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אם על עגיל זהב קשה לי לוותר,
אפשר רק לדמיין כמה קשה עד בלתי-אפשרי
להשאיר מאחור בית ,איבר חיוני,
או להבדיל ,אדם אהוב...
אחד המשפטים החזקים שנוגעים בכאב האבידה
הוא המשפט שאמר לי אברהם שטיין מקבוצת יבנה:
"החיים הם זברה  -שחור ולבן.
לכל דבר יש יתרונות וחסרונות.
חלק מאמנות החיים
זה להעצים את היתרונות
ולמזער את החסרונות".
כמה נכון וכמה קשה ליישום...

שלכם,
ריבה.
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מסע שעובר בדרך חתחתים ,אל מציאה חדשה ,אל מעיין החיים

מסע לעירי האבודה
לאה רוזנברג
"שנו רבותינו :כיוון שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך,
אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשך בעדי ,וחוזר
לתוהו ובוהו...
עמד ,וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה .כיוון שבאה תקופת
טבת ,וראה יום שמאריך והולך ,אמר מנהגו של עולם הוא.
והלך ועשה שמונה ימים טובים .לשנה אחרת עשאם לאלו ואלו
ימים טובים" (על פי עבודה זרה ב ,ע"ב).
חסידים ואנשי מעשה שבעירנו ,משתדלים היו כל ימות השנה
לגרש החושך ולהפיץ אורה ,ובימים אלה אותם קבע אדם
הראשון לימי תענית בשל החושך ,מכפילים השתדלותם.
יש מביניהם המשכימים קום עוד קודם לתפילת ותיקין .ואף על
פי שאמרו רבותינו שלא יתעסק אדם בשום דבר קודם התפילה,
מצאו לעצמם היתר .שעל שלושה דברים העולם עומד ,על
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
ואם ידחו מעשיהם עד לאחר התפילה ,אפשר שהעולם אינו
מתקיים.
חכם בנימין משכים היה שעה ומחצה קודם לתפילת ותיקין.
ועוד קודם ששתה כוס חמין היה יורד בצעדים מתונים
במדרגות ביתנו ,והקפדה גדולה הקפיד שלא להרעיש ,כדי
שלא להפריע מנוחת השכנים .אלמלא היה תוקפו שיעול
בימות הצינה לא היה יודע איש בקומו ובצאתו .מחלק נפט
היה חכם בנימין וקודם לתפילת ותיקין היה מחלק בסתר נפט
לעניי עירנו ,כדי שיוכלו להעיר את לילם ולחמם מעט את
גופם .ואל תקל בעיניכם מלאכתו של חכם בנימין ,שגם בה יש
הרבה מן החסד .וכי קלה היא מלאכת סחיבת פחי הנפט? וחכם
בנימין מקפיד היה ,ומעולם לא נחה דעתו עד שהניח את פח
הנפט בדיוק במקומו .כשהיה צעיר לימים ,נחה דעתן של נשות
עירנו והניחו לו לנהוג כך .אולם לכשהקשיש ,ניסו לדבר אל
לבו שיניח להן לסחוב את פחי הנפט בעצמן .חכם בנימין דחה
את כולן בטענה שסחיבת הפחים מחזקת את עצמותיו ,וחלילה
לבנות ישראל שמשולות למלכות לעסוק במלאכת הסחיבה .הן
הרי צריכות לשמור את כוחן ללידות ולגידול ילדים.
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אחרי חכם בנימין יצא מביתו רבי יום טוב החלבן .כשכובע
קסקט הפוך לראשו ,פוסע היה מתונות ברחובות ירושלים,
ונושם עמוקות כמי שמנסה לזכות בעוד קצת מהחמצן המיוחד
שבאווירא דירושלים .ועד שהגיע לקיטונו של עזרא הערירי,
כבר היו פניו סמוקות מחמצן או שמא משמחה ועונג על שזכה
להלך ברחובות ירושלים .בכל בית היה מניח בקבוקי חלב
חצי-ליטר חתומים במכסה פח ,לכל משפחה על פי גודלה.
ובורר היה את המשובחים שבבקבוקים ,שקרום עבה מעטר את
ראשם ,ומניחם חינם אין כסף ליד דלתם של עניי ירושלים .בכל
בוקר נעשה נס מחדש לרבי יום טוב ,שעל אף הליכתו המתונה
וצעדיו המדודים הספיק להגיע לכל בתי העניים עוד קודם
לתפילת ותיקין.

איש לא ידע ממתי היא ערה ,וכשנשאלה
בדבר ,תמיד השיבה" :לא אוכל להשיבכם
דבר ,מפני שאמרו רבותינו שאין הברכה
שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין" .חתמה ולא
פירשה .ורק על פי מעשיה אולי תוכלו אתם
לאמוד אימתי נעורה משנתה.
ראשונות המשכימות בשכונתנו היתה שרה ,זוגתו של רבי לייזר
העגלון .איש לא ידע ממתי היא ערה ,וכשנשאלה בדבר ,תמיד
השיבה" :לא אוכל להשיבכם דבר ,מפני שאמרו רבותינו שאין
הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין" .חתמה ולא פירשה.
ורק על פי מעשיה אולי תוכלו אתם לאמוד אימתי נעורה
משנתה .אך הקיצה ,מיד היתה מתגברת כארי ,נוטלת ידיה,
ומתחילה באמירת ספר תהילים ,ולא כבנות דורנו שמסתפקות
באמירת תהילים של היום בחודש או היום בשבוע .היא לא
היתה מתחילה במלאכת יומה קודם שסיימה פעם אחת את
ספר תהילים כולו ,ופעמים שהיו חולים בשכונה אף סיימה
אותו פעמיים ושלוש .אחר היתה ניגשת לארון הרוח ,מוציאה
ממנו את שק הקמח ,ומנפה אותו בנפת משי דקה .ואף על

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ג | )2( 7 5 8

מסע לעירי האבודה

רבי לייזר העגלון היה בעל חסד גדול בזכות עצמו .מלאכתו היתה חלוקת בקבוקי סודה בימים
שלישי ושישי והובלת ירקות בשאר ימות השבוע .הוא וזיסה סוסתו היו משכימים למלאכת יומם
וקודם כול מחלקים בסתר בקבוקי סודה וירקות חינם אין כסף לגלמודי ירושלים ולאנשים אשר
איבדו את משפחתם בכבשני אירופה.
בקמחה ,הקפידה שרה מאוד
פי שמעולם לא נמצאו תולעים ִ
במלאכת הניפוי .אחר היתה לשה בצק ומפרישה חלה בברכה.
פעמים רבות היתה שומרת בצק כדי שתפריש ממנו אשה
שהגיעה שעתה ללדת .וידועות היו חלותיה של שרה כסגולה
בדוקה ומוכחת ללידה קלה .ופעמים רבות ילדו המפרישות
מחלותיה עוד קודם שהגיעו לבית החולים ביקור חולים .אפילו
הרופאים בבית החולים שמעו שמעה ,והיו מבקשים לשלוח
אליה את כל הנשים המקשות ללדת .ואלמלא היו חלותיה
קצובות ,אפשר שקללת "בעצב תלדי בנים" היתה עוברת מן
העולם .לאחר שהופרשו החלות היתה עורכת שרה בצקה
ומסדרתו בתבניות ענק שהביאה אתמול מבעוד יום ממאפייתו
של אברהמי .תנורי אפייה ביתיים לא היו
באותם ימים בירושלים ,ומי שחשקה
נפשו לאפות ,מוכרח היה לכתת רגליו עד
למאפייה ששכנה במרחק עשרים דקות
הליכה .שני נסים נעשו לשרה בלכתה
למאפייה .הנס הראשון :מעולם לא
נזקקה לעזרת איש .את התבניות
הגדולות והכבדות תמיד סחבה לבד.
לימים ,לאחר שהחליקה בשלג
ושברה את רגלה ,הוצרכה להסתייע
בעגלת תינוק ,אך גם אז סירבה
להצעות עזרה .הנס השני :אף על
פי שהיתה פוסעת פסיעות עדינות,
תמיד נעשתה לה קפיצת הדרך,
והיתה מגיעה למאפייה תוך פחות
מעשר דקות .מי שלא ראה את שרה חוזרת
מהמאפייה עם הלחמניות והכעכים שאפתה,
לא ראה מחזה נאה מימיו .נראית היתה ככהן גדול
בצאתו מבין קודשי הקודשים .עדת אנשים ליוותה את שרה
בצאתה בשלום ועם לחמניות וכעכים תפוחים ממאפייתו של
אברהמי .ריחם המיוחד הנודף למרחוק של המאפים בישרו
לכל אלה שנזקקו ללחמניותיה וכעכיה של שרה ,שהגיעה
השעה לקבל את פת יומם .ועוד נס נעשה לשרה ,שמעולם לא
חסרו לה לחמניות וכעכים .והיו פעמים רבות שאף אנחנו ,ילדי
השכונה ,זכינו לטעום מאותם כעכים ,שטעמם כטעם צפיחית
בדבש ולשד השמן ,טעם שלעולם אין יכול אתה לשכוח.
אישה של שרה ,היה בעל חסד גדול בזכות
ּ
רבי לייזר העגלון,
עצמו .מלאכתו היתה חלוקת בקבוקי סודה בימים שלישי
ושישי והובלת ירקות בשאר ימות השבוע .הוא וזיסה סוסתו
היו משכימים למלאכת יומם וקודם כול מחלקים בסתר בקבוקי

סודה וירקות חינם אין כסף לגלמודי ירושלים ולאנשים אשר
איבדו את משפחתם בכבשני אירופה .בשעות הפנאי הם עסקו
בהובלת נוסעים לשכונות מרוחקות ,לעתים מהר יותר מקו
שלוש של אגד .עדנה גדולה היתה להם בימות השלגים ,בהם
הכבישים היו חסומים וקו שלוש היה מושבת .אנחנו הילדים
זכינו מדי פעם לסיבוב עם לייזר וזיסה סתם כך ,בשביל השמחה
וההנאה.
אחרוני המתעוררים לתפילת ותיקין היו רבי נחום הגנן ורחל
אשתו .לפנים ,קודם ל"מקרה" הם היו מראשוני המשכימים
לקום אך מאז שנהרג בנם משה על קידוש ה' במלחמה על
ירושלים ,התקשו להירדם בלילות ולהשכים בבקרים .לרבי
נחום ורחל היתה גינה אותה טיפחו ובה גידלו עצי פרי מיוחדים
המתאימים לאקלימה של ירושלים .תפוחים ,חבושים,
פיסטוקים ודובדבנים הם מקצת הפירות שגדלו בגינתם.
רבי נחום נהג לומר שהוא רואה בטיפוח גינה
בירושלים ובקיום המצוות התלויות בארץ
פעמי משיח ממש .גם ורדים שריחם נישא
למרחוק גדלו שם ,מהם הכינה רחל מי-
ורדים שהיו ידועים בירושלים כמסוגלים
לרפא כמעט כל מדווה וחולי .רחל
חילקה אותם בשמחה לכל דורש
וכשרצו לגמול לה אמרה שהמרפא
שמביאים מי הוורדים לאחרים מרפא
מעט את נשמתה המיוסרת.
מותה של זיסה ,סוסתו של רבי לייזר ,היה
אות ראשון למה שבא עלינו אחר כך .רבי
לייזר שמר את דבר מותה בסוד וקבר אותה בסתר
כדי לא לצער אותנו הילדים .אחר כך נסגרה המאפייה
של אברהמי והפכה לבית מאפה .תנובה עברה לשקיות חלב,
וכך הקיץ הקץ על מלאכתו של יום טוב החלבן .נשות השכונה
חדלו לחמם את ביתן בנפט ועברו לחמם בחשמל .רבי נחום
ורחל עברו לגור ליד נכדיהם והעבירו את הגינה המפוארת
לידיים זרות .עץ הדובדבן  -עליו נהגנו לטפס ולזלול דובדבנים
 יבש ראשון ,ואחריו בזה אחר זה יבשו כל העצים .שיחיהוורדים החזיקו יותר אך גם הם יבשו לבסוף .היום ,במקום
הגינה המפוארת יש משטח בטון.
" עירי ההיא  -איננה עוד"...

ניר עציון
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אבידות ומציאות

אֵאו ּר ֵקַה  -מצאתי!
סודה של השבת אבידה
יוחאי בשן
בחיפוש אחר מציאה ראויה לשמה לטובת הטור הנוכחי ,מצאתי
לנכון לשתף אתכם הקוראים בחוק מספר  72מתוך  100חוקי
מרפי הנמצאים תחת מנוע החיפוש האינטרנטי "תפוז בלוגים".
החוק טוען כי בחיפוש יסודי אחר אבידה כלשהי תמיד תמצאו
את כל מה שאתם לא ממש מחפשים...
נמצא אם כך ,שאם לא תחפשו אחר מה שאיבדתם זה מכבר,
קיים סיכוי סביר שתמצאו אותו בזמן אחר בלי כוונה וללא הכנה
מראש ,כשהוא כבר לא ממש חשוב לכם.

רבי נחמן רואה באבידה הזדמנות לעבודה
רוחנית ולא אובדן ללא תועלת וסיבה.
להבדיל ,הוא רואה ב"מציאה" את מה שיש
לאדם בזה הרגע ,ולא את מה שמצא במקרה.
נמצאנו למדים :מצד אחד ,אם באמת חשוב לנו למצוא משהו
 לא מומלץ להתאמץ לחפשו ,כי החיפוש יעכב את מציאתו,אבל מצד שני ,אם חשוב לנו למצוא דברים אחרים שאינם
חשובים לנו ברגע זה  -מומלץ להמשיך לחפש אחרי משהו
חשוב אחר...
אם לא איבדתם עניין ,אשמח לעשות אתכם עיבוד ולהעמיק
קצת בנושא ,ואולי נמצא בו איזה דיבור של טעם.
רבי נחמן מברסלב בחר דרך סיפוריו ומשליו לעסוק בין השאר
ב"השבת אבידות" רוחניות לבעליהן .באחד מסיפוריו הוא
מתאר את דמותו של אדם עני ,אשר מצא תוך כדי עבודתו
בחפירה בטיט ,מרגלית יקרה .הוא עלה איתה לספינה
שהפליגה ללונדון ,על מנת להמיר אותה בכסף מלא ולהתעשר
ממנה .בלא שהיו לו מטבעות כסף להפלגה ,שימשה לו לעני
המרגלית מעין "כרטיס כניסה" לספינה ,בשל מחשבתו של
הקברניט כי מדובר באדם עשיר ומכובד .כך זכה גם בכבוד
של אורח מחלקה ראשונה ("ערשטע קלאס") עם חדר מרווח,
אוויר צח ,ואוכל ויין בשפע .העני הניח את המרגלית על
השולחן בחדרו וישב והסתכל בה כל העת בשמחה ובהתרגשות
כאילו היתה אהובתו ...אך לרוע מזלו ,כשנרדם ,הגיע משרת
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הספינה לנקות את חדרו וניער את המפה  -עם הפירורים ועם
המרגלית-מחלון הספינה החוצה אל הים הפתוח .כשהקיץ
משנתו וגילה את גודל אבידתו ,הכריח עצמו העני להיות
שמח ונינוח כאילו לא אירע דבר ,כדי שהקברניט לא יבחין
בתרמית וישפוט אותו לחומרה באין לו כסף לשלם עבור
נסיעתו .למחרת ,במהלך ההפלגה ,הקברניט  -שלא הבחין
בשינוי שאירע לעני וראה אותו כאיש עשיר ,חכם וישר לב -
ביקש ממנו שירשום על שמו קניין תבואה השייך לקברניט
ומיועד למכירה בלונדון ,כדי להימנע מקנס או ממאסר מצד
המלך .הקברניט הבטיח לאותו עני שיעביר לו את שכרו משווי
התבואה שיצליח למכור .העני הסכים בשמחה לבקשה ושניהם
לחצו ידיים וראו כי טוב .במפתיע ,מיד כשהגיעו ללונדון מת
הקברניט ונשאר הכול אצל זה האיש העני והיה לו כפל-כפליים
משוויה של המרגלית שאיבד לתוך הים הגדול.
ומסיים רבי נחמן את סיפורו במסקנה שכנראה אותה מרגלית
שמצא העני בטיט לא היתה שייכת לו ,והא ראיה שנאבדה
ממנו ,ואילו התבואה שהקברניט העביר תחת שמו ,היתה שלו,
והא ראיה שנשארה אצלו .ומוסיף שהסיבה האמיתית לכך
שהעני זכה וקיבל את שווי התבואה נמצאת בהתנהגות העני
ברגע שעמד על דעתו ועל אבידתו  -שהחזיק מעמד ולא נתן
לעצבות לשלוט בו ,למרות ההלם והצער שתקפו אותו בתחילה
באופן טבעי.
רבי נחמן רואה באבידה הזדמנות לעבודה רוחנית ולא אובדן
ללא תועלת וסיבה .להבדיל ,הוא רואה ב"מציאה" את מה שיש
לאדם בזה הרגע ,ולא את מה שמצא במקרה .כלומר ,כפי מידת
ה"נכס" הרגשי והרוחני של האדם ניתן לו שכרו בנכס החומרי
במציאות.
גישת העולם המערבי בו אנו חיים ,רואה באבידה חיסרון ותו
לא ,וקשה לו לאדם המצוי לשחרר את שליטתו ,להשלים עם
אבידתו ולהניח לה ללכת בשלום לאיבוד ,לחיים אחרים משל
עצמה .לא פחות מכך ,קשה לו לאדם לראות במה שיש לו
בזה הרגע את התגלמות ה"מציאה" ,את היהלום שבכתר .הוא
יחפש תמיד מציאות אחרות טובות יותר ומושלמות יותר,
מה שיחסום אותו גם בהמשך הדרך מלהבחין ולגלות מציאות
השייכות אך ורק לו.
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אאורקה  -מצאתי!

אנחנו ,אנשי המערב ,נוטים לחפש בחוץ אבידות שאינן שייכות לנו ולהזניח מציאות
שנמצאות לנו ממש מתחת לאף ,אולי בשל צרות עינינו והקושי להתלהב ולשמוח בחלקנו,
בחלק ששייך לנו באמת!
אנחנו ,אנשי המערב ,נוטים לחפש בחוץ אבידות שאינן שייכות
לנו ולהזניח מציאות שנמצאות לנו ממש מתחת לאף ,אולי
בשל צרות עינינו והקושי להתלהב ולשמוח בחלקנו ,בחלק
ששייך לנו באמת!
הרבה לפני ימיו של רבי נחמן התוודע העולם לארכימדס
המדען והחוקר .כאשר הצליח ארכימדס למצוא תובנה חדשה
ומפתיעה על נפח הגוף ונפח כתרו של המלך ,תקפה אותו
התלהבות קיצונית שגרמה לו לצאת מגדרו ולרוץ עירום
ברחוב ...ונראה לומר שלא רק בגלל הגילוי המדעי ,אלא יותר
בשל אופיו המתבונן בבריאה או בטבע ומוצא בהם חידושים
וריגושים גם כשהוא יושב באמבטיה .אפשר להתווכח על
מידת אמינותו של הגילוי ויכולת ההוכחה שלו במציאות
בכלים שהיו באותה התקופה ,אבל אין זה משנה לאדם שחווה
את עוצמת הגילוי והמציאה ששייכת רק לו אחרי מחשבות
וחיפושים ארוכים.
לא תמיד אנחנו יודעים אילו אבידות אנחנו מחפשים ואילו
מציאות אינן שייכות לנו .כדי להצליח להבחין בכך ,מייעץ לנו

רבי נחמן להסתכל על המציאוּ ת הקיימת מתוך נקודת מבט
המכירה במציאות מקבילה ,מעבר למציאות המוכרת  -מציאות
שהיא המהות של מה שאנחנו רואים ביום-יום .בסיועה
של מציאות זו ,כאשר באמת נמצא את מה שאנחנו באמת
מחפשים ,כבר נדע ונכיר בכך ללא צורך לקבל הוכחות או
אישורים חיצוניים לדבר.
ובחזרה לחוק מרפי שבפתיחה  -כנראה שהצורך בחיפוש
יסודי ומתיש אחרי אבידה כלשהי הוא סוג של סימן בשבילנו
שהאבידה לא באמת שייכת לנו כרגע ,ולכן לא נמצא את מה
שאנחנו מחפשים ,אבל אולי נמצא 'על הדרך' את מה שאנחנו
באמת צריכים.
אם מצאתם טעם בדברי ,עשו לי "לייק" ,אבל אל תחפשו אותי
בפייסבוק כי פשוט איבדתי את קוד הכניסה לרשת ,ורק אחרי
שחיפשתי בנרות ולא מצאתי ,נזכרתי שמעולם לא היה לי קוד
כזה...

מירב
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אבידות ומציאות

הקליניקה כמחלקת אבידות ומציאות
ללי אלכסנדר
ישנם ימים בהם הקליניקה שלי נדמית בעיני למחלקת אבידות
ומציאות .אנשים מגיעים ואומרים את שבפיהם ,אך לבם
מבקש דבר אחר .משהו שאבד ,משהו שנשכח ,משהו שאינו
בנמצא .לעתים יודעים הם מהו ,ולעתים רק חשים שהיה
משהו ואיננו עוד .אהוב נפש שפעם אהב וכבר לא ,או שהפך
מאוהב לאויב .אב או אם ,או חלילה בן או בת ,שהלכו לעולמם,
והותירו עולם ריק עד מבלי הכיל .חלום שהיה ונשבר .כמיהה
שהושבה ריקם .בית שנלקח .כבוד שנרמס .ילדוּ ת שנחמסה
ועמה תמימות שהוכתמה .יופי ,נחמה ,חסד ,שביקשו ולא
מצאו .וכמו אנשים המגיעים אל רשות האבידות והמציאות,
הם מגיעים ,לעתים מלאי תקווה ,בטוחים שהנה סוף-סוף
יימצא מה שביקשו ,ואם לא יימצא ,יגיע מזור .ואם לא מזור,
אולי שכחה .ואם לא שכחה אז הקלה .אחרים מגיעים מבוצרים
מאחורי מחסומים של חשש וחשדנות  -לא יבינו אותם ,לא
יאמינו ,לא ירצו לתת ,הרשות אינה מסוגלת או מעוניינת
להשיב את שאבד.
יש ימים שהקליניקה שלי נדמית בעיני למחלקת אבידות
ומציאות .אנשים פותחים את בית נפשם ,שם חדריהם נעולים
ומדפיהם מלאי אבק ,חושפים מזוודות נשכחות ,תרמילים
מלאים או ריקים ,זיכרונות משומשים ,נקובי חורים של שכחה,
ארכיונים של כתבי עלבון וכאב ,טופסי אובדן ואישורי סבל.
עדויות לאושר גדול שהיה ,שהובטח ,שנגזל.
למדתי שאינני יכולה למצוא את מה שאיבדו .אני יכולה
להיות עדה .עדה לאובדן ,לאי הצדק ,לשממה ,לכעס ,לעלבון
המתפרץ ,לכאב ,לאשמה .עדה לרגע של חסד בו השלימו עם
משהו שלא יחזור ,או מצאו על מדפיהם משהו נפלא ששכחו
את קיומו ,או שבחרו עד היום להתעלם ממנו והנה הוא אבן
מילואים יפהפייה.
לעתים ,כשהם הולכים ממני אל תחנות חייהם ,קצת מנוחמים
יותר ,קצת מחוברים יותר ,אולי אבודים פחות ,אני נשארת
לבד ,נשכחת במחלקת אבידות ומציאות ,בין אבק צורב וחפצים
שאין להם דורש ,מרגישה קצת אבודה בעצמי .ולפעמים אני
כותבת שיר.

ללי אלכסנדר לבית שפרעם  ,בת עין צורים
וחברת עין צורים .נשואה לפיליפ .אם לארבעה
וסבתא לשמונה .מטפלת באמנות ,משפחתית
וזוגית .מתמחה בעבודה עם נפגעות תקיפה מינית.
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על סף
על סף הדלת של
אובדנך
אבדו לי מיליי כולן.
אין לי מקום
אין לי מקום
בבית אבלך.
מעבר לסף
תהום פערה פיה
בין הסלון למטבח.
רסיסי זכוכית קפה בוץ
אתה המהבהב שם באדום ללא פילטר.
מתעשן ,כלה.
מה איתי
בבור עיצבונך האפל?
מה איתי?
תרעלת אספתך אל חיקה
מלבה חושיך ללא נשוא עד שלא תחפוץ.
מקדש מעט בנית לך שם מבצר-אין-פורץ.
ולי אסור לבוא בשעריו.
אובדת כוכבים ומזלות
כושפת כשפים ,עולה על המוקד,
מוחרמת
ממך.
מעבר לסף ,משם ,אני רואה
אתה
בדרך אל חדר המיטות.
שם נפרשים מיתריך הריקים מנחמה
אני יודעת
אין לי מקום
אין לי מקום
באובדנך.

השיבה הביתה

השיבה הביתה
אביעד עברון

עשרים שנה הוא חיכה .אולי אפילו יותר .זה הבית שגידל
אותך ,שנתן לך כל מה שהיית צריך :אוכל לאכול ,בגד ללבוש,
חברים לקרוא וספרים לשחק איתם.
עשרים שנה הוא חיכה ,אבל בית שעומד ריק עשרים שנה לא
נשאר כשהיה .אף אם המיטה בפנים מוצעת והשולחן ערוך
כמו שעזבת אותם לפני שני עשורים ,יִ ְקׁ ֵשה עליך להיכנס .צירי
הדלת ודאי חלודים .עקבותיהם של הדיירים מתומני הרגליים
טוויות מקצה אחד של הבית למשנהו.
אתה עומד בפתח הבית ,מסתכל ,תוהה :האם אני רוצה להיכנס
הביתה?
עמוק בפנים אתה יודע שכן ,ששום בית בעולם לא יחליף את
בית הילדות שלך .אתה עומד בחוץ ולא מבין מדוע אינך מסוגל
להיכנס .ואז ,כמו נורה נדלקת מעל ראשך ,אתה קולט .הבית
נתן לך הכול ,חוץ מסיבה אמיתית לחזור אליו .וזה לא כי הוא
לא רצה ,או שלא היתה לו .להפך ,היו לו הכוונות הכי טובות
בעולם .זה פשוט נראה לו ברור מאליו.
לאט-לאט אתה מבין שאתה ,ורק אתה ,יכול להיות זה שימצא
את הסיבה שלך להיכנס בחזרה הביתה .אתה יודע שדרושה כאן
החלטה אמיצה .הרבה עבודה לפניך – להסיר חלודה ,לנקות
אבק ,לפנות קורי עכביש...
אבל אתה רוצה בכך! אתה לא נרתע ולא חושש מעבודה קשה,
הרי עבודה קשה היא אחד הדברים עליהם גדלת בבית הזה .ולא
סתם ,אתה גם למדת ליהנות מעבודה קשה.
אך אתה עדיין עומד בחוץ .אתה יודע שהדבר הנכון הוא להיכנס
פנימה ,אך אתה בשלך ,בחוץ .אולי רגליך לא נותנות לך
להיכנס? אולי זה דווקא הראש? הבית קורא לך :בוא ,היכנס!
אך אתה לא מצליח .למה?
אתה עומד בחוץ ,בוהה בדלת .תמונות ילדות צפות ועולות.
הנה הבית שוקק חיים .האחים ,החברים ,כולם שם .ובמרכז–
ההורים .ההורים שסביבם סבב הכול .ההורים שאינם כבר
עשרים שנה ,ומאז שהלכו התרוקן הבית מחיוניותו .ההורים
שהיו אולי אותה סיבה נעלמה לחזור הביתה .ואז אתה מבין.
כדי לחזור הביתה ,צריך להחזיר את ההורים .נכון ,ההורים אינם
עוד בין החיים .להחיות אותם אי אפשר ,אך גם לא צריך .אם

עמוק בפנים אתה יודע שכן ,ששום בית בעולם
לא יחליף את בית הילדות שלך .אתה עומד
בחוץ ולא מבין מדוע אינך מסוגל להיכנס .ואז,
כמו נורה נדלקת מעל ראשך ,אתה קולט .הבית
נתן לך הכול ,חוץ מסיבה אמיתית לחזור אליו.
אתה רוצה לחזור הביתה ,עליך להחיות את רוחם ,לחשוב איך
הם היו מחזירים הביתה את האחים והחברים.
אתה מבין שמצפה לך עבודה קשה מסוג שלא הכרת .אתה
מסתובב אחורה ,יורד במדרגות ,והולך .אבל הפעם ,בניגוד
לפעם הקודמת ,אתה הולך על מנת לחזור .אתה הולך לחפש
את החברים שלך .לחפש את האחים ,את מי שגדל בבית הזה,
ולמצוא מי מהם יעזור לך לפתוח את הדלת ,אך יותר מכך –
להחיות את הבית .את זה אי אפשר לעשות את זה לבד .אתה
יוצא למסע הגדול שלך ,המסע המטורף הביתה .האם תמצא
שותפים למטרתך? האם הבית יוכל לחיות שוב? הכול תלוי בך,
כמה הבית חשוב לך ,כמה תשקיע בו.

סעד
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אבידות ומציאות על ספת הטיפול
אלי ברמן
עבודתי כעובד סוציאלי וכיועץ חינוכי מפגישה אותי כל הזמן
עם אנשים ומשפחות שאיבדו משהו יקר-ערך ,בעל משמעות
רבה ,לעתים קיומית ,להווייתם ולחייהם.

חיינו במדינת ישראל ,המושפעת כל כך
מהתרבות האמריקנית ,משפיעים על
ההתמודדות עם משבר .תרבות המקדשת
הצלחה בכל מחיר ,ומדגישה את התענוג והכיף
("איך היה הטיול? כיף"" .איך היה החופש?
כיף" ).מתקשה לחנך לשאת ולהכיל מצבי קושי
גדול או משבר.
שאלת האובדן אינה מושג אובייקטיבי ,אלא היא תלויה
בפרשנות המוענקת לאובדן ,ממש כשם שהמושגים טראומה
או לקות גם הם הנם תלויי-פרשנות .השאלה כיצד מפרש
האדם את האובדן תלויה במרכיבים ובמשתנים רבים ,ביניהם:
גילו של האדם ,מבנה אישיותו וההיסטוריה האישית שלו  -האם
התחנך במשפחה ,בחברה או בתרבות שמאפשרים התמודדות
עם האובדן ,שרואים בו חלק אינטגרלי של הקיום האנושי,
הכולל לא רק הישגים אלא גם כישלונות ,לא רק רכישות
ומציאות אלא גם אבידות ואובדנים.

8

האובדן והאבידה קשורים גם למושג המשבר – מצב שבו
הפרט (או המשפחה או הארגון) מתקשה להמשיך ולתפקד
נוכח הקשיים והבעיות אותם פגש .תפישת המשבר גם היא
תלויה במרכיבים פסיכולוגיים ,חברתיים ותרבותיים שונים.
חיינו במדינת ישראל ,המושפעת כל כך מהתרבות האמריקנית,
משפיעים על עצם ההתמודדות עם משבר ,באשר הוא .תרבות
המקדשת הצלחה בכל מחיר ,כתנאי בלעדי להערכה ,ומדגישה
את התענוג והכיף ("איך היה הטיול? כיף"" .איך היה החופש?
כיף" ).מתקשה לחנך את הילד והמתבגר לשאת ולהכיל מצבי
קושי גדול או משבר.
התפישה התנ"כית של המשבר  -אבן הלידה עליה כרעה
היולדת באנחה ובבכייה ,תוך מתן חיים חדשים  -והגישה
שמשבר ,אם מטפלים בו נכון ,עשוי להיות מושג חיובי,
מצמיח ,מקדם ,זרות לרוח החשיבה המערבית האמריקנית
המקדשת את האינסטנט והכיף .אפילו האמירות היהודיות
"יגעת ומצאת  -תאמין" ו"לפום צערא – אגרא" ,המניחות שכדי
למצוא צריך למשך זמן מסוים לאבד (זמן ,כסף ,שליטה וכו'),
מחזקות עמדה חינוכית–פילוסופית-פסיכולוגית זו של ראייה
חיובית של מה שנתפס כשלילי בלבד .ד"ר מרגרט קובלר-רוס
בספרה הידוע לחיות עם המוות מנתחת את השלבים שעובר
האדם שחווה אובדן (של בן משפחה אהוב וקרוב ,של איבר
מגופו ,של רכוש שרכש – פיזי או רוחני ,מוחשי או מופשט).
בטיפול במי שחווה זאת חשוב לזהות את השלב שבו הוא נמצא
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בתהליך זה :הלם ,הכחשה ,מיקוח ,כעס ,אבל או השלמה.
ברצוני לשתף אתכם בחוויה יוצאת דופן שחוויתי לאחרונה:
לא מכבר סיימתי ללמוד בקורס של טיפול בנפגעי תקיפה
מינית במגזר החרדי .ההשתלמות אורגנה מטעם מכון "חרוב"
שעוסק בין השאר בילדים במצוקה ,והשתתפו בו עובדים
סוציאליים המטפלים במגזר החרדי .אני נשלחתי להשתלמות
זאת מטעם המרכז למשפחה "שערי הצלחה" באשדוד ,המטפל
בילדים ,בנוער ובמשפחות במגזר החרדי ,שבו אני עובד כבר
ארבע שנים .בנוסף להרצאות מחכימות ומאלפות ביותר בנושא
הנדון ,שנתנו מומחים בתחום ,היתה לנו גם סדנה מתמשכת
שהודרכה בידי מטפל באמנות.
באחת הפגישות נתן לנו המדריך אריחי חרסינה לבנים וצבעי
גואש ,וביקש שכל אחד יצייר על האריח שלו .יצרנו יצירות
מעניינות וכל אחד התבקש להסביר את יצירתו בכמה מילים.
לאחר מכן המדריך נתן לנו קופסאות קרטון ,לתוכן הכנסנו את
יצירותינו וירדנו לחניון תת-קרקעי מקורה של הבניין .ההנחיה
שקיבלנו היתה שכל אחד יתייחד עם היצירה שלו מספר
דקות בפינות החניון ,ואז ישמוט את האריח ,שיתנפץ כמובן
לרסיסים .את שברי האריח התבקשנו לאסוף לתוך הקופסה,
ולעלות איתם חזרה לחדר הסדנה ,שם ניסינו איש איש,
באמצעות דבק ,לאחות את שברי האריח שלו.
תהליך זה  -איסוף השברים והניסיון לשחזר את המציאות
השלמה הקודמת  -הנו תהליך סיזיפי ומייסר .אט-אט אתה
מבין שהניסיון לשחזר בדיוק את שאבד הנו פתטי ,כואב
ומתסכל .במקום זאת אתה מגלה כי יופי רב טמון דווקא
ביצירה החדשה ,שנשענת על מרכיבי הישן ,אך אינה מנסה
לשחזרו אלא לבטא משהו אחר ,וסימני השבירה ,הצלקות
והחלקים החסרים מעניקים לה דווקא יופי חדש ,משמעות
חדשה.

סדנה זו היתה סיכום של קורס שלם שבו התמודדנו ,כמטפלים,
עם מציאות קשה ביותר של נפגעים ,שעולמם התרסק,
שהטראומה שחוו מאפילה על כל אישיותם ,שרק באמצעות
טיפול יוכלו לאחות את השברים .מחשבה נוספת שהעסיקה
אותי בתום סדנת השבירה והאיחוי היתה מדוע בכלל הסכמתי
לציית לדברי המנחה ולשבור את היצירה שעמלתי עליה,
שהתקשרתי אליה כל כך? היתה פה אולי פגיעה נוספת ,בלתי-
מודעת ,שהתמסרתי אליה בקלות רבה מדי ,ממש כפי שרבים
מהנפגעים חשים בקשר לפגיעתם הם.
השאלה הבסיסית שפתחתי בה – בעניין משמעות האובדן
וריפוי על ידי משמעות  -קשורה בין השאר לזרם גדול בארצות
הברית ,וגם בארץ ,שתומך בתרפיה על ידי משמעות ,וליתר
דיוק ,על ידי פילוסופיה .חלוץ הכיוון הטיפולי הזה היה ויקטור
פראנקל בספרו אדם מחפש משמעות וידועים ספרים נוספים
כמו :אפלטון במקום פרוזאק של לו מארינוף ,הספר על
השיגעון של יגאל ורדי ,ועוד.
כאשר מצוקותיו של האדם נובעות מכך שכבר יש לו הכול,
כאשר הוא חש בריק קיומי ,שאין לו דבר והוא זקוק לטעם
לחייו ,עלינו כמטפלים ,לסייע לו למצוא משמעות  -דתית,
פילוסופית ,או אחרת .במצב בו הפסיכולוגיה הקונבנציונלית
לזרמיה כבר אינה מספקת מענים הולמים ,יש להשתמש
במשהו שהוא מעבר לה – במשמעות העמוקה של החיים.
תופעות עולמיות של התחזקות הדתות מצביעות על כיוון
זה – עולם שניסה להסתדר בלי האל ,או האלים ,ונכשל .לנו,
כיהודים מאמינים ושומרי מצוות אין צורך לרעות בשדות זרים
של אמונות ודעות – לרשותנו עומד ארון הספרים היהודי
שמעניק שפע של ספרות ישנה וחדשה שתסייע לנו במציאת
משמעות לשברים ולאובדנים האנושיים.

בארות יצחק

איסוף השברים והניסיון לשחזר את המציאות הקודמת  -הנו תהליך סיזיפי ומייסר.
הניסיון לשחזר בדיוק את שאבד הנו פתטי ,כואב ומתסכל .במקום זאת אתה מגלה כי
יופי רב טמון דווקא ביצירה החדשה ,שנשענת על מרכיבי הישן ,אך אינה מנסה לשחזרו.
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אלו מציאות?
איתי וגשל

נגמרו החגים ,התחילה השנה .חתן תורה ,חתן בראשית .תפילה
לגשם.
אני שוב מתחיל לקרוא מבראשית :בריאת העולם ,בריאת
האדם וגירושו מגן העדן ,המבול ,מגדל בבל.
המגדל נבנה מתוך פחד .פחד מאיבוד הדרך חזרה ,פחד מהחוץ,
פחד מהשונה.
רוב הפרשנים רואים ב"פירוק" מגדל בבל ופיזור אנשי העיר על
פני הארץ עונש ,אך אולי זה הדבר הכי טוב שקרה להם .הפצתם
על פני הארץ חייבה אותם למצוא דרכים חדשות ,שפות
חדשות ,לברוא תרבות חדשה לעצמם .לראות עולם.
לצאת מהגולם ולעוף ,להתפתח.
אברם נשלח מכל מה שהכיר במחי "לך לך" .עזב את ביתו,
מולדתו וארצו ,הורחק מכל מרכיבי זהותו  -כדי להמציא עצמו
במקום אחר ,חדש .לברוא עם.

רוב הפרשנים רואים ב"פירוק" מגדל בבל
ופיזור אנשי העיר על פני הארץ עונש ,אך אולי
זה הדבר הכי טוב שקרה להם .הפצתם על פני
הארץ חייבה אותם למצוא דרכים חדשות,
שפות חדשות ,לברוא תרבות חדשה לעצמם.
לראות עולם.
והורי הפרטיים עזבו את תל אביב וירושלים והמציאו את עצמם
בתור קיבוצניקים.
ואני לא יודע לבחור  -את מה לאבד ומה אמצא.
רחל אמנו בלידתה את יוסף אומרת" :אסף ה' את חרפתי" ,ומיד
אחר כך "ותקרא את שמו יוסף" (בראשית ל).
וכך דבר נגמר ואחר מתחיל .והמרחק שבין קץ ליקיצה ,בין סוף
להוספה ,אם קיים הוא ,הרי כהרף עין הוא.
אבידות שהן מציאות.
יש אי בים האגאי ,לא רחוק מתורכיה ,שבו הזקנים שוכחים
למות .הרבה מהם חוצים את גילאי ה 85-וה 90-וממשיכים
בשגרתם .אחד מהם החליט לוותר על מאבק במחלת הסרטן
באמריקה ובחר למות בכפר הולדתו .בסופו של דבר הוא נרפא
מהמחלה ללא טיפול רפואי.
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ה"סוד" של המקום לא ברור ,אבל בכתבה בעיתון "הארץ"
מתואר סגנון חייהם של יושבי האי" :הולכים לישון מאוחר
וקמים ביקיצה טבעית ,עובדים שעות מעטות ,שינה בצהריים -
חובה ,תזונה מסורתית של האי שמסתבר שהיא גם בריאה ,הרבה
תה ויין ,ומעל הכול  -סיבה לקום בבוקר .אלמנט נוסף ,אך לא
פחות חשוב ,הוא קהילה פעילה ,מעורבת ועוטפת ויש להודות,
גם חטטנית במידה".
מובן שבסגנון חיים המתואר אין מקום למה שהעולם המערבי
מכנה "מותרות" .אפילו דברים מובנים מאליהם בשבילנו (קולנוע,
טלוויזיה ,חטיפים וכדומה) הם שם דבר לא מוכר ולא נחוץ.
ויתור ויתרון ,איבוד בשביל מציאוּ ת.
בסרט "גן עדן" של רן טל ,אני נפגש עם אנשים המבקרים קבוע
בסחנה ,הוא גן השלושה .לאורכו של הסרט מספר כל משתתף
סיפור מחייו או את סיפור חייו.
אם מקשיבים טוב לסיפור ולשתיקותיו ,שומעים בין השורות
אבידות ומציאות.
מצמרר במיוחד הוא סיפורו של יקה בן  92מאחד הקיבוצים
בעמק ,המספר על בכיו בתחנת הרכבת אחרי פרידה
ממשפחתו ,ועל אותו נאצי שמעודד אותו באומרו" :טוב שאתה
נוסע לפלסטינה ,טוב מאוד".
אותו יקה אמנם כבר מתקשה בשחייה ,אך הוא ממשיך
להתמיד ,והוא מעניק לי תמונת נחמה פואטית :לא צריך
להיות שחיין גדול כדי להשאיר מעגלים הולכים וגדלים במים
העוטפים אותו ואת רעיו השחיינים.
"אלו מציאות שלו ,ואלו חייב להכריז.
אלו מציאות שלו ,מצא פרות מפזרין ,מעות מפזרות ,כריכות
ברשות הרבים ,ועגולי דבלה ,ככרות של נחתום ,מחרוזות של
דגים ,וחתיכות של בשר( "...בבא מציעא פ"ב ,מ"א).
אילו מציאות שלו? אבל באמת שלו?
אלו שצריך לאסוף אותן .לעבוד בשבילן .אותן מרוויחים
באמת .אלו מציאות שלו.
אדם על אדמתו .אברהם הרחק ממולדתו .אנשי בבל בלי דרך
הביתה.
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עין צורים

ותשחק ליום אחרון

שְִחַק לְיו ֹם אַחֲרוֹן"
"ו ַ ּתִ ֹ
התמודדות עם חזיון המוות
הרב חנן פורת ז"ל
דברים שכתב מספר חודשים לפני פטירתו,
מתוך ספרו מעט מן האור
		

"הׁ ְּשכוֹל ִמ ְס ּתו ֵֹפף ְּב ִעמ ְֵקי ָא ֳה ֵלינוּ
ַ

		

ָהיָ ה ִּבנְ ִת ֵיבנוּ ַהׁ ְּשכוֹל ְּכ ָע ִמית –

		

בלינוּ
שא ְּב ַכ ָּפיו ֶאל ֶחׁ ְש ַכת ֲא ֵ
נ ֹו ֵ ׂ

		

נֵ ר יָ גוֹן ,נֵ ר ָּגאוֹן – ֵאׁש ָּת ִמיד".

כך כתב משה טבנקין בעיצומה של מלחמת השחרור בתש"ח,
בשיר מספד לבני עין חרוד שנפלו בקרב .מאז עברו למעלה
משנות דור ,מדינת ישראל גדלה והתעצמה ואף צבא חזק יש
לנו היום ,ברוך ה' .אך עדיין מלחמת השחרור לא תמה והטרור
מכה בנו עד זוב דם .לאמיתו של דבר מרקד המוות סביבנו לא
רק בעת מלחמה ,אלא גם בעת שלום ,וצלו הארוך פרוש על
משעולינו בכל פינה ,לעת מחלה וזקנה ,אסון ותאונה.
בדרכים שונות ניסה האדם ,מאז ומקדם ,להימלט מחזיון
המוות .היו שבנו היכלות ופירמידות ענק להנצחת זכרם של
המתים ,היו שהתייאשו מן המציאות וברחו ל"עולם של
נירוונה" והיו שהתמכרו להנאות החיים מתוך השקפת עולם
הדוניסטית האומרת" :אכול ושתה כי מחר נמות" .אך לא היה
בכוח כל אלה להסיר את אימת המוות ,וכל דרכי המילוט נתגלו
כדרכים ללא מוצא.

"אדם סופו לעפר - "...ומה נותר?
המורשת היהודית הישירה מבט מפוכח אל המוות ,וגיבשה
מסכת שלמה של הלכות ומנהגים סביב המיתה ,הקבורה וימי
האבל .לצד ההלכות המעשיות ,המקפלות חוכמת חיים והבנה
פסיכולוגית עמוקה ,סללה אמונת ישראל נתיבים רוחניים
להתמודדות עם השאלה :מה נותר מן האדם לאחר שובו לעפר?
במסגרת מצומצמת זו נציע בראשי פרקים שלושה קווים
מנחים בתחום זה ,שבו רב הנסתר על הנגלה:
ראשית ,הביטוי המקראי הייחודי "וַ ָּי ָמת ...וַ ֵּי ָא ֶסף ֶאל ַע ָּמיו"
(בראשית כה ,ח) מעיד כי אין לראות את תחילתם וסופם של חיי
האדם כמנותקים מחיי הנצח ,שכן אין הוא אלא חוליה בשרשרת
הדורות היונקת מאבותיו ונמשכת בזרעו אחריו .על כן אין הנשמה
הפרטית אובדת ,אלא לאחר מיתתה נאספת היא אל עמה.

שנית ,היחיד אינו רק "נאסף אל עמיו" אלא גם מוסיף לעמו.
כמה גדולים דברי הרמב"ם שאמר" :והצדיקים  -אין בונים
להם נפש על קברותיהם .דבריהם הם זכרונם" (הלכות אבל ד,
ד) .אכן ,התכנים הרוחניים שהשאיר האדם בעולם והמעשים
הטובים שעשה בחייו ,אינם אובדים לאחר לכתו אלא נאספים
ומוסיפים לתת את תנובתם ,וכל האוצרות שהוטמעו מכוחו
בלב האומה שבים לפכות בנו ולבנות את תוכן חיינו.
ושלישית ,מעל לכול :נשמת האדם היא חלק אלוה ממעל ,ולפיכך
אין היא אובדת במותו אלא שבה אל כור מחצבתה לאור באור
"כי ִע ְּמךָ ְמקוֹר ַח ִּייםְּ ,באוֹרְ ךָ נִ רְ ֶאה אוֹר" (תהילים לו ,י).
החייםִּ :
האמונה בהישארות הנפש אינה אשליה נאיבית ,הניתנת כסם
הרגעה מפני אימת המוות ,אלא השקפת עולם עמוקה ,המיוסדת
על מורשת אבות מזה ,ועל התבוננות הגיונית בחוקי הטבע מזה.
כל המאמין בנשמה השוכנת באדם בימי חייו ,חייב לשאול
את עצמו :לאן נעלמת נשמה זו עם מותו? האומנם אובדת
היא וכלה? הן חוקי הטבע מלמדים אותנו שאין בעולם דבר
האבד לחלוטין .האם אין חוקי שימור החומר והאנרגיה בתחום
הפיזיקה רומזים לחוק "שימור הנפש ,הרוח והנשמה" בתחום
המטפיזיקה" ,גבוה מעל גבוה"?
אך כאן יש להיזהר ולהזהיר :איננו מתיימרים להציץ מאחורי
הפרגוד ולקבוע את מסלולה המדויק של הנשמה בגנזי מרומים.
גם חכמי ישראל המדברים על גן עדן וגיהינום ,ועל "צדיקים
היושבים ועטרותיהן בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" ,דיברו
דבריהם – כלשון הרמב"ם (הלכות תשובה ח ,ב) – "על דרך
החידה" .עתה צאו וראו כיצד השפילו קנאי האסלאם את דמות
העולם הבא ,בהבטיחם לרוצחים המתאבדים תענוגות בשר
בדמות שבעים ושתיים בתולות המצפות להם בגן עדן.
לא בכדי לעג הרמב"ם לגישה שפלה זו וכתב..." :שמא תקל
בעיניך טובה זו ,ותדמה שאין שכר המצוות והווית האדם
שלם בדרכי אמת ,אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות,
ובועל צורות נאות ,ולובש בגדי שש ורקמה ...כמו שמדמין
אלו הערביים הטיפשים האוילים השטופים בזימה( "...הלכות
תשובה ח ,ו).
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אבידות ומציאות

דווקא לנוכח גישה ירודה זו ראוי שנזכור שעצם האמונה
בהישארות הנפש ובעולם הבא – יסודה בהררי קודש והיא
ישרה וטהורה.

ומן המקדש לא יצא
ההתמודדות עם חזיון המוות באה לידי ביטוי מיוחד בפתח פרשת
אמור ,העוסקת במעמד הכהונה ,ואוסרת על הכהנים להיטמא
למתים ,מלבד לקרובים מדרגה ראשונה ,כגון אשתו ,אביו ואמו,
אחיו ואחותו ,בנו ובתו .הקפדה יתרה הקפידה התורה על הכהן
הגדול שלא להיטמא אף לבני משפחתו הקרובה" :וְ ַעל ָּכל נַ ְפׁשֹת
ֵמת לֹא יָ בֹא ְל ָא ִביו וּ ְל ִא ּמ ֹו לֹא יִ ַּט ָּמא וּ ִמן ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא יֵ ֵצא וְ לֹא יְ ַח ֵּלל
ֵאת ִמ ְקדַּׁש ֱא ֹלהָיו" (ויקרא כא ,יא-יב).
מה פשר הביטוי "ומן המקדש לא יצא" ,ומה טעמו של איסור
זה?
בספרא לפרשת שמיני (מכילתא דמילואים מ"ב) פירשו
חכמים'" :ומן המקדש לא יצא ולא יחלל' – אימתי אינו יוצא
ואינו מחלל? הוי אומר :בשעת עבודה".
ויפה ביאר הרמב"ן (ויקרא כא ,יב) ציווי זה" :יזהיר בכהן גדול
שלא יצא מן המקדש בשעת עבודה על כל נפשות מת ,ולא
יחלל את המקדש שיעזוב עבודתו לכבוד המת ,אבל יהיה כבוד
המקדש ועבודתו גדול עליו מכבוד המת ואהבתו אותו" .לעומת
זאת קובעים חכמים במסכת סנהדרין (פ"ב ,מ"א) שאף שלא
בשעת עבודה אסור לכהן הגדול ללכת אחר מיטת קרוביו,
ורבי מאיר לומד זאת כך מהפסוק "ומן המקדש לא יצא" –
"מקדושתו לא יצא".
גם אם נקבל את דברי הרמב"ן בפירושו לתורה שדרשה זו אינה
אלא "אסמכתא מדבריהם" ,ומדאורייתא לא נאסר עליו ללוות
את המת שלא בשעת העבודה ,מכל מקום ברור שעצם איסור
טומאה למתים תקף ועומד אף לא בשעת העבודה במקדש ,ועל
כורחנו עלינו לומר שמגמת התורה להרחיק את הכהנים מעצם
המגע עם טומאת המת ,למען לא יצאו מקדושתם.

המוות הוא חזיון שווא!
על נקודה זו עמד הראי"ה קוק זצ"ל" ,הכהן הגדול מאחיו",
וכתב בעקבותיה דברים היורדים ונוקבים עד תהום:
"המות הוא חזיון שוא! טומאתו היא שקרו! מה שבני האדם
קוראים מות ,הרי הוא רק תגבורת החיים ותעצומתם .ומתוך
השקיעה התהומית בקטנות ,אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה,
הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה
שהוא קוראה מות .מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה
שקרית זו ,שאי אפשר להמלט ממנה כל הזמן שהממשל הכזבי
כל כך שולט בעולם ,כי אם בהעברת העינים מהמחזה המביא את
רשמי ההטעאה הללו אל הנפש' :על כל נפשות מת לא יבוא',
'לנפש לא יטמא בעמיו'" (אורות הקודש ב ,עמ' שפ).

אל יובנו דברי הראי"ה קוק שלא כהלכה .ודאי שהרב כאב את
אובדן החיים ,ובפרט חיי צעירים שנקטפו בלא עת ,ונאמנת
עלינו עדותו של רבי אריה לוין זצ"ל ,כיצד התעלף הרב קוק
בשומעו על הטבח בקדושי תרפ"ט בחברון .אבל הראי"ה קוק
העמיק להבחין בין צערם של החיים על אובדן יקיריהם ,לבין
ההכרה כי גם לאחר מותם לא נסתיימה עלייתם בקודש והם
זוכים ל"תגבורת החיים ותעצומתם".
הראי"ה קוק חושף את שורש ההלכה האוסרת על כהנים
להיטמא למתים ,ומאיר באמצעותה את הדרך להתמודדות עם
חזיון המוות מנקודת מבט הניצבת מעליו ואינה כורעת ברך
לפניו ,נקודת מבט הצופה למרחקים ורואה את החיים המפכים
לאחר המוות בעולמות עליונים.
וברוח דברי הראי"ה אוסיף דברים בנימה אישית:
מאז ימי נעורי התקשיתי להשלים עם ההלכה הקובעת שאסור
לכהנים להיות שותפים מלאים בלוויית המת ולגלות בכך את
שמתה מוטל לפניה .אך
ּ
מעורבותם האישית בצער המשפחה
מאז שהפנמתי את דברי הראי"ה על חזיון המוות ש"טומאתו
היא שקרו" ,כל אימת שאני נושא עיני אל הכהנים הניצבים
בדומייה מחוץ למעגל הקרוב של העוסקים בקבורה כאן ועכשיו
ומרימים עיניהם הרחק וגבוה ,אני נזכר בדברי הראי"ה הקוראים
אלינו" :אל גאווה המוות!" .חיי הנצח הנמשכים והולכים ביתר
עוז בעולם הבא עוד ינצחו את המוות ,והכהנים שלוחים לבשר
בשורה זו בקדושה ובטהרה ,דווקא בעיצומה של תחושת הצער,
בעת ההלוויה והקבורה.

החתונה הגדולה
פרשת אמור חלה בדרך כלל בסמיכות לל"ג בעומר ,יום ההילולה
של התנא האלוהי רבי שמעון בר יוחאי .במבט שטחי מעוררת
הילולה זו תהייה" :לשמחה מה זו עושה"? ומה פשר ההילולה,
שאצל חכמים מיוחדת בדרך כלל ללשון שמחת חתונה ,דווקא ביום
הסתלקותם של צדיקים שהיה ראוי לנהוג בו מספד וצער?
והנה בתורת הסוד פירשו כך את הדבר :כי העולם הזה הוא
בבחינת אירוסין ,והעולם הבא בבחינת נישואין ,לפי שבעולם
הזה מתגלה לנו חיצוניות התורה ,ובעולם הבא יתגלו סודותיה
ופנימיותה ,ונשמתו של רשב"י אשר נכספה כל ימיה לגלות
סתרי תורה ,שבה בעת הסתלקותה לחדר חופתה להתייחד עם
קונה .ולפיכך בשעת נישואין זו ראויה הילולה (על פי הרב זוין,
המועדים בהלכה ,עמ' שסג).
אכן גבוהים הדברים הגנוזים במעמד הכהנים בעת הקבורה,
חותמם אמת ואורם גנוז בסתרי תורה .ואנו בפתחם נעמוד
ושפתינו דובבות :אשריכם הכהנים המתווים דווקא בעת
הקבורה את הדרך מעולם תחתון לעולם עליון ,ואשריך בר
יוחאי העולה בעת הסתלקותו מן העולם מאירוסין לנישואין
ֵלאור באור פני מלך חיים ,בזכותך זוכה כנסת ישראל כולה
ש ַחק ְליוֹם ַא ֲחרוֹן".
להתבשר מפי עליון" :עֹז וְ ָה ָדר ְלבוּ ׁ ָש ּה וַ ִּת ְ ׂ
הביא לדפוס :אורי פורת
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מהי פרידה?

מהי פרידה?
במלאת  14שנה לפטירתו של אורי יפה ז"ל ,משרטטת אשתו,
באופן כן ונוגע ,קווים למסע הפרידה מבעל ואב אוהב ומסור
רבקה יפה
הפרידה מאדם אהוב מכילה
בתוכה ,מטבע הדברים ובעצם
הגדרתה ,הסתלקות של חלק
ממה שהיה שלם ועכשיו
כבר לא .מי שהיה על ידך
ואיתך תמיד ועכשיו ,נמצא
כבר במקום אחר ,רחוק ,ללא
גישה ,ללא נגיעה.
בכל פרידה נשארים בהרגשה של חסר ,של אובדן ,של ריק,
כל שכן בפרידה מאדם שהיה חלק ממך  -מקיומך ,ממהותך,
מנשמתך ,שדרכו היית גם מגדירה את עצמך :אם או אב ,רעיה
או בעל ,בן או בת ,אח או אחות ,דוד או דודה ,אחיינית או
אחיין ,בן דוד או בת דודה או סתם חבר ורע.
ברם ,עם זאת ,בתוך החסר ,האובדן ,הריק ,ממשיכים
להיערם אין-ספור זיכרונות ,תחושות ,מחשבות .מצב משונה
ופרדוקסלי שכזה :לעתים מלא ומוצף ,לעתים ריק ויבש
ולעתים שניהם יחד – אלפי דמעות שלא נאגרות אלא זורמות
לשומקום ,שוטפות ומטהרות ,אבל כואבות כל כך .ואת נשארת
במרכז של כל המערבולת הזאת :בודדה ,מבולבלת וכאובה.

מוזר מהחיים השגרתיים :את יודעת למה את שם ,את יודעת
למה את בוכה ,למה מבקרים אצלך ,ועם זאת את תלושה מכל
מציאות חיצונית .סועדים אותך ,דואגים לך לכול ,המשפחה
מתכנסת ,חברים ומכרים מבקרים ,ואת יכולה להתבלבל
לרגע ...כן ,זה קצת כעין חופשה.
והאווירה? עד היום אני זוכרת שהופתעתי מאוד מכך שצחקנו
המון בזמן השבעה ,צחקנו ואפילו לא הרגשנו אשמים ,צחוק
בריא כזה ,מנקה ומשקם.
הנפילה לתוך השגרה האמיתית לאחר מכן גדולה וחדה.
מתחיל שלב עיבוד האבל .את מבינה שהשבוע שחלף לא היה
חופשה ,המשפחה והחברים חוזרים לחייהם ,ושוב את ,כביכול
בהפתעה ,עומדת בפני האמת הכואבת :הוא איננו! הבגדים שלו
בארון ,הספרים שלו על המדפים ,הפתקים בכתב ידו צצים בכל
מקום ,הריח שלו בוקע מכל עבר ,אבל הוא איננו!

ציפיתי ,בניתי איזה עולם אלטרנטיבי ,כמעט
וירטואלי ,אבל הרגע המכריע בא בהפתעה,
כאילו הסוף בכל זאת לא היה צריך לבוא או
לפחות לא ברגע זה.

הפרידה היא תהליך .לאבל ולאובדן כמה שלבים:
קודם בא ההלם .אפילו אם הנפטר היה חולה זמן ממושך,
אפילו אם ישבתי כמה שבועות בהוספיס כשהיה ברור שהקץ
הולך ומתקרב ,וכעת מנסים רק לחסוך מהחולה סבל ולהקל על
המעבר מן החיים למוות .אפילו אז ,ההלם הוא הלם .חיכיתי,
ציפיתי ,בניתי איזה עולם אלטרנטיבי ,כמעט וירטואלי ,אבל
הרגע המכריע בא בהפתעה ,כאילו הסוף בכל זאת לא היה צריך
לבוא או לפחות לא ברגע זה .ושוב פרדוקס :הרצוי והמצוי,
הציפייה וההפתעה ,הכמיהה שכל זה כבר ייגמר עבורו  -החולה
הסובל  -והרצון העז שלך לא להרפות ,לא להגיע לסוף .ומה
עם ההלם במוות פתאומי ,בלתי צפוי? אני מתארת לעצמי
שזהו הלם פי שבעתיים.
הקבורה היא טקס עם כללים שלו ,ידוע מה עושים ,הכול די
מוכתב ומסודר .השבעה ,לעומת זאת ,היא בגדר פסק זמן

הגיע זמן ההפנמה :שלב ארוך שלעתים נראה אין-סופי .עד
היום אני מרגישה שאני עוד מפנימה את העובדה שחלק ממני
הלך ,החיים השתנו ולא יחזרו להיות כפי שהיו .ועם ההפנמה
באות כל התגובות והרגשות הנלווים לה :צער ,עצבות ,כאב,
כעס והאשמה.
זה שהכול כואב ,כאב פיזי חד  -ברור  ,איך לא?
זה שאני מצטערת ועצובה על מה שהיה ואיננו  -ברור ,איך לא?
אפילו הכעס די ברור – הרי הוא הלך ,השאיר אותי בודדה,
מתמודדת עם הכול לבד .נכון ,יש ילדים נהדרים ,אבל גם הם
לא לגמרי פנויים עבורי ,גם הם בתוך המערבולת האישית
שלהם .נכון יש חברים טובים עד מאוד ,חשים ועוזרים ,אבל
הם חוזרים לביתם המלא ואני נשארת בביתי הריק .יש קהילה
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מדהימה המתגייסת למעני ואני מוצפת באין-סוף הצעות
עזרה ,אבל בסופו של יום ,אני לבדי ,ונדרשת להחליט ,לפעול,
להמשיך לבד .זאת התקופה שקראתי לעצמי אבא-אמא או
אמא-אבא ,שני אנשים בגוף אחד .ואז כעסתי .התביישתי ובכל
זאת כעסתי.
אבל למה האשמה? הרגש הזה מאוד מפתיע :איך אני
מאשימה אדם שחלה לא מבחירתו והסתלק מהחיים בטרם
עת לא מבחירתו? ברגעם שקטים וצלולים התביישתי :את
מי בדיוק אני מאשימה? הרי הוא נלחם כל כך חזק ,עשה כל
מה שהתבקש כדי לגבור על המחלה ,וכשהבין שאין מוצא,
קיבל את הדין בצורה כל כך אצילית ,וניסה לא להכביד על
כולם ולצער כמה שפחות אותי ואת המשפחה .ובכל זאת
האשמתי אותו :למה אני צריכה להתמודד עם אתגרי החיים,
קטנים כגדולים ,לבדי? למה הוא לא כאן כדי להחליף את נורת

הדמעות עדיין מופיעות ,ודאי ברגעים של
שמחה ,כשהחסר כל כך בולט לעין .הן גם
מופיעות כשאת ממש לא מצפה ,שנים לאחר
מכן ,וגורמות לך למבוכה :כשאדם לגמרי זר,
מ ֹוכר בחנות ,שואל איפה בעלי ,ואני פתאום
מנסה להסביר...
החשמל? הרי אני מורה ולא חשמלאי! החלטות קיבלנו יחד ,גם
אם לפעמים ההסכמה היתה לא קלה ומלווה בדיונים .אז מה
פתאום אני מחליטה לבדי ,נגד רצוני?
ואז בא הדיכאון :המצב הוא אמיתי ,מציאותי ,אין חזרה למה
שהיה ,יש רק עתיד ארוך ,מלא אתגרים ,לפנייך .את קמה
בבוקר ,מתפקדת ,פועלת ,נראית רגיל .מי שלא מכיר אותך לא
יוכל להבחין במה שעובר עליך .פעם אמרתי למישהו שצריכה
להיות תלבושת ,כמו הבגדים השחורים אצל הקתולים ,או
לפחות איזה סימן על הבגדים שאני אלמנה – זה היה חוסך לי
כל כך הרבה מילים! אבל לא  -השמש זורחת ,העולם ממשיך
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להתגלגל ,הממשלה מפשלת ,את אפילו מחייכת וצוחקת ,אבל
את בתוכנית אוטומטית ,רובוט של עצמך ,שמה רגל אחרי רגל
וממשיכה.
ובתוך זה מגיעים הגעגועים וההזיות :כל דבר מעלה על
שפתייך חיוך עצוב ומסויג .אני שומעת שיר ,אני מריחה
אפטר-שייב ,אני שומעת מישהו קורא בשמו (אבל הכוונה
לאדם אחר ,)...אני רואה נכד הנקרא על שמו ,ובדרך פלא
מתחיל להזכיר אותו .ואהובי ז"ל איתי ,מופיע-לא מופיע,
ואני מחייכת ,ודמעה קטנה אחת על הלחי .אני הולכת ברחוב
ונדמה לי שהוא שם ,הולך לפני ,לא יכול להיות ,אבל כך זה
נראה ואני מתחילה לדאוג לשפיותי .נכון ,קראתי את הספרות
המקצועית ,למדתי את פרויד אבל בכל זאת ...כנראה תיאוריה
לחוד ומציאות לחוד!
זאת תקופת החלומות ,גם החלימה היא שלב הכרחי בתהליך.
במקום לא נראה ,בעולם הפרטי שלך ,בחושך ,רחוק מעיניים
מתבוננות ,הוא בא ,מופיע ,מדבר ומזכיר .אצלי היו רק קולות,
בלי דמות .רגעים ששמעתי אותו קורא לי ,ומקנה לי תובנות
והכוונות לגבי חיי והתרחשויותיהם .לתדהמתי ,הוא הופיע
אצל אחרים .מילא הילדים ,אבל שכן שבא נרגש לספר לי על
הביקור? עניתי לו בצורה הכי מוזרה :תגיד לאורי שבפעם הבאה
יעבור גם דרך הבית שלי ,זה ממש קרוב!
ובצורה מאוד בלתי צפויה ,התחלתי להשתמש במנגנון הגנה
שלפני כן היה צורם לאוזני :ההומור השחור .במשך מחלתו
שנמשכה חמש שנים ,אורי השתמש לא מעט בהומור השחור
יחד עם רופאיו ,והדבר הקשה עלי וממש לא מצא חן בעיני.
הבנתי את הצורך ,ובכל זאת לא יכולתי להצטרף .לאחר מותו
מצאתי את עצמי מוציאה משפטים שהיו לטעמי נוראיים ולא
מעט מזעזעים ,כאילו זה קורה לי באופן לא רצוני.
שלב ההפנמה מתאפיין גם בכעס והאשמה מסוג אחר ,שוב
המטוטלת נעה בין קבלה והדחקה או אפילו דחייה .עכשיו
זה כבר לא האשמה וכעס על הנפטר ,אלא האשמה עצמית:
למה לא עשיתי כך או כך? למה התעקשתי על כך או כך? מה
לא ראיתי ,מה לא הבנתי? איך וכמה פגעתי ,לא רק בתקופת
המחלה אלא במשך כל חיינו המשותפים? מין סקירה ביקורתית
מתמדת והרבה הלקאה עצמית ,ים של חרטות על מה שהיה
ומה שלא הרשיתי שיהיה.
שלב הדיכאון – על הגעגועים וההזיות ,החלומות ,הכעס
והאשמה שבו  -הוא שלב ארוך מאוד ,איטי מאוד ודורש את
הזמן שלו .האדם האבל חייב להתעמת עם המצב החדש ולחוות
אותו עד כלות ,עד כמה שהוא מסוגל או יודע .רק אז הוא יכול
לצאת לשלב האחרון שבתהליך :ההתארגנות מחדש.
את מתחילה לחזור ממש למעגל החיים ,מחוברת יותר ,קשובה
יותר ,רואה יותר .מעגלי החיים הולכים ומתרחבים ,ומקבלים
משמעות ותכנים חדשים .פתאום את מחפשת חידושים:
מקצוע חדש ,תחביבים חדשים ,מעגלים חברתיים חלופיים או
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נוספים ,סגנון לבוש חדש או צבעים חדשים ,ואצל רבים גם
זוגיות חדשה .ושוב פרדוקס :מצד אחד ההתחברות לסביבה,
כעין חזרה לזרם החיים ,ומצד שני התעסקות כמעט אנוכית
ואובססיבית בעצמך ,כניעה לרצונות האישיים שלך ,דברים
שבעבר לא היית מרשה לעצמך ,היית דוחה בתירוצים של חוסר
זמן וחוסר התאמה לגילך או למעמדך .היציאה מתקופת דיכאון
(כל סוג של דיכאון) מתאפיינת לעיתים קרובות ,בהעזה לנסות,
ואפילו ברצון לזעזע קצת את הסביבה ,מה שמזכיר מעט את
תקופת ההתבגרות ,אבל עם התובנות והמתינות של אדם בוגר.
אצלי היתה זאת תקופת לימודי בטיפול בתנועה .מצאתי את
עצמי לומדת עם צעירים בגיל ילדי ,ובאמת בלטתי שם בנוף
כציפור מוזרה .לא פעם הצגתי את עצמי במלוא המוזרות
שבמצבי :מבוגרת ,אמא ואולי בקרוב סבתא ,אלמנה ,דתייה
וקיבוצניקית! קיבלתי הרבה הבנה וקבלה מהצעירים התל-
אביבים הבוהמיים ,אבל כמה רחוקה הייתי מהם ,כמה רחוק
הייתי מהמציאות שלי ,מהקיבוץ ,וכמה נהניתי במקום החדש
הזה! למדתי מקצוע ,למדתי על עצמי ,ורקדתי בטירוף!
ואז מתחילה להופיע ההרגשה המחודשת של שליטה על
החיים ,הנובעת מעיבוד ומהכרה באובדן  -כמה שאפשר -
וקבלת הסופיות וההשלכות .העבר והצער מחפשים את מקומם
הנכון ,את מינונם הנכון .את מתחילה להרגיש פנויה לחשוב
הלאה ,לתכנן הלאה ,להתחיל מחדש.
השלבים הללו אינם ליניאריים ,אין סדר לאבל ,גם לא תוכנית
כתובה ,אבל כל שלב הוא טבעי ,ואף הכרחי .כל אחד מהשלבים
יופיע בתהליך הפרידה ,ברצף החיים ,לעתים אפילו פעמים
מספר ,ובכל פעם דומה ושונה ,חזק וחלש ,אבל מאוד נוכח.

בתהליך את מוצאת את עצמך חושבת ופועלת כתמיד ,לחלוטין
צפויה ,לחלוטין האשה שמכירים ושמוכרת לך לעצמך היטב.
ואז לפתע פתאום ,את מגלה בתוכך אשה אחרת ,לא מוכרת,
אשר פועלת וחושבת באופן כל כך לא אופייני לך .את מרגישה
בעת ובעונה אחת כלואה ומשוחררת ,ולעתים אולי מדאיגה את
הסובבים אותך .את ודאי מפתיעה אותם ,את גם מפתיעה את
עצמך.
הזמן מרפא – האמרה הזו שגורה בפינו ,ואנו נוהגים לשלוף
אותה כדי לנחם ,לעודד ,לחזק .האמרה הזו מקבלת גוונים
שונים בכל שלב ושלב .ברור שהכאב החד ,מהחתך בגופך
ובנפשך ,הולך ונחלש ,כמו כל פצע פתוח המגליד עם הזמן.
ברור שהדמעות מתייבשות .הזרם הבלתי-פוסק שאת מנסה
להסתיר ושאת משחררת 'על אמת' רק במקומות בטוחים
ומוחבאים ,במיוחד כשאת לבד ,כדי לא לצער את המשפחה
ואת החברים  -זרם זה נעצר .אך הדמעות עדיין מופיעות ,ודאי
ברגעים של שמחה ,כשהחסר כל כך בולט לעין :חתונה ,לידת
הנכדים והתפתחותם ,חגים .הן גם מופיעות כשאת ממש לא
מצפה ,שנים לאחר מכן ,וגורמות לך למבוכה :כשאדם לגמרי
זר ,מוֹכר בחנות ,שואל איפה בעלי ,ואני פתאום מנסה להסביר;
כשאני משתתפת בהרצאה מעניינת וממהרת לחזור הביתה
לספר לאורי; כשאני יוצאת עם חברים וכולם מסתדרים בזוגות
באוטובוס או סביב השולחן .נדמה לי שרגעים אלה ילוו אותי
לכל אורך הדרך ,עד הסוף .האיש הגדול הזה ,שתמיד היה כל
כך נוכח ולאו דווקא בגלל מימדיו ,יישאר לעולם אצלי ,בתוכי.
אז מה זאת באמת פרידה?

עין צורים

לא פעם הצגתי את עצמי במלוא המוזרות שבמצבי :מבוגרת ,אמא ואולי בקרוב סבתא ,אלמנה,
דתייה וקיבוצניקית! קיבלתי הרבה הבנה וקבלה מהצעירים התל-אביבים ,אבל כמה רחוקה מהם
ומהמציאות שלי ,מהקיבוץ ,וכמה נהניתי במקום החדש הזה! למדתי מקצוע ,למדתי על עצמי,
ורקדתי בטירוף!
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הזהות הדתית שלי
מסע אישי מאובדן התמימות למציאת ...זהות
קובי שטיין
זה שנים שאבא שלי ,אברהם שטיין ,מורי ורבי ,חש רגשות
אשם על שניפץ את תמימותי לפני שהייתי מוכן לכך .ייאמר
לזכותו ,שאני לא עשיתי לו חיים קלים בעניין ,והטחתי בפניו
את האחריות לכך לא פעם ולא פעמיים.
מילותיו של קהלת "וְ יו ִֹסיף ַּד ַעת יו ִֹסיף ַמ ְכאוֹב" (א ,יח)" הפכו
עבורי למציאות בגיל צעיר ,וכבר ידוע ומפורסם כי לא ניתן
"לא לדעת" את מה שיודעים .אבי ,בתמורה להטחותי ,תמיד
הגיב שמעולם לא הבטיח לי "מיטה של שושנים" (באנגלית זה
נשמע יותר טוב).
בבוקרה של שבת פרשת ויצא תשע"ג ,ממש לא מזמן ,בתום
תפילת מוסף ,עת סיימתי לקרוא את סודותיו של מורה

הנבוכים ,הרהרתי בזהות הדתית שלי .מצאתי את עצמי מוקיר
תודה על היותי אדם חושב ,ועל חלקו של אבי בכך .לכן ראיתי
לנכון  -רגע לפני סגירת ארון הקודש עם סיום שיר הכבוד -
להודות לו על שגידל אותי להיות כזה .בחיוך ,שפירשתי אותו
כשילוב של גאווה והכרת תודה ,הוא השיב לי" :תודה".
במסע שבין הזעם על ניפוץ התמימות לבין הכרת התודה בגין יכולתי
לעצב את זהותי הדתית מתוך מחשבה ,החלטתי לשתף אתכם.
אינני משורר .מעולם לא הייתי .אבל בפעם הראשונה בחיי ,לא
הצלחתי להביע את תחושותי בתוך מסגרת התחביר המוכרת
לי .לכן בחרתי לנסות לכתוב זאת בצורה אחרת.

קבוצת יבנה

כי ישאלך בנך
את עולמי הדתי יצרה הגננת
כר פורה לניתוץ במחי-וו
עוד כשגילי היה חד-ספרתי
ושאלותי גם כן,
בן תשחורת
שיער ממלא את ראשי.
צרות של גדולים שומרות מרחק
גיבורים תנ"כיים
פשוטם ככתבם
מדרשם גם כן,
אברהם יוצא מכבשנו של נמרוד
ויוצא עם נעריו על החמור
לוחם בשטן
כמו דון קישוט.
לא ברור מי יותר נאיבי
הוא או אני?
את הא-לוהים התהלכתי
היה הוא כאברהם ,כיצחק
כעשו -
החבר הדמיוני הטוב ביותר שלי,
עוד גיבור בספר הספרים.
כך יצרנו אותו בצלמנו בדמותנו,
כך יצרה הגננת כך שימרו המורים,
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אך שמעו נא המורים -
אין מפכח כמו הזמן!
עת גילי עבר את מספר אצבעותי
עת החל אבי להיענות לשאלותי –
ויען!
למה אם שברתי חלון עלי להיענש
אך את תמימותי
לנתץ ניתן!
לא יכולת לומר "אכן"?
האמת לא אפשרה לך
זאת אני יודע היום.
שר ההיסטוריה סר
מהתנ"ך הוסר
לא עוד בראשית ברא בתחילת הרצף,
לא רק דוד הרג את גלית,
כמה קל להרוג תמימות באבן.
ממשה למשה אין נבוך כיעקב,
בהורדת הידיים
מנצחות השאלות את התשובות.
המרחק מא-לוהים עד אלי
לא עוד כמרחקו של טיל לוגי

אין לו גוף ולא דמות הגוף
אין לזה צורה!
כענן כלה
כחלום יעוף
הוא
אז הוא קיים לעד
אז מה!
בקץ הדרכים אני עומד
ודורש תשובות אברהם,
אחד משישה שנולדו לפרדס
האם אצא בשלום?
כבר שלושה וארבעה קיצצו בנטיעות.

במבוכתי יש אור בקצה
המערה אליה עלי לשוב,
התמימות כאבק פורח
כנראה שדינה נחרץ לסקילה.

את המטרה כבר סימנתי
למען ילדים שיבואו,
את הדרך סוללות אבנים לא ידועות.
לא עוד א-לוהי אברהם
א-לוהי הפילוסופים
א-לוהי אברהם אבינו?
את יום הכיפורים מעביר
כפצוע תפילה לאל מת
במותו ציווה לי את המוסר
"אני ה'" חותם צווים ערכיים
ללא שבט וללא משענת

השאלות התחלפו
הדרך התארכה,
אך לא את התשובות אני מוקיר
את הדרך.
לא עוד נבוך
לעצמי
נבוך
לילדים.
מתיירא לכשישאל בני
כשתשאל בתי -
ואען.
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אינני זקוק להם עוד.
אני איתו
הוא איתי
שנינו נעדרי כוונה.
לך דומיה תהילה
הכול חוזר עליך
דומייה בעצמך!

החיים הם זברה  -שחור ולבן!

החיים הם זברה  -שחור ולבן!
ריבה פריד עם אברהם שטיין
אברהם שטיין ,חבר קבוצת יבנה ,נפצע במלחמת יום כיפור
ואיבד את שתי ידיו .יצאתי לשמוע את סיפור ההתמודדות
שלו .יצאתי בחששות וחזרתי עם חיוך גדול ועם הערצה לגישת
חיים נדירה.
אנחנו מתחילים ,על פי בקשתי ,בסיפור הפציעה:
"ב 18.12.1973-בשלהי מלחמת יום כיפורים ,בסביבות  10וחצי
בבוקר ,בתפקידי כחומש מוקשים במילואים ,התפוצץ מוקש-
נעל בידיים שלי .מהפיצוץ 'הלכו' לי שתי הידיים ,שני תופי
האוזניים ושעון ...שעון הבר-מצווה"!
כך הוא פותח ואני כבר מחויכת.
אברהם ממשיך" :את החוויה של הטיסה במסוק לתל השומר
פספסתי .אני לא זוכר כלום ,אבל אמרו לי שדיברתי באופן
רציונלי כל הדרך .כשעתיים אחרי הפציעה הייתי על שולחן
הניתוחים בתל השומר .התעוררתי לראשונה לאחר שלושה
ימים .הייתי מאוד חלש ועייף ,וראיתי את העולם דרך ערפל.
הראש היה חבוש כולו ,עם חורים בתחבושת במקומות
החיוניים .לא יכולתי להרים ראש וגם לא את הזרועות .ג'ודי,
אשתי הראשונה ,היתה לידי .עוד שתי דמויות עמדו לרגלי
המיטה שלי והנחתי שמדובר ברופאים ,בגלל הגלימות הלבנות.
פניתי למבוגר ביניהם ושאלתי בזו הלשון' :דוקטור ,תגיד לי
דוגרי  -כמה אצבעות יש לי'? הוא הסתכל עלי ,ואמר לי:
'דוגרי ,אין לך!'.

שמתי לב לבחור  -בקושי בן  , 18קטוע שתי
רגליים ויד  -שישב ליד שולחן ולא הוציא הגה
מפיו .לא ירדה לו שום דמעה על הלחי ,אבל
ידעתי גם ידעתי שהבחור יושב ובוכה מבפנים
על מר גורלו .באותו רגע הבנתי שיש רק שתי
אפשרויות :או שצוחקים ,או שבוכים.
המילה שיקום לא היתה אז באוצר המילים שלי .אני אמריקאי
במקור ולכן לא הכרתי אותה .גם המילה rehabilitation
לא היתה בלכסיקון הפעיל שלי ,אבל כשהוא אמר מה שאמר,
אני פשוט החלטתי ,ללא כל תובנה מה משמעות ההחלטה
וכיצד לבצע אותה – שאני חוזר לחיים נורמליים".

מה זאת ההחלטה הזו? מה עבר לך בראש?
"יש תופעה אנושית ,לטב ולמוטב ,שנקראת עקשנות .זה
ההסבר! למחרת ,שוב פגשתי את אותו רופא .ביקשתי ממנו
את רשימת המלאי והבלאי".
ככה אמרת לו?
"יה" ,אברהם עונה לי ומוסיף" :הדוקטור עבר על הרשימה ,ולא
אלאה אותך בפרטים."...
איך קיבלת את הדברים?
"כעובדה! ועם עובדות מתמודדים! אחר כך שאלתי אותו אם
מותר לי לעשן (באותם ימים היו מאפרות במחלקות של בית
החולים וגם בחדר האוכל של קבוצת יבנה .)...הרופא היסס
ואמר' :שלוש סיגריות ביום' .ג'ודי אשתי הדליקה עבורי
סיגריה ,החזיקה אותה בידה נתנה לי לשאוף ,ואני נהניתי.
למותר לציין שעישנתי כעשר סיגריות באותו יום...
באיזשהו שלב נכנס בן אדם לא מוכר לחדרי .זה היה בחורף,
הוא לבש מעיל ארוך וידיו היו עמוסות בשקיות ניילון .מיד
כשנכנס אמר' :שלום אברהם ,אתה מכיר אותי?' .לא הכרתי
אותו והרגשתי שאני מתחיל להיות נבוך' .איך ייתכן?',
הוא המשיך' ,אני אבא שלך!' .חשבתי לעצמי' :יש לי אבא
ביולוגי בניו-יורק ,ועוד אבא מאמץ בקיבוץ .מאיפה צץ לי
אבא שלישי?' ,ואז הוא אמר' :קוראים לי שמחה הולצברג',
ושאל' :אברהם ,מה השעה?' עניתי' :לא יודע' ,והוא המשיך:
'איך ייתכן שאתה לא יודע? מה ,אין לך שעון?' .הסברתי לו
שהשארתי אותו עם הידיים ,ואז ראיתי אותו מכניס יד לכיס
ומוציא שעון' ,בפעם הבאה שאני אגיע ,תדע מה השעה'...
זה היה המפגש שלי עם שמחה ,שדאג כמובן גם להשאיר לי
סוכריות וסיגריות .במאמר מוסגר אציין שבעם הנפלא הזה,
בארץ ובחו"ל ,דאגו לחיילים בזמן המלחמה ולפצועים תוך כדי
ואחרי .מאז הפציעה עישנתי סיגריות אמריקאיות במשך שנה
שלמה!!!
בימים הראשונים לאשפוז עברתי ניתוח בעין ועוד כמה
טיפולים וכעבור שבוע וחצי העבירו אותי מאורתופדיה
לשיקום .השיקום לא היה אז בארמון כמו היום ,אלא בצריף
מוזנח בשולי בית החולים .היינו שם הרבה חבר'ה והמשותף
לכולם היה שלכל אחד חסר משהו בגוף .באותו יום שמתי
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לא ידעתי כיצד ילדי יקבלו אותי .פני היו זרועות במעין 'קעקוע' כחול .זה היה מראה די-מפלצתי.
לקראת בואי הביתה ג'ודי עשתה משהו מאוד חכם .היא לקחה צילום שלי וקשקשה על הפנים בעט.
אחר כך הסבירה לילדים שכך אני נראה עכשיו.
לב שיש בחור שבקושי הגיע ליום הולדתו ה , 18-קטוע שתי
רגליים ויד .הוא ישב ליד שולחן בחדר האוכל ולא הוציא הגה
מפיו .לא ירדה לו שום דמעה על הלחי ,אבל ידעתי גם ידעתי
שהבחור יושב ובוכה מבפנים על מר גורלו .באותו רגע הבנתי
שיש רק שתי אפשרויות :או שצוחקים ,או שבוכים ,וכפי שכבר
שמת לב – החלטתי לצחוק.
בשיקום היה לי מאוד משעמם .ג'ודי היתה מגיעה אלי כל
בוקר עם ידידי הטוב מייקל ז"ל ,שהיה אז ,בתפקיד כפול – גם
מרכז קניות וגם גזבר ,ולכן יכול היה להביא אותה מדי בוקר
ולאסוף אותה בדרך חזרה .באותו זמן לא יכולתי לעשות כלום.
אפילו לקרוא לא יכולתי ,בגלל מצב העיניים שנפגעו גם הן.
היה רק דבר אחד שיכולתי לעשות וזה שעשע אותי מבחינה
פסיכולוגית .גיליתי שזמן קצר אחרי שג'ודי הולכת אני מפתח
צימאון – ואז לבד לבד ,ירדתי מהמיטה ,השחלתי רגליים
לנעלי הבית ועם המרפק הייתי לוחץ על הכפתור ולבד לבד
מקבל מים קרים ישר לתוך הפה .זה היה הדבר היחיד שיכולתי
לעשות לעצמי!
באותם ימים הסתובב במחלקה איזה איש ,ד"ר דושוביץ שמו,
שבימים כתיקונם שימש כמרצה בחוג לפסיכולוגיה בבר אילן.
התרשמתי שתפקד כמתנדב (הייתי רוצה לפגוש אותו כדי
לדעת אם ההבנה שלי נכונה) ופשוט סייע במה שצריך .מדי
בוקר ג'ודי היתה מניחה עלי תפילין ועוטפת בטלית .כשאותו
ד"ר דושוביץ ראה איך היא מסתבכת עם עודף הרצועה של
תפילין של יד ,הוא ניגש לתחנת האחיות ,לקח מספריים ,חזר
אלי וגזר את הרצועה .חשתי צביטה עמוקה בלב ,משום שרק
באותו רגע הבנתי שזה מצב אל-חזור .המטפורה הוויזואלית
של גזירת הרצועה המחישה לי  -לא בראש אלא בלב  -שכמו
שרצועה לא תתאחה ,כך גם הזרועות לא יחזרו".
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אברהם עוצר לרגע ,נראה לראשונה מעט מתרגש ...אנחנו
משתהים מעט ואחר כך ,כשאני מנסה לברר איך הגיב והרגיש
בעקבות התובנה ,הוא מנסה לאמץ את המחשבה ועונה:
"אני זוכר את הצביטה בלב .אבל לא זוכר שום דבר שקרה
בעקבותיה".
כך הוא אומר ומיד ממשיך בסיפור בעוד אני שרויה עדיין בחלק
הקשה.
"באחד הימים הראשונים בשיקום קראו לי ואמרו:
'הפסיכולוגית היתה רוצה לדבר איתך ,יש לך התנגדות?'.
עניתי' :לא .בבקשה'.
הגעתי לפגישה עם הפסיכולוגית ,וראיתי לפני בחורה צעירה.
היא התחילה עם הניירת  -שם ,כתובת ,מספר זהות  -ואז
קיבלה על עצמה להודיע לי בצורה עדינה ונאותה שאני נכה.
הסברתי לה שידוע לי ,ואז היא הסבירה לי שיהיו דברים
שעשיתי בעבר ושלא אוכל לעשות אותם מעתה .אמרתי לה
שגם את זה אני יודע ואז היא שאלה אותי אם אני חושב על
דוגמאות .אמרתי לה שיש לי בינתיים שתיים .האחת ,שבשעות
הפנאי השתתפתי פעם בשבוע בחוג ברידג' ואני מדמיין לעצמי
שיהיה קשה לאחוז  13קלפים ביד ...והשנייה ,שלא ידוע לי איך
אוכל לפצח גרעינים כי אני לא יודע איך אסתדר עם החמניות
הקטנות( .בסופו של דבר הסתבר שטעיתי :אני מפצח גרעינים,
ובעזרת סטנדר שחבר בנה עבורי ,אני יכול גם לשחק ברידג').
אחר כך המשיכה הפסיכולוגית ואמרה' :יהיו דברים שתצטרך
לעשות אחרת .אתה יכול לחשוב על דוגמאות?' .עניתי שיש
בינתיים רק דוגמה אחת – עד עכשיו הייתי לובש מכנסיים ואז
שם חגורה ,והיום אצטרך לשים את החגורה לפני שאני לובש
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החיים הם זברה  -שחור ולבן!

את המכנסיים .היא שאלה אותי על מה אני חולם והייתי מוכרח
לאכזב אותה ולומר שלא זכור לי מתי היתה הפעם האחרונה
שחלמתי משהו .השיחה הסתיימה .קבענו שניפגש שוב .קמתי
והלכתי לכיוון הדלת ואז ראיתי שגם היא הולכת לכיוון הדלת.
כיוון שכך ,פתחתי את הדלת עם המרפק ופסעתי אחורה כדי
לתת לגברת לצאת ראשונה .היא הסתכלה עלי ואמרה בפליאה:
'אברהם ,כל הכבוד!!!' .שאלתי' :על מה?' ,והיא ענתה' :פתחת
לי את הדלת ולא ביקשת ממני עזרה!' .אמרתי לה' :כך חינכו
אותי  -שהגבר פותח דלת לאשה ,וכיוון שאני יכול לפתוח את
הדלת ,אז פתחתי .אילו הייתי מבקש ממך לפתוח לי את הדלת,
הייתי גם זקוק כנראה לשירותייך כפסיכולוגית' .הבטחתי לה
שכאשר אחלום אחזור אליה ,ואכן חזרתי כעבור חודש .סיפרתי
לה את החלום והיא אמרה שעם חלום אחד אין לה מה לעשות.
מאז לא נפגשנו.
זה לא שמאז לא נזקקתי לשירות פסיכולוגי .כעבור שנים היתה
ירידה משמעותית בשמיעה והלכנו ,תרצה (אשתי השנייה)
ואני ,ביחד לייעוץ מקצועי ונעזרנו בו".
"אחרי כשבועיים בשיקום" ,הוא אומר ואגב דיבור מרים כוס
במיומנות רבה ושותה .אני עוקבת מרותקת אחר התנועות
ומנסה לא לפספס את המשך הסיפור" .הודיעוני' :אברהם ,אתה
נוסע הביתה לשבת' .זה היה מפתיע לחלוטין .לא העזתי לחלום
על כך! הייתי שמח ומלא חרדה בו-זמנית .פחדתי כי לא ידעתי
כיצד ילדי יקבלו אותי .פני היו זרועות במעין 'קעקוע' כחול.
זה היה מראה די-מפלצתי .בתי הגדולה צורית היתה אז בת
שלוש וחצי ,נעם בני היה בן שנתיים .לקראת בואי ג'ודי עשתה
משהו מאוד חכם .היא לקחה צילום שלי וקשקשה על הפנים
בעט .אחר כך הסבירה לילדים שכך אני נראה עכשיו ושאין לי
ידיים ואני זקוק לעזרה .ביום שישי בא מייקל חברי והביא אותי
הביתה קצת לפני השעה  ,14:00לפני שנחיל הילדים מגיע.
כעבור כמה דקות הדלת נפתחה .צורית נכנסה מלאת חיוכים
וצחוק כשהיא קוראת :אבא בבית! היא מאוד רצתה לעזור לי
והביאה לי עיתון וסיגריה .לא יכולתי לבקש ממנה גם לעזור
לי לעשן ...ואז הזמנתי אותה לשבת על הברכיים שלי .היא
נעמדה .לזה היא לא היתה מוכנה .כעבור כמה דקות הגיע נעם.
הוא פתח את הדלת וכעבור שנייה ראיתי את הפנים שלו – הפה
פעור והעיניים מבוהלות .אמרתי לו' :בוא ,תשב על הברכיים
שלי' ,והוא  -לא מתוך רצון ,אלא כילד קטן שמבוגר מורה לו
מה לעשות  -ציית והתיישב .ברגע שזה קרה ,אחותו הגדולה
הבינה שהיא לא יכולה להשאיר אותו לבד כגיבור הסיפור ובאה
והתיישבה על הברך השנייה .ברגע זה נגמרה סוגיית החשש
לקשר עם הילדים.
באותה שבת הגעתי לבית הכנסת .מייקל רצה לעמוד לידי כדי
לדפדף לי בסידור ,אז אמרתי לו' :זה בסדר ,מה שאני לא יודע
בעל פה – אני לא אומר' .נדמה לי שבאותה שבת גם עליתי
לתורה וברכתי 'הגומל' .במוצאי שבת קרה משהו  -בפעם
הראשונה בהיסטוריה של קבוצת יבנה התארגנה מסיבה קטנה

של חברי הקרובים והאקונומיה סיפקה סטייקים!!! זו היתה
הפעם הראשונה שהיה סטייק ביבנה!!!
למחרת חזרתי לתל השומר ואני זוכר שהיתה איזושהי תכנית
או אירוע כלשהו שבגללו רציתי לחזור הביתה שוב ביום
ראשון בערב .נסעתי ליבנה ובדרך חזרה ביום שני בבוקר ,צץ
לי רעיון – חשבתי שזה יכול להיות נחמד לישון כל ערב בבית.
תהיתי מה יש לי לעשות בתל השומר .ביקשתי רשות להיות
אקסטרני .הרופאים היססו ואז אמרתי להם משפטים כגון אלו:
'תראו ,אדם נורמלי חי בבית ,ישן במיטה שלו ,קם בבוקר בבית.
ככה חי אדם נורמלי' .הם הבינו שאני מאיים עליהם להיות לא
נורמלי ,אז אישרו לי...

אף פעם לא חשבתי על זה עד ששאלת ,אבל
אין לי צל של ספק שחוויית הפציעה והשיקום
וניהול החיים לאחר מכן ,העשירו אותי ואת
אישיותי .אפשר אפילו לומר שכמו לכל דבר,
גם לזה יש יתרונות.
בהמשך החלטתי שאם יש מה לעשות איתי בשיקום אני בא
לבית חולים ,ואם אין  -אני לא בא .ביום מן הימים מגיע אלי
אדם לא מוכר ,ואומר' :בוא איתי' .אני שואל' :למה?' ,והוא
עונה' :מה אכפת לך ,בוא תראה' .הלכתי איתו ,קראו לו שלמה.
הגענו למבנה לא רחוק מהשיקום .הוא התקרב לאחד החדרים,
פתח את הדלת וראיתי שהחדר מלא ידיים ורגליים .באותו רגע
עברו במוחי שתי דמויות ספרותיות :האחת היא דמותו של
'אוסף האיברים' בבית הקברות מהסרטים של פרנקנשטיין,
והשנייה היא פינוקיו ,יחד עם שלמה בתפקיד סבא ג'פטו.
שלמה עשה לי את הפרוטזות הראשונות .הוא אמר' :תשמע,
אני נותן לך פרוטזות עם שני ווים .אם אתה מתבייש להופיע
איתם בסעודה מלכותית ,אני יכול לתת לך פרוטזות עם ידיים
בקצה ותוכל לאכול ,אבל אוי ואבוי לך אם תצטרך לשירותים
באמצע .'...ברגע שהיו לי פרוטזות הדבר הראשון שעשיתי
הוא לגרד .הדבר השני היה להחזיק סיגריה לבד לבד .כיוון
שגם שלמה עישן ,עישנו יחד .מאז נשארתי עם שני הווים הכי
פשוטים שיש ,והכי שימושיים שיש .כמו שאמר קלינטון' :קיפ
איט סימפל סטופיט'.
למחרת קבלת הפרוטזות הראשונות העבירו אותי למרפאה
בעיסוק .היא הביאה אותי ל'בסטה' שלה ,הסבירה לי שהתפקיד
שלה הוא ללמד אותי איך חיים עם הפרוטזות ,ואז העמידה
מולי פאזל מאוד מוכר – כמה טבעות שמונחות הקטנה על
הגדולה .התבוננתי בפאזל ותיק-תק ביצעתי את המשימה .אחר
כך למדנו איך להשתמש בסכין ובמזלג ,את תורת ההתלבשות
וההתפשטות ועוד כמה דברים כאלה .ואז ,אחרי שצברנו יחד
כעשר שעות היא אמרה לי' :אוקי ,אברהם ,סיימנו!' .הייתי
המום .אמרתי לה' :תסלחי לי 28 ,שנים התרגלתי לחיות עם
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אבידות ומציאות

! ,Look Ma, no handsאבל לא היה מי שישמע...
סיכמנו שתהיה לה דלת פתוחה בשבילי ומאז גם אותה לא
פגשתי יותר".
במה אתה מוגבל היום?
"יש דברים שאני לא יכול לעשות .לדוגמה ,אני לא יכול
להשתמש בכלי עבודה ,מברג ,וכדומה .אבל זה הכול שטויות
לא חשובות .תודה לאל ,עשיתי הסבה מקצועית להוראה לפני
הפציעה".
וברגע נדיר של רצינות ,אברהם אומר לי בכנות" :תאמיני לי,
בהשוואה לאובדן השמיעה  -הידיים זה 'כסף קטן' ,זה שולי".
אני שומעת ולא מאמינה למשמע אוזני .אבל הוא אומר זאת
שוב בביטחון מלא:

שתי ידיים ואחרי עשר שעות את אומרת שאני יכול להסתדר
בלי?' .והיא ענתה בשאלה' :מה הדבר הנוסף שאתה רוצה
לעשות ואתה לא יודע?' .אמרתי לה' :להתעטף בטלית ולהניח
תפילין' .לצערי העמוק ,היא לא ידעה מה זה והייתי צריך
לפתור את הבעיה לבד .זה היה עבורי אתגר רציני כיוון שאי
אפשר לשנות את התפילין כדי להתמודד עם הבעייתיות.
בסופו של דבר אני מניח תפילין בישיבה ולפני התעטפות,
בהתייעצות עם הרב גורן.

נכנסתי לכיתה והנחתי את החפצים על
השולחן .כל התלמידים כבר הגיעו וראיתי
שהם יושבים ובוהים בי ,ויש דממה מעיקה
בחדר .הבטן שלי היתה מלאה פרפרים .אני לא
זוכר אי פעם חוויה של פרפרים כמו אלה שהיו
לי באותו בוקר.
לאחר שהבנתי שבענייני טלית ותפילין לא אקבל ממנה עזרה,
התעקשתי עוד ואמרתי" :אוקי ,אני צריך לדעת איך לרכוב על
אופניים!" .היא שאלה' :בשביל מה?' ואמרתי' :תשמעי ,אני
קיבוצניק ומקובל אצלנו שהובלת כביסה זה תפקיד גברי ואם
את חושבת שאני אלך לזרוק כביסה עם עגלה של סבתא  -את
טועה!!!'.
חיפשנו אופניים ,מצאנו ,והנה אני ניצב מול האופניים ,הולך
מסביב מתבונן ,משנה את הזוויות של הווים בהתאם לתכנון
שלי ,עולה על האופניים ועושה שמיניות .רציתי לצעוק:
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"אין בעיה ידנית שאין לה פתרון ,אבל אף אחד לא יכול להחזיר
לי את חיי החברה ואף אחד לא יכול למנוע את התסכולים
של הסובבים אותי מקרוב .אף אחד לא יכול להחליף את כל
הפעילות שאני לא מסוגל להשתתף בה כי אני לא שומע  -זה
פוגע בי חברתית ותפקודית .זו נכות אמיתית מתסכלת .אני
אומר את זה בעיקר מאז הירידה הגדולה בשמיעה .אחרי
הפציעה היתה פגיעה אבל המצב הלך והורע .אני יכול להיות
מתוסכל כשאני עומד מול משהו מקולקל שאני יודע בדיוק מה
צריך לעשות כדי לתקן אותו ,אבל זה תסכול שעובר .זה לא
חשוב .אני עובד בעיקר עם הראש לא עם הידיים".
אברהם לוקח פאוזה ואומר" :זה הרגע לעצור ולהודות למרדכי
חיות ז"ל ש'סחב' אותי מהמוסך לבית הספר .לעולם לא אדע
אם זה משום שהיה לי פוטנציאל להיות מורה טוב או כיוון
שידעו שמכונאי טוב לעולם לא אהיה...
אחרי כמה ניתוחים השיקום הסתיים ,ואני גיליתי ששנת
הלימודים ' 1973-4הלכה פייפן' .ב 1.9.1974-התייצבתי חזרה
לעבודה בבית הספר התיכון של קבוצת יבנה .הגעתי לכיתה
עם כרך של תלמוד ביד ימין ,וכוס קפה ביד שמאל .נכנסתי
לכיתה  -כיתה י"א ,נדמה לי  -והנחתי את החפצים על השולחן.
כל התלמידים כבר הגיעו וראיתי שהם יושבים ובוהים בי ,ויש
דממה מעיקה בחדר .הבטן שלי היתה מלאה פרפרים .אני לא
זוכר אי פעם חוויה של פרפרים כמו אלה שהיו לי באותו בוקר.
התחלתי את השיעור בהסבר כלשהו על המסכת שהולכים
ללמוד ,והשקט הוציא אותי מדעתי .לא ידעתי מה לעשות.
כעבור כמה דקות ראיתי שאחד התלמידים מתחיל ללחוש
משהו לשכנו .בלי לחשוב הרבה לקחתי מהמדף ליד הלוח גיר,
זרקתי עליו וקלעתי בול! החבר'ה צחקו וזה שבר את הקרח".
אברהם מסיים את סיפורו בעוד שנה של מקצה 'שיפוצים'
בארצות הברית ולאחריה חזרה להוראה ולחיים רגילים .אני
מנסה לסכם את הדברים ששמעתי ולברר איתו האם הוא
מרגיש שהאובדן הזה שינה בו משהו  -האם הפציעה עשתה
אותו אחר?
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"אני סבור שההתמודדות עם אתגרים מקנה משמעות וטעם
לחיים .לא חשוב מה הם האתגרים .אף פעם לא חשבתי על
זה עד ששאלת ,ומוזר גם לאוזניים שלי לשמוע את זה ,אבל
אין לי צל של ספק שחוויית הפציעה והשיקום וניהול החיים
לאחר מכן ,העשירו אותי ואת אישיותי .אפשר אפילו לומר
שכמו לכל דבר ,גם לזה יש יתרונות .למשל ,אין לי שום
בעיה כשאני מרצה באיזה מקום ,לקבל את תשומת הלב של
המשתתפים  -אני מוציא את הידיים מהכיס ,מוריד משקפיים,
מוציא ממחטה ,מנקה אותם ,ובזמן שכולם המומים אני מתחיל
להרצות."...
מכאן אני מבינה שאין לך שום בעיה עם אנשים שבוהים או
נבוכים מהפרוטזות.
"אין לי בעיה .מי שרוצה להסתכל שיסתכל .זה לא מנומס ,אבל
זאת לא הבעיה שלי .יום אחד בעודי הולך ברחובות ניו-יורק,
הרגשתי לפתע שמשהו בחגורת הפרוטזות שלי יצא מהמקום.
הרחוב היה הומה .ידעתי בדיוק מה קרה ומה צריך לעשות אבל
לא הייתי מסוגל לבצע את הפעולה הפשוטה הזו .הבחנתי בשני
שוטרים שעומדים ברחוב ,ניגשתי אליהם ללא היסוס ואמרתי:
"אמא שלי אמרה לי תמיד  -כשאתה מסתבך ,גש לשוטרים,
הם יעזרו לך .ועכשיו אני באמת צריך עזרה' .הסברתי להם מה

הבעיה .ניגשנו למקום צדדי כדי שתהיה לנו קצת פרטיות ,אחד
השוטרים הפשיל את שרוול החולצה שלי ,תיקן את החגורה,
והוריד את השרוול חזרה .אמרתי תודה רבה ונפרדנו מחויכים".
אברהם מסביר את העיקרון" :אני מתעקש לא לבקש עזרה
כשאני יכול לעשות משהו בכוחות עצמי ,אבל כשאני זקוק
לעזרה אין לי בעיה לבקש אותה ,גם מאדם זר".
לפליאתי על שוויון הנפש בו הוא מקבל את הגזירה הוא עונה:
"אני לא כועס על האבידה .החיים הם זברה  -שחור ולבן .אלה
החיים .לא גוונים שונים של אפור ,אלא שחור ולבן ,תמיד! לכל
דבר יש יתרונות וחסרונות ,ללא יוצא מן הכלל .חלק מאמנות
החיים זה להעצים את היתרונות ולמזער את החסרונות .זה נכון
גם לגבי הנכות".
ובאירוניה האופיינית לו הוא מוסיף" :צריך לדעת לנצל מה
שאין לך."...
רק לקראת הסוף הוא אומר בחיוך קצת עצוב" :הכי חסר לי –
שאני לא יכול ללטף ,שאני לא יכול פשוט לתפוס את הנכדה
הקטנה על הידיים ולשים אותה על הברכיים .המגע האנושי
הזה חסר לי".

אני לא כועס על האבידה .החיים הם זברה  -שחור ולבן .אלה החיים .לכל דבר יש יתרונות
וחסרונות ,ללא יוצא מן הכלל .חלק מאמנות החיים זה להעצים את היתרונות ולמזער את
החסרונות .זה נכון גם לגבי הנכות.
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לרקוד עם הכאב
נעה גלבוע
ומאז הוא בא איתי לכל
מקום ,כמעט.

הכאב התחשב בי ,מדי פעם נתן לי כמה
דקות של מנוחה.

וכך מצאתי את עצמי
עוזבת הכול ,כל מה שיכל
לגרום לי בעצם לחיות את
החיים ,ונשארתי רק איתו.

כבר לא הרגשתי מחויבת אליו.

ושוב זה רק אני והכאב.
היו זמנים שהייתי כל כך
מתוסכלת ,לא ידעתי
איך להתמודד איתו ,לא
הגעגוע זה כבר משהו אחר לגמרי
יכולתי לזוז מרוב פחד.
ימים ולילות .לילות
היה זה ליל שבת קודש .נסענו לשבת
וימים ,שבועות ,חודשים.
משפחתית .הכול היה כרגיל ,עד שמצאנו
וכל פעם שסובבתי את הראש הוא
את יוחאי שלנו ללא רוח חיים ,והוא בן
הסתובב אחרי ,מזכיר לי :אני כאן ,ואני
שנה.
לא הולך לשום מקום.
ומאז הכול השתנה .אי אפשר לאבד משהו
יום אחד חשבתי שאני שונאת את בני,
שאין.
בגלל הכאב שבא אחרי מותו.
ואם יש משהו שהוא תמיד שלי ,אז איך
לקח לי זמן אבל הבנתי  -את בני כמובן
אפשר לאבד אותו?
שאני לא שונאת .אוהבת אותו בכל
דעתי משתנה מפעם לפעם ,האובדן כבר
מאודי.
חלק בלתי-נפרד ממני ,כמו גם הגעגועים.
זה הכאב ,אותו אני שונאת.
אני לומדת לחיות עם הכאב שנוחת עלי
ומאז ההפרדה הברורה הזו ,כבר לא
פתאום בלי הכנה ,צורב את הלב ,מכווץ
פחדתי ממנו.
כל שריר בגוף ,מנתק אותי מכל מה
שקורה מסביבי ומחזיר אותי בבת אחת
הוא לא מחובר אלי ,אני לא חייבת לו
לעמוד מולו.
כלום.
ושוב ,זה רק אני והוא.

העזתי להסתכל לו בעיניים.

אני והכאב.

רק אז ,בעצם ,הכרתי בו.

אנחנו מכירים כבר שלוש וחצי שנים.

כן ,כאב יקר ,אני יודעת שאתה פה,
הבנתי את זה מזמן .עכשיו ,אם לא אכפת
לך ,אני מנסה לאהוב שוב את הבן שלי,
ובגלל שהוא רחוק אני צריכה שתהיה
רגע בשקט כדי שאוכל להתרכז ,שאוכל
לדמיין אותו ,שאוכל להיזכר בו.

לא הצעתי לו חברות ,אבל הוא בא ולא
הלך מעולם.
הצטרף לחיי מבלי לקבל הזמנה.
תושב קבע.
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הוא קיים ,אני יודעת ,אבל מדי פעם
הצלחתי להרחיק אותו לאיזה פינה אחרת
בלב ,ולהשאיר מקום גם לדברים אחרים,
לשלווה ,לגעגוע פשוט ,לכמיהה ,לאהבה,
לצחוק ולשמחה.
והוא בא איתי ,מטייל איתי בעולם ,אני
מכירה לו דברים נפלאים:
את בני המשפחה שלי שפתאום הרגשתי
איך אני חוזרת להסתכל להם בעיניים.
את החברים היקרים שפחדו ממנו לא
פחות ממני.
את נופי הקיבוץ והארץ ,את התחביבים
שלי ,את העבודה שלי.
אותי.
אני שונאת לקחת את הכאב איתי ,הוא
כבד .אבל הרבה יותר פשוט להיות איתו
רק כמה דקות מאשר יום שלם.
הוא לא מתאים לי לכל הבגדים בארון,
הייתי אפילו צריכה לקנות נעליים חדשות
כדי ללמוד ללכת יחד איתו ,אבל בזכות
ההבנה ההיא ,ההפרדה ההיא ,ראיתי הרבה
דברים יפים בזמן האחרון...
התגלגלתי מצחוק כמו שלא צחקתי
מעולם ,וגם עליו.
רקדתי בכל הכוח ,כדי לעייף אותו  -הוא
לא כזה חכם.
יצרתי ,והוא אפילו עזר.
והגעגוע? זה כבר משהו אחר לגמרי,
ואיתו אני עדיין במשא ומתן...

משואות יצחק

עוזבים את 'מירוץ העכברים'

עוזבים את 'מירוץ העכברים'
ג'נס וקרייג שר

י"ב באייר תשע"א התחיל כמו כל יום אחר בביתנו בדרום-
אפריקה .זה היה בוקר מוקדם של יום סתווי ,ואנו מיהרנו .בדרך
כלל היינו ממהרים להתחיל את שגרת היום ,להתכונן ולקחת
את הילדים לבית ספר או להגיע לעבודה ,אבל היום מיהרנו
להספיק לסיים סידורים אחרונים ,לסגור קצוות ,להגיע לבית
העלמין הנמצא  60ק"מ מביתנו ,ואחר כך להגיע בזמן לנמל
התעופה "אוליבר טמבו" עד  10:30בבוקר.
מאז שבננו האהוב ג'וש נפטר ,לאחר ארבע שנות היאבקות
במחלת הסרטן במוחו ,הרגשנו אבודים .ג'וש השרה עלינו בחייו
אנרגיה חיובית וחיזק את יכולתנו לקחת על עצמנו כל אתגר,
בכוחות נפש ובהתמדה .חיכינו ממש עד לסוף שיקרה הנס
שכולנו האמנו בו  -המשפחה וכל אלפי האנשים שאמרו את
שמו בתפילות ובתהילים ממש עד לרגע האחרון.
לאבד ילד ,ולא חשוב באיזה גיל ,זה לא טבעי ומשאיר פצע
שלעולם לא ירפא .אבל המחר הגיע ומוכרחים לצעוד קדימה
למרות שהיינו שבורים .היו לנו עדיין את לי ואריאל ,וב"ה נולד
לנו עוד בן ,רפאל (רפי) ,שברית המילה שלו התקיימה ביום
הזיכרון הראשון לג'וש.
יכול להיות שכאן בעצם התחיל מאבק ההישרדות שלנו וכאן
התחילה החוויה של 'מירוץ העכברים'.
'מירוץ העכברים' התחיל להכביד על שנינו ,פיסית ורגשית .עם
כל יוזמה או העזה חדשה הוא גדל והתגבר .נשיכות העכברים
היו יותר ויותר כואבות ,אבל המירוץ המשיך .הסרטן ִכילה עוד
ועוד מחסכונותינו הכספיים ועדיין העכברים רצו והגיעו אלינו,
בדמות מערכת הבנקאות והכלכלה הנוקשה .השנים חלפו כל
כך מהר ,והנטל על הכתפיים נעשה כבד יותר ויותר ,עד שזה
נעשה בלתי ניתן לשאת .הפכנו להיות כמו עכברים על הגלגל,
כשהגלגל מסתובב מהר יותר ויותר .היינו צריכים לבחור:
להחזיק חזק ולקוות לא ליפול ,או לעזוב את הגלגל ,לקפוץ
ולנסות להתחיל מהתחלה.
בדיוק באותו זמן קיבלנו מסרון ובו הזמנה מטעם "הפדרציה
הציונית" לשיחה סתמית על עלייה .הקפיצה מהגלגל הפכה
להיות פריצה לדרך חדשה ,רחוק מהעכברים והמירוץ אותו
הכרנו.
בפעם הראשונה ,אחרי הרבה זמן ,הבנו איפה אנחנו נמצאים
ולהיכן אנו צריכים להגיע .הבנו שהעתיד שלנו נמצא בישראל,

מדינה המבוססת על חינוך ,ביטחון ומשפחה ,ויש בה מערכת
תמיכה שאין דומה לה בכל העולם ומערכת בריאות ציבורית
ששווה לכל מערכת בריאות פרטית בחו"ל ,תכנית העלייה של
משרד הקליטה גם עוזרת בהסתגלות לארץ החדשה ולתרבותה,
ובהפיכת הנחיתה לרכה יותר ,אבל עם כל זאת הדרישות נראו
לנו ענקיות וללא סוף.
חודשיים לפני תאריך העזיבה של קבוצת העלייה שהיינו
שייכים אליה  26 -באפריל  ,2010גילינו שזהו י"ב באייר ,יום
הזיכרון הרביעי לג'וש ,ואז הבנו שזהו סימן שקיבלנו מהקב"ה,
והחלטתנו היתה סופית.
בעלי עבד סביב השעון .היכן שבעבר עמדה משוכה שחסמה
לנו כל הזמן את ההצלחה – עכשיו היה נראה שנעלמה.
אפילו כששמענו שיהיה בלתי ניתן להשיג את תעודות הלידה
מהארכיון היות והמחלקה עלתה באש ,הצלחנו בעקשנות רבה
ובכוחות עליונים ,להשיג את כל התעודות בזמן .מינינו עו"ד
שיטפל בכל העניינים שנשארו פתוחים ,בחובות ובמכירת
הבית.

'מירוץ העכברים' התחיל להכביד על שנינו,
פיסית ורגשית .עם כל יוזמה או העזה חדשה
הוא גדל והתגבר .נשיכות העכברים היו יותר
ויותר כואבות ,אבל המירוץ המשיך .הסרטן
כילה עוד ועוד מחסכונותינו הכספיים ועדיין
העכברים רצו והגיעו אלינו.
ואז הגיע הזמן לעזוב מאחורינו את האוויר הקריר הסתווי של
דרום-אפריקה לטובת הקיץ החמים של ישראל.
ג'וש נשאר מאחור בבית הקברות – וזה היה מאוד קשה ,אבל
ניחמנו את עצמנו שאיכשהו נמצא את האמצעים ,באחד הימים,
לאחר שנתיישב ,להביא אותו לקבורה בישראל ,קרוב אלינו.
העלייה על המטוס היתה ההתנסות המשחררת ביותר שחווינו.
ב"ה ,היינו חופשיים מהמירוץ ,מוכנים להתחלה חדשה .השמש
המקסימה שנראתה דרך חלונות המטוס סגרה פרק שהשארנו
מאחורינו.
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למחרת בבוקר ,בטקס מרגש מאוד באתר החדש של חפירות
הכותל ,ניתנו לנו תעודות הזהות הישראליות .העמידה מול
הכותל הביאה שיטפון של זיכרונות :עשר שנים קודם לכן
עמדנו שם לראשונה עם לי וג'וש שהיו בני ארבע ושלוש
(אריאל ורפי היו עכשיו בדיוק בגילאים האלו.)...
מיד לאחר מכן עלינו שוב על האוטובוס שהחזיר אותנו למלון,
שם חיכתה לנו כבר המונית לקחת אותנו לביתנו החדש –
קיבוץ לביא .לאחר שנפרדנו ממספר חברים שפגשנו ,ארזנו את
חפצינו והעמסנו אותם  -יצאנו להרפתקה החדשה שלנו.
לפני שעזבנו את דרום-אפריקה החלטנו שמרכז קליטה הוא לא
בשבילנו ,הוא "בר-חלוף" ואנו רצינו מקום בו נוכל להתיישב
הכי מהר שנוכל .קיבוץ לביא הסכים לארח אותנו למשך
שנה במסגרת התוכנית "בית ראשון במולדת" .מקימי לביא
הראשונים הנם דוברי אנגלית ,כך שהרגשנו נוח עם הידיעה
שנוכל לתקשר ביתר קלות ,למרות שחששנו שזה יכול ליצור
קושי בלימוד השפה העברית.

העלייה על המטוס היתה ההתנסות המשחררת
ביותר שחווינו .ב"ה ,היינו חופשיים מהמירוץ,
מוכנים להתחלה חדשה .השמש המקסימה
שנראתה דרך חלונות המטוס סגרה פרק
שהשארנו מאחורינו.
מהאוויר ,החושך הואר בצורות צבעוניות של נצנוצי אורות,
כמו קליידוסקופ .מתחתינו נפרשה מדינת ישראל ,מנצנצת כמו
קופסת תכשיטים .בהגיענו ,נדחקנו דרך הבדיקה הביטחונית
הרגילה לאולם שדה התעופה הישן ,היכן שהרבה תושבים
חדשים עברו לפנינו .פקידים חיכו לנו לריאיונות ,כדי לסיים
עם המסמכים האחרונים לקראת כניסתנו ל'ביתנו' החדש.
עייפים וגם מורעבים מהטיסה הארוכה ,קיבלנו בברכה את
החטיפים הקלים שהוגשו לנו .הילדים ,לעומתנו ,היו ערניים
לגמרי ,חסרי מנוחה ונרגשים מאוד מהחפיסות הקטנות של
הממתקים שלהם .שעות ספורות לאחר שסיימנו עם הכול
הוסענו לירושלים למלון רמדה כשבידינו תעודת העולה.
בהגיענו למלון ,חיכו לנו מספר סוכנים  -מ"טלפד" (הפדרציה
הציונית של יהודי דרום-אפריקה בישראל) ,מהבנק ,קופות
חולים ,חברות טלפון סלולרי ומשרדי דואר .לאחר מספר שעות
של פגישות ,הצלחנו בסופו של דבר לתפוס כמה שעות של
מנוחה לפני ארוחת ערב.

המגורים בקיבוץ הנם חוויה עבור כולנו .בעלי ואני עבדנו
ועובדים במקומות שבחיים שלנו לא היינו חושבים שנעבוד
בהם .אני קיפלתי כביסה במכבסה ,הייתי עוזרת למטפלת בבתי
הילדים ,וכעת מכינה אוכל במטבח החלבי במלון .בעלי עבד
במסגרייה וכעת עובד ברפת עם העגלים .למרות שאין לנו רכב
פרטי ואסור לנו לרכוש אחד כל עוד אנו חיים בקיבוץ ,האיבוד
של חלק מהעצמאות הזאת לא נראה כל כך טרגי.
כשאנחנו מסתכלים אחורה על המאורעות ששינו את חיינו
בכזו פתאומיות ,אנו מבינים כמה משוחררים אנחנו .משוחררים
מהצורך לדאוג לפרנסה ולהישרדות.
האם זה היה מירוץ העכברים שדחף אותנו מעבר לקצה? אולי
הלחץ והמתח של חיי הפשע שמשתלטים על החיים בדרום-
אפריקה היום? או האובדן של בננו האהוב? כל החוויות האלו
הובילו לשיא ,לכאב ענקי ,והשחרור מזה גורם לשמחה.
כמעט שלוש שנים חלפו .אנו נמצאים כעת בסטטוס של
מועמדות לקליטה ,ומקווים להצליח להפוך לחברים בקיבוץ.
אנחנו נפגשים עם הרבה אורחים מדרום-אפריקה שבאים
להתארח בבית המלון של הקיבוץ בזמן שאנחנו מטיילים ב"גן
הוורדים" או ברפת בשבת .אוויר הארץ והחקלאות שומרים על
הילדים עסוקים והם הפכו להיות יותר ישראלים מאשר דרום-
אפריקאים .העתיד העומד לפניהם זוהר יותר.
בכל המסע שלנו הרגשנו מבורכים על ידי הקב"ה שמדריך
אותנו ללכת בדרך הנכונה ,הרחק מהחושך – לקראת האור,
ולהמשיך להאמין ולקבל ממנו כוחות וחוכמה לחיינו.

לביא
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ובחרת בחיים

וּב ָחַרְ ּתָ בַּחַי ִּים"
אלישבע היימן
אבנר מצא את מותו בתאונת התחשמלות בלול במגדל עוז.
היינו נשואים כארבע שנים .הדס היתה אז בת שנתיים וצופיה
בת שלושה חודשים .לאחר ה"שבעה" עברנו שלושתנו לשדה
אליהו כדי שנהיה קרובים למשפחתי ,ומתוך מחשבה שבקיבוץ
ותיק ומנוסה יהיה לי ולבנות קל יותר להסתגל למציאות
החדשה .הבנות השתלבו מיד בקבוצות הגיל המתאימות להן
בגיל הרך ואני עבדתי במכבסה .ואכן ,התקופה בשדה אליהו
עזרה לי לחזור לשגרת חיים חדשה ולא קלה של גידול שתי
בנות קטנות ללא אב.
אני זוכרת הרבה רגעים קשים מהתקופה הזו .למשל ,בלילות שבת
וחג ,כשכולם הולכים לבתיהם משפחות-משפחות .ואני  -בנותי
הקטנות נרדמו ,ונשארתי לבדי בחדר עם המחשבות ,הזיכרונות
והגעגועים.
ליום ההולדת של הדס בפעוטון באתי לבד ,עין בוכה ועין
צוחקת...
לאחר תקופת האבל הראשונית ,בחרתי בדרך האופטימית .נכון,
אפשר לכעוס ולשאול שאלות ,אך מה תועלת תצמח מזה אם
אבכה על מר גורלי ואשקע במרה שחורה? כאשר השגחתי על
בנותי בגן שעשועים ,חשבתי על כך :איבדתי את בעלי ,אבל
ברוך ה' נשארתי עם שתי בנות נפלאות .חשבתי גם על אמי
שאיבדה את רוב משפחתה בשואה ושיננה באוזנינו את הציווי:
"ובחרת בחיים"  -החיים ממשיכים .הגישה הזו היתה בבית
הורי כל הזמן  -לנסות לראות בכל דבר את הצד המלא ,ולהבין
שגם ממשהו לא טוב יכול לצמוח דבר טוב .כשבאנו הביתה
כועסים על ילד שהעליב או פגע ,תמיד הורינו לימדו זכות על
הצד השני ,וניחמו אותנו.
כל זה נתן לי כוח .החלטתי שאני רוצה שבנותי יגדלו באווירה
טובה ובריאה ,שבה אפשר לשאול שאלות ,לבכות וגם לשמוח.
טיפחתי את הקשר עם משפחתו של אבנר ז"ל מתוך הבנה
שזה חשוב לחוזקה של המשפחה שלנו .שיתפתי את הוריו
בהתלבטויות שלי ונעזרתי בהם ,והרגשתי תמיד שהם תומכים
בי בכל החלטותי .כשהבנות היו קטנות והתעוררו לי שאלות
בענייני חינוך הקשורות לתכונות האופי של הבנות ,התייעצתי
איתם .רציתי לדעת  -אולי בזה הן דומות לאבא?...
שיתפתי אותם ואת הורי גם בהתלבטות האם לחזור למגדל
עוז .הרגשתי שייכת לחברה שם ורציתי לנסות ולהסתדר

כמשפחה עצמאית .להורים היה קשה לקבל זאת ,אך קיבלתי
את ברכת הדרך ולאחר תקופה של עשרה חודשים בשדה אליהו
חזרתי עם בנותי לגור בביתנו הישן .הדס וצופיה השתלבו מהר
בקבוצות הגיל שלהן במגדל עוז ואני במקום עבודתי כמזכירה,
וכך חזרנו לשגרה.
בתקופה זו התלבטתי מאוד האם לנסות ולמצוא בן זוג חדש.
העמדתי זו מול זו את האפשרויות הניצבות בפני – האחת,
שבנותי יהיו תלויות רק בי בשנות ילדותן ,ואחר כך כאשר
אזדקן ,אהיה תלויה רק בהן .האפשרות השנייה היתה לשקם
ולהרחיב את משפחתנו .מבחינה רגשית היה לי קשה ,אך
מבחינה הגיונית דיברו הנתונים :הייתי צעירה בת  ,25בתחילת
דרכי ואי אפשר היה לחשוב שאחיה שנים כה רבות לבדי.
מה שעזר לי מאוד בהחלטתי היה שהכרתי את דעתו החיובית
של אבנר ז"ל לגבי נישואין שניים.
בתקופת נישואי הראשונים כיסיתי את ראשי .לאחר שהחלטתי
שאני מעוניינת להתחתן פעם נוספת ,פניתי לרב בני אלון,
שהיה אז הרב של שלוחות ,בבקשה שיבדוק אפשרות להתיר
לי להוריד את כיסוי הראש .חשבתי שאם אמשיך לכסות את
ראשי זה יפריע לי במציאת בן זוג .הוא בדק והתיר ,וביקש את
הסכמתי לפרסם את פסיקתו ,מתוך מחשבה שזה יכול להועיל
לנשים נוספות .כמובן שנתתי את הסכמתי.

אני זוכרת הרבה רגעים קשים .למשל ,בלילות
שבת וחג ,כשכולם הולכים לבתיהם משפחות-
משפחות .ואני  -בנותי הקטנות נרדמו,
ונשארתי לבדי בחדר עם המחשבות ,הזיכרונות
והגעגועים.
היו לי חששות :איך "אסתובב עם בחורים" כדי למצוא לי בן
זוג? מה יהיה עם הבנות? איך החברה מסביב תגיב לעניין? אך
מכיוון שהייתי שלמה עם החלטתי ,התגברתי על החששות.
ככלל ,כשהייתי במצבים כאלו ,אמרתי לעצמי שאני צריכה
לפעול לפי מה שנכון ומתאים לי ולא להתחשב במה החברה
מסביבי אומרת ,כי בכל מקרה אני נתונה לביקורת של החברה
ותמיד יהיה לאחרים מה לומר...
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אבידות ומציאות

הדס וצופיה שאלו הרבה שאלות על אביהן .זה התחיל ב"איפה אבא
נמצא? אולי קר לו?" ,המשיך כשעברו לגן" :האם הוא יודע שעליתי
לגן?" ועד ,כשהיו בוגרות יותר" :מה היו דעותיו הפוליטיות?".

לשתי הבנות יש

יש הרגשה של החמצה

שלא הכירו את אביהן

כחודשיים לאחר חזרתנו ,מיכאל הגיע למגדל עוז כנקלט
אחרי שירותו הצבאי .קשרנו קשרי חברות ,שהלכו והתחזקו.
כשהחלטנו להתחתן ,ביקרנו אצל ההורים של אבנר ז"ל ,וסבתא
לילי אמרה" :איננו יכולים לקבל את מיכאל כבן ,אבל אנחנו
מקבלים אותו כחתן ."...בהזדמנות אחרת ,הם השביעו את
מיכאל שהוא זה שיוביל את הדס וצופיה לחופותיהן.
כשהחתונה שלנו התקרבה ,היה ברור למיכאל ולי שהבנות
ישתתפו בה ,אך היו חברים שיעצו לנו שזה לא כדאי ,הן קטנות,
ממילא לא יבינו! ההורים שלנו השאירו לנו את ההחלטה וכל
המשפחה נהנית עד היום להסתכל באלבום החתונה שלנו בו
הבנות מופיעות בתמונות כשותפות מלאות בשמחה.
האפשרות שמיכאל יאמץ את הבנות עלתה לדיון  -וירדה.
מצד אחד ,יש לזה משמעות מבחינה כלכלית ,אך מצד נוסף
ומשמעותי יותר לא רצינו לפגוע במשפחתו של אבנר ז"ל
ומיכאל לא רצה להחליט עבור הדס וצופיה שהוא משנה את
שם משפחתן.
התגוררנו במגדל עוז עד שנולדה בתנו דליה .עם התרחבות
המשפחה חשנו כי לקיבוץ צעיר תהיה זו משימה מורכבת
וגדולה להתמודד עם משפחה כמו שלנו .מיכאל הגיע למגדל
עוז מהעיר ורק התחיל ללמוד ולהכיר את חיי הקיבוץ לפני
ולפנים ,וזו היתה בשבילנו תקופה ראשונה של נישואין עם
הרבה התחלות חדשות .חשבנו שיהיה לנו קל יותר בקיבוץ עם
ניסיון ומנעד גילאים רחב יותר ,מה גם שהורי ושני אחי גרו
בשדה אליהו באותה תקופה ויכולתי להיעזר בהם .עברנו לגור
בשדה אליהו בשנת תשמ"ו .החברים במגדל עוז הבינו והקשר
עמם נמשך עד היום.
מיכאל ואני המשכנו יחד ובנינו משפחה מחוזקת ,שהשמחה
והזיכרון שוכנים בה בצוותא והעצב שזור לעתים ברגעים
מיוחדים כמו ביום הולדת של הדס וצופיה ,בת-מצווה או
חתונה ,התחלות וסיומים של מסגרות ,אירועים משפחתיים,
או סתם יום של חול כשפתאום גוברים הגעגועים...
כשהיו קשיים ושאלות ,התגברנו בכוחות משותפים עם הרבה
סבלנות ונכונות.
נולדו לנו עוד שלוש בנות ובן אחד .הקשרים בין הדס וצופיה
לבין ילדינו המשותפים הם קשרי אחים טובים וקרובים כמו

בין אחים רגילים .העניין עולה כאשר מדברים על הדמיון
המשפחתי  -בין הילדים לאחיהם ובין הילדים להוריהם .כיום,
כאשר נפגשים עם הנכדים ורואים את הדמיון ממשיך גם לדור
הבא ,המחשבות רצות ...
הדס וצופיה המשיכו עם שם המשפחה זינגר עד חתונתן .לפעמים
קראו להן זינגר ,לפעמים היימן ולפעמים בשני השמות .בחברת
הילדים ובבית הספר מדי פעם היו שואלים שאלות ,אבל זה לא
היה מביך ,אלא פשוט חלק מהחיים עבורן ועבור אחיהם.
בשיחות המשפחתיות ובמפגשים תמיד יש מקום לאיזה סיפור או
זיכרון פתאומי שצף ועולה על אבא אבנר ז"ל .בביתנו על המדף
ישנם גם הספרים שהוא אהב לקרוא.
הדס וצופיה שאלו הרבה שאלות על אביהן כשהיו קטנות וגם
לאחר מכן כשגדלו .זה התחיל ב"איפה אבא נמצא? אולי קר לו?",
המשיך כשעברו לגן" :האם הוא יודע שעליתי לגן?" ועד ,כשהיו
בוגרות יותר" :מה היו דעותיו הפוליטיות? מה היו תחביביו? מה
היה חושב על אירוע כזה או אחר?".
כשהיינו נפגשים עם הוריו של אבנר ,הן היו שואלות גם אותם
ושמחות לשמוע סיפורים על ילדותו .כשהדס היתה בכיתה
ו' ,היא עשתה "עבודת שורשים" על אבא אבנר ופנתה לסבא,
לסבתא ולדודים שיכתבו ויספרו לה על אביה .הם כמובן נענו
ושמחו על ההזדמנות .זה היה מאוד משמעותי עבורה ,עבורם וגם
עבורי.
לשתי הבנות יש הרגשה של החמצה שלא הכירו את אביהן.
במיוחד לצופיה שהיתה תינוקת ואין לה אף תמונה עם אבא אבנר.
ששת ילדינו זכו לגדול במשפחה רחבה ,מוקפים בשלושה סבים,
שלוש סבתות ודודים רבים משלושה צדדים  -על זה היתה
גאוותם.
זכינו שהוריו היקרים של אבנר ז"ל השכילו לקבל את מיכאל
למשפחה ,ולי יש "אחים" נוספים :בוצי רינות בעין הנצי"ב ומאיר
זינגר בבני ברק.
הוריו של מיכאל קיבלו את נישואינו כמובן מאליו ואת הדס
וצופיה כנכדות שלהם.
חיינו הם חוט משולש של משפחות טאובמן-ינאי ,זינגר-רינות
והיימן.
והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
אני מודה לקב"ה יום-יום על כל הטוב אשר גמל עמי ועם
משפחתי.

שדה אליהו
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אין דבר שלם יותר מלב שבור

אין דבר שלם יותר מלב שבור
גילה ו' קפלן משוחחת עם יעל לנג
על ספרה האוטוביוגרפי רסיסי שכול
"לא הייתי צריכה אומץ לחשוף את האמת ,שאני בטוחה בה
ויודעת אותה.

עברה גלגולים שונים ,חלקם מתוארים
בספר.

האומץ היה אז ,להחליט שאני בוחרת ללכת .אז נדרשתי לכל
הכוח והכנות שיש לי".

היו דברים שלא יכולתי לספר ,דברים
שרק הנייר סובל .הכתיבה היא הכלי
שלי ,כך אני יכולה להוציא ,לשחרר.
אחד מצייר ,אחד שר ,ואני כותבת.

בסוף ,אחרי שסיפור חייה היה כתוב ,וגמור היה בלבה שהיא
מוציאה אותו לאור  -תהליך שהיה כרוך ברשימות ארוכות
ובלילות צבועים לבן  -נשארה עוד בחירה אחת :בחירת שם
לספר.
יעל לנג ,אישה אמיצה שכתבה את סיפור חייה ,בחרה בכותרת
רסיסי שכול .המילה שכול מחברת אותנו לאובדן חיים .בסיפור
הזה אין מוות ,אך ליעל אבדו החיים שהיו לה ,החיים שתכננה
לעצמה .אובדן החיים האלו פיזר רסיסי שכול והם ננעצים
ברגעים לא צפויים.

להוציא לאור
החיים של יעל התחילו בצעד בוטח על דרך המלך :שירות
לאומי בקיבוץ ,היכרות ,אהבה ,חיי נישואין ,ילדים ,הקמת
בית .רגע אחד בפנייה חדה על הכביש ,תאונת דרכים ,סכנת
חיים ,פגיעת ראש – והכול התהפך .החיים לצד פגוע-ראש
אינם דומים לשום דבר אחר ,ולהתמודדות הזאת אין מי שמכין
בחורה צעירה מטופלת בשלושה ילדים פעוטים.
בספרה המטלטל מתארת יעל את הפחדים והחששות מרגע
התאונה הקשה ,דרך הקשיים שבשיקום החלקי ועד להחלטה
הקשה ,מצילת החיים – לקום ולעזוב.
בשדה אליהו ,בבית מטופח ,נעים ושלו שהקימה יחד עם דוד,
אישה השני – אנחנו נפגשות עם יעל לשיחה על החיים ,על
ּ
כתיבה ,על אומץ ועל מה שביניהם.
יעל ,אני מזהה קשר בין הבחירה שלך לצאת ולעזוב את הבית
להוצאת הספר .ספרי על ההחלטה לכתוב את הספר ועל תהליך
הכתיבה.
מרגע שקרתה התאונה ,בכל רגע פנוי ,כתבתי .צברתי המון
דפים  -דפי יומן ופתקים שכתבתי באקראי ,בהם מתועדים
תחושות ,רגשות ,דברים שקרו ,מילים שנאמרו.
ההחלטה לכתוב ספר נבטה בי עוד לפני שהכרתי את דוד ,והיא

בתקופה מסוימת ,אחרי שעזבתי
את הבית ,החלטתי להתיישב
ולכתוב ,היתה לי אפילו כותרת לספר .באותו זמן הגיעה אלי
חברת ילדות ,ד"ר נילי ינאי ,והציעה להכיר לי את דוד .בשנים
הבאות ,בהן הקמתי מחדש את משפחתי ,עניין הספר הועף
לפינה רחוקה בראש וישב שם כמה שנים טובות.
הכתיבה המשיכה להיות חלק מחיי ,אבל היתה זו כתיבה מסוג
אחר ,לאירועים ולשמחות .התאונה וכל מה שבא בעקבותיה
ישבו בבטן ,הם לא נעלמו אחרי שהכרתי את דוד .זה היה פצע
קשה ,שהתכסה בגלד בלי שיבוא לידי ביטוי .הסוויתי וגוננתי,
עשיתי הכול כדי שהחיים יהיו נורמליים ,בשביל הילדים  -ילדי
מנישואי הראשונים ואלה שנולדו לי בהמשך.
ועכשיו ,כשהילדים בגרו ,הרגשת שזה הזמן?
הדיבור על כתיבה היה כל הזמן ,והילדים הבינו שזה חשוב,
גם לי וגם להם .עבורם זה היה 'להבין מה קרה' ,לעשות סדר
כרונולוגי בזיכרונות שלהם .הם ידעו שלא סיפרתי להם הכול.
מדי פעם הם אמרו" :נו אמא ,תכתבי" .לפני כמה שנים הבן
הצעיר (מהנישואין הראשונים) ורעייתו לעתיד קנו לי מתנת
יום הולדת  -יומן עבה ,ואמרו לי" :זו המתנה שלנו .עכשיו את
מתחילה לכתוב".
הבנתי שהרצון (שלהם) והצורך (שלי) הגיעו לנקודת ה'אל-
חזור' .התיישבתי והתחלתי לנסות לכתוב את הדברים ,לאסוף
את הדפים ולבחון מה אני עושה .סיבות משפחתיות עצובות
ושמחות גרמו לעצירת הכתיבה ,ולקח לי זמן לחזור .הייתי
צריכה ראש פנוי .הבנתי שזו היתה הסיבה שלא כתבתי קודם,
הרגשתי שהייתי צריכה להיות פנויה בכדי להישאב לכתיבה.
בסופו של דבר התיישבתי לכתוב וכנראה נשאבתי לזה באופן
טוטלי ,שהשפיע עלי קשה מאוד ,עד כדי כך שהילדים
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בסיפור הזה אין מוות ,אך ליעל אבדו החיים שהיו לה ,החיים שתכננה לעצמה .אובדן החיים
האלו פיזר רסיסי שכול והם ננעצים ברגעים לא צפויים.
התחילו ממש לדאוג לי .הם הרגישו פתאום שההתנהגות שלי
השתנתה .הם לא ידעו אז בדיוק מה זה ,אבל זה היה הספר.
לכתוב את הספר היה כמו לחזור לאחור .לא נלחמתי עם עצמי,
עם החזרה הזו ,ועברתי מעין טיפול עצמי.

בשביל עצמי ובשביל הילדים .כמובן שעשיתי צנזורה בכתיבה,
ולא הכול כתבתי .לא רציתי לספר הכול לילדים .שמרתי על
האיפוק בהרבה-הרבה דברים .יש פרטים אינטימיים שלא
סיפרתי לאף אחד ,הם הסודות הכמוסים שלי.

איך זה נעשה?

אני לא יודעת איפה ומתי גמלה בלבי ההחלטה להוציא מזה
ספר .אולי זה נבע מהצורך שלי להסביר ,לתת לאנשים מידע.
הרגשתי שאני כותבת במטרה להביא את הדברים האלה
לאנשים שחוו חוויות דומות והם יוכלו להיעזר בהם ,כי לי זה
היה מאוד חסר .בזמנו ,חיפשתי מישהו שיוכל להזדהות עם
מה שאני עוברת ,מישהו שיתייחס גם אלי כאל שותפה לאסון.
רציתי שמישהו יגיד לי' :את לא לבד בעולם ,ואנחנו איתך,
אנחנו מבינים אותך ,מבינים מה את חווה .מה שאת עוברת'.
את המשפט הזה אף אחד לא אמר לי ,ולא במקרה ,כי באמת
רק מישהו שעבר את זה ,יכול היה להבין.

כתבתי כל יום ,אפילו כמה פעמים ביום .כתבתי הרבה בלילות.
לא לקחתי חופש ,עבדתי את השעות שלי וכתבתי במקביל.
מדי פעם ,כשהרגשתי שיש בי משהו מאוד בוער ,ניגשתי
לכתוב .החומרים היו מוכנים וחיכו לי  -היומן שכתבתי אז היה
שמור בתוך שקית ניילון יחד עם הדפים והפתקים מהימים
שלאחר הפציעה ,עם שרבוטים ומשפטים של הילדים ושל
בעלי לשעבר .שמרתי הכול.
הרגשת שמדובר בתהליך מסוכן?
הצלחתי לשרוד .היום אני מרגישה ממש ממש טוב .אני
מרגישה את ההבדל .הייתי מוכרחה להיכנס לשם .לא היתה
לי ברירה ,אלא להיכנס חזרה לימים האלה .לא ידעתי מה יהיה
איתי ,אבל ידעתי שאני מוכרחה להוציא ,להקיא את הדברים,
כדי להבהיר לעצמי ,לעשות סדר לעצמי וגם לילדים .נשאבתי
לתוך הזיכרונות .היו פרטים שנעלמו ופתאום חזרו אלי.
הכתיבה עצמה ארכה כחצי שנה ,זו היתה תקופה קשה וטובה,
כמו תקופת אשפוז .ישבתי מול המחשב שעות.
האם ראית לנגד עינייך את התהליך מסתיים בספר?
כשהתחלתי לכתוב לא ידעתי לאן זה יילך ,עשיתי את זה
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בתהליך החיפוש אחר מוציא לאור ,כתבתי מה עומד מאחורי
הספר .מתוך זה ,פתאום ,הבנתי מה יש בספר .הבנתי שזה
לא רק מסמך אישי עבורי ,עבור הילדים ועבור מי שעובר
חוויה דומה .הבנתי שיש בספר הזה הרבה תובנות לחיים,
פרופורציות ,סדרי עדיפויות  -שנכונים לכל אדם באשר הוא.
ואז ,כשכתבתי את ההקדמה ,אמרתי לעצמי שאם זה ספר
חשוב כל כך ,למה לא להוציא אותו? אחרי שנתקלתי בסירובים
מכמה הוצאות לאור החלטתי להוציא את הספר באופן פרטי.
הדפסתי מאתיים עותקים שאחרי חודשיים נעלמו ,הדפסתי
עוד מאה ונשארו לי רק כמה עותקים.
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אין דבר שלם יותר מלב שבור

בית תומך
איך דוד התייחס לכל התהליך? איך הגיבו הילדים לספר?
דוד ,על אף הקושי ,תמך ועודד (ואפילו קנה לי לפטופ כשראה
שאני מתקדמת ומאוד רצינית עם הכתיבה) .לילות שלמים
ישבתי מול המחשב במקום להגיע למיטה ...דוד גילה הבנה
מדהימה .היו לילות שלא יכולתי להירדם ,קמתי למחשב ,וככה
הלוך חזור.
דוד היה גם הראשון שקרא את הספר .זה לא היה לו קל ,הוא
לא היה יכול להיכנס לספר כמו כל קורא אחר ,במידה מסוימת
הספר חושף גם אותו .כשהגשתי לו את הספר ,אמרתי לו:
"תקרא ואם אתה רואה טעויות דפוס תסמן לי בעיפרון ."...כך
בעצם הקלתי עליו קצת את הקריאה .בהתחלה הוא היה קצת
סקפטי ,הוא לא ידע איזו תהודה תהיה .אחר כך הוא היה שותף
לכול ,לפניות להוצאה ,לכל התהליך.
הילדים ,כפי שסיפרתי כבר ,היו מעורבים בכל התהליך אך לא
בתוכן הכתוב .כשהספר היה מוכן ,נתתי לכל אחד מהם את הספר
באופן אישי .כל אחד הגיב אחרת ,כל אחד מהם נמצא במקום אחר
בחיים .הבן הגדול  -שהיה יכול לזכור יותר מכולם  -אמר ,אחרי
שקרא ,שהוא לא זוכר .כנראה שהוא מחק חלק מהזיכרונות ,טבעי
שהוא רוצה לשכוח את התקופה הזו.
הילדים מקבלים בספר הסברים לבחירות ולמעשים שלי,
למרות שלא ערערו עליהם מעולם .נראה לי שהיה מאוד חשוב
להם להבין שלא החלטתי בחופזה ובלי תשומת לב ,אלא שאמא
שלהם עשתה מה שעשתה מתוך מצוקה אמיתית.
גם לי חשוב לשמוע שאנשים מסביב מבינים את הצעד
שעשיתי ,כיוון שאז אף אחד לא עזר לי לקבל החלטה ,הכול
עשיתי לבד.

תגובות לספר
איזה תגובות קיבלת על הספר מן הסביבה הקרובה בקיבוץ ומן
הסביבה הקרובה לכל הסיפור?
אני מקבלת הרבה חיזוקים לכך שפרסמתי את הספר ואני
שמחה עם כל תגובה ,על אף שהכנתי את עצמי גם לכך שלא
יגיבו .אנשים שיבחו אותי על האומץ לחשוף את הסיפור
ולעמוד (אולי) לביקורת ציבורית ,אבל מבחינתי לא הייתי
צריכה אומץ לחשוף את האמת ,שאני בטוחה בה ויודעת אותה.
האומץ היה אז ,להחליט שאני בוחרת ללכת .אז נדרשתי לכל
הכוח והכנות שיש לי.
כבר אז אמרתי לעצמי :את צריכה לעשות ותעשי ,בלי שיהיה
אכפת מה יחשבו  -כך היה גם עם הוצאת הספר...
אחרי שהספר יצא שלחתי אותו לבית לווינשטיין ,שבו עברנו,
בזמנו ,את תהליך השיקום .הזמינו אותי לשוחח עם העובדים
הסוציאליים שם .באותה הזדמנות הראיתי להם סרט שהבן שלי

עשה  -המתעד מפגשים ושיחות עם אבא שלו ,עם המשפחה
שלו ואיתי .היתה פגישה מדהימה .הם שאלו אותי שאלות
קשות מאוד .למשל" ,אילו היתה מגיעה אלייך אשה במצבך
דאז ,ומדברת איתך זה היה עוזר לך?" .עניתי להם שזה היה
כל כך חסר לי ,שחיכיתי מאוד שיבוא מישהו שיכול לתקשר
איתי ,לדבר על דברים שאף אחד אחר לא יכול ,דברים שאפילו
המטפלים לא יכלו לרדת לעומקם .אני יודעת שהספר הגיע
לפסיכולוגים ולעובדים סוציאליים ואני בטוחה שהם יכולים
ללמוד ממנו הרבה.

אנשים שיבחו אותי על האומץ לחשוף את
הסיפור ולעמוד (אולי) לביקורת ציבורית,
אבל מבחינתי לא הייתי צריכה אומץ לחשוף
את האמת ,שאני בטוחה בה ויודעת אותה.
האומץ היה אז ,להחליט שאני בוחרת ללכת.
אז נדרשתי לכל הכוח והכנות שיש לי.
בפגישה בבית לווינשטיין הסברתי להם שכאשר הם מחליטים
על שחרור מאשפוז ,מבחינתם הסתיים תהליך השיקום ,אבל
הם לא יודעים מה קורה בבית ,מה ההשלכות של נוכחות פגוע-
ראש במשפחה .אני חושבת שחלק מתהליך השיקום צריך
להיות בבית עם המשפחה .במקרה שלנו ,המעבר היה מוקדם
מדי ,הבית היה קטן ולא מתאים מבחינה פיזית ,והעובדה
שהיו בו שלושה ילדים קטנים לא הקלה .חווינו קושי עצום
ובוודאי שהיו לכך גם השלכות על ההמשך .הצעתי להביא
לבית לווינשטיין כמה עותקים מהספר שלי לטובת המשפחות.
העובדת הסוציאלית סירבה" :את יודעת מה הספר שלך עלול
לעשות? לגרום לנשים אחרות שמתמודדות עם פגוע-ראש
להרים ידיים .אשה כזו שקוראת את הספר תגיד לעצמה – 'מה
אני צריכה לסבול הכול' .ופשוט תיקח את הרגליים ,תגיד שלום
ותלך." ..
האם באמת אישה כזו צריכה את הספר שלי כדי להחליט?
מניסיוני ,חשוב לנשים הנמצאות במצב כזה לדעת שהאפשרות
קיימת ,לדעת מראש שהן הולכות להתמודדות קשה ביותר.
הוזמנתי לדבר על הספר גם במושב בו גרנו לפני התאונה .אחרי
השיחה באו כמה חברות מהמושב ואחת מהן אמרה" :אני ממש
מודה לך שבאת וסיפרת לנו .ראיתי אותך אחרת לגמרי".
גם אחת השכנות מירושלים שקראה את הספר ניגשה אלי
ואמרה" :יעל ,את יודעת מה דיברו עליך כל הוויברס בשכונה?
שפטו אותך על זה שנטשת".
החברה שופטת לפי מה שנוח לה ,אבל אני לא הרגשתי צורך
ֶ
 לא אז ולא היום  -ללכת להסביר לאנשים .יש בי שלמותעם מה שהחלטתי ,אני חייבת לחיות בשלום עם עצמי .מראש
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אמרתי לעצמי' :את מתנתקת ממה שחושבים .חלק אולי
יתנתקו ממך וזו זכותם' .ואכן היו דברים מעולם ,הבנתי
אותם ,הבנתי שהם לא מבינים מה קרה לי.
כמובן שגם מחברי בשדה אליהו ובסביבה הקרובה הגיעו
תגובות  -רובן על אומץ הלב ועל הנחישות להמשיך ,להקים
ולקיים את המשפחה .אלה תגובות שעושות טוב .היו גם
תגובות שנגעו בעניין הטכני או שאלות שונות ומשונות.
הבנתי שמאחורי אלה עומד הרצון ליצור קשר ולהגיב ,גם אם
לא תמיד יודעים איך לפתוח.
מבין התגובות הבולטות והחשובות שהגיעו מקוראים רבים
היה המסר שניסיתי להעביר" :למדתי שיעור חשוב ב'אל תדון
ואל תשפוט' ,כי איני יודע את כל האמת".
תודה לך יעל ,על השיתוף ועל רסיסי האור שאת מפזרת ממך
אלינו דרך סיפור חייך.

שדה אליהו

רסיסי שכול
יעל לנג
הוצאת "דפים מספרים"
2102

רסיסי שכול הוא ספר שנקרא בנשימה אחת
כי קשה להניח אותו מהיד .ככל שהסיטואציה
הבלתי-אפשרית מומחשת ,מתבהרת ההבנה
שבצמתים שמציבים החיים בפני המספרת יש
שתי ברירות :קשה מאוד כזה או קשה מאוד אחר.
למעלה משלושה עשורים כבר חלפו .הילדים
בגרו .נכדים כבר ממלאים את הבית באור חדש.
אבל נראה שצלו של הסיפור המורכב לא נעלם
לגמרי .דרך הספר ,יעל פותחת את הפצעים,
מבררת את התהליכים ומנסה להרגיע את הגרד
בגלדים המתבהרים ,שלא יעלמו לעולם.

אלישע בורוש
למעוניינים ברכישת הספרyaelang@gmail.com :

גם מחברי בשדה אליהו הגיעו תגובות  -רובן על אומץ הלב והנחישות להמשיך ,להקים ולקיים את המשפחה
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יוצרת מציאות חדשה

יוצרת מציאות חדשה
ריבה פריד עם איריס כפיר

איריס מתגוררת בשדמות מחולה  35שנה .אני מכירה אותה
כמי שעובדת במזכירות בית הספר בשדה אליהו .באחד הימים
אני מקבלת ממנה מייל מפתיע" .אני רוצה לספר את הסיפור
שלי על אבידה ומציאה" ,היא כותבת.
למרות שחברי המושב מקושרים לקיבוץ הדתי ,עדיין לא
זכיתי לקבל מהם שום כתבה או הזמנה לריאיון .אני נענית
מיד בשמחה ומחכה בציפייה למפגש ,לשמוע על איזו אבידה
ומציאה היא רוצה לספר לי.
מסתבר שאיריס עזבה את בית הספר לפני חמש שנים" .היו
שינויים בהנהלה" ,היא מסבירה" ,היה לי כיף שם .אבל הדברים
השתנו".
אחר כך היא מפרטת קצת יותר ומספרת את הסיפור המלא:
"השנתיים האחרונות לעבודתי בבית הספר היו די קשות.
חליתי והתפקוד היום-יומי שלי כבר לא היה כבתחילה .גם
נאלצתי להחסיר ימי עבודה ,אבל חששתי לעזוב .יום אחד
נקראתי למשרד ,ואמרו לי שבסוף החודש נפרדים ממני .נכון
שידעתי שזה עלול לקרות ,נכון שגם לי כבר לא היה טוב שם,
אבל כשזה קורה  -זה מאוד לא נעים והייתי פגועה מאוד .כולם
אמרו לי משפטי עידוד כמו' :דלת נסגרת ודלת נפתחת' ,אבל
בתקופה ההיא לא הייתי פנויה לשמוע משפטים כאלה ולשאוב

מהם כוחות .גם כשניסיתי למצוא עבודה ,לא הצלחתי ופשוט
ישבתי בבית .כשהגיע החופש הגדול ,חשבתי לעצמי שאולי זו
תהיה ההזדמנות שלי לבלות יותר עם המשפחה ,אבל לצערי
דווקא אז גם הגוף נחלש .מחלות נוספות בהן חליתי ואשפוז
בבית חולים לא אפשרו לי לקום ולהתגבר על המשבר.
יום אחד ראיתי פרסום על קורס מדריכות לאמנות בעמק
הירדן .זה הבזיק לי .למדתי שם הרבה שנים קורס ציור ,רק
בשביל עצמי ,וחשבתי  -למה שלא אירשם?
אמנם ראיתי שהקורס יקר ,וזה יכול ליצור בעיה כלכלית בבית,
אבל אחרי התלבטות נרשמתי .אמרתי למנהלת' :אתחיל חצי
שנה ונראה' .קצת אחרי שנרשמתי ללימודים החלטתי שזה מה
אני רוצה לעשות ,ולשמחתי גם הבעיה הכלכלית נפתרה.
יש לנו בבית קומה שנייה עם שני חדרים ופינת מטבח ,אבל
מאז שהבנות שלי נישאו ועזבו את הבית אף אחד לא גר שם.
חשבנו פעם להקים שם צימר אבל מרגע שהבנתי שאני רוצה
לעסוק באמנות ,החלטתי שאני בונה לי שם סטודיו .זו היתה
ההחלטה ולא נתתי לשום דבר לערער עליה ,לא כסף ולא
אנשים .אמרו לי' :זה לא בשבילך' ,אבל אני הייתי מכוּ ונת
מטרה להקים את הסטודיו שלי .מצאתי בעל מקצוע שהיה
מאוד איתי בתהליך היצירה של הסטודיו .הוא בנה לי מחסן

אני בתקופה של פריחה ,של יצירה
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אנשים אמרו לי' :זה לא בשבילך' ,אבל אני הייתי מכוונת מטרה
מדהים .התקנתי מזגן .הזמנתי שולחן גדול ומדפים ,והחלום
הפך למציאות .זה קרה מאוד מהר .תוך עשרה ימים קם
הסטודיו .המשפחה היתה המומה! הם לא הספיקו להבין מה
אני עושה וכבר היה לי סטודיו (למרות שעוד לא ידעתי בבירור
מה אני הולכת לעשות שם .)...זה היה בחנוכה לפני חמש שנים.
ואז הלכתי ללמוד.
כבר בקיץ של השנה הראשונה התחלתי לקיים סדנאות חד-
פעמיות לסבתות ונכדים .כל המשפחה באה ביחד ,בתשרי – כדי
להכין קישוטים לסוכות ,באדר – כדי להכין סלסלות למשלוחי
מנות .כשסיימתי את השנה השנייה ,התחלתי גם לקיים חוגים
קבועים ובמקביל עבדתי בעצמי ביצירות ויטראג' ופסיפס.
התחלתי להשתתף בירידים ולמכור את היצירות שלי .כיום
הגעתי למצב שיש כבר אנשים שמכירים אותי ומתקשרים
שאבוא ליריד שהם מארגנים .יש לי גם סדנה מאוד מיוחדת
עבור ילדי גן יחד עם אמהותיהן ,יש סדנה לבנות מכיתות ג'-
ה' ,שזו השנה השנייה שלהן כאן ,והאמת היא שיש כבר כאלה
שפונים ואני נאלצת לדחות אותם לשנה הבאה .אני מודעת
למגבלות שלי ולוקחת על עצמי רק מה שאני יכולה לעמוד בו.
זה היה תהליך השיקום שלי.
כשלבן אדם טוב ,גם הגוף מגיב בהתאם .אני יודעת שהגוף
חולה מבפנים ,אבל מבחוץ הכול טוב .אני נהנית מאוד
מהחוגים ,במיוחד מהילדים ,למרות שתמיד אמרתי שלעולם
לא אהיה מורה...
מסתבר שאם אתה מקבל "בום" רציני יש לך רק שתי
אפשרויות :ליפול ,או להמשיך הלאה ולעמוד על שתי
הרגליים .כשהיו לי כוחות הרגשתי שאם לא אעשה הכול מתוך
אמונה במטרה  -לא אעשה .אם אקשיב לקולות אחרים – זה
לא יקרה .אפילו מושיק בעלי ,שפרגן לי ,לא ידע מה אני עושה

32

שם ,לא התערב ולא ערער לי את הביטחון .הוא פשוט עמד
מהצד והסתכל ,ובסוף כשראה את התוצאות הוא היה מאוד
מופתע .הרגשתי שהוא האמין בי כל הזמן ,אבל העמידה שלו
מהצד היתה בשבילי הדבר הכי נכון.
כשפרסמתי בשדמות מחולה שאני עובדת בעיקר עם מיחזור
ושאני מבקשת לשים במרפסת שלי כל כלי שנשבר  -היית
צריכה לראות מה היה שם .אנשים אמרו לי' :כל כך שמחתי
שנשברה לי הצלחת ושיכולתי להעביר לך אותה' .הרגשתי
שכולם איתי.
מאז אני לא מרגישה חולה .המחלה בגוף שלי והיא מתקדמת,
אבל היא לא מורגשת כלפי חוץ.
התקופה הקשה  -בה הייתי ללא עבודה ופגועה מאוד  -לימדה
אותי שיש לי חברות בנפש שיעזרו לי בכל מצב .עם זאת,
למדתי שהחברה אינה יכולה להכיל את כל צרותי ושיש לי
את הכוחות להתמודד בעצמי עם המצבים המשתנים שלי,
והמשפחה היא המשענת העיקרית .למדתי גם את גבול
היכולות שלי .היום ,בניגוד לעבר ,אני כבר לא מרגישה צורך
להסביר לכולם ולהתנצל על מה שאני לא יכולה לעשות .אני
מודעת ליכולותי הגופניות ואני יודעת כיצד להתמודד עם
המחלה המגבילה אותי לעתים .עם זאת ,אני בתקופה של
פריחה ,של יצירה ,וכל הזמן נמצאת עם המבט קדימה ,מחפשת
עוד רעיונות ואפשרויות ,מחפשת חידושים בתחום היצירה
וקוראת המון ספרות בנושא.
אני לא מכירה את עצמי ככה ,ומה שנותר לי הוא רק להצטער
שלא עשיתי את כל זה לפני כן.
ביום ההולדת האחרון שלי אנשים שאלו אותי מה אני מאחלת
לעצמי ואמרתי שאני רוצה עוד חמישים שנה כמו ארבע השנים
האלה .זו בקשה לא מציאותית ,אבל בגדול זה מה שאני רוצה".
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לתת את הנשמה ואת הלב

לתת את הנשמה ואת הלב,
לתת כשאתה אוהב...
רענן ואורית דרור
גם אם נדמה שאין סיכוי ,ושזה פשוט לא הגיוני שתצליח ,תמיד
אפשר למצוא את המקום בו תוכל לתרום ולעזור .לכן  -אל
תפסיק לחפש את הדרך לתת!
זה המוטו שלנו מזה שלוש שנים ,מאז שאיבדנו את נצר...
לפני שלוש שנים איבדנו את בננו הבכור נצר ,שנולד עם דיס-
אוטונומיה משפחתית (מחלה גנטית קשה) .איבדנו את נצר
ומצאנו דרך חדשה לתת חיים .מאז ועד היום ,אנו משתמשים
באובדן כקרש קפיצה קדימה  -לתת.
אמנם תרמנו בחומר "רק" פעם אחת ,אבל זה דחף אותנו
לתרום עוד ועוד ברוח.
כשנצר נפטר ,פנה אלינו הרופא בבקשה שנתרום את האיברים
שלו .הקביעה כי לא נוכל להציל את נצר וכי הוא מת מוות
מוחי נעשתה על ידי הצוות הרפואי בבדיקה לפי החוק .ידענו
זאת ולקח לנו אולי חמש שניות להחליט .היה לנו כל כך ברור
שנתרום כל מה שאפשר .ברור כמו לתת לשכן כוס של קמח,

מעשה פשוט שאין עליו שאלה .לא הרגשנו צורך להתייעץ או
לשתף מישהו .ידענו שזה פשוט נכון.
האיברים שנצר תרם היו ריאות וקרניות .זה נראה פשוט ,אבל
חשוב לדעת כי בדיס-אוטונומיה משפחתית גם הריאות וגם
העיניים לא מתפקדים טוב ,ובכלל ,מי לוקח תרומה מחולה?
אז זהו ,שלא כך! גם כשנראה לא הגיוני ,זה אפשרי! הקרניות
הושתלו בהצלחה בגבר ובאישה והריאות הושתלו בגופה
של חנה (שם בדוי)  -נערה צעירה מבני ברק .חנה  -שגדלה
בבית חרדי  -היא צעירה מתוקונת שנולדה עם מחלת הריאות
סיסטיק-פיברוזיס ומצבה הבריאותי היה באותם ימים רע
מאוד .כשנפגשנו לראשונה  -שנה לאחר ההשתלה  -נוצרה
בינינו אהבה ממבט ראשון והפכנו להיות "אבא ואמא" נוספים
שלה .חנה ומשפחתה מגדירים את יום ההשתלה כיום הלידה
שלה .הקשר עם חנה נותן לנו כוח ואנחנו מרגישים כאילו תמיד
היתה שייכת למשפחה שלנו.
תרומת איברים היא סוגיה שלדעתנו אסור להתלבט בה .חשוב
לדעת שעבורנו  -המשפחה השכולה  -זהו צעד שנותן כוח
ותקווה בהתמודדות הכואבת עם האובדן .בתוך כל סערת
הרגשות והמערבולת שהשכול יוצר ,קיים עוגן של הידיעה
שהצלנו נפש אחת.
מרגע שתרמנו את האיברים הפסקנו להתעסק ב"חומר" או
ב"גוף" והתמקדנו בעיסוק ברוח .הוזמנו להרצות בכנס של
מושתלי ריאה ,ולאחר מכן פנו אלינו מהמרכז להשתלות
כדי לספר על התהליך .משם ,הדרך להדלקת משואה ביום
העצמאות היתה קצרה.
בהדלקת המשואות נדרשנו לעשות צעד שאינו מאפיין אותנו -
להיות במרכז הבמה ,להופיע בטלוויזיה ,לצאת החוצה .מבחינתנו
היה זה מילוי שליחות לכבודו של נצר ,שרצה מאוד להיות
מפורסם ושיכירו את המחלה .הדלקת המשואה היוותה שיא גם

איבדנו את נצר ומצאנו דרך חדשה לתת חיים.
מאז ועד היום ,אנו משתמשים באובדן כקרש
קפיצה קדימה  -לתת!
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אנחנו מרגישים שנצר מוביל אותנו לכיוונים שלא היינו בוחרים בהם מעצמנו ולעתים אלו דברים
שמציבים בפנינו אתגר וצורך להתגבר .למשל ,לעמוד ולדבר בפני אנשים .אנחנו מרגישים שנצר
מכוון ,דורש ומוביל אותנו לפעילויות אלו ,ולכן אנו מכנים אותן שליחויות.

מההיבט של הפרסום וגם בהגברת המודעות למחלה ולתרומת
איברים.
נצר היה ילד מיוחד .למרות היותו חולה במחלה קשה ,ולמרות
שנדרש לאתגרים והתמודדויות לא פשוטים ,הוא דאג כל הזמן
לאחרים .כל אדם חולה ,מוגבל ,אנשים מבוגרים וכל מי שהיתה
לו בעיה  -זכה מנצר לדאגה .בשמחות ובצער תמיד היה עסוק
בעזרה ותרומה .לאחר לכתו מצאנו שהרוח הזו שלו היא הכוח
שמוביל אותנו לתרום ולעזור ,ממש כאילו הוא עושה זאת.
השליחות שנצר שולח אותנו לעסוק בה ממשיכה בעוד דרכים.
אנחנו נפגשים ויוצרים קשר עם משפחות נוספות שחוות אובדן
של ילד ותורמות את איבריו .כשההורים פוגשים לראשונה
מישהו שמדבר איתם בשפה שלהם ובגובה העיניים ,מישהו
שחווה משהו דומה  -הם מסוגלים להזדהות ,לפרוק ולהתחיל
לעכל ולהתמודד עם האובדן שלהם.
אנחנו מרגישים שנצר מוביל אותנו לכיוונים שלא היינו בוחרים
בהם מעצמנו ולעתים אלו דברים שמציבים בפנינו אתגר וצורך
להתגבר – למשל ,לעמוד ולדבר בפני אנשים .אנחנו מרגישים
שנצר מכוון ,דורש ומוביל אותנו לפעילויות אלו ,ולכן אנו
מכנים אותן שליחויות.

34

לפתחנו מגיעות בקשות להרצות במקומות שונים .נושאי
השיחה והדגשים משתנים על פי האוכלוסייה – למשל,
בשיחה עם בנות האולפנית היה לנו חשוב להדגיש את חשיבות
הבדיקות הגנטיות והאיתור המוקדם .נושא ההתמודדות עם
ילד בעל צרכים מיוחדים הובא בפני תלמידי בית ספר שק"ד
ובנושא תרומת האיברים דיברנו עם בנות השירות הלאומי,
מתנדבי "השומר החדש" ואף עם חברי שדה אליהו.
שליחות נוספת שהתגלגלה לפתחנו היא עזרה בתפעול שמחות
בקיבוץ שלנו ,קיבוץ לביא .אנחנו לוקחים על עצמנו את כל
הצד התפעולי והניהולי של השמחה ומאפשרים למשפחה
לשמוח בראש שקט .זהו צעד שלנו בכיוון נוסף שכל כך אפיין
את נצר – ההשתתפות והסיוע שלו בכל שמחה.
איבדנו בן יקר ומצאנו שגם כשנראה לא הגיוני או לא אפשרי,
יש המון דרכים לתת ולתרום ובעיקר לאהוב.
ואנחנו יודעים שזכינו לאהוב.
הביאה לדפוס :הלה שימרון
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לביא

אובדנות

אובדנות  -סוף טרגי למהלך חיים,
או תוצאה עגומה של אישיות בעייתית?
ד"ר סמדר אפרתי-נחליאל
לפני כעשר שנים איבדתי את אחי ,דרור אפרתי ,אשר שם קץ
לחייו בגיל  .31והגעגוע עדיין גדול.
לקבלת תואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן כתבתי דוקטורט
בשם" :מצוקות חיים מול תהליכי הרס עצמי ,השפעתם
על תחושת הכאב הנפשי והתנהגות אובדנית" .העבודה על
דוקטורט העוסק בהתאבדות לא סיפקה לי נחמה כמובן,
אבל אפשרה לי התחברות לאחי ,ואולי להרגשותיו אז ,דרך
הריאיונות שערכתי עם אנשים רבים שניסו להתאבד ,כפי
שיתואר בהמשך .המחקר נעשה במסגרת התיאוריה של
פרופסור ישראל אור-בך זכרו לברכה ,שהיה המנחה שלי
ופסיכולוג-חוקר-אדם דגול ,על תהליך האובדנות 1.כחלק
מתיאוריה זו השוויתי בין שני סוגי גורמים שנמצאו כמובילים
לאובדנות – גורמי תורשה מול גורמי סביבה.
שאלת "תורשה מול סביבה" מלווה את הפסיכולוגיה
מראשיתה .בנושא האובדנות נחקרה שאלה זו מעט מאוד.
מעטים המחקרים שהעמידו את שני הנושאים ביחד ,ובחנו מי
מהם תורם לתוצאה הטרגית :מהלך חייו של האדם ,האירועים
והמצוקות שחווה בחייו  -מול  -גורמי אישיות-תורשה ,אשר
נחשבים כנקבעים על ידי הגנים ,ולכן קשה יותר לשנותם.
כמובן ,יש כיום הסכמה על כך שתורשה וסביבה מהווים שניהם
גורמים חשובים בהתפתחות ,ומשפיעים זה על זה כל הזמן
ליצירת התנהגות ,אך בכל זאת מעניין איזה מהם תורם יותר.
חוקרים עכשוויים קוראים לבצע מחקרים המשלבים תורשה
וסביבה ,כולל בתחום האובדנות ,ובדרכם הלכתי.
במחקרי ,גורמי הסביבה נבדקו על ידי מספר אירועי החיים
שחווה כל נבדק על פי דיווחו ,בפרט אירועי החיים השליליים.
בתור גורמי תורשה  -גורמים גנטיים/טבעיים  -המתבטאים
באופי האדם ,נבחרו במחקר זה תהליכים של "הרס עצמי" :שם
כולל להתנהגויות אשר בהן האדם פועל כנגד האינטרסים שלו,
ומזיק לעצמו .חלק מההתנהגויות והרגשות שנבדקו הן :אשמה
ובושה ,ביקורת עצמית ,והכשלה עצמית.
במחקר השתתפו  150אנשים .קבוצת המחקר מנתה חמישים
גברים ונשים אשר ביצעו ניסיון התאבדות בתקופה האחרונה,
מבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב ומבית החולים אסף
הרופא .בהגדרתם הם פגועי נפש ,אולם הגדרה זו מוטבעת על

כל אדם המנסה להתאבד .קבוצת ביקורת מנתה חמישים פגועי
נפש (מה שנקרא בעבר "חולי נפש") ,אשר מעולם לא ניסו
להתאבד ,גם הם מבית החולים בבאר יעקב וממרפאות הקהילה
שלו .קבוצה שלישית היתה של חמישים אנשים בריאים
בנפשם .במחקר נעשה ניסיון להשוות בין הנבדקים מבחינת
המאפיינים הדמוגרפיים שלהם (גיל ,מין ,מצב סוציו-אקונומי).
החלק הראשון של הדוקטורט עסק בהשוואה בין הקבוצות,
על פי התשובות לשאלונים הרבים שהועברו לחברי הקבוצה.
בחלק זה נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות המחקר ,ובפרט
בין הנבדקים האובדניים לאחרים .קבוצת פגועי הנפש שאינם
אובדניים נמצאה ברוב המקרים בין שתי הקבוצות האחרות ,כפי
ששוער מראש .משמעות הממצאים היא שהאנשים האובדניים
שונים כמעט בכל מאפייניהם – התורשתיים והסביבתיים
כאחד  -מפגועי נפש לא אובדניים ,ושתי הקבוצות שונות
מהבריאים ,כאשר הפתולוגיות הקיצוניות ביותר נמצאו אצל
הנבדקים האובדניים.
בחלקו השני של הדוקטורט ,שבחן כאמור את הקשרים
הסטטיסטיים בין משתני המחקר השונים ,נמצא כי מבין אירועי
החיים שנבדקו' ,מדד האובדנים' (שפותח על ידי פרופסור אור-
בך ותלמידתו) ,מתאר באופן מדויק וחזק אירועים שמשפיעים
על תהליך האובדנות' .מדד האובדנים' מתמקד באירועי חיים
שמוגדרים "אובדן"  -לא רק אובדן של אנשים שנפטרו או
עזבו את הנשאל ,אלא גם אובדן עבודה ,אובדן בריאות ,ואובדן
נכסים אישיותיים (כישרונות וכדומה).
הקשרים בין המשתנים מודגמים בצורה מסכמת בתרשים הבא:

אובדנים

**0.36

כאב נפשי
בהווה

*0.35

נטיות אובדניות

**0.56

הרס
עצמי

**0.46
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אבידות ומציאות

משמעות התרשים היא שהנטיות להתאבדות מורכבות
ממאפיינים של הרס עצמי ומאירועים של אובדנים ,והכאב
הנפשי הוא גורם מתווך בתהליך.

תורשה או סביבה?
מה התשובה לשאלת המחקר :האם מגיע אדם לאובדנות בגלל
מהלך חייו  -דברים שקרו לו לאורך השנים ,או בגלל המטען
הגנטי שלו  -כפי שהוא מתבטא באופי ובאישיות שלו?

במילים אחרות ,אני מציעה כי יש הבדל קריטי בין המנסים-
להתאבד (ששייכים לדפוס התקשרות "חרד") ובין המצליחים
להתאבד (ששייכים לדפוס התקשרות "נמנע") ,וכי מסוכן
להסיק מאלה על אלה ,כפי שנעשה במחקר שלי.

השאלה הוצגה כשאלה פתוחה בתחילת המחקר .באופן אישי
נטיתי לחשוב כי אירועים קשים הם המובילים לאובדנות ,אך
התוצאות של דוקטורט זה הראו אחרת .תוצאות המחקר העלו
באופן חד-משמעי את התשובה כי הגורמים הפנימיים (טבע-
תורשה) שנבדקו ,הנם משמעותיים יותר מגורמים חיצוניים
(סביבה-אירועי חיים) .הרס עצמי נמצא כתורם לנטיות
האובדנות במידה משמעותית ביותר (בערך .)50%

לדוגמה ,עשוי להיות ,כי "הטיפוס החרד" מושפע מגורמי
אופי המתווים (ומשבשים) את חייו ,ואירועי הסביבה פחות
רלוונטיים עבורו .לעומתו" ,הטיפוס הנמנע" נמצא פחות
במגע עם אנשים ,רגיש פחות לנסיבות בין-אישיות ,ולכן
אצלו נסיבות החיים משפיעות יותר על יחסו לחיים בכלל ועל
עמדותיו האובדניות בפרט .כשהוא יחליט על מעשה אובדני,
הוא גם יבצע אותו בנחישות יחסית וידאג לכך שיצליח.

ממצאי הדוקטורט הפתיעו אותי ,כפי שציינתי ,וכן התקבלו
בתמיהה (או בדחייה) על ידי משפחות שכולות :הורים וקרובים
אחרים של מתאבדים .אפשר להציע לכך סיבות פסיכולוגיות
שונות ,אך אני מעוניינת לשתף במחשבותי ,שעלו עוד לפני
תחילת העבודה על הדוקטורט ,וצפו מחדש עם התוצאות שלו
והתגובות מהשטח.

גישה זו דורשת כמובן בחינה נוספת וניסיונות לאישוש .ואכן,
בכוונתי להעביר למשפחות של מתאבדים (אשר נקראות:
שארי מתאבדים) את השאלונים שהצגתי לנבדקים ,ובנוסף
שאלון על התקשרות ,אשר ימלאו לגבי יקיריהם .את התוצאות
אשווה לקבוצת המנסים-להתאבד ממחקרי.

חוקר אובדנות נודע בשם שניידמן הבחין באופן מוחלט בין
התאבדויות לניסיונות התאבדות .הוא סבר שהם נבדלים זה
מזה בכמה וכמה מאפיינים ,ביניהם :מהות המעשה  -עזיבת
החיים או צורת תקשורת עם הזולת ,וכן היות הכאב הנפשי
(שהוא קרא לו  - )psychacheבלתי נסבל או נסבל 2.בעקבות
כתביו אני רוצה להציע כי ממצאי המחקר שלי רלוונטיים
לנבדקים אשר ביצעו נסיונות התאבדות ,ופחות רלוונטיים
למצליחים-להתאבד.
תיאוריה חשובה בפסיכולוגיה מודרנית היא תיאוריית
ההתקשרות ( ,)attachmentאשר מסווגת את בני האדם על
פי שלושה דפוסי התקשרות :בטוח ,חרד ונמנע .להשערתי ,יש
בגישה זו כדי לעזור לנו להבחין בין אנשים אשר נמצאים בסיכון
אובדנות לבין אלה שלא .בסקירה קצרה זו לא אכנס לנבכי
3
התיאוריה ,והמעוניין יוכל לקרוא עליה במקור להלן.
המוגן מכולם הוא כמובן "הטיפוס הבטוח" אשר לפי כל
התיאוריות והמחקרים חי חיים סבירים ויותר מכך .ייתכן כי
ההבדל בין המנסים-להתאבד למצליחים-להתאבד קשור
בסגנון דפוס ההתקשרות הלא-בטוח שלהם" :הטיפוס החרד",
אשר נוטה להיקשר לאנשים בסביבתו ולהיתלות בהם,
משתמש באסטרטגיה של איתות לזולת על מצוקתו כדי לגרום
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להם לעזור לו .הוא ישתמש בדרך של ניסיונות התאבדות לא
קטלניים – "זעקה לעזרה" .לעומתו" ,הטיפוס הנמנע" חש לא
בנוח עם ִקרבה ותלות ומתרחק מאנשים על פי רוב .טיפוס כזה
עלול לבצע מעשי אובדנות קטלניים ,ולהצליח.

אני מצפה כי שאלון ההתקשרות יגלה דפוסי התקשרות שונים,
ובהתאמה אולי יימצאו תשובות שונות לשאלה :מה תורם יותר
לתהליך האובדני – דפוסי האישיות (תורשה) או אירועי החיים
(סביבה)?
קוראים אשר מתעניינים בנושא ו/או מוכנים לקחת חלק
במחקר – אשמח אם יפנו אלי.
המאמר מוקדש לאחי דרור ולאחייני גלעד ,זיכרונם לברכה.
ִּ
"ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצח וּ ָמ ָחה ה' א-לוהים ִּד ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ָּפנִ ים"
(ישעיה כה ,ח) .אמן.

קבוצת יבנה
 1אור-בך ,י .)2000( .כאב עד כלות .הוצאת שוקן ,תל אביב.
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Nervous and Mental Disease, 181, 145-147.
 3מיקולינסר ,מ .ברנט א .)2005( .תאוריית ההתקשרות .כתב העת "מפגש".
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את אחי אנכי אני מבקש

"אֶת אַח ַי א ָנֹכִי מְבַק ֵּשׁ"
יפת שדיאל

במקום הקדמה
בשנת תשס"ח ) ,)2008טרם נסיעה שלי עם עפרה אשתי לטיול
שורשים באוקראינה ביקשתי לשמוע מאמא ז"ל על ברודי ,עיר
הולדתה (אז בפולין) ,שהיתה אחת התחנות שלנו במסע .רצינו
גם לדלות אי אלו פרטים על בני משפחתה ועל הקורות אותם.
תוך כדי עיון בספר שנכתב על העיר והצצה בתמונות של בני
משפחה ודמויות אחרות שאינן עוד ,שרטטנו גם תרשים של
עץ שורשים .פעמים מעטות היתה אמא מספרת בערגה על
משפחתה ,משפחה גדולה ומסועפת ,כשהיא סופרת וזוכרת
מעל ארבע דורות של בני משפחתה.
אמא נפטרה בבוקר שמחת תורה תשע"א ,שלושה חודשים
לפני מלאת לה  97שנה .בזמן השבעה נמצא באחת המגירות
תרשים עץ השורשים של בני משפחתה .כשקמנו מהשבעה
וחיפשנו אותו שוב ,התברר לדאבון לבנו שהוא נעלם .כשנה
מאוחר יותר ,בדרך כלשהי גילינו העתק שלו אצלי בבית ,ואז
החלטתי להתעמק בו .משום מה צד את עיני דווקא סיפור אחד
מני-רבים שנכתבו באותיות קטנות בשולי התרשים  -סיפור
פגישתה היחידה עם דודנה שלמה לנדאו .ליד שם נוסף ,לא
מוכר ,שהיה ברשימת בני המשפחה שלו ,היו רשומים כתובת
ומספר טלפון .ניסיון ההתקשרות הטלפוני נכשל ובחרתי
מיד באפשרות השנייה .הכנתי בחופזה עותק של תרשים
הסתעפות המשפחה ,סימנתי את השם הלא מוכר " -לאה
חפץ"  -במשבצת שבה הופיע ,הוספתי בכתב יד שאם זאת אכן
היא ,שתיצור קשר ,ושלחתי את המכתב בדואר ישראל בבחינת
"שלח לחמך על פני המים."...
באחד הערבים ,כמה חודשים מאוחר יותר ,הטלפון מצלצל
בביתי .קול נעים עולה מהאפרכסת ומבקש את יפת שדיאל.
אישרתי שאכן אני המדבר" .אני לאה חפץ" ,המשיך הקול.
צמרמורת של התרגשות אחזה אותי ,עד אשר הקול מהעבר
השני של הקו החזיר אותי למציאות כשהוסיף" :אני אחייניתו
של שלמה לנדאו .ראיתי את התרשים שהכנת" .ומיד התנצלה
על האיחור במתן התשובה" :תראה ,בעלי ואני בדיוק עברנו
לדיור מוגן ואת הדואר שמגיע לכתובת הדירה בה גרנו ,מביא
מישהו שבא לבקרנו ומכאן העיכוב" .קבענו להיפגש אצלם,
אלא מה.

שלמה

ואלה פרטי הסיפור

ואליזבט -
זוג שחי בצניעות רבה

כדי לעשות סדר בעניינים אפרוש ברשותכם מעט מתולדות
המשפחה.
אביה של אמא ,ישראל לנדאו ז"ל (סבא שלי) היה הבן השני
במשפחה .אחיו ,בנימין לנדאו ,היה הבן השלישי .בנימין נשא
לאשה את פרידה (לבית טולמץ') בשנת  1924ברייזנברג .לאחר
נישואיהם עקרו לקולין שבחבל שלזיה הצ'כוסלובקית ,כך
שהקשר עם שאר בני המשפחה שנותרו בפולין היה באמצעות
מכתבים בלבד .לבנימין נולדו ארבעה ילדים :הבכורה ,רגינה
(רבקה) ,הבן שלוימה-חיים ,אלזה (אסתר) ורוזה.
שלוימה-חיים נולד בקולין .עוד בצעירותו ניכר בו שניחן בחוש
טכני ,היה בעל ידיים טובות והיתה בו כמיהה לעבודות-יד.
משבגר ,למד תכשיטנות באקדמיה לאמנות בגבלונץ ,עיר בה
היתה תעשיית תכשיטים מפותחת .במהלך התקופה הכיר
נערה לא יהודייה בשם אליזבט והתאהב בה .היתה זו מכה קשה
למשפחה ובמיוחד לאביו שהיה בעל מעמד נכבד בקהילה,
שם שימש כחזן ,שוחט-בודק ומוהל .כדי לנסות ולהסיר את
רוע הגזירה והחרפה מהמשפחה ,נשלח הבן שלמה להכשרה,
אחריה היה אמור לנסוע לארץ ישראל .בשל המרחק ,כך קיוו
במשפחה ,תדעך האהבה בין בני הזוג ותוסר החרפה .הבן קיבל
עליו את דין המשפחה ויצא להכשרה .במקביל פנה לסניף של
משרד "ארץ ישראל" בבקשה לקבל סרטפיקט.
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העלייה
כמו בכל המשרדים ,מחלת הביורוקרטיה חגגה גם פה וב-
 25.7.1933התקבל המכתב הבא:
אנו מאפשרים לך לשלוח שאלון נוסף .תואיל בטובך
למלא שוב את אותו הדבר ועם עדויות נוספות שאתה
טוען כי אתה רוצה לשלוח אלינו .אנו גם שמחים ליידע
אותך באותו הזמן ,כי משרדי פלסטין לבקשת תעודות
יהיו זמינים פעמיים בשנה ,בחודש יוני ובאוקטובר.
מספר המועמדים הוא גדול מאוד ,כך שאין אנו יכולים
להציע שום ערובה שאתה נחשב כמיועד לסתיו .אנו
מבקשים ממך ככל אחד אחר ,לשלוח את בקשתך
לוועדה להכשרות בפלסטין והיא תיבדק על ידי מקבלי
החלטות.
בסופו של דבר אושרה בקשתו של שלמה והוא קיבל סרטפיקט
כעולה בודד במסגרת המכסה של "החלוץ" וב 8.9.1936-ירד
מהאונייה "הר ציון" בנמל חיפה וקיבל 'סידור ראשון' .כמו
כל העולים שהגיעו לארץ ללא מסגרת של הכשרה תנועתית,
היה עליו לפלס את דרכו בארץ החדשה במסלול רצוף קשיים
ותלאות .הוא הצליח להשתלב בעבודה כסבל בנמל ,התגורר
בחיפה ,ניסה להסתדר כמו כולם ואולי גם לשכוח .אבל
המשפחה לא שכחה.
בשנת תרצ"ז ) ,(1937שנה לאחר עלייתה של אמי לאה שדיאל
לבית לנדאו ,בהיותה בקבוצת
אברהם ,היא קיבלה גלויה מהדוד
בנימין לנדאו (אביו של שלוימה-
חיים) .הוא ביקש ממנה לברר מה
עלה בגורלו של בנו ,והפציר בה
לעזור לו .לאמא ,בהיותה חברה
בקיבוץ החדש ההולך ונבנה,
לא היו האמצעים הכספיים
הדרושים לכך ,ובכל זאת,
נסעה בטרמפים לחיפה .שם,
באחת השכונות הוותיקות,
התגורר בן הדוד ,על פי
המידע שברשותה .מאחר
שלא הכירה איש בסביבה,
שתינה של שלמה
ניגשה לסניף בני עקיבא
דרכון ממשלת פל

שלוימה חיים הכיר נערה לא יהודייה בשם
אליזבט והתאהב בה .היתה זו מכה קשה
למשפחה ובמיוחד לאביו שהיה בעל מעמד
נכבד בקהילה ,שם שימש כחזן ,שוחט-בודק
ומוהל .כדי לנסות ולהסיר את רוע הגזירה
והחרפה מהמשפחה הוא נשלח להכשרה.
38

המקומי וביקשה מאחד המדריכים לעזור לה לאתר את האיש
על פי השם והכתובת שבגלויה .כששאל הלה אחר פרטים
נוספים על אודותיו ,ענתה שאינה מכירה אותו וכי מעולם לא
פגשה בו או ראתה תמונה שלו .המדריך ואמי יצאו לעבר בתי
המגורים של השכונה ,דפקו בדלתות ושאלו את דיירי הבתים,
אך ללא תוצאות.
המדריך שקצה נפשו בחיפושים ,רצה להפסיק ולחזור ,אבל
אמא בדבקותה הרבה במשימה לא אבתה לוותר" .בוא ננסה
עוד מקום אחד" ,הפצירה בו והצביעה לעבר מבנה קטן שעמד
קצת בנפרד מבתי השכונה ומעליו התנוסס שלט מאיר עיניים
 צרכנייה" .מן הסתם" ,אמרה" ,אם הוא מתגורר בסביבה ,הואיגיע גם לכאן" .כך חיכו פרק זמן ,אמא בסבלנות ברזל והמדריך
בחוסר סבלנות מופגן .אנשים נכנסו ויצאו והערב משמש ובא.
והנה ,כשכבר נראה היה שכלו כל הקצין וההמתנה היתה לשווא,
נפתחה הדלת ,נכנס איש וניגש ישר אל הדלפק .אמא נעצה
מבט חודר באיש שעמד מול הזבן ושילם בעבור זוג גרבים" .זה
"שלוֹיְ ֶמה-
הוא!!!" ,פסקה בהחלטיות .ניגשה אליו ולחשהְ ׁ :
חיים ."?...הלה נרתע ,החוויר והביט מופתע באשה הלא-מוכרת
שפנתה אליו בשמו .או אז הציגה אמא בפניו את הגלויה .האיש
העיף מבט קצר לעבר הכתוב ,ובמבט נוגה אישר שאכן הוא
דודנה ,האיש שאותו יצאה לחפש .נרגשת ,ביקשה ממנו אמא
לבקר במקום מגוריו אך נתקלה בסירוב מוחלט .קשר משפחתי,
ולו כלשהו ,לא היה בתוכניותיו במציאות הקשה אליה נקלע .הם
נפרדו באותו ערב ,לא לפני שאמא שכנעה את בן הדוד להסכים
לפגישה נוספת איתה ,שנקבעה למחרת בשעה ארבע אחר
הצהריים .בדרך חזרה לסניף שאל המדריך את אמא ,כשכולו
נפעם ,איך זיהתה את בן דודה שהרי טרם ראתה אותו עד כה.
אמא ענתה שתווי פניו ,במבט מהצד ,הזכירו לה מאוד את
תווי פניו של אביה .אמא נשארה בחיפה יום נוסף ,אך למחרת,
למרבה האכזבה ,בן הדוד לא הופיע במועד שנקבע ואמא נאלצה
לשוב לקבוצת אברהם ברגשות מעורבים.

הנסיעה
מסתבר שהפגישה עם אמא הוכיחה לשלמה שמשפחתו לא
תנוח ולא תשקוט עד שהנתק בינו לבין אליזבט יהיה מוחלט.
אך הוא לא היה יכול לשכוח ולא היה מוכן לוותר .הוא הציף
את משרדי השלטון דאז במכתבים בהם ביקש לאפשר לבת
זוגו שנשארה באירופה להצטרף אליו .התשובות שקיבל היו
מאכזבות ביותר.
שלמה הבין כי מכך לא תבוא לו הישועה וכשגברו הגעגועים
החליט לצאת לצ'כוסלובקיה ,לשאת את אליזבט לאשה
ולהביאה לארץ כאשתו .ב 29.12.1938-הוא מקבל,
כנתין בריטי ,פספורט לצורך נסיעתו .מכתב תשובה נוסף
מהשלטונות מהתאריך  ,16.1.1939הבהיר לו שוב עד כמה
קלושים סיכוייו ותקוותיו לראות את אליזבט בארץ לצדו
וכמובן חיזק את החלטתו לנסוע ויהי מה.
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את אחי אנוכי אני מבקש

השחרור
בינואר  1941דנו הבריטים עם הגרמנים על חילופי נתינים
בריטים תמורת נתינים גרמנים שנעצרו בארצות אחרות.
בחודש יוני  1942מקבל שלמה מסמך המאשר שהוא נתין
בריטי בעל דרכון מפלשתינה ושהוא יורשה (מבחינת
ממשלת פלשתינה) להיכנס חזרה לארץ .כך נמנה שלמה על
המשוחררים במסגרת ההחלפה הראשונה .לקראת השחרור
המיוחל ,שלמה כבר היה מצויד במסמך המאשר את היותו
אזרח תושב פלשתינה שהיה בגרמניה או בשטח כבוש גרמני.
ב ,27.10.1942-מצויד במסמך ,יוצא שלמה מהמחנה בדרכו
חזרה לארץ ישראל.
בשל החיפזון ביציאה והחשש שמא משהו אולי ישתבש בדרך,
שלמה לא מתמהמה בדרך חזרה לארץ .אין מידע אימתי נוצר
שוב הקשר עם אליזבט.

המסמך שאישר את היותו של שלמה נתין בריטי

הפגישה עם אמא הוכיחה לשלמה שמשפחתו
לא תנוח ולא תשקוט עד שהנתק בינו לבין
אליזבט אהובתו יהיה מוחלט .אך הוא לא היה
יכול לשכוח ולא היה מוכן לוותר.
שלמה יצא לדרך והגיע (דרך וינה) לגבלונץ ב.31.8.1939-
למחרת ,ב ,1.9.1939-פרצה מלחמת העולם השנייה.
שלמה נעצר מיד למחרת בואו לגבלונץ .עובדת היותו בעל
דרכון בריטי מפלשתינה סייעה בידו להיחשב כנתין מדינה זרה
ואיש גם לא טרח לברר פרטים נוספים על אודותיו .יהדותו
נותרה נסתרת .בתחילה חויב להתייצב כל יום בתחנת משטרה
וכך נשמרה בעבורו יכולת ניידות מינימלית .כבר ביום הראשון
לשהותו בגובלנץ נשא לאשה את אליזבט חברתו ,בנישואין
אזרחיים .בכך הפיג עוד את החשש שמוצאו האמיתי יתגלה.
די מהר מצאו עצמם האזרחים נתיני ארץ האויב במחנות מעצר.
גם שלמה הועבר למחנה כזה ,שהיה חלק ממחנה שבויים גדול
בל ְמ ְּבינו ִֹב ֶיצה ובכך למעשה נותק שוב הקשר
שהקימו הגרמנים ָ
בינו ובין אליזבט .כנראה שבני משפחתו של שלמה  -הוריו,
אחיותיו ובני משפחותיהן  -הועברו למחנות עוד קודם לכן,
ולכן לא יכול היה בבואו לגובלנץ לחדש את הקשר איתם .עם
זאת ,אין לדעת אם היה מעוניין בכך נוכח נישואיו לאליזבט.
סבו וסבתו של שלמה הועברו בשנת  1941לגטו לודג' .איתם
דווקא שמר על קשר מכתבים בזמן שהותו במחנה וגם שלח
להם מדי פעם סכומי כסף שהצליח לחסוך ממה שקיבל במחנה,
ואלו עזרו להם לשרוד שם עד לפטירתם בגטו.

הבשורות הטובות הן כי בסופו של דבר שלמה ואלי (אליזבט)
התאחדו עוד ב 1942-וחיו בחיפה .בני המשפחה שהיו מבקרים
בדירת חדר
אצלם סיפרו על זוג שגר בצניעות רבה
קטנה מתחת לגרם מעלות בבית ישן
בחיפה .מאוחר יותר הצליחו לעבור לדירה
מרווחת יותר בנוה שאנן .שלמה עבד
בבתי הזיקוק בחיפה עד צאתו לגמלאות.
בבית המלאכה שם ייצר כלי עבודה
מיוחדים ומתקנים חיוניים לתפעול של
בתי הזיקוק ,כשהוא נעזר בכישוריו
הטכניים.
מאז פגישתם היחידה ב 1947-לא
התראתה אמא עם שלמה ומעולם
לא פגשה את אלי .בני הזוג נמנעו
מלהגיע לאירועי המשפחה (של צאצאי
משפחת לנדאו) למרות שלא אחת
הוזמנו אליהם .רק דודנית אחת ,שרה
לוונוירט ,אחותו הבכירה של אבי (אמי ואבי היו
בני דודים) אשר גרה בחיפה ,היתה עמם בקשר וביקרה אותם
שא ִלי מדליקה
לפרקים בביתם עם בתה .היא סיפרה תמיד ֵ
נרות כל ערב שבת וחג ,שהיא שומרת על הכשרות אצלם
בבית ,ובהכנות לקראת הפסח הייתה מקפידה מאוד .יש מבני
שא ִלי התגיירה וייתכן אף שלאמה של אלי
המשפחה שטוענים ֵ
היה קשר כלשהו ליהדות .ילדים לא נולדו להם ורק אחייניתו
של שלמה ,לאה חפץ (לבית דומיניץ) ,היתה להם כבת.
כל המסמכים והתמונות באדיבותה של הגברת לאה חפץ.

בארות יצחק
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מע ֲמַקִּים קְרָאתִי ָך" תהילים לדוד
"מִ ַּ
שרית אוקון עם יוסי גאון

שלוש שנים ליוותה משפחת גאון מקיבוץ עלומים את בנם
הבכור דוד במאבק עם מחלת הסרטן .זו היתה התמודדות
ארוכה עם כאבים פיזיים ומנטליים ,משברים אישיים
ומשפחתיים ,ומעברים חדים בין תקווה וייאוש ,בין חוזק
וחולשה ,בין אומץ ורפיון ,בין חיים ומוות .ב-כ"ה אדר תשס"ט
( ,)2009בסופה של דרך אמיצה ,רפאל דוד שלום ז"ל נפטר,
והוא רק בן .7
ההתמודדות של יוסי ולילי עם מות דוד היתה מורכבת,
מטלטלת וטעונה באוסף של זיכרונות לא רק בשל אובדן
בכורם ,אלא גם משום שחוויית השכול לא היתה חדשה
עבורם .לילי היתה בת  ,18כשאמה מרים ז"ל ( )40נפטרה
מאותה מחלה ,ויוסי היה בן  13כשראה את אחיו הקטן ציון ז"ל
נדרס למוות על ידי משאית ירקות שחלפה ליד ביתם .תמונת
הפעוט ,בן השנתיים ,שוכב על הכביש ללא רוח חיים ,נצרבה
בזיכרונו וליוותה אותו גם בנעוריו.
לדברי יוסי אחד הקשיים היה טמון בבחירת משפחתו להשכיח
את סיפור התאונה" .בית הורי המשיך להתנהל ללא זכר
לאובדן" ,מסביר יוסי" ,לא ציינו ימי זיכרון ולא דיברנו על מה
שקרה .איני זוכר מה התאריך בו אחי נפטר ואיני יודע היכן
הוא קבור .ייתכן שהורי בחרו בדרך של הסתרה בגלל הלכות
הקשורות בגילו הצעיר של אחי".
פרשת השכול בבית גאון המשיכה בשנת  .1977כשיוסי היה בן
 ,22נהרג אח נוסף בתאונת דרכים צבאית סמוך לבסיס רפידים.
הפעם היה זה דוד ,אחיו הצעיר שהיה הקרוב אליו ביותר בגילו
וברוחו .אובדן האח החייל היה קשה מנשוא ,לא רק עבור יוסי
אלא גם להוריו שהפעם חוו בעקבות השכול משבר ממושך.
לפני כעשר שנים ,מתוך רצון עז לשמר ולהנציח את זכרו של
האח ,החליטו יוסי ולילי לקרוא לבנם הבכור על שם הדוד.
ארבע שנות חייו הראשונות של דוד היו מלאות בשמחת חיים
ובמשחקי ילדות .הוא היה ילד חכם ,חברותי ומתוק ,שאהב
להיפגש עם חבריו בחדרי הבית או במרחבים שבחוץ .אלו היו
שבילי ינקות רכים ותמימים ,שהכול התנהל בהם בנחת החוויה
המרגשת של הורות לילד בכור .דבר לא רמז על השינוי הצפוי
להתחולל ועל אותה רעידת אדמה משפחתית שברגע אחד
פערה וסדקה את הקרקע הפורייה תחת הרגליים.
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מתי בעצם התגלתה המחלה?
"הכול החל בחתונה משפחתית בירושלים ,כשלפתע דוד
ביקש להקיא .חשבנו שמדובר בווירוס או בקלקול קיבה כי
באותו הערב היה לו מצב רוח טוב ,הוא התנהג כרגיל ולא היה
לו חום .בשבועות שלאחר מכן הוא הקיא מספר פעמים ללא
סיבה והתחלנו לזהות אצלו שינוי קל בצורת ההליכה ,אולם
עדיין הנטייה שלנו היתה לחשוב שהוא בסך הכול זקוק לריפוי
בעיסוק".

ההתמודדות של משפחת גאון עם מחלת בנם
הסתיימה כבר לפני ארבע שנים ,אולם כל מי
שגר בעלומים יודע כי מסע החיים של דוד לא
תם .להפך  -זכרו חי ונושם משבוע לשבוע.
ואז המצב החמיר.
"רק לאחר ששני הסימפטומים הקצינו במידה ניכרת נשלחנו
לבדיקה כללית בסורוקה" ,מספר יוסי" ,ספירות הדם אמנם
יצאו תקינות אך תוצאות בדיקת הראייה התוך-עינית כבר
עוררו חשד .דוד נשלח לבדיקות ממוקדות של  CTו,MRI-
ואלו כבר לא השאירו מקום לספק" .הצילומים הממוקדים
הציגו דיאגנוזה ברורה של גידול סרטני בראש ,והכניסו את
משפחת גאון לתקופת טיפולים ארוכה ועמוסה בין בתי החולים
והמרחב הפרטי.
היו גם רגעים טובים במהלך המחלה?
"זו היתה תקופה מאוד מגבשת מבחינה משפחתית .בשלוש
השנים האלו הספקנו לעבור עם דוד חוויות מהנות של צחוק
ושמחה .בזכות תרומות ועמותות טסנו יחד בשמי הארץ,
השתתפנו בהופעות יפות ,טיילנו במקומות שונים והשתדלנו
על אף הקשיים ליהנות מהפתעות ומפגשים מעניינים".
ההתמודדות של משפחת גאון עם מחלת בנם הסתיימה כבר
לפני ארבע שנים ,אולם כל מי שגר בעלומים יודע כי מסע
החיים של דוד לא תם .להפך  -זכרו חי ונושם משבוע לשבוע,
מיום א' ליום א' ,בדמות עשרות "מפגשי תהילים" מרתקים.
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ממעמקים קראתיך  .תהלים לדוד

יוזמת השיעורים ,שהחלה בשנה הראשונה למותו של דוד
וממשיכה להתקיים מידי שבוע ,מנוהלת על ידי יוסי בתמיכת
הרב עמית קולא ,רב הקיבוץ.
השיעורים מתקיימים בבית המדרש בהנחיית רבנים ומרצים
המגיעים בהתנדבות מרחבי הארץ .הם כוללים שעת לימוד,
ניתוח ודיון של אחד מפרקי תהילים ,ולעתים גם העשרה
בנושאים אחרים .בהתמדה ובמסירות מצליח יוסי לשמור על
האופי המיוחד של אותם שיעורי רוח ,אמונה ותורה ,ובזכותו
נוהרים אליהם משתתפים רבים (בגילאי  ,)25-50מהקיבוץ
ומכלל האזור.

שלושה שיעורים ,ובאחרון מביניהם הרגשנו שמשהו מתחיל
לקרות ...ימים ספורים לאחר מכן זוהתה אצלו המחלה".
יוסי גאון ,שהחליט לנתב את שבילי הכאב והעצבות לטובת
פעילות דתית-קהילתית משמעותית ,מקווה בלבו להמשיך
בארגון מפגשי תהילים ,תוך שהוא מוצא בכך מזור לעבותות
השכול .לילי רעייתו ושני ילדיהם ,יונתן ( )9.5ומרים ( 7וחצי),
מתמודדים אף הם עם אובדן שאין לו תחליף .כמי שראו את
העוצמה שנותנת שירת המזמורים לדוד הקט בכל יום טרם הלך
לישון ,הם הבינו שכוח סודם של הכתובים המקראיים מחייה
אותם ואת שאר בני האדם ,ולו לרגעים.

אנשים מתמודדים עם אובדן בדרכים שונות ,מדוע בחרת
דווקא ב"מפגשי תהילים"?

עלומים

"הבחירה בפורמט זה החלה באופן בלתי מודע .דוד אהב
לשבת במיטה ולשיר שני מזמורי תהילים לפני השינה – "שיר
המעלות" ו"ממעמקים קראתיך" .כשהוא חלה ,רצינו לקיים
מפגשי אמירת תהילים ולשתף את הציבור בתפילה להבראתו,
אך רק לאחר שנפטר הצלחנו לממש את הרעיון".
איך מצליחים לשמור על הגחלת?

ואלה שמות

"בראשית הדרך ,לא תיארנו שנתמיד תקופה כה ארוכה ,היו
שחשבו שזה ימשך מקסימום חודש .אולם אחרי שראיתי
שיש ביקוש מהציבור ללימוד המשותף ,החלטתי להילחם
על כל יום ראשון .לא פשוט למצוא כל שבוע רב או מרצה
שיגיעו לעלומים בהתנדבות ,ולקיים מפגש מכובד הכולל
כמות משתתפים רבה .אני ממש נלחם בשיניים כדי לקיים את
השיעורים ומשתדל לא לוותר".

אפרת ביגמן
וְ ֵא ֶלה ְֹשמוֹ ת
ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת ֲא ֶֹשר
ֵמ ָאז ֶלכְ ּתוֹ ֶֹשל ָא ִחינ ּו ַא ֵחר

מה מעניקים לך "מפגשי תהילים"?

יהם.
ל ֹא ָֹש ֻב לְ ֶא ֶרץ ְמגו ֵּרי ֲא ִב ֶ

"מאוד קשה לי להתמודד עם מותו של דוד .הזיכרונות מציפים
וכדי לא להישבר אני עולה לקברו רק פעם בשנה .האחריות
להצלחת המפגשים מעסיקה ומעניקה אפשרות להתמודד עם
החוסר והזיכרון בצורה חיובית .במקביל אני פועל כבר שנתיים
גם כמרכז ועדת דת של הקיבוץ ,ועבורי עשייה ציבורית זו
משמעותית וחשובה .באמצעות פעילויות הדת שאני מארגן
למבוגרים ולילדים ,גיליתי כי הפידבק והפרגון המתקבלים
מהציבור הם הדבר שהכי מרים ,ממלא ומחזק אותי".

וְ ַה ַ ּביִ ת ֵה ֵחל ֵמ ָאז ָל ֹשוּט,

יש שיעור או רב מסוים שאתה זוכר במיוחד?
"מתוך  150פרקי תהילים נותרו  20שעוד טרם למדנו ,כשכל
מפגש הוא מעניין בעיני .הרב עמית קולא שתומך ומלמד
בפרויקט מראשיתו הוא נכס בל-יתואר .התרגשתי מאוד גם
מהרב אלישע וישליצקי ,בן מחזור שלי מהמדרשייה ,שהביע
מההתחלה הסכמה גורפת להעביר שיעורים .בנוסף לכך ,אני
מעריך מאוד את גמילות החסד של הרב חנן פורת שהיה נכון
להשתתף בפרויקט ,ומרגיש ששיעורי התהילים יוצאי הדופן
ששמעתי ממנו כתלמיד בישיבת הקיבוץ הדתי הם הרקע
הרעיוני והרוחני למפגשים בעלומים .הרב חנן העביר אצלנו

ִמ ַּטלְ ֵטל ֵ ּבין ָקנֶ ה לְ ֶק ֶצף
וַ ֲא ֻר ָ ּבתוֹ ְמ ַע ּ ֶֹשנֶ ת ְ ּב ִט ְרדָּ ה.
ִק ְמ ֵטי ֲחלוֹ נוֹ ָתיו ְקמו ִּצים
ַּכ ֲח ָרכִ ים ְ ּדרוּכִ ים ַל ְ ּק ָרב.
וְ ֲה ַ ּביִ ת ֵריקַ ,מיִ ם ֵאין ּבוֹ ,
ַא ְך עֹגֶ ן ִצ ּ ִפ ָ ּיה
ֶט ֶרם ֻה ָ ּנח.
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אבידות ומציאות

כולנו זקוקים לחסד
על חוג "אבידות ומציאות" שהתקיים בקיבוץ סעד בחורף שעבר
חגית רפל ויהודית גוטמן

בשנים האחרונות אנו חווים בקהילה שלנו חוויה המשותפת
לכל קהילה רב-דורית .בני דור המייסדים הולכים אט-אט
לעולמם ומותירים אחריהם חלל לא פשוט .חברי הקיבוץ
נאלצים להתמודד עם חוויות אובדן חוזרות ונשנות,
המתקשרות פעמים רבות לחוויות דומות במישור האישי.
כמאמר שירו של אברהם בן-זאב ,ללחנו הקסום של דוד זהבי:
ָּכל ֶא ָחד ִמ ַּמׁ ֶּשהוּ ּבו ֵֹר ַח,
נָ ס ַּב ֵס ֶתר ֶאל ַהׁ ַּש ַחרֶ ,אל ָהאוֹר.
ִל ְכאו ָֹרה ַּבׁ ְּש ִביל צו ֵֹעד ָש ֵׂמ ַח,
ַא ְך ְּבתו ְֹך ַח ְד ֵרי ִל ּב ֹו ָל ַעד יִ זְ ֹּכר:
יוֹם ָא ִביב ֲאׁ ֶשר ָּד ַע ְך,
ְצרוֹר ִּת ְקווֹת ֲאׁ ֶשר נָ ַבל...
על רקע זה עלתה היוזמה להציע לחברים המבוגרים בקיבוץ,
מגיל שבעים ומעלה ,סדרת מפגשים שתתמקד בלימוד של
טקסטים מסוגים שונים ,בשילוב עם שיחות דינמיות בהן
נעסוק בחוויות הפרטיות שלנו אל מול האבידות והמציאות
במעגל החיים .המפגשים יונחו על ידי עובדת סוציאלית
(יהודית) ומורה לספרות (חגית).
קשה ליצור קבוצה שכזו בתוך קיבוץ בו כולם מכירים את כולם
וממשיכים להיפגש בשבילים ,בכלבו ,בבית הכנסת ,ובכל זאת,
שמונה נשים (מפתיע? נשים בלבד )...נרשמו לחוג והתעקשו
מאוד לפתוח אותו גם בהרכב מצומצם שכזה.

כך יצאנו לדרך מלאות רצון טוב ,אך לא תמיד בטוחות האם
השביל סלול דיו .המפגש הראשון הוכיח לנו כמה נחוצה
אינטימיות שכזו .בעזרת השיר של לאה גולדברג" ,שלושה
ימים" ,נפתחו מיד הלבבות וכל אחת מן המשתתפות סיפרה
על החוויה שלה מקריאת השיר :חוויות של בדידות ,של בית
שהתרוקן ,של רצון להשמיע את הקול לעומת המחסור באוזן
קשבת ,של רגעים בהם הצליחו לחולל שינוי לעומת רגעים של
רפיון-רוח.
כיוון שהקבוצה היתה כה מצומצמת קיבלנו החלטה לשבור את
המחיצות בין המנחות למשתתפות .מבחינה אתית אין הדבר
מקובל ,אך במקרה זה נוצרה אווירה מאוד פתוחה ומקבלת,
שבה גם המנחות משתפות בקשיים ובדילמות-חיים שלהן,
וזוכות לתמיכה והפרייה הדדית.

יכולנו להעלות זיכרונות ילדות מימים רחוקים,
כשהם נושקים לשאלות עכשוויות מאוד -
כיצד לסייע לחבר חולה שאינו מודע אולי
למצבו ,מהי הדרך הנכונה לנהוג בילדינו
או נכדינו שבחרו בדרך אחרת (גם זה סוג
של חוויית אובדן) ,מה הם גבולות האחריות
של הקיבוץ לחבריו המבוגרים ,כיצד לפרוש
"נכון" ממעגל העבודה.
במפגשים הבאים עסקנו באבידות שונות ובמציאות שמצאנו
בעקבותיהן .פרק א' במגילת רות פתח דיון בחוויות של מלאוּ ת
לעומת התרוקנות בתחנות שונות בחיינו .תצלומים משפחתיים
של החברות היו לנו מקור לשיח על המורשת המשפחתית
שחשוב לנו להנחיל לבנים ולנכדים .סיפורו של קנז" ,חדר
מספר עשר" ,האיר נקודות סביב אובדן הכושר הגופני של
הזקן וכיצד מתייחסים לכך הממסד הרפואי והמשפחה .הסרט
"פריחת הדובדבן" לימד אותנו על התמודדות של גבר עם
פטירתה הפתאומית של אשתו .ציור של אנה טיכו גירה שיחה
על סוגים שונים של זִ קנה .סיפור של קארבר על אובדן פתאומי
וחסר-פשר של ילד קטן העלה על נס דווקא את התנהגותו
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כולנו זקוקים לחסד

הרגישה והמנחמת של הגיבור המשני בסיפור – האופה .סרט
תיעודי על חברת קיבוץ המנסה לעבור לבית אבות ולבסוף
חוזרת הביתה ,עורר שאלות שרבים מאיתנו מתמודדים איתן
גם בגיל השלישי ,וגם בין הבנים המטפלים.
פעמים רבות חשנו איך ההווה חודר בחוזקה אל בין כותלי
החדר ,וכך יכולנו להעלות זיכרונות ילדות מימים רחוקים,
כשהם נושקים לשאלות עכשוויות מאוד  -כיצד לסייע לחבר
חולה שאינו מודע אולי למצבו ,מהי הדרך הנכונה לנהוג בילדינו
או נכדינו שבחרו בדרך אחרת (גם זה סוג של חוויית אובדן),
מה הם גבולות האחריות של הקיבוץ לחבריו המבוגרים ,כיצד
לפרוש "נכון" ממעגל העבודה .לא נעדרו גם תחושות המתח
והחרדה אל מול המצב הביטחוני הרגיש בסעד .אנו המנחות
חשנו פעמים רבות כי החברות הבוגרות יותר מעניקות לנו
ברגישותן ובתבונתן "צידה לדרך" רבת-ערך ,אשר תלווה אותנו
עוד ימים רבים ,בעזרת ה'.
במבט לאחור (החוג התקיים לפני שנה) שאלתי חלק מן
המשתתפות כיצד הן רואות את הדברים היום ,והנה דבריהן,
בעילום-שם כמובן:

מדורים

על המדף

קו המשווה

ח' הגיעה מתוך סקרנות מקצועית ,כיוון שבעבר עסקה
בנושאים דומים .בכל זאת הופתעה מן הדינמיקה שפעלה עליה
כבר במפגש הראשון .לדעתה ,מה שתרם מאוד למפגשים
היתה שבירת המחיצות בין המנחות למשתתפות .זה ִאפשר
שיח הרבה יותר פתוח .במהלך המפגשים חוותה התקרבות
גדולה לנשים האחרות ,כאלו שאינן במעגל החברתי שלה בדרך
כלל ,וגם חוויה של תיקון מול נשים שבתפקידיה המקצועיים
אולי היתה במחלוקת איתן.
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לזכרם
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ע' הדגישה את נושא הבדידות בקיבוץ .למרות כל המסגרות
התומכות ודאגת "המוסדות" ,עדיין חברות שנותרו ללא בן-זוג
חשות בדידות רבה בין כותלי ביתן .זו נקודה שהתחוורה לה
מאוד במהלך השיחות ,וחשוב היה לה להזכיר ולזכור זאת.
ד' ביקשה רק לציין כמה נהנתה מן המפגשים ושיבחה את בחירת
הטקסטים שהצליחו לפתוח את סגור-לבה .גם היא לא האמינה
שתצליח לשתף את החברות בקשיים הפרטיים שלה  -והופתעה.
נ' העירה כי הגודל של הקבוצה לא פגם במפגשים .להפך ,זה
יצר ,בעיניה ,אינטימיות מבורכת.
תודה למשתתפות ולוועדות בסעד שאפשרו את קיומו של חוג
זה .נותרנו בתחושה שביטא יפה נתן זך בשירו:
כולנו זקוקים לחסד
כולנו זקוקים למגע...
צריך ללמוד כעת...
שיש לכל זה טעם
גם כשהטעם תם".

סעד ועלומים
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לעמים אחרים .המתח בין אברהם 'אבינו' ל"אב המון גויים" ,בין
הבטחת הארץ והירידה למצרים ,בין ייעודנו הלאומי לייעודנו
האוניברסלי.
הורתו של ספר זה בשיעורי פרשת שבוע שניתנו במשך
שנים רבות בקיבוץ לביא ובישיבת מעלה גלבוע .הספר מציע
פרשנות לסיפורי בראשית "בדרך הפשט ומדרשו" ,כלומר,
פרשנות השואפת לרדת לעומקו של המסר העולה מהכתובים
עצמם ,בעזרת מדרשים ומפרשים ראשונים ואחרונים התואמים
את רוח פשטי המקראות .אמנם יכול הקורא לקרוא ספר
זה כספר פירושים לפרשת השבוע ,ואף ימצא בו חידושים
מרעננים ומאירי עיניים ,אך לא זאת מטרתו העיקרית.

מע ְת ִי
א ֶת ק ֹל ְך ָ ש ָ ָ
שיח אלוהים ואדם בספר בראשית
מאת :הרב יהודה גלעד
עורך :הרב בנימין הולצמן
הוצאת :ישיבת מעלה גלבוע תשע"ג
אביעד עברון
אחד המתחים החזקים הקיימים באופן טבעי בלבו של היהודי
המאמין הוא המתח בין התורה – "דבר ה' זו הלכה" (בבלי
שבת קלח ,ע"ב) ,ובין המוסר האנושי .לעתים עומדים אנו מול
שאלות קשות הנובעות מהתנגשות בין שני יסודות אלה .את
קולך שמעתי ,ספרו החדש של מו"ר הרב יהודה גלעד ,מראשי
ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא ,מנסה להתמודד עם
שאלות אלה כפי שעולה מפרשיות ספר בראשית.
ספר בראשית טומן בחובו שאלות נוקבות על היחס בין מעשיו
וציוויו של האל לבין המוסר האנושי של הנפשות הפועלות.
מדוע מנחתו של קין אינה מתקבלת ,מחד ,אך מאידך הוא נענש
על שרצח את אחיו למרות שלא צֻ ָּוה על איסור רצח? מדוע
גירושם הראשון של הגר וישמעאל מגונה על ידי הקב"ה ,ואילו
שילוחם נתמך בהוראת ה'" :כל אשר תאמר אליך שרה שמע
בקֹלה"? איך אברהם ,הרגיש לצו מצפונו ,ואף מוכן להתווכח
עם הקב"ה לפני הפיכת סדום בטענה ש"השופט כל הארץ לא
יעשה משפט?!" ,הולך להקריב את בנו לה' ללא שאלות? האם
יעקב ורבקה נהגו כשורה בעת הרמייה וגניבת הברכות ,ומדוע?
לשאלות אלה ועוד שכמותן מצטרף מתח נוסף העולה גם הוא
מספר בראשית – המתח בין ייעודנו כעם הנבחר ובין היחס
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ההתמודדויות והמסרים העולים מהספר -
אמונה בקב"ה ובמצוותיו ,המוסר האנושי,
היחס בין ייעודנו הלאומי כעם נבחר ,ובין
היותנו "אחים" לעמים האחרים שסביבנו -
חשובים לקורא היהודי המאמין בן זמננו ,ויש
להם השלכות בחיי היום-יום.
לא בכדי הספר עוסק בסיפורי בראשית .גם ספרי המשך על
שאר חומשי התורה אינם בתכנון" .עשרים וששה דורות קדמה
דרך ארץ את התורה" ,אמרו חז"ל (ויקרא רבה ט ,ג) ,ועל כן
ספר בראשית הוא המקום לראות את המתחים שהוזכרו לעיל
בצורה בלתי אמצעית .בין בריאת העולם להיווצרות עם ישראל
ומתן תורה ,צפות ועולות שאלות אלה ,וזו ההזדמנות לבחון
אותן בבחינת "מעשה אבות – סימן לבנים" (כמובן ,לעתים
הסיפור הוא 'מעשה לסתור' ,והסימן לבנים הוא שעלינו לעשות
ההפך מהסיפור – מסר שיעלה בדרך כלל מהפרשה עצמה).
ואכן ,כל פרק בספר נחתם בסעיף 'סימן לבנים' ,שתפקידו
לבחון את משמעותו של הסיפור הנדון לימינו ,ומה עלינו
ללמוד ממנו.
בהתאם לכך ,ספר זה חשוב ורלוונטי גם ללא קשר לקריאת
ספר בראשית בפרשת השבוע (וככל הנראה שורות אלה
תתפרסמנה לאחר קריאת ספר בראשית) .ההתמודדויות
והמסרים העולים מהספר – אמונה בקב"ה ובמצוותיו ,המוסר
האנושי שטבע בנו יוצר האדם בצלמו ,ואפילו ,אם נעז לומר
בזהירות" ,פוליטיקה" ,כלומר ,היחס בין ייעודנו הלאומי כעם
נבחר ,ובין היותנו "אחים" לעמים האחרים שסביבנו – חשובים
לקורא היהודי המאמין בן זמננו ,ויש להם השלכות בחיי היום-
יום .גם אם לא יסכים הקורא לכל הפירושים והמסרים העולים
מבין דפי הספר ,הוא ימצא בספר קריאה להתמודדות עם
שאלות נוקבות ,בבחינת "לא תוכל להתעלם".
את הספר ניתן לרכוש בישיבת מעלה גלבוע,04-6067533 :
ובחנויות ספרי הקודש.
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המקום לציין שבתוך המחזור נמצאים מנהגים המיוחדים ליהודי
איטליה ,לדוגמה :הכהנים ,כשנוטלים ידיהם ,חייבים לברך על
נטילת ידיים ,או תפילת "כל נדרי" שנקראת כולה בעברית –
"כל נדרים ואיסרים" וכו' ,ועוד ועוד.
מהו 'מחזור'? בימינו אנו קראים לקובצי התפילות של החגים
בשם 'מחזור' ,אבל המחזור שלפנינו מכיל את כל מחזור חייו
של אדם ,וזו בעצם הוראתו המקורית של המונח .ואומר על
כך שמואל דוד לוצאטו בהקדמה למחזור כל השנה כפי מנהג
ק"ק איטלייני יצ"ו ,הנקרא בפי העם מחזור שד"ל ,שיצא בשנת
 1856בליוורנו" :מחזור עניינו ֶה ֵּקף ,והוא מלשון חזור חזור
שהוא תרגום ירושלמי של סביב ,ומזה מחזור הלבנה ומחזור
החמה ,עניינם הקף (."...)ciclo

מחזור כמנהג רומה
הוצאת :מאגנס2012 ,
שושנה קאסוטו-עברון
מחזור כמנהג רומה מהדורת שונצין קזאל מיורי רמ"ו
( )1486-1485הוא המחזור הראשון שראה אור בדפוס בתקופה
שמלאכת הדפוס החלה את ראשית צעדיה באירופה .מחזור זה
יצא עתה לאור במהדורת פקסימיליה על ידי הוצאת הספרים
על שם י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים .למחזור
עצמו נלווה גם כרך קובץ מחקרים על מחזור כמנהג בני רומא.
וכבר כאן מתעוררת השאלה :רומה או רומא? ובכן ,ייאמר
שיהודי איטליה כתבו וכותבים רומה ,עם ה"א בסוף ,כמו
ששמותיהן של מדינות רבות מסתיימים בה"א ולא באל"ף.
בהתרגשות רבה אני פותחת את הכרך המפואר ומתחילה
לדפדף במחזור ,שצולם מעותק של המקור הנמצא במוזיאון
יהדות איטליה בירושלים וכולל שני כרכים מודפסים על קלף.
אני מדפדפת ביראת כבוד אמיתית .המחזור מתחיל בברכות
השחר ,ובתוכן קטעים שמתווספים בשבת ,וממשיך לשחרית
של יום חול ,מנחה וערבית ולאחריהן ערבית של שבת ,שחרית,
מוסף וכו' ,ואז ראש חודש וחנוכה  -כן ,זה החג הראשון -
ואחריו כל החגים והמועדים עד הסיום בשמחת תורה ותענית.
לצד כל זה נדפסו גם מסכת אבות עם הקדמה ופירוש של
הרמב"ם ,הגדה של פסח ,שיר השירים ,רות ,איכה ,קהלת,
תחנונים (סליחות) ,יוצרות ,פיוטים רבים ,הנחיות לטקסי ברית
מילה ,פדיון הבן ,צידוק הדין ואירועים שונים .בתוך הנוסח
שזורים דינים ומנהגים על פי מה שנהגו יהודי איטליה .כאן

המדפיסים בני שונצינו (קרא :סונצ'ינו) עיצבו את נוסח
התפילה על פי כתבי יד שהיו קיימים עוד לפניהם .הייחוד
שלהם היה שהם היו חלוצים בהוצאת מחזור בדפוס ואין זה
עניין של מה בכך .בתור נינה של מדפיס שמעתי אין-ספור
סיפורים על מלאכת הדפוס ,אפשר לומר אמנות הדפוס,
בשלהי המאה ה-י"ט ,וכאן אנו מדברים על ארבע מאות
שנים קודם לכן ,כשהמלאכה הזאת היתה עדיין בחיתוליה.
המדפיס ישראל נתן שונצינו ,אף כי היתה משפחתו ממוצא
אשכנזי ,היטיב לשלב סגנונות שונים בעצוב האותיות ,כמו
שכותב י' יודלב במאמרו המצוין המופיע בכרך המחקרים:
"הראשון בדפוס העברי שהתגבר על האופי המקומי באותיותיו
המסוגננות ,והקיף במעופו הטיפוגרפי את הקהילות השונות
למיניהן".
נוסח התפילות המוגש לנו במחזור זה ומכונה 'מנהג בני
רומא'  -עם מנהג רומניא הקרוב אליו  -הוא מנהג התפילות
העתיק ביותר הנהוג בארצות אירופה .נוסח זה הוא חוליה
חשובה בתולדות התפילה בישראל ,ובו ניכרים בעליל שרידי
מנהג ארץ ישראל הקדום ,על אף שכוסה לימים בהלכות
ובנוסחים בבליים כבשאר המנהגים .השם המקורי הוא 'מנהג
לועז' או 'מנהג לועזים' (דהיינו ,מנהג היהודים דוברי השפה
הלטינית ונגזרותיה) ,או 'מנהג בני רומי' (בני רומא ,או בני
רומה) .נוסח זה היה נהוג ברומא-רבתי וכנראה גם בקהילות
דרום-איטליה עד גירושן הסופי במאה ה-ט"ז ( .)1541מרומא
וצפונה ,ומכאן השם
ּ
התפשט המנהג לקהילות מרכז איטליה
'מנהג איטאלייאני' ,כלומר המנהג המשותף לכל קהילות
אדמת איטליה ,עליו מעיד שד"ל" :המנהג והמחזור היותר
קדמון במנהגי איברופה הוא מנהג רומניא ."...כמו כן התפללו
לפי מנהג זה גם קהילות בעיר צפת ,במהלך המאה ה-ט"ז
ועד תחילת המאה ה-י"ז ,ובבתי כנסת אחדים שבקושטא
ובסלוניקי .היום נוסח זה נהוג ברוב קהילות איטליה ובבית
הכנסת כמנהג בני רומי בירושלים .הנוסח הזה זכה למחקרים
לא מועטים .פרטים על כך ימצא הקורא בפתח דבר מאת
המהדיר אנג'לו מרדכי פיאטלי שבקובץ המחקרים ,אליהם
אחזור.
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כמה מילים על א"מ פיאטלי ,שהביא לפנינו יצירת מופת זו.
הוא מומחה בתחום כתבי יד ודפוסים עבריים עתיקים ,למד
בבית המדרש לרבנים ובאוניברסיטת רומא ,בוגר בית ספר
לספרנות בספרייה האפוסטולית בווטיקן ,שימש כחוקר ב'מרכז
הביבליוגרפי שליד איגוד הקהילות היהודיות באיטליה' (רומא),
וב'מפעל הביבליוגרפיה העברית' בירושלים ,והיום הוא יו"ר
ועדת מוזיאון יהדות איטליה על שם א"ש נכון בירושלים.
אני חוזרת לחוקרים ומחקריהם המאירים את 'מנהג בני רומא',
את נוסח תפילותיו ופיוטיו ,את תרבותם של יהודי איטליה
בתקופת הדפסת המחזור (ראובן בונפיל ,פיטר לנרד ,אנג'לו
מרדכי פיאטלי ויצחק עקיבא סץ) ,ואת תולדות הדפוס הראשון
של המחזור ,הן מהצד הטיפוגרפי והן מצד התוכן (יצחק יודלוב,
מיכאל ריז'יק ופיטר לנרד ,שערך את מפתח הפיוטים שבמחזור).
אותי עניין בין השאר המאמר המחכים של מיכאל ריז'יק -
"'המחזור כמנהג רומה' דפוס שונצינו רמ"ו ומסורת הניקוד".
ככל שעיינתי בצילום המחזור קפצו לעיני בעיות דקדוקיות
שונות .קראתי את המחקר הנ"ל וכמה דברים על אודות
הדקדוק העברי התפרשו לי  -ההחלפות של פתח וקמץ ושל
צירה וסגול כדבר שבשגרה ,ועוד דברים שנבעו מהתרבות של
יהודי איטליה ושל יהודים בתפוצות אחרות ,מאמר מחכים
במיוחד לחוקרי המחזור ולאוהבי השפה העברית.
במאמר של ראובן בונפיל " -קווים לאופייה של תרבות
היהודים באיטליה במאות הט"ו והט"ז" ,הקורא נחשף לתרבות
מגוונת ועשירה .זה מחזיר אותי לסיפור ששמעתי מאחי דוד

קאסוטו על שיחה שניהל פעם עם נשיא המדינה המנוח זלמן
שז"ר .שז"ר סיפר לו ,שעוד בהיותו ברוסיה גילה שקיימים
יהודים באיטליה ,כאשר מצא באנציקלופדיה הרוסית ערך על
יהודי איטליה שנכתב על ידי מישהו בעל שם מוזר .לימים
מצא את בעל 'השם המוזר' קאסוטו ,באוניברסיטה העברית
בירושלים והבין שהוא יהודי איטלקי .אכן ,היתה תרבות
יהודית מפותחת באיטליה .הם כתבו אותיות עבריות בכתב
יד ( )corsivoבשגרת היום-יום שלהם ,ופירוש רש"י לתורה
שיצא לראשונה בדפוס באיטליה הודפס באותיות אלה ,ומאז
נקרא בפי העם 'כתב רש"י' .גם זאת מצאתי במאמר הנ"ל.
בתוך המחזור יכולים בעלי עין חדה לראות מחיקות ותיקונים,
אלו מעשי ידי הצנזור שחתימתו מתנוססת בעמוד האחרון של
המחזור " . "Camillo Jaghel Lugo 1611יגל הנ"ל היה
צנזור ידוע מטעם הכנסייה ויש להניח שהיה יהודי משומד.
אוהבי הספר שירצו לרכוש את הספר ייהנו הנאה כפולה
מקריאת המחקרים בכרך הנלווה ,ללא התיווך שלי .אני נהניתי
והחכמתי .הספרים יצאו בשתי מהדורות ,האחת בכריכת
עור מהודרת ובאיכות צילום מעולה ,מונה מאתיים ספרים
ממוספרים לאספנים ,והשנייה בכריכת בד ,זהה בתוכנה
למהדורה הראשונה .הספר אינו נמצא למכירה בחנויות וניתן
להשיגו בבית ההוצאה בלבד .חובבי תולדות התפילה ותולדות
הדפוסים הראשונים ימצאו בו אוצר בלום הייחודי כל כך
ליהדות איטליה.
הוצאת מאגנסwww.magnespress.co.il :

אלכס נולד ב 15.9.1962 -בניו-יורק לסוזן ומקס זינגר ,אח
לשאול הבכור ,לדני ובנג'י אחיו הצעירים .אלכס "עשה" עלייה
בשנת  1985בסמוך לגיוסו לצה"ל כחייל בודד.
הספר אלכס – אמנות החיים מביא את סיפורו של אלכס זינגר
ז"ל באמצעות מכתביו ,קטעי יומנו – בשלבים השונים של
חייו הקצרים ,וציוריו המלווים את כתיבתו ומבטאים את דרך
הסתכלותו על העולם הקרוב והרחוק לו .אכן ,אמנות החיים.

המסר של חייך הוא הרבה יותר פשוט מן
האמת והיופי שבמחשבותיך :עשה מה שאתה
מאמין בו ואנשים יבואו אחריך .רק כך יהיה לך
הכוח להשפיע על העולם.

"אלכס  -אמנות החיים"
הוצאת :ראובן מס ,ירושלים2007 ,
מיכל חן

46

סגן אלכס נהרג בקרב עם מחבלים ברכס ה"כריסטופני" בגבול
הלבנון ,ב – 15.9.1987-ביום הולדתו ה .25-אלכס היה בננו
המאומץ ,כמו גם שני אחיו דני ובנג'י ,בתקופת שירותם הצבאי
כחיילים בודדים.
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הקריאה בספר מפגישה את הקוראים עם בחור צעיר ש"למד
את יהדותו" תוך כדי התבגרותו .אלכס שואל את עצמו שאלות
הנוגעות לערכי הליבה של מדינת ישראל ועסוק בחיפוש מתמיד
אינטלקטואלי ותובעני אחר תשובות לשאלות של קשר בין
יהדות לדמוקרטיה ,מהו "תיקון עולם" אמיתי ,כיצד נכון להגשים
אותו ומה מקומם של אושר אישי והקרבה אישית בחיי הפרט.
בספר רשימות מתקופת שהותו באוניברסיטת קורנל ,מכון
ברנדייס בקליפורניה ,טיולים בערים שונות באירופה  -תמיד
"בזווית יהודית"  -וכמובן מכתבים רבים מתקופת השירות
הצבאי.
אלכס נשא עמו לכל מקום בעולם ובארץ פנקס שחור ,קטן
ממחברת ,בו שרטט וצייר את אשר ראה .לפעמים הוסיף
רשימה מפרי עטו המסבירה ביתר פירוט את חוויותיו מן
המקום .כך תמצאו בספר שרטוטים של חדרו הקטן בירושלים,
ברחוב ברק ,פנים בית הכנסת בפירנצה ( ,)1983פסל הרמב"ם
בקורדובה ( ,)1983מגדל בקלעת רבאד ,ירדן ( – )1984בטיול
שערך ערב גיוסו לצה"ל ,מאפיית נאדה בירושלים שהיתה
אהובה עליו במיוחד ( ,)1987ורבים אחרים ,חלקם מעלים חיוך,
כמו למשל ציור מפורט המתאר את "מצב כפות רגלי" ()1985
לאחר אחד המסעות בצבא.
אלכס עוסק במכתביו השונים  -להוריו ,אחיו ,סבו וסבתו,
וחבריו  -בנושאים רבים שהעסיקו אותו ,בספרים שקרא,
ובמפגשיו עם אנשים שונים .קשה היה לי לבחור במכתב מיוחד
לציטוט שכן כולם מיוחדים ומשמעותיים בעיני .בכל זאת
בחרתי את המכתב ששלח אלכס לאחיו הצעיר בנג'י במרס
 ,1987בעקבות החלטתו של בנג'י לעלות ,גם הוא ,לישראל
ולהתגייס לצה"ל .בשלב זה היו כבר דני ואלכס קצינים בצבא.

באזכרה שנערכה בוושינגטון (מקום מגוריה של משפחת זינגר
עד עלייתה לארץ) ביום השלושים למותו ,קרא שאול אחיו
הבכור ,מכתב שכתב לאלכס לאחר נפילתו:
אני רוצה להסביר את החיים שלך לכולם ,להסביר את
אהבתך לחיים ,למשפחה ,ליהדות ולישראל .אני אעשה
זאת .אבל עבורי המסר של חייך הוא הרבה יותר פשוט
מן האמת והיופי שבמחשבותיך – המחשבות שכעת
יזכה העולם להכיר .המסר שלך עבורי הוא בן מילה אחת:
"עשה" .עשה מה שאתה מאמין בו ואנשים יבואו אחריך.
אל לך רק לדעת מה נכון ,עשה את הדבר הנכון .רק כך
יבואו אחריך .רק כך יהיה לך הכוח להשפיע על העולם.
אני מאמין שיהיה לי הכוח לכבד את זכרך על ידי "תיקון
עולם" כפי שמעולם לא יכולתי לעשות קודם לכן .אם
ייתש כוחי ,אזכר בכוחך .אזכור את הדוגמה שנתת
לחייליך ,לאחיך ,ולאנשים במספרים שלא יאומנו.
למרות שאת רוב הרשימות הכרתי ואת הציורים ראיתי  -חלקם
בחייו ואחרים בתערוכת ציוריו שנערכה בירושלים סמוך
לנפילתו  -הקריאה בספר השאירה בי רושם עז.
דמותו של אלכס העולה מהקריאה בספר מעוררת מחשבה,
מקורית ומעניינת ,ובמיוחד מאתגרת לבני נוער וצעירים כמו
גם למבוגרים שבינינו.
לאחרונה ראיתי את הספר בידיו של צעיר בן קיבוץ ,צוער בבית
הספר לקצינים ושמחתי לשמוע שזו היא מתנת ראש השנה
לצוערים ממפקדם ערב קבלת הדרגה.

אלכס כותב:

תזכורת

בנג' יקר,
סוף סוף קיבלתי את הגלויה שלך וקראתי את המכתב
שכתבת לדניאל ,שניהם לא כאן איתי אבל אני רק רוצה
לומר לך שאני גאה בזה שיש לי אח כמוך .אני רואה בך
בנאדם בוגר ,רציני ,כן ואכפתי .אני שמח שאתה בא
לעשות לך בית במקום שהוא ביתי וביתו של דניאל .זאת
ארץ באמת נהדרת שהסיפורים והאנשים בה רבים מבכל
שאר העולם ביחד .זאת ארץ מלאה בהפתעות ,אם אתה
רק יודע תחת איזו אבן להסתכל .זה מקום של הזדמנויות
אינסופיות אם אתה רק משחק את הקלפים שלך נכון.
אבל עכשיו  2.30בבוקר ואני מוכרח ללכת לישון כי
העיניים שלי נעצמות .הצעד שאתה עומד לעשות הוא
נפלא ,נכון וטוב ולעולם אל תיתן לענני האבק שעולים
מהדברים הרעים שקורים כאן להסתיר מפניך את
הסיבות שבזכותן אנשים אוהבים את הארץ הזאת.

גליון עמודים הקרוב יהיה גליון שיוקדש כולו
לסיפורים ,לחלומות ,למחשבות ולמעשים שמאחורי

פרויקט שחזור אתר
בארות יצחק שבנגב
החוברת תוגש לבאי הכנס
ולכל מנויי העיתון
בשל קוצר הזמן ניתן לשלוח רק
תמונות ,סיפורים קצרים ושירים
עד יום ראשון כ"ד טבת ()6.1
לכתובתamudim@kdati.org.il :

באהבה ,אלכס
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ימצא בקלות הד לחיי היום-יום המוכרים בשבילי הקיבוץ,
לצד נקודות מבט מגוונות על שורשיו של האדם ,על יצר לב
האדם ,על דמויות תנ"כיות ועל סוגיות שונות מן האקטואליה
וממהדורות החדשות .זה בצד זה שוכנים בין הדפים שיר
שנכתב בעקבות מלחמת לבנון השנייה ושיר העוסק באסון
השריפה בכרמל.
ארצי נוגע בעדינות ,ברגישות ותמיד עם קמצוץ של הומור
בעולם החומר ובעולם הרוח כאחד .הוא מציע לקורא עיסוק
בשאלות פילוסופיות" :בראשית ברא אלוהים את האין" .בשיר
אחר הוא נותן ביטוי לאימת המלחמה" :המוות מעופף בשמי
תעתועי התכלת לבן" .לשונו מלאת הבעה ורגש ,אך מי שנרתע
מקריאת שירה גבוהה ובלתי מובנת יכול להירגע ,קל לקרוא
בשירים אלו והקלות איננה באה על חשבונם של העומק,
המקוריות והאמירה האישית.
"סרגי לי כיפה משארית התום" כותב ארצי בשיר שהוא עצמו
מגדיר כ"תמצית השקפת עולמי ומחאתי ,נגד הדרך בה דוהרת
התנועה אל החרדיות המתונה" .בשיר זה ובשירים אחרים
הולכת ומתבהרת השקפת העולם בה צמח ארצי בתנועת
הנוער ,ואליה הוא מתגעגע שוב ושוב :דרך ארץ שקדמה
לתורה ,חברה מעורבת מלכתחילה ובלי להתנצל ומעמד שווה
לנשים וגברים.

עד לא מזמן
מאת :ראובן ארצי
הוצאת :כרמלים2011 ,
דליה יוחנן
"עד לא מזמן

"בשעה שהר הגלבוע

היה לי כל הזמן

משליך את הילת

שבעולם".

היום,

נדמה שציטוט זה  -מתוך ספר השירים השלישי של ראובן
ארצי ,חבר קיבוץ שלוחות  -מוכר לכל אדם החי במאה ה,21-
מאה שבה אין לנו זמן .אבל אל תוך שורת השיר מתגנבת נימה
של אדם החש שמרבית חייו כבר מאחוריו והוא מנהל דיאלוג
מפוכח עם הזמן החולף:

השלנו אנחנו את בגדי העמל

"בזמן האחרון
הוא מדלג לפני
אינו מביט אחורה".
מי שמכיר את ארצי מספריו הקודמים מגילת הקזוארינות
( ,)1984במעלה נהר האמזונס ( ,)2002יפגוש בספר זה את
סגנונו הנוגע ללב של משורר החי בלב הנוף הקיבוצי-דתי,
המוכר מספריו הקודמים .גם מי שטרם קרא בשיריו של ארצי,
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נופיו של הר הגלבוע צובעים רבים משיריו של ארצי .נכון
שנופי העמק אינם "תבנית נוף מולדתו" (הוא נולד בארצות
הברית ועלה לישראל ב ,)1951-אבל הם בהחלט תבנית נוף
מולדתם של ילדיו ונכדיו ,עליהם נכתבים כמה משירי הספר.
מצאתי בין השירים מטפורות מקוריות וצבעוניות ואהבתי
במיוחד את השיר העוסק בפיוט "לכה דודי":

המוכתמים בשמן מנועי
הגאולה".
החיבור בין שמן המנועים לכיסופי הגאולה מעורר שאלות
על תפיסת הגאולה בעידן המודרני ומאפשר חיבור מרתק בין
הגבוה והנמוך בחיינו ,בין היום-יומי לנשגב .נדמה ששיריו
של ארצי אומרים לקורא בהם :זהו חיבור אפשרי ,זהו חיבור
מתבקש.
לא קל להיות חבר קיבוץ וכותב שירה .אבל נראה לי שראובן
ארצי מצליח לחיות בשני העולמות ולפתוח בפני הקוראים
הזדמנות להיכרות עם עולמו הפנימי ,העשיר והמלא אהבה
לאדם ולעולם.
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קו המשווה
הקמת פינות הנצחה ,יוזמות ופרויקטים מיוחדים היא דרך להתמודד עם אובדן.
ביקשנו לבדוק כיצד בוחרים בקיבוצים להנציח אב ,בן או חבר קיבוץ שאיננו .התרגשנו למצוא
לא מעט יוזמות שיש בהן נתינה ועשייה למען האחר וכן יוזמות הנצחה מוריקות של גנים ופינות חמד
שמושכות ילדים ומבוגרים .הנה הן לפניכם.

סעד
פינת חמד לזכרו של קיבוס (יעקב קיני)
מראה פניה של סעד  -פינות חמד
לצד מבני ציבור ,דשאים פרושים
ומוצלים בעצים רחבי צמרת ,שבילים
משתלבים מטופחים ומודעות החברים
לאסתטיקה הכללית – הוא הנצחה
חיה ויום-יומית לסבא .הנוי בקיבוץ
היה מפעל חייו של סבא וחבריו לענף.
לכן ,התלבטנו אם בכלל יש צורך באתר
להנצחתו של סבא .אולם בעידודו
של נסים דדון ,חברו של סבא ליצירה

הגננית ,עוצבה לה בכל זאת ,הפינה.

בצהריים עמוסה הפינה בבני תשחורת.

העקרונות שהנחו אותנו היו צניעותו
של סבא ,החשיבות שייחס לשילוב
אלמנטים שאינם מן הצומח בנוף,
והרעיון שתהא זו פינה מזמינה לעוברים
בצלה.
ושבים לנוח ִ

לפינה הוספתי שני טווסים עשויים
מברזל וזכוכית ,מזכרת נוסטלגית לצמד
טווסים שהביא סבא לקיבוץ בעבר
הרחוק ,וימים רבים היו סובבים בגאווה
בינותינו.

ואכן ,לא פעם נראה זוג צעיר מתלחש
על הספסל ,ותיקים צופים בילדים
משתעשעים על הדשא ,ובשבתות

בגעגועים לסבא,
נכדו ,

דניאל רועי

מזכרת נוסטלגית לצמד טווסים שהביא סבא לקיבוץ
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בשבת ,אחרי הסעודה ,הומה המקום ילדים והורים

בארות יצחק
"ש ְק ִמים ּ ֻג ָּדעוּ
ִׁ

וַ ֲא ָרזִ ים נַ ֲח ִליף" (ישעיהו ט ,ט)

סיפורו של גן הנצחה
זהו סיפורו של גן משחקים בבארות
יצחק שהוקם לזכרו של בן הקבוצה
נתנאל-תני אהרן הי"ד ,בן יהודה ז"ל
ואורה תבדל"א .תני נפל ב-ט"ו בתשרי
תשל"ד ,במלחמת יום הכיפורים,
בקרב שהתנהל בציר קוניטרה-דמשק.
על תפקודו בימי הקרב זכה תני הי"ד
בעיטור המופת .את הדברים שמעתי
מפי אורה אהרן ,אמו של תני.
כשחיפשה המשפחה דרך להנציח
את זכר בנה ,דרך שתתאים לרוחו
וליצירתיות שבה ניחן ,עלה הרעיון של
גן משחקים  -רעיון שבתחילה נתקל
בהתנגדות עזה ,והיום איננו מבינים
כיצד התנהלו חיינו בקבוצה בלי הגן
היפה הזה.
"כשנה וחצי לאחר נפילתו של תני
אימצו מוסדות הקבוצה את הרעיון
והטילו את משימת התכנון על חבר
הקבוצה ,האמן-צייר נפתלי לנדסברג
ז"ל .נפתלי הכין דגם מקורי ומרשים
מאוד ,ואם היינו מקימים את הגן על
פי ההצעה היפה ,יכולנו להתפאר בגן
המשחקים היפה ביותר במזרח התיכון",
מספרת אורה" ,הביצוע לא יצא אל
הפועל .זה העציב אותנו מאוד .חברים
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יקרים שהדבר נגע ללבם  -מנחם ערמון,
איתן לוי ,ערן וולקובסקי ,יפת שדיאל,
משפחת פולובין ועוד  -התגייסו
לביצוע .איתם היה גם בננו הצעיר
אוֹדי (אהד) .החומר שנבחר היה עץ.
החברים גילו ערנות רבה ובול עץ גדול
וארוך שנפל מרכבת משא שנסעה
בסמוך לשדותינו ,אומץ מיד לטובת
הפרויקט .נקנו בולי עץ נוספים לצורך
הקמת המתקנים כשהתקציב לפרויקט
הגיע מתרומות .חיפשנו שטח מוצל
ומתאים בקיבוץ ,ומצאנו את חורשת
האורנים בקצה הצפוני של מדשאות
חדר האוכל".
איתן לוי ,אז חבר הקיבוץ ,עמס על
כתפיו את ניהול הקמת הגן ,והעבודה
התבצעה ברובה בשעות הפנאי של
החברים .בסוכות תשל"ז ,שלוש שנים
לאחר נפילתו של תני ,נחנך הגן בטכס
יפה.
יהודה ,אביו של תני ,לימד משניות
ממסכת סוכה ,סיפור מלחמת דוד
בגלית הוקרא בפני הבאים ,והילדים
הופיעו במפגן התעמלות לזכרו של תני,
שהיה ספורטאי מוכשר אשר זכה בעבר
באליפות "אליצור" בריצה למרחק 1000
מטר ,ואף התחרה מול האצנית אסתר
רוט-שחמורוב (אבל היא ניצחה.)...
"מהר מאוד הפך הגן למקום משיכה
לילדים ולמבוגרים ,ולסיפוק ונוחם
לנו ,ההורים" ,מספרת אורה" ,אם ילד
נעלם משולחן השבת בחדר האוכל
יכולת להיות בטוח שתמצא אותו בגן
המשחקים".
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ראוי לציון חבר בארות יצחק ,יצחק
סוקולובסקי ,שבמשך שנים רבות
דאג לאחזקת הגן ,לניקיונו ,לתיקונים
שוטפים ולצביעה בעת הצורך .הוא
גם תרם מכישרונו בתוספת מתקנים
(למשל :נדנדה).
הגן היה חדשני בתפיסתו ובשנים
בהן הוקם עוד לא היו תקנות בטיחות
מתאימות לגני משחקים .ברבות השנים
נקבעו תקנות חדשות והגן המקורי
נמצא בלתי-בטיחותי .נדרשנו להסיר
את רוב המתקנים ולבנות את הגן מחדש
עם מתקנים בטיחותיים.
בסיוע המועצה האזורית חבל מודיעין
ובאמצעות אדריכל ,תוכנן ועוצב הגן
מחדש והוצבו בו מתקנים בטיחותיים
וצבעוניים ,לא לפני שהניחו תשתית
חדשה ומתאימה ,סללו שבילים והציבו
גדר.
מול הגן ניצבת תחנת ההסעה של ילדינו
לבית הספר ,ובעת שהם ממתינים
לאוטובוס ההסעות ,אפשר לראותם
נהנים ומשתעשעים בגן .בשבת
בצהריים ,אחרי הסעודה ,הומה המקום
ילדים והוריהם ,לשמחת כולנו.
במרכז הגן ניצב עמוד עץ מסיבי ועליו
"ש ְק ִמים ּ ֻג ָּדעוּ
שלט ההנצחה עם הפסוק ׁ ִ
וַ ֲא ָרזִ ים נַ ֲח ִליף "  -הפריט היחיד שנותר
מהגן המקורי.
שמעה ורשמה :עדנה שוורץ-לובושיץ

אורה אהרן

קו המשווה

ראש צורים
שלושה מבטים אישיים על דני וסיפור אחד 'חיובי'
מבט ראשון
זכיתי להכיר את דני כשהיה בערך בן
 16בסניף בני עקיבא ירושלים-מרכז.
ראיתי אותו עובד .לא מדבר .הוא
הפעיל את כל המערכת בסניף הגדול
הזה :תחזוקה ותיקון של השירותים,
תחזוקת ציוד ,הכנת ציוד למסעות,
למחנה ,וגם לאירועים בסניף .גולת
הכותרת בפעילותו היתה שיפוץ ושיפור
חדר הזיכרון של הסניף והפיכתו למקום
פעילות חינוכי מכובד.
מבט שני
לאחר משבר השינוי בקיבוץ ,נסגרו
חדר האוכל והמטבח המשותפים ,נסגרו
המכבסה ומחסן הבגדים ,ובוטלה כל
מערכת השותפות הצרכנית הקיבוצית.
בעוד אני הייתי שרוי ב'אבל' ,דני כבר
היה שרוי עמוק ביצירה :הוא אסף ציוד
מופקר ,תיקן ציוד יקר מוזנח ומתבלה,
סידר ואחסן אותו כדי שיהיו מוכן
לשימוש .הוא היה עסוק בשיפוצו של
חדר האוכל השומם והוא זה שראה את
השימוש הנחוץ במבנה .ראה ,עשה,
והדביק אותנו בעשייתו החיובית.

שמוליק דרורי
מבט שלישי
כשהיינו בעיצומן של ההכנות עבור שבת
'שבע ברכות' לבן הבכור שלנו ולאשתו,
בעלי החליט שעלינו לפנות את ארון
המעילים הגדול מן הסלון כדי להכניס
שולחן במקומו על מנת שיהיה מקום
לכולם .התחלנו להוציא חפצים מהארון
ואז  ...דני דפק בדלת .הוא שאל אותנו
מה אנו עושים ,ובעלי הסביר .דני הסתכל
רגע ואמר מיד שאין צורך להוציא את
הארון .הוא ניגש למלאכה וסידר את
הסלון עם ארבעה שולחנות והרבה
כיסאות בצורה שלא עלתה על דעתנו.

עדינה הרשברג

מחסן חיובי
כפי שניתן להבין מהסיפורים הללו,
לדני קלמן חברנו היתה נשמה כללית,
לא נשמה פרטית שדואגת ועוזרת אך
ורק לעצמה .בכל פרויקט בו נדרשו
מתנדבים דני היה ראשון .הוא לא רק
עשה בעצמו אלא גייס אותנו ,חבריו,
להרבה עשייה .היתה בדיחה שאסור
לעמוד הרבה זמן ליד דני כי הוא בטח
כבר ימצא לך משהו לעשות...
דני היה מעורב בעשייה בכל אירוע ובכל
שמחה ,גם אולם השמחות שבראש
צורים שופץ וסודר בהנהגתו וחלק גדול
מהדברים נעשה ממש בעשר אצבעותיו.
כשדני ראה שמתרבים האירועים,
החליט להקים מחסן ציוד .הוא קרא לו
"מחסן חיובי" ,ולצוות שמתפעל אותו
קרא "צוות חיובי" .במחסן אסף את
כל הציוד שנדרש לאירוע :משולחנות
וכיסאות עד לתיבת הצ'קים .אפילו
מחזיקי מפיות היו בו .על הכול דני
חשב ,ומיד עשה .מצד אחד ,היתה בו

תכונה של דיוק (אין מה לעשות ,הוא
נולד בבית אנגלי) ומצד שני היו בו
יצירתיות ואלתור ברמות שיא.
חלומו הגדול של דני היה ש"מחסן
חיובי" ישרת כמה שיותר קהלים
ואנשים .דני נפטר לפני כשלוש שנים
לאחר מאבק במחלת הסרטן ואנו
חבריו ביחד עם משפחתו חשבנו כיצד
ניתן להנציח את זכרו .הגענו למסקנה
שהדרך הטובה ביותר היא דרך מפעל
החסד והעזרה אותו בנה במו ידיו .ציבור
חבריו מכל המעגלים הצטרף אלינו ,הן
בתרומה והן בסיוע פיזי בארגון ובהפקת
אירועים למשפחות הזקוקות לעזרה זו.
מספר חברים וחברות בראש צורים
קיבלו את המפתחות לניהול "מחסן
חיובי" מדני בימי מחלתו והם אלו
שעשו ועושים זאת עד היום בצניעות,
במסירות גדולה ובהרבה מוטיבציה
ורצון לעשייה .המחסן של דני הפך
לסמל נתינה ועשייה בראש צורים.

אורי שכטר
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לביא
מתי בפעם האחרונה עשית משהו
בשביל מישהו?
זו השנה החמישית בה יוצאת חברת
התיכון של קיבוץ לביא לפרויקט "גל
של שמחה בחנוכה".
זהו פרויקט שכולו גמילות חסדים
ונתינה – מצפון ועד דרום ,מקריית
שמונה ועד שדרות ,נודדים החבר'ה עם
פחי צבע ,מברשות ,ארגזי סופגניות,
מעדרים ושתילים .בכל מקום אליו
מגיעים ,הם משפצים וצובעים ,עודרים
ושותלים ,שרים ורוקדים ,זוללים
סופגניות ובעיקר משמחים.
ישבנו לשוחח על הפרוייקט :נוי לוין -
אחות של גל ותיכוניסטית כשהתחיל
הפרויקט ,נתי רוזנצוויג  -שהיה מדריך
התיכון באותה עת ,בני כיתתו של גל,
ו-י"בניקים כיום שמתנדבים בפרויקט
כמה שנים.
איך הכול התחיל?
גל לוין ז"ל היה ילד מלא שמחת חיים.
בגיל  ,15רגע אחרי שהתחיל את כיתה
י' ,קיבל גל דום לב בשיעור ספורט
ונפטר .כאב האובדן והריקנות שנוצרה
בעקבות מותו ,הותירו רצון גדול למלא
את החסר במשהו שינציח את רוחו של
גל ,משהו שכולו נתינה מצד אחד ,עם
כיף ,חברה והווי מצד שני .בני הכיתה
של גל מבית הספר בשדה אליהו הקימו
מגרש כדורסל ואף ייסדו טורניר לזכרו,
המשפחה הקימה גן לזכרו ואף ייסדה
שיעורי ראש חודש עם כל הכיתה ,ועלה
גם רצון לעשות משהו עם חברת התיכון
בלביא .בעבר היה פרויקט "גלגלים של
שמחה" בתיכון ,אך לא היה לו המשך,
ונוי  -אחות של גל ותיכוניסטית באותו
הזמן  -הציעה לחבר בין השניים.
מה עושים ב"גל של שמחה"?
חודשיים לפני חנוכה מקימים צוותי
ארגון למסע :צוות שאחראי על
מציאת מקומות ,צוות לוגיסטי ,צוות
אוכל .כל הניהול והארגון נעשים
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מה שמיוחד בפרויקט הוא קודם כול הביחד
בידי התיכוניסטים .הצוות האחראי
על תיאום ותזמון צריך ליצור קשר
עם מועדוניות ,הוסטלים ,בתי חולים
וכדומה ,להציג את הפרויקט ולהציע
פעילות .החבר'ה מציינים שבכל פנייה
הם מציגים את גל ואת הסיבה בשלה
הוקם הפרויקט ,ואומרים שזה גורם
לחיבור גדול של כולם לגל ולתמצית
חייו.
מה מיוחד כל כך בפרויקט?
יש אחדות דעים באשר לתשובה :קודם
כול הביחד  -זוהי עשייה שכולה מתוך
התיכון .החבר'ה מתגייסים למשימה
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שמגבשת אותם .זו גם ההזדמנות לעבוד
לצד חבר'ה שביום-יום הקשר איתם
רופף יותר ,להדליק נרות חנוכה ביחד
ולרקוד בהתלהבות .זהו פרויקט בו
צריך לקחת אחריות ולנהוג כמבוגרים,
לחשוב על כל פרט ולדאוג שהתוכנית
תצא לפועל .הנתינה מאוד משמעותית
לכולם .גם חבר'ה שהיו ילדים קטנים
כשגל נפטר והיום הם תיכוניסטים
מחוברים לפרויקט מכל הלב.
נתי" :לדעתי ,היום יש לתיכון בלביא
שני שיאים  -קייטנת איל"ן ו'גל
של שמחה' .שניהם נתינה נטו .אלה

קו המשווה

פרויקטים שמעצימים את התיכוניסטים
בכל הרמות".

התיכון בלביא ולכן ברור לנו שהוא
ימשיך גם בלעדינו".

איך מחברים כיום תיכוניסטים שלא
הכירו את גל לפרויקט?

נתי מוסיף" :כשהתחלנו עם הפרויקט,
לא ידענו אם זהו פרויקט חד-פעמי
או פרויקט שיש לו המשך .כשחזרנו
מהמסע הראשון ,הבנו שאת הפרויקט
הזה ממשיכים לאורך שנים".

מספרים ה-י"בניקים" :כשרק התחלנו
לארגן את הפרויקט השנה ,התקיימה
אסיפת תיכון ואור  -אח של גל  -בא
וסיפר על גל וגם הראה מצגת ,על
האופי וההוויה של גל  -נתינה ושמחת
חיים ,יחד עם הרבה תמונות מהפרויקט
בשנים הקודמות .המפגש וההכנה
הפכו כל אחד מאיתנו למגויס לפרויקט
ומתלהב לעשות .נוצרה בחברת התיכון
גאוות יחידה בעקבות היציאה למסע
הזה".
האם יש קשר נוסף עם המשפחה בכל
המהלך הזה?
בדרך כלל המשפחה מצטרפת לפעילות
בערב הראשון ופשוט לוקחת חלק
בהווי ובשמחה .לפעמים מתייעצים עם
המשפחה על מקומות שכדאי להגיע
אליהם .למשל ,בהמלצתה של נוי,
הוספנו לרשימה גם ביקור בהוסטל בו
שירתה בשירות לאומי.
נוי מספרת" :יצא לי להיות במסע גם
מהצד של התיכון שנהנה מהגיבוש
והנתינה ,וגם מהצד המקבל  -כשבאו
להוסטל בזמן השירות שלי .אני חייבת
לומר שלחבר'ה של לביא אין מושג
כמה זמן אחר כך עדיין נשאר הרושם
מהביקור ,מרמות ההנאה שהחניכים
הגיעו אליהן ,ומהשמחה שנשארה הרבה
זמן .מאז הם מחכים מדי שנה לחנוכה
כדי לפגוש את הנוער של קיבוץ לביא".
איך בני הכיתה של גל מרגישים
היום ,כשהם כבר לא בתיכון ולא חלק
מהפרויקט?
"כשהיינו בכיתה י"ב תהינו איך להעביר
את זכרו של גל לדורות הבאים וראינו
שהפרויקט עצמו מעביר בדיוק את
החבר שלנו .אם אנחנו יכולים ,אנחנו
מצטרפים לחלק מהעשייה וזה טוב גם
לנו וגם לתיכוניסטים .הפרויקט הוא לא
רק שלנו  -בני הכיתה  -אלא של חברת

יש לכם איזה סיפור פיקנטי או מקום
מעניין במיוחד שביקרתם בו?
נתי מספר" :היינו בשדרות יומיים
לפני תחילת מבצע 'עופרת יצוקה'.
היו חילוקי דעות האם בכלל לאפשר
לנו להגיע לשם כי כבר התחילו ליפול
קסאמים .התלבטנו רבות ובסוף נסענו
לשם (כל הפעילות מראש תוכננה להיות
במקלט) .העיתוי הפך את הפעילות
למשמעותית מאוד הן מבחינת ההנצחה
והן מבחינת הנתינה .הרגשנו שהתגברנו
על הפחד בשביל משהו ראוי".
"באופן כללי" ,מוסיפה בת כיתתו של
גל" ,המטרה של הנתינה ושל ההנצחה
כל הזמן עומדת לנגד עינינו .במסגרת
הפרויקט נסענו לבית שמש וצבענו
מועדונית ובשנה שעברה התנדבתי
באותה מועדונית במסגרת שנת י"ג
וחשתי גאווה רבה לספר לחברים
ש'אנחנו עשינו את זה'".
ומה עם החולצות?
בכל שנה יוצאת חולצה עם סיסמה
שמשקפת את רוח ההתנדבות .למשל:
"לתת את הנשמה ואת הלב"" ,מתי
בפעם האחרונה עשית משהו בשביל
מישהו?"" ,נצור אהבה בדרכך ודע את
כל הסובב"" ,כשהנשמה מאירה ,גם
שמים עוטי ערפל מפיצים אור נעים".
החולצות הפכו לסמל משמעותי
ולגאוות יחידה עבור כל מי שלובש
אותן .החבר'ה מספרים שזו לא סתם
עוד חולצה מודפסת ושהחולצות
מושכות תגובות מפרגנות ואנשים
מתעניינים מי זה גל .כך זכרו של גל
מקבל עוד ועוד גלים.

אז לאן הולכים השנה?
השנה נבקר שוב בהוסטל במגדל העמק
(שם נוי עשתה שנת שירות)  -לדיירים
החולים במחלות נוירולוגיות קשות.
משם נעבור למועדונית של עמותת
"קדימה" בפתח תקווה ולבית אבות,
ואנחנו עדיין מחפשים פעילות חקלאית
התנדבותית.
מה החלום שלכם להמשך הפרויקט?
נתי" :החלום שלי הוא שהפרויקט
יתפתח בשני מישורים :האחד,
שיאומץ על ידי כל חברות התיכון
בקיבוצי הקבה"ד .והשני ,שגם חברת
המבוגרים בקיבוץ תיזום פרויקט כזה.
כך נוכל להגיע ליותר מקומות ולעשייה
משמעותית גדולה ובעלת אפקט
ותהודה גדולים".
בני הכיתה מקווים שהפרויקט יהיה
תמיד חלק שהוא " "mustבהווי התיכון
בלביא ובלו"ז שלו.
ה-י"בניקים מקווים שהפרויקט יישאר
תמיד בהובלת התיכון ובאחריותו.
נוי חולמת שהפרויקט ימשיך להוות
את הרוח של גל ומוסיפה" :בכל הנצחה
יכול ללכת לאיבוד משהו מגל ודווקא
הפרויקט הזה משקף כל כך את מי
שגל היה :גם הכיף ,הביחד ,ההווי
והגיבוש ,וגם הנתינה מתוך אהבה .זה
ממש התמצית של גל" .נוי מוסיפה
שהפרויקט משמעותי מאוד למשפחה
ומודה לתיכוניסטים על כך.
ואני חייבת להוסיף בתור "סתם אחת"
מהקיבוץ  -בכל חנוכה ,כשהחבר'ה
יוצאים לפרויקט ,אני מקנאה בהם על
העשייה ,על הדרך המרשימה בה הם
מתארגנים למסע היפה הזה ועל הזכות
להנציח את זכרו של חברם בצורת נתינה
מכל הלב .כך אני חושבת ורוצה רק לרוץ
ולעלות על האוטובוס יחד איתם.

הילה שימרון
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צילום:

ניר עציון
מצבת זיכרון לנספים בשואה
חברי ניר עציון הוותיקים ביקשו להקים
מצבת זיכרון לזכר בני משפחותיהם
שנספו בשואה .האנדרטה נקבעה בסמוך
לבית העלמין של היישוב ,הנמצא בכרם
זיתים לרגלי ההר ,ומהווה ביחד איתו
אתר של התייחדות וזיכרון .מדי שנה
ביום הקדיש הכללי בעשירי בטבת,
מתקיימת באתר אזכרת נשמות הכוללת
לימוד משניות ואמירת קדיש (טקס
יום השואה והגבורה אינו מתקיים
באנדרטה ,אלא במועדון לחבר).
האתר בנוי בצורת עיגול ומוקף בחומה
נמוכה .במרכזו רחבה מרוצפת ,שקווי
הרדיוס הפולחים אותה נפגשים במרכז
היוצר אפקט מיוחד :אדם העומד
בנקודת האמצע של המעגל וקורא בקול
רם ,שומע את קולו מהדהד וחוזר אליו
מכל הכיוונים .מסביב ממוקמות כריות
מצבה ,אחת לכל בית אב .מראש הוחלט
לחרוט רק את שמות הקרובים מדרגת
קִרבה ראשונה :הורים ואחים .על כן לא
כל שמות בני המשפחות שנהרגו בשואה
חקוקים במצבה זו.
בחזית האנדרטה קיר גבוה ופניו למזרח,
לכיוון ירושלים ,ועליו כתוב" :וְ ֶא ְב ֶּכה
יו ָֹמם וָ ַליְ ָלה ֵאת ַח ְל ֵלי ַבת ַע ִּמי" (ירמיהו
ח ,כג) .לרגלי הקיר הכתובת" :יד ושם
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ליקירינו אשר נספו בשואה ,תרצ"ט-
תש"ה  ."1945- 1939בשער הברזל
הסוגר על אתר ההנצחה כתובות המילים
"יד ושם".
מצבת הזיכרון נחנכה בתשרי תשנ"ט
(ספטמבר  )1998בטקס מרגש ,שנטלו
בו חלק מהחברים שהגו את רעיון
ההנצחה וזכו לראותו קם ומתממש,
וביחד איתם בני הדור השני והשלישי
לשואה.
לצערנו ,היו גם חברים שנפטרו בטרם
עת ולא זכו לראות את האתר בשלמותו.
אחד מהם הוא חברנו בנימין וולף ז"ל,
שריד הקהילה היהודית באמדן שבצפון-
גרמניה ,אשר הספיק להשתתף בטכס
אזכרה ליהודי העיר שנרצחו בשואה,
שהתקיים בעיר הולדתו בקיץ .1990
לקראת הטקס ההוא כתב בנימין שיר
והקריא אותו שם בתרגומו לגרמנית.
וכך כתב בהקדמה לשירו" :השיר מספר
על איש המבקר בבית הקברות .הוא
מדמיין בנפשו ,שאין הוא לבד שם .הוא
כאילו רואה עוד אדם ומבקש את קרבתו
כדי שיחד יתחלקו באסונם המר .אולם
בסוף השיר מתברר ,שהאיש לא ראה
אלא את עצמו בלבד והוא נוכח לדעת,
שאבל ושכול אינם ניתנים לחלוקה –
והאיש נותר בודד ביגונו".
בטקס חנוכת האנדרטה בניר עציון
הוקרא שירו של בנימין וולף ז"ל
בעברית.
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מאיר בן סירא

ליד מצבה זו שהוקמה
ראיתי האיש
מרכין את ראשו
בכאב ותוגה.
ראיתי אותו
מביט ,משתאה –
על פניו זולגת
דמעה –
קראתי אליו:
נשב נא יחדיו
אחים לצרה
אנחנו!
נשוחח מעט
על גורל משותף
יקל המשא
מעלינו!
מטבע העולם ,בני דור השואה הולכים
ומתמעטים ורבים מחברי ניר עציון
הוותיקים אינם עוד איתנו .תהא מצבת
זיכרון זו ציון דרך לדור שהתנער מעפר,
השאיר מאחוריו זכר בני משפחה
אהובים ואימת ימים מרים ,והצליח
להקים יישוב חדש בארץ ישראל
ולהבטיח המשכיות למשפחותיהם
שאבדו בשואה.

פסי מאור

קו המשווה

עין הנצי"ב
גן אורן  -מצפה יפתח
ַּבתחילה היתה שם רק חורשת אורנים
דלילה בקצה הקיבוץ ,נטועה בשולי
מוצב עזוב הצופה אל הנסרה ואל
הפרדס .במוצב היו בונקרים ,תעלות
פתוחות ששוליהן מתפוררים ,פחים
חלודים ,עשבים ופסולת שנזרקה
במקום במשך שנים.
בשנת תשמ"ב ( )1982החליטו בני
כיתות י"א ו-י"ב דאז ,להפוך פינה זו
לגן שעשועים לילדים ,כמתנת פרידה
של המחזור המסיים למחזורים הבאים
אחריו .בהנחייתו של מדריכם ,גדליה
קרן ,ובעידודו של מרכז גן הנוי ,משה
פשחור ז"ל ,הם פתחו בפרויקט שארך
שנתיים ,ושינו את פני המקום לחלוטין.
כל יום אחרי הלימודים הם עבדו בשטח:
ניקו אותו ,הביאו אדמה במריצות ,סתמו
את התעלות ,גזמו עצים ועקרו שיחים
מיותרים .בשנה שלאחר מכן התחילו
בבניית מתקני השעשועים מעמודי
טלפון ישנים שאספו בשולי הדרך,
בקיבוצים ובמפעלים באזור.

בקיץ תשמ"ג ( )1983נחנך הגן וכונה
בשם "גן אורן".
בניסן תשמ"ה (אפריל ,)1985
בשלהי מלחמת שלום הגליל ,נפל
בעת שירותו הצבאי בן הכיתה ,יפתח
פשחור הי"ד ,בנם של דינה ועשהאל
פשחור .יפתח שירת ביק"ל (יחידת
קישור ללבנון) בתפקיד קצין הקישור
עם הדרוזים תושבי לבנון .הוא חיכה
ר–א–שוּ ף למשלחת
את ַ
במעבר ָּב ַ
דרוזית שעמדה להגיע מהצפון .תוך כדי
כך הבחין במכונית חשודה שבה ישבה
נהגת יחידה .כשביקש מהנהגת לעצור,
היא הפעילה את מטען הנפץ שהיה
ברכבה ,ועמה נהרגו יפתח ,הנהג שהיה
איתו וקצין המשלחת הדרוזית.
אחרי נפילתו ,החליטו יחד המשפחה
ובני הכיתה לשדרג את "גן אורן"
ולהקים בו פינת הנצחה ליפתח .על פי
תוכניותיה של האדריכלית ,חנה ליבנה,
קרובת המשפחה ,חודשו פני הגן.
הוסדרו שבילים ,הוצבו ספסלים ונבנו
שולחנות באותו סגנון שאפיין את הגן
מראשיתו .כמו כן ,הוקמה פינת תצפית
חדשה עם סככת עץ המצלה עליה,
ובמרכזה  -אבן בזלת גדולה שהובאה

מהאזור ועליה חקוק באותיות מתכת
השם "יפתח".
"מצפה יפתח" נבנה כשפניו אל מול
היישוב הקדום מצפה גלעד ,שממנו יצא
יפתח הגלעדי לקרב עם בני עמון.
לאורך השנים הוחלפו פעמיים
המתקנים בגן מסיבות בטיחותיות,
למורת רוחה של המשפחה .מתקני העץ
המקוריים שנבנו בידיים אוהבות ,כבר
אינם ,וגם אחזקת הגן אינה כשהיתה ,אך
רוח המקום נשמרת בעינה .הגן ומצפה
יפתח ממשיכים לשמש עבורנו לא רק
מצבת זיכרון ליפתח ,הנער הנצחי ,אלא
גם ציון דרך ומקום חי ונושם הצופה אל
מחוזות ילדותנו ,מקום שבו ממשיכים
לפעם רוח נעורים וזוך ילדות שעולם
ֵ
לא ייתמו.

אורה רינות

שדה אליהו
"בצל דורון" -פינת פיקניק נגישה לזכרו של דורון טרופר
בחורשה הסמוכה לשדה אליהו ,הוקמה
פינת פיקניק נגישה ,לזכרו של דורון טרופר
שנפטר לפני שנתיים.
דורון ,בן שדה אליהו ,היה מרותק לכיסא
גלגלים בעקבות פציעה בתאונת אומגה
בגיל .16
על אף המגבלות ,דורון היה פעיל ועצמאי.
הוא היה מוקף בחברים ,למד ועבד ,אהב
לטייל ולבלות .הרבה מזמנו ומכוחו
השקיע בכדורסל והיה שחקן בנבחרת
ישראל בכיסאות גלגלים.
נושא הנגישות לבעלי מוגבלויות העסיק
את דורון והוא התנדב בעמותת "נגישות
ישראל" מעת הקמתה.

במסגרת עבודתו הוא "חרש" את הארץ
לאורכה ולרוחבה,על מנת לאתר ולדרג
מקומות על פי נגישותם .בנוסף ,דורון
העלה את נושא הנגישות למודעות
ציבורית ,בתקשורת ובממסד ,בעזרת
כישוריו הרבים.
בפינה "בצל דורון" ניתן ליהנות משולחן
לפיקניק ,מים קרירים ונוף מקסים,
ואפשר לצאת ממנה לטיול קצר בשביל
סלול ויפה אשר מוביל מכיוון אחד לבית
הספר שק"ד ,ובכיוון השני עד לטירת
צבי ,בינות בריכות הדגים ,שדות ומטע
תמרים  -נופי חייו של דורון.

מרים טרופר
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מגדל עוז

הבטחה שווה שאי אפשר להתעלם
ממנה וכך נפתחה מסורת.

השיעור של סבתא פנינה
הכול התחיל בזמן העליות לתורה
בשמחת תורה .אנחנו ,הנשים ,החלטנו
שבמקום לשבת ולחכות עד שכל
הגברים יעלו לתורה ,נעשה את הדבר
האמיתי שצריך לעשות בשמחת תורה:
לימוד תורה .התכנסנו על הדשא הגדול
שליד בית הכנסת (דאגנו להעסקת
הילדים )...ופתחנו בלימוד הקשור
להתחלת התורה  -ספר בראשית.
האווירה המיוחדת של התחלה חדשה,
לימוד מבראשית ,היתה עת רצון ואחת
מהנשים העלתה רעיון :בואו נקיים
לימוד נשים של פרשת השבוע לאורך
כל השנה .גברת פנינה ברנשטיין,
"סבתא פנינה" בלשון העם  -אמא של
אחד החברים ,שהצטרפה לקהילה זמן
קצר לפני כן  -קפצה על הרעיון ואמרה:
"אני מזמינה את הלימוד אלי הביתה.
כיבוד מובטח" .טוב ,זאת כבר היתה

מדי שבוע ,התאספנו קבוצה של נשים
ללימוד פרשת שבוע .סבתא פנינה בפנים
מאירות משמחה קיבלה את פנינו .הסלון
תמיד כבר היה מאורגן ללימוד ,הכיבוד
מאפים מעשה ידיה  -על השולחן ואנויושבות ללמוד .בשנה הראשונה למדנו
פירוש רש"י .בשנה השנייה למדנו רמב"ן
(או ניסינו ללמוד) ובשנה שאחריה למדנו
"העמק דבר" של הנצי"ב.
לאחר תקופה ארוכה של לימוד ,סבתא
פנינה חלתה .למרות מחלתה לא ויתרה
על הזכות לארח אותנו בביתה ושמחתה
היתה רבה כשיכלה לשבת בצד ולהאזין
לקול התורה .כשאושפזה בבית החולים,
ביקשה שנמשיך לקיים את הלימוד
בביתה ודאגה שהמקום יוכן ללימוד
ואף הכיבוד ימשיך כפי שהיה .באחד
ממוצאי השבתות ,כשסבתא פנינה
היתה מאושפזת בבית החולים ,החלטנו
לנסוע ולקיים את הלימוד בחדרה בבית

החולים .מי שלא ראה את השמחה
שהאירה את פניה כשנכנסנו לחדרה
עם החומשים ביד  -לא ראה שמחה
מימיו .כולה נרגשת הזמינה לחדר חולות
מחדרים אחרים ,אחיות ורופאים ,וחלקם
ניאותו והצטרפו ללימוד .הלימוד שלנו
מאותו יום ואילך הוקדש לרפואתה.
החודשים חלפו ומצבה של סבתא פנינה
החמיר ובקיץ תשס"ט השיבה את
נשמתה לבורא.
באופן טבעי החלטנו להקדיש את
הלימוד לזכרה .בשנים האחרונות
אנו לומדות "נתיבות שלום" על
התורה .השיעור נקרא "השיעור
של סבתא פנינה" ,ובכל פעם כאשר
אנחנו מתיישבות ללמוד ,אנו נזכרות
באישיותה המיוחדת ששילבה אהבת
תורה ,אהבת אדם ושמחת חיים.
יהי זכרה ברוך.

רבקי ישראלי

פעילות

מחלקת נוער

בחודשים הקרובים:

מתי?

היכן?

 // 03-05/01כ"א-כ"ג בטבת ,פרשת שמות

עין צורים

סמינר על "בילויים ,כסף וערכים"

כיתות י'

 // 17-19/01ו'-ח' בשבט ,פרשת בא

לביא

 // 07-09/02כ"ז-כ"ט בשבט ,פרשת משפטים

עלומים
מרכז

סמינר על "דמוקרטיה ויהדות –
הילכו שניים יחדיו?"
סמינר על "השלום והחובה הדתית לרדוף אחריו"

כיתות יא'

 // 25/02ט"ו באדר ,שושן פורים

מרכז

טורניר כדורסל

 // 02/03 - 28/02י"ח-כ' באדר

עין צורים

סמינר הכשרה

 // 02/03כ"ב בניסן

כפר עציון

שרים הלל לתנועה :חידון ידיעת הקיבוץ הדתי
והפזמונסניף המסורתי

 // 14/02ד' באדר

56

מה?

למי?

כנס חינוך – על "חינוך ליראת שמיים
וקיום מצוות"
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כיתות ט'
צוותי חינוך
כיתות ז'-י"ב ,כלל הנוער
מדריכי בסניפי בני עקיבא
חניכי ומדריכי סניפי בני עקיבא

תנועה בתנועה

נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

בחירות מוקדמות (פריימריז) ב"בית היהודי"
בימים שבין הבחירות המוקדמות
(פריימריז) שנערכו ב"בית היהודי",
בחירות שתוצאותיהן קבעו את רשימת
נבחרי המפלגה לכנסת ה ,19-לבין
הבחירות הארציות לכנסת ,התכנסה
הוועדה הרעיונית-מדינית לסיכום
פועלה של תנועת הקיבוץ הדתי
בתקופת המפקד ל"בית היהודי",
לעיון בתוצאות ההצבעה ,ולקביעת
דרכי פעולה לקראת הבחירות
הארציות.
ל"בית היהודי" התפקדו כ1,700 -
חברי הקיבוץ הדתי .מספר מכובד ,אך
להערכתנו לא היה בו את הכוח הדרוש
בכדי להכניס את נציג התנועה למקום
ריאלי ברשימת המועמדים מטעם
המפלגה לכנסת .בהתבוננות אל תוך
רשימת המתפקדים ל'בית היהודי'
בולטות שתי תופעות :ראשית ,ברוב
הקיבוצים נעשתה עבודה מאומצת
של פעילי המפקד המקומיים ,שהניבה
מספר יפה של מתפקדים ,אך בקיבוצים
אחדים שיעור ההתפקדות הוא נמוך
מאוד ולא אופייני .שנית ,צעירים רבים
התפקדו והצטרפו למפלגה ,ולמעשה
ככל שנמשך המפקד כך הלך וגדל
בקיבוצינו שיעורם של הצעירים בקרב
המתפקדים.

תוצאות הבחירות הפנימיות ב"בית
היהודי":

מספר
ניקוד
המצביעים
אורבך אורי

2898

1183

סלומינסקי ניסן

2649

1133

שקד אילת

2305

1136

יוגב מרדכי

1713

1100

וורצמן אברהם

1214

823

דנינו דורון

960

448

מועלם שולי

933

647

שטבון יונתן

720

558

מתוך תחושה ההולכת ומתעצמת בשעת
הצפייה בהופעותיו של מר נפתלי בנט,
היו"ר הנבחר של "הבית היהודי" ,שאכן
המפד"ל ההיסטורית כבר איננה קיימת,
דומני שהבית הפוליטי של מירב חברי
הקיבוץ הדתי ותושביו תהיה המפלגה
המאחדת את החלק הארי של הציונות
הדתית תחת דגל פוליטי אחד ,ומושיבה
את רוב הציבור שלנו באותו בית" ,הבית
היהודי".

בישיבת הוועדה הרעיונית-מדינית
אמר גרשון שפט (עין צורים)
משפטים אחדים שביטאו היטב את
דעתם של הנוכחים" :התוצאות של
הפריימריז ב"בית היהודי" הפתיעו
אותי .זו מפלגה אחרת ממה שאנחנו
הכרנו ואנחנו צריכים להתרגל לזה,
להתייחס ולנקוט עמדה .משהו
חדש מתחיל .צריך לתת את הגיבוי
של הקיבוץ הדתי לדרך החדשה של
המפד"ל".
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תנועה בתנועה

מחלקת חינוך וביטחון
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

מאז תחילת השנה נעשית עבודה אינטנסיבית בשתי המחלקות
שבאחריותי במקביל .הפעם אקדיש את המילים לתחום החינוכי,
בניסיון להשלים את החסר ולסמן כיווני עבודה עיקריים.
רכזי החינוך בקיבוצים הם אוכלוסיית היעד העיקרית שלי.
במשך השנה אנו ממשיכים לקיים את פורום רכזי החינוך
הנפגש אחת לחודש .קבוצת הרכזים מתגבשת במפגשים אלו
לכדי קבוצת עמיתים שבה מתקיימים תהליכים של שיתוף
ולמידה ,כמו גם פיתוח וחשיבה משותפת על נושאים שונים.
דרך עבודתי מול הרכזים כקבוצה ,ומול כל רכז בנפרד ,אני
מנסה להנחות ולעזור למערכות החינוך לקיים בתוכן תהליכי
עבודה סדורים ,כמו גם לנסות להגדיר חזון ולחדד את המטרות.
ביטוי משמעותי לעבודה זו ,הדורשת הגעה לקיבוצים וניהול
שיח משמעותי ואינטנסיבי עם הרכזים ,היה לתחושתי בימי
מבצע "עמוד ענן" .היכולת להיות רלוונטי ,קשוב ,ולעתים גם
עוזר ,בימי משבר שכזה ,היא תוצר של קשרים הנבנים בשגרה.
לשמחתי ,נוכחתי שיש צורך בעבודת המטה ,ויש חשיבות
לעין הרואה את הדברים בצורה כוללת ויכולה לכוון ולחבר בין
קיבוצים כדי לסייע במידת הצורך.
השנה סימנתי מספר מטרות למחלקת החינוך ,אותן אני מנסה
ליישם בעבודה השוטפת .אציין את חלקן:
חיזוק הקשר בין רכז/ת החינוך להנהלת הקהילה והפיכת
החינוך לחלק בלתי נפרד מהקהילה בכלל  -נושא זה אנו מנסים
לקדם על ידי מפגשים של פורום הרכזים בקיבוצים השונים.
בינואר ,לדוגמה ,נדרים לעלומים בע"ה.
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תמיכה במערכות החינוך  -יש כמובן שונות בין מערכות
החינוך ,בהתאם לתהליכים ולמסורות המאפיינות כל קיבוץ,
וכאן נדרשת התייחסות פרטנית והתאמת התמיכה לכל קיבוץ.
עם זאת ישנן בעיות ,דילמות ונושאים משותפים ורלוונטיים
לכל עבודה חינוכית .נושאים אלו מועלים בפורומים ,והדיונים
מחזקים ומלמדים את כלל הצוותים.
קידום מועצת החינוך שתתקיים בע"ה לקראת הקיץ  -מועצת
החינוך מהווה אתגר לרכזי החינוך ולמערכות בכלל .עליהם
להיות מסוגלים להוביל תהליך ,דיון ושיח משמעותיים .קיום
המועצה ודאי יתרום לזירוז החתירה אל עבר היעדים שהגדרנו
עוד לפני ההכרזה על המועצה.
המשך בחיבור מערכות החינוך למשנת הקיבוץ הדתי תוך כדי
עיסוק בערכים מתוך רעננות והתחדשות ,לצד היכרות עם
ההיסטוריה של התנועה .עבודתו של רזי בן-יעקב היא ייחודית
בתחום זה ויש לנו עוד מרחב גדול לעשות ולפעול בו בתחומים
הללו.
"עמוד ענן"' לימד אותי מה שכבר ידעתי קודם – יש בקיבוצינו
סולידריות ,נכונות לעזור בלי חשבונות ,ורגישות לזולת ,כפי
שהיינו רוצים לראות תמיד .מי ייתן ונדע למנף את הערכים
הללו להמשך עבודה בכל השנה.
ובהזדמנות זו ,יישר כוח גדול לקיבוצי הדרום והשפלה שעמדו
בפרץ ,ולקיבוצי הצפון על התמיכה ,הנכונות והאירוח.
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לזכרם

יהודה-לואי נוה ז"ל

ציפי רותם ז"ל

נולד :כ"ט בתשרי תש"ו ()5.10.1945
נפטר :ל' בסיון תשע"ב ()20.6.2012
בארות יצחק

נולדה :ג' טבת תשי"ד ( )9.12.1953
נפטרה :ד' באב תשע"ב ()23.7.12
ניר עציון

איך נפרדים מאבא? איך מסכמים בכמה מלים אין-סוף
משמעויות הטמונות בדמותו?
תמונות ילדות צפות ועולות מול עיני :ארוחות ערב משפחתיות
בחדר האוכל ,כשאתה חותך סלט קטן-קטן ,הליכה משותפת
לתורנות בלול ,ניחוחות הבושם שאפפו את החדר לאחר שהתגלחת.
נאספנו ללוות אותך בדרכך האחרונה ,במקום לחגוג את שמחת
בת-המצווה של נוי נכדתך .לו היה זה תלוי ברצונך ,לעולם לא
היית מוכן לוותר על שמחה כלשהי ,בטח לא של נכדתך .תאב
חיים היית .תמיד ידעת ליהנות מאוכל טוב ,מיין טוב ,מספר
טוב ,מבדיחה טובה ומבגדים יפים .היית מלך רחבת הריקודים.
מסובב במומחיות את אמא ומשוויץ בכישרון הריקוד שלך.
אהבת החיים וחוש ההומור שלך עמדו גם בבסיס הקשרים
החברתיים שטווית בכישרון רב עם אנשים בכלל ועם חבר'ה צעירים
בפרט .דיברת בשפתם ,הבנת ללבם .היתה בך צעירות נצחית.
כשאני מספרת לילדי את הסיפור על פיטר פן בארץ לעולם
לא – עולה דמותך בראשי .הרגשת צעיר וסירבת להזדקן.
לא הסכמת לציית למציאות ולחוקיה הנוקשים .כך ,למשל,
המשכת לאכול גלידה ומתוקים ,למרות הסוכרת.
היית ליברל בתפיסותיך .האמנת בזכויות אדם ובקדושת
האדם – יותר מאשר בקדושת האדמה .היתה בך פתיחות
מחשבתית מרחיקת לכת יחסית לבני דורך.
אני זוכרת שבגיל ההתבגרות ביקשתי למרוד באמצעות חור
נוסף באוזן ,עניין שלא היה מן המקובלים בזמנו .מיד אישרת,
וכעבור כמה ימים אף שאלת אותי" :ומה עם חור שלישי?"...
בד בבד עם פתיחות זו היית קפדן ו"יקה" ,כדברי אמא .לא
ידעת לאחר .הקפדת על בגדים מגוהצים למשעי ,והיה חשוב
לך שהבית יישאר נקי ומסודר.
אני יכולה להמשיך עוד שעה ארוכה לספר את זיכרונותינו
המשותפים ,אבל בבסיס כל הזיכרונות והחוויות קיימת
התחושה של היותי אהובה.
לאורך כל השנים אמרת שאתה אוהב ,וחיבקת ונישקת .אחר
כך ,כשנישאתי ונולדו ילדי ,אהבת גם אותם ללא תנאי .תמיד
התגאית בי – בכל ניצחון ,בכל תעודה ,בכל הצלחה ,קטנה
כגדולה .תמיד ראיתי את הגאווה נשקפת ממבטך.
אהבה וגאווה אלו עומדות בבסיס כל מה שאני.

ציפי אהובה שלי .חיינו שלובים אלו באלו כמעט שלושים שנה.
בעבודה משותפת ,בגידול ילדים בגילאים קרובים ,בבילויים,
בטיולים ,בשיחות נפש ,בהתגייסות לעזרה.
אדם חולה משתנה בדרך כלל .הוא הופך ,לא פעם ,לממורמר,
לקשה-יום ,ולא אחת מי שבא לבקרו עושה זאת מתוך כורח,
כמי שכפאו שד.
לא כך את ,ציפי שלי .המחלה לא שינתה את אופייך .אותה
ציפי ,גם אם "קצוצת כנפיים" במובן הפיסי .היית תמיד,
בבריאות כמו גם בימי המחלה ,טובת לב ,מפרגנת ונדיבה,
שמחה בשמחת האחר וכואבת את כאבו .המשכת להיות
אבן שואבת ,מושכת ,מעניקה מעצותייך החכמות ומחיוכייך
הממיסים ,גם בימים קשים.
אי אפשר היה שלא להבחין ,שלמרות חוסר האונים הפיסי,
המשכת לתת את הטון בבית ,שהמשיך להתנהל  -ממש כמו
בימים הבריאים ההם  -בשמחה ,בנועם הליכות ,ברוח טובה,
בפשטות ,בקבלת אורחים ,בכיבוד הזולת .תמיד הרגשתי נוח
לשתף אותך בחוויות שלי ,גם בתחומים בהם היינו שותפות
בעבר ,מבלי לחשוש מקנאה או צביטה בלב מצדך .כך ,לא
חשתי חוסר נוחות לספר חוויות מטיול .תמיד נתת את
ההרגשה ,שהסיפור על החוויה ,גורם לך להיכנס אליה ,להיות
חלק ממנה ,ככל שניתן ,ולשמוח בכך .כך גם הרגשתי נוח
לשתפך בבעיות שלי ,הגם שברור שאלו מתגמדות אל מול
הבעיה עמה את התמודדת .הרגשתי מחובקת על ידך ,מעצם
המבט וההשתתפות ,גם בלי מגע ידייך.
אמא ורעיה מדהימה היית .אוהבת ,קשובה ,משתתפת
ומחבקת .את הפירות קצרת ,כשבני משפחתך  -שעיה ,הילדים
ובני/בנות זוגם והנכדים  -הקיפו אותך לאורך כל התקופה,
באהבה ובמסירות ,שאין דומה להם ,כאשר החוויה הממש-
לא-קלה ,מגבשת ,מאחדת ,והופכת את כולכם לדבוקה אחת,
שנועדה להמשיך את הבית הנפלא הזה ,להיות לך לכתף ,להקל
עלייך ולשמח אותך .אשרי האשה שהקימה וטיפחה כזאת
משפחה.
היית גיבורה ואסרטיבית בימי המחלה וכך גם במותך .הכול
התנהל בדיוק כמו שאת רצית.
נוחי בשלום ,ציפי אהובתי.
רבקה דובדבן (מתוך ההספד).

נוח בשלום על משכבך .אוהבת ,נטע אשל
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לזכרם

בנימין זמיר ז"ל

משה טל ז"ל

נולד :י"ט תמוז תר"פ ()17.9.1919
נפטר :ט"ז תשרי תשע"ג ()3.10.2012
ניר עציון

נולד :ו' חשוון תרפ"ה ()3.11.1924
נפטר :כ"ו תשרי תשע"ג ()12.10.2012
עין הנצי"ב

שלושים יום אני מנסה לכתוב .לכתוב על סבא ,לכתוב אליו,
אולי לכתוב עלי .עלינו .על צאצאיו.
סבא שלי היה חזן .חזנות אמיתית .כזו עם קול מדויק ועמוק.
לא עמוק במובן המוסיקלי ,עמוק שיוצא מהנשמה .הנשמה
הגדולה של סבא ,זו שהכילה את הנינים והנכדים ,אוספת אל
חיקה ומלמדת אותם את השיר הראשון" :אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא" .מלך שאינו צריך לנתיניו .סבא שלי היה
נותן .נותן שלא צריך לתודת נתוניו .ותעיד על כך סבתא .סבתא
שתקתוקיה על מכונת הברייל ומכונת התפירה מהדהדים עדיין
באוזנינו ,שזכתה שסבא יהיה לה לבעל .בעל שנותן מכל הלב.
ולסבא היה לב רחב ,לב ענק ,לב מחייך .תמיד דאג לאחרים.
אפילו למלצריות בבית הארחה" :כיצד את מסתדרת" ,היה
שואל" ,עם רגל קרושה וכבד קצוץ?" .היה שואל ומחייך .חיוך
קטן החושף את הנשמה .נשמה גדולה .נשמה שגדלה בדור
תהפוכות .נולדה אל ירושלים ונתרחקה פיסית אך נשארה כל
העת קרובה בלב .ללב .כשהתקיים לאחרונה כנס משפחתי
בגן סאקר התבונן סבא על נתיב הנסיעה בירושלים וזכר הכול.
כאילו היו אלו רחובות ילדותו וכמו לא עזב אותם מימיו .כזה
היה סבא .שום דבר טוב לא עזב .לא עזב את סבתא .לא עזב
את התורה ולא עזב את היצירה.
באחד מימי תחילת החורף הייתי אצלו יחד עם אמא .סבא לקח
אותי והשאיר את אמא עם סבתא .הגענו לבית הכנסת .סבא
עלה לבימה המוכרת לו והחל בקטע חזנות .ואז עצר" :אין לי
את הטונים כבר" ,אמר .אין לו טונים ,ואם לא מדייקים ,לא
מתחזנים .גם אם אלה המנגינות אותם למד בהשקעה מרובה,
ואהב .הוא לא יכול היה לשיר שלא ַּבטון ,אבל ֵּבטון הוא היה
מכין גם בגיל תשעים .בישיבה ובקושי אבל הוא היה עושה
זאת .לכן על חולצת יום ההולדת שלו נכתב" :לסבא שלי יש
סולם"" .והנה מלאכי א-לוהים עולים ויורדים בו".

סבא,
היית אדם שאוהב לאהוב!
אוהב את החיים ,אוהב את ההנאות ,אוהב לעבוד ,אוהב את
המשפחה והכי אוהב את סבתא.
אדם חיוני ,חי ,תוסס .סבא מחבק ומנשק .איש של משפחה
שהיה לך כה חשוב לטפח ,לאחר שאיבדת בנעוריך את רוב
משפחתך שלך בשואה.
גבר יפה תואר ובלורית ,עם זיק חיוך שובב בעיניים .תמיד עם
חולצה מגוהצת ובושם טוב.
איש של אנשים ,איש של החיים!
ודווקא בגלל זה היה קשה לראות אותך דועך בשנים האחרונות,
הופך כלוא בתוך גופך שלך.
שנים צעדתם יחד  -אתה וסבתא  -שטיפלה בך בגבורה,
במסירות מעוררת הערצה ובאהבה.
אני זוכרת אותך ,סבא ,מגיש לסבתא קפה למיטה ,מצחצח
נעליים ביום שישי ,שומר לסבתא את המנגו הכי עסיסי שיש,
וכמובן מביא לה פרחים כל שבת וחג.
לך לדרכך ,סבא ,בשלווה ובמנוחה.
אנחנו נשמור על סבתא בשבילך ובמקומך ,ונזכור אותך תמיד
כפי שהיית ,כפי שחיית וכפי שאתה.
יהי זכרך ברוך ,הנכדה איריס

דור הולך ,דור התקומה ,סבא .ודור בא – הנינה טל ציון ,שבאה
כמה ימים לפני לכתו" .איש ירושלים" נכתב על מצבתו .לצד
בת ירושלים .שהיא סבתא ,אשתו .ונתפלל שבימיה של טל ציון
נזכה לגאולה שלמה בה היו סבא וסבתא חלק פעיל ,ולתחיית
המתים בה יהיו חלק פעיל ולבניין בית המקדש ,בו כולנו
נתפעל.
יהיה זכרך ברוך ,הנכד דוד
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"מטרת החינוך צריכה להיות:
אנשים המצטיינים בעצמאות במחשבה ובמעשה
ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית"
(אלברט איינשטיין)
							

מועצת הקבה"ד בנושא

חינוך
תתקיים בעז"ה

 .בימים שני-שלישי  .י"ח  -י"ט בסיוון .
 27-28במאי  .בקיבוץ סעד
המועצה תעסוק ביוזמות חדשות ,בבירור רעיוני
ובסוגיות תוכן שונות.
מהי דמות "הבוגר הראוי"?
מהו יחסנו לאתגרי החרד"ליות והחילוניות?
היכן על נמקם הסקאלה את החינוך לעבודה?
מה הם יעדנו בחינוך לאמונה ,יראת שמים
ושמירת מצוות?

כל העוסקים בחינוך ומי שהחינוך חשוב בעיניו
מוזמנים ליטול חלק במועצה ולהשפיע על
תכניות שיתגבשו בעקבותיה.
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