
איך 
הפתיל 

שלך?

מדורה מרהיבה מלהטטת, 
שילובי צבעים רועשים, ניחוח 
של שמחה באוויר וענני עשן 
מסמאים את העין. מספר 
מדורות מחממות עדיין קרנות 
רחוב, כשהנושא הפופולרי 
אצל ילדי החמד הוא איזו 
נגרייה השליכה שאריות עץ. 
חשבת פעם כמה סבלנות נאזרו 
העמלים כדי להצית אותה? 
כמה זוגות מכנסיים נקרעו, כמה 
שריטות נחתמו על ידיהם. איך 
הייתה להם סבלנות לכל זה?

כנראה שהמצרך הזה 
הוא כלל גדול בחיים.

לא כולם כאלה.

יצאנו להאיר את הזוויות 
הסבלניות ושלא. הקשיים 
בדרך. האמונה שאש תמיד עוד 
תוקד כאן לכבוד התנא האלוקי 
רבי שמעון בר יוחאי, כה לחי!

נחמי שיק
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חמישה ימים להכין. ואז, גיסתי, התופרת המהוללת, הסבלנית, אשת 
החיל, הדמות לחיקוי שלי בחיים - מודיעה לי בנעימות שקינוחים 
כאלה זה לא בשבילה. אין לה כוח להכין אותם, ואין לה שום סבלנות...

 רגע – אז מי מאתנו סבלנית? אני או היא? או שמא שתינו?
סביר להניח ששתינו לוקות במידה הזו. כנראה שאישה מלאת סבלנות 
הייתה נהנית גם לאפות וגם לתפור. ההבדל הוא, האמביציה. הרצון 
שהדריך כל אחת מאתנו והוביל אותה ללמוד להיות סבלנית בתחומה 

כדי להשיג את התוצאות המעולות שהיא קיוותה להן לכתחילה.
כלומר, חלק גדול מהסיבולת שלנו לפעולות שדורשות סבלנות, 
תלוי לגמרי ברצון. ואם יש לנו רצון, אנחנו יכולים ללמד את עצמנו 

להיות סבלניים".
נאווה קוק מסבירה: "הרבנית ריבה לפידות ע"ה המשילה את הדבר 
לסבל - עובד בהובלות. לא קשה לו בכלל לשאת את משאותיו הכבדים. 

הוא הרי יודע - זוהי העבודה שלי, רק טובה תצא לי מזה. 
ואם הוא מודע לכך שהוא מסיע רהיטים עבור ביתו החדש שלו - 

כמה קל יהיה לו "לסבול" את סבלו.
אפילו ניגון עליז יתפזם לו על שפתיו. הוא יסבול את סבלו, בצעדי ריקוד.
כשאני רואה את הילדים החינניים, פאותיהם סתורות, זיעה ניגרת 
ממצחם, והם נושאים קרשים גדולים פי שלושה ממידותיהם, ופניהם 
עליזים ושמחים...אני קצת מקנאת, הרבה נהנית. ה"סבל" שלהם לא 
מורגש כלל! הם כל כך נהנים מהידיעה כי הקרש שלהם יהפוך עוד 

מעט למדורת ל"ג בעומר מהחלומות...
אם היינו מצליחים לראות בעיניים כמה הסבלנות שלנו שווה, אם רק 
היינו מרשים לעצמנו להסתובב לרגע, לבדוק את המשא שעל גבינו. 

ולגלות שלא אבנים אנחנו נושאים - אלא יהלומים...
לו הייתי יודעת כשרכשנו בחיפזון את הכרטיסים לחתונת גיסתי 
בחו"ל שניתקע שם יותר מחודשיים, אולי הייתי סובלת יותר את 
הריחוק והכמיהה לשוב הביתה. על אף שהיינו קרובים לבית ההורים 
ובמבט שטחי בחופש. אך גלונים של סבלנות היו צריכים להשקות 

אותנו כדי שאכן נסבול את המרחק".
 : ן י ו ו ד נ ר ב ה  י "הקונוטציה שעולה בי היא חיובית ח

שוב למדי. הענף בו אני  זה  שריר  מעמל  עוסקת 
מחו"ל שמשקיע בארץ אמר לי ושוב. איש עסקים 

משפט  לדרך. פעם  כצידה  לי  שלקחתי 
י  נ א ש כ עשרה " חמש  אני  משקיע, 

שנים מחכה עד שאני בודק אילו 
פירות ההשקעה הניבה. וזו – מבחינתי 
פונקציית ההצלחה. כי כשבן אדם יודע 
לקראת מה הוא הולך, מודע למכלול ובכל 
זאת משקיע, הוא חיובי במלוא מובן המילה. 
דירה היא כמו חלות בתנור. לא בודקים בכל 
מספר דקות האם הן באמת תפחו. נותנים לתנור 
לפעול את פעולתו ומקווים לטוב. סייעתא דשמיא היא המתכון 
המוצלח ביותר לחלות ולהשקעות כאחד. ואולי לכן המלצתי היא, 

עם כל כיכר לחם שמצטרף לעולל הטרי לרכוש דירה".

קרש הצלה
עצות רותחות

"חשוב מאוד לסדר את המזווה באופן הגיוני ומסודר", מדגישה לאה 
קליין. "השקיעי זמן בתכנון תשתית הגיונית של סדר במטבח. אם 
בכל פעם שאת ניגשת להכין עוגה את נאלצת להוציא החוצה חצי 

מדף רק כדי לאתר את הקורנפלור או הפודינג, זה מייאש.
סדרי את המדפים באופן יעיל: מדפי אפייה בהם מסודרים החומרים 
שמשמשים אותך באפייה לפי קטגוריות: מחלקת האבקות- שם יהיה 

)בתקווה(. ללא ספק התבשל כאן אחד ה-תבשילים! אולי לא 
הכי דומה לעוף עם השם הארוך של מסעדת חמישה כוכבי 

מישלן, אבל ללא ספק בטעם הכי של אימא!

אך באפייה, זה כבר שונה לגמרי. זריקת חומרים לקערה לא 
תניב את העוגה שתפרסי ותטעמי בפועל. אפייה מחייבת 
להיצמד למתכון מסודר, להשתמש בכמויות מדודות, במשקל 

או בכפות מדידה. ו-לעקוב אחר הוראות מסודרות!" 

אבוקה של אור
מה הקונוטציה שמעלה בך סבלנות?

"באופן כללי, אני שונאת סבלנות!" חושפת לאה קליין סודות 
מהמטבח. "אין לי סבלנות לכלום, לשום דבר. ואף פעם! אני 
מעריצה נשים שתופרות בגדים לבדן, ולא מבינה איך יש להן 
כוח למלא את החוט שנגמר במכונה שוב ושוב, לקחת מידות, 
לצייר גזרה על דף ולצייר שוב ולהוסיף תפרים, ו...לצייר שוב 
על הבד! ולגזור את הבד. סיומת מקצועית באוברלוק וכו'. 
זה – לא בשבילי! מאז ומעולם ידעתי שתופרות הן נשות 
חיל, נשים משכמן ומעלה. הדמויות המושלמות. סבלניות, 

עמלניות ומוכשרות. עד ש... 
ע  ו ר י א ל י  ת ע ג בקינוח ה מלווה  משפחתי, 

ת  ו ב כ ש ש  מ קישוטים עם ח
לי  שלקח  מרהיבים 

חיה ברנדויין, יועצת ומלווה ברכישת דירות בישראל, נאווה קוק, 
מנהלת חשבונות ואם לשניים שנתקעה מעבר לים לתקופה 
ארוכה ללא תכנון, ולאה קליין, קונדיטורית ושוקולטיירית, 
מנהלת בית הספר מקדמיה ללימודי קונדיטוריה וחנות צ'וקי 

למוצרי אפייה. מספרות על סבלנות מהזווית שלהן. 
"רגע, רגע!", את מפטירה לעולל התורן. נחפזת לשפות לו 
מים חמים, להרתיח את המוצץ. והוא – שוב מיילל. "רגע צדיק 
שלי – אני כבר מרגיעה אותך". הוא שוב בוכה. את מדלגת 
על שלבים, מנסה לעשות זאת כמה שיותר מהר. והוא בשלו 

– לא מבין את קריאתך. אינו אומד את הרגע.
כי לרגע אין תאריך תפוגה. ואולי אפילו הוא חסר תאריך 
ייצור. סתם, מילה כזו הפוטרת מאתנו לעמוד בזמנים, לדייק 

ולהתחמק.
רק רגע – מילים שסוחפות אותך למחוזות שלא היית מדמיינת.
מן העבר השני של המתרס, עומדת לה אישיות שביקשה 
משהו, ואת, אולי דחית אותה על הסף. אין לה סבלנות. היא 
מעבירה את משקלה מרגל לרגל. מפטרלת סביב. שמא מישהו 

שכח כאן כמה רגעים סבלניים בשבילה?

עץ ולהבה
הסבלנות שלי ושלכן

"סבלנות היא לא הסמל שלי. על אף 
שהרבה פעמים אני שומעת אנשים 
סביבי מציינים שאני נראית סבלנית", 

פותחת נאווה קוק. "בתוך תוכי, אני יודעת 
שלא כל כך. מסתבר שתמיד אפשר לשאוף 
ליותר. החיים הם הבית ספר הכי איכותי 

שיש". 
סבלנות  "מבחינתי, 

בהשקעות היא שם 
המשחק!", מסבירה 
ן.  י ו ו ד נ ר ב ה  י ח

סבלנות  "סבלנות, 
ושוב סבלנות ובעיקר 
לתהליכים. כלל גדול 

הוא שדירה לא קונים כמו חלב במכולת. 
ישנו תהליך מסוים שרבים מוכרחים 
לעבור אותו. אחד מהם הוא כלכלה 

נבונה. והמסלול הקצר ביותר בה הוא 
שלושה חודשים עם המלצה לעבור את כל 
מעגל השנה. כדי לחוש באמת בטוחים 
כלכלית להיכנס להשקעה. אני מתמוגגת 
לראות כיצד כאלו שביקרו אצלי לפני מספר 

שנים חוזרים אלי עם בסיס כלכלי יצוק, וזה 
קרה בגלל שהם נאזרו בסבלנות, השקיעו תהליך. 

וכעת, הם יכולים להשקיע את כספם בעץ 
עושה פירות". 

"אני בהחלט מזדהה עם חסרי הסבלנות", 
מצטחקת לאה קליין. "החיים עמוסים, 
מלאים ומבלבלים. ואם המטבח אינו 

מקצועך הראשי, סביר להניח שאת מגיעה 
אליו כבר בלי הרבה כוח ואמביציה.

את פותחת את המקרר, מתבלת את העוף 
במה שיש, שעה על הגז, וכולם מרוצים 

"אני 
מתמוגגת 
לראות כיצד 
כאלו שביקרו 
אצלי לפני 
מספר שנים 
חוזרים אלי 
עם בסיס 
כלכלי יצוק, וזה 
קרה בגלל 
שהם נאזרו 
בסבלנות, 
השקיעו תהליך. 
וכעת, הם 
יכולים להשקיע 
את כספם 
בעץ עושה 
פירות" 
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לך פנים, מובטח". נקודה נוספת וחשובה שלאה מנדבת: 
"תכנני עצירות בין לבין לניקוי ושטיפת כלים. אם שינית 
כמויות במתכון המקורי, הזיכרון הוא טוב אך אינו בר 
סמכא לתת עדות. רשמי את הכמויות בדף אחר, 
עדיף שלא לתאר מה יקרה אם תשכחי את 
היחס המאוזן במתכון. תרגול ומיומנויות 
יאפשרו לך ללהט בין מגוון להבות 

אש".
חיה מעוררת: "להתחזק באמונה. 
בית פלוני לפלוני. כל כך הרבה 
הזה,  התחום  את  מלווים  רבדים 
תתרופף  האמונה  נתחזק,  לא  שאם 
ונשקע למצולות. הקפיצה להשקעה, הדירה, 
המשכירים... להכל צריך סבלנות ובמילים אחרות 

– הרבה אמונה".

נהיה  שתמיד  ואמונה  תפילה  בתקווה, 
סבלניים לראות את יד ד' ואת רוחו היוקדת 

ממעל.

אחרי 
פסח אוכל לחזור, לא 
הייתי מתלוננת בכלל.

לחזור  תכננו  ממילא 
לחו"ל לפסח. הבעיה 

שהרגשנו  הייתה 
א  ל ו ים,  ע ו תק
ואם  מתי  ידענו 

לחזור  אישור  נקבל 
אי פעם...

בדרך כלל, הסבלנות משתלמת, ולאחר מעשה אפשר 
"הכל היה שווה..." הבעיה היא, שאנו  להיאנח בהודיה: 

ההמתנה,  בשעת  זאת  והסבלנות קשה שוכחים 
עלינו. הכוח שלנו כמאמינים בני 
מאמינים- להאמין בהווה, על 

סמך העתיד!
חיה ברנדווין מצטטת את דבריו 

של האדמו"ר מצאנז: "'אשר ברא 
יהודי מצווה  אלוקים לעשות'. 

לעשות. כל הזמן לנוע ולהניע. 
בכספו,  שהוא.  תחום  בכל 
בכישרונותיו  ביכולותיו, 

היא  עשייה  שבו.  דבר  ר ובכל  ב ד
חשוב ביותר. אנשים חכמים משקיעים את כספם בראשית 

הדרך. ובבוא העת מממשים אותו בחן בחסד וברחמים".

פתיל סבלנות
קל להגות, קשה ליישם – מהי הדרך להאיר את 

הפתיל?
נאווה מתנדבת ראשונה לספר על הזווית שלה: "קלה?" 
נאווה עוצרת רגע לחשיבה. "לא!", היא עונה לבסוף. "אפשר 
להקל אותה, זה כן. עם מבט אופטימי, והתמקדות על ה"כאן 
ועכשיו", בלי לדאוג לעתיד... ומעל לכל - האמונה והידיעה 
כי הכל לטובתנו הבלעדית, ואנו בידיו האמונות של אבא 

האוהב אותנו עד כלות".
לאה מחממת את הדרך עד לעוגה הרותחת: "כדי לא ללכת 
לאיבוד ולהתייאש אני ממליצה לאמץ כמה מתכוני בסיס 
אותם תלמדי בעל פה ותוכלי לנצל את המתנה הזו בעת 
לחץ. מוזר, אבל משתלם!" לאה מצטחקת. "דמייני לעצמך 
את ההתלהבות שתאחז בך כאשר תעבדי במטבח מבלי לסור 

אל הספר כדי לבדוק את השלב הבא. ממש תענוג.
גם לגבי מתכון חדש, בו את צריכה להיאזר באינספור פתילות 
של סבלנות, יש לה מה לתרום. "אל תקראי בו ברפרוף. בחצי 
עין, על רגל אחת ומבט מעופף. אל תקראי גם את שני השלבים 
הראשונים, תתחילי להכין ואז תמצאי את עצמך חסרת 
סבלנות" )זו הנטייה של חסרי סבלנות, להעיף מבט, להתחיל 
ולבסוף לא לסיים(. "כשסדר הפעולות אינו ברור, הטעויות 
ימצאו אצלך מחסה. קחי לך שני רגעים, מתחי מעט את 
הפתיל, שפשפי את הגפרור לאט יותר ובטוח. ההצלחה תאיר 

נגיש קורנפלור, קמח תפוחי אדמה, אבקת אפייה, משפר 
אפייה, פודינג וניל, קקאו וכו'.

מחלקת שוקולדים- קופסה לכל סוגי השוקולדים. מריר, 
צמקאו, חום וכו'.. מדף למייצבים כמו ג'לטין ומחלקה למליות 

וממרחים.
טיפ חשוב: ככל שמדובר על סדר במטבח תזכרי תמיד שנגישות 
באה על חשבון ניצול מקום. תמיד עדיף לשים קומה אחת 
של מוצרים ולא במספר קומות, כי אז נוח לשלוף קופסה 
ולהחזיר מיד למקום מאשר לנסות לשלוף את הקופסה הכי 
תחתונה מתוך מגדל קופסאות שתמיד מתהפך, ולמי בכלל 
יש כוח ליישר את הערימות הלל כל פעם מחדש...? עדיף 
או להתקין מדפים בגובה נמוך יותר או לרכוש מעין מדפים 

שניצבים ללא קיבוע וניתן להזיז לפי הצורך".
נאווה קוק מספרת: "במבט לאחור- הכל היה שווה. עם ההורים 

לא נפגשנו כבר יותר משנה. כן, הקורונה...
כל כך השתוקקנו להיפגש. בשעת מעשה היה קשה ליהנות עד 
הסוף, כי לא ידענו איך ומתי נוכל לחזור. לו הייתי יודעת שדקה 

"ארך אפיים וגדל חסד"
פתיל מחשבה:

כאימהות, אנו מפטירות אינספור פעמים לילדים 
"רגע, רגע סבלנות". הכוונה שלנו באמת טהורה. 

מה לעשות שלעיתים יש צורך לחכות?
הילדים שלנו לפעמים אינם מבינים למה זה לא 

מגיע להם. 
למה צריך לחכות לחודש הבא כדי לרכוש מוצר 

זה. למה הכל לא קורה מיד?
אבל אנחנו, מבינות בדיוק. וככל שנשתדל להיטיב. 

קצרה ידינו מלהושיע.
כולנו בנים של אבא אחד. אבא ששומע את הבקשות 
שלנו, אורז לנו אותה בכפית של זהב, אבל לפעמים 

עוד לא הגיע הזמן וצריך לחכות בסבלנות.
לא תמיד הסבלנות של הילדים שלנו מעלה בחכתה 
את מושא החלומות ]בעיניים שלנו כמובן ובמבט 
ילדותי של כאן ועכשיו[. אבל אבא שלנו שבשמיים, 
וודאי נעתר לנו. לפעמים זה לוקח יום, לפעמיים 
יומיים ואפילו שנה. ויש פעמים שזה לוקח דור 
או יותר. הקב"ה סבלן לשמוע פעם אחר פעם את 

הבקשות שהוא עתיד לממש בעוד תקופה.
ולנו – יש תמיד סבלנות?

מילים של יועצת
למילים של בעלת מקצוע זו, היינו צריכות להמתין 
בסבלנות. זה זמן רב שאני ממתינה לשמוע את 
חוות דעתה המקצועית. ביקשתי מילות חיזוק לאלו 
שמחכות בסבלנות בכל צומת שהוא. קבלתי סדנה 
מעשית בחינם. שרה וקסלשטיין, יועצת ומטפלת 
רגשית. מעשירה אותנו מניסיונה: "סבלנות היא מפתח 
לכל הישועות". היא פותחת. "לכל דבר בחיים, צריכים 
להיאזר בכלי הזה. פעם הגיעה אלי אישה לטיפול. היו 
לה חרדות שהפריעו באופן בלתי נסבל לשגרת יומה. 
לקח לה זמן רב עד אשר התחילה לטפל בעצמה. 
ומיד כשעמדה על סף חדרי, מבחינתה, כבר התחילה 
הגמילה שלה. בשבוע לאחר מכן היא הייתה ממש 
מיואשת ששום דבר אינו משתפר. כמה שניסיתי 
לתרגל ולהסביר. הכל שב ריקם. מבחינתה, היא באה 
אלי וזה הפתרון. לא משנה מה נאמר, לא משנה כמה 

נתקדם. היא צריכה עזרה מידית.
למרות היותי יועצת, הייתי ממש אובדת עצות. מצד 
אחד הרצון להושיע ומנגד הידיעה הברורה שטיפול 
הוא דבר ארוך, תהליך מייגע הכולל שיתוף פעולה 

בין שני הצדדים ואמון הדדי.
לבסוף – אחרי שעירבנו עוד כמה גורמים היא הבינה 

זאת ונפתחה אט אט.
לאחר כשנה, שהחרדות התפוגגו כמעט לגמרי, יכולנו 
כבר להיות יותר משוחררות והיא שחה לי בגילוי לב: 
"פשוט לקחתי נשימה עמוקה והמתנתי בסבלנות". 
אם מדברים על סבלנות, צריך לדעת שיש תהליכים 
שאין להם קיצור דרך. מי שמציע לך שיטות זבנג 
וגמרנו, הוא טועה. יש דרך ויש נקודת מוצא. ממש 
כמו מדורה שצריך לסחוב בעבורה קרשים, לתחום 
את האזור, להזיע ולהתייגע. רק כך תידלק לנו מדורה 
יפה ומרהיבה. מי שמצית את היער, אמנם תהיה לו 

בעירה, אך לא לכך נוצרנו.
"אדם לעמל יולד". ומי אמר שלהמתין זה לא עמל?

סבלנות מתוקה וקלה לכולנו".

"ההבדל הוא, 
האמביציה. 
הרצון שהדריך 
כל אחת 
מאתנו והוביל 
אותה ללמוד 
להיות סבלנית 
בתחומה כדי 
להשיג את 
התוצאות 
המעולות 
שהיא קיוותה 
להן לכתחילה. 
כלומר, 
חלק גדול 
מהסיבולת 
שלנו לפעולות 
שדורשות 
סבלנות, תלוי 
לגמרי ברצון"

"כשסדר 
הפעולות אינו 

ברור, הטעויות 
ימצאו אצלך 
מחסה. קחי 

לך שני רגעים, 
מתחי מעט 
את הפתיל, 
שפשפי את 

הגפרור לאט 
יותר ובטוח. 

ההצלחה 
תאיר לך פנים, 

מובטח"
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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


