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אנו נמצאים בעיצומם של הניקיונות לפסח )ובאווירה 
קרבן  אינו  הבעל  חמץ,  אינו  אבק  נאמר:  פורימית 
פסח, והילדים אינם קרבן עולה ויורד(, וכאשר נתבונן 
נראה כי "יציאת מצרים" מהווה נושא מרכזי וחשוב 
ביהדות: הוא נזכר פעמים רבות בתנ"ך, כמו כן ישנם 
מצוות רבות שהן "זכר ליציאת מצרים", נזכיר מקצתן: 
ובערב,  בבוקר  שמע  בקריאת  מצרים  יציאת  הזכרת 
הנחת תפילין ובתוכם פרשיות יציאת מצרים, שמירת 
שבת )כפי שאנו אומרים בקידוש(, שבעת ימי הפסח, 
מצוות ליל הסדר הרבות ובתוכן החובה להעביר לדור 
הבא את סיפור יציאת מצרים, חג הסוכות - זכר לענני 

הכבוד בצאת ישראל ממצרים. 
נשאלת השאלה: מדוע נותן התורה מקפיד כל כך על 
זיכרון "יציאת מצרים"? מדוע מאורע זה הינו כל כך 

חשוב שאנו מצווים לזוכרו?
מבאר הרמב"ן )סוף פרשת בא(: ישנם אנשים הטוענים 
שהעולם קדמון חס ושלום, ושלא נברא ע"י הבורא 
יתברך. ישנם אחרים הטוענים, שלאחר שהשם ברא 
את עולמו כבר אינו יודע את הנעשה בעולמו, כאדם 
נעשה  מה  יודע  אינו  מכן  ולאחר  מסוים  דבר  שיצר 
אינו  יתברך  השם  היא,  שלישית  וטענה  זה.  בחפץ 
משגיח בעולמו, מאחר ואין זה לפי כבודו להתעסק 
ואין "השגחה  ועונש,  בתחתונים. לטענתם, אין שכר 

פרטית" על כל דבר ודבר.
ידע בורא העולם ויוצר האדם, כי אין אפשרות לחייב 
את ברואיו להאמין במציאות השם והשגחה פרטית, 
וגם  האלוקים,  את  בעיניו  רואה  האדם  שאין  מאחר 
אינו רואה שהוא משגיח על בני האדם. לכן "כביכול" 
הראה  ואף  לברואיו,  עצמו  את  האלוקים  הראה 
להם שהוא משגיח על בריותיו באופן פרטני, כל זה 
ב"מופע" רב רושם של עשרת המכות, יציאת מצרים, 
קריעת ים סוף, וכו' וכו'. כאשר השם שינה את הטבע 
רק לקבוצה מסוימת – המצרים, והבדיל בין ישראל 
לבין מצרים, בכך ראו כולם עין בעין שיש בורא לעולם, 
וכי הוא משגיח על דרכי בני אדם, נותן שכר לצדיקים 
דֹל  "ּגְ לב,יט(:  )ירמיהו  הכתוב  כמאמר  לרשעים.  ועונש 
ְרֵכי  ל ּדַ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחוֹת ַעל ּכָ ה, ֲאׁשֶ ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ

ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו". ֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ּכִ ּבְ

נמחיש לעצמנו את מכת ערוב: יהודי אשר היה עבד 
ילדי  את  יום-  מידי  -כהרגלו  לוקח  המצרי  לאדונו 
המצרי לטיול בגן השעשועים, הוא מצרף לטיול את 
ילדיו. והנה באותו היום מופיעה "מכת ערוב". נכנסות 
ומתחילות  השעשועים,  לגן  גדולות  טורפות  חיות 
רואים  וילדיו  היהודי  המצריים.  הילדים  את  לטרוף 
יחד  מתאספים  לגורלם  פחד  ומתוך  הנעשה,  את 
לקצה הגן, קוראים יחד וידוי ו"שמע", בחושבם שאלו 
החיות.  בפיות  טרף  שיהיו  לפני  האחרונים  רגעיהם 
הנה... הנה... מצד אחד של היהודי קופץ נמר במרדף 
אחר אחד מילדי המצרי לטורפו. ומצדו השני, האריה 
והנה,  פחד...  איזה  אוי  בתור,  הבא  המצרי  על  מזנק 

עומדים  הם  לעיניהם,  שהיה  האימים  מחזה  בגמר 
מבלי  הגן  את  עוזבות  החיות  אחת  שבבת  נפעמים 
ושואלים:  תמהים  הם  מילדיהם.  אחד  באף  לפגוע 
"מהיכן ידעו החיות מי יהודי ומי מצרי?!" )חוק "מיהו 
יהודי"(. אין ספק כי מחזה זה הוכיח להם מעל לכל 
ספק כי השם ברא את עולמו, יודע מהנעשה בעולמו, 
ואף משגיח על כל מעשי בני אדם שבעולמו באופן 

פרטני. 
אמנם, "המופע" הנ"ל עם כל המסרים שבו הינו חסר 
חשיבות, במידה ואינו מתועד ומועבר לדורות הבאים 
אנו  ב"מופע".  צפו  לא  אשר  אנשים  לאותם  אחריו, 
רואים כמה "מכחישי שואה" ישנם בעולם, במאורע 
שהניצולים  בזמן  וזאת  שנה,  כ-65  לפני  רק  שקרה 
נותן התורה דאג לתעד את  לכן  חיים בתוכנו.  עדיין 
הניסים והנפלאות שנעשו בזמן יציאת מצריים בתורה 
הקדושה, מסרּה לעדים הראשונים שחזו במו עיניהם 

"יציאת  את  לזכור  לצוותם  ואף הקפיד  אלו,  בניסים 
השנה,  במעגל  רבות  ופעמים  ויום  יום  בכל  מצרים" 
וזאת על ידי מעשים וטכסים שונים. וכדי לשמר את 
ה"זיכרון" עם המסרים שבו לדורות עולם, ציוה השם 
על אותם שחזו במו עיניהם ביציאת מצרים וקריעת 
ים סוף וכו' - לספר את זה לבניהם ובניהם לבניהם 
המצוות  את  להם  ולהעביר  ופרטני,  מדויק  באופן 
המשמרות את זיכרון יציאת מצרים. נמצא, שכשאנו 
מצרים,  יציאת  סיפור  את  הקודם  מהדור  שומעים 
וכשהם מספרים שהם שמעו זאת מהדור שלפניהם, 
הראשונים  לעדים  עד  זאת  עדות  שמע  דור  כל  וכי 
זה  הרי שסיפור  מצריים,  ביציאת  עיניהם  במו  שחזו 
על  לערער  ניתן  לא  אשר  היסטורי"  ל"מאורע  הופך 

אמיתותו. 
נסיים במעשה המבהיר את הדברים האמורים: מעשה 
ברבי ישראל מסלנט אשר אחד מתלמידיו נטה מדרך 
התורה. באחד הימים נזדמן הרב לעירו של התלמיד 
הנ"ל, נכנס הרב לביתו של התלמיד, שוחח עמו על 
עזבת  מדוע  לי!  "אמור  שאלו:  ולבסוף  הא,  ועל  דא 
לרבו:  התלמיד  השיב  והמצוות?"  התורה  דרך  את 
"כבוד הרב! אני אדם אשר מאמין רק לאשר רואות 
רואהו,  שאינני  באלוקים  להאמין  יכול  אינני  עיניי, 
לי את  אז בבקשה שיראה  בו  רוצה שאאמין  ה'  אם 
עצמו". לאחר מספר דקות נכנסה בתו של התלמיד, 
פנה אליה אביה בבקשה: "תראי בבקשה לרבי, שאת 
לאביה:  בחוצפה  הבת  השיבה  בכינור!".  לנגן  יודעת 
שיבוא  זקן  לכל  להראות  צריכה  שאני  חושב  "אתה 
חבר  לפני  ניגנתי  אני  לנגן?!  יודעת  שאני  הביתה 
הקיר,  על  התלויה  תעודה  לי  העניקו  הם  שופטים, 
יתכבד הרבי ויסתכל בתעודה וידע שאני יודעת לנגן". 
לתת  כדי  הבת  דברי  את  מסלנט  ישראל  רבי  ניצל 
תשובה ניצחת לתלמידו, פנה הרב לתלמידו ואמר לו: 
"ישמעו אוזניך מה שבתך מדברת, 'וכי סבור אתה שה' 
יראה את עצמו לפני כל כופר?!', ה' הראה את כוחו 
והשגחתו לעיני שישים ריבוא בני ישראל, בזמן יציאת 
מצריים, וישנם תעודות רבות על כך, התפילין והפסח, 
וכו', תסתכל בתעודות אלו ותדע שיש  וסוכות  שבת 

בורא לעולם...". 

בזמן  תימן  עולי  ילדים  לכיתת  נכנס  בקיבוץ  מדריך 
קום המדינה, פנה המדריך לתלמידים: "אתם רואים 
את הלוח שבקיר? את השולחן? והכסא?". התלמידים 
ענו במקהלה "כן". אמר להם המדריך: "אם כן, אתם 
יכולים להאמין שיש לוח וכסא ושולחן. אבל את ה' 
רואים, לכן ח"ו אין לכם להאמין באלוקים".  אינכם 
והשיב  סחוג....(  הרבה  )אכל  חריף  תלמיד  שם  ישב 
למורה תשובה כהלכה. פנה התלמיד לחבריו לכיתה 
בשאלה: "את השכל של המור'י אתם רואים?". "לא" 
השיבו כולם". "אם כן" המשיך התלמיד "אל תאמינו 

שיש שכל למורה, אל תקשיבו לו!!".
בו  יש  אבל  פנינו,  על  רחב  חיוך  מעלה  זה  סיפור 

אנו  מהיכן  אז  רואים,  איננו  השכל  את  רב.  עומק 
יודעים שיש לפלוני שכל?! כי אנו רואים את מעשיו 
נכון  לבורא,  ביחס  כך  שכלו.  על  המעידים  ודיבוריו 
רואים  אנו  רואים את האלוקים, אבל כאשר  שאיננו 
ואת...  צומח,  חי,  וארץ,  שמים  קרי,  ידיו.  מעשי  את 
מיד  יתירה.  בחכמה  עשויים  כולם  אשר  האדם.  גוף 
אנו יודעים על מציאות הבורא. הרי מוח האדם יותר 
מיוצרת  והעין  ביותר,  המתקדם  מהמחשב  משוכלל 

בחכמה נפלאה יותר מהמצלמה החדישה ביותר, וכי 
ישנו אדם שפוי שיטען שמתוך "הנפץ הגדול" ולאחר 
מיליוני שנים נוצר המחשב והמצלמה? על אחת כמה 

וכמה, שלא יתכן שהמוח והעין נוצרו מאליהם...
על  מודיע  והבגד  הבנאי,  על  מודיע  שהבית  "כשם 
האורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקב"ה 
שהוא בראו, ישתבח ויתעלה שמו לעד ולנצח נצחים" 

)אוצר המדרשים אייזנשטיין עמוד 583(.

ההוכחה למציאות ה' והשגחתו בעולם

"אל תאמינו שיש לו שכל"
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הלכות פסח 
הלכות ברכת האילנות

אילנות  ורואה  ניסן  בימי  היוצא  א. 
"ברכת  מברך  פרחים,  שמוציאים 
בסידור(,  הברכה  )נוסח  האילנות" 
להודות לה' שהפריח את העצים שהיו 

יבשים בחורף.
ב. מברכים פעם אחת בשנה ולא יותר. 
האילנות".  "ברכת  יברכו  הנשים  גם 
לאור  בלילה  וגם  אפשר לברך בשבת, 

החשמל אם יכול להבחין בפרחים.
ג. התנאים לברכה: לפחות שני אילנות, 
אילני מאכל דווקא, כאשר ישנם עדיין 

)ולכן  האילנות  לראות  באילן,  פרחים 
עיור אינו מברך(.

הלכות בדיקת חמץ
צריכים  חמץ  בדיקת  ליל  קודם  א. 
יסודי,  בניקוי  והחצר  לנקות את הבית 
לנקות  יש  בפסח.  חמץ  יישאר  שלא 
את כיסי הבגדים, ובייחוד כיסי הילדים 

וילקוטי בית-הספר שלהם.
)יום  הסדר  ליל  שלפני  בלילה  ב. 
הכוכבים  צאת  בשעת  בלילה(,  חמישי 
)18:20(, בודקים בבדיקה קפדנית את 
החמץ לאור הנר, בכל מקום שלפעמים 
המרפסות,  לרבות  חמץ.  שם  מכניסים 

חדר המדרגות, הגינות והמכונית.
בשעת  לבדיקה.  פסול  אבוקה  נר  ג. 
הצורך כשאין לו נר אחר, וכן במקומות 
לבדוק  יכול  בנר,  לבדוק  יכול  שאינו 
בברכה בפנס כיס, או בנר חשמלי קטן 

שאפשר לטלטלו בכל פינות הבית.
ביעור  מברך:"על  הבדיקה  קודם  ד. 
חמץ". ואסור לדבר משעת הברכה עד 

סיום הבדיקה.
ה. אחר הבדיקה מבטל את החמץ. ישנו 

הנאמר  הביטול  נוסח  את  להבין  חיוב 
"אני  פירושו:  וכך  הארמית,  בשפה 
מחשיב את החמץ שלא מצאתי כדבר 

חסר חשיבות כמו עפר".

הלכות ביעור חמץ
)יום  פסח  בערב  חמץ  לאכול  אסור  א. 

שישי( אחרי השעה 10:09. 
ב. בערב פסח )יום שישי( שורפים את 
החמץ הנותר, לאחר השריפה מבטלים 
שוב את החמץ. יש להבין נוסח הביטול, 
החמץ,  את  מחשיב  "אני  פירושו:  וכך 
ושלא  ושלא ראיתי, ששרפתי  שראיתי 
שרפתי, כדבר חסר חשיבות כמו עפר".

לא  והביטול  השריפה  לסיים  יש  ג. 
יאוחר מהשעה 11:25. 

לפרוסות  החמץ  את  לפרוס  טוב  ד. 
שיישרף  כדי  השריפה,  לפני  דקות 
כן,  עושה  אינו  ואם  כפחמים.  לגמרי 
שימאס  עד  הרבה  נפט  עליו  ישפוך 

מאכילת כלב.
בביתו,  חמץ  להשאיר  המעוניין  ה. 
הרבנות  באמצעות  לגוי  למוכרו  עליו 
כדין  המכירה  את  שעושה  המקומית, 

תורה.
מכרו  ולא  הפסח  עליו  שעבר  חמץ  ו. 
אין  ולכן  ובהנאה.  באכילה  אסור  לגוי, 
לקנות אחרי פסח מוצר חמץ רק מבעל 
חמץ"  מכירת  "תעודת  המחזיק  חנות 
החמץ  את  שמכר  המעידה  מהרבנות, 

לגוי.

 הלכות מצרכי מזון
הכשרים לפסח

א. אכילת אורז, אפונה, קטניות, פירות 
שלא  האשכנזים  מנהג   - מיובשים 

לאוכלם, ומנהג הספרדים לאוכלם. 
ב. יש להיזהר לברור היטב את האורז 
לבודקו  ונהגו  דגן.  מין  בו  יהיה  שלא 
רבה,  לב  בתשומת  פעמים,  שלש 

ובשעה שאין ילדים קטנים בקרבתם.
באכילת  להחמיר  שנהגו  ספרדים  ג. 
מנהגם  לבטל  ורוצים  וקטניות  אורז 
וכדומה(,  חולי  של  סיבה  )מחמת 
ומי  התרה.  ידי  על  להם  להקל  אפשר 
שנהג להחמיר בגלל שהיה בבית הוריו 
לאחר  היתר  לנהוג  יכול  שהחמירו, 

נישואיו ללא התרה.

מתוך  ישירות  רותחים  מים  עירוי  וכיורים:  שיש 
הכלי שהיה מונח על האש. ונכון לערות שלשה 

פעמים. או ציפוי בנייר כסף עבה.
כיריים גז: צריך ל"הגעיל" ]=הכנסת הכלי לתוך 
מים רותחים בעודם מונחים על האש[ את הברזל 
שמניחים עליו את הסירים ומקום יציאת הלהבה.
מחמץ,  התנור  של  היטב  ניקוי  אפייה:  תנור 
בחמץ,  האחרון  מהשימוש  שעות   24 המתנה 
או  שעה  למשך  גבוה  הכי  בחום  התנור  הסקת 

יותר. 
"ליבון"  לצליה:  שיפודים  אפייה,  וסיר  תבניות 
]=הבערת הכלי באש עד שיהיו ניצוצות של אש 
שיתקלקלו  חשש  ויש  במקרה  מהכלי[,  ניתזים 

ב"ליבון" – יש לקנות חדשים לפסח.
ישירות  רותחים  מים  עירוי  חשמלית:  פלטה 

מהאש, או ציפוי בנייר כסף עבה.
ניקוי  חומר  עם  מים  להרתיח  ביתי:  מיקרוגל 
במשך מספר דקות, עד שדפנות המיקרוגל יספגו 
את האדים. ונכון להשתמש בפסח רק באמצעות 

כלים סגורים.
את  להפעיל  ונכון  יסודי,  ניקוי  כלים:  מדיח 
המכונה ללא כלים בשטיפה ברותחין עם חומרי 

ניקוי.
מקרר: ניקוי יסודי.

שולחנות: אם הם מכוסים תמיד במפה – ניקיון 
בלבד. ואם אוכלים בלי הפסק מפה - עירוי מים 
רותחים ישירות מהאש, ואם חושש שיתקלקלו, 

ישתמש בהם בפסח על ידי מפה.
יסודי  ניקוי  המטחנה,  פירוק  בשר:  מטחנת 
למים  החלקים  כל  הכנסת  ובסדקים,  בחורים 
"ליבון" לחלק  רותחים שעל האש. רצוי לעשות 

המנוקב בנקבים דקים.
בהם  יישאר  שלא  היטב  ניקוי  תותבות:  שיניים 

שום חשש חמץ.
סירי בישול כולל המכסים, סיר לחץ כולל הגומי 
שבכיסוי, מחבת שמטגנים עם שמן: הכנסה למים 

רותחים שעל האש. 
הערה: לפני ההגעלה או הליבון באש, יש לרחוץ 
לנקותם  בכדי  החמץ,  כלי  את  היטב  ולשפשף 

מכל לכלוך וחלודה ומכל חשש חמץ. 

כדי לזכור כיצד לערוך את "ליל הסדר" נתן רש"י )מחזור ויטרי סימן סה( סימנים לכל הפעולות הנעשות ב"ליל 
הסדר". הנה הם לפניכם עם הסבר קצר.

 מדריך להכשרת
המטבח לפסח

המדריך לעריכת "ליל הסדר" כהלכה

קדש - קידוש 
או  היין  את  שותים  הקידוש  בגמר 
)=נטייה לצד  בהיסבה  המיץ ענבים 
שמאל(. זו הכוס הראשונה מארבע 

כוסות.
ורחץ - נטילת ידיים ללא ברכה

נטילת הידיים נדרשת עבור אכילת 
הכרפס לאחר הטבלתו, מאחר והבא 
במשקה  שטיבולו  מאכל  לאכול 

חייב בנטילת ידיים תחילה.
לאחר  כרפס  אכילת   - כרפס 

הטבלתו במי מלח או בחומץ
הטעם לאכילת הכרפס, כדי שייראו 
]שאנו  השנה  מכל  שינוי  הילדים 
אוכלים היום ירקות לפני הסעודה[, 
נשתנה".  "מה  השינוי  על  וישאלו 
ובחרו דווקא ב"כרפס" יותר משאר 
ירקות, מאחר ו"כרפס" הוא אותיות 
)גימטריא  לשישים  רמז  פרך",  "ס' 
ישראל  בני  ריבוא  סמ'ך(  אות 

שעבדו בפרך.
יחץ - חציית המצה לשניים 

מבין  האמצעית  המצה  את  חוצים 
לשניים. את החלק  שלשת המצות 
ואת  לאפיקומן,  שומרים  הגדול 
המצות  בין  מחזירים  הקטן  החלק 
שנאמר  לכך,  הטעם  השלמות. 
"לחם עוני" מלשון עִניּות, ודרכו של 

עני לאכול פרוסות לחם.
מגיד - אמירת ההגדה

בשאלות  ההגדה  את  פותחים 
מכן  לאחר  נשתנה",  "מה  הילדים 
שמופיע  כפי  להם  משיב  האבא 
"והגדת  מצוות  לקיים  כדי  בהגדה, 
בסיפור  לספר  מאריכים  לבנך...". 
ההגדה  בסיום  מצריים.  יציאת 
שותים את הכוס השנייה של ארבע 
הספרדים  למנהג  בהיסבה.  כוסות 

אין מברכים ברכת הגפן על כוס זו.
רחצה - נטילת ידיים לסעודה עם 

ברכת "על נטילת ידיים".
"המוציא"  ברכות   – מצה  מוציא 

ו"על אכילת מצה" ואכילת המצה
בהיסבה,  מצה  גרם   60 לאכול  יש 
גרם   30 באכילת  די  שקשה  ולמי 

מצה.
צריך לאכול מצות עבודת יד דווקא, 

ולא מצות מכונה.
הטעם לאכילת המצה, משום שלא 
לתפוח  אבותינו  של  בצקם  הספיק 
שגורשו  מאחר  ממצרים,  בצאתם 

ממצרים.
מרור - אכילת ירק מר

מרור.  גרם(   30( כזית  לאכול  יש 
חסה,  לאכול  נוהגים  הספרדים 

והאשכנזים נוהגים לאכול כריי'ן.
)וכרפס( הגדילה  חובה לקחת חסה 
כגון:  תולעים,  ללא  מיוחד  בגידול 

גוש קטיף וכדומה. 
את המרור טובלים בחרוסת, אמנם 
שלא  כדי  בחרוסת,  להרבות  אין 
תתבטל טעם המרירות של המרור. 
"על  המרור  אכילת  לפני  מברכים 

אכילת מרור".
הטעם לאכילת המרור, זכר שמיררו 
המצריים את חיי אבותינו במצרים. 
והטעם לאכילת החרוסת, זכר לטיט 

שעבדו בני ישראל במצרים.
והמרור  המצה  אכילת   - כורך 

כשהם כרוכים יחד
עבודת  מצה  גרם   30 יחד  כורכים 
את  מטבילים  מרור,  גרם  ו30  יד 
הכל בחרוסת, אומרים "מצה ומרור 
בימינו  למקדש  זכר  ברכה,  בלא 
שהיה  הזקן  להלל  זכר  יחודש, 
לקיים  אחת,  בבת  ואוכלם  כורכם 

ומרורים  מצות  על  שנאמר  מה 
יאכלוהו", ואוכלים את זה בהיסבה 

)מוטים על צד שמאל(.
שלחן עורך- סעודת החג

צפון - אכילת מצת אפיקומן
גרם   30 אוכלים  הסעודה  בסיום 
מצה  מאותה  יד,  עבודת  מצה 
מצה  אכילת  לאפיקומן.  שהחבאנו 
זו היא "זכר לקרבן פסח", ולכן לפני 
"זכר  אומרים  האפיקומן  אכילת 
נאכלת  זו  מצה  גם  פסח",  לקרבן 

בהיסבה. 
לפני אכילת האפיקומן עורכים את 
מנהגנו,  האפיקומן".  "מציאת  טכס 
מצת  את  מחביא  ההורים  שאחד 
את  מחפשים  והילדים  האפיקומן, 
האפיקומן  את  המוצא  האפיקומן, 
מקבל מאביו פרס כפי בקשת הילד.

ברך - ברכת המזון
 בגמר ברכת המזון מברכים "בורא 
הכוס  את  ושותים  הגפן"  פרי 

השלישית של ארבע כוסות.
הלל - אמירת ההלל 

על  יתברך  לה'  ולהלל  להודות 
שהוציאנו ממצרים. 

הכוס  את  שותים  ההלל  בסיום 
למנהג  כוסות.  ארבע  של  הרביעית 
הספרדים אין לברך ברכת הגפן על 

כוס זו.
הרי  הזה,  כסדר  העושה   – נרצה 

הוא 'מרוצה' לשמיים
מדוע שותים "ארבע כוסות"? 

גאולה.  של  לשונות  לארבע  זכר 
ישראל  לבני  משה  בנבואת  פירוש, 
השתמש  ה'  ממצרים,  צאתם  על 
גאולה  של  לשונות  סוגי  בארבע 
וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי,   -

ולקחתי".
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יום  בכל  יוצא  שהיה  אחד,  סוחר  באיש  מעשה 
למסחרו עד שעות הצהריים, וחוזר הביתה, ואשתו 
שולחן,  לפניו  ועורכת  לשרתו,  לפניו  עומדת 
ובכל  טעם.  בטוב  מבושלת  תרנגולת  לו  ומגישה 
והוא  אחר,  בבישול  אותה  לו  מבשלת  הייתה  יום 
רב. פעם בבואו הביתה  עונג  ומתענג  אוכל ושמח 
אשתו  לו  כשהגישה  הצהרים,  סעודת  את  לאכול 
נשמעה  תמיד,  כדרכה  המבושלת  התרנגולת  את 
הדופק  הוא  "מי  הבית:  בעל  שאל  בדלת.  דפיקה 
מבקש  אני!  עני  "איש  הלה:  השיב  בדלת?", 
בפיו  בא  לא  עבדך המסכן  כי  עלי,  לרחם  מכבודו 
דבר מאכל מאתמול בבוקר". השיב לו בעל הבית: 
"ירחם השם". ויוסיף העני ויאמר: "אנא! תן לי אך 
פרוסת לחם ומעט מים להשיב את נפשי". ויקצוף 
בעל הבית על העני הזה, שבא להטרידו ממנוחתו, 
ויסטור לו  ויגדפהו,  ויחרפהו  ויצא אליו בחורי-אף 
על פניו מנה אחת אפיים, ויגרשהו מעל פניו. וילך 
המסכן שבור הלב, "הלוך ילך ובכה", ודמעתו על 
כך  אחר  לו.  שקרה  מה  על  מאד  והצטער  לחייו, 
הם  "ייסורים  לעצמו:  ואמר  עליו  דעתו  נתיישבה 
הייתה חטאתי  לולא  כי  עוונותיי,  ה' לכפרת  מאת 
ואני מקבל עלי לחזור  גדולה לא הגעתי עד הנה, 
בתשובה, ומכאן ולהבא אתנהג כראוי לפני השם". 

וילך לו לדרכו.
והאיש בעל הבית שב לשולחנו, אכל ושתה והלך 
לנוח. למחרת, יצא כדרכו למסחרו, והנה, אין איש 
הסחורה  את  ונתן  טעה  השני,  וביום  אליו.  פונה 
פקחי  ויבואו  הרבים,  רשות  במקום  לחנות  מחוץ 
העירייה ויקנסו אותו על כך. וכך היה פוחת והולך 
מפרנסתו מדחי אל דחי, עד שנדלדל מאד, והתחיל 
למכור את רהיטי ביתו כדי שיהיה לו מה לאכול. כך 
נמשך הדבר ימים רבים, כארבעה חדשים, עד שלא 
נשאר לו מה למכור. יום אחד קרא לאשתו ויאמר 
לכלכל  לחם  לי  שאין  מצבי  את  רואה  "את  לה: 
אותך, ואין לי ברירה כי אם להתגרש ממך, באופן 
ברירה  הייתה  לא  כתובתך".  דמי  על  שתוותרי 

ותשב  ותלך  מבעלה,  להתגרש  והסכימה  לאישה, 
בית אביה, אשר היה איש יקר ונכבד, וקיבל אותה 

בביתו בסבר פנים יפות. 
אביה,  אל  אחד  שדכן  בא  חדשים,  כשישה  לאחר 
ויאמר לו: "ידעתי כי יש לך בת גרושה, והיא אישה 
חכמה וזריזה, יש לי הצעה, להשיא אותה אל איש 
אדם,  אותו  עם  האישה  נפגשה  לב".  וטוב  אמיד 
הוא מצא חן בעיניה, בהיותו איש הגון וטוב, ולאחר 
זמן קצר באו המה בברית הנישואין בשעה טובה 
ומוצלחת. לאחר נישואיהם היה הבעל הולך לחנות 
מסחרו מדי יום ביומו, אחר שאכל פת שחרית, עד 
ארוחת  סועד  היה  לביתו  כשחזר  הצהרים.  שעת 
והמדרשים,  התלמוד  בספרי  מעט  לומד  צהריים, 

ואחר כך הולך להתפלל מנחה. האישה בזריזותה 
פעם  אהב,  כאשר  מטעמים  לו  מבשלת  הייתה 
תרנגולת, ופעם בשר בהמה, או דגים, כאשר הייתה 

רגילה עם בעלה הראשון.
הצהרים,  לסעודת  הבעל  כשבא  אחד  יום  והנה, 
והאישה הכינה לו על השולחן תרנגולת מבושלת, 
הבית  בעל  וישאל  בדלת.  דפיקה  נשמעה  כרגיל, 
עני!  "אני  עונה:  קול  והנה  שם?".  "מי  רם:  בקול 
כשמוע  תיכף  נפשי".  את  להחיות  צדקה  מבקש 
בעל הבית את דברי העני קם ולקח את התרנגולת 
וייתן  לחם,  כיכר  על  אותה  וישם  שלימה,  בעודה 
אותה לאשתו כדי למוסרה לעני. ותעמוד האישה 

ותיתן  החוצה  ותצא  והתרנגולת,  הכיכר  ובידה 
בעלה  אותה  ראה  הביתה,  ובשובה  לעני.  אותם 
טיבן  "מה  אותה:  וישאל  דמעות,  זולגות  שעיניה 

של דמעות אלו?".
בתחילה התחמקה מלומר לו את האמת, אך אחר 
שהפציר בה בעלה סיפרה לו לאמור: "דע לך בעלי 
נשואה לאיש  הייתי  לך,  כי קודם שנשאתי  היקר! 
אך  בכבוד.  ביתינו  את  מפרנס  היה  אשר  סוחר 
עני  איש  דפק  הצהרים  סעודת  שבעת  פעם,  קרה 
דבר-מה  לו  ושתים לתת  והתחנן פעם  על הדלת, 
לאכול, כי הציק לו הרעב. ובעלי לשעבר כעס עליו 
מאד, ועמד מן השולחן והכהו, וקללו וגירשו מעל 
פניו. ומאותו היום נתמעטה פרנסתו הלוך וחסור, 
כך  ואחר  אבי,  לבית  ושבתי  עד שהתגרשתי ממנו 
נישאתי לך. והיום, כשהעני דפק על הדלת, ויצאתי 
והכיכר,  התרנגולת  של  הצדקה  את  לו  למסור 
הייתי  אשר  הראשון  בעלי  הוא  שהוא  מצאתי 
יכולתי  לא  זה  במצב  אותו  וכשראיתי  לו.  נשואה 
עיניי דמעות על מצבו האומלל".  וזלגו  להתאפק, 
ויען בעל הבית ויאמר לה: "חי ה'! שאני הוא אותו 
העני אשר הכהו בעלך וחירפו וקיללו, ומאותו היום 
השם  לי  היטיב   - בתשובה  לחזור  עלי  שקבלתי 
לקחת  וזכיתי  למה שהגעתי,  עד שהגעתי  יתברך, 

אותך לאישה". 
ועוצם מעשיו,  וראה נפלאות השם יתברך  הביטה 
שהוא "משפיל גאים עדי ארץ, מגביה שפלים עד 
מרום". ומי שקופץ ידו מלתת צדקה, ואינו מרחם 
על העניים, הוא עצמו יורד מנכסיו, ונזקק לרחמי 
הבריות. ולהיפך, מי שפורע חובו, ונותן צדקה כפי 
אינו  לעולם  יתברך,  השם  אותו  שחנן  ממה  כוחו, 
נעשה עני מן הצדקה. וכבר אמרו חז"ל )גיטין ז ריש 
ע"ב(, שאפילו עני המתפרנס מן צדקה, יעשה צדקה 
כפי כוחו, ושוב אין מראים לו סימני עניות. יהי רצון 
מהמקבלים,  ולא  מהנותנים  להיות  תמיד  שנזכה 
אמן. )ענף עץ אבות עמוד קפג בשם ספר מדרש דוד לרבי דוד 

הנגיד(.  

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, בספרו 
אלה,  "בימינו  מה(:  )עמ'  אבות  עץ  ענף 
לשמחתנו רבו בעלי תשובה השבים בכל 
טובים,  ולמעשים  ולמצוות  לתורה  לבם 
מן הקצה  כאלה שהקצינו מאד,  יש  אך 
ידיעתם בתורה,  ומפני חוסר  אל הקצה, 
גורמים  רבה,  בקיצוניות  והתנהגותם 
להפרת השלום בבית, ובפרט אלה שאין 
להם פנאי ללמוד הלכות כדת, ומתנהגים 
זו  ולא  הדרך  זו  ולא  יתרות.  בחומרות 
העיר. אשר על כן אנו אומרים בתפלה: 
מלכנו  וקרבנו  לתורתך,  אבינו  "השיבנו 
שלמה  בתשובה  והחזירנו  לעבודתך, 
התורה  לימוד  ידי  על  שרק  לפניך", 
וההלכה יוכלו לכלכל דבריהם במשפט, 

ויחיו בשלום ובמישור".
ימי  אחר  שבא  אחד  באיש  "מעשה 
של  דינו  בבית  אשתו,  את  לגרש  הפסח 
הרב הקדוש רבי אברהם יהושע העשיל 
כי  לך  "מה  הרב:  אותו  שאל  מאפטא. 
תרצה לגרש את אשתך?". השיב הבעל: 
בפסח  אותי  האכילה  הזאת  "האישה 
אבותיי".  למסורת  בניגוד  שרויה,  מצה 
לאשתו  לקרוא  מעמד  באותו  הרב  ציוה 
"הגידי  אותה:  שאל  וכשבאה  הרבנית. 
לפני  הנחת  מצות  אילו  באמת,  לי  נא 
כי  החרישה,  הרבנית  הסדר?".  בליל 

יראה לספר. אמר לה הרב: "אל תיראי! 
הרבנית:  ותען  האמת".  את  לי  הגידי 
בלתי  פשוטות,  מצות  לפניך  "שמתי 
את  היה,  כך  שהיה  ומעשה  שמורות. 
פסח  בערב  שנאפתה  השמורה  המצה 
מיוחדת  במפה  הנחתי  מצווה,  לשם 
בהכנת  טרודה  ובהיותי  שבחדר,  בארון 
הסדר, בא עני אחד ואמר שאין לו מצה 
הבית  מבני  אחד  הסדר.  לליל  שמורה 
לרבינו  הוכנה  הזאת  שהמצה  ידע  שלא 
ונתן אותה  נטל את המצה  לליל הסדר, 
נדהמתי,  בבואי לקחת את המצה  לעני. 
ידעתי  ולא  הארון,  מן  בראותי שנלקחה 
לבעלי  לספר  ויראתי  לעשות,  מה 
מצה  ולקחתי  בדעתי  נמלכתי  הקדוש. 
ועשיתי  המפה,  בתוך  והנחתיה  פשוטה 
הנעשה,  מכל  דבר  יודעת  כלא  עצמי 
מצה  על  הסדר  את  ערך  הקדוש  והרב 
לזה  זו".  אז אמר הרב הקדוש  פשוטה 
אני  בני!  "ראה  אשתו:  את  לגרש  שבא 
אכלתי מצה פשוטה בליל הסדר, ועשיתי 
למען  מרגיש,  ולא  יודע  כלא  עצמי  את 
לא אבוא לידי כעס והקפדה, והכל למען 
אשתך  את  לגרש  בא  ואתה  השלום. 
בשביל מנהג של מצה שרויה?! הרי אין 
ביניהם  הרב  עשה  כלל...".  הדין  מן  זה 
שלום, ונתפייסו, והלכו לביתם בשלום". 

הדרכה ממרן זצ"ל לבעלי תשובה

הוצאת 
עין הרע 
ופחדים

 צלצלו:
054-8486662

כל התורם 
להוצאת 

העלון, נערוך 
עבורו "הוצאת 

עין הרע 
ופחדים" על 
ידי רבנית 

צדיקה 
המיוחסת 

ל"בית יוסף".

אירוח לבבי
וחם בשבתות!

צלצלו: 054-8412657  )רינה(

אח/ות יקר/ה! 
בוא/י לחוות חוויה רוחנית, מענגת 

ושמחה, של פעם בחיים!
הינך מוזמן/מוזמנת לשבת מרגוע 

ומנוחה לנפש, באווירה ביתית, 
חמה ולבבית. 

משפחות יקרות הפזורות בכל 
רחבי הארץ, פותחות את ביתן ואת 
לבן החם והאוהב, ומזמינות אתכם 
לסעוד בביתן את סעודות השבת, 
באווירה משפחתית, חמה ואוהבת.

נ.ב. משפחות שומרות שבת 
המעוניינות לארח בשבת, יצלצלו 

לטלפון הנ"ל. 

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם

מפי הרב מנשה בן פורת
מרצה בכיר ליהדות באתר הידברות

וכותב העלון שבידכם

מוזמנים להתקשר: 054-8486661
אחרי השעה 16:00
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פנימה,  מלך  בת  כבודה  "כל 
ממשבצות זהב לבושה". )תהילים מ"ה(. 
אחיות אהובות! דוד המלך ע"ה כתב 
בת  של  המוטו  מהו  אחד  במשפט 
זוכה  כשאני  היום,  צניעות!  ישראל: 
תורה,  של  לעולם  להתקרב  ב"ה 
ולאחר שנים רבות בהן הלכתי, לצערי 
הרב, בלבוש שאינו צנוע, אני נחשפת 
עולם  השינוי,  בתכלית  שונה  לעולם 
הרואה באישה יצירת מופת מופלאה, 
עליה יש לשמור מכל משמר, ואותה 
בעל  יקר  כיהלום  ולהוקיר  לכבד  יש 
לאבא  תודה  אסירת  אני  רב.  ערך 
בחברת  ללמוד  הזכות  על  שבשמים 
בכל  ולהתפעם  שמים,  יראות  נשים 
אלו,  נשים  של  מעולמן  מחדש  פעם 
מידותיהן  עדינותן,  מהנהגותיהן, 
כולן  הליכותיהן  המרהיבה.  וצניעותן 
אומרות: "כל כבודה בת מלך פנימה". 
פנימה ולא החוצה. ואני חייבת לומר 
לכן אחיות יקרות זה שובה לב ממש.

במה דברים אמורים? נשביתי בקסמן 
כבנות  הנוהגות  צנועות,  נשים  של 
מלך ממש. ומהי מהותה של בת מלך, 
שהוא  שלה,  הביקור  כרטיס  לא  אם 
יתכן  לא  הרי  והתנהגותה?  לבושה 
שאישה במעמד גבוה, בעלת השכלה 
ובתפקיד בכיר תלך ברישול, בלבוש 
שאינו מכבד את מעמדה. אם נחשוב 
בכירה,  מרצה  רופאה,  שופטת,  על 
שרה בכנסת – הרי הן לבושות באופן 
כיאה  בצניעות,  ומכובד,  מוקפד 
למעמדן. לא יעלה על הדעת שמלכת 
אנגליה תצא את ביתה בלבוש חשוף 
בנות  אנו,  שכן  כל  מכובד...  שאינו 
מלך  של  האהובות  בנותיו  ישראל, 
הקב"ה,  של  נסיכות  המלכים,  מלכי 
כאחרונות  שניראה  יתכן  האם 

המנקות??
ערך  מייחסת  הקדושה  תורתנו 
ולפנימיותה של  לגופה  ביותר  קדוש 
פי היהדות האישה היא  האישה. על 
דבר  היא  האישה  קודשים,  קודש 
מכסים  יקר  ודבר  מאד,  ומכובד  יקר 
ופותחים  חושפים  ולא  ומסתירים, 
לעיני כול. בהיכנסנו לחנות המוכרת 
מכובדת,  יפה,  חנות  נמצא  יהלומים 
בכספת,  יישמר  היהלום  מושקעת, 
חשוף  יונח  ולא  קטיפה,  בבד  עטוף 
לעיני כול. את היהלום שנרכוש נקבל 
מהודרת.  ובשקית  יפה  בקופסא 
ולעומת זאת, אם נרצה לקנות מצרך 
עגבניות  בצל,   – בשפע  המצוי  זול 

בכמויות  מצויים  אותם  נמצא  וכד', 
השוק,  באמצע  בסטה  על  גדולות 
חשופים לעיני כול, וכל דכפין רשאי 
למשש ולבדוק את הסחורה... הירקן 
יגיש לנו את הסחורה כשהיא ארוזה 
אלה  שכן  ושקופה,  פשוטה  בשקית 

סה"כ עגבניות ובצלים.
את  לכבד  ועלינו  מלך,  בנות  אנו 
כיאה  נשיותנו  את  ולייקר  עצמנו, 
ועגבניות,  בצלים  לא  אנו  לנסיכות. 
לא מכבודנו להיות חשופות לעיני כל, 
כמצרכים  פשוטה  באריזה  להתעטף 
ואחת  אחת  כל  בבסטה.  הנמכרים 
עלינו  ובהתאם,  אמיתי,  יהלום  היא 
מכובדת,  באריזה  עטופות  להיות 

שמורות בכספת.
יקירותיי,  אתכן  לשתף  רוצה  אני 
בקרב  נוספת  מיוחדת  בהנהגה 
אשר  ומצוות,  תורה  שומרות  הנשים 
אמנם  הן  במיוחד.  לבי  את  כבשה 
רואות בכך דבר מובן מאליו, אך למי 
מובן  אינו  זה  דבר  מבחוץ  שמגיעה 
ובעולם  מאחר  וכלל,  כלל  מאליו 
שאינו דתי פעמים רבות נהוג ההפך 
הגמור. אז מה כ"כ שבה את ליבי?? 
מביתה  יוצאת  שמים  יראת  אישה 
כשהיא צנועה לחלוטין – הן בלבושה 
מנסה  אינה  היא  בהתנהגותה.  והן 
את  דרך.  בשום  עצמה  את  להחצין 
נשים  רואות  כולנו  יודעות,  כולנו  זה 
צנועות. ומה בכל זאת המיוחד כל כך 
שמצאתי אצל אותן נשים? נשים אלו 
לבעליהן! דווקא  יופיין שמור לביתן, 
בתוך ביתן ולקראת בעליהן הן עולות 
יפים  בגדים  לובשות  א'",  "מדי  על 
יותר, משקיעות יותר באיפור וטיפוח. 
וכל זה לא לכבוד אנשים זרים, אלא 
כמה  בעליהן.  עבור  ורק  אך  הכול 

יפה!!
אני הוקסמתי! איזו חוכמה של נשים, 
המשכילות לשמור את "הארטילריה 
בעליהן  עבור  ביתן,  עבור  הכבדה" 
תחמושת  מבזבזות  ואינן  בלבד, 
השיקרי,  החוץ  עבור  יקרה  ואנרגיה 
בעיני  חן  למצוא  זוכות  נשים  אותן 
האם  ואת?  יום מחדש.  בכל  בעליהן 
גם את רואה את היופי בכך? אם כן 
– לעולם לא מאוחר! יהי רצון שנזכה 
לעשות רצונו כרצוננו, ולייצגו בגאווה 

ובכבוד כראוי לבת מלך!
חודש טוב ומבורך

איריס

שמרי את יופייך לבעלך

 איריס חוזרת לעולם התורני, ומשתפת את קוראי
"אור עליון" ברגשותיה ובתובנות חייה

מאישה לרעותה

לא  גם  היא  ונמרצת.  פעילה  ילדתכם 
רוצה ללכת לישון בשעה שאתם נשארים 
ערים, ואולי גם יתר בני ביתכם פעילים, 
ובצדק. אתם בוודאי לא אמורים לאפשר 
לא.  אופן  בשום  ערה.  להישאר  לילדה 
גם מכיוון שהחלטתם  על כך שזה הזמן 
הולך  שלא  שילד  מכיוון  וגם  לישון, 
לישון בזמן - מתקשה להתעורר, ובסופו 
מתבלבלים.  שלו  החיים  כל  דבר  של 
דברים  לעשות  שמתרגל  ילד  ובנוסף, 
כפי שצריך לעשותם, הוא מתרגל לסדר 
הזה, וממשיך בו גם הלאה עד סוף ימיו. 
חותמו  יטביע  הילד  הרגל ההשכבה של 

על עתידו.
את  להשכיב  כדי  לעשות  תוכלו  מה 

הילדה בזמן ובצורה טובה?
ראשית, גם אם יש בבית ילדים נוספים, 
הלילה  הגיע  כאילו  נהגו  יותר,  גדולים 
מהחדר,  הגדולים  את  הוציאו  לכולם: 
ובפטפוטים  הבית  בשעורי  שיעסקו 
ואת  החדר  את  החשיכו  יחסי,  בשקט 
שתהיה  לכך  וגרמו  הקרובה,  הסביבה 
תחושה של לילה באוויר, )גם אם השעה 

בסך הכול 6 או 7 בערב(.
זה,  בגיל  מאד  הקפידו  לכך,  בנוסף 
ולו  הלילה  לפני  תישן  לא  שהילדה 
לב  שמים  לא  רבים  הורים  אחת.  לדקה 
לרגע  פינה  באיזו  נרדמת  לכך, שהילדה 
שעה  שנמנמה  ילדה  עייפות,  מרוב  קט 

במיטה.  להירדם  תתקשה  השינה,  לפני 
אם הילדה שלכם עדיין צריכה את שנת 
בצהריים  לישון  לה  אפשרו  הצהריים, 
בכך  התחשבו  גם  אבל  מסודר,  באופן 
לא  שלכם  הילדה  אם  הלילה.  בשנת 
שלא  היטב  בדקו   – בצהריים  ישנה 
 - נרדמה  לא  ואם  היום,  במשך  נרדמה 
אין סיבה שלא תהיה עייפה ותירדם מיד 

כשתשכיבו אותה.
תנו  מאד.  מעייפת  באמבטיה  רחצה 
במים,  רוויה  באמבטיה  להתרחץ  לה 
להשתכשך ולהתקרצף עד  שתתעייף עד 
תוכל  לא  במיטה  ותשכב  כשתצא  מאד. 

שלא להירדם.
עד כמה הילדה פעילה לפני השינה? דאגו 
שהילדה תוציא מרץ רב לפני כן, דאגו לה 
במתקנים,  והשתובבות  לגינה  ליציאה 
התרוצצות  או  בבית,  מזרון  על  לקפיצה 
שעות  והתעסק  שישב  ילד  האחים.  עם 
כי  להירדם,  יתקשה  במשחקים שקטים 

טרם הוציא את מרצו.
מזינה  ערב  ארוחת  לילדתכם  הגישו 
לא  רעבה  תהיה  לא  אם  ומשביעה. 
לכעסים  ולא  הדייסה,  לבקבוק  תזדקק 
ולפרסים. אתם מלטפים את בתכם כפי 
שכתבתם, המשיכו בכך, עוד ליטוף אחד 
וגמרנו. אחרי כל מה שכתבתי לכם כאן 
היא בעזרת ה' תירדם וגם תישן. שיהיה 

לה ולכם לילה טוב!

הילדה לא מצליחה להירדם בזמן 
לא  היא   אבל  רגילה,  למיטה  אותה  העברנו  כחודשיים  לפני  בערך,  שנתיים  בת  ילדתנו 
מצליחה בשום אופן להירדם בלילה. אני מכניסה אותה למיטה, אבל היא קופצת ויוצאת 
ויוצאת. אני מנסה  גומרת אותו  נותנת לה בקבוק דייסה, אבל היא  משם בכל רגע. אני 
בליטופים אבל זה לא עוזר, אני מנסה לכעוס עליה וגם זה לא עוזר. מה עוד אפשר לעשות?

עם מנוחה פוקס
שעת חינוך

יועצת משפחתית וסופרת

מנוחה פוקס כתבה עד כה כ-300 ספרים, לרכישת ספרי המחברת, צלצלו: 02-5712111

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662

 אנו זקוקים לתרומות רבות!
ניתן להפקיד בבנק הדואר, מס' חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון".

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א, ראש ישיבת 
המקובלים "נהר שלום": "מצוה גדולה מאוד לעזור להם, וזכות 

הזאת תעמוד לכם בכל העניינים וחיים טובים, אמן".

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, למציאת הזיווג, 
לזרע של קיימא, לשלום בית, וכו'.

פסיכולוגיה יהודית - פסיכודראמה

צלצלו: 053-3354470 )תמרה(
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

תוצאות
מדהימות

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. 
הפרעות אכילה, התמכרויות, פחדים, טראומה ואובדן.


