
יֵאנּו ֵצל ָידֹו ַיְחּבִ
מחשבות אור וצל

בעיתות נגיף ומחבוא



יֵאנּו ֵצל ָידֹו ַיְחּבִ
מחשבות אור וצל

בעיתות נגיף ומחבוא

ן ו רד ו ג י  / שנ ן  ו רד ו ג אלה  ארי



 יחביאנו צל ידו
אריאלה גורדון – שני גורדון

עריכה לשונית וניקוד: יהודית אורנשטיין

כריכה ועיצוב גרפי: שושי קלינגר

איורים: שושי קלינגר

 © כל הזכויות שמורות לאשלים ולמחברת

2020, תש"ף

פתח דבר
ד"ר  של  בהנהגתם  לאשלים–ג'וינט,  משותף  'אלַיךְ'  המיזם 

מנכ"ל  סולימני,  רמי  ד"ר  המיזם;  פיתוח  צוות  ראש  מור,  פלורה 

אשלים–ג'וינט; ולמחוז החרדי – משרד החינוך בהנהגתה של הגב' 

מענים  לקידום  מכוון  המיזם  בפועל.  המחוז  מנהלת  אלמליח,  רות 

במערכת  וגלויה  סמויה  נשירה  במצבי  לתלמידות  בית–ספריים  פנים 

החינוך בחברה החרדית.

 'אלַיךְ' הוא מיזם חינוכי, פועל יוצא של התפיסה החינוכית הפסיכו–

חברתית PSEA1 המקדם מענים פנים בית–ספריים כאמור. במיזם זה 

והיא  החינוכית,  המנהיגות  סגל  כחברת  גורדון  אריאלה  נמנית 

המחברת של חוברת השירים 'יחביאנו צל ידו' שבידכם. 

שיריה של אריאלה גורדון יוצרים דיאלוג מעניין ומקורי עם שיריה 

של כלתה – שני. שתיהן מנסות לעבד את החוויה הפנימית בעקבות 

משבר הקורונה הכלל–עולמי שפוקד אותנו.

ישנן חוויות אישיות, ישנן חוויות משותפות, ישנן חוויות של אימא, 

של סבתא, של איש מקצוע, של אדם.

"כדי להיות מסוגל לחוות יחד, נדרשת היכולת להיות לבד".

ויניקוט,  דונלד  הפסיכואנליטיקאי  של  כתביו  מתוך  מובאה  זוהי 

שלנו  ההתמודדות  ואת  ההבנה  את  לשרת  יכולים  ממושגיו  שהרבה 

מושגים  מובעים  השירים  מן  גדול  ובחלק  זו,  מערערת  בתקופה 

בעקבות  מור  גיבשה   PSEIA הפסיכו–חברתית  החינוכית  ההכללה  תפיסת  את   1

עשורים של פרקטיקה חינוכית אפקטיבית הערבה לרווחתם ולהתפתחותם של תלמידים 

החווים מחסומי למידה והשתלבות, ובעקבות מחקר לדוקטורט על מאפייני הפרקטיקה 

למידה  מחסומי  החווים  תת–משיגים  תלמידים  עם  האפקטיבית  והפדגוגית  החינוכית 

בין  המקשר  עשיר  יֶדע  מאגר  התגבש  המחקר  בעקבות   .)Mor, 2003( והשתלבות 

דיסציפלינות שונות )פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וחינוך( והוא משלב מושגי יסוד, 

שיטות, אסטרטגיות וכלים יישומיים לקידום עשייה חינוכית בבית הספר בקרב ילדים ובני 

נוער החווים מחסומי למידה והשתלבות ובקרב הוריהם. התפיסה מביאה בחשבון גם 

ואישית, כדי שיצליחו  ומיועדת להכשירם מבחינה מקצועית  והמטפלים  את המחנכים 

לצייד תלמידים אלו בכלים שיאפשרו להם להתגבר על המכשולים השונים העומדים 

בדרכם, להשתלב בחיי בית הספר ולממש את יכולותיהם באופן מרבי. עיקרי התפיסה 

מופיעים בספרים ובמאמרים רבים.
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היכולת  לבד,  להיות  היכולת  דיה',  טובה  'אימא  ההחזקה,  ממשנתו: 

למושגים אלו  ו'מרחב פוטנציאל'.  ו'עצמי כוזב'  לשחק, 'עצמי אמיתי' 

'העצמי' 'הקו הסיבי', 'המֵכל' ו'הכלה' של אבות  מתווספים המושגים 

הפסיכואנליזה – היינץ קוהוט ואלפרד ביון.

 הכתיבה, השיתוף, החבירה של אנשי חינוך – כל אלו יוצרים מרחב 

ילדיהם  עבור  אותו  ויוצרים  חוזרים  והם  המבוגרים,  עבור  פוטנציאלי 

היכולת לשחק  ותלמידיהם. במרחב הפוטנציאלי האדם משחרר את 

חוסר  אונים,  חוסר  חרדה,  של  חוויות  לעבד  היכולת  ואת  החיים  את 

ודאות שכולנו חווים, ושמבוגרים וצעירים החיים בצל מצבי סיכון חווים 

ביתר שאת. 

ולפתח  המשתנה  במציאות  להכיר  המבוגרים,  יכולתנו,  הרחבת 

בנכונותנו  קשורה  השעה,  את  ההולמים  חדשים  התמודדות  דפוסי 

והכואבים הקשורים למציאות  להיות במגע עם המקומות המדאיגים 

החדשה של חיינו. כך נצליח להקשיב לילדינו ולסייע להם לארגן את 

עולמם ולהתמודד עם איומי המציאות.

כאשר  חרדותיה,  עם  להתמודד  מסוגלת  אינה  תלמידה  כאשר 

ניתן  ועיבוד,  חשיבה  של  לעולם  לעבור  מצליח  אינו  הפנימי  העולם 

קשה  נחיתות  מציף,  כעס  אונים,  חוסר  כגון   - תחושות  כיצד  לראות 

ואובדן בלתי מנוסח - עומדות מאחורי התנהגות סיכונית. 

ההתנהגות הסיכונית, לפי הֶדגש זה, מעידה על קושי ביכולת הכלה 

עצמית, שבהיעדר אלטרנטיבה הוא יוצר ערוץ זמין המאפשר 'להיפטר' 

מתכנים רגשיים מאיימים. 'אילוף' או אמצעי אכיפה משמעתיים אינם 

עוזרים להתמודד עם קשיי הכלה פנימיים. 

לאותה  והאחראיים  המתמודדים  המבוגרים  לפני  הניצב  האתגר 

נערה הוא להתפנות רגשית ולהעמיד לשירותה את המרחב הפנימי 

עיבוד העולם  המכיל של עצמם. בחוברת השירים שלפניכם נעשה 

הפנימי של חוויות מורכבות שכולנו עברנו ועוברים בצל המשבר. 

דרך השירה ודרך היצירה אפשרה אריאלה צלילה לעולמות הנפש 

ולכוחן של המילים בארגון החוויה באופן המשפיע בהדרגה על תחושת 

העצמית הקוהרנטית ותחושת המסוגלות העצמית.

ד"ר פלורה מור,

ראש תחום אתגרי מערכת החינוך, אשלים–ג'וינט

הקדמה
נגיף הקורונה טלטל את השגרה המוכרת לנו, וגזל מרבים מאיתנו 

את תחושת הביטחון ביציבות ובבטוח שבחיינו. 

השטיח הוּצא מתחת לרגלינו.

רואים באופן מוחשי איך לכל אחד יש 'שטיח' פרטי ואישי לחלוטין 

כולה  האנושות  שכל  עולמית  מגפה  היא  הקורונה  לרגליו.  מתחת 

ואחד מאיתנו  הוכתה בה, אבל גם הגזירה הכללית פוגשת כל אחת 

במקום אישי, פרטי, שונה ומושגח.

מדי  להשתנות  המוסיפה  חדשה  חיים  מציאות  תוך  אל  נזרקנו 

והנחיות חדשות. המציאות מעוררת בכל אחד  יום לאורן של הקלות 

מאיתנו רגשות, מחשבות והתנהגויות חדשות.

יש שפתאום טוב להם, יש שמתמוטטים. יש שנרגעים, ויש שהופכים 

לפקעת עצבים. יש שמתנתקים ויש שדווקא מאוד מתחברים.

המציאות העכשווית מפגישה אותנו עם טבעה השברירי והחמקמק 

שבה,  הקושי  עם  אותנו,  מזמינה  שאולי  הוודאות  חוסר  תחושת  של 

פגישה  בחירה מחודשת, של  והכנעה, של  ויתור  של  רכים  לעולמות 

מסוג אחר עם כל המוכר והידוע.

התמודדות עם משבר תמיד כוללת בתוכה הישענות יחד עם הובלה 

ומנהיגות, אחריות אישית יחד עם שיתופי פעולה מכוננים, שמירה על 

רצפים בחיים יחד עם גמישות ויצירתיות.

ה ז ד מ נ ו ת.
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וכאן, במקום של הזדמנות, ניסינו - שני ואני - לתת מקום לקולות. 

הקולות עלו מתוכנו, הקולות עלו מן הסובב, הקולות לעיתים צרמו, 

לעיתים השתלבו.

לבד"  להיות  היכולת  נדרשת  יחד,  לחוות  מסוגל  להיות  "כדי   

)ויניקוט(. 

קודם 'לבד', ואחר כך 'ביחד' נארגו הקולות ליריעה משותפת. אט 

אט נוצר דיאלוג שמנסה להכיל בתוכו את הקולות כולם וליצור בעזרת 

הגוונים השונים את היצירה המוגשת לפניכם.

מודה מקרב לב להשגחה העליונה, שעטפה אותנו ברחמים גדולים 

במעגלים של יחסים  ונוכחות מרפאה.

ּ לָךְ".  אליך, ריבוני - "כִּי ִמּמְךָ ַהכֹּל וִּמיְָּדךָ נַָתנּו

ְנַהר ַרֲחֶמיָך  ָטה ּבִ ׁשָ

ִדינּור  ֲחָסֶדיָך  טֹוֶבֶלת ּבְ

ֶניָך  ְפַעת אֹור ּפָ ִ ְנֶוֶרת ִמּשׁ ִמְסּתַ

ל ִמּדֹוֶתיָך ְפָנה ׁשֶ ָנָחה ַעל ֵזֵרי ַהּדַ

ֶפת ִמיִפי עֹוָלֶמָך ְמֻעּלֶ

ה – הּוא ַאּתָ
אריאלה גורדון 

מרצה, מנחה ורכזת 

סגל 'אלייך'

יַהֲלוֹם הַוִּּתוּר / אריאלה
ִחיָרה  ַמְלֵחם ַהּבְ ׁש ּבְ ּתּור ְמֻלּטָ ַיֲהלֹום ַהּוִ

ה  דֹוׁשָ ְכָרָחה, ַהּקְ ּמֻ ית, הַֹ ַהָחְפׁשִ

ְמָעה ֵאֶגל ּדִ ּבְ

ה ּמָ ְצלּוָלה, רֹוַתַחת, ּתַ

ְלָחָמה ׁש ְמִחיר ַלּמִ ּיֵ ֲהָבָנה – ׁשֶ ּבַ

ֶמת, ַמְחִריָדה  ְכִאיָבה, ְמַאּיֶ ּמַ ׁשֶ

נּוָחָתּה  ֶנֶפׁש ִמּמְ

צּור  ּתּור ָחָזק ּכְ ַהּוִ

ִליָטה  ָלַית ׁשְ ְחֵרר ַאׁשְ ְמׁשַ

יָקה ת ָממֹון ַעּתִ ּכֹוֵרת ֶחְרּדַ

סּוָלה  חֹון ּפְ ֲאַות ִנּצָ ַמְרִחיק ִמּתַ

ָרה  ִפּיּות – יֹוֵצר ַהְגּדָ ַמְחִזיר ִלׁשְ

ל ַעְצִמּיּות ְטהֹוָרה  ׁשֶ

א ַאּבָ

ָך ּלְ ַהּכֹל ׁשֶ
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שלהי חורף / שני
שלהי חורף תש"פ. 

האנושות כולה עוברת לדום. 

מסירה את כובעה בפני גדלות הבורא. 

עומדת נכלמת נוכח אפסיות האדם. מרכינה ראש אל מול שליח ה', 

כי הסעיר ממלכות. 

היינו שם. אנחנו, אתן. 

ברגעי  כמו  החסד  ברגעי  הצל,  ברגעי  גם  כמו  האור  ברגעי  היינו 

ההסתר, ברגעי הצמיחה כמו ברגעי השבירה –"לרגעים תבחננו".

ואספנו אותם, רגעים–רגעים. מקבצות אל תוכנו את הרגעים כולם. 

מלקטות רסיסי אור, שביבי אמונה, טל תחייה של ביטחון. צידה לחיים.

החוברת שלפניכן היא – בדיוק כמו התקופה שעברנו – שילוב בין 

האור והצל, היופי והקושי, הייאוש והתקווה.

ומתארים  הנפש  לנבכי  החודרים  עומק,  שירי  אחד  מצד  בה  יש 

תהליכים פנימיים בצל התקופה – כולם פרי עטה של אריאלה גורדון – 

אימא, סבתא, יועצת, מנחה ומרצה בסגל 'אלייך'.

 מן העבר השני – מחשבות והגיגים של אם לקטנים בעת הסגר, 

שנכתבו על ידי שני גורדון, כלתה.

זהו מעין דיאלוג – בין אישה לעצמה, בין כלה לחמותה.

 הוא מאחד בתוכו פרספקטיבות שונות על התקופה, תוך כדי שימת 

דגש על מכלול הזוויות – הרציניות והמחויכות גם יחד...

הוא נוגע באתגר, בבלבול, בשינוי הדפוסים; וגם מברך על תובנות, 

לקחים והרבה רחמים שזכינו להם.

 מקוות שייגע גם בכן. 

ויהי רצון שנהיה עטופים תמיד ברחמים גדולים, וה' יתברך יחביאנו 

בצל ידו, תחת כנפי השכינה. 

ְרסִיסֵי מַחֲׁשָבָה / שני
י.  ֶדה ָיָצאִתי. ְלַבּדִ ֶאל ַהּשָׂ

ָבה. ִלְלקֹט ְרִסיֵסי ַמֲחׁשָ

ָיִדי א ַהְצַלח ִרּבֹוִני ּבְ ָאּנָ

ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְלטֹוָבה.

 

ם ַעל יֹום ָהֶאְתמֹול ֵאַדע ְלִהְתּבֹוֵנן ּגַ ׁשֶ

נּות ִלְגּדֹל  ּמְ ִהְזּדַ ֶאְרֶאה ָטֻעּיֹות ּכְ ׁשֶ

ַאְצִליַח ִלְלקֹט ְואֹוָתם ְרִסיִסים ׁשֶ

בֹות טֹובֹות ְוַזּכֹות.  ל ַמֲחׁשָ ִיְהיּו ׁשֶ

 

ָנִתי ְטהֹוָרה ּוָ ּוְתֵהא ּכַ

ְרצּוָיה

ְלָפֶניָך.
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הרהורים / אריאלה
מתעוררת מתקופה של 6 שבועות אינטנסיביים בטירוף.

יום אחרי פורים ההמוני.  רפאל, הנכד, נולד ביום שהאסימון נפל. 

עוד עבדנו בסמינר בבוקר. 

אחר הצוהריים התחיל העולם החיצוני להתפוגג, והשאר ידוע.

גודל כזה מעורר לא רק אימה אפוקליפטית, אלא גם  שבר בסדר 

ציווי פנימי על בדק בית. 

היולדת  שבתי  אחרי  כביכול,  לשגרה  כשחוזרים  עכשיו,  דווקא 

הבית  חזר,  השקט  לביתם,  חזרו  בצמידות  איתנו  שחיו  ומשפחתה 

מסודר ומאורגן כמו שמעולם לא היה – 

דווקא עכשיו תופסת אותי המועקה, שכנראה תמיד חיכתה בשקט 

בפינה )ממושמעת הילדה(

ודוחפת אותי לצלול פנימה, למגירות פנימיות שגם הן תובעות בדק 

בית, סדר.

סדר הוא קודם כול סדר בזמן.

"נַָקע גַּלְגַּל הַזְּמַן, חַָרג מֵעַל כַּנּוֹ 

אֲבוֹי לִי, כִּי עָלַי לָׁשוּב לְהְַתִקינוֹ"

)המלט, תרגום: שלונסקי(

בדייקנות  לעצמי  מתעדת  כותבת,  יומי,  אירועים'  'יומן  משחזרת 

משחזרת  בדבקות,  יום.  יום  בפנים.  קרה  מה  בחוץ,  קרה  מה  מוזרה 

עולם – כי הרי "עָלַי לָׁשוּב לְהְַתִקינוֹ"... 

מיילים, תלמידות,  לבין, חרוצה כמו נמלה עמלנית, טלפונים,  ובין 

צוות, סמינר, חדר ועידה, מקליטה שיעורים, מכבסת, תולה, מבשלת, 

ובמעמקים – 

רגרסיה חביבה.

ודפוסי  עתיקות  חרדות  תאוצה,  תופסת  מגיחה,  הפנימית  החוויה 

הישרדות גולמיים מתחדדים.

הממשי,  בהווה  בפועל,  חווה  אני  ממשי.  באופן  בהווה  חי  העבר 

לטראומה.  שלי  הקדום  ההישרדות  אופן  את  החצי–מציאותי  במרחב 

יד, חסום ואטום לכל  אופן הישרדות שנותר תמיד סטרילי, ללא מגע 

אפשרות תמיכה והישענות.

אבל – 

מישהו היה שם... 

המגע המרפרף העכשווי של שימת לב, של עקשנות על נראות, 

של זולת שאינו מוותר, ושוב מתעקש,

מורגש, חודר, מחלחל – אל תאי הטראומה הרדומים. 

מחריד אותם מרבצם ומאפשר התמרה נפשית

למודעות 

לנראות

לחיבוק פנימי של חלקים נשכחים

להרגיש כמה את פצועה – אבל שלמה. 

חיבור נפשי אינו אשליה 

הוא ממשי ואמיץ 

רגע הדדי יקר שממלא תקווה.
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ּתְחִלַּת מַסָּע / שני
יִחיִדים ים ּכִ ֶרְך ַרּבִ ָיָצאנּו ַלּדֶ

ַמִים ֵעִדים. ָ ְלנּו ִלְפסַֹע – ַהּשׁ ּדַ ּתַ ִהׁשְ

ָוִנים ַמְסלּול ַרב – ּגְ ְזִהירּות ּבְ ְכנּו ּבִ ִהּלַ

ם ֲאָבִנים. ים, ַאְך ּגַ ּנִ ְרצּוף ׁשֹוׁשַ

חֹול ֶסַלע, ּבְ נּו ּבְ ְרּכֵ נּו ּדַ ׁשְ ַ ּשׁ ּגִ

ר' ְו'ָיכֹול' יִרים ֵמָחָדׁש 'ֶאְפׁשָ ַמְגּדִ

ל יֹום, ָנבֹוָאה. ַעְרּבֹו ׁשֶ ה, ּבְ ְוַעּתָ

ם ֵציָדה: ח ּגַ נּו. ִנּקַ ּלָ ָנבֹוָאה ּכֻ

ְלנּו, ַרְגֵלנּו ָמֲעָדה; ׁשַ ּכָ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ַאֲהָבה ּוְברְֹך. ֶחֶסד. ּבְ הּוַבְלנּו ּבְ

ע ָהָארְֹך. ּסָ נּו ַהּמַ ּלָ ֶ לֹא ִמּשׁ

נּו.  ּלָ ָנבֹוָאה. ּכֻ

ִנְזּכֹר – לֹא ֲאַנְחנּו הֹוַתְרנּו חֹוָתם

כֵֹחנּו. ע ּבְ ַלְמנּו ַמּסָ לֹא ִהׁשְ

ם  ְזכּוֵתנּו הּוא ּתָ י לֹא ּבִ ּכִ   

י –  ּכִ

ָהַלְכנּו ְועֹוֵדנּו הֹוְלִכים

ָלִכים. ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּכֹחֹו ׁשֶ  

ל יֹום, ָנבֹוָאה. ַעְרּבֹו ׁשֶ ה, ּבְ ְוַעּתָ

יל הּוא ִלְקנֹות ּכִ ר ִהׂשְ חֹו – ֲאׁשֶ ִאיׁש ּוִמּקָ

ִאיׁש ְוִלְקחֹו – ְוִעְמֵקי ּתֹוָבנֹות. 

עֹו ָנבֹוָאה. ִאיׁש ּוַמּסָ

אֹו ִאיׁש ּוַמּשָׂ   

ָעֶריָך.  ָנבֹוָאה ׁשְ

ִּים מִתְפְָּרִקים / אריאלה הַחַי
ַדִים  ין ַהּיָ ְרִקים ִלי ּבֵ ים ִמְתּפָ ַהַחּיִ

ִטיַח הֹוֵפְך ְלַמִים ׁשָ

אן ם ֲאִני ּכָ ה ׁשָ חֹר ֶזה ָלָבן. ַאּתָ ׁשָ

ַנִים ֶקת ִלׁשְ ֱאמּוָנה ִנְסּדֶ

ֵאין ְיָלִדים ּוִבּקּוֵרי ְנָכִדים

עּור, ִמְנָיִנים ִפּלֹות, ׁשִ ֵאין ּתְ

ֵאין ְנִסיעֹות, ִטיסֹות, ֵארּוִעים

ִלים רּו ַהּכֵ ּבְ ה ִנְגְמָרה, ִנׁשְ ִסּבָ ַהּמְ

ְוָאז ַמְתִחיָלה ָהֲעבֹוָדה – 

ָעִרים ְלַצְמֵצם ּפְ  

ים ִלְמחֹק ֶמְרַחּקִ   

יר ַקְרחֹוִנים  ְלַהְפׁשִ    

ה חּוׁשָ ְלַהְצִמיד ּתֹוָדָעה ַלּתְ

ִדּבּוִרים יׁש אֹוְתָך ּבְ ְלַהְרּגִ

מִֹחין ְדלּות ּדְ ַעת – ּגַ ל ּדַ ְלַקּבֵ

ר ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים. ְלַחּבֵ

ה – ֶאֶפס זּוָלְתָך ַהּכֹל ֶזה ַאּתָ

ה – ֶזה ַרק ַרֲחִמים  ְוִאם ֶזה ַאּתָ

ים נֹוָלִדים  ּוֵמַרֲחִמים – ְיׁשּועֹות ְוִנּסִ

ֶקת  ִפיָרה ִמְתַנּתֶ ְלַית ַהּכְ ׁשִ

ְעּגּוִעים י ּגַ ּלִ ַוֲאִני – ּכֻ
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אֵין לְאָן לְמַהֵר / אריאלה
ִהירּות ָהֲארּוָרה –  ַהּמְ

ל ֶחְלָקה טֹוָבה תֹוֵכנּו ּכָ ִחיָתה ּבְ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ַז'ּבֹוִטיְנְסִקי ּוְבֶגָהה ּבֶֹקר ּבְ ַבע ּבַ ׁשֶ ּבְ

ל ַהּדֹור 'ׁשּוק ָהֲעָבִדים' ֶהָחָדׁש ׁשֶ

הֹות ְטהֹורֹות ּוְקדֹוׁשֹות ים ְוִאּמָ ָנׁשִ

'ָירֹק! יק ּתַ ה – ְלַהְסּפִ ַמֲעַבר ֲחִצּיָ זֹות ְוָרצֹות ּבְ ֶנְחּפָ

 

ְכֵאב ִמְתּבֹוֶנֶנת ּבִ

ה ה ְיהּוִדּיָ ָ ִציָרה – ִאּשׁ ֵאר ַהּיְ ַעל ּפְ

ּה ַמְמַלְכּתָ ָעה זֹו ּבְ ׁשָ ֲאמּוָרה ִלְמׁשֹל ּבְ

ֶפת, מֹוָחה ה, ְרגּוָעה, ְמַלּטֶ ֲאַנּנָ ׁשַ

ה ֶרת קּוִקּיָ ל ׁשֹוקֹו, ְמַסּדֶ ֶתם ׁשֶ ּכֶ

ּלֹוָפן פּו ִמן ַהּצֶ ָמחֹות? ִהְתַקּלְ ְוַהּשְׂ

ן ּגַ ה ּבַ ה, ְמִסּבָ ל ֶנֶכד, ֲחֻתּנָ ִרית ׁשֶ ֵיׁש ִלי ּבְ

ִמְנָין ְועֹוד ִמְנָין, ֶזהּו!

אן. ַעד ּכָ

ב ַמְסלּול ֵמָחָדׁש" ֵ "ַחּשׁ

ֵמיִמית ה ׁשְ ֻקּדָ זֹו ּפְ

ׁש ַקׁש ְמקֹום ְלקֹוׁשֵ ּבִ

ֵבית ִמְדָרׁש ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ִלְפּתַֹח ָנִביא ְוִלְקרֹא ֵמָחָדׁש:

י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך  "ֵלְך ַעּמִ

ֲעֶדָך ָלְתָך ּבַ ּוְסגֹר ּדְ

ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם" )ישעיהו כו פסוק כ(

ל ֱאמּוָנה ַרק ִאּמּון ׁשֶ

ד ַהּמֹוִביָלה. ּיָ ֲאִחיָזה ֵאיָתָנה ּבַ

הֵאָחֲזוּת / אריאלה
א'ֶלה, אֹוֶהֶבת  ַאּבָ

א'ֶלה, ּכֹוֶאֶבת  ַאּבָ

א'ֶלה, רֹוָצה  ַאּבָ

א'ֶלה, ּבֹוֶדֶדת  ַאּבָ

ִדיָעה  ִלְתקַֹע ֶאת ַאְנקֹול ַהּיְ

תֹוְך ִרְקַמת ָהֱאמּוָנה  ָעמֹק ּבְ

ְפִעיָמה  ב ִמְתַרֵחב ּבִ ָלחּוׁש ֶאת ַהּלֵ

ָחה ּגָ ְגִליַמת ַהַהׁשְ ֲעטּוָפה ֵהיֵטב ּבִ
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מתחשלים / שני
לא! 

אתם לא רציניים! 

אנחנו? והילדים? 

חודשיים?!

ועוד בלי לצאת לגינה?!

כולל ערב פסח?!

זה הגיוני בערך כמו מסע ספונטני לאנטארקטיקה. 

במחשבה שנייה, זה הגיוני פחות.

מי האמין שאני, שגננוּת היה המקצוע אחרי האחרון ברשימה שלי 

)בשנות עלומיי...(

אני אסתדר עם החבורה הבלתי אפשרית הזאת???

טוב. זה לא היה קל.

לא תמיד זה היה שפוי. לפעמים בכינו.

לפעמים התפרקנו. לגמרי.

הבית בטח התפרק – בכלל לא לפעמים... 

ויודעים משהו?

חסדי ה' – אנחנו פה!

מחושלים יותר!

מחוזקים יותר!

נבהלים הרבה פחות...

כי השי"ת לימד אותנו שהילדים שלנו ניתנים לנו בהתאמה מדויקת. 

ואם הם שלנו, אז הוא נותן גם כוח.

ואם קיבלנו כוחות – ברור שבחרנו במסע אליהם. 

כי הם שלנו. 

אנטארקטיקה לא.

לְבַדּוֹ / שני 
ַוְיִהי ַהּיֹום

הֹם  ל ָהָאֶרץ ּתֵ ּכָ

ְוִתְגַעׁש ְוִתְרַעד ְוִתְסַער

הּוְגפּו, ָלתֹות ׁשֶ ּדְ

פּו ּגְ ּנִ ֲחָלִלים ׁשֶ

ְוָיִחיד ִמְתּבֹוֵנן ְויֹאַמר: 

ה  ִהּלָ ְלָך ּתְ

ָלה ְלָך ֶמְמׁשָ

ָזב ִיּמֹוטּו ֱאִליֵלי ַהּכָ

ְלָך ְמלּוָכה

ָך ּלְ ֶתר – ׁשֶ ַהּכֶ

ם עֹוָלם ֵהִבין ְוָעַזב: ּגַ

ָלַית ַהּכַֹח ַאׁשְ

ָחְכַמת ַהּמַֹח

ֵניֶהם ִלְתׁשּוָעה; ֶקר ׁשְ ׁשֶ

יָבה לֹוִגית ֲחׁשִ

ָעְצָמה ֶטְכנֹולֹוִגית

ָעה. ָ זֹו ַהּשׁ לֹא הֹוִעילּו ּבְ

ל קֹורֹוָנה, ּוְבֵהָעֵרב יֹום, עֹוד יֹום ׁשֶ

ן ָאָדם, ֲעזֹב ָנא". ְלַחׁש: "ּבֶ ת קֹול ּתִ ּבַ

ַהְרּפּו. ַהְרּפּו ָלֶכם ּוְדעּו:

ֵאין עֹוד. ָאנִֹכי הּוא!
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תכלת דומה לים / שני
יש, יש אימהות כאלה. 

לא  וקבלה  אינסופית  הֲכָלָה  שלווה.  של  אוקיינוס  רוגע.  של  ים 

מותנית של כל מה שלא יקרה. 

אני – ותאמינו לי שלקח לי זמן לתפוס אומץ ולהודות בעובדות – לא 

מהזן הזה. 

אני כן נלחצת כשהילדים שלי בודקים את השפעת הגרביטציה על 

כל מיני חפצים שבמקורם לא נועדו לעופף... ואני בפירוש לא רגועה 

כשהם מפעילים כוח פיזי מתון )או לא( זה על זה. ו – כן. מה לעשות, 

נלהבת במיוחד כשהם מחליטים שלשם הקמת המחנה  לא  גם  אני 

התורן יש צורך בהבאת כל השמיכות והכריות שזכינו לאגור מאז נהיינו 

לעם. ובעיניי, גם מראה הרצפה בתום ארוחת הצוהריים אינו המחזה 

המרהיב ביותר שזכיתי לו מעודי. 

אני  הטון המדויק שבו  ועל  האופן הספציפי  על  נדלג  וברשותכם, 

מגיבה... 

לא  לפעמים  מייחלת  אני  הנ"ל  הסיטואציות  שמול  לי  תאמינו 

לאוקיינוס. לא לים. רק לשלולית קטנה של רוגע. באמת לא יותר.

 לפעמים, באמצע ניסיונות הנפל של הסנגור העצמי, אני מסבירה 

לעצמי שהאימהות ההן של שלוות האינסוף פשוט קיבלו ילדים כאלה 

רגועים כמו התכלת, שדומה לים... שדומה לרקיע... ולכן, ורק לכן, גם 

הן מגיבות בדומה לכיסא הכבוד. 

אבל אני ברוך השם קיבלתי ילדים ש... אם כבר מדברים על ים ~~ 

~ אז הם הגלים~~ ~ הסערות ~~ ~ המערבולות~~ ~ הצונאמי~~ 

~ ובגלל זה, ורק בגלל זה אני נשמעת לפעמים כמו רב חובל שצועק 

במלוא גרונו:

 איפה סירות ההצלה??? 

ָמַיִם ׁשֶלִּי / אריאלה הַּשׁ
ים  ים, ְרָחִבים, מּוַפזִּ ֻחּלִ י ּכְ ּלִ ַמִים ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ׁשּום ָעָנן ְוִעְנָין

ים לֹא ָיִעיב ַעל ַהַחּיִ

ָאפֹר  ב לֹו ּבְ ֵכֶלת ִמְתַעְרּבֵ ּתְ

פֹור ל ּכְ ִקיָעה, ְנִגיָעה ׁשֶ ל ׁשְ ָמן ׁשֶ ַאְרּגָ

ֶמת ָאָגה ּדֹוֶקֶרת, ַהְחָמָצה ְמַאּיֶ ּדְ

ל אֹור  ְעּגּוַע ְלָיִמים ׁשֶ ּגַ

ים  אֹוטֹוְסְטָרַדת ַהַחּיִ יִלים ּבְ ֵני ְנִתיִבים ַמְקּבִ ׁשְ

יִרים  ל ׁשִ ִני ׁשֶ ל ַמֲאָבק, ׁשֵ ֶאָחד ׁשֶ

ֶקת ָרִטית ְמֻדְקּדֶ ָחה ּפְ ּגָ ָדה ְלַהׁשְ ּלָ ּבַ

ִקיָנה ְלֶנֶפׁש אֹוֶבֶדת 

י ֲאפִֹרים, ְרָחִבים, ֲאֵפִלים  ּלִ ַמִים ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֲעָנִנים ָרָכה – ְטעּוִנים ּבַ ֵמי ּבְ ׁשְ ּגִ

ל ְצָבִעים  ַפע ׁשֶ ׁשֶ לֹום ַמְפִציָעה ּבְ ל ׁשָ ת ׁשֶ ֶקׁשֶ

ְלּבּוִלים ל ּבִ עֹוֶצֶרת ַמּבּול ׁשֶ
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תקוות הקורונה / שני
משפט ששייך למחלקת ההומור השחור טוען:

"שמור את הייאוש. עוד תזדקק לו"...

וקיבלתי.  סברתי   – הימים  משכבר  מושבעת  פסימיסטית   – ואני 

שמרתי אותו. חזק. 

ושלא תחשבו – זה עלה לי בְִּריאוּת.

בכל רגעי הנפל של 'חזון האם המושלמת' שלי; בכל דקות השפל 

של ניפוץ החלומות הוורודים נוסח ה'אף פעם לא אכעס שוב'; 

גדול של שארית ההבנה הפדגוגית  וגם מול קריסתה בקול רעש 

ויציף  שעוד חשבתי שנותרה בי; המשכתי לשמור אותו. שלא יתפרץ 

את כולי.

טעם  אין  רגעים שהרגשתי שכבר  הרבה  כה  כשהיו  גם  המשכתי 

להמשיך לשמור אותו באדיקות כזו; פשוט כי לא יגיעו זמנים שאזדקק 

'מאגר  את  לשבור  פעמים שכמעט שקלתי  מעכשיו. עשרות  שוב  לו 

הייאוש לשעת חירום' ולמשוך ממנו. עכשיו. במזומן.  

אני אימא טובה כבר לא אהיה. לא בקדנציה הנוכחית, בכל אופן. 

ולמרות הכול המשכתי לאסוף את עצמי כל פעם מחדש. ממשיכה 

לשמור אותו, את מר ייאוש, לרגעי האמת שוודאי יבואו, כמו שהבטיחו 

אותם יודעי דבר...

ואז הם הגיעו, רגעי האמת. שבשבילם אגרתי ושמרתי והתגברתי – 

לא לבזבז את הייאוש... 

ימים אחרים. עידן חדש – קורונה.

קבלו מושג: 

אם פעם התמודדנו עם החברה בשעות מוגדרות שכללו: 'מבצע 

בוקר', 'מבצע צוהריים', ושיא השיאים של היום – 'מבצע השכבה' )כמה 

מדהים לתמצת שלושה קרבות אמיצים בשלוש שורות פשוטות...( – 

בימים אלו אנחנו והילדים הפכנו למקשה אחת. ובהשוואה לשלושת 

המבצעים מימי קדם, היום אנחנו במבצע אחד א – ר – ו – ך...

מבוקר עד לילה. וגם אחרי. וגם אחרי האחרי...

והסבלנות שלי עמדה למבחן פעם אחר פעם אחר פעם. ולא תמיד 

להיום.   4,000 מספר  לשאלה–דרישה–תלונה  לענות  כוח  מצאתי 

נורמליות,  של  אחד  לסנטימטר  שיוועתי  בכלל,  מעטים  לא  ולרגעים, 

שריד לארצות השפיות.

החור  בתוך  שם,  אי  להיעלם  עומדת  שאני  הרגשתי  ולפעמים 

השחור הזה...

אמוק  ריצת  מלרוץ  יותר  מתבקש  היה  מה  אתם,  תגידו  ועכשיו, 

שנים  של  מאבק  אותו  לנער  ייאוש,  אדון  את  משם  ולשלוף  למחסן 

ולאמץ אותו היישר ללב...

כך  כל  שבשבילם  חיכיתי;  שלהם  האמת  ברגעי  שדווקא  זהו.  אז 

התאמצתי; שלכבודם שמרתי עליו מכל משמר;

 דווקא אז שמעתי קול נפץ חזק מלווה בניחוח חרוך. מין 'בום על – 

קולי' הכי עוצמתי ששמעתי אי פעם. רצתי לכיוון המחסן...

צופה כבר מרחוק בעשן מיתמר... בוהה המומה בשרידיו העשנים 

של מר ייאוש, עליו שמרתי בשארית כוחותיי. דווקא הקורונה מוטטה 

אותו ויכלה לו, לייאוש. כי פתאום גיליתי שאני אולי לא מושלמת אבל 

אני לגמרי בשבילם.

 כל היום. וגם אחרי.

 ושם, בין שרידי האפר, מצאתי אותה.

קטנה. קצת מאובקת אבל עדיין מאירה – 

התקווה.

ומאז לא שמרתי אותה.

שמרתי עליה.
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ּתְפִלָּה חֲָדׁשָה / אריאלה
25 יוֹם לָעֹמֶר – תש"פ

ה נֹוְלָדה  ה ֲחָדׁשָ ִפּלָ ּתְ

ִתיָקה  ל ׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ל ְצָוָחה ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ל ִהְתמֹוְססּות ְמֵלָאה  ִליָטה, ׁשֶ ל חֶֹסר ׁשְ ׁשֶ

לֹא יֹוַדַעת ָמה רֹוָצה 

לֹא ְמִביָנה ָמה ְצִריָכה 

ַרק ִנְצֶמֶדת, ֶנֱאֶחֶזת, ִנְתֵלית

ָך. ִצּלְ ָך – סֹוָכה ּבְ ָך, ַרק ּבְ ּבְ

ים ּלִ ִנְגְמרּו ַהּמִ

ִטים ּפָ דּו ִמׁשְ ִהְתַאּיְ

ָרִקים סּוִקים, ּפְ ִרים, ִטעּוִנים, ּפְ ֶהְסּבֵ

ל ּתֹוָדָעה ע ׁשֶ ַרק ַמּגָ

ִנְרָעד

ָלָדה  ָחָזק ִמּפְ

ִפּיּות  ׁשֹוֵמר ַעל ׁשְ

מּוָלה ַעל יֹוְצָרּה ֶנֶפׁש ּגְ

אֲהוּבָה / אריאלה
ֲאהּוָבה, ְמבֶֹרֶכת, ֲעטּוָפה 

ְרחֹובֹות ִקְרָיה  ַנַחת ּבִ צֹוֶעֶדת ּבְ

ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֵדף 

ֹוט לֹא צֹוֵלף  ַהּשׁ

ק עֹון ַמְפִסיק ְלַתְקּתֵ ׁשָ

ק ּתֵ ּתַ ִניִמי ִמׁשְ ָהרֹוָדן ַהּפְ

ק  ר ִמְתַהּדֵ ַאט ַאט – ֶקׁשֶ

ד ָהעֹוָלם ְסִביִבי ִצְבעֹוִני, ְיֵפהֶפה, ְמַרּקֵ

יט ִלי ָיד  מֹוׁשִ

ר, עֹוֵתק  יַע, ְמַחּבֵ ַמְרּגִ

ְוׁשֹוֵתק
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משתדלים / שני
כ"ה באייר

זהו זה. שלחנו אותם. 

עם הרבה תפילות והרבה ברכות. ו – כן. גם עם אנחת רווחה. 

הם מתוקים, הם מקסימים, הם מלאי חן ו – כן. הם גם זקוקים לגן 

שלהם.

הלב  מעומק  והתפילה  הנשיקה  עם  יצאו,  שהם  אחרי  רגע  ואז, 

ידעתי  יהיה. האמת?  ברוך  אדון מצפון.  ושלמים, הגיע  בריאים  שיהיו 

שהוא ינצל את ההזדמנות ויקפוץ לביקור.

בטוח  "זה  רציני,  בטון  פותח  הוא  "תגידי",  להתמודד.  נשתדל  נו, 

שלושים  כמעט  שזה  לב  שמה  את  לגנים?  הזאת  השליחה  אחראי, 

ילדים? ושעוד לא עברו שבועיים מאז שמתווה הקבוצות התחיל? ושאף 

אחד, ממש אף אחד, לא יודע עדיין שום דבר על הפיילוט הזה? את 

בטוחה שזה היה הדבר הנכון?" הוא תולה בי עיניים רציניות להחריד, 

ואני נושמת עמוק ומנסה להיזכר בכל השיקולים שגרמו לי כן לשלוח, 

למרות כל הנתונים היבשים.

מה  בטוח.  זה  אם  יודעת  לא  אני  "בטוח?  אומרת,  אני  "תקשיב", 

יודעת זה – שהחבֶרה שלי היו על הקצה מכל בחינה שלא  שאני כן 

נסתכל על זה, ושלא נעים לומר – אבל גם אני הרגשתי על הקצה; 

פיורדים  לנו  שיצרו  העבודה  וחוברות  הטלפוניים  הקווים  ושנגמרו 

קטנים של שפיות בתוך הכאוס הגדול;

ושכשמסתובבים ברחוב ורואים שוב עולם נוסע ורץ ונושם – קשה 

מאוד להישאר בתוך המערה הביתית – חמה ומוגנת ככל שתהיה;

ובכלל, אם הבריכות נפתחו – מי אני שאשאיר בבית את החבריא 

שזקוקים לגנים שלהם, יותר מאשר כמה משועממים שזקוקים לבצע 

תרגילי אקרובטיקה בתוך בריכה; 

מה גם שברוך השם האוצרות שבורכנו בהם מעולם לא התיימרו 

באופן  – מה שמשפיע  בית המלוכה הבריטי  מֵייד–אין  אצילים  להיות 

לו  זקוק  ממוצע  שחדר  השיקום  ומידת  האנרגיות  הטונים,  על  ישיר 

לאחר שהִיַית דקות מספר של החבורה היקרה שלי. 

וחוץ מזה, מצפון יקר שלי, אומַר לך בכנות: אני בטוחה בדבר אחד 

רק  בטוחים.  להיות  לא  העיקר.  בעצם  זה  וזהו.  בטוחה.  לא  שאני   –

להישען ולדעת שאני לא בטוחה שזה בטיחותי ואני לא בטוחה משום 

שבאמת הכול בטוח;

אני בטוחה שעשיתי השתדלות נכונה בהתאם למצב כוחות הנפש 

– הילדים – מציאות הבית שלנו. השתדלתי להשתדל וזהו. פה נגמר 

התפקיד שלי. מכאן המושכות הועברו ישירות למי שאני שלו והילדים 

שלו, והבריאות – גם היא שלו.

עשיתי מה שיכולתי. בלי להיות בטוחה בכלום.

רק להיות בטוחה שאני בוטחת בו.
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ׁשִגְָרה / שני
עֹוֵטף רֹון ׁשֶ ּכָ ל ָאִביב – ׁשִ ָיִמים ׁשֶ

ם ָעכּור ְוׁשֹוֵטף ׁשֶ ל ּגֶ ְוָיִמים ׁשֶ

ׁש ְרּכַ ּנִ ים ׁשֶ ָיִמים ֲעִתיֵרי ִנְסיֹון ַחּיִ

ַבְענּו ַרק ַקׁש ָאַכְלנּו ַאף ׂשָ ְוָיִמים ׁשֶ

ְמָחה ַגּה ַהִחּיּוְך ְוָרְבָתה ַהּשִׂ ּנָ ָיִמים ׁשֶ

ָכה ים לֹו ָהֶעֶרב ְוָיְרָדה ֲחׁשֵ ִהְקּדִ ְוָיִמים ׁשֶ

ַאְלֵפי ִניצֹוצֹות מּוָנה ּבְ ְרָקה ַהּתְ ּבָ ָיִמים ׁשֶ

אֹוְבֵדי ָהֵעצֹות ָהַלְכנּו ּכְ ְוָיִמים ׁשֶ

אּוָלם נּו – ּכְ ִאם ַרק ַנְרִחיב ִלּבֵ

ם ּלָ יל ֶלֱאהֹב ָהְרָגִעים – ּכֻ ּכִ ְוַנׂשְ

ֶכת ּלֶ ל ׁשַ ְזַמן ׁשֶ ם ּבִ ְך ּגַ ְוֵנַדע ְלַחּיֵ

יְך ְוָלֶלֶכת ְפִקיֵדנּו – ְלַהְמׁשִ ל ּתַ ּכָ ְוָנִבין ׁשֶ

ין ִרְגֵבי ֲאָדָמה ְוָעִלים ִלְפסַֹע ּבֵ

יׁש ּוְלַהְרּגִ

ְמנָֹהִלים...

...בֶּאֱמוּנָתוֹ / אריאלה
ּלֹו, ִקְנָינֹו  ִהיא ַרק ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשֶ

ּתֹוֵקק ַמּה, ִהׁשְ ָיַגע, ָחַצב, ּכָ

ְלִרּבֹונֹו

ִבידּודֹו ְבִדידּותֹו, ּבְ ְוָקא ּבִ ּדַ

ַנְפׁשֹו ה ֶאת ֶהָחָלל ּבְ ְמַגּלֶ

א  ה ְלַמּלֵ ּסָ ּנִ ָחָלל ׁשֶ

ּלֹו –  ּלֹא ׁשֶ ָכל ָמה ׁשֶ ּבְ

ָחה, ֲחֵבִרים ּפָ ִמׁשְ

ְקִנּיֹות, ִלּמּוִדים

ִרים ֲעבֹוָדה, ֶאְתּגָ

ִרים ִסּדּוִרים ַוֲהמֹון ְקׁשָ

חֹר –  מֹו חֹר ׁשָ ְוֶהָחָלל – ּכְ

ּבֹוֵלַע ַהּכֹל!

ַרֲעבֹונֹו ָאר ּבְ ְוִנׁשְ

הּוא ְמזֹון ַנְפׁשֹו ר ָיִחיד – ׁשֶ ְלֶקׁשֶ

ָמתֹו  ַפְרֵנס ִנׁשְ ּיְ ר ָיִחיד – ׁשֶ ְלֶקׁשֶ

ִמיָהתֹו יַע ּכְ ּבִ ׂשְ ּיַ ר ָיִחיד – ׁשֶ ְלֶקׁשֶ

ה ֶאת רּוחֹו  ַחּיֶ ּיְ ר ָיִחיד – ׁשֶ ְלֶקׁשֶ
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מְצִיאוּת ׁשֶל חֲלוֹם / שני
ָהיֹה ָהְיָתה ַנֲעָרה ִעם ַצּמֹות 

ֵעיַנִים ט ָמֵלא ּתֹם ּבָ ּוַמּבָ

ָדֶל"ת ַאּמֹות  ָבה ְוָרְקָמה ָלּה ּבְ ָיׁשְ

יְנַתִים  ם ֲחלֹום ָרְקָמה ִהיא ּבֵ ּגַ

 

ָיבֹוא יֹום, לֹא ִיְרַחק, ּוְבַבִית ָחָדׁש

ים  ּכִ ְרקֹם עֹוד ּתַ ב ִהיא, ּתִ ֵתׁשֵ

ׁש  ל ּתֹוָרה ְיֵהא ָלּה ִמְקּדָ ְנָין ׁשֶ ּבִ

יַרת ַמְלָאִכים  ן ּבֹו ׁשִ ְתַנּגֵ ּתִ

 

ָמָרא ּוְסֶטְנֶדר  י, ּגְ ל ֶמׁשִ ַאְבֵרְך ׁשֶ

ין ַתּנּור ְלִכיָרה ְוִהיא – ּבֵ

א ֶאת ַהֶחֶדר קֹול ּתֹוָרה ְיַמּלֵ

יָרה  ּה ּוִפיָה – ׁשִ ִלּבָ

 

ְוִתינֹוק ַמְלָאִכי, ָענֹג ְוָטהֹור

ָמָרא  ם – ְלקֹול ַהּגְ יב ּגַ ַיְקׁשִ

אֹור  א ָאז ּבְ ִית ָקטֹן ִיְתַמּלֵ ּבַ

ל ּתֹוָרה  אֹור ֻמְפָלא ְוָקסּום ׁשֶ

ֶבת, טֹוָוה ָלּה ֲחלֹום  ְך ִהיא יֹוׁשֶ ּכָ

ה ִפּלָ ּה ּוִפיָה – ּתְ ִלּבָ

יָעה ֲהלֹום  ה, 'ֵעת ּדֹוִדים' ִהּגִ ְוִהּנֵ

ה!  ּלָ ַנֲעָרֵתנּו הֹוֶפֶכת ּכַ

 

לֹום ְלָוה ְוׁשָ ל ׁשַ ם מּוָקם, ׁשֶ ְנָין ׁשָ ּבִ

ְך  ּפָ ן ּבֹו, ִנׁשְ קֹול ּתֹוָרה ִמְתַנּגֵ

ה הֹוֵפְך ִלְמִציאּות ַהֲחלֹום  ְוִהּנֵ

ְך!  ל ּכָ ֶרת ּכָ ֶ ְוִהיא ְמֻאּשׁ

ְמֵהָרה ִנים, חֹוְלפֹות ּבִ ָ עֹוְברֹות ַהּשׁ

ם ְיָלִדים  ֵ רּוְך ַהּשׁ ִמְצָטְרִפים ּבָ

ָרה  ּיָ לּוס ׁשַ ָבר זּוג ּפְ ֵהם ּכְ

ַהֲחלֹום קֹוֵרם עֹור ְוִגיִדים! 

 

ִלים ּוְכִביָסה ְוִאי ֵסֶדר ּוִפְתאֹום – ֵיׁש ּכֵ

יׁש ֲארּוחֹות – ְלַפּנֹות, ְלַהּגִ

ֶחֶדר,  ּגּון ֵיׁש ּבֹו, ּבַ ּנִ ְוַאף ׁשֶ

יׁש.  נּוָיה ְלַהְרּגִ ִהיא ֵאיָנּה ּפְ

 

ינֹוק ַמְלָאִכי, ָענֹג ְוָטהֹור  ְוַהּתִ

יֹוֵדַע ִלְבּכֹות ַעד ְזִריָחה, ְוִהיא

ּה אֹור  ָעה ֵאין ּבָ ׁשָ ּבְ

ֶבת ִלְפָעִמים ּובֹוָכה:  יֹוׁשֶ

 

, ַנֲעָרה ִעם ַצּמֹות?  ֵהיָכן ֶנֱעַלְמּתְ

ְקוֹות, ֲחלֹומֹות?  ם – ּתִ ֵאיפֹה ַאּתֶ

ׁש? ְקּדָ יר, ַהּמִ ִ ֶסם, ַהּשׁ ֵאיפֹה ַהּקֶ

פּוָכה ְיָסה ׁשְ ָרִאיִתי ַרק ּדַ

ּבֹוֶכה, ׁשּוב ֵמָחָדׁש  ְוִתינֹוק ׁשֶ

תֹוָכּה:  ַאל ּבְ ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ ָ ְוִאּשׁ
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זֹו ִמין צּוָרה?  ֵאיְך ָלַבׁש ַהֲחלֹום ּכָ

ְגָרה ֲאפָֹרה?  ֵאיְך ָהַפְך ֶהָחזֹון ְלׁשִ

 

ֵאיְך ִהיא, ַנֲעַרת ָהַרּכּות ְוַהּתֹם 

ֵהִריָמה ַהּיֹום קֹול ְצָעָקה? 

ִהיא – ֶשֲחלֹוָמה לֹא ָהָיה ּבֹו ְמתֹם 

יר – מּוָעָקה?  ִ ָהְפָכה ַהּשׁ

 

ְבֵרי ֲחלֹוִמי? אֶתם – ׁשִ ֵאיפֹה ֶנְחּבֵ

י ֶאְתֶכם, ֶאת ַעְצִמי ְרּתִ לֹא ִהּכַ

ִריָחה רֹוָבה ַלזְּ ּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוָאז, ּבְ

ְזרֹוָעּה  ב ּבִ ינֹוק ְמַיּבֵ ּתִ

ִהיא ׁשֹוַמַעת קֹול עֹוֶלה ִמּתֹוָכּה

רְֹך: "ַאּתְ רֹוָאה?"  לֹוֵחׁש ָלּה ּבְ

"ָמה ִלְראֹות?" ִהיא ׁשֹוֶאֶלת 

קֹוָלּה  ל ֵאיְנסֹוף ּבְ ֲעֵיפּות ׁשֶ

ין ֲעָרֶפל ַמְבִחיָנה ִהיא  ּוִמּבֵ

ל ָזָהב ְלמּוָלּה  אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּבְ

ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך" "ׁשַ

ל אֹור ֶלט ׁשֶ ׁשֶ תּוב ּבְ ְך ּכָ ּכָ

ִביָקה  ה ַהּדְ ה – ִעם ָהִרְצּפָ קֹום ַהזֶּ י ַהּמָ ּכִ

ָחׁשּוב הּוא! ָקדֹוׁש ְוָטהֹור. 

 

ל ּגֹוֵני ֶהָאפֹר  ין ּכָ ּבֵ

פֹור  ם ְוַהּכְ ין ִרְגׁשֹות ָהָאׁשָ ּבֵ

ְגָרה ִביָסה ְוֵכִלים ְוׁשִ ין ּכְ ּבֵ

יָרה!  ֲעַדִין – זֹוִהי ׁשִ

 

ַהֲחלֹום לֹא ָנגֹוז. לֹא ָהַפְך ִלְרִסיִסים 

ם!  ם ְונֹוׁשֵ הּוא ַחי ְוַקּיָ

ְקִסים  יָתה ַהּמַ ְתֵלי ּבֵ ין ּכָ אן. ּבֵ הּוא ּכָ

ם.  ֵ ן ְלַהּשׁ ּכָ ֵהִקיָמה – ִמׁשְ ׁשֶ

 

ִריָחה רֹוָבה ַלזְּ ּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוָכְך, ּבְ

יר ֵמָחָדׁש  ִהיא לֹוֶמֶדת ְלַהּכִ

ֵמָחה יָתה – ּוׂשְ ל ּבֵ ֲחלֹומֹו ׁשֶ

ׁש! ְכָתה ְלָהִקים לֹו ִמְקּדָ ֶשזָּ
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השנייה הזאת / שני
השניות הקריטיות של הקורונה... 

דבק  כתמי  לבין  יסודית  שטיפה  אחרי  נוצצת  רצפה  בין  המרחק 

שחרחרים שמאיימים להדביק את סוליות הקרוקס שלך לרצפה – הוא 

בדיוק שנייה אחת;

השנייה הזאת שבה הצדיק התורן היטה את כוס הפטל שלו בזווית 

קריטית...

)החד  הכלים  במיטב  לתפארת  ערוך  שבת  שולחן  בין  המרחק 

הרצפה  על  מתגוללים  וסכו"ם  כוסות  צלחות,  לבין  כמובן(  פעמיים   –

במחול בלתי אלגנטי בעליל – הוא בדיוק שנייה אחת;

השנייה הזאת שהקטן שלך החליט בה למשוך את הניילון...

על  לתומה  שעומדת  ומלאה  שלמה  גרבר  צנצנת  בין  המרחק 

כיסאות מנוקדים בנתזי פרי   – – ארונות מטבח  לבין רצפה  השולחן, 

בשילוב שברי זכוכית – הוא בדיוק שנייה אחת; 

השנייה הזאת שבה העזת לסובב את העיניים מהבחור העצמאי בן 

השנתיים שיושב על הכיסא מולך...

המרחק בין האפשרות לתקשר עם תבל ומלואה בשיחות מרתקות 

וקליטה מלאה, לבין חוסר יכולת בסיסית לענות אפילו לבעלך לפלאפון 

– הוא בדיוק שנייה אחת;

השנייה הזאת שבה קלטת אותם מזווית העין משיטים את הפלאפון 

שלך באמבטיה בצוותא חדא עם חבורת ברווזונים צהבהבים...

נפנוף  לבין  נהדר,  אוויר  במיזוג  שבת  בשולחן  ישיבה  בין  המרחק 

אינטנסיבי, על גבול ההיסטרי, בכל האמצעים העומדים לרשותכם – 

הוא בדיוק שנייה אחת;

גיליתם שמישהו מהחבֶרה שיחק בשלט של  השנייה הזאת שבה 

המזגן בדיוק בשבת הכי חמה של השנה...

המרחק בין חיים שבלוניים שיש בהם סדר וגדרים קבועים מראש, 

לבין חיים מלאי צבע, מקוריות והפתעות הכי לא צפויות שיש – הוא 

בדיוק שנייה אחת;

השנייה הזאת שבה את מגלה מה הם עוללו הפעם...

בַּת ׁשֶלִּי / אריאלה
ערב פסח תש"פ

ְך ָלֵתת ָלְך  ל ּכָ ֲאִני רֹוָצה ּכָ

ִמיָכה  ֶאת ַהִחּבּוק, ֶאת ַהּתְ

ֶדר  ת ֵליל ַהּסֵ ֶאת ֶעְרּכַ

ה  ִפּלָ ֶאת ַהּתְ

ָקר  ֶאת ַהֲחרֶֹסת, ֶאת ַהּבָ

ָנה ת ֲהָגָנה ְוַגם ַמּתָ ֶרׁשֶ

ִמיַכת ָהֱאמּוָנה  ׂשְ ַלֲעטֹף אֹוָתְך ּבִ

ָחה ּגָ ִטיַח ַהׁשְ ֶלֱארֹג ָלְך ׁשְ

ִליָדה ְועּוָגה  ק אֹוָתְך ִעם ּגְ ְלַפּנֵ

ְרָסה ִלְמנּוָחה  ד ָלְך ּכֻ ְלַרּפֵ

ְתבּוָנה ָך ּבִ ְעּתְ ב ּדַ ֵ ְלַיּשׁ

ל זֹאת –  ּומּול ּכָ

ִנְמַחק ָה'ֲאִני'

כֶֹלת ִהְתּפֹוְגָגה ַהּיְ

ִהְתַמֵעט ָהָרצֹון

בֶֹלת ָיְרָדה ַהּסְ

ת ֶל ּבֹ ְר ַע ְמ
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לִגְדֹּל / אריאלה
ְקִביעּות עֹוָלם ִחיצֹוִני ִמְתּפֹוֵגג ּבִ

ִגיעּות יט ֶאת ַהּפְ ף, ִמְתמֹוֵסס, ַמְפׁשִ ִמְתַקּלֵ

ָלה ה, ְנבֹוָכה, ְמֻבְלּבָ ּנֹוְתָרה ֵעיֻרּמָ ׁשֶ

יִטיָבה?! ה ַהּטֹוָבה ְוַהּמֵ ה ַהַהְכָחׁשָ ַאּיֵ

ים?! פּוִסים ָהאֹוְטִמים, ְמִגּנִ ה ַהּדְ ַאּיֵ

ִאירּו ִלי ְלַמְפֵרַע. ׁשְ ְלָפחֹות ַהְדָחָקה ַאַחת ּתַ

ע?! ּגֵ ּתַ ֶאׁשְ רֹוִצים ׁשֶ

ְדָמָמה ֶקט, ּבִ ׁשֶ ַאט ַאט, ּבְ

קּוָפה  ֵמֲאחֹוֵרי חֹוָמה ׁשְ

צֹוֵמַח ֶמְרָחב ּפֹוֶטְנְצָיאִלי ַרֲעָנן

ן ָחִקים ָחָדׁש, ְמֻבְלּגָ ן ִמׂשְ ּגַ

ה, ַנְדֵנָדה  ָקרּוֶסָלה, ַמְגֵלׁשָ

ה  ּנָ ּתַ רּות ּתֹוָדָעה ִמׁשְ ם ְלׁשֵ ּלָ ּכֻ

ְחֶרֶרת, ָעָפה ַעל ַעְצָמּה  ת, ִמְסּתַ ּגֹוֶלׁשֶ

ה ּבָ ֶקת ּבֻ ָרָצה, צֹוֶחֶקת, ְמַחּבֶ

ְפָיּה יָזה ַמִים, ְמֻעֶלֶפת ִמּיָ קֹוֶפֶצת, ַמּתִ

ה  ה ְוַזּכָ ּמָ ה ּתַ ל ַיְלּדָ ׁשֶ

ָלה ְרׁשּות  ּבְ ּקִ ׁשֶ

ִלְהיֹות ַעְצָמּה

חֶֶדר 130 – נִיר עֶצְיוֹן / אריאלה

ְך נֹוֵכַח  ל ּכָ ם, ּכָ ם ַקּיָ ַהּיָ

יו ּלָ ְפַעת ּגַ ׁשִ ּבְ

ְמֻצּלֹוָתיו נֹוֵטר סֹוד ּבִ

ָאִדיׁש ִלְסִביבֹוָתיו

כֹל–ָירֹק  חֹל–ּתָ ּכָ

ְצָבָעיו ַע ּבִ ְמַתְעּתֵ

נֹוף ַיְלדּות ָקדּום

ֶפׁש ּנֶ יַע חֹוָתמֹו ּבַ ִהְטּבִ ׁשֶ

ת ֶמְרָחֶביָה  ׂשֶ ָכל ָמקֹום: ְמַחּפֶ ּבְ ֶנֶפׁש ׁשֶ

יַהָ ְזָרֵמֶ ֶטת ּבִ ִמְתַחּבֶ    

יָה צֹוֶלֶלת ְלַמֲעַמּקֶ     

חֹוֶפיָה ל ֶצֶדף ּבְ ִאיָרה חֹוָתם ׁשֶ ַמׁשְ

ְגבּולֹוֶתיָה יר ּבִ ל ׁשִ ׁשֶ   

ֶגל  ל ּדֶ ת ְסִביבֹוֶתיָה, ֵאיֶזה ֶצַבע ׁשֶ ּבֹוֶלׁשֶ

יֶליָה? ְמִניִפים ַמּצִ

ָלָבן  טּוָחה ֲעטּוָפה ּבְ קּות ּבְ ִהְתַרּפְ

אן  ֲאִני ּכָ

חֹוף מּוַגן
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ּתוָֹדה
עֹוֶמֶדת ְלָפֶניָך ּומֹוָדה  ׁשֶ ּכְ

ק  ֶמת ֲהִכי ְמֻדּיָ ְמֻמּקֶ

ק  לּוְלָין ַעל ֶחֶבל ּדַ

ָאָגה  ְחֶרֶרת ִמּדְ ְמׁשֻ  

יָמה  ׂשִ ּמְ ֶזת ּבַ ְמֻרּכֶ  

ָכל ַהֲהָוָיה  ֶרת ּבְ ְמֻחּבֶ  

ל יִֹפי ַוֲחָוָיה  ר ׁשֶ ְלעֹׁשֶ  

ים ִאּיִ ר ּוְגִמיׁשּות ִעּלָ ּכֹׁשֶ

ָעה  ּנּוי ְוַהְפּתָ ל ׁשִ ִמים ּכָ ְמַקּדְ

יָמה ֲעמּוָקה ּוְסִדיָרה ְנׁשִ

ִסיָעה ָכל ּפְ ִניָמה ְוַהחּוָצה ּבְ ֶרת ּפְ ְמֻחּבֶ

ֶדת ּתֹוָדָעה  ת ֲהָגָנה ְמַרּפֶ ֶרׁשֶ

ֶחֶבל  ה – ַמֲחִזיק ּבַ ה, ַרק ַאּתָ ַאּתָ

צֹוֶעֶדת ִלְקָראְתָך

תודות
מודה מקרב לב,

לתוכנית 'אלייך' בהובלתה של ד"ר פלורה מור ותחת ניהולו של 

ד"ר רמי סולימני, מנכ"ל 'אשלים' בתמיכתה הנדיבה של קרן וואהל, 

ולמחוז החרדי – משרד החינוך בהנהגתה של הגב' רות אלמליח, 

מנהלת בפועל של המחוז, המשמש אכסניה מגדלת, מכבדת ומכובדת 

כלל  קידום  על  ואמונות  מתפתחות  שלומדות,  חינוך  נשות  לאלפי 

התלמידות במערכת החינוך של הקהילה החרדית;

הפסיכו– התפיסה  מפתחת  והיחידה,  האחת  מור  פלורה  לד"ר 

ליחסים  דוגמה  הוא  בינינו  והמשמעותי  העמוק  שהקשר  חינוכית, 

שמפתחים ומרווים את הנפש;

לצוות ה'מובילות' היקר והחשוב, שמלווה בחום ובמקצועיות; 

למיכל לימן היקרה, שתומכת ומכילה בחוכמה ובידידות כנה;

למשפחה אהובה, שכל אוצרות תבל כלולים בה; 

לשני – כלה נדירה, שותפה אמיתית ליצירה.

ואליך ריבוני – 

ּ לָךְ" "כִּי ִמּמְךָ ַהכֹּל וִּמיְָּדךָ נַָתנּו

ְנַהר ַרֲחֶמיָך ָטה ּבִ ׁשָ

ִדינּור ֲחָסֶדיָך טֹוֶבֶלת ּבְ

ֶניָך ְפַעת אֹור ּפָ ִ ְנֶוֶרת ִמּשׁ ִמְסּתַ

ל ִמּדֹוֶתיָך ְפָנה ׁשֶ ָנָחה ַעל ֵזֵרי ַהַדּ

ֶפת ִמיִפי עֹוָלֶמָך ְמֻעּלֶ

ה – הּוא ַאּתָ
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