
 2 מתוך 1 עמוד    ד"בס

            מה זאת אהבהמה זאת אהבהמה זאת אהבהמה זאת אהבה
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  בחן את עצמך
  

        

        ????באהבה צריך שבאהבה צריך שבאהבה צריך שבאהבה צריך ש

  יקבלו אותי כמו שאני .1

 המון רומנטיקה .2

  לתת כל הזמן .3
  

        ::::ת את אחית את אחית את אחית את אחי\\\\אני אוהבאני אוהבאני אוהבאני אוהב

ת אליו \שיגיד תודה שאני מתייחס .1

 .קרציה...בכלל

 עד שהוא מתחיל לחרפן אותי, רוב הזמן .2

 ...ברור! ?זה אח שלי, מה .3
 

        ::::היאהיאהיאהיאהאהבה שלי להורים האהבה שלי להורים האהבה שלי להורים האהבה שלי להורים 

 כל עוד הם עושים מה שטוב לי .1

 –בגלל שהם כל הזמן נותנים לי בלי סוף  .2

 מגיע להם קצת כבוד

אנחנו משפחה ובמשפחה עושים הכול  .3

 אחד בשביל השני
  

        ::::אהבה של בני זוג היאאהבה של בני זוג היאאהבה של בני זוג היאאהבה של בני זוג היא

 .אפשר להחליף תלוי במצברוח, כמו גרביים .1

 כמו בסרט .2

 לתת בלי לצפות לקבל בחזרה .3
  

        ::::הקשר בין חברים הואהקשר בין חברים הואהקשר בין חברים הואהקשר בין חברים הוא

 .קח ותן...ו בעסקיםכמ' תכלס .1

 ככה בסבבה, לכיף .2

 גם סוג של אהבה .3
  

        ::::ה אהבהה אהבהה אהבהה אהבה\\\\אני מרגישאני מרגישאני מרגישאני מרגיש

 ת במראה\כשאני מסתכל .1

אני בוכה ,  איזו רומנטיקה–בסרטים  .2

 !מהתרגשות

כשאני מעריך מידות ותכונות חיוביות אצל  .3

 האחר
  

    ::::אהבה מתחילה באהבה מתחילה באהבה מתחילה באהבה מתחילה ב

 ?מה זה? אהבה .1

 ה\לא אני מחליט, ספונטני, משהו מבפנים .2

 השקעה שלי בקשר .3

        

            """"????דייג אוהב דגיםדייג אוהב דגיםדייג אוהב דגיםדייג אוהב דגים""""    ----

        """"אוהב בטח אוהבאוהב בטח אוהבאוהב בטח אוהבאוהב בטח אוהב? ? ? ? דייגדייגדייגדייג " " " "----

        """"????למה אוכל אותםלמה אוכל אותםלמה אוכל אותםלמה אוכל אותם, , , , אם אוהב אותםאם אוהב אותםאם אוהב אותםאם אוהב אותם " " " "----

        ")")")")החיוורהחיוורהחיוורהחיוור    הגששהגששהגששהגשש " " " "שלשלשלשל    מערכוןמערכוןמערכוןמערכון    מתוךמתוךמתוךמתוך((((

 נקודילמה נקודילמה נקודילמה נקודילמה 
  ? האם דייג אוהב דגים–נסו לענות על השאלה  .1
 ?ו דברים ניתן להשתמש בביטוי אהבהביחס לאל .2

        ::::תוצאהתוצאהתוצאהתוצאה

,  הפעילות הזו ממש בשבילכם–    7777----5555בין בין בין בין 

  .אולי בסוף תמצא אהבה, תקראו, שבו

 אתם בדרך הנכונה אבל בואו –    14141414----8888בין בין בין בין 

  .ננסה לעשות קצת סדר בדברים

 ...שיחקתם אותה,  תותחים– 18181818----15151515בין בין בין בין 
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  '? מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך'מאיפה לקח הלל את הקביעה ש

  ).יח, ויקרא יט" (ואהבת לרעך כמוךואהבת לרעך כמוךואהבת לרעך כמוךואהבת לרעך כמוך"המקור לכך הוא הפסוק 

האם יש ? "כמוני"ועוד ? איך אפשר לקבוע לי שאני צריך לאהוב מישהו אחר? מה זה אומר בעצם

  ?לא ככה,  או שלא,או שאני אוהב? משהו שאני יכול לעשות כדי לאהוב מישהו

האם ייתכן שגם . מוכנים להקריב ולתת בשבילו, אנשים רגילים לחשוב שבגלל שאוהבים מישהו

מי אוהב : לשם המחשה(?  אוהבים אותו– בזכות שנותנים ומעניקים למישהו –ההפך מכך הוא נכון 

  ).?למה?  הורים את הילדים או ילדים את ההורים–יותר את מי 

  

 אני –" ?למה מה קרה. ולבזבז שלוש שנים מהחיים שלי בשבילה? נתנה לי שאני אוהב אותה בכללמה המדינה הזאת "

פ "את הדברים האלה הוא אמר כשישבנו לשיחת מ. בחור ענקי מאיזה מושב בצפון, קראנו לו יוגי. לא אשכח את יוגב

אני לא פראייר , ובניק'יוצא להיות גאני "יוגב המשיך והמשפט הבא שלו היה . באוהל ששימש כחדר אוכל במהלך האימון

  ...הוא כבר שמע כמה משפטים וראה כמה מראות קשים הרבה יותר. פ לא נפל מזה"יוני לוי המ". ד'של אפח

  ".לא תרצה אתה לא חייב, תקבל, תרצה. זו תשובה ראשונה, שני פסים כחולים ומגן דוד"יוני נעמד ואמר  

אבל אחרי שאתה תיתן למדינה הזו קצת ... אולי, לא קיבלת כלום, תה אולי צודקא, ס'תכל", הוא המשיך, "ותשובה שניה"

וכמה שעות , כמה פעולות של הצלת חיי אדם, אחרי שתיתן מעצמך כמה טיפות של זיעה, מעצמך ולא תצפה רק לקבל

ואחרי שתחזור . אתה תאהב כל פירור חול כאן בגבעות החול הלוהטות האלו, תאמין לי.אתה תאהב אותה, שמירה והגנה

  ".ג"אתה תרצה לנשק את מדרגות הנעות של נתב, כי זה מה שכולם עושים, מהטיול במזרח

        תרגיל פנטומימה קטןתרגיל פנטומימה קטןתרגיל פנטומימה קטןתרגיל פנטומימה קטן

        : : : : ה שלידכם את המושגים הבאיםה שלידכם את המושגים הבאיםה שלידכם את המושגים הבאיםה שלידכם את המושגים הבאים\\\\נסו להעביר בפנטומימה לחברנסו להעביר בפנטומימה לחברנסו להעביר בפנטומימה לחברנסו להעביר בפנטומימה לחבר

  .הורים, אמא, חבר, אח

  ?אילו תנועות בחרתם כדי להעביר את המסר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        ::::אאאא,,,,לאלאלאלא    שבתשבתשבתשבת    גמראגמראגמראגמרא    ––––    1111' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס

  . אחת רגל על כולה התורה את ללמוד וביקש הזקן להלל  אחד גוי בא פעם

 זה השאר. התורה כל היא זו,  לחברך תעשה אל עליך ששנוא מה: "הלל לו אמר

 ".ולמד לך, פרוש

, , , , אאאא    חלקחלקחלקחלק) ) ) ) החסדהחסדהחסדהחסד    קונטרסקונטרסקונטרסקונטרס ( ( ( (מאליהומאליהומאליהומאליהו    מכתבמכתבמכתבמכתב, , , , דסלרדסלרדסלרדסלר    אליהואליהואליהואליהו    הרבהרבהרבהרב

   ::::38383838----39393939' ' ' ' עמעמעמעמ

  בהיותם כן על.... זה את זה השלימם ידי על באה זו אהבה"...

 כי, נתבאר כאשר זה את זה יאהבו, לזה זה השלמה נותנים

 ליתן היא שאיפתם כל, באהבתם אשר וזהו. יאהב הנותן

 באה שהנתינה ממה יותר... לזה זה ועונג נחת להשפיע

 אני וכן.. הנתינה בעקבות באה האהבה, האהבה בעקבות

 זה נחת להשביע תשאפו שתמיד, יקרים היזהרו...תמיד אומר

 ברגע אשר ודעו. זו בשעה בכם תרגישו כאשר, לזה

 מכם אושרכם כבר הנה, מזה זה דרישות לדרוש שתתחילו

 למעלת יגיעו שניהם כאשר יהיה, הטוב הקשר. ...והלאה

, ונחת אושר ימלאו וחייהם, תיפסק לא אהבתם אז. הנתינה

 ".אדמות עלי יחיו אשר ימיהם לכ

  נקודילמה נקודילמה נקודילמה נקודילמה 
כיצד ? מה החידוש של הרב דסלר

אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה 
אנשים לבחיים שלנו כדי להתחבר יותר 

  ?שמקיפים אותנו
  ?לסניף שלנו

  ?אולפנה/לישיבה
  ?לקדוש ברוך הוא 

 ברק ביתן: כתב


