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  שבת לשולחן                                          

  

  כיצד מנטרלים מצב טעון?

ביחסים בין בני אדם לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים נפיצים. המפגש עם 

לימים מילוליים או פיזיים כיצד הצד השני הוא מאוד טעון ויכול להתגלגל למקומות א

  מנטרלים מצבים כאלה?

עברו יותר משלושים שנה מאז לקח יעקב מעשיו את הברכות במרמה, אחיו ניסה 

להורגו כבר פעם אחת ויעקב ברח ללבן. כעת יעקב שב ללוע הארי וכך מקבל עשיו 

יש". את פניו, "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא לקראתו ועמו ארבע מאות א

הכוונה היא ברורה מפגש אלים מלחמה, יעקב פוחד ושולח מתנות לאחיו מתפלל 

ומכין את עצמו למלחמה הוא חוצה את המחנה לשתיים ומחכה. והנה המפגש מגיע 

"וירץ עשיו לקראתו" הדרמה בעיצומה אנחנו עוצמים את העיניים ומחכים לפיצוץ.. 

כו" סוף טוב לקונפליקט העצום שליווה ואז הכל מתהפך "ויפול על צואריו וישקהו ויב

  אותנו בפרשיות האחרונות.

אם נתבונן בפסוקים ואף בפרשנים קשה להבין מה גרם לעשיו לשנות את דעתו 

ולהפוך משונא לאוהב ברגע אחד, מה עורר אותו לנטרל את המצב הנפיץ שכרסם 

   כל השנים האלה בתוכו? מדוע עשיו יורד מהעץ הגבוה שעליו הוא טיפס?

בכל קונפליקט מצוי בדרך כלל הקו הלינארי של השתלשלות הדברים סיבה 

ותוצאה, הוא מלווה בהגיון, בהסטוריה משותפת בדעות קדומות ובעוולות שנעשו 

בעבר. אך הפן האנושי המשפחתי זה שטמון בעתיד נשכח לגמרי וכל אחד רואה 

כל ההסטוריה  את השני דרך המשקפת של אינטרסים צרים. העולם הגברי לאורך

היה אחראי לרוב הקונפליקטים על פני כדור הארץ. לרוב בגלל אגו מורחב 

ואינטרסים צרים, והשאיפה לשליטה וכוח. הצד של האמפטיה, חמלה, רוך, 

ואנושיות ומשפחתיות נעלם מהמשוואה. התפיסה הלינארית תועלתנית וגברית 

של הרוך, חמלה, מעצימה את הקונפליקט ואילו התפיסה הנשית והאנושית 

  ומשפחתיות הצד היותר מעגלי ויחסים בין אישיים מפחיתה את גודל הלהבות.

כיצד בשעת קונפליקט משנים את הראייה הלינארית אינטרסנטית ועוברים לראייה 

אנושית מעגלית ? הדרך הנכונה היא להעצים באותו רגע את האנושיות של 

שים לתוך התמונה. וכך בדיוק המעמד ואת הצד המשפחתי ע"י הבאת ילדים ונ

עושה יעקב "ויחץ את  הילדים אל הנשים" הוא מציב בקדמת הקונפליקט את עצמו 

מוקף במשפחה שלו. המשא ומתן עם עשיו יהיה בנוכחות משפחתו המורחבת. 

המשוואה התמידית של יעקב מול עשיו נעלמת והפן האנושי של חמלה של 

  וכך ברגע אחד מטען הנפץ הזה מנוטרל.המשכיות של משפחתיות בוקעת ועולה. 

"משא ומתן" בין אישים  - כיום עם ישראל בארצו חווה כל כך הרבה מגעים נפיצים ו 

פולטיים ומדיניים, ליבי אומר לי שאולי הרבה קונפליקטים היו נמעים אם היו 

  מצרפים לשולחן הדיונים את המשפחות המורחבות של הצדדים.. נקודה למחשבה

  הרב אורי איינהורן –שלום  שבת

   שלחויפרשת 

  זמניםלוח 

  27בר נובמ – ערב שבת

  16:18  :תפילת מנחההדלקת נרות 

  16:30      קבלת שבת:

   28 ברנובמ – יום שבת

  08:00      תפילת שחרית:

  10:30        קידוש:

  16:00  תפילת מנחה וסעודה שלישית:

  16:15      שיעור לנשים :

  17:15  ערבית צאת שבת והבדלה:

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

 

  בבוקר 10:15כל יום רביעי בשעה 

  תנ"ך שיעור 

  ספר בראשית 

  פרק כ'

  של בית כנסת  בספרייה

  כפר שמריהו ""היכל הבנים

  :בר המצווה

לסער גולדבלט מזל טוב לרגל 

הגיעך למצוות. עלייה לתורה 

   בשבת זו בבית הכנסת 

  

  

  שיעור בתלמוד למתחילים

  20:30 בשעה שלישי יום כל

  מסכת ברכות

המפגש מתקיים בספריית בית 

  הכנסת. 

  שיעור במורה נבוכים 

  בבוקר 11:00שלישי בשעה  ימי

  בספריית בית הכנסת

  מסיבת חנוכה

  20:00עה יום ראשון בערב בש

  13.12.2015בתאריך 

  כולם מוזמנים למסיבת חנוכה 

  והדלקת נר שמיני בבית הכנסת

  חים חייליםאנו מאר

  ל"התקשוב של הנח מיחידת

  לימוד הורים וילדים

 'לכיתות ב' ג' ד' ה' ו

הורים וילדים לומדים יחד נושא ערכי 

  לאחר מכן ישנו סיכום קצר מהמקורות

  חלוקת פרסים למשתתפים

  וארוחת ערב פיצה ושתייה

אנו נערוך את לימוד ההורים וילדים 

  פעם בחודש

להורים המעוניינים להשתתף נא ליצור 

 עם הרב במייל קשר

synagogueheichal@gmail.com 

  או באימייל

harav.ori@kfar.info  


