להדליק את האור

לשאלות בני נוער בכל הנושאים "חברים מקשיבים"
בכל ערב ,טל' 1599-5000-54
וברשתmakshivim.org.il :

ואם הייתי
נולד נוצרי?

הרב יוני לביא  -ארגון 'קהלים' מרבני מרכז ברקאי
ורב מוקד 'חברים מקשיבים'

מחובר/ת

שלום הרב .שמי אילן ואני מהנדס תוכנה בחברת סטארט-אפ .יש אצלנו
 16עובדים מתוכם שני דתיים – אני ועוד אחד .לפני כמה רגעים ניגש אלי
המנכ"ל והטיל עליי לארגן טקס הדלקת נרות חנוכה
לכולם .הוא גם
ביקש שאגיד כמה מילים כדי 'לעורר' את החבר'ה .מותר לי בכלל לעשות
הדלקה במקום ציבורי שהוא לא הבית שלי? כולל ברכה? ומה אעשה
כשאגיע הביתה? להדליק ולברך עוד פעם?

אם אתה חוזר עד שעה  9שזה עוד זמן שאנשים חוזרים הביתה
מהעבודה ומסתובבים ברחובות ויש פרסומי ניסא ,מוטב שהמשפחה
תחכה לך ותדליקו יחד .אם תחזור מאוחר יותר – למנהג הספרדים:
שאשתך תדליק בבית בזמן עם הילדים ותוציא אותך ידי חובה (ובמקביל
תתאמץ לשמוע את הברכות גם במקום העבודה כדי שיהיה לך פרסום
הנס) ,ולמנהג האשכנזים :היא תדליק עם הילדים עבורם בזמן .כשתחזור
תוכל להדליק בעצמך ואם אשתך או מישהו אחר מבני המשפחה יהיה
ער לענות לך אמן – תוכל גם לברך.

פיצוצים
עם ההורים

אשריך על הזכות להאיר את נרות החג בליבם של יהודים ,שחלקם
אולי לא היו זוכים לכך בלעדיך .אם הקב"ה גלגל שתהיה דתי כמעט
יחיד בסביבה חילונית ,כנראה יש לך שליחות לבצע שם.

יש איזו הרגשה של חזרתיות משעממת כשכל יום חוזרים על אותו
טקס של הדלקת הנרות .ביום הראשון כולם עוד נורא מתלהבים ושרים
מעוז צור מהתחלה ועד הסוף .אבל בימים האחרונים של החג יש הרבה
נרות אבל טקס קצר ויש תחושה שכבר מיצינו את הנקודה.

לגבי הנרות – עיקר התקנה היתה להדליק בבית" :נר איש וביתו" (שבת
כא,ב) .נחלקו הפוסקים לגבי מקומות ציבוריים שבהם עשוי להיות
פרסום הנס אך הם אינם בית מגורים .למעשה ,אתה יכול לסמוך על
הסוברים שאתה יכול להדליק שם בברכה בעצמך או שתכבד את אחד
החבר'ה החילונים שנראה לך שלא היה מדליק בביתו – שיברך וידליק.
בכל מקרה אינך יוצא בהדלקה הזו ידי חובה וכשתגיע הביתה תדליק
ותברך שוב עם משפחתך.

תפקידנו הוא לדאוג שזה לא יקרה ושזמן ההדלקה היומית יהיה חוויה
משפחתית משמעותית ומעצימה .באתר 'מילה טובה' תמצא רשימת
רעיונות כיצד ליצוק לזמן הדלקת נרות תוכן חדש בכל יום (חפש" :עשרה
מאירים למשפחה מדליקה") .כדאי גם לכבות את הסלולארי
רעיונות
קשיבים"
נוער בכל הנושאים "חברים מ
לשאלות בני
בזמן שהנרות דולקים כדי ליצור מרחב נקי מרעשים והפרעות כך שהלב
בכל ערב ,טל' 1599-5000-54
קההתשיעית .נהגנו עד היום להדליק בחלון
בקומה
אני
דירותמדלי
בבנייןדל
ma
גרזה ה
וברשתkshivim.org.il :
יוכל להיפתח.
בסדר?קה ארגון 'קהלים' מרבני מרכז ברקאי
הבית.
הרב יוני לביא -
ורב מוקד 'חברים מקשיבים'

נפסקר/ת
אומנם מחוב
להלכה שאין להניח את הנר מעל גובה של  20אמה
כמעט שכחתי .הבוס ביקש שאגיד משהו בהדלקה .מה יכול להתאים
רגע,
ולבקש
אל מישהו אחר מהנוכחים
ספר או
שולטתהמ
לא לפנות אל
בו".
קומות)
כשלוש
בערך
מטרים.
(כעשרה
כיוון ש"העיןאפשר
ייתן 'טיפ' – תובנה או עצה
דמי
מעט חנוכה :חופש ,סופגניות,
נקודת האור שיש בו ,והוא
פשר חילונים כך שלא יישמע כמו כפיה דתית
לחבר'ה
או משהו?
'לקבל' ממנו את
עוד
ֹורי .איזה כיף!
תכונה המדוברת .לסיום א
ר,א ִ
זאת
היי הרב.
מתקשים לראותו .אך אם יש
ההולכים
כלומ
מקביליםהוא את ה
בנייניםלשני לקנות גם
ברחובבשנה...
הכי אוהבת
פשר
שתא
שאני
הימים
חנוכה .שמונת
אור שיש במשפחה בכללה.
אתנקודות
צביע על
סמוכים אליכם ויושבי הקומות הגבוהות שלהם יכולים גם לה
הנרות
לראות
דשיים אפורים ונטולי חגים אנו
נר נוסף ובסיום דבריו מניח
הזה משהו קסום .אחרי חו
לנ"ל :כל מי שמדבר מדליק
בחג– תוכלו להדליק
שלכם
אין ספק שיש
בחלון.של החורף .לא פלא
שדרוג נוסף
בלילות הקרים
חסר גדל.
ברים והאור
רעיונות מקסימים ומעוררי השראה שיכולים לדבר אליהם.
לא
זוכים

למנה גדושה של חום ושמחה

אותו במרכז החדר,

כך שעם הזמן הנרות מצט

ַהיי הרב
שיחות שנוגעות בחיים
עם הרבתיוני לביא

שאנחנו באורות .
 .למשל :תציג להם את השאלה המפורסמת ששאל לפני  500שנה רבי
מגניייייב .אהבתי מאוד
בקטע המשפחתי .אצלנו בבית
הרב ,לעצה
תזכור שיש לנו שמונה ימים...
חברים.
מערבלקפוץ לחגוג עם
רוצים
נרות בבית ואז
מדליקים
אנחנו פונה אליך,
יוסף קארו :למה החג הוא שמונה ימים? כל ילד יענה בלי להסס :בגלל
לפעמים לגמרי .אני
חחחחחחח
עוד רעיונות ,הרב?
סורתי ,אבל הבעיה היא ש
ערב לטקס ההדלקה המ
מתאספים
הנרות
בכל עם
לעשות
מה
פך וגדולים,
נסקטנים
שקרושדלק שמונה ימים .אבל ,כשחושבים על זה ,הנס היה
השמן
שהדלקנו? מסוכן להשאיר אותם דולקים מחשש – עורכים סבב סיפורי ניסים,
דרדר ...
לערב הוא פשוט הולך ומת
הינה" :נס גדול היה פה"
לכם או למישהו שאתם מכירים.
שריפה
ותהיה
שיפלו
.
שבעה ימים .שהרי הפך היה אמור להספיק באופן טבעי ליום
רק
בעצם
חריגים ולא
יום עמנו" – האם רק דברים
כולם מלאי התלהבות .שרים
למחשבה" :על נסיך שבכל
יש אומנם רק נר אחד אבל
נקודה
החיים הם סוג של פלא? מה נוכל
בלילה הראשון
על הסופגניות כאילו אין בהן
אנו חוגגים את החג שמונה ימים כשבעצם ביום הראשון
ראויים להיקרא נס ,או שאולי עצם אחד .מדוע
בתים של מעוז צור ומתענגים
טבעיים
לקבל אותם כמובנים מאליהם?
את כל ה
שלא
כדי
עשות
ל
כלל לא היה נס?
המתינו חצי שעה עם הנרות הדולקים ואז כבו אותם וצאו לחברים.
ולכן
נכון,
קלוריות.
40,00
0
בהם סבבים של שיח ושיתוף:
שאים נפלאים שאפשר לעשות
פרגון :משהו טוב שקרה לי היום
עוד נו
לשמך הגדול" – אמירת תודה ו
"להודות ולהלל
והיום אני רואה את הטוב שיצא
משהו רע שקרה לי לפני שנים
ואני מודה עליו או
להגיד תודה למישהו מהנוכחים.
ממנו .נצלו את ההזדמנות
מיוחד? מעשה גבורה שעשיתי
לשים" – איזה גיבור אני מעריך ב
"גיבורים ביד ח
גבורה אצל אדם לא מפורסם
את כולם ,האם ראיתי מעשה
ואסכים לשתף בו
שהרשים אותי?

שישי זה כבר נראה אחרת
גיעים ללילה החמישי או ה
כשמ
את הבית הראשון של מעוז
ריצים עניינים ,שרים בקושי
לגמרי .מ
יש כבר רייטינג של ַמצֹות...
צור ואפילו לסופגניות
שלא חווה אותה .מה שמעניין,
כרת ,ונדמה לי שאין משפחה
התופעה מו
גמור למה שקורה בתחום
סיגה' שתיארת עומד בניגוד
ֹורי ,שתהליך ה'נ
יש התגברות והתעצמות
א ִ
עובד בדיוק הפוך .מיום ליום
זה
הרוחני .שם
מוסיף והולך" הוא רק שיקוף
של החג ,ומספר הנרות ש"
בהארה הרוחנית
חשות הרוחנית שהולכת וגדלה.
להתר

ומה קורה אם הנרות נכבו בטעות?
החלון והרוח כיבתה .צריך להדליק שוב?

אני דתי
והוא חילוני

פתח את
למשל ,אחד הילדים ו

למנהלים,

למה באמת?

אם הייתי
נולד נוצרי?

מומלץ כשי לחג
לצוות המורים

עשרות תשובות ניתנו לשאלה הזו והנה אחת מהן עם מסר חשוב לחיים:
לחזור כל
הכלל הוא ש"כבתה אין זקוק לה" (שבת כא') .את המצווה מקיימים רעיון בקטע המוזיקלי? די מש
נשמע מעולה! יש אולי
עמםשל היום הראשון היא על עצם הנכונות להדליק בו .מן הסתם
החגיגה
שוב.אותה מנגינה...
להדליקם
בהדלקה ואם גורם חיצוני כיבה את הנרות – אין חובה
'מעוז צור' ב
פעם על
גם אז בימי המכבים היה את אותו חכמולוג ריאלי שאמר" :נו ,באמת.
צים
יצו
פ
מיום ליום?
עברהפחות
להדליקם
ראוי
–
חצי שעה מעת ההדלקה
אפילו
אםמרלא
גישים את זה
מקסימים ומרגשים ל'המנון'
אומנם,בבית
אז למה
ההושרות
עםמצאו ע
להדליק היום אם בלאו הכי זה יספיק רק ללילה אחד ,ובימים
הטעם
רים(!) ביצועים מה
בחיפוש ביוטיוב ת
כדאי לנסות
בכל יום על לחן חדש ,אבל
ושים .כשאנחנו חוזרים על
שוב.
של חנוכה .לא חייבים ללכת
חיד
הזמן
כל
מישהו
חפש
כי הטבע האנושי הוא ל
שלא הכרנו .אם יש אצלכם
שפחהיהיה לנו עם מה להדליק? חבל לטרוח בכלל ."...איזה מזל
הבאיםבמלא
להתחדש לפעמים בסגנונות
ושוב אנחנו משתעממים.
או אקורדים לשירי חנוכה.
אותו דבר שוב
ל
תווים
רשת
תיכוניס
ב
מצוא
שמונהטים
ל
לחדש את אירוע ההדלקה היומי
שמנגן ,קל
שלא שמעו לו ובכל זאת הדליקו ,ואז גילו שהמנורה דולקת
שלנו :לרענן ו
מגיע האתגר
אצל חברים או נוסעים להורים לשבת
להתארח
מוקדם
נוסעים
אנחנו
ואם
כאן בדיוק
ימים...ייבים להתייחס אליו
העתק-הדבק של אתמול.
ולבוגרי כיתה י"ב
הרב ,עוד דבר חשוב שח
כך שלא יהיה
כחתי,
ש
רק
רבה.
תודה
הנרות?
הדלקת
עושים אז עם
– מה
ֹורי?
נראה לך ,שסתם קראו לי א ִ
לדת! מה

מתנה
כיתתית ייחודית

בחנוכה :יש לי יום
כוהורה
מ

בבה ,אבל איך עושים את זה?
ס

ון

התכתבויות
שאלות
מת
איםה במיוחד
דו
גםללמיר מסכים
ותשובותשסלא אוהב
מרתק
לקרוא פרים

E+na

לסמא טפ
יום הולדת ממני טיפ להדלקת
המפגש המשפחתי ולעזור
ררק ילך ויגדלַ .קּבלי מתנת
פוגשים בחיים את התפיסה של "הכול או לא כלום" .או
לא פעם אנו
כולים לשדרג את
שלך
שתזכי שהאור
מדים שי
ולקים – לא מדליקים" .השיחות,
תדליקו
טוב!אז
בבית –
לשעתיים-שלוש ותחזרו לישון
בערב
נוסעים
אם
אתםעיונות נח
מזל
הינה כמה ר
אירוע :נתקו ניידים" .כשהנרות ד
הפוטנציאל האדיר הגלום בו:
הנרות ,קריטי להצלחת ה
מושלם ,או שזה לא שווה שום דבר .הסיפור של פך השמן
היה
לנו למצות את
הרבה.
פתוח לבבות .אל תשמרו אותו
שזהגדול ב
שלהם עכשיו אנחנו מוארים במשהו
שם
לישון
נשארים
אתם
אם
ותברכו.
הביתה
כשתחזרו
אדיר ל
כוח
הבית והסלפים יחכו.
יש
חנוכה
אזואטסאפים
של
לאור
"נר מחבר" –
הו
להגיע לכמה שיותר אנשים ,אה?
מלמד אותנו לא לזלזל בשום מעשה קטן ,מילה טובה או מחשבה
מכם .הרי מהו "פרסום הנס" אם
לאותולאיום ,ואז אפשרי להשתתף בפרוטה עם בעל
לעצלהיות ביתכם
הופך
רק
חיובית .מכל דבר קטן יכול לצמוח אור גדול.
עשות
ומלץ בחום ל
ברים) ,אך
למנהג האשכנזים שכל אחד
שלו,מ או
הבית ולצאת ידי חובה בהדלקה

דירהדתי ַתהיי הרב
מדליק חנוכיה משלו – להדליק חנוכיה משל עצמכם .אם יש לכם אני
רובים והמוכרים (שכנים ,ח
אפשר ללכת על הק
אנחנו לא רגילים להזמין בדרך
בועה .לחשוב דווקא על מי ש
צעד נוסף ולצאת מן ה
לונית מהבניין הסמוך וכדומה.
בקצה הרחוב ,משפחה חי
כלל .קשיש בודד שגר
בהדלקה מביאות אור חדש.
מהר תגלו ֶש ַּפנים חדשות
די
שפחה הרחבה על פתקים
את השמות של כל בני המ
דמי חנוכה – רושמים
החג עליו לתת לו 'דמי חנוכה'.
אחד שולף פתק ,ועד סוף
ושמים בשקית .כל
(מתנות לדוגמה :עוגה ,ציור,
במשהו אחר חמוד ומשמח
לא מדובר בכסף אלא
צירתי יותר הרי זה משובח).
לכוס קפה וכדומה ,וכל הי
הזמנה
הוא כד קטן המוחבא בבית,
חפש את המטמון" .האוצר
עוד אפשרות" :
למצוא אותו ולזכות בפרס.
עזרת משימות וחידות מנסים
וב

והוא חילוני

שיחות שנוגעות בחיים
עם הרב יוני לביא

נפרדת – לכל המנהגים תדליקו בה בברכה.

מנהלים,

ל
מלץ כשי לחג
מולצוות המורים

ואם הייתי
מאוחר
לפעמים אני חייב לעשות שעות נוספות וחוזר מהעבודה ממש
נולד נוצרי?
 .לבקש מאשתי שתחכה לי עם ההדלקה?
וצים

E+na

מוזיקה נעימה ומדליקים נר במרכז
מכבים את האורות ,מפעילים
"כל אחד הוא אור" –
תכונה טובה או מעשה טוב שראה
נוטל את הנר בידו ועליו להאיר
החדר .אחד הנוכחים
שלו מקבל את הנר וממשיך
בחדר .מי שהאירו את התכונה
במישהו אחר הנמצא
הלאה להאיר את הבא בתור.
ויפה שיש בו עצמו (מי שקשה
כל אחד מאיר נקודה טובה
או בסגנון אחר:
כל סתירה בין להכיר את
ברים טובים ,שיזכור שאין
לו לומר על עצמו ד
יכויות שבך לבין מידת הענווה).
הא

ַהיי הרב
שיחות שנוגעות בחיים
עם הרב יוני לביא

לתיכוניסטים
ולבוגרי כיתה י"ב

מכורה
מארטפון
לס

גם למי שלא אוהב
לקרוא ספרים

אני דתית
וא חילוני
וה

E+na

רב

עושים לנו אתגרים כאלו בליל
שמע נחמד  .ההורים שלי
נ
תאים גם לחנוכה .מה עוד?
אבל אין סיבה שהרעיון לא י
הסדר,

בגובה העיניים
ייחודית אמיתיות
התכתבויות
מתנה
כיתתית
שאלות נוקבות המעסיקות את כולנו
ותשובות מתאים במיוחד
מרתקות שלא ישאירו אתכם אדישים
לדור המסכים

פיצ
עם ההורים

בגובה העיניים
התכתבויות אמיתיות
נוקבות המעסיקות את כולנו
שאלות
שלא ישאירו אתכם אדישים
ותשובות מרתקות

077-3220338

077-3220338
www.d shir.co.il

פתיחה 8:00-22:00 :בחנות.
שעות פתיחה21:00-9:00 :
שעותחדשה!

www.dshir.co.il

077-3220338
תחנה מרכזית ירושלים ,יפו 224

077-3220338
דוכן  -קומת כניסה .חנות  -קומה 3
תחנה מרכזית ירושלים ,יפו 224

מרכזית ירושלים ,יפו 224
תחנה קומת כניסה .חנות  -קומה 3
דוכן -
22423:00-8:00
בדוכן
רושלים ,יפו
 22:00-8:00בחנות.
מרכזית י
שעות פתיחה:
תחנה
קומת כניסה .חנות  -קומה 3
בדוכן85
דוכן -
8:00-23:00יפו
חנות מרכז העיר ירושלים,

E+na

מכורה
סמארטפון
ל

ניתן להשיג בכל החנויות
המובחרות וברשתות:
ניתן להשיג ב:
אלון
סיטונאיות:
סיטונאיות:
להזמנות
להזמנות
050-42493
052-31217
00
רועי 51

שעות פתיחה 22:00-8:00 :בחנות 23:00-8:00 .בדוכן

דוכןחנ-ותקומת כניסה .חנות  -קומה 3
בדוכן85
8:00-23:00יפו
ירושלים,
העיר
פתיחה:מרכז
שעותחדשה!
בחנות.
8:00-22:00
שעות פתיחה21:00-9:00 :

38
תחנה

ניתן להשיג בכל החנויות
המובחרות וברשתות:
ניתן להשיג ב:

338
דוכן -
תחנה מ

אלון
סיטונאיות:
להזמנות
סיטונאיות:
להזמנות
050-4249300
052-3121751
רועי

