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יחד עם רבבות עמך בית ישראל הם 
עמדו שם. בכוונתם ללחוש את צקון 
ליבן אצל התנא האלוקי רבי שמעון בר 
יוחאי, לרקוד ריקוד לכבודה של הילולא 
ולראות את אש האבוקה יוקדת.

בשיר הלל והודיה של חוטי השגחה פרטית 
שנטוו סביבם ועטפו אותם בלבבות הומים 
וכוספים, משחזרים בני המשפחה את רגעי 
האימה והפחד, לצד הסוכריות המתוקות 
שהמתיקו במעט את הגזירה הנוראה...
שבוע של אבל, יגון, שכול וחשבון נפש.

האוזניים מסרבות לאבד את הנשמע 
והעיניים לא מצליחות לעבד 
ולמחוק את התמונות שצולמו.

חזרנו יחד, לשחזור של אותם רגעים, של 
אותם ספקות ועובדות שניקרו אצל כולנו.

בין אם היית שם, במעלה ההר בתוך 
ההמון שהשתפל מטה, בין אם הקפת 
בפעם המאתיים את ביתך וסירבת 
להאמין שהשמועות הללו נכונות הן.

בתוך הכאב, הקושי והצער, ראו 
כולם כי יד ד' עשתה זאת.

נחמי שיק
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מעוניינת לעמוד במקום הזה. תוך כדי אני גוערת בכל אותן 
נשים שפניהן קדימה אל הציון ומתריעה בהן שיש מקרה 
 חירום, שירדו למטה, שלא יישארו כאן, שזה מקום סכנה!

אבל אני, נשארת!
פשוט הרגשתי שרגליי נדבקות לקרקע, שכוח פנימי משתלט 
אלי – קורא לי להיות איתנה בדעתי, לא ליפול אל מצולות 
הייאוש, ולהיאחז בתקווה שאמי היקרה תידפק על שערי 

שמיים בשבילי".
"בעודי מתארגנת אל העלייה למירון, מילאתי את כיסי 
במטבעות מכל היד. ואמרתי לעצמי שבמירון – אני נותנת 
לכולם במעלה ההר, אני משלשלת מטבעות לכל הפושט יד. 
בלי לבדוק אפילו איזו מטבע יוצאת לי מהכיס ולאיזו קופה 

היא מצלצלת.
האדם האחרון שזכה לקבל את מתת ידי היה אחד שחילק 
'תיקון הכללי'. לא היה לי סידור ותהילים, אז לקחתי את זה 
והחילותי למלמל את המזמורים. סימנתי בידי לכל הבחורות 
והנשים המבולבלות סביבי שזה הזמן לקרוע שערי שמיים. 
נשים רבות החלו גם הן לעשות כמוני, הרגשנו שאלו רגעי 

נצח של הסתר פנים ויש צורך להטות את הכף לטובה".
"תוך ירידת האלונקות המזרות אימה ופחד כלפי מטה, 
כשהציבור מתחיל לקלוט, שאכן, קרה כאן משהו נורא ואין 
כאן ענין של מה בכך. אני תרה אחר מוישי אחייני, שלהשערתי, 
אמור להיות קרוב אל מקום האסון. אז עדיין הייתה ההשערה 
שפארנצ'ע שעליה רבבות איש קרסה אל הארץ. במבט 
אופטימי אני מחפשת אחריו, על אף שהקול הפנימי שלי 
קרא לי שאולי זה אבוד. גירשתי את אותו הקול, אטמתי את 

אוזניי מכל זעקות השבר, וחיפשתי אותו".
את מוישי או את הבת שלך?

אורלי משתנקת מדמעות, עדיין הטראומה טרייה אצלה כמו 
אצל רבות מאתנו, והשחזור של הרגעים הללו, של המראות 
וחוסר האונים בהם העולם היה שרוי בדאגה אינסופית, מטריף 
את הדעת, תרתי משמע! "את האמת, חיפשתי את שניהם 
באותה מידה, כאימא וכדודה שאחותה היא לא אחרת מאשר 
גם אימא יהודייה. מאמו, הסתרתי את המידע האמתי ולא 
גיליתי לה את ממדי האסון. בשניות הקליטה שהובזקו בשבילי, 
מסרתי את המידע הנחוץ לאחיי וביקשתי מהם גם לקרוע 
שערי שמיים. אני מסיימת את השיחה, ממשיכה לומר פרקי 
תהילים ומתחננת לאימא ע"ה שתתחנן ותבקש, תוך כדי 

שהכאוס מסביב רק מתגבר.
ואז – בתי האחרת קוראת לעברי: "אימאאא, הנה מוישי!", אני 
משפשפת עיניים בתימהון, רצה כדי לראות האם זה אמיתי 

ורואה כי טוב – מוישי כאן!

"שעשה לי נס במקום הזה"

אורלי חרר מגוללת את יד ההשגחה אשר הלכה צמוד אליה 
לאורך כל הדרך. "לא יודעת מה תפס אותי לקחת את האוטובוס 
מדירת האירוח בצפת אל רבי שמעון. הרי סיכמנו שנעלה 
רק למחרת בצהריים", היא פותחת. "בדרך כלל אני נרתעת 
ממקומות הומי אדם ומעדיפה למצוא את הרגעים השקטים 
והרגועים. אבל בכל זאת, הרגשתי שמשהו גדול ממני סוחב 
אותי מירונה אל הציון. הרהרתי לעצמי, 'אורלי, את הפעם 

עד הציון!'"
חיוך זחוח מקשט את פניה כאשר היא הוגה את המילים. 

עד הציון? הפעם? אני?
הציון נופף אליה מלמעלה, הכיפה הכחולה נעלמה איפשהו 
בין המון העם, והיא עמדה דווקא במקום אחר. "עמדתי על 
גדר האבן המפרידה ביו שני הנתיבים בעלייה המובילה אל 
ציון הרשב"י. מנסה להגביה את ראשי ולתפוס רסיס אוויר, 
משקיפה מלמעלה על הרבבות שעושים דרכה מעלה בואכה 
רבי שמעון. יללות אמבולנסים החלו לנסר את הרקע, זזתי 
כאות כבוד וחשבתי שוודאי איזה אדמו"ר מעפיל עתה. ואולי 
העלו אותו ברכב הזה כדי שההמון יפנה לו את השטח? כך, 
אני מתרצת לעצמי את הסיבות, מונה אחד לאחד תירוצים 
שלאחר מכן איני מבינה איך יישבו לי את ההיגיון. כששיירת 
אמבולנסים פילסה לה דרך וההמון החל נושב מטה בדוחק 
אינסופי שמעתי מן הצד בחורה שמספרת שנפל פארנצ'ע. 
בימבולנסים שועטים מטה, כאוס שורר בהר. ואני מתחילה 
להבין שאני עדה לאירוע מחולל ורב נפגעים. אר"ן בשפה 
מקצועית. צלצול טלפון, על הקו אחותי היקרה, אני מספרת לה 
שאני על ההר, היא צוחקת שאמתין לה שם כי היא תיכף באה 
ומפטירה בקלילות, מוישי, בנה – אחייני - ב'תולדות אהרן'! 

עצרתי את נשמתי בבהלה – מוישי שם!
השמועות החלו לחלחל את תוכי והבנתי שקורה כאן משהו. 
לא סיפרתי לאחותי מילה. ניתקתי את השיחה ופתחתי בשיח 
וירטואלי עם אמי היקרה, נוחה עדן, שאהבה את מוישי יותר 

מכל נכד אחר".
"קראתי לעברה: "אימא, מאמע רחל שלנו, את קרובה לריבונו 
עולם, אני לא יכולה לבד. לכי לריבונו של עולם, תתחנני אליו 
– תשמור על מוישי, תחזיר אותו לאימא שלו ללא פגע". 
באותה עת, גם אחת מבנותיי שהתלוותה אלי והשתחלה בין 
ההמונים שבכוונתה להגיע אל תוככי הציון, נעלמה. עמדתי על 
גדר האבן, והחלטתי – אני לא עוזבת את המקום ללא מוישי 
ובתי. זה היה הזוי, מכיוון שהמונים התגלשו מטה, רוצים 
לברוח מזירת האימה ומצעקות הפחד של הנדחקים. ואני, 
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ידיו ספוגות בדם, פניו אפורות והוא ממלמל לעברי כאילו 
מתוך חלום שחור – "אני ראיתי מתים, אמרתי קריאת שמע 
עם ילדים, לא יאומן מה שהלך שם..." הבטתי בעלם החמודות 
העומד מולי, והבנתי שאני נמצאת באירוע שמימי שיהיה 
לו המשך ארוך. התקשרתי לאחותי לעדכן אותה שקיבלה 
את בנה במתנה. אני מתחילה לומר את הפסוק 'אמר רבי 
בנימין' כדי למצוא את בתי, כי אני מבינה שאין דרך אחרת 

למצוא את הפרח שלי בנהרות האדם שצבאו את האזור".
ולפתע – משום מקום, צצה לי בתי היקרה, אני מחבקת אותה 

ופוצחת בהודיה לד', האבדות נמצאו".

שמירה מיוחדת

על המלאכים ששמרו על מוישי ניתן למלא יריעה שלמה. 
מוישי כחסיד נלהב הדבוק ברבותיו החליט לסיים את הזוהר 
ביום ההילולא, והשאיר הודעה בקו המשפחתי שמי שמעוניין 
להשתתף בסיום – מוזמן להתקשר אליו. ואכן, חלק נכבד 
מבני המשפחה הצטרף למיזם ואף בציון, הוא חילק לאנשים 
חלקים כדי לזכות לסיים. אין ספק שהדפים הללו הגנו עליו. 
לדבריו, הוא חש בכוח בלתי מוסבר מושך אותו ממקום 
הסכנה ומונע ממנו להיסחף למפולת. כנראה שהיו אלה 
דפי הזוהר הקדוש והתחינה של הסבתא היקרה שלו בפני 

אדון כל העולמות".
"מוישי, עדיין לא נרגע מההלם והתושייה שאחזו בו באותם 
רגעים. הוא היה במקום האירוע, ראה את המוני האדם מוטלים 
חסרי אונים בדוחק ובלחץ, כשלפתע, בצבץ אליו ראש של 
ילד, הוא משך אותו, ולקח אותו לצד. לדברי אנשי ההצלה 
שהגיעו הוא כבר היה בשניות האחרונות לחייו, מוישי אמר 
איתו יחד 'שמע ישראל', והתנצל בפניו "סליחה, אח שלי – 

עשיתי כל שביכולתי". 
יהי זכרו ברוך!

אדון כל העולמות

אורלי היא דמות מוכרת בקרב נשים רבות, כך שרבות ניסו 
להסתייע בה כדי למצוא את בני משפחתן בתוך ההמולה 

ששררה במקום.
 "במקביל, אני מתחילה לקבל טלפונים מכל קצוות הארץ. 
נשים מנסות לדלות פרטי מידע אם ראו את יקיריהן. תוך כדי 
אני מקבלת תיאור של תווי פנים ומבנה גוף של צעיר אחד. 
כשמוישי עודנו שוהה על ידי ושומע גם הוא את הסימנים. 
ואז, הוא לוחש חיוור עד כלות "זה, זה הילד!", נשימה עמוקה, 
חניקת קריאת הצער ומילה לא עוברת למשפחה. למרות 
כל הקושי שבדבר, איש אינו מתנדב לבשר בשורות שכאלו 

לאימהות ואבות שליבם יוצא מדאגה. 
רק מאוחר יותר, קיבלו המשפחות את הבשורה המרה.

הטראומה הזו, לא תישכח כל כך מהר, אורלי מרגישה שיש יד 
מכוונת שהובילה אותה דווקא אל ההר, אל הדוחק, ובשניות 
אלו מה שבדרך כלל היא אינה נוהגת לעשות. במסגרת עבודתי 
הגיעו לפתחי סיפורי השגחה רבים, חלקם מדרגה ראשונה 
ממש שרק מספרים על ניסים וישועות בתוך הכאב הגדול". 

"חסדי ד' כי לא תמנו"

עם ישראל כולו מחה דמעות לנוכח דברי האב דוד קוביטשק, 
שבנו, זאב מרדכי בן 11 מבני ברק, השתחרר ביום שני השבוע 

מבית החולים רמב"ם, לאחר שקיבל את חייו במתנה.
ההתרגשות נשמעת בקולו כשהוא מתחיל בהודאה, "תודה 
לריבונו של עולם, על מה שהיה עד היום, על מה שהיה עכשיו 
ועל מה שיהיה". וכשפיו מלא שירה לד' הוא ממשיך: "שני 
בני אבדו לי, וחיפשתי אותם. הראשון התקשר זמן מה לאחר 
מכן וסימן לי אות חיים. אבל את השני, לא הצלחתי למצוא. 
חיפשתי אותו בכל מקום אפשרי, ניגשתי לעמדה של זק"א 
לאיתור נעדרים וביקשתי שיקראו לו בכרוז. רק לאחר זמן 
קיבלתי דיווח שהוא התפנה לבית החולים זיו בצפת. השארתי 
את בני הראשון על האוטובוס וניסיתי לדהור לעבר בית 
החולים. ניסיתי, כי זה לא באמת היה בר ביצוע. בבית החולים 
אני רץ בין המחלקות, מחפש את היקר לי מכל. ולא מוצא.

אחרי שיטוט ארוך בין המחלקות והחדרים אמרו לי שהעבירו 
אותו לרמב"ם בחיפה. ושוב כמובן, נסעתי מיד לכיוון. באותה 
עת, אין לי שום מידע על מצבו, מה קורה איתו ושום קשר 

כמובן שאין". 
הרגעים הללו מרטיטים כל איש ואיש, לתור את הארץ ללא 
ידיעה בסיסית מה מצבו של הבן, להתייסר בספקות וברגעי 
החולשה לחזק את הסביבה ולהאמין שהכל מאיתו יתברך.

"אני נוסע לחיפה, טרוף נשימה ודאגה. רץ בין המחלקות 
ואחרי חיפושים של דקות ארוכות מנשוא מצאתי סוף סוף 
את זאב מרדכי, הבן יקיר לי. רק אחר כך התברר לי שכשמצאו 
אותו הוא היה שנייה לפני הסוף. כמעט והתייאשו ממנו, אך 
כוחות ורצון על אנושי של מגישי העזרה החזירו לו את חייו 
במתנה. היום הוא כבר בבית, משחזר את רגעי הפחד והאימה, 

אבל ב"ה חי ובריא, הכל שייך לעבר. חסד ד'".

עם ישראל בתפארתו

רחל הלפגוט, שבנה, נשוי טרי, נפצע ושבר את רגלו באסון, 
מתארת את החיבוק הגדול בו עם ישראל עטף אותם.

 "ממש שעות ספורות אחרי שהתברר האסון הנורא והעצום, 
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אין אגוז קשה לפיצוח,
כשיש לך מפצח מספיק טוב!

מודאגים מהמתבגר/ת?

מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין

קו נקודה מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!



התחילו לזרום לבית החולים אנשים מכל גווני הקשת של הציבור, 
חרדים, חילונים, דתיים לאומיים ואפילו דרוזים. הציעו אוכל, שתייה, 
מקום לשהות בו בשבת ועוד. הגדילה לעשות משפחה צפתית אחת 
שהייתה אמורה להשכיר את דירתה הפרטית, האורחים כמובן שלא 
הגיעו בגלל האסון. והם, למרות הכל, פינו את ביתם עבורנו, הציעו 
את מיטב התפנוקים ועזבו את הבית. במשך כל השבוע הגיעו אנשים 
לעשות מצוות ביקור חולים, ללא היכרות מוקדמת או רקע מסוים 
עם הפצועים. וכמובן, העסקנים שבשעות הקריטיות שגם הם מן 
הסתם היו שרויים בפאניקה ובהלם, ענו וייעצו בכל שאלה ובקשה".

רחל מתארת את סיפור ההצלה של בנה. "הוא משך לשוטר בחולצה 
והוא משך אותו, והוציא אותו מערמת האנשים שהתמוטטה. ומאותו 
רגע החבר לא עזב אותו. אחר כך התקשרו אלינו ואמרו שמשהו קרה. 
כשלא בדיוק הבנו מה מצבו, לקח החבר את הטלפון והרגיע שהבן 
שלנו בסדר, קצת עייף וחלש – אבל חי. אבל מה עם אח שלו? שאלנו 
חסרי אונים מרחוק. אפילו שהוא פצוע, עוד לא עיכלנו. ומי יודע מה 

תהיה הבשורה הבאה?
הוא עוד הספיק לומר לנו שהוא לא היה שם והתנתק הקו".

מאוחר יותר סיפרו לי שהם נפלו על הכיוון שפילס נתיב אוויר. התחילו 
לבצע עליו החייאה אך מיד ראו שיש דופק. הוא שבר שתי עצמות 
ברגליו, אבל חי! ב"ה. החבר המסור לא מש ממנו כל הזמן, עלה גם הוא 
לאמבולנס אחר בתואנה שאינו חש בטוב ויש לו סחרחורות והיה צמוד 
אליו עד שהגיעו אנשים מהמרכז להיות לצדו. פשוט מלאך משמיים, 

הוא עורר אותו, דאג לו וריפד לכולנו את הדרך".

!!HELP - הצילו

יענקי שוורץ, שעבר שתי החייאות ושבר את צלעותיו, מתאר את 
הרגעים הנשגבים של טרום המוות, על חסד ד' ועל יד ההשגחה 

שהובילה את נוות ביתו עד אליו, לבית החולים בנהריה.
 "באותם רגעים של אימת המוות, שומעים בליל צעקות מגרונות 
משתנקים. כל אחד חש כאילו השנייה הזו היא האחרונה שלו. כבר 
קודם הרגשתי שיש אכן לחץ גדול", אך הוא, מורגל ללחצים, לדחיפות 
ולדוחק לא נבהל כלל. "ככל שהתקרבתי אל הרמפה המדוברת, התחלתי 
לחוש בוואקום העוטף וחונק אותי ולא מאפשר לי מרווח נשימה. אז 
נעצרתי, לא ניתן היה לזוז, כשלפתע, הרגשתי דחיפה בלתי מוסברת 
וירדתי אל הארץ באלכסון. נדחקתי לפינה, התחלתי לזעוק לעזרה 
ולמשוך למישהו ברגליו כדי שימשה אותי מבין ההמון, תוך כדי שאני 

מתחנן "יש לי ארבעה ילדים!"
"לא הייתי היחיד שהתחנן על ילדיו, ברגעים הקריטיים הללו, פתאום 
אנו נזכרים שיש לנו מהות ותפקיד כאן בעולם. קראתי קריאת שמע, 
אמרתי וידוי והרגשתי שאלו הנשימות האחרונות של החיים שלי. 
מסכת חיי עברה נגד עיניי, חווית את טרום המוות ומיששתי אותו 

בידיי הדואבות, כך איבדתי את הכרתי. 

פתאום אני שומע רעשים, שומע את סופם של הנפטרים הקדושים, 
תוך שאני שומע את המילים כמו מעליי "תהיה חזק, תישאר ערני!" 
התעוררתי, העיניים עצומות, הגוף כואב, אבל שמעתי. ונלחמתי 
בעצמי להיאחז בפתיל החיים. ושוב, אבדה לי ההכרה. פקחתי את 

עיני שוב בבית החולים בנהריה..."

מלאכים בדמות אברכים

יהודית שוורץ, אשתו של יענקי, חוזרת אל הרגעים הדרמטיים 
ומגלגלת את נס ההשגחה שהביא אותה עד פתח חדרו של בעלה: 
"הייתי באוטובוס, שומעת את השמועות, דוחקת את המחשבות, 
חוזרת ואומרת לעצמי שזה לא קשור אלי... רוקדת על מקשי הנייד 
בניסיונות לתפוס קשר. תוך כדי הפרמדיק צלצל, שאל פרטים מזהים 
וסיפר שעובדים עליו. אבל אני, לא הסתפקתי בזה והתחלתי לתאר 

לעצמי את הגרוע מכל. מה זה נקרא עובדים עליו? 
הודעתי למשפחתי, ובמקביל, עלו בראשי סיטואציות זוועתיות. פרק 
זמן חלף, ושוב טלפון: "גברת שוורץ, הכל בסדר, תגידו תודה. אנחנו 
מתפנים לנהריה". זעקתי אליהם, אבל אני רוצה לדבר איתו, הכל בסדר 
יכול להיות גם פגיעת ראש, מחוסר איברים... אני רוצה את בעלי בריא 

ושלם – רק זה בסדר אצלי! אבל הטלפון התנתק.
מלאכית צדיקה, פנתה לנהג ודאגה לי שארד במקום שהכי קרוב 
לנהריה. עצרו לי בצומת, באמצע שום מקום. בני בן העשר על ידי 
והתקף חרדה רושם בי את אותותיו. אני רועדת כולי, מתחילה לקלוט 

שלא פשוט כאן בכלל, כששוב הנייד מצלצל. 
"הכל בסדר גברת שוורץ, הנה, אני שם חמצן, רגע הסיטורציה ירדה..." 

ניתוק! 
כאילו היתה חסרה עוד סיבה כדי שאשד הדמעות יפרוץ וישטוף אותי. 
אישה, באמצע שומקום, לבד עם ילד קטן שמפוחד עוד יותר ממנה. 
ללא מכרים ומשפחה... המשטרה חסמה את ציר הנסיעה ונתנה רק 
לתושבי צפת לעבור, רכבים חלפו על פניי, לא ידעתי מה יהיה. פתאום, 
רכב עם שני מלאכים בדמות אברכים עוצר לידי, שואל אותי למעשיי 
ומעלה אותנו אל קרבו. נוסעים במעלה הכביש לכיוון נהריה. הרכב 
נעצר! אחרי כמה דקות הנהג חוזר כשבידו שקית ממתקים עמוסה. 
ברגעים הללו, בהם נוסעים לכיוון נהריה, צלצל האדמו"ר מספינקא 
ונסך בי כוחות איתנים באומרו: "אין מקום לדאגה, יש מקום לתפילה. 

עוד תזכו לראות חמישה דורות מבורכים..."
רק המילים הללו, הרגיעו את נפשי הסוערת. בצומת נפגשנו עם רכבו 

של אחי, ויחד המשכנו אל בית החולים". 
בשבת כבר היינו יחד בבית, מתקשים לעכל את גודל הנס.

ניגונים של המיית תורה

אורלי חרר מספרת גם על כיצד נקשרה אל שניים מהנפטרים למרות 
שלא הכירה אותם בחייהם ויש לה גם רעיון למיזם מיוחד. 
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מיידי  סיפוק  עם  רפואי 
המשפר את איכות החיים 

ויכול אף להציל חיים.
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התנסות קלינית מעשית במרפאות ובמעבדות

מגוון רחב של תחומי עבודה אופציונליים

בוגרות המסלול מקבלות רשיון אופטומטריסטית 
מוסמכת של משרד הבריאות
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כשלב מדבר. 

כשלב מקשיב. 

לראשונה על מדף הספרים: דיאלוג אמיתי, עמוק ונוגע - ברגישות 
עצומה - בהתמודדות המאפיינת משפחות של מתבגרים בימינו.

שתי אחיות פורקות על מחברת אחת את קורותיה של שנה 
מטלטלת. לבטים, כאב, הסתרה, כעס, והמון אהבה שמכסה על 

פצעים.

דבורי רנד בסיפור חדש, בעל מקצב אחר, החודר היישר אל ליבם 
של בני הנעורים ושל אלה שמלווים אותם בדרכם המאתגרת.
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לכל רחבי הארץ
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רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":



דם,
דמעות

אבל.
עולם,

הפך
לאבל.
אבות,

אימהות
וטף.

הסיבולת,
מטה
הכף.

בסילון,
כבתה
גחלת.

במירון,
נקטעה

שושלת.
קורבנות, 

בדוחק
הועלו.
יבבות,

מתפוצות
נשמעו.

אין מנחם,
נחתם הגולל
כיצד נשקם?

אלמנה ועולל.
כבתה גחלת החיים,

על זה אנו דווים...

לאורלי בית ספר למקצועות האיפור, במסגרת עבודתה וכמנחה 
לתלמידות רבות היא מתווכת בין תלמידות ללקוחות שהיא עצמה 
אינה יכולה לתת להם שירות. אחת מהן, זו תלמידה קרובה אליה 
שיש להן קשר הדוק ויומיומי. היא שלחה אותה לסדר את בנות 
המשפחה של המנוח ידידיה חיות ז"ל לרגל היכנסו לעול מצוות. 
באותו יום בו שהתה שם במסגרת עבודתה סיפרה לה התלמידה 
על בחור בר-המצווה. איך הוא ישב שם כל הזמן למד. כיצד הוא 
היה שקוע עד למעלה מראשו במתיקותה של תורה. ואיך הייתה 

לה חוויה רוחנית לשאוף אל קרבה ניגונים של המיית תורה... 
על אלו אני בוכייה.

לאורלי יש גם בן שהתארס לאחרונה, בחור כריזמטי וחברותי 
במיוחד. בפורים האחרון שהה כמובן בישיבה ואז פגש לראשונה 
את נחמן קירשבוים ע"ה. הם ערכו היכרות ביניהם, ובמשך כל 
יום הפורים התחנן אותו צעיר "בבקשה, אל תשכח אותי, אפילו 
שאתה מתחתן, תזכור אותי – תמיד!", המשפטים הללו נחרטו 

במוחו של החתן המרוגש.
יום ראשון, התמונות מרוחות על כל העיתונים, הוא אוחז את 
העיתון, ומבכה את השריפה אשר שרף ד', ואז – הוא נעצר, 

מוחה דמעה ומבט מזוגג בעיניו. הבחור הלז היה בין הנספים.
אין ספק שלמשפט הזה יש שליחות כאן בעולם, ולעילוי נשמתו 

יעשו הם כל שביכולתם.
אורלי יצאה במיזם מיוחד לעילוי נשמת קורבנות האסון, ולהנצחה 
של אמה המנוחה רחל בת מרים – ופתחה בנק של מעשים טובים 
במסגרתו – יתחזקו נשים ויקבלו על עצמן קבלות טובות ואת 
הכל – הן יתנו לאבא שבשמיים ויאמרו לו: "אין צורך לקחת ילדים 
רכים, נשמות טהורות וזכות, אתה רוצה שנשוב אליך – אז הנה 
אנו מפקידות בשבילך את כל הקבלות והחיזוקים". )הצטרפות 
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"שיחו בכל נפלאותיו"

עדות נוספת זרמה אל שולחן המערכת, בבקשה לטשטש כמה 
שיותר את הפרטים. 

"בעלי עמד שם, בדוחק העצום, והרים שנייה קודם לכן את הנער 
הצעיר שלנו. הוא קלט שמשהו לא טוב קורה כאן משהו וזעק 
לאדם אחר שהיה למעלה להוציא את הילד. ואחר כך נפל!" מספרת 
אשתו בדמעות חנוקות מהתרגשות. "אני אפילו לא ידעתי מה 
קורה שם, כשהוא נאבק על חייו. זה היה חסד ד' שרגעי הלחץ 
והאימה שהיו מנת חלקם של רוב תושבי הארץ והעולם נחסכו 
ממני". היא מוסיפה. "הוא שכב שם, בתוך ההמון, לוחש לזה 
שתחתיו שאין טעם לנסות לקום, אבל יש טעם לנסות לנשום. 
פרק זמן בלתי ידוע הם היו שם, עד שבחסדי שמיים קמו ושבו 
לחיים. הילד ב"ה לא נחשף למראות המזעזעים ובעלי יצא ללא 
פגע. וכך, בריאים ושלמים הם שבו הביתה מתכננים את הקידוש 

המכובד שיערכו בשבת בבוקר להודות לד' על הנס הגדול".

•••

סיפורי הניסים ממדרגות המוות לא תמו. ישנם עוד רבים ומרגשים 
אך קצרה היריעה להביא את כולם. כשרבבות מעם ישראל קיבלו 
יחד עול מלכות שמיים דקות לפני האסון הנורא, ניתן היה לחוש 
את השכינה יורדת מטה ומוליכה כל אחד אל המקום אליו היה 

צריך להגיע. "כי ד' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
שלא נדע יותר מצער ולא ישמע שוד ושבר בגבולנו.

אמן!

מכתב משם

את הדף המקומט הזה מצאתי על מדרכה ברחוב צדדי. הנייר קרוע ובלוי בחלקו, אך התוכן 
שלו פרט לי על הנימים הכי דקים שיש. 

המכתב הזה מוקדש לכל אלו שיודעים לעמוד תמיד לצד האחר.

אם זו היית את, או דומה לה – אשרייך!
ראיתי אותך, מסתובבת סביב עצמך, מחפשת קרקע יציבה לעמוד עליה, לשאוף אוויר 

נקי מבהלה והלם, לפתוח את עינייך ולגלות שזה סך הכל היה חלום.
אולם למרות שעלטה עטפה את היקום, הכל היה יותר מדי מציאותי בשביל לילה. יותר 
מדי! יללות הניידות ניסרו את הקולות שהיו בתוכך והעפילו עליהם עשרת מונים. היו 
שם עשרות אלפי אנשים, כולם עם מבט מזוגג בעיניים, כוססים את הנייד בלחץ מהול 
בהיסטריה אינסופית. רוצים לברר מה ארע, ולא רוצים. חולמים שאולי הכל שמועות 

שווא, ומבטלים את חרדותיהם כדי להפיג מעט את ההלם שעטף את כולם.
גם אני הייתי בין ההמונים, מחייגת בחרדה לכל מכריי שהיו שם בעזרת הגברים, מבררת 
האם שלום לאח, לחתן ולאחיין. מוסרת מידע לכל אלו שלא הצפינו, ומנסה להתאפס מעט 
אל עצמי ולקוות שזה ששאול המוז'ינקל לא ענה לי, זה רק כי התרוקנה לו הסוללה, ולא, 
הוא אינו שם. שמועות החלו להלך שקרס קיר בטון, שהתמוטט פארנצ'ע ותחתיו עשרות 

יהודים יראים. ידעתי שהוא היה שם, התחלתי לחשוב שהגרוע מכל ארע. 
כשאנשים סביבי החלו לאשש מידע, לבטל את הספקולציות, והמידע האמתי ירד מן 
ההר, אל העם, מן ההמון הדואג, אל ההמון הדואב, שפנים האפירו סביב מאנשים שקיבלו 
הודעה על הגרוע מכל, שהמשטרה החלה לכוון את הקהל אל עבר ביתם והוא עוד לא 

ענה לי --- הרמתי את קולי בכמה אוקטבות ונלחצתי נורא. 
ואת, היית שם כשזה קרה. לא, לא הודיעו לי שום בשורה, אבל המחשבות רצו 'אולי בגלל 
שהנייד היה ללא קליטה, לא סיפרו לי שום דבר ואולי בגלל שאיש אינו מתנדב לעשות זאת?!' 
את היית שם בנקודת השבירה של הלחץ. שכמעט תפסה אצלי מחסה, היית שם ועזרת 
לי לחשוב. היית שם, ואיפסת אולי אל האמת. כן, כן, את! אין לי מושג מהיכן את בארץ, 
אפילו לשמך לא שאלתי. אין לי מושג לאיזו קהילה את משתייכת. וגם לך – לא היה שום 

מידע עלי.
היה לנו רק קו משותף. שתינו היינו שם, שתינו היינו חרדות. וזה מספיק בשביל להבין 
לבבות. את סיפרת לי שהשנייה קיבלת מידע מבנך שאותת לך סימן חיים. לכאורה, מפלס 
הלחץ שלך ירד. אך עדיין, למרוץ שעברת לצד השני של המתרס, הבנת שאני עדיין לא, 

והסכמת להיות שם בשבילי.
הסברת לי את התאוריה הפשוטה שאכן, יש עשרות פצועים ולא עלינו הרוגים. אבל יש 
עוד הרבה אנשים שלא יצרו קשר. נתת לי להבין את מה שבימים כתיקונם אני קולטת די 
מהר, שזה לא אומר דבר שהוא עוד לא צלצל. שבכלל, אין כאן קליטה ואלפי אנשים עדיין 

לא יצרו קשר. תמכת, עודדת והצעת לי אולי לפנות לניידת ולברר מה קורה. 
שמעתי בקולך, והמשכתי בהקפות שערכתי בחניון הרחב שקלט את היורדים מן ההר, 
המשכתי להסתובב סביב עצמי אבל עם מעט יותר הקלה. זה לא אומר כלום, לא אומר 
כלום, לא אומר! התערבלו הקולות בתוך תוכי והעיניים שראו את מאות הניידות מייללות 

בדרך אל הבלתי נודע ריצדו בקצב מתון יותר, מאושש ומאמין.
לא הספקתי להודות לך, כי הלכתי לחפש אחר פתיל מידע מכיוון אחר. כיוונו אותנו אל 
חניון אחר ושם, קיבלתי אות חיים וזה כשלעצמו אושש אותי כמעט לגמרי. בדרך כלל אני 
מהצד הנותן, אבל הפעם, טעמתי את טעמה של הקבלה. בימים כתיקונם, אני התומכת, 

אך הפעם, הייתי כה חלשה שנאלצתי להרכין ראש ולקחת את העזרה המוצעת.
חזרתי הביתה, אל רחובות ישנוניים ושחר שהאיר ובישר לעולם שהכל היה מציאותי. 
שבתי הביתה לא אותה אישה, כי אחרי כזו טראומה, לא ניתן לשוב אל נקודת הפתיחה. 

זה ייקח עוד זמן עד שהדברים יהיו מעובדים ואולי, לעולם לא ימחקו התמונות הללו.
אך אותך, חוליה בשרשרת היהודית, שידעת להיות שם בשביל האחר, לא אשכח לעולם. 
זו לא דווקא את, זה עוד רבבות עמך בית ישראל שהשכילו לנהוג בדרך הזו. שידעו לצאת 

מבהלתם ולעטוף את האחר.
זו את מביתר, אלעד ובאר שבע. זו את מירושלים, חיפה ומודיעין. זו את שיש לך נשמה 

יהודית יוקדת בחום. זו את! ואין זה משנה היכן את גרה. דעי לך שקיימת עולם מלא. 
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כשהילדים שלך מתלבשים
The Best

הילדים שלך תמיד מככבים
וכשהם לבושים אותו דבר... את ברקיע השביעי.

בטדי בר תיהני ממגוון עצום של סטים מושלמים, 
בדיוק כמו הילדים שלך:(יפהפיים ומיוחדים.

פיג'מותבגדי יום יום ושבתדגמים מרהיביםבנים בנותכל המידות 0-16

הקולקציה החדשה עכשיו בחנויות!

 יעקב מאיר 10 ירושלים: 02-5355144
שעות פתיחה: ימים א'-ה': 10:30-21:30 יום ו': 10:00-12:00

 בני ברק:
 רבי עקיבא 118
03-5524884

 בית שמש:
 נהר הירדן 1 לב הרמה

02-5349043

 אשדוד:
 עקביא בן מהללאל 4

08-6374410


