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 סיפור חסידי

  
 

 

סוג של משחק. כל אחד מסתיר קלפים ולא מדברים על מה שבאמת רוצים.  -שיחה אישית

 אדם לא יכול להסיר את כל מסכי ההגנה שלו ולספרם לרב.

משהו גבוה ועליון. לא מוסבר בנפש. רצון לחזור בתשובה. הרב צריך לזהות  -הרהור תשובה

שיש כאן דב בתוך המאורה. לא חומט קטן. המראיין הוא בלש,שרלוק הולמס, שצריך לתת 

 חבל הצלה. 

 המגשש צריך להבין מה באמת הנושא פה.



 

" ושוב למה", ושוב "למהצריך לפתוח את האחר. השאלה הכי טובה בשיחות אישיות היא "

אליה צריך להגיע. שם  -"למה". למה אתה נופל. למה אתה רוצה לטפל בזה. סיבת הסיבה

 התרופה.

אדם בודד מחפש בריחה ולכן נופל בעריות. הוא צריך לטפל בנק' הבדידות. הנפילה 

 באינטרנט היא הבריחה ממשהו.

 למה זה רע לך,למה אתה מיואש, למה זה וכו'.

ישית צריכה להיות בכיוון של למה. צריך פה להוליד מהר תובנות. לאנשים קשה השיחה הא

לפתור בעיות ולכן הם לא רוצים לפתוח אותם. אין לו אומץ אמיתי להתמודד עם האמת ולכן 

הוא יעסוק בהסתרה. האשה בסיפור החסידי רוצה לפתור בעומק אבל לא יכולה להתמודד 

ד יש פצצה מתקתקת. תמיד. כך זה אצל בני תמותה. עם זה. בשיחה אישית בין רב לתלמי

ך לרתק ולאגף את התלמיד עד חסך אב חסך אם ושאר קשיים. צרי -הרב צריך לזהות

יצא. הסיפור החסידי הזה מטורף כי יש כאן סוד נורא ורצון לפתור בעיה בחיים. כל  שמשהו

 מי שמתחיל א אלול בחייו יש לו רצון לתקן. 

צל תלמיד צריך מיד לקרוא לו ולגרור אותו אליך שיוציא את הדברים כשאתה מזהה זעקה א

 החבויים שלו.

הרב צריך להביא אותו לפסגה של הבנה. ברגע שבשיחה  -הפתרון לבעיה קיים אצל התלמיד

מזהה מה גורם  אישית בודדנו ומיקדנו את שורש הבעיה ממילא יותר קל לו לנצח. אתה

במה להשקיע. לזהות את נק' החולשה ולא לוותר לה  -לקושי, מה השורש, ואיך להתגבר

לברר ממה היא נובעת, אולי כי הוא לא חכם, ואז  -)" הרב יש לי בעיה חברתית" אלא לתקוף.

 השאלה החוזרת היא למה. הפתרון אצלו(. הוא צריך להשקיע וכו',  סביר במה כןלה

חזיר לו את האמון . צדדים חזקים וצדדים חלשים. צריך להכזו או אחרת בעיהלכולנו יש 

 בעצמו, בתורה, במחנכים. אפשר לפתור כל דבר. ואפשר להפוך את זה ליתרון.

 

 ישנם כמה מעגלים

 זוגיות, צבאי, חברתי, אינטלקט, יראת שמיים

אחד מחפש יראת שמיים, אחד אינטלקט, אחד  -תחבר לצד אחרהתלמידים מכל אחד מ

 חד זוגיות טובהחברה, אחד קריירה צבאית, א

שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יצירת אמון מול התלמיד ע"י חיבור  -"איש אשר רוח בו"

לצד שהוא מחפש. בהתחלה כל אחד מחפש משהו אחר. מטרתנו שכולם יחפשו יראת 

צדקות, קדושה וטהרה. ואז מתוך זה שיחזור לשאר. בשיחה האישית הראשונה הוא  שמיים.

 ה לחדש לו, בשיחה השנייה הוא כבר יפתח יותר.יבין שיש לרב מ

קודם כל חייב להיות מהלך של אמון. לא כל תלמיד מתחבר לכל רב. צריך לנסות שתהיה 

וצריך לזהות מי מונח איפה כדי להתחבר לכל אחד בהתאם  -התאמה. לפעמים אין לך בחירה

בשביל הרב או המפקד,  לאופיו. ואז מגיעים למצב שהחייל או התלמיד עושה משהו "בשבילו"



 

 -כי היה ביניהם חיבור. שליש מהאנשים באים מאידיאולוגיה ושליש מאינטרסים. ציבו"ר

צדיקים מוזנים מערך ואידיאולוגיה, פחות מהם בשביל סיכה וכבוד . כשנותנים אמון מקבלים 

 בחזרה.

 

 איך מעבירים לצוערים:

שיחה תכשל. יש מחשב ואווירה לא אתה יושב לשיחה אישית. במשרד ה -מציירים סיצואציה .1

 -רצינית. שיחה טובה

 בעמדה עם קפה, לא לפרוטוקול.  .2

יש פה נשמה, סוד, לא להתייחס לחיצוניות. להסתכל פנימה. לומר למישהו "זה אופייני לך"  .3

 זה מעליב.

לכבות את הפלאפון, להמחיש יחס של כבוד. אפשר לומר לו שאתה משקיט את המכשיר  .4

 וכו'.

 בשורש הבעיה ולא להישאר ברובד החיצוני.לחפור  .5

עין טובה בונה. אחרי שמבינים את הקשיים האישיים שלו מעריכים יותר את החייל. לזהות  .6

 את הטוב שבו, להאמין בו ולקחת מזה משהו.

ש מטורפות, המריד "לחפש את שירן אמסילי הבא. מהקרב בבינת ג'בל. לשירן היו בעיות ת .7

חיילים. מנהיג שלילי מלידה. אחרי הצל"ש בבינת ג'בל שוב המריד  150פעמיים נגד דוד זיני, 

 12חיילים ודנו אם לקחת לו את הצל"ש. בבינתגבל עמד על שירותים באסלה וירה בנגב 

שעות. יצא מהקרב חירש, וסיים את הקרב עם כל הנשקים של הפצועים וההרוגים עליו. הוא 

 ובה המותניים שלו.סיים את הקרב עם תרמילי כדורים בחדר עד ג

 הרבה פעמים מקבלים כפיות טובה חזרה, במיוחד מהמקרים הכי קשים. .8

לדעת שלכל אחד יש תפקיד ואופי וצריך לדעת איך לכוון אותו בלי לפסול אותו. לכוון במה  .9

 הוא טוב, לחשוב מה הוא יכול להוסיף לך.

 

חברתי ומקצועי, הרבה  -חוזק. לנסות לזהות את זה בחייל 'חולשה ונק 'לכל אדם יש נק

מפקד מקצועי הרבה פעמים הוא לא נחמד וחברתי. למנף  -פעמים זה בא על חשבון השני

 היתרון של החייל. לבנות סרגל מאמצים לנקודת החיסרון. 'את נק

 לתת משימות עשיה. -לבחור סוציומט

שיקוף טוב ילד יבכה וחייל ישתוק. לבקש רשות בלבצע שיקוף. שיקוף זה כלי חינוכי אדיר. 

לטפל בזה. ואז להתערב. בשיקוף טוב אפשר להציל בן אדם. עלית גל. לברר מה בעומק הוא 

רוצה "ליבא לפומא לא גליא" . זה יכול לקרות גם בשיחה אישית של רבע שעה. לזהות את 

 חולשתו על ידי שאלות. כשאני משקף זה מוריד חציצות.

 הפרטים של השיחה ולהזכירם בהמשך החיים. לזכור את

 להיות קשוב לחייל, עירני, מביט בעיניים, בלי מסיחי דעת. זה קונה את החייל.

 לשמור סוד.



 

 

 שיקוף בתוספת המילה למה זה המתכון

 מ"מ אמור להתעסק גם בכינויים. זה חינוך.

 

 

 

 

 

 

 


