בס"ד

שידור חי לחברי התכנית' ,סודו של חג השבועות'
~ סיון התש"פ ~
באתר ובערכה יש לכם חוברת מיוחדת ללימוד ליל שבועות,
החלטנו השנה בקובץ זה להוסיף עוד כמה רעיונות שתוכלו להתחדש
איתם...

>> הצעה לעבודות:
לפני שבועות:

תביטו על רשימת התריג מצוות כל אחד ואחת יבחר מצווה שבה הוא רוצה
להתרכז .מוזמנים לעיין בספר החינוך על המצווה ,על פרטיה ,הלכותיה באופן כללי
ועל הרעיון הרוחני שלה.
בליל שבועות:

כל אחד ידבר על המצווה שבחר ,תנסו לראות את השייכות של המצווה הנ"ל לאותו
אדם ולאחר שבועות להעמיק באותה מצווה ( אם תרצו ,שלחו לי את המצווה
שבחרתם ואני אשתדל לתת לכם עוד מקורות מהעולם הפנימי).

עבודת עשרת הדברות:
מומלץ בחום ללמוד בלילה על עשרת הדברות.
( אפשר לעיין במהר"ל ובעוד ..צרפנו לכם בהמשך הקובץ הזה מקורות לעיון)..
ולאחר מכן בסעודת החג ביום לדבר עליהם:
א .על ההקבלה וההתאמה בין שני הלוחות (לדוגמא אנוכי מול לא תרצח משום
שאנוכי ה' אלוקיך וכל יהודי מגלה את אור הבורא איסור הרצח הוא גם פשע חמור
כלפי הבורא)..
ב .כיצד אנו פוגשים אותם בחיי היום יום שלנו..
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מקורות לימוד על עשרת הדברות:
עשרת הדברות שורש כל התורה:
אֹוריְיתָּ א ,גְ ז ִִירין וְ עֹונ ִָּשין .דַ כְ ָּיא
תָּ אנֵי ר' אֶ לְ ָּעזָּר ,בְ ִאלֵין עֶשֶ ר א ֲִמ ָּירןִ ,א ְתגְ לִ יפּו כָּל פִ ּקּודֵ י ַ
אֹוריְיתָּ א ְשמָּ א
ּותהֹומֵ יְ .דהָּ א ַ
ּומסַ אֲבָּ א .עַנְפִ ין וְ שָּ ָּר ִשין ִ .אילָּנִין ּונְ טִ יעִ יןְ .שמַ יָּא וְ אַ ְרעָּא .יַמָּ א ְ
ְ
אֹוריְיתָּ א
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא ִא ְתגְ לִ יף בְ עֶשֶ ר א ֲִמ ָּירן ,אּוף ַ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא הֲוִ י ,מַ ה ְשמָּ א ְד ְ
ְד ְ
אֹוריְיתָּ א כֹּ לָּא
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא .וְ ַ
ִא ְתגְ לִ יפָּא בְ עֶשֶ ר א ֲִמ ָּירןִ .אלֵין ֶעשֶ ר א ֲִמ ָּירן ִאיּנּון ְשמָּ א ְד ְ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא מַ מָּ ש.
ְשמָּ א חַ ד ֲהוֵיְ ,שמָּ א קַ ִדישָּ א ְד ְ
ּתֹורה ,גְ זֵרֹות ָׁו ֳענ ִָּׁשים ,טָׁ הֹור
אֲמירֹות הַ לָׁלּו נ ְֶחקְ קּו כָׁל ִּמצְ וֹות הַ ָׁ
שָׁ נָׁה ַר ִּבי אֶ לְ עָׁ זָׁרְ ,בעֶ שֶ ר הָׁ ִּ
ּתֹורה ִּהיא
ּותהֹומֹות ,שֶ ה ֲֵרי הַ ָׁ
וְ טָׁ מֵ אֲ ,ענָׁפִּ ים וְ שָׁ ָׁר ִּשיםִּ ,אילָׁנֹות ּונְ טָׁ עִּ ים ,שָׁ מַ יִּ ם וָׁאָׁ ֶרץ ,יָׁם ְ
אֲמירֹות  -אַ ף
ְשמֹו שֶ ל הַ קָׁ דֹוש בָׁ רּוְך הּוא .מַ ה ְשמֹו שֶ ל הַ קָׁ דֹוש בָׁ רּוְך הּוא נ ְֶחקַ ק ְבעֶשֶ ר ִּ
אֲמירֹות הַ לָׁלּו הֵ ם ְשמֹו שֶ ל הַ קָׁ דֹוש בָׁ רּוְך הּוא,
אֲמירֹות .עֶ שֶ ר הָׁ ִּ
ּתֹורה נ ְֶחקְ קָׁ ה ְבעֶשֶ ר ִּ
הַ ָׁ
ּתֹורה ִּהיא שֵ ם אֶ חָׁ דְ ,שמֹו שֶ ל הַ קָׁ דֹוש בָׁ רּוְך הּוא מַ מָׁ ש( .זוה"ק יתרו צ):
וְ כָׁל הַ ָׁ
שתי הלחם כנגד עשרת הדברות:
פרשת אמור דף צח.
אֹוריְיתָּ אִ ,מ ִסטְ ָּרא ְד ִאי ָּלנָּא ְדחַ יִי ,צָּ ִריְך
תֹורהְ ,ד ִא ְתיְיהִ יבּו ְת ֵרין לּוחִ ין ְד ַ
ּובְ שָּ בּועֹות ְד ִאיהּו מַ תַ ן ָּ
לְ קָּ ְרבָּ א לְ גַבַ יְיהּוְ ,שתֵ י הַ לֶחֶ ם ְד ִאיּנּון ה''ה ְ ....שתֵ י הַ לֶחֶ ם ְמ ִאיּנּון ה''ה ְדהָּ א ִאיהּו ָּנהֲמָּ א
אֹוריְיתָּ אְ ,ד ִא ְתמַ ר בֵ יּה (משלי ט)לְ כּו ַלחֲמּו בְ לַחְ ִמי ,ה''הִ ,מן הַ מֹוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָּ אָּ ֶרץ.
ְד ַ
תֹורה מֵ הַ צַ ד שֶ ל עֵץ הַ חַ יִים ,צָּ ִריְך לְ הַ קְ ִריב
תֹורה ,שֶ ּנִ ְתנּו ְשנֵי לּוחֹות הַ ָּ
ּובְ שָּ בּועֹות שֶ הּוא מַ תַ ן ָּ
תֹורה ,שֶ ֶּנאֱמַ ר בֹו
לָּהֶ ם ְשתֵ י הַ לֶחֶ ם ,שֶ הֵ ן ה''הְ ..... .שתֵ י הַ לֶחֶ ם מֵ אֹותָּ ן ה''ה ,שֶ זֶהּו לֶחֶ ם שֶ ל הַ ָּ
לְ כּו ַלחֲמּו בְ לַחְ ִמי ,ה''הִ ,מן הַ מֹוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָּ אָּ ֶרץ.
התבוננות על סדר עשרת הדברות :וחלוקתן לשתיים:
ספר תפארת ישראל  -פרק לו (מהר"ל)
התבאר בפרק שלפני זה ,שאלו עשרת הדברים הקדושים אי אפשר לומר רק שיהיו ענין
אחד שלם מקושרים ביחד כי בגדול החל ובקטן כלה.
וזה כי המצוה הראשונה להאמין כי יש סבה והתחלה ראשונה נמצא במציאות,
וזה שנאמר אנכי ה' אלהיך וגו' ,ומי שאינו מאמין בדבר זה הרי הוא כופר בעיקר.
ואחר זה לא יהיה לך אלהים אחרים שלא ישתף שום אלהות עמו,
אף כי הוא מודה במציאות הסבה הראשונה שהוא התחלת הכל ,ואם עובד אלהים זולתו
שיאמר אף כי יש סבה ראשונה יש לאדם מנהיג זולת הסבה הראשונה ,עובר בזה אזהרת
לא יהיה לך.ודבר זה הוא למטה מן הדבור הראשון ,כי העובד זולתו אף כי אינו כופר
במציאות הסבה הראשונה מכל מקום הוא ממעט מן הסבה הראשונה במה שהוא עובד
זולתו שהוא יתברך הכל ואין זולתו ,ולכך העובד זולתו אינו נותן אל השם יתברך מדרגה
זאת שהוא הכל ואין זולתו.
ואחר זה לא תשא ,הנה לא יהיה לך ומכל שכן אנכי ה' אלהיך החוטא באלו שנים הוא
כופר בעיקר לגמרי או שמשתף עמו זולתו והוא ממעט ממציאותו ית',
אבל החוטא בזה שנשבע בשמו לשוא אין כופר בעצם האלהות אבל הוא חוטא בשמו הגדול
ומחלל כבודו יתברך ,ודבר זה למטה ממי שכופר בעצם האלהות.
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ואח"כ זכור את יום השבת לקדשו כי השבת מעיד כי יש כאן פועל ובורא הכל ,והחוטא
בזה הוא למטה מן לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ,כי החוטא בלא תשא את שם ה'
אלהיך הוא חוטא בשמו ומחלל כבודו יתברך ,והשבת אשר הוא מורה כי הוא יתברך ברא
הכל ,וכאשר אינו מקים מצוה זאת אינו מודה שהשם יתברך פעל הכל ,הנה החטא בשבת
הוא אחר לא תשא כי לא תשא חוטא בשמו ומחלל כבודו יתברך ,והמחלל השבת הוא חוטא
בדבר אשר מורה על שהוא יתברך הפועל אשר ברא הכל.
ואחר זה כבד את אביך ואת אמך ודבר זה הוא אחר זכור את יום השבת לקדשו ,כי יום
השבת הוא מורה על הפועל שהוא פעל וברא הכל,
אבל האב והאם אינם פועלים הכל רק הם פועלים פרטיים שכל אב ואם הם סבה לתולדה
הבאה מן האב ,וגם דבור כבד את אביך מגיע אל העלה הוא השי"ת כמו שיתבאר.
הרי חמשה דברות הראשונות כלם מדברים בעלה הוא השם יתברך ,ולפיכך היו אלו
חמשה דברות על לוח מיוחד.
ואף כי דבור כבד מדבר באדם דהיינו באב ואם עצמו הוא שייך אל העלה (הבורא נקרא
עלול הכוונה למקור שממנו הכל יצא) יתברך,
דאמרינן במסכת קדושין (דף ל' ע"ב) שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא אביו
ואמו בזמן שהאדם מכבד אביו ואמו דומה כאילו דר הקדוש ברוך הוא ביניהם וכבדוהו
ובזמן שאין האדם מכבד אביו ואמו אומר הקדוש ברוך הוא יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם
שאילו דרתי ביניהם כך היו עושים לי ע"כ.
ולכך אמר שם רב יוסף כד שמע קול כרעא דאמיה דאתיא אמר איקום מקמי דשכנתא
דאתיא ע"כ.
הרי כבוד אב ואם מגיע אל השם יתברך כי אחר שהאב והאם משתתפים עם השם יתברך
שעל ידי שלשתן נולד האדם ,אם מכבד את אביו ואת אמו שהם שותפין עם הקדוש ברוך
הוא ביצירה של אדם הרי כבוד זה מגיע אל אשר הוא שותף עמו בבריאה וכאילו כבד
הקדוש ברוך הוא .והפך זה המקל בכבודם הוא מקל במי שהוא שותף עם האדם בבריאה,
ושם עילה יאמר על שלשתן ,ולכך כבוד אב ואם מגיע לכבודו ית' ,שמי שמכבד אביו ואמו
כאילו דר הקדוש ברוך הוא ביניהם וכבדהו במה שהוא יתברך משותף בבריאה הזאת,
ועוד יתבאר דבר זה בעשרת הדברות עצמם.
הרי לך חמשה דברות הראשונות וכלם הם שייכים בעלה מתחיל בעליון ומסיים בתחתון:
אמנם חמשה דברות האחרונות כולם מה שלא יעשה אל האדם במה שהוא אדם עלול
מן השם יתברך.
וגם בחמשה דברות אחרונות מתחיל בדבר שהוא יותר עליון וכלה בדבר שהוא התחתון,
ולפיכך לא תרצח הוא ראש חמשה דברות אחרונות אחר חמשה דברות הראשונות שהם
מדברים בעלה (בבורא שהוא הסיבה לכל כפי שהבאנו למעלה)  ,והחוטא בזה הוא חוטא
בעצם מדרגת העלול (הכוונה למי שיצא מהסיבה הראשונה מהבורא – והוא הנברא האדם
וכל שאר הבריאה) שנברא בצלם אלהים.
ואח"כ לא תנאף ואין החטא הזה במדרגת עצם העלול (הנברא)  ,אבל הוא חוטא בדבר
שהוא השלמת האדם שהוא העלול ,כי האשה היא עזר כנגדו והרי היא השלמת האדם,
וכמו שדבור לא תרצח הוא מאבד עצם האדם שהוא העלול ,כך לא תנאף מאבד דבר שהוא
השלמת האדם שהוא העלול נחשב כגופו היא אשתו ולפיכך לא תנאף אחר לא תרצח.
ודבר ידוע כי הנקבה היא הנכנסת בגדר האדם דכתיב (בראשית ב') זכר ונקבה בראם
ויקרא שמם אדם ,הרי כי הזכר והנקבה ביחד נקרא אדם וכמו שאמרו ז"ל בפ' הבא על
יבמתו (יבמות ס"ג ע"א) כל ישראל שאין לו אשה לא נקרא אדם שנאמר זכר ונקבה בראם
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ויקרא שמם אדם ,ולכך העובר על לא תנאף הרי הוא מאבד ממנו דבר שהוא מגיע אל
אנושיותו( .השלמות הנקראת "אדם")
ומעתה ראוי שיהיה לא תנאף אחר לא תרצח ,כי העובר על לא תרצח הוא חוטא בעצם
האדם ומעלתו הוא צלם אלהים ,והחוטא בדבור לא תנאף הוא חוטא במדרגת דבר שהוא
השלמת האדם נכנס בגדר האדם.
ואחר כך לא תגנוב הוא עוד למטה ממדרגה זאת ,כי החוטא בדבור לא תגנוב חוטא שהוא
לוקח לרשותו דבר שאינו שלו ,ואין החטא הזה מתיחס שחוטא במדרגת האדם עצמו שהוא
מפסיד אותו ,וגם לא במדרגת דבר שהוא השלמתו שהוא נחשב כגופו לאבד אותו.
כי הנואף כאשר לוקח אשתו ומנאף עמה בזה מאבד ומפסיד אותה ,כי כאשר נתחברה
לאיש אחר אינה עוד אשתו ואסורה עליו ,אבל לא תגנוב החטא הזה במה שמוציא דבר
מרשות אחר ולוקח אותו לרשותו ואין זה דומה אל לא תנאף.
ואחר כך לא תענה ברעך עד שקר שהחטא הזה שלא יעיד שקר ,ודבר זה הוא פחות מן
לא תגנוב שלוקח לרשותו דבר שאין ראוי לו ולכן הוא קרוב אל לא תנאף שהוא מאבד
אשתו ממנו שהיא כגופו ,אבל לא תענה ברעך עד שקר שאין זה רק שהוא משנה הענין
אשר מגיע לאדם והעיד עליו מה שאינו ואין לוקח דבר ממנו במעשה.
ואח"כ לא תחמוד שהחמדה היא בלב והוא עוד יותר מעט ,כי הדבור כמו לא תענה יש בו
מעשה בשעת הדבור והוא עקימת שפתיו אבל החמדה אינה רק בלב.
ואף שאמרו במכילתא (יתרו פרשה ח') דאינו חייב על לא תחמוד רק אם נותן דמים וחומס
מה שהוא חומס ,מכל מקום התחלת החטא הזה הוא בלב בלבד הוא החמדה ולפיכך נחשב
חטא זה בלב וההתחלה הוא עיקר החטא.

סיכום:
ותבין אלו עשרת הדברים ,החל אנכי ה' אלהיך הכופר בו כאלו אומר אין השם יתברך
נמצא כלל .ואח"ז לא יהיה לך שאינו מבטל מציאות השם יתברך לגמרי רק שממעט
מציאותו כאשר משתף עמו אחר כמו שהתבאר למעלה,
ואחר כך לא תשא כי המחלל כבוד שמו ונשבע בו לשקר אף על גב שאינו ממעט מציאותו
כמו מי שהוא חוטא בדבור לא יהיה לך מכל מקום במה שנשבע לשקר ומחלל כבוד שמו
הוא ממעט מציאות כבודו אשר הוא על השם יתברך.
ואחר כך זכור את יום השבת ממעט הוא מן השם יתברך במה שלא פעל הוא יתברך
הנמצאים ,ועם שאינו כמו לא תשא את שם ה' אלהיך שמחלל כבודו יתברך שהוא שייך
לעצמו יתברך,
ואחר כך כבד את אביך שהוא חוטא בעלה הפרטית ,כי השבת אינו מורה רק שהוא יתברך
עלה כללית ולא כן כבד את אביך ואת אמך מורה שיש כאן עלה פרטית כמו שנתבאר
למעלה .אמנם חמשה דברות אחרונות:
הראשון לא תרצח שהוא חוטא בעצם מציאות האדם שהוא שופך דם האדם,
אחר כך לא תנאף אין החטא הזה בעצם מציאות האדם אבל הוא חוטא במה שהוא השלמת
מציאות האדם כי האשה היא עזר כנגדו ,
ואחר כך לא תגנוב שלוקח לרשותו מה שאינו ראוי לו והוא מדבר בגונב נפשות ,ומה
שלוקח את אחר לרשותו הוא דומה אל לא תנאף שלוקח אשתו ומאבדה ממנו,
ואחר כך לא תענה שאין לוקח דבר רק משנה בעדות של חבירו בדבור,
ואחר כך לא תחמוד שהוא חומד את של חבירו בלבו ,ולכך דבור זה אחרון לכל .והבן
הדברים האלו מאד כי הנה לפניך דברים אמתיים אין ספק בהם למי שמעיין בהם ,והתבאר
לך מה שרצינו לבאר בזה הפרק:
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~ סיכום ~
אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך
האמונה שיש בורא אחד שהתגלה אלינו וגאל אותנו
ומתוך כך אנו מחויבים לעבדו
(קשר מיוחד של העם עם הבורא)

לא תרצח
אסור לשלול את הקיום של השני
(בכל הדרכים גם בהלבנת פנים)
הוא גילוי של הבורא

לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני
אל תשתף עם הבורא שום אמצעי

לא תנאף
אל תפגע בקשר הייחודי בשלמות של החבר ואשתו

לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא
שבועת שקר  ,שימוש בכוח האלוקי לצורך אישי .

לא תגנוב
חז"ל דורשים שמדובר בגונב נפשות (חוטף אדם)
אל תפגע ברכושו  ,שהוא חלק עצמי של חייו

זכור את יום השבת לקדשו
השבת כמקור חידוש הקשר עם הבורא (עדות  -ויכולו)
החזרת המבט האמיתי והנכון על המציאות.

לא תענה ברעך עד שקר
אל תעיד בחברך עדות שקר כדי להרויח
תשאר נאמן לאמת.

כבד את אביך ואת אמך
כיבוד הורים מתוך השייכות שלהם עם הבורא ביצירה
שלך.

לא תחמוד
אל תחפוץ בדברים של חבריך
כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חברו...
והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,אף
על פי שנתן לו דמים רבים ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,שנאמר "לא תחמד" ...ואינו עובר בלאו זה
עד שיקח החפץ שחמד ,כענין שנאמר "לא תחמד
כסף וזהב עליהם ולקחת לך"  -חימוד שיש בו
מעשה.
כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חברו וכל
כיוצא בהן ...כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה
ונפתה לבו בדבר ,עבר בלא תעשה ,שנאמר "לא
תתאוה"  -ואין תאוה אלא בלב בלבד.
(רמב"ם הלכ' גזלה פרק א)
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~ בשולי הדברים:
עשרת הדברות הן כפשוטן והסברן המובא לעיל,
אך אפשר להסיק מהם גם על חיי האדם עם עצמו:
אנכי – דע כי כל מה שקורה אתך ובחייך ,מתחיל ונגמר בך .העצמה אישית זו מילת
המפתח .אתה יכול .אתה ראוי .אתה מסוגל .הגיע הזמן שתתחיל להאמין בעצמך.בכך
שהקב"ה ברא אותך ויש לך ערך רב בעולם ,מכאן מתחילים.
לא יהיה – משפט המפתח של חוסר עשיה וחוסר לקיחת אחריות בחיים הוא "יהיה
בסדר" .משפטי משנה הנובעים מכך הם "ככהה זה נהיה"" ,יצא לי"" ,אלה הם חיי"
וכדומה .מסתבר שזה עובד הפוך :לחיים שלנו יש מנהל והוא אנחנו (עם העזרה מלמעלה,
כמובן) .שם דבר לא נהיה מעצמו ושום דבר לא 'יוצא' מעצמו.
הפסק להתלונן על הכישורים "הדפוקים" שה' חנן אותך בהם .הפסק להתחמק ממילוי
המשימות שלך בגלגול עיניים צדקני של "ה' יעזור"" ,וברצות ה'" .רוצה לדעת את האמת?
ה' רוצה ומחכה לעשייה שלך.
זכור את יום השבת – מדי פעם עצור ממלאכתך ובדוק אנה פניך מועדות ,מה הכיוון
שאתה מוביל בחייך .כשאתה עוצר ,כדאי גם שתציץ ב'מראה האחורית' ,ותראה כמה
התרחקת מהמקומות הלא טובים שבהם היית .אם לא תעצור לבדוק ,יש סיכוי שתאבד
כיוון( .כמובן שיום השבת הוא הזמן המתאים והמיועד לכך מתוקף קדושתו ג"כ)
כבד את – את הסובבים אותך ,את האנשים שאתה בא עמם במגע ,פתח עיניך ואוזניך,
הקשב ותלמד גם כיווני מחשבה חדשים בחיים .סביר מאד שתצא מכך מורווח.
(וזה מתחיל בכבוד להוריך מולידך החפצים תמיד בטובתך)
לא תרצח – יש אנשים שהורגים את יכולותיהם ואת יומם במרוץ אחר ה'כלום' .הם
בונים מגדלים באוויר ,מתכננים תוכניות ,משיאים עצות ותובנות .מבחוץ הם נראים
'מבריקים' ומוכשרים מאד – אך לכלל עשייה הם לא מגיעים ולא יגיעו לעולם .הם בורחים
מעשייה מוכחת .ימיהם הולכים לריק והכאב הוא גדול.
לא תנאף – הפסק לרדוף בחיים אחר הדברים שיביאו לך סיפוק רגעי ולא יביאו לך
תועלת לאורך זמן .התחל להשקיע בדברים ברי קיימא שתוכל להיאחז בהם באופן אמיתי
גם בימים קשים .התחבר למקומות העמוקים והאמיתיים שבנפשך ואל תיתפס אחר הנוצץ
והחולף.
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לא תגנוב – הפסק 'לגנוב' מאחרים .יש לך המון משל עצמך .אם רק תתחיל לחשוב
'מחוץ לקופסה' ,תהיה מקורי ,תפלס דרך משל עצמך ,לא תזדקק לקחת רעיונות מאחרים.
לכל אחד יש את היכולות והכישורים שלו ,אז תסמוך על עצמך ופחות להציץ מה קורה
אצל הזולת ולהעתיק/לגנוב מהם.
לא תענה – אתה חי בפלונטר? אתה מרגיש שאתה מסתובב סביב עצמך? אתה חש
שאתה עובד במקום שלא מתאים לך ומבזבז לריק את כישוריך? הגיע הזמן שתפסיק לענות
את עצמך .צא מאזור הנוחות שלך ,תשלוף את עצמך מהפחד המצמית ,ותתחיל לשנות את
אורח חייך .בינינו ,כמה זמן תוכל עוד להמשיך ככה?!
אתה כל הזמן מעיד עדות שקר על עצמך...
לא תחמוד – הצלחות של אחרים שאינן מתאימות לאופייך ולאישיותך .כל אדם יש לו
את "ארגז הכלים" שקיבל משמים עם לידתו על פי טבעו ומזגו .גם לך יש כישורים,
יכולות ואפשרויות המתאימות לך ולחייך .כשתלך במסלול האישי שלך ,תצליח פי כמה
מאשר חיקוי הזולת .זו הבטחה.

