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בס"ד

הפקה:

עריכה, שכתוב ואיסוף חומר: 

רחלי פרנקל, אתי אורנג' 

משתתפות בכתיבה:
בנות המחזור הראשון של הקורס 

לכתיבה יוצרת תש"פ

בית • ספר • כתיבה
School

 עימוד וגרפיקה:עיצוב והפקה גרפית:
פ. שלסר:

058.321.3038

להרשמה!

למנוי חינם!

הרשמה
לבעלי מייל בלבד!

קישור ליצירת מנוי
לבעלי מייל בלבד!

להרשמה לשיעור חינם ללא התחייבות:
קישורים
לחיצים
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מה שקורא בפנים...

8 __________________ רוקמת חלום | אתי אורנג'

13 ________ חלום בוורוד – שחור | אסתי אברמוביץ'

19 ___ לפעמים חלומות )לא( מתגשמים | פריידי לינדר

25 _______________ החלום ושברו | תהילה אוחיון

32 _______________ מאזינה לחלומות | מלכי כהן

34 _______________ חלמתי להיות | תרצה אפללו

36 ___________________ חלומו של אלול | נאוה

39 ____________ להגשים חלומות | יעל אלברשטיין

40 ___________ חלום רחוק מהמאדים | מלכי פולק

לא מה שחלמת | מירי היילפערן______________ 46

50 ______________ חלומות בטעם בצל | דבי בסול

78 ______________ חלום פומבדיתא | ברכה פפיש

חלום ממוצא תימני | ציבי גנס_______________ 85

53 __________________ עת לחלום | רחלי פרנקל

58 _______________ חלומו של חלמון | ברכי זולדן

62 _____________________ חלמיש | אביטל שר

70 ________ כל הדרך אל החלום | שרי וינר ודבי בסול



11  ____ הידורו חלום ומציאות יחדיו? | יעל אלברשטיין 

31  _______________ לפעמים חלומות | ברכי זולדן 

49  _________________ חלומו של צב | רבקה סבן 

61  _____________________ חלום בין גלים | ט. י.

76  ____________ מגשימה חלומות | מוריה פראנג'י 

107  ________________ שוב חלמתי | חני אקשטיין 

91  ______________  מכורבלת בחלום | רבקה בסן 

101 __________ כאשר תקומי מן החלום | ליאל וקנין

חלום בצליל אחר - ראיון | חיה רוטנברג _______  103

108  _______ סיכום מפגש ועידה אלולי |  לאה פוטש

122 _______________ סיפור חלומי | מיכל שעאר 
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שנים ארוכות היא לא העזה לפתוח 
חלון, לחלום שפירפר לה בלב. 

כדרכם של יצורים בלי אוויר ואור, 
הוא היה חנוק בפנים, מעוך כפרפר 

במרווח צר, לכוד בין חלון לחלון. 
קרני אור משתקפות, הזגוגית 

חוסמת יציאה.
כדרכם של יצורים חסרי אויר ואור, 

שחיים ובועטים במוח, מבקשים 
פתח מילוט, הפכו חלומותיה 

לדמיונות בעתה. לצרות שלא נבראו, 
לבריחה באין רודף. רשרוש עלה 

נידף הפך לה לקולות גנב.
שנים ושבילים של דם ויזע ודמעות 

סללו את הדרך. אבנים שחקו המים, 
מוססו שערים נעולים.

חומות שקופים קרסו והיו לחומות 
נייר. לקצף בועות סבון. כמו פרפרים 
התעופפו חלומותיה הכלואים. יישרו 

כנפיים של זהב, התמתחו קמעה, 
פרשו כנפיים בדאייה אל המרחב.

רק אז הבינה, עד כמה חסומה 
הייתה נשימתה.

חלום דחוס היה בתוכי שנים רבות. 
החלום הזה, רצה להפוך את 

העולם ליפה יותר. לפזר בו מילים 
טובות יותר, כאלה שסותמות חורים 

במרזבים של הלב.
חלום דחוס הצטופף שם. ביקש 

לגרום לכל מי שרוצה ויודעת 
להשפיע, לעשות זאת בלי חשש, 

וללא מילים מחלישות ורעד שרוקד 

על המקלדת. יותר מכל, רציתי 
שתהיה להן במה,

להשמיע עליה את קולן המיוחד, 
כמוהו לא היה ולא יהיה.

היום הזה הוא הגשמת חלום 
בשבילי. קפיצה ראשונה למים,

ואיתי קופצות כולכן יחד. נהנות 
מהנתזים הקרירים. הם מתוקים 

ומשיבי נפש!

תודה לבורא עולם,
על חלומות שברא, הפריח והחיה;

תודה לעשרות תלמידות הכתיבה 
היוצרת,

שהסכימו להפריח בועות דיבור 
מתוך פנימיותן העשירה, לצייר מהן 

קומיקס במכחול המילים,
להטעים לכולנו את העונג הזה, את 

חדוות היצירה ואת טעם החלומות
הצועדים אל הגשמתם.

תודה מיוחדת ל ורחלי פרנקל, 
תלמידותיי המבריקות, שלקחו על 
עצמן את עריכת המגזין שלפנינו. 

השקיעו בו שעות אינספור של עמל 
והמון לב.

 

מאחלת לכולנו כתיבה וחתימה 
מתוקה וטובה,
קריאה נעימה ומועילה!
לאה

ל' פוטשרגע לפני /
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! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו

�ית � ��ר � כתי�ה
School שיעור

k@potash1.co.ilניסיון!
073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

בסיעתא דשמיא

כאב עמוק
בפנים חומה, אין בכי

הלב רחוק
יבשה דמעה על לחי

רוצה לצעוק
את הגלות ו - מסכה

מצליחה לחנוק
את הדלות, האנחה

מתי כבר אבא, תעלה
את החום בלבבי

יפשיר לבי, ואתלה
בכל התום, בך אבי

מתי תסיר התסמינים
של שנתי העמוקה

מתי תאיר אלי פנים
עם קרבתך המתוקה

מתי תסיר לי המסכה
תמוסס מסך - מיגון

תזכיר לי שאני בתך
יתחלף לי הניגון

ערפילים לי תפזר
יסור מסך מעל תפילה

לב קפוא לי תעורר
נצעד בסך לגאולה.

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

מחזור ב‘
50% הנחה
למקדימות

שירה - פואטה:
אמנות כתיבה אסטטית

עם דגש במצלול, משקל וחריזה.



בס"ד
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רוקמת חלום /
אתי אורנג'

פוסעת בתשישות על אדמת הטרשים. 

לאה מניסיונות. עייפה מכישלונות.

נושאת עיניי אל תחילתו של 

השביל, ומכווצת גבות בתמיהה.

אלפים צועדים שם, בשביל המלבלב. 

משוחחים זה עם זה בהתרגשות. 

צועדים בצעד אחיד ומבוקר בינות 

לכרי דשא בוהקים. פרפרים צבעוני 

כנף. כאילו האופק באמת קרוב. כאילו 

הדרך, הדרך עצמה, אינה מלאה 

בקמשונים. ובאבנים דוקרניות.

הם היו אנשים, עם עיניים בורקות. 

ברק של כאלו שלא טעמו את 

טעמה המר של הדחייה.

הליכתם הייתה משוחררת, נראה 

שלא חשו מעולם בלפיתתה ההדוקה 

של תחושת חוסר האונים.

ואני, סבורה הייתי שתוואי הדרך 

מוכר לי. חשבתי שאני יודעת בדיוק 

היכן ממוקמת כל אבן נגף והיכן 

האזור הסלול יותר, השטחי.

ושוב, נכזבתי.

אמנם "אכזבה" זו מילה מסוימת, ועל 
אף שהיא אינה הגזמה- בכל אופן לא 
כוללת בתוכה את כל חוויותיי עד הנה.

כי בשנת תש"פ הן היו גם היו, החוויות. 

הייתה הצלחה והייתה סייעתא דשמיא. 
הייתה אהדה והיה "שבת אחים". הייתה 

נעימות והיה בה גם רוגע. הייתה שם 
חתירה קדימה, וגם הגשמת חלומות.

והיו גם ניסיונות. והיה הכאב. 
והיה הצער, ושאר ירקות.

והשביל, שבילה של שנת תש"פ, 
עימת אותי עם המון קשיים. חלקם 

בדד, וחלקם- מול ההמון.

וכתפיי, שמוטות הן.

וכמו מאליהן נכתבות 
המילים על דף הנייר:

"בעשור השני הלכה לעולמה התקווה. 
הלווייתה ארכה דקות ספורות. 

למנחמים הרבים שגדשו את הבית 
ברחוב השגרה, לא ניתן יחס הולם.

האבלים העדיפו לומר נואש. להתענג 
על תחושת הכאב. להתכרבל 
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עמוק בתוך תחושת הבדידות.

עוד לא נפלו שבע, וכבר בחרו 
להישאר שם. כבודם - במקומם 

מונח. ואף לא טפח מעל."

מעיפה מבט על הדרך הקצרה 
שנשארה עד לסיומה של השנה.

מביטה מאחוריי על הכברה 
המחוספסת. הארוכה, 

שמגיעה אל סיומה.

ומתאפקת לא לבטא: למה???

'טוב שאת לא שואלת', מלהטטים 
סביבי קולות חרישיים.

'ילדה טיפשה. כן, טיפשה!'

למה? למה באמת זה הגיע דווקא לך?

למה דווקא אותך העמיד אלוקים בניסיון.

ואת עוד לא הבנת את מטרתו.

כי בשביל לתפור, בת אחת. צריך לגזור.

ואז, ורק אז, עולה בי התחושה הזו.

עזה. עצומה. עמוקה---

תחושת הגעגוע אל הכוח שנדרש ממני. 
אל רגע ההתגברות. אל הקריעה.

עוד מעט יזכירו בעזרת ה' את מעשה 
העקידה... כאשר אברהם אבינו 

מתכונן להקריב את בנו, מעיר לו 
ה' את כל הרגשות: את בנך. יחידך. 

אשר אהבת. ואת הבטחת הזרע.

ואברהם, עקד לחלוטין את 
רגשותיו. ועקד את בנו.

וכאשר הגיע לפסגה - "אל 
תשלח", הוא אינו חוזר לביתו שמח 

וטוב לב על שעמד בניסיון.

אצל אבי האומה לא רואים שום 
ביטוי של שמחה. כי קשה לו 

להתנתק מקרבת האלוקים הזו.

יש בו געגוע למסירות 
הנפש שנדרשה ממנו.

נושמת עמוקות. עיניי דבוקות.

גוררת עצמי אל סופו של השביל 
הנוכחי, ואל תחילתו הבלתי 

נודעת של השביל הבא.

ברוכה הבאה לך, שנת תשפ"א, 
אני לוחשת. ולבי אחר.

נועצת את המחט עמוק פנימה. 
לרקום עוד תך, בחלום חיי.

כתיבה וחתימה טובה!
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קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו

�ית � ��ר � כתי�ה
School שיעור

k@potash1.co.ilניסיון!
073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

מחזור ב‘
50% הנחה
למקדימות

זה קרה מהר מדי! 

האלון הגדול, שאירח את 
הכנופיה כולה בין ענפיה בימיו 

הטובים, קרס בבת אחת.

בדרכו פירק את תקרת הבקתה 
המטופחת והיא נחתה היישר אל 

הקרחת שלו, החדשה. הוא שמע את 
עצמות הגולגולת מתפוקקות. ברק, 

רעם.

אחר כך החשיך העולם. 
כפיסי קש הצטופפו עד 
נחיריו. ברקים הבליחו 
שוב. צעדים מהירים 

התרוצצו מעל הדבר העגלגל 
הזה, שאירח אי פעם, את 
כובעיו רחבי השוליים.  

חור קטן נפער בתוך החושך.
הצל השחור המשיך להתרוצץ בין 
ההריסות. יד חסונה תפסה ברגלו, 
מנסה לתלוש אותה מתוך המבול.

מתח - דרמה:
מסע מרתק בעלילה

המביאה את הקוראים למתיחות והתרגשות.
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 הידורו חלום
ומציאות יחדיו? /

יעל אלברשטיין

היתכנו שיתוף פעולה ושלום

בין מר מציאות ואדון חלום?

חלום גבוה מרחף בעננים...

מציאות על הקרקע בפרטים הקטנים 

חלום נמצא בכל מקום זמן ומצב,

ומר מציאות בכאן ועכשיו.

יש לו קצב של צב

איך ירוץ אחריו?

לפעמים עליו

להזכיר לחלום לרכוס נעליו...

חלום מצייר יפה כל כך

מציאות יודעת לרקום תך אל תך

יחד יכינו תמונה נהדרת!!

מה זאת אומרת?!

אם מר מציאות

לאדון חלום יקשיב,

ודבריו- יחשיב

ישאל על פרטי פרטים

משרוכי נעליים ועד חוטים

אם אדון חלום יחשוב, וישיב-

בסבלנות

וילך בקצב של מציאות-

במתינות-

יצליחו יחד באופן מרשים

חלום אחר חלום להגשים!!!
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קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו

‚ליל ‰ניילון ‰נˆמ„ ‰י˙ל ב‰, מ˘ח˜ 
בי„י‰ ‰רוע„ו˙. סביב‰ ‰יו ˜ירו˙, ‰ם 
נטפו זכרונו˙ מ˙ו˜ים. ˘עון ‡ורלו‚ין ˘ר 
ל‰ ˙˜˙ו˜ פרי„‰ מונוטוני. ‡ין ל‰ ל‡ן 

ל‰עביר ‡ו˙ו, ‚ם ל‡ כוח לסחוב.

‰˘˜ ‰‚„ול נ˜רע פ˙‡ום. פוער „ל˙ 
ערמו˙.  ˙מונו˙.  נ˘פכו  בע„‰  ‡סימטרי˙. 

עמוסי  ר‚עים  ‰ע˙י˜ים.  ˜ב˜בי‰  ˙ח˙  נרמסו˙ 
נח˙, חיוכים ‡ל מˆלמ‰ ע˙י˜‰, ˙ינו˜ ˘וב‰ מעורסל 

ומסיבו˙  ‰˙חל‰  מסיבו˙  פ„יונים,  ברי˙ו˙,  זרועו˙,  בין 
סיום, כ˙רים בו‰˜ים על ר‡˘ים ב‰ירים ‡ו כ‰ים, בר מˆוו˙, 

ח˙ונו˙, "˙עמו„ כ‡ן - ˙זוז ל˘ם – ˙חייך". ר‚עים ל‡ין סוף נמסו 
עם ‰זמן, ‰˙ייב˘ו. ‰פכו לפיסו˙ נייר. 

‰י‡ ˙מ˙ין כ‡ן, על ‰ספסל ‰רי˜. ˙ביט ב‡נ˘י ‰˙ברו‡‰, מכניסים ‡˙ פיסו˙ 
‰לב ˘ל‰ ‡ל ‰ˆפר„ע. פני‰ ‡„י˘ו˙, ‰לב ˘כח ‡יך בוכים.

�ית � ��ר � כתי�ה
School

ל‡ריזו˙
‰י‰ ריח ˘ל

סוף.

שיעור
k@potash1.co.ilניסיון!

073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

מחזור ב‘
50% הנחה
למקדימות

רגש:
כתיבה הפורטת על הנימים
הרגישים ביותר בליבנו ורגשותינו
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חלום בוורוד- שחור /
אסתי אברמוביץ'

"הלו, יעלי יכולה לגשת?"

"מדברת".

"מה נשמע? זו חוי, תרצי לבוא איתי 
לגן הנרקיסים? לשאוף קצת אוויר 
צח. את יודעת, לא יזיק לא לך ולא 

לי, עם כל העומס הלימודי..."

וואו, היא נשמעת רצינית, חוי. מה 
קרה? אני מוכרחה לבוא איתה, 

גם אם לא מתחשק לי. יש לי 
תחושה שהיא מסתבכת---

"אה, בטח, אין בעיה, רק 
אשאל את אמא שלי".

מעיפה מבט אל רשימת 
המטלות ועוצמת עיניים מראות. 

יש דברים דחופים יותר.

קבענו לצאת בארבע.

אני דוחפת אל התיק בקבוק מים, 
רב קו ומצלמה. יוצאת אל התחנה.

באוטובוס אנחנו מחליפות כמה 
מילים, משוחחות על דא והא.

חוי עוטה על עצמה מסיכת "הכל 
בסדר", ואנו מגיעות אל היעד.

מתחילות במסלולנו, צועדות 
באיטיות בינות לנרקיסים.

הנוף שנגלה לעינינו משובב לב 
ונפש, הרי סלע גבוהים ודשא 

ירוק. שחרור, בהחלט.

"חוי, את בסדר? לא נשמע לי..."

"נכון".

"מה נכון?" אני לא מבינה.

"שאני לא בסדר", היא סותמת.

אנחנו ממשיכות לטייל, רוח פתאומית 
הודפת עלה קטנטן אל עבר הנרקיסים.

"יעלי, תקשיבי לי", היא אומרת 
לפתע, ללא התראה מוקדמת.

"אני לא יכולה יותר, זהו, את שומעת? 
פנינה הזאת היא... אני לא מבינה 

מה היא רוצה ממני! רק התחלנו את 
הסמינר, וכבר..." קולה היה נרגן.

"היא מגיעה אליי בחיוך מתוק מדבש 
ומבקשת שארד איתה לספרייה. 

טוב, הסכמתי. היא מרחה אותי שם 
חצי שעה, והיום בהפסקה, היא לא 

הסכימה להעיף לעברי מבט. מה היא 
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רוצה? לומר שלום? בשמחה! שתאמר! 

אבל למה אני צריכה לנוע על פי מצב 

הרוח שלה? וזו לא פעם ראשונה!"

הרוח מכה על פניה וסותרת את 

שערותיה. היא מעיפה קווצת שיער 

סוררת. מתיישבת בכבדות על הספסל.

מתיישבת לידה. השתיקה 

מתארכת. אני מוציאה מצלמה.

אנו מתבוננות בתמונות, 

מדפדפות בחוסר עניין...

"הי, למה דילגת על ההסרטות 

של המסיבה?" 

"כי...ככה", אני עונה, "המסיבה 

הזו, שכחתי ממנה לגמרי. היא... 

כבר לא מעניינת אותי".

"לא, את לא רצינית".

"אני כן".

"הכרית שלך ספגה הרבה דמעות, יותר 

מדי, בשביל שתשכחי את המסיבה".

לוחצת שוב על הכפתור. המסך 

נפתח באורות מנצנצים.

ונערה אחת, עומדת שם 

נרגשת. קצת יותר מדי.

הצללים אופפים אותה והיא מרחפת. 
אינה יודעת מה מצפה לה, כשתרד.

~ ~ ~

תמיד אהבתי להציג. ייחלתי 
להופיע על במות. 

וככל שגדלתי, גדל איתי החלום.

במסיבת סיום שנות בית הספר, 
קבלתי את שרציתי כל כך... תפקיד 

נחשק שעיני כל היו נשואות אליו.

לא הייתה מאושרת ממני!

תודה לה'. החלום שלי 
הולך להתגשם---

~ ~ ~

"בוקר טוב, אמא". אוחזת בכפית, 
מערבבת את הקפה.

אח, משהו תקוע לי בגרון---

"בוקר טוב ויום טוב", חייכה אמא. 
והלכה. כחכחתי בגרוני. אויש, מה זה?

הערבוב התחדש, ואיתו הכחכוח המוזר.

גמרתי להתארגן ויצאתי לעבר בית 
הספר. היום מתחילים בחזרות!

"הי חוי, מה נשמע? בוקר טוב!"

"בוקר טוב!" חוי זרחה, בדיוק כמוני.



15

בס"ד

הגענו אל שערי בית הספר, 
מנתרות בעליזות.

תפילה, אוכל, ו---

"שלום בנות. אני אלישבע. 
המאמנת של המסיבה..."

וואו. האווירה מתחממת.

וואו. כמעט נפלטת מפי 
צרחה.... אמהלה! מה זה?

אנחנו שומעות את שירי המסיבה. 
מנסות לשיר. אני מרגישה משהו 

בגרון. טוב, עד המסיבה זה יעבור...

בימים הבאים ה"משהו" הופך 
לצרידות. לא התייחסתי. נו, אפשר 

להסתדר... זה אפילו די מצחיק...

"יעלי, מניסיון, אל תשירי. את עלולה 
להיות צרודה, אבל עד הסוף!"

זו הייתה נחמי...

"אל דאגה" קרקרתי בקול צרוד. "יהיה 
טוב, כל עוד אני יכולה אני שרה..."

למחרת, קמתי צרודה עוד יותר.

הדיבור הצרדרד נהפך ללחישה קולנית, 
וגם היא הפכה במהרה לבלתי נשמעת. 

עכשיו, כבר הפסקתי לצחוק.

הכנסתי לתיקי כמה דפי ממו ורדרדים, 
ספר זיכרונות וקלמר עמוס בעטים.

זה התחיל להציק...

היום התחיל באימון קבוצת המחול, 
ואנחנו התיישבנו להתעסק עם עצמנו.

כותבות זיכרונות אחת לשנייה. 
אני נעזרת רבות בתנועות 
אצבעות - ידיים - שפתיים.

בחזרות, כאשר לא הבנתי את 
התנועות, נאלצתי לתקשר בכתב.

חברותיי התעייפו מלהבין. ואף אחת 
כבר לא ניאותה להקשיב לי...

למי בכלל היה אכפת שילדה אחת, 
שעד עכשיו הייתה מרכז העניינים, 
נהפכה לקיר לבן וחסר משמעות?

ומסקנה אחת כואבת עלתה בי 
משעות ארוכות אלו. כי יחד עם כוח 

הדיבור שלי, נעלמו גם חברותיי.

כעת, לא נותר לי אלא להרים 
מבט לשמים אל אבי הרחמן. רק 

הוא באמת רוצה להקשיב לי. 
יותר מכ-ל אחד אחר. תמיד.

שבוע חלף. השתדלתי לצחוק. אלופה 
בהעמדת פנים. וגם לא הייתי צריכה 
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להתאמץ יותר מדי כדי לשתוק...

הכל מסביב היו נחמדים. 
אבל לא יותר מזה.

ואני חשתי פרח כמוש. שכל שמש 
שבעולם לא תוכל עוד לגרום לו לפרוח.

~ ~ ~

"שלום, יעלי. מה שלומך?" כך 
אלישבע, בקולה החינני.

הנהון.

"יופי, אנחנו רוצות להתחיל. 'ילדיי 
היקרים! בואו ונלך...' את פותחת 
את ידייך בהזמנה כזו, עד שהם 

משתוקקים לבוא. אני רוצה לראות 
אותך עם כל כושר השכנוע שבך!"

"ילדיי היקרים בואו ונלך" אני מנסה 
להזיז את שפתיי לפי קצב הדיבור.

"אויש, אני לא רגילה כשאת שותקת..." 
חיוך נבוך, יופי, ממש מעודד.

היא מראה לי כיצד להציג, ואני 
מנסה להסביר לה שזה נראה 

כמו תינוק קטנטן המנסה לברוח, 
היא לא קולטת—די, נמאס לי!

אני מנסה להסביר לה נואשות שזה 
מגוחך ביותר, כלומר – שהיא נראית 

מגוחכת אבל היא לא מבינה, לא מבינה!

דייי!!! אני מוציאה פתק. כותבת ומגישה 

לה: אלישבע יקרה! אני מעדיפה לוותר 

על התפקיד לבת אחרת, ואני אופיע 

רק במקהלה. תודה מראש, יעלי.

"יעלי, מה זה?" שפתיי מתעקלות 

לכדי חיוך, אם אפשר לקרוא לזה 

חיוך. וזהו. ככה זה נמשך.

השבוע מתקדם, ואני - נשארת 

תקועה. אף אחד לא מבין אותי!

ימיי הפכו לשחורים וקודרים ואף לא 

כוכב זעיר הבליח בינות לחשכה. 

נהייתי קצרת רוח, עצבנית ומעצבנת.

ה', תודה! עכשיו אני מבינה את הבנות 

שעומדות תמיד בצד, אלה שאין להן 

אף אוזן קשבת. נחבאות אל הכלים, 

רוצות להוציא את עצמן, ולא מצליחות, 

הן חתיכת כלום. עפר ואפר.

אילו הביאני הקב"ה אל המצב 

הנוכחי רק כדי להבינן, די לי.

המאמנת חושבת לאשר את בקשתי, 

ולהעביר ממני את התפקיד. אני 

בטוחה היא מורחת חיוכים דבשיים 

על שפתיה, ואני מתפוצצת—
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~ ~ ~

יום המסיבה הגיע. נרגשת כמו כולן, 
הופעתי בכחול-לבן . מיתרי הקול מעט 

הבריאו, וכך יכולתי לדבר פה ושם, וזו 
הייתה הקלה משמעותית ברוך ה'.

הבמה מקדמת את פניי בזרועות 
פתוחות. השיר שלי!!!

עולה באצילות בשמלת מלמלה, 
האורות מסנוורים אותי, אני מרחפת.

אין מאושרת ממני!

הכל היה שווה בשביל להגיע 
אל הרגע המרגש הזה.

אה, היינו כחולמים.

הסתיים לו השיר, ואני יורדת מהבמה.

"יעלי! הצגת מדהים! 
מושלם! אבל... אה..."

ידעתי!!! מה הפעם?

"למה עלית עם... החצאית?"

משפילה עיניים ומעיפה 
מבט, וזה מספיק לי.

עיניי נוצצות, ולא מאושר.

חצאית המקהלה. שחורה. 
ארוכה. עקומה. מוזרה.

מתחת לשמלה הסגולה!!!

דמעה חצופה מתגלגלת במורד 
לחיי, וכמו משום מקום, אני מוקפת 

במעגל חברותי "חמים".

"יו יעלי, את הצגת מיוחד! אבל--- למה 
את" "כן", קטעתי אותה, "הבנתי".

הסתובבתי והלכתי.

"די יעלי, לא שמו לב" הייתה 
זו חוי, דואגת כמו תמיד.

"אני ממש מאמינה לך".

"יעלי, באמת!!!" היא מניחה יד עוטפת.

זהו, השיר הבא אמור להתחיל 
וחוי נעלמת יחד איתו.

שיר הסיום, גם הוא בפתח ואני עולה 
על הבמה, מורחת חיוך, מה לעשות, 

לפעמים צריך לדעת להציג.

החלום הוורוד ביותר בחיי,

הסתיים בצורה הכי שחורה שאפשר.

~ ~ ~

"המסיבה זיכרונה לברכה" חייכה 
חוי. היא נרגעה לה קצת בלי 

להרגיש, במהלך הצפייה בסרט.

"כן, תחשבי על זה. היא תפסה כל 
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מקום פנוי מוחנו וליבנו, והנה, כמו 
אבק – התנדפה. אני לא מאמינה 

לעצמי. לא מאמינה שפשוט 
שכחתי מזה" הגבתי לאט.

רוח קלילה מלטפת את פנינו 
ושמיכת העננים מעל משרה 

עלינו רוגע פנימי פתאומי.

מדפדפת אל הסרט הבא 
במצלמה. עוד שיר. במסיבה.

"את זוכרת איך בכיתי בדרך חזור? איך 
ניסית להרגיע אותי ולא הצלחת?"

"זוכרת, בטח זוכרת" היא 
עונה, מהורהרת.

"ומה, מה עכשיו? כלום. אני תקועה 
באיזה חור שחור שקוראים לו – פנינה. 

מה היא רוצה ממני, מה? אני רואה 
אותה בעיני רוחי, את העיניים שלה! 

אני לא מסוגלת", כמעט נחנקת. 
"יש לך מים בשבילי? דחוף!!!"

אני מוציאה בקבוק מים והיא--- "רגע, 
שנייה אחת", היא עוצרת אותי פתאום 

מדליקה את המצלמה. מתבוננת על 
השיר שהופעתי בו. על החצאית.

"את... את אומרת ששכחת 
מכל זה, נכון?"

"נכון". אני לא מבינה את כוונותיה.

"אז... בעצם היה לך קשה, קשה 
מאוד! ואת... עברת את זה... 

שכחת. פשוט ש-כ-ח-ת. 
אני חושבת ש"---

הנרקיסים מחייכים אליה פתאום 
והיא שוקעת בהגיגיה.

"שזה קשור גם אלי" היא מתנערת.

"כן הכל יעבור בסוף, גם הבושות 
מהמסיבה, גם הצרידות, וגם--- 

הסיפור עם פנינה, וכל דבר איתה.

אולי יכאב לי קצת, יהיה קשה, 
אחפש את האור, ולא אמצא.

אבל ההר. הוא לא גבוה כל כך".

וכך אנחנו, חוי ואני,

ממשיכות לטפס. 
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התך הראשון בחלום שלי נרקם 
בהיותי נערה בכיתה ט'.

שם רקמתי לי חלום,

פשוט,

טהור,

אמיתי

ומציאותי.

שיעור תורה. "זכה - עזר, לא זכה - 
כנגדו להילחם". ואני הבטחתי להיות 

לעזר, הקשבתי בעיניים שואפות 
ובלב נוצץ. כן, אני – אהיה – העזר 

- המדוברת. וזה לא היה חלום קל, 
המורה דיברה על הסתפקות במועט, 

בית פשוט, ללא וילונות המפארים 
חלונות ועל ארון ספרים שתפקידו 
לאכלס את ספרי הקודש ותו לא. 

בלי ספוטים וזכוכיות, כמובן.

ולמרות, נדלקתי והדלקתי לי חלום.

חלום פשוט, 

חלום תורני.

עברו השנים, חלומי נרקם תך ועוד 
תך. וכל תך רק הפך את החלום 

לפשוט יותר, מיוחד יותר, שילוב הגיוני 
כשמדובר בחלום על בית של תורה.

כל מורה עם כל שיעור הוסיפה פרטים 
לחלום, הורידה פריטים מהחיים.

לא אלביש את הילדים שלי בבגדי 
קולקציה חדשים. מה רע ביד שנייה? 

כך נאה ויאה לילדי תלמיד חכם.

לא אפרגן לעצמי כלום, ממש 
כלום. לא תכשיטים, לא תיקים, לא 

אקססוריז )מה זה בכלל?!(. ולא 
אהיה מסכנה. מה פתאום?! אני 

אזכה, אני אהיה 'אשת חבר'. זה שווה, 
זה כבר אומר הכל, מספק הכל.

אחיה חיים נעלים, מרוממים מכל עם, 
חיים בתוך בית עם תלמיד חכם!

כן, זה היה חלום!

חייתי את החלום הזה כל רגע, נשמתי 
אותו, התפללתי עליו, שאפתי אליו.

עברו השנים, התחתנתי, עם 
בעל תלמיד חכם, כמובן.

זכיתי.

הגיע הרגע להגשים את החלום.

והוא כבר היה לי כל כך ברור 
ומתוק החלום הזה. חלום על 
בית של תורה. פשוט ומיוחד.

הלכנו לקנות ארון ספרים. צעדתי 

לפעמים חלומות )לא( מתגשמים /
פריידי לינדר
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מיד לכיוון העמודונים הפשוטים. 
חסרי היומרה, הזכוכיות והספוטים. 

אבל, אבל בעלי צעד לכיוון אחר. 
ניסיתי להסביר, להלהיב, וגם הוא 

מנגד ניסה, להסביר ולהלהיב. "את 
התורה היקרה, את הספרים הקדושים 

אניח סתם כך בעמודונים?! אני רוצה 
לכבד אותם, אנחנו הולכים לבחור 
את ארון הקודש של הבית שלנו!" 

נאלמתי דום, פרמתי תך בחלום.

אז, טוב, יהיה עם ספוטים 
וזכוכיות. זה עדיין חלום.

אבל זה לא היה החלום שלי.

כשחבקתי את בני הבכור, חמותי רצתה 
שאבחר עגלה, איכותית ויקרה. בחלום 

שלי היה לי טיולון פשוט, והתינוק בפנים 
היה אהוב, מטופח, בן של תלמיד חכם. 

אבל, אבל חמותי טענה שתינוק צריך 
עגלה נוחה, עגלה יציבה, עמוד השדרה 

אינו משחק. כיצד הוא יוכל לשבת 
וללמוד תורה ללא הפרעה עם עקמת?!

נאלמתי דום, פרמתי תך נוסף בחלום.

אז טוב, יהיה לו עמוד שדרה 
יציב וישר, זה עדיין חלום.

אבל, זה לא היה החלום שלי.

עברו השנים, פרמתי בכאב 
תכים נוספים בחלום.

עבדתי, המשכורת נכנסה כל עשירי 
לחודש, עם בונוסים אפילו. 

בעלי למד 'רצופות'. מסר 'חבורות' וסיים 
'מסכתות'. הוא היה תלמיד חכם, זכיתי.

אבל החלום שלי לא התגשם.

בעלי קנה לי לכל חג תכשיט או 
אקססוריז )כבר למדתי מה זה(. כי 
אישה שעובדת, ומאפשרת לבעלה 
לשבת וללמוד, אישה שהיא 'אשת 

חבר' - למי מגיע אם לא לה?!

וילונות קנינו, ולא נעים לומר, 
מפוארים, עם פרנזים אפילו. כי 

בעלי אהב ללמוד בסלון, וזה הפך 
ל"בית מקדש מעט" אז - כמובן.

התרפיה של חמותי מתאפיינת בקניות 
לנכדים כל תחילת עונה. לא הייתה 

לי ברירה, כיבוד הורים, כן. איך קיוויתי 
לא לפגוש את מורתי לשעבר בחג, 
כאשר כל ילדיי לבשו סט מהז'ורנל.

עברו השנים, הילדים גדלו, חמודים, 
טובים, צדיקים, ילדי תלמיד חכם.

אבל, אבל החלום שלי נותר 
פרום, הוא היה מיוחד, נכון, אבל 
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הוא כבר לא היה פשוט.

נותרתי בלי החלום שלי. 

הרגשתי מוזר. טוב לי. אני מאושרת. 
זכיתי. אז למה אני נאחזת 

בקצותיו הפרומים של אותו חלום 
נושן, פשוט ולא מציאותי?!

ויום אחד, כאשר בעלי הזמין שבת 
במירון, למלא מצברים ולהתפלל 

ל'זמן' מוצלח. זאת הייתה נקודה בה 
הרגשתי שאני כבר לא מסוגלת.

קראתי לנערת הסמינר, הרודפת 
אחריי, המחזיקה בידיה את חוטי 

החלום הפרומים, ומביטה בי באשמה.

הסברתי ואמרתי ברכות: "נכון 
יקרה, את חלמת, היה לך חלום,

חלום פשוט,

טהור,

אמתי

ומציאותי.

חלמת להקריב לקב"ה 
קרבן עולה בכל יום.

אך הוא בחר לך חלום יפה יותר, 
מיוחד יותר. הוא בחר בך, כן, בך! 

לעבודת הכהן גדול עם מחתה 
מזהב ועם פעמון ורימון".

עזבי את החלום הפרום והקרוע,

זה לא חלומך, 

הוא אינו שייך לך.

צעדי בשמחה להגשמת החלום 
שהקב"ה תפר לך, למידותייך.

כי כן, זה החלום שלך!



לפני הכל, מה זה בכלל שנת סיפור? 
משחק? דיסק? ספר?

המושמע  לילדים,  ייעודי  תוכן 
השינה.  לשעת  מיוחד  טלפון  בקו 
ומכיל:  ערב,  מדי  מתחדש  התוכן 
הרפיה  תרגילי  בהמשכים,  סיפור  פרק 
שקטים,  וצלילים  מודרך  בדמיון 
פרסים,  נושאי  למבצעים  בנוסף  זאת 
הילדים,  את  רגשית  המעצימים 
בזמן. למיטה  אותם    וממריצים 

הבנו שזה מסוג המוצרים שאומרים עליהם: 
"איך לא חשבנו על זה קודם?" 

ל. פוטש: לפני קרוב לשנתיים, התחלנו לחקור 
את סוגיית השכבת הילדים ומצאנו כאב גדול. 
יהודיות כשרות שעמלות בבית  אלפי אמהות 
כשמצב  ההשכבה  לשעת  מגיעות  ובחוץ, 
רצון  יש  לנוזלי.  ג'לי  בין  נע  שלהן  הצבירה 
יש  המצב,  בהרגעת  אנרגיות  להשקיע  פנימי 
את  שמנפצים  יום  סוף  של  מוגבלים  כוחות 
כואב! ההתנקשות  מסלול  החלומות.  כל 

מתוך הכרות רבת שנים עם הגיל הרך, מצאתי 
גם כאב בתוך לבם של ילדים רבים, שמגיעים 
פנימי  מתח  עם  מבולבלים,  השינה  שעת  אל 
עברו  רבים  דברים  מתרוצצות.  ומחשבות 
עליהם במהלך היום, רגשות מתנקזים אל המוח 
ומקשים אותו. התוצאה: הם לא רוצים לישון!

טכנולוגיית 2018 נרתמת למטרה
דיסק חדש מדי ערב ערב, בלי לפספס.

לימוד  של  ארוכות  ששנים  פוטש,  א.  הרב 

הרב  עם  יחד  מוחו,  את  שפשפו  גמרא 
הגו  הוא,  גם  גמרא  משופשף  וגשל,  ש. 
נולד. לא  שמעולם  טכנולוגי  שכלול 

זו הייתה התחלה של מפלצת טכנולוגית 
לעזור  כולה  כל  שנרתמה  זרועות,  רבת 
הילדים.  השכבת  בסוגיית  לאמהות 

מה כוללת הטכנולוגיה?

פילטר פרקים:
בכל  לשמוע  מנוי  לכל  מאפשרת  המערכת 
הרפיה  תרגיל  ואחריו  בלבד,  אחד  פרק  ערב 
ושירי רוגע. אין אפשרות לשמוע ערמת פרקים 
למיטה! כנסו  נוסף?  פרק  רוצים  אחת.  בבת 

לחוד וביחד:

,1 לשלוחה  הכניסה  עם 
משלו,  אישי  למסלול  המנוי  עובר 
האזנה. של  אישי  קצב  על  ששומר 
בראש  למיזם  נרשמת  אם  הדוגמא:  לצורך 
חודש כסליו תש"פ, אתה נמצא עכשיו בפרק 
בג'  נרשמת  אם  בספר השלישי.  ושש  עשרים 
טבת תש"פ, אתה עדיין מאזין לספר הראשון.
האישי.  שלו  הטיול  במסלול  איש  איש 

אין פספוסים כלל:
ביום ראשון שמעתם את הפרק הראשון, ביום 
שני יצאתם לחתונה, ביום שלישי הייתם בטיול 
לשנת  להאזין  הרשתה  לא  אמא  רביעי  וביום 
קורה!(  גם  )זה  יפה  התנהגתם  לא  כי  סיפור, 

לשוב  רוצים  בשבוע.  חמישי  ליום  הגעתם 
לכם,  מחכה  המערכת  סיפור?  לשנת  ולהאזין 
כאילו  הסיפור  של   2 פרק  את  לכם  שומרת 
כלום לא היה בינתיים! ממש פלאי הבריאה.

פילטר שעות:
ורק  אך  לשמוע  ניתן  הסיפורים  שלוחת  את 
בשעות הערב, החל מהשעה 6. רוצים לשמוע 
פרק? תהיו מוכנים לשינה, חכו במיטה יפה!

עוד שכלולים שהגיעו עם הזמן:

קבצים  ל3  ערב  מדי  ההאזנה  חלוקת 
מקובץ  לעבור  לכם  מאפשרת  נפרדים, 
ההרפיה,  הסיפור,  פרק  בחירה:  לפי  לקובץ 
לתחילת  אוטומטית  רוטינית  חזרה  השיר. 
נרדמים,  שהילדים  עד  הראשון  הקובץ 
לגעת  צריכים  אינם  שהילדים  באופן, 
אותו. "כיוונה"  שאמא  אחרי  בטלפון 

המיזם בתחילת דרכו

יצא  תשע"ח  בעומר  ל"ג  אחרי  יומיים 
ילדים  מניין  לדרכו.  הראשון  הפיילוט 
מתנדבים החל להאזין מדי ערב לסיפור רגוע 
בכל  צצו  טכניות  תקלות  הרפיה.  ולתרגיל 
חודש  נשלחו.  משוב  שאלוני  מחדש.  יום 
לקח.  לימודי  של  רשימה  עם  עבר  ראשון 
שיפורים  השמע,  באקוסטיקת  שיפורים 
הלקוחות.  בשירות  ושיפורים  טכנולוגיים 
הלקוחות  מעגל  את  הרחיב  השני  החודש 



הקטנים. שאלוני משוב נשלחו, מסקנות הוסקו 
ביסודיות. מבצעי השינה נכנסו להילוך גבוה:

שמקדימים  זריזים  לילדים  שבוע  מדי  הגרלה 
ולא  למיטה  כניסה  על  )בדגש  למיטה  להכנס 
על השינה, על מנת לא להלחיץ( בזמן שאמא 
אומרת )רק האמא היא הקובעת, השרביט נשאר 
למיטה, הילדים  את  המריצה  תמיד(,  בידיה 

המערכת  עמל,  של  וחצי  שנה  לאורך  מאז, 
חודש  מדי  ולהשתפר  להתייעל  ממשיכה 
לצרכי  מלאה  הקשבה  תוך  בחודשו. 
המסורות. ולאמהות  הצעירים,  הלקוחות 

מה התוכן המושמע במערכת?

ערב. מדי  מתחדש  התוכן 
אך  פתוחה  התוכן,  שלוחת  היא   ,1 שלוחה 
והלאה.  6 מהשעה  החל  הערב,  בשעות  ורק 

הוא  הראשון  הקובץ  קבצים:   4 מכילה  היא 
לעתים  תשמעו  ובו  הכללי,  המבוא  קובץ 
דיומא, מענייני  שונות  הודעות  תמיד(  )לא 

האישי  למסלול  מועברים  אתם  השני  בקובץ 
שלכם, השמיעה  קצב  לפי  הסיפור  לפרק   –

תרגילי  ובו  השלישי  לקובץ  תועברו  אחריו 
ערב, מדי  הם  גם  המתחדשים  ההרפיה, 

של  עמוקה  נשימה  כוללים  ההרפיה  תרגילי 
הגוף  איברי  כל  אל  פנימה  וטהור  חדש  אויר 
הסדר,  לפי  השרירים  קבוצות  כל  והרפיית 
באלמנטים  שימוש  מודרך:  דמיון  בעזרת 
קולות  בעלי  במקומות  למגע,  נעימים 
הרגעה  הוראת  תוך  וריחות  צבעים  מרגיעים, 
הלחיים,  לעצמות  המצח,  לשרירי  לעיניים, 
לאט. לאט  איבר  איבר  לגב,  לבטן,  לידיים, 

לשמוע.  שתזכו  בטוח  לא  הבא  השלב  את 
ייתכן שתהיו כבר עמוק בממלכת החלומות: 
)שירת  רגועים  נשמה  שירי  יש  הבא  בשלב 
התהילים. פסוקי  מתוך  לרוב  בנים(, 
את כל הנ"ל תמצאו גם בשלוחת האידיש– 8 

בתפריט הראשי. 

בשורה חדשה, מסלולים חדשים, קהל 
היעד מתרחב!

בענייני  וגם  להתווכח,  אין  וריח  טעם  על 
אפשרות  לכם  יש  כעת  קורה:  זה  סיפורים 

לבחור מסלול האזנה לפי הטעם שלכם!
נכנס  תהילה  עמנואל  הרב  מפי  חדש  מסלול 
חז"ל  סיפורי  לשמוע  תוכלו  ובו  למערכת, 
אחריהם  ומאלפים.  מרתקים  צדיקים  וסיפורי 
הרב  ע"י  המקוריינים  הרפיה  מתרגילי  תיהנו 

מרדכי צין.
שכל  חסידית,  אידיש  לדוברי  נוסף  מסלול 
כהנא  משה  יוסף  הרב  הזה:  למענה  ציפו  כך 
תרגילי   – ואחריו  קינדער',  'לחיים  מבית 
צין.  הרב  מפי  חסידית  באידיש  הרפיה 
הסיפורים  עם  הותיק  למסלול  נוספו  אלו  כל 
מתוך  פוטש  ל.  הסופרת  ידי  על  המקוריינים 
קפדנית. רוחנית  ביקורת  עברו  כולם  ספריה, 

ביקורת חינוכית על התוכן המושמע 
במערכת

החומר כולו עובר ביקורת וסינון קפדניים של 

אברהם  הרב  בראשות  חינוך,  ואישי  רבנים 
ברק  בבני  קרלין  תורה  תלמוד  מנהל  גומבו, 

ואיש חינוך נודע.
לכל  הגדולה  לאחריות  מודעים  אנחנו 
ילדיכם. של  הרכות  לאוזניהם  שנכנס  חומר 

לאילו גילאים המיזם מיועד?

 9  –  5 הוא  כה  עד  העיקרי  היעד  גיל 
ומטה.  מעלה  חריגות  עם  מינוס,  פלוס 
כעת עם המסלולים החדשים, התרחב גיל היעד 
וגם ילדים בני 12 ומעלה מצטרפים אל מסלולו 
של הרב עמנואל תהילה ומתעשרים ממנו מאד.

משוב אימהי חם

של  מוקלטים  ומשובים  מכתבים  עשרות 
סיפור.  שנת  למערכת  זורמים  אמהות, 

הנה טעימה מקוצרת מתוך מכתבים ארוכים 
ומפורטים: 

       שעת ההשכבה שלנו הפכה משעה קשה 
מהבית,  פיזית  בורחת  )הייתי  אפשרית  ובלתי 
ומודיעה לילדים שיקראו לי כשהמצב נרגע(, 
לאפות  יכולה  אני  פתאום  קסם.   של  לשעה 
לי  יקפצו  בלי שכולם  להנאתי במטבח,  עוגה 
מהמיטות. יש שם משהו שאוסף אותם ומרגיע.
        שנים ארוכות חיפשתי דיסקים של הרפיה 
בציבור  לילדים  מותאם  תוכן  עם  מקצועית, 
כזו!  חיה  שאין  הבנתי  מצאתי.  ולא  החרדי 

הרפיה מקצועית,  תכנים של  עם  דיסקים  אין 
תורה! שומרי  ילדים  לציבור  המתואמים 
מנוי  לסגור  אותי  הובילה  הזו  המסקנה 
במיזם שנת סיפור ולזכות במשהו שלא קיים 
לרגע. מתחרטת  איני  בעולם,  שוק  בשום 
      נכנסתי לחודש נסיון למיזם מתוך הרגשה 
לי המצפון שאולי אהיה פחות  חצויה. העיק 
חיצוני  כשמיזם  הילדים  עם  ופחות  אמא 
ליד  שוכבת  אני  בפועל,  העבודה.  את  יעשה 
כן,  לפני  קרה  שלא  )מה  ערב  מדי  הילדים 
ביחד  מאזינים  אנחנו  ומתח(.  מריבות  עקב 
לסיפורים, כשהם אינם מבינים מילה כלשהי  
יחד  כולנו מבצעים  אותה.  להם  אני מסבירה 
לפעמים  מצטרפים  ההרפייה,  תרגילי  את 
מתוקה   לשינה  נרדמים  וכולם  הרוגע,  לשירי 
עשר   במשך  לצידם  מנמנמת  אני  גם  מתוקה. 
כוחות  באילו  מושג  לך  ואין  דקות,  עשרים 
הערב! מטלות  להמשך  קמה  אני  חדשים, 
      מאז שילדי הפכו למנויים, הם רכשו כלי 
יקר לחיים, ששווה הון: הם למדו לזהות את 
הרגשות שלהם ולתת להם שם, הם למדו לומר 
והכי  בו,  ולהתמקד  הטוב  כל  על  לה'  תודה 
טכניקת  את  למדו  שהם  לגלות,  אותי  ריגש 
הרפיה.  תרגילי  ידי  על  העצמית  ההרגעה 
רגשית! העצמה  להם  מעניק  הזה  המיזם 
בכלל,  קטן  לא  בגיל  ילדה  לי  יש      
פתורות  בלתי  לילה  מהרטבות  שסבלה 
פסיכולוגים,  ניסינו!  לא  מה  שנים.  במשך 
ב'פסיכו'.  שמתחיל  מה  כל  פסיכותרפיסטים, 
כשנרשמתי  גדולות  ציפיות  לי  היו  לא 
 – הציפיות  לכל  מעבר  אבל  סיפור,  לשנת 
הציפיות  וגם  הציפות  סיפור',  'שנת  מאז 
שלם! חודש  כבר  יבשות...  נשארות  פשוט 
        נרשמתי לפני חצי שנה לתקופת נסיון. 
קרינה  עם  יירדמו  שילדי  הרעיון  לי  הפריע 
השמע  איכות  גם  האוזן,  ליד  סלולרית 
הטלפונית חרקה לי באוזניים. מאז שפתרנו את 
הבעיות הטכניות האלה על ידי רמקול אמרגיע 
עצומה:  מתנה  לילדים  שמביא  טווח  וארוך 
להרגע לפני השינה. להירדם מתוך רוגע. אין 
לי ספק שהמתנה הזו תלווה אותם לכל החיים.

מתחשק לך לנסות?

במערכת שנת סיפור התאימו עבורך הזדמנות 
שאסור להפסיד.

 לפרטים חייגו:

03-3062129

 

מאחורי שעומד  השם   ל.פוטש. 
דברים רבים שאהבתם.

הקוראים  ציבור  נהנה  השנים  במשך 
בסייעתא  שיצאו  משובחים  מחומרים 

דשמיא גדולה תחת ידיה. 
פורסמו  איכות  וסיפורי  בהמשכים  סדרות 
המבשר,  המודיע,  השונים:  בעיתונים 
נכתבו  שם   - לצמא  ומרווה  )קטיפה(  יתד 
"דמויות  הגג",  על  "אורחים  הסדרות: 
בינינו"  "שיישאר  הפופולרי  והטור  הוד", 

''מתקשרים''.
הדקה,  הרגישות  עם  הנדירה  הכתיבה 
והומור  הנפש  בתורת  נרחב  ידע  בשילוב 
כמו  לילדים  בספרים  לאור  יצאה  עדין, 
"מרק סוכריות", "קופסת הקסם", "חכמים 
בלילה" )שנבחר על ידי צוות שופטים של 
חנוכה(,  במבצע  להשתתף  הפועלים  בנק 
"אנשים  מתקשרים",  ואבא  ילדים  "שני 
ממשרד  למימון  )שזכה  גדולים"   - קטנים 

התרבות(, והספר המיוחד "צוללים".
גם מבוגרים יכולים לחוות שעה של הנאה 

עם הספר רב המכר "כך נפתחה הדלת".

משפחתית  בר מצווה 

שיישאר בינינו // 

"זמן רב לא עשינו ביחד יום אפייה", זרקתי 

הסלון.  ספת  על  לנמנם  שהתחילה  ללאה'לה 

אחר  צעירות;  לבנות  בריאה  אינה  צהריים  שנת 

כך הן מתעוררות בלילה לחיים, הולכות לישון מאוחר וקמות 

ולא  נופלות לשנת צהריים; לא בריאה בכלל  ושוב  סהרוריות, 

מומלצת, עם כל הכבוד ללימודים המעייפים שלהן.

לאה'לה פתחה חצי עין כדי לבדוק אם אני רצינית. הציצה 

בשעון, כאילו מותקן לה שם לוח שנה, נזכרה, ומייד פתחה את 

"נכון, חנוכה מגיע בעוד שבוע! ובשנה שעברה  העין השנייה. 

יהיה מפגש משפחתי!" לאה'לה כבר  כן  לנו שהשנה  הבטיחו 

הייתה ערנית לגמרי. מפגשים משפחתיים היא אוהבת, אולי 

ידידה  הוא  המטבח  גם  מתוקה.  צהריים  משנת  יותר  אפילו 

הקרוב, במיוחד אם יש לה מה להכין בו.

עמדה  והרבנית  והתאוששות,  תה  כוס  של  דקות  עשר 

חוברת  מול  מתלבטת  פעמי,  חד  בסינר  חגורה  במטבח, 

המתכונים הביתית שלנו.

דפדוף של חמש דקות, והאצבעות של לאה'לה עצרו מול 

מתכון 'העוגייה הסודית'. את המתכון הזה המצאתי, אחרי יום 

רכיביו,  סוד  את  לגלות  הסכמתי  ולא  ותהייה,  ניסוי  של  שלם 

לפני שכולם יטעמו ויחמיאו. 

הפעם.  גם  בהחלט  לי  מחמיאה  לאה'לה  של  הבחירה 

היפים  המתכונים  כל  מתוך  שהמצאתי,  במתכון  בחרה  היא 

המושלמות,  הבאלעבוסטעס  מחברותיי  מאימא,  שהועתקו 

וגם מנחמי!

היי.

מדגדג  אותו.  לזהות  מצליחה  לא  בראש.  לי  מדנדן  משהו 

את קצה הזיכרון, חמקמק. נו. מה?

על  לעלות  מנסה  המתכונים,  בחוברת  הלאה  מדפדפת 

הדבר שרצה להזכיר לי את קיומו. העיניים נעצרות מול מתכון 

הפשטידה של רוחי, וזה עולה לי בבת אחת.

היא  לשכוח!  יכולתי  איך  מבינה  לא  מברמצת,  "רוחי 

מברמצת בנר השני של חנוכה, בעיר התורה שבערי יהודה, היא 

עצמם  את  יטריחו  כולם  איך  מצווה,  בר  יש  אם  עילית!  ביתר 

לבוא שוב?"

המשפחתי  המפגש  ואת  מצווה  הבר  את  לאחד  "אפשר 

נוכל  כן,  "ואם  גדול", לאה'לה מציעה.  המסורתי למפגש אחד 

להביא איתנו את עוגיות הסודות. רוחי בטח תשמח".

"נכון", אני אומרת, והקול שלי כבר לא נלהב, כי זה אומר 

שנחמי תהיה אחראית על הבר, על חיתוכי הפירות, על עיצוב 

הצלחות, על אפיית העוגות.

אינו  וצבען  סודיים,  מרכיבים  מלאות  שלי  הסוד  עוגיות 

מאוד  עלובות  פתאום  נראות  הן  שחור.  ואינו  חום  אינו  אפור, 

בעיני רוחי, ובוודאי גם בעיניה של רוחי.
 

ותשאלי  לרוחי  שתתקשרי  יפה  יהיה  אולי 

באחת  אימא  לי  הציעה  עזרה?"  צריכה  היא  אם 

ביתר-ירושלים.  בקו  שלנו  הטלפון  משיחות 

נזקקתי לכמה דקות כדי לעכל את משמעות הדברים. להציע לה 

השתתפות בהכנה? כמה, מגש אחד? שניים? לבקש תשלום 

על עוגות שאשלח לה? להידחף למקום שאולי לא רוצים אותי 

הרגשתי  בו?  מעוניינת  איננה  אולי  שרוחי  שירות  להציע  בו? 

מסובכת לגמרי. אבל להתקשר הייתי חייבת. אימא אמרה.

לקבל,  שהתחלתי  ההזמנות  להיקף  מודעת  שאינה  ייתכן 

הולם  בלב  רבים,  בחששות  לדרך  יצאתי  אומנם  ה'.  ברוך 

ובתפילות, אך הגלגלים החלו לנוע. עוף השמיים הוליך את הקול. 

לקוחות מרוצים הם המשאב הטוב ביותר של העסק, אמרה לי 

היועצת העסקית. ואכן, נוכחתי בכך. אנשים מתקשרים, וכמעט 

בעיקר  מדובר  שלי  בעסק  במחמאות.  מתחילה  השיחה  תמיד 

הפרסומת  וזאת  להתלהבות,  שמובילות  השטח  מן  בטעימות 

אני  למציאות,  הופך  שהעסק  וברגע  בשבילי.  ביותר  הטובה 

חייבת ללמוד מחדש את תפקידי במחול העוגות המשפחתי.

מילים  בלי  מתפללת  לרוחי,  טלפון  הרמתי  קל  בהיסוס 

ביותר  והנכונים  הטובים  למחוזות  השיחה  את  יוליך  שהקב"ה 

בעבור שתינו. "כמו שציפי ופניני ובלימי ואולי גם חיוש תרצינה 

לשלוח משהו לבר מצווה", פתחתי, בלי גינונים והקדמות, "גם 

אני רוצה לשלוח לך עוגה או שתיים, משהו מכובד.

"מה פירוש?" 

לומר לה בפירוש. אני  לי  נעים  היא באמת לא מבינה? לא 

"רוחי,  מאוד.  תתאכזב  ובסוף  ציפיות,  תפתח  שהיא  פוחדת 

אני מכינה לך עוגה כי את גיסתי, ולא כי הזמנת אצלי לאירוע 

כבעלת עסק לעוגות מעוצבות".

"אהה", נשמעה התגובה האנמית.

התנצלתי. "את מבינה? יש כמה רמות בהזמנות שאנשים 

מזמינים. אני אכין לך בעזרת ה' עוגות יפות, חתוכות, טעימות, 

אבל לא..." איזה עסק ביש. למה אני מסתבכת?

היה  זה  טרויבע,  של  לאירוסין  ששלחת  מעוגה  "טעמתי 

בציפוי שקדים פרוסים, לא נראה הכי מסובך. מה את אומרת? 

משהו בסגנון הזה?"

לא בדיוק. העוגה ההיא דווקא הורכבה ממוצרים יקרים.

אחיותיי  את  האירוע,  את  לדמיין  ניסיתי  קצת".  "כ...כן, 

יצירות הפאר  את  ומהללות  שולחן הבר  מול  עומדות  וגיסותיי 

שאשלח. אולי הן לא תבנה שזה היה בהתנדבות גמורה. אולי הן 

תתכננה שגם לשמחות שלהן אשלח ברמה כזאת. ואז... כדור 

השלג עלול להתגלגל במדרון ולצאת מכלל שליטה. המשפחה 

גדלה, ברוך ה', ושמחות בקצב הן רק שאלה של זמן. האם אוכל 

לעמוד בדרישות של כולם?

חיוש
נחמי

ציפי

ל' פוטש | א' בראון | י' ברג | ח' פרידמן
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ללאאאהה פוטטטטששש

ועל שמאל

על ימין

הגעת לאבחון. את רוצה לדעת למה אינך 
מצליחה בעבודה או למה יש לך חוסר עקביות 

באימהות. המאבחנת מבקשת ממך למחוא 
חברתה. מה תחשבי אז? כפיים, לשלב ידיים, להניח יד אחת על גבי 

שהיא לא מאבחנת? שלא באת למסיבה בגן? 
שמה פתאום למחוא כפיים כשהמצב קשה כל 

כך? 
את כותבת ביד ימין או בשמאל? ברוכה הבאה לאבחון כירולוגי. 

וילדייך? האם ירשו ממך תכונה זו? 
ימין ושמאל תפרוציומה זה אומר עלייך שאת שמאלית? 
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גזר, מלפפון, סלק, פלפל ותפוח – מי המציא את השילוב הזה, ומה 

קורה כשהוא נכנס אל תוך מסחטת פירות, ומשם, למערכת הדם? 

| איך מרימים ברזל שצנח לרצפה, ואיך הופכים אם בישראל ממצב 

נגרר לגורר | איך הופכים חומרים הכי זמינים לפצצה של בריאות.

מהמטבח של הרבנית קניבסקי, היישר למטבח הביתי שלנו.  

מספרת  רעבה",  תמיד  כמעט  אני 
"כצליאקית, 

הכוח  את  לזה  "תוסיפי  עילית.  ממודיעין  דויטש  אילה 

שהאימהּות דורשת, ואת הרצון להתנזר מדברים משמינים 

מדי, ותקבלי מתכון לעייפות כמעט תמידית.

"בוקר אחד פגשתי את שכנתי המקסימה רותי שרמן. 

'את נראית כל כך טוב', אמרתי לה בקורטוב של קנאה. 

חיוני היה בהן, למרות 
היו זוהרות וחלקות, ומשהו 

פניה 

שלחה  רותי  לאחרונה.  עברה  שהיא  קלה  הלא  התקופה 

כנראה  'זה?  ואמרה:  הטובים  מחיוכיה  אחד  את  אלי 

בזכות המיץ. הוא משפיע על העור, רוצה שאכין לך גם? 

אני מכינה כבר לכמה שכנות'.

על  ונצורות  גדולות  שמעתי  מזמן  בחיוב.  "הנהנתי 

המיץ המופלא שהרבנית קניבסקי נהגה להעניק ולהמליץ 

הטרחה  רק  כוח.  של  לזריקה  שנזקקה  אישה  לכל  עליו 

ממני,  ידרשו  והתהליך  שהמסחטה  והמקום  והלכלוך 

הרתיעו אותי.

"סיכמנו על ביקור בבוקר יום אחד. רגע לפני הריצה 

רותי,  של  לביתה  גיחה  עשיתי  הילדים  של  להסעות 

הוזמנתי פנימה אל הבית המטופח והנאה )אולי כשאהיה 

הצליחה  הזו  המחשבה  ככה?  יראה  ביתי  גם  גילה  בת 

לנוזל  ונתתי  שהכול  בירכתי  אותי(.  לעודד  איכשהו 

האדמדם להיספג עמוק בגופי בתוך מירוץ הבוקר ולפזר 

בו את השפעתו הברוכה. המנהג הזה הפך קבוע. 

"'ביום שישי תקבלי מנה כפולה, גם לשבת', הבטיחה 

בהכרת  אליה  חייכתי  המן',  'כמו  חמישי.  ביום  רותי  לי 

תודה, מביטה אחורנית אל השבוע שחלף עלי. אין ספק 

יותר  והרבה  עייפות,  פחות  עצבים,  פחות  שם  שהיו 

חיוניות". 

סוכנות  מנהלת  שרמן,  לרותי  פניתי  אילה  בעקבות 

מזה  עילית  במודיעין  טורס"  "לפיד  המצליחה  הנסיעות 

שנים רבות.

הזה,  המיץ  עם  שלך  הראשונה  ההיכרות  על  לי  פרי 
ס

ומה מביא אותך לטרוח על הכנתו מדי בוקר, לא רק עבורך, 

אלא גם למעגל לא קטן של שכנות.

לא קל לרותי לחזור אחורה אל תחילת הסיפור, לפני 

חודשים ספורים. 

החולים.  לבית  והובהל  מאוד  חלה  בעלי  אחד  "יום 

הייתי שם בשבילו לסעוד אותו, שפכתי תפילות רותחות, 

ובתוכי הרגשתי מרוקנת. מצבי הנפשי היה רדוד. הסביבה 

אינני 
ש וכיוון  הרגעה,  תרופות  לצרוך  לי  הציעה  שלי 

חסידה גדולה של תרופות כימיות, התנגדתי.

"אל תוך האופל הזה נכנסה יהודית טולידאנו היקרה. 

"זה התחיל בהשגחה פרטית מופלאה. היא נזקקה בסך 

הכול למספר טלפון של מישהי מסוימת, ואחרי חיפושים 

זו שהיה לי המספר והענקתי לה אותו.  רבים, הייתי אני 

היא כל כך שמחה במספר הזה, והרגישה צורך להחזיר לי 

משהו כהכרת הטוב.

"באותו יום דפק אחד מילדיה בדלתי עם בקבוק של 

מיץ אדום לא מזוהה. 'אמא שלי שלחה את זה, זה המיץ 

של הרבנית קניבסקי', אמר. לא היה לי שמץ מושג במה 

מדובר, רק שמה של הרבנית קניבסקי, הדמות שליוותה 

אותי וחיזקה אותי בשנים הלא קלות של ההסתגלות לארץ 

)גרנו לפני כן במשך עשרים וארבע שנים בליקווד(, היה 

זה ששכנע אותי לטעום את המיץ. סגולות לישועות לא 

מיותרות לי עכשיו, אמרתי.

"שתיתי את תכולת הבקבוק עד תומו, הרגשתי שחיים 

יהודית שבעלי  כך שמעה  אחר  בעורקי.  זורמים  חדשים 

חולה מאוד, והמשיכה להשקות אותי במיץ הזה במשך 

לעולם  מאתנו  נפרד  בעלי  שבמהלכם  שבועות,  שלושה 

שכולו טוב. ישבתי שבעה וחוויתי אבל כבד.

"לא היה קל. ואני יכולה לומר בפה מלא שהמיץ הזה 

היה השליח מאת ה' להחזיק אותי על הרגליים, להעניק 

לי 'ּפּוש' של אנרגיה בכל בוקר מחדש, ולסייע לי בס"ד 

לחזור, למרות הכאב הצורב, לשגרת העבודה המבורכת".

ואז רכשת מסחטה...

עז להפוך  רצון  בי  "עם תחילת החזרה לשגרה, בער 

הזה,  החסד  מעגל  את  להמשיך  לנותנת,   – ממקבלת 

סיפרתי על המיץ הזה  ולסביבה שלי.  כוח לעצמי  ולתת 

טרי  מיץ  של  שירות  להן  והצעתי  שפגשתי,  לשכנות 

היישר מהמסחטה מדי בוקר. שכנה ועוד אחת באו, שתו, 

פצצת
אנרגיה

רר הביתי
במק
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זכור ימות עולם

לבנות הנעורים

לילד

דמויות הוד

לילדה

לגיל הרך

ָהַרָּמ"א, ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ַרִּבי מֶֹׁשה ִאיֶסְרִליׁש זי"ע

ֵהיָכן נֹוַלד ּוָמַתי?
ַנת  ׁשְ ְסִביבֹות  ּבִ ְקָרקֹוב  ּבִ נֹוַלד 

י ִאיֶסְר'ל . דֹול ַרּבִ ה'ר"צ, ְלָאִביו ַהּגָ
ָמַתי ִנְפַטר?

(ְוֵיׁש  של"ב  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ ִנְפַטר 
ֵמ-440  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  של"ג)  אֹוְמִרים 

ָנה. ׁשָ
ִאיר ָלנּו: ִהׁשְ אֹוָצרֹות ׁשֶ

ְלָחן ָערּוְך, 'ְמִחיר  ה' ַעל ֵסֶפר ׁשֻ ּפָ 'ַהּמַ
"א  ַרּמָ ׁשּו"ת  ר,  ֶאְסּתֵ ת  ְמִגּלַ ַעל  ִין'  ַהּיַ

ְועֹוד.

ָהיּו  ה  מֹׁשֶ ָהַרְך  ֶלד  ַהּיֶ ל  ׁשֶ רֹונֹוָתיו  ׁשְ ּכִ
יָנתֹו ִהְפִליאּו  ְכלֹו ְורַֹחב ּבִ ְנִדיִרים; עֶֹמק ׂשִ

ֶאת ַהּכֹל.
ים  ִמּלִ ִלְקרֹא  ָיַדע  לֹׁש  ׁשָ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ

ְמּגּום. ִלי ׁשּום ּגִ ֵלמֹות ּבְ ׁשְ
ׁש  ִנּגַ ִנים,  ׁשָ מֹוֶנה  ׁשְ לֹו  ְלאּו  ּמָ ׁשֶ ּכְ
ְיִדיעֹוָתיו  י  ּכִ לֹו  ְוָאַמר  ָאִביו  ֶאל  ד  ַהְמַלּמֵ
ֵאין  ְוִכי  ּלֹו,  ׁשֶ ַעל  עֹולֹות  ּתֹוָרה  ּבַ נֹו  ּבְ ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִמּלֹוָתיו  דֹו...  ְלַלּמְ יֹוֵתר  ַמְתִאים  הּוא 
ָלַקַחת  ִאיֶסְר'ל  י  ַרּבִ ֶאת  ֵהִביאּו  ד  ַהְמַלּמֵ
אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ יָבתֹו  ִליׁשִ ּוְלהֹוִליכֹו  נֹו  ּבְ ֶאת 
ל ְקָראָקא,  ּה ׁשֶ אֹו זי"ע, ַרּבָ ה ַלְנּדָ י מֹׁשֶ ַרּבִ
ְוַיְכִניסֹו  ְיִדיעֹוָתיו  ֶאת  ְבַחן  ּיִ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
ֶאת  אֹון  ַהּגָ ַחן  ּבָ ָעַתִים  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יָבה.  ַלְיׁשִ
ֶלד  ְוַהּיֶ ָמָרא,  ּגְ ּבַ ׁשֶ ׁשֹות  ַהּקָ ְגיֹות  ּסֻ ּבַ ֶלד  ַהּיֶ

ַתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג. ָעָנה לֹו ּכְ

ְקָצת ַעל ַיְלדּות ְּגדֹוָלה

ְמַעט ִמן ָהאֹור

ַהְמַלֵּמד  "ָׁשַמְעָּת? 
ֶּבן  ַרק  הּוא  ֶהָחָדׁש 
ֶעְׂשִרים!" ִהְתַלֵהב ֶחְזִקי.

"ֶּבֱאֶמת?" ִהְתַּפֵּלאִתי.
קֹול  ִנְׁשַמע  "ֶּבֱאֶמת!" 
ִהְסּתֹוַבְבנּו  ֵמֲאחֹוֵרינּו. 
ֶרֶּב'ה  ֶזה  ָהָיה  ִּבְמבּוָכה. 
ֶׁשִּׂשיָחֵתנּו  ְׁשַנייְדַמן, 
"ַוֲאִני  ְלָאְזָניו...  ִהִּגיָעה 
הֹוִסיף  ָׁשַמְעִּתי", 
ִמיֶׁשהּו  "ַעל  ָהֶרֶּב'ה, 
ִנֵהל  ֶעְׂשִרים  ֶׁשְּבִגיל 
ָרָמה,  ְּבָיד  ֲעָנִקית  ִעיר 
ַהְּיהּוִדי ָסר  ְוָכל ָהעֹוָלם 

ְלִפְסֵקי ִהְלכֹוָתיו!"
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"די! זהו. נמאס לי! זה חסר סיכוי!" 
מאיה שמטה את ידה ממעקה הברזל, 

והתיישבה על הרצפה. מנגבת את פניה 
במגבת הגדולה, האדומה שקיבלה... 

מתי זה היה?- לפני עידן ועידנים, ממיכל, 
כאשר הלכה לראיון בבית הספר 

לריקוד. 'תרקדי להצלחה' רקום עליה. 
בטח... אני נוטפת זעה כאילו רצתי 

מרתון, ובקושי הלכתי חמישה צעדים...

"מאיה? מה קרה? למה עצרת?" 
רחל הפיזיותרפיסטית התקרבה 

אליה, גם אמה קמה מהכיסא 
שעליו ישבה בפינת החדר.

היא נאנחה. "די, אין לי כוח. אין לתרגילים 
הללו כל טעם... זהו, עלי להשלים עם 

זה שאשב בכיסא גלגלים, או מקסימום 
אדדה על קביים כמו איזו זקנה..." 

המרירות נתזה מפיה, לא נותר כל 
זכר ממאיה האופטימית, האנרגטית. 

מה שתאונה ארורה יכולה לגרום 
לבן אדם. צדק מי שאמר שאפשר 
לאבד חיים ברגע - רגע אחד של 

אי שימת לב. וגם אם תחיה עד גיל 
שיבה, חיים הם כבר לא יהיו...

"מאיה, אסור לך להפסיק. את זו 
שאמרת 'ההצגה חייבת להימשך'. 

רצית לרקוד במסיבת הסיום, זוכרת?"

מסיבת הסיום... חלום רחוק. ודאי 
שהיא זוכרת. ריקוד הסולו במסיבה 

היה אמור להיות ה'אודישן' שלה - 
כרטיס הכניסה לבית הספר לריקוד. 

עכשיו הכל אבוד.

"כן, רציתי". הדמעות עמדו בעיניה. לא. 
היא לא תבכה, היא לא תראה חולשה.

"אבל זה היה כשעוד הייתי תמימה, 
שחשבתי שאצליח לחזור לעצמי... 

אבל תראי אותי..." היא הצביעה 
על רגליה, מבט מיוסר בעיניה. "אני 

בקושי יכולה ללכת... אז לרקוד?"

"מאיוש, יש לנו עוד חודשיים עד 
למסיבה. ותראי! תראי כמה התקדמת! 
מי היה מאמין לפני חודש שבכלל תלכי. 

ועכשיו- נכון, קשה. אבל את תעשי את 
זה. זה החלום שלך, אסור לך לוותר". 

אמה הסתכלה לתוך עיניה החומות, 
שפעם הראו נחישות, רצון, תקווה. 

מנסה לחפש בהן את הנצנוץ המוכר. 
אבל לא, הן היו כבויות, אטומות.

"כאן נהג רכבת החלומות", הציניות 
נטפה ממנה, לועגת לכמיהתה 

הפנימית, ממש כמו רגליה 

החלום ושיברו / 
 תהילה אוחיון
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המתעלמות מכל מאמציה. 

"הגענו אל התחנה האחרונה 
- המציאות. תאספו את כל 

השאיפות שלכם, ותשכחו מהן. 

"אמא, אני רוצה לחזור למחלקה 
עכשיו". לא. אני רוצה לחזור לאחור, 

לחיים שקדמו למה שקרה.

היא נאחזה במעקה, מנסה לקום. 
רחל התקרבה אליה בעדינות כדי 

לעזור לה לעבור אל כיסא הגלגלים. 
היא יודעת, מכירה את הילדים 

והמבוגרים הכישרוניים שהיו רגילים 
כבר זמן רב לגלוש על גלי חלומותיהם, 

ובלי הודעה מוקדמת, התרסקו אל 
חופי המציאות המרה. לא התרגלו 
לעובדה שהצלחה נקנית במאמץ, 

ולכן הם מוותרים כל כך מהר.

"אני אתן לך ללכת היום", היא אמרה.

רצינית? באמת תודה! 
כאילו שאלתי אותך...

מאיה הפנתה את ראשה, 
אך רחל התעלמה מהגישה 

המסתייגת והמשיכה -

"אבל מחר" היא הביטה בעיניה, למרות 
סירובה, "מחר אני אחכה לך כאן, כי 

אולי את ויתרת היום, אבל אני לא.

מאיה, תסתכלי עלי. הקדוש ברוך 
הוא חנן אותך בכל כך הרבה, מעולם 

לא היו לי מחלימים ברמת פציעה 
כמו שלך, שהתקדמו כמוך".

היא עצרה לקחת נשימה, לא קל 
לעשות את השיחות הללו.

"מאיה, יש לך כוח, יש לך פוטנציאל. אני 
לא צריכה לומר לך, את יודעת טוב ממני 

שכדי להגיע לביצועים מעולים בריקוד 
- צריך הרבה התמדה ועבודה קשה".

"אל תדברי איתי, דברי עם 
הרגליים האלו!" מאיה הסכימה 

להתייחס לדברים סוף סוף. 

רחל לא הסכימה להיכנע למרירות 
של הנערה שמולה. "אל תאשימי את 
הרגליים בחוסר הרצון שלך - בפחד 

שלך מכישלון. כן, מאיה, חלומות 
מתגשמים. אבל הם מתגשמים בעבודה 
קשה וברצון אמיתי. את יכולה להצליח, 

החלום קרוב אלייך. השאלה אם את 
רוצה לעשות את הצעד אליו".

היא הסתובבה, מותירה אותה לבדה. 

אני את שלי עשיתי, ועכשיו 
מאיה, הבמה כולה שלך...
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* * *

מאיה ישבה במרפסת שבקצה מסדרון 
המחלקה השיקומית, נשענת על 

המעקה הקר, נותנת לרוח הסתווית 
לבדר במחולה כמה תלתלים סוררים 

שמצאו את דרכם אל מחוץ לצמתה 
הארוכה. היא הביטה בכוכבים 

המנצנצים באפלה, מנסה לחפש ביניהם 
תשובה לשאלות הרבות שמציפות 
אותה. תשובות לפחדים, תשובות... 

להכל. "אבא שבשמים, בבקשה תעזור 
לי... אני מפחדת..." לחשה אל הדממה.

"אבא שלי אמר שכל מה שאתה 
עושה הוא טוב מוחלט, גם אם הוא 

נסתר מעינינו... ואני... אני יודעת את 
זה, אבל... אבל לפעמים קשה לי 

לראות אותו", היא בלעה את רוקה. 

אולי באמת רחל צודקת, אולי הבעיה 
אינה ברגליים אלא בה, בכניעה 

שלה מול הפחד, מול החשש 
לפתח תקוות שיתבדו, שוב.

היא מוותרת מהר מדי? היא לא 
עושה מספיק כדי להגשים את 

החלום? לא החלום לרקוד, עוד 
הרבה לפניו - החלום ללכת...

אבא! אני רוצה לשנות, בבקשה תוציא 

אותי מהשיתוק, לא ברגליים, אלא בלב...

"אז גם את כאן" נשמע קול מאחוריה. 
מאיה הייתה מנתרת ממקומה, אילו 

רק יכלה לנתר... אך במקום זאת 
היא הסבה את ראשה באיטיות 

אל מקור הקול. הייתה זו רחל.

"כן, אני כאן". מאיה החזירה מבטה 
אל האופק. אני כאן כי המילים 

שלך לא נותנות לי לישון.

"היי מאיה", היא קרבה אליה. 
"אני מצטערת אם הייתי קשוחה 

אתך הבוקר... אני... פשוט כאב 
לי לראות אותך מוותרת אחרי 

שהשקעת כל כך הרבה...".

"זה בסדר, הכל טוב". כן מאיה? הכל 
טוב? אז למה דמעות מתגנבות לקולך?

"את אולי רוצה לומר לי מה את 
באמת מרגישה?" ניסתה רחל 

לדובב את הנערה השבורה שמולה, 
היא לא פסיכולוגית, גם אינה 

מתיימרת להיות כזו, אבל הילדה 
הזו נראית אבודה כל כך...

מה אני באמת מרגישה?

"אני... אני מרגישה ש..." הדמעות התחילו 
לזלוג בחופשיות, פורצות את הסכר 
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שהציבה להן עוד מהבוקר. מהבוקר? 
הסכר הזה הוצב מהרגע שפקחה את 

עיניה לאחר התאונה, מנסה לשמור את 
עצמה חזקה בשביל כל הסובבים אותה. 

כולם ראו בה גיבורה. הם עטפו אותה 
בחום ואהבה, זה כן, אבל אף אחד לא 

שאל אותה מה היא מרגישה באמת.

"מאז שהייתי קטנה אהבתי 
לרקוד", החלה מאיה במונולוג רווי 

דמעות, פותחת את סגור ליבה.

"עוד בארץ, בישראל. ההורים שלי 
זיהו את הכישרון, הם ראו שאני מאוד 

אוהבת את זה, ורשמו אותי לחוג ריקוד 
של בית הספר. ומאז... ומאז פשוט 

התאהבתי בזה". היא חייכה חיוך מר 
מבעד לדמעות, חוזרת עשר שנים 

אחורה לשכונה הישנה שלה בירושלים.

"משם זה המשיך לחוג קצת יותר 
מקצועי, כשגדלתי. בירושלים, 

את יודעת, יש קצת יותר אופציות 
לחוגים ליהודים בכלל, ולחרדים 

בפרט..." היא חייכה אל רחל.

"היה לי ברור שאמשיך ללמוד בחוג הזה, 
אבל אז... אז הציעו לאבא לבוא לכאן, 

למקסיקו, לעזור לחיזוק החיים הרוחניים 
של הקהילה היהודית... הפסקתי 

ללמוד, קיוויתי שאוכל להמשיך כאן".

רחל הסתכלה עליה, מנסה לדמיין 
את מאיה הקטנה שכל מה שהכירה 
נעצר בבת אחת, פתאום היא צריכה 

לעבור לארץ חדשה. לא נראה לה 
שהיא הייתה מסוגלת לזה...

"בקיצור, הגענו לכאן, בהתחלה מי 
חשב בכלל על ריקוד? חשבתי רק איך 
אני חוזרת לארץ..." היא נזכרת בלילות 

ההם, שהתפללה שיבוא כבר משיח, ולו 
רק כדי שתוכל לעלות על כנפי נשרים 

ולדאות מכאן בחזרה לשכונה בירושלים. 

"אבל אז גילתי את בית הספר לריקוד 
של חוי גרוס!" עיניה נצצו בדיוק כמו אז.

"את יודעת מה זה? מעולם לא העזתי 
לחשוב על דבר כזה! בית ספר, עם 

מורה חרדית, בית ספר מקצועי שלם!"

"אבל", הנצנוץ כבה. "בקושי ידעתי 
אז אנגלית, ועל ספרדית - בכלל 

לא היה מה לדבר... לכן אמרה אמא 
שאלמד קודם את השפה, אתאקלם 

במקום, ורק אז היא תרשום אותי...

כמעט שנתיים עברו, והיום הזה הגיע, 
לפני כמעט חודש וחצי... אבל, ביום 

הזה... ביום הזה, הגיעה גם המכונית 
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שלקחה ממני את היכולת ללכת". 
היא מעפעפת בעיניה במהירות, 
כאילו כדי למחוק את הזיכרונות.

רחל נושכת את שפתה התחתונה, 
מה אומרים במצב כזה?

"רחל! תגידי משהו, אפילו ללכת אני 
לא יכולה!" תחינה בעיניה, בקולה.

"בוודאי שאת יכולה! היום, היום! את 
הלכת בחדר שלי!!!" היא מתכופפת 
אליה, אוחזת בידיה, מנסה להעביר 

לה את כול הכוחות שבעולם.

"הלכתי רק חמישה צעדים..."

"נו? ולפני שבוע לא הלכת 
בכלל!" היא מזכירה.

"כן, אבל הרגשתי כאילו טיפסתי 
על ההימליה עם... עם עקבים!"

למרות המצב הכל כך לא מצחיק, רחל 
מוצאת את עצמה צוחקת בלי להפסיק, 

ומאיה, לאחר הלם קל, מצטרפת 
אליה - גם זו דרך להפיג מתחים...

"אבל עזבי", מאיה מסכמת לאחר 
ששככו גלי הצחוק. "אולי באמת אני 
מאשימה את הרגליים שלי בפחדים 

של עצמי, אבל מה לעשות... זהו 
חלום וִשברו". חסומה, לא מסוגלת.

"את יודעת", אומרת רחל לאחר כמה 
שניות. "הפתגם הזה 'חלום וִשברו' הוא 

עיוות קל של הפסוק מספר שופטים, 
'ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ִּגְדעֹון ֶאת-ִמְסַּפר ַהֲחלֹום 
ְוֶאת-ִׁשְברֹו'". היא מגחכת כאשר היא 

רואה את מבטה הנדהם של מאיה.

"אל תתלהבי, למדתי עם הבת שלי 
למבחן... בכל אופן, הפרוש של 

המילה 'שברו'- זה 'פתרונו'. מאיה, 
לפעמים החלומות שלנו נשברים, 

ואנחנו יחד איתם. אבל לכל שבר יש 
פתרון! יש דרך להיטיב את המצב". 

הדמעות זולגות מעיני שתיהן.

"בסוף הפסוק, מאיה, בסוף הפסוק 
גדעון אומר לעם ישראל 'קומו כי 

נתן ה' בידכם את מחנה מדין'. קומי, 
מאיה! קומי! ותתני לקדוש ברוך 

הוא להוביל אותך לעבר הפתרון, 
פתחי לו פתח להכניע את פחדייך.

מאיה, אנו כל כך קטנים ושבריריים, וה' 
כל כך גדול. אינך יכולה לעשות הכל 
לבד, מאיה! תאמיני בה', הוא יפתור 

את הכל הרבה יותר טוב מאיתנו...

קומי מאיה, ואני ואת עוד נרקוד יחד 
במסיבת ההודיה שלך, בעזרת ה'!

תביני, מאיה, הכל ביד ה', לא 
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בידנו. כל מה שאנו עושים הוא רק 
השתדלות, אל תפחדי ממנה... "

מאיה חייכה מבעד לדמעות, רחל 
צודקת. "אז, את פנויה מחר בבוקר?"

רחל צחקה "אני חושבת שאני 

יכולה לסדר משהו..."

וכך, על מרפסת קטנה, המשקיפה 
על חצרו של בית החולים נוצר לו 

ריקוד חדש, ריקוד של אמונה.



בס"ד

לפעמים חלומות /
ברכי זולדן

לפעמים חלומות

מתגשמים

לפעמים חלומות

נעימים

חלום שבך קם והיה

עמוק מבפנים-

לתחייה.

לפעמים חלומות

בליבך

לפעמים בעמקי

נשמתך

חלום בהקיץ

או בליל

חלום מקווה, מתפלל...

לפעמים חלומות

מתגשמים

בתפילה לבורא

עולמים

שחלום- חלומנו

העם

ייעור ויקום 

ויושלם

ואת, ואני

נתעורר

כחולמים היינו-

מהר

עוד חלום

של מקדש

יתגשם

וחלום מלכותו 

של השם

יהפוך מציאות

להיות

ויותיר-

לפעמים חלומות.
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מאזינה לחלומות /
 מלכי כהן

הוא ליווה אותי מאז שאני זוכרת 
את עצמי, התעוררתי איתו בבקרים, 

למדתי איתו למבחנים, והוא 
התייצב איתי בכל השיעורים...

לאמיתו של דבר, הוא הסב לי עניין רב, 
העסיק אותי שעות, לקח אותי למחוזות 

קסומים, וטייל איתי במקומות הזויים...

בעיניי זה היה נפלא!!!

אך יום אחד זה קרה, שמתי לב שאני 
ממש כבר לא ילדה, והתחלתי להפנים 

שהחיים כאן אינם חגיגה, יש יעוד 
ומטרה, ועוד מעט גם אני כלה... 

היה זה הרגע שאמרתי, עד כאן! 

כי ביני לבינו הקשר זרם, הייתה הבנה 
הדדית, הכלה ותמיכה אין סופית... 

אבל שנינו, בהיכרות של שנים, הבנו 
שבבניין החדש שעוד מעט אקים, 

איך לומר... זה לא כל כך התאים... 

בלי תכנונים ובלי גינונים אמרתי 
לו שלום, פעם אחת, לעולמים... 

את שואלת אם היו געגועים? אז ככה, 
בהתחלה, בימי הבראשית, כשכל יום 

מובנה כמו בתבנית, תפילה, כולל, 
ארוחה ושינה, אין יוצא ואין בא - מי 

זכר אותו בכלל? ואחר כך, את יודעת, 

כל יום ומעלליו, אז מי חשב עליו?

אבל הוא לא שכח, והוא חזר.

ותפס אותי בלתי מוכנה. פתאום, 
באמצע העמדת מכונה, וכך כשביד 

אחת חולצה לבנה ובשנייה גרב 
אחד בודד - קפצה לי תובנה...

עד כמה שתנסי אותו להדחיק, 
ותציירי במוחך עד לאן הוא הרחיק, 
הוא ישוב ויתמקם עמוק לך בפנים, 

כי שם מקורו, ומשם הוא התחיל...

כי לכל אדם חלום משלו, והוא 
נובע מהנקודה הכי אמיתית שבו, 
מהמקום הזה שד' טמן בו כוחות 

ויכולות, והן ייחודיות רק לו, למילוי 
שליחותו, להגשמת חלומו.

רק ירידת הדורות הביאה אותנו 
למציאות, בה קשה לאדם לזהות 

את הרצון האמיתי שנלחש לו 
בקול אלוקי, כי תמיד יופיעו ה"מה 

יגידו" וחבריו הנאמנים, ולמוסכמות 
חברתיות מיד נמשכים...

לפעמים אלו חששות ותהיות, על 'כדאי' 
ו'משתלם' ומה שביניהם... או סתם 
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אינספור שיקולים מכל המינים והסוגים...

ויש גם את הפחד והרתיעה 
מכישלון ומעידה, 

והם עומדים שם לרועץ, וכך 
בקלות כל חלום מתנפץ.

וחבל. כי אם נשכיל לבחון היטב , מהו 
הרצון האמיתי של הלב, נעשה קצת 

שקט ונקשיב, ונהיה נאמנים - למקורות, 
לעצמנו, לרצונות שלנו ולשאיפות שבנו, 

נוכל לזהות את השליחות האמיתית, 
שנקבעה לנו בהשגחה פרטית... 

ואז,

המרחב לנו פתוח, להתעופף 
שם עם הרוח

לתת ביטוי לכל רצון 
ולהגשים שם כל חלום.

ובנימה אישית, 

היה לי חלום נעורים חזק, שנדחק 
ונדחק, עד שהרגשתי שבאמת נמחק, 

והוא צץ לו פתאום בכל העוצמה, 
אחרי חמש עשרה שנה, בהן ניסה 

את כוחו כמה פעמים, ושב והזכיר לי 
שהוא שם בפנים, אך היו לי סיבות לא 

מעטות להתעלם ממנו ולא לנסות.

אך הפעם, בלבל אותי בהופעתו 
הפתאומית, והכריח אותי להיות 

אמיתית. להקשיב לרצון החזק הבוער, 
להריץ שאלה, ואצל גדול לברר...

קבלתי הוראה חד משמעית 
'לעשות עלייה' בצורה מידית!!! 

חלום של שנים כך הפך למציאות. 
ושקט לו לעד עם ביצוע השליחות.
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חלמתי להיות /
תרצה אפללו

חלמתי להיות בסדר, גיליתי משהו אחר...

כשהחלום הופך לסיוט, 
כשהסיוט הופך לחלום

יש לי חלום, לסלוח באמת, 
לנקות את הלב.

כשיש לי חלום אני זוכרת )לפעמים 
כן ולפעמים לא...( שאני לא לבד.

אני דופקת על הדלת המתאימה, דלת 
ארמון המלוכה, מקום משכן מלך 
מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

בידיים שלי נמצא חלומי.

זה יכול להיות חלום קטן, זה 
יכול להיות חלום גדול,

אבל הוא יקר לי, כי ה’ החדיר אותו 
לליבי, שאעשה ממנו משהו במציאות.

אולי חלום טוב, אולי חלום רע...

מה שבטוח, שמה שייצא 
ממנו תמיד יהיה לטובה!

.

חלק ראשון

קשה לי לחיות את החיים באמת

קשה לי שאיני חיה את חיי באמת

עדיף לי להיות בסגר

כל זמן שאומרים לי שאני בסדר

אבל מה כל זה שווה

עכשיו שאמרו לי 

שאני  

בסדר...

איך כדאי לי לחיות באמת?

להיות אני

זה נראה לי 

הכי בסדר

חלק שני 

חלומי התנפץ,

האם אני בסדר?

אינני יודעת

מה שאני יודעת זה שטוב לי.

טוב לי כשאני חיה באמת

טוב לי כשאיני משקרת
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ו"מה יגידו?" כבר לא חשוב כל כך.

חשוב שיהיה טוב

חשוב שנסלח

אפילו שאמרנו כך.

אני נפתחת, יוצאת לעולם

מסתכלת לו בעיניים

אינני מפחדת 

ממה שיגיד לי עכשיו.

אבל עדיין

קשה לשכוח...

חלק שלישי: 

רמסו לי את החלום

התעלמו ממנו

דרכו עליו

המשיכו הלאה.

אני נשארתי שם

דומעת

כשליבי בידיי

נשבר מול עיניי.

חלמתי להיות בסדר

גיליתי משהו אחר

חלומי הפיל אותי

מישהו הרים אותי

שאל אותי: את בסדר?

את לא וזה בסדר

אעזור לך, אל תדאגי, 

יהיה בסדר...

להפוך מילים קשות לציפורים עפות

לראות את העולם מעבר לפגיעות

זו עבודה שלא עושים לבד,

רק עם בורא עולם!

לסלוח באמת, זו עבודה שאי אפשר 
לעשות לבד, רק בסיוע צמוד מלמעלה!

תנצלי את חודש אלול, כשהוא קרוב 
כל כך, שיעזור לך לסלוח ולהרגיש 

עם עצמך טוב יותר, שיעזור לך 
להגשים את כל חלומותייך לטובה!
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שכבתי לי במיטה, מכורבלת בשמיכה 
דקיקה, ולא הצלחתי להירדם. 

מלחמה של ממש התחוללה לי 
בפנים, בלבול גדול של קולות 

ומחשבות מילא את ראשי.

חושרע הפנה אלי אצבע מאשימה: 
"רק לחלום את יודעת! רק לחלום! 

תראי כמה קבלות קיבלת על 
עצמך באלול שעבר. רצית להיות 

"המושלמת", את כזאת לא יוצלחית! 
תראי את הטבלה שכתבת בסוף השנה 

שעברה, כמעט 'וי' אחד אין בה!

שתקתי. נזכרתי בשנה הקודמת. חזרתי 
בערב אלולי מהרצאה מעוררת על 
הכנה לימים הנוראים, וכך, כשכולי 

כוונות טובות ישבתי להכין את 
הטבלה. היו בה אין ספור קבלות:

חלומות של אלול /
נאוה

הצלחתי מספר ימים בשבוע פירוט קבלה

7  חולצה כשרה
 חצאית שמכסה את
 הברך לפי ההלכה,
גרביים 100 דנייר

צניעות

7  על הילדים שמבלגנים,
 השכנה שמתערבת

ומחטטת

הבלגה

7  לילדים שלא מקשיבים,
 בתור בסופר כשרוצים

לעקוף אותי, בתור לרופא

סבלנות

7  שלוש תפילות
בכוונה בלי דילוגים

תפילה

 עם שכנה נזקקת, יולדות,
משפחה מורחבת

חסד

 עם שכנות בגינה,
בטלפון עם חברות וכו

לשון הרע
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אני עדיין חושבת על הטבלה, 
ואימרה ידועה עוברת לי בראש 

"תפסת מרובה לא תפסת". 

חושרע ממשיך להגביר את 
החשיכה שבחדר, והמילים שלו 

דוקרות אותי יותר ויותר.

"מושלמת מושלמת, איך בכלל חשבת? 

רק אתמול דיברת בטלפון על חמותך 
שלא פרגנה לך על העוגה, ושלשום 

כל כך כעסת על הבלגן שהילדים 
עשו בזמן המנוחה שלך. ומה עם 

החולצה שלבשת היום, את לא 
חושבת שפתח הצוואר צריך תיקון?

ותפילה? בקושי את מספיקה אחת 
ביום. סבלנות? לפני חודש לא 

הסכמת בכלל שיעקפו אותך בתור, 
ואשת החסד, פשש!!! לפני חצי 

שנה כשגיסתך ילדה, אמרת שאת 
לא יכולה לשמור על הילדים, כי את 

עובדת על פרויקט ואין לך זמן בכלל. 

החדר היה חשוך והמנורה הקטנה 
שדלקה לא הצליחה להאיר לי, 

חושרע התגלגל מצחוק.

הרגשתי שהכל צוחק לי, צועק לי, 

מ ו ש ל מ ת חשבת להיות, אה???

ל א י ו צ ל ח י ת, א פ ס ג ד ו ל ! הרגשתי 
שהייאוש אוכל את כולי, רציתי רק 

לשקוע בשינה עמוקה ולשכוח מהכל. 

"חוסר השלמות שלך הוא השלמות 
שלך", לחש בי קול אחר.

"איך זה יתכן?" שאלתי. 

חושרע המשיך לצחוק "אי שלמות שהיא 
מושלמות, ממש קשקוש. כמו כוס עם 

חור! איך בדיוק היא שלמה, איך?"

הקול המשיך ואמר: "כל אדם הוא 
יצירה מושלמת של אלוקים עם מעלות 

וחסרונות, והתפקיד שלנו הוא לתקן את 
המידות הרעות שלנו בצורה מאוזנת, 

לאט, צעד אחר צעד, בלי לחלום".

חושרע הוסיף "את כל כך חולמנית! 
תראי איך הטבלה שלך ריקה".

רציתי לצעוק. לא חלמתי באלול 
הקודם! תראו את הטבלה! אך הקול 

שבתוכי המשיך: "לא התכוונתי 
לחולמנות כזאת, ממש לא, התכוונתי 

שבאלול הייתה לך שאיפה גדולה 
מאוד, המון קבלות, וזו הדרך 

הבטוחה לכישלון. בדיוק כמו תינוק 
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שדורשים ממנו ללכת בגיל חודש".

הרגשתי את חושרע נסוג 
לאיטו וכמעט נעלם.

הקול שבתוכי המשיך, "כדי להשיג 
את המטרה, כדי להשתפר, אי 

אפשר לקבל קבלות רבות. צריך 
בכל פעם פרט אחד, וכך, בהדרגה, 

אפשר להתקדם ולהצליח".

נזכרתי בשיעור יהדות עם המורה 
תקווה. היא סיפרה על האיש 

שרצה לנסוע מתל אביב לחיפה, 
ובטעות עלה לאוטובוס לבאר 
שבע. כאשר הגיע לבאר שבע, 

היה רחוק מהיעד בשעתיים. 

עלה האיש שוב לאוטובוס, 
הפעם לאוטובוס הנכון.

"מתי היה המצב שלו טוב יותר, 
בנסיעה מתל אביב או בנסיעה מבאר 

שבע?" שאלה אז המורה בפאתוס. 
זכרתי היטב את התשובה...

ההבנה שטפה אותי, סוף 
סוף הבזיק גם חיוך.

מותר לחלום, צריך לחלום. וכאשר 
יודעים איך, הכל קל יותר. כוכב קטן 
האיר בחלון, אט אט נעצמו שמורות 

עיניי. נרדמתי. חלומות היו לי ושלוה. 
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להגשים חלומות /
יעל אלברשטיין

עומד חלומך לנגד עינייך רענן וקסום. 
את רוצה לגעת בו. מרחוק הוא נראה 

רך וצמרירי ואפילו חמים. הוא מתקרב 
והנה הוא עשוי טיפות קרירות ורטובות.

כל טיפה בפני עצמה - קטנה 
מדי. רטובה מדי. לא מרווה לא 

מספיקה ולעתים מציקה...

בית חלומותייך בנוי מאותם מזלגות 
שסיבנת, גרביים שהכנסת למכונת 

הכביסה, ירקות שקילפת, חיוכים 
שצלחו במאמץ את מחסום 

העייפות. מילים רעות שנחסמו 
בכוח. מילים טובות שנתנו כוח...

חלמת על אווירה טובה בכיתה, 
במשפחה, בעבודה או בין השכנות 

- הגשמת החלום היא טיפות קטנות 
של רצון טוב, מחשבה מיטיבה, שיחת 

טלפון מפרגנת ודאגה לצרכים של 
השני מבלי לרמוס את אלו שלי.

רצית להיות אדם טוב יותר - זה 

בנוי ממעשים קטנים. פצפונים. 
מילים כאלו או אחרות. מחשבות 

שמסיטים אותן לכיוון הטוב. טיפות.

כל הצלחה בנויה מטיפות קטנות של 
מאמץ. מתפללים עליהן ומתפללים 
שיפעלו את פעולתן - בדומה לגשם.

באותו רגע בו קישרת את אותה עשייה 
קטנה - אולי מעייפת, אולי מעצבנת, 

אל החלום שלך - נגעת בענן. החלום 
המרחף בגבהים התחיל להתגשם.

הקב"ה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. 
אדם אשר רוח בו רוצה להידמות 

לבוראו ובכך להגשים את עצמו.

עוד טיפה ועוד טיפה - תפילה קטנה 
ומלאת כוונה, קבלה קטנה אך חשובה, 

התגברות לכאורה זניחה, צדקה 
קטנה, הטבה זעירה. שנזכה ויתגשם 

חלומנו לשנה טובה ומתוקה.

ובטיפות קטנות, מאמינות, מתקרבות 
ואוהבות, מבקשות ומייחלות, מתאמצות 
ורוצות - נזכה כולנו במאמץ של דורות, 

להגשים את החלום שהוא של כולנו 
ממש, ויבנה לנו ה' את בית המקדש.
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חלום רחוק מהמאדים / 
 סיפור עתידני - מלכי פולק

המילים מהבהבות בעליזות, צבעי 
סגול ורוד מתחלפים בקצביות 
על חזיתות הבניינים, האספלט 

השחור, חלונות הראווה.

"ישראל עתידה להיכנס לאיחוד 
האפריקני, הודות לכוכב החדש".

"טוב לפגוש אותך, נתי"

"מנדי גולדשטיין! לפגוש אותך מחזק 
את האמונה בהשגחה פרטית. אל 

תדאג, לא שכחתי את עזרתך".

"אה, בשמחה".

"מנדי, הכנסת אותי לפלונטר רציני. 
תחשוב ברצינות, אין לי מה להשיב לך!"

"די, בסדר, שמענו, זה הדדי".

"מנדי, ברצינות, מה חסר לך?"

"חסרים לי הרבה דברים, אבל אינך יכול 
למלא אותם" השמים מתקדרים לרגע.

"יראת שמים, התמדה בלימוד, 
התנתקות מהטכנולוגיה"...

"נו, טוב", ידו של נתי, המונפת 
בתנועה מבטלת, קופאת לרגע, 

ניצוץ כלשהו מבזיק בעיניו.

~ ~ ~

שריר בכף ידו של מנדי מעקצץ, 
מאותת על הודעה חדשה.

מנדי פותח את אגרופו הקפוץ 
חסר סבלנות, לבני אדם אין 
גבולות. כך, באמצע הלילה!

למזלם אני לומד עכשיו, כי אם לא...

האותיות הצהובות מסנוורות 
את עיניו "מדינת ישראל"

חריקת בלמים נשמעת 
מהחניון תת הקרקעי.

"מנדי היקר!" נשמע רע, כך 
הם מתחנפים לכולם? 

"מדינת ישראל שמחה לבשר לך על 
המינוי לחקירת הכוכב החדש מילטניום 

על מנת להכשירו לשימוש מדיני.

זכית להיות שותף בפרויקט שעתיד 
להוות גורם מכריע על הצטרפות 

ישראל לאיחוד האפריקני, אשר 
יסיר את הבושה בשימוש בכוכב 

המאדים, צור קשר בקרוב".

'מה מצאה בו מדינת ישראל, 
באברך פשוט?' 

'אתה יודע היטב, הרי כולם יודעים 
שנולדת עם איי קיו גבוה במיוחד. 
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כבר בבדיקה שאחרי הלידה שברת 
שיא והצלחת להוציא את הרופאים 

הקשוחים ביותר מהכלים'.

טוב, זה לא בשבילי.

כף היד השמאלית התעוררה 
לחיים, מי החליט 'לרדת לחיי'?

'לשגע' אותי על ימין ועל שמאל? 

"וכמובן, נוכל להמציא עבירות 
פליליות למיניהן על מנת להעיף 

אותך למאדים אם לא תשיב בחיוב".

המילים צרחו באוזניו כלהקת עטלפים. 
מאדים!!! חלחלה אחזה בו. 

'תפעיל את תוכנת הצילום!' שידר 
המוח במצוקה. 'אתה יודע שזה לא 

חוקי. אם רק תהיה לך הוכחה...' 

המסך ריק! חלישות הדעת אחזה 
בו. איך - אני - יוצא - מזה???

למאדים! מצאו להם איום. אל 
תכחיש, אתה מפחד! נכון, מי רוצה 

לחיות בימי טרמפ, לקום בשביל כוס 
מים, לכבס בגדים במכונת כביסה, 

להתכתב עם מחשב ומקלדת? אפשר 
'להשתגע'! טוב, זה הרי לא יקרה.

למה לא? 

"מנדי"??!!

ריקי נבהלה למראה בעלה היושב על 
הספה ללא נוע, ידיו תומכות בראשו.

"ריקי, אנחנו בצרות!"

ריקי מתיישבת בחולשה. 

"מדינת ישראל מאיימת עלי. 
אם לא אחקור את כוכב 

המילטניום אשלח למאדים".

"לא הבנתי".

"העניין הוא כך: מכיוון שישראל עדיין 
שולחת את הפושעים למאדים, היא 

נמצאת מחוץ ל'איחוד האפריקני'.

רק כאשר תפתח כוכב עצמי שישמש 
כבית כלא, כמו שאר המדינות 
המפותחות, היא תוכל לזכות 

בפריבילגיות הניתנות לשועי עולם.

"הכל טוב, יפה וידוע. אבל, למה 
זה גורם לך לשבת בלילה חשוך 

בתנועה מעוררת רחמים?"

"חכי, ריקי, עדיין לא הגעתי לעיקר! 
הם פנו אלי בהצעה להצטרף 

לשירות החקירה הישראלי 
לפיתוח כוכב המילטניום".

"סירבת, כן?"
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"הייתי מסרב, אבל הם רוצים 
לשלוח אותי למאדים, אותי! 

שעבירת החוק החמורה ביותר שעשיתי 
היא תלישת עלה מעץ בסכנת הכחדה".

שריר קפץ בלחיו השמאלית 
"מדינה של גיהנום"!

המילים ניתזו מפיו בכעס, יללת 
תן בודד נשמעה מרחוק.

לא יקום ולא יהיה! 

"אולי עדיף כבר לטוס למאדים" 

"את לא רצינית!"

"אני דווקא כן. תחשוב, יש שם כבר 
קהילה מפותחת של יהודים 'עבריינים'.

נכון שהתנאים שם לא 'מי יודע מה'. 
אולם הכל עדיף מפריקת עול". 

"ריקי, אל תיסחפי. אני בחיים לא 
אהיה במאדים, את שומעת?" 

מנדי מטיח אגרוף בשולחן.

"איני מסכים לחיות בפרימיטיביות, 
ללא תנאי מחיה מינימליים".

"ברור שלא מלכתחילה".

"אני אסביר לך משהו, למה כל 
המדינות עזבו את המאדים 

לאנחות, ועברו לשימוש בכוכב 
עצמי? חשבת על זה פעם?"

"האמת שלא".

"מימון מחיה עולה הון תועפות, 
כי צריך לייבא מים, חמצן, אוויר... 

לשבויים הכלואים שם".

השמש מתקדמת בצעדים 
קצובים בלי להתרגש.

"טוב ריקי, אני הולך לוותיקין"

הכל משמים, אין מקרה בעולם. 
רגע! הוא קופא באחת.

אם הכל משמים, אולי זה ניסיון 
שבשבילו התגלגלה נשמתך חמש 

מאות שנה, שבעה רקיעים, לרגע הזה!

זה הרגע שלך! הניסיון שלך! תוכל 
לפתח שם מרכז רוחני! המקום יהפוך 

לקהילה יהודית משגשגת! תוכל 
להשפיע, להקים בית כנסת, מקווה 

טהרה, בית דין. אסור לך לוותר כי רק 
אתה תוכל להישמר ולא להיסחף. 
לך הגמרא מחכה, כן, היא תחכה! 

הרי לעולם לא תעזוב אותה!!!

אבל... אני??? דיייי זה לא 
בשבילי!!!! לחיות יום יום בחברה 

כזו? מה יהיה עם שבת, כשרות, 
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לימוד? לאף אחד אין ביטוח!

~ ~ ~

"מנדי אתה לא מרוכז היום, נכון?" 

"כן".

"זה לא מתאים לך, אתה יודע?"

"כן".

"אתה פשוט לא לעניין היום, שמת לב?"

"כן".

"אתה מוצא עניין במונולוג הזה?"

" כן".

"אתה יודע כמה פעמים 
אתה עונה לי כן?"

"כן".

מנחם שומט את ידיו. "אתה 
מתכנן טיסה למאדים???"

"מאדים!!!" שאגה נפלטה מפיו של 
מנדי. "מי אמר כאן מאדים?"

"התבלבלת!" ציין ביבושת. 
קולו יבש כעלי שלכת.

"מי, מה? סליחה שלא הקשבתי לך, 
מצטער. נצטרך לסיים את הלימוד".

"ה', תודה! חשבתי שלנצח תענה 

לי תשובות בעלות הברה אחת... 
תתאושש מהר חבר, ניפגש מחר!" 

השמים מעוננים, עננים אפורים 
נשרכים בכבדות, מתלבטים האם 
הגיע הזמן להזיל את דמעותיהם. 

"מנדי, מה קרה"? חבטה נוחתת 
על כתפו ומאיימת למחוץ אותו.

"אני מבין שרצית להשקיע בנדל"ן, 
אבל לסחוב את כל הבניינים על 

גבך, זה עדיין לא שמעתי".

"מה????"

"אם כן, כיצד אתה מסביר את 
הכתפיים השמוטות?"

"נתי, אל תתבדח, בבקשה. לא 
תצליח להעלות חיוך על פניי".

קמט קל התאזרח בין גבותיו 
של נתי 'אולי הגזמתי?'

"מנדי, יש לי בשבילך רעיון מצוין!"

"נו, בסדר בוא נשמע".

"תזמין חלום מפותח ללילה אחד 
ותראה מה המניעים שלך".

"נתי, אתה אומר משהו! אך מה יעזור 
לי לדעת מה נמצא בתת מודע שלי? 

הרי אני יודע מה הבעיות שלי!".
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"אני מממן לך את השירות".

תמיהה מתפשטת על פניו של מנדי.

"כן, מתנה ממני כחבר".

"תודה!"

הדרך התארכה והתפתלה. 

"השתכללנו כבר", פקידה נמרצת 
מצוות 'חכמי חלום' עונה בערנות. 

"אדוני, אין צורך להזמין חלום, 
אנחנו מצמידים מעקב לחלום 
שלך וניתוח התת מודע נשלך 

אליך כעבור שש עשרה שעות".

"טוב מאוד, ברצוני להזמין 
ניתוח ללילה זה".

"אין בעיה, מקווה שתהיה מרוצה 
מהשירות היעיל שלנו".

תוצאות הניתוח של אדון גולדשטיין

אתה משתוקק מאוד להיענות להצעה 
של מדינת ישראל, מנסה למצוא 

אמתלות שונות להצדיק זאת. 

אני רוצה!!! החדר מסתחרר, 
מנדי נאנק, אני, אחד מהאברכים 

החשובים, המרוממים,

פשוט רוצה, עם כל הכיעור של המילה. 

זה לא אני!!!! ליבו צורח בעוצמה. 
ליבו נלפת בצבת רותחת, המותירה 

שתי כוויות עמוקות בכל צד.

מי אתה בכלל? מנדי גולדשטיין?

עוד פרחח שאינו שווה מאום!

כן, זה מה שאתה. מסתנוור 
מכבוד, כסף, מעמד. מפחיד 

כיצד אדם יכול לשקר לעצמו.

חשבת שהתקדמת, קיבלת 
קבלות, התמדת בלימוד, 

הקול הרסני, מלגלג, מלא בוז, 
חסר התחשבות! לא ניסיון, לא 

ייעוד, פחדת מהמאדים! 

אתה יודע להסוות טוב את רצונך 
מנדי. בחילה אחזה בו, אישיות 

כה בזויה הוא נושא בתוכו.

בעלת תאוות, מאוויים שפלים כל כך. 
אתה יודע טוב מאוד למה אתה מבוקש. 

האיי קיו הנדיר שלך מעמיד אותך 
ב'מעמד נעלה'. מי נתן לך שכל? האיי קיו 

המקולל! מנדי מטיח את אגרופו באוויר.

תעשה משהו עם עצמך, דחוף!!!! לך, 
תעשה משהו עם המתנה האדירה של 

אלוקים, תן משהו לריבונו של עולם!
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מנדי רץ כאחוז תזזית, מתיישב בבית 
המדרש, פותח גמרא. אתה יודע שאם 

תשקיע קצת תוכל להגיע לגדולות. 

עד מהרה שקע עמוק במילים 
הקדושות, המרוממות...

וואו, זה אדיר!!!

הלומדים הביטו בתימהון באברך 
המוחא כפיים בעיניים בורקות כמי 

שהגיע אל פסגת האושר. מיד חשדו 
בו. איזה אדם בריא בנפשו יכול 

לשבת יומיים באותה תנוחה? 

מנדי קם בתנופה. "ר' איד, 
אתה זקוק לעזרה?"

"לא", מנדי דילג בעליזות, 
מאיר באור יקרות.

יהיה מה שיהיה. מאדים, בית סוהר, 
כאן מקומך, בבית המדרש.

פשוט גאונות! כל השטויות מתגמדות 
מול החוכמה האדירה שפגש זה עתה.

חקר כוכבים? הכול הבל! מעולם 
לא הייתי צריך להתאמץ כל כך.

נהרה פשטה על פניו, הכל ברור, מחוור, 
השטויות שלהם אינן מעניינות אותי,

אין לי צורך בבדיקת חלומות 
כדי לדעת זאת.

אולי אפילו טוב שאחיה במאדים.

מנדי מקיש בכף ידו את 
הכתובת של נתי, רוצה לשתף 

אותו במפנה שיחול בחייו,

תוך שנייה מוצא את עצמו 
ברחפן המגורים של נתי. 

"אתה משמח אותי כשאני רואה 
אותך כך" פותח נתי בעליזות. 

"רק רציתי להיפרד ממך. אני נוסע 
למאדים, אבל אומר לך בכנות הסיפור 

הזה היה משמעותי בחיי. מתנה משמים"

"אכן, מתנה. זכיתי להיות השליח, 
חבר. אתה לא טס למאדים. אני שמח 

שהצלחתי להחזיר לך כגמולך הטוב..."

אתה???!!!

"כן, נתתי לך מתנה שתוכל לקבל 
את הדברים שחסרים לך. ידעתי 

שתצליח לעמוד בכך, מתנה

שכל אחד זוכה לה ברגעים נדירים 
בחייו, רגעי התלבטות וקושי. רק אחד 

מאלף מכיר בכך שקיבל מתנה..."
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לא מה שחלמת / 
מירי היילפערן

נים)ה( ולא נים:    אמור לי מה 
חלומך, ואומר לך מי אתה.

בנימה מחויכת :(

"זה פשוט... חלומי!" 

היא עוצמת עיניים בהנאה מופרזת, 

לוקחת עוד טעימה מהגלידה 

שעמלתי עליה באשמורת.

"חלום בלהות?" אני, ברצינות תהומית. 

ושתינו מתגלגלות מצחוק

 על הבדיחה הקבועה. 

באמת, מי החליט שחלום 
הוא תמיד מושלם? 

אולי זו פשוט דרך אלגנטית 

להחמיא, כשלא ברור שיש על מה. 

ואני לא מתכוונת לגלידה, 

היא דווקא יצאה 

ח-ל-ו-מ-י-ת, באמת.

כולם אמרו. מה את צוחקת??

): 

בנימה רצינית :|

פרק ראשון

פעם-פעם, הייתה ילדה 

שהעזה לחלום. 

לא היה גבול לבית החלומות שלה.

ה-כ-ל היה שם, 

כל מה שילדה בת שש 

יכולה רק לחלום עליו. 

פרק שני

אחר כך היא הלכה 

לספר לאחותה, 

בסודי סודות 

האחות צחקה, 

והילדה נעלבה.

היא החליטה, שיותר לא תספר כלום.

פרק שלישי

אחרי יומיים, פתאום חשבה

שאולי, וכנראה, 
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האחות לא הבינה

החליטה לתאר לה, בפרוטרוט

האחות נדלקה, וסיפרה 

על סמטת חלומות משלה

וביחד החלו השתיים לטוות 

חלומות חדשים וקסומים

פרק רביעי

הילדה גדלה

וצחקה מאד 

לזכר חלומות הילדות

שכבר מזמן הפסיקה

לחלום אותם

פרק חמישי

אחר כך היא גדלה עוד

ופתאום השתוממה לגלות

כמה חלומות 

התגשמו לה

בלא שהבחינה

פרק סיום

היום היא יודעת

להודות על כל חלום

ומבינה שהעיקר 

לא להפסיק לחלום, אף פעם - - -

בנימי נימים :: 

חלום "חלומי" באמת, 

הוא כנראה חלום כזה 

שלא רקמו אותו לבד.

תארו לכן, כמה חסרים היינו,

לו היינו נשארים תקועים 

עם החלומות הפצפוניים שלנו. 

איך היו נראים חיינו, 

אילולא היו מתגשמים לנו חלומות, 

שכלל לא ידענו

מאיזה צד חולמים אותם. 

איך היינו מפסידים

רגעים מתוקים-מתוקים,

אושר צרוף 

וקרבת אלוקים
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שכלל לא פיללנו, שהם אפשריים.

אבל מה,

יש אחד

שיודע לחלום בשבילנו. 

ורק הוא יודע

כמה אור וטוב 

גנוזים עבורנו, 

ולפעמים, 

כל מה שעלינו לעשות, 

הוא רק לפתוח צוהר, קטנטן. 

חלום מפרפר, 

שאיפה ליותר. 

ולתת מקום 

לחלום להתגשם  •

בנימה אישית ;(

אני כבר הצהרתי 

קבל עם ועדה )וועידה(

לצלילי הגיטרה

ש "הכתיבה שלי היא – 

חלום מתגשם".

חלום שפעם, 

לא ידעתי בכלל

לחלום אותו. ;(

)פ(נימה ופנינה }:{

שרק נזכור תמיד

שגם מה שנדמה לנו

כחלום בלהות

הוא חלק מהתוכנית

 החלומית ביותר בתבל---

 •

זה לא מה שחלמת,

זה הרבה יותר.
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חלומו של צב /
רבקה סבן

הלך לו צב זקן לאט לאט לאט

דרך ארוכה עברה תחת רגליו

הרבה ראה בחייו 

ביתו על גבו יתמלא עיגולי נחת 

צבצבים קטנים משאיר אחריו

לעשרות ולמאות...

אך היֹה היה לו חלום

שלא התגשם עד היום

ועצוב הוא עד מאוד...

לאף אחד לא גילה את ליבו

שמעולם לא הכניס אורחים לביתו....
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חלומות בטעם בצל /
דבי בסול

מכיוון שאצבעות בידיים יש לי 
עשר, וציפורניים כנ"ל, וכולן כבר 
קיבלו טיפול מסור בחסות שיניי 

הבוהקות - עברתי לכרסום קלוריות 
למיניהן )ביסלי בצל בלע"ז(.

"את יודעת?" רוכנת בלה מעל 
עמדתי ובעיניה מבט רב משמעות. 
"בשווייץ בכלל לא אוכלים ביסלי". 

הופס. הטבעת המלוחה נתקעת 
לי בגרון. שתהיה בריאה, בלה הזו. 

אני משתעלת קלות ומשחררת 
את הטבעת לדרכה. 

"וסתם, בכללי, שווייץ היא מקום 
יפהפה. משהו לא מצוי". היא ממשיכה 

לנעוץ מבטים בשקית המרשרשת 
שבידי. "ידעתי שהיא תהיה מושא 

חלומותיי מיום עומדי על דעתי".

אה, זה כבר קרה? ואני סתם מחכה 
לדעתה שתבוא ותפכח אותה. 

"תתכבדי", אני מוותרת לה על השאריות.

"לא, לא, מה פתאום", היא מתנגדת, 
אך ידיה כבר נשלחות קדימה.

"בלי פתאום", אני מצחקקת.

מיני מזונות. אמן. בתיאבון. "בקיצור, 
את שומעת?" היא ממשיכה בלהט. ואני 

שומעת. מתעדכנת במספר הפעמים 
שהתעוררה בביטחון גמור שהיא נחה 

על הדשא הלח, והתאכזבה קשות 
כשגילתה שרק כרית של "פריד" 

נמעכת תחת ראשה. מחמיאה על 
דבקותה במטרתה למרות היותם 

רחוקים, האלפים ופסגתם. מפגינה 
את שמחתי כשהיא מספרת על 

הטיסה המיוחלת המגיעה אל יעדה, 
ומקשיבה בסבלנות ראויה לציון 

לחוויותיה בממלכה הקסומה.

"אני אומרת לך, כדאי לך לבחור יעד". 
בלה מנערת פירורי ביסלי אחרונים 

מידה. "ושווייץ בעדיפות ראשונה". היא 
מסכמת ועקביה כבר מתרחקים. את 

השקית הריקה היא השאירה על שולחני.

אבלה וחפוית מטפחת חזרתי הביתה. 

הנה לך, אפילו בלה, הפשוטה 
והאפורה, ששמלתה רחבה מהבנתה, 

הצליחה להגשים את חלומה. ואת?

איפה אני ואיפה שווייץ. ומה 
הסיכויים שלי להכיר אותה בכלל.

ולמה החלום שלי נראה כאינו בר השגה.

אני שואלת את הכלים המסתבנים 
תחת ידיי. הם מהנהנים, מחליקים 
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שוב אל הכיור המסוקרן.

בועת סבון צבעונית 
מתעופפת מולי בגאווה.

"גם את חושבת שאת מצליחה 
יותר ממני, שקופונת?" אני שואלת 

אותה בגבות מכווצות. "גם את 
רוצה להראות לי איך החלום 

שלך התגשם ושלי עדיין לא?" 

היא מסתובבת סביב עצמה, 
כאילו כדי להרשים אותי. חבל 

שאין לה שמלה מתרחבת, היא 
הייתה מתנפחת לה מצוין.

"החלום שלך בן מטר, חמוצה". לא 
טעמתי אותה מעולם, אבל מתוקה 

בטוח היא לא. "הנה, תראי" אני 
מסמנת לה בידי את הדרך שעשתה 

מהבקבוק, עד לאף שלי. "אז ברור 
שתצליחי להגשים אותו". היא נעלבת, 
המסכנה, ועוזבת את העולם. מצניחה 

אחריה שרידים דביקים וקטנטנים.

צהלות מחדר הילדים מקפצות אל 
המטבח ומצליחות להשמיע את 

עצמן ברמה, על אף הברז הפתוח 
והזרמים הבורחים ממנו בעוצמה. 

כנראה על זה נאמר 'מקולות מים רבים, 
אדירים קולות צחוקם של ילדים". אני 

מחייכת ומניחה את הצלחת על המייבש. 

מה לי ולשווייץ, ארץ האגדות הזו? 
שוקולדית ככל שתהיה, לי יש 

חלומות מתוקים יותר. טהורים יותר. 
נצחיים יותר. והם משחקים עכשיו 

במרץ, על השטיח בחדרם. 
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עת לחלום /
רחלי פרנקל

פגשתי אותו בצומת. מאחורי השביל, 
לפני פרשת דרכים. הוא הנהן לי לשלום, 

זקנו הארוך בן אלפיים השנים נע מצד 
לצד. הבטתי כמכושפת בקסם שאפף 

אותו. על אף זקנותו היו בו כוחות 
צעירים, רעננים, שלא ייגמרו עד ש...

בעיניו היו התקווה והדמעות, ובקשה 
כאילו הוא תלוי רק בי. מבטו, תנוחתו, 

ידו המושטת, לחשו לי "החזיקי בי".

"מדוע שאוַחז בך", ההברות יצאו 
מפי פצועות, כאובות, מייללות.

כולי תקווה, הבהבו עיניו בתשובה.

דממתי. שתיקתי רבת משמעות. 
הבטתי אחורה אל השביל שבו 

הלכתי. בזיכרוני התלאות, הניסיונות, 
רוחות הסערה והייאוש.

"תקווה?" שאלתי. "איה היא?"

הוא לא ענה. פיזם מנגינה נוגה 
פורטת. רק ממנו נשמעו הצלילים 

כואבים מייחלים. ממני הזיוף.

"מדוע שאוַחז בך?" צעקה שאלתי 
חסרת המענה. ההד שחזר מן ההרים 

והשממה עמד בינינו, יוצר חיץ עבה. 
לא קל לכסות שנים של בדידות.

קרסתי על הארץ, מעלה עננים של 

אבק. הוא התיישב על הספסל. אבן 
גדולה התמקמה על ליבי וכיווצה אותו.

"לא די בכל הקשיים הקיימים, אצרף 
אליהם גם אותך? הנך מלא נחמה, אבל 

קורע פיסה אחר פיסה מלב אנשים. 
בפיך מנגינה אך היא נוגה, מתגעגעת, 
פולחת את הכליות. האחיזה בך קשה, 

והייאוש נלחם בך, נלחם במאמינים 
שלך. למה לפתוח לעצמי חזית?"

השמש קפחה על ראשינו, כמו הרגישה 
את הכפור שבתוכי. וכשמחיתי את 

הזעה במטפחת - הוא הופיע. ילקוטו 
מלא בספרים, בידו עט הסופרים. 
האדם שידע להפיח חיים בדומם, 

לזקוף קומתו של החי, לתת נשמה 
במילים. דוד זריצקי. הוא התיישב על 
הספסל, שילב זרוע מבוגרת עם היד 

בת אלפיים השנים והחל בסיפורו.

"ביום בהיר שקעה עליהם השמש. 
פתע חשך העולם, נמלא ערפילים. 

בהלה תקפה את התושבים. ילדים בכו 
בקולי קולות, תרים אחר אימותיהם 

שנבלעו בחושך. אנשים הלכו ברחובות, 
מגששים ורצים, רומסים ברגליהם 

את התינוקות. נפצעים, נופלים, 
נסוגים. דם זרם מאבריהם פצועים.



54

בס"ד

חלקם המתינו, מצפים ליום 
החדש שיאיר מחר ויגאל אותם 

מן התהייה והתעייה. 

אך היום לא עלה. השמש לא שלחה 
את קרניה, ובמקומה הגיע חושך 

עמוק. עמוק יותר מכל חושך שהכירו. 
הם חיכו וחיכו, ומתו מרעב ומצמא. 

חלקם נסו להרים ולגבעות אחוזי 
טירוף וייאוש. חיפשו את ארץ האור, 

אך מעדו מהצוקים. קול צעקתם 
האחרונה נבלע בקולות הטירוף של 

אחוזי האימה ויללות פולחות לבבות. 
אחר כך שרר השקט. שקט עבה, 

סמיך, מעיק. שקט שנמשך חודשים. 
אנשים נשארו בבית ומיעטו לצאת. מרה 
שחורה שררה בארץ שהייתה פעם ארץ 

חמדה טובה, ועתה היא בית קברות.

ליסטים אשר גרו ביערות באו לעיר, 
גזלו כל עובר ושב. דיכאון אפף את 

התושבים ועצב מילא את הבתים.

ועדיין חיכו לשמש, לאור שיעלה 
ויגאל אותם מכל הסבל, ומהאפילה 

שהשתלטה עליהם מבפנים.

שנים חלפו, והשמש לא עלתה. בני 
האדם שכחו את קסמיה, נשארו בבית, 

בהמשך גם יצאו. הם שכחו אותה, 

ולמדו לחיות בלעדיה. האופל שלט 
ברחוב. באנשים, בעיניהם, בנפשם, 

במעשיהם ובמצב רוחם. הוא היה 
השליט. שחור הלילה למושל.

אך היו גם כאלו שלא. כאלו שאחזו 
בחלום על השמש ולא הרפו. "חולמים", 

כינו אותם אנשי המדינה בבוז. "אנו 
חולמים", קראו האנשים לעצמם. 
ובעיניהם דלקה שלהבת ותקווה.

הם היו מתאספים מכל קצות הארץ. 
מעטים. שרים וחולמים על בוא 

השמש, מתאבלים עליה, מזכירים את 
יופיה. דמעותיהם התערבבו בעפר 

ובאדמה שקוללה מאז הפסיקה 
השמש לשלוח לה קרניים ויבול. 

מנגינותיהם נעימת קינה היו. וליבם 
קרוע לגזרים על השמש שהלכה, 
אבל תשוב. יום יבוא והיא תשוב...

כולם לעגו להם, ראו בהם פרימיטיביים, 
חסרי בינה והיגיון. המומחים בתורת 

הנפש ידעו לספר על החושך שהביא 
לליבם את הים הסוער והמטעה של 
ההכחשה. "הרי כולם יודעים", לאטו 

הלסטים "השמש לא תשוב". "היא 
כלל לא הייתה" סברו רוב התושבים. 

היא מעולם לא הייתה....
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באחת מאספותיהם, בסיימם את הקינה, 
קם אחד הזקנים ואמר: "ידידיי", קולו 

רעד מזקנה ומצער של שנים. "חש אני 
בבואה של השמש. מחר היא תבוא, 

תאיר שוב על העולם בגווניה הנהדרים, 
תביא לנו אור ונוחם, צורי ומרפא". לחש 

נרגש עבר בין חברי הקבוצה, הם יכלו 
לחוש את קצף הדם שוצף בעורקיהם, 

מאיים להבקיעם מהתרגשות.

"נישאר כאן לחזות בבואה?" שאל 
חולם אחד. בעיניו זרחו האור והחזון. 

"לא", פסק המנהיג. "עלינו לשוב 
לבתינו, יזדקקו לנו שם".

והם הלכו, הם והחלום.

למחרת היא עלתה במלוא עוזה, שטפה 
את העולם באור יקרות. האנשים שכפרו 
בה ולא האמינו בקיומה - נסתמאו, אחזו 

בעיניהם כאחוזי שגעון. היו שהתחבאו 
תחת הכרים והכסתות, ילדים פרצו 
ביללות. הם לא יכלו להכיר באורה 

ובטובה. הם נולדו אל החושך. אנשים 
ברחו אל הצוקים וההרים, התחבאו 

בנקיקים ובמערות. חיפשו מסתור 
מפני החמה וקרניה. היו כאלו שאיבדו 

עצמם לדעת כי אחזה בהם אלת 
האור. הברכה והמרפא היו להם אסון.

אך לפתע עצרו כל רדופי האור 
מזעקותיהם, לשמע קולות שירה, צליל 

וזמר מלאים בערגה. לחן שכולו אור. 
הייתה זו מנגינת החולמים, שיח החולם 

עם השמש. חלומו המתגשם נוסך בו 
עוז ותעצומות. רק הם היו מסוגלים 
לחזות בה, לקבל את סגולותיה. רק 

הם שחלמו עליה, התאבלו, הזכירו את 
יופיה, התגעגעו ושרו - זכרו אותה.

אורה היה להם מנחת אהבה. 
קרניה מנגינת פלאים.

השמש נטתה לצד מערב, ובריזה של 
שעת ערב נשבה כשסיים דוד זריצקי 

את סיפורו. הוא הניח בי מבט חודר 
ונעלם אל המקום ממנו בא, משאיר 
אחריו עקבות בניחוח געגוע וחלום.

הבטתי בידידי בן האלפיים. 
דוק של דמעות בעיניי. 

"רק מי שאוחז בך - זוכה 
להתגשמות. חלום בן אלפיים.

ומי שאוחז בך - שורד את הגלות".

כל המתאבל עליה ועליו, הבית שחרב 
לפני אלפי שנים. מי שחולם, אוחז בך, 
ומתגעגע. מתגעגע עד כלות הלב, עד 
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שנפשו קצה מכאב, והלב מתמוסס 
מצער השכינה שגלתה אך עוד תשוב.

רק הוא זוכה ורואה בבניינה".

מי שאוחז בך - חלום בן אלפיים. 

הבטתי על הזקן, בידו הגרומה 
שאחזו בה רבים כל כך. ובכל 

מצב, ובכל דור הם היו חולמים.

חלום בן אלפיים העיף בי מבט אוהב, 
חומל, הושיט לי יד. לחצתי אותה. 

וכך חבוקים, ילדה קטנה וחלום גדול, 
המשכנו לצעוד. היינו כחולמים.

.

ועת אחלום

חלום בן אלפיים

תשוקה שעודנה בוערת.

ועת אחלום 

תקומתך ירושלים

זוהרת, בנויה, מוארת.

ועת אחלום 

שיבת בנייך

ביום ההוא שיבוא.

ועת אחלום

ביאת שערייך

חשקי עדייך לבוא.

ועת אחלום 

נוה מקדשך

מאש השמים יורד

ועת אחלום 

קטורת אישך

ליבי משקשק וחרד

ועת אחלום

הוד יפעתך

אור מאיר משעוליך

"ועת אחלום

שיבת שבותך

אני כינור לשיריך"

)ריה"ל(
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מי הצליחה לשכנע את חיוש 
שאינה מאומצת?

איזה סוד הסתירה יהודית 
מאחיותיה הנשואות?

את מי תפסה נחמי 'על חם' 
בכניסה לבניין המשרדים הענק?

חוויה ותהיות.
שיתוף וגישוש.

תעלומות והשלמות.
קשרים ופשרם.

קרוב לתת
מחמיא לקבל:

זה קורא במשפחות 
:(הכי טובות!

הפצה: 'ספרים' 02-8026622

45
68

  :'
מס

"ט 
מק

 צלצלו
והספר בדרך 

אליכם

טרויה משפחתית

הספר 
החדש!
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חלומו של חלמון /
ברכי זולדן

5491 למניינם.

הירושימה. יפן.

אח. הקרש חתך אותו ברגליו היחפות. 
מצטרף לעשרות שלפניו שהותירו 

אותו זב דם. חבול ופצוע. וליבו שותת.

כבר לא נותר בו כוח להיאנח.

בינות להריסות, היכן שהעביר את 
הלילה הקודם, הוא נחת, מתנודד.

"אולי די להיאבק בגורל?" חלפה 
מחשבה מהירה במוחו הדואב. 

"שמא עליי להיכנע, להצטרף 
למיליוני בני האדם שמצאו כאן 

את מותם? הרהר בייאוש.

הוא נכנע קמעא. הותיר לראשו החבול 
להשמט למרגלותיו, אך לא לזמן ארוך.

פתע, הזדקף בדריכות, התרומם מלוא 
קומתו וחרחר בגרון ניחר: "התקווה 

היא הכוח החזק באדם! לא אתן לך, 
הירושימה, לחנוק בי את שארית חלומי!"

ומשסיים, צנח לאחוריו, מתעלף.

חוץ מכמה לטאות מבוהלות שנמלטו 
מהמקום, לא היה שם מי שירים גבה.

איש לא ראה אותו.

איש לא זכר אותו.

ודווקא לכן היא הייתה שם, התקווה.

מפעמת בכל עוז. מבטיחה ומעודדת.

מציירת עתיד חדש וורוד יותר, 
בצבעים של זריחה.

~ ~ ~

הספינה הטילה עוגן.

בינות למטען האנושי שהציף את הנמל, 
זחלה דמות קטנה וצנומה, אל החוף.

הוא היה שם.

צ'אנג, והחלום.

ארץ השמש העולה שקעה 
מאחוריו, ודמדומיה - בגדו בו.

הוא ידע שהרחיק שייט, אך 
לא ידע עד כמה. ולהיכן.

רק כהי העור שצמצמו לעברו 
מבט, העידו על המקום... הם בחנו 

אותו במבט תוהה, צהוב פנים 
מוזר וזר. ביבשת השחורה---

~ ~ ~

החום טפח על ראשו בעוז. צ'אנג 
מחה אגלי זיעה שקופים ויגעים, 

וטיפס במרומי הגרם הארוך 
והעקום המוביל לאתר הבנייה.
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יום נוסף של עבודת כפיים לפניו.

בין סיתות ליציקה, הרהר צ'אנג 
בחולמניות: "חלומות, הם עם עקשן. 

קשה לרצות אותם, להתגשם."

"נו, מה אתה חולם? עבוד כבר!" גער 
בו בחוסר סבלנות מנהל העבודה.

"חה! צהוב הפנים החולמני, נו, מה יותר 
מתאים מלקרוא לו חלמון? אה חהחה!"

נהנה כהה העור מהברקתו, תוך שהוא 
מעניק לצ'אנג דחיפה הגונה בכתפיו.

אך החלומות טרם השלימו עם 
המציאות. וצ'אנג, צ'אנג לעולם 

לא ישלים עמה. לעולם לא יחיה 
בשלום עם גורל מוכה.

~ ~ ~

העבודה הקשה לא היטיבה עמו 
כלל, ומיום ליום הלך גוו ושח.

והתקווה, הלכה ונחלשה. 
אך לא הרפתה.

אף שניסה לגרשה מליבו, בעצב 
ובייאוש, היא התעקשה להיאחז.

החלומות על עתיד, על חיים 
מאושרים, לא עזבו אותו.

ודווקא בגללם,

הוא הכריח את עצמו לגרור את 
רגליו לאתר הבנייה. בידיעה, 

שלולי העבודה המפרכת - פתו, 
מנת חייו, תיוותר בלתי מושגת.

המעלות טיפסו בעוצמה, 
רודפות זו את זו.

וצ'אנג, חש שכוחותיו כלים.

הייאוש החל מכרסם בו, תוקף את 
התקווה השברירית ומרסקה.

צ'אנג צלע אל סלע רחב, 
במעמקי בור צדדי.

הוא התיישב באנחה, נרתע 
מהמגע הקשיח והאדיש.

המלחמה השתוללה בליבו. יצרים 
ותקוות, חלומות ואכזבות.

הוא הפך בכפו חול מלוא הכף, מזרזף 
מבלי משים על האדמה התחוחה.

ולפתע, שפשף את עיניו בתדהמה.

גרגירים זהובים גלשו מידיו אל הקרקע.

האומנם? צ'אנג חפר בקרקע 
בידיו, כאחוז טרוף. 

"זהב!!!" הרעידו מיתרי ליבו.

"זהב!"
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מלמל פיו ביובש.

גרגרים גרגרים נאספו בידיים 
מיובלות. והפכו לשקים. של אוצר. 

של חלום שהפך למציאות. בכוח.

ציפורי שיר ניתרו במחול מושלם 
בינות לצמרות הברושים, 

כששיר הלל על שפתם.

וממש מתחתם, בין החולות, 
נסגר מעגל מרגש.

חלומו של חלמון, שלא התייאש.

והתממש.



בס"ד

חלום בין גלים /
ט. י.

ארמון ענק
מול נוף כחול

אמיתי
מרהיב

מדהים מושקע
עשוי מחול

מדגדג
מזהיב

בא גל
מוסס
באיבי
כל חיי

גרף 
לא היסס

ליבי
וחלומותיי

כועסת
זורקת בוץ לים

לא יודעת מה לעשות

בא אלול לידי
אומר לי פשוט

שוב לנסות

זה החיים, גל ועוד גל
והכל רק חלום

לא לשכוח את האמת
כי קרוב מאד היום.
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חלמיש /
אביטל שר 

שוב הלכו ידידיה וֹנח למעיין 
השחור, ושוב נותר חזקיה לבדו. 

המעיין השחור לא היה שחור 
כלל, ושמו נולד בשל מיקומו 

בחלק האפל של היער, במקום 
שצמרות העצים מתחברות זו לזו 

ומסתירות את תכלת השמיים.

גם הפעם, כמו בכל הפעמים הקודמות, 
ניסו ידידיה ונח לשכנע אותו להצטרף, 

וגם הפעם דחה את הצעתם בפנים 
סמוקות. אבל הפעם, שלא כבפעמים 
הקודמות – היה לו קשה יותר לעמוד 

על שלו. "אין לך מושג כמה המים שם 
קרירים ורעננים" – אמר נח. "אתה 

מוכרח לנסות לפחות פעם אחת כדי 
להבין על מה אנחנו מדברים... השקט- 

- - הזרימה של המים- - - ובכלל, יש 
במים הללו משהו מרענן, ממריץ, ו-" 

-"וממכר" המשיך אותו חזקיה 
בפנים מכורכמות.

ידידיה נדרך: "אתה לא מתכוון 
להגיד שאנחנו לא בסדר שאנחנו 

הולכים לשם", התיז. "אל תנסה 
לעשות את עצמך צדיק מדי, כולם 

אומרים שהיום זה לא מה שהיה 

פעם, ושאין עם זה שום בעיה!" 

"כולם אומרים", חזקיה חזר 
אחריו, בטון מובס. 

אבל שלשתם ידעו היטב שמועצת 
זקני הכפר ממשיכה לטעון שהמים 

אינם טובים לנפשם של הצעירים, 
והנזק שהם גורמים – מרובה 

עשרת מונים על התועלת.

*

כששבו משם, רעננים ומחויכים, היה 
חזקיה עסוק בלימוד מתוך הגוויל 
שבידו. הם התיישבו משני צדדיו, 

פאותיהם לחות עדיין מהמעיין הקסום. 
"קח" דחף לו נח חופן פטריות. "הבאנו 

לך, למרות שלא באת... זה משהו!" 
ידידיה הנהן: "הן צומחות ליד המעיין. 

והטעם שלהן – באמת מיוחד..."

חזקיה הביט בהם ולא האמין: 
"ממתי ילדים קוטפים לבד פטריות 

ביער? מה עובר עליכם?"

"אנחנו כבר לא ילדים, חזקיה'לה" 
לגלג ידידיה, "תתבגר, נער! מי אמר 

שלא נוכל לקטוף פטריות בעצמנו?" 

"פטריות השיטיון" לחש חזקיה. "אתם 
לא זוכרים?" מבטו הפך מתחנן, אבל 
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לא הצליח להמס את הזלזול בעיניהם. 

"תראה", ידידיה הניח יד על כתפו, מנסה 
למצוא את המילים: "זה שלצדוק הזקן 

יש משהו נגד היער באופן כללי – זה 
דבר ידוע, לא?" חזקיה קמץ את שפתיו, 

"וזה שאתה, מאז שאתה קטן... איך 
נגדיר זאת? אוהב לשמוע את הסיפורים 

המדומיינים שלו, זה גם אנחנו וגם 
אתה יודעים. אז בעצם - - - מה שאני 

מתכוון להגיד זה בסך הכל ש – "

"-שתבין שגדלת, ואתה אמור להבין 
לבד מה עיקר ומה טפל", חתך נח. 

"בדיוק כמו שאנחנו יודעים להבחין בין 
פטריות רעילות לבין כאלו שאינן".

"ובכלל – האגדות שלו, מתאימות 
לילדים קטנים, לא לך. פטריות השיטיון, 
באמת..." העוויית פניו של ידידיה סיפרה 

בדיוק מה הוא חושב על פטריות השיטיון 
בפרט, ועל סיפוריו של זקן השבט בכלל.

וחזקיה לא ידע את נפשו. 

בלילה שוב ליווה חזקיה את צדוק 
הזקן לביתו אשר בקצה הכפר, 

מנסה לדלות ממנו עצה ותושייה.

"איך מחזיקים באמת גם כשכולם 

אומרים לך שאתה לא צודק?" נורתה 
השאלה מפיו, בוערת, לוהטת. 

"איך מחזיקים באמת, מול 
כולם?" חזקיה הנהן. 

"אבן החלמיש", לחש באזניו האיש 
שראה בחייו כל כך הרבה. "אבן החלמיש 
– שעל פי האגדה נמצאת על פסגת ההר 
המזרחי. לך שמה, בני, וקנה לך את כוח 

החלמיש, לעמוד כצור על עקרונותיך".

"אבן החלמיש? על פסגת ההר 
המזרחי?" המילים יצאו מפיו ספק 

בתימהון, ספק בייאוש. "איך אני מגיע 
לשם בדיוק? ומה אעשה באבן?" 

"כשתגיע – תדע", כשקימץ האיש 
במילים ידע חזקיה שאין אפשרות 

להוציא ממנו עוד מידע בנושא. 

הוא ייאלץ להסתדר בכוחות עצמו. 

*

"החלמיש?" שומר הסמלים של השבט 
צמצם לעומתו את עינו. "לשם מה הנך 

זקוק לחלמיש? ומדוע אינך משחק 
כיתר בני גילך?" הוא בחן ארוכות את 

חזקיה הנבוך מכובעו ועד בהונות רגליו.

"פחחח... הצעירים הללו והשעמום 
שלהם... "הוא נפנף בידו כאדם שפרפר 
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התיישב על קצה חוטמו. "אחחח... 
אומר לרבי הושעיא שייתן לכם שיעורים 

נוספים מן הכתובים... תכבד העבודה 
על הנערים ואל ישעו בהבלים..." 

חזקיה הסתלק משם בריצה, 
כשמילותיו של שמעיה רודפות אחריו.

"אבן החלמיש, באמת..."

"ואני אומר לך שאין כזו אבן", התווכח 
איתו דודו הצעיר, יהוידע. "סתם נהנים 
להפיץ את השמועה כאילו היא קיימת. 

כאילו יש משהו שנותן לבן אדם כוח 
לעמוד מול כולם ולא להיסחף...
אין כזו אבן, ומעולם לא הייתה!"

"אבל צדוק אמר לי, הוא 
אמר!!!" התקומם חזקיה 

במלוא להט הנעורים שבו.

בעיניו של יהוידע שכנה תערובת 
של רחמים ולגלוג. "הוא אמר לך. 
נכון. הוא אמר... מה אני י'גיד לך? 

אתה יכול ללכת לחפש, בהצלחה..." 
החיוך החומל שעל פניו העניק 

למילים משמעות הפוכה לחלוטין. 

"ההר המזרחי, אמרת?" דן, הרוכל 

שהכיר את כל האזור כאת כף ידו, התיז 
את המילים בתימהון: "וכי יש לך מושג, 

ילדון, אודות ההר המזרחי? העלייה 
מפרכת, הדרך קשה, אומרים שיש 

שם שודדי דרכים... עדיין לא שמעתי 
על מישהו שהצליח לכבוש אותו!"

"ואתה?" לא ויתר חזקיה, 
"אתה ניסית פעם?" 

"חה... חה... אני? וכי נער תאב 
הרפתקאות אני בעיניך? מה 

יש לי לחפש שם?" 

"ואולי", העז חזקיה, "אולי רק 
שמועות הן, ואין בהן ממש?" 

"שמועות דרכן שיש להן בסיס", חרץ 
דן. "שמועות ששמעתי מכל כך הרבה 

עדי ראיה - חזקה עליהן שהן אמת".

"אמת?" תהה חזקיה. "חשבתי שאבן 
החלמיש תעזור לי לדבוק באמת..."

"קודם תצטרך לאזור הרבה אומץ, 
נערי. הרבה אומץ... חיות רעות, 

מקומות קשים לטיפוס, מפולות סלעים 
מסתוריות, רוחות אימתניות..."

"ולא היית שם או פגשת במישהו 
שניסה ללכת לשם" ניסה שוב 

חזקיה, "הרי צדוק לא היה שולח 
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אותי למקום שיש בו סכנה!"

"אף אחד לא העז מעולם ללכת 
שמה," נעץ בו דן מבט קשה. 

"אף אחד לא העז מעולם". 

'אף אחד לא העז עד כה', הרהר לעצמו 
חזקיה, מנסה בכוח לדבוק בחלומו, 

'אבל אני אנסה, והלוואי שגם אצליח'.

הוריו היססו בהתחלה. אבל אבא שלו 
סמך על צדוק הזקן בעיניים עצומות. 

כדי להניח את דעתה של אמו המודאגת, 
הלך לביתו של צדוק ושוחח עמו ארוכות, 

בטרם נתן לבנו את ברכת הדרך. 

"אבל עצה אחת אתן לך, בני. דע 
תמיד לאן אתה הולך, ולמה. הצב את 

המטרה מול עיניך, והיא זו שתיתן 
לך כוח לעמוד בתלאות המסע".

חזקיה הנהן. גוש קטן וקשה התכדרר 
בגרונו, והוא השתעל קלות. 

"תלאות המסע... זה באמת 
נכון, השמועות? המסע הזה 

מסוכן ובלתי עביר?"

"בלתי עביר? לא, מסוכן? אם אתה 
יודע לאן אתה הולך – גם לא". הוריו 

החליפו מבטים, וחזקיה תהה אם 

אכן ראה פקפוק בפניו של אביו. 
"ובכל אופן, צדוק אומר שאתה ראוי 
למסע החלמיש, והמסע מתאים לך. 

אז לך בכוחך זה, בני – והצלח!"

למחרת, מלווה בדמעותיה של 
אמו, בברכתו השקטה של אביו, 

ובאמונו של זקן השבט – עלה 
על הסוס במסעו מזרחה.

התחנה הראשונה הייתה, כפי 
שהדריך אותו צדוק, בכפר הסמוך, 

אצל ברכיה, שומר המפות. 

הלה עיין ארוכות בפיסת הקלף 
המגולגלת ששלח אליו צדוק. 

חזקיה הבחין במצחו המתכווץ, 
ותהה האם גם הוא יהיה בין אלה 

המנסים להניא אותו מן המסע.

"אל החלמיש רוצה אתה להגיע?" גביני 
עיניו העבותים התחברו זה לזה כשדבר, 

משווים לו ארשת קשוחה למדי.

הוא סב אל החדר הפנימי ולאחר 
דקות ארוכות חזר, נושא בידו מפה. 

"זו הדרך", הראה לו באצבע גרומה, קו 
מתפתל. "שבוע רכיבה מזרחה. שים 
לב לציוני הדרך" – אצבעו התעכבה 

על סימון של באר, נחל קטן, וחורשת 
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עצי דקל. חזקיה אמץ את עיניו. "שים 
לב לא לטעות, לא לסטות, ובעקר 

תיזהר בחלק העליון של ההר. יש שם 
רוחות עזות, סופות חול, לפעמים צריך 
לעצור ולחכות... אולי אכן, תהיה אתה 

זה שתצליח להגיע אל המקום..."

"מ..מישהו כבר הגיע לשם לפניי?" 

"רבים וטובים ניסו. אך לא כל 
אחד ראוי להגיע שמה" הגיש לו 
הזקן את המפה, מביט בו במבט 

מפלח. "אולי תצליח, אולי לא. אבל 
לנסות – זוהי חובתך לעצמך".

על שפתיו של חזקיה הצטופפו שאלות 
רבות, והוא תהה במי מהן לבחור, 

אך הזקן המשיך: "על פי המסורת, 
החלמיש נמצא בראש ההר, על 

פתחה של מערת אבן. מים רבים לא 
יוכלו לו, וגם לא רוחות ופגעי הזמן". 

חזקיה הידק את אחיזתו במפה 
"ו... ואיך אדע שהגעתי?"

"יש שם אבן אדומה לסימן, 
כשתגיע – תדע", פסק הזקן. 

כשאגיע – אדע? הלוואי... חזקיה נשך 
את שפתיו, מדרבן קלות את סוסו. אולי 

כדאי לחזור? לא. לפחות ידע שניסה. 

שבוע רכיבה. מה כבר יכול להיות???

התקלה הראשונה צצה לאחר יומיים 
של רכיבה, כשאזלו המים מן החמת. על 

פי החשבון, כבר היה אמור להגיע אל 
הבאר, אבל בינתיים הבאר לא נראתה 

בסביבה כלל. חזקיה עצר בצילו של עץ, 
אומד בדאגה את מצבו. עד הערב – יוכל 

אולי להמשיך בלי מים, אולי יצליח להגיע 
אל הבאר עד אז? ומה יקרה אם לא? 

ואולי כבר יבשה הבאר במהלך השנים?

השעות הבאות היו מעייפות וקשות, 
הסוס השתרך בכבדות, וחזקיה הרגיש 

איך כוחותיו עוזבים אותו לאט לאט. 
אי אפשר להחזיק כך עוד זמן רב מדי. 
כבר עכשיו קשה לו לחשוב בצלילות. 
מים... איך ישיג מים? הוא חייב למצוא 
את הבאר, חייב!!! בייאוש הביט שוב 
במפה, אולי טעה בדרך? הוא התבונן 

סביב, מנסה לראות סימני דרך שיעזרו 
לו לאתר את המקום. רגע, הגבעה הזו... 

היא הייתה אמורה להיות מימינו – לא? 
הוא טעה, כנראה קודם לכן פנה מהר 

מדי שמאלה, בלי להבחין שעליו לסובב 
את הגבעה קודם לכן!!! באנחת רווחה 
הדהיר קלות את סוסו לאחור. התקווה 

מזרימה בו כוחות חדשים. הנה. פה 
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הייתה הפנייה... הסוס - כמו חש ברוח 
החדשה העוברת על בעליו, הגביר 
את מהירותו, והפעם – בכיוון הנכון. 

הבאר שתקה מולו, ליד עץ רחב צמרת, 
כמו המתינה לו מאז ומעולם. חזקיה 
מצמץ בעיניו, הדמעות מסמאות את 

ראייתו. אבל הפעם הייתה בהן הקלה. 

"הי, הי, מי זה פה, תפס לזרח את 
המקום!" הקול הפתאומי הקיץ את 

חזקיה משנתו. איפה הוא? מי זה, מה... 
מחשבותיו הצטללו לאיטן. הבאר, 

המים, הו, כמה זמן ישן? מולו עמד אדם 
מגודל שער מושך בחבל חמור דל 

בשר. שקים עם קדרות חרס קשורים 
היו לצווארו של החמור, שהרכין את 
ראשו, כנוע. גם בגדיו של האיש היו 

עשויים שק – ולמתניו היה קשור חבל. 
האיש זמזם לעצמו בקול צרוד.

"אז מי זה הילד הזה שתפס לזרח את 
המקום? אה, ילד?" הוא רכן לעברו. 

"איבדת את הדרך, קטנצ'יק?"

חזקיה הזדקף. "אני בדרכי לחפש 
את החלמיש", הודיע. "התדע, אדוני, 

האם עוד רבה הדרך לפני?"

"ח... חה.. חה... " כשצחק האיש 
היטלטל כל גופו, וחזקיה הצליח בקושי 

לעצור בעד החיוך שמתח את שפתיו. 
"את החלמיש! לא פחות ולא יותר! 

את החלמיש! ומה ייתן לך החלמיש, 
ילד? וכשתמצא אותו? מה תעשה בו? 

מה יש לעשות בחלמיש? לשם מה 
לך? לא שמעת על סופות החול? לא 

שמעת על הרוחות החזקות? ובשביל 
מה? חלמיש... ח... ח... " האיש טפח 

על כתפו של חזקיה. "תקשיב לי 
טוב, ילד! כדאי שתמצא הרפתקה 

מעניינת יותר. בוא, הצטרף אליי אל 
העיר, שם תמצא עבודה המתאימה 

לך, לא כך? אה, החלמיש!"

חזקיה שתק. 

"תודה אדוני, ושלום לך".

"אינך בא אתי?"

"אני ממשיך כאן".

"בהצלחה, ילד... " האיש השקה את 
חמורו בעסק רב. "ואם תמצא את 

החלמיש – תבוא לספר לזרח, הא? 
תספר לזרח... אם תמצא... ח..."

חזקיה כבר רכב הלאה משם. מתקדם 
באיטיות, משתדל להישאר נחוש. 

החלמיש. הכוח לעמוד על האמת. הכוח 
לעמוד מול כל מה שמפריע ומסית... 
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עוד מעט זה כבר יהיה בהישג ידו... 
הנה ההר! הוא האיץ בסוסו, מתחיל 

לעלות, מותיר אחריו ענן אבק.

הדרך התפתלה והתפתלה, וחזקיה 
עמל קשות להחזיק ברסן, ולכוון את 

סוסו במעלה הדרך – כך שלא פנוי 
היה להבחין במזג האוויר המתחלף. 

השמים התכהו פתאום, נושאים עמם 
עננים צהובים מן המדבר. רוחות חזקות 
הסתחררו סביבו, וגרגרי חול ערפלו את 
ראייתו. אצבעותיו שאחזו ברסן – הלבינו 
ממאמץ, ומימינו הייתה פרושה התהום. 

אולי חבל בכלל שיצא למסע, למה 
לא שמע בקול כולם? מול עיניו עברו 
בסך מילותיהם של שמעיה, יהוידע, 

דן... חיוך קל עלה על שפתיו כשנזכר 
בקדר התימהוני שפגש ליד הבאר. איך 

יצליח להמשיך? האם יעצור כאן? 

הוא התנער פתאום. עכשיו להתייאש? 
כשהוא כל כך קרוב? כן, הוא קרוב, כל 

כך! הוא חייב להגיע לחלמיש, חייב! 
עוד היום! ניסה עוד קצת לתמרן בין 
ענני החול והאבק, אבל הרוחות היו 

חזקות ממנו. עוד קצת, עוד קצת... עם 
הסוס זה באמת לא שייך. אין ברירה! 

בהחלטה פתאומית קשר 

את הסוס לסלע בצדי הדרך, 
והתחיל להתקדם רגלית.

הרוחות התגברו והחרישו את אזניו. 
הרוח התערבלה סביבו, והאבק איים 

לחנוק אותו כליל. רק שלא ייפול מן 
השביל הצר! אולי יתקדם בזחילה? רק 

עוד קצת!!! הנה – גל של הקלה עלה 
בו. נקיק קטן להסתתר בו עד יעבור 
זעם!!! הוא זחל לשם במאמץ. עוד 

קצת, ועוד... ברוך ד'. הוא בפנים. מנסה 
להסדיר את נשימותיו, ואחר כך ממצמץ 
בהפתעה. אבן אדומה. נקיק של מערת 

אבן. החלמיש? הוא כאן! הוא הגיע. 
הגיע!!! הוא הגשים את החלום שלו!!!

הוא מביט כמכושף באבן האדומה, 
שתחתיה, כך ידע, נמצאת החלמיש. 

מסע של ימים ארוכים מגיע לקיצו.

אז ככלות הכל, האבן קימת. הנה, עוד 
רגע... הוא מסיט את האבן ממקומה, 

מתנשף מן המאמץ, ומרים שקיק 
בד ארגמני, קשור בקצותיו. האבן... 

בפנים? מבוהל, הוא מנענע את 
השקיק, המום לגלות שהיא בעלת 

נפח שטוח למדי ומשקל קל במיוחד. 

זהו?

נושך את שפתיו, ופותח את השקית 
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בתנועות חדות. אין אבן. אין!!! 

אין??? 

הוא קורס על האדמה הקשה, 
מבחין פתאום בקלף המגולגל 

שנשר מן השקיק.

פותח אותו בלהיטות, מקווה שאין 
זו מפת דרכים נוספת שתוביל 

אותו למקום אחר. אבל לא.

אותיות מצטרפות למילים, מנגנות 
לאזניו את בשורת ההצלחה, 

את סגולת החלמיש:

"אם הגעת עד כה, בן אדם, 
הרי שכבר קנית בנפשך את 

כוחה של אבן החלמיש.

בדרכך הנה בנית בעצמך כוח לעמוד 
כצוק איתן על משמר האמת.

זכור תמיד כי החלמיש - בלבך היא,

לך בכוחך זה – והצלח".

מחייך, הרים עיניו לשמים. 

בזיכרונו עלו כל אלה שניסו לרפות את 
ידיו. הוא יכול להם. בכוחו של החלמיש. 

מילותיו של אביו פעמו בתוכו: "זכור 
תמיד בני לאן אתה הולך, ולמה"...

מולו בהקו השמים בתכלת מסנוור 
מקצה לקצה, וזהרורי אור עלו בנחישות 

מן המזרח, נשר בודד דאה אל על. 

אל מול סחף הרוחות. 
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כל הדרך אל החלום /
שרי וינר ודבי בסול כותבות בדואט

היינו שלושה חברים עם 
מבט נועז בעיניים.

אנחנו נשנה את העולם ויהי מה! 

על דגלנו חרטנו את המילים: 
יש לנו כוח, ביחד ננצח! 

וכך יצאנו לדרך ארוכה. 

לא מדמיינים את העתיד לקרות בסופה.

שלושה חברים. רצון אחד

ומיליוני אנשים הזקוקים 
לשינוי ואינם מודעים לכך. 

ביום בהיר עם שמש רגילה של בוקר, 
נצפו בשביל המוביל אל עבר תחנת 

הרכבת שבקצה העיר שלוש דמויות. 

האחד - גבוה, שחולצתו מונחת 
עליו ברישול, וכובע קש רחב שוליים 

מסתירות את עיניו היוקדות, גורר 
בידיו מזוודה כמעט בגודלו. האמצעי 

מעוטר בבלורית מרשימה בגווני 
הבלונד. מבטו מוחבא מתחת לזוג 

משקפי שמש חומות בעלות דוגמא 
מיושנת, ועל גבו מונח היטב תרמיל 

אימתני בו נמצא כמעט כל ביתו שלו, 
ולפי הגודל, כנראה גם של חבריו.

והאחרון, ג'ינג'י. כתום. עטור 

נמשים. צעדיו קלים והוא מנופף 
בידיו בשלושה דגלים.

למען הצדק! למען היושר! למען 
ההגינות! זעקו האותיות מן הדגל האדום.

יש לנו הכוח, ביחד ננצח! התחרו 
ההם מן הדגל הכתום זורח. 

אף אחד משום מקום לא מתפספס! 
החרו אחריהן המילים שחורות וחצופות.

הם לא שמו לב לזוג עיניים העוקבות 
אחריהם בדקדקנות מוגזמת. 

והדמות ממלמלת לעצמה: כאלה 
נערים בדיוק אני מחפשת.

היעד הראשון שנקבע, לאחר סקירה 
מדוקדקת שלנו במפת העולם היה 

האי הצפוני בנקודה 5C על 6F. . הדרך 
לשם, בחישוב מהיר שעשינו, תארך 

לפחות יומיים. היא תחל ברכבת, תמשיך 
בצעידה רגלית, ותיגמר בנחיתה רכה 

של כדור פורח מאולתר. תסמכו עלינו.

צפירה רמה נשמעה ברציף מבשרת 
על בואה של מתחילת מסענו.

נשרכנו אליה, מפזרים חיוכים 



71

בס"ד

עקומים לכל עבר. ידענו את אשר 
לפנינו. המטרה הייתה ברורה וחדה. 

אף אחד לא יעמוד מולנו. העולם 
הולך להשתנות לפי ראות עינינו!!

הנסיעה עברה עלינו בהתלחששויות 
בינינו לבין עצמינו. משכנו אלינו לא 

מעט מבטים מהיושבים סביבנו. 

אבל למי אכפת. התעלמנו.

"הי, אתם, שם". קול גבוה 
וצורמני הפתיע מאחורינו. 

"לא להסב ראש". לחשתי 
לרפרף ולאנדי. 

"מה זה? אין לי איפה לשבת". 
המשיך כשהוא מעלה את 

קולו בהדרגה מפחידה.

"ממתי תיקים יושבים על 
כיסא, אה??????"

יד נתפסה בידית המזוודה מוכנה 
לתלוש אותה ממקומה.

יורי, כלומר אני, היה היחיד שראשו 
מופנה היה קדימה, וראה את הפנים של 

האיש שראשו הגיע לתקרת הרכבת 
ושאר גופו חסם את המעבר לחלוטין. 

"סליחה???" נעמדתי מוכן לפתוח 

בקרב מילולי עם הבריון ולהראות 
לו בדיוק עם מי יש לו עסק.

"עכשיו", הספקתי לומר להם בשקט 
לפני שהוא הניע את רגליו לעוד 

פסיעה קטנה במושגים שלו.

שלושה דגלים הונפו במרץ.

פנים סמוקות עם עיניים בורקות 
הציצו מבעד לתרמיל. 

"אנחנו נראה לך מה זה!!!!!!

ככה להטריד נוסעים תמימים??"

הוא לא ויתר,

אבל גם אנחנו לא.

"למען הצדק" קרא אנדי בקול 
שלא מן העולם הזה. 

"למען היושר" צרח רפרף. 

"ולמען ההגינות" השלמתי אותו, 
מניף את ידיי בפראות כלפי מעלה.

כל יושבי הרכבת התעוררו 
לשמע הקולות. 

לפתע נעצרה הרכבת בחריקת 
בלמים מצמררת. 

"לקפוץ מהרכבת" הוריתי להם בעודי 
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מעיף את המזוודה מהחלון, בלי לחשוב.

התרמיל נזרק אף הוא וצנח 
על האדמה בחבטה.

"אין בעולם מקום לאנשים כאלו", 
הספיק אנדי לומר בטרם נחתו 

רגליו "אף אחד עוד לא יעז 
להתערב לאחרים במעשיהם".

לא ויתר רפרף וזנק מהחלון.

מתנשפים מהחוויה המפוקפקת 
ומרוצים מההצלחה המסחררת צעדנו 

אל עבר השדות שנראו למולנו.

"ראיתם את הפרצופים ההמומים 
שלהם?" נזכר אנדי והחל לצחוק בקול. 

הבריון ההוא לא יעז יותר לנגוע 
בדברים שלא קשורים אליו הייתי 

בטוח. "אילו פנים שידרתי לו 
באומץ, מה הוא חושב לעצמו??"

"בדיוק למען מטרה זו אנחנו כאן" השיב 
רפרף. ויותר משמץ גאווה בקולו. 

הדגלים התנופפו לקצב הרוח הנושבת. 
קרני שמש בהירות חממו לנו את 

הדרך. היינו מולהבים מכדי לשים לב 
להפתעה שנחתה מאחורינו באותו רגע.

~ ~ ~

"חברים!!! כדור פורח!"

הסתובבנו.

"אמרתי לכם שתסמכו עלי", מצביע 
רפרף אל עברו של דדי, אחיו, הניצב 

הכן ליד כדור פורח בגוני הקשת.

הוא זרז אותנו לעלות, תוך כדי 
שהוא שורק בהתלהבות רפרפית.

"לים!" הוא המשיך, פניו אש.

"יוווו" צרחנו באושר כאילו אין 
עוד אנשים בעולם מלבדנו.

"זזנו", הודיע דדי וכבר ריחפנו 
מעל הרחוב ההמום.

הסתכלתי על שורת האנשים שנשארו 
למטה, אלו שהשתתפו בקמפיין שלנו 

לטוהר העולם, אלו שטעמו מנחת 
זרוענו ומנפנוף דגלינו, ואלו שרק הביטו 

מהצד על עבודתנו המסורה. רבים היו 
מעללינו, ואין כאן המקום לפרטם.

כעת עמדנו בין שמיים לארץ, 
פנינו מועדות אל חוף הים. 

היעד הבא.

~ ~ ~

גרגר חול לח מתעקש להכיר מקרוב את 
עינו הימנית של יורי. הוא מנסה לתפוס 
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אותו אך הוא בורח לו אל מתחת לעפעף. 

"גם אותך אצרף לרשימת החייבים 
תיקון", הוא אומר לו אחרי שהצליח 

להוציא אותו. הוא משפשף את 
העין האדומה וחוזר בקפיצה 

אחת אל אנדי ורפרף, העוסקים 
במילוי דליים בחול זהבהב. 

"מה אתם חושבים שאתם 
עושים???" מקפיץ אותם קול 

מאחורה. הם מסתובבים בחדות, 
מגלים בחור גבוה וחסון, מביט 

בהם מבעד למשקפיו השחורים.

רפרף, חדור רוח קרב, שולף את דגלו 
ומתכונן להתחיל את הפזמון הקבוע.

"אני יודע. בשם הצדק , היושר 
וההגינות---" מפתיע אותם הנער ומעלה 

את משקפיו אל המצח. מי לא שמע 
עליהם? שלישיית תמהוניים בע"מ. 

"ברוך הבא למועדון!" רפרף מוחא 
כף אל כף וכמעט מוסיף קידה.

"הו, לא! לא!" הוא מתרחק 
מעט. "לא התכוונתי להצטרף 

לעמותתכם המשונה".

"אז קח את רגליך נעולות 
הסנדלים, ואל תפריע לנו בעבודת 

קודש זו", מתערב אנדי.

"עבודת קודש, אפשר לחשוב", 
הוא שולף חפיסת סיגריות מכיס 

חולצתו. "לכבוד מה אתם ממלאים 
כבר שעה דליים בחול? תכף תגידו 

שמשימתכם הבאה היא להטביע את 
החול בים". הוא מדליק את הסיגריה. 
הזלזול שבעניו לא מתעמם, למרות 

טבעות העשן שהוא מעלה.

"אני רואה שאתה דווקא קולט מהר את 
העיקרון", הפעם תורו של יורי להביע 
דעה. "זו בדיוק המטרה שלנו. כרגע".

צחוק בטעם מרלבורו מתגלגל מפיו 
של הבחור "חהה חהה נראה אתכם 

מצליחים". הוא אוחז בבטנו ומנגב 
דמעות בכף ידו. "אולי תסבירו לי מה 

הסיבה לכך? מה חטאו הגדול של 
החוף שהועמד תחת גזרת השמד?"

"טרף קל", לוחש יורי אל אוזנו של 
רפרף. "הוא נראה מעוניין".

רפרף שומט את הכף ומושיט את ידו.

"נעים מאוד. רפרף" הוא לוחץ את ידו.

נעים מאוד? "גיל" הוא 
מחזיר לחיצה רפה.

"גילי, אולי נשב מעט, נסביר את הדברים 
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לאור השמש הקופחת מעלינו?" 

"גיל". הבחור נותן בו מבט 
מצמית. "אני לא בת. טפו" כאילו 

אפשר לחשוב אחרת.

הם מתיישבים במעגל, 
ארבעתם, מניחים את ידיהם 

על ברכיהם המקופלות.

"ארצנו הקטנה זכתה בכמה חופים 
מרהיבים ביופיים" מנסה רפרף 

להתפייט, ללא הצלחה. "אך אם 
תבדוק, תגלה שהביטוי הנפוץ 

ביותר הוא "הולכים לים" לא כך?"

גיל מהנהן קלושות.

"אז אם אנשים באים בשביל הים, מה 
החוף עושה פה?! היה מתאים יותר 

לומר "באים ליבשה". אך ארצנו הקטנה 
מונה ^^^^^ תושבים, וכמעט בלתי 

אפשרי ללמד את כל האוכלוסייה לדבר 
נכון. אז כאן אנחנו נכנסים לתמונה". 

היא מעביר מבט גאה בחבריו וממשיך: 
"תפקידנו להעלים את היבשה, למחוק 

את החוף מעל פני הים, וככה למנוע 
מהעולם להיכשל בהתבטאות בלתי 

תקינה. אתה מסכים איתנו, גיל?"

אוי. לכזו המצאה גיל לא ציפה. 

"תראו", הוא מכחכח בגרונו 
וקובר את בדל הסיגריה בחול. 

"הרעיון שלכם מאוד יפה א—"

"איזה גבר! ידעתי שאתה משלנו" 
אנדי מתרומם לחבק אותו,

"לא לא", גיל הודף אותו בעדינות. 
"תשמע עד הסוף".

"אה, יש אבל?" אנדי מאוכזב. "אז אני 
לוקח את החיבוק בחזרה". לא מגיע 

לו מחווה כזו אם הוא לא איתם.

"קח בחזרה, אין בעיה" ואולי טוב 
שכך. "האבל הוא... שאתם לקחתם 

רעיון מצוין אך קצת מסובך". 

"דבר ברור" יורי.

"תגידו, כמה זמן ייקח לכם להשמיד 
להרוס ולאבד את החוף, כשאיפתכם 
הטהורה?" בכוונה הוא מדבר בלשונם.

רפרף דופק באצבעו על אפו 
המנומש "יום, יום וחצי לא יותר".

גיל בולע את החיוך. "נראה לך? 
בוא תראה לי איפה החוף נגמר". 

רפרף מעיף מבטים אל הסביבה. 
"הום.. הוא לא נגמר", הוא 
מגמגם. כל כך לא רפרף.



75

בס"ד

"איכנשהו נמצא הסוף שלו, זה בטוח, 
אבל לא קרוב כל כך, אתם מבינים?"

נקודות קטנטנות של הבנה מתחילות 
לנקד את עיניהם הנעוצות בחול. 

"אז מה עושים? כל עמלנו ירד לטמיון? 
שוב נתייאש ולא נצליח לשנות את 

העולם?" דמעות מלוחות גולשות בין 
נמשיו של רפרף. יורי טופח לו על השכם.

"די, רפרף! מספיק דמעות 
יש בים המלח", סונט בו אנדי 

ומנער את החול ממכנסיו.

"אבל עמותתנו הטהורה, מה יהא 
עליה? הלשווא התאמצנו? כלום 

הייתה זו רק השליה, חלום שאינו בר 
השגה?" רפרף מקמט את הדגל. 

"רפרף יקר" גיל מתכופף אליו. "אנדי, 
יורי" פונה גם אליהם. "אני בטוח שאתם 

מבינים, ובטוח שתצליחו כן לשנות 
את העולם ולעשות אותו טוב יותר, רק 

נחשוב שוב, איך ומה נעשה לשם כך"

רפרף מביט בגלים שמולו ומוחה בדש 
חולצתו את שאריות הדמעות, יורי חובש 

את כובעו ואנדי רק מזכיר להם מי הם. 

"איך אנחנו אומרים? יש לנו 
את הכוח, ביחד ננצח".
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כשאת-

עוקבת אחר חלומותייך

כמהה למלא שאיפותייך

קמעא קמעא ובבטיחות

את לוחמת.

כשאת-

מעניקה אור לסובבים אותך

במבט של הבנה אהבה

ועולם של חסד סובב סביבך

כל עת ועת

את חומלת

כשאת-

נותנת דרור לרגשותייך

מתאפקת שלא להגיב בכעס.

ומבינה את מי שממולך

את מוחלת

כשאת- לוחמת, חולמת, מוחלת

זה לא רק שאת חולמת להיות מי שאת

עם כמה טפחים מעל

את מגשימה את חלומותייך

מגשימה חלומות /
מוריה פרנג'י
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חלום פומבדיתא /
ברכה פפיש

השמש עלתה לאיטה מהמזרח, 
מאירה באור רך וצהוב את השביל 

הרחב, מתיזה ניצוצות מגלגלי העגלה 
הגדולה שנסעה עליו במתינות. גמליאל 

הצטנף עוד יותר בתוך השמיכה, נזהר 
על גווילי הקלף שבתרמיל הסמוך 

אליו. רק שאבא לא יגלה אותו... 
שנים חלם על הרגע הזה, הרגע 

שבו הוא נוסע יחד עם אבא לישיבה 
הגדולה בפומבדיתא, לירחי כלה.

שתי המילים האלה תמיד הצליחו 
לזקוף את קומתו הכפופה מעט של 
אבא, ולהעניק לקולו חיות שהייתה 

מתעוררת רק פעמיים בשנה.

נכון, בחלום היו הוא ואבא יושבים זה 
לצד זה על מושב אחד, אבל מה לעשות 

שהרשות לעלות על העגלה ניתנה רק 
לילד שמלאו לו שלוש עשרה שנים?

אבל הוא הצליח. גמליאל חייך 
לעצמו, נהנה להיזכר בתחכום של 

עצמו. הלענה תמיד מונחת על אותו 
מדף פנימי במטבח וכשהתרנגולות 
התחילו להשתולל היה פשוט מאד 

להתגנב פנימה עם השמיכה החמה 
שלו ולהתחבא בין כל התרמילים. רק 
שעכשיו הוא החל לפקפק בהצלחת 

התוכנית היפה שהגה מחודש אלול. 
הוא לא יוכל להסתתר מאביו כל 

הזמן הזה. איפה ישהה? ומה יעשה? 
גמליאל עצם את עיניו, הבעיות 

יכולות לחכות, העייפות לא כל כך.

"גמליאל?" אור חזק חדר לתוך 
העגלה. גמליאל התנער בבהלה, 
נושך את שפתיו. הוא נרדם. הוא 

נרדם כמו תינוק ואבא גילה אותו! 

"רד מהעגלה, ילד," ביקש אבא, תערובת 
של תדהמה וכעס בקולו. הוא ירד 

בזריזות ונעמד על הארץ, ראשו מושפל.

"מה נעשה עכשיו?" אבא הביט סביב, 
עיניו מצומצמות בכעס, "מה אמא 

חושבת עכשיו?" ראשו של גמליאל שח 
עוד מעט. אמא דואגת מן הסתם ולא 

מבינה איפה הוא... " היא דואגת?" שאל 
בשקט כשראה שאביו ממתין. " מאד 
דואגת!" הביט בו אביו בתוכחה, "לא 

ציפיתי מילד גדול לכזאת התנהגות. לא 
נספיק לחזור הביתה." הוא חכך בזקנו, 
מהורהר ואז התנער. "אקח אותך איתי 

עכשיו, וביישוב הקרוב ננסה לשלוח 
לאמא הודעה." ראשו של בן התשע 
הורם באחת, עיניו הירוקות נוצצות. 
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הוא קפץ בעליזות על המושב. הידד! 
חלומות מתגשמים! נוסעים לישיבה!

"נו, נוסעים הביתה". חיוכו של אבא 
עדיין היה תלוי על שפתיו, אם כי זוהרו 
התעמעם מעט. גמליאל ארז באיטיות, 

מתקשה להיפרד. היה יפה כל כך! עדיין 
היה יכול לשמוע את נעימת הלימוד 
עוטפת את אוזניו, לראות את האור 
שקרן מפניו של אביו כשישב, זקוף 

גו, בהיכל הגדול ולמשש את נעימות 
ברכותיהם של הלומדים כשנתקלו בו... 
הוא כיתף את התרמיל העמוס על גבו 

והזדקף. חלום חדש בער בעיניו, עז 
מקודמיו. "כשאני אהיה גדול," המילים 

יצאו מפיו באיטיות בהירה "אני אלך 
לפומבדיתא." החיוך של אבא נעלם. 
"עוד נראה." אמר בנוקשות. "ועכשיו, 

כדאי שנזדרז, העגלה מחכה לנו."

גמליאל השתרך אחרי אביו בחיוך 
חולמני, החלום פועם בתוכו, 

הוא ייסע לפומבדיתא ויהיה שם 
כל השנה! אולי בנהרדעא? לא. 

נהרדעא רחוקה מאד. אבל מה זה 
משנה? העיקר ללמוד בישיבה!

הדמות שישבה ליד השולחן הרימה 
את מבטה כאשר נפתחה הדלת וצעיר 

גבה קומה ושחור שיער נכנס פנימה.

"קראת לי, אבא?" גמליאל הסתיר 
את תמיהתו. מדוע קרא לו אביו 

באמצע לימודו עם יוחאי?

אביו החווה על הכיסא "שב, ילד" אמר 
בחמימות. גמליאל התיישב באנחה. 

ילד. בשביל אביו תמיד יישאר ילד.

"אתה כבר גדול," אמר נפתלי, סוקר 
את בנו בגאווה אבהית, "הגיע הזמן 

שתיכנס לעסק באופן פעיל." הוא 
הביט בבנו, מצפה לתגובה. גמליאל 

נשך את שפתיו, מנסה לחפות על 
חוסר האונים שגאה בו "אני... מה 

עלי לעשות כעת?" שאל בחולשה.

"שום דבר", חייך נפתלי, "חזור 
ללמוד עם יוחאי. ומחר ניפגש 

פה מיד אחרי שחרית."

גמליאל ניסה להודות בקול מתלהב, 
אך נכשל בכך וכשליבו בוער יצא 

מחדרו של אביו, קומץ את אגרופיו.

נכון, גיל חמש עשרה הינו גיל בוגר 
לכל הדעות כדי להיכנס לעסק 

הבדים המשפחתי שלהם.

אבל פומבדיתא! הישיבה! החלום שלו!

"נמשיך"? שאל יוחאי בעדינות, ידו גוללת 
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את הקלף אל המקום בו נעצרו. ידיו 
הקמוצות של גמליאל נפתחו לאיטן, 
חושפות חתימות מעוגלות שהותירו 

הציפורניים. "כן". הרי בשביל זה הוא 
לומד, כדי שיוכל להגיע לישיבה בבוא 

הזמן. אבל לאבא יש תכניות אחרות 
לגביו. הוא ניסה להסיט את המחשבות 

הצידה ולהתרכז בקלף שלפניו אבל 
יוחאי דק האבחנה כבר שם לב ועצר.

"הכל בסדר?" עיניו של גמליאל חומות 
ורכות וגמליאל מסיט את מבטו ומקבע 

אותו בתקרה המקומרת של החדר 
בו החל ללמוד עם יוחאי לפני חמש 

שנים. "הכל בסדר", האכזבה ייבשה 
את קולו, וחרצה בו סדקים. "רק חבל 

שאנחנו לומדים לחינם." מבטו של 
יוחאי התחדד ועיניו הצטמצמו. "אנחנו 
לא לומדים לחינם" אמר בנחת, "אנחנו 

מקיימים את רצון קודשא בריך הוא".

גבותיו של גמליאל התכווצו בכאב "לאבי 
יש תכניות אחרות בשבילי, יוחאי"

"כמו מה?" חקר יוחאי.

"כמו מסעות מסחריים משעממים 
והתכנסויות תלת שנתיות עם 
איגוד סוחרי המשי, לדוגמא" 

התיז גמליאל בקול קשה.

יוחאי שתק. גמליאל הביט בו, מתריס. 
"אפילו לך אין מה לומר לי."

"יש לי. אני רק תוהה האם אתה 
בוגר מספיק להבין זאת."

"אני כבר בן חמש עשרה"!

יוחאי התרומם. "גדול אין 
משמעותו בוגר."

"אחיה אחיך כן בוגר!"

"אחיה הוא ענין בפני עצמו".

גמליאל התרומם גם הוא. "הבנתי, 
תודה." הוא פנה לעבר היציאה, צעדיו 

גדולים. בטח. אחיה בוגר. קל להיות 
כמו אחיה כשאתה ניצל בנס ממות. 

קל להתפלל בדמעות ולהדר בכל דבר 
כשאתה יודע שאלמלא הנס, יכולת 

להיות עכשיו במקום אחר לגמרי...

יוחאי מיהר אחריו והניח יד על 
כתפו "אתה לא צריך להיפגע." 

אמר ידיו הגדול והבוגר.

"נכון, רק ציינת עובדות." טעם 
מר עמד בפיו של גמליאל.

"בכל זאת. אני מתנצל."

"אין על מה. אורתא טבא ".

הטעם המר עמד בפיו עוד 
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זמן רב לאחר מכן.

טעם של חלום מנופץ, שברגע זה הפך 
מהזדמנות לעוד חלום ילדות שנמוג.

בחדר המואר תמיד שררה כעת 
אפלולית, וריח תרופות חריף גדש את 

האוויר. גמליאל נשם עמוקות והתיישב 
על הכיסא הקטן. נפתלי נעץ בבנו מבט 
עז, שעמד בסתירה מוחלטת לנשימותיו 
השורקניות. "זו הפעם הראשונה שאתה 

נוסע לבד, אבל אתה תצליח. אל 
תשכח לברר בשבילי אצל חייראן על 
המשי הפרסי האדום. שמור היטב על 

המעות ו- " שיעול עז קטע את רשימת 
ההוראות. גמליאל נרכן בדאגה, מגיש 

לאביו כוס מים. "יהיה בסדר, אבא. זאת 
לא הפעם הראשונה שאני נוסע."

השיעול נרגע מעט." אני רוצה שתמשיך 
להחזיק את העסק." נשימותיו של 

נפתלי שרקו בין המילים, "אתה יודע 
בעצמך שהשריפה האחרונה במחסנים 

כילתה כמעט את כל הסחורה. אני 
חייב לאנשים הרבה כסף, גמליאל. ואני 

סומך עליך שתעשה מה שצריך."

"בוודאי, אבא." בלי שום התראה עלה 
בפיו שוב הטעם המריר ההוא. עם כל יום 
שעבר הלך החלום והתעמעם מעט, אך 

בכל פעם מחדש באו הציפיות של אבא 
והזכירו אותו שוב. מר, צורב ומאכזב.

העגלה כבר הייתה מוכנה, טעונה בבדם 
ובצמד תרמילים תפוחים שמילאו 

אמו ואחיותיו. צריך רק לעלות עליה 
בקפיצה ולנסוע, ליריד. להתמקח עם 
בעלי החנויות המגושמים ולמכור את 

הסחורה. וכמובן, לא לשכוח לשאול 
את חייראן על המשי הפרסי האדום. 
גמליאל הידק את אחיזתו במושכות. 

הדמיון שלו תמיד היה חי, ומכאיב.

מה היה קורה אילו היה הולך 
לישיבה? העסק היה קורס. הוא 
נאנח. כנראה שתפקידו בעולם 
מסתכם במשי ובנסיעה קצרה 

פעמיים בשנה לישיבה, לירחי כלה.

ממש כמו אבא. כתפיו של גמליאל שחו.

"גמליאל?" מרוב מחשבות החמיץ 
את הדמות שנעמדה באמצע הדרך, 

מביטה בו בהפתעה. הוא משך ברסן. 
"אחיה? מה אתה עושה כאן?"

אחיה הרחיב את שפתיו, לחיוך 
רחב, לגלגני מעט. "מחכה לך. 

מה אתה עושה כאן?"

גמליאל לא השיב. "עלה." אמר 
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קצרות, מפנה מקום על הספסל. 
אחיה קפץ בזינוק מרשים והתיישב 
לצדו. "לפומבדיתא?" שוב חייך את 

חיוכו הרחב, המטריד, "עוזר לאבא?"

"רוצה גם?" החזיר לו גמליאל 
באדיבות מזויפת.

"בטח." החיוך העמיק "אם 
היה לי אבא לעזור לו."

גמליאל נשך את שפתיו, קולט 
את האכזריות בשאלתו. "אני 

מתנצל" אמר, נבוך.

אחיה לא הבין "על מה?"

"לא חשוב. אתה לא אמור להיות 
בישיבה? שאל בזהירות, מקווה שאחיה 

לא יתייחס לחטטנות שבשאלה. חיוכו 
של אחיה נעלם. " למה נראה לך 

שאני צריך להיות בישיבה? העולם 
בחוץ הרבה יותר, הממ- איך להגדיר? 

צבעוני. אתה לא חושב כך? עיניו של 
אחיה, חומות ועזות, שונות כל כך 

מאלו של יוחאי ננעצו בגמליאל.

גמליאל התקשה לנשום. "אז 
פתאום קמת ועזבת?" שאל 

בחוסר אמון. להיכן נעלם אחיה 
המלאך בעל העיניים הבוערות?

"אני מעדיף לדון בכך במועד מאוחר 
יותר" התחמק אחיה מתשובה.

המועד המאוחר יותר, נמצא בסופו של 
דבר בערב, ליד אורה החם של המדורה 

שהקים אחיה במיומנות. כעת החל 
גמליאל לתהות מאין היא באה. האם 

תלמידי הישיבה מקימים מדורות בכל 
ערב? הרי האולם מוסק באופן קבוע! 

"אז", קטע אחיה את ההרהורים, 
מתיישב על הארץ ברגליים משוכלות, 

"מה אתה רוצה לדעת בדיוק?"

"למה אתה לא בישיבה?" גמליאל 
נרתע מעט מהבטות בשאלתו

"למה שאהיה בישיבה?" אורה 
הכתמתם של המדורה יצר צללים 

מעוותים מעט על פניו של אחיה, 
"אני לא רוצה---" קולו גווע.

נשימותיו של גמליאל, שטוחות 
ושורקניות נשמעו היטב בדממה 

שעטפה אותם. "אתה ניצלת בנס," 
הוא אמר בזעם, "קיבלת את החיים 

מחדש, במתנה. ההורים שלך שלחו 
אותך בקושי- רק כי רצית ועכשיו אתה 

אומר לי: 'אני לא רוצה!'" חיקה בלעג 
מעורב בזעם את המשפט האחרון. 
"מה אתה כן רוצה, אפשר לדעת?"
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אחיה לא טרח להמתין עד שקולו 
של גמליאל ייספג באוויר. "אל 

תתנשא," חתך את מילותיו בנוקשות. 
"אומר לך בדיוק מה אני רוצה. אני 

רוצה להיות סוחר. לראות עולם 
ולא ללמוד. מוצא חן בעיניך?"

עיניו של גמליאל ירו גצים. אלוקי 
העולם כולו! יושב כאן נער שניצל 

ממות, ממוות! קיבל הכל כדי שיוכל 
לגדול... והוא - רוצה להיות סוחר. 

זה לא נתפס! הוא נענע בראשו 
"אבל- אתה, אני אומר זאת בכנות, 
הייתה לך הזדמנות גדולה כל כך!"

"בשבילך אולי זו הזדמנות. אותי 
הכריחו לנסוע. כל המבטים 

שלכם וה-" הוא השתתק.

גמליאל לא התרשם מהשתיקה. 
"הכריחו," הוא חזר, ציניות גודשת את 

קולו, "ממש." המחשבות התפתלו 
במוחו. איזו כפיות טובה כלפי מי 

שנתן, שהיה מוכן לתת לך הכל ורק 
רצה שתגדל... אם רק היה יכול- 
היה מתחלף בשמחה עם אחיה.

אם רק היה יכול--- רגע. עיניו 
של גמליאל הצטמצמו ומבטו 

התמקד בלהבות הכתומות 

צהובות. מדוע לא, בעצם?

חיוך חצה את פניו, החיוך הראשון 
מאז פגש את אחיה. "באמת 

התכוונת למה שאמרת?"

"התכוונתי מאד." הדגיש 
אחיה, עיניו נוצצות.

גמליאל התרומם באחת, מנער אבק. 
"יופי", הוא אמר בקול מוזר. "אז קיבלת 

את רצונך ברגע זה." הוא פנה אל 
העגלה בצעדים נמרצים והסתובב 

כשהבחין שאחיה לא מגיע בעקבותיו.

פיו של אחיה היה פעור מעט, ועיניו 
הביעו תדהמה שפינתה במהירות את 

מקומה לחוסר אמון מוחלט. "מה אתה 
חושב שאתה עושה?" אחיה היה נדהם.

גמליאל חייך. "מגשים לך חלום?" הציע, 
ואז הרצין. "שמע, אני רוצה ללמוד 

בישיבה ואתה רוצה לסחור. אז למה 
שלא נתחלף? אתה רק צריך להגיע 

לשוק, למכור את הסחורה שבעגלה, 
לקנות חדשה ולברר אצל חייראן על 

המשי הפרסי האדום. שמור היטב 
על המעות ובשום פנים ואופן אל 

תתעסק עם הסוחר השמן שצלקת 
ארוכה מעטרת את לחיו השמאלית 

וזקן מחודד את סנטרו. זה הכל", 
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סיים בנחת את רשימת ההוראות.

"אתה- מדוע אתה עושה 
זאת?" אחיה היה המום.

" כי אני סומך עליך", אמר גמליאל, וכי 
אני לא מתכוון לתת לחלום שלי להיאבד 

אי שם. אני הולך לישיבה! את שלושת 
המילים האחרונות הוא הכריז בקול.

מבטו של אחיה נאטם. "תצליח" 
איחל בלגלוג מוסווה.

"גם אתה." עינו של גמליאל נצצו. 
הוא נשא אותן לשמיים השחורים, 

שנצצו באלפי אורות זעירים. 

הישיבה מחכה לו.-
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חלום ממוצא תימני /
ציבי גנס

תשי"א, מחנה עולים- תחנת 
מעבר למחנה נוער 

בוקר. השמש שחדרה לתוך 
הצריף סנוורה את עיניו של סעדיה 

והוא התעורר במהירות.

הוא חיפש בעיניו את הנטלה לנטילת 
ידיים אך לא מצא אותה. מתוך שינה 

קרא לאביו אך רק קול הישנים 
במזרנים לצידו ענו לו כתשובה.

בבת אחת נזכר סעדיה באירועי השבוע 
האחרון וכל מה שקרה מסביב.

אבא נלקח לבית הסוהר בשבוע 
שעבר, ומאז כל החיים התהפכו. 

כל בני הקהילה שלהם בצנעא 
השתדלו עבורם וניסו לקבל פרטים 

על מה ולמה קרה מה שקרה.

ידיעה הבודדת שהגיעה מ'שם' 
הודיעה ב"צער רב" כי האדון ניסים 

מחג'י מת מפצעיו ואם מעוניינים הם 
בגופתו עליהם לשלם בסך חמש 

מאות ריאלים. להודעה היבשה 
צורף פתק קטן שבו במילים ספורות 

כתב אחמדיאן שומר בית הכלא 
את מילותיו האחרונות של אבא. 

למראה הפתק המצורף פרצו 

כולם בבכיות קולניות.

השכנים הזדעזעו לשמע הזעקות, 
התחושה הייתה שהחיים נהפכו למרים 

וקשים עד מאד, הגזרות הנוחתות 
על הקהילה היהודית מחרידות את 

כולם, והדבר היחיד שנותר בידם 
לעשות זה לשאת תחינה ולהתפלל.

בני משפחת מחג'י ידעו כמה 
מאמצים וממון הושקעו בפתק 
הקטן. אך לא שיערו עד כמה... 

'תקיימו את החלום שלי, אם אני 
לא אזכה להגשים - לפחות אתם' 

כך היה כתוב בפתק, שלא ידע 
איזו סערה תתחולל בגללו.

את חלומו של אבא כולם ידעו. 
השאיפה שלו לעבור לארץ ישראל 

הייתה גלויה, אך בימים טרופים 
שכאלה מי העז לחלום חלומות?

אמא בעיניים רטובות הביטה בפתק 
ושתקה ולאחר מספר רגעים 

אמרה בעצב: 'הלוואי ונצליח למלא 
את שאיפתו של אבא, אבל כרגע 

המשימה הדחופה היא להצליח 
להשיג את הסכום המבוקש'.

האמירה האחרונה החזירה את 



86

בס"ד

כולם למציאות. מאיפה ישיגו 005 
ריאלים? הרי זה סכום עתק!

הם התחילו לנסות להשיג 
סכומים בהלוואות. בראשונה 

פנו אל עבר ביתו של שמעון. זה 
האחרון היה ידוע בנדיבותו הרבה 

ובהשתתפותו בצרתם של אחיו. 

מיד כשהגיעו פנה אליהם שמעון ואמר: 
" שמעתי על המקרה המר שארע, אך 

אין בידי יכולת לעזור לכם, את רוב 
רכושי בסך של כשלוש מאות ריאלים 

העברתי עבור הפתק מאביכם.

האכזבה הייתה קשה.

מה שווה להם אחת עשרה מילים 
הכתובות בפתק, לעומת הזכות 

לקבור את אביהם בקבר ישראל?

באפיסת כוחות המשיכו ועברו 
מבית לבית, אך הסכום שהצליחו 

לגייס לא התקרב ולו במעט 
למחצית מהסכום שנדרש.

בלית ברירה פנו אל עבר האפשרות 
השנייה שעמדה בפניהם. הלוואות.

אך גם פה נחלו אכזבה קשה, אף 
אחד לא רצה להתחייב ולחתום 
כעד עבור היתומים שלא בטוח 

שיוכלו לקנות לחם למחרת.

שמעיה מיאן להינחם ובכה 
כל הדרך בחזרה לביתם.

לפתע יד כבדה הונחה על כתפם 
של סעדיה ושמעיה, הם נרעדו 

קלות ועצמו את עיניהם בבעתה. 

רק דבר אחד עבר בראשם 
באותה העת, שיספיקו להגיד וידוי 

ושמע . הם ציפו למכות שיבואו 
אך במפתיע לא ארע דבר.

קול רך פנה אליהם והם פקחו עיניים 
בפליאה. האמנם אין אלו שליחיו 

של השאח שציווה לתופסם?

כמו מתוך חלום הקשיבו הם לדיבורם 
של שני הגברים שעמדו לפניהם, 

וכששמעו מה בפיהם - פרצו בקריאות 
צהלה והובילו אותם אל ביתם.

היו אלו שני יהודים אשר הגיעו מארץ 
ישראל ושמעו על צרתם, והסכימו 

לתת את מלוא הסכום הדרוש.

בפתח הבית עמדה אמא וצמצמה 
את מבטה. לא, שני הגברים הללו 

כלל לא מצאו חן בעיניה כלל 
וניכר היה כי היא כועסת.

סעדיה ושמעיה חמקו לתוך 
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הבית במהירות אך את קולות 
הוויכוח מהפתח לא פספסו.

אמא שמעה בחשד את דברי השניים אך 
לא ענתה, לאחר רגעים ארוכים אמרה 

בשקט: "תודה רבה על נדיבותכם, 
אך מה אתם רוצים בתמורה לכך?" 

שני היהודים החליפו מבט ואחר 
אמרו: "אנו רוצים ששלושת בניך 

הגדולים יבואו איתנו לארץ ישראל.

אמא הביטה בהם המומה ואחר צעקה 
בקול: "תתביישו לכם, חוטפי ילדים!" 

הגברים לא התבלבלו ובקול נעים פנו 
לגברת מחג'י: "האינך רוצה שבעלך 

יקבר כהלכה? כי אם כך אנו עוזבים".

בום! הקולות שבליבה של אמא גברו 
והלמו כפטישים. מה גרוע כל כך? 

חשבה לבסוף. הרי זו רק תחושת הלב 
שלי שלא נותנת לי מנוח, אך בעצם 

ניחמה את עצמה, אפילו ניסים במילותיו 
האחרונות ביקש שיגשימו את חלומו.

בלב כבד היא נתנה את 
הסכמתה לתוכנית.

שני הגברים עזבו את הבית 
בחיוך מרוצה. הכסף שהחליף 

ידיים עשה את שלו. 

כשנזכר סעדיה בכל זה הוא נאנח 
בכאב. אמא לא טעתה בתחושותיה. 

אם רק הייתה יודעת מה ה'ציוניים' 
הללו עושים לשמעיה, שלום ולו - 

היא לא הייתה שולחת אותם.

דמעות התחילו לזלוג מעיניו. אוי, 
אם אבא היה רואה את שלום הקטן 

בלי ה"סימנים", מה היה אומר?

במעמקי ליבו ידע סעדיה שיבוא היום 
וגם לו ולשמעון מצפה אותו גורל מר 

ואכזרי. אך מה עליו לעשות? ה'ציוניים' 
אינם מסכימים לתת אוכל ובגדים 

למי שאינו שומע בקולם. ואיך יוכלו 
הם להסתדר בלעדיהם בארץ זרה?

בשקט הוא כבר התחיל לתכנן תכנית 
בריחה, אך הוא יודע שאם משהו קטן 
יתפספס הכל ירד לטמיון, ולכן צריך 

לתכנן בישוב הדעת ולא בחיפזון.

לפתע נשמע קול פסיעות מתקרב. 
סעדיה נשכב במהירות על 
המזרון הדק ועצם את עיניו.

הפסיעות התקרבו עד שנעצרו 
מעליו. סעדיה הרגיש את הנשימות 
המהירות כשהן נצמדות אט אט אל 

ראשו. לפתע הוא הרגיש מספרי ברזל 
הנוגעות בפניו. הוא קם במהירות 
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ובבהלה סטר על לחיו של "זוהר". 
המדריך של שכבת הגיל הבוגר.

את העונש על התעוזה והחוצפה שילם 
על כך בשבוע בצריף מבודד וטחוב.

כשיצא, תכנית הבריחה הייתה מתוכננת 
לפרטי פרטים לפי ההפסקות של 

המדריכים והמפגשים בין הקבוצות. 
כך ששלושתם יוכלו לברוח יחדו.

סעדיה ידע שיתכן שהיה שינויים 
בתוכניות בשבוע שחלף והוא 

פחד מכל תפנית שהיא.

אך את התפנית האמיתית 
קיבל כשיצא מהצריף לאחר 

שבוע של עינויים ובדידות. 

המדריכים נצלו היטב את הזמן 
ששהה בצריף ושטפו את מוחם 

של שמעיה ושלום בצבריות 
הישראלית ומהות החיים.

כשפגש אותם הם קיבלו אותו בקרירות 
מה, הוא הזדעזע לראותם וזעק 

ממעמקי ליבו: " מה אבא היה אומר אם 
היה רואה אתכם כך בארץ החלומות?"

המילים הללו הביעו הכל.

את הכמיהה, השאיפה, ה....חלומות!

כל מה שאבא שאף במשך 
חייו לעשות ולא זכה לכך.

שמעיה לא הגיב אך שלום בתעוזה 
אמר: "סעדיה תעשה טובה, תוריד את 

"הסימונים", את הציצית ואם אפשר גם 
ת'כיפה ואז נדבר איתך כמו בנאדם".

סעדיה התרתח לשמע המילים 
המזעזעות ואמר: "מה מצאת בהם 

שלום? מה זה נתן לך? אבא היה בוכה 
לראות אותך." במילים אלו הוא עזב את 

המקום ופנה לכיוון הצריף של קבוצתו.

בפתח הצריף עמד זוהר המדריך. עוד 
לפני שסעדיה נכנס הוא הביא לו שקיות 

נייר ובתוכם פרטי הלבוש שאיתם 
הגיע לארץ וביובש רק אמר: "בהנהלה 
החליטו שזה אינו מקום בעבורך. אתה 

הורס את החיים שלך ושל אחיך". בקושי 
זרק מילת פרדה וכבר התעופף משם.

סעדיה עמד שם, בודד, עלוב ומושפל. 
המילים ששמע קוממו אותו 'אני הורס 
את החיים שלי ושל אחיי? ואולי אתם?' 

אך כבר לא היה לו למי להשמיע 
ובלית בררה פנה לכיוון השער...

במהירות חזר סעדיה לתוך המחנה 
ופנה לעבר הצריף של שלום. 

ובבהילות שמא ייתפס אמר לו:
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"שלום, הבטח לי שתתפלל בסידור 
של אבא, שהבטיח שמי שיתפלל 

שלוש תפילות ביום יזכה לישועות, 
לא למעני, למען אבא!"

ושלום הבטיח.

~ ~ ~

בודד ועלוב הגיע סעדיה בדרך לא דרך 
לפתח תקווה. הוא הסתובב ברחובות 

בייאוש ולפתע ראה בחור הצועד מלפניו 
ושהסימונים משתלשלות לצידי פניו.

בהתרגשות רץ אליו וחיבק אותו. 
הבחור הסתובב במהירות אך רק 

ראה את סעדיה נופל על הארץ 
מתעלף. בזריזות פנה לקרוא לעזרה, 

אך סעדיה שהתעורר בינתיים 
התחנן לפניו שייקח אותו איתו.

"יש פה יהודים בארץ?" שאל 
בהתרגשות את הבחור שהזדהה 
כמאיר. "כמובן", ענה לו בפליאה.

סעדיה סיפר בהתרגשות את כל 
הקורות עימו ועם אחיו. מאיר שמע 
בהשתאות ומיד אמר: "צריך לתכנן 
תכנית ונצא להציל את אחיך ושאר 

הילדים". סעדיה שמח לספר על 
התוכנית שמגובשת אצלו.

בלי שהיות פנו להתארגן בתפילות 
ותחינות לקראת יום המחרת שאמור 

להכריע את גורל כל ילדי המחנה.

~ ~ ~

כעבור יומיים צעדו ברחובות פתח 
תקווה מאיר וסעדיה, שאחריהם 

משתרכים שנים עשר ילדים 
עייפים אך אור זורח בעיניהם. 

מאיר הגניב מבט לעבר סעדיה, 
זה האחרון היה עצוב מעט.

מאיר הבין מיד מה קרה. שלום אחיו 
של סעדיה לא רצה להצטרף איתם 

למרות כל השכנועים והתחנונים 
שהיו בקולו של סעדיה. הוא בחר 
להישאר במחנה עם המדריכים. 

"שכחתי לומר לכם", עלה קולו הדקיק 
של יהודה, אחד מהילדים. "שלום 

ביקש ממני להעביר את זה".

סעדיה ושמעיה הפנו את מבטם 
אל קלף מגולגל שהיה בידיו.

הם פתחו אותו במהירות, 
היה כתוב שם ארבעה מילים: 

"התפילה ניצחה. אני בדרך".

מתוך הקלף נפל דף רטוב מדמעות. 
שמעיה הרים והביט בדף.

היה זה דף שנתלש מסידורו של 
אביהם והמילים זעקו לעברם: 

"ואל ... חלומות רעים והרהורים 

רעים..."
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מכורבלת בחלום /
רבקה סבן

היא עלתה למונית. מכווצת כעלי 
הכרוב המצונפים, קרובים לקלח. 

מכורבלים על עצמם בלי אפשרות 
להימתח. חיוורים כמוה ברגע זה..

מסכה כירורגית ירוקה התלויה 
על אוזניה לא הצליחה להסתיר 

את מה שעובר עליה. עיניה 
סיפרו על כאב לא מועט.

שבע עשרה שנים ארוזים בקרטונים 
פעורי פה מרוב תכולה, בסלי 

פלסטיק מרושתים עם טלאי שתי 
וערב עשויים חבלי כביסה, בשקיות 

שרוולים שראו ימים יפים יותר, 
מלאות עד אפס מקום פנוי.

נעזבו מאחור שבע עשרה שנים. שנים 
מלאות, שנים רזות. אך שנים של חיים.

תמרה בקושי מיישרת עיניים. שבעים 
ושבע שנותיה מכבידות. מקמרות 
את גבה פתאום, קשה לה לחשוב 

שהיא הפכה לדיירת בית אבות.

הוכנסו לתא המטען הקרטונים. הסלים. 
השקיות. כל מה שהיא יכלה לצרור.

כל מה שנשאר לחיות.

אך הלב, הבוגד הראשון בכל המערכות 
כשצריך כוח, ברח מהזירה עוד לפני 

שהתחילה ההתמודדות. הוא נשאר 
בדירה עם פיסות עבר שעדיין תלויות 

על הקירות, עם חפצים המספרים 
חיים שאינם, עם וילונות שבנפנוף 

אחד מערבלים אוויר ישן בחדש, 
וליבה ממאן לשתף פעולה. אינו 

רוצה לחשוב להתחיל הכל מחדש.

הרבה התחלות חדשות הוא הכיר. 
הוא שבע התחלות, שבע. שבע 

התחלות חדשות. שב-ע-ע-ע-ע!!!

הגם שיודע שזאת התחלה האחרונה 
שלו. וקשה לו להשלים. 

ש'חדש' הפעם הוא מילה נרדפת ל'סוף'.

מישהי התקרבה לתמרה, שבנחישות 
לא סובבה את ראשה אליה. 

בשבילה היא כבר שייכת לעבר, 
ותמרה חייבת להסתכל קדימה. 
לא לשקוע במה שכבר התנדף.

לפני כמה שעות נכנסה לביתה שני 
חברתה, הצעירה ממנה בעשור פלוס, 

כשנשים עדיין עזרו לה לפטם קרטונים.

"שלום תמרה, מה שלומך ?" שאלה שני.

"לא טוב" ענתה קצרות. קול עופרת, 
עם כאב שיכול לתלוש ממנו חופנים.

רגליה רעדו, כמו כל פעם שהיא מקבלת 
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את הזריקה הזאת. זריקה שמאזנת 
אותה ונותנת לה איכות חיים לעוד 

שלושים יום... רגליה מפרקינסות ללא 
שליטה. בהתחלה זה נורא הפריע לה, 

הסבירה לכולם שזאת תגובתה לחומר 
הפעיל שזרם בוורידיה. כבר לא שמו לב, 

אך עכשיו קפיצותיה הנוראיות בקצב 
מחריד בלטו עוד יותר עם תשובתה. 

"את רוצה לשתות משהו?" 

"כן . מים מהברז." ענתה בקול מונוטוני.

שני מזדרזת למלא את בקשתה.

"את שותה בכוס זכוכית, 
תמרה? שאלה מהמטבח.

"כן".

שני מילאה כוס ששקיפותה מוטלת 
בספק. עכורה ממש מרוב שימוש. 

מרוב שטיפות. מרוב חיים.

תמרה רוקנה אותה, עיניה לא 
ממוקדות, צלולות במידה זהה לכוס.

ברקע דנו נשים האם להכניס עוד דבר 
מה באריזה הזאת או לא. נתנו הרגשה 
טובה לתמרה ושאלו על כל פריט מה 
לעשות, מה גזר דינו, לחיים או למוטב.

שני ניסתה לדובב את תמרה, כשהגיח 

לתוך הבית שכן מבניין אחר. קראו 
לו לעזר. רוצה להטיב עם אישה 

ערירית ששכניה היו כל משפחתה. 

שני כבר יכולה לחזור הביתה ולהיפרד 
מתמרה. אם היא עצמה אינה עוזרת, 

לא נעים לעמוד ולהסתכל איך 
מתקפלות ונדחפות שבע עשרה שנות 

היכרות, אהבה, דאגה וגם פגיעות 
- לתוך מספר אריזות בודדות. 

תמרה קמה. מגיעה מולה. 

"שני, את יכולה ללכת הביתה". פקדה 
עליה בטון שאינו מאפשר סירוב.

"תמרה, שיהיה לך טוב בעזרת השם".

כשרגליה כבר מחוץ לדלת, אחת 
המתנדבות שואלת את תמרה למה לה 

להשאיר את תנור הגז שלה שכמעט 
חדש וגם את המקרר למשכיר.

תשובתה של תמרה קורעת 
את הלב של שני.

"כי לא שילמתי לו על החודשים 
שעברו", ענתה בהשלמה מוחלטת.

אין טרוניה. מרוכזת בה 
תמצית חיי הישרדותה. 
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את פגישתן הראשונה שני אינה זוכרת, 
אך לאט לאט הפכה תמרה לחלק 

מחייהם. כמו תינוק המתביית לו מהרגע 
הראשון שבכה, והוריו אינם מסוגלים 

להיזכר איך היו חייהם בלעדיו.

הייתה זו חוויה מצמררת 
לשמוע על מה שעברה.

תמונות בשחור - לבן סיפרו על יופייה 
של תמרה, מבט ישיר, צעירה עם עתיד 

ורוד לפניה, הוריה - חלוצים קיבוצניקיים 
שידרו נחישות של לוחמים. צבע פניהם 
כצבע תמר המבשיל תחת שמש יוקדת.

מוצאם צעק. עיניים בהירות 
הסתכלו עלינו מתוך ארבעים 

שנות חיים מודפסים על נייר של 
פוטוגרפיה עם מסגרת מזוגזגת.

תלונותיה של תמרה על משפחתה 
היו כאורך חומת סין. לא בטוח שאמה 

יהודייה. גיור מפוקפק בלי קבלות 
הטריד את תמרה. היא החליטה 

לעבור גיור לחומרא אצל אחד מבתי 
הדין המוסמכים בעניין בלי פשרות, 

ישר כעמוד עשן שבבית המקדש. 

אבל שאר משפחתה לא עברה 
גיור לחומרא, וזה הסב לה כאבים 

ששום תרופה לא יכלה להם. 

אחרי חתונתה הראשונה המזל התחמק 
מלהשיגה. היא חוותה טרגדיות של 

ממש שהתרגשו ובאו עליה כמגנטים 
גדולים וקטנים דבוקים בכוח עליון.

נישאה, ארבעה פרחים נולדו 
וקמלו בעיוותים קשים ששורשם 
בגנטיקה. ארבעה קברים קטנים. 

מנעו ממנה להגיע אליהם לספר 
את אהבתה, לנקז את יגונה.

החבילה התפרקה. תמרה מצאה נוחם 
בתורה שהושיטה לה את ידיה המצילות 

ממצולות ים שחור שאיים על שפיותה.

סרט חייה עבר בין עבודות פיסול 
בעיסת נייר שמילאו אותה בשמחת 

היצירה עם דבק טפט ופתיתי נייר 
שאיחדו פיסות נשמתה, לבין מחטים 

וחוטים שרקמו לה רגעים יפים, מסרגות 
ארוכות ידיים הממהרות לסרוג גרבי 
- נעליים חמודות עם פונפונים לרך 

הנולד, ובין משערות גדושות חיים 
שצבעו את נפשה באקריל מבריק. 

אלבומה השני לא צלח. יותר מכמה 
דפים עמוסים תמונות חתונה, לא 

נוספו עוד. אך סידור תפילתה תמיד 
רווי דמעות המתחננות לשלווה.
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ימים יפים רקדו עם ימי שפל, 
אשפוזים וטיפולים, צעקות ובלבולים 

השייכים לצללים שבהם תמרה 
לא הבחינה בין טוב ולמוטב, נפשה 

המיוסרת מצאה מנוחה בכדורים 
רבים המונחים בהישג ידה.

מכחול שנותיה צייר ציורים יפיפיים 
מלאים בתשוקה טהורה. נופי ארץ 

ישראל קראו לכל יהודי אתגר 
לשוב אליו ולבורא עולם. 

שלוש עשרה שנה החזיקה כתובתה 
השלישית. כספת ליבה נצרה את 

אושרה עד שנקרעה ממנו. בגבורת 
- על ניהלה את חייה אלה: חברות, 

מועדון, מכולת, שבתות בחיקי 
משפחות המאמצות, שמחה. 

כל כך מיוחדת תמרה. זגזגה בין 
מכשולים הנצבים לפניה, התחזקה 

באמונה. שרה בקולה הערב שירי אהבת 
השם וגעגועיה אליו. הגיעה לבתים 

לעזור בהכנות שבת, סרגה המון, תפרה 
ורקמה. נותנת מתנות ידיה למיטיבים 

עמה, לא רוצה לאכול לחם חסד. 

עברו עוד ארבע שנות בדידות. 

אך עם דבר אחד היה קשה לתמרה. 
קשה עד מאוד, והוא: המשפחה הגרה 

מעליה. משפחה בריאה, נורמטיבית, 
בת נפשות רבות. שכל פשעה היה לגור 
קומה מעל, לחיות ככל המשפחות עם 

ילדים הממשיכים לגדול ולרוץ ולצחוק, 
וגם לפעמים להשתובב ולצעוק.

בלילות, כשמוחה עבד מעבר למושג 
"יום עבודה" ללא תגמול, היא הייתה 

מתקשרת ל"אוזן ללב" ובמשך שעות 
מדברת ומקוננת על רוע מזלה. ועכשיו, 
העזרה הראשונה הייתה הצלת נפשות 

של ממש ללב שבור קרוב לבור בלי 
קרקעית, הקורץ לצלילה ללא מגנים. 

בדידותה באותם לילות עשתה בה 
שמות. ליבה היה מתכווץ עד שלא 

התאפשרה הכנסת אוויר. חוטי לילה טוו 
סביבה רשת עכביש הלוכד את טרפו, 
נותן לו לפרפר באוויר בגסיסה אטית 

מאוד עד שיתוק, ובהנאה מרושעת היה 
מוצץ ומרוקן אותו מכל טיפת דמו 

כמה אז חשקה לצעקת ילד, 
לגררררירת כיסא, לקפיצת חבל על 
ראשה, לר - ע - ש מבורך של ריצה 

מטורפת בין החדרים, לרקיעת רגליים, 
לט-פ-פ-פ-טוף נעליים קטנות. לצחוק 

הפרוע של ילד המונף אל - על. המחבר 
אותה לעולם השייך לבני אדם.
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אך ברגע שמנת הרגעה החודשית 
זרמה ישר מהמחט לנפשה, לא הייתה 
משפחה אחת יותר מסכנה משכנתם. 

"איך יכולה משפחה חרדית להזיק לי 
כל כך? בשעות מנוחה ובשעות הלילה. 

האם אינה משגיחה עליהם והם קופצים 
לי על הראש. בלי הפסקה, תוק! תוק! 

תוק!!! לא עצמתי עין, גם בלילה. רעש!!! 
כזה רעש!!!" סיפרה בקול בוכים. 

השכנים היו כבר בטוחים שאין חינוך 
ודרך ארץ בעליונים, קרה גם קרה 

שתמרה, מרוב צער על האבדות קשות 
שחוותה, לא הייתה עוד מסוגלת לשמוע 

אפילו צליל פעמוני של תינוק מאושר, 
והזמינה באיבוד דעת משטרה להורים 

מתוסכלים "על רעש מופרז" מעל 
קדקודה. האלו הגיעו ולא ראו דופי 

בהתנהגות הדיירים, אך הנזק היה גדול. 
הליכת לוויתציה הונהגה על ידי בני 

הבית מעל פני הבלטות, בנושא ריחוף 
פקיר הודי לא היה מתחרה רציני..

החיים של זאת לא היו חיים,

וחייהם של אלו היו גיהינום..

"עד מת-י-י-י-י?" זעקה תמרה 

"עד מת-י-י-י-י?" התחננו השכנים...

חלום היה לתמרה שהשכנים יעברו..

חלום היה לשכנים שהיא כבר תעזוב...

לא רוצים להילחם עם אישה אלמנה, 
הגם שידעו שהצדק עימם. השתדלו, 

התאמצו, פעם אחר פעם ולעולם 
לא הצליחו לרצות את תמרה.

במהלך הימים דפיקות נמרצות נשמעו 
מעבר לרצפת ביתם. תמרה היכתה 

על תקרתה עם מקל של מטאטא. לא 
הפריעו לה שערותיו הפולטות ישר 

לפרצופה את כל אשר אספו. מאיפה יש 
לה כוחות להחזיק מטאטא גבוה כל כך, 

על מנת לצעוק על נוכחותם האנושית 
ולהזכירם שהיא גם חיה וקיימת? רצתה 

תגובה, כמיהה להתייחסות, אך לא 
הבינה שהיא רק הרחיקה אותם ממנה. 

היא עקבה אחריהם דרך הקוקר. מי 
נולד? איך קוראים לו? שאלה את 

שכנותיה. מי עלה השנה לכיתה אלף? 
מי לישיבה קטנה? כמה זמן נשארה 
היולדת מחוץ לביתה? דאגה לסרוג 

תמיד זוג גרביים בצבע המתאים לרך 
הנולד בתוספת כובע וסוודר חמודים 

להפליא יותר מכל בגד שהייתה מוכרת, 
חושיה השב"כיים היו תמיד דרוכים, 

האם יצאו לנופש? או לא? דרך הצצות 
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מרובות בעין דלתה גילתה יציאה 
לאירוע. לים, לא מפספסת שום פרט. 

ויום - יום הציקה להם, וטענותיה 
התרבו כארבה במצרים. חושך 

כללי מילא את ימיהם.

לו ראתה את תפילותיהם עבורה! לו 
רק שמעה באיזו מתיקות מבקשים 

עליה בריאות הנפש והגוף. לו היו 
מגלים לה מה מקור הצדקה בסתר 

שתמיד נחה לה בתיבת הדואר 
שלה! המעטפה שגדשה את כיסה 

וליבה מאושר על האנשים המיוחדים 
העושים צדקה שלא על מנת קבל 

פרס... לו היו מספרים לה על רגישותם 
ונחישותם לחיות במינימום דציבלים.

לא ראתה. לא הרגישה, לא שמעה. 

בלי דיבורים מיותרים החליטו 
השכנים לחפש פתרון. 

ואז הגיע נגיף הקורונה.

בלתי נראה. מיקרוסקופי, אך קטלני. 
מסוכן. עם כתר של מלך המוות. הממית 

בדרכו את מי שלא נזהר או לועג לו.

הביקורים שלו היו בכל העולם. לא 
פסח על אף מדינה. יבשה וימים, והיכן 

שטייל השאיר הרס. פחד. בלבול, 

שיעולים, מכונות הנשמה, קברים.

העולם הושבת, אנשים סגרו את 
עצמם בבתים, ואם יצאו? התהלכו 

עם מחסום על פיהם על מנת לבלום 
דהירתה של הווירוס לקנה נשימתם.

הס הושלח ביקום, אין נכנס ואין 
יוצא. עופות השמים טסים שיכורים 

מהאין סוף הפרוש תחת כנפיהם. 
חיות בר חזרו להסתובב בלי פחד 

ברחובות העיר, מתעניינות בחלונות 
ראווה המזמינים אותם להיכנס, 

שטרות עפו בשמי איטליה ורקדו 
באוויר לועגות לחומר , ולפסל.

חייה של תמרה השתנו מקצה לקצה. 
הפחד הפך לחבר נפש, מועדון 

הקשישות חדל מלפעול, חברותיה 
חששו להכניסה לביתן . ילדים רבים 

מועדים לחלות תחילה ולסכן אותה. או 
להפך, חלילה, 'לוח השבת' של תמרה, 

שבו רשמה מי המשפחה שזכתה 
בה לליל שבת ומי לסעודה שנייה או 
לסעודה שלישית ולהבדלה - נשאר 

מיותם. קשה עד מאוד למלאו. תמרה 
שהתה בביתה עם סעודות שנשלחו לה 
מוכנות אך ריקות מדבר תורה. ממזמורי 

שבת, מצחוק של הסובבים אותה. 
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ובביתה המבודד, תקרתה הדליפה 
את שירת השכנים מעל מוחה, 

שמחת שבת חוגגת, הזזת כסאות 
דיווחה על נטילת ידיים, עברת מוקדי 

הרעש על שנת שבת תענוג . 

" די-י-י-י-י-י-י!!!! שיגמר הסיוט !!! " 

לא היה ברור על מה היא מתכוונת, 
על הקורונה או על המשפחה.

אחרי סבל של כמה חודשים שאיימו 
על שפיותה, נמצא הסדר חדש .אין 
ברירה. פנו לרשויות עבורה, סידור 

מלא קיבלה: דיור. אוכל, שינה, 
השגחה. חברה, שקט, הרבה שקט. 

הכל הסתדר מהר ותמרה היום 
בהעברת ביתה. מסובבת קרטונים 

המשמשים שושבינים לכתובתה 
האחרונה עם דיירי בית אבות. 

בתוך הרהורי ליבה היא שומעת 
את קולה של שני ממרחקים 

עצומים, איפה היא בכלל?

"תמרה, כל זה שלך? שכחו לשים 
אותם באוטו?" חקרה שני שנקראה 

על ידה שנית אחרי שגורשה.

שני ליוותה אותה ליציאת הבניין. 
בצידי השביל עמדו קרטונים וקרש 

גיהוץ הממתינים בסבלנות ליד 
שתוביל אותם לנחלה ומנוחה.

" כל אלו של שכנים חדשים שבאו 
לגור מעליי היום" ענתה בקול חלש. 

"לא הספקתי להיפרד משכנתי 
מלמעלה... הם עזבו כמה ימים אחרי 

כניסתי לבידוד במשכן החדש על 
מנת לשלול סכנה עבור דיירי בית 
אבות, ורק היום נודע לי שהם כבר 
עברו מכאן. שכנתי לא רמזה דבר. 

אולי חששה ממני?" הוסיפה תמרה.

עצב גדול התיישב על ליבה. בהתנהלות 
התקשורתית הלקויה הזאת טמונה 

הרבה אהבה. כן. אהבה. אהבה שלא 
מצאה ביטוי נכון וראוי, ועכשיו היא 

מודעת לחסר והיא אינה מוצאת את 
עצמה. כמה מיוחדת הייתה שכנתה 

! סובלנית כלפיה, גם אחרי הלילה 
עם השוטרים אמרה לה שלום במאור 

פנים. כמה הרגיז אותה אז החיוך הזה, 
כי באותו יום שוב ילד קפץ חזק!!!

תמרה חוששת מהעתיד, היא 
מבינה שהיה ניסיון פה והיא נכשלה. 

גרמה למשפחה שלמה לעקור 
מהסביבה המוכרת. מההרגלים.

ועכשיו גם היא עוקרת לבלתי נודע. 
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צער על העבר, וצער על העתיד. כל כך 
הייתה רוצה לתקן. לספר לה את האמת!

הן כבר עמדו לצאת מפתח הבניין, 
כשעיניה של תמרה התעגלו, 

מתיבת דואר שלה מציצה מעטפה.

תמרה ביקשה משני להקריא 
לה אותו, אין לה אומץ.

"לתמרה היקרה! 

צר לי שלא ראיתי אותך לפני שעברנו. 
כל כך רציתי להגיד לך שלום. שנים 

של שכנות עושות את שלהן, הגרביים 
הכובעים והסוודרים שלך, אין! אין! אין 
כמו מה שנתת מכל הלב. הילדים היו 
שמחים וכל פעם מחדש חיכו למעשי 

ידייך ואף פעם לא אכזבת. מקווה 
שאבוא לבקר, המשפחה גדלה ברוך 

השם, ולא הייתה לנו ברירה אלא לחפש 
 דירה גדולה ומרווחת יותר..

מאחלת לך שהמשפחה הבאה לגור 
תתחשב בך ותסב לך נחת. הם זוג צעיר 

 בתחילת דרכם.
עכשיו עם הקורונה לא אוכל להגיע כי 
אני מפחדת עלייך. אך דעי לך שיש לך 

 מקום ענק בליבי.
מאחלת לך שנה טובה ומתוקה מלאת 

שמחה, בריאות ואושר. בלי דאגות 

לקיומך, מאחלת לך כל משפחתנו".

בתיבה עמדה עוד מעטפה. 

שני פתחה אותה, קפצו מתוכה 
חמישה שטרות של מאה שקלים. 

היא הושיטה אותם לתמרה. בעיניה 
בצבצו שתי מרקיזות מבריקות 

שנאספו בקיפולי מסכתה. 

תמרה סורגת בדמיונה 
כרבולית לשכנתה.

עין ועוד עין. שורה ועוד שורה, 
מעוין ועוד מעוין, מוטיב ועוד מוטיב. 
המסרגות רצות, עורגות ברעבתנות 

שבע עשרה שנות אהבה, שזורות 
בחוטי צמר פרוותי עם חוטי דמעותיה 

שרק עכשיו פורצות, מנקות את 
ליבה הפצוע, סוללות שביל לסולחה, 

מכשירות את הקרקע לעוד שנים רבות 
ומתוקות עם כל שכנותיה החדשות.

שני שתקה. כמה דברן הוא השקט. 
עוצמתו מפילה מחיצות חזקות של ימים 

רבים. משחרר השקט לשונות קשורים, 
נושא עמו רוח חדשה המבשרת טוב.
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כאשר תקומי מן החלום / 
- ליאל ועקנין

את ודאי מכירה את השעה 
בה את חושבת למחצה,

חושייך מתערפלים, תשושה 
וסחוטה כמעט לגמרי

בוהה בנקודה ערטילאית.

רגע לפני שאת צונחת 
אל מיטה וחלומות,

יש לנו מסר שלא מומלץ 
להשאיר על כר.

חלומות לא רק בלילה.

 ~ ~ ~

לרוב בני האדם ישנם 
חלומות לא רק בלילה.

על עשייה מבורכת, עבודה מאתגרת, 
משפחה מסודרת, חברה מאוחדת,

הרפתקה מסנוורת, ומאידך 
- על התחזקות מיוחדת או 

על הגאולה המתקרבת.

חלום הוא מציאות יפה ומדרבנת 
המתבטאת בכל גיל ומקבלת 

משמעות עם השנים.

כמו כן נושא החלום משתנה 
מאדם לאדם בהתאם לאופיו, 

רמתו ונתוניו הבלעדיים.

החלום הוא רצון. רצון עז לממש, 
לכבוש יעד, להפיק, למצות ולהיכנס 

בשערי המטרה המיוחלת.

אך כמו בכל ענין ודבר, הרצון לבדו 
אינו מספק זקוקים לעשיה שלאחריו.

ומה אם נתיב העשייה חסום 
בפניך? אין דרך קדימה?

מה אם החלומות רבים וגדולים עליך?

קראי לזה בשתי מילים: תאונת חלומות.

או אז הם הופכים לבלתי מציאותיים 
ומצטיירים בפניך כתמרורי אזהרה 

ובכך נשארים בגדר חלום בלבד 
שתוקפו עתיד לפוג ביום מן הימים. 

כאן נדרשת סבלנות, פתיחות לקבל 
מסר הגיוני ותפילות, בעיקר תפילות.

הסבלנות היא כלל בחיים להצלחה. 

לפנייך משפט מפורסם: "לכי 
לאט כדי להגיע רחוק".

ללכת בעקבות החלומות צעד 
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אחר צעד, לאט אבל בטוח!

וגם כאשר הנתיב חסום בפניך 
ונדמה כי דרך אין - פתחי את פתח, 

ובעזרתו יתברך יפתח לך כאולם.

כמו כן אסור לשכוח את ים הכוחות 
והיכולות שניתנו לך. טלי מהם טיפה 

וסללי לך את דרכך בטוחה.

כוח הרצון העומד לימינך הוא עוצמתי, 
כי אין אדם שאינו יכול וכל חלום שתרצי 

להשיג ולכבוש את עתידה לממש.

ולסיום שהוא התחלה - התפילות. כמו 
בכל סיפור הן מקור ההצלחה. שאי 

תפילה חמה על כל חלום, על ההווה 
ועל העתיד, ורק השם יצליח דרכך!! 

צאי עוד היום בעקבות חלומותייך, 
והלוואי והחזון הגדול המשותף 

לכולנו יתממש עוד הרבה לפניהם

ונזכה בביאת גואל צדק!



103

בס"ד

חלום בצליל אחר /
ראיון אישי - חיה רוטנברג

צבע סגלגל מרוח באצילות. אולי 
בורדו עז מנוקד בכוכבים. הוא יכול 

להיות גם מאד פסטלי ועדין.

החלום שלך.

לכל אחד ישנו חלום.

כמה גדול, כמה קטן. כמה 
פנימי, כמה מוחצן.

חלום.

את החלום של גב' רוט ליוו 
צלילים ענוגים, פורטים.

חלום שהתגשם במתכונת קצת 
אחרת ממה שהצטייר בדמיונה.

גב' דבורי רוט משתפת אותנו 
במסכת חייו של צביקי ואמו מאז 

שנולד ועד היום, ועד בכלל...

לגב' דבורי רוט היה חלום 
בצלילים מבקשים. 

"היה לי חלום שביום אחד יהפכו 
מכשירי השמיעה לאביזר נורמטיבי 

כמו משקפיים, למשל. פריט 

עדכני ויפה שאינו מזמין מבטים 
ומתקבל יפה בעיני כולם".

במילים אלו פותחת גב' 
רוט בראיון. מחייכת.

"חלומי התגשם, קצת 
אחרת ממה שקיוויתי.." 

כיצד הכל התחיל?

בקיץ לפני שבע שנים, זכיתי לחבוק 
תינוק חדש. כבר שנים שזכינו רק 

בבנות, וכעת הייתה ההתרגשות עצומה 
והאושר מרקיע שחקים. הוא היה תינוק 

חמוד להפליא, עיניו הביעו פקחות 
מיוחדת וחיוכו הקונדסי היה שובה לב.

כמקובל בימינו, מבצעים בדיקת סינון 
שמיעה לכל תינוק בבית החולים. 

בערך כאשר מולאים לתינוק יומיים, 
מכניסים אותו לבדיקת שמיעה 

פשוטה כדי לבדוק את טיב שמיעתו.

כשראיתי את האותיות ב-ח )בדיקה 
חוזרת( על מיטתו, ממש לא נבהלתי.

כבר בלידות קודמות כמה מילדיי לא 
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עברו את הסינון הראשוני ונדרשו לשני 
ואפילו לשלישי, כך שממש לא דאגתי.

לאחר שצביקי לא עבר גם את 
הבדיקה השלישית, הוחלט לפנות 

אותנו לבדיקת "ברה" בבית 
החולים הגדול "תל השומר".

ברה היא בדיקת שמיעה מקצועית 
ביותר שמבצעים בהרדמה. נותנים 

לתינוק חומר טשטוש וכשהוא 
נרדם מבצעים את הבדיקה.

הסתובבתי עם צביקי שעתיים על 
הידיים, מנסה למצוא את כל התחבולות 

והפטנטים כדי שהוא כבר יירדם.

לאחר כשעתיים מתישות הוא 
נרדם סוף סוף והבדיקה החלה.

ופתאום, באמצע הבדיקה נשמע קול 
ציוץ עדין. צביקי בן החודשיים התעורר.

הייתי מאד מתוסכלת. כל כך טרחנו 
להרדימו... וזו ממש לא הפעם 

הראשונה בה הוא נבדק... הרופאים 
שאלו אם ארצה להרדימו שוב.

כבר לא הייתה בי סבלנות וכוחי- 
תש, הלכתי הביתה כשאנו מסכמים 

על הגעה מחודשת לברה חוזר 
כשצביקי יהיה בן חמישה חודשים.

ובמשך כל הזמן הזה 
לא חשדת בכלום?

לא היו סיבות בגללן לא הצליחה 
הבדיקה. גם בברה חשבתי שצביקי 

התעורר ועל כן היא לא הצליחה.

כשלצביקי מלאו חמישה חודשים 
נסעתי איתו שוב ל"תל השומר" ושם 

ביצעו בפעם השנייה את ה"ברה". 
הבדיקה עברה בהצלחה ב"ה. צביקי ישן 

בשלווה ולא התעורר ולו פעם אחת.

ואז יצא הדוקטור מהחדר והודיע 
לי בקול יבש את הבשורה.

לצביקי בעיית שמיעה 
בינונית עד חמורה.

מה היו תחושותייך 
לשמע הבשורה?

לא ידעתי מאיפה זה נפל עליי, 
כמו אדם שהולך ברחוב ביום 

שרבי ופתאום מרגיש טיפה קטנה 
על אפו, הוא מביט למעלה ואינו 

מבין כיצד הפתיע אותו הגשם.

לא ידעתי מה זו בעיית שמיעה, מכשירי 
שמיעה וכל מה שקשור לנושא הזה, 

זה היה מידע זר ומנוכר בשבילי.
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מה גם שצביקי היה ילד חכם, 
בעיית שמיעה לחלוטין לא 

התאימה למזגו ולאופיו.

ואז הפנו אותנו ל"שמעיה"- מכון שמיעה.

קלינאית התקשורת והעו"סית הסבירו 
לי שלמרות שעל צביקי לא רואים כלום 
וכל רעש מקפיץ אותו, עדיין יש בשמע 
תדרים שונים, וחלקם- הוא אינו שומע.

לכן יכול להיות שהוא לא יקלוט 
אותיות מסוימות והשפה שלו 
תהיה משובשת ובלתי תקינה.

בעקבות כך היה צריך להתחיל תהליך 
שיקום שמיעה הכולל: התאמת 

מכשירים ובהמשך ביקורי קלינאית.

והתהליך התחיל...

כן.

לא אלאה אתכן בכל הפרטים 
והפרוצדורה המורכבת והמתישה 

שעברנו איתו. התאמת מכשיר 
הייתה עבודה קשה.

האוזניות, הבדיקות וכו' .שהכל יהיה 
מתאים בצורה הטובה ביותר.

כיצד הגיבה לכך הסביבה?

האנשים שסביבי לא האמינו והיו 
בהלם די מוחלט. אך אני שיתפתי 

אותם בפשטות, וכמו שאני שדרתי 
את העובדות, כך הם קיבלו אותן.

ואיך קיבל צביקי 
את המכשירים?

זהו זה.

שלמרות כל העבודה בהתאמת 
המכשירים והציפיות שתלינו בו, צביקי 

לא הסתגל אליהם והרבה להוריד 
אותם. חזרנו שוב ושוב לשמעיה והם 

שיחקו עם המכשיר. הורידו או הנמיכו.

הנקודה המוזרה הייתה שהם אמרו 
שלילד עם ליקוי שמיעה נוח עם 

המכשירים, הם טובים בשבילו והוא 
מסתגל אליהם. אך צביקי, הוריד 

אותם שוב ושוב. הם הציקו לו.

עד ש...

בגיל שנה ורבע "שמעיה" אכן נוכחו 
לראות שהמכשירים אינם טובים 

לצביקי והחליטו להניח לו. מכשירים 
הוא כבר לא היה צריך לענוד, אך היינו 

חייבים להמשיך עם בדיקות שמיעה 
סדירות, קלינאיות תקשורת ומה לא...
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חשוב לציין שצביקי קלט את 
השפה על בוריה ודיבר מקסים.

מה גילו כיום? ומה מצבו?

צביקי כיום ילד חינני בן שבע. קולט 
ומבין מצוין את הנלמד, משתלב 

נהדר עם חברים ובמעקב מוקפד.

"היה לי חלום"- מסיימת גברת רוט 
את המונולוג, "שיום יבוא והסיפור 

יהיה מאחורינו. עוד הייתה בי תקווה 
שהכל יתברר כטעות... אך ה' רצה 

אחרת. הוא רצה שאשאר תלויה בו. 

שארגיש כל הזמן מחוברת ומקושרת 
יותר. הסיפור לא היה זבנג וגמרנו. 

אני כל הזמן צריכה להתפלל. לבקש 
הלאה על העתיד ולהודות על ההווה.

הוא רצה שאתחזק יותר. כשאני 
לומדת הלכות שמירת הלשון אני 
רואה בחוש איך המצב נהיה טוב 
יותר. וכשאני מזניחה את הלימוד 

חלילה, אני מיד רואה נסיגה במצב.

הסיפור של צביקי היה בשבילי מתנה 
מיוחדת של קרבת ה' מאירה ומתוקה,

ושל תפילה, ואמונה.
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שוב חלמתי  /
חני אקשטיין

חלמתי

לבצע כל משימה, ומושלם

חלמתי

לכתוב סיפור אלולי

חלמתי

לשנות את עצמי, את העולם

חלמתי

כי: אם אין אני לי?

חלמתי

טוויתי עד פרט נעלם

חלמתי

אומרים שאי אפשר בלי

חלמתי 

וקמתי

---לאותה הכרית בה התחלתי 
לטוות חלומותיי
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לקראת השבוע האחרון של שנת 
תש"פ, הוזמנו כל בנות הכתיבה 
היוצרת לשיחת ועידה מיוחדת.

האורחת שלנו הפעם, שהגיעה פיזית 
אל אולפננו, הייתה לא אחרת מאשר 
הגברת אורית שמעה, אחת העורכות 

המוערכות של העיתון, אשר קנה 
לו את שמו, כעיתון המסונן ביותר 

במגזר החרדי: מרווה לצמא, 

בתשע בערב בדיוק באנו, 
התאקלמנו, הכנו לעצמנו קפה 

ומאפה ומצאנו בבית פינה שקטה. 

אחרי הקראת השמות קיבלנו את 
פניה של הסופרת הוותיקה ועורכת 
"מרווה לצמא" - הגב' אורית שמעה.

התחלנו עם מענה לשאלה הראשונה 
ששלחה מירי היילפרן, ומשם גלשנו 

לדיבורים ספונטניים מרתקים ומעוררי 
השראה, מפי אורית המדהימה. 

מהם הקריטריונים לחומר 
שיתקבל במערכת ויפורסם?

אורית: הקריטריונים הם שניים: הראשון 
– סייעתא דשמיא. השני – חומר טוב.

ולכן יש לי שתי המלצות למי שרוצה 
להשתלב בכתיבה במערכות עיתונים:

דבר ראשון – להתפלל, ולא 
להפסיק להתפלל.

שנית – להגיש חומר טוב. 

איך תדעי אם החומר שלך טוב? זו 
נקודה מעט רגישה... שהרי כל מה 

שאני כותבת וחושבת שהוא ראוי 
לפרסום – הוא טוב, לפחות בעיניי, לא?

אז זהו, שזה לא מספיק. לפחות 
בתחילת הדרך, אל תציעי חומר לפרסום 

לפני שהוא עובר שלש מסננות.

איך נדע שהסיפור 
שלי הוא טוב?

לתת לקהל היעד לשמוע /   .1
לקרוא, אם קהל היעד הוא ילדים, תני 

לילדים בסביבתך לקרוא / לשמוע 
את הסיפור. בדקי האם עיניהם 

ארוכה הדרך אל הבמה /
מפגש ועידה אלול תש"פ - לאה פוטש
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נוצצות? האם הם רוצים עוד?

קבוצת ביקורת הכוללת גם   .2
חברת אמת שאינה פוחדת לתת ביקורת 

אמתית, לא רק עוטפת במחמאות.

להעביר לדמות מבינה בספרות.  .3

עברת את שלושת המסננים 
האלה? התפללת? כעת את 

יודעת שסיפורך הוא טוב.

איך נבחרות סופרות? 

סופרת ששלחה חומר טוב ועוד חומר 
טוב, עומדת בזמנים שנקבעו מראש, 

נוחה לשינויים שמתבקשים על ידי 
העריכה או ההגהה, יצירתית ושופעת 
רעיונות – בדרך כלל מתברגת בס"ד.

האם הסופרות צריכות 
מעצמן להציע רעיונות? 

בהחלט.

דיברנו על דרך החתחתים שסופרת 
עוברת בתחילת דרכה.

עברת את שלושת המסננים דלעיל, 
התפללת ואולי אף דמעת, ובכל זאת -

עדיין את נתקלת בסירוב 
מצד עורכת עיתון.

חשוב לזכור: גם אם עורכת אומרת 'לא', 
אין זה אומר שהחומר שלך אינו טוב.

כל עוד את דואגת שהחומר שלך 
טוב, מצדך תוכלי ללכת עם אותה 

'סחורה' לעורכת אחרת. 

דיברנו על קבלת ביקורת באהבה:

אם מבקרים את החומר 
שלי, לא מבקרים אותי.

היטיבה להגדיר זאת הסופרת מירי 
סגל: כשאת נכנסת לעולם פרסום 

הכתיבה, את חייבת עור של פיל.

הסיבות לשלילת חומר 
מצד עורכות:

אורית: החומר טוב, אבל פחות 
מתאים לה ספציפית. מבחינת 

טעם או התאמה לעיתון. 

לאה: לעתים החומר טוב, אבל מוגש 
בצורה לא נוחה לקריאה, הוא עלול 
להיפסל אוטומטית על ידי העורכת, 

העמוסה בלאו הכי עד צוואר.

אורית: סיפור מאחורי הקלעים: כעורכת 
הכותבת את המדור 'לענייננו', אחת 

מהצוות הפנימי אמרה לי בטלפון 
לאחר הפרסום: "לא אהבתי", בלי 



110

בס"ד

להותיר אפשרות לברוח. זה מפני שהיא 
חברת אמת. עדיין זה היה לא קל. 

לאחר חשבון נפש שערכתי לאחר 
מכן, הודיתי: הטור שכתבתי 

לא עבר קבוצת ביקורת...

שלחתי סיפור לעיתון מסוים, והעורכת 
כתבה לי: נדוש עד נמאסות. 

זה היה כואב. 

עם הזמן והשפשוף נוצרת הפרדה 
בין הערות וחוסר קבלה של עורכים, 

לבין מצב הרוח האישי שלנו.

זו הזדמנות מצידנו לחיזוק באמונה.

כשאת נתקלת בסירוב מצד 
עורכים, טבעי להרגיש לא נעים. 

כי היצירה היא פיסת לב ממך.

ככל שמשתפשפים יותר, לומדים 
לקבל זאת יותר בקלות.

עלינו לדעת שכל מי שרוצה 
להיכנס לעולם הכתיבה, 
נתקלת בשלילות, והרבה.

אתן קיבלתן מתנה לא מובנת מאליה. 
זכיתן להיות בקבוצת ביקורת ותמיכה 

שעוזרת לכן להתקדם הלאה.

התהליך הנכון

להתפלל ולהתפלל, לכתוב ולכתוב. 
להמשיך לאמן את שריר הכתיבה.

וחשוב ביותר - לא ליפול 
מתגובות של עורכות!

מי שמתפללת ומבקשת,

יש לה את כוח הרצון,

ולפני הכל – כשרון – מתנת שמים.

בסוף תצליח להתברג בעזרת השם.

יש שפע של במות. הסבלנות משתלמת.

כל מי שמוברגת כיום במערכת, 
עברה קשיים רבים בדרך. 

לאה: לפני יותר מעשור, שלחתי סיפור 
לעיתון כלשהו. העורכת שלחה לי 

רשימת הערות ממש בוטות. לקחתי 
אותן ללב והייתי חולה מזה במשך 

שבוע... שיתפתי את חברתי, הסופרת 
המדהימה שרי וולך, בתחושות 

הקשות. תגובתה הייתה מפתיעה: 

אל תתייחסי אליה. לכי לַלמד כתיבה.

לאה מנסה להתקיל את אורית:

יש כאן כותבות מעולות. 
תוכלי להכניס אותן?
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אורית: אם החומר הוא טוב והתפללת 
- יש סיכוי. אבל תבינה את העורכות 

שמקבלות מאות מיילים ביום, לפעמים 
לא מצליחות להגיע להכל...

ושאלה מתקילה עוד יותר:

נניח שאני כותבת לך בראש המייל: יש 
כאן סיפור שתאהבי מתלמידת הקורס.

אורית: אם הסיפור עבר את הביקורת 
שלך, ואת לוקחת עליו אחריות... זה 
כבר סיפור אחר... אבל תדענה שיש 

תהליך בתחילת הדרך והוא לא פשוט.

כתלמידה בד' סמינר, ישבתי ושרבטתי 
מחברות על גבי מחברות. ניסיתי 

להשתתף בתחרות הסיפורים ב'המודיע 
הצעיר'. כתבתי חומרים נוטפי דמע 

מתובלים בכל הצרות שבעולם. 
שלחתי שני סיפורים. שניהם לא זכו. 

הפסילה הייתה קשה לי מאד.

הם לא הגיעו אפילו לדרג החמישים 
או המאה הראשונים! הייתי עדיין 

בשלב ההתחלה וההתנסות.

שנה אחר כך, בגיליון שבועות, כבר 
כתבתי סיפורים כסופרת מן המניין.

המלצה: קחנה את ההתנסות 
כחוויה, כהרפיה, ככיף. אל תעבודנה 

מתוך לחץ למצוא חן ולהתקבל.

כיום, במבט לאחור, אני יודעת 
שבהתחלה הייתה לי כתיבה טובה, אולם 

הבניה והרעיונות לא היו בכיוון הנכון.

שלחתי לחוי רוזנברג פקס למדור 
'פטנט צעיר' בעיתון המודיע הצעיר, 

ותוכנו שיעשע את חוי מאד:

"כשאני כותבת סיפור בהמשכים, האם 
עלי לשלוח לך את כולו, או פרק – פרק?"

תשובתה הייתה כזו:

"לכותבת הצעירה, דבר ראשון 
מתחילים בסיפורים קצרים ויומיומיים, 
ואחרי תקופה של הרצה של סיפורים 

קצרים, אפשר לדבר על סיפורים 
בני כמה פרקים. רק לאחר מכן,

אפשר להתחיל לדבר על סיפור 
בהמשכים". גם כאן היא הייתה סקפטית.

בשלהי תשס"ד קבלתי 
את אותה תשובה.

תודות לה, כתבתי את הסיפור 
הראשון שלי מחיי היומיום. 

הוא נשא מסר מעניין.

כתבתי עוד סיפור ועוד סיפור, ובהמשך 
שלחתי אחד מהם לחוי רוזנברג עצמה.
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מורתי לספרות דרבנה אותי 
מאד לכתוב עוד, וכשבאתי לומר 
לה שהסיפור התקבל ב'המודיע 
הצעיר', היא פתחה פה גדול .:(

חוי הייתה שליחה טובה לפתוח 
לי את העיניים: לכתוב סיפור 

יום יומי מההווה המוכר.

המלצה של אורית: אל תלכנה 
רחוק. רוב הסיפורים שקראתן והם 

נגעו בכן עמוק הם מחיי היום יום.

אל תתחלנה דווקא בדברים 
המוזרים והשונים.

תבחרי עלילה מעניינת, ואותה תשתילי 
בתוך מקום וזמן מוכרים וידועים לך.

המלצה נוספת:

דפדפנה בעיתונים, ותנה ציונים 
לסיפורים. אל תהססנה לומר: הסיפור 

הזה מקבל ציון של שבעים אחוז.

לאה: את מעניקה ציון שבעים לסיפור, 
ואומרת: את שלי הם לא קיבלו, ואת 
הדבר העלוב הזה, כן. איפה הצדק?

זו הפריווילגיה של כותבת 
שמוברגת כבר במערכת...

אורית: אלו כמו ציונים שנותנים למאפים 

ותבשילים, גם לעקרת בית מנוסה. גם מי 
ששואפת למקסימום, 'מפשלת' לעתים.

כשעורכת בודקת כותבת חדשה, 
היא צריכה מאתיים אחוז, על מנת 

שתרצה להכניס אותה פנימה.

כותבת ותיקה, עדיין רוצים ממנה 
חומרים מושלמים, אבל תמיד 

יש טובים יותר וטובים פחות.

הנהלת 'מרווה לצמא' שואפת 
למקסימום. ועדיין את, כקוראת, תני 

לו את הציון שאת היית נותנת.

מסקנה: על פי רוב הציונים 
הטובים יתקבלו דווקא על 

סיפורים טובים מחיי היום יום.

 חני אקשטיין שואלת:
אני מעדיפה לכתוב סיפורים על 
רקע היסטורי, אחת הסיבות: מה 

עושים כשהקוראים מזהים את 
עצמם בסיפורים יום יומיים?

מהצד השני: בכתיבה היסטורית 
– מאד מסובך להגיע לחומר.

אורית: הכתיבה היא חלק ממהותנו. 
כסופרות, רבות מההתרחשויות 

שלנו מתנקזות לכתיבה שלנו. 
אולם אם את מתחברת דווקא 
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לז'אנר ההיסטורי, לכי לשם.

לגבי דיוק בפרטי הסיפור: בתור התנסות 
למגירה, לא נורא אם לא דייקת.

אבל אם הכתיבה יוצאת החוצה, 
את חייבת לדייקקקקק.

לצורך ההמחשה: פרידה שטרן כותבת 
ב'מרווה' סיפורים על בסיס היסטורי, 
והיא עצמה מורה להיסטוריה. מבלה 

שעות בספריות. שוחה בחומרים 
כמו דג במים, והאמת, שזה ניכר.

מורה לחשבון, לא יכולה לדעת רק 
לוח הכפל, ולא רק שברים עשרוניים. 

היא חייבת מרחב של ידע.

כדי להעביר תוכן, את חייבת מידע 
הרבה יותר רחב ויסודי מהסיפור עצמו.

אי אפשר לזלזל באינטליגנציה 
של הקורא.

כדי לכתוב היסטוריה את 
חייבת לדעת את התקופה.

את לא יכולה לכתוב על יהודי מתקופת 
בית המקדש שהלך עם חליפה וכובע...

בבואנו לכתוב על תקופת ספרד 
לדוגמא, אנחנו חייבות לדעת 
את התרבות, השפה, הנופים, 

הלך המחשבה, הכל.

כשאת כותבת על גינה, את יודעת 
שיש בה מגלשה, קרוסלה, נדנדה, 

דשא, ספסלים ואימהות שמאכילות 
את ילדיהן ארוחת ערב. אינך חייבת 

לדחוס את כל המידע שיש לך על 
גינה בתוך הסיפור, אבל הוא יבוא 
באופן טבעי בסיפור בעת הצורך.

אסתי אייכלר כותבת ומציירת אצלנו 
סיפורים היסטוריים. יש היסטוריון ידוע 

שמתקן לה את כל המידע, ורק כשהיא 
'שוחה' באותן תקופות היסטוריות, 

היא מתחילה לכתוב את החומר.

הפי אנד

מה דעת ה'מרווה' על סיומים טובים 
ושמחים, שבהם כולם מגיעים 

אל המנוחה והנחלה איש תחת 
גפנו ותחת תאנתו, וחיים בעושר 

ובאושר עד עצם היום הזה?

אורית: יש דעת מערכת, דעת 
קוראים, ודעת כותבים.

דעתי כעורכת: יש הפי אנד קיטשי 
ודביקי: גיבורת סיפור מבולגנת שהופכת 
למסודרת בסוף הסיפור. גיבורה גדומת 
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יד שעוברת ניתוח חדשני ולקראת 
סוף הסיפור היא מצמיחה יד חדשה.

יש סוף הפוך: ילד אבד במהלך הסיפור, 
בסוף הסיפור הילד עדיין לא נמצא.

כולנו שואפים להגיע לסיום לא 
קיטשי, אבל כזה שישאיר את 

הקורא בהרגשה טובה:

גדומת היד משיגה כלים לחיות 
עם מציאות חייה והרגשתה 

הפנימית משתפרת, אף שהיא 
אינה מצמיחה יד חדשה,

השלומפרית לומדת לסדר רק את 
המגרה האישית שלה, ועם יתר הבלגן 

לחיות בשלום, וכן על זו הדרך.

הרצון של הנהלת 'מרווה לצמא': 
לעשות טוב ללב של הקוראים. כשאם 

עייפה מתיישבת לקרוא, מפנה לעצמה 
חמש דקות מתוך עומס החיים, היא 
תקרא חומרים שימלאו אותה בכוח!

)והם מצליחים במשימה מאד מאד, 
ברוך ה'! יעידו המיילים הנלהבים 

שהגיעו לכאן בזמן הוועידה, לאה(.

עצרנו את השיחה המרתקת עם אורית, 
שיכולה הייתה להימשך עד אור הבוקר.

הקראת חומרים נבחרים 
של בנות הקבוצה:

ניחוחות / חנה סגל

קול ציוץ הציפורים משכים 
יחד עם קול השופר. 

ההמולה רבה, הבנים משכימים קום 
לצאת ללימודיהם. קול השופר נשמע 
מבתי הכנסת הסובבים את שכונתנו. 

הקול מזכיר לנו להתעורר. שנה 
חדשה באופק, זמן לתיקון וחידוש. 

מנסה להתחבר, להתרגש, להתרצן 
לקראת השנה החדשה. השופר גורם 

לדקת הפסקה, השקט מלא הוד. 
עצרי! חשבי היכן את עומדת. האם 

עשית משהו בעניין? האם מקצב 
הלמות ליבך השתנה? האם את 

שומעת קולות של פחד ואימה?...

וסיפור קטן לסיום: מעשה באדם 
מתושבי הרובע, צעיר ונמרץ, שהתבקש 

לתקוע ב"כותל הקטן". בחודש אלול. 
האיש השכים קום, שופרו בידו. הוא 

מקרבו לפיו ותוקע תקיעה ארוכה. כך 
מקווה הוא להמשיך גם בימים הקרובים. 

אך תקוותו לא צולחת. ערבייה שדרה 
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בשכנות ל"כותל הקטן" קראה למשטרה 
בתואנה שהוא מעיר אותה מהשינה.

הלוואי שנזכה כולנו ובקרוב, 
להתעורר מהשינה.

שיר שגרתי / יעל 
אלברשטיין

משגרת איגרת

לידידתי השגרה

באיוולתי אוויתי

לשוברה

ביזיתיה, קראתיה

אפורה

בא נגיף, אותה העיף,

בסערה.

לא יודעת

מתי איך, ומה

לא יודעת

מאומה

כלום לא צפוי

הזוי

שגרה 

את יקרה

מתי תשובי

חזרה?

עברנו לחלק האחרון.

אורית היקרה הוזמנה לבחור 
את השם המנצח,

עבור המגזין הפנימי שלנו.

מתח ניסר באוויר כשהקראנו את 
השמות המדהימים שנשלחו על ידכן: 

ציבי גנס:

השם הכי יפה שעלה לי הוא 
"פטיש יפוצץ סלע". רש"י מסביר 

שכמו שהפטיש זורק ניצוצות 
כשהוא מכה בסלע, כך פוטש 
)פטיש( זורק ניצוצות חכמה...

אבל זה לא שם שמתאים למגזין, 
לכן עוד שם יפה שחשבתי:

משלך.

או חלונות



116

בס"ד

סוג של חלומות...

תרצה אפללו:

מגירות פתוחות - מגירה פתוחה 

כשהלב כותב 

סודות ממגירה הפוכה 

מילה קטנה גדולה - מילים 
קטנות גדולות 

חלום קטן גדול 

מילים של היום - חלום של כתיבה

הסלוגן לכולם: מגזין השראה 
לכתיבה יוצרת

רבקה סבן:

חלום שווה ידברו

רוח ממלמלה 

דיברי'ה

עט לנשים

מילה במילה

עט נובע

סיפורע

עט לכל רגע. או עט לכל עת

עט לכתוב 

אותיות פורחות

קסטת דיו

מילים קסומות

חני אקשטיין:

1. טעימות

מעקצץ על הלשון

מלא ניחוח והשראה

טעימה ראשונית שלנו 
בכתיבה "על באמת".

בלי להתווכח, מעמת את 
הטעם והריח של הקורא מול 

הכותב, ומעניק מבט אחר.

יכול להוות מקור לשמות מדורים 
מוחשיים: חריף, מתוק, פיקנטי, ארומטי...

יכול גם להשתדך עם המופשטים: 
טעם של פעם, בית...

לטעם גם משמעויות רבות 
נוספות: לטעמי, בהטעמה....

2. תשקיף - תצפית

-בכל מגזין יילקח נושא עליו 
כל כותבת תיתן את מבטה

גם למבטים יש כיוונים רבים להיגרר...

3. ביניים
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מה שבין האומנות לתוצר.

4.פסגות

אמנים ויצירות גבוה.

5.מבט

תוכן, עומק, השראה.

6.תשקיף

לצאת מהגלובוס, להישאר במסגרת.

מירי הלפרין:

-ביכורים

- כי אלו פירות ראשוניים

שיביאו אחריהם יבול מבורך בעז"ה!

ט. י.:

השם: אלומות

כשהכוונה לאלומות אור, 
ולאלומות בשדה

השאלה אם אין בזה זכויות יוצרים כי 
הכרתי כמה סוגי עלונים בשם הזה.

השם: פנינה

זה מבטא את הערך של 
כל מילה בפני עצמה.

וכן את העומק של כל אחת מאיתנו. 

נאווה כהן:

גשם של מילים 

מלמולים של... 

]בכל פעם לכתוב את הנושא. לדוגמא, 
עכשיו: מלמולים של חלומות[

עט לעת

כתיבה יוצרת מציאות- זה הסלוגן... 

כישרונות צעירים יוצרים 
מציאות- עוד סלוגן...

ברכה פפיש:

קסת  .1

אימג'ן  .2

טאלנט  .3

אלגוריה  .4

פרוזה  .5

עומקים  .6

זווית ראיה  .7

בעילום שם:

השראה – מגזין ספרותי לזמן שמעבר.

השם הנבחר – האחרון :(
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וכיוון שזו הצעה שלי )לאה(,

אתן מוזמנות לבחור את 
הזוכה במקום השני.

אקורד סיום:

התבקשתן להציע מדורים 
חדשים ל'מרווה לצמא'. הגיעו 

מצדכן הצעות יפיפיות:

הצעה למדור צילום,

הצעה למדור דמיון שייקח את 
הקוראים למקומות מוזרים,

עוד סיפורים לנשים,

הרבה בקשות לבמה עבור 
קוראים ותחרויות כתיבה.

אולי תראינה את אחד הרעיונות 
שלכן בעיתון, בעוד תקופה?

ימים יגידו...

שיחת הוועידה נקטעה מצדי מעט 
בכוח, יען במקום השעה היעודה 
גלשנו לקרוב לשעתיים, ולאורית 

המתינה דרך חזרה לבני ברק.

תודה כולכן, תודה אורית! 

כתיבה וחתימה טובה, נעמתן לי מאד!

נשארנו כולנו עם טעם של עוד!

לאה
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בפתח שנה

מלאה וגדושה 

בחלומות, ציפיות, ותקוות

חלקן מתגשמות

והשאר נעלמות

טובים החלומות לחולמם

גם אם לא יתגשמו

ברצון ה' כל דבר

מתקיים ומתגשם

זאת נזכיר תמיד

בעבר הווה ועתיד.

חלום /
מירי לנדאו
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עוד ממוצרינו
לאה פוטש

ספרי לאה פוטש
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סיפור חלומי /
מיכל שאער

זמן אלול. 

תלמידי כיתה ז' יושבים בכיתה. 
מתפלפלים עם הרב על דף 

הגמרא. הוא שואל והם עונים. 

החום שעולה בכיתה גובר על 
חום השמש הקופחת בחוץ. 

הרב מקשה, והם מתרצים, הוא מוסיף, 
והם מתעקשים. כולם מנסים את מזלם, 
מנסים להגיע לתשובה העמוקה ביותר. 
זה צועק מכאן תשובה וזה קורא משם. 

הכיתה כמרקחה. הרב סמוק, כולו מזיע, 
הנערים מאתגרים אותו, פותחים את 
ראשם ללימוד. מי שיעבור כאן עכשיו 

יהיה בטוח שמדובר במלחמה, אבל 
בעצם כולם עמוק בתוך הלימוד.

חמש דקות לסיום השיעור. הרב 
מכריח את הנערים לעצור. לנשום 
אוויר ולשבת בכיסאות. לסגור את 

הגמרא. "אני רוצה לומר לכם משהו".

הילדים-נערים מביעים את מורת 
רוחם, הם אוהבים את השיעורים 

הללו, שיש בהם טעם בלימוד. כל 
אחד מתיישב במקומו, סוגרים את 

הגמרות, כולם כבר עייפים.

"עכשיו, בדקות האחרונות שיש לנו 

לפני סיום השיעור", הרב אומר, "אני 
רוצה שתראו עד לאן אתם יכולים 

להגיע. תראו באיזו אהבה למדנו את 
הדף, איך כולם השתתפו. ממש תענוג". 

הוא עומד- נשען על השולחן שלו, על 
הבמה הקטנה. "עכשיו אני פונה אליכם. 

יש לנו שנה אחת להוכיח כמה אתם 
טובים, לפני שכל אחד פונה לישיבה. 

נסו לחשוב איך אפשר להתחזק לקראת 
ראש השנה. מה אתם יכולים לעשות 

טוב יותר ממה שעשיתם בשנה החולפת. 
כל אחד מכם יכול להרקיע לשחקים, 

לגעת בכוכבים. להיות גדול הדור הבא. 
תחשבו על זה". אמר, ויצא מהכיתה.

כולם מתאספים למרכז הכיתה. 
הרעיונות נזרקים בזה אחרי זה:

- שמירת הלשון!

- עזרה לזולת!

- כיבוד הורים!

- מצוות שבין אדם לחברו!

- "יוסף, על מה אתה חושב?" 
שואל אחד הבנים את יוסף שעומד 

בצד, מסתיר חיוך לעגני.

- "אממ.. אני חושב שאם... 
אם.. היינו עושים משהו גדול 
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יותר, אם היינו חושבים על מה 
חסר לנו בלימוד הקבוע....

- "אם לסבתא היו גלגלים!!" צעק 
אחר, וכל הכיתה מתגלגלת מצחוק.

"יוסף, אתה והחלומות שלך. כל היום 
חושב גדול, מדמיין.. נו באמת, אל 

תקשיבו לו בכלל". אמר מישהו.

- "טוב, כדורגל, במגרש, שלוש 
דקות היינו שם!" צעק ילד אחר.

יוסף מתאכזב. באמת שחשב 
שהרעיון שלו יכול להיות טוב, 

אם הם רק היו מקשיבים.

אוף, למה לי אף פעם לא 
מקשיבים? הוא מהרהר בצער. 

"כל אחד מכם יכול להרקיע 
לשחקים, לגעת בכוכבים. להיות 

גדול הדור הבא", יוסף נזכר 
בדבריו של הרב בסוף השיעור.

להרקיע לשחקים? לגעת בכוכבים? 
כל מחשבה שאני מעלה בפני החברים 

צונחת לבור עמוק. הוא חושב בייאוש.

הוא אוסף את התיק שלו, ויוצא 

מחצר בית הספר. מסתכל על חבריו 
שמשחקים בחצר. כולם רצים בלהט 

אחרי הכדור המסתובב, הנבעט מרגל 
אחת לרגל אחרת, מגיע עד לשוער 

ופוגע בקורה. הוא ממשיך ללכת, 
ממילא לא אוהב את המשחק הזה.

מגיע הביתה. הבית שקט. אף אחד עוד 
לא הגיע. "לא יהיה בבית אף אחד עד 

הערב", הוא נזכר שאבא אמר לו אתמול.

אמא השאירה לו אוכל בצלחת במקרר. 
"חמם-והגש" היא קוראת לזה. הוא 

מכניס את האוכל למיקרו גל. מגלגל 4 
גלגולים ומביט באור הנדלק בו. אין לו 
חשק לאכול בכלל, הוא חושב לעצמו, 
אבל יודע שאמא תקפיד אם לא יאכל. 

מסיים לאכול, וניגש לפינה האהובה שלו. 
בסלון, מאחורי הספה של השלושה, 
לפני החלון הגדול הפונה למרגלות 

ההר מונח הכיסא-נוח שלו. "פינת 
המחשבות", כך אמא היתה מכנה את 
המקום כשהיה קטן והיה צריך לשבת 

לפסק זמן מההשתובבות הרגעית. כל 
כך אהב את הפינה הזו, עד שהפכה 
למקום המועדף עליו בבית. גם בלי 
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פסקי הזמן של אמא, מעדיף לשבת בה 
ולהביט על הנוף המיוחד הניבט אליו. 
זה כל כך מרגיע, להביט כך אל הנוף 
עוצר הנשימה, בלי לדבר. רק לחשוב.

הוא נזכר שוב בדברי הרב. לחשוב על 
רעיון שיגרום להם להתחזק לקראת 

ראש השנה. הוא חושב על הרעיון 
שלו, דווקא רעיון טוב עלה במוחו 

היום. הוא חושב עוד ועוד על הרעיון 
הזה, הופך בו והופך בו. באמת רעיון 
נחמד, הוא חושב לעצמו. אם הייתי 

גדול הדור, בוודאי שכולם היו שומעים 
לי ומיד עושים את דברי. הוא בטוח. 

כל אחד ירצה לעשות את דבריו של 
הרב החשוב והתלמיד החכם בדורו.

איך בכלל אפשר להעלות רעיונות 
גדולים כאלה בכלל? הלוואי והייתי 

יכול לשאול מישהו, איך מצליחים 
לעשות שינוי במחשבה של אנשים..?

יוסף מעפעף בעיניו. הכיסא 
האהוב מחבק אותו, המחשבות 

מלטפות הוא עוצם את עיניו. 
העייפות גוברת על המחשבות...

----

רעש המולה עולה באוזניו. הוא שומע 
במעומעם מישהו מדבר, העיניים עוד לא 
נפקחו, אבל הריח שמריח מוזר. ריח של 

עץ ישן עוטף אותו, יחד עם ריח אדמה 
וזיעה של אנשים הנמצאים סביבו.

יוסף פוקח עין אחת, נבהל וסוגר אותה.

"מה זה, איפה אני?" הוא מהרהר. פוקח 
את עיניו לאט, ומביט בפליאה מסביבו. 

הוא צובט את עצמו, לוודא שהוא ער.

הרעש עוטף אותו, אנשים נכנסים לתוך 
האולם שנראה כמו בית כנסת, נוהרים 

פנימה עוד ועוד. בחורים צעירים יושבים 
בצד אחד של האולם, בקדמתו יושבים 

אנשים מבוגרים נשואי פנים, הנראים 
כרבנים חשובים, מסביבו מגיעים 

עוד ועוד אנשים, חלקם עם כובעים 
ומגבעות כמו שראה בתמונות של 

שנות המאה הקודמת. חלק מהדמויות 
נראות לו מוכרות מתמונות, אבל הוא 

לא בטוח שהוא רואה טוב באמת.

על הספסל לידו מתיישב איש כבד 
גוף, שמרעיד את הספסל כולו. יוסף 

מרגיש שעוד רגע הקורה שעליה 
יושב תקרוס מכובד היושב עליה. 
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הוא פונה אל האיש שנראה שמצפה 
לשמוע את דבריו של הנואם, ושואל 

אותו – "סליחה?" האיש מביט על יוסף 
במבט מצמית – "מי אתה, ילד?" 

יוסף בולע את הרוק, לא יודע איך 
לדבר פתאום. "מה אתה עושה 

כאן, ילד?" ממשיך האיש.

"אני לא בדיוק יודע". אמר יוסף.

"אתה בוודאי אחד מילדי הכפר". פסק 
האיש. יוסף לא העז לנסות ולתקן אותו.

"מה עושים כאן?" יוסף שאל בלחש.

"הו.. זה הכינוס הגדול של אגודת 
ישראל בראשותו של רבי יהודה מאיר 

שפירא". שמעת עליו?" שאל האיש.

"רבי מאיר שפירא מלובלין??" 
יוסף שואל, הרי למד כל כך הרבה 

על הרב ועל פועלו. לא מאמין 
שהוא רואה אותו באמת.

על במה מרוחקת עומד הרב עם 
פנים נעימות אבל בטוחות. הוא 

ממתין עוד מעט עד שהאולם יתמלא 
וכשהקהל מתיישב, מתחיל לדבר.

הקהל יושב מהופנט לדבריו. הרב 
מספר כיצד התלבט אם להחיל 

את הרעיון שלו, וכיצד נועץ בחפץ 

חיים ובאדמו"ר מגור, אשר העתירו 
בברכותיהם על הרעיון שלו.

החום באולם מטפס, דממה באולם, 
כולם מקבלים את הדברים כמים חיים. 

הרב מדבר על החשיבות של לימוד 
משותף. מצייר לכולם רעיון חדש שלא 

היה עד כה – בכל יום, בכל מקום 
בעולם, ילמדו כל היהודים דף יומי אחד 
מתוך התלמוד הבבלי. הקהל מתרגש. 

יוסף יושב גם הוא מהופנט. דברי 
אלוקים חיים הוא שומע כאן. לא 
מאמין שזוכה להיות נוכח באחת 

ההרצאות המפורסמות שלמד עליהן, 
הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל 

ובראשה רבי מאיר מלובלין, בעצמו. 

ברור לו, ליוסף, שהחידוש שהרב 
שפירא מלובלין עשה בתקופתו היה 

חדשני ומיוחד, לא פחות. עד היום הם 
לומדים את הדף היומי בשקיקה, ובכל 

מקום בעולם לומדים את אותו הדף.

בסוף ההרצאה הרב שפירא מכריז 
כי הלימוד יתחיל בראש השנה הקרב 
ובא, זוהי תחילתה של למידה חדשה, 

מסוג אחר, שתאיר לנו את הלימוד. הרב 
שפירא חותם את דבריו ואומר "ונמצא 
שמו הגדול מתאדר מתגדל ומתקדש"
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יוסף מבין שזוהי בעצם העשייה 
האמיתית, לא הכבוד ולא הצורך 

האישי. כמה רצון לעשות את רצון 
הבורא, להאדיר את שמו בעולם. 

ולפתע, יוסף רואה את החפץ חיים 
נעמד, מראה לכולם כי הוא עומד 

מאחורי הרב מאיר שפירא, ומחזק 
את ידיו, ולאחריו נעמדים עוד ועוד 
רבנים, כולם מאשרים כי מחזקים 

את ידיו של רבי מאיר שפירא.

איזו עוצמה.

יוסף עוצם את עיניו, המראות של 
גדולי ישראל עוטפים אותו, הריחות 

מתערבלים. הוא מרגיש פתאום 
רוח נעימה המלטפת את פניו.

הוא פוקח את עיניו, ומוצא את עצמו 
על כיסא המחשבות שלו, בביתו.

וואו, איזו חוויה. הוא מחייך 
לעצמו. שעת אחר הצהריים.

הוא קם לקחת שתיה. נרעד 
מהתחושה שחווה עכשיו. כל 

כך אמיתית היתה התחושה. כל 
איבריו היו דרוכים מהחיזיון.

הוא הרפה את ידיו, בירך על השתיה, 

והתיישב שוב על הכיסא.

הוא הרהר בכך, שרבי יהודה מאיר 
שפירא באמת הנחיל שינוי גדול 

בעולם הלימוד היהודי. מחשבה אחת 
של שינוי התפיסה שהיתה קיימת 

בעולם היהודי עד אותו זמן, גרמה לכך 
שעד היום אנחנו לומדים בדרך זו.

יוסף מחליט שמחר יעשה 
את מה שצריך לעשות. 

הוא ילך למנהל התלמוד תורה.

לאחר שבוע:

ההמולה באולם המרכזי של התלמוד 
תורה הומה מילדים ורבנים.

כל כיתה שנכנסת, מנותבת 
למיקום אחר באולם, כדי 

שלכולם יהיה היכן לשבת.

הרבנים מובילים את הילדים, 
החל מכיתות ד' ועד לכיתות ח' 

למקומות שהוקצו לכל כיתה.

המנהל כבר עומד על הבמה, מחכה 
לאישור שכולם בפנים ואפשר להתחיל.
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הוא מקבל את האות, ניגש 
למיקרופון ומבקש שקט מכולם.

הילדים משתתקים, לא יודעים על 
מה ההפסקה מהלימוד כך באמצע 
היום, מה המנהל עומד לבשר להם.

המנהל נרגש, כאילו הוא עומד לפני 
הכרזה מיוחדת, פונה אל כל הרבנים 

החשובים, המלמדים, והתלמידים ואומר:

"תלמידים יקרים, החל מהיום אנחנו 
מתחילים בלימוד חדש בתלמוד 

התורה שלנו. אני מפנה את מקומי 
ליוסף, תלמיד כיתה ז' שיבוא ויתאר 

לנו את הרעיון שחשב עליו".

הוא קורא ליוסף שעולה מהשורה 
הראשונה, נבוך ונרגש גם הוא. לא 

תיאר לעצמו שהדברים יגיעו לכדי כך.

הוא נעמד ליד המיקרופון, מחפש 
היכן יושבים חבריו לכיתה.

הם מביטים בו בהשתאות. איך קרה 
שיוסף מגיע למעמד שכזה, ובעבור מה?

יוסף מכחכח בגרונו, ומתחיל לדבר:

"מנהל התלמוד תורה, מורי, מלמדי, 
וחברי לכיתה. העליתי בפני המנהל 

רעיון שלדעתי יכול לעשות שינוי בלימוד 
שלנו, והמנהל חשב שכדאי שאספר 

לכם בעצמי". הוא מתרגש מאוד.

"הרעיון שלי הוא שבכל שבוע נלמד את 
פרשת השבוע. אבל לא לימוד רגיל, אלא 

בכל יום נלמד את הפסוקים הנקראים 
בכל עלייה לתורה, בהתאם לימים. ביום 
ראשון – נלמד את הפסוקים של הקורא 

הראשון בפרשת השבוע, ביום שני נלמד 
את הפסוקים של הקורא השני בפרשת 

השבוע, כך בכל יום נלמד עוד נדבך 
בפרשת השבוע, כולל ביאורים, פירושים 

וחידושים הקשורים באותם הפסוקים."

יוסף מסתכל על הקהל, 
הם נראים מסוקרנים.

"במקביל, בכל שבוע נפיק עלון 
המחולק לימי הקריאה, ובכל יום יהיו 
משימות או רעיונות מיוחדים לאותם 

הפסוקים המיוחדים לאותו היום.

כך, בסוף השבוע, כשנגיע לשבת, 
כבר נהיה מוכנים לקראת פרשת 

השבוע, ונהיה מסוגלים ללמוד 
בעיון רב יותר את התורה.

ובכל סוף חומש נעשה עלון מיוחד 
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יותר לסיום החומש, ובסוף השנה 
נסיים את קריאת כל התורה, כשבידינו 

לימוד מעמיק ומחכים בנושא פרשת 
השבוע". יוסף סיים את דבריו.

המנהל התקרב אל יוסף ושאל אותו:

"יוסף, מהיכן שאבת את הרעיון הזה?"

יוסף מסמיק, מעפעף בעיניו, 
הבזקים מתוך החיזיון המיוחד 

עולה בעיניו. הוא מביט על הקהל 
ולאחר מכן על המנהל ואומר:

"קיבלתי השראה מרבי מאיר שפירא 
מלובלין, שהגה את רעיון הדף היומי 

בדורו, ועד היום אנחנו נוהגים כפי 
שהנהיג אז". אמר יוסף. "הוא דיבר 

על הרצון להגדיל את שמו יתברך של 
הקדוש ברוך הוא, והרגשתי שהרעיון 

שלי יכול גם לשמח את השם".

"ילדים יקרים", פנה המנהל אל הקהל, 
אני מאמין שאם ניישם את הרעיון 

המיוחד הזה, נזכה לברכה עצומה 
בתלמוד התורה שלנו. אין לי ספק שגם 

תלמודי תורה אחרים ילמדו מאיתנו.

אני פונה אליכם, ומבקש מכל 
אחד להשתתף, להעלות רעיונות 

ולהוסיף מעצמו לעלון שיופץ בכל 
שבוע. אין לי ספק שאם אנחנו 

נתחיל כאן את השינוי, נזכה לעשות 
קידוש שם שמיים גדול מאוד.

ואין ספק, שעם רעיון שכזה, 
נשמח את הקב"ה, ונתחיל את 

השנה בברכה עצומה.

יוסף ירד מהבמה, מחייך לעצמו. 
כמה סיפוק יש בעשייה המגדילה 

את שמו יתברך בעולם.



מוצר חדש מבית פוטש הפקות:

עם הדיסק הזה 
תהיה לכם 

שמחת חג 
אמתית!

זאבי מרגיש1 
יכניס אתכם בעוצמה 

לעולם של מודעות רגשית ושמחה

a0737961336@gmail.com 073-796-1336 28\18

ניתן להשיג בחנויות המוזיקה המובחרות
לרכישה בכמויות ניתן להזמין בטלפון 073-7961336

מהרו לרכוש, לפני שהמלאי אוזל...

באידיש בעברית
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צרו קשר עוד היום לקבלת דוגמאות של תכניות שכבר הופקו,
ונבחן יחד איזו תוכנית נזכה להתאים עבורך!

פוטש הפקות יפיקו עבורכם ועמכם 
את התוכנית המושלמת והמותאמת לכם במדויק. תוכנית ייחודית 

משלכם שתופיע רק אצלכם, והזכויות – יישארו שלכם!

מותאמת במדויק לגילאים ולצרכים
מותאמת לתוכן ולמסר המתבקש

מותאמת במידה – קחי רק מה שאת צריכה

מותאמת לתקציב

כזאת תוכנית עוד לא הכרת

תוכ תוכנית בהתאמה אישית!את
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קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת

קורס
כתיבה
יוצרת
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש
בהנחיית הסופרת

לאה פוטש

! דף ועט אינם יוצרים סיפור, הפנימיות שלך כותבת אותו

�ית � ��ר � כתי�ה
School שיעור

s@potash1.co.ilניסיון!
073-796-1336 שלוחה 3

ליווי מקצועי
והשמה למצטיינות

במה ייחודית ופרסום
ליצירות הספרות שלכן

תעודה מקצועית
מבית פוטש סקול

מפגשים עם מיטב
העורכות והסופרות 

תקשורת קבוצתית
כמנוף ותמיכה חברתית

לימודים מפוקחים
ללא צורך ברשת

מוזמנת לקחת
את הכישרון שלך
לפרנסה מלאת
הרפתקאות!

מחזור ב‘
50% הנחה
למקדימות

"אני לא ממהרת. זה קצב ההליכה שלי הרגיל.
תרצי, תוכלי לבוא אחרי". 

"תצחקי. תגידי שאני פרנואידית. המסלול הזה אינו מוכר לי. אני פוחדת להמשיך בו. איך נצא מכאן?
אין דרך חזרה???" דמעות מיניאטוריות זלגו, מחפשות מקום להיספג בו.

"אני רגילה ללכת בשבילי עפר, לחפור באדמה רכה או קשה. כאן הכל נוקשה. עגול ומחליק, וקר. אנחנו עלולות ליפו –"

"תחזיקי חזק! הכל בסדר --- תירגעי כבר!

יוקרתי.  במסלול  מדובר  מדי.  מתרגשת  את 
נוכל לספר לכולן, שהיינו כאן. בפנינת הכתר 

של הנסיכה אנג'לינה!"

--

עור  את  להן  קרעה  חדה  צווחה  לא!!!"  "אוי, 
בין  נבלעות  למטה,  עצמן  את  מצאו  הן  התוף, 

את  לשרוד  כדי  אוזניים  סתמו  הן  הארגמן.  שטיח  שערות 
המשך הצווחה.

עלה  הבית,  סוכנת  סופיה  של  קולה  "נמלים!" 
של  הכתר  פנינת  על  טיילו!  "נמלים!  בזעזוע. 

הוד  לכאן???  הגיעו  איך  אנג'לינה!  המלכה 
מעלתה, עלינו לפתוח בחקירה יסודית!".

אלגוריה:
יצירה עם משמעות עמוקה

אשר מעבירה מסר או מוסר השכל
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