
ולא  האחרונה,  בתקופה  ביותר  החם  הנושא  זהו 
במדינת  היום  מסדר  לרדת  עומד  שהוא  נראה 
"מכוב־ פחות  ובמילים  בנטל,  השוויון  סוגיית  ישראל: 

סות": גיוס תלמידי ישיבות לשירות צבאי.
הסברה,  מאמר  הוא  לקרוא  עומדים  שאתם  המאמר 
למי  היא:  להישאל  שצריכה  הראשונה  והשאלה 
מתגייסים  אינם  ישיבות  תלמידי  מדוע  להסביר  צריך 
(וקל  לתקשורתנים  או  לפוליטיקאים  הרי  לצה"ל? 
וחומר לאלו שחובשים את שני הכובעים גם יחד...) אין 
טעם לנסות להסביר, כיון שהם אינם עסוקים בבעיה 
אישי  בקידום  הטוב  במקרה  עסוקים  הם  האמיתית. 
ובפופוליזם, תוך ניצול הסוגיה הטעונה הזו לצרכיהם, 
אופיו  את  לשנות  הינה  מטרתם  טוב  הפחות  ובמקרה 

של המגזר החרדי ולעשות אותו "ישראלי" יותר.
אלו  מטרות  משתי  אחת  שלצורך  היא  הבעיה 
משתמשים הפוליטיקאים ואנשי התקשורת בטיעונים 
הישראלי  של  לבו  אל  שמדברים  משקל,  כבדי 
מדוע  האמיתית:  השאלה  את  בו  ומעוררים  הממוצע 
לצה"ל?  ויתגייסו  בנטל  יישאו  לא  ישיבות  שתלמידי 
רבים מאיתנו נתקלים באנשים שהשאלה הזו מציקה 
החרדי  המגזר  עמדת  את  לשמוע  ומעוניינים  להם, 
בנושא, כאשר החרדי התורן נאלץ להיכנס לנעליו של 
המסבירן ולייצג את עמדת עולם התורה, ולא תמיד יש 
ציבור  עבור  זו.  למלאכה  המתאימים  הכלים  את  בידו 

גדול זה מיועד מאמר זה.
מתחבטים  מאיתנו  רבים  מכך,  חשוב  פחות  לא  אך 
באמת  ומבקשים  זו,  פשוטה  לא  בשאלה  בעצמם 
לקבל תשובה רצינית, כנה ולא דמגוגית, לעובדת אי-

השירות של תלמידי הישיבות. גם עבור אלו שהם חלק 
אנו  זה.  מאמר  מיועד  החרדית,  מהחברה  נפרד  בלתי 
מקווים להצליח לבאר סוגיה זו בבהירות, תוך הימנעות 

משימוש בסיסמאות וקלישאות לא מועילות.
אינו  היהודי  העם  של  שרובו  הוא  הנתון  המצב 
אלו  מתוך  התורה.  בדרך  הצער,  למרבה  הולך, 
שכן נאמנים לה' ולתורתו, קיימת קבוצה חשובה ונחו־
חכ־ תלמידי  להיות  השואפים  צעירים  של  ביותר  צה 

היהודי,  העם  של  העילית  קבוצת  היא  זו  קבוצה  מים. 
המ־ החכמים,  תלמידי  את  מתוכה  שתצמיח  קבוצה 

של  הקהילות  ורבני  התורה  מרביצי  הרוחניים,  נהיגים 
הדור הבא.

את  מקדיש  חכם  תלמיד  להיות  ששואף  צעיר  בחור 
שנותיו היפות למען מטרה נעלית זו, הוא עמל בתורה 
על  לוותר  עליו  בהתמדה.  התורה  לימוד  על  ושוקד 
ללא  בלימוד"  "מונח  ולהיות  החיים  ממנעמי  רבים 
מפריעה  לימודו  על  מהשקידה  הפרעה  כל  הפרעות. 

ומזיקה להתפתחות ה'תלמיד חכם'. 
חכם  תלמיד  להיות  שרוצה  צעיר  ברורות:  יאמר 
ומקדיש את חייו למען מטרה זו אינו יכול לעשות פסק 
זמן מלימודו למען שירות צבאי. אם יעשה כך, נרוויח 
וזה  מאוד  לנו  חשוב  כן,  חכם.  תלמיד  נפסיד  אך  חייל, 
קריטי עבורנו ועבור העם היהודי כולו שתהיה קבוצה 
החכמים  תלמידי  חכמים.  תלמידי  של  משמעותית 

היהודי.  העם  של  הרוח  אוצרות  את  בידם  מחזיקים 
בלי אנשי קודש אין לנו יכולת קיום כעם, בלי תלמידי 
חכמים אין יהדות, והדרך היחידה המוכרת לנו להיות 
תלמיד חכם היא ללמוד תורה עוד ועוד ללא הפסקה 

למען כל מטרה אחרת.
זוהי הסיבה הראשונה והחשובה ביותר מדוע תלמידי 
במטרה  ברצינות  תלמודם  על  השוקדים  ישיבות, 
זהו  בצה"ל.  משרתים  אינם  חכמים,  תלמידי  להיות 
עיקרון שניתן להסביר אותו, כמעט לכל אדם, גם כזה 
עליון,  כערך  התורה  לימוד  את  רואה  אינו  שלצערנו 
אך מוכן לקבל את העובדה שאנשים אחרים כן רואים 
אותו כערך עליון. גם אדם שאינו שומר תורה ומצוות 
את  לשמר  הצורך  עם  להזדהות  ואפילו  להבין,  יכול 

היהדות, כדת וכדרך חיים.
לצד הקבוצה הגדולה של תלמידי הישיבות הע־

חכמים,  תלמידי  להיות  מנת  על  התורה  מלים 
אם  שגם  ישיבות  תלמידי  של  קטנה  לא  קבוצה  ישנה 
למעשה  זו,  למטרה  להגיע  שואפים  הם  רשמי  באופן 
אינם נמצאים שם. אינם שקועים ראשם ורובם בלימוד 
בסדרי  כרטיס"  "מעבירים  יותר  או  פחות  והם  התורה 
היה  זה  ואם  יועיל,  לא  הקודם  הטיעון  לאלו,  הישיבה. 

הטיעון היחיד הם היו אמורים להתגייס לצה"ל.
אלא שיש עיקרון נוסף, לא פחות חשוב.

מודל  רבות  שנים  במשך  טיפחה  החרדית  החברה 
יהודים  בהצלחה  מגדלת  היא  שבאמצעותו  חינוכי 
קלה  על  מקפידים  ולתורתו,  לה'  נאמנים  חרדים, 
הם  אם  גם  תורה,  של  לעולמה  ומשתייכים  כבחמורה 
עצמם אינם רכונים על הסטנדר שעות רבות מדי יום. 
זו  אצלנו  הנהוגה  החינוכית  מהדרך  נפרד  בלתי  חלק 

השהות בעולמה של תורה בשנות הבחרות.
לחינוך.  זקוק  יותר,  מבוגר  וגם  העשרים,  בשנות  בחור 
ירא  ה'  עובד  רציני,  יהודי  יגדל  שהוא  רוצים  אנו  אם 
של  עולמה  בתוך  אלו  בשנים  להיות  צריך  הוא  שמים, 
תורה, גם אם הוא אינו נמנה על כותל המזרח הישיבתי 
רצינית  להיות  הייתה  יכולה  בתורה  שקידתו  אם  וגם 
העיצוב  בשנות  החרדי  הצעיר  של  השהייה  יותר. 
תלמידי  של  לצידם  התורה,  עולם  בתוך  הקריטיות 
בצורה  התורה  ערכי  את  בחור  בכל  מחדירה  חכמים, 
שאיפה  אל  הבחור  את  מביאה  היא  עקיפה,  או  ישירה 
כללית להתקדם ככל יכולתו, היא יוצרת אצלו תחושת 
שייכות חזקה אל התורה וגורמת לו לשאוף שאם לא 
בשנים  חכמים.  תלמידי  להיות  יזכו  ילדיו  אולי  הוא, 
תורניות  דמויות  עיניו  מול  לראות  צעיר  כל  חייב  אלו 
שיעצבו את תפיסת עולמו היהודית, גם אם מצבו אינו 

כזה שניתן לשייך אותו בטבעיות אל אותן דמויות.
לשהות  ניתן  כיצד  המלמדת  דרך  קיימת  לא  עדיין 
בשנות הבחרות מחוץ לעולם התורה, ועדיין להישאר 
האידיאל  את  התורה  בערכי  הרואה  רציני  ה'  עובד 

הגדול שלאורו הוא מנהל את חייו.
יהודים  להישאר  והצליחו  שניסו  בודדים  ישנם  אמת, 
בשנים  המדרש  בית  כתלי  בין  לשהות  בלי  גם  טובים 
לצאת  שניסו  צעירים  יותר  הרבה  אך  אלו,  קריטיות 

חייהם  אורח  את  איבדו  התורה,  לעולם  מחוץ  אל 
כאלו  פרווה",  "יהודים  הטוב  במקרה  ונשארו  התורני 
ובליבם  בערבוביה,  אצלם  משמשים  ואור  שחושך 
מתנהל עימות תמידי בין ערכי התורה לערכי התרבות 
יוצאים  כלל  בדרך  התורה  ערכי  כאשר  המערבית, 

מהעימות הזה כשידם על התחתונה. 
בשנות  לשהות  שמסוגלים  עילויים"   400" יש  אולי 
רמה  באותה  ולהישאר  התורה  לעולם  מחוץ  הבחרות 

רוחנית בתחומי האמונה וקיום המצוות. אולי...
לא זו בלבד שהיציאה מכותלי בית המדרש בש־

נים קריטיות אלו היא מסוכנת מאוד עבור ערכי 
בשירות  מדובר  שכאשר  אלא  הצעירים,  של  היהדות 
צה"ל  נוסף.  סיכון  קיים  לישראל  ההגנה  בצבא  צבאי 
גוריון  בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  ידי  על  יועד 
וככזה  הישראלית,  החברה  של  ההיתוך"  "כור  להיות 
המעוניין  אדם  כל  עבור  חמורה  בעיה  מהווה  הוא 
ה',  רצון  בקיום  הרואה  החרדית  לדרך  נאמן  להישאר 
ללא עירוב אידיאולוגיות וערכים אחרים, את האידיאל 
לפני  התפרסמה  זו  לבעייתיות  דוגמא  ביותר.  הנשגב 
זמן לא רב, כאשר מספר חיילים דתיים שביקשו לש־

מור על ההלכה ולהימנע מהאזנה לשירת נשים, נענשו 
והודחו מדרגתם הצבאית.

"כור היתוך" זה הוא מכשול מאוד קשה בדרך לשירות 
הגישה  פי  על  שמחונך  זה  החרדי,  הצעיר  של  הצבאי 
מפני  התגוננות  וצורת  חיים  דרך  בהתבדלות  הרואה 
פועל  צה"ל  עוד  כל  התורה.  לדרך  המנוגדים  ערכים 
החרדית  החברה  של  שהיחס  סיכוי  אין  זה,  בכיוון 

לשירות הצבאי ישתנה, ובצדק רב.
הבנה  בעקבות  בשטח,  מסוים  שיפור  קיים  זה  בתחום 
חרדים  לגייס  סיכוי  שאין  בדבר  מהנוגעים  חלק  של 
מתאימים  דתיים  תנאים  הענקת  ללא  צבאי  לשירות 
לאורח חייהם, הן בתחום הכשרות, הן בתחום הצניעות 
ובתחומים נוספים. שיפור זה אכן הביא להגדלת אחוז 
החרדי  שלמגזר  לומר  קשה  אך  החרדים,  המתגייסים 
שתעמוד  החילונית  הצבאית  במערכת  רב  אמון  יש 
בהתחייבויותיה לאורך זמן. אמון כזה יירכש רק אם מי 
שיהיה אחראי על קיום והעמדת התנאים המתאימים, 
המכירים  חרדים  חינוך  ואנשי  חכמים  תלמידי  יהיו 
שמעוניינים  כאלו  (ולא  התורה  עולם  של  בערכיו 
ליטול  ומוכנים  החרדי)  המגזר  של  אופיו  את  לשנות 

את האחריות לכך.
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אדם  שבין  במצוות  בעיקר  עוסקת  השבוע  פרשת 
ועוד.  גניבות  מזיקים,  עבדים,  שומרים,  דיני  לחברו: 
נחבאת  זו,  בפרשה  המופיעות  המצוות  עשרות  בתוך 
כך  ההלוואה.  מצוות  בה:  להבחין  שקשה  אחת  מצוה 
אומרת התורה "אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך, 
"אם"  שהמילה  חז"ל  ומבארים  כנושה",  לו  תהיה  לא 
אלא  'רשות'  של  מצב  לבטא  באה  אינה  זה  בפסוק 
לעני,  כסף  להלוות  מצוה  קיימת  'חובה'.  של  הוראה 

ובלשון חז"ל: "אם כסף תלוה – חובה".
מצביעים  שחז"ל  חשובה  הדגשה  קיימת  זו  במצוה 
עליה במדרש: "את העני עמך – הווה מסתכל בעצמך 
כאילו אתה עני". כלומר, כאשר אתה מלווה כסף לעני, 
לך  שיש  הכספית  היכולת  מלמעלה.  עליו  תביט  אל 
אינה מציבה אותך במקום גבוה מהנצרך שמקבל את 
ההלוואה. עליך לא רק להעניק לו את ההלוואה, אלא 
התחושה  את  לו  ולתת  העיניים  בגובה  איתו  לדבר  גם 
שאתה והוא שווים, והוא אינו נמצא במקום נחות ממך.

להרגיש את הכפור
מסופר על אחד מגדולי ישראל שכיתת רגליו ביום קר 
ומושלג על מנת לקבל נדבות עבור נצרכים, והגיע אל 
בפניו  נפתחה  כאשר  העיירה.  מעשירי  אחד  של  ביתו 
הבל  של  ענן  פניו  את  קידם  הבית,  בעל  ידי  על  הדלת 
את  שראה  העשיר  המוסק.  הבית  מתוך  שפרץ  חמים 
ביתו  תוך  אל  להיכנס  אותו  הזמין  בכפור  קופא  הרב 
להישאר  התעקש  הרב  אך  התנור,  מול  ולהתחמם 
מצבם  על  העשיר  בפני  להרצות  והחל  בפתח  ולעמוד 
הדחוק של הנצרכים שאפילו עצים להסיק את ביתם 

ביום קור שכזה אין להם.
לחוש  הוא  גם  החל  בפתח,  לעמוד  שנאלץ  העשיר 
תוך  אל  להיכנס  שוב  מהרב  וביקש  שבחוץ  הקור  את 
המשיך  הרב  אך  הצדקה,  את  ממנו  לקבל  ושם  הבית 
העשיר  את  ושידל  ארוכות  דקות  עמד  וכך  להתעקש 
לפתוח את כיסו למען העניים. רק לאחר שהעשיר נתן 
צדקה הגונה הסכים הרב להיכנס אל הבית ולהתחמם. 
לקבל  הרב,  של  המוזרה  הנהגתו  על  שתמה  העשיר 
שאל  ובשלג,  בקור  הבית,  בפתח  דווקא  הנדבה  את 
לפשר הדבר. "רציתי", השיב הרב, "שתחוש את הקור, 
שתשכיל להבין עד כמה גדול הסבל של אלו שאין ידם 
משגת לחמם את ביתם, ובהתאם לכך תפתח את ליבך 

למענם".
מה מרגיש הזולת

אלא  לזולת  לסייע  רק  לא  שעלינו  זה,  גדול  יסוד 
זה  דיוק  על  הוא  גם  מבוסס  מצבו,  את  להרגיש  גם 
במצוות ההלוואה. כאשר אדם מרגיש את העני הנזקק 
ולהבין  מצבו  את  לחוש  מנסה  הוא  כאשר  להלוואה, 
אותו, אז יש בידו את היכולת לסייע לו בשלמות, מתוך 

הבנה נכונה מה בדיוק הוא צריך.
אלא  זה,  כלל  תקף  הלוואה  של  בסיטואציה  רק  לא 
לאדם  לסייע  מעוניינים  אנו  כאשר  בחיים.  מצב  בכל 
או  האישה  זה  אם  קרובים,  משפחה  לבני  אפילו  אחר, 
יחד  להרגיש  אותם,  להבין  כל  קודם  עלינו  הילדים, 
איתם את הבעיה, לרדת לסוף דעתם ומצבם, ואז נוכל 
מעצמנו  לתרום  נדרשים  אנו  בו  הנכון  למקום  לכוון 

ולסייע.

לשולחן השבת |   כאילו אתה עני

שאלה: הלימוד המשותף שלי עם בני בשבת, הופך 
במשך  הנלמד  על  אותו  לבחון  מנסה  אני  לסיוט, 
לתופעה  יש  פיתרון  איזה  ונרגן,  נרגז  והוא  השבוע, 

מרגיזה זו?

תשובה: השעה שבה יושבים אבות ובנים באווירה 
המרכזית  הנקודה  להיות  יכולה  ואינטימית,  קרובה 
הנכונה  בדרך  נעשית  היא  אם   - ביניהם  בחיבור 
והמועילה, והיא יכולה להיות אסון של ממש, כאשר 

ההורה עושה את הטעות הקריטית של השעה.
כשאבא  הילד?  עם  האב  של  הלימוד  מטרת  מהי 
מגיע בגישה של "לבחון את הילד", זה לא בריא וגם 
להכאיב  שבאה  כזו  גישה  מטרה.  שום  משרת  לא 
זיק  יגלה  בה  שהשוהה  לצפות  אין  למד,  שלא  למי 
 – להכאיב  מעוניין  אתה  אם  לה.  דומה  או  הנאה  של 
ה'מבחן'  ואם  מכאב.  חוץ  אחר  למשהו  תצפה  אל  אז 
הרי  שאת,  ביתר  ללמוד  הנער  את  לדרבן  בשביל  בא 
איך להשתמש בכח  פיקחות מסוימת,  שכאן דרושה 

המניע ולא בכח המסרס.
יגרום  ומבולבל,  תוהה  הילד  את  המותיר  המפגש 
לשנוא  יותר,  וגרוע  האלו,  המפגשים  את  לשנוא  לו 
המניע  כח  התורה!  לימוד  שהוא  המפגש –  תכני  את 
שבלימוד,  העונג  החדרת  על  מבוסס  יותר,  ללמוד 
שנמצא  מי  של  הקומה  זקיפות  שבידע...  ההנאה 

בעניינים.
השעה  את  לראות  יקר,  אבא  נסה  זאת?  עושים  איך 
חוויה  של  קסם  רגעי  "ביחד",  של  כשעה  הזאת, 
התכנים  על  חוזרים  אתם  אמנם  בהם  משותפת, 
החלקי,  העדרם  או  הילד  של  הידיעות  שנלמדו. 
השעה  את  שתהפוך  בלי  גם  השטח  פני  על  עולות 
בשעה  אשם  למצוא  אפשר  אם  וגיהנום.  לסיוט 
אם  שגם  האבא!  רק  זה   – נעים  לא  למשהו  שהפכה 
ליצוק  השכיל  לא  הוא  טובות,  כוונות  לבטח  לו  היו 

לשעה הזאת את האופי המיוחד שלה.
שלא  האבא,  של  האוהב  בחומו  מתחמם  ילד  כאשר 
בדיוק זועף ושוצף על מחדלים כאלו או אחרים, אלא 
ממקד את שביעות רצונו המובלט בהישגים. ולא רק 
הבית:  בחלל  המהדהד  הקול  ע"י  אלא  שעה,  באותה 
אמא! איזה כיף ללמוד עם מוישי... אני ממש מתמלא 
כח  יש  אם  חכם...  לתלמיד  יגדל  הזה  הבחור  נחת, 

מניע ללמוד יותר טוב ולדעת את הנלמד – זהו הכח 
הזה.

תמיר  אל  באהבתך,  רוצה  הוא  לך!  זקוק  שלך  הילד 
איתו  למד  הישג.  ותאוות  לתחרות  באימון  אותה 
ממנו,  נשכח  כשהחומר  גם  ורצוי  אהוב  הוא  כי 
להרבות  עלינו  זו  מפגש  בשעת  במשוגה...  או  בזדון 
נלמד  "בוא  לדוגמא:  זאת,  המבטאים  במשפטים 
הגמרא...  של  והנעימות  היפות  המילים  את  ביחד 
אולי נגלה משהו חדש? אולי נדע יותר טוב?!" ככה, 
אלא  בנו,  את  הבוחן  אבא  לא  רבים.  בלשון  "אנחנו", 
קורנות  שפניו  אבא  בנו.  עם  "ביחד"  שלומד  אבא 
בעת לימוד התורה, יותיר אחריו אסוציאציה חיובית 

בהקשר של הדפים הגדולים והענקיים הללו.
לקרבה  שואף  שלא  כגדול,  קטן  בעולם,  אדם  אין 
ואהבה, אם שני אלו יינתנו לו – הוא יתן הרבה יותר, 
להקשיב,  שלם,  שבוע  להתאמץ  מוכן  יהיה  הוא 
עדן  גן  פיסת  עוד  לרכוש  כדי  רק  לחזור...  לסכם, 
אליו  פנים  יסביר  האב  בה  שווה,  שעה  אותה  בדמות 
שלו  הקטנים  ובסיפורים  שלו  הקטן  בעולם  ויתעניין 

מהחיידר.
מוכן...  לא  רוצה,  לא  לומד,  לא  הילד  וכאשר  אם 
הזה  הסירוב  את  לקחת  לא  יתירה,  זהירות  נדרשת 
כדאי  אכזבה.  או  האשמה  של  קלים  למקומות 
הנעימה  השעה  את  זה,  מוקדם  בשלב  לו,  להבטיח 
מוותר  לא  אבא  לא!  הלימוד.  בלי  גם  ה'ביחד',  של 
על  בכלל  לוותר  מוכן  לא  שאבא  אלא  הלימוד,  על 
השהייה ביחד עם הילד. הוא עשוי לקלוט את החוויה 
האוהבת הזאת, ובמשך הזמן, לבו יהיה פתוח לקלוט 

את אהבת התורה והתמדתה.
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום – זה המדריך 
והתמדת  ידיעת  בבנו  להחדיר  שרוצה  אבא  לכל 
התורה. על ידי הנועם ונתיבות של שלום מחבר, תוכל 
זאת  לו  אמור  והשגתה.  התורה  ארמון  אל  להביאו 
הפתק  בשביל  לא  תורה,  יחד  לומדים  אנו   – בפירוש 
של יום ראשון, אלא בגלל שאנו אוהבים את התורה. 

ככה לומדים אבות ובנים.
של  השבועית  השעה  קצרות:  במילים  יקר,  אבא 
שלך!  המבחן  שעת  היא  הבן  עם  יחד  הלימוד 

בהצלחה!
  8647729@gmail.com :ליצירת קשר

אישור  מהרופא  קיבלתי  השפעת  מחלת  עקב  שאלה: 
להיעדר  לי  מותר  האם  לשבוע.   (sick leave) מחלה 
או  טוב,  מרגיש  שאני  למרות  השבוע  סוף  עד  מהעבודה 
שאני צריך לחזור לעבודה מיד כשאני מרגיש כשיר לעבוד?

תשובה: עליך לחזור לעבודה מיד כשאתה מרגיש כשיר 
לחזור  לך  תגרום  לא  לעבודה  והחזרה  במידה  לעבודה, 

ולחלות.
העובד  אדם  בין  לחלק  יש  זה  בנידון  בהרחבה:  המקורות 
ימי  מנוכים  שממנה  חודשית  משכורת  מקבל  או  שעות  לפי 
ניכויים.  ללא  חודשית  משכורת  המקבל  אדם  ובין  היעדרות, 
עקב  מהעבודה  היעדרותו  משמעות  שעות,  לפי  העובד  אדם 
אינו  הוא  שבהן  שעות  עבור  משלם  שמעסיקו  היא  מחלה, 
כשיר  שהינו  למרות  לעבודה  מופיע  אינו  אם  ולכן  עובד, 
גזל.  משום  בזה  ויש  כדין,  שלא  שכר  מקבל  הוא  הרי  לעבודה 
העובד  של  העבודה  בתנאי  שאין  חודשית  משכורת  אבל 
הפחתת שכר כתוצאה מהיעדרות, אינה מחייבת את מעסיקו 
קבוע  ששכרו  כיון  עובד,  אינו  הוא  בהן  שעות  על  בתשלום 
עבור מעסיקו  זה, כיון שחייב לעבוד  גם במצב  מראש. אמנם 
בכל כוחו כמו שכתב בשו"ע (חו"מ סימן שלז סעיף כ) "מוזהר 
לדקדק  חייב  אלא  כאן,  ומעט  כאן  מעט  יבטל  שלא  הפועל 
על עצמו בזמן, וכן חייב לעבוד בכל כחו, שהרי יעקב הצדיק 
בזה  שאין  למרות  א"כ  אביכן",  את  עבדתי  כחי  בכל  כי  אמר: 
משום גזל, מחויב הוא למעסיקו לעבוד בכל הכח שהוא יכול, 
והעובדה שיש בידו אישור מחלה אינה פוטרת אותו מחובה זו.
בדיני  הכלל  סמך  על  בזה  להקל  מקום  שהיה  פי  על  ואף 
הוא  המקובל  והמנהג  המדינה"  כמנהג  ש"הכל  תעסוקה 
להיעדר בהתאם לאישור המחלה, מכל מקום במקום בו ידוע 
מנהג  מועיל  אין  המקובל,  למנהג  מסכים  אינו  שהמעסיק 
המדינה, ומלבד זאת כיון שמחויב לעבוד בכל כוחו א"כ מנהג 

זה שלא כדין הוא.
בשלב  בבריאותו  תפגע  לא  לעבודה  החזרה  בו  במקום  זה  כל 
מאוחר יותר, אבל אם מרגיש העובד שהוא זקוק לימי מנוחה 
נוספים כדי שלא לחזור ולחלות, רשאי להעדר מהעבודה עד 

תום אישור המחלה.

mitzvathashem@gmail.com 'מכון מצוות ה

הלכה למעשה | אישור מחלה
הרב ארי נתנאל מור, רב ומו"צ בביתר עילית

להנעים  כיצד  בטיפים  זו  בפינה  עסקנו  האחרונים  בשבועות 
מסרים  להם  להעביר  נצליח  ואיך  השבת,  שולחן  את  לילדים 
חשובים על ידי דברי תורה וסיפורים. אך מלבד הילדים היקרים 
הם  שגם  נוספים  אנשים  שני  השולחן  סביב  יושבים  שלנו, 
מעוניינים להפיק את התועלת המירבית משולחן השבת, האבא 
מוצלח  שבת  שולחן  מגיע  לכם  גם  והאישה,  הבעל  והאמא, 

ואיכותי.
קידום  של  שבועית  הזדמנות  היא  השבת  שולחן  סביב  הישיבה 
ליד  קטנים  ילדים  יושבים  כאשר  כמובן,  הזוג.  בני  של  רוחני 
השבת  בשולחן  להתמקד  ולאמא  לאבא  יותר  קשה  השולחן, 
שלהם עצמם, והם עסוקים יותר בצרכי הילדים ובהנחלת נועם 
השבת לדור הבא. אם אנחנו רוצים זמן איכות תורני גם לעצמנו, 
עלינו להקדיש לכך תשומת לב, ולפעמים גם להאריך מעט את 

סעודת השבת לאחר שהילדים הקטנים הולכים לישון.
נתינת הטון התורני-רוחני בבית היהודי היא בדרך כלל תפקידו 
שקובע  זה  הוא  תורה,  בשיעורי  שמשתתף  זה  הוא  הבעל.  של 
עיתים לתורה, והוא זה שיכול להכניס אל ביתו את אור התורה. 
שולחן  סביב  הנעשית  יהודית  להטענה  זקוקים  שהילדים  כשם 
מועלים  שבו  כזה,  שבת  לשולחן  זקוקים  אנו  גם  כך  השבת, 
נושאים תורניים, מושמעים רעיונות על פרשת השבוע וכדומה.

את  למלא  ניתן  שבו  והשליו  הרגוע  הזמן  הוא  השבת  שולחן 
ציפייתה של בת הזוג מאיתנו, שנביא אל תוך הבית את המסרים 
יפה  ברעיון  אותה  גם  ונשתף  בחוץ,  רוכשים  שאנו  התורניים 
האישה  עבור  ביותר  המתאים  הזמן  גם  זה  שמענו.  או  שלמדנו 
לשתף את בן הזוג ברעיונות יהודיים ששמעה או חשבה. לאחר 
ביותר  המתאים  הוא המקום  השבת  שולחן  עמוס וטרוד,  שבוע 
היהודיים  בחיים  ביחד  ולהתקדם  טובה  ובאווירה  ברוגע  לשבת 

שאנו שואפים אליהם.

לשבתטיפ

מדברים חינוך | 
      ללמוד "ביחד"     

הרב שלמה ברוך בלוי
מנחה זוגי ויועץ חינוכי
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לא האמנו שזה יקרה אבל בסוף זה פשוט קרה. ערב אחד גשום, בשעה שמונה 
בערב, יצאנו מהבית בדרכינו ל"אסיפת הורים" בתלמוד תורה. תאמרו: מה יש פה 
בשנה  פעמיים  ממוצע  הורים  זוג  כל  שעובר  כזה,   טריויאלי  אירוע  להאמין?  לא 
כפול מספר ילדים... אז על מה ההתרגשות? הא, בן ראשון? טוב, זה משהו אחר. 
לא  זו  שיפתור.  לסבא  ולא  שתעזור  לסבתא  לקרוא  אפשר  ואי  ראשון,  בן  זה  כן, 
מנסה  מאיתנו  אחד  שכל  חולה  ילד  לא  העבודה,  את  בה  יעשה  שכסף  עסקה 
לשם  צועדים  ואנו  הורים",  "אסיפת  זו  בבית.  איתו  להישאר  השני  את  לשכנע 
עכשיו, מרחק שבע דקות הליכה, שקטים ומלאי הרהורים הוריים כאלו ואחרים. 

אבל זה לא רק זה.
מאמינים".  "לא  רק  לא  אנחנו 
רב  חשש  קיים  הפנימי  ברובד 
על  שוחחנו  רתיעה.  אפילו  ואולי 
אשתי  וגם  אני  גם  פעם.  לא  כך 
שלנו  הלימוד  ממקומות  יצאנו 
בהרגשה קצת חונקת, לא מבינה, 
הרגשה שהמערכת רואה בי פרט. 
וישיבה  תורה  תלמוד  בין  השוני 
עצום  הוא  וסמינר  ספר  בית  לבין 
המשותף,  הצד  אבל  כמובן, 
המצליחים  ייקור  הוא  לדעתי, 
רדיפת   – ולחילופין  והמוכשרים, 
אלו  החלשים.  לי)  (תסלחו 
כמוני,  ומעלה/ומטה,   – הבינוניים 
כמוה, כמו מרבית אלו שאני מכיר, 
ועזרת  מאמצים  המון  צריכים 
לעברם  יעיף  שמשהו  כדי  שמים 

מבט וישחרר מילה טובה.
את  פתאום  זקפתי  לב  לשים  בלי 
עוד.  לא  כתפי.  את  ויישרתי  גבי 
בטוח  להרגיש  ביקש  בי  משהו 
בן  מקסים  ילד  שלי,  דודי  יותר. 
קולט  מרץ,  ומלא  שובב  שבע, 
אותנו  ומענג  הנלמד  את  נפלא 
מחדש.  שבוע  בכל  בידיעותיו 
ילד  לא  כבר  שלו,  אבא  אני, 
אב  בוגר,  אדם  אני  בחיידר.  כאן, 
מופיע  זה  תקן  ועל  למשפחה, 
"אין  הזה.  המקום  בשער  היום 
בעמדה  שאנו  להרגיש  סיבה 
את  מנחה  אני  נחותה",  מבקשת, 
מטיפות  נוצץ  כשהשער,  אשתי, 
המלמד,  "הוא  לפנינו:  כבר  גשם, 
המקום  ההורים.  ואנחנו  יפה, 
שלנו  בציפיות  לעמוד  נועד  הזה 
בשביל  טוב  הכי  את  ולעשות 
הילד שלנו. צריך לזכור זאת". היא 
לא  מלכתחילה  מופתעת.  היתה 
חשבה שתצטרך להתנצל כאן על 

משהו, אבל מסכימה עם דברי. 
הייתה  בחוץ  ההמתנה  נכנסנו. 
מדדתי  ארוכה.  ולא  שקטה 
עוקב  המסדרון,  את  בפסיעותי 
הלוח  הקיר,  שעל  התמונות  אחר 
לתלמידים,  בהודעות  העמוס 
שכמובן  שניים  או  עציץ  אחר  תר 
הוכרחתי  בחשבון...  באים  לא 
חיה  חמה,  שאוירה  להודות 
ופעילה מנשבת כאן בין הכתלים. 
הזה  שהמקום  לחוש  אפשר 
בדרך  המתחנכים  לילדים  נועד 
יכולתי  כאילו  והמצוות.  התורה 
לעצום עיניים ולדעת שאני נמצא 

בחיידר. כך הרגשתי.
נעים.  רושם  עלינו  עשה  המלמד 
דמות  ממושקף.  חייכן,  צעיר, 
מתקיפה  לא  וכלל  טיפוסית 
היכרות  מילות  החלפנו  ומאיימת. 
שלי  הפנימי  ה"מונה"  אחדות. 
התחיל לאותת בפעימות קצובות. 
חושש  אותו,  הרגשתי  פשוט 
מהרגע שבו יאמר אי מי דבר מה 

שאינו רצוי אודות הבן שלי. שלי! אני לא רוצה שזה יקרה! רוצה שהילד ישב כאן, 
בכיתה, בהרגשה שהוא אהוב, מצליח, בעל ערך... לא רוצה לשמוע על פוטנציאל 
לא ממומש (כמו שאמר עלי הרב'ה כץ בכיתה גימל) לא רוצה שתשאלו אותי עם 
אם  לכם  לפרט  מעוניין  לא  ו'),  בכיתה  שחוויתי  שלמה  מתחבר (פרשייה  הוא  מי 
אני אכן בוחן אותו בבית על הנלמד (כמו שהוכרחתי לדווח בכל יום ראשון בזמן 

קריאת שמות) פשוט, אנא מכם, הניחו אותי ואת הילד לשלום. 
"אני רוצה להראות לכם משהו" – אשתי ואני מחליפים מבטים. הנה מגיע ה"אבל". 
ומחונך,  חכם  דודי  כמה  שמענו 
בקולו  מתפלל  הוא  יפה  כמה 
בכתה,  הקולות  כל  מעל  הגבוה 
החברים,  על  חביב  הוא  כמה  ועד 
ברור  זה  ה"אבל",  מגיע  עכשיו 
אשתי,  לעבר  סיננתי  "אוף",  לי. 
הייתה  דווקא  היא  מתחיל".  "זה 
על  המחמאות  ברור,  יותר,  רגועה 
הדרך  וכעת  ליבה  את  ריככו  הבן 
ביותר.  חינוכיות  להערות  פתוחה 
לחוץ  להזיע,  מתחיל  אני  רק 

ומדמיין שרוצים להרע לי. 
תיקיה צהובה קטנה אגדה בתוכה 
מילא  שדודי  העבודה  דפי  את 
ישב  רק  המלמד  דפדפנו,  בכיתה. 
די  ה"אבל"  סבלנות.  כולו  והמתין, 
הוא  אבל  הראשון,  מהרגע  בלט 
נתן לנו לתפוס אותו לבד. דודי לא 
זה  ובכתיבה,  בעיפרון  נכון  שלט 
רועדות  היו  האותיות  ברור.  היה 
צבועים  והציורים  וחיוורות, 
הגזירה  דפי  משווע.  דיוק  בחוסר 
וההדבקה היו מקומטים ועקומים 
הדף  היה  קו"  "העבר  ובמטלות 
להוביל  מהמאמץ  כמעט  מחורר 

את הקו למקום הרצוי.
זה  כך  מסוימת,  בעיה  כאן  "יש 
יצא,  הזה  המשפט   – נראה" 
תקשיבו טוב, מהפה שלי בעצמי. 
אשתי סגרה את התיקייה והניחה 
פתאום  היינו  שנינו  בצד,  אותה 
אפשר  במה  להקשיב  רצון  חדורי 
גם  לו  שיש  שלנו,  לדודי  לעזור 

מקומות של קושי, מסתבר.
משנה.  לא  הפירוט  טוב, 
מוטוריקה עדינה וחגורת כתפיים, 
אותיות  ומחברת  בבית  תרגול 
מתוגמלת. הכל הונח על השולחן 
כל  רבה  בנעימות  והוסבר  בכבוד, 
התכונן  הוא  מחושבת.  בצורה  כך, 
לשיחה הזו, זה היה מורגש, ושפע 
רצון טוב וגם ידע מקצועי. לשווא 
מאחורי  עומד  מה  להבין  ניסיתי 
למסקנה  הגעתי  ושוב  שוב  זה, 
הוא  לו.  אכפת  ברורה:  אחת 
המלמד של הבן שלי ורוצה לעזור 
אהבה  של  ממקום  בא  הוא  לו, 

לתלמיד, נכונות לעזור לו, ולנו.
הוא לא עשה את ה"עבודה", אלא 

עבד באמת, בכל הלב.
יכול להיות שכך זה היה גם בזמני, 
יכולתי  לא  מקרוב,  שאז,  רק 
ייתכן  ייתכן.  זאת?  בכל  להבחין 
שהסיפור  יאמר  מכם  מי  שאי  גם 
והמערכת  החריג,  הוא  הזה 
מבינה  לא  להיות  ממשיכה  עדיין 
ומייקרת את המצליחים וכו', איני 
יודע. אני כאן כדי לדאוג לטובתו 
שגם  לגלות  התרגשתי  בני,  של 
אותה  בשביל  כאן  שלו  המלמד 
עוד  שיהיו  בטוח  ואני  הסיבה, 
גם  זאת  לגלות  שישמחו  כאלו 

במקרה שלהם.

מתייחסים  והם  שונים  מדרשות  מבתי  שבאים  זצ"ל  דורנו  מגדולי  שניים  מצאתי  הנה 
לנושא הזה של העמל לפרנסתו אך מרכז חייו סובב סביב לימוד התורה וקיום המצוות, 

ואם כי 'אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד', אבל העיקרון שווה והרעיון דומה.
אומר  היה  שכך  זצ"ל,  וולבה  שלמה  רבי  הצדיק  הגאון  'המשגיח'  הוא  הלא  הראשון, 
[בהקשר לחינוך הילדים]: "יש ילדים שהוריהם אמנם עוסקים בתורה ואפילו יושבים 
הילד  חולין,  בצרכי  רק  עוסק  הוא  הביתה  בא  האב  כאשר  אם  אבל  ולומדים,  היום  כל 
על  מדבר  גשמיים,  בדברים  מתעסק  אבא  בבית  בבית,  מתעסק  האבא  במה  רואה 
מתלהב  אותו,  ומשבח  אותו  מלטף  לבית,  שקנו  חדש  רהיט  מכל  ומתלהב  חשיבותם 
או מתפעל מהרכב שקנה השכן וכדומה. הילד רואה מה חשוב לאבא וקולט מה סדר 

העדיפויות, וברוב המקרים כשיתבגר יעריך את הגשמיות וירדוף אחרי הכסף.
"לעומת זאת, יש אנשים שלא הוגים בתורה כ"כ, אלא כל היום מתעסקים בעבודתם 
לפרנסתם, אבל כשהם מגיעים הביתה בערב, לאחר שהם אוכלים ונחים קצת, למרות 
שהם עייפים מיד הם רצים לשיעור, בכל פעם שיש להם זמן הם הולכים לשיעור וגם 
כאשר הם נמצאים בבית הם מדברים על חשיבות התורה ותלמידי חכמים, וכן שחים 
בישיבות  כספית  תומכים  ואף  אותם  ומעריכים  ורבנים  ישיבות  ראשי  על  בהתלהבות 
תורה  ללמוד  הוא  ביותר  החשוב  שהדבר  קולטים  הילדים  ממילא  חכמים,  ובתלמידי 
ולימוד  התורה  היא  המטרה  אבל  לפרנסה,  זקוק  שהוא  מפני  לעבודה  הולך  ואבא 

התורה".
כולל  אברכי  בפני  שנאם  זצ"ל  מקלויזנבורג  האדמו"ר  הוא  הלא  דורנו  מגדולי  השני 
ואמר להם: "אתם יודעים מה הם בני תורה? בן תורה אינו אחד שיושב בכולל כל היום, 
עבודה. אברך כולל שרוצה להיקרא  דומה למי שבא למקום  כי לשבת וללמוד בכולל 
עיתים  קובע  שלא  אברך  אבל  הכולל,  לשעות  מחוץ  גם  עיתים  לקבוע  צריך  תורה,  בן 
לתורה מחוץ לשעות הכולל, אינו נקרא בן תורה. לעומת זאת, בעלי בתים שכל היום 
עיתים  וקובעים  ולומדים  יושבים  הם  זמן  להם  וכשיש  לפרנסתם  במלאכתם  עוסקים 

לתורה, הם אלו שנקראים בני תורה".
אני  אבל  פשיטא!  החידוש?  מה  ואומרים:  הדברים  את  שקוראים  כאלו  ישנם  אולי 
תורה  גדולי  שאותם  כיון  לאומרו",  אפשר  אי  כתוב  מקרא  אומר: "אלמלא  כשלעצמי 
ענקי הרוח ידעו גם ידעו מהי ערכה של תורה וכמה שווה כל מילה של תורה, ועם כל 
בעד  ומדברים  התהום  עד  ונוקבים  יורדים  שהדברים  כרחך  על  שאמרו.  מה  אמרו  זה 

עצמם.
ישן  ושותה,  אוכל  יהודי  והיא:  נפלאה  מתנה  ית"ש  הבורא  מאת  קיבלנו  תורה  במתן 
ומתפרנס, מתחתן ומוליד ילדים והוא עושה את זה כשהציר המרכזי בחייו הוא קיום 
התורה והמצוות, ובכך הוא מקיים את רצון ה' ושכרו בזה ובבא עד אין קץ, והתגלה לנו 
בזה חידוש גדול ועצום, שהרי לכאורה אם אדם לומד תורה ומקיים מצוות ודאי יקבל 
על כך שכר, אולם על עבודה, שינה, אכילה וכדומה, למרות שאי אפשר בלעדיהם, אך 
לקבל ע"כ שכר?! והחידוש הוא שאם המטרה היא לחיות חיי תורה וקדושה, ממילא 
וחיי  אמת  תורת  לנו  נתן  יום: "אשר  בכל  מברכים  שאנו  וזהו  המטרה,  לפי  הוא  השכר 
כמוה,  מאין  נפלאה  במתנה  התורה  בקבלת  זכה  הישראלי  האיש  בתוכנו",  נטע  עולם 
(אפילו  שיעור  לו  שיש  יהודי  לדוגמא:  קדושה,  לחיי  חייו  כל  את  שהופכת  מתנה 
למכולת  ללכת  להספיק  כדי  מוקדם  קם  הוא  יומו,  את  מסדר  הוא  כך  ולצורך  אחד) 
לפני העבודה כדי שכאשר יחזור מהעבודה יוכל להספיק לנוח קודם השיעור, ובזמנו 
הפנוי (אם יש לו) הוא לומד תורה או עושה חסד וכדומה, אדם זה כל עשרים וארבע 
שעות היממה שלו הן תורה וחסד, והוא יקבל שכר על הכל. הוי אומר: "וחיי עולם נטע 

בתוכנו".
וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  ית"ש:  הבורא  ציוונו  סיני  הר  מעמד  קודם  עוד 
קדוש". הציווי הזה צריך להיות נר לרגלנו . אנו צריכים להפנים את המשמעות של ציווי 
זה ואם נשכיל ליישם את זה בפועל ולחיות כך באמת ובתמים, אזי בסייעתא דשמיא 

יקוים בנו הכתוב שם "והייתם לי סגולה מכל העמים", אמן ואמן.

סיפור | א. ברזל 
   מה שראיתי מכאן   
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אליך, חברה.

"חרפה  כזה".  דבר  עליך  מאמינה  הייתי  "לא  כזה???",  "מעשה  בסדר".  לא  "זה 
וכלימה". מתי חשבת לאחרונה את הביטויים הללו, או דומים להם? כנראה שהיום, 
וכל  אדם  כל  להעביר  ולבקר,  לשפוט  רגילות  כך  כל  אנחנו  אתמול.  מקסימום  או 
או  זכאי  בסדר,  לא  או  בסדר,  הוא  ולקבוע:  במוחנו,  מהיר  משפטי  תהליך  תופעה 
חייב, עבר את סרגל המדידה המקובל - או לא. גם אנו עצמנו בין הנשפטים,  וזה 
להיות  אותנו  מוביל  עצמנו,  את  שלנו  השיפוט  כי  למה?  המכריע.  העניין  אולי 

שיפוטיים לכל מי שסביבנו.
לי  נראה  בעבודה,  מתפקידי  חוץ  שנים.  ארבע  לפני  שהייתי  נעמה  על  מסתכלת 
שאפשר היה לתת לי את התואר: שופטת בית משפט, אולי אפילו בעליון. נטייתי 
וכבר  לשמוע,  סיימתי  לא  עוד  ועוצמתית.  מהירה  ספונטנית,  הייתה  השיפוטית 
בסדר,  לא  בסדר,   - במילותי  גם  ולפעמים  במחשבתי,  ציונים  נתתי  מיד  שפטתי. 

מזיק, גרוע, לא ערכי, כן ערכי, למעלה מן המצופה, למטה מן המצופה. 
מה  למדתי  שהביא,  מי  ואת  מה  את  לחיי  הביא  השם  שהיה,  מה  היה  כך  ואחר 
עוצמתי  הכי  הספר  בית  שהם  בחיים,  ובעיקר  כפשוטם  בלימודים  גם   - שלמדתי 
שאני מכירה, והנה הלכה ממני השיפוטיות, ברוך השם. לעיתים אני עדיין מוצאת 
שנעלם  כמו  יתפוגגו,  השרידים  שגם  מקווה  בחמלה.  אותם  ומקבלת  שרידים,  לה 

הרוב.
השיפוטיות.  סרגל  את  קצת  הנחנה  לכן.  להמליץ  באה  אני  הזה,  האישי  ומהמקום 
התחלנה עם שעה ביום, או עם חצי יום בשבוע. אין המדובר על לדון לכף זכות. לדון 
לכף זכות זה יפה מאד, אך עדיין סוג של שיפוט - הכנסת מה שנראה 'לא בסדר', 
מדברת  אני  כאן  למעשה.  (ודמיונית)  נרחבת  פרשנות  בעזרת  ה'בסדר',  למסגרת 
ולא  'בסדר'  לא  רע,  ולא  טוב  לא  לשפוט.  לא  פשוט!)  (לא  פשוט  אחר:  משהו  על 
'לא בסדר'. לא לשפוט, זה לראות מעשה או התנהגות, שלי או של אחרים, לשמוע 

סרגל  את  לשמוט  המשפט;  בית  בפני  אותה  להביא  ולא  אמירה,  או  התנהגות  על 
ה'בסדר'. לא רק לא לומר, אלא לא לחשוב. לא להכניס עצמנו לתהליך השיפוטי 
הזה, וכשאנו מוצאים עצמנו בו - לסגת, 'להתפטר' מתפקיד השופט. וכי מינו אותנו 

לשופטים? האם תפקידנו לתת ציונים? 
את  שופטים  איננו  פחות;  הנאה  או  הנאה  פריחתם  על  העצים  את  שופטים  איננו 
שופטים  איננו  פניהם;  יפי  על  או  לא,  או  כבר  מחייכים  שהם  החיוך  על  התינוקות 
את המים על זרימתם המהירה מדי או האיטית; איננו שופטים את נשימתנו או את 
כך  שיפוט.  בלי  לצידם  וחיים  הללו,  הדברים  בכל  מבחינים  אנו  שלנו.  הדם  מחזור 
שנותנת  בעין  לראות  אפשר  ולאמירות.  להתנהגות  למעשים,  גם  להתייחס  אפשר 
לא  אם  גם  היא,  באשר  אנושית,  התנהגות  כל   - מגנה  ואינה  משבחת  אינה  מקום, 

דנים אותה לכף זכות. 
כשמתרגלים להיות פחות שיפוטיים, באה לחיינו נינוחות שאין לי מילים לתארה. 
אני מודה להשם בכל יום על כך שלקח ממני את השיפוטיות, ונטע בי במקומה כל 
כך הרבה נינוחות לעצמי ולאחרים. כששופטים פחות - נפתחת דלת לחמלה, עלינו 
לקבלה  דלת  נפתחת  להצדקה,  לא  אם  גם  להבנה,  דלת  נפתחת  שלידנו,  מי  ועל 
לא  השיפוט  שאי  רק  לא  להיטיב.  שרוצים  טובים,  כוחות  בנו  מתעוררים  ולהכלה. 
השיפוט  אימת  בלי  הנכון.  הוא  ההפך  וערכית,  רוחנית  מבחינה  אחור  אותנו  מסיג 
אנו פנויים יותר לעשות טוב ולהתחבר לטוב ולישר. קורים בתוכנו דברים נפלאים, 
שתגלינה אותן בעצמכן, אם תנסינה פחות לשפוט, פחות להיות שיפוטיות, קודם 

כל - כלפי עצמכן.

חושבת עליך
נעמה
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בפינה זו נרכז מידע תורני – חינוכי לגברים ולנשים. שיעורים, הרצאות,
קבוצות, פרויקטים שונים ועוד. אנו משתדלים לבדוק את המידע,

אך אין בפרסום זה משום אחריות על התכנים המתפרסמים.
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קרוב אליך – כל התורה ברשת
>>> אתר 'קרוב אליך' http://karov.weebly.com/ מגיש אינדקס 

מקיף של כל התורה הנמצאת ברשת האינטרנט. לימודיים יומיים, 
מאגרים תורניים, מקורות תורה ברשת, מוסיקה יהודית, שיעורי תורה, 

פרשת השבוע, חגים ומועדים, מדריכי גלישה נקייה ברשת, הדף היומי, 
שאלות ותשובות, אתרים תורניים, אתרי ברסלב, אתרי חב"ד, כשרות, 

ענייני תשובה ועוד.

בלוג 'לימוד יומי' (תיקון טעות)
>>> בשבוע שעבר נפלה טעות בכתובת הבלוג של מפעל הלימוד 

היומי שעל ידי מכון "מצוות ה'". הכתובת הנכונה היא:
./http://mitzvathashem.blogspot.co.il

בבלוג - חומר לימוד יומי מסודר ומבואר, המורכב ממקרא (חומש, 
נביא וכתובים) מבואר, קטע גמרא קצר, והלכה ברורה ומעשית. 
הביאור מבוסס על פשוטו של מקרא, קצר וקל להבנה; ההלכות 

כתובות בסגנון מעשי ורלוונטי; ובעיקר, החומר מגיע אליך הביתה. 
כל שנותר הוא לפנות זמן קצר, בבית, בבית הכנסת או אפילו בדרך 

לעבודה, וליהנות מלימוד יומי קבוע ורצוף.
ניתן גם להגיב בבלוג על חומר הלימוד, לשאול שאלות ולקבל תשובות 

מהרב ארי מור, עורך חומר הלימוד היומי.

שמור עיניך – כלים ליציאה לחופשי
>>> אתר 'שמור עיניך' http://www.gye.org.il/ מציע מענה יחודי 
להתמודדויות עם צפייה בתכנים לא נאותים באינטרנט, החל ממקרים 

של צעירים שרק התחילו למעוד וכלה במקרים הקשים ביותר של 
התמכרות. הכלים שהאתר מציע פותחו בהדרכתם של מיטב המומחים 

בתחום ההתמכרויות, ומתוך ניסיונם האישי של מאות מכורים 
שהצליחו בעצמם להשתחרר. השירותים המוצעים הם אנונימיים 

לחלוטין וללא תשלום.
חלק מהשירותים שהאתר מציע ניתנים גם דרך הטלפון במספר

076-599-0030

מה שחיפשת

אל מערכת גיליון חלקי בעמלי
שלום רב.

בחודשים האחרונים אני עוקב אחרי הגיליון, קורא כל מאמר ופינה ומתרשם לטובה. אכן, 
נראה שמקנן בכם רצון טוב לעשות למען הציבור החרדי העובד. אשריכם ואשרי חלקכם.

הוא  קוראים,  במכתבי  והן  העורך  בדבר  הן  צורות,  במספר  בגיליון  שעלו  הנידונים  אחד 
טבעית  השתייכות  התורני  העולם  אל  להשתייך  העובדים  ציבור  של  והצורך  הרצון 

ואמיתית, שדבר זה כנראה לא פשוט כל כך.
הקמת  ארוכה:  תקופה  כבר  חושב  אני  עליו  הבא  לרעיון  התייחסותכם  את  לקבל  אשמח 
מסגרות לימוד (אם תרצו: "כוללי ערב") המיועדות לצעירים עובדים יחד עם אברכי כולל 

שלומדים כל היום.
התועלת ממסגרת כזו יכולה להיות גדולה מאוד, מכמה בחינות:

ההכרה. אחת הבעיות המצויות היא התחושה של חלק מהעובדים שציבור האברכים אינו 
מכיר בהם כלגיטימיים. מסגרת כזו שבה ילמדו חברותות אברך לצד עובד, תיתן לעובד 

תחושה של שווה בין שווים. 
השייכות. עולם התורה אינו עשוי מקשה אחת של לומדים בגוון אחד ובמספר שעות זהה. 
ואברכים,  נוספים  עובדים  עם  יחד  בכולל  לומד  ובערב  לפרנסתו  היום  כל  שעובד  אדם 
אין לו שום סיבה להרגיש חוסר שייכות אל עולם התורה. הוא אברך בשעות שהוא יכול. 

מכאן  יחד,  והעובדים  האברכים  את  ויערב  הלבבות  את  יקרב  משותף  לימוד  בנוסף, 
יתפתחו ידידויות והיכרות של המשפחות, ויצא מזה רק טוב לכל המעורבים.

לדעתי, אם תיקחו על עצמכם את הפרויקט הזה, תעשו דבר מועיל באמת שיפתור קשיים 
ובעיות.

בהצלחה רבה בכל מעשי ידיכם
ג. ב.

ארגון  בהנהלת  ארוכה  תקופה  זו  נידון  הנכבד  הכותב  שמעלה  הנושא  המערכת:  תגובת 
הרחבה  בצורה  הדבר  את  ליצור  כיצד  זה,  בכיוון  עומק  חשיבת  ונעשית  בעמלי,  חלקי 

והנכונה ביותר. אנו מלאי תקווה שרעיון זה יצא אל הפועל בקרוב.

קוראים מגיבים
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