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בית משיח

English

יום רביעי כ"ט טבת התשע"ד

?קול השופר" - מה הרעש ועל מה המהומה"

ב"שופר"?, כאשר המקבילה הישראלית לשאלה הזו היא: מה זה כל הסיפוראחת השאלות הנפוצות ביותר אותה ניתן לשמוע בשבועות האחרונים בקראון הייטס היא: אתה היית 

ה הזמן לעשות קצת סדר בדברים ולנסות להבין מי נגד מי, ואם בכלל כולם נגד -הזה של סדנת "קריאת השופר"? ● מכתבים, רבנים, כנסים, חקירות ודרישות, וכעת גם פיטורים. ז

לסיפור המלאאז למה בכל זאת נראה כאילו מתנהל כאן קמפיין ציבורי נגד מישהו ● 

שרגא קרומבי

30.12.2013כז טבת התשע"ד ( )

ב"שופר"?, כאשר המקבילה הישראלית לשאלה הזו היא: מה זה כל הסיפוראחת השאלות הנפוצות ביותר אותה ניתן לשמוע בשבועות האחרונים בקראון הייטס היא: אתה היית 

?"הזה של סדנת "קריאת השופר

לנסות להבין מי נגד מי, ואם בכלל כולם נגד - אז למה בכל זאת נראה כאילומכתבים, רבנים, כנסים, חקירות ודרישות, וכעת גם פיטורים. זה הזמן לעשות קצת סדר בדברים ו

.מתנהל כאן קמפיין ציבורי נגד מישהו

* * *

שמעתי לראשונה לפני מעט למעלה משנה, כאשר חבר סיפר לי שהשתתף בסדנא (Call of the Shofar את השם "קריאת השופר" או "קול השופר" (משחק מילים באנגלית על

שהיא בסך הכל שבתון יכולה לשנות חיים שלמים, אבל נרשמתי בכל זאתמעניינת והמליץ לי להגיע לשם. בדקתי קצת את אתר האינטרנט שלהם ולא לגמרי הבנתי איך סדנא  .

 שם, על ראש ההר, בוילה ענקית של חסיד חב"ד הצופה לנוף מרהיב של הריםבדיוק לפני שנה, בשבת מברכים חודש שבט, שמתי את פעמיי לעיירה מוריסטאון בצפון ניו ג'רסי.

אים השתתפנו בסדרה של סדנאות אינטנסיביות שאמורות היו לגלות לכל אחדועמקים מושלגים, פגשתי כשלושים משתתפים נוספים, רובם ככולם חסידי חב"ד. במהלך היומיים הב

.מה הם הבעיות שגורמות לו "להיתקע" בחיים, באותם מקומות בהם הוא מרגיש קשיים

ה והחסידות, אותם הוא ניסה "להוריד" לרמה מעשית. השבתון כולו מתנהלאת הסדנאות הנחה איש כריזמטי בשם שמחה פרישלינג, שהסביר כל העת מושגים עמוקים מתורת הקבל

 .בדממה וללא שעונים, וזאת כדי "לא להפסיד את האנרגיה הנוצרת"  - כך לדברי המארגנים

ו תרגילי פסיכולוגיה פשוטים כמו כתיבה על כעסים וטינות, אבל גם סדנת נשימותהסדנאות כולן סובבות סביב מעגל השנה היהודי, ובהן היו מוכרות יותר והיו פחות. כך למשל הי

.(עמוקות במשך שעה שלימה (מה שמכניס את המשתתפים ל"היי" בעקבות דילול החמצן במוח

בת, אבל בסוף החלטתי לתת לכך צ'אנס ולהישאר עד סוף התכנית וכךבאופן אישי - לא התחברתי בכלל לתכנית, למקום או לאנשים. במשך השבת חשבתי לעזוב עם צאת הש

רטית, ומיד המשכתי בחיים מבלי שהשבתון הותיר עליי כל רושם, לא לחיובעשיתי. בדרך חזרה התקשרתי הביתה ואמרתי שהיה חבל על הכסף וחבל על הזמן, אבל הכל בהשגחה פ

.וגם לא לשלילה
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ת מגדר הרגיל וטענו שהם נפתחו לעומקים שלא הכירו ושחייהם מעתה והלאהההגינות מחייבת לציין שהיו משתתפים שהרגישו כמוני, אך היו גם משתתפים שהתלהבו בצורה יוצא

ות חוזרת שלהם, והם העידו כי חייהם השתפרו ללא הכר מאז החלו להשתתףייראו אחרת. לא מדובר בהצרות חסרות בסיס וכיסוי, כיון שבמקום היו גם כאלו שזו היתה השתתפ

.בשבתונים

ם או פעמיים שיחות טלפון מנומסות מהמארגנים השואלים האם אני רוצהכל זה היה עבורי קורויוז חולף, סתם חויה (יקרה ו)לא מוצלחת. במשך השנה האחרונה קיבלתי פע

.להצטרף לשבתון נוסף (הפעם בחצי מחיר), הצעות שנענו מצידי בשלילה

* * *

ל ההתלהמות. אכן, לאחר שהתופעה התרחבה עלו לפתע שאלות קשות, שאלותעד לפני מספר שבועות. פתאום הפך "קול השופר" לנושא חם, כאשר הקול הדומיננטי ביותר היה קו

תי את דעתי על כך. עיקר השאלה היתה מי בדק את הסדנא הזאת (ומה הםשגם אני הייתי צריך לשאול את עצמי קודם שהגעתי לשבתון, אלא שכמו המשתתפים האחרים - לא נת

.המקורות שלה) ומי נתן לה הכשר, הן מבחינה רפואית והן מבחינה דתית

ם שומרי תורה ומצוות, והמשתתפים כמעט כולם היו חסידי חב"ד, כך שלא עלההסיבה העיקרית לכך שהדבר לא נבדק נעוצה בשתיים: א. השבתון כולו התנהל על ידי יהודים חרדי

. כלום על תוכן הסדנא, כך שלא ניתן לשאול שאלות, אלא רק לאחר מעשהעל דעת אף אחד לשאול שאלות כאלו. ב. עיקר הפרסום הוא בשיטת חבר מביא חבר, מבלי לספר כמעט

שר ובריא, האם יש מקום לכך שכל אחד יסע לשבתוני בריאות הנפש, אוהשאלה השניה שעלתה הינה: עבור מי מיועדים פתרונות שכאלו? או במילים אחרות: בהנחה שהעסק כ

.(שמא הם מיועדים רק לסובלים מבעיות מיוחדות (בדומה לפסיכולוג, פסיכיאטר ושאר אנשי מקצוע

נגלית נוצלה הפרשייה כדי לפגוע בכמה שהיו מעורבים בהמלצה על השבתוןאבל לצד השאלות שהיו חייבות לעלות - היתה גם התלהמות והסתה. באתרי חדשות חב"דיים בשפה הא

תחום הקשר האישי עם תלמידיו ומושפעיו, הוקע אל קיר הקלון ופוטר, רקלחבריהם או תלמידיהם. הרב שלמה שטרנברג מאהלי תורה, משפיע משכמו ומעלה הידוע כפורץ דרך ב

ו מעורבים בהחלטה ואף שילמו על השבתון מכיסםמפני שהמליץ לשלושה מתלמידיו לנסוע לשבתון (המדובר בכאלו שסבלו מבעיות שונות, והוריהם הי ).

איין הרב שייע העכט הנחשב למומחה לכתות, הוא חזר והבהיר שהואדוגמא להסתה הינה הוצאת דברים מהקשרם והכנסת דברים לפיהם של המומחים. כך לדוגמא כאשר התר

ות בכתות גדולות, ששם זאת עבודה זרהמעולם לא אמר כי הסדנא הינה עבודה זרה, אלא שנראה שחלק מהרעיונות מבוססים על שיטות הנהוג .

רב יוסף העלר, שמיד כאשר עלו השאלות השהה את תמיכתו עד לבירורמי שהיה אחד מהראשונים לשלוח כאלו הזקוקים לסיוע נפשי אל השבתון הינו ראש הכולל בשכונה ה

.הדברים, וכך נהג גם הרב שטרנברג ואנשי מפתח נוספים שהיו מעורבים בפרשיה

תתפו בסדנאות, פירסמו את דעתם - דעת תורה - שאין להשתתף בסדנאות אלו.בשלב זה נכנסו רבני השכונה לעובי הקורה, ולאחר חקירה ודרישה עם אנשי מקצוע וכן אנשים שהש

 .הרבנים הוסיפו במכתבם אזהרה חמורה שלא לנצל את המצב לעניני מחלוקת

חסידי חב"ד צריכים ללכת בדרך רבותינו נשיאינו של לימוד החסידות והליכהכך נערך כנס גדול בהשתתפות אלפים מתושבי השכונה, במהלכו דובר רק באופן חיובי על כך שאנו 

.בדרכיה, אך לא הוזכר דבר על צד השלילה והמחלוקת

* * *

ם בנוגע לאי השתתפות בסדנאות, כולם תמימים דעים שהסחף אל השבתוןמי שעוקב מהצד אחרי השתלשלות הענינים עלול לחשוב שבזאת תמה הפרשיה, כיון שכולם תמימי דעי

 . למרבה הצער - זהו לא המצב בשטחהיה טעות, וכולם תמימי דעים בכך שעלינו להתחזק בלימוד החסידות ולא לרעות בשדות זרים. אבל

סדות החינוך אהלי תורה, כאשר בשבועיים האחרונים מתפרסמים מידי יוםכאמור, יש מי שמנצל את ההזדמנות לקמפיין הסתה וסגירת חשבונות. עיקר הקמפיין מיועד נגד מו

ם את חברי הצוות שהיו מעורבים בכך. לשיא הגיעו הדברים בימיםכתבות ומכתבים התוקפים את הנהלת הישיבה על כך שהיו תלמידים שהשתתפו בשבתון, וכמובן תוקפי

 .האחרונים, כאשר התגובות החלו לקרוא לפיטורים בצוות המוסד

ם להציג את חב"ד כחבורה מבולבלת שאיבדה את דרכה, כאשר כל הכתבותבמקום לנהוג באחריות ולהותיר לרבני השכונה והנהלת הישיבה לטפל בפרשיה, יש כאלו המעונייני

.השונות באתרים לא מוסיפים כבוד לליובאוויטש בפני אף אחד

אנשי הצוות, כנגד דעתם של ועד ההנהלה והמשפיעים בישיבה, מהלך שעוררהעדכון האחרון בפרשיה הוא מהבוקר, כאשר מנהל אהלי תורה נכנע ללחץ התקשורתי ופיטר שניים מ

א יחזיק מעמדתמיהה רבה, בפרט בהתחשב בכך שהשניים הודו בטעותם (ואם לשפוט לפי נסיון העבר - המהלך גם ל ).

קול השופר תגיות:   

סאגת השופר: שני חברי צוות באהלי תורה פוטרו
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"הנהלת אהלי תורה מצטרפת: אין להשתתף ב"קול השופר

"בלעדי: הבד"צ אוסר על השתתפות ב"סדנאות השופר

:שם

:כותרת

:תגובה

     

.התגובות אינן מפורסמות באתר, אלא לעיון המערכת בלבד

   

אודיו

שיעורים

לוח שנה

פרסם באתר

שלח ידיעה

ספר טלפונים

חסידי חב"ד ברחבי תבל

בארץ בעברית

בחו"ל באנגלית

מוסדות ובתי חב"ד בעולם

שליח/עיר/מדינה

בעברית או באנגלית

הנצפים ביותר

?קול השופר" - מה הרעש ועל מה המהומה"
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ב"שופר"?, כאשר המקבילה הישראלית לשאלה הזו היא: מה זה כל הסיפוראחת השאלות הנפוצות ביותר אותה ניתן לשמוע בשבועות האחרונים בקראון הייטס היא: אתה היית 

χ ?"הזה של סדנת "קריאת השופר

100%מדד הגולשים: 

סאגת השופר: שני חברי צוות באהלי תורה פוטרו

89%מדד הגולשים: 

ראשוני: אהלי תורה חזרה בה מהפיטורים

72%מדד הגולשים: 

אל תפספסו: גלריה מרהיבה מהמסע להאדישט

58%מדד הגולשים: 

'החברים שימחו את אח הכלה שנותר ב'קבוצה

58%מדד הגולשים: 

כתר טורס
- מבצע סוף שנה

  הנחה לכרטיסי אלעל$100עד 

!בתוקף עד סוף שבוע בלבד

$950 - כ"ב שבט אל-על ישיר

$849שבט-אדר אלעל ישיר- 

076-543-4770

להשארת הודעהלחצו כאן  !
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ערוץ הוידאו

 

השיעור השבועי בהלכה: דיני הוספות אישיות בתפילה

אזמר בשבחין בדיסק ניגונים ישנים ● להאזנה

04:59אורך: 

האחים גת מבצעים ד' בבות ● וידאו

03:06אורך: 

בורו פארק: מחרוזת ניגוני חב"ד בחתונה חסידית

04:43אורך: 

מילתא דבדיחותא

נשא

פני שהספר פוגע ברצפה, מתפלל מהיר תגובה מספיק לתפוס בו ולהחזירווזאת משמרת משאם יהודי אחד מקבל 'הגבהה'. ניגש, מרים את הספר, אך כוחו לא עומד לו. רגע ל

נים, משקולות, שחיה בבריכה ועוד. כמובן השיפור ניכר, ואחרי תקופהלבימה. אכול רגשות בושה וכלימה, הולך המגביה ללמוד 'כושר'. כל ערב הקדיש חצי שעה של אימו

יטחון עצמי מחודש הוא ניגש אל הבימה, מרים את הספר אל על, פורשמבנה זרועותיו הצדיקו את העבודה הקשה שעשה. שבת אחת הוא שומע את הגבאי קורא בשמו.. מלא ב

ול עזרת הנשים, שגם הן יראו, מסתובב על עומדו סחור סחור, ורק לאחר דקותאת היריעות למלוא רוחב זרועותיו. אך אין די בכך. הוא עובר בין כל המתפללים, מגביה יותר מ

 'אני מסתדר לבד!' הוא גולל את הספר, מחזיק אותו ביד אחת ובשנייה חוגרארוכות חוזר אל הבימה, הספר עדיין מונף. הוא רואה שמאן דהו נחלץ לעזרתו, אך הוא לא נרתע:

איך היה?' הגבאי מגרד קמעא בראשו ואומר לו: 'לא רע בשביל חמישיאותו ומלביש את המעיל, הכתר, האצבע וכו'. רק אז הוא מושיט את הספר לגבאי ואומר לו: 'נו,  '...

מתוך הספר מילתא דבדיחותא באדיבות אתר חב"ד שופ

מדורים
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חלוקת תניא ושו"ע ●

מלך ביופיו ●

תורת הגאולה ●

הגלריה השבועית ●

תשרי בליובאוויטש ●

בימים ההם ●

קאוצ'ינג חסידי ●

תורת הגאולה ●

פרשנות בטחונית ●

אחרון חביב ●

תיבת נגינה

הרבי מנגן ●

ניחו"ח ●

ניגונים שחיברו לרבי ●

ניגוני חב"ד ●

שירי משיח וגאולה ●

חסידים מנגנים ●

ניגונים שהרבי לימד ●

שמחות וארועים

תגיות פופלאריות

770 תמונת היוםשלגקריותקראון הייטסקול השופרצפתפיגוענתניהמגזין לקראת שבתכפר חב"דירושליםי' שבטחורף תשע"דברוך דיין האמתבית משיחבד"צ קראון הייטסאיגוד תלמידי הישיבותאיגוד הצאצאיםאורו של משיח

פורום חב"ד

!חובת המחאה

1 תגובות:313צפיות:

ראיון ר' אריאל זילבר

1 תגובות:323צפיות:

אין גבולות: ה'פנסאים' במבצע אות בספר התורה

11 תגובות:913צפיות:

?צפרדע - האם טהורה

7 תגובות:454צפיות:

סיפור ילדותו של הרמב''ם מה המקור

9 תגובות:427צפיות:

סכנה!!! כנסו

16 תגובות:1963צפיות:

לוח מודעות

שליחות למשפחה - שבת בתל אביב

0 תגובות:29צפיות:

מוכר תפילין דרבנו תם

0 תגובות:11צפיות:

מחפשות שליחות לפסח

0 תגובות:8צפיות:

דירה

0 תגובות:15צפיות:

חיפוש עבודה

0 תגובות:9צפיות:

מעוניינות בשליחות

0 תגובות:122צפיות:

חב"דפדיה

הרב שמחה עלברג

 אגודת הרבנים בארצות הברית. הרב עלברג שמר על קשרי ידידות מיוחדיםהרב שמחה עלברג היה גאון בתורה, מחבר ספרים, עורכה הראשי של הבטאון התורני "הפרדס" ויו"ר

.עם הרבי ומקורב לחסידות חב"ד. נולד בשנת תרע"א בוורשה ונפטר בח' בחשוון תשנ"ו

מגזינים ועלונים

המעשה הוא העיקר - ניתל, כ"ף-כ"ד טבת ●

דבר מלכות - יחידות הרה"ג ר' מרדכי אליהו ●

(דבר תורה - וארא (אידיש ●

קונטרס "בית רבינו שבבבל" הוצאת תשנ"ב ●

חוברות עבודה בגאומ"ש לילדים ●

עלון "הגאולה" - בא ●

במחנה צבאות ה' - וארא ●

בשורת הגאולה - וארא ●

לקו"ש - וארא ●

דבר מלכות - וארא ●

יחי המלך - וארא ●

(לעבן מיט דער צייט - עניני משיח (אידיש ●

דף עזר ל"דבר מלכות" - וארא ●

ביאורים בספר התניא - בא ●

ארכיון גאולה ומשיח ●

עלון התניא השבועי לשבת בא ●

(לעבן מיט דער צייט - וארא (אידיש ●

דבש מלכות - וארא ●

המקדש שלנו" סיפור לנוער - מיוסד על קונ' "בית רבינ" ●

"דבר מלכות לנוער - קונטרס "בית רבינו שבבבל ●

קונטרס "בית רבינו שבבבל" עם פיענוחים ●
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אור בפרשה - וארא ●

דבר מלכות לנוער - וארא ●

מומלצים

חב"ד בעולם ●

אוצר הרבי ●

כתיבה לרבי ●

●

השיחה היומית ●

● 770Live

נא לומר תהילים

אהרון יוסף בן נחמה נילי

יוסף יצחק גדליה בן רייזל

יעקב אריה בן רחל

טוביה דוד בן לאה

הרך הנולד בן אורית

אסף יוסף בן בתיה

אורי בן נעומי

ציפורה רבקה בת ברוריה

יעל בת נורית

סעדיה עודד בן מרים

מעיין שרה בת חווה

פנינה בת לאורה אורה

תהלליה אסתר בת רעות

נילי בת מרים

מנוחה רחל בת שושנה

סעודה בת שמחה

גל בן בתיה

יוסף שלום בן פריכה פרידה

חב"ד אינפו

חדשות

מזל טוב

לוח אירועים

האתר לנשי חב"ד

מגזין

מתכונים

וידאו

חב"ד בישראל

פרשת השבוע

מגזין שבועי

חגי ישראל

חב"ד שופ

ספרים

מתנות

צבאות השם

חב"דפדיה

נשיאי חב"ד

ערך אקראי

ימי חב"ד

Tubeחב"ד

לראות את מלכנו

מוסיקה חסידית

מדריך טלפונים

חב"ד בישראל

חב"ד בעולם

אנ"ש חסידי חב"ד

לוח חב"ד

עבודה

שליחות

דירות

פורום חב"ד אינפו

על דעת הקהל

איש את רעהו

יעזורו

הערות התמימים

ואנ"ש

Chabad Info | "קול השופר" - מה הרעש ועל מה המהומה? http://www.chabad.info/#lang=he

9 of 9 1/1/2014 1:38 PM


