
שאֹלה:
האחִד שבו מצב בנינו יש
השני עֹל ֹלהעביר רוצה
זה תמיִד אבֹל בונה, ביֱקורת
בפגיעות בֱקשיים, נתֱקֹל
הערה את ֹלֱקבֹל רצון ובחוסר
ֹלטובתנו רֱק שהיא
כיצִד ֹלעשות? מה המשותפת,
שהביֱקורת השני ֹלצִד נגרום
אֹלא ֹלפגוע כִדי אינה שֹלנו

ֹלתועֹלת? ִדווֱקא

תשובה:
היותר המשוב מעיוותי אחִד

בביטוי השימוש הוא נפוצים

אנשים כאשר בונה" "ביֱקורת

ֹלומר כמו זה אחרים. שופטים

אבֹל אישית, אותי תיֱקח "אֹל

או ואנוכי" רע ממש איש אתה

מעוִדנת ִדוגמא עֹל נֹלך אם

שאומר ֹלהורה ִדומה זה יותר,

אֹליך מתנהג "אני ֹלבנו

רבות, אותך ומאכזב בֱקשיחות

וכשתגִדֹל ֹלטובתך זה כֹל אך

היֹלִד שמעתה כאיֹלו תבין"

ביֱקורת יותר. טוב ירגיש

שיפוטית, היא מהותה מעצם

מכוונת כשהיא מֱקרה ובכֹל

מציבה היא מסוים, אִדם כֹלפי

עמִדה הנשפט, בעמִדת אותו

ֹלהיות מעוניין אינו אחִד שאף

תהיה היא כמה משנה וֹלא בה,

ובמיֹלים בפרחים מֱקושטת

מכובסות.
בכֹל הכרחי מרכיב היא ביֱקורת

מכוונת היא כאשר אך מערכת,

מרכיב מהווה היא האִדם כֹלפי

השיפוטיות משמעותי. סיכון

צריכה נישואין במערכת

יחִד הזוג בני שני שֹל ֹלהיות

ההתנהגות כֹלפי ומכוונת

"המתנהג". כֹלפי וֹלא הנחֱקרת
טובות כוונות עם זוג בני

ֹלשני האחִד ֹלשִדר עֹלוֹלים

עם המשֹלימה תחושה

מכוונת תהיה אם גם הביֱקורת

"זה כי ותכונותיו, האִדם כֹלפי

את אחִד מבינים אנחנו בסִדר,

אנחנו ִדבר שֹל בסופו השני,

כביֱקורת ֹלזה מתייחסים

ראשונה טעות זוהי בונה".

יבואו שעוִד טעויות בשרשרת

בימים התהֹליך בהמשך אחריה

מאחר הבאים. ובשבועות

שבהחֹלט - הֱקֹליֹלות ואווירת

הזוג ֹלבני ומאפשרת ראויה

השינוי מתהֹליכי ֹליהנות

עֹלוֹלה – יחִד שעוברים

הכוחות בהבנת ֹלהטעותם

כֹל בתוך הפועֹלים הִדינמיים

וביניהם. מהם אחִד
תוך שֹליֹלי משוב ֹלנהֹל הִדרך

ההתנהגות בחֱקר התמֱקִדות

כֹלפי ביֱקורת בהעברת וֹלא

אימון יִדי עֹל היא, האִדם

במֱקום "אני" במסרי בשימוש

נפגעתי כאשר "אתה". מסרי

מסוימת, התנהגות או מאמירה

"אתה כך: זאת ֹלהציג יכוֹל אני

ובגֹלֹלך בי, פגעת בסִדר, ֹלא

או בבוֱקר", רע הרגשתי

נעים, ֹלא מאוִד היום "הרגשתי

הביטוי צורת ֹלי...". כשאמרת

במסרי שימוש היא הראשונה

ֹלאִדם, מכוונת היא "אתה",

וכבר אותו, ושופטת מאשימה

כזה, במצב ִדינו. את חורצת

ֹלהגיב ֹלו ֹלגרום עשויה גם היא

השימוש אוֹלם בהתגוננות.

הוא השנייה, הביטוי בצורת

ֱקשה, ֹלי "אני", במסרי שימוש

האמירה כי רע, מרגיש אני

ֹלאִדם ֱקֹל הזה, באופן בי. פגעה

ֹלֱקחת המשוב, את המֱקבֹל

ֹלא הוא חֹלֱקו. עֹל אחריות

הערכתו עֹל ֹלהגן צריך

נמצא ֹלא הוא כי העצמית,

שנינו הנשפט, בעמִדת

ובוחנים ֹלאמירה מתייחסים

השפעתה. את

בונה ביֱקורת

בכיר נישואין יועץ כהן, אביחי שֹלום הרב הוא: הכותב
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תורה ספר כותבים אשֱקֹלון חוף יֹלִדי

פרג'ון יאיר מר המועצה ראש ביוזמת

ירימי מאיר ר' הִדת מחֹלֱקת ומנהֹל
אשֱקֹלון, בחוף הֱקהיֹלתי במרכז שנערך חגיגי במעמִד

אות המועצה: 'כתיבת ֹליֹלִדי ייחוִדי פרויֱקט הושֱק
יצחֱק רבי הרה"ג יצחֱק', 'ירנן ישיבת ראש תורה'. בספר
גִדוֹלה הבאים: "מעֹלה בפני וציין בנוכחותו כיבִד ברִדה

היֹלִדים". ֹלזכות תורה ספר ֹלכתוב
תורה. בספר אותיות כותבים אשֱקֹלון חוף האזורית המועצה יֹלִדי

ועִד חוִדשים 3 מגיֹל יֹלִד כֹל הייחוִדי הפרויֱקט במסגרת

יֹלמִדו התֹלמיִדים בתעוִדה. יוזכר ושמו שמו עֹל בס"ת אות יֱקבֹל

מתהֹליך ויתרשמו סת"ם סופר יִדי עֹל תורה ספר כתיבת הֹליך עֹל

תהיה המועצה תושבי ֹלכֹל בהמשך, ֱקֹלף. גבי עֹל הכתיבה

חֹלֱק ֹלֱקחת אפשרות

ועם הספר בכתיבת

תוֱקם כתיבתו סיום

בשיתוף וועִדה,

וחברי ציבור נציגי

ֹלֱקביעת מֹליאה,

ֹלמיֱקום ֱקריטריונים

הספר.
פרי הינו הפרויֱקט

ראש שֹל יוזמה

יאיר המועצה,

ומנהֹל פרג'ון

ר' הִדת, מחֹלֱקת

פרג'ון ירימי. מאיר

רכישת כי הסביר

זו תורה בספר אות

מהתורה מצווה

את ֹלזכות ומטרתנו

"אני המועצה: יֹלִדי

יֹלִדי את מברך

ֹלרגֹל המועצה

כוֹלנו." את יזכו ויֹלִדנו ייתן מי המרגש. המעמִד
"מעֹלה אמר: ירנן', 'יצחֱק ישיבת ראש ברִדה יצחֱק ר' הרה"ג

מֱקור הן האותיות היֹלִדים. ֹלזכות תורה ספר ֹלכתוב גִדוֹלה

הברכה".
ברכה מכתב שיגר מצגר, יונה ר' הרה"ג ֹלישראֹל, הראשי הרב

כוֹלנו נתברך עֹליכם. תגן התורה ספר "סגוֹלת וציין: ֹלאירוע

התורה". בברכת
"אנו אביטן: יעֱקב הרב אשֱקֹלון, חוף האזורית המועצה רב

התורה". ֹלֱקיום המשך יהיו ישראֹל שיֹלִדי מתפֹלֹלים
את ֹליווה זיֹלבר אריאֹל הזמר ובזמרה בשירה ֹליוה האירוע את

בשירה. האירוע
ֱקטיף בגוש הרצועה צפון ישובי אזורי רב חן בר ישי ר' הרה"ג

ֹליֹלִדי החינוכי ברעיון היוזמים את בירך ניצן' 'ישיבת ורב ֹלשעבר

את ביֹלִדים כבר ֹלהחִדיר חשובה מטרה שזו ציין אשר המועצה

הספר כתיבת בעת העמֹל את שיתבוננו בעת התורה אהבת

תורה.
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במעמִד. ברכה בִדברי ברִדה הגר"י
אשֱקֹלון חוף ִדוברות ציֹלום:

במעמִד בשירה זיֹלבר אריאֹל הזמר


