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 קומיקסיצירת , אמנות הציור, קבלהחכמת ה
 .קבליסט, סטנדאפיסט, קומיקסצייר  – שמחה קבלה
 !!!קהלשאלות ותשובות ה, קבלהחכמת ה, קטעים מהחיים

 .המצחיק וההומוריסטי הרב יצחק פנגרתלמידו וממשיך דרכו של * 
 ת"גמה<  משיח, ס”ע, ע”אביעולמות , שבירת הכלים, ב”צ, א”צ, ר"אדה, ס”אא<  בריאת העולם

 

 

                                 

 
 קבלה קומיקס: הקהל נהנה וגם לומד

חכמת הקבלה, אמנות 
 הציור, יצירת קומיקס

 

 

 << חינםלקריאה  קומיקסקבלה 

 <<   ירושלים, בספריה הלאומית קומיקסקבלה 

 <<   קטלוג הספרים הבינלאומיב קומיקסקבלה 
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  מרצה מילון_טבלאות משרד החינוך Syllabusסילבוס   _פוסטר ההופעה _ 
 

 Syllabus_סילבוס*  

 קומיקסיצירת , אמנות הציור, קבלהחכמת ה

 חכמת הקבלהתקציר 

 גמר התיקוןעד ל בריאת העולםמ

 ת"גמה<  משיח, ס”ע, ע”אביעולמות , שבירת הכלים, ב”צ, א”צ, ר"אדה, ס”אא<  בריאת העולם
 . קומיקסשלבי יצירת , ציוראמנות ה, חכמת הקבלהשל , מושגי יסוד, ללימוד עקרונות קורס/  הרצאה* 
 .12 –בחיי היום יום במאה ה עקרונות חכמת הקבלה מימוש , הפנמת, ללימוד, חברתי, חוויתימסע * 

לו בעולם הוא  טובהיינו שכל זמן שהאדם לא הגיע למצב ש. לנבראיו להיטיבהיא מטרת הבריאה * "
 (ש"הרב." )ה נברא האדםשבשביל מטרהצריך לדעת שעדיין לא הגיע ל

ַהְבת  * " ָֽ ָֽהְלֵרֲעך כָּמֹוָך ֲאִני  ְוא   .'מאהבת הבריות לאהבת ה." ְיֹהו 
ְצו הִכי ה  * " ֹּא  מִּ ֹּא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְול ּיֹום ל ְוָך ה  ִכי ְמצ  נֹּ ר אָּ ֹּאת ֲאשֶׁ ז הה  ש. ִהוא ְרֹחק  ֹּא ב  ַמיִּםל  ׁ ר   ּ ִהוא ֵלאמֹּ

נָּה ּה ְונ ֲעשֶׁ תָּ נו ְוי ְשִמֵענו אֹּ הָּ לָּ חֶׁ ה ְוִיקָּ ְימָּ מ  שָּ נו ה  ה לָּ ֹּא . ִמי י ֲעלֶׁ ר  ֵמֵעֶבר ַלי םְול ל ֵעבֶׁ נו אֶׁ ר לָּ ר ִמי י ֲעבָּ ִהוא ֵלאמֹּ
נָּה ּה ְונ ֲעשֶׁ תָּ נו ְוי ְשִמֵענו אֹּ הָּ לָּ חֶׁ ּיָּם ְוִיקָּ ר מְ . ה  בָּ דָּ יָך ה  רֹוב ֵאלֶׁ ד ִכי קָּ ְבָך ַלֲעשֹתֹואֹּ ְלב  יָך ּובִּ  “.ְבפִּ

 
 ת"גמה<  משיח, ס”ע, ע”אביעולמות , שבירת הכלים, ב”צ, א”צ, ר"אדה, ס”אא<  בריאת העולם

 

 
 .טובההכל ל: אמר. הכלאשתו לקחה , התגרש, אחד התחתן: משל. השתוות צורה* 
 .בניסיוןלעמוד כדי , של שקל מטבעותמעבירים את אוצר המלך ב: משל. מסך* 
 .עניבעל הבית וה. ס"י אא"ע כלישלבי יצירת  4: משל. א"צ* 
 .אונירסיטהעבריין ב: משל. ב"צ* 
 .באונירסיטה פרופסורעבריין כ: משל. 'תיקון ג* 
 ?מזה לומדיםמה . כלא, הרביץעבריין מספר ש: משל. ס"פרד* 



 
 ת"גמה<  משיח, ס”ע, ע”אביעולמות , שבירת הכלים, ב”צ, א”צ, ר"אדה, ס”אא<  בריאת העולם
הרצון ) כלייצר את ה ארבעה שלביםשעל דרך , (ס”אא)אור אין סוף , מחשבת הבריאהמהבורא יצאה 

 (.נשמת אדם הראשון, ק”בעולם א מלכותספירת , ס”של אא’ דמצב , לקבל
 .ואינו נצרך לאיש חיסרוןכיוון שאין לו  טובהוא  בוראה*  
 .הטבתוהמקבלים את  מוטביםכדי שיהיו  נבראיםהבורא הטוב ברא . להטיבדרך הטוב *  

 .'עץ חיים א: טקסט

 



 



מהראוי לו לקבל לפי עבודתו מרגיש  יותרכל המקבל . לקבל בלי לתת מתביישהכלי  – ’צמצום א*  
 לקבלמרצון , שלו רצוןאת ה לשנותלבורא עליו  להתקרבהכלי מבין שכדי . בושה, תחושת לחם ביזיון

האור שהוא יכול  כמותשהוא רוצה לקבל רק את , החלטה של הכלי, מודעותהוא  מסךה. לתתלרצון 
 .שבו לתתהרצון  גודלהאור שהיא מעבר ל כמותולא מקבל את , לתתלקבל בתוך הכוונה לקבל כדי 

 .לעצמוהנאה  לקבלמתוך רצון  לאו, הנאה לבורא לתתאור כדי  מקבלהכלי . יהנהרוצה שהכלי  בוראה
 
 

 . שינוי צורה רוחני פנימי לעשותכדי , כח, אור פנימילו מספיק  איןהכלי מרגיש ש - ’צמצום ב*  
 .פנימילאור  מקיףהכלי מחליט להפוך אור . אור חיצוני, עזרההכלי מרגיש שהוא צריך 

 
של עולם ( ג"ס) בינהעולה לאמצע ספירת , ’מסך צמצום אעם , אדם הראשוןנשמת , ק"מלכות א*  
 .ק"א
 .חברים, ספרים, מורהזה  מקיףאור . כלי – צינור – אורבדרך של  פנימינהפך לאור  מקיףאור *  
מגיע לספירת בינה המעורבת עם ספירת ( ק”ב של עולם א”פרצוף ע) ספירת חכמהאור  - ’תיקון ג*  

 .מלכות
 

 
עלתה ( ק”ן א”ב, ס"אא מלכות) הראשוןנשמת אדם . טוב ורע עץ הדעתחטא  – שבירת הכלים*  
 ,שהגיע מספירת חכמה אור חכמהאת , ת"ישסובמצב , ולא יכלה להכיל( ק”ג דא”ס) בינהל

 (.מדרגות השגה 142)נשמות  011,111ונשברה ל 
 .נשבריםאת אור חכמה ו להכילאינם יכולים ’ מלכות עם צמצום א, של בינה הכלים המעורבבים*  

מתפרקת ל ( ק"דא בינהק המעורבבת עם ספירת ”א מלכות) אדם הראשון נשמת - שבירת הכלים
, עולמות אצילות) ארבע מדרגות רוחניותהמתגלגלות ב( חלקיקי נשמות 066,666)נשמות  142

שבין ’ מצב ב, עולם התיקון, עולם העבודה, עולם החומר), עולם הזהעד הגיען ל( עשייה, יצירה, בריאה
 (.’מצב ג) גמר התיקון למצב( ’מצב א) ס"אעולם א

 
 

והמעבר  גמר התיקון הכלליעד , שנות החומר 0111במשך , ע"אביבעולמות  מתגלגלותהנשמות *  
 .זמן, צורה, המופשט מחומר רוחניהמימד ה, שביעילאלף ה

, חכמהלימוד , חופש הבחירההפעלת , קו האמצעדבקות ב, לתתלרצון  לקבלהפיכת הרצון : עבודה*  
 .טוב לב, חכמה, אהבה, שמחההפנמה ונתינה של אנרגיות , מעשים טובים, מצוות, תפילה

מאור  %01בכל שלב רק . שלבים חמישהב, ’מסך צמצום אמקבל באמצעות , רצון לקבלה, כליה*  
, רוח, נפש) אורות 0במדרגות של , האור. להשפיעלקבל על מנת  לכווןשעליה הכלי יכול  כמותב, ישר

יחס ב, של הכלי( מלכות, תפארת, בינה, חכמה, ספירות כתר) כלים 0נכנס לתוך ( יחידה, חיה, נשמה
, נפש, העבה ביותר, את האור הנמוך, כתר, ביותר זךמשיגים בכלי ה, תחילה. בין אורות לכלים הפוך

 .חיהאת אור  כתרעד שמשיגים בכלי 
 

 
 הכלי העולמיהגעת , אור משיחהשגת = אור  %011=  %16*  5:  י"נרנחקבלת האור  מדרגות 0
, גמר התיקון הכללי, גופיםביטול ה, גבולותביטול ה, אחדותל( אדם, חי, צומח, דומם -מ "דצח)

 .בבורא דבקות, צורה רוחנית השתוות
 

 .נבראיםשבין ההקרבה הגשמית כך מידת , השתוות הצורה הרוחניתלפי מידת *  
בין  ריחוקוהסיבה ל, הגדול ביותר שינוי הצורהזה . לקבלהנברא הוא הרצון , לתתהבורא הוא הרצון 

 .כליל אורה
 
 
 
 
 



הכלי עתיד , לאחריו. שנה 0111מתקיים , חומריה, העולם הזה –" שית אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב"
ולהגיע , אנרגיות לא חומריות, שכולו רוחניות, לעבור לאלף השביעי( אדם, חי, צומח, דומם) העולמי

שנעשתה בהרבה  עבודהבזכות כל ה, בלי תחושת לחם בזיון, בוראב, דבקות, השתוות צורהל
 .גלגולים
 

. גלית, גליה, גל, ימית, ים: קרא לכל הילדים שלו על שם הים. יםאחד אהב : משל. שם השם* 
 ...בים מצילה, יעקבזה : אמר להם? איך זה קשור לים: שאלו אותו. יעקבקרא לו , תאום נולד לו ילדפ
 

 !!!ארביץ לך לא, לא: סדיסט!!! תרביץ לי: מזוכיסט: משל. הטוב והמטיב* 
 

 ?!?מי זה...: מוטבאתה רוצה להעביר ל: טלפנית. העברת כספיםאפליקציות : משל. המוטבים* 
זה להיות  טובהכי ? אני יכול להיות מוטב של מישהו שיטיב לי. אני לא רוצה להעביר למוטב הזה, לא

 .מוטב
 

 .טובההכל ל: אמר. אשתו לקחה הכל, התגרש, אחד התחתן: משל. השתוות צורה* 
 

 .ןלעמוד בניסיוכדי , שקלהמלך במטבעות של  אוצרמעבירים את : משל. מסך* 
 

 .עניבעל הבית וה. ס "י אא"ע כליי יצירת שלב 4: משל. א"צ* 
 

 .אונירסיטהן בעבריי: משל. ב"צ* 
 

 .באונירסיטה פרופסורעבריין כ: משל. 'תיקון ג* 
 

 ?מזה לומדיםמה . כלא, ץהרביעבריין מספר ש: משל. ס"פרד* 
 

 .חשבתי ככה לאואני  אלוקיםבעלי חשב שהוא . טעמי דתגירושים מ: משל. השתוות צורה* 
 

 ?!?כבוד הרב: התלמיד. מפה לפה הנשמה, הצילהרב , בחורה טבעה. רב ותלמיד: משל. רצון* 
 …עליה חושבאתה עדיין . אותה לפני שעה הורדתיאני : הרב                     

 

 !!!עם זה תפסיקי: מילים 3: התרופה. פסיכיאטר מקשיב: משל. בחירה חופשית* 
 

בזמן  להתפללמותר ? בזמן התפילה לעשןמותר . מעשנים שואלים את הרב 2: משל. רצון* 
 ?שמעשן

 

 לאאני , עבדתי עליו. מכותמקבל ? !?משה כהןמי זה : בריון עולה לאוטובוס: משל ?מי אתה* 
 !משה כהן

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ,כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, דע

 .המציאות היה אור עליון פשוט ממלא את כל

 ,ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל

 .אלא הכל היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא

 ,ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף

 ,אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת

 ."אור אין סוף"והוא הנקרא 

 ,הנאצליםוכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהאציל את 

 ,שמותיו וכינוייו, להוציא לאור שלימות פעולותיו

 .שהיתה זאת סיבת בריאת העולמות

 ,הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית

 ,אשר בו באמצע ממש

 ,וצמצם את האור ההוא

 .והתרחק אל סביבות צדדי הנקודה האמצעית

 אויר וחלל ריקני, ואז נשאר מקום פנוי

 .ממש מהנקודה האמצעית

 והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת

 .בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא

 באופן שמקום החלל ההוא

 .היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה

 ,והנה אחר הצמצום

 אשר אז נשאר מקום החלל והאויר פנוי וריקני

 ,באמצע אור האין סוף ממש

 ,הנה כבר היה מקום

 .והנעשים, והיצורים, והנבראים, םשיוכלו שם להיות הנאצלי

 ,ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה

 .המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא

 ועשה, ויצר, וברא, ודרך הקו ההוא האציל

 .כל העולמות כולם

 קודם ארבעה העולמות הללו

 ,היה אין סוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם

 הקרובים אליושאין כוח אפילו במלאכים 

 ,ואין להם השגה באין סוף

 ,כי אין שום ּׂשכל נברא שיוכל להשיגו

 .ולא שם, ולא גבול, היות כי אין לו מקום



 

 



 



 
 יהיה+ הוה + היה =  יהוה*  

 1( * 23)אהבה ( = 23)אחד ( + 23)אחד ( = 10) יהוה
 .טוב לב, חכמה, אהבה, שמחה=  אור*  
 .חברים, ספרים, מורה=  צינור*  
 .רצון=  כלי*  
 .להפוך רצון לקבל לרצון לתת, להתחבר לקו האמצע, האל –אל  –רצון להתחבר ישר  - ישראל*  

 .הדרך להגיע לגמר התיקון הכללי, דרך חיים לטובת האדם ולטובת הסביבה – חכמת הקבלה
 .מבריאת העולם ועד לגמר התיקון הכללי -הסברת מהות הבריאה  

 
 .י במאה השנייה לספירה"נכתב בארמית על ידי רשב, ספר היסוד של חכמת הקבלה - ספר הזוהר

 .איכה, רות, שיר השירים, חמישה חומשי תורההזוהר מסביר את המשמעות הפנימית של 
בפירוש הסולם בעברית  הסברלקרוא פיסקת . בחצי התחתון של כל דף פירוש הסולםעם , כרכים 04

 . ארמיתב, למעלה פיסקהלקרוא את אותה  ואחר כך, למטה
 

 היסטוריה קבלית

 .בארמית, ספר הזוהרכותב את  י"רשב –המאה השנייה לספירה *  
 .המסבירים את הזוהר ספרים 00כותב בצפת  י"ארה – 20 –המאה ה *  
, בעברית, ספרים 14,  "הסולם"ספר הזוהר עם פירוש מדפיס את  הרב אשלג: 16 –המאה ה *  

אפשר לקרוא כל הסבר פיסקה בעברית למטה ואחר כך את . לקריאה והבנה קלה של ספר הזוהר
 . בחצי העליון של הספר, אותה פיסקה בארמית

 .אינטרנטב חינםניתנים , וידיאו, קבלה קומיקס, כל ספרי הקבלה: 12 –המאה ה 
 :חינם, וותקבל. קבלה: חפשו, יוטיוב, גוגל, באינטרנט*  

 *...קומיקס קבלה, ספרים, מאמרים, וידיאוסרטי  1542,50,4,254,103
 

 
 
 
 

 דף אינטרנט חינם! חינם 



  :לכל הרצאה

 https://katzr.net/f92184:      דוגמא

 :דף אינטרנט חינם לכל הרצאה! חינם
 ט'צ, חנייה ,WAZE, MOOVIT ,מפה, כתובת

 :(דף אינטרנטבתוך ה נקודהקישור ל) חנייה ,WAZE, MOOVIT ,מפה, כתובת
katzr.net/b0951b 

  >>  ס במפה"תצוגת המתנ

     >> במפה חנייהתצוגת ה

 :אתרב
  .לפירסום הפעילות  3Aפוסטר   *

 .קומיקס קבלה לקריאה חינם  *

ים עם פירוש דפי זוהר ממורקר, קומיקס קבלה, ציורים, טבלאות, שירטוטים, תקציר התכנים :סילבוס
 :…הסולם

-israel-syllabus-scomic-kabbalah-content/uploads/2020/01/lectures-http://h4uh.com/wp
attractions_anyone.pdf-events-light-love-judaism-torah-jewish-jerusalem 

 ,תצוגת רחוב פנורמית, תחבורה ציבורית, חנייה ,כתובת
 WAZE, MoovitApp, Panoramic Google street 

 ,קישורים, הקבוצה ט'צ

 …ים טובים יותרטיפים ועצות לחי

 :קבלהלפי ה אשקלון גן לאומי*  

-improving-park-national-content/uploads/2020/01/ashkelon-/wphttp://h4uh.com
-benefit-suggestions-optimization
-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16

pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212 

  קישור להצטרפות  *
 :וד קבלה קומיקסללימ WhatsApp לקבוצת הווצאפ

י קישור זה כדי להצטרף /פתח
 : https://chat.whatsapp.com/Enf3GL5RRKoCkgM6HDEfR9לקבוצה

 :ווצאפ במחשבל חינם בבית את התוכנת מחשבמומלץ להתקין ב

https://katzr.net/f92184
https://katzr.net/b0951b
https://www.google.com/maps/@31.6670314,34.5900257,3a,75y,55.09h,73.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sn50w1no0E2CmqBq1reEQrg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@31.6670246,34.590466,3a,75y,50.64h,85.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0Y5o8hBWM6kDk8-Aws9lkA!2e0!7i13312!8i6656
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/lectures-kabbalah-comics-syllabus-israel-jerusalem-jewish-torah-judaism-love-light-events-attractions_anyone.pdf
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/lectures-kabbalah-comics-syllabus-israel-jerusalem-jewish-torah-judaism-love-light-events-attractions_anyone.pdf
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/lectures-kabbalah-comics-syllabus-israel-jerusalem-jewish-torah-judaism-love-light-events-attractions_anyone.pdf
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/lectures-kabbalah-comics-syllabus-israel-jerusalem-jewish-torah-judaism-love-light-events-attractions_anyone.pdf
http://katzr.net/b0951b
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
https://chat.whatsapp.com/Enf3GL5RRKoCkgM6HDEfR9


https://web.whatsapp.com/# 

 :קישורים*  

 :אתר ספר הזוהר עם פירוש הסולם

http://www.ashlagbaroch.org/Zohar/ 

 .מומלץ לקרוא את ספר הזוהר עם פירוש הסולם
 ,בחצי התחתון של הדף ,עבריתלקרוא כל פיסקה ב

 .בחצי העליון של הדף זוהר ,ארמיתב, את אותה פיסקה, לקרואורק אחר כך  
מראה בצד שמאל את רשימת  PDF תוכנת ה, המכיל פרשה מהזוהר PDF כאשר מורידים קובץ

כדי , את המילים החשובות בתוך כל פיסקה צהובואפשר למרקר ב. המאמרים שיש בתוך כל פרשה
 .להבין יותר בקלות

 :PDF בקובץ הכדי לחתוך דף מתוך פרשה 

pdf-https://www.pdf2go.com/split 

 :המרת פורמטים וכדי לבצע

convert.com/-https://www.online 

 :לקריאה חינם באינטרנט קבלהכל ספרי ה! חינם*  

 ,הרב אשלג, י"כתבי האר, פירוש הסולםספר הזוהר עם  

 …ספר רזיאל המלאך, ספר הבהיר, ספר היצירה, ל"רמח

45115&mainhttp://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/45115?/heb/content/view/full/ 

 :קורסים, רדיו, טלביזיה: אתר קבלה לעם  *

http://www.kab.tv/heb#/stream 

 :ירושלים, קבלה קומיקס באתר הספריה הלאומית  *

nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003542538/NLIhttps://www. 

 :קישורים מועילים, הומור, אתרי מוסיקה

https://www.geula.fm/Live/ 

https://web.whatsapp.com/
http://www.ashlagbaroch.org/Zohar/
https://www.pdf2go.com/split-pdf
https://www.online-convert.com/
http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/45115?/heb/content/view/full/45115&main%20
http://www.kab.tv/heb#/stream
https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003542538/NLI
https://www.geula.fm/Live/


https://www.breslav.co.il/radio/?player=musiconly 

אנדרדוס כל 
המערכונים

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPf0oHZeI6HxP4ltl1T88cCjZHThNS5hm  : 

 :אתר קישורים מועילים

https://katzr.net/658469 

 h4uh.com – שמחה והילה קבלה – קבלה קומיקס

 :שבלונות לחוג קומיקס, דפי עזר ,קבלה קומיקס ,קבלה ,קומיקס

ahttps://katzr.net/e2e78   

 :הופעות ,סטנדאפ ,הרצאות

lecturers/-lecturer–lectures–lecture-attractions-http://h4uh.com/events   

קבלה / טיול ציורים בטבע 
 :  /field_country_journey/tour_trip_attractions_eventshttp://h4uh.com_בטבע

 :  about_us_events_attractions/who_we_areom/http://h4uh.c_מתנדבים, תרומות, אודות

Downloads הורדות חינם, PSD, ODT, דפי עזר: 

/downloadshttp://h4uh.com/   

 h4uh.com – שמחה והילה קבלה, 

 ,ציירים קריקטוריסטים לציור קריקטורות באירועים 2

 …טיולים, הרצאות, סדנאות יוגה צחוק

                                                    

 ס כצנלסון"מתנ
 אשקלון, 0הרב קארו 

 :בירורים, טלפון לשאלות
 08-6751224 

 :ס כצנלסון"מתנ פייסבוק

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008479894479&fref=hovercard&hc_locat
R-__tn__=%2Cd%2CPion=none& 

https://www.breslav.co.il/radio/?player=musiconly
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPf0oHZeI6HxP4ltl1T88cCjZHThNS5hm
https://katzr.net/658469
http://h4uh.com/
https://katzr.net/e2e78a
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
http://h4uh.com/downloads/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008479894479&fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2Cd%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008479894479&fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2Cd%2CP-R


 :waze ,הגעה באמצעות תוכנת וויז לניווט  *

https://www.waze.com/ul?ll=31.66762747%2C34.59137678&navigate=yes&zoom=17 

 : תחבורה ציבורית  *

1/he/poi/-https://moovitapp.com/israel160%קארו16%הרב/t?tll=31.666966_34.590668 

 :אשקלון, 0ו הרב קאר, ס כצנלסון"באיזור מתנ, ללא הגבלת זמן, חנייה חינם בשפע  *
https://www.google.com/maps/@31.6670067,34.5903117,3a,75y,55.09h,73.81t/data=!

_TA!2e0!7i13312!8i6656-R9d_TgP3rrymCfKR-3m6!1e1!3m4!1sa 

 !חינם

 <ס כצנלסון "מתנ <עיריית אשקלון 

 :16.66, 36.2.1616', יום ה

 :הרצאה

 :גן לאומי אשקלון לפי חכמת הקבלה

-improving-park-national-content/uploads/2020/01/ashkelon-/wphttp://h4uh.com
-benefit-suggestions-optimization
-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16

pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212 

 :דף האינטרנט של הפעילות*  
https://katzr.net/f92184 

  להצטרפות WhatsApp קישור ווצאפ  *
 :לקבוצת אשקלון קבלה קומיקס

https://chat.whatsapp.com/Enf3GL5RRKoCkgM6HDEfR9  

  מומלץ להתקין במחשב בבית*  
 :חינם לווצאפ במחשבאת התוכנת 

https://web.whatsapp.com/# 

 !כל טוב ולהתראות

-סטנד,סטנדאפ,הופעה,הרצאה,מיסטיקה,רוחניות,קבלה
, שמות, עולמות, אותיות קבלה, פרשת השבוע,תורה,יהדות,אטרקציות,אירועים,הרצאות,הרצאה,אפ

 !!!םהצלחה בחיי, ברכות, סגולות

 
 

https://www.waze.com/ul?ll=31.66762747%2C34.59137678&navigate=yes&zoom=17
https://moovitapp.com/israel-1/he/poi/%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%95%206/t?tll=31.666966_34.590668
https://www.google.com/maps/@31.6670067,34.5903117,3a,75y,55.09h,73.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa-RR9d_TgP3rrymCfK-_TA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@31.6670067,34.5903117,3a,75y,55.09h,73.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa-RR9d_TgP3rrymCfK-_TA!2e0!7i13312!8i6656
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf?fbclid=IwAR3G7QKPdyOkkXk16-pytmNLC0f1mrcd_yPeosLrUvvEcTnapFsuGAQHQdc#page=23&zoom=100,198,212
https://katzr.net/f92184
https://chat.whatsapp.com/Enf3GL5RRKoCkgM6HDEfR9
https://web.whatsapp.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מרצה מילון_טבלאות משרד החינוך Syllabusסילבוס   _פוסטר ההופעה _ 
 משרד החינוך*  

אגף , (מכון להכשרת מורים) ם "מכ, (מחקר ופיתוח)ת "מופ, החינוךמשרד  עובד, שמחה קבלה
 .אנימציה, וידיאו, מנהל צוות מולטימדיה, אנימטור אנימציה, מתכנת. מחשבים ואינטרנט

 .ראש צוות פיתוח תוכניות למידה אינטראקטיביות להכשרת מורים, מרצה 
 הגדרות אפיון, למידה כישורי, מורים תוכניות להכשרת בתחום פיתוח, שונות לקבוצות מיקוד, מרצה

)Characterization( ,ולמידה אינטראקטיביות הדרכה הסברת ערכות, אנימציה ,
הדרכה , קהלים שונים, קהל משתמשים, מורים, בפני מנהלי בתי ספר פרונטליות הרצאותב

 .או אנגלית/בעברית ו אישית או פרטנית/ו פרונטלית

 .ספרי הדרכה רביםו חוברות כתיבת, מקצועות המחשב הוראתו הכשרת כח אדם באגף מרצה
, מעצב ואנימטור פלאש, ראש צוות גרפיקה, הבאה לדפוסעריכה ו, קורסים ונוהלי מערכי שיעור בניית

 ,ANIMATOR, FLASH, WEB DESIGNER, WEBMASTER.גרפיקאי

, בלום שלהטקסונומיה  :אינטראקטיביות ללימוד תיאוריות אקדמיות אנימציות יצירת
 …ועוד… 'וכיו, גארדנרהאינטליגנציות המרובות של תורת

, הרצאות, אנימציה, SOUND, תכנות, ציור, כתיבה: יצירת הרצאות ולומדות אינטראקיביות
 .לקהלי חוץ וקבוצות מיקוד שונות הרצאות, הדרכות עובדים

                                  

 קבלה קומיקס לקריאה חינם

http://h4uh.com/events_attractions-activation-activity-activities-action-happening-celebration-sessions/#israel_jerusalem_light_hebrew_torah_kabbalah_Jewish_kabala
http://old.mofet.macam.ac.il/svivot/blum/
http://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94 %D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1&tab=blended&search_scope=NLI_Blend&vid=NLI&lang=iw_IL&offset=0&fromRedirectFilter=true


 קבלה קומיקס בספריה הלאומית, ירושלים

 קבלה קומיקס בקטלוג הספרים הבינלאומי

 

 
 

  מרצה מילון_טבלאות משרד החינוך Syllabusסילבוס   _פוסטר ההופעה _ 
 ת"ר_מילון_טבלאות

 
, בריאת העולם ותיקונו: טבלאות<  ספר הזוהר<  חכמת הקבלה

, תורת ישראל, עם ישראל, ישראלארץ , רצונות, עם, עיר, משפחה, אדם, חי, צומח, דומם, טבע
 ... פסיכולוגיה, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, אנטומיה, חגים, באר שבע, רחובות, אשדוד, בארות אשקלון

 

יתבְ  באר תיקון קילקול בארות ספירה  ִׁ֖  ערים ים ישראל ֵראשִּ

ק אשקלון חכמה י  צפת כינרת גליל ֵעֶדן מים לון+ אשקה  ֵעשֶׁ

 בינה ה
 אשדה ִשְטנָּה אשדוד

באר 
 אנטיליה

ּר ה   נ 
 עמקים

 תיכון
 טבריה

 תפארת ו
בֹות ְעֵתק ְרחֹּ  ו ּי 

רוחב , ִהְרִחיב
 לב

 באר בהמה
 ְלַהְשקֹות

 מרכז
 המלח

 חברון

ְבֵאר  מלכות ה
ע ב   שָּ

ע ְבֵאר ב   באר שָּ
ן  ג 

 נגב
 סוף

 ירושלים

* 

 עיר ים ים אור נחלים מים גשם באר באר מלכות שמים 

ִנים שלג מים רצון לתת גן רווה ש י ְעי ן ג   מעיין ים אור ִגיחֹון מ 

ִּיים ברד שור חבל באר מים מ ה ִים ח   נהר גל הארה ִפישֹון ְבֵאר מ 

ְזִלים  גשם חמור דלי מוצא מים י ו נֹוןְונֹּ ל ִמן ְלבָּ קֶׁ  ים קצף צינור ִחדֶׁ

ת גן טל באר רצון לקבל בור ריק ם ה  עיר חוף כלי ְפרָּ
* 

 פרצוף ן"מג ע"אבי י"דת אור עבודה ס"כלי אא ת"ז ספירה 

ֵאלמִּ  אצילות דעת אור חכמה ע"אבי קבלה  ת"חג חכמה י  ראש יכָּ

, נצח בינה ה
 הוד

אור  ב"צ רצון לתת
 חסדים

 תוך ְבִריֵאלגַ  בריאה תפארת

 סוף וִריֵאלנ יצירה יסוד מסך ן"מקבלה  יסוד תפארת ו

http://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1&tab=blended&search_scope=NLI_Blend&vid=NLI&lang=iw_IL&offset=0&fromRedirectFilter=true
https://www.worldcat.org/oclc/762539835


 הכרחית

ֵאל עשייה י"דת אור פנימי א"צ רצון לקבל מלכות מלכות ה  א"ס ְרפָּ
* 

חיבו רצון עם רצון כלי ספירה 
 ר

 גוף גוף
 ס"אא תיקון

אד
 ם

רוחניו אדם חכמה י
 ת

רוחניו צדיק
 ת

ח   ריקוד עולם  מֹּ
 ימין ימין

 איש

 נער שמאל שמאל גוף עמידה הוא חכמה חכם תנועה חי בינה ה

תפאר ו
 ת

מחיא גפיים 4 ישיבה אתה שילטון גיבור צמיחה צומח
 ת

1 
 ידיים

 ילד

דומ מלכות ה
 ם

עשי קיום
 ר

שכיב אני קיום
 ה

אצבעו
 ת

 כפיים
הצלב
 ה

 יונק

* 

 פה לא כשרות נחש ציפור צב חי נשיקין אישה חינוך משפחה 

 גרון גמל ראש ראש ראש אריה מודעות בתולה תורשה אבא י

 חיך ארנבת גוף גוף גוף שור נשיקה אלמנה משפחה אמא ה

 שיניים שפן עור כנפיים שריון נשר חיבוק גרושה סביבה בן ו

 שפתיים חזיר זנב זנב זנב אדם תשמיש קדשה אירועים בת ה
* 

 

 4 עולם ביניים כלי מקום גודל 
 מינים

’ ג זמן
 רגלים

 כמות רצון

רֹום מלאך אדם נקודה אורך י רצון לקבל כדי  סוכות יהיה הדס דָּ
 לתת

2666 

פֹון קוף חי קו רוחב ה  266 רצון לתת כדי לתת פסח הוה ערבה צָּ

ח שופרית צומח שטח גובה ו רצון לתת כדי  שבועות היה לולב ִמְזרָּ
 לקבל

26 

ב אלמוג דומם נפח כלי ה ֲערָּ רצון לקבל כדי  שבת עולם אתרוג מ 
 לקבל

2 

* 

 גן רהיטים צומח צמח עץ מתכת דומם חי צומח דומם ענן 

 שמירה ארון עץ שמש שורש כסף אש אריה עץ אש נוצה י

 עדירה שולחן שיח מים גזע זהב רוח שור שיח רוח שכבות ה

 השקייה כיסא פרח זרע ענף נחושת מים נשר פרח מים כבשים ו

 זמירה מיטה עשב בור פרי ברזל עפר אדם עשב עפר ערמות ה

* 

 שער עיר ספירה 
 פנימיות

קן  לבן עם אדם
 ציפור

 קידוש מלחמה

 מים כידון בן ל צדיק רוח בית ימין מגדל חכמה י

 יין קשת אפרוח ב חכם מחשבה חצר שמאל עיר בינה ה

 לחם חרב יונק ן גיבור דיבור שדה דלת חומה תפארת ו

 כוס מגן ביצה נבל עשיר מעשה מדבר מפתן שער מלכות ה
* 

ר כלי תפילה ספירה   קיצוניות אמהות אבות ס"פרד גלות ז"ע שֹופָּ

ה כהן אהבה חכמה י  ישמעל שרה אברהם סוד מצרים כעס ְתִקיעָּ



ִרים לוי תפילה בינה ה  עשו רבקה יצחק דרש בבל פחד ְשבָּ

ה ישראל תפל תפארת ו  שכם לאה יעקב רמז יון תאוות ְתרועָּ

ר ז"ע אני מלכות ה  מצרים רחל יוסף פשט רומא עצלות שֹופָּ

 
 
 * 

ראשי 
 תיבות

    מילון מושגים  

, עולם הזה – ז"עוה
עולם , העולם הגשמי

 .שכרוהעבודהה

לב , רצון לקבל – ק"רל
 מלכותספירת , האבן

, שבתוך ספירת מלכות
 .תחתונה'ה

, צמועל ש צוןר –ע"רש
חושב רק על , אגואיסט

 .עצמו

, לתת רצון – ת"רל
ערבות , חיבור, אהבה
לב , השפעה, הדדית
, חסד, 'עבודת ה, בשר

 .עליונה 'ה, בינהספירת

מי שאחוז  – י"דת
:  בספירות של קו האמצע

, פארתת, עתד
ועושה כל  (י"דת)סוד י

 .קו האמצעדבר ב

 .ק"רל, יצר הרע – ר"יצה

, ומחצ, ומםד –מ"דצח
 מדרגות4. דברמ, יח

הכלי , לקבלהרצון 
 .העולמי

, גמר התיקון – ת"גמה
, ק"כל הרל הפיכת גמר
של הכלי העולמי , אגו
. אהבה, ת"לרל( מ"דצח)

 גשמיורוחני תהליך
העתיד להסתיים עד 

שנה לפי  6000 שנת
שנת , הספירה העברית

לפי הספירה  2240
 .הלועזית

, גבולותביטול ה *
מיזוג  .אגוה, גופיםה

 אחתלישות  מ"דצח
הנמצאת בהשתוות צורה 

, ת"ק לרל"הפיכת רל, השתוות הצורה הרוחנית לפי מידת. בוא וראה – בורא
, שמחה, אור: הרגשת הבורא, דבקות, קירבהכך מידת ה, דבקות בקו האמצע

 .אנרגיה, קבלה, חכמה, טוב לב, אהבה

, תפילה: 'לתוכנו בעבודת ה נכנסה אור, עזרה רוחנית – האור המחזיר למוטב
 .מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה

 .שבורים כליםרבים וה( חברים, ספרים, מורה  (צינורותה, הוא אחד אורה * 

ורוצה  (מלכותספירת , אדמההרצון לקבל הבא מה, בוראאדמה ל – אדם
 .בינה ספירת, אהבה, השפעה, ת"רללהגיע ל, בוראלהדמות ל

( עם)המושך את כל הרצונות . בתוך האדם פנימיהרוחני ההכח  – משה
, נתינה, מדרגות הרוחניות 125 המנהיגה את האדם דרך נשמהה .לרוחניות
 .אהבה

 .כיוון, רגש, התלהבות – ספירת נצח משה הוא

אל ' אור האדם שמחובר עם הבורא ומביא את , צינור, מביא – נביא – ןאהרו
 .עםה

 .היגיון, אירגון, סדר, איפוק – ספירת הוד אהרון הוא

אור , אור חוזרוחוזר כ נשמהאל ה בוראהמגיע מה אור. הארה, גילוי – דיבור
 .לכולם אור לתת, להשפיע כדי, סביבהמהנשמה אל ה, הבל הפה, מקיף

 .כלייותר מכפי גודל ה אור השגת. מהמדרגה שלמעלה הארה – מופת, נס

 אל – ישרלהתחבר , לבורא להדמות רצון – ישראל
 .ת"רל, אלה –

 .הרצונות הנמצאים בתוך האדם כל – עם ישראל

 .רצון – ארץ

ספירות שיש  10עם מילוי , מ"נהי, ת"ספירות חג  7 ,סוגי רצון 06 – עמים 70 
 .בתוך כל ספירה

 .ר"יצה, אגו, ק"רל האדם העובדים במודעות של רצונות – עם עבדים

 .לקליפות נפילה, ר"ליצה כניעה – ןכנע

 .המחזיר למוטב' ה אור, הדרך הוראת – תורה
 .עולםוה אדםלטובת ה, התפתחות רוחנית, מוסר, חכמת חיים לימוד

בתורה אין אתם  עוסקיםתבלין ואם אתם  תורהובראתי לו  צר הרעבראתי י"
 ."נמסרים בידו

יב ְשֵאת ֲהלֹוא" ם ֵתיטִּ יב ְוִאם לֹּא אִּ ֵבץ ֵתיטִּ את רֹּ טָּ ח ח  ת  פֶׁ אין אתם ואם  – ""ל 
 (.ר"ליצה)בידו  נמסריםאתם תורה עוסקין ב

בתוך , מדרגה, רוחניזה מצב , תורהב, זמן, פעולה, מקום, שם, מילה, אותכל  *
 .האדם

 מידהב, מעשה, דיבור, מחשבה כל. ספירת תפארת, ןאיזו – קו האמצע



, לבורא, דבקות, רוחנית
 .הכח העליון

 ספירותעשר  – ס"ע
כוחות 10, חכמת הקבלה

הנמצאת בתוך  הנשמה
, דיברותה 10, גוף האדם

, מכות מצרים 10
שמהן מורכב  אנרגיות10

, דומם, כל נברא, כל מצב
 .אדם, חי, צמח

 .הנכונה

 .קו האמצעועושה כל דבר ב ת"רלק ל"רלך את ההופמי ש – צדיק

הפיכת שנאה . )ת"רל) לרצון לתת( ק"רל)הרצון לקבל  הפיכת – עבודה
, במניין תפילה, חיבור לקו האמצע, ערבות הדדית, אחדות, חיבור, לאהבה

 .טוב לב, חכמה, אהבה, שמחהלהיות ב, מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה

, יחדלשיר ב, יחדללמוד ב, בקבוצה, חברתית היא עבודה העבודה הרוחנית *
( באהבת האדם)ך עמי בתו", ת"רל, אהבה, ערבות הדדית, חיבור. יחדלרקוד ב
 ."יושבת( השכינה, רוח הקודש)אנוכי 

 .עולםוה אדםן התיקו. עבודת הקודש ,'עבודת ה – טוב

ק כדי לשתף "ן לודיר של קו ה"הורדת ג. ןאיזו, תפארת ספירת – קו האמצע
 .תפארת ספירת, אמצעולהגיע לקו ה חסדאיתו את קו ה

יצירת , אמצעקו ה, אגוביטול ה, שליטה עצמית, מודעות – מסך  *
בתוך  אור כדי לקבל אור חכמה, אור ישר המלביש את, אור חסדים, אור חוזר

 .אור חסדים לבוש, ללא מסך כלימתקבל בתוך ה אור אין. כליה

 .הפיכת אור מקיף לאור פנימי, התפתחות, שינוי רוחני – מדרגה

יציאה מהמיצרים , יציאת מצרים, יציאה מהקליפות, ת"רלק ל"רל הפיכת
 .שבירת המצור, בתוכנוש

השורש הרוחני של , ןרצו. ספירות עליונות 'לקבלת ט כלי – ספירת מלכות
 .נשמותצרור ה, כנסת ישראל, ז"העוה

שינוי , ריחוק מקו האמצע. בעולם טובאת כמות ה מורידכל דבר ש – רע
, המן, פרעה, קליפות, ר"יצה, רצון לקבל, ואג. רוחנית מצורת הבורא צורה
, דיכאון, בדידות, צורר, מקום צר, מצור, מצרים, גלות, עבדות, בלעם, בלק

, מדבר, כלא, אסונות טבע, מחלות, מלחמות, כעס, גאווה, תאוות, חרדה
 .ןחיסרו, פשע, אלימות

 .האדם התפתחותהוא שלב ראשון ב גילוי הרע *

 "ךחשמן ה אורן היתרו". ן האדם והעולםתיקול לפעול את הטוב מאלץ הרע *

להתרחק  לרצותלשנוא את הרע ו, להבין, יש להכיר, מהרע להתרחק כדי *
 .ממנו

מכות  10 עד שמקבלים …טעויות על אותן, שוב ושוב, חוזרים אנשים* 
 …הבא גילגולאו ב …מביניםעד ש …מצרים

 .את המכה נעמוך בהתאם ונער. הרואה את הנולד – חכם איזהו* 

 .בעיה לכל, שיקום, פיתרונות, מניעה אפשרויות, סימני זיהוי הרואה

 .לכלי אורן כך נכנס יותררצוככל שגדל ה. לקבל אור כליה – ןרצו *

 .גודלולקבל אור יותר מכפי יכול אין הכלי: ברוחניות כפייה אין

ֵלק * חוסר יכולת להחליט , הססנות – בגימטריה 240 = ספק = ֲעמ 
מחר אולי … מחר אולי אפסיק… לא עכשיו… אולי, מחר אעשה.ולפעול
 …אחשוב

 .רע, ממונה הרוע, ר"יצה, ק"רל, אגו, הפרעה ,'עורף ה – פרעה

נָּי ְבִקְרֵבנו ִכי " :'ט, ד"שמות ל ְך נָּא ֲאדֹּ נָּי ֵילֶׁ אִתי ֵחן ְבֵעינֶׁיָך ֲאדֹּ צָּ ר ִאם נָּא מָּ ֹּאמֶׁ ו ּי
ם  ֲעֹו ְקֵשה ֹעֶרףע  ְחתָּ ל  ל   ".ֵננוהוא ְוסָּ



  
  
 

  מרצה מילון_טבלאות משרד החינוך Syllabusסילבוס   _פוסטר ההופעה _ 
 מרצה

  .שנה 31כבר  קבלה מלמדו לומד - שמחה קבלה: המרצה 
 .קבלה, ם"רמב, תניא, חסידות, גמרא ,הלכה, ך"תנ, תורה :לימודים

 .אשלגברוך שלום הלוי : הרב. בני ברק, 22חזון איש . רי אשלג"הא ישיבת אור יהודה
 .תל אביב, 213יגאל אלון , 22.1625, מכללת קבלה לעםב, 'ב', קורס קבלה אבוגר  :התעודמצורפת 

 .א"ת, בית ציוני אמריקה, המכון לחקר הקבלה, 'קבלה סמסטר בקורס בוגר 

 .פנגרהרב , שלום הרושהרב , סטבסקיהרב , ןברנדוויהרב , שלמה אשלגהרב : למדתי גם אצל

 .תל אביב, בהנהלת גלעד שדמון 22ברזילי " מכללת מהות"ב  קבלהלימודי  1663 – 1660

 . ירושלים, 22יוסף בן מתתיהו , של הרב עטייה" והשלוםישיבת החיים "ב  קבלהלימודי  1621 – 1624

 .מפורטים בהמשך, קומיקס, קבלהללימוד  קורסים, הרצאותמקומות בהם נתתי : מורה, מרצהנסיון כ

 :בהומור ושמחה, אשמח לתת

 :.  מפגשים 01קורס  /   הרצאה /   הופעה

 
 קומיקסיצירת , אמנות הציור, קבלהחכמת ה

 .קבליסט, סטנדאפיסט, קומיקסצייר  – שמחה קבלה



קטעים 
, מהחיים
חכמת 

, קבלהה
שאלות 
ותשובות 

 !!!קהלה
תלמידו וממשיך * 

הרב דרכו של 
 יצחק פנגר

המצחיק 
 .וההומוריסטי
<  בריאת העולם

, ר"אדה, ס”אא
שבירת , ב”צ, א”צ

עולמות , הכלים
 משיח, ס”ע, ע”אבי

 ת"גמה< 
 

 
:  אתר h4uh.com 

 https://katzr.net/e2e78aקומיקס, קבלה, קבלה קומיקס, דפי עזר, שבלונות לחוג קומיקס:  
-http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturerהרצאות, סטנדאפ, הופעות:  

lecturers/ 
טיול ציורים בטבע / קבלה בטבע:  

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/ 
אודות, תרומות, מתנדבים:  

http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/ 
Downloads ,הורדות חינם PSD ,ODT  :דפי עזר ,http://h4uh.com/downloads/ 

 שמחה והילה קבלה, 0 ציירים קריקטוריסטים באירועים, סדנאות יוגה צחוק, הרצאות, טיולים...
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 :השכלה

 .מחשבים ומולטימדיהבמגמת , חיפה, חיל האוויר" ט"ביס"בוגר  2,26 – 2,24

, 3D MAXאנימציה תלת מימדית מגמת . ומולטימדיהמחשבים ללימודי " ןסיוו"מכללת  2,20 – 3,,2
 .Adobe Photoshop, אנימציה, וידיאו

 .בני ברק, 22חזון איש , "ישיבת אשלג"קבלה ב , חסידות, מחשבת ישראללימודי  5,,2 – ,2,2

 .תל אביב, 15בוגרשוב " המרכז לחקר הקבלה"ב  קבלהלימודי  5,,2 – 2,,2

, "מודעות", "00ערוץ ", "קמפוס קבלה: "במספר מסגרות לימוד במקביל קבלהלימודי  2,,2 – 1625
, בני ברק 4ל "שד' רח ג"הרב אשל, א"ת דויד אושקיהרב , הרב שיינברג, הרב ברנדויין, הרב סטבסקי

 .בני ברק  3יעל ' ג רח "הרב אשל

, אנימציה: בתחומים רכז הדרכהו מרצה, מורהולאחר מכן כ תלמידכ, קורסים מקצועיים 1666 – 1663
אגף האינטרנט והמחשבים של במסגרת העבודה ב, SEO, ניהול צוותי עבודה, תכנות מחשבים, וידיאו

בניית אנימציות ותכניות (. ם"מכ ת"מופ) מכון להכשרת מוריםב מחקר ופיתוחאגף <  משרד החינוך
 .הכשרת מורים

 . יוגה צחוק ,יוגה, רפואה משלימה, רפואה הוליסטיתלימודי  1662-1621

ס הבינלאומי "מטעם ביה" מורה להסמכת מורים ליוגה צחוק לקבוצות וליחידים"הסמכה בינלאומית כ
, Dr .Madan Kataria International School of Laughter Yoga - מאדן קטריה' דרליוגה צחוק של 

 .Ph.D .Andre Lavrenבהנהלת פרופסור אנדרה לאברן 

תערוכות מקצועיות בינלאומיות בתחום , אוטודידקט, WEBINAR, מקצועייםקורסים  2,26 – 1625
 .ל"בארץ ובחו, SEO, מיסטיקה, גרפיקה, המחשבים

 

 
 :עבודה וניסיון מקצועי

 .דפוסהבאה ל, גרפיקה, אנימציה, וידיאו ,2,20-2,2
הדרכת עובדים , מקדם מכירות, איש פרסום, רעיונאי, ART DIRECTOR, Copywriter, קופירייטר

 .א"ת, Oak Interactive: חדשים במשרד פירסום

של הערוץ " ביט מחשבים" טלביזיהלגרפיקה ממוחשבת וקומיקס בתכנית ה מרצה 1,,2-,2,2
 .רשות השידור, אנימטור בטלביזיה החינוכית. הטלביזיה החינוכית, הראשון

 :ללימודי אנימציה וגרפיקה ממוחשבת לתלמידי הקורסים" אורנית"במכללת  מרצה ,,,1-2,,2
FLASH ,PhotoShop , HTML ,אנימציה, וידיאו ,Windows ,Internet Explorer, office, 

 .SEO, MARCOM–קידום אתרים בגוגל , בניית אתרים

 -משרד החינוך של  (ם"מכ -ת "מופ) הכשרת מוריםבאגף מחקר ופיתוח תוכניות ל מרצה 1666-1663
הסברת ערכות ו, אנימציה, (Characterization)שונות להסברת הגדרות אפיון  לקבוצות מיקוד מרצה

, מורים, בפני מנהלי בתי ספר הרצאות פרונטליותב, הכשרת מוריםולמידה אינטראקטיביות ל הדרכה
 .או אנגלית/ובעברית  אישיתוגם פרטנית  הדרכה פרונטלית, קהלים שונים, קהל משתמשים

בניית . ספרי הדרכה רביםו חוברות כתיבת, מקצועות המחשב הוראתו הכשרת כח אדםבאגף  מרצה
, מעצב ואנימטור פלאש, ראש צוות גרפיקה, הבאה לדפוסעריכה ו, קורסיםונוהלי  מערכי שיעור

 . WEBMASTER ,WEB DESIGNER ,FLASH ,ANIMATOR, גרפיקאי



תורת האינטליגנציות המרובות של , בלוםהטקסונומיה של : ללימוד תיאוריות אקדמיות אנימציותיצירת 
 (.ם"מכ ת"מופ) מכון להכשרת מוריםב מחקר ופיתוחאגף <  משרד החינוך: ב... ועוד... 'וכיו, גארדנר
 ": הטקסונומיה של בלום", מצגת דידקטית להכשרת מורים: דוגמא
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 .שמחה קבלה: אנימציה, SOUND, תכנות, ציור, כתיבה, צוות הפרוייקט ניהול

 .ש"רמה, הרצליה, א"המקומון של צפון ת –" צפון העיר"כתיבת מאמרים בעיתון , עיתונאי 1663-1660

 : עצמאי 1660-1625

, טונליות, קופוזיציה, רישום, קומיקס, ציור, אמנות, מחשבים: בכל הארץ בנושאים מרצה* 
חכמת , פרשת השבוע לפי הקבלה, קבלה, מיסטיקה, פילוסופיה, גרפיקה ממוחשבת, פרספקטיבה

 , האותיות
 .הומור וסטנדאפ, אינטרנט, אנימציה, וידיאו, SEO, חכמת הפרצוף

 :מורה, מרצההרבים והשונים שאליהם הוזמנתי כ מקומותבין ה
 .2ערוץ , הטלביזיה הישראלית* 
 *VOD רשת הטלביזיה העצמאית. 
 .האגף להכשרת מורים, משרד החינוך* 
, ,0בן יהודה " איחוד שיבת ציון"מרכז קהילתי * 
  .א"ת
 .א"ת, "בני דן"ס "מתנ* 
 .אילת, מלון הילטון* 
 .באר שבע ,למחוננים" רננים"בית ספר * 
 .זכרון יעקבחוג בית * 
 .עין השופט* 
 .בית ניר* 
  .אשקלון" טאלוס* "
ים ואולמות אירועים "מתנס, ו רמת אביב"בית ויצ', ס רמת אביב ג"מתנ, בית בגנו בני ברקס "מתנ* 

 ...שונים בכל הארץ
אירועים , בתחום הכשרת מורים מקצועיים, הרצאות באירועים פרטיים, חוגים, קייטנות, בתי ספר* 

 ...בכל הארץ עסקיים

 ...סטנדאפ, פנטומימה, ארמית, אנגלית, בעברית מרצה* 

 

 *WEBMASTER ,WEB DESIGNER ,FLASH ANIMATOR  : קידום, אינטרנטבניית אתרי  

 .SEO –לדף הראשון בתוצאות החיפוש האורגניות של גוגל  אתרים

 צייר פורטרטים - comh4uh. -אטרקציות אירועים : מפיק אירועים* 
הפיכת חתני , מצגות וידיאו אנימציה מצויירת אישית, באירועים יוגה צחוקמפעיל סדנאות , באירועים

 .SOUND, צילומים, השמחה לדמויות מצויירות באנימציה אישית בשילוב וידיאו

 .Indesign ,Photoshop, illustrator: איור ועיצוב הזמנות אירועים, סטריםפו, קומיקס, גרפיקה* 

 :באמצעות לומדות ללימוד מחשבת ישראללבניית  אנימטור אנימציהו מתכנת* 
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ActionScript oriented programming language, Adobe-object Flash Systems, 
ECMAScript HyperTalk. 

, לקבוצות מדריך מוסמך להנחיית סדנאות יוגה צחוק, באירועים קריקטוריסטצייר  1616-,2,2* 
כולל עיצוב , לילדים ולמבוגרים פעילות סדנת יצירת דף קומיקסהנחיית , סטנדאפיסט, באירועים
 .אטרקציות אירועיםפעילות מסחרית בהפקת .  דפי עזרוהדפסת 

 .בבתי חולים ולשכבות מצוקה, "יד עזרה" עמותת, לאירגונים שונים, ל"בכל הנ, חינם, התנדבות* 

 .WordPress HE RTL -ל  Office FrontPage  Microsoft-מ  תירגום אתרי אינטרנט* 
 

 

 :שרות צבאי

 .ר"שחרור בדרגת סמ. יחידת לוגיסטיקה תעופתית<  בית ספר לטיסה של חיל האווירשירות מלא ב

 .בתחום הדרכה והסמכת נגדים בענף לוגיסטיקה תעופתית מרצה, ק"מש: תפקיד

 .ןחייל מצטיי
 

 :שפות

 .שליטה מושלמת, דיבור, כתיבה, קריאה. שפת אם – עברית

 .שליטה טובה מאד, כתיבה. שליטה מושלמת, דיבור, קריאה – אנגלית

 .כתיבה ודיבור ברמה טובה, קריאה – ארמית
 

 .ןאייפו, GPS, ורשיון נהיגה בתוקף רכבבעל : נגישות
 

 
, חכמה, עובדים ומשאבים יכולת ניהול, בהומור וביטחון מרצה, תקשורתי, שמח, רגוע: תכונות אישיות

 .שופע רעיונות, דינאמי, אינטנסיבי, עזרה לזולת, מוטיבציה גבוהה לשירות, אכפתיות, טוב לב, שמחה
 

 :נספחים

 :המסמכים הבאיםלפי דרישה ניתן לקבל את 

 :מרצה/ בנושאים שאני מלמד  syllabus –מערכי שיעורים  -שונות  ערכות הדרכה

SEO ,פילוסופיה -קומיקס  -אמנות , קבלה, סטנדאפ, יוגה צחוק. 

 .הרצאות, סדנאות, בחוגים מורהו מרצהאותם אני מלמד כ לימודשכתבתי בנושאי ה תקצירים

 . ל יינתנו לפי דרישה"מפקדים בצה, ממעסיקים קודמים המלצות
 

 

 
 
 
 

 בכבוד רב



 שמחה קבלה
וק לקבוצות יוגה צחמורה הפעלת , צייר קריקטורות באירועים, קבליסט, סטנדאפיסט, צייר קומיקס

 .קבלה בטבעמדריך טיולי , מדריך טיולי ציורים בטבע, מרצה, עיתונאי, באירועים
  Adobe Animate CC Animator, directorArt –שמחה קבלה * 

ADOBE ANIMATOR, WEB DESIGNER, WEBMASTER 
 (:ם”ת מכ"מופ)באגף האינטרנט של משרד החינוך 
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 .הטלביזיה החינוכית, הערוץ הראשון של" ביט מחשבים"השתתף בתכנית הטלביזיה * 

 .צייר קריקטורות באירועים –שמחה קבלה * 
 .לקבוצות באירועים יוגה צחוקמדריך הפעלות * 

 .ימי הולדת, חתונות,אירועי חברות, מפעיל באירועים, מרצה, סטנדאפיסט* 
 .קבלה, קומיקס, מחשביםסדנאות * 

 ":ציורים בטבע"< אגף טיולי מומחים  <במשרד התיירות  מדריך טיולים* 
 ,משרד הביטחוןשל , פעיל, רשום, ספק מורשה* 

 ,תל אביב, ירושליםעיריות , משרד התחבורה, משרד החינוך
 …ת"אמירשת חינוך , רשות הטבע והגנים, אשקלון, הרצליה

https://web.whatsapp.com/ 
 <קבלה קומיקס  , קומיקס, ציור, מחשבים, קבלה, מיסטיקה, פילוסופיה: הרצאות

 .אנימציה הומוריסטית מצגתהרצאות במגוון נושאים בליווי 
.comh4uh  אטרקציות אירועים 00 –הפעלות: 

 ,סטנדאפ, צחוקהפעלות , קריקטורות
 ,”ציורים בטבע", אטרקציות טיולים 0

 …הצגות קריקטוריסטיות, קומיקססדנאות , ותהרצא
 

 
 

 
 תורהלימוד  חשיבות

, שאדם נהנה משכרן בעולם הזה ובעולם הבא מצוות מיוחדותמובאת רשימת  מסכת פאהבמשנה ב*  
 ".כולםכנגד  תלמוד תורה"שכן  תלמוד תורההיא  המצווה הגדולה ביותרמבין רשימת המצוות נאמר ש

 .אחרת מעשיתמצווה  כל עלעדיפה  מצוות לימוד תורהנאמר ש מסכת קידושיןב*  
 

אין אתם נמסרים בידו שנאמר  עוסקים בתורהתבלין ואם אתם  תורהובראתי לו  יצר הרעבראתי *  "
 .אתם נמסרים בידו תורההלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין ב( ז, בראשית ד)

 ("תורה)שחקו מים ( ק"יצה, לב האבן)אבנים ( יט, איוב יד)ואומר , (תורה) מיםלכו ל צמאהוי כל "*  
 .ואחר כך ישא אשה תורהילמוד  —מה יקדים  אשהולישא  תורהאם היה לפניו ללמוד "  *

 .תורהואחר כך ילמוד  אשהישא  — אשהואם אי אפשר לו בלא 
 ."בכל מקרה תורהואחר כך ילמוד  אשהנושא , הלכה: אמר רב יהודה אמר שמואל

 
 
 

 גדולי ישראלמפי  ציטוטים - קבלהלימוד ה חשיבות
אוי להם לבריות , ומכרזת ואומרת, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, אמר רבי יהושע בן לוי"

ֶטיה  כי בהיותם עוסקים בִ (. ב, מסכת אבות ו, גמרא" )תורהמעלבונה של  היא , ובסיפוריה לבדם ְפש 
 סיפוריםהלא גם תורתכם , מתורתנו תורתכםמה , וכל האומות יאמרו לישראל, אלמנותהלובשת בגדי 

 ).י הקדוש"תלמידו של האר, רבי חיים ויטאל" )גדול מזה עלבון תורהאין . בהבלי העולם
הוא , ובכל מאד אחר חכמת האמונה כל לב ובכל נפשעל אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף ב" •

 ".שהוא דרך האמת, קבלהחכמת דרך ה
 (פרשת ראה, מאירות עינים, רבי ישראל בעל שם טוב)
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לגשת  כל איש ישראלישמע השומע ויבין המשכיל את אשר חכמים הגידו ואשר הזהירו והודיעו ל" •
 ."היא למחזיקים בה עץ חיים, ונסתריה סודות התורהאל הקודש בעסק 

 (ספר דעת ותבונה, הבן איש חי -הרב יוסף חיים מבגדאד )
מחויבות הן להיפתר עכשיו , השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים"  •

 ."בדרגות שונות לכלל העם
 ('קמד' עמ, אדר היקר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק)
, ביותר קלהשהיא הדרך ה, קבלהזולת על ידי לימוד ה, טהרהאי אפשר שכל כלל ישראל יבואו ל" •

, אי אפשר לזכות על ידה, מה שאין כן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, הדעתגם לקטני המספיקה 
 ."אבל לא למרבית העם, ועל ידי יגיעה רבה, זולת ליחידי סגולה

 ('אות לו, "עשר הספירותהקדמה לתלמוד ", בעל הסולם - אשלגהרב יהודה )
בעסק המקרא , רילגמ חובתושאין האדם יוצא ידי , הרי מבואר בפירוש אף בדברי התנאים" •

 ."סתרי תורהב לעסוק בכל יכלתואלא הוא מחויב , והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד
 (שער ההקדמותמבוא ל, ו"הרח - הרב חיים ויטאל)
אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה  חכמת הקבלההוא סוד לימוד "... •

 ."ים הרוחנייםוכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחי... מאורות מימיו
 ('מאמר ראשון דף ל, ה הקדוש"השל -רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ )
, ֵיצא עם ישראל לחירות עולםשיתפשטו ב קבלההקדוש וכתבי ה בזכות ספר הזוהריודע אני ש" •

 ."גאולתנוובלימוד זה תלויה 
 (,25' עמ, ש"אור הרש, ש"הרש -הרב שלום שרעבי )
 ."לימוד הקבלהב תלויה גאולהועיקר ה" •
 ('ג' אבן שלמה חלק יא, א"הגר -הגאון רבי אליהו מוילנה )
בשווקים . סודות התורהב כל אחדשמחה וחדוה לפני השם יתברך לעסוק , י"הארואמר " •

חיות , אור אין סוףהארה נפלאה מ להאיר על נפשווברחובות אבקשה את שאהבה נפשי וללמוד בה 
 ."הותאל התגלותאור נערב ב, אלוהות

 (באר אברהםמתוך הסכמתו לספר , הרב יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקומרנה)
 לימוד ספר הזוהרשעל , ל"ז החפץ חייםל משם רבו "וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך ז"  •

של אותה פרשה ואפילו  זוהרכל שבת את ה ילמדווהיה החפץ חיים מעורר לכולם ש. אין שום הגבלה
 ."לבחורים

 (הוספות בנין יוסף, ין'הרב יוסף בן שלמה מפוז)
, והותרה הגזירה( דור אחרון" )דרא בתראה"ומשם ואילך יקרא , (24,6)נ "אלפים ר´ שנת ה" •

שיתעסקו  מובחרמן ה( 2546)מאות ליצירה ' אלפים ג' ומשנת ה ספר הזוהרוהרשות נתונה להתעסק ב
 ."ים וקטניםגדול, ברבים

 "(אור החמה"הקדמת ספר , אזולאיהרב אברהם )
 ."מלחמות ואסונות, מפני שהם מביאים לעולם עוני, זוהראת ה ללמודאוי לאלו שלא רוצים " •
 ('תיקון ל, "תיקוני הזוהר)"
 ."על כל לימוד אחרמרומם  לימוד ספר הזוהר" •
 ('ת מדאו, מורה באצבע, א"החיד -הרב חיים דוד יוסף אזולאי )
והתיקונים להגות  ספר הזוהרעם תינוק בן תשע שנים  לומדיםבדור הזה היו , לו עמי שומע לי" •

 ."וכך היו רוכשים יראת שמים במקום חכמה חיצונית, בהם
 ('משנה כ', פרק ד, "נוצר חסד"ספר , יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנההרב )
 
 

 

 :ספר הזוהרעל  פירוש הסולםמחבר , הרב אשלג

על , שבו ישראלשהיא בחינת , פנימיותומגביר ומכבד את בחינת , האדם מישראלובהיות  "
להגדיל ולהעלות בחינת  רוב טרחתו ויגיעתושהיא בחינת אומות העולם שבו דהיינו שנותן , חיצוניותו
, ובשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שב מועטתוטרחה , שבו לתועלת נפשו פנימיות

הנה אז גורם . ומלאכתך עראי עשה תורתך קבע( א"אבות פ)דהיינו כמו שנאמר . גוףדהיינו לצרכי ה
ואומות , בשלימותם מעלה מעלה עוליםשבני ישראל , עולםגם בפנימיות וחיצוניות דכללות ה, מעשיוב

שהאדם , פךואם חס ושלום להי. את ערך בני ישראל יחשיבויכירו ו, שבכללות חיצוניותשהם ה, העולם



על בחינת , שהיא בחינת אומות העולם שבו, חיצוניותוהפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת 
יעלה עליך מעלה , בוש חיצוניותדהיינו ה, קרבךהגר אשר ב( ח"דברים כ)וכמו שכתוב , ישראל שבו

, מעשיואז גורם ב. מטה מטה תרד, שהיא בחינת ישראל שבך, פנימיותדהיינו ה, בעצמך, ואתה, מעלה
על ישראל  מתגבריםו, עולים מעלה מעלה, שהם אומות העולם, שבכללות העולם חיצוניותשגם ה

 .שבעולם ירדו מטה מטה חס ושלום פנימיותשהם ה, ובני ישראל, ומשפילים אותם עד לעפר

, חוק ולא יעבורכי זהו . עולםמעלה או ירידה לכל ה מעשיושאדם פרטי יגרום ב, ואל תתמה על זה
עושים  פרטיםה, ואדרבה, וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט, טפות מים' שוים כב פרטוה כללאשר ה

של  איכותםולפי מדתם ו, שבו גילוי הפרטיםהכלל אלא לאחר  יתגלהכי לא . כל מה שבכלל כולו
תבאר לך מה שאיתא ובזה י. כולו כללאת ה מעלהמוריד או , לפי ערכו פרטוודאי שמעשה ה. פרטיםה

תיקונים . )גאולה שלימהל גלותיזכו לצאת מתוך ה, חכמת האמתוב ספר הזוהרשמתוך העסק ב, בזוהר
 ".מבין האומות גאולתם של ישראלמה ענין לימוד הזוהר ל, שלכאורה( 'ו' סוף תק

 

 
 

חכמת  העמוקה שבהן היא. ארבע דרגות של הבנת החומר. סודו דרש, רמז, פשט - ס"פרדבתורה יש 
, את הקוד הזה כל אחד יכול לפצח. חכמת האמתולכן היא נקראת , אמתבעזרתה מגיעים ל. קבלהה

ואז , להרחיב, לפתוח, את הרגש שלו, לשנות את השכל שלו. להשתנותאבל זה דורש מהאדם עצמו 
 .הוא מגלה מה באמת כתוב בתורה

התורה עצמה יכולה להכין את . צמולפתח את עהאדם צריך קודם כל  תורהאת מה שטמון ב להביןכדי 
אם האדם מכוון את עצמו למימוש ? למה הכוונה. נכונהבתנאי שהוא לומד אותה בצורה , האדם לכך

מרחיב את עצמו באהבתו אז בהתאם לרמה שבה הוא , "ואהבת לרעך כמוך"הכלל הגדול שבתורה 
מתחיל להרגיש את המציאות שבה  ואז הוא. כך הוא מתחיל להבין את התורה יותר ויותר לעומק, לזולת

, אחת אחת, ארבע דרגות הקידוד נפתחות אז בפניו. עמוקה ומורכבת יותר, הוא חי בצורה רחבה
אם הוא מגיע למצב . כולה אנושותולבסוף ל, עמוקודם כל בתוך . שמתפתחת בו אהבהבהתאם לרמת ה

על מה  להביןהזו הוא יכול  הרגשהאז מתוך ה, עצמושהאנושות כולה חשובה לו כאילו הייתה הוא 
 .תורהמדברת ה

, אבל כדי להתקשר אליו יש צורך בלימוד נכון, תורהטמון ב לפתח באדם אהבה לזולתשיכול  כוחה
מתחילה  תורהה, בין התלמידיםמיוחדות  התקשרויותעל ידי . מקובל מורהובהדרכת  קבוצהבתוך 

 מקיףאור כללי ש, היא כוח, הוראהומלשון  אורמלשון , תורהה? איך זה עובד. לטובהלהשפיע עליהם 
זה דומה . מיוחדת זוויתאנחנו צריכים להעמיד את עצמנו כלפיו ב, ישפיע עלינוכדי שהכוח הזה . אותנו

הלימוד . תגרום לך להשתזף לאהשמש , מיוחדת מולה תנוחהאם לא תיכנס ל, שמשמול קרני ה שיזוףל
אהבה מוציא אותם מ. ואז כוח התורה פועל עליהם, םהדדי מיוחד בין החברי חיבורמביא ל קבוצהב

ויש , לאורך הדורות תיקון עצמםעל  מקובליםכך עבדו ה. כלליתוממנה לאהבה , אהבת הזולתל עצמית
 .על כך ספרות ענפה

, באופן טבעי. החוצה יציאה מעצמוב מציאותאת ה חושפותח לאדם אפשרות ל - "ואהבת לרעך כמוך"
הוא מתחיל , לאהוב את הזולתכשהאדם מתחיל . לטובתנו, לתוכנו, אנו רוצים למשוך הכול לעצמנו

. בלי קשר לצורה שהוא מתייחס אליה וכמה הוא מרוויח ממנה, כפי שהיא מציאותה, אוראת ה לקלוט
את מה , הכללית מערכתהאת השכל והרגש של  מקבלהוא , יוצא מעצמווכשהוא . כאילו שהוא לא קיים

ולהבין את כל  להרגישהוא מסוגל . לוהי-ברגש ושכל אואז הוא מתחיל להיות . מספקת לו תורהשה
שהוא מכניס בטבע כתוצאה ממוגבלות התפיסה  הפרעהללא שום . בצורתו השלמה והנצחית, טבעה
המוגבלות של חמשת חושיו , השכל והרגש הגשמיים שהתפתחו בו בחייו בדור הזה, שלו אגואיסטיתה

אהבת , בריותאהבת ה, עצמואהבת , ונצחיות שלמותמעלה את האדם לדרגת  תורהלימוד ה. וכן הלאה
 .אהבה אינסופית, עולםה
 
 
 
 
 



תכנית זו למעשה  תורההאדם מגלה אז שה
. של כלל המציאות התפתחותתכנית ה, העולם

איך הוא , ללמוד את העולםפירושו  ללמוד תורה
להכיר את התוכנה , איך הוא מתנהג, בנוי

 להשתלבלהבין כיצד נוכל . שמנהלת אותו
כיצד , ומקדמת אותנו מפתחתבתוכנה הזו ש

להתאים את , ללמוד אותה, לקבל גישה אליה
 .עצמנו אליה

ק הזה מתברר לי שאני חל לימוד תורהמתוך ה
ואני גם מבין איזה רכיב , ממערכת אדירה

בהתאם  משנה את עצמיוכשאני . חופשי יש בי
אז מאדם רגיל שחי לו את , לאותה המערכת

אני הופך ליצור , חייו הקטנים על פני כדור הארץ
 התפתחותאת תכנית ה. שמבין את כל הטבע

אני . שיש בו נצחיותואת ה אינסופיותאת ה, שלו
 מערכת אהבהבתוכי  תחלפלומד כיצד אפשר 

. טבעשתהיה דומה למערכת הכללית של ה
לימוד , אם כן". נשמה"המערכת הזו תיקרא 

אמיתי זה לא סתם לפתוח איזו  תורה
אלא לימוד במטרה , אנציקלופדיה וללמוד

להגיע לדרגת קיום גבוהה יותר מזו . להשתנות
להעפיל אל רום . שאנו מצויים בה עכשיו

 .המעלות
מסוף העולם "לראות בלים יכולת בדרגה זו מק

מעבר , לראות למרחקים. כמו שכתוב, "ועד סופו
לראות את המצבים . מקוםול תנועהל, זמןל

וכשהוא התחיל , שלפני היווצרות היקום
לראות את המצב הנעלה שאליו אנו . להתפתח

לראות את . התפתחותנוצריכים להגיע בשיא 
הוא איך , מתגלגלשכל הזמן  הנצחי שבנוהחלק 
 להתפתחואיך נוכל עכשיו לעזור לו , משתנה

להבין איך ביכולתנו . בצורה הטובה ביותר
על , על כל העולם, על המציאות כולה להשפיע

ובמיוחד , במיוחד על בני האדם. כל הנבראים
בצורה  להתפתחלעזור לכולם , על עם ישראל

, המיטבית אל המטרה שמוגדרת במערכת
 .ולחסוך סבל וייסורים

 

 
 ...וכל ספר, קבלה, סטנדר ישיבה ללימוד גמרא

 .להשיג בכל חנות רהיטים באיזורים החרדיים דתיים
 

פירושו למצוא בטבע הסובב אותנו כוחות מיוחדים שעל ידם נוכל להתפתח בצורה טובה  לימוד תורה
זה שונה מאוד מכל מה ששמענו עד היום על , נכון. ונצחיות שלמותלהגיע ל, ויפה למטרה נעלה מאוד

בעבר ידעו . סיפורי התורהאבל הפער הזה נובע מכך שאיננו מבינים את מה שטמון בתוך , לימוד תורה
 .כיום גם אנחנו מוזמנים לגלות, את האמת הגדולה הזו רק יחידי סגולה
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