פרשת ויגש

תוכן עניינים
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צהר לפרשה
הרב בניהו ברונר

ככה זה

כשיש שניים...

זווית אישית
הרב שלומי אלדר

אם אנשים בריאים חווים לא פעם תסכול מתהליכי החיפוש המייגעים אחר
בן זוג לחיים ,חשבו מה זה אומר עבור בעלי המוגבלויות .בארגון "עינבר"
החליטו להרים את הכפפה בנושא חשוב זה – וכן ,גם אתם יכולים לעזור!

זווית אישית
יעל עשור
דברים שרציתי לומר
הרב שי פירון
מדור
מה הולך להיות
צהר לאקטואליה
הרב יוני לביא

זווית אישית-הרב שלומי אלדר

בגובה העיניים
אבינועם הרש

תורת האדם
הרב יחיאל וסרמן

חוברת  32עמודים לבת המצווה
המאגדת לראשונה תפילות,
הלכות ,סיפורי אגדה והסברים
להזמנות( 03-5620099 :כרמלה)
info@rgaly.com

לשבת

עלון רבני 'צֹהר' למשפחה ולקהילה

עורך :איתמר מור
הפקה :פרסום בריש גלי מודעות03-5620099 :
sale1@rgaly.com

הנהלת רבני 'צהר' אינה אחראית
על תוכן המודעות .ט.ל.ח.
אנא שמרו על קדושת הגליון .נא לא לעיין בזמן התפילה.
לצפיה בעלוןwww.tzohar.org.il :

בדרך כלל ,כאשר אנחנו מדברים
על מוגבלות ,מדובר בדבר קבוע
שאינו ניתן לריפוי או תיקון .ניתן
לסייע לאדם מוגבל ,למצוא עבורו
פתרונות או אמצעים שיקלו על
הקשיים שהמוגבלות מטילה עליו
ובכך לשפר את איכות חייו ,אולם
ברוב המקרים לא ניתן למצוא תחליף
מלא לאבר הפגוע או לתפקוד החסר.
אולם ישנה בכל זאת מוגבלות אחת,
שאותה נושאים כל בני האדם,
ושעבורה סיפק לנו הקב"ה ריפוי
מלא ואף מעבר לכך.
על הפסוק בפרשת בראשית (ב,יח)
'ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָה ָא ָדם ְל ַבּדֹו' אומר
המדרש (בראשית רבה ,פרשה יז):
'לא טוב'  -תני כל שאין לו אשה שרוי
בלא טובה ,בלא עזר ,בלא שמחה,
בלא ברכה ,בלא כפרה ...ר' סימון
בשם ר' יהושע בן לוי אמר :אף בלא
שלום ...ר' יהושע דסכנין בשם ר'
לוי אמר :אף בלא חיים ...ר' חייה
בר גומדי אמר :אף אינו אדם שלם
(בראשית ה,ב)' :ויברך אתם ויקרא
את שמם אדם'.
חיים ללא זוגיות הם חיים חסרים.
האדם אינו שלם בלעדיהם אלא
פגום " -בלא טובה ,בלא עזר ,בלא
שמחה ,בלא ברכה" .מבחינה זו כל
אדם נולד מוגבל .הצלע שנלקחה
מהאדם הראשון ,הפכה אותו לחסר
בהגדרתו הבסיסית כאדם.
אולם ,כפי שכבר נאמר ,מדובר

במוגבלות עם אפשרות תיקון ,וכך
מספרת הגמרא במסכת סנהדרין
(דף לט ע"א ,בתרגום חופשי):
אמר לו קיסר לרבן גמליאל :אלקיכם
גנב הוא! דכתיב (בראשית ב,כא):
'ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם
ויישן' (ובתרדמה זו לקח ממנו
את הצלע) .אמרה ליה בתו :הנח
לו ,שאני אשיב לו .אמרה לו :תנו
לי שוטר אחד .אמר לה :למה לך?
אמרה :ליסטין באו עלינו הלילה,
ונטלו ממנו קיתון של כסף והניחו
לנו קיתון של זהב .אמר לה :ולוואי
שיבא עלינו בכל יום!
הקב"ה "גנב" מהאדם צלע ,והפך
אותו לחסר ,אבל במקומה נתן לו
אשה .כלומר המוגבלות הזאת לא
רק באה לידי ריפוי בנישואין ,היא
אף עושה הרבה מעבר לכך .יש כאן
רווח גדול לאדם שמקבל משהו שלא
היה ביכולתו להשיג כלל לפני אותה
"גנבה" .זוגיות נותנת לאדם טובה,
עזר ,שמחה וברכה .היא מעשירה
אותו ואת חייו ולוקחת ממנו את
בדידותו .היא מעניקה ממד נוסף
ועמוק לחיים תוך שהיא מרחיבה
אותם למשהו גדול הרבה יותר
ממנו .היא מקנה לאדם את היכולת
והכוח להתמודד עם כל מה שנקרה
עליו בחייו מתוך שותפות וחיזוק.
הזוגיות שבאה למלא את האדם
החסר ,מעניקה שלם גדול הרבה
יותר מסכום חלקיו.
מכאן גם אפשר להבין את הצורך
והרצון לזוגיות הקיימים אצל כל
אדם .אנשים עם מוגבלויות אינם

נופש ,אירוח ותרבות

סוף שבוע ארוך
באומר וצליל,
טיולים וטיש חסידי.
פר' שמות שבת
"כותל המזרח".

מטעם תור פלוס
שבת שירה וחזנות,
פר' בשלח
קונצרט חזנות
 +טיול  +טיש חסידי.
חמישי-שבת.
יג-טו בשבט תשע"ג.
24-26.1.13

פסח

חמישי-שבת .כא-כג
בטבת תשע"ג3-5.1.13 .

ארגון שבתות עיון ושבת חתן

שני מנינים ,שיעורים הרצאות ופעילויות.
ברכה נפרדת פעילות לילדים • תוכנית אומנותית.
לילה  8חינם לנרשמים ל 7 -לילות.
סדר מרכזי בעריכת הרב בנימין מונק
מנהל "מכון ירושלים לחזנות"

אפשרות לסדר פרטי.
תנאים מצוינים למהירי החלטה!

בית הארחה  -בית וגן ירושלים שבתות עיון ונופש
שבת שירה  /פרשת בשלח
בנוסח יהודי מרוקו

יד-טו בשבט תשע"ג 25-26.1.13
בשיתוף הקרן לזיכרון לואיז ווטרמן ווי'יז

שבת החודש  /פרשת ויקהל  -פקודי
כו-כז באדר תשע"ג8-9.3.13 .

שבת הגדול  /פרשת צו

י"א-י"ב בניסן תשע"ג22-23.3.13 .

שמעון :נייד  052-3611441פקס 08-9268663
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שבתון

מלון כינר
גליל

מלון רמדה
ירושלים *5

בית הארחה
רמות שפירא

שונים מבחינה זו .יש להם את אתו
רצון ואת אותו צורך ,ואדרבה  -הערך
המוסף הגדול של הזוגיות ,הריפוי
של הבדידות והברכה והטובה שהיא
מביאה ,יכולים לסייע להם עוד יותר
בהתמודדויות המיוחדות הנדרשות
מהם.
לצערנו ,כגודל הצורך כך גם
גודלם של הקשיים .אם אנשים
בריאים חווים לא פעם תסכול
בתהליך החיפוש והמציאה של
בן זוג ,אצל בעלי מוגבלויות הדבר
קשה פי כמה וכמה .הללו כמעט
ואינם זוכים להזדמנויות להיכרות
ולמציאת בן או בת זוג .המחסומים
הרגילים העומדים בפני השתלבות
בעלי מוגבלויות בחברה מתעצמים
בנושא זה עוד יותר ,והבדידות הופכת
לעיתים להיות הקושי הגדול ביותר
עמו נדרש אדם בעל מוגבלות
להתמודד על בסיס יומיומי.
מתוך מצוקה כזאת של אדם אחד,
הקמנו לפני ארבע שנים את "עינבר
הכרויות" -עמותה ללא מטרות רווח
המקיימת מפגשים של פנויים ופנויות
בעלי מוגבלויות .המטרה שעומדת
מאחורי הקמתה של העמותה היא
להעניק הזדמנויות להיכרויות לבעלי
מוגבלויות בציבור הדתי .ב"עינבר"
מתקיימים מפגשים מדי חודש,
נערכת שבת הכרויות שנתית וכן
מתנהלות סדנאות לקראת זוגיות.
התשתית הארגונית של "עינבר"
מבוססת על צוות של מתנדבים
 שדכנים ושדכניות ,וכן מתנדביםמסורים רבים נוספים המלווים
המשך בעמ' 07

המשך מעמ' 01

ההלכה צריכה להכריע בין ערכים :קיים
רצון בסיסי שלא להפלות את בעל
המום ,מאידך הציבור לא פעם אינו
יכול להכיל את השונה" :מי שיש לו מום
בפניו או בידיו.... ,לא ישא את כפיו ,מפני
שהעם מסתכלין בו; והוא הדין למי שיש
מומין ברגליו במקום שעולים לדוכן בלא
בתי שוקים...וכן סומא באחת מעיניו ,לא
ישא את כפיו .ואם היה דש בעירו ,דהיינו
שהם רגילים בו ומכירים הכל שיש בו
אותו מום ,ישא כפיו" (שולחן ערוך אורח
חיים הלכות נשיאת כפים סימן קכח).
הטבע האנושי שלא חונך להכיל בעל
מום עלול להביא שהעם יסתכלו על
בעל המום השונה ולא יכוונו בתפלה,
אבל אם הוא מוכר בקהילה הרי הוא
יכול לשאת את כפיו ,מאחר והקהילה
מורגלת בכך .יש עוד סוגיות הלכתיות

רבות ,ובדרך כלל מדובר על התנגשות
בין ערכים והכרעה הלכתית.
בדורנו פוסקי הלכות נדרשו לסוגיות
הקשורות לבעלי צרכים מיוחדים
וניכרת בפסיקות אלה הגישה המנסה
לסייע להם ככל האפשר להשתלב
בקהילה ובבית הכנסת .הרב משה
פיינשטיין דן על הכנסת כלב נחיה
לבית הכנסת והוא מתיר את הדבר.
אחד השיקולים להיתר הוא שאם
נמנע את הכנסת הכלב העיוור לא
יוכל להתפלל ,הוא מתנה את ההיתר
בכך שהעיוור ישב בסוף בית הכנסת
על מנת שהכלב לא יטריד את שאר
המתפללים .זוהי פסיקה המשקפת
את הרצון לסייע לעוור מחד ,ומאידך
את ההתחשבות בשאר הציבור (שו"ת
אגרות משה א' מ"ה) .הרב עזרא בצרי

מתיר לאדם נכה לשמש כשליח ציבור
לכתחילה ואף מדגיש" :המעוררין
עושים שלא כדין ,ומחמירים כביכול
בדבר שלא צריך להחמיר ומלבינים פני
אדם מישראל שזה גרוע משופך דמים.
וראוי להעריך בדברי מוסר לאנשים
כאלה ולהסביר להם מהו עיקר הדין,
ועל איזה דינים צריך לעורר(".תחומין
ד' (תשמ"ג) עמ' .)455
גם דאגה להנגשת בתי כנסת ,בתי
מדרש ומקוואות לבעלי מוגבלויות
(רמפות ,שירותים נגישים ,מקומות
חניה ועוד) הינה נושא פשוט וברור שיש
לדאוג לו .אם בעל הצרכים המיוחדים
חייב בכל המצוות ,הרי שצריך לסייע
לו לקיימם כיון שאנו ערבים זה לזה,
וכל זה מעבר לקורת הרוח שתהיה
לאדם זה על שיכול להיות חלק בלתי

נפרד מהקהילה .תפילה בבית כנסת
היא חיוב הלכתי ככל שאר החיובים.
אמנם לעיתים קיימת בעיה כספית,
אולם יש להתגייס ולמצוא לה פתרון.
בית כנסת נגיש לבעלי מוגבלויות
מכריז על עצמו כי הוא מיישם את
עקרון החסד המהווה בסיס לתורה,
ומכאן גם שבתי כנסת וישיבות צריכים
להיות נושאי הדגל בתחום זה .לא די
בכך שמתפללי בתי הכנסת ולומדי
בתי המדרשות נכונים לסייע לכל
בעל צרכים מיוחדים ,יש לתקן את
הדרכים הפיזיות על מנת להקל על
בעלי הצרכים המיוחדים כך ששילובם
יתאפשר בצורה הטבעית ביותר.
הרב בניהו ברונר הוא נשיא ישיבת
ההסדר בצפת ומרבני 'צהר'

המשך מעמ' 02

את המפגשים ומגישים כל סיוע
שנדרש .כמו כן ,אנו מסתייעים באנשי
מקצוע ,ומציעים הכוונה וייעוץ לליווי
הקשר.
ב"ה זכינו בקיץ האחרון לחתונה
ראשונה ומרגשת של אחד ממקימי
העמותה ,הרב שאול ענברי ,שנשא
לאישה את נטע איל ,שאותה הכיר
במפגשי "עינבר" .כתבה מרגשת על
החתונה שודרה לאחרונה בערוץ
"אורות" ,וכל מי שצפה בו לא יכול

היה להישאר אדיש לעוצמה ולכח
שיש בחיבור שכזה ,המתכחש לכל
המגבלות ומקרין אמונה ,אהבה
ואופטימיות .זהו גם הכוח הדוחף של
העמותה ברצונה להמשיך ביתר שאת
את הפעילות ולהרחיב אותה על מנת
לספק עוד הזדמנויות לזוגיות ולהגדיל
את הסיכויים לזוגות נוספים.
בימים אלה "עינבר" עושה צעדים
להרחבה והתפתחות התשתית
ליצירת ההזדמנויות והסיוע

להתפתחות קשר זוגי אצל בעלי
מוגבלויות .בין היתר אנו מצרפים
חברים חדשים למעגלי ההיכרויות.
אם אתם בעלי מוגבלות המחפשים
זוגיות ,או אם אתם מכירים מישהו
שהפעילות שלנו עשוייה לסייע לו -
אנא פנו אלינו.
כמו כן ,אם אתם מעוניינים להתנדב
נשמח אם תפנו אלינו .אנו מחפשים
שדכנים ושדכניות נוספים שיסייעו
לנו ליזום עוד ועוד קשרים .כמוכ'

רבע
עמ'

סטריפ

רבע
עמ'

סטריפ

סנטר נסיעות
4

איטליה

13-20.1
€1398
לאדם בחדר זוגי בלבד !!!
הזדרזו והרשמו!

הרב שלומי אלדר ,יו"ר עינבר
הכרויות

טיולים לשומרי מסורת באיכות גבוהה

הפלגה בקריביים

תאריך יציאה03.01.13 :
•  15ימים
כולל  7לילות שייט למערב הקריביים
 3 +לילות באורלנדו
 3 +לילות בלאס ווגאס
• פנסיון מלא בשייט
• טיסות אל על !!

 8חדרים
חרונים
אבמחיר
מפתיע!

 520ק"מ של סקי
בעיירה קנאזיי

מקומות אחרונים !

ניתן גם לתרום לפעילות העמותה על
מנת לסייע לנו בהרחבתה וביצירת
הזדמנויות נוספות.
לפרטים נוספים צרו קשר עם לורי
גרונר,054-4663097 ,
 inbar390@gmail.comאו חפשו
בגוגל "עינבר הכרויות" או בפייסבוק:
"קבוצת עינבר".

*המחיר מתייחס לחדר פנימי בקטגוריה N

תאילנד מקיף

צרפת

LES-ARC
בדירות דה-לוקס

14-21.3
 €1180בלבד
לאדם בדירה ל 4-אנשים
מחיר מיוחד

פרטים והזמנות בטל073-7417778 ,054-4220863 :
או בדוא"לbennym@mona.co.il :

•  17ימים
• טיסות אל על
• חצי פנסיון כשר
• מסלול עשיר ומגוון

• 1.1.13

4

מקומות אחרונים !

• 28.1.13
• 5.2.13

* המחירים לאדם בחדר זוגי וכוללים מיסים ,היטלים וטיפים .ט.ל.ח

www.centertravel.co.il | 03-6227777
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