
2009 ל   • אפרי ניסן תשס"ט   • ן החודשי של תנועת "בני ברוך"  32  העיתו ן מס'   ו לי גי

www.kab .co . i l ערוץ הקבלה - אפיק 66העיתון מופץ מטעם תנועת "בני ברוך" |  www.kab .co . i lwww.kab .co . i l ערוץ הקבלה - אפיק 66העיתון מופץ מטעם תנועת "בני ברוך" העיתון מופץ מטעם תנועת "בני ברוך" |

בתים מוארים. השולחנות מכוסים בלבן. ה

חגיגי.  נראה  בכבישים  הפקק  אפילו 

שרים,  אוכלים,  מתכנסת.  המשפחה 

בכל  כמו  תמיד.  כמו  ביחד  ההגדה  את  קוראים 

שנה. לכאורה הכל כרגיל, שגרת פסח ישראלית. 

לכאורה.

מכל  הזה,  בלילה  נשתנה  זאת  בכל  משהו  כי 

למרות  החמימה,  האווירה  ולמרות  הלילות. 

מעבר  שממש  מרגישים  כולנו  והיין,  השירים 

כלכלי  משבר  של  חזקות  רוחות  מנשבות  לדלת, 

לשכוח  מעדיפים  היינו  שכולנו  משבר  עמוק. 

מקיומו, אבל מה לעשות, שהוא כאן. דופק בדלת. 

מסרב לעזוב.

למשבר הזה יש פתרון. והגיליון שלפניכם נוצר 

כדי להגיד שהפתרון הזה אינו דורש יותר משינוי 

נשמע  שלנו.  החשיבה  בדפוס  שינוי  בגישה. 

לנו  היה  מה  לרגע  נזכר  בואו  אך  אולי.  מפתיע? 

ספורים  חודשים  העולם,  נראה  בעצם  ואיך  כאן, 

בלבד לפני "המפץ הגדול". זוכרים?

תמרונים  פרועות,  הלוואות  ענק,  עסקאות 

הבשר  סיר  בתוך  התבשלו  כולם  פינאנסיים, 

משום  ואז,  בעיצומה.  הייתה  החגיגה  הגלובלי. 

מקום, בלי התרעה מוקדמת, זה קרה. מישהו, או 

משהו, קלקל את כל התכניות. האדמה החמדנית 

נשאבו  דולרים  של  וטריליונים  פיה  את  פערה 

בבת-אחת לתוך חור שחור. האורות כבו. המסיבה 

נגמרה. 

הסקי  חופשות  הנדל"ן,  כל  עם  יחד  אבל   

משהו  גם  נעלם  במצולות,  שטבעו  והיאכטות 

נוסף. משהו בסיסי, וחשוב בהרבה - הֶסדר.

חוקים  אותם  המוכרים,  המשחק  כללי   
נשמטו   - החיים  התנהלו  פיהם  שעל  מוסכמים 
מתחת רגלינו. עד כה פעלנו בהצלחה לפי נוסחת 
תפוס  לטובתך,  כולם  את  נצל  הידועה:  הקסמים 
מה  אך  הבנק.  אל  הדרך  כל  וצחק  יכולתך  כפי 
שעבד יפה כל כך בעולם הישן, לא "תופס" יותר 
ברשת  קשורים  כולם  שבו  עידן  החדש.  בעידן 
ועמים  מדינות  של  הפרטי  גורלם  שבו  אחת, 
כולו.  העולם  של  הכללי  בגורלו  לחלוטין  תלוי 
במצב כזה, להיות אדם לאדם זאב כבר לא ממש 

משתלם. זה אפילו די מסוכן... 

עולמי  סדר  כאן  שצריך  לכולם  ברור  עכשיו 
להתקיים  לנו  שיאפשרו  אחרים,  כללים  אחר. 
בכפר הגלובלי שלנו, בלי לרמוס אחד את השני. 
בלי לאבד את עצמנו לדעת. השאלה הגדולה היא, 

כמובן, איך עושים זאת?

מקרה או לא, השאלה הזו תופסת אותנו בדיוק 

את  מכל  יותר  המסמל  הפסח,  חג  ערב  עכשיו, 

אולי  לחדש.  מישן  לחירות,  מעבדות  המעבר 

לא  חדשה.  מצרים  ליציאת  הזמן  הגיע  באמת 

יציאה של עם אחד משעבוד של עם אחר, אלא 

יציאה כללית, אוניברסאלית, מתוך צורת החיים 

האגואיסטית, שכבלה את ידינו. 

יתכן שהלילה הגדול שירד על העולם בעקבות 

המשבר הכלכלי, לא ירד במקרה, אלא כדי להוביל 

לשלב  איך  אותנו  ללמד  כדי  חדש.  לשחר  אותנו 

נצליח  אם  ברור:  אחד  דבר  נכונה.  בצורה  ידיים 

בכך, אם נדע לבנות את חיינו על בסיס של דאגה 

כיצד האדמה שבלעה את  נגלה  וערבות הדדית, 

הסדר הישן, מצמיחה מתוכה סדר חדש, אנושות 

חדשה. עולם טוב ויפה יותר.

כל השאלות, כל הסיבות, כל הפתרונות
בעדכון יומיומי... היכנסו עכשיו וגלו יותר

יוצאים מהמשבר

www.laitman.co.ilהבלוג של הרב לייטמן

הפתרון למשבר הכלכלי נמצא בהישג ידינו. צריך רק ללמוד לחיות 
ביחד. גיליון חגיגי של "מתחברים לטוב" מוקדש לסדר העולמי החדש

עוברים את המשבר בשלום!יוצאים לסדר עולמי חדש
5 כללים שחייבים לדעת כדי לפעול

נכון בזמן המשבר

האבטלה של כולנו
רק כשנלמד לעבוד ביחד, נצא מהמשבר

סופרמן חוזר
מה חסר לאובמה כדי להציל את העולם?

שיתהפך העולם 
מנהיגי העולם קוראים לנו להתחבר

הכל יהיה בסדר
מה הקשר בין יציאת מצריים למציאות 

של ימינו? 

הכדור הוא עגול
עודד קטש: בכדורסל, כמו בחיים, 

חיבור וגיבוש הם סוד ההצלחה
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מזה ד אמריקה  שידעה  הגדול  בשפל  ווקא 
שבעים שנה, התנהל בארצו המותשת של הדוד 
הקומיקס  מהדורת  אחרי...  ממושך  מרדף  סם 
הראשונה של סופרמן. בזמן שמיליוני אנשים מאבדים 
ג'ון  רכש  אוהלים,  בערי  להתגורר  ועוברים  ביתם  את 
הקומיקס  חוברת  את  רוק,  בלהקת  מתופף  דולמיין, 

בסכום של לא פחות מ-317,200 דולרים!

המרדף ההזוי משהו אחר סופרמן משתקף היטב גם בתוצאות 
מערכת הבחירות האחרונה באמריקה: כשהמשבר הכלכלי החל 
לתת אותותיו, הגיבו האמריקאים בתרופה המיידית אותה הם 

מכירים מהוליווד: הם בחרו בסופרמן לנשיאות. 

ברק אובמה, מי שנחשב כיום לאיש החזק בעולם, 
את  להוציא  שאמור  פוליטיקאי-העל  הוא 

רטורי,  עילוי  אובמה,  מהבוץ.  אמריקה 
לסחוף  שהצליח  משיחי  כמעט  מנהיג 

מעט  לא  חולק  מיליונים,  אחריו 
גיבור-העל:  עם  דמיון  קווי 

יוצא  תמיד  סופרמן 

הוא  ממשברים,  מחוזק 
כשהכול  בשיאו  תמיד 
ובסוף...  אבוד,  נראה 

הוא תמיד מנצח ובגדול. 

היא,  היחידה  הבעיה 
שאובמה מנסה להיות סופרמן 

בעידן פוסט-סופרמני.

אם עד כה חיינו בעולם אינדיבידואליסטי שבו שלטו 
הרי  ערמומיים,  הון  ואילי  כל-יכולים  פיננסיים  ענקים 
"ענקים" שעשו ככל העולה על  שכעת הגלגל התהפך; אותם 
בלתי  מערבולת  לתוך  נשאבים  לפתע  עצמם  את  מצאו  רוחם, 
צפויה, שבה כולם תלויים בכולם. לפתע התברר שלא ניתן עוד 
שיהיה,  ככל  וחשוב  גדול  הפרטי,  האדם  של  גורלו  את  לנתק 

מגורלם של שאר בני העולם...

מערבולת כזו, שלא הייתה כדוגמתה בעבר, דורשת גיבורים 
מסוג חדש. גיבורים שידעו לפעול דווקא לחיזוק הקשר ההדדי 
"לכבוש  זה שידע  יהיה  הגיבור העתידי  בני-אדם.  בין  והתומך 
את יצרו", כלומר להתגבר על האויב האמיתי: האגואיזם המופרז 
בלקסיקון  כגיבור.  האחר  את  גם  לראות  ידע  הוא  עצמו.  של 
ניצול הזולת.  הגבורה החדש בערך "הצלחה" לא ייכתב עוד - 

מעתה והלאה, הצלחה = דאגה לזולת.

האם יוכל אובמה להיות אחד מן הגיבורים הללו? ימים יגידו.
אם לשפוט על פי התנהלותו בעת האחרונה, ניתן להבחין כי הוא 

בהחלט מודע לעומק המשבר שבו נתונה ארצו. הוא לא 
שארגנו   AIG חברת  בכירי  נגד  בגלוי  מלצאת  נרתע 
לעצמם בונוסים שמנים על חשבון כספי הציבור. הוא 
מתחיל להקרין רוח אחרת, שונה מאוד מן הרוח הקרה 
האמריקאי  הקפיטאליזם  את  שאפיינה  והאגוצנטרית 

עד כה. 

נותר רק לקוות שאובמה אכן ימשיך לפעול בכיוון זה ויבין 
העולם  מדינות  כל  את  מחייבים  החדשה  המציאות  שחוקי 
שלא  נקווה  הדדית.  ובערבות  באחריות  זו  עם  זו  להתקשר 
יתפתה להציל את עורה של אמריקה בלבד, אלא יפעל ברוח 
לנשיאות:  בחירתו  לאחר  הראשונים  בימים  שאמר  הדברים 
”מאחר והמשבר הוא בינלאומי, יש לפתור אותו מתוך שיתוף 
מהר  עצמו  את  למצוא  עלול  הוא  אחרת,  בינלאומי“.  פעולה 

מאוד חקוק בדפי ההיסטוריה כסופרמן האגואיסטי האחרון.

נגיד בנק ישראל, 
סטנלי פישר:

"מנהלי הבנקים 
והחברות תמיד 

יהיו חכמים יותר 
מהמפקחים. 

לכן, אסור לסמוך 
על גורמי פיקוח חיצוניים. הכול 

מתחיל בבית, בחינוך האנשים"

ראש ממשלת רוסיה, 
ולדימיר פוטין: 

"כדי לפתור 
את המשבר 

עלינו לפעול 
בשיתוף 

פעולה שייצור 
תלות ואחריות 

הדדית. אסור לנו להידרדר 
לבדלנות ולאגואיזם כלכלי"

אשת העסקים, 
שרי אריסון:

"היכן שלא 
מסתכלים, יש 
כאוס. הכאוס 
מתחיל בקנה 

מידה קטן: 
ביחסים שבין אדם 

לאדם. יש פתרון והוא מצוי 
בערכים. הפתרון מצוי בפסוק: 

'ואהבת לרעך כמוך'"

נשיא ארה"ב, 
ברק אובמה: 

"אחדות היא צו 
השעה. עלינו 

להתפלל יחד, 
לעבוד יחד, 

ולצעוד יחד. יחד 
נפיל את החומות 

המפרידות בינינו"

האבטלה של כולנו
רק כשנלמד לעבוד ביחד, נצא מהמשבר

שמעון כרמון ֺ 

אביהו סופר ֺ 

טר לטונה, בן 58, תושב ארה"ב, נשוי פ
ואב לשני ילדים, גילה יום אחד שכל 
כספי הפנסיה שחסך כל השנים, נעלמו 
כלא היו. במקום לצאת לפנסיה כמתוכנן - יצא 

לחפש עבודה. סיפור אישי

לגמלאות  בחגיגיות  פרשתי   2006 בשנת 
שאמורה  כזאת  מכובדת.  פנסיה  תכנית  עם 
לספק לי ולזוגתי שתחיה חיים טובים, לפחות 
עד סוף ימינו, ואפילו להותיר בצד סכום יפה 

לילדים.

הזמן הפנוי תכננו להקדיש לפעילויות  את 
עד  נראו  שהדברים  כמו  בקהילה.  התנדבות 
כניסתנו  עם  מצוינת  תקופה  בפני  עמדנו  אז, 

ל"גיל הזהב".

 2009 שנת  בדרך.  השתבש  משהו  אבל 
ארה"ב  כלכלת  הקלפים.  כל  את  לנו  טרפה 
החלה להיסדק וכך גם הפנסיה שלנו. אף על 
הכסף  סולידי,  פנסיה  במסלול  שהשקענו  פי 
מעודדים.  סימנים  ללא  לטמיון,  ירד  שלנו 

אפילו לא ידעתי את מי להאשים...

כשהכול עובד - לא שואלים שאלות
מהתעשיה  חלק  הייתי  רבות  שנים 
השעון.  פי  על  עבד  הכול  האמריקאית. 
המנכ"ל  הבונוסים,  הגבוהות,  המשכורות 
שלי שהרוויח פי 450 מכל אמריקאי ממוצע. 
לא  מהיסוד,  מסריח  שמשהו  ראינו  אם  גם 
אכפת  למי  אז  הרוויחו,  כולם  התלוננו. 
שאחרים סובלים? עתה כולם מבינים שחיינו 

בחלום שהפך לסיוט. 

? ם שי עו ה  מ  - ת  או מצי ל ה  ר חז ה
עכשיו אני צריך לחזור ולפרנס את משפחתי, 
העבודה  שוק  יקרה.  זה  איך  מושג  לי  ואין 

בתחתית, הגיל והניסיון שלי פועלים לרעתי, 
וכמות המשרות הפנויות הולכת ופוחתת. אני 
לאבד  לא  ומתפלל  אופטימי  להישאר  מנסה 
התנאים  הפעם  אבל  שהשגתי,  מה  כל  את 
השתנו. הניסיונות לשקם את המערכת הישנה 
נראים  לבנקים  הכספים  הזרמת  באמצעות 
שנמצא  לחולה  סטרואידים  זריקת  כמו  לי 

בתהליכי גסיסה מתקדמים.

! ו נ של ם  י י ד בי  ? ן ו פתר ה
נראה לי שהפעם אנחנו צריכים להבין את 
המצב החדש שנקלענו אליו. אני חש בוודאות 
כזה  אמיתי,  שינוי  אבל  שינוי,  שחייבים 
שישיב את האמון למערכת ויחזיר את העולם 

לפסים.

נראה לי שנסתם הגולל על העידן הנוכחי, 
וגאדג'טים,  צעצועים  אחרי  רדיפה  של  עידן 
מתמיד  וניסיון  אגואיזם  של  חמדנות,  של 
הזמן  שזה  לי  נראה  אחרים.  על  להערים 
במה  ולא  צריכים,  שאנחנו  במה  להתמקד 
השלכות  את  להבין  להתחיל  רוצים.  שאנחנו 

המעשים שלנו על החברה כולה.

. . . י מ טי פ או ת  ו י ה ל ל  כו י  ? ד העתי
אני לא לבד במצב הזה. כולנו באותה סירה, 
תקועים על אי בודד, ונראה לי שלא הממשלות 
יחלצו אותנו מהמצב, אלא אנשים כמוני וכמוך. 
שהחוקים  העובדה  את  בשרם  על  שחוו  אלו 
את  לתקן  וצריך  עובדים  לא  פשוט  הישנים 
המצב, לא בחוקים חדשים, אלא ברצון אמיתי 
של כל אחד ואחד לשנות ולחשוב לא רק על 
עצמו, אלא גם על החבר, על השכן, על הזולת. 
אולי זה נשמע דמיוני, אבל מהניסיון שלי אני 

יודע שהפוך זה בטוח לא עובד. 
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מספר עצות 
למנהיג שרוצה 

להוציא את עמו מהמשבר:
עלינו  לכן,  החברה.  מדעת  לחלוטין  מושפע  האדם 
להשתמש בחברה כדי לבנות באדם סולם ערכים חדש. הנה 

מספר צעדים שניתן לנקוט בהם:

אינטרסים  נטול  לאומי,  בין  חינוכי  מרכז  להקים   .1
במדעי  המומחים  טובי  את  שירכז  וכלכליים,  פוליטיים 
יפתחו  אלו  מומחים  העולם.  רחבי  מכל  והחברה  הטבע 
נכנסנו  שאליו  החדש  העולם  על  שונים  הסברה  חומרי 
מקוריות  דרכים  על  בכירים  תקשורת  אנשי  עם  ויעבדו 

להפיץ אותם בעולם.

ומימון  לקידום  שתדאג  ממלכתית  ועדה  להקים   .2
תוכנית שמעלות על נס מודעות חברתית לעולם הגלובלי.

3. כפי שאנו דורשים מכל ערוץ תקשורתי אחוז מסוים 
תקשורתי  ערוץ  מכל  לדרוש  יש  כך  מקור,  תכני  של 
נוסף על  נכנסנו.  לכלול מידע על העולם הגלובלי שאליו 
לפחות  שעה  חצי  בן  ביטוי  לקבל  יצטרכו  אלו  תכנים  כך, 
בתוכניות אקטואליה ובידור המשודרות בזמן הפריים טיים 
הכולל  ממשלתי,  בקמפיין  להתחיל  כך,  לצד  בטלוויזיה. 
מפתיעות  ידיעות  שיקדם  המדיה,  אמצעי  בכל  פרסומות 

על עומק הקשר בינינו.

4. לחייב כל תוכנית לימודים בכל המקצועות הנלמדים 
לחוקים  שלה  הדעת  תחום  מתוך  להתייחס  הספר  בבתי 
יש  זה  לצד  האנושית.  בחברה  כעת  שמתגלים  החדשים 
ידונו  שבה  יומית  שעה  ספרית  הבית  למערכת  להכניס 

התלמידים על היחסים שצריכים לשרור בעולם הגלובלי.

בתחום  ליצירות  והערכה  כספיים  פרסים  להעניק   .5
לפי  ורק  אך  והעיתונות  הטלוויזיה  הקולנוע,  הספרות, 

התועלת שהם מביאים לחברה.

 מאת: פורטל ההומור    איור: מיכאל גנופולסקי

עבודה בעיניים 

הצונאמי ג שסיפק  הראשון  האבטלה  ל 
הכלכלי, כבר הכה על החוף והוא לא היה 
גל עדין. גל נוסף של פיטורים צפוי לפקוד 
או  האבטלה,  בעיית  החג.  לאחר  מיד  אותנו 
"המכה ה-11" כפי שהוגדרה לאחרונה, עומדת 
הישראלי  המשק  של  המרכזית  הבעיה  להיות 
את  היבשים,  הנתונים  פי  על  הקרובה.  בשנה 
2009 נסיים עם כרבע מיליון מובטלים חדשים. 
ובכל  עשרה.  מכל  אחד  אומר  זה  מיליון,  רבע 

זאת, למרות הכאב, יש אור בקצה המנהרה. 

אם נדע להסיק את המסקנות הנכונות, נוכל 
להפוך את גל האבטלה בישראל לגל של שינוי 

לטובה. ולא, זאת לא בדיחה.

כולנו עקבנו בתדהמה אחרי האופן שבו כמה 
קוביות בוול-סטריט הפילו שרשרת ארוכה של 
גופים פיננסיים רבי עוצמה. כולנו ראינו כיצד 
יחידים,  של  אחריות  וחסרת  פרועה  התנהגות 
כולל  כולם,  את  והפכה  שלם  עולם  סיבכה 
אותנו, לאחים לצרה. רשת הקשרים שנפרשה 
ואדם לאדם,  וחיברה אומה לאומה  על העולם 
חדשה.  חוקיות  נרגיש,  שבכלל  מבלי  יצרה, 
כולנו קשורים. אדם לאדם ערב, לטוב  מעתה, 

ולרע. וכאן בדיוק טמונה ההזדמנות הגדולה. 

קורא  כעת  אותנו  שפוקד  התעסוקה  משבר 
שמתגלה  החדשה  החוקיות  את  להפנים  לנו 
המחשבה  דפוסי  גישה.  ולשנות  בעולם 
האגואיסטים ששלטו עד היום במשק הישראלי, 
צריכים לפנות את מקומם להתחשבות ולדאגה 
מרחפת  הפיטורין  חרב  הכול,  ככלות  הדדית. 
ההיי- אנשי  של  ראשם  מעל  מידה  באותה 
בתל- הטלוויזיה  תסריטאי  בהרצלייה,  טק 

שווים  כולם  בגליל.  המפעלים  ועובדי  אביב, 
וגם  ישיר,  באופן  ממנה  שיסבול  מי  גם  בפניה. 
את  לבכות  אפשר  עקיף.  באופן  שייפגע  מי 
אפשר  אך  בינינו,  שנוצרה  ההדוקה  התלות 

שאנו  כשם  קפיצה.   לקרש  אותה  להפוך  גם 
יודעים לעזור ולתמוך זה בזה בזמנים של איום 
קיומי או מלחמה, כך עלינו לנהוג עתה. במקום 
במצבינו,  העולם  כל  את  ולהאשים  להסתגר 
עלינו לחפש דרכים חדשות לקדם את ההבנה 
נכיר  שבה  המהירות  הסירה.  באותה  שכולנו 
תקבע  בינינו,  שנוצרו  ההדדית  התלות  בקשרי 
לשנות  הישראלי  למשק  שייקח  הזמן  את 
מגמה. המודעות לתפקיד המכריע של כל אדם 
בחוסן והיציבות האישיים של כל אחד מאיתנו 
דווקא היא תהפוך לכוח  תניע אותנו לפעולה. 
שיוציא אותנו מן המשבר ויוביל אותנו לשגשוג 
לתלות  מודעים  נהיה  כאשר  רק  וצמיחה. 
ההדדית בינינו נוכל להבין שפיטורים המוניים 
לא באמת ייעזרו לאיש. במקום לשבור זה את 
או  בינינו,  הברזל  קירות  את  לשבור  עלינו  זה, 
במילים אחרות -  במקום לפטר העובדים עלינו 

"לפטר" את האדישות והניכור בחברה. 

אמיתית  נחמה  מעניק  לא  זה  שכל  ייתכן 
אסור  אבל  עבודה.  מחוסר  בביתו  שיושב  למי 
להתייאש. גם אם החשש מקנן בליבנו, לא צריך 
לקחת  צריך  הוא.  נהפוך  להירתע.  או  להיבהל 
את המשבר בשתי ידיים ולמנף אותו להצלחה. 
עלינו להתחיל לברר יחד, מפוטרים ומועסקים 
בינינו,  שנוצרו  החדשים  הקשרים  את  כאחד, 
ולחשוב על דרכים לקדם את המודעות אליהם 
בחברה. דרך אפשרית אחת היא לפתוח קורסים 
בלשכות  עבודה  מוצאים  לא  כך  שגם  לאנשים 
"שעת  להכניס  היא  נוספת  דרך  התעסוקה. 
חינוך" גם למועסקים במהלך יום העבודה. ניתן 
את  לתרום  התקשורת  כלי  מכלי  גם  לדרוש 
חלקם ולהעלות בתודעת הציבור את החשיבות 
ראשוניות,  הצעות  רק  שאלו  כמובן  לעניין. 
אבל אם נפעל יחד ברוח זו, הדברים ישובו על 

מקומם בשלום ותשכח הסערה.

פטר לטונה ֺ 
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מושג לחג

ארבעה בנים - ארבע דעות
יצאנו לשטח לבדוק מה אומרים ארבעת הבנים על המשבר. הדעות היו מגוונות...

דינת ישראל. שנת 2009. תמונת מצב מ
שנותן  עולמי  כלכלי  משבר  עדכנית: 
גדול  משבר  אצלנו,  גם  אותותיו  את 
ובכלל,  הממשל,  במערכות  אמון  חוסר  בחינוך, 
יש  משליטה.  יוצאים  קצת  שהעניינים  מורגש 
כאלה שמדברים על שינוי גישה, אך בפועל לא 

נראה שמשהו באמת משתנה. 

יצאתי לשטח כדי לראות מה אנשים חושבים 
על המצב הכללי במדינה ומה לדעתם צריך לשפר 

או לשנות כדי שהחיים שלנו יהיו טובים יותר.

חכם, מה הוא אומר?

אם  גם  חביבי.  קדימה,  להמשיך  "חייבים 
הצהיר  הוא  בסדר",  יהיה  קשה,  קצת  עכשיו 
נביא  מחדש,  שלנו  הצבא  את  "נארגן  בביטחון. 
הבורסה  גם  קודם,  ומניסיון  זרים,  משקיעים 
תתאושש. יש לנו הכוחות והידע הדרושים לכך. 

סמוך על סמוך. עברנו הרבה פרעונים - נעבור 

גם את זה".

רשע, מה הוא אומר?
"זוהי  הרשע,  עליי  צועק  רוצה?!"  אתה  "מה 

העולם  לי,  שמע  שורד.  החזק  עולם,  של  דרכו 

הזה הוא ג'ונגל אחד גדול וכדאי לך להיות בצד 

לקרות  שצריך  מה  עליך.  ידרכו  אחרת  החזק, 

קורה, ולא צריך לשנות שום דבר!" הוא מוסיף 

תעשה  ואל  יכול,  שאתה  כמה  "תפוס  בשקט, 

אין מי שדופק לך  כי ממילא  חשבון לאף אחד, 

חשבון".

תם, מה הוא אומר?
אדם  בן  אני  לזה.  ראש  לי  אין  אותי.  "עזוב 

יכול  כבר  מה  הגדולים,  האנשים  אל  לך  פשוט. 

את  לחיות  מנסה  אני  כמוני?  קטן  אדם  לשנות 

וגם  אחד  לאף  מפריע  לא  בשקט,  שלי  החיים 

לא משחק אותה גיבור גדול. כל בוקר אני אומר 
תודה על מה שיש, וזהו. מה רע בזה?"

קצת?"  אותך  מלחיץ  לא  העתיד  תגיד,  "אבל 
שאלתי אותו בדאגה, "הרי אתה קורא עיתונים, 

נכון?"

לדעת  אפשר  אי  אומרים,  "איך  ענה:  והוא 
מה יילד יום. בינתיים, טפו טפו טפו", הוא אמר 

ונקש על השולחן, "אצלי הכול בסדר".

וזה שאינו יודע לשאול?
אלי  דיבר  הוא,  דווקא  הפלא  למרבה  ובכן, 
"זה  בהגדה:  שכתוב  במה  נזכרתי  מכולם.  יותר 
שאינו יודע לשאול - אתה פתח לו". הבנתי ש"זה 
שאינו יודע לשאול" מופיע בכוונה אחרון מבין 
פרשת  כשישנה  מגיע  הוא  כי  הבנים,  ארבעת 
דרכים, כשכבר אין מה לשאול ולאן לפנות. ואז 

צריכים "לפתוח לו"... 

שבו  המצב  בדיוק  שזה  לומר  אפשר  למעשה, 
שפקדה  הגדולה  המבוכה  כעת.  נמצאים  אנו 
לבדוק  אותנו  מכריחה  המשבר,  בעקבות  אותנו 
מחדש את מערכת הערכים שעל-פיהם התנהלנו 
עד כה. התחושה היא שנכנסנו לעולם חדש ולא 

מוכר, שבו פועלים חוקים אחרים. 

ולכן, כדי ליצור שינוי אמיתי, עלינו להתנתק 
כל  חיפשו  רק  אנשים  שבה  הקודמת  מהמערכת 
הזמן איך להערים על אחרים. יש לבנות מערכת 
שמתאימה לעולם החדש, כזאת שתתמוך ביחסי 
הערבות שחייבים להיווצר היום בין אנשים. אולי 
דווקא עכשיו, מתוך הבלבול והמבוכה, נצליח סוף 
סוף לעשות את מה שלא הצלחנו בעבר. לפרוץ 

ולחיות  בינינו,  שמפרידות  הברזל  מחיצות  את 
בחברה שלמה וטובה יותר, המבוססת על דאגה 

ותמיכה הדדית. כמו משפחה אחת.

וגם  אחד  לאף  מפריע  לא  בשקט,  שלי  החיים 

רשע, מה הוא אומר?

סוף לעשות את מה שלא הצלחנו בעבר. לפרוץ 

וזה שאינו יודע לשאול?

נכון?"

לדעת  אפשר  אי  אומרים,  "איך  ענה:  והוא 

תם, מה הוא אומר?

חכם, מה הוא אומר?חכם, מה הוא אומר?

אם  גם  חביבי.  קדימה,  להמשיך  "חייבים 

חכם, מה הוא אומר?

עמית שלו ֺ 

אסף אוחיון ֺ 

הכול יהיה בסדר
מה הקשר בין יציאת מצרים למציאות של ימינו?

מצרים
"מצרים" הוא מושג אלגורי המתאר גישה 
אגואיסטית לחיים. גישה זו, שהגיעה לשיא 
מתארת  ואחת,  העשרים  במאה  פריחתה 
בעולם:  כיום  השולט  החשיבה  אורח  את 
"דאג לעצמך ככל היותר, ואם צריך, תעשה 

את זה גם על חשבון אחרים". 

יציאה לחרות 
מי שמגלה שהגישה האנוכית גורמת לו 
שעליו  למסקנה  מגיע  וייסורים,  צער  רק 
האגואיסטיים,  מהרצונות  לחרות  לצאת 
בני  בין  ואחדות  לחיבור  ברצון  ולהחליפם 

האדם. 

פרעה ומשה 
את  מסמל  "פה-רע",  מלשון  "פרעה" 
האנושית.  החברה  על  האגואיזם  שליטת 
"משה", מלשון "למשות", מייצג את רצונם 
השעבוד  מתוך  להימשות  האדם  בני  של 

לאגו אל עבר קשר הדדי ומתחשב. 

חמץ
בין  הקלוקל  ליחס  סמל  הוא  החמץ 
את  לשרוף  נהוג  הפסח  חג  בערב  אנשים. 
החלטתו  את  מבטא  החמץ  ביעור  החמץ. 
החלטה  מהאגו.  כליל  להיפטר  האדם  של 
שהדרך  מבין  שהוא  לאחר  מקבל  הוא  זו 
המקושר  בעולם  להצליח  שלו  היחידה 
שבו אנו חיים היא לרצות לנטרל את האגו 

מיחסיו הבין אישיים. 

מצה
כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא נתנו 
גם  שנוכל  כדי  ולהחמיץ.  לתפוח  לבצק 
אושר  של  עתיד  לעבר  יחד  לצאת  אנחנו 
לאגו  לתת  לא  שנשתדל  כדאי  ושגשוג, 

לתפוח ולהתנפח.

ניקיון הבית
לפני שמשתחררים מהאגואיזם שממרר 
את חיינו, צריך לעשות "בדק-בית" ולוודא 
שאנחנו אכן נקיים מכל "פירור" של אהבה 

עצמית.

קריעת ים סוף
לנקודת מפנה  היא סמל  סוף  ים  קריעת 
גורלית. כאשר מצטבר רצון חזק להשתחרר 
משליטת האגואיזם ומספר רב של אנשים 
גישה  ולאמץ  ממצרים"  "לצאת  מחליטים 

חדשה לחיים, מתרחשת תופעה 
מתגלה  כנס.  שנראית 

חדשה  דרך 
שבה 

אפשר 
לצעוד 

בבטחה,  יחד 
שקודם  למרות 

אי  כי  היה  נדמה 
אפשר ללכת בה. 

גיל   - השבוע"  ב"פרשת  צפו 
הרב  עם  משוחח  קופטש 

המשמעות  את  ומגלה  לייטמן 
מאחורי  המסתתרת  הפנימית 

 66 בערוץ  המוכרים.  הסיפורים 
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אורן לוי ֺ 

ם ישראל הוא לא עם פשוט. קורות חייו הסבוכים יכולים ע
לספק חומר דרמטי ליותר מסרט הוליוודי אחד. למעשה, 
אפשר לבנות עליו תעשיה שלמה של סרטים. מקומדיות 
פרועות, דרך סרטי הרפתקאות, מתח ואפילו רומנים סוערים. בכל 
מקום שאליו אנחנו מגיעים, משהו מוזר קורה. תמיד יש איזה מלך 
שמוצא עצמו מוקף בענן של ארבה או מותקף בגל של צפרדעים, 
שר בכיר שנתלה על עץ בכיכר העיר, או מדען גאון שמעקם את 
אחת,  פעם  לפחות  אותנו  גירשה  שלא  מדינה  אין  הזמן.  תפיסת 
לנו.  הודבק  שלא  "חיבה"  כינוי  ואין  עלינו,  הוטלה  שלא  צרה  אין 
גם הפעם, עם פרוץ המשבר, נשלפו ההאשמות המוכרות מהארון. 
מזימות  ורוקמים  העולם,  של  בחוטים  מושכים  היהודים  שוב 
אפלות. שוב האצבע האנטישמית מופנית לעברינו, והפעם ביתר 
שאת, כפי שמוכיח הדו"ח האחרון של הליגה נגד השמצה בארה"ב. 

אז מה בעצם כולם רוצים מאיתנו? 

כדי לענות על כך, נצטרך לצאת למסע קצר בזמן, אל הנקודה 
שבה הכול התחיל:

העולם  אוכלוסיית  רוב  הייתה  הספירה  לפני  השלישי  באלף 
מרוכזת באזור מסופוטמיה, בבל העתיקה. באותה תקופה, הסתפקו 
האנשים בקורת גג פשוטה לראשם ובמזון בסיסי, ולא שאפו לכבוש 
מטרות גדולות. הכול התנהל בצורה שיתופית טבעית ושלווה, עד 

שלפתע קרה מהלך ששינה את הכול. 

בוקר בהיר אחד התעוררו הבבלים בהרגשה שהחיים הפשוטים 

במרעה או תחת העץ, הפכו אפורים ובלתי מספקים. האגו האנושי 
וגרם  התפרץ,  הכלל)  טובת  חשבון  על  עצמית  לתועלת  (הדאגה 
להם לחפש דרכים מתוחכמות יותר לנצל זה את זה. בשיאה של 
ההתפרצות החלו הבבלים לחשוב שבכוחם לשלוט בכוחות הטבע 
את  ובנו  לשמים,  מעבר  להגיע  רצו  הם  העולם.  את  המנהלים 

המגדל המפורסם. 

סירב  שמו,  אברהם  אחד,  בבלי  המוחלט,  הכאוס  בתוך  אולם 
להשלים עם המצב והחליט לחתור נגד הזרם. הוא פתח בחיפוש 
מאורעות  כל  את  ומסובב  הקלעים  מאחורי  שעומד  הכוח  אחר 
החיים, עד שהצליח לגלות אותו, ולפתח שיטת גילוי לכל המעוניין. 
מהי  ולמדו  סביבו  התקבצו  אברהם,  בעקבות  שהלכו  הבודדים 

שיטת ההתעלות מעל האגו על ידי אהבת הזולת. ברבות השנים 

גדלה קבוצת תלמידי אברהם והפכה לאומה הישראלית - אומה 

שייחודה הוא המטרה לשמה נוסדה - יישום שיטת ההתעלות מעל 

האגו - חכמת הקבלה, והפצתה לכל יתר האומות..

יותר, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב  כיום, 4,500 שנה מאוחר 

כחברה אנושית שסועה ומבולבלת. אלא שעכשיו האגו המתפתח 

דחף אותנו לבנות את מגדל בבל המודרני - רשת סבוכה של קשרי 

מסחר וכלכלה המבוססים על אינטרסים אגואיסטיים צרים. נראה 

ובו  אחד,  משותף  לבית  המגדל,  של  האחרונה  לקומה  שהגענו 

שישה מיליארד איש שחיים בתלות מוחלטת. רק שהפעם, שלא 

כמו בימי אברהם - אין לנו כבר לאן לברוח ולהתפזר.

זוהי הסיבה, שדחפה את בעל הסולם, גדול מקובלי המאה ה-20, 

להתאים לימינו את שיטת ההתעלות מעל האגו, ולפרסמה מחדש 

לאיזון  להביא  היחידה  הדרך  זוהי  כי  טען,  הסולם  בעל  ברבים. 

האדם.  בני  כל  בין  שקיים  הגלובלי  והקשר  המתגבר  האגו  בין 

להעביר  הוא  הזה  התהליך  בכל  ישראל  עם  של  המיוחד  תפקידו 

המופעל  הלחצים  שמכבש  מכאן  העולם.  לשאר  הזו  השיטה  את 

עלינו, ההאשמות והרדיפות, נושאים בחובם מטען חיובי - הם לא 

נועדו להרוס אותנו, אלא לדחוק בנו להתחיל לממש את ייעודינו: 

ליציאה  כלומר  חדשה,  מצרים  ליציאת  האנושות  את  להוביל 

משליטת האגו, ולהנחת היסודות לבניית חברה אנושית מאוחדת.  

עברנו את פרעה - נעבור את המשבר
במשבר הנוכחי, כמו בכל משבר, שוב מאשימים בכל את היהודים. אז מה בכל זאת כולם רוצים מאיתנו?

איור: יעל ליאור

עיבוד תמונה: רמי יניב
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איורים: מיכאל גונופולסקי

הרב הראשי הראשון של ארץ 
ישראל, הרב קוק: 

"העולם מחכה 
הוא להתגלות 
הנפלאה, איך 

שהאדם והעולם 
קשורים הם זה לזה"

נשיא ארה"ב לשעבר, 
ג'ורג' וו. בוש:

"אנחנו חייבים 
להבטיח 

שפעולותיה 
של מדינה 

אחת לא יסתרו 
או יחתרו תחת פעולותיה של 

האחרת. בעולם המקושר שלנו, 
שום מדינה לא תרוויח מפגיעה 

בעושרה של האחרת. יחד 
נכנסנו לזה, יחד נצא מזה“

קנצלרית גרמניה, 
אנגלה מרקל:

"הדי המשבר 
הכלכלי מכים 

כעת בכל רחבי 
העולם. נוכל 

לצאת מהמשבר רק 
בכוחות משותפים. הסיסמא 
חייבת להיות: שיתוף פעולה"

ראש ממשלת בריטניה, 
גורדון בראון:

"עכשיו הוא הזמן 
שבו על כל 

מנהיגי העולם 
לעבוד יחד 

בשיתוף פעולה 
כדי שנוכל לעבור 

את המשבר בשלום ולצאת 
ממנו מחוזקים"
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ck סביב ה מתכנסת  המורחבת  משפחה 

בראש,  שמואל  סבא  החג.  שולחן 

בחוברת  לשווא  מנופף  כרגיל, 

ההגדה, ודופק על השולחן בגביע הפלסטיק, 

ההמולה  את  מעט  להשתיק  נואש  במאמץ 

המתחוללת סביבו.

אוזניו  את  מחרישים  המשועממים  נכדיו 

(החירשות ממילא) בצווחות קולניות, רוקעים 

ברגליהם, מתרוצצים הלוך ושוב בין הכיסאות 

ומחרבים לאט ובשיטתיות את הבית.

ומנסה  נאנח,  הוא  כבר?"  יירגעו  הם  "מתי 

להצית מחדש את שירת "עבדים היינו" בגרון 

ניחר. הדודה קלרה מצידה, ממשיכה בשליפה 

סדרתית של מטליות, בניסיון למחות את אגלי 

אבישי,  מצחה.  את  שמציפים  הקרה  הזיעה 

את  יחדיו  מפהקים  דנה,  ואשתו  הבכור,  בנה 

לא  ועדיין  הערב,  שלהם  העשירי  הפיהוק 

הגענו לדף הראשון של ההגדה. 

שמחלת  כולם  מייחלים  ליבם  בסתר 

השכחה של סבא שמואל תכריע אותו, תסייע 

ההגדה,  של  המייגע  הטקס  קריאת  בקיצור 

יש  הכול,  אחרי  הסעודה.  שעת  את  ותקרב 

עוד נסיעה מתישה הביתה בפקקים...

נשמע לכם מוכר?

ההגדה  סיפור  כי  טוענת  הקבלה  חכמת 

הוספד בטרם עת. נכון, צריך לנער מעליו את 

אבל  נפוצים,  מיתוסים  כמה  ולהפריך  האבק 

כדי  אז  לחיים.  אותו  להחזיר  בהחלט  אפשר 

לעבור את החג בשלום, ואולי אפילו ליהנות 

לקסיקון  למענכם  ערכנו  בדרך.  מעט  ממנו 

עולם  אל  חלון  לפתוח  לכם  שיעזור  קטן, 

התכנים המופלא של ההגדה.



שיעור הקבלה היומי של קבוצת 
המקובלים "בני ברוך" עם הרב 

לייטמן, משודר בכל יום בשעות שונות, 
לנוחיותכם. בשיעור נלמדים מקורות 

הקבלה המתאימים לדורנו: כתבי 
בעל הסולם, רב"ש, כתבי האר"י וספר 
הזוהר. ניתן לשאול שאלות בשידור חי 

kab.co.il דרך האתר

זמני שידור:

 - "לילות קבלה", בשידור חי • 
3:10-6:00 בבוקר.

 - "תיקון חצות", מהדורה לילית • 
22:50 בכל ערב.

"קבלה היום"•  - החלק השלישי של 
השיעור - 20:40 בכל ערב.

אחת על אחת
שדרן לילה עם רועי מירון

טעם של אור
לומדים ביחד - ספיישל פסח

לילות קבלה 
הנקודה שבלב

שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין
פסח באור הקבלה 

חוויה ושמה קבלה
רגעים קטנים
ספיישל פסח 

עם גיל קופטש והרב לייטמן
נפגשים עם קבלה

לומדים ביחד
פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין

מסע לעולם עליון
שלבי הסולם
לגדול בכיף

חוויה ושמה קבלה
הכיתה של מר שמלו

מחזמר - סשה דמידוב
מתפלפלים

שאל את המקובל
לומדים ביחד - ספיישל פסח

קבלה היום
מתנות

שדרן לילה עם רועי מירון
תיקון חצות

1:00
1:35
2:10
2:30
3:10
6:05
6:40
7:10
8:05
9:35

10:10
10:45
11:15
11:50

12:10
15:05
15:40
16:30
18:00
18:25
19:00
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15
22:50

יום חמישי          9.4.09 

מתפלפלים
טעם של אור

לומדים ביחד - ספיישל פסח
לילות קבלה - בשידור חי

אחת על אחת
הכיתה של מר שמלו

טעם של אור
אפקט הפרפר

חוויה ושמה קבלה
המגזין

שאל את המקובל
לומדים ביחד

מסע לעולם עליון
רגעים קטנים

שעת סיפור
שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין

חוויה ושמה קבלה
הכיתה של מר שמלו

אין כמו בבית
המגזין

שאל את המקובל
לומדים ביחד
קבלה היום

הנקודה שבלב
מתפלפלים
תיקון חצות

1:40
2:10
2:30
3:10
6:05
6:40
7:10
7:30
8:05
9:35
10:10
11:15
12:10
15:05
15:40
16:00
16:30
18:00
18:25
19:00
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15
22:50

מתפלפלים

יום ראשון          12.4.09 

אחת על אחת
שדרן לילה עם רועי מירון

טעם של אור
לומדים ביחד

לילות קבלה - בשידור חי
הנקודה שבלב

לגדול בכיף
שאל את המקובל
חוויה ושמה קבלה

אין כמו בבית
סגנון חיים

לומדים ביחד
מסע לעולם עליון

המגזין
שעת סיפור

הכיתה של מר שמלו
חוויה ושמה קבלה

לגדול בכיף
סל ההפתעות

נפגשים עם קבלה
אפקט הפרפר

מקובלים כותבים
קבלה היום

אחת על אחת
שדרן לילה עם ערן קורץ

תיקון חצות

1:00
1:35
2:10
2:30
3:10
6:05
6:40
7:30
8:05
9:35
10:10
11:15
12:10
15:05
15:40
16:00
16:30
18:00
18:45
19:00
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15
22:50

אחת על אחת

יום שני          13.4.09 

שדרן לילה עם רועי מירון
פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין
מקובלים כותבים

לילות קבלה 
קבלה היום 1

מאירה והחברים
הכיתה של מר שמלו

חוויה ושמה קבלה
רגעים קטנים
קבלה היום 2

הנקודה שבלב
פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין

מסע לעולם עליון
ספיישל פסח 

עם גיל קופטש והרב לייטמן
קבלה היום 3

לגדול בכיף
קבלה היום 4

אחת על אחת
קבלה היום 5

אפקט הפרפר
נפגשים עם קבלה

שנינו יחד
שלבי הסולם

קבלה היום
מתנות

פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין

תיקון חצות

1:40
2:10

2:30
3:10
6:15
7:15
7:40
8:05
9:35
10:10
11:15
11:50

12:10
13:20

14:00
15:00
15:50
16:50
17:20
18:25
19:00
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15

22:50

יום שבת          11.4.09 

תוכניות לכל המשפחה 
• אין כמו בבית

• סגנון חיים
• רגעים קטנים

תוכניות לימודיות 
• חוויה ושמה קבלה

• לומדים ביחד
• פותחים את הזוהר עם רמי קלינשטיין

• פרשת השבוע עם גיל קופטש
• מקובלים כותבים

• שלבי הסולם

סיפורים אישיים
• אחת על אחת
• הנקודה שבלב

• שנינו יחד

תוכניות אקטואליה ותרבות 
• אפקט הפרפר

• נפגשים עם קבלה
• שאל את המקובל

עולם הילדים
• הכיתה של מר שמלו

• הכוכב המתוקן 
• לגדול בכיף

• שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין
• שעת סיפור

תוכניות בידור ולייט-נייט
• מתנות

• מתפלפלים
• שדרן לילה

יום רביעי        8.4.09 

הנקודה שבלב
מתפלפלים

פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין

שלבי הסולם
לילות קבלה - בשידור חי

שנינו יחד
הכיתה של מר שמלו

טעם של אור
שאל את המקובל
חוויה ושמה קבלה

רגעים קטנים
שאל את המקובל

לומדים ביחד
מסע לעולם עליון

ספיישל פסח 
עם גיל קופטש והרב לייטמן

שעת סיפור
הכיתה של מר שמלו

חוויה ושמה קבלה
לגדול בכיף

שלבי הסולם
מתנות

לומדים ביחד - ספיישל פסח
קבלה היום
מתפלפלים

ספיישל פסח 
עם גיל קופטש והרב לייטמן

תיקון חצות

1:00
01:35
2:10

2:30
3:10
6:05
6:40
7:10
7:30
08:05
9:35
10:10
11:15
12:10
15:05

15:40
16:00
16:30
18:00

18:50
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15

22:50

* מכניסת החג - שידור חוזר אוטומטי

יום שישי          10.4.09 

הנקודה שבלב
מתפלפלים

טעם של אור
לומדים ביחד

לילות קבלה - בשידור חי
שנינו יחד

לגדול בכיף
שלבי הסולם

חוויה ושמה קבלה
אין כמו בבית

נפגשים עם קבלה
הנקודה שבלב

לומדים ביחד
פותחים את הזוהר 
עם רמי קלינשטיין

מסע לעולם עליון
ספיישל פסח 

עם גיל קופטש והרב לייטמן
רגעים קטנים

הכיתה של מר שמלו
חוויה ושמה קבלה

מתנות

שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין
ספיישל פסח 

עם גיל קופטש והרב לייטמן
אפקט הפרפר

לומדים ביחד
קבלה היום

הנקודה שבלב
מתפלפלים
תיקון חצות

1:00
1:35
2:10
2:30
3:10
6:05
6:40
7:30
8:05
9:35
10:10
10:45
11:15
11:50

12:10

15:00
15:35
16:10
16:30
18:00

18:30
19:00

19:35
20:05
20:40
21:40
22:15
22:50

* מכניסת השבת - שידור חוזר אוטומטי 

יום שלישי         14.4.09 

שנינו יחד
מתנות

טעם של אור
לומדים ביחד

לילות קבלה - בשידור חי
אחת על אחת

מאירה והחברים
טעם של אור

שאל את המקובל
חוויה ושמה קבלה

רגעים קטנים
נפגשים עם קבלה

לומדים ביחד
מסע לעולם עליון

שלבי הסולם
שעת סיפור

מאירה והחברים
חוויה ושמה קבלה

הכיתה של מר שמלו

שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין
נפגשים עם קבלה

שנינו יחד
לומדים ביחד
קבלה היום

פרשת השבוע עם גיל קופטש
מתנות

תיקון חצות

1:00
1:35
2:10
2:30
3:10
6:05
6:40
7:10
7:30
8:05
9:35
10:10
11:15
12:10
15:05
15:40
16:00
16:30
18:00

18:30
19:00
19:30
20:05
20:40
21:40
22:15
22:50

* מכניסת החג - שידור חוזר אוטומטי 

ני
רו

אה
די 

דו
ם: 

לו
צי

www.kab.co. i l

*         שבת - שידור חוזר אוטומטי*        חג - שידור חוזר אוטומטי



  מתחברים לטוב   ו   ניסן תשס"ט    ו   אפריל 2009  ו    www.kab.co.il   ו   טל': 1-700-509-209   [9] [8]   מתחברים לטוב   ו   ניסן תשס"ט    ו   אפריל 2009  ו    www.kab.co.il   ו   טל': 1-700-509-209

זוכה פרס נובל לפיזיקה, 
אלברט איינשטיין:

”הערך האמיתי 
של האדם נמדד 

במידה שבה 
הוא השתחרר 

מהאגואיזם שלו. 
האדם מתחיל לחיות רק כאשר 

הוא מצליח להתעלות מעל עצמו“

מייסד ונשיא תנועת "בני ברוך", 
הרב ד"ר מיכאל לייטמן:

"המשבר ייגמר 
כאשר כל אחד 
מאיתנו יתחיל 
לחשוב לא על 
עצמו אלא על 

כולם" 

מזכ"ל האו"ם לשעבר, 
קופי אנאן:

"את הפתרון 
היחיד לאתגרים 
הניצבים בפנינו 

יכולים להביא 
רק אלה שבליבם 

שוכנת הדאגה לאחרים"

מחבר פירוש "הסולם" לספר 
הזוהר, הרב יהודה אשלג: 

"בעת שיתלכדו כל 
בני העולם לגוף 
אחד, ולב אחד, 

רק אז יתגלה כל 
האושר המקווה 

לאנושות על שיא 
גובהו"

גלעד שדמון ֺ 

את א לשמוע  רוצה  הייתה  לא  אימא  יזו 
שהממתק  לפני  רגע  הבא  המשפט 
שעטוף  שלה,  והמצוחצח  המקולח 
"אימא  עיניו:  את  עוצם  ריחנית,  פיקה  בשמיכת 
בבוקר  כי  הבוקר,  כבר  שיבוא  רוצה  כך  כל  אני 
אני הולך שוב לבית הספר". נשמע הזוי? מנותק 
הסף  על  פוסל  הייתי  לא  אוטופי?  מהמציאות? 
זה  למה  נבין  רק  אם  יקרה,  שזה  האפשרות  את 

עוד לא קרה.

כדי  לא  עינינו,  את  לרגע  אנחנו  נעצום  בואו 
את  וננער  להתעורר,  כדי  דווקא  אלא  לישון 
דיוק  ליתר  או  האחורי,  מוחנו  ממגירות  האבק 
הייתה  מה  עצמנו,  את  ונשאל  ליבנו,  מדפנות 
ההרגשה העיקרית שליוותה אותנו בבית הספר 
הְמתנה  עצבות?  דיכאון?  ייאוש?  היסודי: 
כשהמורה   - שמחה  דווקא  אולי  או  להפסקה? 
לא הגיעה והייתה שעה חופשית, או ביום שלפני 

החופש הגדול? 

למה אנחנו לא זוכרים את הכיף שבלימוד? את 
שיכולנו  המידע  את  שרכשנו?  החדשה  ההבנה 

לקחת הביתה וליישם בפועל, מיד, עכשיו.

אולי בגלל שמעולם לא שאלו אותנו מה אנחנו 
לנו  הסבירו  שלא  בגלל  או  ללמוד,  רוצים 

לנו  יצא  ומה  לומדים,  אנחנו  מה  בשביל 
מזה, מה נרוויח מזה, ובעיקר - איך זה יכין 

אחרי  לנו  שמחכים  האמיתיים  לחיים  אותנו 
בית הספר. 

שלכם  שהמחמד  לעצמכם  תארו  עכשיו 
התעורר. הוא מכין את הילקוט ורץ לבית הספר 
עם חיוך גדול על הפנים. את הבוקר הוא פותח 
שכוללת  חבריו,  עם  ומשותפת  קלה  בארוחה 
גם כמה שירים ומשחקים שהם אוהבים לשחק 

ביחד. 

מהשולחן,  הכלים  את  מפנה  שהוא  אחרי 
ולכל  ולתלמידים  למורים  משותפת  כפעולה 
השוויון,  ערך  את  חווה  הוא  דרכה  שאכל,  מי 
יום  כל  כן,  ללימוד.  הסיבה  על  איתו  משוחחים 
ולפני כל שיעור, מדברים שוב ושוב על הסיבה 

ויותר. נותנים לו  יותר  ללימוד, ומחדדים אותה 
לחברים  ולהקשיב  עצמו,  על  לספר  הזדמנות 
שלו, להתייעץ ולהתלבט יחד איתם, ולברר מה 

בדיוק הם רוצים להשיג היום מהלימוד. 

לאחר מכן, הוא לומד על מבנה האדם - לא רק 
על האנטומיה של גופו, אלא על המבנה הרגשי 

בני-אדם  איך  הרצון,  פועל  איך  שלו, 
מתחברים זה לזה ולמה לפעמים הם 

רבים, איך מתגברים על האגו 
ואפילו  בינינו,  שמפריד 

בו  משתמשים  איך 
החברה,  לתועלת 

אוהבים  מטבעם  שילדים  לזכור  לנו  כדאי 
הוא  הלימוד  ללמוד,  משתוקקים  הם  ללמוד, 
אימא,  ולכן  שלהם.  בחיים  ביותר  המהנה  החלק 
המשפט  את  לך  אמר  לא  עוד  שלך  הילד  אם 
אז  עיניו,  את  עוצם  שהוא  לפני  ההוא  הקסום 
אולי זה רק בגלל שאנחנו - המבוגרים - עוד לא 

למדנו מהו בית הספר האמיתי של החיים?

בחיי  להסתדר  איך  לומד  הוא  היום  בהמשך 
היומיום: איך להגיע עם אוטובוס למקום מסוים, 
שולחים  איפה  בבנק,  מסמכים  ממלאים  כיצד 

מכתב רשום, איך מנהלים משא ומתן ועוד. 

לקראת סיום היום, במקום שיעורי בית, הוא 
איך  מחר,  לנו  ותספר  תחשוב   - משימה  מקבל 
הכי  אתה  ומה  היום,  שלמדת  במה  השתמשת 

רוצה ללמוד מחר.

שהיצור  היא  היסוד  הנחת  מהחיים.  ונהנים 
שהילד הכי אוהב בעולם הוא "הוא עצמו", ועל 

עצמו הוא ישמח ללמוד בכל רגע. 

תהליך הלימוד בבית הספר של ילדך האהוב 
והדגמות,  סיפורים  משחקים,  בהמון  מתובל 
המקובלים,  הלימוד  למקצועות  בנוסף  וכולל 
הכשרה  גם  וכו',  חשבון  אנגלית,  עברית,  כמו 
צילום,  גרפיקה,  למשל:  מעשית,  מקצועית 

מחשבים, מוזיקה, כתיבה יצירתית ועוד. 

איזה כיף, מחר בית ספר!
תארו לכם מצב דמיוני בו הילד שלכם שמח לקום לבתי הספר? 

נשמע אוטופי? תחליטו בעצמכם

על ההבדל בין חינוך להשכלה
השכלה, שנחלקת להשכלה פורמלית ולהשכלה בלתי-פורמלית, היא אוסף של

ידיעות שהאדם צובר במהלך חייו. ההשכלה הפורמלית היא חומר לימודי שאותו

מעבירים לילד מוריו במערכת החינוך. ההשכלה הבלתי-פורמלית נרכשת על ידי

הילד בעצמו, מניסיונות החיים, מהחברה, מצפייה בסרטים ומקריאה.

חינוך, הוא יחס נכון שהילד מפתח לשלל הידיעות שצבר. הוא מקנה לו כלים

להתמודד עם מאורעות החיים ולהבין כיצד עליו לפעול כדי לזכות לתוצאה חיובית. 

החינוך ניתן לילד על ידי דוגמא אישית, וסביבה תומכת שמשפיעה עליו ערכים 

חיוביים. המחנך מדבר עם הילד בגובה העיניים, מגדיר יחד עימו מטרה משותפת, 

ומראה לו כיצד לגדול נכון. המחנך משפיע על הילד ישירות ובאמצעות הסביבה 

הטבעית בה הוא גדל. הוא מגלה רגישות לצרכיו של הילד, מכיר את תכונותיו 

ואופיו ופועל על פי הכלל "חנוך לנער על פי דרכו". מתוך כך, מעניק המחנך לילד 

את התענוג שבחוויית הלמידה, ומעורר בו את הרצון להמשיך וללמוד כל החיים.

בחברות עתיקות נהוג היה לשלם לרופא כל עוד הוא 
שמר על בריאותנו. ברגע שהתעוררה מחלה - המשכורת 

הייתה נעצרת עד להחלמה. אז איך זה שהיום אנחנו 
משלמים לרופא, כשאנחנו בעצם... חולים?

קופת חולים 
או קופת בריאים?

סין ב
העתיקה, 

בית  בכל 
מונח  היה  בכפר 

כד  הדלת  מפתן  על 
יוצא  היה  בוקר  מדי  קטן. 
אם  הכדים.  את  ובודק  לסיור  הכפר  רופא 
שבני  יודע  היה  הוא  מטבע,  לו  ממתין  היה 

המשפחה בריאים. אם מצא כד ריק, היה נכנס 
עסק  הרופא  הריפוי.  בתהליך  ומתחיל  פנימה 
באופן שוטף בשמירה על בריאותם של תושבי 
גופנית,  פעילות  על  הקפדה  באמצעות  הכפר 

תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא.

מבוססת  הבריאות  מערכת  המודרני,  בעידן 
על גישה אגואיסטית של ניצול הדדי. ככל שהרפואה 

נגישה  ופחות  יותר,  יקרה  היא  כך  יותר,  מתקדמת 
את  רבה  בגאווה  פיתחנו  אמנם  הפרטי.  האדם  עבור 

מעטים  אך  ביותר,  המתקדמת  הרפואית  הטכנולוגיה 
המקרים שבהם היא מגיעה בפועל אל מי שזקוק לה. 
כך יוצא שבמרוץ לרפואה מתקדמת שכחנו בדרך את 

המטופלים.

המציאות הזו יוצרת תחרות אכזרית בין החולים, הדורשים את 
הבדיקה היקרה ביותר, אף על פי שאינם זקוקים לה, גם אם זה בא על 

חשבון חולים אחרים שזקוקים לטיפול ביתר דחיפות. 

הרצון האנושי להרוויח על חשבונם של אחרים הופך את כל המערכת 
הבריאותית שבנינו למעורערת מיסודה. 

אז תרשו לי להיות הילד שצועק בפליאה: "המלך עירום!" אי אפשר 
שעינינו  וכמו  חולנית.  אגואיסטית  גישה  על  בריאה  מערכת  לבסס 

רואות, אנחנו לא נעשים בריאים יותר, רגועים או מאושרים יותר. 

מובן שאין צורך לחזור לחיות בכפרים קטנים עם כדי חרס ומטבעות 
צריך  אבל  המודרני,  העידן  של  דמה  מהקִִ ליהנות  ורצוי  כדאי  נחושת. 
"מרשם" של חוקים בריאים. למה  לנהל את המערכת לפי  לדעת איך 

אני מתכוון?

במסגרת עיסוקי כרופא אני נתקל שוב ושוב 
ביצירה המופלאה המכונה "גוף האדם": אם 
נתבונן בתאי הגוף, נגלה שתא בריא מקבל 
ונותן  לקיומו  שהכרחי  מה  את  לעצמו 
מתוך דאגה  לגוף את המרב שהוא מסוגל, 
הסרטני,  התא  לעומתו,  כולו.  הגוף  לבריאות 
האחרים,  התאים  חשבון  על  לחיות  שמתחיל 
משחית והורג את כל הגוף, ובסופו של דבר, גם 

את עצמו.

בעידן הגלובלי של 
מעשה  שבו  היום, 
אדם  של  הרסני 
יורק,  בניו  אחד 
גורר  למשל, 
שרשרת  אחריו 
של תגובות הרסניות 
אנחנו  העולם,  בכל 
כחלקים  עצמנו  את  מוצאים 
ממערכת אינטגרלית אחת, כמו תאים בגוף החי. 

ולכן מי שמנסה לגרוף רווח על חשבונו של האחר, גורם בכך נזק לכל 
המערכת, ובסופו של דבר גם לעצמו. ממש כמו בתהליך סרטני. לעומת 
זאת, בחברה שבה כולם רואים את עצמם כחלקים מגוף אחד ופועלים 
מתוך דאגה והתחשבות הדדית, אפשר לבנות מערכת בריאה שכולנו 

נצא ממנה נשכרים.

כרופא וכאדם, אני מציע שנחליף טיפול רפואי בלתי מועיל בחינוך 
חברתי מועיל, כדי שכולנו נהיה בריאים ומאושרים.

בברכת חג שמח ובריא לכולנו,
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אתר תוכן הקבלה הגדול בעולם מזמין אותך
להתעדכן בכל זמן,  בכל מה שחדש ורלוונטי
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חופשי
 זה לגמרי ביחד

השם המחוצף הזה "חג החירות" מעורר בי איזו התנגדות נסתרת, שרק 
מטעמי אי נוחות אני מטאטאת אותה יחד עם יתר החמץ מהדירה, 
בתקווה להישטף בכל זאת באיזו הרגשה חגיגית-אביבית-לבנה. 

האם החג הזה אהיה סוף סוף חופשייה?
הקטנטונת.  לארצנו  ועד  הפנינה  מאיי  גלים  מכה  "הישרדות"  של  השנייה  העונה 

יותר,  יותר, תככנים  נוכחנו לדעת, המתמודדים החדשים אסטרטגיים  כמו שכבר 

הבנות  ואפילו  משקר,  אופיר  מסכסך,  אריק  המשחק;  כללי  את  היטב  ומכירים 

פוצצו את הברית ביניהן ותקעו סכין בגב של אפרת בלי כל רגשי אשמה. ככה זה 

עובד, אין בריתות, אין חברים ואסור להאמין לאף אחד.

בסופו של דבר, בשביל לנצח ב"הישרדות" לא באמת צריך לדעת להסתדר בתנאי הטבע, לדוג 

דגים או להדליק אש. מה שצריך לדעת זה איך לרמות, לנצל ולדרוך על כולם. ההתנהגות הזאת 

נשמעת לכם מוכרת? אולי כי כולנו נתקלים בה בחיים האמיתיים שלנו. לכוכבי הישרדות, אפילו 

לדן מנו, אין זכויות יוצרים על התחמנות. כולנו המצאנו אותה. 

גם בחיים האמיתיים אנשים לא מתביישים להיות אגואיסטים, לרמות ולנצל את מי שעומד 

בדרכם. זה לא סוד שהשחיתות בארץ חוגגת, החל מהצמרת הפוליטית שבה כל אחד דואג לכיס 

ולכיסא שלו, ועד לאזרח הקטן שרוצה גם הוא להרוויח וליהנות על חשבון הסובבים אותו. 

נא להתנהג בהתאם
אם נצא רגע להפסקת פרסומות ונחזור כמה שנים אחורה, נראה שלא תמיד היינו ככה. בעידן 

של "קישקשתא" ו"רגע עם דודלי" היו לנו ערכים אחרים, של נתינה ואהבת הזולת, של מוסריות 

ויושר - ערכים שכמעט נעלמו כליל. מאז ימי התום גדלנו, "הבית של פיסטוק" הוחלף בבית של 

"האח הגדול", ואנחנו מתנהגים בהתאם לרוח החדשה. תוכניות הריאליטי הן בסך הכול מראה 

לערכי החברה שלנו.

כל  תיראה.  שלנו  שהחברה  רוצים  אנחנו  איך  השאלה  מתעוררת  קדימה,  במבט  שני,  מצד 

המלחמות, המשברים, הפשע והשחיתות שפוקדים אותנו היום, נובעים מההתנהגות האגואיסטית 

שסיגלנו 

שכל  מכך  לעצמנו, 

נמשיך  אם  בלבד.  לעצמו  דואג  אחד 

נמצא  השני,  כלפי  האחד  אכפתיות  בחוסר  להתנהג 

את עצמנו לבסוף מודחים מהמדינה הזו. 

שהעתיד  להפנים  מתחילים  מהדחה?  ונמנעים  חסינות  מקבלים  איך  אז 

על  לחשוב  ונתחיל  שלנו  האגו  מעל  נתעלה  אם  בינינו.  ביחסים  תלוי  שלנו  הטוב 

טובת הכלל, נצליח לבנות חברה בריאה ויציבה. השינוי הזה נמצא בידיים של כולנו, ובשביל 

לעשות אותו לא צריך להיתקע באי בודד, לדעת לשיר או לרדת בגדול במשקל. כל מה שצריך 

וזה בהחלט  ודאגה אמיתית כלפי האחרים,  ולגלות בתוכנו קצת רצון טוב  זה להסתכל פנימה 

שווה צפייה.

הישרדות - הדור הבא
ובגדול, עם עונה מפתיעה   "הישרדות" חזרה 
ומתוחכמת יותר. מהם כללי המשחק, ומה זה 

אומר עלינו? לקרוא ולשרוד

איזו א על  רבה.  מבוכה  לי  גורם  הזה  השם  כנה,  להיות  ם 
הזה,  החג  את  לנו  שהנחילו  חז"לים  אותם  דיברו  חירות 

עטור המעללים? על איזו בחירה?

"חוסר  לתחושת  כבולה  מרגישה  את  רווקה,  כשאת  הרי 
היוצלחיות שלך בעמידה במחויבות" ולמעמד החברתי-משפחתי 

בסיכון, שלנעליו את עלולה להיכנס בלית ברירה. 

כמו כן את מרגישה אסורה בכבלי "יד המקרה" ששולחת לגנך 
משפחה.  איזו  להקמת  חזון  או  שדרה  עמוד  חסרי  בחורים  רק 
החופש האישי שלך נתון בידי האירועים החברתיים שאליהם את 
תקווה  איזו  מתוך  רק  לעברם  רגליך  לכתת  וממשיכה  מקושרת, 
מספיק  סיבה  הפחות  לכל  או  אמת"  "אהבת  שם  למצוא  אבודה 
טובה ללבוש את כל הבגדים ששפכת עליהם אלפי שקלים כמחוות 

התאוששות מהפרידה האחרונה.

בכל מקרה, עיצבונך מסתכם בתחושה, שאילו רק היית מוצאת 
את האחד-יחיד ומיוחד, אזי החופש, האור והאהבה היו מסובבים 

תחת אצבעך הקטנה.

אבל מה קורה כשאת סוף-סוף תפוסה בקשר רציני עם בחור 
נפלא? ממחטות רבות לא יספיקו כדי לקנח את אפך על הפרידה 
לפעול  לכישופך  לתת  רשאית  את  שבהם  המותרים",  מה"חיים 
על בחורים כיד הדמיון הטובה; את לא יכולה לצאת עם חבר'ה 
הרגשה  מאיזו  להתנקות  בשביל  רק  השחר,  עלות  עד  לפאבים 
את  זוגך  בן  בפני  לבטא  מחויבת  את   - מכול  והנורא  רעה; 

רגשותייך הסוערים במילים ברורות וללא איומים. 

אז מה, איך עבדו עליך החיים, ואת שוב נותרת כבולה?

גלגלי החופש
נפשו  בהליכי  קצת  נובר  שבאמת  מי  לכל  מסתבר,  ליום  מיום 
הפנימיים, שאל החופש האמיתי לא נגיע על ידי גירושין וגם לא 
על ידי נישואין. כי כמו שמעידים כמה מהמשברים שבהם לקתה 
האנושות לאחרונה - אנחנו, בני האדם האומללים, נוצרנו כיצורים 
זה לזה,  ומדוע? משום שאנחנו מחוברים  בלתי חופשיים בעליל. 
תלויים זה בזה, ומושפעים בצורה קריטית זה מזה. אפשר להקצין 
ולומר לא רק שאנחנו מחוברים זה לזה, אלא שכל תנועה של כל 
אחד ואחת מאיתנו, משפיעה על כל האחרים נחרצות, כמו גלגלי 
שיניים במכונה ענקית, שסיבוביו של גלגל אחד, מסובבים את כל 

היתר.

נשמע כובל? אל דאגה, יש ברירה!

ועצבני, מנסה ללכת לפי  אמנם כאשר אני, כגלגל שיניים קטן 
ולשים  ה"חופשים"  לסיבוביי  רק  לדאוג  שלי,  האגואיסטי  הטבע 
היא:  התוצאה  קשורה,  אני  שאליהם  "הגלגלים"  יתר  לכל  מקל 
מוברג  שאינו  בורג  כמו  פועלת  למעשה  אני  כי  בקריסה.  עולם 

היטב במכונה, ומרגיש לחוץ ודרוס תחת תנועת חלקי המכונה. 

שאושרו  הבנה  מתוך  בהרמוניה,  מסתובבים  כולנו  כאשר  אבל 
של האחר הוא בעצם האושר שלי, אז יש לנו סיכוי לא רע להגיע 
לחופש אמיתי. חופש שבו אני לא מפעילה לחץ על אף אחד, ואף 
משומנת  מכונה  כמו  מסתובבים  כולנו  אלא  אותי.  מועך  לא  אחד 
שבה זורמים יופי ותענוג ללא גבול, ואז זה כבר ממש לא משנה אם 

אני נשואה או רווקה. 

זוהי החירות שאליה כדאי לשאוף, בפסח ובכל יום אחר בשנה.

שלי פרץ ֺ 

בכינויה ב הידועה  המפרכת,  הישראלית  לחוויה  מקביל 
פעולות  העולם  ברחבי  החודש  נערכות  פסח",  "ניקיון 
המתדרדר  למצבו  המודעות  את  להעלות  שמטרתן  רבות 
של כדור הארץ. ולא לחינם. זיהום אוויר, התגברות הקרינה, אקלים 
המפרות  מהתופעות  חלק  רק  הן  חרקים,  מתקפת  ואפילו  משוגע, 
את שלוותו בתקופה האחרונה. ואכן, מזה מספר שנים, משקיעים 
ארגונים רבים מאמץ אדיר כדי לנסות לעשות לכדורנו היקר ניקיון 
גלובלי. אלא שעל פי התוצאות בשטח, נראה שהמשבר האקולוגי 
רק הולך ומחמיר, ולאיש אין מושג "ירוק" איך עוצרים אותו. אז מה 

בכל זאת אפשר לעשות כדי לשנות התמונה לטובה?  

נגלה  יותר,  רחב  במבט  נסתכל  אם  הבעיה.  בהבנת  מתחילים 
הוא  "הטבע"  וחיות.  צמחים,  באבנים,  רק  מסתכם  אינו  ש"הטבע" 
כל  בין  היחסים  את  שמגדיר  וההדדיות  האיזון  עיקרון  כל  קודם 
פרטיו. דוגמה מאלפת לכך היא 10 טריליון התאים שמרכיבים את 

גוף האדם ופועלים בהדדיות מושלמת לטובת הגוף כולו.

היוצא  ובהרמוניה.  באיזון  פועלות  בטבע  הדרגות  רוב  למעשה, 
היחיד מהכלל הוא... ניחשתם נכון: האדם. האדם הוא היצור היחיד 
היחיד  היצור  האישית.  לטובתו  סביבתו  את  לנצל  שרוצה  בטבע 

שנהנה מהיותו חזק, מכובד ועשיר יותר מן אחרים. 

שונים  פרטים  שבה  אכזרית  כזירה  נראה  הטבע  לעיתים  אמנם 
נאבקים זה עם זה, אך אם נתעמק בו מספיק נגלה שאף פרט בטבע 
מהנחוץ  יותר  מסביבתו  לוקח  אינו  אמרנו?),  כבר  לאדם,  (מלבד 

לקיומו ואינו נהנה מהיותו נעלה על הזולת. איך שלא נסתכל על זה, 
מאחורי כל המערכות שהקמנו עומד כוח אחד בלבד: האגו, שתמיד 
מעדיף את האינטרס האישי הצר על פני טובת הכלל. וכאן בדיוק 

אנו תוקעים לעצמנו ולטבע מקל בגלגלים. 

מערכת  הוא  הטבע  שנים,  לפני  כבר  המדע  שהוכיח  כפי 
התקין  בתפקוד  תלוי  שבה  פרט  שכל  אחת,  ומקושרת  הרמונית 
של כל החלקים האחרים. עצם העובדה שאנו מתבוננים על הטבע 
"מלמעלה", כלא שייכים אליו, מכניסה אותנו לבעיה. בין אם נרצה 
בכך ובין אם לא, גם אנחנו חלקים במערכת הטבע. וכמו שלמדנו 
בבית הספר, כשפרט אחד בטבע יוצא מאיזון, הוא מוציא מאיזון את 
המערכת כולה. זוהי הסיבה שהפעילות הירוקה למען כדור הארץ, 
לא מספקת את הסחורה. היא מחמיצה את העיקר: במקום לעסוק 
בתוצאות, עלינו לטפל בשורש הבעיה. הדרך לאזן מחדש את הטבע, 
היא לתקן את הרמה שבה האיזון מופר - רמת הקשר בין בני-אדם. 
המהפך האמיתי יבוא כאשר נתחיל לפתח גישה אקולוגית חדשה. 
אך  רחוק,  נראה  זה  שהיום  נכון  תרצו.  אם  אנושית,  בין  אקולוגיה 
התקשורת,  אמצעי   - לרשותנו  העומדים  בכלים  נכון  נשתמש  אם 
את  לקדם  כדי   - הביתיות  הסלון  שיחות  ואפילו  החינוך  מערכת 
המודעות לשינוי האמיתי שנדרש, נוכל לשנות בקלות את המצב. 
הטבע  חוקי  עם  נתאזן  הדדית,  ערבות  של  יחסים  בינינו  כשניצור 

ונוציא את העולם כולו לדרך חדשה של הרמוניה ושלווה. 

הכדור נמצא בידינו! תרתי משמע....

לוקחים את הכדור לידיים

אפרת אהרוני ֺ 
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חכמת הקבלה - 
חכמת הקשר בין בני-האדם

קבלה היא חכמה עתיקה שהתגלתה בבבל, לפני ה
כ-4,000 שנה. בניגוד לכל המיתוסים שהודבקו 
לה, חכמת הקבלה היא לא אחרת מאשר שיטה 

להשגת חיבור בין בני-אדם. 

ברורים  חוקים  פועלים  בטבע  כי  מסבירה  החכמה 
באיזון  לחיות  נוכל  להכירם,  נלמד  שאם  ומוחלטים, 

ובהרמוניה מלאה בינינו. 
משך כל השנים, שמרו המקובלים את החכמה בסתר, 

מכיוון שרוב בני העולם עדיין לא  הרגישו בנחיצותה. 
קשורים  אנו  כמה  עד  מגלים  כולנו  כאשר  היום, 
ותלויים זה בזה, אנחנו מתחילים להבין שערבות הדדית 
היא הפיתרון הריאלי היחיד למשבר הפוקד אותנו בכל 
העתיקה  החכמה  יוצאת  זאת  מסיבה  החיים.  תחומי 
עם  ביד  יד  ללכת  כיצד  לנו  להראות  כדי  מהמסתור, 

חוקי הטבע, ולהצליח ליצור בינינו קשר אמיתי.

Shutterstock ליאור גור כדי לפתור באמת את המשבר האקולוגי צריך לפתח גישה אקולוגית חדשה ֺ

איזו  על  רבה.  מבוכה  לי  גורם  הזה  השם  כנה,  להיות  ם 
הזה,  החג  את  לנו  שהנחילו  חז"לים  אותם  דיברו  חירות 

"חוסר  לתחושת  כבולה  מרגישה  את  רווקה,  כשאת  הרי 
היוצלחיות שלך בעמידה במחויבות" ולמעמד החברתי-משפחתי 

כמו כן את מרגישה אסורה בכבלי "יד המקרה" ששולחת לגנך 
משפחה.  איזו  להקמת  חזון  או  שדרה  עמוד  חסרי  בחורים  רק 
החופש האישי שלך נתון בידי האירועים החברתיים שאליהם את 
תקווה  איזו  מתוך  רק  לעברם  רגליך  לכתת  וממשיכה  מקושרת, 
מספיק  סיבה  הפחות  לכל  או  אמת"  "אהבת  שם  למצוא  אבודה 
טובה ללבוש את כל הבגדים ששפכת עליהם אלפי שקלים כמחוות 

בכל מקרה, עיצבונך מסתכם בתחושה, שאילו רק היית מוצאת 
את האחד-יחיד ומיוחד, אזי החופש, האור והאהבה היו מסובבים 

אבל מה קורה כשאת סוף-סוף תפוסה בקשר רציני עם בחור 
נפלא? ממחטות רבות לא יספיקו כדי לקנח את אפך על הפרידה 
לפעול  לכישופך  לתת  רשאית  את  שבהם  המותרים",  מה"חיים 
על בחורים כיד הדמיון הטובה; את לא יכולה לצאת עם חבר'ה 
הרגשה  מאיזו  להתנקות  בשביל  רק  השחר,  עלות  עד  לפאבים 
את  זוגך  בן  בפני  לבטא  מחויבת  את   - מכול  והנורא  רעה; 

גלגלי החופש

הפנימיים, שאל החופש האמיתי לא נגיע על ידי גירושין וגם לא 
על ידי נישואין. כי כמו שמעידים כמה מהמשברים שבהם לקתה 
האנושות לאחרונה - אנחנו, בני האדם האומללים, נוצרנו כיצורים 
זה לזה,  ומדוע? משום שאנחנו מחוברים  בלתי חופשיים בעליל. 
תלויים זה בזה, ומושפעים בצורה קריטית זה מזה. אפשר להקצין 
ולומר לא רק שאנחנו מחוברים זה לזה, אלא שכל תנועה של כל 
אחד ואחת מאיתנו, משפיעה על כל האחרים נחרצות, כמו גלגלי 
שיניים במכונה ענקית, שסיבוביו של גלגל אחד, מסובבים את כל 

היתר.

ולשים  ה"חופשים"  לסיבוביי  רק  לדאוג  שלי,  האגואיסטי  הטבע 
היא:  התוצאה  קשורה,  אני  שאליהם  "הגלגלים"  יתר  לכל  מקל 
מוברג  שאינו  בורג  כמו  פועלת  למעשה  אני  כי  בקריסה.  עולם 

היטב במכונה, ומרגיש לחוץ ודרוס תחת תנועת חלקי המכונה. 

של האחר הוא בעצם האושר שלי, אז יש לנו סיכוי לא רע להגיע 
לחופש אמיתי. חופש שבו אני לא מפעילה לחץ על אף אחד, ואף 
משומנת  מכונה  כמו  מסתובבים  כולנו  אלא  אותי.  מועך  לא  אחד 
שבה זורמים יופי ותענוג ללא גבול, ואז זה כבר ממש לא משנה אם 

אני נשואה או רווקה. 
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ודד קטש: הרב לייטמן, רציתי לשאול אותך מה אומרת ע
חכמת הקבלה על נושא האגו. בעיניי, להגיד על מישהו 
"הוא בן אדם ללא אגו", זו לא מחמאה. לדעתי האגו הוא 

כלי חשוב שפשוט צריך לדעת להשתמש בו בצורה נכונה. 

 - הקבלה  חכמת  אומרת  גם  כך  צודק.  אתה  לייטמן:  הרב 
להרוס  אסור  ולכן  מתפתחים,  אנחנו  האגו  ידי  על  שדווקא 
היא  כלומר,  לקבל.  איך  אותנו  מלמדת  הקבלה  חכמת  אותו. 
מאפשרת לאגו לגדול, אבל מלמדת איך להשתמש בו בצורה 

נכונה.

עודד קטש: ומה נכנס תחת הכותרת של אגו? מהי ההגדרה 
של המילה הזו?

הרב לייטמן: הרצון למלא את עצמי. 

עודד קטש: פשוט רצון.

טוב,  זה  יותר,  גדול  הזה  שהרצון  וככל  כן.  לייטמן:  הרב 
בתנאי שהאדם יודע איך להשתמש בו. חכמת הקבלה מסבירה 
שהאגו הוא טוב אם אנחנו מסוגלים להיות מעליו, כלומר, אם 
למרות האגו אנחנו מצליחים לשמור על קשרים טובים בינינו 

ולהחזיק את עצמנו כיחידה אחת.

עודד קטש: אז הרצונות האלו לגדול שנמצאים באדם, הם 
בסדר.

אלא  שלנו  להרס  מביאים  לא  הם  אם  נכון,  לייטמן:  הרב 
להיפך, מחברים בינינו עוד יותר.

עודד קטש: זה קצת כמו בכדורסל. מה שמבדיל בין שחקן 
טוב לשחקן גדול, זה לא הכישרון, המאמץ או רמת הריכוז שלו, 
אלא דווקא היכולת שלו לראות את התמונה הכללית. כלומר, 
אם השחקן מרוכז רק באגו שלו, רק ברצון שלו לספק את עצמו, 

הוא מאבד את כל הערכים שהוא צריך כדי להצליח.

בין השחקנים חשוב  ועד כמה הקשר החברי  הרב לייטמן: 
להצלחה? 

עודד קטש: ככל שאני נמצא יותר שנים בכדורסל, אני מבין 

עד כמה זה החלק המשמעותי ביותר. למשל כשנוסעים למחנה 
הוא  העיקר  ולמשחקים,  לאימונים  מעבר  בחו"ל,  אימונים 

הגיבוש והמחויבות שאנחנו מייצרים אחד לשני. 

כשחקן יצא לי להשתייך להרבה קבוצות. בחלק מהקבוצות 
באמת היה כזה חיבור, וזה הורגש בכיף שהיה לשחקנים לבוא 
בהתאם.  היו  התוצאות  וגם  המגרש  על  הורגש  לאימונים, 
התוצאות  שם  וגם  פחות,  הורגש  החיבור  מהקבוצות  ובחלק 

היו בהתאם. 

הרב לייטמן: אז אפשר לראות לפעמים שקבוצה מגובשת 
יותר היא מוצלחת מקבוצה מקצועית יותר?

קבוצות  יש  שתבדוק,  ספורט  בכל  כמעט  קטש:  עודד 
עולים  שגם  אינדיבידואליים  שחקנים  עם  מאוד,  מוכשרות 
הרבה כסף וגם נחשבים הכי טובים, ולא תמיד סכום החלקים 

נותן את התוצאה המצופה.

לא  זה  לשני,  אחד  לפרגן  רוצים  לא  אם  כי  לייטמן:  הרב 
עובד.

עודד קטש: נכון, זה ממש מצב קטסטרופאלי. כמאמן, אני 
יפגע  מעדיף לוותר על שחקן טוב ככל שיהיה, כדי שהוא לא 

בכימיה הקבוצתית, כי זה המפתח להצלחה.

המקובלים  שגילו  העיקרון  בדיוק  זה  יפה,  לייטמן:  הרב 
להיות  צריכה  שזו  גילו  הם  שנים.  אלפי  לפני  הראשונים 
התוצאה של כל המין האנושי, שככל שהאגו שלנו יגדל לאורך 
הדורות, אנחנו נצטרך למצוא מעליו את הקשר הנכון בינינו, 

כי רק כך נזכה להצלחה. 

עודד קטש: כלומר, האגו והחיבור הם דברים ממש בסיסיים 
בחכמת הקבלה.

הרב לייטמן: נכון, כי אלו שני הכוחות היחידים שנמצאים 
נמצאים  וכמו שאומר ספר הזוהר, היום אנחנו  בכל הבריאה. 
שנות  אלפי  לאחר  מאוד.  מיוחד  ובדור  מיוחדת  בתקופה 
התפתחות של האגו האנושי, אנו מתחילים לגלות שכולנו, כל 
בני האדם, קשורים ותלויים זה בזה כמו במשפחה אחת. ולכן 
היום ההצלחה של כל אחד מאיתנו תלויה במידה שבה נראה 
לנגד עינינו את טובת הכלל כולו. ברגע שנלמד להתייחס זה 

לזה בערבות הדדית, נעלה יחד על דרך של שגשוג ושלווה.

בכדורסל, כמו בחיים,
חיבור וגיבוש הם סוד ההצלחה!

עודד קטש 
והרב לייטמן 

בשיחה אישית 
על כדורסל, 

על אגו ועל מה 
שביניהם

על ס כי  כחודש  לפני  אמר  ישראל,  בנק  נגיד  פישר,  טנלי 
האזרחים לדאוג לעצמם ולא לחכות עד שהמדינה תדאג 
להם. אנחנו מסכימים איתו, ולכן אספנו עבורכם חמישה 

כללים שיעזרו לכם לפעול נכון ולעבור את המשבר בשלום 

הפורענות  זרע  למשבר.  האמיתית  הסיבה   .1
של  עצומה  רשת  כשהוקמה  רב,  זמן  לפני  נשתל  למשבר  שגרם 
הרשת  עולם.  חובקי  וחברתיים  טכנולוגיים  מסחריים,  קשרים 
לתלות  וגרמה  ומחובר,  קטן  לכפר  ארצנו  כדור  את  הפכה  הזו 
הבעיה  העולם.  של  השני  בקצה  במתרחש  מאיתנו  אחד  כל  של 
היחידה היא, שרשת הקשרים הזו נבנתה על בסיס אגואיסטי טהור 
שמקדש את הרווח האישי, גם אם הוא נבנה על חורבנו של אחר. 
מכאן קצרה הדרך אל תאוות הבצע שהשתרשה במערכת, ממנה 

לחוסר אמון ולבסוף - למשבר.

למצוא  תוכלו  האחרונה  בתקופה  להצליח.  תנאי   .2
בנקל גורמים רבים שמציעים לכם "להרוויח על חשבון המשבר". 
לפני שאתם מתפתים, עליכם לדעת כי שיטת הרווח הישנה אינה  
מתנהלת  העולמית  הכלכלה  נקלענו.  אליו  החדש  במצב  עובדת 
כעת לפי דפוסים אחרים: כל פעולה שמתבצעת על ידי יחיד או 
חברה משפיעה על השוק כולו, ולבסוף - חוזרת כמו בומרנג אל 
מי שביצע אותה. לכן, אם אתם רוצים להרוויח בתנאים החדשים, 
השתדלו לחשוב איך בפעולה זו גם השוק יושפע לטובה. במידה 

שהשוק יפרח, תפרחו גם אתם כפרט יחיד בתוכו. 

3. יחד עדיף מאשר לבד. אחת ההשלכות החיוביות 
של משברים היא שהם מקשרים בין אנשים וגורמים להם לפעול 
יחדיו. בארצות הברית למשל, בולט סיפורו של בית חולים שבו 
הטבות  על  לוותר  שבהם,  הבכירים  כולל  העובדים,  כל  הסכימו 
בית  מהווה  וכיום  הצליחו  הם  יפוטר.  לא  שאיש  כדי  מסוימות 
על  לשמוע  ניתן  אצלנו  גם  המדינה.  לכל  דוגמא  הזה  החולים 

פעולות דומות. 

הכלל פשוט: ככל שמספר רב יותר של אנשים מבין כי עתידם 
תלוי אחד בשני, ומוכן לעשות ויתורים למען ההצלחה המשותפת, 

הסיכוי להצליח גדל בהרבה. 

הילדות  מאז  המשחק.  חוקי  את  להכיר   .4
אולם  כיחידים.  האלו  בחיים  להצליח  כיצד  ידיעות  רכשנו 
עולמית  למערכת  הכלכלה  את  שחיבר  הגלובליזציה,  תהליך 
ללא-רלוונטיות.  פרטית  הצלחה  על  הידיעות  כל  את  הפך  אחת, 
במציאות החדשה שנוצרה חוקי המשחק הם החוקים שעל פיהם 
"מדעי  (כמו  במדעים  המערכות  חוקרי  מוצלחת.  מערכת  פועלת 
המורכבות" ודומיהם) מספקים את הדוגמא של מערכות "טבעיות". 
למשל, ההרמוניה שבה פועלים התאים בגוף בריא. דוגמאות כאלו 
ואחרות קיימות סביבנו בשפע. מוטב שכל אחד יכיר אותן במעט, 

מאשר לחכות עד שהחיים בעצמם יעשו לנו בית ספר. 

שתוכלו  ביותר  הטוב  הדבר  בטוחה.  השקעה   .5
לדאוג  הוא  המערכת,  חוקי  את  בעצמכם  ללמוד  מלבד  לעשות, 
לפעול  כיצד  ידעו  אנשים  שיותר  ככל  אותם.  יכירו  אחרים  שגם 
המשבר.  של  לקיצו  ונתקרב  חיובית  תפנית  במהרה  נראה  נכון, 

שווה להשקיע לשם כך מעט זמן ומרץ!

חיבור וגיבוש הם סוד ההצלחה!

בשיחה אישית 
על ס כי  כחודש  לפני  אמר  ישראל,  בנק  נגיד  פישר,  טנלי 
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