחש, הנאמרת לכל הפחות שלש פעמים ביום, 
צריכה להיאמר במלוא ההבנה, הריכוז והכוונה )ולכל הפחות הברכה 
הראשונה - ברכת אבות; שו"ע קא,א(. עד כדי כך, שאדם שלא מרוכז, 
אינו רשאי להתפלל )ברמה העקרונית, וראה רמב"ם הל' תפילה 
ד,טו(. דרישת הריכוז תקפה לא פחות בעבודת הכהנים בביהמ"ק. 
מחשבה לא נכונה בעת עבודת הקורבן )כגון לאוכלו חוץ לזמנו, 
או שלא לאוכליו( עלולה לפסול את הקורבן )משנה פסחים ה,ג(.

אף שדרישת הריכוז בפעולות שאותן מבצע האדם היא מובנת לכל, 
רוב היום איננו פועלים כך, בוודאי לא האדם המודרני הרגיל לעבוד 

ב-Multi tasking, היינו במשימות שונות בו זמנית.

העוסק במצווה - פטור ממצווה אחרת
חז"ל קבעו כי "העוסק במצווה, פטור מהמצווה" )סוכה כו,א(, 
כלומר ממצוות אחרות בו זמנית. כלל זה נלמד בגמרא שם משתי 
מקורות. האחד, מפרשת שמע, שם צווינו לקרוא שמע "בשבתך 
בביתך ובלכתך בדרך", מדגיש התלמוד "בשבתך", היינו כאשר 
אתה יושב לצורך עצמך, "ובלכתך" כאשר אתה הולך לצרכי עצמך, 
מה שאין כן כאשר אתה עוסק במצווה אחרת, או אז אתה פטור 

מלעסוק במצווה שנייה.

כמקור שני לומד התלמוד דין זה בפרשת בהעלותך, "ַוְיִהי ֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא" 
)במדבר ט,ו( ביקשו הזדמנות שנייה. התלמוד יודע לספר, כי טמאים 
אלו עסקו במת מצווה ולא נמנעו מלעסוק בו, אף שהתקרב חג 
הפסח כי העוסק במצווה אחת )טיפול במת מצווה( פטור ממצווה 
אחרת )פסח(, ואף שהמצווה השנייה חמורה יותר )משנ"ב לח,כט(.

עוסק במצווה, מקיים מצווה או מרוכז בה
התוספות )סוכה כה,א ד"ה שלוחי מצוה( מבחינים בין שני מצבים. 
מצב בו המצווה מתקיימת מאליה, כגון אדם המעוטף בטלית ועטור 
בתפילין ובו בזמן עני מבקש ממנו צדקה, בוודאי שעליו לתת לו, 
משום שאין כאן התנגשות בתשומת הלב הנדרשת. לעומת זאת, 
אדם שקורא את שמע ותוך כדי כך מבקש ממנו העני צדקה - פטור 

מלתת לו. 
עם זאת, 
ר  ש א כ
ן  ת י נ
ם  י י ק ל
את שתי 

המצוות בו זמנית, מכריעים התוספות שיש חובה לעשות זאת, 
ולעומתם כתב הר"ן כי מעיקר הדין אינו חייב, אלא שראוי לנהוג 

כך משום "מהיות טוב אל תקרא רע".

אך לא כל המפרשים מסבירים כך את התלמוד )ההסבר כאן בא 
ליישב סתירות לכאורה בין כמה סוגיות אותן מעלים הראשונים, ולא 
מתחיל מרעיון מופשט של תפיסת עולמו של הפרשן(. הריטב"א 
תובע כי על האדם להיות מרוכז לחלוטין במצווה שבה הוא עוסק, 
וכאשר באה לפניו מצווה אחרת, אינו רשאי להשתמט מן המצווה 
הראשונה, אף אם המצווה השנייה חשובה יותר, כי "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך 
ר אְֹרחֶֹתיָך" )משלי ג,ו(, על האדם לעבוד את ה' בכל  ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיּׁשֵ
מעשיו ופעולותיו, וכאשר מתגלה אליו הקב"ה דרך מצווה אחת, 
היא 'מקומו' כעת, ועל זה נאמר ו"ְמקֹוְמָך ַאל ַּתַּנח". )ראה בהרחבה 

ב'מוסר אביך' לראי"ה קוק ב,ב(.

אם כן, הטכנולוגיה הנפלאה המאפשרת לנו להיות מחוברים 
לעולמות, למקומות ואף למרחבי זמן שונים בו זמנית, באה לשרת 
אותנו, וחלילה לא ניפול ונשתעבד לה. עלינו לעשות שימוש מושכל 
ביכולות התקשורת החדשניות, בתנאי שנישאר מסוגלים להיות 
כל-כולנו בעבודת ה' שבאותו זמן ומקום, ולהשתמש בטכנולוגיה 
המתקדמת כדי לשחרר אותנו ממטלות שאינן נצרכות. הטכנולוגיה 
החדשנית, ובראשה הבינה המלאכותית, מאפשרת לנו היום יותר 
ויותר, להיות משוחררים לעבודת ה' במרחבי הזמן והמקום, ולהותיר 

לאמצעים הטכניים לעבוד עבורנו.

שאלות בתחומי הלכה וטכנולוגיה אפשר לשלוח למכון צומת 
Tora@zomet.org באמצעות הדוא"ל

עלינו לעשות שימוש 
מושכל ביכולות 
התקשורת החדשניות, 
בתנאי שנישאר 
מסוגלים להיות 
כל-כולנו בעבודת 
ה' שבאותו זמן 
ומקום, ולהשתמש 
בטכנולוגיה 
המתקדמת כדי 
לשחרר אותנו 
ממטלות שאינן 
נצרכות

לא להיסחף אחר הרגש
שראל וישראלה לא זכו להריון באופן טבעי ונכנסו לתהליך י

של טיפולי פוריות. מידי פעם הם היו אומרים שהרופא רוצה 
שיעשו טיפול מסוים או בדיקה מסוימת, אך מבחינה הלכתית 
הייתה בזה בעיה. תחושתי הייתה שקשה להם מאד לקבל את 
המצב ש'בגלל ההלכה הטיפול שלהם מתעכב'. כשהעליתי את 
הנושא הם אמרו שלא ייתכן שהתורה רוצה שלא יהיו להם ילדים, 
הרי מלבד המצווה של פו"ר, הרצון לילד הוא רצון טבעי שהקב"ה 
נתן בכל אשה באופן חזק מאד - ואם כן יש כאן אמירה אלוקית 
משמעותית. הדקדוק בפרטי ההלכה נתפס אצלם כמשהו קר, ולא 
מתחשב בעוצמת הרגש והכאב שלהם. הרגשה זו קיימת במקרים 
שונים אצל זוגות שרוצים לשמור על גדרי ההלכה, אך הרופאים 
לא תמיד מתחשבים בזה עד כדי אמירות כמו 'אתם רוצים ילדים 

או שאתם רוצים לשמור על ההלכה?'.
בתחילת פרשתנו משה מצווה את אהרן על מצוות הדלקת 
המנורה, ומציינת התורה "ויעש כן אהרן". האם היה עולה על 
דעתנו שאהרן לא עשה כפי שנצטוה? רש"י פירש "מגיד שבחו 

שלא שינה", ולכאורה זה רק מחזק את השאלה? האם היה עולה 
על דעתנו שישנה?! מה השבח הגדול בזה שעשה מה שנאמר 
לו? מסבירים הדרשנים שאין לתאר את ההתרגשות שאחזה את 
אהרן הכהן כשבא להדליק בפעם הראשונה את הנרות במנורה 
הטהורה במשכן העדות, ובהתרגשות גדולה כזו ישנה נטייה 
אנושית להתעלם מפרטים ולהתרכז במגמה הכללית. זהו שבחו 

של אהרן שלא שינה כלום ממה שנצטווה.

ב"ה בזכות ההתקדמות של הרפואה מצד אחד, ובזכות הידע 
ההלכתי הרחב של הפוסקים הגדולים מצד שני, ובזכות האחריות 
שהם לוקחים על כתפיהם למצוא את המקורות הקדומים שמתוכם 
אפשר לפסוק במקרים המתחדשים - יש כיום מענה על פי ההלכה 
לכמעט מאה אחוז מהבעיות הרפואיות בתחום הפוריות, ולכן אין 
בעצם קונפליקט בין הצדדים. לפעמים צריך קצת יותר סבלנות, 
לפעמים התהליך קצת שונה, אבל טיפולים עם סיעתא דשמייא 

מסתיימים בטוב ב"ה.
בחסות

והלכה
רפואה

הרב אליהו האיתן
מכון
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| כשתטייל תברך על ההבדל |
www.shaibarilan.co.il | moshe@shaibarilan.comלפרטים מלאים וטיולים נוספים:

03-9224410

לטיולי האיכות לקיץ
מקומות אחרונים

מינות של דן אנד ברדסטריט

ם הא
ות

ח

טיולי ג׳יפים בנהיגה עצמיתסמינרים מטיילים

שייט נורבגיה והפיורדים 9 ימים
18.8 עם חיה סולומון נותרו 4 מקומות

 

שייט מסביב לאיים הבריטים 
15 ימים

30.6 עם שי יוגב נותרו 2 מקומות 
 

שייט קנדה אלסקה והרוקי 
19 ימים

30.6 עם ליאורה דניאלי נותרו 2 מקומות
14.7 עם שמעון עטר נותרו 4 מקומות

18.8 עם שי יוגב נותרו 4 מקומות
 

שייט לים הבלטי 14 ימים
15.7 עם חיה סולומון נותרו 8 מקומות

 
סובב יפן  בשייט מרהיב
"MS MAASDAM" בספינת הפאר

כולל: ולאדיווסטוק במזרח הרחוק הרוסי 
מטבח כשר במהלך השיט בהשגחת חב"ד 

טוקיו
12.8 עם ליאורה דניאלי ויוקי בינימיני

נותרו 10 מקומות

טיולי פרימיום משולבי שייט
כולל משגיח כשרות צמוד

ליטא לטביה 7 ימים )בשיתוף בית עגנון(
שבילי עולם- מסע במחוזות העם היהודי

14.8 בהדרכת הרב ד"ר בני לאו
וד"ר רוחמה אלבג נותרו 2 מקומות

 

אוקראינה 5 ימים )בשיתוף בית עגנון(
23.6 עם פרופסור מוטי זלקין נותרו 4 מקומות

קירגיסטן 11 ימים
7.7 עם תמיר משרקי נותרו 2 מקומות

18.8 עם שימי ברס נותרו 6 מקומות

 

ספרד פירנאים  8 ימים
1.9 עם אורי ראפ בהרשמה

טיולי האיכות לקיץ
מקומות אחרונים

מרוקו 11 ימים
7.7 עם עמי יפרח נותרו 2 מקומות

18.8עם ליטל בצלאל
נותרו 6 מקומות

 

טנזניה 8 ימים
כולל 4 שמורות הטבע: אגם מאניירה, 

שמורת סרנגטי, רמת הנגורונגורו, 
שמורת טרנגירי

12.8 עם יגאל רון מלא
9.12 עם יגאל רון נותרו 4 מקומות

 

מקסיקו וגואטמלה 16 ימים
7.7 עם אבי פלדמן נותרו 6 מקומות

אקוודור גלפאגוס ופרו
19 ימים

12.8 עם הרב מנחם פוגל
נותרו 6 מקומות

18.11 עם בלהה רשף בהרשמה
 

דרום אפריקה 13 ימים
18.8 עם ירון כהן נותרו 4 מקומות

3.11 עם אבי פלדמן בהרשמה

נורבגיה והפיורדים 9 ימים
18.8 עם ריטה זילבר

נותרו 6 מקומות
 

פרובנס 9 ימים
16.6 עם ריטה זילבר

נותרו 2 מקומות
18.8 עם ריטה זילבר

נותרו 8 מקומות

אירלנד סקוטלנד 12 ימים
18.8 עם אלישבע רפפורט

נותרו 6 מקומות
 

צרפת לעומק 11 ימים
7.7 עם ריטה זילבר

נותרו 4 מקומות
1.9 עם ריטה זילבר

נותרו 8 מקומות
 

סין הקלאסית  16 ימים
10.7 עם חגי גולן נותרו 4 מקומות

14.8 עם חגי גולן
נותרו 6 מקומות

גיאורגיה ארמניה 
12 ימים

14.7 עם יוקי בנימיני
נותרו 2 מקומות

 

רוסיה 9 ימים
8.7 עם יעל שלום
נותרו 4 מקומות

 
19.8 עם יעל שלום

נותרו 6 מקומות
 

יפן 12 ימים
30.6 עם שלמה גיספן

נותרו 2 מקומות
18.8 עם אורי ראפ

נותרו 6 מקומות
 

איסלנד 12 ימים
18.8 עם בלהה רשף

נותרו 6 מקומות

ספרד והפירנאים 
12 ימים

1.9 עם אורי ראפ
נותרו 6 מקומות
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כל תלמיד יודע שאם 
מפקח ממשרד החינוך 
יגיע לפגוש תלמידים 

או שיהיה צריך 
להתכונן לטקס יום 
הזיכרון - השיעורים 

שימהרו לבטל לא יהיו 
של מקצועות קודש 
כמו פיזיקה, אנגלית 
או מתמטיקה, אלא 
של נושאים זניחים 
וחסרי חשיבות כמו 
תנ"ך, גמרא והלכה

כמובן, שגם למוסדות החינוך יש חלק במסר הבעייתי. כל תלמיד 
יודע שאם מפקח ממשרד החינוך יגיע לפגוש תלמידים או שיהיה 
צריך להתכונן לטקס יום הזיכרון - השיעורים שימהרו לבטל לא 
יהיו של מקצועות קודש כמו פיזיקה, אנגלית או מתמטיקה, אלא 

של נושאים זניחים וחסרי חשיבות כמו תנ"ך, גמרא והלכה. 

איך זה מסתדר עם המסר של בית הספר שמתיימר לגדל ילדים 
לאהבת תורה ויראת שמים? שאלה טובה.

העבודה היא חיינו
היו תקופות בהיסטוריה שיהודים היו צריכים למסור את הנפש, 
כפשוטו, על שמירת המצוות. היו מקומות וזמנים שאנשים מאמינים 
הוציאו את כל הונם כדי לזכות לקיים מצוות ארבעת המינים, מצה 
או שופר, או שויתרו על עבודות משתלמות רק כדי לא לחלל את 

קדושת השבת. 

מהבחינה הזו אנחנו חיים היום בגן עדן. שפע עצום ורווחה כלכלית, 
כשהכול נמצא ממש בהישג יד. אף קיסר או פריץ לא מטיל עליך 
גזירות שמד ולא מאיים בעונש מוות על מי שיהיה נאמן לדבר ה'. 
בעידן כזה היה מצופה מאיתנו לטפס גבוה יותר מבחינה רוחנית, 
להקדיש זמן רב יותר ללימוד תורה ולהדר ולדקדק במצוות באופן 
שלא היה אפשרי בדורות קודמים, שנאלצו להיאבק ממש על 

הבסיס. 

באופן פרדוקסאלי קורה בדיוק ההפך. העניין ההלכתי והרוחני 
הפכו אצל רבים מ'בין אדם למקום' ל'בין אדם לסביבתו'. סיפור 
סוציולוגי-חברתי ונורמות המשייכות את האדם אל קהילתו, הרבה 
יותר מאשר חלק מהקשר העמוק בינו לאלוקים. ממילא כאשר 
תהיה התנגשות בין הצד הדתי לאינטרסים אחרים - לא בטוח בכלל 

שידו של הראשון תהיה על העליונה. 

"שחיה נפרדת?!" - "למה מה קרה?! בא לנו להיות כל המשפחה 
ביחד".

"אינטרנט מוגן?" - "עזוב! ניסיתי פעם אבל זה האט לי את הגלישה 
והפריע לעבודה אז ביטלתי".

"כשרות בחו"ל?" - "תראה, ברור שלא ניכנס למסעדה בשרית 
שמגישה חזיר. אבל מקום צמחוני או חלבי, כאילו, מה כבר יכניסו 

לך שם?! שרימפס?? אז זרמנו...".

האם יש מקום בו הילדים בכל זאת יראו שהולכים עם משהו עד 
הסוף? עניין אליו מתמסרים בכל הכוח? 

בוודאי שיש: העבודה. אם בשבת אבא מתעורר בתשע בבוקר ועד 
רבע לעשר יסיים את הקפה ויצטרף בנחת לתפילה בבית הכנסת, 
ביום חול הוא מזנק כמו פנתר ובשש וחצי כבר על הכביש כדי 
להגיע למשרד לפני הפקקים. עד תשע בלילה הוא כבר יהיה חזרה 

בבית וייתן נשיקה על המצח לכל אלו שכבר נמים את שנתם.

והילדים החכמים רואים הכול ומפנימים. 

האם אפשר אחרת? האם יש דרך לעשות נכון יותר את החיבור 
שכל-כך חשוב לכולנו ולמצוא נוסחה שתשלב 'תורה' ו'עבודה' 

באופן שכל אחד יקבל את מקומו האמיתי? 

yonilavi10@gmail.com :מחכה לתשובות שלכם

חקר שעסק בתופעת החזרה בשאלה ביישובי יהודה מ
ושומרון גילה תופעה מעניינת. לא מעט צעירים בחרו 
להפנות עורף לדרך הרוחנית של הוריהם ולנטוש את 
דרך התורה והמצוות. ובכל זאת, כשמדובר בהשקפה פוליטית 
מתברר שהמציאות שונה. כמעט כולם נשארו נאמנים לדרך 
המשפחתית והמשיכו לראות עצמם חלק מהמחנה הלאומי 

ולהצביע למפלגות ימין. 

איך מסבירים את השוני הזה? מה שונה הדת מהפוליטיקה?

סוציולוג מומחה שהפניתי אליו את השאלה הציע את ההסבר הבא: 
הילדים גדלו בבית שהנושא הלאומי בער בו. הם ראו אורח חיים 
שכלל התמסרות ותשלום מחירים למען ההיאחזות בארץ ישראל. 
כשההורים דיברו על השקפה פוליטית, הם עשו זאת מתוך שכנוע 

פנימי עמוק ועם ברק בעיניים. הילדים ספגו את כל זה והפנימו.

בתחום הדתי, לעומת זאת, הם קלטו משהו אחר לגמרי. כן, היה 
בבית אורח חיים דתי, שמרו שבת ואכלו כשר. אבל הכול היה מאוד 
טכני ויבש. בית הכנסת נראה יותר כמו מועדון חברתי, ההקפדה 
במצוות הייתה מינימאלית ונטולת שמחה והתלהבות. האירוויזיון 
או גמר גביע האלופות היו נושא מדובר הרבה יותר מאשר עבודת 
ה'. גם כאן הילדים קלטו את המסר והפנימו. כשגדלו ונחשפו לעולם 
החילוני - הם הוקסמו מהאנרגיות והחיוניות שהוא משדר והלכו 
שבי אחרי שפע האפשרויות המפתות שהוא מציע אם רק תסכים 

להיפטר מהמחויבות המעיקה להלכה. התוצאות היו בהתאם.

אז את מה נבטל הפעם?
אפשר להתווכח עם הניתוח הנ"ל וכמובן שיש בו הכללה חריפה. 
ובכל זאת הוא מזכיר את מה שסיפר לי אבנר, חבר ותיק ור"מ 
בישיבה תיכונית. יוצא לו להיפגש לעיתים מזומנות עם הורים כדי 
לעדכן על המצב הלימודי של בנם. "ברוך ה' הורים רבים מעורבים 
במה שקורה עם בנם וחשוב להם שהוא יצליח ויתקדם", הוא מספר. 
"אלא מה, כשאני מעדכן אותם שליורש העצר יש חולשה בגמרא 
ובמתמטיקה, אני יכול להיות בטוח בדבר אחד. עד מחר בערב יהיה 

לו מורה פרטי. למתמטיקה...".

הרב יוני לביא,
 מראשי ארגון קהלים
ורב מוקד חברים מקשיבים
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עכשיו
לשנהבהתחייבותלחודש בלבדב-6 ₪

מהיום 
לא צריך 

ותורה )ע“ר(02-9932111books.zomet.org.ilלסחוב! מדע  צוותי  צומת 

 'תחומין' )36 כרכים(  ספריית המשפט העברי )15 ספרים( 
 שמירת שבת כהלכה. ספרי הלכה ורפואה:  אנציקלופדיה הלכתית 
ישראלי  שאול  הרב  ספרי  כרכים(    13( אסיא  כרכים(    7( רפואית 

)5 כרכים(  נשמת אברהם )על ארבעת חלקי שו"ע(  ועוד

תחומין פלוס+
מאגר הספרים המקוון המוביל בנושאי היהדות והחיים המודרנים

בלחיצת כפתור אחת
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אור עולה על הבמה, התפאורה הולכת ומתגלה, השחקנים ה
ניצבים במקומות, וההצגה מתחילה. לכאורה הכל ידוע 
מראש, ולאחר חודשים של חזרות, הטקסט כבר שגור 
והתנועות ידועות. ובכל זאת, כל הצגה היא אירוע חדש וחד-
פעמי. בשונה מקולנוע או טלוויזיה, שם מצלמים כל סצנה 
פעמים רבות, מזוויות שונות, ולאחר מכן עורכים את הכל - עד 
כי לעיתים המרחק בין מה שצולם לבין מה שנראה על המרקע 

- רב מאוד. בתאטרון הכל מתרחש כאן ועכשיו. 

הצגה אמנם מתוכננת, אבל למעשה מושפעת בכל פעם מחדש 
מהשחקנים עצמם, מהמטען אותו הם מביאים איתם באותו הערב 
- הרגשות, התחושות והמחשבות שמלווים אותם, מערכת היחסים 
שנוצרת כאן ועכשיו ביניהם ואפילו האנרגיות שהקהל משפיע 
מהאולם לבמה. זה הקסם של התאטרון, הכאן והעכשיו שגורמים 

לכל הצגה בכל ערב מחדש להיות קצת אחרת, חיה, נושמת ובועטת. 
לפעמים, יש סצנה שיוצאת כל כך טוב שיש רצון להצליח לשמר 
אותה כמו שהיא לפעם הבאה, מה שלא אפשרי כמובן. אך לעיתים 
גם להפך, יש רגע על הבמה שהשחקן היה נותן הכל בכדי לעשות 

אותו שוב. מדויק יותר. אבל אי אפשר. 

בפרשתנו, באים האנשים הטמאים אשר נאלצו להחמיץ את הקרבת 
קורבן הפסח במועדו, ומבקשים "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן 
ה' במועדו בתך בני ישראל". על אף הרגע החד-פעמי הגלום בעצם 
התאריך של חג הפסח על כל המשמעויות שלו, מבקשים אותם 
האנשים הזדמנות שנייה. אפשרות נוספת להשלים את שהחסירו. 
במציאות שלנו, בה לכל יום הייחוד שלו והייעוד שלו. לכל חג המועד 
המיועד לו. אין דבר מרגש ומיוחד מפסח שני, מההזדמנות השנייה, 
המגיעה מבקשתם הנוגעת כל כך לא להיגרע, להיות חלק מעם 

ישראל, מהיציאה לחירות, מהקשר לריבונו של עולם. 

תיאטרון
באמונה

 24ayelet@gmail.com :לתגובות והזמנת הצגות, סדנאות והרצאות

איילת סנאי
מחזאית ושחקנית, תאטרון השחר

כאן ועכשיו

בגדול
תחלמו

לחלום בגדול 
זה לגור בקריית-נטפים.

לחלום בגדול זה להיות חלק מיישוב שוקק 
ורוח  איכותית  דתית  קהילה  עם  חיים 
צעירה. לחלום בגדול, זה לגור בבית חד-

משפחתי עם גינה גדולה, במיקום מושלם 
- 20 דקות מהמרכז ו-10 דקות מאריאל.

מיליון ביהודה ושומרון שיווק: יונה פרנקל 054-648-4131
www.amana.co.il | 1-800-260-240 בתי אמנה - קריית נטפים   | מרכז מידע אמנה
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יטב זכורה לי שיחתו של מו"ר הגר"א שפירא בי"ג באדר התשס"ב. ה
הרב העביר לנו -תלמידים במרכז הרב - שיחה אשר 
שינתה את נקודת השקפתי על המציאות. השיחה נערכה 
במסגרת יום הזיכרון לרבנו הרצי"ה, ובה הרב שפירא התייחס 
בין היתר לזיקה הקריטית בין הרב לתלמיד. זיקה אשר מעבר 

למילים, ומעבר למערכות הזמנים.

יסוד דבריו, אם הבנתי נכון, כך הוא: נוסף למצוות תלמוד תורה 
ישנה מצווה נוספת, והיא מסירת התורה. בבחינת "ולמדה את בני 
ישראל, שימה בפיהם". מסירת התורה מתרחשת בבתי המדרשיות, 
מאז ימי אברהם אבינו אשר היה זקן ויושב בישיבה שהשכינה 
שרויה שם, דרך משה רבינו שקיבל תורה מסיני, ועד ימינו אלה 
ממש. הרמב"ם )בהל' ת"ת( מכנה את את מסירת התורה 'חכמה 
מפוארה', בהיותה מתחוללת כאשר נוצרת אחדות עדינה בין 

הרב לתלמידו.

אחריות על הופעת התורה בעולם
מסורת התורה עצמה נתבארה בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה, 
שם הוא טורח לערוך מספר פעמים רשימות של מוסרי ומקבלי 

התורה שבכל דור, ממשה רבינו ועד רבי משה בן מימון. מסורת זו נובעת מאחריות 
על הופעת התורה בעולם, בדור שלי כתלמיד רבותיי, ובדורות הבאים כרב לתלמידיי.

יסוד זה, של אחריות על התורה, מבאר את דברי רשב"י לרבי ישמעאל - "תורה 
מה תהא עליה?". הוי אומר, גם אם מצד מצוות תלמוד תורה יש מקום לעבודת 
כפיים, עדיין ישנה את חובת האחריות על מסורת התורה. ואם כל אחד יהיה 
עסוק בעולם החול ראשו ורובו, אזי 'תורה מה תהא עליה' )-קישור זה שמעתי 
מהרב מרדכי שטרנברג שליט"א(. מכאן, נגזרת השאלה- כיצד מוסרים תורה, 

וכיצד מקבלים אותה?

עמדה נפשית כבסיס
התשובה לכך, נעוצה בזיקה ההדדית בין הרב לתלמידו. זיקה זו, מתחילה בעמדה 
הנפשית. דהיינו, בהכרה ובהפנמה, שהתלמיד מקבל, והרב מוסר, ויחד הם שואפים 
להתגלות דבר ה' ביניהם. בלשון המהר"ל- "כי הרב שמלמד תורה לתלמיד, יש 

לרב צירוף אל התלמיד, והתלמיד אל הרב".

הרב שפירא באר זאת ביתר דיוק: "החיבור בין הרב והתלמיד, 
יכול להיווצר רק מתוך שמיעה וקבלה ישירה של התלמיד את 
תורתו של רבו... יש הבדל בין אם שומעים את ההלכה מפיו 
של הרב לבין אם אין שומעים מפיו. לא מחמת הזיכרון של 
הדברים, אלא מחמת הקליטה של הדברים. היחס של התלמיד 
לרבו הוא יסוד גדול מאד, מעבר לקבלת הידיעות. זוהי זהות 

נשמתית, איחוד הלבבות".

כך מספר גם הרב הנזיר על בחירתו ברב קוק כרבו, כאשר שמע 
אותו מנגן בדביקות את ההקדמה לשחרית. הנזיר חיפש רב, 
אך לא מצא כזה בכל נדודיו, עד שהתחוללה זיקת הנשמה בינו 
לראי"ה. ומכאן והלאה, ינק תורתו כולה, כזיקת אלישע ואליהו.

תועלתני או נשמתי
אוסיף בשולי הדברים, שלענ"ד יש להבחין בין שני סוגים חיבור 
בין רב לתלמיד. הראשון הוא תועלתני: "עשה לך רב והסתלק מן 
הספק". הרב כמברר את ההלכה. והשני הוא נשמתי: 'עשה לך 
רב וקנה לך חבר'. נראה שאין כאן הדרכות שונות, אלא הדרכה 
אחת שיש בה שני פנים. מתוך החיבור העמוק שיצרה ההשגחה ביני לרבי, מגיעה 
היכולת שלי להסתלק מן הספק, בהיותי מחובר דרכו למסורת התורה כחכמה 

מפוארה, וממילא לאחריות של הבנת הלכותיה.

למותר לציין שבכל מקום שקדושה מצויה, מקבילה לה סכנת טומאה. על כן, 
נדרשת שמירה על טהרת הקשר הקדוש בין הרב לתלמידו ותלמידתו, כהדרכת 
התורה וכפי שנוהגים רבני ישראל ותלמידיהם. אם ישנה נפילה ח"ו בתחום זה, הדבר 
צריך להתברר בבית דין, בדרישה וחקירה, ומבלי מסקנות ציבוריות טרם הכרעת 
הדין. גם הקפדה מאוזנת זו - הנה חלק מהאחריות על מסורת התורה וטהרתה.

הרב ברוך אפרתי
יו"ר רבני דרך אמונה

חכמה מפוארה

בכל מקום שקדושה 
מצויה, מקבילה לה 
סכנת טומאה. על 
כן, נדרשת שמירה 
על טהרת הקשר 
הקדוש בין הרב 

לתלמידו ותלמידתו, 
כהדרכת התורה וכפי 
שנוהגים רבני ישראל 

ותלמידיהם

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע..." - במשנה קדומה "
זו נקבעו תבניות התורה שבעל פה, שאחת מהן היא לימוד 
תורה במסורת העברה של רב לתלמיד. העברה זו יוצרת 
מרקם ייחודי בין שניהם: הרב מהווה לגבי התלמיד את חוליית 
התיווך בינו ובין רבו של הרב עד מעמד הר סיני; הרב מעצים את 
התלמיד, ופותח לו אופקים חדשים שהוא לא היה יכול להגיע 
אליהם בעצמו; הרב מסייע לתלמיד לפתח כלים להבחנה בין 
עיקרי ומשני, מבוסס ואקראי, מחייב ואפשרי; הרב מדריך את 
הלומד בכללי הלימוד, בדרכיו, בהסקת המסקנות; הרב לעתים 
גם גוער, מדרבן, מייסר, תובע ומרים את התלמיד לגבהים גדולים.

בין הרב ובין התלמיד נוצרת גם מערכת מאוד אינטימית, והלמות 
לב משותפת. שניהם עוסקים באוצר החשוב ביותר - התורה 

- ומחפשים ביחד את האור הגדול שבה; הם חוברים לאמונה עמוקה שקושרת 
ביניהם; הם חולקים מרחב משותף בבית מדרש או במערכות אחרות; ההעצמה 
מגיעה גם מהכיוון ההפוך: שאלות התלמידים, הדילמות שלהם, הרעננות שלהם, 
ההצעה המקורית שלהם, האלטרנטיבה שהם מציעים, התביעות 
שלהם - מציתות גם את אשו של הרב, ודוחפות אותו עצמו 
לעולמות חדשים. הם עוסקים לא רק בלימוד אלא גם בחוויות 
חיים: לעתים התלמיד משמש את הרב; הוא חייב בכבודו, ביראת 
תלמידי חכמים, בזהירות מלהורות הלכה בפניו וכדו'; התלמיד 
משתף את הרב גם בדילמות הלקוחות מעולם חייו, בהתלבטויותיו 
הפנימיות, בסיפורים שחווה, בשמחות ומצוקות; יש בהם רצון 
להיטיב האחד לשני, ולממש את כל מה שיכול להיווצר בקשר 

המיוחד הזה.

אורות וצללים

כל זה מחייב אותם גם להיזהר. בכל מקום בו יש אורות גדולים 
- אורבת סכנת הצללים הגדולים. קו דק מאוד עובר בין כל 
המבורך ביחסי תלמיד ורב, ובין התהומות שיחסים אלה עלולים 

הרב יובל שרלו

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע

חלק בלתי נפרד 
מיחסים מבורכים 
שבין רב לתלמיד 

מחייב את עצמאות 
התלמיד, האותנטיות 
שלו, נאמנותו לדרכו 
ללא כיבוש על ידי 
רבו, חוש הביקורת 
שלו, היצירתיות 

המיוחדת שלו

מהו היחס הראוי בין רב לתלמיד?
"עשה ך רב"
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מיליון ביהודה ושומרוןקיבלתםבחרתם

 מחפשים קהילה חמה ובית ברמה גבוהה? בענב תוכלו למצוא גם פסיפס אנושי מרתק ומגוון 
מבחינה דתית ומקצועית, גם איכות חיים אמיתית וגם בתים ברמת בנייה מהגבוהות בשוק.

 עכשיו בהזדמנות מיוחדת! דו - משפחתי 
החל מ- 1,038,000 ₪ בלבד!

isaacnadlan@gmail.comwww.amana.co.il |  ענב - בתי אמנה שיווק: איזק נדל״ן 03-3723063

* המחיר צמוד למדד תשומות הבנייה 3/19

לדרדר אליה. אסור ליחסים אלה להפוך חס ושלום ליחסי ניצול, משום סוג ובשום 
הקשר: לא ניצול מיני ולא ניצול כספי, לא ניצול פרסומי ולא ניצול הערצתי; הרב 
צריך להיזהר מאוד מלהפוך את תורתו לקרדום לחפור בו, ואת תלמידו ושותה 

מימיו - למשרתו האישי.

למעלה מכך, חלק בלתי נפרד מיחסים מבורכים שבין רב לתלמיד מחייב את 
עצמאות התלמיד, האותנטיות שלו, נאמנותו לדרכו ללא כיבוש על ידי רבו, חוש 
הביקורת שלו, היצירתיות המיוחדת שלו - וכל אלה עלולים להיות מדוכאים 

על ידי הדומיננטיות שביחסים שבין רב ותלמיד; צריך להיזהר מליילד חקיינים, 
המדברים דברים לעוסים, וכך הלאה. ואנו למדים על בשרנו כי לעתים התלמידים אף 
עלולים לאבד את יכולת הזיהוי שלהם שמשהו לא בסדר, שיצרו של הרב גבר עליו, 
ששליטתו בהם הפכה אותם לחברי כת, ולהתדרדר ביחד עמו למקומות מסוכנים.

הזהירות המבורכת הזו נועדה כדי לשחרר אותנו להתברך מכל השפע הגדול 
שיחסי רב ותלמיד עשויים לחולל, ולהמשיך את הקשר המיוחד הזה מתוך אמונה 

עמוקה, דבקות משותפת ובקשת חיים.
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נקודת
השקפה

ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים "
ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת 
ָקְרַּבן ה ְּבמֲֹעדֹו, ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" - מלמד 
שהאנשים ההמה היו טמאים בטומאת מת בזמן 
הפסח, ועל כן לא יכלו לקיים את מצות קרבן 
פסח. מכאן אנו למדים דין 'פסח שני', שאדם 
אשר מסיבה כל שהיא לא יכול היה לקיים 
את מצות קרבן פסח במועדו, נתנה לו התורה 
אפשרות לקיים את מצות הפסח, בתאריך 

מאוחר יותר.

כתב רש"י, ראויה הייתה פרשה 
זו להיאמר על ידי משה, שיצוהו 
ה' על מצות פסח שני, אלא 
ידם,  שזכו אלו שתאמר על 
שהרי רק אחר שפנו אל למשה, 
צוום ה' על פסח שני, שמגלגלין 
זכות על ידי זכאי. למי התכוון 

רש"י באמירתו זו?

התעסקות בארונו של 
יוסף

אמרו,  סוכה  במסכת  מובא 
שהיו  האלו  שהאנשים 
טמאים לנפש אדם, היו אותם 
שהתעסקו בארונו של יוסף. 
ועליהם כיון רש"י שמגלגלין 
זכות על ידי זכאי, הם אותם 
בהעלאת  להתעסק  שזכו 

עצמות יוסף לארץ ישראל. לכאורה יש לשאול, וכי 
יש אדם יותר זכאי ממשה רבינו אדון כל הנביאים, 
שיזכו אלה האנשים מחמת זכותם שתאמר פרשה 
על ידם, ולא על ידי משה רבינו? הלא דבר הוא. 
ובעל כרחינו לפרש, שהייתה לאותם האנשים 
זכות מיוחדת עד מאד, שיזכו שתאמר פרשה על 

ידם, ומפניהם ידחה משה רבינו.

אם נתבונן, נראה שאותם שעסקו בהעלאת 
עצמות יוסף, עשו מעשה אצילי ביותר, שכן ה' 
יתברך ציווה את ישראל על ידי משה, סמוך 
לצאתם ממצרים, "דבר נא באזני העם, וישאלו 
איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי 
זהב ושמלות". הרי שצוום הקב"ה לעסוק בביזה, 
לאסוף ככל יכולתם מכספי המצרים שהתעללו 

בהם מאות בשנים.

כל ישראל שמעו בקול משה רבינו, ומתוך שמחה 
גדולה על גאולתם לקחו מהמצרים כלי כסף 
וכלי זהב, ואילו אותם האנשים שעסקו בעצמות 
יוסף, לא יכלו לעסוק בביזה כלל, והיה עליהם 
להתעסק בעניין כבד ורציני, שיש בו גם מידה 
בלתי מבוטלת של צער, התעסקות במת, ואף 
על פי שהיו רשאים בלי ספק לעסוק גם הם ככל 
ישראל בביזה. מכל מקום, הם למדונו דבר גדול, 
שלעתים יש לוותר אפילו על שמחת מצווה, וכל 
שכן על חמדת הממון שיש לכל אדם, וכל זאת 
על מנת לעסוק במצווה אחרת שאין מי שיוכל 

לעסוק בה.

מת מצווה
נפש  מסירות  באמת  זו  הרי 
שאין דוגמתה, שיתנדב אדם 
לוותר על עושר מופלג, שהרי 
בטוחים היו ישראל שיגיעו מיד 
לארץ ישראל, ושם יתחילו חיים 
חדשים, וכל אחד ואחד, לפי מה 
עושרו,  כך  במצרים,  שאסף 
ומכאן תחילת חשבון הממון 
שלו, וכל זאת מתוך התנדבות 
לעסוק  שמים  לשם  עצמית 
במצווה של 'מת מצווה', אכן 
ראויה היא זכות שכזו שתעמוד 
להם שתיאמר פרשה שלמה 

בתורה על שמם.

מתוך מעשיהם של אנשים אלו, אנו למדים, כי 
לעתים יש מצות שכל העולם עוסק בהם, שיש 
להם פרסום גדול וכדומה, וכגון שבשעה שנוח 
להם ללמוד תורה, הם לומדים תורה, אבל בזמן 
שקשה הדבר, כגון בזמן חופשה וכדומה, הם 
בטלים מן התורה במשך ימים ארוכים, ואף על פי 
כן גם באותם זמנים ניתן לראות יהודים שעדיים 
מתאמצים לעסוק בתורה ובמעשה המצוות. וכן 
אלו שתופסים יוזמה לסייע לאדם חלש הדר 
בסביבתם, בין אם חלש מבחינה רוחנית ובין אם 
מבחינה פיזית, באופן שקשה מאד לעמוד בדבר 
כזה, שאין שום אדם ממהר למצווה כזו, הלא 
גם אלו הם בכלל אותם ה'זכאים', שדברי תורה 
מתחדשים בעולם בזכותם, ואשריהם ואשרי 

חלקם.

 תושב היישוב
נופי נחמיה

הרי זו באמת מסירות 
נפש שאין דוגמתה, 
שיתנדב אדם לוותר 
על עושר מופלג, 

לשם שמים לעסוק 
במצווה של 'מת 

מצוה'. אכן ראויה היא 
זכות שכזו שתעמוד 
להם שתיאמר פרשה 

שלמה בתורה על 
שמם

 מגלגלין זכות
על ידי זכאי

49 
משפחות

4 
דקות מאריאל

50 
 דקות

מירושלים

16 
שנים להקמה

2 
גנים

1 
מעון

1 
סניף בני 
עקיבא

23 
בתי קבע )והספירה עולה..(

167 
ילדים ונוער

נופי נחמיה
יישוב קהילתי דתי בלב השומרון

נקודתציון

מיליון ביהודה ושומרון

1 
ספריה לתפארת
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נו, מה יהיה?" שאל יוחנאל בן קטריאל, "מה יהיה, מה" ענה "
יוסף בן תמימים ולא בשאלה, כי ליוסף לא היו תהיות על מה 
שקורה במדבר, הוא הסתפק במה שהיה. חוץ מזה שכבר היה 
רגיל לשאלות של בן קטריאל שמה שעשה כל ימיו זה לקטר 
ולהתלונן. "מה זה מה יהיה מה? פסח שני מסמא את עיניך עד 
כדי כך שאתה לא רואה שעובדים עלינו בעיניים? אתה לא רואה 

את הדיקטטורה ששולטת פה?".

באותו רגע הבין יוסף את הסיפור. בכל העמים ביקום אנשים עסוקים 
בבחירות. בלבחור שוב ולבטל את הבחירות ושוב לבחור. במדינה 
הסמוכה אפילו נוהגים להתלונן על זה שבחרת בו לראשונה למרות 
שאתה זה שהבאת את הנבחר למעמדו. "אני לא יודע על מה אתה 
מדבר, קטריאל, לי טוב ככה" אמר ונגס במצה, כלומר במן-מצה. 
"אני לא מוכן יותר, איפה החצילים שהיינו אוכלים במצרים?". "יש 
לך מן-חצילים, מה נסגר אתך? למן-חצילים הזה יש גרסה של 

חצילים אפגניות, שזה שילוב של חציל עם קישוא. הרבה יותר 
מוצלח". "אבל זה לא חציל, לעזאזל. אני רוצה חציל!!! חציל ממשי! 

קישוא ממשי! אני רוצה למצרים!".

בלי לשים לב התחיל לרקוע ברגליים. יוסף, שהיה רגיל לרקיעות 
רגליים, מהילדים שלו שאהבו לרקוע ברגליהם דווקא במקומות 
ציבוריים, השיב מלחמה שערה והחל לרקוע כנגדו בקולות רמים: 
"לא רוצה יותר, לא רוצה, אני רוצה שמישהו ייתן לי לבחור כמו 
שאני רוצה ואני בוחר לקטר כל היום! רק לקטר!". קטריאל ההמום 
קפא על מקומו ולא הבין מה נכנס בחברו התמים יוסף. "תרגע, 
יוסף, מה אתה צורח פה? בוא, נלך למשה, שמעתי שהוא בחר ב 
70 זקנים שיטפלו בכל התלונות שלכם. בוא, איזה בושות אתה 
עושה לי". כל הדרך לחכמים יוסף היה מבסוט על התרגיל וחשב 

"אין. העם הזה, רק לקטר הוא יודע".

צופה
צופיה לקס

 סטנדאפיסטית ושחקנית,
אמא לתשעה ילדים

מרחוק 

על תלונות ובחירות

תכירו את יקיר 
יישוב דתי, נאה וקרוב למרכז...

 מחפש 
משפחה איכותית

לקשר רציני!

 זו ההזדמנות שלכם להצטרף לקהילה תוססת וליהנות מאיכות חיים 
בבית דו משפחתי - 196 מ”ר, 3 קומות!

/3רק ב- 1,798,000 ₪*
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מיליון ביהודה ושומרוןisaacnadlan@gmail.com | בתי אמנה – יקיר 
שיווק: איזק נדל”ן 03-3723061
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ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה...")יב, א("

ְׁשֹלִמי עֹוֵבד ְּכָבר ָׁשִנים ֲאָחדֹות ְּבֶחְבַרת ַהַּמְחְׁשִבים ַהֻּיְקָרִתית 
ִּדי-ִּבי. ַהֶחְבָרה ֶנֱחֶׁשֶבת ָאְמָנם ְלֻיְקָרִתית, ַאְך ֹלא זֹאת ַהִּסָּבה 
ֹלִמי ֶנֱהָנה ָּכל ָּכְך ֵמֲעבֹוָדתֹו. ֵמָאז ְּכִניָסתֹו ַלֶחְבָרה, ָמָצא ַּבִּמְׂשָרד  ֶׁשּׁשְ
ְמקֹום ֲעבֹוָדה ָנִעים ַוֲחֵבִרים ּתֹוְמִכים ּוְמַפְרְּגִנים. ִמֵּדי ּבֶֹקר הּוא ִנְכַנס 
ַלָּמקֹום ְּבִׂשְמָחה ּוְמָבֵרְך ֶאת ָהעֹוְבִדים ָהַרִּבים ְּבִבְרַּכת "ּבֶֹקר טֹוב" 

ַחָּמה ּוְנִעיָמה.

ּבֶֹקר ֶאָחד, ְּבִהִּגיַע ְׁשלֹוִמי ִלְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו, ִנְתַקל 
ֵכנֹו ַלִּמְׂשָרד. ְּבַמֲהַלְך  ִּפְתאֹם ְּבַמָּבַטי ּבּוז ִמּׁשְ

ַהּיֹום ָׂשם ֵלב ְלָכְך ֶׁשֲחֵבָריו ֵמָהֲעבֹוָדה 
ְמַמֲעִטים ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְוַאף ִמְתַלֲחִׁשים 

ֵמֲאחֹוֵרי ַּגּבֹו. ִאם ַּבְּתִחָּלה ָחַׁשב 
ֶׁשַהְּדָבִרים ִהָּנם ְּפִרי ִּדְמיֹונֹו, 

עֹות ֵהִבין  ְּכָכל ֶׁשָּנְקפּו ַהּׁשָ
ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו. ֵּברּוִרים 

ְמַעִּטים ִהְבִהירּו לֹו ֶאת 
ָהֲעגּוָמה  ַהְּמִציאּות 

ֶׁשֵאָליו ִנְקַלע.

ְׁשֹלִמי ֹלא ָיַדע ִמי 
ֶהֱעִליל  ְּבִדּיּוק 
ת  ֶא ו  י ָל ָע
ַאְך  ַהְּדָבִרים, 
ִנְרֶאה ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
ָעַבד ָקֶׁשה ְּכֵדי 
ְלַהְׁשִחיר ֶאת 
ְוִנָּכר  ְׁשמֹו, 
ֶׁשָעָׂשה זֹאת 
ה  ָח ָל ְצ ַה ְּב
ַרָּבה. אּוָלם, 
ָהָיה  יא  ַהּׂשִ
ַּכֲאֶׁשר ְמַנֵהל 
ַהֶחְבָרה ָּפָנה 
ְוהֹוִכיַח  ֵאָליו 
ל  ַע ֹו  ת ֹו א

ֶׁשְּכָלל  ְּדָבִרים 
 . ה ָׂש ָע א  ֹל

ַּכֲאֶׁשר ִנָּסה ְׁשֹלִמי 
ַלְּמַנֵהל  ְלַהְסִּביר 

ֶׁשַהְּדָבִרים ֹלא ָהיּו ְוֹלא 
ַהְּמַנֵהל  ּבֹו  ִהִּביט  ִנְבְראּו, 

ְּבַמָּבט חֹוֵדר "ִּתְרֶאה ְׁשֹלִמי, ֶאֵּתן ְלָך 
עֹוד ִהְזַּדְּמנּות ַאַחת. ַאְך ַּדע ְלָך, ְּכַדאי ְלָך ְלִהָּזֵהר ְמאֹד. ַהַּמֲעֶׂשה 
ֶׁשָעִׂשיָת ֵאינֹו ְמֻקָּבל ָּכאן ְּכָלל ּוְכָלל ְוֵאיִני ֶּפִתי ְלַהֲאִמין ְלַהְכָחׁשֹוֶתיָך! 
רֹון, ָהעֹוֵבד ִאְּתָך ְּבאֶֹפן ָצמּוד, ִהְסִּביר ִלי ְּכָבר ַהּכֹל". ָּכְך ָחַתם ַהְּמַנֵהל 

ֶאת ָהִעְנָין ְוִסְּלקֹו ֵמָעָליו.

ְׁשֹלִמי ָחַזר ַהַּבְיָתה רֹוֵעד, ּכֹוֵעס ְוָעצּוב ְמאֹד. ָּכֵעת ִהְתָּבֵרר ֶׁשִּמּתֹוְך 
ִקְנָאה ְּבַמֲעָמדֹו ֶׁשל ְׁשֹלִמי ָהָיה מּוָכן רֹון ְלַהְמִציא ָעָליו ְׁשָקִרים ַּגִּסים. 
ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב ַהְּמֻאָחרֹות, ְלַאַחר ַמְחָׁשבֹות ַרּבֹות, ִנַּגׁש ַלָּגאֹון ָהַרב 
ָאֵׁשר ַוְיס ּוְבִפיו ְׁשֵאָלה: "ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי ָּכֵעת ֻמֶּטֶלת ְּבַסָּכָנה ְּבִעְקבֹות 
ָקִרים ֶׁשל רֹון. ַּבְּמִציאּות ַהּזֹאת ֹלא ַיֲעזֹר ִלי ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהִּסּפּור.  ַהּׁשְ

ְלַאַחר ֲחִׁשיָבה ַרָּבה ְוֶהֵּכרּות ִעם ְמקֹום ָהֲעבֹוָדה, ִנְרֶאה ֶׁשַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה 
ָקִרים ִהיא ַעל ְיֵדי הֹוָצַאת ָׁשם ַרע  מּועֹות ְוַהּׁשְ ִלְגרֹם ְלַהְפָסַקת ַהּׁשְ
ָקִרים ֶנְגִּדי. ַאְמִציא ַעל רֹון ִסּפּור  הְֹפִכי ְּכַלֵּפי רֹון ֶׁשֵהִפיץ ֶאת ַהּׁשְ
ֲעִסיִסי ֶׁשִּיְגרֹם ַלְּמַנֵהל ְלָהִבין ִמי ָּכאן ָהִאיׁש 'ַהּטֹוב' ּוִמי ָהִאיׁש 'ַהֹּלא 
טֹוב'. ַהִאם ֻמָּתר ִלי ַלֲעׂשֹות ֵּכן? ִאם ֹלא ֶאֱעֶׂשה ָּכְך ִנְרֶאה ֶׁשַהְּמַנֵהל 

ְּבֻמְקָּדם אֹו ִּבְמֻאָחר ְיַפֵּטר אֹוִתי ִמְּמקֹום ֲעבֹוָדִתי ּוַפְרָנָסִתי ִּתָּפַגע".

ְּתׁשּוָבת ַהָּגאֹון ָהַרב ָאֵׁשר ַוְיס ְׁשִליָט"א:

ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך )ִמְצָוה של"ח( ָּכַתב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶאָחד 
ְמַצֵער ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְדָבִרים, ַמֲעִליב אֹותֹו ּופֹוֵגַע 
ִני ְלָהִגיב לֹו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֹלא  ּבֹו, ֻמָּתר ַלּׁשֵ
ִצּוְָתה ֶאת ָהָאָדם ִלְהיֹות ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין 
ָלּה הֹוְפִכין. ְּבנֹוָסף, ִאם ַהִּנְפָּגע ֹלא 
ָיִגיב, ַהָּדָבר ִיְתָּפֵרׁש ְּכִאּלּו הּוא 
מֹוֶדה ֶׁשִּדְבֵרי ַהְּגַנאי ְנכֹוִנים. 
ּוְכֵעין ְּדָבָריו ָמִצינּו ָּברֹא"ׁש 
)ב"ק , פ"ג ִסיָמן י"ג( ֶׁשִּמי 
ֶׁשֲחֵברֹו ַּמֶּכה אֹותֹו, ְוֵאין 
לֹו ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ְלַהִּציל 
ֶאת ַעְצמֹו, ֻמָּתר לֹו 
ְלַהֲחִזיר ַלַּמֶּכה ָמָנה 

ַאַחת ַאַּפִים.

ִאם  ְּבִעְנָיֵננּו, 
ְׁשלֹוִמי ְמֻׁשְכָנע 
ֶׁשֵאין לֹו ֶּדֶרְך 
ַאֶחֶרת ַלֲעזֹר 
ְלַעְצמֹו ִמְּלַבד 
ֵׁשם  הֹוָצַאת 
רֹון,  ַעל  ַרע 
ר  רּו ָּב ן  ֵכ ְו
ם  י ִט ָר ְּפ ַה ֶׁש
ְּכִפי  ְמֻדָּיִקים 
ֶׁשָּטַען, ֲאַזי ֻמָּתר 
ְלָהִׁשיב לֹו ְּכִמָּדתֹו, 
ֵׁשם  ָעָליו  ּוְלהֹוִציא 
ַרע. אּוָלם, ָראּוי ִלְנהֹג 
ְּכִפי  ַהֲחִסידּות,  ְּבִמַּדת 
ְּבֶהְמֵׁשְך  ַהִחּנּוְך  ֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב 
ְּדָבָריו ָׁשם, ִלְהיֹות ֵמַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם 
ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתם  עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים 

ְוִלְסמְֹך ַעל הקב"ה ֶׁשִּיְׁשּפֹט ִמְׁשַּפט ֶצֶדק.

ְלִסּכּום: ֵמִעַּקר ַהִּדין ֻמָּתר ִלְׁשלֹוִמי ְלהֹוִציא ֵׁשם ַרע ַעל רֹון ַעל ְמַנת 
ְלַהִּציל ֶאת ַּפְרָנָסתֹו, ֲאָבל ָראּוי ֶׁשִּיְׁשּתֹק ְוִיְסמְֹך ַעל הקב"ה ֶׁשִּיְׁשּפֹט 

ִמְׁשַּפט ֶצֶדק.
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מיין לך אפליקציה חדשנית, באמצעותה תוכל להשיג את התוצאה שאתה ד
רוצה באותו הרגע! אפליקציה המחברת אותך ישירות אל כוחות נפשך 
המיוחדים והמאפשרת לך לבחור את הכוחות הנדרשים לך כדי להצליח.

ניתן דוגמה: השתתפת אמש בפגישת צוות. הפגישה לא הלכה לכיוון שרצית ובסופה 
התקבלו החלטות בניגוד לרצונך וזה תסכל והוציא אותך מהכלים. קורה. מה שבעיקר 
מעצבן אותך זה שאמנם אתה מכיר את התכונות הללו בך, אך הן אלו המכשילות 
אותך בכל פעם. מה יודעת האפליקציה להציע לך במצב הזה? היא יודעת להציע 
שתי פעולות מקדמות: א. לתחקר מה בדיוק אירע במפגש המאכזב. ב. מה לעשות 

במפגש הקרוב כדי שהדיון וההחלטות ילכו לאן שאתה רוצה.

כרטיס מהות-זהות

נשמע דמיוני. אז כעת דמיין, לא רק שקיימת כזו אפליקציה אלא שאלפי אפליקציות 
פעילות בשוק בהצלחה רבה כבר עשר שנים. והנה היא מוצגת 
בפניך. ובכן, שם האפליקציה הוא כמ"ז )כרטיס מהות-זהות(. מדובר 
על כרטיס בגודל כרטיס אשראי הנישא בארנקו של המשתמש 
כדי להבטיח שתהיה זמינה ונגישה. לפני השימוש באפליקציה 
יש לטעון אותה בצידה האדום, בנתונים אישיים הכוללים שש 
תכונות של הנפש הבהמית ובצידה הכחול בשש תכונות של הנפש 
האלוקית. בנוסף, ישנה הנפש השכלית בצבע הסגול. זיהוי כוחות 
הנפש מתבצע באמצעות שאלון מיון שמפאת קוצר היריעה לא 

נפרטו כאן.

התוצאה שתקבל תהיה תמצית כוחות הנפש ההפכיים והמנוגדים 
שאתה נושא בקרבך; הנפש האלוקית שכולה טוב אידאלי ובמרכזה 
הקב"ה, הנפש הבהמית ובמרכזה ה'אני' וכולה אגו, יצרים וצרכים. 
הנפש השכלית היא הממוצעת ביניהן ומייצגת את השכל הישר, 
האובייקטיבי, המנתח והשוקל על פי הגיון ישר. עד כאן תיאור 

תמציתי של האפליקציה.

מי ראש הממשלה?
לפני שנתאר את אופן התפעול, נזכיר: כאשר אנו עדים לאירוע מסוים בחיינו, הראשונה 
להגיב היא הנפש הבהמית וזאת מתוך אינסטינקט קיומי המנחה אותה, לשלוט, 
להוביל, לשמור על נכסים ואינטרסים. הנפש האלוקית מאחרת בעקבותיה והנפש 
השכלית מתרצת את התגובה הבהמית ומציגה אותה כהגיונית. שלטון הנפשות הוא 

קואליציוני, אין האחת יכולה ללא השנייה והשאלה היא מי הוא ראש הממשלה.

המצב האידאלי עבורך הוא שהשכל ימשול, שעיקר תיקי הממשל ימסרו לנפש 
האלוקית ושהחלק הבהמי שבך יהיה מצומצם, מבוקר, מנוהל ויפעל אף הוא בשרות 
הנפש האלוקית. זה נכון במצב שבו השכל ער ופעיל ולא מנוטרל עקב כעסים 
תכופים שמעלימים אותו. שים לב, בזמן אירוע, האתגר הגדול שלך הוא לשלוף 

בזריזות את הכמ"ז, לזהות במהירות את הדרך הטובה עבורך, לאתר את כוחותיך 
שלך שיובילו אליה ולנהל את הנסיבות מהשכל הרבה לפני שהכעס והעלבון ישתלטו 

עליו. כן, זה אפשרי!

תחקיר זיהוי הכוחות
במקרה ולא הצלחת, והנפש הבהמית השתלטה על המצב והתוצאות שליליות 
מבחינתך, עבור לבצע את מה שכל ארגון בריא עושה, תחקיר! מטרת התחקיר היא 
ללמוד את פרטי האירוע ולזהות את הכוחות שניהלו אותו. אם אתה רוצה שינוי, 
עליך להיות בעמדת ניהול המזהה מי מכוחותיך פועל בניגוד לאינטרסים שהגדרת 

ומהם הכוחות הנדרשים לפעול במקומם עבורך.

דוגמאות לשימוש בכמ"ז: אנשי עסקים או מנהלים הנושאים בארנקם כרטיס כמ"ז, 
מתכננים מפגשי עסקים העתידיים של העסק באופן הממקסם את העוצמות הפנימיות 
שלהם. הם מצמצמים את השפעת הכוחות הבהמיים ורותמים גם 
אותם לשתף פעולה כדי להשיג את התוצאות שאתה מתכנן. אנו 
יודעים ששימוש רב ואפקטיבי נעשה בכמ"ז בתחום שלום-בית, 

טיפוח זוגיות, קשרים ומפגשים משפחתיים טעונים, חינוך.

ניקח לדוגמה את אפרים. אפרים הוא סגן מכללה גדולה בצפון, 
שמנוהלת על ידי צוות אקטיבי ומעורב. בעוד כשבועיים תתקיים 
ישיבת צוות בה מתוכננות להתקבל החלטות חשובות על ביצוע 
פרויקטים שאפרים מאד רוצה לקדם ויש כמובן מתנגדים שפועלים 
לקדם פרויקטים אחרים. לאפרים אופי עדין ורגיש ולא פעם קורה 
שהוא נסוג ומוותר וכמובן מצטער. הפעם הוא מבין שלא יוכל לוותר 
על פרויקטים שהם בבת עינו ושיהיה עליו לגרום לכך שההחלטות 
תהיינה כפי רצונו. אפרים מכיר היטב את הכמ"ז ובעזרתו מתכנן 
את המפגש. הוא משתמש בטבלת 'תמהיל' וראשית לכל, הוא כותב 
בכותרת מה תהיינה תוצאות המפגש שישמחו אותו. כעת, הוא 
מגייס מתוך הכמ"ז את אותם כוחות, מהנפש האלוקית והבהמית, 
להם הוא זקוק כדי לשכנע את הצוות שיצביע בעד הפרויקטים שלו. לאחר שזיהה 
את הכוחות הנדרשים הוא קובע לכל כוח את עוצמתו ואת אופן הפעולה המקדמת 

שלו במפגש.

עיקר תרומתו של הכמ"ז היא ביצירת מצב של איכא דרכא אחרינא = קיימת דרך 
אחרת, דרך נוספת שלא ראית עד כה. מרחב המיון שלך גדל וזה מאד משמעותי 

לחופש הבחירה שלך.

אם אתה מעוניין, שלח פרטיך למייל המצ"ב ואשלח לך בלי נדר את האפליקציה

benzkale@gmail.com

Benzg@neto.net.il :לתגובות

דמיין לך, אפליקציה להצלחה בחיים!

בני גל
BSD אימון יהודי

האימון היהודי

משנה, במסכת פאה נאמר: "ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ֹלא ִחֵּגר ְוֹלא ב
סּוָמא ְוֹלא ִפֵּסַח, ְועֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכַאַחד ֵמֶהם, ֵאינֹו ֵמת ִמן 
ַהִּזְקָנה ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְּכַאַחד ֵמֶהם". הקשה רבי שמחה בונים 
מְּפשיסָחה: "גם מי שאינו אלא מתחזה לרבי ולצדיק, ייענש 

ויהפוך לרבי באמת. וכי עונש הוא זה?".

הוא הסביר את הדבר במשל: אדון אחד נסע בדרך וראה עני אחד 
שיכור שוכב בצד הדרך. חמד האדון לצון וציווה למשרתיו שיניחו 
את השיכור המעולף על העגלה. כשבאו לביתו, ציווה להניח את 
השיכור בחדר יפה, לרחוץ ולגלח אותו ואף להניחו במיטה מפוארת. 
על יד המיטה, יניחו בגדי כומר וכאשר יקיץ השיכור, ישאלו אותו 
מיד: "אדוני הכומר, מה תרצה?". לאחר זמן ֵהקיץ העני משכרותו, 
והמשרתים שאלוהו: "מה תרצה, אדוני הכומר?". השיכור התפלא 
עד מאוד, מה זאת? הלוא יודע הוא שאינו אלא איש עני ובזוי. נכנס 
ספק בלבו של העני, שמא זה שהוא זוכר את עצמו כעני עלוב אינו 

אלא חלום, ובאמת הריהו כומר. ואולי להפך. לבסוף מצא העני כיצד 
לברר את הספק: עליו לנסות ולקרוא בספרי הכמרים.

לקח העני ספרי כמרים ופתחם, ומובן שלא הבין בהם דבר וחצי 
דבר. לבסוף החליט האיש שאכן הוא כומר, והעובדה שאינו מבין 
דבר בספרים של הכמרים אין בכך כלום, כי מן הסתם כך הדבר 
תמיד, וכל הכמרים אינם מבינים דבר וחצי דבר בספריהם… "זהו 
העונש הנורא", הסביר רבי בונים. "תחילה אדם שאחרים מכנים 
אותו 'רבי' זוכר היטב כי אינו כזה. אולם אט אט נכנס הספק בלבו, 
שמא אמנם רבי הוא. אדם כזה בוחן את עצמו בלימוד רזי התורה 
ומיד רואה שאינו מבין בהם כלל. אף על פי כן חוזר הספק ונכנס 
ללבו - שהרי העומדים סביבו ממשיכים וקוראים לו 'רבי'. לבסוף 
מתיישב אדם זה בדעתו וחושב: 'אם כך, נראה שכך הדבר אצל 
כל שאר הרבנים והצדיקים, ואין אף צדיק אחד בארץ שמבין דבר 

בחכמת הנסתר".

הצדיק המדומה

 סיפורים נוספים באתר
http://www.zusha.org.il

מעובד מתוך אתר 'זושא'
מגלים את הסיפור החסידי

אין סוףאור

עיקר תרומתו של 
הכמ"ז היא ביצירת 

מצב של איכא דרכא 
אחרינא = קיימת דרך 
אחרת, דרך נוספת 
שלא ראית עד כה. 

מרחב המיון שלך גדל 
וזה מאד משמעותי 
לחופש הבחירה שלך
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לארץשמיים בין
איריס יפרח: "רוחו הגדולה של איל חוזרת לחברון"

מיד לאחר חג מתן תורה וכנס ההירתמות הגדול בבנייני האומה עבור ישיבת שבי חברון, הגיעו 
השבוע איריס ואורי יפרח, הוריו של תלמיד הישיבה איל יפרח הי"ד אשר נחטף ונרצח יחד עם 
גיל-עד שער ונפתלי פרנקל לפני קרוב ל-5 שנים, אל הישיבה בכדי לחנוך רחבה שתנציח את שמו 
וביקרו גם במערת המכפלה. השיח בסיור היה סביב הנצחתו של איל הי"ד, תוך כדי חשיבות חיזוק 
לימוד התורה בחברון וקמפיין ההתרמה לישיבה ששיאו יהיה בשבוע הבא בימים שני ושלישי )ט"ז-

י"ז סיוון, 19-20.6(. ראש ישיבת שבי חברון- הרב חננאל אתרוג אמר: "רוחו של איל נמצא איתנו בכל 
עת בבית המדרש".

אל על מציגה: תורה משמים
יוזמה חדשה של אל-על: נוסעי אל-על יוכלו מעתה ליהנות מהרצאותיה של אשת התקשורת סיון 
רהב-מאיר בנושא פרשות השבוע, במערכות השמע במטוסי הדרימליינר של החברה. מאז שנת 2015, 
מעבירה רהב-מאיר שיעור שבועי על פרשת השבוע, תוך התייחסות לאקטואליה השבועית. השיעור 
החל כיוזמה מקומית והפך לאירוע שבו משתתפים מאות אנשים מדי שבוע בירושלים. רבים נוספים 
צופים בו מרחבי העולם בשידור חי. כעת הוא זמין גם בשמיים. הרצאותיה של רהב-מאיר, המשודרות 
דרך קבע בערוצי תקשורת וזוכות לצפייה והאזנה רבה, הובילו את אל על לשתפם גם במערכות התוכן 

במטוסי הדרימליינר החדשים שלה ללא עלות, למען רווחת הנוסעים.

בסין מתעניינים בטכנולוגיה של המרכז האקדמי לב

ד"ר Ray Xu, מנהל הטכנולוגיה הראשי )ה-CTO( בחברת BWT הסינית ואיש השיווק בחברה הגיעו 
לישראל וסיירו במעבדת הלייזרים של ד"ר סלמן נח במרכז האקדמי לב. מדובר באחת מהחברות 
הגדולות בסין לייצור דיודות לייזר. ד"ר נח מציין כי: "הם פנו אלינו כדי להבין את הצרכים במעבדה 
שלנו וגם כדי לדון באפשרויות לשת"פ עתידי. פנייה מצד חברה בסדר גודל כזה מאירה בזרקור את 
חשיבות העבודה הייחודית והמדעית שלנו בקרב גורמי התעשייה בעולם בתחום פיתוח לייזרים לאורכי 

גל באיזור האינפרא-אדום הקרוב שאנו מפתחים".

מנחמים דרך העבודה

אבא של ארז נהרג לפני מספר שבועות באמצע העבודה החקלאית שלו מתאונה שעשה עם טרקטור 
בשדה. ארז ממשיך את דרכו של אביו ומסיים את עבודתו על הגידול שיש כרגע בשדה שלו. בסניף 
עזרא בית שמש שמעו על הסיפור והחליטו להירתם, והחג"ס )הבוגרים( נסעו לעזור לו בטיפול ותחזוק 
העבודה שהשאיר לו אביו. שאול דה מלאך מזכ"ל התנועה: "שמעתי על העזרה שהציעו חג"ס בית 
שמש והתרגשתי שהחברים מקיימים את האידאולוגיה שעליה חונכו בעזרה לזולת ובמיוחד במקרה 

כזה שארז נשאר לבד".

הכנסת ספר תורה בגן לאומי אשקלון

רשות הטבע והגנים ועיריית אשקלון ערכו טקס להכנסת ספר תורה לגן הלאומי אשקלון, במסגרת 
התאמת חניון הלילה שבגן הלאומי גם לקהל שומרי שבת. בטקס השתתפו בכירים מרשות הטבע 
והגנים ועיריית אשקלון ביניהם מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין וראש עיריית אשקלון 
תומר גלאם יחד עם נציגי הלוחמים והמשפחות שכולות שתרמו את ספר התורה לזכר יקיריהם, וקהל 
רב מקרב תושבי העיר. הכנסת ספר התורה הנה חלק משורת צעדים שמובילה רשות הטבע והגנים 
בשנה האחרונה להתאמת חניוני הלילה של הרשות גם לקהל שומרי שבת עם מגוון אמצעים ושירותים 

ייעודיים, שיאפשרו לקהל שומרי השבת למצוא בחניון הלילה את כל מה שנדרש.
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88 אנשי רוח מציגים: חוט שדרה לעולם המשפחה המסורת

יצאה לאור אסופת מאמרים ייחודית: 'משפחה: מפעל חיים - 88 אנשי רוח על ערכי המשפחה בעידן 
הפוסט-מודרני', בעריכת חיים ברנסון, בהוצאת ידיעות ספרים ובשיתוף מכון 'והלכת בדרכיו' שעל 
ידי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו. האסופה, מאגדת מגוון רבנים ורבניות, אנשי ונשות מקצוע, יוצרים 
ויוצרות. בין עשרות הכותבים: הרב יעקב מדן, הרב יונתן זקס, הרב יעקב אריאל, הרב יהושע שפירא, הרב 
אורי שרקי, הרב שבתי סבתו, הרבנית ימימה מזרחי, הרבנית נעמי וולפסון ורוחמה בן יוסף. ב-570 עמודים 

מבקשת האסופה לגעת בכל מרחבי עולם המשפחה, מזווית משולבת: מקצועית, אמונית ואישית.

5,000 ₪ לזוכות בחיבור המנון לרשת

צ'ק על סך 5,000 ₪ לפעילות חברתית נמסר לתלמידות שכבת י"א באולפנת צביה מעלה אדומים על 
זכייתן בחיבור המנון לרשת החינוך 'נעם-צביה' שמציינת 40 שנה להיווסדה. תלמידות השכבה הלל 
פינגרהוט, עדי ברזני ושושנה ברגר שחברו את מילות השיר אף זכו במלגת לימודים בבית הספר 
למוזיקה 'מזמור' בשותפה במיזם. שמונה עשרה אלף תלמידים מ 60 מוסדות ברחבי הארץ התחרו 
על כתיבה והלחנת ההמנון, המבטא את רוחה ודרכה החינוכית-תורנית המיוחדת של רשת החינוך 

שנוסדה על ידי תלמידי הרצי"ה ומחנכת לאורו ובדרכו.

50 שנים לצמד רעים

צמד רעים - הצמד המוסיקלי, בני רוזנבאום וישראל גוטסדינר, חוגג 50 שנים של הופעות על הבמה. 
ביום א', י"ג סיון 16.6.19 יתקיים אי"ה ערב חגיגי ומיוחד לכבודם במשכן האומניות הבמה בתל אביב, 
בו הם ישירו את להיטיהם וגם יארחו את הזמרים: יונתן רזאל, חיים משה, ננסי ברנדס, שולי רנד, 
הכנר דניאל אהביאל, להקת יוצאי הרבנות הראשית ואומנים נוספים, בלווי עמירן דביר ותזמורתו. 
את האירוע מארגנת המחלקה לתרבות תורנית בעיריית תל אביב בראשות שמואל דגניה ומפיקת 

האירועים רותי מלכה.

חנוכת הבית ל'מרכז החושן' של בית דוד במבשרת

מוסד בית דוד במבשרת ציון, נוסד לפני 40 שנה על ידי הרב יעקב לנדמן, אב לנערה בעלת צרכים 
מיוחדים ובעל חזון, שביקש לספק עבורה את כל השירותים המיוחדים להם היא זקוקה וקצת יותר, 
תחת קורת גג מתאימה ומונגשת במיוחד לצרכיה. בעזרת מרכז תעסוקתי מגוון ומרכז יום משוכלל, 
מצליחים שם לשפר את איכות חייהן של הדיירות ומעניקים להן קשת רחבה של טיפולים. בשבוע 
האחרון נחנך קומפלקס המגורים הראשון - 'מרכז החושן', מבנה חדש ומאובזר המותאם לכל צרכי 
הדיירות וכולל דירות מעוצבות ומונגשות, מערך מטפלות מקצועי ומסור ומרכז תעסוקתי רב תחומי.

יום ירושלים בלב תל אביב
אחרי הפסקה של עשרות שנים, חודשה מסורת חגיגת יום ירושלים בבית הכנסת הגדול וההיסטורי 
בתל אביב. בית הכנסת, המחדש פניו בשנים האחרונות, עם קהילה ההולכת ומתפתחת, ערך שבת 
מיוחדת לכבודה של ירושלים, בתפילות וסעודות חגיגיות. לפני התיבה עבר החזן מאיר דורפמן, 
בליווי ילדיו, בדואטים של שירה, ובנגינה בהבדלה. הרב יצחק בר-זאב, רב בית הכנסת, דרש בחשיבות 
המיוחדת שצריכה להיות ליום כזה בתל-אביב דווקא, יום שמסמל את הממד הרוחני של המדינה. 
אמנם ברחובות העיר לא הורגשה שמחת היום באופן בולט, אבל רבים הגיעו לחוג אותו בתוככי בית 

הכנסת, ביוזמת הגבאי החדש יוסף רבין ובברכת נשיא בית הכנסת שלמה פיבקו.
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 הפקולטה להנדסה 
B.Sc. ומדעי המחשב

הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסת תוכנה
הנדסת מערכות תקשורת

 הנדסת תעשיה וניהול
מדעי המחשב

B.A. הפקולטה לניהול
חשבונאות ומערכות מידע

 מנהל עסקים

הפקולטה למדעי 
 החיים והבריאות

B.S.N. סיעוד
B.Sc. ביואינפורמטיקה

יום פתוח
קמפוס לב - בנים קמפוס טל - בנותהחל מהשעה 17:00

רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושליםרח’ הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

שכר לימוד אוניברסיטאי  |  שנה ראשונה חינם לבוגרי צבא ושירות לאומי

מבחן
תיל או 

פסיכומטרי

רמת
לימודים
גבוהה

מסלול
בית מדרש /

מדרשה

ימי לימוד
מרוכזים

אחוז
השמה
גבוה

מערך
מלגות
רחב

International Program:
Computer Science

Business Administration

   |  www.jct.ac.il   | *3239

פתרת? מקומך איתנו!

בס״ד

  המספר האטומי של סידן 
המספר המושלם הקטן ביותר

המספר הראשוני השמיני

 המכינה לאקדמיה
 מכינת ריענון | מכינה מלאה

 תואר שני
חדש!  

*M.Sc. DATA MINING  כריית מידע  

M.Sc. פיזיקה / הנדסת אלקטרו-אופטיקה 
*M.S.N. + Nurse Practitioner סיעוד

20.6.19
י״ז סיוון, תשע״ט

לחול
קודשבין

הרב עמיחי גורדין
ר"מ בישיבת הר עציון

אפשר גם לאבד הכל
בשורות הטובות הן שהציונות הדתית קיבלה מועד ב' שבו ה

ניתן להכפיל ולשלש את הייצוג בכנסת. בחודש האחרון 
קיבלה הציונות הדתית הזדמנות לאחד כוחות, ובאותה 
הזדמנות היא גם קיבלה הבהרות חשובות מנתניהו מה באמת מעניין 
אותו ועד כמה ערכי הציונות הדתית חשובים עבורו. הבשורות 

הרעות הן שאפשר גם להפסיד הכל.

בבחירות הבאות כולם מתחילים מאפס. גם המפלגות שעברו 
את אחוז החסימה וגם אלו שלא. איחוד מפלגות הימין, המפלגה 
הדתית לאומית היחידה שעברה את אחוז החסימה, עשתה זאת 
בעודף של 20,000 קולות בלבד. בבחירות הבאות האיחוד יכול 
להרוויח קולות, ויכול חלילה גם לאבד קולות. האפשרות ש 
20,000 מצביעים בבחירות הבאות יחליטו ח"ו לעבוד מצד לצד, 
איננה בדיונית ותלויה במעשינו. כל יום של מריטת נוצות הדדית 
מגדיל את הסיכוי שהציונות הדתית תישאר ללא כל נציגות במשכן 

הכנסת. במועד ב' אפשר גם להפסיד הכל.

אני מאמין שכל נבחרי הציבור שלנו פועלים לשם שמים, מתוך 
שכנוע פנימי שכדי שהדרך שהם מייצגים תצליח הם צריכים 
למקסם את כוחם בתוך הציונות הדתית. הבעיה היא שבדרך 
להשיג חתיכה גדולה יותר מהעוגה הם ממזערים את עוגת הציונות 
הדתית. הם יקבלו אולי עוד רבע אחוז נוסף מהעוגה הכללית, אבל 
בדרך לשם הם יקטינו את העוגה הכללית. טוב פלח קטן מעוגה 

ענקית מפלח קצת יותר גדול מעוגה מזערית וחבוטה. 

בשתי מערכות הבחירות האחרונות המאבק האלקטוראלי האמיתי 
היה בין מפלגות הציונות הדתית לבין נתניהו. נתניהו הוא האויב 
האלקטוראלי הגדול שנוגס בלי רחמים בעוגה הציונית-דתית. 
תפסיקו להיאבק אחד בשני ותשמרו על העוגה הציונית-דתית 
מפני הדוב הגדול, שבולס אותה בלי להרגיש שום מחויבות לערכיה 

ולדרכה.
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