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 ...ולחתונה

מבוא
ב שיחות רבות שניהלתי עם ציבור הרווקים והרווקות ,נוכחתי
לדעת שדווקא בנושא הכי חשוב והכי בוער להם – מציאת זיווג
מתאים ,קיימת מבוכה רבה .מחסור בידע בסיסי ,גישה לא
נכונה ,ותפישות עולם מוטעות ,גרמו להרבה מהם תחושת פחד
מחיי הנישואין ,עד כדי אובדן הרצון להתחתן .רבים מאלו
שכבר התחתנו ,הרגישו בתוך פרק זמן קצר שהם עשו 'טעות'
לכאורה .כתוצאה מכך נוצר ביקוש אדיר אצל רווקים ורווקות
להרצאות ושיעורים של הדרכה והכוונה ,וזאת כדי לדעת כיצד
לקבל החלטה נכונה בבחירת בן-זוג מתאים.
זאת ועוד ,נתקלתי במקרים רבים של זוגות שהגיעו למצב של
חשש מפני כניסה לחופה .ואם הם כבר נכנסו לחופה אז הרגשת
השמחה שלהם כבר נעלמה ,והרגשה של ' -אין ברירה ,זה מה
שחייבים לעשות' ליוותה אותם.
קוראים יקרים ,החתונה היא מאורע של פעם בחיים .צריך
לבוא אליה מתוך שמחה והרגשת בטחון שזה הזיווג המתאים
לי ביותר  .יום זה אמור להיות היום השמח ביותר בחיינו כמו
שכתוב בשיר השיריםּ..." :בְ יוֹם חֲ תֻ ּנָתוֹ ּובְ יוֹם ִׂש ְמחַ ת לִ ּבוֹ".
'ואין שמחה כהתרת הספיקות'.



הקדמה
אמרו חז"ל' :קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף'.
מדוע ישנה השוואה בין הקושי של הזיווג לבין הקושי של
קריעת ים-סוף דווקא?
נעיין בסיפור יציאת מצרים.
אחרי גלות של  210שנים ,יצאו בני ישראל מארץ מצרים .ביום
השביעי לצאתם הם הגיעו לשפת ים-סוף והביטו לאחוריהם -
"וְ ִהּנֵה ִמצְ ַריִ ם נ ֵֹסעַ ַאחֲ ֵריהֶ ם".
הלחץ היה נורא ,מימין ומשמאל מדבר ,ים מסוכן לפניהם,
והצבא המצרי מאחוריהם...
בני ישראל התלבטו בין האפשרויות שעמדו לפניהם :כניעה
למצרים ,קפיצה לים או בריחה למדבר ,והמבוכה היתה רבה.
בתוך זמן קצר הם היו צריכים לקבל החלטה גורלית שתשפיע
על עתידם לנצח .ואז ,מישהו נטל יוזמה וקפץ למים ,היה זה
נחשון בן עמינדב משבט יהודה ,וְ הַ פְ ֵלא וָ פֶ ֶלא הים נקרע לגזרים
ובני ישראל עברו בתוך הים ביבשה.
סוף טוב הכל טוב ,בני ישראל יצאו לחיים טובים ולשלום וצעדו
לכיוון הר חורב ל'חתונה הגדולה' שבין הקב"ה וכנסת ישראל.
הקושי שהיה בקבלת ההחלטה הנכונה לפני קריעת ים-סוף,
דומה לקושי של ההחלטה להתחתן ולהקים בית .הפתרון
בקריעת ים סוף היה ' -לקפוץ למים' .גם בקבלת ההחלטה
בענין הזיווג צריך 'לקפוץ למים' ואז הים נקרע ...אבל לפני
שקופצים למים ולוקחים 'סיכון' ,צריך להצטייד בכלים נכונים
המקנים תחושת בטחון לקראת הצעד החשוב הזה.
בחוברת זו אנו נשבור הרבה מיתוסים ,נשתחרר מתפישות עולם
מוטעות בנושא בחירת בן הזוג ,ננקה את הראש מכל הבלבולים
ונצא לשטח עם בטחון ונחישות עד הסוף הטוב.
לפניכם עשרה כללים )דיברות( כדי להגיע להחלטה נכונה:
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א .טעויות נפוצות
אם נפתח ונאמר שאין צורך לצאת ולהיפגש בכלל לפני החתונה,
יראה לנו הדבר מוזר ובלתי הגיוני .אבל אם נחזור  70שנה
אחורה ,נראה שסבא וסבתא שלנו ,שגרו בחו"ל ,לא יצאו בכלל
והתחתנו צעירים מאד.
סבתא היתה ילדה כבת  12וקפצה בחבל ...סבא עבר במקרה

ברחוב וראה אותה' ,קשר' אותה ,ולקח אותה לרבנות ...הם לא
יצאו למסעדות ,לא אכלו גלידה בטיילת ,וגם לא רקדו ביחד...
ועד היום הם נשואים ,עובדה!
היום אנחנו יוצאים ביחד ,אוכלים במסעדות ,מטיילים...
ומתגרשים אחרי חודשיים ...אז מה דעתכם ,איזו שיטה טובה
יותר ,של היום או של פעם? פעם ,כשלא יצאו ולא נפגשו,
הנישואין החזיקו מעמד הרבה יותר זמן .כיום ,במדינתנו
הקטנה התגרשו בשלוש שנים האחרונות כ 30,000 -זוגות .זאת
אומרת שנוספו לנו כ 60,000 -גרושים וגרושות.
אבל ,אנחנו לא במדרגת האמונה והביטחון של סבא וסבתא,
אנחנו דור אחר .אנחנו רוצים להרגיש שההחלטה בידינו .ולכן
אל לנו לחזור על טעויות שעשו זוגות אחרים.

ידידּות
חֳ בֵ רּות וִ ִ
אדם שנמצא במצב של חבר או ידיד מכריז על עצמו שהוא
בקשר לא מחייב ,שכן קשר מהסוג הזה יכול להמשך לאורך זמן
בלתי מוגבל.
התפישה שלפיה 'נצא יחד לשם חברות וְ ִאם על הדרך תהיה גם
חתונה ,אז נתחתן'  -בטעות יסודה .היציאה המשותפת צריכה
להיות מוגדרת :יוצאים כדי לברר אם בן הזוג יתאים לי לחיים
משותפים של נישואין ולא רק לבילויים .היציאה צריכה להיות
תכליתית ,איך אומרים  -להגיע לתכל'ס .צריך שתהיה מטרה
לפגישות ,כדי לדרבן אותנו להגיע לידי החלטות.
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נא לרשום משוואה :חבר

ידיד = בזבוז זמן!

הזמן הוא נושא חשוב מאד בחיים בכלל ,ובפגישות בפרט.
לאנשים 'יש זמן' ,כמו שאומרים באנגלית.'Take Your Time' :
נכון הדבר שלא צריכים להיחפז בהחלטה ויש לקבל אותה
מתוך שיקול הדעת ,אבל גם למרוח את הזמן  -זו לא שיטה.
היום קיימת אופנה שהיא בעוכרינו ,לצאת ביחד זמן רב.
יוצאים ביחד במשך שנה וחצי ,שלוש שנים ,שבע שנים...
לפניכם סיפור אמיתי שקרה בירושלים:
זוג שיצאו יחד במשך  7שנים ,החליטו בסופו של דבר להתחתן.
מספר חודשים לאחר החתונה ,הגיע הבעל לרבנות ורצה להתגרש.
שאלו אותו :שבע שנים יצאתם ואתה מתגרש?
והוא ענה :לא הכרתי אותה מספיק.. ... ....

גם אם תצאו ביחד  10שנים עדיין לא תכירו אחד את השני .אין
ביציאה ממושכת שום הבטחה שתגיעו לזוגיות טובה יותר
אחרי החתונה )כמו שנסביר בהמשך( .ההיכרות האמיתית
נעשית רק אחרי החתונה.
וכאן אני פונה בעיקר לבנות .הזמן שלכן יקר מאד .אל תתנו לו
לחמוק מכן .אל תתנו לרכבת לנסוע כשאתן נשארות ברציף...
היא יצאה עם איציק  3שנים ,ועם אריק  5שנים ,ועם שימי 10
שנים ...והיום היא כבר בת  40שנים...
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צד שלישי
צורת גוף

צמצום אופציות

מפתח העניינים

ק'
קשר כפול

ר'
רגליים קרות
רגע ההחלטה
רגע לפני
רדיפה
רווק משועמם

רחוק מתוק
ריבוי פגישות ותקלות
רצונות ודמיונות
רקע משפחתי

ש'
שאלות מחייבות
שגיאות בחשיבה
שחקנים בפגישות
שידוכים
שיחות על חינוך ילדים

שכחה  -תרופה לנסיון
שכל מול רגש
שמירת נגיעה
שמן או רזה
שעות פגישה מאוחרות

ת'
תגלית מפתיעה
תווי פנים
תנו צ'אנס

תפילה
תפילה למציאת חתן
תפילה למציאת כלה



 ...ולחתונה

מקורות
עמ' ,54 ,6
71

 -של הפסוקים ומאמרי חז"ל.

" צְ אֶ ינָה ְּוראֶ ינָה ּבְ נוֹת צִ ּיוֹן ּבַ ּמֶ לְֶׁ #ש!מֹהּ ,בָ עֲטָ ָרה
ֶׁשעִ ְּט ָרה ּלוֹ ִאּמוֹּ ,בְ יוֹם חֲ תֻ ּנָתוֹ ּובְ יוֹם ִׂש ְמחַ ת לִ ּבוֹ".
תנ"ך – מגילת שיר השירים ,פרק ג' פסוק יא'.

עמ' 6

'אין שמחה כהתרת הספיקות'.
פרשנים  -מצודת דוד ,ספר משלי ,פרק טו' פסוק ל'.

עמ' 7

'קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף'.
תלמוד בבלי – מסכת סוטה דף ב' עמ' ב' ,מסכת סנהדרין דף כב' עמ' ב.

עמ' 7

קריעת ים סוף.
תנ"ך – ספר שמות ,פרק יד'.

עמ' 7

קפיצת נחשון בן עמינדב למים.
תלמוד בבלי – מסכת סוטה ,דף לז' עמ' א'.

עמ' 7

מעמד הר סיני.
תנ"ך – ספר שמות ,פרקים יט' כ'.

עמ' 27 ,11

"ּכִ י הַ ּׁשֹחַ ד יְ עַ ּוֵר עֵ ינֵי חֲ כָ ִמים."...
תנ"ך  -ספר דברים ,פרק טז' פסוק יט'.

עמ' 27 ,11

'איזהו חכם  -הרואה את הנולד'.
תלמוד בבלי  -מסכת תמיד ,דף לב' עמ' א'.

עמ' 76 ,17

ָאדם לְ בַ ּדוֹ".
"!א טוֹב הֱ יוֹת הָ ָ
תנ"ך – ספר בראשית ,פרק ב' פסוק יח'.

עמ' 22

הפזיזות היא פרי עצלות המחשבה.
ספר – מכתב מאליהו ,כרך ה' עמ' .95

עמ' 35 ,24

'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך'.
תרגום של המימרא של הלל' :דעלך סני לחברך לא תעביד'.
תלמוד בבלי – מסכת שבת ,דף לא' עמ' א'.

עמ' 27

'אל תסתכל בקנקן ,אלא במה שיש בו'.
משנה – סדר נזיקין ,מסכת אבות פרק ד' משנה כ'.

עמ' 34

'בשלשה דברים אדם ניכר :בכוסו ובכיסו ובכעסו'.
תלמוד בבלי – מסכת עירובין ,דף סה' עמ' ב'.

מקורות
עמ' 38



"אֲ ח ִֹתי ַרעְ י ִָתי יוֹנ ִָתי תַ ּמָ ִתי".
תנ"ך – מגילת שיר השירים ,פרק ה' פסוק ב'.

עמ' 41

'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה'.
תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא ,דף פז' עמ' א'.

עמ' 44

'אין אדם נוגע במוכן לחבירו  ...אפילו כמלא נימא'.
תלמוד בבלי  -מסכת יומא ,דף לח' עמ' ב'.

עמ' 47

מקור שמו של ּכַלְ ּבָ אָׂ -שבּועַ .
תלמוד בבלי – מסכת גיטין ,דף נו' עמ' א'.

עמ' 47

נישואי רחל לרבי עקיבא שהולך ללמוד תורה ,ושב
לביתו עם  24,000תלמידים וכל המעשה שם.
תלמוד בבלי – מסכת כתובות ,דף סב' עמ' ב' ,מסכת נדרים ,דף נ' עמ' א'.

עמ' 47

רחל משכנעת את עקיבא ללמוד תורה.
מדרשים  -המדרש הגדול ,ספר שמות ,על הפסוק " ְׁשלַח נָא ּבְ יַד ִּת ְׁשלָח".

עמ' 50

'יגעתי ומצאתי  -תאמין'.
תלמוד בבלי – מסכת מגילה ,דף ו' עמ' ב'.

עמ' 50

"ּגַם אֱ וִ יל מַ חֲ ִריׁש חָ כָ ם יֵחָ ֵׁשב ,א ֵֹטם ְׂשפָ תָ יו נָבוֹן".
תנ"ך – ספר משלי ,פרק יז' פסוק כח'.

עמ' 51

עדינות הדיבור מעידה על עדינות הנשמה.
ספר  -מכתב מאליהו ,כרך ד' עמ'  ,220כרך ה' עמ' .108

עמ' 51

חכם מהו? – אומר ...רשע מהו? – אומר...
הגדה של פסח.

עמ' 55

"וְ הָ יּו לְ בָ ָׂשר אֶ חָ ד".
תנ"ך – ספר בראשית ,פרק ב' פסוק ה'.

עמ' 71 ,55

'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים'.
תלמוד בבלי – מסכת ברכות ,דף ה' עמ' ב'.

עמ' 55

" ְּדָאגָה בְ לֶב ִאיׁש י ְַׁשחֶ ּנָה".
תנ"ך  -ספר משלי ,פרק יב' פסוק כה'.



עמ' 59

 ...ולחתונה

תּוּמים'.
אּורים וְ ִ
' ִ
תנ"ך – ספר נחמיה ,פרק ז' פסוק סה'.
משנה – סדר מועד ,מסכת יומא ,פרק ז' משנה ה'.

עמ' 60

" ִׁשיר לַּמַ עֲלוֹת אֶ ָּׂשא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים."...
תנ"ך – ספר תהילים ,פרק קכ"א פסוק א') .ובמדרש(

עמ' 67

האהבה היא תולדת הנתינה .הקשר הטוב בין איש
ואשתו ,יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה .אז
אהבתם לא תפסק ,וחייהם ימלאו אושר ונחת ,כל
ימיהם אשר יחיו...
ספר  -מכתב מאליהו ,כרך א' עמ' .39 - 38

עמ' 69

'אמר שמואל :מותר לארס אשה בחולו של מועד,
שמא יקדימנו אחר ברחמים'.
תלמוד בבלי – מסכת מועד קטן ,דף יח' עמ' ב'.

עמ' 72

"וְ עֵ ינֵי לֵָאה ַרּכוֹת וְ ָרחֵ ל הָ יְ תָ ה יְ פַ ת ּתַֹאר וִ יפַ ת מַ ְראֶ ה".
תנ"ך – ספר בראשית ,פרק כט' פסוק יז'.

עמ' 72

לאה התפללה על הזיווג
זוהר  -ספר בראשית ,פרשת ויחי ,דף רכג' עמ' א'.

עמ' 75

"מָ צָ א ִא ָּׁשה מָ צָ א טוֹב".
תנ"ך – ספר משלי ,פרק יח' פסוק כב'.

עמ' 75

יקים".
"+א יָנּוחַ ֵׁשבֶ ט הָ ֶר ָׁשע עַ ל ּגו ָֹרל הַ ּצַ ִּד ִ
תנ"ך – ספר תהילים ,פרק קכה' פסוק ג'.

עמ' 75

"אֶ ְׁש ְּתּ ,כְ גֶפֶ ן ּפ ִֹרּיָ ה ּבְ י ְַרּכְ תֵ י בֵ יתֶ ּ ,,בָ נֶיּ ,כִ ְׁש ִתלֵי
ז ִ
ֵיתים ָסבִ יב לְ ׁשֻ לְ חָ נֶ.",
תנ"ך – ספר תהילים ,פרק קכח' פסוק ג'.

עמ' 75

ידים ּבַ יְ תָ ה מוֹצִ יא אֲ ִס ִירים ּבַ ּכו ָֹׁשרוֹת".
" מו ִֹׁשיב יְ ִח ִ
תנ"ך – ספר תהילים ,פרק סח' פסוק ז'.

עמ' 75

"י ֵֹׁשב ּפֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל".
תנ"ך – ספר בראשית ,פרק יח' פסוק א'.

להצלחת

יצחק ויהודית
קוטלר
ילדיהם ונכדיהם
לזיווג הגון

לזיווג הגון

של

ופרנסה טובה

מאיה בת רחל

של

יהודית בת לוסי
לזיווג הגון

לזיווג הגון

ופרנסה טובה

ופרנסה טובה

של

של חמוטל

ראובן בן ציונה בת נורית פלורנס
לזיווג הגון

לעילוי נשמת

של

משה חיים

אילן חיים

בן יחזקאל ואסתר

בן שפרה

ז"ל

