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שלום וברכה כל שבוע אני 
נהנית מאד מהתכנים 

המרתקים, אך הפעם אני 
חייבת לציין שהפורים עבר 

אצלי ממש אחרת... הגליון היה 
מדהים, האיר נקודות שמעולם 

לא שמעתי עליהם, גרם לי 
לחשוב על פורים הרבה מעבר 
לתחפושות ולמשלוחי המנות... 

יישר כח גדול!
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נקודות 
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המנות... יישר 
כח גדול!

 

 ל"ג בעומר.

 כל כך הרבה יופי יש ביום הזה. 

שמחה ספונטנית על עצם היותנו יהודים, קשורים 

 לתורה, למסורת ולצדיקי עולם מאז ועד היום.

אך השנה, שמחת הילולת רשב"י מלווה בצביטה 

בלב. הרבה צער ואבל ממלאים אותנו, מתערבבים 

 עם שמחת היום, הקדושה וההתעלות.

, ואנחנו תוהות: איך אפשר להבין את הכאב גדול

הנהגתו של הקב"ה באסון כזה? ואיך מתמודדים עם 

 הפער הגדול בין העצב לשמחה ביום הזה?

השבוע, ממשיך הרב יעקב צבי בוצ'קובסקי שליט"א 

להעניק לנו מבט אחר על האסון, ונותן מענה 

לשאלות ולכאב שעולים לנו עם התקרב יום 

א. בעזרת ה' נזכה עם ההבנה הזו לראות ההילול

 באור חדש את הנהגת ה' בעולמו.

מנהלת מרכז "יד שמעון" להתמודדות  אסתי בריזל,

עם אובדן, מביאה לנו כלים מקצועיים להתמודדות 

עם צער ואבל. בטור שלה היא מתייחסת לשאלות: 

איך אפשר לחזור לשמחת החיים שלך? איך לומדים 

? איך משתחררים מכבלים של לחיות נכון עם הכאב

 חרדות שמשבשות את החיים?

היא גם מזמינה אותך השבוע, לכבוד ל"ג בעומר, 

 !005₪במקום  05₪לפגישה במחיר סמלי של 

--- 

אמר רבי שמעון בר יוחאי: "יכול אני לפטור את כל 

 העולם כולו מן הדין".

אמרו צדיקים שבכל שנה ביומא דהילולא, עומד רבי 

ומליץ טוב על עם ישראל לפוטרם  שמעון בר יוחאי

מן הדין, ומבטל גזרות רעות. בכל שנה ושנה 

שותקים כל המקטרגים ומתבטלים כל הדינים 

 בזכות רשב"י.

 כשם שהקב"ה לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל.

 . תאמיני, תתפללי

 לקראת שבת שלום, 

 יוכבד
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ל"ג בעומר נהפך בשנים האחרונת לחג של ממש. 
לאלו  גם  ומתפללים.  נוסעים  מדליקים,  רוקדים, 
משתתפות  שלא  לאלו  וגם  למירון  נוסעות  שלא 
בהדלקה השכונתית, בפנים, בתוך הלב, יש מדורת 

ענק לכבודו של רשב"י. 

שמו  תחת  המסתתרים  הקסם  ומה  הסוד  מה 
רשב"י  נשתנה  מה  יוחאי?  בר  אדוננו  של  הקדוש 
משאר התנאים ולמה לא זכה רבי עקיבא – רבו של 

רשב"י – להילולא כזאת? 

רבים:  ישנם הרהורים  להילולא בעצמה  גם בקשר 
ביום  במירון  הפורצת  הגדולה  השמחה  פשר  מה 
הזוהר, שכולו  ולספר  לנו  מה  רשב"י?  פטירתו של 

שמות וייחודים, סודות ורזין? 

הרי העלייה למירון אינה מיועדת רק לאלה שסיימו 
את ספר הזוהר או לאלו שמגיעות להתפלל ולפעול 
ישועות. זוהי שמחתם של כל בית ישראל החוגגים 
וזה באמת מעורר  ל"ג בעומר בכל רחבי תבל,  את 
פה  לכם  ומי  פה  לכם  "מה   – ותמיהות  תהיות 

בהילולא דרשב"י".

 לחיות בחושך
חכמי  התכנסו  השני,  המקדש  בית  חורבן  לאחר 
עתידה  שהתורה  והכריזו  יבנה  בעיר  ישראל 
להשתכח מישראל )שבת קלח:(. רק אחד התנגד 
יוחאי,  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  זה  היה  לכך. 
שנעמד כנגדם ואמר: חס ושלום שתשתכח תורה 
מישראל, שנאמר )דברים לא, כא(: "כי לא תשכח 

מפי זרעו". 

שתשתכח  תורה  "עתידה  שאמרו  אלו  חכמים 
מישראל" היו גדולי התנאים בדורם. הם ראו את כל 

פרשת בחוקותי

למה ל"ג בעומר?

הרב יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א
ממשפיעי "אש החסידות"

בהגשת ר. קרביץ
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האחרונים,  הדורות  את  ראו  הם  היום,  רואים  שאנו  מה 
את הסתר הפנים הגדול שיהיה בעקבתא דמשיחא ואת 

המצב הירוד שקיים בזמננו. 

נפלא,  אור  ומרגיש  ברכה  אומר  יהודי  היה  עברו  בימים 
העשייה  עם  נשארנו  והיום  אלוקים,  וקרבת  תענוג 
עד  פורחת  החיצוניות  לא.  ותו  הברכה  של  החיצונית 
מאוד, אבל האור הפנימי הולך וחסר, כי התרחקנו אלפי 

שנים מבית מקדשנו ותפארתנו. 

כדי להתמודד עם היצר, המציג מול העיניים את האושר 
והתענוג המדומים של הבלי העולם הזה, צריך להפעיל 
נגדו אור רב ועצום מצד הקדושה, ולהרגיש תענוג ושמחה 

אין קץ בעת עשיית המצוות. 

לכל  ממתינים  מלאכים  אלפי  רואות  היינו  אילו  כי  ברור 
ברכה וברכה, ואת נחת הרוח העצומה שנגרמת למעלה 
על ידי כל עניית 'אמן', היינו ניגשות בצורה אחרת לעשות 
ברכה ולענות אמן. זה מה שהתרחש בזמן בית המקדש: 
היה  הרוחני  המרחב  אדירה,  בעוצמה  האירה  הנשמה 
של  דיבור  כל  על  התענגה  פשוט  והיא  בפניה  פתוח 

קדושה, על כל ברכה, על כל אמן, על כל תפילה.

לכן כל זמן שעמד בית המקדש על מכונו, וכל אדם פשוט 
– אפילו ילד קטן – השיג השגות גבוהות ונשגבות שלא 
נמצא היום אף בקרב צדיקי הדורות, היה ניתן להתגבר 

על ניסיונות היצר ולהתמודד עימו.

פעמים  שלוש  להגיע  מספיק  היה  המקדש  בית  בזמן 
בשנה לבית המקדש כדי להתמלא מטען אדיר של אהבת 
השם ויראתו למשך השנה כולה. הנשמה בערה לבוראה 
והחיים היו מלאי אור ותענוג. במצב כזה סיפקה הנשמה 
מענה לפיתויי הרחוב ולתאוות העולם הזה והיינו מסוגלים 

להתמודד עם החושך. 

אבל בזמננו, כאשר הנשמה מוסתרת תחת הגוף הגשמי 
הזה  העולם  הבלי  מתגברים,  הניסיונות  המסורבל, 
משתדרגים, הכל נוצץ מסביב ואנו מתמודדות כנגדם עם 
וביגיעה.  מגיע במאמץ  דבר  כל  וחלושה,  קלושה  נשמה 
פעולה  כל  כיצד  חשות  ולא  האור  את  מרגישות  לא  אנו 
וחשוך, הסתר בתוך  קטנה מטלטלת עולמות, הכל כבוי 
בשעה  כזה,  במצב  להתחזק  ניתן  כן  אם  כיצד  הסתר. 

שהרחוב מלא תאוות ופיתויים? 

לאחר החורבן ראו חכמי ישראל את המצב, הם ידעו שכלל 
ישראל לא יוכלו לעמוד בחשכה זו, והכריזו: "עתידה תורה 

 | כל הזכויות שמורותבתשפ" בחוקותי | גיליון שבת לאישה | פרשת 5



שתשתכח מישראל".

 הצלה במצב חרום
גם רשב"י ראה את כל מה שראו החכמים, ובכל זאת קם 
רשב"י – שהיה צעיר מכולם – והכריז: "כי לא תשכח מפי 

זרעו".

לא הייתה כאן מחלוקת בהשקפה או במציאות. היה ברור 
משימה  עליו  לקח  רשב"י  אך  תשתכח,  שהתורה  לכולם 
להציל את ישראל משכחה זו, וזאת על ידי גילוי ספר הזוהר. 

מתקופת  ויותר  יותר  אותנו  מרחיקה  שחולפת  שנה  כל 
הגלות.  בחושך  יותר  שוקעות  ואנו  המקדש,  בבית  האור 
בכל זאת, יש כאן זווית אחרת, משמחת יותר. הרי משיח 
כי  מעידים  הסימנים  כל  לדלת,  מעבר  לנו  ממתין  כבר 
הגאולה כבר כאן. לפיכך, כל שנה ושנה שחולפת, מקרבת 
אותנו יותר אל האור, אור הגאולה, שהוא אור אדיר – 'האור 

הגנוז'.

בזמן הגאולה יואר העולם כולו באור אלוקי, כל מה שיעבור 
לנו בראש יהיה רק משהו שקשור למציאות השם, ה'אני' 
שלנו לא יתפוס מקום כלל, הכל יהיה מלא תענוג אלוקי, 
עדן  גן  עילאי, ממש  ובעונג  בביטול  אותנו  תציף  הנשמה 

כולה  הבריאה  כיצד  וירגיש  יראה  אחד  כל  אדמות.  עלי 
אחת  בכל  תתפשט  הנבואה  ורוח  רגע,  בכל  מתחדשת 
ואחד, מקטן ועד גדול, כמאמר )יואל ג, א(: "ונבאו בניכם 

ובנותיכם".

כאשר  דמשיחא,  בעקבתא  עכשיו,  כמו  חירום  במצב 
בקושי  וניתן  חלשה'  'סוללה  בסימון  מהבהבת  הנשמה 
להתגבר על פיתויי העולם, מגיע קרש הצלה בדמותו של 

התנא האלוקי רשב"י. 

רשב"י נטל מעט מאור הגאולה שעתיד למלא את הבריאה 
הוא  בדורנו.  אותו  וגילה  הכניס  המשיח,  בימות  כולה 
החדיר לתוך הדור שלנו 'טעימה' מאורו של משיח ומהאור 
הגנוז שעתיד להתגלות במלואו לעתיד לבוא, על ידי 'ספר 

הזוהר' שמזהיר ומאיר את החשכה.

נקודה זו מתבארת בספר 'בני יששכר' )אייר מאמר ג, אות 
שהוא  הזוהר  הקדוש  הספר  נכתב  אשר  הזה  "ביום  ג(: 
מהארת האור כי טוב הגנוז מפי בוצינא קדישא, וזה מאיר 
זה  אור  יהי  צדקנו  זה משיח  בזכות  יתגלה  עד  בגלות  לנו 

אורו של מלך המשיח".

שעתיד  הגנוז'  'האור  של  הזה  והאדיר  העצום  האור  את 
מעט  רשב"י  האיר  אלוקי,  בגילוי  כולו  העולם  את  למלא 
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כן מרבים להדליק  ועל  דור הגאולה,  ממנו בדורנו אנו, 
מדורות של אור, כי האש הגדולה היא האור העליון של 
ידי נשמת  האור הגנוז המתגלה ומאיר כאן בעולם על 
רשב"י. האש הגדולה הזאת מחממת אותנו ומאירה את 
נשמתנו כדי שנוכל להחזיק מעמד כאן, בתוך חשכת 

הגלות.

 ספר הזוהר
מאבדון  ישראל  נשמות  את  להציל  בעוז  יצא  רשב"י 
רח"ל, על ידי שהאיר לראשונה את הסודות הנפלאים 

שיש בכל מצווה ומצווה. 

אנו אכן לא מרגישות בפועל איך כל ברכה וכל תפילה 
חשוך  הכל  רקיעים,  ומנענעות  עולמות  מטלטלות 
שיש  סודות,  שיש  לפחות  יודעות  אנו  אבל  ומכוסה, 
שלמים  עולמות  שיש  שלנו,  לתפיסה  מעבר  משהו 
שאנו  ומלאכים  ושמות  ייחודים  של  ענפה  ומערכת 

מפעילות אותם על ידי כל תזוזה קטנה שלנו. 

חושף את  עליונים,  סודות  הזוהר  בספר  מגלה  רשב"י 
תיקוני  ואת  שלנו  המצוות  ידי  על  שנגרמת  השמחה 

לצד  וכל מעשה.  דיבור  כל  ידי  על  העולמות שנגרמים 
ידי  על  חלילה  נעשים  פגמים  כמה  מודיע  הוא  זאת 
יש  צער  וכמה  בעליונים  נגרם  פירוד  כמה  עבירה,  כל 
המלך  מצוות  על  עוברים  כאשר  הקדושה  לשכינה 

העליון.

כשאנו מבקשים ממישהו לנענע את ידית הדלת הלוך 
ושוב, בדרך כלל לאחר פחות מדקה הוא מתעייף ואינו 
אינו  ביותר  והחזק  הגיבור  גם  הלאה.  להמשיך  מסוגל 
מוכן להתאמץ ולהשקיע מינימום של מאמץ כדי לעשות 

משהו בלתי יעיל שאין בו שום מטרה ותועלת. 

אבל כאשר מגלים את אוזניו כי הפעולה הזאת קריטית 
שיש  רואים  הגנבים  רבות,  פועל  נענוע  כל  במיוחד, 
ובורחים, האויבים רואים שמסמנים להם  תזוזה בבית 
משהו ונסים על נפשם, החיילים במערכה רואים בכך 
גם   – המתישה  בחזית  לשרוד  כוח  ומקבלים  סיסמה 
הידית  את  להניע  מסוגל  יהיה  ביותר  התשוש  האדם 
מאחורי  'סוד'  שיש  יודע  כי  ולמה?  ארוכות,  שעות 

הפעולה הזאת.

את הסודות האלו גילה לנו התנא האלוקי רשב"י בספר 
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הזוהר. כל מצווה ומצווה, כל דיבור וכל תפילה, יש בהם 
סיסמאות, קודים וכוונות. אנו לוחצות למטה על המתג, 
פעולה קטנה ופשוטה, ולמעלה בתקרה נדלק פרוז'קטור 
רואות את האור, אבל מאמינות  וואט. אנו לא  של אלפי 
לרשב"י שהלחיצה הקטנה והעלובה שלנו מדליקה אור 
והתחדשות  כוח  בנו  נותנת  הזו  והאמונה  אדיר למעלה, 

להתאמץ ולהתגבר בתוך החשכה.

נמצאים  שאנו  זה  שפל  דור  עבור  התגלה  הזוהר  ספר 
בו, וכאשר גילה רשב"י את הסודות העצומים ההם הוא 
חשב עלינו, על הדורות שלנו "דרא בתראה", וכתב אותם 
ששייכים  התורה  בסודות  להידבק  יוכל  אחד  שכל  כדי 
ידי דיבורים ומעשים כאלו שכל  בעצם לעתיד לבוא, על 
ולהיות מתוקן  יוכל להתחזק בהם בחשכת הגלות  אחד 

בנפשו. 

בתוקפא  האחרונים,  בדורות  בידינו  שיש  הרוחני  האור 
דחשוכא הדין, הכל הוא מכוחו של התנא האלוקי, אדוננו 
מפי  תשכח  לא  "כי  הבטיח  אשר  יוחאי,  בר  שמעון  רבי 

זרעו" 

כפי שכתוב בספר 'תפארת שלמה' )ל"ג בעומר( שסופי 
כן ביומא דהילולא,  'יוחאי'. על  התיבות של הפסוק הם 

כדי  רשב"י  אל  מגיעים  האור,  נתגלה  שבו  היום  באותו 
להתחבר אל מקור האור ושורשו, לשאוב מבוצינא קדישא 
בתורה  בעבודתו  להמשיך  כדי שנוכל  אור,  ותוספת  כוח 

ובתפילה ובכל ענייני עבודת הבורא.

 מלומד בניסים
 – שמחתו  ביום  ולשמוח  לשוש  אותנו  מזמין  רשב"י 
'הילולא דרשב"י', שבו מתגלה האור של העתיד לבוא, אור 
הגאולה ואור התיקון. מובן מאליו שבמצב של גילוי גבוה 
כל כך, מאירה לכולנו הנהגה נעלית – מעל לדרך הטבע. 
העולם מתנהג בדרך של 'נס' כמו שאמרו חז"ל )מעילה 

יז:(: "ילך ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בניסים".

אצלנו המציאות של הטבע – היא ה'מציאות' האמיתית, 
ואילו ההנהגה של 'למעלה מהטבע' היא בגדר נס, דבר 
בניסים',  'מלומד  היה  רשב"י  אך  מובן.  שאינו  שמימי 
אצלו  הייתה  מהטבע  שלמעלה  הניסית  ההנהגה 

המציאות האמיתית, לא נס ולא פלא. 

מצד  ורפואות  ישועות  במירון  מתגלגלות  מכך  כתוצאה 
המאירה  הטבע'  מדרך  'למעלה  של  הנעלית  המציאות 
שם כמו שיתגלה לעתיד לבוא. אולם החכם עיניו בראשו: 
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להיכלל  גם  אלא  הניסית,  ב'תוצאה'  רק  לא  להתעסק 
באור גבוה זה, אורו של רשב"י, לפזז ולרקד בתעצומות 
בבית  השואבה  בית  בשמחת  עתה  עומד  הוא  כאילו 
המקדש השלישי – כפי שמתארים רבים מהמשתתפים, 
כאילו עומדים בזמן הגאולה, כאשר הכל מלא דעת ואור 
אלוקי בלי שום רע, בלי שום חטא, בלי שום צרה, אלא 
הכל אור התיקון, עולם שכולו טוב, עולם שכולו אלוקות.

 רשבי לכווולם
)ל"ג  אהרון'  'בית  בספר  מובאים  מלהיבים  דברים 
לו חיזוק  יש  לו אמונה ברשב"י,  בעומר(: "כל מי שיש 
לכל,  יוחאי. כשם שהשי"ת הוא השם  בן  ברבי שמעון 

כך רשב"י הוא רשב"י לכל, אפילו לפחותים".

כלום  מבין  שאינו  מי  אף  לפחותים.  אף  לכל,  רשב"י 
עליו  גם  במירון,  ההמונים  עם  ולסעוד  לרקוד  ומגיע 
כי האור העצום  לבא.  זה של העתיד  עצום  אור  שורה 
והנעלה שמאיר בהילולא דרשב"י, גבוה כל כך עד שאין 
שום חטא ופגם יכולים לגעת שם, ועל כן "רשב"י לכל, 

אף לפחותים". 

שום  ולא  ועוון  חטא  שום  שאין  שלמה  שמחה  זוהי 

המשיח  שבימות  כמו  אותה,  לעכב  יכולים  חיסרון 
תתגלה הנקודה הפנימית של ישראל, שלגביה כל אחד 
ואחת שווים ללא הבדל, וששום פגם וחטא וחיסרון לא 
יכולים לפגוע בה כשם ששום חיסרון לא יכול להמעיט 
את המציאות של בן כלפי אביו ולגרום לו שיהא פחות 
בן  של  והטבעי  הפנימי  הקשר  כי  האחים,  משאר  בן 
ואביו אינו מותנה בשום דבר אלא קיים בעצם המציאות 
שהוא בן. משום כך אמר רשב"י )סוכה מה:(: "יכול אני 
לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם 

עד סופו".

בסודות  השגה  לו  ואין  ברשב"י  הבנה  לו  שאין  מי  גם 
התורה, אור עצום מאיר עליו ביום ל"ג בעומר ונותן לכל 

אחד לטעום את טעם הגאולה. 

להילולא  ואתכנשו  ואתו  "עולו  ומכרזת  יוצאת  קול  בת 
ובכל  שהם  מקום  בכל  ישראל,  בית  כל  שמעון".  דרבי 
בשמחתו  חלק  ולהיות  להשתתף  נקראים  שהם,  מצב 
למקור  מגיע  מאיתנו  אחד  כל  רשב"י,  של  הגדולה 
ממלא  קדושה,  תוספת  חופניים  מלא  ושואב  האור 
ואור לתקופה  את 'הסוללה החלשה' במטען של חיות 
הבאה, כי כאן מקור האור: "מי שיש לו אמונה ברשב"י 

– יש לו חיזוק ברשב"י". 
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בשבוע שעבר הצגנו את השאלה: 

כיצד מבינים דין שמיים כאשר הכאב גדול ואיום? איך 
מבינים את הנהגתו של הקב"ה באסון כזה? 

מכן  ולאחר  הזו,  השאלה  את  שואל  שאיוב  הראינו 
מובאת תשובתו של אליהוא.

אליהוא לא מנסה להמעיט מגודל הכאב של איוב. הוא 
מזדהה איתו, מבין לליבו, אבל משנה את כל המבט. 
התשובה האמיתית על ההיגיון שבעונשי שמיים לא 
בעולם המושגים  נמצאת  היא  בעולם שלנו.  נמצאת 
מעולם  מושגים  מערכת  זוהי  כביכול.  הקב"ה,  של 

אחר.

עולם הצדק של הקב"ה נמצא גבוה מרחק שנות 
אור מהתפיסה שלנו.

הגבוהה  הבנתו,  לפי  העולם  את  מנהל  הקב"ה 
מעל לכל גבוה, ואנחנו מקבלים את ההנהגה שלו 

ורואים את תוצאותיה.

אפשר לנסות להבין, אפשר לפעמים גם לראות את 
להבין  וחשוב  מידה,  כנגד  מידה  עונש  של  התוצאה 
את מה שאנחנו כן יכולים, כדי שנתקן את מה שעלינו 
לתקן. אבל להבין באמת, עד הסוף – אי אפשר. אין 

לנו את הכלים.

ילדה בת שנתיים נלקחת לטיפול רפואי על ידי אביה 
החזק והאהוב. הוא משכיב אותה על המיטה, תופס 
חזק את שתי ידיה, והרופא מתחיל לחטט לה בפצע 
והטוב  החזק  ואבא  "אבא!"  צורחת:  היא  המוגלתי. 
פתאום הופך את עורו. לא עונה, לא מתייחס, ולא רק 

בעצתך תנחני

עולם המושגים
של הקב"ה

הרב יעקב בוצ'קובסקי, שליט"א
 "בעצתך תנחני".ספרי ראש כולל ומחבר 
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זה, אלא הוא ממשיך להכאיב, באכזריות!

הוא לא יכול להסביר לה מה הוא עושה, למרות שהוא מאוד 
רוצה. למה?

שום  אין  שלה  המושגים  שבעולם  לעשות,  אפשר  מה  כי 
התחלה של הבנה מה הוא פצע מוגלתי, ומהן ההשלכות שלו, 
ומה בכלל הקשר בין הנזק העתידי לבין הפעולה המכאיבה 

שמתבצעת עכשיו. 

הוא לא יכול להסביר לה, ולכן מה? הוא כואב את כאבה, ובד 
בבד ממשיך את הטיפול.

הקב"ה כואב את כאבו של הסובל, כי בעולם הזה הסבל הוא 
באמת נורא ואיום. 

כך,  כל  המכאיב  הטיפול  את  מעניק  הקב"ה  בבד  בד  אבל 
כי הוא מנהל את העולם לפי האמת השלמה, שהיא מעבר 

למושגים שלנו, ומעבר לתפיסה המוגבלת שלנו.

הוא  שגם  לאיוב  להסביר  מתחיל  לא  הקב"ה  איוב  בספר 
אתה  אחד:  דבר  לו  עונה  אלא  ניסיונות,  לו  שיש  או  חוטא, 
בכלל מבין את הנהגתי בבריאה? היית נוכח לצידי כשבראתי 

את העולם? )פרק ל"ח(.

המשפט הזה לא בא להסביר לאיוב את מערכת השיקולים 

בסיסי:  יותר  הרבה  משהו  בראש  לו  לסדר  אלא  האלוקית, 
לפני שתחפש את התשובות, תבין שאין השוואה בין עולם 
גדול  כשתהיה  שלי.  המושגים  עולם  לבין  שלך,  המושגים 
מספיק בשביל להבין את סוד הבריאה, את הכוח העצום של 
ההשגחה העליונה, את המחשבה על כל פרט ואת התכלית 

אז   – מהלך  כל  של 
תוכל אולי להבין יותר.

בהמשך הקב"ה פונה 
בטענה:  איוב  לרעי 
את  להצדיק  ניסיתם 
הבנתכם  לפי  מעשיי 
הארצית,  הפשוטה, 
הסיבה  בדיוק  וזו 

שנכשלתם. 

שמנסה  כזאת  גישה  בשר.  עיני  לפי  מובן  אני  תמיד  לא  כי 
 – וארצית  שכלית  הבנה  לפי  בשר,  במאזני  הכול  לשפוט 
מקטינה את מעשיו של הקב"ה, ובעצם מציגה אותו לפעמים 

כחסר רחמים, רח"ל.

צידוק הדין אמיתי הוא כזה שבא מנקודת מוצא שהקב"ה טוב 

ניסיתם להצדיק את 
לפי הבנתכם מעשיי

הארצית, וזו  הפשוטה,
שנכשלתם. בדיוק הסיבה
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ומיטיב אינסופי, גבוה מעל גבוה, ושאנחנו לא מבינים אותו. 
אין לנו ספק שהכול נעשה בצדק ובמשפט, ושהכול לטובתנו. 
אנחנו גם מנסים להבין את מה שניתן ולתקן את מה שאפשר 

לתקן, אבל הבנה אמיתית – בעולם הזה לא תהיה לנו.

ומחשבותיי  כן גבהו דרכיי מדרכיכם  "כי גבהו שמיים מארץ, 
ממחשבותיכם" )ישעיהו נ"ה, ט'(. 

וזה בסדר. יש לנו אמון בו, גם כשאנחנו לא מבינים אותו.

ייתן ה' וכל המשפחות השכולות תתנחמנה במהרה בנחמת 
ציון וירושלים.

הרב יעקב בוצ'קובסקי, שליט"א

ראש כולל ומחבר ספרי "בעצתך תנחני".

 >>>לקבלת מאמרים אקטואליים

b.t@likrat.co.il :ליצירת קשר

אמא שמחה
כשהם ישנים

כיבוד הורים
והמשקעים?

משמעת וגבולות
דברי לקירות

כבוד לבעל
כשישתנה

אמון בילד
שיוכיח את עצמו

ערך עצמי
כשאהיה מושלמת

הנחלת ערכים
ומה עם דוגמא אישית?

השיח הפנימי 
שעושה את ההבדל

בסיומו יינתנו הפרטים על המחזור הרביעי וכן 
הטבה לנרשמות הזריזות! הרשמי עכשיו <

קו התוכן 02-9922321 שלוחה 1

 imarut.d@likrat.co.il :  דוא"ל052-762-8050ליצירת קשר: 

מובסת
מבוססת

אמא
לקראת פתיחת המחזור הרביעי אני מזמינה אותך

לשידור חי ללא עלות בנושא:

מאות בוגרות של המסע "מהאמא שלך לאמא 
שבך" מעידות על שיפור אמיתי ועמוק בערך 
העצמי ובכל מעגלי החיים: כבת, כרעיה וכאם.

הקורס המשולב בנוי מ-28 שיעורים מוקלטים, 
6 ועידות חיות ו3 מפגשים פרונטליים.
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 רוצה לכבד באמת? תתחילי לספור את עצמך!

 גילויים שגיליתי בדרך –המסע לכבוד 

אני רוצה לשתף אותך בהבנה עמוקה שהתבססה אצלי רק 

בשנים האחרונות, ופתחה לי מבט אחר על החיים. גיליתי 

שבעבר, כשלא הבנתי את מערכת הכבוד, הייתה לי מן 

שכבוד לזולת מחייב מחיקה עצמית. טוב, לא ממש הרגשה 

 מחיקה, אבל איזה מן ביטול עצמי...

עם השנים, בעקבות המסע שלי עם עצמי ועם מאות נשים, 

מצאתי שההפך הוא הנכון. רק מי שמכיר בכבוד הפנימי 

 הבלתי תלוי שלו, יכול באמת לכבד את הזולת.

 בהקשר הזה אני רוצה לספר לך על רחל.

ת פוגשת את רחל של "לפני", אם היי

היית בוודאי מכנה אותה בליבך 

"נחיתית". רחל נהגה לזלזל בעצמה, 

להתמקד בחולשות ובנפילות, 

  ולהתעלם בשיטתיות מהחוזקות ומההצלחות שכן היו לה.

במשך למעלה מעשר שנות נישואין, היא השקיעה מאוד 

בכבוד לבעלה, אבל משום מה ההשקעה הגדולה לא הביאה 

את ההרמוניה הזוגית אליה השתוקקה, ובעלה, למרבה לה 

 הצער, אפילו זלזל בה.

שניהם הרגישו תקועים. בעקבות ההתנהגות הזו, יותר ויותר 

חלקים חלשים שלהם הופיעו בקשר, והכאב של רחל היה 

גדול. היא ציפתה שהכבוד לבעלה יביא לכבוד הדדי מצידו, 

 ולא הבינה מה השתבש בדרך.

וד הפיל השיעור על כב

אצל רחל 
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אסימונים רבים, והיא ביקשה להגיע בדחיפות לפגישה. 

במהלך השיחה עלה בה הרבה כאב, ושנים של תחושת 

עליבות מול בעלה. התברר לנו, שבמשך שנים היא 

השתמשה בכבוד כדרך לבנות את הערך העצמי 

הרעוע שלה. כלומר, היא ציפתה שדרך הכבוד 

 וש בעלת ערך.הוא ייתן לה אישור לח –לבעלה 

בעלה אפילו התבטא ואמר: "זה לא מרגש אותי 

שסמרטוט רצפה מכבד אותי... והכבוד שלה 

ממש חונק אותי". זו אמירה כואבת מאוד, אבל 

 אמיתית.

אני כותבת לך כאן דברים עמוקים שלוקח הרבה 

זמן להבין אותם, אבל סומכת עלייך שתביני בין השורות את 

  עומק העניין.

העיקר חסר מן הספר.  –א מכבדת את עצמה כשאישה ל

קודם כל, הכבוד שלה כלל לא משמעותי. כבוד מאדם שלא 

אבל אם נעמיק עוד קצת, נבין  אינו מרומם. –מכבד את עצמו 

לא באמת יכול לכבד, כי  –שאדם שהערך העצמי שלו רעוע 

הוא עסוק בקיום שלו, ומשתמש בזולת כדי לחוש בעל ערך. 

כלפי חוץ היא עסוקה בבעלה, אבל  ומכביד.וזה שואב, חונק 

למעשה היא עסוקה בעצמה. היא מנסה לשקם את הערך 

שלה דרך האישור של בעלה, וזה לא מביא לכבוד הדדי אלא 

 להפך.

לסיפור של רחל יש ברוך ה' סוף טוב. היא 

התחילה לעבוד על ערכה העצמי, בלי קשר לחיי 

הנישואין שלה. היא הבינה שכל עוד היא לא 

מכירה בערכה הבלתי תלוי, היא לא באמת יכולה 

לכבד מישהו אחר, ואין לה מה לצפות שמישהו 

 אחר יכיר בערכה אם היא לא עושה זאת.

יכול עזבנו את המדהים הוא שלמרות שכב

משהו התחיל לקרות שם. בעלה  –הנושא הזוגי הכואב 

התחיל להתעניין בה יותר, להעריך ולכבד! פתאום הייתה לו 

 פרטנרית עם עמוד שדרה, והיה לו רצון לבנות איתה קשר.

בניית הכבוד לעצמה, אפשרה את הכבוד האמיתי שלה 

 לבעלה ושל בעלה כלפיה.

דבריו של הרב טאובר בעניין בהקשר זה, מרגש לראות את 

ספירת העומר היא המסע מחג הפסח אל חג  ספירת העומר:

זה לא מרגש אותי  
שסמרטוט רצפה 

 מכבד אותי...
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imarut.d@likrat.co.il

במצרים כולם היו במ"ט שערי טומאה, ובכל אופן  השבועות.

מי  את יודעת מי הם אלה שנגאלו? רק חמישית נגאלו.

הוא ראוי  –שהאמין שלמרות המקום הנמוך בו הוא נמצא 

 כותו להיגאל.ומי נשאר? מי שלא האמין בז להיגאל.

בימים אלו אנו מצווים "וספרתם לכם". לכאורה המילה 

 "לכם" מיותרת, מדוע הודגשה?

ישנה קריאה  –כל העניין של ספירה ומניין הוא החיבה, וכאן 

תספור את עצמך! אין סוף  לכל יהודי: "וספרתם לכם".

חדת שה' של כל יהודי. כל יהודי הוא נשמה מיולחביבותו 

 בחר להביא לעולם, והיא מאירה כספיר וכיהלום.

חובתו של כל יהודי להכיר בערכו. זהו הבסיס לגאולה 

 הפרטית והכללית של כל אחד ואחת מאיתנו.

מכירה בערכך הבלתי  את סופרת את עצמך? ומה איתך?

 תלוי?

 רוצה להבין עוד?

רביעי של לאחר חג השבועות, ייפתח בעזרת ה' המחזור ה

 "מהאמא שלך לאמא שבך".הקורס המשולב: 

הקורס הזה ייקח אותך למסע של כבוד בכל מעגלי החיים 

כבת, כאישה, כאם וכאדם, ותקבלי בו כלים  –שלך 

 משמעותיים להורות שלך.

"מאמא מובסת את כל הפרטים תוכלי לשמוע בשידור: 

 לאמא מבוססת".

 <<<כאן הצטרפי להרשמה לשידור הטלפוני

 imarut.d@likrat.co.ilאו בכתובת: 

 לקבל לעדכון על השידור הקרוב.להרשם וכדי 

והירשמי  20-2200209אם את חסומה, היכנסי לקו התוכן 

 .  1בשלוחה 

https://rutidushnitzki.ravpage.co.il/4shidur?ref=likrat1
mailto:imarut.d@likrat.co.il?subject=רותי,%20אני%20רוצה%20להצטרף%20לשידור%20הקרוב


אני הולכת ברחוב, ורואה לפניי ילדים נסחבים עם עגלות 
עץ  בקורות  מלאות  טרייה,  בסחורה  עמוסות  שמאטעס 
ובקרשים מכל המינים והסוגים. הם סוחבים אותן בנאמנות 

ובחדווה, ואני מרגישה תכונה באוויר.

מכינות  החנויות  ולחגיגות.  לריגושים  זמן  זהו  שנה  כל 
ללכת  למירון,  לנסוע  תוכנית  מכינות  ואנחנו  קרטיבים, 

להדלקה עם המשפחה, או כל דבר חווייתי ומעניין.

אבל השנה, ל"ג בעומר הוא קצת שונה. ל"ג בעומר מביא 
איתו את היארצייט הראשון של 45 הקדושים, ומזכיר לנו 

את כל מה שחווינו בל"ג בעומר דאשתקד.

את  ושמעתי  ראיתי  במירון.  שם,  הייתי  עצמי  אני 
הבלגן  ואת  הבהלה,  את  החידלון,  את  האמבולנסים, 

המפחיד הזה.

לא היה קל לחוות ולעבור את זה. לקח לי, ולכל מי שהיה שם 
כמוני, זמן להתאפס, לבלוע, לחזור לשיווי המשקל, ולקבל 

תשובות לשאלות הצובטות שהסתובבו לכולנו בראש.

ועכשיו אנחנו נמצאות שנה אחרי.

שבאות  המיוחדות  הלקוחות  את  לי  מזכירות  הללו  המחשבות 
אליי, כשהן לפני יום השנה הראשון של יקיריהן. לפני שמגיעה 
השנה הראשונה לסופה, הכול מתחיל לעלות מההתחלה. כל 
החוויות הקשות, כל מה שהיה לפני, תקופת המחלה או הבשורה 

הפתאומית, הלידה השקטה וכל דבר אחר.

מעגל השנה טומן בחובו הרבה צמתים.

כל שבת וכל ראש חודש מעלים זיכרון. כל חג הוא סיבה לכאב 
צורב. אני זוכרת שבערב פסח אמר לי אחד הבנים שלי: אמא, 

אני לא יכול לסבול את ריח האקונומיקה.

למה, יצחק?

היה  כששמעון  שעברה,  בשנה  פסח  ערב  את  לי  מזכיר  זה  כי 
איתנו. הריח הזה מזכיר לי אותו, אני לא יכול...

כאבים,  ניסיונות,  הרבה  עם  שנה  עגולה,  שנה  שלמה,  שנה 
זה כאב רציני  יום השנה.  יום היארצייט,  וגעגועים. בסוף מגיע 
להתכונן  באות  לקליניקה,  שבאות  מאלה  הרבה  קשה.  ויום 
נפשית ליום הקשה הזה. וזה עוזר. הכנה נפשית, ליווי ותמיכה 

מרגיעים ומצליחים לעזור קצת להרפות.

הוא ימליץ טוב בעדנו!

שנזכה לכל הישועות ולגאולה בקרוב!

אסתי בריזל

מה קורה אחרי שנה?
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אם עדיין לא נרשמת לרשימת התפוצה שלי, זה הזמן.
הורידי כאן את המדריך להתמודדות עם אובדן<<<

 estybrizel@likrat.co.il :או בכתובת

ותתחילי לקבל מסרים מחזקים, מעודדים ומבינים.

מכירה מישהי שחוותה אובדן? 
אולי לפני או אחרי לידה?

תעבירי לה את הקישור להצטרפות.

 ש"ח50השבוע, לכבוד ל"ג בעומר, פגישה במחיר סמלי של 
 ש"ח.250במקום 

מחיר מיוחד שכבר מזמן לא היה!

זו ההזדמנות שלך לחזור לשמחת החיים שלך, ללמוד לחיות
נכון עם הכאב, ולהשתחרר מכבלים של חרדות שמשבשות

את החיים.

שלך,

אסתי בריזל, יד שמעון

estybrizel@likrat.co.il | 0527119913
מרכז יד שמעון להתמודדות עם אבל

התמחות בעיבוד אבל לאחר אובדן ושכול

 ?מעונינת בפרסום
 אם את עוסקת בתחום הייעוץ 

 וטור בעיתון ימתג אותך
 ויביא לך לקוחות חמים

 זו ההזדמנות שלך לחשיפה חד פעמית מדהימה
  !במחיר מבצע

בשבוע הבא

 נשים יכולות לקרוא420222 

את מה שיש לך לומר

 

 כל שעליך לעשות:
 . ספרי לי מי את ומה השליחות שלך?1

 ום ב'לקראת'.. שכנעי אותנו למה דווקא את תזכי בפרס0
 עם ערך לקוראת. –. שלחי טור תוכן מתאים 3

 . וכמובן פרטי התקשרות ליצירת קשר.4
  office@likrat.co.ilבכתובת: 

 אולי את תזכי ?

 

 יש לך חברות בתחום 
 שטור ופרסום ב'לקראת' יכול לעניין אותן?

 העבירי להן גם את הבשורה
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  - שאלה מובילה
 פורצת דרך

 המדור החדש של עובד חזק

 

 סימן? שאלה!

 מכון עובד חזק –מירי דייויס 

 

 (גמי ישמור על המנוע? )
תמר, גננת מנוסה, משתמשת בכלי התיקוף במשבר  תקציר:

 בעבודה, ומצליחה להניע שינוי מבורך ששיפר את המצב.

 שלום לך, אישה יקרה.

 תודה על המשובים החמים לסיפורה של תמר, ולכלי

 התיקוף שהגיע בעקבותיו. שבי כותבת: 

. יותלמידותי י"תמיד הייתי מרגישה מופעלת על ידי ילדי

 מן כוח שהם אומרים משהו וגורמים לי להתרגז או 

 

 

 

 

להתעצבן. לאחר שקראתי את סיפורה המפעים של תמר, 

 לעשות משהו בעניין. ישעליהבנתי 

אמרה לי משפט בנוסח  יבפעם הבאה שאחת מתלמידותי

)אחרי שהכנתי לה  'המורה בשביל מה צריך את זה?'של: 

והיא פשוט  רות למבחןומושקע עם כל המקחזרה דף 

(, והרגשתי את הזעם הידוע מטפס לי לראש, מזלזלת!

את כועסת מאוד, מותר לך ': י לעצמיתאמרעצרתי לרגע ו

 ,הרגשתי שהכעס קצת מרפה .'לחוש כעס עכשיו

מה היא רוצה? האם היא בטוח 'לעצמי מבפנים:  אמרתיו

 'חצופה?

מיכל, מדוע את שואלת לשם 'ואז החלטתי לברר את זה. 

כי חשבתי שזה חומר לנושא הבא ' 'מה צריך את זה?

אבל לפי ' :ואז היא הוסיפה .'ורציתי לדעת למה זה שייך

נכון  ,זה יעזור לנו למבחן ,אומה שאני התחלתי לקר

 'תודה! ,המורה? אוי

 ואני, הלומה, נשמתי לרווחה.
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מרגישה שזה היה נס של ממש! ואני כל כך כל כך מודה לך 

על הכלי העצום הזה. סיפרתי עליו כבר לכל חברותיי )בפרט 

לאלה עם פתיל קצר...( ואני ממש מרגישה שזהו אחד הכלים 

 הכי משמעותיים שקיבלתי לעבודה הפנימית שלי".

המשוב החשוב הזה. זו בדיוק המשמעות תודה לך שבי על 

 של התיקוף, והכוח שלו שמאפשר לנו להגיע לידי בחירה.

 רבקה כותבת בשאלה מתקפת: 

"את מבינה מה זה, שפתאום הבנתי שגם אם אני בטוחה 

 שאני צודקת, ייתכן שזה לא כך?! 

רק אתמול, כשישבתי בעבודה והסתכלתי על תלוש השכר 

משמעותי. ממש רתחתי על הבוס, שלי, ראיתי שירד לי סכום 

הייתי בדרך לשלוח לו מייל נזעם, ואז נזכרתי בכתבה שלך 

 והחלטתי לנסות.

אמרתי לעצמי: 'רבקי, זכותך לרתוח. ממש'. הרגשתי את הדם 

שלי נרגע קצת, ואז חשבתי לעצמי: 'האם באמת הוא רצה 

לפגוע לי במשכורת?' שאלתי קולגה מה יצא לה, והיא ענתה 

קי! שכחת! הוא הוריד את זה לנופש הזוגי, הוא נותן לי: 'רב

, וכולנו הסכמנו. מה עובר 06%-ואנחנו משתתפות ב 06%

 עלייך?'

ממש נבהלתי. תארי לך שהייתי זועמת עליו. הוא היה מבטל 

 לי את החופשה המיוחדת הזו שאנחנו כל כך מחכים לה!"

רבקי, מדהים איך שהכלי הזה הגיע אלייך בדיוק בזמן. 

חלי, לעומת זאת, תפסה אותו בדיעבד, ואף על פי כן ר

 הצליחה לתקן.

"מירי, ממש התפעלתי מהרעיון של התיקוף, אבל לא היה לי 

איך לתרגל אותו באותו יום וחשבתי שאולי זה לא בשבילי. 

והנה, למחרת בעבודה )אני מתכנתת, ראש צוות(, כמעט 

טעיתי נוראות, אבל הצלחתי בסוף להציל את המצב 

 כשנזכרתי בתיקוף ותרגלתי אותו בחי.

מה שקרה הוא שהגעתי באיחור קל לעבודה, ואחת המודרכות 

שלי שלחה לי שאלה למייל על העבודה שקיבלה. אני בדרך 

כלל שולחת הנחיות יום מראש, ולפי השאלה שלה הבנתי 

שהיא לא קראה את ההנחיות. כעס קל החל להציף אותי, 

ן שאת לא קוראת את ההוראות ומייד כתבתי לה: 'מה הרעיו

קודם?' מייד אחרי השליחה, נזכרתי... נתתי לעצמי את הזכות 

לחוש את הכעס, ואז גם תפסתי שרותי, השואלת, היא לא 

 מסוג הנשים המזלזלות בנהלים.

רציתי להחזיר את המייל, אבל היה מאוחר מדי. במקום זה 

?' והיא כתבתי לה: 'רותי, האם הייתה איזו אי הבנה בהוראות

השיבה לי: 'תודה שאת שואלת, אני ממש מבולבלת היום 

ומקווה שאת לא כועסת. כבר אקרא, סליחה'. זה היה מוזר 

למדי. כל כך לא מתאים לרותי! זה הדליק לי נורה אדומה 

 והחלטתי לברר מה קורה כאן.
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אחד הדברים שהכי חשובים לי בעבודה, הוא השמירה על 

מרגישה שאם לא הייתי מתקפת  המוטיבציה של הצוות, ואני

 לעולם לא הייתי סולחת לעצמי.  –לעצמי וחושבת ברוגע 

לאחר שביררתי לעומק, בזהירות, נודע לי שרותי נמצאת 

באמצע שיפוצים מורכבים בבית. הקבלן לא מגיע, והיא 

קורסת. אגב, ארגנו לה סיוע מעו"ד של החברה והדברים 

עצור, לתקף, ואז מתקדמים. אבל נקודת הפתיחה הייתה: ל

 מגיעה מחשבה הגיונית.

 אין לי מילים להודות לך על הכלי האדיר הזה".

 רחלי, גם אני נותרתי ללא מילים מול השיתוף הנרחב הזה.

מאוד התרגשתי לשמוע שאכן השתמשתן בכלי היעיל 

והחשוב הזה, ומקווה שהוא יוסיף לכן עוד ועוד כיווני 

 חשיבה והתפתחות.

בתה שאלה חשובה, אותה שאלו גם רחלי צירפה לתגו

קוראות נוספות לאחרונה, והיא תפתח את המדור בשבוע 

 הבא. 

אתן רמז לכיוון השאלה: היא תעסוק במהות של יכולות 

טכניות ריאליות והשפעתן על מקום העבודה, וככל 

הנראה תתאים לציבור העוסקות או המתלבטות בסוגיית 

ח במיוחד, המקצועות הריאליים, מכיוון חדש ומצמי

 בעזרת ד'.

לסיכום נושא השמירה על המנוע הפנימי שלך, חשוב לי 

לתזכר כי היכולת שלך לתת מקום לתחושה, רגש או צורך 

 שלך, היא היסוד ליכולת לתת את כל אלה לזולת.

 יתקשה להיות רגיש לזולתו. –מי שאינו רגיש לעצמו 

ובניחוח ימים גדולים אלו, של התחזקות ב"בין אדם 

רו" וביחס לזולת, זו העת להפנים כלי נוסף שיסייע לך לחב

לחזק ולתחזק את המערכת האנושית שלך, גם למען 

 אחרים.

 

 

 
מירי דייויס 

עובד חזק - הקסם שבתעסוקה 
ovedchazak@likrat.co.il | 0527658517
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בחוץ שאון רומי והמון
רוע רוחש בארמון

מרחצאות וגשר

לשון שטנה
על שיחת תנא

נקשר קשר.

וכאנוס
רק לנוס

למערה וגוילין

חרוב ומים
ופיסת שמים

ותפילין.

הפסקת שירה

מ.דודי

מ.דודי
לתגובות

m.dodi@likrat.co.il

מת קיסר
זיככו תריסר

ויצתה בת קול

להב אש תורה
סתרי תורה

הפך בה, והכול.

כי יכול הוא, יכול
לדחק וחול

ומצער

לו כמותו נחזור נשנה,
רק שם, הוד נקנה

ונזהר---

אשריך
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תקציר: 
עם  מתמודדת  לילדים  המתנה  עם  המתמודדת  מלי 
מצבים מאתגרים בגבורה. אחרי חנוכה היא מכירה 
אבא  בין  משפטי  בדיון  להשתתף  ומוזמנת  שי,  את 
שימי  שניהם.  על  אופי  עדות  לתת  כדי  שלו  לאימא 
אליו  לתהליך  חיוביות  תוצאות  על  מתעדכנים  ומלי 
נכנסו. לאחר פורים מתוודעת מלי עם כולם לכניסתו 

של הנגיף לארץ.

את  לראות  מנסות  שלי  הטרוטות  העיניים 
שבחדר.  החשכה  למרות  בשעון  המחוגים 
הצדיק  שימי  הלך?  שימי  מתי  השעה?  מה 

איתי  התשישות  את  והשאיר  ללמוד  שהלך 
בחדר, בלי להפריע לנו אפילו בשביל חיוך קטן 

ו"להתראות" גדול.

שהשינה  מגלה  מהמיטה,  מתרוממת  אני 
העיפה אותי איתה שלוש שעות קדימה. מנסה 
להתמודד  ומתאמצת  אין  ומה  יש  מה  לקלוט 
לחזרתו  עד  הקצרצר  הזמן   – שנשאר  מה  עם 
לבעליו  שחיכה  השקט  הפלאפון  שימי.  של 
שיתעוררו, מתעורר אף הוא לחיים, ואני מגלה 
בו שתים עשרה שיחות שלא נענו. שתיים מהן 
מהקו של בית הספר וכל השאר מהמקבילות 

שלי, שרה ורבקה, כל אחת בתורה.

הרבה  כך  כל  "וואו,  אליה.  חוזרת  אני  "שרה", 
למבוקשת.  נענו, תענוג, הפכתי  שיחות שלא 
תארי לעצמך, כל כך מעליב לקום אחרי שלוש 
חיפשה  לא  אחת  שאף  ולגלות  שינה  שעות 

אותך". 

היא צוחקת, וצוחקת עוד יותר על שלוש שעות 
אחת  רק  אחת,  על  לי  תוותרי  "אולי  השינה. 
מהן? מסכימה? כל כך חסר לי מהמצרך הזה". 
אני מאמינה לה, מאוד מאמינה. אימא לשבעה 
היא  בצהריים.  ישנים  שלא  שדורשים,  קטנים 

בתפקיד שונה.

"אז את שומעת, מלי? אין זמן לדיבורים, צריך 

פרק 36
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להתארגן 
חומר  עם 
לשבועיים הקרובים, הכי 
מהר שאפשר, ואפילו יותר מהר מזה. את רוצה 
או  זה,  את  לעשות  הספר  לבית  מחר  להגיע 

שעדיף במוצאי שבת?"

יהיה  "מה? במוצאי שבת? ברור שמחר, אולי 
זמן בהפסקה. אבל במוצאי שבת בית הספר 
סגור". אני תוהה מהיכן הגיע הרעיון המשובש 

הזה.

כדי  באוזניים,  לי  צורחת  כמעט  היא  "מלי!" 
הגה  אפילו  לי  יתפספס  ולא  אשמע  שבטוח 
נכנסות  אנחנו  תתעוררי,  טוב,  "בוקר  אחד. 
יהיה  הספר  בית  כן,  הכרת.  שלא  אחר  לעידן 

פתוח במוצאי שבת, ולא ביום ראשון".

מעביר  שהוא  להיות  יכול  בטלפון.  בוהה  אני 
אליי גלי קול שגויים? או שמשהו השתנה אצל 

שרה חברתי השקולה? 

"מלי, הקשבת להודעות של המנהלת?" עכשיו 

היא כבר לא צורחת, רק מבינה 
ומסבירה.

"עוד לא, היא אמרה משהו מיוחד?" אני שואלת 
בהודעה  נזכרת  שאני  לפני  שנייה  יבש,  בקול 
ששמעתי בדקת הדמדומים של השינה. "אה, 
רגע, תסבירי  על הקורונה.  דיברה משהו  היא 
אני  באריכות".  אשמע  כך  אחר  בקצרה,  לי 
יום  חסרה  שהייתה  תלמידה  כמו  מרגישה 
ויום למחרת, כשהמורה  אחד והחסירה חומר, 

מסבירה א', היא מבינה ב'.

את  לי  להורות  מתרגשת  היא  זהו",  "אז 
לימודים,  אין  "ממחר  המנהלת.  של  משנתה 
אין. את מבינה? ובית הספר לא ייפתח סתם. 
הוא ייפתח מחר ובמוצאי שבת. אם יש מורה 
שעדיין קשה לה עם ההתארגנות, הוא ייפתח 
וביום שלישי  ראשון אחר הצהריים  ביום  שוב 
את  הבנת?  לשעתיים.  רק  פעם  בכל  בבוקר, 
פסח,  עד  ללמד  אמורה  שהיית  החומר  כל 
לחוברת  ומהודקים  יפים  בדפים  מכניסה  את 

שתחולק לתלמידות".

אני  איך  החומר?  כל  את  עמוק.  נושמת  אני 
אמורה להכניס את כל הקלסר עב הכרס הזה 

לחוברת אחת? והן תקלוטנה ממנה משהו, או 
שרק החוברת תדע את החומר?

"את בטוחה במה שאת אומרת? או שאני עדיין 
באמצע להתאושש מהשינה הארוכה שעברה 

עליי ואת מנצלת את העניין?"

שהגיע  מבינה  ואני  הפה  במלוא  צוחקת  היא 
הזמן לנתק ולשמוע בצורה ברורה את ההוראות 
של משרד החינוך, החינוך העצמאי ומעל כולם 

את הוראתם של הרבנים. 

השיחה מתנתקת בתיקו; שרה לא יודעת אם 
היא יכולה מחר, גם אני לא, ורבקה לא הביעה 
נענו  שלא  בשיחות  מחפשת  אני  דעתה.  את 
כששיחה  הספר,  בית  של  ההודעות  קו  את 

נכנסת מתערבת לי באמצע.

מספר לא מוכר, אני עונה.

הזה  הקול  מלי?"  עם  מדבר  אני  טוב,  "ערב 
מוכר לי, אני תוהה מהיכן ומסכימה עם הדובר.

המשפט  מבית  כאן  מדברים  וברכה,  "שלום 
המחוזי של השומרון והסביבה". בית המשפט 

המחוזי, מה הוא קשור אליי? הופה, 
ואימא שלו! פורים  שי, אבא 

את  ממני  השכיח 
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ההתנדבות 
השבועית שלי.

על  שעבר  בשבוע  "דיברנו 
דיון ביום ראשון הקרוב, סיכמנו שתבואו". הוא 
משתהה, ואני תוהה. ובכן, מה ברצונו? לשמש 
תזכורת אוטומטית במקום הפלאפון שלי? אולי 
אי  פלאפון  כמו  חכמים  יצורים  על  טוב,  יותר 

אפשר לסמוך כמו על בני אדם חכמים.

מגוחך.  לו,  נעים  לא  מכחכח.  הוא  "אהמ..." 
"ובכן, רצינו להודיע שבינתיים הדיון נדחה, עוד 
לא ידוע למתי. בינתיים אולמי בית המשפט יהיו 
סגורים בשל נגיף הקורונה, עד לידיעות ברורות 
יותר, כך שכל הדיונים שנקבעו נדחו עד שתבוא 

הודעה אחרת. מקווה שהבנתם אותי".

אני לא מבינה על מה ולמה אני אמורה להבין, 
אני  הדיון.  על  לוותר  בטובי  ולהואיל  להסכים 
מהמהמת המהום קצרצר להבנה, אך הוא לא 

מסתפק בכך.

הכול  עדיין  מבולבלים,  עדיין  אנחנו  "תביני, 

עמום  העתיד  מעורפל, 
אולי  השתנה...  העולם  ברור,  ולא 

תסבירי זאת גם לבני הזוג".

בני הזוג, זו הבעיה.

הדיון,  ייערך  מתי  כשידעו  אז  גמור,  "בסדר 
נשתדל לבוא", אני מנסה לתמצת את השיחה 

ולהוביל לסיומה.

יכול להימשך עוד הרבה זמן, לא  "העניין הזה 

משפט  אולמות  לפתוח  ניתן  יהיה  אם  ברור 
אל  הקרובה.  בשנה  או  הקרובים  בחודשים 
הוא  בקרוב",  חדש  תאריך  על  לעדכון  תצפו 

עדיין מרגיש צורך להסביר.

נשמע   – כשיתאפשר  נמתין.  אנחנו  "בסדר, 
את התאריך החדש", אני ממשיכה לחתור אל 

הסיום, והדובר סוף סוף מבין את כוונתי.

ואני מעלה במקומה את  יורדת מהקו  השיחה 
קו ההודעות של בית הספר כדי לשמוע ששרה 

אכן צדקה ויש להיערך במהירות.

את  משם  מוציאה  לקלסר,  ניגשת  אני 
השכפולים  השעשועונים,  החידונים,  כל 
בכיתה.  שנה  כל  יחד  שמילאנו  המושקעים 
מייחלת אך לא מאמינה שהתלמידות תצלחנה 
אימא  כל  אימן.  עם  בבית  לבד  אותן  להשלים 
יודעת את החומר, מכירה את מהלך ליל הסדר 
זמן  יש  וההכנות לקראתו, אבל לא לכל אימא 
לשבת עם בתה באופן יחידני, להסביר ולענות 

על כל השאלות.

כשיש בידיי את כל הדפים היפים והמושקעים 
מסדרת  אני  הבתים,  ברוב  לפח  ילכו  שאולי 
לגלות  ונדהמת  ממספרת,  בערמה,  אותם 
להעמיס  כך  מותר  חמישים.  לעמוד  שהגעתי 
על ילדה קטנה בת שבע שבסך הכול שמחה 

קצת לשבת בשלווה עם אימה בביתה?

העצומה,  בסוגיה  להכריע  מספיקה  לא  אני 
כשצלצול מוכר מהפלאפון מנסר את האוויר. 

אני מציצה על המסך. אימא של שי 
רוצה?  היא  מה  עכשיו, 

מה  על  מבינה  לא  אני 
ולמה אני אמורה להבין, 
ולהואיל  להסכים 
בטובי לוותר על הדיון. 
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להתלונן 
החלטת  על 
חושבת  המשפט?  בית 
בעולם  תהליכים  לשנות  תוכל  שידי  אולי 
המבולבל הזה? אבל היא סוחפת אותי למקום 

שלא חשבתי עליו כלל.

היא  חייבת",  לי,  לעזור  חייבת  את  "מלי, 
מתנשמת.

משתדלת  אני  לעזרה,  מאוד  זקוק  כשיהודי 
אני  להצליח...  מבטיחה  לא  לעזור.  לנסות 
תפרט  שהיא  ממתינה  בשאלה,  מהמהמת 

במה העניין.

"אני עובדת בעבודה חיונית שעדיין פתוחה עד 
שיחליטו לסגור גם אותה, והגן של שי סוגר את 
שעריו. סוגר. את מבינה את השוק שלי? הוא 
יהיה סגור ממחר, והם לא יודעים מתי חוזרים 
ללימודים. לא יודעים אם יהיו לימודים עד פסח 
בכלל". היא מתנשפת, כאילו היא עולה עכשיו 
כבר  ומגיעה  האייפל  במגדל  המדרגות  את 

עוד  "אני  האחרונה.  לקומה 
לא מעכלת את זה. תמיד הילדים יהיו 

הקורבן".

"זה באמת בלבול גדול. לא קל בכלל, את בטח 
מרגישה אבודה עם כל זה", אני מזדהה איתה 

בכנות.

לשאול  לי  מותר  תגידי,  אפילו.  מאוד  "נכון, 
שאלה קצת..." מהגמגום שלה אני מבינה מה 
סוג השאלה ומהי השאלה. "את... את מסכימה 

לקחת אותו אלייך כל בוקר?"

לא  אך  מתי?"  "עד  אותה:  לשאול  רוצה  אני 
שואלת מילה.

כי אני יודעת שהתשובה תהיה: "לא יודעת".

עבודה  שזו  מבינה  שאני  אפילו  מסכימה.  אני 
בכל בוקר מחדש, בכל יום מחדש. אבל רק פרט 
לי שום  אין  הזו,  הידיעה  יודעת. מלבד  אני  זה 
מושג. לא יודעת מה אני אמורה לעשות איתו 
לטפל  הספר  לבית  ללכת  אחליט  שבו  בבוקר 
בניירת. לא יודעת איך אוכל להקדיש בוקר אותו 
אני משקיעה תמיד כדי להיערך לקראת התור 
שלנו לדוקטור לביא שבשבוע הבא. לא יודעת.

היציבה  האדמה  מסוחררת,  מרגישה  אני 

לא  ברורה,  שגרה  אין  כבר  רועדת.  שתחתיי 
ישתבש.  עוד  מה  ידוע  לא  יהיה,  מה  יודעת 
בעצם הכול כבר משובש. נסגרות מולי דלתות 
ולא ידוע מתי הן תפתחנה. לא יודעים מה הרגע 
הבא מצפין לנו, לא יודעים מה מתחבא מעבר 
לדקה העכשווית, לא יודעים איך להתקדם, מה 

לעשות ומה לא. לא יודעים כלום. 

כמעט  מעלה,  כלפי  ראשי  את  מרימה  ואני 
קורסת אל לוע הייאוש. רגע לפני, אני תוקעת 
עיניים מבולבלות, חסרות אונים, בעוגן היחיד 
והמיוחד ששום דבר לא יזיז אותו ממקומו. ועם 
בלי  בלי לדעת,  אליו  פונה  אני  העיניים האלה 
להרגיש: "אנא, כול יכול, יודע הכול, שלך הכול. 

גלה לנו, לאן אתה מוביל אותנו? לאן?!"

אך אחר כך, עם תחושה מוצקה וידיעה איתנה 
הסתומה  אותנו,  מוביל  הוא  בה  שלו  שהדרך 
והכי טובה שיש,  נהירה,  לו,  ברורה   – מעינינו 

אני מתרפקת עליו ומוסיפה:

עצומות  עיניים  עם  עליך.  סומכת  אני  "אבא, 
הולכת אחריך. משכני, ואחריך ארוצה".

ליצירת קשר והערות: ר. וינברג
 r.weinberg@likrat.co.il
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