
לרגל המצב, חבילת החג המורחבת במהדורה דיגיטלית 
מיוחדת לאחינו בכל תפוצות העולם היהודי, קריאה 

מועילה, חג כשר ושמח ובשורות טובות, צוות ׳בקהילה׳
פסח 
תש"פ

יוצאים מן הלב 
הרבנית לסרי בראיון מיוחד על חוויות מבית ומחוץ עם 
מסר מחזק ומעצים ועל פעמי משיח שמבשרים על חירות 
וגאולה

הדרך לחירות 
זהו סיפורה של ליבא מבין כותלי בית הסוהר, וגם 
סיפורה של קרייריסטית ושל סטראוטיפית מעוכבת זיווג, 
שחוברות יחד וכל אחת לחוד • מסע אל החופש 

בבהילות יצאנו
מקבץ סיפורי מנוסה ובריחה בחצי הלילה בתקווה 
לגאולה וחירות של נפש וגוף • בין שבילי אמונה וביטחון

חירות מיוחדת
הן נלחמות כל יום וכל היום כדי להשתחרר מכבלים 
מגבילים • הצעד הקטן שלהן הוא הניצחון הגדול של 
כולם • פסיפס אנושי מרגש של חלומות ותקוות

בדמייך חיי 
בלעדי • סיפורה של שרה, שחלתה בשחפת • על תנאי 
בידודה הקשים, אימת המוות, הכאב והקושי בריחוק 
מהילדים • החופש לחיות

אפשר לצאת מזה
בארבע נשים עובדות ואובדות דיברנו • מיהן והאם יצאו 
לחירות? • עבדות בת זמננו

כלות קורנות 
מצעד חתונות הקורונה המוזרות • חתן במעצר, אבא שלא 
הספיק להגיע, חתן וכלה שנדבקו בקורונה בחתונתם, 
לוקשיין בחצר בית הספר ואפילו חתונה בבית ראש 
הממשלה • יוצאים מהקופסה
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את מוצרי maxcover ניתן להשיג בפארמים ובנקודות ברחבי העולם וגם בישראל!

לבירור נקודת המכירה הקרובה לביתך התקשרי: 03-6180006 שלוחה 2
NEW YORK | BROOKLYN | FLATBUSH | MONSEY | BOROUGH PARK | WILLIAMSBURG | NEW JERSY | LAKE WOOD | LONDON | PARIS

FIX IT!
JUSTLorem ipsum

מוצר זה
כשר לפסח

תש"פ

תשכחי ממראה
מרוח ומיקאפ נוזל
JUST FIX IT!

MAXCOVER מציגה את הנוסחא הייחודית לקיבוע האיפור לאורך זמן
פיקסר ספריי לרענון וקיבוע האיפור, בעל פורמולה מעודנת המתאימה לשימוש יומיומי 
ומותאמת גם לעור רגיש עם טכניקת מתז uniform scattering לפיזור באופן שווה ואחיד.

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



הגדות מסוגים שונים, הגדות מבוארות | הלכות פסח | דרשות 
מיוחדות לפסח | מדרשים וסיפורים | הגדות וספרי פסח לילדים

משלוח חינם בקנייה מעל 120₪ מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד! *המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים, ב"ב, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, 
אשדוד, פתח תקווה, רכסים.**מקומות שלא ברשימה זו המשלוח בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובקניה מעל 120 שח. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות 

שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.

1-599-581-581
02-5329314

מגוון אפשרויות להזמנת משלוחים:

yefe.co.il     yn1599581581@gmail.com 

                                    

פניני מוסר, משלים וסיפורים
מאוצרותיו של המגיד הגאון הצדיק

סיפורי הוד מפרקי חייו המאלפיםרבי ראובן אליצור קרלנשטיין זצוק"ל

מהדורת רייכקינד

 מאוצרותיו 
של המגיד

הגאון הצדיק 
רבי 

ראובן אליצור 
קרלנשטיין 

זצוק"ל

בן
או

 ר
חי

י

הגדה
של

פסח

יחי 
ראובן

הגדה של פסח

בפנינים  מעוטרת  ומתוקנת,  מפוארת  הגדה   - ראובן"  "יחי  הגדת 
רבי  הצדיק  הגאון  של  הגדול  מאוצרו  ההגדה,  סדר  על  וביאורים 

ראובן אליצור קרלינשטיין זצוק"ל.

סיפור יציאת מצרים בפרט, ועבודת ליל הסדר בכלל – היוו אצל רבנו 
עבודה תמה ומופלאה. דרשותיו הרבות התמקדו בראש ובראשונה 
והנפלאות,  הניסים  בהמחשת  כפשוטו.   – מצרים  יציאת  בסיפור 
היד החזקה והזרוע הנטויה, בהם הוציא הקב"ה את 
אבותינו ממצרים. עיקר מעייניו היו נתונים ל'סיפור' 
עצמו – אותו סיפר באופן מרתק ומוחשי, כפי שרק 

הוא ידע לספר.

בדרשותיו, תמיד היה רבנו מזכיר את דברי הזוהר, כי 
סיפור יציאת מצרים צריך להיות בשמחה ובחדוותא. 
בעת  למעשה:  הלכה  הדברים  את  יישם  הוא  ואכן, 
יציאת מצרים היה כולו אש להבה, שלהבת  סיפור 

קודש! אדום מרוב התרגשות!

ברגלו  עזים  מכאבים  רבנו  סבל  השנים  באחת 
בעקבות שבר שהסב לו יסורים נוראים, אולם כאשר 
הגיע לסיפור יציאת מצרים – הכל נשכח. באותה התלהבות כבכל 
שנה, באותה התרגשות, באותה חיוניות – הוא נשאב שוב אל הסיפור 

בכל  שקיבל  המוכר, 
חיים  חדש,  נופך  פעם 
ומפעימים  מוחשיים 

משל עצמו!

השתדלנו  זה,  בספר 
אותם  את  להעלות 
הכתב,  על  דברים 

לתועלת הרבים.

המשקל  לנוכח  כן,  כמו 
החשיבות  ולנוכח  רבנו,  של  בלבו  הסדר  ליל  מצוות  שתפסו  הרב 
המיוחדת שהעניק להן - צירפנו לקט נפלא ומרומם של הנהגותיו 

ודקדוקיו סביב הלכות הפסח בכלל, והלכות ליל הסדר בפרט.

והתעוררות רבה לקיום  חיזוק  ימצא בדברים  כי המעיין  אין ספק, 
מצוות הלילה הגדול בדקדוק ובהתלהבות. 

יחי ראובן

עכשיו בחנויות 'יפה נוף-פלדהיים' בלבד,
מבחר של ספרי פסח במבצעים מיוחדים!

ֵסֶפר
ִליִציַאת 
ִמְצָרִים

משלוח חינם - מהיום להיום!* 
 לכל הספרים שבחנויות

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

חדש!

חדש!

חדש!

10

10
10

15

15 20 20

20

20

30
30

30
30 25

חדש! חדש!

ועוד מגוון ענק של 
ספרי פסח נוספים

 במלאי...

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



_ _
הפופיטים

_ _
לומדים לצייר 1

_ _

לומדים לצייר 
וגם לצבע 2

_ _

לומדים לצייר 
קריקטורות 3

_ _

לומדים לצייר 
קומיקס 4

_ _

לומדים לצייר 
אידישקייט 5

_ _
דבק ניר ומספרים

_ _
טיף טף

_ _
אני רוצה חבר 1

_ _

אני רוצה 
חבר 2

זוכה פרס
שר הבריאות 

לחיבורי 
איכות בריאות 
ורפואה 2018

072-2441660

_ _

אינטיליגנצ'יק חידות מאתגרות 
לפיתוח החשיבה ואינטלגנציה רגשית

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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היופי הזה,
במשלוח
עד אליך.

וואטספ:  052-762-0487 | טלפון: 02-5609595
perfect@perfect-accessories.info :לקטלוג / להזמנה

perfectaccessories.co.il !עכשיו במשלוח עד הבית

פרפקט מתרגשת להציג
קולקצית אביב קיץ 2020

אביזרי שיער במבחר מרהיב לנערות, ילדות ותינוקות.
חדש! סטים אקסקלוסיביים של פיז׳מות לתינוקות וילדים.  

תיקי בנות, נערות ונשים בעיצובים מקוריים.
מתנות יוקרתיות לכלות | תיקי איפור וערב

ועוד מבחר ענק של גאדג׳טים ומתנות אפיקומן מהאגדות.
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 | Kantar 2019 לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.עפ״י סקר אמהות במגזר החרדי יולי

סימילאק למהדרין
 הוכח מחקרית כפורמולה

מספר 1 בעיכול
להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מען למכתבים: 
ת.ד. 868 בני ברק 

 5111601
טל: 073-2-600-900

לתגובות:
פקס: 073-2-600-970

pninah@bakehila.com
לפניות לוועדה הרוחנית: 

פקס: 073-2-600-919 

מנהלת מותג: אסתר ת. לדרמן
עורכת: לימור שטרן

גרפיקה: ברוך קליין, עידית עזרא

דבר העורכת
בין דמדומי חמה ללבנה שהגיחה ממקום שבתה אל שמיים עטורי כוכבים, ושקט שעוטה 
את רחובות העיר השוקעת, דולקים חלונות הבתים בחגיגיות יתר. האור המיוחד שיורד 
על היקום כולו, מביא לכל בית את בשורת חג הגאולה, נוטע תקווה בלבבות ומפיץ ניחוח 

של עולם אחר, מכיל יותר, אוהב יותר וביתי יותר.

לצד הקושי שהיה מנת חלקנו בשבועות האחרונים, הלחץ, החשש מהלא נודע שהפך 
לקרוב ומפחיד יותר, נפרשת תחושה חדשה בלב לגאולה ולעתיד בריא יותר ומאיים פחות...

בכל דור ודור, ובכל יום ורגע, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מעבדות לחירות. 
מצריים שלנו, שאחוזה בכל אחת מאיתנו, כל אחת וניסיונותיה, כל אחת ומיצריה, נמשכת 
במעגלי חיים וזמן, נודדת בתהליך אינסופי, במסע תמידי לכיוון השחרור, ליציאה לחירות 

שתגיע... שתבוא...

 כך כשבחרתי את הנושא הדי רגיל ומוכר 'יוצאות לחירות', להוביל את מגזין חג הפסח, אי 
שם בשלהי חודש שבט, עדיין לא חלמתי על התהפוכות שיחולו בעולמנו ותוך זמן קצר. 
ודאי שלא על תנאי החיים החדשים, שמי יכול היה להאמין שאפשריים בעולם מתוקן 
ומתקדם כשלנו. יצור בלתי נראה, מחולל שינויי חיים של מדינות שלמות, יוצר סגר על 
חיים שלמים שהתנהלו עד להיכרות הלא צפויה איתו באופן רגיל ובקצב של מרוץ נגד 

הזמן, לצד קידמה וידע. 

כעת שכולנו ב-hold, בתקופת המתנה שכזאת, מהחיים הסוחפים, כמהות לצאת לחופשי 
מהסגר והבידוד הכפוי, המשמעות לחירות הופכת להיות רחבה ועמוקה יותר. כחלק מהכאוס 
הגדול אליו נקלענו ניתן לראות גם שינויים לטובה, שחרור מכבלים חונקים שהפכו אותנו 
לאזוקים בידם, בגלל ריצת ההספק הבלתי נגמרת של היומיום, בשלל המטלות והמשימות 
שהצבנו לעצמנו, איתם לא השכלנו ואולי לא הספקנו להבחין בכל הטוב והמתוק שעוטף 
אותנו. חופש שנתן לנו לראות ולהתחבר לקרובים לנו, סורגי עיניים ולב שנפתחו בבת 
אחת, תוך כדי שאימת הקורונה נפלה עלינו. מצד שני, דווקא בגלל הראייה הבהירה וטווח 
האוויר שהפך נקי וטהור יותר, אנו משוועות לצאת לחירות של ממש, לגאולה שלמה ואולי 

גם סופסוף, מצפות באמת. 

ואומנם הנושא הנבחר נשאר מתאים מאי פעם, אך הכתבות עברו מוטציה ושינוי. כל מה 
שתוכנן בתחילה, הפך פניו למשהו אחר בעקבות המאורעות וההגבלות שהתרחשו עלינו. 
בין הכותבות המוכשרות שלנו, היו כאלו שנכנסו לבידוד, כמו כותבת אהובה וילד מתוק 
שהצטלם לשער )לא מהשבוע(, מרואיינות שבודדו, כאלו שלצערנו גם חלו, ואפילו בעל של 
כותבת שנמצא חיובי לקורונה. כך שגם במערכת העיתון העמוסה, הורגשו שינויים מיום 
ליום ואף מרגע לרגע. כעת, הגענו בס"ד לברך על המוגמר. אני מקווה שתוכלנה ליהנות 
ולנשום חירות מתוך הדפים שעמל רב ולחץ עצום, הושקע בכל אחד מהם. תהפוכות של 
האם יהיה מוכן בזמן, ואם יהיה סגר מלא, ועוד כהנה וכהנה שאלות ותהיות קיומיות שהיו 

מנת כל מילה ומילה. 

אז זהו. הגענו ליעד הנכסף, שהיה קשה הפעם מהרגיל, אבל הצלחנו בס"ד לערוך את שולחן 
הסדר שכל הדרך עד אליו עשה לנו סדר בחיים, במחשבות הלב ונבכי הנפש. שהוכיח לנו 
מהם חיים נכונים של חירות אמיתית וחופשית, יחד עם המשפחה, עם מי שבאמת ראוי 
שנשקיע בהם זמן ומחשבה, חיים נטולי אזיקים של הספקים ומשימות לא נגמרות שרק 

עוטפים את חיינו בערפל שמאפיל על כמה טוב בהם. 

אנחנו עוד רגע בחג שכולו חירות, מייחלות ומצפות לרפואת כל החולים, לנחמתם של כל 
אלו ששכלו את יקיריהן, ובמילים פשוטות, מקוות, מאמינות ומתכוננות במילים שליוו 

את עם הנצח לאורך כל דור ודור "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".

פסח כשר ושמח, 

נ.ב. אשמח לשיתופים וסיפורים על החודש האחרון שעבר עליכן, לפני ובתוך חג הפסח. 
מחכה לכן במייל:

pninah@bakehila.com

47
8 

יון
גל

אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! צילום: מלאנז' בגדי ילדים
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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מדורים
פניני חכמה // 16

על תעתועי דמיון ופריחה

מרגלית טובה // 18
והגדת - כל השאלה איך תגיד

דרך חיים // 76
בלי שום ירייה

קו ונקודה // 77
ניהול מו"מ או גישור

שחמט // 78
פסח ראשון

פנינה של יום // 80
יום בחייה של חדווי גרינפלד

60 שניות בדקה // 82
החופש הגדול והנורא

החיוכון // 83
ליל הבסדר

הולכת בשבילה // 84
סיפור בהמשכים

אנדנדינו // 86
אל תדאגי

פנינה קולינרית // 87
מתכונים חגיגיים לפסח

בריא לך // 94
כשר לפסח

הדרך לחירות / אביגיל שיין

"מה שנראה לנו כאסון נורא, הוא בעצם מתנה שבורא עולם שלח לנו 
ברחמיו, בשביל לרומם אותנו, לגדל אותנו – ולהציל אותנו. שמענו 
שלוש עדויות מרגשות על נשים שמצאו את החירות שלהן בתוך 
הקושי והכאב, וגילו ש'קוץ' הגלות שנכנס לתוך חייהן ומנע מהן 
להשיג את מבוקשן, היה בעצם הדבר שהוביל אותן אל הגאולה".

יוצאים מן הלב / מיכל בורשטיין
 

"אדם שפועל נכון- אנשים נדבקים ממנו ופועלים באותה צורה. 
זה מה שעובד בשטח. אם האדם מתנהג כך, אנשים מזהים 
את האמת, וזה מה שגורם להם לשנות את עצמם. את שואלת 
לגבי בדיחות? הבית שלנו רגיל ועליז, בית רגיל לחלוטין. 
יש זמנים של רצינות, ויש זמנים שמתבדחים בהם".

בבהילות יצאנו / ציפי גולן

אמצע הלילה. חושך מסביב. רק דמות קטנה, קומית משהו, צועדת בין 
הרחובות. ממהרת הדמות, היא חייבת להספיק לפני ש... לפני שהנורא 
מכל יקרה. היא חייבת לומר להם לצאת, לעזוב את מצרים, לפני 
שתמות בעצמה. גם הן היו חייבות לברוח, מהבית, מהכפר, מהעיר, מכל 
מה שהכירו ואהבו. אבל המנוסה הייתה שלמה, מאמינה ובוטחת".

חירות מיוחדת / ט. בארי

"הנשמה שלנו עשתה מסלול ארוך בירידה לעולם הזה, ולא 
לחינם. מצפה לה תפקיד מיוחד, שליחות מדויקת בשבילה. 
התכונות, היכולות, הכוחות – הכול ניתן לה בשביל למלא 
את שליחותה הייחודית. כשהאנרגיות נשאבות למקום 
אחר – הפספוס הזה הוא מירור לחיי הנשמה".

54 אפשר לצאת מזה / מימי הירש

"אנחנו עובדות של עצמנו. עצמנו הבוסיות קבעו כללים, 
הקפדות, רצו רצונות, תכננו תכניות, ואנחנו - העובדות 
אצל אותן בוסיות - צריכות ללכת אחרי הרשימות, 
להקפיד, להתמיד, למלא את הדרישות ולא לפספס כלום. 
אחרת... אחחח, איזה זלזול נראה בעיניים של עצמנו". 

בדמייך חיי / מיכל בורשטיין
 

"השתעלתי וחיפשתי אוויר. זו תחושה שאני לא 
מאחלת לאף אחד להרגיש. נגמר לי האוויר ואני לא 
מצליחה לנשום. חיפשתי נתיב נשימה, ונאבקתי על 
כל פיסת אוויר, כשתוך כדי עולות לי המחשבות: 
אימא'לה, אני לא רוצה לגמור כך את החיים".     

46

והגדת לבנך / תהילה גיל

"במקום להאשים את עצמנו אנחנו נוטות להאשים את 
הסביבה. "הילדים האלה פשוט לא מקשיבים!", "החברה הזו לא 
מתעניינת בי בכלל!", "התלמידות האלה לא ממושמעות!". 
רגע אחד. עצרי. אולי האשמה לא בסביבה אלא בך?"

כלות קורנות / חיה זלושינסקי

"לא דמיינתי שאראיין כלות באמצע ימי שבע הברכות שלהן. מצב 
הקורונה אילץ אותי אחרי התנצלויות להפריע להן, כדי לשמוע 
מהן על החתונות הלא שגרתיות בצל מגפת הקורונה. כאן המקום 
להודות לכל אותן כלות שהסכימו לשתף בחתונות לא רגילות, 
וגם להעריך אותן על ההתמודדות עם מצב לא שגרתי בחיוך".    
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רחל לביאפניני חכמה

הבית הזה כולו
'קיטשנס'

השנה תרגישו בני מלכים אמיתיים
עם מטבח וריהוט בסטייל אירופאי

יוקרתי מבית 'קיטשנס'.
פסח כשר, שמח ומלא בהדר!

בית שמש: נהר הירדן 10 // ירושלים: ירמיהו 56
טל' 02-6243773 // שעות פתיחה: 10:00-18:00
k i t c h e n s 1 . c o . i l

מדובר בזמן בו עלינו לפתוח פתח כחודו של מחט כדי 
לשוב – הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו פתח לנו בעת הזאת, 
פתח כפתחו של אולם. ועגלות יכולות להיכנס בו, קרוניות. 

כל שיש לעשות הוא – להיכנס.

*

את מגילת שיר השירים נוהגים רבים לקרוא לאחר סיום 
ליל הסדר. במגילה זו נאמר: "אני חבצלת השרון שושנת 

העמקים".

שואל הגאון מווילנא, כיצד יתכן הדבר – או שזו חבצלת 
השרון, או שושנת העמקים, שכן מדובר בשני סוגים שונים 

של פרחים.

ומסביר, כי ישנם אנשים המאוכזבים מהישגיהם הרוחניים. 
יתכן שלאחר סיום ליל הסדר לאחר קיום מצוות הלילה, 
יכול אדם להרגיש שמא החמיץ דבר מה. בלבו תכנן תחושת 
רוממות בעוצמה שלא זכה לה. והוא מאוכזב ועצב על לבו. 
על כך אומר שלמה המלך: "אני חבצלת השרון שושנת 
העמקים". האמת היא שמדובר באותו פרח. רק שהחבצלת 
גדלה בשרון במקום מישורי בו השמש קופחת ומשם כך 
נכמשים עלי השושנה והיא מתייבשת ומקבלת מראה 

יבש. זוהי חבצלת השרון.

שושנת העמקים גדלה בעמק, במקום שבו המים מרובים 
והשמש אינה משפיעה במידה מרובה. לכן מתגלית השושנה 

במקום זה במלוא יופייה והדרה.

וכך אומר עם ישראל לקב"ה: "אני חבצלת השרון"- אני 
נראית לך יבשה, רחוקה מרוחניות ומחוברת להנאות העולם 
הזה. אבל זו רק החיצוניות שלי, הנשחקת מהבלים. באמת 
בתוכי אני "שושנת העמקים", בפנימיותי לבי נתון אליך 

ריבונו של עולם!

)הגדת דורש טוב, הוצאת יפה נוף(

רבי לייבלה איגר, נכדו של רבי עקיבא איגר, מסביר שזוהי 
הסיבה שאנו מניחים ביצה בקערת הסדר. ביצה במבט 
ראשון נראית סתמית ולא ברור מה תכליתה. אולם, הדבר 
היחיד שהיא זקוקה לו הוא החום. במידה ויחממו את 
הביצה היא תוציא החוצה את הפוטנציאל שלה בדמותו 

של אפרוח צהוב ומצייץ.

כאשר אדם מרגיש ריקנות וחוסר, עליו להוסיף על עצמו 
תוספת חמימות: עוד קבלה קטנה, עוד פרק תהלים, 
תפילה נוספת, מעשה חסד. וזה מה שאנו עושים בלילה 
זה, כשאנו אוכלים מצות ומשנים את מנהגנו, יש בכך 
לסמל שאנו מכנים ומזומנים להוסיף על עצמנו קדושה 
נוספת ולהתקרב אל השם - הוא שהוציאנו ביד חזקה 
ממצרים והוא שיוציאנו בעזרתו יתברך לגאולה השלמה 

במהרה בימנו אמן.

חג פסח כשר ושמח לכולכן!

מעשה בבן כפר שמעולם לא חזה בהתפתחות הטכנולוגיה 
והישגיה. יום אחד הוזמן הכפרי לכרך הסואן והחליט להיכנס 
לבנין גדול שנקרה בדרכו. ובבניין – אולם חשוך בו הצטופפו 
אנשים רבים בחושך. הסתקרן הכפרי והחליט להצטרף אף 
הוא על אחד הכיסאות המיותרים שבאולם על מנת להבין 

מה כולם עושים שם בעלטה הסמיכה.
בפאתי האולם, נצפו על הקיר דמויות מהלכות, חיות ובהמות 

מקפצות ועולזות, פלא פלאות!
הכפרי עמד המום מול המחזה, מרותק כולו חזה בפלא 
ולא ידע את נפשו מרוב תדהמה. אך למרות זאת הוא 
שאל את עצמו: מדוע יש לשבת בחושך? אפשר ליהנות 

מהמיצג המופלא גם באור!
מיד שלף פנס מכיסו וכיוון אותו אל עבר הקיר. כל התמונות 
נעלמו באחת והקהל הזועם הסב אליו את מבטו וגער בו 
בצעקות: "כבה מיד את הפנס! האור מפריע לראות את 

ההסרטה!"
התנצל הכפרי בעלבון: "בסך הכל רציתי לעזור לכם שתראו 

טוב יותר..."
שמחזות  לך,  "דע  הרבה:  סכלותו  על  הצופים  צחקו 
התעתועים המדומיינים הללו תלויים בעוצמת החשכה. 
ככל שהיא רבה יותר, כך ההסרטה תהיה ברורה יותר. אם 

תדליק את האור, תיתקל בקיר חלק ותו לא".
*

עם  הממשלה  ידי  על  שנסגרו  הראשונים  המקומות 
התפרצות מגפת הקורונה היו מרכזי הבילוי. כל אותם 
מקומות של זלילה, בזבוז זמן וכסף והשחתת הנפש הם 
מקור החושך בעולם וככל שהאדם שוקע בהם יותר, כך 
הוא נמשך אליהם עוד ועוד. הוא שוקע בתוכם, מחפש 
לשאוב מהם עונג וכוח. ואין הוא יודע שככל שיעמיק הוא 
לצלול אל תוך הדמיון הרי הוא משרה אפלה על נשמתו.

עולמנו הוא אולם רחב של תיאטרון, אנשים זזים מכאן 
ולשם, חיות מרקדות וצוהלות והפנטזיה המשתוללת מציגה 
תמונת שווא שאין בה ממש. לעתיד לבוא, עת יאיר החושך 
כיום, תתבהר המציאות, ההבדל בין הקודש לחול יבלוט 
וההסרטה הצבעונית שהוקרנה במשך הדורות על קיר 

ההיסטוריה תחשוף את ריקנותה.
דומה שבתקופה האחרונה זה קל מתמיד. גם אנשים 
שנמשכים אל מקומות הבילוי נאלצים להדיר את רגליהם 
משם בשל איסור ההתכנסות שהחילה המדינה. עתה, לא 

"עולמנו הוא אולם רחב של תיאטרון, 
אנשים זזים מכאן ולשם, חיות מרקדות 
וצוהלות והפנטזיה המשתוללת מציגה 

תמונת שווא שאין בה ממש. לעתיד לבוא, 
עת יאיר החושך כיום, תתבהר המציאות, 
ההבדל בין הקודש לחול יבלוט וההסרטה 

הצבעונית שהוקרנה במשך הדורות על 
קיר ההיסטוריה תחשוף את ריקנותה"

על תעתועי דמיון ופריחה

"תאיר כאור יום חשכת לילה" )הגדה של פסח(
"אני חבצלת השרון שושנת העמקים" )שיר השירים(
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מי 
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ם: 
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בוטיק בגדי יוקרה לתינוקות | כתובתינו: ר' עקיבא 109 בפסאז'
ninosdelusso@gmail.com :טל': 054-3979048 | ווצאפ: 054-3979048 |  דוא"ל

שעות פתיחה: א'-ה' 10:30-14:00 , 17:00-21:00 ו' 10:30-12:30

חווית קניה בליגה אחרת של בגדי תינוקות בסטייל. יבוא בלעדי של בגדי איכות מאיטליה, ספרד 
ופורטוגל. מבחר גדול של בגדים קטנטנים לפגים, ומידות קטנות ומדוייקות. בגדי ברית ופדיון. 

קולקציה יפיפיה לתינוקות עד מידה 24 חודש: שמיכות, כובעים, נעליים, ואקססוריז.

ניתן להזמין עד הבית, לקבלת קטלוג:
    054-3979048            

ninosdelusso@gmail.com      

 LUSSO מגיעה 
אליכם עד הבית

16  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מרגלית טובה

'זה בלתי 
אפשרי, 
לא אחראי 
ומסוכן 
מאוד!', 
נסער האיש, 
'תהליך כזה 
חייב להיות 
בהשגחה 
רפואית 
קפדנית, 
אסור לעשות 
אותו בבית, 
ואני לא יודע 
מה עבר 
על אשתי 
השפויה 
בדרך כלל, 
שמתעקשת 
על השטות 
הזאת. אין 
לך מושג 
אילו לחצים 
הפעלתי 
עליה"

ואני בוש ונכלם, אני חושב על הלחצים שהפעלתי עלייך ולא 
יודע איך לבקש סליחה. התנהגתי אלייך בצורה בלתי אפשרית; 
לא כיבדתי את מה שאת מרגישה ואת מה שאת אומרת, הפעלתי 
עלייך המון לחצים ולא כיבדתי את רצונך, אחרי הכל, זה החיים 
שלך והגוף שלך, וזכותך המלאה להחליט מה ואיך את עושה 
איתו. אז קודם כל, אני מתבייש ומצטער ודבר שני אני מתחייב 
שמרגע זה ואילך אשמור שתוכלי לעשות מה שאת רוצה ואיך 
שאת רוצה. אם מישהו יבוא וינסה ללחוץ עלייך תגידי לי ואני 
אשמור עלייך שלא יציקו לך. אני לא אתן להכריח אותך לנהוג 

אחרת ממה שאת רוצה'.
'מה כל הדבר הזה?', שאל ידידי הטרי מארה"ב בתימהון הולך 
וגדל. ואני המשכתי: 'דע לך, ידידי, אשתך לא תאמין למה שאתה 
אומר. היא תעמיד אותך במבחן יום, יומיים, שבוע ושבועיים. 
היא תבחן אותך בכל מיני צורות ודרכים אך אם תהיה נחוש 
בדעתך - בסופו של דבר היא תאמין לך, וכשהיא תאמין תראה 

מה יקרה...'.
'מה יקרה?', שאל האיש.

'היא תרד מהעץ', עניתי והסברתי, 'תבין, ישנן שתי שפות שאינן 
נפגשות, שפת המוח ושפת הרגש. כשהרגש פעיל מאוד - 
המוח יוצא לחופשה. אתה, הרבנים, הגיסות, האימא והאבא 
של אשתך, כולכם דיברתם אל השכל שלה, אבל היא מדברת 
מתוך הרגש. היא מאוד רוצה לעבור את הטיפול בבית. היא לא 
אמרה שהרעיון לעשות זאת בבית חכם, היא אמרה שזה מה 
שהיא רוצה. בצורה כזאת אין לכם שום דרך להיפגש לעולם. 
רק כאשר תעבור לדבר איתה בשפה שלה, שפת הרגש, תזדהה 
איתה, תגיד לה בפה מלא שההחלטה היא שלה ורק שלה, ואתה 
איתה ותגן ותשמור עליה מכל מי שילחץ עליה, הרגש שלה 
יירגע ואז ניתן יהיה לפנות אל ההיגיון שלה, אל השכל שלה, 
והם בעז"ה יפעלו אצלה. אם תעשה את זה טוב, לא ייקח יותר 

משבועיים-שלושה והסיפור ייגמר'. 
'אתה אחראי?'. התנשם ההוא מעבר לקו.

'לא', השבתי במתינות, 'איני אחראי על שום דבר, אני רק ממליץ'.
'ואם זה לא יצליח?', שאל האיש.

'אם לא, תחזור לאותו מקום שאתה נמצא עכשיו, אבל אם תאמין 
שזה יצליח יש לך סיכוי מצוין שזה יעבוד, אבל רק אם תאמין'! 
לקח זמן לשכנע אותו. הוא לא הכיר בכלל את השפה המבינה 

והמכבדת, אך כשנפרדנו הוא הבטיח לעשות כעצתי.
אחרי שבוע וחצי צלצל שוב. 'רבי אהרן, יש לך רוח הקודש', 
אמר. 'אין לי, אבל מה קרה?', התעניינתי. 'עשיתי כדבריך ממש. 
תרגלתי כל הלילה איך לעשות את זה רציני - שהיא תאמין 
שהכל בא מתוך הלב באמת. קניתי מתנה, עמדתי בנחישות בכל 
המבחנים שלה, התמודדתי מול הלחצים של ההורים, ואתמול 
בלילה אשתי אומרת לי אולי בכל זאת ניקח רופאה פרטית 
בבית חולים, אתה יודע, שאם יסתבך משהו נהיה מוגנים. רבי 

אהרן, מה יש לי לומר לך, רוח הקודש ממש!'. 
ובכן, אין לי רוח הקודש, אני רק יודע של'והגדת' יש דרך. אנחנו 
צריכים ללמוד את השפה לתקשורת בריאה. את שפת הלב, 
את ההבנה, את ההזדהות, את הבנת מקומו של השני, ואז יש 

סיכוי אמתי שיקשיבו גם לנו.
פסח כשר ושמח.

לפני מספר שבועות צלצל אליי אדם מחו"ל. הוא נשמע בן תורה 
אמתי. סיפר שהוא מצלצל בעקבות קריאת הספר 'בעקבות 
אתהלך'. 'קראתי את הספר', אמר, 'וקיבלתי את הרושם שאתה 
יודע איך לשנות לאדם את ההחלטות השגויות שלו. אני נמצא 
במיצר ומבקש שתקדיש לי חצי שעה כדי לעזור לי בעניין 

כזה', ביקש. 
'אין לי חצי שעה, אני מוכר מצרך כזה לארבעה אנשים, ובכל 
מקרה אני לא יודע 'לשנות' לבני אדם החלטות', השבתי. והאיש, 
שלא הצטרף לבדיחות דעתי, אמר: 'הרב מרגלית, זה עניין של 

פיקוח נפש ממש'. 
'פיקוח נפש...', התהרהרתי, 'אם כך צלצל אליי מאוחר בלילה. 
מתי שאצלנו השעה אחת ואני לא יודע מה השעה אצלכם'. 

האיש הודה וניתק את השיחה.
בלילה, כשהשמים סביבי כבר היו שחורים לגמרי צלצל האיש 
שוב. סיפר שהוא מתגורר בארצות הברית וזכה למשפחה אמידה 
ושמחה. יש לו אישה טובה ושלושה ילדים ובאופן כללי החיים 

שלו די מסודרים. אלא שעכשיו קרה בהם משהו יוצא דופן.
אשתו צריכה לעבור טיפול רפואי לא מאוד מסובך, אך כזה 
שמצריך אשפוז וטיפול בבית חולים. הוא רצה להזמין עבורה 
מקום בבית החולים הטוב ביותר באזור אך היא החליטה, 
בהחלטה לגמרי לא הגיונית ובלתי מובנת, שהיא רוצה לעבור 
את הטיפול בבית, ואף מצאה אשת מקצוע שהסכימה לערוך 

לה אותו במסגרת ביתית. 
'זה בלתי אפשרי, לא אחראי ומסוכן מאוד מאוד!', נסער האיש, 
'תהליך כזה חייב להיות בהשגחה רפואית קפדנית, אסור לעשות 
אותו בבית, ואני לא יודע מה עבר על אשתי השפויה בדרך 
כלל שמתעקשת על השטות הזאת. אין לך מושג אילו לחצים 
הפעלתי עליה, פטישים ממש. אימא שלה, אבא שלה, האחיות, 

הרב שלנו, הרב שלה מהסמינר והיא... בשלה'.
'תגיד הרב, יש לך רעיון איך אני יכול להכריח אותה?' 

'מה דעתך על פטיש חמישה קילו?', שאלתי.
'הרב, אני לא צוחק. מדובר פה בעניין של חיים ומוות', ריגש 

האיש.
'ידידי, מדוע אתה מדבר בשפה כוחנית כל כך, למה פטישים 
ולמה להכריח? מדוע אינך מכבד אותה, את דעתה והרגשתה 

ואת מה שהיא רוצה?' שאלתי.
'דע לך ידידי שרק כשהיא תרגיש שאתה מכבד את דעתה 
ורצונותיה יש סיכוי שהיא תסכים למה שאתה מבקש, אחרת 

זה לא ילך. זה אלף-בית ביחסים בין בני אדם'.
'נו, הרב זה לא מה שחשוב עכשיו. רבי אהרן, תן לי עצה'.

'יש לי עצה אבל היא רק למתקדמים. אתה מוכן לשמוע את 
הדברים שלי עד הסוף, לנסות אותם ורק אחרי הניסיון להחליט 

אם הם נכונים ויעילים או לא?', ניסיתי לגשש.
'אין לי ברירה', ענה האיש בחיוך עצוב.

'בסדר, אם כן שמע לעצתי: מחר בבוקר אתה הולך לחנות הכי 
יוקרתית באזור שלכם, קונה את המתנה הכי יקרה שקנית 
לאשתך אי פעם, איני יודע מה המושגים שלכם אבל תוסיף 
עשרים אחוז מעליהם. עם המתנה הזאת אתה בא הביתה, כורע 
ברך ואומר לה: 'מאמי, סליחה. אני מתבייש איך שהתנהגתי 
אלייך. אני חושב על המילים שאמרתי לך בתקופה האחרונה 

הרב אהרן מרגלית, יו"ר 'מפעל החפץ חיים העולמי' ומחבר רב המכר 'אתהלך' ו'בעקבות אתהלך' וסדרת ספרי הקומיקס 'אהר'לה'

והגדת - כל השאלה איך תגיד...
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מסגרת ללימודי קודש והשקפה מפי טובי הרבנים
והמחנכות בשילוב לימודים אקדמיים.
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עזרה במציאת
עבודה מתאימה

אחוזי השמה
גבוהים

מסגרת חינוכית
מוקפדת

קבלה על סמך
מבחני חוץ 

אפשרות למגורים
בבני ברק

בואו להתייעץ טלפונית עם יועצות התעסוקה שלנו 
ולהירשם ללימודים בהליך קצר וליווי אישי

מקום שמור
לבוגרת לוסטיג
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והניקיון הקדחתני לפסח 
- משתפת הרבנית בחוויות 
מבית ומחוץ, מחזקת אותנו 
לאור הניסיון הגדול שהתנסתה 
בו, ומספרת על תפקידה, על בנות 
ישראל שמתקרבות ועל פעמי משיח 
שמובילים אותנו לחירות שלמה
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יוצאות  לחירות

בתיכון חילוני והיא רוצה לעבור למקום תורני. ראיתי את 
המבט שלו והוספתי: אני אומרת לך שהיא שרה שנירר של 
הדור הבא. המבט שלו היה: אני הולכת להביא לו ילדה חילונית 
מבית ספר חילוני, ולהכניס לסמינר... בסופו של דבר הוא 
שאל: אפשר לראות אותה? הוא היה המום מהצדקות שלה 
וקיבל אותה. אחרי שנתיים שהיא למדה הוראה היא קיבלה 
הכשרה ללמד את ילדי ישראל! רק אחרי זמן אמר לי הרב 
שכשהבאתי אותה הוא היה מסופק מאד איך ילדה חילונית 
תגיע לסמינר שלו, אבל הוא סמך עליי, ואז הוא אמר לי: 
והרבנית, לא טעית אפילו במילה. היא באמת יכולה להיות 
שרה שנירר של הדור הבא. היא הקימה בית יהודי למהדרין 
בשכונה חרדית בירושלים, כשבעלה אברך כולל, והם חיו מהיד 
לפה כל התקופה הראשונית. יש לה היום שמונה ילדים בני 
תורה אמיתיים. ואם מסתכלים עליהם, לא מאמינים שהיא 
באה מרקע כזה. לפעמים את אומרת מילה פה ומילה שם, 

ולא יודעת כמה השפעה יש לכך לאורך זמן".

להסתכל על הטוב

לפני כ-4 שנים, בתחילת חודש סיון, יצא שמעון יוחאי לסרי, 
בנם של הרב והרבנית, לטבול בחוף אשדוד, הוא נמשה מהמים 
מחוסר הכרה, ובמוצאי שבת קיבלו המשפחה את הבשורה 

המרה. הילד השיב את נשמתו ליוצרה. 

איך מרגישים אחרי כזה מקרה?
"אני תמיד אומרת: הקב"ה 

נתן לי ילדים ואני מודה 
שנתן.  מה  על  לו 

י  ל ש ור  ע י בש
השבוע דיברתי 

ההודיה  על 
להשם. סיפרת 
ל  ע ל  ש מ
ם  י נ ת ו ח מ
ם  י ר י ש ע
ו  א ב ש
ת  י ר ב ב
השידוכים. 
אחד  כל 

על  יב  התחי
נדוניה גבוהה. ויהי היום 

כספו ואחד המחותנים נפל בעסקת ממון, וכל 
הלך, כל התנאים שהתחייב עליהם- השתוו לקליפת השום, 
כאשר אפילו את החודש הוא כמעט לא גמר. המחותן השני 
התעקש: תנאים אלו תנאים. אם אינך עומד בהם, נבטל את 

השידוך!
המחותן הדל התחנן שייגשו לרב ויבקשו את הכרעתו. האם 

התנאים מבוטלים או לא.
ניגש המחותן העשיר אל הרב והלין 

בפניו על התנאים שהמחותן אינו 
מכבד. ויען הרב ואמר: 
טוב שאתה באת 
אליי ולא הוא!

שמח העשיר: 
הרב  כנראה 

שאלתי אותך למה בנות לא הולכות לצבא, והסברת לי את כל 
הנושא באופן מקיף. הדברים חלחלו, ולקחתי אותם הלאה".

בכל שבת, היא ובעלה יוצאים מהבית, כבר מעל 30 שנה, כדי 
לחזק את עם ישראל. "אני בסמינר רווקות ובעלי בסמינר 
משפחות. אני מדברת עם נשים ומעודדת אותן בנושא טהרת 
המשפחה. ועם הרווקות יש לי שליחות להבהיר את הזכות 

שהקב"ה נתן לנו הנשים בשמירת הצניעות".

ומה עם הילדים שלכם, איך הם מגיבים לכך? 
"כל הילדים ב"ה רגילים לקירוב כבר מגיל צעיר, וכולם עוסקים 
בפעילות קודש ב"ה. הבן בבאר שבע אחראי זק"א, באשדוד- 
אחראי ידידים, הבן מבני ברק מנהל את המולטימדיה של אתר 
ערכים, לבת שלי יש תפוצה של 22 אלף נשים מכל העולם, 
ב'עולם הטהרה' הכשר בנתיב, והבן מבני עייש מגיע פעם 
בשבוע לבית שלי ומלמד ילדים נושרים. יש לו בקבוצה ילדים 
מובחרים. חלקם כבר התחתנו, כמובן בחתונות כשרות, שניים 
החליפו השבוע לפלאפון כשר, ורואים תהליכים מרגשים 

מאד ב"ה". 

אתם נוסעים כל שבת, לא מפריע לך לא להיות בבית?
"זו השליחות שלנו. ולא רק במלונות, גם בערים בחוץ כמו 
בחיפה ובעוד מקומות. לא מזמן היינו בדגניה, במקום שבו 
גרים אנשים שלא יודעים מה זה תורה, אשכנזים כחול לבן, 
ובעלי הצליח להמיס שם לבבות... אם בתחילה, לפני 30 שנה 
היו שני סמינרים בשנה, הרי שמהר מאוד נפתחו שמונה 
סמינרים, ואחר כך גם סמינרים מקבילים, והייתה תקופה 
של 200 סמינרים בשנה. זה אומר שבאותה שבת, במתחמים 
נפרדים היו רווקים, רווקות, משפחות מדרום ומשפחות 

מצפון. אקדמאים, רוסים, אנגלים ועוד ועוד"...

אל השיעור של הרבנית בראשון לציון, היו מגיעות בקביעות 
שתי אחיות רחוקות. "מסרתי את השיעור והן היו מתמידות 
להגיע, שתיהן הקימו בית חרדי. אחת סיימה צבא, והלכה לבית 
המורה בבני ברק ללמוד הוראה וחינוך מיוחד. כששמעתי 
שהתקבלה ל'בית המורה' כמעט התעלפתי כשנזכרתי איך 
הייתה קודם לכן. אנשים משנים את עצמם, והיהדות מעדנת. 
הייתה ילדה מבית ספר חילוני בחולון שהתחזקה. הכרתי אותה 
בסמינר ערכים וראיתי את ההתקדמות שלה. דבר אחד העיב 
על כך, היא למדה עדיין בבית ספר חילוני. זה היה לפני 20 
שנה והיא ביקשה ממני לעזור לה למצוא מקום לימודים אחר. 
אמרתי לה: 'אקח אותך לאור החיים'. ניגשתי 
בתמימות לרב אטיאס וסיפרתי לו על 
בחורה שסיימה י"ב 

לפני שנים התנדבתי בסמינרים של ערכים, ומדי פעם, בזמני 
הפנוי, נכנסתי להרצאות. בכל מושב הרצאות, הכריזה התכניה 
כי ההרצאה הראשונה תהיה של הרב לסרי. היה מדהים 
לראות אנשים המתקבצים לשמוע את הרב לסרי, ונשארים 
לשאר ההרצאות, גם אלו המדעיות שדרשו חשיבה מחודשת 

ומעמיקה ללא התחמקות.

אני זוכרת את הרב מבקש מהקהל: "כל מילה שתגידו לי - 
אספר לכם עליה בדיחה". ישבתי מכווצת על הכיסא המרופד, 
חושבת לעצמי: ומה יקרה אם לא ייזכר בבדיחה? אם בדיוק 
המילה הזו לא תזכיר לו כלום? כשמבקשים ממני לספר בדיחה 

אחת, אני מאמצת את המוח במשך זמן ולא תמיד מצליחה 
להיזכר באחת מוצלחת, ואילו כאן הרב לסרי עומד מול קהל 
של המונים, ויורה בדיחות בקצב. ובאמת, כל מילה הזכירה 
בדיחה מוצלחת שעוררה צחוק עז בקרב הקהל וחיממה 
אותו לקראת המסרים הבאים והחזקים של כל ההרצאות 

באותו יום".

 הרב עבר קורס כדי להתמקצע? 
"זה כישרון שהוא נולד איתו. מתנה משמים. השם נתן לו. 
זה מתבטא ב"ה בזיכרון ובשליפה, והוא עושה עם זה דברים 
טובים ומחזק את עם ישראל ומקרב אותו לאביו שבשמים. 
ר' משה שמואל שפירא זצ"ל, ראש הישיבה בבאר יעקב, 
התבטא על הרב לסרי שהדור היום של עקבתא דמשיחא, 
צריך גישה מיוחדת. כמו רגל דוממת, שרק אם את מדגדגת 
את הרגל היא זזה. צריך אנשים שיפתחו את הלב. וכך בסמינר 
של ערכים בין קוביות צנון יש בדיחות שפותחות את הלב. 
כמו ילד שמדגדגים אותו ואז הוא פותח את הפה ומכניסים 
לו את התרופה. כך הוא מדגדג את הקהל ודוחף את התרופה".

שליחות לחיים

בדרך כלל, רבנית היא אשת רב, במקרה של הרבנית לסרי, 
היא רבנית במלוא מובן המילה גם בזכות עצמה.

"התפקיד שלי הוא לחזק את הנערות בסמינר רווקות, וכן 
לשמור על קשר עם נשים שמגיעות לסמינר. הוא אינו מסתכם 
רק בתחומי הסמינר, אלא בכל מקום שאני פוגשת בנות יש 

לי תחושת שליחות". 

בחורה צעירה בלבוש צנוע ניגשת לרבנית, ואומרת 
לה: "עד לא מזמן לא הייתי נראית ככה. הכל 
בזכותך". הרבנית מנסה להיזכר מאיפה הכירה 
את הבחורה, והיא ממשיכה: "פגשת אותי בתחנה 
המרכזית. אמרת לי שאני בת ישראל, כיבדת אותי, 
ועוררת לי את הנקודה היהודית, ומאז התחזקתי. 

כשפוגשים את הרבנית עמליה לסרי, אשתו של הרב מיכאל 
לסרי, השאלה הראשונה ששואלים אותה: "נו, ואתם כל 
היום צוחקים? בעלך כל היום מספר לכם בדיחות"? הרבנית 
מחייכת, נראה שקמטי הצחוק שלה כבר רגילים לזווית הזו: 
"ולא רק זה, אלא שיש כאלו שמנסים לדעת: 'נו, ומה המצב 
בבית שלכם. הרי הרב כל היום הוא מדבר על זה'.. אנשים 
רוצים לדעת אם הסנדלר הולך יחף, האם תוכו כברו, או שמא 

הוא רק מדבר לציבור ובבית עושה צחוק מכולם"..

ומהי באמת התשובה? 
הרבנית מרצינה: "התשובה היא שדברים היוצאים מן הלב 
נכנסים אל הלב. אני מקבלת כל כך הרבה תגובות איך בתים 
השתנו בזכות ההרצאות של בעלי, ואין בזה חכמות. בנאדם 
שפועל נכון- אנשים נדבקים ממנו ופועלים באותה צורה. זה 
מה שעובד בשטח. אם הבנאדם מתנהג כך, אנשים מזהים את 
האמת, וזה מה שגורם להם לשנות את עצמם. את שואלת 
לגבי בדיחות? הבית שלנו רגיל ועליז, בית רגיל לחלוטין. יש 
זמנים של רצינות, ויש זמנים שמתבדחים בהם. לפעמים אני 
לא מסכימה איתו, לפעמים הוא לא מסכים איתי, כמו בכל בית. 
בית עם מידות מתנהל בצורה שגם אם לא מסכימים- מכבדים. 
לכולנו יש דעות וכל אחד מרגיש אחרת, ומקבל מקום. זה 

המתכון. ומי שמדבר מתוך הלב, הדברים נכנסים אל הלב".

צחוק בצד, וחיזוק בפרונט

צמד המילים 'הרב לסרי', מיד מעלה חיוך וזיכרון מצחיק 
מתוך בדיחה שהרב סיפר. השם שלו הפך למותג של רב 
שמכניס דברי מוסר ללבבות בצורה קלה לעיכול, מתוך צחוק 

ותובנות בצידו.

מהיכן 'למד' הרב את המקצוע. ובעצם, איך הכל התחיל?
"הרב לסרי התחיל את הקריירה האמיתית והקבועה בתור 
בן תורה, כאברך כולל אצל הרב עטיה זצ"ל מבת ים. הוא 
היה לומד שם מ-9 בבוקר עד 6 בערב. לפני 38 שנה הרב 
עטיה הכיר בכישרון שלו, וביקש ממנו לרכז פעילות לנוער 
באזור בת ים וחולון. כך בהפסקת הצהרים היה בעלי מרכז 
פעילות לכ-100 ילדים, שם 
גילו את הכישרון המולד 
והמוצלח שלו. באחת 
הפעמים ביקשו ממנו 
למסור הרצאה בערב 
של חברת אגד, שם 
פעיל  אותו  שמע 
שסחב  ערכים  של 
אותו איתו לפעילות, עד 
שמנכ"ל ערכים, הרב יוסי 
הכל  ומאז  אותו,  גילה  וליס, 
היסטוריה. הוא נתן לו במה, ובדיחה 

אחת הפכה לעוד מיליון בדיחות.

"אני זוכרת את הרב מבקש מהקהל: "כל מילה 
שתגידו לי - אספר לכם עליה בדיחה". ישבתי 
מכווצת על הכיסא המרופד, חושבת לעצמי: 
ומה יקרה אם לא ייזכר בבדיחה? אם בדיוק 

המילה הזו לא תזכיר לו כלום?"   

"באותה שבת, כשבן הרב נאבק על חייו, 
שהה הרב בסמינר ערכים, וחיזק את שומעי 

לקחו. ביחד הם התפללו והתחזקו והרבו זכויות 
בשביל הילד. הבינו שזה הדבר היחיד שיכול 

לעזור. להרבות זכויות"
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משהו. הוא מוזמן הרבה לאספות של ועדי עובדים. וכך במקום 
לשלם למרצה אלפי שקלים, הם מזמינים אותו ומשלמים 
הרבה פחות, ומקבלים הומור טוב ומסר. פעם אחת הזמינו 
אותו לדבר בפני עובדי חברה שמעסיקה גם ערבים. הוא לא 
ידע את זה מראש, והתחיל רגיל בסדרת הבדיחות, ואז הוא 
הגיע לבדיחה נוספת והתחיל לספר: 'ערבי אחד..'. ואז הוא 
רואה את האחראי שם זינוק אדיר ומתחיל לרוץ לקדמת 
הבמה. אנשים לא קלטו מה קורה, אבל בעלי מיד הבין שיש 
כאן משהו. וכך תוך כדי דיבור הוא החליף את המסר וסיפר 
פתגם טוב על הערבי… עד היום אנחנו מתגלגלים מצחוק 
כשנזכרים באחראי שהתחיל לרוץ בריצת אמוק כדי שלא 

יתחוללו בעיות. בדיעבד, התברר שחלק ניכר מהעובדים שם 
היו ערבים. מאז הוא למד לקח ושואל תמיד מה אופי הקהל 
והאנשים שנמצאים שם. בכל ציבור יש רגישות שצריך להיזהר. 
אם זה ליטאים, חסידים, חב"ד, ספרדים או כל קהל אחר. ב"ה 
כולם מפיקים ממנו את המיטב ואנחנו תמיד שומעים את 

המשפט: 'הרב לסרי אנחנו אוהבים אותך'".

מה עם ליל הסדר? גם בו אתם יוצאים לסמינר?

"ליל הסדר הוא זמן אחר. בפסח אנחנו לא אוכלים כמעט כלום, 
ואני לא מכניסה שום דבר, אפילו את הקמח של המצה אני 
טוחנת בעצמי. אני תמיד אומרת שמי שנשמר בפסח - נשמר 
כל השנה. יש לנו הצעות מפתות של אלפי דולרים לצאת 
לכל מיני מקומות אירוח, אבל פסח הוא חג ביתי שאנחנו 
שומרים עליו בהקפדה. נשארים בבית, אוכלים מה שיש, 

וחוגגים אותו בחוג המשפחה".

 

דברי חיזוק לאור המצב?

"בניסן עם ישראל נגאלו ממצרים. אנחנו נמצאים עכשיו 
במצב לא קל, אבל הגאולה יכולה להופיע פתאום, פסח הוא 
חג הגאולה, וכל אחד יכול להיגאל בו מכל מצב. אפשר לראות 
את העוצמה של עם ישראל, כשהיו ימים שלא התפללו 
בבית הכנסת, ואישרו עדיין להתפלל בחוץ, ראינו מניינים 
בחצרות, במרפסות ובכל כביש, כשעם ישראל מתאחד למרות 
הבידוד, כשהוא מוצא איך לעשות חסד למרות המצב הקשה 
והבעייתי. למרות ההתכנסות בבתים יצא אור גדול החוצה, 
לרחוב והראה את כוחות הנפש והתעצומות של עם סגולה. 
בעז"ה שנמשיך להתחזק ולהתעלות, ונצליח לשמר את הטוב, 
לשמור ולראות את האור הטמון בנו ובסביבתנו. שנזכה כל 
עם ישראל, בארץ ובתפוצות, שיקבץ נידחינו מכל קצוות 
עולם ונערוך את ליל הסדר בירושלים הבנויה. בגאולה 

וחירות שלמה".

רומז שטוב שאני באתי, כי כך הצגתי את הצד שלי, והרב 
הבין כי אני הוא הצודק.

אלא שאז הרב אמר: טוב שאתה באת אליי ולא הוא. שכן 
אם הוא היה מגיע, אתה זה שהיית נופל בממונך, ואילו הוא 
זה שהיה מגיע לדרוש שנבטל את התנאים. אז תגיד תודה 
שאתה יכול להגיע אליי מתוך עשירות, ושהמצב אינו הפוך". 

"לילדים שלי אני אומרת: 'יש אנשים חולים זקנים שאינם 
יכולים לצאת, מזל שאתה יכול להגיד את זה. כי יש אנשים 
שלא יכולים. הקב"ה נתן לי את הילדים. ואני מודה על מה 
שנתן. כשהגיעו אליי וביקשו שאעודד הורים שכולים שאלתי: 
כשהוא נולד- בכית בעצב? כשעשית את הברית -בכית בעצב? 
אז למה את עכשיו בוכה? הקב"ה הקציב זמן חיים לכל ברייה, 
כשלאורך המסע שלו בעולם הוא הביא לנו הרבה שמחות. 
כשיש פרופורציה אמיתית על החיים, תמיד יש סייעתא 
דשמיא. ב"ה היו לי 11 ילדים, יש לי נכדים. הקב"ה העניק לי 
עוד 10 ילדים יראי שמים. יש אנשים שאין להם כלום, אין 
להם משפחה ולא בעל. להסתכל על הכוס המלאה, על הטוב 

שאנו משופעים בו. זה מה שנותן את הכוח".

אפשר לראות את הגישה הזו גם בהתנהלות המופלאה של 
משפחת הרב. באותה שבת, כשבן הרב נאבק על חייו, שהה 
הרב בסמינר ערכים, וחיזק את שומעי לקחו. ביחד הם התפללו 
והתחזקו והרבו זכויות בשביל הילד. הבינו שזה הדבר שיכול 
לעזור. להרבות זכויות. ורק במוצאי שבת קיבלו את הבשורה 

המרה והמצערת.

"כשבוחרים להסתכל על מה שיש, מקבלים כוח גדול מאוד. 
מבינים שזה הפיקדון מהשם, והוא העניק לנו לתקופה. אומרים 
תודה על מה שהקב"ה נתן, וכואבים כשהוא לקח. יהי שם 

השם מבורך".

לראות את האור ולהיגאל

ההרצאות של הרב לסרי התחילו בקרב הציבור הכללי, אך 
הדיסקים שלו ידועים גם בקרב הציבור התורני. אפשר לשמוע 
מהמכוניות את הדיסקים 
והבדיחות  הרב,  של 
עומק  נושאות  שלו 
ומפלסות   , רחב
דברי  את  הלב  אל 
המוסר. אם נשים לב 
אינה  היא  להרצאה, 
בנויה מבדיחות, אלא 
ממסר מובנה, כשבד בבד, 
הבדיחות מרחיבות את הלב, 
האמיתי  התוכן  את  מכניסות 

ומחדירות אותו ללב השומע.

הרב מרבה לספר בדיחות מוצלחות. האם את יכולה לספר 
על פעם אחת שקרתה לו תקלה?

הרבנית מנסה לשחזר: "האמת שיש לו חוש אלתור וכישרון 
כך תקלות. לעניין. אז לא היו כל 

עכשיו  אבל 
לי  הזכרת 

"אנשים לא קלטו מה קורה, אבל בעלי מיד 
הבין שיש כאן משהו. וכך תוך כדי דיבור 

הוא החליף את המסר וסיפר פתגם טוב על 
הערבי… עד היום אנחנו מתגלגלים מצחוק 

כשנזכרים באחראי שהתחיל לרוץ בריצת אמוק 
כדי שלא יתחוללו בעיות"

בס"ד

ההרשמה בעיצומה!!
אנחנו אתכם.

זה הזמן להרשם ללימודים
בהליך קצר וליווי אישי.
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יוצאות  לחירות

אביגיל שיין

זה עשוי להישמע כמו קלישאה שחוקה, אבל אם 
תצללו יחד אתנו עמוק פנימה אל תוך הסיפורים 

המסעירים, תגלו מציאות מרטיטה של יציאה מגלות 
לגאולה. זאת לא קלישאה אלא מציאות חיים 

מוכחת ואמתית – יש לנו את הכוח לייצר גאולה 
לעצמנו. יש לנו כוח לפרוץ את חומות הגלות ולצאת 

לגאולה. העדויות הבאות יוכיחו על כך. שלוש 
נשים אמיצות הסכימו לחשוף סיפור חיים אותנטי 
ומסעיר. הן משתפות אותנו בחוויה המכוננת של 
יציאה מגלות לגאולה. הן מצאו את החירות בין 

סורגי בית הכלא, בתוך הווילה המפוארת ובשולחן 
הסדר של החמות, עם המנהגים השונים והאחרים. 

המסקנה שלהן ודאית. כדי לזכות לגאולה, מוכרחים 
לחצוב את חומת החושך ולהשקיע מאמצים שיפתחו 

את הדלת הנעולה ויכניסו פנימה את החירות

הדרך 
לחירות
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העומס בעבודה לצד העומס של החיים גרמו לי לחשוב 
על עצירה בקצב של החיים והתאווררות בשמחה משפחתית 
מעבר לים. כרטיס הטיסה שדודה שלי, אימא של הכלה, 
שלחה לי, עשה את ה'מכה בפטיש' וגרם לי להחליט סופית 

על אריזת מזוודות ויציאה לדרך. 

בעלי עודד מאוד את הנסיעה והסכים עם כך שאני חייבת 
חופשה והפוגה מלחץ החיים התובעני והסוחף. כשדיברנו 
על 'חופשה' ו'התאווררות', לא חשבנו לרגע שהיא תתרחש 
בין כתלי בית הכלא. לכזאת הזיה בלתי נתפסת, המחשבות 
שלנו לא הצליחו להגיע, למרות שאנחנו אנשים יצירתיים 

ונועזים, שחושבים מחוץ לקופסה... 

וכך ארזתי מזוודות ונסעתי לחתונה. היה מקסים. בבוקר 
הטיסה חזור ניגשה אליי זרה וסיפרה לי כי היא שייכת לקהילה 
באזור. לא הכרתי אותה. אמרתי לעצמי שחלפו שנים ארוכות 
מאז שעלינו ארצה ולכן סביר להניח שלא אכיר את כל הנשים 
מהאזור. אותה אישה שאלה אותי בתחנונים, אם אוכל בבקשה 
לעשות לה טובה ענקית ולהעביר תרופה חיונית בדחיפות 
לארץ. היא סיפרה שמדובר בתרופה מצילת חיים שחייבת 
להגיע בדחיפות לישראל, ושהם מחפשים מישהי שתעשה 
חסד עצום ותעביר אותה ארצה. העיניים של האישה היו 
מוצפות בתחנונים והרגשתי שאינני מסוגלת לאכזב אותה. 
מה גם שלא ראיתי שום סיבה לעשות זאת. למה לא לעשות 
חסד ולהעביר משהו בשדה התעופה? הסכמתי בפשטות. 
היא שפשפה עיניים בהתרגשות ובירכה אותי בכל הברכות 
האפשריות, תוך שהיא מגישה לי את התרופה. החפיסה הייתה 
סגורה וחתומה בחותמת. חפיסה תמימה של תרופה שמישהו 
מחכה לה בדחיפות בישראל. שמחתי על האפשרות לעזור 
ולעשות חסד. לא העליתי על קצה דעתי שאני לא מחזיקה 
כאן תרופה תמימה וגם לא תרופה לא תמימה, אלא חומר 
מסוכן שאסור למסחר, ומי שמעביר אותו ממקום למקום 
מסתכן במאסר ארוך בכלא... הכנסתי את התרופה ה'תמימה' 
באגביות לתוך המזוודה, סגרתי את הרוכסן ומסרתי את מספר 
הטלפון שלי. הגברת הבטיחה שמיד עם הגעתי לארץ, ייצרו 

עמי קשר ויבואו לאסוף את התרופה. 

אז זהו, שלא באו לאסוף את התרופה. כן באו לאסוף אותי, 
לא הביתה אלא למעצר מידי בבית הכלא... כך פתאום, בבת 
אחת, בלי להבין איך התרסקו השמיים מעליי, הפכתי מאימא 
צעירה לילדים קטנים, לפושעת פלילית שמואשמת בעבירה 
חמורה של סחר בחומרים מסוכנים. הצילו! במקום לפגוש את 
ילדיי המתגעגעים שחיכו לראות כבר את המתנות שאימא 
קנתה להם מאמריקה, פגשתי שוטרים חמורי סבר שהכניסו 
אותי לתוך ניידת משטרה. נזרקתי בבית המעצר כאחרונת 
הפושעות. הימים הבאים חלפו עלי כמו סיפור רע שאני 
מעדיפה לא להיזכר בו. המשפחה שלי הפעילה של סוללת 
עורכי דין בכירים ביותר. אלא שגם עורך הדין המעולה שאבא 
שלי שכר, והניח אצלו סכומי עתק בלתי נתפסים, לא הצליח 
לנקות אותי לגמרי מאשמה, ופסקו לי כמה חודשים של מאסר 
בפועל. כן. מאישה תמימה וטובה שנסעה לחתונה של בת 
דודה בארצות הברית, הפכתי לפושעת פלילית שנשלחת 

לכלא לרצות בו מאסר בפועל. 

החוויה הייתה נוראית. תחושה של תסכול בלתי נתפס. את 
יודעת שאת בסדר, ואין לך שום דרך להוכיח זאת. את יודעת 
שלא תכננת חלילה להיות שותפה למשהו נורא כל כך, כמו 

הוא החזיק את כרטיס הנסיעה ביד, ודהר אל המזח. מהר-
מהר, לפני שהאנייה תפליג. הוא מוכרח להספיק להגיע בזמן. 
בתוך האנייה מחכה לו סחורה יקרה, והוא מוכרח להפליג 
בה לצורך המסחר. הוא רץ במהירות, ופתאום נתקע לו קוץ 
ברגל. איי. הריצה הבהולה הפסיקה באחת. הקוץ לא אפשר לו 
להמשיך בדרכו אל האנייה. הוא הסתכל בבעתה על השמש 
שממשיכה לנוע, על הרוח שממשיכה לנשוב, על העולם 
שממשיך ללכת קדימה, וידע שבקצב הזה הוא מפסיד את 

ההפלגה החשובה. 
הקוץ המשיך להציק, ולא אפשר לו להמשיך להתקדם. וכך 
הפליגה האנייה בלעדיו. הכאב שלו היה רב. הוא חש נכשל. 
מפסיד. רק אחרי חודשים ארוכים הוא שמע איזה נס קרה 
לו. האנייה בה תכנן לנסוע, טבעה עמוק בים. לא היו ניצולים 
ממנה. כולם מצאו את מותם בתוך המים... באותם רגעים 
פרץ האדם בריקוד סוער והודה לה' על הקוץ שנכנס לו לרגל. 
קוץ שנתן לו את חייו במתנה והציל אותו מהאסון הנורא. 
הקוץ שגרם לו להצטער ולבכות במשך חודשים, הפך להיות 

הסיבה שלו לרקוד ולשמוח ולהודות. 
הסיפור הזה שמובא על ידי חז"ל ממחיש לנו בצורה בלתי 
מתפשרת את העובדה שלפעמים מה שנראה לנו כאסון נורא, 
הוא בעצם מתנה שבורא עולם שלח לנו ברחמיו, בשביל 

לרומם אותנו, לגדל אותנו – ולהציל אותנו. 
שמענו שלוש עדויות מרגשות על נשים שמצאו את החירות 
שלהן בתוך הקושי והכאב, וגילו ש'קוץ' הגלות שנכנס לתוך 
חייהן ומנע מהן להשיג את מבוקשן, היה בעצם הדבר שהוביל 

אותן אל הגאולה. 

בין חומות הכלא 

משתפת: ליבא ברגר, אמריקאית שמתגוררת בירושלים 

"כשחזרתי מחתונתה של בת הדודה שלי שהתקיימה בארצות 
הברית, הדבר האחרון שהעליתי על קצה דעתי היה להיעצר 
בשדה התעופה ולאחר מכן לעבור ל'חופשה' בבית הכלא 

בישראל... 
חשבתי על הילדים שממתינים לי בבית, מתגעגעים ומצפים, 
חשבתי על המתנות היפות שקניתי להם, חשבתי על החתונה 
היפה שהייתה, שחזרתי חוויות שעברתי בימים האחרונים 
בארצות הברית, אבל לא חשבתי לרגע על אופציה הזויה של 

להיעצר בשדה תעופה. וודאי לא להישלח לכלא. 
יורק  מניו  למטוס  כשעליתי  עצמתי מיד  לישראל, 

לנוח.  וניסיתי  שהילדים עיניים  ידעתי 
בבית,  לי  וכדאי שאגיע ממתינים 

עם  אומנם אליהם  כוח. 
להירדם לא הצלחתי, 
אבל להיות קצת עם עצמי 
בשקט הצלחתי. המחשבות הציפו 
אותי. כשבת הדודה התארסה, לא חשבתי 
להשתתף בחתונה. היה ברור לי שאימא צעירה 
לילדים קטנים נשארת אתם בבית, ולא חושבת על 
מותרות כמו חתונה, אבל בדיוק הסיבה שגרמה לי לחשוב 
להישאר בבית, היא זאת שהובילה אותי לנסוע 
בסופו של דבר. דווקא אימא צעירה לילדים 
קטנים צריכה מידי פעם הפוגה 
ושחרור.  והתאווררות 

"היא סיפרה 
שמדובר 
בתרופה 
מצילת חיים 
שחייבת 
להגיע 
בדחיפות 
לישראל, 
ושהם 
מחפשים 
מישהי 
שתעשה חסד 
עצום ותעביר 
אותה ארצה. 
העיניים של 
האישה היו 
מוצפות 
בתחנונים 
והרגשתי 
שאינני 
מסוגלת 
לאכזב אותה. 
מה גם שלא 
ראיתי שום 
סיבה לעשות 
זאת. למה 
לא לעשות 
חסד?"

סחר בחומרים מסוכנים, ופתאום 
נוחתת עליך כמו משום 
אשמה  מקום 

נוראית, ולא 
שאת  לך  מאמינים 

תמימה וטובה. בטוחים שזה 
חלק מהמשחק המקצועי שלך, הפרצוף 

שאת  בטוחים  הנדהמות.  והמילים  המופתע 
שחקנית מוצלחת, בשעה שאת אומרת אמת. 

 

עברתי תקופה קשה של משפט ודיונים מפרכים. בסופו של 
דבר הגיע היום בו היה עליי להתייצב עם מזוודה ולהיכנס 
לרצות את עונשי על כך שהייתי מידי תמימה עם אישה בלתי 
מוכרת. בית הכלא קידם את פניי אפלולי וכהה. זה לא שלא 
הייתה בו תאורה. הייתה בו אפילו חצר עם אור שמש, אבל אני 
ראיתי רק חושך ועצב ואפלה סמיכה. ברגע שנדרשתי ללבוש 
את מדי הכלא, כלומר, את כתונת האסירות, הרגשתי שמשהו 
מתרסק בתוכי. אני, עם הטעם האנין והבגדים היוקרתיים שאני 
כל כך אוהבת ללבוש. אני, שתמיד מקפידה ללבוש בגדים 
מגוהצים ויפים, מוצאת את עצמי עטויה בכתונת אסירים, 
רחוקה מהמשפחה ומילדיי הקטנים, רחוקה מבעלי, רחוקה 
מהבית שלי... בפעם הראשונה בחיי הרגשתי בצורה מוחשית 
ואמתית מהי גלות. הבנתי מהי המשמעות של להיות כלואה. 
מה פירוש הדבר ששוללים ממך את החירות, ואפילו בגדים 

לא נותנים לך לבחור. 

"הדבר שחיזק אותי בין הסורגים הצפופים הייתה רבנית 
ששלחו לי לשיחות אישיות. כן. רבנית. גם בבתי הכלא יודעים 
שהדבר התועלתי והמסייע ביותר לאסירים הוא מפגשים 
עם דמויות תורניות. לרבנים יש כוח, וגם לרבנית שהגיעה 
במסירות לבית הכלא, הייתה דרך לחזק אותי. במהלך השיחות 
המשותפות הגעתי להבנה שהחיים הרגילים שהיו עד כה, 
נגדעו באחת, ומכאן ואילך זאת האחריות שלי להקים מחדש 
חיים חדשים. לבנות אותם מאפס, בעצם ממינוס, בעמל, ביזע 
ובדמעות. הרבה דמעות היו באותם ימים. והרבה מאוד כאב. 
אבל לצד הדמעות, החלה התקווה לזחול פנימה. התקווה 
להפוך את האסון למשהו שיקדם אותי וילמד אותי דברים 
להמשך החיים. אחרי תקופת ההסתגלות הראשונית, הבנתי 
שעליי להסתגל לא לחיים בתוך הכלא אלא לחיים שיבואו 
מיד אחרי השחרור. רציתי שהם יהיו חיים אחרים, טובים יותר, 
מלאים יותר, משמעותיים יותר ועמוקים יותר. רציתי לגבור על 
השטחיות והרדידות שאפיינו אותי עד כה, ולהתחיל לחיות 
את הרובד היותר עמוק והיותר אמיתי של החיים. רציתי 
לחיות מחוברת לעצמי, לדעת מהם הרצונות הפנימיים שלי 
ולהתחיל לחיות אותם, ברגע שיתאפשר לי לצאת החוצה. ככה 
זה עובד, ואין דרך אחרת. רק כשהחיים נעצרים בבת אחת, 
וכל הדברים היציבים והמוכרים שהיו עד היום מתמוססים 
כלא היו – את מתחילה להיבנות מחדש. בלי משבר – זה פשוט 
לא קורה. עדיין לא פגשתי את האישה שהתעוררה בבוקר 
בהיר והחליטה שהיא רוצה לחיות את המשמעות העמוקה 
של החיים. תמיד קדם לכך משבר, ומשבר לא צריך להיות 
דרמטי כמו שקרה אצלי. אבל ככל שהמשבר דרמטי יותר, כך 
פוטנציאל הנזק או הבנייה גדולים יותר... דבר שלא היה קורה 

בזמן של שגרה, קורה דווקא כשאת נמצאת בתוך שבר עמוק. 
הרבנית איתה נפגשתי בבית הכלא הדגישה לי שהעצירה 
המבהילה של השגרה, והגדיעה הפתאומית והחד משמעית 
של כל החיים המוכרים, הן הזדמנות מיוחדת שבורא עולם נתן 
לי כדי להכיר את עצמי מחדש, כדי למצוא את הכוחות שלי, 
כדי להתבודד קצת עם עצמי ולהתעסק במחשבות חדשות 
על החיים. היה קשה לי לראות את ההזדמנויות האלו, אבל 
בהכוונה נכונה ובעבודה עצמית אמיצה, התחלתי לחפש 

ולהכיר את עצמי מחדש. 
הימים חלפו והפכו לשבועות ולאחר מכן לחודשים. היו 
ביניהם שתי חופשות בהן יצאתי הביתה, לפגוש את הילדים 
שבשום אופן לא הצליחו להבין למה אימא נעלמת להם ככה, 
וכמה פעמים היא עוד אמורה לנסוע ל'אמריקה' עד שהיא 

תחזור סופית הביתה... 

והמרתון  והקריירה  וחזרתי בסוף הביתה. לא אל הבית 
שהכרתי קודם לכן, אלא לחיים עמוקים יותר ומשמעותיים 
יותר. השהייה בגלות היא זאת שהצמיחה בתוכי את הגאולה. 
ליבא שנכנסה אל הכלא היא לא אותה ליבא שיצאה ממנו. אני 
משוכנעת שבורא עולם שרטט עבורי את התוכנית, בצורה 
בלתי נתפסת. נסתרות דרכי ה', והן מופלאות מאתנו. וודאי 
שעל אדם מוטלת חובת השתדלות, אבל הייתי כל כך תמימה, 
שלא תיארתי לעצמי שתרופה תמימה עשויה לסבך אותי עד 
כדי כך... היום אני הרבה יותר משופשפת, הרבה יותר זהירה, 
הרבה יותר מבינה את עומק ומשמעות החיים, ויכולה לומר 
בפה מלא שעמדתי בניסיון המר והקשה שבורא עולם זימן 
עבורי. לא מאחלת לאף אדם לעבור את הסבל שעברתי, אבל 
גם חומות הגלות שפרצתי בכלא, והגאולה הפנימית שגיליתי 
בתוכי, הן דבר שאנשים לא זוכים אליו. כי בעקבות השבר 

והכאב, נולדת הגאולה".

אושר ללא העושר 

משתפת: הדס דיין, אימא לשלושה ילדים, אדריכלית 

"כמה פעמים הצלפתי בעצמי על כך שאינני נמצאת מספיק 
עם הילדים, שאינני מבלה איתם כמעט, ושהם כאלו מסכנים 
שאנחנו כמעט לא מדברים. העבודה שאבה אותי כל כך חזק 
לתוכה, ששכחתי שפעם-פעם בעבר הרחוק היו ימים אחרים 
ויפים בהם החזרתי את הילדים מהצהרון בעצמי, ולא שלחתי 

בייביסיטר שתעשה זאת במקומי. 
מעולם לא הצלחתי לנקות את הבית לפסח. אפשר לומר 
שהבית שלי יחסית מתוחזק. העוזרת מגיעה שלוש פעמים 
בשבוע, כל פעם למשך חמש שעות, ועושה כל מה שאני 
אמורה לעשות. היא מסדרת את הארונות, ממיינת את 
המשחקים והספרונים של הילדים, ואפילו קיבלה ממני סמכות 
להעביר לגמ"ח יד שנייה בגדים שהפכו להיות קטנים על 
הילדים וכבר אינם מתאימים להם במידה. הבית שלי מתוחזק 
מאוד, אבל לפסח הוא מעולם לא התנקה. אני עובדת עד הרגע 
שאחרי האחרון, ולכן אין לי סבלנות לארגן את הבית לפסח. 
נכון שהעוזרת היא זאת שמנקה, אבל שורה תחתונה – עם כל 
העזרה – האחריות נופלת על כתפיי ואני היא זאת שנדרשת 
לקחת על כתפיי את הדאגה שהכל יהיה נקי ומוכן. אין לי 
זמן לפקח על קניות ועל רכישה של כל המוצרים הנחוצים 
לפסח וודאי לא לעמוד על הרגליים ולבשל חג. לכן, כל שנה 

"פתאום, 
בבת אחת, 
בלי להבין 
איך התרסקו 
השמיים 
מעליי, הפכתי 
מאימא 
צעירה 
לילדים 
קטנים, 
לפושעת 
פלילית 
שמואשמת 
בעבירה 
חמורה של 
סחר בחומרים 
מסוכנים. 
הצילו! במקום 
לפגוש 
את ילדיי 
המתגעגעים 
שחיכו לראות 
כבר את 
המתנות 
שאימא 
קנתה להם 
מאמריקה, 
פגשתי 
שוטרים 
חמורי סבר"
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מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



להסתכל על המשפחה מהצד ולהתעלם מכל הטוב שבהם. לא 
ראיתי טוב. ראיתי רק משפחה זרה ממוצא זר ומנהגים זרים. 

הדבר כאב לבעלי מאוד, אבל הרגשתי שאינני מסוגלת לפרוץ 
את חומת הסטיגמות. הייתי על סף פיצוץ ועל סף אובדן 
סבלנות. ואז, במוצאי שבת אחד מתסכל, אחרי שחזרנו מחמותי 
וראיתי שם רק את השוני והזרות, יצרתי קשר עם השדכנית 
והמטרתי עליה את כל התחושות שלי. היא לא נבהלה. רק 

הקשיבה בסבלנות, והציעה שניפגש כדי לשוחח. 

נפגשנו. שיחה של קרוב לארבע שעות הצליחה להכניס לי 
לראש מחשבות חדשות. בעקבות השיחה הבנתי שאני חייבת 
לשנות גישה. שאני ממררת לעצמי את החיים סתם כך בלי 
סיבה. שאני בולמת את האושר שלי. במקום להסתכל על 
היופי של המנהגים החדשים ולהרגיש כאילו מדובר בחוויה 
תרבותית חדשה, אני מתעקשת לראות את השוני ולקבע אותו. 

החלטתי להתחיל בשינוי. זה לא היה קל. ליל הסדר התקרב. 
השדכנית המסורה יצרה עמי קשר וביקשה לדעת היכן 
נתארח. השבתי לה במרמור שבמשפחה של בעלי נוהגים 
שבחג הראשון מתארחים בבית של השוויגער. היא זיהתה 
את הקול הממורמר ושוב חיזקה אותי בדברים. שכנעה אותי 
לפרוץ את חומת הסטיגמות ולהתחיל לאהוב את החיים כמות 
שהם. היא תיארה לי בהרחבה איך בחו"ל אנשים לא מייחסים 
כמעט חשיבות למוצא ולא אכפת להם מאיזו עדה המשפחה 
שהם לוקחים, העיקר שמדובר באנשים טובים ואיכותיים. 

הקשבתי לדברים בשימת לב והפעם הם חלחלו עמוק יותר 

והצלצולים ונשאבת לאמת הפנימית והאמיתית של החיים.
בתפילה ובכמיהה לליל הסדר מיוחד ומרומם, ולניצול הזמן 

כדי לפתח קשר רגשי איכותי ועמוק עם הילדים. 

בודדה באפילה ובאפליה 

יוכבד מ. בת שלושים ואחת, אימא לתינוקת, מתגוררת 
בפתח תקווה ועובדת בהנדסאות תוכנה 

"שנים של בדידות הן מצב כאוב ומתסכל, אבל בשלב מסוים 
את מתחילה להתרגל אל מציאות החיים בה את נתונה. 
כמהתי להקים בית נאמן בישראל, אבל התרגלתי לעובדה 
שאני בודדה... כשעזבתי את הסמינר היו לי אינספור הצעות 
שידוכים. יוכבד. זה היה שם שהוא מותג. שם שהוא יוקרה 
ועוצמה. אלא שככל שחלף הזמן, הלכו המוניטין וירדו, וכך גם 
הלכו ההצעות ופחתו. שנים ספורות אחרי שסיימתי סמינר 
גילו לי שאיבדתי את המומנט. חלפה השעה בה ממטירים 
את הוריי בהצעות. מכאן ואילך זה הפך לטפטופים קלים פה 
ושם. כמעט לא היו הצעות, וגם ההצעות שהגיעו – לא היו 

מספיק מפתות כדי להקשיב להן ברצינות. 
הוריי שידלו אותי לפתוח ראש ולחשוב מחוץ לקופסה, אבל 
אני לא הייתי מסוגלת לחשוב על ויתורים משמעותיים. ויתור 
בעיניי היה מוצא אחר של הבחור, או אפילו השתייכות לקהילה 

קצת אחרת ממה שאנחנו משתייכים אליה. 
כולם אמרו לי שאני לכודה בתוך סטראוטיפים, ושאני חייבת 
לפרוץ אותם, אבל לא הסכמתי איתם. איך אפשר להקים בית 
אחר ממה שהורגלתי אליו? איך אפשר ללכת על מנהגים שונים 
לגמרי, על נוסח תפילה אחר, ועל פסקי הלכה אחרים ממה 
שאבא שלי נוהג? נימקתי לכולם שגם ככה קיימים הבדלים, 
כך שלא צריך ללכת מלכתחילה על שידוך עם פער משמעותי. 
אלא שהגיל שהלך והתקדם לא הותיר לי הרבה ברירות. 
וכשהסתכלתי על הנתונים בשטח הבנתי שברירה אחרת 
אין לי. שדכנית מנוסה וכריזמטית החליטה להתלבש עליי 
עם הצעה שהייתה נראית לה מתאימה. בחור ממוצא אחר. 
הבהרתי לה ברורות שאין על מה לדבר, אבל היא הבהירה לי 
עוד יותר ברורות שהיא לא מתכוונת לרדת ממני. היא סימנה 

אותי כמטרה, וזה השידוך שמתאים לי. 

אחרי שיחות ארוכות איתה הסכמתי לשמוע על השידוך. 
ואחרי שבועות אחדים – קרה הבלתי ייאמן, וברוך השם זכיתי 
להתארס. השמחה פרצה גבולות. כולם הסתערו עלי במילים 
מחזקות של 'כל הכבוד שהנחת בצד את כל הדעות הקדומות 
ועשית מה שנכון', אבל אני לא הרגשתי שהמחמאות האלו 
באמת מגיעות לי. הרגשתי שנכשלתי במבחן. נכון שבפועל 
זכיתי להתארס, אבל בחוויה העמוקה שלי הרגשתי נורא 
ואיום. הרגשתי שאני מוותרת כאן על משהו מאוד מהותי בחיי. 
הייתה חתונה שמחה, והייתה חגיגת שבע ברכות צוהלת. אבל 
הלב שלי לא היה שלם עם הצעד. ככל שהתארחנו בשבתות 
אצל חמותי, הבנתי כמה הפער גדול. זמירות השבת היו 
אחרות, המנהגים היו שונים, המאכלים היו אחרים לחלוטין, 

ואפילו נושאי השיחה היו לגמרי לא לטעמי. על הכל 
הסתכלתי מהצד, והרגשתי שאני לא קשורה. 

חמותי עשתה הכל כדי שארגיש 
אני  אבל  בעניינים, 

התעקשתי 

"כולם אמרו 
לי שאני 
לכודה בתוך 
סטראוטיפים, 
ושאני חייבת 
לפרוץ אותם, 
אבל לא 
הסכמתי 
איתם. איך 
אפשר 
להקים בית 
אחר ממה 
שהורגלתי 
אליו? איך 
אפשר ללכת 
על מנהגים 
שונים לגמרי, 
על נוסח 
תפילה אחר, 
ועל פסקי 
הלכה אחרים 
ממה שאבא 
שלי נוהג?"

"על הכל 
הסתכלתי 
מהצד, 
והרגשתי 
שאני לא 
קשורה. 
חמותי עשתה 
הכל כדי 
שארגיש 
בעניינים, 
אבל אני 
התעקשתי 
להסתכל על 
המשפחה 
מהצד 
ולהתעלם 
מכל הטוב 
שבהם. לא 
ראיתי טוב. 
ראיתי רק 
משפחה זרה 
ממוצא זר 
ומנהגים זרים"

פנימה. בתור השלמה לשיחה הראשונה, הם הצליחו לפעול 
את פעולתם. 

וכך הגיע ליל הסדר. ישבתי מסובה על כרית נוחה, בשולחן 
המפואר שחמותי ערכה. חמותי לכסנה לעברי מבט ספק 
מתוח ספק מבוהל. עוקבת אחריי לוודא שאני לא עוינת. 
החזרתי לה חיוך רחב של שביעות רצון. היא נשמה לרווחה. 
הקשבתי למנגינה בה חמי ערך את 'קדש', הסתכלתי על 
האופן בו הם עשו 'כרפס' ועל הדרך המיוחדת בה הם חצו 
את המצה. הקשבתי לניגון המיוחד בו חמי שר הא לחמא 
עניא, ופתאום, בבת אחת, ניצת לי זיק בעיניים. אור מיוחד 
של אושר מילא את פניי. בליל הסדר של השנה הקודמת 
הייתי זרוקה לבד, והנה השנה אני מסבה על שולחן חמותי. 

אילו מנהגים מיוחדים ומרתקים יש להם!
חומת הגלות התנפצה, ודלת הגאולה נפתחה בפניי. שעטתי 
לתוכה, מוקסמת משולחן הסדר היפהפה שהיה חדש לי 
לחלוטין. הרגשתי בפלנטה אחרת. בפלנטה של אושר. הרגשתי 
שאני אוהבת את המהלכים המתרחשים אצל חמותי, שאני 
מתחברת למנגינות היפות. פתחתי את הלב כדי לאסוף לתוכו 

את כל האושר והאור. 

והיו אלו רגעים מרוממים ומיוחדים של סייעתא דשמיא 
מופלאה. של הבנה שאני זאת שיוצרת לעצמי מציאות של 
גלות, ואני גם זאת שיכולה לכתוב מחדש את הסיפור, ובכוחי 

להפוך את מציאות החיים – למציאות של גאולה ואור".

בחג הפסח, אנחנו 
עצמנו  את  מקפלים 
וטסים לבית מלון אחר. בעלי 
מברר על כשרות גלאט למהדרין, 
וכך אנחנו מוצאים את עצמנו במלון 

עם הילדים. 
הדאגה היחידה שלי היא לקנות בגדים מספיק 
יוקרתיים ומספיק מגוונים לכל החג. ודווקא את הדאגה 
הזאת אני מאוד אוהבת. אחד התחביבים שלי זה ליהנות 

מהעבודה הקשה ולתרגם אותה לבגדים יפים לילדים. 

אלא שהשנה התרגשה עליי – על כולנו – מציאות חיים הזויה 
עד בלתי נתפסת. היקף העבודה שלי נגדע באחת. הזמנות 
בוטלו ככל שההגבלות הלכו והחמירו. כשהסגר התהדק, הלכה 
העבודה ופחתה. בתור עובדת ותיקה ומנוסה שמהווה אחד 
מעמודי התווך של המשרד בו אני עובדת – איש לא חשב 
לפטר אותי. אבל היקף שעות העבודה ירד בצורה דרמטית. 

כך גם היקף ההכנסה. 
ככל שחג הפסח התקרב, הבנתי שליל הסדר אני לא הולכת 
לחגוג בשום בית מלון יוקרתי בעולם. אומנם יש לי אפשרות 
כלכלית גבוהה, אבל אין לי דרך לממש אותה. החנויות סגורות 
כולן, קניות דיגיטליות הן לא משהו שאחזתי ממנו אי פעם, 
ואני לא מסוגלת לקנות לעצמי שמלה חדשה לחג בלי למדוד 

אותה בחנות. וודאי שלא נעליים... 

מציאות החיים שהתרגשה עלינו, ריסקה באחת את כל מה 
שהדחקתי עד היום. אם קודם לכן הצלפתי בעצמי על כך 
שאני לא מבלה מספיק עם הילדים, הרי שפתאום כשנוצרה 
אפשרות טכנית להיות איתם, גיליתי שקשר רגשי לא מפותח, 
לא יכול להיבנות בבת אחת. צריך בשביל זה השקעה וסבלנות. 
כשנמצאים בבית מלון עם הילדים, אין פניות להקשיב לנשמה 
שלהם. הייתי עסוקה כל כך בלהלביש אותם ולדאוג להופעה 
חיצונית מושלמת עבורם, שמרוב בגד לא ראיתי את הילד... 
לקח לי כמה ימים להבין שאני נמצאת בבית, בחצי חופשה 
חצי עבודה, וצריכה לעשות ליל הסדר בבית. לא בשום מלון. 

היום אני מסתכלת על התאריך העברי ולא מאמינה. ראש 
חודש ניסן. זה היה הזמן בו הייתי מסיימת את העבודה ומיד 
ממשיכה למרכזי הקניות, מתאימה שמלה לקשת לגרביונים 
לנעליים לתכשיטים, כפול שש או שבע הופעות כאלו לילדה, 
פלוס חליפות בכמה צבעים לבנים. ובמקום לשוטט בין 
החנויות ולהוזיל כספים על הופעה חיצונית, אני מוצאת 

את עצמי מנקה ארונות עליונים במטבח לפסח. 
מאוחר בלילה צנחתי על הספה בסלון. מותשת ומבולבלת. 
מתקשה לעבד את מה שקורה אתי. ואז הרגשתי אותה. את 

גאולה התחושה המיוחדת. פתאום התמלאתי בתחושת 
מיוחדת. הרגשתי כמו אסירה שפרצה לחופשי. 
השנה אנחנו לא נוסעים לפסח לשום חו"ל, 

ואני לא צריכה להשתולל עם הופעה חיצונית 
וגרדרובה מושלמת. השנה אני אהיה עם הילדים 

בבית הפרטי שלנו. השנה אני אראה אותם, את הנפש 
שלהם, ולא רק את הבגדים היפהפיים שהשקעתי 

בהם הון עתק. השנה אני לא יוצאת לשום גלות. השנה 
אני מוצאת את הגאולה בבית הפרטי שלנו. נגאלת בארץ 

הקודש. משאירה את הגלות מאחוריי. עוזבת את כל הרעש 
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יוצאות  לחירות

בבהילות 
יצאנו 

ציפי גולן

הן היו חייבות לצאת באישון ליל ולברוח, 
במהירות וללא עיכוב, לצאת אל חירות 

האמונה, הנפש או הגוף. כל אחת 
וסיפורה, מלמדת על אמונה וביטחון 

כי כל מה שה' עושה הכל לטובה.
איך ולמה?

חכי לחצות הלילה, אז המנוסה מתחילה....
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אמצע הלילה. חושך מסביב. רק דמות קטנה, קומית משהו, 
צועדת בין הרחובות. ממהרת הדמות, היא חייבת להספיק 

לפני ש...
לפני שהנורא מכל ייקרה.

היא חייבת לומר להם לצאת, לעזוב את מצריים, לפני 
שתמות בעצמה.

גם הן היו חייבות לברוח, מהבית, מהכפר, מהעיר, 
מכל מה שהכירו ואהבו. אבל המנוסה הייתה שלימה, 
מאמינה ובוטחת. התורה מספרת לנו בחומש שמות 
)י"ב ל"ט( כי בני ישראל "ויאפו את הבצק... עוגות 
מצות... ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם". 
בהשראת נשות מצרים הצדקניות שארגנו את כל הדרוש 
ליציאת מצרים בבהלת לילה, בלי שיספיק הבצק להחמיץ 
אפילו, יצאנו ללקוט סיפורים בני זמננו של מנוסה. גדולה 
או קטנה, הרואית או חסרת צלצולים, בכל מקרה, מלמדת...

בריחה באישון לילה

רחל גרינוולד – מסר בדרך שלך, מרצה )בעלת התוכניות: 
'מקום בדרך' ו'רגע של מנהיגה'(, ויועצת רב תחומית, חוותה 
מנוסת בהלה לאחר שהרשות הפדרלית דימתה את החתן 

ל'בן לאדן'...
זוכרות את ספטמבר השחור? זוכרות את היום בו נפלו מגדלי 
התאומים? זוכרות את הקשחת הוויזות שהייתה באותה 
תקופה? גם אם אתן לא, אני זוכרת בהחלט. זוכרת ועוד איך. 
זה היה תקופה קצרה לפני נפילת מגדלי התאומים, בן הדודה 
שלי, בן אחותה היחידה של אימי, התארס עם בחורה מבורו-
פארק. השמחה הייתה עצומה, כל המשפחה נכנסה לתיזוז 
של הכנות. היה ברור שכולנו נוסעים. אחות אחת יש לאימא, 
לה יש משפחה לא גדולה וגם לנו ככה, אם בני הדודים לא 

יטרחו זה לשמחתו של זה, מי יטרח עבורם?
תקופה קצרה לאחר מכן, כשרק התחלנו להתארגן עם צרכי 
החתונה, התבצע הפיגוע במגדלי התאומים. זה היה נורא. אני 
זוכרת את החרדות והסיוטים, אך עדיין לא חלמנו שהפיגוע 
הזה יהיה קשור איכשהו אלינו. משפחת הכלה לא הייתה 
מן האזור בכלל ולאחר שסיימנו להצטער בצערם של כלל 

ישראל המשכנו להתארגן לחתונה. 
אלא שבארצות הברית היו פני הדברים שונים. 'תוציאו מהר 
ויזות, זה הולך ונהיה יותר ויותר מסובך', צלצלה משפחת 
הכלה לבקש. מיהרנו להגיש בקשה, עברנו את כל ההליך 
הפרוצדוראלי וקיווינו לקבל את האישורים מהר ככל האפשר.
האישורים התמהמהו אבל הגיעו שבועיים לפני החתונה. 
כולנו קיבלנו אשרת כניסה, רק את החתן ואחיו סימנה ארצות 

הברית. שניהם לא רק שלא קיבלו ויזה אלא גם קיבלו 'חותמת 
שחורה', מה שאומר שארצות הברית 'סימנה' אותם, בשום 

פנים ואופן הם לא יוכלו להיכנס לשטחה.
"אבל למה?", לא הצלחנו להבין, והבדיחה המשפחתית טענה 
שתווי הפנים שלו נראו להם דומים לבן לאדן, אחרת מה 

כבר יכול להיות?...
דומה או לא, אשרת כניסה הוא לא קיבל.

המשפחה נכנסה למרוץ מטורף. ניסו לסדר את הוויזה בדרכים 
המקובלות ולא הלך, ניסו דרך חברי הכנסת של אותו הזמן 
ולא הלך, דרך שגריר ארצות הברית ולא הלך, אפילו עד ראש 
הממשלה הגיעו ושום דבר לא התקדם. החתונה התקרבה 

והוויזה לא הסתדרה. 
עסקנים נכנסו לתמונה ועל פי עצתם יצאנו כולנו בתאריך 
המיועד לארצות הברית כשהחתן, כך קיוו כולם, עוד יצטרף 
ברגע האחרון. הייתי אז בחורה ולא הבנתי כמה מיוחדת 
האמונה של דודה שלי שהייתה עסוקה כל הדרך באמירת 
תהילים ובאמונה ברורה שהכל עוד יתהפך לטובה, ויהיה בסדר.
עלינו למטוס, עברנו שתים עשרה שעות של טיסה, וירדנו 
בארצות הברית יום לפני החתונה. אנחנו מדברים על תקופה 
שלא היו בה פלאפונים זמינים כך שהדבר הראשון שעשתה 
דודתי בשדה התעופה היה לחפש טלפון ציבורי ולצלצל 
הביתה. והנה, מי עונה לה? החתן. זה שאמור להינשא מחר 
בארצות הברית נמצא עכשיו בבית בבני ברק. אם עדיין 
לא סודרה הוויזה איזה סיכוי יש לה עוד להסתדר בזמן? 
"אל תדאגי, אימא, לא יעשו חתונה בלעדינו", הרגיע החתן 

בבדיחות דעת אבל היה ברור שהוא וגם דודי ודודתי מתחילים 
לדאוג באמת.

עזבנו את שדה התעופה, נסענו אל רחוב משפחת הכלה, 
נכנסנו לבייסמנטים שהוכנו לנו וקיווינו לטוב.

חמש שעות עברו, השעה הייתה מאוחרת בלילה, כולנו ישנו, 
ופתאום נוקשים לנו על הדלת בבהילות. "תארזו את עצמיכם 
ובואו, חייבים לברוח", אמרו השליחים, ואנחנו, מנומנמים ולא 
קולטים מה קורה איתנו, פשוט ארזנו את עצמינו ויצאנו אל 

הקור המקפיא של בורו פארק. 

התבקשנו להגיע אל רחוב מסוים בו כבר חיכה לנו אוטובוס 
גדול. "אין ברירה", אמרו לנו במהירות, "החתן לא קיבל אשרת 

כניסה ואנחנו מעבירים את החתונה לקנדה".
"קנדה?", לא הבנו.

"כן, לשם לא צריך כעת ויזה. נו, תעלו מהר יש לנו עוד שמונה 
שעות נסיעה והחתונה מתקרבת". עלינו, התמקמנו בקושי 
והנסיעה החלה. האוטובוס התקדם במהירות, חוצה את 
הכבישים השוממים, עולה על האוטוסטרדה ומתקדם בקצב 
מסחרר. רצינו לנוח אבל המתח לא נתן לנו, ישבנו דרוכים 

כקפיץ, מחכים לבשורות טובות.
לפנות בוקר הגענו אל הגבול. ירדנו מן האוטובוס אחד, אחד. 
השוטרים בדקו את התעודות שלנו. הם עברו על כולם 
במהירות ורגע לפני שסיימו, סימנו לדודתי ודודי, הורי החתן 

לרדת איתם.
זהו.

הגיעו מים עד נפש.
הרגשנו שכלו כל הכוחות.

אין חתן, הכלה מועברת באישון לילה למדינה זרה, והורי 
החתן נעצרת עכשיו. מה עוד יכול לקרות?

היו אילו רגעים של אימה איומה. למרבה הס"ד לאחר חצי 
שעה של חקירה שוחררה דודתי וקיבלנו אישור להיכנס 

פנימה, אל שטח קנדה.
השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת כאשר האוטובוס שלנו 
עצר לפני אחד מבתי הכנסת. אברכים, בני הקהילה המקומית 
המדהימה, חיכו לנו שם. מחזיקים ביד רשימה מסודרת ומפנים 
כל אחד מאיתנו אל הדירה שהכינו לנו בהתרעה של שמונה 

שעות.
הכל היה לנו שם. שתייה, ארוחה, כל מה שנדרש כדי להתארגן 
לחתונה. אפילו מסרקת לאחיות החתן והכלה, לא שכחה 

הקהילה המדהימה הזאת לסדר לנו.
בצהרים הגיע החתן. בערב נערכה החתונה. בלי חברים 
מישראל, בלי סביבה תומכת, אבל עם המון המון שמחה. 
בני הקהילה נרתמו מעל ומעבר הם סידרו אולם מדהים, 
דאגו לבר מיוחד, הביאו תזמורות וגם באו בהמוניהם כדי 
לרקוד ולהצהיל את האווירה, והיא הייתה צוהלת בהחלט. 
אי אפשר היה לדמיין מה עברה החתונה הזאת עד שהגיעה 

אל המנוחה ואל הנחלה...
תראו כמה מדהים הוא עם ישראל. ביום רביעי בלילה נשלפה 
אישה מחתונה רועשת והובא לידיעתה סבך הסיפור של זוג, 
שהחתן לא קיבל אשרת כניסה לחתונה. 'אנחנו מעבירים את 
החתונה למונטריאול, תארגני לנו משהו', אמרו העסקנים. ותוך 
שמונה שעות ארגנה האישה עם בנות הקהילה המונטריאולית, 
ארבעים בייסמנטים, דירה לזוג לשבע ברכות, חלק מהנדוניה 
)לפחות לימים הראשונים(, אולם, תסרוקות, מוניות, בר וכל 
מה שחתונה צריכה כדי להיות מושלמת. יותר מזה, כשהחתן 

 קשה לך איתם בבית? 
 תארי לך מה עובר עליהם... 

יש מה לעשות!

ובני  מילי  את  מלמדת  ליבילי 
חויות,  לשתף  הלב,  בשפת  לדבר 
בעיות. ולפתור  רגשות   לבטא 
סיפורים מעצימים  הספר מכיל ארבעה 
ר. פו סי לכל  הפעלה  ו ר  שי י  ו ו י  בל
ידי מטפלות רגשיות   הספר נכתב על 
 ח. הרציג  וח. גוטסמן  בשיתוף ע. מנת 

<< מותאם לגילאי 4-9.

הצטרפו למסע בארץ הלב:

בונוס מיוחד! 
 
הרפיה לילדים 
 

לשינה רגועה.
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עי

והפעלות  שירים  סיפורים,  בליווי  הרגשות  בובת  ליבילי 

כלי עזר חוויתי המעודד שיח רגשי פתוח ומעצים

ליבילי הפכה להיות החברה 
החדשה של הבנות שלי. אני 
משמיעה להם כל ערב את 

ההרפיה והם נרדמים שלווים 
 ורגועים, ממש תודה. 

)ציפי מירושלים(

נפתחה  הספר  קריאת  לאחר 
הילדים.  עם  רגשית  שיחה 
בן  לבני  עזר  אוף  אדון  סיפור 
הקושי  את  לשתף  השמונה 
מאד. אהובים  והשירים   שלו 

 )שרי אמא לשלושה(
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החתן ואחיו סימנה ארצות הברית. שניהם 
לא רק שלא קיבלו ויזה אלא גם קיבלו 
'חותמת שחורה', מה שאומר שארצות 
הברית 'סימנה' אותם, בשום פנים ואופן 
הם לא יוכלו להיכנס לשטחה"

"השעה הייתה מאוחרת בלילה, כולנו 
ישנו, ופתאום נוקשים לנו על הדלת 
בבהילות. "תארזו את עצמכם ובואו, 

חייבים לברוח", אמרו השליחים, ואנחנו, 
מנומנמים ולא קולטים מה קורה איתנו, 

פשוט ארזנו את עצמנו ויצאנו אל 
הקור המקפיא של בורו פארק"
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הגיע לקנדה הוא הביא איתו מזוודה של בגדים חדשים, בדרך 
מקרה או בכוונה 'נשפך' לאנשי הגבול בקבוק שמפו שלם 
על כל הבגדים והם הפכו לא ראויים ללבישה. תוך שעות, 
כיבסה אשת חסד מקומית מדהימה, את כל הבגדים, גיהצה 
וגם הכניסה אל הדירה של הזוג, שלא ירגישו רע בימים 

הראשונים, חלילה...
אבל עדיין לא הגענו אל סופו של הסיפור, לברוח כבר ברחנו, 
אבל את ההשגחה הפרטית גילינו הרבה בהמשך. כאשר הגיע 
האוטובוס בו ברחנו מארצות הברית לקנדה, צלצל אבי הכלה 
הביתה ושמע שהסבתא, אם הכלה, נפטרה במהלך הלילה.

אתם מבינים מה זה? עם כל הבלגן הנורא אם הכלה צריכה 
להיות עכשיו – אבלה...

לפני כל דבר, צלצל האב אל הרב ושאל אותו מה לעשות. 
מה התברר? שדווקא בגלל שעברנו מדינה ההלכה אומרת 
שמותר להעלים מן האם את הפטירה עד לאחר מוצאי השבת 
של שבע הברכות. לו היינו בבורו-פארק היא הייתה צריכה 
להתיישב מיד לאבלות אך מכיוון שאנחנו במדינה אחרת 

הדין שונה.
האם יכלה לרקוד בשמחה של אמת בחתונת בתה, היא יכלה 
להשתתף בשבת השבע ברכות ורק במוצאי השבת, היא 
קיבלה את הבשורה, חזרה לארצות הברית והצטרפה לשבעה.

אז נכון, ברחנו, העולם התהפך והיה נראה שהכל הכל לרעתנו, 
אבל אין רעה יוצאת מלפניו והכל הכל רק לטובה. 

בריחה מתוך המים

ליבה לייכטר, אשת מייסד 'בית התבשיל' בני ברק, מספרת 
על בריחת חמותה מידי המשטר הסובייטי

זהו סיפורם של סבי )- אב חמותי(, רבי אהרון ירוסלבסקי, 
רב בעיר ברדיצ'וב ובתו. 

כאשר חמותי הייתה ילדה בת שמונה, התקופה הייתה טרום 
מלחמת העולם השנייה. באותם ימים כבר לא ניתן היה להיות 
בברית המועצות יהודי בגלוי. חמותי, שלא רצתה בשום אופן 
ללמוד בשבת, הייתה בורחת בכל ערב שבת לדודתה הזקנה 
בעיירה הסמוכה וכאשר הגיעו לחפש אותה אי אפשר היה 
למצוא. בכלל, כל שמירת המצוות של סבי ובני ביתו התקיימה 
בסתר, אך לא ארכו הימים עד שהשלטון הנורא גילה אותם. 
ביום לא בהיר אחד דפקו פלוגת חיילים על דלת ביתם של 
חמותי ולקחו את אביה אל המרתפים, מהם לא שב. חמותי, 
הילדה בת השמונה, הלכה ודפקה שעות על שערי בית הסוהר. 
היא לא חשבה על כך שאיש לא יפתח לה אותם לעולם ועל 
כך שהיא בהחלט אינה מעניינת שם איש, היא רק דפקה 

ודפקה ודפקה. שעות. בלי לחשוב בכלל.
לבסוף נפתחו השערים. השעה כבר הייתה שעה שבין יום 
ללילה, הזמן חלף עבר לו בדפיקות עיקשות, אבל הילדונת 
לא התבלבלה. היא שמה פעמיה אל חדרו של המפקד )איך 

"'המפקד', היא נכנסה פנימה, אפה 
מגיע בקושי לגובה השולחן, 'אסרו את 
אבא שלי'. 'כן', הסכים איתה המפקד, 
'הוא עשה משהו רע, רע מאוד!'. 'אבל 
המפקד, זה לא יכול להיות. הוא כל הזמן 
משבח את אימא רוסיה, בטוח שהכל 
רק טעות', אמרה הילדונת בלהט"

ידעה היכן הוא? מעולם לא הצליחה להסביר. נס משמים(. 
'המפקד', היא נכנסה פנימה, אפה מגיע בקושי לגובה השולחן, 
'אסרו את אבא שלי'. 'כן', הסכים איתה המפקד, 'הוא עשה 
משהו רע, רע מאוד!'. 'אבל המפקד, זה לא יכול להיות. הוא 
כל הזמן משבח את אימא רוסיה, בטוח שהכל רק טעות', 
אמרה הילדונת בלהט ובמשך קרוב לשעה ארוכה עמדה 

והסבירה למפקד למה הוא טועה.
שמעתם פעם על מפקד סובייטי שמשתכנע? כי אני לא. 
אף פעם לא, מלבד אותה פעם בה נטל המפקד את ידה של 
חמותי, לקח אותה את התא של אביה ומול עיניה שחרר 

אותו ושילח את שניהם לחופשי.
עברו שנים, וסבא, אב חמותי, הפך לאחד מרבניה של העיירה 
ברוסיה  לרב  כינויו.  היה  בביטש',  אהרון  'רבי  ברדיצ'וב. 
הקומוניסטית אין סיכויים לשרוד הרבה זמן בלי להתגלות, 
וזה מה שקרה גם לסבי. באחד הבקרים דפקו שוטרים על 
ביתו ובידם צו מאסר לרבי אהרון בביטש. סבא לא איבד את 
העשתונות, הוא הוציא את המסמכים והוכיח לשוטרים שיש 
להם טעות, קוראים לו ירוסלבסקי ולא בביטש. השוטרים גירדו 
בסנטריהם, חיככו בפדחתם ולאחר מכן עזבו את המקום. סבא 
ובתו – חמותי, ידעו שהם חיים כעת על זמן שאול. בלילה, 
הם יצאו אל בריחתם הגדולה. בלי להשאיר סימנים, עזבו 
את ברדיטשוב ונעלמו כאילו לא היו. מוקדם בבוקר הגיעו 
השוטרים חזרה, זועמים על הטריק שנעשה להם, הרב בביטש 
הוא הרב ירוסלבסקי וכולם ידעו זאת )מלבדם...(. איזו חוצפה 

זו להערים על אנשי המשטר!
אבל חמותי ואביה כבר לא היו שם. הם היו באודסה שם 
התחבאו בבית משפחת פרידמן עד שתגיע אוניה שיוצאת 
מרוסיה. שבועיים תמימים הם היו שם כאשר השוטרים 
מחפשים אותם בעיר, ולא מוצאים. החיפושים נמשכו בקצב 
סובייטי ועד שעלה במוחם של אנשי המשטרה לחפש את 
הנעדרים באזור הנמל )רק משם אפשר לברוח מ'אימא 
רוסיה'...( כבר ישבו סבא וביתו - חמותי באוניה, הרחק הרחק 
מחוץ למים הטריטוריאליים של ברית המועצות... לשוטרים 
הנבוכים לא היה אלא לחזור על הגירוד בפדחת ולשוב אל 

המדינה הקומוניסטית השנואה.

בריחה מידיים ערביות

שלומית חזן, מייסדת שיטת 'ריסטרט להצלחה', מומחית 
לשילוב הצלחה אישית, עסקית ומשפחתית, ברחה ממחבל 

ערבי בניסי ניסים  
לפני כשלושים שנה, בהיותי בחורה, יצאתי עם חברה לטיול 
בעין יעל. מה שמהווה היום מסלול מסודר, היה אז שטח טיול 
פתוח ושמם. ירדנו מפארק גילה והתחלנו לטייל במסלול. 
מזג האוויר היה נהדר ואנחנו נהנינו מכל רגע. התיישבנו בין 
העצים ושוחחנו שיחת חברות. פתאום שמענו נעירה של חמור.

נעירה של חמור? 
באמצע הדממה?

זה אומר שמישהו מגיע.
חושינו לא נדרכו, אבל היינו בהחלט סקרניות. 

הצצנו מכאן ומשם ופתאום ראינו אותו. בין השיחים עמד 
ערבי צעיר כשהוא אוחז בידו סכין, מתאמץ להחביא אותה 

ללא הצלחה, ומביט בנו בעיניים שונאות. 
שניה של שיתוק עברה עלינו ולאחר מכן נשאנו את רגלינו 
ונמלטנו כל עוד רוחנו. 'עפנו' לכיוון העלייה לגילה, אבל 

לבןעל גביאפורזה
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של יותר משבוע.

ארזנו את עצמינו ובאחת בלילה יצאנו לדרך.

על הכביש שמענו שגם אחותי קיבלה טלפון זהה ונמצאת 
עכשיו בדרך.

חושך היה מסביב והקור היה מצמרר ומקפיא. ישבתי ברכב 
ורק חשבתי על כל התוכניות שהתהפכו לי בבת אחת ו.. מתי 

אעשה פסח? ומה יהיה עם העבודה?

יושב בשמים ישחק. ראש חודש ניסן עכשיו ואנחנו עדיין 
כאן. בירושלים. שום מקום כבר לא בטוח, אבל בתוך הבלגן 
הנורא הזה, נעים יותר להיות יחד. מה עם פסח? אי אפשר 
לחשוב על זה כעת. מה יהיה? איש אינו יודע. רק ה' האלוקים, 
שמנהל את העולם ועושה הכל לטובתנו, יודע מה יקרה ומנהל 

הכל, אבל בואו לא נשכח שהכל ממש – לטובה.

שיהיה לכולנו חג כשר, שמח ומלא בריאות ובשורות טובות.

ההוא לא וויתר, דלק אחרינו בלי לחשוש כשהוא ממלמל 
לעצמו בלהט 'אללה הוא אכבר'. הלבבות שלנו הלמו בקצב 
מהיר מתופים. רצנו ורצנו עד שראינו מרחוק ג'יפ וארבעה 
צעירים יהודיים חסונים עולים עליו. רצנו אליהם וברוב לחץ 
רק ביקשנו טרמפ למעלה. ארבעת האנשים סירבו בתקיפות, 
אסור להם להעלות נערות על הג'יפ, ואנחנו, ללא יכולת 
חשיבה נורמלית מרוב אימה, לא הצלחנו להסביר להם למה 
כל כך לחוץ לנו לעלות על הרכב. זו לא השמש השוקעת, 

לא, הרבה יותר מזה.
בינתיים ראה גם הערבי את הג'יפ וסב על עקבותיו. כשעזב זה 
האחרון את המקום בחריקת בלמים, מותיר אותנו מחניקות 
דמעה מאחור, כבר לא דלקה הסכנה מאחורינו. אך עדיין 
הפחד הנורא דלק בעקבינו, מעיף אותנו הביתה, אל חיקם 
של אבא ואימא. כמה טוב היה לי שהקשר עם הוריי היה 
בנוי ואיתן ויכולתי לספר להם את כל אשר על ליבי, שמעתי 
שיש נערות שמתקשות לספר להוריהן חוויות קשות שעברו. 

הורים, שימו לב.
 

בריחה מהבית

מיכל וייסבלום, מעצבת פנים מומחית, ברחה מביתה באישון 
ליל מפחד ה... קורונה.

כשחזרנו הביתה, במוצאי פורים, לאחר סיבוב סעודות ארוך 
של יומיים, לא חלמנו בכלל מה עומד לקרות לנו בעוד רגע.

הכל התפרץ בבת אחת.
חולה קורונה בטלז-סטון.

עוד חולה.
ועוד אחד.

בתים שלמים נכנסו להסגר ובידוד ואנחנו רעדנו מפחד. מה 
יהיה? אנחנו לא מעזים לצאת החוצה. מי יודע איפה מסתובב 

הווירוס הנורא.
הסתגרנו בבית. יש לי אחות בשכונה אבל אפילו אליה לא 
העזתי ללכת. הסתגרתי עם שני הקטנים בבית, פוחדת לצאת 

ממנו.

ככה, בפחד ומעט היסטריה, השכבתי את הקטנים 
והתארגנתי בעצמי לשנת לילה. בשתים עשרה 

בלילה צלצל הפלאפון, מעיר אותי משנתי.
אבא שלי, הירושלמי, על הקו. "אי אפשר לדעת 
מה עומד לקרות, קומו ובואו לכאן עכשיו. נס 
שעד עכשיו לא נפגשתם בחולים, אל תחכו 

יותר", הוא אמר.
כדי  יותר מרגע  לי  מי? מה? איפה? לקח 
להתעשת. אבל אבא שלי היה ממוקד. קומו, 

תארזו מה שאתם צריכים לשבוע ובואו.
אף אחד אז, לא חלם שמדובר על סיפור 

לא דרמטי, אבל בריחה. ויש גם מה ללמוד ממנה...

בריחה מבית השכנה

פנינה פקשר, סופרת ומפיקה, ברחה באישון יום מביתה 
של... השכנה.

יש לי שכנה נחמדה, למען הסיפור נגיד שקוראים 
לה מימי. אנחנו חולקות בנין רב קומות. דירות קבלן 
משוכפלות וזהות. היא גרה בקומה שש, אני בשבע 
והמטפלת של שתינו בקומה ארבע )הפאנית בקומה 

5 ומוכרת החלוקים בשתיים, למי שמתעניינת..(. 
יום אחד ירדתי להביא את התינוק מהמטפלת ובדרך 
נזכרתי ששכחתי לכבות איזו להבה מתחת לקדירה 
רוחשת. רצתי חזור את המדרגות, פתחתי בעוצמה 
את דלת הבית שלי וריח זר של מרק עלה באפי. לגודל 
הזוועה אני מגלה את מימי השכנה שלי יושבת במטבח 
שלי ואוכלת מרק בניחותא. ברקע בעלה והילדים 

החמודים, והם מביטים בי בתימהון. 
לקח לי רגע לקלוט מה עושה פה כל החבריה ועוד 
שנייה כדי להבין שנכנסתי לבית הלא נכון. מרוב חרפה 
ברחתי אחורה, טרקתי את הדלת ונמלטתי על נפשי 

בלי להתנצל.
את הסיפור הזה אני מביאה כתשובה לשאלה איך נזהה 
ספר לא מתאים. שאלה שאני נשאלת בפאנלים של 
סמינרים. איך אדע מה נכון לי לקרוא? מה מתאים וראוי 
ומה לא? הרי היד כל כך קלה על הספר, כל הרוצה לבוא 
בשערי הספר יבוא אף אחד לא בודק את נפש המחבר. 
בשביל לכתוב היום ספר, אין צורך להביא תעודה או 
לעבור וועדה. יש לך ספר שההוצאה מצאה בו בשורה 

כלכלית, עיצובית או לא משנה מה? קדימה...
אז איך אנחנו הקוראים נדע לברור?

נשתמש בחוש הריח שיודע לזהות הכי בקלות. אם 
פתחת ספר וריח זר של מרק עלה באפך פשוט קחי 

צעד אחורה וטרקי אותו. זה ממש לא הבית שלך.

השלוחה החרדית

תמונה 
אחת
שווה

השלוחה החרדית של בי"ס מעלה 
ועיתון בקהילה מזמינים אתכן נשים יצירתיות 

לתחרות מיוחדת
צלמי תמונה

כתבי אודותיה סיפור של 50 מילים
Pninah@bakehila .com שלחי למייל 

וועדת שיפוט תבחר את 3 היצירות הזוכות

מלגת לימודים 

בסך 1,500 ₪

פרס שני ושלישי

מלגת לימודים בסך 2,000 ₪ 

בשלוחה החרדית + שובר לארוחה זוגית

פרס ראשון

פרטים והרשמה ליום הפתוח הקרוב < 02-5476276 38  - י"ב בניסן תש"פ

"הסתגרתי עם שני הקטנים בבית, פוחדת 
לצאת ממנו. ככה, בפחד ומעט היסטריה, 
השכבתי את הקטנים והתארגנתי בעצמי 
לשנת לילה. בשתים עשרה בלילה צלצל 
הפלאפון, מעיר אותי משנתי. אבא שלי, 
הירושלמי, על הקו. "אי אפשר לדעת מה 
עומד לקרות, קומו ובואו לכאן עכשיו"
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יוצאות  לחירות

י"ב בניסן תש"פ  -  4041  - י"ב בניסן תש"פ

חירות 
מיוחדת 

אביגיל שיין

לכל ילד יש חלום לחירות משלו. יש 
כאלו שחלומותיהם גדולים ועצומים 

ויש כאלו שחלומם פשוט הוא ויומיומי, 
אך הדרך אליו ארוכה, קשה ומייגעת... 
האם יצליחו להגשים את חלומם הקטן-

גדול? ומה יעברו בדרך אליו?

פסיפס אנושי מרגש של חיים 
מיוחדים לצד קושי וכאב, של צעד 

קטן בדרך לחירות גדולה

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

ועובדים קשה.  אנשים עובדים הרבה, 
משקיעים זמן, משאבים ומאמץ רב, ובכל 
זאת, לצד הקושי, יש סיפוק. לא תמיד 
עבודה קשה היא עבודת פרך. מתוקה 

שנת העמל.
מה  מר.  היה  במצרים  ישראל  לבני  אבל   

שתיבל את החיים במצרים במרירות צורבת, מה 
שהכניס מרור בנשמה, מעבר לקושי הפיזי, היה 
חוסר התועלת שבעבודה. עבודת פרך אינסופית, 
בלי תכל'ס. אין מטרה, אין תוצאה. לעבוד בשביל 

לעבוד ולקום למחרת בבוקר, בשביל... להמשיך 
לעבוד.

 בכל דור ודור, ובכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו 
כאילו יצא ממצרים. מיצרי החיים פושטים צורה ולובשים 
צורה חדשה, והיציאה ממצרים היא תנועה מתמדת, תהליך 
מתמשך. לפעמים, המיצר אינו מחסום ענק ומפחיד, אלא 
דווקא עדין ושקוף, כמעט בלתי נראה, שחוסם את הדרך, 
דוחף אותנו לתפקיד שאינו נכון לנו בעבודת ה'. יתכן שיהיה 
זה תפקיד קדוש, חיובי, וחשוב – אבל בשבילנו, הוא עבודה 
חסרת תועלת, עבודת פרך. כמו במצרים, כשעבודת גברים 

הוטלה על הנשים, ועבודת נשים הוטלה על הגברים.
 בלבול כזה הוא מיצר ומציק. הוא ממרר את חיי הנשמה, 
והרבה פנים לו. הנשמה שלנו עשתה מסלול ארוך בירידה 
לעולם הזה, ולא לחינם. מצפה לה תפקיד מיוחד, שליחות 
מדויקת בשבילה. התכונות, היכולות, הכוחות – הכול ניתן לה 
בשביל למלא את שליחותה הייחודית. כשהאנרגיות נשאבות 

למקום אחר – הפספוס הזה הוא מירור לחיי הנשמה.
 כדי לצאת ממצרים, הצטוו בני ישראל: "משכו וקחו", משכו 
ידיכם מעבודה זרה, קחו את השה, האליל המצרי, ותשחטו 
אותו. כך הם כיוונו את כוחות הנפש האלוקית לציווי ה', 
התמקדו בתפקיד שיועד להם מתוך מסירות נפש – ויצאו 

לחירות.
 גם היציאה שלנו לחירות דורשת מסירות נפש: לוותר על 
אמונות זרות, להתגבר על חששות ועל הרגלים, ולהתמסר 
באופן מוחלט ומדויק למה שנדרש מאתנו, לשליחות האישית 
של נשמתנו. ונזכה לצאת לחרות. ולו אף לחרות מסוימת 

חלקית. 
בכתבה זו שיתפו אותנו נשים מיוחדות על דרכן בסלילת 
הדרך לחרות. למרות אבני הנגף הרבים, למרות המהמורות 

והקשיים. כן למרות הכל, "קרבה אל נפשן גאלה".

סוללת דרך

.C.P אימא של נעמה צוויג בת 12, המתמודדת עם
"כשנעמה שלנו נולדה, בתחילה הכל היה עדיין לוט בערפל 
לגביה. החששות היו גדולים ולוטים בערפל, והתחזיות 
הרפואיות היו קודרות. אני זוכרת שבשבוע השני לחייה, 
כשנעמה עדיין הייתה מחוברת למכשירים שונים ומשונים, 
הזמינו אותנו לישיבת צוות גדולה, שכללה את הפרופסור 
הראשי בפגייה, נוירולוג בכיר ועובדת סוציאלית. הנוירולוג 
צייר על הדף תמונה של מוח, והראה לנו התמונה ואמר: 
"אתם רואים את המוח הזה? זה המוח של הבת שלכם...". ואז 
הוא לקח לורד שחור, וצייר על המוח איקס בענק, והסביר: 
"יש לכם ילדה, אבל כמעט שאין מוח, המוח שלה במצב 
קשה מאוד, ובעצם, ניתן לומר שכלל לא קיים, תתכוננו לזה".

יצאנו מהפגישה שכללה עוד הפחדות נוראיות, ותחזיות 
קודרות... בעלי חייך אליי, ואני שאלתי אותו בבכי: "איך 
אתה יכול לחייך בכלל?" ובעלי בחיוך הרגוע שלו השיב לי: 
"אני מרגיש עכשיו שאנחנו נבחרנו על ידי הקב"ה שנתן לנו 
ניסיון גדול ועצום, והוא רוצה לראות איך אנו נגיב אליו. ה' 
בוחר אנשים חזקים, ועכשיו אני מרגיש שה' מסתכל עלי, 
בודק אותי, אני כבר לא עוד סתם מישהו, אני מישהו נבחר 
ומיוחד!!" הסתכלתי על בעלי, וחשתי שאני ממש מקנאה 
בו, על היכולת המיוחדת להסתכל כך על 
המצב, על המבט האמוני והמיוחד כל 
כך. אחרי כמה ימים קשים שעברתי, ימים 
מייסרים של כאב נוראי, פחד, חשש וצער. 
יצאתי עם בעלי לגינה ליד בית החולים ואמרתי 
לו: "רק אתה ואני שמענו את השיחה עם הרופא. מבחינתנו, 
השיחה הסתיימה שם, אף אחד לא אמור לדעת עליה, וגם 
אנחנו יכולים לשכוח אותה. הרופאים עוד יראו שיש לנו 

ילדה רגילה עד כמה שניתן". 
וכך, בכוחות משותפים התחלנו את המסע. מסע מורכב 
מאין כמותו, שלא שיערתי כמה כוחות גוף ונפש אצטרך 
כדי לעבור אותו. אבל לאורך כל המסע המתמשך, הייתה 
לנו תכלית ברורה, נעמה שלנו תהיה עד כמה שניתן ילדה 
רגילה והרצון הזה שאב מאיתנו משאבים רבים, בלתי נלאים. 
כאשר השתחררה נעמה הביתה, ערכנו תורנויות סדירות 
סביב השעון, כדי לקדמה מוטורית. נעמה הגיבורה, עבדה 
ללא לאות - 5 פעמים ביום. היא ערכה פיזיותרפיה מסיבית 
של רבע שעה כל פעם. כולנו התאגדנו בשביל לקדמה ולשם 
כך ערכנו תורנויות: לבעלי- בשעת הצהרים. לבתי הבכורה- 
אחר הצהרים, לי פעמיים ביום, ופיזיותרפיסטית או מתנדבת 
שהגיעה להשלים את הפעם האחרונה. עבדנו סביב השעון 
ממש. העבודה הייתה קשה, יום ועוד יום ועוד, והתוצאות 
היו איטיות מאוד. הגדרנו לעצמנו יעדים ברורים, קטנים ככל 
שניתן, כדי שנחוש ולו במעט את ההתקדמות. כל צעד קדימה, 
לווה בהתרגשות גדולה מאוד - נעמה התהפכה לראשונה 
בגיל תשעה חודשים, מבחינתנו זה היה הישג אדיר! כל הישג 
תועד ונרשם, ולווה בהמון התרגשות, כל הישג נתן לנו כוח רב 
להמשיך ולהילחם יחד איתה. בגיל אחד עשר חודש החזקתי 
את נעמה המתוקה על ידי, ו... לא אוכל לשכוח זאת לעולם. 
נעמה הושיטה את ידה לשרשרת על צווארי ותפסה אותה! 
ביקשתי מבתי הגדולה להביא במהירות מצלמה, כדי לתעד 
זאת. זה היה רגע מרגש מאוד, מעולם לפני כן, לא ידעתי 
להודות על מתנה יקרה כל כך, כמו למשוך לאמא בשרשרת, 
מעשה שכל תינוק בגיל שלושה חודשים עושה זאת, בלי כל 
שימת לב בכלל, ובטח בלי תרגילים מפרכים מאין כמותם...

אט אט, נכנסו לביתנו עוד ועוד קרני אור ושמש, ונעמה 
החלה לזחול, ובגיל שלוש שנים, אף החלה לצעוד, כשסדים 
לרגליה. כאשר הגענו לנוירולוג והראנו לו כי נעמה הולכת, 
הוא לא האמין למראה עיניו. ורק אמר: "טוב, יש דברים שאנו 

הרופאים איננו מבינים...".
בגיל 8 נעמה הפתיעה אותנו, וביקשה שהיא רוצה ללמוד כמו 
כל חברותיה לקפוץ. ואנו, מה נגיד? איך ניתן לעמוד מול ילדה 
יקרה כל כך שרוצה להצליח כל כך? התחלנו ללמד אותה. את 
מה שילדה רגילה קולטת תוך חודש, נעמה שלנו הצליחה 
בתוך חצי שנה! כשאגלי זיעה מטפטפים על מצחה. אבל את 
האושר הזה, לא ניתן היה לעצור. כזאת היא נעמה, נלחמת 
להצליח. ואנו - איתה יחד עוזרים לה לנצח במלחמת החיים. 

 "רק אתה 
ואני שמענו 
את השיחה 
עם הרופא. 
מבחינתנו, 
השיחה 

הסתיימה 
שם, אף 
אחד לא 

אמור לדעת 
עליה, וגם 

אנחנו יכולים 
לשכוח אותה. 
הרופאים עוד 
יראו שיש 
לנו ילדה 
רגילה עד 

כמה שניתן" 

כן, למרות שלקפוץ בחבל זה 'מותרות' - ואפשר להסתדר גם 
בלי - אך אנו רוצים את נעמה שלנו יכולה ורגילה עד כמה 
שניתן. וזה לא סיפור- זה מציאות חיים מרגשת ומיוחדת 

שמתרחשת כל יום, לאורך כל שנות חייה, בבית שלנו.
הקדמתי מעט את המאוחר, כשבעצם האתגר הגדול היה 
להכניס את נעמה לכיתה רגילה, בבית הספר השכונתי שלנו. 
וזה היה אתגר, אתגר גדול מאוד, שכאשר אני נזכרת בו, עולות 
הדמעות לעיני מאליהן. חשבנו שהדרך סלולה לפנינו, הבנות 
הגדולות שלי נמצאות בבית הספר הזה, וגם אני עובדת שם 
כממלאת מקום, ונמצאת בקשרי ידידות טובים מאוד עם 
המנהלת. ויחד עם זאת, היינו צריכים להפעיל כל כך הרבה 
השתדלויות, בקשות, הפצרות ותחינות כדי להכניס אותה 
למקום הטוב ביותר בעבורה. הפצע הזה- מדמם אצלי עד היום, 
תחושת הביזיון הקשה והחריפה, ההשפלה הנוראה שחווינו.
אבל ב"ה, כשקיבלנו תשובה חיובית, חשנו תחושת שחרור 
וחרות כל כך גדולות. הו, סוף סוף גם המשוכה הזאת עברה לה, 
וכך, נעמה צעדה ביום הראשון לכיתה א', לבושה בתלבושת 
אחידה כמו שאר חברותיה לכיתה. את הכניסה לחדר הכיתה, 
לא אוכל לשכוח לעולם. הדופק בליבי היה מואץ מהרגיל, חשתי 
שכולם יחד איתי שומעים אותו ומסתכלים עליי. הושבתי את 
נעמה, ורצתי במהירות לחדר צדדי, שם פרצו הדמעות מעיניי 
בלי שליטה. רק ה' יודע בכמה מאמצים כבירים הגענו עד 

הלום. כמה תפילות, כמה דמעות, כמה תחנונים 
וכמה קשיים...

בסייעתא דשמיא, נעמה משתלבת 
יפה בכיתה. אומנם עם הרבה עזרה 
וגם  שלצידה  הצמודה  מהסייעת 
מהטיפולים הפרא רפואיים שאליהם 

היא הולכת אחר הצהרים. 
אחד הקשיים העיקריים שאנו מתמודדים איתם, זה 

ההסברה והתיווך שאנו צריכים כל הזמן להידרש להם, הן 
לצוות החינוכי והן לחברותיה בכיתה. אנו ממש מתחננים על 
חייה, שיתייחסו אליה כשווה בין שווים, שהמורות וההנהלה 
יבינו ויכילו את קשייה, ומצד שני לא ירחמו עליה, ויידעו 
לדרוש את הטוב עבורה, ממנה. כי נעמה לפעמים יודעת לנצל 
חולשות, ויכולה לספר שקשה לה עכשיו, וכואב לה הראש, 
ושהיא לא יכולה לקרוא, והמורה נבהלת ומיד מוותרת לה. 
אנו צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק, ובשביל חייה 
העתידים, ללמד אותה בעזרת החברה כללים נכונים לחיים.
גם עם חברות, ההתמודדות לא פשוטה. אני מבינה אותן 
לגמרי, שלא יחשבו חלילה שאני כועסת, אבל זה כל כך 
קורע את ליבי, לראות ילדות שלעיתים צוחקות על נעמה או 
לא משתפות אותה במשחקים, כי היא איטית יותר מהרגיל. 
באחד הימים, כשראיתי את הלעג של חברותיה, אספתי אותן 
הצידה והסברתי להן על נעמה, ועד כמה חמור לצער ילדה 
גיבורה שכזאת, ומאידך, איזו מצוה גדולה זאת לקרב אותה. 
ואמרתי להן שגם בעולם הזה הן תרווחנה מהמצווה הזאת. 
ומאז אני משתדלת "לצ'פר" חברות שמתייחסות לנעמה 

יפה ומקרבות אותה.
אני מרגישה, למרות כל ההכלה וההשתדלות מהסביבה, 
שעדיין ההתמודדות עצומה. עדיין צריך הרבה מאוד הסבר 

והדרכה לסביבה כולה איך להתייחס בצורה נכונה. 
והלוואי וכבר נגיע ונחוש את החרות האמיתית, הגדולה 

והשלמה, שכולנו מייחלים לה".

סוגרת את הדלת לקושי

רות שם טוב - בעלת קשיי למידה משמעותיים, משתפת 
אותנו בצמיחתה הפרטית 

"כמה רציתי להסב להוריי נחת, כמה רציתי לעשות אותם 
מאושרים! כמה רציתי להביא להם "רק פעם אחת" איזה ציון 
טוב אחד במקום כל ה"המספיקים בקושי", שתמיד קיבלתי, 
אבל לא יכולתי. באמת שרציתי, התאמצתי ולמדתי אבל שוב 
ושוב נכשלתי. אני זוכרת את תחושת הצריבה בידיים כשאמי 
ביקשה ממני את המבחן לחתימה. אבל לא היה מה להגיש... 
לא היה ציון. כל כך רציתי להראות לה שאני גם מצליחה וגם 

יכולה, אבל זה לא קרה.
וכך עליתי, כיתה ועוד כיתה. הרגשתי נכשלת שוב ושוב, למרות 
כל המאמצים וההשתדלויות, והכישלון צרב את נשמתי. 
אובחנתי בגיל צעיר מאוד עם לקות למידה משמעותית, 
ולכן המורות ישר קטלגו אותי כלא יוצלחית כי 'מה יצא 
מכזו תלמידה... ניתן לה להעביר את הזמן בכיתה'. רק אחת 
מכל המורות שלימדו אותי, זכורה לי לטוב, מורה אחת! היא 
היחידה שבמשך שנות חיי הכניסה אור בתוכי, והאירה אותו 
מעוד זווית. דיברה אליי דיבורים טובים ומעצימים והחמיאה. 

אך זה היה מעט מאוד, מעט מדיי, לעומת כל השאר.
וכך, לפני כעשרים שנה הכניסו אותי הורי לכיתה קטנה- 
כיתה מקדמת. אך גם שם לא הצלחתי לפרוח. הייתי ממש 
משועממת, ולא מתאימה לבנות האחרות. מה שהוסיף 
להורדת הערך העצמי שלי לתהומות. וכך הגעתי למקום 
נמוך מאוד, מסתובבת במסדרונות מחפשת תעסוקה, ומשם 
מהר מאד הגעתי לחוסר הערכה עצמית. חוויתי כל כך הרבה 
ביקורת וכישלונות בחיי, כך שגם כאשר חברה לחשה לי 
מילה טובה וכנה, הדפתי אותה הצידה! חשבתי שהיא 
האמנתי  לא  אני.  שזאת  מדמיינת 
שקיים בי משהו טוב, שאני בכלל 
ראויה לאיזושהי הערכה. עד כדי כך 
שלא הרגשתי כי דווקא החברות רוצות מאוד 
את קרבתי, כי היה לי מה לתרום, אבל לא ידעתי 
שאני בכלל ראויה לתרום לחברה, לסביבה, למשפחה. לא 
חשבתי שאני מתאימה לכך, הייתי כל כך במקום שפל, במקום 
שצועק הצילו, אבל אף אחד לא שמע, רק הלב בכה. מרוב 
חוסר הערכה וביטחון עצמי, חשבתי שחברותיי מרחמות 
עליי ומקרבות אותי בגלל זה... מקצוע, כמובן שלא הצלחתי 
ללמוד, אפילו לא מקצוע פשוט וקל. ומצאתי את עצמי 
תלושה, נעה ונדה בעולמי הנחות וחסר הערך. להפתעתי, 
ובלי שאצליח להבין איך ומה הוא מצא בי, הילדה המסכנה, 

שגדלה לבחורה מסכנה עוד יותר, התחתנה".

מתי הגיע תחושת החרות?
"הרגע המכונן שבו חל השינוי היה כאשר התחתנתי! בעלי, 
למרות שידע את הרקע שממנו באתי, תמך, הקשיב, הכיל, 
וגם דרש ממני לא לתת לאחרים לנצל אותי. הוא היה מסביר 
לי כי נשים משתמשות בי לצרכיהן האישיים ומנצלות את 
טוב ליבי. כאן חשוב לסייג, לא כולן מנצלות, אבל יש תפיסה 
שאצל חברותיי הייתה רווחת, שאותי ניתן תמיד לנצל, כי אני 
לא יודעת לומר "לא" או להסביר כי קשה לי מעט עכשיו, 

ואולי בפעם אחרת.
למדתי ממנו לשים גבול למרות הקושי. בעלי דיבר איתי הרבה 
על ההבדל בין לתרום ולתת לאחרים, לבין ניצול. מבחינתי, 

זה היה רגע של הכרה בעצמי. שיש לי רצונות ודעות.

"מעולם לפני 
כן, לא ידעתי 
להודות על 
מתנה יקרה 
כל כך, כמו 

למשוך לאמא 
בשרשרת, 

מעשה שכל 
תינוק בגיל 
שלושה 
חודשים 

עושה זאת, 
בלי כל 

שימת לב 
בכלל, ובטח 
בלי תרגילים 
מפרכים מאין 
כמותם"   

"לא חשבתי 
שאני 

מתאימה לכך, 
הייתי כל 
כך במקום 

שפל, במקום 
שצועק 

הצילו, אבל 
אף אחד 
לא שמע, 
רק הלב 

בכה. מרוב 
חוסר הערכה 

וביטחון 
עצמי, חשבתי 

שחברותיי 
מרחמות עליי 

ומקרבות 
אותי בגלל 

זה"
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יוצאות  לחירות

יחד עם זאת, תחושת החרות האמיתית 
מקצועי.  לייעוץ  פניתי  כאשר  הגיעה 
ייעוץ שליווה אותי תקופה ארוכה, נתן 
לי כלים מעשיים לצרכים האישיים שלי, 

וכך, למדתי להכיר את עצמי ואת יכולותיי. 
למדתי שיש לי מה לתרום לחברה, ממקום 

בנוי, ממקום בריא.
במקביל, התחלתי לעבוד גם על הנושא של 
קבלת קצבה מהביטוח הלאומי. עד אז, למרות 
כל הקשיים הרבים, הביטוח הלאומי דחה אותי 

שוב ושוב. ואני? הייתי חלשה מידי כדי להילחם 
מולו, לא חשתי שאני ראויה, שמגיע לי, הרי מספיק שאני 

מפריעה למדינה, מה צריך לשלם לי? כמה שזה עגום ועצוב 
לשמוע, אך אלו היו מחשבותיי. בעזרת העידוד והתמיכה 
הרבה מבעלי, הגשתי בקשה לקבלת קצבה לנכות ובקשה 
לשיקום תעסוקתי. הסיפור היה ארוך ומייאש, וכמעט שהרמתי 
ידיים. אך לאחר תקופה, אישרו לי קצבה אך לא אישרו לי 
שיקום, מה שמאוד ציער אותי אבל לא גרם לי להתייאש. 
התחלתי לעבוד כמוכרת שעתיים ביום בחנות בגדים. חנות 
צדדית למדי, לא מלאה בקונות ובפעילות רבה. ואני מקווה 
כי בעוד תקופה אצליח להתפתח יותר ולהמשיך לעבודה 

שתתן לי יותר סיפוק ותחושת הצלחה.
כיום, מרגישה במקום בנוי יותר ומחושל, מוקפת ברוך השם 
בחברות רבות ואוהבות ובבעל שדואג לי תמיד. לפני כחצי 
שנה סיפרתי לאחת מחברותיי שמתמודדת עם ילדה מורכבת 
מאוד, כי גם אני הייתי במשך שנות לימודיי בכיתה קטנה. 
את התדהמה שלה, אני לא יכולה להעביר לכן כאן מעל דפי 
העיתון. היא שאלה אותי שוב ושוב: "אבל מה, תסבירי לי רק 
מה עשית בכיתה קטנה? למה את עם כל היכולות שלך היית 
צריכה להיות שם???" עניתי לה שרק שם הסכימו להחזיק 
אותי. ובעיקר בגלל שהייתי במקום רגשי נמוך כל כך. במקום 
אפסי ממש. אז עוד לא הבנתי שהיכולת האינטלקטואלית 
שלי טובה ורק המצב הרגשי הירוד והנמוך השפיע כל כך 

על הלמידה. 
וחייבים ללמוד מכך, כי ניתן לצאת לחרות אם רוצים, אם 
מבינים שאנחנו תקועים, שמשהו חוסם אותנו לגדול ולצמוח. 
חייבים לדעת כי זה אפשרי וחייבים לרצות לצאת ולעשות 

הכל כדי להגיע לחרות אמיתית בסייעתא דשמיא".

נקודות של אור בעבודה

גב' גיטי פיק, מורה בחינוך מיוחד במרכז הארץ
"במהלך שנות עבודתי כמורה בחינוך מיוחד, עבדתי בכמה 
מסגרות שונות. מסגרות העובדות עם ילדים ליקויי למידה, עם 
 .C.P ילדי תסמונת דאון ופיגור, וכן עם ילדים המתמודדים עם
בכל מסגרת ומסגרת היו הצדדים החזקים של הילדים והצדדים 
החלשים. אך מה שהיה שווה בכל המסגרות כולן היא התחושה 
המרגשת של ההתקדמות, ולו הקטנה ביותר. אנו כבני אדם 
רגילים, תמיד מצפים להצלחות גדולות ולפעמים מטאוריות. 
רוצים לכבוש את כל העולם. ברגע שנכנסתי לתחום החינוך 
המיוחד, למדתי להעריך ולייקר כל התקדמות וכל הצלחה 
שבעתיים. והתחושה הזאת, ממשיכה ומלווה אותי במהלך 
החיים, עד כמה אנו צריכים להודות על דברים הנראים מובנים 
מאליהם ופשוטים. דברים שלעיתים נעשים בניד אף, לאחרים 

עולים במאמצים גדולים מאוד מאוד.
את כל הלימוד המיוחד הזה לחיים שלי האישיים, אני חייבת 
לכל ילד וילד בנפרד שעבדתי איתו, שראיתי את מאמציו, את 
אגלי הטל שעל מצחו, את הניסיון המיוחד הזה, ואת הרצון 
להצליח ולהתקדם למרות הקושי הגדול והכאב. במהלך 
העבודה, לפעמים עולות לי דמעות לראות עד כמה ילדים 
מתאמצים ולא מוותרים לעצמם עד שמצליחים לבצע 
משהו קטן, שמבחינתנו, לבצע אותו זה הכי פשוט וקל, 
ואנו עושים זאת בכלל בלי שימת לב. 

כמה עלינו להודות...
מהילדים  ללמוד  מה  מאוד  הרבה  יש 
המיוחדים, באתגרי החיים השונים. אשתף 
אתכם בסיפור מיוחד שארע לי לפני שנה. עבדתי 
עם ילד בשם דניאל שהיה ילד לקוי למידה ועם C.P קל מאוד. 
בנוסף דניאל עבר אפזיה. אפזיה, זו הפרעה קשה מאוד, 
הפרעה נוירולוגית, שבה הילד מאבד את יכולת הדיבור שלו 
לגמרי )יש כאלו שהאפזיה פוגעת אצלם רק בדיבור הטכני, 
ואחרים הפגיעה נעשית בתחום ההבנה השפתית(. במקרה של 
דניאל הדיבור הטכני אבד לגמרי, ואילו הבנת השפה נחלשה 
מאוד, אבל לא אבדה. יחד עם זאת, דניאל נשאר חכם מאוד, 
עם יכולות גבוהות מעל הממוצע בתחומים האחרים. הוא 
היה יכול לנצח בלי קושי את הצוות החינוכי במשחק שחמט, 
בתרגילי מתמטיקה היה הראשון בכיתה. גם תחום האומנות 

היה חזק אצלו עד מאוד, וקישוטיו עיטרו לנו את הכיתה. 
הקושי עם חוסר הדיבור היה נוראי, לראות ילד שדיבר כמו 
כולם, עם שפה עשירה ביותר והבנה גבוהה, מתדרדר לאיטו... 
ילד שיכול להצליח, אך נשאר כלוא בתוך הגוף של עצמו 

ואינו יכול לבטא את היכולות שלו כמעט. 
דניאל החל להשתמש בלוחות תקשורת כדי להביע את 
רצונו, אך גם הלוחות לא עזרו לו כמעט, כיון שהייתה לו 
נפש עשירה מאוד, ורצה להביע את עצמו כל הזמן, והלוח 

כל כך הגביל אותו...
עבדנו עם דניאל תקופה ארוכה, למרות שהצוות הרפואי 
שטיפל בדניאל בבעיית האפזיה היה מיואש כמעט לגמרי. 
קיבלנו מהם הדרכה איך לעבוד איתו ולנסות בכל זאת, לקדמו.

לאחר תקופה ארוכה ומתסכלת, של חצי שנה בה לא הייתה 
לו היכולת לדבר כלל, חלה התקדמות. אני זוכרת, שדניאל 
שיחק עם ילדים בתופסת, ובתוך המשחק כל הילדים צעקו: 
"הצילו, הצילו", ופתאום אנו שומעים את דניאל צועק איתם 
יחד "הצילו, הצילו"- את הצעקה שלנו, של הצוות החינוכי, לא 
היה ניתן לפספס בכלל. כולנו! כל הצוות רצנו אליו וחיבקנו 
אותו. 'דניאל אתה דיברת!!!' חזרנו על זה בהתרגשות, 'אמרת 
"הצילו", דניאל תגיד עוד פעם'. ושוב, דניאל אמר "הצילו"!! 
את השמחה על פניו, כלל לא ניתן לתאר. הוא חזר על המילה 
שוב ושוב ושוב, כולו קורן מאושר! גם החברים הצטרפו 
לשמחה המיוחדת הזאת, כי לכולם נגע עמוק בלב הקושי 
הנוראי הזה. מאותה המילה - "הצילו", החל דניאל אט אט 
לחזור ולדבר. דניאל התמסר כולו ללימוד, הוא היה צריך 
לבצע תרגילים שונים, לחזור שוב ושוב על הברות. אך כשאנו 
ראינו את הלהט בפנים שלו, לא שייך היה שלא להתמסר 

גם מצדנו לעניין, ומעבר לרגיל. 
וכך לא ביום אחד, ולא ביומיים. אבל בעבודה עקבית, רצופה 
וארוכה מאוד, דניאל חזר אט אט לדבר. ועדיין היום, שנה 
אחרי, דניאל צריך עבודה רציפה של קלינאית תקשורת, וכל 

דיבור עולה לו במאמץ עצום, מאמץ פיזי ונפשי רב. 

"רצנו אליו 
וחיבקנו אותו. 
'דניאל אתה 
דיברת!!!' 

חזרנו על זה 
בהתרגשות, 

'אמרת 
"הצילו", 
דניאל 

תגיד עוד 
פעם'. ושוב, 
דניאל אמר 
"הצילו"!! את 
השמחה על 
פניו, כלל לא 
ניתן לתאר. 
הוא חזר על 
המילה שוב 
ושוב ושוב, 
כולו קורן 
מאושר"

הסיפור הזה הוא דוגמה מוחשית, לסיעתא דשמיא גדולה 
מאוד שקרתה לדניאל, יחד עם הטיפול הסיזיפי והעיקש 

שהוא עבר, אך הוציאה אותו לחירות אמיתית! 
זו דוגמה מיוחדת ועצומה אך כמוה ובדמותה, ניתן לראות 
הרבה מאוד דוגמאות, פשוטות יותר ויומיומיות, שמבחינת 
הילדים הללו הן אושר בל יתואר. כל התקדמות, ולו הזעירה 
ביותר, נותנת לילדים ולהוריהם, תחושה רווחה של חירות.

שיתפה אותי אימא לילד בן שתים עשרה, המתמודד עם 
קושי משמעותי בקריאה, כי בחוג שלהם, הילדים עולים 
לתורה כבר מגיל תשע, והילד שלה, כלל לא הסכים לעלות, 
כי חשש שלא יקרא נכון. וברוך השם, בגיל שתים עשרה, 
העז לעשות זאת בפעם הראשונה בחייו כי הרגיש שהוא 

קורא טוב יותר.
או אימא לילדה בת שש עשרה, ילדה המתמודדת עם 
דיסקלקוליה קשה )חוסר הבנה חשבונית בסיסית(, כי בין 

שלל תרגילי החשבון המורכבים למיניהם, שלא צריכים 
אותם לחיים, יש גם ענין של הבנה חשבונית כצורך 

הצצה לנבכי הנפש

נתן בן ה-11, ילד שאובחן עם תסמונת נדירה, לומד בתלמוד 
תורה רגיל. ובין לבין, בהפסקות או אחר הצהרים, עורך 

יומן ומתאר בו את חוויותיו, קשייו, וסתם כך, פורק מעל ליבו 
העמוס חוויות מעולמו. הוא נתן לנו להציץ מעט, ובחרנו 
מתוכו קטעים נבחרים וקצרים שהובאו כלשונם, המעידים על 
רצונו לפרוץ את המחסומים בהם הוא נתון ולצאת לחירות. 

יום ג', הפסקה:
היום הרב'ה בחן את כל הילדים, גם אני רציתי להיבחן. ביקשתי 
ממנו והוא לא התייחס. ביקשתי עוד פעם, ועוד פעם, אז הוא 
אמר מחר... מחר... אבל גם אתמול הוא אמר לי מחר. גם אני 

רוצה להיבחן כמו כולם.
יום א', אחר הצהרים:

היום הגיע הבוחן לכיתה, ובחר את כל הילדודים )כלומר, את 
החברים בכיתה(. גם אותי הוא שאל שאלה, אבל ממש קלה, 
כמו של תינוקות. עניתי בשנייה, ואמרתי לו שזה שאלה 
ממש קלה, ואני רוצה שאלה קשה, כמו כל הילדים. למה 
הוא חושב שאני לא יודע? אבל הוא לא התייחס. לא נורא, 

"גם זו לטובה".
יום ב', הפסקה:

אימא, למדתי כל כך טוב, כל הזמן שמתי אצבע בגמרא. 
אפילו הרב'ה נתן לי ממתק, והתנהגתי יפה מאוד מאוד. את 

מאמינה שזה היה באמת, אימא?
יום ה', הפסקה:

כתוב פה מה שאני אוהב:
אותי, את המשפחה שלי, את שלושת החברים שלי, וכל כך 

אני אוהב את ה' בשמיים, שזה הקדוש ברוך הוא.
יום ג', אחר הצהריים:

בהפסקה אני כותב לי כל מיני דברים מעניינים, סתם, כי 
אני אוהב. אבל מוישי ודני היום עברו לידי וצחקו: "הי, איזה 
משועמם אתה.... אין לך מה לעשות, כל הזמן כותב". וחטפו לי 
את המחברת הזאת. רדפתי אחריהם, וניסיתי לחטוף להם חזרה, 
אבל הם ברחו יותר מהר ממני, וצחקו עליי. זה היה ממש מעליב. 

בסיסי לחיים, כמו הבנה של זמנים, סדר הימים, ערך של כסף, 
הבנה של כמויות. ומי שמתמודד עם דיסקלקוליה ברמה 
קשה- מתקשה מאוד להתנהל בחיים. שרי בת השש עשרה, 
לאחר עבודה של שנים ארוכות, זאת למרות שהיא לומדת 
בכיתה רגילה, הצליחה סוף כל סוף להבין את המשמעות 
הכספית של המטבעות והשטרות, מה הם מיצגים, ובמה 
מהם משתמשים ומתי. את אותה תחושת הצלחה וגאולה, 
ביום בו הלכה שרי לראשונה לקיוסק השכונתי וקנתה לבדה 
ומכספה פחית שתייה- לא ניתן בכלל לתאר. כי רק אדם 
שנמצא עמוק עמוק בתוך הכלא המגביל והנורא הזה, מבין 

את תחושת החירות האמיתית. 
כל הסיפורים הללו, ועוד רבים רבים אחרים, רק מראים עד 
כמה כל התקדמות הכי קטנה ומזערית, נותנת תקוה ושמחה 
בלב הילדים והוריהם היקרים. ועד כמה הילדים המתוקים 
הללו, כמהים כבר לצאת, לחרות אמיתית גדולה ושלמה. 

שנזכה כולם". 

ר  ח א
 , ך כ

ה  ' ב ר ה
הגיע, וסיפרתי 

לו את זה, והוא לא 
התייחס בכלל. 

יום ד', הפסקה:
החברים  עם  שיחקתי  היום 

בהפסקה, זה היה כיף! כיף מאוד!!! שיחקנו 
ב"ארבע פינות". וזה היה ממש משעשע. כל יום 

כמעט אני רוצה לשחק איתם, אבל הם אומרים 
לי, "אי אפשר" או "אחר כך" או "מחר". אבל היום שיחקתי, 

וזה היה כיף מאוד.
יום ד' הפסקה:

כתוב פה מה שכיף לי לעשות:
להיות בעולם. להיות בבית שלנו, ללכת בגשם, ללכת לבית 
מלון, לשחק במשחקים, לשוחח עם אימא, להיות ליד ה', 

להיות חי.
יום ה', צהריים:

אני הכי אוהב בכיתה את אשר. כי הוא תמיד מקשיב לי, 
ומתקרב אליי כשאני רוצה לדבר ומשחק איתי ומזמין אותי 

לבית שלו. וזה כיף.
יום א', בוקר:

היום אני בבית, בגלל הקורונה. דווקא כיף לי בבית כי אני לא 
מתאכזב שאף אחד לא מדבר או משחק איתי. ומעניין לי כי 
יש לי את אבא ואימא לידי. אני לומד עם אבא בבוקר גמרא, 
ואחר כך עושה יצירות, משחק משחקים, ושומע "חבורת 
תרי"ג", אימא עושה לנו דברים משעשעים, וזה די נחמד לי. 
אני מרגיש שממש עוד מעט תבוא הגאולה, והמשיח, ואני 
כבר ממש מחכה, כי אני בכור, ואימא אמרה לי שאני אעבוד 

בבית המקדש. וזה יהיה שמח ממש!

"לא חשבתי 
שאני 

מתאימה לכך, 
הייתי כל 
כך במקום 

שפל, במקום 
שצועק 

הצילו, אבל 
אף אחד לא 
שמע, רק 
הלב בכה"

י"ב בניסן תש"פ  -  4445  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

בדמייך חיי
זהו סיפורה המפעים של שרה, אם 

לארבעה מבני ברק, שהוזקקה לבידוד 
ארוך לאחר שחלתה בשחפת.

על אימת המוות, הפחד, הכאב, הקושי 
והריחוק מהילדים בבית חולים ייעודי 

לבידוד, כשמסביב כולם בני מיעוטים, עד 
ההחלמה והיציאה לחרות בריאה ושלמה

מיכל בורשטיין

י"ב בניסן תש"פ  -  4647  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

"שחפת! מי היה מאמין. הכרנו את השם אך עוד לא ידענו מה 
המשמעות של המחלה, אך לפי ההתייחסות החמורה של צוות 
הרופאים, הבנו שמדובר במשהו לא פשוט. מה שהלחיץ אותי מצד 
אחד, והרגיע מצד שני, שהנה, אולי עכשיו אזכה לטיפול שייתן לי 

קצת אוויר. הרגשתי שאני חייבת לנשום"!

שרה הובלה על ידי הרופאים בעזרת כיסא גלגלים לחדר ההחייאה 
שבמיון, אותו ניתן לבודד משאר אגפי המיון, ולא הרשו לאיש להיכנס. 
הכניסו לחדר מכונה מטהרת אוויר, ותלו על הדלת מבחוץ שלט: 
'בידוד'. לכל הצוות שהיה אמור להיכנס לחדר, ניתנה הוראה חד 

משמעית - ללבוש מסכה על פניו.

איך הרגשת באופן כללי?
"בשלב זה חוץ מהשיעולים הרגשתי די טוב. שכבתי בחדר בודדה 
וחשבתי על מצבי העגום. באמצע החיים תולשים אותי מהבית והנה 
אני כאן בחדר סגור, וחוששים להתקרב אליי. הסתכלתי בחלון, וראיתי 
אנשים מסתובבים, ממשיכים בשגרת חייהם, ואילו אני נמצאת כאן 

במעין מעצר".

זמן קצר לאחר מכן, המחשבות העגומות עצרו, שכן מצבה של שרה 
החמיר בבת אחת, היא התקשתה לנשום והרבתה להשתעל, מחפשת 
אחר מקור אוויר. אחיות חמושות במסכות נכנסו לחדר ולקחו דגימת 
כיח, כדי לשלוח למעבדה לווידוא סוג החיידק. הו שלחו את הבדיקה 
לבלינסון אך תהליך הבדיקה במעבדה אורך כחודש עד לקבלת 
תוצאות. הצוות ניסה להקל על שרה וחיבר אותה לחמצן, תוך כדי 

מדידת הסיטורציה )מדידת רמת החמצן בדם(, והתוצאות הדאיגו. 
"שהינו בבית החולים מיום ראשון עד יום שלישי. ביום שלישי מנהל 
המחלקה הגיע, והסביר לי ש"משרד הבריאות מחייב את כל חולי 
השחפת בישראל להתפנות לבית החולים 'שמואל 
הרופא' שנמצא בבאר יעקב. בית החולים 
מאכלס את כלל החולים במחלקה סגורה 
בבידוד על מנת שלא להדביק, וכבר דיווחנו 
למשרד הבריאות על המקרה, וסיכמנו 
עם שמואל הרופא שהיום מגיעה אליהם 
אישה ממעייני הישועה"... הרגשתי 
שסוף העולם הגיע. לא הכרתי את באר 
יעקב, והנה פתאום באמצע החיים אני 
מוצאת את עצמי מתפנה בבידוד לעבר 
בית חולים סגור במקום שכוח אי שם. 
כשהכל חוששים להתקרב אליי, והילדים 
שלי בבית מחכים לאימא ולא מבינים לאן 

נעלמה".

בעלה ניסה לברר עם הרב פירר. זה האחרון לא התלהב 
שהיא תתפנה לשמואל הרופא, ורק לאחר מכן שרה הבינה 
מדוע... אך לא הייתה ברירה אחרת. אמבולנס הוזמן לבית החולים 
לצורך המעבר לשמואל הרופא, וכך במצעד מוזר של קבוצת אנשים 
במסכות, הם צעדו במסדרונות בית החולים לעבר האמבולנס. "בדרך 

מחפשת אוויר

מוצאי שבת וישלח תשע"ו, הכל רגוע ושליו. שרה ובעלה יושבים 
לסעודת מלווה מלכה, בזמן שארבעת ילדיהם ישנים, ומשוחחים 
בנעימות על כוס תה. כשלפתע החלה להשתעל, כשדם ניתז מפיה. 
שיעול נוסף, והיא מגלה שלולית קטנה של דם. היא התעלמה מהעניין, 

מתוך תקווה שבבוקר תתעורר ותגלה כי מדובר בפצע שנפתח.

"לפנות בוקר אני מתעוררת מתוך שיעול חזק, ומרגישה קוצר נשימה 
כבד. השתעלתי וחיפשתי אוויר. זו תחושה שאני לא מאחלת לאף 
אחד להרגיש. נגמר לי האוויר ואני לא מצליחה לנשום. חיפשתי נתיב 
נשימה, ונאבקתי על כל פיסת אוויר, כשתוך כדי עולות לי המחשבות: 
אימא'לה, אני לא רוצה לגמור כך את החיים. אני אישה צעירה, בת 

26, כל החיים לפניי, אבל בשביל לחיות צריך אוויר..."

עם הבוקר שרה ובעלה ארגנו את שתי הבנות הגדולות ושלחו למוסדות 
הלימוד. "ידעתי שאני צריכה להגיע מהר לבית החולים בגלל קוצר 
הנשימה. ניסיתי להתארגן עם הבית מה שאפשר קודם. הבן שלי היה 
עם אבעבועות למרות שעבר חיסון, והתינוקת בת השנה הייתה איתי 
בבית. אחותי הגיעה לשמור עליהם, וככה ברקע כשהתינוקת צורחת 
יצאנו מהבית לעבר בית החולים, בלי לחלום שיעברו ימים ארוכים 

עד הפעם הבאה שאוכל לראות אותם".

'מעייני הישועה' קידם את פניהם בהמולה הרגילה. הם נחפזו למיון, 
ושרה התלוננה: "אני משתעלת ואין לי אוויר. יוצא לי דם מהגרון". 
אחת האחיות ניסתה להרגיע אותה והנחתה אותה: "אל תשתעלי 
חזק, את גורמת לדימום בגרון. תפסיקי להשתעל כל כך חזק". ואכן זו 
הייתה המדיניות בהתחלה. הצוות הרפואי לא נבהל, ושלחו את שרה 
לצילומי חזה וריאות שנראו טוב. שרה שלא טעמה כלום מהבוקר, 
שתתה כוס מים, אבל אז החליטו ליתר ביטחון לעשות גם בדיקת סיטי 
הדורשת צום לפניה, כך ששרה נאלצה לשבת ולהמתין זמן נוסף לפני 
ביצוע הסיטי. "כך מצאנו את עצמנו מבלים יום שלם במיון, כשרק 
לקראת השקיעה הגיעה התוצאה, ופתאום הגלגל התהפך, נוצרה 
בהלה בקרב הצוות הרפואי והתחילו להתייחס אליי ברצינות רבה".

תוצאה מידבקת

התוצאות הגיעו ואיתן בשורה 
לשחפת!  חשד  מבהילה: 

המחלה המדבקת והמפחידה.

נשימות כבדות

"הגענו לשם. 'אסף הרופא' הוא בית 
חולים רציני, שאינו אוהב לקבל הוראות 
ממקומות אחרים. הם הכניסו אותי 
לבידוד במיון שלהם והתחילו את כל 
הליך המיון מההתחלה, כולל צילומים. 
אני הייתי כל הזמן בלחץ שאני לא 
נושמת, ושיחברו אותי מהר לחמצן, 
והם הרגיעו אותי בנונשלנטיות ואמרו: 
'זה בסדר. נבדוק, נחליט, לא עושים 

שום דבר בחיפזון".
לאחר כל הבדיקות הם החליטו שלא 
הכירורגי  ההליך  את  לבצע  דחוף 
מיידית, ואשפזו אותה בחדר בידוד 

מקצועי במחלקת ריאות. 

הרופא'  ב'אסף  ריאות  "במחלקת 
יש חדר בידוד מתקדם מאוד. בשל 
הקירבה לשמואל הרופא, נבחר אסף 
הרופא כבית החולים שמבצע טיפולים 
מורכבים בחולי שחפת, ולצורך כך הם 
מחזיקים חדר בידוד מתקדם - לטענתם היחיד בארץ ברמה הזו. כך 
מצאתי את עצמי בחדר מבודד הרמטית, הכולל חדר מבואה עם מערכת 
דלתות חשמליות כפולות, שלא ניתן לפתוח אחת מהן כאשר השנייה 
לא סגורה הרמטית. לא יודעת מה הייתי עושה לו היינו שם בשבת".

למחרת בבוקר הם הבינו שאכן אין ברירה, והורידו אותה לטיפול 
הכירורגי הנקרא "אמבוליזציה", שהוא מעין צנתור בריאה. במהלך 
הטיפול הם גילו שהחיידק הרס את כלי הדם בשני עורקים והם 
פשוט פתוחים ושותתים דם. הם "הידקו" את העורקים עם סיכות 
מתכת. "הניתוח היה בטשטוש, כשבמהלכו אני שומעת את הרופאים 
מפטפטים ביניהם על גובה המשכורת שלהם, ועוד שלל נושאים.. עד 
היום יש לי זיכרון מצפצף מאותו טיפול. היות ונשארה בגופי שרשרת 
סיכות מתכת שחוסמת את העורקים, כל פעם שאני מגיעה למקום 
מאובטח עם שער מגנטי והשער מצפצף כמובן, שואלים אותי אם 

שכחתי להוריד את השרשרת...".

היא נשארה באסף הרופא לילה נוסף להתאוששות, ואילו בבית 
החולים 'שמואל הרופא' כבר מתקשרים ללחוץ: "נו, איפה החולה 
שלנו..." על פי הוראות משרד הבריאות היא חייבת לשהות אך ורק 
אצלם. אבל היא ובעלה ממש לא רצו לחזור לשמואל הרופא. הרבה 
יותר טוב להיות בחדר מבודד מקצועית בתוך מחלקה עם יהודים, 
ובבית חולים גדול שיש בו אפילו בית כנסת, כשהם יודעים שב'שמואל 
הרופא' מצפה להם מחלקה פרימיטיבית שמאוכלסת כולה בבני 

מיעוטים וזרים.

חשבתי על הילדים, מי נמצא איתם? 
התינוקת שלי כל כך קשורה אליי, לא 
עזבה אותי אפילו לשנייה עד אז, והנה 
סיפרו לי שהיא נשלחה לאחותי שגם 
לה תינוקת בגיל הזה. איך היא תסתדר 
בלעדיי? מי קם אליה בלילה כשהיא 
בוכה? האם יודעים לנחם אותה כמו 
אימא ולדעת להתאים לה את התנוחה 
שהיא אוהבת? להצחיק אותה כשהיא 
לעצמה  חושבת  היא  מה  עצובה? 
כשאימא נעלמה לה בפתע פתאום? 
שנמצאים  הילדים  שאר  עם  ומה 
אצל סבתא ולא מבינים למה אימא 

לא חוזרת?"

איפה באמת היו הילדים?

להיות  באו  שלי  אחיות  "בהתחלה 
איתם בבית. אבל ביום שלישי שכבר 
איתי,  נסע  ובעלי  העיר  את  עזבנו 
הילדים הלכו להורים שלי, והתינוקת 
- לאחותי שהייתה לה תינוקת בגיל 
שלה. כאב לי הלב עליה. היא הייתה 
כל כך קשורה אליי, לא אכלה עד אז 

אפילו מבקבוקים, ועכשיו נאלצת להיות ללא אימא". 

האמבולנס עצר בחריקה, והמחלקה המבודדת קיבלה את פניהם. 
"נכנסתי להלם. גיליתי מול עיני מבנה שנראה כמו פנימייה. המחלקה 
פרימיטיבית, הכל ישן עם תמונות עתיקות שתלויות על הקירות. 
ומול עינינו הסתובבו להם בפיג'מות ומסכות - סודנים ואריתראים 

שמילאו את המחלקה".

שרה קיבלה חדר. האחות שראתה את מצבה הוציאה מתוך שקית 
ישנה ומאובקת את מכונת החמצן וחיברה אותה. בעלה שראה את 
אוכלוסיית המקום הודיע לצוות שהוא נשאר לצד אשתו. "מול הדלת 
החדר שלי שהה אסיר ערבי בשם עבדאללה, והרגיעו אותנו שאני לא 
צריכה לדאוג, כי יש שני שוטרים ששומרים עליו, אחד מחוץ לדלתו, 
ושני מתחת לחלון. כך שאני יכולה להרגיש מוגנת ואיני צריכה לפחד".

דווקא "ההרגעה" הזו גרמה לבעלה להתעקש. הוא הודיע להם שהוא 
נשאר ויהי מה. הם "עיקמו את האף" ואמרו שרק בגלל שעכשיו 
כבר לילה, הם מסכימים שהוא יישאר ללילה הזה באופן חד פעמי. 

לא עברה שעה קלה, ונושא הלינה בבית החולים הפך ללא רלוונטי. 
שרה הרבתה להשתעל, ובכל פעם ניגר דם רב מהקנה ומהריאות. 
"האחות נכנסה וראתה גיגית מלאה דם, ונחרדה. הם לא הורגלו 
למראות כאלו. היא הזמינה טיפול נמרץ, והודיעה שהיא מעבירה 
אותם בדחיפות לאסף הרופא לצורך טיפול כירורגי לעצירת הדימום. 
מתוך הניידת של טיפול נמרץ בעלי התקשר במהירות להתייעץ עם 
הרב פירר, שהמליץ דווקא על תל השומר. בעלי ביקש מהנהג לשנות 
מסלול, אבל הנהג התעצבן, ואמר כי אמרו לו לאסף הרופא. 'אם אתם 
לא רוצים, תסרבו לאשפוז ותלכו בעצמכם למקום אחר', הוא הציע. 
למרות שהייתה שעת לילה והכבישים היו פתוחים, הנהג הפעיל את 
הסירנה, לחץ במקסימום על דוושת הגז, ותוך רגעים ספורים מצאנו 

את עצמנו באסף הרופא, כך שלא נותרה לנו הרבה ברירה".

י"ב בניסן תש"פ  -  4849  - י"ב בניסן תש"פ

"כך מצאנו את עצמנו מבלים יום שלם במיון, 
כשרק לקראת השקיעה הגיעה התוצאה, ופתאום 
הגלגל התהפך, נוצרה בהלה בקרב הצוות הרפואי 
"מצבה של שרה החמיר בבת אחת, היא התקשתה והתחילו להתייחס אליי ברצינות רבה"

לנשום והרבתה להשתעל, מחפשת אחר מקור אוויר. 
אחיות חמושות במסכות נכנסו לחדר ולקחו דגימת 

כיח, כדי לשלוח למעבדה לווידוא סוג החיידק"   

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

אותה באכזריות רבה. במשך תקופה ארוכה היא הייתה מאושפזת 
במצב קשה בטיפול נמרץ. ובזמנו הסיפור הזה הצית את מחאת 
האחיות בבתי החולים בכל הארץ. כך שההחלטה של בעלי להישאר 

איתי, בהחלט הייתה נכונה"!

יום חמישי, שבת עומדת להגיע. איך מתארגנים?

"האוכל בבית החולים לא היה בכשרות מוגדרת. בעלי פגש את היהודי 
שאמור להיות אחראי על הנושא, והוא אמר לו שאפשר לאכול את 
סלט הירקות… כך שהאוכל היחיד שלקחנו מבית החולים היה דברי 

חלב סגורים, לבן, גבינה וכדו'. אבל איך אפשר לעשות שבת בכזה 
מצב? כשהיינו ב'אסף הרופא', בעלי ראה בבית הכנסת מודעה קטנה 
של ארגון "מפעל חסד" שמציעים אוכל לשבת לשוהים בבית החולים. 
בעלי שמר את המספר, וביום חמישי התקשר אליהם לשאול אותם 
אם יסכימו להגיע גם ל'שמואל הרופא'. הם הסכימו, ואכן ביום שישי 
בצהריים הגיע מתנדב עם מארז מאורגן מא' עד ת', כולל נריות לשבת 
עם נוסח התפילה להדלקת נרות, מיץ ענבים ולחמניות כולל מפית 
לכסות את הלחמניות, דגים ובשר ללא צורך בחימום, קינוח, בשמים 
להבדלה, ואפילו עלון לפרשת השבוע. הכל מסודר ומאורגן. אני עצמי, 
בקושי יכולתי לאכול. כל הזמן נאבקתי בנשימה שהייתה קשה עליי 
בעקבות הדם שנקרש בריאה לאחר הטיפול הכירורגי. אפילו עם 
הילדים לא דיברתי. הכל היה מעורפל אצלי. לא היה לי רגש לילדים 
מרוב שלא הייתי מאופסת. הם התקשרו ולא הצלחתי לדבר איתם. 

ממש לא הבדלתי בין יום ללילה".

ההתארגנות לשבת כללה לוגיסטיקה: "ביקשנו מאחות עם לב יהודי 
לדאוג לנו לספל לנטילת ידיים והיא הביאה לנו ספל מהבית שלה. 
ביקשנו להדליק נרות, והיא אמרה שאסור להדליק בחדרים, אבל 
הנה, בואו תדליקו כאן מאחור, שאף אחד לא יראה ולא ישים לב. היא 
הציעה מעצמה שתארגן לנו מיחם של מים לשבת, ושלפה מיחם עתיק 
מתוך ארון עליון במחסן מאובק, מיהרה למלא מים, והניחה במטבח 
של המחלקה. כמובן שבעלי לא העז לשתות ממנו. רק במוצאי שבת 
הוא רוקן קצת מים לכוס ושפך לכיור, כדי שהיא תראה שהמאמץ 
שלה לא היה לשווא ושנעזרנו במיחם... לפני שבת בעלי רצה ללכת 
להתקלח ולהחליף בגדים, כי בבית החולים לא היה לו כלום חוץ 
מטלית ותפילין. אבא שלי לקח מונית מבני ברק אל בית החולים, 
נהג המונית החזיר את בעלי הביתה ובינתיים אבא שלי נשאר איתי, 

"ניסינו להתחנן בפני הצוות של 'אסף הרופא', אבל לא עזר כלום. יש 
נהלים. ביום חמישי שלחו מבית החולים 'שמואל הרופא' אמבולנס 
לקחת אותי חזרה. נשמתי הרבה יותר טוב. זו הייתה הקלה גדולה. 
הדם הפך לקרישי, אבל הטראומה נשארה... פחדתי להוריד את מסכת 
החמצן שמא לא אצליח לנשום. האח של 'אסף הרופא' שלקח אותי 
לאמבולנס בכיסא גלגלים עם בלון חמצן נייד, לקח איתו בחזרה את 
כיסא הגלגלים עם בלון החמצן והלך לו, ורק לאחר שהלך גילינו כי 
באמבולנס של 'שמואל הרופא' לא קיימת מסכת חמצן. נכנסתי ללחץ 
אמיתי. נהג האמבולנס התנצל שלא אמרו לו שצריך חמצן... הייתי 
על קוצים שכבר נגיע, ובאמת האמבולנס נסע במהירות, והגענו ב"ה 

ללא אירועים מיוחדים".

בעלה של שרה הבין שלא שייך להשאיר את אשתו לבד, 
עם חברי מחלקה שכולם בני מיעוטים, ולצורך כך גייס את 

אימא של שרה שהתקשרה ללשכת הרב ליצמן, והתחילה 
לספר לצוות על "שרה" שנמצאת בבית פרעה... האחראי 
קטע את התיאור הלירי שלה ואמר בענייניות: "ספרי מה 

את צריכה ונעזור לך"!
היא תיארה את מצב בתה, וביקשה שחתנה יוכל להישאר 
הבטיחו  הם  נוספים.  חדר  חברי  וללא  אליה  בצמוד 

שהבקשה תטופל.

"לאחר מעשה התברר כי הצעד היה נכון ומתבקש. עבדאללה האסיר 
היה אזוק למיטה ביד אחת, ובכל פעם שהיה צריך ללכת לשירותים 
היו משחררים אותו מהמיטה ומלווים אותו לשירותים. בליל שבת 
באמצע הלילה כששחררו אותו מהמיטה הוא התחיל להשתולל, 
היו שאגות וצרחות ונכנסנו ללחץ, ובמקביל נכנס לחדרנו חברו, כושי 
גבוה עם מסכה, וכשראה את בעלי נמצא, הוא מלמל משהו ויצא 
החוצה. באותו לילה בעלי הלך לאחות הראשית וביקש מפתח לחדר 
והבטיח לה: 'אנחנו נפתח לכם כשצריך, אבל אנחנו מפחדים להיות 
פה'. נעלנו את החדר מבפנים. הצוות שהגיע בבוקר כעס שחולים 

נועלים דלתות. הסברנו את המצב, והם הבינו".

"בפועל בעלי נשאר, ולא אמרו לו דבר. הוא הביא מצעים מהבית 
עוד קודם לכן, וישן על אחת המיטות לידי. לאחר השחרור שאלנו 
אותם אם דיברו איתם מטעם משרד הבריאות, והם אמרו שאמנם 
דיברו, אבל גם הם מצידם היו נותנים לבעלי להישאר, כי הם הבינו 

את חומרת המצב".

שרה משחזרת: "לאחת האחיות שדיברה איתי המון באותו הזמן, 
קראו רחלי ברוך. היא סיפרה לי שיש לה בן שחזר בתשובה ויש לו 
משפחה גדולה במאה שערים, רחלי השתייכה לעדה האתיופית. 
לפני כשנתיים שמענו כי למחלקה בה שהינו, הגיע אריתראי שהיה 
מאושפז שם בעבר, וכעס על הטיפול שהוא קיבל. הוא הגיע עם 
סכין ענקית, והשומר החמוש שראה אותו תפס את רגליו וברח! הוא 
התקדם לעמדת האחיות באין מפריע, כשרחלי הייתה שם, והוא דקר 

מבית החולים ועד בכלל... 

"בהמשך הבטיחו לי שישחררו אותנו במהלך השבוע, וכך יכולנו לחגוג 
את חנוכה בבידוד מתוך תחושת הודיה גדולה".

באחד הלילות אירע נס גלוי. "השתעלתי, וגביש דם ענק נתקע לי 

בגרון. השתעלתי שוב ושוב והרגשתי שאין שום סיכוי להוציא אותו. 
האוויר נחסם לי לחלוטין, והראייה שלי התערפלה. הרגשתי שאלו 
רגעיי האחרונים. בעלי הגיש לי במהירות כוס מים, ומרוב לחץ אפילו 
לא הספקנו ללחוץ על לחצן המצוקה. כשפתאום, הגביש עף החוצה 
מעצמו, והנשימה חזרה לי. קיבלתי את חיי במתנה. תקופה ארוכה 

לקחה לי להתאושש מהטראומה הזו".

יוצאים לחירות 

"ביום חמישי, השתחררנו. תוך תחושת הודאה ושמחה אמיתית. ישר 
נסענו הביתה, ובהתרגשות קראתי 'נשמת כל חי'. בעלי סיפר לי רק לאחר 
מעשה שלמחרת הברונכוסקופיה האחיות סיפרו לו באגביות כמה הן 
שמחות שזו התוצאה, כי הן היו בטוחות שזה בכלל סרטן אבל בבדיקה 
הצליחו לעשות ביופסיה ולגלות שזה "רק" NTM. חסד השם שאני 
אפילו לא חלמתי על הכיוון הזה. הילדים 
חיכו לי בגינה. כמעט שבועיים עברו 
והם גדלו כל כך! אנחנו רואות את 

הילדים מידי יום, ולא שמות לב להתפתחות שלהם, אך מרחק של 
ימים גרם לי לשים לב עד כמה הם גדלו. הדמעות סימאו את עיניי. 
התרגשתי כל כך לראות אותם. התינוקת בת השנה הסתכלה עליי ועל 

בעלי התארגן, חזר עם המונית לבית החולים ושוב הנהג חזר לבני 
ברק בחזרה עם אבא שלי, לאחר שעתיים בבית החולים. לבעלי היה 
חופש שעתיים מהמסכה שהשאירה לו סימנים רציניים על הפנים".

השבת ירדה לעולם, וגם בבית החולים 'שמואל הרופא' קיבל אותה 
זוג שנמצא בניכר, בבידוד מהעולם. פרסנו מפה יפה על השולחן, 
ושיווינו לחדר מראה חגיגי. הייתה שבת מאוד מרוממת. ישבנו ומנינו 
את כל הניסים שעברנו בכל השבוע הזוי, באבחון, בהעברה ל'שמואל 
הרופא', בטיפול שעברתי והקל עליי. בהורים המיוחדים שלנו שעזרו 
לנו כל כך, ובעלי שישב לצידי ולא עזב אותי אפילו לא לרגע. עברנו 
יחד את הכל, וקיבלנו כוח מיוחד. כשנכנסו האחיות באמצע סעודת 
השבת הן התלהבו ממראה שולחן השבת החגיגי שבין שתי המיטות, 
מהנרות הדולקים, וביקשו להישאר ולשמוע את זמירות השבת. זה 

היה מרגש, ומן הסתם עשה קידוש ה'".

ניצוצות של אור

ואז הגיע יום ראשון, ערב כ"ה בכסליו. 
"בבוקר הספקתי לעבור בדיקה מזעזעת ופולשנית בשם ברונכוסקופיה, 
שבמהלכה הרגשתי שנגמר לי האוויר ואני עוד רגע עוזבת את העולם. 
במהלך הברונכוסקופיה מחדירים צינור בשם ברונכוסקופ שעובר 
בתוך דרכי הנשימה, נכנס דרך האף ומגיע עד הריאות, בקצה המכשיר 
נמצאים מקור אור ומצלמה, והם מאפשרים לראות את החלק הפנימי 
של מערכת הנשימה על מסך. המכשיר כולל גם תעלה שדרכה ניתן 
להעביר מכשירים שונים שמאפשרים לקחת דגימות לצורך בדיקה, 
לסלק הפרשות שחוסמות מעבר אוויר, ולטפל בדימומים מדרכי 
הנשימה. הם רצו לקחת דגימה מהריאה עצמה בשביל לקבוע בוודאות 

את סוג החיידק, אבל לא הצליחו. הרגשתי שאני נגמרת ואין לי 
יותר אוויר, למרות שהייתי עם חמצן. הם כן הצליחו 

להגיע למסקנה שמדובר בזן של חיידק מסוג 
NTM, שברפואה נוהגים לכנות 

אותו "בן דוד של שחפת". זוהי 
מחלה דומה לשחפת אבל 
אינה מדבקת. מאותו הרגע 
השתחררנו מהמסכות סוף 

סוף ונשמנו לרווחה".

הגיע הזמן להתכונן לקראת הדלקת 
נר ראשון של חנוכה, אך המקום היחיד שיכול 
לבוא בחשבון להדלקת נרות הוא אדן החלון, 
ובית חנוכייה אין. "מישהו עדכן את רבה של באר 
יעקב, הרב אברהם יעקובזון שליט"א, אודותנו, 
והרב בעצמו ירד לבית החולים והשאיל לבעלי 
בית חנוכייה. הדלקנו נרות בחלון, כשהחנוכייה 
מפיצה אור על פני החושך שבחוץ ומאירה גם 
את הרגשת הבדידות והגלות בתוך בית החולים. 
בערב שוב הגיע הרב יעקובזון בהפתעה והביא 
לנו משלוח של ממש שאשתו והבנות הכינו לנו. 
שלל תופינים עם מטעמים לחנוכה, כדורי פלאפל, 
סופגניות, ספינג'ים. מגש שלם שאפו לכבודנו 
בתוספת בקבוק שתייה. "גם לכם מגיע להרגיש 
חנוכה", הוא אמר. הנרות והמשלוח הפיצו אור 

בתוך הלבבות, וההרגשה הפכה לטובה ונעימה יותר. במקביל הרב 
עדכן את הרכז של עזר מציון בבאר יעקב, הרב מנדלסון, והוא דאג 
להביא אספקה גדולה של מיני מאפה שהספיקה עד לאחר השחרור 
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"בדרך חשבתי על הילדים, מי נמצא 
איתם? התינוקת שלי כל כך קשורה 
אליי, לא עזבה אותי אפילו לשנייה 
עד אז, והנה סיפרו לי שהיא נשלחה 
לאחותי שגם לה תינוקת בגיל הזה. 
איך היא תסתדר בלעדיי?"

"גיליתי מול עיני מבנה שנראה כמו פנימייה. 
המחלקה פרימיטיבית, הכל ישן עם תמונות 

עתיקות שתלויות על הקירות. ומול עינינו 
הסתובבו להם בפיג'מות ומסכות - סודנים 

ואריתראים שמילאו את המחלקה"

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



ישנם בארץ כמה מרכזים ייעודיים לחולי שחפת הנקראים מלש"ח, 
שם יש רופאי ריאות, חדר לצילומי רנטגן חזה, וחדר אחיות לביצוע 

בדיקות דם ומתן תרופות לשחפת. בכל חודש צריכים להתייצב 
שם לבוקר שלם, במהלכו עושים בדיקות דם קבועות כדי למדוד 
את השפעת התרופות על תפקודי הכבד, הרופאים בודקים את 
התקדמות הטיפול, לפעמים משנים קצת את הרכבי התרופות, 
ובסופו של דבר אני יוצאת מהאחיות עם מלאי תרופות לחודש 
הקרוב. ובאמת בהרבה ביקורות התלוננתי על תופעות הלוואי. 
לפעמים הרגשתי חום עולה לי בכל הגוף כמו להבה, היו תרופות 
שצבעו לי את השיניים בשחור, חלקן עושות בחילות, ערפול, כאבי 
עיניים ועוד. בכל פעם ניסו לשנות כדורים ולמצוא איזון מתאים. 
כך במשך שנה וחצי לקחתי את הכדורים שהחלישו אותי ופגעו לי 
בתפקוד, אבל ב"ה עברתי את זה בשלום עד שיצאתי לחירות אמיתית 

בבריאות שלמה".

במהלך המחלה היא פגשה באנשים טובים בדרך: "אני מתרגשת כשאני 
חושבת על טוב ליבם. כמו הרב פירר ועוזרו הרב אליעזר קפלן שיעצו, 
ליוו והתעניינו בשלומנו. ארגון מפעל חסד על סעודות השבת בבית 
החולים. עזר מציון ששלחו לי אוכל לשבתות הראשונות כשבקושי 
עמדתי על הרגליים, מתנדבות משחקיית עזרה למרפא שלקחו יום 
יום את הילדים בין 4 ל 7-, שיחקו איתם ונתנו להם ארוחת ערב, 
לאורך התקופה הראשונה, ולאנשי באר יעקב היקרים - המרא דאתרא 
הרב אברהם יעקובזון שליט"א, ורכז עזר מציון הרב מנדלסון, לאנשי 
לשכת הרב ליצמן שבלי הרבה תחנונים פשוט "סידרו את העניינים" 
בשקט מאחורי הקלעים. מרגש לראות את הטוב הזה מקרוב ולדעת 

שזה קיים".

בעבר שחפת נקראה מחלה סופנית, והחולה בה נחשב לנכה מאה 
אחוז, ומכיוון שהמחלה ארכה 18 חודשים, היא קיבלה תעודת נכה 
ותקציב שעזר לה להתחיל עם פרויקט שיפוץ הגג, להעיף את היונים 
והרטיבות, ולהוסיף קומה חדשה לבית. "אלו החסדים ונקודות האור 

שראיתי לאורך כל הדרך".

כיום התינוקת של שרה גדלה ומלאו לה כבר חמש שנים. "עד היום 
היא התינוקת שלי, ויש לנו קשר מיוחד. וזה מה שעוזר לי בתקופה 
הזו שכל העולם נמצא בבידוד ואנחנו עם הילדים בבית. אני מרגישה 
את הקושי, אבל מודה להשם שאני יכולה להיות עם ילדיי ביחד, אני 
זוכרת כמה התגעגעתי כשנאלצתי להיפרד מהם, ובכלל, כל התקופה 
הזו מחזירה אותי בפלשבק למה שחוויתי ועברתי, ואני מאחלת לכל 
עם ישראל בריאות איתנה, והרבה כוח. עוד משפט אחד לסיום: 
על בשרנו נוכחנו לדעת שגם אישה צעירה ובריאה יכולה בלי שום 
הקדמה ותכנון למצוא את עצמה עם מחלת ריאות קשה. אנא! לעולם 
אל תזלזלו בהנחיות הרבנים והרופאים! בעיות יכולות להפתיע גם 
אנשים צעירים ובריאים, ונשמרתם מאד לנפשותיכם! בעז"ה התקופה 
הקשה והמבודדת הזאת תעבור, ובזכות השמירה וההקפדה, גם תעבור 
בבריאות, שלאחריה נוכל כולנו לצאת מאפילה לאור גדול של חירות 

וגאולה. פסח כשר ושמח".

אימא שלי חליפות, והחלה לצחוק ולבכות לחילופין. אימא שעזבה 
אותה בבת אחת בבום, ונטשה אותה לאנחות. לאנחות אמיתיות, שכן 
היא נדבקה מהבן שלי באבעבועות רוח, ולקחה את זה קשה מאוד. 
שבוע וחצי של סבל גדול ללא אימא. כשהגענו קיבלתי אותה כשהיא 
כמעט בריאה, אבל עדין רישומי המחלה ניכרו עליה. בת ה-8 סיפרה 
לי שהתינוקת צרחה בלילות והיא לקחה אותה למיטה וטיפחה אותה 
כמו אימא קטנה כדי שתרגיש שמישהו מוכר נמצא איתה. חיבקתי 

אותה בכל כוחי. מודה להשם שיש לה אימא שחזרה אליה".

הילדים זוכרים את התקופה הזו?
"מאז הסיפור חלפו להן ארבע וחצי שנים והם עדיין זוכרים היטב. 
התקופה הזו השפיעה עלינו גם לאחר מכן. כעבור שנה ב"ערב לביבות" 
משפחתי באחד מלילות החנוכה, הכנו מצגת שהמנגינה שליוותה 
אותה היא 'אילו פינו מלא שירה'. ומאז ועד היום, בכל פעם שבת ה-3 
שלנו )דאז( שומעת את הדיסק ומגיע תור מנגינת "אילו פינו" היא 
מתכווצת בפחד, כי היא מיד נזכרת בתקופה המלחיצה. לפני כשנה, 
הלכתי לבית החולים לפנות בוקר כשנולד בני הקטן, והנחתי פתק 
ליד המיטה של בתי הבכורה שאימא הלכה לבית החולים. כשהיא 
קמה היא כל כך נלחצה: למה אימא הלכה לבית חולים, אולי קרה 
לה משהו? למרות שהכנו אותה מראש, עדיין רישומי המחלה ההיא 

היו בראשה"... 

לשנה הבאה בני חורין

הגעתי ב"ה אל המנוחה ואל הנחלה וכבר לא הייתי צריכה חמצן 
ויכולתי לנשום רגיל. לאחר כחודש קיבלנו את התוצאה הסופית של 
בדיקות הכיח הראשונות שביצעו במעייני הישועה, והתברר כי אכן 
מדובר ב-NTM "הבן הדוד של השחפת" בשם "קנזסי". מכיון שזוהי 
מחלה שאינה מדבקת, אף גורם רפואי לא הצליח להבין איך נדבקתי 
בו. הרמז היחיד שנאמר לנו על ידי מזכירתו של הרב פירר, שיונים 
יכולות לגרום לבעיות דמויות שחפת, ואכן באותן שנים סבלנו מגג 

רעפים ישן נושן ושבור עם הררי צואת יונים ורטיבות. מי יודע".

ומה הטיפול?
"בשחפת אמיתית הטיפול מתפרס על פני חצי שנה, ואילו לסוג 
הספציפי שנקרא קנזסי הטיפול אורך 18 חודשים! התחלתי עם 5 
סוגי אנטיביוטיקה ב-7 כדורים ליום שגומרים את הגוף. בכל פעם 
כשלקחתי אותם, הייתי נכנסת למיטה מרוב ערפול וחולשה. אלו 
כדורי אנטיביוטיקה חזקים ביותר שלא קונים בבית מרקחת שגרתי. 
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"השתעלתי שוב ושוב והרגשתי שאין שום סיכוי 
להוציא אותו. האוויר נחסם לי לחלוטין, והראייה 
שלי התערפלה. הרגשתי שאלו רגעיי האחרונים. 
בעלי הגיש לי במהירות כוס מים, ומרוב לחץ 
אפילו לא הספקנו ללחוץ על לחצן המצוקה" 

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות
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מימי הירש

אפשר 
לצאת 
מזה 
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יוצאות  לחירות

בלי תקן ובלי תעודה אפילו. שיעצו עצות ורקחו תרופות ושלחו 
לרופאים וביררו כל הזמן אם שמענו בקולן. ואנחנו - הילדים הקטנים 
- שמענו בקולן. בטח. התרוצצנו לכאן ולשם, ניסינו עוד ועוד, לא 
התמקדנו בשום דבר מסוים מרוב בלבול ומרוב הצעות ומרוב דעות 

ושאלות וחקירות.
אני באופיי טיפוס מרצה, ומתברר שגם בעלי כזה. שנינו יחד ניסינו 
לרצות את הילד הסובל, את דודותינו, את דודותיו, את הסבתות 

והשכנות וחברות הצוות ומי לא...".
.

זו הייתה עבודה במשרה מלאה...
"לגמרי. עד כדי שלא עבדתי בתקופה ההיא בעבודה נוספת ומתגמלת. 
והמעבידות הללו לא חשבו לשלם משכורת, שלא נדבר על זה שחלק 

נכבד מן הרעיונות שלהן עלה סכומים לא מבוטלים".

ומעבדות - לחרות?
"לא תאמינו מה הוציא אותי לחרות, זו הייתה דווקא העובדה שבעלי 
גם הוא טיפוס כזה שמחפש לעשות הכל כדי שהשני ירגיש שהוא 

ודבריו רצויים ומקובלים.
פתאום, בהזדמנות בה הייתי מחוץ לתמונה וראיתי מהצד את העבודה 
הזו, את העשייה שהיא לא למעננו אלא למען אי הנעימות מהשני, 
למען נוכל לספר לו שעשינו כדבריו, פתאום בהזדמנות הזו הבנתי 

כמה זה מופרך, כמה זה פרך, כמה זה לא הגיוני ולא נכון.
ההבנה הזו הייתה הצעד הראשון שלי לכיוון היציאה ממצרים. 

אחריה - שום דבר לא היה מהיר וקל, רק עבודה )שוב עבודה!( 
עצמית של שנים יכולה לו, לאופי הזה שהביא אותי פעם אחר פעם 

למקום מרצה". 

גב' יהודית סמסון, מטפלת בשיטת סי. בי. טי. חורזת לכבודה של 
העובדת אצל האחרים שורות של סיכום: 

"תעשי כך ולא אחרת!" 
"זה יזיק לך בעתיד, כל מילה מיותרת!"

"תזכרי שאמרתי, את מוכרחה את זה לעצמך!"
"אל תעשי את זה ככה, אני אראה לך איך!"

זה מחייב ממש.
כולם  כי 
את  רוצים 
הטוב  כל 

בשבילה,
א  י ה ל  ב א
מתחילה היום 

מחדש
יוצאת משעבוד 

לגאולה

על  עובדת 
אחרים

מכירות אותה? 
הנה  מאוד,  נעים 
זו שדאגתה בליבה 

א וצהלתה בפניה, שלא  ל ש  , ת תפ ש מ
לכולנו  שברור  זו  נאנחת.  ושלא  לה מספרת  ש ם  י ד ל הי ש

מושלמים, שהבריאות - בלי עין הרע, ושבאופן כללי הכל זורם על 
מי מנוחות. 

היא מחייכת לכולם, מספרת על רגעי נחת ומסתירה את כל השאר, 

הורים... 
אני עובדת, עדיין, אבל היציאה קרובה יותר 

מתמיד".

והנה יהודית סמסון שוב בשורות קצרות 
בעד  לא  ומאוד  עצמן  בעד  שמדברות 

העבדות הזו:
אף אחד פה לא יידע

שהייתה לך מעידה
שנכשלת, אוי, בהורות,

אולי הוכחת מעט בורות...
אף אחד פה לא ידע

אך לך אציבה כאן חידה:
אולי אם תשתפי אי מי 

המחיר שתשלמי
יהיה הרבה פחות נורא
ממחירה של הסתרה?!

אולי תצאי מחשיכה
ותהיה לך הרווחה
אם תעזבי האפלה

תראי את אור הגאולה. 

עובדת עצות

מכירות אותה?
לעובדת הזו - נמליץ להיפגש בארבע עיניים אם הידידה הראשונה 

שלנו, זו שעובדת אצל אחרים. 
זה עשוי להיות מפגש פורה לשני הצדדים!

העובדת בעצות - תציע מכל הבא ליד, העובדת אצל האחרים - תיטול 
מהכל, תנסה ואולי תיהנה. אחחחח! מפגש מוצלח!

לעובדת העצות שלנו יש לה מלאי אדיר של עצות, מגוון עצום, בכל 
תחום, לכל עניין. זו העבודה שלה, לחלק עצות לכל דורש ושאינו דורש. 

הנה, גם לכן הקוראות יש לה מה להציע, רק תבקשו. אני ביקשתי!
אם את לא אוהבת קפה ומחפשת דרך להתעורר קצת - תתקשרי 

אלי, היא אומרת. 
אם את מבשלת אטריות והמים לא רותחים - הדליקי את האש, 

כנראה שכחת.
אם סל הכביסה שלך עומד להתפקע מעומס - קני סל חדש.

אם קשה לך לקום בבוקר - קומי לפני שהבוקר מתחיל.
אם הילד אומר "לא רוצה" על כל מה שאת מבקשת ממנו - בקשי 
ממנו לומר "לא רוצה", אם אין לך כוח לשטוף כלים - תשטפי אותם 
בלי כוח, אם את עייפה ואין לך זמן לישון - תדחי את העייפות ליום 

אחר, אם ואם ואם ואם... 
"כן, אני יודעת מה את רוצה לומר לי, אין צורך לכבס את המילים, הן 
מתכווצות במכונה. את רוצה לומר שאני גברת עצות, את רוצה לומר 

שתמיד יש לי מה לומר לכל אדם בכל עת ובכל נושא". 
 

נכון, זו דודה שלי, חביבה ונעימה ומקסימה באמת, זורמת יופי עם 
האופי, רואה בו גם חסרונות, מודעת להם, מישירה להם מבט ו... 

ממשיכה להציע:
"אם את כותבת כתבה על עבדויות, אני מציעה לך להתייחס גם 
לאלו שעובדות על המידות, כלומר, במשמעות הפשוטה של המילים. 

דיאטטות ושות', מבינה? 
תראי אותך למשל, דקת גיזרה, שלושים ושמונה בחצאית, ולא טועמת 
מהעוגיות שלי אף פעם. למה? כובע. חצאית. חולצה. זה הרי משמין 

מספרת על שבתות - חופש אצל 
ההורים ומסתירה את התנאים הלא 
קלים והלא מתאימים למשפחה עם 
ילדים, מספרת על הדירה החדשה 
המקסימה, ולא מגלה כמה תקלות 
הם גילו בה, וכמה בעל הבית לא 

משתף פעולה.
ככה טוב לה, כשכולם חושבים שהכל 

טוב. 
או שככה לא טוב לה, אבל היא לא 

יודעת להתנהג אחרת. 
"נכון, זו אני", מסכימה איתי מינדי, 

חברה קרובה, "הקטנטונת שלנו נולדה ליום יפה ואביבי, לפני קרוב 
לשנה. קצת קודם, ביום שישי אחד, ירדתי במדרגות הבניין שלנו 
שהיה בבנייה. הירידה המהירה, רטיבות שככל הנראה הייתה קשורה 

לבנייה, אבנים שהיו זרועות, היוו מתכון מושלם לנפילה. 
המכה הייתה עוצמתית, והיום היה יום שישי. עוד מעט האוטובוס 
האחרון להורים... מה יהיה? אחרי שיחה עם עסקן רפואי ששמע את 

הפרטים ואמר שאפשר להיות רגועים, יצאנו לדרך. 

הגענו, אצל הורי התארח גם הזוג הטרי טרי ואני עטיתי על הפנים 
חיוך משוחרר על הפנים המיוסרות משהו, ונשארתי איתו כל השבת. 
הכאבים היו, והם לא היו קלים. וגם הלחץ היה, והוא היה כבד ממש, 

אבל לא סיפרתי לאיש.

עבודה - עבודה, אה?

"נכון. אבל מבחינתי לא הייתה אופציה אחרת. אף אחד לא צריך 
לדעת מה עובר עליי.

היו לי תירוצים לעצמי, מסוג: זה ידאיג אותם, הם ישאלו הרבה 
שאלות ואין לי סבלנות, ואפילו - אני מתביישת לספר שנפלתי...".

ומעבדות - לחירות?

"בזה אשמה התינוקת שלי. כשהתפנקנו שתינו אצל ההורים שלי 
אחרי הלידה, שוב היו לי כאבים עזים מהנפילה הלא מאוד ישנה 
הזו. שמרתי את הידיעה הזו אצלי, כמובן, מי חשב אחרת. אחיותיי 
הגיעו לבקר, היה שמח, ואני הייתי מסכנה... ואז בבת אחת לא יכולתי 
יותר. המחסומים נפרצו קודם כל בדמות דמעות, אואה כמה דמעות, 
ואחר כך גם המילים פרצו לי. סיפרתי לאימא שלי הכל, הכל, סיפרתי 
לה גם כמה קשה לי לשתף, כמה פעמים אני לא משתפת, כמה אי 
השיתוף שלי לא אומר כלום, כמה הייתי רוצה שהיא תבין לבד את 

כל מה שאני לא אומרת..."
כאן צחקנו שתינו. אני מתוך הדמעות, היא מתוך ההלם. 

זו הייתה הפעם הראשונה בה הצצתי אל החרות היפה הזו שמחכה 
לי מעבר לפינה, נופפתי לה לשלום וחזרתי בחזרה למקום הבטוח 

והמוכר. לעבדות, כן!
עד היום זה כך. אני מבצעת גיחות לעולם החרות היפה. הן הולכות 
ומתארכות, הן הולכות ומתפשטות, מאימא לאחיות ואפילו למנחת 
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"והיא - האצילית, העדינה - קצת מתבלבלת. קצת 
מרגישה מחויבת. האנשים הרי רצו בטובתה, רק 
בשבילה הם התעכבו ודיברו והתאמצו והסבירו, והיא 
- מה - תתעלם כך מהכל ותעשה כאוות נפשה?"

מי כאן עובדת על עצמה? שתצביע!
הו, כמה אצבעות! לא פלא, הרי כולנו משתדלות, כולנו רוצות להיות 

טובות יותר, כולנו רוצות להרגיש בסופו של יום שגדלנו מאתמול. 
ומי כאן עובדת על אחרים? 

כאן משתרר שקט באולם. בעולם. מי כאן עובדת על אחרים. אף 
אחת. מה פתאום. 

אצבע או שתיים מתרוממות קצת, יורדות בחזרה.
מי כאן עובדת אצל עצמה? 

שוב כולנו מרימות אצבע ומנופפות במרץ. 
אנחנו עובדות של עצמנו. 

עצמנו הבוסיות קבעו כללים, הקפדות, רצו רצונות, תכננו תכניות, 
ואנחנו - העובדות אצל אותן בוסיות - צריכות ללכת אחרי הרשימות, 
להקפיד, להתמיד, למלא את הדרישות ולא לפספס כלום. אחרת... 
אחחח, איזה זלזול נראה בעיניים של עצמנו. זלזול בעובדת הלא 

מתמידה, הלא מספיקה והלא מסתדרת. 
ומי כאן עובדת אצל אחרים?

אהמ... כמה אצבעות מהססות. 
יש כאן כאלה שמרגישות ככה. שמרגישות שהן עובדות אצל אחרים.

אפשר להמשיך הלאה, לשאלה הבאה?
אפשר, אבל אולי מיותר, כי כולנו נשים עובדות, בבית או בחוץ, בלב 
או במעשה, כולנו נשים עובדות וכדאי שנחקור את התופעה הזו, 
כדאי שנטחן אותה עד דק, כדאי שנבין שיש עבדויות שלקחנו על 
עצמנו בלי סיבה, אין להן מטרה ואין להן תכלית, אין בהן עניין והן 

לא מביאות לבניין. 
כדאי שנבין את זה, וכדאי שנדע ש - אפשר לצאת מזה. 

אפשר לצאת מהמצרים הפרטית הזו, אפשר להיגאל, אפשר להיות 
בנות חורין. 

עובדת אצל אחרים

מכירות אותה?
היא אצילית ועדינה, יש לה חיוך תמידי וקטן על השפתיים, היא 
שומעת את כולם ברצינות מעוררת כבוד, שגורמת לכולם האלה 

להמשיך ולדבר ולדבר באוזניה.
ככה היא מקבלת מלאי של עצות בעניין התינוק הבכור שלה שעושה 
לה בית ספר, ככה היא מאזינה לעמדות מוצקות של חברות צוות 
בעבודה החדשה שלה, ככה היא נענית להצעות ומרכינה ראש מול 
קביעות כשהיא הופכת למחותנת ו"ממש תודה שאת אומרת לי, 

שווה לשמוע ממנוסה כמוך כאלה עצות".
אנשים אוהבים שזקוקים להם, וכשהם קולטים שיש כאן צמד 
אוזניים שכרויות למאמרי פיהם, הם מנצלים את המעמד ומציעים 

ומייעצים וקובעים ויודעים ומעלים רעיונות ומספרים על עקרונות...
- קצת מתבלבלת. קצת מרגישה  - האצילית, העדינה  והיא 
מחויבת. האנשים הרי רצו בטובתה, רק בשבילה הם התעכבו 
ודיברו והתאמצו והסבירו, והיא - מה - תתעלם כך מהכל ותעשה 
כאוות נפשה? לא יתכן. היא תפגוש את האנשים האלה בימים 

הבאים. הם יחכו לשמוע האם נעזרה בעצותיהם.
אז ככה, כאימא טרייה במשרה מלאה פלוס משרת הוראה, היא 
מוצאת את עצמה לוקחת עבודה מן הצד. היא הופכת להיות 

עובדת של כל מי שסביבה, של כל האנשים הטובים שרק רוצים לעזור. 
"נעים מאוד, אני היא האישה הצעירה הזו", מציגה את עצמה מרים 
פרידמן מבית שמש, היא לא מודעת לכל התארים היפים שנתנו לה 

כאן למעלה בענייני אצילות ושות':
"הבכור החמוד שלי, סבל נורא מאסטמה של העור. זה היה ביצפר - 
ביצפר, אבל הכי קשה היה לי עם המורות, אלו שמינו עצמן לתפקיד 
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חירות של עובדת עצות שלא מנסה לשנות הכל מן היסוד, שיודעת 
לראות גם את הטוב בתכונה הזו שלה, ושמשתדלת להשתמש בסל 

הגדוש שלה רק היכן שזה מתאים ומתבקש ורצוי. 
חירות זו בחירה. כדאי לך לזכור את המשפט הזה, קחי עצה טובה 

מדודה זקנה...".

גברת יהודית סמסון, המטפלת בסי. בי. טי, משוררת לדודה היועצת 
שורות מעריכות:

מה משנה אם את אופי יועץ
או כועס, או מורה, או כנוע. 

גם אם האופי עומד לרועץ
הרי כמה טוב ורגוע

לבחור בחירות ולדבוק בה תמיד
גם בלי לשנות שום דבר.

לבחור בחירות, היא עצמה כבר תעיד
שאחרת הינך משכבר. 

והנה נשארת, לא עזבת מקומך,
הנה נגאלת מבית-סוהר עצמך.

עובדת בחיפוש עבודה

מכירות אותה? 
היא עובדת במשרה מלאה. מלאה כל כך, עד שאי אפשר להכניס יחד 

איתה שום עבודה צדדית נוספת. 

רוצות הוכחה? 
אף אחת מאלו שעובדות בחיפוש עבודה לא עובדות במשהו נוסף. 

עובדה. 
מזה נובע שזו עבודה רצינית, הרבה שעות, בלי זמן לנשום. 

ועוד עובדה: מי שעובדת בחיפוש ומקבלת עבודה אחרת, עוזבת מיד 
את העבודה הראשונה. לא תמצאו מישהי שמתלבטת בין העבודה 

המוצעת לבין העבודה בחיפוש ובוחרת להמשיך לחפש. 
מזה נובע שזו עבודה תובענית, עמוסה, קשה, מתישה, סביב השעון, 

ללא הפסקה. 
ובכל זאת, למרות היותה של המשרה הזו משרה מלאה, העובדות בה 
מתחלפות כמעט כמו גרביים, לא מחזיקות בה מעמד, לא מתמידות 
בה. וההוכחה? כמעט כל אחת שיושבת כאן אתנו עבדה בעבודה 
הזו באיזושהי תקופה בחייה. נו, ראיתן פעם עוד משרה כזו, שרוב 

קוראות עיתוננו התנסו בה?
מזה נובע שזו עבודה שלא מספקת את בעליה תרתי משמע )לשון 

סיפוק ולשון רווחה(,
עבודה כזו שהעובדות בה מחפשות הזדמנות ראשונה ומהירה 

להתפטר ממנה. 
"נעים מאוד", לוחצת לכולנו יד גברת מרגלית פיינלרר, "אני מרגלית, 
אימא לשלושה, בעלת חנות לאקססוריז, ועובדת בחיפוש לשעבר".

החיפוש של מרגלית התחיל בנעימים דווקא, מרצון לגמרי. כמו כל 
אחת מאיתנו סיימה מרגלית את לימודיה והחלה לעבוד בלחפש. 

נורא!
אז לכן את עובדת, על המידות 
כמובן, בכל המובנים כמובן, 

ו...".
לדודה  מקשיבה  אני 
שלה  העצות  בסבלנות, 
באמת שוות זהב ובמסגרת 
שבפינת הכתבה תמצאנה 
על  שעובדת  זו  את 
מידותיה. הנה למה כדאי 

להקשיב לעצות!
פתאום  נזכרת  הדודה 
בעניין שלשמו התכנסנו, 
קוטעת את עצמה ככה באמצע 

ומספרת בגילוי לב:
"הכל התחיל כשהייתי ילדונת על גבול הנערות, בכיתה ז'. 

הכיתה שלנו עורבבה ערבב היטב בפעולה שנקראת מאז ועד היום 
"סלט". 

ואני שהייתי בפסגת החברה בכיתתי הישנה והטובה מצאתי את 
עצמי בכיתה חזקה, מקבץ של כל הפסגות מכל שלוש הכיתות, 

והרבה הרבה תחרות. 
זו הנישה שמצאתי לי. מן נישה כזו של חברה שתמיד יש לה מה 
להציע, תמיד יודעת מה נכון ומה כדאי, תמיד אומרת את הדבר הנכון. 
קראתי לשם כך הרבה, שאלתי את המבוגרים שסביבי המוני שאלות, 

התאמצתי, זה לא בא לי ברגל, המלאי הזה של העצות. 
מה קרה כאן בעצם? התרגלתי. התרגלתי להציע גם היכן שלא ביקשו 

ממני, התרגלתי אפילו... להתערב קצת. 
לכן התערבתי לך בכתבה, למשל, וגם בשמלת הכלה התערבתי לך, 

זוכרת"?  
בטח זוכרת. 

"כיום אני מוצאת את עצמי שוב ושוב במקום לא נעים כזה. מחד, 
לפעמים מתחשק לי להשיל את מסיכת היועצת, להפסיק את הסיפור 
הזה, מה שמילא אותי בגיל שלוש עשרה לא אמור למלא אותי גם 
בגיל פי חמש מזה, אבל מאידך אני מרגישה שאנשים כבר מצפים. 
הם רגילים שאני ממלאת את הנישה הזו, הם לפעמים לא אוהבים 
את ההתערבות, אבל לפעמים גם רוצים בה. לפעמים הם משתפים 

אותי ומחכים שאגיב, שאעזור, שיהיה לי מה לומר.
זו ממש עבדות בשבילי. להיות מושא ללגלוג לפעמים, ובפעמים 

אחרות להיות זו שמצפים ממנה לעצה נבונה".
כאחיינית, אני מופתעת מאוד. לא ראיתי אותה ככה, את הדודה.

אז את עדיין במצרים שלך, בעבדות? עוד לא מצאת את עצמך 
בדרך לחרות?

"דווקא כן", היא מחייכת, "שנים אני חושבת על זה, מרגישה שזה 
חלק ממני, שסל העצות שלי שליווה אותי עד זקנה עתיד ללוות 
אותי גם לשיבה. אני מרגישה שלצאת מהמעגל הזה של העבדות, 

זה להחליף שם, זה לשנות דמות, זה... להיוולד מחדש. 
לי מחשבות חדשות, טובות מן המחשבות  אבל לאחרונה עלו 

הראשונות. 
המחשבות החדשות שלי אומרות שחירות או לא חירות - זה עניין 

של בחירה.
אני יכולה לחוש חירות רק כשאני סוגרת את הפה, לא מציעה ולא 
מייעצת, נותנת לאנשים להסתדר בכוחות עצמם וסומכת עליהם 

ובעיקר על הקב"ה שיוליך אותם בדרך הטובה והנכונה להם. 
ואני יכולה לחוש חירות דווקא כשאני פותחת פה, זורמת עם מה 
שאני, עם מי שאני, עם מי שהייתי תמיד. אני יכולה לבחור בחירות כזו. 

לבירור הסניף הקרוב חייגו: 072-3969411
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תמיד יש עוד מה לנסות. 
החזיקי חזק ולא אל תיכנעי

לחרות הזו המדומה
בסוף עוד יאיר לך היום - את תראי

ותדעי שהיה בשביל מה!

היא לא תכננה שכך ייראה גם ההמשך. לא התכוונה להישאר במשרה 
הזו לאורך זמן. 

"את יודעת איך זה", היא צוחקת, "בהתחלה מתפשרים, לוקחים איזו 
עבודה שיש, וזו הייתה העבודה שהוצעה לי, אז לקחתי, אבל מזמן 

מזמן הייתי שמחה להתפטר מן המשרה הזו".
החיפוש של מרגלית נקטע בכמה מילויי מקום יומיים, בעוד כמה 
שיעורי נגינה שהיא מסרה לילדות חמד, בעוד כמה חוגי צהרון, אבל 
לחפש היא לא הפסיקה. כי היא לא מצאה את העבודה שלה, זו שהיא 
למדה בשבילה, הגתה בה, שילמה עליה ונבחנה מבחני גמר מפרכים. 
היא הספיקה לצאת לחופשת לידה פעמיים, לחגוג שלושה חודשים 
עם התינוק התורן ולהתעצב יחד איתו כשהגיע הזמן לשוב לעבודה. 

העבודה בחיפוש עבודה, כן? 
היית אישה עובדת לכל דבר!

"לכל דבר ועניין! לגמרי. 
עשיתי המוני דברים מהצד, וזה קצת סותר את מה שכתבת שם 
למעלה על כך שמי שעובדת בחיפוש לא עובדת בעוד משהו מן הצד. 
אצלי זה לא היה כך. העבודה העיקרית שלי הייתה חיפוש עבודה, מן 
הצד עבדתי בכל מיני, כי משפחה בת ארבע נפשות מוכרחה לחיות 

ממשהו, אבל לחפש - תמיד חיפשתי".
ומעבדות - לחרות?

"ממש כמו שאת אומרת את זה. הוקוס פוקוס! 
מעבדות לחרות!

רגע אחד עוד הייתי 'מחפשת 
עבודה' אחת מיני רבות, וברגע 
הבא הפכתי להיות בעלת חנות. 

זו הייתה שיחת טלפון שקיבלתי 
מבת דודתי היקרה, 

חמותה שבחו"ל שלחה לה מזוודה 
מלאה בכל טוב האקססוריז, 

בפרנסה  להם  לעזור  רצתה  היא 
והציעה שיפתחו מכירה. 

בת הדודה ובעלה החליטו - אחרי 
הרבה מחשבה - שזה לא מתאים 
להם. אין להם מקום, לא חשק, זה 

לא מה שהיא הייתה רוצה לעשות,
וממחשבה - למעשה. בת הדודה דיברה 
איתי והציעה לי את תכולת המזוודה 

במחיר ידידותי להפליא. 
תוך יומיים היה לי חדר מכירה קטן בבית, 
פרסומות  היו  נוספים  יומיים  תוך 

בעיתונים, 
ככה הכל התחיל. 

אני יושבת בחנות הקטנה שלי שכבר יצאה מן הבית ומרגישה את 
החירות הזו, 

אני עובדת! לא יושבת בטל. ודווקא זו החירות בשבילי. החירות 
מהחיפושים". 

מילים של גב' יהודית סמסון לכל מי שעדיין עובדת בחיפושים:
חיפשת, מחפשת, תחפשי, עד כמה?

זה מקצוע ממש מתסכל. 
את כבר לא יודעת למי ולמה

ואיך זה ימשיך להתגלגל. 
אבל לא תשבי לך בבית בטל

ותאמרי שאין מה לעשות. 
עוד ראיון ועוד פקס ועוד טל',

מכירות אותן?

את זו שמעבדת עשתונות ואף פעם לא מאבדת אותם. 
השכנה החזקה הזו שכשמשהו קורה וכולן נאלמות ועומדות 

דום, 
כשהשאר לא מצליחות להוציא הגה ולא זוכרות איך מניעים 

את האיברים, 
היא רצה, קוראת, זועקת לעזרה, מורידה ילד מהעץ, עושה 

מה שצריך. 
היא לא מאבדת עשתונות, היא עיבדה אותם. היא אחת כזו 
שעושה את הדבר הנכון במקום הנכון, שלא נכנעת לבהלה, 
לפחד, לבלבול, לאין - עונים. שלא מפתחת חרדה כשכולן 

כן, שלא משתתקת כשצריך לצעוק. 
מכירות אותה? יופי לכן. חייבים אחת כזו בכל בניין. 

והנה זו שעובדת על מידותיה. כן, המעצבנת הזו מהדיבורים 
של הדודה היועצת. 

איך אמרה הדודה? היא דקת גזרה, מידה שלושים ושמונה, 
הבגדים מהחתונה עוד טובים לה, 

אבל היא עובדת על המידות. כל הזמן. 
היא מדברת על זה, מתאמצת בשביל זה, מתחילה דיאטות 
אחת לשבועיים, מפסיקה אותן, בוכה על זה שהפסיקה, 
מציעה לכן לקבוע איתה הליכות, רצה לפניכן לאורך כל 
הדרך בקלילות מעוררת, אמ, לא קנאה חלילה, אבל בכל זאת, 
ואחר כך עוד נאנחת ש"אני ממש לא מה שהייתי. תראי 
איך אני מתנשפת אחרי הליכה כזו נינוחה". אתן בכלל לא 
יכולות לענות, מקוצר נשימה, ובטח לא יכולות לכעוס, 
הרי פעם היא הייתה מידה שלושים ושש ויש לה ארבעה 
קילו'אים מיותרים, ומי יודע לאן היא תגיע אם לא תדאג 

להוריד אותם עכשיו ומיד.
ויש גם את זו שעיבדה כל תקווה. במקום בו אתן הייתן 
מתייאשות, מפסידות בכבוד ופורשות, במקום בו אתן הייתן 
מאבדות תקווה, היא מעבדת אותה. היא משפצת, היא 

מוסיפה, היא משנה את התקוות בהתאם למציאות. 
היא לא אומרת: לא רוצים לתת לי אפילו שזה כל כך חשוב 

לי, אז לא. מעליבים הם. 
היא אומרת: לא רוצים לתת לי עכשיו, אבל בטח מחר ירצו, 
או מחרתיים, או בהזדמנות אחרת כשאבקש משהו אחר. 

היא תמיד נשארת עם תקווה, תמיד מחכה לה משהו טוב 
באחד הסיבובים. 

יכול להיות שזו אני. בתקווה שנהניתן מן הכתבה...
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יוצאות  לחירות

כלות 
'קורנות' 

בתוך מגפת הקורונה שתקפה פתאום וללא הודעה 
מוקדמת את העולם המוכר שלנו, מופנית הדאגה 
והאהדה הציבורית לחתנים והכלות. הם, הזוגות 

והמשפחות שהתארסו בימים פשוטים יותר וקבעו 
חתונות לתאריכים שמי"ז באדר ועד י' בניסן תש"פ, 

לא העלו בדעתם שתרחיש הלקוח מספר מדע 
בדיוני יתממש פתאום ויבטל את כל החלומות 

סביב היום המיוחד שלהם. על החששות, התקוות, 
ההתארגנות והעזרה הציבורית - כל אלו ועוד הרבה 

בסיפורים לא שגרתיים על חתונות בצל הנגיף

חיה זלושינסקי
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יוצאות  לחירות

להיזהר, להיזהר ולהיזהר כדי למנוע הדבקה המונית, אבל 
הרגש.... קשה. קשה לחשוב על הרעיון להתחתן, או לחתן 

את הבת או את הבן, בנוכחות מניין אנשים בלבד. 
אז משתדלים. משתדלים כמה שאפשר לכפות את 
השכל על הרגש, והחתונות הללו, כך מעידים 
המשתתפים, שמחות. באמת שמחות, 
שמחה יהודית פנימית מכך שזוג נוסף 

בונה בית בישראל.
לאה רוט מספרת לי על החתונה 
של אחייניתה שנערכה השבוע. 
שנערכה  לחתונה-  "בדרך 
בווילה פרטית של משפחה, 
ראינו שני שוטרים ברחוב, 
משטרתי.  מרכב  יוצאים 
ניסינו להתקשר לגיסתי- אם 
הכלה, ולמוזמנות נוספות, 
ענתה.  לא  אחת  אף  אבל 
השוטרים  דבר,  של  בסופו 

לא נכנסו".

כמה אנשים הגיעו לחתונה?
"החופה נערכה בחצר- אני חושבת 
שהיו שם יותר מעשרה אנשים, אבל 
הם השתדלו לעמוד במרחק זה מזה. כל 
הזמן היה החשש שיגיעו שוטרים לבדוק מה 
קורה. אני עמדתי על הגג וצפיתי משם בחתונה, 
יחד עם חלק נוסף מהמוזמנים. אחרי החופה הלכתי- לא 
נשארתי הרבה זמן כדי שלא יהיו להם בעיות עם המשטרה... 
רק מזל טוב, לכלה, לאימהות. ראיתי את השולחנות הערוכים 
בסלון לסעודת המצווה. זה היה נראה כמו סעודת שבת פחות 

או יותר... הרכב מאד מצומצם.
תיארתי את הפחד מפני המשטרה, והוא היה קיים, אבל ודאי 
שצריך לחשוש גם מבחינה בריאותית. ההוראות וההגבלות 
לא ניתנו סתם כך. גם המשפחה שנתנה את הווילה ביקשה 
להיזהר ככל האפשר. מצד שני, את יודעת, במשפחות שלנו, 
אם כוללים רק את המשפחה הגרעינית- הורים, אחים ואחיות 
של החתן והכלה- המספר עולה מעבר למותר. מה אפשר 

לעשות?" 

"תשמעי, זה מפחיד", אומרת לי חני, שלא הגיעה לחתונה 
המחתרתית של חברתה הקרובה מאוד. "את יודעת מה קורה 
באיטליה? שמעת על חתונות שאחר כך התברר שהיו בהן 
חולי קורונה? זה לא מצחיק. אנשים חושבים שזה שום דבר. 
אפשר למות מקורונה, וזה מדבק ברמה לא נורמלית. ברוב 
החתונות אי אפשר באמת לפקח - לא על מספר האנשים 
ולא על הקירבה שלהם זה לזה. את לא יכולה לדעת מי הגיע, 

איפה הוא הסתובב לפני כן, במה הוא נגע".

איך הגיבה הכלה על כך שלא תגיעי לחתונה?
"הסברתי לה שההורים שלי לא מרשים לי להגיע. והיא הבינה. 
כלומר, אני מקווה שהבינה... האמת היא שההורים שלי הרשו 
להגיע לחתונה רק בתנאי שאחר כך אהיה בבידוד בחדר שלי 
במשך שבועיים, כשיכניסו לי לחדר אוכל וכל מה שצריך, 
בלי מגע עם שאר המשפחה. ויתרתי על התענוג. גם ככה 
אני לא יוצאת מהבית, ולא התחשק לי לבודד את הבידוד 

כתיבת הכתבה הזו הייתה מורכבת מהרגיל. מעולם לא דמיינתי 
שאראיין כלות באמצע ימי שבע הברכות שלהן. מצב הקורונה 
אילץ אותי אחרי התנצלויות להפריע להן, כדי לשמוע מהן 

על החתונות הלא שגרתיות בצל מגפת הקורונה. כאן 
המקום להודות להן - לכלות שהסכימו לשתף 

בחתונות לא רגילות, וגם להעריך אותן על 
ההתמודדות עם מצב לא שגרתי בחיוך, 

בשמחה ובמבט חיובי.

עם תמר- נשואה טרייה טרייה, 
אני מדברת כשהיא ממיינת 
כביסה זוגית, לראשונה בחייה, 
בבית הוריה. למה שם ולא 
בביתה שלה? פשוט, מכונת 
הכביסה עדיין לא הגיעה 
ליחידה הפצפונת והנחמדת 
אותה שכרו. ולא, לא בגלל 
עיכובי הקורונה - המכונה 

בעז"ה תגיע בזמן בו סיכמו 
עם הספק, בתאריך שהיה אמור 

החתונה.  לפני  יומיים  להיות 
תאריך בו בעז"ה הזוג הצעיר כבר 

יסיים את ימי השבע ברכות.

מתי החלטתם להקדים את החתונה?
"זה היה בשלבים. בתחילה, כשהמצב רק התחיל 

להשתבש, התחלתי להשלים עם הרעיון שאולי תהיה 
לי חתונה קטנה מהרגיל. אחר כך ההגבלות הוחמרו מיום 
ליום. בתחילה הגבילו את מספר הנוכחים באולמות )מישהו 
זוכר?(, אחר כך סגרו אותם לגמרי. בכל יום הודיעו על הגבלה 

חדשה. לא ידענו מה הולך להיות מחר... 
הבנו שכדאי לערוך את החתונה כמה שיותר מהר, התחלנו 
להתכונן לחתונה מוקדמת עד כמה שאפשר. כשההחלטה 

הסופית נפלה ביום שני- כשביום שלישי נערכה החתונה".

איך התארגנתם כל כך מהר?
"עמישראל התגלה בכל התכונות המיוחדות שלו. ערכנו את 
החתונה בחצר בית ספר, שהפכה להיות ממש כמו גן אירועים. 
עיצבו עבורנו כיסא כלה, שולחנות, פרחים. מישהו בנה חופה 
יפהפייה. ובאמת, אני לא מרגישה שהפסדתי משהו בכך שלא 

התחתנתי באולם רגיל.
רק לקח לי זמן להתרגל לרעיון שמחר אני מתחתנת. במציאות 

זה היה לא רע בכלל"!

החתונה הייתה לפי כללי משרד הבריאות?
תמר נבוכה: "תראי, תכננו לערוך את החתונה כמו הכללים. 
אבל במציאות, הגיעו גם אנשים שלא הזמנו ושמעו על 
החתונה, ולא היה אפשרי לשמור שאנשים לא יתקרבו זה 
לזה. בעצם היו ריקודים, מעגלים, היו המון אנשים. לפחות 

זה היה בשטח פתוח כמו שמחייבות ההוראות".

כן לא, שחור לבן

היחס לכללי הזהירות הנדרשים על פי משרד הבריאות הוא 
אמביוולנטי אצלנו כשזה מגיע לחתונות. נכון, השכל דורש 

"בכל יום 
הודיעו על 
הגבלה 
חדשה. לא 
ידענו מה 
הולך להיות 
מחר. הבנו 
שכדאי 
לערוך את 
החתונה 
כמה שיותר 
מהר, התחלנו 
להתכונן 
לחתונה 
מוקדמת 
עד כמה 
שאפשר. 
כשההחלטה 
הסופית 
נפלה ביום 
שני- כשביום 
שלישי 
נערכה 
החתונה"

ששני השוטרים עמדו בפתח... פארק ציבורי, שעשה הסבה, 
בימים טרופים אלו, לגן אירועים. 

"החתונה הייתה אמורה להיערך באולם אירועים בביתר", 
מספרת לי מירי, "עם כל הבלגן של השבועות האחרונים, 
הבנו שחתונה באולם לא תהיה לנו כאן. מה כן? עלה רעיון 
לערוך אותה בחנייה מול הישיבה של בעלי. שטח עפר מוזנח, 

שבימים כתיקונם משמש להדלקת מדורות ל"ג בעומר.
במשפחה שלי ניסו לחשוב על רעיונות אחרים, כדי שהחתונה 
תהיה למרות הכל יפה עד כמה שאפשר. גיסי היה זה שהעלה 

לבסוף את הרעיון לערוך את החופה בפארק. 
חיפשו ומצאו פארק יפה, באזור מרוחק ומוצנע יחסית, כדי 
שתהיה לנו פרטיות רבה יותר. בשעות הלילה המאוחרות 
הקימו שם חופה, הציבו כיסא כלה ועצבו לנו גן אירועים. 

הייתה חתונה יפה ומרגשת מאוד!
מצד משפחת בעלי הטרי, דיברו עם המשטרה ותיאמו איתם 
את האירוע. החתונה נערכה בפיקוח של המשטרה, וזה ממש 
הועיל לנו כדי שלא יצטרפו סתם סקרנים... פחדתי שתהיה 
חתונה קטנה, אבל בסופו של דבר היו הרבה אנשים, בגלל 
שזה שטח פתוח וגדול, הם אישרו כניסה בתנאי שיהיה 

מרחק מספיק בין אנשים. 
אחרי החופה נכנסנו לרכב שייקח אותנו לדירה בה סידרו 
לנו חדר ייחוד. חברי החתן רקדו לפני המכונית, בכביש... היה 
מאוד יפה ושמח! את הסעודה ערכנו בהרכב מאד מצומצם, 
רק המשפחה הקרובה ביותר. נכון, הייתה לנו חתונה לא ממש 

רגילה, ויהיה לנו סיפור מרתק לספר בעז"ה לילדים... 
טוב שיש לנו תמונות שמתעדות את החתונה המעניינת הזאת, 
כדי שהם יאמינו לנו שאבא ואימא באמת התחתנו ב... גינה".

איפה החתן?

מיכל שטרית לא מאחלת חתונה כמו שהייתה לה, לאף כלה 
אחרת. ממרחק של כמה ימים, היא עדיין נסערת 

כשהיא מתארת את החוויה שעברה עליה.
"החתונה שלי התקיימה בביתר, יומיים אחרי 
שפרסמו את ההנחיה לאסור כינוס של 
יותר מעשרה אנשים. טוב, אי אפשר 
לעשות חתונה עם עשרה אנשים, 
אבל בהחלט התארגנו לחתונה 
מצומצמת. בבית פרטי, חופה 

בחצר, סעודה קטנה. 
כמובן שהתכוונו שלא יגיעו 
הרבה אנשים. אבל איכשהו, 
הגיעו  התפרסם.  העסק 
שכנים.  חברים,  קרובים, 
מרחק  שיהיה  השתדלנו, 
וכל זה, אבל את יודעת איך 

זה חתונה... היה שמח. 
הקימו בחצר חופה יפה, אח 
של החתן ניגן בכינור ניגוני חופה 
הייתה  שזו  בגלל  ואולי  ולמרות 
חופה מצומצמת בחצר של בית הייתה 
אווירה מאוד מיוחדת. יצאנו מחדר ייחוד, 
והריקודים רק התחילו, כשלתוך הסלון שהפך 

לאולם מאולתר נכנסו שוטרים".

עוד יותר לתוך החדר.
ואת יודעת מה?" היא מוסיפה, "אחר כך שמעתי שבחתונה של 
חברתי היו ריקודים ממש רגילים. אני מקווה מאוד בשבילם 

שהכול יהיה בסדר, אבל שמחה שלא הגעתי".

שמחה מדבקת

לאסתי יש סיפור הפוך לגמרי. היא הייתה בחתונה, מן החתונות 
הראשונות שנערכו בבתים פרטיים.

"אני לא בני ברקית וכשחיפשתי את הרחוב בו הייתה הווילה 
בה נערכה החתונה הסתבכתי כי היה זה אזור לא מוכר לי 
בעיר בני ברק. נערה נחמדה אליה פניתי כדי לברר את הדרך 

לאותו רחוב, אמרה לי: אה, הרחוב של החתונות?...
היו שירי חתונה כמעט מכל בית ברחוב. כשהגעתי לווילה בה 
נערכה החתונה, ראיתי בנות עומדות בחוץ וחשבתי שיש תור 
להיכנס, בכל פעם עשרה אנשים. בזבזתי כך כמה דקות יקרות 

עד שהבנתי שהן סתם עומדות לפטפט, ואין שום הגבלה.
החתונה הייתה יפה מאוד. ברגע הראשון- זה היה נראה 
כמו אולם, עם תאורה יפה, תזמורת, והמון אנשים רוקדים. 
ברגע הבא ניתן היה להבחין שזהו בית מגורים, כשמבחינים 
בין הרוקדים פתאום במקרר, ארון ספרים, ואחד המעגלים 

סביב האי במטבח....
ארגנו ועיצבו הכל יפה, עם כיסא כלה רגיל, שולחנות ערוכים 
וסידורי פרחים מרשימים. גם מעגלי רוקדים, תזמורת סוערת... 
חלק מהבחורים הרוקדים, וגם במעגלי הנשים היו כאלה 
שלבשו כפפות ומסכות. זה היה יותר חלק משמחת חתן 
וכלה בדרך אקטואלית, ולא כל כך כאמצעי זהירות. אבל 
זה היה בימים הראשונים של המגפה, כשהכול נתפס כמו 

קוריוז חולף".
אלא שתמונת המצב השתנתה לחלוטין לאחר כמה ימים, 
כאשר התגלה אחד מבני משפחת הכלה כחולה קורונה מאומת. 
כל הנוכחים בחתונה נשלחו לבידוד. כולל החתן והכלה, כולל 

כל בני המשפחה, ועד לרוקדים, לאורחים, לאורחות, 
ובקיצור- לכל המוזמנים. 

אירועי השבע ברכות בוטלו, והזוג הצעיר 
אף הוא יושב מבודד ביחידה החדשה 

והנוצצת. עורכים לעצמם כנראה 
שבע ברכות משלהם. לפחות יש 

להם פרטיות מושלמת.
אסתי לעומת זאת לא נכנסה 
לבידוד. "בסך הכל, הייתי שם 
ולא  דקות.  מעשר  פחות 
לא  גם  אחד,  באף  נגעתי 
בכלה! הגעתי, אמרתי מזל 
טוב ויצאתי. עד כמה שידוע 
לי גם לפי כל הכללים אני לא 

צריכה 'להתבודד' עכשיו. בכל 
מקרה, אני לא יוצאת מהבית 

בימים אלה".

חתונה בפיקוח משטרתי

החתונה של מירי הייתה בפיקוח משטרתי 
ווידאו  בכניסה  עמדו  שוטרים  שני  מלא. 

שהנכנסים הם המוזמנים בלבד. צריך רק להוסיף 

"החתונה 
הייתה יפה 
מאוד. ברגע 
הראשון, זה 
היה נראה 
כמו אולם, 
עם תאורה 
יפה, תזמורת, 
והמון אנשים 
רוקדים. 
ברגע הבא 
ניתן היה 
להבחין שזהו 
בית מגורים, 
כשמבחינים 
בין הרוקדים 
פתאום 
במקרר, ארון 
ספרים, ואחד 
המעגלים 
סביב האי 
במטבח"
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יוצאות  לחירות

היינו- אני מתכוונת לי, לאמי ולאחיות. אבא שלי היה אמור 
להצטרף אלינו ביום למחרת. הוא נאלץ להתעכב בלונדון, 
היה לו כרטיס לטיסה יום אחרינו. עוד יום אחד, מה יכול 

לקרות ביום אחד?
אז זהו, שהרבה מאוד. למחרת, הגיע אבי לשדה התעופה. 
עם הכרטיס, עם הדרכון, עם מזוודה- שום דבר לא נשכח. 
אבל בבדיקה לפני הטיסה התגלה שיש לו חום. מצב החרום 
העולמי הקשיח את הנהלים כולם. לא, אי אפשר בשום אופן 
לעלות עם חום על מטוס! ולא משנה באיזו חברת תעופה. 

חתונה? של בת? אז מה? עם חום- לא עולים. 
אבא שלי בשדה התעופה, אנו כבר פורקים מזוודות בירושלים. 
ארבע שעות טיסה מפרידות בינינו. ארבע שעות טיסה בסך 
הכל, אבל כמו חומה לא עבירה... אין שום דרך להגיע. הוא 
שם ואנחנו כאן. כל המאמצים למצוא פתרון נכשלו, ונאלצנו 
להגיע באין ברירה למסקנה- החתונה תיערך כאן, בארץ, 

ואבא שלי ישמח אתנו... אבל מלונדון".

איך היה להתחתן בלי אבא שלך?
לאה עוצרת אותי. "חכי לפני שאת מגיעה לחתונה... כי בימים 
שחלפו בינתיים, אבא שלי לא הרגיש טוב. חום, שיעולים, 
קשיי נשימה- כל התסמינים של קורונה, ובבדיקה התברר 
שהוא אכן נדבק בנגיף", היא עוצרת לרגע. "הוא במצב בינוני".
הכלה הלונדונית המאושרת מצאה את עצמה בארץ לא 
לגמרי מוכרת, כמה ימים לפני חתונה, כשהאב נמצא בבית, 
חולה בנגיף הקורונה. מה יהיה? איך יהיה? אף אחד לא יודע. 

דבר אחד היה ברור- החתונה תיערך כרגיל. 
"לא ידעתי איך אני הולכת להתחתן במצב המוזר הזה, כשאבא 
שלי נמצא בלונדון במצב כזה, איך אפשר להתחתן בלי שאבא 
שלי יהיה? בלי שהוא ילווה אותי לחופה? וכשהוא חולה שם 
לבד, אני אתחתן פה... אבל אמרו לנו שחתונה לא דוחים. זה 
דבר שחייב להיות שהחתונה תהיה כרגיל, וכמובן- 

בשמחה".
בשמחה? כן, בשמחה למרות הכל.

לאה: "זה היה מאוד קשה, אבל ניסיתי 
לחשוב על כל מה שכן טוב במצב 
הזה: אבא שלי חולה, אבל בבית 
ולא היה צריך להתאשפז )נכון 
לאז( בבית חולים. אימא שלי 
והאחיות שלי איתי, הצלחנו 
להגיע בזמן לפני שנהיה 
בבידוד. אני עומדת בעז"ה 
להתחתן, זה דבר משמח 
מאוד! נכון, קשה לחשוב 
כשחשבתי  הטוב  על 
והתכוננתי לחתונה רגילה, 
כשאבא שלי בריא ונמצא 
איתי, וכולנו שמחים ביחד. 
אבל השתדלתי להתמקד 
ולחשוב רק על החיובי. גם 
אבא שלי, בטלפון, עודד וחיזק 

אותנו".

ואיך הייתה החתונה?
"הייתי שמחה לספר לך שהייתה חתונה מאוד 
שמחה, וזה גם היה נכון- השתדלו מאד לשמח 

קשה למיכל לתאר את הרגעים הבאים. הריקודים נעצרו. 
השמחה הושבתה. השוטרים שהגיעו לאכוף את החוק לא 
הסתפקו בקנסות שקיבלו רוב המוזמנים. החתן, בבגדי חופתו, 

נלקח גם הוא לתחנת המשטרה לתחקור ובירור קצר.
"חשבתי שאני הולכת להתעלף... לא האמנתי שזה קורה 
לי, בחתונה שלי. אני חושבת שבכיתי כל הזמן עד שהחתן, 
בעלי, חזר סוף סוף. זה לקח שעה, ככה אמרו אחר כך, אבל 
לי זה היה נראה הרבה יותר זמן. שמעת פעם על דבר כזה? 
לעצור חתן באמצע חתונה? נראה לי שממש הגזימו אתנו".

אני לא מזכירה למיכל את הסכנה שבעריכת חתונה המונית. 
חושבת שהיא נענשה מספיק. 

"אני הרגשתי שנהרסה לי החתונה. טוב, היינו לא בסדר שהיו 
יותר אנשים מהמותר, אבל מה בסך הכל רציתי? לעשות 
חתונה נורמלית? זה היה מאוד קשה וממש קשה לי לתאר 
מה שהיה. גם כשהחתן חזר, האנשים כבר התפזרו ברובם, 
נשארה רק המשפחה הקרובה ממש. ניסו כמה שאפשר 

לעשות שמח אבל זה היה כבר מאוחר מדי..."
מיכל נושמת עמוק ומנסה לחזור לכאן ועכשיו. "אני לא 
מאחלת לאף אחד כזו חתונה. את יודעת, מתחתנים פעם 
אחת בחיים, ואני מרגישה שאף אחד לא יוכל לפצות אותי 
על מה שעברתי. אבל ברוך השם, אני נשואה. ולדחות את 

החתונה בוודאי שלא הייתי רוצה".

אבא מעבר לים

לאה לוי הייתה בלונדון כשבהלת הקורונה החלה להתקיף את 
העולם כולו. כלה מאושרת, זמן קצר לפני החתונה - שהייתה 
אמורה להיערך בארץ - עדיין לא חשבה שהנגיף הסיני ישבש 

איכשהו את החתונה שלה עצמה. 
"ההכנות לחתונה היו כמעט כרגיל, אבל התחילו להגיע 

שמועות שהמצב מחמיר ושעומדים להקשיח 
נהלים. באיזשהו שלב אמרו שעומדים 

לחייב בבידוד של שבועיים כל אדם 
שיגיע לישראל מחו"ל. הבנו שאנחנו 

חייבים לשנות תכניות. שאם לא 
נעלה היום, מקסימום מחר, על 

מטוס לארץ- לא בטוח שנוכל 
לקיים את החתונה כרגיל, 
כל  עם  אני-  הכלה-  כי 
המשפחה תצטרך להיות 

בבידוד... 
מצאנו כרטיסים לטיסה 
שעות!  מספר  בעוד 
והתחלנו לארוז במהירות 

את כל מה שנצטרך לימים 
הקרובים, ולחתונה! לזכור 

החשובים,  הדברים  את 
ידוע  שלא  לשהות  לארוז 

כמה זמן בדיוק תימשך, בגדי 
חול ושבת, חתונה ושבע ברכות, 

ציוד, שמלת כלה... משתדלים לא 
לשכוח שום דבר או לפחות, לשכוח רק 

את מה שנוכל להשלים פה בארץ....
עד עכשיו אני לא יודעת איך עשינו את המבצע 

הזה, אבל אחרי כמה שעות היינו במטוס לכיוון הארץ. 

"תמונת 
המצב 
השתנתה 
לחלוטין 
לאחר כמה 
ימים, כאשר 
התגלה 
אחד מבני 
משפחת 
הכלה כחולה 
קורונה 
מאומת. כל 
הנוכחים 
בחתונה 
נשלחו 
לבידוד. כולל 
החתן והכלה, 
כולל כל בני 
המשפחה, 
ועד 
לרוקדים, 
לאורחים, 
לאורחות, 
ובקיצור- לכל 
המוזמנים"

אותנו. אבל בכל זאת, זה היה מעורב עם עצב וגם דאגה- 
המצב של אבא שלי נהיה פחות טוב, ודאגתי לו. אבל ברוך 
השם, התחתנתי! החתונה הייתה כמעט ממש רגילה- לפני 
שאסרו על חתונות באולמות. השתדלו לעשות הרבה שמח, 
היו ריקודים שמחים מאוד מאוד, ולרגעים הרגשתי כמו כלה 

ממש רגילה... 

אני חושבת שהכל נע בתנודות מרשימות של בין שמחה 
לעצב, בין הריקודים והשמלה הרגילה, לבין זה שאבא שלי 
לא יוביל אותי לחופה. את יודעת מה? אני מספרת לך על זה 
כל כך הרבה, וחושבת על בנות שלא עלינו, יתומות, וגם הן 
הולכות לחופה בלי אבא. וברוך השם- אבא שלי חי ויבריא 
בעז"ה בקרוב, ובסוף נזכור רק את השמחה ולא את הצער. 
אני מאחלת לכל עם ישראל שכולם יבריאו, ולא יהיו עוד 
חולים, נשכח בקרוב את התקופה הקשה הזו, ומה שיישאר 

יהיו רק סיפורים על חתונות לא לגמרי רגילות..."

חתונה בבית ראש הממשלה

בין כל החתונות שהתקיימו בשבועות האחרונים כל אחת מיוחדת ומוערכת, 
ושתהיה לבניין עד עד, התקיימה חתונה נוספת במקום מאוד רשמי ומאובטח, 
בפעם הראשונה מאז הקמת המדינה – במעונו של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו. 
החתונה המדוברת הייתה של דוברת ראש הממשלה שיר כהן, והתקיימה 
ביום חמישי, באותו שבוע בו התקבלה בפעם הראשונה ההנחיה להגבלת 
אירועים של עד עשרה איש. את הזוג קידש הרב הראשי ונשיא בית הדין 
הגר"ד לאו, ומלבדם נכחו באירוע במרחקים של שני מטר, הורי החתן והכלה, 
זאת כאמור בשל ההגבלות המחמירות. "שמרנו על כל ההנחיות והתרגשנו 

לשמוח בשמחתה", אמר נתניהו לאחר האירוע.

עיצוב שולחן החג
חג הפסח הוא חג מרכזי ונוכח ביהדות.

עם כל הקושי בהתארגנות סביבו, החג הזה תמיד מביא איתו 
תחושה של רעננות, אביב והתחדשות.

מצד אחד זהו חג מלא בהלכות ופרטים עם תובנות עמוקות, 
ומצד שני חג קליל, אביבי ונקי, עם אווירה של חוויות משפחתיות 

נעימות.
ערב החג זו הזדמנות טובה לנו כאימהות לחבר ולחגוג בצורה 
נעימה ויפה בין בני המשפחה, דרך העריכה ועיצוב השולחן. 

בעזרתם תוכלי להקפיץ את האווירה.
כשמפרקים לפרטים את עיצוב השולחן, הוא ממש פשוט:

משקיעים בבסיס וכך השולחן מתעצב בקלות. 3 האלמנטים 
הבסיסיים לעיצוב הם:

מפה - בסיס לשולחן
אנדרפלייט/פלייסמנט - בסיס לצלחת

פרחים - בסיס למרכז השולחן

לכבוד חג הפסח בחרתי להדגים על עיצובים בקונספט שמות 
החג:

חג החירות- נקרא על שם שבני ישראל יצאו מעבדות לחירות. 
כל סיפור ההגדה נסוב סביב הרעיון של סיפור העבדות והיציאה 

לחירות. בחג הפסח יש ענין להשקיע שנרגיש כמו בני חורין 
אמיתיים, אנחנו לא סתם עבדים במצרים, אנחנו בני מלכים.

וזה מה שהביא אותי לבחור בסגנון המלכותי, לשדר יוקרה 
ומלכות. לשולחן מרשים אבחר בצבע הזהב כמוטיב מרכזי. 

אחרי שבחרתי את הסגנון, אעבור לבחירת המפה - מפת רנסנס 
מוזהבת.

האנדרפלייט יהיה 
גם הוא בצבע זהב 
שייתן את המראה 

היוקרתי, מלכותי 
ופרחים מתאימים 

ואלגנטיים...
חג האביב - כשמו 

כן הוא בעונה הצבעונית ביותר, עם מזג אוויר מעולה, אווירה של 
חדש באוויר.

כדי לסמל זאת, אבחר בסגנון האביבי החגיגי, הרך, המזמין 
והקליל.

לשם כך, בחרתי בערכה שונה קלאסית, חגיגית בסגנון מסורתי 
יהודי.

זה מתבטא במפה לבנה שנותנת את הבמה ואת הפרונט לפרחים 
שהם המוטיב המרכזי של הסגנון האביבי הפרחוני. 

מפת פסיפס חלבי - מפה לבנה יוקרתית קלאסית חגיגית 
המתאימה לשילוב אין סופי של צבעים.
על בסיס המפה אני מוסיפה פלייסמנט 

שייתן לנו מסגרת. הפלייסמנט גם בצבע 
הזהב והפעם כזריקה קטנה הוא מקפיץ 

לנו את החגיגיות לרמה אחרת.
משם ממשיכים לפרחים, אצלי אביב זה 

ורדרד - משדר נעימות ורכות.
חג המצות - ההשראה של המפה מגיעה מהסגנון המחורר של 

המצה - כשאני אומרת מצה אני חושבת על החספוס שבה ולכן 
בחרתי להשתמש בסגנון מפה מדוגמת של פסים פסים. וכאן 
הנחתי אלמנט נוסף במוטיב שמסמל את החג בטאצ' אישי - 

אגוזי מלך צבועים.
הכנסתי אותם לתוך הכלי מכמה סיבות:

1. שלא יתפזרו לי בשולחן.
2. על מנת לטשטש את המראה של הגבעול הגס למטה. האגוזים 

מחפים על החלק הלא אסטטי.
3. הכלי שקוף והאגוזים מוסיפים בנפח, 

במראה ובצורה.
כמובן שתוכלו לקחת את הרעיונות 

כהשראה ולנתב אותם לכל עיצוב 
שתרצו. 

פסח כשר ושמח,
שלכן, נועה.

Noaleviovgroup@gmail.com

פנינה של עיצוב 
טור שבועי חדש עם המעצבת נועה לבייב – מנהלת מותג nlg  - נועה הום & נועה קידס

י"ב בניסן תש"פ  -  6667  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

י"ב בניסן תש"פ  -  6869  - י"ב בניסן תש"פ

ליל התקדש חג החירות.
השולחן הארוך מכוסה במפה חגיגית. קערת הסדר כבר כאן. גם המצות 
המכוסות. היין נוצץ בגביעים, משרה אווירת חג. את מתרווחת לאחור, 

מביטה בצאן מרעיתך היושבים סביב-סביב. יודעת שעכשיו מגיעה העבודה 
האמתית. להסביר להם, לספר, להעביר את הלפיד אל הדור הבא. שידעו, 

שירגישו, שיחוו את גודל המעמד, ויחיו אותו ואיתו לנצח נצחים.
אבל- איך עושים את זה? מילות ההגדה מתערבלות לך 
מול העיניים, רוקדות במהופך עם העייפות שנותנת בך 

את אותותיה. לספר? לפרש? להסביר? מי, את? 
כן. גם את. דווקא את. מצוות "והגדת לבנך" נאמרה בפסח, אבל היא נכונה 
בכל עת. 'ואל תיטוש תורת אמך' זו התורה שאת מעבירה להם מגיל ינקות 

עד בגרות. עליה הם נסמכים. אותה הם זוכרים. וכל זה נתון כעת בידייך.
יצאנו לברר איך עושים את זה נכון, כדי להצליח.
מוזמנות להצטרף, לשמוע ובעיקר להגיד נכון.

והגדת  
   לבנך

תהילה גיל

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



לדעת לספר

 "סופסוף, אני יושבת עם הקפה הרותח לצד 
קרואסון חמים ומתחילה ללגום טיפות שקט 
מבורך של ערב המגיע לאחר יום מלא וגדוש 
תעסוקה. כאימא צעירה עם קטנטנים רבים 
סביבי אני מרגישה מסוחררת כמו אחרי 
מיליון סיבובים בקרוסלה. פתאום, צעקת 
'אימא!' חדה ומתוקה נשמעת, ומשום מה 

היא ... קרובה מידי. הילדונת שלי, בת פחות 
משנתיים, עומדת פה לידי, מושכת בחצאית, 

ובלי להתבלבל רוצה לקבל ביס. אני מתבוננת 
בה בתדהמה, לא מצליחה להגיב ומנסה להבין איך 

וכיצד היא נחלצה ממיטת התינוק המסורגת שלה. 
כולי צמרמורת על הנס שככל הנראה התרחש כרגע, 

כאשר טיפסה על סורגי מיטת התינוק שלה ובדרך לא דרך, 
לא נפלה ממנה. ב"ה, היא כאן, עומדת לידי ודורשת את שלה".

הסיפור הזה נשמע לכן מוכר? סימן שאתן בחברה טובה. 
כשגיטי וייספלד מספרת לי אותו השבוע, אני לא מתקשה 
להיזכר בקטנטנה התורנית שלי עושה את אותה פעולה 
בדיוק. "מאותו ערב התברר שהקטנטונת התאמצה לפתח 
שיטות משלה והצליחה, בכל ערב, להחליק באתלטיות ממיטת 
התינוק הגבוהה ולהגיע עד אליי", ממשיכה גיטי. "מאז היא 
הייתה צועקת ומבקשת להיות חלק משגרת הערב כשהיא 
מנכיחה את עצמה לצדנו. בשלב כלשהו לימדנו אותה את 
הכלל הבא: אצלנו בבית, כשחושך בחוץ, שומעים אבל רק 

מהמיטה, ולא מחוצה לה".
והכלל הזה עבד?

"בהחלט. עברו מאז יותר מחמש עשרה שנים, ואימצתי 
לעצמי את הכלל הזה גם בתחומים אחרים. הכלל אומר 
שאנחנו שומעים כשקוראים לנו בצורה שמדברת אלינו, 
ולא כשמנסים לתחוב לנו באוזן צעקות ומידע. אם אתן 
רוצות שהילדות שלכן ישמעו אתכן, דברו אליהן בצורה 

שתדבר אליהן".

נשמע קל בתיאוריה, אבל במציאות, איך לומר זאת בעדינות? 
זה עובד קצת פחות. כמה פעמים ביום את חוזרת שוב ושוב 
על אותן ההוראות ומשום מה נראה לך שהילדים פיתחו 
שמיעה סלקטיבית? כמה פעמים את מוסרת שיעור או 
הרצאה או אפילו סתם מסבירה את עצמך ליושבת לצידך 
ומרגישה בחוש שהדברים נכנסים לה באוזן אחת ויוצאים 
דרך האוזן השנייה? המון פעמים. כולנו חוות את זה, ובדרך 
כלל במקום להאשים את עצמנו אנחנו נוטות להאשים את 
הסביבה. "הילדים האלה פשוט לא מקשיבים!", "החברה הזו 
לא מתעניינת בי בכלל!", "התלמידות האלה לא ממושמעות!".

רגע אחד. עצרי. אולי האשמה לא בסביבה אלא בך? האם 
את יודעת לדבר אל הסביבה בצורה שהדברים אכן יקלטו? 
איך עושים את זה במציאות? גיטי ויספלד, יועצת ארגונית 
ואסטרטגית, מנחת קבוצות ואירועים, מרצה ומומחית 
לדיבור בפני קהל, מציעה לשם כך מושג חדש: סטורי טלינג. 

אומנות הסיפור. 

מה זה סטורי טלינג?
"כל מרצה מתחיל יודע שבכוחו של סיפור להעביר את המסר 

המשמעותי 
י  ז כ ר מ ה ו
שבהרצאתו. בעולם 
המקצועי האסטרטגי, אנחנו קוראים לזה המסר הזכיר. בדרך 
כלל אדם קולט כחמישים אחוזים בלבד ממה שהוא שומע, 
וזוכר חמישים אחוזים מתוך מה שהוא קולט. כך למעשה 

אדם זוכר רק עשרים וחמישה אחוזים ממה שנאמר לו".

ועם סיפור זה אחרת?

"בסיפור, היות שהוא חודר אל הרגש ואינו מורכב מפרטים 
טכניים הפונים אל השכל אז הוא למעשה כלי עוצמתי 
בהעברת מסרים. גם בשיווק, אנחנו משתמשים בסיפור, 
וקוראים לזה 'סיפור הצלחה' או 'התמודדות עם כלים' שגורמים 

לסיפור להפוך לזכיר". 

אז מהי האמנות בעצם?

"מאיה אנג'לו, סופרת אפרו-אמריקנית, אומרת: "למדתי 
שאנשים ישכחו מה אמרתם, ומה עשיתם, אבל הם בחיים לא 
ישכחו איך גרמתם להם להרגיש!" האמנות היא להחדיר את 
המסר בצורה פשוטה, וזה הדבר שבו רוב בני האדם מסתבכים. 
קשה לנו לדעת איזה סיפור לספר, באיזה אורך, באיזה היקף 
ובאיזו רמה. תארו לעצמכן את הסיטואציה הבאה שקרתה 
לי ובטח לעוד עשרות מכן. השתתפתי בערב אימהות בבית 

הספר, הביאו מרצה מפורסמת עם סיפור נוגע ללב. 
סיפור אישי שקרה באמת ואמור להרטיט כל לב. 

לא נעים לומר, אבל במהלך ההרצאה מצאתי 
את עצמי קצת משועממת. מכירות את 

זה שהמרצה מגלה את הפואנטה 
מיד בהתחלה? אז זה מה שקרה. 

הסיפור עוצר הנשימה היה עם 
סוף גלוי וידוע, וזה מה שהפך 

אותו למעייף ולאה. בנוסף, 
הוא התפתל ברמה כזו שלא 
ממש הצלחתי להבין את 
הקשר בין החלקים. ואולי 
הייתי  אולי  האשם?  בי 
אימא עייפה מידי שישבה 
על הכיסא באולם? בכל 
שישנם  מתברר  מקרה, 

כלים שעשויים לשדרג את 
מיומנויות הסטורי טלינג 

כמו  או  הסיפור,  אמנות   -
שאמר ראלף וולדו אמרסון: 

"כמה פעמים 
ביום את חוזרת 
שוב ושוב על 
אותן ההוראות 
ומשום מה 
נראה לך 
שהילדים 
פיתחו שמיעה 
סלקטיבית? 
כמה פעמים 
את מוסרת 
שיעור או 
הרצאה או 
אפילו סתם 
מסבירה את 
עצמך ליושבת 
לצידך ומרגישה 
בחוש שהדברים 
נכנסים לה 
באוזן אחת 
ויוצאים דרך 
האוזן השנייה?"

"בסיפור, היות 
שהוא חודר 
אל הרגש ואינו 
מורכב מפרטים 
טכניים הפונים 
אל השכל אז 
הוא למעשה 
כלי עוצמתי 
בהעברת 
מסרים. גם 
בשיווק, אנחנו 
משתמשים 
בסיפור, וקוראים 
לזה 'סיפור 
הצלחה' או 
'התמודדות עם 
כלים' שגורמים 
לסיפור להפוך 
לזכיר"

"נואם טוב הוא מי שיכול לומר דברים גדולים ומסובכים, 
בצורה הפשוטה ביותר".

סיפור טוב והדרך לספר אותו טוב זה כל מה שדרוש להרצאה 
טובה?

"בהחלט לא, כי נדרשות כמובן גם מיומנויות נוספות כדי 
להצליח להגיש הרצאה מעניינת דיה. לשבחה של המרצה 
לעיל ייאמר, שמיומנויות ההרצאה, או הטקטיקות, כפי 
שמגדירים אותן בעגה המקצועית, חשובות לא פחות. כך 
למשל חשובה הטונציה ושפת הגוף, שבמקרה של המרצה 
ההיא היו מעולות, ואולי זה מה שמסייע ליומן שלה להמשיך 

להתמלא בהזמנות למסירת הרצאות".

לצלוח את הים

עכשיו, הדבר כבר נעשה מורכב יותר. יש לכן סיפור טוב 
ואתן יודעות כיצד לספר אותו, אבל כמה ואיך מותר לשנות 
מהאמת? ואיך מטשטשים פרטים מזהים? ובכלל, האם מותר 

להמציא סיפורים? 
מגיד המישרים הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל, המגיד והמשפיע 
הידוע, סיפר פעם שנכנס אל מרן החזון איש זצוק"ל ושאלתי 
אותו האם מותר לו לשנות מן האמת או לספר סיפורים כלל 
לא אמיתיים. ענה לו החזון איש שאם זה ייכנס ללבבות 
השומעים- וזו המטרה- מותר. "וזה", היה מוסיף הצדיק ר' 
שולם זצ"ל- "זה הסיפור הראשון הלא אמיתי שאני מספר 

לכם"...
מהם אם כן הכלים שיכולים לשדרג כל סיפור?

"דווקא בימים אלו", מסבירה גיטי, "ימי ההתכנסות המשפחתית 
המאולצת לפני החג בעקבות נגיף הקורונה המצער שפקד את 
מחוזותינו, וב"ה בימי ההתכנסות החגיגיים, בליל הסדר עם 
המצווה והגדת לבנך, ובימי חג הפסח שבהם אנחנו מקבלים 
שכר על הפה השח - הסיפור מקבל משנה תוקף ומשמעות 
חשובה וייחודית כי הרי כבר לימדונו חז"ל שכל המרבה לספר 
ביציאת מצרים הרי זה משובח. בתקופה זו חשוב יותר מתמיד 
להשתמש באמנות הסיפור בדרך בה ייכנס ללב השומעים, 
במקרה שלנו אלו בני משפחתנו היקרים, ויגרום להם 

יותר מכל- להרגיש".
אם נפתח את כל הקלפים הרי שלא כולנו 
נולדנו מרצות. לא לכל אחת מאיתנו 
יש את הכישורים הנדרשים כדי 
לדעת לספר סיפור שייקלט 
וידבר  על לב השומעים 
שני,  מצד  ליבם.  אל 
מחויבות  אנחנו  גם 
"והגדת  במצוות 
איך  אבל  לבנך", 
עושים את זה אם 
לא מוכשרים לכך? 
עם  נעשה  ומה 
העובדה שאנחנו 
חוששות  פשוט 

לדבר לפני קהל?
המרצות  "אחת 
בקורס שלי לדיבור 
עמיתתי  קהל,  בפני 
חזן,  שלומית  היקרה 

 

 
 

 .
 .

 .

 
 - 

20 120₪
16:00 20

 
1-599-581-581
yn1599581581@gmail.com

 | 50  | 28 1 1714 1 263 19 130
4

10
1

70  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

סיפור 'שטוח', כדי שלפחות בחלק הראשון של הסיפור 
נצליח להשיג את הקשב של השומעים".

מה זה אומר 'סיפור שטוח'?
"שיטת הפרספקטיבה האחת מזכירה לנו לספר סיפור יותר 
שטוח: בלי הרבה דמויות, עם פוקוס בדמות אחת מרכזית ורגש 
מרכזי. המטרה היא לא לבלבל את השומעים ולא להעמיס 

עליהם עם פרטים מיותרים שלא תורמים לסיפור".

את פתח לו

לפתיחה של סיפור בעל פה יש משמעות חשובה במיוחד, 
בדומה לפתיחה של סיפור בכתב. עיתונאי מפורסם סיפר פעם 
שהקושי הגדול שלו הוא לייצר את הפתיחה לכתבות. לאחר 
מכן, הכל זורם לו. כמה פעמים קרה לכן שהתחלתן לקרוא 
ספר והפתיחה הייתה כל כך משעממת שפשוט סגרתן אותו 
ולא קראתן אותו יותר? בסיפור בעל פה נקודת הפתיחה היא 
הקריטית ביותר. "הפתיחה", אומרת גיטי, "חייבת להיות קצרה 
וממוקדת. חשוב להבין שקשב של אדם נמדד בשלושים 
השניות הראשונות. אם מתחילתו הסיפור לא ברור או לא 
מרתק - איבדנו את הקהל. קהל, במקרה שלנו, הוא כל קבוצה 
בת יותר משני אנשים. לכן אנחנו גם ממליצים להתחיל 
בסיפור, במידע מרתק או אפילו משפט מסקרן, ורק לאחר 

מכן, להציג את עצמנו".
יש המלצה על הדרך בה עלינו לספר את הסיפור בפועל?

"הכלל החמישי בסטורי טלינג מדבר בדיוק על כך. הוא אומר 
שעלינו להמחיש, להציג ולא להתבייש. הנה לכן סיטואציה 
לדוגמה: אני יושבת מול בתי בת העשר שקיבלה חוברת עבודה 
מורכבת. החוברת כוללת הרבה למידה מבית הספר לבית 
הספר הביתי לימי הבידוד שנכפו עלינו. הילדה מתוסכלת, 
ורגע לפני שאני מצטרפת אליה בכעס )על מי?(, אני מוצאת 
את עצמי אומרת באסרטיביות מחויכת וחגיגית: שלום בנות, 
מה שלומכן? איך עובר עליכן החופש? נכון שהחוברת נחמדה? 
הבאתן הגדות? נא לפתוח אותן בפיוט: אחד מי יודע. מצאתן? 
מי צריכה עזרה? בתי החמודה מסתכלת לצדדים, מתפלאת 
מי הצטרף לכיתת היחיד שלה. כשהיא רואה שהנתונים 
לא השתנו, היא נאנחת ואומרת לי כמובן: אוי, אימא... אבל 
אחרי ההמחשה וההצגה שלי התסכול עבר ושתינו צוללות 
ללמידה חווייתית ושונה מזו שהייתה מנת חלקנו רק לפני 

דקה אחת בלבד".

 הכל טוב ויפה, אני שומעת אותך נאנחת, אבל לספר סיפורים 
אני פשוט לא יודעת. תביאי לי ספר, אני אקריא אותו לילדים 
בשמחה רבה מכריכה לכריכה. אבל לספר? בהמחשה? לדמיין? 

לא אצלי.
גיטי צוחקת כשאני מתארת לה את הטענה הזו. היא שומעת 
אותה כל יום, כל היום. "אחת הטענות שאנחנו שומעים בדרך 
כלל לפני פתיחת קורסים למנחות קבוצות, להנחיית סדנאות 
ולסטורי טלינג )דיבור בפני קהל( היא שאו שיש לך את זה, 
או שאין לך את זה. טענה נוספת שחוזרת על עצמה היא: 
אין סיכוי, אף פעם לא אהיה כמוך. ואז אני מספרת לנוכחות 
את הסיפור הבא: "שתים עשרה שנים אחורנית, כשניהלתי 
את חברת משקלתא לייעוץ משכנתאות יחד עם בעלי, נפגש 
בעלי עם המשנה למנכ"ל של חברת פיננסית גדולה בתחומה 
בארץ. מדובר באדם חרדי, איש מספר שתיים בחברה המונה 
אלפי עובדים. הוא סיפר לבעלי שבשנה זו הוא הוזמן לשאת 

מומחית להצלחה אישית, עסקית ומשפחתית, פיתחה 
שיטה לפחד קהל שנקראת: יציאת מצרים. בשיטה זו היא 
מציעה לכל אחת מאיתנו לדמיין כאילו אנחנו צולחות את 
האולם הגדוש בשומעים רתוקים עד לסוף האולם, בצורה 
כזו בה את מוגנת ויש לך יעד: לצלוח את הים הגדול. זה מה 
שאנחנו ממליצות גם בסטורי טלינג. בואי דמייני את יציאת 
מצרים. הרי בהגדה של פסח נאמר במפורש: "חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". הרעיון בפשוטו 
הוא לדמיין את עצמך כאילו את עצמך היית במצרים ואת 

בעצמך יצאת לחירות".
איך עושים את זה נכון?

"תספרי לבני משפחתך את הקורה במצרים כאילו את מתארת 
את השואה הנוראה הקרובה לליבנו ומזעזעת אותנו, ואת 
היציאה לחירות הנפלאה והניסית כפי שמספרת לנו התורה 
וכפי שסיפרו לנו חז"ל בהגדה ממרחק דורות. החיבור הזה 
לאירוע קרוב ששמעת עליו רבות יסייע לך להתחבר לאירוע 
רחוק יותר שאירע לעם שלנו לפני שנות דור". גיטי ממליצה 
לכל אחת בימים הללו שלפני החג לבנות שגרת לימודים 
קצרה ולשבת עם הילדים על ההגדה של פסח, ספר התודעה 
ומקורות פשוטים לפי הכלל הנ"ל, כדי להצליח להתכונן כראוי 

לסיפור יציאת מצרים בליל התקדש החג.
התכוננו, דמיינו, עכשיו, איך מספרים?

"כלל ראשון באמנות הסיפור הוא סיפור בתיאור חי כאילו 
את היית שם. הכלל השני הוא לספר את הסיפור כולו כאילו 
את חווה אותו ברגעים אלו, כאילו את נמצאת שם עכשיו, 
הרגע. הקפידו על סיפור בלשון הווה. מומלץ להתחיל לפחות 
את הסיפור בלשון הווה, ואז ניתן בהדרגה לעבור ללשון עבר, 
בלי לשכוח חוליית קישור, שמספרת או מציינת 
בעבר.  קרה  שהסיפור  העובדה  את 
הכלל השלישי הוא כלל שנקרא 
האחת'.  'הפרספקטיבה 
המרצה  את  זוכרות 
סיפור  שסיפרה 
מתפתל,  ארוך, 
ומשעמם...? 
א  ל

במחוזותינו. 
לספר  כדאי 

 "למדתי 
שאנשים ישכחו 
מה אמרתם, 
ומה עשיתם, 
אבל הם בחיים 
לא ישכחו 
איך גרמתם 
להם להרגיש!" 
האמנות היא 
להחדיר את 
המסר בצורה 
פשוטה, וזה 
הדבר שבו 
רוב בני האדם 
מסתבכים. קשה 
לנו לדעת איזה 
סיפור לספר, 
באיזה אורך, 
באיזה היקף 
ובאיזו רמה"

"התפקיד 
לא הותיר לו 
ברירה והוא 
פשוט נאלץ 

להתאמן שוב 
ושוב, וכבר 
לא האמין 

שיצליח 
להיות רהוט 

ומרתק 
ובכלל לשאת 
דברים. והנה, 

כעת הוא 
הנציג היחיד 
מכל החברות 
בתחום בארץ 

שמוזמן 
לשאת 
דברים"

דברים בוועידה הבינלאומית לביטוח המתקיימת בשוויץ אחת 
לשנה, והוא נציג יחיד מכל הארץ. החלק הבעייתי בסיפור 
הוא שאותו משנה למנכ"ל היה מגמגם ורועד בכל גופו בכל 
עת בה היה צריך להרצות לפני הצוות שלו, שלא לדבר על 
הרצאה בפני קהל גדול. בעלי ואני הסתקרנו מאוד ושאלנו אותו 
כמה פעמים זה קרה לו. ואז קיבלנו תשובה מפתיעה. "ממה 
שספרתי", אמר המשנה למנכ"ל, "לפחות שישים פעמים.. 
אבל התפקיד לא הותיר לו ברירה והוא פשוט נאלץ להתאמן 
שוב ושוב, וכבר לא האמין שיצליח להיות רהוט ומרתק ובכלל 
לשאת דברים. והנה, כעת הוא הנציג היחיד מכל החברות 

בתחום בארץ שמוזמן לשאת דברים".

"הסיפור הזה", מבהירה גיטי, "השפיע עלי עמוקות. אחרי 
ששמעתי אותו, החלטתי לפנות ללימודי הנחיית קבוצות 
ולקחת קורס מרצים. ולמה? כי בשקט-בשקט אגלה לכן, 
שלמרות שהייתי מציגה ראשית במסיבת גמר בכיתה ח', 
ובאותו שלב בחיי כבר לפני יותר מעשר שנים של הנחיית 
סדנאות בנושאי דינמיקה אנושית, ייעוץ ארגוני, פרסום 
ושיווק, עדיין בכל פעם שהייתי צריכה לעמוד מול קהל 
לא מוכר שלא כולל את הקבוצות שלי, או המשפחה, הייתי 

מרגישה את קולי רועד וקור זוחל לידיי".

את?!

"כן, אני. אני לא אשכח את המסיבונת בה התבקשתי ספונטנית 
על ידי האימהות במסיבת גמר גן תת חובה לקום ולשאת 
דברי ברכה לגננות המסורות. כמה רעדתי! והייתי בטוחה 

שכל האימהות שמות לב, ובוודאי מתפלאות".

אם כך, סטורי טלינג הוא יכולת נרכשת ולא רק מולדת?

"כן, בוודאי. סטורי טלינג הוא לגמרי כלי נרכש ויותר מכך, 
מיומנויות הרצאה והנחיית קבוצות הן בהחלט נרכשות. 
בקורסים שלנו אנחנו לומדים גם את אמנות התשאול, טונציה 
- ההנגנה של המילים, שפת הגוף, מנהיגות ומיומנויות הנחיה 

והרצאה רבות אחרות".

את יכולה לראות שינוי אצל מי שלומדת את התחום?

"לעיתים אני רואה פרזנטציה, הגשה של סדנה או הרצאה 
בסוף הקורס של תלמידה שהייתה בתחילה חסרת ביטחון 
ורק בשביל לשפר את רמת הביטחון העצמי שלה היא הגיעה 
לקורס. לאחר שהצהירה שלא תגיש את הסדנה בסוף הקורס, 
היא עושה זאת בצורה נהדרת ואני מתפעמת. פשוט לא 
להאמין איך ניתן לרכוש מיומנות כזו ברמה שתהפוך לחלק 

ממך...".

***

 אז אכן, הכנת הכל. בגדים ומצות, פירושים והגדות, סעודת 
מלכים ואוירה חגיגית. הנה עוד משהו קטן שתוכלי להספיק 
לפני התקדש החג. למדי את עצמך לספר את הסיפור כמו 
שצריך. גם אם נדמה לך שאין לך מושג איך עושים את זה. 
גם אם עד היום רק ישבת והקראת לילדים פירושים על 
ההגדה, או השארת את מצוות "והגדת" לבעלך. בשנה זו שבי 
עם עצמך, דמייני בעיני רוחך את השעבוד והגאולה, ספרי 
את הדברים בלשון הווה, חווי אותם, וכך תעבירי אותם לדור 
הבא. ומי ייתן וסיפור הגאולה שלך, יהיה גם סיפור הגאולה 

של כולנו. השתא – בני חורין. 

מספרים מדברים

גיטי ויספלד, שאומנות הדיבור הפכה אצלה מזמן 
לטבע שני ולמקצוע, מנגישה לנו כלים שיהפכו את 
דברינו למעניינים, ויותר חשוב- זכירים לאורך זמן, 
היא גם מאתגרת אותנו בשתי חידות שתשובתן 

היא טיפ חשוב: 

הידעתן בכמה אחוזים משפיע התוכן של מה שאנחנו 
אומרים על השומעים?

40 אחוז? 25 אחוז?

התשובה הנכונה והמפתיעה:

7 אחוזים בלבד.

את הנתח העיקרי תופסים שפת הגוף והטונציה. 
ולכן חשוב לתת דגש בהתאם.

חידה נוספת: 

כמה זמן יש לנו לרושם ראשוני? 

מחקרים מראים ש-4 שניות.

 
מסתבר שאמנם הרושם הראשוני הקובע הוא קצר 

במידה לא הוגנת אבל יש לנו את כל 
הזמן הדרוש להתכונן ל-4 

שניות הללו...
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יוצאות  לחירות

"כל כך רציתי," לחשתי. "אליהו, באותו רגע, הרגשתי שכל מה 
שרציתי אי פעם היה כלום. וכל מה שאני רוצה זה... זה רק לרוץ 

לשם. החוצה. לאוויר הצח."
"השם ישמור!" הוא פלט במהירות, וכאב הכהה את אישוניו. 

"בדיוק לכן זה כל כך מסוכן, את יודעת."
"יודעת." ידעתי. אביתר היה השם שנע בינינו, מצנן את החמימות 
והאור שבבית. השם שבגללו היו הבנות שלנו נעולות עכשיו 

בחדר, רחוקות ככל האפשר מהפיתוי שקרא לכולנו.

"עוד מעט ליל הסדר..." הייתי חלשה כל כך, מותשת ממאבק 
ומתשוקה כוזבת. לא היה לי כוח להתעלם מהשם שרבץ בינינו. 

"איפה הוא יהיה בליל הסדר, אליהו?"
"איפה?" התיז בעלי במרירות. "משוטט, כמו כל החברים המכורים 
שלו. שואף את האוויר הנורא הזה. תועה ברחובות בפה פעור, לא 
אוכל ולא ישן, רק שותה אותו, בלי שום שיקול דעת, בלי שום..."
"די!" כיסיתי את אוזניי, מכווצת כולי. "די, אליהו! אני לא יכולה 

לשמוע יותר!"
"את שאלת." הוא משך בכתפיו אבל השתתק. עצמתי את עיניי, 
ובשתיקה שלו, יכולתי לראות את הילד שלי. הבן היחיד שלנו. 
אחיהם הבכור של סימי ורחל. הנער המקסים והחכם, הבוגר 
והנבון. שנענה לקריאה ששרה לכולנו, ויצא לחולל באוויר המתוק, 

רחוק ואבוד ושיכור.

"אני לא יכול יותר אימא," הוא אמר לי ערב אחד, חצי שנה אחרי 
שהורעל האוויר, והרחובות הפכו לשממה. חצי שנה אחרי שנלקח 
מאיתנו העולם שהכרנו, והבית הפך לעולם. "אני מרגיש שאני 

משתגע. יוצא מדעתי. לא יכול להיתקע ככה יותר!"
חייכתי אליו בחיבה. לא חשבתי לדאוג. למה שאהיה מוטרדת? 
שמעתי סיפורים על נערים שפשטו מסכות וסרבלים ויצאו 

החוצה, אבל לא אביתר. לעולם לא. 
הוא אהב את הבית, התלוצץ עם אחיותיו, עזר לי לבשל ומעולם 

לא התלונן על הסגר שנפל עלינו.
"אולי נזמין פיצה," הצעתי לו. "נשב ביחד ואתה תנגן לנו משהו 

בגיטרה."
אור ניצת בעיניו, ואני החלקתי על כתפו והלכתי אל הטלפון.

"לא כדאי," התערב אליהו כשראה שאני עומדת לחייג. "הבנתי 
שהפיצריות הרבה פחות מקפידות על הגנה מוחלטת. הזמנו 

מספיק אוכל, אלישבע. לא צריך סתם להשתולל."
"ממה אתה פוחד?" עדיין לא הנחתי את השפופרת. "מה כבר 

יכול להיות בפיצה?"
"שמץ אוויר." הוא לא נרתע מהתחינה בעיניי. "אם לא נזהרים 
מספיק, גם בגבינה הצהובה יכול להסתתר הפיתוי הזה. שמעתי 
על אנשים שאכלו מזון לא שמור דיו, והרגישו שהם מוכרחים 

לנשום עוד קצת אוויר ואז..."
הוא לא סיים. לא היה צורך. לא היה סוף לאנשים כאלה. הם 
עדיין משוטטים בחוץ, חסרי שיווי משקל ודעת. ורק כשיטוהר 

ראיתי את אליהו הולך בצעדים כבדים אל ארון הספרים, פותח 
ספר אחד כאילו תכנן להפריח ממנו את האבק, ואז משעין את 

ראשו על הארון וכתפיו עולות ויורדות.
"זה בלתי נתפס," הוא מלמל כשגילה שתפסתי אותו. "רק לפני 

שנה הוא היה מנקה את הספרים."
"אביתר," תיקנתי בקפידה. אליהו כינה אותו 'הוא', אם בכלל 
הזכיר אותו. "אבל בכל מקרה," הזכרתי לו בשקט, "בלאו הכי אי 

אפשר לדפוק ספרים כבר."
בעלי הנהן בעייפות והחזיר את הספר חזרה למדף. "כן," הוא 
הסכים והעיף מבט לכיוון הפילטר שהתקנו על החלון. "כבר אי 

אפשר לעשות שום דבר."
זה לא היה מדויק. יכולנו עדיין, אני והבנות, לנקות מדפים ותנור 
ומקרר, ולשטוף רצפות. לא יכולנו לחבוט מזרנים ולרענן ספרים. 
שום דבר שיעלה ענן אבק סביבנו, יחניק את הנשימה, ויישאר 

בבית בלי שום חלון שיבריח אותו החוצה.
צפירה דקיקה, עולה ויורדת הגיעה מהרחוב. "משלוח הביצים!" 
קפצה סימי ומיהרה אל הדלת בציפייה. "אחורה!" הזהיר אותה 
אליהו והדף גם את רחל שדילגה בעקבותיה. "רק אני ואימא 

פותחים את הדלת. כמה פעמים צריך להגיד לכן?"
הן נסוגו בהכנעה אבל ראיתי את האור שהתעמעם בעיניהן.

"אני פתחתי אתמול," הזכיר לי אליהו והסב את מבטו מהדלת. 
"עדיף שתפתחי את, היום."

הנהנתי ולקחתי מסכה חד פעמית מהמדף. חבשתי אותה וחישלתי 
את עצמי כשהתקרבתי באיטיות אל הדלת. מסכה פשוטה מנייר 
אף פעם לא הספיקה לגמרי, אבל לא יכולתי לעטוף את עצמי 

במיגון מלא בכל פעם שנקשו על הדלת.
הבנות נעלו את הדלת בחדרן, ואליהו התייצב סמוך לחדר, מניח 

את ידו על פיו.
משכתי את השרוול על כף ידי ופתחתי סדק צר לעולם.

בבת אחת הוא אפף אותי. משב אוויר מתוק, מסחרר ומשכר כל 
כך, עד שרציתי לפתוח את פי וללגום ממנו לנצח.

השליח שעמד בחוץ היה עטוף בסרבל פלסטיק אטום, מגפי 
ניילון על רגליו ופניו מכוסות במסכת גז.

הוא החזיק חבילה סגורה ביד עטויה כפפה, והניח אותה על הרצפה.
כשהוא נע מעט, התערבל האוויר סביבו והניחוח היפהפה כמעט 
הפיל אותי. זהרורי אור ריצדו מעל ראשו. רציתי לרוץ לשם, אל 
הרחוב הפתוח. להשליך את המסכה מאחוריי ולהיות חלק מהאוויר 
הקסום הזה. למה לא כולם רצים החוצה ופותחים בריקוד תחת 

השמיים הבהירים? למה כולם נמלטים פנימה?
למה הם לא...

"אלישבע," קולו של אליהו הקפיץ אותי. השליח נסוג והתרחק 
מאיתנו, נבלע בתוך משאית ממוגנת. הסתובבתי אליו, מטושטשת.

"תסגרי את הדלת!" הזהיר אותי בעלי. "תסגרי מיד! זו טעות!"
"לא," קולי היה חנוק מבעד למסכה. "אני חייבת לצאת קצת. 

חמש דקות, אליהו, טוב? האוויר, הוא כל כך..."
שמעתי אותו רץ לעברי, מכסה את פניו בצעיף שחטף מהמתלה. 

הוא בעט בדלת וסגר אותה, ואז התנשם ונעל פעמיים.
כשלתי אל הספה עם המסכה על פניי, הרוסה ורועדת.

"אלישבע," אליהו התיישב מולי. "את צריכה להפסיק עם הדלת. 
אסור לך לפתוח אותה אם את מרגישה ככה."

הנדתי את ראשי. לא הייתי מסוגלת לדבר.
"זה קשה לך," הוא בלע את רוקו ועצם את עיניו. "זה קשה לכולנו, 

אבל אולי אני חסין. יחסית."
אולי באמת. הערפל התפזר, ומהתשוקה המייסרת נשאר רק 
כאב צובט. משכתי את המסכה והרגשתי דמעות עולות בעיניי.

"כשהוא נע מעט, התערבל האוויר סביבו 
והניחוח היפהפה כמעט הפיל אותי. זהרורי 
אור ריצדו מעל ראשו. רציתי לרוץ לשם, 
אל הרחוב הפתוח. להשליך את המסכה 
מאחוריי ולהיות חלק מהאוויר הקסום הזה. 
למה לא כולם רצים החוצה ופותחים בריקוד 
תחת השמיים הבהירים? למה כולם נמלטים 
פנימה?"

"ברוך המקום ברוך הוא... כנגד ארבעה בנים דיברה תורה..."

ובן אחד היה לי. חכם. שמשוטט עכשיו בלילה, קפוא ולא יודע. 
רעב ותם. מאושר ולא יודע לשאול.

וטוב. עדיין.

שתינו כוס שלישית ואליהו מזג ביד יציבה יין לכוס הזכוכית 
הגבוהה של אליהו. "כוס של אליהו," הוא חייך את הבדיחה 

הקבועה שלו.

"שפוך חמתך," הזכירה רחל שמצמצה בעיניים אדומות מעל 
ההגדה שלה. "צריך לפתוח את ה..."

אליהו הניד בראשו לשלילה.

"לא?" סימי התבוננה בו במצוקה. "אי אפשר לפתוח את הדלת 
השנה, אבא?"

"חייבים לפתוח." התעקשתי. "אני אלבש מיגון מלא ואני..."

"אני." נעמד אליהו. "אני אפתח."

עקבנו אחריו בעינינו, כשחבש מסכה ועטה כפפות על ידיו. 
הוא החזיק את ההגדה ביד אחת, וראיתי את כתפיו נדרכות, את 

שריריו מתקשים, נערכים לקרב.

כשהוא פתח את הדלת, אפפה אותנו המתיקות בבת אחת. לאוויר 
היה טעם של נקטר ענבים, פריחה וצלילי כינור. הוא היה קיץ 
וחוף ים וזהב צרוף. המוסיקה שלו טלטלה את נשמתי ומשכה 

אותי בסלסולי כסף היישר אל הדלת.

"אימא!" הזהירה רחל.

"אתה!" אמר אליהו.

והוא היה שם.

'הוא'. 

נשען על משקוף הדלת, גבוה ומרושל, עצמות לחייו בולטות 
ועיניו מזוגגות ומעורפלות. 

"אביתר!" ידי הושטה אליו, חשופה וריקה.

בלעתי אותו בעיניי, ולא היה לי אוויר.

"זהירות!" עצר אותי אליהו. גביני עיניו היו מכווצים, ובאישוניו 
ראיתי את הכמיהה אל החמצן המתוק שלחש מעבר לגבו של בננו.

"הוא חזר," פלטתי, ליבי מתנועע בחוסר אמון. "הוא חזר, אליהו."

"זה לא הוא." בעלי העלה את המסכה מעל אפו, וכבר לא ראיתי 
כמעט את עיניו. "את רואה את העיניים שלו, אלישבע. זה לא הוא. 
ואנחנו מוכרחים לסגור את הדלת. אסור שהוא ייכנס פנימה, אסור 
שהוא יביא איתו את ה... אסור שהוא יצליח אולי לשכנע אותנו."

"זה לא יקרה," הנשימה שעטה בגרוני. הוא כבר היה כאן, אביתר. 
והייתי נותנת את כל החמצן שבעולם כדי שהוא לא ילך ממני שוב.

"כולנו רואות מה קרה לו, איך זה השפיע עליו. לעולם לא נרצה 
לצאת, אליהו."

"הוא חייב ללכת," כאב בער בקולו של בעלי, אבל זרועותיו נשענו 
איתנות על המשקוף, משאירות אותו בחוץ.

"לא." הרחבתי את הפתח ואוויר מסחרר זרם פנימה. אבל הפעם 
הוא לא הצליח לקרוא לי. הפעם היה לי אביתר.

"הוא עדיין אביתר, אני יודעת."

"איך?" אצבעותיו עזבו לאט את המפתן והאש דעכה באישוניו.

"כי הוא בא לכאן." הושטתי יד אל האוויר והבן שלי, ומשכתי 
אותו כושל פנימה. "מכל המקומות הלילה, הוא בחר להגיע לכאן. 

הביתה. הוא עדיין שלנו, אביתר."

האוויר הזה, אולי הם יחזרו הביתה. אבל לא ידענו בוודאות. אף 
אחד לא יכול לדעת האם ההשפעה של החמצן בחוץ עשויה 

לפוג מהם מתישהו.

"אז לא נזמין?" אביתר נאנח ומתח את זרועותיו. "טוב, אטגן 
לעצמי חביתה."

"ואחר כך נלמד משהו," הזכיר לו אליהו. 
אביתר הלך למטבח ופתח את המקרר באיטיות. היה משהו מרוחק 
בהבעה שלו, כאילו חשב על דבר מה שונה מאד מביצים ומשמן.
"בלוך יצא," הוא אמר פתאום וטרף בקפדנות שתי ביצים בצלחת.

"בלוך?" נזעק אליהו ורץ אלינו. "הבן של שמעון בלוך?"
"כן, רפי בלוך, החברותא שלי." אביתר שפשף את עיניו והצית 
אש בגפרור גדול. הלהבה טיילה סמוך לאצבעו, אבל הוא לא 
נרתע. "עוזרי סיפר לי שהם הזמינו ספה הביתה, ורפי יצא החוצה 

לעזור לסבל."
"בלי מיגון?" נדהמתי.

אביתר הנהן.
"וזהו? הוא יצא?" אליהו לקח את הגפרור מידו והדליק את האש 

בכיריים.
"יצא, רץ, רקד ושר כמו מטורף. עוזרי סיפר שהוא התקשר אליו 
אתמול וניסה לשכנע אותו לצאת גם. נשמע שיכור לגמרי, הוא 
סיפר שהכול קיבל משמעות אחרת, שאוכל זה רק עוד דרך לנשום 
חמצן, שהוא לא צריך שום דבר עכשיו, וכשישנים נושמים הרבה 

פחות. כל מיני שטויות."
"ירחם השם!" פניו של בעלי הלבינו. "ההורים שלו בטח שבורים 

לגמרי."
"מן הסתם." אביתר קשקש את החביתה, ומשום מה, נזכרתי 
במילים שהתחילו את השיחה שלו הערב. 'אני לא יכול יותר, אימא'.

אף אחד לא קרא לאביתר שלי. שום שליח וסבל לא נקשו על 
הדלת והביאו איתם חמצן מכשף. הוא פתח בעצמו את הדלת, 
הבן היחיד שלנו. יצא מרצונו מחוץ לכתלים החובקים, ומאז לא 

שב אלינו.

נגעתי בלחות החמימה בלחיי ועצמתי את עיניי, צורבת פנימה 
את הדמעות.

"אל תחשבי על זה," ביקש אליהו בלי להביט בי. "זה לא יעזור 
לאף אחד מאיתנו, אלישבע."

"אני לא בוכה בגללו," לחשתי, למרות שזה לא היה מדויק. "אני 
בוכה בגלל שלפעמים אני מבינה אותו."

"אבל את לא תצאי החוצה," אמר אליהו. לא הייתה וודאות בקול 
שלו, וזה הפחיד אותי. הייתה שם תחינה.

"לא," הבטחתי לו. "אני לא."
והתכוונתי לזה. ולכן רציתי לבכות.

*

רק כרית אחת הבאתי להסבה, מצופה בלבן ובתחרה.
אני ישבתי מול אליהו, הבנות שלנו משני צדי השולחן. 

ולרגע, אם הצלחתי לשכוח, יכולתי להתמכר ליופי הזה. לניחוח 
המרק והעוף מהמטבח, לזוהר של שולחן הסדר וללבן הטהור 

ששאפתי לתוכי.
"אם ממלאים כוס של אליהו," אמרתי לאליהו בשקט, "למה שלא 

נכין כיסא לאביתר?"
"כי הוא," אמר בעלי בנוקשות, "לא יבוא."
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יוצאות  לחירות
דרך חיים

מה אם אנחנו לא יודעים.

אין לנו מושג איך תקרה גאולה, אבל זה לא יפריע לה לקרות.

ולמה חשוב שנבין את זה? כדי לתת כוח לתפילה. יש לנו 
נטייה להתפלל את מה שאנחנו מבינים. לרצות לפי הגודל 
שלנו. כשאני יודעת מה אני רוצה, איך אני רוצה, שיסתדר 
פה, שיתארגן שם, היום הזה עם המשימות האלה והתוצאות 
האלה... כשהתפילה היא על משהו סביר בעיניי, אני מתפללת 
אותה בטבעיות. להתפלל על משהו זר לגמרי, שאין לי עליו 
שום מושג, זה מנוגד לכלים הפנימיים שלי. מאיפה אני אביא 
את התפילה הזאת? היא לא לפי השכל שלי. היא מחוץ לשכל. 

אז כן, צדיקים אומרים שאיפה שהשכל נגמר שם מתחילה 
האמונה. בימים האלה אנחנו צריכות להביא למשיח הרבה 
תפילות שהעזו לצאת מחוץ לגבולות ההבנה האישית והגודל 

האנושי, הרבה תפילות של אמונה. 

עם שכל כותבים רשימה למכולת. כשנגמר השכל, השמיים 
הם אינסופיים.

להחזיק ידיים

יש נקודה חשובה שצריך לתת עליה את הדעת. כאשר אנחנו 
מתפללים על הגאולה הזאת שאין לנו מושג מהי ועל משיח 
שאנחנו לא יודעים מיהו אבל אנחנו מאמינים בוודאות גמורה 
שהם הטוב המוחלט, שמתקרב אלינו כל הזמן ועכשיו מהר 
מכרגיל, אנחנו צריכות, בבחירה שלנו ובתפילות שלנו, להחזיק 

ידיים חזק עם כל עם ישראל. זאת החובה שלנו. 

יכול להיות שבימים כתיקונם לא עשינו מספיק השתדלות 
לקרב אלינו אחים שלנו. אפשר לדון אותנו לזכות. היינו גם 
בטרדות האינסופיות ובעומס ובשעבוד של מצרים וגם בחרדה, 
הייתה לצערנו גם הרבה שנאה והיבדלות וקוטביות וקיצוניות 
וכדומה. אז לא יצאנו לרחובות. אבל באמת זו שאלה, איך 
כל שבת נכנסנו לשבת הקדושה עם המתיקות שלה והנרות 
והאהבה והמשפחתיות שלה, ואיך לא נשבר לנו הלב לרסיסים 
מכל כך הרבה אחים שלהם אין שבת. לנו יש משפחה ולהם 
אין משפחה, לנו יש תורה ולהם אין תורה, לנו יש אמונה והם 
לא יודעים על מי להישען. איך ישנו טוב בלילה כשאחים שלנו 
קפאו בכפור של הכפירה, זו באמת שאלה. אפשר לדון אותנו 
לזכות, אבל זה לא אומר שהמצב הזה שיש אחים שקצת לא 
חושבים על אחים שלהם והתרגלו לחיות בלי שיהיה אכפת להם 
מהאחים שלהם, הוא נורמלי ונכון. לא, הוא מצב שבור וכואב.

לפחות עכשיו, בזמן הזה, כאשר ברור שהעולם עובר טלטלה, 
כשאנחנו באות לקב"ה בתפילה, אנחנו צריכות לקחת אחריות 
יותר מקודם. אין לנו הרבה אפשרויות מעשיות אבל יש לנו 
אפשרות לבחור עמוק בלב. להגיד בכוונה ובאמונה: "ריבונו 
של עולם, עם ישראל נותן ידיים. אנחנו שרשרת שכוללת 
את כל החלקים בעם ישראל. אף אחד לא נשאר בחוץ. לא 
משנה איך קוראים לו. לא משנה מה הוא יודע ומה הוא לא 
יודע. לא משנה אילו מילים של התנגדות או אפילו עוינות 

יוצאות לו מהגרון.

אם הוא יהודי אמתי, אם הוא בן של אברהם, יצחק ויעקב, 
אז הוא אח שלי. ואם הוא מדבר עליי, או על התורה, או עליך, 
בניכור, בעוינות, בבוטות, בכפירה, לא צריך להיבהל מזה, הוא 
פשוט לא יודע. לא לימדו אותו. לימדו אותו להיפך. הוא בטעות 
מאוד גדולה. צריך לרחם עליו. צריך להתפלל עליו. אבל לא 

מוותרים על אף אח.

בלי שום ירייה

הצדיקים אומרים שמשיח יכבוש את העולם כולו בלי שום 
ירייה, ו"עיקר כלי זינו של המשיח הוא התפילה".

כלי הנשק של המשיח הוא התפילה. מי מספק לו את הנשק 
הזה? לא רק התפילות שהוא מתפלל אלא גם התפילות שאנחנו 
מתפללים מגיעות אליו ונותנות לו את הכוח לכבוש את העולם.

משיח שיבוא במהרה אמן, לא ינהל מלחמות עולם. בשבועות 
האחרונים כבר ראינו שלא צריך מלחמות עולם, לא צריך 
כורים גרעיניים, לא צריך כלום; אדם אחד עושה אפצ'י וכל 
הדומינו של העולם מתחיל להתפרק בתגובת שרשרת שלא 
עוצרת. העולם כולו הוא כמו מסלול דומינו אינסופי שמושפע 
מהקורונה, ואני לא רוצה להשתמש במילה 'נופל' כי מי יודע, 
אולי דווקא קודם היינו נפולים ועכשיו אנחנו מתחילים לקום.

אם הוא התפרק

מישהי סיפרה לי על תפילה פרטית שהייתה לה, הלוחות 
החיצוניים קצת זזו והבהלה הפנימית התחילה לצאת, היא 
סיפרה לקב"ה מה היא מרגישה עם כל ההתרחשויות האחרונות 
ותוך כדי דברים היא אמרה לו: נכון שהמצב מאוד מפחיד, אבל 
אל תחזיר אותנו אחורה. לחזור אחורה זה מרגיש כמו פראייר. 

אני לא רוצה לחזור לעולם שהיה.

פתאום נפתחו לה העיניים לראות אחורה את העייפות, את 
העומס, את הטרדה, את חוסר הפנאי לדברים החשובים, את 
הלב הסגור, את הניתוק העצמי, את הניתוק מהיקרים לנו, את 

הריצה בעקבות העולם. ממש שעבוד מצרים.

ואז יצא ממנה בכי כזה גדול והיא אמרה להשם: אנחנו חולים 
מאוד, מאוד! הקורונה רק מראה בחוץ את המחלה שהייתה 
בפנים. היינו חולים כבר הרבה זמן קודם! ועכשיו אנחנו רוצים 
בריאות. אנחנו רוצים בריאות פיזית ובעיקר אנחנו רוצים 

בריאות רוחנית ונפשית. אנחנו רוצים שינוי לטובה.

לא הגענו עד לכאן כדי איכשהו להקים את הלוחות שהתמוטטו 
ולתקוע בהם כמה מסמרים ולהדביק אותם עם איזה סלוטייפ 
ולהחזיר את העולם על עומדו. אם העולם הקודם התפרק, 
כנראה שיש בו חלקים לא רלוונטיים. עכשיו אנחנו רוצים 
לעבור למציאות רלוונטית. אנחנו רוצים לעבור למציאות חדשה.

איננו יודעים מהו משיח. אין לנו מושג. המון שנים שלא ביקר 
בעולם שלנו משיח; בעצם, הוא מעולם לא ביקר כאן. אז איך 
נדע על מה אנחנו מדברים? אבל ללא ספק גאולה היא מעבר 
מעולם חולה לעולם בריא, משעבוד לחרות, מניתוק וריחוק 
לקירבה וחיבור. ואנחנו כל כך מתגעגעים... אז אנחנו שבים 
ומבקשים מהקב"ה גאולה וישועה ופסח בעניין אחר לגמרי 

עם כבשים ועצי רימון ובית מקדש וטהרה.

בלי שכל 

לתינוק אין מושג איך הוא יתחיל לזחול ולהיעמד, ללכת ולרוץ, 
ויום אחד אפילו ללמוד א"ב ולהבין דף גמרא. אין לו מושג איך 

זה יקרה, אבל זה קורה. 

איש מאתנו לא ידע שהתעטשות אחת בסין יכולה לעצור 
את העולם בחריקת בלמים ולטלטל אותו כזאת טלטלה, וזה 
קרה, למרות שלא ידענו. יש לנו הוכחות שגם מה שאנחנו לא 
יודעים איך יקרה, יכול לקרות. אז מותר לנו לבקש מהקב"ה: 
תעשה בגדול, תעשה במופלא, תעשה איך שאתה יודע. אז 

"איננו 
יודעים מהו 
משיח. אין 
לנו מושג. 
המון שנים 
שלא ביקר 
בעולם 
שלנו משיח; 
בעצם, הוא 
מעולם לא 
ביקר כאן. 
אז איך 
נדע על 
מה אנחנו 
מדברים? 
אבל ללא 
ספק גאולה 
היא מעבר 
מעולם חולה 
לעולם בריא, 
משעבוד 
לחרות, 
מניתוק 
וריחוק 
לקירבה 
וחיבור"
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 ניהול מו"מ או גישור

כחלק מהליך מייגע וכואב, עלי להתפשר על דברים 
שהם עבורי מהותיים. בטוח שבציור רואים את 

השבר הגדול בחיי. כיצד ניתן להקל את התהליך?

בת 24 ימנית

את השבר הגדול רואים בציור בכמה צורות. על איך להקל את 
השבר- יש מה להציע, אבל לא יספיק מדור בעיתון. 

עם זאת, מודעות לצורות התפשרות, תעזור לך לנהל את המשא 
ומתן או הליך הגישור, באופן יותר טוב.

יש שלושה סוגים עיקריים של משא ומתן. הראשון בו כל הצדדים 
למשא ומתן קיבלו את מה שהיה הכי חשוב מבחינתם וחשים 
שהרוויחו מהמשא ומתן. במצב כזה, יהיה שיפור ביחסים בין 
הצדדים שיוביל לשיתוף פעולה בעתיד. זהו כמובן רווח משני 

לשני הצדדים.

השני, הוא משא ומתן תחרותי, והתוצאה שלו תהיה מנצח-מפסיד. 
כלומר כל שקל שלא הרווחתי במהלך המו"מ- הוא הפסד. במצב 
כזה אין שאיפה לבניית מערכת יחסים שאולי תיטיב עם הצדדים 

בעתיד, יש רק "מלחמה", לגבי האופן בו תהיה החלוקה.

צורה שלישית לניהול מו"מ מובילה לתוצאה ששני הצדדים 
יוצאים מופסדים. שני הצדדים רואים בפשרה אליה נאלצו להגיע 

כהפסד, מעין חלוקת הפסדים בין הצדדים.

לעומת זאת, הליך גישור הוא לכל אורכו ותוצאותיו, על דעתם 
של הצדדים והם עוברים אותו מרצונם החופשי. גם המגשר 
נבחר ע"י הצדדים. בגישור, כל צד רשאי לסגת מן ההליך בכל עת.
הגישור מאפשר יצירת דרכי התקשרות חדשות בין הצדדים, 

שלפעמים לא מתקשרים בהגיון, בעטיו של הסכסוך.

כיון שגם את מודעת לשבירה שאת נאלצת להתמודד איתה, שווה 
לך לשקול שינוי בדרך בה תנקטו כדי להגיע לתוצאה ההכרחית.

יתכן שמידע כזה חשוב עבורך הרבה יותר מנחמות כאלה ואחרות, 
כי לא מוכרחים בכל מקרה לעבור תהליך שובר ברמה כזו. 

יש תהליכים יותר נחמדים מגישור, אבל את זו שיודעת כבר שיש 
גם פחות נחמדים.

בציור שלך יש מעט מאוד אנרגיה וחיוניות. אם לא ניתן לדחות 
את התהליך, כדאי שמישהו עמיד רגשית ייצג אותך.

עכשיו, כשעומדת לבוא גאולה, זה הזמן שלנו לתת ידיים חזק 
ולא לעזוב אף אחד. לא בתפיסה ולא בבחירה ולא בתפילה. 
בשום פנים. להגיד לקב"ה: ריבונו של עולם, תעשה עם עם 
ישראל מה שתעשה, אבל תדע שכולנו כאיש אחד בלב אחד. 
כמו שקיבלנו את התורה פעם כאיש אחד בלב אחד, ככה 
אנחנו מתחננים ומבקשים ומחזיקים חזק חזק לקבל את 
תורת הגאולה השלימה כאיש אחד בלב אחד. לא מוותרים 

על שום אח ובכלל לא משנה הריחוק שהוא נמצא בו.

גם לי יש מקומות רחוקים בתוכי, ועוד הרבה מקומות שהיו 
מאוד רחוקים וקצת השתפרו בשנים האחרונות, למה? כי 
זכיתי לקבל דיבורים מצדיק אמתי. מי ששומע דיבורים 
שקרובים ללב שלו, דיבורים בתדר מעיר ומחיה, מתעורר 

מהשינה. 

הוא משפשף את העיניים ואומר: "וואו! נרדמתי! איפה 
הייתי שבעים שנה?" והמשרת )כלומר המציאות( עונה לו: 
"כן, נרדמת, והבת מלך עברה פה ולא זיהית אותה", אז הוא 

אומר: "טוב, אני אתחיל לחפש אותה כעת". 

כשפונים אליי בצורה שמעירה אותי מהשינה, אני קמה 
ומתחילה מחדש. 

גם אני הייתי שקועה בשינה, למרות שקוראים לי חרדית. 
הייתי שקועה בשינה עמוקה, חלמתי חלומות רעים, הטעו 
אותי עם שקרים, הייתי מנותקת, הייתי רחוקה מהשם במובן 
הכי עמוק, במובן הכי אמתי. עשיתי פעולות חיצוניות אבל 
הלב שלי היה מאובן. ואיך התעוררתי? כי שמעתי דיבורים 

מחיים. 

אני באה לקב"ה בתמימות ופשיטות ואומרת לו: ריבונו של 
עולם, כל האחים שלי ואני זה איש אחד בלב אחד. בחיבוק 
אחד. בגוש אחד. לא מפרידים. לא מוותרים על אף יהודי. 
ואם יש יהודים שנראים רחוק ומדברים בצורה קשה, זה 
רק בגלל שהם עוד לא קיבלו את הרחמים בפורמולה שהם 
צריכים לקבל. את האהבה בצורה שהם יבינו אותה. התורה 
עוד לא חייכה אליהם. היהדות עוד לא הסבירה להם פנים. 
אתה הרי יודע שברגע שזה יקרה הקליפות יימסו ב'פו' אחד. 

גם לנו יש קליפות. אצלנו הקליפות יותר פנימיות וסמויות 
ודקות ואצל הציבור הרחוק מתורה הן יותר חיצוניות וגלויות 
לעין. כמו שאני לא רוצה שיוותרו עליי למרות שיש לי 
גלויות פנימיות, כך אני לא רוצה בשום אופן שיוותרו על 

שום אחד מישראל.

שכולנו כאיש אחד בלב אחד נהיה בריאים ושלמים בגוף, 
בנפש, ובעיקר בעיקר ברוח. הכי חשוב בימים האלה להתפלל 
על הבריאות הרוחנית של עם ישראל, על הגאוה השלימה. 
שלא נצא פראיירים, שנצא לירושלים הבנויה ברחמים 

ובאהבה. 

ולסיום, משהו ששלחו לי במייל וריגש אותי מאוד.

פעם אחת שאלו חסידים את הצדיק ר' דוד מטאלנא זצ"ל:

למה לנו לבקש על משיח, הלא בבואו נצטרך להסתתר 
במסתרים ובמחבוא שלא יראה אותנו?

ואמר להם בזה הלשון: "תאמינו לי שברגע הזאת שיבוא 
משיחנו, תהיה כל כך הזדככות המוחין בעולם, שאפילו 
הפחות שבפחותים יהיה ביכולתו לקרב את עצמו ולהתראות 

לפני מלך המשיח".

וביקש מהם שיפרסמו את הדבר הזה לפני בני ישראל בשמו. 
)קובץ נצח דוד(

מתלבטת על עתידך המקצועי? 
מגזין פנינה מזמין אותך לקבל מתנה!

 מדריך שכתבה הגרפולוגית עפרה הר כסף, 
המיועד לעומדת בצומת הדרכים של עתידה המקצועי.
 kavnekuda1@gmail.com לקבלת המדריך כתבי למייל
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שח-מט
יוצאות  לחירות

אבל זו הייתה החוויה. אני רצה ברחובות ניו יורק, סביבי חנויות 
פתוחות כרגיל ואני.. אני מחפשת איש עם טלית... מצאתי, נרגעתי, 
ואז התחלתי לשאול את עצמי מה בעצם קרה לי, מה דחף אותי 

לחפש כזה דבר בלב ניו יורק ההומה והסוערת?
השאלה הזאת, והתשובה שעניתי לעצמי הובילו אותי לתהליך 
ארוך בסופו מצאתי את עצמי יושבת בפסח אצל הרב פרבשטיין 
זצ"ל בירושלים, בדירה בשכונת גאולה )שם הייתה עדיין ישיבת 
חברון(. כולנו מתכוונים להתיישב לסדר, והנה נפתחת הדלת ובפתח 
ניצבות שלוש בחורות שאומרות שהיו מוזמנות למקום כלשהו 
לסדר, אבל איבדו את הכתובת, וכרגע אין להן היכן להיות. הרב 
הזמין אותן לחגוג איתנו, אך הייתה לנו רק בעיה 'קטנה' 
– לא ידענו אם הבנות יהודיות או לא, ולא הייתה כל 
דרך לבדוק זאת. שאלה ישירה הייתה לא מנומסת, 
ובלילה שבו מוזגים ארבע כוסות של יין היא הייתה 

ממש קריטית... 
הבחורות שבאו מאיטליה דיברו רק צרפתית 
או, כמובן, איטלקית ולכן הייתי היחידה שיכלה 
שלמדתי  הצרפתית  מעט  עם  איתן  לתקשר 
בבית הספר. זכרתי מה שלמדתי במקורות על 
כך שבמצרים לא שינו את שמם, שפתם 
ולבושם, ויכולתי לשאול רק על שמן, כי 
בלבוש לא היה להן כל סממן ייחודי-יהודי 
וגם לא בשפה. אבל השמות לא אמרו לי כלום. 
ניסיתי להתעניין במעט הלכות והסתבר שהן 
ידעו אותן. רגע לפני ששמחתי הן ציינו 
ששהו באולפן כלשהו שם למדו 

אותן.
הכרעה  ללא  נגמר  הסדר 
בשאלה הגורלית, ואת מזיגת 
היין פתרתי בהצהרה על כך 
שאצלנו, כבני מלכים, רק 
אני...(  )כלומר  המארח 

מוזג לאורחים. 
תם ולא נשלם. הרב הזמין 
אותן גם לסעודת החג. הן הגיעו כיאה 
לאורחות מכובדות עם זר ענק של פרחים ואני התקשיתי 

מעט להסביר מדוע איננו שמים אותו בצנצנת מים...
לא אאריך בתיאור הסעודה, רק אספר שרגע לפני שהיא נגמרה 

העזתי לשאול את השאלה הישירה: האם אתן יהודיות?
כך שמענו את הסיפור הבא: הבנות הגיעו בקבוצה של גויים, 
ביניהם גם כמרים)!(, שפשוט רצו לראות איך נראה חג הפסח 
אצל יהודים. אמרו להם שאם הם ידפקו על הדלת באזור גאולה 
בירושלים ויאמרו שאין להם איפה להיות - פשוט יכניסו אותם. 
כך עשו, וכך היה. למפרע הבנות אפילו לא התביישו להודות בכך...
אני לא שוכחת את ליל הסדר ההוא. נושאת אותו בלבי כבר יותר 
מארבעים שנה. הוא מסמל עבורי כמה חשוב לשמור על הייחודיות 
היהודית גם בלבוש וגם במתן שמות לילדים שלי-שלנו, כי הם אלו 

שיוכלו להפריד בין יהודי לגוי בחיי היומיום. 

טיפ ממני לאהובה:
עוד דבר שאינני שוכחת הם הדברים שלקחתי מפסח של ימי ילדותי. 

אהובה כהן, ירושלמית, חרדית מבית מדורי דורות
ועדנה נבון, חוזרת בתשובה

חולקות חוויות זו עם זו ויש להן הרבה סיפורים לכולנו
והפעם: פסח! )כשר ושמח...(

פסח ראשון

עדנה נבון, מפתחת שיטת 'אוצרות או צרות' להעצמה, מאמנת 
גוף-נפש בשיטות ייחודיות שפותחה על ידה, ומחברת הספר 

"לגדול עם שאפו" להעצמת ילדים. מרצה, כותבת ויוצרת 
בכל נשמתה. 

otzarot@gmail.com

בתור ילדה אהבתי מאוד את חג הפסח.
את החג הזה כן שמרו אצלנו בבית, ולכבודו היו 
מורידים את כל כלי הפסח מהבוידעם ושמים בסלון 
שהיה סגור עם דלת הזזה כבדה, אותה לא יכולתי 
לפתוח לבד. הייתי מחכה לחג בקוצר רוח. למה? בגלל 

סט הצלחות שהיה לי לפסח. זה היה סט שפעם בת 
דודה של אמי הביאה לנו מפולין הרחוקה ולכן היה מיוחד 

מאוד ויקר בעיניי, וכאמור גם ציפיתי לו מאוד.
כשסוף סוף היה הבית נקי לפסח ודלת הסלון נפתחה, 
הייתי רצה מהר-מהר אל סט הצלחות שלי )אז עוד לא 

היה ולא השתמשו בחד פעמי(, מסירה מהן את ניירות 
העיתון שעטפו אותן, ומחבקת אותן אל לבי. במוצאי החג הייתי 

עוטפת אותן ונפרדת מהן לשלום עד.. עד לשנה הבאה.
חוויה נוספת שנטבעה בדמי הייתה משמעת פסח. גרנו אז בחיפה, 

שנקראה 'העיר האדומה' כיוון שרובה הייתה חילונית, תומכת 
הדגל האדום שייצג אז את הפועלים ועובדי הכפיים. הייתי 
היחידה מבין החברים והשכנים ששמרה על אכילה כשרה 
בפסח. הפיתוי היה עצום, אבל למדתי להתגבר ובלבי כיניתי 
את ההתגברות הזו 'משמעת פסח'. בדיעבד אני מבינה עד 

כמה עזרה לי המשמעת בעתיד. 
השנים עברו. גדלתי, עזבתי את הבית ורק הזיכרון נשאר. אט אט 
היומיום השוטף שטף אותי למחוזות אחרים והחגים היהודיים 
איבדו אצלי ואצל חבריי את צביונם. אני זוכרת שבכל פעם הייתי 
שואלת את אמי ע"ה; תגידי אימא, מה ההיגיון לשמור מטבח שלם 
לשבוע ימים בלבד? ואף איימתי שיום אחד, כשאתחתן, אבוא ואקח 
לה את כל הכלים היפים של פסח... באמת לא הבנתי אז מה העניין 

של כל הסיפור הזה.
עוד גדלתי והנה אני לומדת לתואר ראשון, ובחופשה מוצאת את 
עצמי אורחת אצל בנות הדוד של סבי בניו יורק, באזור שבו איש 
לא חוגג. ולפתע אני מרגישה צורך פנימי לראות אדם עטוף בטלית 
החוזר מבית הכנסת. לא יודעת מה פתאום ומדוע זה עלה במוחי, 

"הייתה לנו רק בעיה 'קטנה' – לא ידענו אם 
הבנות יהודיות או לא, ולא הייתה כל דרך לבדוק 
זאת. שאלה ישירה הייתה לא מנומסת, ובלילה 

שבו מוזגים ארבע כוסות של יין היא הייתה ממש 
קריטית"

כלל למה שהזמינה, והמפיקים טעו ושלחו לה הצגה שאינה לרוח 
כולם, היא נאלצת לבטל הכל באמצע.

נחרדתי.
"לבטל אנשים שהכינו עצמם והגיעו? להפסיק באמצע ההצגה? 
הרי זו הלבנת פנים! היה לא תהיה!!! ההצגה חייבת להמשיך!", 

אמרתי לה בשקט.
"מה אני יכולה לעשות?", אמרה לי מנהלת הנופש שכבר הייתה 

חברתי, "אברכים באו והתלוננו...".
חשבתי לעצמי שאומנם יש מן הצדק בתלונתם, אבל להפסיק את 
ההצגה ולגרום עוגמת נפש לכל שחקניה זו בעיה חמורה עוד יותר. 
הרגשתי ציווי אלוקי. משהו לחש בתוכי שאסור לי לאפשר לעוולה 
כזאת להתרחש מול עיני. ראיתי זוג המוחים דמעה והרגשתי שאם 
אנחנו נסלק אותם, מידת הדין תרחף מעלינו. אנחנו חייבים לאפשר 
לנופש הזה לעבור בשלום ושלא יתרחש פה אסון, חלילה. שום 

דבר אינו מובן מאליו!
יצאתי אל הקהל. נעמדתי לפני אזור הנשים. לא חשבתי באותו 
רגע על כלום, גם לא על השאלה האם מותר לי לעמוד שם או 
לא, ופניתי אל האימהות. סיפרתי את דבר המעשה ושאלתי אותן: 
"הגדנה לי אתן, אינכן מרגישות שיש פה סיפור חינוכי? הוא לא 

מזכיר לכן את שלווה בחווה?".
כולן הנהנו בשקט. הגברים שתקו גם הם בהסכמה מעבר למחיצה, 
ואני ביקשתי לסכם עניינים. "אתם מסכימים שההצגה תמשיך?".

כל ציבור הנשים הנהן ושוב נשמעה הסכמה שבשתיקה גם מעבר 
למחיצה.

מנהלת הנופש שמעה הכל מאחורי הקלעים ואיתה 
ניגשה אלי ואמרה לי בלחש:  השחקנים. היא 
"אהובה, הצלת אותי". ההצגה המשיכה כאילו 
לא קרה כלום. כשהסתיימה הודו לי כולם, כולל 

השחקנים, והלכו לדרכם.
רווח לי.

יום למחרת התארגנו לטיול, כולנו ירדנו לכיוון 
האוטובוס, היו כאלה שעלו כבר והיו כאלה 
שעוד היו בחוץ. חלקנו עוד עלינו וירדנו מהחדר 

ללובי, ומהלובי למלון, ופתאום... חריקת בלמים.
הזדעזעתי. 

רצנו מיד החוצה לבדוק מה אירע. 
התברר שאחד הנערים מאורחי המלון, רץ החוצה 
בלי להסתכל ימין ושמאל. מכונית עברה במקום 
והפילה אותו. הנער עף כמה מטרים, נחבל קלות 
ויצא בשלום. לא נשאר לנו אלא להרים את עינינו לשמים 
ולהודות. אישית הרגשתי שמידת הרחמים שיתפה פעולה 

עם הרחמים שהיו לנו כלפי אותם שחקנים מאמש.

טיפ ממני ליעל:
עד היום לא סיפרתי את הסיפור שחלקתי איתכן זה עתה 
לאיש. זוהי הפעם הראשונה שאני מעלה אותו בפני אי מי.

בימים טרופים אלה. פונה אני אל בורא עולם מבקשת: 
"אנא, זכור לכולנו את מידת הרחמים בה אנחנו נוהגות 
תדיר, ובה נהגה כל אישה, ללא ספק, בערב פסח הזוי 
זה. בזכותה אנא השרה עלינו את מידת הרחמים, שלח 

רפואה לחוליך וגאולה לעמך". אמן.

לאורך כל חיי הן הלכו איתי, מלמדים אותי מה כוחה של חוויית 
ילדות. חוויה, היום אני יודעת, אינה רק כלי או משחק, חוויה היא 
גם חוויה רוחנית, אותה, אם נשכיל להעניק לילדינו בילדותם, הם 

ייקחו איתם הלאה עמוק אל תוך חייהם.

מאימתי פסח הוא יום הדין?

אהובה כהן, מנהלת מקהלת שיר אומן ומורה לפיתוח קול ב'אביבים'.
ahuva444204@gmail.com

מצאנו את עצמנו יוצאים לפסח החל משנת ההחלמה שלי. מובן 
שדנו על כך בינינו לבין עצמנו ולבין רבותינו, גם מבחינה כספית, 
גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה חינוכית. לאחר בדיקת כל הצדדים 

כולם חיפשנו מקום כשר למהדרין, ארזנו מזוודות ויצאנו.
מטבע העניין, מארגני הפסח דואגים לתעסוקה חווייתית ומגוונת 
בכל יום, בעיקר למשפחות עם ילדים. חשבתי שלא אשתתף, לא 
הייתי בטוחה שהתכניות יעניינו אותי. אבל מארגנת הנופש המליצה 
לי מאוד להגיע להתכנסות שתהיה בבוקר להורים וילדים. היה זה 
תיאטרון בובות מיוחד שהציג את סיפור בת הש"ך, על ידי אנשי 

מקצוע מעולים.
ישבנו שם בהפרדה מלאה כיאה להכשר המהדרין. אבות ובנים, 

אימהות נערות ותינוקות, וההצגה החלה.
היו אלה ימים שתעשיית הבמה בציבור החרדי הייתה דלה מאוד, 
אולי אפילו לא קיימת. אך באותה פעם ראיתי מולי מבנה המתאים 
לתיאטרון בובות, יפיפה! מקצועי! אך לא קשור כלל לבת הש"ך. 
ההצגה סיפרה על ילדון שלא רצה לצחצח שיניים ועל מלכת 

החיידקים וכדומה.
ציינתי לעצמי שאין קשר בין ההבטחה לקיום אך מכיוון שההצגה 

הייתה מקצועית, מעודנת ומרתקת המשכתי לשבת ולצפות 
בה. זכור לי שהסיפור הזכיר לי את הספר 'שלווה בחווה' 

שכיכב באותם ימים בכל בית. למה הוא נקשר בליבי לסיפור 
זה, אינני זוכרת, אך כך נחרט הסיפור בזיכרוני עד היום.

עברה מחצית מההצגה בעוד אנו יושבים וצופים בשקט. 
אך הנה אני רואה מולי את מנהלת הנופש מגיעה, טפסים 

בידיה, צועדת במהירות ובנחרצות אל מאחורי הקלעים. 
ההצגה נקטעה באחת.

הקהל נשאר לשבת. אף אחד לא פצה פה. אף אחד 
לא הבין מה קרה. הורים וילדים נשארו לשבת בפה 

פעור, לא מסוגלים להתנתק מהחוויה שחוו וחיכו 
בסבלנות שה'תקלה' תתוקן, וההצגה תמשיך.

כנראה שהייתי היחידה שהבינה שמדובר ב'תקלה' 
אחרת. הייתי היחידה שהבחינה במנהלת הנופש 

והיחידה שהבינה שיש קשר בין הליכתה 
הנחרצת לבין הניתוק המוזר. אזרתי אומץ 

)כתמיד...(, ופילסתי דרכי בין הקהל היישר 
אל מאחורי הקלעים. שם גיליתי שני 

שחקנים רוסיים, חוזרים בתשובה, 
אחת  ומנהלת  פנים,  חמוצי 
חמורת סבר המחתימה אותם 

על מסמכים.
והיא  הדבר,  לפשר  התעניינתי 

ענתה שמכיוון שההצגה אינה קשורה 

מדור של הפכים
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יוצאות  לחירות

של  ראשון  טוב  יום 
פסח תשע"ט: 

10:27
אני פוקחת עיניים בהולות. 
כבר עשר וחצי בבוקר? זה 

רציני? 
הקטנים  דממה.  הבית 
רדומים. בטח. אחרי לילה 
ארוך ומרתק כל כך, הם 

מותשים. 

10:31
השני,  לצד  מתהפכת 
עוצמת עיניים בעדינות 
הגוף.  את  ומרפה 
המתח  תחושות  כל 
והלחץ והחרדה מפני 
בפעם  הסדר  ליל 
בבית,  הראשונה 
לתחושת  הופכות 

ניצחון כבירה. 
ת  א י  ת ח צ י נ
ה  מ כ ס ו מ ה

החברתית.
השכנות פערו מולי 
עיניים נדהמות. החברות הקרובות לא הבינו מה 
עובר עלי. אבל אני הייתי נחושה עם ההחלטה – ליל הסדר 

בבית.  

10:32
אני מתרוממת מהמיטה, נינוחה ורגועה. 

לילה שקט ונעים עבר על הקטנים.  

10:33
אני נכנסת לתוך נעלי הבית 
החדשות. נושמת את ריח 
האביב וההתחדשות. הבניין 
שלנו כמעט ריק לחלוטין. 
אף אחת לא הייתה נועזת 
לבד  הסדר  ליל  לעשות 

בבית. אבל אני לא הרגשתי 
הרגשתי  להיפך.  בדיוק  לבד. 

את  ובונה  מעצימה  שאני 
הקו המשפחתי שלנו.

10:34
מדשדשת עם נעלי הבית 

לכיוון הכיור. הן נוחות. כמה טוב 
שקניתי חדשות. ההתארגנות לפסח 

מבחינה כלכלית, הייתה מאתגרת, אבל 
כבר בפורים החלטנו להיות בבית. לקחנו 

הלוואה קטנה, וקנינו את כל מכשירי החשמל הנדרשים ואת 
כל הדברים שהיינו צריכים בשביל ליל הסדר בבית.

10:34
אני נוטלת ידיים חרישית, נזהרת לא לחולל רעשים מיותרים. 
מאחלת לקטנים להמשיך לישון כמה שיותר. שוטפת פנים. 
מתקשה להאמין שאני נמצאת כעת בבית שלי, רחוק מההורים. 
כולם סביבי התקשו להאמין. מה פתאום שאישה צעירה 
ואימא לתינוקות צפופים לא תתארח בחג? אז זהו, שבדיוק 
התארחו אצל חמותי שלוש משפחות נוספות, כולם עם 
ילדים קטנים וצפופים, והרגשתי שזה לא הגיוני להגיע אליהם 
עם הנדוניה שלי. לא רק מבחינתם אלא בעיקר מבחינתי. 
כשצפוף אצל ההורים – מגלים אומץ ושוברים מוסכמה 

חברתית. עושים בבית!  

10:45
תחושת הניצחון מתפשטת בי כשהגדול מתעורר. איפה הוא 
היה מצליח לישון עד כמעט אחת עשרה בבוקר? אם היינו 
אצל חמותי, בני הדודים היו דואגים לחולל רעשים ולהעיר 
אותם מוקדם... כמה טוב להיות בבית, במשבצת שלך, במסגרת 

העוטפת שלך, ולנהל בעצמך את סדר היום. 

10:47
אני מכינה לו כוס שוקו. מתבוננת בו בנחת. ילד מתוק בבית 
שלו. מרגיש בנוח. לא בוכה ולא מיילל ולא צורח ולא רוקע 

ברגליים מרוב בלגן ומהומה ובלבול. 
ברוך ה' שנתן לי את השכל ואת הכוח לחשוב מחוץ לקופסה 

וללכת כנגד כל הדיבורים המחלישים ששמעתי סביב. 

10:48
"אימא, היה כיף אתמול", הוא זורק את כוס השוקו 
לכיור. העיניים שלו בורקות. גם העיניים שלי. 
קטנצ'יק וחמוד. שר 'מה נשתנה' וקיבל 
האפשרית  הלב  תשומת  כל  את 
והבלתי אפשרית. אינני יודעת אם 
בו  נוסף בעולם  יש עוד מקום 
ילד קיבל כל כך הרבה תשומת 
רק אתו.  היינו  בליל הסדר.  לב 
לא היו לו שום מתחרים בני 
גילו, או גדולים או קטנים 
המלך.  היה  הוא  ממנו. 
גם הקטן יותר התבונן 
בו בהערצה. אל תדאגו. 
אחר כך הגיע תורו לקבל 
של  נתפסות  בלתי  מנות 

תשומת לב. 

11:00
היצירות היפות והמושקעות 
שהגננת שלחה מהגן, מונחות 
על השולחן במטבח. כמה יחס 
נתנו להן אתמול! כמה תשומת לב 

היומיום 
של 

חדווי גרינפלד  
במודיעין עילית מקצועית, מתגוררת לשני בנים ותינוקת, מורה בת עשרים וחמש, אימא תג זיהוי: 

פנינה של יום

הוא קיבל על ההגדה המושקעת והיפה, שמשלבת בין היתר 
את התמונות שלו... אם היינו אצל חמותי, ההגדה וודאי הייתה 
נרמסת ונהרסת ובמקרה הכי-הכי טוב, נשארת שלמה בתוך 

המזוודה ולא באה לידי שימוש.

11:13
עכשיו הגיע תורו של שרוליק להתעורר. כמה טוב לו להתעורר 
במיטת הבוקר האהובה שלו, עם הדובי המוכר והמצעים 
הנעימים. אם היינו אצל חמותי, היו מאלתרים לו איכשהו 

איזה עריסה צפופה וקטנה. 
נכון שיש אצל חמותי אווירה מדהימה, ששום דבר לא ישווה 
לה, אבל הילדים שלי עדיין קטנים וצריכים את התנאים 
הפיזיים הנוחים כדי להישאר רגועים ושמחים. אם לוקחים 

להם את הבסיס הזה, הם הופכים לנודניקים. 
קיבלתי שני ילדים רגועים, אבל השכנות עוד מרחמות עליי 

שאני עושה בבית... 

11:34
בעלי חוזר מהתפילה. העיניים שלו יוקדות בברק מיוחד.

"בקושי היה מניין..." הוא מחייך. אני מצטרפת לחיוך המנצח 
שנשזר לו בזווית הפה. בקושי היה מניין. בטח. כולם ארזו 
מזוודות ונסעו להורים. מה זאת המוסכמה החברתית הזאת? 
מה קרה לנו? אנשים לא מאמינים שהם מסוגלים לעשות 

ליל הסדר בבית.
התחושה הזאת שחייבים להתארח – מורידה אותי מדעתי. 

19:09
אימא שלי מתקשרת. 

הקול שלה עייף וצרוד מרוב חולשה ועייפות. אני מדמיינת 
מה הלך אצלם בליל הסדר. ילדים קטנים וצפיפות גדולה 
ורעש ובלגן. ברור שהייתה אצלם גם שמחה מיוחדת ואווירה 

מרוממת, אבל בינינו, הבלגן הזה הוא משהו נוראי...
השנה בכל מקרה לא היינו יכולים לבוא אליהם, כי זה לא 
התור שלנו. עוד תפיסה חברתית שמורידה מהדעת. כאילו 

ההורים חייבים לעשות ביניהם תורנות של שנה-שנה. 

19:14
אני רוצה להמשיך ולספר לאימא שלי בהתלהבות על ליל 
הסדר המדהים שעברנו, על השעות השפויות שישנו, על 
השקט והרוגע והנעימות שהייתה לנו, אבל המהומה מסביב 
לא מאפשרת הרבה. אנחנו מחליפות מילות נימוס, ואימא 

מבטיחה שנמשיך לדבר בהמשך.

20:29
עכשיו חמותי מתקשרת. מאחלת חג שמח. מספרת שהיינו 
חסרים. אני מקבלת את המחמאה. שומעת שהיא כנה. היינו 
חסרים לחמותי, ללא ספק. אבל גם הקלנו עליה בכך שלא 
באנו. את המשפט האחרון אני לא אומרת, אבל ברור לי 

שהוא רץ בראש של שתינו. 

*

השנה הצטרפה למשפחה שלנו תינוקת נוספת. ברוך השם. 
והשנה ברור לנו היכן חוגגים ליל הסדר. כל השכנות התמהות 
והמזועזעות שלי משנה שעברה, כל הגיסות שפקחו עיניים 
נדהמות וכל החברות הקרובות שהבטיחו לי שאני הזויה – 
מתארגנות בחוסר תנאים לחגוג ליל הסדר בפעם הראשונה 

בבית, בגלל מצב החירום שנוצר. 
ואני? מסתכלת מהצד ורואה איך החיים מלמדים ומחנכים 
אותנו. ומה שהיה נשמע כל כך תמוה בשנה שעברה, הופך 

להיות כל כך מתבקש שנה לאחר מכן. 
השנה שוב נהיה בבית בליל הסדר. רק שאצלי יש מפות 
וכיסויים למצות וקערת סדר וכריות יפות להסבה וכלים 

נאים וכל מה שדרוש כדי להרגיש בני מלכים. 

 הסיסמה 
שמלווה אותי: 

להעז לחשוב דברים שאנשים 

אחרים אינם חושבים.

הטיפ שלי לבית: 
לחסוך כסף בצורה נכונה. לא 

לקמץ במקומות בהם צריכים 

להוציא, ולא לפזר סתם 

כספים מיותרים. 

המאכל האהוב עלי: 
מאז שהייתי ילדה קטנה, 

התענוג של פסח היה מצה 
עם שוקולד. 
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שישים שניות בדקה
לאה פוטש מספרת את סיפורה של יהודית
סיפור של נפילה מטלטלת, קימה וצמיחה

"העולם נהיה 
מטורלל 

מיום ליום", 
אני מסכימה 
עם אימא 

והמילים שלי 
בוטות בהרבה. 
"נכון, גם פעם 
לא הכל היה 
דבש", אני 

מנסה להרגיע 
את מבטי 

ההתקוממות 
של אחיותיי. 
"אבל לפחות 

האימהות 
הבינו את 
המקום 
האמיתי 

שלהן. הייתה 
היררכיה 
והיה סדר 
עדיפויות"

העיניים של אימא מתכסות בווילון. "השנים האלה, של גידול 
ילדים קטנים… גם אני חוויתי אותן. גם אצלי הן היו לא קלות".

"במיוחד איתי", אני מתערבת. "זוכרות איך התחצפתי למורה 
ושלחו אותי הביתה לשבוע?"

אימא מצטחקת. "זה היה השבוע הכי כיפי מכל השבועות 
בחיי", היא מבטיחה לי. "עזרת לי המון בעבודות הבית. שפכת 

המון דברי חכמה והמצאת ים של סיפורים והצגות.
כשהסתיים השבוע, לא הבנתי שני דברים: איך יכלה המורה 
לכעוס עלייך, ומי המציא את הדבר הזה שקוראים לו בית ספר".
"טוב, פעם הכל היה אחרת", אסתי מניפה יד מבטלת. "וזה 

לא שלא היו אז קשיים אחרים…".
"היו, בוודאי שהיו", אימא נאנחת. "עשינו גם טעויות בחינוך 

הילדים. כל הורה עושה טעויות. אנחנו לא מלאכים.
אבל לפחות לא היו ה… דיבורים העצובים האלה שאני שומעת 
כאן. הנימה המיואשת. כאילו הילדים הם איזה נטל שנפל 
עלינו בפתאומיות מהשמיים. כאילו הם היו איזו מטלה כבדה 

שבלתי אפשרי להתמודד איתה".
 שקט בסלון של אבא ואימא, עומד בין קירות שספגו את 
כל זיכרונות ילדותי, מרפרף על ספת הבורדו שלא נס ליחה 
מאז מבחני הדינים שלמדתי עליה ועד עצם היום הזה. 
אפילו השריטה הקטנה ששרטתי בפינה השמאלית, באחת 
המריבות הנצחיות שלי מול רובי השובב, שפורק היום את 
המרץ במקומות חשובים בהחלט, עדיין חיה ונושמת אל 

תוך המילוי הספוגי.
"אין ספק שנסחפנו. העולם נהיה מטורלל מיום ליום", אני 
מסכימה עם אימא והמילים שלי בוטות בהרבה. "נכון, גם פעם 
לא הכל היה דבש", אני מנסה להרגיע את מבטי ההתקוממות 
של אחיותיי. "אבל לפחות האימהות הבינו את המקום האמיתי 
שלהן. הייתה היררכיה והיה סדר עדיפויות. הבית היה הראשון. 

היום הכל מבולבל על הראש".

"זה נשמע מפליל". אסתי בפרצוף מתגונן. "לא אנחנו בחרנו 
במצב הזה, להזכירך הוד מעלת החופשת".

"אני לא מרשה לריב", המנגינה של אימא לא השתנתה מאז 
השריטה ההיא בספה. "לא מאשימה אתכן, בנותיי היקרות. 
לא אתן בחרתן להתעטף בערפל וחוסר הבהירות שמכסים 
את הדור הזה. זה ניסיון שבורא העולם הניח אתכן אל תוכו, 

ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים".
השקט בסלון מתרכך ונהיה פייסני. 

"לפחות אנחנו מזכירות לעצמנו, כמה אנחנו בעצם, באמת 
הפנימית שלנו, אוהבות את הקטנטנים האלה". תרצה מהרהרת 
בקול. ואני מוסיפה: "אתן יודעות, מאז שנפלתי והבקרים שלי 
פנויים, יש כמה נשים שמינו אותי למטפלת רגשית שלהן. 
אני מאד מקשיבה להן ונחמדה והכל. עד שזה מגיע לנזקקים 
הפרטיים שלי… שם אוזל לי בבת אחת, כל מלאי הסבלנות".

"כאן בדיוק נמצאת הגלות", נאנחת אימא. מזכירה לכולנו 
לא להתייאש מלבקש את הגאולה.

אנחנו חייבות מפגש אחיות אמיתי אצל אמא", תרצה אחותי 
מחליטה בשביל כולנו, בשיחת ועידה שארגנה. 

"רגע לפני שהחופש הגדול מתחיל", מסכימה איתה אסתי. 
"החופש הגדול והנורא". 

כולן מהנהנות הנהונים בלתי נראים. כולן מלבדי. השבר באגן 
עדיין מאותת לי מדי פעם, בייחוד בזמני נסיעות.

"להאמין לך?" אסתי מקנטרת. "שמועה שמעתי שהקביים 
מונחים אצלך לקישוט בלבד". 

"איפה הם, באמת?" אני דופקת את מצחי הקמוט. "הרבה 
זמן לא ראיתי אותם", אני לא מבינה את סיבת געיית הצחוק 
הקולקטיבית. "הקביים מכבידים עלי את ההליכה. אבל זה 

לא אומר שחזרתי לעצמי לגמרי".
"בסדר, נאמין לך", רבקי מתערבת. "אני מוכנה להתחלק איתך 

בתשלום וניסע במונית". 
אימא שמחה במפגש הנדיר שלנו. נאנחת. חבל שאנחנו 

מפרגנות לה את הנחת הזו לעתים כל כך רחוקות.
"אנחנו פשוט, היינו חייבות להתמלא בכוח", תרצה ממשיכה 

במנהגה לדבר בשם כולנו. 
"החופש הגדול והנורא הזה, מי המציא אותו".

"זה שהגננות והמורות צריכות חופש, נו. אבל למה אנחנו 
אמורות להתאמץ בשבילן? מקווה שאשרוד אותו בשפיות 

הדעת".
"הילדים צריכים שגרה. היא בריאה להם. הם צריכים לצאת 
בבוקר ללימודים ולחזור בצהריים או לקראת ערב. עייפים, 

עצבניים. זה בריא להם".
"זה בריא בעיקר לנו", אני מסכימה לרוח הדברים? טרם 

החלטתי. "אין לנו סבלנות אליהם. זו המציאות".

"יהודית מדברת ככה, והיא לא עובדת… מה נאמר אנחנו, 
שנשחקות בעבודה מצאת החמה עד צאת הנשמה?". אסתי, 
עובדת משרד נצחית שכמוה. רחמיי נכמרים אליה מדי פעם. 

"היה צריך לארגן איזה בית ספר שדה לכל אורך החופשה", 
רבקי שוקלת להציע למשרד החינוך. "משהו רציני אבל, עם 
משטר של זמנים והכל. אני, אפילו לתיקיות שהם מביאים 
ביום שישי, אין לי כוח להציץ. בשביל מה התיקיות האלה, 

תגידו לי? למה אלף היצירות? לא חבל על הניירת?".

אנחנו ממשיכות לשחרר עוד ועוד קיטור בהנאה רבה. עד 
שהגיע תור הכיבוד המאולתר שהבאנו איתנו.

העיניים של אמא לא במיוחד שמחות.

"לא תאהבו לשמוע את המילים שאני רוצה לומר לכן", הכף 
בידי אימא מחטטת בקערת הסלט. היא יודעת שלא מאד 
נשמח ובכל זאת ממשיכה. "אני חושבת שמשהו כאן מאד 
מבולבל… אני מרחמת עליכן. כל כך לא קל לכן. לעבוד 
בבית וגם בחוץ, זה באמת דבר לא קל. אבל אני גם… 
מרחמת על הילדים - הנכדים שלי היקרים שאני 

כל כך אוהבת".
"וכל כך למה?" תרצה מיתממת, או שהיא באמת אינה מבינה?

החופש הגדול והנורא
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ליל הבסדר
אני בעיקרון אישה מסודרת אבל אפילו כל אישה מסודרת 
מייחדת בארון מדף לבלגן. גם לבלגן יש תכלית. כי איך הייתי 
מתמודדת עם חמותי ש"נופלת" עליי בהפתעה בלי היצור 

הזה שנקרא בלגן מסודר?

 הבלגן המסודר שלי כל פעם לובש צורה ופושט צורה. פעם 
זה מתחת הספה, פעם זה כלבו בשקית שתישלח אחר כבוד 
לארון, לפעמים הבלגן יצטופף לו בחדר השירותים וזה יינעל 

בתואנה של נזילה שיש שם....

צפוף,  הבלגן:  הוא  כזה 
מזיע, לא צפוי, ספונטאני 

ויצירתי. 

לעולם  לו  אפשר  ואי 
עד  אפשר  אי  בלעדיו. 
לקראת  פסח.  שמגיע 
פוסח אוזלים התירוצים 
ואני צריכה להיכנס ולפרק 
את קן הצרעות הזה של 
הבלגן... כל מה שאני לא 
אוהבת נמצא שם, כל מה 

שאין לו מקום ושם.

כל מיני חללים לא מזוהים 
מקרבות ישנים, מציאות 
שלא ברור איך הם הגיעו 
לבעלותי ורק אליהו הנביא 
יידע למי הן היו שייכות, 
ועין  ושאר חפצים בשן 
שלא החלטתי עדיין אם 
תהיה בהם תועלת לי או 
לגמ"ח. לבינתיים הבלגן 
כל  אותם  שמארח  הוא 

פעם בפינה אחרת.

אז התחלתי לנקות לפסח 
הגלות  התחילה  וככה 

הקבועה שלהם. קודם כל הם היו על שולחן הכתיבה בחדר 
ילדים, ואז הם עברו לשקית בתוך הארון ואז כשניקיתי את 

הארון הם עברו להיות מעל המקרר.

כל פעם כמובן הצלחתי להיפרד מאחדים מהם והחבורה 
התכווצה אבל עדיין נשאר לי "הבלגן". 

בערב שריפת חמץ בדקה ה-90 החלטתי לשים לזה סוף 
ובאומץ רב ערכתי סלקציה אכזרית בה החלטתי באופן חד 

משמעי מי נשאר ולאן הולך ולחילופין, ממי אני נפרדת.

 אחוזת אמוק החזקתי שקית אשפה וזרקתי ערימת גרוטאות, 
מהר ובהחלטיות לפני שאוכל להתחרט: בטריות ישנות שכבר 
אין בהן שימוש, משקפת ים שהעדשות שלה סדוקות וסופית 
אין להן תקנה. סבונים מעוכים מפיצי ריח ללא ריח, שיירי 
מחזיקי מפתחות נעדרי מפתחות. חיילים מיותמי משחק, 

כדורי ספוג נטולי מעוף ועוד ועוד היד נטויה...

מרגש!  כך  כל  היה  זה 
עם כל גרוטאה שזרקתי 
הרגשתי קלה ורעננה יותר, 
הרגשתי איך מתנקה לי 
הלב ונפתח בו משהו חדש.

פסח זה תמהיל שמורכב 
מריחות של אקונומיקה, 
ובגד חדש.  זרוע,  חזרת, 
אותו.  מכירה  אני  ככה 
השנה לאחר טקס זריקת 
החלטתי  הגרוטאות 
להתחדש בדרכים אחרות, 
להתחדש בצורה עקיפה 
 - מידה  כנגד  מידה  של 
בגדים,  לקנות  במקום 
זרקתי ישנים או תרמתי. 
אוכל...  לקנות  במקום 
בדיאטה..  התחדשתי 
במקום לארח.. התחדשתי 

בהתבודדות.

שחור  הומור  לא  זה 
ואפילו  התקופה,  ברוח 
הלימון  את  הפכתי  לא 
ללימונדה, פשוט גיליתי 
שהנוף  חדשים  דברים 

הקבוע מסתיר אותם.

בילדים שלי גיליתי צדדים שלא הכרתי. ואפילו לטיול אני 
מתכננת מסלול למיטבי לכת אצל שכנים קצת תימהוניים 
ולא מוכרים... הבלגן-זה שיש לי איתו יחסי אהבה-שנאה, 
הוא מין חור שחור שצריך אותו כדי לזרוק אליו כל מיני 
דברים ולהשיג סדר חיצוני. אבל לפעמים אין ברירה וצריך 
פשוט להסתכל לו בעיניים ולבער אותו לאט לאט. להתקלף 
מהשכבות הכי פנימיות, לנקות את כל העזובות בחומר וברוח 
ואז פשוט מגלים שם אוצרות. אם תרצו, זו דרך חסכונית 

להתחדש כי לעשות סדר זה דווקא בסדר...

שרי סילבר

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

התלבשה היטב, רכסה את מעילה ולבשה את כובעה. נטלה 
את מגפיה העבים, המחממים, ופנתה אל הדלת.

אמה הייתה שקועה בנגינה, לא שמה לב למעשיה. התלבטה 
אם להצטער או לשמוח, כיוון שמצד אחד, פחדה קצת ללכת 
לבדה, ומה יהיה אם תתעה בדרך? ומצד שני, העדיפה את 

השיכרון שבעצמאות. 
"אימא?" פנתה אל אמה, כשידה כבר על ידית הדלת. "מממ...?" 
השיבה אמה מעם הפסנתר, במהלך קומפוזיציה מסובכת שניגנה.
"אני הולכת". קיוותה שאימא לא תשאל יותר מדי שאלות. 
חוש שישי, שהלך והתחזק, אותת לה שאימא לא תאהב את 
היציאה הארוכה הזו. אימא סברה שנערה בגילה צריכה להיות 
בבית. למעט לצאת. לתפור, לרקום, לנגן. מלאכות המתאימות 
לאישה מכובדת. טיולים ממושכים בחוץ אינם הולמים גברת.
"לאן?" אימא לא התעמקה, למזלה, במראה. היא העיפה בה 
מבט חטוף בלבד, ושבה אל הפסנתר, "אני רואה שהתלבשת 

חם". אז היא כן שמה לב.
"עדיין קר בחוץ. חשבתי לטייל קצת מסביב".

"אל תתרחקי", אמרה אימא, נינוחה לגמרי, "את לא תמצאי 
את הדרך בחזרה".

"בסדר". היא יצאה מן הבית, שיכורה מן החופש. היא תלך ככל 
אשר יישאוה רגליה, עד שתפגוש בני אדם. היא בטוחה שהנערה 
שפגשה ביומה הראשון בבית, לפני חודשים ספורים, מתגוררת 
בסמוך. בטוח יש כאן כפר, במרחק הליכה של כמה שעות. לא 
ייתכן שיש שטחים עצומים כל כך, לא מיוערים, שאין בם נפש 
חיה. חייב להיות שהם מרוחקים מעט יותר, אבל קיימים. היא 
ארזה בתיקה גם משקפת ומעט מזון, ויצאה לדרכה מלאת 

ההרפתקאות, כשרוחה עליזה ומסוקרנת.
מזג האוויר היה קר, אבל לא קפוא. רוחות אביב התחרו באלו 
של החורף, ועל אף שלא הביסו אותן לגמרי, הורגשה חמימות 

נעימה, קלילה, באוויר. לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. 
השדות היו אינסופיים. מדי פעם הוציאה את המשקפת והביטה 
סביבה, ועדיין לא ראתה איש. שעות ארוכות הלכה, ורגליה 
החלו לכאוב. דאגת מה טיפסה בלבה: מה אם באמת תעתה? 
איך תדע את הדרך הביתה? היא סימנה לעצמה סימנים מדי 
פעם, אבל האם הם יהיו יעילים באמת כשתרצה להשתמש 
בהם? ומה עם החשכה שתגיע בעוד שעתיים או שלוש? היא 

לא תספיק לחזור!
טיפסה אל אחד העצים, שענפיו ריקים היו, עירומים מן העלים. 
הצמידה את המשקפת לעיניה, כשלחייה מתכווצות מן הקור 
הפתאומי של העדשות הקפואות. צעקת שמחה קטנה נפלטה 

מפיה: במרחק לא גדול, ראתה כמה נשים עובדות בשדה!
לבה התמלא אושר. נשים! אולי גם נערות בנות גילה! והם 
מתגוררים ממש בסמוך, מרחק של כמה שעות הליכה ולא 
יותר! היא החלה ללכת בכיוון שראתה, ממהרת בצעדים של 

חצי-ריצה, למרות רגליה הכואבות, אל היעד.
היא הגיעה. מתנשפת, צוחקת מעט, עצרה תחתיה והביטה 
בקבוצה העובדת. הן מנו לא יותר מעשרים ומשהו נשים ונערות, 

וכולן קפאו תחתיהן כשהיא הגיעה.
הביטה בהן, מבולבלת. הן לבשו בגדים דקיקים, שלא תאמו 

האביב הפשיר את ממלכת הקרח סביב.
קרני שמש ארוכות יותר חדרו מבעד לחלונות הבית המבודד, 
מאירות אותו לפרקי זמן ממושכים יותר, ומנסות אפילו לחמם 
מעט. הן כשלו בחימום הבית, שכן ההסקה הוסיפה לפעול 
במלוא עוצמתה. האח בערה במרכז הסלון, ואש התנור במטבח 
לא כבתה. אי אפשר היה, עדיין, לוותר על גזרי ההסקה. אבל 

ראשיתו של השינוי כבר נבטה במזג האוויר.
השנה החליפה את שמה. אי אפשר היה לומר, שהימים חלפו 
במהירות והיא לא חשה בכך שהם חולפים, כיוון שלא מעט ימים 
נגררו בעצלתיים, כשהנרייטה משתעממת למדי. גם מלאכת 
ההטלאה נמאסה עליה, והיא השתוקקה לֶחְבָרה. ייחלה לנערה 
בת גילה, שתפיג מעט את בדידותה. חברותיה כתבו לה מדי 
פעם, והיא קראה בכמיהה את דרישות השלום שלהן מן העיר 

הגדולה והתוססת שהשאירה מאחוריה.
במכתביהן סיפרו לא מעט על קשיי המלחמה ועל ההפגזות, 

על אחים שלא חזרו מן הצבא ועל כאב וגעגוע, אבל היא חשה 
שהן בנות מזל. הן לא התנתקו מן העולם כולו ונסעו לחיות 

באמצע השומקום.
היא חיכתה לאביב. באביב, הבטיח אבא להשיג לה זרעים 
שתוכל לזרוע בחצר הגינה שלהם. שתילים שתוכל לטעת, 
כל מה שימלא את הגינה הגדולה בניחוח של פריחה ולבלוב. 
באחד המשלוחים שהזמינו מברלין, שלף אבא קופסה מרובעת 

בהבעת פנים מלאה מסתורין.
"בשבילך". אמר והגיש לה את הקופסה. היא פתחה אותה 
בלהיטות, וגילתה שהיא מלאה שקיקים קטנים. בכל שקיק 
היו זרעים רבים מאותו מין. היו שם פרחים וירקות, והיא 
התמלאה התרגשות כשחשבה כמה יפה ֵתָרֵאה הגינה שלהם 

אחרי שתתמלא בפרחים חיים. 
אבל כרגע הייתה האדמה מכוסה עדיין בשכבה של כפור, וכשהיא 
הציעה לסלק במעדר את הקרח ולזרוע בכל אופן, אבא צחק לה. 
"האדמה עוד לא בשלה", הסביר, מכה באת על הקרקע הקפואה, 
"חכי עוד כמה שבועות, כשהקרח יפשיר מעצמו. לא יעזור לך 
אם תסלקי אותו. מחר יקפא השלג שוב על האדמה, והזרעים 

ימותו".
בינתיים, חשבה לעצמה, תוכל לטייל באזור. מזג האוויר היה נעים 
יותר. הרוחות הנוראיות לא שרקו סביב בעוצמה בה השתוללו 
בחודשים האחרונים, כשהן שואגות בקול מאיים ומקפיאות את 
עצמותיה, חודרות מבעד לכל מעטה שלבשה. כעת הן נשבו 

במתינות יחסית, ומדי פעם הציצה גם השמש.
מרבית השלגים הפשירו. וגם אלו שעוד נותרו בינות למשעולים, 
כבר לא איימו בסכנת החלקה. האוויר נראה ידידותי יותר, 
השדות נראו לה מסבירי פנים, והיא החליטה לצאת לטיול ארוך. 

"אמה הייתה שקועה בנגינה, לא שמה לב למעשיה. 
התלבטה אם להצטער או לשמוח, כיוון שמצד אחד, 
פחדה קצת ללכת לבדה, ומה יהיה אם תתעה בדרך? 
ומצד שני, העדיפה את השיכרון שבעצמאות"

תקציר: בהווה, תש"ס: שיר, החוקרת הפרטית, מתחקה אחר עקבות אמה הנעלמת של אבתי. היא מזהה אותה כהנרייטה. 
אבתי טסה לברזיל לפגוש בה. בטיסה היא נזכרת בהתמודדויות שונות העוברות על אנשים בסביבתה, ומבינה שלכל 

אחד הקשיים שלו. 
בעבר, 1943: הנרייטה והוריה נוסעים לשליחות במהלך המלחמה, לאזור נידח ושמם. היא מגיעה לבית בו יגורו, ופוגשת 
בנערה שתקנית, שאביה מתכעס למראה. בחלוף הימים היא משתעממת בבדידותה, ומבקשת מאביה גרביים להטליא, 

ומקבלת בין ערמות הגרביים שנראים כשייכים למבוגרים, גם גרב השייך לילד.

אפילו את הקיץ, והיו כחושות להחריד. בעיניהן היו אדישות וכאב מעורבים, 
ומשהו – משהו מוזר – עמד באוויר.

"דייטש?" שאלה אותן במבוכה, מבחינה שהן מביטות בה בתמיהה, שלא לומר 
בסלידה ובאימה. "אתן דוברות גרמנית?"

"יא". ענתה אחת מן הנערות, שהייתה גבוהה ממנה מעט, וצנומה להבהיל.
"א... אני גרה כאן, לא רחוק..." פלטה, קולטת שהן לא מתרככות בכהוא זה. לא 

שואלות דבר. "אתן מהאזור?"
הן החליפו מבטים מגחכים. מרירות וכאב היו במבטן. "לא מרחוק". ענתה זו 

שדיברה ראשונה, "איך קוראים לך?"
בתחושת הקלה על השאלה הבנאלית, האנושית, אחרי שכל היתר נעצו בה מבטים 
כאילו הייתה יצור מן החלל החיצון, ענתה בטבעיות: "הנרייטה פון-בראון. אבא 

שלי..." ואז נשכה את לשונה. אולי מה שאבא עושה כאן סודי?
בבת אחת שמטו כולן את המגלים שהחזיקו, נרתעות כאילו השמיעה את שמו 

של מלאך המוות.
ואיך תדע, שזה בדיוק מה שהוא היה עבורן?

דקה ארוכה התמשכה שתיקה. איומה ונוראה. הנרייטה הרגישה שאמרה משהו 
אסור, אבל לא ידעה מהו. אולי אבא מרגל? חלפה בה מחשבת זוועה. אולי אסור 

היה לה לומר את שמו?
"אה... את גרה כאן?" הראשונה שבה סוף סוף ודיברה, אחרי שחשבה שכולן הפכו 

אילמות, קפואות כפסלים. חצובות בשיש.
"לא מאוד רחוק", אמרה, מצביעה בכיוון השדות הגדולים, "שם. אנחנו גרים שם 

כבר כמה חודשים, לבד".
"ו..." היא עצמה עיניה, "אבא... אבא שלך... מה הוא עושה?"

"אני..." התגמגמה במבוכה, "לא... לא ממש יודעת... אנחנו לבד, אימא שלי ואני. 
הוא בא והולך..." נתקעה. אולי יפגעו בהן אם ישמעו שהן לבדן?

"אז את לא יודעת כלום?" תלתה בה הנערה מבט יבש.
"לא... לא יודעת..." המילים נחלצו מבין שפתיה בקושי, "מ...מה... זאת אומרת, 

אני לא יודעת ע...על מה?"
תהום, הרגישה הנרייטה, נפערה ביניהן. 

עמוקה כבורות הירי אותם חפרו, ובתוכם נקברו מאות אלפי בני אדם. הוריהן. 
אחיותיהן. אחיהן. ילדיהן. חייהן. 

הן חזרו לעבוד בשתיקה. הנערה שפתחה בשיחה נראתה מרוחקת גם היא. 
הנרייטה לא ידעה מה עוללה. "אהממ..." לחשה לעבר הנערה, "משהו לא בסדר 

במה שאמרתי?"
הנערה חייכה חיוך מר. עיניה ירקו אש אוכלת. בעיניה אגמים של דמעות ודם. 

"את באמת לא יודעת".
"מה אני צריכה לדעת?" התחננה. "תעני לי, בבקשה... אני... אני לא יודעת כלום! 

למה את מתכוונת?"
הנערה שתקה. הנרייטה חשה באימת מוות מהלכת עליה אימים. קור נורא. פחד 
מפלצתי. כאב שלא מן העולם הזה. תערובת הרגשות בלבלה אותה, הפחידה 
אותה, לא ידעה מה לחשוב ומה לומר. משהו באווירה השוררת עצר את הנשימה, 
החניק אותה. מה קורה סביבה? מיהן הנשים הללו? לאן נקלעה? מה קרה שהיא 

אינה יודעת? היא לא הבינה דבר.
"א... איך קוראים לך?" ניסתה להיאחז בשאלה אותה נשאלה, אולי זו תשיב אותן 

אל ארצות החיים. אל מחוזות השפיות. 
לא ידעה, שבעוד רגעים אחדים תגורש מן המחוזות הללו לנצח. 

"איך קוראים לי?" העיפה מבט בידה, "שש שבע שש חמש ארבע אפס".

פרק ס"ד

רות רפפורט

הולכת 
בשבילה

"תהום, הרגישה הנרייטה, נפערה ביניהן. עמוקה כבורות הירי 
אותם חפרו, ובתוכם נקברו מאות אלפי בני אדם. הוריהן. 
אחיותיהן. אחיהן. ילדיהן. חייהן. הן חזרו לעבוד בשתיקה. 

הנערה שפתחה בשיחה נראתה מרוחקת גם היא. הנרייטה לא 
ידעה מה עוללה"
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בת ציון ממש קיפצה לצדי. כבשתי חיוך וקיוויתי שכל העוברים 
והשבים מבינים שהיא כלה טרייה ומרחפת. "ראיתי שמלה 
מדהימה לשבת שבע ברכות!" השתפכה בת ציון לפלאפון 
הצמוד לאוזנה. בהיסח הדעת היא דילגה על הלבנים האדומות 
במדרכה וריקדה קדימה הרחק ממני. "וורוד לא ממש פוקסיה, 
אבל די קרוב. אני עדיין מתלבטת אם זה ללילה או לבוקר..." 
קולה דעך כשאוטובוס חלף לצדה והסתיר ממני את המילים 

הבאות שלה.
השגתי אותה כשעמדה להיכנס לחנות. היא ניתקה והסתכלה 
עליי בעיניים זוהרות. חייכתי אליה חזרה. האושר של בת ציון 
פשוט התפוצץ ממנה. הוא כאילו פעם בתוכה והקרין החוצה 
זהרורים של אור. תהיתי איך אנשים עדיין הולכים בפנים 
חתומות ברחוב, ולא מושפעים מהניצוצות של אחותי הקטנה.
בת ציון נעלמה פתאום. איתרתי אותה ליד מתלה שמלות 
הערב. היא העבירה אצבע מרפרפת על הבדים הבוהקים 

והתנשמה כאילו לא האמינה למזלה הטוב.
"זאת מדהימה, לא?" היא הורידה תכלת מבריקה אחת. היססתי. 
הטעם שלנו אף פעם לא היה דומה. אני העדפתי צבעים 
סולידיים ורכים, ונדמה שהאושר שהתפרץ מבת ציון, צבע 

את כל החנות בגוונים עזים, כמו שהיא אוהבת.
"היא חמודה." לא התחייבתי.

בת ציון הנהנה והלכה לצד כדי להתקשר שוב לאחת החברות 
שלה.

נעתי מרגל לרגל בקצה החנות. הייתי מיותרת בעצם. הטעם 
והעצות שלי לא היו נחוצים לבת ציון. וכבר הוכחתי את הרצון 

הטוב שלי כשליוויתי אותה.
"אני הולכת," סימנתי לה בשפתיי, והיא חייכה ונופפה לי בתודה, 

שקועה בשיחה.
גם היא חשבה ככה.

הלכתי לאט הביתה, הרגליים שלי כאבו. הסתובבתי עם בת 
ציון קרוב לשעתיים וגם הראש שלי הלם. 

מלי בדיוק ירדה במדרגות כשאני עליתי, והרימה את ידה 
לשלום. עקבתי אחריה רגע בעיניי ועליתי הביתה.

אימא ישבה על הספה וקיפלה מגבות בתנועות מסורבלות 
ומהורהרות. 

התיישבתי לצדה והצטרפתי אליה.
"איך היה עם בת ציון?" היא התעניינה אחרי דקות ארוכות 

שקיפלנו בדממה.
"בסדר," חייכתי. "היא לא ממש צריכה אותי, את יודעת. האושר 

שלה מספיק לה."
"ברוך השם." אימא חייכה ואז נאנחה. ואז, ולא ידעתי אם 

החיוך או האנחה גרמו לזה – הניחה יד על ידי.

"יהיה בסדר," היא אמרה בלהט שלא הבנתי מאיפה בא. "אל 

תדאגי, שרי מותק. אוטוטו את תתארסי. מיד אחרי מלי!"

"מיד?" היטתי את ראשי בספקנות, וחייכתי באומץ. "בעזרת 

השם, אבל אף אחד לא מבטיח לי שום דבר, אימא."

"אני מבטיחה!" הצהירה אימא. מגבת נשמטה מברכיה והיא 

אילצה אותי להביט בה. "אני מבטיחה לך שבעזרת השם, מיד 

אחרי שמלי תתארס את תתארסי! לא סתם תתארסי," היא 

בלעה רוק, ואני הבטתי בה, כמעט מהופנטת. "יחטפו אותך, שרי."

"אמן." לא השתכנעתי, אבל לא רציתי להראות את זה לאימא. 

הוודאות שלה נראתה כמעט נבואית.

אימא פתחה את פיה, סגרה, ואז פתחה אותו שוב. "אני יודעת 

מה שאני אומרת," היא מלמלה, כאילו לא רצתה שאשמע אבל 

הייתה מוכרחה לומר את המילים. "רק עכשיו הציעו לך שידוך 

ממש מעולה, והצד השני אפילו כמעט ענה תשובה חיובית."

הפה שלי התייבש. 

"באמת?" שאלתי חלושות.

"באמת." אישרה אימא. "ואם רוצים אותך כל כך עכשיו, אין 

שום סיבה שלא ירצו אותך גם אחר כך."

"ו..." לא התאפקתי. הייתי מוכרחה לשאול. טיפשה שכמותי. 

"ומה ענית להם?"

אימא עפעפה וחזרה להתרכז במגבת, מקפלת אותה כמו מפיון 

חגיגי במיוחד. "מה יכולתי לענות?" היא דיברה אל ברכיה. 

"שאם זה השידוך שלך, הוא יחכה כמובן. אנחנו לא יכולים 

לעשות את זה למלי עכשיו, נכון?"

משהו דחף את הראש שלי להנהון. אותו משהו שמתח את 

שרירי השפתיים שלי לחיוך מרגיע, הנחה את ידיי לקחת את 

ערמת המגבות לאמבטיה והציב אותי בוהה מול הארון המלא 

בשפתיים רועדות.

לא. אנחנו לא יכולים. אני לא יכולה. אימא הפקידה אותי לשמור 

על מלי, ולא אוכל להשאיר את הבוטקה ריקה.

ובכל זאת, כשחזרתי לחדר שלי, הרגשתי אבודה וריקה בעצמי.

פרק 57

אל תדאגי

- בת ציון -

תקציר: אסתי היא אימן של ארבע רווקות: מלי בת ה-29, שרי בת ה-26, בת ציון בת ה-24 ודסי בת העשרים. ההורים שומעים 
שידוכים רק למלי. טליה מציעה שידוך מעולה לבת ציון ומתעקשת לשכנע את אסתי שיפנו רק לשידוך הזה וזהו.

אסתי משיבה בחיוב מחוסר נעימות. בת ציון מתארסת.
בפרק הקודם, שרי מקבלת הצעת שידוך ואסתי מבטיחה לחשוב על זה.

אנדנדינו

"משהו דחף 
את הראש שלי 
להנהון. אותו 
משהו שמתח 
את שרירי 
השפתיים שלי 
לחיוך מרגיע, 
הנחה את ידיי 
לקחת את 
ערמת המגבות 
לאמבטיה 
והציב אותי 
בוהה מול 
הארון המלא 
בשפתיים 
רועדות"

מירי סגל
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מתכונים 
חגיגיים לפסח

צילום & סטיילינג:
מנוחי הכסטר

עורכת ומגישה: 
מורן פינטו
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אופן ההכנה:
מחממים את השמן בסיר סוטאז'.	 
מטגנים את העופות )מצד העור( עד שהם זהובים ויפים.	 
מקלפים את הגזר ובמעבד מזון פורסים דק דק.	 
מוסיפים לסיר את שיני השום השלמות ואת הגזר הפרוס.	 
מתבלים במלח, פלפל וסוכר ומערבבים יחד.	 
מוסיפים את היין הלבן, נותנים לאלכוהול שביין להתאדות כמה דקות.	 
מוסיפים את הצימוקים ומערבבים יחד.	 
מכסים ומבשלים כשעה וחצי באש נמוכה.	 

עוף בצימעס

4 כרעי עוף טריים
10 גזרים

10 שיני שום שלמות בקליפתן
5 כפות שמן זית

מלח
פלפל

2 כפות סוכר חום
חצי כוס יין לבן

חופן צימוקים

מצרכים:

ניתן להוסיף קינמון 
לארומה חגיגית.

יטפ מס' 3.
בטיגון העוף חשוב 
לא להפוך במשיכה. 
אם העוף נדבק לתת 
לו רגע של טיגון טוב 

והוא ישתחרר.

במקום הסוכר אפשר 
להשתמש בסילאן.

יטפ מס' 5.
להגיש מעל פירה 

נימוח.

יטפ מס' 4.
ניתן להחליף את 

הצימוקים בחמוציות.

יטפ מס' 2. יטפ מס' 1.
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יוצאות  לחירות

ניתן להשתמש 
בפטריות פורטובלו 

קטנות.

יטפ מס' 3.
הפטריות תוספת 

עדינה וטובה לצד מנת 
בשר.

הכלל החשוב ביותר: 
לא שוטפים בכלל 

פטריות טריות אלא רק 
מנגבים.

יטפ מס' 5.
ניתן להכין כמות 
פטריות ולהקפיא 

ואז לאפות רק לפני 
הארוחה.

יטפ מס' 4.
ניתן לערבב באגוזים 

מעט עוף טחון לקבלת 
מנה בשרית.

יטפ מס' 2. יטפ מס' 1.

אופן ההכנה:
מורידים לכל הפטריות את הרגליים.	 
בקערה מערבבים אגוזי מלך עם שום, ביצים, פטרוזיליה, מלח ופלפל.	 
ממלאים בבטן הפטרייה ומניחים בתבנית אפייה.	 
מזלפים שמן זית מעל ואופים כ-20-30 דקות.	 

לרוטב:
בקערה מערבבים את כל המרכיבים לקבלת מרקם רוטב אחיד ומזלפים 	 

מעל סמוך להגשה.

20 פטריות שמפיניון טריות
2 כוסות אגוזי מלך טחונים

2 ביצים
4 שיני שום כתושות

מלח
פלפל

צרור פטרוזיליה קצוצה דק
שמן זית לזילוף

לרוטב:
2 כפות מיונז

1 שן שום כתושה
מלח

כף חומץ

מצרכים:

פטריות ממולאות אגוזים
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יוצאות  לחירות

אופן ההכנה:
מחממים במחבת מעט שמן ומניחים את הכבד הצלוי. 	 
מוסיפים את האוכמניות, מלח, פלפל וסוכר ומבשלים כמה דקות יחד עד לקבלת רוטב 	 

סמיך ואחיד.

לפירה:
מקלפים את תפוחי האדמה ומבשלים במים עד שהם רכים ממש.	 
שופכים את כל המים ומועכים את תפוחי האדמה שהם חמים.	 
מתבלים במלח, פלפל ושום, ומערבבים לפנים את המרגרינה עד לקבלת מרקם נימוח.	 
מגישים פירה כשמעל מונחים הכבד והאוכמניות.	 

כבד ברוטב אוכמניות על פירה נימוח

400 גרם כבד צלוי
2 כוס אוכמניות טריות

חצי כוס סוכר חום
חצי כוס יין

מלח
פלפל

שמן זית
לפירה:

5 תפוחי אדמה בקליפה אדומה
קוביית מרגרינה

מלח
פלפל לבן

1 שן שום כתושה

מצרכים:

ניתן להחליף את 
האוכמניות הטריות 
באוכמניות קפואות.

יטפ מס' 3.
מומלץ לצלות את 

הכבד לבד, כך הוא רך 
יותר ונימוח יותר.

ניתן להכין כמות 
כפולה של רוטב 
אוכמניות לזילוף 

בנדיבות מעל הכבד.

יטפ מס' 5.
אפשר לחתוך את 

הכבד לקוביות ולא 
להשאיר אותו שלם 

ברוטב.

יטפ מס' 4.
לקבלת מרקם מאוד 
נימוח של פירה יש 

להעביר אותו במסננת 
דקה.

יטפ מס' 2. יטפ מס' 1.

י"ב בניסן תש"פ  -  9293  - י"ב בניסן תש"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



יוצאות  לחירות

בריא
ל�

חוי לב

כשר לפסח

סלט צנוניות הדרים עם חסה, פומלית ואגוזים ברוטב ויניגרט

תמרונים. אקרובטיקה במטבח. מעבדת ניסויים. הכל נכון כשמדובר במטבח של פסח ובטח כשמדובר במטבח פסחי כמו שלי שאין בו כלום, 
אבל ממש כלום מעבר לבסיס של הבסיס. העובדה הזאת מחייבת ובעצם, מעודדת, לעוף עם הדמיון ולנצל כל משאב כמה שרק אפשר. 

אם המטבח הפסחי שלכן מגוון יותר תרגישו חופשי להוסיף למתכונים כל מה שנראה לכן מתאים.
פסח כשר ושמח,
ובשורות טובות,

חוי. 

החומרים:

החומרים:
1 ראש חסה

1 כוס צנוניות
1/2 פומלית

1/2 כוס אגוזי מלך
לרוטב ויניגרט:

1/4 כוס שמן זית

1/4 כוס מיץ תפוזים
2 כפות מיץ לימון

מעט סוכר
מלח

חתיכה קטנה של חזרת

אופן ההכנה:
קולים את האגוזים על מחבת יבשה ומניחים בצד לקירור.	 
חותכים את החסה לרצועות ומניחים בקערה.	 
מפלטים את הפומלית ומוסיפים את הפלחים המפולטים לקערה.	 
שוטפים היטב את הצנוניות ופורסים אותן לפרוסות דקות. קל לעשות זאת 	 

בעזרת מעבד מזון. מוסיפים לקערה.
מניחים את כל חומרי הרוטב בקערית וטוחנים בעזרת בלנדר מקל לרוטב חלק.	 
יוצקים את הרוטב על הסלט ומערבבים בתנועות רחבות על מנת לא לפורר את 	 

הפומלית.
מפזרים את האגוזים ומגישים.	 

תפוחים מקורמלים על קרם לימון ועוגיית שקדים

מנה מושקעת עם תוצאה מדהימה.
למעשה מדובר במתכון מודולרי. כל חלק שבו יכול לשמש אתכם למגוון מנות. עוגיית השקדים, קרם התפוחים והריבה.

החומרים לעוגיית שקדים:

4 חלמונים
1/2 כוס סוכר

1 כוס שקדים 
1 תפוח בינוני מתוק

אופן ההכנה:
מכינים את הבצק: מקלפים את התפוח, חותכים לארבעה ומגלענים. מניחים במעבד 	 

מזון מצויד בסכין המתכת את כל החומרים ומעבדים במשך כמה דקות עד לקבלת 
מסה טחונה היטב, אחידה ומעט קצפית. מעבירים למקרר למשך כשעה.

אופים את הבצק: בעזרת קלף אפייה, מרית ישרה או סכין גדולה, מורחים את הבצק 	 
על תבנית מרופדת בנייר אפייה. עובי הבצק צריך להיות בערך 1/2 ס"מ. אופים בחום 

של 160 מעלות במשך כ-20 דקות עד שהבצק מתייצב ומזהיב וכמעט משחים )זמן 
האפייה משתנה בין התנורים הפסחיים(. מוציאים מהתנור ומיד חותכים לעיגולים 

בעזרת רינג או לריבועים בעזרת סכין. כשהבצק מתקרר הוא מתקשה והופך לעוגייה 
שטוחה.

עוגיית שקדים 

עוגיית השקדים יכולה לשמש כבסיס למגוון קינוחים. אפשר לפורר אותה ולפזר את הפירורים על גלידה או עוגת קרם, אפשר לקרוץ ממנה 
עיגולים ולהניח עליהם גלידה עם מעט ריבה, ואפשר כמובן גם ליהנות ממנה כעוגיית נשנוש טעימה. 

חשוב לשים לב לזמן האפייה. הוא משתנה בין תנור רגיל, בין תנור פסחי קטן ובין טוסטר אובן. בכל מקרה, אם אתן רוצות לחתוך אותו עשו 
זאת מיד כשהיא יוצאת מהתנור, אז הוא עדיין רך. אם תנסו לחתוך אותה כשהיא קרה היא תתפורר.

החומרים לתפוחים מקורמלים:

 תפוחי גרנד
4 כפות סוכר
2 כפות מים

3 כפות מיץ לימון 

אופן ההכנה:
מכינים את התפוחים המקורמלים: מקלפים את התפוחים וחותכים אותם לקוביות. 	 

מניחים את הסוכר והמים במחבת ועל אש בינונית מכינים קרמל בצבע חום 
בהיר-כהה. כשהקרמל מוכן מוסיפים את התפוחים ומערבבים היטב בזריזות. חלק 
מהקרמל יתגבש וזה בסדר. הוא יימס בהמשך. מוסיפים את מיץ הלימון ומערבבים 

שוב. ממשיכים לבשל ולערבב מדי פעם עד שכל הקרמל נמס והרוטב נספג 
בתפוחים. התפוחים צריכים להיות רכים כמעט לגמרי. מניחים לקירור בטמפרטורת 

החדר ושומרים במקרר.

תפוחים מקורמלים

מאוד נחמד שיש במקרר תפוחים מקורמלים. הם משדרגים בשניות כמעט כל מנה. אפשר להניח אותם כתוספת לקינוחים: ליד גלידות, בתוך 
קומפוט רסק, עם אגסים אפויים וכו'. תוכלו להניח אותם גם ליד מנת כבד, ליד עוף מתוק, ואפילו, אם הם ממש יציבים, בתוך סלט חסה.

החומרים לתפוחים מקורמלים:

5 חלבונים
1/3 כוס סוכר

מיץ מחצי לימון בינוני )1/8 כוס(

אופן ההכנה:
מכינים את הקרם: בסיר קטן מניחים את כל החומרים ועל אש קטנה, אך לא ממש 	 

פצפונת, מערבבים נמרצות עד לאיחוד של החומרים. ממשיכים לחמם ומדי פעם 
לערבב נמרצות. התערובת אמורה להסמיך ולהלבין לאט לאט. מחממים ומערבבים 

וכשמתחילים להיווצר גושים לבנים קטנים דואגים לגרד עם כף הערבוב את 
תחתית הסיר. ממשיכים לחמם ולערבב עד שנוצרת תערובת סמיכה הדומה לגבינה. 

עם היווצרות הבועה הראשונה מסירים מהאש, מערבבים עוד דקה וממתינים 
להתקררות. מעבירים את הקרם למעבד מזון מצויד בסכין המתכת, מוסיפים לו 

אגוזים ומיץ לימון וטוחנים עד לקבלת קרם חלק ואחיד. מעבירים למקרר.

קרם רב שימושי

אפשר למרוח אותו על עוגה, על עוגייה, לעטר בעזרתו קינוחים, אפשר לשדרג אותו עם אגוזי לוז קלויים, קלופים וטחונים עם מעט סוכר 
ושמן לממרח נוגט, אפשר להוסיף לו מעט ריבת סלק לגוון ורוד, או מעט ריבת תפוז לקרם תפוז. אפשר למלא אותו בתוך מקרונים. בקיצור, רב 

שימושי בהחלט.

מרכיבים את המנה: 
מניחים על כל עיגול עוגייה תלולית מהקרם, יוצרים בקרם שקע )כמו שעושים בחומוס שרוצים למלא בטחינה( ובשקע מניחים מהתפוחים 

המקורמלים. 
הערה: אפשר להוסיף לקרם כף מריבת הסלק לקבלת צבע ורדרד יפהפה, או להניח מעט ריבת סלק בין התפוחים המקורמלים.
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חדש!
סדרת השפתונים המטאלים
אותו שפתון מנצח
בתוספת ברק מטאלי מושלם.
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