
אל תלכי, פרפרו פרפרים בתוך ליבה. אל תלכי, הם קצת 
איימו והיא הרבה פחדה. ילדה קטנה שמחפשת אמת גדולה 
• אבל היא הלכה. הלכה אל האמת בגו זקוף. והאמת הלכה 

איתה • היו ימים קרים, אז היו. אבל שם היה יותר קר. 
והיום, היום חם לה ונעים • עמי - עמך, אלוקיך - אלוקיי

ברכי זולדן

אלך באשר תלכי
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בי תחושת קבס. כמה שטויות יכולים להכניס לאנשים 
לראש, זה לא ייאמן...", היא נאנחת, "אבל אני, ברוך השם, 
ניצלתי מהם. הספקות החלו להתעורר בי דווקא כששמעתי 
את אבא לוחש יום אחד לאימא: "שקרן, גם כן. אמרתי לך, 
אסור להאמין לכמרים". אני זוכרת איך קפצתי באחת. 
בלב שלי פרצו פרפרים במחול, ומרוב בהלה- פניתי לאבא 
ולאימא ושאלתי אותם בלי לחשוב: "אז למה האמנתם לו?" 
אבא ואימא החליפו מבטים מלאי חרדה. החיוך שנמתח 
שנייה אחר כך על פניה של אימא, אפילו לא דמיין להיראות 
אמיתי. ואני, נערה צעירה בת ארבע עשרה, התחלתי לפקוח 
עיניים. והעיניים שנפקחו אז, מעולם לא נסגרו שוב. הן 

נפתחו רק בעולם אחר לגמרי".
כאן, היא בוחרת לעצור ולהתחיל את הסיפור מההתחלה:
"נולדתי בשיקגו, בת להורים מסורים ותמימים מאוד. 
גם אני בתחילה נסחפתי לדרך הטומאה, אבל כשהגיעו 
הספקות החלו גם הבקיעים בדרך הזו. מה שהכי צרם 
לי", היא משתפת, "הייתה השנאה הצורבת לכל אומה 
אחרת, ובמיוחד לעם היהודי. דווקא השנאה הזו, דחפה 
אותי לנסות לחקור עמוק יותר על שורשיו של עם הנצח. 
אבא ואימא החליטו שאת חופשת הקיץ נבלה בעיירת 
נופש קטנה בארגנטינה. התארגנו לנסיעה בהתרגשות, 
ארזנו כמעט את כל תכולת הבית הקטן שהיה לנו, והפלגנו 
לנו אל העיירה הקטנה. והיא לא אכזבה, נראית הייתה 
כלקוחה מגלוית נוף ציורית. כולל הברבורים צחורי הכנף 

ששטו להם באגם בשלווה.
היום הראשון לנופש עבר בניחותא. הרבה נחנו, קצת 

טיילנו במרחבי הכפר וגם ישבנו ושוחחנו. 
אבא ואימא הלכו כבר לישון בבקתת העץ, כשאני נותרתי 
בערסל הנצרים והתנדנדתי לי בשקט, כשמחשבות כבדות 
חוצות את מוחי. "למה היהודים לא מנסים לשכנע אף 
אחד להצטרף אליהם, והנוצרים כן?" "למה אבא ואימא 
לא מרשים אף פעם לשכנים יהודיים להתקרב לביתנו?" 
כך רקדו להן השאלות במוחי, ניתרו וניתרו ללא הרף, 

בלי תשובה.
עד שראיתי אותו.

יהודי. בבקתה ממולנו. 
הלבנים  החוטים  על  חרבות  בשפתיים  הסתכלתי 
שהשתלשלו לרבאיי שהלך מולי משני הכיוונים. על הילדה 
שקיפצה לידו בחינניות, זוג צמות שחורות מתנדנדות 

על כתפיה.
קמתי מהערסל.

המחשבות איימו לכבול אותי אליהן ברשת צפופה. אז 
הסטתי אותן חיש, וסגרתי אחריהן את דלת הבקתה.

וזהו, עכשיו הייתי אני לבד. והרגשתי אותה שוב, את אותה 
תחושה מוזרה ומעקצצת: אני רוצה להכיר יהודים.

כוח בלתי נשלט לא נתן לי לעשות את זה. זה היה החינוך 
הנוצרי האדוק. המורות והכמרים המטיפים. וכל האמונות 

התפלות.
אבל רציתי, וביום השלישי של החופשה כבר העזתי לגשת 

אל הדלת החומה שממול הבקתה שלנו.
אישה פשוטה למראה פתחה לי את דלת הבית.

הסתכלתי עליה. והיא הסתכלה עליי. ושתינו הבטנו אחת 
בשנייה ושתיקה אחת ענקית אפפה אותנו.

כל המילים ברחו לי מהפה.
"רצית משהו?" היא שאלה. דווקא לא היה לה קול צרוד 
ומפחיד כמו שהבטיחה המורה. הייתי כמעט בטוחה שגם 

היה שם קר. הרוחות נשבו בעוז, שרקו במחול שלגים. אימא 
יכלה לכסות אותה רק בשמיכות מקררות עוד יותר. אלו 
היו שמיכות שלא סיפקו אותה בכלל. אולי רק הרחיקו 
אותה יותר. היה לה עצוב כל כך, עד שהיא בחרה לצאת 
משמיכת התעתועים ולקפוץ למים. מי אמר שגם הם לא 

היו קרים בתחילה?
מסע החיים שלהן ארוך, מרתק ומלא תהפוכות - הגב' רבקה 
טדיאן, שזכתה להצטרף אל העם הנבחר לפני שלושים 
וחמש שנים, הגב' שרה אסולין, ששבה בתשובה שלמה 
לפני עשרים ושלוש שנים, גב' חיה טוויל, שליחת חב"ד 
בארגנטינה הרחוקה כבר כ-17 שנים, והגב' מאירה רפאלי, 
שמרגישה רק קצת כמו רות, מספרות לנו מעט על הדרך, 
על ההליכה לכיוון האור וחום התורה וכל מה שביניהם.

המים היו קרים בהתחלה, כבר אמרנו. אבל הן קפצו אליהם 
בעוז, כי ידעו שהכל בסוף יתחמם. שיהיה להן נעים, 
ולנשמתן. והמים התחממו והתחממו והתחממו ו.. רתחו.

וכשהחום הופך ללהט, הניצוץ הזה נדלק.

נמשכת לאור

"הייתי יוצאת מדי בוקר אל בית הספר, חולפת ליד שער 
הברזל הגדול של הכנסייה ושומעת את הפעמונים חורקים 
הלוך ושוב. חורקים לפה ולשם, וגורמים לי להחיש את 
צעדיי. לפעמים, כשהם ממש העלו בי בחילה, הייתי חושבת 
בליבי: למה הקול שלהם צורם לי כל כך באוזניים? הרי 
אבא כל כך אוהב לשמוע את המנגינה הזו... אז, לא 
ידעתי לקרוא לזה בשם. היום, אני יודעת שזו 
הייתה תזכורת משמיים שהמקום שלי הוא 
לא כאן, לא ליד השער הטמא והפעמונים 

המצלצלים שעליו.
כשעמדתי שם, יחד עם כל עם ישראל לרגלי 
ההר, הבטיחו לנשמתי סימן. והנה, 

הוא הגיע"....
את  טדיאן  גב'  פותחת  כך 
סיפור חייה. דווקא מהסוף. 
אבל הרבה לפני הפעמונים 
שצרמו, היו אבא ואימא 
התמימים,  הכפריים 
לדת  ליבם  בכל  נאמנים 
הנוצרית. הם האמינו בכל 
לב להטפות נוטפות השטנה, 
וחינכו את נטי הקטנה על ברכי הטומאה. 
"אבא היה מספר לי סיפורים הרואיים על 
הדת הנוצרית שלא נולדו מעולם, ולא 
יודעת למה, אבל לא אהבתי לשמוע 
אותם. עוד לפני שידעתי 
לבטל את האגדות 
ת  ו ש פ ו ט מ ה
הללו, אף פעם 
האמנתי  לא 
ם  י ר ו פ י ס ל
 . ו ל א ה
רתי  זכ נ כש
בהם לפי כמה 
עלתה  שנים, 

"כשהגיעו 
הספקות החלו 
גם הבקיעים 
בדרך הזו. מה 
שהכי צרם לי", 
היא משתפת, 
"הייתה השנאה 
הצורבת לכל 
אומה אחרת, 
ובמיוחד לעם 
היהודי. דווקא 
השנאה הזו, 
דחפה אותי 
לנסות לחקור 
עמוק יותר על 
שורשיו של עם 
הנצח" 

"שיחות ההכנה 
ריככו במשהו 
את הנחיתה, 
תרתי משמע. 
רק כשהגעתי 
לשם, הבנתי 
קצת איך 
זה להרגיש: 
"באשר תלכי 
אלך". לעזוב 
הכול, ולהגיע 
לכלום. אבל 
מהכלום הזה, 
אנחנו עובדים 
ומתפללים לבנות 
קהילה יהודית 
מפוארת"
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פתאום הפך הכומר 'רב החסד' לאחד שלא ישמח לנצר 
כמה שיותר אנשים?! גם אתה טועה. ואני זכיתי להכיר 

בה, בטעות".
לא רק במישור הזה היו אבני נגף. גם הדיינים בבית הדין אליו 
הפנו אותי בני משפחת וייל, השכנים היהודיים שפגשתי, 

לא ששו לצרף אותי ליהדות.
בתחילה נפגעתי עד עמקי נשמתי. לא האמנתי שכך הם 
מתייחסים לילדה שעזבה את כל מה שהיה לה בשביל 

עול התורה והמצוות.
אבל גב' וייל הסבירה לי שכך הם מצווים לנהוג עם כל גר 
שמעוניין להצטרף לעם. גם כאן, בלטו ההבדלים התהומיים 
בין דת האמת לשקר הגדול ממנו באתי", היא מוסיפה. 
"החלטתי לא להיכנע, ורק לאחר שלוש שנים קשות של 
מלחמה על האמת הפנימית, נכנסתי תחת כנפי השכינה. 
בחרתי לעצמי את השם רבקה, כי התחברתי מאוד 

אליה ולמעשיה האציליים".
ומה קורה איתך כיום?

"כיום, ברוך השם, לאחר שזכיתי להינשא לגר תלמיד 
חכם מהודו, אנו מתגוררים בחיפה יחד עם חמשת ילדינו 
המקסימים שזכו כבר להיוולד עליו, על פסגת ההר. הר 

שניתנה עליו תורה".

כל הדרך אל השליחות

סלטה, צפון ארגנטינה.
היא הגיעה לשם לבד. או יותר נכון, לבד עם משפחתה 
הקטנה. זוג הורים ותינוקת קטנטנה הלכו להפריח את 
השממה הרוחנית לבדם, מלווים במטענים יוקדים של 

אמונה.
במדבר  רות,  כמו  שם,  חמות  אפילו  להם  הייתה  לא 
הארגנטינאי הצחיח. אבל תפילות חמות היו גם היו. 

ושליחות אמיתית של מצווה.
ביקשנו מגב' חיה טוויל, שליחת חב"ד בארגנטינה הרחוקה, 
לספר לנו מעט על הדרך, השליחות ומה שביניהם. היא 
דפדפה בספר הנוסטלגיה עב הכרס ושיתפה אותנו במסע 

הארוך שעברה, ועודנה עוברת...

איך הגעתם לארגנטינה?
"למען האמת", היא פותחת בגילוי לב, "כבר מגיל צעיר 
בער בי הרצון לסייע ליהודים אחרים. זכיתי לגדול ולהתחנך 
זה אך המשך טבעי.  ועבורי היה  נתינה  באווירה של 
כשהתחתנתי עם בעלי הוא שיתף אותי בחלום שלו - 
לצאת לשליחות במדינה שבה דוברים ספרדית. באותה 
תקופה לא ידעתי בכלל את השפה, אבל זה לא הרתיע 
אותנו להתקדם עם התוכנית. כשהוצעה לנו העיר סלטה 
שבצפון ארגנטינה אפילו לא ידעתי היכן היא ממוקמת 
באטלס, אבל אחרי חודש וחצי כבר יצאנו לדרך עם תינוקת 
מתוקה, מזוודת תפילות ואמונה ממוקדת מטרה. חמש 
המילים הראשונות שלמדתי היו "ז'ו נו האבלו אספניול 

גראסיאס" )אני לא מדברת ספרדית, תודה(.

"ההתחלה הייתה לא פשוטה", היא מספרת, "הכל היה כל 
כך שונה מהמוכר, כל תאריך והאתגרים שזימן לנו. הנה רק 
אחד מהאתגרים האקטואליים שאנו מתמודדים עימם: 
הקהילה היהודית הקרובה אלינו שבה מוצעים שירותים 

לא  ב  זנ
לה  הציץ 
מהשמלה, 
 - ם י י נ ר ק ו
אהמ... לא מה 

שראיתי.
"רציתי ל... להכיר אתכם. את הדת שלכם". כך, 

פשוט. אני אמרתי את זה. 
סומק עז שטף את לחיי. אבל גם הקלה שטפה 

אותי, מבפנים. זהו, אמרתי את זה.
האישה סקרה אותי במבט נבוך, אחר חייכה ואמרה: 
"תבואי לכאן מחר, מה שמך?" ואני רק פלטתי את שמי 
ורצתי הביתה, כלומר לבקתת העץ, מצוידת בחיוך מאושר.

מחר, מחר אדע אם היו שוות המחשבות.
למחרת ישבה עמי האישה וסיפרה לי על הדת שהכרתי 
עד אז רק מזווית עקומה ומעוותת: דת היהדות. היא 
חשבה שתמלא את סקרנותי ואניח לה, אבל לא כך היה. 
אני זוכרת את פרצופה הנדהם כשקראתי, מיד כשסיימה 
לדבר: "גם אני רוצה!", מחייכת גב' טדיאן. "היא התבלבלה 
לרגע ושאלה: "מה גם את רוצה?" עניתי לה בלי למצמץ: 
"אני רוצה להיות יהודייה!" ואל תשאלו אותי מי הכניס לי 
את המילים האלו לפה", היא אומרת, "כי אני עד היום לא 
יודעת... וכך, בת להורים כפריים, נוצרייה אדוקה שספגה 

כל חייה שנאה ליהודים, יצאה לדרך חדשה בחייה.
בתחילה היה נראה לי שהדרך הזו מכילה רק מהמורות. 
אבא ואימא, כמובן, רתחו מזעם כשהבינו שהסיפור 'גמור' 
מצידי. זה התחיל בשכנועים רכים. אבא דיבר למוח, אימא 
פרטה על הרגש. "חבל, נטיה", אמר אבא לבסוף בקול 
קשוח, ואני זוכרת את המבט מזרה האימה שנעץ בי. "את 
עוד תתחרטי על הצעד האווילי הזה. וכשתרצי לשוב אל 
כנפי הנצרות, הכומר רב החסד לא ישמח לעשות זאת". 
ואז, ידעתי שאני דווקא כן אלך. כי שקר כל כך גס, יכול 
רק נוצרי שפל לומר. "אבא", רציתי לומר ולא אמרתי, "הרי 
אתה אמרת לי תמיד שכל מי שרוצה יכול להתנצר. אז איך 

"הנהג הסביר 
לי כי עליי להיכנס 
ו'להתפלל' 
יחד עם שאר 
המוסלמים, 
ובסיום התיפלה, 
יחכה לי טנדר 
לבן על מדרגות 
האבן שבחוץ. 
"אם הוא לא 
יגיע מיד", 
הוסיף הנהג, 
"חכי לו כמה 
דקות. הוא לא 
יתעכב יותר 
מרבע שעה", 
חרץ, הסתובב 
ונסע. מותיר 
אותי במסגד"
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בירושלים הבנויה מתוך בריאות שלמה".
ומה נותר לנו לומר? אמן כן יהי רצון...

מגילת רות שלי

היא זכתה למצוא את דרך האמת. זכתה לשוב אליו, לשוב אל 
אב, שהמתין לה כל העת. 

במבט לאחור, אל אתמולים שהפכו למחר, היא נאותה לספר לנו 
על הדרך אל פסגת ההר.

גב' מאירה רפאלי, אמנית במה וסטנדאפיסטית וגם בעלת תשובה, 
ספרי לנו: מתי הרגשת קצת כמו רות, שהלכה בגו זקוף אל 

הבלתי נודע?
מאירה רפאלי פותחת, איך לא? בחיוך רחב... "איפה בכלל מתחיל 
הדמיון בין החזרה של רות המואבייה לחזרה בתשובה שלי?" 
היא שואלת בקריצה, "מלבד העובדה שאני מרגישה בכל ליבי 
מזרע המלוכה, אני לא זוכרת מתי הרגשתי כמו רות, אם בכלל..."

מדוע?
"בעיקר כי לא הייתה לי חמות שהרשתה לי ללכת בדרכה. היא 
הייתה יותר רוצה שאלך מדרכה וגם לא זכור לי שליקטתי שיבולים. 
יותר למדתי להכיר מסעדות כשרות למהדרין שיש בהן מזגן טוב. 
שלא כמו רות עברתי דרך לא קצרה בשידוכים, אף אחד לא גילה 
את צדקותי הנסתרת ממש בהתחלה, וסביר להניח שבמהלך 
הדרך והנפילות הייתי מנסה ליצור קשר טלפוני עם עורפה. 
לבדוק שהיא סובלת מהבחירה...", הפעם הצחוק שלי סוחף גם 
אותה. אך היא מרצינה מיד וממשיכה: "במילים אחרות, שלא 
כמו הצדיקים והצדיקות בדורות הקודמים, בעלי התשובה של 
הדור האחרון היו זקוקים להרבה יותר ניסים וסייעתא דשמיא 
כדי לעבור את התהליך. לכן לא יקראו עלי בשום מגילה. אולי 

רק ברובד הסוד...
תמיד בהופעות היחיד שלי אני אומרת לקהל שעם כל הכבוד 
לסיפורים על "איך חזרתי בתשובה", ו"כל הדרך אל פסגת ההר", 
מאחורי כל סיפור יש אמת אחת: הדרך הזו היא 10 אחוז אנחנו 
ו-90 אחוז ד' יתברך. אפשר לקרוא לזה: "אשא אתכם על כנפי 
נשרים" או "ידי נטפו מור". אבל מה שכן אומר", היא מוסיפה 
לאחר מחשבה קצרה, "עשרת האחוזים של בעלי התשובה, 
ראויים להערכה הכי גדולה שיש, מצד כולנו. אחרי הכל, יש 

כאלו שגם את זה לא עשו.
הכי נכון לומר שההבדל ביני לבין רות המואבייה הוא שהיא עלתה 
תשע קומות ברגל והקדוש ברוך הוא העלה אותה לעשירית. 
אני רק נכנסתי למעלית והקב"ה מעלה אותי בעצמו. טוב שכך. 
אחרת המעלית הזאת הייתה נתקעת הרבה מאוד באמצע..." היא 
מסיימת בקריצה מלאת רצינות. כמה טוב שיש מישהו שמושך 

בחוטים. כן, גם בחוטי המעלית...

נסיעה גורלית

יש שנולדו על ההר, אבל רחקו ממנו פרסאות הרבה. ויד השם 
שלחה להם טללי תחיה וקירבה אותם אליו באהבה.

"נולדתי בווילה מפוארת בהרצליה, לא היה חסר לי כלום", פותחת 
גב' שרה אסולין. "חדר פרטי, נוף לגלים, גלריית בובות ואוסף 
ספרים אגדי, וזו רק רשימה חלקית מהשפע שהרעיפו עליי 
הוריי. יחד עם אחי היחיד, היינו כל עולמם. והם, עם העסקים 
שפרחו ושגשגו, דאגו שנרגיש את זה בכל רגע ורגע. בגיל 18 
נבחרתי לשמש כמסתערבת, תפקיד מסוכן ביותר שכלל חדירה 
לשטחי האויב בתחפושת של ערביה. לא נדרשתי להתאמן 

קהילתיים וחנויות כשרות נמצאת במרחק ארבע שעות נסיעה. 
לחג השבועות אנו מכינים בעצמנו בבית גבינה, יוגורט ואפילו 
עוגיות אלפחורס כמיטב המסורת במטבח הארגנטינאי. הכל 

הכל לבד, כי אין חנות קרובה בה ניתן לרכוש את חומרי הגלם.
מה מצב הקהילה היהודית בסלטה?

"בקהילה שלנו, לעת עתה, אנו היהודים היחידים ששומרים 
תורה ומצוות. זה מצער מאוד, ושוב ושוב אנחנו משתדלים 
ללמד זכות על האנשים שמקיפים אותנו. בעת קושי אני נזכרת 
ברבי מליובאוויטש, שמלמד אותנו הסתכלות בעין טובה על כל 

יהודי ובכל מצב. 

כלי זה משמש אותנו להמשיך בשליחות בכל הכוח יחד עם 
ארבעת הילדים הנוספים שנולדו לנו פה בעיר, בלי להסתכל 
על הכיפה שאיננה או על נרות השבת החסרים. אני מסתכלת 
לתוך הנשמה, ותמיד הוא נמצא שם, הניצוץ היהודי. צריך רק 

להבעיר אותו", היא אומרת בביטחון.

מהיכן את שואבת כוח לגור במדינה כה נידחת כשאת שומרת 
המצוות היחידה בעיר?

גב' חיה טוויל מחייכת ועונה בלי שהות: "הזכות להיות חלק 
מחברותיי השליחות ברחבי העולם ולשמור איתן על קשר, מחזקת 
אותי בשגרה וגם במשברים שצצו במשך השנים. כוח העשייה 
המשותפת מחפה תמיד על כל קושי, כי הוא מתעמם ונעלם 
כשאני משתפת בו חברה-שליחה מקסימה, והיא מנחמת אותי 
ומזכירה לי את הקבוצה המיוחדת אליה אני משתייכת, קבוצת 

השליחות מכל רחבי העולם".

מתי הרגשת כמו רות המואבייה, שאמרה: "באשר תלכי אלך", 
כשקמת והלכת אל המדינה הרחוקה הזו?

"בעלי היה זה שהכיר לראשונה את מקום השליחות. הוא היה 
בקשר עם אנשי הקהילה והכיר פיזית את המקום. כששב ארצה 
הוא סיפר לי חוויות, הראה תמונות וניסה להמחיש לי במה 
מדובר. שיחות ההכנה ריככו במשהו את הנחיתה, תרתי משמע. 
רק כשהגעתי לשם, הבנתי קצת איך זה להרגיש: "באשר תלכי 
אלך". לעזוב הכול, ולהגיע לכלום. אבל מהכלום הזה, אנחנו 
עובדים ומתפללים לבנות קהילה יהודית מפוארת. כן, גם כאן 

בארגנטינה הרחוקה עוד תשגשג ותפרח היהדות האיתנה".

היא מבקשת לשתף, לסיום, בסיפור מרגש וסוגר קצוות, ובכך 
לסגור את קצוות הריאיון בחן...

"אחת המטרות הכי חשובות עבורנו בשליחות, היא לתת מענה 
להתבוללות שמאיימת על המשך עתידנו כעם. אנו עורכים 
מפגשים לצעירים וסמינריונים הכוללים שיעורים והרצאות בשלל 
נושאים. באחד המפגשים השתתפה בחורה מקהילתנו ובחור 
מקהילה מרוחקת. כל אחד מהם דמיין בעיני רוחו את שולחן 
השבת שלו כפי שראה אצל הרב והרבנית המקומיים. ונחשי 
מה קרה לאחר הסמינריון?", היא צוחקת, ולפני שאני מצליחה 
לנחש מטילה את הפצצה: "הם התארסו יחד... הזוג המקסים 
נישא בחופה יהודית והיום הם מקיימים מדי שבת עם ילדיהם: 
מרדכי, אוריאל ואילן, ילדי חמד טהורים, סעודת שבת ממש 

כמו החלומות..."

וגב' טוויל מסיימת בתחינה נרגשת:
"כולנו תפילה לזכות השנה לקבל את התורה בשמחה, יחד עם 
כל חברי קהילתנו ומשפחתינו המורחבת משאר קצוות העולם, 



ברעננה", הם לא ידעו איך 'לאכול' את זה. האמת, גם 
אני בקושי..." היא צוחקת. "אבל מההחלטה הזו לא זזתי. 

הם לא ביקשו לנתק איתי קשר, כמו שחששתי בתחילה, 
ואבא אפילו התרגש כשראה אותי שבה הביתה עם זוג 

נרות שבת. אימא סירבה להדליק אותם, אז אני הייתי נציגת 
המשפחה והעליתי את אור השבת בבית בהרצליה. עם אחי 

ניתקתי קשר, הוא לא רצה לשמוע על אחותו שעשתה צעד כזה, 
אבל במהלך השנים התקרב מעט, וכבר לא שמר על אותה שנאה 

כמו בתחילה. היחסים בינינו כיום לא מאוד קרובים, אבל בהחלט 
נפגשים מדי פעם, בשמחות ובמפגשים לא תדירים.

אני זכיתי להקים בית חרדי, ולראות דורות מבורכים בסייעתא 
דשמיא. הנה", היא משתפת בהתרגשות, "בשבוע הבא יחגוג בני 
הצעיר את בר המצווה שלו. זה יהיה מבחינתי, יותר מסגירת מעגל 
מרגשת. זה יהיה האולם שפתח לי הקדוש ברוך הוא, כשאני פתחתי 

לו סדק צר בדלת, סדק כקוף המחט, אז בכפר הערבי. והוא פתח לי 
אולם. זכיתי, ולקחתי את הניצוץ שנדלק בי בשעתי הקשה, והלכתי אתו 
עד הסוף. ויד השם ליוותה אותי מלמעלה, וכמו לחשה לי: "באשר תלכי, 

אלך. כי הלכת את עמי". יד של השגחה פרטית מופלאה שלא נוטשת אותי 
לרגע", היא מסיימת את המונולוג המרגש. 

ואני חושבת עליה, על רות. היא נטשה הכול מאחוריה, והלכה יד ביד עם אישה 
אלמונית שחייה היו מרים עליה. אפילו לא הסתכלה לאחור, ולא הסתפקה בדמעות 
או בטללי ניחומים כשקראה: "עמך, עמי. אלוקיך אלוקיי". היא החליטה ללכת 
איתה, עם ההחלטה שגמלה בה עמוק בלב, עד הסוף. ומה הפלא שזכתה היא, 

רות, להיות אמה של מלכות?

פיזית, בגלל תפקידי שהיווה רק הסוואה, אך התאמנתי באימונים שונים 
שנועדו להכין אותי לתפקיד.

 יום אחד, הודיעו לי שאהיה מוכנה למחרת לצאת. לא היה לי מה להכין, אז 
פשוט לקחתי תרמיל והכנסתי לתוכו מעט אוכל, ומכשיר פלאפון. עליתי 
על טנדר לבן, והוא הוריד אותי ליד מסגד גדול. לא ידעתי מהי המשימה 
שאליה נשלחתי, כיון שזה היה תפקיד הסוואתי שנועד רק 'לבלבל' את 
האויב. אמרו לי מה החלק שלי בפעולה, וזהו. נהג הטנדר הסביר לי כי עליי 
להיכנס ו'להתפלל' יחד עם שאר המוסלמים, ובסיום התיפלה, יחכה לי 
טנדר לבן על מדרגות האבן שבחוץ. "אם הוא לא יגיע מיד", הוסיף הנהג, 
"חכי לו כמה דקות. הוא לא יתעכב יותר מרבע שעה", חרץ, הסתובב 
ונסע. הותיר אותי במסגד הומה האדם. האימונים כבר הכינו אותי לכאלו 
מין סיטואציות, אבל במציאות זה תמיד יותר מפחיד", היא מחייכת ואני 
מצטמררת... "הייתי נראית כמו ערביה אותנטית, אפילו נעליים דאגו 
לרכוש לי בשוק הערבי. ואז הגיע תור הציפיה על מדרגות האבן. חיכיתי 
עשר דקות. חמש עשרה. שלושים. וכלום. אף אחד לא הגיע. לא ראיתי 
אפילו זנב של טנדר לבן שמתקרב. הפלאפון אפילו לא צלצל. כשרציתי 
אני לחייג למספר החרום, גיליתי שהוא נותר בטנדר הלבן. עוברי אורח 
הסתכלו עלי בתימהון, ושומר המסגד הסתובב לידי ובחן אותי במבטים 
משפדים. חשתי כי הקרקע מתחילה לבעור תחת רגליי. אבל אף טנדר 
לא התקרב. אחרי שעתיים, התקרבה מהמדרכה שמולי קבוצת ילדים 
ערביים. "שו הדא?" שמעתי ילד ערבי מגודל שואל בקול ומצביע... עלי. 
קבוצת הילדים האטה את פסיעותיהם וקרבה אלי בהתעניינות. הלב שלי 
איים להתפוצץ מאימה. ואז, כשהחבל החל להתהדק סביבי, זה קרה כמו 
מאליו. התחלתי לדבר אל מי שלא הכרתי עד אז. אל הקדוש ברוך הוא. 
הסברתי לו היכן אני נמצאת. מה קורה איתי. סיפרתי לו על הטנדר הלבן 
שמתמהמה, על קבוצת הילדים צמאי הדם שמתקרבת אלי, ועל האימה 
המוחשית. אז, טרם ידעתי שהוא סיבת כל הסיבות ואין לו צורך ש'אספר' 
לו מה קורה איתי...", היא מחייכת. "לא האמנתי שזה קורה במציאות, 
חשבתי שאני הוזה. אבל מקצה שביל העפר התקרבה מכונית שחורה 
גדולה. זיהיתי את מי שישב בתוכה, זה היה אחד מאנשינו. אמנם לא 
טנדר לבן, אבל מכונית שתוציא אותי מפה. "היכנסי". זרק לכיווני האיש, 
ואני התנפלתי על דלת הרכב, פתחתי אותה ביד רועדת והחלקתי פנימה. 
לא היו לי אפילו מילים כדי לשאול אותו איך קרה המחדל. "אני מצטער", 
הוא רק אמר בקול יבש וחף מטיפה של צער, "הייתה לנו טעות בתכנון, 
נהג הטנדר הלבן לא ידע שהפעולה תיקח זמן ארוך יותר". המילים שלו 
עברו לי בקושי ליד האוזן, וכל אותה נסיעה חשבתי על משהו אחד: אבא 
שלי בשמיים, שזכיתי לשוחח איתו, והוא שלח לי את הרכב השחור. זה 

היה לי ברור. אני חייבת להכיר אותו יותר".

אחרי הנסיעה הזו, אבא ואימא קיבלו שרה אחרת. כשהנחתתי עליהם את 
הפצצה, ואמרתי בארוחת הערב שבוע לאחר מכן: "אני נוסעת למדרשיה 

בדרך העולה

דיברנו על דרכים.
דיברנו על נשים מורמות מעם שעשו אותן, אף שהן 
לא היו סלולות. ואפילו היו רחוקות מלהיות כאלו.

נזכרתי פתאום גם בדרך שעושה כל אחת מאיתנו. 
יש דרך של שבעה שבועות שמשורטטת בעיפרון 
רועד על הבריסטול שתלוי על המקרר, יש דרך של 
מתן תורה שמצוירת לך עמוק בלב. ויש עוד דרכים.
אז השיר הזה מוקדש לך ולי, כי שתינו פוסעות 

בה, בדרך.
לא יודעת איפה את אוחזת בה. אולי נאבקת על עוד 
פיסת אדמה. אולי נדקרת מקוץ שבלט מהקרקע. 
אולי יושבת על סלע בצד ונחה קצת, ואולי בכלל 

הדרך אצה לך, כל הדרך אל הטרקלין.
מה שבטוח, כולנו באותה הסירה. באותה הדרך, 

כל אחת ומשעולה.

דרך שלך
את פוסעת בה, אט

עיתים אצה לך וסלולה
דרך, איתך

את הדרך, היא את
פעם יורדת, עולה

דרך חייך
תמיד הלכת בה

שושן גם דרדר משעולה
וסוף לה, היאך

תוהה את, תועה בה
היכן הוא הסוף שלה?

הסוף עוד יבוא, בת
היי בטוחה.

תלוי רק איפה תהיי.
אם תהיי שם, גם את

במקום הנכון,
סיום לה יהיה הצלחה.

"ההבדל 
ביני לבין רות 

המואבייה הוא 
שהיא עלתה 
תשע קומות 

ברגל והקדוש 
ברוך הוא העלה 
אותה לעשירית. 
אני רק נכנסתי 

למעלית והקב"ה 
מעלה אותי 
בעצמו. טוב 
שכך. אחרת 

המעלית הזאת 
הייתה נתקעת 

הרבה מאוד 
באמצע" 

ב' סיון תשפ"א  -  2223  - ב' סיון תשפ"א

מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין

קו נקודה
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מתלבטת
לגבי עתידך המקצועי? 

 kavnekuda1@gmail.com :כתבי ל
וקבלי למייל את המדריך לבחירת מקצוע 

מתנת מכון קו נקודה

מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!

השמה מידית 
 בעבודה 

למתאימות
 מלגות 

למתאימות

לפרטים נוספים ולהרשמה:
www.laniado.org.il  |  09-860-47-78

*הפתיחה תלויה במספר הנרשמות והמתקבלות לתכנית

עכשיו יותר מתמיד 
 לומדים לתואר 

במדעי הסיעוד בלניאדו
השנה שחלפה

לימדה אותנו עובדה אחת בסיסית
הסיעוד הוא מקצוע מציל חיים 

מקצוע שהולך איתך כל החיים!

 הירשמי עכשיו 
ללימודי תואר במדעי הסיעוד בלניאדו!

בס"ד


