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שבזכות רחמיו הרבים ועזרתו המיוחדת מזכה אותנו לעשות דברים – תודה לבורא עולם 
. טובים

תודה להורי היקרים אבי מורי מאיר ואימי מורתי לאה לבית משפחת כהן שעזרו ועוזרים 
. לנו בענייני גשמיות ורוחניות

– רב העיר נתיבות – א"א והרב פינחס כהן שליט"תודה לרב הגאון הרב יורם סרי שליט
. שעברו על החוברת ונתנו את ברכתם

אילן אלבייב , מן'דביר תורג, תודה לחברי הכולל הרבנים האברכים היקרים אליהו חיים
. שהעירו והאירו עצותיהם ורעיונותיהם הטובים, ויהודה אוחנה

. עמוס ומירב כהן על ההערות וההארות החשובות' תודה לגיסי ואחותי ר

אזולאי על העריכה המצוינת וההערות החשובות לשם שמים וללא שום . תודה לר
. תמורה

. תודה לרב דוד פיירמן על עצותיו והערותיו החשובות והמחכימות

על העצות ועל , על ההקלדות, על ההגהות– פשוט על הכול , תודה לאשתי על הכול
ולגדל דור ישרים , שנזכה לחנך את עצמינו ואת ילדינו כפי רצון הבורא. ההערות והארות

. מבורך

ה "חוברת זו יוצאת לעילוי נשמת האישה הצדקת מזכת הרבים הרבנית שולמית גד ע
שעסקה בחייה בכל כוחה ומרצה בזיכוי וקירוב עם ישראל לאבינו שבשמים והכול לשם 

. שמים בלבד ללא מטרת פרסום וכבוד

, לצלם ולהדפיס בכל מקום בארץ ובעולם, מותר ומצווה להעתיק- אין זכויות שמורות
ובזכותך עוד ועוד יהודים ויהודיות יעסקו בהצלת עם , הדפס והפץ חוברת זו,העתק 

. ישראל וקירוב הגאולה ברחמים

: ניתן להשיג חוברת זו

 03-6198726,  בני ברק1רחוב חברון – משפחת כהן - בני ברק 

  14.30-21.30בני ברק פתוח בין , 74השומר – מלכות דוד - בני ברק 



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

 08-8643675, 7רבי מאיר בעל הנס – משפחת כהן – אשדוד 

 08-9943563,  נתיבות 88חיל האוויר – משפחת כהן – נתיבות 

:  משלוחים בדואר לכל רחבי הארץ
צלצל – ח בלבד " ש350– להפצה ב " מאירים את העולם" חוברות 100צלצל והזמן 

 0573118666: והזמן עכשיו

 .מותר ומצווה להזמין ולשלם על חוברות אלו מכספי מעשר
 .מצווה להפיץ חוברת זו לכל העולם במייל ובכל דרך שהיא

  olam@olam-jew.comשמעון כהן - המייל שלי

תוכן עניינים 

 
הקדמה - ' פרק א

 
שאלות ותשובות על קירוב רחוקים - ' פרק ב

 
הפצת חומר תורני - ' פרק ג

 
טיפים ועצות להפצת חומר תורני : 'חלק א

. היכן להפיץ (1)
. איך להפיץ (2)
. זמני ההפצה (3)
. שותפים להפצה (4)
 

? מה להפיץ: 'חלק ב
?  כיצד להשיג ולחלק חוברות יהדות (1)
 ?כיצד להפיץ ספרים בבתי כנסת (2)
. פרסום ערוצי הקודש (3)
?  כיצד להשיג ולהפיץ חוברות ושבועונים יהודיים (4)
. מה וכיצד להדביק על לוחות המודעות (5)
 

הקמת שיעורים - 'פרק ד
 גברים– שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע : 'חלק א

?  כיצד לארגן שיעורי תורה לגברים בבית הכנסת (1 )
 

 נשים– שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע : 'חלק ב
? כיצד להקים ולהפעיל קבוצות תהלים נשים (1 )
? כיצד להקים שיעור תורה לנשים (2 )
? ועוד, חינוך, כיצד לארגן חוגי בית שלום בית (3 )
הקמת מדרשה לב לאחים לנשים ונערות  (4 )
 

ילדים ונוער – שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע : 'חלק ג
 פתיחת סניף אבות ובנים (1)
 תהלים לילדים יום חול ושבת  (2)
ארגון שיעור תורה לילדים   (3)
. פתיחת מועדונית נוער לנערים (4)
 

ארגון אירועים תקופתיים  : 'פרק ה
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?  כיצד לארגן כנסים והרצאות (1)
?  כיצד לארגן סעודת אמנים (2)
?  כיצד לארגן ערב הפרשת חלה לנשים (3)
 

העברת חומר תורני בהזדמנויות שונות ' פרק ו
.  פעילויות עם ילדי ישראל (1)
. פעילות עם בני נוער (2)
.  ל"אמירת דברי תורה בבסיסי צה (3)
.  מתן עידוד וחיזוק בבתי חולים (4)
.  מתן חיזוק באזכרות (5)
. ביקורי בית (6)
. אירוח לשבת (7)
. אימוץ משפחה (8)
 

פעילויות בחוצות הערים – ' פרק ז
 . חלוקת נרות שבת ועלונים לנשים(1)
?   כיצד להקים ולהפעיל דוכן תפילין(2)
 
 

הוצאה לאור וכתיבה - ' פרק ח
 ?כיצד לכתוב ולהוציא לאור ספרים וחוברות ביהדות (1)
 ?חים"כיצד להוציא לאור אלפון גמ (2)
?  כיצד להוציא לאור עיתון לזיכוי הרבים (3)
 ? כיצד להוציא לאור עלונים ודפי חיזוק בבתי כנסת (4)
.  פנייה לעיתונים להיות כותב יהדות בעיתון (5)
 ?כיצד להוציא לאור של מדבקות מחזקות (6)
 . כתיבת מכתבי עידוד למפיצי יהדות ולמזכי הרבים (7)
.  כתיבת מכתבי מחאה (8)
 

ארגון נסיעות - ' פרק ט
?  כיצד לארגן נסיעות לקברי צדיקים(1)
.  אירוח מתקרבים ומתקרבות לשבת (2)
.  שבתות בישיבות בירושלים (3)
 

חים "גמ– ' פרק י
. ח להשאלת ספרים"גמ (1)
 .מכירת ספרי קודש דיסקים וחוברות (2)
.  ח להשאלת דיסקים וקלטות"גמ (3)
.  ח למכירת דיסקים בבתי כנסת"גמ (4)
.  ם"בדיקות סת (5)
.  ם"מכירת סת (6)
. ח להשאלת ציוד רפואי"פתיחת גמ (7)
.  ח בגדים יד שנייה"פתיחת גמ(8)
( השאלת הציוד הנחוץ לאבלים)ח אבלים "גמ, להבדיל (9 )
. מניעת הפלה(10)
 .גמילות חסד באופן כללי (11)
 
 
 

כלים נוספים לחיזוק פעילות ההפצה – א"פרק י
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.  הקמת עמותה (1)
. השגת תורמים למימון הפעילות (2)
. קופות צדקה (3)
. צירוף מפיצים נוספים או כיצד נשכפל את עצמינו (4)
.  דוגמה אישית (5)
.  שיתוף פעולה עם ארגונים קיימים (6)
 . תפילה על עם ישראל (7)
.  הבאת קרובים וידידים לגדולי ישראל (8)
.  קניית מתנות לבני משפחה שקצת רחוקים (9)
.  קירוב בעזרת ארגון לב לאחים (10)
.  קירוב באמצעות שיחות טלפון (11)
. הפצת חוברת זו (12)
.  להיות מרצה (13)
. להפיץ יהדות בקהילות יהודיות בחוץ לארץ (14)
. הקרנת סרטי חיזוק (15)
 

למפיץ  החשובות ועצות טיפים: ב"פרק י
. להישבר מכישלונות ותקלות אין (1)
.  לפעול דרכי נועם (2)
. ענווה הרבה (3)
. ועוד תפילה תפילה (4)
 היראת שמים  תורה בקביעות ולשמור על ללמוד (5)
 . עם רב להתייעץ (6)
".  פוסקים"אנחנו לא  (7)
.  בגשמיות תביא התקדמות ברוחניות עזרה (8)
.  זמן לאישה הקדשת: על איזון לשמור (9)
.  הקדשת זמן לילדים: על איזון לשמור (10)
.  עם האשה כדי שתהיה שותפה יעוץ (11)
. על החיובי להסתכל (12)
.  לא להיכנס לחובות שאי אפשר לעמוד בהם (13)
.  ממחלוקות כמו מאש לברוח (14)
. להימנע מויכוחים (15)
.  קבלת התנגדויות בשלוות נפש (16)
.  לפעול ממקום של אהבה (17)
 .לדעת שמדובר בתהליך (18)
. בלי פשרות בתורה (19)
. ראש פתוח– ראש גדול  (20)
. המעשה הוא העיקר (21)

 
סיכום ושאלות נפוצות : ג"פרק י

 
. כתובות וטלפונים נחוצים: נספח

  

ה "ב

הקדמה - ' פרק א
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בכל , כבר אלפיים שנה אנחנו מחכים, כולנו רוצים גאולה? מדוע הגאולה עדיין לא הגיעה
. ואנחנו עדיין לא נגאלים, הדורות היו עם ישראל מתפללים

מדוע עדיין לא זכינו , ואם כן– והרי אלוקים רוצה לגאול אותנו יותר ממה שאנחנו רוצים
?  לגאולה השלמה

הדבר היחיד המעכב את הגאולה . כתובה בתורה... ובכן התשובה כרגיל– שאלה טובה 
כלו כל הקיצין ואין הדבר : "וכמו שאמר רב. זה הדבר היחיד. היא תשובת עם ישראל

דהיינו הגאולה מתעכבת רק בגלל . (סנהדרין צז)" תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים
.  של עם ישראל, שאלוקים מחכה לחזרה בתשובה שלנו

ְוַגכות . ה ְזַמן ָוֵקץ''ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָךל ַהָגֺלטֹות ֶשָגְלָתה ְךֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָנַתן ָלה הקב
ֱאלֶֹקיָך ְוָשַמְעָת ' ָהַאֲחרֹון ֵאין ָלה ֵקץ וְזַמן ֶאָכא ַהךֹל ָתלוי ִבְתשוָבה ֶשֶםֱאַמר ְוַשְבָת ַעד ה

 (זַֹהר ָחַדש ָפָרַשת נַֹח ִמְדַרש ַהֶםֱעָלם). ְבקֹולֹו

, אך הוא רוצה שכל עם ישראל יזכה לגאולה, אלוקים מחכה ומצפה כבר לגאול אותנו
דהיינו שכל יהודי ויהודיה יזכו להיות ראויים – אבינו מלכנו רוצה שלא יידח ממנו נידח 

.   לגאולה השלימה

שהרי ישנם הרבה מאוד – הרי אין סיכוי שכל עם ישראל יחזור בתשובה – ואם נשאל 
ויש גם את אלו שנלחמים , מבני עמינו שאינם נראים כלל בכיוון של חזרה בתשובה

כיצד בכל זאת יכולה להגיע , ואם כך, בתורה ובחזרה בתשובה, בשומרי המצוות
? הגאולה

:  והתשובה עליה בנויה משני חלקים, זו שאלה מצוינת, ובכן

עלינו מוטל לקרב ולהפיץ . אנחנו מצווים לעשות את שלנו ואלוקים יעשה את שלו, ראשית
. יהדות ואלוקים יפתח את הלבבות האטומים ביותר בזכות המאמץ האמיתי שלנו

שכמו . אך כתובה בספרים הקדושים, קיימת עובדה שהיא אולי לא כל כך ידועה, בנוסף
שהם קבוצה של אנשים " ערב רב"היו בעם ישראל , שבגאולה הראשונה ביציאת מצרים

, אבל אינם יהודים באמת– והם נראים כיהודים , שהצטרפו לעם ישראל שלא לשם שמים
מי הם בדיוק . והם גם אלו שלא יגאלו בגאולה האחרונה, "ערב רב"כך גם כיום יש בינינו 

ועל כן יתכן שמספיק מספר קטן של יהודים אמיתיים שיחזרו , וכמה מספרם איננו יודעים
וכל עם ישראל האמיתי יהיה מוכן , בתשובה וכבר נגיע למצב שלא ידח ממנו נידח

, כי השאר שלא חזרו בתשובה הם מהערב רב שאין להם זכות לחזור בתשובה, לגאולה
בניו שעמדו , אלוקים רוצה ומחכה לגאול את בניו האמיתיים. כי הם אינם יהודים באמת

שאינם נחשבים חלק מעם ישראל והם " ערב רב"בהר סיני וקיבלו את התורה ולא את ה
.  רק החטיאו ומחטיאים אותנו בכל הדורות

ולכן עלינו להתאמץ לקרב כל , עם זאת עלינו לדעת שאיננו יכולים לדעת מי הם הערב רב
על כן חובה עלינו לעשות ככל יכולתנו להכין ולהיות מוכנים .  אחד בלי הגבלות ותנאים

אלא , את מי כן לקרב ואת ומי לא לקרב, ואין לנו לעשות חשבונות שמים. לגאולה
. להתאמץ כמה שיותר לקרב כל אחד מאחינו בשרינו לתורה הקדושה

בנוסף צריך גם לשים לב לכך שבגאולת מצרים לא כולם נגאלו אלא רק עשרים אחוז זכו 
אחד -  י"ומפרש רש" וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים"כמו שכתוב , להיגאל
זו . מתו במכת חושך, כלומר שמונים אחוז מבני ישראל שלא רצו לצאת ממצרים, מחמש

סיבה נוספת להתאמץ בכל כוחנו שכל מי שיש בו פוטנציאל לחזור בתשובה אמנם יגיע 
. לזה
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הקוראת לסיום הגלות המרה " שריקת הסיום"אין באפשרותנו לדעת מתי תהיה 
. ולפיכך מוטל עלינו לעשות כל מאמץ לקרב יהודים, ולתחילתה של הגאולה השלימה
שכן כך יזכה עוד יהודי להיות במעגל הזוכים לראות , וככל שנקדים לעשות זאת ייטב

. בגאולה השלמה

?  איך כל זה קשור לחוברת שבידיך, ובכן

שכיום יש לא מעט יהודים ויהודיות צדיקים וצדיקות שרוצים לעזור לעם , התשובה היא
וזכינו שיצאו ספרים המביאים . לקרב לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים, ישראל

אבל עוד לא יצא , ומפרטים את החשיבות והזכות העצומה בזיכוי הרבים וקירוב אחים
. ספר או חוברת עם רעיונות עדכניים ומעשיים כיצד לזכות את הרבים ולקרב את אחינו

רשימת רעיונות , אחים יקרים וחשובים, ועל כן ראיתי חשיבות רבה להכין ולהביא לפניכם
עם הדרכה מעשית כיצד ניתן לזכות את הרבים ולהפיץ יהדות בכל מקום ובאיזה מצב 

אתם : דעו לכם, גם אם אתם חושבים שאתם לא יודעים הרבה, כן. שאתם נמצאים
  !יכולים לפעול ולעשות הרבה

לכל דרך , השתדלתי לאסוף סוגים שונים ודרכים מגוונות לקירוב אחינו לאבינו שבשמים
, וכל אחד יבחר כפי הראוי לו ולשורש נשמתו, ושיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה

.  כל אחד יש לו את המצב האישי שלו ולכל אחד מתאים לקחת רעיון או שניים או יותר

ֲאִפילו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל ַהַתְכִלית ָהְרחֹוָקה , ִךי ְזֺכטֹות ַהַלֲאִמין– ָלַדַעת , ְוָראוי ְלָך ָאִחי"
ְוִאילו ָהָיה ָקרֹוב ַלַלְלָאִכים ְבִמדֹוָתם ַהחֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם , ְבִת ון ַנְפשֹו ֵלאלִֹהים ִיְתָבַרךְ 

ֵאיָנם ִךְזֺכטֹות ִמי ֶשלֹוֶרה ְבֵני – ַהְלֺשָבִחים ְוִהְשַתְדלוָתם ַבֲעבֹוַדת ַהבֹוֵרא ַוֲאַהַבָתם ַהַזָךה בֹו 
ֶשְזֺכטֹוָתיו ִנְכָפלֹות ַבֲעבור – ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרְך ַהחֹוָבה וְמַיֵשר ָהְרָשִעים ֶאל ֲעבֹוַדת ַהבֹוֵרא 

". ְזֺכטֹוָתם ְבָכל ַהָטִמים וְבָכל ַהְזַמִםים
: (ו"פ' חובת הלבבות בשער אהבת ה)

אבל אני בטוח שבעיון ברעיונות , אני מסכים שלא כל הרעיונות מתאימים לכל אחד ואחת
. ניתן יהיה לקבל השראה והכוונה להתאים את הדרכים להפצת יהדות בסביבתך

. זו היא מהדורה ראשונה ואשמח לקבל הערות והארות ורעיונות נוספים להפצת יהדות
   057-3118666: הטלפון שלי

אם המשיח חס ושלום לא , בעזרת השם נקווה שיזכה אותנו להוציא מהדורה מורחבת 
 50- המהדורה הבאה תכלול בעזרת השם עצות טיפים והדרכה לזיכוי הרבים מכ, יבוא

מוציאים לאור , ד"מנהלי בתי חב, מארגני שיעורים– מזכי רבים מתחומי עשייה שונים 
. מרצים בכירים ועוד, של ספרי קודש

! קראו וַיְשמו את הכתוב בספרון זה ותזכו לגאול את עם ישראל ברחמים– עד אז 

שאלות ותשובות על קירוב רחוקים - ' פרק ב

? עד כמה הנושא דחוף וחיוני עכשיו? עד כמה נושא קירוב הרחוקים הוא חשוב ומהותי
. בשאלות אלו ועוד נעסוק בפרק זה? ועד כמה הדבר מחייב אותנו באופן אישי

עד כמה מצב היהודים בארץ ובעולם חמור כל כך שאתה אומר שהפצת יהדות : שאלה
? היא הדבר החשוב ביותר כיום

בו , במעמד הר סיני, אם נחשוב על כך לעומק. המצב באמת חמור מאוד, ראשית כל
, התחייבנו על קיום התורה, עמדו כל נשמות היהודים שהיו ושיהיו במשך כל הדורות

? ומה קורה היום ואיך יתכן שרוב העם מוגדר כמחלל שבת, הכוללת גם שמירת שבת
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, כלומר אחת מהעבירות החמורות, והלא מדובר במצווה שהעובר עליה עונשו סקילה
המציאות היא שאנשים לא מודעים ? ואיך אנשים עוברים על כך בפרהסיה ובמצח נחושה

. לחומרת העבירות שהם עוברים אבל הסכנה רחמנא ליצלן גבוהה

אומר יושב ראש . והיא סכנת ההתבוללות, קיימת בעיה חמורה מאוד מאוד, בנוסף
”  . יהודים מהעם היהודי130בכל יום מתבוללים " –הסוכנות היהודית 

 
 (!) דקות עוד יהודי נכחד מהעם היהודי 11מסתבר שכל – אם נחשב זאת ביתר פירוט 

האם ניתן לשבת בשקט במצב .  יהודים נכחדים לנצח מעם ישראל5בכל שעה , כן
? שכזה

 דקות מעלים יהודי 10שבכל , אם היינו שומעים על מקום שבו עושים מטווח ליהודים
? האם היינו יושבים בשקט ולא מנסים להציל, יורים עליו ורוצחים אותו– לבמה 

! מאבדים את היהודי לעולמי עולמים– וכאן הרצח שעושים ליהודים הוא רצח נצחי 

ל בארצות אירופה "ואם עד השנים האחרונות סכנת ההתבוללות הייתה אי שם בחו
וכך כל יהודי שאנו זוכים , הרי בשנים האחרונות הבעיה חדרה גם לתוך הארץ, ואמריקה

בעצם הצלנו אותו מסכנת ההתבוללות שאורבת לפתחו בכל – לקרב לחיי תורה ומצוות 
. רחבי העולם ואפילו כאן בארץ

ילדים הולכים לבית ספר שמלמד  (!)בכל יום יותר ממיליון : נושא נוסף הוא נושא החינוך
אותם שמוצא האדם מהקוף ומלמד אותם שתורת ישראל היא כביכול אוסף סיפורים 

שבמקום , כל אותם ילדים בעצם שבויים בידי מוריהם. ושאין לנו ייחודיות בתור יהודים
מאכילים אותם בדברי כפירה וסילופים , שיתנו להם את האוכל שהנשמה היהודית צריכה

וגם ההורים והמורים אינם אשמים אלא שבויים בידי . על הדת היהודית ושומרי התורה
אך כל יהודי ויהודיה שאנו מצליחים להשפיע . מי שלימדו אותם את כל אותם סילופים

ויצילו את חייהם בעולם , ילדיו כבר יזכו לחינוך יהודי אמיתי, להתקרב לתורה ולמצוות
.  הזה ובעולם הבא

 40,000 התחתנו 2002בשנת . המצב בארץ הוא די עגום, גם מבחינת ערכי המשפחה
שיעור . דהיינו אחד מכל ארבע חתונות סופו בגירושין, 11,000- בני זוג והתגרשו כ

וכידוע ,  המדינות שנבדקו46הנישואים שנגמרים בגירושים הוא השישי בגובהו מבין 
אחוז הגירושין אצל , לעומת זאת. רובם של הגירושים הופכים את הילדים לאומללים

כיוון שיש את התורה שמדריכה אותנו כיצד להתייחס לבן , שומרי המצוות הוא נמוך מאוד
. וכמובן יש את חוקי הטהרה שגורמים לשמירה על רעננות הקשר בין בני הזוג, הזוג

הוא מצב שבו על ידי הפצת יהדות אנחנו יכולים , המצב שבו אנחנו נמצאים, בנוסף לכל
חבלי "אנחנו נמצאים ב. להציל הרבה מאוד יהודים מהתבוללות ומאיבוד הזהות היהודית

כי - אם תשאל את הרב שלך הוא יגיד לך כך - לקראת הגאולה השלימה , ממש" משיח
אנו בחבלי לידה "היום כל הרבנים מכל החוגים ומכל הזרמים מודיעים שוב ושוב 

.  אחרונים לקראת בואו של המשיח ונתקיימו בנו כל סימני עיקבתא דמשיחא

ךֹל ַהַלְכִניס ְבִרָטה ַאַחת ַתַחת ַךְנֵפי ַהָשַמִים ַמֲעִלין ָעָליו ְךִאיכו ְיָצרֹו ְוִריְקמֹו ֶוֱהִביאֹו ..''
 (תֹוֶסְפָתא ְבהֹוָריֹות)'' ...ָלעֹוָלם

 
ְוִאם ָהיִינו יֹוְדִעים ֶאָחד ֵמַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹב ִרבֹוא ְרָבבֹות ִמגֶֹדל ַהַצַער ֶשְשִכיַנת ֺעֵזנו 

. ָהיִינו ִמְתגֹוְלִלים ַבֲעַפר וְמַלֲחִכים ֵאֶפר ְלאֹוִקים ָיָתה וְלַסְיָעה ְבָגלות ַהַלר, סֹוֶבֶלת ַבֲעבוֵרנו
 (ל"הקדמת השולחן הטהור לרבי אהרון ראטה זצ)
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? האם יש לכך משמעות לגבינו: שאלה

כל מי שיקבל על עצמו תשובה יחיה וישאר "בספרים הקדושים כתוב , בודאי: תשובה
לימות משיח אבל מי שימשיך לא לשמור מצוות ויקשה עורפו יאבד יעלם לנצח מדובר 

. מזעזע את הלב והנשמה- במוות שהוא לא רק בעולם הזה אלא מוות נצחי אין סופי 

לרב הקדוש רבנו משה קורדבירו גדול המקובלים " אלימה"קטע מהספר הקדוש 
 .י הקדוש"מתקופת האר

 
ַוִטֶצר ָלֶהם , ִיְתַחְזקו ַהָצרֹות ְלִיְשָרֵאל ַתְכִלית ַהִחזוק, ָקרֹוב ִלְזַמן ְגֺאָכֵתנו, ְבסֹוף ָגלוֵתנו ֶזה

ִמְפֵני ַהָצרֹות ַהְגדֹולֹות ֲאֶשר ְיסֹוֵבבום ִמָךל ֵעֶבר , ַוטֹאְמרו ָלָהִרים ַךמונו ְוַלְגָבעֹות ָנְפלו ָעֵלינו
 .וִמךֹל ִפָםה

ְךֵדי ְלַזְךָכם ֶאל ַהְגאוָלה , ְוַהַחַעם ֶשַהְשִכיָנה ָתִדין ֶאת ֵביָתה וְַיִביֵאם ַעל ַהָלסֶֹרת ַהְבִרית
ַוִטְהיו  ...ְוַהחֹוב ַההוא לֹא ְיִכיֵלהו ֵשֶכל ְוַרֲעיֹון. ְוֶאל ַהחֹוב ַהֺלְבָטח ָלנו ַעל ְיֵדי ַהְםִביִאים
ִהֵםה ֱאלֵֹקינו ֶזה : "ַוטֹאְמרו ֺךָכם ֲאֶשר ִיְזךו ֵאֶליָה , ַהִנִמים ְוִגכוי ַהְשִכיָנה ְלִיְשָרֵאל ַבֶפֶלא

ָלֵכן ְבאֹוָתם ָיִמים ִיְרבו ... ַמָלש מֹוֶרה ְבֶאְצַבע ַעל ִגכוי ַהְשִכיָנה ('ט' ישעיה כה)" ִקִוינו לֹו
ְוָכל ִמי ֶשִיְקֶשה , ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְךִפי חֹובֹו ִיְצַטֵער, ַהָצרֹות ְלָצֵרף ֶאת ִיְשָרֵאל ְךִפי ַהִדין

וִמי ֶשִטֵתן ַצָוארֹו ְבעֹל ַהְתשוָבה ְוַקָבַלת ַהָצרֹות ְבֵסֶבר ָפִנים ָיפֹות , יֹאַבד-עֹוְרּפֹו ְולֹא ָישּוב
 .ִיְצָטֵרף וְִיְזֶךה-וְִיֵתן ִשְכמֹו ִלְסבֹל

 
ְוכֹל עֹוד ֶשֵטש ְבִיְשָרֵאל ְרָשִעים , ְוָהִעְניָן הוא ֶשִהִגיַע ֵעת ַהְ ִלפֹות לִהיָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם

ְוַהָ דֹוש ָברוְך ,  ֵהיַאך ֶאְפָשר ֶשִטְתַבְחלו ָהִחיצֹוִנים וְרָשִעים ֲעַדיִן ְבִרְשָעַתם, ָאחוִזים ָבֶהם
ְוָלֵכן ִיְצָטְרפו ֵצרוף ַאַחר ֵצרוף ַעד ֶשִטְהיו , הוא ַבַעל ַהִדין ְוַהִלְשָפט ְביֶֹשר  ְוֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול

ְוַהְ ִלָפה גֹוָבה ךֹל ֵחֶלק חֹוָבה ִמךֹל ,ֶךֶסף ָנִקי ְוָטהֹור ְוַהְנָהָגה זֹו ִתְהֶיה ַבַתְכִלית קִֹשי ַהִדין 
. ָמקֹום

 (ל"לרב הקדוש רבנו משה קורדבירו זצ" אלימה"ספר הקדוש )

 
ָךל ֶשֵךן ְבַהָצַלת ַהֶםֶפש – ִאם ְבַהָצַלת ַהגוף ִנְתַחַטְבנו 

ְלִפי ֶשָךל , ָטַעם ִמְצָוה זֹו". לֹא ַתֲעמֹד ַעל ָדם ֵרֶעךָ : "ֶשֶםֱאַמר, ֶשכֹא ַלֲעמֹד ַעל ַהָדם
ֶשִאם . ָךל ֶשֵךן ְבַהָצַלת ַהֶםֶפש– ְוִאם ִנְתַחַטְבנו ְבַהָצַלת ַהגוף , ֶזה ָלֶזה [ֲעֵרִבים]ִיְשָרֵאל 

ֵךיוָן  [ִיְתַעֵךב]ֶשכֹא – ' לֹא ַתֲעמֹד'ְוָאַמר . ַיִציֵלהו– ֶשְלַאֵבד עֹוָלמֹו – ָרִאינו עֹוֵבר ֲעֵבָרה 
.  ֶשהוא ֵרַעָך ַבתֹוָרה וַבִלְצֹות

 (פרשת קדושים– ה "בעל השל)

? איך כל זה נוגע אלי- ולומד תורה', ברוך ה, אני שומר מצוות: שאלה

, שיפור המידות,אם זה בשמירת לשון- כולנו מצווים להתחזק , ראשית כל: תשובה
אבל מה שבעיקר נוגע לנו זה מצב אחינו התועים - תוספת כוונה בתפילה, אהבת ישראל

הם . ה"בני הקב- זרע אבותינו אברהם יצחק ויעקב, בשר מבשרנו, אחינו ואחיותינו- 
דמיין לעצמך אם היינו בזמן - לקראת מוות נצחי- הולכים חס ושלום לקראת אובדן

מה היינו עושים , והייתה חולפת לידינו רכבת השמדה נאצית עם אלפי יהודים" שואה"ה
?  אז

או לכל הפחות היינו , האם לא היינו מנסים בכל כוחותינו להציל ולו יהודי אחד מהרכבת
!"  אנא קיפצו מהרכבת המובילה אתכם לאבדון"צועקים להם ומודיעים להם 

, נפגשים איתם ברחוב. אנו רואים את אחינו בשרינו. המצב חמור עוד יותר- והיום 
אם הם חס ושלום - מוות נצחי- וכולם הולכים לקראת השמדה - בשכנות אלינו, בחנות

? האם זה לא נוגע לנו- זה מבהיל ומזעזע כאחד, לא יחזרו בתשובה
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" ִמי ֲאִני וִמי ֵביִתי"ַעל ְזַמן ֶשָךֶזה לֹא ֶנֱאַמר 
וַבְרֶזל , ְוָנַפל ְלבֹור ָעמֹוק ֶשל ְנָחִשים ְוַעְקַרִבים' ָמָשל ָלָבן ֶמֶלְך ֶשָחָעה ְבַיַער ָחשוְך וכו...

וֺמְכָרח ִלְקפֹץ ַלבֹור ְוַלֲעשֹות ֶאת ', ִמי ֲאִני וִמי ֵביִתי'ַעל ְזַמן ֶשָךֶזה לֹא ֶנֱאַמר . ָבָאה ַנְפשֹו
. ַלֲהִשיבֹו ֶאל ָאִביו, ֲאֶשר ְבכֹחֹו ְלַהִציל ְלֵבן ַהֶלֶלךְ 

 (מתוך הקדמת ספר שומר אמונים)
 

ְוִאילו ֶאת ַאְנֵשי דֹורֹו ַיְשִאיר ַאֲחָריו , ֶשַטְשִלים ָהָאָדם ֶאת ַנְפשֹו ְלַבד' ִךי לֹא ְבֵאֶכה ָחֵפץ ה
. ְךִמְקֶרה ֲאֶשר ָקָרה ְלדֹורֹו ֶשל ֲחנֹוְך ְודֹור ַהַלבול', ַתְרבות ֲאָנִשים ַחָחִאים וָמְכִעיֵסי ה

 
ְלַמֵעט ֶאת מֹוְרָדיו וְלַהְרבֹות ', טֹוב ָלָאַדם ְלַמֵעט ְבַהְשָלַמת ַנְפשֹו ְלַמַען ַהְרבֹות ְךבֹוד ה

ִךי ַמה ִיֵתן וַמה יֹוִסיף ָהָאָדם ִאם יֹוִסיף ַמְלַאְך ֶאָחד ַעל ַאְלֵפי ְרָבבֹות ַמְלֲאֵכי . ֲעָבָדיו וְיֹוְדָעיו
ְוִאם ךֹה ַיֲעשו ְיִחיֵדי ְסֺגָכה . בֹוֵרא וַמְמִציא ָךֵהָםה ְוָכֵהָםה ֳחָדִשים ַלְבָקִרים' ֲהלֹא ה, ַמְעָלה

.              ְורֹב ָהעֹוָלם ְמֺקְלָקל', ִיָלֵצא ֶאָחד ִלִםי ֶאֶלף קֶֹדש לה, ְבָכל דֹור ְודֹור
 (ת חתם סופר יורה דעה"הקדמת שו)

 

? מה הרבנים אומרים בנושא: שאלה

כל הרבנים מכל החוגים - אין אף רב אחד שמתיר היום לשבת בחיבוק ידיים: תשובה
צאו להפיץ - אנא : "כל אחד בסגנונו מורים לי ולך וזועקים, כל אחד בלשונו, והזרמים
אסור לנו : הם תינוקות שנשבו!!! הצילו אותם!!!" למדו את העם תורה ויהדות- יהדות

כל מי שאפשר : "'כמו שכתוב במסכת שבת נד, אחרת ניתפס בעוונם, להיות שאננים
יכולים לתבוע אותנו בשמים על העבירות " נתפס על אנשי עירו- באנשי עירו ... למחות

למרות שאנו אישית לא עשינו - שפיכות דמים , גילוי עריות, חילול שבת: הכי חמורות
.  זאת אלא רק מפני שיכולנו למנוע ולהציל יהודים אחרים מלעבור עבירות אלו

.  כל הרבנים יוצאים בקריאה ברוח זו כי אנו בשעת חירום

: לקט קטן מדברי גדולי ישראל

ועל כן מצוה להירתם לפעילות לפקוד בבתי "א "מכתב ממרן הרב עובדיה יוסף שליט
, לחזק ידיים רפות, להדריכם ולהנחותם, אחינו בני ישראל לקרב רחוקים וללמד קרובים

ובפרט בעת הרישום יש לעורר ולהשפיע כמיטב יכולתם על . ולאמץ ברכים כושלות
לחנכם על מבועי . רישום ילדים למוסדות תורניים אשר לומדים בהם על טהרת הקודש

. התורה והיראה

א הגאון "ג חיים קנייבסקי שליט"הרה, א"ל שטיינמן שליט"ממכתב שחתומים עליו הגראי
על כן תיכון ידי עימהם בקריאתם לבני תורה אברכי : "... הרב מיכל יהודה ליפקוביץ

ובעת אשר החושך יכסה ארץ נגביר חיילים לתורה , הכוללים להצטרף לפעילות הצלה זו
" להאיר ארץ ויושביה

ג יעקב ישראל "ל והרה"ג אליעזר מנחם מן שך זצ"קטע ממכתב שחתומים עליו הרה
חוב גדול על כל הצבור שומרי , אי לזאת:"...ל"ל והרב חיים שמואלביץ זצ"קנייבסקי זצ
אשר כבוד שמים נוגע ללבו לחזק בדקי היהדות ובמיוחד ללמד תועים , תורה ומצוות

יארגנו כל קהילות ישראל בראשות הרבנים להקדיש , ולקרב רחוקים לחיק היהדות, בינה
ולבקר מספר משפחות , לצאת באזור הקרוב, כל אחד לפחות ערב אחד בימים אלו

ולשוחח עמם בידידות מתוך אהבה ולהסביר להם יסודות , שהתרחקו מחיי תורה
יהי בעזרנו ' וה.ולעוררם לחזור בתשובה, האמונה ועיקרי המצוות כל אחד כפי הבנתו

" להקים עולה של תורה ויחתמנו לחיים טובים ולשנת גאולה וישועה
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ְוִאם ֵיש לֹו ', ָצִריְך ְלַהְזִהיר וְלהֹוִכיַח ֶאת ְבֵני ֵביתֹו ַבֲעבֹוַדת ה– ִאם הוא מֹוֵשל ְבֵביתֹו ְלַבד 

ָךל , ָךל ֶאָחד ְלִפי ְבִחיָנתֹו ֺמָחל ָעָליו ְלַהְזִהיר וְלהֹוִכיַח יֹוֵתר וְיֹוֵתר ֲאָנִשים– ֶמְמָשָלה יֹוֵתר 
הוא ֶנֱעַנש ֲעֵליֶהם ְוִנְתָקְצִרין , וְכֶשֵאינֹו ִנְזָהר ְלהֹוִכיָחם ָךָראוי. ֶאָחד ְלִפי ַהֶלְמָשָלה ֶשֵטש לֹו

ְךֵשמֹוִכיָחם וַמְזִהיָרם , ֲאָבל. אֹוי ְלַרָבנות ֶשְלַקֶבֶרת ֶאת ְבָעֶליהָ : ְוָעָליו ֶנֱאָמר, ַחס ְוָשלֹום, ָיָמיו
. ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִשיְך ַחִטים ַוֲאִריכות ָיִמים, ָךָראוי' ַבֲעבֹוַדת ה

 (רבי נתן מברסלב– ליקוטי עצות )
ַרִבי ָצדֹוק ַהךֵֹהן )..." ְלהֹוִציא ָיָקר ִמזֹוֵלל– ִעַ ר ִת ון ַהדֹור ִלְפֵני ִביַאת ְמִשיַח ִצְדֵקנו הוא "

 (ל"זצוק
 

ְוָצִריְך ַלֲעשֹות ַמה ֶשלֹוֵצא וָמצוי ְלָפָניו , ִךי ֵאין ִמְסַפר ְלָהֺאְמָלִלים ַהתֹוִעים ְבַדְרֵכי ַהַחִטים
וְלַהְכִניָסם ִלְמקֹום , ְלַהִציָלם ִמֶשֶטף ַמִים ַהְזדֹוִנים ַהמֹוֲחִפים ִבְזָרַמם ַגם ְצִעיִרים ַהֲחֵרִדים

ְוַעל ֵךן ָצִריְך ָךל . ִךי ָךל ָבֶאיָה לֹא ְישובון, ְךַמִציל ִמִפי ֲאִרי– ְוַהַלִציל ִמִפי ָהְרחֹוב ... ִמְפָלט
ִךי ֵאין ְבכָֹחם ְלַהִ יף ֶאת ָךל , ֶאָחד ְלַהְרִגיש ִךי הוא ְמֺחָטב ַלֲעשֹות ַגם ְבָשָעה ֶשֵטש ְגדֹוִלים

. ַעל ֵךן ַהְזִריזות ָבֶזה ְמֺשַבַחת, ָהעֹוָלם ֺךכֹו
 (ל"רבי יוזל הורביץ זצ, הסבא מנוברדהוק, מדרגת האדם)
 

הפצת חומר תורני- ' פרק ג  

יהודי . וחייו של יהודי נמצאים על לשון המאזניים, המצב היום הוא די גורלי, כפי שתיארנו
, בעקבות משפט ששמע מעובד בחנות מכולת, יכול להתעורר בעקבות שיחה ששמע

אין אנו יודעים מה ואיך יעורר – בעקבות שתי שורות שקרא בעלון בתור לקופת החולים 
ולכן חשובה היא כל השתדלות . את הניצוץ היהודי בליבו של פלוני ובנפשו של אלמוני

שלח לחמך על פני . "וחומר הסברה בסביבתנו, עלונים, שלנו וכל מאמץ  להפיץ חוברות
.  ('א א"קהלת י)". כי ברוב הימים תמצאנו– המים 

טיפים ועצות להפצת חומר תורני : 'חלק א
 
 ?היכן להפיץ (1)

:  להלן כמה רעיונות כיצד להפיץ דפים לחיזוק עם ישראל

.  מומלץ לפזר בכמה מקומות על מנת שלא יזרקו לגניזה- בבית הכנסת (1
 
ברוב האזורים בארץ יש מקווה וניתן להשאיר שם דפים להפצה  - במקווה (2

המבקרים במקוואות ברובם יש להם נטייה רבה יותר : הפצת דפי חיזוק במקוואות גברים
לא מעט מהם אלו בעלי תשובה יקרים שאיכפת להם מעם ישראל והם , להתקדשות

ולכן הם " עבר השני של המתרס"נזכרים בעברם החילוני וחבריהם החילונים שנשארו ב
. נוטים יותר להפצה ולמאמץ בקירוב יהודים למצוות

ועל כן מומלץ להפיץ במקוואות גברים חומר הקורא להם להצטרף להפצת יהדות 
וכידוע שחלק מהתיקון לשמירת הברית , הפצת חומר על מעלת שמירת הברית, וכדומה

. הוא הפצת יהדות בכלל וחומר בנושא שמירת הברית בפרט

הנתונים מראים שאחוזים גבוהים מהמבקרות במקוואות הן נשים : במקוואות נשים (3
ועל כן זו הזדמנות נפלאה להפיץ יהדות , מסורתיות ששומרות על חלק מהמצוות בלבד

לבלניות על מנת שתחלקנה , על כן מומלץ לתת חומר ביהדות המיועד לנשים, לנשים אלו
.  לנשים המגיעות למקווה

והם , היה לי חבר שקנה קלטות בנושא טהרת משפחה ואשתו נתנה לבלניות לחלק
כי עד היום חלקן היו , קיבלו אחר כך תגובות שהנשים מאוד התחזקו מקלטות אלו
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מקיימות את מצוות טהרת משפחה בגלל המסורת ועכשיו הן שמעו את גודל מעלתה של 
. מצוות טהרת משפחה והתחזקו יותר בשמירה על מצווה נעלה זו

מרפאות , בתי חולים, קופות חולים, מספרות: כגון, במקומות שאנשים ממתינים בהם (4
. 'תחנות אוטובוס וכו, שיניים

כיון ', וכדו, המרפאה, יש להיזהר מהדבקת מודעות על שמשות של תחנת האוטובוס
. שזהו רכוש פרטי ולכן הדבקה שם היא גורמת לגזל וחילול השם

 
בכל בניין כמעט יש לוח - ובכניסות לבניינים, מתחת למגבים של המכוניות החונות (5

.  ניתן להדביק מדבקות ופליירים שמתאימים גם ללוחות מודעות. מודעות
 
נוכל לעבור בכל בית , אם יש בידינו כמות גדולה של חומר להפצה- בתיבות דואר (6

אפשר גם לתת לצעירים ואף . ולחלק חוברות או עלונים בתיבות הדואר של בתי המגורים
בהתנדבות או תמורת , לילדים בגיל בית ספר שיפיצו בתיבות דואר או בלוחות מודעות

.  והזכות היא שלך ושלהם, שקלים בודדים

הפצה בלוחות מודעות   (7

היתרון בלוחות מודעות הוא שהעוברים ושבים קוראים את המודעה ועל כן בצורת הפצה 
. זו אנחנו מגיעים לאנשים רבים ויש לזה כוח השפעה גדול

: להלן כמה טיפים להצלחה במודעות בלוחות מודעות

כי אנשים קוראים את המודעות , קריא וברור, מומלץ להכין דפים עם כתב גדול. א
.  ה"וכך יותר אנשים יקראו ויתחזקו בע, ממרחק יותר גדול מאשר עלונים רגילים

גם אם מותר )מומלץ שהמודעות יהיו מעודדות ומחזקות וחיוביות ולא נגד מישהו . ב
וברוב ... )כי לפעמים מודעות כנגד מישהו לא תהיינה שם הרבה זמן (...לכתוב נגדו

והמטרה שלנו שהמודעת חיזוק בעצמה  (המקרים אין זו הדרך שהשם רוצה שיפעלו
... וגם תשרוד על לוח המודעות כמה שיותר זמן" אריכות ימים"תזכה לחוזק ול 

וגם יותר , יותר קל להדביק אותן: יש לכך כמה יתרונות– הדפסה על דפי מדבקות . ג
. קשה להסיר אותן מלוח המודעות

בני נוער ). ניתן לתת לבני נוער לעבור ברחבי העיר ולהדביק מודעות תמורת תשלום. ד
חשוב לשים לב שמדביקים את המודעות במקום . (מהיר ולא יקר, הם כוח עבודה יעיל

אחרת מדובר בגזל , למועצה וכן לא בשטח פרטי/לא בשטח פרסום ששייך לעירייה. חוקי
. ובחילול השם

אך מסתבר שיש לו השפעה , לא כל אחד מתאים לסוג הפצה זה. הפצה מבית לבית (8
ומחזקים , לבית, ובעידוד והמלצת רבניהם, מנוסים וחזקים, כשמגיעים פעילים. מכרעת

ניתן לשנות את כל , לקבוע שיעור וכדומה, ומעודדים אותו ללמוד תורה, את בעל הבית
.  וישנם סיפורים רבים על בתים שלמים שהתחזקו בזכות סוג פעילות זה, מהות הבית

נ "למוהר" ִל וֵטי ֵעצֹות"). ִעָ ר ְשֵלמות ָהֱאמוָנה ִהיא ַעל ְיֵדי ֶשְלָקְרִבין ְרחֹוִקים ָלֵשם ִיְתָבַרךְ 
 ('אמונה'ערך 

 

? איך להפיץ (2)
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  :שכדאי לקחת איתנו למבצע הפצה פריטים
כי לפעמים הסלוטייפ  (סלוטייפ)מספר גלילים של ניר דבק : עבור הדבקת מודעות (1) 

. 'אובד או אוזל וכו
  החיזוק דפי ( (2

  .שיעורי תורה או שירים עם MP3 גם נגן אפשר -שיוצא למבצע ארוך ומי ( (3
 .מפיצים ביום חם כאשר -שמש משקפי,  כובע (5)

 .כאשר המבצע אורך זמן, וכדומה חטיפים -ואוכל שתייה ( (6
  
 :ההפצה זמני (3)

לפעמים גם חוששים שהרואה . לא נוח לנו שרואים אותנו מפיצים דפי חיזוק לפעמים
במקרים כאלו ניתן לתכנן את זמן ההפצה בזמן שיש  לכן. 'את המודעה וכו אותנו יוריד

 .או בשעות הערב המאוחרות, כמו בשעות הבוקר המוקדמות, פחות תנועה ואנשים
  

לעצמו ומפיץ עלונים המכילים פרסומות  וכמו שיש מי שדואג, אין מה להתביישכי  אם
, שדואגים לעם ישראל באמת, אנחנו קל וחומר, חנויות וכדומה, מלונות, למסנני מים

על אחת כמה וכמה שעלינו , ורוצים בטובה האמיתית והנצחית של כל יהודי ויהודיה
 .להשם יתברך להיות גאים ולשמוח על כך שיש לנו חלק בקירוב יהודים

  
  להפצה שותפים (4)

את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר  איש. "כדאי לשקול לצאת עם עוד חבר להפצה, לפעמים
שאין לפתח בכך תלות ואם לא  כמובן . וכך גם מעודדים המפיצים אחד את השני ".חזק

מצאנו מי שיצא איתנו נתאמץ בכל זאת לצאת להפצה שהרי מטרתנו ורצוננו להיות 
דברים לשם שמים ולא בגלל שזה כיף  ולעשות, מחוברים ככל שאפשר לבורא יתברך

אך גם אם בסופו של דבר לא פעלנו , לנו גם ליהנות תוך כדי הפעילות  נכון שמותר .ונוח
גם הוכחנו , ובנוסף, "לפום צערא אגרא"כי , פשוט נדע שיש לנו יותר שכר, מתוך הנאה

 .שאנו פועלים לשם שמים

ילדים בבית ספר / ניתן גם לתת לצעירים, אם יש בידינו כמות גדולה של חומר להפצה
.  שיפיצו בתמורה לשקלים בודדים והזכות היא שלנו ושלהם

 

ִאם ֲאִני ְבַעְצִמי הֹוֵלְך ַבֶדֶרְך ַהָטָשר , רֹוֶצה לֹוַמר– ' וְכֶשֲאִני ְלַעְצִמי ַמה ֲאִני'ֶזהו ַךָוַנת ָאְמרֹו "
ֶאָכא ֶשָצִריְך ְלהֹוִכיַח ֲחֵברֹו וְיֹוִליֵכנו ַבֶדֶרְך , ָדָבר ֶזה ֵאיֶנםו טֹוב– ? ַמה ִלי ְוַלֲאֵחִרים– 

ָמַתי – ִאם ֶזה לֹא ִיְהֶיה ַעְכָשו , ְךלֹוַמר– ' ְוִאם לֹא ַעְכָשו ֵאיָמַתי'ָלֵכן ָאַמר עֹוד . ַהחֹוָבה
 (ל"מדרש דוד לרבי דוד הנגיד זצוק)"  ? ִיְהֶיה

 

? מה להפיץ: 'חלק ב

:  חלוקת חוברות יהדות(1)
אנו מוכרים במחיר עלות חוברות כיס – הפצת חוברות של עולם היהדות והקבלה . א

ניתן להשיג . מתומצתות ונוחות לנשיאה בדרכים,החוברות הן קומפקטיות. במגוון נושאים
 057 3118666בטלפון 

חוברת , חוברת התיקון הכללי, לקט תפילות נחוצות: חוברת של תפילות: תוכן החוברות
,  פרק שירה

אין ייאוש , ראיה חיובית, פרנסה, חינוך ילדים: חוברות ובהן עצות והנחיות במגוון נושאים
 . גליה מסרים מעולם האמת, בעולם כלל

 
:  ל הקדוש"כותב הרמח



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

ואין הדבר שמחליש את , כי ידיעת האמת מחזקת את הנשמה ומרחיקה ממנה את היצר
ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני , הנשמה כנגד היצר כמו חסרון הידיעה

  (דרך עץ חיים- ל "הרמח). האדם לא היו חוטאים לעולם

  
שחסידי , ש"כולם מכירים את החוברות החביבות של מוהר– הפצת חוברות ברסלב . ב

ניתן להשיג את – לידיעתכם , ובכן. ברסלב מפיצים בצמתים ובמקומות ציבוריים
וכך  (! אגורות לחוברת30- עלות של כ)החוברות האלה בכמויות במחירים זולים במיוחד 

. מרפאות שיניים ועוד, קופות חולים, ניתן לפזר בחדרי המתנה שונים כמו מספרות

ֶשְלָקְרִבין ֵאכו ָהְרחֹוִקים – ִיְתָבַרְך ' ְוֶזה ִעָ ר ְךבֹוד ה
ְוַאף ַעל ִפי . הוא בֹוֶנה ְבִחיַנת ֵהיַכל ַה ֶֹדש, ְוֶזה ָהִאיש ַהִלְשַתֵדל ְלָקֵרב ְוַלֲעשֹות ְנָפשֹות

ֵמֵאכו ֶשִםְשֲארו – ַאף ַעל ִפי ֵכן , ֶשֵטש ַךָלה ְוַכָלה ֶשםֹוְפִלים ִמְ ֺדָשָתם ְוֵאיָנם ִמְתַקְטִמים
ִמְצָוה ַרָבה ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם וְלהֹורֹוָתם . ַעל ְיֵדי ֶזה ָקדֹוש יֹאַמר לֹו, ְדֵבִקים ְבִיְרָאה ַעל ָידֹו

. ַהֶדֶרְך ַהְםכֹוָנה
 (ל"ת זצ"ליקוטי עצות למוהרנ)
 
פרטים נוספים בנספח ) בני ברק 74כהנמן ' רח, פנחס ראובן' רכישת חוברות מר. ג

בנושאים אקטואליים , ניתן לקבל חוברות ודיסקים לזיכוי הרבים במחיר סמלי–  (החוברת
.  ולהפיץ אותם לכל המעוניין, שונים ומגוונים

. ישנם ארגונים שונים המוציאים עלונים ודפי חיזוק– פנייה לקבלת חומר מארגונים . ד
נסו ליצור קשר עם , אם מצאתם עלון או חוברת שנראה לכם שתחזק את סביבתכם

המוציאים לאור אם הם יכולים לשלוח לכם את החומר בחינם או במחיר מיוחד למזכי 
.  הרבים

, ֶשִטְשַתֵדל ְלַהְחִזיר ְבֵני ָאָדם ִבְתשוָבה ְךֶנֶגד ַמה ֶשָפַגם, ַגם ָשַמְעִתי ְלִעְניָן ִת ון אֹות ַהְבִרית
ְבֵני , ְוָלֵכן ְךֶנֶגד ֶזה, ְוָכל ִטַפת ֶזַרע ִהיא ְנָשָמה ַהָעשוָקה ְבַיד ַהִחיצֹוִני, ֶשהֹוִציא ֶזַרע ַלחוץ

וְכמֹו , ָלקֹוֵדש– וְלַהְכִניָסם ְפִניָמה – ִיְשַתֵדל ְלהֹוִציָאם ִמָשם – ָאָדם ַהְלסוִרים ְבַיד ַהִחיצֹוִני 
 (טו, תהלים נא)" ֲאַלְלָדה פְֹשִעים ְדָרֶכיָך ְוַחָחִאים ֵאֶליָך ָישובו: "ה"ֶשָךַתב ָדִוד ַהֶלֶלְך ע

 (ראשית חכמה שער קדושה)
 
, ל ֶשְכָקֵרב ְנָפשֹות ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך הוא ִת ון ָגדֹול ְמאֹד ִלְפָגם ַהְבִרית"ְוֶזה ֶשָךַתב ַרֵבנו ז"

ִךי ְךֶשְלָקֵרב ְרחֹוִקים ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ֶזהו ְבִחיַנת ֶשרֹוֵדף ַאַחר ַהָטגֹון ַוֲאָנָחה וַמְכִניסֹו ָבַעל 
ֶשרֹוֵדף , ִךי ֶזהו ַמָלש ְבִחיַנת ַמה ֶשרֹוֵדף וִמְשַתֵדל ְלָקֵרב ְרחֹוִקים, ָךְרחֹו ְלתֹוְך ַהִשְמָחה

ֶשֵהם , ַאַחר ֲאָנִשים ָהְרחֹוִקים ֵמַהֵשם ִיְתָבַרְך ַהֺלָםִחים ַבחֶֹשְך ְבתֹוְך ְבִחיַנת ָיגֹון ַוֲאָנָחה
ְוהוא רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם וְמַהְפָכם ֶאל , ל"ְבִחיַנת ָךל ַהַתֲאוֹות ְוָהֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַךםַ 

ִךי ִמְתִחיָלה ְךֶשֶזה . ְוָאז ֵמַהֶפְך ַהָטגֹון ַוֲאָנָחה ְלִשְמָחה, ַהְ דוָשה וְמָקְרָבם ְלַהֵשם ִיְתָבַרךְ 
 ('ְסִעיף לא' ִהְלכֹות ִאישות ָהַלָכה ד, ֵאֶבן ָהֶעֶזר, ִל וֵטי ָהַלכֹות). ָהָיה ָרחֹוק ֵמַהֵשם ִיְתָבַרךְ 

 

 – הפצת ספרים בבתי כנסת (2)

כמו לדוגמא ספר העוסק בעניין , ישנם ספרים שיכולים להיות לתועלת רבה אצל הציבור
, ניתן לקנות ספר אחד. או ספר מעשי להדרכה בחינוך ילדים ושלום בית, שמירת הלשון

ובה יכתבו אנשים שמעוניינים , ולהשאיר לידו דף עם טבלה, להניח אותו בבית הכנסת
ניתן לפנות , כשמצטברים מספיק מתעניינים. בספר את שמם ומספר הטלפון שלהם

החפץ חיים הסתובב בערים . גם זה זיכוי הרבים, כן. אליהם ולמכור להם את הספר
כך גם מטרתנו , ומטרתו הייתה זיכוי עם ישראל– שונות על מנת למכור את ספריו 

. העיקרית שיהיו ספרי היהדות המתאימים לאנשים המתאימים



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

 
ְלהֹוִציָאם ֵמַהַלָשא ַהָךֵבד ֶשל , ַעל ֵךן ָצִריְך ָךל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶשִטְהֶיה לֹו ַרְחָמנות ַעל ִיְשָרֵאל

ְלִהְשַתֵדל ְלַרֵחם ָעָליו ְלהֹוִציאֹו , ַעל ֵךן ָצִריְך ָךל ֶאָחד ְלַדֵבר ִעם ֲחֵברֹו ְבִיְרַאת ָשַמִים. ֲעֹונֹות
ִךי ְךֶשֶאָחד ְמַדֵבר ִעם ֲחֵברֹו . ֲאִפכו ִאיש ָפשוט– ִךי ָךל ָאָדם ָיכֹול ְלַקֵטם זֹאת , ֵמָהֲעֹונֹות

ְבִיְרַאת ָשַמִים וֵמִאיר בֹו ַדְעתֹו ְבֵאיֶזה ִדבור ֶשְלַדֵבר ַעל ִלבֹו ַלֲהִשיבֹו ֵמֲעֹונֹוָתיו ֲאַזי ֲחֵברֹו 
, ֶנְחָשב ֶאְצלֹו ַתְלִמיד

ֶשֵהִאיר ָבֶהם , ְךֵשִנְשָאר ַאֲחֶריָה ֶבן ְוַתְלִמיד– ְוֶזה ִעָ ר ְשֵלמות ַהְםָשָמה ַאֲחֵרי ִהְסַתְכקוָתה 
ְוֶזה ִנְקָרא עֹוֵסק ְבִישובֹו ֶשל , ְוָכל ָאָדם ְמֺחָטב ְלִהְשַתֵדל ָבֶזה. ַדְעתֹו ִדְקֺדָשה ֶשִ ֵבל ֵמַרבֹו

ֶשטֹוְדִעין , ְךֶשָהעֹוָלם ְמֺיָשב ִמְבֵני ָאָדם ֶשֵהם ְבֵני ֵדָעה– ִךי ֶזה ִעָ ר ִישוב ָהעֹוָלם , עֹוָלם
. ַרק הוא ַחָטה ִבְדמות ָאָדם– ִךי זוַלת ֶזה ֵאינֹו ִבְכָלל ָאָדם ְךָלל . ִמֶלםו ִיְתָבַרְך ְועֹוְבִדים אֹותֹו

ִךי ֵיש , ַעל ֵךן ָצִריְך ָךל ָאָדם ֵליַדע וְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע וְלַדֵבר ִעם ֲחֵברֹו ִמֶזה ָתִמיד ְבָכל יֹום
ִךי ֵאין , ְוֶשֵאין שום ַתְכִלית ָבֶזה ָהעֹוָלם ִךי ִאם ַלֲעשֹות ְרצֹונֹו ִיְתָבַרךְ , ֱאלִֹקים ַשִכיט ְבֶאֶרץ

ִךי ִאם ֶזה ַהַדַעת ֶשֵהִאיר ַבֲחֵבָריו ְוַתְלִמיָדיו ְוַכִםְזָךר , ִנְשַאר ֵמָהָאָדם ְךלום ַאַחר ִהְסַתְכקותֹו
. ְלֵעיל
 (ל"ת זצוק"למוהרנ" ִל וֵטי ֵעצֹות")

 
פרסום ערוצי הקודש (3)

הערוץ התורני הוא , בעת פרסום חוברת זו. כיום לצערנו אמנם אין הרבה ערוצי קודש
בערוץ  -  דרום :104.3lFM, ירושלים 105.7lFM, מרכז :92.1lFM:תדרים, ערוץ קול ברמה

וגם עדיף . זה יש כמה וכמה תוכניות חשובות לזיכוי הרבים שמומלץ לפרסם אותן
מאשר לשמוע את התכנים השליליים " קול ברמה"ב" רגילות"שאנשים ישמעו תוכניות 
. שבתקשורת החילונית

בכבלים , ערוץ הידברות. ערוץ הטלוויזיה שכדאי לפרסם הוא כמובן ערוץ הידברות
הצליח ומצליח ברוך השם לקרב בדרכי נועם במאור פנים והדגשת החיובי , ובאינטרנט

וברוך השם יותר ממאה חמישים אלף יהודים זוכים להתקרב – שביהודי וביהדות 
הוא ודאי מתאים , ואם הערוץ מתאים למאה חמישים אלף. ליהדות דרך ערוץ הידברות

אך יש צורך בעוד ועוד פרסום כדי שהערוץ יגיע למיליוני היהודים , לרוב עם ישראל
!  זה תלוי בנו– מהארץ והעולם ונזכה למהפך החיובי שבכל הדורות חיכינו לו 

 

ָךל – ְלַהְחִזיר ֶאת ִיְשָרֵאל ַללוָטב ְוֵאינֹו ַמְחִזיר , ָךל ִמי ֶשִמֵפק ְבָידֹו ִלְמחֹות ְולֹא מֹוֶחה
. ַהָדִמים ַהִםְשָפִכים ְבִיְשָרֵאל ֵאיָנם ֶאָכא ַעל ָידֹו

ְלִפי ֶשָהָיה – אֹוָתן ִשְבִעים ֶאֶלף ֶשֶםֶהְרגו ְבִגְבַעת ִבְנָיִמין ִמְפֵני ַמה ֶנֵהְרגו , ְוֶשָלא תֹאַמר
ָהָיה ָלֶהם ֵליֵלְך , וִפְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ִעָלֶהם, ָלֶהם ְלַסְנֶהְדִרָיה ְגדֹוָלה ֶשִהִםיַח מֶֹשה וִיהֹוֺשעַ 

וְַיְחְזרו ְבָכל , וְלַהְגִביַה ִבְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה ֵמַאְרֺךבֹוֵתיֶהם, ְוִלְקשֹר ֲחָבִלים ֶשל ַבְרֶזל ְבָמְתֵניֶהם
, יֹום ֶאָחד ִלירוָשַלִים, יֹום ֶאָחד ְלֶחְברֹון, יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֶאל, יֹום ֶאָחד ְלָלִכיש: ֲעָירֹות ִיְשָרֵאל

ַעד , ְוֵכן ְבָכל ְמקֹומֹות ִיְשָרֵאל וְִיָלְמדו ֶאת ִיְשָרֵאל ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְבָשָנה ִבְשַתִים וְבָשלֹש
. הוא-ָברוךְ -ְךֵדי ֶשִטְתַגֵדל וְִיְתַקֵדש ְשמֹו ֶשל ַהָ דֹוש, ֶשִטְתַיְשבו ִיְשָרֵאל ְבַאְרָצם

 ('תנא דבי אליהו רבא פרק יא)
 

כאשר אנו מניחים חוברות ושבועוני פנאי יהודיים - הפצת חוברות ושבועונים יהודיים (4)
אנו גורמים ', בנקים וכדו, מספרות, בחדרי המתנה של מקומות ציבוריים כמו מרפאות

לאנשים לנצל את זמן ההמתנה שלהם לקריאה של חומרי קודש ומידע יהודי כשר 
. במקום לצפות בטלוויזיה או לקרוא חוברות לא כשרות
ד או עיתון "עיתון כפר חב, אני למשל הייתי ממליץ על חוברות שבועון מרווה לצמא
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להסביר להם שאנחנו מעוניינים , ניתן להשיג מאנשים שמנויים לעיתונים אלו– משפחה 
.  להניח את החוברות משבועות קודמים במקומות ציבוריים ובכך לזכות את הרבים

ד שאני מעוניין להפיץ גיליונות קודמים "פעם פרסמתי במכתבים למערכת בעיתון כפר חב
...  וקיבלתי ארגזים מלאים כל טוב לחלוקה 

 
ַךָלה ָהָיה רֹוֶצה ֶשִטָלֵצא ָשם ָאָדם , ִאכו ָהָיה לֹו ֶבן ְבִעיר ַאֶחֶרת ְבאֶֹפן ֶזה, וְִיְתבֹוֵנן ְבַעְצמֹו

ְוָכל ֶזה הוא , ָךָכה ַיֲעֶשה הוא ַלֲחֵברֹו– ָיָשר ָוטֹוב ֶשְטַלֵלד ִלְבנֹו ַדַעת וְתבוָנה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג 
". ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָךמֹוךָ "ִבְכָלל ִמְצַות ַעֵשה 

 ("אהבת חסד"ספר , החפץ חיים)
 
: תכנים שניתן להדביק על לוחות המודעות(5)

.  מעלת שמירת לשון.1

. דברי עידוד וחיזוק מספרי רבי נחמן מברסלב ומעוד ספרים מחזקים.2

.  מעלת שמירת העיניים.3

.  מעלת עם ישראל.4

מכירת , בדיקת מזוזות ותפילין: פרסום שירותי ומבצעי יהדות שאנו מבצעים כמו.5
.  'מזוזות ותפילין וכד

.  נסיעות לקברי צדיקים.6

. מספרי טלפון של בתי הוראה.7

.  לב שומע לתלמידי ישיבות וכדומה, זוגי, אישי, מספרי טלפון של ייעוץ חינוכי.8

. זמני התפילות בבית הכנסת הקרוב. זמני כניסת ויציאת שבת. 9

. פרטי חנויות בגדים המוכרות בגדים צנועים, מעלת הצניעות. 10

 
ְוָכל ֶשֵךן , ִמַחְכִסיֵסי ֶהָחָכם ְלַהְשִפיַע ֵמָחְכָמתֹו ִלְבֵני ָאָדם: נאמר (ֵסֶפר ַהִלדֹות)ַבֵלִאיִרי 

. ְבָמקֹום ֶשֵאין ָשם זוָלתֹו
 

ִךי ִנְתַוֵמף ִשְמָחה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה ַרָבה ַוֲעצוָמה ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ְךֶשָבא ָהָרחֹוק ֵמַהֵשם ִיְתָבַרְך 
ְוַכְלבָֹאר ַבזַֹהר ִמגֶֹדל ַהְפָלַגת ַהִשְמָחה ְוַהַשֲעשוִעים , ְורֹוֶצה ְלָקֵרב ַעְצמֹו ֵאָליו ִיְתָבַרךְ 

ֶשרֹוֵדף ַאַחר -]ֶשַםֲעִשין ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיש ְדָרִדיף ָבַתר ָחיַיָבא ְלָאָתָבא ֵליה ִבְתיוְבָתא 
ִךי ֵאין ִשְמָחה ִלְפֵני ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְךמֹו זֹאת ַהִשְמָחה , [ַהָחיָיִבים ְלֲהִשיָבם ִבְתשוָבה

ל "ֶשֶזהו ִעַ ר ְגדוָכתֹו ְוַשֲעשוָעיו ַךלוָבא ְבִדְבֵרי ַרֵבנו ז, ְךֶשחֹוְזִרים ֵאָליו ָהְרחֹוִקים ִמֶלםו
ְוֵאינֹו , ִךי ַהֵשם ִיְתָבַרְך ַמֵכא ַרֲחִמים ְוָחֶפץ ְלֵהִטיב ְורֹוֶצה ִבְתשוַבת ְרָשִעים. ַךָלה ְפָעִמים

, ְוהוא חֹוֵשב ַמֲחָשבֹות ְלַבל ִיַדח ִמֶלםו ִנָדח, ִךי ָחֵפץ ֶחֶסד הוא: ָחֵפץ ְבִמיָתָתם ְךמֹו  ֶשָךתוב
ְוַעל ֵךן ָיָקר ְבֵעיָניו ְמאֹד ְמאֹד ִמי ֶשֵלִביא ַמָתָנה ְיָקָרה ָךזֹאת ֶשֵהם ָבָניו ַהְטָקִרים 

ְוֵאין ָערֹוְך ְלִשְמָחה זֹו ְךֶשזֹוִכין ְלַהְחִזיָרם וְלָקְרָבם ֶאל , ֶשִםְתַרֲחקו ִמֶלםו ַבֲעוֹונֹוֵתיֶהם
ְוַעל ֵךן ַעל ְיֵדי גֹוֵדל ִשְמָחה ֶשגֹוֵרם ַעל ְיֵדי ִקְרַבת ָהְרחֹוִקים ֶשהוא ְבִחיַנת , ַהְ דוָשה

, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַתֵ ן ִבְשֵלמות ָגדֹול ְבִחיַנת ְפַגם ַהְבִרית, ִהְתַהְפכות ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִשְמָחה
ִךי , ל"ו כנ"ֶשִעַ ר ַהְפָגם הוא ַמה ֶשָפַגם ְבִשְמָחה ְוָנַתן ֲאִחיָזה וִיִניָקה ִלְבִחיַנת ָיגֹון ַוֲאָנָחה ח
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, ִל וֵטי ָהַלכֹות)". ל"ַעְכָשו ַעל ְיֵדי ִקְרַבת ָהְרחֹוִקים ִנְתַהֵפְך ַהָטגֹון ַוֲאָנָחה ְלִשְמָחה ְגדֹוָלה כם
 ('ְסִעיף לא' ִהְלכֹות ִאישות ָהַלָכה ד, ֵאֶבן ָהֶעֶזר

 
הקמת שיעורים - 'פרק ד

פעם בשבוע או אפילו , וניתן גם לארגן שיעור על בסיס קבוע, ניתן לארגן שיעור חד פעמי

ובזכות שיעור התורה , ישנם אנשים רבים שעסוקים כל ימיהם בעבודה קשה. פעם ביום

כל אחד מאיתנו יכול לארגן שיעורי . נכנס אור התורה לביתם, שמארגן השכן או החבר

. ובכך לחזק את עצמנו שכננו ומכרנו, תורה בתדירות כזו או אחרת

: ֶשֶםֱאַמר, ְמַבְחָלה ִבְשִבילֹו– ה גֹוֵזר ְגֵזָרה "ֲאִפילו הקב, ָךל ַהְלַלֵלד ֶאת ֶבן ַעם ָהָאֶרץ תֹוָרה
 ('מסכת בבא מציעא דף פה)". ְוִאם תֹוִציא ָיָקר ִמזֹוֵלל ְךִפי ִתְהֶיה"

ֶאָכא ְיָפְזָרה ְלָכל – ֶשכֹא ַיָעצֹר ָאָדם ַהתֹוָרה ְלַעְצמֹו וְלִמְשַפְחתֹו ":... ֵבית ְיֶחְזֵקאל"וְבֵסֶפר 
. (ְפִסיְקתא זוַטְרִתי ִיְתרֹו)ְיַלֵלד – ְוָכל ַהזֹוֶכה ִלְלמֹד , ָבֵאי ָהעֹוָלם

סוגי שיעורים ופעילויות 

 גברים– שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע : 'חלק א

ֶאָכא ִאם ָרִאיָת ָאָדם ֶשֵאין בֹו ִדְבֵרי תֹוָרה ָהְכִניֵסהו ְלֵביְתָך ? ֵךיַצד, ִךי ִתְרֶאה ָערום ְוִכִמיתֹו
ְוָלְמֵדהו ְקִריַאת ְשַמע ְוְתִפָכה ְוָלְמֵדהו ָפסוק ֶאָחד ְבָכל יֹום אֹו ֲהָלָכה ַאַחת ְוַזְרֵזהו ְבִמְצֹות 
. ְלִפי ֶשֵאין ְלָך ֵערֹום ְבִיְשָרֵאל ֶאָכא ִמי ֶשֵאין בֹו תֹוָרה וִמְצוֹות ְוהוא דֹוֶמה ְלִמי ֶשהוא ֵערֹום

 (תנא דבי אליהו רבא פרק כל זמן)

ארגון שיעורי תורה בית כנסת גברים   (1)

כי מעלת הלימוד תורה היא עצומה וגדולה –זכות גדולה היא לארגן שיעור תורה לגברים 
על שלושה דברים .  "האדם יורד ברוחניות שלו, וללא לימוד תורה באופן קבוע. מאוד

התורה היא אחד הדברים ". על העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה: העולם עומד
אחת השאלות , ובשמים אחרי מאה עשרים שנה, החשובים שעולמו של האדם תלוי בהם

בראתי לו יצר "כמו כן נאמר . האם קבע עתים לתורה: הבסיסיות שכל יהודי נשאל הוא
דהיינו שהתורה מתשת כוחו של היצר הרע ומגינה עליו – בראתי לו תורת תבלין – הרע 

לכן על ידי ארגון שיעור תורה אתה מציל מן החטא וגורם חיזוק . מפני התקפות היצר
.  גדול לכל מי שהשתתף בשיעור תורה בזכותך

: להלן כמה טיפים ועצות להצלחת השיעור

כדאי לשקול האם תצמח תועלת רבה – במידה וקיים במקומך שיעור קבוע ומאורגן. 1
יש לקחת . יותר מפרסום השיעור הקיים או שיש עדיפות לארגון שיעור תורה נוסף

מהו נושא השיעור ואופיו ובאיזה זמן הוא , מהי האוכלוסייה, בחשבון מהו המקום
. עלינו לזכור שמטרתנו היא קרוב וחיזוק של כמה שיותר יהודים. מתקיים

.  יש לפרסם את השיעור בלוח המודעות בכניסה לבית הכנסת שבו מתקיים השיעור. 2

.  כמו כן מומלץ לפרסם בתיבות דואר בכל הסביבה הקרובה על קיומו של השיעור. 3

בדף הפרסום לשיעור ניתן גם להוסיף דברי חיזוק על מעלת השתתפות בשיעור . 4
אם , רצוי להוסיף טלפון לבירורים, ולכתוב באופן ברור ומדויק את זמני השיעור, תורה

או מישהו רוצה לדעת אם השיעור מתאים לרמה , מישהו רוצה להגיע אבל אולי מתבייש
.  שלו בידיעת התורה
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שהרי המטרה – יש להתאים את נושאי השיעור לציבור שאמור להגיע : נושא השיעור. 5
ככל שנושא השיעור יהיה , העיקרית היא שתהיה השתתפות מקסימאלית בשיעור תורה

. כך יגיעו יותר ויותר אנשים, מרתק

ולהדגיש , ולעודד את מי שהחסיר. מומלץ לתת יחס אישי לכל מי שמגיע לשיעור. 6
. שהשתתפותו בשיעור חשובה  מאד

אם אין קמח אין : "יש שיעורי תורה שעליהם נאמר בדרך מליצית– כיבוד ושתייה. 7
ניתן להחליט על . הדבר מעודד אנשים להגיע, כאשר מגישים תקרובת לשיעור" תורה

על מנת לא , יהיה קבוע פחות או יותר" תפריט הכיבודים"אבל כדאי ש, "כיבודים-תורנות"
אפשרות נוספת היא שלפעמים יש משתתף אחד . לגרום לתחרות מי מביא יותר כיבוד
כמו כן ניתן לנסות להשיג כיבוד . ואשריו ואשרי חלקו, שמעוניין להביא כיבוד באופן קבוע

וכמובן . על ידי בקשה מהגבאי שאם אפשר שבית הכנסת יעזור במימון הכיבוד לשיעור
.   להחליט על הכשר המקובל על כולם

וכך ניתן יהיה גם להודיע  (מנחה או ערבית)מומלץ שבסוף השיעור תתקיים תפילה  .8
. ולעודד את הבאים לתפילה שינסו לזכות להקדים ולהגיע גם לשיעור תורה

כי בלא מעט בתי כנסת , ניתן לנצל את מרווח הזמן שבין מנחה לערבית ולתת שיעור .9
 .זמן זה הוא זמן מבוזבז שניתן לנצלו לשיעור תורה

ֵהן , ֶשָךל ֶאָחד ֶשָכַמד ִמְכָפִנים ְבֵאיזֹו ְיִשיָבה: וְֵיש עֹוד ֵעָצה ְךָלִלית ַעל ְיֵדי לֹוְמֵדי ַהתֹוָרה
ַחס , ְותֹוָרתֹו ֶשכֹא ִתְשַתַךח' ְיָנֵדב ֶאת ַעְצמֹו ָךֵעת ִלְכבֹוד ה, ְבֵאכו ֶעֶשר ַהָשִנים ְוֵהן ִמְכָפִנים

ְוֵאכו . וְֵיש ְשֵתי ָשעֹות, ָשעֹות' ֵיש ֶשְטַנֵדב ג. ִלְקבַֹע ִעִתים ְלַלֵלד ֵאיֶזה ָשעֹות ְביֹום, ְוָחִליָלה
וְלָכל ַהָפחֹות , וְֵיש ְשֵתי ָשִנים, ָשִנים' ֵיש ֶשַטְסִךים ִלְנהֹג ֵךן ִבְקִביעות ג, ַהִשעוִרים גוָפא
ָאז ִיְגַדל ַהחֹוב ַעל ָךל ַבֲעֵלי ... ַךֲאֶשר ִנְתבֹוֵנן ַעל ַמָצב ַהתֹוָרה, וֶבֱאֶמת. 'ָשָנה ַאַחת וכו

ְלִהְשַתֵדל ... ַהטֹוְדִעים וְמִביִנים ֶאת ֶעֶרְך ַהתֹוָרה וְגֺדָכָתה ִלְלחֹם ִמְלֶחֶמת ַהתֹוָרה... ַהתֹוָרה
ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ִאיש ִאיש ְבִעירֹו ְבָכל ַהְלִדינֹות, ֶלֱאהֹב ֵשם ָשַמִים ַעל ָךל ַאֵחינו ֵבית ִיְשָרֵאל

ִךי ִאם ִמְלֶחֶמת , וִמְלָחָמה ָךזֹאת ִהיא לֹא ִמְלֶחֶמת ְרשות. ְבָכל ָהעֹוָלם' ִיְתַרֶבה ְךבֹוד ה
ְוִאיש ֶאת ֵרֵעהו ֵיֲחֵזק , ְותֹוָרתֹו' ֶשַהךֹל ָחיַיִבין ָלַקַחת ֵחֶלק ָבה ְלָהֵגן ַעל ְךבֹוד ה, ִמְצָוה

ְוָאז ְבַוַדאי ַיֲעזֹר ַהֵשם , ַחס ְוָחִליָלה, ִלְשמֹר תֹוָרֵתנו ַהְ דֹוָשה ֶשכֹא ֵתֵרד ְיִריָדה ְךָלִלית
. ָאֵמן, ִיְתָבַרְך ְלַמַען ְשמֹו ַהָגדֹול

 (קונטרס תלמוד תורה, ליקוטי החפץ חיים)
 

 

 נשים– שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע : 'חלק ב

אבל מה יהא על הנשים , אמנם אנחנו דואגים לגברים שיתחזקו על ידי שיעורי תורה
שיעורים אלו הם ממש הצלת . התשובה היא שיעורי התורה לנשים, ובכן? ובנות ישראל

בזכות נשים צדקניות נגאלו עם ישראל ובזכותן אנו עתידין "ולא לחינם נאמר , הדור
והרבה חיזוק ושמחה וקדושה , הרבה נקיות לשון, הרבה בתים התעלו, "להיגאל

.  התחוללו בזכות שיעורי תורה שנשים מקיימות בביתן

, שיעורי תורה, קבוצות תהלים: בחוברת זו נתאר שלושה סוגי פעילויות ושיעורים לנשים
.  זוגיות ועוד, וחוגי בית בנושאי חינוך

קבוצות תהלים נשים  (1)

לא )שהיא המתכונת המומלצת ושאינה עולה כלום , להלן נתייחס לארגון קבוצת תהלים
להזמנת המרצה או לנסיעות ולכן היא יותר קלה להתארגנות ולהצלחת ההמשכיות של 
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 (השיעור
מובן שניתן למסור לנשים שיעורים בנושאים שונים ומגוונים אבל דרך זו של אמירת 

ניתן גם . מצליחה מאוד וצוברת תאוצה בכל רחבי הארץ והעולם, התהלים בקבוצות
ואז לומדים ביחד דברי , לארגן שיעורי תורה לנשים שבהם גומרים את התהלים יחד

: ניתן להתקשר לארגון שיעורי התהלים לנשים בקבוצה בטלפון הזה. חיזוק או הלכות
 ולקבל מהם הדרכה כיצד לפתוח את השיעור וכיצד להצליח בהחזקת 02 5004661

. השיעור לאורך זמן

- ב. גם את יכולה להיות שותפה למהפכה החיובית הרוחנית המתחוללת בארץ ובעולם
. מתקיימים באופן קבוע מפגשים של נשים שקוראות תהלים בצוותא!  מדינות בעולם25

מיליוני מלאכים שומרים על עם ישראל בזכות אלפי ספרי התהלים שנקראו על ידי אלפי 
. וניסים רבים מאוד התרחשו בזכות קריאת התהלים, נשים אלו

במהלכה בעשרים הדקות , פגישה של קבוצת התהלים יכולה לארוך כחצי שעה
ולאחר מכן נערך לימוד משותף , הראשונות כל הקבוצה מסיימת יחד את ספר התהלים

. של חמש דקות הלכות שמירת הלשון וחמש דקות הלכות צניעות

:  להלן הדרכה מפורטת כיצד תוכלי לפתוח שיעור תורה לנשים
: תוכלי לסייע לזיכוי הרבים ולקירוב הגאולה, באמצעות חמישה צעדים הבאים

אפשר . לפי המקום והיכולת, את יכולה לבחור בביתך או בבית חברה-  בחרי מקום  (1
. גם לקיים סבב כך שכל פעם השיעור יתקיים בבית משתתפת אחרת מהקבוצה

אפשר לקבוע בשעות , בררי עם כמה חברות על שעות המתאימות להם-  בחרי זמן  (2
, אפשר בשעות הערב לאחר שהילדים ישנים, כשהילדים בגנים ובבית הספר, הבוקר

. ואפשר בשבת בשעות המתאימות

כאשר , ספר תהלים שמחולק לחוברות: כדאי לרכוש תהלים מחולק-  השיגי ספרים  (3
, שתיים או יותר, כל אישה קוראת חוברת אחת. בכל חוברות מופיעים כמה פרקי תהלים

ניתן לרכוש ספר תהלים מחולק בחנויות ספרי . וכך ניתן לסיים את ספר התהלים בקבוצה
פרטים )פינחס ראובן בבני ברק ' וגם אצל ר, קודש ולתשמישי קדושה ברחבי הארץ

גם . כדי להשיג גם ספר על שמירת הלשון וספר בענייני צניעות, בנוסף.  (נוספים בנספח
פינחס ראובן  ' או אצל ר, אותם ניתן להשיג בחנויות לספרי קודש ולתשמישי קדושה

. בכתובת שבסוף הספר

והשגת את הספרים ,  אחרי שבחרת מקום וזמן לשיעור- פרסמי את השיעור (4
עם תיאור הפרטים של הזמן , הכיני מודעה בה תפרסמי את השיעור, המתאימים

.  והמקום בו נערך השיעור

וכך , ובקשי מהן להעביר לחברות שלהן, והזמיני אותן לשיעור, ספרי לחברותיך (5
הזמנה "לפעמים יותר קל לחברה להשתתף בפעילות שהיא קיבלה אליה . הלאה
".  אישית

אפילו )אפשר להתחיל את קבוצת התהלים עם קבוצה של מספר מצומצם של נשים 
פעמים רבות מצטרפות עם הזמן . והקבוצה תתרחב עם הזמן (שלוש עד חמש נשים

יחס חם ואווירה נעימה בחוג בהחלט . נשים נוספות ששמעו על הפעילות מחברותיהן
וכמו כן שעה שנוחה לרוב המשתתפות תאפשר , יכולים להרחיב את מעגל המשתתפות

. ליותר נשים להגיע

:  להלן הדרכה למארגנות קבוצת התהלים
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זכיתן להימנות בקבוצת נשים יקרה מפז מבחינת מעט המחזיק את , נשים יקרות
.   גדול המזכה אחרים מן העושה בעצמו. המרובה

אין דבר . 'וכאן המקום לחזק ידי העושות במלאכת הקודש של איחוד ישראל תחת דגל ה
נפלא ומאחד יותר מהתכנסות של נשים בחינת רעים אהובים בתפילה מתוך תהלים 

.   המחולק

כללי יסוד   

.   אחת אחת לפי המספרים, דאגי שיהיו ברשותך כל חוברות התהלים המחולק בשלמות
ואין להפיצם בין נשות הקבוצה , התהלים המחולק מיועד להתכנסות קבוצתית בלבד

.   ואף לא כשאומרות בזמן אחיד, אשר תאמרנה אותם בפרטיות בביתן
כידוע שתפילה ותהלים הנאמרים , מטרת התהלים הקבוצתי הוא לאומרו דווקא בצוותא

ניתן לחלק חוברות , ואם אי אפשר... בחינת רבות בנות עשו חייל, בציבור כוחם רב
. לשכנות על מנת לגמור את התהלים בתוך זמן מסוים

הכנות בטרם ייסוד התהלים הקבוצתי במספר טלפונים תוכלי לוודא שעה נוחה למרבית 
חשוב לשמור על מסגרת הזמן , לאחר קביעת יום ושעה. ולחמם את הקשר, המשתתפות
.  ולא להאריך

שיחה קצרה . זו ערובה להצלחת הקבוצה- בכל פעם מחדש , הזמנת הנשים באופן אישי
וכן הסבר על מעלת , וכמה חסרה לנו נוכחותך, כמה מוסיפה השתתפותך, בה תצייני

.   שיחה כזו בוודאי תניב פירות, התהלים בצוותא
  

סידור החדר עבור אמירת התהלים   

.   עדיפות מרבית לכיסאות המסודרים סביב שלחן אחד
והשנייה . אחת לחוברות שעדיין שלא נאמרו: העמידי שתי סלסילות על גבי השולחן

.   לחוברות שהושלמו
.  'וכדו, מזונות, שתייה קלה: כדאי לדאוג לכיבוד

או לעשות תורנות בין בנות בוגרות . מומלץ להכין משחקים, במידה ויש ילדים בבית
.  שתעסקנה את הילדים (אפשר בנות של האמהות המשתתפות בשיעור)
  

אמירת התהלים   

.   בקול רם ובכוונת הלב, שקודם לתהלים'' יהי רצון''יש להתחיל כולן יחד את ה
שכן במקרה ואישה נכנסת , חשוב מאד לדעת עד כמה חשובה אמירת כל פרק בודד

!  מספיק שתאמר אף פרק בודד והיא נחשבת כחלק מאמירת התהלים כולו, מאוחר
 02 5004661: בטלפון. (ניתן להשיג גם חוברות תהלים מחולק באנגלית)

דהיינו , אם היא מעוניינת בכך- או לעזור לה, יש להמתין בשקט עד לאחרונה שתסיים
נשים נוספות תקראנה מתוך ספר תהלים אחר חלק מהפרקים /אפשר שאישה נוספת
. שנותרו בספרון שלה

והשאר מתלוות אליה , בקול- שלאחר התהלים" יהי רצון"ואז תאמר אחת הנשים את ה
".  אמן"בלחש או שרק תעננה 

 
במקום , אומרים את רשימת החולים והזקוקים לישועה' יהי רצון'תוך כדי אמירת ה 

. המיועד לכך
ונוסח זה גם הוא ', יהי רצון'יש נוסח מיוחד ל, שאם השיעור מתקיים בשבת, יש לשים לב

. מופיע בתהלים המחולק

רשימת החולים 



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

.  יש להכין רשימת חולים ואנשים הזקוקים לישועה
כדי לאפשר ,  רצוי להשאיר דף ועט על השולחן.אחת לכמה זמן יש לעדכן את הרשימה

.  הוספת שמות לברכה
. כך שכל אישה קוראת חלק מהרשימה, אפשר לחלק רשימת שמות לברכה לכמה דפים

. התמידי בקשר רצוף עם המשתתפות
ועל כן רצוי , אין להניח שהמשתתפות תזכרנה באופן קבוע על קיום התהלים הקבוצתי

.  לשלוח תזכורות לנשים כדי שתגענה
.  כדאי להתקשר לומר שהיא חסרה לקבוצה, במקרה שמישהי נעדרה

.  לפעול בקביעות לצרף נשים חדשות לקבוצת התהלים
.   ליצור קשר עם קבוצות נוספות בערב ראש חודש למפגש גדול יותר וחגיגי

 

ִךי ָךל ָאָדם ָצִריְך וֺמְכָרח ַלֲעסֹק ְלָקֵרב ַגם ֲאֵחִרים ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ְוַלֲעשֹות ַבֲעֵלי ְתשוָבה 

ְיַשְעָיה )ָלֶשֶבת ְיָצָרה - ִךי ֶזה ִעָ ר ִישוב ָהעֹוָלם ִךי לֹא תֹהו ְבַרָאה , ְוֵגִרים ִךי ְלָכְך נֹוַצְרתָ 

וְכמֹו ... 'ֶשִטְהֶיה ָהעֹוָלם ְמטוַשב ִמְבֵני ָאָדם ְדָהיְינו ְבֵני ֵדָעה ָהעֹוְסִקים ַבֲעבֹוַדת ה, ('מה

, ל ַעל ֶזה ְמאֹד ְוַכלוָבא ַבזַֹהר ַהָ דֹוש ָזַךָאה ַמאן ְדָאִחיד ְבָיָדא ְדַחיָיָבא"ֶשִהְזִהירו רז

. ש"ְוִהְפִליג ָשם ְמאֹד ְמאֹד ְבעֶֹצם ְשָכרֹו ֶשַהֵשם ִיְתָבַרְך ִמְתָפֵאר ִעלֹו ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ע

.  ְוֶזה ְבִחיַנת ָהֲעְרבות ֶשָךל ִיְשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָבֶזה

ִךי ָךל ֵאַחד ִמִטְשָרֵאל ְמֺחָטב ְלַדֵבר ִעם ֲחֵברֹו ְבִיְרַאת ָשַמִים ְבָכל יֹום וְיֹום וְכמֹו ֶשָאנו ְמַבְ ִשין 

ְוִעָ ר ַבָ ָשֵתנו הוא ֶשִםְזֶךה ' ְבַכָלה ְתִפכֹות ֶשִםְזֶךה ִלְכמֹוד וְלָלֵמד ִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות וְלַקֵטם וכו

ְלַלֵלד ֲאֵחִרים ְדָרִכים ְוֵעצֹות ַבֲעבֹוַדת ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְוֶזהו ִלְכמֹוד וְלָלֵמד ִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות 

וְלַקֵטם ֶשִטְהֶיה ַהִכלוד ַרק ִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות וְלַקֵטם ִךי לֹא ַהִלְדָרש הוא ָהִעָ ר ֶאָכא 

 ('ִהְלכֹות ֵגִרים ָהַלָכה ג, יֹוֶרה ֵדָעה, ִל וֵטי ָהַלכֹות)". ַהַלֲעֶשה

הקמת שיעור תורה לנשים  (2)

שזו המתכונת המנוסה , בסעיף אחר כתבתי טיפים והדרכה לארגון שיעור תהלים לנשים
בסעיף זה פשוט רציתי להוסיף הדרכה נפרדת לארגון שיעור . להצלחת שיעור נשים

.  לנשים" רגיל"כדי שנדע שניתן גם לארגן שיעור תורה – תורה לנשים 
 

? כיצד לפתוח שיעור תורה לנשים

ניתן להתארגן , ואם לא מצאתן, חפשנה אישה רבנית שיכולה להעביר דברי תורה (1)
, שמירת הלשון: או ניתן ללמוד יחד נושאים כמו, שכל משתתפת מכינה דברי תורה

. 'הלכות שבת וכו

, בכניסות לבניינים, בתיבות הדואר– פרסמנה את השיעור בכל מקום אפשרי  (2)
. 'מקוואות וכו, במקומונים

על מנת שהמשתתפות תוכלנה לחלק , ניתן לחלק את דפי הפרסום בשיעור עצמו (3)
. לשכנותיהן וחברותיהן

. ניתן לעשות תורנות בהכנת כיבוד כמו עוגות ועוגיות בין משתתפות השיעור– כיבוד  (4)
כמו מומלץ לסכם . וחשוב לשבח את טעם העוגות ומיני המאפה שכל משתתפת עושה

. על כשרות מהודרת המקובלת על כולן
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חתם ). ֶנֶפש זוָלתֹו-ַנְפשֹו ְלַבד ְולֹא ַיְשִלים ֶאת-לֹא ֺתְשַלם ֵחֶפץ ַהְבִריָאה ִאם ַיְשִלים ַרק ֶאת
 (סופר

 

: ועוד, חינוך, ארגון חוגי בית שלום בית (3)

כי חוגי בית נערכים בקבוצות , חוגי בית זו מתכונת קצת שונה מארגון הרצאה או שיעור
. אבל החומר שמועבר בהן הוא יותר מעמיק ויותר משפיע על המשתתפים, יותר קטנות

, שלום בית, כגון חינוך ילדים, ניתן גם לערוך סידרת הרצאות המתמקדות בנושא מסוים
. פרשת שבוע וכדומה

, לֹא ָבָראִתי ֶאְתֶכם ֶאָכא ִבְשִביל ֶשִתְלְמדו ִעם ָבַני תֹוָרה, הוא-ָברוךְ -ָאַמר ָלֶהם ַהָ דֹוש
. ְוָאְרחֹות ַחִטים תֹוִדיעו ָלֶהם

 ('ב פסקה ח"תנא דבי אליהו זוטא פרק כ)

 

להלן כמה טיפים להצלחה בארגון החוג בית 

יש מוכנות גבוהה יותר של האנשים לשלם , שהם למעשה מעין סדנאות, בחוגי בית. 1
.  ועל כן יתכן שיהיה קל יותר לגייס לחוג בית את עלויות הבאת המרצה– תמורת החוג

ניתן לכתוב שמספר מסוים מהנרשמים הראשונים לחוג בית יקבלו הנחה בהרשמה . 2
. מוקדמת

.  היכרות חינם-על מנת לעניין יותר את הציבור ניתן לשקול לערוך הרצאת הכנה. 3

ולהתייעץ איתו על דרכים , רב שיש לו ניסיון בהעברת חוגי בית/יש לבחור מרצה. 4
. להגברת והצלחת ההרשמה וההשתתפות

מומלץ לברר עם , כיון שהרבה מהצלחת חוג הבית מותנה בהתארגנות מתאימה. 5
לברר מי היו המארגנים ולהתייעץ , המרצה פרטים על חוג בית מוצלח שזכור לו/הרב

.  איתם ולשמוע רעיונות להצלחת החוג בית

" חינוך ילדים"ו" זוגיות- שלום בית"נושאי חוגי הבית הפופולאריים היום הם בנושא . 6
מימוש , מודעות עצמית, מדע, והצעירים מתעניינים יותר במיסטיקה, לזוגות נשואים
מתאימים לכלל ', אורח חיים בריא וכדו, נושאים כמו חשיבה חיובית. עצמי וכדומה
. המשתתפים

.  מומלץ לבחור שם מושך לחוג בית על מנת  להגביר את כמות המשתתפים. 7

וזו , כי לרוב הן יותר מתעניינות בנושא הבית– רוב חוגי הבית המוצלחים הם לנשים . 8
ולקבל חיזוק ועידוד , להכיר חברות חדשות, להתאוורר, גם ההזדמנות שלהן לצאת

.  רוחני

רוב חוגי הבית המוצלחים נעשים בשעות הערב בשעה שהילדים ישנים וכך האישה . 9
.  יכולה לצאת בצורה רגועה ונוחה יותר
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בבחירת מיקום הפעילות  יש לבדוק מראש האם יש תחבורה : מיקום החוג בית. 10
כמו כן כדאי לברר היכן בעבר נערכו חוגי . נוחה למקום או האם ניתן לארגן הסעה לשם

.  בית מוצלחים

יש לבדוק שאין בעיות צפיפות ושיש מזגן פעיל – במידה והחוג נערך בבית פרטי . 11
.  וכן כדאי לנסות לארגן כיבוד קל להנעים לקהל את ההרצאה... ויעיל

להדגיש , מומלץ לכתוב ברור מה יהיו נושאי ההרצאות– במודעה לפרסום חוג הבית . 13
, ניתן גם לתאר שאלות נפוצות. את היתרונות והתועלת שנפיק מההשתתפות בחוג

כדאי להקפיד על עיצוב נעים ומסודר של עלון . בהן עוסק חוג בית זה', דילמות וכדו
.  כמו כן לא לשכוח לשים מספרי טלפון נחוצים למידע נוסף, המידע על החוג בית

כדי להבטיח שמי ששילם יופיע וישתתף בחוג , מומלץ לגבות דמי הרשמה מראש. 14
. בית

:  להלן כמה שיטות שניתן לנסות דרכם לכסות את עלויות החוג בית

, דבר זה תלוי כמובן במקום וביכולת של האנשים– גביית דמי השתתפות בחוג בית . 1
אנשים יהיו מוכנים לשלם , ככל שהמרצה יותר מפורסם ומבוקש. וגם איזה מרצה מביאים

.  יותר

כגון קופות חולים )ניתן לנסות לעניין בעלי עסקים וארגונים – מימון של בעלי עסקים .2
, או במתן חסות מלאה לפעילות החוג, בהשתתפות בעלויות חוג הבית (ומוסדות שונים

. ולתת להם בתמורה פרסום וקרדיט על כך שנטלו חלק במימון החוג

ניתן לעניין אותם . ישנם לא מעט אנשים שרוצים להנציח את יקיריהם בדרכים שונות. 3
.  להיות שותפים בזיכוי הרבים של חוג הבית שיהיה לעילוי נשמת יקיריהם

וכך עלויות , לנסות לארגן מרצה מהשכונה או מהעיר שיהיה מוכן להרצות ללא תשלום. 4
.  כי אין צורך לשלם כמעט על נסיעות למרצה ועל ההרצאה, חוג הבית ירדו פלאים

 

קיימת אפשרות נוספת לפעילות קבועה -  הקמת מדרשה לב לאחים לנשים ונערות .01

ולהקים מדרשה עבור נשים , והיא ליצור קשר עם ארגון לב לאחים, ורבת עוצמה

ברוך השם בהרבה ערים ויישובים נפתחו מדרשות לב . ונערות מאזור מגוריכם

ופעילות ברוכה זו , שבהן מזמינים מרצות ללמד וללמוד יחד עם בנות ישראל, לאחים

נשים ונערות . נותנת פירות בשטח בהתחזקות וקירוב בנות ישראל לאבינו שבשמים

, רבות חזרו בתשובה דרך הרצאות ששמעו במדרשיות לב לאחים ברחבי הארץ

המדרשה . ובעקבותיהן חזרו משפחות שלמות וקיבלו על עצמן חיי תורה ומצוות

, וכן פעילויות מיוחדות לקראת החגים, מארגנת הרצאות חווייתיות של מיטב המרצים

בתוך מדרשיית לב לאחים יש גם ספרייה להשאלת דיסקים . ועוד, מסיבות לנשים

ולכן מדובר , וקיימת גם אפשרות לייעוץ אישי ולסיוע בכל תחומי החיים, תורניים

.  בפעילות רבת עוצמה

והוא סיפר שהמדרשות שנמצאות , לפני זמן מה שוחחתי עם פעיל רציני במניעת הפלות

בכל עיר ועיר מצילות את בנות ישראל מלהתדרדר לרחוב ומעלות אותן על דרך המלך 

לפרטים ומידע לפתיחת מדרשת לב לאחים צלצלו ללב . כראוי לבנות ישראל כשרות

 (יש להשאיר פרטים ויחזרו אליכם, אם לא עונים) 1800-550-300לאחים 
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ְךֵדי ֶשִטְשַמח , ֶשִטְשַתֵדל וְִיְתַאֵלץ ְבִהְשַתְדלות ַרב ְלֵהִטיב ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם– ִךי ֶזה ָךל ָהָאָדם 

: ְוַעל ֶזה ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, וְיֹאַהב ָךל ָאָדם ַהְשָלַמת ֶנֶפש ֲחֵברֹו ִבְשֵלמות ַעְצמֹו, ְבַמֲעָשיו' ה
ְךָלל וִיסֹוד ָגדֹול ְבִללוד ַהתֹוָרה , ַבתֹוָרה ָדְיָקא, "ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָךמֹוךָ "– ְךָלל ָגדֹול ַבתֹוָרה 

.  ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָךמֹוךָ – ֶשטֹאַהב ְשֵלמות ֲחֵברֹו ְךַנְפשֹו 
, וְִיְהֶיה ְתִפָכתֹו ֶשָךל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, ִלְראֹות ִבְשֵלמות ָךל ָהעֹוָלם– ְוכֹה ִיְהֶיה ְתשוַקת ַהַשֵכם 

' ִמי ִיֵתן ְוָהָיה ָךל ָעם ה: "ה"ְךמֹו ֶשִהְתַפֵכל מֶֹשה ַרֵבנו ע', ֵיְדעו ֶאת ה, ִמְ ַטָםם ְוַעד ְגדֹוָלם
".  ְנִביִאים

 (ס על יורה דעה"ת חת"ִמתֹוְך ַהְקָדַמת שו)
 

. ילדים ונוער– שיעורי תורה ופעילויות על בסיס קבוע . חלק ג

מטרתם לאפשר . סניפי אבות ובנים הם בפריחה גדולה- פתיחת סניף אבות ובנים (1)

, לפעמים הבן מושך את האב שיבוא איתו ללמוד. לאב ללמוד עם בניו בזמן הפנוי בשבת

הפעילות מלווה בפרסים . וכך זוכים לגרום לעוד לימוד תורה והתחברות של העם לתורה

וכך מאתגרת , ובפעילויות מיוחדות בימי חופשה, במסיבות לקראת החגים, למתמידים

על מנת לקבל פרטים והדרכה מפורטת . את הילדים יחד עם אבותיהם לבוא ולהשתתף

 1-700-500-613לפתיחת סניף אבות ובנים אל תהססו להתקשר למרכז אבות ובנים 

 

תהלים לילדים יום חול ושבת   (2)

כידוע קריאת התהלים על ידי ילדים יש לה – ארגון תהלים לילדים זו זכות גדולה מאוד
ִמִפי עֹוְלִלים וְיְֹנִקים ִיַמְדָת עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך “: כמו שכתוב בפסוק, מעלות רבות וכוח עצום
ילדים שלא לומדים בבתי " סחוף"כמו כן ניתן ל (ג,תהלים ח)" ְלַהְשִבית אֹוֵיב וִמְתַנֵ ם

שישתתפו בקריאת התהלים ואולי על ידי יחס טוב ודיבורים מתאימים ניתן , ספר תורניים
.  להשפיע עליהם ועל הוריהם לזכות ולעבור לבית ספר תורני

או ממתק קטן ותשומת " שלוק. "על מנת להתחבב על הילדים אין צורך בפרסים גדולים
כך שירצו להתמיד ולהגיע , לב אמיתית יכולים להספיק כדי לרכוש את לב הילדים

.  לאמירת התהלים
כמו . הזמן והיכולת, הכל לפי המקום, ניתן לארגן אמירת תהלים בכל יום  או רק בשבת

כן ניתן לקחת ממתקים כמו שלוקים או וופלים ולארגן ברחוב ובגני שעשועים אמירת 
וכך ניתן להקיף מספר גדול של ילדים מגוונים שונים של , תהלים או פסוקים מיוחדים

.  דרגות שמירת מצוות

עצות נוספות להצלחת מבצע התהלים לילדים 

שכאשר צוברים אותם מקבלים פרסים , אפשר להכין ולחלק כרטיסי השתתפות. 1
.  ודבר זה יגביר את רצון הילדים להגיע בקביעות, ומשתתפים בהגרלות

כל מי שמביא חבר חדש מקבל כרטיס נוסף וכך ": חבר מביא חבר"ניתן לעשות מבצע . 2
.  מגדילים את כמות הילדים המשתתפים

במידה ויש . חשוב מאד לשבח ולעודד את הילדים על השתתפות והתנהגות טובה. 3
וכך הילד שרצה לקבל תשומת לב , מומלץ להתעלם, מעט הפרעות בזמן שיעור התהלים

אך אם יש חוסר משמעת . על מעשים שליליים לא יקבל התייחסות על מעשיו הלא טובים
צריך לקחת את הילד לצד ולהזהיר אותו שהוא לא יקבל את הממתק או לא , רציני
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יש לבקש מהילד לא להשתתף בפעילות , אם זה לא עוזר. ישתתף בהגרלה וכדומה
.. 'וכדו, הקרובה

ניתן להשיג מימון למבצע תהלים על ידי פניה לבעלי חנויות ומפעלי ממתקים והצעה . 4
או לפחות למכור בהנחה ניכרת את הממתקים , להיות שותפים במבצע חשוב זה

. למבצע

ושנזכה להשפיע לטובה , יש להתפלל לבורא עולם על הצלחת הפעילות, מעל הכל. 5
.  ולקדש את שמו יתברך בדברינו ומעשינו

כמו שכתוב שהעולם קיים בזכות הבל פיהם של – ארגון שיעור תורה לילדים  (3)
תינוקות של בית רבן  

: כמה נקודות וטיפים

לספר סיפורים , לספר להם פרשת שבוע, בשיעור ניתן לומר עם הילדים פרקי תהלים. 1
. לערוך חידונים ביהדות או בהלכה וכדומה- ך וממעשי אבותינו"מהתנ

.  לילדים יש זמן פנוי ולכן לפעמים יותר קל להביא אותם לשיעור. 2

ולכן עלויות המימון – לרוב ניתן לעודד את הילדים על ידי פרסים וממתקים לא יקרים 
. יכולות להיות לא גבוהות במיוחד

מכספי מעשרות או , מבית הכנסת עצמו– ניתן לנסות להשיג מימון לשיעור לילדים . 3
.  מהורי הילדים

מומלץ להכין כרטיסי – על מנת לעודד את הילדים להגיע לשיעור באופן קבוע . 4
ואז פעם בכמה זמן לעשות . השתתפות שהילד מקבל בכל פעם שהוא בא לשיעור

.  בכרטיסים פרסים וספרים המתאימים להם" קונים"שבו הילדים " שוק"הגרלה או 

.  כל ילד שמביא חבר חדש זוכה בכרטיס נוסף– " חבר מביא חבר"ניתן לעשות מבצע . 5

וְכֵשם ֶשְבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ִבְזַמן ַהִלְלָחָמה ְמֺחָטב ָךל ֶאָחד ֵמֶאְזְרֵחי ַהְלִדיָנה ְלֵצאת ְלַמֲעָרכֹות 
לֹא ֵעת , ָהָבה ִנְתַחֵזק ְבַעד ַעֵלנו ְוַאְרֵצנו: ְוָכל ֶאָחד יֹאַמר ַלֲחֵברֹו, ַהִלְלָחָמה ֶנֶגד ָהאֹוֵיב

ְוָכל ִמי ֶשטֹוֵדַע , ֶאָכא ָעֵלינו ָלֵאזֹור ִמ ֶֹדם ְשֵאִרית ךֹחֹוֵתינו... 'ָלֶשֶבת ְבִחבוק ָיַדִים וכו
ָךל – ... ֵךן ַהָדָבר ְבִעְנָיֵננו ְבָיֵמינו ֵאֶכה... ַתְכִסיֵסי ִמְלָחָמה ְמֺחָטב ְלַלֵלד ֶאת ִמי ֶשֵאינֹו יֹוֵדעַ 

ִיְשַתֵדל ַלֲעשֹות ָבֶזה , ָךל ֶאָחד ְלִפי ַמה ֶשהוא, ֶאָחד ְוֶאָחד ֶשֵטש ַרק ְמַעט אֹור תֹוָרה ְבתֹוכֹו
ַיֲעֶשה – ִאם יֹוֵדַע ִמְשָנה . ַיֲעֶשה ֲחבוָרה ַוִטְלַמד ַלֲאֵחִרים ִמְקָרא– ִאם יֹוֵדַע ִמְקָרא . ְךִפי ךֹחֹו

ַהחֹוב ָעָליו ַלֲעשֹות – ְוֵכן ִאם יֹוֵדַע ִלְלמֹוד ַדף ְגָמָרא . ֲחבוָרה לֹוְמֵדי ִמְשָניֹות ַוִטְלַמד ִעָלֶהם
... ֲחבוָרה ְוִלְקבַֹע ִעִתים ִלְלמֹד ִלְפֵניֶהם ַדף ְגָמָרא ְבָכל יֹום

 (קונטרס תלמוד תורה, ליקוטי החפץ חיים)
 

יש שיטת קירוב שמצליחה מאוד בצפון והיא פתיחת – פתיחת מועדונית נוער  (4)
, מועדונית לנוער שהמתכונת היא שהם בשעה שעתיים ראשונות משחקים טניס שולחן
– שחמט ועוד משחקים ואז בשעה האחרונה נותנים להם שיעור תורני וכך כולם מרוצים 

, הנערים מרוצים מהמשחקים והחברה, ההורים מרוצים מהבייבי סיטר ומהלימוד תורה
... במיוחד מהשיעור תורה, ואנחנו מרוצים מהכול
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ארגון אירועים תקופתיים  : 'פרק ה

ארגון כנסים והרצאות   (1)

ניתן להשפיע על , היתרון בקיום כנס הוא שיש לכך השפעה רבה על כל המשתתפים
, כמו כן, אנשים רבים בפעם אחת לקבל החלטות אמיצות בחיזוק החיים היהודיים שלהם

אם המרצה מספיק מפורסם ועם פרסום מתאים וסייעתא דשמיא ניתן לכסות את עלות 
. הכנס

: טיפים ועצות להצלחת הכנס

. בראש ובראשונה להתפלל להשם להצלחת הכנס. א

כי מארגני כנסים מנוסים , כדאי שבכנס יהיו כמה שפחות התרמות ורצוי שבכלל לא. ב
כאשר מעודדים נשים לתרום ללא , מספרים על בעיות שלום בית שנוצרות לפעמים

או גם כאשר יש חילונים שבאים לכנס ומתחילים להתחזק , הסכמה מראש של בעליהן
מדברי החיזוק ואז פתאום שומעים על תרומות והתרמות ואז הם מגיעים למסקנה שכל 

כדאי ורצוי להימנע , על כן יש לנהוג בזהירות בנושא זה. הכנס היה בשביל ההתרמה
. בכלל מהתרמה

  (בהתאם לתקציב שיש)כדאי לנסות לפרסם את הכנס בכל הערוצים האפשריים . ג

:        והם

.  דפים בבתי כנסת-פליירים.1

.  דפים בלוחות מודעות של בתי כנסת ומוסדות ציבוריים.2

.  דפים בלוחות מודעות בכניסות לבניינים.3

.  מודעות ענק בלוחות מודעות.4

.  מודעה בעיתון המקומי.5
ניתן לנסות לממן את המודעות בעיתון או מודעות הענק על ידי פנייה לבעלי עסק שיעזרו 

.  ולכתוב זאת במודעות על ההרצאה, במימון

כמו כן אם אפשר , חשוב לכתוב ברור את המקום ואת השעה של הכנס, במודעות. ד
ואם כמות , "שי מיוחד לכל משתתף"מתנה לכל משתתף כדאי לכתוב במודעה -להשיג שי

 המשתתפים הראשונים יקבלו שי 100"מומלץ לכתוב , המתנות שהשגנו היא מוגבלת
' ניתן להשיג דיסקים לחיזוק וזיכוי הרבים במחיר של שקל אחד מר- ” ...נאה ומיוחד

.  (פרטים בנספח)פינחס ראובן 

-02: בטלפון– ניתן להיעזר במרכז מידע יהדות לגבי רב או רבנית מתאימה . ה
5811911 

מרצה אם הוא מכיר מארגני כנסים מנוסים על מנת להתייעץ /ניתן לשאול את הרב. ו
. איתם ולקבל מהם טיפים ועצות להצלחת הכנס

כך . זה פרסום ועריכת הגרלה על מוצר שימושי, דבר נוסף שניתן לשקול– הגרלה . ז
אפשר לעודד את המשתתפים להגיע בתקווה ליהנות מההרצאה וגם אולי לזכות במוצר 
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.  השימושי
או מתרומות של , ניתן לנסות להשיג או מהכנסות של דמי הכניסה: מימון המוצר המוגרל

כמובן לא לשכוח לציין את התורם בהדגשה במודעות הפרסום השונות על . בעלי עסקים
. ההרצאה

על כן כדאי לחשוב בכובד ראש , שם ההרצאה יכול לקבוע מאוד כמה יבואו להרצאה. ח
. כדי שיגיעו כמה שיותר משתתפים, על שם מעורר עניין וסקרנות

מומלץ להכין דף משוב ולחלק למשתתפים לאחר ההרצאה על מנת שירשמו מה טוב . ט
וכדי לגרום לכמה שיותר , כדי שנוכל לדעת מה לשפר להרצאות הבאות, ומה פחות טוב

. משתתפים להגיע להרצאות הבאות

גם עם מארגני כנסים מערים , מומלץ להתייעץ עם אחרים– לפני שמביאים מרצה . י
ואיזה , לשאול אותם את מי הם היו רוצים לשמוע, וגם עם חברים וידידים, אחרות

– המרצה /אמנם ככל שהרב. מרצה הם מכירים והיו שמחים להשתתף בהרצאה שלו/רב
. אבל מצד שני יגיעו יותר אנשים, יותר מפורסם כך העלות היא יותר גבוהה

, חשוב לבדוק מראש שאין אירוע מיוחד באותו יום שאנחנו מתכננים את ההרצאה. יא
. (...אם ההרצאה מיועדת לרחוקים)אירוע ספורט , חתונה מיוחדת, כמו הרצאה נוספת

ונגרמה עוגמת נפש , לא מעט פעמים ראיתי שבטעות נקבעו לאותו תאריך שתי הרצאות
. לשני המארגנים של ההרצאות

-להלן כמה שיטות שניתן לנסות דרכם לכסות את עלויות ההרצאה: מימון ההרצאה. יב
הכנס 

וגם בסוג , הדבר כמובן תלוי במקום וביכולת התשלום שבכל מקום– גביית דמי כניסה . 1
אנשים יהיו מוכנים לשלם על , ככל שהמרצה יותר מפורסם ומבוקש. המרצה שמביאים

.... אבל גם עלות הבאת המרצה גבוהה יותר, כניסה להרצאה שלו יותר

ניתן לנסות לעניין בעלי עסקים בהשתתפות בעלויות הכנס – מימון של בעלי עסקים . 2
, וכן להצלחה)ולתת להם בתמורה פרסום וקרדיט על כך שהם עזרו במימון ההרצאה 

אני מזכיר הרבה , ובדרך אגב. (לעילוי נשמת קרובי בעל העסק, לרפואה ולהבדיל
אבל גם לא לצפות , אמנם לא צריך להיות פסימיים. בחוברת על פנייה לבעלי עסקים

סייעתא , צריך הרבה תפילה. שירדפו אחרינו על מנת לממן את זיכוי הרבים שלנו
. התנהגות בדרכי נועם ודוגמה אישית טובה, דשמיא

האפשרות הפחות רצויה היא הזמנה של מרצה מארגונים " - חינם"שירות הרצאות ב.3
הבעיה עם הרצאה ללא תשלום היא שבאמצע או בסוף ההרצאה , "בחינם"שונים 

ואז אנשים יכולים להתאכזב או – ות /המרצה מתרים בהוראות קבע את המשתתפים
, זו אפשרות שמוצעת" חינם"על כן הזמנת הרצאות . לקבל רושם שלילי על כל ההרצאה

אבל יכולה לגרום אי נעימויות ולפעמים עלולה להחליש את השתתפות בהרצאות 
ואז , כי לפעמים האישה תורמת בלא רשות מבעלה ואז יש בעיות שלום בית, נוספות

“ ... לפעמים מה שבחינם עולה יותר יקר"ועל זה נאמר הפתגם ... פחות באים להרצאות

ישנם לא מעט אנשים שרוצים להנציח את יקיריהם – " עילוי נשמה"הרצאות וכנסים ל.4
ניתן לעניין אותם להיות שותפים בזיכוי הרבים של הכנס הזה לעילוי . בדרכים שונות
.  נשמת יקיריהם

– בכניסה לאולם ' מימון על ידי מכירת מוצרים בנושאי יהדות כמו חוברות וספרים וכו.5
. כמובן תלוי לפי גודל הכנס וגם אם אין חשש לערבוב נשים וגברים
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אולי ניתן גם לעניין אותם . כיום ישנם קופות חולים ועוד מוסדות שנלחמות על הצרכנים.6
.  בתמיכה ומימון ההרצאות בתמורה לפרסום שמם

, וחבל על זמנו היקר של הציבור שכבר הגיע וממתין, לפעמים קורה שהמרצה מאחר. יג
על כן כדאי להכין דברי פתיחה קלילים כדי להתכונן למצב של איחור לא צפוי של 

. המרצה

כדאי לשקול לבקש מרב העיר להשתתף בהרצאה על מנת לתת דברי ברכה וחיזוק . יד
.  למשתתפים

ועל כן כדאי לנסות לחפש – למוחשיות ולסרטים ומצגות" התרגלו"כיום האנשים . טו
כך , מרצה המשלב בהרצאותיו המחשה בהקרנה במצגת במחשב או במקרן וכדומה

. אנשים מגלים יותר עניין בהרצאה

האם מגיעה לשם , יש לשקול בכובד ראש לגבי מיקום ההרצאה– מיקום ההרצאה . טז
יש ', וכדו, האם נשים יכולות להגיע לשם בלי חשש, האם המקום מספיק גדול, תחבורה

: כדאי לציין דרכי הגעה למקום ההרצאה.  לבדוק היכן בעבר נערכו הרצאות מוצלחות
. 'וכדו, מפת האזור, שעות, קווי אוטובוס

לפום צערא : בן הא הא אומר. "אין להתייאש– במידה והגיעו מעט אנשים להרצאה .יז
ולכן כל מאמץ וכל פעולה חשובים , השם נותן שכר על המאמץ ולא על ההצלחה": אגרא

. מאוד בשמים

 
ֵאכו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶשִםְכָנִסים ְלָבֵתי ַעם –  (ז, ְיַשְעָיה נח)" ַוֲעִנִטים ְמרוִדים ָתִביא ַבִית"

מדרש רבה )".  ַוֲעִנִטים ְמרוִדים ָתִביא ַבִית: "ְלָכְך נֹאַמר, ָהָאֶרץ וַמְרוִים אֹוָתם ִמִדְבֵרי תֹוָרה
 (פרשת בהר

 

הם . בסעודת אמנים מתכנסת קבוצת נשים או קבוצת גברים– ארגון סעודת אמנים  (2)
-ע, גפן-ג, מזונות-מ– " מגע אש"מברכים על סידרת ברכות על פירות ואוכל לפי הסדר 

.  שהכל-ש, אדמה-א, עץ

ציבור האנשים מתכנס . מארחי הסעודה מכינים מאכלים הקשורים בכל אחת מהברכות
על המאכל שהוגש בפניו וכולם כאחד עונים לאחר הברכה , כל אחד בנפרד- ומברך 
. אמן– בקול 

את הברכה מברכים . אפשר גם בקול רם, לפני הברכה אפשר ורצוי לבקש בקשה כלשהי
. בישיבה

לגפן . לברכת המזונות יש סגולה לפרנסה. על פי המנהג לכל ברכה יש סגולה מיוחדת
המשכיות , לברכת העץ יש סגולה לביקוש על פירות". ענבי הגפן בענבי הגפן"– שידוכים 

הבקשה היא , לאדמה יש סגולות מרפאות ומאחר והאדם נוצר מאדמה. וזרע של קיימא
.  הכול בכל מכל וכל. יש סגולה כללית" שהכול"ואילו לברכת , על רפואה שלמה לחולים

בזכות , אנשים ונשים רבים שהשתתפו בסעודות אמנים מספרים על תוצאות יוצאות דופן
.  הברכות
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ניתן להזמין נשים שמתמחות בארגון , ומי שרוצה, ניתן לארגן לבד את סעודת האמנים
-     שושנה פריימן052-7656682- סימה טורשי :  להלן כמה טלפונים. סעודות אמנים
 04-6224157-     גברת נועם0544918667

אפשר ביחד עם סעודת אמנים  – ארגון ערב הפרשת חלה לנשים  (3)
ערב הפרשת חלה הינו ערב רוחני אשר בו לומדות הנשים את הכוח של מצוות הפרשת 

אפיית , לישת הבצק, החל מניפוי הקמח: המרצה מראה את כל שלבי ההכנה- חלה
 .החלות וכמובן מלמדת סוגי קליעות מגוונות ומיוחדות

ישועות של : וסיפורי ישועות בזכות מצוות הפרשת חלה, סיפורים, מלווה בשירים
זווג לאחר שנים רבות של : נשים שזכו בזכות קיום מצוות הפרשת חלה בכל המישורים

. כל אחת והישועה לה היא התפללה, בריאות, פרנסה, זרע בר קיימא, המתנה

אשר גורם לא פעם , מעמד מרגש, מגיעים לשלב הפרשת חלה, לאחר התפחת הבצק
.... ולא פעמיים לעיניים לדמוע

ניתן לסיים את הערב בשירה וריקודים , לאחר החוויה הרוחנית והעשירה בתוכן
.. המחממים את הלב

-052 או  03-90448704הרבנית שושנה מלול  : לארגון ערב הפרשת חלה ניתן לפנות אל

   050-7598186האחיות רצון , 052-7656682- סימה טורשי , 3590963
 

העברת חומר תורני בהזדמנויות שונות : 'פרק ו

פעילויות עם ילדי ישראל   (1)

בכל יום שישי היו בחורים , כשלמדתי בישיבת רמת גן- פרשת שבוע בדרך חווייתית  (1
והיו , בתיאום עם הגננת, נכנסים לגני ילדים חילונים ומסורתיים, יקרים שיודעים לנגן

מספרים וממחישים את פרשת השבוע בליווי שירה ונגינה שהרי כידוע הילדים אוהבים 
הם יזכרו זאת לכל , עם מסר חיובי, ועל ידי שמספרים להם בדרך חוויתית, מאוד סיפורים

.  ויש סיכוי שניצוצות אלו יתעוררו בעתיד ויגרמו להם לחזור בתשובה, החיים

, ד מבצעים את הרעיון החמוד הזה"היום בעיקר שליחי חב– אפיית מצות לילדים  (2
הרבה חילונים זוכרים חוויה . דניקים"אבל ניתן לאמץ אותו בשמחה גם אם אנחנו לא חב

" סיור"ערכו , בה הם הגיעו יחד עם כל ילדי הגן למאפיית מצות, יהודית נעימה זו
ולבסוף , מצות" אפו"ובנוסף הם עצמם לשו ו, קיבלו הסבר על מהות חג הפסח, במאפיה

זהו רעיון גדול והזדמנות נפלאה לזרוע זרע של חוויה . זכו לקבל את מאפה ידיהם לבית
מבחינת הילדים יש , כך שמבחינת הגננות יש כאן טיול עם חוויה. יהודית עם טעם טוב

ומבחינתנו זו עוד השפעה יהודית שתחקק בלב , כאן טיול עם אפייה ושמיעת סיפורים
אולי בזכות זה הילדים יאהבו יותר את היהדות ואולי יחזרו בתשובה , הילדים ומי יודע

. בעתיד הקרוב או הרחוק

ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִלְראֹות ָתִמיד ִלְרדֹף ַאַחר ֲחֵברֹו ְלַהְחִזירֹו ַללוָטב : ומוָבא ְבֵסֶפר ֵשֶבט מוַסר
של )ְדִאְלַמֵלי ָהוו יְֹדֵעי ָעְלָמא ַךָלה ְשָכרֹו ָגדֹול , (ב"ח ע"ְתרוָמה קכ)ְךמֹו ֶשָךתוב ַבזַֹהר 

ְךִמי ֶשרֹוֵדף ַאַחר ֶךֶסף ( אחרי החוטא להחזירו בתשובה)ָהיו רֹוְדִפים ַאֲחָריו  (מזכה הרבים
 (ל"להרב אליהו הכהן זצ– שבט מוסר ). ְוָזָהב

גם אם אתם לא יכולים או לא – ד או מסיבות חומש "בירור ומידע על מאפיות חב (3
יש לדעת שפעילות זו קיימת בכפר , חושבים כרגע על מבצע של מאפיית מצות לילדים
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בכל שנה מגיעות קבוצות גדולות מאוד של ילדים לחוויה ייחודית זו של מאפיית . ד"חב
על כן ניתן . סיורים וסיפורים, הילדים צופים בהצגה מרתקת, ד"מצות לילדים בכפר חב

ולספר להם על החוויה הזו בכפר , מורות בבתי ספר חילונים/לעניין גננות או אפילו מורים
ואולי בזכותנו הם יסעו לשם וחוויה זו תיחרט אצלם ותעודד אותם להתקרב יותר , ד"חב

.  ליהדות במשך הזמן

אנחנו יכולים , על ידי ארגון קייטנה בחופש- ארגון קייטנה לילדי החילונים והמסורתיים (4
ד "חב, להגיע באופן בלתי אמצעי לילדי ישראל ולהאיר אותם באור התורה ואהבת השם

ולא מעט חוזרים בתשובה אומרים שהניצוץ נדלק אצלם , עושים זאת בהצלחה כבר שנים
. בקייטנה כשהיו קטנים

 
וִמְצָוה ְגדֹוָלה ְלַהְחִניף ְלַתְלִמיָדיו ְוַלֲחֵבָריו ְךֵדי ֶשִטְלְמדו וְכֵדי ֶשִטְשְמעו ְדָבָריו ְלַקֵבל ... 

ֶשִטְשָמע לֹו ְלַקֵטם , ְוֵכן ָךל ָאָדם ֶשהוא ָסבור ֶשִטְמשְֹך אֹותֹו ֵאָליו. תֹוֵכָחה וְלַקֵטם ִמְצוֹות
ַוֲהֵרי ִמְצָוה , ֶאָכא ַבֲחִניפות ְיַקֵבל תֹוַכְחתֹו– לֹא ִיְשַמע לֹו – ְוִאם ָיבֹוא ֵאָליו ְוכֹוֵעס . ַהִלְצָוה

". ָיָקר ִמזֹוֵלל"ְלהֹוִציא , ְגדֹוָלה ְלַהְחִניף לֹו
 ('שערי קדושה יד, ראשית חכמה)

 

. פעילות עם בני נוער (2)

ועל כן זו , רוב היהודים בארץ עורכים טקס בר מצווה לבנם– הכנה לבר מצווה  (1
הזדמנות נפלאה להכין או לחפש מי שיכין את הנער לבר מצווה ויכניס בנער אהבה 

ועל ידי כך שנזרע בגיל צעיר לנער את הטוב והמתיקות , לתורה ולמצוות, לבורא עולם
הניצוץ הזה יתעורר והנער יזכה , יש סיכוי שבעתיד הקרוב או הרחוק, שיש ביהדות

. בעזרת השם לחזור למורשתו

".  ָבֶזה' ָדָבר ה"ֶזה הוא , ַהכֹוֵמד תֹוָרה ְוֵאינֹו ְמַלְלָדה: ָהָיה ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַתְנָיא
 (א"סנהדרין צט ע)
 

. שתיה קלה וכדומה, על פיצוחים: בערבי שבת, לצעירים ונוער" עונג שבת"ארגון  (2

כפעולות שמסייעות להם הרבה " עונג שבת"צעירים רבים מתארים את פעילויות ה

.  בהתחזקות ואף בהגעה לשמירת שבת מלאה

: מתאר נער בן זמננו את סדר ערב השבת שלו

יש מקום שאני . אנשים יתחילו לקנא בי , חחח אם אני אגיד איך הסדר של השבת שלי"

אני הולך לתפילה עם אבא שלי .. הולך אליו באשדוד לחוזרים בתשובה וזה רק לנערים 

יש שם  (עונג שבת)יוצא לעונג עם חברים . חוזר הבית קידוש אוכל.. בבית כנסת משהו

 ככה ושר שירים וכולם 50כל פעם עולה אדם בן . שתייה ממתקים פיוטים שירים צחוקים

ויש שיעור בדרך כלל זה שעה . לפעמים הוא גם מביא איזה ריקוד. מתעלפים מצחוק

שיעור או שעה וחצי אבל עכשיו פשוט קיץ ומסיימים לאכול מאוחר ואחרי העונג יושבים 

.." ללמוד קצת גמרא או יושבים מדברים קצת חידושים פה שם 

 

ל מודים ששיחות "כיום לא מעט מקציני וראשי צה– ל "דברי תורה בבסיסי צה (3 )

ועל כן יש לא מעט בסיסים , בנושא יהדות ושורשים מעודדות ונותנות מוטיבציה לחיילים
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ניתן לברר היכן . ברחבי הארץ שישמחו לקבל ולשמוע הרצאות בנושאי יהדות ושורשים

נמצא בסיס צבא בסביבה ולברר כיצד ניתן לארגן שם הרצאות בנושא החגים ונושאים 

. שונים ביהדות

. ע"אב התש' ג, "במחנה"מתוך עיתון 

 מערכת לצפייה ישירה בתכנים תורניים נכנסה באחרונה לשימוש: מורידים יהדות לנייד

מאפשרת ללובשי המדים להוריד , "קול הלשון. "בבסיסי חיל האוויר בתל נוף ובקריה

המערכות . בי פשוט–אס–ידי חיבור יו–על, תורה והלכה ישירות לטלפון הסלולארי שיעורי

וזוכות לביקוש מצד מאות , כנסת בבסיסי החיל–נמצאות כבר במספר בתי החדשות

לטלפון הנייד " קול הלשון"ישנה אפשרות להוריד באמצעות , אגב .חיילים וקצינים

  .אידיש וספרדית, רוסית, אנגלית, ביניהן עברית, שפות שיעורים תורניים במספר

 

אמר רב חיל , "המטרה היא להנחית את היהדות אל העם ולהעניק לכל חייל צידה לדרך"

ומפקדי החיל , של המערכת גדול מאוד הביקוש לתכנים. "ל רם משה ראבד"סא, האוויר

 ."בתקופה האחרונה תאוצה רבה תומכים ומעודדים את הפעילויות השונות שתפסו

 

משמעותית בביקוש לפעילויות המורשת  מציינים ברבנות הצבאית כי חלה עלייה, בנוסף

רק בחודש האחרון נערכו . הכחולה ולשיעורי התורה המתקיימים מדי יום בבסיסי הזרוע

  . שיעורים מדי שבוע בשורות החיל200–למעלה מ

ִאם תֹוִציא ָאָדם ָהגון - י "פירש רש" - ְךִפי ִתְהֶיה- ְוִאם תֹוִציא ָיָקר מזֹוֵלל ' ָלֵכן ךֹה ָאַמר ה"
ירמיהו ). ֶשָאִני גֹוֵזר ְגֵזָרה ְוַאָתה ְמַבְחָלה– ְךִפי ִתְהֶיה – ֶשַתֲחִזיֵרנו ַללוָטב – ֵמָאָדם ָרַשע 

 (טו יט
 

זֹוֶכה ִלְראֹות , ִמי ֶשעֹוֵסק ְבֵקרוב ְרחֹוִקים ְואֹוֵחז ְבַיד ָהָרָשע וִמְשַתֵדל בֹו ֶשַטֲעזֹב ַדְרךֹו ָהָרָעה
ְוָכל ַמְלֲאֵכי ַהִדין ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְשלֹוט ָעָליו ְבֶזה , ְוזֹוֶכה ָבעֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהָבא, ָבִנים ְלָבָניו

ְוִנְכַנס ְלִשְבִעים עֹוָלמֹות ְגנוִזים , ֶשָעִרים ְוֵאין ִמי ֶשִטְמֶחה ְבָידֹו ב"וָבעֹוָלם ַהָבא ִנְכַנס ְבי .ָהעֹוָלם
ְולו ָיְדעו ְבֵני ָהָאָדם ַךָלה , ֶשֵאין ִמי ֶשִטָךֵנס ְלָשם שום ָאָדם ַאֵחר חוץ ִמִלי ֶשְלַזֶךה ָהְרָשִעים

ָהיו רֹוְדִפים ַאֲחֵריֶהם ְךִמי ֶשרֹוֵדף ַאַחר , ְךֶשְלַזִךים אֹוָתם, תֹוֶעֶלת וְזכות זֹוִכים ִבְשִביל ָהְרָשִעים
  (קכט-קכח ב"זוהר ח) . ַהַחִטים
 

! יש לי קבוצת חברים שעושים זאת בהצלחה רבה מאוד– עידוד וחיזוק בבתי חולים (4)
אני כהן ועל כן לא זכיתי להצטרף אליהם כי לכהן אסור להיכנס לבית חולים רק במצב )

דיסקים וכיבוד , חוברות, דפים– הרעיון הוא להכין חומר ביהדות , ובכן. (של פיקוח נפש
ולעבור בחדרים בבתי חולים לעודד את החולים ולשמח אותם ולתת להם חומר , קל

או כל טקס יהודי אחר שישמח , הבדלה, ניתן לעשות להם קידוש. לקריאה בזמנם הפנוי
. אותם ויראה שאיכפת לנו מהם

, כיוון שאנשים יותר פתוחים לשמוע ולקבל, יש הצלחה רבה– מהניסיון של ידידי 
ואין כמו היהדות והאמונה לחזק את האדם , ומעוניינים שיברכו אותם ויעודדו אותם

והרבה התחזקו וקיבלו עליהם התקדמות והתחזקות במצוות בזכות , בזמנים קשים כאלו
בביקורים אלו אנו עושים קידוש השם ומראים אכפתיות אמיתית , בנוסף. ביקורים אלו
. וגורמים לתדמית חיובית יותר לשומרי המצוות ולתורה הקדושה, מהחולים

כמו בחנוכה )או בחגים עצמם , הצלחה רבה עוד יותר ניכרת כאשר מגיעים לפני החגים
שאז ניכרת התעוררות והתעניינות רבה יותר מצד  (סוכות, או חול המועד פסח, או פורים

.  החולים והרבה רצון להתקרב ולקבל חומר מענייני החג
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 (החפץ חיים). ִמְלָחַמה זֹו ִהיא ִמְלֶחֶמת ִמְצָוה ֵשַהךֹ ל ַחיָיִבים ָלַקַחת ֵחֶלק ָבה

 

כי ליבם של , אזכרות מהוות הזדמנות נפלאה לזיכוי הרבים– חיזוק באזכרות  (5)

  טוב ללכת אל"לא לחינם אמר שלמה המלך , האנשים יותר פתוח לשמוע על היהדות

ועל כן זכות גדולה להכין מראש דרשות , ('ב' קהלת ז)..." בית משתה בית אבל מלכת אל

.  או לחפש דרשן או מרצה שיאמר דברי חיזוק בימי השבעה וגם באזכרות שונות

והם פחות . האנשים יותר פתוחים לשמוע ולקבל בעקבות המקרה שקרה, באזכרות

כיון שהנה נתקלו באופן מוחשי בכך שהחיים כאן , קשורים ועסוקים בענייני העולם הזה

.  ויש לדאוג למה שיקרה כאשר הם יסתיימו, הם חיי ארעי בלבד

כדאי שקרוביו וידידיו של הנפטר יהיו מודעים לאפשרות שלהם לסייע ולהעניק , כמו כן

ועל כן זו זכות . מצוות ומעשים טובים, זכויות לנשמתו של הנפטר באמצעות לימוד תורה

והרבה פירות , גדולה להכין חומר ולהרצות להם בעניין חשיבות וזכות שמירת המצוות

על ידי מודעות האבל – ניתן לדעת על אזכרות בסביבתך . טובים יכולים לצאת מרעיון זה

 .או דרך המועצה הדתית

 

וַמְחְשבֹוָתיו ִתְהיֶיָנה , ְלהֹוִעיָלם', ָךְך ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות ֵעיָניו ְפקוחֹות ַעל ַהְנָהַגת ַעם ה

, ְךמֹו ֶשַהֵשֶכל חֹוֵשב ְלתֹוֶעֶלת ַהִםְמָצא ֺךכֹו. ְלָקֵרב ַהִםָדִחים ְוַלְחשֹב ֲעֵליֶהם ַמֲחָשבֹות טֹובֹות

ספר ). ְוִעם ַעלֹו ִבְפָרט וִבְכָלל' וְִיְתַיֵעץ ֵעצֹות טֹובֹות ִעם ה, ָךְך ַיֲחשֹב הוא תֹוֶעֶלת ַהֲחֵבִרים

 (לרבי חיים שלמה רוטנברג, הנהגות הצדיקים

ארגון לב לאחים בכל עיר מארגן ביקורי בית של זוגות אברכים על מנת - ביקורי בית (6)

אבל , אין חובה להיות דווקא קשור לארגון זה או אחר, ללמוד עם אחינו בני ישראל

.  פעילות זו יותר נוחה באמצעות ארגון זה או אחר

: להלן כמה עצות בעניין

. כדאי שיצאו שניים לפעילות זו. 1

. כדאי ללמוד נושאים קלילים כמו פרקי אבות ופרשת שבוע. 2

כמו כן מומלץ להבהיר שאיננו . כדאי לה להיכנס לויכוחים ופוליטיקה כי זה לא מקרב. 3

. פוליטיים ומטרתנו היא לימוד משותף של כמה דקות של חכמה יהודית ופרשת שבוע

נסו לזכור פרטים . כמה שיותר היחס יהיה אישי כך ההתקדמות תהיה יותר מהירה. 4

ואפילו שמעתי המלצה לנהל כרטסת של מתקרבים כדי לזכור פרטים , שסיפרו לכם

ואז כשפוגשים אותם שוב להתעניין בהם באמת בנושאים שהם , אישיים שהם סיפרו

. סיפרו עליהם לנו בעבר

. לכן יש לדעת זאת מראש, לפעמים ההתקדמות איטית מאוד. 5

יכול לגרום - לפעמים טלפון לפני שבת וחג על מנת לאחל שבת שלום או חג שמח. 6

. להתקרבות ולשבירת הסטיגמות על הדתיים ועל היהדות
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או , כמו הזמנה לסוכה, בחגים ואירועים מיוחדים ניתן להזמין על מנת שיחוו את החג. 7

. כמו כן נתינת משלוח מנות וכדומה יכולה לקרב ולהועיל, להדלקת נרות

אז מומלץ למצוא את הטוב ברעיון , כשלומדים והמארח אומר רעיון רוחני שעלה לו. 8

יש לשבח אותו שהוא , ואם יש לרעיון שלו מקור של רב מסוים, שלו ולשבח אותו על כך

.... זכה לכוון לדעתו של רב גדול ששמו הוא

, את החושך מגרשים לאט לאט, לא להפיל על המארח עשרות איסורים והוראות. 9

ומטרתנו שהלימוד ביחד יהיה פורה מעניין וחוויתי כדי שהמארח עצמו ירצה להעמיק 

. וללמוד יותר

אני שמעתי כמה – הרבה מאוד התקרבות נעשו בזכות שבת המלכה – אירוח לשבת  (7)

הנשמה היהודית התעוררה ויהודים רחוקים שינו , וכמה סיפורים שבזכות הזמנה לשבת 

כמו כן ישנם . את אורח חייהם בזכות התארחותם בשבת אצל משפחה שומרת שבת

ובנות במדרשות לבעלות תשובה שבבית , כיום כמה בחורים בישיבות לבעלי תשובה

שלהם יש התנגדות קשה להתקרבות שלהם ולכן הם עדיין לא זכו לבקר ולחוות כיצד 

על , השקט והתפילות, משפחה שומרת שבת עם האווירה מיוחדת של השבת והארוחות

. כן ניתן לברר אם יש שהיו רוצים להתארח ולארח לפי היכולת והאפשרות שלנו

אם כל שומר מצוות היה מאמץ משפחה אחת לקרב בכל – אימוץ משפחה או יחידים  (8)

ניתן להחליט על משפחה . ניתן היה בתוך שנה להכפיל את מספר שומרי המצוות, שנה

אותה , מסוימת או שכנים מסוימים שאנחנו מתמקדים בהם ומשתדלים לקרב אותם

אבל , כמובן שטוב להאיר פנים לכולם, משפחה אנחנו משתדלים להסביר ולהאיר פנים

ולהתעניין בהם בצורה אמיתית ולהציע להם מה שאפשר בכל נושא , להם במיוחד

. וכך ניתן לקרב אותם לאבינו שבשמים, במיוחד בנושא היהדות

שמעתי על זוג שהיו שולחים בערבי שבתות חלות ביתיות שהם הכינו לשכנים שלהם 

אלא שמים על החלה , ואז כמובן שחלה של שבת לא אוכלים סתם, הרחוקים ממצוות

ואז עושים גם קידוש וכך לאט לאט בזכות חלה בערב שבת הם מתחילים לשמור , כיסוי

. שבת שלימה ולהתקרב יותר ויותר לבורא עולם

פעילויות בחוצות הערים – '  פרק ז

ד "התחיל בחב... ישנו מבצע מיוחד שכרגיל– חלוקת נרות שבת ועלונים לנשים  (1)

לאחר מכן עוד קבוצות , ד בכל ימי שישי מחלקות נרות שבת לנשות ישראל"שנשות חב

. אמצו רעיון זה, וארגונים שמזכים את הרבים

ועל כן ניתן לאמץ את , כמובן שכל רעיון של זיכוי עם ישראל הוא שייך לכל עם ישראל

הרעיון והוא שבכל יום שישי נשים תחלקנה לנשות ישראל נרות שבת עם דף תפילה 

כדאי גם להוסיף דף חיזוק , ואם ניתן, ושעות כניסת ויציאת שבת, והדרכה להדלקת נרות

יש להדגיש שהבנות הספרדיות לא יברכו על נרות שבת ). ביהדות או עלון פרשת שבוע

. (כאשר הן רווקות

ובכל מקום , במרכזי הקניות הגדולים, ניתן להפיץ נרות שבת בתחנות האוטובוס והרכבת

. שבו נמצאים אנשים רבים בערבי שבת וחג

 

רציתי לעדכן אתכם שמידי יום בלא נדר אנחנו מחלקים : מהעיר חולון, טל כהן' מספר ר

ה מקבלות על "הרבה נשים ב.  את הפליירים של הדלקת הנרות ויש תגובות מדהימות

ומי יודע כמה זכות יש כבר בזכות אותם נשים - עצמם מידי יום להדליק נרות שבת 
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זכינו לראות נשים שקיבלו על , זכינו לראות נשים שממש בכו מהתרגשות. שכבר הדליקו

אישה שממש ביקשה מהשם , זכינו לראות ממש ניסים לדוגמה, עצמם בזכות הפלייר

והברכה וכמה זמן אחרי זה מסרנו לה את " יהי רצון"שיזכה אותה למצוא את נוסח ה

 .ה"הטופס היא ממש התרגשה ב

 

 דוכן תפילין  (2)

הראשונים שהתחילו אותו הם חסידי . רעיון דוכן תפילין הוא חזק וקירב הרבה יהודים
וכיום ישנם יהודים שונים המפעילים דוכני , ל"ד בהוראתו של הרבי מליובאוויטש זצ"חב

.  ד"תפילין אף על פי שאינם חסידי חב

וכל אחד יפעל כפי שורש נשמתו נטייתו , בכל שיטה ודרך קירוב יש יתרונות וחסרונות
יש מי שמתאים לו לתת הרצאות או לארגן הרצאות ויש המתאים לו . והנהגת רבותיו

מטרת החוברת , ויש המתאים לו דווקא דוכן תפילין, לעבוד עם סוג אוכלוסיה זה או אחר
להביא את רוב ככל אפשרויות הקירוב הקיימות על מנת שכל אחד יוכל ליטול חלק 

. בקירוב אחינו היקרים

: להלן עצות ורעיונות להפעלת דוכן התפילין

כל אחד שמתאים לו יכול להקים דוכן תפילין , דניקים"דוכן תפילין הוא לא שייך רק לחב
.  לזיכוי הרבים

כמה פגישות וחוויות יהודיות יש לו במשך , נדמיין לנו את הישראלי החילוני הממוצע
הרי בכל ערב ? מה הם הסיכויים בכלל שהוא ייפגש עם היהדות באופן חיובי? השבוע

רובם של החילונים נפגש עם הטלוויזיה והתקשורת המקוונת שדואגת להשחיר את פני 
מה כבר יכול לעזור דוכן : אולי במבט ראשון זה נשמע מייאש. התורה ושומרי המצוות

. אבל עלינו לדעת שני דברים? תפילין קטן כנגד עוצמת ההכפשה בתקשורת

גם נר אחד קטן ". מעט אור דוחה הרבה מן החושך: "קיים כלל חשוב והוא, ראשית
על ידי יחס וקשר חיובי של שומר מצוות לאחיו . בחדר חשוך יכול לשבור את החושך

ועל כן דוכן אחד , הוא יכול להפיל ולמחוק עשרות כתבות וסיקורים אנטי דתיים, החילוני
יכולים לגרום שינוי גישה והבנה ששומרי – ויחס של דרכי נועם וכבוד לאחינו החילונים 

.  המצוות לא כאלה מפחידים ושליליים כמו שמנסים לצייר בתקשורת

אנחנו עושים – עלינו לדעת שמוטל עלינו להשתדל לקרב ולחזק אחרים , שנית
מחלקים ומפיצים פה ושם , אנחנו זורעים זרעים. השתדלות והאלוקים עושה את השאר

העיקר , והאלוקים דואג לפתוח להם את הלב בזמן הנכון ולאדם הנכון, דברי יהדות
ברינה – הזורעים בדמעה "ו. שנראה שיש לנו אכפתיות מבניו של מלך מלכי המלכים

". יקצורו

אלפי יהודים ברחבי העולם התחילו בחיזוק הקשר שלהם ליהדות בזכות הפגישה 
. עם דוכני תפילין " מקרית"ה

על מנת . במבט ראשון האדם יכול להרגיש קצת בושה לפתוח דוכן תפילין באמצע הרחוב
: אתן לכם כמה עצות– להתגבר על כך 

וכמה עם , לא נורא" שד"עדיף שתצטרף לדוכן קיים ותראה כמה ה, אם יש לך אפשרות.1
. ישראל המתוק אוהב את אלוקים ואת התורה
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ולראות שאף אחד לא , כמו לשעה אחת בלבד, אפשר לפתוח את הדוכן לזמן מוגבל.2
יעודדו וירצו לקבל דברי יהדות , האנשים יבואו להניח תפילין, ואדרבה, אותנו" נשך"

.  וחיזוק

שיש להם כבר ניסיון ודוכנים , ד"ניתן ליצור קשר עם ארגון מעייני הישועה או חב.3
והם ידריכו , ולברר על דוכן פעיל או לבקש לפתוח דוכן חדש, פרוסים בכל רחבי הארץ

.  אותך

הרבה אנשים זכו להתקרב ליהדות , לא צריך לחשוש, גם אם יש מעט התנגדות לדוכן. 4
ולפעמים גם ... ועל כן התנגדות היצר הרע ושליחיו מובנים, בזכות דוכני תפילין אלו

... המתנגדים הכי גדולים נהפכים לתומכים הכי גדולים

:  להלן כמה טיפים ועצות להצלחה בדוכן תפילין

ויכוחים או כל , לכן נתאמץ להימנע מפוליטיקה– הכיוון הוא חיזוק יהודים בקיום מצוות.1
.  דבר שיכול לגרום להתרחק מהיהדות

ולחלק לעוברים ושבים על מנת , מומלץ לקנות ממתקים כמו סוכריות או שתייה וכדומה.2
.  שישאר להם טעם טוב  מההיכרות שלהם עם היהדות וכך הם יזכו גם בברכות

מי שיודע לנגן , ניתן להביא טייפ קטן עם מוזיקה ושירי שבת כשהדוכן פועל ביום שישי. 3
זה יכול להיות . ניתן להביא ולשמח את עם ישראל– או לתופף בדרבוקה , חליל, בגיטרה
. מעניין ומקרב, זה היה משמח, והייתי בדוכני תפילין שהביאו כלי נגינה, מעניין

. כדי שמי שירצה יוכל להיות שותף בפעילות שלכם, כדאי שתהיה קופת צדקה קטנה.4
ולא , כמובן שהכיוון יהיה לזכות כמה שיותר יהודים בהנחת תפילין ובהסברה יהודית

.  בפתיחת עוד דוכן התרמה שפחות מקרב

אין , ואם לא השגתם ויש לכם רק של ימניים, כדאי להכין תפילין לימניים ולשמאליים.5
שיהיה הפוך , אפשר בהנחה לשמאליים להפוך את הצד של הבית של התפילין. דבר

.  יש ללמוד כיצד לעשות זאת. מהצורה שבה מניחים לימניים

זה מוסיף אווירה , עם מפה לבנה ופמוטות וקישוטים, אפשר להביא שולחן מתקפל. 6
. קסומה של שבת קודש

אמנם כדאי גם . חוברות ודיסקים לחיזוק הרבים, כדאי להשיג כמה שיותר עלונים.7
.  אבל הכל לפי היכולת והמצב בשטח, שהעלונים יהיו עם כמה שפחות פרסומות

ניתן להכין מראש דפי חיזוק שהדפסנו בנושאים שונים ולהוסיף בסוף הדף מידע על .8
וכן לפרט על פעילויות יהודיות בסביבה כמו , דוכן התפילין והשעות שבו הדוכן פעיל

.  כנסים והרצאות ועוד, זמני תפילה, שיעורי תורה

מכינים מראש רשימת פרטים מה צריך לקחת לטיול , בדיוק כמו שבהתארגנות לטיול.9
יש להכין רשימת ציוד מה , בהקמת דוכן תפילין, כך גם כאן– על מנת לא לשכוח דבר 

.  לקחת איתנו לדוכן

שבמהלך השבוע " שותפים"נסו למצוא – אם אתם פותחים דוכן ליד מרכז מסחרי .10
את " לסחוב"על מנת שלא תצטרכו , את הציוד הקבוע שלכם" לאחסן"יהיו מוכנים 

.  השולחן ושאר הציוד של הדוכן בכל שבוע
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מומלץ למצוא זמן לעבור בין החנויות – אם הדוכן ממוקם ליד מרכז מסחרי , כמו כן.11
ואם אתם ממש . ולחלק להם עלוני יהדות לקריאה וכן להניח להם תפילין אם אפשר

ניתן להציע להם להניח בחנות שלהם קופת צדקה , בקשר טוב עם כמה בעלי חנויות
.  ואולי גם להניח בחנות ליד הדלפק עלונים ודפי חיזוק, לכיסוי עלויות הפעילות שלכם

יוכל – נסו להגדיל את כמות הצוות של דוכן התפילין על מנת שאם מישהו יהיה חסר .12
. ומומלץ שיצאו שניים בכל דוכן תפילין, . מישהו אחר לבוא במקומו

– יש לדעת שלפעמים אין אנשים שיצאו איתנו לפעילות הפצה וצריכים לצאת לבד .13
יש מצבים שאנחנו – צריכים ללמוד שבהפצת יהדות בכלל ובדוכן תפילין בפרט , ככה זה

– ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים יותר כוחות , נכון שזו לא הרגשה נעימה. עובדים לבד
”  ...נוטל שכר כולם"וכמו שנאמר – אבל זה הניסיון וזה האתגר 

ורק אם נשים רוצות עלונים , הפנייה העיקרית בדוכן צריכה להיות רק ובעיקר לגברים.15
מומלץ לתת טלפון של אישה או - אבל אם צריך הסברה והרחבה , וכדומה לתת להן

כמו , רבנית מתאימה או ארגון מתאים על מנת שנשים יקרבו נשים וגברים יקרבו גברים
. כן בזמני הקיץ מומלץ להוריד משקפיים

 
, אברהם מגייר את האנשים, שהכניסן תחת כנפי השכינה- הנפש אשר עשו בחרן "

 (י לפרשת וירא"רש)." ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום, ושרה מגיירת הנשים

אל – כשאתם הולכים לקנות ציוד לדוכן כמו שולחן או סוכריות או נרות שבת .16
על , תתביישו לבקש הנחה על המוצרים ולספר על היוזמה הברוכה של דוכן התפילין

יותר , וכך תוכלו להגביר את ההפצה עם פחות הוצאות, מנת ליצור כמה שיותר תומכים
. ויותר אנשים שיודעים על הפעילות, חומר להפצה

על מנת שאם יתעוררו שאלות , כדאי שיהיה לנו טלפון ישיר למורה הוראה או פוסק. 17
או לפחות , נוכן לשאול מיד את הרב כדי לענות אם שואלים אותנו, הלכתיות וכדומה 

. לתת להם טלפונים של בתי הוראה

שמירה , להצלחת הפצת היהדות– להתפלל להשם לפני היציאה לדוכן - הכי חשוב .17
.  ממזיקים רוחניים וגשמיים וכדומה

התעניינות כנה ואמיתית במי שמגיע לדוכן , שמות פרטיים, זכירת פרטים אישיים. 18
לא מתנשא " יחס אישי"כך האנשים שמגיעים לדוכן תפילין מקבלים , יכולה מאד לקרב

על כן דבר זה יכול מאד . וכנה ולא מנסים למכור להם תמורת זאת איזה חופשה באילת
.  לקרב

מפיץ יהדות המנוסה בהפעלת דוכן –מאור סבאג ' תוספות חשובות של יהודי יקר בשם ר
: תפילין

: להלן הטיפים שלי– בעניין דוכני תפילין היה לי ניסיון של שנה כל יום שישי בעיר שדרות 
לדעתי אחד הדברים החשובים ביותר בהצלחה בדוכן תפילין זה הפניה הראשונית אל  (1

.  ובפנים מאירותבחיוךהעובר אורח 
מניסיוני הסכמת אנשים לבוא להניח תפילין ולהתעניין בכלל בדוכן זה מציאת החן בעיניהם 

. על ידי גילויי חיבה והארת פנים
"  ?אני מכיר אותך מאיפה שהוא" :העובר אורח" ?מה נשמע! צהריים טובים אחי: "לדוגמא 
- זה הרבה יותר מושך אנשים מאשר  " ? להניח תפיליןאוליאבל רוצה , לא חושב ":הפעיל

בפרצוף ובמקרה הפחות טוב  "לא"שבמקרה הטוב אתה מקבל " ?רוצה להניח תפילין"
. האנשים פשוט עוברים בלי להתייחס



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

וגם לא כל אחד יכול לגשת לאנשים , ההארת פנים והחיוכים לזולת זה לא בא על ההתחלה
. בצורה חייכנית עם בטחון עצמי
. זה בדוק. הם יצליחו עוד יותר לקרב, אבל אנשים שיש להם את זה

 

חשוב לדעת להמשיך לחייך ולהסביר פנים גם לאנשים שמסרבים להניח תפילין ואומרים  (2
אלא יש . אתה לא צריך להתעלם ממנו ולהמשיך' לא'הכוונה היא שאדם שהחזיר לך . 'לא'

אם , טוב אחי "או " שבוע הבא/טוב אחי שיהיה לך בהצלחה אולי פעם הבאה"להגיד לו 
. זה מאוד חשוב ('לא אני ממהר'למשל אדם שאמר ) "תרצה אנחנו פה

שבוע אחר כך הגיעו לבד , וקיבלו עדיין את אותו היחס' לא'מניסיוני אנשים שאמרו בתחילה 
. וביקשו להניח תפילין

ואין זה תלוי בשום דבר . צריך לתת הרגשה לעובר אורח שאתה אוהב אותו כמו שהוא
. גם לא בזה שהוא יניח תפילין. ותנאי

 
 
יש אנשים שלא יודעים . חשוב לדעת להסביר בדיוק מה לעשות לאדם שבא להניח תפילין (3

. לכן יש לתת להם הסבר מפורט מה להגיד ומתי. דבר ואין זו צורה להשאיר אותם לבד
זאת לא צורה שאדם שבא ומניח תפילין מגלה שמי )שהתפילין יהיו באמצע ולא יהיו רופפות 

שהניח לו את התפילין השאיר עליו את כל הרצועות חצי רופפות והתפילין של ראש גדולות 
 (עליו ובכלל נמצאות על המצח

לאנשים ולהפוך את ' לחפור' ולא .חשוב לדעת להתאים את עצמך לאדם שעומד מולך( 4
. הנחת תפילין לחוויה לא נעימה
אלא פשוט לבוא ולסדר לו אותם ' !התפילין שלך לא באמצע')לדוגמא לא להעיר לו כל הזמן 

אסור לדבר בין תפילין 'או אם הוא דיבר בטעות בין תפילין של יד לראש לא להגיד לו  (באמצע
אלא פשוט להגיד לו שצריך  (והוא בכלל לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו)' של ראש ליד

ובקיצור לא להפיל עליו כל מיני  (כמנהג האשכנזים, על תפילין של ראש)לברך עוד ברכה 
. חומרות ודקדוקים

.  אל תכביד עליו ואל תעיק עליו... הבנאדם סך הכל בא להניח תפילין
. אז הוא פשוט לא יבוא, ואם לא. אם החוויה תהיה נעימה הוא יבוא גם שבוע הבא

להשתדל שלא לתת את ההרגשה לעובר אורח שהוא עושה לנו טובה בזה שהוא מניח  (5

אלא לתת את ההרגשה שזה בשבילו ולטובתו אם הוא . וכאילו יש לנו אינטרס אישי. תפילין

רוצה ולא לנסות לשכנע בכל מחיר כאילו זה בשבילנו כי זה מעוות את כל העניין של הנחת 

, "נו בקשה עשה טובה"למשל לא לומר לאדם שלא רוצה להניח תפילין . תפילין לדעתי

 (כמו הכל, בחיוך כמובן)" ... הפסד שלך, טוב אחי"לפעמים יותר נכון לומר 

 

ְךמֹו ִאם ָהָיה רֹוֶאה ִאיש ָעִני ָערֹם , ְוָצִריְך ְלִהְתעֹוֵרר ְבַנְפשֹו ַעל ֲאָנִשים ָךֵאכו וְלַרֵחם ֲעֵליֶהם
, ִךי ְבַמה ְיַכֶמה ַנְפשֹו ָשם ָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַאֲחֵרי ֶשהוא ָערֹם ִמתֹוָרה וִמְצוֹות, ֶשֵאין לֹו ְלבוש

' ֶשָבֶהם הוא זֹוֶכה ֵליֵשב ִלְפֵני ה, ְוַכָטדוַע ֶשַעל ְיֵדי ִקטום ַהתֹוָרה ִנְבָרא ַתְכִשיִטין ְלַנְפשֹו
ָהִסירו ַהְבָגִדים : "(זכריה ג)וְכִדְכִתיב ֵאֶצל ְיהֹוֺשַע ֶבן ְיהֹוָצַדק ַהךֵֹהן ַהָגדֹול , ְבֵהיַכל ָקְדשֹו
בתנא דבי אליהו  )ְוִכְדִאיָתא , "'ַוַטְלִביֵשהו ְבָגִדים וגו' ְוַהְלֵבש אְֹתָך ַמֲחָלצֹות וגו' ַהצִֹאים וגו
– ֶאָכא ִאם ָרִאיָת ָאָדם ֶשֵאין בֹו ִדְבֵרי תֹוָרה ? ֵךיַצד" ִךי ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִמיתֹו: "(ז"רבה פכ

ָהְכִניֵסהו ְלֵביְתָך ְוָלְמֵדהו ְקִריַאת ְשַמע וְתִפָכה ְוָלְמֵדהו ָפסוק ֶאָחד ְבָכל יֹום אֹו ֲהָלָכה ַאַחת 
ְלִפי ֶשֵאין ֵערֹם ְבִיְשָרֵאל ֶאָכא ִמי ֶשֵאין בֹו תֹוָרה וִמְצֹות ְוהוא דֹוֶמה ְלִמי , ְוַזְרֵזהו ְבִלְצוֹות
. ֶשהוא ֵערֹם

 (פרק שביעי, מהספר אהבת חסד לחפץ חיים)
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הוצאה לאור וכתיבה - ' פרק ח
ַרָבה טֹוַבת ַהְדפוס ָבעֹוָלם ֲאֶשר ַעל ָיָדה ַיְגִדיל תֹוָרה וְָיפוצו - דברי הפלא יועץ ערך דפוס 

.... ַמְעְינֹוֶתיָה חוָצה

ְוַהךֹל ְלִפי ַמה ֶשהוא ַהֵמֶפר וְלִפי ַמה ֶשהוא ִנְצָרְך ָלַרִבים וְלִפי ַהתֹוֶעֶלת ַהִםְמָשְך ִמֶלםו 

, ֶשִכְמַעט ֵאין ֶכֶסף ֶשְיֵהא ֶנְחָשב ְלִמְצָוה ַרָבה ָכזֹוְודֹוק ַוִתְשַךח . ַלֲעבֹוַדת ַהֵשם ִיְתָבַרךְ 

ֲאָבל ֶזה ַהםֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהְדפוס , ֶשָךל הֹוָצָאה ֶשל ִמְצָוה ִהיא ִלְשָעתֹו ַמְתִחיל ְבִמְצָוה ְוגֹוְמָרה

ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדֹור דֹוִרים ְוהוא ְמַזֶךה ֶאת ָהַרִבים ְזכות ָהַרִבים ָתלוי בֹו ַוֵטֶלְך ְלָפָניו 

ַאְשָריו ַמה טֹוב ֶחְלקֹו קֵֹנה ֵשם טֹוב קֵֹנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה קֵֹנה לֹו ַחֵטי , וְלַאֲחָריו ִצְדקֹו

 ...ָהעֹוָלם ַהָבא

 

ֶשִטְשַתֵדל וְִיְתַאֵלץ ְבִהְשַתְדלות ַרב ְלֵהיִטיב ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם ְךֵדי ֶשִטְשַמח – ִךי ֶזה ךֹל ָהָאָדם 
 (חתם סופר)... ְבַמֲעָשיו' ה
 
 הוצאה לאור של ספרים וחוברות לחיזוק ולהסברת היהדות  (1)

אבל הרעיון הוא חשוב , אמנם על מנת להסביר את הסעיף הזה צריך חוברת שלימה
. ולכן אפרט כמה נקודות חשובות בעניין, ומועיל מאוד

ַמה ֲהָנָאה ֵיש , ִאם ֵאין ְלָאָדם ִמְצָוה ְקבוָעה ְלדֹורֹות"ְוִהֵםה ָאְמרו ְבִמְדַרש ַרָבה ָפָרַשת ַאֲחֵרי 
מצוות כתיבת ספרי מוסר ). 'ְוַעל ֵךן ָבַחְרִתי ֲאִני ְבִמְצָוה זֹו ְלַזךֹות ֶאת ָהַרִבים וכו" ?לֹו

 (וחיזוק
 (פלא יועץ בהקדמתו לספרו)

היום המלחמה בין הקדושה לטומאה היא לא מלחמה בחרבות וחיצים אלא מלחמת , ובכן
פעם היו מנסים להכריח יהודים בכוח הזרוע לעבור על התורה על ידי גזירות רעות . דעות

את היהודים לעבור " מכריחים", "דמוקרטי"כאשר אנחנו חיים בעולם , אבל היום, ואיומים
ולכן , הטעיות והפצת מידע מסולף על תורתנו הקדושה, על התורה בכוח שטיפת המוח

עלינו לדעת בבירור שהמלחמה בין כוחות הקדושה לטומאה לא הסתיימה אלא עברה 
. המלחמה על ההסברה, לשטח אחר לא פחות חשוב והוא מלחמת הדעות

כך יותר , עלינו לדעת בבירור שככל שתהיה הסברה יותר טובה מהצד של הקדושה
וככל שנשאיר את שטח הכתיבה לעיתונות עוינת , יהודים יוכלו להתקרב לבורא עולם
כך יותר יהודים , ומציגה את התורה באור שלילי, שמשניאה את ציבור שומרי המצוות

.  ימנעו מלהתקרב לתורה

ֶאָחד ִמַתְכִסיֵסי ַהִלְלָחָמה הוא ְלִהָךֵנס ְבֶקֶרב שורֹות ָהאֹוֵיב ְוִלְגרֹם , ְךֵשם ֶשְבִמְלָחָמה ִךְפשוָטה
ָךְך ַהָדָבר ַבִלְלָחָמה – ָךְך ֶשַגם ֲאָנִשים ִמתֹוְך ַהַלֲחֶנה ַהֵשִני ִיָכֲחמו ְךֶנֶגד ָהאֹוֵיב , ָשם ַמְהֵפָכה
ֲהֵרי  – ה"ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ִנְפָרד ֵמַהָ בָ , ֵמַאַחר ֶשָךל ְיהוִדי ְבַנְפשֹו ְפִניָמה .ָהרוָחִנית

וְבֵצרוף ְשֵני ֲחִזיתֹות ֵאכו ְנַבֵחל , ְוָאנו ִנָכֵחם ִמַבחוץ,  ֶשכֹו ִתָכֵחם ִמִבְפִנים "ַהְםקוָדה ַהְטהוִדית"
 (ל"הרבי מליובאוויטש זצ– תורת השליחות ) .ֶאת ָהאֹוֵיב ֶשָבֶאְמַצע ְוֵנַנְצחֹו ַבִלְלָחָמה

 

 

לכן זכות גדולה היא ללקט חומר ולהוציא לאור ספרים וחוברות העוסקים בהסברה של 
ספרים וחוברות אלו יסירו את המחיצה שמנסים לבנות ראשי , התורה והיהדות
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המנסים בכל דרך להשניא את שומרי המצוות ולשים ללעג את , התקשורת החילונית
. התורה ולומדיה

, מאחר והשם זיכה אותי להוציא מספר ספרים וחוברות בנושאי הסברת היהדות וכדומה
: חשבתי לכתוב אליכם אחים יקרים את המסקנות והתובנות מתוך ניסיוני האישי

הרבה פעמים יש בתוכנו יכולות שאנחנו ! אתה כן יכול– אל תחשוב שאתה לא יכול  .1
, עלינו לנסות ולהתאמץ לכתוב שוב ושוב? אז מדוע לא לנסות, לא יודעים על קיומם

כי זו זכות גדולה וחשובה , אפילו ללקט חומר מספרים שונים בנושא מסוים ולהוציא לאור
אנחנו מוציאים לאור , במקום שאנחנו נסביר שוב ושוב. המביאה סיפוק וזיכוי רבים גדול

והכול בזכות החומר , חומר כתוב שיסביר ויחזק אחרים בכל זמן ובכל מקום בעולם
. שכתבנו והוצאנו לאור

ללקט חומר על נושא מסוים , נסה לכתוב דברים קטנים פה ושם– להתחיל בקטן  .2
. וכך תקבל יותר בטחון עצמי ורצון לחבר חיבורים גדולים יותר, ולהדפיס

השיטה שלי היא . לכל אחד יש שיטות מגוונות לכתיבה, ובכן? כיצד תהליך הכתיבה .3
לנסות להשיג את הספרים שנכתבו עד היום בנושא שאני רוצה לכתוב עליו ולאסוף כמה 

אחר כך לסדר את הנאמר בספרים לפי נושאים , שיותר חומר מכמה שיותר מקורות
ובכל ספר לעיין בפרקים העוסקים בעניין ולעבד ולכתוב ולהרחיב את הדברים , ופרקים

.  בתוספת רעיונות ודוגמאות משלנו, שנאמרים בהם

ותמיד יהיה מה , אין שלמות בעולם– אין לחכות להוציא ספר מושלם מכל הבחינות  .4
. ההוצאה לאור תתעכב, אך ככל שננסה לשפר, להוסיף או לתקן בכל ספר שיוצא לאור

ובהוצאה השנייה בעזרת השם , לכן עדיף להגיע לרמה של סביר ומעלה ואז להוציא לאור
. להפיק את הלקחים

אני אוהב מאוד – לתת לאחרים לקרוא את הספר או החוברת לפני הוצאתם לאור .5
וככל , כי כל אחד מעיר לפי ההבנה והידע שיש לו, לקבל הערות על מה שאני כותב
כך יש יותר סיכוי שנשפר את מה שכתבנו והחומר , שיותר אנשים קוראים את החומר

אלא יש לבחור את , כמובן שגם בזה אין להפריז. יהיה יותר קריא וקליט לשאר הקוראים
. להעיר ולהחזיר את החומר בהקדם,אלו שידוע לנו שהם מוכנים לקרוא 

אמנם לא תמיד אפשר להגיע . מומלץ לתת לרב לקרוא את החומר לפני הדפסתו .6
, אבל מומלץ לתת לתלמיד חכם יודע תורה, לאחד מגדולי הדור או לראש ישיבה וכדומה

ועל ידי הביקורת של התלמיד . כדי שיראה שאין דעות או השקפות הנוגדות את התורה
. חכם נוכל לתקן את הדרוש תיקון

מרבים תורה , נכון שכל ספר או חוברת שיוצאים לאור- לבחור נושא מעשי ואקטואלי .7
אבל אין ספק שכתיבת והוצאת ספרים וחוברות בהסברת היהדות והלכות , ואור

יכולים להיות לעזר רב , אקטואליות או סידרת סיפורים המחזקים באמונה ומידות טובות
. ולכן עלינו להתאמץ לבחור חומר שימושי שיועיל לעם ישראל בדורנו אנו, לעם ישראל

הוא הסביר זאת בכך . רוב ספרי החפץ חיים היו על עניינים ונושאים אקטואליים, לדוגמא
ולכן הוא בחר רק , שהוא מעוניין לחזק את עם ישראל ולא רק לכתוב פלפולים וחידושים

. נושאים מעשיים שיכולים לגרום לעוד יהודים להתחזק ולהתנהג על פי רצון התורה

במיוחד ספר או חוברת שיכולים , כל דבר צריך סייעתא דשמיא– להתפלל להשם  .8
חשוב להתפלל להשם יתברך שוב ושוב שיזכה אותנו להוציא לאור , לחזק את עם ישראל

.  ספר או חוברת מחזקים ומעוררים ומעודדים

, כל כותב מאמרים או ספרים נתקל בקושי הזה– לא להתייאש כשאין חשק לכתוב  .9
. וקושי להמשיך להתרכז ולהתקדם בכתיבה" כבידות"לא מעט פעמים אנחנו מרגישים 

.  עייפות וחוסר חשק לכתוב, פעמים רבות נתקלים בתופעות כמו חוסר ריכוז
אציע לכם כמה עצות , שגם אני נתקל בו לא מעט פעמים, על מנת להתגבר על קושי זה

... לפעמים בהצלחה ולפעמים לא: שאני מנסה
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שגורם לירידה , לפעמים הסיבה לכבדות בכתיבה היא חוסר בשעות שינה– לישון טוב . א
יהיה לנו קל יותר להתרכז ביום , אם נקפיד לישון בשעה מוקדמת. ברמת הריכוז

. שלמחרת

לפעמים שתיית משקה מעורר יכולה – או כל שתייה מעוררת אחרת , שתיית קפה. ב
ומהאש היוקדת , אם כי עדיף שהמרץ יהיה מתוך מנוחה ואכילה ראויה, להמריץ אותנו

... של זיכוי הרבים כמובן

. לכל אדם יש שעות וזמנים שיותר קל לו להיות מרוכז וערני– שעות וזמנים של ערנות . ג
לכן רצוי לבדוק מתי אנו יותר ערניים ואז לכוון את שעות הכתיבה שלנו לזמנים אלו וכך 

. הכתיבה תזרום יותר בקלות

מהי התועלת , עלינו לנסות ולדמיין כיצד יראה הספר או החוברת– לעודד את עצמנו . ד
וכך יהיה לנו יותר , כמה נחת רוח ושמחה נעשה להשם יתברך, שתהיה מזה לעם ישראל

. כוחות ורצון לכתוב ולהתגבר על הקושי בכתיבה
לפעמים חוסר בוויטמינים ומינרלים יכול לגרום לעייפות ועל כן מומלץ – תזונה בריאה . ה

. אני ממליץ להוסיף לתפריט היומי גם מולטי ויטמין, לאכול פירות וירקות בכמות הראויה

להתפלל להשם שיעזור לנו וידריך אותנו בכל צעד ושעל בכתיבה שיצאו אך ורק דברים . ו
יפתח את מוחנו ויכולתנו לכתוב ברור וקולח וכל מה ' טובים ומתוקנים תחת ידינו ושה

. שנכתוב יהיה לתועלת לעם ישראל

כמו פרס קטן על התקדמות בספר או בחוברת וכך נוכל , לתת לעצמנו תמריצים. ז
. להתקדם ביתר חשק

, אנחנו מקלים על עצמנו, על ידי כתיבה מסודרת ותכנון מראש– סדר בכתיבה . ח
. וכך מתגברים ונמנעים מהפסקות לא רצויות, והכתיבה יותר זורמת

אבל מומלץ לכתוב במקום בו , נכון שלא תמיד זה אפשרי– כתיבה במקום מתאים . ט
ניתן , ובמידה ויש במקום דיבורים או רעש בזמן שאנו כותבים, נוח לנו להתרכז

. להשתמש באטמי אוזניים

ולהתרכז , פשוט לא להקשיב לחוסר רצון לכתוב, אפשרות אחת לפני האחרונה היא. י
לפעמים זה עובד , בלי הרבה מחשבות והיסוסים, בפסקה הבאה שאנו עומדים לכתוב

. והכתיבה כן זורמת

ובכל זאת אנחנו מרגישים כבדות רצינית , וניסינו כל מיני דרכים, כשכלו כל הקיצין. יא
. ניתן לעשות הפסקה של יום או יומיים ואז לחזור לכתיבה בכוחות מחודשים– בכתיבה 

 

אך חשוב . זה קושי שנתקלים בו לא מעט ואכן זו בעיה– מימון הספר  .01
ואם הספר מעשי ונראה שהוא , כדאי לנסות לחסוך מה שאנחנו יכולים. להתגבר עליה

אין חובה להוציא , כמו כן. אז ניתן גם ללוות ממישהו סכום לזמן ארוך טווח, יימכר טוב
אלא ניתן להדפיס כמות קטנה ולראות כמה , לאור כמות גדולה של ספרים או חוברות

.  כדאי להוציא שוב בגרסה משופרת, אם יש ביקוש גדול, ביקוש יש לספר
אם זה , ניתן לנסות לעניין אנשים להיות שותפים בזיכוי הרבים של הוצאת הספר, כמו כן

. ולרשום את שמם בסוף הספר, לעילוי נשמה או הצלחה
, כי אנחנו לא יודעים מה ילד יום, גם אם כרגע אין מימון, עלינו לדעת שתמיד כדאי לכתוב
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שרואה את מאמצינו וישלח אלינו את השליחים הטובים , והרבה שליחים יש לבורא עולם
 .שלו

 ַמֲעַלת ַהְדָפַסת ִסְפֵרי קֹוֶדש

, ְוֶזה ַמֲעַלת ַהְלַסֵטַע ְבִצְדָקתֹו ְלַהְדִפיס ִחדוֵשי תֹוָרה ֲהגוִנים ַעל ְיסֹודֹות ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתיִים"
ַגם ַעל ְיֵדי ִרבוי ַהְמָפִרים ...ִךי ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְביֹוֵתר וְיֹוֵתר ַלִת ון ֲהַנֲעַשה ַעל ְיֵדי ַהְצָדָקה 

ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבְחִלין ַהְמֵפקֹות ֶשרֹוֶצה ְבִחיַנת ֵמַצח ַהָםָחש , ַהְ דֹוִשים ֶשְלַחְדִשים ַבתֹוָרה
ְוַעל  ...ַעד ֶשֵאין יֹוְדִעין ַהֵפרוש ְבִמְפֵרי ֱאֶמת , ִךי ְבָכל דֹור ָודֹור ֶנְחָלש ַהַדַעת, ְלַהִחיל ָבָרצֹון

ָבֶזה ְמַבְחִלין ְביֹוֵתר ֵמַצח ַהָםָחש ְבַתְכִלית , ֵךן ְךֶשםֹוְתִנין ְצָדָקה ִבְשִביל ִרבוי ְסַפִרים ְקדֹוִשים
ֶשכֹא יוַכל , ִךי עֹוְקִרים ֵמַצח ַהָםָחש ְלַגְמֵרי, ְוַנֲעֶשה ִת ון ַהְצָדָקה ִבְשֵלמות ִנְפָלא ...ַהִבחול 

ִליֵדי , ְוָהִעָ ר הוא ַהְמָפִרים ַהְ דֹוִשים ַהְלִביִאים ִליֵדי ַמֲעֵשה ...עֹוד ְלַהִחיל ְסֵפקֹות ְךָלל 
ְוַעל ֵךן ַהְצָדָקה ֶשםֹוְתִנין  ...ֶשָכֶזה ְצִריִכין ְסַפִרים ַרִבים ְמאֹד ַעד ֵאין ֵקץ , ִקטום ַהתֹוָרה

ְוִצְדָקתֹו , וְבוַוָדאי ֵאין ֵקץ ִלְשָכרֹו ...ִךי ֶזה ִעָ ר ִת ון ַהְצָדָקה , ָיָקר ִמָךל -ִבְשִביל סְֹפִרים ֵאכו 
ֶשִתְתַקֵטם ַהתֹוָרה ַעל , ְבָכל ַהדֹורֹות ַהָבִאים ְמַזֶךה ֶאת ִיְשָרֵאל, ִךי ְבָכל ַפַעם, עֹוֶמֶדת ָלַעד

 (ח"ל-ה"ְסִעיִפים ל ִהְלכֹות ִבְרךֹות ַהַשַחר, ִל וֵטי ֲהָלכֹות). ָידֹו

 

שאמנם נכון שבספרים נכתב שכדאי ששמו , דעתי האישית  היא– שם הספר  .11
אבל אם המטרה שלנו היא שהספר או , של המחבר יהיה כלול או רמוז בשם הספר

קודם כל בראש מעיינינו צריכה , החוברת יהיו למען עם ישראל ושיהיה לספרים ביקוש
לקחת ,שיגרום לאנשים להתעניין , להיות המטרה לבחור את השם המושך והקליט ביותר

.  אך זה לא העיקר, אם הצלחנו להכניס את שמינו ברמז מה טוב, ולקרוא את הספר
, "חידושי גרשון"חשבו בעצמכם איזה שם יותר ימשוך את האדם לפתוח את הספר 

האם "או " ?כיצד תגיע לחיים מאושרים"או לעומת זאת ספר בשם " נפלאות חזקיהו"
" ?התורה והמדע סותרים

הרבה פעמים אנחנו מתלבטים האם לצטט את – לצטט או לעבד זו השאלה  .21
לקורא בן " קריאים"או לעבד את הדברים כדי שהם יהיו יותר , דברי רבותינו מילה במילה

מצד אחד ללשון רבותינו יש את הקדושה והעוצמה , זו התלבטות לא פשוטה– דורנו
אבל מצד שני רוב העם לא רגיל ללשון של לפני מאות שנים ואם נביא לו , המיוחדים

, יש סיכוי שהוא ידלג על הציטוט ויעבור הלאה, ציטוטים ארוכים בלשון שהוא איננו מכיר
.  כי זו שפה שאינו מכיר

שאם הציטוט קצר וברור מומלץ להביא את הלשון המדויקת , ועל כן דעתי האישית היא
אז מומלץ לעבד את הקטע המקורי ולכתוב , ואם הציטוט ארוך או לא ממש ברור

. שעיבדנו את הכתוב לתועלת הקוראים
הבאת פסוקים מהתורה או מדברי נביאים יש לה כוח עצום שהרי ידוע שספרי הנביאים 

ולכן השפעתם היא חזקה ומתאימה באופן מיידי , שבידינו הם נבואות שנכתבו לדורות
. ועצום לכל דור ודור וגם לדור שלנו

כמובן שלרוב הספרים כיום מומלץ להביא את - ? להביא הסכמות או לא .31
אבל ישנם ספרים שאנחנו מייעדים אותם לחילונים , ההסכמות לספר בתחילת הספר
הם יכולים להתרחק ולחשוב שהספר מיועד לחרדים , שאם הם יראו הסכמות לספר

כדאי לשקול לשים , ולכן אם הספר מיועד לחילונים ואתה רוצה להוסיף הסכמות, בלבד
. את ההסכמות בסוף הספר

אך . דבר זה תלוי בנושא ובעובי הספר? מה מומלץ –כריכה קשה או רכה .41
. אתאר כאן את היתרונות שיש בכל סוג כריכה

 
 :היתרונות בכריכה קשה

. הספר נשמר טוב יותר. א
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. הספר נראה יותר מכובד ומושקע. ב
. שומרי המצוות רגילים יותר לקרוא ספרים בכריכה קשה. ג
 

 :היתרונות בכריכה רכה
. מפחית מאוד את עלויות הוצאת הספר. א
. הציבור החילוני רגילים יותר לקרוא ספרים בכריכה רכה. ב
. עבור הקורא ואולי יש יותר סיכוי שהוא יקרא בו" כבד"הספר לא נראה . ג

למראה החיצוני והפנימי של הספר יש השפעה – השקעה במראה ובעיצוב  .51
לכן ספר עם . רבה על החלטתו של הקורא האם לקרוא או אפילו האם לפתוח את הספר

ספר , לעומת זאת. ימשוך את האנשים לפתוח ולקרוא, כריכה מעוצבת ומושקעת
יביא לפחות רצון ומוטיבציה לפתוח , שמעוצב בצורה משעממת והכריכה לא מושכת

. ולקרוא בו
.  ולכן מומלץ להשקיע בעיצוב פנימי וחיצוני יפה של הספר או החוברת

 
עד כאן על קצה המזלג רשימת התובנות והמסקנות שלי בהוצאה לאור של ספרים 

. וחוברות

חים  "הוצאה לאור של אלפון גמ (2)

תשמישי , חים רבים להשאלת מוצרים"ישנם גמ, בכל עיר שיש שומרי מצוות, כידוע
ניתן לעשות , חים בעיר"ועל ידי פרסום מפורט של הגמ– ספרי חנוכת בית ועוד , קדושה

. זיכוי רבים וקידוש השם

חים היכן שאני גר ואני חושב שכל מי "השם זיכה אותי פעמיים להוציא לאור אלפון גמ
.  וקידוש השם גדול, עושה זיכוי רבים עצום– שמוציא אלפון כזה בעיר שלו 

: חים" להלן כמה טיפים להצלחת ההוצאה לאור של אלפון הגמ

היא עבודה לא קלה אבל , יש לדעת שאיסוף החומר והטלפונים– העבודה על האלפון . א
. הזכות היא גדולה

. ניתן לממן את עלויות הוצאת האלפון על ידי פרסום עסקים שונים הקיימים בעירך. ב
ק 'חשוב לנסות לגבות את הכסף על הפרסום עוד לפני הוצאת העלון או לפחות לקחת צ

. כי לפעמים בעלי העסקים שוכחים או לא מתלהבים לשלם לאחר הפרסום, דחוי

תשמישי , מכירת ספרי קודש: כגון, ג ניתן גם לפרסם את שירותי היהדות שאתה מציע
. קדושה ועוד

טלפונים לייעוץ נפשי ברוח , כמו בתי הוראה– מומלץ להוסיף לאלפון טלפונים נחוצים . ד
מוסדות ציבוריים כמו . גני ילדים, בתי ספר, מקוואות, שיעורי תורה קבועים, התורה
. כולל ימים ושעות פתיחה' בטוח לאומי וכו, מרפאות

מומלץ גם להכין מאמרים לעודד את שומרי המצוות בעיר לחזק את המצב הרוחני של . ה
. והעיקר בדרכי נועם ושלום– העיר במגוון רעיונות ונושאים 

 

הוצאה לאור של עיתון   (3)
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כל הרחוקים מהיהדות מוצפים היום באלפי – היום המלחמה היא על דעתו של הקורא 
ועל ידי הוצאת עיתון לאור אנחנו יכולים , מסרים ביום ורובם לא מהכיוון היהודי החיובי

כמובן . להנחיל להם חומר יהודי איכותי שייתן להם כיווני מחשבה חיוביים ויהודיים יותר
.  שהמימון יהיה מפרסומות כשרות

: מספר טיפים להצלחת העיתון

להיות ממזכי ' על מנת שנזכה תמיד בעזרת ה, לא לשכוח את מטרת הקמת העיתון. 1
. הרבים ולהיזהר בתכלית הזהירות לא לכתוב דברים שליליים

אין לכתוב דברים שליליים על אנשים או , יש ניסיון קשה מאוד בעניין שמירת הלשון. 2
.  יש לתת לביקורת אצל הסמכות המתאימה, מאמרים שיש חשש ללשון הרע. על קבוצות

יש לבדוק ולהתאמץ שהפרסומות תהיינה כשרות ללא חשש של כשרות או צניעות  . 3

הקשורים לעיר בה , עיתון מקומי מעניין הוא כאשר כותבים יותר על נושאים מקומיים. 4
עיתון כזה מעניין את הקוראים יותר מאשר דיון וכתיבה בנושא המדיני . יוצא העיתון לאור

.  או העולמי

וכך הוא יימשך לקרוא את , חשוב לבחור מאמרים שיהיו כמה שיותר מועילים לקורא. 5
.  העיתון

ולכן יש – כותרות אלו משמעותיות מאוד . ישנה השפעה רבה לכותרות בשער העיתון. 6
.  לחשוב היטב ולנסח כותרת שתמשוך את עיני הקורא

נהגו כבר היתר למרות שיש חשש שהעיתון לא יישמר – בעניין דברי תורה בעיתון . 7
בכל . עדיף שעיתון ייזרק לפח מאשר יהודים ייזרקו לפח: כמאמר משפט נכון, בקדושה

. אופן כדאי להקפיד שלא לשים שמות השם ממש

. מומלץ בכל זאת לרשום בעמוד הראשון של העיתון אלו עמודים טעונים גניזה. 8

כדי שיהיו סגנונות כתיבה שונים אשר יעניינו , כדאי שיהיו לעיתון כמה וכמה כותבים. 9
ואפשר גם פינה , מדור לנשים, כדאי להקדיש בו פינה לילדים.  יותר את הקוראים

ניתן להוסיף גם תשבץ או חידון שיאפשר . למכתבים למערכת אותם ישלחו הקוראים
אפשר גם לפרסם שתיערך הגרלה בין הפותרים . לקוראים להשתתף ולשלוח פתרונות

. ולחלק פרסים קטנים לזוכים
, כל האמצעים האלו מאפשרים את הקשר החוזר של הקוראים עם מערכת העיתון

שבו רבים , בפרט כשמדובר בעיתון מקומי. ומגביר את העניין והמוטיבציה של הקוראים
והעיתון הופך להיות הרבה יותר מעניין כאשר מופיעים בו , מהקוראים מכירים זה את זה

. בתכני העיתון, כמגיבים או כפותרים, ככותבים, שמות של אנשים מוכרים ששותפים

:  הוצאה לאור של עלונים ודפי חיזוק בבתי כנסת (4)

בכל זאת ניתן , מכל מיני מגזרים וקבוצות, כיום ישנם לא מעט עלונים שיוצאים בכל שבת
?  ואם תשאל למה, לפעול גדולות ונצורות באמצעות עלונים שאנחנו בעצמנו נוציא לאור

: בעלון משלך ניתן לעשות את הדברים הייחודיים הבאים– ובכן 

.  לפרסם את פעילות זיכוי הרבים שלך.1
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.  לפרסם שיעורי תורה לנשים ולגברים באזור שלך ובעיר מגוריך.2

.  לפרסם פעילויות זיכוי רבים שונות שיש ברחבי השכונה בפרט והעיר בכלל.3

.  לפרסם מידע על בתי הוראה להלכות וכדומה.4

נניח אם יש , לפרסם חיזוקים פרטיים שמתאימים לאזור והאוכלוסייה שבה אתה נמצא.5
מחלוקת או כל מיני חיזוקים פרטיים שיש במיוחד לעשות , בעיות מיוחדות של צניעות

שהעלונים הכלליים לא מכסים ולא – ואז ניתן לרכז חומר על זה ולהוציא לאור – בעיר 
.  כותבים על כך

: להלן מספר טיפים להוצאת העלונים

. כי כך הקוראים מצפים בכל שבוע לעלון חדש– יש יתרון שהעלון יהיה שבועי  (1

לסדר אותו ולממן , יש צורך לאסוף חומר. הוצאת עלון שבועי דורשת לא מעט אנרגיה (2
אפשר גם . אבל אין זו חובה, יש יתרון לעלון שבועי, כאמור, אמנם. את ההוצאה לאור

ואז יהיה ניתן להפיצו כל הזמן , להכין עלון חיזוק בנושא מסוים בלי קשר לפרשת שבוע
חיזוק קביעת עתים : בעלונים ניתן לעסוק בנושאים כמו. ובכך לחזק את עם ישראל

כל סוגי . זוגיות ועוד, חינוך ילדים, בדיקת תפילין ומזוזות, צניעות, שמירת לשון, לתורה
כדאי , לכן למי שיש אפשרות. חיזוקים תמיד יהיה ניתן להפיץ ותמיד הם יהיו אקטואליים

גם עלונים לפרשת שבוע וגם עלוני חיזוק שאינם קשורים – להכין עלונים משני הסוגים 
. לפרשת שבוע ותמיד ניתן להפיצם

 

עלינו לדעת שההדפסה בבית דפוס כרוכה בטרחה ובהקדשת לא : בעניין ההדפסה (3
בנוסף , צריך ללכת ולמסור את הדפים ואחר כך לחזור ולקחת את ההדפסות. מעט זמן

לכן ניתן לשקול קנייה של מדפסת לייזר שעולה כיום . יש צורך להדפיס כמות של דפים
כך אנחנו לא מחויבים לכמות גדולה , ולהדפיס כל כמות לפי הצורך, כמה מאות שקלים

.  מדי

: יכול להיעשות על ידי , מימון העלונים (4
מכירת ,ם"כמו מכירת סת– פרסום פעילויות שלנו שנותנות לנו רווחים מסוימים . א

,  נסיעות קברי צדיקים, ספרים ודיסקים
. הקדשה של העלון לרפואת או הצלחת מישהו. ב
ואז העלון , השתתפות במימון העלון על ידי  אנשים שמעוניינים להנציח את יקיריהם. ג

.  מוקדש לעילוי נשמתם
בעיקר בעלוני פרשת שבוע שלא מעט קוראים , יש לשקול זאת)פרסום עסק מקומי . ד

ויתכן שאם מפיצים את העלון פרשת , ועל כן יש לתת על כך את הדעת, את העלון בשבת
אם מאפשרים מודעות . אז יש פחות בעיה לפרסם עסק מקומי, שבוע באמצע השבוע

כיון , ועלון יוצא לכבוד שבת ראוי לא לציין מחיר של מוצרים על גבי העלון, פרסומיות
.  (שאסור לקוראם בשבת

. ניתן לממן את הוצאת העלון מכספי מעשרות. ה

כדאי להכין רשימת מקומות בפוטנציאל על מנת שכשיהיה לנו חומר : הפצת העלונים  (5
או שניתן לאחרים שיפזרו במקומות , ביהדות נוכל מיד לפזר במקומות המתאימים

.  שברשימה שלנו

:  חשוב להקפיד על כמה נקודות– על מנת שהעלון יהיה מבוקש על ידי הציבור 



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

עם זאת . ולכן עדיף לסקר פעילויות חיוביות ולא ההיפך– להיזהר מאוד מלשון הרע . א
והם מעוניינים , יש מצבים בהם הציבור רוצה להתארגן כדי למנוע פעילות שלילית בעיר

. במקרה כזה יש לשקול את התועלת לעומת הנזק ולהתייעץ עם רב. לפרסם זאת בעלון
יש לא מעט קוראים שאינם יודעים לפענח ראשי . לא לכתוב בעלון ראשי תיבות. ב

".   שטף הקריאה"ודבר זה גם מעכב את , תיבות
להשתדל להביא הלכות אקטואליות מחיי היום יום ולא הלכות נדירות שלא יהיו . ג

.           מעשיות עבור הקורא

גם ,כן)כאשר קוראים ממוצעים . להקפיד על עיצוב נעים וחלוקה נכונה לפסקאות. ד
, הם מדלגים לקטע אחר בעלון, רואים כמות טקסט גדולה ללא הפסק וחלוקה (...אנחנו

. שלוש או ארבע שורות בלבד–לכן חשוב לחלק קטעי טקסט גדולים לפסקאות של 

דהיינו , אם הכתיבה היא בעמודות כדאי לדאוג שהעמודות לא תהיינה רחבות. ה
. אלא עדיף שבכל עמוד יהיו לפחות שתי עמודות, שהעמודה לא תתרחב על כל העמוד

. בדרך זו יקל לקורא בכך  שלא יצטרך לקרוא שורות ארוכות ולחפש היכן שורה הבאה

מאשר הרבה חומר , כדאי להביא מעט חומר בכתב גדול וברור: כמות החומר בעלון. ו
. עדיף שיקראו מעט מאשר שלא יקראו בכלל- במילים אחרות. בכתב קטן

אחרת רוב הסיכויים שהקורא הממוצע , הוא הגודל המינימאלי, גודל של כתב של עיתון
. לא יקרא את העלון

ולא , כדאי להביא דעה אחת של פוסק שמקובל על ציבור גדול– כשמביאים הלכות . ז
כמו כן לא כדאי להביא . לבלבל את הקורא בדעות שונות שחולקות אחת על השנייה

. דבר זה עלול ליצור בלבול ואי הבנה, הלכות כאשר יש ספק בפסיקת ההלכה

מומלץ לתת לכמה קוראים לקרוא את העלון לפני הדפסתו כדי שתהיה דעה נוספת . ח
.  בקשר לתוכנו

מאשר על , תמיד עדיף לכתוב דברים חיוביים בעניין הזכות הגדולה בשמירת המצוות. ט
. כיום הנשמות חלשות ועל כן העידוד מועיל להם יותר מאשר הפחדות. עונשים וגיהינום

תלויה , ולעתים ההחלטה אם לקחת את העלון או לא, אנשים אוהבים מאוד סיפורים. י
חשוב לבחור סיפורים עם מוסר השכל שמתאים ומובן . האם יש סיפורים בעלון או לא

כפי - מומלץ לכתוב בסוף כל סיפור את המקור ממנו נלקח הסיפור . לכל הקוראים
  (מגילה טו). ךֹל ָהאֹוֵמר ָדָבר ְבֵשם אומרו ֵמִביא ְגֺאָכה ָלעֹוָלם: שנאמר

ישנם עלונים שעיקר הצלחתם היא בזכות פינה . כדאי לצרף לעלון פינה לילדים ונוער. יא
אם יש אפשרות גם . בעיקר כשיש בה סיפור בהמשכים והילדים מחכים לו בכל שבוע. זו

או נושא מפרשת , או סיפור בהמשכים, לדוגמא עם סיפור קצר– " פינת קומיקס"לצרף 
. יעודד את הקוראים לקרא את העלון ולקרוא יחד שאר התכנים שמופיעים בו– השבוע 

ולא בשפה גבוהה או בלשון שרק בני הישיבות , להשתדל לכתוב בגובה העיניים. יב
.  מבינים

פנייה לעיתונים להיות כותב יהדות בעיתון   (5)

כיום בכל עיר ועיר . רעיון טוב נוסף להפצת יהדות הוא הצטרפות ככותב יהדות במקומון
ואפשר להציע להם לכתוב בעיתון , שבועון מקומי ואפילו כמה עיתונים מקומיים-יש עיתון

יש לדעת שיותר ממה שאנחנו צריכים אותם לזיכוי . מאמרי השקפה יהודית או הלכה
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כי עיתון , הם צריכים אותנו כדי להרחיב את כמות ואיכות התוכן בעיתון שלהם, הרבים
בעל העיתון , ובנוסף, יורד ערכו בעיני הקורא, המכיל רק פרסומות ללא תוכן איכותי

ועל ידי הכנסת דברי יהדות ורוחניות הוא , מעוניין שהעיתון יגיע לכמה שיותר אנשים
. ועבורנו זו הזדמנות מיוחדת לזיכוי רבים גדול. מגיע לציבור רחב יותר

:  להלן כמה טיפים לגבי בחירת הנושאים לכתוב ודרך הכתיבה

, כך מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע: יש לדעת כלל. 1
על מנת שלא תצא , ועל כן יש לשקול בזהירות מה אנחנו כותבים ומי יהיו הקוראים

.  תקלה תחת ידינו

.  עדיף לכתוב תמיד כיוון חיובי מאשר התעסקות עם הכיוון השלילי. 2

.  אנשים אוהבים לקרוא סיפורים ומקרים אישיים שקרו לנו. 3

על מנת לקבל , מומלץ להשאיר בסוף המאמר כתובת או טלפון אפשרי ליצירת קשר. 4
תגובות והצעות לשיפור ואולי גם בעל עיתון אחר יראה את המאמרים שלכם והוא יקצה 

...  לכם בעיתון שלו איזו פינה

...  מומלץ להכין מראש כמה מאמרים כדי שלא נהיה בלחץ. 5

לצערנו הידע ביהדות . הוא ברור גם לקוראים, יש לדעת שלא כל מה שפשוט וידוע לנו. 6
...  של רוב העם הוא לא הכי הכי

קראתי פעם הדרכה לכתיבה האומרת – כדאי שהסגנון יהיה קליל ובשפת הדיבור . 7
שאנשים אוהבים לקרוא כתבה או מאמר שמדבר אליהם בגובה העיניים ונותן להם 

.  מצבים שהם חיים אותם יום יום ומזדהים איתם

כדאי לתת למישהו אחר לקרוא , ואם ניתן, כדאי לקרוא טוב את המאמר לפני פרסומו. 8
. ולחוות דעתו

האומר שאם הקורא צריך לעצור – יש כלל יפה שקראתי בספר של הרב שמחה כהן . 9
עלינו . משפט זה טעון שיפור– את שטף קריאתו ולחזור פעם שנייה על משפט שכתבנו

.  לשאוף שהמאמר יהיה קריא בצורה שוטפת ונעימה

ואולי אפילו לעיתונים אחרים , ניתן להציע את עצמנו לכמה עלונים או עיתונים בעיר. 10 
.  וכך להרחיב את כמות הקוראים וכמובן את כמות זיכוי הרבים שלנו, שמחוץ לעיר

על מנת שאם נקבל הצעה נוספת , מומלץ לשמור ולקטלג את המאמרים שכתבנו. 11
.  יהיו לנו מאמרים מוכנים לשלוח, לכתיבה מעיתונים נוספים

 

- הוצאה לאור של מדבקות מחזקות(6)

פעם , ובכן למדבקות יש כוח השפעה? שמתם לב לסטיקרים המודבקים על גבי מכוניות
.  אבל כיום המחירים תמיד יורדים לשמחתנו, העלויות של הוצאות המדבקות היו גבוהות

 
? מה חשוב לדעת כאשר מוציאים לאור מדבקות
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ואחר כך , יקראו, יש לבחור בנושא שהיינו רוצים שאנשים יתקלו בו: נושא המדבקה .א
יש לבחור נושא שאנו מרגישים שיש . יחשבו עליו בהמשך היום והדברים יחלחלו לתוכם

 . אהבת ישראל ועוד, שמירת שבת, כגון אמונה, בו צורך לחיזוק
חסד ' הבוטח בה"לדוגמא . ומעודד, קליט, יש לבחור מסר קצר: תוכן המדבקה .ב

מיד , המטרה היא שהאדם שרואה את המדבקה". השבת היא מקור הברכה"או " יסובבנו
וכך , ויחשוב על המסר הזה שוב ושוב בכל פעם שיתקל במדבקה, יבין מה היא אומרת
 . ה יכנס לתוך לבו"עם הזמן המסר בע

יש לשים לב שבהדפסת מדבקות העלות יורדת ככל : כמות המדבקות המודפסות .ג
ולכן כדאי . ומצד שני שטח האחסון של המדבקות אינו גדול, שמדפיסים יותר מדבקות

 .להדפיס מראש כמות גדולה שיכולה להספיק אפילו לתקופה ארוכה
, כאשר מדובר על מדבקות שמודפסות בטכנולוגיה של דפוס משי: עיצוב המדבקה .ד

ולכן לפעמים יש להסתפק בשני צבעים , מחיר המדבקה עולה ככל שיש בה יותר צבעים
כך שתוכן , ובעיצוב חזק וחד, יש לבחור בצבעים חזקים שמושכים את העין. בלבד

 .המדבקה יראה גם למרחוק
שהן המדבקות שאנו רואים על )שימו לב שמדבקות פי בי סי : בחירת בית הדפוס .ה

וכן בבתי עסק שמייצרים . מודפסות בבתי דפוס שמתמחים בדפוס משי (המכוניות
 . כדאי לעשות סקר שוק קצר ולברר היכן מקבלים את העסקה המשתלמת ביותר. שלטים

, לשים בתיבות הדואר, ניתן לחלק את המדבקות בכנסים: אופן הפצת המדבקות .ו
באופן כללי אנשים לא . או לשלוח בדואר למי שמעוניין לחלק, לתת לילדים לחלק

אבל גם אם רוב המדבקות יודבקו , ממהרים לשים את המדבקות על המכוניות שלהם
עדיין המסר נקלט והשפעתו יכולה , בסופו של דבר במקומות כמו ארונות בגדים וכדומה

. ה"להיות ארוכת טווח בע

עניין חשוב זה ביכולתו , ובכן– כתיבת מכתבי עידוד למפיצי יהדות ולמזכי הרבים  . (7)
שבזכותכם יקבלו זריקת עידוד ומרץ להגביר את , לעזור ולהועיל מאד למזכי הרבים
פעם כתבתי מכתב עידוד למפיצי יהדות : סיפור אישי. מאמציהם וכוחם בהפצת יהדות

קבלתי שיחת טלפון מאחד מהפעילים שאמר לי שהחייתי את , ולאחר זמן מה, מסוימים
והכול בזכות מכתב אחד שפקססתי – וגרמתי לו נחת רוח ושמחה ועידוד רב , נפשו

.  לכמה ארגונים להפצת יהדות
והדבר לא פשוט – בכל עיר ובכל מקום בארץ יש מזכי רבים שפועלים לקרב אחים 

אנחנו , ועל ידי מכתב עידוד פשוט שנכתב מהלב, ומצריך כוחות רוחניים ונפשיים רבים
 . יכולים לתת להם זריקת מרץ חיובית להמשך פעילותם

 
אבל , אמנם עדיף לחזק את האור מאשר להלחם בחושך– כתיבת מכתבי מחאה  (8)

בפועל היו מקרים שמכתבי מחאה לחברות שבתמיכתם נעשתה פגיעה , מהניסיון
לפעמים , או חברות שתומכות בחוסר צניעות או ברפורמים או מיסיונרים, בקודשי ישראל

אם כי לדעתי אין צורך להרבות במחאות . הייתה תוצאה חיובית למכתבי המחאה
כך כוח ההרתעה הוא נחלש יותר וגורם , כי ככל שהאיומים והחרמות מתרבות, וחרמות

ולכן דעתי שעדיף ויעיל יותר להרבות אור . לחוסר התייחסות מצד הגורמים הרלוונטיים
. מאשר להלחם בחושך

 
  

 (הרב רבי יצחק מלובביץ)... ַאְך ִשְבָעַתִים ָקֵשה ָוָמר ִלְשתֹק, ָקֵשה ְמאֹד ְלהֹוִכיַח ֲאָנִשים
 

ארגון נסיעות - ' פרק ט

 ארגון נסיעות לקברי צדיקים (1)

ְלָך ְלָך ֵמַאְרְצָך :ְמַצֶוה ְלָכל ְיהוִדי ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינו ה"הקב :ֶיְשָנה הֹוָרָאה ְלָכל ֶאָחד
ֵמַאְרְצָך וִמלֹוַלְדְתָך  ָאלֹוֵתיךָ  'ֵצא ֵמַעְצְמָך ומד -  "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאיָ , וִמלֹוַלְדְתָך וִמֵבית ָאִביךָ 
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תֹוָרה , ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַיֲהדות, ה"ְוֵלְך ִלְפעֹל וְלַשםֹות ֶאת ָהעֹוָלם ֶשִטְתַנֵהג ְךִפי ְרצֹון הקב, וִמֵביְתךָ 
 (ל"הרבי מליובאוויטש זצ– תורת השליחות ) .וִמְצוֹות ְלָכל ַהְיהוִדים ָשַאָתה ָיכֹול ְלַהִגיַע ֲאֵליֶהם

.  הזדמנות נפלאה לזיכוי הרבים היא על ידי ארגון נסיעה לקברי צדיקים

גם מי שרחוק מהיהדות יתכן , כולנו אוהבים לצאת להתאוורר? מי לא אוהב טיולים
על כן בשביל הנוסעים . שיסכים להשתתף בטיול בצפון עם ביקור בקברי צדיקים

ובשבילך זו הזדמנות מיוחדת לעודד יהודים לשמוע , הרחוקים מהיהדות מדובר בטיול
וכמובן לזכות אותם בתפילה והתחזקות בציון של , ולצפות בדברי יהדות ולחזק אותם

. הצדיקים

:  יתרונות הנסיעה לקברי צדיקים

אנשים פנויים לשמוע דברי תורה וחיזוק ממך או לצפות בהרצאות מחזקות במשך . א
.  הנסיעה

על ידי התשלום של , דהיינו. ניתן לכסות את עלות הוצאות הפצת יהדות מסוג זה. ב
.  המשתתפים בעלות הנסיעה ניתן לכסות את העלויות

השיעור או הקהילה , נסיעה יחד לקברי צדיקים מגבשת ומאחדת את אנשי השכונה. ג
.  שלך

כי זו לא הרצאה או שיעור , גם מי שקצת רחוק מיהדות יכול להרגיש נוח להצטרף. ד
. בשבילם זה טיול ובשבילך זו הזדמנות מיוחדת לחזק ולהתחזק. בבית כנסת

יש יהודים ששורש נשמתם קשור לצדיקים מסוימים ועל ידי הביקור בציון של הצדיק . ה
. הם מקבלים הארה רוחנית מהצדיק ואז הם מתחזקים בזכותך, שהם קשורים אליו

: טיפים ועצות להצלחת המבצע

כדי שניתן יהיה להודיע , כדאי לנסות להזמין אוטובוס מחברה עם צי אוטובוסים גדול. 1
שלפעמים : הסיבה היא. לה תוך פרק זמן קצר אם מזמינים אוטובוס גדול או מיניבוס קטן

וגם יתכן , ואז מבחינה כלכלית כדאי להזמין מיניבוס ולא אוטובוס, יש פחות נרשמים
לכן כדאי לבחור חברה . שיש הרשמה גדולה מהצפוי ואז יש להזמין אוטובוס, להפך
. שנותנת טווח זמן רחב ככל האפשר לגבי קביעת סוג כלי התחבורה שמזמינים, גמישה

עלות הנסיעה לכל נוסע היא זולה יותר מאשר ביציאה – כשיוצאים עם אוטובוס גדול. 2
ולכן המחיר לנוסע הוא יקר ,  איש10-20עם מיניבוס ואילו במיניבוס קטן הכמות היא רק 

על מנת שאם יירשמו מעט , לכן כדאי לקבוע מחיר על פי העלות לנסיעה במיניבוס. יותר
לעומת . לא יווצר גירעון בתקציב הטיול, אנשים ולא יצא אוטובוס גדול אלא מיניבוס קטן

יישאר עודף בתקציב , ויצאו באוטובוס גדול, אם תהיה הרשמה גדולה בעזרת השם, זאת
.  ואפשר יהיה לקנות למשתתפים בו דברי יהדות כמזכרת מהנסיעה, הטיול

כי הנוסעים עלולים , מומלץ לא להתחייב לבקר בהרבה מקומות ובהרבה קברי צדיקים. 3
אמנם ניתן לכתוב רשימת מקומות אליהם אנו שואפים . להתאכזב אם לא מספיקים הכל

. אך יש להסתייג ולכתוב שהכול תלוי בזמן ובתנאי הדרך, להגיע

על , יש לסכם מראש עם חברת הנסיעות שתהיה באוטובוס אפשרות צפייה בוידיאו. 4
כמו כן לסכם שהנהג לא יבקש . מנת שתוכלו לצפות בהרצאות תורניות במהלך הנסיעה

. אלא כל הנסיעה תהיה על טהרת הקודש, "בחדשות"לצפות 
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על מנת שאם , כדאי להכין מראש כמות מגוונת של דיסקים לצפייה ושמיעה לחיזוק. 5
, יהיו נוסעים שנהנים יותר לשמוע הרצאות של רב מסוים או הרצאות על נושא מסוים

. אפשר יהיה לספק את מבוקשם

מומלץ להתכונן ולקרוא מידע וסיפורי נסים ועוד דברים מחזקים הקשורים למעלת . 6 
, כמו כן. ובייחוד על מעלת הצדיקים שהולכים לבקר בציונם, ההשתטחות בקברי צדיקים

ולחלק לנוסעים , מומלץ להכין מראש דפי תפילות המיוחדים לאומרם על קברי צדיקים
. איתנו וגם למבקרים אחרים שנמצאים בציון

.  נסה למצוא אברך או מרצה מתאים לחיזוק הנוסעים, אם אינך רגיל להרצות. 7

כמו כן ניתן להכין מודעות , בדוק כמה עולה בשבועון המקומי: פרסום הנסיעה. 9
. בחר את האמצעי הזול והיעיל מביניהם. או דרך בית הדפוס המקומי, במחשב

תוכל להדביק בעצמך או לתת לבני נוער לשים בתיבות דואר או במודעות בכניסות 
.  לבתים

ולכתוב זאת במודעת , יתכן שכדאי לשקול לתת הנחה לקבוצה שתתארגן יחד לנסוע. 10
.  וכך מספרם יגדל, על מנת שהנוסעים ישפיעו אחד על השני להצטרף, הפרסום

לפעמים תהיה הרשמה גדולה יותר אם נכלול בנסיעה גם - ארוחה במסעדה כשרה . 11
כדאי לבדוק את העלות ולשקול אם להציע זאת ולכלול . ארוחת צהריים במסעדה כשרה

כמובן יש לבדוק רק מסעדה עם ). במחיר הנסיעה את מחיר ארוחת הצהריים במסעדה
אפשרות נוספת היא לפרסם שתהיה חנייה ליד המסעדה וכל אחד יחליט . (הכשר מהודר

. אם לסעוד במסעדה או להשתמש באוכל שהביא מביתו

, עדיף לקבוע מקום איסוף אחד, אם רוב הציבור נמצא באזור אחד– מקומות איסוף .12
אבל לדעתי לא כדאי , יש לתכנן מסלול תחנות לאיסוף– ואם הנוסעים הם מכמה שכונות 

.  כי הדבר מעכב מאוד את היציאה לנסיעה– להציע איסוף אישי מכל בית 

, אזכרה, כמו הרצאה, אחר" מעניין"כדאי לבחור תאריך לנסיעה שבו אין משהו .13
... מיוחד" סרט"או , כדורגל" משחק"או להבדיל , בר מצווה, חתונה

באופן כללי ערב ראש חודש הוא זמן טוב גם מבחינה רוחנית וגם יתכן שבעקבות תאריך 
.  תוכל ליצור קבוצת נוסעים קבועים בערבי ראשי חודשים, נסיעה מיוחד זה

, ככה זה כשמנסים לחזק, מניעות או אי הרשמת נוסעים, לא להתייאש מכישלונות.14
שלנו הוא להתעקש " תפקיד"וה, שלו הוא להפריע" תפקיד"ה). היצר הרע בא להפריע

. ('ולהמשיך הלאה בעזרת ה

 

 

ניתן לארח מתקרבים ומתקרבות על מנת – אירוח מתקרבים ומתקרבות לשבת  (2)
בלי – שיכירו את השבת ויחוו את השלווה והשקט הנפשי שהשבת מזכה אותנו 

הרבה התקרבו . שקט ומנוחה לנשמה, פלאפונים בלי צלצולים חדשות ופרסומות
כמובן – משמעותית לאחר שהם חוו את חווית השבת אצל משפחה שומרת מצוות 

.  לפי אופי המשפחה והמקום בבית, שהכול לפי מה שמתאים



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

 
ִשיר ַהִשיִרים )זֹוֶכה ֶשִתְשֶרה רוַח ַה ֶֹדש ָעָליו , ָךל ִמי ֶשהוא אֹוֵמר ִדְבֵרי תֹוָרה ָבַרִבים

. (ַרָבה א
 ("בית יחזקאל"מתוך ספר )

הרבה מאוד מתחזקים מתחילים להתחזק ולא יודעים – שבתות בישיבות בירושלים (3)
ועל כן יש אפשרות לעודד אותם לעשות שבתות , כיצד לשמור ולטפח את התחזקותם

וחווים , כך הם רואים מהי שבת אמיתית. בישיבת מחנה ישראל או בישיבת אור החיים
.  את השמחה בשבת עם ניגוני שבת מרוממים ושיחות פרשת שבוע והשקפה

 
–ישיבת מחנה ישראל מארחת בכל שבת עשרות מתקרבים בחורים ומשפחות שלמות 

טלפון . מדרשייה לחוזרות בתשובה, ישיבה לחוזרים בתשובה: מוסדות הישיבה כוללים
  02- 5370290: לתיאום כיצד להגיע לישיבה לשבת

-02: טלפון לתיאום ולבירורים. בחורים יכולים  גם להתארח בישיבת אור החיים
5000455 

כדי שתזכינה להכיר , ניתן להפנות בנות להתארח לשבת במדרשות לבנות, באותו אופן

ויתעורר אצלן הרצון להישאר , לשמוע הרצאות ושיעורים, מהי אווירה של שבת קודש

לבנות בית כשר ' ואז בהמשך הדרך הן תזכינה בעזרת ה, ללמוד במדרשה לאורך זמן

. והכול בזכות הניצוץ הראשון שהתעורר בשבת הראשונה. ונאמן בישראל

ֵריחֹו נֹוֵדף – ִאם הוא ֵמִריק תֹוָרתֹו ַלֲאֵחִרים : ַהַתְלִמיד ֲחַכם דֹוֶמה ִלְצלֹוִחית ֶשל ְפָליְיִטין
ֵאינֹו מֹוִסיף – ְוִאם הוא ַמֲחִזיק תֹוָרתֹו ְלַעְצמֹו ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלָלְמָדה ַלֲאֵחִרים , ומֹוִסיף ָחְכָמה

. וְמַאֵבד תֹוָרתֹו, ָחְכָמה
 (' א על סנהדרין צא"דברי מהרש)
 

חים "גמ– ' פרק י

עזרה גשמית ונתינה גשמית פותחות את הדלת לקראת השפעה רוחנית , לעיתים
לפעמים עזרה למישהו בענייניו הגשמיים תגרום שהוא יסכים לקבל עזרה גם . חיובית

ח ספרים יכול להיוועץ בנו "אדם שבא להשאיל ספר מגמ, לדוגמא. בענייניו הרוחניים
, אמא שבאה לקנות במחיר סמלי בגדים יד שנייה לילדיה. לגבי ספרים שכדאי לו לקרוא

.  וכך הלאה, יכולה להתייעץ איתנו לגבי חוגים ופעילויות שמתאימות עבור ילדיה
וגם עולם , "ועל גמילות חסדים, על העבודה, על התורה, על שלושה דברים העולם עומד"

החומר אותו אנו לומדים כדי ללמד ולסייע – תורה : הקירוב עומד על שלושה דברים אלו
, התפילות שאנו נושאים לבורא עולם שיסייע לנו בפעילותינו– ' עבודת ה, לזיכוי הרבים

כאשר האנשים שמקבלים את . העזרה לפונים אלינו בכל תחומי החיים– וגמילות חסדים 
ה "העזרה יכולים בזכות עזרה זו להיפתח ולהבין שאנו באמת שוחרי טובתם ואז בע

. להיות פתוחים יותר לקבל גם מידע ועזרה גם בתחום הרוחני

כמובן תמיד ניתן לחשוב על רעיונות . חים"להלן נתאר סוגים נפוצים שונים של גמ

. נוספים

ח להשאלת ספרים "גמ (1)

כאשר אנחנו מנסים לשכנע משהו בשיחות – " אין טוב מספר טוב"– כמאמר הפתגם 
וספק אם יהיה , ספק אם גאוותו תרשה לו להודות ולקבל את דברי האמת– ובוויכוחים 

בספר אין את שני המחסומים , לעומת זאת. לנו מספיק זמן להסביר ולהוכיח את דברינו
כי האדם פחות מרגיש מאוים ופחות מרגיש לא נוח להודות בטעותו כאשר הוא – האלו 
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את הספר הוא יכול לקרוא , כמו כן. קורא בספר דברים חדשים שהוא לא חשב עליהם
. שוב ושוב עד שהדברים יקלטו ויתקבלו על דעתו

להשאיל , הרעיון הכללי הוא שניתן לפתוח ספריית קודש עם ספרי אמונה והלכה רבים
. וכך לסייע לזיכוי הרבים ולחיזוקם, אותם לכל המעוניין

ועל ידי שאנחנו משאילים , לא כל חילוני מוכן להשקיע כסף ולקנות ספרי קודש ואמונה
. אנחנו מזכים אותם וכך הם יכולים להתחזק, לאחינו

כמה טיפים לפתיחת הספרייה 

אלא מומלץ להתייעץ מהם הספרים ,  לא כדאי לקנות סתם כך כמות של ספרים
עדיף להתייעץ עם . הידועים כיום כספרים מחזקים ומתאימים מאוד לדורנו ואותם לקנות

מאשר להתייעץ עם בעל החנות שלא , מישהו שעוסק בזיכוי הרבים ומכיר את הספרים
תמיד מבין מהי מטרתנו ולפעמים במודע או בחוסר מודע יציע לנו ספרים שלא כל כך 

... הולכים לו

 הייתי קונה ספרי אמונה וחיזוק, בשלב ראשון, אני–  קנית הספרים בהתאם לתקציב .
הייתי רוכש ספרי ילדים וסיפורי צדיקים ואם יש , כשלב שני, אם התקציב גדול יותר

אפשרות הייתי מרחיב את אוצר הספרים גם בספרי קריאה שנכתבו על ידי סופרים 
שהאנשים לא יזדקקו לספרים הקלוקלים , מטרתם של ספרי הקריאה היא. חרדים

ניתן להשיג ספרי קודש וגם ספרי ילדים וסיפורי צדיקים במחירי עלות . הקיימים בשוק
.  פינחס ראובן בבני ברק' אצל ר

וכך לעקוב ,  חשוב לנהל כרטיסיה מסודרת או רישום מסודר במחשב של כל המנויים
יש . עלולה הספרייה להתדלדל ולהימחק, אם לא נפעל בדרך זו. מי החזיר ומי עדיין לא

לקחת בחשבון שלא מעט אנשים שוכחים להחזיר ולכן יש להקפיד על השימוש ברשימת 
. ההשאלות

הן על מנת לכסות את ההוצאות והן על מנת ,  מומלץ שיהיו דמי הרשמה בספרייה
אנשים מעריכים יותר שירות שעליהם ). לתת את הרושם של ספריה מכובדת ורצינית

. (גם אם התשלום סמלי, לשלם עליו

לֹא ַתֲעמֹד ַעל ָדם ֵרֶעָך  

ֶשכֹא ַלֲעמֹוד ַעל ַהָדם ֶשֶםֱאַמר לֹא ַתֲעמֹד ַעל ָדם ֵרֶעָך ָטַעם ִמְצָוה זֹו ְלִפי ֶשָךל ִיְשָרֵאל 
ֶזה ָלֶזה ְוִאם ִנְתַחַטְבנו ְבַהָצַלת ַהגוף ָךל ֶשֵךן ְבַהָצַלת ַהֶםֶפש ֶשִאם ִיְרֶאםו עֹוֵבר  (ֲעֵרִבים)

נ ָלשֹון ְשִתיָקה ָדְמָך ''א. (ֶשכֹא ִיְתַעֵךב)ֲעֵבָרה ֶשְלַאֵבד עֹוָלמֹו ַיִציֵלהו ְואֹוֵמר לֹא ַתֲעמֹד 
ה ַהָ דֹוש תֹוָרה ֶשִבְכָתב ''השל). ַתַחת ָדמֹו ְוַנְפְשָך ַתַחת ַנְפשֹו ִאם ַתֲעמֹד ַעל ָדם ֵרֶעךָ 

. (ְקדֹוִשים

 מכירת ספרי קודש דיסקים וחוברות( 2)

על כן עלינו לבחור , למילה הכתובה יש כוח גדול להשפיע על האדם- ֵאין טֹוב ִמֵסֶפר טֹוב
לקנות אותם מהמוציא לאור ולמכור אותם לתועלת , ספרים שמחזקים את עם ישראל

: אין צורך להיות חנות ספרים או חנות תשמישי קדושה רשמית, חיזוק עם ישראל
המטרה שלנו היא התחזקות עם ישראל והמציאות היא שישנם ספרים ודיסקים 

גם החפץ חיים הסתובב מעיר לעיר . שמצליחים מאוד לקרב יהודים לאבינו שבשמים
. מבית כנסת לבית כנסת על מנת להפיץ ספרים לחיזוק עם ישראל
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אלא האדם , הוא שאין מדובר בתוכחה אישית ישירה, היתרון בספר או בדיסק מחזק
וכך הוא מתחזק , בלי צורך לתת דין וחשבון לאחרים, קורא או שומע בזמן הפנוי שלו

. בקצב שלו בלי הרגשה של לחץ או השפעה חיצונית

כמו לדוגמא הספר , ישנם מספר ספרים שקירבו הרבה יהודים לצור מחצבתם, מניסיוננו
לא רק אצל הדתיים אלא גם אצל " להיט"שהוא " בגן האמונה"של הרב שלום ארוש 

שמעתי שהרבה מאוד תרמילאים מסתובבים בעולם כשבתרמיליהם הספר . החילונים
כמה וכמה פעמים זכיתי לשמוע : דוגמא נוספת. והם מתחזקים ממנו" בגן האמונה"

והכול , שספר זה הציל להם את הזוגיות, בית שהפצתי-מקונים של ספר בעניין שלום
...  בזכות מאמץ קטן להפצת ספר גדול

ח להשאלת דיסקים  "גמ (3)

הבעיה לפעמים כשמחלקים אלפי דיסקים ואנשים . כמובן שניתן לחלק חינם דיסקים
אבל אם אנחנו מקימים , משאירים את הדיסקים בארון ללא שמיעה או צפייה והתחזקות

ואדם , אנחנו יכולים להגיע למגוון רחב של הרצאות, ספרייה של דיסקים ממגוון נושאים
.  יכול לבחור את הנושא שמתאים לו

כדי שהאדם יותר יחשיב את הדיסק , מומלץ לקחת פיקדון של כמה שקלים על כל דיסק
ניתן יהיה לחדש את מלאי , ואת ההשאלה וגם כדי שבמידה ואנשים שכחו להחזיר

. הדיסקים

כי כיום ישנם מאות סוגי דיסקים , מומלץ לקנות תיקיית דיסקים ענקית של מאות דיסקים
. שונים

לפעמים יש לשקול אם עדיף יותר לעסוק במכירת דיסקים במחיר עלות מאשר להקים 
לעתים , כי כשמדובר בדיסקים של זיכוי הרבים שנמכרים במחירי עלות, ח דיסקים"גמ

והכול . משתלם לאדם לקנות דיסק שיישאר בבעלותו מאשר להשאיל ולהשאיר פיקדון
. תלוי בסוג הדיסקים ובאופי המקום

ח למכירת דיסקים בבתי כנסת  "גמ (4)

ניתן : והרעיון הוא, מומלץ לבחור בית כנסת מרכזי בעיר שבאים אליו הרבה מתפללים
לקנות קופת ברזל עם מנעול טוב וידית לקשירת השרשרת והמנעול וכן להכין קופסה עם 

לקשור אותה בכניסה לבית הכנסת ולהציע את הדיסקים למכירה במחירי , כמות דיסקים
פינחס ראובן דיסקים להפצה ' ניתן להשיג מר). להרבה- כך תזכה להפיץ הרבה– עלות 

, אפשר כמובן גם למכור בבית את הדיסקים, (פרטים בנספח! בסביבות שקל אחד לדיסק
הכמות המופצת גדלה , אבל המציאות מוכיחה שעל ידי מכירה בבתי הכנסת עצמם

והסיבה היא שלא כל אחד מתאמץ לברר היכן הבית שנמכרים בו החוברות – פלאים 
ולעומת זאת מכירה בבתי כנסת היא זמינה קלה והאדם מוכן יותר בקלות , והדיסקים

.   לקנות ולהביא את הברכה לביתו
אם אתם רואים או משערים שיהיה ביקוש לדיסקים – לגבי הקופה : הערה חשובה
כי הקופות , "מקצועית"אז כדאי להשקיע ולהזמין מרתך מקצועי קופה , במחירי עלות

עד , ולצערי פעמיים פרצו ורוקנו את הקופה שהנחתי, הנמכרות בחנויות הן קלות לפריצה
... ותשקוט הארץ, שהוכרחתי להזמין מרתך מקצועי קופה חזקה ומקצועית

אתם יכולים לנסות להשיג , אם יש בסביבתכם דוברי שפות שאינם עברית, בנוסף
לארגון קול הלשון יש , לדוגמא). דיסקים בשפה המדוברת שלהם ולהציע להם לשמוע

. (ורוסית, צרפתית, אידיש, אנגלית, עברית: אלפי הרצאות בחמש שפות
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לארגון קול הלשון יש עשרות – להיות תחנת הטענת שיחות והרצאות של קול הלשון  (5)
וניתן ליצור איתם קשר על מנת להיהפך לתחנת הטענה ,  שפות5- אלפי הרצאות ב
. כיום בכל הארץ פרוסים תחנות הטענת הרצאות לנגנים ודיסקים, של נגנים וכדומה

 02-5816622- טלפון של ארגון קול הלשון 

זכות גדולה היא לארגן בדיקות מזוזות ותפילין לשכונה או לעיר – ם "בדיקות סת (6 )
, שאינם מוסמכים (!אפילו גוים)כי לצערנו ישנם כותבי מזוזות שונים ומשונים , שלך

ועל כן מאות אלפי בתים בישראל לא , שכותבים מזוזות פשוטות עם בעיות כשרות קשות
דהיינו ליצור – " מבצע בדיקת מזוזות ותפילין"ולכן מצווה לעשות , זוכים למזוזות כשרות
או פשוט לפרסם , על מנת להעביר אליו את המזוזות והתפילין– קשר עם מגיה מוסמך 

כמו כן מומלץ להשיג . את המצב ולפרסם שניתן למסור לבדיקה אצל המגיה ההוא
וזאת – כדי שיהיה יותר קל לאנשים למסור את המזוזות לבדיקה – ח "מזוזות לצורך גמ

. על ידי שאנחנו מספקים להם מזוזות חליפיות עד שהמזוזות שלהם תחזורנה מההגהה
כדי שתשים , ניתן לתת מזוזה אחת לכל משפחה, ח מזוזות"במידה ויש ביקוש רב לגמ

.  אותה לפחות בדלת הראשית

זכות גדולה לזכות את עם ישראל במזוזות ותפילין כשרות – ם "מכירת סת (7)
שהרי ידוע שמאז ומתמיד השוק של התפילין והמזוזות היה פרוץ ועם בעיות , ומהודרות

. קשות של כשרות

ד בחודש אלול שנת ”שערכה תנועת חב,  אלף מזוזות15- בסבב הבדיקות האחרון לכ
וזה אומר –  אחוז מהמזוזות נמצאו כשרות 38רק - דווח על תוצאות חמורות, ע"תש

על כן זכות . (!) מזוזות פסולות 6יש ,  מזוזות הקיימות בבתי ישראל10שבממוצע על כל 
ולמכור את – גדולה היא ליצור קשר עם סופרים יראי שמים בעלי תעודה מוסמכת 

בידך . וזה כמובן לאחר שהמזוזות והתפילין עברו בדיקה אצל מגיה מוסמך, תוצרתם
ומלהיכשל באי קיום , להציל יהודים מקניית מזוזות ותפילין ממקורות שאינם מוסמכים

.  המצווה ובברכה לבטלה

אומר רבי ישראל מסלנט שהגשמיות של השני –ח להשאלת ציוד רפואי "פתיחת גמ (7)
. זו הרוחניות שלנו

ובכך להקל על ציבור רחב , על כן זו זכות לפתוח סניף להשאלת ציוד רפואי באזור מגורנו
הוצאות ולעתים אפילו לחסוך , טרחה, שיוכל להשתמש בשרותינו ולחסוך הרבה מאמץ

. צורך באשפוזים
ניתן ליצור קשר עם ארגון יד שרה או ארגון עזר מציון ולבדוק אפשרות של פתיחת סניף 

לחילופין . ניתן לגשת ולהתנדב בו, אם בסביבה הקרובה כבר קיים סניף. באזור מגורנו
, כמו מכשירי אינהלציה, ח קטן מקומי בביתנו עבור ציוד רפואי נדרש"ניתן לפתוח גמ
.  מד סכרת או תרופות ללא מרשם וכדומה, מד לחץ דם, מכשירי אדים

ח שנפתח גורם לקידוש שם שמים ולהתקרבות לתורה "עלינו לדעת שכל סניף וכל גמ
הלב שלו יהיה פתוח , כי כאשר אדם מקבל עזרה וסיוע מבחינה גשמית, ולשומרי המצוות

. לשמוע ולקבל גם דברים שיחזקו לו את הצד הרוחני
ח שנפתח גורם לקידוש שם שמים והתקרבות לתורה "עלינו לדעת שכל סניף וכל גמ

הלב שלו יהיה פתוח , כי כאשר אדם מקבל עזרה וסיוע מבחינה גשמית, ולשומרי מצוות
. גם כן לשמוע ולקבל דברים שיחזקו לו את הצד הרוחני

.  02-6444455: טלפון יד שרה, 03-6144450- טלפון עזר מציון 

ח שבו מקבלים בגדים משומשים "ניתן לפתוח גמ– ח בגדים יד שנייה "פתיחת גמ(8)
ואנחנו יכולים למכור אותם , חינם ממשפחות שונות שכבר לא זקוקות לבגדים אלו

וכך אנחנו גם זוכים לעזור ליהודים וגם זוכים במצוות , בשקלים בודדים להחזקת המקום
ח "כדי לתחזק גמ. חסד וגם יכולים להשפיע על מי שבא שיתקדם גם בענייניו הרוחניים
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תיקון , וכן בכוח אדם לצורך מיון הבגדים, כזה יש צורך בשטח אחסון עבור הבגדים
.  התאמה לקונים וכדומה, סידור, פגמים קלים בבגדים

פעילות זו חיונית כאשר במשפחה – ח למזון מוכן לקראת שבת קודש "פתיחת גמ (9)
ולא תמיד יש , בעקבות לידה או חלילה בעקבות מחלה, או חלשה, האישה בבית חולים

בעיר . בסביבתה קרובת משפחה או שכנה שיכולה לבשל ולהכין את הסעודות לשבת
ובו נשים מתנדבות מכינות כל שבוע מוצרים " עונג שבת"ח שקרוי "אלעד קיים גמ

וכך נהנות משפחות אלו ממזון בריא ואיכותי , שמגיעים אל המשפחות הזקוקות לכך
ח כזה יש לשים לב שהמשפחות המבשלות משתמשות "בגמ. לכבוד שבת קודש

. במוצרים עם הכשרים מהודרים שמתאימים למשפחות המקבלות

ניתן לרכוש ציוד בסיסי (- השאלת הציוד הנחוץ לאבלים)ח אבלים "גמ, להבדיל (11)
כמו הספרונים עם התפילות ודברי התורה המיועדים לאבלים ולאמירה בשבעת , לאבלים
. וכך גם להשאיל וגם להשפיע על האבלים בהתקדמות בקיום המצוות, ימי האבל

 150אם היו שומעים על מגיפה שמתפשטת בכל יום הורגת לנו -  מניעת הפלה(12)
ואם היו ? האם היינו עוברים לסדר היום? האם היינו יכולים לשבת בשקט, הרוגים

?  האם היינו שותקים,  יהודים ויהודיות150-  מחבלים חס ושלום הורגים בנו בכל יום כ
 בנות 150-בכל יום כ, כן זו השואה השקטה,  יהודים150– ובכן בכל יום הורגים בנו כ 

!  ישראל הולכות לרופא שרוצח את העובר שלהם
כאשר פעילות של ארגונים להצלה מהפלה מנסות לחלק חומר המסביר מה ההשלכות 

הן מגורשות על ידי האחיות של אותו בית , של ההפלה באזורים שמבוצעות ההפלות
ניתן ליצור קשר . יכול להציל חיים, כל מאמץ שלנו בהפצת חומר בנושא זה, על כן. חולים

עם הארגונים והם ידריכו אתכם כיצד לפעול ולהגיע עם המידע המתאים לאשה 
. המתאימה

 
ִךי ְלִמי ָךל , ָאז ְשָכרֹו ַעד ֵאין ִשעור, ָלֵכן ִאם ֶאְפָשר ְלַחֵזק ֵלב ִיְשָרֵאִלי ַלֲעבֹוַדת ַהבֹוֵרא

ֶחְמַדת ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֲאַנְחנו ִמְשתֹוְקִקים ְבָכל ֵעת ַעד ִביַאת ְמִשיַח ִצְדֵקנו וְִיְתרֹוֵמם ֶקֶרן 
ְוֶאֶבן ָמָאסו , ַבדֹור ַהֶזה ַדְיָקא, ֲהלֹא ָלנו, ִיְשָרֵאל ַהְ דֹוִשים ְוֶקֶרן ַהְ ֵדָשה ַעד ְלַמְעָלה

. ַהטֹוְשִבים ַבחֶֹשְך ֵהָלה ִיְראו אֹור ָגדֹול ִבְמֵהָרה ִדיַדן ָאֵמן, ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש ִפָםה
עֹוד ְלִהְתַלֵבש ְבעֹז , ְוַאְדַרָבה, ָלֵכן ְצִריִכים ֲאַנְחנו ְלִהְתַחֵזק ְולֹא ִלפֹול ְבַעְצֵמנו ְךלום

וִבְפָרט ִךי ָבא ֵעת ְלֶחְנָנה ִךי ָבא מֹוֵעד ִלְזַמן ְוִעיָדן ַהְלֺקֶוה , ְוַתֲעצומֹות ְלַחֵזק ְלָבבֹות ֲחֵבֵרנו
. וִמי ֶשָחַרח ְבֶעֶרב ַשָבת יֹאַכל ְבַשָבת, ֶזה ַךָלה ַאְלֵפי ָשָנה

 (ל"הקדמת ספר השולחן הטהור רבי אהרון ראטה זצ)

גם אם לא קוראים לנו , כדאי להיות מודעים בכל מקום שנמצאים, באופן כללי (13)
או , בעזרה גשמית, באוזן קשבת, להיות פתוחים לצרכי הזולת ונכונים לסייע לו, "ח"גמ"

ניתן להשמיע , לדוגמא. ולעתים קרובות הדברים תלויים ושזורים זה בזה, בעזרה רוחנית
וכך לסייע , דיסקים מחזקים לטרמפיסטים שאינם שומרי תורה ומצוות במהלך הנסיעה

.  להם גם בצד הגשמי וגם בצד הרוחני

ֶמֶלְך ְבִמְשָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ ְוִאיש ְתרומֹות : "ֶזה ֶשָאַמר ַהָךתוב– " ְוֵאֶכה ַהִלְשָפִטים"
ִאם ֵמִשים ָאָדם ַעְצמֹו ִךְתרוָמה ַהזֹו ֶשֺלְשֶלֶכת ְבָזוִית ַהַבִית ְואֹוֵמר ... (ט"ִמְשֵלי כ)" ֶיֶהְרֶסָםה

ֲהֵרי ֶזה – ָשלֹום ָעַלִיְך ַנְפִשי , ַמה ִלי ִלְשמַֹע קֹוָלם, ַמה ִלי ְבִדיֵניֶהם, ַמה ִלי ְבטַֹרח ַהִצבור
". ְוִאיש ְתרומֹות ֶיֶהְרֶסָםה"ֶהוֵי . ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם

 ('משפטים ב, מדרש תנחומא)
 
 

כלים נוספים לחיזוק פעילות ההפצה – א "פרק י
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ראינו עד כה רעיונות רבים ומגוונים איך לקרב את אחינו ואיך להפיץ יהדות במגוון 

באופן ישיר או , למשפחה הקרובה ולציבור הרחב, בעל פה ובכתב. שטחים ותחומים

והכול למען , חוברות או ספרים, קלטות או דיסקים, באמצעות שיעורים או טיולים, עקיף

בפרק זה . עם ישראל וכדי לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים שמחכה לנו כל כך

איך לגייס . שגם הם נחוצים לצורך הצלחת הפעילות, נתאר כמה אמצעים טכניים

ואין לנו על מי . ועוד טיפים להצלחת הפעילות, איך לגייס מתנדבים נוספים, תורמים

. לסמוך אלא על אבינו שבשמים

אך על מנת לתחזק את – אמנם זה לא רעיון הפצת יהדות נטו – הקמת עמותה  (1)
ובלי הקמת עמותה נושא , הפצת היהדות שלנו אנחנו צריכים להשיג מימון ותרומות

, קבלת תרומות הוא יותר קשה וגם יש בעיה חוקית מסוימת בקבלת תרומה ללא עמותה
, הקמת עמותה אינה מצריכה פרוצדורה רבה. ולכן כתבתי את הרעיון של הקמת עמותה

ולפנות איתם לרואה חשבון , מה שנדרש הוא שיהיו שבעה אנשים שהם מקימי העמותה
. על מנת שיכוון אתכם איך להתקדם בהצלחה עם התהליך

:  השגת תורמים למימון הפעילות (2)

אם אין קמח אין : וכמו שנאמר, ההוצאות של זיכוי הרבים עשויות לעלות לא מעט כסף
כדאי להשיג תרומות למימון פעילות או לדאוג שהפעילות תכסה את העלות של ... תורה
. הדפסת חוברות או עלונים וכדומה, גבית דמי כניסה בהרצאות מאורגנות, כגון, עצמה

בהתאם לסוג , בפרקים הקודמים השתדלתי להוסיף דרכים למימון הפעילויות השונות
.   ובסעיף זה נחזור בקצרה על העיקריות שבהן, הפעילות

? איך נשיג תורמים למימון פעולותינו

כגון קופות חולים )ניתן לנסות לעניין בעלי עסקים וארגונים – מימון של בעלי עסקים . א
או במתן חסות , בהשתתפות בעלויות פעילות מסוימת או פרסום מסוים (ומוסדות שונים

ולתת להם בתמורה פרסום וקרדיט על כך שהם עזרו , מלאה לפעילות או לפרסום
. במימון

.  הקדשה של כנס או עלון לרפואת או הצלחת מישהו. ב

ניתן לעניין אותם . ישנם לא מעט אנשים שרוצים להנציח את יקיריהם בדרכים שונות. ג
.  לעילוי נשמת יקיריהם, להיות שותפים בזיכוי הרבים של פעילות או חומר הפצה

. ניתן לממן את הפעילות מכספי מעשרות. ד

ניתן לבקש מרואה החשבון שיסדיר אפשרות של תרומות , כשמדובר בעמותה. ה
. ואף תרומות בהוראת קבע, שמוכרות לצרכי החזר מס

קופות צדקה  (3)

ולהגיע , בבתי עסק ובבתים פרטיים, ניתן להשיג קופות במחיר לא יקר ולפזר בחנויות
כדאי להתייעץ עם . או לתת למישהו לאסוף ולקבל אחוזים מסויימים, לאסוף לאחר זמן

. רב לגבי האחוזים אם מחליטים לתת לגובה הקופות
: מעט טיפים

 
באיזה תאריך הנחנו או רוקנו , חשוב לרשום את המקומות בהם הנחנו את הקופה. א
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. אותה על מנת שיהיה לנו אומדן מתי לשוב ולרוקן
מומלץ מאוד להביא איתנו חומר ביהדות כמו דסקים או – כשבאים לרוקן את הקופה . ב

. חוברות ולתת למשפחה שאצלה אנחנו מרוקנים את קופת הצדקה
.  חשוב מאוד לפעול בדרכי נועם– אין ללחוץ עליו – אם מישהו לא מעוניין בקופה . ג
ולא לסמוך על כך שאנשים יתקשרו כאשר הקופה : לא לשכוח להגיע לרוקן את הקופה. ד

. כי אנשים לפעמים שוכחים או מתביישים להתקשר, תהיה מלאה
 

 ?צירוף מפיצים נוספים או כיצד נשכפל את עצמנו (5)

ָךל ַהְםָפשֹות ְשִמְתָקְרִבין ְצִריִכין ַלֲעסֹק ָךל ֶאָחד ְוֶאַחד ְלָקֵרב עֹוד ְנָפשֹות ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ָךל "
ִךי  .ַךָלה ְפָעִמים ל"ז ר"ַךלוָבן ְבִדְבֵרי אדמו, ו"ֶאָחד ְלִפי ְבִחיָנתֹו ֶשכֹא ִיְהיו ֵעִצים ְיֵבִשים ח

ִהְלכֹות , חֶֹשן ִמְשָפט, ִל וֵטי ֲהָלכֹות) .ֶזה ִסיָמן ֶשִםְתָקֵרב ֶבֱאֶמת ְךֵשִנְתַקְרִבין בֹו עֹוד ְנָפשֹות
  ('ְשִליחות ְוַהְרָשָאה ֲהָלָכה ד

ְדַבר ַהֵשם זֹו "ְלָהִפיץ ֶאת  "ָשִליחַ "ָךל ְיהוִדי ֵמַאְנֵשי ַהדֹור ֺמֶחֶלת ָעָליו ִמְצָוה ְוִחטוב ְלֵהָעשֹות 
– תורת השליחות ) .ְבָכל ָמקֹום ֶשָטדֹו ַמַגַעת, תֹוָרה וְַיֲהדות ַוֲהָפַצת ַהַלְעָינֹות חוָצה, "ֲהָלָכה

 (ל"הרבי מליובאוויטש זצ

וגם הזמן שאנחנו יכולים , אך הכוחות שלנו מוגבלים, ובכן לכולנו יש הרבה רצון וכוח רב
. עולם מוגבל, כך הוא העולם שלנו. להקדיש לזיכוי הרבים הוא מוגבל

אך למרות זאת יש לנו את האפשרות להכפיל ולשלש את הכוח והעוצמה של ההפצת 
וזאת על ידי שנשתדל לחפש ולעודד אנשים נוספים שיכנסו למעגל מזכי – היהדות 
על ידי צירוף כמה ,  שעות ביום5וכך אם עד היום היינו עוסקים בזיכוי הרבים , הרבים

.  ניתן להגיע לעשרות שעות הפצת יהדות ביום, אנשים נוספים
 

?  כיצד להצליח להכניס עוד אנשים למעגל מזכי הרבים
: להלן כמה טיפים

.  עוזר ומייעץ, לא להיות על תקן של מפקד על אחרים אלא להיות מעודד. א
, הוא שיכאב להם על מצב הנוער, הכיוון לעידוד ושכנוע אחרים שיכנסו לזיכוי הרבים. ב

. ואז לעודד ולכוון אותם לפעולה, על מצב עם ישראל
. לא ללחוץ עליו, אם אדם לא פנוי. ג
יש לדעת שכל אחד יש את , גם אם אנחנו חושבים שיש משהו הכי חשוב לעשות. ד

גם , כמו שיש בצבא כמה סוגים של חילות, המצווה שמעוררת אותו לזכות את הרבים
. בזיכוי הרבים יש כמה סוגים ונושאים של חיזוקים לעם ישראל

אצל החוזרים בתשובה יש יותר רצון ונכונות לזיכוי הרבים - מבחינת סטטיסטית . ה
. יש לדעת זאת ולפעול בהתאם, והצלת אחים טועים

 

– דוגמה אישית  (5)

חשוב מאוד להתנהג בכבוד .  הוא דוגמא אישית– אחד הדברים החשובים בזיכוי הרבים 
על מנת לגרום לקידוש השם ולא , כפי רצון השם ולפי הדרכת היהדות, ובדרכי נועם
תמיד כדאי לחשוב כיצד לפעול אך ורק בדרכי נועם ובלי להלחם באף . חלילה להיפך

אבל הכיוון העיקרי שלנו יהיה בדרכי , כמובן שאין זה צריך להפריע לנו מלהשפיע. אחד
בד בבד עם כל , בפרט חשוב. ועם דגש לקידוש השם ואכפתיות כלפי האחרים, נועם

, להימנע מהתפרצויות ואיבוד עשתונות, לעבוד על המידות של עצמנו, פעולות הקירוב
גם למעננו וגם למען . 'וכו, עצות נגד מידת הכעס, הלכות לשון הרע, לקרוא ספרי מוסר

לפעמים ההשפעה מדוגמא אישית , כל אלו שרואים אותנו ומושפעים מההתנהגות שלנו
.  היא יותר חזקה מהרבה הרצאות ושיחות
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ֶשַטְכִניס ַאֲהַבת – ָאֳהֵבהו ַעל ַהְבִרטֹות  (ִסְפִרי ָוֶאְתַחַםן)ל "ָדְרשו רז' ִמְכָלל ִמְצָות ַאֲהַבת ה
. ַהבֹוֵרא ְבִלבֹות ַהְבִרטֹות

 (ל"הקדמת השולחן הטהור לרבי אהרון ראטה זצ)
 

 – שיתוף פעולה עם ארגונים קיימים  (6)

כדאי לחשוב כיצד אנחנו יכולים לגרום – בכל עיר קיימים גופים שונים עם מטרות שונות 
בעל עסק יוכל , לדוגמה. לשיתוף פעולה בין פעולותינו לבין ארגונים או עסקים קיימים

נוכל לחלק נרות שבת שעליהן מדבקה עם הלוגו של - לקבל פרסום בתמורה לתרומה
אנו מעודדים לבוש צנוע במימון של בעלי חנויות , דוגמה נוספת. העסק שתרם את הנרות

יתכן גם שבית ספר ממלכתי . וכך כל הצדדים מרוויחים, בגדים שמוכרות בגדים צנועים
וכן גן ילדים , ד ישמח לקבל שיעור ללא תשלום בנושא החגים הקרבים ובאים"או ממ

. 'חגי ישראל השונים וכו, יציאת מצרים, שישמח לשמוע סיפור בנושא נוח והמבול

, עם ראש פתוח, צריך להיות יצירתי. קיימות עוד אפשרויות רבות שבהן כולם מרוויחים
.  וכמובן הרבה תפילות וסייעתא דשמייא

' ַדְרֵכי ַהְתשוָבה'ָצִריְך ֶשְטַלֵלד ַלחֹוֵטא – ָךל ָבַעל ְתשוָבה 
ְוָכל ָבַעל ... ָצִריְך ֶשְטַזֶךה ֶאת ָהַרִבים ְבַמֲעָשיו, ִאם ָחָטא ְבֵחְטא ֶשִםְכְשלו בֹו ַרִבים, ְוֵכן

וִבְפָרט ִאם הוא ָאָדם , ַדְרֵכי ַהְתשוָבה– ְתשוָבה ָצִריְך ֶשְטַלֵלד ְלִמי ֶשהוא יֹוֵדַע ֶשָחָטא 
וְבַמֲעַלת ". ֲאַלְלָדה פְֹשִעים ְדָרֶכיךָ : "ה"וְכמֹו ֶשָאַמר ָדִוד ַהֶלֶלְך ע. ָהָרִגיל ֶאְצלֹו וִיַקֵבל ְדָבָריו

. (א. קכט, ְתרוָמה)ִמי ֶשהוא ַמְחִזיר ֶאת ָהָרָשע ִבְתשוָבה ַמֲעלֹות ַרבֹות ִנְתָבֲארו ַבזַֹהר 
 (ַשַער ַהְתשוָבה, ֵראִשית ָחְכָמה)
 
  –תפילה על עם ישראל  (7)

ופעמים רבות זה - הרבה פעמים אנו רואים פתאום התעוררות והתקרבות של יהודים
על כן זו זכות גדולה להתפלל במילים שלנו על חברינו . בזכות ידידים שהתפללו בעבורם

מובן . וקרובי משפחתנו ועל כל עם ישראל שיזכו לאור התורה ולהתקרב לאבינו שבשמים
או במקום שלא ניתן , אלא כתוספת, שתפילה זו איננה במקום הפצת יהדות בפועל ממש
.  להשפיע על אנשים אלו מפני כל מיני סיבות ומניעות

 
ֶשתֹוֶעֶלת ָגדֹול הוא ְתִפכֹות ַצִדיִקים , ל"י ז"ֲאַנְחנו ָרִאינו ַךְלבָֹאר ְבִדְבֵרי ַתְלִמיֵדי ָהַארִ , ְוִהֵםה

ְוַאף ִךי ֵאין ָאנו ֵמַאְנֵשי ַהַצִדיִקים , ְוֵאין ְלָך ְגִמילות ֶחֶסד ָגדֹול ִמֶזה, ַלְםָשמֹות ַהִםָדחֹות
ְלַכֵפר ַעל ַחחֹאֵתינו וְפָשֵעינו -ְוַהְלַואי ֶשתֹוִעיל ְתִפָכֵתנו ְלתֹוֶעֶלת ַעְצֵמנו , ַה ֹוְדִמים

ָאף ַעל ִפי ֵכן טֹוב ִלְזךֹר ִבְתִפָכֵתנו ִלְפֵני יֹוֵדַע , ֵשִהְכָעְסנו ַלבֹוֵרא ִיְתָבַרְך ְבֶמֶרד וְבַמַעל
ְוֶזהו ַהאֹות ְלָכל ַבר , ִךי ַרב ֶחֶסד הוא ַהבֹוֵרא ִיְתָבַרךְ , ַמְחָשבֹות ַגם ַלְםָשמֹות ַהִםָדחֹות

וִמךֹל ֶשֵךן ֶשָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַפֵכל ַעל ִרְשֵעי ַהדֹור , ִיְשָרֵאל ִלְהיֹות זֹוֶכה וְמַזֶךה ַלֲאֵחִרים
ִיַתלו ': ִךְדִאיָתא ִבְגָמָרא ִבְבָרכֹות ִבְברוְרָיה ְדִביתֹו ְדַרִבי ֵמִאיר ֶשָאְמָרה, ֶשַטְחְזרו ִבְתשוָבה

. ַעד ָךאן. 'ַחָחִאים ְולֹא חֹוְטִאים
 

, ֲאַסֵדר ֲאִני ְלָפַני ְלָכל ִאיש ְוִאָשה ֵלאמֹר ְיִהי ָרצֹון ֶזה ְבִבְרַךת ֲהִשיֵבנו ָאִבינו ְלתֹוָרֶתךָ 
:  ְוטֹאַמר, ְוָקְרֵבנו ַמְלֵךנו ַלֲעבֹוָדְתךָ 

ֵשָתְחתֹר ֲחִתיָרה ַתַחת ִךֵמא ְךבֹוֶדָך ְלַקֵבל , ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו' ְיִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ה"
ְוָכל ָהעֹוְבִרים ַעל ִמְצֹוֶתיָך ֵיָהֵפְך ְלָבָבם ַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ְבֵלָבב , ִבְתשוָבה ְפלֹוִני ֶבן ְפלֹוִנית

' ָברוְך ַאָתה ה, ְוַהֲחִזיֵרנו ִבְתשוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניךָ , ִךי ְיִמיְנָך ְפשוָטה ְלַקֵבל ָשִבים, ָשֵלם
".  ָהרֹוֶצה ִבְתשוָבה
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ְקשֹט "ְוָאז ִיְתעֹוֵרר ַגם ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו ַלֲעשֹות ְתשוָבה ַעל ֲחָטָאיו ְךֵדי ֶשכֹא יֹאְמרו לֹו 
ְוָאז ָבַעל ָהַרֲחִמים ְברֹב ֲחָסָדיו , ַרק ֶשטֹאַמר ְבַכָוַנת ַהֵכב". ַעְצְמָך ְוַאַחר ָךְך ְקשֹט ֲאֵחִרים
. וְברֹב ַרֲחָמיו ְיַקֵבל ְתִפָכתֹו

 (ל"ר צבי הירש קאיידנוור זצוק"לכמוהר" קב הישר")

– הרבה יהודים שזכו להגיע לגדולי ישראל – הבאת קרובים וידידים לגדולי ישראל  (8)
, התרגשו כל כך מקדושת הרב והתחילו לקבל על עצמם שמירת מצוות חלקית או מלאה

לא מעט פעמים , ובכן, והכול בזכות שהגיעו לגדולי ישראל והתפעלו מגדולתם וקדושתם
וזו - אנחנו שומעים על מצבי מחלה או בעיה המצריכה ייעוץ וברכה אצל גדול ישראל

ההזדמנות שלנו להציע לקרוב משפחה או החבר שיבוא איתנו לזכות לקבל ברכה או 
ואז בזכות הביקור אצל גדולי ישראל הם יקבלו על עצמם , ייעוץ בקשר לבעיה שלו

. להתחזק

לֹא ָהָיה ִבי ךַֹח ִלְמנַֹע אֹוָתן ִמן : 'ְוַאל ִיְתָפֵאר ָהָאָדם ְבַנְפשֹו לֹוַמר ִךי ָיִשיב ִלְפֵני ה
ל ִךי ֶחְפֵצי ָשַמִים ָצִריְך ְלֵהָחֵשב "ֲאָבל ֲהלֹא ָידוַע ִמַךָלה ְפסוִקים וַמַאְמֵרי ֲחזַ , ָהִאמוִרים

ֶשֲאִפילו ָהֵעֶסק הֹוֵלְך ְבִעְניַן ַרע , וְכֶחְפֵצי ַעְצמֹו ָידועַ , ָפִנים ְךֶחְפֵצי ַעְצמֹו-ָךל-ְבֵעיֵני ָהָאָדם ַעל
ְורֹוֶצה ', וגו" ְבָכל ְדָרֶכיָך ָדֵעהו: "ְוֶזהו ֶשָאַמר ַהָךתוב]. 'ַאף ַעל ִפי ֵכן ֵאינֹו ִמְתָיֵאש וכו– 

, ֲאָבל. [ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְבִעְנְיֵני ָשַמִים– ְבאֹוָתן ַהְדָרִכים ֶשהוא ִמְתַנֵהג ְבִעְנְיֵני ַעְצמֹו : לֹוַמר
ְוֵתֶכף ְךֶשָהָאָדם רֹוֶאה ְלפום ִריֲהָטא ֶשֵאין , ֵאין ָאנו עֹוִשין ֵךן ְבִעְנְיֵני ָשַמִים, ַבֲעֹונֹוֵתינו ָהַרִבים

ֲאָבל לֹא ִבְשִביל ֶשהוא פֹוֵטר . ֵתֶכף הוא ִמְתָיֵאש ִמֶזה ופֹוֵטר ַעְצמֹו ִמן ַהִדין– לֹו ֵעָצה ָלֶזה 
. ִיָפֵטר ְלַמְעָלה– ַעְצמֹו ְלַמָחה 

, ִמָךל ֶזה נוַכל ְלִהְתבֹוֵנן ַעד ַךָלה ָגדֹול ַהִחטוב ַעל ָךל ֶאָחד ִמִטְשָרֵאל ְלַחֵפש ֵעצֹות ְוַתְחבולֹות-
. וְלִהְתַרצֹות ַאף ְלִהְתַבזֹות ְךֵדי ִלְמנַֹע ֲעֹון ָוֶפַשע ִמִטְשָרֵאל

 ('מאמר ב, חיזוק הדת לחפץ חיים)
 

ישנם בני משפחה -  קניית מוצרי יהדות מחזקים לבני משפחה שקצת רחוקים  (9)

הם יכולים לפגע – אבל על ידי השפעה ישירה , שהיינו רוצים מאוד שהם יתחזקו

או לשים , ועל כן ניתן לשלוח אליהם באופן אנונימי באמצעות הדואר, ולהתרחק יותר

והם יקראו לבד ויתחזקו מבלי שידעו , דיסקים וחוברות, ספרי יהדות- בתיבת הדואר 

.  שאתם שלחתם

פעילי לב לאחים מארגנים כמעט בכל עיר קבוצות – קירוב בעזרת ארגון לב לאחים  (10)
על מנת שפעם בשבוע ילמדו כחצי שעה עם משפחות שעדיין , של יהודים שאיכפת להם
אלפי משפחות זכו לחזרה בתשובה ושמירת , ובזכות מסגרת זו, רחוקות משמירת מצוות

.  ניתן להשאיר הודעה ויחזרו אליכם1800-550-300– טלפון לב לאחים . מצוות מלאה

ֲהלֹא ? ַהִאם עֹז ְבָיִדי ִלְמחֹות? ַמה ֲאִני אוַכל ַלֲעשֹות ָבֶזה: ַוֲאִני ָיַדְעִתי ִךי ֵיָחֵשב ָהָאָדם
ֶשַגם ָאנו ֵאין ַךָוָנֵתנו ְלַרֵפא ֵאכו , ָאֵכן ֶבֱאֶמת ֵאין זֹו ְתשוָבה ְךָלל! ְבַוַדאי לֹא ִיְשְמעו ִלי

ִךי ַעל ָךל ָפִנים ְצִריִכין ָאנו , ַהֵלִתים ֶשְךָבר ֵמתו ְוֵאין ָבֶהם ַלְחלוִחית ֶשל ֱאמוָנה ַבתֹוָרה
ְלַחֵזק ֶאת ְנָפְשֹות ַהִםְשָאִרים ַהֲחלוִשים ֶשַגם ֵהם לֹא ֶיֱחלו ַעל ְיֵדי ֲהָסַתת ֶשל ֵמִפֵרי ַהָדת 

ָךל ְבֵני ָאָדם , גֹוֶבֶרת ָבעֹוָלם, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, וְכַמֲאַמר ָהרֹוְפִאים ַהְגדֹוִלים ֶשְבֵעת ַהַלֵגָפה', וכו
. וְצִריִכין ִחזוק, ַחלוִשין ִמן ָהֲאוִיר ַהְלַקְלֵקל

 ('מאמר א, חיזוק הדת לחפץ חיים)

והוא לשדך בין הרוצים – לארגון איילת השחר יש רעיון גאוני – קירוב דרך הטלפון  (11)
הטלפון יכול לקצר , ללמוד יהדות לבין יהודים שומרי המצוות שיכולים ללמד אותם

... משה שגר בנתיבות יכול ללמוד עם רוני הקיבוצניק מרמת הגולן... מרחקים גדולים
פשוט לומדים יחד כמה דקות בשבוע פרקי אבות ? מה עושים. והכול על ידי שיחת טלפון

המתכונת הזו בנויה גם לגברים וגם . והמאור שבתורה מחזירם למוטב– או פרשת שבוע 
.  לנשים
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מחלקת , 073-2322222: לפרטים נוספים צלצלו לארגון איילת השחר מחלקת נשים
 1800-202-502: גברים

ְבַמַתן תֹוָרה ִהְתַחָיְבנו ְלַחֵזק ְשָאר ְבֵני ִיְשָרֵאל 
ִךי ִאם ְלַקֵטם ָךל , לֹא ַעל ַעְצמֹו ִבְלַבד ִקֵבל', ֶשְבֵעת ֶשִ ַבְלנו ַהתֹוָרה ֵמֵאת ה, ִהֵםה ָידועַ 

ֶאָחד ָךל ַמה ֶשָהָיה ִביָכְלתֹו ְלַחֵזק ִקטום ַהתֹוָרה ֵאֶצל ְשָאר ְבֵני ִיְשָרֵאל ַגם ֵךן ִהְתַחֵטב ָךל 
ְדִאם ֶיְחַסר ַלֲחֵברֹו , [ש ִבְבָרכֹות כ"וְכמֹו ֶשָךַתב ָהרא]' ְוַנֲעִשים ֺךָכנו ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה וכו, ֶאָחד

ְדִאם , ְוֵכן ָנֵמי ֶשַטְפִריש ָךל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ֵמִאמור לֹא ַתֲעֶשה, ְךִאכו ָחֵסר לֹו– ֵאיֶזה ִמְצָוה 
. ֵיָעֵנש ַגם הוא– לֹא ַיְפִריש ֵמָהִאמור ְבָמקֹום ֶשֵטש ִביָכְלתֹו 

ְוָכל ֶשֵךן , ֲהלֹא ָידוַע ֵשְךֵשֶראוֵבן ֲעַרב ְבַעד ִשְמעֹון ְבַעד ֵאיֶזה ֵמאֹות– ְוַעָתה ִנְתבֹוֵנן ְבַעְצֵמנו 
ְוהוא ַמִךיר ִמְךָבר , ִאם ֲעַרב ַבֲעדֹו ְבֵעת ֵאיֶזה ֲאָלִפים ְורֹוֶאה ֶשִשְמעֹון רֹוֶצה ִליָקח ֵאיֶזה ֵעֶסק

ַךָלה ֵמַהִהְשַתְדלות ָהָיה , ְוֶשַעל ְיֵדי ֶזה ַיְפִסיד ָךל ָמעֹוָתיו, ֶאת ָהֵעֶסק ַההוא ִךי ַרע ָוָמר הוא
עֹוֶשה ְראוֵבן ְלָמְנעֹו ִמן ָהֵעֶסק ַההוא ַבֲעבור ְיִדיָעתֹו ְוַהָךָרתֹו ֵהיֵטב ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ַיְחזֹר ָךל 

ְדִאם ָיכֹול ִלְמנֹוַע ֶאת ֲחֵברֹו ֵמֵאיֶזה ֲעֹון , ָצִריְך ָהָאָדם ֵליַדע– ְוֵכן ַגם ֵךן ְבִעְנָיֵננו . ַהחֹוב ָעָליו
ִיָתֵפש ֶלָעִתיד ָלבֹא ְבאֹותֹו – ְוהוא ִמְתַעֵצל ָבֶזה , אֹו ֶאת ַאְנֵשי ִעירֹו, ַעל ְיֵדי הֹוָכָחה ְוַכדֹוֶמה

ַמה ַדְרךֹו ֶשל ֶשה לֹוֶקה ְבֶאָחד ֵמֵאיָבָריו – " ֶשה ְפזוָרה ִיְשָרֵאל: "ְוִאיָתא ְבַוִטְקָרא ַרָבה... ֲעֹון
, ִךי ָךל ֵבית ִיְשָרֵאל ִנְמַשל ַלֶךֶרם. ֶאָחד חֹוֵטא ְוֺךָכם ֶנֱעָנִשים– ַאף ִיְשָרֵאל – ְוֺךָכם ַמְרִגיִשים 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְכֶלה ָךל , ַהִפְרָצה הֹוֵלְך ְוָרַחב, ִאם לֹא ִנְרֶאה ְלַתְ נֹו– וְכֵשִגְדרֹו ִנְפָרץ ְמַעט 
ַגם ֵךן ַרע ָוָמר – ַוֲאִפכו ִאם לֹא ֺיְפַקר ְבֶמֶשְך ַהְזַמן ַרק ִאמור ֶאָחד ֶשל תֹוָרה . ַהֶךֶרם ְלַבמֹוף

ַחָטב ְלמֹוְנעֹו ַגם ִמן – וְכמֹו ֶשַלְזִהיר ַלֲחֵברֹו ִמָךל ֶהֵזק ְוַתָ ָלה ,ְוָכל ֶשֵךן ִאם ַיִגיַע ַהָדָבר, הוא
ַהֵחְטא 

 ('חיזוק הדת מאמר ב, חפץ חיים)

אל תשאיר את הידע הזה רק לעצמך ? התלהבת? נהנת? קראת- הפצת חוברת זו( 12)
מאירים את "השג כמות גדולה של חוברת זו – בידך לעשות מהפכות גדולות וטובות – 

בעבודה , ותן לידידיך ומכריך בבית הכנסת- המדריך המעשי להפצת יהדות " - העולם
גדול "כמו שכתוב – להאיר את העולם ' ובזכותך גם הם יזכו בעזרת ה– ובכל מקום 

כשאתה נותן לאחרים חוברת זאת ובזכות זה הם מפיצים – " המעשה יותר מן העושה
 אם .אתה נעשה שותף אמיתי לכל מצוות זיכוי הרבים שהם פועלים ועושים, יהדות

לפי -  יהודים ויהודיות שיפעלו במרץ להאיר את העולם 1000- תהיה קבוצה של כ
נוכל להגיע לרוב עם ישראל ולקרב משמעותית את הגאולה – הרעיונות שקראת 
!  בשמחה וברחמים

ְוִאם תֹוִציא ָיָקר ִמזֹוֵלל : "ֶשָעֶליָה נֹאַמר, ַהְלַזֶךה ְלָחָיַבָיא, ָדָבר ָגדֹול– ִהֵםה ִמְצַות ַהתֹוַכַחת 
, עֹוד ָדְרשו. ֶשָךל ָאָדם עֹוָלם ִבְפֵני ַעְצמֹו, ְךִאכו ָבָרא עֹוָלם חֶֹדש, (ִיְרְמָיה טו)" ְךִפי ִתְהֶיה

. ה ְמִקיָמה"ְוַהָ בָ – ְוהוא ִיָגֵזר ְגֵזָרה , ְוהוא ְמַבְחָלה– ה גֹוֵזר ְגֵזָרה "ַהָ בָ – " ְךִפי ִתְהֶיה"
.  ָהיו רֹוְדִפים ַאַחר ַהתֹוַכַחת יֹוֵתר ֵמַחֵטיֶהם, ִאכו ָיְדעו ְבֵני ָנשָֹא: ַבזַֹהר ָאְמרו– וַמֲעָלָתה 

ְולֹא יֹאַמר ָשלֹום , ֶשָיְדִריֵכם ַבֶדֶרְך ַהְיָשָרה ְוַהְםכֹוָנה, ְוִעָ ר ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל ֶזה ָלֶזה הוא
ֶשְךמֹו , יֹוֵתר ְגדֹוָלה ֵמַאֲהַבת ַהגוִפים– ַאֲהַבת ַהְנַשלֹות וֵקירוַבם – ְוִהיא . ָעַלִיְך ַנְפִשי

וְלִפי ֶשִהיא , יֹוֵתר ַחָטב ְלמֹוְנעֹו ִמן ַהֵחְטא, ָךךְ , ֶשָנְזִהיר ְלָאָדם ְלמֹוְנעֹו ִמָךל ֶהֵזק ְוַתָ ָלה
ִךי ִאם , ְוַהַךָוָנה. ִנְכַנס ַלֵכב– ָדָבר ַהטֹוֵצא ִמן ַהֵכב : ל ָעֶליהָ "ְלָכְך ָאְמרו ָרזַ , ַאֲהַבת ַהְנַשלֹות

ְוַהָדָבר ִמתֹוָכם ָיָצא ְלֵשם , ְךָבר ָנַטל קֹוָרה ִמֵבין ֵעיָניו– ְוהוא , תֹוַכְחתֹו ִהיא ְלֵשם ָשַמִים
ֶשַטְרִחיֵקהו ִמָדָבר ֶשָשָנא , וְלָהִביאֹו ִליֵדי ְזכות, ְוהוא ָשם ְמַגָלתֹו ְלמֹוְנעֹו ִמן ַהֵחְטא, פֹוֲעָלם

ַמה . ְוַללֹוִכיִחים ִיְנַעם, ָאָדם ָךֶזה ְדָבָריו ִנְכָנִסים ְלֵלב שֹוְמָעיו, וְָיְקִרֵבהו ְלַמה ֶשהוא אֹוֵהב', ה
, הוא ֵאינֹו ְמַקֵטם ָדָבר ַהלֹוִכיַח ָעָליו, ֶשֵאין ֵךן ִאם ְבתֹוְכחֹוָתיו ִיְהֶיה לֹו ַצד ְפִנָטה ַחס ְוָשלֹום

. לֹא ִיָךֵנס ַהָדָבר ְבתֹוִכטות ַהֵכב
 (ל"לרב ששון מרדכי משה זצ, קול ששון)
 
, גם נושא זה מצריך חוברת או אפילו ספר שלם כדי להדריך בנושא– להיות מרצה  (13)

כי – אבל לא נמנעתי מלכתוב זאת בחוברת זו , ואני מודה שאין לי הרבה ניסיון בזה
מומלץ . ויכולה מאוד להשפיע על עם ישראל לטובה, להיות מרצה זו זכות עצומה מאוד
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להתאמן ואז לצאת לחזק ולהפיץ תורה ואור , לקרוא חומר, ללמוד כיצד להיות מרצה
. לעם ישראל

הרב ! זה לא נכון, מרצה" להיוולד"או שאדם צריך , אל לנו לחשוב שאנחנו לא יכולים
כותב שמניסיונו באימון - שמחה כהן בספר ההדרכה שלו בנושא כיצד להיות מרצה

היו הרבה מתלמדים שלא היה להם מושג וגם לא הצלחה בראשית , והכשרת מרצים
 .דרכם אך על ידי התאמנות ורכישת ניסיון הם הפכו למרצים מוצלחים ומבוקשים

 
ֶשכֹא ְלַבזֹות ֶאת ִיְשָרֵאל ְוֶשכֹא , ִהֵםה ִךי ֵכן ָצִריְך ִלְשקֹל ְדָבָריו ַבֶפֶלס ַהלֹוִכיַח ַבַשַער

ְוֶשכֹא ִיָלְצאו , ְוֶשכֹא ְלַהְלִבין ָפִנים, ְוֶשכֹא ִלְפתַֹח ִפיו ְלָרָעה, ְלַלֵלד ָקֵטגֹוְרָיה ַעל ִיְשָרֵאל
. ִבְדָבָריו ָמקֹום ִלְטעֹות ְולֹא ָמקֹום ְלַדֵבר תֹוָעה תֹוֵעי רוחַ 

 (ל"הרב אליעזר פאפו זצ, יעלזו חסידים)

: על מנת להיות מרצה כדאי לשקול לעשות חלק מהדברים הבאים

הספר מכיל עצות מעשיות – " תקשורת"לקרא את הספר של הרב שמחה כהן בשם  .1
וגם כל מי שרוצה לעסוק , והדרכות והכוונות חשובות מאוד לכל מי שרוצה להיות מרצה

. בהסברת היהדות מומלץ לו להשיג את הספר ולהחכים מהעצות והתובנות

.   מאת הרב אליהו אדיר" כיצד לדרוש ברבים- לשון הזהב "– לקרוא את הספר  .2

ארגון ערכים , כמעט בכל חופשת בין הזמנים- להירשם לקורס מרצים של ערכים .3
על כן מומלץ להתקשר אליהם ולשאול מתי , מארגן קורס מרצים בירושלים או בני ברק

. הקורס הבא

כדי לברר אם המתכונת של –" אז נדברו"קורס יותר מעמיק נערך על ידי ארגון  .4
 02-5828242הקורס ממשיכה פנו לטלפון 

. בפועל בנתינת הרצאות" השתפשף"להתחיל לתת שיחות ושיעורים ול .5

, ְוָהָיה ְתמוַרת ֲאֶשר ִפַזר ִניצֹוֵצי ַהְ ֺדָשה. ְוַחָחִאים ֵאָליו ָישובו, ְיַלֶלד פֹוְשִעים ְדָרָכיו ִיְתָבַרךְ 
ְךמֹו ֶשָךַתְבנו ְבָמקֹום , ְוֵאין ֵקץ ִלְשַכר ְמַזֵךי ְלַחָטִבים, ַעָתה ְיֺחַבר ֶנֶפש ַהחֹוְטִאים ֵאָליו ִיְתָבַרךְ 

,  "מֹוֶרה ְבֶאְצַבע"ַאֵחר וְבקוְנְטֶרס 
 (ל"ק' ִצפֶֹרן ָשִמיר'ב" ֲעבֹוַדת ַה ֹוֶדש"ִמֵמֶפר )ל "א זצוק"ָהַרב ַהִחידָ 

 
ָךל ָהאֹוֵסף ֶאת ָהַרִבים . 'ֵאין ֵחְטא ָבא ַעל ָידֹו וכו, ָךל ַהְלַזֶךה ֶאת ָהַרִבים: ה"ך, ֲאבֹות ה

ְוָכל ַהְמַסֵבב . ֵאין ֵחְטא ָבא ַעל ָידֹו ְוהוא ִנְשָמר ֵמַהְטָעַית ֵיֶצר ָהַרע, ַלֲעבֹוַדת ַהבֹוֵרא ִיְתָבַרךְ 
, ְלִפי ֶשָהָאָדם ֶשִמֵבב ָלֶאָחד ַלֲחטֹא, לֹא ֶאְפָשר לֹו ֶשַטְחזֹר ִבְתשוָבה, ָלַרִבים ַלֲחטֹא

ְוֵאיְך , ְוַעל ַמה ֶשִמֵבב ְלזוָלתֹו ַלֲחטֹא, ִיְצָטֵרְך אֹותֹו ָאָדם ֶשָחָטא ֶשֵטָעֵנש ַבֵגיִהםֹם ַעל ֶחְטאֹו
!  ?ְוַתְלִמידֹו ֶשָכַמד ִמֶלםו ֶהָעֹון ִיְהֶיה ַבֵגיִהםֹם, ֵעֶדן-ְיַקְבלוהו ִבְתשוָבה וְִיְהֶיה הוא ְבַגן

ֲאִני ָהיִיִתי : ִבְשִביל ָךְך לֹא ִתְתַקֵבל ְתשוָבתֹו ַעד ֶשַטְחִזיר ֶאת ִמי ֶשֶהְחִטיא ִעלֹו ְוטֹאָמר לֹו
ְוִאם ָשב . ְוַתְחזֹר ְבָך ִמֶלםו ַוֲעֵשה ְתשוָבה, ְוֵתַדע ֶשַהַלֲעֶשה ֶשָעִשיָת ֲעֹון ָגדֹול, ִסַבת ֶחְטֲאךָ 

ִיְהֶיה אֹותֹו ָהִאיש ֶשֶהְחִטיא ֶאת ָהַרִבים – ָהִאיש ְוִנְתָחֵרט ַעל ֶחְטאֹו ְוָחַזר ִבְתשוָבה ְשֵלָמה 
ְלִפי ֶשַהְתשוָבה ִיְהֶיה ֶשְשֵניֶהם , ִתְתַקֵבל ְתשוָבתֹו– ִאם ָעָשה ַגם הוא ְבַעְצמֹו ְתשוָבה – 

– ְרָאָיה ָלֶזה , "ָךל ַהְלַזֶךה ֶאת ָהַרִבים: "ְוָאְמרו, וְשֵניֶהם יִיְרשו עֹוָלם ַהָבא, ָחְזרו ִבְתשוָבה
וְזכות ', ְוָגַרם ְלִיְשָרֵאל ֶשַגם ֵהם ֵיְלכו ְבַדְרֵכי ה' ֶשָהַלְך ְבַדְרֵכי ה– ה "ֲאדֹוֵננו מֶֹשה ַרֵבנו ע

. ֺךָלם ְתלוָיה בֹו
 (ם"ֶנֶכד ָהַרְמבָ , ל"ַעל ֲאבֹות ְלַרֵבנו ָדִוד זצוק" ִמְדַרש ָדִוד")
 
כיום הרבה קהילות יהודיות ברחבי העולם – ל "הפצת יהדות בקהילות יהודיות בחו (14)

והכול , מאות אלפי יהודים מאבדים את הזהות היהודית ומתבוללים, בסכנת אבדון רוחני
את מעלת היותם יהודים ואת הזכות הגדולה להיות , בגלל שאין מי שילמד אותם יהדות

. בן מלך מלכי המלכים



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

אבל יש עוד הרבה הרבה קהילות , ד עושים עבודה גדולה וחשובה"נכון ששליחי חב
.  ומשפחות יהודיות שלא הגיעו אליהם והם נאבדים לעם ישראל יום יום

לעורר את ניצוץ נשמתם , לכן זו הצלה גדולה להגיע לקהילות יהודיות ברחבי העולם
לעודד אותם לעלות לארץ ישראל לזכות להיות מוכנים לגאולה , ולקרב אותם אל הבורא
, רעיון זה מתאים במיוחד לדוברי שפות נוספות כמו אנגלית. השלימה בקרוב אמן
אני מכיר שני ארגונים שעוסקים בהכוונת זוגות להפצת יהדות . צרפתית או רוסית

שמכשיר זוגות שומרי מצוות להיות " נר לאלף"ארגון ראשון זה – בקהילות בחוץ לארץ 
ליד " בית המדרש הספרדי"וארגון שני זה ישיבת , שליחים בקהילות ברחבי העולם

. שמכשירים תלמידים להיות רבני קהילות ומזכי רבים ברחבי העולם, הכותל המערבי
 
רעיון מאוד מצליח הוא הקרנת סרטים שמחזקים לנוער – הקרנת סרטי חיזוק  (15)

ויש כיום כמה סרטי חיזוק שיכולות לעניין את " אקשן"כידוע הנוער אוהב , ומתקרבים
ועוד " מוות קליני", "חותם אמת", "שעת האפס"הנוער והמתקרבים כמו סדרת סרטי 

מודיעים לכמה בני נוער שיש סרט לצפייה , משיגים מקרן סרטים, סרטים מחזקים מאוד
... אפשר גם להוסיף קצת כיבוד והדרך לחיזוק קרובה יותר מתמיד, מחזק

 
 

למפיץ  החשובות ועצות טיפים: ב"פרק י

עצות והכוונות שיועילו לנו לזכות להצליח בהפצת יהדות לאורך זמן , להלן כמה טיפים

. עם כמה שפחות בעיות ותקלות

, לא פעם ולא פעמיים ואפילו לא עשר פעמים– להישבר מכישלונות ותקלות  אין (1)

אם . מניעות והתנגדויות שונות לפועלינו בהפצת יהדות, אנחנו עלולים להיתקל בבעיות

בעיות כלכליות ועוד שליחים של , בעיות בריאות, השכנים, המשפחה, זה מצד החברים

. היצר

היצר יודע שפעילות הפצת יהדות מקרבות את הסוף שלו ולכן מנסה לחבל בפעילויות 

. החשובות האלה

גם . ולכל אחד יש את המניעות שלו, על כן חשוב לנו קודם כל לדעת שכולנו באותה סירה

כי הרבה מניעות ובעיות אנחנו לא , זה לא מדויק, ”חלק“מי שנראה לנו שהכול הולך לו 

. יותר משמח לשמוע ולספר על הצלחות. לא כל אחד מספר על קשיים הבעיות, רואים

מחזיק אותנו והוא מראה לנו , גם בזמן המניעות לא לשכוח שאלוקים איתנו, בנוסף

– גם השבט  (ג"תהלים כ)" שבטך ומשענתך המה ינחמוני.  "נקודות אור למרות הקשיים

ה הם שניהם מנחמים אותנו כי אנחנו יודעים שזה "המקל וגם המשענת של הקב

 .לטובתנו

? מי צריך אותן בכלל? ואם תשאלו למה יש את המניעות האלו

סיבה ראשונה היא שהמניעות הן בשביל להרבות – יש כמה תשובות לשאלה זו , ובכן

אינו דומה מי שהולך לו הכל בקלות ובמהירות לעומת מי שהיו לו קשיים ומניעות . שכרנו

כמו . ולמרות הקשיים המשיך לנסות ולהשתדל להפיץ, ובעיות והוא התגבר עליהן

.  כך השכר שלנו– לפי הצער והמאמץ - ” לפום צערא אגרא“שאמרו חכמינו 

חינוך , במשפחה, בבריאות, בין אם זה בפרנסה, אין כמעט אדם בעולם שאין לו קשיים

ועדיף שאת מנת הקשיים שנגזרה עלינו שזו תהיה בנושאים של פרנסה , ילדים וכדומה

. וניהול זמן מאשר חלילה בנושאי בריאות או משפחה וילדים

 



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

כמו שכותב רבי נחמן , סיבה שנייה לקשיים והמניעות היא כדי להגביר את הרצון

אֹו ְשָאר ָדָבר , ָךל ָדָבר ֶשִבְקֺדָשה ֶשָהָאָדם ָצִריך ַלֲעשֹות ְךגֹון ִלְנסַֹע ְלַהַצִדיק: מברסלב

ֶשִבְקֺדָשה ֶשָהָאָדם ָצִריך ַלֲעשֹות נֹוְתִנין לֹו ִמְתִחָכה ֵחֶשק ְךֵדי ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעֶשה ַהָדָבר 

... ְוִעַ ר גֶדל ַהֵחֶשק ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ַהְלִניָעה ֶשַלְזִמיִנין לֹו 

ְוזֹאת ַהְלִניָעה ִהיא ִבְשִביל ַהֵחֶשק ְךֵדי ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֵחֶשק יֹוֵתר ַלֲעשֹות אֹותֹו ַהָדָבר 

ִךי ַעל ְיֵדי ַהְלִניָעה ֶשלֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהָדָבר ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ִהְתַגְברות ַהֵחֶשק ְמאד 

ְךֶשֵטש ְמִניָעה ְלָאָדם ַהֵחֶשק ִמְתַגֵבר ְביֹוֵתר ְוָכל ַמה ֶשַהָדָבר ַהֶםֱחָשק , ְךמֹו ֵכן ִבְקֺדָשה... 

ִךי ָךל ַמה ֶשַהְלִניָעה יֹוֵתר ָגדֹול ַהֵחֶשק ִמְתַגֵבר ְביֹוֵתר ...ַהְלִניָעה יֹוֵתר ְגדֹוָלה, ָגדֹול ְביֹוֵתר

ל ְוַעל ֵךן ָראוי ָלָאָדם ָלַדַעת ְךֶשֵטש לֹו ְמִניעֹות ְגדֹולֹות ְמאֹד ֵמֵאיֶזה ָדָבר ֶשִבְקֺדָשה ֵיַדע ''ַךםַ 

ְוָדָבר ָיָקר ְמאד ֶשֵלֲחַמת ֶזה , ֶשֶזה ַהָדָבר ֶשרֹוֶצה ַלֲעשֹות הוא ֶנֱחָשק ָגדֹול ְמאד, וְָיִבין ִמֶזה

. ַהְלִניָעה ְגדֹוָלה ְמאד

 

כי אם לא , סיבה שלישית למניעות היא לראות עד כמה אנחנו מוכנים לפעול לשם שמים

ממילא יהיה לו חסר , היו מניעות והכול היה הולך חלק והאדם מקבל הצלחות וכבוד

אבל אם יש מניעות והפרעות והאדם מתגבר עליהם , שלו" לשם שמים"באיכות ה

מהשמים רואים שהוא מפיץ באמת לשם שמים , וממשיך למרות הכישלונות והבעיות

. למען בורא עולם ולא למען אף אחד

אין זה אומר שחייבים להמשיך בכל מחיר , כאשר יש מניעות: הערה חשובה לפסקה זו

כמובן לא לזה . אפילו אם יש חשש שזה יהרוס אותנו נפשית או כלכלית וכדומה

אלא כוונתי בעצה זו להבין שלכל אחד יש מניעות ויש סיבות מדוע המניעות , התכוונתי

יש לשקול ולהתייעץ כל – אבל בפועל האם להמשיך ועד כמה להמשיך , מופיעות אצלנו

. אחד עם רבותיו

לא פעם אנחנו נתקלים במניעות מצד אנשים או גופים - לפעול בדרכי נועם  (2)

לנהוג בדרכי : במקרה כזה של התנגדות יש לנו שתי אפשרויות. המתנגדים לפעילותנו

, פרט למקרים מאוד מאוד יוצאי דופן, ובכן. או לפעול בכוח ולהשיב מלחמה שערה, נועם

ובנוסף כאשר , ”דרכיה דרכי נועם"וזאת כיון שהתורה . מומלץ תמיד לנהוג בדרכי נועם

עושה ", הצד השני שרואה שמשיבים לו מלחמה, נלחמים באמצעים שאינם דרכי נועם

יהיה לנו צורך להפעיל כנגדו יותר כוחות ויותר , כך. ומגביר את מלחמתו" שרירים

.  וחוזר חלילה, משאבים שלא חלמנו שנצטרך להם

 

איננו צריכים להשתמש בשיטות כוחניות בהסברת התורה שדרכיה דרכי , נקודה נוספת

אך גם ללא פשרות מבחינת האמת , המציאות מראה שמי שמקרב בדרכי נועם. נועם

, הרבה יותר אנשים רוצים לשמוע ולקבל מאדם כזה. מצליח לחדור עמוק יותר, שבתורה

 . ומאהיב את התורה ושומרי מצוותיה, ואדרבה גורם הוא לקידוש שם שמים

הצדיק רבי אריה לוין היה מלווה את האסירים בבית הכלא ומלמדם אורחות חיים ודרך 

. מוסר

ניגש אליו אחד האסירים , באחת השבתות שבהן היה הצדיק בבית הכלא עם האסירים

שאל אותו רבי אריה ? כיצד בזכותי. רבי תדע לך שבזכותך אני לא מעשן בשבת, ואמר לו

לוין   

ובאותה עת  , בשבת  שעברה שהגעת לבקר אותנו ראיתי אותך מתקרב: אמר לו האסיר

ובירכת , אבל כשהבחנת בי הסתרתי את הסיגריה מאחרי גבי,  עישנתי סיגריה
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אותי בשבת שלום   ולחצת את ידי   מבלי שתדע שבידי השנייה שמאחורי  גבי  יש  

וככל  שלחצת  את  ידי  בחמימות  ובאהבה הרגשתי איך הסיגריה ,  סגריה  בוערת

אומר  שבת , כיצד אני לוחץ יד לרב,  צורבת לי את כל האצבעות  ומצפוני לא הניחני

שלום ובידי השנייה מעשן בשבת 

לכן   מיד לאחר שהרב הלך חשבתי בעצמי ונשבעתי שאני לא אהיה מעשן לעולם 

וכל  זה  בזכותך  כבוד  הרב  שלחצת  לי  את  היד ואמרת  לי  שבת  שלום . בשבת

 (איש צדיק היה"ספר )... בנעימות

 
ַרק , ַחס ְוָחִליָלה, ֲאִפילו ַהחֹוְטִאים ְגמוִרים ָמצוי ְבֺרָבן ֶשֵאיֶנםו ְלַהְכִעיס, וֶבֱאֶמת ִבְזַמֵםנו

' ֵשה אֹוֵבד'ַוֲהֵרי ֵהם ַמָלש ךְ , ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה פֹוְשִעים ֶשַלְתִעים אֹוָתם ִמן ַהֶדֶרךְ ' תֹוִעים ָבֶדֵרךְ '
, וִמְצָוה ַרָבה ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם וְלהֹורֹוָתם ַהֶדֶרְך ַהְםכֹוָנה, ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ָלשוב ֶאל ֵבית ְבָעָליו

. 'וגו" ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֵיְלכו ָבה: "וְכמֹו ֶשָךתוב
ְשָכרֹו ָגדֹול – וִאם הוא צֹוֶפה וַמִביט ַעל ִעְנְיֵניֶהם ְושְֹמָרם ִמְכִהָכֵכד ְבֶרֶשת ַהֵטֶצר ָהָרע 

ִךְדִאיָתא ַבִמְפִרי ָפָרפינחס , ִךי ֵיש ָשָכר ְמֺיָחד ְלַפְרְנֵסי ִיְשָרֵאל ְלעֹוָלם ַהָבא, ְמאֹד
 ('מאמר ג, חיזוק הדת לחפץ חיים).פינחְסָחס

 
ִמי ִיֵתן וִיָכְלִתי ֶלֱאהֹב ֶאת ַהַצִדיק ַהָגדֹול : טֹוב-ֵשם-ְבֵשם ַהַבַעל" ִפְתָגִמים ִנְבָחִרים"וְבֵסֶפר 

וְבֵשם ַרִבי ָדִוד . ֶשְבִיְשָרֵאל ְךֵשם ֶשַהֵשם ִיְתָבַרְך אֹוֵהב ֶאת ָהָרָשע ַהָגדֹול ֶשְבִיְשָרֵאל
... ֵאין ְיהוִדי ַרע ָבעֹוָלם: ִמֵלאלֹוב

ֵךן ךַֹח ְבִאיש – ַךֲאֶשר ךַֹח ְבַמִים ַלֲעשֹות רֶֹשם ְבֶאֶבן ַךֲאֶשר ַיִחיף ָעָליו ָתִמיד ִטיף ִטיף 
ְוֶזה לֹא ַשָטְך ַרק ַבֲחֵבִרים . ַךֲאֶשר ִיְשקֹד ְבתֹוַכְחתֹו וְדָבָריו ֵאָליו יֹום יֹום, ְלהֹוִציא ָיָקר ִמזֹוֵלל

. וַבַעל ָבִית ִעם ְבֵני ֵביתֹו, ַהְשִכיִחים ָתִמיד ֶזה ִעם ֶזה

נכון שצריכים להפנים שאנחנו , חשוב לאגור כמה שיותר ענווה– ענווה  הרבה (3)

אבל , כי תיקון עולם במלכות שדי זו תכלית הבריאה, עוסקים בדבר החשוב ביותר בעולם

, ולא להתגאות ולהרגיש שאנחנו מושלמים ומגיע לנו הכל, מצד שני עלינו לנהוג בענווה

אין – ואנחנו חייבים להצליח בכל דבר או שבגלל ההפצה אנחנו פחות מדקדקים במצוות 

.  זו הדרך הנכונה

ואז אם הצלחנו או לא הצלחנו , אלא צריך להתנהג בענווה ועלינו לנסות ולהתאמץ להפיץ

.  אנחנו רק חיילים של בורא עולם, זה הכל בידי השם

לכן השפל . כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים, ודע שהכול שווה לפני המקום"

 (ן"מתוך אגרת הרמב)". עצמך וינשאך המקום

ְלִהְשַתֵדל , ְלָקֵרב ְנָפשֹות ְלַהֵ ם ִיְתָבַרךְ  ִעָלנו ְוִהְזִהיר אֹוָתנו ְמאד ְפָעִמים ָהָיה ְמַדֵבר ַהְרֵבה ַךָלה"

ְלַדֵבר  וְרצֹונֹו ָהָיה ֲאִפכו .ְלַהֵשם ִיְתָבַרךְ  ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהִשיָבם ְלָקְרָבם ַהְרֵבה ִעם ְבֵני ָאָדם ְךֵדי ְלַדֵבר

אֹוָתם ְלַהֵשם  ִמֶזה ִדבוִרים ֶשְטעֹוְררו אוַלי ִיְצַמח וְִיְתַגְלֵגל, ֺחִכין ְבִעְסֵקי ָהעֹוָלם ִעם ְבֵני ָהעֹוָלם ִשיחֹות

ִהְרהור ְתשוָבה אֹו  ֶשִטָךֵנס ָבֶהם ֵאיֶזה, ְתנוָעה ְבָעְלָמא ִאם-ִאם לֹא ִיְפַעל ִךי ִיְתָבַרְך ַוֲאִפכו

 ְךֶשְטַדֵבר ִעָלֶהם, ַהָטִמים ֶשָטכֹול ִלְהיֹות ֶשִבְרבֹות ֶשֵךן-ִמָךל, טֹוב ְמאד ֵךן-ַגם, ְלִפי ָשָעה ִהְתעֹוְררות

ֲאֶשר ֵאין ָדָבר  וְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבַרךְ  ֶבֱאֶמת ְלַהֵשם ִיְתָבַרךְ  אוַלי ִיְזֶךה ְלעֹוְרָרם, וְַיֲחזר וִיַדֵבר

ַזָךָאה ָמאן ְדָאֵחד ִביָדא  ְךמֹו ֶשָךתוב ָשם, ַהְמָפִרים ִבְפָרט ַבזַהר ַהָ דֹוש ַךלוָבא ְבָכל, ָגדֹול ִמֶזה

– ַאְשֵרי ִמי ֶשאֹוֵחז ְבַיד ָהָרָשע : ַתְרגום] ָעְלִמין ְבִריְך הוא ִמְשַתַבח ַבה ְבָכל ְוֺקְדָשא 'ְוכו ְדַחָטָבא

 (ג"ן תקמ"חיי מוהר) .[ְוַהָקדֹוש ָברוְך הוא ִמְתָפֵאר בֹו ְבָכל ָהעֹוָלמֹות ...ְלַהְחִזירֹו ִבְתשוָבה

באמצע ואחרי כל צעד בחיינו , התפילה צריכה ללוות אותנו לפני- להרבות בתפילה  (4)

ועל ידי , כי צריכים הרבה עזרה משמים בעניינים אלו, ובמיוחד בענייני הפצת יהדות

. תפילה אנחנו פותחים את שערי שמים לסיוע והסרת המניעות והעיכובים
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גם הכוס הכי גדולה והכי מלאה – היראת שמים  תורה בקביעות ולשמור על ללמוד (5)

כי , גם האדם הכי מלא בתורה ויראת שמים חייב להתמלאות עוד ועוד. יכולה להתרוקן

ועל כן חשוב שיהיה לנו זמנים , אחרת חלילה מתרוקנים ויורדים ברוחניות ובתורה

.  מוסר וחסידות בכל יום על מנת לשמור על עצמנו, קבועים ללימוד התורה

ִמי ֶשִלְשַתֵדל ָתִמיד ְלָקֵרב ְבֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהֵשם : ל"ח זצוק"למוהרנ" ִל וֵטי ֵעצֹות"וב
ְוָהֵעָצה . ָצִריְך ִלְשמֹר ֶאת ַעְצמֹו ֶשכֹא ִיְתָאֲחזו בֹו ַהְ ִלפֹות ְוָהַרע ֶשל ֵאכו ְבֵני ָאָדם, ִיְתָבַרךְ 

ֶשִטְרֶאה ִלְשפֹט ֶאת ַעְצמֹו ָתִמיד ַעל ָךל ַמה ֶשָעָשה ִאם הוא , ַהְינו, ָלֶזה ִהיא ְבִחיַנת ִמְשָפט
ְוַעל ְיֵדי ְבִחיַנת . וְיֹוִכיַח וִיַיֵמר ֶאת ַעְצמֹו ַעל ָךל ַמה ֶשָעָשה ֶשכֹא ַךהֶֹגן, ַךהֶֹגן ִאם ָלאו
ְוֵאש ַהִהְתַלֲהבות ַהזֹאת שֹוֵרף ֶאת ַהְ ִלפֹות , ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַלֵהב ַהֵכב, ִמְשָפט ַהֶזה
ְוָאז ַמְכִניַע אֹוָתם ַגם ִמְכִהְתַאֵחז ְבֵאכו ַהְםָפשֹות ֶשֵ ְרָבם ַלֲעבֹוַדת ַהֵשם , ִמְכִהְתַאֵחז בֹו

. ִיְתָבַרךְ 
 
בזיכוי הרבים אנחנו יכולים ". עשה לך רב והסתלק מהספק"– עם רב  להתייעץ (6)

ועל כן חשוב שיהיה רב להתייעץ איתו , מוסריות והשקפתיות, להיתקל בשאלות הלכתיות
 .בעניין

חשוב לדעת שאנחנו לא פוסקי הלכה ועל כן כשיש שאלה – אנחנו לא פוסקים  (7)

. חשוב להפנות את השואל לבית הוראה, בהלכה שאינה כתובה במפורש בפוסקים

בנספח לחוברת צרפתי מידע על בתי הוראה שניתן להפנות אליהם את השואלים 

. שאלות בהלכה

אבל בני ביתך , זיכוי הרבים זה דבר חשוב- זמן לאישה הקדשת: על איזון לשמור (9 )

ולהדגיש לה שהיא שותפה , ועל כן חשוב להקדיש זמן ותשומת לב לאישה, קודמים

ולקבוע זמנים מיוחדים שבהם איננו . בזכויות של ענייני זיכוי הרבים שאנחנו עושים

זמני : לדוגמא. כדי שנוכל לתת לה את מלוא תשומת הלב,מקבלים טלפונים ופלאפונים

. זה מה שנכון לעשות, המציאות היא שלטווח הרחוק. וזמני שיחה עם האישה, ארוחה

ונכון , כפי שכתבתי בני ביתך קודמים, הקדשת זמן לילדים– על איזון  לשמור (10)

אבל הילדים שלנו הם , שהם כל עם ישראל, שחשוב להקדיש זמן לבניו של בורא עולם

גם הבנים שלנו וגם הבנים של בורא עולם והם קודמים בתשומת הלב והיחס שאנחנו 

, ולכן בכל ענייני הבית חשוב להיות חכם ולא לשכוח את המשפחה. צריכים להקדיש להם

, שלנו שמשם אנחנו יוצאים לעזור לעם ישראל” בונקר"כי זה הבסיס וה, האישה והילדים

והקדשת הזמן , לכן חיזוק הבית. גם אנחנו גם לא חזקים, ואם הבונקר לא חזק מספיק

. והיא מחזקת את כוחותינו להמשיך ולזכות את עם ישראל, היא חובה שהיא זכות, לבית

 

כתוב בגמרא שלנשים ניתנה בינה – עם האשה כדי שתהיה שותפה  להתייעץ (11)

לדוגמא יש . והרבה פעמים נשים מבחינות בדברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, יתירה

אבל לנשים יש טביעת , אנשים שנראים אמינים ואנחנו מרגישים שאפשר לסמוך עליהם

כמו כן . עין מיוחדת שיכולה לעזור לנו בהבחנה מה ואת מי לקבל וממי להיזהר

. היא מרגישה ונעשית שותפה ותומכת בזיכוי הרבים, בהתייעצות עם האישה

לכולנו יש שאיפות . ולשמוח, כן הצלחנו להתבונן ולחשוב מה, על החיובי להסתכל (12)

אבל חשוב לסכם לעצמנו ולשמוח על מה שכן זכינו עד היום , גדולות מאוד וזה טוב

.  כי זה נותן לנו יותר כוחות להמשיך הלאה, לעשות
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היצר לא יושב – ועצומה  במעלת מעשינו ולדעת שיש לנו זכות גדולה חשוב להתבונן

חלק מהמחשבות . מיוחדות" חיסול"ובמיוחד כנגד מזכי הרבים יש לו תוכניות , בשקט

זה לתת לנו להתמקד במה שעדיין לא עשינו וכאילו לא , שהוא מנסה להחדיר אלינו

לא ילך "אותנו ולכן כביכול " שכח"ושיש לנו הרבה מניעות וכביכול השם , עשינו כלום

אבל אנחנו חייבים להשיב מלחמה ולעיין ולהתמקד במה שזכינו לעשות ולהתקדם ". לנו

ובנוסף לרשום את ההשגחות הפרטיות , כדאי אפילו לרשום את ההצלחות שלנו. ולקדם

. וכך ממצב זה להתקדם הלאה בזיכוי הרבים. והעזרה המיוחדת שהשם נתן לנו

נכון שזה חשוב להפיץ יהדות בכל – לא להיכנס לחובות שאי אפשר לעמוד בהם  (13)

אבל כמו , וטוב שיש לנו התלהבות לעשות זאת בשמחה ובכל הכוחות, דרך אפשרית

גם כניסה לחובות וסיכונים כספיים שיש חשש כבד , שריבוי השמן יכול לגרום לכיבוי הנר

והכרתי כאלה , בדרך כלל רעיון זה לא בא מצד הקדושה–שלא נוכל לעמוד בהם 

ובסופו של דבר הם לא יכלו לעמוד , שהתלהבו מאוד ונכנסו להתחייבויות גדולות מאוד

, ולכן חשוב לתת את מלוא כוחנו להפצת יהדות. בהתחייבות ונגרמו אי נעימויות גדולות

אורות דתוהו בכלים : "יש פתגם יפה מהרבי שאומר. אבל להישאר עם רגליים על הקרקע

אבל שזה , חשוב להיות בהתלהבות ולהבעיר את אש ההפצה וזיכוי הרבים– " דתיקון

. דהיינו עם רגליים על הקרקע ולא במנותק מהעולם ומגבלותיו, יהיה בכלים דתיקון

ברכות )" כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. "ממחלוקות כמו מאש לברוח (14)

וטוב שכל , ולכן טבעי שבני אדם חושבים אחרת ומגיעים למסקנות אחרות, (ב"ח ע"נ

אבל להתאמץ , אחד שאנחנו שותפים איתו בהפצת יהדות יאמר את דעתו ונחליט יחד

שמקבלים דעתו  מומלץ לקבוע מראש, אי הסכמה יש ואם, מאוד לא להגיע למחלוקות

. רב מוסכם ולדעת שהכול משמים של

חשוב להשתדל להימנע מויכוחים כי , כשאנו באים לקרב מישהו– להימנע מויכוחים  (15)

ולכן עלינו להשתדל יותר לעסוק בעידוד תמיכה והבנה , הם יותר מזיקים מאשר מועילים

הכיוון העיקרי שלנו להראות לו . למצבו של השני מאשר להתקיף אותו או להאשים אותו

שאלוקים אוהב אותו ולעודד אותו לקיים עוד ועוד מצוות ולהראות לו כמה היהדות תועיל 

. לו וכמה היא טובה לו בעולם הזה ובעולם הבא

ֶאְפָשר ָלֶלֶכת ַבִגיָשה ֶשל , ַךֲאֶשר ָאנו ָבִאים ְלַשֵדל ֶאת ַהזוַלת ְלִהְתָקֵרב ְלתֹוַרת ַהֵשם ַוֲעבֹוָדתֹו
ֶשֵךן ִהיא יֹוֶצֶרת ִהְתַנְגדות ֵאֶצל , ֶדֶרְך זֹו ֵאיָנה ְיִעיָלה .ִהְתָנְצחויֹות ְוִמְלָחָמה ִעם ַהזוַלת, ִוךוִחים
ְבַדְרֵכי נַֹעם וְבַדְרֵכי , ְלֺעַלת זֹאת ַךֲאֶשר ָבִאים ַלזוַלת וְמשֹוֲחִחים ִאתֹו ְבֵקרוב וְבָרךות .ַהזוַלת
– תורת השליחות ) .ְוַגם ַהְפֺעָכה ְפִניִמית יֹוֵתר וְֵיש ָלה ִקטום, ֵיש ַהְצָלָחה ַרָבה יֹוֵתר– ָשלֹום 

 (ל"הרבי מליובאוויטש זצ
 

 היה פרופסור וולוול גרין מאוניברסיטת מיניסוטה כוכב עולה בשדה המדע 1963בשנת 
ר גרין בא לראשונה במגע עם " הייתה גם השנה שבה ד1963. בתחום הבקטריולוגיה

, על פי הצעת הרב פעלער. שליח הרבי מליובאוויטש במיניאפוליס, הרב משה פעלער
עם הזמן . והתגובה החמה והמעודדת של הרבי לא אחרה לבוא, ר גרין כתב לרבי"ד

ההתכתבות עם הרבי עלתה על מסלול קבוע והמדען הצעיר נשבה בקסמי המחשבה 
הפרופסור מצא עצמו , עם כל מכתב. הפינומנלית של הרבי והמסירות והאכפתיות שלו

אבל . יותר מעודד במסע הגילוי הרוחני שלו והצמיחה המחייבת שלו לחיים בדרך התורה
ולא , האמין פרופסור גרין בכל לבו בתורת האבולוציה, בכל מה שקשור לעולם המדע

הוא כתב על כך מכתב . קיבל את הגישה האמונית שבאה לידי ביטוי בכתביו של הרבי
. ותיאר את טענותיו, מפורט לרבי
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הרבי המשיך . במכתב הבא של הרבי לא הייתה שום התיחסות לתלונותיו של הפרופסור
את ההתכתבות בדיוק במקום שהיא נפסקה לפני אותו מכתב והמשיך להתייחס לשאלות 

אף – ובנושא האבולוציה . גרין' שקשורות מסע הרוחני והזהות היהודית של הפרופ
הפרופסור שיער שהרבי קיבל את דבריו והמשיך לחשוב לתומו שכל אימת .  מילה

הוא , מבחינתו. הצדק צריך להיות עם המדע, שקיימת סתירה לכאורה בין התורה למדע
.  ראה את העניין סגור

ההתקדמות שלו בכיוון של חיי תורה מלאים נמשכה ובמשך שנה וחצי הוא , במקביל
על כל דיווח . הוסיף ודיווח לרבי על כל שלב שהוא ומשפחתו עברו לקראת חיי תורה

זוג תפילין - גם שלח לו שי , הרבי הגיב במילים של עידוד וברכות ובהזדמנות מסוימת
.  שוולול התחיל להניח כל יום
גרין ורעייתו סיפרו לרבי על ההחלטה שלהם לשלוח את ' ואז בא המכתב שבו פרופ

הפעם התגובה של הרבי הייתה . ילדיהם לבית ספר יהודי שיעניק להם חנוך יהודי מלא
מה שנתן ביטוי למידת החשיבות שהרבי ייחס לצעד המכריע , חמה ומעודדת במיוחד

:  הרבי הוסיף בהערת אגב, בסוף המכתב הזה, ואז.  הזה
והמשיך , ..."ביחס למה שכתבת לי אודות התפיסה של התורה בנושא הבריאה "

של הרבי ' לא מדעית'ר גרין לגישה ה"את כל ההשגות של ד, אחת לאחת, להפריך
.  לנושא האבולוציה

מדוע חיכיתי כל כך הרבה זמן עד שעניתי ", סיים הרבי את הערתו, "אתה בטח מתפלא"
התפקיד שלי . אבל התפקיד שלי בחיים איננו לנצח בויכוחים, על ההערות שלך בנושא

"...  הוא לגרום ליהודים להיות קרובים יותר לתורה ומצוות

לפעמים אנחנו עשויים להיתקל באנשים – קבלת התנגדויות בשלוות נפש (17)

עלינו לדעת שבתוכם יש נשמה יהודית שחפצה , שמדקלמים מה שהם שמעו בתקשורת

הם פשוט יהודים . והם רוצים לראות אותנו באור יותר חיובי, ביהדות ובהתקרבות להשם

. הם משולים לאדם חולה, שלקחו את שכלם והשתילו להם חיידקים רעים ומידע מסולף

אלא מנסים להציל את חייו ולתת לו את התרופות , וכמו שעם חולה לא נלחמים

כך גם אנחנו נשתדל לרחם על המתקיפים והמתריסים ולא להתקיף אותם , המתאימות

. בחזרה

להאיר להם פנים לומר להם , להתאמץ לחייך אליהם בנחת: מה שכן עלינו לעשות הוא

ויתכן שגם היינו חושבים כמוהם אם היינו שומעים רק את , שאנחנו מבינים אותם

וגם אם הם לא , וכך יתכן שהם יתרככו יותר, התקשורת מבלי לחקור יותר לעומק

יחס מחייך ולא מתקיף עדיף תמיד מאשר השבת מלחמה והתקפה נגדית שרק , יתרככו

לכן עלינו לדעת שאין זמן . תגרום להתגברות ההתקפות להתרחקות ולרגש של דחייה 

ויש הרבה יהודים שהיו שמחים לשמוע יותר יהדות , לבזבז על מי שלא רוצה לשמוע

. ועל כן חבל לבזבז זמן על ויכוחים והאשמות נגדיות, ולקבל יותר הסברה יהודית

 

ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָךתוב ְךִאכו ְמַזֶךה – ֶשֵאין שֹוְמִעין לֹו – ָחַשב ְלַזךֹות ֶאת ָהַרִבים ְולֹא ָיכֹול 
... אֹוָתן

ְואֶֹפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריְך ִלְהיֹות ִבְזִהירות ַהָךבֹוד ֶשל : ל ֵהִביא"וְבֵשם ָהַרב ִנִמים ַנחום ז
ֵחֶלק ). 'וכו" 'בֹא ְברוְך ה"ַהשֹוְמִעים ַךְלבָֹאר ְבַשַער ַהְפסוִקים ָפָרַשת ַחיֵי ָשָרה ַעל ָפסוק 

 (ְבֵשם ֵסֶפר ַהֲחִסיִדים" חֹק ְלִיְשָרֵאל"ַהלוָסר ֶשל 

אוהב את ... הילל אומר הווי מתלמידיו של אהרון. "לפעול ממקום של אהבה (18)

, על מנת שתהיה לנו השפעה על זולתנו. (ב"י, א, פרקי אבות)". הבריות ומקרבן לתורה

, שנרגיש אהבה עצומה כלפי אותו יהודי תועה. חשוב ואף חיוני שנבוא ממקום של אהבה

להרגיש כלפיו רצון . והוא בעצם אח שלנו, יצחק ויעקב, בן לאברהם, שהרי הוא בן למקום
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הכל בא ממקום של , ולהרגיש שכל הפעולות שלנו למענו, שבאמת באמת יהיה לו טוב

ולכן כשהזולת ירגיש  (ט"ז י"משלי כ)" כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. "אהבה

ובכוחה של האהבה לשנות , גם הוא יחוש אהבה כלפינו, שאנו באים ממקום של אהבה

. ולהעיר נשמות חשוכות באור יקרות, אדם מקצה אל הקצה

לֹא ֶשִבְתִחָכה , "ְמָקְרָבן ַלתֹוָרה"ְוַאַחר ָךְך  "אֹוֵהב ֶאת ַהְבִרטֹות"ַהֵמֶדר ְבֵקרוב ַהזוַלת הוא 
אֹוֵהב ֶאת "ֶאָכא ִבְתִחָכה ָצִריְך ִלְהיֹות  .ְיָקְרֵבנו ַלתֹוָרה ְוַאַחר ֶשִהְצִליַח ָבֶזה ְוֵקְרבֹו ָאז יֹאֲהֶבםו

הרבי – תורת השליחות ) ."ִמָ ְרַבן ַלתֹוָרה "ְוַאֲהָבה זֹו ָתִביא ְבסֹופֹו ֶשל ָדָבר ל  "ַהְבִרטֹות
 (ל"מליובאויטש זצ

 
ראה פעם , שבתקופה שהיה נודד למכור את ספריו" חפץ חיים"מעשה שאירע עם ה

ופקד על המשרתת , באכסניה בוילנא יהודי חסון ומוגשם שנכנס והתיישב ליד השולחן
היהודי חטף בתאוותנות את נתח האווז . שתגיש לו נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף

נדהם מהמחזה " חפץ חיים"ה. מבלי ברכה והתייחס אל המשרתת בצורה בלתי הוגנת
 .ורצה לנסות לגשת אליו כדי להעיר לו על קלות דעתו
כי , כדי למונעו מצעד זה" חפץ חיים"ברם בעל האכסניה התקרב חרש אל אורחו הדגול ה

שעלול , הדיוט, מדובר בחייל יהודי של הצאר ניקולאי לשעבר. הוא חושש מפני שערורייה
. לקלל ולכעוס על הפונים אליו

כשהיה . לא למד אחרת, בור ממש, הריהו מגושם מדי, אין אל מי לדבר, אנא רבי הנח לו
עד גיל שמונה עשרה . קנטוניסטים ונלקח לסיביר, בן שבע נחטף יחד עם ילדים אחרים

במקומות . גדל בין נוכרי המקום ואחר כך עבד את הצאר ניקולאי עשרים וחמש שנה
לאחר שקרוב , היש פלא שגדל כה מוגשם? כאלה היכול היה ללמוד משהו יותר טוב

ולא ראה , לא למד אות אחת מן התורה, לארבעים שנה לא היה מצוי בסביבה יהודית
. סיים בעל האכסניה, כבודך יקר מדי בעיני, מוטב רבי שלא תתחיל עמו? פנים יהודיות

, אל תחשוש: ואז אמר" חפץ חיים"חיוך שליו מסביר וחביב הופיע על פניו המאירות של ה
. והנני מקווה שתצמח מכך טובה, כבר אדע כיצד לשוחח עמו

: ובנעימה לבבית וידידותית פתח, "שלום עליכם"הושיט לו , ניגש אליו" חפץ חיים"ה
ויחד עם ילדים אחרים נלקחת , שבתור ילד קטן נחטפת, האמת הדבר ששמעתי עליך

עברת את , לא זכית ללמוד אפילו אות אחת מן התורה, גדלת בין גויים, לסיביר הרחוקה
הרשעים אמרו לא ! עינויים נוראים, רדיפות איומות, צרות, סיוט, הגיהינום בעולם הזה

ואף על פי כן נשארת , נבלות וטריפות, אילצו אותך לאכול חזיר, פעם להעבירך על דתך
. מאושר הייתי אילו היו לי זכויות כשלך והייתי בן עולם הבא כמוך. יהודי ולא השתמדת

האם דבר קטן הוא מסירות נפש . מקומך בעולם האמת הרי יהיה בין צדיקים וגאוני עולם
שלושים וכמה שנים , למען כבוד שמים, לסבול ייסורים שכאלה למען היהדות, שכזו

. הרי זה ניסיון גדול יותר משל חנניה מישאל ועזריה? רצופות
המילים הלבביות , הוא הזדעזע, דמעות התקשרו בעיניו של החייל הניקולאי לשעבר

משנודע לו מיהו העומד , והחמות שזרמו מלב טהור ליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת
". חפץ חיים"לפניו פרץ בבכי עז והחל לנשק את ה

שזכה להיחשב בין הקדושים שמוסרים , אדם כמוך: מוסיף לדבריו אליו" חפץ חיים"וה
אילו קבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי , את נפשם על קידוש השם

. לא היה מאושר כמוך בארץ, כשר
. עד שנהפך לבעל תשובה אמיתי וצדיק גמור" חפץ חיים"היהודי שוב לא עזב את ה

 (לבוש יוסף)

חשוב לדעת שזה תהליך ארוך ולא , כשמנסים לקרב משהו: לדעת שמדובר בתהליך(19)

כי מה , ולכן כדאי לתת לו להתקדם בצעדים שקולים ולא ללחוץ עליו להתהפך מיד, קל

יש להפנות , וגם אם המתקרב רוצה לרוץ מהר ולהתקדם מהר. שבא בקלות הולך בקלות

. אותו לרב מתאים שידריך אותו שההתקרבות תהיה מאוזנת ובריאה
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ִךי ֵהיִכי ִדְלָקֵבל , ְוָצִריְך ְלהֹוִכיחֹו ְבַנַחת". ְולֹא ִתָשא ָעָליו ֵחְטא: "ֶשֶםֱאַמר, ֶשכֹא ְיַבֵטש ֲחֵברֹו
וַמה ִאם ִבְמקֹום תֹוֵכָחה ִאי , ָצִריְך ַאָתה ְלהֹוִכיַח ַעְצְמָך קֶֹדם, ְוִאם ְבָיְדָך אֹותֹו ֲעֹון. ָמֵניה

ֶשכֹא , ַקל ָוחֶֹמר ִבְזַמן ַמְחלֶֹקת ְוֵאיָבה ֶשכֹא ִתָשא ָעָליו ֵחְטא', ַאָתה ַרַשאי ְלַהְלִבין כו
". לֹא ִת ֹם: "ֶשֶםֱאַמר, ִלְנקֹם

 (פרשת קדושים– ה "בעל השל)
 
נכון שחשוב להשפיע בדרכי נועם ולא ללחוץ על השני לקיים - בלי פשרות בתורה (20)

יתכן שלאדם , אבל אסור ואין לנו רשות לתת פשרות בתורה, כאן ועכשיו את כל המצוות
אבל חשוב מצד אחד לשמוח ולעודד על כל , יהיה קשה לקיים את כל המצוות כרגע

אבל לא לתת לו הרגשה שזה מספיק והוא כבר מושלם ואין לו מה , מצווה שהזולת מקיים
עלינו לדעת שבורא עולם הוא נתן את התורה והוא נתן תורה שלימה . לקיים עוד מצוות

ואין לנו רשות להיות , כי התורה היא לטובת כל יהודי ויהודיה באשר הם, לכל יהודי
. יותר מהבורא ולהחליט שלשני מספיק לקיים רק כמה מצוות וזהו" חכמים"
 

ְבִלי שום ְפָשרֹות ַחס , תֹוָרה ְתִמיָמה, ָצִריְך ְלָקֵרב ֶאת ַהְבִרטֹות ַלתֹוָרה ְךִפי ֶשִהיא ִבְשֵלמוָתה
ַעל ְיֵדי ִותוִרים וְפָשרֹות , ְלָקֵרב וְלהֹוִריד ֶאת ַהתֹוָרה ָחִליָלה ֶאל ַהְבִרטֹות, ְולֹא ְלֵהֶפךְ , ְוָשלֹום

ְוָכל ְיהוִדי ִמְבִלי ַהֶבט ַעל ַמָצבֹו , ְולֹא ִנְתָנה ִלְפָשרֹות, ַהתֹוָרה ִהיא תֹוַרת ֱאֶמת .ַבֲהָלכֹות ַבתֹוָרה
ְוַהַהְקָפָדה ַעל ָךְך ְצִריָכה ִלְהיֹות ִמתֹוְך ַאֲהָבה  .ְמחוָיב ְלַקֵבל וְלַקֵטם ֶאת ַהתֹוָרה ךוַכה, וְמקֹומֹו

 (ל"הרבי מליובאוויטש זצ– תורת השליחות ) .וַדְרֵכי נַֹעם

 שנים שתהיה טלוויזיה חרדית 10אילו היו אומרים לפני – ראש פתוח – ראש גדול  (21)
אבל היום זה קיים , אף אחד לא היה מאמין,  שעות ביממה24המשדרת שידורי תורה ויהדות 
 שנה 10מי היה מאמין לפני .  אלף צופי ערוץ הידברות150ופועל חי ונושם יום יום אצל 

. והיום זה קיים? בשקל אחד, הרצאות בדיסק אחד 40שיופצו 
כיצד , שחשבו בגדול כיצד להגדיל את ההפצה בעם ישראל, והכול בזכות אותם פורצי דרכים

וכמובן שכל זה בכוחו והשפעתו של בורא עולם . להשיב יותר אחים טועים לאבינו שבשמים
. שנותן לדברים לקרות ולהופיע בזמן הנכון על ידי השליחים הנכונים

חשוב להיות עם , חשוב לחשוב על רעיונות שלא כתובים בחוברת זו ולנסות אותם– ועל כן 
ראש פתוח וראש גדול לרעיונות מקוריים ופורצי דרך על מנת להגיע למעגל רחב וגדול יותר 

. של יהודים בכל מקום שהם

! כי המעשה הוא העיקר, אל תשים את החוברת בארון וזהו– ! המעשה הוא העיקר (22)
!!! זה לא זה– אבל כל עוד זה לא הגיע לפועל – לתכנן, לחשבן, ליהנות, אפשר לקרוא

שומעים שוב ושוב , "טובה פעולה אחת מאלף אנחות: "ד אומר"ר מחב"פתגם של האדמו
ולמה , ולמה המנהיגים כאלה, ולמה הממשלה ככה וככה, אנחות כמו למה התקשורת ככה

יש לשאול את עצמינו מה יש לעשות כדי לשפר את , אבל במקום לשאול למה, ולמה ולמה
אז נותנים לו מנהיגים , עלינו להבין כשהעדר לא מתנהג כראוי, המצב של עם ישראל באמת

על כן עלינו להפחית , ועל כן הכל תלוי במצב הרוחני שלנו, ואם להיפך אז להיפך, לא טובים
בהתמרמרות על דברים שלא ניתן לשנות כמעט ולתכנן מהר מה אפשר להוסיף בהפצת 

להרחיב בפועל את גבול הקדושה על , יהדות ולאחר ההחלטה יש לקיים בפועל הפצת יהדות
. דברי תורה וקדושה בכל מקום שאנחנו יכולים, עלונים, ידי הוספת שיעורים

ֶזה ָהֵעֶסק ָיָקר ְוָחשוב ְמאֹד ְמאֹד ֵאֶצל ַהֵשם ִיְתָבַרְך יֹוֵתר ִמָךל ָהֲעבֹודֹות ֶשָבעֹוָלם ִךי ֶזה ִעָ ר 
ְךֶשָהְרחֹוִקים ְביֹוֵתר ִנְתָקְרִבים ֵאָליו ְךמֹו ֶשָךתוב ָשם ְבַהתֹוָרה  ְגֺדָכתֹו וְכבֹודֹו ֶשל ַהֵשם ִיְתָבַרךְ 

ַךד ַאֵתי ִיְתרֹו ְךִדין ִאְתיַיֵקר ְוִאְתָעֵלי ְשָלא ְדקוְדָשא ְבִריְך הוא ֵעְיָלא  :ַמֲאָמר ַהזֹוַהר ַהָ דֹוש, ל"ַהםַ 
 (ָאז ִהְתַךֵבד ְוִהְתַעָכה ְשמֹו ֶשל ַהָ דֹוש ָברוְך ְלַמְעָלה וְלַמָחה, ַךֲאֶשר ָבא ִיְתרֹו: ַתְרגום)ְוַתָתא 

ִל וֵטי ִהְלכֹות ). וךמֹו ֶשָךתוב ַבזַֹהר ַהָ דֹוש ְבַכָלה ְמקֹומֹות ָזַךָאה ָמאן ְדָאִחיד ְבָיָדא ְדָחיַיָבַיא
 ('יֹוֶרה ֵדָעה ִהְלכֹות ַתֲערֹובֹות ֲהָלָכה ה
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הניסיון שלי מראה ללא ספק שעל ידי תכנון והכנת - תכנון ורשימות מביאים הצלחות (23)
העיפרון הקטן ביותר מתגבר : "קראתי פעם משפט חזק, רשימות מסודרות מה רוצים לעשות

ההצלחה היא פי - על ידי תכנון מראש והכנת רשימות מבצעיות , " על הזיכרון הגדול ביותר
. כל מנהל מפעל מצליח יאמר לך את אותו דבר. כמה וכמה מאשר בלי תכנון מסודר
:  העיקריות שבהן5יש לי כמה סוגי רשימות אבל להלן 

 
. בעזרת השם– מה יש לי לעשות בעתיד  (1
. בעזרת השם-  מה אני רוצה לעשות השנה (2
. בעזרת השם- מה אני רוצה לעשות בחודש הקרוב  (3
. בעזרת השם- מה אני רוצה לעדות בשבוע הקרוב  (4
. בעזרת השם- מה אני רוצה לעשות היום  (5

אבל בלי רשימות מסודרות לא הייתי יכול - נכון שלא הכל הולך כמו שכתוב ברשימה  
. להספיק כמעט כלום

. השבוע והיום, אני מחזיק פנקס שבו אני כותב מה יש לי לעשות החודש
.  שמתי לב שעל ידי רשימות אלו ההספק עולה פלאים

. אני ממליץ מאוד לעבוד עם רשימות גם בעניינים הרוחניים וגם בעניינים הגשמיים
עיינו בפנקס בכל יום ותראו כיצד ההספק שלכם עולה , קנו פנקס והכינו את הרשימות שלכם

. הרוחניים והגשמיים– בכל התחומים 
 

 

 
סיכום ושאלות נפוצות : ג"פרק י

להארת העולם באור , כלים ואמצעים להפצת יהדות, קראנו בחוברת זו מגוון רעיונות
מצאת את , הקורא, ודאי גם אתה. ולקירוב נשמות ישראל לאבינו שבשמיים, התורה

– וכעת הגיע הזמן להוציא אותם מהכוח על הפועל . ולו לחלק מהרעיונות, עצמך מתחבר
.  ולצאת למסע הקירוב

האם באמת כל זה נוגע אלי : מחשבות, ספקות, יתכן ועדיין יש לנו חששות מסוימים
בשאלות ? האם אני באמת יכול להשפיע? אולי יש מספיק פעילים אחרים? באופן אישי

. אלו ועוד  עוסק פרק סיכום זה

? האם גם אני מחויב. אני עסוק, אין לי זמן: שאלה

שמעוניין שעם , של היצר הרע" תירוץ"עליך לבדוק האם זו טענה שלך או : תשובה
אם הבן - שאל את עצמך בכנות. ישראל ילך לאבדון בגלל חוסר ידיעת התורה והמצוות

האם גם , והיה צורך לבקר אותו פעם בשבוע או יותר, שלך היה חס ושלום בבית חולים
המצב : "ל"אומר הרב יחזקאל אברמסקי זצ? "אין לי זמן לבקר אותו"אז היית אומר 

שחסרים בו רופאים ואחיות ואפשר למלא שם " בית חולים ענק"בארץ ישראל דומה ל
 ('לג' ב עמ"פניני רבינו יחזקאל ח)" שקים מלאים מצוות"
 

ִךי ֲאוִיָרא ָחָלַלא ְדָעְלָמא ֵהן ְמֵלִאים ִמְםַשלֹות ְבֵני ָאָדם ֶשֵאיָנם ְיכֹוִלין ֲעַדיִן ָלבֹא ִלְלקֹום , ַדע
ִךי ֲאוִיָרא , ְדעו: ל ֶשָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם"י ז"וְכמֹו ֶשֵהִעידו ַתְלִמיִדים ַעל ָהַרב ַהָארִ , ְמנוָחָתן

וַפַעם ַאַחת ָהַלְך . ְדָעְלָמא ְוָחָלַלא ֵהן ַמֵכא ְנַשלֹות ִנָדחֹות ֶשֵאיָנם ְיכֹוִלין ָלבֹא ֲעַדיִן ִלְמנוָחָתם
ְוָרָאה הוא ְבַעְצמֹו ֶשָךל ָהִאיָלנֹות ָהיו ְמֵלִאים ְנַשלֹות ְבִלי , ל ְלַלֵלד תֹוָרה ַבָשֶדה"י ז"ָהַארִ 
ְוָשַאל אֹוָתן ָהַרב , ְוַגם ַעל ְפֵני ַהַלִים ָהיו ַךָלה ְרָבבֹות ְנַשלֹות, ְוֵכן ָהיו ַעל ְפֵני ַהָשֶדה, ִמְסַפר
ֶשִםְדחו ִמחוץ ְלָפְרגֹוָדא , (הנשמות)ְוֵהִשיבו ? ַמה ִחיָבם ָךאן (את הנשמות)ל "י ז"ָהַארִ 

ְוָהיו מֹוְנִעים ֶאת ַחְבֵריֶהם ִמַכֲעשֹות , ַקִדיָשא ַבֲעבור ֶשכֹא ָעשו ְתשוָבה ַעל ִפְשֵעיֶהם
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ְוַעְכָשו ָהיו שֹוְמִעים ַבת קֹול , ֶזה ְבכֹה ְוֶזה ְבכֹה, ְוָהיו ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ ַוֲאוִיָרא ְדָרִקיעַ , ְתשוָבה
ֲאֶשר ֵיש ךַֹח ְבָידֹו , ל"י ז"ָהַארִ , ֶשֵטש ִאיש ֶאָחד ַצִדיק ָבָאֶרץ, ַהַלְכִריָזה ְבכֹל ָהעֹוָלמֹות
ְךֵדי , ֵךן ֶנֶאְספו ְלָכאן ְלַבֵ ש ִמֶלםו ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְלַתֵ ן אֹוָתן-ְוַעל , ְלַתֵ ן ַהְנַשלֹות ַהִםָדחֹות

ל "י ֶהָחִסיד ז"ְוִהְבִטיַח ָהַארִ , ֶשטוְכלו ָלבֹא ִלְלקֹום ְמנוָחָתם ְולֹא ִיְסְבלו עֹוד ַצַער ָגדֹול ָךֶזה
, ל ְלַתְלִמיָדיו ַהַלֲעֶשה ַהֶזה"י ז"ְוִסֵפר ַאַחר ָךְך ָהַארִ , ַלֲעשֹות ְלטֹוָבָתם ַמה ֶשהוא ְבֶאְפָשרות

ַעד ָךאן . ל ָשַאל ָלֶהם ְלַהְנַשלֹות ְולֹא ָיְדעו ְלִמי שֹוֵאל וִמי ָהָיה ֵמִשיב"י ז"ִךי ָראו ֶשָהֲארִ 
. ְלשֹונֹו

והמשמעות היא חיים או מוות של כל אחד ואחד . אנו ברגע מועט לפני הגאולה: יש להבין
על כף המאזניים . וחס וחלילה מוות נצחי של כל אחד מאחינו שאינו שומר מצוות: מאתנו

ישנן אפשרויות , וכפי שתואר בחוברת זאת– נמצאים חיי נצח של מאות אלפי יהודים 
. רבות לקרב אותם בהשקעה לא רבה של זמן 

? אני חושש מפני שמירת עיניים: שאלה

המעוניין בהשמדת עם - בדוק אם טענה זו היא שלך או תירוץ של היצר הרע: תשובה
האם כשאתה הולך לבנק או לחנות אתה גם עושה את השיקול : בדוק בעצמך, ישראל

האם בחורף כשאין כמעט את הבעיה אתה כן יוצא ללמד תורה ? הזה ולא יוצא החוצה
האם בדקת אפשרויות אחרות של הפצה וקירוב ללא קשר ? לבקר בבתים? את העם

לעניין של שמירת עיניים כמו ללמד שיעור בבית הכנסת או להיות בקשר טלפוני עם 
! אנא אל תתעלם, לידיעתך ישנן הרבה אפשרויות בנושא? משפחה שמתחזקת

? הם השליחים שלי, אני תורם לארגונים שמחזירים בתשובה: שאלה

אבל אם יש ביכולתך להפיץ באופן ממשי , זו מעלה גדולה לתרום לארגונים אלו: תשובה
הרי - יש לנו זכות וחובה אישית של הפצת יהדות, זה הרבה יותר טוב וחזק, מעשי

, הרבנים שהורו ומורים לצאת לקרב יודעים את האפשרות של תרומה או הוראת קבע
. ובכל זאת הם מורים לכל אברך להשקיע מזמנו למען הצלת אחינו היקרים

וכל , עם אלפי פצועים קשה,  תאר לך בית חולים ענק:והדבר גם מובן מבחינה הגיונית
" חכם"והנה איזה רופא . רגע יש צעקות ומיתות משונות רק מפני שאין מספיק רופאים

במקום לבוא ולהציל את $ 10או $ 20החליט להישאר בבית ולתרום הוראת קבע של 
?  האם הוא לא יישפט על כך בחומרה? האם הוא בעל מצפון. אחיו ואחיותיו המתייסרים

אנו נמצאים היום במצב יותר חמור אלפי יהודים נענשים וסובלים בעולם הזה והבא 
האם יהודי עם לב יהודי . על כל חילול שבת שחיללו (ששם זה צער פי אלפי מונים מכאן)

הלא אם היו נותנים לנו להציץ שנייה במשפט שנערך לכל ? יכול לשבת בחיבוק ידיים
האם העובדה שאנו לא רואים זאת . מחלל שמת היינו בוכים כל החיים על הסבל שלו

הוא רופא , כל שומר מצוות יודע תורה? מפחיתה מחומרת מצבם, בעיני בשר ודם
. כל שיעור תורה כל לימוד משותף יכול להציל נפש, בפועל

תרומה או הוראת קבע נועדו ! ?"יש לי שליחים"האם זה מספיק לתרום מעט ולומר 
 ("בתים-בעלי")לתוספת או לאנשים שאינם בעלי ידע בתורה 

, ַךֲאֶשר ֺךָכנו ָחיָיִבים ָלשוב ֵמֲעוֹוֵנינו וֵמָחטֹאֵתינו ְוַלֲערְֹך ְקָרב ִמְלָחָמה ַעל ִיְצֵרנו ַהֵמָאְבֶדינו
ִךי ְבָכל ָצָרָתם לֹו , ֱאלֵֹקינו' ֵךן חֹוָבה ָעֵלינו ְלָהִשיב ַגם ֶאת ַאֵחינו ַעד ה, ֵמַהְרֶסנו וָמֲחִריֵבנו

. ֲהלֹא ֶאל ֶאָחד ְבָרָאנו, ֲהלֹא ַאב ֶאָחד ְלֺכָכנו, ָךֶהם– ִךי ָךמֹונו , ַצר
 (ל"לרב משה אלשיך זצ, ספר שערי אלשיך)
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? אני לא מרגיש שיש לי מה להעביר לאחרים. נראה לי שאני לא חזק מספיק: שאלה

כדאי , או מעצלות, או מהיצר הרע- עליך לבדוק אם טענה זו מקורה ממך , שוב: תשובה
או לכל עבודה בנושא , ח לכל שיעור תורה שתתן" ש500אם היו מציעים לך : לבדוק
אנו צריכים : נקודה נוספת? האם גם אז היית חושב פעמיים אם אתה ראוי או לא, דומה

הם יודעים מה שהם , לדעת שאם הרבנים פסקו שחובת הצלת הנפשות מוטלת עלינו
וכיוון שהם הורו לצאת חייבים לצאת ! ה מביא תקלה על ידי צדיקים"אין הקב, פוסקים

מי לא יכול לשים בתיבות דואר , מי לא יכול ללמד מסכת אבות או משהו דומה, בינינו)
, ואם בכל זאת אתה מרגיש היסוס וחוסר בטחון בעניין. (דפי יהדות לקרב את אחינו

. ודאי הוא שזהו תפקידך– ואם הוא מעודד ותומך בפעילותך , תוכל להתייעץ עם רבך
 

אֹו ֶשַטֲעבֹר רֹב ְשנֹוַתי ְולֹא , ַאְמִתין ַעד ֶשֶאֱהֶיה ֶבן ַאְרָבִעים ְלִביָנה: ְוַאל יֹאַמר ָהָאָדם
לֹא ָדי ֶשכֹא ָיבֹוא ִלְכָלל , ִאם יֹאַמר ֵךן. ָךְך ֶאְמסֹר ַנְפִשי ַלֲעבֹוַדת ָהַרִבים-ְוַאַחר, ֶאְחָטא

ִךי ְבעֹוד ֶשהוא חֹוֵשב , ֶאָכא ֶשטֹאַבד ַגם ֲעבֹוַדת ַעְצמֹו ֶשִהִשיג ִביֵמי ָחְרפֹו, ֲעבֹוַדת ָהַרִבים
ִיְתַגֵבר ָעָליו ִיְצרֹו וְִיפֹל ַבְלצוָדה ֶשַהךֹל ָדִשין ָבה ְוֵאין אֹוֵמר – ִאם ַלֲעבֹד ְבַרִבים ִאם לֹא 

. ָהֵשב
 (ל"רבי יוזל הורביץ זצ, הסבא מנוברדהוק, מדרגת האדם)

 
ָצִריְך ֶלֱאסֹוף ֲאָנִשים ֵריִקים ופֹוֲחִזים ֲאֶשר לֹא ָיְדעו ֶאת ִמְשָפט ' ָךל ָיֵרא ְוָחֵרד ֶאת ְדַבר ה

ְוִלְדרֹש ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך ֵיְלכו ָבה ְוֶאת ַהַלֲעֶשה , ֶזה ֲעָשָרה ְוֶזה ֶעְשִרים, ֱאלֵֹהי ַהָשַמִים
וָבֶזה ַתֲעֶלה ֲארוָכה וַמְרֵפא ְלַמךֹוֵתינו , וְלָקְרָבם ֶאל ֲאִביֶהם ֶשַבָשַמִים, ֲאֶשר ַיֲעשון
. וְִיְתַקֵדש ֵשם ָשַמִים ֵבין ָהַרִבים וֵבין ַהְטִחיִדים ְוַהְלַעִחים, וְלָצרֹוֵתינו

 (ל"הרב משה בן יהודה מכיר זצ, סדר היום)

? יש מאות אלפי יהודים שצריכים חיזוק? האם פעולה אחת שלי יכולה לעזור: שאלה

האם גם כשאתה מניח תפילין : בדוק אם טענה זו היא שלך או של היצר הרע: תשובה
הלכות תשובה )ם "זכור את דברי הרמב? אתה שוקל מה תועיל עוד הנחת תפילין אחת

עשה מצווה - לעולם צריך אדם לראות את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב  "(.ד"ה, ד"פ
!" אחת הכריע את עצמו ואת על העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה

והנה אחד קופץ , חפץ חיים ממשיל זאת לקבוצת אנשים שנפלו מהגשר לנהר וטובעים"ה
עונה לו ? הרי בטוח לא תציל את כולם! ?אחד אומר לו מה לך להציל" חכם"להצילם ואז 

כל המקיים נפש אחת מישראל : "וכי מפני כך אשב בחיבוק ידיים הרי כתוב": מציל"ה
". כאילו קיים עולם מלא

, פרקי אבות, רבי טרפון)". לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה"
 (ז"משנה ט', פרק ב

 
וְלִהָמֵגר ְבתֹוְך ֵביתֹו ִלְלמֹד אֹו ַלֲעסֹק – ֲאָבל לֹוַמר ָךל ֶאָחד ַרב אֹו ַרָבן ָשלֹום ָעָלִיְך ַנְפִשי ... 

ִךי ֵאינֹו דֹוֶמה ַהזֹוֶכה ִלְקנֹות ַלֲעשֹות ְנָפשֹות ', לֹא זֹו ַהֶדֶרְך ָהְרצוָיה ְבֵעיֵני ה, ְבֶחְפֵצי ָשַמִים
ְבֵהמֹות – ְוָהֲאֵחִרים , ַהְרֵבה וְלָקְרַבן ַתַחת ַךְנֵפי ַהְשִכיָנה ְךִמי ֶשהוא ְמַזֶךה ֶאת ַנְפשֹו ְיִחיָדה

וִמי יֹוֵדַע ִאם ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחְשבֹון ַעל ָךָכה ַאַחר ֶשָהָיה ְבָידֹו ְלָהִשיב ַרִבים ֵמָעוֹון . ִיְרעו
– ' וְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפָשם ְבִחנֹו וְבַחְסדֹו ֲאֶשר ֲחָננֹו ה, וְלַהִציל ְלקוִחים ַלָלֶות ֵמרֹב ִרְשָעָתם

. ו ַאַחר ֶשכֹא ִהְזִהיָרם"ִהֵםה הוא ָגַרם ֶאת ָךל ָהָרָעה ֲאֶשר ָתבֹוא ח. ְולֹא ָעָשה
 (ל"הרב משה בן יהודה מכיר זצ, סדר היום)
 

אֹוָתנו ָלֶזה ְמאד ְבַכָלה  ְוֵזַרז, ִמֶזה ִעָלנו ַךָלה ְוַכָלה ְפָעִמים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶהֱאִריְך ְלַדֵבר ְוהוא
וַפַעם ַאַחת , ֶשָאנו ִמְתַעְצִלים ָבֶזה ְמַבֶזה אֹוָתנו ְבִבְזיֹונֹות ַעל ְוַכָלה ְפָעִמים ָהָיה .ְלשֹונֹות ִמיֵני
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חיי ) .ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ַעל ָיֵדינו ָאנו מֹוִליִדים ְנָפשֹות ֶשִטְתָקְרבו אֹוָתנו ֵעִצים ְיֵבִשים ַעל ֶשֵאין ָקָרא
 (ג"ן תקמ"מוהר
 

הם מעריכים תורה ויהדות כיצד להשפיע . במקום שאני גר יש יהודים מאמינים: שאלה
? גם עליהם

כל עוד יש יהודי " תיקון עולם במלכות שדי"השאיפה של כל יהודי צריכה להיות : תשובה
או שהוא ניזון מתקשורת , ד"אחד בעירך ששולח את בנו לבית ספר חילוני או ממ

. הוא נמצא" בוץ"אנו מחייבים להצילו ולהודיע לו באיזה , חילונית

?  האם יש בהפצת יהדות גם התקדמות אישית ומה ארויח מזה: שאלה

ואין חסד יותר , דע לך שחלק ממה שנשלחנו לעולם הוא לעשות חסד עם אחינו: תשובה
בנתינת שיעור אפילו : ויש גם פירות בעולם הזה. גדול מהצלת נשמתו של אחינו בשרינו

מקבלים הרגשת , מתחזק הביטחון העצמי, לומדים לשפר את יכולת הביטוי, לאדם אחד
. 'וכו' וכו, סיפוק

 
ָךְך . ֶתן ְוַקח– ַצו ַהַחִטים : ְבֵשם ַרִבי ִיְצָחק ַאיְיִזיק ִמִזיְדטשֹוב" ִפְתָגִמים ִנְבָחִרים"וְבֵסֶפר 

ֲהֵרי הוא ִאיָלן , וִמי ֶשֵאין בֹו ְשֵניֶהם ְךַאַחד, ֶשָךל ָאָדם ִיְהֶיה ַמְשִפיַע וְמַקֵבל– ִנְבָרא ָהעֹוָלם 
. ְסָרק

ֵאינֹו ִנְקָרא ָשֵלם ַעד ֶשִטְגרֹם , ַאף ְךֶשָהָאָדם ָשֵלם ְבגופֹו ְוִנְשָמתֹו: ְבֵשם ַרִבי אוִרי ִמדוִביְנְסק
. ְשֵלמות ְלזוָלתֹו

! אפעל גם אני, כשכולם יפעלו: שאלה

. ישנם הרבה פעילים שמפיצים את אור התורה לעם ישראל' ברוך ה, ראשית כל: תשובה
אם משהו היה מציע : בדוק את עצמך. נראה ששוב פגשנו בטענתו של היצר הרע, בנוסף

, אם היו מוכרים לך מניה מבטיחה במחיר אפסי? גם היית טוען כך, לך עסק מכניס
האם היית מחכה ? האם היית יושב מנגד, ומבטיחים לך שתוך זמן קצר ערכה יזנק

אחרי שכבר הפסדת הרבה – ואז תקנה אותה , מחירה יעלה, שכולם יקנו את המניה
היית : לא היית מחכה רגע אחד. היית רץ לקנות אותה בין הראשונים! לא? מהרווחים

! מתאמץ לרכוש את המניה בין הקונים הראשונים
 

ְלַהְחִזיר ֶאת ָךל תֹוָשֵבי ָהָאֶרץ ִבְתשוָבה  

ָהָיה ִנַתן ַלֲהפְֹך ֶאת ָךל ַהִטשוב , ִאם ָךל ַאְבֵרְך ךֹוֵלל ָהָיה ַמְקִדיש ֶעֶרב ֶאָחד ְלֵקרוב ְרחֹוִקים

 (ל בכנס לב לאחים"דברי הרב שלמה וולבה זצ). ֶאת ךוָלם– ְבֶאֶרץ ַה ֹוֶדש ְלחֹוְזִרים ִבְתשוָבה 

 
 

ובורא עולם הוא , מבקש ממך לסייע בהצלת בניו יקיריו, מלך מלכי המלכים, בורא עולם
ועל גמילות , על העבודה, על התורה: על שלושה דברים העולם עומד. "ישלם שכרך

במעשה , וגם גמילות חסדים', גם עבודת ה, וכאן בעבודת הקירוב יש גם תורה". חסדים
כן , יש לך, כל יהודי שזכית לקרב לתורה ולמצוות, ובנוסף. בהשקעה יחסית קטנה, אחד
שהרי אתה – בכל המצוות שהוא וזרעו וזרע זרעו עד עולם עתידים לעשות " מניות", לך

בהשקעה , והנה. 'אתה הוא זה שקירבת אותו לעבודת ה. הוא זה שהצלת את נפשו
ובבית דין של מעלה . וזכית לקבל שכר נצחי, זכית לעשות נפש לעבודת הבורא, מועטת

אבל – פתאום תראה חבילות חבילות של מצוות ומעשים טובים שלא אתה עשית אותם 
וכן על , אלמוני שהארת לו פנים, נאגרו לזכותך בזכות מעשיו הטובים של פלוני שקירבת
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עשה ' צדקת ה, שנאמר, זכות הרבים תלוי בו, משה זכה וזיכה את הרבים. "זו הדרך
 (ח"י', ה, פרקי אבות)". ומשפטיו עם ישראל
היינו נשארים על , שיפעלו" כולם"אם נחשון בן עמינדב היה מחכה ל! ולכן אל תתמהמה

. אם פינחס בן אלעזר לא היה מכה את המדינית היה נוצר מצב חמור מאוד. שפת ים סוף
. הצל את עם ישראל: וכאן גדולי ישראל מכל החוגים קוראים אליך

? ואם אתעלם ממה שכתוב פה: שאלה

אבל יכולת , יתכן מאוד שתגיע לשמים ותיתבע על עבירות חמורות שלא עשית: תשובה
, אתה פוטר את עצמך מעונש, כשאתה מוחה או מוכיח: דע לך. למנוע מאחיך ולא מנעת

אתה , כל מצווה שהוא עושה: ולעומת זה כל יהודי שהתחזק בזכותך זהו שכרך לנצח
. נעשה שותף לה 

עם ישראל – ל שלא להתעלם מאחינו "מודעה מרבני ישראל זצ
אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 

וכשיבואו המקטרגים , ולא נצא אל אחינו לעוררם לחזור בתשובה, אם בעת כזאת נעמוד מנגד

הנמצאים ' יעוררו החוטאים הדין על ראשי העדה ויראי ה, ויתבעו החוטאים לדין על עוונותיהם

כמבואר , נתפס על אנשי עירו, דכל מי שיש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, בכל עיר

 ('ד ד''ל)ז רמז הנביא יחזקל ''וע, גבי פרתו של רבי אליעזר בן עזריה (א''ד ע''נ)במסכת שבת 

ודרשתי את ' את הנחלות לא חזקתם ואת הנדחת לא השבתם ואת האובדת לא בקשתם וגו''

. 'צאני מידם

' כמובא במס, ולפעמים נתפס האדם גם בעודו בחיים בזה העולם על שנמנע ממצות תוכחה

ה וחזר בא ''מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב: ר חנינא''ר אחא ב''א (א''ה ע''נ)שבת 

ה לגבריאל לך רשום על מצחן של צדיקים תיו של ''חוץ מדבר זה דבתחילה אמר הקב, לרעה

ואחרי שקטרגה מדת הדין ואמרה  (בעת חורבן ירושלים)שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה , דיו

ה שאם היו מוחים לא ''ואף שהיה גלוי וידוע לפני הקב'' ע היה להם למחות ולא מיחו''רבש''

תני רב יוסף אל תקרי , ונגזר עליהם ממקדשי תחלו, נהפך גז דינם לרעה, היו מקבלים מהם

. אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף עד תיו, ממקדשי אלא ממקודשי

ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת ''ן בשם הירושלמי בסוטה אקרא ''ומובא ברמב

למד ולימד שמר ועשה והיה סיפק : אמר רבי אסי בשם רבי תנחום בר חייא'' לעשות אותם

בית המלך והנשיאות , ידרשו בהקמה הזאת, הרי זה בכלל ארור, בידו להחזיק ולא החזיק

והיה , ואפילו היה הוא צדיק גמור במעשיו, שבידם להקים את התורה ביד המבטלים אותה

. הרי זה בכלל ארור, יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה

אשר כבוד שמים נוגע ללבו לחזק , אי לזאת חוב גדול על כל הצבור שומרי תורה ומצוות

יארגנו כל , ולקרב רחוקים לחיק היהדות, בדקי היהדות ובמיוחד ללמד תועם בינה

לצאת , קהילות ישראל בראשות הרבנים להקדיש כל אחד לפחות ערב אחד בימים אל

ולשוחח עמם בידידות , ולבקר מספר משפחות שהתרחקו מחיי תורה, באזור הקרוב

ולעוררם , מתוך אהבה ולהסביר להם יסודות האמונה ועיקרי המצוות כל אחד כפי הבנתו

. לחזור בתשובה

יהי בעזרנו להקים עולה של תורה ויחתמנו לחיים טובים ולשנת גאולה וישועה ' וד

אליעזר מנחם מן שך   יעקב ישראל קנייבסקי   חיים שמואלביץ 
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ֶלֶקט ִמִדְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחִטים ִמְמָפָריו ַהשֹוִנים 

 

ְךמֹו ֵכן ַבַלָצב ַךטֹום ַגם ַהַתְלִמיֵדי , ְךמֹו ִבְשַעת ִמְלָחָמה ֲאִפילו ַאִציל ַחָטב ְלִהְשַתֵתף- 
... ֲחָכִמים ְמֺחָטִבים ָלֵצאת ַלַלֲעָרָכה

 

ְבִדְמיֹון ְלֶאָחד ֶשָדר ַבְךָפר ֶשֺרָבם ֲעִנִטים , ָךל ֶאָחד ְמֺחַטב ְלַלֵלד ֲאֵחִרים ַמה ֶשהוא יֹוֵדעַ - 
. ַאף ֶשֵטש לֹו ַרק ֵמָאה ְזהוִבים ֶנְחָשב ְלָעִשיר, ְגדֹוִלים

 

ֶשֵאיֶנםו שֹוְמִעים ְשמועֹות נֹוָראֹות , ִמַדת ַהִדין ִנְתַגְבָרה ְמאֹד ָבעֹוָלם ְוֵאין ָלנו יֹום- 
הוא , וִמי ֶשִטְרַאת ָשַמִים נֵֹגַע ְבִלבֹו, ֶשַםֲחזֹר ִבְתשוָבה' ְוֶזהו ַהְתָרָאה ֵמה, וַמְחִרידֹות

. ֶשְלֺחָטב ְלַלֵלד ַלֲהמֹון תֹוַרת ַהְתשוָבה, ִבְבִחיַנת ַרב ַהחֹוֵבל ֵאֶצל יֹוָנה ַהָםִביא

ִבְזַמֵםינו ִמי ֶשרֹוֶצה ֶשִטְתַקֵבל ְדָבָריו ַלֲהמֹון ְלִעְניָן ֲעבֹוַדת ַהֵשם ָצִריְך ְלִהְתַחֵזק ְמאֹד - 
. ְלֵהיִטיב ִעם ֲאֵחִרים ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעָלֶהם ְבִעְנְיֵניֶהם

ִךי ַהְמַקֵטם ֶנֶפש ַאַחת , ְךַדאי ִבְשִביל ָךל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִאם ֵאין ְבכֹחֹו ְלַהִציל ֺךָכם ֵמֲעֵבָרה- 
. ִמִטְשָרֵאל ְךִאכו ִקֵטם עֹוָלם ָמֵלא

, ַקל ָוחֶֹמר ַעל ַנְפשֹו, ִמי ֶזה ֶשָחָסה ַהתֹוָרה ֲאִפילו ַעל ָממֹונֹו ֶשל ִיְשָרֵאל ְלָהִשיבֹו ִלְבָעָליו- 
. ֲאִפילו ִאם ִיְצָטֵרְך ָעָמל ַרב ָלֶזה. ֶשָצִריְך ְלַרֵחם ָעָליו ְלַהְחִזירֹו ִבְתשוָבה

. ְוָהִעָ ר ֶשכֹא ַיֲעֶנה ָדָבר, ֶאל ָיחושו ִאם ַמֲעִליִבים אֹוָתם, ֵאכו ַהלֹוִכיִחים ָלַרִבים- 

ְךמֹו ֵכן ַהלֹוִכיַח ָלַרִבים ָצִריְך ָלַדַעת , ְךמֹו ֶשַדְרךֹו ֶשל ֶחְנָוִני ֲחַכם ִלְהיֹות ַסְבָלן ִעם ַה ֹוִנים- 
. ֶשֵטש תֹוֶעֶלת ִמְדָבָריו ַאף ְלֵאכו ֶשכֹא ִקְבלו תֹוֵכָחה ִבְמֵהָרה

ַהֵשם ָבַחר ְבַאְבָרָהם ָאִבינו יֹוֵתר ִמָךל עֹוְבֵדי ַהֵשם ְבדֹורֹו ִבְגַלל ֶשִהְתַחֵזק ְבָכל ךֹוחֹו - 
. ְלָזֵרז ָךל ַהִםְבָרִאים ַלֲעבֹוַדת ַהֵשם

 
שובו : "(ל, ְיֶחְזֵקאל יח)ֶשֶםֱאַמר , ְלָהִשיב ַרִבים ֵמָעוֹון ַךֲאֶשר ַתִשיג ָידֹו: ָהִעָ ר ָהֶעְשִרים...

הֹוֵכַח תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיְתָך : "ְוֶנֱאַמר. ָלַמְדנו ִךי ֶזה ֵמִעְ ֵרי ַהְתשוָבה, "ְוָהִשיבו ִמָךל ִפְשֵעיֶכם
ְוָדִוד ָעָליו ַהָשלֹום ָאַמר , ֵיָעֵנש ַעל ֲחָטָאיו– ָלַמְדנו ִךי ִאם לֹא יֹוִכיֶחםו , "ְולֹא ִתָשא ָעָליו ֵחְטא
". ֲאַלְלָדה פְֹשִעים ְדָרֶכיָך ְוַחָחִאים ֵאֶליָך ָישובו: "ְבִמְזמֹור ַהְתשוָבה

 (שערי תשובה פרק ראשון)

ֶשָךל ִמי ֶשֵטש לֹו ֵחֶלק ַבֲהָפַצת ַהַטֲהדות ְוֵקרוב ְבֵני ִיְשָרֵאל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ָשַמִים ָוָאֶרץ"
וְמָבְרִכים , מֹוְסִרים ְבָיָדיו ִשְבִעים ַמְפְתחֹות ֶשל ִשְבִעים אֹוְצרֹות ְגנוִזים, ְלָלסֶֹרת ִיְשָרֵאל

. אֹותֹו ְבָכל ַהְבָרכֹות ֶשִםְתָבֵרְך ָבֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינו ֶשַגם הוא ָהָיה ֵמָקֵרב ֲאָנִשים ְלִמְצוֹות
ְוָכל ַבֲעֵלי ַהִדין ֵאין ְיכֹוִלים , זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהָבא, זֹוֶכה ַלֲעִשירות, ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ָבִנים וְבֵני ָבִנים

  (ְבֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָ דֹוש, ִשְמעֹון ַבר יֹוַחאי' ר)". ָלדון אֹותֹו

ל ראו "וחז, תקופה שהנביאים ראו אותה ודיברו עליה. זכינו לחיות בתקופה מדהימה
תקופה שבניו של הקדוש ברוך הוא . תקופה שחיכינו לה אלפי שנים. אותה ודיברו עליה

ואנחנו יכולים להיות חלק מאותו תהליך , קולה של הנשמה הולך ומתעורר, חוזרים אליו
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עם , עם תקוה, עם מאמץ קטן. תהליך של חזרת עם ישראל לאבינו שבשמים. מופלא
, וכבר אנו זוכים להיות שותפים בהכנת עם ישראל לקראת הגאולה– מעט רצון טוב 
. אמן ואמן, בקרוב ממש

 
ָהֲאָרצֹות -ְוָאַסְפִתי ֶאְתֶכם ִמן, ָהַעִלים-ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן, אלקים' ָאַמר ה-ךֹה, ָלֵכן ֱאמֹר

, ִש וֶציהָ -ָךל-ְוֵהִסירו ֶאת; ָשָלה-וָבאו. ַאְדַמת ִיְשָרֵאל-ֶאת, ְוָנַתִתי ָלֶכם; ֲאֶשר ְנֺפצֹוֶתם ָבֶהם
.   ִמֶלָםה--תֹוֲעבֹוֶתיהָ -ָךל-ְוֶאת

ְוָנַתִתי , ִמְבָשָרם, ַוֲהִסרִֹתי ֵלב ָהֶאֶבן; ְורוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן ְבִקְרֵבֶכם, ְוָנַתִתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד
.   ֵלב ָבָשר, ָלֶהם

ֶאְהֶיה ָלֶהם , ַוֲאִני--ִלי ְלָעם-ְוָהיו; ִמְשָפַטי ִיְשְמרו ְוָעשו אָֹתם-ְוֶאת, ְלַמַען ְבֺח ַֹתי ֵיֵלכו
.  ֵלאלִֹקים

 ('כ-ז"פסוקים י, א"פרק י, יחזקאל)
 

. שבח לבורא עולם– תם אבל לא נשלם 
נספח טלפונים ומידע נחוץ נוסף 

: לשאלות בהלכה- בתי הוראה

:  טלפון19.00-20.30ה -בית הוראה ישיבת כסא רחמים בנשיאות הרב מאיר מאזוז פתוח א

03-5747316 

-17.00וגם ,   בבוקר10 ורבע עד 9 בין השעות 03 5704432א בני ברק ''הרב ווזנר שליט
 בערב 19.00

 
 :א על איסוף המידע החשוב שלהלן"תודה לרב אלדד שמואלי שליט

 

ארגונים העוסקים בקירוב ברחבי הארץ 

 

טלפון פעילות  שם הארגון 

ארגון העוזר למציאת חברותא ללמוד תורה ברחבי הארץ חברותא 
פנה ... באם אתה רוצה לסדר חברותא למשהו או לעצמך> 

. לארגון
 

02-5806923 

ארגון העוזר למציאת חברותא ללמוד תורה ברחבי הארץ ללמוד וללמד 
פנה ... באם אתה רוצה לסדר חברותא למשהו או לעצמך> 

. לארגון
 

02-5713613 
 

דיסקים ביהדות במגוון עצום במחירים הכי זולים , חוברות, ספרים מלכות דוד
. קומה שלישית,  בני ברק74כהנמן ' רח, פינחס ראובן' ר– בארץ

 .14:30-21:30בין השעות ', עד ה' פתוח בימים א
" כל טוב"שלח אותו לחנות והוא יחזור עם ? רוצה לקרב משהו> 

. הרבה ספרי אמונה וחיזוק במחירים מצחיקים

 

שיעורי יהדות , הרצאות, סמינרים, סופי שבוע, חוגי בית, סדנאותערכים 
חברותא בטלפון  ועוד 

בקש מהארגון עלונים על מנת לדעת מתי הסמינרים הקרובים > 
. והצע לכל מי שנראה לך מתאים להשתתף בסמינר

03-5793035 , 
02-5000220 ,
04-9846946 
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חוגי , הרשמה לסימנרים, הרשמה והכוונה למוסדות חינוך תורניים לב לאחים
. מדרשיות ועוד, בית
יש לך שכן שמתחיל להתחזק ואתה רוצה לעזור להם לעבור > 

פנה ללב לאחים והם ישתדלו לשלוח את האדם ? לבית ספר תורני
. המתאים להסביר למה ואיך לעבור לבית ספר תורני

 

1800-550-
300 

. סמינרים וסופי שבוע לכל המגזרים בכל הארץצוהר 
כדאי לנסות גם אצלהם לקבל מידע ועלונים על סמינרים > 

. וסדנאות קרובות על מנת להפיץ למי שמתאים
 

02-5000897 

 03-5603243. שיעורים וארוח, סופי שבוע,הרצאותשורשים 
 

!  רעיון אדיר – חברותא טלפונית איילת השחר
בקש מהארגון עלונים ודפי מידע על מנת להפיץ בסביבתך > 

כמו כן תוכל לבקש , ותוכל גם אתה להשתתף בחיזוק טלפוני 
. חברותא על מנת ללמוד איתו בטלפון

: מחלקת נשים
073-2322222 
: מחלקת גברים

1800-202-
502 

כולל הסברים והלכות והמחשה , ניתן להזמין לערבי הפרשת חלה ערבי הפרשת חלה לנשים 
. מהי הפרשת חלה ומעלת זכות המצווה

אם את רוצה חיזוק עם לימוד מעשי של מצוות הפרשת חלה > 
. פני למארגנות ותזכי ְלָזכֹות– וסודות המצוות 

- סימה טורשי 
052-7656682 
האחיות רצון 

050-7598186   

ניתן לשלב גם הפרשת חלה וגם , ניתן להזמין ורואים ישועותסעודות אמנים לנשים 
וכמובן הרבה – סעודת אמנים יחד עם הרבה שמחה ואמונה 

. ניסים וישועות
, אם את רוצה חיזוק עם לימוד מעשי של מצוות ברכות הנהנין> 

. פני למארגנות ותזכי ְלָזכֹות– מעלת עניית אמן ועוד חיזוקים 

- סימה טורשי 
052-7656682 
- שושנה פריימן

0544918667 
- גברת נועם

04-6224157   

. ארגון העוסק במניעת הפלותאגודת אפרת 
,  עוברים יהודיים בכל יום150אם איכפת לך מהריגה יומית של > 

. פנו לארגון ותקבלו חומר ותפיצו במקומות שידריכו אתכם לשים

02-6536212 

. גמחים והשאלת ציוד רפואי יד שרה
אם אין לכם בסביבה סניף של יד שרה ואתם רואים את עצמכם > 

. אז צלצלו והרוויחו מצוות חסד– מתאימים לפתוח 

-02או * 6444
6444444 

. גמחים והשאלת ציוד רפואי עזר מציון
אם אין לכם בסביבה סניף של עזר מציון ואתם רואים את > 

. אז צלצלו והרוויחו מצוות חסד– עצמכם מתאימים לפתוח 

03-6144444 

מערכת קולית לשמיעת שיעורי תורה בטלפון אלפי שיעורים קול הלשון 
. בחמש שפות

תוכלו להזמין גם מערכת להטענת נגנים של אלפי שיחות > 
. ותוכלו לזכות את סביבתכם

 

03-6171111 
-02: למזכירות

5816622 

גמרא  , תורה, שיעורים טלפונים מוקלטים במוסרקול הדף 
 

1700-550-000 

הצלת בנות ישראל מהכפרים הערביים , אגף למלחמה במסיוןיד לאחים 
. ועוד
 

02-5371003 

עזרה לאסיר להשתקם במסגרת היהדות והכוונה לגמילה הרשות לשיקום האסיר 
למכורים 

 

02-6527266 
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שיקום אסירים בדרך היהדות אשל 
 

025825215 

מארגנים , סמינרים ושעורי תורה גם לדוברי אנגליתעלינו 
ל  ''   לסטודנטים מחו Discoveryתוכנית

 

02-6272355  
02-6272357 

מרכז -"חסידות וואסלוי 
" ליהדות בלב

 03-5228291טיש ועוד , חברותא, סעודות שבת, שעורי תורה
 

ספרים ודסקים בדרך רבי נחמן מברסלב , שעורי תורה וסמינריםלב הדברים 
 

08-9759000 

. ומידע יהודי, רבנים, מידע על שיעורים מרכז מידע יהדות
 

025811911 

עזרה למציאת חברותא ללמוד תורה לנשים בלבד מודעות 
 

025861723 

עזרה למציאת חברותא ללמוד תורה עיתים לתורה 
 

1700-700-
613 

עזרה למציאת חברותא ללמוד תורה פרוייקט חברותא 
 

1800-202-
502 

מארגנים סופי שבוע באוירה יהודית  (לאקדמאים)אפיקים 
 

03-6197836 

מארגנים סופי שבוע באוירה יהודית אוצרות חיים 
 

03-6880091 

מארגנים סופי שבוע באוירה יהודית גילויים 
 

02-5713012 

יעוץ אנונימי בעניני חינוך ילדים עזר מציון 
 

03-5742742 

יעוץ אנונימי בעניני חינוך ילדים אור לאחינו 
 

03-6184979 

ארגון העוסק בחיזוק טהרת המשפחה האושר בחיים 
 

02-5001720 

המרכז הארצי לטהרת 
המשפחה 

ארגון העוסק בחיזוק טהרת המשפחה 
 

02-5823222 

. ארגון העוסק בחיזוק טהרת המשפחהחנוך לחיי משפחה 
שלום , ניתן להזמין סדנא לנשות העיר בעניין טהרת המשפחה> 

. המשתתפות מקבלות תעודה מתאימה. בית ועוד
 

08-9741030 

טהרת הדסה מוסדות דור 
ודור 

. ארגון העוסק בחיזוק טהרת המשפחה
שלום , ניתן להזמין סדנא לנשות העיר בעניין טהרת המשפחה> 

. המשתתפות מקבלות תעודה מתאימה. בית ועוד
 

02-5910000 

. ארוח שבתות לבחוריםישיבת אור החיים 
. הזמן חברים שיבקרו בישיבה ויחזרו מחוזקים בזכותך> 
 

02-5000455 

ארוח שבתות גם רווקות דרכי אבות 
 

02-5813666 

רווקות ומשפחות , ארוח שבתות רווקיםישיבת מחנה ישראל 
. הזמן חברים שיבקרו בישיבה ויחזרו מחוזקים בזכותך> 
 

02-5387320 

ארוח שבתות רווקים ישיבת נתיבות עולם 
 

03-5794211 



 שלך להפצת יהדותהמדריך – מאירים את העולם 

 

ארוח שבתות תורה ואמונה 
 

02-5370109 

 

ישיבות לבעלי תשובה ומדרשיות לבנות 

 

טלפון פרטים שם הישיבה 

ביתר עלית – הרב זמיר כהן היכל מאיר 
מארחים בשבתות 

 

050-4151552 

הרב שלום ארוש – ברסלב חוט של חסד 
, ירושלים מארחים שבתות

הרצאות בכל הארץ 
 

02-5812210 

ירושלים – הרב ראובן אלבז אור החיים 
מארחים בשבתות 

 

02-5374108 

כולל ארוח בשבתות וסמינרים תורה ואמונה 
 

02-5000455 

לבעלי תשובה דוברי רוסית אולפן שבות עמי 
פנימיה וארוח , לעברית

 

02-5002309  02-
5385415 

 

ישיבה לבעלי תשובה אקדמאים נתיבות עולם 
אפשרות לארוח בשבתות בני 

. ברק
 

03-5794211 
 

באוירה משפחתית , ברסלבשדה צופים 
. ביתר מארחים בשבתות, מיוחדת

 

02-5803189 

מחלקה לדוברי – מדרשיה לבנות נוה ירושלים 
שעורי , אנגלית וצרפתית, עברית
. פנימיה ירושלים, תורה

 

026544523,026544550 

שעורי תורה – מדרשיה לבנות נתיב בינה 
צ לחוזרות בתשובה ''אחה

.  בנושאים מגוונים גם לנשואות
 

02-5386203 
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