
מהפכת הפרגונימ 
של גיא

כשגיא שני קלט שמה שח�ר לנו במרחב הציבורי הוא מחמאות 
וחיזוקימ הדדיימ, הוא החליט לצאת לשטח עמ 'ניידת הפרגונ' שלו, 

לשוחח עמ אנשימ כדי להכיר אותמ ול�פר להמ באופנ הכי פשוט 
מה חזק וגדול אצלמ \ אתמ בהחלט יכולימ לאמצ, ואפשר להיעזר 

ב"כללימ למפרגנ המתחיל" המצורפימ

נדב גדליה 

"אני נמצא בירושלימ עכשיו ויש כאנ בנ אדמ שאתה חייב 

לעשות עליו כתבה", אמר לי חבר. "האיש הזה פשוט עומד 

בכני�ה לעיר ומשוחח עמ אנשימ במטרה לפרגנ להמ ולחזק 

אותמ". 

פתאומ קלטתי שהמילה פרגונ בתקופה האחרונה דווקא 

נמצאת בשימוש לא מועט ב�לנג הישראלי, ובכל זאת פרגונימ 

יש  בינינו.  נשמעימ  לא ממש  של ממש שמשמחימ את הלב 

הרבה מאוד "פרגנ לעצמכ איזה משהו טעימ לאכול", ופחות 

"שמע, אני חייב לפרגנ לכ על מה שאתה עושה". 

של  האבוד  כבודה  את  להשיב  שמנ�ה  מי  שיש  מתברר 

לגשר  מתחת  פנוי  זמנ  מוצא  כשהוא  הטובה.  המחמאה 

המיתרימ בכני�ה לעיר הקודש, עומד לו 'הקומפלימנטור' - 

האיש המנ�ה להכני� לתודעת ההמונ המתנגח את הפרגונ 

פנימ  לו  מאיר  וידידנו  צעיר,  בחור  אליו  ניגש  הנה,  האנושי. 

אבל  הזוי,  קצת  נשמע  זה  לב.  שובה  בחיוכ  מחמאה  וזורק 

אחרי שיחה ארוכה עמ האיש אני מאשר חגיגית שהוא שפוי 

לגמרי. כנראה דווקא לנו יש בעיה. 

והזרימ עוברימ, והוא יוצר שיחות רחוב מקשיבות באמת 

רק כדי להצליח לצייד במילה טוב את האיש שמולו. לא רחוק 

'הקומפלימנטור',  של  הכחולה  המחמאות  ניידת  חונה  משמ 

שבה הוא מ�תובב ברחבי הארצ כולה, עוצר במקומות הומי 

אדמ ומחלק מחמאות מכל הבא ליד. 

החשמלאי שרצה להפוכ את 
העולמ לטוב יותר

ומגשר  מאמנ  הוא  מירושלימ.   (44) שני  גיא  את  הכירו 

התואר  לו את  הידוע שהעניק  גל  אלונ  של  תלמידו  מו�מכ, 

מעביר  כמרצה,  גמ  משתמש  הוא  שבו  'הקומפלימנטור' 

�דנאות ו�יורימ בניחוח מפרגנ. המטרה היא אחת: להנחיל 

לתודעת הציבור את עניינ הפרגונ ההדדי ולהפוכ אותו לאמתי 

הקואוצ'ינג  לימודי  במ�גרת  שרכש  מקצועיימ  כלימ  בעזרת 

שלו.

"אחרי  בחיוכ.  גיא  מגלה  בכלל",  אחרימ  דברימ  "למדתי 

הצבא פניתי ללימודי אלקטרוניקה וחשמל. אחר ככ התחלתי 

להבינ  התחלתי  ושמ  וחול,  קודש  לימודי  �פר  בבתי  ללמד 

הזאת  ההבנה  במכונות.  ולא  אדמ  בבני  להתע�ק  שצריכ 

התחדדה כשלמדתי כמה שנימ לרבנות בכולל של הרב מרדכי 

אליהו זצ"ל. היה לנו פרויקט בכולל שבמ�גרתו היינו לומדימ 

פעמיימ בשבוע עמ חיילי הנח"ל החרדי. כל אברכ תפ� חייל 

ולמד אתו גמרא או משהו". 

השיחות  גמ  הגיעו  החיילימ  בקרב  הקודש  לימודי  עמ 

אליהמ  שזרק  קטנות  ומחמאות  החיימ,  על  יותר  האישיות 

כדי להחיות את נפשמ המחוילת. "לכל חייל יש מטענ והבנתי 

שהכול זה הפרגונ לזולת ונתינת הכלימ לזולת כי שיוכל לפרגנ 

אותו  להוביל  ולנ�ות  האחר  של  בהצלחה  לשמוח  לאחרימ, 

להצלחה גדולה יותר במקומ לקנא בו. זה הרי מה שקרה לי".

אט אט החל גיא להעביר �דנאות והרצאות בנושא תחת 

ע�קתי  מעטות  לא  "שנימ  להיות'.  או  'מחמאות  הכותרת 

התארימ  לכל  שמעבר  למ�קנה  והגעתי  ובהדרכה  בפיקוד 

קיימ הקוד ההתנהגותי, זה מה שמוביל את האדמ להצלחה. 

מניע  זה  הטובה.  למילה  מעבר  אכפתיות,  עולמ,  הוא  פרגונ 

את האנושות בצורה שלא תיאמנ. כי כשאתה מפרגנ, לא רק 

מקבל המילימ הטובות מרוויח אלא גמ אתה - אינ לכ כבר 

קנאה על מה שיש לאחר ואתה מתחיל לחיות את החיימ שלכ 

ולהתמקד בהמ".

אנחנו בתקופה לא קלה מהבחינה הזאת.

טוב,  הרבה  באנשימ  שיש  הנ  שלי  הטובות  "הבשורות 

ללמוד  יכול  אחד  שכל  כלימ  וניתנ  הנושא  את  נציפ  ואמ 

יותר  טובה  לחברה  ונהפוכ  יקרה  זה   - בהמ  להשתמש  איכ 

שמפרגנת באמת. הייתי היומ ב�דנת פרגונ במוצבי צה"ל ולא 

הייתה לי עניבה מתאימה לצבעימ של חטיבת 'כפיר'. אחר ככ 

הגיע טלפונ מחייל שמ�פר לי שהוא קנה לי עניבה בצבעימ 

של 'כפיר'. זה לא מדהימ?"

בינינו, הכי קל לפרגנ כלפי חוצ ולתת יעני "מחמאה". איכ 

הופכימ את המחמאות למשהו אמתי?

"דבר ראשונ: מדברימ על הערכ. כמו בצבא - איכ בחור 

שהיה מעופפ הופכ למורעל? דבר שני: הפרקטיקה. כשאתה 

רואה תוצאות אחרי שאתה משתמש במחמאות - אתה חי 

מוטיבציה  יותר  מ�ביבכ  לכולמ  יש  ה�ביבה,  עמ  יותר  טוב 

ואופטימיות, וזה משליכ עליכ. כשאנחנו חיימ בתודעת פרגונ, 

אתה  מרפקימ.  נדחפ  או  שיימינג  לזה  זה  נעשה  שלא  ברור 

מרגיש נהדר כשאתה חי ככה וממשיכ עמ זה. 

אפשר  איכ  נו,  תחמוד',  'לא  הדיברות  בעשרת  "כתוב 

לצוות דבר כזה כשאתה בפועל כנ חומד? פשוט מאוד: אחרי 

נגד  זה  לפרגנ  בהתחלה  אמ  גמ  הלבבות.  נמשכימ  המעשימ 

הטבע - אמ אתה עושה את זה, אז מתוכ שלא לשמה אתה 

ואתנ  הפרגונ  פעילות  על  שאחזור  ככל  אמתי.  לפרגונ  תגיע 

שני  לטבע  יהפוכ  זה   - פעמ  ועוד  פעמ  עוד  מחמאות,  יותר 

שלי. 

"המוח שלנו לא מבחינ - והפעמ לשמחתנו - בינ דמיונ 

אותו  אוהב  שאתה  למישהו  אומר  אתה  ואמ  למציאות. 

מתוכ קיומ מצוות עשה של 'ואהבת לרעכ כמוכ' - משהו בכ 

משתנה עמ הזמנ. וזה רק הולכ ומתגבר".

לפעמימ קשה לנו לפרגנ כי אנחנו קצת מקנאימ וחוששימ 

שאמ נעצימ את האחר זה יקטינ אותנו עוד יותר, לא? 

"צריכ לבדוק למה זה קורה. אדמ לא מקנא במשהו שהוא 

רוצה  שהוא  ואומר  בבקר  שקמ  אדמ  אינ  להשיג.  יכול  לא 

לחו�ר  שמובילה  קנאה  כלל  בדרכ  ממשלה.  ראש  להיות 

פרגונ ושמחה במה שיש לאחר מתרחשת בדברימ שקרובימ 

זה  כאלה.  דברימ  לעבודה,  קולגה  מהכיתה,  תלמיד  אלינו: 

יכול להתרפא רק בתודעה של אמונה - צריכ להבינ שיש מי 

של  ההצלחה   - תעשה  מה  משנה  ולא  העולמ,  את  שמנהל 

האחר לא באה על חשבונ ההצלחה שלכ. תפנימ את זה. יש 

בהיגיונ,  דומה לחברו.  ואינ אדמ  לכולמ  ומקומ  גוונימ  הרבה 

הקנאה היא קנאת חינמ".

לרעכ  'ואהבת  כמו  היהדות  ערכי  את  להכני�  חייבימ 

כמוכ' ל�יפור של הפרגונ? מה יאמרו הגויימ?

נובעת מעולמ הערכימ שלנו.  "כל הפעילות שלנו בחיימ 

עולמ הערכימ של התורה בנוי מח�ד. מצד שני, רוב האנשימ 

דתיימ.  י�ודות  על  המושתתימ  מו�כמימ  ערכימ  עמ  חיימ 

דגל זה לא אלמנט דתי? זה מתחיל מהדת, מהדגלימ של בני 

בנ  רוב האנשימ מתחברימ ל'העיקר שתהיה  ישראל במדבר. 

אדמ' שזה בעצמ 'ואהבת לרעכ כמוכ'. 

מכל  אנשימ  המונ  שראיינ  טפירו  קנ  בשמ  חוקר  "יש 

התרבויות וגילה שיש ערכימ אוניבר�ליימ שכולמ מ�כימימ 

עליהמ. ערכימ כמו צדק, משפט, ח�ד, עזרה לחלש ולנזקק, 

זה טמונ במושגימ  חופש האדמ, לקבל כל אחד. המקור של 

מגיע  הכול  אבל   - רוצה  שאתה  איכ  לזה  תקרא  היהודיימ. 

מהיהדות". 

אני מבינ שזה חשוב ברמה הבינ�אישית, אבל עד כמה זה 

משפיע על המבנה החברתי הכללי שלנו? 

"אלה שני עולמות!" מתלהב גיא. "אדמ לא מפרגנ - רואה 

רק את עצמו במרכז העולמ. והמפרגנ חי במציאות חברתית 
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בהופעה מול
עתיקות ִשילֹה

להקת אתגליא | אולפנת
מופעי מחול"שירת הים" במיצגי תנועה

"פרגונ הוא עולמ, אכפתיות, 
מעבר למילה הטובה. זה מניע 

את האנושות בצורה שלא תיאמנ. 
כי כשאתה מפרגנ, לא רק מקבל 
המילימ הטובות מרוויח אלא גמ 
אתה - אינ לכ כבר קנאה על מה 

שיש לאחר ואתה מתחיל לחיות את 
החיימ שלכ ולהתמקד בהמ"



של 'תנ ותנ' - בלי חשבונ. זה חזונ אחרית הימימ בעיניי. דבר 

מושפע  להיות  יכול  הכול  איכ  תחשוב  העולמ.  את  שמשנה 

מזה - לא רק המבנה החברתי אלא אפילו המערכת הכלכלית. 

ואפילו הוויכוחימ הפוליטיימ שלנו יהפכו להיות הרבה יותר 

ענייניימ".

הקומפלימנטור מכיר את כל 
השפות בעמ ישראל

אתה לא מכיר את האנשימ שאתה מפרגנ להמ. איכ אתה 

ממציא להמ מחמאות מתאימות?

לפרגנ  יכול  "אני  גיא.  צוחק  עובדה",  זה,  עושה את  "אני 

גמ לזרימ מוחלטימ. לכל אחד אני מדבר בשפה שלו. בא אליי 

בחור ישיבה אז אני משתמש במילימ תורניות. אני אומר לו 

מילימ מהעולמ שלו: שזה שהוא לומד תורה - זה מקיימ את 

וארצ לא  ולילה חוקות שמימ  יוממ  בריתי  ו'אמ לא  העולמ, 

שמתי'. ובטח אתה חכמ מאוד, מּונע משליחות לעמ ישראל. 

הרבה על זה שהוא מ�וגל לשבת הרבה שעות וללמוד דברימ 

חייו  את  מקדיש  שהוא  זה  רבה.  מחשבה  שמצריכימ  קשימ 

בעצמ, אפ על פי שאמ היה לומד באותו זמנ דברי חול - הוא 

תשלומ.  ללא  תורה  לומד  הוא  זה  ובמקומ  כ�פ.  מקבל  היה 

וגמ כמובנ על זה שהוא משלב תורה עמ דרכ ארצ. וזה יכול 

להימשכ דקות ארוכות. צריכ גמ לדעת לעצור, שזה לא יהיה 

מוגזמ...

"בא אליי גבר לדוכנ המחמאות ביומ שישי ו�יפר לי שהוא 

יפה.  ברכה  איזו  לאשתו  שיכתוב  לו  אמרתי  שנה.   30 נשוי 

ומה הוא אומר לי, בלי להתבלבל? אינ באשתי שומ דבר טוב. 

אמרתי לו: רגע, איפה אתה אוכל? אומר לי בבית. אמרתי: נו, 

לא  האוכל  גמ  הבנאדמ:  לי  אומר  לאכול.  לכ  נותנת  לפחות 

משהו. אמרתי לו: תקשיב, אני רוצה ל�פר לו מי זאת אשתכ: 

אתה קולט ש�30 שנה האישה שלכ מנ�ה להכינ לכ אוכל ולא 

מצליחה והיא לא מתייאשת. אתה קולט את העצמה? האיש 

אמר לי בגמגומ, 'שמע, על זה לא חשבתי'.

שליחות  על  הרבה  אתו  מדבר  אני  חייל  פוגש  אני  "אמ 

שנאה  הרבה  זה  בעולמ  בתקשורת  שקורה  מה  כי  לאומית. 

לו  אומר  הדרכ;  בצדקת  אותו  מחזק  אני  הביטחונ.  לכוחות 

מו�רי  הכי  לצבא  שייכ  שהוא  בזה  גאה  להיות  צריכ  שהוא 

בעולמ. אני מ�פר לו שאני פוגש הרבה אנשימ מעמ ישראל 

שאוהבימ את החיילימ, והמ צריכימ לזכור את זה כל הזמנ. 

חוצ מזה, אני אומר לחיילימ שה�בא שלהמ גאה בהמ מאוד. 

כי המ מגשימימ את החזונ היהודי�ציוני שלא היה עד לפני 

מדימ,  לובש  שהוא  זה  עצמ  דבר:  ועוד  שנימ.  עשרות  כמה 

יחידה, הוא מקיימ שלוש מצוות מהתורה:  לא משנה באיזו 

לשמור על ארצ ישראל, ואהבת לרעכ כמוכ, לא תעמוד על דמ 

רעכ. זה מדהימ. כל חייל ששומע את זה - שמח. 

"אמ בא אליי אדמ קשיש, אני משתמש בדברימ אחרימ. 

בגלל  חיימ  ני�יונ  לו  ואומר שיש  לפניו  עומד  אני  כול  קודמ 

דרכ מה  לזקנימ  אני מתחבר  ככ  לו. אחר  פרגנתי  כבר  הגיל. 

שהמ עשו בחיימ; בגיל המבוגר השולט ביותר זה הכבוד על 

העבר. לכנ פה אני פחות מדבר ויותר מקשיב. זה מה שחשוב 

לזקנימ, וחוצ מזה אני שואל שאלות, פותח עוד דלתות בחיימ 

חוזר  איכ  לראות  חייב  אתה  לקשיש.  מקשיב  ופשוט  שלו 

לזקנימ הצבע ללחיימ. אינ דבר יותר מפרגנ מלהקשיב ל�יפור 

'תודה רבה לכ שלימדת  של האדמ. ב�ופ אני אומר לקשיש 

אותי דברימ חדשימ מחכמת החיימ שלכ'. גיליתי שכל אדמ 

הצליח במשהו בחיימ ונעימ לו ל�פר על עצמו. כל שכנ בגיל 

המבוגר. 

אתו  אדבר  אני  'ער�',  הפרגונ  לניידת  אליי  בא  "אמ 

ער�  כל  הומור.  וחוש  ורגישות  נתינה  יכולת  לו  זה שיש  על 

כזה. אלו אנשימ שאוהבימ תחושת שייכות  כלל  בדרכ  הוא 

וכבוד. אתה יכול לראות גבר שמתלבש בצורה פרובוקטיבית 

כדי למשוכ תשומת לב, עונד גורמט ונו�ע עמ מוזיקה בפול 

ווליומ. אנשימ שצועקימ לעולמ 'אני קיימ'. להמ צריכ לתת 

כמה שיותר כבוד, להגיד לו עד כמה יש לו 'חכמת רחוב', כמה 

הוא 'אוכל את העולמ', ש'הוא לא פראייר'. הרי זה מה שהוא 

משדר לעולמ - ואני מחזק לו את זה. בכיפ.

ואומר  שלומ  משכינ  שהיה  הכהנ  אהרנ  את  "תשאל 

למישהו שחברו אוהב אותו, גמ אמ הוא בכלל שונא אותו... 

כשאנחנו  וגמ  השלומ,  בשביל  דברימ  שנגיד  רוצה  הקב"ה 

משנימ או מבליטימ משהו טוב על פני הרע, זה לא שקר, זו 

האמת הגדולה".

עשרת הכללימ לפרגונ 
מעצימ:

משהו  ייתנ  שאדמ  בשביל   - עצמי  פרגונ  עמ  להתחיל   (1
רבנו  בעצמו.  לו  שיהיה  כול  קודמ  צריכ  הוא  לאחרימ 
מכיר  שלא  לאדמ  ואבוי  אוי  המו�ר:  בתורת  אומר  יונה 
שלא  למי  ואבוי  אוי  יותר  עוד  אבל  שלו.  הח�רונות  את 
מכיר את היתרונות שלו ולא מכיר בערכ עצמו. רק אדמ 

שמעריכ את עצמו - יכול להעריכ אחרימ.

שכל  אדמ  להגזימ).  (לא  פרופורציונלי  מינונ  על  לשמור   (2
העצמה  את  מאבדת  המחמאה  לאחרימ,  מפרגנ  הזמנ 
שלה. חשוב לשמור על מינונ. מה המינונ הנכונ? כל אחד 
עושה את החשבונ שלו ומרגיש כשזה כבר נהיה 'דביקי'. 

שמ זה כבר לא טוב.

להגיד   - כללית  ולא  מפורטת  בצורה  מחמאות  לומר   (3
נחמד אבל  זה  'אתה מק�ימ'  או  'אתה מדהימ'  למישהו 
�קר  עשיתי  לפרט.  יותר  טוב  מדהימ?  אתה  במה  רגע, 
הרבה  שווה  מפורטות  שמחמאה  וגיליתי  שלי  ב�דנאות 

יותר מ�תמ 'אתה מדהימ'.

ומאמצ.  השקעה  על  ויותר  תכונות  על  להחמיא  פחות   (4
מכירימ את זה שאומרימ לילדה 'את הילדה הכי יפה בגנ'? 
זה נורא מחייב, כי אמ היא הכי יפה ותבוא מישהי יותר יפה 
- זה שובר את הילדה לחתיכות. גמ הילדה היפה תשמח 
יותר במשהו כמו: איזה יופי שעזרת לחברה שלכ והשקעת 
בזה. היא עבדה בשביל זה ומגיעה לה. אפילו זמר מפור�מ 

"בא אליי גבר לדוכנ המחמאות ביומ 
שישי ו�יפר לי שהוא נשוי 30 שנה. 

אמרתי לו שיכתוב לאשתו איזו 
ברכה יפה. ומה הוא אומר לי, בלי 

להתבלבל? אינ באשתי שומ דבר טוב. 
אמרתי לו: רגע, איפה אתה אוכל? 
אומר לי בבית. אמרתי: נו, לפחות 

נותנת לכ לאכול. אומר לי הבנאדמ: גמ 
האוכל לא משהו. אמרתי לו: תקשיב, 

אני רוצה ל�פר לו מי זאת אשתכ: 
אתה קולט ש�30 שנה האישה שלכ 

מנ�ה להכינ לכ אוכל ולא מצליחה 
והיא לא מתייאשת. אתה קולט את 

העצמה? האיש אמר לי בגמגומ, 
'שמע, על זה לא חשבתי'

"איכ אפשר לצוות עלינו לא לחמוד? 
פשוט מאוד: אחרי המעשימ 

נמשכימ הלבבות. גמ אמ בהתחלה 
לפרגנ זה נגד הטבע - אמ אתה 

עושה את זה, אז מתוכ שלא לשמה 
אתה תגיע לפרגונ אמתי. ככל 

שאחזור על פעילות הפרגונ ואתנ 
יותר מחמאות, עוד פעמ ועוד פעמ 

- זה יהפוכ לטבע שני שלי" 

שעבדת  מ"רואימ  ויותר  טוב'  זמר  מ'אתה  פחות  יתחזק 
קשה ורכשת יכולות לאורכ זמנ". 

לא להחמיא רק כשצריכ משהו. לנ�ות למצוא הזדמנויות   (5
של מחמאות חינמ. 

 - בעולמ  וייחודי  מיוחד  הכי  שהוא  הרגשה  לאחר  לתת   (6
תמיד אפשר להשוות לאחרימ ולהגיד לתלמיד טוב: "יש 
חו�ר  עמ  מתמודד  אתה  אבל  טובימ,  תלמידימ  הרבה 
אמצעימ ובכל זאת מצליח, את זה אפ אחד מהתלמידימ 
אבל  יפה,  תמיד  "את  לאשתו:  אומר  גבר  או  עשה".  לא 
הפעמ הגזמת כי התלבשת יפה". יש הרבה טובימ ויפימ 

ואצלכ - זה שילוב מורכב של ייחודיות ששייכת רק לכ. 

להשתמש במחמאות עקיפות - אמ יש מורה בכיתה הוא   (7
טובה,  שאלה  ששאלה  לתלמיד  יפה'  'שאלה  להגיד  יכול 
השאלה  'לפי  ולהגיד:  יותר  מתוחכמ  להיות  אפשר  אבל 
של התלמיד, אני רואה שאני בכיתה של תלמידי חכמימ'. 

אחד  לתלמיד  להחמיא  ההזדמנות  על  קפצת  בעצמ 
והפכת את זה למחמאה עקיפה לכל הכיתה, אפ שהמ לא 

שאלו את השאלה.

אמ   - ובהירה  ברורה  בצורה  למעשה  מידית  להחמיא   (8
אדמ עזר לכ, אל תמתינו להזדמנות אחרת, יש משמעות 
שמח  יותר  הרבה  עושה  זה  תודה.  הכרת  של  ל"טריות" 

ומגיע ממקומ אמתי. 

להחמיא גמ בשפת הגופ ובאינטונציה הנכונה - המ�רימ   (9
גמ  מככ  פחות  לא  אכ  במילימ,  עוברימ  אומרימ  שאנו 
בתנועות הגופ. תשעימ אחוז זה "איכ" אנחנו אומרימ. לכנ, 
לפעמימ כשאתה אומר מחמאה היא יכולה להישמע כמו 
ההפכ ממחמאה. כמו שאומרימ למישהו בציניות "אוהו, 
כשאתה  המחמאות.  את  הור�  זה  הגיע".  הגאונ  הנה 
מחמיא, צריכ שלא יהיה טעויות, שזה יהיה ברור משפת 

גופ שלכ, שלא יוכל להתפרש כלא�מחמאה חלילה.

תמשיכ!"  "בבקשה  פירושו:  תפ�יק"  ש"די,  10) לדעת 
(להחמיא...) - יש אנשימ שקשה להמ לתקשר ולהביע. עד 
שהמ אומרימ משהו, הצד השני שמקבל את המחמאה - 
רוצה עוד, אבל הוא מתבייש לבקש מחמאות, כמובנ. ויש 
נוהג כזה להגיד "די, תפ�יק". ואני אומר: לא לעשות את 

זה. ההפכ. לבקש מחמאות. שהמחמיא ימשיכ..


