בס"ד

גיליון מס16 .
שבת קודש
כט' חשון ,תשע"ב

איש תם ואיש שדה

פרשת

האם יצר הסקרנות של "איש שדה" רחוק מאיתנו או להיפך? זה סוד ההצלחה של הבית היהודי

הדלקת נרות16:15 :
צאת השבת17:16 :
רבינו תם17:49 :

עושים זאת .כאשר ההורים מבקשים לדעת מהילדים
מה עשו כל היום ,מה למדו ,מה הכינו ,היכן הסתובבו
אחרי הקורס שהיה להם במקהלות ,האם החבר של
הבן אוהב חכמה כמו יעקב או להיפך ,האם החברה
של הבת מקפידה בצניעות בלבוש ובדיבור או להיפך.
האם יצר הסקרנות של איש שדה רחוק מאיתנו או
להיפך  -זה סוד ההצלחה של הבית היהודי.

תולדות

מה בגיליון?
דבר הרה"ג
חיים רבי שליט"א
אופטימיות ופסימיות
ומה שבניהן
דוגמא אישית
מדור לילדים
חדש ,ישן ומעורר
עניין

יוצא לאור ע"י
המחלקה לתרבות תורנית
עיריית חולון
בשיתוף:
משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית
עורך וכותב המאמרים:
הרב יונתן דדון
עיצוב והפקה:
"אורות"
פרסום ,שיווק והוצאה לאור
מודעות והפצה:
סילקו הפצות 050-8891445
כל הזכויות שמורות
נא להימנע מקריאת העלון בתפילה
לתגובות:
רח' ויצמן  ,58חולון
haimz@holon.muni.il
טל03-5027340 .
פקס03-5027189 .
הגיליון טעון גניזה

בשיתוף:
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הרה"ג חיים רבי שליט"א  -ראש ישיבה וכולל,
רב ביהכ"נ "עטרת חכמים"
כיצד יתכן שיצא מיצחק אבינו ע"ה שני בנים
תאומים שונים זה מזה בתכלית :עשיו "איש שדה"
כלומר פתוח לרחוב ,סקרן לדעת ,מבקש לטייל
ולהנות ,לשתות ,ולעשן ,ולהציק ולהזיק לאחרים.
ומאידך יעקב אבינו ע"ה" :איש תם" אוהב את
הבית ,את הפשטות ,את החכמה ,את הספרים .לא
סקרן ,לא מסתובב ,שונא את האופנה ואת המודה,
ואת הנאות הגוף המקולקלות  -רק יושב אהלים
כפשוטו.
שעדיין נשאר מהקלקול של תרח אבי אברהם.
בטבע הפנימי התורשתי שלו (גנטיקה בלע"ז) וזה לא
יסתלק מהעולם עד ג' דורות.
ויעקב אבינו הוליד שבטי י-ה בריאים ברוחם
ונשמתם לתפארת בעם ישראל.
ויש תרוץ נוסף אשר קשור אלינו במיוחד :במדרש
כתוב שיצחק אבינו ע"ה הוא אשם בקלקול של
עשיו כי לא חיזק אותו ,ולא גער בו ,ולא היכהו כדי
שיתקדם בלימוד ועזבו לנפשו ,והתקלקל והתדרדר
עד שנקרא בפי כולם עשיו הרשע  -כי ציד בפיו  -צד
את יצחק שלא הוכיחו.

בגמרא כתוב (כתובות נ) מגיל  6להעמיס על ילד
תורה כמו שור וכמו חמור .גם בגמרא (עז" ה ):כתוב
ללמוד תורה כמו שור וכמו חמור .ע"ש

ולמדנו מכאן שדוגמא אישית של אבא ואמא
בבית זה החינוך הגדול לילדים .הרגל הילדים או
מאבא או מאמא (סוכה נו ,):וכאשר הילדים רואים
כיצד ההורים שונאים את המודה והאופנה והרחוב
ותענוגות והבלי האוכל למיניהם ,אז גם הילדים

לעשיו הרשע היה אבא צדיק וסבא צדיק ויצא
רשע כי היה "איש שדה" .ויעקב אבינו ע"ה הבחור
ישיבה ואברך יקר הראשון בעולם שהיה "איש תם"
וכולנו זרעו אחריו  -שבטי י-ה עדות לישראל להודות
לשם ה'.

"טהרת הבית היהודי"
עם הרבנית רותי סימנטוב תחי'
החל מיום ב' ,ב' בכסלו ( )28.11.11בשעה 20:30
כרטיס 5 :ש"ח

חדש במתנ"ס (בשעות הבוקר)
חוג פילאטיס לנשים  -ימים א',ד' 9:30-10:30
חוג ציור לנשים  -יום ג' 10:30-12:00
חוג ג'ימבורי  -יום ב'  5( 10:00-12:00ש"ח)

תאטרון בובות " -הגיבור הקטן"
יום ראשון ,טו' כסלו ( )11.12.11בשעה 16:30
לגיל הרך  3-6בנים ובנות
 15ש"ח במכירה מוקדמת *  20ש"ח ביום הארוע

בגמרא כתוב (תענית ז) מי ששונא את היופי ואת
החיצוניות ,יזכה להיות תלמיד חכם .לדוגמא להיזהר
מאוד שלא לתת לילדים טלפון לתלמוד תורה .לא
להלביש אותם עם חולצות של אביזרי אופנה עם
כיתובים בשפה זרה באנגלית או פרסום של אופנה
מסחרית .לא להרשות לילדים ולבני נוער אופניים
וסוגי גלגלים לטיולים ברחובות .ואדרבא להיפך,
להצמיד לילדים ולנוער "חונך" שהוא אברך בן תורה
מופלג בחכמה שילמד אותו תורה יום יום ויוסיף
לו דפי גמרא ופרקי משנה נוספים על הלימודים
בתלמוד תורה שכאשר יגיע לחתונה ,בעזרת ה'
יתברך ,יהיה בקיא בכל הש"ס.
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פרטים נוספים בשעות קהלת קהל:
ימי א'-ה' 15:30-19:00
טל 03-5015529 .פקס03-5030214 .

אופטימיות ופסימיות
ומה שבניהן

כבר בראשית הימים העיד הבורא על העולם שלנו שהוא“ :טוב” .דרך המאה ה 16-בה נקשר לעניין שמו של
הפילוסוף גוטפריד לייבניץ ,שהיה מאמין אדוק באלוקים ,ועד ימינו ,נתפסת האופטימיות כנקודת מפתח
המשפיעה לטובה על איכות החיים
היא ניצבה בדד בצריף הצבאי הקטן ,מביטה בחלון ,בנוף הישימון של
מדבר ניו מכסיקו .הוא לא האיר לעומתה פנים מהרגע הראשון שבאה
לכאן .בשעת בוקר מוקדמת התייצב בעלה במגרש המסדרים ,לקראת
יום אימונים מפרך שנמשך עד לתוך שעות הלילה המאוחרות .כששב ,היה
קורס על המיטה מותש ונרדם“ .אני מתעבת את המקום הזה!” ,חשבה
לעצמה בפעם המי יודע כמה.

ראש ממשלת בריטניה צ’רצ’יל ( )1965-1874שזכור כמי שהנהיג את
מדינתו בצורה מעודדת תחת מתקפות כואבות במיוחד במלחמת העולם
השנייה ,הגדיר את האסכולות הללו כך“ :פסימיסט ,רואה קושי בכל
הזדמנות .אופטימיסט ,רואה הזדמנות בכל קושי ”.הוא הוסיף“ :ההצלחה,
היא היכולת לעבור בין כישלון אחד למשנהו מבלי לאבד את יכולת
ההתלהבות - ”.גישה זו ,הינה בעצם לב ליבה של האופטימיות.

החום היה בלתי נסבל .לא הייתה נפש אחת עימה יכלה לשוחח
ולחלוק את רגשותיה הטעונים .הרוח השרבית נשבה ללא הפוגה והמזון
כוסה בחול .גם האוויר הכיל גרגרים כאלו .היא הרגישה שסאת ייסוריה
הגיע לקיצה ,וניגשה לכתוב להוריה מכתב ,בו גוללה באריכות את מסכת
תלאותיה“ ,אינני יכולה עוד .טעם החיים ניטל ממני!”  -היה המסר הכואב
שנכתב שם בדם ליבה.

חצי הכוס המליאה והאור בקצה המנהרה

כעבור תקופה ארוכה ,נחת בבסיס מטוס התובלה של חיל האוויר
האמריקאי .בבטנו בתוך ארגז דואר גדול ,היה מכתב שנשלח במיוחד
אליה .היא פתחה אותו בלב פועם ,מצפה לאוקיאנוס של מלל ,אבל רק
שתי שורות הופיעו בו בכתב יד מוכר:
“ביתי היקרה! שני אסירים השקיפו בשעת לילה מבעד לסורג בית
כלאם .האחד ראה סחי ומיאוס ,ועמיתו ראה כוכבים הנוצצים במרום”.
“קראתי ושניתי את השורות הללו”  -היא מספרת“ ,והחלטתי לחפש
את הכוכבים בתוך האופל מסביבי ,ומצאתי אותם .מה השתנה? אותו
מדבר ,אותם אינדיאנים מסורתיים ,רק אני השתנתי .ניצלתי את השינוי
המהפכני הזה לפתיחת חלון הזדמנויות בחיי .מאותו מקום שראיתי בו
בתחילה ,בית סוהר ,ראיתי עתה  -כוכבי מרום יפיפיים”.

הקוד למצליחנות  -אופטימיות
אופטימיות ,הינה השקפת עולם הרואה באתגרי החיים מוטיבים
חיוביים .אנשיה חרטו על דגלם שתי עקרונות מרכזיים :האחד  -בני האדם
טובים במהותם .והשני  -תמורות החיים מבשרים טוב לאדם .משנתם
מבוססת על הנחת יסוד שרואה בעולם מקום שטוב לחיות בו.
המחנה הנגדי של האופטימיות ,היא הפסימיות החושדת במניעי האדם
כלא חיוביים ביסודם ,ומאמינה שתנודות החיים מבשרים רע.

הדוגמא הקלאסית המבחינה בין שתי התפיסות היא משל חצי הכוס.
כאשר הכוס מלאה חציה במים יאמר האופטימיסט“ :הנה חצי הכוס
מליאה ”.אך הפסימיסט ישיב“ :חצי ממנה ריק!”
יש כאלה שהרחיבו את היריעה ושאלו“ :מה יקרה באם הכוס תהיה
מרוקנת ברובה ממים ,מה יענה האופטימיסט על כך?” “פשוט מאוד!” -
הם ענו“ ,הוא ישפוך את רבע הכוס לכוס קטנה ממנה ,ויחזיר את המצב
לתוצאה הקודמת של חצי כוס מליאה“ ”.ומה אם הכוס ריקה לחלוטין?”,
יחקרו התיאורטיקנים“ .סוף סוף יש לי ביד כוס .זה גם משהו” ,ישיב
האופטימיסט בביטחון.
אנקדוטה משעשעת מתארת את שני היריבים האידיאולוגים תקועים
בתוך מנהרה חשוכה ,כשלפתע נראה מרחוק קרן אור“ :הנה האור בקצה
המנהרה!” ,יגיב האופטימיסט בהתלהבות ,ואילו הפסימיסט ישיב בפחד:
“האור שאנו רואים הוא בעצם אור פנס הרכבת הבאה ממול”.
אופטימיות מסורתית
ביהדות השקפת האופטימיות היא עיקרון מרכזי לחיים .כבר בתחילת
התנ”ך ,מודגשת האופטימיות כעיקרון מנחה ,כאשר במהלך יצירת העולם
בסיום כל יום בריאה (להוציא יום שני) התבונן הבורא במעשיו ואז“ :וירא
אלוקים כי טוב” .כלומר ,העולם הוא מקום חיובי .חז”ל קבעו את יתדות
האופטימיות כאורח לחיים .ניתאי ,בן העיר הגלילית הקדומה ,ארבל ,אמר:
“ואל תתייאש מן הפורענות” .ר’ שמעון בן נתנאל (השני) שהיה מגדולי
תלמידיו של ר’ יוחנן בן זכאי ,המליץ“ :ואל תהי רשע בעיני עצמך” .את
שני המאמרים פירש הרמב”ם ברוח האופטימיות השוללת את הייאוש,
והרואה בכל מצב את הטוב האמיתי.
bethashem@gmail.com

דוגמא אישית
"הדרך הטובה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא" ,כך אמר המדען אלברט
איינשטיין .מסתבר כי פתיח פרשתנו מנציח מאז את התובנה הזאת...
"הוא לא מושיט יד בבית ,וחי כמו
בטלן" ,שחה האם לאחיה הגדול.

להוריו על השקעתם בו במהלך השנים .בו במקום הוא החליט לפתוח
דף חדש בחייו ,הכל בזכות דוגמא אישית אחת...

לקראת ערב ,שב הבן הסורר
הביתה .הוא שמח לראותו ,ועד מהרה הם גלשו בשיחה נעימה .שום
נימה מרומזת של נזיפה לא נשמעה בה.

ָהם ַ -א ְבר ָ
"א ּלֶה ּתו ְֹלדוֹת י ְִצ ָחק ֶּבן ַא ְבר ָ
ֵ
ָהם הו ִֹליד ֵאת י ְִצ ָחק" ,המונח:
"תולדות" ,משקף שתי פעולות משמעותיות שנכרכו ביצחק .אכן,
היצירות המונומנטאליות שנכרכו באישיותו :הערכים האידיאליים; דרך
החיים האקסקלוסיבית בה הלך ,לא נבעו מתוך העולם הפרטי שלו
בלבד ,אלא הם התחוללו בעיקר בגלל שורת הסיום" :אברהם הוליד את
יצחק" ,שהיא בעצם הדוגמא האישית למופת שהראה מייסד האומה
היהודית ,לבנו.

למחרת בבוקר ,כשהגיע לנעול את סנדליו ביקש ממנו הדוד" :יקירי!
תוכל לעזור לי ,ידי רועדות .קשה לי לשרוך את הרצועות?"
בשמחה עשה האחיין את מבוקשו ,הוא הודה לו ואמר" :הגיל עושה
את שלו .אתה זוכר כמה הייתי בזמנו חזק כמו שור?"
"בטח" ,ענה לו הנער מהורהר.
היה זה רגע אמת עבורו .הנה ,אבא ואימא וכל היקרים לו  -הולכים
ומתבגרים .עכשיו הגיע הזמן שלו לדאוג לענייני הבית ,ולהתחיל להשיב

טיפ :תמיד רצית לחנך את הילדים לנימוס ,אבל הם מרגישים שאתה
מנדנד להם .נסה לשתף אותם בחוויה אישית שעברת כמו" :היום הייתי
בבנק והפקיד היה מאוד אדיב כלפי .נהניתי לעבוד איתו".

ֵה ִציץ ְו ִנ ְפ ַּגע
ְל ֶפ ַתעַ ,מ ַּצב רוּחוֹ ַה ְּמרו ָֹמם ִ -נ ְג ָּדע ְּב ַבת
ַא ַחת.
ֵמ ַח ּלוֹן ֶא ָחד ַה ִּב ְני ִָנים ַה ְסמו ִּכיםִ ,נ ְר ָאה ֵּבן
ַה ּיו ֵֹעץַ ,מ ִּביט ּבוֹ ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ִמ ְׁש ֶק ֶפת.
יטחוֹן או ְֹסרוֹת
"איזֶה ָחצוּף! הו ָֹראוֹת ַה ִּב ָּ
ֵ
ַל ֲעקֹב ַא ֲח ַרי?"ָּ ,כ ַעס ַה ֶּמ ֶל ְךְּ .גזַר ִּדין ָמוֶת
ׁשׁש
ֲב ָרה זוֹ ֲ ,א ָבל הוּא ָח ַ
ֶש ַעל ע ֵ
ָהיָה ָהעֹנׁ
יש סוֹדוֹ.
ׁשל ִא ׁ
ְלהו ִֹציא ַלהו ֵֹרג ֵאת ַה ֵּבן ֶ
ֹאשוֹ:
ׁש ָבה ְּבר ׁ
יקה ַה ַּמ ְח ָ
ָאז ֵה ְבזִ ָ

יד ע?
ִח ָ

ֲבי לֹא
"א ַצ ּוֶה ֶל ֱאטֹם ֵאת ַה ַח ּלוֹןָּ .כ ָכה אוֹה ִ
ֲ
ׁש ִני זֶה י ְִהיֶה ַּת ְמרוּר ַאזְ ָה ָרה
י ִָּפגַעִ .מ ַּצד ֵ
ַלזֵל
ַמ ְס ִּפיק עֲבוּר ַה ַּמ ְׁש ִקיף  -לֹא ְלז ְ
ִּב ְכבו ִֹדי ׁשוּב"...

ׁש ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם ֶאת ְּבנוִֹ ,ה ְת ּבוֹנֵן י ְִצ ָחק
ְּכ ֶ
ֹשה ְ -ללֹא ְרׁשוּת.
ׁ
ו ְִה ִּביט ִּב ְׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָ
ׁשו -
"אם ֲא ִני הו ְֹרגוֹ ַע ְכ ָ
ָא ַמר ַה ּבו ֵֹראִ :
ֲא ַצ ֵער ֶאת ָא ִביו ְמאֹדֶ .א ָּלא ּגוֹזֵר ֲא ִני
ׁש ֵתינ ּו
ׁשיָזְ ִקיןָ ".ל ֵכן ְּב ַפ ָר ָ
ׁש ּי ְִכה ּו ֵעינָיו ֶּכ ֶ
ֶ
ַת ְכ ֵהנָה ֵעינָיו
ָקן י ְִצ ָחק ו ִּ
ִיהי ִּכי ז ַ
ֱמר" :ו ִ
ֶנא ַ
ִמ ִּל ְראוֹת"...
ְק ִרים! ִאם ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ִא ָּתנ ּו ְּד ַבר
י ְָל ִדים י ָ
ַק ִּפיד
ׁש ּגו ֵֹבל ִּב ְתחוּם ַה ְּגדו ִֹלים ,נ ְ
ָמה ֶ
יתוּי
ַצל ֶאת ָה ִע ּ
ׂוֹתוֹ ְּב ִד ּיוּקְ ,ולֹא ְלנ ֵּ
ַל ֲעש
יע
ׁש ֵאין ָלנ ּו ְרׁשוּת ְל ַה ִּג ַ
ֹש ַל ְּמקוֹמוֹת ֶ
ִל ְפלׁ
יהם.
ֲא ֵל ֶ
ָשה
ׁ
(פר ָ
"תו ְֹלדוֹת" ָּ
ׁשת ּ
ֱר ְך ַעל ִּפי ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבה ָּפ ָר ַ
ֶנע ַ
ס"ה ִּפ ְּס ָקה י).

ַבד ֶאת ַה ּגָדוֹל ,זֶה אוֹת
ַה ָּק ָטן ָאמוּר לְ כ ֵּ
ָש ֵתנ ּו ִה ְת ַה ְּפכ ּו ַה ּיו ְֹצרוֹת?
ַא ְך ֵה ָיכן ְּב ַפר ָׁ
ָקה לְ ַת ְר ּבוּת ּתוֹרָנִ ית" ְּב ַפ ְקס אוֹ ְּבד ַֹאר
"מ ְחל ָ
ִׁשלְ ח ּו ֵאת ַה ְּתׁשו ָּבה לְ ַ
ו ְַאל ִּתְׁש ְּכח ּו לְ ַצ ּיֵן" :עֲבוּר ִח ָּידע".

הזוכה

ָאתוֹ
ֲצמוֹתִ ,ט ּיֵל ַל ֲהנ ָ
ׁשל ַא ַחת ַה ַּמע ָ
ֶמ ֶל ְך ֶ
ֲצי ַה ְּפ ִרי ְּב ִג ּינָתוֹ.
ֻּס ָּתן ע ֵ
ֵּבין ב ְ

ׁשל:
ַה ִּנ ְמ ָ

חגי גדעוני  -זכה בשובר
ע"ס  ₪ 80לקנייה ב"גל פז"

פתרון החידע
לפרשת נח  -צהר

חדש ,ישן ומעורר עניין
הארוע יתקיים
אי"ה ביום שלישי,
א' טבת ,תשע"ב
()27.12.2011
בשעה ) 21:00בדיוק(,
באולם
"בית יד לבנים"
שד' קוגל  ,11חולון

בס"ד

ולראשונה שיר ביניב בן-משיח
דואט
יוסף חיים שוואקי ותזמורתו

במופע חגיגי

במעמד הרבנים הראשיים לחולון:
הרה"ג אברהם יוסף שליט"א
הרה"ג יוחנן גור אריה שליט"א
הרה"ג שמעון אשר שליט"א
ראש העיר מר מוטי ששון
סגן ראש העיר ר‘ חיים זברלו

כרטיסים במחיר
 30ש"ח בלבד ניתן
להשיג בקופות
האולם:
בימים א'-ה'
בין השעות 9:00-19:00
ובימי ו' עד השעה 13:00
ובכרטיס אשראי בטל.
5023001/2/3

בפתיחת הערב
יחולקו מלגות
לזוכי
"חידושי תורה "4

מספר המקומות מוגבל
מקומות מסומנים
כניסה לאולם בשעה 20:30
* ישיבה בהפרדה *

מנחה:
עמירם בן-לולו

המחלקה לתרבות תורנית
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1 .חולון 58373
טל03-5027340 .
פקס03-5027189 .
דוא"לhaimz@holon.muni.il :
מפיק בפועל :אילן כהן צדק

מופע לייזר
במת לדים

בס"ד

בס"ד

הצגה של עופר הלוי

ניצן הס

במופע מרהיב

מלווה בסיפורי חנוכה
 

מחיר כרטיס  50ש"ח לתושבות חולון  25ש"ח בהצגת ת.ז.
כרטיסים ניתן להשיג בקופות האולם החל משעה  13:00לנשים בלבד




המחלקה לתרבות תורנית



הזמר

אבי בן ישראל

יום ראשון ,כט' כסלו תשע"ב ,ה' חנוכה )(25.12.2011
באולם צליל )מופת( רח' ליאון בלום  ,41פינת ההסתדרת
הקרנה ראשונה :בשעה 18:00
הקרנה שנייה :בשעה 21:00
רח' ויצמן  ,58חולון 58373

דיסק שי
כל ילד/ה
ל



טל03-5027340 .



פקס03-5027189 .



דוא"לhaimz@holon.muni.il :

הארוע יתקיים אי"ה ביום שלישי ,א' טבת ,תשע"ב 27.12.2011
בשעה  11:00באולם "יד לבנים"  -שד' קוגל  ,11חולון
כרטיסים במחיר  15ש"ח בלבד ניתן להשיג בקופות האולם:
בימים א-ה בין השעות  9:00-19:00ובימי ו' עד השעה  ,13:00ובכרטיס אשראי בטל5023001-3 .
* מספר המקומות מוגבל * מקומות מסומנים * כניסה לאולם בשעה  * 10:30ישיבה בהפרדה *


המחלקה לתרבות תורנית ,רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1 .חולון 58373



טל03-5027340 .



פקס03-5027189 .



יום הולדת שמח
למיכאל  ,דוד ויהודה
עד  120בבריאות ונחת
ממשפחת זנדר
dc
להדר סלומון ברכת מזל
טוב לרגל נישואייך
בית נאמן בישראל
ba
למשפחת ארץ קדושה
מזל טוב בהיכנס הבן
למצוות
dc
למשפחת אביוב
מזל טוב לרגל אירוסי הבת
עב"ג
ba
למשפחות יצחק וחלובה
לרגל השמחה במעונם
בנישואי הבן והבת
dc
ברכות ואיחולים למשפחת
ירושלמי מזל טוב לרגל
נישואי הבת קארין
ba
ברכת מזל טוב לרגל
הנישואים למשפחות בר
יצחק ושבתאי
dc
מזל טוב לחתן והכלה טפי
ורועי כשיוף
תושבים יקרים!
מגיע לכם "מזל טוב"?
רוצים לאחל ולברך?
שילחו אלינו את הודעתכם
בפקס או במייל וציינו:
"עבור פינת ברכות ואיחולים"

