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 כי בחוברת הזו, קיבצנו עבורכם מידע חשוב ומעשי. 

 אשר יכול לתת מענה לכל אחד ואחד בכל שלב,

 ובפרט בשלבים הראשונים של החזרה בתשובה.  

 

 תהליך חזרה בתשובה נתפס כמשהו ארוך , מורכב, ומאוד מאוד מסובך. 

 יותר, פשוט  מוגדר ונגיש.אבל למעשה זהו תהליך הרבה 

 

 במדריך אנו עושים כל מאמץ לפשט את התהליך, להגדיר לפי נושאים. 

 וכל נושא בפני עצמו מחולק לדרגות שונות.
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 שמירת שבת 
יום המנוחה השבועי, הינו יום מיוחד לעם היהודי, ביום זה אנו מתנתקים מהלחץ והעומס של חיי היומיום, שובתים נחים ואוגרים קדושה  

  מקור של הנאה וזמן איכות לחברים ומשפחה. ירת שבת הינה שמלשבוע הקרוב.   רוגע וכוחות נפש

 

ובפרט לרווקים  בתהליך החזרה בתשובה התחזקות בשמירת שבת הינו קטע קשה ביותר,

ויחידים שמחליטים לבד לחזור בתשובה. אך יחד עם זאת, לאחר שעוברים את המשוכה 

 ע ממספר סיבות: הקושי נוב הראשונה )החודש הראשון והקשה( ההנאה היא עצומה.
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 הלכות שבת 
ן ללמוד באופן יוסודי ועמוק את אנו מביאים כאן נקודות חשובת בנושא הלכות שבת. מפאת קוצר מקום לא נרחיב,  נית

 http://www.shabes.net/teacher/mains/themainforpupil.phpההלכות  באתר שבת נט 

 לשבת הכנות

  נט שבת אתר שבת הלכות ללימוד 

 ברגיעה השבת את לקבל כדי ההכנות את להקדים 

 הבית וסדר נקיון 

 השולחן עריכת 

 תספורת, צפרנים קציצת, רחצה 

 שבתל מיוחד לבוש 

 [שבת תוספת] נרות הדלקת 

  השבת את לכבד המצווה – זכור

 קידוש  

 משובחים מאכלים 

 סעודות שלש 

 שבת זמירות 

 הבדלה 

  בשבת מלאכות איסור – שמור
 ...(נעשה כיצד אלא אסור להם לומר לא רצוי שומרים אינם שעדיין המשפחה בני עם מדברים כשאתם)

 

 הסגרי כיבוי או הדלקת, כיבויה, אש הדלקת., 

 תבלינים לא גם הפלטה על העומד לסיר אוכל להוסיף לא 



 שנשאר אוכל לפלטה להחזיר לא. 

 אש על או מיקרוגל או בתנור לחמם או לבשל לא 

 כלי, טלפון, בוילר,  דיגיטלי שעון, אוטומטית דלת, מרכזית הסקה: כולל. חשמל מכשירי וכל אור של וכיבוי הדלקה 

 .רכב

 וירקות פירות סחיטת 

 [כף בעזרת מועכים לתינוק רכה בננה. ]וירקות פירות ריסוק. 

 לסלט מאוד קטנות חתיכות לחתוך לא. 

 וכדו שושמום עם דבש ערבוב, טחינה הכנת, פודינג הכנת, בצק לישת כולל - לישה איסור.' 

 ירקות לכבוש אסור 

 מיםמסויי בשינויים לפתוח מותר, שבת לפני לפתוח רצוי: שימורים וקופסאות אריזות פתיחת. 

 להמנע כדי[, שונים בצבעים וקיים ניילון מחוטי עשוי אבל ננס כמו שנראה] ניילון סיבי של בפקעת להשתמש 

 .מסחיטה

 במשחה ולא כלים בנוזל רק להשתמש. 

 שנשפכו המים לגריפת לשיש קטן מגב שיהיה כדאי ולכן, סמרטוט לסחוט אסור. 

 יהוץג ואיסור{ מהבגד כתם להסיר גם הכולל} כביסה איסור. 

 (.שבת לפני לדלל) דליל נוזלי בסבון ורק אך בשבת להשתמש 

 אם. ידיים קרם, אסורה נעליים משחת, מותר פה מי – אסורה שיניים משחת: למיניהן במשחות להשתמש אסור 

 .לנהוג כיצד רב לשאול צריך רפואית בעיה יש

 שנרטב בגד סחיטת איסור. 

 בגד על לא, בלבד הגוף על - בושם. 

 מוכן חתוך ניר לקנות או, שבת לפני חתוך להכין יש -  טטואל ניר. 

 צפרניים לגזור אסור בשבת. שבת לפני נקצוץ הצפרניים את 

 (גבות סידור) שער לתלוש, להתגלח, להסתפר אסור בשבת. שבת לפני רק נעשה, שיער מריטת, גילוח, תספורת 

 גומי במגב לגרוף מותר מים שפכונ אם. בסמרטוט רצפות לשטוף אין בשבת. שבת לפני - הבית שטיפת . 

 פעמון, משרוקית, רעשן כולל, נגינה בכלי קול השמעת איסור. 

 חול כולל, חומר כל על זאת לעשות אסור. חותמת הטבעת, שרטוט, צביעה, ציור כולל, כתב ומחיקת כתיבה איסור ,

 '.וכו חלון על אדים

 לגזור אסור, בפלסטלינה לכייר אסור, להדביק סורא - האסורות במלאכות קשורים שאינם משחקים לילדים לחפש .

 כך. בלבד שבת משחקי שיהיו משחקים למלאי לדאוג כדאי. וחשיבה חברה במשחקי הילדים את להעסיק ניתן

 .יותר ממנו נהנים, השבוע כל המשחק את ראו שלא הילדים

 ובעציצים בחצר לטפל לא. 

 תמונות ולהדפיס לצלם לא 

 לתפור או לגזור לא 

 בשבת מטריה פתוחל לא. 

 פלאפון/ בטלפון לדבר או מחשב להדליק לא 

 (בנעליים כמו קשר ג"ע עניבה מותר) קשר גבי על קשר לקשור לא 

 מרוצפת שאינה חצר לטאטא לא 

 



 למתקדמים

 בשבת מעמד המחזיק איפור קיים - ולהסתרק להתאפר לא . 

 יםהמותר האופנים את לברר יש - הגוף כל את חמים במים לרחוץ אסור  

 ובברכה בים לשחות אסור  

 

 

 

 

 

 תפילה וברכות

 

אחת הדרכים להתקרב אל הבורא, דרך רבת עוצמה, היא התפילה. אולם עוצמתה המיוחדת ומעלתה הגדולה של 

 התפילה אינה ידועה לרבים, ועל כן אין יודעים להעריך נכונה את חשיבותה.

עולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים". חכמינו ז"ל במסכת אבות אומרים "על שלשה דברים ה

עזרה וחסד  -כלומר, שלשה דברים מהוים בסיס לקיומו של העולם והם: לימוד התורה וקיום מצוותיה, גמילות חסדים 

בין איש לרעהו, ו"עבודה". בזמן שבית המקדש היה קיים, "העבודה" היתה עבודת הקרבנות, וגם התפילה. כיום, 

 מקדש חרב ואין קרבנות, נותרה לנו התפילה, הנקראת בשם "עבודה שבלב". שבית ה

התפילה היא אפשרות נפלאה לשוחח עם הקב"ה, לבקש בקשותינו ולהשען עליו. "קו ישיר" מהאדם אל בוראו, אין 

אדם שכינת ה' מולו, והוא משוחח עם ה' כמו  -צורך בשליחים או מתווכים. אדם העומד ומתפלל תפילת העמידה 

המדבר עם חברו. דבר זה נכון בכל אדם, ולא חשוב אם הוא צדיק או לא, מבוגר או ילד קטן. וכך כתוב בפסוק 

 בתהילים קמ"ה "קרוב ה' לכל קוראיו".

ישנה שאלה הנשאלת לפעמים בנושא זה, וחשוב לנו להבהיר את התשובה עליה. הבורא יודע את כל צרכינו ואת כל 

 כבר עבורינו מה יקרה, ואם כן מדוע עלינו להתפלל?משאלותינו, הוא גם קבע 

אם האדם אינו מתפלל, אינו מבקש, הוא לא  -התשובה היא כי כך נקבע מאז בריאת העולם, ועל פי כלל זה העולם מתנהל 

 יקבל.

בבריאת העולם, בששת ימי הבריאה, ברא הקדוש ברוך הוא את הצמחיה והכין אותה לצמיחה. אבל הצמחים עמדו על 

פתח הארץ ולא צמחו, עד שנוצר האדם והתפלל עליהם. דבר זה רמוז בפסוק )בראשית ב' ה'( "..וכל שיח השדה טרם 

השפע מוכן, ה' רוצה לתת  -יצמח... ואדם אין לעבוד את האדמה". מאז נקבע יסוד זה בבריאה, ועל פיו מתנהל העולם 

בילו. כלומר, אנו צריכות להתפלל כדי לקבל את הטובות אותו, אולם אם האדם אינו מבקש, לא יקבל את מה שהוכן בש

 והחסדים שה' הכין עבורינו. ]בדומה לאם, שבנה רוצה ממנה דבר מה, היא מחכה שהוא יביע את בקשתו, ואז יקבל.[

גם בגאולת עם ישראל נמצא בתורה יסוד זה. בחומש שמות, התורה מספרת על יסורי עם ישראל בארץ מצרים. כאשר 

כד'(. -רות "ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים... וישמע אלקים את נאקתם, ויזכר אלקים את בריתו..." )שמות ב' כג'גברו הצ

 בקשתם החל תהליך הגאולה.-תפילתם-רק לאחר נאקתם



לתפילה יש כח נוסף, גם לשנות את הטבע, ולקרוע גזרות רעות. התורה והנביאים מלאים דוגמאות לכך. אנו נביא רק 

 ן.מעט מה

  .האמהות של עם ישראל, שרה, רבקה ורחל היו עקרות וכולן נפקדו בבנים בזכות התפילה 

לפני לידת יוסף לרחל אמנו, היו ליעקב אבינו עשרה בנים. ששה ללאה, שנים לבלהה, שנים לזלפה, ורחל עקרה. באותו 

ואז חשבה לאה, אם יולד לי גם הפעם בן, עשר בנים. -זמן הרתה לאה שוב. האמהות היו נביאות וידעו כי ליעקב יהיו שנים

השפחות שנישאו ליעקב. התפללה לאה לה'  -ישאר לרחל אחותי בן אחד בלבד, ותהיה פחותה אפילו מבלהה וזלפה 

 והעובר שבמעיה הפך מבן לבת.

ישועת הבאנו רק מספר דוגמאות, ואפשר להוסיף עליהן עוד כהנה וכהנה. כולן מלמדות אותנו כי לתפילה כח אדיר ב

 האדם. 

 אולם לא תמיד הישועה, ההצלחה או השינוי המיוחל כה ברורים לעין. לפעמים האדם חש שהוא מתפלל ואינו נענה. 

בענין זה לימדו אותנו חכמינו ז"ל כי אין תפילה הולכת לאיבוד, ולעולם אינה שבה ריקם. אם האדם לא קיבל מה שביקש, 

מילוי בקשתו לא היה טוב עבורו ]ולכן אנו מבקשים שימלא ה' משאלות לבנו לטובה[, יכולות להיות לכך סיבות שונות. כגון: 

או שמילוי בקשתו בזמן זה לא היה טוב, או בגלל סיבות אחרות הגלויות רק לבורא העולם. אולם תפילתו שהתפלל נשמרת 

 לפני ה', והיא תפעל טוב בשמים בזמן מן הזמנים, אם עבורו או עבור צאצאיו.

ם, התחושה שלא נענינו, מקורה בחוסר שימת לב. אם נשים לב נראה את התשובה, את המשוב מן השמים, שאינו ולפעמי

כה חד וברור, אבל הוא קיים. הרבה פעמים אנו שוכחים לבדוק אם נענינו ]ודומים בזה לאדם שבקש מחברו להשליך עבורו 

 החפץ הושלך עבורו[. איזה חפץ מן הבית, ובינתיים המשיך ללכת, ואפילו לא בדק אם

 כאן חשוב לציין נקודה נוספת. תכלית התפילה אינה רק לקבלת צרכינו. לתפילה תכלית חשובה לחיזוק אמונתנו. 

אנו חיים בעולם של טבע. אנו קולטים בדרכים שונות את החמרניות, את הההרגשה כי הכל תלוי בנו. התחושה שלנו היא 

נוטלים תרופה ומבריאים. במסגרת  -היא צומחת, אם חולים -רעים תבואה מצליחים, אם זו -שאם עוסקים במסחר 

"טבעית" זו, אנו שוכחים את העקרון ויסוד האמונה, שהכל בידי ה', והוא היחיד שביכולתו למלא את כל משאלותינו. אמנם 

באותם מעשים תלויה הוא נתן לנו את הדרך הטבעית, ואת הצורך בעשית מעשים כדי להשיג תוצאות, אולם כל הצלחתנו 

ברצונו. כאשר אנו מתפללים, אנו מפנימים את הידיעה הזו. התפילה מביעה את אמונתנו ואת תלותנו בה', ועל ידי 

התפילה האמונה שבלבנו מתחזקת, והקשר שלנו עם הבורא נעשה פנימי יותר ומהותי יותר. כלומר, התפילה נחוצה לנו 

 ל על כל דבר, כקטון כגדול. ככל שנרבה להתפלל בכל ענין, כך תגדל קרבתינו לבורא.לבנין הרוחני שלנו. ולכן עלינו להתפל

כיון שהתרחקנו מה', לא תמיד אנו מרגישים את תלותינו בו ואיננו מתפללים כראוי. לכן, הקב"ה הרוצה בטובתנו, והחפץ 

האדם מטרתם היא כדי שיתפלל אל  בתפילתנו, מכין לנו סיבות שתגרומנה לנו להתפלל. לפעמים יסורים וצער הבאים על

 ה'. ויתכן שאילו אותו אדם היה מתפלל מקודם, היה צער זה נמנע ממנו.

עלינו לזכור כי אלוקינו אתנו בכל עת ובכל שעה, ואנו יכולים לקרא אליו ולהתפלל לפניו במילים שלנו, מתוך הלב, בכל זמן 

 שאנו זקוקים לדבר מה.



היא תפילת העמידה. תפילה זו  -ח להתפלל, קבעו לנו חז"ל תפילה הכוללת הכל כיון שאנו עלולים בכל זאת לשכו

מורכבת משלשה חלקים: שבח לבורא, בקשות על הצרכים השונים של האדם, והודאה על כל מה שקבלנו מה'. 

לתפילה זו. לתפילה זו יש כח מיוחד, כי חז"ל כללו בה את כל הכוונות הנחוצות. חז"ל תיקנו לנו גם זמנים המיוחדים 

 בערב –בשעות אחר הצהרים, ערבית  -בבוקר, מנחה  -שחרית 

 

 אז איך מתפללים?
 

  התפילה מורכבת משלושה נושאים עיקריים

 ,שבח לבורא עולם.1

  בקשה ) בקשות אישיות ובקשות על כלל ישראל .2

  .הודיה על החסדים שה' עשה איתנו .3

 

אנשי כנסת הגדולה,  ., ועיקר חיוב התפילה היה בהקרבת קורבן בבית המקדשבעבר, אנשים התפללו תפילה אישית של בקשות

  .התקינו נוסח תפילה ובמהלך הדורות נוספו לתפילה פיוטים רבים

 

 סדר התפילה היומי י

שחרית, *מנחה *ערבית. בשבת חג וראש חודש מוספים לאחר שחרית וקריאת התורה את * :תפילות מרכזיות ביום 3ש 

המקדש, תפילת שחרית כנגד קרבן תמיד של -"תקנת התפילות הייתה כנגד הקרבנות היומיומיים הקבועים בבית"תפילת מוסף

הערביים, ותפילת ערבית בשל ההלכה לומר קריאת שמע גם בערב ותפילה בסיום -שחר, תפילת מנחה כנגד קרבן תמיד של בין

תפילת מוסף. )זו הסיבה שבחנוכה  –פים תפילה כנגדו בשל כך בשבתות ובחגים בהם היה בקביעות קרבן מוסף מוסי היום

  (אין תפילת מוסף מאחר ובהם לא היה קרבן מוסף ובפורים למרות היותם ימי שמחה והודיה

 

 

עמוד השדרה של כל אחת מהתפילות הן בימי חול והן בשבת וחג הינה תפילת שמונה עשרה, תפילה זו נאמרת בלחש 

 ותיו לכיוון ירושלים הקדושה כנגד עולם האצילובעמידה כאשר המתפלל מכוון פנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלקי התפילה



  ברכות השחר .1

ברכות השחר:  -בקימה בבוקר 

מודה אני, ברכת נטילת ידיים 

ועוד. אותם כדאי להגיד לאחר 

ההשכמה. )נהוג ליטול ידיים לפני 

שאומרים את הברכות. את "מודה 

שנטלו אני" מותר להגיד לפני 

  (ידיים כי אין בו שם השם

  הנחת תפילין .2

בימות החול בתפילת שחרית גברים 

 .ונערים מגיל בר מצוה מניחים תפילין

מי שלא הספיק להניח בשחרית יכול 

להניח עד שקיעת החמה.להלן סדר 

 הנחת תפילין

  פיטום הקטורת וקורבנות .3

כיום התפילה מהווה תחליף  ,כפי שביארנו

בבית המקדש. שבחרית פרשת עקידת לקורבנות 

הזכרת טקס הקרבת קורבנות  -יצחק וקורבנות 

בבית המקדש. אין חובה לנשים להגיד במנחה 

 מוסיפים מספר פסוקים

 קדיש וקדושה .4

קטעי תפילה בארמית הנאמרים 

במהלך כל התפילות ובאופנים 

שונים :להבדיל בין קטעי תפילה, 

בסיום לימוד, לעילוי נשמת 

 רהנפט

 פסוקי דזמרה .5

פרקים ומזמורים  -ברכות השבח

בשבח הבורא, חלקם מספר 

 עולם העשייה-תהילים.כנגד עולמינו

ברכות השבח נאמרים בישיבה למעט: 

הברכה שלפניהם "ברוך שאמר והיה 

העולם...", "ויברך דוד" והברכה 

  ."שבסיומם "ישתבח שמך מלכנו

 ברכת המאורות .6

הבריאה היקום  תאור פלאי -ברכת המאורות

  .והמאורות

 קריאת שמע .7

קבלת עול מלכות  -קריאת שמע

שמים, קטע חשוב בתפילה, שיש 

מצווה מהתורה להגיד אותו 

פעמיים ביום, יש להקפיד לאומרו 

מילה במילה בנוסף לפני השינה 

בצרוף  אומרים קריאת שמע

 ברכת המפיל ומזמורים

  תפילת שמונה עשרה .8

 18 -ת מתפילת העמידה מורכב

ברכות בשבת.  7-ברכות ביום חול ו

מתפללים בלחש בעמידה וברגליים 

כשהגוף מופנה לכיוון  צמודות

ירושלים. בתפילת העמידה משתחוים 

ארבע פעמים. ניתן להוסיף בקשות 

ותפילה  אישית בברכת שומע תפילה

 עבור החולה בברכת רפאינו

  חזרת הש"ץ .9

בקול רם לאחר התפילה חוזר החזן את התפילה 

 .הקהל מצטרף באמירת קדושה ומודים דרבנן

 בשבת וחג מוסיפים לחזרת השץ פיוטים רבים

 תחנון .10

נפילת -ולאחר מכן אומרים תחנון

אפיים )למעט בימי חג ובחלק 

מתפילות ערבי חג( מזמור אשרי 

יושבי ביתך למנצח ו"ובא לציון" 

ואחריהם קדיש שבו מוסיפים 

ילות( בקשת תתקבל צלותהון )תפ

ובעותהון )בקשות( דכל בית 

 .ישראל כסיום לתפילת העמידה

  עלינו לשבח .8

פרקי סיום התפילה שהם שיר של יום 

פרק תהילים המיוחד לכל יום, אין  –

כאלוקינו ופיטום הקטורת, ועלינו 

אגב כדי להוכיח על חשיבות  .לשבח

תפילת עלינו לשבח היא נאמרת 

מלבד בסיומי תפילות גם במרכז 

 .פילת מוסף בימים הנוראיםת

  תוספות לשבת וחג .9

בכניסת שבת אומרים קבלת שבת, לאחר מכן 

מתפללים מעריב ואומרים ויכולו השמיים. בסעודה 

עושים קידוש )ושרים זמירות( בשבת בבוקר 

מתפללים שחרית, קוראים בתורה את פרשת 

השבוע,ומתפללים מוסף מיוחד בצאת השבת 

 .ל עם תוספת ברכת המבדילאומרים מעריב ליום חו

בתפילות שבת וחג מוספים פיוטים רבים, לכל פיוט 

  .המיוחד לכל עדה ועדה ניגון

 

 תפילת שחרית

ברכות השחר: מודה אני, ברכת נטילת  -. בקימה בבוקר 1תפילת שחרית מחולקת לכמה קטעים והיא הארוכה שבתפילות: 

. פרשת עקידת יצחק 3. לגברים ברכות הציצית והנחת תפילין2כוי יהי רצון ועד.ידיים ברכות התורה, אדון עולם, יגדל הנותן לש

חלקים כנגד ארבעת העולמות המוזכרים  4-וקורבנות עד כאן מעיין הקדמה לתפילה ומכאן תפילת שחרית עצמה המחולקת ל



. ברכת 5עולם העשייה -ופרקים ומזמורים בשבח הבורא, חלקם מספר תהילים.כנגד עולמינ -. ברכות השבח4בתורת הקבלה

כנגד עולם  -קבלת עול מלכות שמים -. קריאת שמע6תאור פלאי הבריאה היקום והמאורות. כנגד עולם היצירה. -המאורות

. תפילת שמונה עשרה כנגד עולם האצילות. לאחר התפילה חוזר החזן את התפילה בקול רם ולאחר מכן אומרים 7הבריאה

יושבי ביתך למנצח ו"ובא לציון" ואחריהם קדיש שבו מוסיפים בקשת תתקבל צלותהון  נפילת אפיים מזמור אשרי-תחנון

 )תפילות( ובעותהון )בקשות( דכל בית ישראל כסיום לתפילת העמידה.

 תפילת מנחה

תפילה זו כוללת את המזמור אשרי יושבי ביתך ולאחר מכן תפילת שמונה עשרה חזרת הש"ץ קדיש עם תוספת "תתקבל" ועלינו 

-בח לסיום הסיבה לחזרת התפילה בקול ע"י החזן נתקנה בזמן חז"ל בהם לא היו סידורים ורבים לא ידעו את התפילה בעללש

חובת תפילה, גם בימינו בהם כל אדם מתפלל בלחש אסור לדבר בזמן שהחזן חוזר -פה ולכך נועדה החזרה כדי להוציאם ידי

 התפילה אלא להקשיב ולענות אמן אחר כל ברכה

 ת ערביתתפיל

תפילה זו כוללת קריאת שמע, ותפילת שמונה עשרה בתפילה זו החזן אינו חוזר כבשחרית ומנחה מאחר והיא לא תוקנה כחובה 

 כנגד קרבנות נשים אינם חייבות בתפילת ערבית, אך מותר וזו זכות להתפלל

 לחש:  -הסבר על תפילת העמידה 

הברכות  3ברכות, בשבתות וחגים התפילה כוללת את  18ום חול כוללת מכונה תפילת שמונה עשרה מפני שבי תפילת העמידה

האחרונות הקבועות ובאמצע ברכות מיוחדת ליום השבת/חג. במוצאי שבתות וחגים מוסיפים בברכת  3הראשונות הקבועות 

חג לא מוסיפים "אתה חונן" את "אתה חוננתנו" לשם הבדלה בין הקודש לחול ולכן אם חל חג במוצאי שבת או שבת במוצאי 

 זאת. 

 

תפילת שמונה עשרה של לחש נאמרת בעמידה. לפני התפילה יש לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולחזור קדימה. לאחר מכן 

עומדים ברגליים צמודות במהלך כל התפילה עד לסיום. בתחילת התפילה משתחווים ע"י כיפוף מועט של הברכיים והטיית הגוף 

הפנים מעט מעל החגורה צורת השתחוויה זו נעשית גם בסיום הברכה הראשונה ובשתיהן יש מהמותניים קדימה עד שיגיעו 

 להתכופף באמירת "ברוך" ולהזדקף לפני אמירת שם ה'. 

 

 גם בתחילת מודים משתחווים ובסיומה באמירת ברוך... הטוב שמך ולך נאה להודות.

 

הגוף לצד שמאל ואומרים עושה שלום במרומיו מטים לימין  בסיום התפילה מתכופפים פוסעים שלוש פסיעות אחורה מטים את

ואומרים הוא יעשה שלום עלינו משתחווים קדימה ואומרים ועל כל ישראל ואמרו אמן לאחר מכן מזדקפים ומחכים כחצי דקה 

 ופוסעים קדימה בחזרה. 

 

אליו בקטעים מסוימים רצוי לעמוד  כאשר מתפללים בבית הכנסת, שליח הציבור חוזר בקול על תפילת העמידה והקהל מצטרף

בזמן החזרה. ובעיקר באמירת קדושה וברכו. תפילת העמידה נאמרת בשחרית מוסף מנחה וערבית. אסור למתפלל לדבר 

 מטר( של המתפלל שמונה עשרה 2.40לקרוץ ולרמוז בזמן תפילה. יש להיזהר לא לשבת לפני או בד' אמות ) 

 

 

 

 לכיוון ירושלים )תושבי מרכז הארץ מתפללים לכיוון מזרח( יש להתפלל שמונה עשרה כשהפנים

 

 וכאשר נמצאים בירושלים מתפללים לכיוון העיר העתיקה. 

 

 כאשר נמצאים במקום לא מוכר ולא יודעים מה הכיוון של ירושלים מותר להתפלל גם אם לא יודעים 

 

 "והעיקר שיכוון ליבו לאביו שבשמיים"



 זמני התפילה

זמן קריאת שמע מסתיים קודם לכן  –משוער  12.00בצהרים בחורף  1.00עלות השחר עד חצות היום )בקיץ מ -תפילת שחרית

 מצאת הכוכבים )לילה( ועד חצות הלילה  -ממעט אחר חצות היום ועד שקיעת השמש תפילת ערבית -תפילת מנחה

 הוספות לתפילה

יאים ספר תורה וקוראים, קטע המיוחד לאותו יום. הקריאה בשבתות, חגים, ראש חודש, ימי שני וחמישי. מוצ-קריאת התורה 

 נעשית לאחר תפילת שחרית, )ובשבת גם במנחה לפני תפילת שמונה עשרה(בשבת בבוקר קוראים את "פרשת השבוע".

 תפילות שבת וחג

היין שלפני  בליל שבת מוסיפים בעמידה במקום הברכות האמצעיות את פרק ויכולו כאמירת קידוש )לא במקום הקידוש על

הסעודה( ובקשה על השבת ומנוחתה. בשחרית ובמנחה מוסיפים רק בקשה על השבת שמשתנה בכל תפילה.בחגי פסח 

שבועות וסוכות ההוספה מענייני החג ודומה בשלושתם למעט הזכרת שם החג בימים הנוראים ההוספה בתפילות העמידה 

ך היא העניין המיוחד להתפלל על השנה החדשה שתהיה טובה מלבד מכילה מלבד בקשות והזכרות החג גם פיוטים והסיבה לכ

זאת במוסף ראש השנה מוסיפים שלוש ברכות מיוחדות הנקראות מלכויות, זיכרונות, ושופרות. ונרחיב בהן בע"ה בענייני ימים 

 נוראים.

 

על ההלכות הרשומים למטה. ורק הבאנו כאן הסבר על התפילה, אך למתחילים אנו ממליצים להתחזק  באמירת תפילות והקפדה 

 לאחר תקופה להוסיף

 

 וברכות תפילה
 ובשערך עד... ואהבת..., שם ברוך..., ישראל שמע . 

 השחר ברכות 

 עשרה שמונה 

 נקי ובמקום( התפילה לפני 1 פעם יד כל ליטול) נקיות בידיים תפילה 

 (וכדומה מה'בפיז לא) לתפילה מכובד לבוש 

 (שרותיםב התפנות לאחר) יצר אשר ברכת 

 אכילה לפני ברכות 

 האוכל אחרי ברכה 

 מנחה תפילת 

 המטה על ש"ק 

 תהילים אמירת 

 

 

 תפילה שומע באתר תפילות נוסף על מידע

http://www.tefilah.co.il 

 

 

 

 

http://www.tefilah.co.il/
http://www.tefilah.co.il/


 כשרות
  תובות אזהרות רבות, שמטרתן להרחיקנו מאכילת מזון שאינו כשרבתורה כ המזון הכשר הוא אחד מאדני היסוד של עם ישראל בכל דורותיו

 

ישנם    מלבד חומרת האיסור, קיימת השלכה נוספת לאכילת מזון שאינו כשר. מאכלים ומשקאות כאלו, פוגמים בקדושתה של נפש האדם

 מספר צווים ואיסורים שנכתבו בתורה בנושא כשרות 

הפרדה בין בשר וחלב    

לב אמו" מפסוק זה נלמד האיסור לבשל יחד חלב ו/או מוצריו עם בשר ו/או מוצריו. יש ליחד כלים ותנורים נפרדים "לא תבשל גדי בח

ב. לאחר אכילת מוצרי חלב יש להמתין זמן מועט.לבשר ולחלב וכן להמתין שש שעות מאכילת בשר עד לאכילת מוצרי חל  

 בעלי חיים כשרים 

מותרות באכילה ושמות העופות הטמאים האסורים באכילהבתורה כתובים שמות הבהמות הטהורות ה .  

כיום אין אנו אוכלים מהבהמות והעופות את כל הסוגים הטהורים. אנו אוכלים רק את הסוגים שעליהם יש לנו מסורת מדור לדור, שהם נאכלו 

בעלי  לקחת בנוסף על מנת שהבשר יהיה כשר  יש  .תרנגול, תרנגול הודו,ברוז, יונה-בשר פר, עגל, כבש, עוף על ידי אבותינו ואבות אבותינו

ללא מום ופציעות, לאחר מכן יש לשחוט כדין,להוציא את האיברים האסורים באכילה )בבהמות( ולהכשיר את הבשר ע"י מליחה, הדחה חיים   

  . וצלית הכבד

ם וקשקשים, הנם טמאים ואסורים באכילה. כל הדגים אשר יש להם סנפירים וקשקשים מותרים באכילה. הדגים שאין להם סנפירי -דגים

 .דגים אינם טעונים שחיטה או מליחה

  איסור אכילת תולעים וחרקים

נאמר בתורה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השרץ, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם". כי אני ה' אלקיכם והתקדתם והיתם קדושים כי 

  (מ"ד-ומש על הארץ" )ויקרא י"א מ"גקדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הר

 "התורה אוסרת עלינו לאכול חרקים מסוגים שונים: רמשים, תולעים, זבובים וכד' בלשון ההלכה נקרא אסור זה "אסור תולעים

 

 מצוות התלויות בארץ

ן ללוי לעני ועוד. הימנעות לפני הכניסה לארץ ישראל נצטווה עם ישראל במספר מצוות: הפרשת חלה מהעיסה, מתן מעשרות מהתבואה לכה

ערלה ושמירה על קדושת נטע רבעי. כמו כן אחת לשבע שנים, בשנת השמיטה לשבות ממלאכת עבודת האדמה ולהפקיר את  מאכילת

 .השדה

 

 לסיכום הבאנו נקודות חשבות להתחזקות בנושא

 כשרות 

 מהדרין בשר 

 שונים במוצרים כשרות סמלי 

 כשרים דגים 

 מתולעים זהירות 

 אישית מעשרות הפרשת או וירקות בפירות כשרות  

 וחלב בשר

 יחד וחלב בשר אכילת איסור 

 שעות 6 עד דקות 27 וחלב בשר בין המתנה 

 אחד בכיור להתמודד איך ללמוד או, כיורים 7 או 

 לכיריים קרוב הבשרי את למקם כיורים בשני בשימוש 

 7 כלים מערכות 

 7 הכלים לניקוי סקוטש 

 שונים צבעים י"ע לכך הבית בני ולהרגיל כלים להפריד ראשון בשלב. 



 המטבח הכשרת 

 

 

 הסבר מקיף על הלכות כשרות ניתן למצוא באתר פרווה

www.parve.co.il 
 

 

 צניעות וזוגיות
 ננסה לחלק את נושא הצניעות למספר פרקים

  ?מהי הצניעות שמרבים לדבר עליה כל כך 

 מחייב אותנו?  במה זה 

  ?מדוע כל כך חשוב מה אלבש או לא אלבש 

  ?מדוע עלי להימנע מדיבור ידידותי וחמים עם השכן, המכר, או המוכר בחנות 

  ?מה ארוויח אם אקפיד על צניעותי 

 ?ובכלל, כיון שלא חונכתי לצניעות מילדותי, אולי אין לי בכלל סיכוי להגיע אליה 

 שובות לשאלותיך.אני מקווה שתמצאי בדפים אלו ת

 

 מה נותנת לנו הצניעות?

 הצניעות מגינה על הבית בתוכו.

כולנו מבינות ומרגישות עד כמה אידיאליים הם חיי משפחה של בני זוג, שכל אחד מהם נאמן לבן זוגו, אוהב רק אותו, 

ה אחרת, והיא לא ומתעניין רק בו. ללא ספק, כל אחת מאיתנו רוצה שכך יראה ביתה. בעלה לא יתעניין בשום איש

תתעניין ולא תעניין גברים זרים. כל אחד מהם ידע בביטחון כי בן זוגו מסור ושייך רק לו. כל אחד מהם יתמצת את 

 מלוא אהבתו ומסירותו רק לבן זוגו, מבלי להעביר אהבה לזולת. 

נשואין, המושתתים על מצב זה אידיאלי גם לגבי הילדים הגדלים בבית. אין ספק שיש קשר הדוק בין איכות חיי ה

נאמנות ומסירות הדדית, לבין בריאות נפשם והצלחתם בחיים של ילדינו. בהעדר חיי משפחה וזוגיות תקינים, גדלים 

ילדים אבודים, הנקרעים בין אבא לאמא, ונפשם הרכה ניזוקה לתמיד, כפי שידוע לכולנו ריבוי הצרכים של טיפולים 

טוב בבית ויש שלום, אין סיבה לברוח למקומות אחרים שלא היינו רוצים לראות נפשיים הנפוצים בימינו. כידוע, כש

 שם את ילדינו. 

  בודאי שכל אשה ואם רוצה בית בריא ומתוקן, לה ולילדיה.

http://www.parve.co.il/
http://www.parve.co.il/


 איך מגיעים לאידיליה הזאת?

 הצניעות באה לעזרתינו להגן על הבית שלנו, על הקן המשפחתי!

ני גברים זרים, לא ליצור אתם יחסי קרבה בדיבוריה, ולא להתקרב כאשר האשה מקפידה לא לחשוף את עצמה בפ

אליהם בשום צורה אחרת. אז יודע בעלה כי כל יופיה וחינה מיועדים אך ורק לו. והוא, גם ישמור את תשומת לבו 

 לאשתו,  ולא יחפש חיבה ותשומת לב אצל אישה אחרת.

. קשה מאד להתחיל להתרגל ים להתרגל בזה מקטנותםכל בת וכל בן צריככדי להגיע למעלה זו אחר הנישואין, 

בשמירת מרחק ושמירת צניעות רק כזוג נשוי. ומלבד זאת, אם היו לנערה ולנער קשרים בלתי צנועים לפני הנישואין, 

 נשאר רושם מקשרים אלו, ונמשך לתוך חיי הנישואין.

כל המישורים הבין אישיים והקרובים ביותר. רושם הזכרונות מקשרים קודמים פוגע באיכות היחסים בין בני הזוג ב

 ההשוואות הצפות בתודעה פוגעות ברקמת הקשר הנרקם בין בני הזוג.

ולכן,  גם נערה שאינה נשואה, לא תיצור קשר עם גבר ולא תראה חיבה לאדם זר. היא תשמור מרחק של כבוד 

פנימיותה ובבוא העת תימסרנה רק לבעלה. משכנים ומכרים, לא תתלוצץ עמם ולא תיצור מגע פיזי. היא תשמור את 

 והוא גם כן, אחרי שלא היה קשור עם שום אישה אחרת לפניה, יוכל ליצור עמה קשר אמיתי וחזק. 

 הצניעות מגינה על העולם.

 אשה צנועה תורמת ואחראית לעולם מתוקן יותר, מוסרי יותר.

יצרים הם כוח ועוצמה לקידום העולם, כאשר אדם נולד עם יצרים ודחפים: כבוד, שלטון, התחדשות, קיום. ה

משתמשים בהם בצורה החיובית. אבל אם משתמשים בהם בצורה השלילית, הם מביאים הרס וחורבן לעולם. בורא 

עולם שברא את היצרים ברא גם את הכח שבעזרתו ניתן לשלוט על היצרים ולא לתת להם למשול בנו. התורה, 

 יצרים.היהדות, מלמדת אותנו לווסת את ה

 

אבדון,  –ברור לכולנו, שלבוש בלתי צנוע או התנהגות בלתי צנועה בריש גלי מביאים להתעוררות יצרים. ובעקבותיהם 

הרס העולם, הרס התאים המשפחתיים, הרס המוסר האנושי. וברגע שהמוסריות ירדה החלו רציחות, שפיכות דמים, 

 התפרקות כללית מכל הטוב והישר.

עותה מביאה את העולם לאיזון היצרים. היא גורמת שהעולם יהיה מקום אשה השומרת על צני

 מוסרי, מוגן ושמור, מקום שנעים לחיות בו.

  כתוב בתורה "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך" וכתוב גם "והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר

מצא אתנו להצילנו מכל צרה, אבל אם יש בנו ". מהי משמעות פסוקים אלו? מפורש כאן שהאלוקים נושב מאחריך

 . אזי האלוקים עוזב אותנוחוסר צניעות,  -ערות דבר 

התפילות אינן  כאשר הבורא עוזב את העולם, הטוב נעלם!בורא העולם הוא מקור כל דבר טוב שיש בעולם. 

כך באות צרות מתקבלות בשמים, הפרנסה מתדרדרת, הבריאות נפגעת, אין הצלחה בשום תחום. ובנוסף ל

 רבות. 

  כמה  -בארץ ישראל, שהיא ארץ קדושה, יש עוד יותר השפעה לחיזוק הצניעות או העדרה. יודעים אנו בצער

מלחמות עברנו עם אלפי הרוגים ופצועים, כמה דם נשפך בתאונות דרכים או במריבות וקטטות, כמה רבו 

גויים המקיפים אותנו ושואפים להשמידנו, וגם נגד המחלות. הכוח שיכול לעמוד נגד אויבינו מסביב, כנגד כל ה

 כוח לימוד התורה אצל הגברים וכוח שמירת הצניעות אצל הנשים. –הצרות הרבות מבפנים, הכוח הוא אחד 



 הצניעות מגינה על כל אחת באופן אישי.

צוני. כל מי ששומרת על לכל אחת מאיתנו איכות פנימית מעולה. לכל אחת מאיתנו נפש עדינה, רוחניות, לא רק גוף חי

אני. אינני מחפשת  –צניעותה משדרת בזה מסר: "אני איכותית. אינני חיצונית. יש לי איכות, יש בי רוחניות, אני 

 אישורים חיצוניים לקיומי!"

הבגד מוסיף לאדם הלובש אותו כבוד ואצילות. איש עסקים מכובד לובש בגד שונה מהקבצן ברחוב ואפילו מאשר 

ן השורה, וכשהוא הולך לפגישה חשובה הוא מקפיד עוד יותר על בגדיו. אישה לא תלך לאירוע בחלוק סתם אדם מ

הביתי שהיא משתמשת בו לניקיון הבית. והאם תוכלי לתאר לעצמך את הגברת הראשונה של ארה"ב או את מלכת 

 אנגליה לבושה בג'ינס זרוק ובגופיה?

לבוש בגד מכובד, המתאים למלכה. כאשר נלבש בגד מכובד, יעריכו כל אחת מאיתנו היא כמו מלכה. אנו רוצות ל

 אותנו, את אישיותינו, ולא יתמקדו בחיצוניות.

כל אחת מאיתנו דומה ליהלום. כמו שיהלום נשמר בכספת, ואין מניחים אותו הפקר ברשות הרבים. 

יקט פרסום, אנו גם אנחנו איננו רוצות להיות הפקר לכולם, לא לשמש ככלי משחק, לא להוות אוב

 רוצות לשמור על עצמנו. לבוש צנוע שומר עלינו ככספת השומרת על היהלום.

 

 

 

האם לכל אישה ובת יש שייכות לצניעות? אולי זה לא נוגע לי 

  באופן אישי?
. תכונת הצניעות טבועה בעצם מהותה של כל אישה ובת הצניעות היא מתנה שיש לכל אחת מאתנו –חשוב לדעת 

 .מעם ישראל

שנברא ראשון, ומהצלע הזו בנה את האישה.  –בורא עולם לקח צלע מן האדם  –התורה מספרת על בריאת האישה 

שהיא פנימית, כדי לתת לה תכונה של צניעות מטבע  –לקים ברא את האישה מן הצלע -וחכמינו ז"ל מסבירים, כי הא

 ל כל אבר מאבריה שיהיו צנועים.בריאתה. עוד אומרים שם חז"ל כי הבורא ציוה בזמן בריאת האישה ע

אין פירוש הדבר שאשה צנועה צריכה להיות מוזנחת, שאינה צריכה לשים לב כלל 

 צניעות אין פירושה לבוש חסר טעם או חסר צורה! לחיצוניותה. 

 

 

האשה היהודיה הצנועה לובשת בגדים העונים על דרישות ההלכה, אולם היא מקפידה על כך שיהיו 

ים. היא משתדלת שלבושה יהיה נושא חן בעיני בעלה, אך מתחשבת בדעתו ולא בדעת מכובדים ונא

 אחרים.

 התורה נותנת מקום לתכונות הנשיות להתבטא.שאין מקום לחלק הגופני כלל. נהפוך הוא, גם אין פירוש הדבר 

ום של כבוד. והנשיות בניגוד לנצרות, למשל, המתייחסת לכך בשלילה גמורה, ביהדות, להבדיל, יש מקום לנשים, מק

של האישה נועד לשמח את לב בעלה ובני ביתה, אך לא למשוך  מתבטאת ומווסתת בזמן ובמקום הנכונים. יופיה

 אליה עיני אנשים אחרים. 



 

 

 

 

 

לא חונכתי לצניעות מילדותי, כיצד אהיה צנועה פתאום 

 בבגרותי?
לים את מחשבותיו ומשנים במשך הזמן את ישנו כלל, שהוא כוח מכוחות הנפש. המעשים שאדם עושה מפעי

 תכונותיו. 

 צנועים או בלתי צנועים, כשרים או פסולים, יש השפעה על הלובש אותם. –לבגדים 

 , וגם, חלילה, להיפך. לבישת הבגד הצנוע מחדירה בלובשת כוח של קדושה וטהרה

ה הלובשת בגד צנוע, זוכרת כי קבלה האדם מודע כל הזמן לבגד שהוא לובש, ולכן הוא מושפע מלבישת הבגד. איש

 על עצמה להתקרב לעבודת ה'. כך משפיע הבגד הצנוע על כוחות נפשה של הלובשת, ומחזק אותה.

ובהמשכו של התהליך, אישה או בת שתתחיל להתחזק בלבוש צנוע, תחזק בכך את ההתקדמות שהשיגה עד עכשיו. 

ש עמוק עוד יותר לצניעות. ככל שחולף הזמן, ולבושה מעשיה והשתדלותה בשמירת הצניעות, יולידו בלבה רג

והתנהגותה ישתפרו עוד ועוד, תמשיך להתפתח בקרבה הערכה עמוקה ומלאה עוד יותר למידה יקרה זו. לבוש 

כך והתנהגות עדינים מעדנים את האישה, ומעוררים בקרבה רגשות הולכים ומעמיקים לכל מה שמסמלת היהדות. 

 בצניעות והתקרבות לבורא. נוצר מעגל של התחזקות

  שלב אחר שלב. –הדרך לרכוש מידה יקרה זו, הוא בהדרגה 

להתחיל בנקודה אחת, ולאחר שהצניעות בנקודה זו הפכה להיות קניין שלנו, ונתחזקנו בה היטב, ניתן לעבור הלאה 

 לנקודה נוספת. כוח הקדושה של הצניעות יתן לנו את החשק להתקדם עוד ועוד.

 

 ישים את הצניעות דווקא לנשים?מדוע מדג
העולם שאנו חיים בו מלא נסיונות ומלחמה רוחנית קשה. לגברים ניתן כלי שבו הם יכולים להלחם ולשמור על רמתם 

הכלי הזה הוא לימוד התורה.  וכמו שכתוב בגמרא: "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין."  –הרוחנית והמוסרית 

התורה. אבל נשים אינן  –ר הרע, מודיע לנו שברא כוח המסוגל לפעול כנגד היצר הרע כלומר, הקב"ה שברא את היצ

כלי המלחמה של הנשים היא מחויבות בלימוד התורה, וגם הן זקוקות לכלי מלחמה לשמירת רמתן המוסרית. 

 .הצניעות

 

 עוד ממעלות הצניעות

 .הצניעות מביאה ברכה לבית 

. בברכות שלמעלה, בברכות שלמטה, בעושר, בבנים, עלה מתברך בכלבכמו שכתוב בזוהר הקדוש)פרשת נשא(: 

 בבני בנים. 

 .לאישה צנועה יש בנים צדיקים 

בניה של האשה הצנועה גדלים בעלי אישיות חיובית ואיתנה, שאינה מושפעת מהבלי העולם, והם אינם מתערבבים 



 עם סביבה שלילית. הם מהווים את הבסיס להמשכיותו של עם ישראל.

וב שאם רואים אדם צדיק מאד, זהו סימן שאמו היתה צנועה ולכן זכתה בו. בתנ"ך יש כמה דוגמאות של בנים כת

 צדיקים שנולדו בגלל הצניעות של אמותיהם.

  שרה אמנו שהיתה עקרה וזכתה בגיל תשעים ללדת בן צדיק כיצחק אבינו. והתורה רומזת שהיה זה בשכר

 צניעותה.

 בועז ולהקים את מלכות בית דוד, מלכות נצחית, בזכות צניעותה. כאשר הלכה רות המואביה זכתה להנשא ל

 ללקט שבלים בשדה התכופפה בצניעות מיוחדת, יותר משאר הבנות, ובועז הבחין בכך ולכן נשא אותה לאשה.

  .גם בדורות האחרונים ידוע על צדיקים מפורסמים שהוריהם זכו בהם בזכות צניעות האשה 

 

 עות בימינומעלת שמירת הצני

ככל שהצער גדול יותר, ככל שהקושי בקיום המצווה הוא רב יותר, השכר שמקבלים על כך  -יש כלל ידוע בקיום מצוות 

 מאת ה' יתברך יותר גדול, והוא גדול פי מאה מקיום אותה מצווה בלי קושי. 

חומים אלו מתגבר כוח הרע עד בזמננו עיקר הניסיון לכל אחד ואחת הוא בשני תחומים: אמונה וצניעות. דווקא בת

 מאד. המתירנות על כל תוצאותיה המרות משתוללת בעולם כולו, והיא ביטוי להעדר אמונה והעדר צניעות. 

וכיון שבזמנינו הקושי כל כך גדול, והניסיון כל כך קשה, השכר שמקבלים על כל מעשה של התחזקות והתקדמות גדול 

התחזקות שלך, כל התקדמות, כל צעד קטן קדימה, מבטיחים את שכרך מאת פי מאות ואלפים מאשר בעבר. לכן, כל 

 האלוקים בכפלי כפלים. 

 

 מקצת הלכות צניעות
 הצניעות כוללת הנהגות והלכות בכמה תחומים:

 לבוש 

 התנהגות ודיבור 

 ראיה ומחשבה 

 צניעות בלבוש

בגד למלא אחר כללים מסוימים, אבל הוא בגד צנוע אינו בגד מוזנח, מרושל, וחסר צורה! הוא צריך  –נשוב ונדגיש 

 .יפה

 החצאית         

 .אורכה עד אחרי הברך, כך שהברך תהיה מכוסה גם בישיבה 

 .לא צמודה לגוף 

 .אסור שהחצאית תהיה שקופה ואפילו לא כנגד האור 



 החולצה

 החולצה צריכה לכסות בכל המקומות

  לכסות את המרפק. -בשרוולים 

  יל שיפוע הגוף, צריך להיות מכוסה.ממקום שמתח -סביב הצואר 

 .קצה החולצה יהיה מעבר לתחילת החצאית, ולא ישאר מקום לראות חלקי גוף ביניהם 

 השיער

 .באשה נשואה )או שהיתה נשואה( יש חיוב לכסות את השיער 

 

 צניעות בהתנהגות ובדיבור

     

 וק בקול רם, וכדו', רצוי גם לא המנעות ממשיכת תשומת לב כוללת גם שלא לדבר בקול רם ברחוב, לא לצח

 לאכול ברחוב.

 .אין לפרסם ולספר דברים אישיים הראויים להשאר בהסתרה מאחרים 

  יש להזהר מאד ממילים ודיבורים של ניבול פה. לדיבור יש כח מיוחד להשפיע על הנשמה, ולכן יש להזהר

 במיוחד לדבר בלשון נקיה.

 צניעות בראיה ובמחשבה

 ים זה בזה. מראות אסורים גורמים למחשבות רעות.הראיה והמחשבה תלוי

 אסור לראות סרטים, ספרים, תמונות, עיתונים וכדו' המראים התנהגות לא צנועה של בני אדם.

 אדם שנחשף למראה לא צנוע, עליו לעצום את עיניו.

 

 

 

 שלבים בחזרה בתשובה
 

 מה מתאים לי ?                

     

אז קודם כל רצוי שתנסו להגדיר את רמת התעניינותכם ביהדות וכדי להקל 

 עליכם קטלגנו כאן כמה קטגוריות עיקריות אך לא ממצות:

 מתעניינים  1

 להרצאותמתעניינים ויוצאים . 2

 סקרנים  3

 לומדים בקביעות  .4
 מתחזקים ברצינות.   .5

 



 

 מתעניינם
 

על "חזרה בתשובה" וכל הדומה לה, ובכל זאת רוצים להרחיב  חילונים שבכלל לא חושבים

אופקים ולהכיר את היהדות אלו מתעניינים, מתפלספים על דת ויהדות עם הבחור הדתי 

בעבודה, מזפזפים לתוכניות דת בטלוויזיה, גולשים לאתרי אינטרנט המציעים הרחבת אופקים 

 . ללא שינוי באורחות החיים

 מה מומלץ?  

 

  נטרנטאתרי אי

סרטונים והרצאות על מיסטיקה, זוגיות,  בגישה יהודית  ועוד. מדובר בהרצאות  – הידברות

וסרטים מרתקים מותאמים מאוד למתעניינים ואם ישנן שאלות, לארגון יש מענה כמעט מידי 

 בטלפון או בשליחת הודעה. 

כאן מדובר באתר לשאלות מעמיקות ומאמרים רציניים,   –מאמרים ושאלות ותשובות  -ערכים

 הארגון מעסיק רבנים במיוחד עבור כתיבת המאמרים  ולמענה לשאלות. 

כתבות ומאמרים מעמיקים, סרטונים ומצלמת הכותל האתר בשיתוף הישיבה הותיקה  -איש

 רה"לחוזרים בתשובה "אש התו

 כתבות מאמרים וסיפורים אישיים. -חברותא

 mp3-שיעורי תורה והרצאות להורדה ב -1תורה 

. אתר יחודי המשלב מגוון  שיעורי תורה -תיקון המידות \שיעורי תורהמאגר  -תיקון המידות

תולדות   מפי הרב יוסף שובלי, בנושאי: תיקון המידות, רוחניות, מוסר, השקפה, שיעורים

ועוד. בנוסף מגוון תמונות רבנים נדירות. וגלריית סרטונים של גדולי  קברי צדיקים, ברסלב

 ישראל.

 כתבות ומאמרים בנושאים רוחניים -פסגות

 

 

 

 אתרים ופורטליים

  יעודיים ביהדות 

 

 הרב זמיר כהן 

 באתר הדברות

 

 מאמרים מעמיקים 

 ביהדות    

 

 צאים להרצאותומתעניינים וי
ישמחו לקפוץ להרצאה  אוהבים מיסטיקה רבנים וכו'מסורתיים בעלי אוריינטציה דתית מהבית, 

 יהם. אם היא מתקיימת באזור מגור

 עבורם מתקיימות בכל עת מגוון אדיר של הרצאות בכל הארץ ע"י מאות רבנים ומס' ארגונים:  

 

 בין המרצים הבולטים: 

, הרב זמיר כהן, הרב פנגר, הרב ראובן אלבז הרב לסרי  מרבית ההרצאות הינן הרב אמנון יצחק

 ם בתשלום. לעיתים מתקיימות סדרות של הרצאות בכדי להקיף נושא. חד פעמיות והכניסה אליה

 

 סדנאות וסדרות של הרצאות

ישנם גם מקומות בהן מתקיימות בקביעות סדנאות של מרצים מתחלפים ביניהם:ערכים, 

 דיסקברי,שורשים.

 בדרך כלל הסדנאות מיועדות למבוגרים יותר או אקדמאים.

 

 הרב אמנון יצחק   

 בכל הארץבהרצאות 

 

 הרב ראובן אלבז ראש    

 ישיבת אור החיים
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 סקרנים
סקרנים שרוצים לראות את היהדות "על רגל אחת" ובצורה מרוכזת מוזמנים לנופש תורני 

המחולק לרווקים, רווקות ומשפחות. ומתקיים בדרך כלל מיום חמישי עד מוצאי שבת כשלעיתים 

 מתחילים כבר ביום רביעי.

 בבית מלון עם מרתון של הרצאות, סימפוזיונים, שאלות ותשובות.זהו נופש 

, יש כאלו שיגדירו זאת כמהפך בחשיבה, ויש רבים זוכרים את הסמינר כ"החוויה של החיים"

 שייהנו מהאווירה והאוכל, תכלס' כולם מוזמנים.

 

  סוגי נופשים מומלצים:

מיוחדים לכל המשפחה וכוללים  שמרטפייה לילדים הקטנים, תוכניות  -מינרים למשפחותס

לילדים הבוגרים והרצאות להורים. בסמינרים אלו שמים דגש על הרצאות בנושא זוגיות חינוך 

 ילדים וכדו'.

 ים המשלבים בין אטרקציות להרצאות.  סמינרים תוסס -סמינרים לרוווקים/ות

המיועדים למשפחות דתיות או מסורתיות המעוניינות בנופש בהווי תורני  -סמינרים לחיזוק

 עם הרצאות וכו'  

לבחורים מזומנת חוויה מדהימה מסוג שונה, אירוח בישיבה אמיתית כולל   – שבתות  ישיבה

ה החרדית ובמקומות קדושים. והדובדבן תפילות שבת עם שירי נשמה, סעודות, ביקור בשכונ

 לטעום שבת יהודית בכיף, -סעודת פרידה לסיום בלווי גיטרות. יתרון -במוצאי שבת מלוה מלכה

 פשוט אין כל מי ששלחנו נהנה )גם אלו שנשארו חילונים(. –חסרון  

 

 הארגונים העיקריים שמארגנים נופש תורני/שבתות ישיבה :

ההיצע הרחב ביותר של סמינרים בכל הגילאים והרמות: צעירים, משפחות, עממי,  -ערכים

 ואקדמאי.    

סמינרים לכל הרמות ולכל הגילאים, למשפחות, לרווקים, ולרווקות , תוך שילב מוצלח בין -צוהר

וחדת, חמה מגוון הרצאות המותאמות לרמת הציבור לשמחה יהודית אמיתית באווירה מי

 ותוססת , תוך הקפדה על ארוחות וכיבוד עשיר כיד המלך.   

בעיקר סמינרים למשפחות איתן הם בקשר אולם ניתן להצטרף על בסיס מקום  -תפארת טבריה

 פנוי. 

ים  כולל לינה ארוחות בחור 90-הישיבה מארגת מידי שבת שבתות ל – ישיבת מחנה ישראל

 באוירה מדהימה ולסיום המיוחד האמיתי שזה באמת כמעט חינם! 

 

 סמינרים עם נופש 

 במלונות יוקרתיים

 

 סמפוזיונים שאלות

 ותשובות 

 

 שבתות ישיבה

 אירוח בישיבה אמיתית

 

 בנופש משפחתי מדריכים 

  מיוחדים לילדים 

 

 לומדים בקביעות
בתורה ומעוניינים להכירה מטבע הדברים ימצאו עצמם בשיעור תורה אם באופן חד המכירים 

עם הלומדים בקביעות נמנים כל פעמי, או כסוג של בילוי עם החבר'ה ואם כחלק ממהלך חיים. 

 הסוגים החל מחילונים ועד לדתיים. 

ר לאלו שרוצים ללמוד החל משיעור אתר ללמוד וללמד הוקם במטרה לעזו

 קליל מידי פעם ועד ללימוד יומי מעמיק.

  סגנון הלימוד גם הוא מחולק לפי רצון הלומד, וזמנו.

 

 סגנונות לימוד

שלנו ישנם אלפי שיעורי תורה לכל הרמות והסוגים  כפי שראיתם במאגר   -שיעורי תורה

מרבית שיעורי התורה מתקיימים או בבתי הכנסת שהם משובצים בין זמני התפילות  או כחוגי 

 

 לימוד גמרא בחברותא
 מותאם לכל הרמות
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 בית בבתים פרטים, ולצעירים, במועדוניות ומדרשות. 

רא בזוגות להגברת הבנת הלימוד. מומלץ שיטת הלימוד המסורתית ללימוד גמ – חברותות

 בעיקר לגברים ונוער להבנת הגמרא, לימוד בחברותות מתקיים במדרשיות, או בכוללים, 

למעוניינים ברצינות ישנה אפשרות להגיע למרכזי הערים חרדיות או מעורבות ולנסות לימוד 

 "אמיתי" עם רב אישי. 

 רושלים, אשדוד, אופקים, נתניההלימוד מתקיים בערים: פתח תקוה, בני ברק, י

  לצפיה בתגובות   052-7632680לתאום רב ללימוד אישי 

 

לימוד חד שבועי בטלפון,מיועד בעיקר לעסוקים או המתגוררים  -חברותות טלפוניות

בצעים זאת כך: יוצרים קשר עם ארגון "איילת השחר" בוחרים חומר לימוד במקומות מרוחקים. מ

מעניין, מקבלים בן/בת זוג שהותאם ע"י הארגון ובנוסף הארגון דואג לספק את ספרי הלימוד. 

הפרויקט מומלץ מאוד לנשים עסוקות, ויתרונו הגדול שבנוסף ללימוד אפשר גם להתייעץ עם 

 וגיות ועוד )הכר את האחר( חרדי/ת בנושאי חינוך ילדים, ז

  

מסגרות לימוד קלילות של פעם עד מס' פעמים בשבוע כוללות: הרצאות קבועות,  – מדרשיות

 שיחות, שאלות ותשובות, ועוד. 

ת יש מועדוניות המשלבות שיעורי תורה בערבי הווי ואקשן, סיוע בהכנת שיעורי הבי לצעירים

 עם לימוד תורני בחברותא.  

 ישנם שיעורים בהשקפה,זוגיות, חינוך ילדים, ועוד. -לנשים ואמהות

 בגמרא,   שיעורי תורה

 מוסר והשקפה

 

 עזרה בהכנת שיעורי בית

 המדרשה התורנית ביהוד  

 

 פרויקט ללימוד חברותא

 לפוןבאמצעות הט 

 

 מתחזקים ברצינות
מדרשיה או  לישיבה לבעלי תשובהפונים  רווקים ורווקות שהחליטו "לחזור בתשובה"

. ברוב המקרים מדובר במקום המשלב פנימייה והלימודים בו הינם תורניים לבעלות תשובה

 בלבד למשך רוב שעות היום.

אולם גם כאן ישנם כמובן יוצאים מהכלל וישנן ישיבות לחצי יום לימודים )ואף כאלו שביוזמתם 

תעודה או  עוזרים לבחורים להשיג עבודה חלקית(. ומדרשות ערב לבנות המשלבות לימודי

 עבודה בשאר היום. 

 

  אופן ההצטרפות:

כדי ללמוד במקומות אלו כתלמיד מן המניין נדרש המתעניין בדרך כלל לעבור מיון ומבחני קבלה 

 בכדי לשלבו בקבוצה המתאימה לו באופיו ורצונו הלימודי.
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 בסופו של דבר

 ?לעשות כדאי עוד מה
 הרבה השבת, באזור מישהו מכירים כאשר, המגורים באזור מתחזקת הלקהיל להתחבר הוא, ביותר החשוב החלק

 מצוין מקום גם הם תורה שיעורי, שבת עונג או שלישית לסעודה ללכת אפשר, ולהיפגש לצאת אפשר תמיד, נעימה יותר

 .   מחזקים קשרים ויצירת להכרויות

 בתהליך אחד על אחד וליווי אישי קשר אחברות לתוכנית להצטרף גם מומלץ.  המגורים באזור רבנית או רב לחפש

 .  בתשובה החזרה

 OFFICE@LL144.CO.IL אלינו לפנות תוכלו להדרכה בקשה או הערה שאלה בכל או? משהו הבנתם לא 

 

 

 

 

 ללמוד וללמד
 הבית של המתחזקים

www.ll144.co.il 
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