




דבר העורכים

"אם עשיתם משהו רע ופגעתם באדם אחר, הפגיעה 
הזו נשארת שם כמו דלקת. 

התנצלות טובה פועלת כמו אנטיביוטיקה והתנצלות 
גרועה היא כמו מלח על הפצעים" 
)רנדי פאוש "ההרצאה האחרונה"(

הסגולות הרפואיות המיוחסות לסליחה: 
סיכון מופחת להתקפי לב; שיפור רמות הכולסטרול 

בדם ואיכות השינה; הפחתת כאבים, לחץ דם, חרדה 
ודיכאון. ההכרה בערכה של הסליחה החלה כבר לפני 
עשרות שנים. עוד בשנות ה-80 גילה דבני אווין, רופא 

כוויות מניו אורלינס, כי מטופלים שהשתחררו מתחושות 
אשם בנוגע לפציעות שלהם כלפי עצמם, או אחרים 

החלימו מהר יותר בהשוואה למטופלים שנותרו כועסים 
או מרירים.

כמו שהסליחה טובה לבריאות כך נטירת טינה רעה לנו. 
אחד מחלוצי חקר הסליחה הוא ד"ר פרדריק לוסקין, 
מייסד "פרויקט הסליחה" של אוניברסיטת סטנפורד. 

לפיו, "כאשר אתה לא סולח משתחררים בגוף כימיקלים 
המעוררים תגובה של סטרס. כאשר זוהי טינה כרונית 
- ואנשים חושבים על הדבר שמכעיס אותם 20 פעם 
ביום - הכימיקלים האלה מגבילים יצירתיות ומגבילים 

פתרון בעיות. הם גורמים לאנשים להרגיש חסרי אונים, 
כאילו הם קורבנות. כאשר הם סולחים, הם מנקים את 

המערכת". 
כשיש ביקורת וחילוקי דעות- 

נשים לב לדעה אישית גם היא עטופה בידע או 
מבוססת מחקרים, למחשבה שהופכת למילה כתובה 

באמצעי תקשורת שונים, לעמדה שביססת לעצמך אבל 
יכולה לפגוע באחרים.

בשנה וחצי האחרונות האיחול של "בריאות טובה" נוכח 
יותר מתמיד בחיינו, בגלל המגפה.

אז בואו נהיה טובים לעצמנו ולסביבה ונוכל גם להביא 
לריפוי של כל מחלוקת ואי הבנה.

סליחה לא עוסקת בעבר, אלא בעתיד!
ברוח ימי תשרי בחרנו לתת מקום בעלון זה -

לזכרונות ותפילה. 
לחשבון נפש ולהכרת תודה. 

להכרות מחודשת ולמילות סליחה.

שנה טובה ובריאה וגמר חתימה טובה
הדר ויפעת

עורכים: יפעת ליכטנפלד והדר וייס
צוות המערכת: לאה קפלן, תמי בן אור,

ידעיה שרון, חנה ר. עמירם 
alon.lavi19@gmail.com :דוא״ל
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דבר תורה
רותי בולביק

בפרשת ניצבים, אותה קראנו בשבת האחרונה של שנת תשפ"א, נמצאים פסוקים שאני מאוד אוהבת: 
"ּכִי ַהִּמצְוָה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנֹכִי ְמצַּוְךָ ַהּיֹום לֹא נְִפלֵאת ִהוא ִמְּמךָ וְלֹא ְרחָֹקה ִהוא: לֹא בַָּׁשַמיִם ִהוא לֵאמֹר 
ִמי יֲַעלֶה ּלָנּו ַהָּׁשַמיְָמה וְיִָּקֶחָה ּלָנּו וְיְַׁשִמֵענּו אָֹתּה וְנֲַעֶׂשּנָה: וְלֹא ֵמעֵבֶר לַּיָם ִהוא לֵאמֹר ִמי יַעֲבָר לָנּו ֶאל 
עֵבֶר ַהּיָם וְיִָּקֶחָה ּלָנּו וְיְַׁשִמֵענּו אָֹתּה וְנֲַעֶׂשּנָה: ּכִי ָקרֹוב ֵאלֶיךָ ַהָּדבָר ְמאֹד ּבְִפיךָ ּובִלְבָבְךָ לֲַעׂשֹתֹו" )דברים 

ל' יא-יד(.
מצוות  כגון   – מסוימת  למצוה  הכוונה  האם  מדובר;  עליה  "מצוה"  אותה  מהי  התלבטו  המפרשים 
התשובה המופיעה בפסוקים שקודמים לפסוקים אלה, או שהכוונה היא למצוות התורה באופן כללי? 
באופן אישי, החיבור שלי לפסוקים האלו נובע מן האפשרות שה"מצוה" הזאת, היא למעשה התורה 
כולה. יש בפסוקים האלו עדות מיוחדת מאוד. הרי התורה היתה יכולה לכתוב את המסר הזה בקיצור 
– "המצווה... לא נפלאת... ולא רחוקה... כי קרוב אליך הדבר... בפיך ובלבבך לעשותו". בכל זאת מופיע 
כאן תיאור נהדר של מעין "שיחה" של תהייה, מבוכה ודאגה בקרב הציבור: "מי יעלה לנו השמימה"?? 
אפשרי.  ובלתי  רחוק  לו  נראה  זה  אך  ולקיים,  לשמוע  רוצה  הציבור  הים"??  עבר  אל  לנו  יעבר  "מי 
השאלות נשמעות כשאלות רטוריות: נו באמת, מי יעלה? מי יעבור? הרי זה לא מציאותי. יש פה כמעט 
יאוש. אבל אז מגיע הפסוק האחרון והופך את כל התמונה. נכון, אף אחד לא יכול לעלות השמיימה, או 

לעבור את הים – אבל הסוד הוא שאין כל צורך בכך: "כי קרוב אליך הדבר מאוד". 

וזה  נגיש  זה  כאן,  זה  ובלבבך לעשותו".  אלינו: "בפיך  כי הוא מחזיר את הכדור  הפסוק הזה מרגש, 
אפשרי!

מעבר לדברים שנכונים תמיד, מצאתי כאן גם חיזוק לתקופה הבלתי רגילה שאנו נמצאים בה. אחרי 
זאת  לנו שליטה. מה בכל  אין  שנה שלמה של התמודדות עם הקורונה, למדנו שעל הרבה דברים 

נשאר? הפה והלב. 

נשארה לנו הבחירה איך להתבונן על המציאות שנוצרה, מה לעשות ביכולת הדיבור שלנו, על מה או 
על מי לשים את הלב שלנו. 

הפסוק האחרון מסתיים במילה "לעשותו", שמזכירה את הפסוק של סיום ימי הבריאה: "אשר ברא 
אלוקים לעשות". ה' ברא את העולם כך שנהיה שותפים בתיקונו. וזה לא קשה: בפינו ובלבבנו לעשותו! 
הרי תמיד אפשר - גם בקורונה - לעודד מישהו מיואש, להאיר פנים למישהו שקשה לו, לתת עצה 

טובה, להתפלל, לשיר ביחד, להגיד מילה טובה, להכיר תודה.

 שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה! 
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שבח ילון מסרב לפרוש. מבין כל הכשרונות וההספקים שלו, ויש כשרונות והספקים, 
דווקא את זה הוא לא יודע איך לעשות. כבר לא ילד, בן 72. והפנסיה, מה תהא עליה? 
"לא יודע, לא מוציאים אותי לפנסיה בקיבוץ הזה," הוא מתגונן. "מישהו צריך להתקשר 

אליי ולהודיע לי, לא? אף אחד פה לא מודיע. אז בינתיים אני עובד מלא." 

אז הנה, בדיוק התקשרו וביקשו ממני להודיע לך שאתה משוחרר.

"כן, בסדר. אבל לא, אני עובד כל כך קשה. לא צריך לרחם עליי. זה גם ממש לא רק אני. הרבה מאוד 
מחבריי עובדים מלא."

הקריירה שלו כעורך דין היא בכלל קריירה שנייה. "תמיד אהבתי משפטים, ואפילו הייתי יכול להתקבל 
בקלות כי בזמנו לא היה קשה להתקבל למשפטים באוניברסיטה, אבל החיים גררו אותי למקום אחר. 
כשסיימתי תיכון וצבא למדתי כמה שנים במרכז הרב והוצאתי תעודת הוראה. לימדתי לא מעט שנים, 
גם אחרי שחזרנו לקיבוץ, לימדתי שנה אחת ביסודי פה, ואחר כך בתיכון שדה אליהו, עד שנת 92'. 
לקראת הסוף כבר לא כל כך אהבתי, כי נשחקים מהעבודה הזו. הרגשתי שאני לא ממצה את עצמי, 
שאני יכול לעשות דברים אחרים. ואז אוניברסיטת בר אילן פתחה פקולטה למשפטים, ונפתחה גם 

איזושהי אפשרות שאני אעבוד חלק מהזמן, ואשלב את זה עם לימודים. וככה עשיתי."

מי בכלל בוחר להיות עורך דין, תגיד לי.

"השוק לא היה אז מוצף כמו היום, לא היו כל כך הרבה עורכי דין. מה שכן, הייתי כבר בן 43, לא היה 
מקובל אז לעשות שינוי כזה בגיל 43, היום זה מקובל יותר.

"גם לא הייתי נוסע לבר אילן עם רכב, כי לא קיבלתי. הייתי נוסע באוטובוסים. אבל בהדרגה למדתי 
שאין באמת צורך לנכוח בהרצאות, ועד השנה השלישית לא נכחתי בכלל. היום אני בכלל לא מבין 
למה צריך לנכוח, זה שטויות. אתה יכול פשוט לקרוא את הסילבוס ואת מה שהמרצה אמר. הנוכחות 

הפיזית זו שיטה ישנה נושנה וממש לא צריך אותה."

כמורה לשעבר – מה שאתה אומר נכון גם ללימודים בבית ספר יסודי?

"גם. אני לא מחזיק כל כך מבית ספר. בית ספר צריך להקנות יכולות למידה, וחוש ביקורת. הוא לא 
מקנה את המיומנויות האלה. למשל, היום, באחריות, רוב הציבור לא יודע לנסח ולכתוב. גם לא מכתב. 
רק מעטים. אגב, גם עורכי דין לא. כותבים בצורה מתלהמת, לא מבינים פורמט של מכתב. כשנוכחתי 

צדק  על  לשיחה  "שבח"(  )להלן:  ילון  בדימוס( שבח  )ומורה  עו"ד  הדין, תפסנו את  יום  לפני  רגע 
ומשפט, על חוויותיו הענפות מבתי המשפט ועל מלאכת הייצוג בעשרים שנים האחרונות # ראיון 
לו לעשות  גרם  - מה לדעתו צריך לשנות במערכת החינוך, מה  לנו שער כחודו של מחט  שפתח 
קיווינו  אלה,  לכל  מעל   # בג"ץ  על  בביקורת  ממש  יש  והאם  המשפט,  מערכת  אל  ולעבור  שינוי 
לקבל תשובה גם לשאלת השאלות החשובה באמת: האם תשעים ותשעה אחוז מעורכי הדין אכן 

מוציאים שם רע לשאר

שלב הסיכומים
ראיין: הדר וייס
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לדבר הזה, עלה בדעתי רעיון, התקשרתי למחנך של כיתה י"א או י"ב, והצעתי לו – אני אתן מזמני, עליי, 
תשלמו לי רק דלק, ואבוא להעביר כמה שיעורים קצרים - איך לכתוב מכתב. הרי הילדים עוד מעט 
יוצאים החוצה. היו לי רעיונות, חשבתי להראות דוגמאות שונות, לדון מה לא בסדר, ולמה, ואיך לכתוב. 

המחנך אמר "באמת רעיון מצוין!" ולא חזר אליי מעולם." 

למה לא תעשה משהו כזה בקיבוץ? 

"אני לא אוהב ללמד. גם לא להעביר שיעור. אנשים לא מאמינים לי, אבל זאת האמת."

טוב שנזכרת אחרי עשרים שנות הוראה. אבל אתה מעביר שיעורים מצוין.

"זה מה שאומרים. יש נושאים שקרובים לליבי, ועליהם אני מוכן להעביר שיעור. וכשאני נותן כבר את 
השיעור, זה אחרת. מתסכל אותי שלא תמיד מבינים מה אני אומר, מה בדיוק התכוונתי. יש נושאים 
שאני בכלל לא מוכן ללמד. הרבה שנים למדתי מורה נבוכים, ואני די מתמצא, גם אם לא מתמצא גדול, 

אבל לא מסוגל ללמד בכלל." 

אז אם היית חוזר היום להוראה, איך היית מלמד אחרת?

"הייתי לחלוטין מלמד אחרת לגמרי. הייתי שם דגש על חוש ביקורת. היום אין לאנשים חוש ביקורת, 
הם אוכלים כל קשקוש. אתה שומע אנשים בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, בכתבות, הם מדברים על 
דברים שהם לא מבינים. הייתי לוקח נושא ומנתח אותו עם הילדים. מציג טיעון שמישהו טוען. בואו 
נראה על מה הוא מבוסס. הוא מעוגן, הוא לא מעוגן, תרד לעומק, תתמודד איתו. אלה דברים שכן 

הייתי רוצה לעשות. 
"היה רב אחד, שכתב מאמר נגד בית המשפט העליון, ונגד התערבות שלו באיזה תחום. ראיתי שהוא 
פשוט לא מבין מה הוא כותב. שלחתי לו מכתב מנומק ואני חושב שניסיתי להיות מנומס: אתה טוען 
את הדברים האלה והאלה. אני חושב שלא קראת את פסק הדין, ואם קראת, לא הבנת אותו. הטיעון 
הזה והזה שהעלית, לא תופס, והסברתי מדוע. כתבתי לו שבית המשפט לא יכול לקבוע לעצמו במה 
הוא יכול להתערב ובמה לא, כי החוק מחייב אותו להתערב, והראיתי לו את החוק. הוא לא הכיר את 
הפרוצדורה בכלל, כי הציבור לא מכיר את המטרייה הזאת. קיבלתי ממנו מענה: "אני לא משיב למכתב 
כזה, שנכתב בחוסר כבוד." לא התמודד. הראיתי את המכתב לרב יהודה, והוא, אגב, הביע את דעתו 
שהמכתב באמת נכתב בחוסר נימוס לרב )צוחק(. אבל אתה לפעמים שומע את רמת הטיעונים של 

אנשים, זה משהו נורא."

מה באמת דעתך על האקטיביזם של בג"ץ? 

"לא יודע, אני לא מתערב בזה כל כך. לא נכנס לתוך הדברים האלה, אני קטן בשביל זה."

אל תהיה לי פוליטיקאי. אתה חי פה ואתה משפטן. האם אין צדק בלפחות חלק מהטענות שמופנות 
כלפי בג"ץ, שלפעמים מתערב בחקיקה, בהחלטות הרשות המבצעת.

"עמדתי היא, שההתנפלות על בית המשפט העליון נובעת מהנחת יסוד כאילו יושבים שם מעין נוכלים 
שמופיע  מי  אבל  הנמוכות.  הערכאות  כלפי  גם  הטיעונים,  אופי  זה  העולם.  על  להשתלט  שמנסים 
בפניהם, יודע שזה לא נכון. אתה מגיע, ורואה שופטים שרוצים לעשות צדק. רוב רובם. רוצים לעשות 
עבודה נאמנה. נכון שיש עליהם עומס, אז הם כותבים לפעמים גם שטויות, ובשביל זה יש מעליהם 
ערכאת ערעור. אז להגיד שהשופטים הם כאלה, וכאלה, והם נוכלים והם לא דוברי אמת, לרדת לרמה 

הזאת, זה לא רציני. יש טעויות, בכל מערכת יש טעות.
"ובבית המשפט העליון – רבאק, אתה קורא פסקי דין של ברק. אתה יורד על ברק? אני קורא, אני 
מרגיש אזוב הקיר. זה עילוי שבעילויים. נפגשתי איתו פעם באקראי, בתור לרופא, וראיתי אדם צנוע. 
אז לרדת עליו ולטעון שהוא מנסה להשתלט? לא, זה לא הבנאדם, אתה רואה שזה לא זה. אז אם 
יש ביקורת עניינית משפטית, ניחא, והשופט ברק גם ספג לא מעט ביקורת כזו, למשל אחרי פסק דין 
שהתיימר לטלטל את עקרונות פרשנות חוזים. בסופו של דבר המטוטלת התאזנה ופסק הדין לא יצא 
מהפכה. אבל אתה לא יכול לבטל עילויים כאלה. קח את השופט חשין המנוח. אתה קורא פסקי דין 
שלו, אתה קורא שירה, תרבות. ואז באים לך אזובי קיר, ומטילים עליהם אבני בליסטראות. זה נקרא, 
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פאס נישט."

עד עכשיו יצאת רק נגד הביקורת הלא עניינית. מה תשיב למי שמבינים משפט, קראו פסק דין אחד 
או שניים של בג"ץ, ולא השתכנעו מהנחות היסוד שמנחות חלק מהשופטים? האם אין חוסר איזון 
בעצם העובדה שבג"ץ מאמין, על פי פסיקותיו, שיש בידיו כוח שהלכה למעשה הוא בלתי מוגבל? 

"זה לא מטריד אותי, כי אני יוצא מנקודת הנחה שהאנשים האלה הם ישרים. אני לא חושב שהם יעשו 
שימוש לרעה בכוח שלהם. אני לא שם. הויכוח הזה נראה לי זר, הוא נשמע לי כאילו מישהו מנסה 
לקעקע את מערכת המשפט, או את כל מערכת החוק. לכן בכנות, זה פשוט לא מעסיק אותי, אני לא 

נכנס לזה. הראש שלי נתון באיך אני מציל פלוני אלמוני מהתביעה נגדו."

מערכת המשפט בישראל טובה?

"אני חושב שהיא מצוינת. בכל מערכת יש טובים יותר ופחות וכך גם לגבי שופטים. לכן יש ערכאת 
ערעור, ובסופו של דבר זה מאוזן. ברוב הערעורים שהגשתי, הצלחתי. ולא הגשתי הרבה. אתה יושב 
רוב  מתייעץ.  הרבה,  מתלבט  אני  שבשגרה.  כדבר  מגיש  לא  ערעור,  מגיש  שאתה  עד  נקיים  שבעה 
הערעורים מגיעים לשופטים ראויים שיושבים במחוזי. ובאותם ערעורים שהגשתי על החלטות שהיו 

לא רציניות או הזויות, המחוזי אמר את דברו. זה אומר משהו, אפילו שאין שלמות."
רק  אז  שהייתה  צפון  מחוז  בפרקליטות  להתמחות  ויותר,  שנה  עשרים  לפני  בשעתו,  התקבל  הוא 
פלילית. הוא בחר לא להתמחות שם, אלא במשרד עורכי דין בעפולה. "בתקופת ההתמחות התמקדתי 
בעיריות, דיני רשויות מקומיות. חלק מהדברים שלמדתי שם כבר שכחתי מאז. יותר עניין אותי תחום 
הנזיקין ובו התמקדתי לאורך השנים, אבל הוא גם כבל אותי. בדיעבד הייתי יותר צריך להיכנס לעומק 
התחום של אגודות שיתופיות, להתמקד שם. זה גם מה שהקיבוץ צריך - הבנה באגודות שיתופיות, 
תאונות,  פציעות,  מטפל.  אני  ובהן  בקיבוץ  כאן  נזיקיות  תביעות  הרבה  יש  כי  בנזיקין,  ידע  עם  רצוי 
הליכים שדורשים הרבה זמן טיפול. יש תחומים שאני בכלל לא מכיר, כמו מיסים. גם בהליכים פליליים 
אני לא מטפל, ברוך השם שאין לנו כאלה. גם דיני משפחה זה אאוט מבחינתי. זה הביוב. כל אחד רוצה 
לאכול את השני. אני אוהב להגן על החלש, על המסכן, על זה שמתנכלים אליו. אני אוהב להציל עשוק 

מיד עושקו. זה הכיף."

ככה לא היית שורד בחוץ כעצמאי. העשוק לא יכול לשלם.

"נכון מאוד. אתה צודק. אבל זה הכיף. תשמע סיפור שעליו הקב"ה חייב לי. יום מגיעה אליי בחורה 
אומללה, בוכה. מה קרה? היה לה סיפור עם עורכת דין שייצגה אותה בענייני משפחה, והיא הייתה 
חייבת לה כסף. הן חתמו על הסכם פשרה, ועל פיו אם הלקוחה לא עומדת בו היא צריכה לשלם סכום 
מסוים בריבית לא נורמלית. וזה קיבל תוקף של פסק דין שניתן על דרך הפשרה, כלומר הוא כמעט 
בלתי ניתן לשינוי או לערעור. שאלתי אותה, מה היה החוב המקורי שלך? חמש עשרה אלף שקל. מה 
מצבך היום? תיק ההוצאה לפועל עומד על מאה שלושים אלף שקל. כמה שילמת עד היום? עשרים 
ושמונה אלף שקל. הבחורה הזו הייתה קבורה כבר עשר אמות באדמה וככה גם הרגישה, ובצדק. הרי 
היא לעולם לא הייתה מצליחה להשיב את החוב ולהדביק את הפער. כבר לקחו לה את הכל, לקחו 
לה את המשכורת. החלטתי להגיש תביעה לביטול פסק הדין הזה, טענתי שהוא כמו הסכם אבל צריך 
לבטלו. בית המשפט קיבל את טענותיי ושחרר אותה מהכל. אמר לה שאת מה ששילמה לא תקבל 

חזרה, אבל שיותר היא לא תשלם. 
"עורכת הדין ערערה לבית המשפט המחוזי, וזה נורא הרגיז אותי. שופט המחוז הציע, כמו במקרים 
רבים, למחוק את הערעור ללא חיוב המערערת בהוצאות משפט. ואז הוא פנה אליי ואמר, נכון, עו"ד 
ילון? השבתי – 'לא. לא מסכים. יש פה אישה מתעללת, שמתעללת בלקוחה שלי, והייתה לה חוצפה 
להגיש ערעור. שתשלם הוצאות משפט.' אמר לי השופט, 'עו"ד ילון, אתה יודע שאתה משחק באש?' 

הבנתי את המסר ונסוגתי )צוחק(. אבל את האישה הזאת הצלתי. 
"היו לי גם כישלונות וטעויות, ברוך השם. היה תיק אחד שאני חושב שלא חקרתי חקירה נגדית כמו 
שצריך, כי הייתה לי קונספציה מסוימת על התיק והיא הייתה שגויה. היו עוד טעויות בתיקים. אבל 
לומדים מהכשלונות. אתה לא תמיד מצליח, ואתה לא ישן בלילה מהכשלונות האלה. באיזשהו שלב, 

גם זה קצת נמאס."

חשבת פעם להציע את עצמך לשיפוט?
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"טכנית אני לא יכול כי כבר עברתי את הגיל, אבל לא הייתי רוצה. קודם כל, אני לא חושב שאני מתאים, 
כי אין לי מספיק ידע. יש חכמים ממני במערכת, שהם ילכו. מעבר לזה, זו עבודה קשה מאוד, נורא 
תובענית. אני רואה את עבודת השופטים דרך כתיבת הסיכומים. הרי כשאתה כותב סיכומים, אתה 
בעצמם כותב פסק דין ממש, מנקודת מבטך. אתה מתאר את העובדות, מציג את הראיות, את המסכת 
המשפטית. ואתה צריך לשכנע את השופט, אז אתה מנסה לכתוב ממש פסק דין טוב. וסיכומים לוקח 
לי המון המון המון זמן לכתוב. זה לוקח ימים שלמים, תלוי על איזה תיק מדובר. אנשים לא מודעים 
סיכומים של אחרים,  רואה  גם  אני  איך להמשיך.  להתחיל,  איך  על המבנה,  להחליט  צריך  אני  לזה. 
שבאמת לא ראויים. קשקוש, גיבוב על גיבוב. עכשיו, נניח הייתי שופט. מיליון תיקים יש לי על הגב. אני 
צריך לתת פסקי דין בהם, ובנוסף על זה יש לי החלטות ביניים לתת. איפה הייתי מספיק?! לא הייתי. 

אין לי זיכרון גם. 
"לאחרונה קיבלתי פסק דין מצוין שבו הסיכומים נטענו בעל פה בסוף ישיבת ההוכחות. אתה חושב 
הדרך  לאן  ראיתי  ההוכחות  ישיבת  לפני  עוד  פראייר?  אני  פה?  בעל  טיעון  על  הסתמכתי  שבאמת 
הולכת, אז כתבתי את הסיכומים עוד לפניה. הסתיימה הישיבה והשופט אמר 'אני נותן לכם שעה, 
תכינו את הסיכומים שלכם.' עורך הדין שהיה מולי לא הכין סיכומים ושום דבר. אני באתי עם דברים 
מסודרים מבעוד מועד. בלי הכתיבה המוקדמת לא הייתי זוכר כלום, כי היו המון פרטים ופרטי פרטים, 
לגבש  השני,  הצד  של  הטעויות  את  לתפוס  צריך  אתה  מסתמך.  את  ראיות  אילו  ועל  אמין  היה  מי 
אותן, להפנות לפרוטוקולים, לתצהירים, לתפוס את הסתירות. תעשה את זה בשעה שהוא נותן לך? 
לכן כשנקבעים סיכומים בעל פה, אני מכין אותם לפני ההוכחות, בלי לשמוע את העדים, ועל בסיס 
הסיכומים אני רואה מה חסר לי. ככה אני יודע מה להכין את העד שלי, מה להסביר לו, ומה לשאול 

את העדים של הצד השני." 

איזה דיונים שייצגת בהם זכורים לך במיוחד?

זכורים  יותר  "הדיון הראשון שלי אי פעם היה קשקוש, קדם משפט, והתכוננתי אליו כל כך הרבה. 
לי דיונים אחרים. פעם, כשהייתי ג'וניור במשרד בעפולה, הגיע מנהל המשרד ושלח אותי לייצג זוכה 
בהליך של התנגדות לביצוע שטר. כל מי שיש לו ידע, יודע שברוב המקרים מקבלים את ההתנגדות 
)כלומר – קובעים שהטענות של מושך השיק שוות בירור, ומעכבים את העברת הטיפול בשיק להוצאה 
לפועל – ה.ו.( בעיקר בסכומים גדולים. שם מדובר היה בסכום גדול, והועלו טענות כאלה ואחרות. אבל 
בגלל שבדרך כלל ההתנגדות ממילא מתקבלת, הוא הגיע אליי, בלי הכנה, 'שבח, לך להתנגדות הזאת'. 
הגעתי ובית המשפט קיבל את ההתנגדות. הלקוח מאוד כעס, 'למה נתת לחדש הזה ללכת, אתה היית 

צריך ללכת.' כעסתי על זה, היום אני צוחק על זה. 
"באירוע אחר, הגיע אליי מנהל המשרד בהתראה אפסית, דקה לפני היציאה למשפט, 'שבח, יש איזה 
הולך.' הלכתי  זה המצב, אתה  וכזאת,  כזאת  לטעון טענה  צריך  רק  דבר, אתה  זה ממש שום  תיק, 
לאולם, הצד השני העלה טענות שונות ומשונות, ולא ידעתי מה לענות! זה מאוד הרגיז אותי. היה גם 
תיק שניהלתי כג'וניור, ובדיוני הקדם הופיע ג'וניור גם מטעם הצד השני. אבל כשהגענו לשלב ההוכחות 
לא הגיע הג'וניור. הגיע הבוס שלו, ואני התמודדתי מולו. הוא היה מהכוכבים של עפולה, עשה ממני 
אני  בזירה?  אריות  יש  כשמולי  הקרב,  לשדה  אותי  שולח  אתה  מה  אותי.  הרגיז  זה  גם  ואפר.  עפר 
חתלתול. אז חתול מול חתול, בסדר. חתול מול אריה? היום, אגב, הייתי יכול לנצח אותו. בהחלט. הייתי 
מתנהל אחרת, עם הניסיון שיש לי. האירועים האלה הכעיסו אותי וגרמו לי בסופו של דבר לעזוב את 
המשרד. אתה נותן תיק לג'וניור? זה בסדר גמור, עושים את זה. אבל תישאר לצידו, תעזור, תפקח עליו. 
"דיון אחר שזכור לי, מתקופתי כבר כעו"ד בקיבוץ, התנהל בפני שופטת אדירה בבית משפט השלום 
בחיפה. היום היא במחוזי, אפרופו שופטים טובים. הגיעה מולי סוללה של עורכי דין מהמשרד שלכם, 
והיה מעורב עוד משרד גדול. אני הקטן הייתי מול כל אלה, והויכוח היה בדבר זהות המומחה שראוי 
למנות, מבחינת קשרי העבודה שלו. אמרתי לשופטת, גבירתי, איך אני יכול לדעת את מי נכון למנות 
כאן?. אמרה לי השופטת, 'עו"ד ילון, אתה לא צריך לדאוג, אני מכירה את כל עורכי הדין האלה עוד 
מהיותי עורכת דין, יודעת טוב מאוד מי עבד איתם מי לא.' היא הגנה עליי בכל דרך, רמזה לי שאני צריך 

לתקן את כתב התביעה, ובסוף הוגש הסכם פשרה שהיה נוח ללקוח שלי." 

כעו"ד שפועל במעטפת של הקיבוץ, אתה נהנה מהפריוויליגיה לבחור את התיקים שלך?

"כן, זו פריווילגיה שיש לי. הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, ואני אומר להם, את זה אני לא לוקח, את 
זה לא בא לי לקחת. אם הייתי עצמאי יכול להיות שהייתי חייב להתנהל אחרת. לא תמיד התיק שווה 

את זה, לפעמים אתה רואה את כמות ההשקעה הנדרשת, ומבין את זה. יש תיקים שבשמחה אני
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לוקח, אפילו רוצה אותם ומקווה שיגיעו אליי, מתוך העניין בדבר, לא בגלל הכסף שבדבר. יש לי עכשיו, 
למשל, תיק מעניין ומורכב מאוד שקשור לטענות כבדות משקל שמעלה הצד השני מכוח זכויות קניין 
רשומות, שהן זכויות חזקות מאוד. נכנסתי כבר בעובי הקורה ויש לי כל מיני רעיונות וכיוונים. אבל 
זה שצריך להרגיע אותם.  אני  בוכים.  ורעדה,  בתחילה כשבאו אליי הלקוחות, הם הגיעו אליי בחיל 
אמרתי להם, 'מעכשיו מי שצריך לבכות זה אני, לא אתם. עכשיו זו בעיה שלי. לכו הביתה, תנוחו, אני 
אנסה להוציא אתכם מזה.' לומר דבר כזה, זה מה שכיף במקצוע. אבל עכשיו צריך לפעול נכון, ולא 
לעשות פאשלות. פאשלות אפשר לעשות בקלות, וכדי למנוע את זה אני בודק את עצמי המון. לבדוק 
עוד פסיקה, ועוד נקודה. חושבים שעריכת דין זה מקצוע קל – זו טעות. זה מקצוע שבנוי מהמון אבני 

פסיפס שאתה אוסף, תמונה שאתה מארגן. ואכן, יש דברים שמעניינים, ויש שפחות."

עורכי דין קנו בצדק את המוניטין הרע שלהם?

"יש ויש. יש עורכי דין ישרים מאוד, ויש לא ישרים. יש תאבי בצע, ויש לא. אתה נתקל בהכל. יש כאלה 
שעוזרים לך ונהדרים, גם אחרי שסיימת לנהל איתם את התיק. לעומת זאת, יש כאלה שהם בלתי 

נסבלים."

*

איפה אתה נמצא ביחס לשינויים שהקיבוץ עובר?

“אני מושך לכיוון השינויים האלה. לא בגלל שאני רוצה להרוויח, אלא כי אני חושב שהמצב הנוכחי לא 
צודק. כל המציאות הזאת לא צודקת. אמרתי גם באסיפה: מבחינה זו, הלוואי שהיינו יכולים לחזור 
אל שנות השישים, לתמימות, אבל היום אנחנו בתקופה אחרת. היום אנשים מנצלים את המערכת, 
וכל פעם מוצאים דברים לא ישרים ולא הגונים שקורים, כי אנשים חרדים, לחוצים מכסף, מהמציאות 
הזאת. צריך להפסיק את זה. אני לא יכול להגיד שאני צדיק הדור, אבל כל המערכת הזאת לא עובדת. 
הפרטה המזון לדעתי הייתה חשובה ביותר כי היה בזבוז נוראי. היא אמנם פגעה בציבוריות, בחדר 
האוכל, וצריך לפתור את זה כי באמת חבל, אבל הצעד היה נכון. גם לשכר דיפרנציאלי צריך להגיע, 
ובכלל לקיבוץ המתחדש, כי המצב הנוכחי לא טבעי, והפתרון לכל הבעיות הקטנות שאתה נתקל בהן, 
הוא שינוי השיטה כולה. אם המערכת לא מסוגלת לתפקד כמו שהיא עצמה מצהירה, שתשנה את 

עמדתה. אם מצהירים על אידאולוגיה ולא עומדים בה, צריך לעזוב אותה.”

אלה שמנצלים את המערכת, הם לא מיעוט?

"לא מיעוט, לא. וגם אם כן, גם מיעוט זניח יכול להציק." 

תצא  פעם  אי  אם  הדיפרנציאלי.  השכר  שלאחר  בעידן  כפנסיונר  עתידך  על  מוטרד  לא  אתה  אז 
לפנסיה.

"לא מוטרד, ממש לא. מה אני כבר צריך? אני בטוח שאצליח לחיות עם מה שאני צריך, אצליח להסתדר 
ולא ארעב ללחם. אפשר לחשוב מה אני כבר מבזבז. שלצעירים יהיה, זה אני רוצה. שיהיה להם כיף 
אחד  היה  ותק  לצעירים.  יבנו  הצעתי שקודם   ,120 דירות  על  כשדיברו  גם  שיותר.  כמה  פה,  להיות 
הקריטריונים, ואנחנו היינו בלי ילדים בקיבוץ, אבל עם ותק גדול. אמרתי - עזבו אותנו בצד, אנחנו נהיה 
אחרונים, סיימו עם הצעירים שיש להם ילדים בבית. מה שייך עניין הוותק? הרי מי שצריך יותר, צריך 
לתת לו יותר, לא? דעתי לא התקבלה, לנו בנו בין הראשונים, ולדעתי זה לא היה צודק. הרי מה אני 

צריך את כל המרחב הזה?" 

*

ציפור קטנה לחשה לנו שהיית משתתף בתסכיתים בצעירותך.

"נכון. כשהייתי ילד מאוד אהבתי לשחק, והשתתפתי בהצגות בבית הספר, מגיל קטן. היום אגב אני 
שונא את זה, וממש לא מוכן להשתתף בשום אירוע. בכל מקרה, היה בירושלים מועדון הנוער הירושלמי 

בהדרכת אלף ארי וולף. הם היו מתכנסים פעם פעמיים בשבוע בקול ישראל, מכינים תסכית, 
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מקליטים אותו, והתסכית היה משודר בפינת הנוער שבקול ישראל בחמש או שש בערב. בני הדודים 
שלי אמרו לי "שבח, אתה אוהב לשחק ולקרוא, לך למבחנים." הייתי בכיתה ה', הלכתי לרחוב הלני 
המלכה בירושלים, ושם עשו לנו מבחן. הייתי בטוח שנכשלתי, כי טעיתי במשהו מרוב התרגשות, ויום 

אחד קיבלתי מכתב, הרי לא היו טלפונים, 'אנו שמחים לבשר לך שהתקבלת לקבוצה'.
"ושם באמת השתתפתי בתסכיתים לאורך שנים. היום אני יודע בוודאות שאלף ארי וולף לא כל כך 
העדיף אנשים מסוגי, מכל מיני סיבות, ולכן הוא נתן לי תפקידים קטנים אפילו שלא הייתי כל כך גרוע. 
כשהגעתי לכיתה ז' כבר היינו משתוללים שם והפרענו לו, ובדיוק אז התחילו לעשות גם תסכיתים 
לבתי ספר במקצועות לשון וספרות, והם היו זקוקים לילדים. הם פנו למועדון הנוער, ושאלו את אלף 
ארי וולף את מי אפשר לקחת לו. ארי וולף לא רצה להפסיד את הכוכבים שלו, אמר קחו את זה ואת 
גדולה בשבילי. שם נפגשנו עם השחקנים הגדולים של אז, ראובן  זו הייתה הצלה  ולקחו אותי.  זה, 
מרגולין, בצלאל לוי, עליזה רוזן, ועוד שמות ידועים. היו קוראים לי, "בוא לתסכית", היינו עושים חזרה של 
שעה, ונכנסים להקלטה. המפגש הזה, עם כל האוירה הנהדרת, המצחיקה, היה אושר. בשלב מסוים 
התחילו לשלם לי כסף על כל תסכית, והרווחתי הרבה כסף, יחסית לאז. המשכתי עם התסכיתים עד 
גיל 28, ועד להגעתי לקיבוץ. התסכית האחרון שהשתתפתי בו היה "אורי", בן 14-15 פרקים. הייתי נוסע 
לירושלים כדי להשתתף בהקלטות, וחוזר הביתה. מי שמעוניין, יכול להאזין לתסכיתים האלו גם היום 

באתר "כאן"."

אז עשינו מעשה והאזנו און-ליין לפרק הראשון בתסכית. העלילה, מסתבר, נפתחת בכך שאורי, הלא 
הוא שבח ילון בן ה-28, נדרש מהמורה לעזוב את הכיתה, בגלל הפרעה, למרות שרק צייר אווירונים 
ודורש מיד מהמורה לבצע "בירור" של  נגענו: אורי מתקומם על חוסר הצדק המשווע,  להנאתו. לא 
נופלות על  וקובלנותיו  נגדו. הוא גם מבקש להעיד שניים מחבריו לטובתו. לצערו, טענותיו  הטענות 
אוזניים ערלות, והוא מסולק מהכיתה. אורי מקבל את הדין, אבל מתקומם נגד העוול שגרמה לו המערכת 
האטומה. דקות ארוכות הוא מתלבט ומתחבט בדבר הצעד הבא שלו, בוחן את כל אפשרויותיו, כולל 
כמה פחות קונבנציונליות. אנחנו לא יודעים מה אורי החליט בסוף. כל הרמזים מעידים על כך שהוא 

לא אמר את המילה האחרונה.

צילם: משה גולד



11

נצח ישראל לא ישקר
אדל שפר

לפני מספר שנים, יחיאל ואני יצאנו לנופש עם בית ספר שדה כפר עציון. בקבוצה היו בעיקר מטיילים 
מהקיבוץ הדתי עם המדריך המעולה אריה רוטנברג.

ע"י  וזחלנו במערות מסתור מסתעפות שנחפרו  טיילנו  כוכבא". למדנו,  בנושא "בר  טיול  ימי  חמישה 
לא  וגבורתם  אמונתם  ולמרות  ברומאים  להילחם  בניסיונם  יהודה  למדבר  שברחו  כוכבא  בר  לוחמי 

הצליחו להכניע את הרומאים וסבלו רבות.
הזמן - חודש אלול.

זכור לי בוקר אחד מימי הטיול בו יצאנו מוקדם לחוות את הזריחה. הגענו לתצפית מעל נחל דרגות 
ושם נפרש לפנינו ים המלח במלוא הדרו. מילותיי לא יצליחו לתאר את מה שראו עינינו - נוף מדברי 

שקט, מואר. יופי של פשטות ועוצמה עדינה.
לבד  אנחנו  כאילו  ורואה את תפילת שחרית של חברי לקבוצה. קבוצה קטנה.  יושבת במרחק  אני 

בעולם.
דמויות עטופות בטלית ותפילין.

קבוצה על צוק.
באור הזריחה עומדים בתפילה.

לרגע, מתכווץ הזמן בין קבוצת המתפללים לאנשי בר כוכבא. אלפי השנים המפרידות בינינו מתמוססות 
בעת תפילה עם טלית ותפילין לפני הקב"ה.

וקול שופר פולח את השקט וממלא את העולמות.

צילם: משה גולד
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תפילות יום כיפור שלי
אריה רייס

יום כיפור, ובעיקר תפילותיו, מרגש ומקבל היבטים שונים בהתאם למצבך ולמקום בו אתה עובר את 
היום הקדוש הזה.

אני זוכר בתור ילד שהיו שרים מעט בתפילה ואת הפרקים שאמרו פסוק פסוק, לקח הרבה זמן לומר 
וזה היה די מתיש. 

בצבא עברתי שלושה ימי כיפור במקומות ובמצבים שונים.
יום כיפור תשל"א 1970 - התקופה, לאחר כניסתה של הפסקת האש עם מצרים. אני הייתי ב"תעלה" 
במוצב על גדות האגם המר הקטן. הצום באותו היום עבר יחסית בקלילות. אני לא זוכר בדיוק איך 

עברו התפילות אבל מה שבטוח שהן היו קצרות יחסית.
תשרי תשל"ב - אנחנו בבסיס ליד קיבוץ ברקאי. נערכת הגרלה ליציאה ואני זוכה בהגרלה. מטוס לובי 
מופל ע"י כוחותינו, המתיחות עולה ואני נשאר בבסיס. שוב הגרלה אך הפעם אני מפסיד ונשאר בבסיס 

ליום כיפור ללא תפילות מסודרות.
את ערב יום הכיפורים השלישי שלי בצבא אני מתחיל בכניסה הקרקעית ללבנון, מה שנקרא בעגה 
הצבאית "קלחת", למיגור הטרור. אחרי מספר שעות יוצאים חזרה לארץ ואני נשאר לעוד מספר שעות 
לאכול בחטף  מצליח  העליון,  בגליל  מרגליות  במושב  לבסיס  חזרה  מגיע  הנחתת המסוקים.  בשטח 
"סעודה מפסקת", והולך לתפילת "כל נדרי" בנוסח לובי-תוניסאי, ואחר כך יוצא לסיור על הגבול. 

כמובן שגם את תפילות היום התפללתי בנוסח עדות המזרח.
יום כיפור תשל"ה ואני כבר במילואים ובעקבות רצח משפחת הרן בנהריה צה"ל מתגבר את האבטחה 
לאורך חופי הים התיכון. הפלוגה שלי מתמקמת בבסיס בשכונת נווה-דוד בחיפה ומשם אנחנו יוצאים 
לסיורים ותצפיות לאורך החוף. את תפילות יום הכיפורים אני מתפלל בבית הכנסת של יוצאי מרוקו 

בשכונה ואחרי התפילה שוב סיור.
יום כיפורים נוסף במסגרת שרות המילואים ואנחנו הפעם במוצב בחרמון. בית הכנסת נמצא בתוך 

המחילות של המוצב ואני מוביל את תפילת "כל נדרי" וערבית.
עוברות השנים ומגיעה הקורונה - בערב ראש השנה אני נמצא עם נכדי שובל כאשר במוצאי החג 
הוא מתגלה כמאומת לקורונה. טרודי ואני נכנסים לבידוד שאז עוד היה מחוייב לשבועיים ימים משמע 
שביום כיפור אנחנו לבד בבית. בפעם הראשונה אנחנו מתפללים בקצב שלנו, שרים הרבה וחווים 

יחד חוויה משמעותית ונהדרת.
בתקווה שבמהרה נחזור להתפלל בבית הכנסת ברוב עם!

צילם: משה גולד
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חגים ובידודים - זכרונות תשרי תשפ"א
משפחת רייס

- קצת תזכורת: איך הכל התחיל?  ... י ל ר  י ק י ן  ב ה

עם התחלת הקורונה בישראל, הייתה אצלנו קצת היסטריה.
שובל שלנו שייך לקבוצת סיכון, ולא ידענו איך המחלה יכולה להשפיע על אנשים עם בעיות לבביות.

בעיקר כשאיריס, הרופאה, אמרה לנו “שלא ייצא מהבית”!
ואז גם מגיע הסגר...

בית מלא בילדים, וההורים... בעבודה, ושובל מסתגר לא בשמחה בבית.
עם התחלת שנת המכינה שובל זרח על כך שסופסוף יהיה מחוץ לבית, אבל הקפיד מאוד מאוד מאוד 

בנושא ההיגיינה ועטיית מסכה, אפילו צחקו עליו בשק”ד בספר המחזור.
ובכל זאת, באחת מהארוחות שנטל חלק בהכנתן, הסיר המסכה לצורך אכילה וזה בדיעבד כנראה 

הביא להדבקה.
שבוע קודם, במקום אחר בארץ, בלביא...

אמא עידית הכניסה עצמה לבידוד כי הבוס שלה חלה בקורונה, וגם עופר שהתה בבידוד עקב חשיפה 
בשק”ד.

בימים ההם עידית ועופר עשו בדיקת קורונה ויצאו שליליות, אך נותרו עוד בבית...
שובל חזר הביתה לראש השנה, שמח ומאושר.

במסגרת המניין השכונתי, עבר לפני התיבה בערב החג הראשון, השתלב בשאר התפילות. גם בבית 
המשפחה לא ויתרה על שירי ארץ ישראל ושרנו יחד בהנאה גדולה.

במוצ”ש, ערב חג שני, החל שובל להרגיש קצת חולשה, חשב שמתבשל אצלו משהו...
בראשון בערב, מיד בצאת החג, התקבלו הודעות ווטסאפ רבות כי קיים חולה מאומת במכינה, אחד 

מבין אלו ששובל נחשף אליו, וכל נערי המכינה התבקשו להיבדק.
שובל אומת כחולה, ובאותו רגע חרב עולמו של אייל שהרגיש כי הוא מתמוטט, כואב לו הגרון, הראש 

וגם קצת דלקת בקרום החשק...
אייל נבדק למחרת, וקיבל תוקף לכל המחלות שחלם עליהן...

אבל אל דאגה, אמא עידית לא הרפתה ממנו, היא עבדה כרגיל והוא היה עקרת בית מושלמת!!!

- ספרו על חווית התפילות בימי תשרי אשתקד.  ... ו ז ע ה  ר י ש א ם  ע ל  ה ק ב ר  ש א

תפילת יום כיפור התקיימה באזור האחורי של השכונה שלנו וזה היה ממש מיוחד. מבודדים נוספים 
שהיו בשכונה הצטרפו, כל אחד ממקומו, לחוויית התפילה.

בכדי  להצטרף  גם  הצמודים  מהשכנים  ביקשנו  ובנוסף  משפחותיהם,  גם  הצטרפו  המבודדים  אל 
להשלים מנין. כמובן שנשמרו המרחקים המותרים במסגרת כללי קורונה.

תפילת כל נדרי כל נדרי כאמור התקיימה בשטח פתוח אזי כל התפילה נשמעה בשכונה והיה באמת 
מרגש. )אייל(

זו הייתה תפילה מיוחדת ומרגשת, הרגשנו שכולנו יחד וכל אחד לחוד ועוד בחצר הבית, מול הנוף 
הקסום!

למחרת התפללנו יחיד בבית, ובדרך כלל אני לא מהמשכימות, וכך זכיתי להסברים וידעתי לעקוב אחרי 
החזן כמו שצריך, זה כיף שיש בית מוסיקלי כי כולם היו שותפים. )עידית(

היה משהו אחר, אוירה שונה ומרגשת. )עופר(
היה מרגש ומאחד. )ראשית(

הבידוד  בימי  כמשפחה  עצמכם  על  גיליתם  חדשים  דברים  איזה   -  ... ך ת י ב י  ב ש ו י י  ר ש א
הארוכים?

שאנחנו טובים בפאזלים ושאפשר לעשות דברים מדהימים בגינה ורק צריך זמן. )ראשית(
שהנטפליקס הוא המצאה גאונית. )עידית( 

שבזום אי אפשר לצעוק עליך! )עמית(
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- זיכרון/חוויה אחת של כל אחד מכם מאותם ימים?   ... ת ו נ ו ר כ י ז ה ר  פ ס ת  א ח  ת פ ת ו

הביאו לנו הרבה דברים טעימים ומפנקים ושהחברים עודדו ולא כעסו שהכנסנו לבידוד כמה חברים.  
)ראשית(

היה חלון הזדמנויות, עדן ליפניק עבדה אז במגזין "מוצש" וראיינה אותנו לכתבה על משפחות מבודדות, 
ואפילו אמא עידית הפדחנית גזרה את הכתבה ומסגרה אותה והיא תלויה עכשיו אצלנו בבית. )אייל(

כביסות.  ערימות   - ובנוסף  בבית;  - שבעה אנשים למשך כמעט חודש  כמו מצורעים  היינו  שבעצם 
הביאו לנו מכונת כביסה והייתה עם זה התעסקות מטורפת אז רק רוצים להגיד שאשרינו שיש לנו את 

השירות היומיומי של ענף הבגד. )עידית(

ולקהילת לביא  - מה אתם מאחלים לעצמכם  ה  ב ו ט ה  נ ש ו  נ י ל ע ש  ד ח ו  נ כ ל מ ו  נ י ב א
לכבוד השנה החדשה?

בריאות לכולם!
חזרה לשגרה של חיבוקים ונישוקים. 

ושנעבור את התהליך של אורחות )ואריכות( חיינו בצורה נעימה ומוצלחת לכולם!

שנה טובה

ּכִי זֶה ָהָאָדם  

גָם ּכְֶשַהיַתמּות ַמּכָה  
וְנִשָאר ַהִריק   

נֹוָתר ַהּבָָדד  
ִדְמַמת ָתִמיד  
ִמשָען ָעזּוב  
ָהֵאין עֹוֵטף   
ִּתימהֹון לֵב  
עָבָר ָחֵרב  

אז  
ּבְִהתָעֵטף   

ָ ָעלֶיךָ נַפֶשך  
ִהתיַיצֵב ִעמֹו  

וְָקָראָת ּבִשמֹו  
הוֵֹשט יְָדךָ   

ּוזְכֹור ּבְִריתֹו   

ָ ּכִי הּוא יֲַענֶּך  

מרים אלדובי  

צילמה: אדל שפר
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שער הרחמים
תמי בן אור

בחודש אב חגגנו בת מצווה לצופנת, קצת היה קשה להאמין שעברו 12 שנים... בעבר כבר שיתפתי 
שבזמן תהליך הלידה, נורית המיילדת האגדית, נוהגת להנעים את הזמן עם שירים ובהפתעה גמורה 
עם צאתה לאוויר של צופנת התנגן ברקע השיר: "שער הרחמים" של אהוד בנאי. כמה המילים היו 
עוצמתיות, כמה מסר היה בהם... אני זוכרת שלאחר הלידה עוד בטרם הבנו את גודל השעה, נכנסתי 
לניתוח קטן, בו חלמתי חלום מיוחד מאוד. בחלום פגשתי שלושה דמויות )מלאכים?( שבישרו לי על 
אני  זה, הוא עולם של עבודה... הם שאלו אותי אם  לי שעולם  גדול שעומד להגיע, הם סיפרו  דבר 
ואני  דמעות  מעיני  זולגות  מן התרדמת,  ובעודי מתעוררת  להגיע,  את הדבר שעומד  לקבל  מסכימה 

מהנהנת בראשי להסכמה.
כשאבישי בא לבשר לי בחדר התאוששות על הגילוי שהרגע נודע לו מהרופא שבדק את צופנת, ובעודי 
צירוף  את  אמר  כאשר  חיה.  רק  שהיא  ייחלתי  כולי  וכל  דמעותיו,  את  ראיתי  מההרדמה,  מתעוררת 
המילים "תסמונת-דאון" המילים היחידות שיצאו מפי, היו: "אל תדאג... הכל יהיה בסדר" עד היום אינני 

יודעת אם ממני יצאו המילים האלו.

ברכה לצופנת בבת המצווה:
"היום את חוגגת 12 שנים, אחרי כל ההכנות וההתרגשות הגדולה יושבת בליבי מחשבה.

אני נזכרת ברגעים הראשונים שיצאת לאוויר העולם, לאחר לידה שהייתה קצת לא רגילה, כמעט לא 
כואבת, כאילו ריככת לנו את הבשורה. ברקע התנגן השיר של אהוד בנאי "שער הרחמים" ובמילים אלו 

קיבלנו אותך לעולם:
"בואי איתי יחד

בואי מתוך הפחד
כי את, גם את חלק

משער הרחמים".
דרך השיר הזה, גילינו אותך יפה, זכה וטהורה. הגעת לעולם, כמו סוד שלפתע התגלה ואנחנו בתחילה 

היינו המומים. מיד ביקשת שנילחם עלייך ונבין את המתנה שנפלה בחיקנו.
ולשמוח  לחייך  למדת  גם  ובתוכם  ימי המחלה שלך  מול  ובאומץ  בעוז  גיבורה, התמודדת  היית  ואת 

בחיים שניתנו לך.
מתוך השער נכנסת לחיינו, בחמלה, ברכות, בדומיה. ודרכך למדנו מהי אהבה שמתגלה מתוך הצפון.

ב-12 שנות חייך פתחת לנו שער ולימדת אותנו: נתינה לאחר, התבוננות ברגשות, תשומת לב אמיתית 
לחבר, חיבוקים וחום אינסופיים, למדנו ממך נחישות והתמדה, לראות תמיד את מה שחשוב באמת, 
ממך  למדנו  לכך.  שזקוק  מי  את  ולהאיר  לעודד  איך  אחרים  מלמדת  בך  התבוננו  הטפל,  על  ולוותר 

שלשפה אין מילים יש לב, בעינייך ראינו אמת ומצחוקך למדנו שמחה מהי.
הבאת לעולם טוב, טוב אמיתי פשוט. לימדת אותנו במעשייך לחבק אותו בתוכנו ולהאיר אותו באחרים. 

אנו מודים עלייך כל יום, הבאת לעולם בשורה של אהבה שנוגעת בכל מי שהיית לידו.
כידוע, שער הרחמים היה היחיד מבין שערי החומה שמוביל ישירות להר הבית, והוא לב ליבו של העם 

היהודי.
אנו נכנסים דרך שער הרחמים לעידן אחר, לעידן שבו תגיע הגאולה, האישית והכללית, שבו העולם 
בחמלה,  אותה  ולקבל  מאתנו  אחד  בכל  שקיימת  בייחודיות  להכיר  להסכים  ולקבל,  להיפתח  לומד 

להאמין שבכל אחד מאתנו קיים החלק האלוקי.
ויאיר בנו את  בתהליך הגאולה אנו למדים שהיא תגיע קמעה, קמעה... והאור שלה יזרח למרחקים 

הטוב שקיים בתוכנו. 
אנו מאחלים לך צופנת תקווה בתנו היקרה, שבזכות השער שפתחת לנו ולכל סובבייך, שתזכי להמשיך 
לגלות  שתמשיכי  מעשייך,  בכל  ברכה  הרבה  שתראי  שלימה.  ובבריאות  בשמחה  וטוב  אור  להפיץ 
בעצמך ולנו את הכוחות שקיימים בך, שלעולם תלמדי לקום מחדש גם שהדרך לא קלה, ושהנחישות 

שבך תמשיך לחזק אותך בדרכך, שתאמיני תמיד שאת יכולה להצליח בהכל! "
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יש לי מותק של תיסמותק, ומה כוח העל שלך?

ממש במקרה, ואולי לא... בימי הקיץ נתבקשתי ע"י צוות בית הילדים גלבוע בו צופנת נמצאת, להכין 
פעילות על הכח המיוחד שיש בכולנו, שראוי בוודאי שנכיר בו, ועוד יותר שנלמד מגיל קטן ללמד זכות 

על עצמנו, על היכולות שלנו. נשמע דבר של מה בכך? גם אני למדתי שוודאי שלא...
לפני כמה שנים קמה קבוצת אמהות של ילדי תסמונת דאון שאמרו בקול נפלא - אני אמא גאה לאוצר 
שזכה בכרומוזום נוסף, שהופך אותו לבעל לב גדול במיוחד. הן החליטו שמהיום, אל תקרא: "תסמונת 

דאון" אלא "תיסמותק" ובכך שינו דרך השפה את היחס לילדים.
שצופנת  שמכיוון  בכך,  אותה  שיתפתי  השראה.  מעוררת  תסמותקית  של  אמא  עם  לשוחח  לי  יצא 
משולבת בחינוך, מבקשים מאתנו ההורים שנדבר על "הייחוד" של צופנת והתייעצתי איתה על הדרך 
בה ראוי לדבר על כך. בחוכמתה הרבה, סיפרה לי שגם היא מתבקשת בכל מסגרת אליה מגיעה ביתה 
המשולבת לדבר על ביתה, והיא בדרך כלל מסכימה, אך עם תנאי אחד, שאחרי שביתה תספר על 
ה"מיוחד" שבה, כל ילד יקום ויספר גם הוא על ה"ייחוד" שלו, למשל, היא אמרה, ילד שיספר על החיים 

עם משקפיים וקוצר ראייה, ילד שיספר על הגובה המיוחד שלו וכו'.
מיד הבנתי שהתסמונת אכן לא מגדירה את צופנת, ולמעשה גם היא כמו כולם מתמודדת, ובכל אחד 

יש דבר מיוחד שלו.
ועם זה פניתי לפעילות עם ילדי גלבוע המקסימים... לאחר שסיפרתי סיפור )"תינוק הפסים שלנו"( 
ודיברנו קצת על צופנת ועל המיוחדות שלה, שאלתי אותם "מה כח העל שלה?", מיד הם הבינו את 
"ומה  רגישה... לאחר מכן שאלתי אותם:  וענו: לב טוב, חברה טובה, אכפת לה מכל אחד,  השאלה 
כח העל שלך?" תשובה שלא תמיד קל לענות עליה אם אתה לא רגיל לחשוב כך... בשלב הזה כל 
ילד שבחר לדבר עטה גלימה של "כח על" ואמר על עצמו תכונה מיוחדת, חזקה, מעצימה, איכותית, 

המשכנו בכתיבת המילים המייחדות אותנו ומעצימות את מי שאנחנו.
בהשראת הפעילות ולקראת בת המצווה, עם 
עזרתו הרבה של ידעיה שרון ובתנו טליה, הכנו 
במקום  צופנת  את  שמתאר  חולצה  על  ציור 

שהיא הכי אוהבת... כדורגל!
איתה  שמחנו  המצווה  בת  חגיגת  במהלך 
מקצועיים,  ליגה  מאמני  עם  כדורגל  במשחק 
ללמוד  ספורטיביים,  להיות  לעודד,  למדנו 
שלך  הייחודיות  את  להביא  בקבוצה,  לשחק 

בתוך הקבוצה וגם... להצליח!

באת אלי פתאום 

באולפן סולביא, הקלטנו את השיר "באת אלי 
הנוגעות  מילותיו  עם  פלס,  קרן  של  פתאום" 

והמרגשות.
נועם הינדן, שבמקצועה היא מתרגמת לכבדי שמיעה וחירשים, הוסיפה לסרטון והשיר תרגום נפלא 
שכולו יצירה מרגשת בשפת הסימנים, ראינו חשיבות גדולה להנגיש את השיר והסרטון ולהעצים את 

ההתמודדות השמיעתית שיש לרבים וגם לצופנת.
דרך המילים מיד הרגשנו כיצד עולמנו היה פחות מואר, ולרגע ללא מטרה עד ש...

צופנת הגיעה בסוד???. וביום אחד שינתה את עולמנו. לא קיבלנו חוברת הדרכה, לא ידענו או הבנו 
לקראת מה ולאן מועדות פנינו... והאמת שכל ילד שמגיע לעולם, צופן בתוכו הבטחה, שמתגלה אט 
אט, לומדים את דרכיו המיוחדות, גם... משהו חדש על עצמנו, כל ילד פותח בתוכנו דלת למקום חדש- 

שנהיה טובים יותר, שנתקרב אל ה' יותר... שנתקרב אל עצמנו יותר.
ומשער לשער, גם אנו נכנסנו דרך שער, למקום אחר, שאולי לא דמיינו שנגיע אליו, הכרנו דרך חיים 
חדשה ושונה לחיות, למדנו להתבונן על העולם דרך עיניים אחרות, ובעיקר נפתח בנו שער: לחמלה, 

להבנה, לסובלנות, להכרה בכוחות שלנו, ואמונה בדרך.
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פתח לנו שער  

ְּפַתח לָנּו ַׁשַער ּבְֵעת נְִעילַת ַׁשעַר                     

ּכִי ָפנָה יֹום  

ַהּיֹום יְִפנֶה  

ַהֶּׁשֶמׁש יָבֹא וְיְִפנֶה  

ָ נָבֹוָאה ְׁשָעֶריך  

ָאנָא ֵאל נָא  

ָׂשא נָא  

ְסלַח נָא  
ְמַחל נָא  
ֲחָמל נָא  

ַרֵחם נָא  

ּכֶַּפר נָא  

ּכְבֹׁש ֵחְטא וְָעֹון  

צילם: משה גולד
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על חיסונים וחוסן קהילתי וסליחה על הדרך
אנונימי

מספר הבהרות לפני קריאה שחשוב לי להדגיש:
כותב.ת המאמר מחוסנ.ת ללא חשש להכחשת קורונה עם שמירה על הכללים.

אין בדבריי כדי להעביר ביקורת על התנהלות צוות צח"י, שעושה ימים כלילות למען הציבור.
המילים יצאו לי מהלב אחרי שעשיתי חשבון נפש, שבו שאלתי את עצמי האם התנהגתי בסדר? האם 

פגעתי?
הצבתי מראה מול עצמי ולא אהבתי מה שראיתי.

חשבון הנפש הפרטי שלי יכול להתאים להרגשת חלק מהציבור ולחלק ממש לא, וזה בסדר גמור.
החיים שלי לא בואקום. אני חלק מקהילה שלמה בבחינת כולנו רקמה אנושית אחת חיה.

אין מאמר זה רוצה "להעלות על המוקד" מישהו אישית או את הקהילה. 
כוונתו לשתף בתחושותיי במה שקרה וקורה במציאות שלנו. 

כוונתו לפתוח את הלב של כולנו ואם בכל זאת פגעתי במישהו סליחה ומחילה.

שני אנשים נלחמים בטירוף אחד עם השני. זה אומר אני צודק וזה אומר אני צודק וכל אחד מהם בטוח 
בעצמו!

הם בכלל לא שמים לב לכך שמעל ראשם יש סלע ענק שהולך ליפול לשניהם על הראש...

בפשט: אנחנו עסוקים יומם ולילה במחשבות ובמעשים בקורונה, גם כבודדים גם כקהילה וגם כמדינה. 
אלו בטוחים בצורך להתחסן ואלו חוששים ולא מעוניינים. הכל בזמן שיש בעיות נוספות )הסלע( לא 
פחות קשות שלא מטופלות כמו: נשים וילדים מוכים, בעיות מערכת הבריאות, אנשים רעבים ללחם, 

בעיות רגשיות שגדלו מאוד עקב הקורונה ולא חסר מה עוד.

במובן העמוק יותר, אם לומר הרוחני, הסלע של שנאת חינם, זלזול, ביוש, האשמות )שמלובות לדעתי 
האישית ולצערי על ידי הממשלה שלנו, הקודמת והנוכחית( מאיים ליפול על ראשנו כאנשים וכקהילה. 

אנחנו כל כך בפניקה ופחדים שאנחנו נלחמים ולא רואים את הסלע... קצת עיוורים.

הימים הנוראים מתקרבים ואני עושה לעצמי דין וחשבון.
בהסתכלות לאחור אני רוצה לבקש סליחה מאחי וחברי )המעטים( הלא מחוסנים בלביא.
כן, כן. גם אני ראיתי וקראתי הודעות מסויימות שהיו קשות מאשימות ומביישות במקומי.  

ליבי צעק והפה שלי נסגר.
נוצר שיח כל כך מתלהם ומאשים. היו ששלחו אנשים באופן שמי להתחסן מול כל הקיבוץ. לא יכולתי 
לשאת זאת ושתקתי כי פחדתי שיעשו עלי עליהום וישלחו אותי להתחסן, למרות שכבר עשיתי זאת.

לפי החוקים, גם אם לא התכוונו, נידינו את הבלתי מחוסנים. שמנו אותם באסיפות וטקסים בצד כמו 
חברים סוג ב. 

הם זכו למבטים מבוהלים מאיתנו, להתרחקות פיזית ורגשית מהם. לחצנו אותם. התייחסנו אליהם 
כאל מפיצי מחלות פוטנציאלים. ובדרך פגענו. פגענו מאוד.

אחדד שבדבריי הכוונה היא לא למכחישי קורונה ולא לאנשים חסרי אחריות שלא שומרים על הכללים.
כל מה שעשינו, עשינו מתוך רצון אמיתי להגן על עצמנו ועל חיינו וחיי יקירנו במיוחד ההורים שלנו 
הסבים והסבתות כי חשבנו לא נכון ולא ידענו מה שיודעים היום ובטוח שמחר נדע עוד דברים. רב 

הנסתר מהגלוי בתקופת הקורונה...
יש לי הכרות אישית עם חברים שבחרו לא להתחסן, הם חושבים שהקורונה היא מגיפה ושומרים על 

הכללים ובוודאי לא רוצים לפגוע בבריאות חבריהם. 
הם מאמינים שהם שומרים על בריאותם דווקא בכך שהם לא מתחסנים ומקפידים על שאר החוקים 

הפשוטים.

אני בחרתי לעשות חיסון בידיעה שזה חיסון ניסיוני, שלא אני ולא משרד הבריאות והממשלה יודעים 
באמת מה יהיו השלכותיו על גופי לשנים הבאות. קצת מפחיד לחשוב על זה.
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גופו. החלטתם של חברים מסוימים שלא להתחסן כל אחד  וזכות כל אדם על  והינו רשות  ניסיוני  החיסון הינו 
מסיבותיו לא הופכת אותם לאויבי העם ולא לאנשים חסרי אחריות בעליל. הם קראו, בדקו, חשבו והחליטו שזה 

לא מתאים להם.
והיום יותר מתמיד אנחנו מבינים מה שלא הבנו אז: שכל עוד הם שומרים על הכללים הם לא מסכנים אף אחד...

החיסון אכן מגן על מבוגרים מפני מחלה קשה אך מסתבר היום מנתונים שנאספו, וכפי שראינו גם אצלנו שגם 
מחוסנים נדבקים ומדביקים.

לכן לדעתי גם אין שום הגיון בחידוש התו הירוק שמכה שנית, חוק שמפריד בין מחוסנים ללא מחוסנים.
התו הירוק בעיני, אז והיום, פסול.

האפליה הזו והפיכת חלק מהציבור לאזרחים סוג ב', שנשללות מהן זכויות היא לא מוסרית ואין לה ככל הנראה 
הצדקה רפואית. 

.
בואו נחשוב רגע: אם מחוסן נכנס בלי בדיקה לאירוע המוני הוא יכול להדביק אחרים ולהידבק.

אם לא מחוסן יכנס לאותו אירוע עם בדיקה שלילית אין מצב שהוא מדביק, אבל הוא יכול להידבק ממחוסן וזה 
אבסורד רפואי )יש רופאים בכירים שמסבירים את זה אבל כמובן שלא רוצים להשמיע אותם כי הם לא תואמים 

לשופר הממשלה(.
לכן לדעתי, כולנו, מחוסנים ולא מחוסנים, צריכים לשמור על הכללים של מסיכה, הגיינה, ומרחק וכולנו צריכים 

בדיקה לפני כניסה למקומות הומי אדם. לא צריכה להיות אפליה.
.

חברים, אנחנו בתקופה הזוייה ומשונה. כולנו בפחדים על עצמנו ועל יקירנו וזה הכי נורמלי. יחד עם זאת הכי נוח 
)ברמה אישית, קיבוצית ומדינית( זה להאשים אחרים. בואו נודה שאנחנו לא מבינים ויודעים הכל. יש עוד דברים 

שאנו עדיין לא יודעים... 
אנחנו לא יודעים עדיין מה החיסון עושה לגוף שלנו אחרי שנים, למשל?

בממצאים של מחקר של מד"א ופרופסור רצף לוי ראו נתונים מטרידים של עליה גדולה מאוד בבעיות לב בקרב 
צעירים שקיבלו את החיסון. 

יודעים באמת מהי דרך הטיפול הנכונה במגיפה? האם הגיוני ללחוץ על חיסונים כשגבולות הארץ פרוצים  לא 
וחוזרים עם כל מיני ווריאנטים. 

להשם הפתרונות. קטונתי.
.

נחזור לקיבוצנו הקטן והאהוב לביא.
יש בלביא קהילה מדהימה ואנשים טובי לב.

כולנו בני אדם. כולנו עם רגשות.
אנחנו צריכים לשים לב יותר למה אנחנו אומרים ועושים. 

גם אם יש לנו ביקורת או שאנחנו חושבים אחרת, צריך להגיד זאת בנועם. להסביר. לא להעליב לא להאשים ולא 
בהלבנת פנים...

בואו נאהב ונקשיב אחד לשני באמת. 
נפתח את הלב אחד לשני תוך כדי שיח פתוח ומכיל. 
בואו נתחזק ונהיה חסונים כיחידים וכקהילה תומכת.

אסיים בציטוט מתהילים:

"אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף" )תהילים פה יב(

לפי פירוש הרד"ק: "כשיהיו עושים בארץ מעשים טובים יהיה נשקף עליהם צדק משמיים
כי הגזרות יורדות מן השמיים לפי מעשי בני האדם בארץ.

.
מקווה שהצלחתי להגיע ללב של מישהו ושדבריי יובנו נכון. שנה טובה

הערות המערכת:
אנו רואים בקטע כתוב זה הזדמנות להבהיר, לשאלת השואלים, שב"אצלנו" מותרת כתיבה     .1
באנונימיות, כל עוד היא אינה מותחת ביקורת ספציפית על אדם או בעל תפקיד, וכל עוד היא     

כתובה באופן מכבד.  
הוכח שהקשר בין החיסון לאירועים לבביים, קטן לאין ערוך מהקשר בין הקורונה עצמה לאירועים לבביים.  .2
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סליחה
רן פלג

ממי הייתי רוצה לבקש סליחה
לאה קפלן

בתקופת חזרתי בתשובה הייתי הולך לבקר בקברי צדיקים. אני מאמין כי תפילה על קבר של צדיק 
תגיע לבורא עולם בזכות אותו הצדיק. אבל לא רק לקברי צדיקים הייתי הולך. הלכתי כמה פעמים 

לרבי דוד אבוחצירא מנהריה שהוא אישיות גדולה, כדי לבקש ברכה. גם על זיווג הגון וילדים.
ב"ה התקבלו תפילותיי וברכתו של הרב, וזכיתי להכיר את צילה ונולדו לנו שני ילדים. 

ביום חתונתי עם צילה קידשתי אותה עם יין אותו קיבלתי מרבי דוד ולכן יומיים אחרי החתונה הלכנו 
להודות לו על ברכתו.

כעת עם בניי - הבכור דוד והצעיר בנימין, אני נוהג לנסוע לעיתים לרבי דוד בנהריה כדי לקבל את 
ברכתו להצלחה ובריאות טובה.

בימים אלה של רחמים וסליחות אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שחס וחלילה פגעתי בו, מבני משפחתי 
ומכל מכריי.
שנה טובה

בתחום החינוך. "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"

הלכנו לטייל וילד אחד זרק פסולת לאשפה ובטעות טרק את המכסה על האצבע. כל הטיול הילד בכה 
כי נפצע באצבע. והכאבים היו חזקים. באיזשהו שלב אמרתי לו, תתגבר, אתה לא תינוק. זה פצע קטן 

על אצבע קטנה.
באותו היום זרקתי זבל לפח האשפה וטרקתי את המכסה על האצבע. זה כאב מאוד לכמה שעות. 
אני לא זוכרת אם ביקשתי סליחה מהילד. אבל אני מספרת את הסיפור לילדים ואת הלקח שלמדתי.

הקיבוציות וההשלכות לטוב ולרע.

במסגרת הקיבוצית אנחנו ערבים זה לזה; הפרט תלוי בכלל, לטוב ולפחות טוב. אני ישבתי בוועדות 
נפגע. הוא לא חשב שהמערכת לא  "לא", האדם מאוד  וכשאמרנו  והיינו דנים בבקשות של אנשים, 
לי, שאיני  יודעת שיש דברים שהתאפשרו  אני  לגבי עצמי  יכולה תמיד רק לתת, אחרת לא תשרוד. 
בטוחה שהיו מתאפשרים במסגרת אחרת. אבל  יש  אנשים שמרגישים כבולים ואינם יכולים להגשים 
את עצמם ולכן אני חושבת שיש מקום לשחרר את התלות של הפרט במוסדות יחד עם לקיחת יותר 

אחריות מצד החבר. עיין ערך עצמאות כלכלית לצעירים.

ומעשה שהיה כך היה בישיבה של ועדת צעירים.

הגעתי לוועדה באיחור אחרי ערב סוער בבית. כשזה לא רוצה וזה כן רוצה. והבעל עייף, ואני לא נחתי 
בצהריים. ובחורה תמימה ורצינית ביקשה שניתן לה חצי שנת לימוד במקום לחזור לקיבוץ. ואגב נכתב 
בינינו שיש לה חבר, אבל זה לא נאמר בפירוש. וכשכל אחד מחברי הועדה הביע את דעתו הגענו 
לשלב ההצבעה. לפני ההצבעה נאמר על ידי מאן דהו בר סמכא שהצעירים עושים הכול כדי לא לחזור 
לקיבוץ. בקיבוץ חסר כוח אדם, ולאדם שבקבוץ כבר אין כוח. האמירה הזו השפיעה עלי כנראה יחד 
עם הבלגן בבית והעייפות ואמרתי "לא, היא לא תצא ללמוד". איני זוכרת מה הוחלט אבל עד היום 

המקרה מכביד עלי. סליחה עלמה צעירה, שהתחתנה עם אותו חבר והקימה משפחה לתפארת.
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מבקש סליחה
יאיר ידעי

תודה על ההזדמנות לפני הימים הנוראים לבקש סליחה. ממי לבקש? . מייד קופץ האגו הפרטי שלי 
נשאלות  מתחבט,  מתלבט,  אני?  למה  יבקשו.  שהם  או  יבקש,  שהוא  סליחה?  אבקש  שאני  ושואל: 
שאלות רבות, וויכוחים פנימיים. נתחיל בזה שאני סולח, לאט לאט, תוך כדי עבודה פנימית עם עצמי - 

סולח. כמילות השיר "זה הזמן לסלוח, לא צריך לברוח, את האמת למרוח, שנינו יחד נשנה...".
תראה, אני אומר לעצמי, הרי אתה משמיע את דעתך בקול רם, כמעט בכל מדיה אפשרית, לא תמיד 
מצליח לחשוב פעמיים, לא תמיד מצליח לספור עד עשר. הצחקת אותי, לספור עד עשר? אתה בכלל 

מצליח לספור? 
אבל, גם אם לא התכוונת לפגוע בזדון, גם אם לא פנית אישית למישהו, הייתכן שמישהו בכל זאת 

נפגע? מה זה בכלל משנה מה אתה חושב, הוא נפגע, אז נודניק תתנצל כבר. 
נכון, אני מסכים. יש מצב כזה. נו... מישהו בכל זאת נפגע, אז קדימה. 

שניה, אל תלחץ, יש עוד משהו לפני, )מעניין, אני תוהה, תמיד יש עוד משהו לפני, לא? זה כמו דיאטה, 
נתחיל מחר(.

וחיפשתי ומצאתי את: האמת והשלום אהבו. זה מעודד למעשה.
מצב בו שני צדדים בוויכוח או בסכסוך רעיוני מכבדים את זולתם ושומרים על יחסי שלום, אהבה 
וידידות, למרות חילוקי הדעות. מכיוון שלא ניתן להגיע לתמימות דעים יש לשאוף למצב שבו "האמת 

והשלום אהבו".  נשאלת השאלה:
"אמת" של מי? האם הכוונה לאהוב את האמת שלך, או לאהוב את האמת שלו?. הרי עם האמת שלך 
אתם ביחסים מאוד קרובים. האם יש רק אמת אחת? אני מתרשם לעניות דעתי שאם נצליח לאהוב, 

להתחבר, להסכים, להתקרב לאמת שלו, אזי נתקרב לשלום ונאהב אותו.
קבוצות  כך הרבה  כל  יש  מיוצרי.  לי  ואוי  מיצרי  לי  אוי  לוחץ, תתמקד.  אני  סחור,  סחור,  הולך  אתה 
וואטסאפ, אולי בהחלפת דעות מישהו נפגע? אולי בזום? אולי בשביל? אולי זה היה מזמן? אולי זה 

קטן? אולי זה גדול? 
סליחה.

"ככה מבקשים סליחה?" שואלים בגשש החיוור. "ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, 
תהיה גבר, תהיה סמרטוט".

סליחה זאת, אני מקווה ומייחל שתבוא יחד עם הבנה ואכפתיות, יחד עם אהבה, התחשבות, הקשבה 
ורצון לתת. 

על מה הסליחה? היריעה קצרה מלהכיל, על חטא שחטאתי בבלי דעת, בסתר ובגלוי, בביטוי שפתיים, 
בדבור פה, בטומאת שפתיים, בשנאת חינם, בלשון הרע, בעיניים רמות... ועוד... ואהוו, ראבק, וכל זה 

קרה כשהייתי עם מסכה על הפה השנה?. הספקתי המון... 
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. 
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אני רוצה לבקש סליחה
שרית נוי

אני רוצה לבקש סליחה     
ממך     

את שרצית לומר, לשתף, לשאול, להגיד     
ואני     

מיהרתי, עברתי ביעף     
ואולי לא עצרתי לרגע -     

להביט, לחבק, להיות.     
סליחה.     

שלא הייתי שם     
באותו רגע קטן     
שאולי החמצתי     

וטעם מר השארתי.     
ואחר כך בלילה,     

עלייך חשבתי.     

ְסלִיחֹות

ּבְֶטֶרם ַהיֹום ַהנֹוָרא

ּבִיַקשִּתי ַאַחר ַהְּסלִיָחה

ֹוכֹות ּבְלֵב ַּתֲהּפ

ּבֵין ַּפיּוט ּוְתִחינֹות

ְרצֹוא ְתִהיֹות

ְקרוא ַרֲחֵמי ָאב

ֶרנֶן ָהבִיא ָעָדיו

ּבְמֹאזנֵי ֶחֶסד לֹא ִדין

ּבְצּור לְַהֲאִמין

ּכִי רחָמיו יַקִדים

מרים אלדובי

צילם: משה גולד
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OPERATION CHOWHOUND
דוד שרון

בחודש אפריל 1945 מפציצים אמריקאים ובריטים ממטירים בעשרות מוקדים מזון ותרופות להולנדים 
הרעבים. 

בגלל היחס העויין של ההולנדים, הצבא הגרמני החליט כבר 1944 להרעיב את תושבי הולנד. הגרמנים 
החרימו את כל המזון כולל גידולים בשדות וחיות משק ומנעו מכל סוג מזון להגיע לפיהם של ההולנדים.
בתחילת ינואר 1945 כאשר לבנות הברית יש שליטה מוחלטת בשמי אירופה מתחיל דיונים איך להעביר 

מזון להונלד. בעקבות הרעיון הזה יש נסיון להדבר עם הוורמאכט ולשתף פעולה איתו.
אחרי כמה פגישות שבהתחלה לא צלחו, הוסכם שמפציצי בנות הברית יעברו במסלול קבוע מראש 

ללא תחמושת, בסימנים ברורים ובגובה נמוך. כך באפריל מתחיל גשר אווירי מעל שמי הולנד.
הוורמאכט כדי למנוע תקלות, הרחיקו מהשטח את יחידות הSS שעלולות לחבל במבצע. המפציצים 

הענקים עברו מעל יחידות נ"מ של הצבא הגרמני כאשר הכנפי המטוסים צבועות בצבע לבן.
המחתרת ההולנדית שהייתה בסוד העניין קבלה את הארגזים המוצנחים ופזרה אותם ברחבי המדינה. 
האזורים  שבכול  מתברר  האויב.  עם  פעולה  ושיתוף  להבנה  להגיע  אפשר  היה  המלחמה  באמצע 
הכבושים היו פה ושם שיתופי פעולה בודדים כאשר חלק מיחידות גרמניות עזרו לאמריקאים למצוא 

.SS פושעי נאצים או שנלחמו יחד איתם נגד יחידות

תמונות מן הארכיון
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