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חינם
אהבת
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יעקב אמסלם

מאז חרב בית שני, אנחנו מצווים להרבות באהבת חינם - ויש 
אדם שהקדיש לכך את חייו  יעקב אמסלם התיישב לשיחה 

עם גיא שני, מי שבעשור האחרון מסייר ברחבי הארץ ומפיץ את 
משנת חייו: אהבת חינם  בראיון מספר גיא על הבעיות בנות 
דורנו )"לכל אדם יש התמודדות ברמה האישית"(, על פעילותו 

בקרב הנוער הנושר )"קיימתי הרצאות גם לנערים וגם להוריהם. 
כולם יצאו עם כלים פרקטיים"(, ועל המפגש המפחיד בחייו 

)"מסרתי הרצאה בכלא. אחד מראשי המאפיה הכריח אותי לומר 
עליו מילה טובה"(  וגם: איך פרגון הדדי קשור לאהבת חינם?

גיא שני בהרצאה 
למתבגרים מצטיינים
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בעוון  נחרב  השני  המקדש  "בית 
מאתנו  אחד  כל  זה  את  חינם".  שנאת 
באב  ותשעה  המצרים  בין  בימי  קרא 
שחל בתחילת השבוע. הציווי החז"לי 
באהבת  להרבות  הוא  אנו,  דורנו  על 
לעמוד  מצליחים  כולם  לא  חינם. 
כאלה  שיש  מסתבר  אך  זה,  בציווי 
המקדישים לכך את חייהם. אחד מהם הוא גיא שני, חרדי תושב 

ירושלים. 
שני )42(, הוא מרצה ומאמן אישי. המוטו שלו בחיים, אותו 
הוא מציג בהרצאותיו ברחבי הארץ הוא הפרגון לכל אדם באשר 
סדנאות  בהרצאות,  כיום  מתמקד  שלי  הפעילות  "עיקר  הוא. 
"כל  ישראל'.  ל'כל  בראיון  גיא  אומר  אישי",  אימון  ושיחות 
ערבות  לגיבוש  שמובילים  החברתיים  והפרויקטים  המיזמים 

הדדית ואהבת חינם, אני לוקח עליהם את חסותי. 
"לכל אדם יש התמודדות ברמה האישית", הוא מסביר. "עם 
הכלים שאני משתמש בהם, אפשר לקחת כל אדם איפה שהוא 
יותר  הרבה  בצורה  דברים  אותם  את  לעשות  לו  ולגרום  נמצא 
מהאנשים  לחלק  ובכלל,  זכוכית.  תקרת  לפרוץ  כמו  זה  טובה. 
שהם  מה  את  לעשות  להם  שמאפשר  בסיסי  בדלק  מדובר 
חולמים. יש אנשים שלא מאמינים בעצמם בכלל. הם ספגו את 
להם  שיש  או  מהחברה,  מהבית,  כלל  בדרך  הזאת  ההתנהלות 
שוני חיצוני והם מרגיש שהם שונים במעט מחבריהם ושהם לא 
יודע להוציא  כמו כולם. ברגע שאנחנו פותחים את זה, האדם 

מעצמו הרבה יותר". 
הרצאותיו מועברות בפני וועדי עובדים, חיילים, סטודנטים, 
נוער נושר וגם בישיבות. לדבריו, גם מהטובות בארץ. "לאנשים 
יש קושי לבטא את עצמם, להגיע למיצוי, הם רואים בהגשמת 
לפרוץ  אפשר  זה  כל  את  עביר.  בלתי  ומכשול  אתגר  חלומות 

ולהגיע למצב שאדם יופתע מההישגים שלו". 
לדבריו, קהל היעד הוא גם אברכים בני תורה, אך גיא ממהר 
להבהיר כי אינו מתייחס לזרם המרכזי, המיינסטרים. "הגרעין 
האיכותי של האברכים, אלו ששקועים בלימוד התורה. הם מה 
של  המשמעות  מה  ומבינים  מימוש  מבחינת  מסודרים  שנקרא 
לימוד התורה. אבל אם יש אברך שלומד בכולל בגלל שלוחצים 
עליו חברתית והוא לא מרגיש שהוא ממצה את עצמו, במצבים 

כאלו אני מסייע לו". 
מה אתה מייעץ לאותם אברכים?

"הפרק הראשון בספר שלי עוסק בדעת תורה. אני אומר להם 
שבכל הנוגע לשאלות על חייהם שיאמצו את הכלל: 'עשה לך 
רב'. יש לך ראש כולל, לך תשאל אותו. בן תורה אמתי מקבל את 
דעת רבותיו. יש אנשים ששואלים את רבי חיים קנייבסקי ורבי 
דוד אבוחצירא שאלות שונות ושומעים מהם תשובות ופועלים 

לפיהן. זה בן תורה אמתי".
היו מקרים שהיו שינויים בסדר היום שלהם?

רואה  כשאתה  אבל  בישיבה,  בחור  להשאיר  היא  "השאיפה 
בחור שנמצא בישיבה גדולה ויש עליו לחץ אטומי: הוא צריך 
למסור  הישיבה,  ראש  של  השיעור  את  להבין  גאון,  להיות 
הוא  כזה,  במצב  התנהגותי.  אופנה  קוד  לפי  לעמוד  חבורות, 
ללכת  מקובל  לא  אמנם  אז  עליו.  קשים  אתגרים  עם  מתמודד 
להתייעץ, כי הוא בחור ישיבה, ובמצב כזה אנחנו מסייעים: כדי 
לפתור את זה, אנחנו יושבים ופותחים את הדברים. אני שואל 
לומדים  איך  תורה,  לומדים  למה  כאן,  עושה  אתה  מה  אותו 
לו  קל  יותר  הרבה  כבר  מעצמו,  לזה  מתחבר  כשהוא  תורה. 

להישאר במסגרת הישיבתית".
ואם הוא לא מתחבר?

את  מקבלים  כשהם  והאמתיים,  ידע.  חסר  האנשים  "לרוב 
הכלים, אין שום סיבה שלא יתחברו. אלא אם הוא אדם שהוא 
קשיים  כבר  זה  יתחבר,  לא  הוא  פגיעות,  ספג  הוא  כי  טעון 

רגשיים. ונעבוד על זה בנפרד".  

"לא הייתה מערכת הסברתית"
גיא שני נולד בראשון לציון למשפחה חרדית. בילדותו גדל 
בראשותו  ארץ'  'נווה  בישיבת  למד  ובצעירותו  בראשל"צ. 
בזמנו.  למובילה  ישיבה שנחשבה  יעקב,  בבאר  רפול  הרב  של 
"בתקופה הישיבה היו לי התלבטויות רגשיות", מספר גיא. "אף 
שלא היה לי ספק בדרך שמירת התורה והמצוות, הלכתי לשירות 
מפותחת  הסברתית  מערכת  הייתה  לא  תקופה,  באותה  צבאי. 
כמו היום. גם היום, אותו בחור שאני מגיע לישיבה ושאני מדבר 
איתו, לא היה לפניי מישהו שידבר אתו ויעזור לו". בשלב זה 
התגייס גיא לחיל השריון, שם שימש בין היתר כמ"פ, תפקיד בו 

הוא מחזיק עד היום במילואים.
יום  "כל  לבנון.  בשטח  גיא  לחם  הצבאי,  שירותו  במהלך 
היה לנו נס אחר. לפעמים היינו במארבים של מחבלים ובבוקר 
היינו הולכים לספור את הגופות של החיילים שנהרגו באותה 
פעולה". לאחר שסיים את שירותו הצבאי, תהה גיא הצעיר מה 

לעשות. "היה לי חשוב לפני הכל הרמה הרוחנית", הוא מספר. 
כתלמיד  גיא  נכנס  מצה"ל,  שחרורו  לאחר  חודשים  מספר 
ללמוד  התחיל  הוא  בטבריה.  הגליל  לב  למכללת  המניין  מן 
לימודי הנדסאות חשמל ובמקביל החל למסור שיעורים פרטיים 
לתלמידים, "שם גיליתי את החיבור שיש לי לתלמידים. היום אני 
התחזקתי  השנים  עם  רגשית.  אינטלגנציה  לזה  שקוראים  יודע 

וחזרתי ללמוד שנתיים בישיבת קריית מלאכי עד נישואיי".
לאחר מספר שנים, החל גיא את פעילותו ביתר שאת עם הנוער 
הנושר. פעילות שלא הפסיקה להתפתח מאז. "בהתחלה ישבתי 
"הייתי אוסף אותם  גיא.  ביתר", משחזר  נערים בעיר  עם כמה 
מהרחובות ומוסר להם הרצאות בנושאים שהם היו מבקשים". 
בני   60 התכנסו  ימים  חודש  ולאחר  התפתח  הדבר  מאוד  מהר 
נוער בהרצאתו. "היינו מדברים על כיבוד הורים, על מיצוי ועל 

כל מה שהיה מפריע להם". 
הנוער  עם  בעבודתו  גיא  מיישם  אותה  הייחודית  השיטה 
הנושר, הייתה לקיים מפגשים גם עם הורי הנערים, "עשיתי גם 
שיעור לאבות ולאימהות. שזה יהיה גם פרקטי. כשהם חוזרים 
לבית הם עובדים על אותו נושא. כשיש שיעור, ברוב הפעמים 
שוכחים אותו אחרי שבוע. כשאני נותן מטלה ומשימה והנער 
הדבר  הבא.  בשבוע  לחזור  אותו  מחייב  זה  המטלה,  על  עובד 
לשנות  חייבים  שאנחנו  טוב  לסחרור  המערכת  כל  את  מכניס 

דברים במינון שכולם יוכלו לעמוד בו. זה שינוי חוויתי".
בסוף הקורס הורים ונערים ביקשו לסכם את התוכן על הכתב 
בכדי שיזכרו זאת, "בשלב זה עלה רעיון הספר. אמרתי לעצמי, 
אם כבר, אז למה רק להם, ובאמת הוצאתי ספר שבנוי על מה 

שאמרנו בשיעור. שלב אחרי שלב". 

"המוטו: לפרגן"
עולה  והשאלה  'פרגון',  הוא  שני  גיא  של  המוטו  ועדיין 
מאליה: איך כל זה קשור לפרגון. גיא לא מהסס ושואל בתגובה: 
"מה זה לפרגן?". אני מתקשה למצוא את ההגדרה המדויקת, 
זו  "לפרגן  אומר.  הוא  עליך",  "לא אקשה  לעזרתי.  נחלץ  וגיא 
מילה שמקורה בשפה הגרמנית. ההגדרה היא: לשמוח בהצלחה 
של האחר בלי לקנא. אני רוצה שאתה תצליח לכן אני מחמיא. 
לכן אני מקשיב. לכן אני מגלה אמפטיה, סימפטיה. כי חשוב לי 

לראות את ההצלחה של האחר. 
"לנו כאנשים דתיים", מסביר גיא. "זה מתחבר למקורות. כל 
ההיסטוריה שלנו, היא סביב הנקודה הזו. קין והבל: שני האחים  
הראשונים הולכים להתחזק בעבודת השם, ומקריבים קרבן לה'. 

אחד מצליח ואחד נכשל. האח לא מפרגן. הורג אותו. ולא רק 
שמישהו  גזל?  פירוש  מה  בגזל.  ידועים  היו  המבול  דור  שם: 
חומד בחפץ של חברו אז הוא לוקח אותו. לא רוצה לפרגן לו. 
גם בעשרת השבטים ראינו מקרים דומים: יוסף קיבל בגד יפה, 
האחים שלו לא מפרגנים לו, זורקים אותו לבור, מוכרים אותו 

למצרים". 
וגיא ממשיך: "משה מקבל משימה 'לך תהיה מנהיג'. אומר 
משה לקדוש ברוך הוא: 'שלח נא..' יש לי אח גדול, אהרן שמו, 
זו תהיה עקיפת סמכות. אומר לו הקב"ה: אהרן 'יפרגן'. 'ראך 
מחמישה  היא  היום  של  התורה  נוספת:  דוגמא  בלבו..'  ושמח 
תלמידים של רבי עקיבא שנשארו מתוך 24,000 שמתו. למה? 
כי לא נהגו כבוד זה בזה. לא ידעו להסתדר. אמר הקב"ה, אם 

אתם לא מסוגלים לפרגן, לא תהיה תורה בעולם".
גם  הוא  בהרצאותיו,  רבות  גיא  מזכיר  אות  המרכזי  הסיפור 

גיא שני בהרצאה לאנשי חינוך

בהרצאה לישיבת הסדר
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סיפור אקטואלי מתמיד. "בגמרא במסכת יומא מספרת על קמצא 
ובר קמצא. אם הגמרא אומרת שבגללם נחרב בית המקדש, אז 
זה בגלל שניהם. בגלל בר קמצא אנחנו יודעים, אבל קמצא זה 
ההוא שלא קראו לו, הרי הוא לא עשה כלום, אז מדוע הגמרא 
זה  לזה?  ההסבר  ומה  המקדש.  בית  נחרב  בגללו  שגם  מזכירה 
לפרגן. גם אם הוא לא הוזמן לשם, הוא לא שמח בשמחת חברו. 
זה שנאת חינם. את כל זה אנשים לא יודעים, כשאני לוקח בנאדם 
משנה  זה  בחייו,  עושה  הוא  מה  משנה  ולא  לזה,  אותו  ומחבר 

אצלו משהו בהסתכלות". 

 "הערך העליון: אהבת חינם"
מאיפה הגיע הרעיון?

"הוא הגיע ממספר מקומות, אך בעיקר מהתפקידים שעשיתי. 
אם זה מההוראה בטבריה. הייתי מורה בבתי ספר בלימודי קודש 
בירושלים,  בכולל  כך  אחר  במכללה.  ללימודים  במקביל  וחול 
שלחו אברכים ללמוד עם חיילים בנצח ומשם הגיע גם התחום 

של ההרצאות". 
למי מיועדת הפעילות?

מפנסיונרים  האוכלוסייה.  סוגי  כל  בפני  מופיע  אני  "לכולם. 
חילונים ועד בחורים חרדים צעירים".

מה יוצא לך מזה?
כל  הנתינה.  יכולות  את  לפתח  עליון  ערך  בזה  רואה  "אני 

היהדות מבוססת על נתינה".
מה התגובות של החילוני הממוצע?

"בעיקר מה שאני שומע זה'אתה לא כמו כולם', כאילו שבדקו 
אני מסביר להם שביהדות הערך העליון הוא אהבת  כולם.  את 
חינם. זה שתמצא חרדי שהתפרע. זה לא בגלל שהוא חרדי, אלא 

למרות שהוא חרדי". 
בפני כמה אנשים אתה מופיע?

"אלפים בשנה. החלום שלי הוא להשפיע על מיליון אנשים 
בשנה". 

תן לי סיפור שקרה..
"גברת ניגשה אליי עם בעיות בשלום בית, אמרתי לה שאישה 
לא  היא  אבל  לספוג.  בעלה,  של  חסרונות  הרבה  לקבל  יכולה 
זה  מה  הרי  לה  אמרתי  כלום.  עושה  לא  שהוא  לראות  יכולה 
שבועיים,  אחרי  אלי  מתקשרת  היא  טוב.  ויהיה  תפרגני  לפרגן, 
אמרה לי שהיא פתאום לא מכירה את בעלה. השתנה לחלוטין".

איך זה עובד בהרצאות של מאות איש?
"ישנו איזה מרכז כובד. נושאים שחוזרים אצל רובם ככולם. 
עצמית.  הערכה  חוסר  לשלמות.  השאיפה  עצמי.  ביטחון  חוסר 
רגשות. אנשים  יודעים להביע  לא  בין אישית. אנשים  תקשורת 

יושבים  זה  כל  ואת  מתנהגים.  השני  המין  בני  איך  יודעים  לא 
ולומדים".

איך זה מיושם בהרצאה? מה המשתתף שומע?
"בהרצאה הראשונה הנושא נקרא אינטלגנציה רגשית. נכנסים 
התמודדות  סימפטיה,  אמפטיה,  הקשבה,  נושאים:  תתי  הרבה 
עם לחץ, מוטיבציה, העצמה אישית. מכל זה חיפשתי דבר אחד 
שאנשים הכי צריכים ומה אני הכי טוב בו וזה פרגון. אז בניתי 
את הסדנא הזאת שנקראת 'מחמאות או לא להיות'. בהרצאה אני 
פשוט מיישם את זה. אנשים רואים שמחמיאים להם. הם ירגישו 
זה  ומשם  אני בוחר מתנדב מהקהל  יחמיאו לאחרים.  טוב. הם 

ממשיך באפקט שרשרת".

המאפיונר שביקש פרגון
במהלך פעילותו, נתקל גיא שני לא פעם במקרים 

חריגים. על אחד ממקרים אלו הוא מספר במהלך 
הראיון. "היה זה היה אחד הרגעים הכי מלחיצים 
בחיי", פותח גיא בסיפורו. "זו הייתה שעת בוקר 
מוקדמת. כחלק מהפעילות שלי בשגרה, הגעתי 

שנבראו  אלו  את  ולחזק  פרגון'  'סדנת  להעביר 
בצלמו של האלוקים, אך כרגע הם אזוקים ונאנקים 

בחדרונים צפופים ומסורגים כאחרוני בעלי 
הכלא  בתי  מ-26  באחד  החיים, 

מדינת  ברחבי  הפזורים 
ישראל".

היום  הימים,  באחד 
מסויים  אגף  של  תורם 
כלואים  בו  כי  ידוע  שהיה 
"את  בכירים.  פושעים 
באותו  העברתי  ההרצאה 
עוינים  לטיפוסים  יום 

ומפוקפקים שלא יבחלו גם 
הצורך,  במקרה  חיים  ליטול 

שהדברים  הרגשתי  אך 
היוצאים מפי, פעלו ונגעו בלב 

כל אחד מהנוכחים".
אלא שבסיום ההרצאה, לאחר 
הפרגון,  מעלת  את  הסביר  שגיא 
ביקש אחד המשתתפים את רשות 
ההרצאה  מתחילת  "כבר  הדיבור. 
בדיוק  ישב  הוא  אליו.  לב  שמתי 
יורק זיקים וברקים מעיניו  מולי, 

ספור  באין  מקושטים  היו  שלו  שהשרירים  לי  זכור  החדות. 
מילה  עם  ענק  שרשרת  הייתה  שלו  החזה  על  קעקע.  כתובות 
 - בידיים  לו  שיפול  למי  שיקרה  מה  את  משקפת  ממש  שלא 
'חי'. מהכבוד שהחבר'ה רחשו לו הבנתי שהוא אחד המנהיגים 

הגדולים של העולם התחתון. 
"'אתה דיברת על לפרגן ועל לברך במילים טובות כל אחד', 
לי'.  גם  ותפרגן  אותי  גם  תברך  'עכשיו,  עובדה.  השואל  הציב 
הוא צווה עליי בצורה שלא משתמעת לשני פנים. הסתכלתי עליו 
עולם?!'...  של  ריבונו  אותו  אברך  אני  בדיוק  'במה  וחשבתי: 
מה, שיזכה להמשיך לגנוב ולרצוח ח"ו? אבל אז נזכרתי בייעוד 
שלקחתי על עצמי: לפרגן ולהעצים כל אחד מישראל כי זה 
הזולת  של  בחסרונות  להתמקד  והבחירה  השם,  רצון 
המקדש  בית  שנחרב  לכך  המרכזית  הסיבה  היא 
הוא  וגם  שנה.  אלפיים  בת  איומה  לגלות  ויצאנו 

למעשה בן לעם הנבחר".
גדעון  על  הסיפור  עיניי  לנגד  צף  הרגע  "באותו 
אז  ישראל,  לעם  זכויות  ישנן  'אם  למלאך:  שאמר 
ואם לא חלילה, אז גם  זו סיבה טובה לגאול אותם 
אבותינו במצרים היו ללא זכויות )מ"ט שערי טומאה( 
ובכל זאת הוציאנו השם ממצרים!'. ענה לו המלאך: 
'דיברת טוב על עם ישראל! לך בכוחך זה והושעת את 
ישראל!'. הסתכלתי לברנש בעיניים, ניקיתי 
התנשאות,  של  שמץ  מכל  ליבי  את 
להעביר  רצון  או  תחרות,  שיפוטיות, 

ביקורת שאינה מבוקרת". 
גיא  של  בלבו  עלה  זה  בשלב 
 - הלב!  ומכל   - לו  "אמרתי  רעיון, 
'אני מרגיש שיש לך כוח מנהיגות 
קשה  כזה  היה  לא  זה  מוכח'. 
ראש  זאת  בכל  הוא  לדעת... 
אותך  מברך  'אני  המאפיה... 
בכוח  להשתמש  בע"ה  שתזכה 
לסחוף  בו,  שבורכת  הזה  האדיר 
אחריך אנשים לעשות רק דברים 
שדבריי  הרגשתי  טובים!'. 
היוצאים מן הלב נכנסו אל הלב... 
השאיר  אותי,  שחרר  באמת  הוא  ואז 

אותי בחיים ונתן לי לצאת".


 
"כשאתה רואה בחור 

שנמצא בישיבה גדולה ויש עליו לחץ 
אטומי: הוא צריך להיות גאון, להבין את 

השיעור של ראש הישיבה, למסור חבורות, 
לעמוד לפי קוד אופנה התנהגותי. במצב 

כזה, הוא מתמודד עם אתגרים 
קשים עליו"

חינם
אהבת

בהרצאה למכינה צבאית

בהעצמה אישית לבחורי ישיבה


