
 

 

 1 

 

 

 שינוי בנקודת המבט

אחד הדברים היסודיים שראוי לכל בר דעת להתבונן בהם הוא כיצד מנהלים דרך, כיצד נוצר תהליך של השתפרות או שינוי. 

 הנחת היסוד התפיסתית הרווחת היא בחשיבה על יסודות מידע או טכניקות איך להשפיע על האחר, ולעיתים כיצד לשנות אותו.

אן נעוצה הנקודה. ראשית דבר, על האדם לשאול את עצמו באיזה אופן הוא משנה את עצמו ולא דרך אך האמת היא שלא כ

הופך להיות טוב יותר, מבין יותר, מקשיב ומאזין יותר, מסתכל על  -באופן עצמי ועצמאי  -העבודה עם הזולת, אלא היאך הוא 

 דברים ממבט פנימי, נקי ואמיתי יותר ועוד.

 "שינוי בנקודת המבט", במעט עובדות ומציאות חיים. -מחיש את העניין בנקודה מהותית הנקראת ננסה במאמרנו זה לה

 ונפתח במעשה הבא:

 מפעים!-"ברוך שפטרנו מעונשו של זה"

יוסי היה תלמיד מצטיין, בלי עין הרע, זרע בירך ה'. מוכשר מבני גילו, מבריק מבני כיתתו, עד שהמלמד שלו בכיתה ו' החליט 

זהו  -ו ש'יקפוץ' שנה, ויעבור לכיתה ז' בעיצומה של שנת הלימודים. המנהל החינוכי בדק את העניין לעומק, בכל זאת שראוי ל

הבין  -נוהל חריג 'להקפיץ' תלמיד תוך כדי שנת הלימודים. אולם משנוכח לדעת כי יוסי אכן ילד כה מצטיין, מבריק ומוכשר 

 קבע כי הוא עולה לכיתה ז'.שאין לו מה לעשות יותר בכיתה ו', ולפיכך 

המעבר נקבע ליום ראשון שאחרי חנוכה, בתום חופשה קצרה, כדי שבכל זאת יהיה כאן קצת ניחוח של התחלה חדשה. 

ר ומחויך מאוזן לאוזן,  ֶׁ בהתרגשות אין קץ שב יוסי לספסל הלימודים, ופנה לכיתה ו' ליטול ממנה את מיטלטליו. משם, קורן מאֹוש 

 לבוא בשעריה של כיתה ז', הוא כבר ילד גדול...חש זכות כבירה 

מחייב  ןחלפו כמה דקות, ואל כיתה ו' נכנס המלמד, לפתוח את היום. הוא מביט על שולחנו, ומבחין בפתק חצוף במיוחד, שההיגיו

 ראה עיניו:שמי שכתב אותו הוא יוסי, התלמיד המצטיין שעזב את הכיתה הבוקר. הוא קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למ

 'ברוך שפטרני מעונשו של זה!'

כך היה כתוב בפתק, בכתב ילדותי, באותיות גדולות וברורות. המלמד התקשה להאמין: 'יוסי? דווקא הוא?!?! הילד המצטיין שאני 

תלמידיו  ולא אחר נלחמתי כדי להעלות אותו לכיתה הבאה, וברגע האחרון הוא נועץ בי חרב כה דוקרנית?!' כדי לוודא, שאל את

מי הניח כאן את הפתק הלזה, והם אישרו כי אכן כן, יוסי הניח את הפתק על שולחנו, פתק בו כתובה ברכה 'מפרגנת' במיוחד: 

 'ברוך שפטרני מעונשו של זה!'

 עיניו של המלמד האדימו בזעם, כעסו היה נורא, לא רק שמדובר בחוצפה איומה, מדובר בבגידה כואבת. הרי כמה התמסר למען

 . והנה יוסי פוגע בו באופן כה נורא!ויוסי, כמה פעל למענו, כמה התאמץ כדי שימצא מקום בכיתה המותאמת לכישוריו ויכולותי

המלמד התקשה לחזור לשלוותו, נטל את הפתק ואץ רץ לכיתה ז'. הוא פתח את דלת הכיתה בתנועה חדה, נכנס פנימה בזעף, 

 צרות: 'יוסי, האומנם? האם אתה הנחת את הפתק הזה על שולחני?'תלמידו לשעבר, ושאל ק -נעץ מבט ביוסי 

'כן', הנהן יוסי, ולנוכח אישורו פתח המלמד בצעקות, לעיני הכיתה כולה: 'האינך מתבייש? אני טורח למענך, עובד בשבילך, 

תתחנך באופן מתאמץ עבורך. כמה טרחתי כדי להעביר אותך לכיתה המתאימה לך, כמה מסרתי את נפשי כדי שתתפתח ו

 המיטבי ביותר. זו ברכת הפרידה שלך? ככה אומרים תודה רבה?!'

המלמד התנשף קמעה, והמשיך: 'אז למרות שהודות למאמציי אני כבר לא המלמד שלך, אבל את סמכויות הענישה כלפיך טרם 

ווחותיו, לנוכח עיניהם חתם המלמד את צ -איבדתי. לך הביתה, שם תחשוב טוב טוב אם נאה או יאה לכתוב כך למלמד!' 

 הנדהמות של התלמידים...

 16 תש"פ   // יתרופרשת 
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ויוסי? יוסי פשוט פרץ בבכי נסער. שתי עיניו כשני נחלי דמעות, הוא התנועע בהתרגשות ופניו סמוקות בביישנות, הוא השפיל את 

 מבטו בחרדה, ואמר בשקט, תוך גמגום ביישני:

 -ק שהילדים בכיתה כתבו לי. והנחתי אותו על שולחן המלמד ... זה פתאבל אני בכלל לא כתבתי את הפתק הזה'אבל, אבל... 

השיב  -כנראה בגלל שקינאו בי...' כתבו לי את הפתק,  -חבריי בכיתתי לשעבר לטיפולו. אני לא כתבתי את הפתק למלמד, 

 הילד באימה...

 המלמד היה המום... -'מה???' 

שולחן המלמד, כדי להודיע שכך כתבו לי הילדים, שהם התנהגו כלפיי  'כן', השיב יוסי בין פעיות בכיו, 'אני הנחתי את הפתק על

 באופן לא יפה, וכתבו זאת על פתק. זה פתק שכתבו לי, לא אני כתבתי אותו, בוודאי שלא למלמד!'

עתה, היה תורו של המלמד להיבהל כדבעי. באותו רגע קלט את עומק הטעות שעשה, כיצד בייש את תלמידו לעיני כל הכיתה 

ל לא עוול בכפו. לא יוסי כתב את הפתק, הוא בכלל לא ניסה לפגוע, את הפתק כתבו ילדים ליוסי, הם ניסו לפגוע בו, והוא רק ע

 ביקש ליידע אותו על כך!

לשבחו של המלמד ייאמר, שכאשר התבהרה התמונה, לא נמלט מאחריות למעשיו, אלא שב לכיתה החדשה של יוסי, התנצל 

 כדי שיקנה בו ממתקים עבור חבריו החדשים... -שפגע בו באופן כה קשה, ואף העניק לו סכום כסף בפניו מעומק הלב על 

גיבור המעשה, מחדד עד כמה לעולם לא נוכל לפרש משהו כפי מה שהוא נראה לנו.  -סיפור מדהים זה, אותו שמענו מפי המלמד 

הוא רק חלק קטן  -אולי כל מה שנראה לנגד עינינו  תמיד נחשוש כי יש משהו שאיננו יודעים, יש פרטים שאינם בהירים.

 נגלה עד כמה טעינו במבט הראשון שלנו... -מהתמונה, וכשתתבהר כולה 

 הבה ניקח את המסר הזה לחיי היום יום שלנו. 

ע, כל כך הרבה פעמים אנו רואים אנשים עושים מעשים שונים, וממהרים להכריע, לחרוץ, לקבוע. זה מעשה טוב וזה מעשה ר

 הוא זד מרשיע... -פעולה פלונית מוכיחה שְמַבְצָעּה הוא אישיות חיובית, ופעולה אחרת מצביעה על כך שמי שעשה אותה 

והאמת, האמת לא ידועה לנו באמת, היא חבויה בפרטים הקטנים. ולכן, הבה נדון כל אדם לכף זכות, מתוך הבנה שאיננו יודעים 

על טיבה. הרבה יותר נכון, כדאי ורצוי פשוט לדון לכף זכות, לשער שחסר לנו חלק  את התמונה המלאה, אין בכוחנו לעמוד

 מהפאזל, ולראות כל פעולה, של כל אדם, באור חיובי.

 אכן, תפיסת ונקודת המבט כלפי דברים המתרחשים סביבנו מאוד יסודית ולעיתים קריטית.

*** 

 שאלת מליון הדולר

 ברמה האישית: יבבחור שליווית אשתף את הקוראים בעובדה הבאה העוסקת

היה בחור שלמד במסגרת ישיבתית רגילה )ישיבה קטנה(, וכמו במסלול הרגיל, לאחר שסיים את שיעור א' בהצלחה עלה לשיעור 

ב' אבל שם הופיעה אצלו הידרדרות מסוימת שהתאפיינה בחוסר מוטיבציה ללימוד, מחמת שלא הורגל להנהגה "לוחצת וקשה", 

הר"מים שלימדוהו בשיעור זה, דבר שלא היה קיים אצלו כשלמד בשיעור א'. והנה, לאחר זמן קצר, התחילו  לטענתו, מצד

חיכוכים בינו לבין המשגיח עד שהוחלט להוציאו מהישיבה, והוא אכן הורחק. אביו של הבחור רטן מאוד על כך, וביקש כמה 

 כשהתשובה ברורה, בשום פנים ואופן אין על מה לדבר!!!פעמים להסביר את הבעיה, אך דבריו נפלו על אזניים ערלות, 

להחזירו לישיבה, והוסיף שלא רק  והאבא פנה אלי, כמי שמכיר אותו ואת הבחור, וביקש ממני לדבר עם המשגיח והמג"ש שייאות

כללי  שהבחור מבקש לחזור אלא הוא מתחרט על כל מה שהיה ומכאן ואילך מקבל על עצמו את מרותם של רבני הישיבה,

הישיבה וסדריה עד הפרט האחרון. בנוסף, כך הצהיר, אם ייווצר מצב שהבחור לא ישתנה או יגלו אצלו נקודה כזו או אחרת שבה 

 יתברר שהוא אינו עומד בתנאים, אזי מיד יורחק מהמסגרת ללא אומר ודברים, ובלא שום טענות.

בצורה ים, אך גם כאן נתקלתי בחומה בצורה, הם אמרו כששמעתי כך, פניתי לרבנים האחראים והצגתי בפניהם את הדבר

 אין מה לדבר!!!  - מפורשת שלא משתמעת לשני פנים

ניסיתי שוב להפך בזכותו ולומר שהוא חוזר בו ומקבל על עצמו את מרות הישיבה, בפרט שבל נשכח שלא מדובר כאן במעשים 

ו במסגרת, אלא הנידון הוא על עניינים הקשורים והשייכים חמורים כאלו שמצד הלכות ישיבה לא ניתן או אסור להחזיק אות
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להתנהלות של הבחור, אם כן למה לא יתנו לו הזדמנות ויקבלוהו לניסיון, בפרט שהוא מתחנן ורוצה לחזור, וגם בכוונתו לבוא 

 ולהתנצל בפני הרבנים על כך שלא התנהג כיאות ולא קיבל את מרותם באופן ברור במאת האחוזים.

 שקיבלתי הדהימה אותי! התגובה

 וכך נאמר לי בזו הלשון: "סליחה, אין על מה לדבר! אין סיכוי! לא יצא מהבחור הזה כלום!"

עמדתי משתומם, איך אפשר בכזו קלות ופשטות לחרוץ דינו של בחור!? בפרט שכולם מסכימים ששנה קודם לכן הוא היה 

 מהמוצלחים בישיבה.

בנפש מישראל, יצאתי מגדרי וניסיתי שוב לטעון שאולי יש כאן שאלה שצריך לשאול אדם אני מצידי לא ויתרתי, הרי מדובר 

 אין מה לדבר! -גדול, אולי כדאי לברר את הדברים ולחשוב שוב, אבל גם כאן נעניתי בהחלטיות ובנחישות 

 הזדעזעתי.

שווה לפחות מיליון דולר ובהרחקתו יש לא היה לי הרבה מה להוסיף אך לעצמי אמרתי בצער שכנראה אם הם היו מבינים שבחור 

צד שהם מפסידים מיליון דולר, אזי לבטח היו חושבים כמה וכמה פעמים לפני שחורצים את דינו, אך אם המצב הוא כזה כנראה 

בכובד ראש  סשיש החושבים )או אולי לא חושבים...( שזו שאלה של עשרה שקלים בלבד, אז אפשר לוותר על זה ולא להתייח

 ...ןלעניי

 כמה חבל.

 ומה עשית? מהיבן אתה בא?

 סיפר לי ידיד ותיק המשמש במשרה תורנית באחת מהישיבות לצעירים במרכז הארץ:

 בצעירותי, למדתי בישיבה קטנה ויום אחד החליטו בהנהלה שאני גנבתי כסף לאחד הבחורים, דבר שכמובן לא היה ולא נברא!!!

 ו הדברים לידי כך שעזבתי את הישיבה!החשד שבר אותי עד עמקי נשמתי, עד שהגיע

בחסדי ה', לאחר תקופה לא ארוכה התאוששתי, ונכנסתי לישיבה אחרת. אחרי זמן מה עמדתי על שינוי מהותי בין המסגרות, 

הבדל ששינה ממש את חיי. במקום הקודם הורגלתי לכך שכל פעם שהייתי נכנס לישיבה, הייתי נשאל: מהיכן באת? מה עשית? 

יוק היית? ועוד שאלות מסוג זה שהיו מעיקות עלי מאוד. לעומת זאת, כאשר הגעתי לישיבה השניה, הגישה היתה שונה איפה בד

לחלוטין. כל פעם שהייתי נכנס לישיבה קודם כל המשגיח היה מחייך אלי ואומר לי 'בוקר טוב', 'ערב טוב', ובכלל היה מאיר פנים 

 לבחורים.

וב' שלו פשוט התהפכתי, קיבלתי חשק ורצון והתחלתי ללמוד, בשקידה והתמדה, המשכתי גם הנני מעיד על עצמי שמה'בוקר ט

 בישיבה גדולה באותו מוסד והתחתנתי.

 נעוצה בהנהגתנו אנו. ןאכן, זוהי תובנה רצינית ומחייבת בתפיסת המציאות שלנו כלפי הסובב אותנו, כאשר ראשית העניי

*** 

 כללותו אינו נוגע לענייננו, אך בשורשיו ויסודותיו ישנו קשר אמיץ בין הדברים למתבונן.ננצל במה זו על מנת לדון בנושא שב

 תקשורת תקינה מול השונה, האחר ואפילו הקיצוני

 "אנו נלחמים ומגינים עליכם, ובזכותנו אתם חיים כאן במדינה!"

 "אתם לא משלמים מיסים וחיים על חשבוננו!"

 בים במרחב הציבורי במדינה, בוודאי שמעתם פעם משפטים כאלו או דומים להם.אם אתם אנשים מהמגזר החרדי המסתוב

ברור לנו כי אמירות שכאלו אינן גורמות לך לחוש קרבת לב למי שאמרן, ברור לנו כי אנו מתייחסים אליו כמי שאינו בר דעת 

 הראוי להערכה והקשבה.

 ועכשיו רבותי, הבה נחליף מקומות בהצגה שלנו...

 לומדים ומגינים עליכם!" "בזכותנו המדינה מתקיימת!" "אתם החילונים משתמטים מחובות היהדות!" חרדי: "אנו
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כיצד דיבורים אלו נשמעים לאוזן החילונית? הם מעוררים השראה?.... מושכים את הלב ללמוד יותר על הנושא? מאצילים על 

 האומר אותן הילה של הוגה דעות רגיש ובר לבב?...

 מחמיצים את מטרתם באותה המידה. -הדומים להפליא למשפטים שלנו עצמנו קשה לקבל מחילוני  - או אולי הדברים

הם אינם מסיטים את עמדת הזולת במילימטר, הוא רק יתרגז ויידרך כולו להשיב מלחמה. מבחינתו אלו סיסמאות נדושות, 

 הכרזות חרדיות שמעולם הוא לא עצר לנסות ולהבין לעומק.

בא שמאז בלילת שפתם של דור הפלגה, אין תקשורת מלאה בין בני אדם. אדם לא קולט את מלוא כוונת דברי בספרי המוסר מו

 זולתו. כל אמירה יוצאת מתוך תפיסת מציאות סובייקטיבית ונקלטת על ידי האחר בכלים אחרים המעוותים במשהו את המסר.

 התובנה הנגזרת מהדברים היא פשוטה ומקובלת.

יר מסר לזולת, חייבים לעשות זאת באופן שבו ייקלטו הדברים דרך המסננת שלו. הפילטרים היושבים לו על אם ברצוננו להעב

 האוזן הפנימית יצבעו את המילים בצבעים שלא פיללנו להם בעת ה"שיגור".

שיח של -לזה דווכך, כל דבר חכמה ואמת עלול לעבור דרך האוזן הגשמית ולהתנפץ על השערים הנעולים של אוזן הלב. קוראים 

 חרשים...

 אז מה עושים? 

חייבים ללמוד את הפילטרים ואז לפרקם או לעקוף אותם, במילים אחרות: מי שבאמת רוצה 

להצליח ולהעביר מסר אל האחר, חייב ללמוד על הרגישויות והמטענים ותמונת המציאות 

 הסובייקטיבית שלו.

-נו שומר תורה ומצוות את עניין איכיצד נסביר לאדם שאי -הנה כהמחשה, עצה יקרת ערך 

התגייסותם של חרדים למשימה הצבאית הקולקטיבית? האם בשיחה קצרה ניתן לגרום ליהודי 

 בעל חשיבה מערבית לכבד ולהעריך תפיסת עולם אמונית רוחנית? 

כן. בהחלט. אך זאת בתנאי שהוא באמת מקשיב! רק אז הדברים יהדהדו במוחו  -התשובה היא 

 ל ליבו.ויחלחלו א

 כך שמטרתנו הראשית בשיח תהיה ליצור הקשבה, לפתוח כלי אצל הזולת להכלת התוכן הזר לו.

הקשבה רבה. לבלום את פינו למרות הכל ולהקשיב לטענותיו. "מהי אומנותו של אדם? ישים עצמו כאילם", אומרים  שלב א':

 כך הוא קולט פחות. -שהוא טעון יותר  . יש לתת לזולת לומר את אשר על ליבו, כי ככל)חולין פט, א( חז"ל

קיבלת אדם רגוע שדעתו  -כבוד ואמפתיה. אם תספק לו את אלה  -ריצוי רגשי. תן לזולת את מה שהכי חשוב לו  שלב ב':

 כן לב האדם לאדם". -אדם שלומד להעריך ולכבד אותך בעקבות יחסך אליו הוא "כמים הפנים לפנים  -מיושבת. ועוד משהו 

כך תאמר לו, "אני מבין אותך לגמרי, אני במקומך הייתי חושב ומרגיש בדיוק כמוך. איך באמת ייתכן שהחרדים "תשמע", 

 מתנהגים כך וכך וכו'".

, הוא משתכנע שכבר לא צריך לשכנע אף אחד. זו סיבה על ידךנאמרים במלואם  טיעוניו שלוהשיח שומע את -וכך כשבן

אתה ממשיך להוביל אותו ברגש, "מה שאני לא אסביר לך כעת לא ישנה עובדה בסיסית שיתחיל להקשיב לך. "ואתה יודע מה"? 

 אחת: אין כמעט חרדים בבתי הקברות הצבאיים". )ולא בנימה צינית או מזלזלת אלא כעובדה ונתון(.

למדתי בישיבה, זהו! עכשיו קנית אותו. "הרבצת" לעצמך עוד בטרם הספיק הוא לעשות זאת. אם תרצה תוכל להוסיף: "בזמן ש

 אמי ישנה היטב בלילה, להבדיל מאימהות אחרות שלא ידעו מה יביא איתו הבוקר".

רק עכשיו, אחרי שביטאת את ההכרה במחיר שמשלם הישראלי בצבא, רק אחרי שהוא חש שאתה מבין לנפשו ומעריך את 

רחיב בזה. אך נוסיף את משפטי הפתיחה הינך יכול לצאת למסע ההגותי שכולו אמת והגיון. מקוצר היריעה לא נ -תרומתו 

 המקדימים את "ההרצאה":

"כל ילד מבין כמה תורמים למלחמה הרובה, הטנק והלוחם, אך ילד קטן לא יבין בהכרח במה תורם חייל ביחידת מיחשוב לניצחון 

יל החינוך המעביר קורס בשביל זה צריך להיות מבוגר. מנגד, לא כל מבוגר אינטליגנטי מספיק להבין את תרומת החייל בח -

מורשת להעצמת רוח הלחימה. ובכן, להרבה ידע ואינטליגנציה זקוק אדם כדי להבין ולהעריך את תרומתם של חיילי הרוח 

 הספונים בין הכתלים ועוסקים בתורה המקרינה למרחוק את אורה המגן והמציל.

 אחי החילוני, האם יש לך את הרצון והזמן ללמוד את הנושא?"

"מה שאני לא אסביר לך 

ה כעת לא ישנה עובד

בסיסית אחת: אין כמעט 

חרדים בבתי הקברות 

הצבאיים". )ולא בנימה 

צינית או מזלזלת אלא 

 כעובדה ונתון(.
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 מסקנות מעשיות:  -לסיכום 

אילו היתה פרנסתנו תלויה בכך, היינו עושים הכל כדי לשפר את יכולת השפעתנו על לקוחות פוטנציאליים ולוקחים קורסים 

אישית ועוד. כאשר בעצם הכל כבר נמצא בדברי חז"ל ורז"ל, וצריך רק ללמוד ולהתבונן בדבריהם בעניין עבודת -בתקשורת בין

 כבוד הזולת והכלתו. המידות ובהכרת

עלינו לשאול את עצמנו, האם כבוד שמים וקירוב רחוקים חשובים לנו מספיק כדי שנעשה כל שביכולתנו כדי להעצים את 

 ההשפעה ולמנוע כישלונות וחילול השם?

*** 

והיא: אופן ראיית אכן, תובנות רבות עולות מהנידון הנ"ל, אך נתפוס נקודה שורשית ויסודית אחת ועיקרית, מאוד מחייבת, 

 האחר, באמצעות יציאה מהמקום העצמי התפיסתי, מהקיבעון המחשבתי, אל מקום בו נמצא האחר.

 ללא ספק שיסוד הדברים תלוי בשמיעת האוזן שלנו. דבר הנלמד מפרשתנו.

 העומק שבשמיעה -"וישמע יתרו"

 רבות נכתב על ענין "שמיעת יתרו", מהותה ועניינה.

 שבין הדברים הוא שישנם שני סוגי שמיעות יסודיות: אך נראה שהצד השווה

 שמיעה חיצונית וטכנית. -האחת 

 שמיעה פנימית ועמוקה המובילה להפנמת מסרים ולשינוי. -והשניה 

וכל הגוף  -ובמדרש רבה כאן מובא: "רמ"ח אברים באדם הזה, והאוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת 

 אמר "שמעו ותחי נפשכם".מקבל חיים שנ

 שמיעת האוזן היא הכרחית ביותר לכל תהליך דרכו נרצה לייצר שינוי או העצמה.

 לייצר אוזן!!! -אך ראשית לשמיעת האוזן צריך תחילה 

 לייצר כלי שמוכן לשמוע וכאמור אצל יתרו, שעוד קודם ששמע נוצרה אצלו "האוזן" לשמוע, והדברים ארוכים. 

ואי הראיה הנקייה של האחר, ובענייננו התלמיד או הבן, עלולה להביא אותנו ח"ו לאחר זמן רב למצב שבו  לפעמים אי השמיעה

 אנו מכים על חטא. 

 לשם המחשת הדברים נציג מונולוג מטלטל אותו כותב אב כאוב ומחנך דגול, אשר שיתף את הרבים מניסיונו האישי:

 מונולוג מטלטל-מתמודד אב לבן 

שלושים שנה ועוסק מקרוב בנושא של נוער מתמודד. זכיתי להימנות על שומעי לקחו של הגר"ש וולבה זצ"ל, אני מחנך מזה כ

 קיבלתי ממנו הדרכות חינוכיות אישיות, ועל ברכי ספריו אני מחנך את תלמידיי.

א מעט כאלה שבאו בישיבה שלי ישנם לא מעט כאלה שאפשר להגדיר אותם כנוער מתמודד בעבר ובפוטנציה. לאחרונה קלטנו ל

 ממתיבתות שם הם היו "בדקה התשעים" לפני נשירתם.

עם קורטוב של ענווה אני חייב לומר שאנו רואים ברכה בעמלנו, בסייעתא דשמיא רבה ובזכות מסירות נפש וניסיון של עשרות 

 שנים, ומתוך כך אני מעז להביע את דעתי בנידון.

לעצמי להביע את דעתי היא העובדה שגם לי יש בן שהתרחק במידה מסוימת, אודה ולא אבוש שהסיבה האמיתית שאני מרשה 

והדרך שעברתי איתו פקחה את עיני והדריכה אותי להבין ולטפל בבעיה גם מנקודת מבט של מחנך, ובעיקר מנקודת מבט של 

 אבא.

 שכרי.אם השורות הבאות יתרמו להצלת נפש אחת מישראל דרך השפעתן על ציבור הקוראים, והיה זה 
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ובכן, אחד הבנים, בהיותו כבן חמש עשרה, החל לפזול "החוצה". החל להתעניין בהבלי העולם הזה, דברים שלא ראה בביתו. 

לשבחו ייאמר שתמיד הוא היה בעל מידות טובות, ומעולם לא פגע ולא הזיק לאיש, נהפוך הוא. הצד החברתי והנאמנות לחברים 

 ה מסוימת היו בעוכריו.היו המידה החזקה שלו, ואולי מבחינ

 בישיבה בה למד לא סבלו את ההתנהגות ה"חילונית" שלו, ולאחר מספר אזהרות הוא הורחק ממנה.

 יצאתי מדעתי. -בשלבים הראשונים כשהחלה ההתרחקות שלו 

הוא, ראשית, תקפתי אותו על מעשיו, ובעיקר על הופעתו החיצונית שהיתה לנו לזרא. כמובן שמאומה לא הועיל, נהפוך 

ההתרחקות הלכה וגדלה עם גבור העימותים. למזלי הרב היתה ישיבה שהסכימה לקבל אותו כמו שהוא, למרות שגם שם לא עשה 

 כלום והמשיך להתרחק. הוא כמעט ולא הגיע הביתה כי ידע מה מרגישים שם כלפיו.

אה, לי יקרה כדבר הזה?!' בשלב מסוים בשלב זה נכנסתי למשבר ואמרתי לעצמי: 'אני, שחינכתי מאות תלמידים לתורה וליר

חשבתי להרחיק אותו מהבית כדי שלא ישפיע על אחיו. כמובן שהבושה והדימוי העצמי אכלו אותי, עד כדי כך שאמרתי לעצמי 

שאני מפסיק להיות מחנך. איך אני יכול לשמש דוגמא לתלמידיי בשעה שיש לי בן כזה, בבחינת קשוט עצמך... לשמחתי, אשתי 

 ים הניאו אותי מכך.וחבר

אבל במוקד עמדו כל הזמן השאלות: למה זה קרה לי? למה זה קרה לו? האם אני אשם? במה אני אשם? מה עלי לעשות, לנהוג 

 בתקיפות או ברכות? לקרב, או להרחיק? ועוד ועוד סערות נפש כהנה וכהנה מדי יום ביומו.

"סיפורי חסידים", ממנו אני רגיל  -פור חסידי מספרו של הרב זווין המהפך הגיע כשה' שמע את תפילתי והאיר את עיני, בסי

לקרוא לילדיי בסעודה שלישית. לאחר מכן בדקתי את המקור גם בכתבי הבעש"ט זיע"א. הסיפור 

 הפך את כיוון המחשבה שלי והפעולה מן הקצה אל הקצה.

מאשתו שציערה אותו סיפר הרב הקדוש ר' יצחק מוורקי זצ"ל, שבימי נעוריו סבל עוגמת נפש 

מאוד, אך הוא סבל ושתק. אולם, כשראה אחר כך שגם למשרתים שלו יש צער גדול ועינוי ממנה, 

לא היה יכול לשית עצות בנפשו: אם לסבול גם זאת ולא להתקוטט עמה, או שמא על צערו שלו 

רב הוא יכול למחול ולשתוק, אבל לא על צערם של המשרתים. לבסוף החליט לנסוע לרבו ה

 הקדוש ר' דוד מלעלוב ולשואלו על כך.

 שמע ר' דוד את דבריו ואמר: "מה תאמר לי? אמור לעצמך!"

לא הבין ר' יצחק את פירוש הדברים עד אשר מצא לאחר זמן בשם הבעש"ט, שאם אדם פוגם 

י אדם שמצערים אותו יש לו צער מאשתו ומשאר בנ - בדיבורונגרם לו צער מבהמה ומעבדים שלו, ואם פוגם  - בבחינת המעשה

יש לו צער מהבנים שלו. ואם זוכה ומתקן את שלוש הבחינות: מחשבה, דיבור  - במחשבהבקללותיהם ובדבריהם, ואם פוגם 

 מתהפכים הכל לטובה. ואז הבין את דברי רבו מלעלוב, שהכל תלוי בעצמו. -ומעשה 

ָלה', שאם האדם חוטא, אז הוא שומע קללות מאשתו ואמר אחד הצדיקים: "זה שאמר הכתוב: 'ונפש כי תחטא ושמעה קול אָ 

 ומשאר בני אדם".

וגם היחסים בינינו ואופן הטיפול שלי בו במשך השנים לא גרמו לו להיות מה  הבנתי שהבן שלי איננו אשם,מרגע שראיתי זאת, 

 שהוא.

ידת הדין, ובמקום לתקן את עצמי ולקרב , הבן שלי אולי לוקה בחטאיי והוא בעצם מסכן, שהרי בו פגעה מהמקור לבעיה הוא אני

אותו, אני מייסר אותו ומרחיק אותו. במה הוא שונה מתינוק בעל מום שנולד במשפחה כלשהי ואיש כמובן לא מאשים אותו בשל 

 כך כי אם עושים הכל כדי להציל את חייו?!

 מאז שחדרה בי התובנה הזאת הפכתי את כל יחסי אליו.

אותו ולשפר את היחסים בינינו. נסעתי תכופות לבקר אותו בישיבה, לא הפסקתי להרעיף עליו חום עשיתי כל שביכולתי לקרב 

 דבר שלא עשיתי לאף אחד מילדיי בגיל הזה. -ואהבה, מתנות, חיבוקים ונשיקות 

ל יום כל בני הבית נרתמו לשיפור היחסים, כשהמטרה היתה שיחזור הביתה, שידע שהבית מקבל אותו כמו שהוא, מפני שבכ

הירידה הולכת וגוברת. במקביל התחלנו לטפח אצלו את הכוחות החיוביים. את המידות הטובות, את העזרה  -שהוא בחוץ 

 ה'בין אדם לחברו' שהוא מצטיין בהם. בבין אדם למקום לא נגענו בכלל. -לזולת, את היחס הטוב לחברים 

 קבלות, ותפילות ללא הרף. -תיקון  במקביל התחלתי לטפל בעצמי, לעבוד על מה שאני חושב שצריך

מרגע שראיתי זאת, 

הבנתי שהבן שלי איננו 

אשם, וגם היחסים בינינו 

ואופן הטיפול שלי בו 

במשך השנים לא גרמו לו 

 להיות מה שהוא.

 



 

 

 7 

החל להשתפר אצלו הדימוי העצמי, ומיד נעצרה  -וראה זה פלא, כשראה שיש לו מקום בעולם, בעיני רבותיו ובעיני בני המשפחה 

לא הנסיגה. הוא הגביל את עצמו בכל מיני סייגים. אמנם הוא לא קיים מצוות בין אדם למקום, אבל עשה הכל כדי להיות בן אדם: 

 פוגע, לא מזיק, איש טוב לחברה, אוהב ומכבד את כל הסובבים אותו.

 הוא חזר הביתה!

נכון, הוא עדיין אינו מקיים מצוות, אבל בבית מכבד את כל מנהגינו, שם כיפה, שומר שבת, יושב בשולחן שבת, אפילו לחלק 

כל אחד מהילדים. אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא. מהתפילות מגיע, כדי לכבד אותי, ויש לו יחס של אהבה וכבוד להורים כמו ל

, הוא בבית ולא ברחוב. מחובק בזרועותינו ולא בזרועות אחרים. ואגב, סיפר לי אבל הוא הבן שלנובפינה שלו, הוא שונה מאיתנו, 

 בני שהוא מתפאר בפני חבריו על הקשר המיוחד שנוצר, ומשכנע אותם לחזור הביתה.

עצמי, מנסה לתקן הרבה בעצמי, במעשיי, במידותיי ובמחשבותיי, כי ברור שכאשר השורש יהיה טוב בינתיים גם אני עובד על 

 וללא פגם, אז גם הפרי יחזור למוטב.

 אני חוזר ומדגיש: 

ברור לי שלא היחס אליו או הטיפול בו במשך חייו, היו הגורם להתרחקות שלו, שהרי אלה לא היו שונים ממה שקיבלו אחיו, אלא 

. מידת הדין שפגעה בו, באותה מידה יכלה לפגוע באחד אחר רח"ל. חשבונות שמיים לא נדע. אגב, הוא ן העצמי שליהתיקו

הכישרוני המבריק בין כולם. ברור לנו שמשמיים רצו שנעשה חשבון נפש ונעבור זיכוך ארוך בדרך זו. כמובן שהוא בעל בחירה 

על זהות משלו ואינו רק השתקפות של הוריו, ואינני רואה בהסבר של השפעת חופשית ועליו האחריות לתיקון מעשיו. בני הוא ב

מצבי חזות הכול. ועם זאת, נראה לי שעליי כהורה לראות זאת כך, ובהתאם לזה לפעול במערכת היחסים בינינו, כשהאחריות 

 עליי, ואני צריך לעזור לו ולתת לו את הכוחות.

תלמידיי, שמהם כל כך פחדתי. הם שהכירו את בני ואת מצבו וראו שהתעלינו על  התדהמה הגדולה שלי היתה דווקא היחס מצד

עצמנו והשבנו אותו הביתה, קיבלו זאת בהערצה שתרמה להם יותר בהבנה על מהו חינוך, ומהי דרכה של תורה לקרב ולא לרחק. 

בדרכה של הישיבה בה אני מחנך, הוא  דבר זה, אגב, חזר על עצמו בשיחות עם בוגרים שאמרו לי שהדבר שהשפיע עליהם ביותר

העובדה שמסרנו נפשנו על תלמידים שלכאורה היינו צריכים להרחיק ולא הרחקנו אותם, ובמקום זה מסרנו נפשנו לקרב אותם 

 ולבסוף השיבו לנו אמונים, והפכו להיות בני תורה אמיתיים.

בשטות הראשונה שלו. עד כמה שהדבר פרדוקסאלי, כל  היום ברור לי שאת הקירוב צריך לעשות מהרגע הראשון שהילד מתחיל

ההורים, ברגע שרואים את הסטייה הראשונה, מיד מתמלאים בזעם על בנם ועל עצמם, וממילא מתחיל הוויכוח והולך וגובר 

 הריחוק. צריכים כוחות נפש עזים כדי להתחיל מיד בקירוב, אבל אין דרך אחרת.

*** 

 תפקידו של מחנך

תש"פ(,  -מופלאים שאמר ראש ישיבת פונוביז', מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, בכנס למחנכים )תשרי  ונסיים בדברים

 ויש הרבה מה ללמוד מהם בנקודת המבט שלנו כמחנכים כלפי תלמידינו, או כהורים כלפי ילדינו:

, לחנך לתורה ליראת שמים ולמידות הדבר הראשון שצריכים לדעת, שכל מרביצי התורה והמחנכים יש להם זכויות עצומות

טובות זה זיכוי הרבים, שאין לשער גודל הזכות בזה, כתוב בחובות הלבבות )שער אהבת ה' פ"ו( שכל המעשים הטובים שעושים 

 המושפעים שייכים למשפיע, וממילא אין לשער את הזכויות שבזה.

דרגה של המשפיע, מה הדרגה והאיכות שלו, וכל אחד לפי ועוד יש לדעת, איך משפיעים, שבאמת זה תלוי במשפיע, מה היא ה

 זה מה שמשפיע. -מה שהוא 

ושמעתי מאחד שיש לו תפקיד ציבורי קשה, שיש עליו לחצים מהרבה צדדים לעשות שלא כדין, וזה ניסיון גדול מאד לעמוד 

 -זקאל לווינשטיין זיע"א, וכשראה אותם בלחצים, והוא אומר כי הוא למד בישיבה וראה את מרנן הרב מפוניבז' והמשגיח רבי יח

ראה יראת שמים, ומזה קיבל גם הוא יראת שמים, והיראה הזאת היא הנותנת לו כוח לעמוד בניסיונות. זוהי ההשפעה ממה 

 שרואים, מה שרואים משפיע!
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המוסר, אם לומדים מוסר  ולכן חשוב מאוד שכל משפיע ומחנך יהיה גם כן בעל מדרגה, וזה תלוי בו, על ידי קביעות של לימוד

בכל יום משהו, לא משנה כמה, אם זה קבוע בכל יום זה נותן השקפה אחרת לגמרי, ומקבלים בזה כוחות מיוחדים, לימוד מוסר 

 בכל יום משפיע שהאדם מתעלה, ואם הוא מתעלה אזי הוא יכול להשפיע.

מדים לפי טבעם של התלמידים, אבל אם תלמיד שומע ובעניין השפעה לאהבת תורה, שהלימוד יהיה אהוב, זה שייך רק אם מל

שיעור למעלה מהשגתו, שצריך להתאמץ להבין, והוא בקושי מבין, או שאינו מבין את כל השיעור, זה לא משפיע אהבת תורה, 

נותנת רק כאשר השיעור הוא שיעור שהתלמיד מבין אותו בפשטות, שמבין טוב מאוד והדברים פשוטים מאוד אצלו, אזי הפשטות 

אהבה וזה מעניין ומושך, כידוע שלימוד פשוט מושך ומעניין, אבל לימוד בעמקות תלוי מי שזהו טבעו, וישנם יחידים שזה מושך 

 ומרתק אותם, אבל רוב הציבור אין להם את הכוחות האלה, ולכן כדי שהלימוד יהיה מושך ומעניין צריך ללמד בפשטות.

 ויראת שמים, ומידות טובות, הרי זה גם כן תלוי במדרגה של המחנך. וכל השפעה של תורה, ושל אהבת תורה,

וכשיש לפעמים תלמיד שצריך תיקון וצריכים להוכיחו, יש לדעת כי תוכחה ברבים היא הלבנת פנים, וגורמת צער שלא לצורך, 

וב', אלא יגיד 'זה לא מתאים וזהו שלא כדין! תוכחה צריכה להיות בסתר, והתוכחה צריכה להיות לא שיגיד לו 'אתה עושה לא ט

לך ולא לכבודך, ואתה עושה לעצמך שם רע בהנהגה הזאת שאתה מתנהג, ואין זה כדאי לך', וכשמדברים עמו בצורה כזו, הוא 

 מבין והדברים מתקבלים על ליבו.

עליו את הכעס, זה משפיע על ומרן החזון איש זצ"ל כתב באמונה וביטחון )ד, טז( בעניין חינוך, שאם המחנך כועס לפעמים, ורואים 

התלמיד שגם הוא יכעס, מפני שהוא מבין שכעס זה מידה טובה ולא מידה רעה, אם הוא רואה שהמחנך כועס, לכן אסור שהמחנך 

 יכעס, וגם אם יש סיבה לכעוס צריך שלא ירגישו עליו שהוא כועס.

דרך ההשפעה על תלמידים, מתוך אהבה, וכמו שאמרו וכבר הזכירו את הפסוק )משלי כז, ו( "נאמנים פצעי אוהב", שכך היא 

באבות )א, יב( אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, היינו שאהבת הבריות היא ההקדמה כדי לקרב לתורה, אם יש אהבת הבריות 

י אחרת ומי שרוצים להשפיע עליו מרגיש שהמשפיע אוהב אותו ורוצה ודורש את טובתו אזי זה משפיע עליו, וכך צריך להיות, כ

 אינו משפיע.

וצריך שתהיה ידידות בין התלמיד לבין הרב, כלומר שירגיש שהרב דורש את טובתו, אבל לא שירגיש עמו כחבר, אלא הוא הרב 

והוא התלמיד, ואינו חבר שלו אלא רב שלו, ואמנם הוא ידיד שלו שדורש את טובתו, והתלמיד מתייעץ עמו בכל דבר, אבל שלא 

אין השפעה. ובדרך הטבע יש יראת הרוממות מהרב, כל מי שהוא רב ומחנך יש  -אם יהיה כמו חבר  ירגיש עמו כחבר, כי

 לתלמידים יראת הרוממות ממנו, וצריך לנצל את זה להשפעה, ולא לקלקל את היראת הרוממות.

יך לחנך אותם, ונזכה בעזרת ה' תהיה סייעתא דשמיא לכל המחנכים, שיזכו לזכות את הרבים בחינוך בכל הדברים הטובים שצר

 כולנו להצלחה בכל מה שצריך.
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