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דבר המערכת
בכיתה של בנותינו יש קופסא.
קופסת עין טובה.
בכל יום שישי הקופסא נפתחת
ומחכים בה פתקים
מילד לילד ,מהורה לילדו
שהתנהגותו ראויה ויפה.
חוץ מזה שזו דרך לעודד ילד להקפיד על מידותיו הטובות,
יש בכך חינוך לראיית הטוב שבי ,שבאחר,
יש בכך הכוונה לבחור להתבונן בעולם דרך משקפיים וורודים.
מעבר לנטייה טבעית של אופטימיות,
אנו מאמינות שזה מתחיל שם,
בחינוך ,בלמידה והפנמה
של לראות ולהנות מחצי הכוס המלאה,
כבר מגיל צעיר.
אנו מאמינות שילד כזה
יגדל להיות אדם טוב יותר לעצמו ולזולתו,
אדם שיכול לצמוח ממשבר,
ולהאמין כי גם במקום הזה יש תקווה ואופטימיות.
כך יקל עליו להתמודד ,לקבל ולהתפייס עם שברי ומשברי החיים.
״אצלנו״ הפעם יעסוק בתפיסה המשתנה ,האמיצה ,המפתיעה,
זו שמוצאת חוזק וחוסן דווקא מתוך חולשה,
זו שמעוררת חשיבה ,מלאת השראה,
על החיים (ועל המוות ,)...על מחלה ,על מגבלה ,על נתינה,
ובכלל על נקודת מבט שמשתנה.
חודש כסלו כבר כאן.
כל חודש והמהות הרוחנית הייחודית לו.
בחודש כסלו מתגלה האור הנותן ביטחון לאדם.
אמנם יש לזכור ,כי שמות החודשים הינם בבליים במקורם,
אך עובדת קליטתם בעם ישראל ,מאפשרת לדרוש אותם מבחינה פנימית.
כך ניתן להבחין כי השורש כ.ס.ל בעברית משמעו ׳מבטח׳
("ה׳ יהיה בכסלך"; "אם שמתי זהב כסלי" וכו׳).
חודש כסלו הוא חודש הביטחון :ביטחון שהאור יגרש את האפלה,
ביטחון ,שנמצא את הכוחות לסלק את החושך מתוך שנבחר לראות
את האור והטוב (הרב חגי לונדין).
ב(א)נו חושך לגרש.
חודש טוב וקריאה מהנה,
הלה ומיכל

הרב יהודה מדבר על נושא בחירה חופשית \ שוחחה עמו זהבה מועלם
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אין משמעות לחיינו ולהכרעותינו ,אנחנו חיים
בעולם ,שעל פי תודעתנו הסובייקטיבית יש לנו
בחירה חופשית .ההרגשה שלי כרגע היא ,שאני
יכול להחליט להוריד את היד או להרים את היד,
וזה לא משהו שנקבע מראש אלא מתוך בחירה שלי.
הייתי כרגע יכול להחליט לומר מילה כזו או לשתוק,
או כל דבר אחר ,התחושה האינטואיטיבית שלנו,
הבסיסית ,הפילוסופית ,הקיומית שלנו היא ,שיש
לנו בחירה חופשית בחיינו ,והרמב"ם מבסס את זה,
ואומר ,שזו המשמעות של צלם אלוקים של האדם.
אולם לכל זה יש כמה הסתייגויות ,כי באמת יש
דברים שכולנו יודעים שהם לא בבחירתנו – לא
שאלו אותי אם להיוולד ,לא שאלו אותי אם להיוולד
זכר או נקבה ,לא שאלו אותי אם להיוולד יהודי או
טיבטי ,לא שאלו אותי אם אני אגדל במשפחה עם
חינוך טוב או חינוך גרוע ,לא שאלו אותי אם להיוולד
למשפחה עשירה או ענייה ,לא שאלו אותי אם אני
אהיה גבוה או נמוך ,יפה או מכוער ,מוכשר או מפגר,
כל מיני שאלות לא שאלו אותי ,זאת אומרת ,בסופו
של דבר ,אחרי שאמרנו שיש בחירה ,צריכים לזכור
שהבחירה שלנו מצומצמת ,ויש הרבה מאוד דברים
שאין בהם בחירה.
אבל עדיין ,אחרי כל זה ,אנחנו מאמינים שהבחירות
שלנו הם מאוד מאוד רחבות.
הרמב"ם בהלכות תשובה אומר" :לכל אדם הרשות
נתונה להיות צדיק או רשע ,צדיק כמשה או רשע
כירבעם" ,ואחרי זה מחדש הרמב"ם ואומר ,שכשם
שיש בחירה על מה אני עושה ,יש בחירה של האדם
גם במידות שלו ,וזו הבחירה הכי קשה שיש .ז"א,
הבחירה היותר קלה היא  -זה אני ,אני  -אני ואני
מחליט אם לעשות כך או אחרת .הבחירה היותר
קשה היא היכולת שלי לבדוק מי אני? והאם אני
קמצן או גאוותן ,זה נתון שאפשר לי לשנות?
אומר הרמב"ם :זה ניתן לשינוי! אם אני קמצן ,אם
אני גאותן ,או אם אני כעסן ,זה ניתן לעבודה .זה
מהבחירות היותר קשות .ז"א היכולת שלי היא לא
רק מה אני עושה עם עצמי ,אלא גם איך אני מעצב
את עצמי ,שוב בגבולות מסוימים ,גם זה ניתן .נכון,
גם לכך יש גבול ,אני לא יכול תמיד להפיק מעצמי
דברים מטורפים ,אבל עדיין בתוך מה שאני ,במידות
שלי ,אני כן יכול לשנות ולעצב את עצמי.
מה שמתחדש בדורות האחרונים בפילוסופיה
הכללית ,וגם בעולם שלנו בכמה רעיונות חסידיים,
שלמעשה ,הבחירה שלנו היא יותר ממה שאנחנו
חושבים .הרבה פעמים נדמה לנו ,שהנתונים הם אלה
שקובעים את המציאות .יש נתונים ואני לא יכול
לשנות אותם .אז קודם כל יש ענף שלם בפילוסופיה,
מאז ימי דקארט ,שמדבר על תורת ההכרה ,שאומר
שבעצם המציאות זה איך שאני פוגש את המציאות,

פי חלק מהוגי הדעות שלנו ,יכולת הבחירה
היא המאפיין של צלם אלוקים של האדם,
זה מה שמאפיין את האדם מכל היצורים,
כי כשכתוב ,שאלוקים בורא את האדם איש ואישה
בצלם אלוקים ,השאלה היא מה זה ״צלם אלוקים"?
לפי חלק מהדעות זו הבחירה .ובאמת ,כשמסתכלים
בעולם על פניו כך זה נראה .בעלי החיים והטבע
עושים מה שהם עושים ,מתוך אינסטינקטים שלהם,
בעוד שלאדם ,אנחנו מאמינים ,יש בחירה חופשית.
צריך לומר ,שוב כרקע ,שבאמת אצל הרמב"ם
בחירה חופשית היא יסוד היסודות של כל התורה.
בלי זה אין אחריות מוסרית של האדם על מעשיו ,אי
אפשר לפנות אליו בעול מצוות ,בעבירות ,בעונש ,כי
אם הוא לא בוחר ,כל העשיה שלו חסרת משמעות.
את זה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה ובמורה
נבוכים ,שם הוא כותב שתודה לא-ל אין באומה שלנו
מי שחולק על העקרון של בחירה חופשית( .דא עקא
שחלפו להם מאות שנים .אפשר לומר שבמאה ה19-
נשמעו גם דעות אחרות ,בעיקר בעולם החסידות
שערערו על הנושא הזה של הבחירה החופשית).
כל התנ״ך כולו בנוי על כך שיש בחירה חופשית .אי
אפשר להבין אותו בלי העקרון של בחירה ,אי אפשר
להבין את הרעיונות של מצוות ,עבירות ,שכר ועונש.
למשל ,בפרשת השבוע להגיד על נח שהיה איש צדיק,
זה חסר משמעות ,אלא אם אנחנו מניחים ,שיש
בחירה חופשית ,כי אם אין בחירה אלא נח נולד כזה,
מה המשמעות של המעשה שלו? למה מצילים אותו
ולמה מענישים את האחרים כולם? אי אפשר לקרוא
דף אחד בתנ"ך בלי להאמין שיש בחירה חופשית.
קיימות היום תיאוריות בפיזיקה ופילוסופיה
הטוענות ,שגם לאדם אין בחירה חופשית ,גם האדם
פועל על פי אינסטינקטים .גם אנחנו בסה"כ יצור
מתוכנת ,שעובד על פי אינסטינקטים ,וגם אם נדמה
לנו ,שיש לנו אפשרות לבחור לעשות מעשה כזה או
אחר ,למעשה אנחנו מתוכנתים מראש ,והבחירה
שאנו חשים היא אשליה ותו לא .יש תיאוריות שלמות
בפיזיקה ופילוסופיה הטוענות שיש דטרמיניזם ,זאת
אומרת ,שכל מה שנעשה זה מוחלט וקבוע מראש.
אם אני עכשיו אצא החוצה ,וחו"ח אירה במישהו או
אעשה מעשה דרמטי ,זה לא שהיתה לי בחירה ,אלא
זה היה משהו מוכתב מראש ,שביום זה וזה בשעה
זו וזו ,אני אעשה מעשה זה וזה ,המעשה שלי הוא
תוצאה של משהו שהיה ידוע ומתוכנת מראש.
מחשבה זו ,שכל מה שאנחנו עושים זה רק מתוך
שנדמה לנו שיש לנו בחירה ,ולמעשה אין לנו בחירה,
היא מחשבה מאוד בעייתית ,כי היא מרוקנת את
כל המשמעות המוסרית של החיים שלנו בעולם.
אי אפשר לשפוט אדם ,אין משמעות לחינוך ,אין
משמעות למוסר ,כי אם אכן האדם מתוכנת מראש,
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שיחה עם הרב יהודה גלעד
אני קמצן ,שינוי המידה זה לא בהכרח ללמוד הרבה
מוסר ,למה חשוב לתת ,אלא דוקא להרגיל את עצמי
לתת כל יום .הרמב"ם אפילו אומר :אם יש לך
אפשרות לתת  ₪ 100בפעם אחת ,או לתת 100
ימים כל יום שקל אחד ,תתן  100ימים שקל אחד,
כי הפעולה של נתינה כל יום ,תרגיל אותך פנימה
לפעולת הנתינה .לשינוי הטבע .זאת אומרת ,שהמון
נתון בידיים שלנו ,ונקודת המבט שלנו עם כח הרצון,
משפיעים רבות על המציאות.
איך יוצרים אצל האדם את המודעות ליכולת שלו
לשנות ,כי אדם לא תמיד מודע לבחירות הקטנות
שלו ביום יום? דבר ראשון באים לדרשות של הרב....
הרמב"ם אומר ,שעיקר הבעיה של הבחירה היא,
שאנחנו לא מודעים לכך שאנחנו בוחרים .עיקר
המאמץ שלנו להזכיר לעצמנו כל הזמן שהמון נתון
בידיים שלנו .נכון ,לא הכל נתון בידיים שלנו :כגון
בריאות ,אסון שקורה לנו חס ושלום ,או דברים
טובים שקורים ,אך הרבה מאוד עדיין נתון בידיים
שלנו ,וזו עבודה פנימית ,עבודה נפשית של האדם,
להזכיר לעצמנו את זה.
אם נשים לב ליותר דברים שקורים לנו בחיים ,למשל
כולנו מרגישים שיש יום שיותר שמח לנו ויום שיותר
קשה לנו .הרבה פעמים כשמסתכלים על העובדות
של אותו יום ,הם לא שונות באופן דרמטי .זה לא
שביום אחד קרה לי משהו מדהים ,ויום אחד קרה לי
ההיפך .אלא שביום אחד העולם הפנימי שלי הביא
אותי לבחור לראות את האורות שבמציאות ,וביום
השני את הצללים .אז למרות שהמציאות היא אותה
מציאות ,הבחירה שלי עושה אותה רעה או טובה,
עצובה או שמחה.
הרבה פעמים אנו שומעים דעות ,כאילו שהאדם
החילוני הוא אדם ריבוני המודע לכוחו ,והאדם
הדתי כאילו כפוף וכנוע ,אבל באופן אמיתי לעיתים
זה ממש הפוך .התפיסה של התורה מדגישה לנו שוב
ושוב ,שהאדם נברא בצלם אלוקים ,ולכן העולם
במידה רבה תלוי בנו .הרמב"ם אומר" :שלעולם
יראה האדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב,
ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב,
עשה מצווה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו
לכף זכות" .זאת אומרת ,שהרמב"ם אומר לי ולכל
אחד :אתה נמצא כל הזמן בנקודת הכרעה חשובה,
גם ההכרעות הקטנות שלך חשובות! אולי המעשה
הקטן ,הטוב הזה ,הכריע את כל העולם לכף זכות,
זה נותן מעמד של המון עוצמה וריבונות למקום של
האדם.
איך מחזקים את המודעות לכך זו שאלה חשובה.
אחת הדרכים היא לימוד תורה המעלה את האדם
מהבנליות של החיים ,ומציב אותו בפני דבר ה׳ ובפני
הדברים החשובים באמת.

ואם אני משנה את עצמי אני בעצם משנה את
המציאות ,זאת אומרת ,אני רואה את המפה הזו
בצבע אדום כי זה מה שהעיניים שלי רואות ,אבל
אם הייתי נולד עם משקפיים בצבע ירוק ,וכל
העולם היה נראה לי ירוק ,הייתי משוכנע שהמפה
הזו ירוקה ,ולא הייתה לאיש שום אפשרות להוכיח
אחרת .רוצה לומר ,אני לא יודע כלום על המפה
כשלעצמה אני יודע רק מה היא עושה כשהיא פוגשת
אותי.
המחשבה הזו מרחיקה מאוד את הבחירה .כי מה
בעצם היא אומרת? שהכל תלוי בנקודת המבט שלי.
ז"א ,קורה משהו שנראה נורא ואיום ,אבל אם
תחנך את עצמך לסדר עדיפויות אחר ,פתאום תבין,
שהדבר שלפני רגע נראה לך נורא ואיום הוא לא כזה
נורא.
נקח את הדוגמא הכי פשוטה .לכולנו חשוב הרמה
הכלכלית שלנו ,שיהיו לנו חיים נוחים ,שיהיה לנו
בית יפה ובגדים נאים ,ולכן ,אם נניח נשרף לי הבית,
וכל הרכוש החומרי שלי נשרף זה אסון נוראי ,אבל
אם אני אצליח להגיע למקום ,שאצליח להבין שזה
הכל הבל הבלים ,לעומת הדברים החשובים באמת,
מה שחשוב באמת ,זה הבריאות ,וזה על מנת לעבוד
את ה׳ ,פתאום אני מבין ששריפת הבית היא בכלל
לא כזה אסון נורא בעצם .הבחירה שלי מתבררת,
כהרבה יותר גדולה ממה שנדמה לי ,ברגע שאני חושב
במושגים של תורת ההכרה .גם החסידות מדברת על
כך .קרליבך היה תמיד מצטט את אחד האדמו"רים
שאומר ,שאנשים חושבים ,שבגלל שקורים להם
דברים טובים הם שמחים ,אבל האמת היא הפוכה,
בגלל שהם שמחים ,קורים להם דברים טובים.
ז"א ,אם אתה משנה אצלך את נקודת המבט שלך
לחיים ,אז פתאום מתחילים לקרות לך גם דברים
טובים .ז"א ,שבעצם הבחירה היא הרבה יותר ממה
שחשבנו.
אנשים פסימיים ואופטימיים מתייחסים בדיוק
לאותה מציאות עצמה ,אבל הם בחרו להסתכל על
העולם בפסימיות או באופטימיות.
אם הפסימיות והאופטימיות הן תכונות שאתה נולד
איתן ,אז אין לנו שליטה עליהן.
אך על כך אומר הרמב"ם כאמור לעיל שכן ,יש לנו
שליטה על זה ,גם על המידות שלנו יש לנו שליטה
(הלכות תשובה פ"ז) .אנחנו יכולים לחנך את עצמנו,
להיות יותר כך ויותר כך .נכון שיש אדם שיהיה לו
יותר קל להיות אופטימי ,לאחר יהיה יותר קל להיות
כעסן ,ולאחר יהיה יותר קל להיות רגוע ,אבל בסופו
של דבר אנחנו נבחנים על פי היכולת שלנו ,לא לקבל
את הטבע שלנו כמובן מאליו וכבלתי ניתן לשינוי,
אלא לנסות לשפר אותו ,לעבוד עליו ,אחרי הפעולות
נמשכים הלבבות.
הרמב"ם כותב על כך ,וגם בעלי מוסר אחרים
כותבים על כך .אם נניח יש לי מידה שקשה לי לתת,
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ספרי לי קצת על ביקור כזה.
בביקור ראשון אצל חולה סופני ,אנחנו מגיעים
לביתו ונפגשים איתו ועם משפחתו .אנחנו מסבירים
את מהות הטיפול התומך ומציינים שאין כאן טיפול
מרפא.
וזה לא קשה למשפחה?
בדרך כלל משפחה כזו כבר יודעת שיקירה עומד
למות ,אבל היו לי מקרים שהמשפחה ידעה אך
הסתירה זאת מהחולה וזה קשה.
איך מקבלים אתכם?
משפחות שלוקחות על עצמם טיפול כזה ביקירם,
הן משפחות מיוחדות שיכולות לקחת על עצמן את
הנטל או כאלו שעומס הביקורים הרפואיים גדול
עבורם .בדרך כלל המשפחות מלוכדות -ויש כמה
מבני המשפחה שמגויסים לטיפול .אלו אנשים
שפתוחים לדבר על הפרידה מאדם יקר להם.
זה אחד הדברים שמייחדים את הטיפול הביתי -זוהי
מסגרת שמטפלת בחולה ובמשפחתו .יש המון מקום
לתמיכה במשפחה ,להכנה לפרידה .חשוב לזכור
שאנחנו נכנסים לחייהם של אנשים בתקופה מאוד
אינטנסיבית ורגישה ועולים הרבה דברים -מריבות,
כעסים ,עלבונות ודברים לא פתורים .התפקיד שלנו
כולל גם עזרה לאנשים האלה לפתור ,להשלים
ולשחרר את החולה מהקושי הרגשי .אני מתעסקת
בכך למרות שיש גם עו"ס ,כי בעצם זה שאני מגיעה
לטפל ,אני הופכת לכתובת.
יש לך דוגמא?
היה חולה שבנו היה אמור להתחתן בעוד  10ימים
והיו המון התלבטויות אם לדחות את החתונה .בסוף
הצלחנו בטיפול תרופתי לייצב אותו והוא אפילו רקד
ושמח בחתונה עד כדי כך שאנשים שרקדו איתו ,לא
האמינו לכך שהוא נפטר לאחר יומיים.
או אישה שבתה היתה אמורה ללדת והבת מאוד
רצתה שאמה תהיה בלידה .לאחר הלידה ,האמא
עדיין חיה ועכשיו היתה דילמה רגשית "הגעתי למה
ששאפתי אליו ועכשיו נגמרו השאיפות?" .אישה זו
היתה מיוחדת במינה .היא הכינה את בני משפחתה
לפרידה וקנתה לכל אחד תכשיט מזכרת ממנה.
במקרה שיש ילדים קטנים ,ממליצים לחולה לכתוב
מכתב שישאר אחריו ואולי יוקרא בבר מצווה או
משהו כזה.
את מדברת הרבה על הכנה למוות .האם זה אפשרי
להתכונן אליו?
אחד מהדברים המרכזיים בעבודה שלנו הוא לעזור
למשפחה ולחולה להתכונן לפרידה .אנחנו מדגישים
את הזכות וההזדמנות לדבר על דברים ,להגיד
תודה ,לפתור דברים .בחיי היומיום שלנו אנחנו לא
מתפנים לדבר על הכאבים הישנים והטלטלה הזו
שמלווה בתחושת סופניות ,פותחת את האפשרות

כל בעיני המתבונן -זה הנושא של העלון.
אז איך אפשר להסתכל על המוות בצורה
טובה ולא בפחד וכאב? איך משהו שמסמל
את הסוף יכול להיות גם סימן להתחלה?
נפגשתי עם זיוה לדבר על מוות וחיים ,על פרידה
והתחלה ועל אופטימיות ברגע הכי כואב בחיים.
זיוה ,אחות בלביא כבר  28שנים ,למדה טיפול
בחולים אונקולוגיים בשנת  2000ומאז מטפלת
בחולים הבוחרים לסיים את חייהם בבית .בתחילת
דרכה היו אלו מקרים בודדים שד״ר אמיתי ״משך״
אותה לטפל בהם ,אך בשנתיים האחרונות ,חוקק
חוק האומר שכל קופ״ח מחויבת לספק את השירות
של טיפול תומך .זיוה עובדת בחברת ״צבר״  -גוף
חיצוני שמספק את שירותי הטיפול התומך לחולי
קופות החולים.
מה זה הוספיס בית?
הוספיס בית היא בעצם מסגרת טיפולית שמספקת
שירות טיפולי תומך לאנשים החולים במחלות
סופניות ,הבוחרים לסיים את חייהם בבית ולא
בבית החולים .הצוות הטיפולי מורכב מרופא ,אחות
ועובדת סוציאלית .אנחנו באים כל שבוע ,בתדירות
משתנה לכל אחד .הפגישות הן יזומות על ידינו.
בנוסף ,אנחנו זמינים בטלפון  24/7לכל מטופל .לא
כל שאלה מצריכה נסיעה ולכן הזמינות הטלפונית
היא קריטית .מה גם ,שמדובר באנשים מאוד חולים
והנסיעות המרובות קשות להם .חייב להיות לפונה
מטפל עיקרי -בן משפחה או מטפל זר ,כדי לקבל
טיפול של הוספיס ביתי.
ובשבת? אני עונה לטלפונים בשבת אבל לא הייתי
צריכה לנסוע .אם מישהו ממש בסוף ימיו ,אנחנו
מכינים לו מסמך שאומר שהוא בטיפולנו כדי שאם
ימות בשבת ,אנשי מד"א ידעו שהוא היה בסוף ימיו
ומטופל בהוספיס בית.
יש גם מקרים יותר נדירים ,בהם האדם מופנה
לטיפול ביתי כאשר עומס הנסיעות לטיפולים גדול
מאוד .יכול להיות אדם שנמצא עדיין בטיפולים
אקטיביים ,שמופנה אלינו וכך נוצר כבר קשר,
למקרה ויגיע למצב סופני.
כאשר יש אדם מוגבל ,עיקר העבודה היא עם בני
המשפחה .לגבי ילדים  -יש פחות בטיפול כזה כי
נוטים לטפל בהם עד הרגע האחרון.
מה ההבדל בין הטיפול הביתי לטיפול בבית
החולים?
את רוב הטיפול שניתן בבית החולים אנחנו יכולים
לתת בבית .הטיפול שלנו הוא תומך ולא מרפא.
אנחנו מתמודדים עם הכאבים ,הבחילות ,הקשיים
הרגשיים .בדרך כלל ,אנחנו נכנסים לתמונה כשכבר
לא אפשרי לתת טיפול מרפא.
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אומרת לאנשים שגם אני הייתי חולה כי בשעת צרה,
זה לא מעניין אם מישהו אחר היה חולה .גם נשים
עם סרטן השד שאני מטפלת בהן ,הן כבר במצב בו
הסרטן מפושט ואילו לי היה מזל שגיליתי אותו
מוקדם.
אני חושבת שהמחלה שינתה אצלי כמה דברים ,שלא
רק קשורים להוספיס .אני מודעת יותר ומשתדלת
יותר למסור מידע מהר ,להגיד דברים בצורה ברורה,
לגלות יותר אמפתיה.
כן טיפלתי באנשים שהסרטן חזר להם גם אחרי 12
שנה ,אבל אני מצליחה לעשות הפרדה ולא להלחץ
וחוץ מזה אין לנו תעודת ביטוח על החיים...
אני רוצה לחזור לחלק משמעותי מהתפקיד שלך-
ההכנה של המשפחה .מה בעצם אתם עושים?
אנחנו מדברים עם בני המשפחה על החשיבות של
הפרידה .אני יודעת שאם הפרידה טובה ,ההכנה
טובה ,והצליחו להגיע לקרבה עם החולה ,לקבל
הנחיות להמשך החיים ,זה נותן למשפחה הרבה כוח
להמשיך הלאה ,ולכן עיקר הטיפול הוא לא המוות,
אלא הפרידה.
הטיפול בהוספיס בית צופן בתוכו היכרות עם מגוון
של אנשים ותרבויות ומגוון לא פחות גדול של דרכי
התמודדות עם אבל ואובדן.
אז מה המסר שלך לאנשים שלא עלינו -מתמודדים
עם אדם יקר שמגיע למצב סופני?
אני חושבת שאין דבר יפה יותר מזה שאדם יסיים
את חייו במיטה שלו ,בבית שלו ,מוקף באוהביו ולא
בבית חולים.

לדבר ,לפתור ולשחרר.
הייתי פעם באחד הכפרים הערביים באזור אצל
חולה שהיו לו הרבה ילדים .כשהגיע לשלב שגסס
הוא דיבר עם כל הילדים ואמר להם כמה הוא גאה
בהם על שלמדו ,מצאו עבודה ,בנו משפחות ועל כך
שהוא מרגיש שהשלים את מלאכתו בעולם והוא
מוכן לעזוב את העולם .זה היה כל כך מרגש ועצמתי
כי הוא פשוט נתן לילדים שלו כוח להמשיך הלאה.
אני חותרת קצת יותר לדיבור אישי על התפקיד.
מעניין אותי איך את מרגישה בתוך כל הטלטלה
הזו?
התפקיד של אחות בהוספיס בית לא מתאים לכולם,
כי בעצם מתעסקים כל הזמן עם המוות .אני רואה
בכך זכות להיות מסוגלת לעסוק בזה ולעזור לאנשים
במצבים קשים כאלה.
אני לא באה הביתה ומתעסקת בזה כל הזמן.
דווקא העבודה הזו לימדה אותי שיש צדדים יפים
במוות .אני לא מפחדת מהמוות כי ראיתי שהוא
יכול להיות יפה .למה הכוונה? הרי אנחנו מפחדים
מהסבל שכרוך במוות ,אבל אני יודעת שזה לא
הכרחי לסבול ,וכאן בדיוק אני נכנסת לתמונה .הרי
אם החולה יקבל את משככי הכאבים ולא יסבול,
זו תהיה תקופה של סגירת מעגל מרגשת ויפה והוא
יפרד מהעולם בשלווה.
לפעמים אני חוששת שהרגשות שלי יתקהו ,אם
מודיעים על מישהו שנפטר ואני מיד ממשיכה הלאה.
אני כן מרגישה שזה "יושב" אצלי בראש אבל באופי
שלי אני ממשיכה הלאה.
את מספרת חוויות בבית?
לא הרבה כי אני לא יודעת אם כל כך נעים לשמוע
את הסיפורים האלה.
אני נתקלת לפעמים בשאלות לגבי המתת חסד .לי
ברור שאנחנו לא מתעסקים בהמתת חסד .אנחנו
כן נותנים תרופות הרגעה או הרדמה ,אבל במסגרת
המותר .ובעצם ,אם הטיפול התומך טוב ,אין צורך
בהמתת חסד כי יש פחות סבל .יותר קשה כשמדובר
בעניין של שעות עד שהאדם ימות והמשפחה כבר
ממתינה ו"על קוצים" לרגע ובכל זאת ,זה נמשך עוד
יום ועוד יומיים .ההמתנה הזו קשה מאוד למשפחה
וצריך ממש לתמוך בהם ברגעים האלה.
לפני כמה זמן היתה לי חולה שממש ראתה את
המוות שלה מגיע ותיארה אותו ובאמת נפטרה
סמוך ליום כיפור.
אני רוצה לשאול שאלה קצת אישית .את היית חולה
במחלה שמוגדרת סופנית בשלבים מסוימים שלה.
האם ההתעסקות עם חולים כאלה ,לא מחזירה
אותך כל פעם מחדש למחלה ולפחדים?
עבדתי בהוספיס בית לפני שחליתי ובאמת התלבטתי
אם לחזור לזה כי פחדתי שיהיה לי קשה להתמודד
עם החולים .אבל החלטתי לחזור לכך .אני לא

בצאתי מביתה של זיוה ,עלו בי מילותיו של ישי
לפידות ,כ"צוואה" ומסר להמשיך בחיים עם כל
הקושי והכאב ולראות את חצי הכוס המלאה.

תודה לך זיוה על הפתיחות ,על הטיפול ועל המסר
המדהים!
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אותי כתלמיד .הייתי נבוך מאד ,והתקשיתי לשייך
פרצופים לשמות .הייתי בטוח שעברתי כתלמיד -אורח
בשד״א והנחתי שאף אחד לא יזהה אותי ,אך מסתבר
שהמורים זוכרים ...מיד בכניסה ניגש אלי אהרל׳ה
שחק (עוד מחנך מיתולוגי –כמובן שאותו אי אפשר
לשכוח) וקיבל אותי בחום ושמחה ,שאפשרו לי להרגיש
בבית מיד מהרגע הראשון .למרות כל החששות שלי,
באופן מוזר ,התחושה המרכזית איתה חזרתי באותו
יום הביתה היתה שייכות .הרגשתי שצוות בית הספר
הוא ׳משלנו׳ .מורים שמזוהים עם האווירה הקיבוצית
ובית הספר שמתנהל בצורה מאד משתפת.
מבחינה טכנית ,בית הספר שונה מאד מזה שהכרתי:
אוכלוסיית בית הספר השתנתה מאד מאז שנות ה,90-
היום ,חלק ניכר מתלמידי בית הספר ,הם תושבי בית
שאן ומושבי עמק המעיינות .כמו כן ,בית הספר נמכר
(חלקית) ע״י הקיבוצים ,למועצה האזורית ורשת בתי
הספר ״דרכא״ .האופי של בית הספר השתנה ,ובעיני,
גם חלק מהמטרות שלו ,ועם זאת האווירה הקיבוצית
והדגש על החינוך הערכי נשאר כשהיה.
בחוויה הסובייקטיבית שלי ,הגעתי לבית ספר הרבה
יותר רציני ומקצועי ,מאשר זה שלמדתי בו .אני לא
זוכר שדיברו איתנו כתלמידים על חשיבות הלימודים,
ואילו היום נעשה מאמץ מאד משמעותי להביא
את כל התלמידים לתעודת בגרות מלאה .אני זוכר,
שהתייחסנו לפעילויות החברתיות בזלזול ,ואילו
היום אני רואה ,שבכל פעילות מושקעת המון חשיבה
מקדימה ,ותהליך מרשים של ביצוע והפקת לקחים.
אחד הנושאים שבית הספר היה חזק בו כשהיינו
ילדים ,ועדיין שם עליו דגש חזק גם היום ,הוא הסיוע
לתלמידים מתקשים.
גם בקיבוץ לביא ,ההתייחסות לבית הספר הקיבוצי,
השתנתה מאד מאז שהיינו ילדים ,אז היה חשוב
לקיבוץ לשלוח את כל הילדים לבית ספר קיבוצי,
ואילו עבורנו הילדים היה ברור שאין אלטרנטיבות,
ברור שהולכים לשד״א ,למרות שכבר אז היו בתי
ספר אחרים באזור (בעיקר לבנות) .כיום יש באזור
מבחר של בתי ספר מעולים ,המהווים אופציה טובה
לחלק מילדי הקיבוץ .אני מאמין ,שאין בית ספר אחד
שמתאים לכלל התלמידים ,וחשוב למצוא לכל ילד את
המקום הנכון עבורו.
אחד הנושאים שאני מנסה לקדם בבית הספר הוא
קליטה טובה יותר של תלמידי לביא ,מתוך רצון לתת
להם תחושה ,שזה גם הבית שלהם ,למרות המרחק
הגיאוגרפי מהבית המשפחתי .מטבע הדברים המרחק
מפחית את המעורבות של הורי לביא בפעילויות בית
הספר ,אך חשוב לדעת ,שבית הספר מעוניין בשיתוף
פעולה זה ,ורוצה לראות בקיבוץ לביא גורם מעורב
ומשפיע יותר.
מסתבר ש״אינך יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים״ -
הנהר הוא לא אותו נהר ואתה אינך אותו אתה ,אבל
בכל זאת מעניין לנסות ולראות מה השתנה.

ינך יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים״
(הרקליטוס) .ניסיתי להיכנס לאותו נהר
פעמיים (בי״ס בשדה אליהו -כתלמיד
וכמורה) וגיליתי שאכן זה בלתי אפשרי.
האמת שאת השנים 95׳99-׳ אני בקושי זוכר .בשנים
אלו למדתי בבית הספר בשדה אליהו ,אפילו הייתי
תלמיד מצוין ,אבל משום מה אין לי כמעט זכרונות
מתקופה זו .כמובן שאני זוכר את כל הפרטים
הטכניים :מה למדתי ,עם מי וכו׳ ,אבל אני בקושי זוכר
סיטואציות וחוויות מבית הספר .הלכתי ללמוד בשדה
אליהו ,למרות שההורים שלי העדיפו שאלך לישיבה,
מכיוון שכמו כל ילדי לביא חלמנו כולנו מכיתה א׳ על
המעבר ל״עמק״ ועל החבר׳ה המגניבים מה״עמק״.
בסה״כ במהלך שנות התיכון נהניתי מחבריי לכיתה,
אהבתי מאד את רוב המורים והמחנכים שלי ,אך בכל
זאת התחושה הכללית שלי הייתה קשה .הרגשתי אורח
בבית הספר ,שנאלץ לעבוד קשה בשביל מקום חברתי,
שלאחרים הגיע בקלות ,אך ורק בזכות העובדה שהם
מ׳העמק׳ .הערצנו אותם וניסינו לחקות אותם ,לעיתים
תוך ויתור עצמי .היה מודל ואנחנו ניסינו להתאים
לו( .במשך השנים למדתי שלחוויה זו שותפים רבים
מתלמידי לביא שלמדו בשד״א).
בי״ס שק״ד (שמו של בית הספר בשד״א – שיתופי,
קיבוצי ודתי) לא היה הבחירה הראשונה שלי.
בשנתיים הראשונות כמורה לימדתי בבית הספר
בלביא .היה לי ברור שאני רוצה לעבוד עם ילדי לביא,
והבחירה הטבעית היתה בית הספר הקרוב ביותר.
בלביא לימדתי יחד עם מורים נהדרים שהיו אך לפני
מספר שנים ,מורים ומחנכים שלי .בימים הראשונים
התחושה הייתה מוזרה מאד -לשתות כוס קפה בחדר
מורים עם ישראל כהן ,מחנך שלי בכיתות ז-ח (שמאד
אהבתי ,אגב) .אבל מהר מאד מתרגלים לכל דבר,
ופתאום זה נראה מובן מאליו .מוזר מאד היה להיזכר,
סתם כך באמצע שיעור ,בסיטואציה שהתרחשה
באותו חדר ממש ,לפני מספר שנים כשהייתי תלמיד
בבי״ס (אני בטוח שהתלמידים לא הבינו למה לפעמים
המורה עוצר באמצע השיעור ומחייך כך סתם.)...
לאחר שנתיים אלו ,לא היה צורך בבית הספר בלביא
במורה למתמטיקה ,ובמקביל פנו אלי מבית הספר
בשדה אליהו .התלבטתי מאד .במהלך השנים שלאחר
הלימודים בתיכון ,התחושות הקשות כלפי בי״ס רק
הלכו והחמירו ,ולמעשה כל קשר עם תקופה זו נותק,
לכן חששתי מאד מהמפגש החוזר עם העבר ,אך עם
זאת ,מאד היה חשוב לי ,להמשיך לעבוד עם ילדי
לביא .בסופו של דבר החלטתי לקחת את העבודה
בשק״ד ,במיוחד כי זו היתה הזדמנות לעבוד עם צוות
צעיר ,וחברים שהכרתי (יונה חלמיש (רובינשטיין) ,טל
שטרן ועוד).
הנסיעה הראשונה שלי לשד״א היתה ליום הערכות
לקראת פתיחת שנת הלימודים .נכנסתי בחיל ורעדה
לחדר מורים (בתור תלמיד לא דרכה כף רגלי בחדר
מורים  4שנים) לפתע ניגשו אלי מורים רבים שזיהו
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תפיסת החיים המשתנה בקרב אדם מבוגר ,המתמודד עם הצורך לבחור בכל יום
לחיות הכי נורמלי שאפשר

ת

למה שקורה לי דרך העיניים של שיטת אלכסנדר
אבל ...הסנדלר הולך יחף .המחלה חזקה מהשיטות
השונות.
ואתה הרי אדם כל כך פעיל ,וממה שאתה מתאר
נשמע שבטח היו וויתורים רבים בדרך.
נכון ,זאת אמירה קשה...
לוותר עליה?
לא ,מה פתאום ...אני אענה ,זה חלק ממי שאני .כן,
יש וויתורים על אהבות גדולות .הריקוד ,הטניס,
טיולים ,נהיגה .כולם יודעים כמה אני אוהב לרקוד.
גם היום .הריקוד מביא אותי לספירה אחרת שבה
הרעד נעלם ,ואני שוכח מהמחלה .אבל היום אני
לא אכנס לבד למעגל רוקדים בחתונה ,כי אני מפחד
ליפול .בדרך כלל הפחד לא משתק אותי ,אלא אני
אחכה שמישהו יכנס איתי ויתמוך בי ,לפעמים
אפילו אבקש ממישהו עזרה .שנים הייתי משחק
טניס ,והיום אני לא יכול לשחק ,לא אוכל להגיב
לכדור שבא מולי .היום גם לא אצא עם קבוצה
שלמה לטיול ,שמא אני עלול להפריע למהלך הטיול.
אני משתדל למנוע מראש מצבים בהם אני עלול
להפריע לאחרים .ככה גם עם הנהיגה .נהגתי עד לפני
שנתיים ,עד שהבנתי שאני עלול לסכן לא רק אותי
אלא גם אחרים .בעצה אחת והחלטית עם דיצה
ומאיה ,הפסקתי לנהוג.
תאר לי את רגעי ההחלטה האלה ,מה קורה אצלך
בפנים?
את לא מוותרת לי וזה טוב ,זה חשוב .זוהי דילמה
תמידית -לוותר ולהיכנע למחלה ,לייאוש ,לדיכאון,
או להתמודד ולקום מחדש .בדרך כלל אני מגלה כי
כשאני בוחר להתמודד -אני רק מרוויח מזה.
אז הכוח שלך זה ביכולת לבחור ,לקחת אחריות
ושליטה על מה שקורה לך?
עכשיו השכל ידבר ,כן ,בחשבון קר אני אומר ,שיש
כאן עניין של כדאיות .כדאי תמיד לנסות ולעשות
אחרת ממה שאתה חושב .אני מרגיש כמו הולך על
חבל דק ,יש לי אפשרות להלך בזהירות על החבל ,או
להחליק לביצה ,שזו מבחינתי הכניעה למחלה .אלו
הוויתורים העצמיים .למדתי מניסיוני ,שזה דווקא
משתלם להתמודד .הייתי גם אומר שיש כוח ליכולת
להשלים עם המצב .ההשלמה מאפשרת תפקוד טוב
יותר.
ואיפה הנפש? מה שלומה היא?
באופן טבעי נפילת הראש מתבטאת גם מבחינה
רגשית ,יש ירידה במצב הרוח .קשה לי להעביר
רגשות .כמה שאסביר ,לא בטוח שיובן ,ויועבר
במדויק .אבל בדרך כלל ,מול קושי באה ההכחשה

ארו לכם שאתם נוסעים להצגה" ,שלמה
המלך ושלמי הסנדלר" .תל אביב .הבימה.
הנפש זקוקה ,הלב משתוקק והראש כפוף.
מרחב הראייה מצומצם למטר עד שניים על הרצפה.
ישנו כבר חצי עיוורון בטווח הראייה שכלפי מעלה.
העיניים רואות רגליים ,הולכות ,חולפות ,עוברות.
ממהרות.
תארו לכם שבמקום לסמוך על העיניים ,אתם
סומכים על מאות הרגליים שיביאו אתכם למקום
הנכון .תארו לכם שבמקום להגיע לאולם ההצגה,
להתיישב בכסא המוזמן לכם ולהמתין בציפייה
נרגשת מעט למסך שיעלה ,אתם מוצאים עצמכם
בדרככם לשירותים.
"משה ,אפשר לעזור?"
"פשוט הלכתי אחרי כולם"...
משה ,חבר של הורי ,ומבקר תדיר בבית ילדותי.
כולם זוכרים את משה שלבוש בבגדי הטניס ,שתמיד
ייראה ברחבת הריקודים ,שפיו וגופו מדברים
אלכסנדר .מזה  14שנה שמשה חולה במחלת
הפרקינסון.
באותו הערב ,שבו נסענו להצגה ,חוויתי מפגש אחר
עם משה.
משה ,אתה זוכר?
כן ,נסעתי לבד .היום אני מבין ,כי אינני יכול לצאת
לנסיעה ללא ליווי .מצב הפרקינסון אצלי כיום הוא,
שאני רואה רק את הרצפה למרחק של מטר עד
שניים .לכן הראייה מוגבלת מאד .הנה ,למשל ,אני
נכנס לחדר אוכל ולא רואה מי יושב ואיפה.
נחזור רגע אחורה ,מה היו ההשפעות המשמעותיות
של הפרקינסון על חייך?
הפרקינסון בא בצורות שונות אצל כל אחד .אני
מאמין שהמחלה מתלבשת על נקודות החולשה
שלנו .בתקופה הראשונה" ,התקופה הקלה" ,כמעט
ואין פגיעה בחיי היומיום .עשיתי כל מה שרציתי,
למרות המגבלות הקלות .בהמשך יש סוג של מהפך,
של הדרדרות ,והפגיעה בתפקוד הופכת משמעותית.
עכשיו כבר צריך לגייס כוחות חבויים כדי להתמודד
עם עייפות קשה ,קושי בהליכה ,בקימה מישיבה,
הרעד בגוף הולך ומפריע ,מתחילות תנועות לא
רצוניות כתוצאה מנטילת תרופות .בשלב הזה אני
נמצא .הקושי העיקרי של ההתמודדות עם פרקינסון,
שזו מחלה מאד נראית ,הביטויים שלה חיצוניים
מאד ,ולכן חשופים לסביבה .אומרים עליה שהיא
בכלל מחלה חברתית .לאורך כל הדרך אני מודע
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זה לא מובן מאליו ,היכולת שלך לדבר בכזו פתיחות
על ההתמודדות שלך .זה מחזק גם אותי שיושבת
מולך להבין ,שתמיד ובכל מצב אפשר גם אחרת.
היכולת שלך להיות בתוך הקושי ,לדבר אותו ולקום
ממנו
רק כשאתה בתוך הבור עמוק ,אתה יכול להסתכל
מתוכו .אילולא היית בבור לא היתה לך זווית
הראייה הזאת .לא היתה לך נקודת ההתבוננות
המדויקת הזאת .לאן תבחר להסתכל?! זו הבחירה
שלך .מתוך הכאוס אני בוחר להסתכל למעלה .רק
מתוך הבור אתה יכול לעשות את זה.
ומה רואים משם?
שמיים כחולים...

שאומרת "זה לא קורה לי ,זה בטח אצל מישהו
אחר" .אך יחד איתה תבוא תמיד גם שאלה פנימית-
מה אני עושה עם זה .אני שובר את הראש מה עכשיו.
מה הלאה.
זה מרגיש שאתה כל הזמן במעין דיאלוג עם עצמך,
גוף -נפש ,שכל -רגש ,לוותר -להתמודד
כן ,הרבה דיבור פנימי ,שלי עם עצמי .אני מודע
לקשר שבין גוף ונפש ,והם מאזנים אחד את השני.
האיזון הזה מביא אותי למקום המתמודד ,בו אני
נמצא היום .לפני מספר שנים התנסיתי לראשונה
בכתיבה יוצרת ,וגיליתי עולם .הכתיבה תורמת לי
מאד ביכולת להתמודד ,דרכה גיליתי משה אחר-
יצירתי ,עם יכולות ,עם חוסן פנימי .הכתיבה לימדה
אותי פתיחות ,אומץ לדבר ,להשמיע ,להיחשף .כחלק
מהקבלה של המחלה .כי בסה"כ זה אני.
כשאתה חושב על המשא והמסע הזה שלך ,אתה
יכול לראות מה בכל זאת אתה מרוויח מהפרקינסון?
(שתיקה .על פניו חצי חיוך שקשה לי לתהות מה
טיבו)
מה משה? לרדת מזה? אתה יודע ,סיכמנו שנדבר
רק על מה שמתאים לך
לא ,לא .נמשיך .אלה השאלות החשובות בעיני.
הקשות והחשובות .למדתי דרכה להעריך את
הטוב שקיים ברגע ,וגם את השנים היפות שקדמו
למחלה .לצערי ,אנחנו כולנו לא יודעים מספיק
להנות מהבריאות כשהיא טובה ,ומאפשרת חיים
רגילים .היום אני חי מתוך מודעות לטוב שבמצב
הנוכחי ,יכול הרי להיות יותר גרוע .כן ,למדתי
להיות אופטימי .אחרת אתה יורד לאבדון .אני
מאמין שאופטימיות משתלמת .כדאי יותר ככה
מאשר לשקוע בביצה .אני חושב שאילולא המחלה,
לא הייתי מוצא קנה מידה פרופורציונלי לחיות
לפיו .יותר מזה ,מתוך הכאוס שהמחלה הביאה
איתה לחיים שלי ,מצאתי שאפשר לצמוח .גיליתי
כמה כוחות ויכולת יש באדם .אני מאמין בבדיקת
היכולות שלי .מה הגבול שלהן .המחלה היא סוג של
דרבון למציאת הטוב שבי .המחלה חידדה אצלי את
הרגישות לזולת .היום יותר מתמיד אני נכון ומסוגל
להבין אנשים .המחלה לימדה אותי להיות מי שאני,
ולהיות שלם עם זה .פעם זו היתה החולשה שלי,
היום בזה החוזק שלי.
ומהצד השני ,משהו חסר לך בזווית הראייה
הנוכחית?
אני בטוח שאני מפספס הרבה דברים יפים .ככה
למשל ,כשאני הולך עם הראש באדמה ,אני מניח
שמשהו בקשר עם אנשים מתפספס ,כי לא תמיד אני
רואה מי בא מולי ,ולא תמיד אזהה את מי שאומר
לי שלום .היכולת ליצור קשר עם אנשים ממלא אותי
בהרגשה טובה ,וזה פספוס.

***
מסתבר שהכל בעיני המתבונן אינה קלישאה .עבור
משה זו המציאות .זוהי הגישה שלו לחיים שיש בהם
שבר .הראש הולך ונופל ,והנפש עולה מעלה מעלה,
מסרבת להיכנע.
בעוצמה פנימית ,נחושה ולא מתפשרת ,משה מתאר
את הגישה שלו להתמודד עם קושי ,עם סבל ,עם
תהום.
בעודי מקשיבה לו ,אני שומעת את האופטימיות,
את התקווה .אני שומעת אדם ,שלוקח אחריות על
הקושי ,ולא נותן למחלה לנהל אותו.
בתחילת המפגש בינינו ,משה מבקש שאשב במקום
מסוים ,שבו זווית הראייה מאפשרת לו להישיר אלי
מבט .בסיום השיחה אני מבינה כמה חשוב להיות
בדיוק במקום הנכון והמתאים לך ,לסדר את העולם
כך שתראה אותו הכי טוב שאפשר.
בכל זאת ,ועל אף הכל ,הצלחנו לדבר בגובה
העיניים...
***
לאחר קריאה ראשונה של הראיון ביקש משה
להוסיף מספר מילים:

אני רוצה להודות על האומץ וההעזה להיכנס לבור עם
אופטימיות שאפשר גם אחרת .תודה על האפשרות לשתף
את ציבור החברים בחוויה של לראות קצת מעבר למה
שאנחנו חושבים שאנחנו רואים בפועל.
משה
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המרחב \ משה גולדמן
מרחב גבי הלך והתעקם
קבל את המרחב המקומר
כל נקודה ונקודה על גבי המקומר שאפה לאין סוף
של הלמעלה
ודע עקא שהנקודה שלידה
כיונה היה אל מרחבי האופק
ההולך ויורד אל מעמקי הים
לא ויתרתי חיפשתי את מרחב חיי
הגוף עשה את שלו
חותר ללא הרף להרגלו הקבוע
כובד משקלו הרגלי היום יום
האישה שלידך הילדים והמשפחה
גם הם דורשים את שלהם
בתוך סבך זה מעליו או בסביבתו
קיים המרחב שאינו ניתן לכימות
אינו קבוע משתנה לובש צורה ופושט צורה
פעם כך ופעם אחרת
שבשיעור הראשון בשיטת אלכסנדר
התבקשתי לפרוס את ידי לצדדים
ואת רגלי וראשי מעלה ומטה
הפעלתי מחשבה ובעיקר דמיון
ומצאתי את ידי האחת בארצות הברית
והשנייה ביפן
את ראשי הנחתי במטולה
וכפות רגלי על החוף באילת
כזו היתה פעילותו של מוחי
למזלי לא פרוע ולא רדום
הצלחתי להוציא את המרחב שבתוכי החוצה
לאפשר למרחב נוסף שימלא את מקומו
המרחב בהגדרתו הפיזית
משמש ככוח מרחבי כוח עילוי וכוח צנטריפוגלי
מאפשר שימוש טוב יותר של הגוף
בחיי היום יום
כל זה בהפעלה נכונה של המרחב הסובב אותנו
תוצר של מודעות וערנות קודמת
המרחב האחר ולא פחות חשוב
הוא המרחב הרוחני
הכולל תחושות השקפת עולם מחשבה וידע
קשרים של אהבה שנאה חברות וידידות
השילוב בין שני העולמות יביא לשלמות
הן של הפיזי והן של הרוחני
שילוב שאליו אנו חותרים כל כך קשה
ופעמים גם מגיעים

כשהייתי ילדה ,שררה בארץ תקופת הצנע -תקופת
"דב יוסף" .את האוכל הטוב נתנו לילדים .כל בוקר
אכלנו שמנת והיינו חייבים לסיים צלחת שלמה ,ועוד
כל מיני מאכלים שלא נעמו לחיכנו .אני הייתי מקיאה
לא מעט בסוף הארוחה .כשהפכתי לאמא ,לא התערבתי
בהרגלי האכילה של הילדים וכשבגרתי יותר ,מצאתי
את שביל הזהב להציע להגיש יפה ,אבל לא להכריח
לאכול .בסופו של דבר הוא ״הזן את הכל״.
לאה קפלן

בעצם היתה לי ילדות יפה לעומת הילדות של החברים שסבלו מהשואה.
כילדה קטנה חשבתי שברגע שאגיע לגיל  ,20לא אצטרך לעשות יותר שיעורי
בית ,אוכל להיות חופשית ולעשות בדיוק מה שאני רוצה .אבל מהר מאוד
השתנה המבט שלי לעתיד .ראיתי את אמא שלי דואגת ,לא ישנה ,לא צוחקת
יותר .האישה הזו ,שתמיד היתה שמחה ,השתנתה בבת אחת .זה קרה
בגלל המלחמה הארורה .כשאמי שמעה שאמא שלה -סבתה בלה ז״ל -ורוב
ילדיה ומשפחותיהם נלקחו לאושוויץ ,אז הבנתי שכיהודיה אין לי עתיד פה
(בשוויץ) .הארץ בה נולדתי ,גדלתי ולמדתי ,לא מתאימה לי .הכל היה נראה
שחור ,לא ילדות נורמלית שאפילו לא העזתי לחשוב על גיל  ,20כי כל יום
פחדתי שהנאצים ימ״ש יפלשו לשוויץ .בגילאי  15-9לא חייתי חיים נורמליים
והיה לי קשה לדמיין חיים שקטים כמו שצריך להיות.
אחרי  ,1945כשנגמר התופת ,התחלתי לחשוב על העתיד ,בו אולי אמצא
מישהו מהמשפחה ששרד ואמא לא תבכה בסתר .המזל היה שאבא ואמא
חשבו שלנו הילדים אין עתיד בשוויץ ,אמריקה וכו׳ ,.אלא רק בארץ ישראל.
כך התחלתי לחלום על עתיד בארצנו.
כשהגעתי לארץ וללביא הייתי כבר בת  25עם שני יתומים -עדינה ואבי-
ואז נולדה בליבי תקווה לחיים יותר טובים .מבחינתי -החיים התחילו בגיל
 ,20ורק בארץ ישראל!
חוה אבניאל
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רואה מגובה מטר \ נחמיה פלג

ה

הדבר שהכי כדאי להישען עליו .שהראש עובד שעות
נוספות בניתוח מצבים חדשים ,בעיקר להכניס
לתובנה שגם  100ס"מ הוא גובה אפשרי ,ושיש מגוון
רב של מצבים ומקומות ב–  88ס"מ .למשך זמן
׳ההתכווצות׳ יש משמעות .אני עושה זאת לאורך
שנים ,כך שהתרגלתי לירידה .המשימה ליצור קו
שיש בו פיקים לגובה ,ולהבין שכל שיפוע הוא דו
כיווני .נכון ,להבין זה די קל .להפנים ,לקבל ,זה כבר
סיפור אחר .אם דמיינתי לחתל ,להרים על כתפיים
נכדים ,עבודת שדה ,רפת ,לעמוד בהופעה ולשיר,
להכין לאורח כוס קפה ,לצאת לטיול במרחבי הארץ.
להיות הכי גבוה בתמונה משפחתית ,פשוט להספיק.
אז זהו שלא .ההפנמה שנכה זה לא סוף העולם,
שזה אותו עולם רק מגובה מטר .רק נקודת המבט
השתנתה .מאבקי קיום יש גם ל 188-ס"מ .הסתמכות
על טכנולוגיה לשיפור איכות חיים ,השענות על
הזולת עם רבות השנים ,הכוח ,הצלילות ,הזריזות
כבר לא בשיאם .נכון להגיע לידית הדלת ,להשתחל
דרך פתח צר ,לעלות מדרגות ,להוריד שק כביסה
מהוו ,להגיע לחומוס שבעומק ההגשה ,להעביר כוס
תה מהשיש לשולחן ,לרדת למושבך בבית הכנסת,
לצאת ולבוא בזמנך כרצונך ,,,כרצונך ,,,כרצונך,
כבר לא ממש אפשר.
להבין ,שהסביבה צריכה לעשות מאמץ ,כדי שתוכל
להיות שותף לעשייה היומיומית .לשאול את עצמך
היכן בהיותך  188ס"מ היית על גרף הנתינה,
ההבנה ,העשייה ,תשומת הלב ,לגובה מטר .להבין
שיש כאלה שנרתעים ,שצריכים לקבל ׳תפקיד׳ כדי
שיוכלו להתייחס .חשוב לדעת ש׳עצבים׳ ,תיסכול,
כעס ,הם מסדר יומו של  188ס"מ ו 100-ס"מ רק
שבמטר זה יותר דחוס.
אחרי כל ההבנות האלה בטוח שחל בך שינוי ,שכמוך
כולם רואים .הציפייה שהציבור ידע להכיל את כל
גרף הגבהים ,שנוכל לראות אחד את השני גם מגובה
מטר( .ראה את הסרט ׳דלת הזזה׳ בערוץ לביא).
בסופו של דבר ,הרואה ממטר הוא עדיין  100אחוז
כותב שורות אלה.

אמת ,איני זוכר את עצמי פחות מגובה
מטר .אני כן זוכר ,שתמיד הייתי הכי
גבוה עם ידיים ארוכות שהגיעו בקפיצה
לטבעת הסל ,שהנחיתו בכדורעף על קו ה ,3-שהגיעו
הכי גבוה במסיק הזיתים ,שהגיעו למדף העליון ללא
שרפרף ,שהגיעו עמוק לעגל עיקש ברחם אימו .הן גם
היו חזקות כדי למשוך אותו ,כדי להדוף כדור ברזל
למקום ראשון לנוער בצפון ,להיות השיאן בהורדת
ידיים ,להרים אבנים גדולות בסיקול (כמה זמן
אפשר לחכות עד שהחלשים האלה יגלגלו אבן על שק
וירימו לעגלה) ,שידחפו טרקטור ששקע ,שיסחבו
שני ילדים בהקפות שמחת תורה...
כפות ידיים הכי גדולות ,כאלה שניצחו במשחק
בגולות–שיבר ,שהחזיקו במיתר אוהל ( 10בצבא)
בעקבות סופה בחורף.
היו שם גם רגליים ,שהמחסנאית רוזי נוימן החליפה
לו סנדלים שלוש פעמים בקיץ ,מנתרות למקום
ראשון בקפיצה לגובה ,ל׳בק׳ (שחקן הגנה בכדורגל)
הכי מכסח בקיבוץ ,שהלכו מהר עד שחייליו צעקו
׳המפקד מתי עוצרים׳ .ביניהם חיבר גוף חסון ,שאף
פעם לא היה קר לו ,שסחב אלונקות למרחקים,
ששנים לבש חולצות מכיתה י"ב ,שרקד עם חתנים
על כתפיו...
ושם במרום עמוד שידרתו ,ראש שבשיאו התנשא
ל 188-ס"מ ,שבגללו הייתי קצין משמר כבוד של
הבסיס (עזר ויצמן בביקורו בבסיס ,תוך כדי הצדעה
הדדית לחש "סוף סוף קצין שאפשר להסתכל לו
ישר בעיניים") ,שנשא את נס הנח"ל במצעד יום
העצמאות ה 19-בירושלים ,שסביבו ישבו שני ילדים,
נוסף לתלוי על גבו בבריחה מהגשם ,שראה הכל
מלמעלה למטה .כזה שהביא את גופו תדיר למאמץ
גבוה ,שהרים עגלים ,פרה שנתקעה על גדר ,שהרים
את ישראל הרטמן על כתפיו בחתונתו ,אמנם רק
סיבוב וחצי ,מה שכנראה שבר את הגב....
האמת ,היום אני רואה ממטר ,אולי קצת יותר ,זמן
רב משיגרת יומי .לוקח לו זמן ל 188-ס"מ לאמוד
טווחים ,להתמצא במרחב ,להבין ולקבל שהגפיים
לא ממש בשווי משקל ,שעמוד השידרה הוא לא
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דברים שרואים משם לא רואים מכאן \ גלילה ,יפעת ושרה

ה

ועוד:
ערפל החורף שנתפס בין העצים והשיחים ,והוא
ממש רק בלביא ואין דומה לו ,וכי הוא נעים לנו
וחמים מבפנים.
ובקיץ  -איך זה כייף לרדת יומיום עם הילדים
לבריכה ולעלות בעליה בחזרה,
ואפשר ללכת לסיבוב סביב הקיבוץ ולראות את הנוף
המרחיב את הלב – ולדעת ,ולהרגיש ,ולנשום את
הבית ,הילדות והבגרות מחדש.
מרגישים כמו במנהרת זמן משוכללת ,כזאת עם
מימדים שונים .יש תחושה של חזרה בזמן למחוזות
ילדותנו הטובים ,יחד עם ההתחדשות וההתרגשות
של השתלבות בחיים ,כביכול ,חדשים ,שבחרנו בהם
מחדש.
ויש לנו מין הרגשה ברורה כזאת שרק שלושתנו,
במיוחד יודעות ומרגישות ,עד כמה בשבילנו
לחיות כאן בלביא ,בקהילה השיתופית העכשווית
שהתהוותה כאן ,זה משהו שונה ומיוחד ,משהו שזר
לא יבין זאת.
כי יש לנו נקודת מבט מבחוץ ומבפנים ,ונקודת מבט
מקיבוץ של פעם ומקיבוץ של היום ,ונקודת מבט
מילדות ומהורות ,ונקודת מבט מנוסטלגיה של
מקום שגדלת בו ,להרגשת שלמות של מקום שבחרת
לחיות בו.
ואנחנו מרגישות מאוד ברוכות בכל התהליך הזה
שעברנו ,כי לא ציפינו לזאת ,וגם אסירות תודה
לגדול ולחיות במקום מיוחד כזה ,ובקהילה נפלאה
כזאת שעוטפת באהבה.

תכנסנו על כוס קפה בדירה הקטנטנה
של גלילה ,לשיחה מלב אל לב ,על חוויה
ייחודית שלנו ,שהתרחשה למרבה הפלא
באותה תקופה ויש בה הרבה מן המשותף .
השיבה הביתה של כל אחת ואחת מאיתנו התבשלה
על אש קטנה עם הרבה תהיות ,בירורים מול הקיבוץ
ומחשבות .בכל-זאת לא פשוט להתנתק ממעגל חיים
שבנית לעצמך ,וכביכול להמשיך הלאה ,אבל בעצם,
לחזור חזרה.
לאורך כל השנים שמרנו על קשרים בקיבוץ .יש
משפחה יש חברים ויש את "הקיבוץ" .בכל ביקור
בין השבילים אנשים מתעניינים ,מה קורה איתנו
בחיים? ואיך העבודה? ומה שמות הילדים? והאם
טוב לנו ואנחנו מאושרים? .בקיצור ה"קיבוץ" הוא
לא רק בית הוא מעין משפחה.
ובמחשבה לאחור ברור היה לכל אחת מאיתנו ,שאין
כאן חזרה למה שהיה ,אלא יותר חזרה למקום שהיה.
מקום של ילדות ,חברות ,התבגרות וצמיחה .ומקום
שהיום הקהילה שבו ,המשיכה לגדול להתפתח
ולהשתנות ,בדיוק כמו כל אחת ואחת מאיתנו.
עלו שאלות :אז מה ואיך זה יהיה? האם החזרה
לחיות בקיבוץ תתקבל בברכה ע"י הקהילה? האם
המשפחה של כל אחת מאיתנו תסתגל לחיים בלביא?
וכדומה...
והכל היה ממקום מאוד מושכל ומחושב ,תהליכים
פנימיים שלנו ותהליכי קליטה קיבוציים.
והנה הגיע היום הגדול – ח ז ר נ ו.
ובהתחלה מרגישים שוב כמו אורחים ...וגרים
בבית זמני ...והקרטונים והרהיטים מגיעים להם
בשלבים ...ועושים מקום בבוידעם ...ואת הבגדים
של כולם מסמנים ...וצריך עגלה ...וגם עגלול...
והמשפחה והילדים משתלבים ...ומתחילים
לעבוד....
ו -וואו !!!
פתאום מתברר לנו שאנחנו מוקפות באהבה .הרבה
אנשים עוצרים אותנו בשבילים ,מביעים שמחה,
קבלה ,אהבה והתרגשות על שובנו ,ועל ההשתלבות
של ילדינו ובני זוגנו.
והכל נעשה מאוד מרגש – עד היום ,לפעמים ,עולות
תחושות נעימות של דה ז׳ה וו מהילדות.
למשל:
ריח הסוכה של חדר האוכל ,מזכיר את מדידות
הבגדים של החורף – כי אז כבר אפשר היה ללבוש
את הבגדים החדשים.
וגם:
לצאת עם הילדים לגן ,עם ריח של יום גשם ראשון,
ולהרגיש שוב כמו ילדה ,כי זו אותה המדרכה.

ולסיכום ,אנחנו רוצות להדגיש נקודת מבט מאוד
חשובה ,שלפעמים נשכחת לה מבוישת בפינה .זאת
נקודת מבט שמאז שנבטו ניצני המחשבה של חזרה
ללביא ,אצלנו היתה ממש מובילה .אפילו אפשר
לומר שעד היום היא מגויסת אצל שלושתנו בחיי
היומיום כאן בקהילה ,וזאת נקודת מבט "העין
הטובה" .כי כאמור יש כאן המון דברים טובים,
צריך רק לבחור לראות אותם.
אז בנימה אופטימית זו ,אנו מאחלות לכם ולנו,
שנמשיך ונזכה לראות ,ולחיות בכל יום ובכל רגע,
את לביא ביתנו וקהילתנו בעין טובה.
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חוץ ופנים ,פנים וחוץ
לפעמים זה מבט ממש נחוץ
להסתכל בהרחבה ובכיווץ
על החיים פה בקיבוץ.
כי פנים וחוץ ,חוץ ופנים,
לפעמים אלו שני דברים שונים,
אבל לפעמים אלו רק גוונים
של אותם העניינים.
מבחוץ-
לחיות פה זה ממש נוח
כשמדאגות הפרנסה אפשר לשכוח
ועל גידול ילדים אין מה לדבר
כשהם מטופלים כל היום על ידי מישהו אחר
והמסגרת פתוחה משבע עד ארבע
אז מה יכול להיות יותר סבבה?
ועל חופשים אין מה להגיד
כי בית הילדים פתוח ת-מ-י-ד!
מבחוץ-
אחזקת הבית נראית משחק ילדים
כשאת לא צריכה לעמוד ולכבס ערימות של בגדים
וכשכל המשימות מתנקזות ל"לסדר בארון"
ברור לכולנו מה היתרון.
גם בתחום הגסטרונומי החיים די קלים
כי חדר אוכל בעיקרון מספק את כל המאכלים
וגם אם יצאת מדעתך והחלטת לבשל
את כל החומרים את יכולה פשוט לקבל
ובכלל ,ארוחות מסודרות ערב ,בוקר וצהריים
זו פשוט מתנה משמים.
גם תחום הבריאות מטופל היטב
בטיפול שנעשה ברוחב כיס ולב
אז אין מה לומר ,במבט מבחוץ
ממש גן עדן פה בקיבוץ.
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מבפנים -נקודת המבט היא אחרת
או שמא אותה הגברת בשינוי האדרת?
כי בחוץ אתה יכול לבחור לבד
ואתה לא כפוף להחלטות של אף אחד
אתה בוחר בכמה עבודות לעבוד
ובעיקר אתה יכול להרוויח עוד ועוד.
אתם מחליטים באיזה גן הילד יתחנך
ועם איזו אוכלוסיה הוא יפגש ויתחכך.
בידכם המנדט לבחור את החוגים
וגם להשפיע על מעגל החברים
כשאת -אמא ומורה -יוצאת לחופשה,
את יכולה להנות מההרגשה
שהילדים לצידך יותר זמן איכותי
ויש לך זמן להשקיע בקשר אמיתי
מבפנים -בניהול הבית יש לך בחירות
למשל כמה כביסות ובאיזו תדירות
ואת לא צריכה לחשוש שמכונת הכביסה
את הבגד החדש והעדין הרסה
והריח של הבגדים הוא מה שאת אוהבת
ולא איזו נורמה מוכתבת.
ובתחום הגסטרונומיה -שוב יש בחירה
אם בשבת תאכלו עוף או תבשיל קדירה.
ולא צריך להרשם חודש מראש לארוחה
ולהחליט כבר עכשיו על גודל המשפחה
ויש מקום לספונטניות ולהרבה גיוון
בלי שמישהו יחליט לך על הכיוון.
וברמי לוי -אפשר למצוא הכל
ואתה יכול להשוות מחירים ולבחור את הזול.
בתחום הבריאות -בידיך השיקול
מתי לטפל ובאיזה סוג של טיפול.
ולא כל העולם יודע מה כואב לך
כי ההתעסקות בבריאות היא רק עניינך.
כן ,מבפנים ,נראה שהחיים בחוץ
הם ממש מצרך נחוץ.

מבט מבפנים וגם מבחוץ ,על חיינו בקיבוץ

כן -חוץ ופנים ,פנים וחוץ
נקודות מבט משתנות הן דבר נחוץ
והאמת -קיימת בכל המבטים
רק תלוי איזו פריזמה בחרת לשים.
כי ברור שעולמנו מורכב מכל הזוויות
ואיך זה בכלל יכול להיות?
אולי אם נלבש ונפשוט משקפיים
נעריך ונוקיר כפל כפליים
כי חיינו מלאים בבחירות הקטנות
שאת עולמנו בונות.
ומתוקף בחירה בחיים אלו ואחרים
מאליו ,מבטים שונים נגזרים.
ובכל זאת -לפעמים זה פשוט נחוץ
להסתכל בזוויות שונות על הקיבוץ
ובכלל לצאת מעצמנו אל הסביבה
במבט שכולו סיפוק ואהבה.

אבל ,אולי אם את נקודת המבט נשנה
כל תפיסת העולם תשתנה.
מבחוץ-
בפנים מחליטים לכם הכל
ואתם תלויים אחד בשני בכל המכלול
ובשביל לקחת חופשה משפחתית
צריך אישור של הנהלה חברתית
אתם חייבים לעבוד בכל יום
ועל טיול שנה בחו»ל אתם יכולים רק לחלום.
הילדים שלכם כל הזמן בבית הילדים
ועליהם כלום אתם לא יודעים.
אתם לא לוקחים אחריות
ולא שותפים מספיק באתגרי ההורות.
אתם כפופים להחלטות בדברים הכי יומיומיים
כמו אוכל ,כביסה ושאר התחומים
קובעים לכם מה לעשות ומתי,
אז בינינו -אולי כבר די?!
ומבפנים זה נראה ממש אותו הדבר-
אתם שם בחוץ משועבדים לכמה עבודות
אז אל תבלבלו אותנו עם העובדות.
אתה חוזר כל ערב כל כך מאוחר
שמחינוך ילדים לא נשאר לך דבר
ואת כל היום צריכה לכבס ולייבש
ואין מצב שחופש מזה תוכלי לבקש
וילדיך רוצים שתבשלי כל יום אוכל טרי
ואין מצב שיאכלו משהו שתמחזרי.
אתם בלחץ של פרנסה ורמת חיים
שעל כל תחומי חייכם משפיעים
אז אל תמכרו לנו לוקשים
החיים שלכם ממש קשים!
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נ

הסיבוב שאמור להמשך כרבע שעה הופך להיות
נצח ,מספר הדקות בו הם כמספר ה»מזל-טוב»
שמושלכים לעברך מכל עבר .והכי נורא זו השאלה
שאיש לא מוותר לך עליה ,אבל איש גם לא באמת
מעוניין בתשובה כנה" .נו" ,מישהו זורק לעברי ואני
כבר רואה את זה מתחיל" .ישנים קצת בלילה?".
לכאורה ,זו שאלה פשוטה ותמימה ,שנובעת מתוך
דאגה כנה לזולת ,אך בפעם השלישית בערך ,התחלתי
להבין שזה סוג של טרור מאורגן .התחלתי לחשוד,
שאולי יש בקיבוץ מערך של מארבים בסמטאות
חשוכות וחוקרים מנוסים .אחרת ,למה השאלה הזו
כל-כך מעניינת את כולם?
בסוף נרגעתי .הבנתי שיש שני סוגים של אנשים.
אפשר לחלק זאת בחלוקה גסה לגברים ונשים.
כשגבר שואל גבר "איך הלילות?" הוא בעצם מנסה
לפתוח בתחרות סמויה כלשהי .כדרכם של גברים
שכל דבר הופכים לתחרותי ,גם שאלה זו נובעת
מתוך רצון "לנצח אותך" ,כלומר ,לומר לך גם אם
לא בגלוי שהוא ישן פחות ,בזמנו ,ונה-נה-בננה".
אז הנה תשובתי המלאה והלא מצונזרת :שמח
בשבילכם שאתם ישנים פחות .אני ,בצר לי ,אסתפק
בשינה לטווח ארוך .כן ,אני ישן נורמאלי בלילות,
בלי עין רעה ,טפו טפו ,חמסה-חמסה ...אה ,וברוך
ה׳ ,גם אם מתעורר ,זה ל  10דקות פה ושם (אבל
באמת פה ושם) .ניצחתם ,מראש ולמפרע.
לעומת הגברים ,וזו כבר כמעט עובדה מדעית ,ישנן
הנשים .כשנשים שואלות נשים את שאלת מיליון
הדולר ,הן לא מתחרות מי יותר מסכנה .אישה
מקווה שהאישה שמולה סבלה וסובלת לפחות
כמוה .זה בכל זאת לא מפריע לה ,לתאר כמה היא
סבלה הכי בעולם ,ואיזה מסכנה היא הייתה בשעתו,
כשלא היו יודעים את מין היילוד עד אחרי הברית,
כי לא היה ידע ומיכשור כמו של המפונקים של היום.

כון לעת כתיבת שורות אלו ,אני יכול לשבת
ולכתוב.
אין זה דבר של מה בכך-היכולת לשבת זמן
מסויים בשקט ,ולכמה רגעים לא להיות אבא.
טוב ,זה כידוע נכון רק באופן חלקי ,כי הרי בעוד
שלוש שורות בדיוק המתוקה שלי תתעורר ,כך שאני
לא אוכל לשבת בשקט (ושוב אחזור להיות אבא).
אינני אומר שלהיות אבא זה דבר רע ,חלילה.
אדרבה-החלפת טיטולים ,הרגעת צרחות ודיבור
אינפנטילי לכל הסובבים אותך מתוך הרגל ,הן כל
שאיפותי בחיים.
לפני מספר חודשים (זה מלא זמן!) הייתי בחור צעיר,
נשוי וזהו .יום אחד ,ללא כל הכנה מוקדמת ,אבל
בהחלט עם הודעה (תשעה חודשים) מראש נהייתי
בחור צעיר ,נשוי ואבא .זה משנה את כל התמונה!
יום אחד אתה חוזר מהעבודה ומתיישב לראות עם
האישה סרט נחמד ,או סתם לפטפט על החיים ,ביום
שלמחרת אתה מוצא את עצמך מבולבל ,נסער ושיא
ה"מבין ,מתחשב וג׳נטלמן" בשקל ,בתוך מסדרונות
בית חולים .אתה יודע את זה ,ובכל זאת אין לך
מושג ,שבעוד כמה שעות תהיה אבא.
אתה יודע את זה ,כי זה הרגע שחיכיתם לו תשעה
חודשים .בכל זאת ,אין לך מושג שזה עומד לקרות,
כיוון שעל פי רוב אתה עסוק בזמן הזה בעניינים
קצת אחרים (שמעתי שיש גברים שיש להם צלקות
פיזיות מהאירוע הקשה).
אבל אין מה לעשות .בסוף זה מגיע .כלומר ,במקרה
שלי-היא מגיעה .היצור הקטנטן וחסר האונים,
בוהה בחלל האוויר ,שומעת את הקולות הנרגשים
ועושה רושם שהיא לא מבינה על מה כל המהומה.
אולי קצת מבולבלת משינוי הסביבה והתנוחה ,אבל
תו לא.
כבר ממבט ראשון הבנתי שיש לי מבט לא מוכר,
חדש .מבט של אבא שמסתכל על הילדה שזה עתה
נולדה לו .וכמו בקסם ,הבת שלי מביטה לעברי
בחזרה ,ולשמע קולי הנרגש קורא לה-היא מתחילה
לבכות .נו טוב ,אומרים שהתחלות מוזרות בזוגיות
מבשרות על המשך מבטיח .אולי זה תופס גם על
הורות.
יומיים לאחר רגעי השיא המוזרים ההם ,נחתנו בבית.
החזרה הביתה היא הדבר הקשה ביותר בכל המסע
הזה .אינני מדבר על הרגע השולי שבו עמדנו בפתח
הבית עם תינוקת שעוד לא הוצאנו מהסל-קל כי
"היא ישנה כל-כך טוב ,למה להעיר אותה?" ושאלנו
את עצמינו מה אמורים לעשות עכשיו .אני מדבר על
רגע מכונן יותר .הרגע שבו אתה יוצא מפתח הבית
למשימות קיבוציות פשוטות כמו זריקה והבאה של
כביסה ,ביקור במרכולית ולבסוף בכלבו (כולל פיצוי
עצמי של איזה מגנום טוב).

***
ואם כבר מדברים על שינה בלילה:
האישה היקרה שלי ,מאוד רוצה שאהיה שותף מלא
בגידולה של הילדה.
לילה אחד ,מצאתי את עצמי ישן .זה כמובן מסתדר
יפה עם מה שכתבתי קודם.
לפתע שמענו קול בכיה דקה עולה ממיטתה של
הילדה .היקרה שלי מיד קפצה על האפשרות
הנהדרת לשתף אותי ופסקה "צריך להחליף טיטול".
גירדתי את עצמי בכוח מהמיטה ,ניגשתי לשידת
ההחתלה ,חושש מעט ,עייף המון .הדלקתי את האור
בחדרה של הילדה ,מסתנוור מהאור הפתאומי,
העיניים שלי מסרבות לשתף פעולה עם המעשה
האצילי שלי .ניגשתי למלאכה לאיטי .מוציא את
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הטיטול החדש ,שיהיה כבר מוכן.
לפתע הרגשתי שיש דמות לצידי .הסבתי את ראשי
וגיליתי שאשתי באה לפקח על המלאכה.
"לילה טוב" אמרתי לה והלכתי .היא הרי לא באמת
חושבת ששני אנשים צריכים להיות עייפים בשביל
טיטול אחד.
סתם ,האמת היא שלא העזתי ללכת .מצאתי את
עצמי עומד לצידה ומוחה לה כפיים ,בעת שהיא
עושה את המלאכה לבד .סתם התעוררתי.
היא הרגישה את מצוקתי ואמרה "עכשיו תרדים
אותה בחזרה".

כשאני חושב על הנושא שעליו אני אמור לכתוב ,אני
מבין כמה הוא גדול עלי ,ועם זאת ,ממש מתאים לי.
אני אמור לכתוב על נקודת מבט שהשתנתה .הייתי
לא אבא ועכשיו אני כן אבא .אבל מה השתנה אצלי
במבט? במהות?
אני מתחיל להבין עכשיו ,שלמרות שכל עולמי
השתנה מהקצה אל הקצה ,שום דבר בי לא השתנה
עדיין .ובדיוק על זה אני רוצה לכתוב.
כשהיה לי יום הולדת  ,18שאלו אותי "נו ,אתה
מרגיש בשינוי? אתה בגיר עכשיו."...
לא הרגשתי שום שינוי .איזה שינוי אמורים להרגיש?
ההתבגרות היא הדרגתית ,מינורית ,יום יומית.
ובכל זאת ,כשהסתכלתי לאחור אמרתי "איזה
מוזר הייתי פעם" .קשה להסתכל על מי שהיית פעם
ולקבל זאת באהבה.
אותו דבר קרה לי ביום הולדתי ה .20 -ולא רק בימי
הולדת אלא גם במעברים אחרים .כשהייתי ילד,
וחשבתי על חיילים שעושים מסעות ,זה היה נראה
לי כל-כך הירואי .יום אחד ,מצאתי את עצמי במסע
כומתה מפרך ,בלי שום מחשבות הירואיות .פשוט,
עושה מה שצריך .זה כמובן לא סותר את העובדה,
שהפכתי בהדרגה להיות לוחם ,במובן מסויים גם
באופי.
ועכשיו שוב .יום אחד הפכתי להיות אבא .אני לא
מרגיש כמו שבדמיון שלי אבא צריך היה להרגיש.
אני מרגיש עדיין גלעד .רגיל .זה לא סותר את זה
שאני הופך להיות אבא ,לאט לאט .בהדרגתיות.
מתבגר ביחד עם בתי הקטנה .כרגע עוד לא זוחל,
מנסה להתהפך מצד לצד .להבין את העולם.

כשהבנתי שהטור שלי עומד להיות על נקודת המבט
של אבא טרי ,הייתי אבא באמת באמת טרי .מיד
ניגשתי למלאכת הכתיבה ובאמת אחרי שורה וחצי
קמתי כדי לעזור במלאכת ההרדמה המורכבת.
יש לציין שכשביטנה של בתי מתהפכת בקרבה,
המשימה היא באמת לא פשוטה.
לאחר כמה זמן שלא הצלחתי לכתוב ,בתירוץ של
"אנחנו אחרי לידה ,והילדה בוכה" ,הבנתי שאני
חייב להפסיק להאשים אותה כבר מעכשיו בכל דבר.
בסוף הצלחתי לשבת ולכתוב ,מההתחלה ועד (היא
בוכה...כבר ממשיך) הסוף (כעבור עשר דקות).

(כל האמור כאן נכתב בהומור בלבד ואין להסיק
מכך על שפיותו או אי שפיותו של הח"מ .כל קשר
בין הנכתב כאן לבין המציאות הנו מקרי בהחלט,
ואין הוא אלא מדמיונו של הח"מ).

***
כשהייתי הורה מתחיל (כי עכשיו אני ממש וותיק,
כידוע) שמעתי אגדה .האגדה מספרת על אנשים
שונים ומשונים שהולכים ברחוב ,ומעירים את
הערותיהם להורים צעירים .לדוגמא :בתי אמונה
שירה שתחיה ,נכחה איתנו באירוע משפחתי .לפתע
ובאורח פלא ,היא החלה בוכה .מין תופעה תינוקית
שכזו .אישתי שתחיה גם היא ,הבינה מיד שהילדה
רעבה .היא יצאה איתה מהאולם ובדיוק אז הופיעה
דודה חביבה ונחמדה ובראותה כי הבת בוכה ,זרקה
לעברינו "אני חושבת שהיא רעבה".
מזל שאמרת ,לא שמנו לב.
ובהזדמנות זו ,אני רוצה להודות לכל מעירי ההערות.
אתם אנשים יקרים.
***

ניפגש בעלון הבא ,או בתגובות במייל כלשהו ,או
סתם בשבילים.
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גילינו שבאותה שבת אמורים לקרוא הפטרת "מחר
חודש" .שאלתי את הרב יהודה אם ילד הבר מצוה
יוכל לקרוא בכל זאת את ההפטרה שעליה הוא עבד
כל כך קשה ,והרב יהודה אישר".
מה מביא הורים ונערים חילוניים לרצות לקרוא
בתורה בבר מצווה?
"להורים הפונים אליי חשובה מאד המסורת.
רובם אינם בני קיבוצים במקור ,בד"כ לפחות
אחד הצדדים מעדות המזרח .הם מעוניינים לחבר
את בנם לשורשים ולמסורת .לגבי הנערים הסיפור
מורכב יותר :ישנם נערים שבאים רק בגלל לחץ של
ההורים ,למשל הנער האחרון שלימדתי ,הגיע ונורא
חשש ,והייתי צריך להרגיע אותו ,ובסוף הוא קרא
יפה .וישנם גם אחרים שבאים עם הרבה מוטיבציה.
למשל בחור מדגניה ב׳ ,שקרא שלוש עליות ראשונות,
מפטיר והפטרה".
מה משמעות טקס בר המצווה עבור ההורים
החילוניים?
"במשפחות חילוניות בר מצווה מציין מעבר מילדות
לבגרות ,ובקיבוצים חילוניים יש טקסים משלהם
לציון מעמד זה .כמו טקסים דתיים אחרים,
הקהילות החילוניות שמרו על הטקס אך העניקו לו
משמעות וצביון אחר".
מבחינת אייל מדובר בשליחות ,אך קודם כל הוא
מדגיש שהוא מאד נהנה מזה" .למה אני עושה את
זה? קודם כל ,אני נהנה מזה ,ובעיניי כל עזרה לזולת
היא שליחות .חשוב שידעו את המסורת .לדעתי זה
יותר משמעותי מאשר ללמד ילדי קיבוץ ,בעיקר מפני
שלילדי הקיבוץ יש אנשים אחרים שיכולים ללמד".
חשוב להדגיש שאייל מלמד את הנערים בהתנדבות
ללא קבלת שכר .הוא מסביר למשפחות שמכיוון
שהוא גר בקיבוץ הוא לא מקבל שכר על הלימוד,
ועם זאת משפחות רבות מבקשות להביע את תודתם
ומעוניינים לתת מתנה כלשהי" ,במקרה כזה אני
מפנה אותם לאשתי ...אחת המשפחות שאת בנה
לימדתי גרה בדגניה ב׳ ,ועל מנת להודות החליטו
להזמין אותנו לשבת הבר מצווה בקיבוץ .עידית
ידעה שהאוכל כשר בדגניה ,כי היא כבר עבדה שם
באותה תקופה ,אבל בכל זאת קצת חששנו לנסוע
לכל השבת לקיבוץ חילוני .המשפחה החוגגת
הבטיחה שהכול יהיה בסדר .את הארוחות אכלנו
בחדר האוכל של הקיבוץ ,ולאחר שלקחנו אוכל
ראינו שיש קופה לתשלום על האוכל ,ויש מכונת
שטיפה ,לא היה לחם משנה ...זה היה מוזר .הפריע
מאד לילדים שבתפילה בבוקר צילמו את הילד קורא
בתורה בשבת" .לסיום" ,חשוב לחבר למסורת את
הנערים האלה .כמובן שחשוב קודם כל להיות בן
אדם ,אבל החיבור למסורת חשוב מאד בעייני".

בן שלוש עשרה למצוות״ (אבות ה׳ ,כ״ה).
המשנה קובעת שהגיל בו הנער מחוייב
במצוות הוא  ,13אבל בר מצווה כבר מזמן
הפך לאירוע עם משמעות רחבה יותר ,העוסק במעבר
לבגרות (גם אם לא בטוח שזה הגיל המתאים ביותר
לכך) .עבור נער בר המצווה זוהי התחלה חדשה,
גם אם לעיתים הנער עסוק יותר בטקס עצמו ולא
במשמעות הנלווית אליו.
עד לפני מספר שנים לימד אייל רייס נערים
מהקיבוץ בלבד לקרוא בתורה ,אך לפני  7-8שנים
בערך פנה אליו גלעד אוברמן וביקש ממנו ללמד
נער חילוני מקיבוץ כנרת ,ומאז הוא מלמד בני
נוער חילוניים מהאזור לקרוא בתורה לקראת הבר
מצווה.
אייל ,איך יודעים הורים לנער חילוני לפנות דווקא
אליך?
"אין דרך מסודרת באמצעותה ההורים מכירים
אותי .רוב הנערים מגיעים אלי דרך הכרות עם
אנשים מלביא .לדוגמא ,מורה מדגניה פנתה אלי
דרך עמרי ,איתו היא מלמדת בבית ירח ,או בחור
אחר משער הגולן ,שכן של יואב גולדמן ,שהפנה
אותו לרב יהודה וכך הגיע אלי .כמו כן ישנם נערים
שמכירים אותי מאחר ולימדתי חברים שלהם והם
המליצו לפנות אלי.
אז איך זה עובד? ...ההורים מתקשרים לאייל
וקובעים איתו שיעור ,אליו מגיע הנער בלבד,
ובו מברר אייל עם הנער את התאריך והפרשה
המתאימים ,וכן איזה חלק מהפרשה בדיוק הוא
רוצה לקרוא .ישנם נערים המעוניינים לקרוא
רק מפטיר והפטרה ,ואילו אחרים בכלל קוראים
באמצע השבוע.
"בהתחלה אני מסביר קצת על בעלי הטעמים ,איך זה
התפתח ,החשיבות בקריאה המדויקת ולא במנגינה,
אגב ,אלו דברים שאני מסביר לכל ילד שבא ללמוד
אצלי .אני מסביר שהקריאה היא פרשנות של בעלי
הטעמים ,שאפשר לקרוא את הפסוקים אחרת ,אך
זו הפרשנות שהתקבלה" .הנערים מתעניינים בד"כ
רק בקריאה עצמה ולא בתוכן הפרשה .אייל מדגיש
שהוא מלמד את הטעמים כמו מורה למוזיקה ,אך
כמובן שהוא שם דגש על הדקדוק ,ועל החשיבות של
קריאה מדויקת.
הקריאה ביום הבר מצווה עצמו מתבצע לעיתים
בקהילה של המשפחה ,ובמקרים אלו אייל לא תמיד
נוכח באירוע עצמו ,אך בחלק מהמקרים ,המשפחה
מבקשת מאייל לארגן מניין בלביא ,שבו הילד יקרא
בתורה .לרוב הדבר נעשה בימי חמישי בבוקר.
"לפני מספר שנים לימדתי נער לקרוא פרשה כלשהי,
ואת ההפטרה המתאימה לה ,וכשבוע לפני הקריאה
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עושים עם ״עוף גולמי״ .והשינוי שהכי מפחיד אותנו ,הוא
שכבר לא יחלקו עוף מוכן .מה נעשה אז? נתקשר לילדינו
היקרים ונבקש מהם שיעור בבישול ״עוף גולמי״ .והשד יודע
מאיפה הם יודעים זאת .נסתרות דרכי ה'.
אסוציאציות:

פרו קצת על עצמכם ,מה הביא אתכם ללביא
ומה אתם עושים היום?
אנחנו חיה ואיציק ריכטר נתבקשנו לספר קצת
על עצמנו .אז ככה ,חיה ילידת הקיבוץ בת של פני ונחמן
שפר ז״ל ,אחות של יחיאל ,עובדיה ושלמה .איציק נולד
בכפר סירקין והגיע ללביא בגרעין ״שגב״ של הצופים
הדתיים .ילדינו הם :אלקי ,נשואה לארצי לוין ,להם בת
קמה והם גרים בשדה יעקב.עוז ,נשוי לבת שבע (רם מטירת צבי) ,להם שתי בנות ובן-
מעיין ,אלומה ועילי .הם גרים בלביא.
ביתיה ,נשואה לאלון יקותיאל ,להם שני בנים -עדי ודקל
והם גרים בירושלים.
עמיחי שנשוי לעטרת (ברנובסקי משדה יעקב) גרים בלביא.
יגאל עזב לאחרונה את לביא ומתכנן את המשך חייו.
האחרון – ליאור שסיים את שנת העבודה בלביא לאחר
הצבא ,ובקרוב יחליט מה בהמשך.
ואיך הכל התחיל ...יש אומרים שבקטיף האגסים פרחה
האהבה( .הו האגסים ,האגסים היכן אתם היום .)...ומאז
אנחנו משפחה.
האמת ,בתחילת הדרך היינו מלאי ציונות ואמביציות,
רצינו להיות ממקימי בית רימון ואף הצטרפנו לגרעין
ששהה בלביא עד האזרוח .אך היו שם יותר מדי אנגלים.
(סליחה זה לא אישי).
אח״כ עם תינוקת החלטנו לעשות ש״ש במגדל עוז והיינו
שם שנה .אך מיד לאחר לידת עוז חזרנו הביתה .כנראה
אנחנו לא בנויים להיות מקימים אלא ממשיכים.
כמובן שלגור ליד הורים זה נוח .יש בייביסיטר זמין...
(היום אנחנו מרגישים את זה מהצד השני .ועושים זאת
בכיף) וניצלנו את זה היטב בשנות הלימודים.
לאחר שכבר היו לנו שלושה ילדים קטנים ,חיה החליטה
שברצונה להיות גננת ויצאה ללמוד באורנים שלוש שנים.
לאחר שסיימה את לימודיה והחלה לעבוד בגנים בקיבוץ,
איציק יצא ללמוד שלוש שנים ברופין ,הנדסאי מכונות.
ומה אנחנו עושים היום? חיה לאחר שנים רבות בגן גולן
יצאה השנה לשבתון מטעם משרד החינוך ,לימודים
ועבודה חלקית בגנון צבר ,קצת התאווררות ושינוי.
איציק ,עובד חלקית בתחזוקה במלון ,בנוסף תיקון
ותחזוקת קולנועיות ומצלמות אבטחה.
לאיזו פינת חמד בלביא אתם קשורים?
לאחר שפני ונחמן נפטרו החלטנו ,כל ילדיהם ,להקים
את ״גן החושים״ הצמוד ל״גן הורדים״ .הרעיון בא ,בגלל
שהוריו של נחמן היו שניהם עיוורים ,ובילדותינו שמענו
רבות על החוויות של ילד הגדל עם הורים עיוורים .בתאום
ועזרת צוות הגן נוי ,הרעיון קרם עור וגידים .אנחנו מקווים
שאנשים וילדים מבקרים בגן ונהנים ,ובמיוחד שומרים על
מקום ,זה ועל שאר האתרים היפים שבלביא.
לאלו שינויים קשה לכם להתרגל?
בתחילת חיינו בקיבוץ היה לנו נוח ונחמד לאכול בכל
ערב בחדר אוכל .כל המשפחות נפגשו יחד ,ההורים דיברו
ביניהם והילדים השתוללו (טוב לא תמיד .)..במשך הזמן
פחתו האוכלים בחדר אוכל ,וגם אנחנו התחלנו לאכול
יותר בבית .כך גם היה בסעודת ליל שבת .והנה לאט לאט
התחילו משפחות לבקש ״עוף גולמי״ .לנו אין מושג מה

ולסיום שיר נחמד:

פגישה בין שני עיגולים/
דתיה בן -דור

שני עיגולים מאוד עגולים
נפגשו ברחוב המעגל.
אמר האחד :״סליחה שנפגשנו״
אמר השני :״זה דווקא מזל״
הן טובים השניים הסכימו חז״ל״
״מה דעתך לגלגל שיחה?״
ענה חברו :״דעתי נוחה.״
ביחד.״
אז מה שלומך?״
״עגול כשלך״.
״ושלום אישתך?״
״מתגלגלת משמחה״.
״ואיך הילדים?״
״עגלגלים וחמודים
הבת מחוננת והבן גאון״.
״ואיך החיים?״
״שגעון!
ומה אצלך?״
״שלא תדע!
השכנים מעצבנים
והחותנת רוטנת
ויש לי סחרחורת פעמיים ביום
וקשה לי מאוד
לטפס בעליות.
בקיצור ,רע ומר ונורא ואיום.״
״זה הרע?!
שלא יהיה יותר גרוע.
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אתה טוב וחכם ,ידידי העגול,
אבל טרם סיפרתי את הגרוע מכל בתי היחידה,
בושה לספר
מצאה לה חבר.״
״שמחה וששון!״
״צרה ואסון!״
״מדוע? מה יש?
הוא חלילה ,טיפש?״
״לא ולא .חכם הוא משנינו״
״אולי הוא עצלן ,רחמנא ליצלן?״
״הוא דווקא חרוץ כמו שד משחת.״
״אולי אינו מנומס ,חלילה וחס?״
״נימוסיו מצויינים ודיבורו בנחת.״
״אז אולי הניקיון והסדר לא כל כך בסדר?״
״להפך גמור ,הוא מזכיר לי ממש בית מרקחת״
״אז אולי המשפחה לא כל כך…?״
״המשפחה מיוחסת״
״אז אולי הפרנסה לא כל כך?..״
״הפרנסה בכבוד מפרנסת״
״ואיך הצורה?״
״זאת בדיוק הצרה.
הצורה מושלמת.
הבחור מרובע!״
״זה הכל?
אל תדאג ידידי העגול,
דברים משתנים עם הזמן,
אפילו ריבוע
במשך הזמן הוא וודאי יתעגל.״
״ואם לא?״
״אז אתה תתרגל״.

נעים להכיר -בנות השירות הלאומי
בלביא משרתות השנה  6בנות בשירות הלאומי .אנו רואים אותן בשבילים,
בחדר האוכל ,בבתי הילדים ,שיעורי עזר ובלב לביא .בואו ונכיר אותן.
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הוא משוכנע שאם צרפת ואנגליה ינצחו במלחמה,
הם יצליחו להפיל את שלטון העריצים .לכן הוא
עושה פעולות שחותרות תחת המשטר הנאצי ,בעיקר
בהעברת מידע מודיעני אודות מיקום הכוחות
הגרמניים ,ותאריך פלישת גרמניה לבלגיה (,)8.5.40
דרך חברו ,הנספח הצבאי של הולנד בברלין ,אס.אס.
כמו כן היה הנס אוסטר מעביר מסרים סודיים
ביותר לאמריקאים דרך שגריר גרמניה בשווייץ.
ב 1943 -הוא נחשד (בצדק ,)...ביודאנפיליה (אהבת
יהודים) ,פוטר מהצבא הגרמני ,ומצא את עצמו
תחת מעקב .לאחר ניסיון ההתנקשות בהיטלר ימ"ש
ב 20 -ביולי  ,1944הנס אוסטר נעצר כחשוד בשיתוף
פעולה עם הקושרים נגד היטלר .המשפט נערך ב8 -
באפריל  .1945הוא נתלה במחנה ריכוז פלוסנבורג,
יומיים לפני שחרור המקום בידי האמריקאים .עד
שנות השמונים ,ממשלות גרמניה לא הכירו והוקירו
את עשייתו למען האנושות.
חשוב לציין ,שאין זה מקרה בודד של איש אמיץ,
שבתנאים קשים הצטרף להתנגדות למפלצת
הנאצית .רבים עסקו בפעולות נגד המשטר הנאצי
במחתרת .הבולטים הם אולי שלושת הסטודנטים
של ארגון "ורד לבן" ,שעלו לגרדום ב .1935 -גרמנים
מכל קשת החברה ידעו למחות ולהציל נפשות,
וכמעט כולם שילמו בחייהם.
למרות הפחד והרדיפות מסתבר שאפשר גם אחרת.

שנים האחרונות מתפרסמים יותר ויותר
מאמרים ,על קצינים גרמנים שהצטרפו
לחוגים אנטי-נאצים ,כבר בשנים הראשונות
של המשטר.
כדי לנסות להבין את שתיקת ההמון ,את קבלת
המשטר ללא התנגדות מעשית ,צריך להכנס
לאווירה של אותה תקופה ,שהתאפיינה בעיקר בפחד
וחשדנות .האנשים פחדו לדבר בין חברים ,ברחוב,
בעבודה ואף בבית .ההרגשה ,שהתבררה כמוטעית,
היתה ,שהמשטרה רואה ושומעת הכל .החבר -הוא
אולי חבר מפלגה ,השכן -יכול להלשין וחשדנות
היתה אפילו בתוך במשפחה .בשולחן המשפחה,
השקט שולט מתוך פחד של הבעל או האישה ,כי הם
יכולים להימסר לשלטונות על ידי הילדים ,שיספרו
בבית הספר על דעותיהם המתנגדות של ההורים.
נער שלא היה חבר בנערי היטלר ,היה מקבל מכות
מחבריו לספסל ,מקבל ציונים נמוכים מהמורים,
ואף מגורש מבית הספר ,דבר כזה עודד נערים רבים
להצטרף לנערי היטלר .הורים של נער כזה ישהו
באי שקט במחיצתו .ואכן יש מידע מצטבר והולך,
על בני משפחה שהלשינו אלה על אלה .באווירה הזו
קמו ,בשקט ובהחבא ,במשך כל התקופה ,אנשים
מהשורה או קצינים ,שמטרתם היא לפעול באופן
יחידני ,ולהסתכן על מנת להפיל את המשטר ההרסני
הזה.
באווירה הזו חי באותה תקופה הנס אוסטר ,קצין
מודיעין בדרגת קולונל .הוא נולד בדרסדן ב1907 -
והתגלה כאחד הקצינים המוכשרים עוד בבית ספר
לקצונה .אוסטר מתעב את הנאצים ואת המדיניות
הגזענית שלהם .ב 1937 -הוא ניסה לארגן הפיכה
צבאית ,אך גנז את התוכנית ,בגלל הסכם בין
הנאצים לשמברליין ,שבדיעבד רק דחה את תחילת
המלחמה.

נקודות המבט שלי על החיים השתנו פעמים רבות
בעקבות אנשי חינוך שפגשתי בהם .מהגננת בגן שקבעה שצריך
לדבר רק אנגלית ומאז הפסקתי לדבר יידיש ,המשך במורה בכיתה
י"ב ששכנעה אותי ללמוד אומנות ,דרך המרצים בישיבה יוניברסיטי
שהשפיעו עלי
ועד לשליח תנועת "הבונים" שהגיע לקליבלנד ועבד עם
הקבוצה שלי.
חנה יעקבס

כשהייתי בת  ,20גיל  40נראה לי זקן מופלג .ועכשיו,
בגיל  ,40רגע אחרי לידה ,אי מרגישה צעירה ושכל
החיים עוד לפני.
הדס שמבי
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