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דברי פתיחה

בשני הכרכים שלפניכם נצא למסע מרגש בנקודות זמן מחייהם של אלי ודינה )דבי( הורביץ. נתבונן בתמונות, 
נקרא מכתבים, נזכר בגעגועים, נבכה ונצחק. נשמע שיעורים - הדרכה לחיים. 

אבא ואמא השאירו אחריהם אוצר עצום. מכתבים מרגשים בינהם ולאחרים. אבא היה מסכם כל יום בקלסריו 
את מהלכי השיעורים שהכין, שיעורים שגם הוקלטו. הוא גם עשה חשבון נפש תדיר ביומניו. תיעודים של 
אמא מגיעים מיומנה וממכתביה הרבים וכן בזכות הקלטת קלטות שלה להוריה מתקופת עלייתה לארץ.

באותה תקופה מחירי שיחה מהארץ לאמריקה היו יקרים מאוד ואיכות השיחה הייתה גרועה ביותר )אמא 
תמיד הייתה צועקת כדי שישמעו אותה(. שליחת קלטות בדואר היה פתרון זול ונוח שאיפשר לדבר בשלווה 

ובלי לחץ. מקלטות אלו ניתן ללמוד את הלך רוחה של אמא בתקופה הסוערת והמרגשת בחייה.

מה  את  רק  להביא  כמובן,  עיני,  לנגד  שמתי  החומר,  איסוף  של  והמטלטלת  המרגשת  העבודה  במהלך 
שחשבתי שעשוי לסייע לנו ולדורות הבאים להכיר ככל האפשר את אישיותם האצילית והמיוחדת ודברים 

שניתן ללמוד מהם, לשאוף אליהם ולאמץ לחיינו אנו. 

ניתן ללמוד על גדולתם, על  אישיים שחשבתי שגם מהם  יותר  במקרים אחדים בחרתי להביא גם דברים 
המודעות העצמית הגדולה, עבודת הנפש התמידית ומעל הכל - האהבה הגדולה בינהם גם בעיתות משבר. 
בדילמה בין להניח למכתבים האישיים לבין הכנסתם לספר, העדפתי להרוויח עוד רובד מאישיותם, להריח, 

להרגיש, לצחוק ולבכות.

לאורך הספר שזורים איורים שאבא ואמא שירבטו בשולי דפים שהם סיכמו. השירבוטים המופשטים יותר הם 
של אבא ואילו המובחנים יותר הם של אמא.

הספר מלווה ב QR )הריבוע השחור(. בכל פעם שנתקלים בו בספר, ניתן לפתוח את מצלמת 
הטלפון מעל הריבוע ולהיכנס ישר לקטע שמיעה של הסיפור, או צפיה בסירטון. מאוד מומלץ 
לשמוע את קולה העדין של אמא או האינטונציה שבה אבא מעביר את המסר, זה מעצים מאוד 
שמפאת  הקלטות,  של  המלא  לתרגום  להגיע  ניתן  הקוד  בסריקת  יותר.  להתחבר  ומאפשר 

אורכן, רק קטעים מהן צוטטו בספר.

לדובר  ובהתאם  לגילם  שמם בהתאם  את  להציג  השתדלתי  בספר  אך  ואמא,  אבא  להם  קראתי  בחייהם 
ולתקופה - יש שהכירו את אלי ודבי, יש שהכירו את אלי ודינה, יש שהכירו את המורה דינה ויש שהכירו את 

הרב אלי, יש שהכירו אותם כאבא ואמא ויש שהכירו ויכירו אותם כסבא וסבתא מיוחדים שהותירו 
אחריהם הרבה אהבה, משמעות והומור. 

רציחתם הנוראית הותירה כאב עצום וגעגוע אינסופי, ואני מאחל שהמפגש עם אישיותם בין 
דפי הספר, יגרום לכם את מה שאני מרגיש, חיבור עוצמתי שהוא מעבר למפגש הפיזי. אני 

שואב כוחות מאמונתם, גם אם זו לא אמונתי, ואני מקווה שכך יהיה גם לכם.

תוך כדי הקריאה בספר, סביר להניח שיצוצו זיכרונות, הגיגים או מחשבות. אשמח אם 
תשתפו באתר האינטרנט לזכרם, lizkor.net , ניתן להוסיף בקלות, בתחתית העמוד.

משיקולי נוחות הספר מחולק ל 2 כרכים בשל גודלו. 

צבי הורביץ

בכרך זה

בכרך השני

אלי ודינה הורביץ אלי ודינה הורביץ

התורמוס מהטיול האחרוןהתורמוס מהטיול האחרון

https://youtu.be/aiMPnMj5RbE
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של  התמודדויות  בתוכו  שוזר  ואלי  דינה  של  המיוחד  סיפורם 
חיפוש משמעות וזהות, שינויי תרבות, שפה וארץ. בניית זוגיות 

והתמודדות עם סיבוכי הריון ובעיות אחרות. 

מהרגע שבו קשרו את חייהם יחד, הם ביססו את אהבתם אחד 
כלפי השניה ואת אמונתם בקב״ה מבלי לוותר על חייהם הקודמים 

עם משפחתם, ובהקשבה מתמדת לנפש ולתחביבים שלהם. 

הוא בנם  אלי   .)31.8.51( נולד כאלנתן בכפר הרוא״ה בישראל, בכ״ט באב תשי״א  אלי 
הבכור של הרב משה )אליהו( ולאה הורביץ. הוא קיבל את שמו אלנתן כביטוי לתחושת 

ההודיה על לידתו לאחר שמונה שנים בהם לא הצליחה אמו להרות. 

בכפר הרוא״ה כיהן אביו כרב בישיבת בני עקיבא משם נשלח על ידי הרב נריה להקים את 
ישיבת בני עקיבא במירון.

בהיות אלי בן כחצי שנה, חזרו הוריו לארצות הברית, תחילה בשל צורך בטיפול רפואי בגידול 
שפיר אצל אלי, ובהמשך נשארו שם לצורך תפקידי ניהול שקיבל אביו במוסדות יהודיים. 

משפחתו  עברה  עשר,  בגיל  ובהיותו  ביץ׳ בפלורידה  אלי במיאמי  גדל  ילדותו  שנות  רוב 
לסילבר ספרינג שבמרילנד, שם כיהן אביו כמנהל בית הספר היהודי.

סיפור חייהם

בו אלי, אלנתן להשתמש  שהחלה  עברי  שם  זהו  דינה  השם  דבי.  וכונתה  רות  כדברה  נולדה  דינה 
תשי״ג  בניסן  בא׳  הברית,  ארצות  בירת  בוושינגטון,  נולדה  היא  לישראל.  כשהגיעה 

 .)17.3.53(

דבי היא בתם הקטנה של מני )מנחם מנדל עמנואל( וברניס )חיה בילא( וולף. בוושינגטון 
עבד אביה כאיש רכש בפנטגון. אמה עבדה בראיית חשבונות.

למרות שדבי גדלה בבית שאינו דתי, בסילבר ספרינג - מרילנד, הוריה, שעבדו שניהם, העדיפו 
לשלוח אותה לבית ספר יהודי שבו לומדים גם בימי ראשון. כך היא הגיעה לבית הספר היהודי 

ה- ״Hebrew Academy״ אותו ניהל בהמשך הרב משה הורביץ- אביו של אלי. 

בתקופת לימודיה, נקשרה דבי לבת המנהל, טובי )טובה( הורביץ והם היו לחברות טובות. 
דבי מצאה בביתם חמימות ואווירה יהודית דתית שלא הכירה בביתה. דבי נהנתה להתארח 

אצלם בשבתות ובחגים.

לצפייה בקטעי וידאו מילדותה של דבי

דבי, דינה

סיפור חייהםסיפור חייהם

https://www.lizkor.net/post/%D7%A7%D7%98%D7%A2%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%99
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אלי 
בשנות נעוריו הצעירות בחר אלי לשים את עולם התורה והיהדות מאחוריו. היו אלו שנות 

השישים של ההיפים בארצות הברית ואלי התמזג היטב עם האווירה.

בהיות אלי בן 16, לאחר גילגולים של חיפוש עצמי ברחבי ארה״ב, הוא הגיע לביקור קצר 
בישראל אצל הדודה שושנה כרמלי - אחות של אמו מקיבוץ חולתה, קיבוץ של השומר 

הצעיר, משם תיכנן להמשיך להודו ללמוד ולהכיר את אמונת הבודהיזים. 

אלי התאהב בארץ ובמשפחת כרמלי שאירחה אותו. הוא נשאר להתגורר אצלם בקיבוץ 
חולתה שבעמק החולה. 

כפי שסיפר אלי שנים אחר כך, הוא מעולם לא נטש את תוכניותיו להמשיך להודו, אלא 
שהוא לא מיצה את מה שהוא מקבל מתורת ישראל. 

בתקופה זו בחולתה אלי נקשר מאוד לדודים, שושנה ונחום, ש׳הזריקו׳ בו ציונות במינון 
לו  סייע  ואשר  שייכות  להרגיש  לאלי  שגרם  חיבור  ולארץ.  לעם  חזק  אותו  וחיברו  גבוה 
להתמודד עם קשיי הקליטה. אלי אף קשר את שמו אליהם ועד היום מכירים אותו בקיבוץ 

בשם אלי כרמלי.

בתקופתו בחולתה אלי התחבר לשורשיות הישראלית ונקשר לעבודת האדמה. אלי עבד 
בגידולי שדה בשדות הקיבוץ ובעיקר אהב ל׳הוציא מפריה׳ בגידול ירקות ופרחים בערוגה 

שהקים. 

בהגיעו לגיל גיוס, התגייס אלי לצה״ל, לצנחנים. באותה תקופה של שירותו הצבאי, שבה 
משפחתו של אלי לישראל, בעקבותיו. משפחת הורביץ עברה ארבע דירות עד שהתמקמה 

סופית בבית וגן בירושלים. 

BMT, ישיבה לבחורים  אביו של אלי הקים בירושלים את ישיבת ״בית מדרש תורה״ ה- 
אמריקאים שהוא עמד בראשה והביא אליה מידי שנה תלמידים מאמריקה.

דבי
חד  לתכנית  בירושלים  ב״מכללה״  לימודים  לשנת   18 בת  בהיותה  לישראל  הגיעה  דבי 
שנתית לבנות אמריקאיות. הגעתה של דבי לישראל הייתה בהסכמה, אך למורת רוחם 

של הוריה שחששו שלימודי היהדות ישבשו את המשך הקרייה שלה.

הכירה  שאותם  הורביץ,  משפחת  הייתה דבי בת-בית בבית  לימודיה בישראל,  בתקופת 
היטב מלימודיה בארצות הברית, מבית הספר שניהל האב משה ומהחברות הטובה עם 

בתו טובי.

בבית זה, בירושלים, פגשה דבי את אלי שהגיע לביקורים אצל הוריו. ביקור אחד, משמעותי 
במיוחד, היה בחוה״מ פסח כשאלי, שלא הרגיש טוב, הגיע מהצבא לביקור בבית הוריו ורק 
דבי שנשארה לחגוג יום טוב שני של גלויות הייתה שם. אלי שיכנע אותה לצאת איתו לטיול 

על הר מלחה, לגמור את הפילם במצלמה.

סיפור חייהם
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דבי  את  להניא  ניסו  השניים  של  כשהוריהם  גם  כבתה,  לא  שניצתה,  האהבה  אש 
מארץ  הרחוקה  הלימודים  משנת  מוטרדים  מאוד  היו  דבי  של  הוריה  הזה.  מהקשר 
מגוריה והם ייעדו לה להתפתח באקדמיה, אולי כמתמטיקאית, מוסיקאית או כרופאה. 
מבחינת הוריה של דבי, הקשר עם אלי רק עלול להרחיק אותה מהתפתחות נורמלית 

של קריירה וממשפחתה.

הוריו של אלי ישבו עם דבי וניסו לסייע לה, לבקשתה, להחליט אם להתחתן עם אלי, 
בנם. הרב משה ולאה הורביץ הרגישו רגשות חמים מאוד לדבי וראו אותה כבתם. הם 
ראו את התהליך שהיא עושה בהתקרבות אל היהדות והם חששו שבנם לא מתאים לה.

ההתאהבות של השניים נרקמה דווקא בזמן שכל אחד מהם עשה את הכיוון ההפוך 
בזהותו הדתית, דבי הוקסמה והתקרבה ליהדות, בעוד שאלי, שכבר בגיל 15 עזב את 
הדת, ניסה לשכנע את דבי שהכול שטויות. הקשר בין השניים היה חזק ואוהב מהרגע 
החיים  אהבת  את  מחדש  סללו  יחד  מיוחדת,  חיים  דרך  וגיבשו  ביררו  יחד  הראשון. 

מתוך התורה והתקרבו ליהדות. 

למשפחתה.  הברית  לארצות  דבי  חזרה  הקשר,  שהתחזק  לאחר  חודשים  מספר 
בנוגע  הוריה  עם  בהתמודדות  נפשיים  בקשיים  ולוותה  מאתגרת  הייתה  זו  תקופה 
לכשרות הבית וקשיי תקשורת עם אלי שחיכה בארץ וחשש מהשפעה שלילית של 

הגולה על דבי.

בתקופה זו הזדהתה דבי בשם העברי דינה על אף שלא חיבבה את השם שהזכיר לה 
׳דין׳ ונשמע לה נוקשה ופחות מתאים לנפשה, אך היא נשארה עם שם זה. משפחתה 

ומכריה המשיכו תמיד לקרוא לה דבי.

אלי החל ללמוד בישיבת ״מרכז הרב״ בירושלים, אצל הרב צבי יהודה קוק זצ״ל, בנו 
של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והתמסר כולו לבירור דרכו על ידי הדבקות במוריו, 

הרב עודד וולנסקי והרב צבי טאו. 

החתונה תחילת הזוגיות

אשת חיל 

מי ימצא... 

ואת עלית 

על כולנה
)משלי ל״א(



15 14

לאחר חתונתם, שהתקיימה בישבת ״מרכז הרב״ ביום י׳ באב תשל״ג )1973(, התגוררו 
אלי ודינה בשכונת מקור ברוך הסמוכה לשוק מחנה יהודה בירושלים, ובנו יחד את ביתם 
ובצנעה. אלי הצטרף לגרעין ״קשת״ בקוניטרה שברמת הגולן, אך הוא  הרוחני בדלות 

חזר לירושלים עם לידת בתו הבכורה בת שבע - קשת. 

לאחר לידתה של בת שבע עברה המשפחה הצעירה להתגורר במושב רמת מגשימים 
ברמת הגולן, שם למד אלי בכולל שהקים הרב גורן זצ״ל. מידי שבוע נסע אלי ללמוד עם 

הרב שלמה אבינר ששימש כרב קיבוץ לביא. 

את המשך מסלולו הרוחני עשה אלי בישיבת ״מרץ״ של הרב יוסי שריד במבשרת ציון, הם 
עברו להתגורר במרכז הקליטה במבשרת שם נולד בנם צבי. לאחר מכן עברו להתגורר 

בטלז-סטון הסמוכה.

ברמות-אשכול  פאג״י  שיכון  החרדית  לשכונה  המשפחה  עברה   )1979( תש״מ  בשנת 
בירושלים שם נולדו בנותיהם נחמה ושולמית, 

אלי חזר ללמוד בישיבת ״מרכז הרב״ והחל ללמד בתלמוד תורה מורשה. תלמוד תורה 
ולימדה פסנתר בבית.  ציוני דתי בהשקפת תורת הרב קוק. דינה עבדה בגידול הילדים 

מאוחר יותר עברה המשפחה לשכונת קרית משה הסמוכה לישיבת ״מרכז הרב״. 

בתקופה זו עלו הוריה של דינה לישראל לגור קרוב לבתם והם רכשו בית במעלה אדומים, 
אולם כעבור חודשיים, בל״ג בעומר, נפטר אביה של דינה מהתקף לב.

המשפחה עברה לקרית ארבע בשנת תשמ״ה )1984(, שם הספיקה המשפחה לעבור 
שלוש דירות, כשתחנתם הסופית בבניין 35 כשקנו וחיברו שתי דירות עמידר. שתי הדירות 
ניקו  דודים,  ובני  החברים  הילדים,  ודינה,  שאלי  ״ניר״  ישיבת  של  ורקוב  עזוב  מחסן  היו 
חיברו ושיפצו. הדירות הפכו לבית שהיה מלא אהבה וקדושה. מלא באורחים, תלמידים, 

תלמידות וחברים. בית של משפחה אוהבת. בית שהפך למזבח.

סיפור חייהם

מקימים בית נאמן בישראל )בהרבה מקומות בישראל(

סיפור חייהם
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מפעל חייהם
הרב אלי לימד תורה במקומות רבים, ביניהם ישיבת שבי חברון, שהייתה מקום עבודתו 
העיקרי, מדרשת הרובע שבירושלים העתיקה, מדרשת שירת חברון, מדרשת ראשית, 
ישיבת מעלה חבר, ישיבת מצפה רמון, ישיבת תל אביב ונצרים. במהלך השנים הרב 
והעביר  מורה  באלון  מלמדים  בירושלים,  מורשה  תורה  בתלמוד  ילדים  גם  לימד  אלי 
לארצות  אלי  הרב  טס  כשנה  במשך  כן,  כמו  הארץ.  ברחבי  שונים  במקומות  שיעורים 

הברית בכל חודש לסוף שבוע שבו העביר שיעורי תורה בקהילות שונות.

הרב אלי לימד והרצה והתאמץ, על אף שסבל מבעיה קשה במיתרי הקול שמאוד הגבילה 
את יכולתו לדבר ולעיתים קרובות היה נופל למשכב ונזקק לתעניות דיבור ארוכות.

 בשעות הפנאי הירבה אלי, בעל ידי זהב, לעסוק בנגרות ובטיפוח הגינה. הוא בנה במקצועיות 
רבה את כל ארונות הספרים בבית ורהיטים נוספים וטיפח באהבה רבה את הגינה שהקים. 

דינה השלימה תואר ראשון בחינוך ותואר שני במוסיקה. מלבד היותה מורה לפסנתר, היא 
וכמורה למגמה למוסיקה באולפנה  עבדה כמחנכת באולפנה לבנות בקרית ארבע 
נוספות. היא  ובמדרשות  ובהמשך לימדה הוראה במדרשת הרובע בירושלים העתיקה 
נודעה בהיותה מחנכת אהובה המסורה לתלמידותיה בכל רמ״ח אבריה. רבים ראו בה 

מדריכה לחיים ואוזן קשבת.

סיפור חייהםסיפור חייהם
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הרצח
כמו בחייהם, אשר היו יחד בכל, כך במותם - הרב אלי ודינה הי״ד נרצחו בביתם, בעיצומה 

של סעודת שבת, בערב שבת קודש פרשת פקודי, ד׳ אדר ב׳ תשס״ג )7.3.2003(,

בתום יום טיול בים של פרחי האביב אחרי שבוע מושלג, חזרו אלי ודינה להתכונן לשבת. 
שלושת הילדים הגדולים, בת שבע, צבי ונחמה, היו כבר נשואים והיו כל אחד בביתו. צבי 

התחתן ארבעה חודשים לפני אותה שבת.

שולמית שעדיין גרה בבית, נסעה לשבת באילת. איתמר שקד, השכן שהיה בן בית, נכנס 
לפני סעודת ליל שבת והודיע שהוא הולך לסעוד אצל חברים. כך נוצר מצב נדיר מאוד 

שבה סעדו אלי ודינה לבדם בליל שבת.

החשמלית  הגדר  את  שחתכו   ,16 בני  רוצחים  מחבלים,  שני  חדרו  הסעודה  באמצע 
ודינה. סייר הבטחון שהגיע בעקבות  של קרית ארבע בנקודה הקרובה לביתם של אלי 
לא זיהה את המחבלים שהסתתרו. לאחר שעזב הסייר,  ההתראה שהתקבלה במוקד, 
ונתקלו בבני זוג שהיו  ישיבה, טיפסו במעלה הרחוב  המחבלים, שהיו מחופשים לבחורי 
תורנים שכונתיים לפטרל על מנת להגביר את הביטחון בתקופה רוויית פיגועים וחדירות 
מחבלים. לאחר שהמחבלים פצעו קשה את האשה ורדפו אחרי בעלה, הם קפצו מעל גדר 

אבנים נמוכה ורצו לפתח ביתם של משפחת הורביץ.

ארבעה פתחים היו לבית של משפחת הורביץ, כאוהלו של אברהם אבינו, אחד מכל צד, 
אך אלי ודינה לא הספיקו להימלט והם רצו למקום שבו הם הרגישו הכי מוגנים במרכז 

הבית, בחדרה של בת שבע. שם הם נמצאו מחובקים ללא רוח חיים.

תמונתם האחרונה, שעות לפני הרצח

סיפור חייהםסיפור חייהם

סיכום
דינה ואלי, הרב אלי, ניחנו בתכונת אבות האומה: אהבה בלי גבול לכל אדם. מאות אנשים 
הצטופפו בצילם, התייעצו איתם בכל נושא. הייתה בהם מסירות בלי גבול לכל אדם עם כל 

בעיה. ביתם היה פתוח לכולם בכל זמן. 

לעולם המוזיקה, המדע  להיפתח מתוך התורה  וידעו  חייהם מתוך התורה,  חיו את  הם 
והפילוסופיה, אך עיקר אומנותם הייתה אומנות הנפש, עם הרבה הומור...!

האהבה העזה ביניהם הקרינה לכל עבר. עד יומם האחרון הם התנהגו כמו זוג צעיר בירח 
יחד בגבעת התורמוסים בעמק האלה  מותם, כשטיילו  ערב  שישי,  ביום  וכך גם  הדבש, 

וטבלו בים של פרחים. 

הרב אלי ודינה היו מחנכים מיוחדים במינם, בעלי כשרון ויצירתיות מחשבתית ומעשית; 
מחנכים בעלי עומק ואופק, אשר בנו בנפשות כל הפוגש אותם מבט ארוך המחובר אל 

הנצח, יחד עם רגישות ואכפתיות לפרטי ההווה. 

יחסם החם, השמח, הכן, הנותן מקום לכל אדם באשר הוא, משך אליהם את כל מי שפגש 
אותם, אנשים מכל הגוונים ומכל הסוגים. 

לדינה הייתה בעיית לחץ דם, כך שהמליצו הרופאים לאחר הריונה הראשון שלא תיכנס 
יותר להריון. דינה עברה נסיונות הריון רבים, ומלבד ארבעת ילדיה שנולדו בריאים, היא 
והתמודדויות  אלו  נסיונות  ללידתם.  סמוך  שנפטרו  ילדים  ושני  הפלות  שבע  עברה  גם 
בתחומים נוספים, בנו לא רק דמויות בעלות אישיות מיוחדת וזכה, אלא גם זוגיות שאליה 

אנו נושאים את עינינו.
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אביו של אלי מתאר את סיפור חייהם של בנו וכלתו
הרב משה הורביץ

הכיבוד הורים של אלי היה משהו, תמיד הוא בא לבנות לי את הסוכה. לקראת הניתוח 
שהייתי צריך לעבור בצרפת, השתוממתי מכל התכנון של אלי, הוא לקח על עצמו את כל 

האחריות, במסירות כזאת שקשה לתאר. 

כל ערב שבת אלי הקפיד לצלצל לפני הדלקת נרות ולשאול איך אנחנו מרגישים. בערב 
לי משהו, שרק בדיעבד הבנתי את המשמעות  וסיפר  שבת שלפני הרצח הוא התקשר 
שלו, אלי אמר ״אבא, זה מאוד מוזר לי, זאת הפעם הראשונה בכל כך הרבה שנים שאין 
איתה  שהיו  בנות  עם  יחד  להיות  לאילת  נסעה  שולמית  אתנו בשבת.  יחד  אחד  אף  לנו 
שם בשירות לאומי, הבן המאומץ הוזמן למקום אחר. מוזר״. הבית שלהם תמיד היה מלא 

בשבתות. תמיד תמיד תמיד הבית היה מלא.

ולהתחנך מזה.  ללמוד  חייהם זה משהו שצריך  לי הרגשה שכל פרשת  יש 
שניהם, אלי ודינה, נולדו ילדים רגילים, אלי נולד למשפחה עם תורה, דינה 
אנחנו  מחוננים.  היו  שניהם  תורה.  שומרי  לא  אך  יהודית  למשפחה  נולדה 

שמחנו וההורים של דינה שמחו.

והיה  ולמד  התקדם  הלך  הוא  ההתבגרות,  לגיל  עד  מסויימת  התפתחות  הייתה  לאלי 
גדולה  לאישיות  אותו  הבאנו  ואנחנו  מסוימים  פחדים  לו  היו  אבל  דבר,  בכל  עניין  מלא 
ילד מאוד מאוד מחונן וחכם, אבל  ״יש לכם  בפסיכולוגיה שהתרשמה מאלי ואמרה לנו 
הוא רואה את המציאות בעיניים מיוחדות, ומאוד מאוד יהיה קשה לחנך ילד כזה. תשכילו 
ותעבדו על זה כי יכול לצאת ממנו משהו״ היא נתנה לנו עצות ואנחנו חשבנו לפי תומנו 

שאנחנו הולכים בכיוון הנכון.

הוריה של דינה גידלו את הבת שלהם, שהייתה מחוננת ושכלתנית ממדרגה ראשונה, 
אבל יותר מזה, היא הייתה עם רגישות. היא הייתה מאוד מחוננת במוסיקה, חשבו שהיא 

תהיה פסנתרנית של קונצרטים בממדים של המונים.

לגיל  עד  ביץ׳,  במיאמי  אנחנו  בוושינגטון,  היא  במקביל,  למדו  הם  ככה 
ההתבגרות. בגיל ההתבגרות עברנו לגור בוושינגטון. אלי נכנס לישיבה מאוד 

מכובדת, גדולה וידועה. דינה נכנסה לבית ספר היומי ששם הייתי המנהל.

ואז התחיל איזה כיוון של מרד אצל שניהם, אלא שהמרד של אלי היה בכיוון הפוך מהמרד 
של דינה, אלי התרחק מהבית, הוא גם היה בישיבה רחוקה, אבל גם התרחק מהערכים 

של הבית. דינה התרחקה מהערכים של הבית שלה אבל בכיוון הפוך, אל היהדות.

בגיל ההתבגרות של אלי, אני מוכרח להודות, סבלנו נפשית ובאופן מיוחד אני בתור מחנך. 
לא ידענו להשכיל עם אלי. גם המשפחה של דינה סבלה מכך שהיא בחרה ללכת בכיוון 

שונה מהמשפחה, הם לא היו שמחים.

מתוך הכרה מסוימת ובזכות התפילות, הגענו למסקנה שאולי באיזה שהיא דרך אלי יוכל 
להגיע לישראל, למקום שהוא נולד בו, אולי אולי יהיה תקווה מתוך יציאתו מהגלות. זה 
לא היה פשוט לשכנע אותו, כי עד אז הוא כבר היה איש אוניברסלי, שכלתן שקרא כל כך 
הרבה ספרים והושפע מהם וחשב על כל דבר, אולי זה היה אחד מהכישלונות שלנו, אבל 
בסופו של דבר הצלחנו שהוא עלה ארצה והתגורר אצל אחות של אשתי בקיבוץ לא דתי.

אלי הגיע לארץ אחרי מלחמת ששת הימים והאווירה כנראה השפיע עליו בצורה עמוקה 
מאוד. הוא למד שם לאהוב את הארץ ולאהוב את העם. מן ההשגחה של השם, בעצם זה 

ששלחנו אותו, אנחנו גם שלחנו את עצמנו לארץ ישראל כתוצאה מכך.

שאנחנו  הטבע  בהליכות  פרטית  השגחה  איזה  זה  לוושינגטון  שהגעתנו  ידענו  לא  אז 
נפגשנו עם דינה. ילדה יפה וביישנית שמיום הראשון שראיתי אותה זיהיתי שהיא הגדולה 

בחבורה מבחינת השכל והרגש. דינה התחברה עם ביתי. 

כשעזבנו את וושינגטון דינה סיימה את בית הספר היסודי ולא הייתה לה אפשרות להמשיך 
בינתיים,  בקיבוץ,  להיות  שהמשיך  אלי  כללי.  בתיכון  המשיכה  דינה  יהודית,  במסגרת 

התגייס לצנחנים והשתתף במלחמת ההתשה במצרים.

לאחר התיכון דינה שוב מרדה והחליטה לבוא ארצה למכללה. אלי התמרד במוסכמות 
הקיבוץ והתחיל להתעניין ביהדות. מבלי שידעתי אלי הגיע, יחד עם חבר שלו, לרב שהיה 
הגיע  אלי  אח״כ  פוטנציאל.  באלי  זיהה  רב  אותו  הרוא״ה,  בכפר  מתלמידי  אחד  בעבר 

בעזרת חבר לרב צבי יהודה ז״ל.

אלי ודינה נפגשו בבית שלנו, שבו דינה הייתה בת בית, והם התחילו כל אחד להתחזק. 

כך הסתיימה תקופת ההתבגרות של אלי ודינה והחלה התקופה הגדולה שלהם. לא רק 
שהתקשרו והיו יחד, אלא הם נכנסו לעבודה של קדושה וחברות עם אנשים כל כך טובים. 

לאט לאט, אחרי שהם למדו ולמדו, הם יצאו ללמד עד שהגיעו לחברון.

בחייו עזרתי לאלי בלימודים, במתמטיקה, בגמרא, הלכנו למקומות יחד ודיברנו הרבה, 
יכולתי  שאולי  מרגיש  אני  שלי באמת,  הבן  את  הכרתי  לא  הורים,  הרבה  כמו  אני,  אבל 

למנוע את כל הגלגול שלו, אם הייתי מכיר יותר לעומק את הנפש של הבן שלנו.

עם  לעשות  משתדל  שהוא  מהדברים  אחד  שזה  אמר  הוא  זה,  על  אלי  עם  דיברתי 
תלמידיו ובוודאי עם בניו. אלי אמר שהוא משתדל להבין אותם, להיכנס לתוכם ולהבין 
את הצרכים שלהם. כך היה אלי וכך הייתה גם דינה, הם לא נולדו ככה, זה בא להם על 

ידי התפתחות שהם השכילו לעסוק בכיוון הזה. 

בשניהם היה ישרות, ענווה, פשטות. תמימות, בוודאי אצל דינה, אבל תמימות של פתיחות. 
ראיתי בשניהם גם אמונה עמוקה. הם עברו הרבה צרות, במיוחד בהבאת ילדים שדינה 
מאוד סבלה וכל הסבל שלה היה שלו, אך הייתה להם אמונה עמוקה שאין לתאר. כך היה 

רצף החיים שלהם.

אלי ודינה היו מבקשי ה׳, חיפשו לעלות בקדושה ולהתקרב אל ה׳, אך זו לא הייתה סתם 
שאיפה עם רצון יפה, אלא הם עבדו ועבדו, בד בבד שהם לימדו ועזרו לאחרים. הם כל 
הזמן בחנו את עצמם. זו תכונה נפלאה שראיתי בשניהם. הם בחייהם היו דוגמה נפלאה.

אני מרגיש באיזה צורה עמוקה שאני חייב להודות לה׳ שהוא נתן לנו, לא רק נשמה אחת, 
ולמרות  איתנו  היו  שהם  הזכות  לנו  שהייתה  לה׳  מודה  ואני  לפיקדון,  נשמות  שתי  אלא 
שאנחנו כל כך עצובים שהיינו צריכים להחזיר את הפיקדון, אנחנו מלאי הודיה ומרגישים 

שאנחנו חייבים להודות על התקופה הקצרה שהם היו איתנו.

מהלידה של אלנתן )אלי( בכפר הרוא״ה ועד לחזרה בתשובה
חנה נוביק

אלנתן  הרא״ה  לכפר  אלינו  הגיע  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  כשנה  תשכ״ח,  בשנת 
הורביץ. הוא בא מקיבוץ חולתה שבעמק החולה והביא עמו ארגז פירות מהקיבוץ. הייתה 
לו רעמת שיער גבוהה ומשקפים שחורות מרובעות גדולות. הכרתי אותו מיד וקבלתי אותו 
בחמימות. הוא ביקש לראות את הצריף בו גר עם הוריו בשנת לידתו תשי״א, השנה בה 
נולדו, הוא ובני יעקב. הצריף כבר לא היה, הראיתי לו את האזור בו גרנו עם הגיענו לכפר 

הרא״ה בתש״י בשכנות להוריו. 

הוריו הרב משה ולאה הורביץ עלו אתנו לארץ בשנת תש״ט. בג׳ באדר א׳ תשי״א ילדתי את 
הורביץ  ולאה  משה  הרב  יעקב.  השני,  בני 
היו נשואים קרוב לשמונה שנים ללא ילדים. 
לאה עברה טיפולי פוריות והייתה בתחילת 

הריונה עם אלנתן כשילדתי את יעקב. 

הרב  של  הבכור  בנם  נולד  תשי״א  בקיץ 
משה ולאה ונקרא שמו בישראל ״אלנתן״. 
כאם ותיקה לשני בנים הדרכתי את לאה 
ועזרתי לה גם בשמירת ההיריון וגם בטיפול 

באלנתן אחרי הלידה. 

כעבור כחצי שנה חזרה משפחת הורביץ 
שהייתה  רפואית  בעיה  עקב  לאמריקה 
לאלנתן. באמריקה נולדו להם עוד שלשה 
מאוד,  מוכשר  ילד  היה  אלנתן  ובת.  בנים 
כילד,  אופקים.  ורחב  סקרן  מאוד,  רגיש 
תולדותיה  הסבר  עם  אבן  לי  שלח  הוא 

הגאולוגיות. 

משה  הרב  עם  מכתבים  בקשר  הייתי 
ניהל בית ספר במיאמי,  ולאה. הרב משה 
מוסדות  לנהל  עבר  בהמשך  פלורידה, 
לוושינגטון.  עברה  והמשפחה  בוושינגטון 
״נר  ידם ללמוד בישיבת  על  אלנתן נשלח 
ישראל״ בבולטימור. האוירה לא התאימה 
ישראל״  ״נר  של  לסניף  עבר  והוא  לו 

בטורונטו, קנדה. 

בישיבה אלנתן נתפס קורא ספרי מדע שלא לרוח הישיבה. הספרים הוחרמו ונשרפו. אלנתן 
נפגע. עזב את הישיבה ואת הבית ופרק עול תורה ומצוות. הוא חזר למיאמי, העיר בה גדל, 
והצטרף ל״היפים ״- נוער שכמרד במימסד ניהל אורח חיים זרוק ומופקר. השבר היה נורא. 

כתבתי לרב משה ולאה אל תרחיקו אותו יש רק דרך אחת; לאהוב ולקרב. ואכן כך הם 
עשו, והוא נשאר בקשר עם הוריו ועם הבית.

אחרי מלחמת ששת הימים אמר אלנתן לרב משה שהוא מעוניין לנסוע למזרח הרחוק, 
שתמיד קסם לנוער האנטי מימסדי. הרב משה אמר לו: ״ למה לך לנסוע למזרח הרחוק, 
סע לארץ ישראל״. התרוממות הרוח הגדולה של מלחמת ששת הימים ״תפסה״ את אלנתן 
והוא קיבל את הצעת אביו ונסע ארצה לדודתו, שושנה כרמלי לבית קלירס, אחותה של 

אמו לאה, בקיבוץ חולתה. 

כאמור לעיל אלנתן הגיע אלינו לכפר הרא״ה. בסוף ביקורו אצלנו אמר לי אלנתן שאביו הוא 
בעל כוחות גדולים ומקומו בארץ. אמרתי לו: ״אלנתן אתה צודק, שב כתוב מכתב להוריך 
והסבר להם שעליהם לעלות לארץ וגם אני אכתוב להם״. ואכן שנינו כתבנו מכתבים לרב 
משה ולאה. כתבתי להם: ״אם ברצונכם להציל את אלנתן ולאחד את המשפחה עזבו את 

הכל ובואו לארץ״. 

בשבעה על אלנתן ודינה סיפר הרב משה לבני, יעקב נוביק, שבזמן שהמכתבים מאלנתן 
וממני הגיעו אליהם, הוא חתם על חוזה לניהול מוסדות בניו יורק שהיה עבורו קידום גדול, 
גם במובן החינוכי - השפעתי, וגם במובן הכלכלי. הוא נתבקש לעכב את מימוש החוזה 
החוזה  אבל  מסודרת,  בצורה  בוושינגטון  הניהול  את  להעביר  מנת  על  לשנה  יורק  בניו 

נחתם. ֿהרב משה ולאה החליטו לעזוב הכל ולעלות לארץ. 

אלנתן,  עם  ארצה. הפגישה  הגיעם  עם  פניהם בשדה התעופה  את  לקבל  אלנתן  עם  נסעתי 
יובל  הקליטה בקרית  למרכז  עברו  הם  עבורם.  מאד  קשה  הייתה  מחולתה,  הקיבוצניק  בנם 

בירושלים. 

שם  לפילדלפיה  נסענו  תשל״א   - תש״ל  בשנת 
יעקב  הדוקטורט.  ללימודי  נוביק  שמשון  התקבל 
כימיה  למד  ויצחק  הרב״  ״מרכז  בישיבת  למד 
עמנו  נסעו  הילדים  שאר  העברית.  באוניברסיטה 

לאמריקה. 

במרכז  לשבת  יעקב  את  הזמינה  הורביץ  משפחת 
סביב  בביתם.  שבת  באותה  היה  אלנתן  הקליטה. 
יהדות.  בענייני  חריף  ויכוח  התפתח  השבת  שולחן 
לאחר כמה ימים אלנתן התקשר אל יעקב לישיבה 
הישיבה  ראש  עם  פגישה  לו  שיסדר  ממנו  וביקש 

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ״ל. 

באותם  הסתובב  שאלנתן  ליעקב  סיפר  משה  הרב 
ימים בירושלים ונפגש עם רבנים שונים ושוחח איתם 
אחד  אמונה,  בענייני  אותו  שהעסיקו  שאלות  על 
הרבנים היה הרב גולובנציץ, ששאל את אלנתן על 
משה  הרב  של  בנו  שהוא  לו  כשהתברר  משפחתו. 
תשי״א,  בשנת  הרא״ה  בכפר  ר״מ  שהיה  הורביץ, 
אמר הרב גולובנציץ לאלנתן ״בזכות אביך נשארתי 

דתי והגעתי לאן שהגעתי״. 

תשי״א  בשנת  הרא״ה  בכפר  למד  גולובנציץ  הרב 
הסתדר  שלא  כיון  הורביץ.  משה  הרב  של  בכיתתו 
״לזרוק״  הישיבה  ראשי  החליטו  הישיבה  במסגרת 
אותו מהישיבה, הרב משה ביקש להשאירו בישיבה 
וגדל  ״חברון״  לישיבת  הרא״ה  מכפר  המשיך  גולובנציץ  הרב  לו.  נענו  והם  אחריותו  על 

להיות תלמיד חכם חשוב. 

הרב גולובנציץ אמר לאלנתן: ״אין לי תשובות מספיקות לשאלותיך, אתה צריך אדם גדול 
ממני״, והציע לו להפגש עם הרב צבי יהודה. בעקבות זה התקשר אלנתן ליעקב שסידר 

לו את הפגישה עם הרב. 

אלנתן נקשר לרב צבי יהודה ובסופו של תהליך חזר בתשובה, התחתן עם דינה, הקים 
משפחה לתפארת וגדל להיות תלמיד חכם ומרביץ תורה חשוב. 

הוא ואשתו נרצחו על קידוש השם בליל שבת בביתם בקרית ארבע. לאחר מותו הוציאו 
תלמידיו מספר ספרים נפלאים בענייני אמונה אקטואליים ; ספר ״הביטו אל צור חוצבתם 
״על ספר בראשית, על יסוד פרשיות השבוע של הרב צבי יהודה עם הסברים מעמיקים של 

הראי״ה, וספרים ומאמרים נוספים, חלקם על בסיס קלטות של שיעוריו. 

הייתה לאלנתן יכולת הסברה והפשטה של דברים יסודיים ועמוקים בעניני אמונה. 

סיפור חייהםסיפור חייהם

https://youtu.be/f5VVopn354k
https://youtu.be/N4IrNtEEjZI
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ילדותו של אלי

איך אומרים ״אני אוהב אותך״ בגרמנית?. כך מתחיל סיפורנו, בקהילת הקודש שיקגו. איך 
ווייטי ולאה? לא משנה. על כל  נקרא לגיבורים? סבא וסבתא, אבא ואמא, 
פנים, שם בקולג׳ ההוא בשיקגו בקורס לגרמנית, נפגשו המבטים לראשונה. 
בין שיעורים ביידיש המשובש של שילר וגיתה התחיל הרומן להתרקם. ובדרך 
הביתה אבא סוחב את הספרים של אמא והשיחה קולחת על כל דבר שבעולם. 
דבר גדול ודבר קטן עד שהעולם נשכח ורק הם קיימים. עד שמגיעים סמוך 

לביתו של הרבי, ר׳ דוד ליפשיץ, ואז לפתע אמא מקבלת ספריה לידיה, פותחים רווחים 
כמטחוי קשת, ובחור הישיבה הצנוע נראה מהלך לבדו, משנן הוויות דאביי ורבא. עוד כמה 

מטרים והספרים חוזרים והעיניים נפגשות ושבים אל הסוגיא המקורית- מסכת קידושין.

ובובי גולדי מקבלים פני האורח הלא קרוא בתגובות חלוקות. סבא דוד מביט  סבא דוד 
הוא  ושואל:  ובעינייו הבהירות-  בשערו הבלונדיני 
יהודי בכלל? כשאמא מבשרת לבובי שהיא מצאה 
 that :את בחיר ליבה היא מחייכת ברוגע ואומרת

nice. בקיצור: יופי.

החתונה.  אחרי  להם  היו  לא  צעירים  זוגות  תנאי 
היו  ותנור  מטבח  ורהיטים,  דירה  של  מותרות  חיי 
יורק ואח״כ בבוסטון  חלום רחוק. בחדר קטן בניו 
בנו את משכנם כשעיקר מחייתם- חזון. השאיפה 
ללמוד וללמד. לגדול בתורה ולבנות בית של תורה, 
היא נתנה את כל המרץ וכל השמחה של השנים 
הראשונות. אידיאל משביע נפש רעבה אך לא בטן 

מקרקרת.

אמא  כימים,  לילות  ועשה  שקד  שאבא  בשעה 
שאשה  בתקופה  הגננות.  בעבודת  פרנסה 

מפרנסת הייתה תופעה לגמרי לא מקובלת. 

כיוון שבנם בכורם עשה דברים בקצב שלו והוא החליט 
להופיע רק כעבור שש שנים, שימשה עבודתה של 

אמא עם הילדים כהכנה טובה לאימהות.

לארץ  הצעיר  הזוג  את  משכו  חמדה  ארץ  געגועי 
ישראל יחד עם סבא דוד ובובי גולדי, ואחרי כמה 
חודשים בירושלים התחילה תקופת כפר הרוא״ה. 

משהו מההווי של הימים האלה נרשם ע״י יצחק מרדכי, מפי השמועה. ונביא את הדברים 
כלשונם: בבית היולדות של חדרה החליט סוף סוף אלי שהגיע הזמן לצאת לאוויר העולם, 
ימי צנע ומחסור, תינוק חדש זיכה את הוריו  והשמחה הייתה גדולה. מה עוד שבאותם 

המאושרים בהקצבה מיוחדת של נקניק ושוקולד.

בצריף הקטן סדרו מנגנון גלגלות שע״י משיכת חבל תתנדנד עגלת התינוק ע״מ להרגיע 
את הצרחן הקטן כדי שאבא יוכל להמשיך ללמוד וללמד. לא עברו חודשים רבים וסיבות 
מסיבות שונות הובילו את המשפחה הקטנה חזרה אל הנכר ונסתיימה תקופת העלייה 

הראשונה. 

 

אלי מתאר את תחילת הקשר של הוריו ואת הווי ילדותו
מתוך דברים שנשא במסיבת יובל שנות נישואים להוריו

ילדותו של אלי שנות ילדותם

רגעי הקסם של ההווי המשפחתי

רגעי הקסם של ההווי המשפחתי החם והמתוק של ראשית הדרך, רבים הם מספור, אך 
זכורות לטוב במיוחד אותן שעות קבועות של היחד המשפחתי. ניגוב הכלים בליל שבת תוך 
כדי משחק ״ghost״ או ״גיאוגרפיה״ עם אמא חרוטות בזכרוני כמו גם ימי ראשון לפנות 
עם  ואנחנו   relish ב  מרופדות  בלחמניות,  עמוק  תחובים  וההמבורגרים  הנקניקיות  ערב 
אבא בציפיה דרוכה לפוטבול גיים. ואם שחקו במקרה ה- green bay packers הארוחה 

התנהלה בעמידה ולפעמים אף בליווי גופני של הזדהות עם המתרחש על המסך הקטן. 

וכמובן  היה אחד המוקדים המשפחתיים שם אכלנו ארוחת בוקר   breakfast room ה- 
גם ארוחת ערב ושם באמת שכנה כבוד הטלוויזיה המרופטת. לא הרבינו אמנם לצפות בה 
)אמנם היו לנו כמה טלוויזיות, אחת עם קול ואחת עם תמונה ואחת לקישוט. שלא קנינו 
אותה אלא קיבלנו(, אבל חצי השעה השבועית עם אמא )תמיד באמצע גיהוץ, כך נדמה לי( 
ודוק ואן דייק )תוכנית בידור נוסח קוסבי( 
את  עיצבו  שנינו  של  המתגלגל  והצחוק 
מגיע  הייתי  לא  שבלעדיו  הבדחנות  ערוץ 

עד הלום.

והרגישות  אמא  של  ההומור  חוש  בכלל, 
למגוחך ומבדר נתנו את אותותיהם בילדים 
כולם. אני לא יכול לזכור שאבא אי פעם עשה 
מעצורים  ללא  ההנאה  אבל  בדיחה,  ממש 
קהל  אותו  עשתה  אמא  של  מבדיחותיה 

נפלא ומינהו ומינה הדברים היו שמחים.

)אפרופו, ה- breakfast room, אי אפשר 
ובלי  נפש  שבשלוות  הבנים  אחד  לשכוח 
לצלחת  חלב  קרטון  מזג  עפעף  להניד 
אפשר  אי  לכוס.  במקום  אוכל  המלאה 
אמנם להזכיר את שמו, אבל רמז ניתן - יש 

לו בן בשם חנני(.

גם הנסיעות צפונה לחופשת הקיץ- נסיעות 
של גיבוש שכל הילדים מגובשים יחד בגוש 
נוהג שעות ארוכות  אחד מאחורנית, אבא 
הרישוי  בלוחיות  אותנו  מעסיקה  ואמא 
חטיפים  בפאזלים,  השונות,  המדינות  של 
וכדומה- כל זה היה מקור עונג של הילדות. אבא הקפיד לעצור רק במלון עם בריכה ומזגן.

חמורות  אחרי הבטחות  לישון בסוכה.  ולחברי  לי  להרשות  סוכות אחד הפצרתי באבא  בחג 
שנתנהג כשורה וכיאות, אבא הסכים. אך כבו האורות בחדר ההורים וחברי הוציאו מכיסיהם 
קוביות וענני הכבוד ריחפו על מאורת הימורים קטנה- קזינו ארעי. הגיעה שעת חצות. צלילי 
השעשועים עלו ממשחקינו ופתאום הופיע בפתח הסוכה צל. אבא, או אולי היה זה עמוס או 
ירמיהו, עמד בלי אומר ודברים אבל הבעת פניו במיטב המסורת של נביאי הזעם, )כפי שמופיע 
בתנ״כים המאויירים(, הוא נטל את הקוביות והשליכם בכל כוחו. הסתובב וחזר לחדרו. ואנחנו- 
בלי להחליף ביננו מילה, חזרנו מבויישים ומבואסים איש איש לביתו. במשך שבועות חיפשנו 
את הקוביות בחצר עד שנתברר לנו מעל לכל ספק שהם נכתתו לעפר ממש כעגל המקראי. 

כל ליל שבת, כמעט בכל מזג אוויר, יצאנו אחרי ארוחה דשנה לטייל באוויר הצח. לפעמים 
בשקט ועל פי רוב תוך כדי שיחה ערה. התהלכנו יחד והתענגנו - מהשקט הלילי, מבשמי 
הפרחים של פלורידה, מהשבת. עד היום אני מתגעגע לרגעים הללו. פעם אחת אבא הלך 
והיכה  קפיץ  כמו  חזר  הענף  שעבר,  אחרי  שעמד בדרכו,  שיח  של  ענף בולט  ודחף  לפני 
 that will teach me not to follow in yourאותי בפני. התגובה המיידית שלי הייתה: ״
footsteps״- זה יילמד אותי לא ללכת בעקבותיך. אבא צחק ממהירות התגובה ואמר לי: 

״well see״- ״נראה״.

כשפעם  הילדים.  בחינוך  עסקו  תמיד  תמיד  יחד,  ושניהם  בדרכו  אחד  כל  ואמא,  אבא 
אמא  התנדבה  טוטאלי,  כישלון  עצמי  את  וחשתי   social studies ב-  במבחן  נכשלתי 
לסייע לי במקצוע שעות על גבי שעות. יום אחרי יום היא בחנה אותי באוצרות הטבע של 
הודו וסין, תהפוכות המשטר בקונגו והמאזן המסחרי של ליבריה- עד שסוף סוף עליתי על 

הפסים וזכיתי למידה מרובה של הצלחה במקצוע בריוני זה.

 patience is -ואם סיסמתה של אמא הייתה ,smooth sailing עם אבא, לא תמיד היה
. perfection היה patience הרי שבלקסיקון המוסרי של אבא במקום ,worth

packers שאמר שניצחון זה  ה  וחשבתי שהוא מזדהה עם המאמן של  לפעמים טעיתי 
לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחיד שחשוב. עד שאחרי נאום לא כל כך מוצלח שלי 
בתחרות דיקלום, במקום המקלחת הקרה שציפיתי, אבא הרעיף עלי שבחים ועטף אותי 
במעטפת עידוד חמה ומחזקת, ובאיזה שהוא מקום עמוק באישיותי הבנתי שאבא מוכן 

לקבל אותי כמו שאני - בערבון מוגבל כמובן. 

חובלים  ומקל  קשה  יד  לעיתים  מזקיק  ילדים  שחינוך  ניסיון,  למודי  כבר  כולנו  כהורים, 
בטו ׂשונא בנו״.  ך ׁשִ וכלשון החסכונית של החכם מכל אדם: ״חוׂשֵ

כשטובי, ארי ואני סגרנו את עצמנו בארון )closet( בחדר של טובי שהיה חסר ידית ולא 
הצלחנו לצאת, צרחנו צרחות מרשימות ביותר לעזרה. אמא התעלמה לחלוטין. כשסוף 
 breakfast סוף אחרי מאמצים נואשים הצלחנו לפתוח את הדלת ומצאנו את אמא ב- 
room קוראת עיתון ואוכלת אשכולית בשלווה, התפרצתי: ״למה לא באת?? יכולנו למות 

שם!״ היא ענתה בלי פאתוס: ״עובדה! אתם פה״.

לכל שיער שיבה יש כתובת ואני כמדומני תרמתי חלקי בשערות הורינו אשר כשלג ילבינו. 
אבל גם בשעה שהתרחקתי קצת מדרך המשפחה, אמא לא הוכיחה אותי על פני וניסתה 
תמיד להבין את השיטה בשיגעון שלי, ואבא אף הגדיל לעשות ולקח אותי לעבוד בבית 

הספר שבו הוא כיהן כמנהל, מתוך אמונה שאינני אבוד.

את שעת הפרידה מהם בשדה התעופה בניו יורק אני אזכור תמיד. אבא נתן לי כתובות של 
כמה תלמידי חכמים והציע שאני אצור איתם קשר כשאני מגיע לארץ. אמא רק ביקשה 

שאני אהיה מנץ׳.

שתי המגמות הללו היו זרות לי לחלוטין ודברי אבא ואמא נפלו על אוזניים ערלות, אבל 
דברים היוצאים מהלב - ובייחוד מלב הורים - ובייחוד מלב אבא ואמא שלנו - נכנסים ללב. 

ואם לא היום אז מחר ואם לא מחר - עוד חזון למועד. 

https://youtu.be/QePZhwsgPdA?t=171
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שנות ילדותם

אלי הורביץ

היינו צריכים לעמוד עם היד על הלב ולהגיד: אני נשבע אמונים 
לדגל האמריקאי. אני סירבתי לא מסיבות דתיות

אלי הורביץ
מתוך ״אגרת הפורים הזאת״

ילדותו של אלי

פעם הייתי בִדינר בניו יורק, ישבתי ב׳מזרח׳, על הבמה, ופתאום אני שומע מנגינה וכולם 
יכרע  ״לא  ׳ההמנון האמריקאי׳. אני לא קמתי, הרי כתוב   – וברטט  עומדים דום ביראה 

ולא ישתחווה״, מרדכי לא קם ולא זע. אבל בא מישהו והקים 
כבוד   - חייבים לעמוד״  ״אי אפשר לשבת:  הוא אמר:  אותי, 

מלכות. אח״כ שרו גם את ׳התקווה׳, נּו. 

אותנו  משביעים  היו  בגן,  קטן  ילד  כשהייתי 
לעמוד  צריכים  היינו  האמריקאי.  לדגל  אמונים 
אמונים  נשבע  ׳אני  ולהגיד:  הלב  על  היד  עם 
מסיבות  לא  סירבתי.  אני  האמריקאי׳.  לדגל 
להם  אמרתי  יהדות,  של  מסיבות  לא  דתיות, 
שאני אחליט למי אני נאמן, אני לא יכול להישבע אמונים בלי 
לי להגיד  אומר  שאני מבין על מה אלא רק בגלל שמישהו 
שאני נאמן. אז זרקו אותי מהגן בטענה של אנטי פטריוטיות 

לאומה האמריקאית.

 Manitowacל איתנו  נסע  הוא   11 היה בערך בגיל  כשאלי 
לבקר את סבא וסבתא שלנו זיידי ובובי. 

אליוט ואלי, בני דודים, אהבו ללכת לבית הנטוש סמוך לבית 
של זיידי. יום אחד הם שיחקו בלזרוק תפוחים ולקלוע בסנאי. הם לא שמו לב )או שלא היה 
אכפת להם( שכל פעם שזרקו תפוח כלפי הסנאים התפוח נתן דפיקה לבית של שכינה 

זקנה )ואנטישמית(. 

כעבור זמן הילדים ראו רכב משטרה שעוצר לפני הבית של זיידי. אני, בתור ילדה קטנה 
מעצבנת נשלחתי ע״י אליוט ואלי לבית של זיידי להגיד שהם משחקים במקום אחר. 

וזיידי היה צריך לפייס את השוטרים. לאחר זמן הילדים חזרו  בינתיים אלי ואליוט ברחו 
ואחרי שטיפה מזיידי ואבא שלי, אליוט ואלי הלכו לשכנה והתנצלו.

כשאלי זרק תפוחים
גייל לויט, בת דודה של אלי

הדרך למדע - דרך הדת. שיטה לא שגרתית מאת המדען 
הצעיר אלי הורביץ

אלפי סטודנטים ייכנסו לתחרויות המדע בבית הספר שלהם, כדי לקבל סיכוי להתחרות 
ביריד המדע בדרום פלורידה, שייערך ב 18 במרץ באודיטוריום במיאמי.

מיאמי  אוניברסיטת   ,The Miami Herald בחסות  היריד 
ובתי הספר הציבוריים של מחוז דייד. 

אחד מאלה שמתמודדים על סיכוי להיכנס ליריד הוא אלי 
הורביץ. אלי מתכנן קריירה במדעי הפיסיקה, אבל מבחוץ 

זה אולי נראה שהוא הולך על זה בצורה לא נכונה. 

אלי בן ה 12, תלמיד כיתה ז׳ ב״Hebrew Academy״ של 
יורק  בניו  בישיבה-יוניברסיטי  ללמוד  מתכנן  רבתי,  מיאמי 

כדי לקבל תואר רבני. 

יותר  טוב  יכול להבין  ההסבר שלו הוא שהוא מאמין שהוא 
את העולם הפיזי, אם הוא יעבור לחקר מתחים אחר אמונתו ודתו. 

דופן  יוצאת  יכולת  לו  שיש  מדווחים  אלי  של  המדריכים 
ד׳  בכיתה  באלגברה  התחיל  הוא  ובמדעים.  במתמטיקה 
ולמרות שהוא תלמיד כיתה ז׳ בלימודי החברה ובמקצועות 

אנגלית, הוא לוקח עבודה בכיתה י׳ במתמטיקה ובמדעים.

גזים  של  ״וריאציה  היא  שלו  המדע  פרויקט  של  הכותרת 
אמיתיים מחוקי גז אידיאליים״. זהו מחקר ניסיוני של התנהגות 

אוויר גזים אמיתיים בהשוואה לאופן שבו גז אידיאלי מתנהג ביחס לחוקי צ׳רלס, בויל וגרהם. 

אלי הוא נשיא מועדון הכימיה, סגן נשיא מועדון האסטרונומיה וחבר במועצת הסטודנטים. הוא 
מתעניין בכדורגל, כדורסל, בייסבול ומסלול. אלי גר ברחוב רויאל פאלם 4550, מיאמי ביץ׳.

מתוך כתבה מעיתון בפלורידה 

11 כתבו עלי  לא אהבתי את החיים הדתיים עם כל הכפייה והדיכוי שבהם. כשהייתי בן 
כתבה בעיתון מקומי עם תמונה שבה אני רכון על מכשיר מעבדתי משוכלל. במאמר היה 
וללמוד בישיבה – אוניברסיטה. אני זוכר שהרגשתי  כתוב שאני עתיד להיות רב ומדען 
רגשי כבוד וגאווה מצד אחד, ומצד שני כעס כלפי אבא שמתיימר לקבוע לי את עתידי. 

הבנתי שהוא יזם את הדברים האלה.

הבנות שהלכו להעיף מבט על הבן החתיך של המנהל
טובי )הורביץ( ניימן, אחות של אלי

הייתה תקופה )קצרה( שאלי עבד בספריה של ה Hebrew Academy, בית הספר שאבא 
שלנו ניהל בוושינגטון. כל הבנות מהכתה שלי )כולל דבי כמובן( היו הולכות ליד הספריה 

כדי להעיף מבט על הבן החתיך של המנהל.ֿ

הניסוי שכשל
אלי הורביץ

יום  כל  למשהו.  חמצן  קצת  צריך  הייתי  הלימודים,  אחרי  ספר,  בבית  פעם 
עשיתי חמצן, אבל בדרך ארוכה וחיפשתי קיצור, אז עשיתי את החשבון הכימי 
של מה מתחבר עם מה. לקחתי מתכת )שיש בה חמצן( וזרקתי 
אותה לתוך חומצת כלור מתוך הבנה שזה יפיק לי חמצן. לא יצא 
חמצן, להפך השתחרר ענן ירוק אדיר של כלור ואני כמעט מתתי 
וכמעט  בעונש  שהושארה  ידעתי  שלא  שלמה  כיתה  הייתה  וגם 
ואנשים  ירוקים  עננים  שראה  מבוגר  אדם  איתם  שהיה  מזל  מהכלור,  מתו 

שמתחילים להיחנק ותכף הבין ופינה את הבניין ואותי. 

https://www.youtube.com/embed/tHTNj3C5dWA?rel=0&start=10276
https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=7034
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אישי  וניסיתי לפרוץ אותם בכל דרך. היה בי סירוב  הייתי טיפוס מרדן, שנאתי מסגרות 
להכנע לתכתיבים מבחוץ. לא סבלתי שעת כיבוי אורות, צנזורה על מה שאני קורא או 

צופה בטלוויזיה, לא הייתי מוכן שיגידו לי עם מי להתחבר או מתי להסתפר.

הצטיינתי  הראשונים  בשבועות  בבולטימור,  תיכונית  לישיבה  נשלחתי   14 בן  כשהייתי 
והכניסו אותי לכיתה גבוהה בגמרא. שנאתי את המסגרת ואת חלק מהמורים. התחלתי 
לקרוא ספרים על האקסיסטנציאליזם האתי, על מרקסיזם ועוד נושאים מעניינים. הספרים 
הוחרמו וזה עשה עלי רושם גדול. הייתי כופר באופן כללי, ניסו לעבוד איתי ולשכנע ללא 

תועלת מרובה. בשלב מסוים התחברתי עם חבר והיינו מתפרפרים והולכים לסרטים.

אחרי כמה חודשים נזרקתי, אבל בגלל כבוד אבא, ניסחו את זה כהעברה לסניף אחר 
של אותה ישיבה בטורונטו קנדה. כשהגעתי לשם, תוך זמן קצר התחברתי עם חבורה 
של פושעים והסתובבנו במקומות של היפים וכו׳. גם משם כמובן נזרקתי כעבור זמן. לא 
סיפרתי להוריי ונשארתי בקנדה עוד תקופה. הוריי היו כמובן מאוכזבים, אבל אני החלטתי 
שאני ממשיך את לימודי בבית ספר של גויים. בקיץ עשיתי קורס דרמה בוושינגטון, לשם 

עברו הוריי מפלורידה, אבי היה מנהל בית הספר היהודי בעיר.

בגיל 15 התחלתי ללמוד בתיכון יוקרתי ובהתחלה הצטיינתי בלימודים ובעיקר עניין אותי 
את  לקחתי  להסתפר.  דולר   2 לי  ונתן  עלי  צעק  אבא  הכיפורים  יום  אבל בערב  דרמה, 

הכסף ועזבתי סופית את הבית. 

הלכתי לרובע בוהמי. לא הכרתי אף אחד בעיר, לא ידעתי מה אעשה, אבל ידעתי שאני 
לא חוזר הביתה. התקשרתי למישהו שהכרתי מהחוג דרמה והוא בא ואסף אותי לביתו. 

למחרת הוריו נסעו לבית הכנסת הרפורמי ...

במוצאי יום כיפור החבר הפגיש אותי עם חבר גוי, ועברתי להתגורר אתו ועם חבורה של 
בני 17-18, היפים. הם קבלו אותי יפה, עשינו דברים, נסענו ברכב פתוח...,אבל לא הייתי 
ממש אחד מהם. הם היו מבוגרים ממני בשלוש שנים בממוצע, כולם היו גויים )גם אני, לפי 

הצהרתי, אבל לא הייתי גוי אותנטי(. כעבור חודשיים ברחתי מבית הספר ומהעיר.

זה היה שנות השישים! מאוד נסחפתי בזה לטעום את הכל, לתת דרור לרוח הפנימית 
להיות אני ולממש את עצמי. השתדלתי להתרחק מכל הצמדות לאיזה כלל, לא רק דת 
ויהדות, אלא בקיצוניות. סמים אחדים גרמו לי למעין חוויה מיסטית של פגישה עם איזו 
אחדות הרמונית כוללת, כוח עליון שמקיף ומשפיע על הכל. בעקבות מסע שלילי ומפחיד 
הגעתי למסקנה, יחד עם עוד חבר, שטעם החיים הוא להגיע לנירוונה ולחיות התמזגות 
עם הכוח העליון ללא דברים חיצוניים, אלא באופן עצמאי. מאז עסקתי בדתות מזרחיות, 
למעין  הגעתי  לפעמים במדיטציה  הדרכה.  ובלי  עצמית  וכדומה, בעיקר בעבודה  ביוגה 

חוויה דתית, הרגשת הקשר עם כוח עליון.

בשלב מסוים כשעוד לא הייתי בן 16, פרצה בארץ מלחמת ששת הימים, זה לא דיבר אלי, 
אבל הזמינו אותי לביקור אצל הדודה בקיבוץ חולתה והרגשתי שזה מקרב אותי ליעד 

שלי, להודו.

כשהגעתי לארץ בגיל 16, מיד אחרי המלחמה, חוויתי חוויה של חיתוך בבשר החי, ממש. 
הרגשתי שדווקא, באורח פרדוקסלי, האני האמתי שלי ומיצוי כוחותיי, נעוץ באותה חווית 
אחדות ששררה בארץ. התפתח אצלי רגש של אהבה עזה לארץ, לקיבוץ, לצבא, לנופים, 
לגידול דברים. לא עסקתי בדתות המזרח כל כך, כי הייתי שקוע בחיי הקיבוץ, בהכרת 

הארץ והאדמה.

בקיבוץ רצו שאלמד בבית ספר ונכנסתי לכתה של בני גילי שקבלו אותי יפה והייתי חלק 
ימים  לכמה  השתתפתי  הרקע.  המבטא,  השפה,  שונה.  קצת  הרגשתי  אבל  מהחבורה, 
בבית הספר, אבל מיד פרשתי. לא אהבתי את מסגרת בית ספר ולא הייתה לי שום כוונה 

להיכנס אליה שוב.

הוריי היו נשואים שש שנים בלי ילדים. הם מאוד מאוד השתוקקו לילדים. הם באו ארצה 
לכפר הרוא״ה שם אבי היה ר״מ בישיבה התיכונית תחת הרב נריה. כעבור שנתיים אמי 

הרתה ואחרי תשעה חודשים של חרדה ושמירה – נולדתי אני. הבכור.

אף שהייתי תינוק לא קל, שמחתם לא ידעה גבול והתמסרותם לרך הנולד, לנס הקטן, 
הייתה מלאה. לכן קראו לי אלנתן, שם מקורי ולא נפוץ אז, לציין את הכרת הטובה שלהם. 
כעבור מספר חודשים הורי חזרו לארצות הברית, בין היתר בגלל שהתפתח איזה גידול 

בפני וחשבו שהטיפול באמריקה טוב יותר. התברר אחר כך שהגידול לא מסוכן.

באמריקה נולדו לי אחות ועוד שלושה אחים. היו הרבה רגעים נעימים וטיולים משותפים 
וכיפיים. היינו משפחה דתית תורנית בחברה מאוד מאוד ״משוחררת״, אבל אצלנו הדתיות 
הייתה אלמנט מאוד מרכזי בחיים. גדלנו במיאמי ביץ׳ מקום של הוריקנים, וזה היה ממש 

כיף לחוות הוריקן בבית החזק והעמיד שהיה לנו. 

אבא היה מתוח הרבה מן הזמן ומאוד מאוד קפדן ופרפקציוניסט עם תביעה שאצליח ואהיה 
הכי טוב. התחושה המכרעת בבית, עבורי, הייתה דרישה מעיקה למצוינות. להיות התלמיד 
הכי טוב, הכי חרוץ, הכי מבריק, הכי מושלם. אבי תמיד אהב לספר על תלמידי חכמים 
ואנשי כישרונות. הרגשתי שמצפים ממני ושנאתי את זה. אמנם עמדתי בחלק מהציפיות, 

אבל זה רק הגביר את המתח הפנימי והייתי מתחמק ומפחד לעמוד בכל מיני אתגרים.

החופש  כל  והסתלבטו  ששחקו  בחבריי  וקנאתי  למחוננים  ללימודים  אותי  שלחו  בקיץ 
הגדול. פעם הייתי בתכנית מאוד יוקרתית בכימיה שמי שמחסיר שלושה ימים עף מהקורס 
יומיים  ואחרי  עלי  ללחוץ  העולם  כל  את  גייס  אבא  להמשיך.  רוצה  לא  שאני  והחלטתי 
כיתות  ארבע  קפצתי  בלבי.  ובתרעומת  ובכעס  בהצטיינות  וגמרתי  חזרתי  היעדרות  של 

במתמטיקה בגלל אבי וגם בזה הצטיינתי מאוד. 

הייתי תלמיד מצטיין בבית ספר, אבל הייתי מרדן, הרגשתי שלחופש נולדתי. יצאנו פעם כל 
המשפחה לחופש ואבא הכריח אותי להתפלל בקול רם כל מילה בנוכחותו, אז התפללתי 

לאט לאט משך שעות בכדי לקלקל גם לו את החופש, אבל הוא ואמא עשו תורנות.

בערך בגיל 9-10 התחלתי לפקפק באמיתת המסורת ובחיוניותה. ראיתי את הדת כמוסד 
מעיק ומציק, המדכא את חופש המחשבה ואת הזרימה הטבעית בחיים. שבת נתפשה אצלי 

כבית סוהר שבו אני כלוא. חיכיתי ליום ראשון, יום הדרור שאפשר לעשות מה שרוצים.

וקראתי משפט  ישבתי שעות  עניין בתפילה, אמנם  ראיתי  לא  לא אהבתי את בית הכנסת, 
היו  השאר  וכל  הרב  דרשת  אבל  מעניין,  היה  זה  ודינים.  וגניבה  רצח  מקרי  מיני  כל  עברי, 

מעמסה. באי רצון הלכתי לבית כנסת וניסיתי לברוח בכל הזדמנות. 

הצטיינתי אמנם בלימודים, גם בלימודי קודש, אבל לא ראיתי טעם בהם ולא יכולתי להבין 
איזה עניין יש לאלוקים במה שאני אוכל ועל מה אני מסתכל ואיך אני חי את חיי. 

מאוד הצטיינתי בשנים הראשונות בבית ספר, אבל מאוד שנאתי שיעורי בית. רציתי דרור. 
כשלא מילאתי משימות התחמקתי מבית הספר. שנאתי את הישיבה הכפויה במקום סגור. 
בכלא, בכלוב. פעם במחנה קיץ בגיל 9-10 לא נהנתי. אני לא יודע על מה נענשתי, אבל 

הוציאו אותי בלילה מהביתן ושרתי שירי מולדת – געגועים לדרום )ארה״ב( שם גדלתי.

אבנים  ששתי   – ועשיו  יעקב  לידת  על  רש״י  פירוש  את  אותנו  לימד  המורה  ד׳  בכיתה 
שנכנסות למבחנה, זו הראשונה יוצאת אחרונה ולכן יעקב היה הבכור. זה כל כך עצבן 
אותי שלא הפסקתי לתקוף את הרעיון האווילי הזה, עד שהמורה הנבוך נאלץ להזמין את 

אבי, שהיה סגן מנהל בית הספר, לטפל בי. אבי לא התרגש ואף היה נראה מאושר.

באותו  למרחקים.  בריצה  מחוזית  בתחרות  שלי  ספר  מהבית  ראשון  הגעתי  ז׳  בכיתה 
שבוע זכיתי בפרס ראשון ביריד מדע מחוזי. התעניינתי מאוד במדעי הטבע בבית הספר 
והצטיינתי בזה מאוד וכן במתמטיקה, אבל בעיקר נמשכתי למקצועות הומניים של ספרות, 

כתיבה יוצרת, דרמה וכו׳.

הייתי טיפוס מרדן, שנאתי מסגרות וניסיתי לפרוץ אותם בכל דרך
אלי הורביץ

אני אדם שכלתן ולא יכולתי לתת לקשר לארץ הסבר הולם. ההסברים 
למרות  אותי,  משכו  ממש  לא  בטוח,  ומקלט  מולדת  על  המתלהבים 
מזרחה,  להתרחק  חיפשתי  לרגע,  שהתנוצצה  האחדות  תחושת 
אבל אז בא הקטע הרומנטי. הכרתי את אשתי שבאה, אמנם, מבית 
מתבולל, אבל התאהבה ביהדות, בעדינות ובחן של המסורת היהודית 

ושקדה בלימוד עקרונותיה.

נפגשנו ודיברנו ולא הצלחתי לשכנע אותה שהיוגה ההינדואיסטי יותר 
הגיונית ומסתברת מהיהדות. ואם כבר יהדות, אז לפחות שפינוזה. 

מצאתי את עצמי בביתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק, הייתי מגודל 
שיער, מרדן ובקורתי והוא קיבל אותי לאב. לאט לאט, יום אחרי 

יום, ִלַבנו את סוגיות הסוד.

ומדע, האבסורד של המצוות המעשיים, כפיה  עסקנו בתורה 
יהודה  צבי  הרב  ישראל.  עם  ומיהו  חיינו  ומה  אנו  ומה  וחירות 
אבינו, עם הנפש הטובה  אישית עם אברהם  היכרות  לי  עשה 

שבעקידה  האצילות  לנבכי  אותי  הכניס  והוא  הזאת,  ומטיבה 
ולאט לאט נתחוורה בפני תמונה מאוד גדולה.

מאז השיבה אל האמונה, חוויתי הרבה חוויות חיוביות, תוך התבוננות 
על חסדי ה׳ והשגחתו. בכל מיני צמתים בחיי, אני חווה חוויות חיוביות 

מזמני הקודש, מלימוד תורה ומהתפילה. 

יש בי עדיין את הרצון לא לאבד את עצמיותי ושתהיה לי היכולת להטביע 
אותי  משחררת  ה׳,  אל  ההתמסרות  אבל  נפעל,  להיות  ולא  חותמי  את 

מהמון שעבודים אחרים.

שנות ילדותם
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למדתי עם דינה במשך שנה לימודי M.A. והיו שם דרישות לא מהעולם הזה ודינה קיבלה 
בהכול 10. שאלתי אותה ״איך את עושה את זה?״ והיא השיבה ״פיתחתי חושים מגיל צעיר 

לדעת מה רוצים ממני והייתי מזיזה את כל הרצונות שלי לצד ואומרת לעצמי 
שאני אקבל 100״. דינה לא ויתרה על האני מאמין שלה והיא הייתה כותבת 
אותם בדפים שהיא הגישה. אני חושבת שהיא הייתה מוכשרת בצורה בלתי 

רגילה גם בתחומים האלה.

לחומרי  חנות  בניהול  בהתחלה  עבד  שלנו  ואבא  חשבונות  בראיית  עבדה  שלנו  אמא 
יותר בגלל אופי  בניין שירש מאביו אהרון צבי, אך כשהשכונה בוושינגטון נהייתה ענייה 
האוכלוסייה שהגיעה עם השנים, החנות נקלעה לקשיים כלכליים. תמיד היה בעיה של 
כסף בבית, אך לא הראו לדבי את הקשיים האלה. היא הייתה כמו הנסיכה בבית. רק 

כשאבא שלנו עזב את החנות והלך לעבוד כרוכש של הפנטגון היה שיפור כלכלי בבית.

סיימתי לימודים ב- 1969, כשדבי הייתה בת 16. מהתקופה הזו אני זוכר אותה, בעיקר, 
מדברת בטלפון עם חברותיה, לורה או רודה או חברים אחרים. מדברת, צוחקת, שואלת 

שאלות ומנגנת בפסנתר שהיה בסלון. 

ֿֿֿכשחזרתי הביתה למדתי הרבה חשבון, למדתי כל מיני 
טריקים איך ללמוד אלגברה. אני זוכר שיום אחד עמדתי 
במטבח והסברתי לדבי את מה שלקח לי סמסטר שלם 
ללמוד. הייתי כל כך גאה בעצמי. ואז דבי אמרה לי ״כן, 
זה צריך להיות נכון״. התחושה שלי הייתה: ״רגע אחד, 
עדיין לא הגעתי להסביר לך את שורת המחץ ואת כבר 

הבנת את העניין״.

תמיד  אותה  זוכר  אני  מפוקסת.  מאוד  הייתה  דבי 
מחפשת משמעות. פעם קשה אחד, כשהיא התחילה 
עם החזרה בתשובה, היא גרמה לאבא שלנו להיות כל 
כך עצבני בערב פסח בגלל כל הרצונות שלה שהכל 

יהיה לגמרי כשר.

ילדותה של דבי )דינה(

נולדה.  שהיא  לפני  מתחיל  מדבי  שלי  ביותר  המוקדם  הזיכרון 
אני זוכר בבירור שיחה שניהלתי עם אבינו. ישבתי על המדרגות 
העולות לקומה השנייה של ביתנו ברחוב מדיסון בוושינגטון. הוא 
אמר לי שעכשיו שנולדה לי אחות קטנה הוא רצה לדעת איזה 
שם עלינו לתת לה. אני הייתי בגיל חמש והייתי מאוהב בילדה בגן 
שלי שקראו לה רותי, ומשם קיבלה דבי את השם הרישמי שלה, 

דברה רות. 

אני זוכר ממש לפרטים את אותו בוקר בהיר, ואני יכול לראות את 
אבי יושב מתחתי על המדרגות ומדבר על האירוע הנפלא הזה. 

כשאני מנסה לחשוב למה אני זוכר כל כך טוב את הרגעים הראשוניים 
המשפחה  את  לחבר  דבי  של  התכונה  בגלל  שזה  לי  נראה  דבי,  של 

שלנו יחד. ליצור את תחושת המשפחתיות שהייתה חסרה לי. 

מה שאני זוכר טוב אפילו באותה מידה, אם כי עם פחות תחושות 
הבית,  את  שינקה  מי  על  שניהלנו  הרבים  הקרבות  היו  נעימות, 
בפרט את המטבח, לפני שאמא שלנו חזרה מהעבודה. למעשה, 
יותר, אלו היו מריבות על הסיבה מדוע דבי סירבה לעשות  לדייק 

דבר בכדי לסייע בניקיון הבית!! 

אני חושב שהזיכרונות חושפים כמה היבטים בסיסיים באישיותה של דבי, שאני בספק אם 
הם השתנו הרבה אצל דבי- עקשנות וחוסר עניין בניקיון !! 

העקשנות של דבי וחוסר העניין שלה בניקיון
סטנלי וולף, אח של דבי

בטלפון  ומדברת  הזמן  כל  בפסנתר  מנגנת  בעיקר  דבי  את  זוכר  אני  הילדות  בתקופת 
עם חברות. הייתי שומע אותה מכינה שיעורי בית עם חברות דרך הטלפון. למעשה, היא 

העבירה את החיים שלה דרך הטלפון כל הזמן. 

כשדבי הייתה בערך בגיל 12 אני עברתי ללמוד בקולג׳ מחוץ לוושינגטון, ואחי הגדול בריין 
גם כבר לא גר בבית. בתקופה הזו ההורים שלי היו חוזרים מהעבודה בשש בערב ודבי 

הייתה חוזרת מבית הספר לבית ריק. 

בתקופת היסודי, ביליתי זמן רב בבית של דבי, אנחנו בני אותו גיל. היינו חברים והאימהות 
שלנו היו חברות. גרנו לא רחוק מהם. שיחקתי קלפים אלפי פעמים עם אבא של דבי. לקח 
לו הרבה זמן עד שהוא היה מניח את הקלף. היו לי המון שיחות עם דבי. הרבה מהשיחות 

היו במכונית, כשיצאנו עם האימהות לסידורים או טיול או פיקניק בשדה התעופה.

דבי היא האדם היחיד בעולם שדיברתי איתה על משמעות החיים. מעולם לא הייתה לנו 
שיחה דתית, ושיחה על הדרך שדבי בחרה קיימנו רק שנים אחרי, אבל בילדות דיברנו כל 
הזמן על משמעות החיים. דבי היא אחת מהאנשים החכמים שפגשתי מעולם והיא עזרה 

לי לנסח הרבה מנקודות המבט שלי על החיים.

תמיד היו לה הסברים הגיוניים כל כך לכל דבר. היא לא הייתה מקבלת שום דבר בלי 
לפרק את כל אחד מההיבטים של נושא מסוים ומרכיבה אותו שוב לאחר העיבוד שלה. 
וגם האדם שהכי  היא הייתה האדם עם הראש הכי פתוח שפגשתי, אני חושב, אי פעם 

הרגשתי קרוב אליו. 

היו לדבי המון מחשבות שרצו לה בראשה. אני זוכר שיחות שדיברנו על ״מה המשמעות 
צריכים  מה  מאנשים,  לצפות  יכולים  אנחנו  מה  אלא,  בינינו,  לא  להיות בחברות?״,  של 

להיות הציפיות שלנו ממקורבים לנו. למה אנחנו מתביישים.

יש קטע בסרט ״Yellow Submarine״, אני חושב שזה רינגו שלקח משהו וזרק לרצפה 
משהו שיצר חור שאפשר לקפוץ ולהעלם בו. דבי ואני צפינו בסרט בקולנוע וזה היה רגע 
על  כן דיברנו  לפני  הזמן  כל  כי  הרעיון שלנו״,  ״הי, זה  ואמרנו  אל השני  אחד  שהיבטנו 

האפשרות לעשות חור ולזרוק את עצמנו ולהעלם בתוכו, כי שנינו היינו כל כך ביישנים.

שלנו  וההורים  ודבי  אני  שהיינו  תמונה  לי  קופצת  יחד.  משותפות  רבות  חוויות  לנו  היו 
בהופעה של חיילים שכאילו הגיעו מהעתיד. הופתענו מאוד כשתוך כדי התהלוכה שלהם, 

כמה אנשים שהיו ממש לידי וליד דבי, עפו פתאום לשמים.

הכי  הראש  עם  האדם  הייתה  היא 
פעם  אי  חושב,  אני  שפגשתי,  פתוח 

וגם האדם שהכי הרגשתי קרוב אליו

גרי גילברט, חבר ילדות וקרוב משפחה

בחווייה שלי, זה היה נראה שתמיד דבי מחפשת מקום להשתייך אליו, בלימודים ואפילו 
בבית שלה זה היה נראה שהיא מרגישה אורחת.

בזמן התיכון, תדירות הפגישות מעט פחתה, אבל היינו רואים אחד את השני בחגים, דבי 
הייתה באה לבית שלנו הרבה.

כבר  דבי  שלנו.  לבית  קרוב  נפתח  בעולם  הראשון  הסניף  מקדונלדס,  את  כשהקימו 
התחילה מחשבות על חזרה בתשובה והתלבטה מאוד אם ללכת לאכול שם. בסוף הפיתוי 
כך חזק שהיא החליטה לטעום פעם אחת. כשהגענו לשם התעורר ביננו דיון  כל  היה 
פילוסופי שאם היא כבר אוכלת לא כשר, האם מותר לה לאכול צ׳יזבורגר, שזה המבורגר 

עם גבינה.

יודע שאני לא הבנתי את זה אז,  ויותר התרחקנו. אני  יותר   - ככל שהיא נהייתה דתית 
אני לא מבין את זה גם עכשיו. במשך השנים, לאחר שדבי החליטה לעלות לישראל, היא 
כתבה לי כמה מכתבים. זה אחד מהדברים שאני מתמודד איתם. אבא שלי אמר לי: ״למה 

אתה לא עונה לדבי?״ אבל אני הרגשתי כל כך קרוב אליה, הרגשתי נבגד. 

התהליך  את  התחילה  כבר  היא  דתייה,  מאוד  נהייתה  היא  לישראל  עלתה  שהיא  מאז 
באמריקה, אבל בישראל זה היה משהו מאוד שונה, לא יכולתי לקבל את זה. אני לא יודע 

למה. היה לדבי חיוך מושלם. 

ילדותה של דבי )דינה( שנות ילדותם

דבי וולף

גרנו בוושינגטון בבית עם חצר אחורית גדולה. אני זוכרת בית חם, ארוחות מובנות, זמן 
טלוויזיה, משחקי בוקר מהנים - מחבואים, קומיקס וכו׳. אני הבת הקטנה אחרי שני בנים 
שמאוד אהבו אותי, אבל גם אהבו להציק לי. הייתה בבית תחושה משפחתית, ארוחות עם 

סבא, ובייביסיטר עם סבתא. 

יומני היקר, הייתי מועמדת לנשיאת הכיתה, אבל אני לא רוצה להיות נשיאה. אין לי סלוגן, 
פוסטרים, כלום!! מה אעשה? בעיה! 

יומני היקר, בוא נראה... מה שלומך? בסדר, אה? גם אני במצב רוח טוב. נחש מה? יש 
לי חתול!!! באמת! קוראים לו רש״י...הדבר היחיד זה, שאני לא יכולה לטפל בו, כי טובי 
שותפה איתי והוא אצלה. היום הלכתי להתנדב בבית אבות ומשם לשיעור פסנתר.. משם 

הלכתי לקנות מתנת יום נישואין לאבא ואמא.

׳צבוע׳. אין דבר כזה! אדם צריך לעשות מה שהוא  יומני היקר, אני לא מאמינה במילה 
מרגיש לנכון, ואם זה לא בדיוק עולה בקנה אחד עם הפרשנות של מישהו אחר, לאותו 
אדם אחר אין זכות לקרוא לו צבוע. הוא עצמו צבוע בעיני ׳יריבו׳. אז אם כולם שונים, כל 

אחד הוא צבוע שנוא. הו זה כל כך מטומטם! 

יומני היקר, היום 17 בספטמבר - אני בת 14 וחצי!! אני בטח משוגעת או משהו. אני תמיד 
חושבת אחרת מכולם. זה לא שאני מנסה להשוויץ או משהו, אני באמת חושבת ככה. 
העניין הוא שהאמונות שלי כל כך שונות משל כולם שזה באמת נראה בלתי אפשרי. אבל, 
אני באמת מאמינה להם, וכתוצאה מכך כולם חושבים שאני אנטישמית או משהו נורא 
וטיפשי  עם גרמניה,  לסחור  לא  טיפשי  שזה  חושבת  אני באמת  יאיר.  מר  אפילו   – כזה 
2000 שנה, כטיעון מדוע הם צריכים  להביא את העובדה שהיהודים חיו בישראל לפני 

לקבל את זה עכשיו. אוהבת, דבי.

בהמשך השנה:
יומני היקר, היקר ביותר, אני כל כך רוצה לנסוע לארץ ישראל, אני כל כך רוצה ללכת 
לכותל המערבי!!! הלוואי שיכולתי. הייתי נותנת הכל!! בלי צחוק, ואין לי אפילו מספיק כסף 

לארוחת צהריים מחר.

יומן יקר, BOO!!! מה שלומך היום?! הו, אני בסדר תודה לאמא שלי. היום קיבלתי 110 במבחן 
במדע!!! אהההה! אתה הולך למות - אל תעזוב, זה רציני, אתה בחיים לא תנחש! אני לא 

יודעת אם אני שמחה או עצובה!! על שולחנו של דיויד בכיתה כתוב ״אני אוהב את דבי״. 

דבי וולף
קטעי יומן מגיל 14 )1967(

31 ביולי 1968

הישיבה  על  לו  ולספר  אבי  עם  לדון  בא  הוא  ביתנו.  את  כעת  עזב  בדיוק  גינסברג  מר 
וכמה  עובדות  רק  אמר  הוא בעיקר  משלו,  הוסיף דעות  גינסברג בקושי  מר  התיכונית. 
נקודות טובות, אבל הוא הביא את המשפחה שלי לראייה שלילית על כל העניין והם אמרו 

לי להחליט לבד ולעמוד בהחלטה שלי.

אני לא יודעת מה לעשות!! זו החלטה כה גדולה שיכולה להיות לה השפעה כל כך גדולה 
על חיי העתיד שלי ואיך שאהיה. איפה אמצא שלווה? שניהם מובילים אותי לדרכים שונות, 

בכל אחד שאבחר, יהיה הבדל גדול לגבי מי שאהיה בעתיד. 

אוך!!! אני כל כך מבולבלת! הלוואי והייתי גדולה עכשיו ב- 10 שנים והייתי יכולה לראות 
מה יצא ממני אם הייתי הולכת לישיבה התיכונית ומה יצא ממני אם הייתי הולכת לתיכון 

הרגיל, זה היה עוזר לי להחליט בקלות איזה דרך תהיה הטובה ביותר. 

ה׳ הלוואי שתראה לי במה לבחור!! ואם כבר הראת לי, אני מודה שלא הבחנתי. 

ישיבה תיכונית - עברית, חינוך טוב יותר, גישה חלוצית מרגשת, סביבה ידידותית ממש 
קרובה, להיות חלק - שייכות ממש ועוד וכו׳ וכו׳ וכו׳.

תיכון כללי - בכוחות עצמי, מבחן לראות אותי באמת. אני לא יודעת איפה אהיה מבחינה 
כיפים  רגעים  ועוד,  ועוד  הפעלות  פעילויות,  מופעים,  במועדונים,  מפגשים   - חברתית 
אני  אם  בין  משתייכים.  שכולם  למה  שייכת  שאני  הידיעה  לחברה,  השתייכות  קטנים, 
אוהבת את זה ובין אם לא – לכאן אני שייכת. לא ארגיש יותר שונה, אהיה חלק מהחיים 

סביבי, המשפחה והחברים.

יש כל כך הרבה דברים להרחיב על כל אחד מהדברים, אני פשוט לא יכולה.. אין זמן.. גם 
לכל אחד יש את החסרונות שלו שבמובנים מסוימים הם יתרונות של אחרים.

אולי זו לא החלטה כל כך גדולה, אחרי הכל אני אני, לא משנה מה אני עושה, אני תמיד 
אהיה אני. אולי אשתנה קצת, אבל בבסיס עדיין אהיה אני, אז זה לא כל כך משנה מה 
יכולה להשיג את זה. וההפך, אם אני לומדת  אבחר - אם באמת אני רוצה עברית, אני 

בישיבה תיכונית, אני עדיין יכולה להיות מחוברת חברתית לסביבה הטבעית שלי. נכון? 

אני  למה  יודע  אתה  חשובות,  הלא  להחלטות  בנוגע  יענה!  שמישהו  הלוואי  אלוקים, 
מתכוונת, נכון? אוי !!! אני לא יודעת מה להחליט!! 

]בסוף דבי בחרה ללמוד בתיכון כללי רגיל וסבלה בו[

והייתי גדולה עכשיו ב-  אוך!!! אני כל כך מבולבלת! הלוואי 
10 שנים והייתי יכולה לראות מה יצא ממני

דבי וולף
 Hebrew הרהורים של דבי בת ה- 15 וחצי בסיום לימודיה היסודיים בבית הספר היהודי
תיכונית  בישיבה  יהודיים  בלימודים  להמשיך  אם  החלטה  קבלת  ולפני   Academy

)מעורבת(, או להמשיך בתיכון כללי רגיל )לא יהודי(.

מיכל שראל

הזזתי את כל הרצונות שלי לצד 

דינה הורביץ
הדמיוניים  בעולמות  נסחפתי  בדיוני,  מדע  ספרי  לקרוא  אהבתי  מאוד  נערה  כשהייתי 
והוקסמתי מאוד מאוד מהיכולות של הסופר, לא רק להמציא איזו עלילה המתרחשת בעולם 

הסובב אותנו, אלא הוא המציא את כל היקום עצמו עם כללי משחק וכו׳. זה היה ממכר.

יומני היקר, היקר ביותר, אני כל כך רוצה לנסוע לארץ ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=PHLdhBMjRas
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בחרותו של אלי - שנות חולתה

אלי הורביץ
מתוך הדרשה שלו באירוסיה של בתו הבכורה בת-שבע

דינה ואני גרנו באותה עיר אמריקאית, עיר המתמחה בתעשיית הדמיון, הצגות וקרקסים. 
עיר המגלמת חזיונו של המשורר האומר: ״כל העולם במה וכל האנשים שחקנים״. מלאה 

בוושינגטון  גרנו  שנינו  אין.  ומשמעות  וזעם,  המולה 
ולהתחתן, אבל  יכולנו להיפגש  באותה שכונה ממש. 

לא כך היה.

ונשלחה  ליהדות  זיקה  עם  חילוני  מבית  באה  דינה 
יהודי ושם מצאה חן וטעם בתכני הקודש  לבית ספר 
מוסד  באותו  החדיר  שאבי  ישראל  ארץ  ובאהבת 
כמנהלו. ואילו אני, באתי מבית של תורה ויראה ומצאתי 
את עצמי בכיוון הפוך, מתרחק מיהדות ויהודים, נישא 
על גלי התסיסה של שנות השישים הסוערות עם כל 

המשתמע מכך. 

כך המשכנו להתרחק עד המלחמה, מלחמת השחרור. 
נולדתי בהפוגה בין החלק הראשון של המלחמה שבו 
לבין החלק  והנגב,  הגליל  החוף,  מישור  את  שחררנו 
השני של המלחמה שבו שחררנו ליבה ולב ליבה של 

ארץ ישראל.

אותם שישה ימים שהשפיעו על מיליוני בני אדם, אותם 
אנחנו  היום  שעד  כך  כל  עמוקה  שמשמעותם  ימים 

מתקשים לעכל – השפיעו על החיים של דינה ושלי.

אני הגעתי מיד אחרי המלחמה לארץ, לקיבוץ בעמק החולה, לדודים. אמנם, עם מגמה 
להגיע מזרחה לאופקים אחרים לגמרי, אבל הגעתי. 

לעולם לא אשכח את הנסיעה לחולתה כשכל הדרך עולים ויורדים חיילים המשתחררים 
בפעם הראשונה לחופשה הביתה, כל אחד עם חוויותיו. מבלי שיכולתי להבין משהו, שטף 
אותי האור והחום של אהבת אחים, אפף אותי, ״הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 

יחד״.

כוונתי להמשיך במסע  ימים, כשהזכרתי בארוחת ארבע בקיבוץ שבעצם  כעבור מספר 
מזרחה, התפרץ דודי הפלמחניק וקצין צה״ל לבוש במדיו המאובקים באבק הגולן: ״זאת 

ארצך וזה עמך! כאן זה המזרח״.

שורשים  היכיתי  בכיתה.  במשק,  בארץ,  נשארתי  ערלות.  אוזניים  על  נפלו  לא  דבריו 
באדמת העמק.

קסמי  כל  ולמרות  בארץ  קודש  לימודי  לשנת  להגיע  בליבה  גמרה  ימים  באותם  דינה 
יוקרתיות,  לאוניברסיטאות  המלגות  וכל  המפתות,  ההצעות  וכל  האמריקאית,  התרבות 
נתגברה הכמיהה אל הקודש ואל ארץ הקודש. היא החליטה להירשם למכללה לבנות 

בירושלים וללמוד בה שנה, לפני המשך פיתוח הקריירה.

יש  ותורנית גבוה.  ׳המכללה׳ הוא מוסד אקסקלוסיבי, המקבל בנות ברמה, רמה דתית 
מבחני כניסה. דינה לא נרתעה ושם בוושינגטון, בבית הרב השכונתי, ישבה לכתוב את 

המבחן.

השאלה המרכזית הייתה: מה בין נח לאברהם? שאלה שנזקקו לה כל המפרשים, כמעט, 
ולכל אלה?! השאלה אמנם הציתה  ראשונים ואחרונים, זהר ומדרשים. אבל מה לדינה 
את דמיונה והיא כתבה ניתוח פסיכואנליטי פרוידיאני מקורי מאוד, עוד אף מפרש לא הגה 

רעיונות כאלה.

 בטופס ההרשמה היה צריך לציין שני קרובים בארץ והאם הם דתיים. דינה רשמה, אבל 
)הרב  אבי  שם  את  קטנות  באותיות  רשמה  היא  דתי,  היה  לא  מקרוביה  אחד  שאף  כיון 
משה הורביץ(. משפחתי בינתיים עלו לארץ וגרו בירושלים. באותיות עוד יותר קטנות דינה 

כתבה ״זה אינו קרוב, אבל מכר טוב״.

הניתוח שלה לא היה מה שציפו, זה אפילו עורר קצת פליאה שמישהי שלא יודעת כלום 
תעז להירשם, אבל בדרך לאשפה הרב הבודק שם לב לשם של אבי. הוא הרים טלפון, 
ספק לשאול, ספק לספר את הקוריוז. אבי אמר לו: קבל אותה, על אחריותי. כשקיבלה 
דינה תשובה חיובית מהמכללה, זה לא הפתיע אותה. 

רק בסוף השנה נודעה לה הפרוטקציה.

ואני  בלימודיה  עסוקה  הייתה  דינה  שנה  באותה 
בין  עסוק,  היה  הוא  ברוך  והקדוש  הצבאי.  בשירות 

היתר, בבריאתה של בת-שבע וצבי ונחמה ושולמית.

שלי.  הראשונית  ההתלהבות  קצת  פגה  כבר  באמת 
היו הרהורים שניים ושוב פזלתי מזרחה. דינה עמדה 
במוסיקה  להשתלב  ולחזור  במכללה  שנה  לסיים 

ובמתימטיקה באמריקה.

רבות מחשבות בלב איש ועצת ה׳ היא תקום.

יום אחד נפגשנו בבית הוריי, השיחה קלחה. ההסברים 
שלי על יתרונות ההינדואיזם לא עשו רושם עליה. גם 
הסבריה של דינה על היהדות לא שכנעו, אבל לא עברו 
ימים ומצאתי את עצמי בביתו של הרב צבי יהודה זצ״ל. 

עברו עוד חודשים מספר ונכנסתי ל׳מרכז הרב׳. אחר 
כך לחופה ואחר כך, בשעה שהייתי בקשת נתבשרתי 
בת-שבע  נולדה  זמן  וכעבור  חולים  בבית  שאשתי 

קשת, לא עברו ימים רבים ובת-שבע פגשה את יהודה )סדן(. את ההמשך נראה...

עולים  הדרך  כשכל  לחולתה  הנסיעה  את  אשכח  לא  לעולם 
ויורדים חיילים המשתחררים בפעם הראשונה לחופשה הביתה.

שנות ילדותם

ליי )לאה( היקרה, וויטי )משה( וכל הילדים,
קיבלתי עכשיו את המכתב שלכם והנה אני יושבת לכתוב. אני לא מבינה את זה, כתבתי 
ואחד אלייך לפני הרבה זמן ושלחתי  שני מכתבים גדולים, ארוכים, כלומר- אחד לאלי 
לפני  היה  להיות? זה  יכולים  איפה הם  אותם בדואר, את שניהם.  כלומר, שמתי  אותם. 

המלחמה )ששת הימים( - המלחמה הראשונה - כי נראה שתהיה עוד אחת השנה. 

כתבתי בפירוט ובכוונה רבה כמה נשמח כולנו שאלי יהיה איתנו. הילדים התלהבו ודמיינו 
איזה כיף יהיה להיות עם בן דוד מהצד של אמא כאן בישראל. נחום, שיכול להיות דמות 
יותר נחרץ מהילדים ואמר: ״מה הכוונה האם זה אפשרי  משמעותית עבורו, היה אפילו 
כאן  רצוי מאוד״. פחדתי שהרעיון של מלחמה  אלא  רק אפשרי,  לא  אלינו?!  יבוא  שאלי 

יפחיד אותך, אבל תני לאלי להחליט מה הוא רוצה ומה הוא אוהב.

ביום קיץ חם, הופיע נער חיוור כזה, לא שזוף, אבל יפה. דובר רק 
אנגלית. זר בסביבה זרה.

נחום כרמלי, דוד של אלי
לאחר הודעה מוקדמת שקיבלנו משושנה, ביום קיץ חם, הופיע נער חיוור כזה, לא שזוף, 

אבל יפה. דובר רק אנגלית. זר בסביבה זרה.

שושנה, )דודתו של אלי( קיבלה את אלי וליוותה אותו ואת מעשיו מההתחלה ועד גיוסו לצה״ל. 
באותם ימים לא הבנו כמה רגש, תשומת לב, אהבה ואיכפתיות היו לשושנה כלפי אלי.

מאחורי הדירה שבה גרנו בקיבוץ, היה שטח אדמה שאלי הפך אותה לגינת ערוגות. שתל, 
השקה, עישב וראה פרי בעמלו. כולנו שמחנו, וגם טעמנו מפירות הגינה. להערכתי, שם, 

בגינה הזו, היו ראשית השורשים שקישרו את אלי לארץ ישראל.

בסיום לימודיו הוכיח אלי את יכולותיו כעובד בצוות גידולי שדה וכנהג טרקטור מיומן. בגמר 
יום העבודה המפרך בשדה, אלי היה חוזר להציץ בשינויים שחלו בערוגות שהוא טיפח.

מובחרת, קרבית  ליחידה  והלך  לצה״ל  אלי התגייס  אותי:  נוסף שאציין, שהרשים  ארוע 
ועבר את המבחנים והגיבוש כדי להתקבל אליה. עובדה זו הייתה דוגמה עקיפה ומחנכת 

כלפי אחיו, שכמוהו תרמו את חלקם לבטחוננו כאן במולדת המתחדשת.

ההתאקלמות של אלי בקיבוץ חולתה
עפרה וייל, בת דודה

יום בהיר אחד, לפני שנים הרבה, חדר לתוך ההוויה המשפחתית - קיבוצית שלי בן דוד 
שבתודעתי וזכרוני נקרא ״אלנתן״. את השם ואת העובדה שהוא קיים זכרתי מהחתונה 
של אייב ורותי )דודים( בניו יורק. ההכנה היחידה שאמא שלי עשתה לנו, הילדים, הייתה 

הודעה קצרה ש״הבן של לאה מצטרף אלינו״. 

הצטרפותו הייתה ״המובן מאליו״ ונדמה היה שהוא חלק ממשפחת כרמלי מאז ומתמיד. 
באהבה  ולטבע,  לפרחים  באהבה  לעוגות,  באהבה   - במיוחד  בלט  זה  עניינים  בכמה 

למוסיקה, בצחוק ובחוש ההומור. 

החברות  חברות.  קשרי  קשר  שאיתה  נחמדה  נערה  למשפחה  צירף  אלי  הימים  באחד 
הזו, בעינינו, הייתה יפה ושמחנו איתה. כידוע, באיזשהו שלב, אלי עשה ״הסבה״ )מאד 
מוצלחת( והכיר לנו את דבי. גם במקרה הנ״ל, שמחנו עם הבחירה. נראה כי לאלי כשרון 
היו להורביץ  ודבי  ואילך אלי  . מכאן  מייד אוהבים  מיוחד להתקשר עם בחורות שאנחנו 

)ודרך אגב, עד היום אנשים בחולתה זוכרים את אלי כאלי כרמלי !!!(, 
תא משפחתי ייחודי, אבל קשור לתמיד בכרמלי וחלק ממנו. 

בחרותו של אלי - שנות חולתה

זרוק עם שיער ארוך, שלא לומד. להוריו, שהיו אנשים של תורה, 
היה הרבה עוגמת נפש מהתנהגותו

ורדינה סדן

מה הכוונה האם זה אפשרי שאלי יבוא אלינו?! לא רק אפשרי, 
אלא רצוי מאוד

שושנה כרמלי, דודה של אלי
אנו כמחותנים של הרב אלי ודינה הורביץ, יש לנו אהבה מיוחדת לאלי ודינה על שזכינו מתוך מכתב להוריו של אלי - 27 ביוני 1967 )מתורגם(

להיות הולכים ומתקשרים אליהם בעבותות אהבה והערצה לבתם, בת שבע, כלתנו שתחי׳ 
דרך הבית הנפלא שהיא הקימה עם בננו הבכור יהודה.

נוהגים לספר להורים מתקשים, על חבר שלנו שהיה תקופה ארוכה בשנים זרוק  היינו 
ולהוריו, שהיו אנשים של תורה, הייתה הרבה עוגמת נפש  עם שיער ארוך, שלא לומד, 
מהתנהגותו, אך למרות זאת אימו הייתה קמה בכל לילה כשחזר מאיזה מסיבה מאוחר 

מאוד בלילה, והייתה מוזגת לו כוס תה ומציעה לו את המיטה.

וכל זה גרם שאחרי שעשה את כל הסיבוב ופרק את כל הנוגדנים, הוא חזר הביתה והקים 
בית שהוא המשך נפלא לבית של הוריו שלו. זה היה אלי.

אלי הורביץ
לכל שיער שיבה יש כתובת ואני כמדומני תרמתי חלקי בשערות הורינו אשר כשלג ילבינו. 
אבל גם בשעה שהתרחקתי קצת מדרך המשפחה, אמא לא הוכיחה אותי על פני וניסתה 

תמיד להבין את השיטה בשיגעון שלי.
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הגעתי לחולתה לביקור קצר בדרך להודו – ושם אמרו לי ״מה? 
אתה יהודי. כאן מקומך, כאן משפחתך, כאן עמך״

אלי )כרמלי( הורביץ

לקיבוץ ]חולתה[, מודה על ההזדמנות לדבר כאן. פריעת חוב ישן. כאן ספגתי את ראשית 
התודעה הלאומית, הכרת העם והארץ. תאור פרטי – לא על זה באתי לדבר, אבל שמא 
יועיל להבין את המהלך – בקיצור: הגעתי )מאמריקה( כיהודי, מתבולל לגמרי. הרפתקה 
אחרי מלחמת ששת הימים. מלוד נסעתי לחולתה – )יותר מחצי שנה מאז שהגעתי, לא 
ראיתי את ירושלים, כותל וכו׳(. כבר בנסיעה הארוכה לחולתה התחלתי לחוש תחושות 
מוזרות ומיוחדות. החיילים שנראו בכל מקום, החום והאחווה, כאילו שכולם מכירים, כולם 
משפחה אחת – ודאי זוכרים את התחושה הזאת כולם, והגאווה – איזה חיילים גיבורים. 

חיילים שלי.

הגעתי לחולתה לביקור קצר בדרך להודו – ושם אמרו לי ״מה? אתה יהודי. כאן מקומך, 
כאן משפחתך, כאן עמך״. זה היה כל כך טבעי, כל כך 
עמוק. נסחפתי. מהפכה פנימית. כן, אני לא אי בודד בים 
החיים, הכרתי, או אולי הרגשתי שאת משמעות חיי, את 
יעודי, תפקידי העצמי, אני אמצא לא במרידה והתכחשות, 
אלא בשיבה אל שורשי, אל עמי. כמה נעים, כמה חדש 

הכל היה.

בכיתה,  עזה,  אהבה  ומצאתי  במשק  לכיתה  נכנסתי 
במשפחה – לא נימוס, אמנם, אבל קרבה של ממש. ולאט 
לאט התחדשו עוד רגשות. בהתחלה, בשיחות בארוחות 
ארבע – סיפורים על עבודות הדייג לפני ייבוש הביצות, 
הסכסוכים  על  הקדחת,  על  חולתה,  של  התחלתה  על 
לפני  וההפגזות  הצליפות  על  באכסניא,  הערבים  עם 
המלחמה, על השומרת שפגשה מסתננים וכו׳. והקשבנו 
מאיימים  הם  אבל  ההר,  על  עוד  תותחים  ״יש  לשירים: 
יצאו  שכולם  ואיך  זהב״,  של  ״ירושלים  וגם  דמשק״  על 
מהמקלטים בבכי וריקודים כששמעו על כיבוש ירושלים.

בשבת הראשונה לקחו אותי לקוניטרה, ובדרך דודי, נחום 
כרמלי, הסביר לי את הקרבות, את מסירות הנפש, את 
הגבורה של האחים. וכמה מופלא היה לשמוע על אחים 
מקוניטרה  בווייטנאם(.  האמריקאים  החיילים  כמו  )לא 
עד  לפידים  מרוץ  בחנוכה  עושים  היינו  גם  הכבושה 

לקיבוץ כסמל לגבורת החשמונאים.

מעולם לא הבנתי מה זה ארץ, מה זו אדמה, אבל זה הלך והתברר – כל האחדות, כל 
המשפחתיות, שהתחלתי להרגיש שזה קשור בחתיכת אדמה הזאת.

יצאנו לטייל בגדה )היום אני לא קורא לזה כך, אבל אני מספר על אז(, ראיתי כמה אנשים 
אוהבים את הארץ הזאת, מתעניינים בה, בטבע שלה, בפוטנציאל החקלאי )הייתה שיחה 
ארוכה על מקורות מים. כל כך משעמם – אבל ראיתי איך שבני הכיתה יושבים מרותקים( 

ובעיקר לדרוך עליה, לטפס על הריה, להתרחץ במעיינותיה, להשקיף על נופה.

חזרנו למשק, ודודתי )שושנה( סיפרה לי על הבוסתן, קצת מרוחק מהמוסך, הלכתי לבד 
ומצאתי אותו. איזה תחושה נפלאה. שמחה, ועיקר השמחה שגיליתי כל מיני דברים בעצמי 

שמעולם לא שיערתי את קיומם – התרגשתי מכל עץ חדש, מכל שביל.

אחר כך גיליתי את הירדן, ואחר כך ג׳לבינה. כל טיול שיצאו מהמשק ניסיתי להצטרף. 
אחר כך טיילתי לבד. ביליתי ימים במירון ובנחל כזיב ובגולן

הגיע האביב וכל החברה יצאו לעבוד בגינה. ואני מבוייש ונכלם והלחץ בקרבי מתגבר: גם 
אני רוצה לגדל דברים. שעועית ... ו )חסר ההמשך(

הג׳יפ נסע... הצליח לעבור כחמישה קילומטרים מתוך העשרה 
שהיו דרושים לי – – ואז נדם המנוע

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

בצעירותי עבדתי תקופה מסוימת בשדה על טרקטור גדול, וכדי להגיע אליו הייתי צריך 
אל  לנהוג  ממני  ביקשו  אחת,  פעם  יותר.  קטן  כברת דרך בטרקטור  לנסוע 
בו  למלא  הוראה  וקיבלתי  הקטן,  בג׳יפ במקום בטרקטור  הגדול  הטרקטור 
דלק קודם צאתי לשטח. באותו זמן הכרתי רק את הסולר, שבו משתמשים 
כדי לתדלק את הטרקטור, ולא הייתי מודע לעובדה שיש גם דלק מסוג אחר, 
ולג׳יפ יש מנוע בנזין. מילאתי את מיכל הדלק של הג׳יפ בסולר ויצאתי לדרך. 

הג׳יפ נסע קילומטר, שניים שלושה, הצליח לעבור כחמישה קילומטרים מתוך העשרה 
שהיו דרושים לי, ואז נדם המנוע ונגרם לו נזק גדול. 

הדברים הללו נכונים גם ביחס ללאומיות הישראלית. כאשר אנו ממלאים את החיים הלאומיים 
שלנו בדלק מהסוג הלא נכון, בדלק המתאים ללאומיות 
הגויית ולא ללאומיות הישראלית האלוהית, הרכב אמנם 

נוסע אך לא לאורך זמן. 

המדינה קמה, מתפתחת, צועדת קדימה בכל מישורי 
יכולת  אין  להיתקע,  היא  עתידה  בהכרח  אך  החיים 
להניע את האומה הישראלית קדימה במצעדי תחייתה 
עם מזון רוחני שאינו מתאים לאופייה הפנימי המקורי. 

פוליטיים,  קשיים   - בקשיים  נתקלים  אנו  כאשר 
משברים  מופיעים  כאשר  ביטחוניים;  או  חברתיים 
בקיעים  מתגלים  שלנו  החיים  בסדרי  כאשר  בדרכנו; 
של חולשה ורפיון – צריכים אנו להתעורר להוציא אל 
שלנו.  המיוחד  הנאצל  הפנימי  החיים  עוז  את  הפועל 
קולו של  יוכל לעמוד אלא על גבי  לא  הלבוש העשווי 

יעקב אבינו.

העבודה הקשה של אלי בגינה בקיבוץ 
והעוגה של יום שישי

עפרה וייל, בת דודה
אני  גדול,  שטח  ראה  הוא  כרמלי״,  ״אלי  לו  קראו  שבקיבוץ  חולתה,  בקיבוץ  גר  כשאלי 
מעריכה שכ- 10 מטר אורכו ו - 5 מטר רוחבו מאחורי הבית של נחום ושושנה דודה שלו, 

שטח שהיו בו רק עשבים. אלי, בשתי ידיו, החל לנקש את העשבים ולסקל את האבנים.

אחר כך אלי התחיל להכשיר את האדמה לשתילה. הפך אותה עם קילשון )עבודה ממש 
פיזור  ואחר כך  )גם סחיבת הזבל מהרפת  קשה לשטח כזה גדול(, הביא זבל מהרפת 
וסידר ממטרות. אני זוכרת אותו עובד בריכוז עם כובע שעות  בשטח - לא קל בכלל(, 

רבות. אני לא יודעת מאיפה הוא השיג שתילי פרחים, כי לא היו אז משתלות כמו היום.

לאט לאט השתילים גדלו והשטח הפך לגן פורח, מראה מרהיב ביופיו. כל האנשים בקיבוץ 
באו לראות את היופי הזה. ובכל יום שישי, הוא קטף זר ושם בצנצנת בבית של משפחת כרמלי.

ויום השישי, מעביר אותי לזכרון הבא: בכל יום שישי, שושנה, דודה שלו, הייתה אופה עוגה. 
העוגה האהובה על כולנו הייתה עוגת גבינה. בכל יום שישי, בשעה חמש אחר הצהריים, 
היינו מתכנסים בביתם הקטן של נחום ושושנה לשתות כוס קפה, או תה, לדבר, ו-גולת 
הכותרת, לאכול עוגה. עוגות לא היו זמינות אז והיו בערך שניים שלושה סוגים ששושנה 
אפתה. ישבנו יחד סביב השולחן וכל אחד קיבל פרוסת עוגה. ואז, כשסיימנו וכל אחד עבר 
לפינה אחרת בבית, אלי ואני היינו נשארים עם העוגה... מביטים זה בזו וזו בזה, מביטים 
בעוגה ומסכמים שחייבים, חייבים, ״ליישר״ את הקצה שלה. 2 כפיות ופעם אלי פעם אני, 
מיישרים את קצה העוגה. היה ברור שזה יסתיים כשלא ישאר פירור מהעוגה, אבל תמיד, 

כשזה קרה, עשינו עצמנו מופתעים, הרי רק רצינו ״ליישר״.

בחרותו של אלי - שנות חולתהשנות ילדותם

כשהגיעה הטלוויזיה לישראל, זה היה דבר גדול מאוד, הייתה תחנה אחת, תוכנית 
ישראלית אחת ״חדווה ושמוליק״ ואף אחד מהמדינה לא החסיר אפילו תוכנית אחת, 

זה לא היה שייך בכלל.

טלוויזיה.  להכניס  לא  טלוויזיה,  להכניס  כן  האם  )חולתה(  בקיבוץ  גדולים  ויכוחים  היו 
ואמרה  לא לבתים, לא היה כסף בשביל זה, אלא למועדון. הדודה שלי נלחמה נגד זה 

אחת  טלוויזיה  רק  הייתה  כי  נכון  וזה  המשפחה.  את  תפרק  שהטלוויזיה 
במועדון, כל הקיבוץ היה שם, ככה אין משפחה.

להיות  חזרה  המשפחה  אז  לבית,  הטלוויזיה  את  הכניסו  כבר  כך  אחר 
מדברים  לא  ביחד,  אוכלים  לא  לטלוויזיה,  מסביב  יושבים  טבעית.  משפחה 
ביחד, מסתכלים על הטלוויזיה.אבל אז הייתה תחנה אחת, היום אתה לוחץ 

על השלט ויש 50 תחנות, באמריקה 200 תחנות. אדם לא יכול להיפרד. אומרים לו ׳די 
מאוחר צריך ללכת לישון׳ והוא כל הזמן עם השלט ולא יכול להתנתק מזה זה מחיה אותו. 

זה החולי, זו החדירה של התרבות הזרה, היום יש באינטרנט עוד יותר דברים, לא יודע 
בדיוק, אני לא מבין בזה, אבל יש תוכנות חסימה שלא יהיו תחנות פורנוגרפיות או תחנות 
של עבודה זרה, זה לא נכון מה שאני אומר? אני לא צועד על קרקע בטוחה אבל נדמה לי 
שקראתי משהו כזה. החרדים שכל אחד יש להם מחשב, חלקם מחוברים לאינטרנט כי 

יש שם שיעור תורה.. אז יש להם את החסם הזה.

זה קשה, אתה עובר מערוץ לערוץ אבל זה הכל קשה. האוריינטציה הנפשית של היכן 
יכול להיפרד ממנה. יש אנשים מוכשרים  שאתה נמצא. אתה נמצא בסוגיה שאתה לא 
שמספיק להם ללמוד סוגיה רק ארבעים פעמים, יש אנשים דלי כשרון כמוני שצריכים 
לחזור על סוגיה ארבע מאות פעם, אבל הנורמה זה מאה פעם, זה מה שנדרש מאדם 
רגיל כדי שידע את הסוגיה על בוריה בהעמקה ובזיכרון, מעבר לזה שינון של הסוגיה לא 
יוסיף לאדם הבנה חדשה. אז למה אדם לומד את הסוגיה גם מאה פעמים ואחת? כי הוא 

לא יכול שלא, כי זה תורת חיים. 

זוהי אהבה והתרפקות על התורה. היום אנשים מתרפקים על דברים אחרים.

נפלא  משהו  היה  זה  סנהדרין,  מסכת  למדנו  יהודה,  צבי  הרב  אצל  הייתי בשיעור  פעם 
מאוד. השיעור היה צריך להסתיים בשעה תשע וחצי בערב כי כבר הגיעו נשים לשיעור 
הבא שלו. אמרו לרב שהנשים הגיעו. הרב, שמאוד כיבד את הנשים והקפיד על השיעור 
הזה השיב ״טוב, עוד רגע״ והמשיך, והמשיך. בשעה עשר אמרו לו ״זה מאוחר, הנשים 
מחכות״ הרב השיב ״כן, כן צריך לסיים, עוד קצת״ עשר וחצי הנשים כבר התייאשו והלכו, 
אחד עשרה, בסוף אמרו לרב ״אי אפשר. זה כבר שיעור של שלוש שעות. גם יש הוראות 

בריאות של הרופא. צריך לגמור באחד עשרה״

בסוף הרב נכנע ולקח באחד עשרה וחמש דקות את הגמרא, אבל הוא לא מסוגל לסגור 
אותה. בסוף הוא נאנח נתן נשיקה לגמרא. ״המחייה״.

זה רומנטיקה. ארוטיקה דתית. זה אהבה בתענוגים. זה בריאות, זה אדם בריא. אדם בריא 
לא יכול להפסיק ללמוד תורה, זה כל כך מתוק.

הדודה שלי נלחמה נגד הכנסת טלוויזיה לקיבוץ

הרב אלי הורביץ

תסמונת הערצב
הרב אלי הורביץ

אני לא אוהב לבקש משושנה לקנות זרעים
אלי )כרמלי( הורביץ

קטעים ממכתבים להוריו כשעלו לישראל והתגוררו ברחובות. )מתורגם(

אמא ואבא היקרים, תודה על החבילה ובמיוחד על ה- m&m's אם תוכלו לשלוח עוד - לא 
אכפת לי ... אני ממש נהנה לגדל פרחים וצמחים. אני צריך כמה ספרים על גידול פרחים 
בוטניקה  ספרי  גם  וכו׳.  הכלאה  הידרופוניקה  בשתילים,  גם  מתעניין  אני  עצים.  וגידול 
כלליים טובים המסבירים את החלקים והמערכת של הצמחים. הגנן שאתם מכירים הוא 

כנראה המקור הטוב ביותר, תשאלו אם הוא יכול להשאיל או איפה לקנות ... 

מכיוון שאני לא יכול להגיע לעיר, ואני לא אוהב לבקש משושנה לקנות זרעים, כי היא 
אז כשאתם שולחים את  והיא עלולה להטריד את עצמה,  נחמדה  ומאוד  עסוקה מאוד 
הספרים, אשמח שתשלחו כמה זרעים. הם עולים בערך 20 - 30 אגורות לחבילה )לא 
הרבה(. אני רוצה פרג תרבותי, כובע הנזיר, צפורני חתול, לוע הארי, אמנון ותמר, דם 
המכבים, פטוניה, דו כנף ריחני, אשולציה, מנטור, ציפורניים סינים, וכל דבר אחר שנראה 

מעניין. ואולי כמה פקעות של צבעוניים, נרקיס תרבותי, כלנית תרבותית, יקינטון.. 

בעוד מספר שבועות יהיה מאוחר מדי לשתול רבים מהם, אז נסו לשלוח לפחות את 3 
הראשונים בהקדם האפשרי. אין לי דרך אחרת להשיג אותם. כמו כן נא לשמור את כל 

מיכלי הקוטג׳ וכל מיכל אחר שעמיד למים. אני צריך לא מעט כדי לשתול בהם. 

אני יודע שאני מבקש דברים במכתבים שלי יותר מכל דבר אחר, אבל אין לי דרך להשיג 
ספרים ובימים גשומים אני לא יכול לעבוד בגינה, אז הייתי רוצה לפחות ללמוד על צמחים. 

אולי תוכלו לשאול איזה חקלאי שאתם מכירים על בתי ספר חקלאיים וגננות. אולי אתם 
יכולים לבוא לכאן מתישהו. חנוכה זו תקופה נחמדה מאוד בשנה, באופן בוטני, אם כי 

קצת בוצית כרגע. אני מוכרח ללכת לעבוד עכשיו, אז להתראות. אלי

תחביב נעורי היה גידול פרחים. בהתמסרות גמורה, עסקתי בחשיפת מכמני עמק החולה 
שיצאתי  קיצי  בוקר  באותו  נעוריי  מטראומות  אחד  את  אשכח  ולא  הפוריה, 
לבדוק ערוגת טגטס פורחת - ערוגה שערב קודם ראיתיה מוריקה ושופעת 

רעננות, והנה היא כולה כמושה ונבולה, וגם עלה ירוק אחד לרפואה - אין. 

הבדיקה שערכתי בעלים, בענפים, בפרחים, לא העלתה דבר. עקרתי כמה 
יותר. ואז ראיתי את  צמחים לבדוק מערכת שורשיהם וגם הם נמצאו תקינים, פחות או 
הלשד  את  ומצץ  מפליאה,  בדייקנות  ערצבנו  חדר  לשם  השורש,  בצוואר  הזעיר  החור 

התת-קרקעיים  השורשים  את  המחבר 
הגלויה,  הצמיחה  מערכת  כל  עם 

הענפים, העלים, והפרחים. 

בקלות, כלאחר יד, חיסל ערצב או שניים 
את כל הערוגה, כי אין צמיחה ואין פריחה 
הנכסף  המחר  זוהר  ואין  שגשוג  ואין 
ואמיצה  איתנה  יניקה  מתוך  לא  אם 

מהשורשים הסמויים התת-קרקעיים. 

געגועים  לבד,  העבר  על  התרפקות 
נוסטלגיים לימים היפים שהיו, לשורשים 
המתנכר  עקר  עיסוק  זהו   - ראשונים 

למהותם ותעודתם של השורשים עצמם, אבל ניסיון לבנות חיים רעננים ופורחים, חיי יצירה 
חדשה, מתוך התנתקות מהשורשים - סופו שואה, ומשואה - ניבול וקמילה. 

בצעירותי גזרתי מלחמה על הערצב הגשמי המפריד ומהרס. המלחמה הייתה 
בפיתיונות, רעלים ומגף דורס. גם בערצב הרוחני - תרבותי יש להילחם. לא 
ברעל ולא במגף, אלא בהעמקה תבונית, בחדירה אל שורשי המוסר, בקביעת 

מסכת חינוכית שתקיף כל מרחב האתר הרוחני של האדם, ותמאס בשטחיות וברדידות.

https://www.youtube.com/embed/K_jsWzkBP4c?rel=0&start=9180
https://www.youtube.com/embed/oAkinNHmJJ0?rel=0&start=2442
https://www.youtube.com/embed/drKBIlUCXZc?rel=0&start=3285
https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=569&amp;end=630
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ההספד של אלי בהלוויה של דודה שושנה כרמלי האהובה מקיבוץ חולתה
אלי הורביץ

מילים קטנות אודות אשה גדולה. כששמענו ששושנה מאושפזת במצב קשה, קמנו אני 
ובתי והתחלנו לקרוא פרקי תהילים. שפכנו שיח לפני הממית ומחיה, ומזמורי דוד קלחו 
ציורים, תמונות, שטף במוחי.  ובאותה שעה זרם אדיר של הרהורים,  מפינו, מלבבנו, 
אירועים גדולים וקטנים מהשנים שזכיתי לחיות בחולתה במחיצתה של שושנה ונחום.

ימי התרגשות ואבל, ימים סתמיים של החדר הקטן, של צחוק ומוזיקה, וסיפורים וחוויות, 
ותמונה אחת חזרה ונשנתה - שושנה, כשחיוך מלאכי מלא תום פרוס על פניה, חיוך של 
ילדה, לפעמים מלווה בצחוק מתגלגל, הנאה שלמה מאיזו בדיחה או חוכמה, והתמונה 
ההיא חזרה שוב ושוב, דחתה הצידה את כל השאר, עד שהיא עצמה הייתה לזרם רצוף, 

עד שהיא נשארה לבדה קבועה, חקוקה בליבי.

והתקשרתי  ק״ל  מזמור  וכשסיימנו 
לשמוע מה מצבה נתבשרתי ששושנה 
אבל  ובצעקה:  בבכי  ופרצתי  איננה. 
 - בת  חודש  בעוד  להיות.  יכול  לא  זה 
ואת, שושנה, לא תהיי  שבע מתחתנת 

בחתונה. זה לא יתכן! 

איך  בעצמי:  וגערתי  נזדעזעתי,  ומיד 
תחשוב מחשבה פרטית, אנוכית כזאת 
בדעתי,  נתישבתי  ושוב  כזאת.  בשעה 
שושנה,  ממך,  כי  לא  ואמרתי:  וידיעתי, 
היא,  וטהורה  זאת,  מחשבה  לי  באה 
ממך הרי למדתי מה הם קשרי משפחה, 
משפחתית  פגישה  מהי  בשר,  שאר 
בחתונה או יום הולדת - וכן, גם הפגישה 
למדתי  ממך  היום.  של  המשפחתית 
בני  בין  המחבר  חיים  זרם  אותו  מהו 
קשר,  של  אהבה,  של  זרם  המשפחה, 
מגע של חיים, המגשר על כל הפערים 

של המרחק, של הדעות, של האופיים. 

לפני  ארצה,  בואי  יום  בזכרוני  ועלה 
ומבולבלת בארץ  נפש תועה  27 שנים, 
זרה, לב חושש תוהה, עיניים ממצמצות 
ישראלית,   - הארצ  החמה  בבוהק 
התעופה.  בשדה  הלבבית  הפגישה 
משונה,  שפה  מוזרים,  נופים  הנסיעה, 
המשק,   - ערב  לקראת  סוף  וסוף 

והחדר. ושם בחדר ההוא, בחדר שלך, שושנה, ושל נחום בועה של אור וחום. 

בגדולות  מתהלכת  שלא  אהבה  יומרות.  ובלי  פשוטה  עוטפת,  אהבה  פגשתי  שם 
״פוליאנה״,  היית  לא  לא,  מלאכותיות.  של  רמז  בלי  פריטנסיות,  שום  בלי  ומופלאות, 
שושנה. לשונך העוקצנית, לפעמים, חריפה וחדה כתער. ודעותייך! היה נדמה, לעתים, 

שנולדת עם דעותייך. 

ובתוך כל זה שמחת היחד, בלי חשבון ובלי גבולות. ממך, שושנה, למדתי להכיר ולהוקיר 
את משפחתי. בלי מילים, חינכת אותי לערך עליון, להוויה עליונה, של אבא ואמא, של אח 
ואחות, ובסופו של דבר, של בן ובת, ומשם לנימים הדקים הסמויים המחברים את כולנו 

למשפחה אחת. ועל זה אני מכיר לך טובה, וכן אכיר לך תמיד, כי לאהבה אין הפסק. 

זאת, ועוד אחת. חיית חיים גדושים, מלאים. לא רק בסכום הכולל, בבחינת ״קורות חיים״, 
אלא חיים מלאים וגדושים בכל רגע. מאופיו של הילד הקטן ״גמול עלי אמו״, שהוא פוגש 
את החיים פגישה בלתי אמצעית. כל עצם, כל אדם, כל אירוע - חוויה בראשיתית, הכל 

חד ורענן.

האדם המבוגר, לעומת זה, הוא ״מפוקח״. הכל עובר דרך מעבדה של שיקולים ושיקולי 
שיקולים. ארג סבוך של מחשבות, של תועלתיות מקהה עוצמת כל מפגש עם החיים. ואת, 

שושנה, ניחנת באופי נדיר, גם בבגרות מפוקחת מאוד - היית ילדה. 

כל מפגש עם מישהו מהמשפחה היה בו מיצוי חיים גמור, בפשטות, להתענג באושר אין 
סוף מחוכמה של ילד, לחוות בלי חציצה איזו אכזבה או עלבון שלו, וכל אירוע, כל חויה, 
הסיפורים  את  וסיפרת  כועס,  ולפעמים  מר  לפעמים  מבודח,  קטן,  סיפור  לסיפור,  היה 
בחדווה, ברגש. וכל סיפור היה לאבן חן, שערכה לא לשעתה בלבד, אלא נגנזת באוצר 

מטמונים שבליבך, ומדי פעם נשלפת בזמן המתאים, להתענג בו מחדש. 

והקשב. הקשב הבלתי נשכח שלך, שושנה, קשב של כל אישיותך - לכל אחד. לכל ילד 
ולסתם  המאומצים  ולילדים  מבנייך, 
איזה מתנדב הזקוק לכך. ועומד אני 
דור  הרושם  נשמר  איך  ומשתאה, 
אותן  את  חשים  ילדי  איך  דור,  אחרי 

התחושות ממש. 

כל שנה מגיעים אנו לצפון להתבשם 
מקסמי העמק, הגליל והגולן. לדרוך 
לחפש  גם  או  המוכרים,  בוואדיות 
תמיד  אבל  חדשות,  הרפתקאות 
הנשמר,  הרושם  החופש,  של  הלו״ז 
או  הקטן  שבחדר  שעות  אותן  הוא 
הילדים  יושבים  שבהן  הדשא,  על 
על  לסיפורייך,  מקשיבים  מרותקים, 
עליה ב׳, על הנכדים, על הפוליטיקה, 

ועל מה לא? 

אותם  לשמוע  את,  התענגת,  וכמה 
בסיפורם הביישני של כל מה שעובר 
דרכנו  את  כשעושים  ותמיד  עליהם. 
וסוקרים  יהודה,  לנחלת  דרומה, 
ומסכמים את החופש, השעות הללו 
של השהייה בצוותא, תופסות מקום 

בראש.

תמיד  לא  אסיים.  ובזה  אחת,  ועוד 
רווית  תמיד  לא  פנים.  החיים  האירו 
בסביבתך  המתרחש  מכל  נחת 
לא  ניסיונות  והרחוקה.  הקרובה 
קלים עברו עלייך. ואת, לפי טבעך, חווית אותם בעוצמה יתרה, וביחוד בכל מה שקשור 

במשפחה. ציפיותייך ותקוותייך. 

בלב,  עמוק  אך  שיחתך.  את  טבלת  שבהם  פסימיות,  ביטויי  קולטת  הייתה  שטחית  אוזן 
במקום הגלוי למכירייך, באמת, שכן ייחול תמידי, לא תקווה רחפנית, אלא אמונה עמוקה 
באותן נקודות חיים המקשרות באהבה את כולנו, המגשרות על תהום המרחקים, היבשות, 

הדעות, והאופיים, המגשרות על תהום המוות בעצמו. 

סיימנו, אני ובתי, את מזמור ק״ל מספר תהילים. ואז קבלנו את הבשורה. את מזמור קל״א 
לא הספקנו לקרוא. עכשיו ליד הקבר הטרי, אמשיך, עוד מזמור אחד, קצר. ״שיר המעלות 
לדוד, ה׳ לא גבה לבי ולא רמו עיני, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שויתי 

ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל ה׳, מעתה ועד עולם״.

שנות ילדותם

הלב מתפוצץ מרוב גאווה באחי הגדול, החייל

אהרון )ארי( הורביץ, אח של אלי

נצרבת לי תמונה אחת בראש: כשאלי סיים טירונות צנחנים ובאנו להשבעה בכותל. זה 
ידע כלום, פתאום  13 בערך. נער אמריקאי שלא  ואני בן  היה די סמוך להגעתנו ארצה 

רואה את האח הגדול שלו חייל גיבור. הלב שלי התפוצץ מרוב גאווה.

ועוד תמונה - הייתה לי הזכות ללמוד עם אלי חברותא, פרק זמן קצר, כשהוא למד דיינות 
אצל הרב נחמיה גולדברג במאה שערים. היינו קצת עופות מוזרים כי רוב התלמידים היו 
חרדים. אלי היה חריף והבין הכול מיד. בשבילי הכול היה כמה רמות מעל הראש שלי. 
בסבלנות רבה הוא השקיע בי זמן וחששתי שבגלל זה הוא לא יספיק להכין לשיעור של 

הרב נחמיה שדרש ידע מקדים רחב. 

לא לדאוג- הוא ידע הכול והצטיין, וכשהיה צריך להעמיק בפלפול הרב נחמיה היה פונה 
דווקא אליו. ר׳ אלי הוא קרא לו. הוא היה הפייבוריט שלו. 

בחרותו של אלי

ניסיתי לחשוב מי זה שלח את הרופא הזה, אני לא הזמנתי אותו, 
מי זה שדואג לי?

אלי הורביץ

כשהייתי בחור צעיר, תלמיד חדש בישיבה, חליתי באחד הימים והיה לי חום גבוה, כשמונה 
)לא משנה זה  רופא,  הזמנתי  ולא  תרופות  ולא לקחתי  חום  40 מעלות  עם  הייתי  ימים 

טיפשות שלי, האמת היא שהרב אליקים לבנון טיפל בי ובכל זאת אני עוד בעולם הזה(.

אחרי שמונה ימים כבר לא יכולתי לחשוב על כלום והייתי במצב של עיבוד עשתונות מרוב 
ולחדר נכנס  יהיה איתי כשלפתע נשמעו דפיקות בדלת  ידעתי כבר מה  ולא  וסבל  חום 
וזריקת  תרופות  לי  נתן  ומייד  אותי  לבדוק  שהתחיל  חשוב  רופא  רופא,  סתם  לא  רופא, 

אנטיביוטיקה ואמר לי שאני צריך לאכול בשר, כי הייתי צמחוני אז.

ניסיתי לחשוב מי זה שלח את הרופא הזה, אני לא הזמנתי אותו, מי זה שדואג לי? למי 
בכלל אכפת ממני? בסך הכול עוד הייתי חדש.

חצי שעה אחרי שהרופא הלך התחלתי להתאושש ושוב דפיקות בדלת ובחור צעיר נכנס 
ומאחר  ״תאכל״.  השיב  רק  והוא  אותו  שלח  מי  לברר  ניסיתי  צלוי.  כבד  ובה  צלחת  עם 
שהרופא אמר שעלי לאכול בשר, התחלתי לאכול והתחזקתי קצת והמשכתי לנסות להבין 

מי הכין לי את הכבד? מי שלח לי את הרופא? 

צבי טאו  והסוד נפתר: הרב  ושוב דפיקות בדלת  יותר טוב  כעבור כשעה הרגשתי כבר 
נכנס ואז הבנתי שהוא ידע שאני חולה והוא שלח את הרופא ואשתו הרבנית חנה טאו 
הכינה את הכבד. הרב טאו התיישב על ידי, דיבר איתי קצת, למד איתי, הקריא לי דברים 

עד שנרדמתי. זה סיפור על ביקור חולים פשוט מהחיים.

https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=30980
https://www.youtube.com/embed/eUF7vsWwNW8?rel=0&start=1651
https://www.youtube.com/embed/zZ6ZFFD8FJk?rel=0&start=5388
https://www.lizkor.net/_files/ugd/df9c42_68e5a9f4335141e6942ff822dfd32575.pdf
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שנות ילדותם

הכרתי את דבי כשמשפחתי עברה לגור בוושינגטון. הייתי בכיתה ז׳ ודבי שהייתה ילדה 
תמירה, יפה, מלאת חיים ונדיבת לב - קיבלה אותי, הילדה החדשה, בחום ובאהבה.

החברות בינינו התפתחה באופן טבעי, איכשהו בלי לשים לב הפכנו לידידות בלב ובנפש. 
כבר אז בלטו תכונות האופי שלה כמנהיגה שקטה החותרת לאמת. דבי הייתה גם 
יצירתית מאוד ותלמידה מצטיינת, אבל יותר מכל ניכרה בה התכונה של האכפתיות 

מהזולת וההשתתפות שלה בשמחת כל אחד, או להבדיל בצרת כל אחד.

עברנו יחד מילדות לנערות ונהנינו מכל רגע. קשרי החברות שלנו התהדקו, 
אך בהמשך, היו שלוש שנים לא קלות שהאוקיינוס הפריד ביננו, כשמשפחתי 

עברה לארץ ודבי נשארה בוושינגטון.

יותר מכל, ניכרה בדבי התכונה של האכפתיות מהזולת וההשתתפות שלה 
בשמחה או בעצב של כל אחד.

טובי )הורביץ( ניימן, אחות של אלי, גיסה וחברה טובה

לנוער  עקיבא  בני  של  נוער  הברית במחנה  בארצות  דבי  את  הכרתי 
מוושינגטון.  הגיעה  17, דבי  בגיל  י״א  כיתה  שנינו בסיום  היינו  הציוני. 

במחנה חילקו אותנו לקבוצות לימוד, למדנו על ציונות וכל 
מיני דברים כאלה.

יום אחד כל החברה הבריזו מהשיעור, מי שכן הגיע זה היה 
רק אני, אייקי )הרב אריה וייס( ועוד כמה חברה וגם דבי וולף 
)דינה הורביץ( הייתה שם. מכיוון שזה כבר לא היה שיעור, 

אז ישבנו על הדשא והתחלנו שיחות נפש כאלו על השאיפות שלנו ומה 
אנחנו רוצים לעשות בחיים. אני זוכרת את זה כדבר שהשאיר עלי 
שיער  עם  יפה  ומאוד  מאוד גבוה  הייתה  עז. דבי  מאוד  רושם 
ארוך כזה והיא סיפרה לנו שהיא עוברת תהליך מאוד קשה 
של חזרה בתשובה בבית. דבי סיפרה שמאוד קשה לה 

עם זה כי היא לומדת בבית ספר לא יהודי.

הבית  כל  את  להפוך  רוצה  שהיא  סיפרה  דבי 
הוא  כי  לזה  מתנגד  מאוד  ואביה  כשר  שיהיה 
חושב שזה חוצפה שנערה בת 17 תגיד לאימא 
שלה מה היא תאכל ומה היא לא תאכל. דבי 
מנייר  צלחות  מביאה  שהיא  החליטה  גם 
הביתה ואוכלת רק בהם ורק אוכל קר. גם 
זה לא מצא חן בעיני אבא שלה, שחשב 
מה  לקבוע   17 של בת  מקומה  לא  שזה 

יהיו הנהלים בבית.

והייתה  במחנה  זה  את  לנו  סיפרה  דבי 
ואנחנו  הראש  מעל  כזו  הילה  סביבה 
שדברים  ראינו  פה,  פעורי  שם  ישבנו 
אנחנו  מאליהם,  לנו  מובנים  שמאוד 
שבאנו מבתים דתיים, לה זאת השאיפה 
דבי  לארץ.  לעלות  רוצה  היא  ובכלל 
סיפרה את הדברים בכזאת התפעלות.

דבי סיפרה שהיא רוצה להפוך את כל הבית שיהיה 
כשר ואביה מאוד מתנגד לזה

אדי רוזנבלו, חברה וקרובה של דינה

בחרותה של דבי

https://www.youtube.com/watch?v=-yA9WtEXrNQ
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דבי הביישנית, חייכנית ומוסיקלית

סימי קלירס, קרובה

פגשתי את דבי פעם ראשונה בגיל 17 בסמינר של בני עקיבא. באו כל החניכים של ארה״ב 
שעולים לכיתה י׳ב. הסמינר היה למשך חודש בקיץ, ללמד הדרכה של חניכים. אפילו ישנו 
באותו צריף. אני זוכרת אותה כבחורה ביישנית ומוזיקלית עם חיוך כל כך גדול ויפה שאי 

אפשר לשכוח! 

פגשתי אותה שוב אחרי 5 שנים. כשאני והלל התחתנו ועלינו ארצה, סבתא לאה )אמו של 
אלי(, עשתה מסיבה כדי שנראה את כל המשפחה. כמובן לא הכרתי אף אחד ואז ראיתי 
את חיוכה המוכר והבלתי נשכח של דבי והרגשתי מיד בבית עם המשפחה החדשה שלי.

הייתה תקופה של קושי בהריון הייתה לנו ילדה אחת ואז הייתה לי הפלה. אני לא אשכח 
שדבי באה לבקר אותי. וניחמה אותי. אמרה לי שהפלה ראשונה זה חוויה. קצת עייפים, 

מקבלים מבקרים. זה התוכנית של הקב״ה. היא עברה ארבע הפלות.

שניהם חסרים לי מאוד. היו בגיל שלי. היו חברים עם החברים שלי, אריה וצפורה וייס. יש 
זכרונות טובים ויש חור גדול.

אני חושבת שהמכללה זה טוב באמת
טובי הורביץ )ניימן(

חברתה  לדבי  מישראל  טובי  ששלחה  מכתב  מתוך 
הטובה שבאמריקה.

להתחיל  כדאי  הולכת?  את  לאן  באה?  את  לאן   ... דבי 
שהוא  ״מכללה״  חלקן:  אפשרויות,  כמה  לך  יש  להחליט. 
מוסד טוב מאוד בבית וגן, שבטוח יקבלו אותך, למרות שהם 
מאוד סלקטיביים. יש לך סימני אופי ופרוטקציה )אבא שלי(. 
יש את מכון ״גולד״ שזה עכשיו רק בנות. אני לא מתלהבת 

מזה, אין שם חברה. אלו המפורסמים יותר, לי לפחות ...

איזה  לי  תכתבי  לאוניברסיטה?  ללכת  רוצה  באמת  את 
דרך את רוצה. אני חושבת שהמכללה זה טוב באמת, כי 
כשאת  לאוניברסיטה?  ללכת  למה  לשנה,  באה  את  אם 
ממש  ולא  הברית  בארצות  בקלות  זה  את  לעשות  יכולה 
תרוויחי הרבה כאן. אולי אני טועה, אבל במשך שנה אחת 
שתהיי בישראל, את יכולה להקדיש ללימודי קודש ולצאת 
עם תעודת הוראה של המכללה, שזה יותר טוב משל מכון 

גולד. איזה נושא לדיון!...

אוהבת,
טובי

ת כ ת ב י

והתחלקנו  תדיר  התכתבנו  ודבי  אני  בישראל,  להתגורר  עברנו  ומשפחתי  שאני  אחרי 
בחוויות המאוד שונות שלנו, כאשר ברקע המכתבים מהדהד הרצון הגדול של דבי להגיע 
היה  לא  שלה  התורני  שהרקע  כיוון  למכללה,  תתקבל  שלא  חששה  היא  כמה  לארץ. 

מספיק חזק, וכמה היא שמחה להגיע ולהיות כאן.

בקיץ לפני שהיא ואחי אלי התארסו, באתי לארצות הברית וביליתי עם דבי מספר שבועות 
הוריה,  לאכול את האוכל של  יכולנו  מכיון שלא  הוריה בסילבר ספרינג, מרילנד.  בבית 
מבחינה כשרותית, היינו צריכים להיות בקיאות בהלכות כשרות. רצינו להכין סטייק, לכן 
הזמנו בשר מקצב שידענו שהבשר אצלו הוא כשר למהדרין, אבל... לא ידענו שהוא לא 

מכשיר את הבשר, אלא אם מזמינים בשר מוכשר. 

לפני שבישלנו, יצאנו לחנות וקנינו כמה קופסאות של מלח גס, הפשלנו שרוולים וניגשנו 
ואז אנחנו שומעות  והיינו באמצע לפזר אותו על הבשר  למלאכה. שפכנו קופסא אחת 
לא  ״אתם באמת  אמר:  הוא  דבי,  של  אבא  היה  זה  מצחוק...  מתגלגל  מישהו  מאחורינו 

יודעות איך להכשיר בשר, בואו אלמד אתכן, ובאמת כך היה״.

ברקע המכתבים הדהד הרצון הגדול של דבי להגיע לארץ. 

טובי )הורביץ( ניימן, אחות של אלי, גיסה וחברה טובה

אני מקווה מאוד שאוכל לנסוע, אי״ה, לירושלים, למכללה, בשנה הבאה. האם אני בעצם כותבת 
את זה באותו יומן עם ההתפתחות שלי וגם אהבת ה׳??? זה נכון!!! לשנה הבאה בירושלים 

לשנה הבאה בירושלים 

דבי וולף
מתוך היומן.

שנות ילדותם
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העליה לארץשנות ילדותם

בחרת לתת לי ללכת לישראל ואני מודה לך על זה. זה נשמע כל-כך מטופש, אבל תן לי 
להסביר. אמרתי את זה כאן ואני אגיד את זה שוב מיליון פעמים, אני ילדה בת מזל ואני 
מודה לך. כל-כך הרבה אנשים בגילי היו נותנים הכל כדי לנסוע לישראל והם לעולם לא 

יוכלו ללכת, ואני הולכת, אי״ה. 

לפני  ומתו  שחיו  קדמונים  שלי...  המשפחה  כל  היהודים,  כל  האנשים,  כל  על  להסתכל 
שהספיקו לצעוד צעד אחד לארץ ישראל, אפילו רק כדי להציץ על הארץ ההיא, וזאת אני 
שהולכת. למה אני? אני לא מבינה בכלל למה אני? כל מה שאני יכולה לומר בשלב הזה זה 

תודה רבה ה׳, מנהיג, אדון, מלך. אורי ישעי. מודה אני לפניך מלך חי וקיים.

אני עדיין לא מאמינה שאני כותבת את זה. זה נראה לא אמיתי. אני נוסעת לארץ ישראל?! 
אחרי התפילה היום פרצתי בבכי וכשראיתי את החברות בכיתי עוד יותר. 

ימים!!   3 ישראל בעוד  נוסעת לארץ  אני  יכולה להגיד? זה מטורף.  אני  איך  יומני היקר, 
כשאני כותבת את זה, זה אפילו יותר מפחיד מאשר בחיים האמיתיים. אני פשוט לא יכולה 
לתאר במילים בלבד את כל מה שאני מרגישה בתוכי. זה עשוי להיות אחד הימים הנפלאים 

והבלתי נשכחים בחיי. 

הפרידות גרמו לי עצב ודמעות. אמא הכינה את ארוחת השבת האהובה עלי, אבא עשה 
קידוש וכולנו ישבנו ושתינו מהגביע של יסול ואכלנו חלה ושרנו זמירות שבת ואז יצאתי 
ושרתי שעות על האוטו, כמו שאני תמיד עושה, רציתי לקבל את ההרגשה האמיתית של 

לנסוע לארץ ישראל ושרתי כל שיר שזכרתי.

כל-כך הרבה אנשים בגילי היו נותנים הכל כדי לנסוע לישראל 

דבי וולף
קטעים מהיומן - גיל 18 

נראה לי שהוריי תמיד דחפו אותי. לפעמים אפילו יותר מהר ממה שאני התעוררתי. המוטו 
מבחינתם,  המפתיעה  שלי,  ההחלטה  אחריות.  עצמאות,   - היה  סמויה,  בצורה  בבית, 
לעלות לארץ וללמוד, לנסוע אל מעבר לים )אז לא היה קשר Email וגם טלפון היה רק 
פעמיים כל השנה וכו׳(, ועוד לתרבות אחרת, ועוד למשהו שמריח דתיות - ומה זה בכלל?! 

וציונות – מה הקשר לכל זה...?

היטב את  אני זוכרת  כי כאמור הם דגלו בעצמאות, אך  והקלו על החלטתי,  קיבלו  הם 
תמונת הפרידה, הם עמדו ביחד ונופפו לי לשלום בעלותי לאוטובוס המוביל למטוס ואני 

בוכה בוכה, כי גם הפרידה עצמה, וגם חשבתי איך בטח קשה להם להיפרד ממני )!!( 

חשתי שהם, מצד אחד שולחים אותי לגורלי שאני בחרתי בו, אך שהוא מבחינתי בלתי נודע 
לחלוטין, ומצד שני, בתור הצעירה בבית, עזיבתי משאירה אותם ״ללא ילדים״ ומרוקנים, 
אבל הם ממש ממש לא הכבידו עלי, רק אני הכבדתי על עצמי בדמיון, להפך – כל השנה 
קבלתי מהם את הרושם שהם כעת יכולים להשתחרר מ״כבלי סדרי הבית״, כל יום כמעט 
אכלו במסעדה, אמא הלכה ללמוד ציור, תכננו טיולים ובכלל לא ״מתו״ מזה שלא הייתי.

לנסוע אל מעבר לים, ועוד לתרבות אחרת, ועוד למשהו שמריח 
דתיות - ומה זה בכלל?! וציונות – מה הקשר לכל זה...?

דינה הורביץ

אני טסה מעל האוקיינוס. מיליוני כוכבים נוצצים ואני נוסעת לישראל.

דבי וולף
יום הטיסה - ג׳ תשרי תשל״ב

משהו  היה  באמת  זה  התעופה  בשדה  בחיי.  והנפלא  הקשה  היום  כנראה  היה  היום 
שהדמעות לא יכלו לעצור ואין פלא. לעזוב את אבא ואמא לגמרי. הדבר הזה יישאר 
ויהיה היום המאושר בחיי לנצח. אני לא מאמינה. בבקשה, תעשה שלא יהיה להם 
קשה ותעשה אותם מאושרים בימים אלו ותמיד - אני מקבלת הכל - שמור אותם 

בריאים ומאושרים.

מסתכלת  אני  הו!  ייאמן,  לא  הזו!!  הדקה  האטלנטי.  האוקיינוס  מעל  טסה  אני 
נוסעת לישראל.  ואני  נוצצים מעל האוקיינוס  יפה. מיליוני כוכבים  וזה  מהחלון 
ה׳ - אתה באמת המלך!! אתה יודע שזה עשרת ימי תשובה ואני רוצה לעשות 

תשובה. 

רק להסתכל על הכוכבים האלה, כל כך הרבה וכמה יפה, רק לשבת ולבהות שם 
בחוץ. לשנייה אחת הבנתי את הסופיות של זה, ואת כל גדולתו של אלוהים. כוכב אחד, 
עלה אחד, סלע אחד, פרח אחד, הר אחד, מטוס אחד, ציפור אחת, אדם אחד. אני כלום 
ואני לא מבקשת כלום, רק רוצה לחזור בתשובה. בבקשה תן לכולם  ואתה מלך  בלי כולם, 

כפרה ומחילה, תעזור לאנשים שלי היטב. הזריחה, הו! אלוהים. דבי המקסימה.
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ובכל פעם  בני הזוג הורביץ הם ממש נפלאים בעיני. אני כמו ״הבת המאומצת״ שלהם 
שאני לא נשארת שבת במכללה, אני הולכת אליהם. אני כל כך חלק מהמשפחה, יש לי 
אפילו את ה״מטלות״ שלי לעשות בכל שבוע ואפילו צועקים עלי מדי פעם - כמו כולם. 
בדיוק כמו בית ישן וטוב )אני צוחקת(, רק הבדל אחד - אני יכולה לשטוף כלים, להבריק 

פמוטים וכו׳, אבל אני נגעלת מדבר אחד - לעולם לא יבקשו ממני לרוקן את האשפה!!

בלימודים העבודה מתחילה להצטבר, אבל היא לא כל כך מעמיסה כי היא תכליתית ואני 
רוצה להשיג את מה שהיא מאלצת אותי ללמוד )אני תמיד מתחילה מאוד אידיאליסטית - 

תשמרו את המכתב הזה ותראו לי אותו בזמן הבחינה הסופית(! 

בוא נראה, מה עוד? הכל כאן נהדר. אני אוהבת את הדירה שלי - הבנות נהדרות ואנחנו 
כל כך קרובות. קפוא כאן ואני שמחה על הסוודרים החמים שסרגת לי. סליחה, כל הבנות 

שמחות.

אה, טוב שאני נזכרת - אני לא יודעת מה אתם שומעים בחדשות על סאדאת וכו׳, אבל 
רק רציתי להגיד לכם כמה הכל מוגזם, אפילו לא ידעתי שמשהו בכלל קורה עד אתמול. 

בבקשה אל תדאגו אין מה לדאוג באמת. רק תתפללו שלא תהיה מלחמה.

תכתבו. איך כולם שם? קיבלתם את יצירת המופת המיוחדת שלי במשלוח? רציתי שתדעו 
יום  יש הצעות? קיבלתם את מתנת   - רוצה להביא להורביץ משהו נחמד  אני  יסול.  על 

השנה ששלחתי? ספרו לי על כולם!

אני מרגישה ממש שמחה - תמסרו ד״ש לבריין וסטנלי. אני חושבת שאני אכתוב להם. דוד 
טד כתב לי מכתב יפהפה. אני נוסעת ליסול מחר ובשבוע הבא לרב בחרן ובשבוע שאחרי 
לכפר בו שוהה הגברת סילבר. נתקלתי בגברת קהם והיא שולחת ברכות חמות. בהמשך 
השנה אסע לבקר את הקרובים בנען, בן שמן וכו׳. שיעורי הפסנתר טובים. תכתבו עוד, 

אני רוצה מכתבים.

אוהבת,
דבי

״הבת  כמו  אני  בעיני.  נפלאים  ממש  הם  הורביץ  הזוג  בני 
המאומצת״ שלהם 

דבי וולף
קטעים ממכתבים להורים -  ינואר 1972

הלימודים בישראל

לפני כשבועיים התחלתי ללמוד ]במכללה בבית וגן[. זה כל כך נהדר, השיעורים טובים 
יותר ממה שאי פעם ציפיתי. אני צריכה לעבוד קשה, אבל זה באמת שווה את זה. לוח 
הזמנים שלי די צפוף - יש לי שיעורים עד 20:00 בערב. כל יום מלבד יום רביעי )אין לי 
לימודים בימי רביעי ושישי(, וביום רביעי אני הולכת לקונסרבטוריון ולוקחת שיעורי פסנתר. 
היום, יום חמישי, זה היום הקשה שלי, יש לי שיעורים מ-8 בבוקר עד 8 בלילה. 12 שעות. 

למעשה זה לא כל כך נורא, יש לנו הפסקות של 15 דקות בין שיעורים של שעתיים, וקצת 
זמן לארוחת צהריים. הימים האחרים שלי הם בכלל לא כאלה - הם הרבה יותר קלים אז 

אני לא מבלה את כל היום בבית הספר. 

הדירה שלי נהדרת )כמעט נחמדה כמו שלך( והבנות, עכשיו כשהקרח הראשוני נשבר, 
מאוד נחמדות וזה מאוד כיף. יש לנו 7 בדירה שלנו ומטבח אחד קטנטן וכל אחת מבשלת 

את הארוחות שלה ואוכלת. זה צפוף, אבל כיף.

עכשיו, כשהקרח הראשוני נשבר, הבנות מאוד נחמדות וזה מאוד כיף

דבי וולף
מתוך מכתב לדודה בטי )אחות של אביה( 

בחרותה של דבישנות ילדותם
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התחלת הקשר

אתמול גיליתי תגלית נפלאה - הר הרצל. זה מצחיק, אני גרה חמש דקות הליכה משם 
ורק אתמול גיליתי את המקום המהמם הזה. עכשיו עם תחילת  כבר חצי שנה, כמעט, 
ועצים, וכמובן השמיים הכחולים - הו, זה ממש יפה  האביב, הוא מלא בפרחים וצבעים 
ומבודד. לא הרבה אנשים עוברים פה ואני לא שומעת כלום חוץ מהרוח והציפורים. אין 
יכולה  אני  יושבת  אני  בו  פה. מהמקום  יפה  כך  כל   ... אנשים  או  אוטובוסים  או  מכוניות 

לראות את הדסה.

אני קצת מודאגת מפסח, אנשים מתחילים ללחוץ. אני מניחה שאלך לסדר א׳ אצל טובי, 
רק שאני רוצה להיות איפה שיסול נמצא ]דוד מבוגר של דבי, ערירי בארץ[, אני בטוחה 
שהורביץ יזמינו אותו, רק שהוא מרגיש כמו פולש ולא ממש רוצה ללכת. הוא בדק סדרים 
ציבוריים כמו ביער ירושלים - שאני ממש לא רוצה ללכת אליהם. אני שונאת סדרים כאלה 
- אני חושבת. אני רוצה משפחה ואני מניחה שההורביצים הם הכי קרובים שאני יכולה 
להרגיש כאן. כך או כך, זה אולי ישמע מגעיל, אני לא כל כך מצפה לפסח, ואין לי מושג 

מה לעשות לליל הסדר השני - זו בעיה ...

מכתב לאחר הפסח
פסח היה מאוד נחמד, אבל מאוד עצוב בהתחלה. אני מניחה שזה די נורמלי, אבל זה ליל 
הסדר הראשון שבו אני ויסול היינו יחד כאן, אצל טובי )הורביץ(. זה היה ממש נחמד, מאוד 
ואינפורמטיבי. הם דנו בכל מיני דברים שונים – שהתאימו לרמות הגיל השונות.  מעניין 

דיברו מדברים פשוטים ועד דברים עמוקים. 

ליל הסדר לקח הרבה מאוד זמן, אבל היה כיף, אבל בסגנון שונה מאוד מהבית וכמובן 
והמבטים ב״לשנה  והצחוקים,  מהבדיחות  אחד  אף  שם  היו  לא  הביתה.  חשתי געגועים 
הבאה בירושלים״ והאידיש של ״אחד מי יודע״ וכו׳. למעשה, לא היה כל כך דגש על שירה. 

כמובן שאני לא אובייקטיבית, אבל זה לא היה גרוע כמו שחשבתי. 

שאלתי את הרב הורביץ מה עלי לעשות, האם עלי לנהוג כמו כולם בישראל, יום טוב אחד, 
או לשמור גם על ״יום טוב שני של גלויות״, שזה אומר עוד יום שלא עושים מלאכה ולעשות 
שוב פעם ליל הסדר. מה שהרב הורביץ יעץ לי זה סוג של פשרה, אני מניחה, אבל זה 
מה שרוב האנשים במצבי עושים. הוא אמר שאני צריכה לעשות סדר שני, אבל לא הייתי 
צריכה לומר בו את הברכות )תפילות(, יכולתי לקרוא את ההגדה עד הסוף, אם אני רוצה 

- וכך עשיתי. טובי, ארי ואני עשינו סדר ב׳ קטן משלנו והיה ממש כיף.

עוד הרבה דברים מאוד מעניינים התפתחו בפסח. מאוד מוזר אבל מעניין. לטובי 
יש אח גדול, אלי, שהיה בצבא וכל מיני דברים - אני לא ממש יודעת - אבל בכל 
מקרה, הוא תמיד היה בסביבה, אבל הוא מאוד שקט ומאוד מאופק ומסוגר, אבל 
בשבוע האחרון באמת למדתי להכיר אותו טוב יותר והיו לנו שיחות נהדרות וזמנים 
נחמדים. הוא לקח אותי לכמה טיולים ועכשיו אני יודעת כמה אני לא בכושר, אני 

פשוט לא רגילה לטיפוס ההרים הזה ולכן די נשרטתי.

אני מחכה לשמוע איך היה הפסח שלכם, אני בטוחה שזה הלך בסדר והכל בסדר )אני 
מקווה!!( תכתבו!

ביום שני בבוקר, אני ועוד 99,999 אנשים נוספים היינו בכותל לעלייה לרגל המסורתית 
ולברכת הכהנים. היו שם אלפי כהנים. אני שולחת תמונות - מילים לא יכולות לתאר כמה 

יפה ונחמד. וואו. אני חייבת ללכת. 

באהבה,
דבי

דבי וולף
מכתבים להוריה על תחילת הקשר עם אלי )מתורגם(

התחלת הקשר

לטובי יש אח גדול, אלי, בשבוע האחרון באמת למדתי להכיר אותו טוב יותר. הוא לקח אותי לכמה טיולים.
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אלי היקר ביותר,
אתה משורר. המשורר שלי. אני אוהבת אותך ואני אשתך לעתיד המגששת, מהורהרת, 
חסרת מילים. אני שלך. אני מצטערת. ביסודו של דבר אני אדם רגשי עמוק - הרגשות שלי 
חדים, מסנוורים עמוקים מציפים, נוצצים, זיקוקים ואמיתיים. עם זאת, אני מוצאת שאני 

לא יודעת איך להגיד לך - אתה כל כך טוב - אני מרגישה לא מספיק ראויה. 

אני אוהבת אותך מאוד. לכל מקום שאני הולכת אני מחייכת. חייכתי הרבה השבת וגם 
כשאני מקבלת את המכתבים שלך. )לפעמים אני בוכה(.

אני מנגנת הרבה בפסנתר, כל הזמן עד הלילה. אתה צריך לשמוע אותי, נהייתי די טובה 
לאחרונה. הרבה רגשות. הו אלי, אני לגמרי מרגישה אותך וחשה גל אחרי גל את תחושת 
האהבה אליך, אני אפילו לא יכולה להמשיך, כי אני לא יודעת איך לגרום לך לדעת כמו 

שאני רוצה שתדע. 

דבי וולף
מתוך מכתב לאלי בעת שהותה באמריקה בתום שנת המכללה )מתורגם(

אני אוהבת אותך מאוד. לכל מקום שאני הולכת אני מחייכת

זו הפעם הראשונה בשבועיים וחצי שאני לא רואה אותך יום שלם ... נוכל לחיות על ראש הארבל?

ב״ה
בוקר טוב אלי, יש פה כמה פרחים כחולים תלויים על גפן – מעניין איך קוראים להם. הרגע 
שאלתי את דב ביגון איך קוראים להם והוא אמר ״לא יודע״ - זה שם טיפשי לפרח, אבל 

שוב, כך גם ״אוזני הדב״ או מה שלא יהיה. 

אתה חושב שאני חסרת תקווה? פרפר! אני מתגעגעת אליך, אלי, הגיע הזמן ללכת. ביי. 
עכשיו גיליתי, קוראים להם ״חלמית גדולה״. 

טובי בדיוק מדברת על איך היא מכינה 3 כיפות לבנות לאחים שלה לבר המצווה של דוד. 
שאלתי אותה למה היא לא מכינה אחת בשבילך והיא אמרה ש״לא בא לי לעשות כיפה 

שלמה למישהו שלא יחבוש אותה״. אבל אתה כן! אני יכולה בבקשה?

קראתי עכשיו את הספר ״מלכוד 22״, קראת אותו? עצרנו בשום מקום, לכאורה, וטיפסנו 
על הר גבוה - אתה תראה, אני אהיה טובה כשאחזור! - ופתאום זה היה מהמם - כל כך 
מהמם שאפשר לראות מושלם והכל במבט אחד - הרים, עצים, חול, דשא, שדות, סלעים, 

חום וירוק ולבן ואפילו פרחוני. 

היי אלי, אני רואה את ירדן בפעם הראשונה! כל העניין הזה לא נראה אמיתי. ואו זה יפה 
להפליא )אם רק היה לי את המסרטה של אמא שלי(. הרגע ירדנו במחולה – התיישבות 
כך  אחר  אבל  פה,  לגור  נהדר  שיהיה  חשבתי  – בהתחלה  ויפה  מבודד  פה  הכל  נח״ל, 
הראו לנו את המקלט, ואז סיפרו לנו שהחום פה לפעמים עולה עד 54° - אז... ככל שאני 

חושבת על זה, אני יותר אוהבת את ירושלים.

22( ואז…..התעוררתי לראות...טבריה  וואו אתה... נרדמתי )מעל מלכוד  אלי, הו אלי, הו 
והכנרת. אוי, אני לא יכולה לתאר את זה ...בשנייה הזו חזרתי מטיפוס למעלה ולמטה של 
הארבל. איך אני יכולה להגיד לך? זה היה חווייתי מאוד. בעודנו מטפסים, המדריך רצה 
שנרגיש באמת את האדמה ועשו לנו תרגיל שהיינו צריכות לרוץ בשדות ולפתע לשכב 
בדשא ובפרחים והקוצים ולחשוב – על רבונו של עולם. חשבתי על דבר נוסף, מלבד רבונו 

של עולם, חשבתי על כמה שאני שמחה.

חקלאות,  מהוראה,  לשכוח  הארבל?  ראש  על  לחיות  בבקשה,  בבקשה,  נוכל  האם  אלי, 
שכנים, קהילה, כפר, אפילו מירושלים, בבקשה? )התחלנו לזוז מצטערת על הכתיבה הזו(.

הלכנו בדרך המסוכנת הזו, ואו איזה יופי! מירה כל כך מדוכאת - היא מתגעגעת לג׳ואל. 
אני אעצור עכשיו כדי לעודד אותה או משהו. הרגע שאלתי את טובי והיא אמרה שנלך 
לחולתה מחר ואתה תהיה שם אולי, אז נתראה מחר. אני אוכל לתת לך את המכתב באופן 
יום שלם. אני  וחצי שאני לא רואה אותך  - זו הפעם הראשונה בשבועיים  אישי. זה מוזר 
משתגעת. אולי אני לא אתן לך את זה - אני אשמור את זה לתיעוד של רגשות מהטיול שלי.

חזרנו עכשיו מחוף הכנרת, עשינו שם קומזיץ ושרנו. כל כך יפה כאן, אלי, ממש נחמד. 
אני  לפחות בהלם.  או  להיות גאה,  צריך  - אתה  4:30 בבוקר  - השעה  למחרת  עכשיו 
מרגישה כאילו אני ערה כבר עידנים. יכולנו אני ואתה לראות את הזריחה מעל הכנרת - 

איזו עיר מהממת טבריה.

אלי - זה יותר מאוחר עכשיו עברנו את חולתה. כל כך יפה כאן - אתה יודע. רק רציתי 
להגיד לך שאני מחייכת כל הזמן כי זה כל כך יפה כאן. הו, אני חייבת להסתכל מהחלון 

ולהטביע את זה בראש ובגלגלי העיניים שלי לנצח!

ואחרי מפל התנור, טיילנו בתל דן. אני חושבת שאני  וקרית שמונה  היום עלינו לתל חי 
רוצה לגור שם. טיפסנו עליה לא קלה לחרמון. זה היה נפלא! רקדנו על הפסגה וזה היה 
אני  אלי,  נעצרו.  שלי  הריאות   - הפסקנו  אחד  ריקוד  ואחרי  אוויר  היה  לא  מוזר,  כך  כל 
מצטערת שזה מכתב טיפשי, טריוויאלי וגם לא קריא - פשוט קראתי חלקים ממנו, אני 

ממש מצטערת. שייקספיר אני לא, אבל לפחות אני אני! 

 - צפינו בשקיעה  נפש.  המסירות  על  ושמענו  ראינו  פאחר,  בתל  היינו  היום   – יום  עבר 
הבנו את יום הזיכרון - וכמו שאמרה אחת הבנות בשקיעה, ה׳ הדליק לפיד בשמיים ליום 

דבי וולף
שבועיים וחצי אחרי שהתחילו לצאת יחד. קטעים ממכתב לאלי מטיול בצפון הארץ עם המכללה - )מתורגם(

הזיכרון. כל כך קשה להבין - אני כל כך עצובה עכשיו. כל כך הצטערתי שלא יכולנו לבוא 
לחולתה - עברנו כל כך הרבה צרות בשביל לנסות להגיע לשם, אבל אין לך מושג כמה 

נהדר היה לשמוע אותך.

הטיול הזה מדהים. אני לא מתארת את זה טוב. אני אוהבת ללכת לטיולים ואני אוהבת 
ואני אוהבת  ואני אוהבת לישון בחוץ )מה שאנחנו לא(  ואני אוהבת לשיר  וללכת  לטפס 
לצייר את הנוף המדהים הזה ואני אוהבת להכיר את הארץ שלנו ואני שונאת לא להיות 

איתך. אני כל כך מחכה לכל המקומות שנחזור אליהם, אני ובעלי.

עשיתי רשימה של דברים לעשות ומקומות לגור בהם. כלומר, לגור בארבל, לגור בטבריה, 
פינה, לבלות כל ערב בצפייה  לגור בראש  טיולים,  להכין קמח בתל דן, להיות מדריכת 
בשקיעה מעל תל פאחר ולצאת למפל התנור בכל סוף שבוע. זה הכל. אני מתגעגעת 

אליך. משתגעת. ביי.

אלי אני חוטפת התקף לב. אני מתה - אה, אני כל כך מצטערת - באמת. איבדתי את 
2 הדפים הראשונים של המכתב הזה, אני לא מוצאת אותם בשום מקום - אני כל כך 
מצטערת. אני כמעט בוכה עכשיו - חיפשתי בכל מקום ומיה כל כך עוזרת, רק שהם לא 

כאן. אני רוצה לראות אותך, אלי.

אנחנו בדיוק עוזבים את עכו, שם עברנו דרך הכלא והמוזיאון - כל כך מרגש להיות שם 
ביום הזיכרון - הרבה דברים שחשבתי עליהם. הלוואי שיכולתי למצוא את המכתב הזה. 
כעת זה ערב יום העצמאות ולכל עיר שאנו חולפים בה יש חגיגה משלה. אנחנו בחדרה 
עכשיו.. אני לא יודעת למה אני כותבת לך את כל הפרטים הטריוויאליים האלה - זה פשוט 
כי אני שונאת לסיים את המכתב. אולי אני צריכה לעשות משהו סמלי, כמו שעכשיו אין 

התחלה למכתב הזה, אולי הוא גם לא צריך להסתיים, אבל לא, אני אסיים עכשיו.

בעוד שעתיים, בערך, אני אראה אותך ועד אז אני אחשוב עליך. חג שמח אלי! 

אני אוהבת אותך
                                       דבי 

אלי היקר מאוד,

אתה מדהים. לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה כך, אולי מופלא, 
או פנטסטי או משהו כזה. נו טוב, מה שממציאת מילים דמיוניות 
כביר  אתה  שבעיניי  לך  לומר  לנסות  הוא  כעת,  עושה  כמוני 

ומושלם ואני אוהבת אותך.

אני יודעת שאתה אוהב להרכיב פאזלים ואני מצרפת לך פאזל 
שהוא ציור שאני מאוד אוהבת, עוד מהיותי קטנה. אין לי מילים 
לתאר מה הציור עושה לי, אבל אני נותנת לך את האהבה שלי. 
שאנחנו  לה,  להתכחש  אפשר  שאי  העובדה  את  מייצג  הפאזל 

שנינו אחדות אחת.

תחשוב עלי כשתחבר את החלקים ותזכור את הפאזל שהרכבנו יחד

יום הולדת שמח!

אני, דברה וולף, מחדשת בזה ונותנת לאלנתן הורביץ את מתנת 
יום הולדתו ה 21- ביום זה, 31 באוגוסט 1972, אשר בלוח העברי 

הוא, אני חושבת, כ״א אלול תשל״ב.

אני אוהבת אותך

להתראות בקרוב בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש  תיבנה 
ותיגאל במהרה בימינו אמן.

דבי

מתורגם

התכתבויות בין דבי לאלי, לאחר שדבי חזרה בתום שנת הלימודים לביתה באמריקה. 
הקשר בינהם התהדק ודבי החליטה לשוב לעוד שנה במכללה

התחלת הקשרהתחלת הקשר התחלת הקשר
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4 באוגסט 1972 
אלי, אני לא יכולה לסבול את זה יותר. במשך 24 השעות האחרונות, לא הצלחתי לחשוב 
או להתרכז בשום דבר אחר. אני לא יודעת מה לעשות. כדי להמשיך בתשובתי למכתבך 
בן 15 העמודים ועוד 4 שקיבלתי היום?! שנכתבו גם הם בזמן שכתבת את המכתב בן 15 
העמודים. הו, לא משנה, אני אפילו לא יכולה לכתוב משפט אחד יותר. הבכי מטשטש את 

הראייה שלי ואני לא מאמינה.

אני מניחה שאני צריכה להתנצל על המכתב שלי מראש - תקרא לזה אי שפיות זמנית 
מה  יודעת  לא  אני  יכולה.  לא  אני  אלי, באמת,  יותר,  לסבול  יכולה  לא  אני  להיפך(.  )או 
אתה רוצה ממני - אני לא מבינה אותך בכלל. למה אתה מצפה? אני מנסה ואני לומדת 

ומחפשת לראות מה היהדות דורשת, אבל אותך אני לא מבינה.

תשכח מזה אלי, זה ערב שבת ואני שונאת את זה - הלוואי שזה לא היה שבת בקרוב. 
אלי, מה אתה רוצה? אל תגיד לי חז״ל עכשיו, אני מכירה את דברי חז״ל ואני עובדת על 
עצמי ושופטת את עצמי, אבל עכשיו אני רוצה לדעת מה אתה רוצה להכיר )אתה?( אותי, 
ולדעת איך אני מנסה.. - אוי אני חייבת ללכת. אני שונאת בשר, אבל אוכל. שתהיה לך 
שבת שלום - הייתי ממלאת את הדף, אבל צועקים עליי שאני לא באה. טובי ]שבאה להיות 

עם דבי באמריקה[ חולה, עדיין. ביי 

אוהבת, 
דבי

6 באוגוסט 1972 כ״ז אב תשל״ב 
יום קשה מאוד בגלל הקשיים  יום שישי היה  איבדתי את המצב רוח.  אלי היקר ביותר, 
עם שבת, וטובי הרגישה נורא והיא הרגישה שהיא הסיבה לכל העימותים שהועלו, ואני 
ואמא שלי התעצבנה על משהו  ופרועה כל היום בגלל המכתבים שלך,  הרגשתי חולה 

אחר, ושבת לא הייתה נעימה או שמחה במיוחד. 

מכיון שטובי עדיין חולה אז נשארנו כאן לשבת - פעם ראשונה. בדרך כלל אנחנו מבלים 
את כל היום אצל רודה. זה שנשארנו בבית גרם לכמה בעיות עם אמא שלי - היא מעולם 
לא שמעה את כל דיוקי הכשרות והתעצבנה למדי כשאמרתי לה שטובי לא תאכל את 
מרק העוף שלה, אלא אם כן היא תבשל אותו עמוק ובצורה מסוימת. בסוף היא התחשבה 
ההתחשבות  חוסר  על  תלונות  של  וכואב  קשה  מאוד  במחיר  בא  זה  אבל  והסכימה, 

והאנוכיות שלי, שלא עזרתי לה - מה שלא היה קשור לחלוטין לנושא. 

אמא שלי סירבה לכבות את האור במקרר - אני כמובן לא פתחתי אותו, או השתמשתי 
בכל דבר שיצא ממנו בשבת. זה אף פעם לא היה כל כך קשה כמו עכשיו, מכיוון שרק 
לעתים רחוקות הייתי בבית בשבת, אבל רצינו גם שתייה קרה וקרח בשביל לעזור לטובי. 

לעולם לא תבין איזו נקודה כואבת זה האור במקרר.

היא  סירבה.  והיא  במקרר  האור  את  לכבות  מאמי  מבקש  אבי  את  שמעתי  כך  אחר 
התעצבנה עליי בגלל איזה דבר מטומטם, שלא הוצאתי את הזבל ברגע שהיא ביקשה, 
ואבי נזף בי שאני לא עוזרת ושאני כל-כך לא מתחשבת  אז הכל התפוצץ לדבר גדול, 
כשאני דורשת דברים כאלה מאמי )למרות שהוא מכבד והיה מסכים להם(. אני צריכה 
בבית,  תפקידי  את  ולעשות  שלי  אמא  את  להכעיס  לא  ולהיזהר  במיוחד  רגישה  להיות 
יותר ממה שמצפים ממני ואפילו במידה מוגזמת )אבא שלי אומר שאין דבר כזה  אפילו 
מידה מוגזמת של עזרה בבית(. אז צעקו עליי, כנראה בצדק, או שלא, אבל נורית המקרר 
נשארה דולקת, אז לי ולטובי לא היה כמעט מה לאכול כל השבת. ההורים שלי לא הבינו 

והאווירה הייתה מאוד מתוחה. 

היום היה יום כל כך כיף. ישנתי עד מאוחר )אה! סוף סוף( וכולם יצאו חוץ ממני וכמובן 
טובי, אז ירדתי למטה ותפרתי לטובי חצאית שתפתיע אותה ותגרום לה להרגיש טוב. אחר 
כך תיקנתי אחת שלי ורק ישבתי ותפרתי ותפרתי והקשבתי לשופן באך, שומאן, רימשי-

קובקוב, מוצארט וג׳ודי קולינס כל היום.
טובי מרגישה יותר טוב עכשיו. היא תלך שוב לרופא ביום רביעי ותגלה יותר מה לא בסדר, 
אבל הרופא כמעט בטוח שזה מונו והוא מתייחס לזה ככזה. טובי היא פנטסטית, אף פעם 

לא מתלוננת )בניגוד אליי במצבים דומים( והיא מאוד יפה.

במכתבים האחרונים שלך התעצבנת עלי מאוד בגלל ה״סודיות״ שלי כלפיך והעלית כל 
מיני האשמות. אתה כל הזמן שואל אותי אם יש לי בעיות עם צניעות, ובדרך כלל אני לא 
עונה לך ישירות. הסיבה היא שקשה מאוד לומר, לרשום, במה בדיוק אני מסתדרת טוב 
ובמה פחות - זה כאילו הייתי שואלת אותך: ״נו, מה איתך ועם כעס?״ אתה כמובן מכיר 
לא  ביקורת  מסודרת,  רשימה  ואעשה  כולם  את  לך  אכתוב  אם   - כעס  של  הדינים  את 
בהכרח תעזור בשנייה שהאמונה שלך תיכנס לחדר. זה לא שאתה מתעלם – פשוט קשה 

להחזיק מעמד בהתמודדות.

כך גם אני עם צניעות. אני לא יכולה להגיד אם אני נכשלת או לא - לפעמים כן, לפעמים לא. 
אבל זה ממש לא משהו לדווח לך. אני לעצמי צריכה להמשיך לזכור ולהחזיק מעמד ולא לשכוח 
ולא לאבד את זה. מילים במכתב הם לא מה שמזכירים לי - תמונות, אנשים, רגשות ואווירה - כן.

בבית כאן זה מאוד קשה. סוג זה של צניעות אינו נראה כאן. נוכח, אך שקוף. אז אני צריכה 
לעבוד על זה. אני חושבת על זה לעצמי ואני מנסה - אני באמת. אז לפעמים אני מרגישה 

פחות, להגיד לך שזה יוצא מפרופורציה ומעוות? אני לא יודעת. אל תדאג בבקשה!...
אוהבת, 

דבי.

אלי היקר,
השרירים שלי כואבים לי כל כך. ארלין ממש עובדת עליי: 35 כפיפות בטן )הסוג הקשה 
ביותר(, 15 שכיבות סמיכה )של בנות - אבל עדיין הן קשות!( כל מיני תרגילי מתיחות, 50 
מגע בהונות ותרגילי בטן, ואכלתי מעט מאוד )טוב, סוג של..( גם היום, אז נראה. כלומר, 

אני מקווה שלא - זה כל העניין!

הו יקירי, היום לא קיבלתי שום דואר - זה מגיע באופן ספורדי מאוד. יש ימים שבהם אני 
ואז כמעט שבוע בערך בלי אף  6 מכתבים בבת אחת )הימים הכי טובים כאן(  מקבלת 
אחד. והם גם לא באים כרונולוגית - זה מערבב לי את המוח. למכתבים שלך לוקח בערך 
יותר  קצת  אז  אליך.  להגיע  ימים   7  -  6 לקחת  צריכים  ושלי  אלי,  להגיע  ימים   11  -  10

משבועיים לסיבוב הלוך ושוב - איזה כאב.

היום ניגנתי בפסנתר במשך כשעתיים וחצי. אני כל כך שמחה מזה, אבל מאוד כועסת על 
עצמי בגלל המעפשות החלודה שלי - נשמע מאוד חורק. ומפרקי האצבעות שלי נסדקים! 
אולי אני צריכה לעשות גם את תרגילי האצבעות האלה? גם אני כל הזמן סורגת – אגב, 
מישהי אמרה שאתה חובש את הכיפה מקטיפה שחורה– נו, מה עם זה? המממ? אם אתה לא 

אוהב את הכיפות שלי, תגיד לי מהר ואני אפסיק לסרוג, אני ממש לא נהנת לעשות את זה.

אני לא סורגת כדי שתהיה לך עוד כיפה, אני סורגת כי אני אוהבת אותך ואני אוהבת לעשות 
לך דברים. לתת לך - זה איכשהו מקשר אותי אליך כמעט כל שנייה, כי כשאני לא כותבת, 

אני מבלה כמעט כל שנייה מזמני בסריגה אליך ושום דבר לא יכול לגרום לי להפסיק!

ההורים שלי נוסעים לשבוע - פשוט לברוח אחרי כל החמרה כאן )של הכשרות(. אז רק 
טובי, ארלין ואני נהיה פה - חופשה גם לנו ...

נו? איך הלמידה? מה שלומך? אתה אף פעם לא מספר יותר מידי וזה לא טוב לקמטים 
ולשיער האפור שלי - לדאוג. תכתוב לי עליך כי אני אוהבת אותך.

דבי

דבי וולף
כ״ט מנחם אב תשל״ב )מתורגם(

אני לא סורגת כדי שתהיה לך עוד כיפה, אלא כי אני אוהבת אותך

אלי היקר,
זו הפעם השנייה שאני כותבת לך היום. את הראשון אי אפשר באמת לקרוא לו מכתב, אני 
מניחה - זה היה הפתק ששלחתי בחזרה יחד עם המכתב שלך עם זאב - כנראה קיבלת 

אותו לפני כמה ימים ואתה ממש מבולבל מבחינת הזמן. 

אני מלאת כאב ופגועה וגם סחוטה לגמרי, אחרי שכתבתי מכתב ארוך לרבנית טאו. היום 
יצא לישראל, אז חזרתי הביתה מהמחנה, קראתי את המכתב שלך, כתבתי פתק  זאב 
ואז חזרתי הביתה, חשבתי לא מעט, כתבתי מכתב לרבנית טאו  לו.  ונתתי  ורצתי  קצר 

ועכשיו אני כותבת לך.

כשהוא  צבי  ר׳  עם  ותדבר  שתעבור  מקווה  אני  אבל בבקשה  קורה,  מה  מבינה  לא  אני 
יחזור ממילואים או עם הרבנית עוד קודם - זה חיוני. מה איתנו? אנחנו כן אוהבים אחד 
את השני, ואף אחד מאיתנו, חס וחלילה, לא רוצה לפגוע בשני ובכל זאת שנינו מתים. אני 

מקווה שמישהו יוכל להבין ולייעץ בהתאם.

אלי, הראש שלי מתפוצץ, היד שלי כואבת, מחר אכתוב שוב טוב יותר. מספיק להיום.

אוהבת,
דבי

נ.ב. תוכל בבקשה למסור את מכתבי לרבנית בבקשה? תודה. 

דבי וולף
מכתב שכתבה מאמריקה לאלי - י׳ אלול תשל״ב - מתורגם

אנחנו כן אוהבים אחד את השני, ואף אחד מאיתנו, חס וחלילה, 
לא רוצה לפגוע בשני ובכל זאת שנינו מתים

צעקו עליי, כנראה בצדק, או שלא, אבל נורית המקרר נשארה דולקת כל השבת.

אלי היקר ביותר,
בסדר. אני מצטערת. אני באמת מתנצלת על שני המכתבים האחרונים שלי – על הדברים 
שכתבתי והדרך שבה פעלתי. אני כל כך מצטערת. אני לא ממש יודעת למה בכלל שלחתי 
את האחרון. למדתי דבר אחד - התכתבות במכתבים זה דבר עלוב, זה אבסורד אפילו. 
לשנינו יש כל כך הרבה מה לומר, אנחנו עמוסים במחשבות ובתובנות חדשות - כל יום 
אני לומדת כל כך הרבה, או חושבת על כל כך הרבה דברים, ויותר מכל אני מרגישה צורך 

לכתוב לך. לא - לדבר איתך. זה מגוחך בכתיבה. 

אני מגלה שאני תמיד מתנצלת - ועל מה? על כך שאני כועסת במכתב או מדוכאת, או אי 
הבנה או משהו - והכל נובע מהרצון שלי להיות איתך. אני כל כך קופצנית ורגישה, אני מניחה 
ולגרום להחמרה.  ואומרת הרבה דברים שלא כדאי לשלוח בדואר  יותר מדי  שאני מגיבה 
ובכל זאת, לפעמים יש יותר מדי צרות ואי נוחות בבית - לחץ מההורים ומעצמי, בעיות עם 

שבת, תשישות מהמחנה, טובי חולה, ואז המכתבים שלך מחיים אותי - אני לא יודעת. 

ממני  מצפה  שאתה  חז״ל,  של  ציטוטים  באמצעות  לי,  כתבת  פשוט  מצטערת,  אני 
למשהו שלא כל כך הצלחתי להבין, משהו שנראה היה מנותק לחלוטין ומנקודת המבט 
כאדם  בי  להתחשב  בלי  לגמרי  זה  אבל  אותך,  מאשימה  לא  אני   - שלך  הסובייקטיבית 

במצב ייחודי עם רגשות, עם חסרונות מסוימים ואפילו גם כמה תכונות טובות – בגלות.

לנדיסמן, הרב  עם הרב  על קשר  אני שומרת   - כאן  לבד  לא  אני  לא שוכחת.  אני  אלי, 
אנעמר והחברה הכי דתית שאפשר, ודרישותיהם של חז״ל ברורות לי. אני מעריכה אותך 
שאתה מצטט לי אותם - זה באמת עוזר המון, אבל מה שאני לא מצליחה להבין זה - מה 

אתה רוצה? והאותיות המטומטמות האלה מחמירות את המצב.

אם הייתי שם, בארץ הקודש, איתך.. - שנינו יודעים שכל מה שאתה רוצה וכל מה שאני 
רוצה זה למלא את רצון ה׳ ולחיות חיי תורה על ידי קיום של דברי חז״ל. אם אתה יכול 
יכול להבין כל גמרא מסובכת, להבדיל אלף אלפי  להבין את כל המחשבות שלי, אתה 

הבדלות. הו אלי, אני אוהבת אותך.

אני באמת מאמינה שזה פשוט הטיפשות שבנפרדות שלנו שמנהלת הכל. לפעמים אני 
חושבת שעדיף שלא נכתוב בכלל - דבר די מטופש לומר בנסיבות העניין, כי אני לא יכולה 

להפסיק לכתוב לך יותר מאשר להפסיק לנשום, גם אם אני כותבת מכתבים נוראיים. 

אוהבת,
דבי

דבי וולף
מכתבים שכתבה דבי לאלי לאחר שקיבלה מממנו מכתבים שבו הוא דואג על יהדותה בגולה )מתורגם(

כתבת לי, באמצעות ציטוטים של חז״ל, שאתה מצפה ממני למשהו 

דבי וולף
6 באוגוסט 1972 כ״ז אב תשל״ב )מתורגם(

מכתבים שכתבה דבי לאלי לאחר שקיבלה מממנו מכתבים שבו הוא דואג על יהדותה בגולה  התחלת הקשרהתחלת הקשר
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התכונני בשמחה בימי רצון אלו לקראת שובך אל ארץ שהשם 
רוצה אותה

ב״ה, ג׳ אלול התשל״ב ירושלים עיה״ק תו״ת ]המכתב אינו תשובה לדבי[

אני לדודי ודודי לי

דבי יקרה לאו׳וט,

אני מקווה שאת בריאה ושלמה. אלי היה כאן וסיפר שכתבת שאת מרגישה בך ירידה שם, 
והרי הדבר היה צפוי.

בקרוב בעזהי״ת תחזרי אל ארץ החיים ותרגישי שאת חיה ומחיה את סביבתך הקרובה 
והרחוקה.

אין לי כל ספק שאוויר ארץ ישראל ואווירת תקומת ישראל, שכבר הספקת לספוג בהיותך 
כאן, נותנים לך כוח להחזיק מעמד, לעמוד בניסיונות ולחזור במרץ חדש לקראת ייעודך 

ואושרך, להיות שותפה במפעל האלוקי האדיר שבדורנו.

הרב )קוק( כותב בפרקי ארץ ישראל שבספר אורות:

״פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר ויצא 
האדם חוצה לארץ, על ידי טעות או על ידי איזו סבה מוכרחת. הרי גם הנבואה כשחלה 

כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ.

היה היה דבר ד׳ אל יחזקאל בארץ השדים היה, מפני שהיה כבר. שפעת הקדש, שהותחלה 
בארץ ישראל, מלקטת היא את כל ברורי הקדש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, 

ומקרבתם בכחה המושך אליה. 

כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה 
של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון 
אשר לא יעזב ממי שזכה להסתופף בצלה של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו 

וארץ נדידתו. 

הזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ 
ישראל וקדושתה, הצפית לראותה מתגברת וציור חקיקת תבנית הקדש של ארץ אשר 
עיני ד׳ בה תמיד, מראשית השנה עד אחרית שנה, מתעמקת יותר ויותר, ועומק תשוקת 
מתגברת  כשהיא  קשורות,  בה  חמודות  שכל  הארץ,  זכירת  של  ציון,  חבת  של  הקדש 
בנשמה, אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביעה מעינית לכל הכלל, לרבבות נשמות 
הקשורות עמה, וקול שופר של קבוץ נדחים מתעורר ורחמים רבים מתגברים, ותקות חיים 
וגאולה מתפצל ומתפשט, כשחר  ואור ישועה  ופורח,  לישראל מתנוצצת, וצמח ד׳ הולך 

פרוש על ההרים״.

התכונני בשמחה בימי רצון אלו לקראת שובך אל ארץ שהשם רוצה אותה.

להתראות בקרוב בארצנו

                 שלך חנה

הרבנית חנה טאו

שאלתי את רבי כי אלי הפריע לי מאוד והוא ענה לי שיש עניין של כיבוד אב ואם כאן. 
זה יהרוס אותם אם הייתי אומרת להם שאני חוזרת מייד לישראל.

דבי וולף
מכתב לרבנית חנה טאו בעת שהותה של דבי באמריקה בתום שנת הלימודים במכללה,

ב״ה, יום רביעי, ו׳ אלול תשל״ב

לכבוד הרבנית טאו,

התחלתי לך ארבע או חמישה מכתבים קודם המכתב הזה, אבל או שהם נהפכו להיות 
את  מגזימה  שאני  שהחלטתי  או  כזה(  )משהו  עצמי  על  רחמים  מלאים  מכתבים  סתם 

העניין ולמה לטרוח לך אודות כל הבעיות הקטנות שלי?

אבל עכשיו דברים קורים ואנני יכולה להתאפק. 
אני מאוד מתרגשת ואנני רוצה כאן לכסות את 
האי-אוביקטיביות  ההרגשות  כל  עם  העניין  כל 

שלי, ולכן אשתדל לכתוב לך רק עובדות.

יש כמה דברים שאני מבינה עכשיו, ומהם שקשה 
ולהגיב  ולתרגם  להסתכל  איך  לדעת  מאוד  לי 
לעניין. זאת אומרת שזה כאילו העיניים שלי לא 

פועלות בבהירות ובסדר גמור.

כאן בחוץ לארץ, ובמיוחד בסביבה של ביתי, זה 
כמעט ואי אפשר בשבילי לפעמים אפילו לזכור 
את  להרים  משתדלת  אני  מסויימים.  דברים 
ומשוחחות  בספרים  קוראת  אני  ממוחי,  הרעיון 
שלומדות  בגילי  חברות  הזמן  )רוב  אחרים  עם 
עוזר.  לא תמיד  אבל זה  בסמינריות בניו-יורק(, 
קשה לי לדעת איך אני יכולה להביט אל העניין 
בבהירות – איך אני יכולה להבין מה קורה מסביב 

לי?

אלי כותב שהוא מתכונן ללכת לדבר אתך ועם 
קבלתי  לא  עוד  אבל  בעיותינו,  אודות  בעלך 
בעיה  עוד  )וזאת  עוד  הלך  הוא  אם  המכתב 

רצינית, שמכתב מאחד לשני לוקח לפחות 8-9 ימים להגיע לשני, ויותר משבועיים צריך 
לעבור עד שמקבלים תגובה או תשובה למה שכותבים במכתב מסוים(. אני מקווה שעד 

שהמכתב הזה יגיע אלייך, הוא כבר ידבר אלייך ואולי נבין יותר טוב.

אני )בלי נדר( אכתוב לך רק עובדות )מטרתי גם כן לסדר אותם בראשי(.

עובדה שכשהגעתי הביתה, היו לי כל מיני בעיות חמורות לפעמים עם ההורים שלי בענייני 
כשרות. הם הגיבו באופן שלילי מאוד בהתחלה, והיה לי באמת קשה מאוד להסביר להם. 
אבא הבין תכף, ואף על פי שהוא לא חושב שהוא מסכים, הוא לאט לאט התחיל לכבד 
אותי קצת ושכנע אימי לקנות בשבילי ובשביל טובי )אחות של אלי – ובשיחות הראשונות, 

הקשות, היא עוד לא נמצאת בביתי( כלים מסויימים.

ואני, עם רבי, ומכיוון שהוא נסע לארץ ישראל לחודש בקיץ, התקשרנו עם  דברנו, טובי 
רב אחר לעזור לנו בענייני המטבח. חשבתי שכל העניין יקח אולי שבוע לסדר, מקסימום, 
אבל המציאות לא הייתה ככה. האמא לא הבינה, והעניין המשיך והמשיך כמעט חודש 

ויותר, וכל יום הביא נסיון – תקופה לא נעימה.

11 אורחים. זאת  עוד עובדה: האח שלי התחתן, ומהיום שחזרתי כאן הביתה, היו בבית 
אומרת שלא היה לי זמן לדבר עם הוריי, תמיד נמצא מישהו מסביב, וזאת הייתה תקופה 

מאוד מרגשת ומעצבן בשביל אימי והיה די קשה לחיות בבית.

והם לא   – ואני  אודות אלי  מיני דברים  עובדה: ההורים שמעו מהרבה מקורות כל  ועוד 
מכירים את אלי, רק זוכרים איך שהוא היה כשמשפחתו גרה בוושינגטון )ולא היה לו שם 

כל כך טוב(, אז הם מההתחלה לא הביטו על כל העניין באופן חיובי כל כך.

עוד עובדה: היום אחרי החתונה, טובי הייתה חולה מאוד )היא עכשיו בדרך לבריאות ב״ה( 
ודרשה הרבה טיפול, ואימי דאגה מאוד וטיפלה בה כל השבוע )ועדיין היו לנו אורחים!(.

)לא  שלי  להורים  להראות  שרציתי  הכוונה  עם  חזרתי  הביתה,  כשחזרתי  עובדה:  ועוד 
חס וחלילה חשבתי ללמד להם – רק שאני 
איך  לעצמם(  יראו  והם  בדרכי,  אתנהג 
ששיניתי – איך שאני שואפת להיות שקטה, 
ומדקדקת במצוות –   – וכו׳  צנועה, חסידה 
נכשלתי.  כאן  אבל  יפות,  פנים  בסבר  והכל 
לא  אני   – לביתי  שנכנסתי  מהרגע  כמעט 
להיות  נהפכתי  אני   – למה  להסביר  יכולה 
מאוד,  לי  כואב  זה  צועקת.  מעצבן,  בכעס, 
דברים  מיני  כל  דורשת  אני  שהנה  מפני 
לי  )קשה  הרבה  עושים  והם  ממשפחתי, 
לתאר לעצמי( לטובתי בבית, ואני מתנהגת 
לא רק בלי נימוסים וכבוד, אלא כל כך רחוק 

ממה שצפיתי – אפילו בבזבוז ובכעס.

ומשתדלת  לפעמים  עצמי  את  שונאת  אני 
כאילו  זה  אבל  ככה,  מלהתנהג  להתאפק 
צועקת  ואני  ובעיניים  בפה  נכנס  משהו 
אני כמעט כבר שכחתי את הדמות  ובוכה. 
 – לחקות  שרציתי  והצנועה  השקטה 
והמילים ״צנועה״, ״בת ישראל״, שכחתי את 

המושגים. וזה אשמתי. מיד ירדתי. 

אין תמהון למה שיש להורים שלי ההרגשה 
כואב להם מאוד, המחיצה הזאת  לי שמה. זה  נוח  שאני לא אוהבת להיות בבית, שלא 
שהם מרגישים שמפרידה ביננו. באמת אינני חושבת שיש הבדל ביננו באמת, אבל כאשר 
לי, באנוכיות; כשהם  אני מתנהגת איך שאני מתנהגת בכעס, כאילו עם מסווה מסביב 

מתנהגים שוב אלי בכעס ובמגן, אז יש הפירוד.

לו היינו מצליחים להתנהג במידות טובות אחד לשני, אז הכל היה בסדר ובהרמוניה. למה 
זה קרה ככה? כואב להם וכואב לי, וזה לוחץ עלינו הרבה.

עוד עובדה: אני מקבלת מכתב מאלי כל יום ואני כותבת אליו כל יום. מכתבים הם אמצעות 
התקשורת איום ונורא – במיוחד כשזה כל כך קשה להתבטא את הכל במילים, ובמרחק 
כל כך גדול, ובזמן )ככה נדמה לי( כל כך ארוך. קל מאוד לתרגם מכתבים לא עם כוונת 

המחבר, ואז יש בעיות וטעויות.

אלי כותב בסגנון מאוד חזק, וכל מה שהוא כותב נכנס לתוכי כמו חרב. בהתחלה, הוא 
נכלל במכתבים ממאמרי חז״ל וקטעים קטנים לעזור לי כאן, אבל גם כן הוא נתן לי תוכחה 
חמורה )ככה הרגשתי( על שאני כל כך חלשה, והוא עצוב מאוד שנכשלתי ושהייתי חלשה 
בכשרות )אבל ההפך!(, וזה כואב לו שאני עוסקת רק בדברים בטלים, והוא בטוח שאני 
ואז כתב לי כל מיני דברי חז״ל שמשווים בת ישראל כבת  נכשלת כל הזמן בצניעות – 
מלך, ..... ואיך שאני לא אותה בחורה שהוא זוכר, שאני ירדתי יותר ממה שהוא יכול לתאר 

לעצמו, ואני גשמי, ועוד.

התחלת הקשר

אלי גם כן כותב שבח, שהוא אוהב אותי ומתגעגע לי ומחכה לי – וראשי שוברת – איך 
לשלב את שניהם? מה הוא רואה במכתבי? מה איתו? איך הוא יכול לשפוט? והאם הוא 

חס וחלילה צודק, איך זה יכול להיות?

אני עברתי את גבולי – רציתי רק לכתוב עובדות, אבל זה כאב לי כל כך - אני כמתה 
עכשיו, ואני בטוחה שכוונתו לא הייתה חס וחלילה לכאב אותי, הוא רצה לעזור לי – אז 
מה קרה לעיניים, לשכל שלי, שאני לא יכולה לקרוא מכתב ממנו בלי לבכות ולהרגיש 

חולה, ובמיוחד כשהוא נותן לי את ה״מוסר״ שלו?

והנורא, שאני  האיום  הרציני,  על החטא החמור,  כל המכתבים שלו מרכזים  ומקרוב, 
ורגע, מפני שאני נמצאת מחוץ לארץ ישראל. הוא כותב  ויום, כל רגע  יום  עוברת כל 
לארץ  ללכת  לי  שאפשר  בזמנים  )שם(  גרה  שאני  מפני  ה׳  וניאוף  עול,  פורקת  שאני 
ישראל ואני לא הולכת. אבל אני כן הולכת – רק שזה אי אפשר )כביכול( עכשיו בשבילי. 

שאלתי את רבי, כי אלי הפריע לי מאוד, והוא ענה לי שיש עניין של כיבוד אב ואם כאן. 
ואני  ישראל(.  )לארץ  ככה  מיד  חוזרת  שאני  להם  אומרת  הייתי  אם  אותם  יהרוס  זה 

מתכוננת, בע״ה, לחזור לארץ בחול המועד סוכות, עוד חמש וחצי שבועות.

אני לא משתדלת להצדיק את עצמי – בטח שאני גם כן רוצה בכל ליבי לחזור שמה 
)אפילו זה קצת שכחתי(, ובטח אני גם כן אוהבת אותו ומתגעגעת לו, אולי יותר ממה 
שהוא מתאר – אבל איך שהוא קורא לי שמות ומספר לי מכתב אחרי מכתב על התועבה 
והנבלה שאני מקיימת – והסגנון שלו: שהוא בטוח שאני אקיץ משנתי ואראה, ואחזור, 
13 באוגוסט מפני שהוא בטוח שאני אהיה  יש לו אמונה בי, והוא יפסיק לכתוב אלי ב 
באוירון בדרך ב 20 באוגוסט. והוא ממשיך שהוא חלם שלושה חלמות )חזקה( שחזרתי, 

אז לכן הוא מחכה וכל כך שמח שאני קיימתי את דברי התורה, והקשבתי לו.

דברים שאני לא יודעת איך לראות אותם, איך להגיב. אני מאה אחוז מבוכה ומבלבלת. 
מחוץ  נמצאת  שאני  מפני  וכותבת,  חושבת  שאני  מה  לכל  סמכות  שאין  לי  כותב  הוא 

לארץ ישראל. ויתכן שזה נכון, אבל אף על פי כן, זה קצת מכזיבה. 

האם הוא צודק שאין לי שום מה להגיד? הכל מה שאני מרגישה לא שייך? זה כאילו 
מישהוא קורא אותי ״משוגע״ – ואז מה אני יכולה לענות? 

ועוד עובדה אחרונה: היום קיבלתי מכתב - כל כך רחוק ממני שלא יכולתי לקרוא את 
זה ושלחתי אליו שוב בחזרה ......

רבנית טאו, העיניים שלי מחשיכות. אני לא רואה נכון. אני לא מבינה – ואין לי שום מושג 
מה קורה. זה יותר מידי רחוק ומסובך בשבילי.

הנה רציתי לכתוב לך מכתב קצר מאוד, ורציתי רק להביא לך עובדות בלי האינטרפטציה 
שלי, כנראה לא הצלחתי בכלל, ובאריכות שלי )כתגובת המכתב שעכשיו קבלתי, אני 

מאוד מתרגשת(, לא הבאתי תמונה ברורה וכל כך אמיתית על המצב כאן.

אולי, אם יש לך זמן, את יכולה לדבר גם כן עם אלי כדי לשמוע ממנו מה קורה? אני 
יודעת שכתוב כאן רק את הרגשות שלי – זה מאוד לא פייר, והעיקר הוא שאת תקבלי 
לי כדי שלא אשכח  איזו עצה לתת  יש לך  ואולי  ואמיתית.  וממני תמונה שלמה  מאלי 

דברים כל כך במהירות? 

תודה תודה רבה

בכבוד רב,

דבי וולף

נ.ב. נא לסלוח לי על כל השגיעות וטעויות בכתיבה שלי – אני מקווה שלא היה יותר מדי 
קשה להבין. אפילו עברית שכחתי!
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לעולם לא תדעי כמה רציתי כל השנה שתהיה לי אמא לדבר איתה.

ב״ה, 2 באוקטובר 1972

אמא יקרה,...
אנחנו באוויר כבר שעה וחצי, טסנו מעל בולטימור, פילדלפיה )יכולנו לראות את המשחק(, 
בלפסט  מעל  נטוס  האטלנטי.  האוקיינוס  מעל  בדרכנו  אנחנו  ועכשיו  בוסטון  יורק,  ניו 
)איכס!(, ואז לפריז ואז לרומא. במטוס כבר הוגשו לנו קוקטיילים )נקטר בשבילי(. ארוחת 

הערב תהיה כאן די בקרוב והסרט שאני רואה הוא The Public Eye - עניין גדול. 

החלטתי לכתוב לך בנפרד כי יש הרבה דברים שאני רוצה לומר לך. דיברתי עם אבא - אני 
צריכה למצוא דרך חדשה לתקשר - נראה שאני לא מסוגלת לעשות את זה באמצעות 
מכתבים, וקלטות זה יותר גרוע - כל מה שאני עושה איתם זה מריבות, מתח ועצבים. אני 

אצטרך להמציא משהו. 

אתמול בלילה אמרה דודה שרה ששם המשפחה שלנו לא צריך להיות זאב )Wolf( – הוא 
צריך להיות פרד - בגלל העקשנות שלנו. היא צודקת ב-100% - אני רואה את זה בי 
ופשוט - אוי אני לא יודעת! היא צדקה גם לגבי משהו אחר, היא אמרה שאיכשהו אנחנו 
אף פעם לא מצליחים לומר מה שאנחנו מתכוונים להגיד. הבעת כל סוג של רגש, למעשה 

קשה לנו, אפילו כמעט בלתי אפשרי פיזית. 

וראוותני על דברים טריוויאליים לא חשובים, אבל כשזה מגיע  כמובן, קל להיות רגשני 
לדברים מהותיים, אישיים, שבאמת נוגעים בנו, איכשהו אי אפשר להגיד את זה. אני לא 
צריכה להגיד ״אנחנו״ - באמת אני צריכה לדבר רק בשם עצמי, אני מתכוונת לכל זה 
בגוף ראשון. אני לא מספיק מתבטאת טוב בדברים שהם לכאורה כל כך קטנים וקלים, 

אני פשוט לא יכולה לבטא אותם.

הנה אני שוב הולכת סחור סחור ומערפלת את מה שאני מתכוונת לומר עם מילים חסרות 
משמעות ולא קשורות. בכל מקרה - כדי לעשות את זה פשוט, מה שאני מנסה לומר בכל 
זה, זה כמה שאני מצטערת. אני רוצה להגיד לך כמה דברים שאני מקווה שהבנת, אבל 
אני די בספק, כי בדרך העקשנית והנועזת שלי, עשיתי כמיטב יכולתי כדי להסתיר אותם.

אני לא חושבת שאת יכולה לדעת כמה אני מעריכה את כל מה שעשית עבורי בקיץ הזה 
מבחינת הכשרות. אמא, זה קרע אותי לגמרי - ייסורים טהורים – כשהבנתי עד כמה פגעתי 
בך בתחילת הקיץ. מבלי לבקש ממך להבין את המניעים שלי )ברור שלכל אחד יש נקודות 

מבט שונות בנושא זה(, 

אני מבקשת ממך בבקשה לסלוח לי. אני מצטערת. וזה מדהים אותי איך יכולת לסבול אותי 
כל כך - כמו שעשית - לך כל ענייני הכשרות שלי נראה כמו שטויות וטריוויאליות קטנונית, 
ופלישה ל״תחום״ שלך - אז באמת, אני כל כך מצטערת, ואני מודה לך ומעריכה את זה כל 

כך. אוף, זה יוצא נדוש. אני לא מתכוונת לזה נדוש, רק ברצינות ובכנות.

לגבי אלי - מלבד כל החששות שהעלתם: ״כמה אנחנו באמת רציניים?״, ״מה הוא יכול 
לעשות בשביל עצמו?״, ״איך תחיו?״, ״אל תתנתקי״ וכו׳, מכל אלה, הדבר היחיד שהטריד 
אותי, יותר מכל, היה הפגיעה, שכנראה, גרמתי לכם בכך שלא סיפרתי לכם מוקדם יותר 
)על הקשר שלי עם אלי(. לעולם לא תדעי כמה רציתי כל השנה )במכללה( שתהיה לי 
עליה, לבקש עצות, להישען עליה לפעמים, להרגיש בטוחה  איתה, לסמוך  אמא לדבר 
בסביבה, שתשתתף בחוויות שלי, במיוחד בדייט הראשון שלי. עכשיו יוצאים כל הרגשות 

שלי ותחושות עמוקות מבפנים.

כל  למרות  לזה,  בדיוק  מגיע  כשזה  מכירה,  שאני  אחת  מכל  שיותר  חושבת  באמת  אני 
ההבדלים וה״חוסר דמיון״ החיצוני שלנו, אני חושבת שרק את יכולה באמת להבין אותי ולנחם 
אותי כשאני באמת צריכה את זה - כמו כשיש לי את פרצי הבכי ה״ללא סיבה״ הספונטניים 

שלי )החתונה של סטנלי( ואני לא יכולה להפסיק - את זו שאני באמת תלויה בה. 

כל זה עשוי להיות הלם עבורך - או שאת תוהה מדוע אני אומרת את כל זה. אני מניחה שזה 
רק כי אני חושבת שאולי את חושבת שהתרחקנו ולא התקרבנו, ואני יודעת שבוודאי לא 

דבי וולף
מכתב שכתבה לאמא שלה )ממי( בטיסה חזרה לישראל לקראת החתונה בהמשך

עשיתי הרבה כדי לשנות את הרושם הזה באופן אישי, ובכל זאת בפנים אני מרגישה הפוך, 
ואני כן רוצה שתדעי מה אני באמת חושבת ולא מה שאני מראה כל כך חזק ובצער מבחוץ. 

ובכל זאת המצב מראה  לך,  ואני חושבת שזה חשוב גם  לי להיות קרובה אלייך,  חשוב 
שאף אחת מאיתנו לא יודעת מה לעשות ואיך לגשת לשנייה. אני פשוט לא יודעת למה 
לא יכולתי להגיד את זה באופן אישי - ומעולם לא יכולתי - אבל אני באמת מרגישה ככה. 
יש כל כך הרבה דברים שאני לומדת ממך, לא משנה מה אני מראה מבחוץ. ואני כל כך 
מצטערת אם פגעתי בך הקיץ הזה - שהייתי מרוחקת, קרה ושתלטנית. לא התכוונתי 

שזה יהיה ככה. אני לא יודעת מה לא בסדר איתי.

אני קצת דואגת לך. עברת כל כך הרבה בקיץ הזה - דבר אחד אחרי השני, דאגת עבודה 
בלתי פוסקת וכו׳. אני מנסה לעזור בדרכי ]היי נחשו מה? הגברת שלידי בדיוק אמרה לי 
שהיא בירח הדבש שלה. היא בשנות ה-50 לחייה בערך, הנישואים השניים שלה - זה לא 
נחמד?! היא אמרה לי לספר לך[ אבל אני מניחה שגם בזה נכשלתי. אני מניחה שזה היה 
שילוב של לחצים מצד האירוח והחברה של איילנה וטובי שבאו בשבילי, וגם ההרגשה של 
להיות בבית ולהתגעגע לישראל, והצרות של רודה וכו׳ - אני לא יודעת, אבל באמת לא 
הייתי בסדר, ואני כותבת לך באותיות גדולות וכנות שילוב של ״אני מצטערת״ ו״תודה״. 

אני אוהבת אותך ואני רוצה שתיקחי את זה בקלות ותירגעי ותירגעי ותשמרי על עצמך.

אני מגלה כל מיני דברים מעניינים מהאנשים סביבי במטוס. יש בחור צעיר מעבר למעבר 
שאשתו עזבה אותו והוא פנה לדת ורפואה ונמצא בדרכו לירדן לעבוד במרפאת שחפת - 
בהתנדבות. עכשיו אני במטוס של אנשים שבדרכם לאירופה או הלאה - כל אחד מהעולם 

שלו עם החיים שלו. זה באמת מדהים אם חושבים על זה.

אני מקווה שתקבלי את זה בקרוב )אשלח את זה בדואר מרומא( כי זה באמת מטריד 
לאוקיינוס  מעבר  אנחנו  לכולם.  שלום  דרישת  ותמסרי  המשפחתי  במפגש  תהני  אותי. 
האטלנטי ואני גוועת ברעב ומצפה לארוחת ערב, ואני גם מפוחדת, ויש לי כאב ראש מבכי 
וכל הדברים ה״גליים״ האלה. תכתבי בהקדם )בלי תירוצים( ותשמרי על אבא ועל עצמך.

אוהבת,
ֶדב 

ולהפוך את כל מה שאני לומדת לחלק ממני, אבל זה חסר משמעות  אלי אומר ללמוד 
בעיני ואני מטילה ספק במניעים שלי - האם אני רוצה להבין כדי לדעת את האמת, או 
עבור אלי. האם אני בעצם עושה משהו בשביל אדם אחר, בשביל אלי... אבל אני יודעת 

שאני בידיים טובות.

התחלת הקשר התחלת הקשרהתחלת הקשר
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בינתיים כבר היה בוקר יום שני ולא ישנתי אתמול בלילה. וביום ראשון הסתובבנו ובזבזנו 
זמן. ואז עד אולי בערך 12:00 בצהריים של יום שני עדיין ניסינו לחשוב איך ג׳וי תגיע לשדה 
התעופה למחרת, כי זה לא נראה טוב יותר, עדיין ירד שלג. השלג היה ממש מהמם. כל 
העיר הייתה יפה, אני אומרת לכם, זה היה לבן. אתם יודעים, אומרים ״ירושלים של זהב״, 
אבל זה היה כמו שמיכה לבנה זה היה כל כך יפה והילדים משתגעים. ילדים ישראלים 
מעולם לא ראו שלג לפני כן. חלק ראו קצת, אבל לא ככה. הם ממש משתגעים. כולם 
מקום  ובכל  שלג  בובות  והכינו  שלג  כדורי  השליכו  הרחובות  כולם, בכל  זקנות, זקנים, 
משפחות טיילו. משפחות ישראליות שהולכות לטיולים בשלג עם מטריות, זה היה כל כך 

מצחיק, הרוח מעיפה כל דבר והם נושאים מטריה.
בכל מקרה, הדבר הראשון שנעצר היו האוטובוסים, ולכן אי אפשר היה לנסוע לשום מקום 
והייתי תקועה בדירת הדודים שלה, לא יכולתי ללכת 
לימודים  לנו  היה  שלא  התברר  משהו.  או  לשיעור 
אז  מקרה,  זה. בכל  את  ידעתי  לא  אבל  יום,  באותו 
התחלנו לתהות איך ג׳וי תגיע לשדה התעופה, כי לא 
היו אוטובוסים ו״נשר״ עדיין לא חזר לפעול, ולא נסעו 
רכבת,  היה  לנסוע.  דרך  שום  לה  היה  ולא  מוניות 
אבל לא היה דרך להגיע לתחנת הרכבת, כי לא היו 
וזה היה רחוק מדי ללכת. לא ידענו מה  אוטובוסים 
תדחי  ״פשוט  חשבתי:  עייפה.  הייתי  כבר  לעשות. 
להגיע  איך  לך  יהיה  בטוח  ואז  שלמחרת  ליום  שוב 
ולא תצטרכי לדאוג. למה לקחת סיכונים״. ג׳וי כבר 

התקשרה הביתה והם ידעו לא לצפות לה.

אתה מוכן לקחת אותנו לשדה התעופה?
רוצה  ״אני  אמרה:  והיא  עצבנית  מאוד  הייתה  ג׳וי 
חשבתי  יכולה״.  אני  אם  המרכזית  לתחנה  ללכת 
שרציתי  האחרון  הדבר  ביותר.  הגרוע  הרעיון  שזה 
לעשות זה לצאת החוצה לרחוב, ולא היו לי מגפיים 
יכלה לשאת  ולא רציתי ללכת, אבל ג׳וי לא  חמות 
את המזוודות בעצמה, ולכן כשהיא אמרה שהיא הולכת, אמרתי: ״בסדר״. הלכנו לתחנה 
המרכזית ולא היו אוטובוסים לתל אביב וגם אין רכבת לתל אביב. וחשבתי שעכשיו נחזור 
הביתה ופשוט נלך לישון, אבל בדיוק אז מונית עצרה ובת דודתה של ג׳וי, קארל, הייתה 
אמר:  והוא  התעופה?״  לשדה  אותנו  לקחת  מוכן  ״אתה  מונית:  נהג  שאלה  והיא  איתנו 
רואה?  את  חיי.  את  עכשיו  סיכנתי  לשם!  נוסע  לא  אני  שלא.  כמובן  מה?  פתאום!  ״מה 
הלכתי להשיג חלב לילדים ולאשה שלי והם מחכים לי במזג האוויר הקר הזה ואני צריך 
להביא להם חלב״. אז קארל אומרת: ״כמה אתה רוצה?״ הנהג מונית השיב: ״80 פאונד, 
יודעת  והילדים?״ הוא השיב: ״אשתי מבינה. היא  תיכנסו״.. אז שאלנו: ״מה עם אשתך 
מה זה להיות אשתו של נהג מונית״. 80 פאונד זה מאוד זול לנסיעה הלוך ושוב לשלושה 
אנשים לשדה התעופה. זה באמת. הוא היה יכול לגבות מאיתנו הרבה יותר. אז זה היה 

הדבר הכי מצחיק שיש לו חלב לאשתו ולילדים והוא לוקח אותנו לשדה התעופה.

כשנסענו, הכבישים היו לא רעים בכלל. אני לא יודעת למה הם הפכו את זה לדבר כזה 
גדול. כשנכנסנו אמרנו לנהג מונית: ״אתה חייב להיות זהיר ולראות איך אתה נוהג בשלג, 
צריך הרבה ניסיון עם שלג״. הנהג כל כך כעס עלינו ואמר: ״אין לי ניסיון עם שלג?! על 
מה אתן מדברות? לפני חמש שנים הגעתי לישראל כעולה חדש מגרוזיה ואני יודע מה זה 
שלג. אתם לא יודעות מה זה שלג. אני יודע מה זה שלג״. הו, זה היה הדבר הכי מצחיק. 

זה היה כל כך מצחיק. הוא היה כזה דמות. 

הכבישים היו ריקים ולא רעים בכלל. אני אומרת לכם זה היה יפה. כל כך שמחתי שהלכנו 
בסוף כי ככה ג׳וי תגיע לשדה התעופה והיה כל כך יפה בחוץ. היה חשוך, אבל בכל זאת 
אפשר היה לראות את כל ההרים סביב לירושלים, הם כולם היו מכוסים בשלג. זה היה כל 
כך יפה וזה מראה של פעם בחיים. זה היה ממש נחמד והמונית הייתה חמה, היה חם יותר 

השבוע ירד שלג בירושלים, זה היה ממש הרבה שלג. זה היה מהמם. מזג האוויר השנה גרם 
להרבה בעיות ביבול, כי לא ירד גשם והיה ממש קר ואז התחמם ממש, אבל בסוף השבוע 
ירד גשם כל ליל השבת. במוצאי שבת לא הצלחתי להירדם, נשארתי ערה וקראתי ספר כל 
הלילה. הלכתי לישון ב 5:30 בבוקר והייתי צריכה לקום ב-8:00. ישנתי שעתיים וחצי. ביום 
שני, ג׳וי )חברה מהמכללה( הייתה אמורה לחזור לאמריקה. ג׳וי המסכנה, סיפרתי לכם, 
היא הייתה לבד והיא הייתה חולה, אז אמרתי לה שאני אסע איתה לשדה התעופה, כי היא 
חוזרת לאמריקה לתמיד וזה כזה... היי, אתה לא רוצה ללכת לבד. לא הייתי רוצה ללכת 
לבד. הייתי מבקשת ממישהו לבוא איתי. אז אמרתי לה שאני אסע איתה לשדה התעופה. 
הטיסה שלה ביום שני ב 6:00 בבוקר, והיא הייתה צריכה להיות בשדה התעופה ב 4:30 

בבוקר. זה אומר שנעזוב את ירושלים 3:30 בבוקר של יום ראשון בלילה, יום שני בבוקר.

לישון  תוכל  שהיא  כדי  שמיכה  אביא  שאני  לה  אמרתי 
בשדה התעופה או משהו כזה. זה מה שתכננתי לעשות. 
ביום ראשון בצהריים הייתי אמורה לפגוש את יסול ]דוד 
שהוא  שבמקום  תכננתי  ולהסתובב.  בארץ[  לבדו  שחי 
יוריד אותי אחר כך בדירה שלי, הוא יוריד אותי היכן שג׳וי 
שכונה  משה,  בקרית  דודתה  בת  של  בדירה  שהתה, 
אחרת בירושלים. משם מונית ״נשר״ תיקח אותנו לשדה 
התעופה. תכננתי שאחרי שג׳וי תעזוב, אחזור באוטובוס 
ואגיע בזמן לשיעור שלי ביום שני ואחרי זה אלך לישון. זה 

מה שחשבתי שאעשה.

לי  התחשק  לא  השיעור  ואחרי  גשם,  ירד  ראשון  ביום 
להסתובב עם יסול, רק רציתי ללכת לישון. הייתי כל כך 
שמיכות  כמה  לקחתי  אבל  שלי,  לדירה  וחזרתי  עייפה 
מצוברח,  היה  גם  והוא  לאוטו  נכנסתי  לי.  חיכה  ויסול 
אז החלטנו שאנחנו הולכים לעודד אחד את השני. הוא 
המקום  את  מצאנו  סוף  סוף  ערב.  לארוחת  אותי  לקח 
שחיפשנו וזה היה ממש נחמד. האוכל היה טעים. היו לי 
כרוב, ממולאים, עוף, תפוחי אדמה ומרק. זה היה ממש 

מזג אוויר גרוע, אבל היה מאוד מאוד נחמד והרגשתי טוב יותר.

משם נסענו לבית של אחד מחבריו 
של יסול והקשבנו לקלטת שלכם, כי 
הוא עוד לא שמע אותה. יצאנו משם 
די מאוחר קצת אחרי 23:00, הוא 
בסדר  וזה  בטלוויזיה,  לצפות  רצה 
בכל  מוקדם.  לי  ציפתה  לא  ג׳וי  כי 
מאוחר,  להגיע  התכוונתי  מקרה 
צריכות להישאר ערות כל  היינו  כי 
החברים  של  מהבית  יצאנו  הלילה. 
התחיל  רק  שלג.  וירד  יסול  של 
כבד,  היה  זה  אבל  שלג,  לרדת 
באמת ירד שלג. זה היה כל כך יפה. 
זה היה מאוד מרגש. נכנסנו לאוטו 

והוא הסיע אותי לדירה של בת דודתה של ג׳וי, אבל לא הצלחתי למצוא את הדירה והלכתי 
בכל הרחוב עד שסוף סוף מצאתי. שיחקנו קצת בחוץ בשלג, אבל אז נכנסנו וחיכינו לשעה 
3:30 שהמונית אמורה לקחת אותנו לשדה התעופה. כשהשעה הגיעה, הסתכלנו החוצה 

וממש ירד שלג. התקשרנו ל״נשר״ והם אמרו שהם לא מתכוונים לבוא בגלל השלג.

ג׳וי נעשתה קצת היסטרית. עשינו כל מיני שיחות טלפון וניסינו לחשוב מה לעשות, כי היא 
עמדה לפספס את הטיסה. טיסות ממריאות מתל אביב, אבל אף אחד לא יכול היה להיכנס 

או לצאת מירושלים. לבסוף היא דחתה את הטיסה לאותה שעה בדיוק ביום למחרת. 

דבי וולף
חוויה סוערת בדרך לנתב״ג ובחזרה לירושלים. מתוך הקלטה להורים בשנת הלימודים השנייה במכללה

מאשר בדירה, אז הייתי מרוצה לחלוטין והודיתי שטעיתי. זה הרבה יותר טוב וקל ככה. כל 
כך טוב, שמחנו שהגענו לשם בסדר. הגענו בערך ב 20:00 בלילה והשארנו את ג׳וי שם. 
לא נשארתי איתה כל הלילה, למרות שהתוכנית המקורית שלי הייתה להישאר, כי לא הייתי 
יכולה להישאר  והיא הבינה ואמרה שהיא  בטוחה איך אחזור אי פעם לירושלים אחרי זה, 
לבד. העיקר שהיא הייתה שם. היינו צריכים לבוא איתה לעזור לה עם המזוודות, כי אסור לה 

לשאת דברים כבדים. 

אמרתי תפילת הדרך לפחות 20,000 פעמים. זה היה כל כך מצחיק. כולם פחדו.
בדרכנו חזרה לירושלים הנהג מונית אסף איזה גברת זקנה שזה עתה הגיעה מניו יורק 
ואת בעלה ארנולד ואת חתנה. החתן היה ישראלי והוא אמר לנו בעברית, הוא לא רצה 
להבהיל אותה, אבל הוא אמר לנו שהוא שמע ברדיו שסוגרים את הכבישים לירושלים. 
במילים אחרות, אף אחד לא יכול להיכנס לירושלים. הם סגרו את כל התנועה לירושלים 

בשעה 19:00 ואנחנו צריכים להישאר בתל אביב.

הנהג שלנו אמר: ״לא משנה מה, אני אעבור. תשאירו את זה לי, אל תדאגו. נעבור״. אז 
לא היה אכפת לי. נרדמתי. רק רציתי לחזור לירושלים. ואז כשהגענו קצת לפני ירושלים, 
למקום שנקרא שער הגיא, עצר אותנו שוטר ואמר: ״אתה לא יכול להמשיך יותר״. אז נהג 
המונית שלנו התחיל לבכות: ״אבל אני חייב להגיע לירושלים. יש לי חלב לאשתי ולילדים 
שלי והם מחכים לי והילדים שלי חולים והנה נסעתי כל הדרך כדי לקנות להם חלב ואני 
צריך לחזור, ועכשיו יש לי תיירים והיא בדיוק באה מאמריקה״. זה היה הדבר הכי מצחיק. 
ולא, השוטר היה עקשן והוא לא נתן לנו לעבור. ולא היינו היחידים. היה אוטובוס מלא 

באנשים, ועוד כמה מכוניות, והיו משאיות פתוחות של הצבא מלאות ב-25 חיילים.

השוטר אמר: ״לא, אני לא נותן לך לעבור״. והיו מכוניות שהגיעו מירושלים ואמרו לשוטר: 
״הכביש לא רע בכלל. זה בסדר לנסוע״, אבל השוטר אמר: ״לא, אני עדיין לא נותן לאף 
אחד״. בקשנו ממנו: ״תתקשר לירושלים״. השוטר התקשר ואמרו לו שהוא יחליט. הוא היה 
כל כך מגעיל. כולם היו צריכים להגיע לירושלים והוא לא נתן לאף אחד לעבור. התחשק 

לנו לצאת ולחטוף אותו ואז לעבור. זה היה כל כך מגוחך שהוא לא נותן לנו לעבור.

החמה.  במונית  להישאר  רציתי  רק  זה,  את  כששמעתי  הזה,  לי. בשלב  אכפת  היה  לא 
הדבר האחרון שרציתי לעשות בכל העולם, זה לצאת מהמונית הזו. בחוץ ירד גשם שוטף 
וקר, וברד, וקפוא, ובאמצע שום מקום, וסוער. ובפנים היה חם ונוח. קארל, בת דודתה של 
ג׳וי, היא ממש משוגעת. היא יצאה החוצה ושמעה את החיילים במשאית אומרים שגם אם 
השוטר לא יתן להם לעבור, הם יעברו בכל מקרה, כי הם באו כל הדרך מאני לא יודעת 

מאיפה, כדי להגיע לירושלים. הם עמדו לעבור. שום דבר לא יכול היה לעצור אותם.

והיא  לירושלים  לחזור  השתוקקה  מאוד  היא  גם  זה,  את  אומרים  אותם  שמעה  כשקארל 
שאלה אותם אם נוכל לנסוע איתם. החיילים אמרו: ״בטח״. היא חזרה למונית ואמרה לי: 
לצאת  רוצה  לא  אני  לא,  ״הוי,  ואני אמרתי:  עם הצבא במשאית״.  נוסעות  אנחנו  ״קדימה, 
למשאית הפתוחה הזו, זה קר״. היא השיבה: ״לא, החלטתי שניסע איתם״. ״בסדר״ אמרתי, 
זה רק חצי שעה ואני בירושלים. לא ידעתי איך הם עומדים לפרוץ ולהגיע לשם, אבל בסדר.

הלכנו לעלות למשאית. זו הייתה מהומה. לבשתי את החצאית הכי צמודה שלי, לא 
יכולתי להזיז את הרגליים. נאבקתי כדי לטפס במדרגות עם החצאית הזו. 

בחיים לא יכולתי לעשות את זה. הייתי כל כך נבוכה. חייל אחד לקח 
זרוע אחת וחייל אחר לקח זרוע אחרת והם החזיקו וגררו אותי 

לתוך המשאית. הבטן שלי הייתה על הרצפה, נפלתי 
כך  כל  הייתי  צחקו.  כולם  המשאית.  לתוך 

נבוכה והיה קר. פשוט התיישבתי עם 
כל החיילים.

הם רימו את השוטר. 
העמידו  הם 

ם  י נ פ
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שהם מסתובבים, אבל אז הם התקדמו קצת ונסעו בדרך אחרת. המשטרה רדפה אחריהם, 
אבל הם נסעו בדרך אחרת. עכשיו, הדרך שעברנו כדי לחזור לירושלים, אני אומרת לכם.. 
אני לא צוחקת, זה היה הדבר הכי מפחיד שראיתי אי פעם. הדרך הסוערת הזו עוברת 
בצידי ההרים, על ראש ההרים המלאים לגמרי בכלום, מלבד סלע וצוק. היו מקומות שלא 
יכולנו אפילו לפנות, היה צריך להיכנס לרוורס כמה פעמים, כדי לעבור את העיקול. זה 
היה כל כך צר. משוגע מי שנוסע על הכביש הזה כשהוא יכול להשתמש בכביש הראשי, 

בגלל שצד הדרך זה צוק.

זה היה הדבר הכי מפחיד בכל העולם. זה היה כל כך מלחיץ. ואין להם בישראל צמיגי שלג 
וזה היה קרח. אמרתי תפילת הדרך לפחות 20,000 פעמים. זה היה כל כך מצחיק. כולם 
פחדו, אף אחד לא חשב שאנחנו הולכים להצליח. אף אחד לא ציפה חס ושלום להתרסק 
או משהו, או להתהפך, אבל אף אחד לא חשב שאנחנו הולכים לעשות את זה ונתקענו. לא 
ידעתי מה לעשות. הייתי עם החיילים האלה באמצע שום מקום בלילה. זה היה כל כך חוויתי.

לא  לירושלים. אף פעם  והגענו  מכן, הצלחנו  איכשהו, כארבע שעות לאחר  בכל מקרה, 
שמחתי כל כך לבוא לירושלים. הם הורידו אותנו באמצע העיר והיינו צריכים ללכת חזרה 
לקרית משה, המקום שבו גרה קארל. זו הייתה חתיכת הליכה והיה קפוא. בכל מקרה, זה 
היה די מרגש. אה, והחיילים, כמובן, הם ניהלו את הדיון הפוליטי הזה והם כמובן היו צריכים 
לדבר איתנו על דת כשהם גילו שאנחנו דתיות. ואז היינו צריכים לדבר על עולים ועל רוסים 

ואני לא יודעת על מה לא דיברנו. זה היה די נחמד.

ביום שלישי התחבורה הציבורית חזרה לפעול, אז נסעתי לדירה שלי והלכתי לשיעור אחד, אבל 
נפלתי מהרגליים כי הייתי כל כך עייפה, כי ביום שני חזרנו מאוד מאוד מאוחר. לא סיפרתי לאף 

אחד את הסיפור. אף אחד לא יאמין לזה. כשחזרתי לכאן, פשוט ישנתי כל היום וכל הלילה. 

שבאמת  רציתי  המגע.  את  מאבדת  אני  טוב.  זה  את  תיארתי  לא  מרגש.  כך  כל  היה  זה 
והכל.  יכולה לצחוק על זה  אני  נגמר  תרגישו איך זה. זה באמת היה משהו. עכשיו שזה 
איזו חוויה עם המשאית והנהג מונית. אני תוהה אם הוא עבר אי פעם, נהג המונית שלנו. 
פשוט נטשנו אותו באמצע. אבל אני אומרת לכם, זה היה יפה. כל העיר הייתה כל כך יפה. 
עכשיו, לעולם לא תדעו בעוד 1,000 שנים שירד פה שלג. חם בחוץ, זה באמת משהו, קשה 
לדמיין את זה שרק לפני יומיים, הכל היה מכוסה, ממש מכוסה. בבית וגן, לא הייתי פה, 

אבל זה יותר גבוה כאן, והיה כל כך סוער שהיה כל כך 
הרבה שלג, זה היה ממש יפה. בכל בית היה איש 

שלג עם צעיף שלם, וצימוקים וגזר, כי הם 
כל כך מתרגשים מזה, אז הם בונים 

בכל  משהו.  או  שלג  בובות 
מקרה, זה היה השבוע 

המטורף שלי.

אמרתי תפילת הדרך לפחות 20,000 פעמים. זה היה כל כך מצחיק. כולם פחדו.

התחלת הקשר אמרתי תפילת הדרך לפחות 20,000 פעמים. זה היה כל כך מצחיק. כולם פחדו.
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יום שני - אנחנו בדרכנו לסיני. הנוף כל כך מדהים ביופיו, נוף מסוג כל כך שונה. האדמה 
צהובה, פרועה, מכוסה בעשב. ברקע רואים ערימות חול וסלע. קוראים לזה הרים, אבל 
כל כך קשה להאמין שאלה באמת הרים. צמחיה סבוכה ועציצים ושטחים בודדים בצבעים 
של ירוק, סגול וחום כהה וחום בהיר וצהוב וכמובן שמיים. ציפורים אחדים עוברים מעלינו 
במעוף. אני לא חושבת שזה אמיתי. אנחנו רק במרחק של כמה קילומטרים מבאר שבע. 

או, וואו. עכשיו עברנו את הגבול המצרי )לשעבר(, הכל פה סלעים עם טיפות של ירוק. 
סגול-אפור. שטוח.  לכחול  והופך  וכל החום הבהיר מתעמעם  לראות למרחקים  אפשר 
חם. ממש קשה לדמיין שהייתה מלחמה כאן. אנשים נלחמים, הורגים, אבל כל כך שקט 
ושלו. חם מדי לרצוח בגלל איזושהי סיבה אשר בסיסה הוא פוליטי, הארץ המרהיבה הזאת 
איננה שווה את חייהם של בני אדם כמעט אף פעם. יש ריח של יובש. שני גברים בדואים 
על גמלים. נראים טפשים. אני תוהה על מה הם חשבו בזמן שהאוטובוס שלנו עבר לידם. 

הכל חול, נראה כמו ערימות של קמח. זה ירוק ואז פתאום עולה הר צהוב. 

ירדנו באום קטף. הכל בסדר. נוף יפה מאוד. רק המצלמת Nikon הטיפשה לא עבדה ואני 
טוב, מתברר  סובלת את המנגנונים המורכבים המתקדמים.  לא 
שלא סובבתי אותה מספיק! אני טיפשה! עכשיו עצרנו כדי להחזיר 
מזוודות שנפלו. כעת אני יכולה לכתוב בצורה נורמלית )ולא תוך 
חום  חול.  הוא  יכולתי לצלם. הכל מסביב  נסיעה( חבל שלא  כדי 
בהיר וחום כהה. שטוח מאוד ופתאום יש עץ. ממש מרהיב וכל כך 
חם. אין לנו אפשרות למזכרות מצולמות, בגלל איזושהי מצלמה - 
הבעיה לא הייתה שלא סובבתי את המצלמה מספיק, אלא הבעיה 
עצרנו בביר חסנה  עליו. עכשיו  ללחוץ  הייתה הכפתור שצריכים 
והסתובבנו קצת אחר כך עצרנו ליד סככה מצרית תת-קרקעית 

ונשאר לנו יום שלם לנוח. 

לפני כשעה עצרנו ליד נמל תעופה של חיל אוויר המצרי לשעבר, 
ומסוקים הרוסים.  ומטוסים  שישראל הפציצה. הרס בכל מקום 

מגעיל! אכלתי ארוחת צהריים, שיחקתי תופסת. אצטרך לתקן את המצלמה שלי בעיר. 
כדי  טנקים  שמונה  ישראל  שיגרה  לשם  המתלה  מעבר  דרך  ונסענו  עזבנו  לעזאזל! 
להתעמת עם טנקים של מיצרים. לארבעה טנקים נגמר הדלק וארבעת האחרים.. יש שם 

מצבה לזכרם של 56 צנחנים. 

אנחנו כבר נוסעים זמן-מה לאורך מפרץ סואץ. אפשר לראות את התעלה מרחוק. זאת 
המחשבה הכי קשה על מלחמה בין שתי מדינות שנלחמות על מקום כל כך שלו. כל כך 

הרבה חול ושקיעה מדהימה והרים סגולים. 

יום שלישי - הגענו לאבו רודס אתמול בערב. עיירה קטנטה, אכלנו וישבנו ליד מדורה. 
חייל אחד הגיע ודיבר והשתעשע איתנו. שרנו שירים והייתי מאוד עייפה. הייתה לי שינה 
נהדרת. למרות הרוח והגשם המקפיא, היה חם ונוח מאוד. יצאנו לנווה מדבר יפיפה ועצי 
דקל יפים ומים זורמים. סגולה לרוח, לנשמה. מקסים! או, ואוו. מים כחולים מרהיבים. זה 
פנטסטי כל הגוונים השונים של כחול במים. כמו וילונות עמוקים, עמוקים. אנחנו עכשיו 

בדרך לשארם א-שייח ...סלעים, גיאולוגיה!

או, ואוו. אלה הימים היפים ביותר בחיים שלי - אנחנו בדרך למיצרי טיראן  יום רביעי - 
ולשארם א-שייח. ״את שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית! את בליבנו, ליבנו תמיד״ )עמוס 

אטינגר(, ״אנחנו נעבור בחושך ובאור/ בדגל כחול ולבן במיצרי טיראן״.)יחיאל מוהר(

זה ממש מרהיב. איך אוכל להתחיל לתאר את זה? זה גן עדן בכל המובנים. הכחול והלבן 
כי אני  לי כל כך,  וכל כך מגעילה. לא אכפת  לא אמיתיים. אני נשמעת כל כך מזויפת 
זוכרת ואני תמיד אדע בדיוק כיצד זה היה כל כך מדהים. או, אינני יכולה באמת לתאר את 
זה. נכנסנו למיצרי טיראן - זה ממש הרים לנו את מצב הרוח!! עצום!! שחינו שם. לשחות 
במקום כזה! זה היה צריך להיות אמיתי, כי איך היינו יכולות להגיע לשם?! אז שחינו שם 

למשך זמן-מה וקפאנו, באמת. ממש היה קר מאוד כאשר יצאנו. הספקתי להגיע בדיוק 
בזמן כדי לקפוץ לתוך הסירה עם התחתית זכוכית, כשהיא התחילה להתרחק מהרציף. 
ממש השתגעתי מהצפייה בדגים ומההתכופפויות שלי כלפי המים כאשר אני מתפעלת 

ממה שאני רואה, ומתרגשת מהעובדה שאנחנו שם – ואוו! 

כשחזרנו למחנה שיחקנו בקפיצה בחבל וכדורעף ואכלנו ליד חוף הים, הסתובבנו ושתינו 
קפה ושרנו שירים ליד המדורה. ואז הלכנו לישון ברוח, כאשר אני רואה את היופי המדהים 
של הכוכבים ושל העננים ושל הים, אשר אינו נעצר אפילו לרגע אחד. נחמד. יפה. והשינה 
העיניים.  בגובה  חול  על  המים  מעל  צבעים  הוציאה  הזריחה  מאוד.  טובה  הייתה  שלי 
עננים וצבעים ופתאום השמש מוציאה את ראשה מבין העננים. ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״. 

התעוררתי והתפללתי על החוף בקצב איטי. הו, השמש על המים!
עזבנו את שארם א-שייח ועכשיו אנחנו נוסעים דרך המדבר לדהב ואחר כך לאילת. זה כל 
כך קשה לדמיין. זהו יופי טבעי, אבל אף פעם לא ראיתי שטח כל כך שומם וצחיח. אנחנו על 
כוכב לכת שהוא כולו חול והרים. אנחנו כמעט בדהב, היא נמצאת על חוף הים והיא יפיפייה. 
)שכחתי לומר שעצרנו כדי לראות ג׳יפ עם שני צנחנים אשר 
התפוצץ כי הם סטו קצת מהדרך ועלו על מוקש(. הצבעים של 
מדהימים.  באמת  מדהימים,  הסלעים  ושל  החול  ושל  ההרים 
ואוו! היה שם גמל. רחל ואני ירדנו לחוף הים ועמדנו בתוך המים 

והסתובבנו ושיחקנו עם גור כלבים ומילאנו שתי גלויות אוויר. 

עכשיו אנחנו נוסעים לכיוון אילת אבל אני משתדלת להתאמץ 
כל כך כדי לנסות ולדמיין שהייתה כאן לחימה. אנשים מתו 

בצורה נוראית על כל זה – ארץ ישראל נקנית בייסורים.

״הארץ הזאת היא שלי. ה׳ נתן את הארץ הזאת לי, את הארץ 
האמיצה והעתיקה הזאת לי. וכאשר שמש הבוקר מגלה את 
לרוץ  יוכלו  ילדים  בה  ארץ  רואה  אני  אז  מישורה,  ואת  הריה 
בחופשיות. אז קחי את ידי ולכי בארץ הזאת איתי ולכי בארץ 
היפה הזאת איתי . אף על פי שאני רק בן-אדם, כאשר את לצידי, בעזרת ה׳, אני יודע שאוכל 
להיות חזק כדי שהארץ הזאת תהיה ביתנו. אם אני חייב להילחם, אילחם כדי שהארץ הזאת 

תהיה שלנו. עד יום מותי, הארץ הזאת היא שלי.״ )מתוך פס הקול של הסרט ״אקסודוס״(

בדרך לאילת עצרנו כ 40 קילומטר לפני אילת, כדי לטפס על ההר במצפה שלם ולראות את 
הנוף היפה. מרגש מאוד, יותר מדי. ירדנו מההר בריצה ונפלנו. אני מרגישה חופשיה בחול 
החמים ובמשב הרוח הקריר ומסתכלת על המים הכחולים, הזורמים, השקופים כמו זכוכית, 
המבריקים ואני מסתכלת על ההרים הסגולים כמו לבנדר והכתומים של ערב הסעודית - 

אנחנו מסתכלים על עקבה. בכל אופן רצנו ונפלנו בצורה חופשית. עמוק - עצום! שלום!

עזבנו את אילת ונסענו בתוך כל מיני סוגים של נוף נחמד של הרי אדום ואז עצרנו ביטבתה 
לחלב טוב ובריא, מוקה, שוקו. היה ויכוח בין הזוג ברויאר על הדרך חזרה. אנחנו נוסעים דרך 
הנגב וזה מאוד יפה. הרים בכל רחבי המקום הזה - מקום צחיח עם משבצות ירוקות. נחמד. 

עכשיו חזרתי הביתה! אני רוצה להגיד רק דבר אחד. היה כל כך מרגש לחזור לירושלים 
את  ״שישו  שלי.  העיר  שלי,  ירושלים  נשימתי  את  ועוצרת  ממתינה  אני  לכל,  מעל  היפה 
ירושלים, גילו בה״. ״ולירושלים עירך ברחמים תשוב״. ״בכל דור ודור חייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״. זה הסוף של טיול מקסים.

דברים אשר עליי לעשות:
לנסוע לסיני, אם ירצה השם, רק עם בעלי, לנסוע בג׳יפ, ללון במצפה שלם, שארם א-שייח, 

אבו רודס וראס מוחמד. לקנות גור כלבים. לאהוב את ה׳, אותו ואת הארץ.

תודה! ״מודים...״
דבי וולף 
רח׳ הפסגה 58/6 בית וגן

אני מרגישה חופשיה בחול החמים ובמשב הרוח הקריר ומסתכלת על המים הכחולים
דבי וולף

קטעי יומן מהטיול הראשון לסיני עם המכללה. ה׳ ניסן תשל״ב 20 במרץ 1972 )מתורגם(
דבי וולף

מתוך מכתב והקלטה להורים - שבט תשל״ג ינואר 1973

טיול נוסף לסיני

יכולתי  לא  אפילו  לתחתית,  כשהגענו  מדרגות.  מ-3,000  למעלה  היו  במדרגות,  ירדנו 
לעמוד במקום. עמדתי ורגלי רעדו. בלילה ישנו בשארם א-שייח ... היה לי נוף מושלם של 
החוף וכל העניין ונשארתי ערה כל הלילה. ראינו את הזריחה וישבנו על החוף וזה היה 
ממש יפה. ואז חזרנו הביתה דרך אילת, וכמובן שהיה לנו את הקטע של לקדש. הגענו 

חזרה לירושלים מאוד מאוחר בלילה. 

האמבטיה החמה אצל ההורביצים
היה כל כך יפה, זה היה פנטסטי. חזרנו מאוד מאוד מאוחר, וטובי ואני החלטנו שנחזור לבית 
שלה במקום לישון בדירת מכללה, כי רק רצינו לעשות אמבטיה חמה, וכל הבנות בדירה 
כשהגענו  ונקיות.  נוחות  ונישן במיטות  להורביצים  שנלך  החלטנו  לאמבטיה.  ורצו  חזרו 
אחרי חצות, כמובן שלא היו מים חמים.. עשיתי אצלם את השבת ואלי בא הביתה. הוא אף 

פעם לא בא בשבתות, אז הייתה לי שבת מצוינת, מצוינת, מצוינת, מצוינת.

אנחנו נוסעים לסיני!!!! ממש התגעגעתי לטיולים השנה. אני נהנית מהם כל כך. הטיול 
הטיולים  לכל  אותנו  שלקח  מדריך  אותו  בארץ,  ביותר  הטוב  המדריך  עם  הוא  לסיני 
המשוגעים והנהדרים בשנה שעברה. ואפילו שהייתי בסיני בשנה שעברה ונהניתי מאוד 
בטיול ההוא, המדריך אז לא היה דב בגון. לכן, הטיול הפעם צריך להיות מצוין. לילה אחד 
נישן באבו רודס איפה שנמצאים כל בארות הנפט, וכו׳. לילה אחד בסנטה קתרינה שם 

נמצא מנזר מבודד מאוד הממוקם על איזה הר.

בהקלטה לאחר הטיול
אני רוצה לספר לכם על הטיול שלנו לסיני. זה היה מאוד כיף. בערך אותו מסלול כמו 
בשנה שעברה. יצאנו מוקדם מאוד בבוקר וזה היה הרבה נסיעה באוטובוס. טיפסנו על 
חייב  ישראל, אתה  יש דבר כזה שבכל מקום שאתה הולך בארץ  ושרנו.  ושם  הרים פה 
יכולה להסביר את זה. בלילה  לקדש את המקום. אנחנו עושים את זה בשירה. אני לא 

כולנו ישבנו במעגל ושרנו את שירי המכללה. 170 בנות.

הקור המקפיא והשינה עם שלדים
בדרך לסנתה קתרינה הרגשתי כמו מילקשייק. אין כביש מסודר. הגענו והיה שם קפוא. 
זה היה קפוא וכל מה שהיה שם זה סלעים ואדמה ושמים כחולים וחושך. חשבנו שנצטרך 
לישון בחוץ, כי חלק מהתכנון היה שאנחנו הולכים לישון שם בחוץ. אני אומרת לכם, היה 
קר. היה קפוא. קור מקפיא ורוח חזקה. היה שם מנזר, זה היה הדבר הכי מפחיד. לפני 
שיצאנו לטיול אמרו לי שיש את החדר הזה במנזר עם גולגולות ושלדים שלמים. איחס. זה 

מפחיד וכל הנזירים נמצאים שם. זה היה מבודד לגמרי. 

]בבית ספר שדה ליד המנזר[ הוכנו מיטות לקבוצה אחרת שלא הגיעה ואמרו שאנחנו 
עם  להיזהר  רוצים  אנחנו  אם  אבל  עליהם,  והכל  סדינים  יש  יכולים להשתמש במיטות, 
הניקיון שלנו, אז הם מציעים שנישן על הרצפה או על שקי השינה שלנו כי יש פשפשים, 
או עכברים, או חולדות, או אני לא יודעת. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה מקסים זה 
היה. זה היה כל כך מבאס. והרוח שואגת, ויש חתולים בכל מקום, זוחלים פנימה והחוצה, 
והחלונות לא נשארים סגורים, וזה היה נורא. היינו צריכים ללכת לישון מוקדם מאוד כי 

קמנו בשלוש לפנות בוקר.

הטיפוס לסנתה קתרינה והמסורת שזהו הר סיני
סנתה קתרינה זה הר ממש גבוה. לפי המסורת הנוצרית זה הר סיני. לא חושבים שזה 
באמת יכול להיות, בגלל שאם קוראים בתנ״ך, לא ייתכן שבני ישראל יכלו להגיע לשם תוך 
שלושה ימים וכל זה, אבל במהלך השנים זה הפך למסורת שזה הר סיני. בארבע בבוקר 
כולנו היינו מוכנים לצאת לטפס להר ואני חייבת לומר לכם שהרושם שלי משם זה ״טיפוס 
ושירותים״. היה שירותים אחד בסנתה קתרינה עם שלושה תאים - אחד לגברים, אחד 

לנשים ואחד ל״ערבים״, אני לא יודעת מה זה אומר.

לגמרי,  שקטות  להיות  צריכות  היינו  ארוכה,  אחת  הזה בשרשרת  ההר  טיפסנו במעלה 
הרגשתי שאני בצבא או משהו. היה רופא אחד בקצה אחד של הקו ואחד בקצה השני של 
הקו. טיפסנו, וטיפסנו, וטיפסנו, היה קפוא. היה כל כך קר שלבשתי שמונה שכבות ועדיין 
היה לי קר. תוך כדי הליכה ראינו את הזריחה, השמים מתבהרים יותר ויותר. אני אומרת 
לכם הגענו לגן עדן. הלכנו, הלכנו והלכנו. שלוש שעות טיפסנו. זה היה יפייפה. בנקודה 
מסוימת, היינו כל כך גבוהים והיה כל כך קר. היה שלג מסביב. היה כל כך קר והרגשתי 

חסרת נשימה וכל כך עייפה.

עד שהגענו לנקודה בראש ההר, רק טיפסנו וטיפסנו וטיפסנו. הרוח הייתה כל כך חזקה. 
ממש. הרגשתי שאני עוד מעט נופלת מההר. טובי ואני החזקנו ידיים. כולם החזיקו ידיים 
כדי שלא ניפול, אבל נפלנו, טיפסנו וזה היה... כמה אנשים קרסו, כמה אנשים לא הצליחו, 
היה ממש קר. זה היה ממש מעייף וכשהגענו לפסגה, רק רצינו לצאת משם והמדריך 
התחיל לספר לנו כמה שזה אפילו יותר קשה לרדת וכל זה. אני לא יודעת מה הוא ניסה 

להוכיח. היה כל כך קר, אפילו לא יכולתי לראות טוב כי העיניים שלי דמעו. 
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יכולה לחשוב על המילים לתאר את השמיים. היינו כל כך בחוץ  אני מצטערת. אני לא 
בשום מקום, זה לא כמו כשאתה באמצע העיר שהאורות של העיר מכסים את החושך. 
השמיים היו כל כך מלאים בכוכבים, הם היו כל כך צלולים. זה היה כמו שביל החלב, כמו 
שמראים בסרטים המצוירים, כמו לוח לבן אחד, כך נראו השמיים. זה נראה אפילו יותר 
כי אתה מעל העננים  יפה מאשר כשאתה במטוס. כשאתה במטוס בלילה זה מדהים, 

ואתה יכול לראות את הכוכבים. 
זה היה כל כך יפה והיה ממש קר בחוץ, ממש קר. יכולתי להישאר בחוץ לנצח. אני לא 
יודעת, טיולים עושים לי את זה. אני לא יודעת איפה בדיוק. אני כל כך מתרגשת, יותר 
מכל אחד, כנראה. באמת. היו עוד אנשים בשטח, 
אחד  היה  שזה  חושבת  אני  מתלהבים.  גם  חלקם 
המרגשים ביותר, לא רציתי לעזוב. רציתי להישאר 
מקומות  של  רשימה  לי  יש  שם.  לחיות  רציתי  שם. 
במערה.  מהם,  אחד  וזה  לגור  רוצה  אני  שבהם 
להיות  התחילה  השעה  ללכת,  צריכים  היינו  אבל 
מאוחרת. כולנו חזרנו למשאיות השונות, אוטובוסים 

שהם כמו משאיות, והמשכנו הלאה.
נסענו למערה האחרת הזו. יש שמועה שמסתובבת 
שאנחנו הולכים לעשות מסיבת חנוכה במערה. מה 
פירוש מסיבת חנוכה במערה?! בפנים חושך גמור. 
בנות   200 לשבת  יכולות  איך  יכולים..  לא  אנחנו 
בחושך במערה? אני לא יודעת. בכל מקרה, הגענו. 
של  באיזור  יורדים  אנחנו  עוצרים,  האוטובוסים 
גבעות, לא הרים, אלא סתם חצאי גבעות. פתאום 
יש אורות גדולים, אש, להבות. שמונה אבוקות ואז 
על  ענקית  חנוכיה  כמו  התשיעי,  גדול,  אחד  עמוד 

ראש אחת הגבעות. זה היה כל כך מהמם.

יש בנות במכללה שאחראיות על דברים כמו מסיבות 
וכאלה. ובכן, הן תכננו את כל העסק הזה ולא גילו 
לאף אחת. הם יצאו ובעצמם סידרו את כל העניין. 
ידעו, דב ביגון.. והמדריכים  נהגי האוטובוס  כמובן, 

נרות דולקים בכל מקום. הלכנו  היו  יפייפה.  זה היה 
וכל  הירח  ללכת דרך  כמו  היה  זה  הנרות,  בעקבות 
המכתשים, אבל זה היה ממש מפחיד. זה באמת היה 
כמו להיות על כוכב לכת, כי יש מתחת לאדמה את 
וכל  והירח  והיית מעל הקרקע  הגדולים  הבורות  כל 
לעקוב אחרי  פנימה. אתה ממשיך  זורחים  הכוכבים 
חלקלק,  ממש  היה  זה  כי  ליפול,  לא  ונזהר  הנרות 
כאילו  שנראה  ענק,  גדול,  בחדר  היינו  שוב  ופתאום 
הוא נחצב בדיוק למטרה הזו, רק בשביל לעשות מסיבה במערה. הגענו לשם והכל היה ערוך, 

כאילו יש לו במה, אבל הכל היה טבעי, והייתה צורה טובה לשבת עליה. מושלם למסיבה. 

כולנו נכנסנו והתיישבנו. אלוהים, מועצת התלמידים הציבה אורות בכל מקום. זה היה יפה, 
והם עשו עבודה כה מדהימה, לשים נרות בשקיות נייר עם חול כדי להחזיק את הנרות, 
והשקיות לא נשרפו ואם הם נשרפו, זה גם לא היה כל כך נורא. זה נראה כל כך מדהים. זה 
היה נחמד ורומנטי ופשוט אור נרות בכל מקום, וכל כך טבעי באמצע המערה. השתגעתי.

ישבנו שם והם תכננו את התוכניות האלה. התברר שהיו בנות שתכננו את זה. להקת המחול 
המודרנית הזו רקדה והמקהלה שרה, ואנשים העלו מחזות ומערכונים וקראו שירים. הכל 
וסופגניות שהיו לי מיליון  והיה לנו אוכל  על חנוכה. כל דבר שהתחשק להם באמת. שרנו 
מהם. אני לא צוחקת. אכלתי כמו משוגעת. אני לא יודע, זה היה כל כך נחמד. זה היה באמת 
כל כך נחמד. ועשינו מסיבה כמו מסיבת הפתעה לכל בית הספר. חזרנו ממש מאוחר בלילה.

מחוץ  שנמצאות  האלו  למערות  לטיול  יצאה  המכללה  כל  רביעי  ביום  חנוכה,  לכבוד 
לירושלים. לא קרוב מדי לירושלים, די רחוק. זה נקרא ״עמק האלה״. זה נראה כמו עמק 
האלה  הקטנים  הבורות  היו  אבל  מיוחד,  דבר  שום  שטוחה,  אדמה  יודעים,  אתם  גדול. 
שאתה צריך להיות זהיר כשאתה הולך, כי אם אתה נופל דרכם, הם עמוקים, הם בעומק 
יודעים בדיוק איך הם  ועידנים. אפילו לא  יש שם מערות שנבנו לפני עידן  50 רגל.  של 

נוצרו. אלו לא נתיבי מים, אלא מערות. זה היה מדהים.

יום מעורפל,  ירד גשם שוטף ואף אחת לא ידעה איך נלך בשדה בגשם. זה היה באמת 
וכשירדנו מהמשאית זה נראה כמו אמצע שום מקום. עמדנו מסביב לבור הזה. היו בערך 

הם...  איך  יודעת  לא  אני  המכללה.  כל  בנות.   200
והיינו  שם  עומדות  כולנו  ארגון.  של  אדירה  כמות  זה 
צריכות להיכנס אחת אחת. זה לא היה רק   להיכנס 
בין שני הסלעים הבולטים  להידחק  צריך  היית  לבור, 
פנימה,  נכנס  שאתה  שברגע  חושב  ואתה  האלה. 
הייתי  נכון?  שם,  ממש  המערה  נמצאת  בפנים  אז 
מהאחרונות, כי לא התחשק לי לדחוף את דרכי כדי 

להתקדם, וגם האחרון שנכנס הוא הראשון שיצא.

אז אתה נכנס, אתה נדחס פנימה, אתה נכנס פנימה 
ואתה לא יכול לעמוד. אתה צריך להתכופף. אתה עוקב 
יכול  לא  גם  אתה  בהתחלה  ודי  שמולך,  האדם  אחר 
להתכופף יותר, אתה צריך לרדת על הידיים והברכיים 
וזהו... אתה צריך לזחול על הידיים והברכיים, ודי מהר 
אתה אפילו לא יכול לעשות את זה. אתה צריך לגרור 
את עצמך כמו נחש. אין מרווח למרפקים ואין שום דבר 
למעלה. מה זה? זה לכלוך וחול טהורים. אתם יכולים 

לתאר לעצמכם כמה מטונפות היינו?

עצמנו  את  למשוך  צריכות  היינו  רב.  זמן  נמשך  זה 
כל  נשחקו  שלי  הברכיים  למעלה.  עצמנו  את  ולמשוך 
כך. של כולם. בסוף הגענו לצד השני ואז זה ישר למטה. 
אתה צריך להביא את עצמך למצב שאתה פשוט מושך 
צוק.  כמו  שהוא  לסוף  מגיע  אתה  ופתאום  עצמך  את 
אתה שם עם הראש שלך מקדימה. איך אתה מסובב 
את עצמך כדי להוריד את הרגליים שתוכל לרדת? זה 
לא כל כך קל. זו קפיצה גבוהה ויש דרך מיוחדת לעשות 
זאת. אנשים היו צריכים להחזיק מעמד. זה היה ממש 
מסוכן. זה היה גדול. זה היה משהו. אתה מנסה ליפול 
מערה  ענק,  חדר  שזה  רואה  ופתאום  מסתכל  ואתה 
נראה  זה  ומלא,  מרווח  כך  כל  זה  יפה.  מאוד  ענקית. 

כאילו הוא נחצב. זה נראה כמו ארמון. אני לא יודעת מאיפה זה בא, אני לא יודעת איפה זה 
היה. ולמעלה יש את החור הקטן הזה, כדי שתוכל לראות כמה עמוק אנחנו למטה, חור 
קטן ורחוק רחוק למעלה, אתה יכול לראות את הכוכבים שיוצאים. אתה יכול לראות את 

הכוכבים בחלק הקטן הזה של החור.

שרנו.  כולנו  מדהים,  הד  היה  שם.  ישבנו  מסודר.  ממש  היה  מסודר. זה  כך  כל  היה  זה 
לקח  גם  זה  אבל  מהמם,  ממש  היה  זה  למטה.  שם  היינו  כולנו  פנטסטי.  היה  הסאונד 
הרבה זמן עד שכולם נכנסו. כמו שאמרתי, זחלנו אחת אחרי השנייה, אבל זה היה כל 
כך נחמד. זה היה חם. פשוט קפאנו בחוץ. היה חם בפנים. נשארנו שם זמן מה ושרנו, ואז 
קמנו בחזרה. היינו צריכות לטפס בחזרה למעלה. הטיפוס היה הדבר הכי מוזר. יצאנו 
כמו שנכנסנו וזה היה קשה יותר. יותר קשה לעלות. היינו צריכות לטפס ושוב על ידיים 

וברכיים ולחלץ את עצמך מהבור. זה היה מהמם. 

ביום חמישי, ערב חנוכה, היו לנו שיעורים, אבל אני החלטתי שיש בערך שתיים או שלוש 
בנות שרציתי לפגוש ולהכיר אותם באמת ורציתי לדבר איתם ולהיות חברה שלהם. זה לא 
מסוג הדברים שאתה נכנס למישהו ואומר: ״היי, שמי דבי. אני רוצה להיות חברה שלך. 
בואי נהיה חברות״. לא, אתה לא עושה את זה. אלו בנות שהיו לי איתן כל מיני צירופי 
שהם  או  שונות  יותר, בנסיבות  טוב  להכיר  שרציתי  אותן בנות  צוחקת,  לא  אני  מקרים. 

הגיעו אלי או שאני הלכתי אליהם או שהיינו בשיעורים וישבנו אחת ליד השנייה.

אחת מהן, שמה יהודית ]קליינשפיז[. היא ממש נחמדה. היא נשואה והיא גרה ממש קרוב 
לכאן. היא רק התחתנה לפני כמה חודשים. הכרתי אותה שנה שעברה, כשהיא עדיין 
מעניין.  ממש  זה  את  עושים  ואנחנו  ביחד  למדנו  נחמדה.  ממש  היא  נשואה.  הייתה  לא 
אני הולכת לשם ואנחנו מדברות כל הזמן על כל מיני דברים שונים. היא כל כך נחמדה 
אליי והיא תמיד מזמינה אותי אליה לארוחת ערב. כשלא היה לנו חימום בדירה זמן מה, 
היא נתנה לי את כל השמיכות האלה. היא תמיד מזמינה אותי. היא רוצה שאבוא לשבת. 
ובעלה לומד בישיבה, ב״מרכז״, אז אולי הם יזמינו את אלי לשבת ואני אשאר כאן בבית וגן 

ואז נוכל, אתם יודעים, לבלות את השבת. זה יהיה ממש נחמד.

הבושה מהעוגיות
בכל מקרה, החלטתי שלכבוד חנוכה אני הולכת להכין לה עוגיות. זו בדיחה, נכון? ראיתם 
כמה קשה לי להכין מרק. חכו עד שתשמעו את הסיפור על העוגיות. לא, זה היה ממש 
גרוע. זה מה שעשיתי ביום חמישי. אפיתי עוגיות והן יצאו כולן נוראיות ומגעילות. אין לנו 
תנור אפיה בדירה, אז השתמשתי בטוסטר קטן שיכולתי לשים בתוכו בערך שלוש עוגיות 
בכל פעם ולא היה לי זמן לזה, אז החלטתי פשוט לאפות את הכל כמו עוגה ואז לחתוך 
לריבועים. ובכן, זה לקח נצח לאפות. בינתיים נסעתי לשכונת מאה שערים והסתובבתי 
שם. אני פשוט אוהבת ללכת לשם כשזה ערב חג, כי יש כל כך הרבה אנשים שמתרוצצים 
לקנות את החנוכיה שלהם וקונים שמן וקונים קישוטים. חיפשתי מתנה לטובי, שמעולם 

לא מצאתי. משם הלכתי לבקר חברה וותיקה שלי וזה היה כל כך כיף. 

בסדר. חזרתי. העוגיות האלה עדיין לא היו מוכנות. זה היה מגעיל וחיכיתי. ואז הדלקתי 
שאפיתי  העוגיות  את  להביא  ובדרך  לטובי  ללכת  התכוונתי  למחרת,  חנוכה.  נרות  כאן 
לחברה שלי יהודית קליינשפיז. חתכתי אותם לריבועים. הם היו קשים כמו אבן. הם נראו 
כמו לבנים. הם כן, הם באמת נראו כמו לבנים. כך אלי אמר מאוחר יותר, כשהוא ראה 
אותם״.  אפיתי  חנוכה.  ״זה  אמרתי:  אותם?״  הכנת  מה  לכבוד  ״מה?  שאל:  הוא  אותם. 
אז אלי אמר: ״חנוכה? את צריכה לשמור אותם לפסח״. כל המשפחה שלו הייתה שם 
ולא הבינו למה הוא מתכוון, אז הוא אמר: ״טוב, הם נראים כמו לבנים״ והוא הרים אחד 
״והם מרגישים כמו לבנים״ והוא טעם אחד ״והם טעימים כמו לבנים. הם טובים לחרוסת 

כשאתה אמור לזכור את הלבנים שבנו במצרים״. 

אותן  להביא  והתכוונתי  העוגיות  לאפות את  הוא. בכל מקרה, כשהחלטתי  אז זה  בסדר, 
שאהיה  עד  לחכות  התכוונתי  נחמד.  ממש  פתק  וכתבתי  אותם בקופסה  שמתי  ליהודית, 
בטוחה שהיא איננה, כי ידעתי שהיא יוצאת מהעיר ביום שישי, אז חיכיתי בערך עד 11:00 
בבוקר. הייתי בטוחה שהיא לא תהיה שם. הלכתי לבית שלה, שזה בדרך לתחנת האוטובוס. 
עמדתי להיכנס והיא בדיוק יצאה עם בעלה. היא ראתה אותי ואמרה: ״היי, הו, אני כל כך 
שמחה שפגשתי אותך״ היה לה משהו לתת לי. היא אמרה: ״אה, את הולכת לאוטובוס? 
בואי. הו, אני רואה שאפית עוגיות לגברת הורביץ. זה נחמד״. היא ידעה שאני נוסעת אליהם.

כל כך התביישתי לתת לה את העוגיות, כי חשבתי שאשאיר אותן על מפתן ביתה והיא 
יהיו  ואם הם לא  יהיו מיושנים  יום שני, עד שהיא תחזור, עד אז הם  לא תקבל אותן עד 
טעימים, זה לא יהיה אשמתי, זה יהיה בגלל שהם ישבו שם כל כך הרבה זמן, נכון? הייתי 
נבוכה מכדי לתת לה את העוגיות, והלכנו יחד לאוטובוס. נסענו יחד עד להורביץ, כי הם 
נסעו לאותו כיוון. ירדתי מהאוטובוס ומעולם לא נתתי להם את העוגיות. זה היה כל כך 
מביך. ככה אלי ראה אותם, כי היו לי אותם איתי כשהלכתי לשם לשבת. זו הייתה גם אחת 

הפעמים הבודדות שאלי היה בבית לשבת. 

אלי ואני מתראים בערך פעם בשבועיים. זה לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אחד את השני, 
חלילה. בכלל לא. זה לא בגלל שאין לנו זמן. כלומר, היינו יכולים אם היינו רוצים להתראות 
ככה  אבל  רצינו.  אם באמת  שעברה,  שנה  שעשינו  מה  כלומר, זה  מניחה.  אני  יום,  כל 
החלטנו שזה צריך להיות, כי לשנינו יש הרבה מה לעשות. אין טעם להתראות לעתים 
קרובות כל כך. העניין הוא שאני לא חושבת שאנחנו רוצים... הוא לא חוזר הביתה לשבת, 
אבל הוא חוזר הביתה מדי פעם במהלך השבוע, אבל בגלל שזו הייתה שבת חנוכה, הוא 
כן בא והייתה לי שבת ממש נחמדה. לא בגללו, פשוט באופן כללי הייתה לי שבת נעימה. 
הייתה הרבה חברה וזה היה חנוכה וזה היה מיוחד. בכל מקרה, אני ואלי לא מתראים כל 

כך, אבל זה לא משנה, כי אני לא יודעת. אני לא יודעת. זה בערך הכל. אני לא יודעת.

טיולים עושים לי את זה. אני כל כך מתרגשת, יותר מכל אחד, כנראה. באמת. 
דבי וולף

זחילה במערות עמק האלה ומסיבת חנוכה מרגשת באחת מהן. מתוך הקלטה להורים בשנת הלימודים השנייה במכללה. 

״הו, אני רואה שאפית עוגיות לגברת הורביץ. זה נחמד״

דבי וולף
מתוך ההקלטה להורים

אני ואלי לא מתראים כל כך, אבל זה לא משנה

דבי וולף
מתוך ההקלטה להורים

בימי ראשון אני לומדת עם גברת אחרת שקוראים לה חנה טאו. היא גם ממש נחמדה, 
בעלה הוא ראש ישיבת ״מרכז הרב״. היא גברת ממש נחמדה, ושמעתי שהיא חולה, אז 
ניגשתי לברר אם אני יכולה לעזור לה. זה לא שיש לה טלפון. אין לה טלפון. חשבתי לעשות 
בשבילה קניות, אני אוהבת ללכת למכולת, אתם יודעים, דברים כאלה. אז הלכתי לשם 
ועשיתי עבורה סידורים ובזמן שהייתי אצלה דיברנו ואכלנו ארוחת צהריים וכל הדברים 
האלה, ואז מישהו נכנס וסיפר על איזו מישהי מהשכונה או משהו כזה שהלכה ללדת. 
כולם שם ממש התרגשו ובמיוחד חנה התרגשה, בגלל שהבעל של אותה אישה מת מוות 
פתאומי מאוד בערך בגיל 40, כשהיא הייתה בהריון. יש לה שני ילדים נוספים. זה היה כל 
כך קשה והיא במצב נפשי לא טוב בשנים האחרונות. חנה טאו עושה כל מה שאפשר כדי 

לעזור לה. היא הולכת אליה כל יום. היא עוזרת ולוקחת את הילדים שלה וכל זה.

חנה הייתה לחוצה ללכת אליה לבית חולים, אבל היא הייתה חולה, אז הלכתי בשליחותה 
לבית החולים ״ביקור חולים״. הלכתי לראות את היולדת ולמסור את כל ההודעות האלה 
ולגלות מה שלומה. היא ילדה רק ביום שלמחרת, דרך אגב. בכל מקרה, רצתי הלוך ושוב 
וסידרתי טיפול לילדים שלה וכל העבודה הזו. זה היה יום ממש מטורף. זה היה כל כך כיף. 

זו הרגשה כל כך טובה. גיליתי גם שזה בן אחרי שתי בנות, אז זה היה משמח.

ביקור חולים אצל הרבנית חנה טאו והעזרה ליולדת

דבי וולף
מתוך ההקלטה להורים

התחלת הקשרהתחלת הקשר התחלת הקשר
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עכשיו מנסים להיזהר מאוד לא לתת לאותו דבר לקרות שוב. למדו מהטעות שלהם. כולם 
מסכימים. עכשיו מנסים לוודא שאותו דבר לא יקרה לרוסים. הרוסים שנכנסים עכשיו, 
הם מתרבות אחרת וצריך להבין שלא כולם מערביים. לא שאתה צריך להיות כמוהם, אבל 
אתה לא צריך לרצות שכולם יהיו מערביים. כל אחד יכול לתרום ויכול לתת. הם יכולים 
לעזור בדרכם, ולבנות את האומה בדרכם. ואתה רק מבלבל את העניינים כשאתה מנסה 
להכריח את התרבויות השונות לאכול שלוש ארוחות ביום וללכת לעבודה ולנמנם אחר 

הצהריים וזהו. הם יעשו את זה בדרך שלהם. חבל.

בכל מקרה, כשאני אצל זקיה, היא נותנת לי השראה. מבחינתי, כל מה שסיפרתי לכם 
עכשיו, זה דברים ששמעתי שאנשים מדברים, או שקראתי במאמרים. אני רואה פיסות 
אני  כלום.  יודעת  לא  אני באמת  נכון?  כלום,  יודעת  לא  אני באמת  קטנות בעצמי. אבל 
אפילו לא יודעת מה זה ספרדים. כלומר, זה מטורף, נכון? יש הרבה בנות כאלה במכללה. 
יש להם את השמות הכי מצחיקים, ככה אפשר לדעת. הם כל כך חמודות. כלומר, מה אני 

אומרת? אחת מהם איתי בדירה. זה מגוחך, כי זה לא הם ואנחנו. 

זה לא גזענות כמו באמריקה. כל אחד בישראל הגיע ממקום אחר, אז יש ספרדי ויש רוסי 
יש צרפתי ואני אמריקאית ויש צבר. כלומר, אין שליליות לכלום. אתה קורא לאנשים פה 
בשמות כי כל אחד הוא דבר אחר. כמעט לכל אדם יש קבוצה משלו. זקיה היא ספרדיה 
מטורקיה והיא כל כך מבוגרת, היא בשנות השמונים לחייה. כשהלכתי אליה לראשונה זה 
היה הכי מצחיק, כי מה יש לי להגיד לגברת בת שמונים? אני אפילו לא יודעת מה חשבתי. 
ישבתי שם כל כך הרבה זמן וחשבתי שאני לא יודעת כלום על האישה הזאת. אין לי מושג 

איך החיים שלה. אני אפילו לא יכולה לתאר לעצמי איך החיים שלה צריכים להיות.

יודעת.. אם הם היו יהודים, אז היה לי משהו משותף.  אם הייתי באמריקה והייתי ממש, לא 
הייתי יודעת שהם גדלו באירופה ואני מכירה קצת את הסיפורים. כלומר, לפחות יכולתי לדמיין 
לעצמי יידיש וצ׳ולנט ואני לא יודעת מה עוד, הפוגרומים.. זאת אומרת, יכולתי לדמיין איך נראו 
חייהם ואני יודעת מה הם חושבים שחשוב, כמו שחשוב מאוד שיהיה מרק עוף, וחשוב מאוד 

לאכול. חשוב מאוד להצטייד בחורף. אני יודעת את זה, אתם יודעים למה אני מתכוונת.

יהודים, כמו שאני זוכרת שכשעבדתי בבית האבות )באמריקה(, אז יש  ואם הם לא היו 
זקנים, נניח, שנולדו בפנסילבניה שעבדו במכרות הפחם כל חייהם. אפשר לדבר איתם 
על בייסבול, על כדורגל. אתה יכול לדבר איתם על אמריקה. אתה יכול לדבר איתם על 
חקלאות. כלומר, לכולם יש את הדברים האלה. או נגר, אני זוכרת שהיה אדם שהיה נגר. 
דיברתי איתו הרבה. אני יכולה לדמיין איך נראים חייהם. אחרי הכל, חייתי באמריקה. אני 

גם יכולתי לראות מה חשוב, אבל עם זקיה אין לי מושג. אין לי מושג בכלל, בכלל.

לא רק זה, אלא שהיא לא דוברת יידיש, היא מדברת ערבית. למדתי כל כך הרבה ערבית. 
היא מדברת ערבית ובקושי בקושי היא מדברת קצת עברית. ואני מדברת אנגלית ובקושי 
בקושי מדברת קצת עברית, אז אנחנו מסתדרות. זה כל כך מצחיק, כי לא רק זה, היא 
רואה את  ציור. היא לא  לצייר לה  יכולה  אני לא  עיוורת. אז כשאני מנסה לדבר איתה, 
הפנים שלי ואת הידיים שלי או משהו. היא רק שומעת אותי מדברת. וגם היא מדברת איתי 
בערבית ״איואה״ זה אומר ״כן״, ו״וואחד״ זה אומר 1. אני לומדת כמה דברים. למדתי עוד 

המון דברים ששכחתי. אני אצטרך לזכור מתי שאחזור.

בכל מקרה, אז עכשיו אני לומדת עליה. אני לומדת איך החיים שלה. יש לה כ-50 מיליון 
אחים. זה כל כך מעניין. אני אוהבת אותה, היא כל כך חמת לב והיא כל כך נחמדה. אני 
הולכת אליה ואני לא עושה כל כך הרבה. אני הולכת ותופרת כפתורים על הבגדים שלה 
לפעמים. קשה לה לראות. אני לא צריכה לנקות, כי היא עושה את זה בעצמה. אני מכינה 
קפה ואנחנו מדברות. זה כל כך מצחיק. מה שהכי קשה הוא שבחורה אמריקאית צעירה 
מדברת עם גברת טורקית זקנה אמיתית שאינה דוברת עברית, מדברת ערבית, שחיה 

בישראל ארבעים שנה באותו מקום, בחדר האחד הזה והיא עיוורת.

ההתנדבות אצל אישה זקנה ועיוורת 
צפונה  טובי. התכוונו לעלות  לטיול עם  והתכוונתי לצאת  חנוכה  עכשיו אנחנו בחופשת 
בזמן  יסול  עם  היום  כל  אחד  יום  לבלות  גם  התכוונתי  יודעת.  לא  אני  כלשהו,  למקום 
כי באמת  ללמוד,  כאן  להישאר  שחשבתי  יומיים-שלושה  לי  היו  הזמן,  החופשה. בשאר 

התעצלתי והייתה לי קצת עבודה. התכוונתי לבלות יום שלם בספרייה וללמוד.

ביום ראשון התרוצצתי כל היום ]בשביל לעזור לרבנית טאו[. ביום שני, אני הולכת לספר 
ואני הולכת לשוק מחנה  לי קצת זמן בבוקר  יש  לכם על זה, זה היה מדהים. ביום שני 
יהודה. זה השוק היהודי. זה קטע של ירושלים, הקטע הישן. זה כמו החלק העתיק ביותר 
של העיר. מאחורי השוק, הרחובות כל כך צרים, רוחבם בערך שני סנטימטרים עם דלתות 
קטנות. אם אתה נכנס לתוך הדלתות, פתאום יש חצר גדולה עם בערך 500 בתים שם. 
דירות קטנות. חלקן ממש יפות ונחמדות. זה כמו עולם אחר לגמרי שם. בתוך ומחוץ כל 
הדברים המטורפים האלה, יש מיליון ישיבות ויש מיליון חנויות קטנות, כל מיני משפחות. 
יש הכל. יש גם כל מיני, אני לא יודעת, לא כל כך... כל מיני נערי קפוצ׳ון שמתרוצצים וכל 

מיני.. אני לא יודעת, אבל זה לא יותר גרוע מכל חלק אחר של העיר, באמת.

ההליכה שם במהלך היום בטוחה לחלוטין ב-100%. זה כדי להרגיע, או מה שלא תהיה 
המילה, את כל הפחדים שלכם. בטוח לחלוטין ללכת שם. הפעם היחידה שזה לא בטוח 
זה בלילה, מסוכן ללכת שם בערך כמו ללכת, נניח בווסטון בלילה. כלומר, הישראלים 
אומרים: ״למחנה יהודה לא כדאי ללכת בלילה״, אבל שום דבר לא קרה מעולם. אני לא 

יודעת למה הם באמת אומרים. זה לא מסוכן. 

במהלך היום בימי שני.. יש גברת עיוורת שגרה במחנה יהודה, יש לה חדר בחלק העגום, 
בחלק הבאמת עצוב הזה. זה לא מלוכלך, אבל ממש מוזנח והיא עיוורת, אז אני הולכת 
לשם בימי שני ואני מדברת איתה. אני מכינה לה קפה. אני עוזרת לה לנקות. אבל היא 
באמת מדהימה. הבית שלה הוא הדבר הכי נקי שראיתי אי פעם. היא שומרת על זה כל 
כך מסודר ונקי. אני לא יודעת איך היא עושה את זה כי היא עיוורת. אבל היא גרה שם כבר 

ארבעים שנה. היא מכירה את השכונה למעלה ולמטה, קדימה ואחורה.

שסע עדתי
העניין הוא שזה כל כך מעניין, זה כל כך פנטסטי. הגברת הזו, שמה זקיה, היא מטורקיה. 
המזרחית.  והתרבות  המערבית  התרבות  תרבויות;  שתי  בין  התנגשות  כמו  זה  בישראל 
התרבות המערבית היא סוג של משתלטת ומעין כופה את עצמה על התרבות המזרחית. 
וכל  והרושם שהרבה ספרדים ממדינות המזרח, כמו מרוקו  ואתה מקבל את התחושה 
יודעים מה הם עושים. הם באים עם המנהגים  זה, הם אידיוטים, טיפשים, מיושנים, לא 
המטורפים שלהם ועם האינטליגנציה הנמוכה שלהם, הם נראים אחרת, הם חשוכים, יש 
להם עור כהה. בקיצור - גזענות. זה בדיוק כמו באמריקה עם השחורים. זה ממש מטורף.

זה כל כך לא נכון מה שאומרים עליהם. מצביעים עליהם ואומרים: ״תראי, רוב הפושעים 
ספרדים״. זה רק בגלל שהם התבלבלו כשהם הגיעו לכאן, כי פתאום הם מוכנסים לבתי 
ספר מעורבים. בארצות המזרח בנים ובנות אף פעם, לעולם, לעולם לא לומדים יחד. הם 
אף פעם לא לומדים... הם לא ידעו למה זה ככה, זה לא היה באמת מסיבות דתיות. זה כן 
היה מסיבות דתיות, אבל הם.. חלק מהתרבות שלהם היה שבנים ובנות היו תמיד נפרדים, 

גם אם הם לא היו דתיים הם היו נפרדים. זה דבר כל כך מוזר.

פתאום הם מגיעים לישראל. ישראל לפני 20 שנה, אבל גם עכשיו אומרים להם ״שוויון״. 
״הכל צריך להיות אותו דבר״. לא רק שאמרו להם שבנים ובנות צריכים ללמוד ביחד, אלא 
הכריחו אותם להיות ביחד. זו רק דוגמה אחת. הכל ככה. עשו להם את זה בכוונה, דווקא, 
המנהגים  כל  את  מהם  להסיר  רוצים  כי  למה?  ביחד.  ילמדו  מהמזרח  והבנות  שהבנים 
ַרע.  ככה.  והכל  האלה.  הדברים  וכל  סוציאליזם  שוויון,  מודרניים,  שיהיו  והכל.  הישנים 
יודעת, אבל אף אחד לא  תלמד, תלמד, תלמד את המתמטיקה, תלמד את זה. אני לא 

הקשיב להם, אז הם התבלבלו, כל הדור הזה כאן הוא ממש מבולגן.

כשזקיה שומעת עלי, היא מאוד אוהבת לשמוע על החיים שלי. היא אוהבת לשמוע מה אני 
עושה וכל זה. הדבר שהכי קשה לה להבין.. קודם כל, היה חשוב לה לדעת כמה אחים 
יש לי. אמרתי לה שיש לי שני אחים. היה מאוד חשוב לה שיהיו לי אחים גדולים. יש לי שני 

אחים גדולים ואמא ואבא ואני כאן לבד. 

זקיה לא הצליחה להבין. היא כל הזמן שאלה אותי: ״איך הם יכלו לתת לך ללכת? איך 
האחים שלך יכלו לשחרר אותך? איך ההורים שלך שחררו אותך? איך יכולת להיות בחוץ 
לבד? זה בושה״. לא הבנתי למה היא מתכוונת. לא יכולתי. אמרתי לה: ״טוב, רציתי לבוא 
ללמוד כאן״. התווכחתי איתה ואמרתי לה במונחים מאוד מערביים ש״בית ספר כאן טוב 
כמו בית ספר באמריקה, ואני רוצה להיות בישראל, וכל החיים שלי רציתי ללכת לישראל. 
ההורים שלי מבינים את זה והם מבינים שאני מאוד מאוד שמחה, ובעזרת השם יום אחד 
הם יבואו, ואני טסה הביתה לבקר, והם רואים אותי. אני לא יודעת. זה כמו בחירה הגיונית 
סיבה  אין  לוגית  והראיתי שמבחינה  שני הצדדים של הטיעון  לה את  לחלוטין״. הראיתי 

שאני לא אהיה כאן.

זקיה פשוט לא הצליחה להבין. היא אמרה: ״כן, אבל איך יכלו לשחרר אותך? איך אמא 
שלך יכולה לשחרר אותך? נערה, את לבד, בחורה. איך האחים שלך יכלו לעמוד בזה?״ 

ואני דיברתי איתה בראש אחר.

״איך ההורים והאחים שלך שחררו אותך? איך יכולת להיות בחורה בחוץ לבד? זו בושה״
דבי וולף

חוויות ממחנה יהודה בחופשת חנוכה. מתוך הקלטה להורים בשנת הלימודים השנייה 

התחלת הקשרהתחלת הקשר ״איך ההורים והאחים שלך שחררו אותך? איך יכולת להיות בחורה בחוץ לבד? זו בושה״התחלת הקשר
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החוויה המרגשת עם הרבנית לאה שרעבי במחנה יהודה
לי  אמרה  עליה,  לכם  שסיפרתי  ההיא  הגברת  טאו,  חנה  ובכן,  זקיה?  אל  הגעתי  איך 
שבמחנה יהודה יש אישה שנקראת הרבנית שרעבי. היא גם ספרדיה, אפשר לדעת את 
זה מהשם שלה. היא גרה בחלק עני של מחנה יהודה והיא כולה חסד. היא בילתה את כל 
חייה בעזרה לכל השכונה הזאת. היא מכירה כל משפחה בשכונה. היא אוספת בגדים, 
בגדים  נותנים  דברים,  לה  תורמים  אנשים  ומלמדת.  נאומים  נושאת  מכתבים,  כותבת 
מקווה  אני  אליו.  הגיע  שזה  המקום  שזה  כנראה  הבגדים,  קופסת  את  כשנתתי  ישנים. 

ששלחו כבר, כי אנשים באמת צריכים את זה. יורד גשם וקר. 

הרבנית שרעבי מוסרת את זה. יש לה את כל אלה... היא עוזרת לזקנים וצעירים ולילדות 
לא נשואות בהריון. היא עושה הכל. זה מדהים האישה הזו, יש לה כל כך הרבה אנרגיה. 
היא עושה הכל בעצמה. היא לא קשורה לעירייה, אבל עכשיו הם מנסים לגרום לה לבוא 
לעבוד אצלם. היא לא רוצה, כי היא לא רוצה להיות מעורבת בכל הפוליטיקה או משהו, 
את  מכירה  היא  חייה.  כל  שם  גרה  פשוט  היא  כי  יודעת,  פשוט  היא  מקרה,  בכל  אבל 
האנשים והיא הולכת ועוזרת להם. יש לה הרבה אנשים כמוני שמתנדבים כאן בצורה כזו 
או אחרת. אני הולכת ומטפלת בגברת אחת, ואז מישהו אחר מטפל באנשים אחרים. לי 

יש גברת זקנה, אבל יש ילדים ויש משפחות. היא כל כך מדהימה.

ביום שני, אצל זכיה, עשינו מסיבת חנוכה קטנה. קניתי לה עוגיות וכל זה. אחר כך רציתי 
ללכת לבקר את הרבנית שרעבי, לראות מה שלומה ולדבר איתה, אז הלכתי לשם. היא 
הייתה בבית. סיפרתי לה איך הגשם דולף לחדר של זקיה, אולי היא מכירה מישהו שיכול 
לתקן את זה. והתחלנו לדבר. אני לא צוחקת, הגברת הזו הגיעה לישראל כשהייתה ממש 
לא  אני  חודרות,  עיניים  לה  יש  מבוגרת.  כך  כל  לא  היא  מאיפה.  יודעת  לא  אני  צעירה. 
צוחקת. ואז כשסיימתי והתכוננתי לעזוב, היא רצתה שאשאר לארוחת צהריים, אבל לא 
רציתי להישאר, כי אני לא אוהבת לאכול ארוחה גדולה אחר הצהריים. יום קודם, הייתי 
בביתה של חנה טאו ואכלתי שם ארוחת צהריים גדולה עם עוף באמצע היום. לא התחשק 
לי. לא רציתי לאכול. בכל מקרה לא רציתי לקחת ממנה אוכל. אין לה כל כך הרבה. לא 
רציתי לאכול שם, אבל התחיל לרדת גשם. ירד גשם, יותר מדי מכדי שאוכל ללכת לשום 

מקום, אז נשארתי ואכלתי ארוחת צהריים.

הרבנית שרעבי התחילה לספר לי את סיפור חייה. זה היה כל כך מעניין. ישבתי שם, הייתי 
מהופנטת. אני לא צוחקת עליכם, לא שמתי לב שכל היום עבר. היא סיפרה לי לא סתם 
סיפור חיים, לא כמו סיפור חיי, היא סיפרה לי מה נכון בישראל, במחנה יהודה ואיך זה היה 
שנים על גבי שנים. היא סיפרה לי איך בזמן מלחמת השחרור היא נהגה להתרוצץ ממחסה 

אחד למשנהו ולאפות לחם. היא ועוד כמה בנות התרוצצו ואפו לחם והתחמקו מכדורים.

הרבנית שרעבי לא סיפרה רק סיפורי אימה כדי שזה יישמע זוהר והיא לא סיפרה לי על 
עצמה, היא רק רצתה שאראה איך זה היה. והיא אמרה: ״את מכירה את דוכן הגלידה 

בפינה הזו? פעם היו הבריטים...״ אני לא צוחקת, זה היה כל כך מדהים.

היא סיפרה לי שכשהיא הייתה בבית חולים, כאחות, אנשים נכנסו ומתו. זה היה די עצוב. היא 
סיפרה לי דברים עצובים. פתאום שנינו נעשינו כל כך עצובים. פתאום מצאתי את עצמי בוכה 
והיא בכתה. שנינו בכינו. היא המשיכה. היא סיפרה לי עוד על המלחמה ועל אחרי המלחמה 
ועל הכל. זה היה, אני לא צוחקת, זה היה הדבר הכי מוזר. תוך כדי שהיא מספרת לי, היא גם 
תוקעת כל מיני מילים בערבית, כי היא הייתה כל כך אמוציונאלית והיא גם דוברת ערבית. 

היא סיפרה לי על אנשים שונים ועל דברים שונים, בדרכה, לפי הדברים שחשובים לה.

יש דבר אחד שרק הרגע שמתי לב אליו. כל חמש שניות היא קמה לתת לי עוד אוכל. הכל 
היה אוכל. אני לא צוחקת, מעולם לא ראיתי דבר כזה. כל הזמן היא אמרה: ״תהיי בריאה, 
לבריאות, לבריאות. תאכלי, תאכלי, תהיי בריאה, תהיי בריאה. תאכלי, תאכלי״. זה היה 
כל כך חמוד. פתאום הסתכלתי בשעון שלי, השעה הייתה כמעט 18:00 בערב והתכוונתי 
לחזור הביתה. כשבאתי אליה השעה הייתה בערך 11:00 בבוקר. פשוט ישבנו שם ודיברנו 

כל היום. אני לא דיברתי, בקושי אמרתי מילה, פשוט ישבתי שם מוקסמת. 

לרבנית שרעבי יש בית מאוד קטן, לא בגלל שהם עניים, כלומר הם עניים, אבל פשוט אין 
מקום להתרחב. הם גרים בשני חדרים, אחד לשינה ואחד שהוא גם המטבח וגם הסלון. לא 
מלוכלך בשכונה כמו שהיה בשכונת עוני כשעבדתי ב Weaton׳s, זו שכונה מאוד נקיה. 
הבית שלה מאוד קטן ויש בו שולחן אחד ושלושה כיסאות. השירותים שלהם משותפים עם 

עוד משפחה וצריך לצאת החוצה. זה ממש נחמד, מאוד פשוט ונחמד.

היא גרה שם כל חייה. כל פינה, שמסתכלים, מלאה בנעליים ישנות ובגדים ישנים שהיא 
מחלקת לאנשים, בנוסף לכל העבודה שהיא עושה במועדון. שאר הבית היה מלא בספרי 
קודש, כי בעלה, אני חושבת שהוא ראש ישיבה של אחת מהישיבות הקטנות שם. אני לא 
יודעת. יש לו את הספרים שלו ולה יש את הספרים שלה. זה היה מדהים, זה כמו עולם 

אחר לגמרי. 

וואו, אתמול זה היה כזה יום. אני לא סיימתי בכלל לתאר לכם. פתאום בשעה 18:00 צלצל 
ואז ניתקה ואמרה בצורה מאוד  אצלה הטלפון. יש לה טלפון. היא דיברה קצת בערבית 
עניינית: ״קדימה״. אנחנו מתחילות ללכת בסמטאות מחנה יהודה. כל הסמטאות הצרות 
האלה. לא ידעתי איפה אנחנו. כל כך הלכתי לאיבוד ופתאום אנחנו נכנסים לחדר אחד, 
חצר קטנה אחת ואז לתוך שער קטן מתחת ל.. איך היא יודעת? היא מכירה כל פינה בעיר.

עלינו במדרגות האלה אל חצר אחרת והלכנו עד שהגענו לבית שהייתה בו זקנה אמיתית. 
הרבנית שרעבי קיבלה טלפון מבית החולים שהגברת הזו הייתה צריכה להתקבל לבית 
אבות ולא נתנו לה להיכנס בגלל כל הסיבות הבירוקרטיות האלה, אז התקשרו לרבנית 
יודעים שכשצריך עזרה קוראים לה, והסבתא הזו היא צריכה עזרה. אני  שרעבי. כולם 
ושהיא תעזור  איך להיכנס  ישבתי שם בזמן שהרבנית שרעבי אמרה להם מה לעשות, 
להם לאסוף את הכסף. היא הייתה כל כך חמה. היא ניגשה אל הגברת הזקנה ועזרה 
לה. הגברת הזקנה קרנה מאושר. היא הרגישה כל כך שמחה והיא הרגישה כל כך טוב. 

עם  הלכנו  ואז  חנוכה,  נרות  והדלקנו  שרעבי  הרבנית  של  לביתה  חזרנו  שם  כשסיימנו 
בעלה. לבעלה יש ישיבה, אבל יש את כל הבנים האלה שמסתובבים בשכונה, כל הנערים 
האלה בני תשע, עשר. היא ובעלה ארגנו מסיבת חנוכה גדולה עבורם בישיבה. מסיבה 
ענקית. הם הוציאו כל כך הרבה כסף על אוכל. הם שילמו לנגני תזמורת שיבואו לנגן 
ולהרקיד. כולם היו שם כדי לחגוג את חנוכה, כדי שהבנים לא יסתובבו ברחובות וכאלה. 
אולי כדי לעניין אותם, כדי שבמקום לבלות את זמנם בשוטטות ברחובות ולפנות לפשע 
ולגניבה וכל זה, שמאוד נפוץ, הנה יש להם לאן לבוא ולקבל את פניהם. הם נתנו לכל אחד 
מהם שקית ממתקים. הם נתנו לכל אחד מהם כיפה קטנה. זה לא היה מסוג המסיבות 
שאי פעם ראיתי. זו הייתה מסיבה ספרדית. זו הייתה מסיבה תימנית. היו שירים קווירים 
ובעוצמות מטורפות וסאונד כל כך נוראי. זה נשמע כל כך מגעיל, ואנשים השתגעו. זה 

היה כל כך נהדר. 

אמרו:  הזמן  כל  כלום.  יותר  לאכול  יכולתי  לא  מפוצצת.  כך  כל  הייתי  משם  כשהלכתי 
כשאת  ברכה.  לעשות  צריכה  את  זה,  את  לאכול  צריכה  את  זה,  ואת  זה  את  ״תאכלי 
אוכלת, את לא אוכלת בשביל לאכול, את אוכלת כדי שתוכלי לעשות ברכה. את לא רוצה 
לברך את ה׳? אז תאכלי. זו מצווה. תאכלי, תאכלי״. השתגעתי. ולכל מקום שהיא הלכה, 
הרבנית שרעבי לקחה אותי איתה, וכולם כיבדו אותה. היא כמו המלכה של כל השכונה, 

אז הם כיבדו אותי גם בגלל שהייתי איתה. זה היה כל כך מדהים.

משם הלכנו לעיר. זה כבר היה מאוחר בלילה וכבר היה חושך וירד גשם. הלכנו רק היא 
כמה  לפני  התחתנה  שרק  איזו גברת  פגשה,  שהיא  אחרת  כלה  שיש  אמרה  והיא  ואני 
חודשים שהיא עזרה לה מאוד עם החתונה והכל ועכשיו הרבנית שרעבי רצתה להקרין 
לה סרטים שצילמו בחתונה. אז הלכנו לדירה של הכלה, שהייתה גם קטנה מאוד. פתאום 
ואוכל  100 איש שהתאספו כדי לצפות בחתונה,  והיו שם לפחות  אנחנו נכנסים פנימה 
בכל מקום, מוזיקה בכל מקום. הם ערכו מסיבה. כולם באו ואמרו: ״הדודה שרעבי כאן״, 

הם קוראים לה ״דודה שרעבי״. ואני פשוט עמדתי איתה. כיבוד, תה, זה היה מדהים.

לא היה לי יום כזה בכל חיי. זו הייתה כזו חוויה. והקרינו את הסרטים וכולם צוחקים ואתם 
רואים את האנשים האלה, הם היו כל כך מאושרים. יש להם כישרון כזה להיות כל כך 
מאושרים, אני הייתי כל כך שמחה. הייתי כל כך ממולאת, אכלתי כל כך הרבה. הרבה 
דברים מוזרים. אכלתי כנראה חגבים מטוגנים וכל זה. לא, אני לא חושבת שהיו לי חגבים 
מטוגנים, אבל אני לא אתפלא, כי היה לי את כל החומר החריף הזה שמעולם לא טעמתי 

קודם. אוחס. זה היה גדול. זה היה כל כך נהדר. 

בסוף היום חיבקתי את הרבנית שרעבי כשעזבנו. היא הובילה אותי לעיר, כדי שלא אאבד 
את דרכי. הייתי באמצע העיר ופתאום הרגשתי שאני עליזה בארץ הפלאות שחזרתי אל 
המציאות. הו, זה חזרה לעיר שבה יש מכוניות. זה חזרה לעיר שבה יש אנשים אחרים. 

פשוט הייתי כל כך שבורה כשחזרתי לשגרה.

אתם  האם  לדמיין?  יכולים  אתם  האם   .22:30 כמעט  הייתה  והשעה  בשעון  הסתכלתי 
יכולים לדמיין? לקחתי את האוטובוס הביתה. לא הלכתי הביתה, כל כך התרגשתי, כל 
הלכתי  עבורה.  עוגיות  לאפות  שרציתי  זו  קליינשפיז,  יהודית  שלי,  לחברה  הלכתי  כך. 
לבית שלה וסיפרתי לה הכל, כי לא האמנתי.. רציתי להכין לכם קלטת מיד ולא הצלחתי 
למצוא את הסוללות המטופשות כשחזרתי. הייתי צריכה לחפש היום. אז עכשיו כשאני 
יד שנייה, כי סיפרתי כבר ליהודית, אבל לא באמת, כי זו הפעם  מספרת לכם, זה כמו 
הראשונה שאני מספרת את זה באנגלית. אתמול ביליתי את כל היום, לא אמרתי מילה 

אחת באנגלית, הכל היה בעברית. זה דבר גדול בשבילי.

אוקיי, הקלטת הזו מסתיימת. כמובן, שקשקשתי כדרכי במשך כל הקלטת הזו, בלי באמת 
לומר דבר. אז בכל מקרה, אני רוצה להגיד שאני בסדר ואני ממש בריאה, ועכשיו אתם 

יודעים למה לא כתבתי, אבל אני אכתוב. 

אני מקווה שהיה לכם טיול נפלא, נפלא, נפלא, נפלא, וחג חנוכה נפלא וחג הודיה נפלא. 
אני  ולמשפחה.  וסטנלי  ולבריין  לכולם  שלום  ותמסרו דרישת  שכולם בסדר.  מקווה  אני 
סופרת כל כך נוראית. לא כתבתי לאף אחד. בקושי בקושי כתבתי לרודה. לא כתבתי לאף 
אחד. מה שלום גברת רוזנבלום? בכל מקרה, יסול בסדר, כולם בסדר והורביץ בסדר. אני 

לא יודעת מה עוד להגיד לכם. תכתבו לי בחזרה.

הייתי מהופנטת. פתאום מצאתי את עצמי בוכה והיא בכתה. שנינו בכינו.
דבי וולף

חוויות ממחנה יהודה בחופשת חנוכה. מתוך הקלטה להורים בשנת הלימודים השנייה

המקובל הרב מרדכי שרעבי ז״ל
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דבי וולף
קטעים מתוך קלטת להורים בשנה השנייה במכללה )1972( הוקלט בחורף, לאחר שהייתה בקיץ באמריקה וכחצי שנה לפני החתונה

תבואו הקיץ לפגוש את אלי, כדי שתוכלו לראות בדיוק מי זה האלי הזה, מר X הגדול הזה.

התחלת הקשר

ההתנדבות עם אשה עיוורת
אני רוצה לספר לכם על היום שלי אתמול. אני לא יודעת למה. זה לא ממש מיוחד, באשר 
לאירועים גדולים שמתרחשים בחיי, להגדיר את זה כנקודת מפנה בחיי, זה לא, זה היה 
פשוט יום רגיל, אבל זה היה יום כל כך נחמד. זה היה אחד הימים היפים שלי כאן, ואני רק 
רוצה לספר לכם. ביום שני, אני הולכת לזקיה, אתם מכירים את הגברת ההיא במחנה 
יהודה? )אשה עיווורת שדבי התנדבה אצלה( זה היה יום מדהים בחוץ, וחם, ונעים, ושטוף 
שמש וממש נעים. התעוררתי והחלטתי... אני לא יודעת... יש לי את כל המבחנים האלה 
ללמוד, ויש לי את המבחן הענק הזה במתמטיקה שאני צריכה ללמוד אליו. למעשה, מחר 
יש לנו חצי יום חופש כדי ללמוד לזה, ואפילו לא בא לי. אין לי חשק. גם אתמול הייתי צריכה 
ללמוד. היה לי זמן, אבל במקום זה החלטתי... אני לא יודעת... התכוונתי להעביר את היום 
וחצי או  ירדתי לזקיה בבוקר, ובדרך כלל אני מבלה איתה איזה שעה  יפה. בכל מקרה, 
משהו. נשארתי שם כשלוש שעות. ודיברנו, והיא סיפרה לי הכל על המשפחה שלה. זה כל 
כך מדכא. יש לה בעיות כאלה. צחקנו ביחד ושתינו יחד קפה טורקי, ויום אחד אני אלמד 
איך להכין את זה, כי בכל פעם שאני מנסה... היא עיוורת וזקנה והיא בקושי יכולה ללכת, 
והיא מבשלת את הקפה בזמן שאני מתבוננת בה. ואני אפילו לא יכולה להציע לעשות את 
זה, כי אני לא יודעת לעשות את זה. בכל פעם שאני עושה את זה, זה עולה על גדותיו והכל 

נעשה בלגן, וזה גורם לה לעצבנות, אבל שתינו כמה כוסות קפה ובסןף יצאתי משם. 

ההליכה לכותל והמבוכה בחנות ספרים בדרך 
השעה הייתה בערך 12:31 והחלטתי שבמקום לחזור לדירה ללמוד, מה שכל אדם נורמלי 
יעשה, זה היה כל כך נחמד שרציתי ללכת לכותל. אז לקחתי את האוטובוס אל שער יפו 
והלכתי דרך השוק. ובעודי הולכת דרך השוק, יש חנות ממש לפני שאתה מגיע לכותל. 
יש חנות משמאל עם כל מיני ספרים ואני אוהבת ללכת להסתובב ואז אני רוצה לקנות 
את כל הספרים, ואני רוצה לקרוא את כולם, והלוואי שידעתי את כולם בעל פה או משהו. 
הלוואי ויכולתי ללמוד את כולם, אבל אני יכולה פשוט להסתפק רק לעבור ולגלוש מסביב. 

נכנסתי והסתכלתי מסביב. אני תמיד אוהבת ללכת לשם לפני שאני הולכת לכותל. 

בחנות מצאתי את הספר הזה שאני מתה לקנות מאז תחילת השנה, ולאף אחד לא נראה 
שהיה לו, ולא יוצא לי ללכת לחנויות ספרים לעתים קרובות כל כך, והיה להם את זה, וכל 
כך התרגשתי שתפסתי את זה ורצתי לשלם על זה ואמרתי: ״הנה, אני רוצה לקנות את 
הספר הזה״. והוא אמר: ״בסדר״, והוא התחיל לקחת אותו, לעטוף אותו, ואז הוא אמר לי 
כמה זה עלה ופתאום עלה בדעתי: ״אה כן, אני צריכה לשלם על זה״. כל הרעיון שהייתי 
צריכה לשלם על זה, שכחתי לגמרי מההיבט הזה ולא היה לי כסף עליי. זה היה הדבר הכי 
מביך. הוא אמר שזה חמישה וחצי פאונד, ואמרתי: ״אה, אני צריכה לשלם על זה?״ כאילו 

רק הבנתי את עצמי, אז הרגשתי ממש טיפשה. אמרתי: ״אה, אבל אין לי כסף״.

אז הוא אמר: ״זה בסדר, קחי את זה ובפעם הבאה שאת בסביבה תיכנסי ותשלמי על זה״. 
אמרתי: ״לא, לא, תשכח מזה, אני אבוא פעם אחרת״. הוא אמר: ״לא, קחי את זה וכשתהי 
בסביבה תבואי לשלם על זה״. אז לא האמנתי, זה הדבר הכי נחמד. אמרתי: ״בסדר.״ והוא 
היה כל כך נונשלנטי לגבי זה. הוא בקושי הסתכל עלי או משהו. אמרתי: ״טוב, לפחות 
תכתוב את זה איפשהו״. זה עורר בי עצבים שהוא פשוט אמר את זה, והוא אפילו לא רשם 
את זה. הוא חייב להפוך את זה לרשמי, לפחות. כלומר, אני לא רגילה לזה. או תן לי חשבון 
או משהו. אני לא יודעת. הוא אמר: ״לא, אם אני אכתוב את זה, אני אאבד את הנייר הזה, 
יש לי מספיק ניירות שמסתובבות כאן. אני לא צריך עוד אחד עם השם שלך עליו, וחמישה 
וחצי.״ והוא אמר: ״אני סומך עליך. כשאת בסביבה תבואי ותשלמי על זה״. אז לקחתי את 

זה. זה היה הדבר הכי נחמד. רק בישראל, אני מניחה.

ממש  היה  וזה  הצהריים  אחר  היה באמצע  זה  היחידה.  והייתי בערך  לכותל  הלכתי  משם 
נחמד. אני לא יודעת למה. כל פעם שאני הולכת לשם, זה נחמד. לא נמאס לי ללכת לשם. 
לפעמים אני הולכת לשם וחושבת: ״אוי וואו, איזה דבר גדול. אני עומדת מול הכותל״ ובאמת 
אני לא מרגישה כלום ואני רק חושבת: ״תרגישי משהו. את עומדת מול הכותל״, ולפעמים 

אני הולכת לשם ואני פשוט מתחברת. אני לא יודעת למה לפעמים כן ולמה לפעמים לא, אבל 
אתמול, כן. ונשארתי שם הרבה יותר ממה שציפיתי. והלכתי אחורה, והראש שלי פשוט היה 
מלא במחשבות, כל מיני מחשבות ש... אני אפילו לא זוכרת. חזרתי חזרה לתחנת האוטובוס. 
עברתי דרך השוק, ובדרך כלל אני מרגישה כל כך בחילה שאני רצה דרכו בגלל כל הבשר 
שתקוע שם. אני אפילו לא זוכרת שהרחתי משהו. וחזרתי לכאן, והלכתי לספרייה, ובמקום 
ללמוד למבחן במתמטיקה, קראתי את הספר שקניתי. אחר כך הלכתי לשיעור מתמטיקה, 
וזה החזיר אותי לעולם. זה הפיל אותי שוב. ואני לא יודעת, היה לי ערב כל כך נחמד. הכל 
הסתדר. אחר כך למדתי בערב, והלכתי לישון בשעה הגונה. הכל היה מאוד נחמד. אז אני 

רק רציתי לספר לכם על היום שלי. אני לא יודעת למה במיוחד. זה היה פשוט יום נחמד.

הזמנת ההורים לבוא לישראל בקיץ 
והיא העדה שלי, למרות  יושבת כאן  עכשיו, כשכתבתי הביתה... )השותפה שלי לדירה 
שהיא מנסה ללמוד ואני כנראה מפריע לה... ( אמרתי לשותפה שכנראה הדבר הראשון 
שאבא יגיד זה שהוא ניחש שאני לא רוצה לחזור הביתה בקיץ, למרות שמעולם לא הזכרתי 
את זה אפילו פעם אחת, אני דאגתי שהוא יחשוב שאני מנסה להיות ערמומית, ושאני רק 

מדברת על איך אתם צריכים לבוא לכאן, ואני מסתירה את זה.

וכמה  ולראות כמה אני שמחה  יכולים לראות אותי עכשיו  האמת היא, שאם רק הייתם 
המקום הזה מהמם וכמה הוא יפה, כל הדברים האלה שאני כותבת לכם על ישראל, אני 
פשוט חייבת לספר לכם. אתם רק צריכים לראות. אתם רק צריכים לבוא. אני לא כל כך 
מפנטזת, אני לא כל כך בארץ החלומות לחשוב שזה תמיד נהדר ואני תמיד שמחה, אתם 
רואים שלפעמים אני בדיכאון, לפעמים אני חולה. כלומר, גם כאן קורים דברים רעים ואני 
מאוד מודעת לזה וזה לא נעים. תסתכלו עלי. יש לי מבחנים. בכל מקרה, כשאני אומרת 
לכם שאתם צריכים לבוא, אני באמת מתכוונת שאתם צריכים לבוא. ואני באמת חושבת... 
ודיברתי עם דודה ליל והיא מסכימה. היא אמרה את זה עוד לפני שעשיתי את זה, אתם 
כל כך צריכים חופשה, ובקיץ הבית שלנו ]באמריקה, תמיד[ הופך למלון, אז למה לא פעם 
אחת, במקום להפוך את הבית שלנו למלון, למה שלא תעזבו ותלכו למלון משלכם? ותמיד 

יש לכם כל כך הרבה לחצים וכל כך הרבה צרות. אני לא צריכה לספר לכם.

...אני לא צוחקת. איזו דרך טובה יותר לבלות את הקיץ? אתם צריכים לבוא לישראל בכל 
מקרה, ואתם רוצים לבוא לישראל, ואני לא יכולה לחשוב על משהו טוב יותר. אני כל כך 
עסוקה במהלך השנה, כך שאם הייתה לכם הבחירה שלכם להגיע, הזמן הטוב ביותר 
יהיה בקיץ. ואיזו דרך טובה יותר לבלות את הקיץ מאשר בישראל? אני לא יודעת. אנחנו 

יכולים לבלות את זה בנתניה ובתל אביב על חופי הים, אנחנו יכולים לבלות ב .. 

ומה שאתם אומרים על זה שאני לא ריאלית לגבי הכסף, אני מאוד ריאלית. אני חיה על הכסף 
שלי, אני חייבת לתקצב אותו. אני מודעת לכסף ואני יודעת כמה דברים עולים, אבל דבר נוסף 
שאני שמה לב אליו, שהתחלתי להבין הוא, שאם אתה רוצה להוציא כסף על משהו או שאתה 
רוצה משהו מאוד, אז אתה מצליח לעשות את זה. וזה לא מתאים להגיד על משהו שאתה מאוד 
ולבזבז  מאוד רוצה, שאין לך מספיק כסף בשבילו. אם אתה רוצה ללכת בערב הסילבסטר 
הרבה מאוד כסף, אתה יכול לפוצץ בלילה אחד את מה שחסכת במשך חודשים ואתה חושב 

ששווה לפוצץ בלילה אחד. אני אגב, לא חוגגת את הסילבסטר, אני רק נותנת לכם דוגמה.

או אם אתם רוצים לצאת לחופשה, או אם אתם רוצים לצאת לאכול איפשהו או משהו, אז באותה 
דרך. אם אתם רוצים להגיע לישראל, אז זה הרבה יותר, אבל זה גם הרבה יותר הנאה וזה הרבה 
יותר תגמול. ולא רק זה, זה העיקר, אבל אז כדאי שתדעו שזה לא יקר כמו שאתם חושבים. 
ליל סיפרה לי כמה עלה הטיול שבעה שבועות שלה, וזה כמעט כלום. אני חושבת שאם באמת 
הייתם רוצים, אני לא חושבת שכסף זה הדבר העיקרי שיעצור אתכם, אם באמת הייתם רוצים.

בכל מקרה, אני לא יודעת. מי אני שאגיד לכם מה לעשות עם הכסף שלכם?! יש הרבה סיבות 
האחרונות,  אני גרה בשנתיים  איפה  שתראו  רוצה  אני  כל,  קודם  שתבואו.  רוצה  אני  למה 
ואיפה אני אגור בשנתיים הקרובות. וכשאני מספרת על הספרייה, על הכיתות והמורים שלי..

https://www.lizkor.net/post/%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A8-x-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%94


70
התחלת הקשר

קדושת ארץ ישראל
אני לא לוקחת אחריות, אבל מה שאני באמת רוצה לומר זה שלישראל, יש קסם מיוחד בה. 
היא קדושה. ואני לא בדיוק יודעת איך לתרגם קודש, אני יכולה להכניס את עצמי לצרות 
רבות אם אנסה, אבל האמת היא, שאני חושבת שאתם יודעים למה אני מתכוונת כשאני 
אומרת שזה קדוש, אני מניחה שמה שאני באמת מנסה לומר... אני חושבת שהמשמעות 
שונה  היא  כי  קודש?  נפרד. זה שונה מכל דבר אחר. למה שבת  היא שזה  של קדושה 
משאר ימות השבוע, ולמה אוכל מסוים קדוש? כי זה שונה מ... אי אפשר לאכול הכול, אז 
הדברים שאתם אוכלים הם שונים. ואותו דבר עם שמיטה, שהיא השנה שאי אפשר לגדל 

דברים בישראל בשנה השביעית. זו שנה שלמה כי זה שונה. 

יכול להכחיש,  לא חושבת שמישהו  ואני  נפרד.   - פירוש  סוג של  אני חושבת שזה  קדוש, 
במיוחד אתם, שישראל שונה בכל דרך שהיא. אני מניחה שזה שונה לכל אדם, כל אחד 
בדרכו האישית, אבל יש בה משהו מיוחד, ויש בה קדושה מיוחדת. וזה לא דבר סובייקטיבי, 
באמת. זה סוג של אובייקטיבי. עובדה שכל מי שמגיע לישראל מרגיש כך, אבל גם אם הם 
לא הרגישו כך, זה לא אומר שהעובדה לא קיימת. זה דבר קדוש. אני חושבת על זה הרבה 
כי אני כל כך מופתעת, ואני רואה את עצמי עכשיו, ואני רואה את עצמי איך הייתי בקיץ, וזה 
מזעזע אותי כי... אני לא יודעת... אני זוכרת איך הייתי בשנה שעברה, ואני חושבת איך הייתי 
בקיץ. ..אפילו עד לנקודה שבה להיות בישראל או להיות באמריקה עושה הבדל באיך שאני 

מרגישה, ובאופן שבו אני פועלת, ובאיך שאני מסתכלת על דברים, ואיך אני רואה דברים.

למה אני מתכוונת ב׳איך אני מרגישה׳ ו׳איך אני מתנהגת׳? אני לא יודעת. אפשר להגיד 
״מה? אבל היית חולה בישראל ולא היית חולה בקיץ )באמריקה(״. אני לא מתכוונת לזה, 
הרבה  לי  ויש  יורד גשם בחוץ  ואם  להתעורר בבוקר  יכולה  אני  שכאן  מתכוונת  רק  אני 
יותר,  יכולה לראות דברים טוב  יכולה לראות מעל זה, אני  דברים לעשות, איכשהו, אני 
אני יכולה לראות דברים ברורים יותר, ואני יכולה להגיד ״נו טוב, זה דבר אחד״ גם כשאני 

במצב רוח רע, נראה לי שאני חושבת יותר ברור ומרגישה טוב יותר.

אולי זה ניסיון עקר אפילו לנסות ולתאר, אבל אני גם יודעת שאני חיובית, שאני יותר טובה 
כאן. אני מרגישה הרבה יותר טוב בכל המובנים. אני פשוט מרגישה הרבה יותר נורמלית 
כאן, וכל כך הרבה יותר בריאה כאן. וזה נכון לגבי כל אדם, לא רק ממני. ואני מדברת 
במונחים של אני ואני, אבל זה נכון לגבי כל אחד. אני חושבת שמקומו של כל יהודי הוא 
בישראל. ובגלל זה יהודי מרגיש טוב יותר בישראל. אבל אני לא אכנס לזה, כי יש הרבה 

מה להגיד, והנה אני חוזרת שוב, מנסה לחשוב מה התגובה שלכם. שכחו מזה.

קודם  לי  סיפרה  בדיוק  ורחל  כאן.  טוב  יותר  תרגישו  שאתם  חושבת  אני  האישית,  ברמה 
היקרה,  ״מימי  אומרת,  היא  שלה.  לחברה  כותבת  והיא  לחברה,  מכתב  כותבת  היא  איך 
השמש זורחת״. והיא מציירת תמונה של השמש זורחת. והיא אומרת, ״וחתול מפיל את פח 
האשפה.״ ורק דברים קטנים כאן, אתה מתפוצץ מהם. או שהאבנים כל כך יפות, או שאני 
לא יודעת. זה נכון אולי יש דברים יפים יותר בעולם. זו הקדושה שעושה את זה כל כך מיוחד. 

הדבר היחיד שמכרסם אותי כאן בישראל - זה לא להיות בבית, זה לא להיות עם המשפחה 
על  התגברתי  מרילנד.  ספרינג,  מסילבר  לי  אכפת  כך  כל  לא  איתכם.  להיות  לא  זה  שלי, 
הגעגועים לשם, אבל על הגעגועים לאנשים אי אפשר להתגבר עליהם, כמובן, למעשה, זה 
גדל כל הזמן. אני מניחה שזה אומר שזה אמיתי. אני לא יודעת. אני מתגעגעת אליכם מאוד. 
וכמובן, כמו בשנה שעברה אני מאוד מתגעגעת למקום, לשינוי של הכל והכל, אבל עכשיו 

התרגלתי לזה. יש לי את השגרה שלי כאן.

איך  יודעת  לא  אני  אתכם.  לשכנע  איך  יודעת  לא  שאני  הוא  לומר  רוצה  שאני  מה  כל 
להראות לכם בלי שאתם כאן כדי לראות בעצמכם. זה כמו לתאר לאדם עיוור, נגיד על 
מה  לכם  לתאר  יכולה  לא  אני  אופן,  באותו  אז  בעצמו?  אותם  רואה  שהוא  בלי  צבעים, 
המשמעות של ישראל, ואיך היא פועלת, ובאמת כמה היא נהדרת כאן, בלי שאתם כאן. 
וחשבתי שאני יכולה, חשבתי שאוכל להצליח. לא הצלחתי להבין, ״למה לא? למה שאני 
לא אצליח? אם אני מרגישה ואני מבינה את זה, ואני מבינה את זה טוב מאוד, אז למה 

שאני לא אוכל להסביר לכם את זה?״

לא היה סיכוי שיכולתי להסביר לכם את זה כשהייתי באמריקה, כי שנינו היינו באמריקה 
ולא הצלחתי בכלל בקיץ לספר לכם. כל כך רציתי להראות לכם כמה  וזה היה רחוק. 
שאני שמחה וכמה נהדר כאן, ואני לא מוכנה לוותר על ההרגשה והאהבה וכל מה שיש 

לי במדינה הזאת. אני לא יכולה לתאר את זה. 

אני לא מדברת רק מעל הראש, אני לא מדברת כמו תלמידה בכיתה ח׳ או משהו כזה, 
אני מדברת ממש ברצינות. אני נשמעת כמו תינוקת קטנה בקלטת הזו. שמעתי את הקול 
שלי לפני שנייה ואני נשמעת כאילו אני בערך בכיתה ח׳, אבל מה שאני אומרת עכשיו, 

זה דברים שהם לא רגשיים, הם דברים רציונליים, הם דברים שחשבתי, לא רק הרגשתי.

והקיץ הזה )שהייתי באמריקה( לא הצלחתי בכלל כי כל מיני דברים, כל מיני סיבוכים בתוכי, 
פלוס כל הגורמים החיצוניים, כל החברה והצרות וכל זה והעבודה במחנה ועייפות וכל זה, 
אז זה באמת אפילו לא היה הדבר הכי נעים כל הזמן, לפחות עבורי, להיות מאוד כנה, זה 
היה כל כך מלחיץ עם הרגשות שלי והכל. הרגשתי כל כך רע כל הזמן, כי רציתי כל כך 
לדבר ]אתכם וזה לא התאפשר[ וזה היה פשוט מאוד מתסכל, כל העניין, ולא הצלחתי להבין 
למה. ואפילו ראיתי שכשכתבתי לאלי, שגם אנחנו התקשינו לתקשר, הוא כתב דברים שאני 
לא הבנתי מה הוא אומר וכתבתי לו בחזרה והוא לא הבין אותי, והרגשתי שאני משתגעת, 

אני לא יודעת. אף אחד לא מבין ואני לא מבינה את עצמי, ולא ידעתי למה זה קורה.

עכשיו אני מבינה יותר בבירור. איך יכולתי לדבר על ישראל, כשאף אחד מאיתנו לא היה 
בישראל? במקרה הטוב, יכולתי פשוט לספר לכם זיכרונות ולהראות לכם תמונות ולספר 
לכם סיפורים ולספר לכם אותם יפה כך שתהיה לכם הרגשה טובה, אבל אפילו זה לא 
מספיק. אז כשאני אומרת שאני באמת רוצה שתבואו לישראל, מה שאני מתכוונת הוא, 
שאני רוצה שתבואו לישראל כדי שתוכלו לראות בעצמכם. אני מרגישה כמו אידיוטית, 
כי אני חושבת שאני נשמעת כמו אחת.., כשאני יודעת שמה שאני אומרת הוא נכון ונכון.

על  סומכים  אתם  אם  עליי.  לסמוך  חייבים  אתם  באמת.  עליי.  לסמוך  צריכים  רק  אתם 
משהו שעשיתי אי פעם, לא משנה מה אתם חושבים עליי, תבטחו בי, במה שאני אומרת 
אני,  איפה  שתדעו  כדי  המקומות  את  לראות  מלבד  העיקריות,  הסיבות  אחת  זו  עכשיו. 
ושתהיו בחופשה וכל הדברים האלה. אני מאוד רוצה שתבואו כדי שתראו מה זה ישראל, 
כדי שכשאני אומרת שאני רוצה להתיישב ולחיות כאן, זה לא בדיוק בשביל הנוחות שלי, זה 
לא בגלל שאני רואה שזה נחמד פה, וזה יותר נחמד מאמריקה ואני מפחדת מאמריקה ואני 
רוצה לבוא לכאן, ולכן זה יהיה לי הכי נוח. זה לא רק זה, זה מה שאני צריכה לעשות. זה 
הדבר הנכון עבורי לעשות. וזה המקום שלי. כאן אני יכולה לעזור בצורה הטובה ביותר. אני 
לא אומרת שכאן זה יכול לעזור לי בצורה הטובה ביותר, זה המקום שבו אני יכולה לעזור 

בצורה הטובה ביותר בכל דרך, או בדרך שלי.

כל אדם יכול לעזור בדרכו, ולכל אחד יש את הכשרונות המיוחדים שלו שהוא יכול לעשות, 
והוא יכול לתרום והוא יכול לתת, והדרך שלי, נמצאת כאן בישראל. למעשה, אני חושבת 
שכל היהודים נמצאים כאן בישראל, אבל כשאני אומרת שאני רוצה לחיות בישראל, אני 
רוצה שתבינו למה אני כל כך אסירת תודה בכל יום שאני כאן. ואני באמת אסירת תודה 
על זה שאני כאן. אני באמת מעריכה את זה. ולגבי שאבא אומר ״טוב, זה אומר שהיא לא 
מגיעה בקיץ״, האמת היא, שלא חשבתי על זה הרבה, אבל במהלך הקלטת הזו אני מאוד 
רוצה שתבואו בקיץ. והאמת שאני לא כל כך רוצה לנסוע לוושינגטון בקיץ. אני מרגישה 
יכולים  שאתם  יודעת  אני  שם מתוסכלת.  הרגשתי  שם.  חנוקה  מרגישה  אני  שם.  מתה 
לומר: ״מה זאת אומרת הרגשת חנוקה? כל מה שעשית היה לשכב ולא לעשות כלום.״ 
מה שלא כל כך נכון, אבל למה הייתי כזאת? אני לא יודעת. אני אדם אחר שם. אני אדם 
אחר. אני כמו בבית קברות שם. אני מדברת חזק מאוד רק בגלל שאני לא מוצאת את 
המילים וזה מאוד מאוחר בלילה, אבל אני לא כל כך רוצה לחזור הביתה בקיץ, אני רוצה 
שתבואו לכאן. אני אומרת לכם, הדבר היחיד שאפילו גורם לי להסס, זה בשביל לראות 
אתכם, זה לראות את כולם כמובן, אבל אלה הרגשות שלי. הייתי מעדיפה מאוד לא לבוא 
בקיץ, ומאוד הייתי רוצה שתבואו. בעיני זה הדבר הכי חשוב בעולם. אני חושבת שהגיע 

הזמן ואני חושבת שזה הכרחי. 

אני לא יודעת לגבי הקלטת הזו. יש לי כרגע התלבטות בתוכי, קרב גדול, מלחמה גדולה, 
שאני  הקלטת  בתחילת  ממש  החלטתי  לא,  אבל  בכלל,  זה  את  לשלוח  צריכה  אני  אם 
הולכת פשוט לדבר ולומר מה אני באמת מרגישה. לעתים קרובות מאוד בכתיבת מכתבים 
אני ממהרת, או כשאני מכינה קלטות, אני מספרת דברים ולא תמיד נכנסת למה שאני 
ואסביר  אשב  אני  אחד  שיום  או  לבד.  אהיה  כשאני  ״ובכן,  חושבת:  אני  תמיד  מרגישה. 
הכל״, אבל כשאני לבד, אני רואה שגם אני לא ממש מצליחה וכשאני יושבת ומתכננת את 
זה, גם אני לא ממש מצליחה. אולי עכשיו, כשאני רק מדברת מהלב, אולי עכשיו משהו 

יעבור. אני לא יודעת. אני מתפללת שזה יקרה.

תבואו הקיץ לפגוש את אלי, כדי שתוכלו לראות בדיוק מי זה האלי הזה, מר X הגדול הזה. -קטעים מתוך קלטת להורים
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מערכת היחסים עם אלי
ואז כמובן שהסיבה האחרת שאני רוצה שתבואו בקיץ, היא כי אני רוצה שתפגשו את אלי 
..סוף סוף. זו עוד סיבה. זו גם סיבה מאוד חשובה. אמא, אמרת בקלטת שלכם שנראה 
אלי הם  ועל  שאני מתחמקת מהנושא. אמרת ששני הנושאים האלה על חזרה הביתה 
עניתי לשאלותיך. במובן מסוים  כל השאר  ועל  נמנעת מהם,  לך שאני  השניים שנראה 
את צודקת שאני נמנעת מהנושא של אלי, אבל זה לא ממש במודע, זה סוג של תת מודע 
שאני עושה, כי זה עוד אחד מאותם דברים שאני כל כך רוצה לדעת ולהבין, שאני אף פעם 
לא מרגישה מספיק, ואני רק מרגישה שאני יכולה לגרום ליותר אי הבנה, כך שאני פשוט 
ממיינת ואומרת לעצמי לא להזכיר את זה וחושבת שיום אחד אני אסביר את זה טוב מאוד.

כך  כל  לא  שזה  לכך  הסיבה  אלי,  על  מדברים  כשאנחנו  אלי?  על  לכם  לספר  עלי  מה 
מוצלח, כי אנחנו מדברים אחד על השני ולא מדברים אחד עם השני. מה שאני מתכוונת 
ב׳אחד אל השני׳ הוא שכשאני עם אלי אנחנו מקשיבים למה שהאדם השני אומר ומבינים 
את המילים. אנחנו לוקחים בחשבון ומבינים את המילים, אבל אנחנו לא באמת לוקחים 
את זה ללב שלנו ואנחנו לא באמת בולעים את זה ומנצלים את זה ומתייחסים לזה. אני 
חושבת שאחת הסיבות היא, כי כל אחד מאיתנו מתחיל מנקודת מבט אחרת, אז אנחנו 

מסתכלים על זה אחרת. ואני מניחה שזה דבר די 
נורמלי. זה דבר נורמלי ביותר.

למה? בגלל זה פגשתי את אלי כאן, ועברתי איתו 
אמריקה,  של  במסגרת  הייתי  ולא  דברים,  המון 
והחברה של אמריקה, וחוקים אמריקאים, ורעיונות 
היהודית,  החברה  במסגרת  הייתי  אמריקאים. 
והייתי בישראל,  יהודיים.  ורעיונות  יהודיים,  וכללים 
שלי  בכללים  והייתי  יודעת...  לא  אני  והייתי... 
ובמחשבות שלי. הייתי חופשיה לגמרי. האבולוציה 

הייתה מאוד מאוד טבעית.

אחרים,  ומדיבורים  ממני  מרחוק  זה  על  ושמעתם 
עם  באמריקה  כשאתם  זה  על  חושבים  ואתם 
רעיונות אמריקאים. אני יודעת שאני עושה עבודה 
ומדברים  יושבים  אנחנו  מקרה,  אבל בכל  נוראית, 
אני  אמריקאים.  רעיונות  מאוד  מבינה  ואני  זה,  על 
מאוד עדיין ספוגה בהם וברעיון לפגוש הרבה הרבה 
ואת זה  לי,  ולחפש את האחד שהכי מתאים  בנים 
שיהיה לי הכי נוח איתו ושאהיה הכי מרוצה ממנו. 

לקנות שמלה  כמו  בן, זה  עם  לי פעם שלהתחתן  וכמו שסבתא אמרה... סבתא אמרה 
חדשה - מנסים המון עד שמוצאים את המתאימה ביותר. וכשהיא אמרה את זה, התחשק 
לי לסטור לה, מצד אחד, כי זה עשה לי בחילה, המחשבה על זה. מצד שני, זה פשוט נראה 
כל כך הגיוני וזה נכון. כלומר, זה נכון. זה מה שתמיד חשבתי. זה בערך מה שאני חושבת.

ואני חושבת שזה לא בצורה כל כך שטחית, אבל אני חושבת שזה מה שאתם חושבים 
אני  ועכשיו  אני לא חושבת שזה ככה. רק רגע. בסדר. לקחתי הפסקת קפה  גם, אבל 
אני  מה  בדיוק  לכם  להגיד  זה  היותר,  לכל  כאן,  לעשות  יכולה  שאני  מה  כל  ממשיכה. 
מרגישה, בדיוק מה קורה, ולקוות שתנסו להסתכל על זה מנקודת המבט שלי, ותראו מה 
זה והכל, כי בניגוד למה שאולי נראה, אני לא מסתירה מכם שום דבר, זה יותר מדי גדול 
מכדי לרצות אפילו להסתיר. כלומר, אין מה להסתיר. זה דבר נפלא מאוד וכמובן שאני 

רוצה לחלוק את זה איתכם.

ואז אני חושבת, טוב, עדיף שלא תדעו  אני פשוט תמיד חוששת שאתם תבינו לא נכון, 
בכלל מיד. ואז כשאתם לא יודעים ולא מתעצבנים, אני לא רוצה שתגידו שום דבר פזיז 
אפילו בלי לדעת באמת. אני לא יודעת למה אני מדברת כל כך הרבה בהכללות, אבל בכל 
מקרה, זו אחת הסיבות שבגללן אני הייתי רוצה שתבואו הקיץ לפגוש את אלי, כדי שתוכלו 

לראות בדיוק מי זה האלי הזה, מר X הגדול הזה או משהו כזה.

הוא באמת אדם, והוא באמת אנושי, והוא לא מפלצת, והוא לא פריק, והוא לא מר נפלא, 
נורמלי, אני מניחה. אבל מה שאני רוצה  100% אנושי. הוא  והוא לא מר אמריקה. הוא 
להסביר לכם זה... איך אני אמורה להגיד? אתם צריכים לדעת שמה שאני אומרת עכשיו, 

אני שוקלת בזהירות רבה את המילים שלי, אני חושבת, ואולי בסוף, אני אגיד לכם שלא 
הייתי. אני צריכה לראות איך זה יוצא.

בכל מקרה, אלי ואני... זה לא .. לומר שלא יצאתי עם הרבה בנים או משהו. האמת היא 
שיצאתי עם הרבה. אתם פשוט חושבים עליי שלא יצאתי עם הרבה, אבל פעם אמרתי 
רק  עבורי. זה  לא הצדקה  לכם עכשיו, זה בכלל  אומרת  למרות שכשאני  את זה,  לכם 
להקל על דעתכם, למרות שבעיני, זה בכלל לא משנה אם אי פעם יצאתי עם בחור אחד 
כל חיי לפני שפגשתי את אלי, אבל אני רק רוצה להזכיר שאמרתי לכם פעם, ואתם יכולים 
לשאול את בריין. כאן אנשים לא יוצאים לדייטים כמו שעשו בימינו בתיכון, זה סוג אחר של 

הכרות. הכל סוג אחר של מפגש או מערך חברתי או משהו.

מאוד  שהיינו  מהאקדמיה  שלי  הוותיקים  החברים  כל  ובין  הספר  ובית  שלי  התיכון  בימי 
קרובים, פגשתי כנראה יותר בנים ממה שאני חושבת שיש לכל בחורה ממוצעת, והייתי 
חברה וקרובה עם המון. אני חושבת שאם תחשבו על זה שנייה אחת, תראו שזה נכון. 
ובארץ, גם בשנה שעברה הכרתי גם הרבה בנים, ויצאתי עם כמה ופגשתי הרבה אחרים. 
אני לא יודעת, אני נשמעת כאילו אני עושה רציונליזציה עבור עצמי ומצדיקה, אבל אני 
לא. אני רק אומרת את זה באמת למען אמא, 

אז היא פשוט תקל על דעתה.

אני כן יודעת מה אני רוצה. ואני כן יודעת מה 
כך  כל  לא  זה  שבעיני,  למרות  מבחוץ,  לחפש 
איך  יודעת  ממש  לא  אני  כי..  בכלל,  משנה 
מערכת  כל  ואני,  אלי  אבל  זה,  את  להסביר 
היחסים שלנו היא לא עניין של מהירות, עניין 
מסובך.  ומאוד  ארוך  מאוד  זה  התאהבות,  של 
יחסים  מערכת  כל  כמו  חושבת,  אני  פשוט, 
עמוקה, וזה מאוד חזק, וזה עבר הרבה מאוד, 
והכרנו טוב מאוד כמעט בכל דרך ובכל מצב, 
והספקנו להבין אחד את השני באמת, ולהכיר 
אחד את השני, וזה גם לא כל כך חשוב. אני לא 
יודעת מה אני מנסה להגיד. אני חושבת שזה 
אפילו יותר חסר תועלת מלנסות להסביר לכם 

על ישראל. אני לא יודעת.

מה  על  ודיברנו  ביחד,  ולמדנו  ודיברנו,  ישבנו 
לעתיד  רוצים  אנחנו  ומה  ביחד,  מצפים  אנחנו 
שלנו, ודיברנו באופן אינדיבידואלי, מה אנחנו רוצים ולמה אנחנו שואפים והכל. וזה מאוד 
דומה. ולמדנו הרבה ביחד, וגדלנו הרבה ביחד, כי מאז שהכרנו, קרו הרבה הרבה דברים. 
אני לא חושבת שזה לא מקרי שנפגשנו בשנה שעברה, וזה לא מקרי שהוא הפך דתי בזמן 
שהוא נפגש איתי. כלומר, כל הדברים האלה קרו בבת אחת, והכל מאוד חתם הרבה דברים. 

ויש מילה בעברית, .. ואני לא מצליחה לחשוב מה זה באנגלית, וכשאצליח זה יהיה טוב.

איחדנו הרבה מהדרכים שלנו להסתכל על דברים ולראות דברים. אני לא יכולה להסביר 
את זה. זה מאוד מאוד ייחודי, הדרך שבה אנחנו מתנהגים אחד עם השני. זה מאוד מאוד 
ייחודי. זה ייחודי בכך... איך אני אגיד לכם? זה לא שיוצאים לדייט והבחור לוקח את הבחורה 
והם נהנים מאוד. אני לא יודעת איך בדיוק הם יודעים שהם אוהבים אחד את השני, ואני 
לא יודעת בדיוק איך הם מסתדרים. הם פשוט יוצאים להרבה דייטים, או משהו כזה, עד 
שהם מחליטים שהם רוצים להתחתן ואז הם מתחתנים. אני לא יודעת. אבל אלי ואני, ובכן, 
כל אחד מאיתנו רציני לגבי חיינו, ואנחנו רציניים לגבי מה שאנחנו רוצים לעשות. אני לא 
מתכוונת שאנחנו אף פעם לא מחייכים או צוחקים, לא לזה אני מתכוונת ב׳רצינות׳. אנחנו 

רואים את החיים שלנו ביחד. אנחנו רואים את העתיד שלנו ביחד.

יכולה להסביר לכם את זה, אבל אם  למעשה, אנחנו לא רואים את זה אחרת. אני לא 
הייתם יודעים, אז הייתם רואים שזה הדבר הכי טבעי בעולם עבורי ועבור אלי להיות ביחד, 

והרעיונות שלנו... לא רק כרעיונות שלנו, אלא הכל עלינו. 

אני לא יודעת. מחוסר מילה טובה יותר, אני ממשיכה לומר רעיונות, אבל אני רק מתכוונת 
לרעיונות שלנו, להשקפה שלנו, לכל החיים שלנו, לכל העתיד שלנו. שנינו מתאימים זה 

התחלת הקשר

לזה כל כך טוב. זה ....זיווג משמיים, זו המשמעות של זה. זה אומר שאנחנו תואמים את 
הרעיונות שלנו. אני ממשיכה להשתמש במילה הזו שוב, אבל כל האני שלנו תואם כל כך 
טוב. זה לא אומר שאנחנו מסכימים בכל דבר, כי אני חושבת שכמעט כל דבר בעולם כולו 

אנחנו חלוקים עליו, אבל זה לא משנה לגבי הדברים, אבל אנחנו כל כך מתאימים.

אתם מבינים, מה זה אדם אחד? אדם אחד שהוא לא משהו. אבל בעולם הזה, העולם הזה 
מורכב מיחידת המשפחות. המשפחה היא היחידה, המשפחה היא הדבר היחיד. ואלי ואני, 

כמשפחה, כיחידה, זה מאוד חיובי. זה מאוד נכון.

רגשותיו  את  לבטא  שיכול  מישהו  או  ויטמן,  וולט  והייתי  הלוואי  תקווה.  חסר  מאוד  זה 
באצילות רבה או משהו, ולהסביר לכם. הלוואי שהייתי משוררת, כדי שאוכל לומר לכם 
בדיוק למה התכוונתי, אבל אני לא. למעשה, אני ההיפך. אני מתקשה מאוד להסביר למה 
אני מתכוונת, אבל כל מה שאני רוצה לומר הוא שאנחנו אוהבים אחד את השני מאוד, 
מאוד, מאוד. וחוץ מזה, אנחנו מאוד רציניים. כשאני אומרת שאנחנו רציניים אחד כלפי 
השני, אני לא מתכוונת שאנחנו רציניים, שאנחנו עומדים להתחתן, אבל אנחנו רציניים 
לגבי מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רציניים לגבי התוכניות שלנו, ואנחנו רציניים לגבי 

איך אנחנו רוצים לחיות את חיינו ואיפה.

אנחנו עושים את זה במונחים של ״איך אנחנו יכולים לתרום בצורה הטובה ביותר״. עכשיו 
אתם חושבים: ״איזו מחשבה נאיבית, איך את יכולה לתרום בצורה הטובה ביותר ולתת, 
ואני אבזבז את  ונחיה מצדקה  אני לא מתכוונת שנחיה כעניים  וכל הדברים האלה?!״. 
חיי כשאני מתחננת בפינת הרחוב כדי שאלי יוכל ללכת וללמוד או משהו, אני בכלל לא 
הזה  הזמן  עכשיו?  לעשות  מנסים  אנחנו  מה  עכשיו?  עושים  אנחנו  מה  לזה,  מתכוונת 
מהי  מבררים  אנחנו.  מי  בדיוק  לדעת  שנינו  מנסים  אנחנו  שבו  הזמן  הוא  ועבורו  עבורי 
להסתובב  משמעותה  אין  אבל  טובה,  תכונה  זו  אמיתית?  ענווה  מהי  אמיתית?  צניעות 
ולומר: ״אני כלום. אני מסכן״. יהודים תמיד היו, בכל המאות, נשברים והכל. להיות צנוע, 
אין פירושו להתחבא, שהכל מכווץ בפינה, זה אומר לדעת בדיוק מי אתה, ולדעת בדיוק 
ולחיות את עצמך, להיות עצמך,  והרעות שלך,  ולדעת את הנקודות הטובות  מה אתה, 
להיות אתה. ואלי ואני גילינו שכשאני אני, וכשהוא הוא, ואנחנו מתאימים את העולם ביחד 

ולהיות עצמנו, אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה. 

אם כולם היו עצמם, אם כולם היו מה שהם אמורים להיות, במקום לנסות להעתיק את 
כולם. אם כולם היו עושים מה שהם אמורים לעשות, אם נשים הן נשים וגברים הם גברים, 
והמלכים הם מלכים, והמשרתים הם המשרתים... אני לא מסבירה את זה טוב, אלא דרך 
למידה, ודרך תכנון, ולא על ידי דחיפות לתוך דברים, ולא על ידי חוסר אחריות, אבל אלי 
ויודעים בדיוק מה אנחנו. נמצאים ביחד.  ויודעים בדיוק מי אנחנו,  ומבינים,  ואני מזהים, 
ואנחנו יכולים לבנות את החיים שלנו, וזה יהיה הכי פרודוקטיבי, והכי שמח, והכי נורמלי, 

בריא, ומועיל ואני באמת לא מסבירה טוב. אני לא יודעת.

אני שולחת את הקלטת הזו, אני עושה עבודה גרועה מאוד. אני באמת לא יכולה לצפות 
מכם להבין. זה משהו שלא נאמר לעתים קרובות, אבל אתם פשוט מקבלים את המילה 
שלי. אני לא יודעת. כשאתם אומרים שאני לא נשמעת רצינית לגבי יציאה עם אנשים אחרים 
וכל הדברים האלה, קודם כל, אף אחד לא שאל אותי. אין שום דבר שאני יכולה לעשות 
בקשר לזה באמת. ושנית, אני לא מעוניינת באף אחד אחר. אני לא מעוניינת באף אחד 
אחר. אני לא יודעת, אני מניחה שזה די ברור. זה כאילו מצאתי את השמלה שמתאימה לי, 
ואם לא הלכתי לקניון לנדוור, וטייסון קורנר, וקניון מונטגומרי.. אני מצטערת והכל, אבל 
אני בת 20, ואם אני תמימה בגיל 20, אז זה מה שאני הולכת להיות בשארית חיי, 

וככה אני רוצה להיות.

ולהתחתן  ואני לא ממהרת לשום דבר. אני לא ממהרת להיכנס  כלומר, אני כמו שאני, 
מחר. מה התוכניות שלנו... ברור שאנחנו לא במצב פיננסי כלשהו כדי להצליח להתחתן. 
בכלל, אנחנו לא. ואלי לא רוצה להתחתן, וגם אני לא רוצה להתחתן, עד שיהיה לנו אמצעי 
תמיכה כספית. וזה אומר מבחינתי שאני יכולה לעבוד, ומבחינתו, לגבי התוכניות האלה 
והכל, יש הרבה הרבה זמן לדבר על זה והכל. אני לא יודעת אם הסברתי את זה טוב, אני 
לא יודעת איך להסביר הכל בקלטת אחת, אבל אל תדאגו. אנחנו לא מתכננים להתחתן 
או משהו. אם נתחתן, אנחנו לא מתכננים להתחתן במשך זמן רב. שנה וחצי או שנתיים. 

לפחות עד שאסיים כאן. לא רק בגלל סיבות חיצוניות. אני רוצה שתפגשו אותו, ואני רוצה 
שתתחלקו באושר שלי. אני לא רוצה להיות בהגנה. אני לא רוצה לשבת כאן עם סיוטים 
שאתם הולכים לכעוס ולהתעצבן, ואתם הולכים להיות... אני לא יודעת מה, כי אני כל כך 

מודאגת ומפוחדת, כי לא פגשתם אותו.

ואני יודעת שיש לכם כל מיני רשמים רעים ממנו מבלי שראיתם אותו מעולם, בגלל כל 
העסק הזה של למידה. אני יודעת שזה מאוד מוזר ומאוד קשה. לכן אני רוצה שתבואו 
ותראו בעצמכם. אני לא יודעת. אבל בכל מקרה, כדי להרגיע את דעתכם עד אז, אתם 
צריכים לדעת שאני מאוד מאוד שמחה. ואני מאוד מאוד בטוחה בעצמי, ואני מקווה שלא 

אכזבתי אתכם יותר מדי, אבל ביקשתם ממני להסביר וניסיתי להסביר את זה. 

תבואו הקיץ לפגוש את אלי, כדי שתוכלו לראות בדיוק מי זה האלי הזה, מר X הגדול הזה. -קטעים מתוך קלטת להורים תבואו הקיץ לפגוש את אלי, כדי שתוכלו לראות בדיוק מי זה האלי הזה, מר X הגדול הזה. -קטעים מתוך קלטת להורים
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כמה שנים לאחר המחנה קיץ באמריקה, פגשתי את דבי שוב. הפעם בארץ, בשנת 1973, 
אני הגעתי לבית משפחת הורביץ לעשות אצלם את השבת כי אני קרובת משפחה שלהם, 
באותה שבת גם דבי הייתה שם אצל טובי חברתה, אחות של אלי. גם אלי הגיע בדיוק לפני 

שבת והיה לו שיער פרוע כזה, אם הייתה לו כיפה, אז אני לא ראיתי אותה. 

במהלך השבת ישבנו ודיברנו ואלי הזדנב מאחורינו וקרקר סביבנו חלק מהזמן. במוצאי 
שבת דבי סיפרה לי שהיא ואלי הולכים לשמוע שיעור של הרב צבי יהודה בישיבת מרכז 

הרב בקרית משה.

העברית של דבי אז הייתה מאוד גרועה, הרבה יותר גרועה משלי, כי היא לא למדה בבית 
ספר יהודי ממש )רק כמה שנים ביסודי(. 

הסתובב  הזמן  כל  הוא  נכנס,  לא  אלי  משה,  בקרית  לשיעור  הלכנו  אליהם.  הצטרפתי 
ברקע. אנחנו, יחד עם כל הנשים, ישבנו שם באיזה כוך והיה שם איזה רמקול קטן שכל 
הנשים ישבו סביבו וניסו להקשיב לשיעור. ראיתי את דבי כותבת כל מילה, למרות שהיה 
מאוד קשה להבין. אחרי השיעור דבי יצאה בהתפעלות ואמרה ״איזה שיעור נפלא היה, 

איזה פלא״.

שאלתי אותה ״את רוצה להגיד לי שבאמת הבנת משהו מכל השיעור הזה?״ דבי השיבה 
״אני כתבתי, חלק הבנתי וחלק גדול לא הבנתי, אבל בבית אנחנו נשב ונשקיע ואנחנו נבין 

את כל מה שהיה שם, אבל זה היה נפלא״

ההתלהבות זו תכונה שאפיינה אותה, זה מה שראיתי אצלה לכל הדרך )גם כשעבדנו יחד 
באולפנה בקרית ארבע( הדברים הפשוטים מאוד בחיים, בשבילה היו בהתפעלות מאוד 
הייתה שואפת  וכמו מגנט  הייתה נפש שהתחילה מאיזשהו מקום  גדולה. בשבילי דינה 
למעלה וסוחפת אתה עוד. הרצון שלה להגיע למעלה, מהמקום שהיא התחילה, היה דבר 

שתמיד עשה עלי רושם. ההתלהבות שלה תמיד עשתה עלי רושם ושאף אותי למעלה.

אני חושבת שאם היה לה תסכול באולפנה, זה שהיא הרגישה לפעמים שיש בנות שסתם 
רוצות ללמוד ולא מתלהבות מזה. עד היום מכל דבר ממנה אפשר להתפעל.

אלי הזדנב מאחורינו וקרקר סביבנו חלק מהזמן

אדי רוזנבלו, חברה וקרובה של דינה

עכשיו חזרתי מהמורה שלי שראתה אותי מלמדת והיא אמרה שאני מאוד טובה ונתנה 
לי מבחנים  יש  יום, בנוסף  כל  לימדתי   - לי שבוע די עמוס  עידודים. אז היה  מיני  לי כל 

במתמטיקה ו-3 עבודות )לא מסתדרת( - הצילו!!! 

כרגע, אני יושבת בדירת חברה שלי, אסתר, זו שהלכתי אליה לחדרה, היא חולה, ואני 
אז  רש״י,  ב״דברים״  בחינה  היום  לעשות  אמורה  הייתה  היא  וגם  אותה,  לבקר  באתי 
הם נותנים לה לעשות את זה כאן בחדר שלה, אז הבאתי לה את זה ואני כותבת לכם 
בזמן שהיא עושה את הבחינה, ואחר כך נלמד משהו. דרך אגב, אמא, אני לובשת אחד 
מהסוודרים שהכנת לי והיא ממש אוהבת אותו - בכל פעם שאני לובשת אחד מהסוודרים 

״שלך״ היא ממש משתגעת, אז היא ביקשה ממני לספר לך כמה הם יפים. 

אמא, אני לובשת אחד מהסוודרים שהכנת לי והיא ממש אוהבת אותו

דבי וולף
קטע ממתב להוריה בשנת לימודיה ב״מכללה״

טובי )אחות של אלי( היא אמנם בת יחידה במשפחה, אבל למעשה כבר מגיל צעיר היא 
אימצה לעצמה אחות. אני עברתי חלק משנות התבגרותי כבת בית במשפחה. כשעליתי 
ארצה הבית שלהם היה ביתי. אף אחד לא שם לב בהתחלה שלא רק חברה טובה והורים 

מאמצים יש לי בבית, אלא יש לי גם מחזר, בחור קצת לא שיגרתי התוהה או טועה.

כשהחל הקשר להתפתח, התייעצתי עם סבא, אביו של הבחור, אם להמשיך את הקשר 
עם הבחור המופקר הזה. סבא אז אמר: ״אענה לך בתור רב - הקשר הוא מסובך, אבל 
ותכננו  רציניים  יותר  קצת  להיות  התחילו  העניינים  כאשר  אך  בדרכך״.  המשיכי  רצוי. 
אם  טוב  טוב  לחשוב  עלייך   - לשלומך  הדואג  אבא  לך בתור  ״אענה  סבא  טען  חתונה, 
להסתבך עם הבחור הזה. הוא איננו יציב, יש לו תקופות ומצבי רוח ורצוי שתנתקי את 

הקשר״. ]אלי מקשיב ומגיב בהומור ״למה לא הקשבת לו בכלל?!״[

דינה הורביץ
מתוך דברים שנשאה במסיבת יובל שנות נישואין להוריו של אלי

אענה לך כאבא הדואג לשלומך, רצוי שתנתקי את הקשר עם 
בננו אלי

צריך גם להדליק את התנור

הרבנית אסתר לבנון, חברה

החיוך של דינה
כששתינו למדנו יחד ב׳מכללה׳ )בבית וגן בירושלים(, פעם שאלתי את דינה ״את אף פעם 

לא כועסת? אף פעם לא קשה לך?״ תמיד היה לדינה חיוך, זה לא היה חיוך 
של פשטות או רדידות, זה היה חיוך של קבלת הדברים בפרופורציות הנכונות. 
עבורי זה היה אתגר שליווה אותי ולמדתי ממנו - להיות כמו דינה ולקבל הכול 

בחיוך ולא בקושי. דינה תמיד הייתה דמות בשבילי.

סיבוכי הריון
לדינה הייתה הבנה וכוח אינסופי בנושא של משפחה גדולה ולהביא ילד לעם ישראל. היה 
לה רצון ודבקות במטרה, גם כשצריך טיפולים ולשכב ולהישמר, זה היה משהו ממש לא 
פרופורציונלי, רק מי שליווה אותה ושמע אותה בכוחה האדיר יכל להתרשם. פעמים רבות 
כשנשים שצריכות טיפולי פוריות או להיות בשמירת הריון שואלות אותי עד כמה צריך 

להשתדל, תמיד אני מספרת להם על דינה, תמיד.

זה היה מין דבקות במטרה, המילה קושי לא התלוותה בכלל לנושא הזה, זה מעל ומעבר 
לכל פרופורציה ולכל כוח אנושי, עם הבנה של השליחות הזאת של להיות ׳אם כל חי׳, 

ממש להעריץ, יותר מאשר להעריך, לא יאומן.

העוגה של דינה
כשלמדנו יחד, שתינו היינו מאורסות באותו זמן והבני זוג שלנו למדו במרכז הרב, לא היו 
נעזרו  זוג שלנו  והבני  הציבורי של המכללה  נעזרות בטלפון  היינו  ושתינו  אז פלאפונים 
בטלפון הציבורי של ישיבת מרכז הרב. היה צריך להכין כל טלפון מראש ולקבוע ולעמוד 
ואנחנו היינו מתואמות  ליד הטלפון ולחכות שעות ארוכות. הבעלים שלנו היו מתואמים 

למסור מתי הטלפון הבא.

בערב פורים, לפני שנסעתי הביתה, הכנתי לחתן שלי עוגה למשלוח מנות ומכיוון שדינה 
נשארה בירושלים ותכננה להגיע לסעודת פורים עם אלי, נתתי לה את העוגה שתשמור 

עליה ותעביר דרכו לחתן שלי.

דינה גרה אז במכללה בדירה של בנות מח״ל )בנות חוץ לארץ( ושם הייתה העוגה. בנות 
שבאו לדירה וראו עוגה כל כך טובה אכלו אותה. כשדינה הגיעה וגילתה שהעוגה איננה, 
בדירת  נמצאים  שלא  מצרכים,  לאסוף  הלילה  של  המאוחרות  בשעות  החלה  לה,  בצר 
בנות, בכדי לאפות עוגה חדשה, היא אספה אחד לאחד כדי להספיק לאפות את העוגה 

לסעודה שלמחרת.

דינה הכניסה את העוגה לתנור וחיכתה שהעוגה תאפה, היא לא הלכה לישון, היא חיכתה 
וחיכתה וחיכתה וחיכתה, אך העוגה לא נאפתה כי היא שכחה להדליק את התנור. 

בסוף היא הביאה את העוגה לסעודה, אך מאחר שהיא לא רצתה לצער אותי, היא עשתה 
קנוניה עם בעלי שלא מספרים שזה לא העוגה שאני הכנתי, רק אחרי החתונה זה נודע 
כל הדרך  עושים את  לביטוי בכל פעם כאשר אנחנו  לי. מאז זה הפך אצלנו במשפחה 
במשהו אך לא סוגרים את הפינה האחרונה, אנחנו אומרים ״טוב, צריך גם להדליק את 
התנור״. גם בחברות ביני לבין דינה השתמשנו בזה על כל מיני דברים שעשינו בהם את 
ההשתדלות ואולי זה לא הצליח כמו שקיווינו, אמרנו ״טוב, אולי לא הדלקנו את התנור״.

ולמחשבות  הלימוד הגדול שמלווה אותי מהחברות עם דינה, זה דבר שמעבר למילים 
במטרה  שלה  והדבקות  שלה  השמחה  זה  מדינה  שקניתי  הגדול  הקניין  אבל  ולשכל, 

בנושא של ילדים.״.
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https://youtu.be/kkjrFkaB4-g
https://youtu.be/QePZhwsgPdA?t=3443
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עבר שבוע מאז שהתארסנו והתקרבנו עוד צעד לקראת היום 
הגדול והנורא פתאום הרגשתי עצמי מלאה הערכה והודיה

להורביצים היקרים, לאבא ואמא,

עבר שבוע מאז שהתארסנו והתקרבנו עוד צעד לקראת היום הגדול והנורא, יום חנוכת 
המלאה  הזריזה,  עבודתנו  התחלת  שלם,  אדם  כבן  חיינו  פתיחת  שלנו.  הפרטי  המשכן 

שמחה והודיה לאותו יתברך.

ולפני כל הקדושה וגדלות המאורע ובאמצע הכנה ולימוד ועבודה קשה כדי שאזכה אי״ה 
להיות ראויה באמת לאותם חיים גדולים יחד עם הבן אדם הגדול, בנכם, פתאום הרגשתי 
ובביטויים  המצחיקה  בעברית  מוכרחה,  והייתי  לכם,  והודיה  הערכה  מלאה  עצמי  את 
ונפשי על כל מה שעשיתם  ולהודות לכם בכל ליבי  הבילתי מספיקים שלי, לכתוב לכם 

ועזרתם לנו, לי, משך כל השנים האחרונות ובפרט בתקופות הקשות )השמחות( האלו.

לי מילים – אבל במיוחד רציתי להודות לכם על העידוד, הכי חשוב מהכל,  אין  האמת, 
העידוד והסבלנות הגדולה שהראתם לנו – אני מעריכה את זה יותר ממה שמשערים.

הגבורה שאותה למדתי ממקורות מסויימים, וחלק לא קטן ולא טפל מביתכם, מאישיותכם 
והשקפתכם...

שוב פעם, המילים מעכבות! טוב, מספיק. קשה לי להתבטא, כוונתי כבר ברורה,

רק תודה רבה רבה

באהבה,

דינה

דינה )דבי( וולף
מכתב שכתבה דינה להוריו של אלי, הרב משה ולאה הורביץ, לאחר האירוסין

התחלת הקשר

אלי, טובי מאוד התעודדה אותי בכלל, ויש לי כל כך הרבה להגיד 
לך, אבל כפי שאתה רואה, אני מאוד במהירות.

שלום אלי,

ומה  חן בעיניך  לי אם זה לא מוצא  בתאבון – הנה המנה הראשונה, אתה צריך להגיד 
אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טעים. אסתר )לבנון( היא מורה מצוינת – כל כך הרבה 
סבלנות – ממש פלא, אבל בסוף, בעזרתה הספקתי, אחרי כמה שעות, להכשיר ולצלות 
את הכבד )בעצם היא הפעם עשתה רוב העבודה, ואני הסתכלתי וקלטתי, ולמדנו ביחד 

הדינים(. ואתה יודע מה? בכלל לא היה קשה.

יהודית )קליינשפיז( עכשיו אומרת לי להגיד לך, שתשים מיד במקרר שמה. יש לך איפה 
לשים, נכון?, כי אם לא, אז כבד מקולקל יכול להזיק אפילו יותר מטבעונות. סליחה על 

השקית ניילון, מעתה והלאה אני אקנה לך כלי פלסטיק ובזה נוביל את המנות.

לא עשינו הדג, כי לא היה להם בחנות עד מחר, ואסתר שואלת אם אכפת לך כל כך אם 
נקנה פילי ובקלה )?( במקום קרפיון או אמנון, כי מכינים את זה באותה צורה, אבל זה 
הרבה פחות בייקר. תגיד לי, בסדר? בינתיים, מחר נעשה הדג שבקשת, ואם יש משהו 

אחר שאתה רוצה, תגיד לי ואני אעשה הכל כדי למלא את בקשתך.

מחר, אי״ה, אני הולכת לדבר עם המפקח בקשר לעבודה בשנה הבאה. טובי )אחות של 
אלי( מאוד התעודדה אותי בכלל, ויש לי כל כך הרבה להגיד לך, אבל כפי שאתה רואה, 

אני מאוד במהירות.

מתי תגיד להורים שלך? נא להתקשר אלי השבוע, וגם כן, במיוחד בקשר לפורים – לא 
יפה שאני לא עונה ליהודית.

תהיה בריא,

להתראות,
כלתך

דבי וולף
מתוך מכתב לאלי לאחר שהחל ללמוד בישיבת ״מרכז הרב״.

אתם לא יכולים להבין כמה קשה לי לבוא לאמריקה, אני לא רואה את עצמי עוזבת את הארץ

אני נורא מתרגשת, אני באמת נורא.. טוב, תקשיבו לזה.. קודם כל כשאני ואלי החלטנו 
להתחתן והתקשרנו אליכם וכל זה.. אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור, מאוד מאוד ברור, לא 
סיפרנו על זה לאף אחד רק לכם ולהורביץ. אחר כך סיפרנו לחברים. כל מי שיודע על זה 

בוושינגטון זה רק משמועות.

יש לי הרבה דברים לספר לכם, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. טוב אני אתחיל מהדירה שקנינו: 
הסוכנות היהודית עוזרת לזוגות עולים לשכור דירה לפי גודלה היחסי של המשפחה, בגלל 
שאנחנו מתכננים שתהיה לנו משפחה, יותר שווה לנו לקנות בית קטן משלנו ולקבל סיוע 

שכירות.  הזמן  כל  מלשלם  נוח  יותר  יהיה  זה  ברכישה. 
לא  ואנחנו  בארץ  יקרים  מאוד  הדירות  שמחירי  הבעיה 
רוצים לגור בשכונות שבהם לא נרצה לגדל את הילדים 
באמריקה,  כמו  מסוכנות  שכונות  בישראל  אין  שלנו. 
טובה.  בשכונה  שלך  הילדים  את  לגדל  רוצה  אתה  אבל 
אני רוצה שכונה דתית שקטה עם מוסדות חינוך וחנויות 
מודעות,  למצוא  אפשר  בעיתונים  מחפשים  אם  כשרות. 

אבל הם של דירות יקרות.

יש לי חברה, אסתר )לבנון( שהכרתי במכללה ונפגשתי 
גרה  היא  טובות,  חברות  ונהיינו  פעמים  כמה  איתה 
אלי  של  שותף  לבנון,  אליקים  עם  והתארסה  במכללה 
לחדר בישיבה )מרכז הרב(, שמענו מהם שהם קנו דירה 
למרות שאין להם שום כסף לקנות דירה, מה הם עשו?! 
הם  אם  אנשים  ושאלו  דפקו  לדלת,  מדלת  עברו  הם 
יודעים על דירה זולה למכירה, אולי יש להם חברים או 
קרובים שרוצים למכור דירה זולה. בסוף הם מצאו דירת 
מציאה מאוד נחמדה, קטנה ומאוד זולה. למדנו מהניסיון 
שלהם ואלי גם הלך במשך שבועיים ודפק מדלת לדלת 
ובסוף קיבלנו תמונה כללית של דירות ומחירים ומצאנו 

דירה של 2 חדרי שינה וסלון.

נסענו לראות כמה דירות שאלי מצא. אני, אלי, אבא שלו 
ואליקים לבנון החבר שלו. למה גם אליקים בא אתנו? כי 
אליקים הוא טוב עם אנשים, הוא מעולה ביצירת חברים 
הוא  טובה.  עסקה  זו  אם  להבין  חושים  לו  ויש  חדשים 
שאני  מה  אליהם.  לב  לשים  שצריך  הפרטים  את  רואה 

ואלי ואבא שלו לא טובים בזה.

אלי אמר לי שהוא מצא דירה, אבל הוא לא אמר לי שום דבר מעבר. כשהגענו לדירה 
הראשונה גיליתי דירה מאוד קטנה וחשוכה ונעשיתי מדוכאת ובשכונה גרועה בלי עצים 
ודשא מסביב. אחר כך הלכנו לדירה אחרת שאלי ראה וחשבתי שהיא תהיה יותר גרועה 
הרבה  עם  חדשה  לשכונה  צמודה  היא  פאג״י,  שנקראת  בשכונה  נמצאת  היא  וישנה 
עכשיו  עוברים  לשם  מורחבת,  לסנהדריה  וקרובה  אשכול  רמת  שנקראת  אמריקאים 

הרבה זוגות צעירים. היא גם קרובה לעבודה של יסול )דוד של דינה( בהר הצופים.

הדירה מאוד מאוד מאוד ישנה. בערך בת 30 שנה. אבל היא כל כך מוצאת חן בעיני. אני כל 
וזה מקסים ושקט  כך אוהבת אותה. היא בקומת קרקע והחצר מלאה בעצים ואבנים ודשא 
ומלא ציפורים. כל כך הרבה יותר מכל דבר אחר. זה לא תחושה של דירה. זה תחושה של בית.

היא כל כך יותר גדולה ממה שראינו קודם. יש לה מטבח עם שולחן, שזה יותר ממה שראינו 
בדירות הקודמות, הרבה מקום למקרר ותנור, מהמטבח אפשר לצאת מהמרפסת ואני אוכל 
לצפות בילדים משחקים בחצר. יש 3 מדרגות לרדת כך שדברים לא יכולים להיכנס מבחוץ.
יש מסדרון אבל הוא גדול, הוא ענק, מספיק לשים בו שולחן, ויש חדר קטן נוסף שיכולים לישון 
בו שלושה. יש חלון גדול. החדר שלנו הוא ממש גדול עם מקום לארון בגדים גדול והמשפחה 
משאירה לנו אותו ויש חלון גדול. ויש חדר נוסף גדול, בחיים לא ראיתי חדר כזה גדול בישראל. 

עוד לא ראיתי שום דירה שאוכל לשים בה את הפסנתר )כנף מאמריקה(, אבל בדירה 
הזאת היא 72 מטר, הייתם מאמינים כמה גדול זה? זה כל כך יפה, זה כמעט בגודל של 
הורביץ )ההורים של אלי(. הבית שלהם הוא בגודל 75 מ״ר. כל כך אני אוהבת את הבית 

ואת השכונה. אני נורא מתרגשת ומתלהבת ואוהבת את הבית.

2 שירותים, אחד עם אמבטיה אבל צריך  יש  יכולים להכניס את הפסנתר.  אנו בהחלט 
לשפץ קצת, אולי לא חייבים לצבוע. אבל הקטע שמצאנו את הדירה. יש הרבה דברים 

קטנים לסדר. חדר אחד אני לא יכולה לסבול את הצבע, אז נצבע.

הדירה  בעלי  בקרוב,  פנויה  תהיה  לא  שהדירה  הוא  העניין 
מתכננים להישאר בה עוד 10 חודשים לפחות. אנחנו רוצים 
למצוא  שנצטרך  אומר  זה  חודשים,  שלושה  בעוד  להתחתן 
גם  אנחנו  כי  נורא  לא  זה  חודשים.  לכמה  להשכרה  דירה 

מקבלים סיוע בשכר דירה כעולים.

האנשים שגרים בדירה כעת יש להם 10 ילדים והם גרים בה 
17 שנה. הם אפילו לא הרגישו שיש להם 10 ילדים. הייתי שם 
פעמיים בזמן שדווקא כולם נמצאים בערב שבת ובערב פסח 

כשכולם מנקים ולא הרגשתי שצפוף או משהו. 

החלטה  פשוט  זה  לעבור.  נצטרך  לא  שלעולם  אותה  קנינו 
טובה. הקטע שהבעלים קוראים לזה דירת 2 חדרים, הם לא 
יותר מזה, דירה גדולה. אלי כל הזמן אומר  שמים לב שזה 
לקנות  רוצים  אנחנו  ההתלהבות.  את  להם  להראות  לא  לי 
יכולים  שהם  ויבינו  בעיתון  יפרסמו  שהם  לפני  מהר  זה  את 
לירות.   90,000 ביקשה  היא  יותר.  הרבה  כך  כל  להרוויח 
אנחנו יכולים לגייס 80,000 לירות. אליקים הצליח להוריד 

אותם ל 88,000 לירות

הדירה הזאת פשוט מקסימה. זאת שכונה מאוד נחמדה. קהילה 
וליד חנות מכולת.  חרדית מאוד נחמדה והבית ממש ליד הכל 
דקות   20 זה  למכללה.  להגיע  כדי  אוטובוסים   2 לעבור  צריך 
הליכה מהישיבה )מרכז הרב( או שאלי ייקח אוטובוס וזה מאוד 

קרוב לבית של הרב צבי יהודה.

ורק  מחויך  הוא  למה  הבנו  לא  אליקים  עם  היום  כל  במשך 
כשסיימנו, לפני שנכנסנו לאוטו, הוא הצביע על בניין סמוך 
וגילה לנו שהבית שהם קנו נמצא 40 שניות הליכה מהבית 
שאנחנו הולכים לגור. זה כל כך מצחיק וכל כך טוב כי ככה יהיה לאלי חבר להגיע איתו 
נוסף, אני לא כל  נוסע  יום. אליקים מתכנן לקנות רכב או טוסטוס עם תא  לישיבה כל 
כך מתלהבת מהרעיון של הטוסטוס. זה טוב שיהיה שם עוד זוג צעיר מהישיבה שאנחנו 

מכירים. וגם אני אסע עם אסתר למכללה.

אסור  ההלכה  שלפי  ימים  יש  ביולי  כי  נתחתן  מתי  לראות  הרבנות  עם  עובדים  אנחנו 
להתחתן אבל זה יהיה בערך בהתחלת יולי. 

אני לא אהיה בצבא כי אני מתחתנת אז זה בסדר. אני לא אוכל לבוא בקיץ לפני החתונה. 
אני כנה אתכם, אתם לא יכולים להבין כמה זה קשה לי בכלל לבוא לאמריקה, אני לא 
רואה את עצמי עוזבת את הארץ ובאה לאמריקה, אפילו לא לשבוע. זה לא בגלכם חס 
וחלילה. אני לא רוצה לפגוע בכם. זאת אני, אני לא יודעת איך להסביר את עצמי, הלוואי 
שהייתי יכולה להסביר את עצמי. אני יודעת שאני לוקחת מכם את התענוג לעשות לי טוב, 

אני רוצה שתבואו אתם לפה.

דבי וולף
מתוך הקלטה להורים - י״א ניסן תשל״ג )13 באפריל 1973(

התחלת הקשר
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אני תוהה לגבי המניעים שלי
דבי וולף

ברור עצמי בקשר עם אלי - ז׳ חשוון תשל״ג )מתורגם(

אני חייבת לחשוב. אף על פי שאלי אינו אומר זאת בצורה נכונה, ואף על פי שהוא אינו מבין 
את הנקודה העיקרית, כאשר הוא נואם את נאומי התוכחה שלו, יש מידה מסוימת של 
אמת, בעצם, זה אינו בדיוק נכון, הבעיה היא שאין לי בכלל רצון משלי. למרות כל רגשותיי 

ודחפיי וכו׳, אין לי רצון משלי. אינני יכולה למצוא את רצוני. איפה הנפש שלי? 

כמובן, רצוני הוא רצון ה׳, או רצון ה׳ הוא רצוני, אבל אני כל כך עצלנית, עצלנית מדי אפילו 
לחשוב על זה, אבל היום אני מתחילה לחזור בתשובה, לראות דברים מנקודת ראות של 
כלל ישראל ולפעול בהתאם. אבל מה זה אומר? אבל איך אדע מה זה אומר בלי להיות 

שם כבר עכשיו? 

אני לא יודעת לאן אני הולכת, ואני לא מבינה איך אפשר לדעת איפה ואיך להתחיל? מה 
עליי לעשות? אני יכולה רק לנחש ולבטוח במה שאנשים אחרים אומרים. אלי, כך שבסופו 
של דבר... ומכיוון שאני בתוך מערכת סגורה, אינני יכולה להתקדם, אז אני נשארת במצב 

בו אני רק הולכת במעגל סגור וחזרה חלילה.

אותם אנשים, מהעבר ומההווה, מסתובבים כל הזמן יחד איתי, כך נדמה לי, והם קוראים 
כך  כל  אני  איתם, אבל  יחד  יותר גבוה,  ולעלות  לעוף  לברוח ממנו,  לי לצאת מהמעגל, 
מבולבלת ואני שואלת איך מבצעים את הצעד הזה, איך בורחים השמיימה. אני חולמת על 
החבל שיעזור לי לקפוץ ואיך יודעים מתי לעצור?! עוד קצת ועוד קצת. וזה כואב כאשר 
עוצרים. והם, אותם האנשים. ואני מתבלבלת עם הקולות והם אינם מושלמים, ולכן אני 

מרומה ואינני יכולה למצוא שום דבר, ובמיוחד אינני יכולה למצוא את עצמי.

לא  זה גם  אבל  ממני,  לחלק  לומדת  שאני  מה  כל  את  ולהפוך  ללמוד  שעליי  אומר  אלי 
רלוונטי עבורי כי אני מתבלבלת יותר מדי בין הפיכת משהו לחלק ממני, לבין התנהלות 

שטחית מבחינה רגשית. או שאני לא מבינה. 

אני תוהה לגבי המניעים שלי. האם אני רוצה להבין כדי לדעת את האמת בשביל כלל 
ישראל, או בשביל אלי? האם אני באמת כל כך בטוחה שאני באמת אעשה משהו בשביל 

מישהו, בשביל אלי?

עכשיו זה מאוחר יותר. איזו השגחה. הלכתי למעלה כדי לקחת את הדואר שלי ופגשתי 
את יהודית )שכחתי את שם משפחתה( שהתחתנה ממש עכשיו והיא שאלה אותי אם אני 

ארוסה!! בסופו של דבר קבענו זמן לשבת יחד כדי ללמוד משהו.

כעת אני יושבת כאן ואני לגמרי מבולבלת ולא יודעת מה עוד יש בפנים אצלי. אני יודעת 
שאני נמצאת בידיים טובות, אך אני כל כך דואגת שאין לי בפנים את הפוטנציאל, שאינני 
מוכנה לעלות על הגל, שלא אבין את כל העניין, שזה יהיה בזבוז זמן, או גרוע מזה, שזה 

יהיה ללא תועלת, שיהיה לו טעם רע מכל זה, שזה יהיה חילול השם. 

לא  לחיקוי,  מישהו  רוצה  אני  אבל  טובים,  דברים  לעשות  טובה,  אישה  להיות  רוצה  אני 
ישראלי, עדיין לא, אבל מה אני יכולה לעשות? 

אלי הוא בר-מזל, הוא מנותק די הצורך. זה לא עניין של הישגיות, זהו השביל הפרטי שלי. 
אני צריכה לא רק להבין את מה שעליי לעשות ואיך לעשות, אני צריכה להיות מאוד זהירה 
״באיזו מידה״, כפי שאני רגילה  באיך שאני שופטת את מה שאני עושה. לא במובן של 
לעשות, זה משהו שאני עושה בצורה טובה, אלא כמו שאומר הרב קוק, ״אין לך רשות 
להסתכל אחורה״. אז מה זה? לא אוכל לדעת עד שאדע, ולא אדע עד שאתקדם, ובתוך 

כל זה אינני יודעת על מה אני מדברת ומה אני אוהבת בשביל אלי.

המכתב הזה הוא המכתב הכי שמח בחיי ... החלטנו שאנחנו רוצים להתחתן באלול השנה

ב״ה, ט״ו אדר ב׳ תשל״ג - ירושלים עיר הקודש

אמא ואבא יקרים,
אתם יודעים, זה מצחיק. התחלתי לכתוב לכם את המכתב הזה בהתחלה באותה צורה 
שאני כותבת אליכם בשנה וחצי האחרונות - אותה כותרת, אותה ברכה, אותו נייר, אותו 

כתב יד, ואני יושבת כאן ומסתכלת על זה קצת בחוסר אמון, כי המכתב הזה שונה. 

המכתב הזה הוא המכתב הכי שמח בחיי, הכי מלא תקווה, הכי מרגש, הכי בוגר, הכי 
ודי בטוחה  מחושב, הכי משמעותי, המכתב הכי חשוב שכתבתי אי פעם. אני מתפללת 
שתוכלו לראות וגם להיבלע בכל המחשבות והרגשות הנ״ל ועוד אינספור. האושר שלי 

יכול להיות שלם רק בידיעה שאתם שותפים בו.

אלי ואני, אחרי הרבה מחשבות הדדיות, החלטנו שאנחנו רוצים להתחתן באלול השנה. 
כלומר, בסביבות סוף אוגוסט. מזל טוב!!!! הו, זה חסר סיכוי! אני צריכה אתכם כאן כדי 

לדבר איתכם, לתכנן איתכם, לדון איתכם, לשתף אתכם בזה. 

מרגישה  ואני  באלול״  להתחתן  מתכננים  ואני  ״אלי  האלה  המילים  על  מסתכלת  אני 
טלטלה מדהימה של אושר ואקסטזה וציפייה גדולה ועצומה כשאני מתחילה להבין את 
המשמעות של המילים הללו, ואני מוצפת מתסכולים וחוסר אונים מהידיעה שאתם כל כך 

רחוקים. אם רק הייתם יכולים לראות כמה אנחנו מאושרים.

אני אוהבת אתכם כל כך ולעולם לא הייתי רוצה לצער אתכם, אני רק רוצה לגרום לכם 
נחת ואושר. אני חושבת שתסכימו - כי אחרי הכל, חינכתם אותי למשהו יקר שלמדתי 

מכם, שרק אם אני מאושרת, אתם תהיו מאושרים. 

אתם צריכים לדעת כמה נכון וטוב ומאושר הצעד הזה בחיינו. אלי ואני שייכים אחד לשני 
כיחידה, כמשפחה, כבית בישראל, והגיע העת שנעשה את הצעד הזה ונתחיל את החיים 

החדשים שלנו ביחד, לבנות, לעזור ולהשלים אחד את השני.

לא מיהרנו, עברו יותר משנה וחצי שבהם למדנו להכיר אחד את השני היטב, אבל להכיר 
אחד את השני זה לא כל כך העניין בדיוק, יש משהו שאני רוצה להסביר לכם, זה הולך 

להראות כמו פרדוקס בהתחלה, אבל זו האמת האמיתית היחידה. 

להיות עם אלי - והיינו ביחד המון בשנה האחרונה - וללמוד ביחד, ולתכנן ביחד, ולראות 
ביחד, ולקוות ביחד ולחוות ביחד, ולצמוח ביחד - אבל הכי חשוב - הלמידה ביחד, דרך 
כל זה נקשרנו. זה לא שיצא לי להכיר את אלי בצורה מלאה ויסודית, ודרך ההכרה שלי 
אותו והוא אותי, אז אנחנו רואים שאנחנו ״מתואמים״ ורוצים לבלות את חיינו ביחד - לא, 

זה בדיוק ההפך.

דרך הלמידה והשהות שלנו ביחד, אנחנו לומדים כל אחד על עצמו. כשאני עם אלי, אני רואה 
יותר בברור מי אני, איפה בדיוק אני, מה מקומי, מה הפוטנציאל שלי, מה התפקיד שלי, אני 
רואה את הניצוץ הייחודי שלי - זה שמייחד אותי מכול אדם אחר. ואני רואה בדיוק מי ואיפה 
אני כאישה בכלליות וכיהודיה החיה בירושלים בשנה ה-25 למדינה העברית, ובייחוד בתור 
דבי, ואני חושבת שזה אותו דבר עם אלי, הוא גם מבין ומברר מי הוא ומה תפקידו כגבר בכלל, 

וכאלי במיוחד. 

וכשאמרתי קודם שאנחנו יודעים שאנחנו ״מתאימים״ ונועדנו לחלוק את חיינו ביחד וליצור 
אלא  ״מתאימים״,  שאנחנו  וראינו  השני  את  אחד  שהכרנו  בגלל  לא  זה  ביחד,  משפחה 
יותר את  לומדים כל אחד על עצמו, ככל שנכיר  דווקא מתוך זה שאנחנו ביחד, אנחנו 
עצמנו, אני בתור אני ואלי בתור אלי, רק אז )והנה לכאורה הפרדוקס( זה נהיה כל כך 

ברור שנועדנו להיות ביחד ושאנחנו משלימים אחד את השני ושאין מציאות אחרת.

דבי וולף
מכתב מרגש להורים בשנת לימודיה בישראל

אנחנו לא רק השלכנו את עצמנו לגורל ונתנו לדברים לקרות, לא! אנחנו מאוד רגישים 
ומודעים למה שקורה, והכי חשוב, אנחנו עושים עבודה עם עצמנו. אנחנו עסוקים מאוד 

בבניית בסיס חזק שעליו נוכל לבנות נישואים פוריים, חיוביים מאושרים. 

מה שאני מתכוונת כשאני אומרת שאנחנו ״עושים עבודה עם עצמנו ובונים את הבסיס 
המשותף שלנו״, זה כמו מה שדיברתי איתכם בקיץ, שמידות טובות, אישיות טובה ותכונות 
טובות - הם הבסיס לכל דבר. שום דבר - במיוחד בנישואין - לא יכול להצליח, בלי בסיס 
חזק של מידות, התחשבות, סבלנות ושלווה פנימית. אנחנו מנסים להתחזק ולהוציא את 

התכונות הטובות הללו ולהפוך את עצמנו לראויים זה לזה ולחיים החשובים שלנו ביחד.

להיכנס  והמקום  הזמן  לא  זה  עכשיו  שלנו,  התוכניות  של  המעשי  לצד   - ספטמבר  עד 
אתכם  ליידע  לנו  חשוב  היה  ראשון  דבר  זה.  את  לבדוק  מתחילים  רק  אנחנו  לפרטים; 
ולאחל לכם מזל טוב. נשמח לשמוע את התגובה שלכם ולהכיר לכם קצת את אלי. פרטים 

במכתב הבא, אני לא יכולה לכתוב הכל בבת אחת. 

אנא זכרו שאני כותבת את זה בערב יום הולדתי ה-20.

אני אוהבת אתכם כל כך

ֶדּב

התחלת הקשר
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חשבתי להציג את עצמי כדי שתהיו רגועים שבתכם מצאה בעל ראוי ורציני.

מר וגברת וולף היקרים,

ברצינות  חושבים  ואני  שדבי  רמזים  לכם  שהיו  בטוח  אני  כי  אם  מפתיע,  שזה  יודע  אני 
להתחתן כבר די הרבה זמן. עדיף, כמובן, אם נוכל להכיר אחד את השני לפני החתונה, 
אבל נראה שהנסיבות מונעות זאת. אז מכיוון שהפגישה הראשונה שלנו כנראה תהיה 
רק זמן קצר לפני החתונה, חשבתי להציג את עצמי, כמה שאפשר, במכתב. אני מבין שזו 
לא דרך טובה להכיר ויהיה לנו הרבה על מה לדבר כשתבואו, אבל חשוב שתדעו מי אני, 
מה התוכניות שלנו, המחשבות שלנו - על אילו יסודות הבית שלנו יהיה בנוי, כדי שתהיו 
ובעיקר  ישרה,  שדרכנו  מכך  מרוצים  ושתהיו  ורציני.  ראוי  בעל  מצאה  שבתכם  רגועים 

שתהיו מאושרים באושרנו, שתשמחו בשעה הכי שמחה שלנו.

כמקובל, אתחיל בהתחלה. ההתחלה, המקור, שורש אורח חיינו, מהאידיאלים הנעלים 
ביותר ועד לפרטים הקטנים ביותר של קיום המצוות, ניתן לבטא במילה אחת – ישראל. 
לכל עם יש את פיסת האדמה שלו, את המקום המיוחד שלו בעולם. ולעם הנבחר יש ארץ 
נבחרת. אין לבלבל את האהבה העמוקה שהייתה לעמנו לאורך הדורות למשולש הזעיר 
מזה. זה קשור  עמוק  יותר  לאומיות מרושעת. זה הרבה  עם  הזה של המדבר האסייתי 
לנשמה - נשמתו של כל יהודי, ולנשמה הקולקטיבית של העם היהודי - הניצוץ האלוהי 
בריאים  חיים  לחיות  נוכל  ששוב  כדי  בתפוצות,  שנה   2000 במשך  זהותנו  על  ששמר 

טבעיים בתוכנו. בארץ שלנו.

יש לנו את הזכות הגדולה, ברכת ה׳, לחיות עכשיו, בדור התחייה הזה, תקופת האביב של 
מולדתנו. חקלאים עבריים עובדים מבוקר עד בין ערביים, הופכים את המדבר לאדמות 
כדי  חייהם  על  לוותר  מוכנים  בעיניים,  נחישות  של  מבט  עם  חיילים  עשירות.  חקלאיות 
העתיקה,  ישראל  בעורקי  זורם  דם  מלראות  יותר  גדול  אושר  איזה  תעמוד.  שירושלים 

לרחוץ בניחוח המתוק של נרקיסים פראיים הנובטים מגבעות מאובקות.

ובתוך ביטויי החיים האינסופיים הללו, בין האנשים המסורים הללו, בתוך המעשים מעוררי 
היראה הללו, נמצא המרכז, מקור הכל, לב ישראל. וכשם שהלב של כל אחד מאיתנו טמון 
נסתר, בלתי נראה, בפנים, ובכל זאת מזרים חיים לכל החלקים החיצוניים, כך גם קיומו 
של עם ישראל תלוי בלבו הבלתי נראה, וככל שהלב חזק יותר, כך האומה בריאה יותר. 
לב ישראל, נשמת העם היהודי, הוא דבר אלוהינו - התורה. לדבי ולי יש את הזכות הגדולה 

שנוכל לבנות את ביתנו במסגרת הלב הזה.

אני מניח שעלי לנסות להגדיר מהי התורה - לאן היא מובילה, מה תפקידה, אבל ראשית 
הגדולים  חכמינו  כזו.  משימה  לבצע  שלי  המוחלטת  הכשירות  חוסר  את  להבין  עליכם 
הרוחנית  ממשמעותו  וארץ,  שמים  של  העוסקים במפגש זה  ספרים  מאות  כתבו  ביותר 

העמוקה ביותר ועד לגילוייו החיצוניים האינסופיים. 

הכי טוב שאני יכול לעשות זה לנסות להביע, באופן כללי, את המשמעות של התורה עבורנו 
- לדבי ולי. קודם כל, זה לא ספר של חוקים והגבלות יבשות שמדחיקות את ההתפתחות 
הטבעית, וגם לא מסמך של אידיאלים רוחניים מנותקים מחיי היומיום. זהו, אדרבא, ביטוי 

לרצון האל, שמהותו היא שהאדם יגלה את נוכחותו בכל היבט של החיים בעולם הזה.

הבסיסית  בקדושה  להכיר  אדם,  כל  המקיים  האלוהי  האור  את  לראות  ילמד  שהאדם 
הטמונה בשורש כל הקיום, ובאמצעות זה להעלות את רמת האנושות למצב של שלום 
והרמוניה אוניברסלית. התורה היא הדרך שמראה לנו איך לחיות בהתאם לאידיאל הזה. 

הפנימי  לרצון  זמננו  את  להתאים  איך   - טבעי  בריא,  לחיות  איך  אותנו  מלמדת  התורה 
שלנו - איך להפוך כל מילה ומעשה, אפילו הארציים ביותר, כמו אכילה ושתייה, לפעולה 
של קדושה. וככל שאדם לומד ומתמסר למטרה זו, ככל שהוא נעשה שלם יותר, כך הוא 

מתקרב להגשמת רצון ה׳.

יותר – ללמוד, ללמד, להפיץ את אהבת התורה, אהבת  אז, זו התוכנית שלנו, פחות או 
ישראל, לגדל ילדים נורמליים, בריאים, המסורים לארצם ולנשמתה.

אלי הורביץ
מכתב להורים של דבי

אני יודע שלא תיארתי את הדברים מספיק ברור. אני חושש שאני לא מתבטא כל כך טוב. 
כשתבואו, אני מניח שיהיה קל יותר לתקשר, אבל אני מקווה, בכל מקרה, שאתם מבינים 
את רצינות כוונותינו, ואני מקווה מאוד שהן יתקבלו באישורכם. גם דבי וגם אני בטוחים 
שזו הדרך שבה עלינו לחיות, ואני מתפלל שנתחיל את חיינו יחד עם ברכתכם מכל הלב.

בכבוד,
אלי 

תהיה בטוח לחלוטין בברכתנו על הנישואין הקרובים

דבי ואלי היקרים,
דבי, תודה רבה על המכתב שלך - הוא הגיע בדיוק ביום האב ומהיותי, כביכול, 
לבד, נהניתי כפליים לשמוע ממך. קיבלתי כמה מכתבים מאמא והיא מספרת 
לי שוב ושוב כמה את קורנת ושמחה. אני יודע שהיא אוהבת לחלוק איתך את 
השמחה שלך ולהשתתף בהכנות לחתונה שלך. אני אסיר תודה שאת גורמת 
לה להרגיש רצויה. אני סופר את הימים עד שגם אני אוכל להגיע לראות אותך 

שוב ולפגוש את אלי. יהיה נחמד אם אוכל לזהות אותו לפי התמונה.

כנראה,  שדבי,  לי  מספרת  אשתי  אותך.  לפגוש  רוח  בקוצר  מחכה  אני   - אלי 
עשתה בחירה הוגנת - אשתי מתרשמת, אך מתקשה לתקשר איתך. אני מקווה 

שתתאמץ ״ליצור קשר״. היא מודאגת מאוד ולכן גם אני.

לשמחתכם  ותפילותינו  הקרובים  הנישואין  על  בברכתנו  לחלוטין  בטוח  תהיה 
לשום  תצפה  אל  כלכלית  שמבחינה  להבהיר  חייב  אני  אבל  בזה,  זה  הנצחית 
דבר. המתנה שלי היא בתי היקרה, ועכשיו אני רק יכול לאחל לחתונה צנועה. 
כרגע אני לא יכול לעשות יותר מזה, אולי מתישהו בעתיד אוכל לעזור מעט יותר. 

בינתיים אתה ודבי חייבים לעמוד על הרגליים ולעשות את דרככם, אז הנישואין 
המשותפים באהבה  חייכם  את  ולבנות  תלות  ללא  טוב,  להתחיל  יכולים  שלכם 

הדדית, אמון ומאמץ.

כעת, אני מרגיש יותר טוב אחרי שאמרתי את זה, ואני מקווה שזה יעזור להתחיל 
ובהבנה  בכבוד  זה  את  ולבסס  ורעננות  בפתיחות  שלנו  היחסים  מערכת  את 

הדדית.

אני נהנה מחיי הרווקים, אבל אני חייב להודות שאני בודד כאן. אני מסמן כל יום 
בלוח שנה את הזמן שנותר עד שאוכל סוף סוף להיות אתכם.

אנא מסרו לכולם ולשניכם את אהבתי.
אבא

מני וולף
אבא של דבי

התחלת הקשר

אני הבת שלכם - אתם ההורים שלי, הקשר שלי איתכם חזק יותר מכל המילים שאני יכולה למצוא

אמא ואבא יקרים,
ו״לא  ״אנוכיות״  כמו  מילים  בלילה  אתמול  הזכרתם   ... מיד  לכם  לכתוב  החלטתי 
מתחשבת״, ואני מבינה טוב מאוד את נקודת המבט שלכם, כי מלכתחילה זה נראה 
כאילו אני עושה את כל מה שאני עושה בלי לראות אתכם ולהתחשב ברגשות שלכם. 
שאני עושה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, בלי שום שיקול אחר - שזה, אני מניחה, 

הגדרה הכי קרובה ל״אנוכית״. 

אבל רגע, אם הייתם חושבים עוד דקה, רק תחשבו: אני הבת שלכם - אתם ההורים 
כן  אני  אבל  למצוא,  יכולה  שאני  המילים  מכל  יותר  חזק  איתכם  שלי  הקשר  שלי, 
יודעת שזה משהו מאוד חיובי ומאוד מאוד חזק, וממנו אני שואבת את רוב הכוח שלי, 
אני לא מוצאת את המילים עמוקות  )לא,  וכבוד גדול  מהמקור שלו. מתוך האהבה 
מספיק( שהם הבסיס שלי לכל השנים האלה. איפה יש למילה ״אנוכיות״ מקום? איך 

זה יכול להיות?

אני מנסה לומר, שאני רוצה לשמח אתכם מאוד מאוד, ולעולם לא ארצה לפגוע בכם. 
חלק  כאן  שתהיו  רוצה  שאני  ואיך  שמחה  שאני  כמה  להסביר  ניסיתי  עכשיו,  ולגבי 
מהאושר שלי, שתשתתפו, כי באמת שזה לא שלם בלי שגם אתם תהיו שמחים. אנחנו 
לא עושים את מה שאנחנו עושים כדי לפגוע בכם, אנחנו עושים את מה שנכון וטוב 

וטבעי לכולנו, גם עבורכם.

אבדו לי המילים, אני מגששת וכל הזמן חושבת איך כל זה מתפרש בצורה לא נכונה, 
ואני כל כך מצטערת שנפגעתם ואתם נסערים. עם זאת, אני חושבת שהסיבה היא 
אך ורק אחת - מרחק תקשורת. זה כל כך קשה לכתוב ולדבר ולומר דברים שהם כל 
כך ברורים לכל אחד כאן )בישראל(, ובגלל כל הסיבוכים הנובעים מלהיות רחוק, זה 
הפך להיות קשה להתמקד ולהסביר בבירור את הדברים החשובים. אבל יותר מכל, 
אני רוצה שתדעו שאני לא מנסה לפגוע בכם או להתעלם מכם או משהו כזה – אני 
וזה הורג  איתי בזה גם, כפי שחלקנו הכל בעבר,  ורוצה שתשתתפו  אוהבת אתכם 

אותי שהמילים האלה - ״אנוכיות״ וכו׳ עלולות להיכנס למוח שלנו.

חשוב שתבינו, מכיוון שאחרת כל פרט עלול להתפרש בצורה לא נכונה, ולהפוך לשיא 
אי הנעימות. אני רוצה להבהיר, וכל דבר אחר, שאולי שמעתם, מבוסס אך ורק על 
הזה,  בקיץ   - להתחתן  רוצים  שאנחנו  החלטנו  ואני  שאלי  אחרי  יום  אבל  שמועות, 
שוחחנו על זה עם ההורביצים וכתבנו לכם. אתם כמובן הראשונים שצריכים לדעת, 
אנחנו לא רוצים להסתיר כלום - אנחנו רוצים שתחלקו איתנו את האושר ותשתתפו 
- כמו שאמרת אמא, שתתכנני את החתונה, תקני, תבחרי, והכל. אני צריכה אתכם - 

גם שתהיו איתי וגם כדי לשמוע את הדעות וההצעות שלכם ...

מבחינה פיננסית - המצב שלנו טוב מאוד. בהתחשב בכך שאנחנו לא עשירים - זה 
לא יהיה קל, אבל זה בהחלט לא בלתי אפשרי. החלק הכי מייגע הוא כל הבירוקרטיה 

שצריך לעבור כאן, אבל אפילו זה אפשרי.

אני בתהליך של שינוי הויזה שלי לתושב ארעי, כדי שאוכל לקבל זכויות. אין לי שום 
בעיה עם הצבא. אני גם צריכה לקבל מסמך שאומר שאני יהודייה ורווקה - בישראל 
כל הנישואים כפופים להלכה הדתית, אז הם מאוד זהירים בכל הפרטים. זה אומר 
שיסול ומישהו אחר )2 עדים( צריכים להעיד שאני יהודיה ורווקה. ללא מסמך זה, לא 

נוכל להגיש בקשה להירשם לנישואין. 

יום  הדבר הכי חשוב - או ליתר דיוק דחוף כרגע הוא דירה - אנחנו מחפשים מדי 
בעיתונים כי אחרי פסח המחירים עולים. אני די בטוחה שנוכל למצוא משהו - קטן, 
 -  75,000 - תמורת בערך  כאן  מאוד חשוב  - זה  טובה  ובשכונה  ונוח  נחמד  אבל 
80,000 פאונד. אז במהלך חופשת פסח נגביר את המאמצים שלנו לשם כך. ברגע 
שתהיה לנו דירה, ננצל את הזכויות שלנו על ריהוט, מוצרי חשמל וכו׳. אז אתם מבינים, 
המצב שלנו הוא בכלל לא בלתי אפשרי, למעשה הוא טוב יותר מכל זוג ישראלי צעיר.

דבי וולף
מכתב להורים לאחר שיחת טלפון קשה

בכל הנוגע לתאריך החתונה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים בכלל, אבל עד כה בהתחשב 
בכל הצדדים וההיבטים - בית ספר, חופשה, שלושת השבועות של ספירת העומר וכו׳, 

חשבנו שבסביבות אמצע יולי - אבל התאריך המדויק אינו בטוח כלל.

הו, אני מצטערת שהמכתב הזה כל כך לא קוהרנטי -- זה מאוחר מאוד בלילה ואני לא 
יכולה לישון. בבקשה, בבקשה תנסו לקרוא את כל חוסר הביטוי והגישושים שלי ותנסו 

להבין כמה שאני רוצה אתכם כאן, ורוצה שגם אתם תהיו מאושרים. 

יש עוד מה לומר, אבל זה מספיק למכתב אחד, ואנחנו מחכים בקוצר רוח לשמוע את 
- בלי מילים קשות. זה מספיק  ותגובתכם. אבל בואו נעשה עסקה. בסדר?  תשובתכם 

קשה בלי זה, וזה רגיש מדי. אמא, החלטת אם את באה או לא? ...

מה התוכניות שלכם לפסח? כאן אנחנו מאוד עסוקים בניקיונות לפסח. גברת קופרמן 
מקפידה מאוד על הדברים האלה - אנחנו לא יוצאים לכלום. יסול בסדר - כמו תמיד ואני 

הולכת לראות אותו בהמשך השבוע.

אנא השיבו בהקדם - אנו שמחים לשמוע. תישארו בריאים.

באהבה,

ּב ֶדֶ

אנחנו צריכים את הסכמתכם וברכתכם
להתחתן

אלי הורביץ
מכתב של אלי להוריה של דבי

התחלת הקשר

מר וגברת וולף היקרים,
הספקתם  שבינתיים  בטוח  אני  אבל  אתמול,  התעצבנתם  כמה  לשמוע  הצטערתי 
לחשוב על הדברים בצורה ברורה יותר ולהבין שאין לנו כוונות אנוכיות בכלל, ולהפך, 

אנחנו מאוד להוטים שאתם תהיו איתנו. 
שמלת  תפירת  ההכנות,  בכל  שתשתתפו  כאן,  שתהיו  מאוד  צריכה  במיוחד,  דבי, 
יכולים להסתדר  1,001 הסידורים המעשיים שבקושי אנחנו  וכל  כלה, קניות, אולם 
בלעדיכם. ויותר מזה אנחנו צריכים את הסכמתכם וברכתכם להתחתן. זה ללא ספק 
אחד האירועים המשמחים ביותר בחייו של אדם, והאושר שלנו לעולם לא יכול להיות 

שלם בלי שנדע שאתם מאשרים את הנישואים שלנו.
מהשיחה הבנתי שהפן הפיננסי של התוכניות שלנו מאוד מעסיק אתכם.... מבחינת 
פרטיים  שיעורים  אעביר  ואני  מהישיבה  בחודש  לירות   200 מקבל  אני  הכנסה, 

לתלמידים צעירים שההכנסה מהם לא תפחת מ-300 פאונד לחודש. 
לדבי, בתקווה, תהיה עבודה במשרה חלקית שתעזור לנו ברכישת רהיטים, מכשירי 

חשמל וצרכים אחרים. אין לי אשליות שאלו יהיו חיים קלים. 
כאן  זוגות  אלפי  אבל  קשה, במיוחד בהתחלה,  נעבוד  שנינו 
חיים בתנאים פחות נוחים ולשנינו יש מספיק נחישות וביטחון 
עצמי כדי לעשות את זה. יהיה מספיק זמן ליישר את העניינים.

פסח שמח
אלי
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ההיכרות שלי את ֵרּב אלי ודינה התחילה, ביום שהתחתנתי. אנחנו התחתנו בט״ו תמוז 
תשל״ג. באותו יום ֵרּב אלי ודינה הגיעו לקיבוץ לביא על מנת ללמוד עם הרב שלמה אבינר 
לקראת החתונה שלהם. לקראת הצהריים, הרב אבינר אמר להם שהוא צריך לסיים, מפני 
שהוא צריך לנסוע להיות ׳עד׳ בחתונה שלנו. אלי ודינה הציעו שהם יבואו גם לחתונה, וכך 

יראו חתונה יהודית. 

אחרי החופה, אני כלה צעירה שרוקדת ופתאום ניגשת אלי בחורה נחמדה, 
מתחתנת  ואני  דינה  לי  קוראים  ״שלום,  לי  ואמרה  ארוך  שיער  עם  גבוהה 
בעוד שלושה שבועות״ והיא רקדה איתי כל הערב ונהיינו חברות. נפגשנו 
עוד מספר פעמים ואז בי׳ באב הם התחתנו והיינו בחתונה שלהם בישיבת 

׳מרכז הרב׳. 

היו לנו הרבה חוויות משותפות, גידלנו יחד את הילדים שנולדו בערך באותו זמן. סעדנו 
ואנחנו עם הילדים  יחד לטייל, הם עם הילדים שלהם  והיינו הולכים  יחד סעודות שבת, 
שלנו. אחר כך ֵרּב אלי ובעלי עבדו יחד ב׳שבי חברון׳, ואני עבדתי עם דינה באולפנא אז 

הקשר המשיך.

ֵרּב אלי היה ממש שחקן, כשהוא היה מספר סיפור בשולחן שבת, כולנו היינו מרותקים, 
יעקב  אחרי  שרדף  לבן  על  סיפר  הוא  איך  זוכרת  ממש  אני  המבוגרים.  וגם  הילדים  גם 
ֵרּב אלי סיפר את זה כל כך מצחיק, ממש המחיש  וחיפש את הטרפים שלו.  ומשפחתו 
איך העבודה זרה הופכת את לבן למגוחך וכמה שעבודת האלילים הייתה בכל פינה בבית 

שממנו יצאו רחל ולאה. איזו גדולה הייתה להן שהן נדבקו לטוב ולאמונה של יעקב.

גבוהה...  נחמדה,  מאוד  בחורה  אלי  ניגשה  שלי  החופה  אחרי 
״שלום, קוראים לי דינה...״ והיא רקדה איתי כל הערב

דינה הורביץאורה בן יצחק

בערב החתונה שלי אמא שלי ליוותה אותי למקווה. אחרי זה היא פרצה בבכי. אמא לא 
מילותיו של אבא ביום החתונה, שהתפרץ  אותה.  ולא ממש שיתפתי  ידעה כלל מה זה 
לאיפה שהייתי ואמר ״אני לעולם – עד סוף ימי – לא אסלח לך על מה שעשית אתמול 

לאמא״... ומצד שני, הובילו אותי בשמחה לחופה.

קשה לי לכתוב על זה היום - ערב חתונת בני )בעוד 3 שבועות פחות יום...( 

התחלת הקשר

אני לעולם – עד סוף ימי – לא אסלח לך על מה שעשית אתמול לאמא

התחלת הקשר

סיפור חיפוש הטרפים

https://youtu.be/Ig-AGmf-dvE
https://www.youtube.com/embed/wQ_3R2qgzrc?rel=0&start=12343
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https://youtu.be/3gTCUTM3Zzo
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״לטייל בחוץ?!״, היא ענתה לי, ״אני שונאת לטייל בחוץ״

לפני החתונה היינו, אשתי ואני, מטיילים יחד בלילות ברחובות ירושלים. אני אוהב מאוד 
לטייל בלילה, ועל כן הייתי מלווה אותה בשמחה בתום כל פגישה עד למקום מגוריה. 
כאשר היינו מגיעים, היינו מסתובבים על עקבינו והיא הייתה מלווה אותי בחזרה לישיבה 

שבה למדתי, וכך חוזר חלילה עד שהיה מפציע השחר. 

ימים ספורים לאחר חתונתנו, פניתי לאשתי ואמרתי לה - ״לילה קיצי יפה 
ונעים בחוץ, אולי נצא יחד לטייל בחוץ? ״. 

זאת  ״מה  בחוץ״.  לטייל  שונאת  ״אני  לי,  ענתה  היא  בחוץ?!״,  ״לטייל 
״לא   - עונה  והיא  החתונה?״,  לפני  לי  אמרת  לא  מדוע  ״אז  אותה,  שאלתי  אומרת״, 

שאלת״. 

אך לא רק אני הופתעתי. בשבת הראשונה לאחר החתונה כאשר היינו שנינו לבדנו, הבאנו 
זמירונים והתחלתי לשיר את זמירות השבת - ואשתי פרצה בבכי קורע לב. 
מה קרה? אשתי היא מוזיקלית מאוד, אוהבת שירה ויודעת להבחין בכל זיוף, 
גם הקטן ביותר. והיא משיבה ״כל חיי חלמתי להתחתן עם חתן שאשיר איתו 
זמירות שבת, ואתה שר ומזמר כמו צפרדע צרוד״. התגליתי כרחוק מאוד 

מחלום הנישואין שלה. 

השבר הזה הוא שסולל את הדרך לחשיפת עומק יותר גדול, לחשיפת הקשר האמיתי 
החיצוניות,  הסיבות  שכל  ולהתברר  ללכת  צריך  הזמן  עם  האשה.  לבין  האיש  שבין 
והמניעים החיצוניים הם אינם אלו העומדים ביסוד הקשר שבין האיש לבין האשה, יסוד 

הקשר הוא ״זאת הפעם עצם מעצמי״.

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״ ו ״בדרכיו״ תשס״ה

אהובתי,

סלחי לי על הבלגן. אני מאוד מבקש שעד שאחזור תכתבי מכתב להורייך עם 
כנף  ]פסנתר  הליפט  לשליחת  וברורות בקשר  מדויקות  מפורטות,  הוראות 
ועוד דברים[. אני יודע שכבר כתבת, בכל זאת... איך היה בבית ספר, למדת 

מתמטיקה טוב?

עלו היום מחירים של הרבה מצרכי יסוד, זאת אומרת שתהיה עליה כללית 
במחיר המחיה. ברדיו דברו כמה תצטרך משפחה לשלם יותר כל חודש, אז 
וזה בכלל לא  יותר  חשבתי כמה שאנחנו ברי-מזל שאנו לא נצטרך לשלם 

ישפיע עלינו )חוץ מזה שנהיה קצת יותר רזים( מכיוון שאין לנו יותר.

וכנראה ממשלתנו  ״אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס״  בכל אופן 
שואפת להחיש את ביאתו בכל מאודה.

ד״ה  רש״י  פירוש  ל״ב  פסוק  ט״ז  פרק  השבוע  בפרשת  עייני   – דבר  אין 
לדרתיכם. אני מקווה שהתעניינת בקשר לעבודה.

להתראות

בעלך האוהב

אין משיח בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, וכנראה 
ממשלתנו שואפת להחיש את ביאתו בכל מאודה.

אלי הורביץ

תקופת מקור ברוךשנותיהם הראשונות יחד

 לכלתי אהובתי,

כתיבה וחתימה טובה

עזרה  שנת  לה״,  תשולו  ״שול  שנת  טובה,  שנה 
ועידוד לרחוקים המתקרבים לציון וירושלים בתעופת 

תשובתם, גאולתם, של שה פזורה ישראל.

בהפחת  הקודש  כוחות  התרקמות  המשך  שנת 
נשמת חיים, אור תורה, בגולם האדיר של הציונות, 

בהשתכלל שעור קומה המלכותי של משיח בן דוד.

מתוך מסירות נפש העילאי של שופרו של יצחק, דרך 
התחדשות היצירה בגילוי נשמתי כשופר סיני, נזכה 
של  בשופרו  בשם  קריאה  של  העליון  פה  לפתחון 
משיח ויהיה ה׳ אחד ושמו אחד. על התשובה מראש 

הבטחתנו

                        אלי

מאחורי השוק יש שכונה ותיקה מאוד... הרגשתי משהו מאוד מיוחד

להגיע  כדי  טובי,  של  מהבית  לכאן  כשבאתי  עכשיו,  בדיוק  משהו?  לשמוע  רוצים  אתם 
למקום מגוריו של הרב צבי יהודה קוק, אז צריך לעבור את כל הקטע הזה מאחורי השוק 
- לא שכונת עוני, אלא ותיקה מאוד עם זקנים, זקנים. בניינים וחצרות שכל דלת נפתחת 
לחצר אחרת או לרחוב אחר – ויש מדרגות נסתרות ורחובות אבן צרים, אני חושבת שפעם 

תיארתי לכם את זה, זה כמו עולם אחר.

ובכן, כשהלכתי הייתה אפלה והייתי לבד ברחובות החשוכים האלה - אין אור בשום מקום, 
הו, והכל גשום ומעופש בחוץ - זה נראה כל כך כמו חלום! עצרתי ולמעשה חשבתי לעצמי, 
האם זה באמת נכון שאני כאן וכו׳ - לא, זה היה מטורף לזמן מה, באמת הרגשתי משהו 

מאוד מיוחד.

יאוו, זה הכי מוזר, כרגע אני בשיעור ההוא של הרב צבי יהודה קוק - סיפרתי לכם על זה, 
רק שפתאום יש הפסקת חשמל, והרמקול שבדרך כלל נושא את קולו, כמובן כבוי, אז זה 
בזבוז זמן לשבת כאן, אבל אף אחד לא מעז לעזוב, כי הם כל הזמן חושבים שברגע שהם 

יעזבו, החשמל יחזור, וזה חבל ״להחמיץ את זה״ )כמו שאומרים(.

היי! האורות נדלקו - ביי!! ..הוא בדיוק סיים את השיעור.

דינה הורביץ
קטע ממכתב להורים שבו היא מתארת את אזור שכונת מקור ברוך

שאנחנו  ישנה  דירה  איזה  שיפצנו  יפה,  הסתדרנו  אנחנו 
שוכרים, אבל אין לי מקום לגדל דברים ומזה אני מצטער.

לדגנית ומוזי פינקל,
כבר  עכשיו  שעד  מקווה  אני  חולה.  קצת  שדגנית  כתבה  שושנה  שלומכם?  מה  שלום, 
הבריאה. איך הבית שלכם מתקדם, הבית החיצוני והבית הפנימי? אנחנו הסתדרנו יפה, 
שיפצנו איזה דירה ישנה שאנחנו שוכרים בינתיים מאוד מאוד בזול, אבל אין לי מקום לגדל 

דברים ומזה אני מצטער.

מה אתך? אין לך חשק לפעמים להיות במקום ירוק ופורח כמו חולתא, למשל? לא קל 
לחיות בעיר.

יד,  )לחיצת  דינים  לפרטי  בקשר  שאלות  כמה  שאלת  שלי,  למשפחה  ששלחת  במכתב 
דיבור בלשון הקודש וכו׳( והרגשתי שבאמת כל כך חבל שאין שום דרך להפגיש את כל 

בני ישראל הקדושים והטהורים שלא שומרים מצוות, עם תורת ישראל האמתית.

רבי, הרב צבי יהודה קוק, תמיד מדגיש שהביטוי השגור בפי העם, של דתיים ולא דתיים, 
כרחו,  בעל  מאמין,  הוא  מישראל  אדם  שכל  היא  שהאמת  ומסולף,  מוטעה  ביטוי  הוא 
במי שאמר והיה העולם. אמונה זה לא הסכמה מילולית שאכן יש בורא, לא איזה שיטה 
מחשבתית פילוסופית שמסבירה כביכול התהוות והתפתחות העולם. המובן האמתי של 

אמונה זה קשר, דבקות, ושייכות עם כח יותר עליון מאתנו. 

אנחנו, עם ישראל, נוצרנו מוטבעים בקשר הזה. כל אחד ואחד מאתנו, נולדנו עם זה. זהו 
תכונת הגזע המיוחד שלנו, להיות דבקים בפנימיותנו בהרמוניה אצילית שמקיף את עולם 
ומלואו. ולא משנה אם אנחנו מרגישים בזה, או אם אנו מכחישים את זה. זה לא משנה 

את העובדה.

מצד זה, אמר רבי, צריך באמת להגדיר את כל אחד מישראל כיהודי דתי, אלא שיש ביניהם 
שומרי מצוות ויש שאינם שומרי מצוות. האמת היא שיש מצבים לא מעטים, ואולי הרוב 
אור,  ומלאה  התמימה  ה׳  לתורת  נאמנים  יותר  הם  חילוניים,  המכונים  שאלה  המכריע, 

מה״דתיים״ החרדים שנזהרים בפרטי פרטים של כל מנהג חסידות. 

שהרי, אנחנו לומדים מחכמינו האמיתיים, לא הדוקטורים והפילוסופים והמבקרים המסכנים 
- שכל עולמם נכנס לקופסת גפרורים, אלא חכמי ישראל האדירים שדיברו בנבואה וברוח 
הקודש – מהם אנחנו לומדים שישיבת ארץ ישראל היא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. 

מי שגר  וכל  לו אלוקה,  יש  ישראל  מי שיושב בארץ  לומדים שכל  ישראל אנחנו  מחכמי 
את  ומשכללים  ומעבדים  שבונים  שאלו  וחומר  וקל  אלילים,  עבודת  עובד  כאילו  בחו״ל 
ארצנו הקדושה, זכותם מרובה מאוד. וכל מי שנהרג מפני שהוא יהודי, ועוד יותר, אם 

נהרג במלחמות ישראל נגד אויביהם, נחשב לצדיק גמור.

האמת היא שאין ביכולתי להגדיר בכמה דפים וגם בכמה ספרים מה היא אמונת ישראל 
ותורת ישראל. רק צער עמוק בלבי שהרושם המתקבל לאחינו היקרים, בייחוד בקיבוצים 

ומושבים, הוא רושם של קטנות, של חיים אפורים של עשיית כל מיני דברים משונים.

האמת היא שהחיים אצל רוב שומרי המצוות בארץ הוא כזה – קטן, מדולדל מכל תוכן 
מוצאים את חרותנו העליון. אנו  חיי הקדושה שבהם  רחוק מאוד משלמות  עליון.  רוחני 
בגלות לא הייתה לנו ברירה אלא להיות בחולשה ורפיון, השפל מכל אומות תבל ובלי העוז 

הגופני, הגבורה הלאומית, איך יתכן השקפת חיים נאורה ופתוחה.

עכשיו שחזרנו לארצנו ב״ה, אנחנו כבר לא יכולים לקבל את כל הדתיות הריקה שניסו 
הורינו לכפות עלינו. וב״ה רבו הכופרים ביהדות, בדתיות, בכדי להכשיר את הדרך לדעה 
בקרב  המפעם  ה׳  נועם  את  שחש  עצומה  ושמחה  חיים  גבורת  מלאה  אדירה,  גדולה, 

האומה בכל סדריה החברתיים והפרטיים.

טוב. מספיק. אולי שתהיו כאן )אתם מוזמנים להיות אצלנו( נדבר עוד על זה..

אלי

אלי הורביץ
מכתב לדגנית, בת דודתו מחולתה

http://www.youtube.com/embed/g8M8FePYYzA?rel=0&start=865
https://www.youtube.com/embed/boCPTTVRzRw?rel=0&start=15692
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עד שהתחתנתי, היו ימים שהיו מלאים מאורעות, אבל עכשיו 
זה ממש מציאות חשובה פי אלף אלפים ממה שהיה קודם.

לבעלי היקר רפואה שלמה!
המון זמן לא כתבתי לך וקצת מוזר כי עוד כמה דקות ואני אתן לך את זה ביד, אבל אין דבר. 

פעם הסברתי לך, )אני חושבת שנרדמת באמצע, אבל אולי אתה זוכר...( שכל פעם 
שאני יושבת במכללה – פתאום יש לי מין התנוצצות של הסתכלות רחבה. זאת אומרת 
ש 3 שנים מתקפלות ביחד בשנייה אחת, ואופטימיזם שקצת קשה לי לתפוס ולהרגיש 

ברוב הזמן, פתאום ממלא אותי.

אני אסביר בעוד רגע – עכשיו זה קצת לא נעים לי, כי אני יושבת בשיעור ולא מבינה אף 
מילה – ממש אף אחת. זה שיגעון היום, אז החלטתי לכתוב – רציתי כל היום. אוי אלי, 
באמת זה שיגעון – המורה עצמו אמר, ולכן יש לנו הפסקה קצת באמצע, לנוח. אווך!! 
בכל אופן אני אמשיך: החלטתי באמצע ההוראה לחלום יום – ואתה יודע מה? – אני 

בהריון!!!

זה כל כך משנה, קשה לי להסביר )השיעור נגמר ויש עוד אחד בעוד דקה(, אבל זה מן 
מציאות משנה כזאת שכל יום חלים שינויים – לא רק בגוף שלי, אלא הרבה יותר חשוב, 

בגוף של מוישלה׳ בהתפתחות יומית, עד שהוא יגיע לעולם ממש.

יום  התנאים,  יום   – מאורעות  מלאים  שהיו  מסויימים  ימים  היו  אז  שהתחתנתי,  עד 
החתונה, יום שהכרנו וכל החיים שלי באופן כללי – הכל לקראת זה וחיים האלו. אז, 
הכל היה באופן כללי, פה ושם, עם התנוצצויות של מקרים בולטים ממש כפי שהזכרתי, 
אבל עכשיו זה ממש מציאות לגמרי אחרת, וכל רגע, כל שנייה, זה התקדמות ושינויים 
ממשיים בולטים וחשובים פי אלף אלפים ממה שהיה קודם. ואפשר לא לשים לב!? ולא 

להרגיש את זה!

צריך לפתוח את העיניים ולראות דברים מאוד ברורים ופשוטים, אבל, חידוש בשבילי 
– זאת אומרת, לא חידוש, אבל להזכיר לי, לעורר. זה כל כך שמח, לא? ופלא שכל זה 

יכול לקרות, ובן אדם יכול להיות..... )אין את ההמשך(

דינה הורביץ

בת דודתי היקרה,
זה כבר המכתב השלישי שאני מתחיל. פעמיים איבדתי מכתבים מותחלים. אולי זה יגיע 
למשפחת  עזים  געגועים  בי  עורר  שמכתבך  למרות  ממך,  לשמוע  מאוד  שמחתי  בע״ה. 

כרמלי, לחולתא, לאדמה.

אז מתי כבר נתראה? פעם הבאה שאת מגיעה לירושלים, את באה אלי. פקודה! תתקשרי 
קודם ל-521241 לוודא שאני נמצא. איך הולך בלימודים? את מרוצה שם? מה שלום יוני? 

הפעמונים יצלצלו בקרוב?

קשה מאוד להסביר במכתב בדיוק מה אני עושה ומהם החיים האלה, כשתבואי אולי נוכל 
לדבר על זה באריכות יותר, אבל מעניין שבין כותלי האבן האלה, באוויר הדחוס וברעש 

המחריש הזה ]בישיבה[, נמצאים המרחבים האמיתיים והחופש הפנימי.

החיים קשים מאוד, הרבה יותר קשים מבמשק או בצבא. הגוף שלי ממש חלש וכואב כל 
הזמן, אבל לאט לאט מתחזק מתוך הכוחות הנפשיים.

אני לא אתחיל לבלבל לך את המוח אם מחשבת היהדות, אני קטן מדי בשביל למסור אפילו 
הטפה הזעירה ביותר של תורה באמתיות. מספיק לראות את האנשים כדי לדעת מה זה 
ופריצות(.  צביעות  שהיא בעצם  החילוני,  העולם  של  נוצרית  אהבה  )לא  אמיתית  אהבה 
הדת שלנו מבוססת כולה על ״ואהבת לרעך כמוך״. שאסור לדבר בגנות אף יהודי וחס 

וחלילה לבייש מישהו. 

כשרואים זוגות שאהבתם מתחזקת ומתעצמת במשך השנים, שהאהבה אחרי 20 שנה 
של נשואים היא פי אלף מאהבת יום החתונה, זה נותן לאדם לחשוב. 

ידי  עוד לא הגיע לדת על  ובאמת אף אדם  אולי נשמע לך כמו תעמולה,  המכתב הזה 
מילים. צריך לראות, לבדוק, לחקור את ערך החיים האלה.

תמסרי דרישת שלום חמה למשפחה ותכתבי לי, או יותר טוב, תגידי לי מה שלומם.

להתראות
אלי

מעניין שבין כותלי האבן האלה, באוויר הדחוס וברעש המחריש 
הזה ]בישיבה[, נמצאים המרחבים האמיתיים והחופש הפנימי

אלי הורביץ
מכתב לעפרה, בת דודתו מחולתה )כנראה מתקופת הרווקות בישיבה(

בשנת היכרותם הראשונה למדה דינה את הרגלי האכילה של אלי ואלו הם המאכלים 
האהובים עליו במיוחד. אחד מהם היה דג. דינה שמאוד רצתה לשמח את אלי ולבשל עבורו 
את המאכלים הללו, התקשתה בכך, מאחר שכילדה אמרקאית מפונקת, היא לא למדה 

לבשל. לצורך בישוליה נעזרה כעת דינה במתכונים שקיבלה ובהדרכת אמה וחברותיה.

באחד מהימים אזרה דינה אומץ והחליטה להכין לאלי דג. לצורך כך היא צעדה מרחק 
קצר מביתם בשכונת מקור ברוך לשוק. בהגיעה לבסטת הדגים, הצביעה דינה על אחד 
הדגים הגדולים ששחה שם בבריכה של החנות ואמרה למוכר: ״אפשר בבקשה את הדג 
הזה?״. המוכר הוציא את הדג מהמים, חבט בו כמה חבטות, עטף את הדג בנייר והכניס 

לשקית. 

דינה שהזדעזע מהמעמד ונגעלה מהדג שזה עתה הומת, שילמה למוכר ממיטב כספה 
והזדרזה לשוב לביתה, תוך שהיא אוחזת את השקית בקצות אצבעותיה ומנסה להסיח 

דעתה ממה שבתוכו. 

ולנסות  לזוז בשקית  חי,  עדיין  שהיה  הדג,  החל  צעדיה,  את  מחישה  שהיא  תוך  לפתע, 
התבלבלה  לא  היא  נפל.  והדג  השקית  את  מידה  שמטה  בהלה,  אחוזה  דינה,  לקפוץ. 
והמשיכה לצעוד לביתה ללא הדג המבהיל. אך עוד בטרם הספיקה לחשוב מה תבשל 
לאלי במקומו, שמעה דינה אישה צועקת לעברה ״גברת, גברת, קחי זה שלך, נפל לך 
לדינה  אותו  מסרה  לשקית,  אותו  והחזירה  מהרצפה  הדג  את  שהרימה  האישה  הדג״. 

הנבוכה ולאלי הייתה ארוחה.

אחוזה בהלה, שמטה דינה מידה את השקית והדג נפל

ב״ה י״ט אלול תשל״ה

״אני לדודי ודודי לי״

לאלי, 

ראיתי את הגלויה הזאת ולא יכולתי לא להיזכר בפרחים הנפלאים שלך – 
אלף פעמים יותר יפים מאלה!! )אני בטוחה שתסכים(.

אתה תמיד חושב שאני לא מעריכה פרחים, אבל אתה טועה. באמת אני 
הגמור,  היופי  העדינות,   – ממך  טוב  יותר  אותם  מעריכה  שאני  חושבת 
השכלול, הצבע, הריח )טוב – אולי אתה מעריך – מריח יותר את הריח(, 

שלו  הרצון  שלו,  היופי  שלו,  הנשיות   – הפרח  של  הכל  בסך  אבל 
להטיב ולהוסיף לבן האדם, את זה אני מבינה ומעריכה.

אני  אלי,  אבל   – ייתכן  משוגעת,  שאני  חושב  אתה  עכשיו 
אוהבת אותך.

דינה

נ.ב. קניתי לך עט – אל תאבד אותו )ואל 
תאשים אותי אם כן תאבד אותו!(

תקופת מקור ברוךשנותיהם הראשונות יחד
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גורם לאדם לחשוב. ואתה מרגיש בחיי היומיום שרוב הבחורים נעלמו, יושבים בחזית כמה 
חודשים ואתה מרגיש את זה בחיי היום יום, בשוק, באוטובוס, אנשים במכולת, כולם רציניים 
קצת יותר, אני לא יודעת. בכל מקרה, באופן כללי רואים את זה, ואלי ואני החלטנו שאנחנו 
רוצים ללמוד על ההיסטוריה היהודית. באמריקה, לפחות בחינוך היהודי שלי, אף פעם לא 
באמת למדתי את זה, למדתי קצת היסטוריה יהודית, אבל זה היה כל כך משעמם וזה היו 
מורים גרועים מאוד וכל זה. אבל באמת ללמוד הרבה על העם הזה.. הייתה עכשיו הפסקת 
חשמל כחצי שעה, אז נאלצתי לחכות שהאורות יחזרו לדלוק והחשמל יידלק כדי להמשיך.

בכל מקרה, איבדתי את קו המחשבה שלי, אבל הקשבתי לקלטת ונזכרתי. סיפרתי לכם 
זה  על  לקרוא  להתחיל  החלטנו  ואיך  יהודית,  היסטוריה  ללמוד  החלטנו  ואני  אלי  איך 
ולהתחיל פשוט... זה מאוד מאוד חשוב לגלות תמונה כללית אחת ברורה של ההיסטוריה 
של העם, מה עברנו ולאן אנחנו הולכים. וזה פשוט מדהים לראות איך עוד ועוד ועוד, כאשר 
הרבה עמים אחרים היוונים והרומאים, האימפריה הרומית ובימינו, מדינות צומחות וגדלות 
ומתות וזה ממשיך ועוד כל מיני דברים מעניינים.

אז הרב הורביץ, אביו של אלי, בהיותו מחנך, יש לו 
מיליארד ספרים על היסטוריה יהודית, אז לקחנו 
ומאוד  הזמן  כל  בהם  קוראים  ואנחנו  כולם  את 
מעניין, פתאום בא לראות איך, אני לא יודעת. זה 
כל כך מעניין לחשוב על זה. קודם כל, זה מאוד 
ברור, אתה רואה איך כל דור ודור... זה לא חדש 
רוצה  רוסיה  ואיך  ישראל  נגד  המדינות  שכל 
להשמיד אותנו ולאומנים וכדומה, אבל אתה רואה 
איך בכל דור ודור, לאורך כל ההיסטוריה, היהודים 

נרדפו וסבלו. וזו לא הגזמה.

אנטישמיות
יש כמה ספרי היסטוריה בכל דור שמנסים לתת 
לזה תירוץ, ואני מניחה שזה לא באמת היו יהודים, 
זה היו כולם. זה לא היה כך, זה... אין דבר כזה 
בשום היסטוריה אחרת של אף אומה אחרת שבה 
כל מקום שבו הם הולכים, זה כאילו הלא-יהודים 
נמצאים  שלא  היהודים   - היהודי  שהעם  חשים 
בישראל, אלא במדינות זרות, שמשהו לא בסדר, 
הזה  העניין  כל  צודקים.  והם  מדינה.  אפילו  להם  אין  עלובה,  אומה  הם  שפל,  עם  שהם 
שהיהודי אינו במקום, היהודי לא שייך לכאן והם צודקים, הם צודקים לחלוטין, היהודים 
יהודים שייכים למדינה היהודית, למולדת היהודית שהובטחה לאבות.  שייכים לישראל. 
היהודים תמיד נרדפים. הם נרדפו בצרפת וגורשו, ובאנגליה גורשו, וכל המדינות. זה לא 

חדש. אתם פשוט חייבים להסתכל קצת יותר אחורה אל השנים האחרונות.

25 שנה ואתה רואה, הם רצו לעזור לערבים  כמובן עם אנגליה, אתה מסתכל אחורה 
כאשר האומות המאוחדות קבעו את החלוקה. בכל מקרה, אז זה דבר אחד ששמנו לב 
אליו על ידי הסתכלות דרך ההיסטוריה. זה כל כך מצחיק שאנחנו לוקחים כמובן מאליו 
25 שנה זה  יהודי, מדינת ישראל, ושכבר  יש לאום  את זה שאנחנו חיים בתקופה שבה 
ככה. קשה, לי לפחות, ולקבוצת הגיל שלי אני מניחה, אפילו להבין, אנחנו אפילו לא חיינו 
רחוקים  כך  כל  הם  והשואה  השנייה  העולם  מלחמת  ישראל.  הייתה  לא  שבה  בתקופה 
עבורי, אני אפילו לא יכולה לדמיין דברים כאלה. באמת קשה לי מאוד לדמיין, אבל אני 
היו באמת  היהודים  שנה,   40 לפני  שנה,   30 שלפני  יודעת  ואני  קיים,  היה  שזה  יודעת 
נרדפים כאומה על פני כדור הארץ. שישה מיליון נהרגו והם באמת היו שפופים ומסכנים, 
אני  וגאים.  גבוהים  הישראלים  החיילים  היום,  רואים  שאתם  מהישראלים  לגמרי  הפוך 
מסתכלת על ארי בגובה שבעה רגל, בערך, וחזק, ועם קצת חוצפה גאה ומתנשא, ולמי 

אכפת מה שאר האמריקאים חושבים? למי אכפת?

מתי חל השינוי? מתי זה קרה? מתי הפכנו מהעם הנרדף, קבוצת אנשים פה ושם, הקהילה 
מתי  באמריקה,  מקומות  בגרמניה,  במקומות  היהודית  הקהילה  הזאת,  בעיר  היהודית 
הפכנו לאומה, לאום יהודי עם צבא ועם ממשלה, מתי כל זה קרה? ואני באמת לא יודעת, 

אני באמת לא יכולה להגיד. אני לא יודעת מתי זה קרה מנטלית, זו סוג של פסיכולוגיה.

אלי ואני החלטנו ללמוד היסטוריה יהודית

הארוחה השבועית אצל הורביץ
קרה משהו מאוד מרגש. ביום שני הלכנו למשפחת הורביץ לארוחת הערב השבועית 
שיש לנו שם ודפקנו על הדלת וארי היה בבית. הוא קיבל חופשה ִמן הצבא של 48 
שעות, וזה היה כל כך טוב לראות אותו, באמת, כי הוא יצא הביתה רק פעם אחת 
במהלך כל הזמן מאז ראש השנה, אני חושבת, אז היו לו את 48 השעות האלה וזה 

היה די נחמד לראות אותו וזה היה מאוד נחמד שלא ידענו על זה שהוא בבית. 

ארי חזר הביתה ואלי ואני באנו ואריה, הארוס של טובי היה שם, כולם היו ביחד, היה מאוד נחמד 
לספר.  סיפורים  מיני  כל  לו  היו  בבית.  היה  שהוא 
הוא חייל, הוא יורה בטנק וסיפר הכל על הטנקים 
הצבא  טוב  וכמה  סיפורים.  מיני  וכל  מצרים  ועל 
שהם  וכמה  שם,  גבוה  במורל  שהחבר׳ה  שלנו. 
אנשים  שם,  כשאתה  בצבא  לשני.  אחד  עוזרים 
במצב רוח רע עם החדשות הרעות, אני לא יודעת. 

המורל נמוך בעורף. אבל הוא היה שם, 

הבחירות בישראל
מייאשת  ז׳נבה  של  מיואשים. הבדיחה  האנשים 
אבל  ומגוחכת,  גדולה  בדיחה  זו  יותר,  עוד 
וברוח  שם  נהדרים  הם  בצבא,  הבנים  בחזית 
טובה מאוד והם מאוד אופטימיים. שומעים כל 
אחד  עוזרים  הם  איך  מדהימים  סיפורים  מיני 
זה  השני.  בשביל  אחד  דברים  ועושים  לשני 
מאוד מאוד טוב. העסקה הזו בז׳נבה היא ממש 

מגוחכת, אני לא יודעת, זה מביך. 

מחר הבחירות בישראל, אני לא חושבת שמותר 
לי להצביע כי אני תושבת ארעית, אז אני חושבת 
שמותר לי להצביע רק לבחירות בעיר, אבל אף 

פעם לא קיבלתי שום דבר בדואר על זה, אז אלי הולך להצביע. בעיה גדולה, כי הם באמת... 
להצביע לגולדה מאיר כאן ולמפלגה שלה, הם מוכנים לוותר על אדמה ואנחנו לא רוצים את 
יודעת מה הבעיה.  זה, אנחנו רוצים את כל האדמה שלנו. מפלגות הן גם רצוניות, אני לא 
הרבה אנשים, זה מאוד מצחיק, הרבה אנשים הולכים להצביע לכהנא, מאיר כהנא מתמודד 
אנשים  שהרבה  אומר דברים  הוא  כי  תמיכה  הרבה  לו  ויש  יהודית.  להגנה  הליגה  לכנסת, 
מרגישים והוא לא מפחד לומר בפוליטיקה. אתם יודעים אין לו מה להפסיד. הוא לא בכנסת, 
אז הוא רק רוצה להיכנס, אין לו מה להפסיד. הוא אומר מה שהוא רוצה, הוא מאוד גלוי, כמו 
תמיד, ובאופן מפתיע הרבה מאוד אנשים חושבים להצביע עבורו. בכל מקרה, אז נראה מחר, 

אמור להיות די מרגש.

הרהורים אחרי המלחמה
אני רוצה להסביר לכם, אני לא יודעת איך זה באמריקה, אני לא יודעת מה התגובה של 
היהודים באמריקה על המלחמה בישראל )מלחמת יום כיפור(, אבל בישראל זה באמת 
יצר שינוי גדול בעם. האנשים אחרי מלחמה קשה כל כך, וכל כך הרבה בנים אבדו ואי 
אפשר שלא להכיר אנשים שנהרגו ואני לא יודעת, זה זעזוע גדול, זה גרם לאנשים לחשוב 
יותר.. לסתכל על עם ישראל, העם  יותר רציניים ולחשוב על  יותר, זה גרם להם להיות 

הזה, ולחשוב יותר על מי אנחנו, מי אנחנו ומה אנחנו ולמה אנחנו נועדנו.

ואנחנו רואים איך זה הופך להיות כל כך ברור שיש עולם שלם, כל העולם כולו מעוניין 
ניטרליות  מאוד  מדינות  וגרמניה,  ואנגליה  וצרפת  וביקורתיים,  זה  נגד  וכולם  רק בכסף, 
חותמות על כל מיני בריתות עם הערבים, ושלא לדבר על רוסיה, ואתה בא באמת לשבת 
ולהתחיל לחשוב מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים ומה קורה כאן. משהו כזה באמת 

דינה הורביץ
לאחר מלחמת יום כיפור. מתוך הקלטה להוריה בשנת נישואיהם הראשונה. 

שנותיהם הראשונות יחד

הדור  לדור שלי, אלא השנים האלה,  רק  לא מתכוונת  אני  הזה,  והבנתי עכשיו שהדור 
האחרון, הדור שלכם, אולי הדור של סבא, וכל דור, ואלה שיבואו, הם כל כך חשובים, יש 
כזו חשיבות בזמנים אלו, זה כאילו ההיסטוריה מואצת וכל כך הרבה דברים קורים, אומה 

שחסרה לנו במשך 2000 שנה, קמה לתחיה וזה גורם לי להיות כל כך גאה.

בקרוב יהיה לנו בן או בת, אני לא יודעת, זה נותן לי פרספקטיבה כל כך שונה על דברים. 
מה זה להיות אמא?, להביא ילדים בזמנים האלה? וכמה זה חשוב וכמה זה נהדר, איך 

הילד שלי יהיה? הוא יהיה ילד ישראלי, הוא יהיה ישראלי! או היא. 

בכל מקרה, אני לא יודעת, אלה רק דברים שאני קצת חושבת עליהם, בערך, אני לא יודעת, 
סוג של ריכוז וסוג של לחשוב על זה בזמנים אלה. אבל בכל מקרה, חשבתי, האם אתם 
מתכננים להגיע בקיץ? אם אתם מתכננים לבוא... זאת אומרת, אני מצפה שתבואו. בכל 
מקרה, אולי לעשות את זה קצת יותר ״בונה״ זו המילה, לבוא ואולי לבוא לחפש עבודה, או 
ֱאֶמת.תחשבו על זה.  לבוא לחפש מקום לגור, או לבוא אליו, אני לא יודעת. תחשבו על זה. ּבֶ
אני לא יודעת, בטח קשה לכם להיות שם, אמא, אמרת כמה היה קשה לכם כשחזרתם 
לראשונה מישראל ובמהלך המלחמה, כמה קשה היה להיות שם. אולי תחשבו על זה. אם 
תגורו כאן, זה יפתור הרבה בעיות עם תקשורת של מכתבים וקלטות, לא? אני לא יודעת.

בכל מקרה. אז עכשיו הקלטת מסתיימת ואני נעשית עצבנית. דרישת שלום לכולם, אני 
מקווה שכולם בסדר וכמובן שאני רוצה שתקליטו ותספרו מה שלום כולם ומה קורה שם. 
ושלחו את אהבתי לכולם, ואהבתי אליכם כמובן. באמת, אני חושבת עליכם הרבה, כל 

הזמן בערך. ואלי כמובן שולח דרישת שלום.

תקופת מקור ברוך

ולאה בן דוד ]חברה של  יסול  ביום שני בערב הייתה חתונתו של שמעון גת. נסעתי עם 
וחצי לפני שהחתונה הייתה אמורה להתחיל, אז  יסול[. הגענו לשם מוקדם מאוד, שעה 
הסתובבנו בקיבוץ, זה היה נחמד מאוד, זה קיבוץ מאוד יפה. מדהים. כל הקרובים באו. )אלי 
לא בא, כי ביום שני בערב הוא הולך לשיעור שהוא לא רצה לפספס, כי גם ביום רביעי הוא 
היה צריך להחמיץ את השיעור בגלל החתונה של טובי(. כל כך התרגשתי כולם היו שם. 
זה היה כל כך נחמד. זה באמת היה. מאוד מאוד נהניתי לראות את כולם ולדבר עם כולם.

יודעים, בדרך כלל  לגבי החתונה עצמה, לא היו לי ציפיות כל כך גדולות, חשבתי, אתם 
כשזה קיבוץ.. אני לא יודעת, לא היו לי ציפיות גדולות, אבל החתונה הזאת הייתה כל כך 
נחמדה. הייתי כל כך נרגשת, באמת. לחופה היה רב כל כך נחמד, הוא היה כל כך נחמד. 
והוא לא עשה את כל הדבר  וגם בגבעת ברנר הם לא דתיים,  בשני הקיבוצים, גם בנען 
הגדול הזה כמו שעושים עם כל מיני דרשות שכולם ישתעממו עד מוות, ומצד שני, הוא לא 
עיוות עובדות ולא זלזל, הוא עשה את זה כך שזה דיבר לאנשים שם. הוא אמר דברים מאוד 
נחמדים ונראה שהוא למד להכיר את שמעון מראש ולהכיר את עדה, שזו אשתו, מראש. 
מאוחר יותר, הוא סיפר שהוא הזמין את שניהם לשבת כדי שיוכל לפגוש אותם. הוא לא 
סתם בא ועשה חתונה במהירות כי הוא יכול, הוא היה כל כך נחמד. האנשים, כולם היו 
שקטים, אתם יכולים לדמיין, והם הקשיבו. הו, הקלטת עומדת להיגמר. אני משתגעת. אבל 
זה היה כל כך נחמד, והחתונה עצמה הייתה נחמדה. שמעון הוא בחור כל כך נחמד, וגם 

אשתו עדה, הם אנשים מאוד נחמדים וחמים. אני לא יודעת. זה היה כל כך נעים.

אחרי החופה הם אכלו סעודה וחשבתי שאני לא אוכל לאכול, כי הקיבוץ הוא לא קיבוץ 
כשר. תכננתי לא להיות רעבה, חשבתי לאכול פירות. פשוט לא רציתי את האוכל המבושל, 
אבל היה להם ארוחת ערב של ה״חפץ חיים״ ]כשרות מהודרת[ ושולחן גדול מלא בארוחות 
כשרות, כי המשפחה של ג׳יין דתייה. שכחתי מזה. אז היה מה לאכול והייתה שירה, וזה 
היה כל כך חם וכל כך נחמד. כולם היו כל כך שמחים. כל הקיבוץ שר. זו הייתה חתונה 
כל כך נעימה. כל כך שמחתי שהלכתי. הרגשתי רע בגלל שלא רציתי ללכת. היה לי כל 
כך נחמד. היה מאוד מאוד מאוד נחמד, וכולם שאלו עליכם ושלחו דרישת שלום והתרגשו 
שאתם מגיעים בקיץ. אז כולם ממש נרגשים. היה מאוד מאוד מאוד נעים. ממש נהניתי. 
אוי. אני מחכה שהקלטת תסתיים. אני לא יכולה להמשיך ולספר לכם על החתונה של 
טובי עד שהקלטת תסתיים ]הצד הראשון[. תנו לי לראות... אני אוהבת להיות לבד כשאני 
של  השני  ]הצד  לעשות?  יכולה  אני  מה  אבל  מסביב,  כאן  מסתובב  אלי  אבל  מקליטה, 
הקלטת[ – סיפרתי לכם על החתונה של שמעון. המשכתי כמובן לדבר עוד כ-20 דקות 

עד שהבנתי שהקלטת נגמרה.

משהו,  או  ]הריון[  עכשיו  יותר  כבדה  שאני  מניחה בגלל  אני  היום.  הקרסול  את  נקעתי 
לפעמים אני מאבדת את שיווי המשקל כשאני מתכופפת כדי לנקות, או לפעמים באוטובוס. 
והיום הלכתי על המדרגות וסובבתי את הקרסול. הייתי במכללה, היה לי כל כך הרבה מה 
לעשות, כל כך הרבה ללמוד למבחנים והייתי צריכה לבוא לספרייה, כי אין לי את הספרים 
כאן בבית. אז הלכתי היום לספרייה ועיקמתי את הקרסול. מיד התקשרתי להורביץ, כי לא 
ידעתי מה לעשות, כי לא יכולתי ללכת. והרב הורביץ בא ולקח אותי לבית החולים ״שערי 
צדק״, שם צילמו את הרגל שלי והכל. אז זה לא שבר או משהו, זה רק נקע. עכשיו אני 
תקועה בבית. אני שוכבת עכשיו במיטה. אני באמת לא יכולה להסתובב יותר מדי, לפחות 
לא היום. רציתי להזמין את יסול לארוחת ערב נחמדה והכל. הוא רצה שזה יהיה רק   תה 

ועוגה, נראה שזה הולך להיות תה ועוגה, כי אני באמת לא יכולה להכין.

חשבתי שאני לא אוכל לאכול, כי הקיבוץ הוא לא קיבוץ כשר

דינה הורביץ
חתונה מרגשת בקיבוץ נען. מתןך הקלטה להוריה. 

יעקב וברכה )לבנון( שגרים מעלינו, הזמינו אותנו לאכול איתם בליל פורים, 
בגלל  אבל  מסיבה,  שם  ערכו  כי  לישיבה  לחזור  כולנו  התכוונו  כך  אחר 
שהנשים היינו בהריון וגם עייפות מהתרוצצויות והכנות לשבת, החלטנו לא 
ללכת. ככה לא נפריע לגברים. הם יכולים ללכת ולהישאר כמה שהם רוצים. 
ואני לא חושבת  אז הגברים הלכו. אלי לא חזר הביתה עד 4:00 בבוקר, 

שהוא היה שיכור, אבל הוא היה קצת שמח, אני מניחה. הוא אפילו לא שם לב מה השעה. 

ואני, לרבנית  ואז הלכנו, אלי  והכנתי את כל המשלוחי מנות  קמתי מוקדם ביום ראשון 
שרעבי, הגברת שהייתי עוזרת לה במחנה יהודה. זה היה כל כך שמח. כולם שם יהודים 
ורקדו, אבל במוזיקה ערבית, כי הם  ולכל אחד יש שם חצר מחוץ לבית. שרו  ספרדיים 
יהודים מזרחיים. זה היה ממש מצחיק. היא רצתה שאלי ישתה משקה לחיים או משהו, 
עיוורת  ]אשה  זקיה  את  לבקר  הלכנו  משם  למהר.  צריכים  היינו  זמן.  לנו  היה  לא  אבל 
היא  מאושרת.  כך  כל  הייתה  היא  נחמד.  היה  זה  וגם  שהתחתנה[  לפני  ליוותה  שדינה 
יורק. היא  ולבני הדודים שלה שיש לה בניו  התחילה לשלוח דרישת שלום לכולם, לכם 
חושבת שאני מכירה אותם. אני כל הזמן אומרת לה שאני מוושינגטון, אבל היא חושבת 
שוושינגטון וניו יורק ואמריקה זה אותו הדבר, וזה שיש לה שם בני דודים, אני חייבת להכיר 
אותם. ונמאס לי להגיד לה שזה מקום גדול ואני לא מכירה את כל בני הדודים שלה בניו 

יורק. היא חושבת שאני כן, ולכן היא תמיד אומרת לי לשלוח להם ברכות.

לסעודה  פורים,  לסעודת  אצלם  נשארנו  לא  אבל  ההורביצים,  את  לבקר  הלכנו,  משם, 
יודעת איך הם  וולנסקי[, בקרית משה. אני לא  הלכנו לחבר של אלי, עודד ]הרב עודד 
50 אנשים שם לסעודה. זה היה ממש  עושים את זה, אבל היו להם בערך, אני מניחה, 
נחמד. כולם היו שם, כל הזוגות הצעירים של הישיבה הגיעו. יהודית ]קליינשפיז[ הייתה 
שם והיא הביאה את התינוקת הקטנה שלה חייהלה ויעקב וברכה ]לבנון[ היו שם ואליקים 
ואסתר ]לבנון[ היו שם. ואת מי עוד אתם מכירים? אני לא יודעת, כל הזוגות הצעירים של 
הישיבה היו שם, וכל התינוקות היו שם. זה באמת היה משהו. אבל אני לא יודעת, הם שרו 

ואמרו דברי תורה. זה היה נחמד. ואכלנו. זה נמשך עד מאוחר בלילה.

לא חושבת שהוא היה שיכור, אבל הוא היה קצת שמח

דינה הורביץ
פורים הראשון כזוג נשוי. מתוך הקלטה להוריה

https://www.lizkor.net/post/%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%A0%D7%95-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
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חילופי מכתבים בין אלי לדינה כשאלי עלה לגרעין קשת ברמת הגולן לבדו ודינה ילדה את 
בת-שבע קשת בתם הבכורה

ב״ה, ר״ח סיון, פרשת במדבר ״ובלכתך בדרך״

לבעלי היקר מאוד,

לאור נסיעתך להתישבותנו ההכי חדשה, לקשת – לפי פרושו של אהרון קליינשפיז 
)קדושה   – הקדושה  ארצנו  של  סנטימטר  בכל  לאחוז   – תמיד״  שלנו  ״קונטרה 
שנקבעה לדורות, על ידי האחזתם של עולי בבל דווקא, ולא של כיבוש עולי מצרים(, 
רציתי רק לאחל לך ברכתי ותקוותי ואמונתי, שכל פעולותיכם, ובעיקר אמונתכם 
וביטחונכם בה׳ אלוקי ישראל ״כי חלק ה׳ עמו״ ״וישבתם לבטח בארץ״ )כפי שהזכיר 
לך ר׳ צבי(, יפעלו פעולתם הגדולה והאדירה, ויקדש שם שמים לאור גויים, לאור 
כל ישראל, לאור יצחק רבין, אבא אבן, משה דיין, גולדה מאיר, ולא אכפת לי אם לא 

יקדש שמו לאור הנרי קיסינג׳ר – שימות קודם )תקיף, לא?(.

ואדיר  הנשגב  והתפקיד  המציאות  ותחיה  הרבה  הרבה  תלמד  תצליח,   – בקיצור 
שלנו בימים האלו.

בעצם, כל זה נכתב, לא כל כך להזכיר לך את הדברים האלה, אלא להזכיר לעצמי. 
כל כך אני מקנא בך! אין דבר, .. גם כן צריכים טיפול ואמונה ופעולות ואי-פעולות 

משלהם.

טוב, מספיק! קראתי את זה חזרה וזה בלתי מובן לגמרי, אפילו לי, כך שזה ביטול 
זמנך לקרוא, ופחד לי לכתוב )ההסבר: כל פעם שאני רוצה להמשיך, אתה נכנס ואני 
מוכרחה לחשוב מהר ולהמציא איזה תירוץ – למה באמת חשבת שדווקא עכשיו אני 
״מוכרחה״ לסדר את החדר הכחול? כאילו שבגלל זה באמת נכנסתי לשמה, וכו׳!(.

טוב,  ותאכל  לפחות,  משנה  הרבה,  תלמד   – ומעשיים  טכניים  לדברים  ובכן, 
ותעבוד קשה, ותבריא מכל הכאבים. תנסה בשעת צורך להתקשר לטובי -03

908102, או להורים או לוולנסקי. אם מתחשק לך – תכתוב פעם.

אני אוהבת אותך )פרוזאית ולא רומנטית – אבל אמיתית(

ביכורים – זמן מתן תורתנו. חג שבועות שמח!!!

להתראות

דינה

יום א׳

דין דין שלי, היום לא נוסע אף אחד לירושלים, אז תקבלי את זה כנראה מחר. המצב היום 
לבוא.  צריכים  ועוד  רציני  קבע  גרעין  כבר  יש  התגבשותו.  ישוב בתהליך  של  זה  בקשת 
אתמול התברר שקשת היא 100 מטר בצד שלנו של גבול ההפרדה. כנראה שמהשמים 
רוצים שיקום כאן ישוב. לו זה באמת היה בשטח שמכרו לסוריה, והיינו עומדים ולא זזים 
מהמקום, זה היה מערער את קביעת הישוב ומונע תמיכה על ידי מחלקת ההתישבות וכו׳.

גלילי ואלון היו צריכים לבוא אתמול, אבל הודענו להם שאין להם מה לעשות כאן בשבת, 
ואם הם רוצים לבוא במוצ״ש, נקבל אותם בתנאי שלא באים לדבר על הביזיון שהם עוללו. 
הם בסוף החליטו לא לבוא ורק מסרו פרטים בקשר למפת ההפרדה לאנשי מרום הגולן.

עדיין קשה לעכל ולהאמין שאותם הבוגדים הצליחו במזימתם המרושעת. אבל זה המצב, 
מטיילים בקוניטרה שתהיה נוחה להכבש שנית. השירותים שלנו כנראה בצד הסורי של 

הגבול.

בירידת  העוסק  בזרעונים  פרק  יש  שבוע.  לפני  שהיה  כפי  לא  הוא  עצמו  המצב במשק 
ארגוניות  חברתיות,  בעיות  המון  כאן.  קורה  הוא  וכך  החומר,  עם  בפגישתו  האידיאל 
ב״ה  אבל  הצעיר,  המשק  את  וזעזעו  עברו  כבר  ביותר  חמורות  בעיות  מהם,  ומנהליות. 

הדברים הולכים ומסתדרים ומצב רוח של המתיישבים מרומם.

דרך כל המשברים, צירי לידה, יקום והתחזק קשת. כבר התחילו לדבר על ענפי החקלאות 
המתאימים לאדמה ולאקלים, ובכלל מהלך המחשה והדיבור הוא בכיוון מעשי - להתקרב 

ולהתבסס כמה שיותר קרוב אל הגבול, שאם לא נתקרב אל הגבול, הוא יתקרב אלינו.

הרבה עיתונאים ואנשי תלוסיה באים לבקר. גם ״קול ישראל״ היו וראיינו את אלי )סדן(. 
פרופסור פרנקל היה כאן לשבת ובני מהרשק, התעמולן של הפלמ״ח, בא לאכול בערב 
שבת. חוץ מזה, באמת אין חדש. אני מרגיש לא רע. רוב הזמן לא כואב לי בכלל הראש, 

וגם כאשר יש לי גלי חולשה וכאב, הם בדרך כלל קצרים ולא רציניים.

הייתה  )סדן(  ורדינה  לבוא.  יכולה  לא  שאת  מאוד  חבל  טוב.  מרגישה  שאת  מקווה  אני 
לשבת, ר׳ צבי )טאו( גם נמצא כאן, ויתכן שהוא יבוא לכאן לשנה - זה סוד, אל תגידי לאף 

אחד. 

אני מהרהר ארוכות על נוב, אבל נראה. כנראה זה לא מעשי, לפחות ל 3 או 4 חודשים ועד 
אז אפשר לבחון אם באמת אין שום אפשרות להישאר בירושלים. תחשבי על זה.

עכשיו גמרתי לעבוד. הסורים גורמים הרבה ביטול תורה בשתיקתם. היום זה היום הראשון 
שעבדנו יום שלם.

אני אשתדל להיכנס לנוב באחד הימים לראות איך זה נראה. תבררי אם נסיעה חד פעמית 
זה מסוכן לתינוק בחודשים הראשונים.

שכחתי להגיד לך בקשר לליפט )משלוח באוניה של פסנתר כנף מבית הוריה של דינה 
באמריקה(, לא הייתי צריך לנסוע לחיפה ולא הייתה תועלת בנסיעתי. החל מהשבוע הבא 
זה יכול להגיע כל יום והם יודיעו לאבי במשרדו יום או יומיים לפני זה, זה יגיע לסנהדריה 
ונצטרך ללחוץ על סנדרוביץ )בעל הדירה שאלי ודינה קנו בפאג״י בירושלים( שיקבל את 

הפסנתר ואולי עוד כמה דברים לתוך ביתו.

לנוב,  לעבור  כך  ואחר  מסויימת  תקופה  ברוך  במקור  לגור  זה  כעת  שלי  המחשבה  קו 
כשאנחנו משכירים את הבית בסנהדריה מרוהט, אבל עוד נדבר על זה ארוכות. בינתיים, 

אל תגידי שום דבר לאף אחד.

להתראות, באהבה

אלי

תקופת מקור ברוך

לדינה שלום,

הגענו אתמול בשלום אחרי הצהריים, אחרי הרבה עיכובים 
בגלל מחסומים וכו׳. עודד )וולנסקי( תדרך אותנו 

הפעולה  חשיבות  לנו  והמחיש  למצב,  בקשר 
וחשיבות שיתוף הפעולה עם אנשי מרום גולן. 
לזרז  לירושלים  הבוקר  חזרו  )סדן(  ואלי  הוא 

ארגון גרעין קבוע שיעלה להתיישבות. ר׳ צוקרמן 
נתן שיעור באורות בערב.

עוד אין לי התרשמות של ממש ובין כה לא 
לכל  ראשון,  יום  עד  המכתב  את  אשלח 

המוקדם, אז אכתוב אחר כך.

ברור  לעבודה:  יצאנו  מאוחר,  יותר  עכשיו 
כשעה  רק  עבדנו  )טוליפים(,  צבעוניים  בצלי 

וחצי ואז התחילו הפגזות, שהיו אומנם מרוחקות 
מאוד מהשדה, אבל מאוד נזהרים כאן שלא יהיה 

אני  ועכשיו  לקשת,  אותנו  החזירו  אסון.  איזה 
הולך ללמוד.

האדמה  רגבי  את  להרגיש  מאוד  שמח  היה 
געגועים  בי  עורר  זה  בידיים,  שוב  מתפוררים 

הקרקע  אל  שלי  והדבקות  הקישור  לימי  עזים 
והנוף  החולה,  לאדמת  מאוד  דומה  אדמה  הזה, 

עוד הרבה יותר יפה .

עכשיו אחר הצהריים, למדתי שיעור חשוב באורות מהרבנית 
חנה טאו. בא לכאן יהודה הראל, מזכיר מרום גולן, שהוא 

היוזם של כל הפעולה כאן, אדם ענקי וחשוב מאוד, כולו 
מסור לאהבת ארץ ישראל ובניינה, אבל מכיוון שהמגמה 

היא לא מבוררת אצלו מצד הקריאה בשם ה׳ – הוא גם 
ריאליסט. 

יהודה הראל דיבר על חיזוק קשת, בגרעין קבוע שיעלה להתיישבות, ועד אז, גרעין חזק 
ממרום הגולן ומקומות אחרים בארץ.. – אבל הוא לא עצר בזה, והמשיך לאמר שאם יחתם 
הסכם ונצטרך לנטוש חס וחלילה את קשת, צריך לקבל הבטחה מהממשלה שיקים אותו 

מחדש בחושניה, שהיא כמה קילומטר מכאן.

לדיבור הזה, התנגד אחד מחברי רמת מגשימים, וניסה להסביר שאין מה לדבר על שלב 
ב׳, אבל הוא לא דיבר בתוקף, והתנהל וויכוח בינו והראל. כל הזמן ר׳ צוקרמן נטה לדברי 

הראל, משום מה, אינני מבין אותו, ואולי הוא לא הבין בדיוק את הראל.

בכל אופן, ישבתי וכמעט התפוצצתי מרצון להגיד את הדברים בצורה צלולה ומפורשת, אבל 
עודד אמר לי לפני שהוא נסע, לא לדבר ולא לנסות להשפיע על הראל, אז ישבתי ושתקתי.

חנה )טאו( ישבה בצד כל הזמן ובררה אורז, וברגע מסובך, קמה בריתחא דקדושא נוראה 
ובכל כוחה צעקה על הראל כל דברי רצי״ה והמהר״ל וכו׳: ״אנחנו יושבים כאן בגלל שזה 
כתוב בתורה ולא בשביל לשמור על ישובים אחרים, ורק המחשבה הפחדנית וההרהור 
הספקנות, גורמת כל הצרות ושיבושי הפוליטיקה – כקרש ששמים על התהום״ וכו׳ וכו׳ 

וכו׳.

יהודה הראל ניסה להתווכח ולהסביר שהוא צריך לקחת בחשבון גם את התהום, אבל היא 
ממש לא נתנה לו, ובלי הרף סתמה את פיו מלהגיד או לבטא הספק, ואמרה לו שעניינו 

זה לחזק ולהגדיל את כח עמידתנו.

בזה נגמרה הישיבה, והוא הושפע עמוקות, דיבר בשבח הישיבה והרב )צבי יהודה הכהן 
קוק(. אחר כך, כששאלה אותו איזו בחורה, איפה אנחנו נקים את קשת כאשר יפנו אותנו, 

אמר לה שקשת זה כאן ולא יהיה שום פינוי.

מוצש״ק 

אלי  מרוממת,  אווירה  נפלאה,  הייתה  שבת  הצלחה.  ללא  אלייך  להתקשר  היום  ניסיתי 
סדן וחנן פורת ור׳ צוקרמן נתנו שיעורים. קבלת שבת סיימנו בריקוד נלהב – מן המיצר 

והצטרפו גם החברה הלא דתיים. היה תחושה של אחדות ואחווה נהדרת.

קשה מאוד ללמוד כאן, גם כי אין כל כך זמן ולא ישוב הדעת ולא מקום שקט, אבל אני 
משתדל. למדתי ספר מוסר של הגר״א – אבן שלמה, והתחלתי תולדות אדם. המשניות 

סובלות מאוד.

מיני  כל   – כולם  קשת.  הקמת  של  הקדושה  וגדלות  חשיבות  של  הרגשה  יש  הכל,  סך 
אנשים מכל מיני מקומות שאין להם, לכאורה, שום דבר משותף, אלא שהם כולם מעם 
ישראל וכולם קשורים קשר אהבה אדירה לארצם. מתקבצים יחד במגמה אחת – לב אחד.
וקבוצה  )חירות(  אחד  בית״ריסט  מהעיר,  חבר׳ה  סתם  ולא דתיים,  מקיבוצים דתיים  יש 
נכבדה ובעלת משקל מן הישיבה. ואפשר לראות, ביתר בירור, התגלות האור הפנימי של 
קודש הקדשים – אורו של משיח. האור שמגלה את אחדות הקודש והחול, החומר והרוח 
השלמה.  ישראל  בארץ  ישראל  מלכות  שלמות  הפועל  אל  עניינה  שכל  אחת,  בחטיבה 
12 שבטי י-ה מסודרים על דגליהם סביב – והמשכן בתווך שבמרכזו אוהל מועד הנובע 

ומתפשט מן ארון העדות שאינו מו המניין.

כך רואים סדור קבוץ קשת, שהכוח החקלאי והארגוני בא ממרום גולן, אלרום וכו׳, והדחף 
הפנימי המחייה ומחזק את הכל, יוצא ממקור הקודש - בעיקר על ידי אלי סדן וחנן פורת, 

ונמשך על ידי שאר בחורי הישיבה הנמצאים.

רוצה  אני  טוב,  יחזור.  עודד  אולי  שיעורים,  לתת  שיוכל  יהיה  מי  יודע  לא  אני  לשבועות, 
לשלוח את זה. אני כנראה אחזור ביום ה׳, אם לא אודיע אחרת.

המון אהבה וגעגועים
אלי

לו היית כאן אתי, אולי הייתי שוקל הישארות לתקופה ארוכה יותר.

מוצאי שבועות

לא שלחתי את המכתב ביום ו׳. יעקב)לבנון( עלה לשבועות, ועוד כמה חבר׳ה מהישיבה 
והיה ממש נפלא. אי אפשר לתאר את רוממות הרוח – את הגבורה הפנימית שהולכת 
מתחיל  כאן  שנוצר  האור  כבר  אם  לדעת  לחדשות,  מקשיבים  לפעמים  כאן.  ומתגברת 
העוז  התחדשות  כאן!  הם   – החדשות  אבל  האומה,  חלקי  שאר  את  ולהאיר  להתגלות 
האלוקי שמתוך התורה שניתנה מפי הגבורה, ואין עוז אלא תורה, ההולכת ומתפשטת על 
כל אמיצי הרוח היושבים איתן בנועם אהבת ארץ חיינו. כל מילימטר, כל רגב של אדמה 

קדושה, שווה דמינו ונפשנו – כל החדשות – ההתחדשות של ודאות שייכותינו.
אלי
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אלי ארז במהירות את מיטלטליו ויצא. הוא לא הספיק להגיע ללידה

עיניי ננעלו על מבטו של אלי הורביץ, שהגיע קודם עם הי״ד החזקה. הוא בא לבדו. בבית 
נשארה דינה אשתו, שהייתה בסוף הריונה הראשון. אלי היה נראה כאילו הוא נתון בעולם 

אחר, ונשמתו פורחת החוצה מתוך גופו הארוך והדק. 

על פניו הייתה נהרה כזאת, שהעידה עליו שהוא חש זכות להיות שותף למשהו היסטורי, 
לרגע נדיר על הרצף הארוך של נצח ישראל, ביום האחרון לשבתנו בבונקר הגיעה הודעה 

דרך הצבא: ״אשתו של אלי יצאה לבית החולים״. 

ויצא אף הוא לדרך, לירושלים. הוא לא הספיק להגיע  אלי ארז במהירות את מיטלטליו 
ללידה, אבל הוא הביא אתו בתרמילו את שם הַרכּֿה הנולדת: בת שבע קשת.

הרב אלי עשה אתנו את 40 ימי הבונקר בהתרגשות גדולה ובהקרנה על כל סביבותיו.

חילופי מכתבים בין אלי לדינה כשאלי עלה לגרעין קשת ברמת הגולן לבדו ודינה ילדה את בת-שבע קשת בתם הבכורה

אפרת בדיחי
מתוך ״פתאום נולדה״ - ספר על הקמת מושב קשת

בס״ד, יום שני, אור לה׳ תמוז התשל״ד

״חסדי ה׳ עולם אשירה... ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן״

לאבא – בעלי היקר אינסוף,

שהייתי  אותך,  ואוהבת  לך  מתגעגעת  כך  כל  אני  אתך.  לדבר  זמן  מספיק  אין 
הזו,  הבודדת  ההזמנה  את  רק  מצאתי,  לא  נייר  אפילו  לכתוב.  לפחות  מוכרחה 

)לחתונה שלנו( שנפלה מתוך ה״אורות״ שלי....

נורא תתרגז עלי כי זה מאוד מאוחר בלילה, אבל אני לא 
יכולה לישון בכלל )ניסיתי וניסיתי(. אני מוכרחה להגיד 

לך משהו נפלא:

יש לנו בת. ויש לה פנים. והיא כל כך חמודה, שאני נמסה 
ממנה. והפנים שלה והאופי שלה – כן, יש לה אופי – הם 
מיוחדים בעולם – לא היה ולא נברא אף פעם דבר כזה! אני 
כבר מכירה אותה – גם אתה מאוד מהר תכיר אותה, ואת 
עדינה  כך  )כל  שלה  והבכי  שלה,  והתנועות  שלה,  הקול 

ונקבית!!(. והפרצופים המצחיקים. 

אני לא יכולה לחכות עד מחר שתראה אותה, אבא, וגם 
תדע – כל כך נפלא!!

עמנו  יום  שבכל  הנפלאות  ועל  הניסים  על  השם  ברוך 
ובכל עת – ערב, בוקר וצהריים, ועל כל דבר גדול וקטן 

וכל הטוב, ועל הבת שלנו.

להתראות מחר בביתנו בירושלים עם בתנו הירושלמית.

באהבה גדולה. מתפוצצת,
דינה

יש לנו בת. לא היה ולא נברא אף פעם דבר כזה! אני לא 
יכולה לחכות עד מחר שתראה אותה, אבא.

דברים שנשא ר׳ אלי בבית הרב צבי יהודה קוק זצ״ל בקידוש של בתו בת-שבע קשת

א.

כאשר מסתכלים אנו במבט מקיף על התפתחות המדע והפילוסופיה והתרבות בכללה, 
מתברר הקשר בינה ובין הופעת האידאה האלוקית בישראל. רואים אנו בבהירות את היחס 
המדויק בין חכמת הקודש העליונה הפועלת ומסדרת כל המציאות, והחכמה האנושית 

החיצונית המתפשטת ממנה, עד הופעת עמוד העולם, אברהם אבינו, אבי האומה.

שיא  האלילי,  לפולחן  סביב  מרוכז  המדע  כל  ה׳,  בשם  וקורא  האלילים  את  המשבר 
ההתקדמות המחשבית הוא באוב, ידעוני רוחות וכשפים למיניהם.

עם המפעל הגדול של אברהם מתחיל תהליך של היטהרות מסוימת מגסות התועבה של 
עבודה זרה, שעיקר גילויה הוא בזרע אברהם אשר בהם בחר ה׳ לספר תהילתו ואותם נתן 
בסגולות הנבואה שבא מתאחדות כל כוחות החיים לגלות במלוא טהרתו, שלמות העניין 

האלוקי המופיע בעולם.

לשיא  ישראל  מגיע  לאחריו,  שבאה  נבואה  גילויי  של  הארוכה  ובתקופה  תורה  מתן  עם 
השיאים של הופעת נשמת העולם בכל מרחבי שדרותיו ובבניין בית המקדש מתנוצצות 

אור התיקון העתידי בו יתגלה אחדות והרמוניה של כל מדרגת ההוויה המחולקת.

גדולי  כולו.  בעולם  וההגות  המחשבה  במדרגת  להתרוממות  אנו  עדים  זו  בתקופה 
הפילוסופיה והמדע במזרח ובמערב, מעדנים את העולם ביצירותיהם המתנשאות לעיתים 

קרובות מעבר לשקוע הבהמי בפרטיות ומגיעים לתפישות רחבות וכוללות.

חרבן בית תפארתנו ותחילת הגלות שמים קץ לפריחה זו, ובמקומו מרים את ראשו הרודן 
האכזר – הכנסייה הנוצרית. משך תקופה קצרה קובעת היא שלטון מוחלט על כל עיסוק 
רוחני ומעלה על המוקד כל נפש ישרה הדורשת אמת גדולה יותר מההשקפה המעוותת 
וההרסנית שלה. גם שכמה תיקונים תקנה היא בהכשרתה את האנושות למחשבה על 
דבר משיח – עזותה המרושעת ודבקותה בביסוס החיים על שקר, דכאו כל אפשרות של 
התקדמות אמתית, עד שאפילו בהיסטוריה הכללית, תקופת שלטונה מכונה ״ימי החושך״.

בגלות  ישראל  של  האחרונים  המרכזים  התפוצצות  אחרי  האחרונות,  השנים  במאות 
״ונפזרו עצמותינו לפי שאול״ והשלמת הפיזור המוחלט של עמנו בין הגויים אחרי מחיקת 
המדע  התחיל  והמאוחדת,  האחדותית  האומה  נשמת  הארת  של  האחרונים  השרידים 

פרודית  על מגמה  ומצהיר  עולו הכבד של הכנסייה  את  הוא  פורק  חד.  נתיב  לו  לסלול 
מוחלטת, שכל ניסיון לראות מעל רבוי הנמצאים איזה אחדות אוניברסלית קוסמולוגית, 

הוא בבחינת ״כופר בעיקר״ שלא ראוי לשם מדע. 

הטכנולוגיה והמקצועות הפרטיים, אמנם, משתכללים בקצב מדהים, אבל כל קשר בין 
המדע והמוסר החברתי, בין המחקר ותפיסת חיים אורגנית, הוא אפסי.

לשיא  מגיעה  בישראל,  האלוקי  האידיאל  והופעת  המדע  גילוי  בין  המופלאה  ההתאמה 
ביטוייה בדורות האחרונים – תקופת הקץ המגולה. בשנים של קיבוץ גלויות – גלויות העם 
וגלויות הדעות והמחשבות והאמונות כולם. דור החתימה. דור שבו מופיע הכהן הגדול, 
מר״ן הרב זצ״ל, בשליחותו האלוקית לברר את קודש הקדשים המאחד כל הכתות וכל 

המפלגות, המאיר את נקודת הפנים שמעל כל חלוקי ההתפרטות.

בדור כזה אי אפשר שלא ישתחרר באיזה מידה המדע מקטנותו המעיקה והמצמצמת, ואכן 
התחילו גדולי המדע למרוד בתפישת קודמיהם ולהכריז שהמציאות האוביקטיבית באמת 
אינה כל כך אובייקטיבית. המהות העצמית של ההוויה איננה, אחרי הכל, כל כך עצמית 
לה. מתוך דעה רחבה קבעו שבעצם ערך המציאות אינו יכול להתברר בלי להתייחס אל 
המשיג, המתבונן וחי במציאות. גילוי מהפכני שאמנם מזעזע כל יסודות המדע והמחשבה 
הכללי, אין בו משום חידוש לנו, תלמידי משה רבנו, שכבר בטאו רעיון זה חכמי הקודש 
הקדמונים במדרש ״כינס )הקב״ה( כל חיה ועוף והעבירן לפניהם )המלאכים( ולא ידעו 
שמותם. העבירן לפני אדם – אמר: לזה נאה לקרות שור... וכו׳ )עי׳ במ״ר פ׳ חוקת ט-ג(״.

גילו לנו חכמינו שהמהות העצמית, שורש הנשמה, של כל נמצא מתבררת בייחוסה אל 
האדם. אדם קורא שמות, אפילו שמו הוא, שזו מעלה יותר עליונה. ולא זו בלבד, אלא שם 
ההופעה האלוקית בכללות ההוויה מתפרש רק על ידי האדם. וכן התורה, שהיא שם ה׳ 

היותר מופשט, האידיאל היותר טהור ועליון נאמרת בלשון בני אדם דווקא.

החדשים  למדענים  התגלה  הקודש  בכתבי  המופיע  והעמוקה  הגדולה  מההכרה  ניצוץ 
בחקירתם שהגיעו למסקנה שתאור מושלם של כל נמצא אינו יכול להתעלם מהזמן בתור 
יחס  לציין גם את  וגבהו, אלא מוכרחים  ממד רביעי. לא די להגדיר דבר באורכו, רוחבו 

הדבר אל המשיג אותו, והקשר והיחס בין האדם והיש הוא לעולם הזמן.

ב.

ההערכה הנבונה לזמן היא בעצם נחלתנו, נחלת העם ההיסטורי, שהשגותיו ואמונותיו 
אינם נפרדים מהציווי האלוקי ״זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור״. יסוד צפייה לגואל 
הריבוי  כל  המקיפה  הכללית  הסקירה  הוא  מעשיו,  כל  על  ומרחם  לכל  המיטיב  ישראל 

המציאותי בכל הדורות והזמנים כולם. 

כמו שיש הבחנות בערך המציאות הגשמית כך יש הבחנות בערך הזמן. כשם שיש מקום 
הקודשים׳  קודש  של  השתייה  ׳אבן  הקדושה,  האלוקית  המציאות  מופיעה  שבו  מרכזי 
ומתוכו מתפשטת המציאות בהדרגתיות להר הבית, ירושלים, ארץ ישראל ושאר העולם, 
כך רואים אנו שבזמן ששבת קודש שריא, קביעא וקימא- נקודת ראשית שמרוכזת בה כל 

ההארה האלוקית וממנה מתפשט הקיום לימי החול.

הקודש  שבלשון  שנה,  של  למציאות  ביחס  הזמן  של  הממדיות  מתבררת  הבלטה  ביתר 
פירושו לחזות )ושננתם(, השנה היא מעגל החוזר על עצמו בלי סוף, בדברי קודשו של 
׳השפת אמת׳ מבואר שהחיוב שלנו בפסח ״לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים״ 
הוא לא ציווי חיצוני סימבולי או הכרת טובה על העבר, אלא חייבים אנו לראות את עצמנו 

גאולים מכיוון שבכל שנה בזמן הזה באמת אנו נגאלים ממצרים. 

כל שנה כשכדור הארץ נמצא במקום מסוים במערכת הגלגלים, אז שוטפים זרמי השפע 
האלוקי המיוחדים לאותו זמן, והעולם מתעדן באותה תכונה מיוחדת המופיעה בו. מעשה 

ר׳ אלי הורביץ

תקופת מקור ברוך

כולה  עטופה  בת-שבע  את  לראשונה  וראיתי  חולים  לבית  הגעתי  נולדה  כשבת-שבע 
בחיתולים, חוץ מרווח צר לעיניים ודבי אומרת לי בהתלהבות ״ נכון שהיא מקסימה?״

ברניס וולף, אמא של דינה

ההורה כנציג של העולם, המתווך בין הילד לעולם

ההורה הוא הצוהר של הילד אל העולם. כלפי הילד - ההורה הוא ה ׳נציג׳ של העולם, הוא 
זה שמסביר את הדברים, הוא זה שנותן את הפרופורציות הנכונות ואת הפרספקטיבה 
״זה  חשוב״,  יותר  ״זה  חשוב״,  לא  ״זה  שונים:  לדברים  ביחס  להגיד  יכול  הוא  הנכונה. 

עיקר״, ״זה טפל״, ״זה שטויות״, או ״בזה נתעכב״ וכדו׳. 

נתינת הפרופורציות הזאת חשובה מאד לילדים כשהם קטנים וגם כשהם 
הבת  אני  מעצמי.  דוגמא  אביא  הזה.  בדבר  להורה  תחליף  ואין  גדולים, 
בתי  את  כשילדתי  תינוקות.  עם  ניסיון  לי  היה  ולא  במשפחתי  הקטנה 
הצורה  על  קשים  לי דברים  אמרה  והאחות  חלב  לטיפת  הגעתי  הבכורה, 
שבה אני מטפלת בה. אמא שלי אמרה לי ״שטויות״, ועד היום אני אסירת 
תודה לה על הדבר הזה. מתוך מה שאמא שלי מבינה אותי ורואה אותי, היא 
יכלה להגיד לי ״ֶאת זה תעזבי״, או ״את זה תיקחי יותר ללב״. היא פשוט עזרה 

לי לפרש את המציאות בצורה הנכונה, בלי הרבה מילים.

דינה הורביץ
מתוך ״הִמן הסלע הזה״ 
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אין כוונתם שמבחינה יצירית נבראה דרך ארץ לפני תורה חס ושלום, שהרי כבר אמרו 
חז״ל ״תורה קדמה לעולם״ וכו׳, אלא, פירושה הוא שמבריאת העולם ועד הופעתהתורה 

בו עברו כ״ו דורות. 

לכל המבין את הערך העליון של התורה בתור סדר העולם והאדם, הנשמה הפנימית של 
ההוויה, חיי )?( החיים שרק מתוכם יש אפשרות של הופעת החיים הידועים לנו - קשה 

מאוד להבין איזו מציאות יכולה להיות בלי הארתה. 

ובכל זאת, רואים אנו שבסדר האלוקי המנחה את התפתחות והתעלות העולם, יש תקופה 
כזאת של התגדלות והתבססות הגוף העולמי שהיא שוממה מכל הופעה גלויה של האור 

האלוקי ושהיא כולה בחינת הכשרת הכלים לקלוט אותו אור הגדול. 

אבל אחרי אותה נקודה היסטורית שבה מופיעה תפארת ישראל בעולם, שוב אין אפשרות 
של קיום אלא מתוך הקדושה העליונה המסדרת אורחות חיי האדם. 

איבריו,  מתחזקים  גופו,  ומתרקם  הולך  אמו.  במעי  הוולד  התפתחות   - לזה  דוגמא 
משתכללת צורתו וכל זה בזמן שאין בתוכו נשמת חיים, אלא נר דלוק על ראשו. ואמנם 
הנר הזה )נר ה׳ נשמת אדם( הוא הוא הדוחף ומעודד המשך היצירה אבל פעולתו בנסתר, 
לא בתור נשמה המתלבשת בגוף אלא נבדל ממנו. וברגע הלידה מתחברים נשמה וגוף 
ומאז ואילך כל ערך החיים נמדד לפי שלמות הארת הנשמה בגוף ואין אפשרות של חיים 

בלעדיה. 

להוויה  יצירה  וכח  חיים  הנותנת  מיוחדת  אלוקית  השגחה  יש  העולם בכללו,  כך בסדר 
העולמית בכדי שיתרקמו איבריו ותשתלם צורתו עד אשר יתבסס מעמד העולם במדה 
חייו  את  לחיות  לעולם  והמאפשר  העליונים  החיים  ממרומי  היורד  ה׳  קול  לקלוט  שיוכל 
הארציים בגלוי על פי התוכן האלוקי, ומתוך כך תשתלם מגמת קידוש ה׳ העומדת ביסוד 

הבריאה. 

להראות  חייב  ואז  מושלם  הבניין  יותר.  ולא  דורות  כ״ו  דורות.  כ״ו  נמשכת  זו  והשגחה 
לעיני כל הנשמה האדירה הדוחפת ומחיה כל ההיסטוריה וכל העולמים כולם. והולכת 
לבריה,  מחוץ  שהוא  ממקום  ארעי  באופן  הפועלת  קדומה  הנהגה  אותה  ומתבטלת 
ומתכוננים סדרי החיים כולם מתוך מלויים השכינתי הנקבע בלב היקום- בקודש הנצחי 
היציב והקבוע, עד להבהקת אורו של משיח שבו מגלה איך באמת כל הכלכלה והתרבות 
והעדות היושב  ישראל- ארון הברית  מקבלים את חיוניותם מנשמתא דנשמתא דכנסת 

בקודש הקודשים, מקום נשיקת שמים וארץ.

ה.

ובהתחדשות הבריאה והתעלותה לממד הגאולה על ידי החזרת עטרת המלכות לישראל 
- שוב חוזר ומופיע אותו סדר פלאי ונעלם. כ״ו שנים עברו מאז אותו יום מלא הוד גבורה 

שעמדנו שוב על רגלינו ושאגנו כאריה שאגת העצמאות והכבוד. 

מדורי דורות  לנו  השייכת  ארץ  ארץ-  לנו  ושיש  עם  שאנחנו  עולם  לכל באי  אז  הבהרנו 
של  שנים  כ״ו  מאז.  עברו  שנים  כ״ו  הימים.  קץ  עד  בה  ונשלוט  בה  שולטים  ושאנחנו   -
להם  שאין  טכנולוגית  והתפתחות  כלכלית  התעצמות  של  מדהימה,  צבאית  התחזקות 

דוגמא בשום מדינה. אוכלוסייתנו גדלה בקצב מסחרר וארצנו אף היא התרחבה. 

שגשוג  של  שנים  גבול.  בלי  נפש  ומסירות  עילאית  לאומית  גבורה  של  שנים  כ״ו  עברו 
ופריחה, הצלחה בכל מעשי ידינו. לחמנו וחזרנו מן הקרב מקושטים עטרת ניצחון, זרענו 
וכל התגדלות  וישבנו בהם.  טוב הארץ, בנינו בתים  כל  מן השדה בסלים עמוסי  וחזרנו 
החיים הזאת בלי קריאה בשם ה׳ המנחה והמסדר אותנו. בלי תפילה ובלי הכרה לאן פנינו 

מועדות. 

גואל ישראל ברך אותנו וכונן על ידינו מערכת שלימה של מכשירי מלכות ואנחנו השפלנו 
את מבטינו ודברנו על מושגים רכרוכיים עניים כגון ״מקלט בטוח״. בחולשת שכלנו בקשנו 
להופעת  העולם  במת  את  הכין  ובחסדו  בטובו  יתברך  והוא  העמים״,  ככל  ״עם  להיות 

״ממלכת כהנים וגוי קדוש״. 

חיינו  ממקור  עצמנו  את  לנתק  נשמתנו,  לעצמיות  להתכחש  מאמצינו  כל  הועילו  ולא 

דברים שנשא הרב אלי הורביץ בביתו של הרב צבי יהודה זצ״ל בקידוש של בתו בת-שבע קשתשנותיהם הראשונות יחד

יציאת מצרים אינו אלא- ההוצאה אל הפועל של סגולה מיוחדת הגנוזה במקום - זמן הזה 
מששת ימי בראשית.

וכן בחנוכה, אחרי נס הניצחון, נס פח השמן, חגגו ישראל בשמחה גדולה בשבח ובהודיה 
אבל לא קבעו חג לדורות מכיוון שלא ידעו אם ניצחונם הוא גילוי של חסד אלוקי מיוחד 
חד פעמי, או אם היה זה גלוי מהות פנימית הטמונה בימים האלה. ולשנה אחרת כשחשו 
ברוח קודשם התחדשות רוממות הגבורה, הבינו שאכן הזמן מסוגל לזה וקבעו את ימי 

החנוכה לדורות.

ג.

חז״ל מלמדים אותנו שכדור הארץ מתחלק למקום יישוב ולמקום שממה. ״כל הארץ שגזר 
כל  מלא  כללי  שבאופן  פי  על  שאף  אומרת  זאת  נתיישב...״.  ליישב  הראשון  אדם  עליה 
הארץ כבודו, יש מקומות המסוגלים להופעת החיים בגדלות רוממותם- בפריחת התרבות 

ושכלול המוסר החברתי, התראות כבוד ה׳ על ידי מפעלו האדיר. 

לשממה  אלא  מסוגלים  ואינם  וחסרון  העדר  בהם  ששולט  מקומות  יש  אלה,  ולעומת 
מדברית. אין זה משנה כלל שמקימים עיר במקום הראוי לשממה או שירושלים חרבה. 

הסגולה העצמית של המקום תכניעה בסופו של דבר ותחרב העיר ותבנה ירושלים. 

לא פחות מכן, נפגשים אנו בהבדלי המדרגות במציאות הזמן. באופן כללי, כל שנה צריכה 
להוציא אל הפועל גילוי מיוחד שלם של ההתקדמות המתמדת כלפי תקון עולם במלכות 
האלוקי,  עניינם  חוזק  בכל  מאירים  שבאמת  זמנים  שיש  הוא  המציאות  סדר  אבל  שדי. 

ולעומתם יש זמנים של חולשה ודלדול שרק נוגה מעורפל מתגלה בהם. 

מאז שחרב בית תפארתנו, ויצאנו מארצנו והתפרקה צורתנו הלאומית, נמצאת כל מגמת 
קדוש ה׳ בעולם מעוכבת מלהופיע, ובבתי גנזי )?( של ההוויה עולה בכיית האבל על גאוותן 

של ישראל שניטלה, שרק על ידה מתגלה ״ה׳ מלך גאות לבש״. 

והחיים בכללותם ירודים ושפלים חלשים ורועדים - ובתקופה זאת, תש כוחם של השניים 
ומאות שנים צועדת ההוויה קדימה מדרגה שראויה היא להתקדם בשנה  ורק בעשרות 
העולה  היבול  כמות  לגדל  ענייה שרק במאה דונם ממנה אפשר  כדוגמת אדמה  אחת. 

מדונם אחד של אדמה בריאה ופורייה.

שנים עיקריות שרויות בתרדמת המוות של פירוד- פיזור ישראל וביטול קומתם – קיומם 
עד עת קץ. 

עד אותו יום נאדר בקודש שבו הכרזנו לכל באי עולם שחזרנו סוף סוף אל מקומנו. עם ה׳ 
שב לארץ ה׳ לשלוט ולשבת בה, לגלות את סגולותיה הגנוזות של ארץ זבת חלב ודבש, 

ולהאיר את העולם כולו בתורת בית מדרשו של משיח. 

באותו יום גדול באייר, שבתוקף גבורתנו התנערנו מעפר שפלותנו וחידשנו את חיי נעורינו 
ממיטת  הם  אף  וקמו  וארץ  שמים  מערכות  כל  הזדעזעו  היום  באותו  עוזם-  חוסן  בכל 
חוליים ושבו לפעול במלא חילם האדיר. מתוך שהולכת ומופיעה עיקר תכלית הבריאה 
)בראשית- בשביל ישראל שנקראים ראשית(, ומתגלה כל גודל העניין האלוקי בהתלבשו 

בצלם אלוקים הצבורי של האומה הישראלית.

אתם קרויים אדם ומלכות ה׳ מתחילה להאיר בעולם על ידי מלכות ישראל, אי אפשר שלא 
יתמלאו השנים אף הם במילויים האלוקי הנשגב. יותר לא נחכה דורות ועידנים עד שתוצא 

אל הפועל תנועה הווייתית אחת. נגמרו ימי האפילה והרפיון שהרדימו וטמטמו אותנו. 

היום התחיל  מאותו  וקומתנו-  קיומנו  בין מקומנו,  החיים  יום שהתרוממנו לקשר  מאותו 
סדר היסטורי חדש שבו כל שנה מהווה יחידה מפעלית שלמה שבה יוצא אל הפועל גילוי 

אלוקי מיוחד, שלב מבורר במהלך התשובה העולמית. 

ד.

מתוך הבירורים לגבי ערכי הזמנים, נוכל לעמוד על המשמעות המיוחדת שיש לשנה זו 
- אחרי השלמת כ״ו שנים. מבואר במקומות שונים בדברי חז״ל עניין המיוחד שבחטיבה 
של עשרים ושש. במאמר קצר ותמוה קובעים הם ״ כ״ו דורות קדמה דרך ארץ לתורה״. 

מההכרה  רחוקים  כוחות  ידי  על  הלאומי  הגוף  והתבסס  התחזק  שנים  כ״ו  ובריאותנו. 
לתיקון  בגלוי  לשאוף  בלי  המשיחי,  ערכנו  תפישת  בלי  וגם  מעשיהם  בערך  הפנימית 
עולם במלכות שדי, זכינו להשגחה אלוקית נפלאה, המחזק והמושיע, המרבה והמגדיל 

והמשכלל כל הופעתינו הלאומית- והשגחה זו נמשכה כ״ו שנים. כ״ו שנים ולא יותר. 

ומוסדות  ההתיישבות  מפעלי  כל  את  לפאר  למלאותו,  אנו  נתבעים  ועכשיו  מוכן  הכלי 
סייעתא  ה  פסקה  הקדומה,  ההשגחה  תמה  עולם.  ומלך  חיים  אלוקים  ברוח  הממלכה 

דשמיא המיוחדת שאפשרה גלויי חיים בגוף ריק מהארת הנשמה. 

להפיח  מסוגלת  ישראל,  גאולת  של  המבוררת  ובמגמה  ה׳  בשם  האמיצה  הקריאה  רק 
חיים בשדרות השונות של האומה וככל שנתרומם להאיר את ערך אחיזתנו בארץ, באור 
הקדושה האלוקית השורה בה, כך באותה מידה יתחזק וישתרש היישוב. ככל שנעמיק 
את אהבתנו לארץ מתוך אמונה גדולה וטהורה, כך באותה מידה נזכה להכות בה שורשים 

עמוקים ברי-קיימא שכל רוחות שבעולם אינן יכולות להזיז.

ככל שנצא להילחם מלחמותינו בהכרה הברורה שמלחמות ה׳ אנו לוחמים, שכל גבורתנו 
נמשכת מהגבורה העליונה המנחילה לנו את העוז האמיתי שלפניה יפלו כל אויבינו - כך 
באותה מידה תתגלה עוצמת הקדושה של ה׳ צבאות, וככל שנקומם מלכות ישראל בריאה 
הפועלת מתוך הכרה גדולה ואמיתית בנשמתה הקדושה ויעודה האלוקי, כך באותה מידה 

יופיע בעולם כבוד ה׳ ומלכותו על ידי מלכות ישראל.

גם אם נתעטף בערפילי הסטטיסטיקה, גם אם נסמא את עינינו בחושך שיקולי ההיגיון - 
את המוחש לא נוכל להכחיש! 

הופרכו  האשליות,  נפוצו  החיצוניות:  המסגרות  כל  התמוטטות  של  בשנה  אנו  חיים 
כל  בארצנו,  מקום  כל  המדינות״.  ככל  ״מדינה  של  הנורא  השקר  התגלה  המוסכמות. 
מישור בחברתנו שאין בו הארת הקודש בתור ייסוד לקיומו, מוצאים אנו אותו בהתפוררות 

וריקבון. 

ממשלת ישראל שהנהיגה אותנו כ״ו שנים בכבוד ובתבונה בלי להזכיר את שם ה׳, מופיעה 
היום אחרי כ״ו שנה, כקבוצת עסקנים ששחיתותם העזה ופחדנותם המאוסה גלויים לעין כל.

עצרת בוגדים שגבורתם הגדולה מתבטאת בחקיקת חוקים האוסרים על יהודים לרכוש 
חוקים  יהודים במדינתם.  תנועת  והמקבילים  ישראל,  ארץ  מסוימים של  קרקע בחלקים 

שקל למצוא להם הקבלות בעבר הלא רחוק ברוסיה, גרמניה וכו׳. 

של  והנורא  הנשגב  בערך  מתעניינים  ולא  מודעים  שלא  העם,  של  הנרחבות  ובשדרות 
)תולדות  אנו את האדישות ההרסנית  רואים  חייו,  וארץ  הקשר הקדוש בין עם הסגולה 
מאיסת ארץ חמדה שבו חטאו מרגלי דור המדבר( המאפשרת לאותה ״ממשלה״ הנ״ל 

להצליח במזימתה המרושעת להפריד בין עם ה׳ וארצו.

קווי  מתנוצצות  והנחמדים,  היפים  שמיינו  את  המקדירה  והייאוש  הרפיון  אפלת  ובתוך 
האורה העתידים לדחות כל מותרות המנגנון הלאומי ולהחיות את האומה בחיי קדושת 

האידיאל האלוקי הטהור. 

נגמרו כ״ו שנים. מעכשיו יערכו החיים ותתגלה הצלחת המפעל כפי מידת יניקתו הגלויה 
במגמה  ודבקותם  שייכותם  מידת  כפי  היש,  כל  במרכז  העומדת  העליונה  מהנשמה 
מלכותו  הופעת  ידי  על  ההווייתי  הרבוי  בכל  האלוקית  האחדות  הארת  של  המבוררת 
יתברך, בכל שכלולו בהתגבשו במלכות ישראל. ״והיה ה׳ למלך על כל הארץ ביום ההוא 

יהיה ה׳ אחד ושמו אחד״.

ו.

מה נעמו מעשיך ה׳, אודך בכל ליבי ובשרי על ברכת החיים שהשפעת על ביתי, בשנה זו 
האיומה והנפלאה. וכמה הולם שיקרא שמה בישראל בת שבע קשת. 

קשת - על שם ההופעה הראשונה של החיים החדשים מלאי עוז וגבורה ועמידת האיתנים 
- מתוך הר הקודש, מתוך הישיבה, מתוך אמונה אדירה ובהירה בה׳ אלוקי ישראל. וקשת 
היא המבשרת עידן חדש, עידן של תנועת התיישבות כבירה שתגלה מחדש ברית אבות 

וברית הארץ על ידי גבורת קדשה ועוז תורתה. 

ובת שבע - על שם המהלך הכללי ההולך ומתברר בימים אלה. בת שבע שייכת לתקופת 
ומתוך  התפוררות  בתהליך  נמצאת  הארעית  המלכות  דוד.  של  לזרעו  העטרה  חזרת 

ביטולה תתחדש מלכות הקבע בישראל. מלכות בית דוד. 

וגם שנראה לנו בהסתכלותנו השטחית, שאין בת שבע מיוחדת לדוד, שהרי כמה סיבוכים 
בצפייתם  חז״ל  לנו  הבהירו  כבר  הסופית,  התקשרותם  עד  לעבור  היא  צריכה  נוראיים 
היא  היצירה שייכת  ימי בראשית״. מצד עצם  לדוד מששת  הפנימית ש״ראויה בת שבע 

לדוד, אם אם זה מתגלה רק דרך מלחמות ומאבקים.

יהי רצון שתתגלה בקרוב ההארה האדירה של מלכות הקודש של דוד שמתוכה יתבשם 
העולם ונתרומם אנו לקיים את הציווי האלוקי הנשגב לבער את טומאת העמלקיות בכל 
ארמון זרים  אותו  הריס  יחד למלאכת  כולנו  וניגש  גויים עמלק(  )ראשית  הופעתה  ריבוי 
העומד במרום הרים. ועל ידי כך נזכה לבנה של בת שבע הבונה הגדול המשלים וחותם 

את אידיאל הטוב העומד בראשית בריאת שמים וארץ. ״ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם ״

אלי הורביץ

תקופת מקור ברוך
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ליסול שלום וברכה ומועדים לשמחה!!

כמה  ניסיתי  כרגיל  אני  שנסענו.  לפני  התקשרנו  שלא  על  להתנצל  רוצה  אני  כל,  קודם 
פעמים בספריה )יסול עבד ככורך ספרים שנקרעו בספריית האוניברסיטה בהר הצופים( 

ולא הצלחתי, ואז עזבנו באופן כל כך פתאומי, אז החלטתי לכתוב לך מיד....

אתה זוכר שהחזקת את בת שבע והיא חייכה? היום בת שבע צחקה בקול, פעם ראשונה. 
היא כל כך שמחה – וחמודה!! אנחנו מרגישים טוב.

ואם פעם תצטרך  ובכל זאת אני אשלח את זה.  יודעת שלא תכתוב בחזרה,  אתה? אני 
להתקשר המספר כאן הוא 06-722735 ואז אתה מבקש את מש׳ הורביץ.

אתה יודע מה? כשהיינו בירושלים, קנינו הסקה ביתית!! סוף סוף. ותודה לך על כל עזרתך!

ד״ש חמה ללאה )חברתו(
להתראות,

אלי ודבי

היום בת שבע צחקה בקול פעם ראשונה. היא כל כך שמחה וחמודה

דינה הורביץ
מכתב שכתבה לדוד שלה יסול

כרגיל,  שלך,  מהעברית  לא  הפעם  התלהבתי  היקרה,  דבי 
אלא מהתוכן של המכתבים. איזה השקפה יפה ובריאה

לדבי, בת שבע ואלי היקרים שלום רב!

...אני רוצה להודות לכם בעד התמונה הנהדרת של בת-שבע, באמת תינוקת יוצאת 
מהכלל, חמודה ומתוקה. והיה לי תענוג רב לראות אותה אפילו בצילום. 

הראיתי את התמונה שלה אפילו לבנות שלי וכל הידידים שלנו, וכולם אמרו שרק 
לקחת תמונה כזאת לפרסומת למזון לתינוקות. ככה בת שבע יפה. יש לה תווי פנים 

נהדרים. אני מתארת לי כמה ההורים שלך גאים עם הנכדה היפיפייה.

דבי היקרה, התלהבתי הפעם לא מהעברית שלך כרגיל, אבל מהתוכן של המכתבים. 
איזה השקפה יפה ובריאה, והלוואי שהצברים שלנו היו ככה חושבים כמוך. היה הכל 

אחרת. לא היו בורחים לאמריקה בשביל לא ללכת למילואים.

נתתי את המכתבים שלך לקרוא לבנות שלי, והן אמרו ״אמא, באמת כותבת יפה 
מאוד״.

אני קוראת את מכתבייך כמה פעמים וחשבתי: איך זה נערה שהגיעה מאמריקה 
יפה  ידעה כל הצרות כמו שאנחנו עברנו באירופה, איך את הגעת למחשבה  ולא 

ובריאה מבחינה פוליטית, למרות שהורייך לא חינכו אותך לציונות וחלוציות? 

זאת מחשבה שלך שנוצרה בתוכך בלי לקבל כל חינוך לקראת זה. כל הכבוד!

אני חושבת שמכתבך מחנוכה בהחלט ראוי לפרסום. יש לך באמת כשרון להביע 
יפה רעיונות. עוד יהיה לנו פה סופרת במשפחה, אם יש לך כוחות לזה.

אני שומרת את מכתבייך האחרונים בארמון שלי. כל כך נהניתי מהם. מה שלומכם? 
האם בת שבע כבר יודעת להתיישב כשהיא מתעייפת? אל תדאגי לכך, ככה נוהגים 

רוב התינוקות. היא נראית ילדה בריאה בגופה וברוחה.

זה תלוי גם איך שההורים יודעים לחנך מגיל הינקות. וכמו שאני רואה אותך, את 
יודעת להיות אמא עם הרבה אהבה וזה הרי חשוב מאוד לתינוקות. הם מבינים הכל 

וצריכים להתייחס אליהם כמו למבוגרים.

דבי, אני מאוד מבקשת מכם שתהיו בירושלים לסור אלינו ליום אחד עם התינוקת, 
משה ממש רוצה לחבק אותה בזרועותיו. אתם לא צריכים להודיע אפילו.

אנחנו לא נוסעים הרבה, ותודה לאל, לא חסר לנו שום דבר, רק בריאות ושיהיה 
שקט בארץ. ואנחנו מעוניינים שגם אלי יבוא שנכיר אותו יותר קרוב.

בסביבה הקרובה, ביער שלנו בבן שמן, בנו לונה פרק בשביל ילדים. חבל שלא יוצא 
לי להיפגש אתכם יותר. היו כולכם בריאים ומאושרים.

באהבה ובידידות
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נשיקות לבת-שבע
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עוברים דירה לגולן - רמת מגשימים
לכבוד לידתה של בת שבע, הגיעה אמא של דינה, ברניס, לישראל לראות את נכדתה 
הסמוכה  ברוך  מקור  בשכונת  התגוררה  הצעירה  המשפחה  לבתה.  ולעזור  הראשונה 

לשוק מחנה יהודה ומפאת קוטנה של הדירה, הסבתא ישנה על הספה בסלון.

הקטן  שבבית  חשב  מה  שמשום  הגנב,  לבית.  גנב  הלילה  באמצע  פרץ  הלילות  באחד 
ובעזרת פנס שהיה בידו,  לגנוב, ראה שהסבתא התעוררה  ימצא דבר מה  הוא  והעלוב 

חבט בה בראשה והשתיק אותה. 

תוך כדי חיפושי הגנב אחר דבר מה שווה ערך כספי, התעוררה בת שבע התינוקת והחלה 
לבכות. אלי שהתעורר לקול הבכי, שמע רחשים ויצא מחדרו, כשלפתע נתקלו עייניו בגנב. 
הגנב המבוהל פתח במנוסה, תוך כדי שהוא אוחז בידיו בזוג מכנסיים עם ארנק בכיסם 

שאלי תלה באמבטיה כשלבש פיג׳מה לפני השינה.

אלי הזדרז לקחת סכין מהמטבח ופתח במרדף בסמטאות השכונה. תוך כדי שאלי דולק 
אחרי הגנב ומצמצם פערים, נעצר לפתע הגנב והסתובב. אין מילים לתאר את התדהמה 
שאחזה את שניהם, את אלי ואת הגנב. אלי נדהם לראות שמי שהוא רודף אחריו היה לא 
אחר מאשר שכנו מלמעלה וחברו, הרב יעקב לבנון, שרדף בעצמו אחרי הגנב שפרץ גם 
לביתם והספיק כבר להיעלם, ואילו הרב יעקב לבנון נדהם לראות את אלי, שכנו מלמטה 

שרודף אחריו כשהוא לבוש בפיג׳מה ואוחז סכין.

אלי הזדרז לקחת סכין מהמטבח ופתח במרדף 

קלסתרוני החשודים

תקופת רמת מגשימים
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לא יודעת, היא נשמעת מבוהלת ואתה חושב שהדבר הגרוע ביותר קרה, ואתה רץ לחדר 
יותר בקלטת,  והיא עומדת שם קורנת, ממש גאה בעצמה. אנסה לתפוס אותה מאוחר 
כרגע אני חושבת שמישהו מאכיל אותה. תראו, זה די מכעיס אותי, הם מאכילים אותה יום 

ולילה, אני מניחה שזו בטח תכונה של סבא וסבתא, אבל אני לא אוהבת את זה.

המגורים הזמניים אצל הורביץ

נראה שנעזוב את הבית של הורביץ בדיוק בזמן. מה שאני מתכוונת הוא שכל זמן, מוקדם 
ככל שיכול להיות, יהיה בדיוק בזמן, אנחנו כאן כבר כל כך הרבה זמן. היינו כאן בערך 
מאוד  זה  שבועיים.  כבר  כאן  אנחנו  זה  ואחרי  מה,  לזמן  היינו במבשרת  ואז  שבוע  חצי 
קשה כשאתה לא בבית משלך. מאוד קשה לי, למרות שהם מאוד טובים ואין מתח והכל, 
אני  אין דבר, זה בסדר,  אבל  על העצבים.  לי  עולה  יודעת, זה קצת  לא  אני  עדיין,  אבל 
מניחה  אני  אותנו.  לארח  שמוכנים  מחותנים  לנו  שיש  מזל  וזה  אידיאלי  די  שזה  מניחה 
שאפילו להם זה בטח קשה יותר מאשר לי, ומחרתיים פרידה ודודי, אחותו של הרב הורביץ 
ובעלה משיקגו, באים עם בתם. הבת שלהם תבוא ללמוד ב״שערי צדק״ להיות אחות, והם 
באים לביקור לכמה שבועות, אז לזמן מה הם יישארו כאן. ואז יום אחרי שהם באים, הלל 
הורביץ, האחיין של לאה הורביץ )אמא של אלי( יבוא. אני מניחה שגם הוא ירצה להישאר 

כאן, אז יש הרבה חברה. 

לחגים הם אף פעם לא בבית, הם נוסעים לישיבה, הרב הורביץ מתפלל עם התלמידים 
שלו, אז זה היה טוב להיות מחוץ לזה. בת שבע ממש טובה עכשיו. היא משחקת בצעצועים. 
אני חושבת שצעצועים חייבים להיות מאוד חשובים לה. זה כמו קריאה ולמידה, ואני מנסה 
לו הרבה  יש  יש הרבה ספרים באנגלית,  ...לאורי  לקנות לה כל מיני צעצועים חינוכיים 
דברים וכולם ישנים, אז לא אכפת אם היא תקרע את הדפים, אבל קנינו לה כמה סיפורי 

ילדים בעברית נחמדים ושמרנו אותם לכשתגדל. 

במבשרת הכל יהיה יותר טוב

מחר סוף סוף, סוף סוף, סוף סוף אנחנו נעבור לדירה החדשה שלנו. הייתי שם לראות את 
זה בשבוע שעבר וכל כך הופתעתי כי כולם נתנו לי את הרושם... אלי נתן לי את הרושם 

שזו דירה קטנה יותר. לא היה אכפת לי יותר - כל עוד יהיה לי איפה לגור. 

אלי אמר שזו דירה לא מאוד גדולה ולא מאוד נחמדה, וראיתי את הדירה וכל כך הייתי 
בהלם. כל כך הופתעתי. זו באמת דירה יפה. יש לה חצר אחורית וחצר קדמית ומספיק 
מקום בשביל שנישאר שם בוודאות, וזה מאוד נוח ואני אגיד לכם למה. קודם כל, זה קרוב 
יודע בדיוק מתי הוא עומד  מאוד לתחנת האוטובוס, אוטובוס עובר כל חצי שעה ואתה 
להגיע, אז אתה יוצא קצת לפני שהאוטובוס אמור להגיע. זה לא כמו בירושלים ששם או 
שהאוטובוס מגיע מיד, או שאתה יכול לחכות חצי שעה. והאוטובוס הספציפי הזה נוסע 

ישר לתוך העיר ולשוק. זה מאוד נוח.

אלי לומד עד מאוחר הלילה. זה אחד הדברים הרעים כאן, אני לא רואה אותו במהלך 
היום, אבל אני עסוקה מספיק. כשנגור במבשרת אני אראה אותו, הוא יוכל לחזור הביתה. 
יותר בבוקר  יוכל לצאת בשעה מאוחרת  יהיה לי קל מאוד, כי אלי ילמד והוא  במבשרת 
ולחזור לארוחת צהריים ולנמנם, ואז לחזור ללמוד ולשוב הביתה בערב, ואז לעשות את 
כל התוכניות שיש לו בערב. כל ערב זה משהו אחר, לפעמים זה שיעורים שהוא לא רוצה 
לפספס ולפעמים זה פעילויות שונות, אז נראה שזה יהיה מאוד נוח שם. אני ממש מחכה 
להיכנס סוף סוף. אני רק מקווה שעד שתבואו נסתדר. זו המטרה שלי שעד שתבואו הכל 
יהיו תלויות, אבל גם אם לא, זה לא משנה. אנחנו  ייעשה, כל מסמר במקום, התמונות 

נהיה שם וזה הדבר החשוב. 

שנותיהם הראשונות יחד

כל כך הופתעתי שהגינה האחורית ]באמריקה[ השתנתה כל כך הרבה מאז שראיתי אותה 
והחלונות הצבעוניים  וגבוהים.  שונים  עצים  לא מאמינה שיש שם  אני  בפעם האחרונה. 
שאבא עשה, הם באמת יפים אבא, ממש כל הכבוד. אני ממשיכה לבהות בהם ואני אפילו 
לא מצליחה להבין איך עשית את החלה ואת מפת השולחן, זה נראה כל כך מסובך. אני 
חייבת להסתכל על זה שוב. אלי גם ניסה להבין את זה. אנחנו צריכים להסתכל על זה 

שוב. הגינה שלכם נראית ממש יפה. 

הגינה ברמת מגשימים

לנו  היו  יפה,  הייתה  היא גם  מגשימים[,  ]ברמת  שלנו  הגינה  את  רואים  שהייתם  הלוואי 
צמחים שיותר גבוהים ממני. היו לנו צמחי עגבניות ענקיים, היו לנו עגבניות ענקיות כל כך 
לפני שעזבנו בשיא העונה. לא הספקנו לקטוף את כולם כי עזבנו באמצע העונה, אבל מה 
שכן קטפנו, היה עצום וקיבלנו כל כך הרבה. עשרות ועשרות ועשרות, אלי אמר שהם היו 
מינים טובים מאוד. בכל מקרה, ממש לפני שיצאנו, בחרנו כל מה שיכולנו, למרות שהם 
לא היו בשלות לגמרי, הם היו כל כך גדולות, העגבניות היו בגודל של אשכוליות. הבאנו 
לכל  וחילקנו  לירושלים  איתנו  אותם  קופסאות, הבאנו  מיני  ובכל  את העגבניות בדליים 
החברים שלנו ולכל המשפחה. נתנו לכל אחד גם עגבניות שרי. אהבתי אותם אפילו יותר, 
הם היו טעימים. אהבתי את זה שהם קצת חמוצים. בכל מקרה, הם היו ממש פנטסטיים.

והפרחים שראיתם תמונות שלהם, הם לא מדהימים?! אני ממש מתגעגעת אליהם. וגם 
המלפפונים, היו לנו בהתחלה מלפפונים ענקיים מאוד, פריכים מאוד, אבל לקראת הסוף, 
אני חושבת שכולם פשוט מתו. אני לא יודעת, אולי אלי לא טיפל בהם כל כך טוב. והמלמלה 
והאבטיח ושאר הדברים. אני מקווה שמישהו מטפל בזה עכשיו ומרוויח מזה. אנחנו באמת 
היינו צריכים רק לשתול ולטפל בדברים, אבל להרוויח מאחרים... נו טוב. הפעם, במקום 
שיש  למרות  יסתדר,  שזה  מקווה  אני  ירק.  גינת  לעשות  גם  רוצה  אני  ]במבשרת[  הזה 
מספיק זמן לחשוב על זה עד האביב, אז אני מניחה שאהיה עסוקה. אני לא יודעת. נראה.

הצעדים הראשונים של בת שבע

בת שבע משחקת עם אורי, היא אוהבת במיוחד את אורי. היא אוהבת את כולם חוץ ממני, 
אני חושבת, לאחרונה היא לא כל כך אוהבת אותי. אני לא יודעת למה, אני מניחה שבגלל 

שאני לוקחת אותה לישון ומחליפה לה חיתולים..

לשעשוע יש לה הרבה שעשועים עם הדודים שלה, אבל ברגע שנחזור לגור בבית משלנו, 
אני אעשה סדר בדברים. היא תאהב אותי שוב. אני יכולה לדבר על בת שבע בכל הטייפ, 
היא ממש חמודה והיא מסתובבת בכל הבית. אתם יודעים, רציתם שאצלם את הצעדים 
יודעת. באמת מעולם לא היו לה צעדים ראשונים.  ובכן, אני לא ממש  הראשונים שלה, 
במשך כשבוע היא הלכה ואולי צעד ונפלה. באמת לא יכולת אפילו לדעת שהיא הולכת, 
היא הייתה עוברת מכיסא אחד לשולחן, והיא הייתה נופלת על השולחן וזה היה כמו צעד 
באמצע, אבל אפילו שהיא עשתה זאת, היא אף פעם לא עשתה את זה כשרצינו שהיא 
תעשה זאת, היא אף פעם לא עשתה את זה, היא תמיד עשתה את זה... תפסתי אותה 

עושה את זה באופן פרטי כשאין אף אחד בסביבה.

היא כמו פרפקציוניסטית. היא לא נופלת אף פעם. היא לא עושה שום דבר אם היא חושבת 
שהיא תיפול. היא מחכה עד שהיא תשלוט בזה ואז היא עושה את זה כנסיכה. נהגתי לראות 
אותה הולכת כאן, היא לא ידעה שאני רואה, אבל ראיתי אותה כי על הדלת הייתה הזכוכית 
לא  היא  ורציתי שהיא תלך,  היא הסתדרה, אבל ברגע שיצאתי  הייתה רפלקטיבית.  והיא 

עשתה את זה. ואז פתאום יום אחד היא חצתה את הבית ומאז היא לא מפסיקה ללכת.

זה כל כך מצחיק, היא באמת כל כך חמודה. לקחתי אותה יום אחד לפארק וצילמתי אותה 
הולכת. בת שבע הייתה כל כך מצחיקה. היא מאוד מאוד עסוקה בהליכה שלה, ובזמן 
שהיא הולכת היא מדברת. היא מדברת כל היום, בלי הפסקה. כל מיני בלה, בלה, פלפול 
וצרחות. לפעמים היא צורחת כל כך חזק. יש לה משהו חדש עכשיו שהיא צורחת. אני 

הבאנו את העגבניות איתנו לירושלים וחילקנו לכל החברים ולכל המשפחה.
דינה הורביץ

מתוך הקלטה להוריה מ 1975 בעת שעזבו את רמת מגשימים

תקופת רמת מגשימים

https://www.lizkor.net/post/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91-1975-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA
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ואלי  במבשרת  הקליטה  במרכז  התגוררו  ודינה  אלי  כשהרב 
למד בכולל ״מרץ״

את הרב אלי ודינה הכרנו במבשרת, שם התגוררנו מטעם הכולל ״מרץ״

הכולל מצא פתרון דיור לחלק מהתלמידים בהסכם עם הסוכנות, כאשר מרכז הקליטה 
היה יחסית ריק מחוסר עליה והתחייבנו לעזור לעולים הנשארים במרכז. 

היינו כתשע משפחות: הורביץ, זיני, הרב רקנטי, הרב בן ישי, שלום ואך, פלהיימר, דרייליך 
)שגרו מול הורביץ( ומשפחת שלום שהיום בקשת עוד.

הבעלים למדו בכולל ובערב השתדלו לתת שעורים. הנשים היו עוזרות לעולות החדשות 
במשך היום.

לפעמים הייתי חוזר עם הרב אלי מהכולל ברגל הליכה של כרבע שעה לפחות וכך היינו 
מחליפים רעיונות.

יום גמרא, אלא בבוקר היה לו סדר לימוד  יום הלכה וחצי  הרב אלי לא למד כמונו חצי 
משלו כנראה בגמרא ורק אחר הצהריים היה משתתף מרכזי ובולט בשעורי הרב בן יעקב 

שליט״א.

שנה  .באותה  שכונה בתחילתה  שהייתה  סטון  להתגורר בטלז  עברנו  השלישית  בשנה 
18 כולם מאמריקא.  התגורר שם הרה״ג מרדכי גיפטר זצ״ל עם כשישים תלמידים בני 

חרדים מודרניים שעברו אותנו בדרך ארץ מופלא.

בערב יום העצמאות הרב אלי ודינה תלו דגל על חלון הסלון הנוטה לכביש הראשי ונסעו 
לירושלים. ובאו נציגי השכונה לדרוש שנסיר את הדגל שהוא נגד שיטתם והלכנו לבירור 

אצל הרב גיפטר בנידון. בהמשך לימדנו במשותף במכון אורה וגרנו קרובים בירושלים.

הרב יוסף זיני

עינינו  לנגד  הקורים  משיח  מפעמי  ואני,  דינה  יחד,  התפעמנו 
ממש, בקליטת עלייה.

הרביעי  ילדי  את  ללדת  זכיתי  הקליטה,  במרכז  ציון,  במשרת  שלנו  השכנות  בתקופת 
אליהו, בן גילו של צבי. דינה מאוד סייעה לי אחרי הלידה. גם הרב אלי ״עבד״ על אברהם, 

וכך במאמץ משותף עליתי על הגל.

הילדים. גידול  ואת  במבשרת  הקליטה  במרכז  שלנו  הכביסה  תליית  זמן  את  זוכרת 
התפעמנו יחד, דינה ואני, מפעמי משיח הקורים לנגד עינינו ממש, בקליטת עלייה.

חווינו יחד את האמהות הצעירה עם כל הפילסופים שמסביב, ותמיד חשבתי שלא יכולה 
משפחתי.  דו  בבית  צעירות  משפחות  שתי  היינו  מדינה.  מתאימה  יותר  שכנה  לי  להיות 
שתינו לא עבדנו מחוץ לבית, גידלנו ילדים, קשרנו קשרים עם משפחות העולים במרכז 

הקליטה ודיברנו ודיברנו, כל הזמן דיברנו.

כל פגישה שלנו מאז, בממוצע פעם בשנה באיזה חתונה, היא כאילו המשך של קודמתה.

דינה חיה כל רגע והרגישה כל רגע חזק, גם את הטוב והיפה וגם את הקשה והמייסר. 
אדם מאוד פתוח. גם בדברים האישיים..

דינה הייתה מכינה סלט גדול בקערה גדולה למשפחה קטנה. אני זוכרת שבכל יום שישי 
האהבה  ביטויי  את  זוכרת  אני  המשפחה.  בני  כל  של  המצעים  כל  את  מחליפה  הייתה 

שקרנו בינהם עם קבלת שבת.

היינו שכנים צמודים. יום אחד יצאתי לגינה וראיתי את הרב אלי עובד באדמה. שאלתי אותו 
מה הוא עושה? הוא ענה שהוא מכשיר את השטח לשתילת פרחים. חשבתי שזה יהיה 
עבודה של שעתיים וזהו. אבל במשך כמה ימים ראיתי אותו מכשיר את השטח ביסודיות.

דבורה רקנטי

תקופת מבשרתשנותיהם הראשונות יחד

עכשיו עכשיו מביאים לי את התינוק שלנו, הבן שלנו. איך אני 
מתרגשת!! איך אני מתגעגעת להניק אותו כבר!!

עכשיו עכשיו מביאים לי את התינוק שלנו, הבן שלנו. איך אני מתרגשת!! איך אני מתגעגעת 
להניק אותו כבר!! יהי רצון ואצליח להזין אותו מזונו ותצליח אתה להזין אותו.

יהיה  עוד לא? רק שהוא  ולי  לי הבטן רק לחשוב על זה. למה לכולם כבר הביאו  כואב 
בסדר. אולי כל זה חלום. אני כל רגע מסתובבת לראות אם האחות באה כבר אתו – בעצם 

אני אדע לפי הצרחות. מסכן, למה הוא בוכה כל כך הרבה? איפה הוא?! 

כמעט כל החדר שלי התחלף. חוץ מהאישה מיבנה, כולם אימהות יותר מחודשות ממני, 
זאת אומרת ילדו אחרי, זאת אומרת שאני כבר ותיקה. הגיע, שלום.

איזה חמוד הוא - נראה כמו איש זקן. קצת אני רואה דמיון לבת שבע, אבל הרושם העיקרי 
שזה אבא שלי. פתחתי לו את כל הבגדים ונתתי לו קצת להתמתח. בדקתי בכל גופו שהוא 
בריא ושלם. הוא משהו, )לפני שעושים את כל סידורי הברית(. הוא אכל יופי - אוהב לינוק 

ורק נרדם פעם אחת, אבל כשהייתי באמצע, לקחו אותו ממני. צריך כבר להגיע הביתה.

כל כך קטן. הוא מזכיר לי את בת שבע ואני מתגעגעת אליה – אליכם. אי אפשר בכלל 
להתחיל להבין או לתפוס את החסד העצום שמשפיע עלינו הקב״ה כל רגע ורגע, וברגעים 

כאלו שמרגישים שהוא כאן, שהוא עצום ועל-אנושי, על אחת כמה וכמה.

ביותר  הגדולה  החוויה  את  בדיוק  עברה  כאן  אישה  כל  נפלא.  דבר  זה  יולדות  מחלקת 
בחייה – הלידה. והנס הגדול ביותר -ילד – מתרחש כאן יום ביומו. באופן חיצוני החיים כאן 
מתנהלים כסדרם, כשגרתם; אוכל בזמנו, הנקה בזמנו, ביקור רופאים. והנשים אוכלות, 

מניקות, ישנות.. כאילו זה לא מקום נס, אבל תחשוב רגע מה קורה כאן. 

אתה תופס כבר שיש לנו 2 ילדים? שבת שבע היא אחות גדולה ל״נוק״? שיש לנו בן? איזה 
ניסים וחסדים - אפשר ממש להתפוצץ. לקרוא תהילים - עוד לא מגלה החוצה או כלפי 
מעלה הרגשות וההודיה. איך אני משתוקקת כבר להיות בבית, אתך, עם הילדים, לבד, 
שקט – בלי כל הסידורים והבלגן. והתינוק – איך הוא חמוד. לידה שניה היא לגמרי אחרת 

מלידה ראשונה.

אלי, אני כל כך עייפה – עמוק עמוק, חזק חזק עייפה, והראש שלי ממש לא פועל. כל 
מיני מחשבות והרהורים וכל מיני דברים שאני רוצה לספר לך ולדבר אתך ולשתף אותך 
הודיה  הרבה  הרבה  רק  לבטא,  יכולה  לא  ואני  פועל  לא  הראש  אבל  איתך,  ולהשתתף 

להקב״ה ורגשי שמחה ושלום ושלמות וגעגועים אליכם – אליך.

הוא חמוד כל כך ואוהב למצוץ.. איך אתה מסתדר? אני כל הזמן חושבת עליך. לטפל בבת 
שבע כל הזמן זה נורא נורא קשה ואחריות ואין במי להיעזר, וגם לדאוג לכל הסידורים של 
ברית, שלום זכר וכו׳. וגם להיות כל הזמן עם אנשים וכל האיחולים למזל טוב. ועכשיו אמא 
שלי תהיה, וגם העייפות הכללית שבטח יש לך, שכל כך תופס אותך, וגם ההשתוקקות 

לשקט, לשבת וללמוד ולספוג קצת את גדולת השעה הזאת, בלי כל הטרטורים.

אני מאוד חושבת עליך, והלוואי ויכולתי לעזור לך קצת. גם אני רוצה ללמוד על ברית מילה 
– להבין מה זה אדם מישראל, מה זה מצוות ברית מילה, המצווה השנייה )??( שבתורה, 

איזה יופי!!

כבר מביאים שוב את התינוקות, אני ממש מתרגשת! ואחר כך, בע״ה, אלך לישון, ומחר 
לקום טריה וחזקה. 

אלי, תנסה לבוא פעם, רק אתה, שנוכל לדבר, ותביא ספר ונלמד ביחד. אולי ככה אפשר 
לנצל את השהות שלי כאן, טוב? רק שיהיה לך כח, אבל הקב״ה רואה ויודע ההודיה שלנו, 

אפילו בלי שיש לנו כח להגיד בפה מלא, נכון? 

הנה החמוד כבר בא – והוא לא בוכה!!!

להתראות
דינה

דינה הורביץ

תקופת מבשרת             
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חליפת מכתבים בין דינה לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ״ל

יום חמישי, ראש חודש אדר מרבים בשמחה!! 

לכבוד הרב שליט״א 

תודה תודה, רב תודות לרב על מכתבו המשמח והמעודד. 

אני כותבת שוב כי כפי שכבר כתבתי, עצם הכתיבה, ומשך הכתיבה, מחשבת הכתיבה, 
בעצמם מאוד מחזקים ומייסרים ואני אפילו מתמלאת שמחה בכתיבה. 

עדיין אני שוכבת בבית חולים והיום בישר לי הרופא שלפי הבדיקות והמעקב וכו׳ נראה לו 
שהעובר אינו מתפתח ושיהיה צורך לסיים את ההיריון, אמנם המסקנה היא לא סופית והוא 
המליץ לחכות עוד יום ולראות איך יצאו אותן בדיקות מחר, ואני מצדי מאוד התעצבתי מידיעה 

זו וקשה לי לא לבכות הרבה, כי לא האמנתי ואני עוד לא מאמינה שככה יסתיים הדבר. 

ואני משננת לעצמי, ״אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם אל  אלי כל הזמן אומר לי, 
יתייאש מן הרחמים״, ועוד בראש חודש, חגן של נשים, ועוד בראש חודש אדר המרבה 

שמחה, אני מלאת תפילה ואפילו אולי הודיה לקבייה שהחיינו וקיימנו והגיענו עד כאן. 

פתאום תוך כדי כתיבה לרב בו רציתי לספר ולתאר כמה עצובה אני וכמה מבולבלת ואיך 
אני רק נכנסת לחשבונות קטנים קטנים על כמה שרציתי הרבה ילדים, ומתי יהיה לי עוד 
תינוק להניק, וכמה שמחתי בהריון זה מהתחלתו... ובמקום כל זה אני פתאום מתמלאת 

שמחה. בלי מחשבות ובלי הסבר ובלי שום דבר, כמה טוב לי!!! 

רבי, תפילתי היא שהרגשה זו וכל המחשבות והכוחות הטובים לא יעזבונו לעולם )ושבימים 
ובשבועות הבאים אלמד לבסס הדברים בשכל ומשם לכל כולי, ולבעלי ולמשפחתי היום 
ולדורי דורות על מנת להרבות שמחה, שמחה אמיתית ואהבה שלמה וקידוש ה׳ בעולם. 

ובני בנים המקדשים את  ויהי רצון שבתוך כל עם ישראל נזכה להביא זרע קודש בנים 
ה׳ במלוא מובן המילה, ושיצליח את ההיריון זה ויגדל ויתפתח ויתחזק העובר שלי שיולד 

בשעה טובה ויבשם את העולם בברכה גדולה. 

איזה פלא איך שניגשתי לכתוב, ואיך כתבתי! ד׳ אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תייסרני. 

מכתב מדינה לרב צבי יהודה

ב״ה, ג׳ אדר התשל״ח 

דינה היקרה והנכבדה מאוד,

 – נאדרה  אומן  אמונת  והארת  הדעת  מרחב  במלוא  כאלה,  רוח  מצבי  לך  לא  לך,  לא 
בקדש, מופלאה, ונשגבה את כולך הלא שואבת ומהודרת חוסן - ישע ונחת רוח כראוי 
וניצבים לפני ה׳ אלוהינו בתוקף  וכהגון לך, בימים מרוממים אלה, אשר כולנו מודרכים 
אמונת - בטחונו, להיותנו מרבים בשמחה, על אחת כמה וכמה הלא הנך מוכנה ומזומנה 
משוכללת  ושלווה  רוח  נחת  כולך  להיות  חז״ל,  דברי  כתוקף  היתירה,  הבינה  באמיתת 
בצפייה הברורה להופעת כל חסד נעם תפארתנו, ולששון מעיינותינו הנמשכים ומתגלים 

בהתחדשות ימינו כקדם וכהנה וכהנה בעה״י.

בהמשך שפע הברכות השלמות ממקור אמירתן בתורה וממרום עיר תפארתנו הנקראת 
בשמו של הקב״ה וכל תעצומות עוזו אשר איתך כולך ברוך השם, 

נאמן בטחונך, 

צבי יהודה הכהן קוק.

מכתב מהרב צבי יהודה לדינה

שנותיהם הראשונות יחד

ודינה היו מחנכים ליצירתיות מחשבתית ומעשית; מחנכים בעלי עומק  הרב אלי 
ואופק, אשר בנו בנפשות כל הפוגש אותם מבט ארוך המחובר אל הנצח, יחד עם 

רגישות ואכפתיות לפרטי ההווה. 

יחסם החם, השמח, הכן, הנותן מקום לכל אדם באשר הוא, משך אליהם את כל 
מי שפגש אותם, אנשים מכל הגוונים ומכל הסוגים. הרב אלי ודינה זכו בארבעה 

ילדים: בת - שבע, צבי, נחמה ושולמית. 

לרבנית דינה הייתה בעיית לחץ דם, והמליצו הרופאים שלאחר הריונה הראשון לא 
תיכנס שוב להריון. דינה עברה ניסיונות הריון רבים, עברה שבע הפלות ושני ילדים 

שנפטרו סמוך ללידתם. 

נסיונות אלו, עם כל התמודדותם, בנו לא רק דמויות בעלות אישיות מיוחדת וזכה 
אלא גם זוגיות כזאת שאליה אנו נושאים את עינינו. 

כמו בחייהם, שהיו יחד בכל, כך במותם – הרב אלי ודינה הי״ד נרצחו בערב שבת 
קודש, פרשת פקודי תשס״ג, בביתם, בעיצומה של סעודת שבת. נשמתם צרורה 

בצרור החיים.

מובאים כאן, לחיזוק ועידוד, חליפת מכתבים בין דינה לרב צבי יהודה הכהן 
חשש  יש  כי  לדינה  הודיעו  שהרופאים  לאחר  נכתבו  המכתבים  זצ״ל  קוק 

שהעובר הנישא ברחמה איננו מתפתח כראוי, ויש חשש של הפלה. 

מתוך ״שחר אבקשך״
בירור אמוני סביב הציפיה להפקד

מכתב של דינה לרב צבי יהודה

ב״ה, יום שלישי שהוכפל כי - טוב, כ״ח אדר מרבים בשמחה התשל״ח 
לכבוד הגב׳,  ממקור הברכות האמורות בתורה כל שפע הברכות השלמות והנאמנות. 

אשת החבר, מרת דינה הורביץ שתחיה ותחיה לאוי״ט. 

חזקי ואמצי, והמלאי כולך אמונת - בטחון בתקף נעם 
ישע ד׳ אלוקי חסדנו, העונה לכל אשר יקראוהו 
באמת, וסרו כל הפחדים והחששות, שאין בהם 
והששונות,  הרננות  כל  ויקוימו  ויתגלו  ממש, 
לבבות  לשמחת  מעינותיהם,  הארת  מאמתת 
ונפשות כולנו מצפי הישועה הנמשכת ומופיעה. 

צבי יהודה הכהן קוק

מכתב מהרב צבי יהודה לדינה

ב״ה, כ״ה אדר ב התשל״ח 

ממקור הברכות האמורות ומובטחות בתורה כל טוב 
במרחב  מאד,  והנכבדה  היקרה  דינה  לך  וברכה 
חיזקי  והבהירה,  הישרה  אמונתך  והארת  דעתך 
ואימצי, וחזקי ואמצי בכל תקף וחוסן ישע ד׳, להיותך 
הברכות  שפע  קליטת  לקבלת  ומכוננה  משוגבה 
והישועות ממקורן הנאמן, בהופעת ממשיותן הקבועה 
הימים  הצלחת  עתידות  בנעימות  ומסודרת,  וקיימת 
הבעל״ט ועכ״י, לאורך ימים טובים ומשמחים ומרוננים 
עתידותיכם  להתחדשות  ב״ה  חסדנו  צור  פני  בהארת 

המאושרים בע״ה.

השלמה  הישועה  ראיית  בצפיית  נאמנכם,  ונפש  מלב 
עועכ״י. 

צבי יהודה הכהן קוק

בס״ד, יום ג׳ אלול התשיימ 

לכבוד הרב צבי יהודה שליט״א 

כפי שאלי הזכיר לרב, אני בהיריון, ועקב סיבוך שכבתי 
שבוע וחצי בבית חולים. במשך הזמן הזה עשו את כל 
הבדיקות הנדרשות והחליטו שחייבים לסיים את ההיריון 

כראוי.  מתפתח  לא  שזה  בקשתי שיעשו את הבדיקות עוד פעם אחת, והרופא לא כיוון 
התנגד והפעם התוצאות יצאו חיוביות כלומר שההיריון אכן מתפתח. שיחררו אותי וציוו 

עלי רק לשכב במיטה בבית. 

עכשיו, אחרי יותר מחודש שאני שוכבת )ובזמן הזה עשיתי עוד בדיקות, כולן היו בסדר( 
אין  ולדעתו  התקדמות,  אין  אופן  שבכל  לי  ואישר  אותי  הוא בדק  הרופא,  אצל  ביקרתי 
נותן  עוד בדיקה אחרת – אבל הוא לא  יעשו  מנוס מאשר לסיים את ההיריון – אמנם 
הרבה סיכוי. אני מרגישה בסדר באמת. כמובן שאני מאוד מאוד מצטערת מהבשורות 

הפתאומיות והמפתיעות. 

ברצוני לבקש מהרב שיתפלל בעד הצלחת ההיריון ושנזכה להוליד בזמנו תינוק או תינוקת 
בריא ושלם בגופו ובנשמתו, ושנזכה לחנכו ולגדלו לתורה ומעשים טובים וקידוש ד׳ בכל 

מלא מובן המילה. ואהבת הי וישראל עמו ואריכות ימים.

דינה

מכתב של דינה לרב צבי יהודה

מכתב נוסף מהרב צבי יהודה לדינה 

בסייד, יום ב׳ 

לכבוד הרב שליטייא 

בי  שמתרוצצים  הדברים  את  לכתוב  לפחות 
ולהסתכל  להתעורר  ממני  ומונעים  בי,  ומבלבלים 

הסתכלות ישרה, אבל זה לכל הפחות קצת יקל. 

אני בהריון, ויש סימנים להפלה צפויה. הטיפול הרפואי 
בידיים  שאני  ההרגשה  לי  יש  זאת  ומבחינה  מצוין 
רק  לעשות,  מה  הרבה  שאין  כך  הוא  המצב  טובות. 
אבל  הדברים.  יפלו  איך  ולראות  ולחכות  לשכב 
מבחינה נפשית אני באופן כללי די מבוהלת והפחד 

ממה שיהיה משתלט עלי לעיתים. 

בערב  וחצי  שנתיים  לפני  בעבר,  הפלה  לי  הייתה 
יום כיפורים, מחוסר צוות רפואי וצירוף של כל מיני 
סיבות אחרות. עברתי אז סיוט ממשי, פיזי ונפשי. 
מאורע  אותו  מזיכרונות  להשתחרר  לי  קשה 
שהיה כה דומה בהתחלתו, ומהשלכות מהעבר 

להווה. 

זה כאילו שכל הטיפול ה׳על רפואי׳ שקיבלתי 
אצל הרב, היה צריך להתנסות במציאות על 
ובמיוחד  בי  שיש  שהכוחות  להתבסס.  מנת 
הכוח להתגבר על הפחדים, הגבורה ואומץ 
מקומם  את  ויתפסו  ויתגלו  יתחזקו  רוח, 

המרומם והראוי.

לא  השכל  וברוח.  בגוף  חלשה  אני  לצערי 
מתואם עם מה שליבי מרגיש, והתוצאה היא 
זמנים של הקלה ושמחה מזה, וזמנים של 
להתחזק  מנסה  אני  מזה.  ועצבות  אימה 
על ידי לימוד עם בעלי, אבל אני לא רוצה 
לתפוס את הדברים בשטחיות. השכל כבר 
יודע, אבל אני רוצה לתפוס את הדברים 
באמיתיות, בעומק בחיים, שאהיה שמחה, 

גיבורה ובעלת בטחון. 

ביממה  פעמים  שלוש  רגעים,  לי  היו 
את  מאוד  מאוד  חשתי  שלשנייה  שחלפה, 

הכוח לגלות את מה שיש בי באמת תוך כדי הסיבוך הזה. אבל רגעים 
אלה חלפו בלי להשאיר רושם גלוי. 

ופוחדת  רוב הזמן הכמותי דואגת  ועוד איך פעלו, אבל  ומתפללת שפעלו.  אני מאמינה 
ומרוכזת מאוד מאוד בעצמי. כאילו שיש בי מחיצות מסביבי שלא נותנות לשום השפעה... 

עם הכל ומכריחות אותי להפנות פנימה פנימה במובן כללי. 

איך להתגבר במלחמה הזאת בסערה הזאת? ואיך להגביר את הטוב באמונה באומץ על 
הפחד והאימים? איך להגיע לאותו מישור של שמחה ושלווה פנימית שפועל טוב, רק טוב, 

ולצאת מהפחדים שמביא לידי הגשמת הפחד ??

תקופת טלז-סטון תקופת טלז-סטון            
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כולם בקיבוץ אמרו לי ״רק שלא תהיי כמו אלי!״

חברה אמרה לי שכדאי לי להכיר את דינה, כי היא גם הייתה מוזיקאית, אמריקאית וחוזרת 
בתשובה, כמוני. 

באותה תקופה דינה ואלי גרו בטלז-סטון עם בת שבע וצבי והם עבדו במרכז קליטה. 

נסעתי לטלז-סטון ומהרגע הראשון זה הרגשה של לפגוש אחות נפש, התחלנו לדבר ולא 
הפסקנו, נפתחנו כמו שתי אחיות שנפגשות אחרי המון המון זמן ויש המון המון מה לספר, 

כל אחת סיפרה על עצמה, והיה המון במשותף.

כל אחת מאיתנו סיפרה איך היא הגיע לארץ ולהתקרבות ליהדות ועל המוסיקה. ואז אני 
הזכרתי שהייתי בקיבוץ בצפון, אז דינה שאלה אותי ״איזה קיבוץ?״ 

אז אמרתי ״קיבוץ קטן בצפון״, 
והיא שאלה שוב ״איזה קיבוץ?״ 

ואני עניתי ״קיבוץ חילוני בטח לא תכירי״
ואז היא שאלה ״איזה קיבוץ? איזה קיבוץ?״ בטון של סקרנות ובעיניים מתעניינות, 

אז אמרתי ״חולתה״
אז היא קראה ״חולתה??? בעלי מחולתה!״ 

אז שאלתי ״מי זה בעלך?״ 
ואז היא אמרה ״אלי״

אני הכרתי את הקרובים ואת המשפחה של אלי והייתי קרובה אליהם וגם הייתי חברה 
של הבנות דודה שלו, וכשהייתי בקיבוץ שמעתי על אלי מהצד השני, מהצד של הקיבוץ. 
תקופה  באותה  התעניינתי  אני  גם  כי  עליו  לי  סיפרו  בתשובה,  חזר  שאלי  לי  סיפרו 
והתחלתי להתקרב ליהדות. אז כולם בקיבוץ אמרו לי ״רק שלא תהיי כמו אלי!״ כי פחדו 

מהתקרבות לדת. 

הזמן  כל  עליו  כי בחולתה דיברו  אלי מקודם,  כי הרגשתי שהכרתי את  היה מדהים  זה 
ופתאום לראות את דינה ולהרגיש אחיות, זה היה מפגש מדהים, ונוצר קשר קרוב ועמוק 

שהתחיל מהרגע הזה ולא הפסיק לכל אורך השנים להיות מדהים ומשמעותי.

ג׳נט קאסל

בגלל  להתייאש,  טעם  ואין  במידותיי,  לתקן  מאוד  הרבה  ויש 
שבפנים יש משהו שכל הסערות ונפילות לא נוגעות בו

דינה שלי,

״פצע תחת פצע״ – לחייב על שוגג כמזיד ואונס כרצון.

בנזקי אדם, אפילו מה שאדם עושה בשוגג, חייב לתת עליו את הדין.

המכתב שכתבתי אתמול היה מתוך בלבול ודכדוך וריקנות, ואחרי שקצת למדתי ומתוך 
הלימוד אני רואה כמה טיפשי ובלתי אחראי זה היה – כמה שזה בוודאי פגע בך לחינם.

אין לי במה להצטדק – רק לבקש את סליחתך מעומק הלב, והיום אני כותב, לא בגלל 
שאני מפחד לדבר, אלא בגלל שזה בוער לי ואני לא יכול לחכות. אני מתנחם רק בדבר 

אחד – שהמציאות היא איתנה ובטוחה יותר מכל מיני מצבי רוח חולפים.

ומצב נפשו מעורער, עלול הוא מאוד לחטוא  ולא תחטא – כשאדם מתפעל  לא תרתח 
שוגג   - ואין הצדקות  לבנות.  כל מה שמתאמץ  עצמו,  אל  ולהרוס. ברגע של התנכרות 

כמזיד.

קבלה  עצמו  על  ולקבל  לחזור בתשובה  הוא  חייב  לתקן,  אפשר  שאי  מה  עוות  אם  וגם 
חמורה לעתיד. ואני מקבל על עצמי, בלי נדר, שלא לדבר ולא לבקר ולא לייסר, אלא מתוך 
וגם הרגשות והדמיונות  ובריא והתמונה נראית בכללותה  תורה ממש, שאז השכל ישר 

מוצאים את מקומם.

חייב  )אם  משפט  חושן  שמתעמקים בסוגיא בהלכות  אחרי  אבל  את זה,  להסביר  קשה 
על אש משום חציו או משום ממונו( כל החיים נראים אחרים לגמרי, וברור לי, ואני רוצה 
שגם לך יהיה ברור, שהדברים שכתבתי היו מתוך ערבוביה של סערות ופגמים נפשיים 

שמקורם איתי בלבד.

ויש הרבה מאוד לתקן במידותיי, ואין טעם להתייאש, בגלל שבפנים יש משהו שכל הסערות 
ונפילות לא נוגעות בו, ורק צריך לעבוד באומץ ובחריצות לחיות אותו.

יש אולי הרבה מה לדבר ואולי אין הרבה, אינני יודע, אבל אני מבקש את מחילותייך.

בעלך האוהב

אלי

נ.ב. הורי אינם באים הערב

אלי הורביץ

שנותיהם הראשונות יחד

אותנו קוברים היום

אור לה׳ אדר ב׳ התשל״ח 

אדר  משנכנס  ומייללת.  מיבבת  בוכה,  האומה  סןף.  אין  צער 
מרבים בשמחה. שמחת קבורות והספדים. ילדים קטנים, גוויות 
חרוכות. כמה דמעות. כמה כאב. עיני מקור דמעה. עיני האומה 
יישארו  תחפושות  כמה  בקרבנו.  נשבר  והלב  זורמים  זולגים, 
ולבי  כאב.  כמה  בזיכרון.  יישארו  חיבוקים  חיוכים,  כמה  בארון, 

נצבט. ולב העם מתפוצץ. בוכים ובוכים. בלי בושה. בלי מרגוע.

חייב איניש לבישומי. בישמי אש ודם וצעקות ורציחות ובכי. בוכים 
ובוכים. כמה חיים הגיעו לקיצם. כמה אהבות. אהבת איש לאשתו 
ובוכים בלי הפסק, בלי  ואב לבנם. דעכו. כבו. נתעלו. בוכים  ואם 

תנחומים. והכאב עמוק, חודר, והבכי עולה עד לב השמים. והצער עד אין סוף.

עד ולא עד בכלל. פתאום, מתוך הבכי היותר מר, הצער היותר חריף – פתאום מתנוצץ נקודה. 
נצח.  רק  ביטוי.  אין  מילים.  אין  כלל.  להגדירה  אפשר  אי  הופעתה  שבראשית  זעירה,  נקודה 

קביעות. קיימות.

בתוך סערת הרגשות, בגבול היאוש, פתאום מתמלא הלב שמחה עילאית – בלי הסבר. תחושה. 
הרגשה. הווית הקביעות – עומק הקביעות שבתוך כל המשטנה.

איתן הנצח הקיים בשלווה, בשקט, בבטחה, בעומק פנימיות כל החולף. והלב מתמלא על גדותיו. 
נושע בה׳. גלי  ישראל עם  ירושתנו. אשריך  יפה  נעים גורלנו, מה  אשרינו מה טוב חלקנו, מה 
אושר אין סוף שוטפים אותנו. טובלים אנו טבילה גמורה באושר העליון של מקוה ישראל ה׳ – בלי 

חציצה, בלי שיור, מתענגים בנועם ה׳. מעל החשבון, מעל המידה.

שוב  לפנינו  וניצבים  בשבילם,  הם  כבאים  החיים  שכל  האלה,  האושר  רגעי  חולפים  כך  ואחר 
אימת הסיוט. קינת הורים על קטילת ילדם, קול הבכי והיללה – ושואף השכל לברר, לתמם את 
החזיונות, להסביר את עומק הווית היש, במילים שרחוקים בתכונתם ממנה. לגלות את מקור 

האושר בתכני חשיבה שלעולם לא יחרגו מעולם המחשכים.

אין ברירה, לו מצב ההתעלות הייתה תמידית, ולואי והיה כן, לא היה צורך בכך. ומה נעשה שה׳ 
בטובו נפח את נשמתינו לתוך אפילת בית החומר הזה להאירו ולעדנו.

וחוזרים ומתבוננים. מה בעצם מקור הצער? למה אנו בוכים כל כך עד שאי אפשר לסבול את הכאב? 
וכי ילדינו והורינו הם אשר נרצחו בתופת העמלקית הזאת? שמא ילדי קרובינו או שכיננו הם? 

ואי אפשר  צורבות מדמע.  והעיניים אדומות,  לא הכרנו.  הנופלים, לא שמענו,  שם אחד מכח׳ 
גוססים  שוכבים  ואחיותינו  אחינו  ויקירנו,  הורינו  היום.  קוברים  ילדינו  כן  הכאב.  את  לסבול 

ומחלימים – אלה למוות ואלה לחיים.

ואיך לא נצעק, איך לא נרים קולנו בתדהמה ובבכי כשחמודינו, פרחינו, נגדמים, נקטלים בדמי 
ימיהם.

לא. לא ילדינו נשרפו, אלא אנחנו – בנו הוצת להבת הרשעה, בשרינו ודמינו נאכלו בתבערה. 
אותנו קוברים היום. אנחנו מתפתלים ביסורי פצעינו, מחלימים וגוססים. נהרי דמינו ודמעותינו 

מתמזגים וזורמים, קולחים ומציפים את כל אדמת ארצינו.

מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. גוי אחד ממש. גוייה אחת, נשמה אחת. לא דברי מליצה ודרשנות. 
אחת ממש. להצטער בצער העם, מפני שאני העם והעם אני, ויסורי ישראל הם יסורי ממש, ייסורי 

בשרי ונפשי.

תקופת טלז-סטון             

ומתוך כך בוקע האור. דווקא מתוך גודל הייסורים. עומק החושך, מתגלה הווית הנצח של הכלל, 
נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם.

מתגלה פתאום, לא בדברי הגיון, אלא בחוש ממש, שאין שום מוות ואבדון. 
אי אפשר לסבול את האבדון. אובדן חיים אחד, אובדן אהבה אחת, אלא הכל 
חי וזורם – שטף של חיים אלוקיים נשגבים בונים אותנו, מחזקים, מחסנים 

אותנו – וזרקתי עליכם מים טהורים.

ה׳  חסדי   – יסורין  ומתוך  שמחה  מתוך  מזדככים  ומטהרים,  אנו  הולכים 
הטובים אשר מביא עלינו לטוב, למען שמו – באהבה.

אין שום פרט נערך, שלא מצד האישיות הכלל-ישראלית. וכלל ישראל הולך 
וגדל. מתכנס ונגאל, במהלך של עלייה מחיל אל חיל בלי שום נסיגה. בלי 
כפל  ומתברר  והולך  ומתייסר.  המתברך  אחד  אדם  אחת,  אישיות  היסוס. 
יותר  אור  לקבלת  אותו  מכשירים  אותו.  המעדנים  היסורין  מתוך  כפליים 
נשגב. יותר אצילי. אישיות אחת שאינה יודעת מוות ולא תנומה, אלא קבועה במשמעת אל החפץ 

האלוקי היסודי הקבוע, הישר – קדוש לעולם קיים.

מאי ֶאֶדר – כדאמרי אינשי דקיימי לדרי דרי. והוא ערך אֿדֿר -דקיימי לדרי דרי. מיסוד תחיית 
המתים המגלה אפסיות האפסיות, את שלילת סמיות עיניים של המוות – רק משום מקור שמחה 
– מרבים בשמחה. לא שמחת הרמוניה חלקית במרכיבי ההויה, אלא נביעת חיים ממקור חיים 

להחייאת כל המתים. רופא חולים. מתיר אסורים. מקיים אמונתו לישני עפר.

כל חסרונות החיים מתמלאים, והשמחה מתרבה לאין קץ. ובערך הסקירה הכללית, מראשית 
עד אחרית, מתבררים כל הייסורים כעצות אלוקיות נפלאות, להתעצמות חיים בלי הגבלה, בלי 
קצבה. ונקבעת חובת היום לבשומי – תענוגי נשמה במידה היותר עליונה, מקורית – עד כדי 
פגישה וזהות בין נעימות מרי דכיא – בשמי טוהר השייכים אל החירות העליונה, מקור ברכה הִמן 

העץ, יסוד הפירוד והחידלון.

אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ
לאחר הפגוע בכביש החוף ולאחר הפלה של דינה. ]אולי רמז, יום הרצח[
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לגדול  ״שאוכל  לישיבה  שיקבלו  יהודה  צבי  לרב  בפנייה  אלי 
בתורה להביא ברכה לכלל עמנו כמה שידי משגת״

ב״ה, י״ג סיון תשל״ח

לכבוד מר״ן ראש הישיבה רב צבי יהודה שליט״א,

לפני זמן קצר כתבתי לרב בפרטיות ענייני משך השנים האחרונות, וכאן אזכיר רק בקיצור:

כעבור  הישיבה.  במסגרת  נשארתי  החתונה  ואחרי  שהתחתנתי  לפני  בישיבה  למדתי 
מנת  על  מר״ץ(  )כולל  ציון  במבשרת  ללמוד  אותי  שלח  טאו  צבי  ר׳  מסויימת,  תקופה 

שאחזור ללמוד בישיבה בתום שהותי שם, ביתר הצלחה ובירור.

כעת אני, ב״ה, מוכן לחזור לשקוד בתורה במקום הארתה המרכזית, בישיבה, לעמול בשנים 
הבאות, להקיף ולהעמיק בה כמה שיותר בהלכה ובאגדה. כבר היום אני לומד סדר בוקר עם 
ר׳ חיים כץ את המסכת הנלמדת בישיבה, והעיון באמונה אני עושה עם ר׳ עודד וולנסקי בעיקר.

הראשונים  שיטת  בבירור  ונזיקין  נשים  מסכתות  ללמוד  תורה,  הרבה  ללמוד  אני  חפץ 
האמוני  בצד  להשתלם  אני  שואף  כן,  כמו  הגר״א.  לביאור  עד  העיקריות  הסוגיות  ואת 
של התורה, לבנות ולשכלל את הקומה המוסרית שלי עד לכדי אפשרות הבנה והכרה 
ומתרחבות  ועמוקה בסוגיות האמוניות הנוראות שבכתבי הרב זצ״ל, ההולכות  אמיתית 

ומתבארות ב״לנתיבות ישראל״ ובשעורים כאן.

בלי להזניח, כמובן, היקף כל ספרי העיון לסגנונותיהם, את המהר״ל ואת ספרי הראשונים, 
ספרי המוסר השונים וכו׳, ומתוך כך, הארה מחודשת, ישרה, על סוגיות ההלכה, ובייחוד 

הלכות הצבור המתחדשות בדורות אלה מתוך התחדשות צבוריותנו כימי קדם.

כל זה דורש ריכוזיות של מאמץ ויגיעה משך כמה שנים. כמדומני שאני מוכן לזה מבחינה 
נפשית. מלא ציפייה ושמחה ליעד אדיר זה. אבל, נוסף לזה, ב״ה זכיתי להביא שני ילדים 
לעולם, אותם אני זן ומפרנס ומחנך ומספק להם קורת גג. בזמן שלמדתי במבשרת, הכולל 
שם דאג לדברים אלה, עכשיו שאני חוזר לישיבה, אני זקוק לעזרה ולתמיכה שהישיבה 

מושיטה לתלמידיה כפי שנהנתי ממנה אחרי החתונה, לפני שהלכתי למבשרת.

במידה שלא אקבל עזרה זו, חצי יום לפחות, אצטרך לטרוח אחרי מזונות, ואני מסופק אם 
יישארו לי כוחות נפשיים בחצי השני של היום ללמוד לימוד פורה ויוצר.

עזבי,  לפני  כפי שהייתי בה  הישיבה,  אותי למסגרת  לרב, בבקשה לקבל  פונה  אני  לכן, 
ולהנות כשאר תלמידי הישיבה מהתמיכה שהישיבה מגישה, וזה על מנת שאוכל לגדול 
בתורה, בתורת ארץ ישראל המרכזית, בשלמות ובשכלול שכישרונותיי מאפשרים ומתוך 

כך להביא ברכה לכלל עמנו, כמה שידי משגת.

אלי הורביץ

אלי הורביץ

תקופת טלז-סטון             

לרעיתי יונתי, 

למי שיש אוזן קשבת לכל כואב וכל מתייסר

יהי רצון שתהיה לך אוזן קשבת לכל הזוך וכל הזהר 

להרמוניה האלוקית הטובה ומטיבה 

הנשמעת בכל דור ודור.

ודור לדור ישבת מעשיך

ממני האוהב

אלי



תקופת פאג״י
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הרב אלי מתאר לתלמידיו את ההווי בשכונת פאג״י

פעם גרתי באיזו שכונה כזאתי חרדית של זקנים. זה היה כל כך בולט ההבדל בין הזקנים 
וכל השאר היו בני שישים ומעלה. זו  לצעירים, הצעירים כבר לא גרו שם. אנחנו גרנו שם 
הייתה שכונה של תורה, היה אפשר לראות את זה, כל העולם של תורה. לא עסקו ב״אורות״, 

לא עסקו בדעת רחבה, אבל כל מצווה הייתה כל כך מלאה חיוניות ומתיקות ונעימות. 

היה לנו שכן כזה שכל בוקר היה קם בארבע בבוקר ולומד. בקיץ כשהחלונות היו פתוחים, 
הניגון, ביידיש, הניגון הזה, המתיקות הזאת, זה כל כך כל כך הרבה.

כשתלינו דגל ביום העצמאות, בסדר, הם לא יודעים מה זה הדגל הזה, הם מבינים שזה דגל 
של מדינת ישראל, אבל פעם הגיעו צעירים משכונת עזרת תורה שעברו שם, כשהם ראו דגל 
ניגשו לקרוע אותו לגזרים. אנחנו היינו כמובן בתפילה חגיגית  של מדינת המינים הם ישר 

ב׳מרכז׳ )ישיבת מרכז הרב( אז באו השכנים הזקנים האלה והניסו אותם על נפשם. 

״זה הדת שלהם...״ אמרו הזקנים. הם לא ידעו בדיוק מה זה, אבל לא היה אצלם 
– לא קנאות, לא קטנות, לא פוליטיקה, עולם מאוד עשיר ומתוק.

חזרתו תקופת פאג״י את  הקדים  שאלי  בעת  לאלי  דינה  בין  מכתבים  חילופי 
מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״ט

בס״ד, יום ג׳, ערב יום העצמאות, ד׳ אייר תשל״ט

אלי חמודי,

כמה מוזר לכתוב לך על... ובכלל! זאת אומרת, לכתוב מכתב שאין אחריו פגישה 
או שיחת טלפון. השעה כמעט 11:00 ואתה נמצא אי שם בין כאן )אמריקה( לפריז. 
כבר אני מתגעגעת אליך – זאת הרגשה מוזרה באמת להסתובב פה בבית לבד, 
טוב״  ״לילה  לאחל  תמיד,  כמו  לפג׳מה  להיכנס  תמיד,  כמו  להתרחץ  תמיד,  כמו 
לכולם כמו שתמיד – ופתאום לתפוס את עצמי בראי עם כיסוי ראש, או עוד איזה 

תזכור פנימי או חיצוני שאני נשואה וכל עולמי אחרת!

מכתב טיפשי באמת, אבל אני מרגישה סחוטה מבחינה רגשית, ורק מלאה אהבה 
כלפיך, ואיחולים לנסיעה טובה, מועילה ומהירה! שתגיע כבר לארצנו ביומה הגדול!

אחרי שיצאת באוטובוס למטוס, באמת היה לי ריק ובכיתי קצת, אבל ידעתי שזה 
יעצבן את ההורים, ובאמת בכל כוחי עצרתי. עמדנו עד שהמראת – ראית אותנו?? 
תגיד שכן – הילדים ישמחו כל כך! צבי ממש השתגע משם, במבט אחד היה אפשר 
לסקור גם מטוס, גם אוטובוסים, גם אוטו וגם טרקטור – ממש עולם הבא! הייתי 

בטוחה שאת צעקותיו שמעת עד למטוס, אם לא למעלה מזה. 

באוטו, בדרך חזרה, בת-שבע פתאום בכתה קצת ואמרה לאמא שלי ״בוא נקנה 
לאבא שלי present לנסיעה – נקנה לו ספר״, אבל הוא מחזיק תיק מלא ספרים – 
ולמה לו ספר חדש ״לא, הוא צריך ספר חדש, כי כל הספרים האלו הוא כבר קרא 
אותם, ועכשיו הוא רק קורא אותם עוד פעם ועוד פעם. נקנה לו חדש ויהיה לו מה 

לקרוא!״ מצחיק.

סטנלי עוד היה בבית כשחזרנו, אבל הרגשתי מצוברחת )hey!!! לא ידעתי שזה 
מ״מצב רוח״!( אז לא דברנו כל כך. רציתי להיכנס למיטה, לכתוב לך ולישון )הלכנו 

לישון אתמול אחרי 4:00( וכשאני אקום, כבר תהיה כמעט שם.

אלי חביבי, מחשבותיי ולבי אתך, אם כי אני יודעת שטוב שאני פה, ויש מה לעשות.

תאהב אותי חזק ונהיה ביחד על אף המרחק. תכתוב לי הרבה ונשיקות

אל תשכח להתקשר ליסול )יוסף שניידר, דוד של דינה שמשפחתו נספתה בשואה 
ונותר ערירי בארץ( ולציפי ולשאול מה היא רוצה. איך מצב הדירה אחרי החודש? 

ההורים מצאו מקום אחר? וכו׳ וכו׳ וכו׳.

נשיקות ֶאלי,

דינה

המשפחה הצעירה נסעה באביב תשל״ט, 1979, לביקור של כחודש אצל הוריה של 
דינה באמריקה עם 2 ילדיהם )בת-שבע בגיל 5 וצבי בן שנתיים וחצי(. אלי שהיה 
גם בביקור, חזר מוקדם יותר לישראל, ללמוד וללמד תורה. הגעגועים גרמו להם, 

בעיקר לאלי, לכתוב מכתבים תכופים אחד לשני. 

רוחם  הלך  השני,  אל  אחד  העצומה  אהבתם  על  הרבה  ללמוד  ניתן  מהמכתבים 
הנפשי והרוחני, על משפחתם וחבריהם ועל התקופה בארץ. 

תקופת פאג״י

https://www.youtube.com/embed/IfZ0REs3pSs?rel=0&start=17811
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רק מתוך כך אפשר לגדל את בת שבע וצבי בעידוד אמיתי – לחנכם בבגרות וברצינות 
האפשרית, ורק מתוך כך אפשר לגשת אל בעיות הבריאות שלך והריון, רק מתוך שמחת 
אמונה, שלוות אמונה אפשר לסלק ולהשמיד ֵשֵדי הפחד 
באמונה  החיים.  טעם  את  בחוצפתם  המאבדים  והספק 

נתגבר על כל חולשה וכל עצלנות ונצא גיבורים לקרב.

זה,  ככה  אבל  מסודר,  כך  כל  לא  שכתבתי.  מה  קראתי 
בלי  יוצאות  והמחשבות  שאומרים,  כמו  באוויר,  קצת  אני 

רציפות מיוחדת.

מעריב  התפללתי  לגמרי.  בוקר  וכבר  וחצי,  אחת  עכשיו 
בוקר.  עכשיו   – וזהו  סרט  היה  כך  ואחר  איכשהו  הלל   +

הסרט היה יותר טוב פעם הראשונה, כשישבת על ידי.

אבל  ובנליות,  רציניות  מרחפות במוחי,  מחשבות  מיני  כל 
עצמו  את  מחפש  אחד  שכל  איך  חשבתי  חיוביות.  כולם 
לחיות  )ניסוח בנלי מאוד, אבל באמת זה ככה(, משתדל 
שחוץ  במה  הוא  האני  השלמת  ובאמת  וכו׳,  עצמיותו  את 
לאני. ונדמה לי שאפשר להסתבך בזה, למשל, אדם מוסר 
את נפשו לאיזה עניין ציבורי, עד ש״אין לו זמן לעצמו״ – זה 

טעות, אדרבא, את עצמיותו האמיתית הוא מפתח. 

או שאדם מסתבך בעצמו בפחדים, או רגשי נחיתות, - מין 
מבוך פסיכולוגי שקשה לו להשתחרר והוא נלחם ונלחם 
לישר את עצמו, ובעצם הוא מפספס – כיון שבאמת הוא 
שזהו  להבין  רק  אלא  לעצמו,  לב  לשים  כלל  צריך  לא 
אותו  לפי ערכו, ביחסיו לסובבים  איתות שהוא לא שלם, 

ומושפעים ממנו.

ידי  על  מושגת  האני  שלמות  כלליות.  מחשבות  אלא  דווקא,  עצמי  על  לא  חשבתי,  כך 
ההשתלמות ביחס לאתה.

בין מחשבות  לא מבחין  כך שאני  10 דקות,  מ  יותר  לישון  לא הספקתי  עייף.  מאוד  אני 
אותך  לחבק  עכשיו  בדיוק  היה  נחמד  כמה  חושב  אני  למשל,  עכשיו,  ובנליות.  עמוקות 

ולהרגיש אותך בבית או באיזה חורשה )בארץ( זוהי מחשבה עמוקה או בנלית?

אלי

ב״ה, יום ג׳, ערב יום העצמאות, ד׳ אייר תשל״ט

לדינה אהובתי,

כעת אנחנו טסים מעל ניו יורק, מתחילים את הטיסה מעל הים. אין דעתי כל כך מיושבת 
כעת, אבל בכל אופן, חפצך לשמוע ממני וחפצי לחבק אותך ולהיות 

אתך – וזהו התחליף – תחליף עלוב אמנם, אבל בלעדי.

עברנו הרבה בשבועות האחרונים – דברים טובים ודברים קשים – 
רגעים של אי הבנה וחוסר סבלנות ורגעים של עידוד וחיזוק הדדי, 
אבל יש קו אחד המאחד את כל התופעות והאירועים – משזרם 
נכסה.  ולעתים  נגלה  חורז אחד, שלעיתים  חוט  בשרשרת אחת. 
בעליל  שמחספת  נסתרת  השקה  אותה  ואני.  את  ואת,  אני  וזהו 

שקר בשניות והפירוד, וכשהיא באה לידי ביטוי, אין נפלא ממנה.

 – אותנו  לסובבים  ומתרחבת  מתפשטת  והנעימות  יחד  לנו  נעים 
האחדות  כשנכסית  זה,  ולעומת  וברכה,  טוב  של  שפע  משפעת 
אז  שהיא,  סיבה  מאיזו  מלהתבטאות  מעוכבת  כשהיא  הפנימית, 
וכשלון ביחס לאחרים,  – עצבנות ביננו  וסיבוכים  נוצרים מתחים 
אבל האמת היא לאין-ערוך חזקה מן השקר ותמיד צריך לשאוף 
ולהאבק, בלי שום פחד ורפיון, שהיא תתגלה. והעיקר לא לפחד 
 - הארסית  ואחותה  פחד  של  צל  כל  לוהטות  בחרבות  לגרש   -

הספקנות.

מזויינים באמונה עמוקה, איתנה ושלווה, צריך לגשת לשדה הקרב 
של החיים. צריכים לדעת שהחיים הם מלחמה. אבל צריכים גם 
סמים  ידי  על   – מלהלחם  להתעצל  לא  הזאת.  בידיעה  לשמוח 
משכרים )משקרים( כמו כלי התקשורת, טלוויזיה, ספרות זולה, 
אידיאלים קלים וזולים – )אף על פי שגם לכל אלה תפקיד, והאדם 
לגבי  הרמב״ם  כדברי  לתועלתו,  בהם  להשתמש  יודע  הפיקח 

אמנות ומוסיקה(.

This is O.K., all right. שלום   – – האידיאל האמריקאי  רוב העולם מעדיף דרך זאת 
שלום ... – ואין שלום. ורבים מהם מוצאים להם מנוחה רגעית וכך מבלים ימים ושנים, אבל 
יש כאלה שחשים את הסערה שבקרבם, את ההתרוצצות והתכתשות, אלא שמפחדים 
מזה. ושורש נפחד נעוץ בספק, המטיל ארס בליבם – הספק בניצחון הטוב, הספק במהות 

המלחמה ובתכלית המלחמה.

ובין אלה שהמלחמה והחיים הם היינו אך )ובאמת כך הוא המצב אצל כל אדם וההבדלים 
הם רק באיזה מידה תחושה זאת שולטת( יש שתי קצוות. יש פסימיסטים הרואים את יאוש 
ויש  וכו׳(,  שופנהאואר  )בודהיזם,  כלפיה  שונות  בגישות  ונוקטים  סופית  האין  המלחמה 

אופטימיסטים מזויפים הממציאים משיח שיסדר את כל העניינים )נוצרים(. 

 – האמיתיים  הישראלים  החיים  אלא בדרך  הללו,  מדרכים  אחד  שוכן באף  ה׳  אור  ואין 
באמונה, מדרגות באמונה, וכל ישראל מאמינים בני מאמינים. שורש האמונה נטוע בכל 
לב ישראל, אבל לחיות את האמונה בכל רמ״ח אברים ושס״ה גידים - שזהו כל החיים בלי 

שיור כלל – זוהי נחלת יחידי סגולה.

ולזה פנינו מועדות, לפי מדרגתינו ומצבינו. וראשית כל להאמין באמונה שלמה בעצמנו – 
בקשר האלוקי המוחלט והאיתן, ביננו – בהשגחה ובטוב האלוקי שביצירת החיים הנצחיים 
האלה, ולגרש כל צלל ספק ורפיון ביחס לאמת זו. ומנקודת מוצא זו להתרחב באמונתנו, 

בחיינו, להקיף תמיד חוגים יותר נרחבים.

ומתוך כך, ורק מתוך כך, אפשר להתמודד עם כל הקושי מסביבנו ובנו. רק מתוך כך – 
מתוך אמונה עמוקה ובטחון אמיתי וחי בטוב ה׳ – אפשר להאיר אור קטן בסיבוכים של 
אביך ואמך, אפשר לאהוב את אחיך אהבה גמורה בלי סייג, ובאותו זמן לא להשלים, כי 

הוא זה עם השקר והעול שהוא עושה בתחנה זאת של חייו.

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״טתקופת פאג״י

ב״ה, יום ה׳, ו׳ אייר תשל״ט

לדינה היקרה שלום וברכה,

וגם להורייך שלחתי משהו, אבל עכשיו הכל  שלחתי לך מכתב ארוך שכתבתי במטוס, 
שונה לגמרי. מה אגיד לך, אין לי מילים לתאר את ההרגשה שלי כשירדתי במטוס בלוד. לא 
במליצה אני אומר, אלא באמת – לא קיימות מילים. בחו״ל היו מילים לתאר ולהבחין, היה 
אפשר להצביע על נקודה זו או אחרת שהגלות מובחנת מהארץ – החומרנות, הבלבול, 

חוסר אידיאליזם, הגודל וכו׳. 

התכוננתי  מחו״ל.  שונה  היא  איך  אראה  אני  לארץ,  כשאגיע  שגם  חשבתי  הדרך  וכל 
להסתכל על כל האזור המוכר משדה התעופה לבית, ולשים לב לכל פרט, אבל ירדתי 
ובכל הגוף שלי היו  OFFF, כאילו שבתוך הראש שלי והכתפיים  ופוף  במדרגות המטוס 

מיליון קפיצים מתוחים שפתאום השתחררו בבת אחת.

 – חלום  בתוך  הייתי  הזה  הזמן  שכל  כאילו  שיכור,  פשוט  הייתי  דבר,  שום  חשבתי  לא 
וכשנמצאים בתוך החלום לא יודעים שחולמים, רק כשמתעוררים אז זוכרים את החלום. 
היה יום אביך ואפור, חמסין כבד )בערך 30 מעלות( ופשוט התענגתי – רק בשביל התענוג 

הזה היה שווה כל הנסיעה.

ועד עכשיו לא התרגלתי שאת לא איתי. כל הזמן אני חושב  הצטערתי שלא היית לידי, 
שאת בחדר השני ומחכה שתצאי, ואז פתאום אני נזכר. נו. מילא. עוד מעט, עוד שבועיים 

וחצי, או פחות ממתי שתקראי מכתב זה, כבר תהיו כאן. איזה כיף.

ומיכאל  רובין  עם  ולדבר  ובישיבה  שטורמן  מרדכי  צבי,  ר׳  עודד,  אצל  להיות  הספקתי 
ולשלוח את המכתבים לארלין. רק את יסול עוד לא הצלחתי להשיג.

בשורות רעות וטובות: אמא של החברותא שלי נפטרה, היא הייתה חולה אנושה זמן רב 
לסדר  לגמרי  וחזר  מאושש  כבר  והוא  שלי  החברותא  את  ראיתי  הפתעה.  היה  לא  וזה 
יותר רגוע עכשיו ממה שהיה כל החודשים שהיא הייתה בבית  הלימוד. נדמה לי שהוא 

חולים. אנחנו נמשיך כנראה ללמוד יחד לפחות לזמן קיץ.

בשורות טובות: לאליקים ואסתר נולד, ב״ה, בן, קוראים לו יהושע אברהם. הכל בסדר, 
ראיתי את אליקים והוא כמובן מאושר. למשפחת רובין נולדה בת ביום א׳, אין לה עדיין 

שם. גם אצלם הכל בסדר. 

עם משפחת שטורמן הכל הולך בסדר. גילו נוגדנים. הם עוברים כנראה לבית אל. ראיתי 
מייר וחבי )הדודים שלי( הם מתגוררים אצל הורי, וגם בנם הלל היה כאן היום. הוא גמר 

במקום השביעי בחידון התנ״ך.

ביום העצמאות היה מצעד גדול של גוש אמונים )60,000( בשומרון. משפחת לבנון כולה 
)חוץ מרמי( צעדו -כולל שייקה )בן 3( – 11 קילומטר. גם רוב משפחת וולנסקי.

מחר אני מקווה ללמד בֶחייֶדר )תלמוד תורה מורשה(, כבר. סדר הלימוד בגמרא יהיה כפי 
שהיה. עם עודד אני לא אמשיך ללמוד כנראה.

מאוד מאוד אני מתגעגע אלייך ואל הילדים, ביחוד כשאני מראה את התמונות לאנשים 
או מספר – זה כל כך משונה שאת לא לידי. אני מקווה שהכל מתנהל שם על מי מנוחות, 

ושאת גרועה ומחזיקה מעמד. 

לא היו לי בעיות במכס. עשיתי כמו שאמרת, שמתי את הדרכון האמריקאי בולט מהחולצה 
– והוא התחיל לבדוק את התיק ואחר כך את התיק נסיעות. כשראה בבגדי ילדים, הוא 
התחיל לחקור בחשדנות, אבל כשהוא הבין מתוך הסיפור שאני חי בארץ, הוא אמר: ״אה, 

אתה מהארץ? חג שמח. לך לשלום״.

תודה רבה בעד ההצעה הנבונה. עוד לא התרגלתי לקפה כאן, אבל חוץ מזה הכל מצוין. 
הפקידים חצופים, המחירים עולים כל יום. כמה טוב להיות בבית.

תנצלי את הזמן הנותר לך לשמח את הוריך, באמת. אל תרדי למלנכוליה, שבוודאי אביך 
כבר שרוי בה, לא תוכלי כך לעזור לאף אחד.

תמסרי נשיקות חמות לילדים. עדינה מתגעגעת לבת שבע.

הרבה נשיקות ממני )לך(.
אלי

תקופת פאג״י
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בס״ד, יום ה׳, אור לז׳ אייר, תשל״ט

יקירי!!

כרגיל השעה מאוחרת ואני לא פונה ללכת לישון. מאז שנסעת אני לא מצליחה לשכנע 
את עצמי לסגור העיניים ולישון – אני קוראת או מדפדפת עד שאני נרדמת – ואתמול זה 
היה קרוב ל 2:00 והיום זה כבר 12:15 ואני עייפה!! אבל, כמה שזה נשמע Thire, זה נכון, 
מחשבותיי אתך ואני מלאה געגועים חזקים וכואבים. או אלי! אויי, אני כותבת ככה כי זה 

כל כך מאוחר. זה מכתב לילה ולא מכתב יום. אלי!!

אבל עמוק בפנים אני יודעת שזה יהיה בסדר – הזמן יעבור וגם טוב שזה ככה ושאני לבד. 
ומאז שנסעת דברים קרו )כך כותבים?!(, מרוב שאני רגילה לספר לך בעל פה, אנסה 

קצת בכתב לספר היום שלי.

אתמול, יום ד׳ – יום אחרי שנסעת – יום העצמאות. כל הבוקר חשבתי איך שעכשיו אתה 
שמחת  וחש  החג  את  מידה  באיזה  חוגג  כולם,  רואה  וכו׳,  וכו׳  לירושלים,  נוסע  נוחת, 
Lynne, קבענו לנסוע ל  השיבה לארץ ושמחת היום. ואני!? אני ביליתי את היום עם לין 
5 שעות עד שהיא  White tiht, כי היא רצתה לקנות שמלה, ויצא שבילינו יחד קרוב ל 
ודברנו הרבה על  כי היא הייתה מאוד פתוחה  מצאה, אבל חמש שעות מאוד מעניינות 

דברים משמעותיים.

אני כבר יודעת שלא אכתוב - כי זה בלתי אפשרי בכתב, ואפשר רק על ידי שיחה ודינמיקה, 
אז תסלח לי ותבין. דיברנו על איך היא הכירה את בריין והיחסים ביניהם עכשיו, והעבר 
שלה, והבעלים שלה )שניהם!(, וההורים, והיא שאלה הרבה עלינו, איך הכרנו, האם היה 

לנו ברור מההתחלה וכו׳ וכו׳.

היה לי מאוד מעניין וחשתי שאני התחלתי להבין אותה קצת. נפקא מינה )תובנות( מזה 
 Insatuates אולי אין, אבל הרגשתי שכמה שהיא יכולה בנתונים, היא מאוד אוהבת או
את B )בריין, אח של דבי – דינה(, ומאוד רוצה לשמח אותו, ודרכו את הורי שהיא מאוד 

אוהבת.

כמה שזה עמוק או אמיתי או משמעותי אינני יודעת, אבל פלא היה לי אחרי איך שדיברתי 
בטיול ל Skyline diwe שהיא בכלל מדברת איתי. אולי אני Unduly מושפעת מהרשמים 
שלך מ B ולכן אני romantlizing – )אולי אתחיל לכתוב את המכתב באנגלית! מה קורה 

לי?!(

ו..... בשורות טובות ואני מקווה ישנות לך:

 June היא התארסה והתחתנה – .N.Y ג׳נט התקשרה אתמול בערב – איזו הפתעה – מ
3. אז אלי, אני סומכת על זה שהיא התקשרה אליך כבר וכל זה לא חדש לך )היא הייתה 

צריכה לחזור לארץ היום( .

כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, יצאתי מגדרי משמחה והפתעה וזה משמח אותי עד עכשיו. 
איזה שמחה!! התחייבתי לעשות להם שבע ברכות - אני מאוד מאוד רוצה, אז אולי כבר 

תסכם אתה איזה יום – או שזה יחכה עד שאחזור. נהדר, לא?

ודיברתי גם עם M. Goss - מורתי למוסיקה, ולמרות שחשבתי אחרת, היה מאוד מאוד 
מעניין ונחמד. סיכמתי לראות אותה יום אחד בשבוע הבא.

להיות  ממני  בקשה  שרה  הגננת!  הייתי  הבוקר!  כל  שעשיתי  מה  תנחש  לא   .... והיום 
ממלאת מקום ליום אחד והסכמתי. ואף שהלכתי לישון כל כך מאוחרוהיו לי סיוטים כל 
הלילה, הלך לי די טוב. למזלי,הגן הוא רק ל 3 שעות, היו לי רק 6 ילדים ולאחד מהם היה 

יום הולדת למלא את הזמן. לא רע.

אחר כך דוד Teddy הא לכאן כי הוא היה לא רחוק מפה, אצל רופא עיניים. הניתוח עבר 
בסדר גמור והוא מרגיש טוב. נסענו לבית שלו להחזיר אותו וסוף סוף ראיתי את הבית!! 

ממש יפה -בטוב טעם, ויש לו גם פסנתר וגם Harpsichorn )ֶצ׳מבָּלֹו(.

היחס של דודי אלי מאוד אינטנסיבי וחזק והוא מאוד רצה שיהיה נחמד ואיך שהוא תיאר 
 Stereo )לעצמו - הוא לא רצה שהורי גם יהיו. הקשבנו למוסיקה על 4 ספיקר )רמקולים

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״ט

לי לדבר על זה גם  אותו. תזכיר  איתי בשבוע הבא לראות  והוא קבע  וניגנו על הכלים. 
כשאחזור – לא משהו חשוב או מיוחד – סתם. ועכשיו אני הרוסה!! סחוטה ולא אלך לישון.

)אשתו של בריין, אחיה הבכור( אמרה בשמו כמה שהוא  לין  וגם  )אח של דבי(,  סטנלי 
הצטער שלא יצא לו להכיר אותך יותר. הוא גם חש צורך לראות אותנו בלי ההורים - חבל 

באמת. 

ודוד Ted היום אמר לי, בין היתר, שהוא כבר חמש וחצי שנים רועד כל פעם שהוא חושב 
שמח  הוא  עכשיו  אבל  פעם(,  אף  אותך  הכיר  לא  שהוא  תשכח  )אל  התחתנתי  מי  עם 
ומתפוצץ משמחה אפילו. חשבתי שהוא סתם אומר או מגזים, כי להיות רגוע יכולתי להין, 
אבל שמח? ממך? )אני צוחקת(. והוא 
ענה לי מייד שכן – הוא בעננים אפילו.

לענות  שיכול  אדם  ״כל  ש  אמר  הוא 
הידיים  איפה  השואלת   4 בת  לילדה 
לה  עונה  שהוא   – ה׳  של  והרגליים 
בני  הם  ה׳  של  והרגליים  שהיידים 
ישראל, אדם כזה ראוי להיות בעלי״. 
– באמת! ציטוט מילה במילה כמעט. 

עשיתי לך את היום שלך?

כל  לי  ותמסור  הרבה  לי  תכתוב  אלי 
רבקה   - לבנון  אסתר   – החדשות 
רובין וכו׳ ומה שלום כולם, ואיך הדירה, והכי חשוב על עצמך? איך להיות בבית – התחלת 
ללמד? ללמוד? מה אתה עושה עם עצמך? איך הדיאטה? אני מנסה להקפיד עכשיו יותר, 

אבל מרגישה מאוד שמנה. אלי אתה מתגעגע אלי קצת?

מצורף ציורים של בת-שבע - היא חושבת עליך הרבה, וכל פעם שרואים מטוס בשמים, 
צבי צועק ״הנה אבא!!״ באמת הוא אומר ״Heez Abba״. הם קצת יותר עצבניים – צבי שוב 

מילל ובת-שבע בוכה יותר קצת, אבל לא נורא בכלל ואסתדר. הם מצפים לראות אותך.

טוב, ד״ש לכולם
באהבה רבה רבה

דינה
אוף, צבי בוכה והשעה 1:00!! שלום

)מצורף אומנות של בת-שבע בשבילך!(
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תקופת פאג״י

ב״ה׳ יום ו׳, ז׳ אייר תשל״ט

לכבוד דינתי מתוקתי,

מחשבותי כולם עלייך. לבי אתך והגעגועים מתגברים בקרבי. עוד מעט שבת וכל כך 
חבל שאין את אתי. גם הילדים חסרים לי.

היום הייתי אצל רצי״ה )הרב צבי יהודה הכהן קוק( שליט״א ומסרתי לו דרישת שלום 
ממך. היה טוב לראות בריאות ארצ-ישראלי כזאת. מרגיע ומשמח, מרנין את הלב.

התחלי היום בֶחייֶדר )תלמוד תורה מורשה(, היה נחמד לראות שוב את כל הילדים. 
בצלאל שאל על בת שבע וצבי. ביום א׳ אני אתחיל עם החברותא שלי, מלא תקווה 
טובה וציפייה מאירה. רק חסר לי אותך, שאין את לידי. וגם חושך הפירדה, ענן קל 

הוא שתיכף יעבור ושוב נהיה ביחד באווירה המחכימה ומטהרת של ירושלים.

דברתי עם יוסף ]יסול, דודה של דינה, שחי לבדו בארץ לאחר שכל משפחתו נספתה 
בשואה[ הוא נהנה מאוד מפסח, הוא קיבל רק עכשיו מכתב ממך. הוא נרגע קצת 
עם  המצב  מאוד  לו  הפריע  אבל  נורא,  כך  כל  לא  שהוא במצב   – אביך  על  לשמוע 

לו  שזה  הערכתי  לו  אמרתי  בריאן. 
מושג  לי  שאין  אף  רב,  זמן  ימשך 

לאיזה כיוון זה ילך ...

שלא  מקווה  אני  שלומכם?  מה 
תהיה זאת התכתבות חד – צדדית. 
תכתבי לי מה קורה אתכם והדברים 
החמודים שהילדים עושים ואומרים, 
וחיבוקים  נשיקות  קצת  גם  ותכניסי 
את  תשלחי  אולי  המעטפה.  לתוך 
של  בעלה  עם  מכתב  או  התמונות 
הגננת, שנדמה לי, צריך לנסוע עוד 

מעט לארץ לביקור. 

יורד גשם כאן. סופות רעמים בנגב. 
לאה,  של  )אח  מייר  לא?  משונה, 
אמו של אלי( וחבי והלל שולחים לך 
נחמדים.  מאוד  הם  שלום.  דרישת 

נהנים מהביקור הקצר בארץ.

אני מתגעגע גם למשפחתך. באמת 
היה מאוד נחמד להיות אתם, ואף שהיו כל מיני בעיות, סך הכל אווירה משפחתית 

כל כך נעימה שבאמת קשה למצוא )כתבתי להם מכתב תודה על זה(.

והתפילות  שהמחשבות   – בלעדי  גם  ושמחה  רגועה  נשארת  שאת  מתפלל  אני 
והגעגועים שלי מספיקים להזרים לך קצת מהנעם הארצישראלי, ושהידיעה שכולי 
הקדושה  בעבודה  להמשיך  ובטחון  עוז  לך  נותן  כלל,  שיור  בלי  בך  ומאוחד  קשור 
שהתחלנו. ואני, מצידי, חי מהציפייה שבזמן לא רב אסע ללוד לקבל אותך מחדש – 

איזה אושר.

כמה מילים לילדים:
לבת שבע היקרה, מה שלומך? אני מקווה שאת מרגישה מצוין ונהנית מהבית של סבא 
וסבתא, ומהגן מאוד מאוד. הייתי נהנה אם היית כותבת לי מכתב וגם ציור. אני מתגעגע 
אלייך ועוד מעט תבואי במטוס לארץ ישראל ושוב נתראה. יש לך ד״ש מיסול ובצלאל 

ועדינה.

לצביקוש, שלום, מה שלומך? אתה משחק עם האוטואים שלך ועם סאנשיין? )הכלב 
של בריין ולין(

הרבה נשיקות לכולם, ביחוד לך, דינה
אבא

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״ט

מוצש״ק אור לט׳ אייר תשל״ט

דינה אהובתי, שבוע טוב ומבורך.

זה מפליא אותי כמה אני חושב עליך. ממש בלי הפסקה, לא רק כששעתי פנויה, שאז 
אני אתך ממש – פניך לנגד עיני – חיוך פרוש על שפתייך, אלא גם כשאני עוסק במשהו, 
משוחח עם מישהו וכו׳ – כל הזמן אני מרגיש אותך, מתגעגע אלייך. כאב אמיתי ועמוק, 
אבל כמה מתוק הוא... ואני מקווה שגם את חושבת לפעמים עלי, ואני מקווה שתכתבי 

לי, אם לא כל יום, לפחות מידי פעם.

היום טיילתי לעודד ]וולנסקי[, הייתי אצלו הרבה זמן, היה נחמד מאוד. התמלאתי עוז 
ואמונה – והרבה שלווה ומנוחת הנפש בדרכנו, בתפקידנו, בערכינו. )סיפרתי לו, וגם 
ליעקב סיפרתי( כמה שאני מעריך את משפחתך, שאף על פי שמבחינת התוכן הרוחני 
של חיי אמריקה, אפשר לראות את המשפחה כישלון מצד ערך הקודש, אבל כשחודרים 
מבעד השכבה החיצונית, מגלים אוצרות של ישראליות רעננה – חום ואהבה וכבות 

ואחווה. משפחה יקרה באמת. 

ולא באידיאלים האמריקאים הבנליים יש למצוא סוד ההצלחה, לא במשהו נסתר עמוק 
בלב הוריך, שאולי לא מתגלה כל כך, אבל 

בלעדיו לא יתכן משפחה כזאת.

אף  מאוד,  אוהב  אני  בריין  אחיך  את  וגם 
והמזכך  המטהר  מאוויר  שמפה,  על-פי 
ברחמים  עליו  מביט  אני  ישראל,  ארץ  של 
ודמעה בעין, אבל גם בתקווה גדולה  בלב 
את  ימצא  שהוא  חושב(  אני  )ומבוססת 
ספק,  לי  אין  בזה   – באמריקה  לא  עצמו. 
זמן  איזה  כאן  וישהה  יבוא  הוא  פה.  אבל 

ודברים ישתנו. אני בטוח בזה.

כל הדברים ששמעתי מעודד על אמריקה 
אמריקה  בין  היחס  וביחוד  נוקב(  )בירור 
האמרקאי  התרבות  וערך  לישראל 
להבין  מאוד  לי  עזרו  הטלוויזיה,  ונשמתה, 
מקומי בכל המערכת הזאת, ויותר חשוב – 
לפרט  רוצה  אינני  ולהבא.  מכאן  תפקידנו 
בוודאי  כשתבואי,  אבל  הדברים,  את  כעת 
גם את תמצאי בדברים אלא תועלת ועידוד.

עתה, די לאמר ששאבתי הרבה כח ואמונה ממקור ברכתה בתורה, ולואי ואותיות ומילים 
אלא יזרמו גם לך תגבורת אמונה ושמעה .מאוד גם במצבים היותר מסובכים. אני קורא 

הרבה ב״אורות ארץ ישראל״ ולפסקות, יש להם משמעות מחודשת, עמוקה ונעימה.

אביך  בשלום  התעניין  מאוד  הוא  ארוכות.  ושוחחנו  הערב,  הורי,  לבית  בא  יסול 
ובשלומכם. הוא קיבל ממך מכתב )יום אחרי שהוא שלח לך מכתב(, הוא נהנה מאוד 
בבית ההבראה, אבל כשחזר, הוא חש ברע. הוא הלך לרופא לעבור סידרה של בדיקות 
היה  והוא  טוב  יותר  מרגיש  כבר  הוא  היום  השבוע.  רק בסוף  ידע  הוא  שתוצאותיהם 
נראה לי טוב, אם כי קצת בודד. הוא מתגעגע אלייך ואל הילדים. אחרי שהוא הלך, באו 
טובי ואריה והילדות, וזה היה נחמד מאוד לראותם. עדינה מדברת כל הזמן על בת-

שבע. נתתי להם את המכתבים שלכם.

ראיתי את משפחת זיני בבית הכנסת – כולם מרגישים טוב ושואלים מתי תחזרו כבר. 
אבוש )אבי וולנסקי הי״ד( רוצה לדעת אם באמריקה עושים מדורה בל״ג בעומר. נא 
להודיע לי. השבוע אלמד בחדר על רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי ובר כוכבא - על 

גבורות התורה המלחמתית נגד התרבות הרומית ונגד השטלתנות הרומית.

אומרת  טובי  כרגיל.   – במחירים  עליות  שביתות,  חצות.  של  חדשות  עכשיו  פתחתי 
עלה.  הכל  ל״י.   400 בסביבות  וחולצות  לירות   2,700 ל  קרוב  כאן  עולות  ששמלות 

סנדלים בין 450 ל 1,000 ל״י.

כל כך קשה לא לראות אותך ולא לדבר אתך. אולי זה לטובה. אני חושב שכך. עכשיו 
אני רואה בבירור כמה שאני אוהב אותך ומעריך אותך באמת. כמה שאני מאמין בך, 
מקבל  אני  ועידוד  חיים  כמה  יחד.  כשאנחנו  שטוב  וכמה  בכחך, באישיותך, בחינוכיך. 

ממך, שהיום אני מקבל ממחשבה עלייך.

תחשבי עלי ותחזקי אותי מרחוק. ואף אני אחשוב עלייך הרבה, תמיד. מחשבות חזקות 
שיועילו  ובריאות  לב. מחשבות שמחות  אותם כשאת שמה  ואיתנות, שתוכלי להרגיש 
לך בשעות קשות. שמאלי תחת ראשך וימיני מחבקך תמיד תמיד. קורות ביתנו ארזים, 

רהיטנו ברושים.

בעלך האוהב ומתגעגע,

מיליון נשיקות לילדים ותספרי לי מה הם אומרים ואם הם מתגעגעים אלי.

אלי

ב״ה, יום א׳, אור לי׳ אייר תשל״ט

לכבוד דינתי האהובה ובת שבע וצבי,

מה שלומכם? כבר קצת נמאס לי להיות רווק – אחרי יום אחד, קצת יותר מדי שקט כאן 
בבית. היום התחלתי ללמוד, סוף סוף. כמה נעים לעסוק בתורה. קשה לחזור ללימוד, 
קשה מאוד, אבל בכל אופן נעים. ליצור, לפעול, לבנות את עתידנו – להזרם בזרם עליה 

והתקדמות, במקום להסתכל על העולם כצופה מבחוץ.

השביתות,  האינפלציה,  שגעון.  ממש   – מבחו״ל  תוססת  יותר  הרבה  בארץ  האווירה 
)אוטובוס, מהנדסים, בתי חולים, עובדי מדינה וכו׳( וממש נורא להיכנס לחנות. נכנסתי 
 Cereal לסופרמרקט לקנות קצת גבינה צהובה ועגבניות ומלפפונים - 70 ל״י. היה שם

כמו שאכלתי באמריקה. ממש נורא. 

החיים  דופק  אל  לחדור  הלב,  לתוך  הבית,  לתוך   – פנימה  להיכנס  אפשר  כאן  אבל 
צדקנו,  משיח  צעדי  לשמוע  וקדושה,  תורה  של  עדנים  נחלי  את  לשמוע   – האמיתיים 

לפעמים בשקט ובחשאי, ולפעמים בתוקף מופגן.

כרגע חזרתי מלבקר אצל משפחת זיני – פנינה נתנה שיעור למכון מאיר. חושבים על 
קשת או אלון מורה, או אולי, להיות מורה לאמונה בישיבת הגולן. הם היו בעצמונה לסוף 

של פסח ובקרו גם אצל משפחת רקנטי באלון מורה. 

רקנטי בסדר. אברהם עובד חצי יום במפעל מתכת, וחצי יום מוציא ספרים מסלוניקי. 
היה  תמיד  הולם.  חינוכי  תפקיד  איזה  ימצא  והוא  לו  יעזור  זה  אולי  אבל  בזבוז,  נראה 
החשוב  אולי  וזה  וחברתם,  מקומם  את  מצאו  שם.  שמחים  הם  מקום  מכל  תעלומה. 

ביותר. הם עתידים לעבור לחאוורה, 3 קילומטר משכם.

כתבתי לך שמשפחת מילר ומשפחת שטורמן עוברים לבית אל, וגם משפחת סבתו. חצי 
הישיבה תהיה שם עוד מעט. הם נפרדו לגמרי מהישוב בית אל, ועכשיו היחסים בין שתי 
המסגרות, הישוב והישיבה, הם מצוינים, אחרי חדשים רבים של מתיחות. נוצרו קשרים 

הדדיים, חינוכיים וכו׳ והמצב הרבה יותר רגוע ממה שהיה.

יותר  יש  החזיתות  ביתר  ב״ה  אבל  עלינו,  לא  אריש,  מאל  הנסיגה  יושלם  מעט  עוד 
אופטימיות )לא מצד ה״ממשלה״, אלא מצד תוקף המתישבים. בנץ׳ סיפר לעודד שהיום 
הוא רגוע מאוד לגבי הגולן והשומרון, שהרי שם חיים חלוצים אמיתיים, המוכנים למסור 
להקמת  תוכניות  יש  וכו׳.  פיצויים  של  להבטחות  שנפתים  ימית  אנשי  לא  נפשם,  את 

ממשלה עצמית במדת הצורך )שבעזרת השם לעולם לא יבוא(.

אני נהנה מאוד לראות חברים ישנים – זאת אומרת, כמו יוסף ]זיני[ ומרדכי ]שטורמן[ 
וטובי ואריה ויעקב ]לבנון[ ועודד ]וולנסקי[ וכו׳ – כאילו שאני רואה אותם בעיניים אחרות, 
חמות יותר, אוהבות יותר. רק תמיד אני מרגיש את הכאב הצובת שאת לא פה איתי, אבל 

אל תדאגי, כשתבואי נעשה עוד פעם סיבוב ביקורים, כל המשפחה, יהיה נורא כיף.

הצלחה  הייתה  שהביקור  רואה  שהוא  אמר  עודד  הצילומים.  את  וחווה  לעודד  הראתי 
יותר  יש רגעים  ואושר. אני מתאר לי שעכשיו  גדולה מאיך שנראה אביך. כולו חיוכים 
רציניים לקראת הפרידה, אבל אל תתפאלי, להיפך, תזכרי ברגעים הנעימים ותרבי כמה 
שיותר שמחה ונעימות – צחוק של ילדים, ותעשו חיים אתם. זה מה שיחיש את הפגישה 
הבאה והעלייה, בעזרת השם, של הורייך, יותר מכל דבר אחר. לא פתוס והתרגשות של 
צער ודמעות פרידה יביאו אותם. אולי זכרון החיוכים והצחוק – הנעימות ובדיחות הדעת.

כל  תמונות,  לאלבום  מילואים  של  דפים  הרבה  שלך  הקניות  לרשימת  תוסיפי  דינה, 
יותר  שהם   Psmw לתמונות  Instawaticלא  לתמונות  מתאימים  שקנית  המילואים 
גדולים. כבר מילאתי מה שיש, אז תביאי הרבה. איך יצאו התמונות? תצלמי הרבה. אם 

יש לך בעיות כספיות, אז תכתבי לי מיד ואני אשלח לך דולרים מחשבוננו כאן.

למה אני כבר כאן חמישה ימים ועוד לא שמעתי ממך? אם את רוצה שאני אתקשר אלייך 
בטלפון, אז תגידי לי מתי. אולי זה לא כל כך רעיון טוב, אבל, בכל אופן, אם תרצי תגידי 

לי.

בריין, אח של דינה ואשתו לין

תקופת פאג״י

טיול יום העצמאות עם משפחת שטורמן )שדה(
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יום ב׳, אור לי״א אייר תשל״ט

כרגע חזרתי משיעור של רצי״ה שליט״א באורות התורה. היה ממש נהדר לשמוע את 
קולו של הרב – כמים קרים לנפש עייפה. מרגיע ומענג. לראות איך שכל פני התלמידים 
ותורת  ישראל  ארץ  תורת  על  לימד  הרב  שם.  שתהיי  רציתי  כך  כל  חיוך.  אורים בכל 
אולי  )אורות התורה(,  אני לא מוצא את הספר שלי  י״ג(. דרך אגב,  )פרק  חוץ לארץ 
במקרה השארתי את זה שם? תסתכלי בארון בגדים על הרצפה ובמגירות )גם אדר 

היקר ואורות ישנם שם(.

אני לא יודע איך לתאר לך את הרגשותי, אבל אני חושב שאני למדתי קצת ממך, או 
שנדבקתי ממך. אני מרגיש הרבה יותר חזק, עמוק, עכשיו. אני יותר חי. זה עושה חיים 

יותר קשים לפעמים, אבל יותר שווים וחזקים וכולי אתך, שם. וכולי כאן, מצפה לך.

עד עכשיו כתבתי לאור הנר )היה הפסקת חשמל( וכרגע נדלקו האורות, אלך לאכול 
ארוחת ערב – עגבניה ומלפפון עם קצת גבינה צהובה.

אני מצרף למכתב זה פתק שהיה בדרכון שלי שאת צריכה כשאת נכנסת לארץ.

רוצה  אני מאוד  והסטריאו?  לך לעשות, עם הרישיון  איך מתקדמים הסידורים שהיו 
שתצלמי הרבה. תצלמי גם אזליות וארבוריטום או ברייטון דם ותצלמי את הילדים ואת 

הוריך. גם את האמא שלך, היא מופיעה בנורא מעט מהצילומים שאני צילמתי.

אני נהנה לכתוב לך. רק רציתי שתדעי, אף על פי שאני בודק כל פינות תיבת הדואר 
ואין זכר למכתב ממך )אל תדאגי, אני לא באמת מצפה למכתב עד השבוע הבא(, אבל 
זה קצת מרגיע את המיית הלב אלייך, כולי מחבק אותך בכל רגע, תדעי את זה תמיד, 

בכל שניה.

יום ג׳, אור לי״ב אייר תשל״ט

אני אצל ההורים עכשיו. מחר בבוקר מייר וחבי נוסעים ואשלח מכתב זה אתם. הם 
נהנו מאוד מהשהות שלהם בארץ )לא מספיק כדי לבר על עלייה, אבל בכל זאת(. 
להם שרציתי  אביגיל, אמרתי  לבת שלהם  רובין, קראו  ורבקה  עם דוד  קודם  דברתי 

לקרוא לבת שלי בשם זה וזה מאוד שמח אותן. באמת שם יפה לא?

עדיין אין מכתב ממך. כל כך אני מתגעגע. את חושבת שאני יכול פעם לצלצל קולקט 
– או שהוריך יתעצבנו? לשמוע את קולך הערב וקולות הילדים – כל כך חסר לי.

לאט, לאט, אני חוזר לסדר לימוד רציני וחזק. מעניין כמה אני נסלד עכשיו מכל מיני 
דברים שלפני הנסיעה נמשכתי אליהם: ספרי חול, תקליטים וכו׳. יש לי הרבה חשק 

ללמוד, לשקוד על דלתי תורה – אין נעים וערב מזה ...

משפחת רובין שולחים דרישת שלום חמה וכן דבורה שור. אסיים עכשיו כדי שאוכל 
לשלוח כבר. עם הרבה נשיקות וחיבוקים

בעלך המתגעגע,
אלי

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״טתקופת פאג״י

בס״ד, יום ג׳, כ״ז לעומר, אור לי״ב אייר תשל״ט

אלי שלום!
יום ד׳. עשיתי חישוב שכמעט לא כדאי כבר לכתוב, כי  שוב אחרי חצות – ובעצם כבר 
יום  יום  בשבועיים שייקח עד שיגיע המכתב, כבר נגיע כולנו. ואתה כבר הסתגלת לחיי 
אותנו  וגם  כן?   – שעבר  מה  וכל  וכולם  שלי  המשפחה  ואת  הנסיעה  את  כבר  ושכחת 

שכחת? עוד מעט ואתחיל לצפות ממך במכתב – איזה כיף! מזמן לא כתבנו מכתבים.

ויותר נעים. ואני  יותר  אתנו הכל כרגיל – ובאמת מאוד נעים. מאז אחרי פעם, הכל נעשה 
באמת חושבת שאין קשר בין זה שאתה נסעת ולאווירה בבית – להיפך. אני מאוד מאוד חושבת 
שאוהבים אותך מאוד – יותר ממה שחשנו, ומכבדים אותך. בפרט אבי, אמא שלי תמיד אהבה 
אותך – או מאז שבת-שבע נולדה, ואחי גם מאוד אוהבי. ודודי )כפי שסיפרתי( לגמרי מאוהב!! 

לא שמעתי אף מילה, אפילו עם הנימה הכי קטנה של מרירות, איבה, עצבנות וכו׳ כלפיך 
– כלפינו, ואני מאמינה שלא אשמע, כי הדברים האלו אינם קיימים. ואולי טוב שנשארתי 
יכול היה להיספג לתוכי באיזון  כה הרבה זמן, שהאווירה הזאת, המשפחתית, החזקה, 

ובמשך זמן, בלי עצבנות של פגישה, פסח, פרידה. 
ונחזור   – לחזור  ומשתוקקים  מתגעגעים  לא  שאנו  אומר  לא  זה  בסדר.  מרגישים  אנו 

בהרגשה נפלאה, בע״ה שיצליח דרכנו ומשימתנו.

 Speaker אני עסוקה בענייני הסטריו – אבל, בע״ה, הכל עומד להסתיים. ביום ה׳ אבחר
HIFI Buys שאחליף עם הבוש – הכל אותו  KLH ומסכימים ב  EPI100 או  חדשים, או 

מחיר. אחליט סופית ביום ה׳. 

ולא  Lisu, היה נחמד, אבל שוב הכל, אלי, עם אמא שלה  ביום א׳ אכלנו ארוחת ערב אצל 
דיברתי כמעט אתה. אז הזמנתי אותה בנפרד לבוא ביום א׳ הבא לכאן לבד, והיא מאוד שמחה. 

אתמול ביליתי כל היום עם דוד טדי בביתו. האמת שקצת חששתי מזה – מה יהיה, מה 
הוא רוצה ממני, במיוחד אחרי יום ה׳ שעבר, אבל כל כך נהניתי!! הוא רצה שיהיה לי יום 
חופש ונעים, ובאמת היה. הוא יצא החוצה לעבוד בחצר ואמר לי לעשות כל מה שאני רוצה 
בבית, וניגנתי שעתיים על הֶצ׳מבּֿלֹו שלו, אחר כך אכלנו )סלט!!( והקשבנו לתקליטים, 

.Proper ואחר כך שוחחנו בגינה שלו ואז נסעתי. מאוד

Mommy קנתה לו  ו... צבי עשה מנה בסיר!!! )בטעות –  הילדים שיגעו את אמי, אבל,.. 
אוטו, וגם לבת-שבע כמובן משחק!( אתמול בערב הוזמנתי ל בריין לארוחת ערב, אבל 
צהובה  וגבינה  חצילים  סלט  לשם  הבאתי  ובסוף  ככה  הבינו  לא  והם  אי-הבנה  הייתה 
ולא  וישבתי והסתכלתי אתם בטלוויזיה עד 12:30 – כמעט  ויוגורט, אכלתי את זה שם 

דברנו. 

כך עבר הביקור, אבל באמת מאוד נהנתי. אין עוד הרבה דברים )בדיבור( שצריך לעבור 
בינינו, וטוב רק לשבת אחד במחיצת השני. נתתי לו את הספר אורות התשובה והוא מאוד 
שמח באמת, ואמר שהוא חיכה שיהיה את זה באנגלית ושנסה לקרוא כתבי הרב בעברית 

)ספר אורות שמצא יום אחד לפני כמה שבועות(, אבל לא הצליח.

כי היו  והרדיו – אקנה גם ביום ה׳  היום התרוצצתי לכל מינני מקומות בקשר לסטריאו 
צריכים להזמין. גם קיבלתי כבר ... לקח 10 דקות! תוקפו הוא רק לשנה ואי אפשר לחדש, 

אז לא יודעת למה זה טוב, אבל נראה. 

היום בערב אמי הזמינה את לין שהגיעה היום מcal לארוחת ערב. משונה – מוזר. היא 
אשה נחמדה, אבל צורם הכל לי.

מחר כולנו נוסעים לWaynesbero לקנות בגדים לילדים ולעשות… רודה )חברה של דינה 
מהלימודים( רצתה שאבוא לבד לשבת, ויש לי טרמפ הלוך וחזור, אבל אמי לא רוצה, אז לא 
אסע - אתה בטח שמח. אני לא כל כך... בת שבע הלכה היום עם הגן שלה לגן החיות, ולמזלה 
לא הלכו לראות את האריה!! היא מאוד נהנית ומוסרת ד״ש. אתה יודע איך צבי קורה לגשר? 

״חושר״, מלשון חושך )כשנוסעים מתחת לגשר אז לרגע זה חושך( וגשר. מקורי, לא?
איזה חמסין!! 87 פרנהייט ואי אפשר להירדם! 

תכתוב!
אני אוהבת אותך!! 

דינה
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ב״ה, יום ד׳ אור לי״ג אייר תשל״ט

דינה האהובה מאוד,

ֿכרגע חזרתי ממשפחת שֹור )דבורה ומיכאל(. הם הזמינו אותי לארוחת ערב. מאוד 
נהניתי. סיפרתי על הנסיעה והראתי אתת התמונות. הם שבחו אותם מאוד. ניסיתי 
משך שלוש שעות )בין שעה 7:00 לשעה 10:00 כאן( להתקשר אלייך Direct ולא 
הצלחתי. פשוט התגעגתי ורציתי לשמוע קולך. חבל שלא הייתם בבית כשהתקשרתי, 

אולי אנסה עוד פעם מחר או בשבוע הבא.

שוב לא קיבלתי ממך דואר, אבל היה שביתה ל 3 ימים, אז יש פיגור בחלוקה. שלחתי 
מכתב עם מאייר וחבי עם כרטיס כניסה לארץ שלך, בוודאי קבלת את זה כבר.

מיכאל מבקש ללמוד אתי ואני חושב שאנסה לעשות זמן לזה כיון שאני לא ממשיך 
ללמוד עם עודד. אי שמיעת השיעורים יותר מפריע לי. באמת זה מאוד מצער אותי 
שמאז שחזרתי לא שמעתי שום שיעור של עודד. שאלתי אותו אם אני יכול להקליט 
בחשאי, הוא אמר שאם מישהו יגלה וידרוש להקליט הוא יאסור את זה, אבל כל זמן 
שזה באמת בחשאי, לא אכפת לו. זה ודאי נראה לך טיפשי כל העניין, אבל באמת 
חסר לי הלימוד עם עודד ]וולנסקי[. אי לכך, אם יש לך פנאי, תתענייני אם יש טייפ 
קטן מאוד, לא יקר, שמקבל קסטה של לפחות 30 דקות בכל צד. לא כל כך בדקתי 
את הנושא כשהייתי שם. אם זה מהווה טרדה, תשכחי מכל העניין. באמת זה לא 

כל כך חשוב.

אל  וביחוד  אלייך,  מאוד  מתגעגעים  שלום.  דרישת  לכם  מוסרים  ודבורה  מיכאל 
על  חושב  אני  תבואי?  כבר  מתי  דינהלה!  דינהלה  אלייך.  ביחוד  אני,  גם  הילדים. 
ואיך שניסע  ואקנה פרחים, די בלגן עכשיו,  איך שאני אסדר את הבית  יום בואך, 
לשדה התעופה. איזו שמחה, באמת לא חשבתי שאני יכול כל כך להתגעגע. אני 
חושב שסך הכל זה דבר טוב, עם כל הצער שבזה, אולי דווקא בגלל הצער, זה נותן 

פרספקטיבה יותר ברורה, אבל בכל זאת הייתי מוותר.

אותך בכל מכתב אותם שאלות,  אני מרגיש קצת טיפשי לשאול  מה נשמע שם? 
כשעוד לא קיבלתי תשובות על הראשונות, אבל אני רוצה שתכתבי לי בפרטות כל 
מה שאתם עושים ואיך הולך הביקור, ואם הכל זורם על מי מנוחות, או שיש אי אלו 
שיעמוד  מאוד  מאוד  מקווה  אני  המצבים.  לעמוד בכל  מצליחה  את  ואיך  פיצוצים, 
לתועלת  קושי,  כל  על  להתגבר  ותצליחי  האיתנה  ואישיותך  הגדולה  אמונתך  לך 

משפחתך. בעצם, אני בטוח שאת מצליחה.

מה נשמע עם ברייאן? האם הוא התייחס לנושא מאז הטיול שלנו, או שהוא חזר 
ממני  חם  ד״ש  לכולם  תמסרו  סטנלי?  שלום  ומה  לזה?  ביחס  השתיקה  לקליפת 
והמון נשיקות לילדים. אני מתחנן בפנייך שתכתבי לי הכל, ביחוד אודות הילדים, 

ותזרזי את אביך לעשות לנו את התמונה שהבטיח.

השבת אהיה אצל יוסי קלנר. שבת הבאה אני חושב שאהיה אצל משפחת שטורמן.

בעלך האוהב
אלי

להתעניין  תוכלו  אולי  נכונה(,  )הלא  לכתובת.....  מכתב  שלחה  טובי   – אגב  דרך 
בדואר והם יתנו לך את זה. יש לי אחות מאוד פקחית, לא?

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״טתקופת פאג״יתקופת פאג״י

ב״ה, יום ה׳ אור לי״ד אייר תשל״ט

דינתי אהובתי מתוקתי,

חזרתי כרגע משיעור נפלא אצל עודד. פתחתי את תיבת הדואר ובהתרגשות רבה 
הוצאתי שלשה מכתבים שהיו שם. הייתי בטוח שסוף סוף אני אשמע מאהובת לבי. 
הראשון היה מאוצר חסכון, השני מבנק מזרחי והשלישי – עוד מכתב מאוצר חסכון. 

איזו אכזבה. כבר אין שביתה, אז איפה את?

בטח אתם כל כך עסוקים, שאין לך זמן לכתוב, או שזה לוקח הרבה זמן לדואר 
להגיע. אולי, אם תזרקי את זה חזק לתוך התיבה, זה יגיע יותר מהר. מכל מקום, 
גמרתי בליבי להתקשר אלייך מחר. אני רושם לך כאן מספרי טלפון של טובי ודבורה 
תוכלי  דקה,  משך  ואדבר  האלה  המקומות  מאחד  אתקשר  אני  שאם  וההורים, 
להתקשר אליי בחזרה. טובי – 814651, דבורה ומיכאל 811998, הורים 414648. 
תרשמי את המספרים בספר שם, פשוט זה מאוד יקר להתקשר מכאן. אין חדש 
כאן, חוץ משאני מתגעגע יותר ויותר כל יום אלייך ולילדים. הלימוד בסדר. עוד זקוק 
לשיפור, אבל מתחיל להסתדר. מה שחסר בעיקר זה לגרש את העצלנות והבטלנות 
מתוך עצמותי ולהתרגל לעמל רציני. זה באמת עיקר הכל. לעמול ולעבוד. לטרוח. 

עיקר השמחה בלימוד זה להצטער עליו. וגם בחיים לא לשקוט ולא לנוח. אם רק 
יודעים את זה ומתרגלים לזה, אפשר ליהנות הרבה מהחיים ולהביא בהם ברכה 
גדולה. לקום בבוקר מלא רוח קרב לקראת האתגרים והניסיונות המתחדשים בכל 

יום. מתוך הכרה עמוקה וחודרת שלשם כך באנו לעולם.

להילחם ולהיאבק, לא מלחמת אש ופצצות, אלא מלחמת קודש – להרבות נועם 
ואהבה. לראות כל סיבוך ומשבר, כניסיון הבא לעורר בנו כוחות של אמת ואמונה 
עוד יותר גדולים וחזקים. לחפש תמיד את האמיתי. לחיות חיים אמיתיים. להעמיק 
הטובה,  העין  את  תדיר,  בקרבנו,  לגלות  אותנו.  הסובב  כלפי  שלנו  הרגשות  את 

הישראלית – יסוד קיומנו הכללית והפרטית.

רק לא להתבטל ולא לפחד משום דבר, שבאמת הפחד הוא הבטלנות הכי חריפה. 
להאמין  חיצוניים.  ומסובבים  סיבות  של  השטחי  במישור  להישאר  ההתעקשות 
בעולם של מקרה. ריק מאידיאלים ותוכן. מאהבת אמת. התכחשות, בעצם, לכל 
הטוב שבנו, שהרי האופטימיזם הישראלי זה לא שיטה פילוסופית, זה עובדת חיים, 

עצמיות חיים. מעוגנת בכל איבר וגיד שלנו. 

אסור להתעצל. כל בוקר, צהריים וערב צריך לקרוא לעצמיותנו להתגלות. לקרוא 
דרור לכל מעיינות האהבה והביטחון והאמונה השוכנים בקרבנו, המחכים להשתחרר 

ולהשתפך על כל קצות מהותנו, ולהשפיע ברכה ואושר לכל הסובב אותנו.

צריך להיות טוב – לאהוב בחוזקה את עצמנו, את משפחתנו. אתת חברתנו. לשם 
אושר  המבשרות  חיצוניות  מעובדות  נחת  לרוות  לא  בהטבה,  לעמול  נוצרנו.  כך 
מדומה לרגע או לשעה, אלא לדלות מעומק נשמתנו אושר אמיתי, נצחי, המזריח 

ברכה לדורי דורות.

קצת מחשבות ארץ – ישראליות המשוטטות בראשי. אינני יודע איך יתקבלו שם, 
אבל אני יודע שהם ישמחו אותך, אשתי הישראלית, אפופה אווירא דארץ ישראל, 
אפילו במחשכי עמא ריקא. וככל שתתאמצי יותר לקיים את שליחותך, לטהר את 
מחשבותיך, ולהביא שמחה ונחת למשפחתך, כך יתעבה השכבה של אווירא דארץ 
ישראל השוכנת סביבך, וכולם ירגישו ִבשמי ירושלים, ויתאוו להם, וישובו במהרה 

לציון עירנו, וימצאו את עצמם ואושרם יחד אתנו, ויחד עם כל עמינו.

מיליון נשיקות לך ולילדים
אני )אלי(

גם  רוצה  ואני  ממש,  אתכם בפרטות  שקורה  מה  כל   - ומהר  הרבה  תכתבי  נ.ב. 
לראות מכתבים מבת שבע וצבי. תספרי להם קצת על רבי עקיבא ומרד בר כוכבא 

ועל ירושלים. ותכניסו, בבקשה, הרבה נשיקות במכתב, כשם שאני עושה.

בס״ד, יום ו׳, י״ד אייר תשל״ט

אלי!

איך טוב לדבר אתך היום!! איזו הפתעה! לזה לא ציפיתי. עכשיו כל היום אני מתגעגעת 
אלייך עוד יותר – אם אפשר כזה דבר.

נורא מוזר, ההרגשה של להיות בבית, וההרגשה של ארץ ישראל, וחבל כל כך כל 
כך שהם, לעת עתה, סותרים, והאחד על חשבון השני. ובע״ה, אעביר את התחושה 
הזאת להם, ויסיקו קצת מסקנות, ואולי המסקנות האלה יבואו דווקא אחרי שנסע, 

אני מקווה.

הילדים באמבטיה  ועוד מעט שבת.   – לא, ערב   – יום!! עכשיו אחר הצהרים  איזה 
יום בלגן. קבענו היום ללכת לראות  וחצי לשבת.  ואני ממהרת ומסדרת. עוד שעה 
מה עם המצלמה, כי התמונות האחרונות יצאו משונה, הרוב מאוד כהה ורק הקצה 
באור הנכון, ורק עם תמונות Flash, ולא ידענו אם 

המצלמה לא בסדר או הפלאש. 

הלכנו היום לאיש שמתקן מצלמות וקבע שהפלאש 
המצלמה  את  בדק  הוא  מדי.  מאוחר  וכנראה  זול 
לתמונה  מתמונה  מעביר  )זה  בסדר  שהכל  ואמר 
בסדר וכו׳(. אז חזרנו ל Korvettes והחלטנו לקנות 
פלאש חדש יותר טוב. קנינו ב 20 $. מקווה שיהיה 

טוב.

עשינו עוד כל מיני קניות. היינו עם לין ואמא שלה. 
בדרך, לין איבדה אחד מנעליה!! אל תשאל איך, אז 
הלכנו לקנות עוד אחד. אחר הצהרים רציתי לצלם 
עם הפלאש החדש, לראות עם הכל פועל, והכנסנו 
בטריות, וחיכינו, ולא קרה כלום! אז מיד חזרנו לחנות 
להחזיר. הגענו וצעקתי ואמרתי את הסיפור, פתחתי 
הקופסה והופ! הכל פעל. האישה אמרה שזה לוקח 

10 – 15 דקות בפעם הראשונה. איזה בושה. 

האם  ליום  מתנה  לאמי  לקנות  ההזדמנות  ניצלתי 
מחרתיים. מצאתי 2 מגבות ים, על אחד כתוב: ״Have nice day״ )נו, קרוב!( ועל 
גדול.  ריחני  סבון  קניתי  וממנו  מצבי,  ואחד  מבת-שבע  אחד  אז  ״....״,  כתוב  השני 

והמשקפיים שלי נפלו ונשברו! איזה יום!

כל כך טוב לדבר אתך! ועכשיו אני מחכה ליום שישי הבא בציפייה. ועוד מעט לא 
כדאי לכתוב אליך! 

התקשרת לארלין? קיבוץ סאסא ד.נ. מירון.

אתמול בקרתי עם Mrs Gosi, מורה לפסנתר. היא מוכנה לעזור לי ולתת לי עצות 
וחוברות בהוראה, וסדרתי את הסטריאו. אני מחליפה את הבוש ל... הם עולים 134$ 
מפסנתר  מאוד  נהנתי   .demonstnator הם  כי  בזול  לי  נותן  והוא  רמקולים,  עם 

עליהם.

התחלתי ללמוד לנהוג עם האוטו של בריין, ופעם ראשונה שנהגתי, נשבר לו האוטו!! 
)לא אשמתי(. אתמול סטנלי בא לארוחת ערב ודיברנו שנינו כמה שעות. מאוד נחמד, 

אבל נקטענו באמצע, אז אולי יהיה המשך.

טוב, אלי, שבת שלום. עוד שבת אחת ונהיה בבית. הלכת לרב? מה אם רבקה ואסתר 
ודינה שטורמן?

להתראות

דינה אשתך

תקופת פאג״י
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ב״ה, מוצש״ק אור לט״ז אייר תשלט

שבוע טוב משפחתי היקרה )ובמיוחד לך, אהובתי(

כיוון  טיפשי  קצת  היה  )זה  ששלחתי.  מהמכתבים  מקצת  קבלת  עכשיו  שעד  מקווה  אני 
שאם קבלת את המכתב הזה, בוודאי קבלת את כל המכתבים שנשלחו לפני כן(.

אני מאוד שמח על הבשורות הטובות אודות ג׳נט. עוד לא התקשרתי אליה.

באופן כללי, אני משתדל לסדר את העניינים המעשיים )ענייני חשבונות, צ׳קים שחזרו, 
התחייבויות לשלם וכו׳(, אבל באמת אני מאוד עמוס, )ב״ה(, ואני מקווה שלא תכעסי אם 

יישאר לך מה לעשות בעניינים אלה.

וזה מעכב הרבה  ו׳ בבוקר,  ביום  מאוד(  )קצת  איתי  ללמוד  עודד מצא קצת זמן  פשוט, 
סידורים מעשיים. 

יפה, אבל אני חושש שלא חשבת על זה די, שהרי  לגבי ז׳ ברכות לג׳נט זה רעיון מאוד 
אין לנו מניין חברים משותפים, וכמדומני שאין לנו אפילו אחד. להזמין חברים שלהם יכול 
להיות לא נעים מהרבה בחינות, ולהזמין 
חברים שלנו יהיה ודאי לא כל כך נעים 

להם. 

שלנו  ברכות  השבע  את  זכרי  אנא, 
במבשרת, שנעשו על ידי אנשים מאותו 
״סוג״ כמונו, ועם כל זאת אני הרגשתי 
מאוד לא בנוח כיוון שלא הכרתי כמעט 
להזמינם  עדיף  היה  אולי  אחד.  אף 
לברכה אחת, כמו שעודד הזמין אותנו. 

תחשבי על זה, בכל אופן.

קלנר.  משפחת  אצל  השבת  את  ביליתי 
צנועים  כך  כל  אנשים  הם  נהנתי.  מאוד 
ונעימי הליכות. ממש תענוג. אווירה של 
דקדוק  ושמחה.  שקטה  שמים  יראת 
בפרטי פרטים בהלכה, אבל הכל ברוגע, 
של  אווירה  גם  עצבנות.  של  שריד  בלי 
למדנות ושקידה. אחר כך הלכנו לרצי״ה 

שליט״א. גם כן תענוג. 

את  לשמוע  נהנית  היית  כך  כל 
את  חש  אני  הנסיעה  מאז  השיעורים. 
ישראל.  וקדושת  ישראל  לארץ  ביחס  ביחוד  כן,  מלפני  יותר  הרבה  ופעולתם,  חשיבותם 

הדברים מקבלים משמעות מחודשת ומעמיקה יותר.

לא  מסתמא  אבל  הבוש,  את  העדפתי  אני  הרמקולים,  את  שהחלפת  הצטערתי  קצת 
אקשיב אף פעם )או כמעט אף פעם(, אז חשוב שאת תהיי מרוצה בצליל. רק תהיי בטוחה 
שזה מה שאת רוצה, כיון שמבחינת החלפתם הבוש שווה הרבה יותר, מאחר שזה חברה 

יותר מוכרת. תקני תקליטים שאת רוצה שם. המחירים כאן הם אבסורדים, 
כמו המחירים של שאר הדברים. ואל תשכחי לקנות קרטרידג׳ים להחלפה.

דברתי עם יסול ביום ו׳. תוצאות הבדיקות שהוא עשה, לא היו משביעות רצון, 
לפי דבריו, אבל הוא מסרב לאמר לי בדיוק מה שיש לו. אני בטוח שהוא יגיד 

לך כשתבואי. אני לא יכול לפענח אם זה משהו רציני או לא. את מכירה את יסול. אבל 
הוא לא היה נשמע לי מדי מדוכא, אז יתכן שזה לא רציני כלל. הוא מאוד שמח כשאמרתי 
יגיעו לפסח הבא. הוא כל כך דואג לאביך, אבל הוא מאוד נרגע  שאני סבור שההורים 

כשתיארתי את מצבו.

נהיה אצל הורי בשבת הראשונה אחרי חזרתך, הם קצת נעלבים ממני שאני לא נמצא 
אצלם עכשיו. האמא שלי בעצם מאוד מצטערת שאני לא מגיע לשם, אז החלטתי השבוע 
לבוא ביום ג׳ בערב לארוחת ערב. אני מבין אותה, מצד אחד, אני שם את עצמי במקומה, 

ב״ה, יום ו׳, י״ד אייר תשל״ט

לדינתי אהובתי,

הגיע הדואר כבר – ושוב אין מכתב ממך. כבר שבוע וחצי לא לשמוע ממך – ממש 
מוגזם. עוד מעט אני אנסה להתקשר אלייך. אני מקווה שאת מקבלת את המכתבים 
שלי. זה השביעי או שמיני. כתבתי כל יום, כפי שהבטחתי, אבל כמה ימים שלחתי 

ביחד עם מייר וחבי.

טעיתי בחישוב, חשבתי שיש רק 5 שעות הפרש ורציתי להתקשר שזה 8:00 בבוקר 
שם, עכשיו אני צריך לחכות שעה.

מזג האוויר מתחיל להתחמם, קצת חמסין. עד עכשיו היה מזג אוויר נהדר, רוחות 
מקסימים. קשה לתאר את זה, אבל כאן הכל חי. האוויר, אני מתכוון. באמריקה זה 

מאוד יפה, הרבה יותר מסודר, אבל סטרילי, כמו תמונה לעומת החיים.

וכו׳.  וגזר  לי שיש משהו שאפשר לחבר למיקסר שעושה סלט כרוב  טובי אמרה 
באמת יותר חשוב לי איזה משהו שעושה סלט עגבניות ומלפפונים. קצת התפנקתי 
לא  אני  אבל  ואבוקדות,  מלפפונים  עגבניות,  על  רק  חי  אמנם  אני  האחרון.  בזמן 

עשיתי סלט מאז שחזרתי. גם תתענייני 
גזר,  תפוחים,  מיץ  לעשות  חיבור  לגבי 

ענבים וכו׳.

ידעת  לֹו   – דינהלה׳  דינהלה׳  דינהלה׳ 
שמך,  את  מבטא  אני  ביום  פעמים  כמה 
היית  שכלי,  בעין  בפניך  ומתבונן  ורואה 
נדהמת. אני כל כך אוהב אותך – פשוטו 
עלי  חושבת  שאת  מקווה  אני  כמשמעו. 
מחשבות טובות, ושוכחת כל הבלבולים 

ועצבנויות )?( שהיו כשהייתי אתך שם. 

ואבסורדים  מגוחכים  כך  כל  דברים  היו 
שכמעט אי אפשר להאמין, בכל אופן, על 
ישראלית   – הארצ  האוויר  טהרת  רקע 
לא  הם  ישראל,  ארץ  תורת  אור  ושלוות 

מובנים כלל.

אבל דעי, שאני – אני, באמת )אלי, בעלך( 
מחובר ודבוק בך בעומק נפשי ועצמיותי 
מפרידים  קילומטרים  כשאלפי  גם   –

ביננו.

לשמוע  טוב  כך  כל  אתך.  דיברתי  כרגע 
אותך ואת בת-שבע, ולשמוע שהכל נעים ונחמד. ושכולם מרגישים טוב. רק הצטערתי 
שאת לא כותבת לי כל יום כמו שאני כותב לך, ושאת לא כל כך מתגעגעת אליי כמו 

שאני מתגעגע אלייך. ושזה לא משנה בכלל אם אני שם או לא.

אני רק צוחק. כל כך נחמד לשמוע את קולך. אני ממש נהניתי כל כך - אי אפשר 
לתאר. חבל שזה עולה כל כך הרבה כסף )600 לירות(. אני מקווה שפעם הבאה 
תסכימי להתקשר אלי. זה נראה לך משונה, כנראה, אבל לי זה מאוד חשוב וטוב 

לשמוע אותך.
באהבה רבה וגעגועים אין סוף

אלי

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״טתקופת פאג״י

אבל מצד שני, אני ממש ממש לחוץ, השתנו קצת סדרי הלימודים שלי ואני צריך להתאמץ 
מאמץ עילאי בכדי להגשים את תוכניותי.

יהיה כשתחזרו. אני צוחק. באמת, אני כל כך משתוקק לראות  יודע מה  אני באמת לא 
אתכם. כשתבואו, אני אצליח בוודאי לדחוס את אותה כמות של לימוד לתוך זמן יותר קצר.

וחיבוקים  מה שלום הילדים. כל כך חסר לי לשמוע אותם. תמסרי להם הרבה נשיקות 
התמונות  יצאו  איך  הרבה.  תצלמי  גם  אותי.  ישכחו  לא  שהם  להם,  אותי  ותזכירי  ממני, 

מבולטימור? אני כל כך מרגיש שאני לא בסדר אתם מבחינת חינוכם.

יצוה את בניו״,  בת שבע כבר גדולה וממש צריך לתת את הדעת לחינוכה ״למען אשר 
והקדושים. להלעיט  ולהחדיר בה את כל הערכים הישראליים החיוביים  להרשים אותה 

אותה בדברים נחמדים ונעימים ממקור התרבות הישראלית האמתית. 

היא בשלב כזה שכל מה שנותנים לה היא מקבלת – בולעת ממש. וצריך זהירות מרובה 
וחריצות מאומצת להפגיש אותה בערכי קודש ולא בדברים של ריקנות והבל. 

וגם צביקוש מתחיל להיות קצת בן אדם. הוא בטח כבר שכח אותי. כמה שאני מתגעגע 
אליהם. 

כל כך יש לי חשק ללמוד אתך משהו מאורות, אבל עכשיו מיד. נו, עוד מעט.

בעלך האוהב ומתגעגע
אלי

בס״ד, יום א׳, ל״א בעומר אור לי״ז אייר תשל״ט

שלום חמודי!

ואני   – )טוש(  זה  ורק  עט  מוצאת  לא  אני  כועסת!  כך  כל  ואני  מאוחר  זה  עכשיו 
כותבת כמו עולה חדשה עם זה!!

יש לי הרגשה שהמכתב הזה יגיע אחריי. היום יום ראשון- יותר משבוע וחצי מאז 
שנסעת ואני עוד לא קבלתי מכתב אחד! אני מקווה שהדואר מכאן אליך יותר זריז 
לך  תודה  תודה  שוב,  אבל  כמוני,  מנותק  כך  כל  לא מרגיש  כבר  לפחות  ושאתה 

שהתקשרת.

האמת היא שקצת קשה לי לכתוב. החברה שלי ... הייתה פה עד לא מזמן, וסוף 
התאבדות.  ניסיונות  כולל   – פשוט  לא  וזה  עליה,  שעבר  מה  כל  לי  סיפרה  סוף 
הסיפור בכללותו אינני יכולה ואינני מסוגלת כרגע לספר, אבל די לך לדעת שהיא 
5 שנים האחרונות, וגם עכשיו רואה  הייתה בתוך כמה וכמה בתי חולים משך ה 

תרפיסטית 3 פעמים בשבוע.

היא עכשיו במצב הרבה יותר טוב. אני מצדי ניסיתי לעודד אותה בכיוון של כמה 
שגדול יותר המודעות והייסורין, מראה על גדלות וחיים חדשים וגדולים העומדים 
להופיע, ושכל זה רק דבר חיובי, ולכל אחד הֶפֶקֶלה׳ שלו, וגדול הוא האדם הזוכה 

לראות בהתקדמותו והתגדלותו בתחומים אלה.

הבנו אחת את השניה וזה היה טוב, אני מקווה. עודדתי אותה לבוא ארצה )אבל לא 
בלחץ( וסיכמנו לשמור על קשר, אבל אני קצת תשושה עכשיו.

Clacinc כי הייתה חולה,  שבת עבר עלינו בשקט ויפה. בקרנו, אני והילדים, את 
ומשם הלכנו ל Juoy, אבל היא והילדות היו בדרך אלינו! אז חזרנו מהר ונפגשנו 
פה ובילינו כמה שעות ביחד. מאוד מאוד נחמד. סטנלי בא בערב וישן פה. והיום זה 
יום האם, זה יום גדול וקצת משמעותי, כי כולנו, חוץ ממך, היינו יחד. חילקנו מתנות. 
סטנלי נתן לי lo.. stemmed ruse ו לין ובריין נתנו לי פופקורן סוג מאוד גורמה 

וכשר.

בצהריים בת דודה שלי Susie באה לבקר. דברנו כשעה וחצי ואני הרגשתי מוזרה, 
כאילו שלא היה לי הרבה מה להגיד. זה כמעט ולא קורה לי!! אמא שלי התקשרה 
בוכה!  צבי  אוי,  ממני!  שלא  מקווה  ואני   )Susie( בכתה  שהיא  וסיפרה  כך  אחר 

חמודים! בת-שבע רצתה לחבק אותי וצבי רצה להדליק אור!

טוב! רק לי אני כותבת – והמכתבים שלי הם כמו יומנים, וזה לא טוב, אבל בשבילי 
אולי נצרך.

אלי חמוד, אני כל כך מתגעגעת ואוהבת. הילדים שואלים עליך כל היום

להתראות

דינה

נ.ב. נעשה הקשר עם ארלין?

תקופת פאג״י

https://youtu.be/_cQj8vXIpOI?t=17492
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יום א׳ אור לי״ז אייר תשל״ט

לדינתי היקרה,

שוב לא מצאתי סיפוק בתיבת הדואר. ממש סקנדל. אני כל כך שמח שהתקשרתי 
אלייך לפחות.

כרגע חזרתי משיעור של עודד )הרב עודד וולנסקי( בדעת אלוקים. ממש נפלא. 
ביום א׳ ויום ה׳ אני חוזר הביתה סמוך ל11:00 בגלל שיעורים של עודד, וביום א׳ ו 
ב׳ ו ד׳ אני משתתף בשיעורים של רצי״ה שליט״א )הרב צבי יהודה קוק( באורות 

התורה וספר תהילים. יום ג׳ השארתי פנוי בינתיים.

ארבע,  קרית  בענייני  עסוק  מאוד  בישיבה.  היה  הוא  ואך,  שלום  את  היום  ראיתי 
נשים  של  קבוצה  וחצי  שבוע  לפני  הלאומית.  התסיסה  במרכז  )כרגיל(,  שכעת 

וילדים מהקריה התגנבו לתוך בניין הדסה בחברון והקימו שם התנחלות.

עוכרי  - גוש אמונים  אויבי האומה  היומיומיים על  ״ראש הממשלה״  חוץ מגידופי 
ישראל )מזכיר קצת דברי שר אחד לשעבר על גוש אמונים – סרטן האומה(, לא 
הצליחו בינתיים לפנותם. דוד לנדאו מקרית ארבע במאסר בקשר להריגת ערבים 

בחלחול. חוץ מזה, דברים כסדרם. אין הרבה חדש.

דברתי עם יוסף זיני באריכות, היום לגבי תכניותיו המאוד לא ברורות. הוא חושב 
על קשת אולי, אבל אין שום דבר בטוח בינתיים.

לא שמעתי מהבת - דודה שלך שום דבר. ניסיתי, ללא הצלחה, להתקשר לקרובים 
בנען בשביל הסוג של סרטים.

יום ב׳ י״ז אייר תשל״ט

דינה

כרגע הגיע הדואר – ושוב – לא מילה ולא סימן ממך. כל כך מדכא. באמת אני כל 
כך הרבה חושב עלייך וכל כך רוצה לשמוע ממך. אפילו אם יגיע אי אלו מכתבים 
טעם  הרבה  אין  כבר  לך.  להשיב  אספיק  לא  בספק(,  המוטל  )דבר  פעם  שלך 

לכתוב, אם זה לוקח אותו זמן למכתב להגיע לשם.

תקני לי בבקשה כמה עטים שמנים )פרקרים( – כאלה עם מכסה. התרגלתי לעט 
הכתום שקניתי שם וזה הלך לי לעיבוד. אפשר לקנותם בכל חנות. )חוץ מכמה 

פרקרים רגילים(.

עוד לא הייתי בכותל. אני מתלבט אם לחכות לך ונלך יחד ביום ירושלים )לא דווקא 
בלילה(. גם אצל ר׳ בן יעקב עוד לא ביקרתי ואני מאוד רוצה.

אני מניח שאת בטיסה TWA 890 ביום ה׳ הבא ותגיעי ב 3:45 אחה״צ. אם לא, נא 
להודיע באיזו טיסה ואיזו שעה את מגיעה )אני הגעתי סמוך ל 5 בגלל שהיה בלגן 
נוראי ברומא(. עוד לא יודעים בדיוק איך ניקח אתכם משדה התעופה. אל תשכחי 

להביא סמי הרגעה לילדים ולבקש לשבת במושב הראשון. זה הרבה יותר נוח.

אני אשלח את זה שאולי יגיע לפני נסיעתך. נסיעה טובה. להתראות בקרוב. אל 
תתרגשו יותר מידי מהפרידה, זה רק עד פסח הבא. ומי יודע, אולי אפילו לפני כן.

הרבה נשיקות וחיבוקים לך ולילדים.
אלי

נ.ב. אמי הזכירה לי שלפני שבע שנים בקיץ, התקשרתי אל הדואר וצעקתי אליהם 
שהם לא מביאים את המכתבים. אולי אני אעשה את זה גם עכשיו, אני לא יודע 

מה יש להם נגדי.

בס״ד, ל״ג בעומר, אור ליום ג׳ י״ח אייר

שלום אלי, 

סוף סוף מצאתי עט!

קבלתי היום את המכתב שלך! הראשון מאז שנסעת! כמה שמחתי. זה המכתב ששלחת 
עם מאייר וחבי, כנראה. אבל צפיתי בזה היום ונמסתי כשראיתי שהגיע. אין לי מילים 
לספר לך כמה טוב לי לשמוע ממך – מחשבות ומעשיך יום יום. אפילו דברים הכי קטנים, 

כמו מלה פה על הסופרמרקט או משפחת זיני – כל כך טוב לי!

יודעת  וזה אצלי בגלל שאני  יודעת שהמכתבים שלי בזמן האחרון הם די גרועים,  אני 
שאני אגיע לפני המכתבים, והרוב זה מצב רוח חולף ממילא, ואין לי עניין לחזק אותך 
וכו׳, אז אני כותבת סתם שטויות. – וגם עכשיו אני מרגישה מן חולשה ורפיון בכתיבה. 

אף פעם לא הייתי ״כותבת מכתבים״!!

וכמה -כפי שאני  לי פה  וכמה נעים  ולתת לך הרושם כמה שנחמד  ניסיתי לתאר לך 
יכולה להעריך אם אפשר את הנסיעה הזאת – אבל כמה טוב לי וטוב לכולנו יותר ממה 
שיכולתי לתאר. וכך צריך להיות, כי איך אפשר לתאר קשרי משפחה, וההדוקים כמו 

אלה? ובשביל מה לתאר? מציאות קיימת אפילו אם קצת נשכח, או נבלע, או דהוי. 

אין מה לדבר, יש גם רגעים קשים, והם עוד קשים לי מאוד, ולא נגרע מזה מאומה, ואני 
כואבת עד לעומק לבי, אבל – ככה זה. טוב. מציאות. כרגע, אם לא הרגשת עד כה, 
cnomy )מילה שלי(. הכל מבולבל. משום מה וללא כל סיבה אני  אני מאוד מרגישה 
בוכה. אולי זה בגלל המכתב שלך – כל כך אני מתגעגעת וזקוקה לך. אני חשה באמת 

שאנחנו יחד ואתה אתי ומשמח אותי, אם אתה חש את הצד הזה שלי, את משפחתי. 

עד שבאנו לכאן ובמשך כל הזמן שהכרתי אותך, תמיד, כל החיובי שביחס למשפחתי 
היה מעונן בפחד – פחד ממה שיקרה לאבי וממה שעשיתי לו, או static בהסתכלות, 
מכביכול, קנה מידה אחרת, עיניים אחרות, שכל של תורה, כביכול, אפילו אם התכחשתי 

לזה בכל עקשנותי וגם עכשיו אינני משוחררת, בכלל לא.

אבל הגורם של זמן - עושה את שלו. הזמן מטהר ומנקה, ויותר מזה, הוא משווה, מחזיר 
לשיווי משקל מסוים. ולכן אני מרגישה, במובנים מסוימים, שהביקור שלי פה הוא קצר 
מדי – לא שהייתי מציעה להאריך את זה מעשית, אבל אין הרבה אנשים הזוכים בצורה 
כזאת ללמוד כל מה שלמדתי בע״ה, כי אני תפילה שה״לימוד״ הזה לא יהיה מבוזבז 

אלי, או מפספס על ידי ושנזכה ויצא מזה רק ברכה ותועלת.

ומצד שני, אני בוכה מה futility שבדבר – שהמשפחה שלנו ומקומנו וחיינו נראה מאוד 
שונה מחיי ההורים שלי ומקומם וחייהם. ולמדתי עד כמה יקר לי ועד כמה הם יכולים 

להוסיף לנו ולילדנו עד בלי די. שישמע ה׳ את תפילתי וידע ויקיים את תקוות נפשי.

וסתם אני בוכה כי סתם. אני כל כך אוהבת אותך ורוצה אותך כה אתי תמיד. התבין מה 
שאני כותבת? לא – כי לא כתבתי ברור, ובקושי משפט שלם – אבל לא לזה התכוונתי. 
תחוש אתי יחד מה שאני חשה? אוכל לחוות כל מה שאתה עובר עכשיו שם, בלעדי, 

אחרי נסיעה כזאת?

אוי אלי, כל כך עצוב לי הפרידה מהורי, ולפעמים אין לי כבר כוח להיות חזקה. אני רוצה 
אני  – מאוד  לין  וגם  -ישובו.  יחזרו  יבריא. שאחי  שיבואו גם הם. שאבי  ולבכות  לבכות 
יותר מה״כפתור״(, שלין תשמח  אוהבת אותה )האם זה אסור? החדרתי אותה עמוק 

ותראה פרי. שיבואו כולם. שבת-שבע וצבי ידעו ממה ועל מה גדלתי – מזון חיי.

אלי.. אני לא סופרת, אי אפשר לי לתאר במילים. הרב אמר לכתוב, אבל זה היה בתור 
מיני דברים  כל  בי  אבל התעוררו  היה.  לא  פעם  אף  לא תחומי.  כתיבה זה  כי  דוגמא, 
והם ערים וכואבים לי עכשיו יותר, וגורמים שאתגעגע אליך יותר ויותר ויותר ועוד מעט 

אתפוצץ.

תכתוב לי עוד ועוד ולוואי שאשמע ממך שוב מחר! אני מרגישה לא במקום פה במקומי.

תסלח לי על מכתב כזה!
אני אוהבת אותך בכל לבי 

דינה

ב״ה, מוצאי ל״ג בעומר, אור לי״ט אייר תשל״ט

דינתי יקירתי,

ואיום ממש. קבלתי מכתב מארלין  נורא  היום לא קבלתי מכתב ממך.  ייאוש מוחלט, גם 
אשלח  שאני  מבקשת  היא  שתחזרי.  אחרי  לירושלים  תבוא  היא  דינה(,  של  דודתה  )בת 
מכתיבים המגיעים עבורה אלינו, היא נתנה לאנשים את הכתובת שלנו, והיא מציינת שהיא 
לא קיבלה דואר מאז שהיא בארץ. אני שלחתי לה מכתב ממך ועוד מכתב שהגיע עבורה 

לפני שבוע וחצי )12 יום( והמכתב שלי נשלח לפני 3 ימים. אז משהו כאן מאוד לא בסדר.

אכלתי ארוחת ערב אצל הורי היום. אמי קצת נעלבת שאני לא בא לעיתים יותר קרובות, 
אבל באמת אני מאוד עמוס.

עם ג׳נט עוד לא דיברתי, אבל היא ניסתה להתקשר אליי כמה פעמים. דבורה ומיכאל שור 
מחפשים דירה. מצב קשה מאוד, שכר דירה זה רק מעט פחות מהמשכורת שלו, מאוד 

קשה להם. אני אתעניין מחר אם יש אפשרות לדירה במבשרת.

המדד עלה בחודש האחרון.. תנחשי.. לא. טעית, זה עלה ב 8.7% ואנחנו בדרך ל 100% 
130%, אבל משרד האוצר מצפה למיתון  אינפלציה לשנה. דירות עלו בשנה האחרונה 

באינפלציה בחודשים הקרובים )הם מצפים כבר שנתיים(.

אני לא כל כך מאמין שמכתב זה יגיע לך באמריקה, אם את מקבלת מכתבים באותו קצב 
שאני מקבל, אז אף אחד מהמכתבים לא יגיע לך, כך שזה קצת טיפשי לכתוב, אבל באמת 
אני לא כותב רק בשביל שתקראי את המכתבים. אני כותב בגלל שכך אני מרגיש קצת, 
כאילו, שאני מדבר אתך, וזה נעים לי. יותר נעים לי לדבר אתך, זאת אומרת, אבל בכל 

זאת... אני שמח שיש לי הרבה צילומים שלך והילדים.

הלימוד שלי, יש בו עליות וירידות, אבל הוא הולך ומתייצב, ובאמת יש כל מיני תחושות 
והשגות חדשות בכל יום. אני מוצא בעצמי פתיחות נפלאה ושמיעה חדשה שמעולם לא 

הרגשתי. הכל נראה חדש וחי, מלא חיים ואתגר. כל כך הרבה יש לעשות ואין זמן. 

כמה טוב להיות מן הפועלים, כמה נעים ונחמד לעסוק בתורה באמת, וביחוד בצד הרוחני 
שלה, שאני מגלה בה אוצרות חדשים מדי יום, ובעצם אוצרות חדשים בקרבי, עוד רחוקים 
רחוקים מבשלות ושלמות, אבל מלאים ציפייה וביטחון בעתיד הטוב – בעולם הבא, ההולך 
ובא כל שעה וכל רגע, להאיר ולנחם, לתקן ולשכלל את הכל – להדביר את רוח הטומאה 

מהארץ ולינוק שפע ברכה ממקור הברכות.

אינני מבין איזה רוח שטות אחז בי כשהייתי בארעא דחשוכא לשבת בטל, לשבת לפני 
הטל הביזיון )טלוויזיה( ולדכא כל ניצני היצירה שבקרבי, להכהות את חושי ולטמטם את 
שכלי, למלא את דמיוני בחזיונות שווא מעולם של ריקנות וחדלון, שיא השטחיות הרוחנית.

אבל מה שהיה היה, וגם אם יש על כל רגע דין וחשבון, יש גם הבריאה הרעננה, החיה 
והתוססת, לטבול במקוה טהרה של תורת ארץ ישראל הנעימה והמנעימה ללומדיה ולכל 

אשר סובב אותם.

כל כך אני משתוקק שתהי כבר לצדי על ידי, בחיקי. שיחד ננשום אוויר של חרות וטוב, 
ושיחד נחבק את ילדינו הנחמדים והנפלאים, ונזכה לחנכם באושר וגבורה ארצ- ישראלית.

הרבה נשיקות ארצישראליות מלאות אהבה וגעגועים.

אלי

מתוך לקט הדרכותיו של הרב צבי טאו
אלי הורביץ

זוג שהתייעץ )עם ר׳ צבי טאו( אם לנסוע לחו״ל לבקר אבי האשה שהיה מאוד חולה, אמר 
שיסעו. אבל כשנודע שיהיו שם עם אחיה הנשוי לגויה, הסתייג והקריא לפניהם מהרמב״ם 
ומתקוני זהר וממקורות נוספים על הבגידה והטומאה והרשעות של נשואין לגויה. ובכל 

אופן אמר שיתיעצו עם הרב צבי יהודה זצ״ל שהיה אז בנווה שמחה.

ורצי״ה )הרב צבי יהודה( אמר שצריך לקרב את האח בעבותות אהבה ולהתאמץ לגרום 
לגיורה של האשה. ושאל תשע פעמים אם היא אשה משכילה. ובקש שיביאו לו )לאח( את 
״אורות התשובה״ באנגלית. וכשחזר הזוג לר׳ צבי )טאו( אמר שזאת גישה אחרת, וכיון 

שרצי״ה כך יעץ, יש לנהוג כך.

ואמר )ר׳ צבי טאו( שבשו״ת אחיעזר פסק שאף על פי שאין לגייר לכתחילה בשביל נישואין, 
אבל במקרה כזה חשוב דיעבד, ובכדי להציל אותו מעבירה, יש לעודד את הגיור. וסיפר 
והרב פנה לר׳  ״שייקסע שמינה״  כן כשחזר חבר טוב שלו מחו״ל עם  נהג  שהוא עצמו 

אברהם )שפירא( וסדרו תיכף לגיירה.

תקופת פאג״י
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חליפת מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקיתקופת פאג״יתקופת פאג״י

חליפת מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקי
חילופי מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקי 

ב״ה, חשון, תשל״ט

לכבוד רבי ומורי ידידי ואהוב נפשי עודד שליט״א,

זה זמן רב אני חפץ לדבר אתך, לספר לך את אשר בלבי ונפשי וקמו מניעות תדיר – מניעות חיצוניות 
ומניעות פנימיות עכבוני. ובאמת איך אספר ואיך אדבר ולבי הומה בהמון רב של רעיונות – המוני 

רגשות ומחשבות סותרות ומתנגשות.

מאז הקיץ לא דברנו, אז הייתי במצוקה גדולה מאוד מאוד, צרה אמיתית, ואפילו אם הייתה דמיונית, 
הרי אין צרה כשלטון הדמיון וסילוק הדעה.

אז עודדתני, ואולי צריך לומר – החייתני. וחלפו ימי האימה החשוכה הזאת – נסתלק השד ששאף 
להמיתני )כך בכל אופן הייתה תחושתי(, ובאו ימים נעימים של שמחת הלימוד ושמחת הבית, וגם 

התרוממות רוחנית, 

וביחוד בלילי שבת – השגות רוחניות נולדו ונתחדשו כפי ערכי – המריצוני תפילות רעננות לחדש 
את דרכי ולסלול מסילה בהירה ובטוחה בעבודת ה׳ להתאמץ להרבות בטוב ובנעימות, להשתחרר 
מכל כבלי העבדות השפלה – עבדות לתאוות, עבדות לבני אדם, עבדות להגשמה מושגית ובעיקר 

וחשוב מכל - עבדות לדמיון.

ובבין הזמנים התאמצתי הרבה לתקן את המצב בבית, ליצור את הקשר הנורמלי הישר בחיי הנישואין, 
ואף בזה זיכני ה׳ להתקדם הרבה. וכמו שפעם סיפרתי לך על כמה ימים טובים שהיו לי מבחינת 
ההשגה הרוחנית שמעל המידה המורגלת אצלי, אף בזה היה סייעתא דשמיא שלא במידה המורגלת. 

יתכן שזהו המצב הרגיל והישר בהרבה משפחות, אבל אצלנו זה היה בבחינת חידוש נפלא.

רעים בני שנים, הרגלי  וירידות, מתוך הרגלים  כישלונות  היו גם  כמובן, משך כל התקופה הזאת 
מידות ומחשבות ואורחות חיים, אבל באופן כללי שררה תחושה של התקדמות ועליה.

ואז באו ימי אלול ותשרי בנוראותם – מצד אחד לימוד מסודר וקבוע, פחות או יותר, גם בגמרא וגם 
בספרי אמונה – ומצד שני סופה וסערה – טלטולים נפשיים חזקים - התעלויות מוסריות ורוחניות 

נפלאות ולעיתים קרובות, ירידות איומות.

אבל גם במצבי הירידה, לא הייתי מיואש או מדוכא מעוד, כיון שהתרגלתי שדווקא מתוך מצבים אלה 
זכיתי לתפילה בכוונה, או ללימוד ביתר עומק ובהירות, ואז הייתי נלחם נגד אותו סיבוך, אותו מעקש 
נפשי, ובדרך כלל מנצח ויוצא גם עם רכוש גדול מכל מאבק. וגם שהרגשתי פצוע בנפשי )כמעט 
הרגשה גופנית(, שמתי לנגד עיני את הפסוק ״מה גדלו מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא 
ידע... בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און - להשמדם עדי עד״. כמו שמסביר בתולדות אדם 

שהופעת כוחות הרע והסיבוך הוא לתכלית הכחדתם הגמורה והשלימה.

מאוד השתוקקתי לקצת מנוחה. כמה ימים של שקט – אבל לא אלה היו מנת חלקי. מאיגרא רמהא 
לבירא עמיקתא של תיסבוכים נפשיים מלאי פראות ודמיון, עצבנות וחושך שכלי, כהות רגשית ומיעוט 
אהבה וחוזר חלילה. וחשתי עצמי ממש כאפרוח המתאמץ ונאבק לשבור את ביצתו לצאת אל אוויר 

העולם – אל המרחב ואל הדרור. 

לפעמים נבקע איזה פינה בקליפה ואור בהיר ואוויר צח זרמו אל תוכיות הנפש, מילאו אותה אומץ 
ובטחון, עידוד ואמונה – שאיפות גדולות ובטחון באפשרות הגשמתם – קשר עמוק ואמיתי עם הסובב. 
ולעומת זה, פעמים שנתעבה הקליפה וכאילו נפרש מסך אטום ביני לבין האור, ביני לבין העולם, ביני 
לבין עצמי. ומהמחנק הזה זועקת הנפש ובוכה בכייה פנימית חרישית – מתפללת ומתחננת למתיר 

אסורים שישחררנה מכבליה.

פעמים מתמלא אני תחושת אמת גדולה, אמיתת התורה שאני לומד ואמיתת אמונתי בריבונו של 
ורעיוני, בהירות  כוונותיי  ולרבותיי, אמיתת  ולחבריי  והמטיב, אמיתת אהבתי למשפחתי  עולם הטוב 
השגה וטהרת רגשות. גלי אושר של מציאות חזקה ואיתנה שוטפים אותי – מלא ישות וקיימות ניגש 
אני לכל עסק ומתענג בו – אם זה בירור סוגיה מסובכת או מאמץ רוחני להתעמק בעיוני אמונה או 

תפילה הקבועה לציבור, ולעיתים רחוקות תפילת נדבה המתפרצת מאליה מקרב ליבי.

ברגעים ובימים אלה אין תסכול ואין תסבוך. הכל קרוב, גם הנושא והנשגב, גם כל המדרגות שאולי 
לא אשיגם לעולם משמחות אותי. לא מתיימר אני ללכת בגדולות. שמח אני בחלקי – בחלק אלוה 

ממעל שנטע בקרבי, בפלגא דגופא שלי, ובחלקי במציאות העולמית. 

כטוראי מאומן בשדה הקרב, שמח אני לבצע את תפקודי בזריזות, כשכל מאוויי לניצחון המוחלט, 
שיבוא על ידי מילוי תפקידם של כל חברי החיילים ובגודל עומקם של המפקדים והרועים הנאמנים, 
חש אני אחריות עצומה להשלים את המשימה המוטלת עלי, גם אם היא רק חלק קטן מהמאבק 

הכולל. לשם כך נוצרתי ואשריי בכך.

בוודאי שמצב זה הוא המצב הרגיל והנורמלי של כל עמלי התורה הנורמליים והבריאים. זה היסוד 
הטבעי הפשוט של חיי היושר של בני הארץ ישרי לב הנאמנים לעמם, לארצם ולתורתם, זוהי קומת 
הקרקע שעל גביו מתפתחת המציאות המיוחדת של תלמיד חכם, שבמהלך של הליכה מחיל אל 

חיל, מרחיב ומשגב את כל הנקודות המאירות אשר הוא מוצא בקרבו.

תורה בכל  להתענג בדברי  רק  אליך,  לכתוב  צורך  שום  לי  היה  לא  כזה,  קבוע במצב  הייתי  אילו 
המקצועות, לסעוד את לחמי מסכתותיה ולהתבשם במתק יינה, להגביר האהבה שבקרבי, להרחיב 
והפרטיות  מהקטנות  החריגה  למהלך  ממעל  לסיוע  להתפלל  חידורה,  את  ולהעמיק  גבוליה  את 
ולקוות להופעת רשמי קודש, השגות אמיתיות המרנינות את הלב ומשגבות ומטהרות אותו, פותחות 

פתח להתקשר קשר של קיימא אל האומה.

אבל, רחמנא ניצלן מפיזור הנפש. כמה שעות וימים עוברים מפוזרים וחשוכים, מלאי תסכול וקטנות, 
מרה שחורה וטירוף דעת מחוסר אחיזה קבועה ביראת ה׳ טהורה המדבקת את כל מקרי החיים, כל 
סעיפי הלימודים, כל ריבוי הרגשות וההרהורים לכלל אחד מחוסר גדלות דעה המרוממת את האדם 

מעל קטנות ההתעסקות המופרזת במציאותו הפרטית.

ויסוד הכל, חסרון טהרת הלב הפשוטה, אהבת ישראל הטבעית, אהבת אמת לחוג הקרוב, למשפחה 
ולחברים, למורים ולתלמידים, ומתוך כך הקשר החי אל האומה בכללה, וממילא העדר אהבת התורה 
ונוצר מעגל קסמים של שפלות והחשכת אור הדעה האצילית, התגברות  ומשיבת נפש,  הרעננה 
הגסות החמרית, הקשחת הלב ואטימותו לכל רגש עדין, דכאון ורפיון ידיים מתורה, עייפות נפשית 
וגופנית, שיקוע בעולם דמיוני קטן, מחוסר כל אמונה בכוחותיי ובעצמיותי, אזלת יד, חולשה, שעבוד 
קשה לכל מיני רוחות טועים ועד לכדי פגישה עם תהומות גיהינום )עד ולא עד בכלל( שפעם הכרתי 

את אימתו )הרבה שנים לפני שבאתי לישיבה(.

ארוכות.  שנים  משך  לעצמי  שסיגלתי  רוחי  גירעונות  כל  לפני,  מגולים  עומדים  נפשי  חסרונות  כל 
יוצאים  ושברון גוף  וגסות. אנחה של שברון לב  כיעור  עולים לפני, מלאים  ונערות  ילדות  מאורעות 

ממעמקי ליבי וממנו יושע.

במאמצים כבירים, אני מתנער מכל רעיונות הרפיון האלה וצולל לעסוק בתורה בעמקנות. מסיח אני 
את דעתי מחוסר רעיונותיי ללמוד, ממחשבות נזם זהב באף חזיר – ונכנס אני לעומק תכנית הקודש 

שבאגדה ובייחוד בכתבי הרב )״גיליתי״ בזמן האחרון את ספר עולת ראיה(. 

בלי חשבונות הרבה ובלי הססנות והסתייגות, אני שואף להשכיל ולהרגיש את הדברים הגדולים, 
המאירים, גם אלה שאינם לפי מדרגתי. חושף אני את גודל האמת שבקרבי, קבור אמנם תחת ערמות 

של פסולת למיניהם, אבל קיים, חי, מאיר ומחמם. 

אינני בודק בדקדקנות אם אמנם כל שדרות חיי מתאימות למלאות בתוכן הנלמד, אדרבא, אין לי 
ספק שלא, אבל אין ברירה. מוכרח אני להתקשר עם זה, בהשכלתי ובהרגשתי. לחוש ולחיות לרגע 
את הגודל העליון, להתפלל להופעת זרמי השפע השמימי, להתבטל, לפחות ברעיוני ובתשוקתי אל 
עמי. לחוש, לפחות לרגע, איך שאני כולי מוזרם ומתחיה מזרם החיוניות העובר ושוטף באומה כולה. 

לומר, לפחות בליבי, שמע ישראל בכוונה גמורה, במסירות נפש גמורה.

וכעבור חזון, מתיילדות העצות. עצות רבות, מלאות חיוניות, איך לרומם את כל שדרות חיי אל הגובה 
הזה. איך לשמח את ביתי שמחה עמוקה ונחמדה. איך לפטם את האפרוחים הקטנים בחדר )תלמוד 
תורה מורשה( בנועם מוסרי האבות, איך להרחיב ולהעמיק שקידתי בתורה למקצועותיה- להתמלא 
יותר ויותר בידיעתה ובעומק הגיונה, איך להגביר את האהבה בקרבי למשפחתי ולחברי ולכל הטוב 
 - והצמצום  הקטנות  תולדות   - נפשי  כיעורי  את  ולנצח  רעיוני  את  לטהר  איך  סביבי,  מוצא  שאני 
להשמדה עדי עד. איך לחשוף את חיי עולם הזורמים בפנימיות חיי השעה - לגלות משמעות ותוכן 

חיוני בכל רגע, בכל עיסוק. 

לאהוב  ולהתרומם,  לכבוש  וללמד.  ללמוד  החיים-  לעמל המתוק של  ניגש  אני  ואומץ  מלא שלווה 
הטוב  עולמים,  חי  עולם,  של  בריבונו  ומוצקה  איתנה  באמונה  להאמין  תורה.  בשפעת  ולהתמלא 
השוטפות  פוסקות-  הבלתי  וטובותיו  בנפלאותיו  עת-  בכל  בונה  יבנה-  חסד  עולם  אשר  והמיטיב 

תדיר, מעדנות ומבשמות משמחות ומושיעות.

אבל, לא בכל עת זוכים להתרוממות כזאת. ועוברים גם פרקים ותקופות קשים, מסובכים וחשוכים 
כפי שכבר תיארתי לך באופן כללי. ולפעמים ע״י השקת חיים של ת״ח גדול באה ההערה הנצרכת. 

געגועים גדולים לימים עברו פוקדים אותי- לימים של קביעות הקשר והעיסוק ביחד בתכני תורתנו 
הצפייה  מתגברת  לימוד  פוריות  של  שלווה  בימי  דווקא  לפעמים  מצוקה-  בעתי  רק  לא  הפנימית. 
ולהיחקק  להתרשם  ולהקשיב  לשמוע  גדולה  תשוקה  ורעננה.  חדשה  במהדורה  לימודנו  לחידוש 
בשפע זרמי חיי הקודש, להתמלא, לא בסגנונות ונוסחאות אלא בעומק מוסר ובגודל אהבה, שהם 

התוך של כל השגה גדולה באמת. 

אוי לבן שגלה מעל שולחן אביו! ואוי לעגל שנגמל טרם זמנו! אבל בוודאי גם בזה יש סדר ותכלית- 
אמונה  בענייני  עצמי  ללימוד  הסתגלות  חדשים,  כלים  כוננות  הלכתית.  מבחינה  אוכלוסיה  רבוי 

והמאבק העצמי בסיבוכי החיים ועוד חשבונות נסתרים בוודאי.

לפני שלושה וחצי חודשים התחלתי את המכתב הזה בכדי לבקש את עזרתך בפתרון כמה בעיות 
- להאיר את הדרך בכמה סיבוכים. ובינתיים השתנו הדברים. סיבוכים ישנים עברו וחדשים נולדו. 

וקשה לסמן את היסוד האחד המחבר אותם. 

ואעפ״כ אני רוצה לנסות לפרט את הנקודות העיקריות המעכבות ומכשילות את דרכי ואולי יש בהם יסוד 
משותף שתוכל לעזור לי לגלות ואף אין בי אלא חסרון דעת תורה ובהסתלק חסרון זה, הכל יבוא על 

מקומו. בוודאי שכך הוא, אלא שהעיכובים שבחיי הם עיכובים בהשלמת המגמה של התגדלות בתורה. 

לפעמים אני חושב שהייתי רוצה ללכת אצל חכם בחכמת הפרצוף או לאחד מאנשי רוח הקודש 
שבימי קדם שהיו מסמנים בבירור את המסלול הברור שהולם לכל אדם על פי שורש נשמתו )כפי 
שמתאר הגר״א בביאורו למשלי(. אבל, כנראה שלא נועדו החיים להיות כל כך קלים, ובירור הדרך 

הוא חלק מעמל הדרך עצמו. 

ואף זה עצמו הסיבוך הראשון. ההרגשה שתמיד אני עוסק בחיפוש דרך ולא בדרך גופא. ריבוי המחשבה 
על עצמי. על תיקון נפשי והישרת היחסים כלפי הסובב נראה לי מצד אחד, חולניות של קטנות.

חשבונות  בלי  שואף,  הוא  שאליו  הברור  האידיאל  הטוב,  עומד  עיניו  כשנגד  ופועל  חי  בריא  אדם 
ומחשבות פרטיים. להעלות את האישיות הפרטית עולה כליל על מזבח האידיאל- זהו חותם הגדלות 

שבכל מפעל תרבותי משמעותי ועל אחד כמה וכמה באידיאל האידיאלים. 

אבל כשהאידיאל הוא בעצם מקיף וחודר כל מדרגות ההוויה, ואפשרי להיבנות רק על יסודות מוצקים 
בכל שדרות החיים הפשוטים של האדם. בהוויה מוסרית אישית וחבתית איתנה ובריאה מאוד- אז אי 

אפשר להסיח את הדעת מהמצב האישי, אפילו לרגע. 

אבל איך להתרומם אל השקיעה המוחלטת בחיי הכלל, עם כל החול הפרטי, בלי פערים ודילוגים. 
והמקיפה שבעומק  ולשגב להארה הרחבה  ואותה לכוון  ולטהר את המדרגה המוסרית  איך לעדן 

האידיאליים האלוקיים הפנימיים.

בעצם, אני רואה שעוד לא הסברתי את הסיבוך כהוגן, שהרי אין סתירה באמת בין הדברים. מבחינת 
ההפשטה המחשבתית אין קושי בתפיסה סתמית של אחדות המדרגות- בציור החטיביות האורגניות 

של מרכיבי ההוויה הנפשית השונים. 

אלא שהקושי הוא במישור הפסיכולוגי. כל תחושה של שפלות מוסרית, כל הרהור רע, כל כשלון 
בשמחת הבית. וביושר הלב ביחס לחברים, כל שקוע בתאווה בהמית, מפיל אותי למצב של דכאון 
וייאוש- רפיון ידיים לגבי אפשרות של דברים גדולים, תורה גדולה, תיקון גדול. וגם ברגעי התנשאות 

מחשבתית מסתתרת הספקנות הארסית לגבי אמיתות ההארה.

ובעצם, זה קשור בסיבוך השני )ואולי באמת הם אחד(, והוא התסיסה והתנודה התדירית בין שני 
קטבים- אמת ודמיון. וכפי שתיארתי לעיל. איך להבחין ולברר את הדעה הישרה המוצקה מההזיה 
הדמיונית, זאת היא מלאכה לא קלה. אבל יותר מזה, מבחינתי, חשוב מלאכת ההשתחררות מכבלי 
הדמיון הידוע. ז״א לא רק בהעלאת הדמיון אלא אפילו הדמיון שברור דמיוניותו- שאין ספק באפסיות 
ערכו- פעמים מלפף אותי ומשעבד אותי בעבדות קשה, מנפח את המידות הרעות לאין שיעור ומטיל 

ספק ברצינות כוונותי. 

ההלכתית  בצורה  ויצירה  פוריות  של  איתן  אושר  חזקה,  ישות  מלאי  חיים  אחד,  מצד  ונד-  נע  אני 
והפנימית. חיים של אהבה עזה לביתי וילדי, לעמי ולמולדתי. תחושה של גודל השעה וגודל התפקיד- 
ושמחה עצומה פנימית- שלווה אדירה המאפשרת מילוי המשימות הגדולות בחדר, בישיבה ובבית. 
הרגשה שאינני תלוי בדבר- שום גורם חיצוני לא יכול להזיז את איתן רוחי- אפילו סיבוכים גדולים 
המתרחשים ובאים מוצאים בי הוויה יציבה של אהבה ורצון ההולכים ומתגברים בהתאם לכל מצב 

ולא בשום מקרה וששום  וקודש אהבתי  מסובך. הידיעה שכל ערך החיים תלוי רק בגודל אמונתי 
מקרה לא מסוגל לפגום ערכיות זו, ממלא את הווייתי שמחה ורוגע איתן.

ואפסיות הויה, שכח המדמה מתנשא לשלוט עלי. תחושה  וימים של ריקנות  ומאידך גיסא, שעות 
איומה של בלבול חיים. קלות- קלות ראש וקלות הוויה- ספקות וספקנות ובעיקר הספק ברצינות 
החיים וברצינות המפעל שלי- אולי זה הכל הצגה. מה לך ולאידיאליים רמים כאלה, הרי את הטהרה 
היסודית עוד לא קנית- טהרת המחשבה מכל דבר תיעוב, טהרה מתאוות האכילה, טהרת הלב 
מטינופת הגאווה והכבוד. ואז הראש מתמלא חשבונות- אפילו מסכת אחת לא למדת כהוגן. מה 
התקדמת בשבע ששנים מאז שהיגעת לישיבה- עמידה במקום מבחינה מוסרית, אותם התסבוכות 

המוסריות חוזרות ומסבכות אותך בעוזם. 

אפילו הלימוד האמוני שכל כך הרבה זמן עסקת בו, לא בנה שום בניין של קיימא- לא היה בזה אלא 
שינון שטחי שבשכחת המילים נשתכח הכל בלי להשאיר אפילו רושם קלוש בעומק הנפש. ואפילו 
בתחום הלימוד השטחי לא הצלחת- שכחת שמונה וארבע פרקים של משניות שהיו שגורות בפיך 

ושתי מסכתות שידעת כמעט בעל פה והיו כלא היו, ואיה אהבת התורה וטהרת הכוונה בלימודה. 

חידוש  של  שדימית ששפע  רצופים  ימים  משך  עצום  ובריכוז  הסוגיות שלמדת בהתבודדות  אפילו 
התקשרות  של  הפנימית  ההתלהטות  וגם  נשכחו.  מלב  כמת  הם  גם  עליך,  חלה  בתורה  והארה 
בתכני ספר ״אורות״ נדעך ואיננו. והתסיסה גדולה מאוד- מאבק הקלות והכובד, הרצינות והליצנות, 

החיוניות והיובש הרוחני.

הסיבוכים.  שאר  סיבת  הוא  ואולי  השלישי  לסיבוך  מגיע  אני  הרגש  ויבשות  הדעה  קטנות  ומתוך 
כשהבית ריק- בית שראוי להיות מלא בדברים נחמדים וחשובים- אז נכנסים שדים. והשד הראשי 
חוסר  של  איומה  תחושה  לחלוטין.  כמעט  היציבה  העצמית  העמדה  שכחת  העצמיות.  איבוד  הוא 
אונים. מה אני ומה חיי. עלה נידף ברוח, צל עובר, פקעת של עצבנות קטנונית, התמרמרות, רעל 

גורף, משולל יכולת מוסרית אידיאלית, חסר גבורת חיים, נעדר מקוריות רעננה.

אפשר לתאר מצב זה בהרחבה רבה, אבל מאחר שבעצם מאז הקיץ שעבר לא שקעתי בתהומות 
אלה אסתפק בתיאור קצר של מצבים המסתעפים ממנו שלא השתחררתי מטומאתם בזמני ירידה 

וחולשה. ובעיקר הדבר נוגע למצב החברתי, קשה היה לי באותם מצבים להיות באולם הישיבה. 

כמעט כל תלמיד חכם שפגשתי מלא אותי בדיכאון. כולם מוצקי הוויה, בנויים בנין של קיימא- מלוי 
של תורה מחייה ומרעננת ואילו אני שקוע בקטנות ובבטלה- ניעור מכל טוב ומכל חכמה ומהדהד 
בראשי דברי רשב״ז במשנה שאין מוצאין )אשה( מנווה רע לנווה יפה מפני שהנווה היפה בודק. ויש 
מי שמפרש שבנווה רע יש התאמה בין האישיות לסביבה ואילו בנווה יפה מתגלה כיעורה של האשה 
ובייחוד  לחברים  בנוגע  הרגשתי  וכך  הנאה.  הסביבה  לעומת  הקטונטרסט  מצד  נוראותה-  בכל 

בהפגשי עם אנשים גדולים באמת- חנוק ועצוב ומדוכא על מיעוט ערכי. 

והייתי מרחם על ילדי שלא זכו לאבא טוב ועל אשתי שלא זכתה לבעל טוב. קנאה מרקבת עצמות 
אפפה אותי ויסורים מכוערים נטלו ממני טעם החיים ושמחת הלימוד. ועד למורד היותר שפל, שהייתי 
מתעודד לשמוע שגם אצל מישהו אחר יש סיבוכים. שלא רק אני בבוץ. ומיד הייתי מזדעזע עד עומק 
וגם היום  וכועס על עצמי כעס גדול שיכולתי לשקוע לשפל כזה.  נפשי מטומאת המחשבה הזאת 
אע״פ שב״ה המצב הרבה יותר טוב ומאיר, אני מתחלחל כשאני נזכר בזה, ואם אני חש ברושם כלשהו 

מטומאה זאת, אני מתמלא חימה וכעס על עצמי, ובימים הקשים האלה גם שמחת הבית נעדרת. 

מאשתי אינני שואב עידוד והתחזקות, אלא אדרבא, חש אני זלזול עמוק לאישיותי ולתורתי. לא רק 
בתחום הליקויים הגשמיים שמאוד מקשים על חייה באמת. אלא בעיקר הקלת הערך הרוחני שלי 
גבורה-  ורוח  חיים  רוח  העצמיים  ממעינותי  לשאוב  פנימי,  עידוד  להתעודד  המאמצים  כל  בעיניה. 

בזמני חולשה- עולם בתוהו. 

אני קץ בחיי - מה ערכם, אם לא למלא אותה שמחה וחיים, אם לא להיות שופע עליה נחת רוח 
ומציאות חזקה. מלא תסכול על אי יכולתי לבנות לה בית נאה- בית גשמי במקום ובתנאים שהם 
נעימים ונחמדים ויותר מזה, בית רוחני שהיא תרגיש את איתנותו, שהיא תוכל לקבל ממנו רוב אושר 
וחדווה. שלא תצטרך לחפש את סיפוקה הרוחני מחוץ לו, שלא תחשוב אותי לזר ופחות ערך, אלא 
כאישיות קבועה ויציבה השופע רב טוב ונועם תדיר בלי הפסק ובלי התמוטטות. קשה לתאר גודל 

האנחה וטירוף הנפש כשהמצב לקוי- כל התאוות הגשמיות בטלות ונשכחות בזמנים אלה. 

הראש מלא דמיונות בהלה וקנאה.ובמצב שפל זה שב״ה אני מזכיר מתוך זיכרון של דברים שחלפו 
ולא מצב הווי- הבדידות היא נוראה. והבדידות שמורגשת בבית מתפשטת ומתרחבת לישיבה ואני 

חש שאין לי חבר אמיתי בעולם. 

אמנם יש לי אותך, שאני יכול לספר צרת נפשי וגם שמחתה ואף על פי שאני בוש ונכלם לכתוב את 
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מיצריי הקטנות שבוודאי לא האמנת שאפשר לשקוע לתוכם, סוף סוף פינת אור היא שאפשר לספר 
למישהו. אבל אחרי הכל אתה רבי ומורי, מדריכי ומאיר דרכי ואי אפשר שתהיה חברי במובן של שווים. 

כהגדרת אבות דרבי נתן שיקנה לו אדם חבר לאכול איתו, לשתות איתו, ללמוד איתו, לספר לו סתריו 
ושדם הוא יספר לו סתריו. חברים רבים, ידידים טובים יש לי בישיבה אבל עומק חברות כזאת בלי 

יחס של רב ותלמיד, לא זכיתי לו.

לגמרי  וכמעט  אובייקטיביים  במצבים  מאוד  מעט  שתלויים  העבר,  סיבוכי  שאמרתי,  כפי  זה,  כל 
אז  ובאמונה  וביחידות, בהלכה  שיש התחדשות בלימוד בחברותא  פנימיים. בזמן  נפשיים  במצבים 
חוזרת הבריאות הטבעית. אפילו כשהעובדות החיצוניות לא משתנות, אבל העיכול שלהם וההערכה 
והישיבה  חיי הבית  עיקר. החיוב העצום של  והעיקר-  נעשה טפל,  לגמרי- הטפל  שלהם משתנה 

מבטל את מיעוטא דמיעטא של חיסרון, שהדמיון יודע לנפח בכשרון כה רב בעתי משבר.

ובעצם, עיקר משאלותי כעת, הם לא בקשר לבלהות האלה שאפשר לומר עליהם- ברוך שגמלני 
ואף רשמתי  וברך שפטרני. גם זכיתי לכמה הארות מדויקות בדרך ההשתחררות מסיבוכים אלה 
ובניה מחודשת. אלא שגם בדרך ההתחדשות לא חסרו  לי כמה מהם. העת, עת שיקום הריסות 

מעקשים ומכשולים נפשיים פסיכולוגיים ומעשיים. 

לו הייתי כעת בגיל 18 דרכי הייתה ברורה לפני. לצערי, אני כמעט בן שלושים )זה מעורר בי צמרמורת 
לחשוב על זה( ובוודאי לא ניצלתי את עתותי עד עכשיו כיאות. גם, ואולי בייחוד, מאז שהגעתי לישיבה. 

אבל לבכות על העבר אין בו תועלת, והשאלה היא לגבי העתיד. ב״ה יש לי רצון חזק להשכיל את 
דברי תורתנו, להדבק בתכניה, ואע״פ שיש זמנים של חולשה וחוסר חשק, על הרוב דבריה מתוקים 
כולה, להתעמק בכל מקצוע שבה,  לי. מאוד. אלא שדווקא מצד גודל החשק להקיף את  וערבים 

למצות אותו עד תומו, דווקא הריבוי הזה גורם לבלבול וחוסר מנוחה, וליציאה מתלמוד לתלמוד. 

יותר מזה, שמתבאר בי  די ללמוד איזה מדרש במהר״ל ומתעורר רצון ללמוד את כל המדרשים ועוד 
איזה ספר משהו מהתנ״ך דעתי נחלשת מעוצם בורותי בתורה שבכתב וכהנה וכהנה. והוא הדין בשיטות 

ובגישות השונות ביחס ללמוד הגמרא שמעצבות את הריכוז המוחלט והחיוני במקצוע שאני עוסק בו.

ומבחינה יותר עניינית, יש בעיות בעיסוק הרוחני הפנימי בענייני הלכות הדעות והלבבות, האמונה 
והמוסר: מצד אחד גדול מאוד החפץ להקיץ את הכל. כל התכנים וכל הסגנונות. לקלוט את תמצית 
ולענייניהם. אבל מצד שני, מתהוות לעיתים  כל רשמי הקודש היוצאים מענקי התורה לדורותיהם 
ולאו דווקא מבחינת הרצאת תכני האמונה,  ה׳-  סתירות פסיכולוגיות מהדרכים השונות בעבודת 
בו  לעסוק  אוכל  שבע״ה  ונפלאה  גדולה  מלאכה  הוא  בירור  של  השונים  המישורים  יישוב  שבזה 
העסק  את  להטריד  בכך  אין  הדברים,  ישוב  עתה,  לעת  שנשלל,  במידה  גם  אבל  הזמן,  במרוצת 

המיושב בכל שיטה בפני עצמה. 

הפנימי,  בכוונם  החיים  את  לרכז  וההתאמצות  ההיטהרות  עמל  המוסרית,  העבודה  זאת,  לעומת 
לעיתים ע״י אי האפשרות של הכללת הדרכים והסגנונות השונים באישיות. דרך משך, אם פעמים 
תוך כדי עיסוק ב״אורות״ או ״עולת ראיה״, מתוך התקשרות אל תכני הדברים בעמקם )לפי השגתי(, 
אני חש התרוממות מסויימת בכוון של התאגליות החיים, מיד מתעוררות בעיות מוסריות חזקות לתקן 
ולטהר כמה מחשבות שפלות ומדות מגונות שבקומות היותר פרטיות של החיים. ואז אני קובע לי 
עסק בספרי מוסר ויראת שמים, וגם אם אני מצליח על ידי כך להתקדם, לפחות לשעה, ולשמוח 
בעסק הזה, כעבור זמן אני חש מועקה של התקטנות- המאוויים מתרכזים בתיקון אישיותי הפרטית, 

עניין גורלי, שכר ועונש וכו׳ ממלאות את מחשבותיי.

חפץ  והתגדלות  הרעיון  מעוף  את  הם  מצרים  אבל  וחשובות,  נחוצות  וודאי  אלה  שמחשבות  ואף 
ההטבה הכללית, ואני חש שעיקר העבודה- להתאמץ לזכות לאושר התבטלות וההתכללות בכלל 
ישראל- בגודל דעה ועומק רגש ועלוי הרצון, בהכוונת כל כוחות החיים וריכוזם של מגמת ההטבה 

הכללית- העבודה הזאת נזנחת. 

סוג  לגבי  בהירות  ואי  לתסיסה  גורמת  הכללית  והמחשבה  הפרטית  המחשבה  התנגשות  ובכלל, 
צריך לסמוך על הרגש בזה, שיש דברים שבתקופה  והרבה  ההשפעה הרוחנית הדרושה בכל עת. 
אחת לא משפיעים כלל, ואפילו לא נקלטים בשכל או גורמים תסכול, ובתקופה אחרת ממלאים אותי 
אושר וישות אדירים. מרוממים כוונת התפילה וכל המחשבות והמאוויים כולם )כעת, למשל, עולת ראיה 
מרוממת אותי בברכה תדירית אחרי שמשך שנים היה לי כספר החתום( וקשה מאוד לכוון את העת 

עם התוכן הרוחני בצורה מדויקת. והלוואי והיה איש קודש קובע בכל יום את הדרוש לנפשי הצמאה. 

ובייחוד כשיש התנוצצות עמוקה באיזה סוגיא, חשיפת אור פנימי בתכנים שהרצאתם השטחית כבר 
ידועה היטב- אולי אפשר לומר, חידושי תורה במובן הצנוע של הדבר- התיישבות והחדרה של תוכן 
רוחני אל עומק ההוויה, מקום שעד עתה לא נמצא שם, ומתוך כך הרצון להרחיב את אותה השגה 

על תחומים רבים, לגלות אותה בהמון בחינות. 

אמנם, פחתו הרבה, רגעים אלה מאז הפסקת ההשקה התדירית שבלימודינו המשותפת, אבל גם 
כיום, בעיקר בליל שבת או מתוך לימוד עם ר׳ צבי )טאו( כשנחה עליו הרוח )ואני תפילה שיתגלה 
אדירות רוחו במלא שיעור קומתו להאיר לבבותיהן של ישראל ולאהובן על אבינו שבשמים בחשיפת 
חוסנם הפנימי הבוקע ועולה דרך כל סיבוכי העיתים ומאיר בלב אריה אשר אין ערך לגבורת רוחו 
וכל קוטן בכבירות  הפורץ גדרים בלי הרף. מתוך דבקות פלאית באילנא דחיי- משבר כל צמצום 

תנופה מלכותית המשרה מתוך ענות רוחו גאון והוד צפיה חיה לישועה השלמה(, 

או מתוך שיעור של ר׳ צבי יהודה שליט״א, יש הארות כאלה משמחות ומרנינות. וכמה קשה, לפעמים 
לעכל אותם כראוי, שיהפכו לקניין קבוע, נדבך מיושב בבניין הרוח. ולא ידעכו כגץ שמתנוצץ לרגע 

ואיננו, ושלא ישתפלו למעכות דרשנות שטחיות.

ועוד, דרוש לי הראה והדרכה בשלושת מערכת היחס שבקניית התורה. וראשית כל, עשה לך רב. 
פעם אמרת לי, שאי אפשר להתפתח בישיבה שלא מתוך הקשר החי עם מר״ן ראש הישיבה ואמנם 
כל מושגי הטוב וכל חשק הלימוד וכל צפיית הישועה שבי ממקור הרב הם נובעים- משיעוריו, מחיוכיו, 

משאגותיו ומדמעותיו. 

אבל עם כל זה, אני מרגיש חסרון בחיוניות הקשר- איך זוכים להיות באמת תלמיד של הרב- לשמש 
אותו ולהדבק בו באמת. איך זוכים להתבטל בפניו, לקלוט את כל זרמי קדושתו. איך מגשרים על 

התהומות המפרידים בין גדול לקטן. 

ולתת איתם  לי חברים טובים בישיבה. חברים לשאת  יש  וכן במישור השני- קנה לך חבר. אמנם 
בהלכה וגם באמונה- אבל עומק ידידות של האי זוגא דרבנן- חבר בלב ובנפש, כמה קשה לקנות, 
ואיך קונים. רוב מכריי בישיבה משנותיי הראשונות שם, הם גדולים ממני בחכמה ובמדרגה ומורגש 
הפערים שביננו ולפעמים מועקה של בדידות מצירה את רוחי. וכמה שהדבר הוא מגוחך וקטנוני, 

שמחת הלימוד נפגמת ואני מרגיש חוסר עוז וחוסר חיוניות בחיים, שקשה לי להתמודד איתו. 

ואמנם כשאני מתאמץ בלימוד הרבה וצימאון הידיעה והספיגה גדול בקרבי, אין שום חסרון מורגש 
ונדיבות לב לכל סביבותי ובכלל אני לא מסוגל להבין  במישור הזה, ואדרבא אני חש מלא אהבה 
את הקטנות שבירידה, ואיך אפשר לבזבז כוחות מחשבה ורוח על דמיונות הבל, כשמלאכה עצומה 

לפנינו. ומכל מקום בעתי חולשה, המועקה קיימת ומעוררת את החיים. 

הרבה  הרבה  רק  ב״ה,  בעיות  כך  כל  אין  מורשה(,  תורה  )תלמוד  בֶחייֶדר  תלמידי  אל  היחס  לגבי 
דברים שאני צריך ללמד את עצמי מתוך ניסיונותיי מתוך כישלונותיי ומתוך הטהרות הכוונה והגברת 
השקידה הרצינית בתורה- ותיקון ושכלול יתר מרכיבי החיים המפורטים במכתב זה. אשרי שזכיתי 
למשיחים אלה שמהבל פיהם יוסד עוז ולוואי והם יזכו למלמד שיהיה קצת ראוי לשבת במחיצתם 

ולעסוק איתם בצוותא בפקודי ה׳ שביושרם ישמחו לבבות.

ואולי הנושא היותר נכבד ויותר עיקרי והפחות ברור הוא בניין הבית- ובעיקר שלום הבית ושמחת הבית. 
אולי אם הייתי עוזב את ביתי ומסוגר באיזו ישיבה למשך שש שנים הייתי נעשה תלמיד חכם )אדם 
חשוב בלשון תוספות המבאר בכמה מקומות שטבע אדם שעוזב את ביתו ולומד תורה בארץ אחרת 

משך מספר שנים, נעשה אדם חשוב(. אבל בוודאי לא לכך נוצרתי, אלא לתורה כזאת נועדתי. 

וגודל  התורה  ברכת  של  שפע  להשפיע  המסוגל  שלם,  ורוחני  מוסרי  בניין   - שלמה  תורה  דווקא 
שמחתה על הבית כולו - לבנות את הבניין בכל קומותיו, אני נקרא. וכל סטיה במוצקות היסודות, 
מעמיד בסכנה את הבנין כולו. וזאת היא אחריותי הכבדה – להיות טוב, להיות רגיש, להסיר כל ערלת 

לב, להיות מעין המתגבר באהבה המתחדשת בכל יום בלי גבול. לא להחלש ולא ליפול בקטנות.

אבל, אם אמרו חכמינו שדברי הנביאים אייכא במיפרשן מיליהו ואית דלא מיפרשן, הרי בסוגיה זאת 
לא מיפרשן מייהו כלל והוא כולו כספר החתום בפני – סתרי סתרים. שגם אחרי הרבה נסיון ואחרי 
הרבה כשלונות, הנגלה בטל בשישים רבוא על גבי הנסתר. ואף על פי שאי אפשר לאמר את הדברים 

בפרטות, בזה אני זקוק להארתך מאוד מאוד. 

לא חיים קלים חיה נוות ביתי, מאז שנפגשנו, מבחינה חיצונית טלטולים בלתי פוסקים, ללא חברה 
קבועה וללא עוגן יציב, וגם כעת, אף על פי שאין מי שמגרש אותנו מביתנו, זה לאו דווקא למעלותא. 

בצדק היא מלאה מרירות על המצב הקשה בשיכוננו עתיק היומין, שם אנו מבודדים לחלוטין, מוזרים 
ומשונים בעיני כל שכיננו )בשכונת פאג״י(. כל פעם שחוזרים הביתה מאיזה מקום, פורצים רגשי 

הדיכאון והייאוש, מקבלים ביטוי ממשי. 

כרוב  בריאה  נורמלית  להארה  זכינו  לא  ילדים,  ולחנך  לגדל  להניק,  בחיים,  מאווייה  מבחינת  גם 
לעיתים  לעיתים בגלוי,  תמיד,  אותה  מלווים  וסיבוכי בריאות  אימת מחלות קשות  ובכלל  חברותיה. 

חליפת מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקיתקופת פאג״י

מתחת לפני השטח, ועוד כהנה וכהנה.

אמנם, המציאות החיצונית יש בה בהחלט קדרות וקושי, אבל מקובלנו שאין הקב״ה מביא ייסורים אלא 
במידה שאפשר להתמודד איתם ולהתרומם מתוכם – וזהו עיקר הנקודה. השאלה היא לא אם נדור 
בבית אפל או לא, זה הרי לא תלוי בנו, - אבל השאלה היא אם יש מי שיחשוף זרועו ויקרין אור בתוך 
הבית הזה. אם זרוע עוז תורה ימלא את הבית אור איתן ושפע חיים, אהבה תמידית ובטחון ללא גבול.

תחושתי אמיצה שהשיפוץ היסודי והדחוף לא צריך להיות בכתף הבית החיצוניים )ואפילו שיפוץ מערת 
הנטיפים, כפי שמכונה המקווה הפרטית שלנו, לא בוער כל כך(, אלא דווקא בבקיעים שביחסים ביננו.

ואף על פי שמצבנו טוב ומאיר, לפחות ביחס לשנים שעברו, דווקא הקשיים האובייקטיביים מזקיקים 
גודש אהבה ונחת רוח וחדוות חיים תמידי יותר ויותר ממה שעד עתה. יותר אולי ממה שאפשר. 

אי אפשר להיות מסובכים. כל תסכול קטן, כל דמיון הבל, כל קשיות לב, כל קטנות דעה – מיד פוגם, 
והפגם הקטן הולך ומתרחב, מתנפח ומסבך, עד כדי מריבה גדולה. מופרת ההרמוניה לגמרי ובמקומה 
עצבנות ומתחים – שעוד מגדילים את התסכולים והדמיונות יותר – מעגל קסמים כזה הרסני ומדכא.

וב״ה, גם על מצבים כאלה התגברנו מתוך מאמצי רוח פנימיים גדולים. אבל כמו שאמר מר״ן ראש 
ארוך,  פרוש  הוא  לימוד התורה  כל  אומרת,  פירושא. זאת  ואידך  כמוך...  ואהבת לרעך   – הישיבה 

הדרכה והסברה ליסוד האהבה הזאת. 

ואת הפירוש הזה אני רוצה ממך ללמוד, או לפחות שתאיר את נתיב לימודי העצמי – תיישרני ותכוין 
את דרכי, תעזור לי לרכז כל פיזורי רעיוני אל המטרה המרכזית הגדולה מלאת עוז וחדווה.

תסכולים  עצמאות,  חוסר  תחושת  לבין  האמונה  בלימוד  חיוניות  חוסר  בין  קשר  שיש  לב  שמתי 
חברתיים, וסיבוכים בשלום בית, ואולי כל הבעיות הם בחיי, יבש המעיין ונקצץ האילן, וכל התיקון הוא 
בחידוש תדירי של נביעה רעננה מעמקי ים התורה. אבל אין עת שווה לעת, וריבוי ופזור מצבי הנפש 

מזקיקות אותי לפנות אליך.

ובאמת התכוננתי לעשות כן בשעת כתיבה, אבל אני חושש  מן הראוי היה להעתיק את המכתב, 
שיעברו עוד כמה חדשים עד שאעשה את זה, ואני רוצה כבר לתת לך את המכתב – לשמוע דבריך 

בכתב או בעל פה, בפירוש או ברמז. ולכן תסלח לי על הצורה המאוד לא מכובדת שלו.

קראתי כעת את כל הדפים, ואני רואה שלא הצלחתי לבטא את אשר בלבי, אפילו אפס קצהו, ולבי על 
זה דווה, אבל מה אעשה? נשאר לי רק לקוות שתבין מה שעומד בין השיטים, ומסתתר בין נימי הלב.

עוד הרבה נושאים זקוקים להארה – סדר ההתכוננות לקראת זמני הקודש בכדי לקלוט את מלא 
הארתם, סוגיות במהר״ל, סוגיות בחומש בראשית שטעונים עוד העמקה, חיבור וכו׳ וכו׳ ומכל מקום, 

ראיתי להקדים את הדברים האלה, היותר פרטיים, מצד נחיצותם היותר מידית.

תלמידך,
אלי הורביץ

ב״ה, יום חמישי, כ״ח כסלו התשל״ט

לאלי היקר השלום והאור בחג האורים!

ועיניי  עז  היה  הקור  בערב.  לשמירה  שיצאתי  לפני  כדקותיים  אתמול,  מכתבך  את  קבלתי 
ובשקיקה אחרי מילותיך. עצם המכתב היה  שוטטו בחשכה לאורו של פנס הכיס, בחמדה 
חשוב בשבילי, תאר לעצמך, שוב לא הייתי בודד בקור המקפיא – דומני שזה למטה מאפס 

מעלות – כי אתה, ואתם הייתם עימדי ואנוכי עמכם.

ובכלל, אלי יקירי, חפצתי להודות לך, להודות לך על כך שזיכית אותי במכתבך, שנחשב אני 
עוצמת  את  לעצמך  מתאר  אינך  הכל.  לפניו  לומר  ומותר  שאפשר  וידיד  לרע-אמת  בעיניך 

העונג והאושר שגרמת לי וזיכית אותי בכך.

יש לו לאדם פינות מסוימות בחייו, פינות .. והחן, שלהן ייחל ואותן יחפוץ ויפתח, אלה הן מקדי 
האהבה הטהורה, אהבת אמת שאיננה תלויה בדבר, אהבת האדם לאלוהיו, אהבת האישה 
והילדים, אהבת הזולת, אהבת האומה למי שראוי וזכאי לכך, ובתוכן בהתיחדותה – אהבת 
הרע. להיות חבר, חבר טוב, אוהב ועזר, מקשיב ומרגיש – זו אהבת הרע, ערך וטעם מיוחד 
לה ולא כל אדם זוכה לה. לא רבות המציאויות שאוכל להגדירן כך, אך ביחס אלינו, חשבתי זה 

מכבר, כי הרעות היא העיקר, רק ראיתיה כך כיבדתיה וחשבתיה לעונג לי אם כך תתפתח.

הן ידוע תדע אלי, כי מאוד הערכתיך, אך עוד יותר מכך, כל מה שעובר עליך לא מקל עלי את 
חיי, כל ייסוריך-ייסוריכם מעבירים ימי בתקווה ובציפייה מתמדת אבטח ביציאתכם למרחב.

החודשים  של  הקושיים  בתוככי  בייחוד  כלפיך,  רגשותי  אמיתת  לבטא  אני  יכול  תמיד  לא 
האחרונים, ואתך הסליחה באמיתת בקשתה על שלא תמיד אפשרתי לך לאמר את אשר עם 
לבך. זה כבר זמן שיודע אני את שבלבך ובחפצך לאמור ומכתבך לא הפתיעני, אך טרם יציאתי 

למילואים, במהומת סבלי הפרטי, לא חידדתי אוזני שמוע מיליך ועל כך צערי – התנצלותי.

ואשמח, מאוד  חייהן,  כנפי הרעות במשך  על  וסער העלני עלה  והנה, בא המכתב, בסופה 
אשמח על שיש מי שחושבני לרע קרוב לו, לספר תהפוכות נפשו. 

האור שברעות הן ישגבנו שגם להגבר חיילים בבניין תורתנו. וכשאחזור אלי, אי״ה בשלום, הן 
נפתח במרץ בתכנית חדשה של למודי אמונה בעמקות הרעיון ושמחתו.

וימוטו הקשיים  ויתבהרו הערפילים  מתוך כך, מקווה אני שבשיח שבעל פה, נברר הדברים 
והמעכבים הסובבים, ותנובי אתה ונוות ביתך שתחי׳, בחיים מחודשים, דשנים ורעננים, ויאמר 

למקטרג הרף ודי.

וברכת חסידים תענגכם נהרה, כמגיע ומצופה ומובטח כדברו הנאמן, ממקורי עדני עדנים, 
של  וניפגש בשמחה במיטב  החיים.  נדבת  טוב,  מקורי  מקור  שגב  רום  עצם  קדשים,  קדשי 
חיים דרוכים וצמאים לתנופת עילאים, כי קרואים אנחנו, אלי יקירי, אל על, למרחב, להתנשא 
ולהתרומם במעלה עליונה, ולעבוד עבודת ה׳ וישראל עמו בייתר שאת, ייתר עוז ממה עשינו 

עד היום.

ניכון, אלי, ניכון אל עמל. וכל מה שכתבת ובטאת ביחס לעזרתך שתחי׳ ועוד יותר ויותר מכך, 
יעזרנו חיל ונצא חמושים ביד רמה להיות אדונים פועלים עולמנו בגבורה, ומאופל עולמים אור 

יקרות יצמח, בעתו ובזמנו לתפארת חיים.

הופעתו,  תפארת  לשלמות  אוצרו  ממקור  לעמו,  עולמים  ברכת  ה׳,  בברכת  התברך  ובעוז 
והעקב הפרטי ישר יתיישר, כך נדע, כך נבטח, כך נלחש בתמיד וכך אכן יהיה!!!

שלך, שלכם, באהבת אמת ובתפילה מתמדת לאשרכם ובריאותכם,

עודד

נ.ב. קשה לי עתה להאריך בדברים, או לסדרם, ואתך הסליחה, אך פטור בלא כלום – לא 
ומאוד איכפת לו מכל מה שאתכם.  ומרגיש  ידע תדע שיש מי שמקשיב  ולפחות הן  יכולתי, 

ואותו אדם הוא גם שבטוח ויודע את ישועתכם, ומשתדל תמיד לקרבה ולאמצה.

הנ״ל

תקופת פאג״י
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יום ו׳, ב׳ ניסן תשל״ט

לכבוד ר׳ עודד 

נטרדתי מלהשלים כוונתי על המטוס ומחשבותיי כבר הספיקו להתרחק מהתוכן ששטף 
אותי בתחילת כתיבתי, ובכל זאת אנסה לזכור ולרשום את הדברים.

לא להיות כפוי טובה – לא להיות סתום וכנוס במושג האנוכי הפרטי – לא להתכחש לכל 
הטוב המושפע עלינו - מהסיבות הקרובות ומתוך כך עד למקור הטוב - טוב ה׳ לכל ורחמיו 

על כל מעשיו.

זוהי יסוד הבניין המוסרי של כל האדם, ויותר מזה – לא רק שלילת האטימות האגואיסטית, 
ידיעה  סילוק ערלת הלב, אלא מתוך כך, ערך חיובי פועל של הכרת טובה - הכרה של 
וחיבור, להתחבר אל הטוב, להתקשר ולהדבק במקור הטוב האלוקי כפי שהוא הולך, זורם 

ושוטף דרך מלאכיו, עושי דברו. 

ובמובן זה, האחרון, רצוני להכיר טובה לך ולדבר ה׳ אשר בפיך.

ביום בריתו של אבי שי׳ )אבי וולנסקי הי״ד(, אחרי שדרשת על ערך היושר כפי שהוא מתבטא 
בשילוש המתאחד בכנסת ישראל, הפותח פתח להתעלות אין סופית ולהעלאה אין סופית 
הוא לא דרש  וכדרכו  איזה דברים,  כולה, בקשת מהרצי״ה שליט״א לאמר  של המציאות 
והסתפק במשפט קצר: ״עודד כשמו כן הוא״. כלאחר יד נאמרו המילים, אבל אני שמרתי 

את הדבר וזכיתי ליהנות מקיומם בי.

ולא לאמר את שבחך בפניך, שהאחרון אסור והראשון מותר, אלא  ואין רצוני להודות לך 
להכיר טובה – לבטא במילים, עד כמה שידי משגת, את המחשבות והרגשות התוססות 

בקרבי בעת הזאת.

הרבה גישות יש בעולם ביחס לקוממיות ההוייתית.....

אלי הורביץ

ב״ה, יום ד׳, כט׳ אדר תשל״ט

לכבוד ר׳ עודד ובני ביתו שלום וברכה,

לפני מספר שעות המרינו וכעת עושים את דרכנו לאירופה ומשם לאמריקה. נשמנו עמוקות 
אווירה של לוד, ספגנו אל תוכנו חיוניות אדמתה ויצאנו לנכר. אמנם, לצורך מצווה יצאנו, 
אבל כמה ספקות וחששות מלווים אותנו, כמה אי בהירות לגבי אפשרות הצלחתנו. כמה 

מעקשים טכניים עומדים בפנינו.

ארץ  אל   - יוצאים  אנו  הנכר  אל   – כל זה  עם  אבל  היה,  ודאי  אמנם, ההכרח שבנסיעה 
טמטום המוחות ושחיתות המידות – ויותר מזה, מאימנו אנו נפרדים והולכים לאם זרה. וגם 

שאנוסים אנו, סוף סוף שוב אין שם מקומנו.

אבל לא על הקושי באתי לדבר היום, להיפך, חפץ אני להשיח דברים שקשה לי לבטאם בעל 
פה, וגם בכתב לא קל המלאכה. ובאמת יתכן שאין צורך בזה, אבל חש אני איתן ידידותינו, 

ועז רצוני להביע בפניך את הפורץ מתוך ליבי 

בין בעתות צער ומשבר - בהם מתגלים חולשותי וכשלונותי, שיסוד כולם הוא הייאוש הארסני 
המקונן בקרבי, המטיל ספק בערך חיי, שזוהי גאווה סמויה הנעוצה בחוסר הבנה בסגולת 
ישראל בכלל ומגמת הופעתה בכל אדם מישראל. בין בעתות של נחת ושלווה יחסית, בהם 

מתגלה חדוות חיים, ולעיתים, אף כוחות של קליטה ויצירה שמחים ורעננים.

והפשטות  חקירות  עליונים,  עיון  דברי  לא  ובפי,  היום.  כותב  אני  האחרונים  אלה  ומתוך 
לדבר  ומסוגל  רשאי  הרבה,  עצמו  וטהר  שעמל  מי  ורק  נפשו,  מרת  לב  יודע  כי  רוחניות, 
)כפי  ומשפיעים  ושיהיו חודרים  ויושר  ולחדש בנשמתא דאורייתא, שיהיו דבריו דברי אמת 
שהעירות לי פעם בביתו של מר״ן ראש הישיבה )הרב צבי יהודה זצ״ל( זמן קצר אחרי בריתו 
וולנסקי הי״ד, בנו של הרב עודד שנרצח יחד עם רעייתו כחצי שנה לפני  של אבוש ]אבי 

הירצחם של הרב אלי ודינה הי״ד[ (

לא. דברים קצרים דברי רגש פשוטים אכתוב. חפצי להיות מכיר טובה. פשוט, לא פחות 
ולא יותר ...

חליפת מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקיתקופת פאג״י

לרב עודד,

וחיים  עידוד  וכבדה מאוד בהזרמת  נוראה  ועליך ביחוד מוטלת אחריות  אף שהעת טרופה 
לאומתנו האהובה המתייסרת בנפתולי התבגרותה, וביותר למרכז חיוניותה במאבק התורה 
השואפת לחירותה ושלמות תפארת הופעתה והקרנתה – ובאמת אין רצוני להלאותך ולטרדך 
האפשרות  לפי  עזרתך  ואבקש  זקוק,  אני  והדרכה  להארה  זאת  בכל   – הפרטיים  בענייני 

והפנאי – שאוכל גם אני למלא בנאמנות את תפקידי בבניין התורה המתחדשת.

אכתוב את הדברים למען יהיו בהירים ומלובנים, וגם למען תבחר אתה עת רצון לעסוק בהם, 
בישוב דעת ועצה נכונה.

ביחס לעיקר עמל התורה, אני מרגיש שאחרי שנים של התנודדות וחוסר בהירות, עליתי על 
נאמנה  ובייחוד בזמן הנוכחי, שמצאתי כמה חברותות הנכונים לשקידה  נכונה מאוד,  דרך 

בתכנית רצינית, ועלי רק לשנס את מתני להעמיק ולחזור כראוי. 

לסדר,  ומסדר  ליום  ומיום  כהוגן,  ההלכה  שביגיעת  המצמחת  החיוניות  את  חש  אני  וב״ה 
מתרבה הידיעה ומתעמק הסברא – וברוך שהגיענו לכך.

מכתבי  כעת  אני  מקבל  חיי  הארת  עיקר   – רבות  התלבטויות  לי  אין  האמונה  בלימוד  גם 
הרב, ושומה עלי להקיף את כולם ב״זריזות מתונה״, לחזור הרבה פעמים ולהעמיק עד היכן 
שהשגתי מגעת, לא ליפול ברוחי כשמשך איזה זמן אין קולם הפנימי נקשב ואין ההתרוממות 
המיוחלת מגיעה, אלא להחזיק את הדף בכל מקרה, לגרוס ולשנן, להרבות אוכלוסה, עד 

שישובו עתי הרצון ותעלוז נפשי באיכות העמקנות.

ועל גבי הלימוד העצמי לפקוח אוזן לדברי רבותי, לסלק את מעכבי ההקשבה, ולתת לקולת 
לכל  החיים  תוככי  אל  זרמם  שטף  ולהמשיך  לקראתם,  להתנשא  ישותי,  עומק  אל  לחדור 

מדרגותיהם.

צורך יש לי לעסוק גם במוסר, בסגנון אחר מכתבי הרב, וכנראה שאתחיל ב״ספר המידות״ 
של המגיד מדובנה, אף על פי שקריאתו כבדה עלי – אתאמץ להביסו, כי כך יעץ לי רצי״ה 

)הרב צבי יהודה הכהן קוק( הכ״מ, ולא קיימתי.

ועם כל זה, ואולי דווקא בעת הזאת, שמבחינה גלויה נהיר לי תפקידי מבחינה לימודית, קמים 
עלי המון רב של טרדות ובלבולים מעשיים ורוחניים, דאגות הכלל והפרט מתערבים בקרבי 
במהומה מתסיסה, ונפשי מתפזרת לכל עבר, מחפשת לשוא את נקודת האור האחת להאחז 

בה, להתרומם בה, ומתוך כך להתגבר, להתרומם על הכל.

לא אדע במה להתחיל, שהרי זאת עיקר הבעיה, לשים את העיקר עיקר ואת הטפל טפל. ולכן 
אכתוב כפי העולה על כעת במחשבתי ואקווה שלפניך תצטייר תמונה בשלמותה, מתוך דברי 

ומתוך מה שהכרת ועזרת לי מאז.

העניין הראשי, כמדומני, הוא השראת שכינה ביסודות הבית, או כמו שהגדרת את זה ״סוגיית 
מיעוט רבים שנים״. בעשר השנים שאני מכיר את דינה שתחי׳ רבו המרירות על הנעימים. 
לא בטרוניא כלפי שמיא, חלילה, אני בא, אלא בפשפוש בחלקי במרורות הללו וברצון גדול 

לעסוק בהמתקתם.

לפני שנה, בחודש אב, שוחחנו והרגעת אותי בדברים פשוטים אודות הנטיות שהם מוטבעות 
בכל אחד, לא להצטער ולחוש אשמה ותסכול מתמיד על כך שאין תכונותיי מאירות ומתוקנות 
כשל פלוני וכדומה. זה מאוד עזר לי להציב מטרות קרובות לפי היכולת, להתאזר בסבלנות 

)עם עצמי, קודם כל( ולהתחיל לסלול דרכי תיקון.

יסודי רדיקלי. כך לפחות הרגשתי, לקויי הנטיות  יותר  היום, לפי גודל הבעיות, דרוש תיקון 
ונתיבי המידות, מעכבים לא רק את רוממות ההשגה, אלא גם את הזרם הנורמלי של החיים 

בטבעיותם.

אנחנו עומדים בסוף היריון שמיומו הראשון היה רצוף מעקשים וסיבוכים - דימומים, חרדות, 
לחץ דם גבוה, וכהנה וכהנה. עד פורים דפרזים החזקנו מעמד, מאז פטירת הרב )צבי יהודה(, 
כאילו נסתלקה שכינה מביתנו – כאילו שאנחנו גרים בבית זר. הנעימות של חיים במקום 

קבוע )יותר משלוש שנים!( פגה, ומיום ליום תחושת הבדידות והמחנק הולכת ומתגברת.

אני, כמובן, לא סובל מזה, שהרי רוב יומי בחברת ידידים בעסק תורה, בשיתוף הרגשה וכו׳, 

וילדים, נחנקת. כבר אי אפשר תמיד  והבית מלא שכנות  אבל דינה שנמצאת תמיד בבית, 
בחברת אנשים שחושבים הפוך ומרגישים הפוך – כך תחושתה. אי אפשר בשעה שנחתכים 
ובשעה  מזה.  מאומה  חש  שלא  מי  של  והבורות  האדישות  את  לשמוע  חיינו,  מארץ  חלקים 
שצבאנו נלחם מלחמת קודש נשגבה ואדירה, להיות מסובבים שכנים שבשבילם כל זה לא 

קיים.

)מלבד שכנה אחת שבאה כל יום לשמוע מה התחדש, מלאה חרדה מה יעשו לנו הגויים. ״הרי 
אני זוכרת במלחמת ששת הימים היינו בפאג״י לבד. כל החיילים הלכו לצפון ולסיני(.

מבחינה מעשית עשינו כל המאמצים האפשריים למכור את הדירה, וגם בזה הנטל היה על 
דינה, לסדר ולשטוף כל יום, להראות את הדירה לכל מיני אנשים, ביניהם מוזרים ביותר – 
והכל ללא תוצאות. כעת אנחנו מחפשים דירה לשכירות, אף על פי שזה יהיה כרוך במשרה 
נוספת שאצטרך לקחת על עצמי בערבים ובכך לפגום באופן משמעותי במאמצים שלי בחושן 

משפט.

וכו׳. בעוד  מכל מקום, מצב רוחה של דינה הוא בשפל גמור, דכאון מתמיד, עצבנות, כעס 
שבוע וחצי הוריה באם לשהות אצלנו לכחמישה חודשים. אין ציפייה שמחה ללידה ואת עצמי 
בכל זה, אינני מוצא. במקום להיות חזק ומאיר, מלא ביטחון ועידוד – אני נכנע ונשלט על ידי 

הקדרות של הבית. תחושת ייאוש מכרסמת בי מבלתי יכולת להיחלץ. 

יש לי תרעומת על הסובבים אותי – על אשתי וילדיי. מלא עצבנות ורפיון כל פעם שאני נכנס 
לבית. חדוות הלימוד מושבתת. וגם כשאני מצליח להתרומם לרגע, להתחזק בפנים – אין 
זה בקביעות ואני לא מצליח למצוא את המחשבה הנכונה להיאחז בה, להתגבר בה – ולזה 
אבקש עצה, הארה – איך לא להיכנע. איך להביא את נועם הקודש ונשגבות העת למלא 

חלל אווירו.

לי, )לא  תארתי לעיל את מצבנו המציאותי כעת המהווה רקע לבעיות מסוימות, אבל ברור 
רק בשכל, אלא גם בהרגשה( שמעבר לטיפול הטכני הנמרץ במצב הנ״ל, נדרש תיקון פנימי 

יסודי, או לפחות התחלה רצינית בכיוון הזה.

ולכן אוסיף, שמצב העצבות והחולשה הגופנית, והלאות הרוחנית שתיארתי כהיכנעות למצב 
בבית – מצב זה מופיע לעיתים בלי שום גירוי חיצוני כלל, ואפילו כשענייני הבית מתנהלים 
באושר וחדווה, נתקף אני חולשות ורפיונות, עד כדי מרה שחורה )אולי אני מגזים, אני לא יודע 

בדיוק מה זה מרה שחורה(. 

לפעמים, בלי שום סיבה כלל, הנראית לעין, תחושה של ריקנות וחוסר שיווי פנימי, ומאחר 
שאין הסיבה ידועה, קשה כפליים הטיפול והתיקון. ואף כי מקובלנו כי שהעצבות והעתבנות 

בכלל המידות האסורות ומימילא ניתנות לתחום הבחירה – אינני יודע איך בוחרים בטוב.

זאת  החול.  ימי  על  השבת  קדושת  ממשיכים  איך   – בהנ״ל  הקשורה  נוספת  שאלה  בזה, 
אומרת, יש עיתים )לאו דווקא בשבת( של התנשאות גדולה – המחשבה מתרוממת, ההרגשות 
היותר  האידיאלים  בשמחת  מתמלא  והלב  על,  אל  ומתאמצים  פונים  הרצונות  מתעדנות, 
חזקים וטהורים, מתמלא אהבה לכל, לקרוב ולרחוק, לעם ולהווייה – אז כל התכנים הרמים 

שעוסקים בהם, מקבלים משמעותם העמוקה, החיה. 

אני מלא ביטחון בהצלחת דרכי, מלא מחשבות ועצות מתוך כך איך להגביר חיילים בהתעלות 
תדירית, בלי מעידה. 

יתר הזמנים להיות מוארים מרגעי אושר אלה – איך לקלוט הארתם  אבל איך לרומם את 
בעומק הויה, עד שאהיה נשמר מהנפילות המכוערות שתיארתי לעיל. לזה דרוש עצה.

סוגיא נוספת, שמטרידה את רוחי מאוד מאוד, זה הבניין של המשפחה, מעבר למצוות ״ושימח״, 
זאת אומרת, גידול וחינוך הילדים. חסר לי שימוש בנושא הזה. כל מה שרכשתי מהשיעורים 
ומהעבודה בֶחייֶדר )תלמוד תורה מורשה(, לא מיושם כלל במציאות הבית. אני מוצא את עצמי, 

לעתים קרובות, מתנהג כפי שהתנהגו כלפי. ולפי דעתי, חינוכי היה גרוע ביותר.

שתי בנותי, בכל זאת, מתפתחות כהלכה, בשמחה ועליזות, בלי בעיות מיוחדות. יש לי שאלות 
פרטיות ביחס לחינוך לצניעות, לברכות, קריאת שמע על המיטה וכו׳, אבל באופן כללי טוב 

להם ונעים להם.

לעומת זה, עם צבי יש הרבה מאוד בעיות. מבחינה פנימית, יש לו נטיות של לב טוב וחמלה 
נסיגה  במהלך  שהוא  ונראה  מאוד,  ירוד  מצבו  בגלוי,  אבל  ילדים,  במעט  רק  שמצאתי 
והתדרדרות. בבית הוא עצבני מאוד )אולי רק בזמן האחרון( עושה רושם לחוץ בצורה מוגזמת 
לגמרי, בוכה ומתרגז מכל דבר קטן. בֶחייֶדר אין שום התקדמות בלימוד שלו – הוא לא לומד 

לקרוא, הוא לא מקבל מר׳ ישראל מאומה. 

הוא כבר מגיל שלוש מפגין התנגדות אלימה לכל ביטוי של לימוד בבית, אפילו אם אני מספר 
סיפור לבת שבע הוא מתנגד. אמנם, בזמן האחרון הוא לפעמים רוצה שאספר, אבל לא יותר 
מכמה דקות. הוא מרבה להציג את עצמו כמטומטם או מפגר, אף שיש לו שכל טוב, ואף 

חריף.

כל אלה סימפטומים חיצוניים ויש עוד הרבה – אבל מעבר לכל אלה, חש אני זעקה היוצאת 
מעומק אישיותו, תביעה ודרישה – בעיקר ממני – להיות אבא טוב. להיות חבר שלו. לשחק 

אתו, להשתעשע בלי רשמיות, בלי ריחוק.

ואז אני מגלה שמה שקל לרוב האנשים, גם )ואולי ביחוד( לאנשים פשוטים ביותר – לי זה 
מין  ביותר,  לי  שקרוב  מי  עם  ביחסים  נועם  של  טבעיות  איזו  בי  חסר  אפשרי.  בלתי  כמעט 
קשיחות, חספוס, אטימות לב כזה שמעכבת זרם האהבה והידידות מלהתגלות. ליקוי נטייתי, 

מזגי, המפריע לשתף החיוניות ההרמונית לחדור בכל, למלא את הבית, להנעים למשפחה.

אותי מטבעיות  היא אשר בעוכרי, מעכבת  והטיפשית,  המוזרה  אני חש שהגאווה  לפעמים, 
מההקשבה  הזולת,  בסבל  האמיתית  מההרגשה  הגמורה,  ומהאהבה  הבריאות  ההרגשות 

לזעקות הנפשות הקרובות – למה שלא אומרים במילים.

ורצוני להיטהר, להזדכך, להשתחרר ממנו. ואין דרך העלייה והתיקון ברורה לי – ולשם כך 
פורס אני את דברי לפניך, ומצפה ומייחל שתאיר את נתיבתי, שתפרש את הסתום לי במהות 
נפשי – שתאמר לי מה עיקר ומה טפל, מה דימיון ומה אמת - שתאמר לי מה ענייני ולמה 
בייחוד עלי לשאוף, ודרכי הגשמת השאיפה. ומה הוא המופלא ממני, שדרישתו היא בבחינת 

תוחלת ממושכה מלת לב. באיזה עניינים לרכז כעת את כוחותיי. באיזה סדר והדרגה.

בידיעה זו, אוכל בשקט ובטחה לעמול בלי להצטער תמיד על חסרון עמל בדבר אחר. והעיקר 
עין  לפתח  איך   - הפנימי  וההימום  החולשה  והעצבנות.  העצבות  מטומאת  להשתחרר  איך 
טובה ולימוד זכות אמיתי. איך לקנות ענוות אמת ואהבה קולחת. איך לקלוט רשמי הקודש 

האציליים בעומק הויה עש שיפעלו על כל החיים, על כל הכוחות, על כל העיתים.

ועודדתני עד עתה.  אולי עזות היא לבקש ממך כל כך הרבה, אבל כל כך הרבה עזרתני 
בטוחני שגם כעת, עת התחלת התיקון היסודי והבניין המסודר והמוצק - לא תשיבני ריקם.

בהתנצלות על האריכות והפיזור

תלמידך המצפה לאור בדבריך.

אלי
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״שרה.. שרה כהן? שרה שולמן? שרה בטבת!!״
דינה הורביץ

מכתב שכתבה להוריו של אלי כששהו באמריקה לתקופה קצרה לביקור משפחתי וענייני עבודה )מתורגם(

ב״ה, י״א טבת, ירושלים
אבא היקר, אמא ואורי

אני יודעת שזה קצת מגוחך - חיפשתי בכל הבית נייר כתיבה וזה הדבר היחיד שיכולתי 
המכתב  את  עכשיו  קיבלתי  טוב.  נו  עיתון(.  )נייר  שבעה  של בת  הצביעה  נייר   - למצוא 
רחוק!  כך  ומכל  ועצוב שזה דרך מכתבים  מכם,  לשמוע  נחמד  כך  כל   - שלכם בדואר 
ציפינו למכתב - ארי וטובי כבר שמעו מכם - לדוור שלנו היה שפעת או משהו כזה, אז 

מזמן לא קיבלנו דואר...

כאן כולנו בסדר ב״ה - וזה לא קל!! היו לנו שבועיים קשים. הכל התחיל בשבת חנוכה 
כשהתארחו אצלנו דוד ומרדכי-צבי וארלין. זה השבת שנכנסת הכי מוקדם בשנה וצריך 
להספיק גם את כל ההכנות של הנרות וכו׳... והרגשתי בחילה נוראית, אבל החום חיכה 
לעלות רק אחרי הדלקת נרות )שיקול(. אז חליתי בשבת. אלי הלך בעקבותי וחטף גם 

סינוס ושנינו הרגשנו פשוט נורא. 

הילדים היו בחופשת חנוכה, אז הם אפילו לא היו בבית הספר חצי היום, אבל הם גילו 
תושיה, הם קמו לבד, איכשהו מצאו בגדים ללבוש )הייתה לי ערימה נוראית של כביסה 
מלוכלכת וירד גשם אז אין מקום לייבש את הבגדים(, התלבשו בעצמם בעזרה הדדית, 
הלכו למכולת לקנות לחמניה ופריגורט לארוחת בוקר, ואחר כך הם הלכו לחברים לשחק. 

הם היו באמת כל כך טובים. 

לילה אחד אחרי שהדלקנו מהר מאוד נרות חנוכה, בלי שום שהות או שירה, שנינו רצנו 
חזרה למיטה החמה, ראיתי שבת-שבע וצבי קצת עצובים ומתלוננים על איך זה ש״דווקא 
אוהבים  לא  איך שאנחנו גם  ניסיתי להסביר להם  אז  עצוב!״.  לא שמח בחנוכה, דווקא 
להיות חולים ובטח שלא תכננו את זה ככה והם צריכים לנסות להבין שזה קשה לכמה 
ימים ואז כולנו נהיה בריאים. בת שבע אמרה ״אז מה אם אבא ואמא חולים והם לא יכולים 

לשיר, בגלל זה חנוכה לא חג שמח?! הוא שמח בפנים״.

יום אחד הם היו אצל טובי למסיבת יום הולדת והם נהנו מאוד. ואז ביום רביעי נחמה חלתה 
והייתי ערה כל הלילה איתה כדי להוריד לה את החום. הרופא אמר שזה שפעת ורק לתת 

אקמול. היא הייתה אומללה. 

בשבת אלי ואני הרגשנו יותר טוב, אבל צבי התעורר בוכה בוכה, היה לו כאב בטן נורא 
וגם חום, הבטן כאבה לו בגלל שהוא אכל טונות של עוגיות יום קודם לכן. מאז, בכל פעם 
שהוא רואה עוגה או עוגיות, הוא לא אוכל אותם כי זה מה שגרם לו לבחילה. מעניין כמה 

זמן זה יחזיק מעמד!! 

נחמה הרגישה טוב יותר, אבל ביום ראשון עלה לאלי שוב החום - הדלקת גרון הישנה 
שלו, אז הוא לקח אנטיביוטיקה וחזר למיטה. ביום ראשון בערב נחמה שוב העלתה חום... 

איזה שבוע!!! בת שבע היא היחידה שהייתה בטוב כל הזמן.

ולֶחייֶדר,  וכולם חזרו לבית הספר, לישיבה  כמו שאמרתי, עכשיו כולנו בסדר, סוף סוף, 
נחמה ישנה את שנת הבוקר שלה. היא כל כך משועממת בבקרים כשאף אחד לא בסביבה 
והיא מתעוררת לחיים אחר הצהריים כשהיא רואה את אחיה ואחותה - איזה אושר!! היא 
ואחורה  קדימה  ואחורה,  קדימה  ומתנדנדת  הפנים  כל  על  קופצת  היא   - לזחול  מנסה 
ומתה ללכת לאנשהו, אבל היא עדיין לא הבינה שהיא חייבת להזיז את ידיה ולדחוף עם 
הברכיים. מרוב מאמץ היא בסופו של דבר הולכת אחורה והיא מומחית ללכת בדיוק בכיוון 

ההפוך לאן שהיא רוצה ללכת: אז יש לה את ההבעה הכי מבולבלת.

צבי בסדר - הוא כל כך שמח לחזור לֶחייֶדר. הוא ילד כל כך שמח - רוב זמנו הוא בילה 
במשחק עם המשאית והטרקטור שלו. אתמול )עשרה בטבת( שאלתי אותו מה זה עשרה 
בטבת? ״זה יום ציון״ הוא השיב. ״יום צום״ תיקנתי ״אבל למה צמים?״ והוא השיב ״כי זה 
שבע  עם בת  להיזכר  ניסה  אלי  יותר,  מאוחר  הסתובבנו במעגלים.  וכך  עשרה בטבת״ 
בשם המשפחה של אחת מחברותיה. זה הלך משהו כזה ״שרה.. שרה כהן? שרה שולמן? 
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שרה.. שרה..״ וצבי בא בריצה ובתרועת ניצחון ״שרה בטבת!!״ )קשה לכתוב את זה בכתב, 
אבל זה היה מצחיק(.

בת שבע פורחת. היא כל כך עסוקה בכל הפעילויות והחוגים שלה. המורה שלה ציינה 
בפניהם כנראה שהם רוצים לעשות עיתון בית ספר - עלון לספרות - ושאת הסיפורים 
והשירים הטובים ביותר, הם ידפיסו ויחלקו לכולם... אז היא קיבלה מוטיבציה רבה לכתוב 
את הסיפור הכי טוב ״מקסים!!!״ והיא עבדה עליו כל היום ואחר כך במיטה היא המשיכה. 
זה ממש לא סיפור - יותר זרם תודעה של דברים שהיא אוהבת לכתוב - אבל היא הייתה 

נפעמת.

היא איירה אותו וקישטה אותו והיום היא הולכת לתת את זה לזהבה. שאלתי אותה אם כל 
מה שכולם מגישים, מכיתה א׳ עד כיתה ח׳, מדפיסים? והיא אמרה, ״לא, כמובן שלא - רק 

הטובים ביותר!!״ - אז אני מקווה שהיא לא תתאכזב.

סוף סוף החורף הגיע!! אחרי שבועות של שמש, סוף סוף הגיעו הגשמים - מאוד באיחור 
- אבל וואו, הם ירדו בירושלים בפרק זמן של יממה וחצי עם כמות משקעים של 230 מ״מ 
שזה בערך פי שתיים וחצי מהגשם הממוצע בחודש!! הכל תוך יום וחצי. אז אתם יכולים 
המשקעים  מכמות  חצי  כמעט  שוטף,  גשם  של  שבוע  אחרי  כבר  אנחנו  עכשיו  לדמיין! 

הממוצעת לחורף כבר ירד, אז אתם יכולים לדמיין את העוצמה. 

בירושלים אפילו ירד שלג לילה אחד כי זה פתאום הפך לקפוא, אבל הכל נשטף על ידי 
הגשמים העזים. בלי עין הרע ב״ה ב״ה. החדר שינה שלנו החזיק מעמד - לא ירד גשם 
ואני ואלי עדיין ישנים בו. אני מקווה שאם עד עכשיו זה החזיק מעמד, זה אומר שזה יחזיק 
מעמד כל החורף. היו קצת רטיבויות על התקרה אבל שום דבר גרוע ממה שיש להרבה 
אנשים, ובטח לא סיבה להתפנות מהבית, ב״ה. אבל אנחנו נתקשר אליהם לגבי הרטיבות 
גידולי  כל  והצילו את  היו מאוד גשמי ברכה  אומרים שהגשמים  ערבות.  לנו  מכיוון שיש 
החורף של הנגב והדרום. כולם היו מאוד מרוצים )חוץ מהפינה הקטנה ההיא בליבה של 

אותם עקרות בית שאין להם מייבש כביסה...(.

הועידה  את  להם  יש  העבודה,  למפלגת  היום  גדול  יום  זה   - לרדיו  מקשיבה  אני  כרגע 
שלהם והיום ההצבעה על מי יהיה היושב ראש - רבין או פרס? עד כמה שקרייני הרדיו 
מנסים לגרום לזה להישמע חשוב ורציני, הכל מאוד פארסה ואפילו מגעיל. מלא שנאה 
וטינה וקטנות!!! זה כל כך מדכא לחשוב שהם ינצחו בבחירות הבאות ואולי ברוב מוחלט! 

אני ממש מודאגת ולאף אחד לא אכפת מלבדי. מי יהיה?? כנראה שפרס ינצח – איכס.

היה בבית  צבי  ישירות.  ממנה  לשמוע  נחמד  ימים.  כמה  לפני  התקשרה  )שושנה(  שנה 
כשהיא התקשרה והוא כל כך התרגש, הוא רצה לדבר עם נחום - זה האליל שלו, אבל 
נחום לא היה שם. כולם בחולתה בסדר, כפי שאני בטוחה שאתם יודעים. נועה הקטנה 

בת חודש וגדלה היטב. ודגנית מרגישה קצת יותר טוב.

השבת הזו ארי ודוד יהיו כאן ואני מקווה שגם מרדכי-צבי. אני עדיין מרגישה די רע לגבי 
הפעם האחרונה שהוא היה כאן - כולנו הרגשנו כל כך רע, שבאמת לא הרגשנו אותו כמו 
שצריך. הוא גילה כמה זה קרוב מכאן אל הישיבה שלו, אז אני מקווה שהוא ירגיש חופשי 

לבוא אלינו כל שבוע, בערך, לאכול כאן ארוחה והוא יוכל ללכת אחר כך ל״מיר״. 

אני מניחה שזהו לבינתיים. בקרוב הלדים יגיעו הביתה ואני צריכה לחשוב על משהו להכין 
לארוחת הצהריים, אז שיהיה טוב - תהנו ותצליחו - ד״ש לכולם.

באהבה רבה

דינה – דבי

ברכי  על  אותם  מושיב  אני  שלוש,  וחצי  שנתיים  לגיל  מגיעים  שלי  והנכדים  כשהילדים 
ושואל: ״איפה אבא?״

ואומר:  באצבע  עלי  מצביע  הילד  כלל  בדרך 
״הנה, פה״ ואני עונה: ״לא, זו החולצה של אבא. 
ואני  האף.  על  מצביע  הילד  אבא?״  איפה  אבל 
עונה: ״לא, זה האף של אבא, אבל איפה אבא?״ 
שהם  השלב  את  ויש  רב.  זמן  נמשך  הדבר  וכך 
מכניסים את האצבע לתוך הגרון שלי. ״זה הגרון 

של אבא״ אני עונה.

אחד הילדים הגיע לבסוף למסקנה שאין אבא, 
 – וכו׳  הלחיים  האף  החולצה,  אינו  אבא  אם  כי 
כמה  לאחר  שלי,  הגדולה  הבת  אבא..  אין  אז 
ניסיונות, שקעה במחשבות עמוקות, ולאחר זמן 

ענתה: ״אבא בפנים״.

חייו,  וכל  הוא נשמתו;  האני האמיתי של האדם 
ויונקים  נמשכים  וכוחותיו  רגשותיו  מחשבותיו, 

ממקור נשמתי טהור זה. 

עצמיותו,  את  לגלות  מפחד  אדם  לפעמים  הפנימיות.  את  למצוא  פשוט  כך  כל  זה  אין 
הוא חושש שיגלה בה דברים לא נעימים, כי אין הוא מאמין בטוב הפנימי הטמון בו. אבל 

כדי שהאדם יחזור אל עצמו, עליו להכיר את האמת של עצמיותו, את עומק 
פנימיותו, ולהאמין בעומק הטוב שגנוז בו. 

מכנסיים  עם  מישהו  לחפש  המדרש  לבית  עולה  הבחורצ׳יק 
וכיפה, עם זקן ואולי משקפיים

הרב אלי הורביץ

כשהבן שלי היה בן שלוש, זרקו אותו יום אחד מהֶחייֶדר שבו הוא למד ״תלמוד תורה 
מורשה״. לא זוכר למה זרקו אותו, זה לא קרה רק פעם אחת. בכל אופן, באותו יום הבן 

שלי הגיע בכוחות עצמו לישיבת מרכז הרב, איפה שלמדתי. 

בכניסה לישיבה יש מבואת כניסה שממנה יש מדרגות לעלות לבית המדרש. הבן שלי 
התבייש לעלות, הוא נעמד למטה עד שהגיע בחור טוב ששאל אותו: 

״ילד, מה אתה רוצה?״
הבן שלי ענה ״את אבא״

הבחור הציע לו ״בוא איתי״
הבן שלי התבייש.

הבחור שרצה לעזור שאל ״איך קוראים לו?״
הבן השיב ״אבא״

הבחור שאל ״אבל מה השם שלו?״
הבן ענה ״אבא״

הבחור שאל ״מה השם משפחה?״
בני השיב ״אבא״

הבחור ראה שזה לא הולך, אז הוא שאל ״תגיד לי איך אבא שלך נראה?״
הבן השיב ״יש לו מכנסיים״

הבחור שאל ״מה עוד?״ 
בני השיב ״יש לו כיפה״

הבחור ענה ״מצוין, אנחנו מתקדמים. תתאר אותו״
הבן השיב ״יש לו זקן״

הבחור שאל ״יש לו משקפיים?״ 
הבן השיב ״אולי״.

עם  מישהו  לחפש  המדרש  לבית  עולה  הבחורצ׳יק  לבינתיים  לו  שהיה  המידע  עם 
מכנסיים וכיפה, עם זקן ואולי משקפיים. זה לא עובד, יש בבית המדרש המון - עשרות, 
אולי מאות שעונים לתיאור. הבחור, שברוך השם ניחן בשכל ישר, חזר למטה ואמר 

לבן שלי:
״בוא, אני אקח אותך, אני אעלה איתך במדרגות״. הבן שלי, כשהוא רק נכנס לבית 

המדרש, רץ אלי מייד וצעק ״אבא אבא״ 

הרב עודד שאל את הבן שלי ״איך אתה יודע שזה אבא?״ הבן שלי משיב ״זה אבא, 
רואים שזה אבא!״

הרב עודד הקשה ״איך אתה יודע? תסתכל כמה אנשים יש פה עם זקן וכיפה ואולי 
משקפיים, המון! המון אנשים יש כאלה, איך אתה יודע שזה אבא?״ הוא יודע שזה אבא.

טביעות עין, זו פגישה בלתי אמצעית. מיליארדים של סימנים, זה כל נשמת החיים.

אני פוגש את אבא - אבא זה הכול; זה השערות שלו, המשקפיים שלו, החיוך שלו, 
המבט שלו, הקול שלו, הריח שלו, הרגש שלו. זה הכול הכול הכול. מיליארדים של 

סימנים, אבל לא סימנים שאדם מזהה בשכל, זה פגישת החיים.

נדבך  אחרי  נדבך  שבונים  סימנים  של  דרך  דרכים,  שתי  יש  האמונה,  בבניין  גם 
והסתברות אחרי הסתברות, זה דרך הרמב״ם, דרך עם עמקות פנימית אדירה.

רבי יהודה הלוי הולך בדרך אחרת, דרך של פיתוח טביעות העין המולדת, לקחת את 
אנו  שבה  לספירה  אותנו  ולרומם  שלנו,  היומיום  מעולם  החול,  מעולם  העין  טביעות 
פוגשים את המושגים האלוקיים לא בדרך הוכחות וסימנים שניתן לסדר, אלא בפגישה 

בלתי אמצעית עם התוכן האלוקי.

אבא

איפה אבא?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״התשובה – שיבה אל העצמיות״

תקופת פאג״י

https://www.youtube.com/embed/drKBIlUCXZc?rel=0&start=12768
http://www.youtube.com/embed/FOCC6IFAY7Q?rel=0&start=221&amp;end=320
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אתה דובי שבט

אלי הורביץ
מכתב שכתב להוריו ששהו באמריקה לתקופה קצרה לביקור משפחתי וענייני עבודה

לכבוד אבא, אמא ואורי

שלום וברכה, מה שלומכם? בריאים, שלמים, נהנים? אל תקמצו במכתבים. מאוד אנו משתוקקים 
לשמוע מה קורה אתכם לפרטי פרטים ומאוד מאוד מתגעגעים שתחזרו כבר הביתה. ירושלים 

פשוט לא אותו הדבר בלעדיכם. גם הילדים מתגעגעים ושואלים יום יום מתי תחזרו.

זה  מה  מושג  לו  שיש  )לא  באמריקה  שלו  והסבתות  הסבים  שכל  העובדה  את  לעכל  קשה  לצבי 
אמריקה( והוא מתכנן לעצמו תכניות איך שלפסח כולם יבואו. הוא דייקן מאוד והוא חוזר לעצמו, פעם 

אחר פעם, איך יביאו את המזוודות במכונית לנמל התעופה, ויחכו בתור, ויעלו על המטוס וכו׳ וכו׳.

בת שבע, ב״ה, בסדר, פורחת ומתפתחת, שמחה מאוד בבית ספר. אנחנו שמחים שהעברנו 
אותה כיתה, לא בגלל שהמורה משהו מיוחד )בכלל לא(, אבל היא מרגישה טוב בחברה 

שם, יוצרת קשרי ידידות חדשים, ובאופן כללי טוב לה. 

פעם בשבוע אני נותן חוג לחברות שלה )כיתה א׳ וב׳( בחומש, ואז היא נשארת בקרית משה 
כל היום ובערב חוזרת איתי. כשתיארתי את קשיי שרי לעזוב את חרן, ששם היו כל החברות 
שלה וכו׳ ושאלתי: ״מה אתם חושבים שאברם עשה? הכריח אותה לבוא אתו? השאיר אותה 

שם?״ בת שבע ענתה, כדבר המובן מאליו: ״הוא לקח גם את החברות שלה״.

צבי שמח בֶחייֶדר )תלמוד תורה מורשה(. הוא לא בדיוק הוילנא גאון והוא איטי, 
בעצם, מבחינת לימוד קריאה וקליטת הסיפורים, אבל כבר ראיתי הרבה ילדים 
שבגיל חמש או שש עושים פתאום תפנית ומתבגרים, במובן זה, תוך זמן קצר. 

הוא באמת ילד מאוד פיקח, זיכרון מופלא, חמוד עד הגג וטוב לב. 

לפני כמה ימים דינה נתנה לצבי דובי, הוא זרק אותו בזעם ואמר: ״הוא לא טוב, הוא שבט״. 
דינה לא הבינה, עד שכעבור כמה דקות היא שמעה את צבי צועק על הדובי: ״אתה דובי 

שבט״. כנראה שהוא לא קלט את מלא המשמעות של ראש השנה לאילנות.

נחמה אוכלת וישנה וגדלה וצוחקת הרבה מאוד. בזמן האחרון היא לא הייתה בקו הבריאות 
– לא משהו רציני. דלקת אזניים, עיניים וכו׳, אבל היא חמודה ומתחשבת אפילו כשהיא לא 
מרגישה 100%. היא מנסה לזחול, אבל בדרך כלל היא מתקדמת אחורנית. עד שתחזרו 

היא בטח תתחיל ללכת.

מה בדיוק אתה עושה, אבא? לאן תסעו ומה תעשו שם? האם אתה נהנה מהעבודה? אתה 
מצליח גם ללמוד קצת?

ומה אתך, אמא? איך זה להיות אצל רותי )דיקר, אחותה מניו יורק(?ֿ ...

צבי שמח כרגיל. הגננת שלו לקחה חופש לחודש, לא הבנתי 
בדיוק למה, אז יש גננת אחרת והוא מרוצה.

דינה הורביץ
מכתב שכתבה להוריו של אלי ששהו באמריקה לתקופה קצרה לביקור משפחתי וענייני עבודה

שלום לכם כולכם!

בוקר טוב, עכשיו אחרי עשר בבוקר ונחמה עוד לא קמה! אמנם הייתי ערה אתה ב 2:00 
בבוקר וגם ב 5:15, אבל אני קמתי ב 7:00 והיא עוד יושנת...

הכל כאן בסדר גמור. יורד הרבה הרבה גשם וקר מאוד. אצלנו התנור דולק רוב הזמן, ואני 
רצה כל שעה להדליק את הרדיו לשמוע אם הממשלה נפלה כבר או לא....

והבנתי מדבריה שהיא בדיוק  ו׳  ביום  אלי מחולתה( התקשרה  )כרמלי, דודה של  שושנה 
גמרה לדבר איתכם. ושהיא אז בדיוק חזרה מבית החולים אחרי ניתוח. הופתעתי לגמרי כי 
לא ידעתי כלום על זה. הקשר היה מאוד מאוד גרוע ולא הבנתי לגמרי על מה היא נותחה 
ולמה ואם הכל בסדר, וגם חשתי שהיא לא תגיד לי פרטים, אז אנא, תסבירי לנו כי דאגנו.

הבנתי רק שזה היה ניתוח שבר ולא קשור ישירות עם כל מה שהיה לפני שנה. אז תעדכני. 
אנחנו בודקים אם אפשר יהיה יום אחד לעלות לבקר אותה ולחזור למחרת, אבל בשביל 
את  לסדר  צריכה  ואני  מורשה(  תורה  )תלמוד  לֶחייֶדר  מקום  למצוא ממלא  צריך  אלי  זה 

התלמידים שלי )לפסנתר( – קצת מסובך.

אז מה עוד אספר? המצב הכלכלי בֶחייֶדר – חמור מאוד מאוד והיום יש אסיפת חירום של 
כל ההורים בשביל לחשוב יחד מה יהיה. מדברים שאולי יהיה צורך לסגור את הֶחייֶדר בשנה 

הבאה מחוסר כסף. מדאיג מאוד מאוד.

הילדים חמודים ומרגישים טוב. בת שבע קצת צרודה, אבל חוץ מזה מרגישה בסדר, היא 
עוד כותבת סיפורים וכבר הם למדו כפל בחשבון )אבל אסור להגיד ״פלוס, מינוס, כפול״ – 

אלא ״ועוד, פחות, פעמים״( שיטות חדשות!

צבי שמח כרגיל. הגננת שלו לקחה חופש לחודש, לא הבנתי בדיוק למה, אז יש גננת אחרת 
והוא מרוצה. כל יום צבי משחק עם יואל )סטרקובסקי( אחה״צ והם אוכלים כל היום גזר.

חמי-לה חמודה חמודה, היא מתפתחת מיום ליום, כבר כמעט זוחלת, הושבתי אותה כבר 
לזה  סוף,  סוף  ״אה,  אומרת  היא  כאילו  עלי  ומסתכלת  מרוצה  כך  כל  והיא  גבוה  בכיסא 
חיכיתי – לשבת ולאכול כמו כולם!״ בלילה היא לא נותנת לי להשכיב אותה בעגלה ליד 

המיטה שלנו – היא רוצה יחד עם כולם – מאוד היא מרגישה את ה״חבורה של הילדים״!

לאדרת היה יום הולדת בשבת והם נהנו מאוד מהשקית. אז זהו – נחמה מתחילה להרעיש.

להתראות

אלי ודינה וכולנו

תקופת פאג״י

אנחנו יוצאי דופן בשכונתנו ...וביחוד בבית הכנסת שגם להצטרף 
למניין, אין מעמדי ברור

אלי הורביץ
מכתב שכתב להוריו ששהו באמריקה לתקופה קצרה לביקור משפחתי וענייני עבודה

ד׳ אדר תשמ״א

לכבוד אבא ואמא ואורי

קבלנו מכתבכם... קשה לקבל ציור מדויק מה אתכם, מה בדיוק אתם עושים, אם זה נעים 
להיות כל הזמן ביחד עם משפחת דיקר וכו׳. אורי לא כתב כלל.

אצלנו הכל, ב״ה, שפיר. כולם בריאים, אפילו נחמה רק מעט מצוננת. יצא לה שן. היא קמה 
לבד במיטה וזוחלת כמו טיל )בעצם לא שמעתי על טיל זוחל, אבל אם היה, אז היא זוחלת 
כמוהו(. עד שתחזרו היא תדע, ודאי, ללכת, לדבר ואולי גם לקרוא ולכתוב )רק דפוס, אנחנו 

לא רוצים ללחוץ עליה(.

טו׳  היה קשה, אבל מאז  מצוין. חודש טבת  )תלמוד תורה מורשה( הכל  ובֶחייֶדר  בלימוד 
בשבט, בערך, הדברים הולכים ומתקדמים.

הכיתה שלי נכנסה לסדר רציני של התקדמות בחומש ובפרקי אבות ורואים פירות, גילויי 
טוב לב ואהבת הלימוד, ילדים ממש חמודים. 

מקומית  חברה  רק  נהדרים.  כללי  ובאופן  בלימודים  שמחים   – חמודים  שלנו  הילדים  גם 
חסרה להם מאוד, ובמיוחד לצבי הדבר מפריע.

היום היינו בקרית משה )הלכנו לקידוש של הבת החדשה של משפחת זיני( ובילינו היום 
אצל 3 משפחות של חברים ועוד כל מיני חברים שפגשנו בדרך. הילדים היו מאושרים להיות 

בחברה הטבעית, המתאימה להם. ממש תענוג.

גם לנו לא הזיק. אפשר להתרגל ולהתחסן למצב שאנחנו יוצאי דופן בשכונתנו כמו איזה 
קופים בגן חיות, וביחוד בבית הכנסת שגם להצטרף למניין, אין מעמדי ברור ]שכונת פאג״י, 
ורק  כמעט  שמדברים  הונגריה  יוצאי  של  בירושלים,  אשכול  ברמות  חרדית  שכונה  היא 
אידיש[, אבל ברגע שפתאום שוהים בין ידידים ומכרים ומתחדשת ההרגשה הנעימה של 
״בתוך עמי אנכי יושבת״, אז אגלאי מילתא למפרע, שמתחת לכל ההתרגלות וההסתגלות, 
כביכול, למצב הלא נורמלי בשכונה, קיימים הרבה מתחים ומועקות שאמנם לא באים לידי 

ביטוי, אבל קיימים בהחלט.

בזמן  הימים  רוב  לעומת  ויפה  חם  מאוד  מאוד  גם  שזה  מהיום,  נהנינו  כולנו  מקום,  מכל 
האחרון שהם, ב״ה, איומים – קור עז וגשמים חזקים, רוחות מקפיאות דם, ברד, ברק, רעם 

וכו׳ וכו׳ – חורף מבורך מאוד.

אמרתי לצבי שהעצים שרים כשיורד גשם, כל כך הם שמחים לגדול ולהניב פרי וכו׳, ועכשיו 
צבי משתדל להתקרב לכל עץ רטוב לנסות לשמוע מה הוא שר.

יש לך דרישת שלום משני ר״מים שלך – לבנון ועוד מישהו ששכחתי את שמו, שלמדו יום 
אחד בישיבה והכירו אותי.

ארי היה קצת חולה. וירוס, לא משהו רציני, ועכשיו מרגיש הרבה יותר טוב. השבת נוסע 
כנראה לקרית שמונה.

דוד באמת לא כל כך שמח, קשה להוציא ממנו דברים ברורים וקשה לדעת מה בדיוק הולך 
אתו. מה שכן ברור, שהוא מאוד חיובי וחשוב אם הייתם כותבים לו תדיר מכתבים מעודדים 

ומתיחסים.

טובי מרגישה בסדר. לאט לאט, סבלנות.

אני צריך לסיים עכשיו משתי סיבות – מחר מישהו נוסע לאמריקה. ב. אני הרוס ואני ממש 
נרדם במקומי.

באהבה

אלי

תקופת פאג״י

https://www.youtube.com/embed/boCPTTVRzRw?rel=0&start=1434
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איפה אמא?

- הכל בסדר: סוף טוב הכל טוב  - שימו לב  שלום לכולכם, כאן בירושלים הכל בסדר 
והנה הסיפור שסופו טוב: טובי... שושנה )כרמלי, דודה של אלי( התקשרה אתמול, כל 
כל טוב לשמוע ממנה. היא כמובן מאוד הצטערה לשמוע על... ורצתה לבוא לעזור!! והיא 
שבועיים אחרי ניתוח. היא כל כל נחמדה. אצלם הכל בסדר. היא רמזה לי דרך הטלפון 
)כל המשפחה ישבה שם( שיש כנראה קצת בעיות התנהגות עם שני, אבל היא לא פרטה. 

חוץ מזה אין חדש.

דוד )אח של אלי( היה כאן בארוחת ערב יום ראשון. החברותא לילה לא הגיע, אז הוא ניצל 
את העדרו לקבל אוכל מבושל. לי הייתה עבודה קלה כי לאלי היה קילקול קיבה והיו לי 

מספיק שאריות. היה נחמד לשמח אותו. הוא מאוד רוצה לשמוע מכם יותר. 

יש  לדוד  לחברים.  שמונה  לקרית  נוסע  כנראה  הוא  אבל  לשבת,  אלינו  לבוא  צריך  ארי 
יהיה אצלנו לארוחת הלילה. הוא גילה  אופרוף בישיבה אז הוא נשאר, אבל מרדכי צבי 
שזה לא יותר מרבע שעה הליכה מכאן לישיבה, כך שאפשר להתארח אצלנו בלי לבזבז 
זמן ולחזור מיד לישיבה. באופן כללי הוא בסדר ואני מתרשמת שהוא לא אוהב להתארח 

הרבה - רק מידי פעם )לצאת ידי חובה( ושאר הזמן הוא מאוד מאוד מתמיד. 

אצלנו הכל מצוין - הילדים בריאים ושמחים. לבת שבע יש מסיבת חומש ביום שני אחה״צ. 
עושים עסק גדול מאוד על זה שמתחילים ללמוד מתוך החומש. אמהות חייבות להיות וגם 

לסבתות מותר. חבל... אבל נצלם בלי נדר. 

לפני שבוע הוזמנתי לבית הספר לפגישה עם האחות יחד עם בת שבע. זו בדיקה שגרתית 
שכל ילדה בכיתה א׳ עוברת. שאלו כל מיני שאלות על ההתפתחות שלה - כאילו שאוזניה 
״אני  ועניתי  יש לה חברות בבית ספר  לא קולטות כל מילה. בשלב אחד הם שאלו אם 

מניחה שכן״ - אז פתאום קול צץ מהצד השני של החדר ״כן!״...

אותו בוקר, אלי לא הרגיש טוב ואני נסעתי עם צבי לקרית משה. חשבתי שאולי אני יכולה 
והגננות  מהמלמדים  שהרבה  כיוון  מורשה(,  תורה  )תלמוד  הֶחייֶדר  של  להנהלה  לעזור 
עם  דקות  כמה  לשבת  אולי  רק  מקום,  ממלאת  להיות  התכוונתי  לא  יום.  באותו  חסרו 
הילדים עד שימצאו ממלא מקום אחר. שמחו מאוד לראות אותי ובקיצור, אותו בוקר אני 
הייתי הרב של גיל חמש )או אולי רבנית(, חווייה! ברוך השם, היה מאוד מאוד נחמד, נהנתי 
מאוד וכנראה להם גם הייתה יראת כבוד ממני - אשת הרב, וגם אותו שם כמו הגננת 

)צירוף מאוד מוצלח( ולא קיבלתי הטיפול הרגיל שהם נותנים לכל ממלא מקום אחר. 

איזה חביבים! התפללו, נהנו מאוד כשאני לא ברכתי אתם על הציצית ו״שלא עשני אשה״, 
ואחר כל סיפרתי להם סיפור שהמצאתי תוך כדי דיבור. )למחרת, אלי אמר לי שהם סיפרו 
את שוב מילה במילה( כשרציתי לשחרר אותם קצת להפסקה, לא רצו לצאת - השוויצרים 

רצו להראות לי איך הם יודעים לקרוא. 

אלי אמר לי שהוא סיפר לכם על צבי עם ה דובי שבט שלו )מזכיר לי את שרה בטבת - 
מכירה אותה?( הוא כל כך חמוד. וגם נחמה. היא צוחקת כל הזמן וכבר מצליחה קצת 
להתקדם בכיוון קדימה, אם כי זה רחוק מאוד מזחילה. היא כבר יושבת בכסא גבוה ועם 

חוסר השיניים אוהבת לאכול חתיכת תפוח והכי אהוב עליה זה תמרים. 

שמתי לב שכבר מתחיל להיות לה שכל. אם אני מכסה את העיניים בידי ושואלת איפה 
אמא? איפה אמא? היא צוחקת ומנסה להזיז את הידיים שלי על מנת לראות את פני. 

וכמובן היא מפטפטת - דדדדדדדדד, נננננננ, מממממ, גגג וכו׳. 

... הילדים מאוד נהנו מהמכתב שלך, אורי, ובת שבע מיד ניגשה לכתוב לך חזרה, אבל אם 
שמת לב, היא כתבה לך כמעט בדיוק מה שכתבת לה. כשהערתי לה על כך, עם תוספת: 
לא  עליו,  האלה  הדברים  מעניינים  לי  ״אבל גם  לי:  וענתה  צחקה  היא  עצלנית?״  את  ״מה, 
רק לו״. הכוונה שגם לה מעניין לדעת אם אתם בריאים, וגם היא רוצה שתשלחו לה הרבה 
מכתבים וציורים - אז כיוונת בדיוק לדעתה ולא נשאר לה אלא להעתיק את מכתבך בחזרה 

)זה לא מדויק - היא הוסיפה כמה משפטים מקוריים משלה(. 

תקופת פאג״יתקופת פאג״י

צבי לא כתב כי הוא ״שכח״. זה התירוץ שלו לכל: ״למה דרכת עלי?״ - ״שכחתי״ ״למה 
שברת את הכוס?״ - ״שכחתי״ ״למה אתה לא משחק עם יואל?״ - ״שכחתי״. זה מילת 
השבוע שלו. ועוד מילה שהוא אוהב בימים אלה זה מילא )כמו ״מילא - זה לא משנה״(. 
רק שהוא לא מבין את הפירוש של המילה, אז הוא פשוט מכניס את זה לתוך דיבורו מדי 
פעם - לפעמים כשם עצם )״המיטה המילא הזאת - היא רטובה״(, או אולי כפועל והרבה 

הרבה כתואר )״עדינה היא מילא״(. אפשר להתפוצץ. 

אף על פי שיש לי את כל העמוד הזה, אסיים כי זה קרוב ל 11:00 ואני הרוסה. אמש ישנו 
אצלנו עדינה ואדרת ו 3 שלי ואלי לא היה. הם העסיקו אותי עד די מאוחר, ומהיום ב 6:30 

בבוקר. שיהיו בריאים!

דרך אגב, לקחתי את ההצעה שלך )איך אומרים את זה באמת?( והביאו לי את המייבש 
מצוקתי.  על  קצת  יקל  אולי  התנור.  ליד  בגדים  לייבש  בשביל  לך  שהיה  הזה  המתקפל 

עכשיו די קר ורטוב - אבל כמובן אין מה להשוות לאצלכם. 

טוב. אגמור כאן. מאוד היינו רוצים לשמוע יותר על העבודה של אבא )הרב משה הורביץ( 
שם, ומה הוא עושה, ואיך הרגשתו, ואם הוא מצליח, והאם יש סיפוק...

תרגישו טוב. אל תדאגו!!

תכתבו הרבה מכתבים )וגם ציורים..(

באהבה רבה,

אלי, דינה, ובת שבע וצבי ונחמה

נ.ב. לפנינה זיני נולד בן היום! זהו מספר 6. דוד, שפרה, בצלאל, יסכה, יצחק ו ? מזל טוב!

דינה הורביץ
קטעים ממכתב להוריו של אלי ששהו באמריקה בביקור משפחתי וענייני עבודה

לא היה מסוגל לאכול ארוחת בוקר, הוא היה נרגש מדי. ואז כשאמרתי לו שבת שבע לא 
הולכת לבית ספר והוא יצטרך לנסוע באוטובוס לבד, אז הוא לא רצה והוא התחיל לבכות 

שהוא לא רוצה ללכת, ולמה בת שבע לא יכולה ללכת איתו? והוא לא אוהב ללכת לבד.

אז אמרתי: ״יש לי רעיון, אתה יכול לנסוע באוטובוס עם מירה )חברה של בת שבע(״. הם 
גרים ברמת אשכול, לא כל כך קרוב אלינו, אלא יותר קרוב לטובי )בסנהדריה(. יש להם 
תחנת אוטובוס ממש ליד הבית שלהם, קו 39, האוטובוס נוסע בסופו של דבר לבית וגן 
ובדרך הוא עובר את התחנה המרכזית ואת התחנה בקרית משה )איפה שצבי לומד(, 
נוסע מאוד   28 ואילו קו  אבל האוטובוס עובר קודם כל ברחבי העיר. זו נסיעה ארוכה, 
ישיר, נסיעה הרבה יותר קצרה, אבל בגלל שהם גרים שם, הם יוצאים, אתם יודעים, 15 

דקות קודם, והם לוקחים את קו 39, מירה ואחותה.

אז אמרתי לצבי, ״אתה יודע, אתה יכול לנסוע איתם. אתה יכול ללכת לבית שלהם וכולכם 
תיסעו יחד בקו 39 לאותה תחנת אוטובוס, ומירה תחצה איתך רחוב אחד ואתה תמשיך 
ללכת משם לבד״. התקשרתי לאמא של מירה והיא אמרה: ״בסדר, אבל תדאגי שהוא יגיע 
בזמן, כי הם צריכות לצאת מוקדם יותר והם לא אוהבות לאחר. ואם הם מפספסות את 
האוטובוס, הן מאחרות״ היא אמרה שהוא חייב להיות שם עד 7:10. לבסוף, החזקתי אותו 

בבית שעה וכשהוא עזב, הוא נראה בסדר.

״איפה צבי? הבנות שלי  ואז ב-7:30, אני מקבלת טלפון מאמא של מירה. היא אמרה: 
יאחרו לבית הספר והן רוצות ללכת כבר״. אז אמרתי: ״מה?! שלחתי אותו לפני חצי שעה״. 
אז היא אמרה: ״טוב, הוא לא הגיע לכאן והם חיכו לו. והם יצאו החוצה לחכות לו. והם 
אז  כאן״.  לא  והוא  אותו בכל מקום.  חיפשו  והם  ובחזרה.  הבית שלכם  עד  הלכו כמעט 

אמרתי: ״אני לא יכולה להבין את זה״. דאגתי, אתם יודעים, מה יכול היה לקרות לו?

וכך היא אמרה: ״אולי הוא עלה על אוטובוס 39, אולי הוא ראה שהם לא שם ואז הוא פשוט 
טוב  כך  כל  לא  הוא  כי  זה,  את  יעשה  שהוא  האמנתי  לא  לאוטובוס״.  ועלה  בתחנה  חיכה 
במספרים והוא לא מכיר את קו 39 ויש עוד אוטובוסים שעוצרים בתחנה, גם קו 2 עוצר באותה 
תחנה ויכולתי לדמיין אותו עולה עליו בטעות. היה לי את הפחד הזה שהוא נמצא באוטובוס 
קו 2 בטעות, שהתחנה האחרונה שלו היא בשער יפו. יכולתי לדמיין אותו בשער יפו ב-7:30 
בבוקר, במקום בֶחייֶדר, באמת דאגתי, אבל אמרתי לה: ״תשלחי את הבנות שלך. הם צריכים 

ללכת כבר ואני אנסה למצוא אותו״. אז זו הייתה דילמה. לא הצלחתי להבין מה קרה לו. 

יוצא  בֶחייֶדר אין טלפון ליד המקום שבו צבי נמצא, אז התקשרנו לאחד המורים לפני שהוא 
מביתו ובקשנו שהוא יחפש אם צבי בֶחייֶדר, ובין אם הוא נמצא שם ובין אם לא, שיתקשר אלינו. 
כעבור שעה קלה קיבלנו שיחת טלפון. הוא היה שם, צבי. המורה הביא אותו למשרד והוא ניגש 
לטלפון מצחקק: ״מה קרה?״. צבי החליט שהוא לא רוצה ללכת עם מירה, שהוא ילך לבד. הוא 
אפילו לא הלך לאוטובוס קו 39, הוא הלך לבדו לאוטובוס קו 28 והוא עלה על האוטובוס והלך.

יודעים, דאגנו,  אז היינו מאוד גאים בו. כלומר, כעסנו עליו שהוא עשה דבר כזה ואתם 
אבל זה מראה שיש לו אמון בעצמו ושהוא יכול לעשות את זה. וכך הוא הלך כל השבועיים 
שבת-שבע הייתה חולה. הוא נסע בעצמו באוטובוס, ושנאתי את זה. תמיד פחדתי כל כך, 
והיו יומיים שירד גשם שוטף, וכשיורד גשם, קשה לראות את המכוניות ולא תמיד מסובבים 
את הראש כדי להסתכל היטב כי יש לו מעיל ואני לא יודעת. הייתי מאוד... אבל הוא בסדר. 
כלומר, יש לו יותר אמון בעצמו, אני מניחה, ממני. ועכשיו כשבת שבע חזרה ללימודים, אני 

מרגישה הרבה יותר הקלה.

בחזרה הביתה מהלימודים, בת שבע חוזרת הביתה באוטובוס וצבי עדיין חוזר בהסעה 
ההיא שמשאירה אותו מעבר לרחוב, ואני לא פוגשת אותו יותר, אני אומרת לו שהוא צריך 
לבקש מהאנשים שיורדים מהאוטובוס, לחצות אותו את הכביש. הוא תמיד צריך לחצות 
עם מבוגר ואני משאירה לו את זה. אני תלויה בו. אני מאמינה לו שהוא לא יעבור לבד. 
אני חושבת שהחדרתי בו את הפחד שזה רחוב די סואן. לפעמים אני הולכת, אם הוא לא 
מגיע בזמן, אני חושבת שאולי הוא נבוך מכדי לבקש ממישהו, או שאף אחד לא היה שם. 
אתם יודעים, ואני מתכננת ללכת לשם ולחצות איתו, אבל הוא חוזר הביתה כל יום בסדר. 

ֿ

בת שבע וצבי נוסעים השנה לבית הספר באוטובוס. בשנה שעברה אלי היה נוסע עם צבי 
כי הוא לימד בֶחייֶדר )תלמוד תורה ״מורשה״( באותו זמן שצבי היה צריך להיות שם. לבת 
שבע היה טרמפ כל בוקר ולא הייתי צריכה לדאוג לכלום. צבי היה חוזר הביתה בהסעה 

שנוסעת לבית אל והורידה אותו על הכביש הראשי ואני הלכתי לפגוש אותו. 

השנה, אלי מלמד בֶחייֶדר רק אחר הצהריים. הוא לומד השנה בגאולה בתכנית ייחודית 
מאוד  והוא  לזה  נכנס  והוא  מיוחד  דבר  זה  אליה.  להיכנס  קשה  שממש  ואינטנסיבית 
מתרגש. בכל מקרה, הוא לא הולך לֶחייֶדר בבוקר, הוא הולך לשם רק אחר הצהריים, אז 

השנה בת שבע וצבי נוסעים לבד באוטובוס. 

לפני שאתה בן חמש, אתה לא צריך לשלם על הנסיעה באוטובוס, ולבת שבע יש כרטיסיה 
והיא וצבי הולכים ביחד ועולים לאוטובוס. הבית ספר של בת שבע לא כל כך רחוק מתחנת 
יודעים, יש לה קצת הליכה, אבל הֶחייֶדר של צבי רחוק מאוד, זה בערך  האוטובוס. אתם 
10 דקות הליכה מתחנת האוטובוס, זה לא קרוב בכלל, והוא צריך ללכת. אז רחוב אחד 
הם חוצים יחד ואז כל השאר... ויש רחוב ענק מול הישיבה של אלי, רחוב סואן מאוד שצבי 
חוצה אותו בעצמו ועוד שני רחובות קטנים יותר - רחוב אחד, לא כל כך קטן שצבי מסתדר 
בעצמו, ואם הוא מגיע בזמן, יש סיירת בית ספר )זהירות בדרכים( ברחוב הראשי, אני לא 
יודעת, אני לא יודעת מה הוא עושה, אני לא רואה, אני לא יודעת, אבל הוא הולך לבד אחרי 

שבת-שבע עוזבת אותו, הוא הולך לבד.

עד עכשיו הוא הולך וחוזר הביתה כל יום, אבל אני שונאת את זה, אני מפחדת כל כך, אני 
כל כך לחוצה. הוא עוד לא בן חמש, אתם יודעים, הוא בן ארבע ועשרה חודשים והוא הולך 
וחוצה רחובות. אבל מה יכולתי לעשות? עכשיו, הייתה לי בעיה מאוד גדולה כשבת-שבע 
העזתי  לא  שבע  את בת  לבד?!  לאוטובוס  אותו  לשלוח  כי  ילך?  הוא  איך  חולה,  הייתה 
לשלוח לאוטובוס לבד עד הקיץ האחרון, כשהיא הייתה בת שש וחצי, היא נסעה לקייטנה 
עם קו 4. אין קל מזה, כי אין רחובות לחצות, זה הכי קרוב לבית שלנו. זה ממש כאן, אתם 

יודעים. אז זה הרגע שבו שלחתי אותה לראשונה, רק בקיץ האחרון. 

לשלוח את צבי לבד לאוטובוס קו 28 בשעות העומס של הבוקר, עם כל המבוגרים, אתם 
יודעים, כל האנשים עצבניים ודוחפים ומושכים בחופזה ולא מסתכלים ולא אכפת. וברחוב 
הראשי ועולים לאוטובוס, וזה תמיד צפוף, אתם יודעים, סרדינים. ואז צריך לוודא שהוא 
יודע מתי לרדת, איפה ללחוץ על הכפתור. הוא צריך ללחוץ על הכפתור בעצמו או לבקש 
ממישהו, כי הוא לא יכול להגיע, ואז הוא צריך לרדת מהאוטובוס וללכת את כל הדרך 

מתחנת האוטובוס אל הֶחייֶדר. זה באמת דבר גדול. 

בכל מקרה, כשבת שבע חלתה, לא ידעתי איך אשלח את צבי לבית הספר, אז חשבנו 
״טוב, יש לבת שבע וירוס, זה רק יום אחד שהיא נעדרת מבית ספר״, אז שכנענו את צבי 
לנסוע בעצמו, ואלי נסע באוטובוס אחריו כדי לוודא שהוא הגיע לשם. זה היה יום שישי, 
בימי שישי אלי כן הולך לֶחייֶדר, אבל הוא לא רצה ללכת עם צבי, כדי לראות אם הוא יכול 
לעשות את זה בעצמו. אבל צבי נבהל והוא אמר: ״לא, אני לא רוצה״ ושהוא הולך ללכת 
לאיבוד והוא לא יודע, אבל אנחנו, אתם יודעים, אמרנו, ״אתה יכול, ואתה צריך להתרגל 
לזה״ וקצת הכרחנו אותו והוא הלך, והוא בא, הוא היה בסדר והוא היה כל כך גאה בעצמו 
כשחזר הביתה. הוא היה כמו ברקיע השביעי, אתם יודעים? הוא עשה את זה בעצמו והוא 
הלך בעצמו והוא לא הלך לאיבוד. אבל הוא הבהיר מאוד טוב, שהוא לא הולך לעשות את 
זה שוב. הוא עשה את זה פעם אחת וזה הכל. הוא הראה לנו שהוא יכול לעשות את זה, 

אבל אין לו שום כוונה לעשות את זה שוב.

בפעם השנייה שבת-שבע חלתה, זה היה יום ההולדת של צבי )א׳ חשוון( ואתם יודעים, הוא 
התעורר מוקדם. הוא לא הצליח לישון. הוא התעורר בחמש בבוקר, הוא כל כך התרגש. 
הייתה  שזו  חושבת  אני  שלו.  ההולדת  יום  ממתנות  אחת  את  לו  הגשתי  כשהתעוררתי, 
האהובה עליו ביותר - כרטיסיה. העובדה שהוא בן חמש ועכשיו הוא מקבל כרטיסיה והוא 
צריך לשלם על עצמו באוטובוס. הוא היה נפעם. הוא לא הפסיק לצחוק. הוא היה כל כך 
שמח וכל כך גאה. וקניתי לו גם ארנק לשים בו את הכרטיסיה שלא תאבד והוא לובש 
אותו כל יום. צבי ממש התרגש, עד עד רבע לשש הוא היה כולו לבוש ומוכן ללכת והוא 

איפה צבי?
דינה הורביץ

מתוך הקלטה להוריה

תקופת פאג״י
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ד׳ אדר א׳

לאבא ואמא ואורי שלום,
התלבטתי אם לכתוב באנגלית או בעברית, אבל כרגע גמרתי מכתב להורי באנגלית 

וראיתי את כתב היד, שמשום מה התדרדר מאוד. ריחמתי עליכם...

כאן הכל בסדר. בעצם חל רפיון מסוים בכתיבה שלי אליכם, עקב הידיעה שממילא לא 
תקבלו את המכתבים מיד, ומי יודע איפה אתם ואיך ומתי ישתמר הקשר, אבל כשנודע 
לי שמישהו נוסע מחר לאמריקה, חזר אלי המרץ וגייסתי את כל המשפחה לכתוב. ארי 

גם אמר שיביא מכתבים, אז יהיה לכם שמח.

לנחמה יצא שן!! בשעה טובה ומוצלחת, וגם היא תפסה סוף סוף את הפטנט וזוחלת 
לכל אורכו ורוחבו של הבית, ולאחרונה היא למדה לעמוד )הורדנו את המיזרון( וגם 
להתיישב ממצב של זחילה. איזו גאונית! אני מכל מקום מאושרת ממנה. כרגע נחמה 
ישנה, היא קיבלה את החיסון השני לפני כמה ימים והכל עבר בלי תגובה חריפה מדי. 

חדשות משמחות מאוד: ל Joy נולד בן!!!! ... ועוד אי הבנה שאני צריכה לתקן. נכון מסרתי 
לכם שלפנינה ויוסף זיני נולד בן? אז לא, זו בת. וכך קרה הדבר, כשאלי מסר לי שבצלאל 
סיפר בֶחייֶדר שאמו נסעה לבית חולים, חיכיתי קצת ולא יכולתי להתאפק - התקשרתי 
לבית החולים ושאלתי מה נולד לפנינה זיני. שמעתי שהאחות הלכה ושאלה וכעבור קצת 
זמן חזרה ואמרה לי ״בן״. מאוד שמחתי ואמרתי לבת שבע שהיא תמסור לשפרה נשיקת 

מזל טוב ממני על הולדת האח, 
וכנ״ל לצבי לבצלאל. 

ספר  מבית  חזרה  שבע  בת 
מרוגזת עלי: ״יש לה תינוקת!״.
שרק  להם  להרצות  התחלתי 
יש תינוקת, זה לא  בגלל שלנו 
יש  תינוקת,  יש  שלכולם  אומר 
גם תינוקות זכרים בעולם וכזה 
שבע  בת  ובצלאל.  לשפרה  יש 
שמעתי  ״אבל  בשלה:  עמדה 
שהיא אמרה למורה שיש להם 

אחות!״

לעניין  התקשר  כשיוסף  כך,  אחר  ובאמת   - עצמי  הבטחון  אצלי  להתערער  התחיל  אז 
מסוים, שאלתי אותו סוף סוף אם זה בן או בת? והוא אמר לי שפעם אחרונה שהוא ראה 
)לפני כשעתיים( זו הייתה בת, אבל הוא מוכן לבדוק שוב. ובכן לבת שלהם קוראים אורה. 

אתמול היה הקידוש והלכנו ברגל מכאן. מאוד נהננו.  ...

וכולם בריאים ברוך השם. משהו מצחיק שצבי אמר: ״היום למדנו  טובי מרגישה בסדר 
על הבור״ שאלתי: ״איזה בור?״ )חשבתי בעקבות פרשת משפטים על מכשול בדרך וכו׳( 

צבי ענה: ״על הבור הזה, את יודעת״ 
״לא, אני לא יודעת״ עניתי

״שכל הילדים היו בבור״ הוא ענה
״באמת? למה? מי? איך?״ שאלתי

צבי ענה: ״אוף!! כל הילדים היו בבור - רק משה והילדות לא!״
אז הבנתי: ״צבי, לא בור - ביאור!״

הם למדו פרשת שמות. זה לא יוצא טוב על הנייר, אבל זה היה מאוד מאוד מצחיק במקום.
טוב, אני אסיים כי יש לי כביסה לתלות וארוחת צהריים להכין. 

תהנו מהחיים שלכם - ותצליחו!ֿ
באהבהֿ

דינה

תקופת פאג״יתקופת פאג״י

דינה הייתה מאוד מודאגת, לפתע אלי נעלם לה, לאחר חיפושים 
רבים נמצאה האבידה רדומה על ספסל בגן ציבורי

יהושוע וציפי כי טוב
השכנים בפאג״י

החמודה,  שבע  בת  יחדיו.  גידלנו  הרכים  הילדים  את  חלקנו,  מנת  היו  למכביר  חוויות 
שנינו  היינו  לעולם, מפני שתמיד  נשכח  לא  פאג״י,  וצביקה המתולתל. גם את שכונתנו 

חריגים ושונים מהאנשים שגרו בשכונה, מריצה ומגרטה, מליצ׳וט ומחוה לאה.

לכל בן אדם שגעונות משלו, לא נשכח את הצבעים ששלטו בקירות ביתם, צבעי הכחול והירוק.

אנשים מיוחדים הם היו, עד כדי כך שאפילו את המפתח לדירתם לא היה להם. תמיד 
ביתם היה פתוח לכל דיכפין. דלתם הייתה פתוחה לאורחים כביתו של אברהם אבינו ע״ה.

דוד יסול, קרוב משפחתה של דינה, היה מגיע כמעט כל יום אחר הצהריים, ארלין, בת 
דודתה של דינה, הייתה בת בית אצלם. משפחת זיני ועוד הרבה חברים.

חיוך עולה על פנינו בזוכרנו שבאחד הימים דינה הייתה מאוד מודאגת, כי לפתע אלי נעלם 
לה, לאחר חיפושים רבים נמצאה האבידה רדומה על ספסל בגן ציבורי ברמת אשכול.

דבי ישבה עמנו שעה ארוכה, סיפרה חוויות, עודדה, הצחיקה, 
ולקחה עימה נתח רציני מהכאב.

נחמה הורביץ
גיסה של אלי 

מי יכול ויודע לתאר את אישיותם רבת האנפין והגוונים? את היופי הפנימי שפרץ החוצה 
יקרות? את הנעימות הפקחות, הטוב, האהבה הגדולה, שמחת החיים, האמונה,  באור 
החוסן, חוש ההומור, האידיאליזם, המסירות... אהבת התורה הענקית של שניהם, שהייתה 
בראש מעייניהם. אפשר לספר מעט מפה ומשם. אולי מבין כולם ניתן יהיה לחבר נקודה 

לנקודה, וקו לקו, לצייר רמז לדמותם.

כשדוד )אח של אלי( ואני גרנו תקופה בסנהדריה, קרוב לביתם של אלי ודבי, זכינו להיות 
עימם רבות. משפחה עליזה ביותר. הם היו שקועים בגידול ילדיהם. היו כל כך גאים בהם. 
בת שבע הבכורה הנערצת עם שתי קוקיות. צבי המתוק עם פנים מאירות, וחן בלתי רגיל, 
ונחמה המצחיקולה, שהייתה בת שנתיים, והייתה דובי לא לא למופת. שולמית היפיפיה, 

נולדה אחר כך.....
׳מרכז׳. היו לו סיפורים מתוקים על תלמידיו, ואתגריו. היה  אלי היה הרב׳ה בֶחייֶדר של 
ברור שהוא משקיע המון המון מחשבה על אופן הנחלת הלימוד, ומחשבה רבה על כל 
תלמיד ותלמיד. הוא התייחס לתפקידו בכובד ראש כתפקיד רב אחריות. נראה היה שהוא 

השקיע לפחות כמו מסירת שיעור לבחורים בישיבה.

שהוא  המהר״ל,  בתורת  נושאים  של  מפתח  ובו  כרס,  עב  קלסר  לדוד  שלח  הוא  פעם 
ערך. ובו מסודרים דברי המהר״ל לפי נושאים מוגדרים. דוד התפעל כל כך מההשקעה 

ומהידיעות המדהימות והמסודרות.

הידיעות  כל  את  לי  סיפרה  היא  המשפחה.  של  הקלעים  למאחורי  אותי  הכניסה  דבי 
הסודיות וההיסטוריה. דברים שגרמו לי להרגיש ב״עניינים״. שניהם היו כל כך טאקטיים 

ונבונים וידעו איך לתקשר ברמה בלתי מצויה.

דוד מתרפק מאוד על השיחות עם אחיו אלי. עד עכשיו הוא לא מצא לו תחליף. הוא יזם 
ובמאור  בסבלנות  ופיקחות,  בחכמה  והאיר,  העיר  אמת,  הקשבת  הקשיב  עמו,  שיחות 
אותו,  וכיבדו  אהבו  אותו,  שהבינו  הרגשה  עם  יצא  דוד  כזאת,  שיחה  כל  בסוף  פנים. 

והחכימו אותו מאוד.

מי  כל  מיוחד.  קסם  לה  היה  האדם.  נפש  והבנת  הקשבה  כישורי  הייתה בעלת  דבי  גם 
הבורקות  העיניים  חן,  של  מדהימים  מינונים  היופי,  הגובה,  הוקסם.  עימה,  במגע  שבא 

בהתלהבות... היה להם כושר סיפור מגי.

אלי היה מספר סיפורים שמטרתם הייתה לחנך, ללמד, לגרום להבנה. והכל, מתובל בהומור 
הנפלא שלו. דבי הייתה אשפית הסיפורים. היא ידעה לתאר אירוע יום-יומי באופן שריתק 

את השומעים, כאילו מדובר בסיפור מתח. נקודת המבט שלה הייתה תמיד מקורית.

הייתה  שלה  הענווה  כולם.  את  אחריה  סחף  שבעיניה,  והאור  שלה  הפעמונים  צחוק 
מיוחדת במינה. השם חנן אותה במתנות רבות ומיוחדות. כישרונות שכליים גאונים, הבנה 
מוזיקליות, אומנית בעלת ידי זהב. היא בנתה את עצמה ועברה כברת דרך ארוכה, עד 
שזכתה לבית של תורה. ולמרות כל זאת התנהלה בעממיות ולא החזיקה מעצמה. ולא 

נרתעה מלהציג את חולשותיה.

יש לי מתנות יקרות שהיא יצרה במו ידיה. היא סרגה שמיכה לכבוד הולדת יצחק מרדכי, 
בכורנו, עשויה שלושה צבעים. כיוון שלא יכלה לדעת את מין היילוד... ועמו צירפה ליצן 
מקסים, שסרגה מאותם חוטי צמר. על המיטה בחדר הילדים, הייתה רכבת של כריות, 

כולל קטר, קרונות, וגלגלים. כולו עשוי בדים צבעוניים. היא הייתה כל כך יצירתית! 

אלי ודבי עברו שלל ניסיונות לא פשוטים בכלל, בחייהם הקצרים. אתגרים רפואיים רבים, 
מעברי דירות ועיסוקים, ועוד כהנה וכהנה. עם כל גל שעבר עליהם, אזרו כוחות, ובכוחות 
משותפים, ותמיכה הדדית של זוגיות מופלאה, הם צלחו כל מכשול. אחרי כל נפילה, קמו 
והתגברו בצורה מעוררת התפעלות. הם השתמשו בניסיונות שלהם, כדי לעודד אחרים 
מניסיונם ולהעניק להם כוח. אחרי שעברתי מספר הפלות ברצף, דבי ישבה עמנו שעה 

ארוכה, סיפרה חוויות, עודדה, הצחיקה, ולקחה עימה נתח רציני מהכאב.

היו פעמים שדבי כל כך נסחפה לתוך בעיותיהם של חברות, עד ששכחה מכל דבר אחר. 
לילה אחד, כשאלי ודבי גרו בשכונת פאג״י, קיבלנו טלפון בהול מאלי בערך בשעה אחת 
יודע איפה  לפנות בוקר ״דבי אצלכם?״ בעלי שקם משנתו ענה ״מה פתאום! אתה לא 
היא?״ אלי סיפר שדבי יצאה שלוש שעות קודם ללוות חברה ולא חזרה. אלי היה על סף 
כי  יכל לצאת לחפש אחריה  לא  הוא  ועמד להתקשר למשטרה.  היסטריה מרוב דאגה 

הילדים היו קטנים. 

בעלי התלבש ויצא לדרך. באותם ימים לא היו לנו רכבים ובעלי חיפש את דבי כל הדרך 
עד לביתם. כשהגיע לביתם, יצא אלי לחפש. בשלב כלשהו דבי חזרה הביתה והופתעה 

למצוא את גיסה עושה ביבייסיטר על הילדים שלה.

לאחר שגיסה ובעלה סיימו ל״הוכיח״ אותה )בלשון המעטה(, הם שאלו לאן היא נעלמה? 
דבי הסבירה שחשבה שאלי ישן ולכן לא ידאג לה, ולעומת זאת, לחברה שאותה ליוותה 
לה  לתת  אותה בלי  להשאיר  מסוגלת  הייתה  לא  ודבי  אותה  היו בעיות שמאוד הטרידו 

הזדמנות להתפרק מצערה.

אלי היה מאוד מודאג, דבי נעלמה לו
טובי )הורביץ( ניימן

אחות של אלי, גיסה וחברה טובה של דינה

תקופת פאג״י

שאלתי מה נולד לכם? והוא אמר לי שפעם אחרונה שהוא ראה 
)לפני שעתיים( זו הייתה בת, אבל הוא מוכן לבדוק שוב

דינה הורביץ
מכתב להוריו של אלי ששהו באמריקה לתקופה קצרה 

השכנה מפג״י מספרת איך שהוקסמה מדינה
חני ביר

את דינה היקרה היכרנו לראשונה כשגרנו בשכונה הנוסטלגית של פאגי סנהדריה. אלי 
ודינה גרו בקומת קרקע עם חצר קטנה שפנתה למעבר בין הבניינים שלנו, כך שפעמים 
עם  והאצילית  הגבוהה  הצעירה,  באישה  נתקלתי  מהבית,  חזור  או  הלוך  בדרכי  רבות 
וחיננית,  יפה  נסיכה  ממנה,  והוקסמתי  סביבתה,  כל  ואת  אותה  שהאיר  הגדול  החיוך 

מלאת חלומות ושאיפות.

דינה עבדה אז כמורה מצליחה לפסנתר. שיתפתי אותה ברצוני גם ללמד פסנתר והיא מייד 
נרתמה לעזור. דינה כיוונה אותי לספרים טובים של הדרכה למורה מתחילה לפסנתר, 
ובלי להסס, היא העבירה לי שלוש מהתלמידות שלה)!( וגם נתנה לי ללמד את בת שבע 

הקטנה, כדי שאוכל מיד להיכנס לעניינים. 

לעולם לא אשכח כמה היא שמחה והתרגשה כשנולדה לה שולמית היקרה .כשביקרתי 
מתאים  שם  של  בחיפוש  אותי  שיתפה  דינה  וגן,  בבית  עוד  אז  ההחלמה,  בבית  אותה 
יפה ביותר שמופיע בתורה הקדושה. כשעלה השם  לתינוקת המתוקה. היא רצתה שם 
והיא הרגישה שזה השם הנאה  נדלק אצלה האור  שולמית, משיר השירים של שלמה, 
לעולם, במידה  ילדים  עוד  נפשה, להביא  לא אשכח גם את מסירות  לילדתה האהובה. 

גדושה של אמונה.

ונחמה  פעם, בשמחות של דוד  מידי  להיפגש  שונות, המשכנו  לשכונות  לאחר שעברנו 
היקרים, ותמיד היה מרגש לראות מחדש את פניה המאירות.

אירוע  בכל  המשפחה.  כל  והערצת  לאהבת  ומושא  וסבתא,  סבא  גאוות  היו  הם 
משפחתיהם לקחו אחריות והובילו כל מהלך, בטוב טעם ובעצה נכונה, בחיבוק הענק 
שלהם השכילו לתת לכולם כוח. הגעגועים רק מתגברים והולכים. הם כל כך חסרים!!! 
אך משמח אותנו כל כך לראות אתכם, בבואות של תכונות שונות של הוריכם, והילדים 

המדהימים שלכם, בכלל...

אנו מתפללים לגאולה בקרוב ולתחיית המתים. ומייחלים למפגש מחדש של כל היקרים 
במשפחה..

אוהבת מאוד מאוד,
נחמה
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היי היום יום רביעי, שבוע שעבר ביום שישי זה היה ל״ג בעומר, היום הולדת של נחמה, 
הבנות הכינו לה מסיבת יום הולדת, חשבתי שזה יכל להיות נחמד שאקליט 
לכם את המסיבה. הם עשו הרבה חזרות, והטעות שלי הייתה שלא הקלטתי 
ובת שבע  עדינה  אסון.  היה  כי זה  לדבר האמיתי,  עד  וחיכיתי  את החזרות 
נקלעו לריב גדול )אתם כנראה יכולים לשמוע את זה( ונחמה הייתה אומללה 

כל הזמן. וזה בכלל לא היה הצלחה. ככה זה תמיד עם ילדים, אתה מתכנן משהו ואז זה 
לא מצליח. בכל מקרה נחמה מאוד אהבה את זה, אבל בקלטת זה נשמע כמו אזור אסון, 

אבל זה היה בסדר. 

בכל מקרה. עכשיו חלפו כמה ימים וכל הילדים בשכונה עומדים כאן ובוהים בי בגלל שאני 
מדברת לעצמי בקול. אני יושבת על המרפסת, בגלל זה כולם מסתכלים עליי. זה יום כל 
כך יפה שלא מתחשק לי להיות בפנים. נחמה כאן איתי, אז היא עושה רעש ומנסה לשחק 
עם הטייפ, אז אולי תשמעו אותה ברקע. היא כזו חמודה. השכנים שלי מסתכלים עליי והם 
מעולם לא ראו טייפ לפני כן. אחד מהם מנסה להסביר לשני מה אני עושה. האם אתם 
יכולים לשמוע אותם ברקע? הם מדברים ומנחשים מה אני עושה. אתם שומעים אותם? 

בשישי בלילה הלכנו להורים של אלי ולכבוד יום ההולדת של נחמה, הכנתי את העוגה 
הזו שאתם תראו אותה בתמונות. כנראה שלא תדעו מה זה, זה היה הרעיון של בת שבע, 
הכנתי עוגה ואז חתכתי אותה לצורת להבה של מדורה והשתמשתי בצבעי המאכל שלי, 
הכנתי ציפוי וצבעתי אותו, נראה ממש נחמד. והלהבה עצמה - הכנתי ציפוי צהוב וורוד 
וכתום, אבל בת שבע אמרה שאני חייבת באמצע כחול, כי בכל המדורות יש באמצע, היא 
הבחינה במדורות, יש להם באמצע כחול. לחלק התחתון, שהם בולי העץ, אז שמתי ציפוי 
לבן ואז לקחתי חפיסת שוקולד ועם קולפן גזר קלפתי את השוקולד, אז זה נכנס לתוך 
יפה. זו באמת  והן נכנסו לבולי עץ. זו באמת עוגה  המערבולות האלה שנראות עגולות 

הייתה יצירת אמנות. זה ממש נחמד ...

שיעורי הפסנתר שדינה מעבירה בפאג״י

לסנן  חייבת  אני  תלמידים.  הרבה  כך  כל  לי  יש  פנטסטית.  בצורה  הולכים  השיעורים 
תלמידים. יש לי יותר מדי. זו הייתה התחלה איטית בתחילת השנה, אבל עכשיו זה כאילו 
אתה בונה מוניטין ואני חושבת שאני מורה טובה ואני נהנית ממה שאני עושה. ויש הרבה, 
ללמד  אוהבת  אני  זמן.  לי  ואין  מתעניינים  מאוד  שמאוד  אנשים  הרבה  יש  לאוזן,  מפה 

שיעורים, אבל המטרה שלי היא לא להרוויח טונות של כסף. אני גם האמא. 

כל הרעיון הוא שאני עוזרת לפרנס את המשפחה, אבל אני לא רוצה לקחת על עצמי יותר 
מדי עד כדי כך שלא אהיה פנויה לילדים. עכשיו אני מלמדת שני בקרים ושני אחה״צ וזה 
מספיק. כמו כן, אם אעשה את זה יותר מדי, אני אתחיל להיות ממש חולה מזה, אני לא 

אהנה מזה יותר. זה פשוט יהיה מעצבן, אני לא אעמוד בזה יותר, אז ככה זה די נחמד. 

שאלתם איך היה הרסיטל שלי, אז זה היה בסדר, ארלין הייתה כאן ואני עיצבתי את הסלון 
גאס  שגברת  כמו  בדיוק  ועוגיות,  קראנץ׳  הכנתי  והכסאות,  שהשולחן  היכן  ובמסדרון, 
נהגה לעשות. חלק מהתלמידים סירבו לנגן, גם חלק מהבוגרים לא רצו לנגן. ורק חמש 
תלמידות ניגנו והם לא ניגנו כל כך טוב. אני חייבת להודות שזה היה די בלגן, אבל ההורים, 

הכי חשוב, ההורים מאוד נהנו. 

ארלין הייתה כדי לתת לי ביקורת. היא ראתה מה התלמידים שלי מנגנים טוב ומה לא 
השנה  בסוף  הופעה.  לקראת  משהו  עושים  שהם  ירגישו  שהילדים  חשוב  היה  זה  טוב. 
יודעת, אני צריכה להשיג שופט  אני רוצה לעשות להם משהו כמו אודישן, אבל אני לא 
ומורה לפסנתר ואני לא ממש מכירה עוד מורים לפסנתר. יש לי חברה אחת שהיא מורה 
לפסנתר, שגרה בטלז סטון ועוד חברה שגרה בנווה אילן וצריך להתחיל לבקש ממישהו 

לבוא, אז אני לא יודעת בדיוק מה יהיה. 

מסיבת יום הולדת שנה לנחמה בפאג״י

דינה הורביץ
מתוך הקלטה להוריה בשנה האחרונה בשכונת פאג״י - תשמ״א 1981

תקופת פאג״יתקופת פאג״יתקופת פאג״י

https://www.lizkor.net/post/%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%92-%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%9A-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C
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תקופת פאג״י

מה מתפלל ה׳ כשאנו מתפללים על הגשם?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״תורה ומדע״

כאשר היה בני בן שנתיים וחצי לערך, יצאתי ִאתו ועם בתי אל החצר, לברך על הגשם 
שירד בחוץ בעוצמה רבה. יש תפילה כזו. התפתח שם דיון מעמיק בין הילדים: 

בתי שאלה: ״מה מתפלל ה׳ עכשיו, כשאנו מתפללים על הגשם?״. הבן שלי, ברצינות רבה 
ה!״. והדיון המשיך: ״מה, אתה רוצה לומר לי, שלה׳  ובכובד ראש, הסביר לה ש ״לה׳ אין ֶפּ

אין פרצוף!?״ והבן שלי ענה לה: ״לא, יש לו רק יד ובטן״.

יד כדי לפתוח את המים״.  ״הוא צריך   – והתשובה  ובטן?״ שואלת היא,  יד  ״ולמה הוא צריך 
״ולמה הוא צריך בטן?״ והקטן בשלו – ״מה זאת אומרת, לאיפה תהיה מחוברת היד שלו?״.

הרב אלי מספר על הכנסת אורחים שערך לו תלמידו בן השלוש

הרב אלי הורביץ

הכנסת  על  אותם  לימדתי  השיעורים  באחד  תורה,  בתלמוד  קטנים  ילדים  לימדתי 
אורחים של אברהם אבינו. לאחר זמן הלכתי פעם לבקר חבר, שהבן שלו לומד בכתתי. 

דפקתי בדלת, והילד בן השלוש פתח את הדלת. 

שאלתי: ״אבא בבית?״
- ״לא, הוא ישן״.

- ״טוב אני אבוא פעם אחרת״.
ואז הילד הסתכל אלי בעיני מלאך ואמר לי: ״הרב ייכנס״.

ממש לא יכולתי לסרב, לא יכולתי לשבור את לבו, לב של מלאך. נכנסתי. ואז אני שומע 
ְמַדֵדה  חוזר  הילד  ולאחר כמה דקות  מן המטבח,  הבוקעים  מוזרים  צלילים  מיני  כל 
מכובד המשקל שהוא סוחב, ומניח ְלַפַני קערה ענקית עם חמש חבילות מרגרינה, שני 

קרפיונים קפואים וראש כרוב אדום, ואומר: ״הרב יאכל...״. 

הטוב הזה, האהבת חסד הזו - זה זרעו של אברהם אבינו״. הרב לימד אותנו שבילד הזה ובהכנסת 
אורחים הילדותית שלו התגלתה ה״אברהמיות הטבועה בכולנו בצורה הטבעית והפשוטה ביותר.

שומע  ואני  דקות  חמש  חולפות  לא  להפסקה.  יצאו  הילדים 
צרחות אימה נוראיות. אני רץ החוצה ומגלה לחרדתי

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

וולנסקי שליט״א הזמין אותי לביתו  ילדים בגיל שלוש, אך הרב עודד  לא חשבתי ללמד 
וביאר לי מה משמעותם העמוקה של דברי חז״ל על כך שהבל פיהם של תינוקות של בית 

י עֹוְלִלים ְויְנִקים ְיַסְדתּֿ עז״  רבן אין בו חטא: ומה פירוש הפסוק ״ִמִפּ

הוא הרצה לפניי דרשות עמוקות בהבנת מושג תום הילדות, איזו קדושה עילאית טמונה 
ומייסדת את האומה לדורותיה,  ובונה  בנשמות הטהורות הללו, קדושה שחובקת עולם 

ואני השתכנעתי מדבריו. 

ביום הראשון הגעתי ל׳תלמוד תורה: ומצאתי מולי שישה - עשר ילדים מתוקים. אני יושב 
ומספר להם על אברהם אבינו, על איך שהכול התחיל ממנו. אני ממשיך ומספר והילדים 
יושבים מולי מרותקים, ובתוכם ילד אחד שמאזין לי בעיניים נוצצות ובולע כל מילה שיוצאת 
מפי, על כל החסד הנפלא של אברהם אבינו ומידת הטוב האלוהי שמילאה את כל ישותו. 

בסוף השיעור יוצאים הילדים להפסקה. לא חולפות חמש דקות ואני שומע צרחות אימה 
נוראיות. אני רץ החוצה ומגלה לחרדתי שאותו ילד זך וטהור, שלא פספס מילה מהשיעור 
על גמילות החסד העליונה של אברהם אבינו, עבר כעת לסוגיה אחרת - סוגיית ״ַוַיְּך ֶאת 

חֹול ״ הוא חפר בור באדמה וניסה להטמין שם את ראשו של חברו. ְצִרי ַוִיְּטְמֵנהּו ַבּ ַהִמּ

הצלתי את הילד הנרדף והמסכן מיד רודפו גערתי ב׳אברהם אבינו׳ הקטן: והלכתי להגיש 
על  אחריות  עצמי  על  מקבל  שאני  לו  אמרתי  עודד.  לרב  התפטרות  מכתב 
המעשה: אם תלמיד שלי יכול אחרי שיעור נפלא כזה לבוא ולעשות דבר נורא 

כל כך, סימן הוא שאיני ראוי ללמד את ילדי ישראל תורה. 

פנה אליי הרב עודד ואמר לי ״וכי אינך יודע שקדם יצר הרע ליצר הטוב שלוש 
לי שכל מה שאומר הרב שילדים הם כל  וביאר  עשרה שנים?!״ הוא הוסיף 

כולם תום, זוך וטוהר – הכול אמת לאמיתו. זוהי תכונתו של הילד, תכונה נאה ואצילית. 

כאשר הילד הקט שומע על גמילות החסד של אברהם אבינו, הדבר מלהיב 
אותו, מעורר בקרבו איזו אמת עמוקה שטמונה בנפשו. הלימוד הזה, המפגש 
הטוב  את  הזאת,  האמת  את  מגדל  וענקיה,  האומה  אבות  עם  הזה  המטהר 
שבתוכו. מבחינה זו אכן יש כאן הבל פה שאין בו חטא. אך הילד הזה הוא קטן, 

הוא חלש וחסר דעת. 

מה פירוש הדבר שאין בו דעת? אין הכוונה לומר שהוא מטומטם, שאין שכל. הוא עשוי 
להיות ילד חכם עד מאוד אשר מבין מושגים מופשטים וידיעות מורכבות יותר מאשר אנשים 

מבוגרים רבים. מה שחסר לו הוא שיקול הדעת, גבורת הדעת וכוח ההכרעה שלה. 

הרב אלי חזר כמה פעמים על הפסוק ואז התחיל לבכות

אלעזר רוזנברג

הרב אלי לימד אותי שש שנים ברצף, כרב בגן וכמחנך. יש לי זכרונות רבים ממנו. אחד 
המיוחדים שבהם, מהגן:

הרב אלי מספר סיפורי בראשית, כשמגיע ל״ויצא יעקב מבאר שבע״ הוא חוזר כמה 
פעמים על הפסוק ואז מתחיל לבכות ״החלה הגלות...״

הרב אלי דיבר איתנו על גלות רוסיה וגלות אמריקה. אחרי התיאורים שלו, לא הצלחנו 
להבין איך יהודים באמריקה לא עולים לארץ... כשקראתי את ״ואין יותר גבעול״, זה 

הסתדר לי עם סיפור חייו.

אלה הקדושים אשר לבנו שותת דם עליהם, מיוחדים היו מאוד, כישרוניים מאוד, ענווים 
מאוד. אלה אשר לא נראו מיוחדים, אף לא ענוים, פשוט ישרים, ישרות הכוללת בתוכה 

ענווה ענקית, מיוחדות ענקית – דלית לה מדגרמה כלום.

החוט המשולש לא במהרה ינתק – יש הרגשה שחוט קושר בין אלו הקדושים, וכמו 
שאבא דיבר בסעודת פורים, בנשגבות קדושת הפורים – על הנשמות המיוחדות הללו, 
הקשורות להופעת התורה הגואלת, תורת הקץ המגולה, התורה אשר תזרח ותופיע 

עד נכון היום.

הצדיקים  – באשר  מעלה  של  בישיבה  וכמה  כמה  אחת  על  ושימשו,  עמדו  פה  ומה 
הולכים מחיל אל חיל ואין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

הד קול תורתו של הרב אלי מהדהד באוזני. הוא השקיע את כולו בתלמידים, במתיקות ובמסירות.
ר׳ הרצל וולנסקי

קדומים.  אהבת  ובזיכרון  נפש,  במעמקי  החרוטה  היקרה,  הורביץ  משפחת  לכבוד 
השמימה  בסערה  עלו  אשר  הי״ד,  ואביטל  אבי  וגיסתנו,  אחינו  על  שבעה  כשישבנו 
באישון לילה ואפלה, נכנסו הרב אלי ודינה הי״ד, וכדבר טבעי ומובן מאליו, התיישב 
הרב אלי איתי – קצת בצד – ודברנו. דברנו בשקט מלב אל לב, לב רב על תלמידו, רב 

אוהב ומסור, טבעי היה לדבר, אמיתי ופשוט.

לבד מהקשר המשפחתי – הידידות בין המשפחות והעובדה שאחותי צופיה ואני היינו 
ונחמה(, זכיתי גם להיות תלמיד של הרב אלי,  )וכן אפרת  וצבי  מקבילים לבת שבע 
אשר היה הוא מורי ורבי הראשון )באופן מיוחד נקשר הרב אלי לכיתתנו – שלוש שנים 

בגן ושלוש שנים בכיתות, עד שעבר לחברון(.

זכות  ובמסירות.  במתיקות  תלמידים,   – הילדים  בגידול  כולו  את  השקיע  אלי  הרב 
מיוחדת זכו אלו שאת יסודות אמונת ישראל ותורה הטביע בהם, בחדוות טל הילדות, 
בסיפורי תורה, בהטבעת ציור גדול ואמיתי )גם אם ילדותי( של אבות האומה, אלו אשר 

אנו מתגעגעים אליהם, ישני חברון.

הד קול תורתו מהדהד באוזני, קול מתוק – רואים אנו את הילד הקטן אברהם, מכיר 
את בוראו ומשבר את הפסילים, נכנס לכבשן האש ויוצא, וגולת הכותרת, הפסוק אשר 
הובע בנו ״ואעשך לגוי גדול״, ״ויעבור אברם )אברהם( בארץ״ – רואה אני את עדרי 
סדום  על  אברהם  תפילת  את  יצחק,  ללידת  המשתוקקת  שרה  את  יוצאים,  אברהם 
)לפחות  בנו  טבועות  כאילו  הראשון  אבינו  של  הנאצלות  מידותיו  רשעותם.  לעומת 

מבחינת הערצה ושאיפה(, הולכים אנו עם האב והבן אל הר ה׳ לבדו. 

שומע אני את הפסוק ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״. מסב אני עם חברי במסיבת 
חנוכה, בביתם בשכונת פאג״י. מביט אני בשעון, מתי כבר תגיע השעה שנקבעה בליל 
שבועות ונשב בביתו של הרב אלי ללימוד. וגם חילוץ עצמות ואהבת הטבע – טיולים 

ספונטניים ליער ירושלים – וזיכרונות אהבת קדומים מציפים את ליבי בגעגועים.

כשמתבוננים על המסירות הזו )שלא נגמרה בימים ההם, אלא הרב אלי ניצב מרחוק 
ובגרות(, מתמלאים חרדת  נערות  עד גיל  יתפתח  לאן   – לו  יעשה  ומביט לדעה מה 
פשטות  ופשוטה,  אמיתית  ענווה   – וענווה  נפש  גדלות  מכולם,  גדולה  ענווה  קודש, 

וישרות בלי כחל ושרק, זה לימוד גדול מאוד. 

)דרך אגב – זכורני שגם דינה מילאה מקום בגן(

זכיתי לראות ענווה מהי גם בסעודת פורים. שנים זכיתי לשבת ליד הרב אלי כשהיה 
רבו הקרוב של  היה  וולנסקי  עודד  )הרב  מגיע בפורים דמוקפים לסעודה אצל אבא 
הרב אלי(, הוא היה שותה ארק ושוקע בהתבוננות עמוקה, לעיתים עם חיוך קל – ובלי 

להוציא הגה, ״לך דומיה תהילה״.

כששוחחנו בשבעה על אבי ואביטל – סיפר לי הרב אלי שהוא זוכר את הברית של 
אבי ואת הדברים המיוחדים שאבא דיבר שם – והנה רכב אש וסוסי אש ודמים בדמים 
נגעו, בסערת הימים הללו, המקודשים בנוראותיהם, המיוחדים כל כך, הקוראים אותנו 
אשר  הללו,  והקדושים  הגדולים  לנשמות  אותנו  המשייכים  גדולה,  כך  כל  לגדלות 

נתבקשו לישיבה של מעלה, לישב עם המלך במסיבו ולהחיש ישועה לעמנו.

ולבנו שותת דם – דמם של אבי ואביטל הי״ד, דמם של קדושי חברון בליל שבת קודש 
הי״ד,  – דרור  רושם, אשר שייך לעולם החרות  אותו צדיק אשר עשתה  ויציאת  ויצא 
ודמם של הרב אלי ודינה הורביץ הי״ד אשר נקראו לישיבה של מעלה בסער, על פי 

סדר פקודת הנשמות בליל שבת קודש ״פקודי״.

יש אנשים מיוחדים – וכולם יודעים שהם מיוחדים, ויש אנשים מיוחדים נסתרים, כל 
אנשים  יש  מכירים בזה.  ואינם  עד שכביכול מתביישים הם במיוחדותם  מיוחדים  כך 
בעלי ענווה – ענווה אמיתית, קנויה היא להם, נלחמת היא ביצר הגאווה, ויש אנשים 
בעלי ענווה מיוחדת, ענווה פשוטה מאוד, תמימה מאוד, טבעית מאוד, ענווה של ״אנוכי 
תולעת ולא איש״, של נשמות השייכות לאורו של משיח, עד שהם בכלל לא מבינים 

איך אפשר להתגאות.

תקופת פאג״י

https://www.youtube.com/embed/oZXdYE0-TWo?rel=0&start=6845
http://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=18020
https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=10189
https://www.youtube.com/embed/IfZ0REs3pSs?rel=0&start=4309
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צריכה  הייתה  שהיא  וביום  התאשפזה  שלי  הקטנה  הבת  ואז 
לצאת מבית החולים, אשתי שברה את הרגל

הרב אלי הורביץ

מאוד  הייתי  בלימוד,  חדשה  בדרך  ללכת  עצמי  על  קיבלתי  משה  בקרית  כשגרנו  פעם 
בשמחה ואז הבת הקטנה שלי התאשפזה וביום שהיא הייתה צריכה לצאת מבית החולים, 

אשתי הלכה להוציא התחייבות ושברה את הרגל.

ביום שאשתי התאוששה מהשבר ברגל והלכה להוריד את הגבס, החרסינות )קרמיקה( 
בקיר של המטבח שלנו נפלו והתנפצו. עד שהבאנו בעלי מלאכה והצלחנו להחזיר את 
קיבלה  איישתי  מהמילואים  כשחזרתי  מילואים.  ימי  לשלושים  יצאתי  לקיר,  החרסינות 

צהבת. הרגשתי שאולי זה איזה סימן שאני לא מבין את משמעותו. 

הרב טאו בא לבקר יום אחד ואמרתי לו שאני לא יודע מה זה הסימן הזה. הרב טאו השיב 
ש ״זה סימן שאתה בדרך״. זה שאדם מתגבר ובאים כל מיני מכשלות אז אדרבה צריך 
להתגבר, אבל זה לא דבר פשוט וחד משמעי. צריך התבוננות וחקר אם זו הדרך הנכונה 

לאדם.

הופ, קראו לי. הוא אדם מאוד מאוד לא סימפטי, הוא לחש את 
שמי ועוד קרא לי, כפי שרשום בתעודת זהות, ״דברה״.

דינה הורביץ
מכתב לאלי בעת שירות מילואים. לאחר שהחלימה משבירת הרגל.

לאלי שלום!
ואחר כך לחכות בתור לקבלת  צילום,  אני בהדסה, מחכה בתור על מנת לעשות  הנה 
תשובה, ואחר כך לעמוד לתור למרפאה להודיע שהגעתי, ואחר כך לחכות בתור לראות 
רופא, וכן הלאה... וזה אחרי שעמדתי בתור אתמול לד״ר וינר והיום בתור לקופת חולים 

להתחייבות, ובלי להזכיר 2 תורים שחיכיתי בשביל לסדר תשלום והתחייבות.....

ומה נשמע אצלך? אתה רוצה להתחלף? לפחות שמה )במילואים( אתה מבזבז את זמנך, 
אבל אתה לא מחכה לשום דבר, או לפחות כך אני מקווה! מה חדש מהבוקר? ארגנתי את 
הכול, מקווה שזה לרצונך, יהיה לך זמן להקשיב לכל כך הרבה טייפים? חבל שהמילואים 
היום  כל  לשבת  רק  מושלם.  היה  זה  קר,  ולא  נעים  כשהיה  חודש,  לפני  היו  לא  האלה 
וללמוד ובלילה להקשיב לשיעורים, בלי ילדים, בלי אשה, בלי ֶחייֶדר, בלי אלון מורה, בלי 

צביעה, בלי איטום, בלי בנק, בלי עיר, בלי ארון וכו׳.

ה״חברותא״ שלך התקשר אליי עוד לפני שהספקתי להשיג אותו, הוא מאוד נחמד, אבל 
כפי שתיארת, קצת נעול על הנושא של האוכל. הסביר לי באריכות את הקשיים שם – בלי 
יום לירושלים, שאני  והציע שבן דוד של אשתו, שנוסע כנראה כל  וכו׳  סכום, בלי כלים 
ואשתו נארגן לכם אוכל. לא אכפת לי בכלל, דווקא אני מאורגנת לזה, רק גמרתי להכין 
אוכל ליסול ולברכה – דווקא נחמד לבשל לך. אז מה להכין? חשבתי כדורי בשר, או בשר 

וחצילים )אני יודעת מה לא – עוף!(, מרק טעים וירקות מבושלים. מה עוד היית רוצה?

הופ – קראו לי, אדם מאוד מאוד לא סימפטי, הוא לחש את שמי ועוד קרא לי, כפי שרשום, 
ולתכנן  לכתוב  באמצע  הייתי  ועוד  רות״(  ״דברה  הוא  דינה  של  הרשמי  )שמה  ״דברה״ 

ארוחות – אני צריכה לרוץ.

קיבלתי כבר את הצילום. ואיזה פלא!! רק 20 דקות חיכיתי למסור במרפאה את הצילום 
ולזכות שיגידו לי לחכות לתורי. אז הנה אני מחכה בתור שוב. בקשר לאוכל, עוד נדבר על 

זה בטלפון, טוב?

אתם  אם  אז  חלבי(,  אולי  )או  פרווה  הוא  הסיר  שרצית,  מה  כל  שריכזתי  מקווה  אני 
יומו(. ושלחתי לפי בקשת  רוצים לבשרי, כדאי אולי להגעיל אותו )הוא מאוד נקי ולא בן 
ה״חברותא״ מחבת. לשבת אשלח גם עוגה, אם אספיק. )הם יבואו דרך הבית בסביבות 

5:30 ותלוי כמה עוד זמן אני אחכה פה(.

ושולמית גם  אותו.  אני לא מצאתי  עוד אחד, אבל  צבי כתב  הילדים כתבו לך מכתבים. 
״כתבה״, אבל לא הסכימה שאשלח, אז תתאר לך מה היא ״כתבה״.

קיבלתי מכתב מהמכללה, הם מארגנים פגישת בוגרות במכללה ליום א׳ כ״ט כסליו ב 
10:00 בבוקר. אני שמחתי על יוזמה כזאת, יהיה נחמד לראות אותם היום – זה כבר 10 

שנים!! מרים זיו )רוזנברג(, אמא של אלעזר, מארגנת את זה )אני חושבת(.

אפילו שיש לי המון זמן, כנראה המעמד הזה, שאולי עוד רגע יקראו לי, לא נותנת שקט 
בראש וקשה לי לכתוב דברים ״כבדים״ יותר מהפטפוטים האלה.

אלי, אשלח פעם. אחרת מכתב רציני יותר. מה כתבת לארי? אולי תכתוב להוריך? ואולי 
ואולי? אני חושבת שאסיים לעכשיו.

להתראות
באהבה רבה,

דינה

נ.ב. זה כמעט ארבע בצהריים ואני בבית. הכל בסדר, לא צריכה לחזור, יכולה ללכת רגיל, 
אבל אסור לי לרוץ חודשיים! ברוך שפטרנו!!!!

נ.נ.ב. אם אתה חושב שחוסכים כסף בגלל שאתה בצבא, אינך אלא טועה!!
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יש לי פוביה מרופאים. אני רועדת מפחד לא מבוסס, אבל מבחוץ 
מנסה להראות נורמלית.

דינה הורביץ
מכתב שכתבה דינה לקרוביה מקיבוץ נען

לחיה וג׳מס שלום וברכה!!

כיוון שכל כך קשה להשיג קשר טלפוני אני כותבת, רציתי להודות לכם מאוד מאוד על 
חבילת הפסח ששלחתם לנו. נהנינו מהכל ובמיוחד מכל החוויה ללכת לדואר עם הילדים 
ולהוציא את החבילה, וכל הדרך עד לבית לדבר ולנחש מה יש בפנים, והשיא - לפתוח 
את החבילה, לגזור את החוטים, לקרוע את הנייר – איזה כיף היה להם. ועוד מהתוכן – 

הגזמתם הפעם עם כל המתנות, אז באמת תודה רבה רבה!!

כרגע אני קצת עצבנית, אני כותבת ומחכה 
ביקור  נשים.  הרופא  את  לראות  בתור 
לפעמים  לאנשים  שיש  כמו  אבל  שגרתי, 
וכו׳,  מעלית  או  מגובה,  מסויימות  פוביות 
מפחד  רועדת  אני  מרופאים.  פוביה  יש  לי 
להראות  מנסה  מבחוץ  אבל  מבוסס,  לא 

נורמלית. רק לכם אני מגלה...

שבע  לבת  בסדר.  הכל  אצלנו  מזה  חוץ 
ב״ה  אבל  פסח,  לפני  חצבת  היה  ונחמה 
דבר   – קשה  קצת  היה  שבע  לבת  עבר. 

תמוהה כי היא קיבלה חיסון – אבל עכשיו בסדר גמור.

2 שיניים, סוף סוף! היא כבר כמעט בת- ועוד חדשות מרעישות: נפלו לה, לבת-שבע, 
ומה שלום כל  שמונה והתחלנו לדאוג שתישאר עם שיני חלב!! איך עבר עליכם החג? 

המשפחה )המתרחבת(. 

יוסף  בסדר.  הכל  אצלנו 
משפחתה( קרוב   - )יסול 
לעיתים  כאן  מבקר 
עקרונית  הוא  קרובות. 
מאז  אבל  בסדר,  מרגיש 
חש  הוא  מחו״ל,  שחזר 
אני  ודיכאון,  בדידות 
ודאות  מחוסר  חושבת 
לגבי תכניות העתיד שלו. 

לבית  לעבור  חושב  יוסף 
שכבר  טוען  הוא   - אבות 
בעצמו,  לטפל  לו  קשה 

אבל כולם מתנגדים לרעיון הזה וזה גורם לו דכדוך. עכשיו הוא מחכה עד שהוריי יבואו 
ויחד יחליטו מה לעשות. הם יגיעו בע״ה בתחילת יולי – עוד חודשיים.

בינתיים שמעתי מהם רק פעם אחת מגרמניה – אבל לא מכתב אינפורמטיבי. באופן כללי 
הם מטיילים באיזור ומשחקים עם הנכדים )בריין, אחיה הגדול של דינה, התגורר מספר 
שנים בגרמניה והיה אחראי על תכנות הרמזורים שם(. אבא מרגיש טוב – אבל הוא קצת 

קנטרני בגלל היותו בגרמניה. מובן לכם, לא?

חוץ מזה הילדים גודלים ומתפתחים. אולי איכשהו נמצא דרך לבקר )אחרי הלידה(. יותר 
קשה עכשיו שיוסף מכר את האוטו שלו. ] אוף! מתי כבר יגיע התור שלי?! [

בינתיים כל טוב לכם, ושוב תודה רבה על שאתם חושבים עלינו!

ד״ש חמה לכולם ולהתראות,

דבי

בזמן  ברצינות,  שלנו  לחברות  להתייחס  הראשונים  היו  הם 
שכולם מסביב התייחסו לזה כאל קוריוז

מיכל הורביץ, גיסה

מאוד אהבתי את אלי ודבי. לאורי ולי היה חיבור מיוחד איתם. הם היו הראשונים להתייחס 
כך  כל  היינו  כי  קוריוז  כאל  לזה  התייחסו  מסביב  שכולם  שלנו ברצינות, בזמן  לחברות 

צעירים. 

דבי הייתה המדריכה שלי לפני הנישואין, ואני זוכרת את הביקורים אצלם בבית בקרית 
משה באותם ערבים שלמדנו יחד. 

)הם  התאריך  מבחינת  בסמיכות  התחתנו  שגם  בכך  בינינו  הקשר  את  פעם  ציינה  דבי 
חודש תמוז  ילדינו הבכורים בראש  את  ילדנו  ושתינו  ואנחנו ב-י״א,  התחתנו ב-י׳ באב, 

)עמיחי שלנו נולד בראש חודש, ובת שבע שלהם נולדה בראש חודש תמוז(. 

אני זוכרת את השבתות שאלי ודבי הגיעו עם המשפחה לבית של ברניס, אמא של דבי, 
כשהיא גרה במעלה אדומים. אלי ודבי היו מגיעים אלינו עם המשפחה לבקר בכשגרנו 

במעלה אדומים ובמצפה נבו. ושאנחנו הגענו אליהם.

בטיול שטיילנו יחד ביום העצמאות, חלקנו את האהבה לצמחים ולמורשת, וגם הקשבנו 
בציפייה לתוצאות מצעד הזמר העברי ושמחנו מאוד שנבחר השיר ״ירושלים של זהב״. 

לאלי הייתה ההתעניינות אמיתית, לא מן השפה ולחוץ, במה שלמדתי בלשון. הוא תמיד 
שאל אותי שאלות על תופעות לשוניות וגם על הערבית שלמדתי. זה ממש הפעים אותו, 

והוא תמיד הגיב בהתלהבות. 

באחד הימים, כשגרנו בכפר פינס, אלי ודבי לנו אצלנו, ודיברנו איתם אל תוך הלילה על 
כל מיני דברים. 

גם כשהמשכנו לגדול ולגדול ולגדול תמיד אלי אמר בטלפון ״ זה אורי? מדהים! התחלף 
לך הקול!״

אלי ודבי מאוד חסרים לנו במהלך השנים, במיוחד במשברים שעברנו עם הילדים, ולא 
פעם הצטערנו מאוד שלא יכולנו להתייעץ איתם. מתגעגעים אליהם מאוד. 

תקופת קרית משה

״ודאי  עניתי  לי?״,  סיפרת  לא  ״מדוע  שואלת  הייתה  נעמי 
שסיפרתי לך״ והיא הייתה משיבה ״אולי לאלי סיפרת״

הרב אליעזר וייל

בי׳ באב תשל״ג זכינו להשתתף בחתונת אלי ודינה. כשנה קודם עוד ראיתי בשיעוריו של 
הרב צבי טאו ׳אחד׳ עם רעמת שיער, יושב ומאזין לשיעורים, כשחיוך מתמיד על שפתיו, 

כאומר ״אל תמכרו לי לוקשים״.

החיוך הלך ונעלם. ההתמדה, הלימוד וההתבהרות הלכו וגברו.

צבי  הרב  שיעורי  להעמיק בהבנת  עז  רצון  של  רקע  על  והתהדקו  הלכו  ביננו  הקשרים 
יהודה זצ״ל, ויבדל״א הרב עודד וולנסקי והרב יעקב לבנון.

שיעורי התורה היו מאוד קרובים עבורנו. היינו מעדכנים אחד את השני ״מה שמעת פה״ ו 
״מה הפסדת שם״. כך זה נמשך גם בשנות הלימוד במבשרת. 

בתשל״ח - נפרדנו לראשונה לנתיבים שונים, התפצלות מאותה דרך מרכזית. הרב אלי 
שהותנו  שנות  שמונה.  קרית  עד  הרחקתי  ואני  מורשה,  תורה  בתלמוד  בקודש  העמיק 
בקרית שמונה, הגבירו את תחושת החיבור והגעגועים לירושלים, לאנשי ירושלים, אליהם.

הכולל  אל  בדרך  התקיימו  ארוכות  שיחות  הדרכים.  התחברו  שוב  לירושלים  בחזרתנו 
וממנו, אל התלמוד תורה וממנו וכו׳.

לך״.  שסיפרתי  ״ודאי  עניתי:  וככה?״  שככה  לי  סיפרת  לא  ״מדוע  שואלת:  הייתה  נעמי 
נעמי: ״אולי לאלי סיפרת״.

כשאלי ודינה עברו לחברון ואנחנו לשדמות מחולה, פחות התראינו, אבל המשכנו להיות 
מאוד מאוד מחוברים.
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צחקנו על זה שהוא באמת שחקן, אמנם לא מול קהל בתיאטרון, 
אבל כמלמד בֶחייֶדר עקדת יצחק קמה לתחיה

הרב דוד בן מאיר

תקופת קרית משה

כשלמדנו יחד בחברותא, אלי סיפר לי מידי פעם את קורות חייו. היו לנו דברים משותפים, 
שנינו עזבנו את המשפחה באמריקה בגיל צעיר ולאחר גלגולים הגענו לישיבה עם הרבה 
כשחקן.  להתפתח  ורצה  תיאטרון  למד  שהוא  לי  סיפר  אלי  שלנו.  אחר במזוודות  מטען 
צחקנו על זה שהוא באמת שחקן, אמנם לא מול קהל בתיאטרון, אבל כמלמד בֶחייֶדר היה 

לו קהל והוא באמת המחיש להם את התורה. 

ישבתי פעם בכיתה של הרב אלי בתלמוד תורה מורשה וצפיתי איך הוא מלמד 
ישבו מרותקים, מעולם לא  ׳אבא׳,  לו  ילדי כיתה א׳. הילדים, שחלקם קראו 
יצחק כמו בצורה שהרב אלי לימד, הדברים היו כל כך  שמעתי את עקידת 

ברורים ובהירים בצורה כזאת שזה קם לתחיה.

באחד מהביקורים שלנו אצלם הגענו אליהם בפסח וראינו על השולחן עציץ עם ענף שבור 
ויבש. שאלתי את אלי ״מה זה?״ ואלי הסביר שהוא דאג כמה שבועות לפני פסח לשבור 
ענף כדי שיתייבש בכוונה, זאת כדי ללמד שיש פה צמח עם שורשים עמוקים מאוד, שלא 
לגזע,  עוד שהם קשורים  כל  יכולים לצאת  רבים, הם  ענפים  שיוצאים ממנו  וגזע  רואים, 
למקור, לשורש, אבל אם הוא מתנתק מהשורש אז הוא מתייבש. זה להראות בדמיון יסוד 

פשוט שהבן הרשע מההגדה של פסח, כיון שהוציא את עצמו מהכלל כפר בעיקר.

ודינה במבשרת הגעתי אליהם עם אשתי, אז ארוסתי. בזמן  בתקופת מגוריהם של אלי 
לי את כל ספר שופטים במשך  וצבי, הרב אלי הסביר  שדינה טיפלה בילדים, בת שבע 

כשעה. במשפגש איתו גם מה שחשבתי שאני יודע, הוא הבהיר לי כל כך.

היו תקופות שהרב אלי היה, כאיזשהו מפלט מסיבוכי החיים, סיבוכים של סוגיות רוחניות 
אהב.  שהוא  נגרות  בעבודות  ולעסוק  להתכנס  ופונה  המציאות  לקרקע  יורד  עמוקות, 
כשהוא היה מסיים לבנות את הרהיט שהוא בנה במקצועיות רבה ובצורה מדויקת, הוא 

היה מגיע להבשלה נפשית בבירור שלו לאן הוא ממשיך.

הענווה הייתה שייכת לשניהם, אבל אני רוצה לספר גם משהו על דינה. בחג הסוכות, 
פיגועים, נפגשנו בקרית משה בירושלים, דינה  כמה חודשים לפני הרצח, בתקופה של 
ודינה  צבי התארס,  ילדה,  נחמה  להם בדיוק באותו זמן,  כל השמחות שהיו  על  סיפרה 

אמרה שלא נעים לה שהיא זוכה בשמחה כזאת בזמן שאנשים אחרים נמצאים באבל.

בשבילי הם היו אנשים שיכלו להבין אותי בכל הרבדים. מהרקע הרחוק מאיפה שבאנו, 
מהצדדים השטותיים של התחביבים )תמיד קנאתי ביכולת שלו להיות נגר( והמוסיקות 

שאהבנו ועד הדברים הרציניים של השאיפות הרוחניות.

יום אחד, בזמן שלמדתי ב׳עטרת כהנים׳ וגרנו בקרית משה, עברתי דרך המדרחוב של 
יכול  אתה  מנצח  אתה  ואם  למשחק,  שקל  חצי  מט,  שח  לוח  עם  איש  וראיתי  ירושלים, 
והתחלתי לשחק עם האלוף שב״ה הוא לא היה כזה  להמשיך לשחק. שמתי חצי שקל 
אלוף )פחדתי שיגידו איזה חילול ה׳ שבייניש מפסיד...(. אני ממש מרוכז במשחק, ואז אני 
שומע את הקול המתוק והנעים של אלי צוחק ואומר: ״אה אילו הייתה לנו מצלמה, נכון 
אותם  ורואה  העיניים  את  מרים  ואני  100 שקל״  איזה  ממנו  לסחוט  יכולים  היינו  דינה? 

צוחקים על זה שתפשו אותי משחק שח.

כמה שנים אחר כך החזרתי להם, כשהם באו אלינו כשגרנו באילת, בחנוכה. הם באו עם 
סירה מתנפחת, היה ממש קר, אבל הם נכנסו עם הילדים שלנו ושלהם. הרב אלי נכנס 
וצילמתי ואמרתי: ״אם לא תתן לי כך וכך, אני  ים, ועמדתי שם עם מצלמה  למים בבגד 
הולך ומוכר את התמונה ב׳שבי חברון׳...״ והוא צוחק וצוחק ככה צחוק גדול כמו שהיה 

צוחק מכל הלב, ואומר: ״תמכור תמכור, גם אני אקנה...״

הרב אלי הפציר בי כמה פעמים לשקם את היחסים עם אבי, הוא סיפר על התהליך הטוב 
שהוא עבר עם הוריו, בחזרה שלו להתקשר אתם. 

לא כל אחד זוכה שיהיה לו חבר שמבין אותו לגמרי, אלי היה האדם היחיד, חוץ מאשתי, 
שהבין אותי בכל החולשות שלי ועד השאיפות הרוחניות. הוא כל הזמן היה בוחן את עצמו 

לפי השאיפות הרוחניות שלו. 

הבית המבולגן

צבי הורביץ
האחת  ליבו  בחירת  עם  שהתחתן  צעיר  ישיבה  בחור  על  סיפור  לספר  נוהג  היה  אבא, 
והיחידה, אך מהר מאוד הפריע לו שאשתו לא מסודרת כפי שהוא ציפה. לא שהיא הייתה 
בלגניסטית, ההפך, היא הייתה מאוד חרוצה ומסודרת, אבל הפריע לו שהיא לא תמיד 

מסדרת את הגרביים בדיוק לפי הזוגות.

באחד הימים ניגש הבחור לרבו בבית המדרש וסיפר לו שמאוד קשה לו ככה עם אשתו. 
עד כדי כך זה מפריע לו שהוא חושב להתגרש ממנה. הרב השיב לבחור ״בוא אלי הביתה 

היום בחמש אחר הצהריים ונשוחח על זה״

כאן מגיעה החלק הכיף שאבא היה מרחיב דקות ארוכות ודרמטיות להנאת כל השומעים.

משימה  לנו  ״יש  לסלון  לילדים  קראו  ושניהם  בנחת  אשתו  עם  דיבר  לביתו,  חזר  הרב 
בשבילכם, צריך לעשות אותה בזריזות ולסיים עד חמש״. הילדים שרגילים היו לכבד את 

אביהם וממילא לא היה צורך לזרז אותם, הקשיבו לפרטי המשימה. 

והכלים  הצלחות  כל  את  בבקשה  שתוציא  רוצה  אני  ״יענקלה,  הגדול  לבנו  אומר  הרב 
מהארונות במטבח ותפזר אותם בכל הבית״. 

״נכון  לבנו בן השלוש  כבר באמצע לחלק משימה  אך הרב  הבן מביט משתומם באביו, 
שאבא ואמא לא מרשים למרוח שוקולד על הקיר?״ הבן משיב ״כן״ ומחכה להבין למה 
אבא שואל. ״אני רוצה שאתה ואחותך תיקחו את ממרח השוקולד ותמרחו אותו על הקירות 

במסדרון, אחר כך תוציאו את כל הצעצועים ותזרקו אותם על הרצפה״.

״חיים,  נוספים  בזמן שהילד מחייך להנאתו מהחלום שמתגשם, הרב כבר מצרף אחים 
אתה תיקח את הריבה והחמאה ותמרח אותם גם על הקירות, את הטיטול המלוכלך של 

הקטנה תשים ליד הדלת של הבית ותפזר ברחבי הבית קליפות בננה״. 

ואבא ממשיך לתאר ולהמחיז את החגיגה ואנחנו נהנים ומתגלגלים מצחוק

״ישראל, אתה ותמר תהפכו את כל הכיסאות, תדאגו שלא ישאר בבית שום כסא עומד, 
אחר כך תפזרו גרביים בכל מקום, תוציאו את כל המגרות במטבח ותפזרו גם אותם על 

הרצפה בכל הבית.

הילדים כבר השתכנעו שאבא שלהם ׳השתגע׳ אבל הזדרזו לעשות כמצוותו וניגשו מיד 
את  להפיל  בילדים  נעזרו  ואשתו  הרב  ומרחו.  הפכו  פיזרו,  במרץ,  עבדו  הם  למלאכה. 

השולחנות על צדם, להפוך את העגלות ולשפוך את כל תכולות הארונות בבית. 

בחמישה לחמש, כשכבר בקושי היה ניתן לראות את רצפת הבית, הרב ואשתו שלחו את 
ילדיהם לטייל בחוץ וניגשו בזהירות עם ספר וספלי תה לחדר בסוף הדירה, שם הם המתינו.

חלש  קול  שומע  הוא  דפיקות  כמה  לאחר  בדלת,  הדייקן  התלמיד  דופק  בחמש,  בדיוק 
מרחוק ״יבוא״. הבחור מתאמץ ופותח את הדלת בקושי, ומביט מבועת לתוך חלל הבית.

״הרב?״ קורא הבחור בקול מהוסס. הרב משיב ״בוא תיכנס, אנחנו בחדר״. 

התלמיד מנסה להתקדם צעד במסדרון עמוס שולחנות וכסאות הפוכים, נעזר בידו האחת 
בקיר הימני של המסדרון כשלפתע היד נמרחת בשוקולד, הוא כמעט נופל וממהר להעזר 
בידו השניה שנמרחה בריבה. האברך הצעיר מועד ומחליק על קליפת בננה ונופל ישר לתוך 
וליפול כמה פעמים, התלמיד מדדה בקושי  הטיטול המלוכלך. לאחר שהוא מצליח לקום 
ואיכשהו מצליח לבסוף להגיע אל רבו שיושב בנחת על הרצפה בקצה החדר יחד עם אשתו. 

ערמת  את  להסיט  התלמיד  את  ומזמין  רחב  חיוך  מחייך  ההמום,  בתלמידו  הרב  מביט 
הבגדים המסריחים שהילדים הוציאו מהסל כביסה. התלמיד מתיישב ורואה את אהבתם 
הקורנת של הרב ואשתו שהיו באמצע לימוד משותף, ובעודו מעורער, הרב פונה אליו: 

״יופי שבאת, תזכיר לי על מה רצית שנדבר?״

התלמיד שלא ידע את נפשו השיב ״אהה, זה... לא משנה... זה כבר הסתדר, תודה״. הוא 
עזב במהירות את חדרו של הרב, ניסה לדלג מעל השולחן ההפוך, שהיה מרוח בחמאה, 
נפל לתוך קופסת נעצים פתוחה והתאפק שלא לבכות בקול רם. התלמיד המזועזע נעמד 

על כסא לא יציב ונפל לתוך קערת קמח. 

בסוף האברך הצעיר הצליח לצאת מהבית. אחרי שהוא התנער קצת הוא רץ מהר אל 
אשתו, חיבק אותה חיבוק חזק ואמר לה כמה שהוא אוהב אותה וכמה שהוא מעריך אותה.

תקופת קרית משה

https://www.youtube.com/watch?v=dfXjDnRkL1Q
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מי היה יהושוע בן נון?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

פעם התלוויתי לרב טאו לאירוע סיום של ספר יהושע בתלמוד תורה אחד, לילדי כתה ב׳. 
אני התרשמתי מאוד מידיעת החומר שהפגינו התלמידים וגם מאירוע הסיום עצמו, אך 
כאשר יצאנו משם ראיתי על פניו של הרב טאו שאין הוא מרוצה כלל ועיקר, ולהיפך – ניכר 

היה שהוא נסער מאוד. 

ישראל אלא  לא קדושת  זו  מיליטריזם,  ״זהו  לי  אותו לפשר הדבר, אמר  כאשר שאלתי 
מיליטריזם״. לא הבנתי כלל את כוונתו ושאלתי: ״מה פירוש, אלו הן מלחמות הקודש של 

יהושע בן נון, של צבאות ישראל זו אלימות גרידא? הרי זו קדושה עליונה!״. 

יהושע. עליך לקחת את  ילדים לדמותו של  איך מחנכים  ״אינך מבין  לי הרב טאו:  אמר 
תלמידי כיתתך, וראשית כול להחדיר בתוכם את גדולתו של רבי אריה לוין. תספר להם 
בחום, בעיניים מאירות ובהתלהבות מרובה על החיוך שלו לכל אדם, על ביקורי החולים 
שלו אף למצורעים, על ביקורי האסירים שלו והדאגה להם, כולל לרוצחים איומים ופושעים 
נאלחים; תגלה להם שהוא ביקר אף את האסירים הערביים כאשר ביקשו ממנו הבריטים 
לעשות כן; ספר להם על מחשבות החסד הגדולות שלו, על הרגל של אשתו שכאבה לו 
כשהלכו יחד לרופא, על כל הכאבים בעולם שעברו עליו ממש, על כל השפע של הטוב 

והרוך שזרמו ממנו ללא מעצורים. 

החום,  מרוב  נמס  כבר  שלהם  הצעיר  שהלב  ספק  לכל  מעל  בטוח  שאתה  לאחר  רק 
הנעימות והמתיקות שלו, קח חרב בידך, שים אותה בידו של רבי אריה, תעמיד אותו בראש 
מיהו  כהה  מושג  של  צלו  צל  לילדים  יהיה  כך  רק  לקרב.  אותו  ותוציא  ישראל  מערכות 

יהושע בן נון״. 

ואין  אין זה הצבא שלנו  מיליטריזם לשמו,  פייטרים, של  איננו צבא של  הצבא הישראלי 
זו לאומיותנו. בזה שונים אנו מהותית מצבאות העמים. כאשר היינו מתאמנים במילואים 
המטרות  על  מאמריקה.  לארץ  שיובאו  קרטון  מטרות  לנו  מביאים  היו  ירי,  מטרות  כנגד 
הללו התנוססה תמיד דמות של וייטנאמי. כך היה הצבא האמריקאי מחנך את לוחמיו, הם 
היו צריכים לעבור סדרת חינוך שבה הורגלו ולמדו לשנוא את הווייטנאמים שנאת מוות. 
אסור היה לחיילים לבטא את השם הזה בפירוש, היה עליהם להשתמש בכל מיני שמות 

גנאי בלבד. 

כאשר מחנכים לשנאה תהומית כזאת, עד שרואים אותה יוקדת בעיני הלוחם, כבר קשה 
מאוד להבחין בין הווייטנאמי הטוב לווייטנאמי הרע. כל חייל הורגל שברגע שהוא רואה מולו 
פנים כאלו הוא יורה מיד, בלי לברר ובלי לשאול שאלות. זו הייתה הדרך היחידה שלהם 
לבנות את החוסן הלאומי שלו הם נדרשו כל כך במלחמה. זוהי לאומיות שוביניסטית – 

ולנו אין כל חלק בה! 

הרב צבי יהודה עבר פעם ליד בית ספר, וראה תלמידים יוצאים ממנו ומציקים לערבי עובר 
אורח, הוא ניסה לרדוף אחריהם ולהעיר להם, אך לא הצליח להשיגם. עוד באותו יום כתב 

מכתב חריף למנהל בית הספר שהתנהגות זו נוגדת את ״תורת היהדות ומוסרה״.

נפשית,  והבנה  ובעומק שכלי  בנועם הליכות  אלי השכיל  הרב 
להאיר את התורה והאמונה באור יותר אמיתי וחודר

אברהם רקנטי

הפגישה הראשונה עם הרב אלי הייתה מיוחדת מאוד עבורי. הרב אלי הוא אחד האנשים 
שהשפיעו הרבה על מהלך חיי. לרב אלי הייתה השפעה על גיבוש רוחני של צוות מלמדים 

בתלמוד תורה באלון מורה.

הגישה שלו לאמונה הייתה בשבילי חידוש עמוק ומרענן, כי עד הפגישה איתו התייחסתי 
שחזר  הוא  דווקא  כדקלום.  או  מלומדה.  אנשים  כמצוות  קצת  מבחוץ.  קצת  לדברים 

)כביכול( מהחוץ פנימה, באותם שנים, השכיל להחדיר, או לעורר, כוחות פנימיים בנו.

ימי חמישי - שישי בהם היה מגיע כל שבוע לאלון מורה ולן שם, היו לנו עונג רוחני מיוחד.

לרב אלי ודינה הייתה הארת פנים מיוחדת.

תקופת קרית משה

״ואז הלל יוצא מהמקלחת וניגש בנחת אל אותו יהודי... יוסי, עוף 
מהכיתה עכשיו!״

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

בעבר הדרכתי תלמידים במכון הוראה, וצפיתי בהם בעודם מעבירים שיעורי ניסיון. 

יום אחד צפיתי בשיעור של בחור שהיה כישרוני בצורה בלתי רגילה, בחור שידע לרתק 
אליו כיתה שלמה בסיפוריו ובשיעוריו. באותו שיעור הוא סיפר את סיפורו של הלל הזקן, 

על אותו אדם שפל שניסה להוציאו מכליו ולהרגיזו ולא עלה הדבר בידו. 

הסיפור מפי הבחור נשמע כך, פחות או יותר: ״הלל היה סבלן באופן בלתי רגיל, אבל הוא 
כאן  מי  כאן הלל,  מי  צועק  ואותו אדם  לדבר...  יוסי, תפסיק  אותו...  שיוכל להרגיז  חשב 
הלל... יוסי, אני מזהיר אותך בפעם האחרונה שב בשקט!... ואז הלל יוצא מהמקלחת וניגש 

בנחת אל אותו יהודי... יוסי, עוף מהכיתה עכשיו!״. 

כך אי אפשר לחנך לרוך ולסבלנות, הילד קולט היטב היכן בדיוק נמצא המחנך שעומד 
מולו, מה באמת חשוב לו וכיצד הוא מנהיג את חייו. הילד רואה מה יקר בעיני הוריו ומוריו 

ואת זה הוא סופג אל תוכו, יותר מכל שיעור או לימוד, משכנע ומרתק ככל שיהיה. 

בשיעורים של הרב אלי תמיד היה משהו קשה, קשה ועדין ביחד, 
קושי וחום ביחד

יואל ליפו

הרב אלי לימד אותי בתלמוד תורה ״מורשה״ בכיתה ב׳. הוא היה רב קשוח מאוד, הוא היה 
מעניש אותי, מעמיד אותי בפינה כשהייתי מאחר. אבל הרב אלי היה רב משמעותי, רב 

מיוחד, רב עמוק שהיה אכפת לו.

כשגדלתי פגשתי אותו מחדש. אמרו לי שיש הרב אלי הורביץ, רב מאוד עדין, לא הבנתי 
על מה מדברים - אז ניסיתי. הלכתי לשיעורים שלו וגיליתי מחדש את הרב אלי הורביץ, 

רב מאוד עמוק. נדבקתי אליו ומאוד אהבתי לשמוע את השיעורים שלו.

בשיעורים של הרב אלי תמיד היה משהו קשה, קשה ועדין ביחד, קושי וחום ביחד. 

חלפו כמה שנים והגעתי לרב אלי ל׳הדרכת חתנים׳. על התוכן של ההדרכת חתנים של 
הרב אלי אני לא אספר, זה משהו אישי, אני אשמח מאוד אם מישהו רוצה באופן אישי אני 
אומר לו, אבל יש כמה משפטים שהוא אמר לי ושהיום אני, בתור מדריך חתנים וזוגות, 

משתמש בדברים שלו.

משהו  אלי זה  הרב  אבל  הדרכות,  הרבה  שמעתי  נפלאים.  אותי דברים  לימד  אלי  הרב 
מיוחד ומעל כולם. כמו כל השיעורי אמונה שלו שהם מעל כולם. בסוף גיליתי שיש משהו 

מאוד עמוק ומאוד מתוק בתוך אותו רב קשוח שהוא היה כשהייתי קטן.

הרב אלי חסר לנו מאוד. הוא אחד האנשים שאנחנו יתומים בלעדיו הוא חסר לנו מאוד. 
היה משהו חם. 

תקופת קרית משה
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״הוא היה אדם גדול  ברגעים הראשונים אחרי פטירת מני, אמרה ברניס )סבתא ממי(: 
מאוד. לא הכירו בו, אבל הוא היה אדם אדיר״. אף אני סבור כן. נסיבות חייו לא היו כאלה 
ורוגע,  חיי שלווה  לא  חיים שקדושתם גלויה. גם  לאחוות  ולא  לבית המדרש  שהובילוהו 
אדרבא, צרות חייו לא ידעו גבול - פעם אחר פעם הוא נפל קורבן למחלות גופניות שאיימו 
על חייו – מצעירותו בתקופת מלחמת העולם השנייה ובשנים שלאחר מכן, היו חייו טרופים 
מצוקות  כלכליות,  מצוקות  ומצוקות.  צרות  מראשיתם  רצופים  היו  חייו  ובכלל  וסוערים, 

גופניות ומצוקות נפשיות.

אם  הברירה  ולפניו  תהום  פי  על  הוא  עמד  מסוים  שברגע  לי  גילה  אחדות  שנים  לפני 
להמשיך בחיי סבל אלה, או חלילה, לחדול. ואז באותו רגע נורא, ממעמקי נשמתו בקע 
הקול – קול המאשר את החיים. אמנם, לא בלשון הקודש התבטא הקול בראשיתו, אבל 
כולו היה קודש קודשים. קול האומר ״הן״ לחיים. המחייה את החיים – בלי תנאי ובלי גבול. 
ואף שהקול היה חרישי בראשיתו, מהסס ומסתתר – אבל מיום השמעו – לא חדל לצביין 
את חייו של מני. בשעות האפלות ביותר שלו - כוחות חיים חדשים צמחו כדי לעזור לו 

להתגבר והוא למד איך לחיות. 

לא במובן הפורמלי, אלא  לפחות   - או בדת  לא אמונה באלוהים   – ניצחה  הזו  האמונה 
והתגדלה. פעם אחר פעם הותקף בידי איתני הטבע  אמונה בחיים. הלכה אמונה זאת 
ומצבו נואש, והנה קם הוא לתחיה – כוחות חדשים, רעננים פורצים ומרוממים אותו מערש 
הדוי. פעם אחר פעם סיבוכי המחלות וסיבוכי התרופות גורמים למצבי נפש קשים מנשוא, 
והנה קם הוא לתחיה, גלי חדווה ונחת שוטפים אותו, ממלאים את גוויתו ומאירים את פניו.

מני לא נשא נאומים, הוא לא השתמש במילות גדולות. באנגלית פשוטה הוא העביר עומק 
של רגש ועומק של מחשבה שלא נתקלים בהם לעתים קרובות. 

מי יכול לבטא את הכאב והאובדן? מי יכול לקחת על עצמו לתאר את האיש שהיה איתנו 
בצורה כה מלאה - ואשר עזב אותנו עם הדמעות ועם החלילות שבפנים, השאיר אותנו, כך 
נראה, באמצע הדרך. אני, למשל, לא יכול אפילו לנסות להקיף את חייו של האיש הגדול 

הזה. ובכל זאת, אני גם לא יכול לשתוק, כי יש דברים שאסור - שאי אפשר לא להגיד.

כאשר, לפני חמש שנים, ביקרנו את מני וברניס באמריקה, התרשמתי לראשונה מהלב 
להיות  מחמם  כמה  ידע  אותו  שהכיר  מי  כל  שלו.  מהכנות  שלו,  מהחיוך  מני,  של  הטוב 
בחברתו. נוכחותו הורגשה תמיד, בין אם דיבר ובין אם בחר שלא לעשות זאת - החום שלו, 

ההוויה שלו, האכפתיות שלו תמיד ניכרו.

אבל במהלך האביב ההוא ואחריו, כשהוא בא לבקר אותנו בישראל וכשהוא וברניס עשו 
עלייה לארץ, גיליתי משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק - משהו שאני מתקשה 
מאוד לתאר במילים אפילו לנסח אותו למחשבות. מני סיפר לי על נעוריו, על היותו חייל 
ועל המאבק הפנימי הבלתי נסבל  ואחרי המלחמה, על התקופות הקשות שפקדו אותו 
שלו בין ייאוש לאמונה, והוא סיפר לי על הניצחון באופן מלא לגמרי - איך לחיות את ההווה, 

את הרגע, לא במובן השטחי.

ילדיו  ליהנות כל כך מאהבת  איך  חיים שלמים ברגע אחד, במבט אחד.  ידע לחיות  מני 
ונכדיו, עד שזה נראה כמו אהבה של שנים, של דורות, של נצח. הוא היה אמיתי וישר כלפי 
עצמו, בפנימיותו, לא עבד לגחמה ולדחף, לדמיונות ולחלומות, אלא ישר במובן העמוק של 

המילה, כי הוא ידע והרגיש בכל הווייתו שהחיים ראויים לחיות.

הוא לא השתמש במילות התורה או במילות הדת, אלא אמונתו בקדושת החיים, של כל 
רגע בחיים, חלחלה לכל תא בהווייתו.

שעורר  מה  היה  זה  מני.  של  חייו  תמצית  היו  הזו,  האמונה  הזו,  ההרגשה  הזו,  הידיעה 
אלא  יכלו  לא  שבעצמם  ומסירות  כבוד  ביותר,  העמוקים  והמסירות  הכבוד  את  באשתו 

לעורר הערצה.

עומק של רגש ועומק של מחשבה שלא נתקלים בהם לעתים קרובות.
אלי הורביץ

הספד לזכרו של סבא מני )מנחם מנדל עמנואל וולף( אביה של דינה )מתורגם(

והאמונה הזאת, אישור החיים הזה, היא שהביאה את הרצון וההחלטה לחיות את החיים 
ביתר שאת - לחזור למולדתנו, ארץ אבותינו אברהם, יצחק ויעקב - ארץ החיים. מנבכי 
לעם  חזרה   - חזרה  מעודד.  דורש,  הפניה,  הקול,  נשמע  הנפש,  ממעמקי  מודע,  התת 
ישראל, חזרה לארץ ישראל. בואו הביתה – בואו למקור ולמעיין שממנו בוקעים החיים – 

החיים שלמדתם לאהוב ולהוקיר כל כך.

מהפכה  השטחי,  המתבונן  בעיני  הייתה,  שלהם  העלייה  הקול.  את  שמעו  וברניס  מני 
מוחלטת באורח חייהם, בדרך החשיבה שלהם, אבל במציאות, זה היה השיא, המסקנה 

ההגיונית, של כל מה שהם חיו, כל מה שהם עברו עד עכשיו.

הקשיים של העלייה לארץ, הניסיונות והמצוקות שחווה כל עולה, לא פסחו על מני וברניס, 
אבל גם מול הניסיונות הקשים ביותר, השלווה הפנימית שלהם נותרה בלתי מעורערת. 
הם ידעו מהי סבלנות ומהי גבורה )אומץ(. הם ידעו שהם באו לחיות, להרבות פי אלף את 
ניצוצות החיים שמילאו אותם. כמה קשה מני עבד על לימוד השפה העברית – הוא היה 
 - הנכדים  עם  נהנה בשבת  הוא  איך  יום.  מדי  המון  לתוכו  ספג  אבל  לדבר,  מכדי  ביישן 
הצחוק שלו מילא את הדירה. וכמה הם אהבו אותו - לטפס עליו ולשחק איתו ולצחוק איתו.

כמה התרגשות מהבית שכמעט הסתיימה בנייתו - הבית במעלה אדומים. מני היה כל כך 
חי, כל כך מלא רוחות טובות שגירשו כל צל.

נעצר  הוא  פתאום  הפוליטי באמריקה,  למצב  פנה  כשהדיון  שלו,  האחרונה  ואז, בשבת 
ובהבעת מיאוס צעק: ״מה אכפת לי מאמריקה. אני ישראלי עכשיו. ישראל היא הבית שלי 

וזה כל מה שחשוב עכשיו.״ זו הייתה התחושה הכי כנה שלו.

הגיע  מני  הייאוש,  משפל  בבית.  היה  הוא  רגוע.  היה  הוא  בפנים  אבל  בעיות,  חסרו  לא 
לשיא האמונה בחיים. ואז - הוא השאיר אותנו-שוממים ובוכים - מקווים שזה רק סיוט - 
מאמצים את אוזננו לשמוע שוב את צחוקו הלבבי, את חוכמתו הפשוטה - והוא המשיך 
במסעו לבדו, ללא מעצורים מכל הקטן וסופי - מתחנה לתחנה, תמיד עולה - תמיד חוזר 

וזיכרונו נוכח תמיד בליבנו.

ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים
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משבר אחר משבר ואבלות אב של דינה – חלק ממנה אבד ומתוך כך שיקוע בייאוש וכעס. 
כל ביטוי של כבוד וחיבה מתפרש היפוך כוונתו.

את  להבליט   - שביננו  ליחד  וזקוקה  לי  זקוקה  דינה  שבעומק  להאמין  ואימון.  סבלנות 
ויותר תבין  ויותר  המשותף. לברר כוונת דבריה וממילא תתעורר היא לברר את כוונותיי 

אותם ויהיה לה נחת ונועם ממני, מרצוני וממחשבותיי. רק צריך סבלנות.

ביתו של אדם זה מבצרו ואשתו זו ביתו. כשהמצב מסובך, רק האחיזה באור ה׳ שמעל כל 
צמצום וקוטן, ואפילו תהיה אחיזה בציפורניים, רק בה אפשר להתרומם ותגבר האמונה 
בחלקנו  נמאס  לא  תיקונם.  זהו  אבל  מנשוא,  קשים  הם  הניסיונות  אמנם  הייאוש.  על 
ובמשימותינו ותמיד נשאף לבנות יותר ויותר, גם דרך כל ההריסות ותפילות המעמקים. 
נצעד בבטחה שלב אחר שלב. לא נרתע משום מעקש. לא נזלזל מעולם במה שכבר בנינו 
שבעצם  הטובה  מהכרת  היונקת  הפנימית  ה׳  חדוות  מעוזנו  היא  ה׳  חדוות  והתקדמנו. 
החיים היא תלווה אותנו תמיד ותדריכנו נאמנה. לא יפול רוחנו רק נאזר בגבורת הגבורות 

של קמעא קמעא אורות מאופל אמר ויהי.

אם כך אתבונן על נוות ביתי היקרה מכל – כך גם יהיה. וכבר מתרחשים ניסים מופלאים 
וקבלת  ובהתבגרותה  ותפילותיו,  צבי  אי אפשר להאמינם, בלימודו הנפלא של  שכמעט 

אחריותה של בת שבע.

יש בי, ב״ה, את החוסן, גם אם פעמים אפול ואמעד, אבל אלמד ואתחזק יותר מכל נפילה, 
אלך בטח בעשיית הטוב, בהזרמת חיים, בהטבה למכיר ולמי של מכיר. אשאף להידבק 

במידותיו יתברך.

הנני מוכן לתפקידי כמנהיג, כמנהל המעודד ומחזק ומזרים חיים ומצפה לביקורת. כמו 
אבי שליט״א המתגבר כארי להטיב לתלמידיו ולעמו, אף על פי שהוא מעורר על עצמו 
חמתם של רבים ]כנראה, הורי תלמידים שבהשפעתו חזרו בתשובה, עלו לארץ וויתרו על 

קריירה אקדמית[ ועתיד לסבול ביזיונות והכפשת שמו הטוב בכל פינה. 

מקור חוסני בנר ה׳ נשמת אדם אשר בקרבי והיא טהורה כעצם השמים לטוהר, ואין לי 
ויניקה עיקשת מים התורה - ישראל  ידי אחיזה  אלא להגביר את התגברות מעיינה על 

ואורייתא וקוב״ה. 

אשרי האיש השומע את המיית לב השדה אשר הוא חורש ומתוך כך צולח חרישתו - הוא 
המדביר, החוקק, המנהיג בלי להזקק לעולם ללשון קשה. הוא זוכה לעורר את הרצון 
רעננים  חזקים,  אפרוחים  המצמיחה  החממה  ונבנית  הולך  וכך   – שלו  דגופא  בפלגא 

ושמחים – מתוך הדדיות גמורה.

ביתו של אדם זה מבצרו ואשתו זו ביתו
אלי הורביץ

קטעי יומן, ד׳ סיון תשד״מ

תקופת קרית משה
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מתוך  אבל  סיוט,  עבורם  היו  בירושלים  האחרונות  השנים 
המשבר הרב אלי הגיע לתקופה הנפלאה ב״שבי חברון״.

הרב ציון טוייל

החברות שלי עם הרב אלי, על פניו הייתה לא הגיונית, הוא היה מבוגר ממני כמעט 
בעשר שנים והכרנו בתלמוד תורה ״מורשה״. הרב אלי היה כבר מלמד ותיק ואני הייתי 
מתחיל. אבל מהרגע שהכרנו, הייתה לנו חברות מטורפת. לא הפסקנו לדבר על כל 
נושא שבעולם. דיברנו ודיברנו ודיברנו ולא הפסקנו לדבר, גם כשכל אחד מאיתנו עבר 

להתגורר במקומות שונים בארץ.

לפעמים לא יצא לנו לדבר כמה חודשים, אבל כשדיברנו שוב, המשכנו לדבר מאותו 
מקום שהפסקנו. היינו מדברים על כל דבר בעולם, על דברים טכניים, מעשיים, על 
דברים בנבכי נפשו של אדם, על התמודדויות, על פסקאות עמוקות מאוד מאוד בכתבי 

הרב קוק, על מה שלמדנו בחברותה. 

חבר החיים שלי עד עצם היום הזה זה הרב אלי. איבדתי את חבר חיי. גם אשתי ודינה 
מאוד התחברו והיה מדהים הכימיה שנוצרה. הרבה פעמים אני מנסה להבין מה הרב 

אלי מצא בי, אבל זה היה משהו מדהים.

היה כיף לדבר איתו, היה לו עולם עשיר ונפש עשירה. אני לא רוצה לדבר על מה הרב 
השכלי,  העמל  של  העיקרון  על  לדבר  רוצה  אני  מסויימת,  סוגיה  על  אומר  היה  אלי 
הרוחני, הנפשי על כל סיטואציה שהוא היה נקלע בחינוך ילדיו, בחינוך תינוקות של 
בית רבן כשלימד ב״מורשה״ ואחר כך בסוגיות שעלו כשלימד ב״שבי חברון״ ובדילמות 

ובתובנות במה שקורה במדינה. 

זה דמות של תלמיד חכם שחי את החיים באופן ממשי. תמיד תמיד, גם כשהרב אלי 
היה בעומק הבעיות והמצבים, המכות וההסתבכויות, משהו פנימי, תוך תוכי, מעומק 
הנשמה שלו, עזר לו להיחלץ מזה והוא היה בונה אחרי זה עוד קומה, עוד איזה תובנות.

בשנים הלא פשוטות שהם גרו בירושלים, השנים האחרונות שם היו עבורם סיוט, אבל 
מתוך זה, מתוך המשבר, הוא הגיע לתקופה הנפלאה ב״שבי חברון״. על השינוי הזה 

הרב אלי אמר לי שהוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לא ׳בעיטה׳ כלפי מעלה. 

המילים  את  יבין  ושגם  לדבר  יכול  אני  מי  אם  שלנו,  ולמשפחה  לי  חסר  כך  כל  הוא 
שבנפש?

הרב אלי תמיד היה מרומם את המבט. הוא עשה את זה עם הצחוק שהוא ידע לעשות, 
עם הציניות לפעמים, אבל רומם את המבט.
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פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות
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למה אבא רץ עם סכין בבית?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

מתוח  שם  הביטחוני  המצב  היה  ארבע,  בקרית  להתגורר  משפחתי  עם  עברתי  כאשר 
במיוחד, מלווה בחשש תמידי לפיגועים. 

יום אחד, כאשר עמדתי במטבח בביתי, שמעתי לפתע צרחות נוראיות מחדרה 
של בתי. לא היה לי ספק לרגע שמחבל חדר לתוך הדירה. תפסתי בידי סכין 
מטבח גדולה ורצתי היישר לחדרה. נכנסתי פנימה, וראיתי אותה עומדת מול 

הראי וצורחת בהיסטריה, כאשר כל שערותיה סומרות מרוב אימה. 

חיפשתי סביב שוב ושוב אך לא מצאתי זכר למחבל. ״מה הבעיה?״, שאלתי אותה, והיא 
לא ענתה דבר רק הצביעה על הראי וצרחה ״תסתכל, תסתכל שם!״. התבוננתי פעם, 

פעמיים ושלוש ולא הבנתי על מה הפאניקה. 

״אני לא גדלה, תראה! אני כל הזמן  ״אני לא גדלה״! היא התחילה לבכות, 
נשארת באותו הגובה!״. 

לקחתי את הסכין, סימנתי בעזרתו חריץ בתוך הדלת ואמרתי לה - ״את רואה 
את הפס הזה? זה יהיה לך הסימן שאת כן גדלה. אבל אל תבואי מחר, תבואי 

בעוד שנה, בעוד שנתיים, אז תראי שגבהת״. 

כך הוא גם בעולם החינוך. חינוך אינו יכול להימדד על אתר, אין זה ניסוי שניתן לראות מיד 
את תוצאותיו. 

את  לבחון  תוכל  דור  שנות  כעבור  רק  ולפעמים  ולבנות,  לחנך  צריך  אתה 
השפעות פעולותיך, ולעיתים יידרשו גם דורי דורות עד שמלוא המשמעות של 
הזריעה וההשפעה יצא אל הפועל. לכן לא די בדיבור ובלימוד הדברים, צריך 

ועומק השפעתו של  יוכל להבין את מרכזיותו  וכולל  ניסיון רחב. רק אדם בעל מבט רחב 
החינוך .

הבחורים שחישלו את הרב אלי
חיים מיכאליס

בשנה הראשונה של הרב אלי ב״שבי חברון״, היינו ׳קצת׳ שובבים. אחרי כמה חודשים, 
הרב עשה לנו שיחה מלב אל לב והוא סיפר שבהתחלה היה לו קשה והוא שקל להרים 

ידים. אח״כ הוא אמר לנו שבדיוק בשביל זה הוא צריך להמשיך ולא להרים ידים.

כשהייתי בן 30 באתי לישיבה והיה ארוע בחוץ. הרב היה במרחק 30 מטר ממני ולא היה 
לי נעים לגשת אליו. פתאום הרב נעמד לידי ושאל ״מה עם חתונה?״ איך הוא זכר, עברו 
12 שנים. עניתי: ״חלק אני לא רוצה, וחלק הבחורות״. הרב ענה לי: ״חלק אתה לא רוצה, 

וחלק אתה גורם להם שלא ירצו״.

השנים הראשונות בקרית ארבע

לי שהוא  לא זכור  היה קצת בהלם, אבל  לי שהוא  נראה 
אמר לנו משהו

יאיר חרל״פ 

1985, מחזור ד׳ בשבי חברון. הגענו איזה 10-15  הגעתי לישיבת ״שבי חברון״ בערך ב 
חבר׳ה. המחזור שחנך את הרב אלי ב״שבי חברון״.

התחלנו שיעור א׳, איתנו הגיע עוד יהודי יקר לישיבה, הרב אלנתן, הרב אלי הורביץ, השם 
יקום דמו. אני זוכר שבשבילו זה היה מעבר בחיים כי לפני כן הוא לימד עד אז רק ילדים 

קטנים בתלמוד תורה.

לא יודע מה הרב אלי הרגיש כשהוא מעביר לבני 18 שיעור והם אוכלים צימוקים בשיעור, 
ואם יש מיטה באותו חדר שיעורים, אז הם יכולים לעשות עליה קצת ספורט. והוא רואה 
שגם בחורים בני שמונה עשרה יכולים להתנהג כמו ילדים בגיל תלמוד תורה. נראה לי 
שהוא היה קצת בהלם, אבל לא זכור לי שהוא אמר לנו משהו, זו הייתה ההרגשה הפנימית 
שהרגשנו שמצד אחד, אנחנו תלמידי ״מדרשיית נועם״ או ישיבה תיכונית אחרת, שובבים, 

ואנחנו לא יכולים לשבת שעות שלמות ללמוד בלי לאכול או בלי לעשות קצת ספורט. 

היה קשה מאוד אז בחברון, אתם צריכים להבין שבאותה תקופה לא היה בישיבה מים זורמים 
חופשי, היה מותר לנו להתקלח פעמיים בשבוע. היו כל הזמן הפסקות חשמל שערבים היו 
עושים לנו. אני זוכר את הרב בלייכר, ראש הישיבה, בלילות ליד איזה מנורה. היו כאלה 

שלא היה להם חשמל או מים כמה ימים. הם היו הולכים לקרית ארבע כדי ללמוד שם.

הרב אלי תמיד היה מספר שאמא שלו רצתה שהוא יהיה מאנצ׳, שיהיה בן אדם, וכזה הוא היה. 

היה בחור בשם חיים צדוק שהיה מקליט את השיעורים של הרב אלי הורביץ. הרב אלי היה 
תמיד אוהב להכניס חכמות חיצוניות לשיעורים וחיים הזה היה מקליט אותו ומסכם אותו.

אני זכיתי שכשנכנסתי לשיעור א׳ הרב אלי אמר לי: ״אתה רוצה ללמוד איתי בלילה?״ 
״כל ערב תגיע אלי בהסעה  לי:  ״בסדר״, אז הוא אומר  א׳, אמרתי  הייתי תלמיד שיעור 
שהאברכים נוסעים בסוף היום ב 19:00 20:00 לקרית ארבע, תיסע איתם״. וכך למדנו 
חברותא. אבל הייתי צעיר מידי וזה היה לי קשה ללמוד גם בלילה הייתי עייף. יש לי זכרונות 

מיוחדים מאותם לילות שהייתי מגיע אליו.

עודד מאוד את התלמידים לעשות פעילות ספורטיבית, כדור-סל  הורביץ גם  אלי  הרב 
ושחייה. היה בריכה בקרית ארבע והוא הלך שם לשחות.

לפעמים הרגשנו שאנחנו מפריעים לזוגיות שלהם, הם מדברים 
בינהם ואנחנו נוכחים סתטיים בשיעור.

אליצור אריאל

כמחנך, אני מרגיש את הרב אלי כל הזמן נושף בעורפי ואומר לי ׳גדל׳. בכיתה שאני מחנך 
היום תלויות על הקיר תמונות של רבנים חשובים, גדולי ישראל ובינהם גם התמונה של 

הרב אלי ודינה. זה לימוד לתלמידים שלי על הזוגיות שלהם שבלטה מאוד. 

כשהיינו מגיעים בשבתות לשיעורים בבית שלהם, הרב אלי היה מחכה עד שדינה התיישבה 
במטבח עם הכוס תה ליד החלון המחבר בין המטבח לסלון. במהלך השיעור היינו רואים 
את הרב אלי מידי פעם תר אחרי מבטיה של דינה בעיניו כדי לקבל את הסכמתה לדבר מה 
שהוא מספר או כדי להיעזר בה שתזכיר לו דבר מה. לפעמים הרגשנו שאנחנו מפריעים 

לזוגיות שלהם, הם מדברים בינהם ואנחנו נוכחים סתטיים בשיעור.

אהבתי אצל הרב אלי שהרבה פעמים הוא החזיר אלינו את השאלה בבחינת ״אימרו אתם״. 
לא רק את הלימוד של המסר, אלא גם את האמירה החינוכית שעומדת  לנו,  נתן  הוא 

מאחורי הדברים.

בשיעור הראשון שלנו בישיבת שבי חברון, בשיעור א׳, הרב אלי שאל כל אחד למה הוא 
בחר לבוא לישיבה בחברון, כל אחד ענה מה שענה, היה אחד שאמר ״אני הגעתי לפה 
כי זה המקום שההורים שלי הכי התנגדו שאני אבוא״. בסיכום המפגש ההוא, הרב אלי 
אמר לנו שכל אחד חושב שהוא בא בגלל כל מיני סיבות, אבל יש השגחה אלוקית שהיא 

זו שהביאה אותך למקום הזה. 

ללמוד  ניצל  שהוא  שבתון  בשנת  אלי  הרב  עם  בחברותא  למדתי  כך,  אחר  שנים  עשר 
בישיבת ״הר המור״ בירושלים, שם שמעתי מהרב אלי שוב את ההסבר הזה והפעם בנושא 
הזוגיות, אתה חושב שאתה מתחתן עם הבחורה מכל מיני סיבות, אבל האמת שיש איזה 
השגחה אלוקית שהיא זו שדוחפת אותך לעשות את הדבר הזה וזה נותן רוח אחרת לכל 

המהלך.

בהרבה דברים היום, אני מרגיש שאני חושב מה הרב אלי היה עושה פה חינוכית בדבר 
כזה או אחר כדי להיות מסוגל לעשות כמותו, לראות את התלמיד ולהצליח להרים אותו 

מהמקום שלו.

השנים הראשונות בקרית ארבע

ב״ה ח׳ אב תשמ״ד

לצבי אהרון היקר
יהי רצון שנזכה ללמוד 

מילי דאבות בהתחדשות
משפחתנו בעיר האבות
וברית אבות תברכנו עד

בוא מבשר להשיב לב
אבות על בנים ולב בנים

על אבותם.

אבא

https://www.youtube.com/embed/drKBIlUCXZc?rel=0&start=1482
https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=7143
https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=7143
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השיעורים של הרב אלי היו ארוכים. הוא לא היה רק מלמד תורה, 
הוא היה מלמד צורה של תורה, סגנון של תורה, סגנון של חיים

נתנאל רונצקי 

עולים לי תמונות מהשיעורים: השולחן שעליו כוס תה, החיוך, הסיפורים, הרוגע, הדוגמאות 
להמחשה )חטא העגל – תלמיד בשיעור א׳ שהולך להעביר סמינריון. קדושת הזמנים – 
לתפוס את הגל(, ההצגות )קורח מתעצבן מהמינוי של אליצפן בן עוזיאל וקורא לו אלי 

יצפאן. בני יעקב צופים בלבן המחפש את התרפים- אלוהיו, בשק הגרביים(. 

חיוך  לי  עולה  חיוך. גם עכשיו, תוך כדי כתיבה,  יכול שלא לצרף  אני לא  ולדמעות שלי 
שמצטרף לרטיבות בעיניים. השיעורים של הרב אלי היו ארוכים. ה״שיא״ שזכור לי הוא 
שיעור על חנוכה שנמשך שלוש וחצי שעות, ואני לא זוכר אנשים יוצאים. היכולת לתרגם 

מילים גבוהות ל״שפה של בני אדם״, השלווה, הרוגע, הנעימות…ֿ

נמצאת  שבשיאו  חומש  שכשנגמר  למה  הבנתי  משה,  של  ברכתו  את  הבנתי  הבנתי.  ואז 
קבלת התורה ונבנה המשכן, יש צורך בברכה שתוכנה הוא נועם. ״ויהי נועם ה׳ עלינו״, מכיוון 
שכשנמצאים בתוך מערכת מלאה בפרטים, מלאה בציוויים, שיש צורך בדיוק רב, בקיום מלא 
ונטול פשרות, מאוד מהר אפשר להיות לחוצים. אפשר להפוך ל״דתיים״, לאנשים שנורא 

נורא מקפידים על כל קוץ של יוד, ועקב כך הפרצוף שלהם גם קצת דומה לקוץ…

ומשכן בחיוך,  לקיים תורה  כוח  ייתן  חייבים לבקש שה׳  נועם.  חייבים  כזו  בתוך מציאות 
בסיפורים, ברוגע, בדוגמאות והצגות. במובן הזה הרב אלי לא היה רק מלמד תורה, הוא 

היה מלמד צורה של תורה, סגנון של תורה, סגנון של חיים. 

שהוא  שמה  התלמידים  לנו  הראה  שלו,  בעיניים  הזה  הניצוץ 
עושה זה מה שהוא אוהב וזה מי שהוא באמת.

יאיר קליין

הרב אלי הוא אחת הדמויות שהכי השפיעו על חיי. הוא לקח אותי כמה חודשים תחת חסותו 
של  גמרא  לשיעורי  אז  נכנס  אלי  והרב  ד׳  בשיעור  הייתי  אני  מדהים,  היה  זה  כחברותא. 
לרב  הייתי בצבא באתי  כשכבר  מוחלטת.  התלמידים, בענווה  כאחד  אתרוג  חננאל  הרב 
אלי להתייעצות כמה ימים לפני הרצח. הרב אלי לא הרגיש טוב ושכב במיטה בחדר. הרב 
אלי הקשיב לי ואז הוא שאל אותי ״בסדר, אז מה אתה רוצה לעשות?״, שיתפתי את הרב 
בהתלבטות והוא השיב ״מאיך שאתה מתאר את זה, אני רואה את הניצוץ בעיניים שלך אז 
ברור מה החלטת. לפעמים החוכמה של הלב היא הרבה יותר גדולה מהחוכמה של השכל״.

ושמלווה אותי עד היום. זה בעיני מתמצת  זה היה המשפט האחרון ששמעתי מהרב אלי 
הכול אצלו. החוכמה של הלב! לא שהיה חסר אצלו החכמה של השכל, הוא היה תלמיד 
חכם גדול, אבל בסופו של דבר, אחרי כל החשבונות השכליים יש משהו כל כך פנימי ועמוק 
בפנים שהוא הרבה יותר חזק מהחשבונות השכליים, יושר פנימי שמאיר את הניצוץ בעיניים.

אצל הרב אלי תמיד היה את הניצוץ הזה בעיניים. תמיד היה בו סקרנות. סוג של שובבות 
כזו, הוא לא איבד את הילד שבתוכו. הניצוץ הזה בעיניים שלו, הראה לנו התלמידים שמה 
שהוא עושה זה מה שהוא אוהב וזה מי שהוא באמת. אני כתלמיד מאוד התחברתי לזה 

וזה מלווה אותי עד היום.

בשבתות, כשבאנו לעונג שבת אצל הרב אלי, עם השולחן שהרבנית דינה דאגה לכיבוד 
שווה, היה את התמונה על הקיר בסלון )הציור שצייר הדוד מחולתה(, הרב אלי, בחוש 
היא משהו  פה  מבינים בזה אבל הפרספקטיבה  לא  ״אתם  לנו  אומר  היה  ההומור שלו, 

נהדר, אני תמיד חשבתי שהתמונה הפוכה״. 

הניצוץ הזה בעיניים של הרב אלי, תמיד הולך איתי ואני מקווה שאני אוכל להעביר את 
הניצוץ הזה הלאה.

השנים הראשונות בקרית ארבעהשנים הראשונות בקרית ארבע
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אם אבא אומר, אז היינו ביציאת מצרים, אבל אני הייתי כל כך 
קטנה שאני כבר לא זוכרת..

הרב אלי הורביץ
מתוך ״ספר הלידה״

כאשר סיפרתי פעם אחת לבנותיי את סיפור יציאת מצרים, אמרתי להן בהתלהבות 
גדולה שכולנו היינו שם, כולנו יצאנו יחד ממצרים. עמדה הבת הקטנה שלי, שהייתה 
ודאי  ״כן,  והתעקשתי:  המשכתי  אני  ממצרים״.  יצאתי  לא  ״אני  והכריזה:  ארבע,  בת 
שהיית, כולנו היינו שם, כולנו ראינו את הים נבקע, כולנו התייצבנו ועמדנו בתחתית 

ההר לקבל תורה״. 

הבת לא השתכנעה כל כך, אבל אחותה, שהרגישה כנראה פחות בנוח 
אבא  אם  ״טוב,  ואמרה:  לוותר  בדוחק  הסכימה  אביה,  דברי  את  לסתור 
אומר שהיינו שם - אז היינו שם, אבל אני הייתי כל כך קטנה אז, שאני 

כבר לא זוכרת...״.

כלל ישראל, האומה כולה, היא חטיבת חיים מקיפה כזאת שמגבלות הזמן אינן חוצצות 
בפני אחדותה. גם כאשר אנו מדברים על אדם מסוים, אנו מסוגלים לומר עליו שהוא 
היה אתמול ושהוא עצמו יהיה גם מחר, למרות שאין בכוחנו לסמן ולהגדיר מיהי בדיוק 

הישות החיה הזאת, מיהו אותו אדם אשר חווה את כל הזמנים הללו. 

כך גם בכלל - אנו מדברים על כללות האומה כעל ישות שהייתה קיימת ועודה קיימת 
והיא עתידה להתקיים עד עולם. 

כבת שרות בקרית ארבע, הייתה לי משפחת הורביץ, משפחה 
מאמצת. משפחה נפלאה, אשר נתנה לי הרגשה של בית.

דבורה )סומך( סידו

האמונה, החיוך, העדינות )ועם זה, התקיפות(, יהיו בזיכרוני תמיד.

השנים הראשונות בקרית ארבע

אל לנו להביט באחרים, אין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם

השנים הראשונות בקרית ארבע

הרב אלי הורביץ
2 מכתבים לדינה לאחר שנודע להם על סכנות בהמשך ההיריון

לדינה אהובתי, בבת עיני

אינני יודע איך לעודד ולהרגיע, איך לחזק אדם בשעת דחקו. אבל לבי מלא אהבה, 
אהבה וצער, אהבה ורצון טוב, אהבה עזה שאין לי כוח לבטא, אהבה שאינני מסיח 

דעתי ממנה אפילו רגע.

מה יהיה בסוף התקופה הזאת, אין לי מושג. שום הרגשה או רמז בלב אם יסתיימו 
הדברים לטוב או למוטב. אבל תחושה עמוקה ותקיפה יש לי, שבתוך החורבן של 
מתח וייסורים, עצבנות ודמעות, הולך משהו ונבנה. משהו שהוא יותר גדול וקיים 

ונצחי אפילו מהריון מוצלח. 

יתכן, שאצל אחרים, קומה זאת נבנית בפחות עמל וקושי, אולי בני תלמידי חכמים 
חיים כך באופן טבעי, ומי יודע אם לא יזכו ילדינו אף הם לגדול בבריאות רוחנית 
כזאת, אבל אל לנו להביט באחרים, שאין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם. 

ואל לנו לקוץ בייסורים אלה – אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. 

הולך ומתרקם וצומח העץ השתול על פלגי מים – העומד איתן ושלו בפני 
שכפיו  תורה,  של  מים  פלגי  על  למטה  ששורשיו  עץ  שבעולם.  רוחות  כל 
נשואות בתפילה תדירית ושלבו שקט ובוטח, והוא יתן את פריו בעתו, וכל 

אשר יעשה יצליח. 

הולכת וקרבה המלכה. ואין סיפק לסיים את מחשבותי, אבל דעי לך, אשתי, אשת 
בריתי, עצמי ובשרי, שלא דמיונות פורחים באוויר מצייר אני, אלא דברי אמת ודאית 

הכמוסים וגנוזים בעומק סתר הרעש והרוגז הנוכחי. 

את  האדם  יוצר  שיצליח  אמונה  בגבורת  חזקה,  ובתקווה  בחזקה  שנינו  נתפלל 
הריונך ושייוולד ולד של קיימא בעתו ובזמנו שלם בכל רמ״ח אבריו ושס״ה גידיו 
הרוחניים והגשמיים, ושנזכה לאוהבו, לגדלו ולחנכו ליראת ה׳ ולשקידת תורתו 

הארץ ישראלית, לאמונה עליונה ולקידוש שמו הגדול, בעז״ה. 
אלי

ועוד אומר לך רעייתי תמתי: אורות מאופל אמר ויהי 

הרב אלי הורביץ
מכתב לדינה בהגיעה לגיל 30, לאחר שנודע להם כי לא תוכל ללדת עוד 

בייה, רייח ניסן תשמייג 

לדינה אהובתי, 

בהגיעך לכי טוב אורות מאופל אמר ויהי 
אורות של יחד בעולם של פירוד 

אורות אהבה נאמנה וידידות אמת 
מבט של חן

עיניים עמוקות 
אורות של עומק בעולם של שטחיות 
חום אהבה להמיס בגפרור קשיחות 

שמחה של דעת הכולל עולמים 
אורות של עדינות בעולם של גסות 

חידוש רעות באמון ותום 
עינוגי דודים מיין מתוקים 
אורות מאופל אמר ויהי 

יתקבצו הניצוצות אחד לאחד 
יפריחו יניבו יגנו עדי עד 

כי זאת אמונתנו בלב איתן.
שגם כשאופל את חיינו מקדיר ורבו מחד קמטי החיים, האורות הם עיקר! 

מצטרפים, מתגברים, מצמיחים גידול רענן 
בעוז יתפוזו פעלי און - מחשבות זיקנה ויאוש יושלכו למצולות ים 

ורישומם ימחק.
ועוד אומר לך רעייתי תמתי,

אורות מאופל אמר ויהי 
מתוך האופל ועל ידי האופל 

בהתגברות בלי הרף על כל מעקש נחוש מתיקות, 
לובן אהבה בכפליים 

ואם בכך נשקוד נאמנה בביתנו 
נחזה בוודאי בהתנוצצות - התפוצצות גוונים אין ספור 

שתילי זיתים רעננים, לתפארת עמנו.

לכבוד אשתי יונתי,

אינני יודע איך לחזק, אולי אני צריך קודם להתחזק בעצמי להתחזק באמת, קרוב 
ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. להיות אמיתי דובר אמת בלבבו – שכל 
מילה, כל מחשבה, כל הרגשה ממקור האמת נובעת, בלי שום זיוף. לבער את 
הדמיון החולני ולהתאמץ באומץ האמת, פשוט להיות עצמי. להיות עצמאי, לחוש 
הזורם עמוק עמוק  ה׳  נעם  – במובן החיובי החיוני  חיינו  אנו מה  ולהרגיש מה 
בקרבנו, הנותן לנו ערך ומשמעות, אחריות ותקווה. להיות אמיתיים, להשתחרר 

מהמועקה של השטחיות – לקרוא דרור לעצמנו בלי פחד ובלי פשרות. 

כשאדם עושה חשבון עם עצמו, סוף החשבון יכול רק להביאו להכרת אפסותו 
אנכי עפר ואפר, ואז מוכרחת לבא ההתפרצות שמעל החשבונות - התרוממות, 
אין אני, ואז בשבילי נברא העולם. להיות מאוחד עם הכל, חלק מהכל, אוהב את 

הכל ושייך אל הכל, ואז הוא דובר אמת בלבבו אמת ברורה. 

וכל זמן שאדם נשאר בפרטיותו, בחשבון, בשטחיות, האמת נעדרת שיתאמץ 
עצמו  עיני  את  אוחז  עיניים,  אחיזת  אלא  לו  ואין  תקווה  לו  אין  וישר,  כן  להיות 
ומבלבל את החיים בהמון ציורים וצילומים וצללים, כאדם שמתבלבל בין עצמותו 

ובבואתו בראי.

https://www.youtube.com/embed/uxYkFV3antI?rel=0&start=24226
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מכתב לבן שלא נולד
דינה הורביץ

נכתב על ידי דינה לאחר לידה שקטה

בננו היקר,

בננו זה שלא זכיתי לראותו ולא חיבקתיו בידי ולא הרגשתי חום גופו ועצמת מציצתו ולא 
חויתי רעידת גופו, כולו התרגשות ותאוות אוכל – תאוות רצון החיים – בננו זה, שאינני 
יודעת אם הוא בהיר כצבי או כהה כבת-שבע או צרחן כנחמה, אם כחול עיניים הוא כפי 

שהסטטיסטיקה מראה או מתולתל שער, אפילו קולו לא זכיתי לשמוע.

בני, כמה אני בוכה עליך – כמה לבי יוצא אליך, כל כולי געגועים ותשוקה אליך, בני.

היינו  כך  וכל  לשני  האחד  נתנו  כך  וכל  יחד  חווינו  כך  שכל  עד  מאוד  לי  צר  לי  צר  בני, 
מחוברים מאוחדים, יחד, יחד, אחד היינו. כל חייך נתתי לך ואוי כמה נתת לי, כמה וכמה, צר 
לי שלא זכינו אפילו לרגע להמשיך קשר זה לחיים, למען החיים ומתוך החיים ובתוך החיים. 
איך אני חושקת אותך ורוצה בך מאוד בכל לבי ומהותי. איך נתקעה אהבה כזאת ואיך כל 

כך קשה לי עכשיו. הקשר נשאר, הכאב נשאר, וחיים הגעגועים והתשוקה אליך, בני.

אבל עכשיו הכל הוקפץ למישור אחר. לא אזכה לנשק אותך, לא אזכה להניק אותך, לא 
אזכה לשיר אליך, לא, לא, הכל הוקפץ למקום אחר, ואני באפלה, בחיפוש איזה חוט, איזה 
הארה לתפוס את המישור הזה, כי אני לא מוותרת עליך ולא אאבד אותך. היית בי ואנו 
נותקנו, כביכול. אבל בטוחה אני ששוב אמצא אותך ושוב נהיה דבוקים וקשורים. ה׳ יהיה 

בעזרי ויתווני דרכי הישר אליך.

בני שלא אאמץ אל לבי, אולי תיבלע בלבי ואכיר בך במישור יותר מופשט – בלי זמן, גוף וחום 
ומקום, אבל לא פחות בונה... משביר אהבה וגבורה, אורה וברכה, גדולה לעולם...כל כך קשה 

לי, כל כך כואב לי וכל כך אני לא מוכנה לוותר עליך, בני. לעולם, לעולם לא אשכח זכרך.

בני, אני רוצה להמשיך ולפרט, מי היית ומה היית, הרבה מאד יש לי לספר אודות תקופת 
חייך הקצרצרים בבטני, אבל אני מוצאת שאני לא יכולה לעזוב אותך בשביל לדבר עליך 
– אולי זו פעם אחרונה שנוכל לדבר ככה; אין לי המילים, אין לי הביטוי, הבכי הוא לא 
מספיק והשירה אין בה די. לצרוח? אבל לשתוק כבר לא אוכל...אבל אתגבר מאוד. רק בא 

לי לכתוב את המילה הזאת בלי הרף: ״בני שלי, בננו היקר״.

...עוד יותר מזה!!! איזה לקח לימדת אותי, בני היקר, מראשית יצירתך: הנה דינה, החיים, 
נצחיים, קיימים, עצומים מכל התפיסה  יותר חזקים, ממשיים,  החיים, החיים הם הרבה 
שלך! ובצחוק – כפי שכתוב אצל ארלין על הקיר ״השמש תזרח בבוקר גם בלי עזרתך״. 

טיפול ישיר ישיר, בלי שום אשליות ובלבולים, ה׳ נתן.

...היו לי תוכניות ואפילו תאריכים מוכנים, הרבה תחומי חיים, ובאת והכרזת בקול – העולם 
מתקיים גם בלי שאת עוזרת, החיים זורמים גם בלי שאת מבינה, ומעל הכל – הברכה 
ישירה; כולך מתנה, כולך השמש  נתן אותך, בני, מתנה  ה׳  שורה גם בלי שאת מקווה. 
נזרעה,  והברכה  עיניים,  נשמה, בעצימת  נושבת בעצירת  הרוח  השוטף,  הגל  הזורחת, 

כבר קיים וגדל ומתפתח, איך?? לא בעזרתי, מתנה שכולה ברכת ה׳, ישיר ישיר לרחמי. 

איך חיבקתי אותך?! איך התמלאתי בך? איך חשתי את הטוב ממלא אותי יותר ויותר! כל 
רגע של בחילה הזכיר לי את סוד לקחי, כל יום רע חיבב אותך ואת דברך עלי יותר )סוכות 

חגים(, ומעל הכל, כל בעיטה ותנועה שלך מילאו אותי אושר, אור וחום אין קץ, אין קץ.

אשרי, מה טוב חלקי ומה נעים גורלי!!! קבלה כזאת, חינוך כזה – כה ישיר, כה הכל! נותנים 
ונופת  לילד צימוקים ושקדים לעודדו, אבל הממתקים הם לא הלימוד, ״מתוקים מדבש 
צופים״. עולם הבא שהאמצעי הוא הוא המטרה, או כך חשבתי. נענוע רגליך הקטנטנות 

היה ממלא אותי באושר.

אנו  פנים, בין אם  ועל כל  ומאיר מאוד,  ישיר מאוד  ...הברכה שורה ממקור גדול, באופן 
רואים ובין אם אנו רוצים ובין אם אנו לא מתכוונים בכלל. זה מה שהיית לי, את זה נתת לי 

בחיים שלך בי, בתנועות שלך ובהתנגשויות שלך על דופן רחמי, בני. אושר.

אוי לי בני – כפי שקודם לא יכולתי לעזוב אותך, כך אני מנועה ולא יכולה להפסיק לכתוב. 
על רגליך וידיך הקטנות, שהרגשתי אותן ואהבתי אותן כל כך. עם כל המאמצים, אני לא 
מסוגלת לבטא אפילו גרגר קטן של הרגשה ששטפה אותי עם כל סימן חיים ממך. אני כל 
כך רוצה לתאר!! ואין לי המילים. נוסטלגיה אני לא מחפשת, היא מטשטשת ומבלבלת, אלא 
כלי ביטוי, דרכי תיאור, ואין לי. אוי, בני, צר לי כל כך, לבי יוצא אליך יוצא מתוכי אליך, אליך.

אהבתי את ההריון, שמחתי בו מאוד, הרגשתי טוב כמו שלא הרגשתי בכל הריון אחר, 
הייתי כל כך בטוחה בך!! בבריאותך ובכוחך!! לא דאגתי לרגע, ובי זה לא תלוי. ממילא 
הכל בסדר, בלי ספק ובלי פחד פתאום ובלי בהלה וחרדה – אופייני היה שרק שמחתי, רק 
חלמתי, רק הרמתי ידיים ונשטפתי, וחיכיתי, והקשבתי פנימה. עברו ימים – עליות, ירידות, 
שפעת, לחץ דם, חום, כביסה, כלים, נחמה, שולמית, צבי, ובת שבע. ראשי מתפוצץ, הורי 

באים בעוד ימים ספורים, הכל מתפורר. אבל אתגבר ואכתוב.

לבך,  מהלמות  מחומך,  ממך,  מרוקנת  כבר  אני  שבועיים  בהריון,  לא  אני  שבועיים  כבר 
ויותר אני חשה שזה הופך לנוסטלגיה  יותר  והזכרונות.  והתחושות  מנשמתך הקדושה. 
מטשטשת יותר ויותר. אני זוכרת שאני הייתי בהריון. בחנוכה, בשבתות, בימי חול חמים, 
גשומים, במצב רוח טוב, מצב רוח רע. הכל כל כך מלא ציפייה, והסוד הגדול. גם עד יום 

שלישי שלפני שבועיים, שבוע של שקט – תענית דיבור של אלי.

גם זה התמזג בתוך ההריון הזה. צחוק, הצגות, קשיים, התקרבות, שבת, ומתחת לכל – 
אתה, מחכים לך, מרגישים אותך.

הלכתי לרופא... כשיצאתי עמדתי בתחנה, נשטפתי בשמחה עצומה, לנגד עיני נוף ירושלים 
ומזהיר  מוזר  ומין ערפל  ועל הר הבית,  וברעפים  שלי, מרהיב, עם האור המיוחד בגגות 
מאחורי בית החולים. כל הביטחון שבי, הצינור שגיליתי בי, הקשר הפתוח עם אלי והכוח 
המוזר שבי, בלי כל תנאי חיצוני, כוח שפירושו ההפך מעשיית שרירים, הכנות שכליות, 
תוכניות וציפיות, אלא כוח של לכאורה חולשה וחוסר אונים, פתיחת כל הצינורות, מאלי 
אולי  באמת,  באחיזתנו  ביטחון  הלאה.  מאלי  יעבור  התמלאותי  ואחרי  אלי,  ממנו  יעבור 

בפעם הראשונה בלי תנאים ובלי תוצאות, אושר של אמיתיות----

ומולי ירושלים, וברגע זה כל רגשותיי נשתפכו אליה אל כולה... ואני חלק ממנה ובתוכה.

 ״משנכנס אדר מרבים בשמחה״

ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שם ה׳ מבורך

ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם דיין האמת

ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב

ה׳ נתן וה׳ לקח, יהי שם ה׳ מבורך

יום ה׳ ערב ר״ח אדר תשמ״ד 

השנים הראשונות בקרית ארבע

אור למהפך
מהפך אבלנו לששון
תוגתינו ליום טוב

טירוף נפשנו לשובה ונחת
במהרה בימינו

ושורש המהפך:
הארת הרוח של דור המחר

ושורש האור:
העמקת הרוח המתגלגלת מצורים וגבעות

רועמת כהרת עולם
לוחשת בסתר המדרגה
מתפוצצת באלפי ניבים

כמעט אובדת בשאון התהו

ומבין החרכים היא נקשבת
חברים שומעים את קולה

והיא שורש העומק והיא שורש האור

ולך רעיתי, אוזן קשבת ולב מבין
ושליחות של עומק ושל אור

מבעלך המוקיר ואוהב,
אלי
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את בטח מופתעת ומבולבלת! ברחתי מהחדר לא יכולתי לספוג עוד

דינה הורביץ
מכתב שכתבה דינה לאשה ששכבה לידה בבית חולים, לאחר פטירת תינוקה. 

)המכתב נכתב שנתיים לאחר המקרה(

בסייד 

יום א, ט אייר תשמייו 

שלום וברכה. 

קצת קשה לי להתחיל את המכתב, מכתב שאני בעצם כותבת אותו יותר משנתיים כי אני 
בכלל לא בטוחה אם את זוכרת אותי. אולי את זוכרת אותי, אבל אני בטוחה שאין לך מושג 

איך אני זוכרת את המאורעות שעברנו יחד, ומה את היית בשבילי. 

ועכשיו באיזה מידה נסגר מעגל )לפחות בעיני(, ועל אף שאני בכלל לא כזאת שיודעת 
לכתוב )ועוד בעברית(, הרגשתי שהגיע הזמן שאכתוב אלייך ואשתף אותך קצת בעולמי. 

כנראה שיש אמת גדולה במה שלימדו אותנו שאנחנו לא חיים בואקום, שעולמנו ונשמתנו 
קשורים, ולכל מעשה טוב, ואפילו מחשבה חיובית, יש תהודה באיזה שהוא מקום. 

ספורים כשנאלצת  ימים  כמה  אולי  היה  ועוד הרבה. מה שלך  למדתי ממך,  כל זה  את 
לבלות בבית חולים, בשבילי היו מפנה בחיי, ואת סיפקת לי את הדלק, או את המשקפים 

– בקיצור את הכוח להמשיך, ועוד איך להמשיך! 

אומרים על הקבייה שלפני שהוא נאלץ לתת מכה, הוא ברוב רחמנותו בורא תחילה תרופה 
למכה. את בשבילי היית שתולה על ידי הקבייה, ממש מלאך במלוא מובן המילה – שליח 
– שבאותם רגעים קשים מנשוא בתקופה זו של החיים הפרטיים שלי, את היית שם לרפד 
לי את המכה, ובעצם לא לרפד מכה, אלא להראות לי צד אחר של חיים, מישור אחר של 

איך אדם חי את חייו. 

את בטח מופתעת ומבולבלת! ואני, אפילו שלא הכרת אותי היטב, אני לא כזאת שכותבת 
דברים כבדים כאלה – בכלל לא!! אבל כעת אני מרגישה מין מעיין פנימי, שמתוכו הייתי 
אוכל  סוף  שסוף  כדי  את,  להיות  צריכה  הייתה  והכתובת  הדברים,  את  לכתוב  צריכה 
להודות לך ולהכיר לך טובה על כל מה שהענקת לי, ושתדעי גם את מה שאני מרגישה, 

במודע מאוד, זה שנתיים, וממה אני שואבת עידוד וכוח רב.

עכשיו אנסה לרענן את זיכרונך. את זוכרת שלפני בערך שנתיים ורבע היית מאושפזת 
בבית חולים הדסה הר הצופים, והייתה שם אישה אומללה שילדה תינוק שנפטר כתוצאה 
חולים גם התברר לה שיחד עם  ותוך כדי שהייתה בבית  ולחץ דם גבוה,  מרעלת הריון 
התינוק שהלך, ילכו גם רוב הסיכויים ללדת שוב תינוקות בריאים. זוכרת? אז בילינו יחד 

יומיים או שלושה, דיברנו ואכלנו יחד, וסרגנו יחד. 

אני לא אשכח איך שהכרתי אותך דרך הדלת של החדר, ונכנסתי. שתינו היינו מוכרות 
אחת לשנייה ולא זכרנו מאיפה... התיישבת לידי והתחלת לספר לי. וראיתי בעיני גם את 
וגם את קבלת הדין, את הצער ואת ההשלמה, והרגשתי שיש הזרמה נשמתית  הכאב, 
ממש. שתיתי את דבריך בצמא, כי חשתי בסיפור לא רק את הסיפור עצמו ונחמה מעין 
״יש דברים יותר גרועים״, בכלל לא, אלא דרכך הצצתי וראיתי מציאות אחרת של חיים של 
אמונה וביטחון )מילים כה נדושות!! ולא מספקות!!( של קבלת הדברים, איך שהם באים, 
ויכולת כל כך חדה וקולעת לנצל כל ניצוץ של דבר לטוב, ולשמוח ביש, ולהודות על הכל. 

לעומת מישור חיצוני של חיים של כמותיות, קטנות, של ״מגיע לי״, ״יש לי תוכנית כך וכך...״ 
- אצלך שופע קבלה, אבל מתוך דבקות ועקשנות, לא להרפות... ונפרשה לנגד עיני צורה 
אחרת של חיים פשוט מישור אחר, עם קני מידה אחרים וכללים שונים, והרגשתי רצון עז 
להשתייך לזה ולא ליפול לקטנות שלי... ביקשתי ממך שלא תדברי יותר, שאני לא מסוגלת 
לקלוט כל כך הרבה בבת אחת. רציתי זמן לעכל את הגילויים שלמדתי אותם לאט לאט. 

הדיבורים  לפי  ורק  אז,  רק  רופאים,  ביקור  והיה  מיטתך,  ליד  ישבתי  שעות  כמה  כעבור 
שלהם, הבנתי שאצלך הסיבוך הוא מעבר לסוכרת שסיפרת לי עליה, ואז באמת הודית 
וסיפרת לי שגילו אצלך גידול, ורוצים לנתח, ותיארת את כל ההתלבטויות שלהם ושלך. 

ואני בפה פעור ״לא סיפרת כלום״

כל זה, על הרקע שאני יום ולילה בכיתי על מר גורלי, ודיברתי כל הזמן רק על עצמי, ועוד 
על נושא כל כך רגיש שהתנסית בו בצורה כל כך קשה.

ועוד אני משתוממת, נכנסה אישה הנמצאת בשלבים סופיים של הריון, ומדברת איתך, 
הצגת אותה כאחותך היחידה, ותוך כדי שיחה הבנתי שהיא לא באה לבקר אותך אלא 

שהיא תיכף תלד, ו״קפצה״ לרגע, לראות אותך לפני הלידה. 

ואת מספרת לה בחיוך על מצבך והחלטת הרופאים. הרגשתי ערפול חושים, משהו קרוב 
לעלפון, כאילו הקב״ה מעביר בפני סרט נע על מוות מצד אחד, ועל לידה וחיים מצד שני, 

והכל בחיוך ובקבלה, בתקווה ובאמונה.

ברחתי מהחדר כי לא יכולתי לספוג עוד. באותו יום שתינו השתחררנו, ומאז לא התראינו. 
אבל אני מאותו יום התחלתי לכתוב לך )בעיני רוחי( מכתב, ועל אף שלא נוצר קשר ממשי, 
בשבילי את היית חיה לידי ממש, והמשכת ללוות אותי ולעזור לי להתגבר על אותה תקופה 
קשה מאוד שאחרי הלידה. מה גם שבאמת עקבתי אחריך בדרך עקיפין, והמשכתי לשמוע 
ניסים ונפלאות אודות הלידה שילדת בסוף )בלי ניתוח(, של בנך נ״י, ושאחר כך הוציאו את 

הגידול והכל היה בסדר ב״ה. 

כך שאפילו שבפועל לא היה קשר ממשי, את היית לידי והמשכתי להתפעם ממך ומהמסר 
שלמדתי ממך. 

ידעת את כל זה? 

אני כותבת להגיד תודה רבה. ולמה הזכרתי שהמעגל נסגר? בקיצור, תולדותיי מאז: אחרי 
שהתאוששתי מהלידה במידה כלשהי, החלטתי שאם נבצר ממני כעת להיות אמא, אחזור 
להיות בת. הורי עלו ארצה כשבועיים אחרי שילדתי )ללא כל קשר(, ומאוד רציתי לטעום 

את הטעם של בת במשפחה.

עזבתי את הבית בגיל 18, ומאז תמיד ההורים שלי היו אורחים שלי, אבל עכשיו הם עלו לארץ, 
בערך  בפתאומיות,  מאוד  נפטר  אבי  לצערנו  אבל  וכו׳.  בבית  אצלם  להסתופף  יכולתי  אז 
חודשיים אחרי שהם הגיעו, ואז טעמתי את הטעם של אבלות, ממש צער וחסרון שאין מילים 

לתאר. ועוד לעזור לאימי בכל החזיתות, נפשית, תרגום, סידורים, לעבור דירה, אולפן וכו׳. 

אחר כך בתי אושפזה באופן דחוף ופתאומי – היא ב״ה הייתה בסדר גמור, אבל לידה שכבו 
ילדים חולים ממש עם הורים עצבניים ומיואשים... וביום שהחזרתי אותה מבית החולים, 
שברתי את הרגל שלי, ובאותו לילה נפלו כל החרסינות שבקיר המטבח )הרעש היה די 
מרשים( – כך שפתאום היה נראה לי שכל עולמי הולך ומתפרק - אפילו הדברים הקטנים 

– שאינני יודעת כבר למה לצפות ומה יכול עוד לקרות! 

השנים הראשונות בקרית ארבע

אחרי  בצהבת.  חליתי   – שחזר  אחרי  וכשבוע  מילואים,  יום   30  - ל  יצא  בעלי  אחייכ 
שהחלמתי הוא יצא שוב למילואים לעוד 30 יום )היה אחרי ה 1- באפריל(... אחר כך הוא 
חלה בדלקת פרקים עם חשש לסיבוך בלב, ואז – בעיקר בגלל האילוץ הכספי – החלטנו 
שצריך לעבור דירה, ובקיץ שעבר עברנו לפה, לקרית ארבע, בקיצור הייתה תקופה של 

שנה וחצי מאוד קשה. 

בעבודתו  שמח  אלי  ובעיקר  שמחים,  הילדים  לטובה.  מפנה  יש  בייה  פה,  שאנחנו  מאז 
כריימ בישיבת שבי חברון. הקריה היא מקום נפלא, אנשים מאוד מיוחדים וטובים, ויחסי 

חברה בריאים ותקינים. 

במשך השנתיים, ובעיקר בעשרת החודשים מאז שעברנו, אני עובדת על עצמי טוב טוב 
ולומדת לראות צדדים בחיים שלפעמים הם קצת מוסתרים או מעורפלים בגלל העיסוק 
כל הזמן בילדים קטנים ובתינוקות, או מתוך העיסוק הפיזי, או מה שהרבה יותר מעסיק 
- העיסוק במחשבה: בתקווה, בתודעה, בכל הקשור, ובמאה אחוז של הזמן למדתי לנתק 
את עצמי מצד העיסוק המחשבתי ולהתרכז במה שיש עלי לעשות, במשפחתי, בחברה 

)לקשישים, למשל, אני מאוד נמשכת(. 

ובייה הארבעה שיש לי מעסיקים אותי  ולא רק ללדת אותם.  ילדים  ראיתי שצריך לגדל 
ומולידים אצלי המון דמיון ושכל, וכוחות להתמודד, לשקול ולחנך. למדתי שצריך להיות 
אישה לבעלי, ואדם יוצר ותורם בחברה. ואת כל המחשבה בקשר אליי - על לידות והריונות, 
הדחקתי רחוק רחוק, ורק באיזה מקום השארתי פינה פנויה מלאה תקווה, אבל למעשה 

הרחקתי מעצמי את כל הנושא. 

וממך למדתי את הלקח – וכי אדם יודע מה יקרה לו? וכי יש לו שלטון על מאורעות חייו? 
אחרי שקורים לו דברים, מוטל עליו להתבונן ולעשות חשבון ולפרש כל דבר לטובה, אבל 

לפני? וכי רשאי הוא להתיימר ולתכנן מראש מה יקרה לו ומתי? 

תמיד אני בתקווה שבעזרת השם, אם הוא רוצה, יהיה לי עוד תינוק עם לחץ דם או בלי. 
ושלווה בחיי.  רוגע  מימד של  נותנת  וידיעה זאת  יועילו מאומה,  לא  כל מאמצי  לא,  ואם 
כמובן שאין משהו שאני רוצה יותר מתינוק, להניק ולחבק, אבל תמיד אמרתי לעצמי שעלי 
לעשות מה שנדרש ממני בכל יום, ובעזרת השם, או שהוא יזכה אותי בתינוק או שלא )וגם 

את זה אראה כזכות מסוג מסוים(. 

והנה בימים אילו אני מוצאת את עצמי בהריון? )איך כיף לכתוב את המילים האלו!( כמובן 
זה פותח בפני תהום של פחדים – איך זה יסתיים? מה יקרה הפעם? ואם יקרה כמו פעם 
קודמת, האם שוב יהיה לי סיכוי? ואולי יחליטו הרופאים שעלי לבצע הפלה? ואולי ממילא 

תהיה לי הפלה טבעית? )יש לי נטייה(. אין לי שום תשובה. 

מחרתיים אני נוסעת לרופא ונראה מה הוא יגיד. מה שבטוח לי הוא שעכשיו אני מוצאת 
את עצמי שוב מתמודדת עם הנושא הזה, אחרי הפסקה גדולה. אני מרגישה את עצמי 
שונה בתכלית השינוי ממה שהייתי בהריון הקודם. אני מרגישה שאני עומדת איתן עם שתי 
רגלי על הקרקע, מוכנה לכל מה שיעבור עלי, ללא תנאי. אני קצת מגזימה בביטחון עצמי 
שאני מפגינה במכתב, הדברים הם יותר נוזלים ומסובכים מהמשפטים החד - משמעיים 

שאני כותבת על הנייר. 

יותר קלים, אבל באופן כללי אני מרגישה  וימים  וירידות, ימים קשים  כמובן יש לי עליות 
שרכשתי לי נכס במשך השנתיים האחרונות, שאת פתחת עבורי דרך, וששוב לא אוכל 

לאבד אותה.

הכתיבה פה מיועדת בעת בעונה אחת לכתוב ולספר לך, ויחד עם זה לחזק את עצמי על 
- ידי רשימת הדברים על הגליון. זהו!! 

פחות או יותר סיימתי את סיפורי. את בטח המומה. ואני מרגישה שהחזרתי חוב והורדתי 
ובאושר,  וימצאו אותך בבריאות  ישמחו אותך  עול. אני מקווה שהדברים שכתבתי  מעלי 

אותך וכל משפחתך! 

כל טוב, ושוב תודה על הכל... 

נ. ב. עכשיו אני מתלבטת אם לשלוח את זה עכשיו, או לשמור ולשלוח אחרי שהדברים 
יתבררו או אולי אף פעם לא... 

המשך המכתב, נכתב מספר ימים אחר כך. 
ערב יום ירושלים

שלום,
אכן, מה שיגורתי בא לי. אחרי אותו יום שהשקעתי בכתיבת המכתב אלייך, עבר עלי שבוע של 
ביקורים אצל רופאים וכל מיני בירורים בנושא ״האם מותר לי להמשיך את ההיריון או לא?״ 
ואם כן, מהי התוכנית ובמה זה כרוך אשפוז ממושך, תרופות, הצמדה לרופא פנימי וכו׳ וכו׳. 

בסוף התבררה תמונה כזו: שאפשר למנוע שאני אגיע למצב של פיקוח נפש, אבל סיכויי 
ההיריון להגיע להצלחה הם לא טובים. יש אפשרות שאגיע לסוף תשעה חודשים ואלד 
תינוק בריא בלי שום סיבוך, אבל יש אפשרות שאצא בידיים ריקות כמו הפעם הקודמת, 

ויש גם אפשרות שאלד מוקדם ושייוולד לנו ילד פגום. 

בשבילי זו הייתה בשורה טובה. אפשר לנסות ולהמשיך בהריון. אף רופא לא אמר לי שאני 
חייבת להפסיק, ואיחלתי לי שיהיו לי הכוחות הנפשיים לעבור כל הניסיונות המחכים לי, 
ושאדע לקבל בהשלמה כל תוצאה שתהיה להריון, בין אם הקב״ה יזכה אותי כך או כך... 

רק כמה ימים היה לי להרהר בדבר, עד שבל״ג בעומר התחיל הדימום. אחרי ביקור בבית 
קברות )ל״ג בעומר זה גם יום השנה לפטירת אבי וגם יום ההולדת של בתי(, נסענו ישר 
ולאחר שבוע של בדיקות חוזרות, נקבע שההיריון הפסיק להתפתח...אכן  לבית חולים, 

התחושה היא של ריקנות נוראה. 

לא  גמור,  בסדר  הייתי  שיפור,  על  הצביעה  חולים  בבית  שהייתי  בזמן  התנהגותי  אמנם 
די  הדם,  לחץ  את  תכופות  לעיתים  לי  למדוד  כשבאו  ואפילו  מפוחדת,  ולא   - היסטרית 

שמרתי על קור רוחי! 

היא  אני  ולא  לטובה,  שהכל  אצלי(  טוב  טוב  קנויה  הפעם  )הייתה  שלי  בתודעה  מאוד  חזק 
שמתכננת את העניינים. תפקידי הוא לקבל אותם ולמצות את החיובי שבכל מצב ולקוות לטוב!

הנכס הזה יושב אצלי כנראה די עמוק, ולא בצורה שטחית, כי איתו הצלחתי לעבור שבוע 
של בית חולים )שזה לא בדיוק כוס התה שלי!!(, אבל כשהגעתי הביתה אזל לי הדלק, 

והעצבות והיאוש מצאו להם משכן אצלי. 

כל כך שמחתי בהריון הזה. כל בוקר רק פקחתי את העיניים ונזכרתי שאני בהריון קפצתי 
מהמיטה בשמחה! כל הזמן היה לי איזה צחקוק כבוש בגרון, כל כך הצחיק אותי שאני 
זכיתי שוב להיות בהריון, ורק לכתוב את המילים האלו או להגיד אותם בקול רם לרופא 
וכוי זה מילה אותי בכזאת חדווה ושמחה פשוטה. אפילו כשהאחות במרפאה חילקה לי 

״כרטיס אישה הרה״, החזקתי אותו ביד בכיף כזה - ממש נהניתי מכל רגע. 

כך גם אמרתי לעצמי, שאני מודה על כל רגע של הריון ללא קשר לתוצאות - רק יום יום. 
וכו׳. הפכתי את משמעותו,  ו״אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא״  ״תודה שאני בהריון״, 
להתאים למצבי – איך נהניתי. לכן עכשיו התחושה שנגמרה החגיגה, ולחזור שוב למציאות 
האפורה של לחכות ולא להיות שותף לכיף הזה - ומה יש לי שאני לא מחזיקה את התינוקות 

שלי, שאני פולטת אותם בשלולית של דם... ושהרחם שלי הוא כעת ״ריק מתוכן״. 

עם המציאות  נאבקת  אני  ויותר  מזה שנתיים  וגמישה הפסיכולוגיה שלנו.  מהירה  כמה 
ומנסה לבנות את עצמי במסגרת של אסור לי להרות – וביום, בו ביום, שמצאתי את עצמי 
בהריון - כאילו שכל ישותי חיכתה לרגע זה - בלי תקופת מעבר, בלא גשר. כלום. כל - 
כך ברור היה לי, כל - כך טבעי וכיף... כפי שאומרים: ״ לדברים טובים מתרגלים מהר...״ 

והמהפכה היא אכזרית למדי, ואני מוצאת את עצמי חלשה ונטולת רצון לקום ולהמשיך 
במקום שהשארנו את העניינים לפני שבוע. כבדת איברים וחולמת. 

כל נחמתי היא ירושלים. חסד עשה איתי הקב״ה שהוא סידר את העניינים כך שהשתחררתי 
יום לפני יום ירושלים, ואני מוצאת מתוך פרטיותי, ומעליה אני משתתפת בשמחת הכלל, 
שמחה קרובה ופשוטה וסוחפת. מעין התממשות של מה שמתפללים יום יום ושלי הייתה 
משמעות מיוחדת: ״... ועלינו יהמו נא רחמיך ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, 
נשענו...  באמת  הגדול  חסדך  ועל  בטחנו  בך  כי  נבוש  לא  ולעולם  עמהם  חלקנו  ושים 
ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו 

בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. ברוך אתה די בונה ירושלים...״
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אחרי שכמעט מתתי בלידה של בתי אמונה תחיה, שנפטרה כעבור 
שבועיים, לאט לאט חדרה לתודעתי שדבר לא טוב קורה לי.

דינה הורביץ

במיטת חוליי )בבית חולים(, אחרי שכמעט מתתי בלידה של בתי אמונה תחיה, שנפטרה 
אלי  חזרה  אז  רק  הלידה.  אחרי  שבוע  היה  זה  לבד,  שם  הייתי בשבת  שבועיים,  כעבור 
ההכרה. לא הייתי מחוסרת הכרה יותר מיומיים שלושה, אבל אז חזרה לי התודעה להבין 

משהו חוץ מכאב גופני. לאט לאט חדרה לתודעתי שדבר לא טוב קורה לי.

לידי שכבה אשה לאחר לידה שהייתה לה בעיה קטנה, אולי דלקת, וכל בעיותיה הסתכמו 
בכך שהיא נשארת בשבת בבית החולים ומשתחררת רק במוצאי שבת. הילדים, הבעל 

וכו׳ – טכני. לידה ישבה אמא שלה, אשה חרדית חרדית ממאה שערים.

במאמץ רב הפנתי את ראשי והזלתי דמעה – בפעם הראשונה. האשה ראתה ואמרה לי: 
״אסור לבכות בשבת! – מה קרה לך?״. עניתי לה שאני לא יודעת בדיוק מה קורה לי, אבל 
זה רע מאוד. האשה שוב גערה בי ואמרה: ״אם כך – קחי את ספר תהילים והתפללי״. 

האשה תחבה לידי ספר תהילים. 

סתם פתחתי את התהילים בפרק כ״ו, אצבעותיי לא פעלו ובקושי הצלחתי לקרוא ״אני 
בתומי הלכתי ובה׳ בטחתי, לא אמעד. בחנני ה׳ ונסני.. בוחן לב וכליות״. 

ה׳ עונה לתפילות. 

השנים הראשונות בקרית ארבעהשנים הראשונות בקרית ארבע

אמא נשארה בבית חולים ואבא אמר להתפלל גם עליה. התינוקת הייתה בפגייה ואמרו 
שאולי יש לה נזק מוחי... אבא אמר שקוראים לה אמונה תחיה... אמונה תחיה. ברור כל 
כך, זאת הבחירה שלהם, אמונה תחיה, אלה המילים שלהם, ככה אבא ואמא קראו לאותה 

תחושה נצחית שחשים במפגש החד עם המוות ועם החיים.

אמונה תחיה

בת שבע
מתוך ואין יותר גבעול

השנים הראשונות בקרית ארבע
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השנים הראשונות בקרית ארבע

פעם, בשעת משבר, כשהרגשתי שהכל נשבר וקורס, בעלי לקח 
אותי לראש הנקרה.

על  הגלים  התנפצו  החורף,  סוף  בתקופת  הנקרות,  בין  שם, 
הסלעים בתנועות חזקות מאין כמותן, מכיוונים שונים, בזרמים 

ובצבעים גועשים. 

אליהם,  להתחבר  רציתי  הגלים,  עם  הזדהיתי  רגעים  באותם 
להזרק איתם, להתנפץ איתם. 

ואז אמר לי בעלי: 
״עצרי רגע, אל תסתכלי על הגלים, אלא על הסלע שעליו הם 
מתנפצים. הסלע הזה ממשיך לעמוד איתן ואיננו משתנה. הוא 

עומד מחובר חזק למקום שבו הוא נמצא״.

דינה הורביץ
הצילום מהטיול

החול החם והתומך שבסס לתוך כל קמט וחריץ שבגופי. אתה לידי – ומולי הגלים, הגלים. 
צפה וצופה ומוצפת, מתלתלת ושקועה.

מדהים!! מדהים!! גם מוכר וטוב. 

אני לא מחפשת ריגושים והפתעות. אני מייחלת to let go, הנח לזה – תמסרי, תמססי, 
תתמוססי, תבלעי, תתאדי ותרווי, כוסי רוויה.

ומן הצד, הטוב הזה, אתבונן מעבר לאופק – מי פלל? אראה ואסנן כרצוני, אבלע את הכל, 
אתרחק ואראה תמונה שלמה – לכסות עין? אין בעיה! לעוות? לשנות זווית? אין קל מזה. 

אני לא במרכז.

שלווה מצפה, שקיעה מבססת ואתה לידי, גם אם כרגע קצת קשה... גם זה אני כבר יודעת, 
לא נולדתי אתמול.

תבונה, תמונה, תנומה. נימי נימים.. מינימום ומקסימום. מקסים! מקסים! שששש..

כוסי רוויה

דינה הורביץ
במסגרת קורס תרפיה במוסיקה
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לארבע:  מחלקת  אני  פסנתר  לתלמיד  השיעור  מטרת  את 
תיאוריה, טכניקה, הבעה ורפרטואר

דינה הורביץ
מכתב להורי התלמידות לפסנתר

להורים שלום,

סוף סוף מכתב זה מגיע אליכם – למרות שילדכם לומדים זה מכבר.

השנה התחילה בצורה טובה ובאווירה נעימה לאחר החופש הגדול ותקופת החגים.

וכן  הילדים  )ומעטים  נגינה  ללא  ארוכה  תקופה  לאחר  מה״  ״נפילת  יש  וכצפוי  כרגיל 
המבוגרים שמסוגלים להמשיך באותה שיגרה של אימונים גם ללא שיעורים(, אבל נראה 

לי שהשכר מרובה על ההפסד וניגשים לפסנתר בהתלהבות יותר ובחשק וסקרנות.

כפי שכבר כמה פעמים פירטתי במכתבים קודמים, את מטרת השיעור לתלמיד פסנתר, 
אני מחלקת לארבע:

1. תיאוריה והכרת הכלי
2. טכניקה והתעמלות״ האצבעות וחיזוק מבנה הידיים והפרקים

3. הבעה עצמית ואלתור, ודגש על הצד החווייתי וההבעתי של הנגינה
4. רפרטואר יצירות מגוון, סוקרת מכל התקופות – ברוק, קלאסי, רומנטי, מודרני, שירי – 

עם, ומהווייתנו שלנו – שירי ארץ ישראל

על מנת שלא ״אתייבש״, אני בעצמי ממשיכה להשתלם. לפני כשנתיים למדתי תוכנית 
וכן לימוד  עמוסה ומאלפת שכללה העמקה בכתיבת המלחינים המערביים הקלאסיים, 

מעמיק בכתיבה בת זמננו וקשר המילה והצליל בשירי ארץ ישראל.

בנוסף לזה השתתפתי בצרור קורסים בנושאים פדגוגיים ודידקטיים בהוראת המוסיקה. 
בקיץ השתתפתי בהשתלמות של משרד החינוך למורות למוסיקה בו התמקדתי בהוראת 

המקלדת וכן גם בהוראת התיאוריה ופיתוח השמיעה.

של  העצמית  ההבעה  של  בנושאים  קונבנציונאלית  פחות  בצורה  ללמוד  בחרתי  השנה 
הילד, חופשיות הנגינה והאלתור על הפסנתר, פיתוח הרומן בין הילד לכלי, מעבר לשעה 
הפורמאלית של הנגינה. וכן גם קורס באקדמיה ע״ש רובין בנושאים להעשרה למורות 

פסנתר. כמו כן הקיץ קניתי המון חומר לימוד חדש והעשרתי את הספרות הנלמדת.

סדרי התשלום ימשיכו להיות כמו בשנים האחרונות...

הודעה  עם  אחרת  מוצדקת  סיבה  כל  או  מחלה  של  מסיבה  משיעור  הנעדרת  תלמידה 
של יומיים מראש, אחזיר לה את השיעור או אחזיר כסף על פי המחיר הריאלי של שיעור. 
סיבה מוצדקת אינה בייביסיטר, התרמה, מסיבת יום הולדת של חברה, סרט בטלוויזיה 

וכו׳ וכו׳....

ולא  לשיעור  מופיעה  שאינה  בת  השיעור.  יוחזר  כן  גם  מצדי  ביטול  של  במקרה  כמובן 
מסיבת מחלה וללא הודעה - לא אחזיר את השיעור. 

אבקש לדאוג שהתלמידה תגיע עם החוברות ומחברת ובזמן. בדרך כלל אני אספק את 
החוברות ובת שרוצה לרכוש חוברת יכולה לעשות זאת דרכי בהנחה.

נא לשמור על החוברות

פורה  על קשר  וכו׳. אשמח לשמור  שיחות  לכל השאלות, הבהרות,  פתוח  הטלפון שלי 
למען טובת הבנות ובכלל!

תודה רבה

דינה הורביץ

המורה
לפסנתר

השנים הראשונות בקרית ארבע

רוקדת בסלון לצלילי המנגינה ואחר כך מתארת במילים ציוריות 
את המנגינה. את הנחלים הזורמים, הניצנים...

נעמי )בואניש( בר מאיר

בכול שנות ילדותי, מאז הייתי בת חמש, דינה לימדה אותי פסנתר. אהבתי לבוא לבית, 
אהבתי את הריח, את העציצים המטפסים בכל הבית. את הקול המתנגן שלה. את החיוך, 

את הפנים הרכות. 

כשדינה הייתה רוצה להכיר לי יצירה שאותה אלמד, היא הייתה שמה את הקלטת בטייפ 
ורוקדת בסלון לצלילי המנגינה. 

אחר כך דינה הייתה יושבת ומתארת לי במילים ציוריות את המגינה. את הנחלים הזורמים. 
הסוער,  והים  השמיים  את  פינה.  בכל  הפורחים  והפרחים  מהאדמה  היוצאים  הניצנים 
הציפורים וההרים הגבוהים. והכל כל כך חי ונושם כשהיא מספרת, בעיניים בורקות ומעט 

חולמניות. 

שהיא  משפחתי  מטיול  ונרגשת  נסערת  הייתה  דינה  לשיעור,  שהגעתי  הימים  באחד 
ומשפחתה עשו לירדן. דינה תיארה לי לפרטי פרטים את הטיול, כמו הייתי חברה טובה, 
ואני כולי בת שמונה. אחר כך דינה לימדה אותי לנגן את השיר ״הסלע האדום״ ו״ללכת 

שבי אחרייך״. 

דינה כל כך אהבה את הארץ. כל הזמן היא האירה את עיניי לזכות שנולדתי כאן. כמו 
הלכה שבי אחריה, אחרי נופיה ושביליה, דינה האירה את לב כולם להתאהב בה כל בוקר 

מחדש. 

עד היום כשאני שומעת, או מנגנת, את השיר הזה, ישר עולה בי פניה ועיניה הבורקות של 
דינה והלב המתרגש. 

פתאום זה נהיה עולם שלם וחי והייתי נשבית בקסם המנגינה 
והסיפור והדמויות והעלילה ולא יכולתי להפסיק לנגן

רעות גור

כל הילדות שלי הייתה בצל דינה, זכיתי ללמוד אצלה נגינה. כל שבוע הייתי מגיעה אליהם 
ארוחת  לנו  ומכינות  הביתה  מגיעות  היינו  נחמה,  עם  יחד  ספר  בית  אחרי  ישר  הביתה 
צהריים גומי קוטג׳ או עוגיות מחבת ודינה הייתה צוחקת על עצמה, על איזה מין אימא היא 
שהיא לא כמו האימא המרוקאית שלי, שבטח מכינה אוכל טעים ומושקע, אלא היא מכינה 

אוכל אמריקאי פשוט כזה. מאוד בלט שכל הזמן היא צחקה על עצמה.

לאורך השנים למדתי אצלה נגינה, אבל לפעמים לא רציתי להמשיך, לא היה לי סבלנות 
להתאמן ולעשות את כל מה שצריך. אימא שלי שמאוד רצתה שאני אמשיך, הייתה אומרת 
ועם  הפטיפון  ליד  בסלון  נדנדה  לכיסא  אותי  לוקחת  הייתה  ודינה  אותי,  לפתות  לדינה 
האוזניות הגדולות האלה דינה הייתה שמה לי תקליטים ומשמיעה לי יצירות מוזיקליות 
מדהימות והיינו מדברות על הסיפור שמאחורי היצירה המוסיקלית. פתאום זה נהיה עולם 
שלם וחי והייתי נשבית בקסם המנגינה והסיפור והדמויות והעלילה שיוצאת מתוך היצירה 

ולא יכולתי להפסיק לנגן.

דינה,  בזכות  הכול  זה  יום.  כל  אותי  מלווה  וליצירה,  ולמוזיקה  לנגינה  שלי  האהבה  כל 
להפסיק  יכולתי  בקלות  דינה.  בזכות  משמעותית  מאוד  בצורה  ממני  חלק  היא  הנגינה 
ולהישבר. תמיד הסתכלתי על המורות הרוסיות הקשוחות האלו שמוציאות מהתלמידים 
שלהם המון והכל מבריק ומושלם אבל אין אהבה למוסיקה, את האהבה למוסיקה קיבלתי 

מדינה בגדול.

בהמשך השנים, זכיתי שדינה הייתה מדריכת הכלות שלי לפני החתונה. כך גם בהיבט 
הזוגיות זכיתי לשמוע ממנה סיפורים מקרוב יותר. הכי הכי היה מיוחד לראות את הברק 
בעיניים שלה, כשהיא דיברה על אלי כאילו הם כמו זוג שעכשיו התארסו, ככה זה היה 

הברק בעיניים שלה, מיוחד ברמות לא רגילות. משהו באמת מיוחד.

לפעמים דינה הייתה מסתגרת בחדר לימוד ועושה משם שיחות טלפוניות לאמריקה. זה 
היה נשמע שהיא כל הזמן חושבת על הילדים, שכל אחד עשה לה את הצרות שלו בתורו. 
בשיחות המאוד מאוד ארוכות היא חשבה מה היא עושה ואיך היא מתמודדת, איך היא 

מגיעה ללב של אותו ילד שהיה באותה תקופה באיזה משבר. 

אחר כך הייתה הרגשה של וואו, שזה נושא פרות, הקרבה, האהבה והשיח שהיה מאוד 
מאוד דומיננטי בבית, בצורה באמת מאוד מאוד משמעותית.

אצל משפחת הורביץ לא היה לחץ בימי שישי לפני שבת, עד שתיים עשרה בצהריים הם 
ועד  ואז בשתיים עשרה מסתערים  נשארו עם הפיג׳מה, כולם קוראים ספרים במיטות, 
ולקרוא  להנות מהפיג׳אמה  להנות מהחיים,  ידעו  הם  להכין את השבת.  שתיים גומרים 

ספר, או לצאת לטיולים.

ההתרגשות של דינה משיחרורו של נתן שרנסקי

נעמה )כהן( לנדאו
למדתי אצל המורה דינה פסנתר במשך שש שנים. היו לה חוברות אדומות מחו״ל עם כל 
התווים והשירים. המורה דינה הקפידה לדלג על כל שירי הכריסמס, שלא נלמד אותם 

ולא ננגן אותם כי המוזיקה משפיעה על הנפש.

34, איפה שההורים שלי גרים עד היום, בקיר שמעל הפסנתר היה  בבית שלהם, בבנין 
תלוי שלט ״שלח את עמי״ שהיה קשור למאבק לשחרור יהודי ברית המועצות. 

כך התרגשה. במחברת התווים שבה  כל  נתן שרנסקי מהכלא, דינה  ביום שחרורו של 
היו כתובים שיעורי הבית והדברים שאני צריכה להתאמן עליהם, כתבה בהתרגשות ״יום 

שחרור אנטולי שרנסקי״. זה ממש היה בנפשה.

במשך שנים הכינה שיעורים ולמדה בספריה הציבורית בקרית ארבע, ותמיד כשהגעתי 
לשם, היו לנו שיחות מרתקות ומעניינות. תמיד האירה לי פנים.
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העוגיות מחבת של דינה

הדס שפק

למדתי פסנתר אצל דינה כשהייתי בכיתה א׳, אני זוכרת עד היום את ההרגשה הכיפית 
לקראת יום שלישי ב 13:20. ידענו שתמיד ביום הזה היא עושה פנקייקים.בשבילי זה היה 

הדבר הכי טעים שיש. 

דינה הייתה עושה איתי עסק כזה שאקבל מדבקות במחברת כדי שאתרגל בפסנתר. עד 
היום המחברת של התווים עם הכתב של דינה וההערות שלה שמורים לי במגירה מיוחדת. 

החיוך הגדול והמבט הרך הזה בעיניים שלה, הולכים איתי הרבה.

הייתי נכנסת אל הבית בלי לדפוק. הרבה אנשים הרגישו חופשי 
להיכנס ותמיד היו בבית אורחים.

יסכה )עמרני( צורן

הייתי  ודינה היה פתח מהדשא אל המטבח, מרוב שהרגשתי בנוח,  לבית של הרב אלי 
נכנסת אל הבית בלי לדפוק. הרבה אנשים הרגישו חופשי להיכנס ותמיד היו בבית אורחים. 

יותר,  מאוחר  נהנתי.  ומאוד  ללמוד  פעם בשבוע  באה  הייתי  פסנתר,  אותי  לימדה  דינה 
ולזהות  להקשיב  אותנו  לימדה  היא  מוסיקה,  למגמת  שלי  המורה  הייתה  היא  באולפנא 

מהשמיעה והיא לימדה אותנו מושגים במוסיקה.

תווים עם  היו שם הרבה ספרי  לנגן בפסנתר,  לי  כשהייתי בבית שלהם תמיד התחשק 
שירי ארץ ישראל, לא תמיד זה היה מתאים כי הרב אלי למד בחדר הלימוד הסמוך, אבל 

לפעמים הוא היה שם אטמי אזניים ואז היה אפשר לנגן חופשי.

הרב אלי היה תלמיד חכם ורוב הזמן עסק בתורה, אבל הוא גם היה מוכשר מאוד בידיים 
ואומן. הוא עבד בעץ ובנה דברים מקסימים, כמו הספריה שהייתה בסלון ומכתבה ענקית 
בחדר של הבנות, הוא גם היה מטפח את הגינה, במיוחד אני זוכרת את הפרח דליה שהוא 

שתל בחזית הבית והיה ממש כיף ויפה להיכנס לבית. 

לגן  אותה  לקח  הוא  נולדה,  הראשונה  הנכדה  כששיר  לצלם,  מאוד  אהב  גם  אלי  הרב 
שעשועים מול הבית וצילם אותה עוד ועוד.

הרבה מהמפגשים של הסניף היו בבית שלהם, נחמה הייתה פעילה בסניף ותמיד היא 
הזמינה וזה היה ממש נעים להגיע ולשבת שם, היינו יושבות שעות על הספות. בין הספות 

הייתה קופסת עץ עם תמונות, בעיקר תמונות של הנכדים שהרב אלי צילם. 

אחת התכונות שאני ממש זוכרת מדינה היא היכולת שלה לתאר לפרטי פרטים כל פרט, 
כל חוויה, אפילו את המוסיקה היא הייתה מתארת לפרטי פרטים ולפעמים תוך כדי תיאור 

היא יכלה לבכות מהתרגשות. 

אני זוכרת שדינה תיארה לפרטי פרטים שמלת כלה מחתונה שהייתה בה. היכולת שלה 
לתאר לפרטי פרטים ולהתרגש מהתיאור הייתה חלק מאהבת האומנות שבה. היא שמה 

לב לאסתטיקה וליופי באומנות ובמוסיקה.

הייתי חברה של נחמה ומדריכה של שולמית ותלמידה של דינה לפסנתר ובאולפנא. 

השנים הראשונות בקרית ארבע

היינו נכנסות לבית בשקט כדי לא להפריע לשיעור פסנתר 
ונהנות בטרוף

אסתר )בלומנטל( מרום

פעם  מידי   - פנקייקים   - אהובה  צהריים  ארוחת  הייתה  טועה(,  לא  אני  )אם  חמישי  ימי 
הצטרפנו כל פעם חברה אחרת לארוחה. היה כיף וטעים. היינו נכנסות לבית בשקט כדי 

לא להפריע לשיעור פסנתר ונהנות בטרוף במטבח או סתם בחדר.

בבית הזה, לא היו גבולות ליצרתיות, לעלות דברים. שם הכי כיף היה לעשות את האוהל 
המשותף וגם לישון בו, לבקר בסוכה המהממת, או סתם להאזין למוסיקה בפטיפון מקורי. 

האופקים לא נגמרו שם.

הקונצרט לפסנתר שדינה עצרה באמצע

ורדית זלינגר

רציתי  ולא  אני  גם  ניגנתי  בבית,  שלה  לתלמידות  עשתה  שדינה  מהקונצרטים  באחד 
להטריח את אימי שתגיע גם כן לקונצרט, פשוט לא עשיתי מזה עניין, ביננו- אמא שלי 
צריך  למה  אז  בבית  מתאמנת  אותי  ושמעה  קונצרטים  בעשרות  בעבר  כבר  בי  צפתה 

שתטרח ותגיע??

ולשמוע את הבת שלה דווקא  והתעקשה שאימי צריכה להיות  דינה לא קיבלה את זה 
בקונצרט! 

טלפון  הרימה  הקונצרט,  את  עצרה  פשוט  היא  עקשנית,  הייתי  אני  שגם  למרות  בסוף, 
אלינו הביתה ולא הייתה תשובה בבית...  אני ממש זוכרת שראיתי את האכזבה על פניה 

של דינה שאמא שלי לא תהיה ולא ממש הבנתי אז למה זה כל כך חשוב לה. 

ושלחה אותי  ויתרה  בכדי שלא נעכב את כולם, הקונצרט המשיך, אך בסיומו דינה לא 
פיזית שאביא את אמא שלי אליהם הביתה ופשוט ערכה לנו קונצרט רשמי פרטי, אימי 

בתפקיד הקהל ואני בהופעת יחיד... 

היום במבט לאחור אני כל כך מבינה את התעקשותה של דינה ואיזה דברים היא ראתה 
בי, שעמדה על שלה.

ורגישויות  אותן דקויות  את  דינה,  של  הלב  את  לפגוש  זכיתי  איך  כשנזכרת  לי  מחייכת 
האמת  את  שלה,  כך  כל  והעדינה  המיוחדת  הפנימית  השמיעה  את  לה,  השמורות 

והעקשנות, הטוב והרוך שעטפו וליוו כל צעד, מילה ושיר שלה.

)וגם את הרב אלי( מהרבה פנים: לראשונה - כאמא של נחמה  זכיתי להכיר את דינה 
שהייתה המדריכה ב״אריאל״, בהמשך - בתור המורה שלי למוסיקה במגמה ולפסנתר 

באופן אישי בסוף בסוף - זכיתי שדינה הייתה המחנכת שלי בי״א- י״ב . 

רשימה חלקית של השירים שינוגנו בקונצרט

מאליהם,  ומובנים  פשוטים  כה  דברים  נראים  ולפעמים  תהפוכות  המון  הביאה  השנה 
פתאום רחוקים ולא מובנים. כמה מתסכל.

נעשה פה מחרוזת שירים להתחזק באמונתנו:

הבסיס – סולם יעקב – הקשר הנצחי של העם והארץ. על אף כל הערפל, דכדוך ונסיגה 
כביכול, נדע ונזכור שאנו שואפים לטוב אמיתי ושלום שהוא באמת ערך ולא רק פרחים 

בקנה.

נדע לראות את מופלאות השם בהנהגתו עלינו גם בנסים הגלויים שמעוררים התפעלות 
וכיסופים ברחובנו הצר. ונדע גם לראות את מופלאות ה׳ בשיבת ציון והגעגועים וחזרה 
הנשים,  שלנו,  חלקנו  את  נשכח  ולא  אבל...(,  פריז,  )אמנם  באפור  העיר  ישראל  לארץ 
עתידין  צדקניות  נשים  ובזכות  ממצרים  נגאלו  צדקניות  נשים  בזכות   – בחז״ל  ככתוב 

להגאל אשת חיל.

למרות שנראה הרבה צל, נזכור ונשכיל לראות גם את האור וגם את הצל, גם את הדבש 
וגם את העוקץ – על כל אלה.

נמשיך בחיי יום הבונה, הפורה ונתחזק מבפנים ונחזור לשגרת חיינו, גם בלימוד פסנתר, 
והרי אין לדבר סוף. שתים עשרה ירחים

התכוננות לקונצרט סוף שנה

דינה הורביץ
מכתב להורי התלמידות לפסנתר

המורה לפסנתר
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השנים הראשונות בקרית ארבע

איך שימחת אותי!! כל כך חימם לי את הלב לקבל מכתבך

דינה הורביץ
מכתב לציפורה וייס מאלון מורה. בהמשך וייס עברו לקרית ארבע

לציפורה שלום וברכה,
איך שימחת אותי!! כל כך חימם לי את הלב לקבל מכתבך. כל כך מרענן ופשוט בעצם. 
ויחד עם זה, גילוי של אומץ לב - הרי לא ידעת איך אקבל את זה ומה אחשוב על ה״קרן״ 

הזה של כנות – משב רוח נעים, נעים. תודה רבה!

אני שמחה שהרגשת נוח איתנו ושביקורנו היה יותר מאשר סתם אקט פורמלי של אירוח 
יוצאת מן הכלל – אני גם יכולה להיות אתך  ״קר״. נדמה לי שגם מצדי היה זה פגישה 

נימוסית ולהישאר מאחורי מסך של נדושות.

באמת קצת התלבטתי עם עצמי על שהשיחה זרמה בקלות והיה כה קולח. אולי תרמה 
לזה הפגישה הקודמת שנקבעה בין אלי לאריה, אבל זה בעצם לא מסביר את עצמו – 
שאם הבעלים מוצאים שפה משותפת, אז בהכרח גם הנשים. בעיקר אני חושבת שזה 
אווירת האירוח שלכם ורצונך, כפי שאת בעצמך הצעת, לא סתם לפגוש, אלא ל״הכיר״ 

את הזולת, למרות שעבר משותף ורקע משותף אין לנו. 

אז שוב תודה כפולה – על האירוח עצמו ובעיקר על הגילוי לב ופריצת המחיצות שבאה 
לביטוי במכתבך.

ומה שלומכם? אנחנו ברוך השם בסדר, מלבד שפעות והצטננויות מצויות. אני כשלעצמי, 
למרות שאנחנו כבר בפתח חנוכה, עוד לא מרגישה שהתארגנתי עם תחילת השנה. זה 
כנראה אופייני לי – לוקח לי הרבה זמן להתרגל לדברים ותמיד רודפת אותי תחושה של 

זרות מעט, עד שאני מסתגלת לכל הדברים.

תחושת אי ההתארגנות באה לידי ביטוי באי התארגנות בשטח. אני נחנקת מכביסות, או 
כלים, או בישולים, או תיקונים, ואפילו לא ממש עשיתי את העברה לבגדי חורף )אלי צוחק 

ומזכיר לי שהחורף עוד מעט נגמר ואם בארונות שלנו לא ממש גמרתי...(

זה לא שאני מצפצפת על כל זה, להיפך, כנראה אני מאוד מעריכה ושואפת לסדר ובעיקר 
חשוב לי להרגיש ״על הגל״ ושולטת בכל מצב, ולכן התחושה הזאת של ״לא בדיוק בקצב״ 
כה מציקה לי, או ש... בגלל שאני סוף סוף מתיישבת לכתוב מכתב, אז אני מנצלת מדיום 

זה לשפוך את ליבי ולעשות הר מכלום. לא יודעת.

את מנגנת? את קוראת? את רוקמת? מאוד רציתי השנה לנגן וללמוד בצורה מסודרת עם 
מורה )כי אני בעצמי מלמדת ואחרי כשבע שנים של הוראה, הרגשתי מאוד שחיקה וצורך 

ללמוד בעצמי(, אבל הבעיה המוכרת. כסף, כסף... אז אני דוחה. 

אני מתלבטת אם לשאול אותך. האם חוצפה מצדי...? מה דעתך שאצלם קצת מוסיקה 
שיש לי לחליל צד ופסנתר ואשלח לך, ובצורה בלתי מתחייבת לחלוטין וללא כל ציפיות 
מופרזות, אלא סתם כך בין חברות )ולא ״למקצוע״(, ניקח לנו כמשימה כל אחת, ללמוד 
את חלקה ופעם ניפגש )אצלנו כנראה בגלל הפסנתר(, אולי תבואו לשבת ותגיעו כבר 

ביום חמישי בערב, או יום שישי בבוקר ונוכל לכיף? 

חוצפה? תגידי לי דעתך ותספרי לי מה את עושה ואיך את מעבירה את הזמן )אני כבר 
מתארת לי - אבל אני מתכוונת לבפנים יותר(.

תסלחי לי על האי יכולת לכתוב ולבטא בברור. אשתמש בתירוץ של ״עולה חדשה״.

כל טוב לך! ולשלך

חנוכה שמח

דינה

חוט של חסד היה משוך על פני הקשר החברי הטוב הזה. איזו 
מנגינה, נעימה מרגיעה, הייתה מתנגנת לה ברקע

יעל עמרני

לפני שנים  לי את הפגישה האקראית  הייתי שרה שיר תודה לקב״ה שזימן  ידעתי  אילו 
כאמא של צופיה עם אמא של בת שבע בהמשך, כאמא של יסכה עם אמא של נחמה וגם 

שולמית. ובאמצעותן פגישות בין אמא של אביאור ואמא של צבי.

בין פגישה לפגישה נוצרה חברות, שניזונה מבנותינו וגם הזינה אותן, אך כוח ועומק היה 
לה בכל השנים בזכות עצמה.

חוט של חסד היה משוך על פני הקשר החברי הטוב הזה. איזו מנגינה נעימה, מרגיעה 
בהם  נאמרו  לעיתים  אם  גם  המעשים.  וכל  השיחות  כל  של  ברקע  לה  מתנגנת  הייתה 

דברים כואבים מתוך ״דאגה בלב איש ישיחנה״.

החן והחסד הללו ואותו הנועם שהתנגן, הם שליוו אותם לאורך השנים. גם באורו של היום 
וגם בחשכו של הלילה.

מתוך החיבור הפנימי לתורה; מתוך היניקה המתמדת משורשים של אמונה )וכטבעם של 
שורשים הם טמונים, הם אינם נראים(, מתוך עולם פנימי עשיר המהול בחכמה וברגש, 

מתוך אהבה ושייכות, במינון גבוה, לכל אשר בשם ישראל יקרא התורה, העם והארץ.

אני רק אחת מיני רבים שזכתה לגעת ולטעום טעימה מן האור הזה. אולם בת - שבע 
וצבי, ונחמה ושולמית בהם זיכה אתכם הקב״ה, גם כל החתנים והכלות והצאצאים, הם 

השתילים השותים מאותו מעיין נובע.

הרב אלי ודינה זכו לראות את פירותיהם שילכו ויישתבחו בשכלול בתיהם של בת שבע, 
צבי, נחמה ושולמית, לקראת בניית הבית הגדול במהרה.

השנים הראשונות בקרית ארבע

המכונת תפירה של דינה. חסד, אהבה ונתינה

יעל סיטבון

כחניכה של נחמה ביליתי שעות על גבי שעות בביתם של הרב אלי ודינה תמיד אלי ודינה 
היו ברקע אוהבים מתעניינים ותמיד עם מלא אנשים סביבם שבאים גם לקבל חיזוקים 
חיבוקים ונחמה... ואז עברה תקופה ונחמה הייתה פחות בבית ופחות הגעתי.. למדתי אז 

תפירה ולא הייתה לי מכונת תפירה.

יום אחד פגשתי את דינה בחוץ, דינה שאלה אותי לשלומי. שיתפתי אותה שאני לומדת 
תפירה היא כל כך התרגשה בשבילי. עמדנו ליד הביניין שלה ודינה אמרה לי ״בואי איתי 
רגע לבית״ אני זרמתי... ואז כשניכנסנו הלכנו יחד לחדר הקטן שהיה שם את המכונת תפירה 
של דינה והיא אמרה לי: ״אני אביא לך מפתח של הבית, למרות שבטח תמצאי אותו פתוח כל 
הזמן״ כשהיא צוחקת.. ״זו מכונה מצוינת, את יכולה להשתמש מתי שאת צריכה. אני ובעלי 
כמעט אף פעם לא בבית, אנחנו מאוד עסוקים, וגם אם אנחנו בבית זה בכלל לא מפריע. 
את יכולה לבוא מתי שאת רוצה. בבקשה אל תתביישי, המכונה מאוד תישמח שיעשו בה 

שימוש״.

הייתי כל כך בהלם. לא ידעתי מה לומר, חוץ מתודה קטנה. הרגשתי שדינה רוצה לתת 
לי את הלב שלה, שזה כל כך משמח אותה שיעשו שימוש במכונת תפירה שלה, שחשבתי 

על זה ברצינות. גם הייתי צריכה תכלס.. היו לי כל מיני שיעורי בית ולא הייתה לי מכונה.

יום אחד באמת באתי ולא היה אף אחד בבית, ואז בדיוק דינה חזרה ושמעה את המכונה. 
עוד לפני שהיא הגיעה לחדר, היא כבר הייתה עם כוס מים וישר הביאה לי. מאוד התפדחתי 
אותי  לראות  שמחה  דינה  איך  והרגישות.  והאכפתיות  לב  מהטוב  והתרגשתי  ונדהמתי 

מתעסקת עם המכונת תפירה.

יום אחד ביקשתי מדינה רשות לקחת איזה חלק שקשור לתפירה, דינה אמרה לי ״אני עם 
הבת שלי בטלפון, אבל תרגישי חופשי, מה שאת צריכה...״ ונכנסה לחדר שלה.

מאז, כל פעם שאני תופרת משהו, אני נזכרת בהם ובבית הזה שהיה כולו חסד אהבה 
נתינה. אני נזכרת בהם באנשי האור. כמה צניעות וענווה... הנעימות הכבוד האכפתיות, 
הרגישות שהיה ביניהם. בבית הזה נדלק בי הניצוץ הראשון שהוליד בי תקווה, שלמרות 

הבית המורכב שגדלתי בו, אולי אני בעצמי אזכה לבית עם זוגיות אוהבת..

ההשראה  היו  הם  זכיתי...  גם  ה׳  ברוך  לתאר..  שאין בכלל  הרבה  כך  כל  מהם  קיבלתי 
הראשונה שלי... לתקווה שזה לגמרי אפשרי...

בבקשה אל תבטלי, אין לי מושג למי תביאי את זה, זה גם לא 
משנה. אחר כך תדאגי גם להתקשר לדינה 

שולמית )ולדמן( גולדברג

דינה  את  ראיתי  תמיד  שלהם.  לבית  הרבה  מגיעה  הייתי  שבע  של בת  וכחברה  כילדה 
שמחה, צוחקת, זורמת, חברה של כולם והכל בקלילות והתייחסות בגובה עיניים.

שנים אחר כך, כשגדלתי, נכנסתי לחנך באולפנה בקרית ארבע בזמן שדינה הייתה שם 
התלמידות  של  שאלות  מעלה  דינה  את  שמעתי  מחנכות  לישיבת  כשנכנסתי  מחנכת. 
שלה, היא העלתה את השאלות כשאלות שלה, כמשהו שהיא לא מבינה וצריכה חידוד. 
אני כמחנכת צעירה, שחשבתי שמחנכות צריכות להיות משכמן ומעלה, פתאום ראיתי 
את הרבנית דינה הגדולה שואלת את השאלות מנקודת מבט של התלמידות. זה מאוד 

הרשים אותי.

ארוחות  שארגנה  חברה  עם  יחד  בגינה  פעם  ישבתי  ילדים,  עם  נשואה  כבר  כשהייתי 
ליולדת, החברה סיפרה לי שדינה גם התנדבה להכין אוכל ליולדת, למרות שהיא כבר לא 
בשלב הזה בחיים, אך הסתבר שלא היה צריך את האוכל באותו יום והחברה התקשרה 

להורביץ להגיד לדינה שלא תכין. 

וכבר  ברצינות  מאוד  ההכנה  את  לקחה  שדינה  לחברה  סיפר  לטלפון  שענה  אלי  הרב 
יומיים היא חושבת על איזה אוכל להכין והיא כבר התחילה. ״בבקשה אל תבטלי, אין לי 
מושג למי תביאי את זה, זה גם לא משנה. אחר כך תדאגי גם להתקשר לדינה להגיד לה 

שזה היה מאוד טעים ומצוין ואני לא יודע מה״.

אני מספרת את זה להראות את האהבה והזוגיות שלהם שהרב אלי עשה הכול מאחורי 
הקלעים שדינה תשמח ולא תצטער.

החסד שהרב אלי עשה מאחורי הקלעים

אבי אפלבאום
מספר חודשים אחרי שהגעתי לישיבת ״שבי חברון״ החלטתי להתחתן. בזמן החתונה, בעת 
שכולם רקדו, קלטתי שיש עומס בלתי רגיל של אנשים שהגיעו לחתונה. בנקודת זמן מסוימת 

ניגש אליי בעל האולם ושאל אותי מה לעשות? כי אין מספיק אוכל ושולחנות לכולם. 

שמח,  כך  כל  עשתה  חברון״  ״שבי  ישיבת  שמח.  כך  כל  היה  החתונה,  על  הסתכלתי 
שאמרתי לבעל האולם: ״תשמע, אוכל לא חשוב לי, שים שולחנות בקצה, שים קצת אוכל 

ותשאיר רק את השולחן שלנו, של החתן והכלה והמשפחה הקרובה״. 

כמה שבועות אחרי שהרב אלי נרצח, התברר לי הסיפור: כשעשיתי שיחת חתנים עם הרב 
אלי כמה ימים לפני החתונה, תוך כדי השיחה הרב אלי הבין שעקב סיבות כאלה ואחרות 
המשפחה של הצד שלי לא הולכת להגיע לחתונה. כשסיפרתי לו את זה אז, קלטתי איזה 

חיוך של ״אני מתכנן משהו״. 

והורה לכולם להגיע לחתונה. פשוט  תלמידים סיפרו לי שהרב אלי עבר תלמיד תלמיד 
הורה לכל ״שבי חברון״ לבוא לחתונה והגיעו כמות בלתי נשכחת של תלמידים שבזכותם 
החתונה הייתה אחד האירועים הכי הכי משמחים שהיו לי בחיים. כמובן שזה החתונה שלי, 

אבל ״שבי חברון״ בהחלט עשו אותה שמחה וזה הכל בזכות הרב אלי הורביץ.

ולמד  פינה  באיזה  ישב  הוא  אותו,  הכרתי  כך  כל  לא  לא  אלי  הרב  עם  מפגש  אותו  עד 
בצניעות, הכרתי יותר את הראש ישיבה. את הרב שלי, אבל את הרב אלי פחות הכרתי, 

רק את השם שלו, ומסתבר שבזכותו, הדבר הזה, החתונה נעשתה כזאתי שמחה.

מרגלית אפלבאום 
לנו חתונה מאוד  הרב אלי היקר שימח אותנו כל כך בחתונה שלנו. רק בזכותו הייתה 

מאוד שמחה!!!! ובשונה מהצפוי במצב שלנו...
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חלק ממשפחות העולים מרוסיה שהגיעו לקרית ארבע ואלי ודינה ליוו וסייעו בהתאקלמותם
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השנים הראשונות בקרית ארבע

סניף אריאל קרית ארבע

דינה הורביץ
מכתב פרידה מהקומונרית.

לרונית,
הגיע מוצאי שבת – שבת ראשונה בסניף בלי רונית – וחסרונך היה ממש מורגש – מעין 

״ויצא יעקב מבאר-שבע וילך חרנה״.

אני מצטערת שלא ראיתי אותך לפני נסיעתך וכך נמנע ממני להודות לך על השנה ולברך 
״אריאל״  )ואני בטוחה שהמון משפחות  וכל משפחתנו  אלי  לקראת העתיד בשם  אותך 

מסכימים איתי בזה(.

אני רוצה להביע את תודתי הרבה ואת התפעלותי מהתרומה הברוכה והנפלאה שהענקת 
לבנות אריאל, לתנועה ולקריה.

אש  על  ״אריאל״  את  שהחזיקה  שבע,  מבת  וגם  שבשטח  הבנות  )גם  שלי  מ״מקורות״ 
קטנה שלא תדעך עד לבואך( אני מאוד יודעת על המאמצים הרבים והנמרצים שהשקעת 
בתנועה על מנת להעלות את תפקוד הסניף על הפסים, להרים את הרמה, להגביר את 
מספר החניכות, לעודד ולחזק את המדריכות, ומעל לכל – להפיק חיים )ואין חיים אלא 

התורה( לחיי הסניף, ובמיוחד במיוחד במישור המוסר והמידות.

במרץ בלתי נלאה, בענווה, בצחוק מתגלגל ובהתמדה רבה, ניגשת לאתגר – ובכל ניכרת 
הצלחה מעל ומעבר!

סניף קרית ארבע משגש, המסגרת מתפקדת והבנות מאושרות ופורחות. )תודה מיוחדת 
מגיעה לך על עבודתך המסורה עם נחמה – היא למדה ממך המון....(.

אני מאחלת לך הצלחה ואושר בהמשך דרכך ומקווה שאת יוצאת מאתנו בתחושת סיפוק 
ושביעות רצון.

היי ברוכה, רוניתא ״יש שכר לפעולתך״! 

תשמרי על קשר

בהערכה ובאהבה

דינה

שרון, פעם שלישית שאני פוגשת אותך ומשהו קרה לך

שרון שריר

כמשפחה  וילנסקי  משפחה  את  לי  הייתה  קומונרית,  להיות  ארבע  לקרית  כשהגעתי 
מאמצת, אבל נחמה הייתה מדריכה מאוד מיוחדת והיא אהבה לעשות אצלה את הסעודות 

השלישיות של חבריה ב׳ ואז לאט לאט הכרתי גם את אלי ודינה. 

יום אחד הלכתי ברחוב ולא כל כך הרגשתי טוב, דינה ראתה אותי, התסכלה ואמרה ״אוי 
את נראת לא טוב את לא מרגישה טוב? אולי תלכי לרופא, אולי תטפלי בעצמך״ 

עניתי לה שיש לי עבודה ואני צריכה להגיע בזמן. דינה אמרה לי ״אבל את חייבת לטפל 
בעצמך, את לא יכולה ללכת ככה לשירות לאומי, לעבודה, את יכולה להדביק אחרים״. 

באמת שמעתי בקולה והלכתי לרופא

אחרי עוד פעמיים כאלה, שדינה ראתה אותי לא מרגישה טוב, היא אמרה לי: ״שרון, פעם 
שלישית שאני פוגשת אותך ומשהו קרה לך, את חייבת לטפל בעצמך, אולי יש לך משהו? 

לא ידעתי מה היא רוצה כי טיפלתי בעצמי. 

דינה רצתה שאני אעשה טיפול יותר משמעותי שיעזור לי. 

הייתי מגיעה לבית של הרב אלי ודינה פעמים רבות, גם אחרי השנה הזאת, אפילו סעודת 
איך שהוא דיבר עם דמעות בעיניים,  אני זוכרת את הרב אלי  איתם.  הייתי  פורים אחת 

בקדושה ואהבה. כמה עומק היה לו שהוא אמר דברי תורה! זה תמיד מאוד ריגש אותי. 

פעם אחת הרב אלי הגיע להעביר שיעור במדרשת תל אביב לקראת פסח, אז כבר לא 
הייתי קומונרית. בסוף השיעור ניגשתי אליו וביקשתי להעביר דרכו פתק לנחמה. ריגש 

אותי שהוא זיהה אותי והתעניין בשלומי.

ג׳ ניסן תשנ״ג
. ֹם ו ל ַשָּׁ ה ָּא  ל אֶ רָכָה  ְבּ ק  ִי ֲז ַח מ ִי  ל כְּ ך  ל ן  י א

לרעייתי יונתי,

בהגיעך לבינה, ובינה יתרה הנשית,
תשורה קטנה, מידה כנגד מידה, 

תמורת כשרונך לצחצח וללטש את הכלי 
המחזיק ברכה,

גם אם עולה הדבר לעיתים ביוקר.

ויהי רצון שלפי גודל הכלי ונקיונו, 
כן נזכה, אנחנו וכל עמנו

בברכת ה׳ הכבירה והשלמה.

בעלך האוהב

אלי אהב לנגר והכין רהיטים שונים לבית

צופיה שני

עוגיות בריאות... הכלי  וגם  צ׳יפס  הייתה מכינה, עם שוקולד  העוגיות הטעימות שדינה 
נגרות של אלי, זוכרת בעיקר את המלחציים שהיינו מעת לעת באים לשאול כדי לחזק את 

הכיסאות בסלון. אלי אהב לנגר והכין רהיטים שונים לבית. 

לפסנתר, כמובן, היה מקום של כבוד בבית ובחיי היומיום. חוץ מהעובדה שדינה לימדה 
את אחותי, זכיתי גם לשמוע אותה מפליאה לנגן יצירות מורכבות וארוכות. 

זוכרת בית עם אווירה של קדושה, חכמה ויצירה משולבות זו בזו. חשיבה מחוץ לקופסה, 
יכולת ניתוח וויכוח פורה בין כולם. לפעמים עד כדי צעקות אבל עם המון אהבה.

זוכרת את צבי מקשה קושיות..

לחדר של בת שבע, קנו מיטה גבוהה במיוחד, עם מזרנים עבים ושווים. זוכרת לא פעם 
פאזל ענק של אלפי חלקים מונח באמצע ההרכבה על גבי קרטון או פלטת עץ, על גבי 

המיטה התחתונה. לא חלמתי להצליח להרכיב חלק אחד בו..

למי דינה הצביעה בבחירות?

יעל חסידים

כשהיינו ילדות, שולמית סיפרה שכל אחד מההורים שלה בוחר במפלגה אחרת. בתור ילדות, 
שהדברים נראים לפעמים מוחלטים, שחור - לבן, זה היה נראה ממש מוזר וכמעט לא הגיוני...

אבל בדיונים המרתקים שהיו אצל משפחת הורביץ, היה מדהים לראות איך כל אחד יכל 
ולשמוע מה חושב כל אחד מבני  להביע את דעתו, זה ממש עניין אותם להקשיב לשני 
לכל  והקשיבו  התעניינו  ממש  הם  משפחה,  בני  הרגישו  הם  שגם  ומהאורחים,  משפחה 

אחד, למה שהוא חושב ומרגיש.

היום אני לפעמים חושבת שאולי זה אפילו היה יזום, שהרב אלי ודינה בחרו במפלגות אחרות. 

טבעי  הכי  וזה  בסדר  זה  דעות.  חילוקי  להיות  יכולים  תמיד  הלאה-  ולהעביר  לדעת 
ונורמאלי.. אצל משפחת הורביץ אפשר היה ללמוד כיצד מנהלים מחלוקות וחילוקי דעות. 

זה ממש מלווה אותי...

ההפתעה שלי מהעניין מלא הכנות של אלי בילדים ומגובה העיניים

חן אריאל

אני נורא אהבתי את דינה, שהייתה חברה של אמא שלי, שני אריאל ז״ל, אבל דווקא אחד 
מהזכרונות הכי מוקדמים שלי, בכלל, הוא מאלי.

באנו לביתם כמשפחה די חדשה בקריה, ואלי שאל אותי בת כמה אני, עניתי שאני בגן 
טרום חובה, ״באמת?״ הוא שאל בפליאה, ״חשבתי לפחות בכיתה ב׳!״ 

ילדים גבוהים שהתעוררה בי,  יודעת אם אני זוכרת את זה בבירור בגלל גאוות  אני לא 
אבל אני זוכרת את הטון שבו הוא שאל. את החיוך, את הרוך בקולו, שלווה ברוך, המבטא 

האמריקאי, את ההפתעה שלי מהעניין מלא הכנות שלו בילדים ומגובה העיניים. 

אני חושבת שעד שאלי נרצח לא ידעתי שהוא כזה רב רציני, כי הוא לא ממש נכנס לי 
בראש לטייפקאסט. 

והאמיתי  הענק  השפוך  החיוך  יפות.  הכי  הנשים  אחת  שהיא  כילדה,  חשבתי,  דינה  על 
שלה, חיוך של לב פתוח פתוח, בטח תרם ליופי הזה. 

דינה ואמא שלי היו שתיהן מורות באולפנה, שתיהן מורות ״בדם״. והיו עוד דברים שחיברו 
ביניהן, המוזיקה, ואולי גם זה ששתיהן לא באו מבתים דתיים והם גם לא היו מהסוג החוזר 
בתשובה שמפנה עורף לעבר, אלא דווקא לקחו הרבה צבעוניות ויופי ועושר מחשבה אל 

העולם הדתי שבו בחרו. 

הפסנתר והמוזיקה, לדוגמה: אחי נרי התחיל ללמוד פסנתר אצל מורה אחרת בקריה שלא 
ידעה כל כך ללמד ילדים ישראלים, ואחרי כמה זמן ההורים העבירו אותו ללמוד אצל דינה, 

שלימדה אותו פתאום ג׳אז והביאה חוברת ביטלס והייתה בגדול המורה הכיפית בתבל. 

אחי נרי המשיך לנגן כל השנים ולקראת סוף התיכון, כשכבר למד אצל מורה אחר, הוא 
עשה קונצרט אינטימי בבית ל-10 אנשים קרובים וכמובן היה לו הכי חשוב שדינה תבוא - 
והיא באמת הגיעה לגבעת החרסינה יחד עם אלי, ואני זוכרת את הבעת הנרגשות שלה, 

את ההתפעלות הגלויה מהרמה שהוא הגיעה אליה. 

באופן  שלומי  מה  ושואלת  אליי  מחייכת  באולפנה,  במדרגות  רצה  דינה  את  זוכרת  אני 
שגורם להרגיש הכי חשובה, אפילו שהיא בכלל לא לימדה אותי. 

דינה הייתה קרן שמש אמיתית ואישה שקשה לי לשכוח. 

השנים הראשונות בקרית ארבע
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הרהורים של הרב אלי הורביץ לאחר רצח הנערה תרצה פורת מאלון מורה
הרב אלי הורביץ

בשיירה  לחזות  ונערות  נערים  עשרות  מתקבצים  הנאות  שדרותיה  לאורך  חג.  לובשת  שכם 
העיר.  ברחובות  באיטיות  את דרכה  העושה 
פניהם שופעות נחת ובדיחות הדעת. פה ושם 

מתפרץ צחוק מתגלגל, עסיסי.

וילדיהם,  אמהות  אדם,  גדושות  המרפסות 
אמא  פה  מחויכים.  וכולם  וזקנות  זקנים 
מרימה את תינוקה ומצביעה, שם נער מרים 
כן תחושת  ניצחון.   –  V את אצבעותיו באות 

הניצחון ממלאת כל לב. אללה הוא אכבר

תעלזי  למה  ישמעאל?  בת  תשמחי  מה  על 
צחורה  שושנה  על  האם  מורם?  בראש 
רכה  ישראל  בת  על  עת?  ללא  הנקטפת 

לבבותיכם  את  כה  מסעיר  האדם  שפך  האם  נגעו.  בדמים  ודמים  בדמיה  המתבוססת  וענוגה 
הערלות, תאוות דם?

ואת בת ציון, על מה תאבלי? על מה תורידי כנחל דמעה? האם על תרצה היקרה, פרח תום, 
המתבוססת בדמיה? היא שלא איותה רע ולא הגתה זדון? על זרם חיים עדינים, טובים הנקטעים 
ביד אכזרית? קרבן ציבור המועלית על מזבח ארץ אפרים. בתנו היא, בת כולנו הטמונה בין רגבי 

האדמה היפה, הקשה.

אשם בצעירי  ומחפש  הפורעים  כפר  על  זכות  מלמד  צבאנו  שר  ראית  אולי  ערב,  אולי, בת  או 
כשורה(.  נהגו  לא  הפורעים  שגם  הודה  ובקושי  שרק בסוגריים  )עד  לתומם  המטיילים  ישראל 
שבאו  מתנחלים  מתקפת  הדפו  ביתא  שגיבורי  תבל  ברחבי  כששודר  ספק,  ללא  ונתעודדתם, 
לערוך טבח ביישוב ערבי שקט ושלו )כך ב BBC ואסמכתה להם בסגנון רמטכ״לינו(. או שמא 
גאה לבכם כששמעתם שהושווה המאבק נגד ילדיכם המתפרעים, למאבק של צה״ל נגד כוחות 

סוריים ומחבלים מאורגנים וחמושים בלבנון.

ואת, בת ציון, שפכי כמים לבך כשיופיע גיבור ישראל כגבר נדהם ויתהלך אין אונים מול צרחות 
ילדים. ועוד, חרקי שן כשחיילים כנקבות משוטטים בין המון זועם, אלונים חסונים נסים מאספסוף 

נבזה.

למה יחרפו בני בלייעל את מערכות ישראל במצח נחושה? למה יושפל כבודנו ויעורער ביטחוננו 
על ידי המוני מסיתים המתהלכים שפי בארצנו?

*

הפרטי  והכאב  אפרים,  ארץ  של  היפה,  הקשה,  באדמה  נזרעת  הטהורה,  החמודה,  ותרצה 
והחרפה הציבורית מתערבים ומתמזגים.

להיות עם חופשי בארצנו. עצמאות. ויקומו מתוך קהל עדתנו 
ולהכניע  כוחות זרים להתערב  לפורר את עצמאותנו להזמין 
ולחתוך  מולדתנו  את  לפורר  ויקומו  בציון.  היושב  העם  את 
חלקים מהגוף החי של ארץ חיינו, ויתיימרו להפוך את נבוקת 
גחונו  על  העמים  סגולת  את  להוליך  וישאפו  לשיטה,  הרוח 
חולשתם  ביטויי  ובכל  אפוקליפטיים,  ואיומים  בהלות  בזעזועי 

מתעודדת רצחנות אויבינו.

ועתה עת לחשות, כשפרי החולשה הלאומית מונחת מתבססת 
בדמיה. אבל לא. גם דמייך ירצו לשעבד, תרצהלה היקרה.

להגיע  נחישותנו  את  מחזקים  בביתא  החריגים  ״האירועים 
להסדר מדיני באמצעות ועידה בין לאומית״.

מוסת  המון  ע״י  אבותינו  בנחלת  מותקפים  ישראל  נערי  אם 
לאויבנו  להוכיח  להתקפל  לסגת,  היא  הנחרצת  תשובתנו   -

שהאלימות משתלמת ושהלאומיות הישראלית היא כענן כלה וכאבק פורח.

*

אבל בעמדנו מול הקבר הפתוח, הטרי, נודה על האמת כי השעה היא שעת אמת, לא רק מאלה 
גובר הלחץ בחזה והדוחק שבלב. אנחנו עומדים בראש מורכן ושומעים את המילים המוכרות: 

״לגדוע ידי עושי עוולה. עונש מוות למרצחים. להחריב את ביתא.״

את  להגביר  חדש.  ישוב  ״להקים  ממשיכים:  הישנים  והקולות  וזיעה  דמעות  שטופות  פנינו 
ההתיישבות בכל אזור יהודה ושומרון. לא במילים אלא בעשיה. בעשיה. בעשיה.״

מתהדהדות  ובלב  לרעותה  ירוקה  מגבעה  מדלגות  האביך,  החם,  באוויר  מתהדהדות  המילים 
המילים בערבוביה והכאב כאב, והרוממות לא רוממות.

צריכים לפעול בעוז ובהחלטיות נגד חיות טרף הללו. ודאי. צריכים להוסיף במעשה ההתיישבות בלא 
רתיעה ובלא רפיון. אין ספק. ותחושת המחנק הולכת וגוברת. והנשימה כבדה, קשה. ועמוק עמוק 
בלב, עמוק יותר מכל מחשבה מבוררת, עמוק מן היכולת לבטא באומר מסודר, נשמעת זעקת הנשמה:

- לא זו הדרך!

- לא במים רדודים נרווה את צימאון המעמקים הנורא, הצורב. לא בסיסמאות מלאי אבק נביא 
רטייה למחץ מכתנו.

- עת להתכנס פנימה לתוך עצמנו הלאומי ולברר, בלי משוא פנים, את אושיות הווייתנו הציבורית. 
לא נברא רעמים, אלא לפשט עקמומיות שבלב. ולא נשפכו דמים טהורים הללו אלא למסמס את 

השטחיות שבתודעה.

*

אלפי שנה חלמנו עלייך, הספגנו תפילותינו בדמעות געגועים. לא משו מזיכרוננו הלאומי ציורי 
הוד מלכות ומקדש של ימי דוד ושלמה. גוי גדול היינו אז, מעצמה פוליטית נכבדה, ריבון על כל 

מלא רוחב ארצנו. ועם זה, עם חכם ונבון ברום התרבות האנושית.

ודווקא במיזוג המופלא של חיים לאומיים עזים, מלאי תסיסה ועניין, עם שגב טהרת דעת אלוקים, 
אמונה ברורה ומוסריות רעננה – דווקא במיזוג זה נתיחדנו. נתיחדנו מכל עם וגם השפענו.

החיזיון של מדינה ומקדש, של מלך וכהן, שאיש את רעהו יאמר חזק, של חיים לאומיים הרצופים 
חסד ואהבת כל הבריות – חזיון נדיר זה, הרעיד את יסודות התרבויות האליליות של אז. פראות 
הטומאה של ההגשמה האלילית הלכה ונחלשה. נטיות של טוב וחסד ניתחדשו באנושיות, לעדן 

במשהו את ערלת הלב המצויה.

אומה אשר  ומשפט,  ה׳ לעשות צדקה  אומה שלמה אשר תלך בדרך  אבותינו להקים  שאיפת 
המוסר האלוקי הטהור שמפי עליון ישמע, הוא יהיה אור לכל נתיבותיו – שאיפה זו, היא אשר 

התחילה להתגשם באותו תור זהב.

ובעומדנו בגאון, כשצבאות ישראל שולטים מנהר מצרים ועד נהר פרט, כששם ישראל מעורר 
ושדמות ארצנו  יראה בלב עמי תבל, כשהרוח הלאומי בתוכנו מתנוסס בחוסן רענן,  רטט של 
מניבות תנובת ברכה עד בלי די, בעת בזאת שירנו מתחיל להישמע בעולם, שיר א-ל הבוקע מהר 

מרום הרים. והשיר נקשב, פעמים בגלוי ופעמים בנבכי נפש עלומים.

הולכת  וצדק  במשפט  חברה  חיי  לארגן  הדרישה  חדשים:  רעיונות  מתיילדים  צלילי  ומבשמיי 
ומתפשטת. הדרישה להביא מרפא לחולים וסעד לאומללים וברכה לגלמודים הולכת ומתרחבת. 

אט אט מבקיעים קרני אורה את העלטה הסמיכה הנסוכה על משפחת האדם.

אמנם רק רגע היסטורי אחד עמדנו ברום מצבנו, לא הוכשרנו אנחנו ולא הוכשר העולם עדיין

הודחנו  אכזרית,  יד  של  זעם  בחמת  ואז  בקביעות,  כאלה  אידיאליים  חיים  לחיות  ההיא,  בעת 
ניתן  כבודנו  באש,  הועלה  מקדשנו  בניה,  דם  נחלי  נהרי  מלאו  נאמנה  קריה  רחובות  ממלוך. 

למרמה. ארצנו נשדדה ובשלשלות של ברזל הובלנו אל אדמת נכר.

רק תווים אחדים מניגוננו העליון הספקנו להשמיע בעולם, והם הבסיס לכל טהרת רוח, לכל 
עדינות אנושית, לכל היפה והמאיר בתרבויות העמים. והסימפוניה הלא גמורה הזאת, המזרימה 
חיים על ידי מה שיש בה, ומעוררת צפייה כה עמוקה על ידי מה שטרם נשמע – היא הדורשת 

השלמתה, והיא השרועה מעולפת, אילמת, זה אלפי שנים.

השנים האמצעיות בקרית ארבע

לגלּות יש תעודה. ללא ספק. לנו פנימה וגם לכל הסובב, כור היתוך המצרף מכל סיג, בונה את 
הטהרה היחידית והמשפחתית בתוכנו ומאפשר חדירת השפעה, גם בדרכים עקלקלות לאומות 

העולם. ובירור הוא מקצוע בפני עצמו.

אבל זאת ידענו נאמנה, את שיר ה׳ לא נשיר על אדמת ניכר. באלפי אזיקים נכלא הקול ודממת 
מוות אפפה את קהלינו המרוסק והממוטט. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. 

כיסופים,  שנות  אלפי  לשכוח.  נוכל  לא  נשכח,  לא  ירושלים  את  נאמנה,  ידענו  זאת  גם  אבל 
כיסופים עד כלות נפש – לציון, לירושלים, למלכות ולמקדש – הם תוכן ההפוגה. הם בנימיהם 
הדקים מחברים את הראשית באחרית, ולא ויתרנו, ולא התפשרנו, ולא השלמנו בעלות על ארצנו 
אהובתנו לגיונות רומי הרצחניים ומלכי ביזנט וחרב מוחמד והגירת ערבים - חילות ואוכלוסיות 

שונים ומשונים.

לא ויתרנו על ארצנו הגזולה ואף היא לא ויתרה ולא הסכימה להאיר פניה ולתת פירותיה לעם 
זר. ושממו עליה כל אויביה.

גם המגע החי עם שממות אדמתנו לא נותק וקהילות קודש נאחזו, פעמים ברוח, פעמים בחוסר 
כול, בערי הקודש – טבריה, צפת, חברון וירושלים.

*

טיפי דם, טיפי דמעות, מרטיבים את האדמה הקשה, היפה של ארץ אפרים, והרגבים הקשוחים, 
הכהים, מתרככים ובתוכיות הלב, בתוכיות הלבבות, משהו מתרכך בסתר, בחשאי, במעמקים. 

ובעין הלילה איזה שקט פלאי, ובעין השקט ניגון חרישי.

*

דורות, דורות של יורדי דומה. רק בכיית המסתרים וייחול הנשמות. אבל בממש – לא מאומה. 
נשכח כמת מלב גאון ישראל. במחנק העפרורי הדומם של ארצות העמים נאכל בשרינו ונפזרו 

עצמינו, והעצמות עצמם, גם הם היו לערימות רקב. 

ותגבורת  בתוכה.  השורה  האלוקית  השכינה  מפלאות  עם  בארץ,  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי 
התורה שמציון תצא ותאיר ותקדש כל אלה לדפים בספר תולדות האדם, בתודעתנו ובתודעת 

העמים, דפים בלים, ישנים, מאובקים.

ועל תילי משואת יהודה נבנו תרבויות זרות להסיג אחור את תנועת העלוי והטוהר. אבל לא רק 
ייחודנו האלוקי, המוסרי, הלך ונשכח, אלא עצם צורת העם שלנו, במציאותנו הנפשית והחומרית 
הלכה ונטשטשה עד שהיינו בעיני עצמנו איזו עדה, עדר אומלל המחפש מנוח לכף רגלו. ובעיני 
וצלמוות, כרוחות, כעצמות  יושבי חושך  נדמנו,  כזוחלי עפר  פירורי תרבות שגוועה.   – העמים 

יבשות, מעופשות.

*

ובמעבי האדמה היפה, הקשה, הרגבים מתרככים. ובמעמקים הדמומים תסיסה חרישית, יסודות 
מתפרקים, מתרככים וזרע נובט. זעיר, בודד, שואף אל מרומים. דרך מדורות, מדורות של חושך 

ומכשול, שואף אל על, אל אור חמה, אל תפארת פריחה.

טיפי דם, טיפי דמעה, טיפי תחיה.

*

התחיינה העצמות האלה? העצמות היבשות המעופשות. 
היתלכדו פירורי הפיזור לחטיבה אחת? 

היקלח בעורקינו, שנית, זרם חיים לאום? 
התזדקף כבראשונה שדרתנו הרבוצה, הממוטטת?

בת ציון, הרכה והענוגה, התקיץ מתרדמת המוות האופפת אותה?
והשיר, שיר ה׳ שיר מקדש ומלכות, שיר הלל של עם נושע, שיר לכל וברכה לכל, היושר כבימי 

קדם?
והקול יוצא ממרומי א-ל:

״הנה אני מביא בכם רוח חיים ונתתי עליכם גידים והעלית עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי 
בכם רוח חיים וחייתם וידעתם כי אני ה׳״.

קמעא, קמעא, דרך הגידים המחברים עצם לעצם ונדע שעם אחד אנחנו ונרגיש ונכיר ונתעודד 
בשובנו  דשנה  חיוניות  ומלא  ניכר  בארצות  ותולעה  רימה  מאכל   – הבשר  ודרך  באחדותנו. 

לאדמתנו. ודרך העור – תפארת הופעתנו המחודשת בממשלתנו ובצבאנו, ביישובנו ובחקלאותנו.

״ונתתי בכם רוח וחייתם״. דרך מדורות, מדורות של חושך ומכשול. של תקווה וייאוש, של רוממות 
רוח ודכדוך נשמה – הולך ומופיע רוח קדומים, רוח הקודש העליון. ולחקור תכנית הרוח ותכנית 

הופעתה אנו קוראים.

*

מה׳ אישה לאיש ובשורש הווייתם אחד הם. וראוי היה שיופיעו כאחד על במת העולם, אבל כך 
וכמה הרפתקאות  ויעברו כמה מקרים   – שיופיעו בשני גופים  עליון,  רצון  וכך  עולם,  דרכו של 
עד שיפגשו. וראוי היה שבהפגשם יאמרו כאחת: ׳זה עצם מעצמי ובשר מבשרי׳, ויחושו אחדות 
הנשמה שבשני הגופים, אבל כך דרכו של עולם וכך רצון עליון, שדווקא סיבות צדדיות ימריצו 

אמרת הקידושין.

מועקת הבדידות והזרות, או ייחול קביעות הבית, או קולה הערב ומראה הנאה, ובהמשך שיתוף 
סיבות הראשונות  אותם  יתפוררו  יתייבשו,  עיתים בשלווה.  עיתים במשבר,  הבית,  ובניין  החיים 
ואפסיותם תתגלה בעליל, אז יתרופפו יסודות הבניין וחלושי הנפש ייסוגו אחור, בטל דבר – בטל 

אהבה.

אבל עמוקי החיים יעמיקו, יחתרו מרובד לרובד עד עומק תהום של אהבה שאינה תלויה בדבר. 
אהבה בתענוגים. וממקור חיים זה יפרצו מעיינות אורה להאיר למפרע גם את הסיבות הראשונות 
ותתגלה האמת שבבריחה מהזרות, והצדק הפנימי שבחפץ קביעות הבית, ויופייה של כלה יבהיק 

שבעתיים, גם בהעדר ברק הנעורים. וקולה כמה ינעם מנופת צוף, גם בערוב ימים.

וגם גור אריה יהודה השב מאל ארץ חמדת אבות, גוי קדוש באמרת: ׳הרי את מקודשת לי מולדת׳. 
ובשורש הווייתם, מקום שעין שכלנו קצרה מהביט, אחד הם. העם והארץ – הארץ והעם.

הויה אחת פשוטה המחברת רבבות עמך בית ישראל בכל מקומותיהם, בכל דורותיהם עם כל 
הארץ כולה. עם כל רגב ורגב, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון.

״כשמכים,   – לענות עם זר  אלא שבצל הסיבות תיערך החופה. להסתר מחמת המציק הקם 
שודדים, עושקים ומנבלים אותנו, איך אנו מעיזים להגן על עצמינו.״ 

רועי החזירים של סרביה זקוקים   – ועמי הבלקן  אירופה  או לחכות תנועות השחרור של עמי 
לחירות לאומית וראויים לעצמאות מדינית, ואנו היהודים לא?

או קסמי מולדת עתיקה: הארץ החמה, היפה – ועמק השרון וגבעת הלבונה, הייתנו את מורם, 
את נרדם.

וכוח החיים הפנימי יגעש ויפרוץ, יקום ויכבוש גם טרם תחדור התודעה לעומק שורשה. ויתערה 
העם בארצו בחדוות נעורים, גם סבל וייסרים.

ויקים כוח לוחם, חמוש בגבורת עלומים ותתחדש כימי קדם ממלכותיותנו העצמאיים. קמה ותהי 
מדינת ישראל.

אבל ברבות הימים. והמאורעות, המשברים והמצוקות ייחלש הרגש הער והחי וייבש מעין הדעה 
והעם ילך שחוח, חלושי הנפש יאוו חיק נכריה, ותולעת הייאוש יחל לכרסם, להתיש, לשחק...

*

תמו ימי השבעה. האבלים קמים וכולנו כולנו קמים איתם והיגון הכבד נעתק משהו על ידי הקימה.

האומה  נפש  נפתולי  ממעמקי  אפרים,  ארץ  של  הקשה,  היפה,  האדמה  ממעמקי  וממעמקים, 
המיוסרת, הכמהה, נשמעת זעקת התביעה לקום, להתרומם, להזדקף.

יקומו קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה ויחפשו מקורות הווייתנו היותר כמוסים.

תקום ותתחדש ספרות עברית מקורית, יצירה חדשה שלאורה נלך ונתעודד כולנו, כולנו יחד.

ויזרים עצמה בכל  ויאחד קרעי הפלגים,  יציף את כל חלקי צבריותנו,  ומשאב רוח גדוש אונים 
המערכות כולם – הממלכתית, הצבאית, היישובית. ותדרוך נפשנו עוז ורוח גיבורים אזורי כוח 

אלוקים תתגבר בקרבינו.

ועוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. ועוד ישמע 
שיר א-ל החדש הישן. ועם נברא יהלל י-ה.

השנים האמצעיות בקרית ארבע
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גדולה.  תסיסה  הייתה  ונרצח,  שנחטף  מורה  מאלון  הנער  חבה,  רמי  של  הרצח  אחרי 
בכיתה של הבן שלי, כיתה ה׳, שוחחו על זה כמה ימים, כל המורים דיברו עם 

התלמידים ונתנו להם לבטא את רגשותיהם.

בחוג ״כתבים צעירים״ שבני השתתף בהדרכת הסופרת נעמי פרנקל, בקשו 
״ענבל״  בעיתון  כך  אחר  שהתפרסם  חיבור  כתב  אחד  כל  לכתוב.  מהילדים 

לא  בני,  של  הביטוי  מכישרון  מאוד  נהניתי  צבי[  שלי,  הם  הפרטים  ארבע.]דיוק  בקרית 
ידעתי שהוא כל כך מוכשר בביטוי, אבל מהתוכן של הדברים הייתי מזועזע כולי. 

הבן שלי התחיל את המאמר עם רגש, עם זה שהוא זוכר את הילד מביקורים שלו באלון 
מורה ושהוא שיחק איתו פעם. הרגשה ככה נוראה. לאט לאט, כמו כדור שלג, המאמר 
ממשיך עם זה שצריך לעשות דין עם הרוצחים והמשפט האחרון היה שכמו שהגרמנים 

עשו לנו, כך אנחנו צריכים להיות עם הערבים.

אמרתי לבן שלי תוריד את זה מהר. זה לחם בשביל התקשורת לפרסם שכך כתב ילד 
לחשוב  לא  קשה  הרגשות  סערת  מתוך  אבל באמת  ואיום,  נורא  גם  זה  ארבע.  מקרית 

דברים כאלה ולא לחוש את זה.

אני מחנך גרוע, אבל בכל  אולי  כי  אולי זה לא ראיה  טוב  כל זה אחרי שאני משתדל... 
זאת, אני נותן דוגמה שעם כל המאמצים שלי בבית להפריד מאוד מאוד ולהסביר שלא 
כל הערבים רעים, יש מחבלים וצריכים לעשות איתם דין, אבל יש גם ערבים פשוטים ופה 
בחברון, שזה לא עיר שמפורסמת באהבת ישראל מבחינת האוכלוסייה הערבית, ובכל 

זאת אני רואה ויודע שהרוב הם לא שונאי ישראל. 

אני לא מעורה בחיי הקהילה הערבית בחברון, אבל רואים שיש שונאי ישראל ויש הרבה 
הרבה הרבה ערבים פשוטים שבאמת כל מה שהם רוצים זה שלא יהיה עוצר, על מנת 
שהם יוכלו למכור את הסחורה שלהם וללכת לבית למשפחה שלהם, לטלוויזיה שלהם. 

זה עם מאוד משפחתי. הם לא לאומניים מטבעם. 

אבל אחרי כל המאמץ הפשוט הזה, להבחין את ההבחנות הפשוטות האלה, בכל זאת 
מתוך סערת הרגשות זה דבר שמאוד קשה לחנך להבין אותו, בייחוד כמו במצבי מתח.

בכלל, בעם ישראל היום אפשר להגזים גם לצד השני כמו משוגעים. יש משוגעים שכל 
פעם שיש פיגוע, מרחמים על הערבים המסכנים. יש גם תגובה כזאתי מתוך ההתנכרות 

מהעם ומהתחושות של העם.

זה,  את  להאיר  צריך  מסוימת  במידה  אבל  קשה  זה  יהודה.  של  הדמות  את  להעמיד  קשה 
כשמלמדים ילדים צריך קצת לפתח את זה. צריכים כל הזמן להשתדל לא בעצבנות, לא בעימות 

עם הילדים, אבל לטפטף תמיד את אהבת האדם ואהבת כל האדם. גם אהבת הגויים כולם. 

אין  זה,  את  מבין  אני  כי  הזה  המאמר  אחרי  מידי  יותר  שלי  הבן  על  התעצבנתי  לא  אני 
ה׳כאילו׳  התגובה  זאת  התוססת.  באווירה  נמצא  גם  הוא  הזה,  דעת  השיקול  את  לו 

אינסטינקטיבית. אני לא נלחם חזיתית, רק בינינו במשפחה אני מדבר על זה.

כשהילד מתחיל עם שנאת הערבים קשה לו לשמוע דבר כזה, לעומת זאת צריך להרבות 
מאוד באהבת כל האדם.

אמרתי לבן שלי תוריד את זה מהר. זה לחם בשביל התקשורת 
לפרסם שכך כתב ילד מקרית ארבע. זה גם נורא ואיום

הרב אלי הורביץ
בהדרכת מלמדים באלון מורה

הילדים, אין מה לדבר, מתמוגגים מזיכרונות הביקור בחולתה. 
ראיתי שאלי נהנה במיוחד מהחופשה.

דינה הורביץ
מכתב לדודים של אלי מקיבוץ חולתה

לשושנה ונחום וכל המשפחה,

כבר שבוע כמעט אני כותבת לכם בראש שלי כל מיני ניסוחים של מכתב תודה.

לדאבוני או לשמחתי עוד לא השתחררנו )לפחות אני לא!( מהאווירה וההנאה של החופש 
וזה יוצר מציאות סותרת – היום יום, בית ספר, שיגרה, עבודות הבית, הכנות ללימוד וכו׳ 
וכו׳ נראים לי כחלום, ולעומת זה החופש, הבריכה, הירוק, העצלנות – בקיצור, נראים לי 

כמציאות. מתי אתפקח??

ובינתיים אני מאוד נהנית! ורק מקווה שההנאה שלנו לא באה על חשבונכם ושלא גרמנו 
לכם יותר מידי טרחה, רעש, עייפות, פירוק הבית וכו׳.

כפי  צבי,  אצלכם.  הביקור  מזיכרונות  מתמוגגים  ועוד  שהתמוגגו  לדבר  מה  אין  הילדים 
שכל כך אופייני לו, מיד למחרת הוציא ממגירת הנעליים )ומכל מיני מקומות אחרים( את 
כל הנעליים שנמצאים בבית ובמשך יום שלם הוא והילדות הקטנות שיחקו את כל מכלול 
המשחקים הקשורים בנעליים, החל מייצורם והרכבתם, הדבקת הסוליות בפנים )הם גזרו 
מבריסטול(, קשירת השרוכים, אריזתם בקופסאות ... ועד למדידה ומכירה במעין חנות 

נעליים זוטא שהם הקימו בחדר שלו.

יום אחד, ומאז )חוץ משבת( הוא והקטנות מסתובבות בחולצות ישנות של אלי  זה היה 
ומבלים את כל זמנם ב- צביעה! צבעי גואש, צבעי אצבע ובעיקר צבעי מים. ואיזה תפוקה! 

)אין לי עוד איפה לתלות(.

יותר מבטא את  והיא  sophisticate בשביל ״משחקים״ כאלה  יותר מידי  בת שבע, כמובן, 
הדברים בשיחות עם חברותיה, איך שהיא הולכת לגור בקיבוץ – רעיון השוויון מושך אותה וגם 
האידאולוגיה שהקיבוץ מספק את כל הצרכים של חבריו. שני, לעומת זה, אמרה לה שהיא 

מקנא בה קצת והייתה רוצה לעשות בייביסיטר בשביל להרוויח כסף. הדשא תמיד ירוק.

אלי, במיוחד, ראיתי שנהנה, עברו שלוש שנים מאז שהיינו בחולתה והוא בינתיים הגיע 
למן נקודת בשלות שלא הייתה בו קודם. זה.......  )אין את ההמשך(.

דינה

השנים הראשונות בקרית ארבעהשנים האמצעיות בקרית ארבע

יאיר קליין

רבי אלנתן בן רבי משה אליהו היה אומר: כל שלא יודע לצחוק על עצמו ברגעי שיא וברגעי שפל, ישאר תקוע ולא יוכל לנוע הלאה.

הוא היה אומר: כשאתה בעמל, תעמול עד הסוף וכשאתה בנופש, נפוש עד הסוף ואל תשכח להתבונן בפרחים ובניצנוצי הכוכבים.

וכשהיה מביט באשתו, היו עיניו ככוכבים נוצצים וגופו מקרין אהבה וחיוכו הנצחי היה מתרחב וכל פניו אור.

דינה אשת אלנתן קיבלה ממנו. היא הייתה אומרת: ידע האדם לשיר לפני שהוא למד לדבר, ולרקוד לפני שהוא ידע ללכת והייתה יודעת 
להקשיב לשיר שמאחורי המילים ולראות את התנועה הנסתרת. 

היא הייתה מקשיבה לכל הפרטים הקטנים ומתפעלת ומתרגשת ומחבקת.

הם היו אומרים: הווה ביתך פתוח לאורחים, ויהיו עניים בני ביתך, ואמץ כל יתום ואל תלחץ מניקיון ואוכל כי לא לכך הם באים.

בת שבע )הורביץ( סדן

וכשהיה מביט באשתו היו עיניו ככוכבים נוצצים וגופו מקרין אהבה וחיוכו הנצחי היה מתרחב וכל פניו אור

https://www.youtube.com/watch?v=aeAnFETv9GY&t=1438s
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וממרחק מתגבר בי החפץ, בייחוד למצות את רגענו ביחד. מה שלומכם ילדים חמודים? )וגם השאר(

הרב אלי הורביץ
מכתב שכתב מהמילואים

לך היקרה,

את  משתק  החום  אבל  לכתוב,  לי  בא  כך  סתם  או  בשמירה,  פעם  מידי  לכתוב  רציתי 
המחשבה. את היד. בקושי אפשר להחזיק את העט. יש קישון כזה. זוכרת?

לכאורה יש לי זמן רב ללמוד, אבל אני מספיק מעט מאוד. קשה להתרכז, ובכל זאת אין לי 
צער מזה, אני יושב הרבה ומסתכל, וחושב, חולם, מהרהר, מתגעגע, מתגעגע מאוד, לך, 

לילדים, אבל לא געגועים של דכדוך, להפך, מבושם משהו.

ממרחק, קל יותר לראות את העיקר. את הטוב. את החזק. את השנים שעברו עלינו ביחד 
ואת אלה שבעזרת השם נמשיך ונחיה ונבנה יחד, כולנו. ומי יודע, אם ירצה ה׳ – כולנו +. 

הפתרונים לאלוקים. במופלא ממך אל תדרוש.

קראתי דברים שכתבתי בשנים שעברו. חשבונות נפש וכדומה, זה מעניין לאור ה״מודעות״, 
ממש מאלף. ועם כל זה, אני זהיר. צריך להתקדם באומץ, בלי פחד, מצד אחד, אבל הערתו 

של ר׳ צבי )טאו( כמה אמת יש בה. 

כמה מן הסכנה בסגנון אחד, ומה עוד סגנון של חול. יש בו אמנם תועלת, אבל אם תופסים 
שיטה זו בבלעדיות, יש בה גם יסודות של הרס ואטימות בפני הארות אחרות, יותר עמוקות.

קראתי מה שכתבתי לעצמי במילואים לפני שנה, לחכות – במובן הריקני – זה מין מוות, 
חידלון כזה. מחכים עד שתגמר השמירה, עד שיגמרו המילואים, עד שנגמור את הפרק, 
את שנת הלימודים – בעצם עד שיגמרו החיים. וגם עכשיו אני חש מאוד את זה, למצות 

כל רגע, כל פגישה, כל פסוק, כל שיחה. 

יש  קושי  לרגעי  ובוודאי גם  ביחד,  רגענו  את  למצות  בייחוד  החפץ,  בי  מתגבר  וממרחק 
תפקיד, אבל כמה צריך לחוש את המתק של היחד, גם כשמבררים סוגיית הכסף והחינוך 

וכו׳ וכו׳. לחכות זה טומאה. לצפות – קודש קודשים.

הם  פנים  כל  שעל  פי  על  אף  החופשות,  סדרי  נתערערו  כאן,  בצוות  קיצוצים  בעקבות 
יוצר קשיים בחלוקת ה״עוגה״ המצומקת.  מרובות מרוב החברים שבתעסוקה, אבל זה 
והיה זה לימוד מאלף לראות איך שכל אחד הגיב, כל אחד בסגנון הילד הקטנצ׳יק שלו, 

כל כך שקוף. 

אל דאגה, יקירתי, לא פסחתי גם על בעלך האוהב, אלא שבכל זאת, גם אם נכשלתי לפי 
סגנוני, הייתי שנים, כלומר, הייתי אני הקטן המצטער ורוקע ברגליו, וגם הייתי אני העומד 
מן הצד וצוחק צחוק סלחני על הבלי הילדים שמעוררים רגש כל כך ערני, ויצאתי החוצה 
לפינה האהובה עלי והשקפתי על בקעת הירדן, על ההרים המצהיבים, הרכים, הכל כך 

כל כך מוצקים, כל כך טובי לב ורגועים.

ואנחנו הג׳וקים המסוממים מכרכרים אם נצא עוד יום או פחות יום, ורק שלפלוני לא יהיה 
יותר מאלמוני וכו׳ קשקושי קשקושים.

וההרים והגיאיות בחום הלוהט, היוקד – כמה אלפי שנים, מביטים עלינו בחיוכם הטוב 
העולם.״  סוף  לא  תבכה, זה באמת  אל  חמודי,  ענוגה: זהו,  ביד  אותנו  מלטפים  הַסַבִאי, 
לא מחכים, רק קיימים, ואולי מחכים, אולי מצפים, לרגלי מבשר, לשוב הבנים, אבל לא 
בעצבנות, רק לא בעצבנות, החוסן שקט, בוגר, למצות כל רגע, כל שנה, כל אלף, עד 
תום. ולרגע קט, לשבריר של הוויה, הייתי גם אני כמוהם במשהו. כמו בצריפין, אז, קסם 

מעונג. לא לגמרי, אבל כמעט.

ציפייה  אלא  יארכו,  אם  הפרידה, גם  ימי  הם  חדלון  לא  לראותך.  הציפיה  כך גם  ומתוך 
וגם כשנפגש, תהיה זו  קבועה, שקטה, המיה חרישית ההולכת ומתגברת. מלאת ענין. 

פגישת מבט, ואומר לאט, לאט, בלי שום צורך בחיפזון מבוהל, המבדיל בין קודש לחול, 
ועם כל זה – הכל הם מעלות של  ועם כל זה – הכל קודש. המבדיל בין טמא לטהור, 

טהרה, להוציא טהור מטמא, יקר מזולל. שתהיה תשוקה תדיר, ככלה בחופתה.

רציתי להודות לך על הערותיך ביחס לשיחה עם דוב. מאוד מאוד צדקת. ואני מקווה שאין 
זה מעוות לא יוכל לתקון. על כל פנים אזהר בעתיד. בעזרת השם. בלי נדר. דרך אגב, 
אפשר כבר להתקשר אל ר׳ יוסי כרמל. במידה שזה ״הולך״ תעשי את השידוך בין דוב 
אותו סיפור בידי- ולשלוח לכרמל.  לי לצלם את הקישון על עדשות מגע  לבינו. תזכירי 

בידיוק. 

...בעצם, כרגע נזכרתי שאין לי שום דרך להעביר את המכתב אלייך. נראה.

משהו לילדים.
מה שלומכם ילדים חמודים? )גם השאר(

חם כאן מאוד מאוד. מברז המים הקרים יוצאים מים רותחים ומהברז השני – רק אדים. אפילו 
הקרח כאן לא מקרר. בכל אופן, לומדים כמה טעימים הם המים. וכמה חשוב הוא הקרח.

אין לי תעסוקה קשה, רק לשמור על המתקן, אבל זו הזדמנות לפגוש אנשים אחרים. יש אחד 
מתל אביב עם שערות יותר ארוכות משל בת שבע )בקוקו( שמדבר שפה משלו )הוא טוען 
שזה עברית, וכנראה שכך מדברים בתל אביב(. ויש אחד מבוגר מכפר סבא שהגיע רק לפני 

יומיים והפך להיות הטבח, הוא מבשל ארוחות כמו בחתונה מפוארת.

יש דתיים וחילוניים, ימניים ושמאלניים, כל מיני, וזה מאוד מאוד נעים ונחמד להיפגש יחד, 
לשוחח, להתווכח, לסבול מהחום הנורא – ביחד, להרגיש שאנחנו אחים, באמת, לראות את 
הלב הטוב של כל אחד ואחד – אפילו זה מתל אביב, אפילו כשמדברים מילים לא הכי יפות 

וכדומה, אפילו שרוצים להקשיב למוסיקה מגעילה )אדם וחוה וכו׳(.

מאוד מאוד משעמם לאנשים כאן. אמנם, יש כאן טל הביזיון )טלוויזיה(, ואמנם יושבים לפניו 
הרבה שעות, אבל זה גם משעמם )או אולי הם לא אוהבים רחוב שומשום או משהו(. אחד 

התעורר היום בשעה 11:00 וממש כעס שלא הצליח לישון יותר בשביל להעביר את הזמן.

הם בדרך כלל אוכלים או ישנים, ואם יש להם הרבה מרץ – הם מסתלבטים. בקיצור הם 
יש כל הזמן מה לעשות. ללמוד חומש, או ללמוד גמרא, או  לי  כי  מאוד מאוד מקנאים בי, 

לקרוא על תולדות ישראל. 

לא שאני תמיד מצליח, כי זה באמת כל כך חם, שאני נוזל והספרים נרטבים ומתקלקלים 
ואני  יודעים שלי לא משעמם אפילו לרגע אחד.  כאילו שהיו בגשם שוטף, אבל בכל זאת, 
מוכרח לאמר שאני קצת מרחם עליהם, כי לספור את הדרות שנשארו עד סוף המילואים זה 

באמת לא כל כך נעים.

אני מאוד מתגעגע אליכם ואני בטוח שאתם עוזרים לאמא ומנעימים לה את הימים שהיא 
״ראש הבית״.

נשיקות לכולם
אבא

השנים האמצעיות בקרית ארבע

הרב אלי הורביץ
מכתב שכתב מהמילואים בסרטבא

לדינלה היקרה,

השעה 2:40 בלילה ומחשבותי תפוסות עדיין בערפל דמדומי שבין שינה ויקיצה. עכשיו 
טיילתי קצת סביב למתקן. ירח מלא מאיר בחוזקה עד שכמעט ואין רואים כוכבים.

והקב״ה בשעה שקפח את הלבנה וציווה שתמעט עצמה, גם חמל עליה בעלבונה והרבה 
חייליה.

והנה מתברר, שלעיתים, כשסיהרא בשלמותא, ויניקתה ממקורה העצמי, כל כך חזקה 
ומפולשת, הרי אורה מבהיק שבעתיים וכל סיוע מהמאורות הרחוקים החוציים, אך למותר. 
וכן בעם וכן באדם. גלות וגאולה. עיכוב ביכולת הקליטה – היצירה מזערית ותלות בחוץ. 

בטול היש בנפלאות גמורה – יצירה שלמה עצמאית.

שהודו  מלך  מעין  והפרוזאי.  והמבורר  הגלוי  החסד  בשעות  ביום,  מאירה  החמה  ועוד. 
עולם  מוותר על העולם האחר, המיסתורי, השירי,  הוא  אין  ומלואו, אבל  עולם  פרוס על 
התעלומות השקטות, אלא שאין הוא רשאי לחלל את מרחבי הסתר. כל הליכותיו מלוות 
בשאון חצוצרות, בזיקוקי דינור, באור מבהיר ומסנוור. לא יהרוס אל - הקודש העדין של 

הלילה. חוסר צניעות יש בזה. חילול.

אבל, ישלח הוא את המלכה, שוכבת חיקו, סופגת אורו. והיא, ספוגת האור, תחדור, ללא 
אומר, אל מעבי העלטה, לתוך סתר הלבבות, לא בפירוט מבוקר, אלא חשיפת הקווים 

העדינים הרכים.

והמלך עומד ומשתאה. באימון. בהערצה. אסיר תודה.

ואף שהלבנה לא ביציבות, לא במוצקות, תאיר. פעמים שלמה הארתה ופעמים פגומה, 
אבל ״לא ראתה חמה מעולם את פגימתה של לבנה״. תמיד רואה היא את הצד המאיר 

שבה, כי כולך יפה רעיתי ומום אין בך, כי גם המום הוא חלק מהיופי.

ומי יעיז לכלוא את הרצוא ושוב של מחולת הלב השומע ממיטת סדום של הביקורת. ומי 
יהין להחניק את זימרת הבינה היתירה בסד ההיגיון. ומי לא ידע שדוקא בכסה, שדבר לא 
נראה והגה לא נשמע, שם יסוד הכל. והביאה המלך חדריו. אהבה בתענוגים. ייקר מזולל, 

טהרה מטומאה, לידה משממה.

עד כאן מעין התנצלות געגועים. כבר 4:30. בעוד חצי שעה אעיר את הבא אחרי לשמירה. 
וקודם, אכתוב משהו לילדים.

ילדים בוקר טוב. מה שלומכם? 

בשעה  ימים,  כמה  לפני  מאוד.  שקט  ושקט.  גבוה  הר  לסרטבא,  מאוד  קרוב  יושב  אני 
6:00 בבוקר, הגיע ג׳יפ של החברה להגנת הטבע אל שער המתקן שבו אני נמצא, יצאה 
בחורה ובקשה קצת דלק. כששאלתי למה היא צריכה את זה, הסבירה שיש לה צבע 

מיוחד לסימון שבילים וצריכים לערבב אותו בדלק.
״ואיזה שביל את הולכת עכשיו לסמן?״ שאלתי.

היא הצביעה על הסרטבא – ״עושים שביל חדש, נח יותר, לראש ההר״.
הודתה לי על הדלק שהבאתי לה ונסתלקה.

ואני נשארתי חושב ומהרהר ונזכר בימים שישב כל עם ישראל בציון והיינו מקדשים את 
החודש על פי ראיית עדים. נזכרתי בזבולון, כמדומני, ואביו שבאו מחברון, בליל שבת, 
להעיד בפני שלושה דיינים בירושלים. ואיך שלמחרת, ביום שבת, קבלו את עדותם ואמרו 

הבית דין ״מקודש״ וענו כל הציבור ״מקודש מקודש״.

ובלילה הבעירו עץ ארז עם עוד כמה צמחים, ובוודאי, כאן, בראש הסרטבא, חיכו תושבי 

האזור, חיכו והסתכלו עד שראו את האור בוקע מירושלים, ואז הדליקו גם הם את העצים 
שהכינו מראש והיו מזיזים אותם ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, עד שראו שהדליקו בהר 

אחר מרוחק, ועד שכל עם ישראל ידע שהחודש התחדש.

לחפש  ולא  ירדן,  את  דווקא  אלא  ירושלים,  את  לא  אבל  לראות,  בהר  משתמשים  כיום 
אורות, אלא לעקוב אחרי תנועות הצבא של ירדן ולזהות מחבלים וכדומה.

אבל עוד יהיו ימים טובים יותר שנזכה להכניע את כל אויבנו ולשלוט בכל ארצנו. גם נחלת 
ראובן וגד שאפשר לראות כל כך יפה דרך המשקפות הענקיות שיש כאן.

לא הספקתי כמעט לדבר אתכם כשהייתי בבית, כל אחד היה עסוק בעיסוקיו. וכנראה 
שלא אגיע לשבת הבאה. 

רציתי לדבר אתכם על החופש הגדול. הגדול מדי. חופש הוא חשוב מאוד, שינוי בפעילות 
השוטפת, אבל אין פירושו של חופש – חופש מסדר ומחיים נורמליים. בוודאי שאין הכוונה 
לישון כל יום עד 9:00 ולהסתלבט כל היום, אף על פי שוודאי אפשר לקום קצת מאוחר 

יותר ולהסתלבט חלק מהיום.

בכל אופן, גם לחופש צריך לעשות תכנית וסדר, של תפילות, של עזרה בבית, חוברות 
חופש עם הרבה תכניות של כיף – קייטנות, טיולים וכדומה. כל אחד לחוד וכולנו ביחד.

אבל בינתיים אני רק אאחל לכם חופש נעים וטוב מאבא המתגעגע ועייף.

באהבה

אבא

כי כולך יפה רעיתי ומום אין בך, כי גם המום הוא חלק מהיופי.

השנים האמצעיות בקרית ארבע
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לפני רגע הייתי כל כך רחוק ובודד ופתאום הרגשתי אתכם. אני רוצה רק לברך אתכם 
שתהיו אתם, זה הכל וזה מספיק

הרב אלי הורביץ
מכתב שכתב מהמילואים ליד שכם

ב״ה, מוצש״ק אור לד׳ תשרי תשמ״ח

לרעיתי תמתי ולאפרוחי היקרים,

גמר חתימה טובה, יהי רצון שתתחדש עלינו ועל כל ישראל שנה מתוקה ושמחה.

כשבאתי, ילדים מתוקים, להכין את השופר לתקיעות, ראיתי פתאום איזה משהו צבעוני 
מוזר מציץ מתוכו, וכשהוצאתי את זה ראיתי אתכם – כלומר כרטיסי הברכה שלכם. 
איזו הפתעה. וכל כך מחמם את הלב. ופתאום הייתם קרובים, קרובים – ממש איתי. לפני 

רגע הייתי כל כך רחוק ובודד ופתאום הרגשתי אתכם, ראיתי אתכם, שמעתי אתכם.

וכדאי  לאבינו שבשמים.  רוח  נחת  כך בוודאי תעשו  לאביכם,  רוח  נחת  כמו שעשיתם 
הדבר, אחרי כל הטוב שהוא משפיע עלינו, שנשתדל שיהיה לו קצת נחת מאתנו.

על כל פנים, אני מתגעגע אליכם מאוד מאוד ומקווה שעד יום הכיפורים נתראה )זה לא 
כל כך בטוח(.

אני רוצה רק לברך אתכם שתהיו ַאֶתם, זה הכל וזה מספיק

דינתי היקרה, 

כמובן שתקפו געגועי אלייך ביותר, ובוודאי הסנטימנט הוא הדדי, כך אני מרגיש, בכל 
אופן.

הימים הראשונים של שנת השמחה עברו, ב״ה, בחדות ה׳ היא מעוזכם, )אם לא באכלו 
משמנים ושתו ממתקים( ונוכחתי שעל אף הקושי הטכני )מנין, בית כנסת 
בנעמה  ניכרת  ומלכותו  יום,  של  בעיצומו  שכינתו  את  משרה  הקב״ה  וכו׳( 

ונוראותה גם על גג בית סוהר של מחבלים צעירים.

אנחנו שוהים צפונית לאלון מורה ואפשר לראות, כמדומני, את שייך בילל. הנוף נפלא 
עד מאוד ובלילה אפל )זה עוזר עם זה ליל ר״ה(, כאשר מתוצצים רבבות אלפי כוכבים, 
אפשר, אם מסתכלים היטב, לראות את עקבותיו של אבינו הראשון שעבר במקום זה 

)בלי ספק( בדרכו לשכם.

העצב  על  והייסורים,  הסבל  כל  על  הדולקת,  הבירה  על  להרהר  אתו,  ביחד  אפשר, 
והפחד, על הרוע והאיוולת, ויחד אתו לחוש את זרמי האור והחום של ההצצה האלוקית 

– יש בעל לבירה, אני בעל הבירה.

הגדול  האדם  של  העזה  מהאהבה  ומשהו  מתקו.  ומה  נעמו  מה  ה׳  מעשיך  גדלו  מה 
את  אפילו  וגם  העם,  את  המשפחה,  את  אדיר  בזרם  ושוטפת  בלב  מתנוצץ  בענקים, 

הנערים המסכנים שהם באמת לא ממש מחבלים )עדיין(.

החבורה המשרתת כאן נחמדה מאוד – הם מתקוע, אלעזר )את זוכרת רפי בלום(, הר 
גילה וקרית ארבע. זולוצקי שנסעתי אתו לכאן )ואיחר באיזו שעה + כפי שאת יודעת( 
הוא מזכיר חברה להגנת הטבע. נחמד מאוד. הצטרף לנסיעה עוד חבר מקרית ארבע, 
איש ר״ץ )גם רץ כל יום – בלי קשר(. זלוצקי חילוני אבל ציוני, חומר לשיחה משולשת 

מעניינת.

צלולות  קולות ברורות,   200 ל  וב״ה זכינו  לא אכזב  השופר שבחרת בכל כך אהבה, 
סימנא   – טוב  )סימן  חנה  בהפטרת  קראתי  תרועה.  יודעי  העם  אשרי  מאוד.  וחזקות 
מילתא( וכן בהפטרת שובה ישראל. ידעת שאני יודע לקרוא טעמי ההפטרה? גם אני לא.

השנים האמצעיות בקרית ארבע

המחשבות  את  לבטא  אפשרות  כך  כל  לי  אין 
הימים  שלושת  משך  עלי  שעברו  וההרגשות 

אשרנו  לירושלים.  לחברון  משכם  הללו,  המופלאים 
מה טוב חלקנו דזכינן לדוכתא דמשה ואהרון לא זכו, 

ולתקופה שרב יוסף רק ייחל לחיות בה. 

להקשיב   – תחשבו בלבבכם  אל  רעהו  רעת  את  איש  רק 
לכונה הטובה בכל אדם, בכל קבוצה, בכל שיטה.

הדברים לא ניתנים לביטוי במילים. עוד כמה ימים, בע״ה, 
ואבטא את הדברים אחרת.

אני מקווה להגיע ערב יום הכיפורים הביתה לחופש של 
יומיים שלושה, אבל יש בעיות, וכרגיל בצבא, שום דבר 
לא בטוח. בינתיים אסתפק בגעגועים ואקוה שגם את 

)חלמתי עליך בליל שבת תשובה(. 

וחוץ מהעייפות  )בדרך כלל(  אפשר ללמוד כאן בשמירות 
ואי הסדר בזמנים, אני מנצל את השעות כהוגן.

האוכל כאן יוצא מן הכלל. קרפיונים צלויים, עוף וצ׳יפס, בשר, תפוחי 
ירוק  אני, מאז שבאתי אכלתי לחם, פלפל  וכו׳.  וכו׳  וצ׳ולנט  אדמה מטוגנים 

ותפוחים, וזאת מסיבה שאין עגבניות או מלפפונים, ענבים או שזיפים.

מבחינת עבודת ה׳ שבתפילה ותורה, אין טוב מתפריטי הנוכחי, וצריך לשקול לגבי השנים 
הבאות )נדבר על זה בהזדמנות(, אבל מצד אחריות צבא ישראלי לחייליו שומרי תורתו, 

יש כאן לקוי חמור וחושבני שייש מקום למחות על זה, בצורה מכובדת, אך תקיפה.

אין לי, באופן אישי, שום תלונה או קפידא וכל מגמת פני אל עמל ימי הקודש הבאים עלינו 
לטובה, שבע״ה נתחזק לקבוע את רצונות הקדושים כיתד בעל ימוט בעומק אישיותינו. 

נביט על הכל בעין טובה וכל פחדי השווא יתנדפו ככל הרשעה כולה שכעשן תכלה.

כמעט 10:00 בלילה וב 1:15 אני יוצא לשמירה, על כן אסיים באין סוף חיבוקים ונשיקות.

בעלך האוהב.

אני

https://www.youtube.com/embed/1O6HN--KnBM?rel=0&start=3554
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אולי במקום להילחם בזה כל הזמן, אפשר להדבק בטוב, בהתקדמות. בזכות צבי. אני כל כך התפעלתי ממנו.

דינה הורביץ
מכתב לאלי שבמילואים ליד שכם

ב״ה, יום א׳, ד׳ תשרי צום גדליה

לאלי גמר חתימה טובה!!

איזו הפתעה בבוקר – חיכיתי עד בערך ל 1:00 בבוקר אמש לשמוע ממך, ולמרות שהקשר 
היה גרוע ושיחה של ממש אי אפשר היה לנהל, טוב מאוד היה לשמוע את קולך.

ישיבה  )היינו בBMT בגבעת מרדכי,  בטח מסקרן אותך לשמוע על ראש השנה אצלנו, 
בזה.  אתחיל  אז  בראשה(  ועמד  הקים  הורביץ,  משה  הרב  שסבא,  מאמריקה  לבחורים 
בנסיבות העניין ולמרות החששות שלי, עבר ראש השנה בנעימות. כפי שכבר אמרתי לך, 
הפצצה של האירוע היה צבי. היה בו מן מתח של חג והרגשה של אחריות כנראה )בן בין 

הבנות(.

 6:30 ב  כבר  אבל   ,)6:50 ב  התחילה  )התפילה  בזמן  נקום  שלא  הראשון  ביום  פחדתי 
צבי היה לבוש ומוכן ללכת. הוא התפלל מאוד יפה וברצינות ואמר את כל המילים )לפי 
עדותו(. בהפסקה, ב 10:00, הוא כבר היה עייף )ערב ראש השנה הוא הרי קם ב 4:30(, 
אבל כנראה. זה כבר היה לו לאתגר, ואז מוסף הוא התפלל בכוונה )לפי עדותו( ולא יצא 

מהתפילה אפילו לרגע אחד, אפילו בזמן דברי התורה שהיו באנגלית.

התפילה הייתה די יפה – בעל שחרית היה אדם כל כך מרשים בדרך התפילה, וקולו צלול 
ואותו אדם קרא בתורה נפלא ממש – התענגתי  ופשוט – אני נהנתי מאוד מאוד.  ויפה 
כמו שאני נהנית מאיזה זקן אחד ב״ישראל הצעיר״ )בית כנסת בקרית משה(. פה היה 
סגנון אחר, קול חזני קצת ויפה – מעולם לא שמעתי קריאה כל כך יפה וצלולה )אפילו 

מ״מרכז״(. 

מוסף היה ר׳ פדר, עם ה״מרשים״ שלו – כבר התכוננתי לזה. דווקא שחרית היה יותר 
יפה. אני לעצמי התפללתי ככה ככה. ״הברקות״ לא באו לי, את ה״נושא״ שלי כנראה 
אלא  הדחקה,  לא  אולי זאת  )כללי(,  השנה  לראש  מתאים  בדיוק  לא  זה  כי  הדחקתי, 
כמו  )לא  חודר  אופן  בכל  השופר  תקיעות  אבל  להאמין.  כך  רוצה  הייתי   – התעלות 

התקיעות שלך – אפילו בת שבע העירה שאין כמו שלך(.

שבע  מבת  חוץ  קצת,  נחמה  בתפילה,  השתתפו  במיוחד  לא  בסדר,  היו  הבנות  שאר 
שהייתה כל הזמן, אבל לא הפריעו – ולשופר הגיעו.

וגן  ביום הראשון, אחרי הסעודה )שלא ארבה בנושא על מנת לא לגרות( עלינו לבית 
לתשליך, ועד שחזרנו, נשאר עוד חצי שעה עד למעריב )מנחה התפללנו סמוך למוסף, 
וכך גמרנו בסביבות 2:30(. אמא שלי גם נהנתה, כי חלק מהמנגינות היו מטבע הדברים 

– אמריקאיות, והזכירה לה זמנים שעברו והיא יכלה להשתתף.

בכל ארוחה הייתה דבר תורה, בדרך כלל באנגלית, אתה כבר מכיר את הסגנון, אז 
אמא הבינה והילדים לא. אני לפעמים מאוד נהניתי ולפעמים לא. סבא היה מאוד טרוד 
אספו  לא  לתפילה,  אחרו  הארוחה,  סוף  לפני  )יצאו  הבחורים  סביב  קטנים  בעניינים 

צלחות וכו׳( 

וגם הרעש בחדר האוכל מנע ממני להתייחס במיוחד, או ספציפי לילדים שלנו, או לספר 
להם. הם די השתוללו ושחקו עם בנות משפחת אייזנר, וצבי )שלא נשאר לו הרבה זמן 
בגלל כל התפילות וכו׳( התחבר עם כמה בחורים )טובים( מ BMT וגם עם בני אורחים.

יום השני היה די כמו יום א׳, והמעבר לשבת, למרות שחיצוני לא השתנה הרבה, היה 
פלאי   – זמירות״  ״אנעים  אמר  צבי  התפילה,  אחרי  שבת,  ביום  איכשהו.  מורגש  מאוד 
יפה. הוא ממש הלך מחיל אל חיל, מצוה גוררת  ואפילו בקול  פלאים – צלול, בבטחון 

מצוה – הבא ל___ מסייעין לו. ולא היה שמח יותר ממנו – ממש קורן.

אחרי הסעודה בשבת, התארגנה טיול למלון הולילנד לראות את הדגם של בית שני עם 
הסבר )באנגלית – טוב לאמא( מזג האוויר היה נפלא והיה מאוד נעים.

אני צריכה להפסיק עכשיו כי הגיעה תלמידה. אני מקווה שאוכל להוסיף עוד אחר כך, 
אבל אם לא, אז גמר חתימה טובה ועוד הרבה דברים שאי אפשר לכתוב אותם...

להתראות ביום ג׳?!?!

שלום! יש לי עוד 2 דקות עד שתבוא עוד תלמידה, מאוד כואב לי הראש ואני שוקלת אם 
לשבור את הצום )דחוי, וכו׳(, אבל מצד שני, עשרת ימי תשובה... 

התקשרתי לאגד ואמרו שהאוטובוס האחרון מירושלים לקריה ביום שישי הוא ב 2:00, 
מאלון מורה יש ב7:00 בבוקר )עכשיו אני חושבת שיש אוטובוסים מעפולה שעוברים דרך 

שכם, לא?(

עוד משהו טכני )כיון שיש דואר שיביא לך עד מחר(: בבית הספר חילקו לכולם פתק עם 
4 ש״ח. נחמה מתחננת – היא מאוד רוצה  יחד  פעילויות לחופש סוכות. כל הפעילויות 
תוכל  לא  והיא  בחג  ביחד  דברים  נעשה  אנחנו  בוודאי  שלחלק,  לה  אמרתי  להשתתף. 
לפחות בחלק  להשתתף  רוצה  היא  אבל  שבסדר,  אומרת  היא  פה.  להשתתף בפעילות 
)שלפני החג(. הפעילות, הרוב זה Junk, אבל לא רציתי לאכזב אותה ואמרתי שאשאל 

אותך. מה דעתך? אולי ניתן לה ואז פשוט נפנצ׳ר? בכל אופן תגיד לי מה דעתך.

כל כך הייתי רוצה לשוחח אתך בפנים אל פנים ולהחליף רשמים מהחג ומ 10 ימי תשובה 
ויום הכיפורים, לארגן את המחשבות ואת המעשים. תמיד אתה מאוד עוזר לי בזה, והשנה 

כזה חלל ריק.

ועוד שבוע של בדיקות ורופא וכו׳ מחכה לי – קשה!! מדדתי לי לחץ דם – זה כל כך קופץ 
ותמיד גבוהה. הכי נמוך היה 150/45, בטח אצלך זה היה 140/90, גבוהה היה 170/110. 

איך כל זה נכנס לתמונה הכללית? איך משתחררים מזה? והבליטות, וכו׳, וכו׳. 

במקום  אולי  אמיתית,  תחושה  אלא  הברקה,  לא  השנה,  בראש  הברקה  לי  היה  קצת 
להילחם בזה כל הזמן, או להסיח את הדעת במחשבות צדדיות אחרות, אפשר להדבק 
בו  נמצא  שהוא  ומהמהלך  ממנו  התפעלתי  כך  כל  אני  צבי.  בזכות  בהתקדמות.  בטוב, 
)אפילו אם זה רק ליומיים, הוא חש סיפוק של עצמאות, הצלחה, הרגשה פנימית של יוצלח 
וסיפוק( זה כל כך אמיתי וגם משמח – לא דמיונות ובהלות. הוא עזר לי לצאת )אני לא כל 

כך שקועה עמוק בפנים, אבל זה מפריע לי(. טוב- התלמידה הגיע. להתראות

כל הזמן מתקשרים לאלפורוביץ ואין תשובה. אני כל כך אתאכזב אם לא אוכל לשלוח 
את המכתב. עכשיו השעה 8:20 בלילה – רצוף מ8:00 מתקשרים אליו ואין שום תשובה. 
שכנים אומרים שאין אף אחד בבית אצלם ושהמשפחה היו בירושלים לחג. אולי הוא נסע 
רק לירושלים ולא יגיע לקריה? יש לי אוטובוס בעוד 5 דקות ואחר כך רק ב 10:00. אולי 

יש טעות? טוב, אמשיך לנסות.

להתראות,

באהבה

דינה

השנים האמצעיות בקרית ארבע

ותטע בין כל בני המשפחה אהבה. שיהיו תמיד בריאים ושמחים ומתפוצצים מהרגשת האחווה והיחד והאהבה הדדית

דינה הורביץ
תפילה של אמא שנשאה עמה בארנקה

ותנטור תמיד  ותנצור  ואלוקי אבותיי, שתשמור  יהי רצון מלפניך ה׳, אלוקי 
את ילדי היקרים מכל נזק ומכל רע ומכל חולי, ותיתן להם חיים ארוכים של 
אושר וכבוד, ותיתן להם ברבות הימים זרע של קיימא, בנים הגונים וצדיקים.

ורעות. שיהיו  ובין עצמם אהבה, אחווה, שלום  ותטע בין כל בני המשפחה 
תמיד בריאים ושמחים ומתפוצצים מהרגשת האחווה והיחד והאהבה הדדית 

ותמיכה מתמדת ומעל הכל אהבה בלי גבול ובכל תנאי.

ושהפרחים שלי יפרחו ויגדלו ויצמחו ויתפתחו לאנשים בנים חכמים ונבונים, 
את  ומאירים  דבקים  בה׳  קודש,  זרע  אמת,  אנשי  אלוקים,  יראי  ה׳,  אוהבי 

העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.

לימוד  חשק  התורה,  אהבת  שיח׳,  צבי  בלב  ובמיוחד  בליבם,  עמוק  ותטע 
לימוד  מתיקות  את  ושירגיש  בלימודיו  ושיצליח  ודביקות,  התמדה  התורה, 

התורה – ״מתוק מדבש ומנופת צופים״ 

ויגדלו מעלה מעלה, מחיל אל חיל, לקדש את שמך בעולם בכל מלוא מובן 
המילה. ושכל ילד יוציא לפועל כוחותיו והרגשותיו.

ותטע בליבם אהבתך ויראתך לעשות את רצונך ולעבדך בלב שלם כיהודים 
בתוך כל ילדי ישראל.

ותברך את ילדי היקרים ברכה שלמה כדבר שנאמר: כי בלימוד התורה כל 
הכל.

השנים האמצעיות בקרית ארבע



202

דינה הורביץ
תפילה שנשאה עמה בארנקה

יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקי ואלוקי אבותי שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי מכל 
נזק ומכל רע ומכל חולי ותתן לו חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד.

ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים 

ותטע ביננו תמיד אהבה ואחווה, שלום ורעות. 

ותקבע אהבתי בלב בעלי, שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי, ותטע בלבנו אהבתך 
ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלב שלם ובכיבוד שמים.

ובפרט  ותברך את בעלי שיצליח ללמוד תורה הרבה, תורה לשמה, לכל מקצועותיה, 
התורה הגואלת, ולעלות במדרגות התורה מחיל אל חיל, להיות מדובק ביראתך, ושיצליח 

בהוראת צאן קדושים ויקדש את שם שמים בכל מלוא מובן המילה.

ותברך את בעלי ברכה שלמה כדבר שנאמר ]כספות של שבע מושכת על בעלי[

יברכך – מושכת עליו ברכה
ה׳

וישמרך – מושכת עליו שמירה
יאר ה׳ פניו אליך – הארת פניו עליו מהקב״ה

ויחנך – שימצא חן תמיד
ישא ה׳ פניו אליך – הקב״ה סלח לו

וישם לך שלום – העיקר שיטע בו שלום – שלוות נפש
ונאמר: ה׳ שמרהו וחייהו ואושר בארץ. 

אמן וכן יהי רצון

ֿ לרעיתי יונתי,

כה אמר ה׳ זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך
ומכח הזכירה המתמדת, בגאות ובשפל,

הגענו לעד כה ברכנו ה׳

יהי רצון שלא תקלש זכירת אמת זו לעולם 
וישרה שלום ביננו

צאצאינו  ולצאצאי  לצאצאינו  ברכה  המחזיק  כלי  ונהיה 
ולגוי כולו 

כוסי רויה

כה לחי

                      אישך האוהב

ותטע ביננו תמיד אהבה ואחווה, שלום ורעות ותברך את בעלי שיצליח ללמוד תורה הרבה, 
תורה לשמה, ושיצליח בהוראת צאן קדושים

השנים האמצעיות בקרית ארבע

בטיול בירדן
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מזהירה להמשיך את לימודי עם כל חברי מהתיכון באוניברסיטה מאוד יוקרתית, ולחפש 
לי מסגרת מתאימה ״ללמוד תורה״.

בסיכום, כל המשיכה שלי אל היהדות, החזרה בתשובה והצמאון הגדול ללמוד את ערכי 
התורה – ממך ובזכותך. ועצם עלייתי לציון וירושלים? גם כן בזכותך. 

למכללה  בזמנו  בפניותיי,  לכם:  ידוע  שהוא  בטוחה  לא  שאני  סיפור  לך  אספר  ועכשיו 
בבקשה להתקבל למוסד שלהם, לא הייתי מודעת לכך – בכלל – שבימים ההם הסיכוי 
לבת ממוצעת, ממשפחה עם ייחוס, עם חינוך ורקע יהודי מעולים שבמעולים, מאולפנות 
ביותר,  הגבוהים  הציונים  עם  למשל(,  יורק  )בניו  ארה״ב  יהדות  של  ה״קרם״  תיכונים   -
עם ידע של עברית ברמה של שפת אם – 
בת כזאת, גם סיכוייה להתקבל למכללה 
משום  וזאת  קלושים,  היו  הימים  באותם 

שהביקוש עלה על יכולת הקיבול. 7:1.

כל זה סיפר לי ר׳ ארץ בסוף שנת המח״ל 
שלי  הציונים  את  לי  נתן  כשהוא  שלי, 
בכיתה(,  גבוהים  הכי  )לדבריו,  ממח״ל 
כשהייתי כבר מאורסת )לא רשמית( ואלי 

כבר היה בשלבי תשובה.

כל זה לא היה ידוע לי, לכן בתמימות נגשתי 
למבחן – חומר המבחן – התנ״ך – כשיום 
באנגלית  התנ״ך  כל  את  קראתי  קודם 
משך כל הלילה, וקיוויתי לטוב. המבחן שלי 
עם ה״עברית״ שלי היה Fiasco אחד גדול 
בעניינים,  הייתי  לא  כך  כדי  עד  בריבוע. 
חזרה.  זה  את  ושלחתי  בכך  חשתי  שלא 
בתוספת  למכללה,  המבחן  את  שלחתי 
של המלצה מה Academy ושאלון שהם 
ביקשו למלא פרטים אישיים. בין הפרטים 
שם, רצו לדעת שמות של קרובי משפחה בארץ והאם הם דתיים או לא )אולי, על מנת 

לדעת אם יש לבת מקום להתארח בו בשבתות(.

לא  מהם  אחד  שאף  מכיון  אבל   – אביב  בתל  שמן,  בבן  נען,  בקיבוץ  קרובי  את  רשמתי 
דתי, הרגשתי קצת לא בנוח וחשפתי משפחה רביעית )בתוספת בעברית עילגת ״זה לא 
למעטפה  הכנסתי  כל זה  וכו׳.  בוליבר  רח׳   – הורביץ  משפחת   - חברים״(:  זה  קרובים, 
שהתקבלתי  חיובית  תשובה  כשקיבלתי  שבועות,  כמה  כעבור  למכללה.  חזרה  ושלחתי 
וכך  יותר ממה ששיערתי!  לי שכנראה הצלחתי במבחן  וחשבתי  - הרמתי גבה בסיפוק 

נסעתי ארצה. 
כאמור, בסוף השנה סיפר לי ר׳ ארץ את האמת. הוא סיפר שהוא עינה את עצמו במיון 
הבנות שהתקבלו ובגלל חוסר המקום בתוכנית, הוא היה חייב לדחות בנות ממש מעולות, 
והתחרות הייתה כל כך קשה ביניהן, ואיך להחליט מי מתקבל ומי לא?! ופתאום הוא נתקל 
במבחן שלי – בדיחה – משהו נורא ואיום, ובשמחה זרק אותה לעבר הדחויות, ללא כל 
מן  ורחוק  כזה גרוע  מי בכלל מעז לשלוח מבחן  אותו לדעת  סיקרן  נקיפות מצפון, אבל 
המסורת, ובעיונו בטופס אכן נוכח לדעת שאין לה משפחה עם ייחוס - אפילו רקע דתי אין.

טלפון  אליך  שהרים  לי  סיפר  הוא  הורביץ״,  ״משפחת  קטנות  באותיות  עיניו  נתקלו  ואז 
לשאול ״מי זאת הבת הזו בכלל?״ ואתה, אבא, אמרת לו, לדבריו, שאם יש למכללה אומץ 
לב, Guts ומעוף – שיקבלו אותי ולא יצטערו״. והוא, ר׳ ארץ, נענה לאתגר שהצבת לו ועל 

אף הכל קיבל אותי – כך הוא סיפר! 
ובכן, עלייתי לארץ חמדה טובה ורחבה שלנו – כולו בזכותך!

דינה הורביץ 
מכתב להוריו של אלי, לאחר מסיבת 45 שנות נישואין וסיום הש״ס

לאבא ואמא היקרים,
היום, יום י״ז בתמוז, זהו יום תענית וחשבון נפש ״נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל ה׳״, 
וחז״ל מציינים את כל הפורענויות שאירעו לישראל ביום זה. עם כל ציון אירוע, אנו מוצאים 
את עצמנו בעידן אחר, ״תפאורה״ אחרת, והתאריך כחוט השני, מקשר בין כל התקופות 

ומשחיל אירוע לאירוע והבת אחת מקשר בין כולם.

עדיין  אני  ועוד  אתמול,  לעצמכם  שערכתם  הנפלאה  המסיבה  אחרי  יום  הוא  גם  היום, 
מסתובבת תחת הרושם החזק מהמפגש המקסים הזה.

מחממים,  משמחים בפשטותם.  כך  כל  הורביץ(, דיברת דברים  משה  )הרב  אבא  אתה, 
מחבקים ומרוממים גם יחד – מלאים – שואפים אהבה – לאמא, אהבת המשפחה, אהבת 

התורה, אהבת ציון וירושלים.

הבנים דיברו - כל אחד במנגינתו הוא ונשמעה 
הרמוניה עמוקה כזו, מפליאה ביופיה, מורכבת 
עוצמות  שונים,  צלילים  של  גוונים  מגווני 
הכל  הסך  אבל   – מורכבים  קצבים  משתנות, 
של  המטפורה!(  את  )להמשיך  ״סימפוניה״ 

אחדות ואחווה.
להוסיף  לי  יש  ומה   – וברכו  שרו  והנכדים 
לא  ואמנם  כזו?!  מושלמת  תמונה  על  ולתאר 
אני  ומי   – תורה  בדברי  ידרשו  שבנות  נהוג 

בכלל? – אבל אולי דברי תודה מותרים.

אני )כידוע!( אלופית בלזכור תאריכים מהעבר 
הקרוב והרחוק, וברוח הימים האלה של חשבון 
נפש וחיפוש וחקירה, גם אני רוצה לחבר אירוע 

לאירוע, להשחיל יחד עידנים שונים.

בדברך, אבא, הזכרת שלושה צירים שסביבם 
ובגללם קבצתם אותנו יחד. 45 שנות נישואיכם 
ישראל  לארץ  עלייתכם  ״אהבה״(,   + )״לב״ 

וסיום הש״ס. ומעניין שכל אחד מהם די לו שבשבילו נחגוג ונשמח ״מעין״ דיינו. 
וחשבתי לי שבשלושת הנושאים האלו יש לנו מן המשותף, אבל אצלי לא התאריך הוא 

המחבר בין כולם, אלא אדם אחד. ולהסביר את עצמי – זהו מטרת מכתבי:

 Hebrew ב  ט׳  כיתה  סיימתי  לא?(  שלכם,  הנישואין  )יום   1968 ליוני   17 ב  שנה,   22 לפני 
Academy. באותו יום, היה עלי לשאת נאום, ולכן טכס הפרידה נחרת כל כך עמוק בזכרוני 
ומשמעותי לי. אבל לא רק בגלל אותו נאום )שכתבת אתה( - סיום הדרך מעיד על הדרך 
עצמו – ובשבילי, שנותיי ב Academy כתלמידה שלך וחניכה שלך השפיעו עלי עמוקות 

עמוקות ועיצבו את דרכי 
ואפשר בהחלט  לעתיד, 
לאותן  שתודות  להגיד 
ִנַטע  לך,  תודות  שנים, 
משיכה  בליבי  עמוק 
וצמאון  יהודי,  דבר  לכל 

״להשלים את החסר״ .

גם  דעך  שלא  צמאון 
של  שנים   4 לאחר 
כדי  עד  עממי,  תיכון 
התכנים  שזכרון  כך, 
ב  לנו  שהקנית 
השפיעו   Academy
הזדמנות  לדחות  עלי 

דינה מודה לרב משה הורביץ, אביו של אלי, שבזכותו עלתה לארץ, חזרה בתשובה והחליטה להתחתן עם אלי
השנים האמצעיות בקרית ארבע

ואחרון אחרון חביב, אלי שלי / שלכם. ולא רק בגלל היותו בנכם עם 
כל המשתמע מכך – גם לזה הייתי אומרת – דיינו! אבל בנושא הזה 

גם יש לי סיפור – שאולי גם הוא נשכח מלבכם.

)שבשבילי  פסח  המועד  בחול  ברצינות  ״הכרתי״  אלי  שאת  ידוע  הרי 
לים המלח  כולכם נסעתם  יום טוב שני של גלויות( מתי שאתם  היה 

אינטנסיבית ביותר.  הייתה  לבדי בבית. הכרותנו  נשארתי  ואני 
בקושי  הכל  סך  לי  אבל  מאוד,  ונפלאה  מהירה  נסערת, 

מלאו 19 שנה. אלי, בכל אופן בחיצוניותו, היה חילוני 
)בלשון המעטה(. בפנימיותו חשתי גדולות ונצורות. 

הורי  בקנאתה,  וכואבת  עוקצנית  הייתה  טובי 
את  באה?  אני  אנה  ואני  לים  מעבר  רחוקים 

ורבותי  מורי  כל  מי אתייעץ?  מי אשאל? עם 
מהמכללה היו בחופש פסח. 

אבא,  אותך,  העמדתי  בכונה,  שלא  וכך, 
בנסיון לא קטן כששאלתי אותך: ״להמשיך 
 – מצוות  שומר  לא  היותו  למרות  איתו? 
על  וקבלתי  להפסיק?״  או   – מזה  רחוק 
עצמי לציית לכל מה שתורה לי, גם אם זה 

להפסיק. ובמי מדובר? בחברת בתכם שהיה 
עליכם )לא פורמלית( תואר של הורים מחוץ 
לבית, עם כל האחריות שבדבר, ובבנכם, עם 

כל הסיבוך שהיה בו בימים האלה!

שתקת כמה דקות, שאלת אותי כמה שאלות 
כעבור  תשובה  לי  שתיתן  אמרת  כך  ואחר 
כמה שעות, בערב. וכאמור, אילו היית אומר לי 
עושה.  שהייתי  מה  שזה  בטוחה  אני  להפסיק, 

וכך... גם נישואי - גם הם בזכותך!
הנושאים:  שלושת  את  איחדת  כשאתה  ובכן, 

אמא,  עם  נישואיך  ושנות  ישראל  ארץ  התורה, 
נושאים,  שלושה  אותם  לי   – האלו  הקיץ  ימי  עם 
עמודי התווך של כל ישותי וקיומי, הם התחברו לי 
דרכך ובזכותך ולכן בליבי מלא מלא הכרת טובה 

והערכה ואהבה. 

אלה,  שורות  לכתוב  בבושה(  )קצת  מעיזה  אני 
להודות לך – לכם ולהשתתף בכל ליבי בשמחותיכם 

כולם.  לברכות  מאוד  הכנים  ברכותי  את  גם  ולצרף 
ימים ושנים של אושר  שנזכה יחד לעוד הרבה הרבה 

ונחת, ושמחת התורה, פה בארץ קודשנו, אמן.
דבי – דינה

נ.ב. יש לי עוד הרבה הרבה מה להגיד ובמיוחד לך, אמא, 
אבל זה כבר לא נכנס לי למילים ולא לעריכה מסודרת, אלא 

ומלטפת  עדינה  מנגינה  כזאת,  משמע(  )תרתי  נעימה  לִמן 
ומלווה ומרגיעה וגם מחזקת ומעודדת ולפעמים בוכה ובעיקר 

מתפללת ומייחלת ומחייכת.
כדברי המשורר )להקת חיל האוויר??( ״את המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק... ״ המנגינה היא טובה, והיא נשמעת היטב 

היטב בכל, ואנו )בע״ה( נמשיך להשמיע אותה...״  
ויש עוד, אבל החיים יספרו בע״ה

השנים האמצעיות בקרית ארבע
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אלי בלעדיך אין לי קיום כלל, והדברים האלו הולכים ומתעצמים 
עם הזמן. אין לך מושג עד כמה אני אוהבת אותך בכל

דינה הורביץ

בס״ד, כ״ט מנחם אב, ערב ראש חודש אלול תשמ״ט

לאלי היקר,
מזמן מזמן לא כתבתי – לא הבעתי את עצמי אליך בכתב, וגם אני כל כך לא מוכשרת 
של  פנינים  להעריך  רק   – יכולה  לא  אני  שירים  לכתוב  מורגלת.  לא  וגם  אלו,  בדברים 

אחרים...

שלושים ושמונה שנים!!! ושש עשרה שנים ביחד!! זה באמת מדהים. 

זה כבר נדוש לדבר על עליות וירידות, גלים גלים, תקופות ועידנים. איכשהוא, כשהזמן 
מה  ובאמת באמת באמת  שכך.  וטוב  מאליו,  למובן  הופכת  כזאת  הסתכלות  גם  עובר, 
רגעים קטנים של  אותם  – באמת: הם   The buttm line  – שיוצא מזה במבט סקירה 

ה״ביחד״, אותם נקודות מפגש, גם ברגעי ״עליה״, וגם בהתדרדרויות.

נעשים  יחד  שניהם גם  הנעימות״  ו״התקופות  ״התקופות הקשות״  הזמן  נראה שעם  לי 
דהויים ומחווירים ומה שצף ועולה בצלול יחד זהו ה״אנחנו״ – מבט, אנחה, כוס תה, שבת, 

שיחה, שתיקה הדדית, לטיפה, ואין סוף הנשיקות הנשמתיות )וגם לא...(.

ואם תאמר, אז מה? אגיד לך דברים, אמת לאמיתם )כפי שאומר ר׳ אליקים(: בנשיקות 
הללו, בהשקה הזאת, בכל אין ספור נקודות נקודות שמתחברות לקו עדין כקוי הציורים 
שלך, מוזרם ֵאַלי ה״אני״ שלך – בלי כל הקליפות ומסכות החיצוניות – ״אני״ אמיתי שלך 

– אתה כפי שאתה )אולי גם ההפך הוא נכון, אבל אני לא מדברת על זה(.

אותך אני מכירה כן, כן אני מאוד מאוד מרגישה שאני מכירה אותך. ואותו ה״אני שלך״ 
אמונה  של  צור  אמונה,  של  עוצמה  מלא  הוא  מפגש,  נקודות  אותם  בכל  פוגשת  שאני 

עמוקה עמוקה ומתוקה כיין, ואני יונקת מזה ונשענת על זה. מלא אהבה.

 

אני מוצפת – ולא תמיד מצליחה לדעת להחזיר. יותר ויותר, אני מבינה ומרגישה ויודעת 
בבירור שזה מי שאתה בשבילי ובלעדיך אין לי קיום כלל, והדברים האלו הולכים ומתעצמים 

עם הזמן, ולא להיפך.

ומתקיים בך הפסוק במלואו ובמלוא מובנו ״ככחי אז וככחי עתה״ כחי בכל עוצמתו היית 
אז, מאז ומתמיד, וכחי עתה ובעתיד בע״ה.

אין לך מושג עד כמה אני אוהבת אותך בכל לבי...

אשתך האוהבת

דינה

נ.ב. הילדים הפריעו כל מילה שניה ואם לא הבנת, החיים כבר יסבירו וילמדו בעזרת ה׳. 

אני מחנכת אותך ולומדת ממך באותו זמן

דינה הורביץ

בס״ד, ערב יום הכיפורים תשמ״ט

לצבי היקר,
 – ויעקב  יצחק  אברהם,  של  עירו  לחברון  קדשנו  עיר  מירושלים  הביתה  בדרך  אתמול 
יום   - השנה  מראש  אנו  עוברים  שבזמן  כמו  בדיוק  רחל.  בקבר  עצרתי  הדרך,  באמצע 
הכתרת המלך, ליום כיפור הקדוש והנורא והשמח כל כך, והנה אני עוצרת באמצע הדרך 

– גם במקום וגם בזמן.

ולמרות שהייתי כל כך עייפה וכבר אז לא הרגשתי טוב, וגם מעוצבנת הייתי בגלל ענייני 
האוטו וכסף וכו׳ וכו׳ וכו׳, ברגע שנכנסתי לבניין הזה )קבר רחל( הכל עלה ממני, התנדף 
כמו עשן, ותחושה חדה פלסה לי את הלב. אני לא יודעת כל כך את המילים לתאר את זה, 

אולי חדווה וחום, הרגשה של אבא טוב המחבק, או אמא טובה המנחמת ואוהבת.

ואז, בבת אחת, הייתה לי ִמן ״צילום אחורה״ וכאילו ראיתי את עצמי, נזכרתי וחשתי כאילו 
זה עכשיו קרה, בקבר רחל. שוב עם אותה הרגשת חדווה, שמחה וחום בלב ועם משהו 

מאוד כבד ועגול ומשתולל בבטן – אתה!

ובכיתי  סגור,  והיה  רחל(  )לקבר  באנו  איך  המפורסם  הסיפור  את  ונזכרתי  וראיתי 
והתפללתי בחוץ, ופתאום נפתחו ארובות השמיים וכו׳ וכו׳ וכו׳ וכל זה אתה מכיר ]משם 
לקחו אותם חיילים במשאית צבאית לבית חולים, ללידה[, אבל אתמול התחברתי גם עם 
אותם תחושות שהיו לי אז – תקווה ושמחה עצומה, וציפייה, וגעגועים להכיר מי זה ברחמי, 

ואהבה עצומה, ומעל הכל תפילה.

יהיה מחובר במקום הזה, לא במקום עצמו דווקא, אבל  שיוולד  תפילה מתנשאת שבני 
ביום  ללאה  ויתרה  )היא  לב  וטוב  חסד   – מסמל  שזה  מה  וכל  אמנו  רחל  של  במהותה 
על  רחמה  והיא  אותה,  שמרמים  ליעקב  להגיד  שיכלה  כפי  אותה,  ביישה  ולא  חתונתה 
לאה שלא תתבייש ותצטער(, דביקות במטרה, אהבה גדולה לתורת ישראל, אהבה גדולה 
לישראל, כוח סבל - היו לה חיים קשים מאוד, אבל הזכות לראות את הפירות בסוף כל 

עמלה - ״יש שכר לפעולתך נאום ה׳ ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם!״, ואחדות.

וכך התפללתי שמדותיה של רחל ומידותיהם של כל האבות הקדושים, ישרו על בני הקטן. 
וכידוע לך ההמשך הסיפור – התחילו הצירים וכו׳ וכו׳ ובאותו יום )למחרת( נולדת אתה.

וברוך ה׳, כל התפילות נתמלאו, ואתמול כל כך חשתי את זה בעמדי שם שוב. ולא רק שכל 
תפילותי נתמלאו ונענו, אלא בדרך כל כך מיוחדת ועקיפה, כי אני מחנכת אותך ולומדת ממך 

באותו זמן. ואוכיח לך:

 חסד - ברוך ה׳, ה׳ חונן אותך בלב טוב ואוהב ורגיש ודי במילים של שכנינו למעלה )ועוד 
דבקות במטרה – עם כל הקשיים, אתה לא  הרבה סיפורים שמתגלים וחוזרים אלי...(. 
מרים ידיים, ובדרכך ובקצב שלך שוב אוגר כוח ומתאמץ, עם זה בלימודים, בעזרה בבית 
– אני חשה שיש לך – אינך שטחי וקל ראש, אלא מכבד את  אהבה לתורה ואהבה לעם  ובחברה. 
ערכנו הקדושים. כוח סבל – אבל תראה עוד תראה פירות גדולים ויפים בע״ה וכבר רואים.
אחדות – אני מרגישה שאתה אוהב אותנו ואת אחיותיך, ולמרות שאתה לפעמים מחרחר 
ריב, זה לא טינה רציני ולאורך זמן. אני לא יכולה את הכל לפרט ולא הכל אמרתי, אבל 
רציתי שתדע שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך ומכירים אותך, את עצמך כפי שאתה, 

ולפעמים משתוממים מתכונות יפות ומבריקות המתגלות אצלך.

שכל  ותדע  להמשך  וכוח  עוז  ותאזר  בדרכך  שתמשיך  צביקלה׳,  אותך,  מברכת  אני 
ויותר  שיותר  ותתגבר בגבורה  ולעבור,  – תכונתם להתנדף  ורפיונות  ויאושים  החולשות 

מתנצנץ אצלך, ושה׳ ימלא כל משאלות לבך לטובה.

מאבא ואמא שאוהבים אותך מאוד מאוד!

נ.ב. ואם לא תמיד אמרתי זאת – ואני יודעת שלא תמיד אמרתי – אני מאוד מודה לך על 
כל העזרה שעזרת לי, אם זה בסדר ונקיון )ב״מבצעים״ שלך(, או בקניות ושליחויות, או 

בעזרה עם נחמה ושולמית, או בעידוד שלך אותי וברגישות שאתה לפעמים ״חש״ אותי. 

תודה!
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עם החיוך הענק הזה הוא מסתכל על דינה ואומר לה ״אם את 
רוצה להרוג אותי, יש שיטות אחרות, לא עם נעצים״

ר׳ משה אברהםדני קראוס

אליה  והכניסה  שלנו  הדירה  בשיפוצי  עיכובים  היו  סיבות  מיני  מכל  שהתחתנו,  אחרי 
התעכבה. אנחנו כזוג צעיר ובהריון מתקדם. גרנו זמנית בכל מיני מקומות, אבל רצינו 

כבר להיות בקרית ארבע, בשגרה של הישיבה. 

הרב אלי ודינה הזמינו אותנו לגור אצלם ובאמת באנו וגרנו אצלם חודש. היה נפלא, אני 
הייתי נוסע כל בוקר עם הרב אלי לישיבה. 

אחרי כחודש לאשתי היה כבר קשה המעברים ולהיות בבית שהוא לא שלה, למרות כל 
השמחה והנעימות בביתם, היה לה קשה שהיא לא יכולה להרגיש בבית ולתחזק ולתפעל 

אותו. 

לאחר התייעצות אם הרב בלייכר, הוא אמר: ״מה הבעיה תבואו אלינו לבית, תהיו קרובים 
לישיבה בחברון וגם אפשר לשטוף כלים, לשטוף את הבית ולארגן... יש המון מה לעשות״. 

זה לא תפס...

כשדיברנו על זה עם הרב אלי הוא הסתכל לנו בעיניים במבט אבהי עמוק ואמר לאשתי 
״מה זאת אומרת ׳את לא עושה כלום׳? את עושה את הדבר הכי גדול בעולם, את מגדלת 

את הילד שלך״!

זה נחקק אצלנו ועשה לנו שינוי גדול בתפיסה. זה הכניס משמעות גדולה ושם דברים 
במקום. זה לא פתר את הבעיה, אבל זה היה מנת אדרנלין, מנת חמצן, מנת חיים. זה היה 

דבר גדול.

באיזשהו שלב אחרי כמה זמן, הרב אלי אמר לנו: ״זהו, זה לא בריא שתמשיכו להיות כאן 
ולחזור רק לבית משלכם״. באמת הלכנו לכמה  לא שמחים. אתם צריכים ללכת 

ימים ואולי    בזכות זה, דברים התחילו להסתדר ונכנסנו לדירה שלנו.

השנים האמצעיות בקרית ארבע

אנחנו תוצר של שידוך של הרב אלי ודינה הורביץ, ויש לנו שני ילדים ב״ה שנקראו על 
שם שניהם. 

ערב שבת אחד התפללנו בישיבת ״ניר״ בקריה וכשחזרנו מהתפילה כולם היו בבית, חוץ 
מצבי ]שהתפלל במערת המכפלה[. הרב אלי, בחיוך ובסבלנות, אמר שמחכים. למרות 
שכולם התחילו לרטון, חיכינו איזה 40 דקות בנחת ובשלווה. לא הייתי האורח היחיד שם. 
אבל מהזווית שראיתי את הרב אלי, החיוך והשאר רוח, לקחת את הכל עם חיוך, נשאר 

אצלי בראש לאורך השנים.

בימי שישי הייתי לומד חברותא עם הרב אלי בביתו, למדנו אגרות של הרב בנושא של 
קרוב רחוקים מתוך אהבה. אני זוכר סיטואציה שבה הרב אלי התיישב על הכיסא ומייד 

זינק ובחיוך גדול, 

)צריך להגיד על החיוך של הרב אלי שהוא חיוך חי, חיוך אמיתי. אתה מרגיש את השימחה 
שלו בתוך החיוך. רואים את זה בתמונות(

הרב אלי, עם החיוך הענק הזה מסתכל על דינה ואומר לה ״אם את רוצה להרוג אותי, יש 
שיטות אחרות, לא עם נעצים על הכיסא. התרשמתי מאיך שהוא לכך את הדברים ולא רטן.

הבית של הרב אלי ודינה היה בית מלא בחסד, מכניס אורחים ברמות על. אני מסתכל על 
כמה אנחנו הסתובבנו שם, אני ובהמשך גם יעל, גם שבע ברכות עשינו שם, וראש השנה 
וחגים ואיתמר שהפך להיות חלק מהילדים. לקחנו את זה מאוד לחיינו, מהבית הזה שהיה 
מכניס אורחים בכל קנה מידה. אני מרגיש את זה ביסוד לחיים שלנו אם זה לאמץ ילדים 

וכו׳, זה הכל מהרוח של הרב אלי והרבנית דינה.

זכינו לקבל מהם ולקחת את זה קדימה. הרב אלי מאוד חסר לנו 
במצבים שונים שאי אפשר להתייעץ איתו

שנזכה להיות כמוהם ולאהוב את כולם ללא התניה של כלום.

מה זאת אומרת ׳את לא עושה כלום׳? את עושה את הדבר הכי 
גדול בעולם, את מגדלת את הילד שלך!

למה הרגשתי כאילו ׳קירות הבית מדברים׳ אליי ומזמינים אותי 
פנימה?

רותי אברהם
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

נפלה בחלקי זכות גדולה - לבנות את חיי המשפחה והאימהות שלי תחת הדרכתה 
והשפעתה של הרבנית דינה, ואני רואה חובה גדולה וזכות גדולה לספר קצת על 

אותו בית מיוחד במינו, המלא אהבה ואצילות, טהרה וקדושה, עומק של חיים 
ואמונה - הבית של הרב אלי ודינה. 

מהמפגש  רחוק,  הכי  הזיכרון  הוא  אליי  שחוזר  ביותר  החזק  הזיכרון 
סיפורים,  רק  ודינה, שמעתי  אלי  לא הכרתי את הרב  אז  עד  הראשון. 
ובאתי אליהם להתארח בשבת עם ארוסי, משה אברהם, שהיה תלמיד 

של הרב אלי, ובן בית אצלם.

דפקתי על הדלת ופתחה לי דינה. דינה עם החיוך הביישני, עם העיניים 
מלאות התום, ואמרה: ״ברוכה הבאה, בואי תיכנסי, סליחה, אני באמצע 

שטיפת הרצפה לכבוד שבת, אבל את יכולה להיכנס״. נכנסתי. 

אני לא יכולה לשכוח עד היום את מה ששאפתי באותו הרגע אל תוך 
תוכי, אל תוך נשמתי - את הבית, את החום, את הנעימות ואת האהבה 
העציצים,  הספות,  הבית,  שקירות  נדמה  היה  מהם.  מלא  היה  שהבית 
המוביילים, שולחן האוכל והפסנתר ממש מדברים, וברגע אחד הרגשתי 

– אני יכולה להישאר כאן לתמיד, נעים פה, טוב פה, אוהבים פה.

׳קירות  מדוע ההרגשה הזו הייתה כל כך חזקה? למה הרגשתי כאילו 
אני  היום  שגם  ייתכן  כיצד  פנימה?  אותי  ומזמינים  אליי  מדברים׳  הבית 
יכולה לנשום לתוכי שוב מחדש את אותן נשימות ולחוש את אותה תחושה 
עמוקה שמילאה אותי? כל זאת משום שאותו טוב, אותה נעימות ואותה 
אהבה שהיו בביתם היו כל כך אמיתיים, כל כך עמוקים, עד שהיה אפשר 
ממש לחוש ולהרגיש אותם במציאות. לא היו אלה רעיונות ושאיפות בלבד, 
הייתה זו הוויית חיים ממשית, שכל מה שהיה סביבם וכל מי שהיה סביבם 
קלט וספג אותה אל תוכו באופן מאוד חי ממשי ועמוק, אשר רישומו לא פג. 

האישה היא ֲעֶקֶרת הבית, עיקר הבית, מלכת הבית. הבית הזה ׳דיבר׳ בצורה 
כל כך ברורה, כל כך חמה ואוהבת, משום שאישיותה של דינה הייתה כל כך 
גדולה ונשגבה. הייתה בה חכמה עצומה - שכל, חכמת חיים, בינה, ובאותה 
ואצילות,  קומה  זקיפות  בה  הייתה  וטהורה.  עמוקה  תהומית,  תמימות  עת 
ובאותה עת ענווה שאין כדוגמתה. הייתה בה פתיחות ורחבות אופקים, ידע 
והבנה, ובאותה עת היא התרפקה על הבורא יתברך כתינוק המתרפק על 

ירּות.  אמו, בטבעיות, בחופשיות, ביִשׁ

הייתה בדינה היכולת לגדל באהבה אין קץ את משפחתה, ילדיה, ובאותה עת 
של  נדיר  שילוב  בה  היה  קרבתה.  את  שחיפש  אחר  אדם  לכל  ולעזור  לאהוב 
יחד  כולם  שחברו   – ואצילות  ענווה  קבלה,  אהבה,  נעימות,  תמימות,  חכמה, 
נפלאה,  אמא  הייתה  שהיא  רק בגלל  לא  אהבנו  דינה  את  מיוחדת.  לגדלות 
כי באישיותה התגלמה אמת  אוהבת. את דינה אהבנו  מורה חכמה, חברה 
אצילית, פנימית ועמוקה שחבקה עולמות, שמתוכה הייתה יכולה להתחבר 
הכוח  את  אחת  לכל  להעניק  ידעה  הרבה  ובחכמתה  ואחת,  אחת  כל  אל 

והיכולת להבין, להתמודד ולגדול. 

ובטוב  בקב״ה  האמונה   - החיים  ועל  המציאות  על  שלה  ההסתכלות  צורת 
שהוא משפיע, האמונה שטוב זה נמצא וקיים בנו, האמונה בכוחנו כבני אדם, 
ראיית המציאות בעין טובה, והיכולת לגדול ולגדול מכל דבר שקורה במציאות. 

אלי  הרב  בהעלות  בעולם  שנותר  החלל  גודל  את  במילים  לתאר  אפשר  אי 
ודינה הי״ד בסערה השמימה, מתוך סעודת ליל שבת, בערש״ק פרשת פקודי 
תשס״ג. מעגלים מעגלים של אנשים אינספור משפחה, תלמידים, חתנים 

וכלות, זוגות צעירים ומשפחות מבוגרות נבנו על ידם והיו קשורים אליהם.

השנים האמצעיות בקרית ארבע
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הנערות הצליחו להשקיע עצמם בלימודים. זו אחר זו, בזכות המורה דינה, הניחו את ׳נשקן׳ 
והשביתו את המרד בערכים, בדת ובחברה האנושית. בתי העירה את תשומת ליבי שאת 
דברי התורה באותה שבת סיום הכינו ונשאו דווקא בנות אותה כיתה. כל בת חיפשה את 

הדרך שתהיה ייחודית לה כדי להרעיף אהבה ונחת רוח על מורתה הנערצת.

אפשר להגיד שכל חייהם של הרב אלי ודינה הי״ד היו חיים של אהבה, אהבה וסבלנות אחד 
לשני. אהבה למשפחה, אהבה לכל יהודי ויהודי, אהבה לארץ לעם ולתורה. עלינו להמשיך 

בדרכם באהבה ובגבורה.

את הרב אלי ודינה לא הכרנו אישית, אבל את אמא של דינה, ברניס וולף, אנחנו ה׳נשים 
בירוק׳ מכירות היטב, היא אחת הפעילות הבולטות שלנו שחיה חצי שנה בחו״ל וחצי שנה 
בארץ. לא חשוב אם היא בחו״ל או בארץ, כאשה בירוק אמתית היא תמיד פעילה למען ארץ 
ישראל, בהסברה, במכתבים לנשיא בוש, לקהילה היהודית והלא יהודית, לעיתונים וכמובן 
תמיד מסתובבת באוטו עם כובע ירוק ומוכנה בכל עת להפגין אתנו. ברניס הפגינה אתנו 
שנים רבות וצעקה ״אל תתנו להם רובים״ והבת שלה נרצחה יחד עם החתן על ידי הרובים 

האלו שפושעי אוסלו נתנו לרוצחים.

לא  כך שאף אחד  כדי  עד  מיד את האהבה הבוערת ביניהם,  ראה  אותם  מי שהכיר  כל 
התפלא אפילו ששניהם נלקחו יחד, כי בחייהם ובמותם לא יכלו להיפרד.

מכתב מרגש על המורה דינה
קיבלתי מכתב מרגש מאשה שבתה למדה באולפנת קרית ארבע אצל דינה, המורה דינה, 

מורה בכל מובן המילה. וכך כתוב: 

מבטה החם והמלטף כבש אותי כבר בפגישתנו הראשונה. יפי תואר פניה הקרינו הערכה 
וקרבה רבה כלפי בן שיחתה. למדתי לדעת ברבות הימים, עם העמקת ידידותינו שדינה 

ובעלה בשכם אחד פתחו את ביתם לרווחה בפני כל יהודי בנדיבות ובפנים מאירות.

בנותי למדו באולפנת קרית ארבע בה לימדה דינה והגענו לשבת הורים בסוף השנה. במוצאי 
השבת, בסיום לימודיה באולפנה של הגדולה בבנותי, נערך טקס חלוקת התעודות. הערב 
נפתח בדרשת המנהל ולאחריו הוזמנו הבוגרות של הכיתה העיונית לקבלת התעודות. כל 
בת אשר נקרא שמה, נגשה לשולחן הצוות וחלפה לאורכו בלחיצות ידיים וחיוכים ובנות 

ספורות העניקו למחנכת הכיתה נשיקה וחיבוק. 

נותרנו במקומנו גם בעת חלוקת התעודות לכיתה המקצועית. הבת הראשונה שנקראה 
בשמה נגשה אל שולחן הצוות, לחצה את ידי המורות ועמדה כמשתהה אל מול המחנכת 
דינה ואז נפלה על צווארה ולא הרפתה את לפיתתה שעה ארוכה. דינה ליטפה ברוך את 
ואשר קול בכייה הגיע עד לאוזנינו. דממה  ראש תלמידתה אשר סירבה להינתק ממנה 

שררה.

צפינו במחזה, כולנו נסערים ונפעמים, ודאי עברה טראומה קשה והמורה הייתה לה לאוזן 
קשבת ולמשענת. אפשר להתקנא בקשר נפלא כזה אמרתי לעצמי כשצמרמורת חולפת 
והתרפקה שעה  ידי המורות  נוסף הושמע ברמקול, גם תלמידה זו לחצה את  בגבי. שם 
ניכר היה שהתלמידה מתייפחת.  פי רעד גופה  צווארה של המורה דינה. על  ארוכה על 
דמעות זלגו גם מעיני המורה. כשעמלתי לחנוק את בכיי שלי, חשתי שרבים סביבי נאבקים 

בדמעותיהם ומקנחים דמעה וחוטם.

חוויות דומות חווינו כל הנוכחים כשכל אחת מבנות אותה כיתה עלו לקבל את תעודותיהם. 
לא שיערתי שטקס סיום שגרתי יהיה לחוויה רבת עוצמות. רק עם שובינו הביתה, כשנרגעתי 

קמעה, בקשתי פשר אצל בתי. 

וגם מבחינה  בתי סיפרה שכיתה זו הייתה באקראי כיתה בעיתית, גם מבחינת משמעת 
לימודית. מורות ומדריכות מיואשות התחלפו בזו אחר זו עד שנפלה החלטה אולי לפרק 
של  שמה  הועלה  האחרון  וברגע  ושבר  זעקה  קול  הקימו  ותלמידות  הורים  הכיתה.  את 

המורה דינה והגזרה נדחתה ופינתה מקומה להזדמנות אחרונה. 

סבלנות, סובלנות ואהבה אין קץ, תוך השקעת כל עצמה, הביאו לתוצאות המקוות ואל 
הנס הגדול שהתרחש והתגלה אט אט לעיני כל. עם הזמן לבשו פני הבנות רוגע ושמחה, 

דינה ליטפה ברוך את ראש תלמידתה אשר סירבה להינתק ממנה ואשר קול בכייה הגיע עד לאוזנינו
נדיה מטר

המורה דינה

דינה פרצה בבכי. אלי והילדים הבינו את חיבוטי נפשה. 

בת שבע )הורביץ( סדן
מתוך ״ואין יותר גבעול״

באחד מלילות שבת חזרה דינה מעונג שבת יחד עם תלמידותיה. ״אני לא יכולה להיות 
מחנכת״ הודיעה בתסכול. ״מה קרה?״ פנה אליה אלי. הוא התרגל לקיטורים על מבחנים 
שהיא צריכה לבדוק ומשמעת שהיא לא מסוגלת להשליט, אבל היום שבת, מה כבר יכול 

לקרות? 

הילדים שהיו מרוחים על הספות, פינו מקום לאמא והצטרפו לדאגה. ״הייתי באולפנה, 
היה כל כך נעים וכיף, שרנו יחד שירי שבת והבנות שלי קרנו מאושר. וכל כך שמחתי שהן 
לבנות  להעיר  לי שמתפקידי  והזכירה  המורות  אלי אחת  ניגשה  ואז  מרגישות שותפות. 
לא  אני פשוט  עונג שבת להעיר?  יכולה באמצע  אני  איך  איך?  הולם. אבל  לא  שלבושן 

מסוגלת להיות בעמדת השוטרת. 

בחזרה  אותה  לשלוח  חייבת  שאני  ואמרה  שלי  הבנות  אחת  על  הצביעה  גם  המורה 
לפנימייה. לשמלה שלה יש מחשוף עמוק מדי, אז שתלבש מתחתיה חולצה. התבוננתי 
בה, באותה תלמידה. ידעתי כמה קשה לה למצוא בגדים שהולמים את גופה, כמה היא 
מנסה להיראות טוב ולהרגיש בנוח בין חברותיה. דמיינתי אותה מסתובבת בעיר בין חנויות 
מביטה  מודדת,  היא  איך  רוחי  בעיני  ראיתי  הזו.  השבת  לכבוד  בגד  ומחפשת  הבגדים 
במראה – ׳זה לא אני׳ אומרת לעצמה ומורידה, ושוב. ואז היא מצאה את השמלה השחורה 
היפה הזו. בהתחלה אולי לא רצתה למדוד, כדי לא לחוות שוב את האכזבה, אבל אז היא 
מול  עומדת  אותה  רואה  אני  טוב.  ועושה לה  איך הבד נשפך על גופה  והרגישה  מדדה 
המראה בחנות, וחיוך קטן ודק עולה על שפתיה − זה אני, ככה אני יכולה לאהוב את עצמי.

״היא לא  ואלי הגיש לה טישו.  נפשה,  חיבוטי  והילדים הבינו את  אלי  דינה פרצה בבכי. 
ראתה את המחשוף כשהיא הסתכלה במראה. היא סוף סוף ראתה את עצמה!״ התייפחה, 

״איך? איך מצפים ממני לפלוש לאותו מעמד קדוש שבו אישה פוגשת את יופיה? ׳אם את 
לא מעירה, את נותנת לגיטימציה לחוסר צניעות,׳ כך אמרה לי המורה אחרי כמה דקות, 

כשראתה שהתעלמתי מההערה שלה.״ 

המורה דינה

עניינו  לא  הזאת.  בשמלה  נראית  היא  איך  לראות  רצתה  היא 
אותה באותו רגע כללי הצניעות

דינה הורביץ
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

אנחנו צריכים להיזהר מאד בכבוד הילד. אתן דוגמא ומתוך כך אסביר את הדבר: הגיע 
יום השבת, הבנות מגיעות לאולפנה לבושות בבגדי שבת, ומגיעה בת לבושה בבגד מאוד 
לא צנוע. לא יאומן מה שהיא בחרה ללבוש. אפשר לעמוד ולחשוב: מה קורה פה? מה 
היא מנסה להוכיח? איזה יצר חושפני יש לבת הזאת. מתוך המחשבה הזאת וההסתכלות 
נראית? מתלבשת  את  איך  ״תראי  ולומר:  אליה בטענות קשות  לבוא  הזאת, אפשר גם 
בצורה כל כך זולה״ וכו׳. אבל, צריכים להתרגל להסתכל בעין טובה, ְלַלֵמד זכות, לדון 

לכף זכות. 

רוב הבנות שהולכות עם בגדים לא צנועים, לא עושות את זה מתוך יצר הרע, אלא הן 
מחפשות הגדרה, הן מחפשות את עצמן. 

היא  היא חשבה כאשר  צנוע. מה  ילדה שלבשה את הבגד הלא  אותה  על  נחשוב  בואו 
הלכה למדוד את הבגד בחנות ואחר כך גם קנתה אותו.

אנחנו לא היינו בוחרים לקחת שמלה עם שרוולים קצרים וכו׳ לחדר ההלבשה, אבל היא 
כן לקחה. היא רצתה לראות איך היא נראית בשמלה הזאת. לא עניינו אותה באותו רגע 
כללי הצניעות, זה לא מה שהיה בראש מעייניה, היא רצתה בגד שהיא תשמח בו, שהיא 
תרגיש בו טוב. ואז היא מודדת אותו והוא מוצא חן בעיניה. היא לא רואה את השרוולים 
הקצרים, היא ״מרמה״ קצת את עצמה. היא רואה את היופי שיש בבגד היא רואה את מה 
שיש בו, היא לא רואה את מה שאין בו. היא אוהבת את הבגד הזה, היא אוהבת איך שהיא 

נראית בבגד הזה - והיא בוחרת אותו. 

אם עכשיו נבוא ונאמר לה כל מיני ביטויים קשים: ״מה את עושה? את יודעת מה את עושה 
פה לכל הבנים? זה הבגד שבחרת ללבוש לכבוד שבת?״ – אנו גורמות לנזק! אנו שוברות 

אצל הבת הזו משהו ופוגעות בה. 

תגובה כזו אינה נאמרת מתוך מחשבה עמוקה, לא מתוך מחשבה חינוכית ולא מתוך צניעות. 

זה לא אומר שהבגד הזה ״עובר״, שאפשר ללכת איתו באולפנה או במקום אחר. אפשר 
להעיר, אבל אני מפצירה בֶכן – תתייחסו בכבוד, אתן נוגעות בצפור הנפש של הילדה. 
צריך עין טובה, צריך לדעת ולהאמין שהעין הטובה שלנו משפיעה על החינוך לא פחות 

מהמילים שאנחנו אומרות. 

זו   - רע  עליהן  וחושבות  הבנות  על  מסתכלות  אנחנו  שאם  לזכור  עלינו  גיסא,  ומאידך 
נבואה שמגשימה את עצמה. 

אנחנו בדרך, באמצע הדרך, ועלינו להאמין בתהליך. אנחנו לא מצפים שהמציאות תהיה 
כבר עכשיו שלמה אלא אנחנו מצפים להתקדמות, למאמצים. ובדרך - צריך עין טובה.

באיזה רשות מעין לא הייתה באולפנה?

רונית ארבל

160 מקרית ארבע לירושלים. אלי ודינה ישבו שם יחד ודברו אחד  יום אחד נסעתי בקו 
לתוך השני- עין לעין. בבועה משלהם. ואני חשבתי לעצמי ״איזה זוג יפה שנושמים זה את 

זה״ אז לא ידעתי מי הם.

סדירה  נוכחות  על  הקפידה  ממש  שלא  מעין,  שלי,  הבת  את  חינכה  דינה  בהמשך, 
בשיעורים. פעם בעיצומה של שיחת בירור בהנהלת האולפנה, כשמעין התבקשה להסביר 
איפה הייתה ובאיזו רשות, דינה נכנסה ואמרה בלי למצמץ ׳אה, אני שחררתי אותה׳. אחר 

כך הן הסדירו את העניינים ביניהן.

https://www.youtube.com/watch?v=Pyxh8xdlLaU
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בואו כבר הביתה! אנחנו מחכים לכם ומצפים כל כך לראותכם! 
דינה הורביץ

מכתב של דינה לתלמידותיה שיצאו למסע בפולין

מכתב אישי ממני, החושבת עליכם תדיר, 
לקראת שבת פרשת ״וישב״ בארץ ניכר.

ואינני בקיאה בלו״ז שלכם, אבל בעין  קשה לי לתאר לעצמי מה עובר עליכם שם 
שכלי אני מדמיינת את דמותכם צועדים על רקע הנופים המוכרים כבר של אבני 
זיכרון, על פני צריפים וגדרי תיל של המחנות, מול דלתות העץ העתיק והמגולף של 

בתי כנסת מוזנחים וכו׳ וכו׳.

כל זה בעין שכלי, אבל בעיניים הממשיות שלי, אני מתבוננת כרגע בחלון על הנוף 
)אני  וגשום  ערפל  היום,  קר  יום  חברון.  הקודש  עיר  לעבר  שלנו,  הארצישראלי 

יודעת ששם המושג ״קר״ מקבל משמעות אחרת!(. אין איש מתעכב בחוץ.

ובבית ריח בישולי השבת. החלות בתנור, הצ׳ולנט מבעבע, המטבח אפוף אדים 
וִמן המקלחת צלילי המים הזורמים וכל ילד יוצא אדום ומבריק... והגעגועים אליכם 

גואים...

בואו כבר הביתה! אנחנו מחכים לכם ומצפים כל כך לראותכם! גם ארץ ישראל 
מתגעגעת ומחכה לחזרתכם!

אני מצרפת פיסקה של הרב קוק מספרו ״אורות״ )אורות ארץ ישראל פסקה ו׳(, 
תקראו אותו בעיון )לא להתעצל!( ותתמלאו בהכרה שכמה שאתם ספוגים באהבת 
העם והארץ – שאת התודעה הזאת אתם מעמיקים על ידי מסע זה – כך מתבררת 
התמונה שלא יצאתם את ארץ החיים לנדוד לארץ ניכר, אלא הבאתם אתכם את 

ארץ ישראל לעדות ולזכר המיליונים - חלק חי מגופנו החי אשר נספו שם.

תתנחמו! תזכרו! תחזרו! תספרו לנו!

שבת שלום ומבורך לכם,

האוהבת ומתגעגעת 
דינה

נ.ב. חדשות בנאליות ... שלשום ביליתי כל הלילה עם בעלי בחדר מיון - לא 
נעים. הוא בסדר ב״ה.

פתאום אני שומעת רעש של בנות, הסתכלתי וראיתי ממעלה 
הרחוב את כל כיתתה של דינה רצה ודינה רצה יחד איתם

רות ולדמן

אני  ופתאום  לרחוב  שלי  מהבית  יצאתי  אחד  יום  לדינה.  אופיינית  כך  כל  אחת  תמונה 
שומעת רעש והמולה של בנות, הסתכלתי וראיתי ממעלה הרחוב את כל כיתתה של דינה 

רצה ודינה רצה יחד איתם כאילו היא ילדה אחת מהן. 

זה היה כל כך אופייני לה. מצד אחד הייתה לה בגרות מאוד גבוהה והיו לה ניתוחים מאוד 
מאוד מיוחדים ובוגרים, ומצד שני היא יכלה להיות באופן כל כך טבעי הילדה עם הבנות.

זה היה פשוט מדהים וכל כך מתוק.

בו, זקופה,  עוברת  לראות את דינה  ורוצה  על הרחוב  אני משקיפה  מאז הרבה פעמים 
עדינה, נעימה. אני ממש מתגעגעת לראות אותה, את התנועה הזו שלה.

המורה דינה

ביום שני הלכתי וצפיתי בשיעור של בנות כיתה ח׳ שלמדו אלגברה, כי ביום שלישי אני 
הייתי צריכה ללמד שיעור באלגברה, ואין כמו ההכנה המוקדמת שקיבלתי. בשנה שעברה 
גם לימדתי. לימדתי יהדות ותנ״ך ברמה כמו שלמדתי ב״היברו אקדמי״, רמה של כיתה ט׳, 
השנה אני מקבלת יותר מזה. אני יכולה לבחור מה אני רוצה ללמד. לא רק לימודי יהדות. 
אני רוצה ללמד מתמטיקה, כי זה מה שמעניין אותי. אז הלכתי לשיעור באלגברה של בנות 
יודעים שיש הקבצות, אז זו הייתה אחת ההקבצות  בכיתה ח׳, לא הכי מבריקות. אתם 

הנמוכות יותר. הייתי צריכה ללמד אותם ״תורת קבוצות״. זה מה שאני לומדת.

ביום שלישי הלכתי ולימדתי. אני לא צוחקת, קיבלתי את דחיפת הבוסט הכי גדולה בביטחון 
העצמי שלי, כי זה הלך כל כך טוב. היה לי כל כך נהדר. הייתי עם כל הגירים בצבעים 
שונים ושיחקתי עם הבנות כאילו הייתי עוד אחת בכיתה ולא רציתי שהזמן יעבור, זה היה 
כל כך כיף. נהניתי גם לצבוע את הדברים השונים. מורה אחת אמרה שזה היה טוב מאוד 

ושהיא חושבת שהם למדו. זה היה ממש נחמד. ברור שהייתי במצב רוח טוב באותו יום.

רציתי  ולא  בכיתה  אחת  עוד  הייתי  כאילו  הבנות  עם  שיחקתי 
שהזמן יעבור, זה היה כל כך כיף.

דינה הורביץ
מתוך הקלטה להוריה בשנת לימודיה במכללה - 1972

אוי! רוקדת בכיתה עם גיר ומציירת גלים על הלוח וברקע מנגינה! 
רוני נגר

המורה שלנו... כמה פשטות וכמה טוב. המורה דינה… קול פעמונים, חיוך על כל הפנים, 
פשטות מדהימה, כמה הכלה, מדברת איתי בגובה עיניים, חוש הומור ושנינות מצוחצחת, 

כמה אהבה קיבלתי ממנה, כמה הייתי נותנת לעוד שיחה איתה…

תהילה לבנון אושר
אוי! רוקדת בכיתה עם גיר ומציירת גלים על הלוח וברקע מנגינה! 

תמר סביץֿ
כל  היו בה.  עדינות  ואיזו  רגישות  מליצה. כמה  ללא  מכולן,  והיפה  היקרה  המורה דינה 
ממנה  וללמוד  צילה  תחת  להסתופף  זכיתי  היפים, בהם  למקומות  ומחזיר  מחיה  סיפור 
תורת חיים, מעט תורה והרבה דרך ארץ והנהגות חיים ומעל לכל, אהבת אדם, ענווה, 

חיוך וחיוביות למרות כל המשברים. 

לתלמידותיי היקרות,

הוא עבורי משמעותי מאוד, לא רק בגלל כל החוויות  איתכם  לכן שהמפגש שלי  תדעו 
שעברנו יחד – השיעורים בכיתה, עונגי שבת, שיחות עד אור הבוקר, טיולים!!, מבצעים 

וכו׳. זה מצטבר יחד לנוסטלגיה מתוקה.

גם לא רק בגלל המרקם החברתי המגוון. אני נדהמת כל פעם מחדש איך כל אחת שונה, 
כל אחת היא אישיות, כל אחת כוח יצירה וביחד פתיחות, הקשבה ואחדות! )ולצטט ״לכל 

אחת מכם יש פרח נפלא בלב וביחד יצרתם גינה מקסימה מקסימה״(.

כשאני מתבוננת בעין שכלי עליכן, על כל אחת ואחת – אני נתקפת געגועים עזים.

הוא הלקח שלמדתי  ביותר,  אותי  כה מתפעלת, הדבר שמדהים  אני  אך הדבר שממנו 
מכם. למדתי מכם, מכל בת בכיתה, שאפשר להשתנות מן הקצה לקצה, ראיתי את זה 

מול עיני ממש! 

בתחום הלימודי – מהישגים נמוכים לבגרות.
מודעות חברתית – מ - ״הבעיה שלי ש...״ ל - ״מה אוכל אני לעשות לשפר?״. 

גבורה נפשית – מ - ״אין לי כוח! אני לא עומדת בזה!!״ לעומדת ועומדת כמגדלור לכולנו. 
העמקת המחשבה והאמונה – מ - ״די! תנו קצת חופש!״ ל - כן אתפלל למרות העייפות. 
נאמנות לחברה, שמירת הלשון, פרגון  ועוד הרבה דוגמאות.  כן שרוולים למרות החום 

הדדי, צחוקים ״קטעים״.

עשיתם את זה, כל בת ובת, והיה לנס ופלא בעיני. זה לא היה קל, לא לכם ולא לי. 

והשתנתם  התפללתם...  התעלמתם,  התייאשתם,  בכיתם,  התייסרתם,  התמודדתם, 
לטובה! גם אני השתנתי. אודה שהיו לי לא מעט דפיקות לב והתווספו לי לא מעט שערות 

שיבה.

תודה!

הרבה למדתי מרבותיי ומתלמידי יותר מכולם

      ולתשובה שנשאלה - בשיר...    

ברור הוא הסוד, צלול ובהיר,
ברכת רב ההוד של  חברון העיר,

אנשים מכל זן מתפתחים וגדלים,
אך רק המחובר לשורש מצמיח עלים,

זהו חוק צאן ברזל, שמן זית זך,
נכון לעם ישראל ונכון הוא גם לך!

ולסיום: אלק! אליק! סמלה!

    אני אוהבת אתכם!

דינה

התמודדתם,  התעלמתם,  התייאשתם,  בכיתם,  התייסרתם, 
התפללתם... והשתנתם לטובה! גם אני השתנתי.

דינה הורביץ

המורה דינה

הצ׳ופר שהמורה דינה חילקה בסוף יב׳

נהורה )צדוק( מאושר

המורה דינה, מורה שהשאירה בי חותם. אי אפשר לכמת במילים את החותם שנשאר בלב. 
הסבלנות, האמונה, המאור פנים שהיה בה, הגישה החינוכית המיוחדת שלה, הכבוד לכל 

תהליך והראיה החיובית שהייתה בה, הפתיחות והדוגמאות שהייתה נותנת מחייה.

מורתי היקרה דינה שהיא לי סמל ודוגמא ליוותה אותי לחופה. היא לימדה אותי אמונה 
וחיבור  השירה  טובה.  בעין  כל דבר  לראות  היכולת  ובענווה,  שבשקט  העוצמה  ומידות. 

פנימי לעצמי.

זכיתי והיא הדריכה אותי וליוותה אותי לחתונה. יש לי מזכרת ממנה שמלווה אותי, כצוואה 
שלה, צ׳ופר שהמורה דינה חילקה בסוף יב - תמונה ופסוק שמאירים את חיי.

הזיכרון לא מרפה ואת איתנו עם החותם והאור שהשארת לנו ..

רואה  שבאמת  שהרגשתי  היחידה  המורה  הייתה  דינה  המורה 
מעיין צדוקאותי

המורה דינה המופלאה הייתה המורה שלי, המחנכת בי״א -י״ב. לא כל כך מצאתי את 
עצמי אי אז באולפנא. לא התאימה לי המסגרת, ובכל הזדמנות דאגתי להיעלם מהשטח..

המורה דינה אף פעם לא הביעה כעס, תמיד הבינה לליבי וצחקה שנולדתי בדור הלא 
נכון... ״היית צריכה להיוולד בשנות ה - 60״ לטענתה, ו״להיפגש איתי בוודסטוק״.

המורה דינה הייתה המורה היחידה שהרגשתי שבאמת רואה אותי, שאפשר לתת בה אמון 
מלא. שלא מפחדת ללכת עם האמת שלה ויהי מה והכל עם חיוך מתוק וקול עדין וחיבוק רך.

קבוע  חופשי  יום  לי  אירגנה  י״ב  ובכיתה  הביתה  מהעפה  אותי  הצילה  פעם  אחרי  פעם 
מהאולפנא ״בתנאי שתעשי איתו משהו טוב ומשמעותי״. אז הלכתי לראשונה ללמוד ציור.

זוכרת גם את הסלון שלהם, עם הציור הענק היפיפה של עמק החולה, את הסיפורים 
המיוחדים, את הצמח שטיפס על כל התקרה, את האהבה והפשטות והעומק.
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המורה דינה

הלב מוצף ברגש עצום וגדול. כל כך הרבה זכרונות מהמורה הדגולה בחיי. זכיתי שתלווה 
אותי 3 שנים!!!! מגדלור בלתי נתפס וממרום שנותיי מתחילה להבין קצת מהגודל הזה...

הייתי ילדה מתבגרת בכל מובן המילה עם הרבה עזות. רק המורה דינה הצליחה לזהות 
את מה שהיה חבוי עמוק עמוק בנשמה וכשההנהלה רצתה לשלוח אותי הביתה )במילים 
עדינות ..(, המורה דינה התנצלה כל כך ולא הבינה למה צריך את זה.... היה לה האומץ 

לומר אמת מבלי להתחנחן לאף אחד, כמובן, עם רגישות מדהימה. 

ואז היא אמרה לי את המשפט הבא: ״יפעת, אני רואה את הנשמה העמוקה שלך מבפנים״ 
ובמילים אחרות אני לא מתפעלת מהמעשים החיצוניים שלך. היא לא נתנה מקום למיותר, 

היא לא התפעלה מההתנהגות המתבגרת הזו שבסך הכל ביטאה ואמרה: ״תראו אותי״

יש בי כאב עצום שלא זכתה לראות מעט מהתהליכים הפנימיים שלי שיצאו לאור. היום 
כמחנכת באולפנא איי שם בדרום הרחוק, זוכה להעביר לתלמידותיי מעט מהטוב הזה: 

עין טובה, אמת, חיוך פשוט ומשמעותי וגם לפעמים קריצה בצד.

רק המורה דינה הצליחה לזהות את מה שהיה חבוי עמוק בנשמה

יפעת סיבוני שם טוב

מהו הדבר שהפך קשר שבשגרה בין מחנכת לתלמידה – לקשר מיוחד ומופלא? 
לא רק אני. גם לא אהבת החיים האדירה שלך או רגישותך העדינה. זהו רגע 

המפגש של כולך עם כולי.

לדרור,  השואפים  הציפורים  מעוף  אותך:  לי  המזכירה  זו  תמונה  לך  בחרתי 
לחופש, לרוח, לֶנצח, ְלַנֵצח על הארציות, לחבר שמים וארץ ולפעום בחיים 
תוססים ויוצרים. לפתוח צוואר כמו הפלמינגו, לחוש הכל, להרגיש כל משב 

אויר, כל טיפת קצף הים, לקלוט כל רחש של עצמו, של חברו, של היקום.

המציאות,  עם  היטב  המחוברים   – המוצקים  אילת  הרי  רקע  על  זה,  כל 
התמירים והמרוממים, אך רגלי ההר ״טבולים״ ברֹוְך הים הזורם והמתחדש. 

תבדקי במילים המודגשות... זו את!

ברכתי לך נועה שתמיד תמיד תהיי ַאת האמיתית ותזכי תמיד לחבר יחד את כל 
קצוות נפשך המחפשת דרור וצדק וחופש, אך היא גם מוצקה, יונקת משורשים 

ומציאותיות, ויחד עם זה, זורמת בַרכות ותמיד מתחדש.

שתביאי רק ברכה ונחת רוח לך, לאמך, למשפחתך ולעמך. תשמרי על קשר

באהבה רבה
דינה

תבדקי במילים המודגשות... זו את!
דינה הורביץ

כבר עברו כשבועיים מאז ה״התחלה״ וב״ה הגענו לחגים. חסד גדול עשה עמנו הקב״ה 
- בבחינת ״טרם  שהוא קבע את חודש החגים שלו קצת אחרי תחילת שנת הלימודים 

תקרא ואני אענה״ או ״בראתי שרות לאומי בראתי את החגים תבלין )לרפואה(״.

ובאמת, את המכתב הזה התחלתי לכתוב אינספור פעמים מאז תחילת ספטמבר, העידן 
שאני בדרך כלל מתחילה שנה חדשה באולפנא, כתה חדשה, פרצופים חדשים. השנה, 

זה לא כך, נשארתי עם חלל ריק... וגעגועים... 

ומה שלומכן??? איזה ים של חוויות עבר כבר על כל אחת ואחת מכן - בכל אתר ואתר? איך 
הייתי רוצה לשמוע כל אחת, ההתרגשות, העומס, העבודה, הבלבול, הסיפוק, התסכול, הדירה, 

הבנות האחרות, וכו׳, וכו׳. )ופה המקום להודות ממש מקרב לב לכל אלה שכן התקשרו(.

לה,  מוכר  כבר  שהכל  פאסיבית  תלמידה  מלהיות  השינוי  עצם   - מעייפות  מתות  בטח  אתן 
וסוחט כוחות. איך טוב להיות בבית  ולהיזרק לאווירה אחרת לגמרי - זה מתיש  ״רגיל״ לה, 

לחג !!! 

אילו שינויים   - אי  יש  )גם אם  יודעת שתצליחו בכל אשר תיפנו  אני ממש  ולמרות הכל 
ותזוזות בהתחלה...( ותביאו ברכה גדולה ומאירה בכל משלח ידיכן. 

מילים חכמות לחג? ברגע זה אין לי דבר תורה מוכן – אך לעומת זה מתנגן לי מנגינה 
בלב - אז תדמיינו שבזה הרגע אני מורידה את כולכן למטה לחדר מוסיקה )כן, כן, - את 
כולכן(, מדליקה את המערכת, שמה דיסק של שולי נתן, וכולנו שרות בקול אחד, בלב 

אחד )אפשר לזמזם יחד איתי(:

אין לי דבר תורה מוכן – אך לעומת זה מתנגנת לי מנגינה בלב

דינה הורביץ 

עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מנוחם אלא מנחם

עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מובן אלא מבין

עשה שלא אתאווה כל כך 
להיות אהוב אלא אוהב

אנא אלי...

אלוהים תן לי את השלווה
להשלים עם שאיני יכול לשנות.

אנא תן לי את אומץ הלב
לשנות דברים שביכולתי.
ואנא תן לי את החוכמה

להבחין בין אלה לבין אלה.

אנא אלי
אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותיך
אנא אלי

אנא אלי
עשה אותי כלי לשליחותך

במקום שבו מקננת שנאה
תן לי לזרוע אהבה.

במקום שבו עלבון - סליחה
במקום שבו חושך - אור

במקום שבו עצב - שמחה
אדון העולם.

אנא אלי... 

שנה טובה תכתבו ותחתמו !!! אוהבת ומתגעגעת

נ.ב. מכתב זה נכתב לפני הפיגוע בארצות הברית )התאומים( אין מילים!! אנא ה׳ הנהג 
את עולמך בחסד ומה שחטאתי מרק ברחמיך הרבים ולא על ידי ייסורים וחליים רעים

דינה

אנא אלי...

חדשים כעל הרפתקאות. בקטע הזה אני מוצאת גם את עצמי, איך שאני משתדלת 
ללכת מאז שהיא לא כאן, ִמן המעיין שהיה ונעלם, אל אותו מעיין שקיים עדיין ורק 

נסתר מאתנו וכל חיינו אנחנו מוצאים אותו.

״אינני תיירת, אני אישה במסע, תייר הולך למקום שבו לא היה, איש במסע הולך 
למקום שבו עדיין לא היה, אבל מרגיש שכבר היה, מוכרח להיות כי המקום ממתין. 
תייר הולך למקום שם המים מפכים, גועשים, נשברים, מתנפצים, מאפילים ובוהקים 

לרסיסים וצבעים. איש במסע הולך למקום שם המים שרים״. )פנינה עמית(

המורה דינה היא המורה שלי ואני כל כולי תלמידה שלה. ההיכרות שלנו היא דרך 
ממנה,  קבלה  של  הייתי במצב  העת  שכל  אומר  וזה  תלמידה  מורה  של  היחסים 

דרכה הכרתי את עצמי במובן הכי עמוק ונפלא.

ניסיון לכתוב על המורה דינה במנותק ממה שהעניקה לי באופן אישי יהיה עקר ולא 
אמיתי. אני אנסה לספר על מה שהיא הייתה לי.

המורה דינה, אני מנסה לכתוב אלייך ובעצם כותבת אל עצמי. המורה דינה שלי 
שאחרי סיום הלימודים באולפנה נדברנו שאוסיף לקרוא לך ׳המורה׳, משום שאת 

היית לי מורה בכל המשמעות הנפלאה של המילה הזו.

המורה שלי שהיית לי מעיין צלול, מפכה, מחכה. את כל המסעות אפשר היה ללכת 
משום הידיעה הבהירה שהמעיין קיים ומחכה ובשעת עייפות וצמא אפשר לגשת 
אליו והוא תמיד יהיה קרוב, תמיד בזמן, תמיד בשבילי. מעיין של מים צוננים, צלולים.

כולי  קורנת  ועיתים  נפשי,  את  יודעת  לא  מאוד,  מיוסרת  אלייך  הייתי באה  עיתים 
מגילוי חדש של אושר ובכל פעם הייתי יוצאת מאצלך כמו עולה מרחיצה במי תהום, 

הכאב העלה רווחה ובכפות ידי אצרתי אור.

מקום  מכל  למעלה  שהם  העולמות  הצלולים,  הברורים,  לעולמות  שער  לי  היית 
וזמן וידעתי שבחסות ידך החמה, היציבה, אלך לאט לאט ואגיע מעט מעט אל לב 
הדברים כולם. גם כאשר היה העולם נשבר ותהומות היו נפערים במסע הארוך, 
הצרים  הגשרים  וכל  ומאיר  שמח  ומבט  וחום  בעדינות  אוחזת  שלך  היד  הייתה 

המטולטלים על פני תהומות יכולתי.

והיא גבוה ואצילית ומבטה רואה מה שלפנים ומה  המורה שלי עומלת על הדרך 
שהיה ומה שלעומק. אני יודעת שדי במילים מועטות כדי שהיא תבין הכול והתמונה 
תיפרש לנגד עיניה בשלמות ואז היא תיקח מכחול דק ובצבעים חיים תצייר לי את 
התמונה שלי, מה שהיה ומה שעכשיו ומה שזה אומר וגם תגלה מעט ממה שעתיד 
לבוא, אבל רק מעט, בדיוק במידה הנכונה הדרושה על מנת שאוכל לעבור את 

החלק הבא של הדרך בעצמי.

המורה שלי מניחה לשאלות להתהוות בתוכי, להתגבש למילים, וכאשר השאלה 
מוכנה לבסוף, או ההבנה החדשה, או צורת הראייה המשוכללת יותר, היא מקבלת 
לי איזה זמן רב שאגיע  ובהנהון בעיניים בורקות, כאילו היא המתינה  אותי בחיוך 
למקום אשר לה הוא כבר מוכר, היא המתינה בסבלנות וידעה בביטחון גמור שאגיע.

המורה דינה לא ממהרת לתת תשובות, היא מלאה כולה על גדותיה ויש אוצרות 
חוט  כמו  מושכת בשאלותיה  היא  שאלות,  שואלת  היא  אבל בעיקר  אצלה,  רבים 
משי דק את התשובות מתוכי. היא מראה לי את הצבעים הבוהקים ואת המרחבים 

הגדולים ששייכים לי. 

מוכרות,  ולא  חדשות  דרכים  מיני  בכל  להתנסות  לעצמי  מרשה  אני  לפעמים 
להשקיע בחלק מסוים ולהזניח לזמן מה חלק אחר, משום שאני יודעת כי המורה 
דינה שומרת בשבילי על הכול וכאשר ארצה להיזכר, היא תספר לי מה ששכחתי 

שקיים בי או בעולם.

התכנון היה שכך יהיו החיים בהדרכתך, לאט לאט, מעט מעט, להשתנות ולהתקדם 
איתך והמחשבה על כך הייתה כל כך מבטיחה ומשמחת.

שני  שקרו  לי  נדמה  מאיתנו,  הסתלקתם  שבה בסערה  ההיא  תאמן  הלא  בשבת 
נדירה של  לנו איכות מיוחדת במינה, איכות  דברים, הדבר הראשון הוא שאבדה 
ושל מבט, איכות נדירה של אהבה. הדבר השני שקרה הוא שאותה איכות  חיים 
עצמה נטבעה עמוק עמוק בנפשותינו ואת אותה איכות שחיינו דרכם, נחפש עכשיו 

בתוכנו כל חיינו, משום שאי אפשר הרי שהעולם יוותר בלי.

מתאים  שמאוד  עמית  פנינה  של  קטע  לנו  חילקה  דינה  המורה  השמינית  בסוף 
לה, למושגים שלה. היא דיברה תמיד על החיים כעל מסע ועל התנסויות וגילויים 

המורה דינה שלי עומלת על הדרך והיא גבוה ואצילית ומבטה רואה מה שלפנים ומה שהיה ומה שלעומק
אושרית )איזקס( דן

המורה דינה

https://www.youtube.com/watch?v=svC1QVBkCEs
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קבלתי כיתה תוססת ומרדנית שהקשר בין הבנות היה רופף וחשדני

דינה הורביץ

במשך שנות עבודתי באולפנת קרית ארבע, מלבד היותי מחנכת, לימדתי גם מוסיקה. 
בכיתות עסקנו במגוון רחב של נושאים - גם האלמנטים העיקריים של המוסיקה: מקצב, 
שבחרתי,  ליצירות  בהאזנה  וגם  וכו׳,  וכו׳  הבעתיים  אמצעים  מרקם,  הרמוניה,  מלודיה, 

ניתוחם וכו׳ - כל זאת עם השתתפות פעילה של הבנות.

את נושא השיעורים, ״מלה וצליל״, פרשתי לאורך כל השנה כולה והצמדתי בחירת השירים 
ללוח העברי ולאירועים הסוערים שעברו עלינו והנוגעים כל כך לתלמידות. כוונתי לשירי 
פופולריים  ושירים  ישראל בעיקר, אך גם שירי עם של עמים אחרים, שירי מחאה,  ארץ 

שהבנות נמשכות אליהם )אתניX, מאיר בנאי וכדו׳(.

ממשטר  פורקן  שעת  לבנות  ולתת  במערכת  חור  לסתום  הייתה  הזאת  השעה  מטרת 
משהו  שילמדו  ציפיות  שאין  לי  נאמר  בפירוש  המקצועות.  בתחום  החד-גוני  הלימודים 
במוסיקה, אין לימודי המשך בתחום זה בשנה הבאה, )זה לפני שנפתחה מגמת המוסיקה 

שדינה הייתה מהמובילות שלה( ולמרות שהבנות לא רוצות בשיעור זה - זה מה יש! 

שנה אחת נתבקשתי ללמד את כיתה ט׳ מקצועית, כיתה תוססת ומרדנית שהקשר בין 
הבנות היה רופף וחשדני. תחילת כתה ט׳ ומיזוג בפנימייה, אך רצון ״הגורל״ והאירועים 
ושכלה אח )ממש׳ לפיד(, אחרת  נתייתמה  - בת אחת  הסוערים הכו בכתה הזו קשות 
שכלה בן דודה בפעולת מחבלים בעזה )ממש׳ מינץ(, שתי בנות תאומות כמעט אבדו את 
אביהן בהתקפת גרזנים בחברון, אחרת נתייתמה מאמה )מחלה(, וקבוצה שלמה של בנות 
גוש עציון אבדו את המדריך האהוב שלהן בהתקפת מחבלים )יצחק וינשטוק(, והמורה 
ועוד באמצע אותה שנה קרה  יאירי(  לספורט האהובה עליהן שיכלה את בעלה )רפאל 

המקרה עם דר׳ גולדשטיין שהיה מוכר ונערץ על כל הבנות והעכיר את האווירה מאד. 

אין צורך להסביר שכיתה זו נזקקה להרבה טיפול מסור מצד המחנכת והצוות הפסיכולוגי 
של ביה״ס, אך אני משוכנעת שגם השיעורים שלנו תרמו לבנות להבנת דברים שנסתרים 

ולא בולטים לעין, והשירה היוותה כוח מגבש ומאחד, המזרים כוח חדש.

בשיעור הראשון בכיתה י׳, נכנסה אישה בעלת קומה עם קול אמריקאי עדין, פותחת את 
התיק ומוציאה מספר דיסקים וקלטות.

עולמות  ולראות  למוסיקה,  להקשיב  איך  אותנו  מלמדת  שהיא  הייתה  שלה  ההקדמה 
היא  מה  מספרת  מתרגשת,  מוסיקה,  לנו  שמה  היא  קודם.  עליהם  ידענו  שלא  נפלאים 

רואה, היא ציירה לנו על הלוח צורות שנראות לה מתאימות. לפעמים גם רקדה.

המורה דינה גילתה עולמות קסומים ואנחנו ניסינו להקשיב. לפעמים פחדתי שהמנגינות, 
ומגלות  נכנסות  במנגינה,  והירידות  העליות  והסלסולים,  התווים  הציורים,  הסיפורים, 
)חושפות( אותי, אבל על עצמה המורה דינה לא פחדה, היא גילתה לנו את כל הרגשות 

שלה, כל תו ותו.

אחרי שנתיים וחצי, בשיעור האחרון, המורה דינה שאלה כל אחת לאן היא הולכת בשנה 
הבאה. היא מאוד שמחה לשמוע ממני שאני הולכת לקשת.

ולי היא אמרה: ״תרצה, לא מתאים לך לאהוב את  אחר כך, היא השמיעה לנו מנגינה, 
המנגינה הזאת״. השבתי שאני דווקא אוהבת את זה מאוד. היא התפלאה ואמרה: ״כן? כי 

זה מאוד משקף את האישיות שלך וחשבתי שזה דווקא ירתיע אותך״.

אני רואה את המורה דינה הרבה יותר כמנגינה, כי מנגינה היא מופשטת, היא רוחנית, 
שממנה אתה יכול בעצמך לדמיין עולמות קסומים, כמו שהיא הייתה.

המורה דינה היא כמנגינה מופשטת ורוחנית, מנגינה שממנה 
אפשר לדמיין עולמות קסומים כפי שהיא הייתה.

תרצה

המורה דינה הייתה כמו אמא בשבילי, בתקופת האולפנא. מלאך ששמר עליי כשהייתי 
בתנאי פנימיה רחוקה מההורים.

הערכים שקיבלתי ממנה - צניעות, אהבת הארץ, אהבת האדם, הטבע והמוסיקה חקוקים 
אצלי ובנו את אישיותי. בשיחות שלנו, תמיד הייתה עם חיוך כובש וחם. דינה הורביץ, זכיתי 

זכיתי להיות התלמידה שלך!!!!!

המורה דינה הייתה כמו אמא בשבילי

רויטל ירושלמי

המורה דינה השאירה בי רושם עמוק. הייתה לה נוכחות חמה ומלטפת. חוכמה עמוקה 
הייתי  שאני  ממה  יותר  הרבה  שבי  מאמינה בטוב  שהיא  תחושה  לי  הייתה  פשטות.  עם 

מסוגלת להאמין בעצמי.

פעם הגעתי לאולפנא להשלים בגרות בע׳׳פ בתושב׳׳ע, הבוחן היה איש קשה ואני מרוב 
הלחץ לא הצלחתי לענות תשובה פשוטה לשאלה טיפשית והוא ירד עליי חזק ובין היתר 
אמר לי שאני עצלנית. כשהמורה דינה שמעה את זה היא כל כך הזדעזעה. אני זוכרת את 

המילים שהיא אמרה לי אז בסערה: ״את חושבת שאת עצלנית?? מה פתאום עצלנית?״

היום  עד  לי.  שאמר  הקשים  לדברים  מאמינה  לא  שאני  לוודא  נלחמת  שהיא  הרגשתי 
אני שומעת אותה לפעמים אומרת לי את זה. כמו קול פנימי שנישאר בתוכי לא להאמין 

לדברים רעים שמישהו אומר עליי או כאלה שאני אומרת על עצמי...

בהלוויה הרגשתי את הנוכחות שלה כל כך חזק כאילו שהיא ריחפה ביננו וליטפה ואמרה 
הזאת בכל פעם שאני  חווה את התחושה  אני  במהלך השנים  טוב.  יהיה  והכל  שהכל בסדר 

נזכרת בה )ממש לא רק ביום הזיכרון(.

אהבתי כל כך את הפתיחות שלה. הדרך בה שיתפה רגשות ומחשבות אישיות בפשטות. 
לא  מתבגרות  כיתת  מול  לעשות  טבעי  הכי  הדבר  שזה  כאילו  חולשותיה  על  דיברה 

מפרגנות במיוחד. באופן מפתיע זה רק הגדיל את ההערכה כלפיה.

שיעורי ״חלמי״ש״ )חינוך לחיי משפחה( איתה היו עמוקים ואמיצים וכל כך רציתי לבוא 
אליה להדרכת כלות בבוא העת אבל לצערי הרב לא זכיתי לכך.

הקול הפנימי שהמורה דינה השאירה בי
אושרית חדד

מרשם האושר: 
את עצמך תתקן תמידית ועל השני תסתכל בעין יפה.

דינה הורביץ
הרהורום של דינה בדף טיוטא לפני ראש השנה

איזו שנה  נפש. גם  פישפוש במעשים, התעוררות, תשובה, חשבון  מוסר,  הרבה שיחות 
מחכה לנו וכו׳. עומדים בפני ה׳ ערומים ומתחננים: ״חתום לחיים ארוכים כל בני בריתך״ 
ולמרות שאנו מוכתמים ולא ראויים – מבקשים ממך חסד. והרי ידוע שהקב״ה מתייחס 

אלינו איך שאנחנו מתייחסים לאחרים, מנהיג אותנו באותה מידה שאנו מתנהגים...

מרשם האושר: את עצמך תתקן תמידית ועל השני תסתכל בעין יפה.

הנקודות  את  לדעת  מאוד  חשוב  לעצמנו.  לפרגן  קצת  גם  חשוב  מתנה.  היא  הכתיבה 
הטובות שלנו, זה נותן כוח ועידוד וגם עם הנשק הזה אנו יודעים להשתמש לטוב.

המורה דינההמורה דינה

ועליתי ברגל מהבית בחברון,  הייתי כל כך סוערת שבת אחת 
ללא הודעה מראש לשתף את המורה דינה את אשר על ליבי

רות )אוריאל( ישראלי

הדמויות  אחת  הייתה  דינה  המורה  דינה,  למורה  מאוד  קרובה  תלמידה  להיות  זכיתי 
בעולם  שהיחידות  אמרתי  ההתבגרות,  בגיל  שהייתי  נערותי  בימי  בחיי.  המשמעותיות 

שמבינות אותי בעומק עומקים הן אמא שלי יוכבד אוריאל והרבנית דינה הי׳׳ד.

יכולתי להתקשר אליה ב 23:00 בלילה והיא מיד הבינה מה הקושי שלי ונתנה לי עצה 
הכי מדויקת לנשמתי. היה זה בתקופת הדייטים, זוכרת שהתקשרתי והמורה דינה שאלה 
אותי: במי התאהבת עכשיו? הייתי כולי סוערת, נרגשת, נלהבת, והייתה לי נטייה להתאהב 
בקלות. המורה דינה הדריכה אותי להבין מה זאת אהבת אמת ומה זו אהבה שהיא אהבה 

עצמית, אהבה שהיא כולה בדמיון... ולא קשורה למציאות. 

והייתה ממש בורחת ממחמאות שאני  המורה דינה לא אהבה שאומרים שבחה בפניה, 
הייתה אישה של גאולה,  כי כל כך הערצתי אותה. המורה דינה  ניסיתי להרעיף עליה, 

כולה מלאה בקדושה ברוחניות ובצניעות שאין דומה לה! 

לימדה אותנו את ההקדמה לשיר השירים, ביראה ברוממות תוך הלבשת  המורה דינה 
הגדולה הזו בעולם הזה, בחיי היום היום של דור הגאולה. המורה דינה אהבה ללמד אותנו 
יותר  ״ואין  השיר  היה  אהבה  כך  כל  שהיא  השירים  אחד  איתנו.  שרה  ואח״כ גם  שירים 
גבעול״ ממש שומעת את צליל קולה כשהיא שרה את השיר בהתרגשות ועמקות שאין 

דומה לה.

זכיתי להתארח בבית משפחת הורביץ. הייתי כל כך סוערת, ששבת אחת עליתי ברגל 
מהבית בחברון, ללא הודעה מראש והגעתי לשתף את אשר על ליבי את הרבנית דינה, 

שכל כך האמינה בי, אהבה אותי, וידעה להגיד לי את המילים הנכונות.

לבד  כשהיא  לבשל  אהבה  איך  אלי,  הרב  לבין  שבינה  בדברים  אותי  ששיתפה  זוכרת 
במטבח, ופחות אהבה שהוא היה נכנס ויוצא בזמן שהמטבח היה כולו שלה; וכך הכינה 

אותי לחיי הנישואין.

המורה דינה הבינה אותי בצורה בלתי רגילה וידעה לאהוב אותי ולהאמין בי בצורה כל כך 
עמוקה, שגם כשהעירה לי, קיבלתי באהבה, ואני אחת שמאוד קשה לה לשמוע ביקורת, 

בגלל שאני כל כך ביקורתית כלפי עצמי גם ככה.

כמה אני מודה לה׳ שזכיתי להיות תלמידתה של הרבנית דינה. שנתיים הייתה מחנכת 
שלי באולפנא ושלש שנים במכללת אפרתה.

זוכרת שהייתה יושבת שעות בספריה לכתוב ולסיים את התואר השני שלה. זוכרת אותה 
נרגשת מכל  סוערת,  צחוק,  עוצמה,  לרווחה, מלאות  עיניים גדולות, פקוחות  תמיד עם 
פלא של הבריאה, נרגשת מהזכות שהייתה לה לעלות לארץ. היום בו עלתה לארץ זה 

היה יום הולדתה השני.

המורה דינה מילאה אותי באהבת תורה שהיא תורת חיים ואהבת החיים. כמה געגועים, וכמה 
הודיה לה׳ על שזכיתי להיות לצילה של ענקית עולם! ענקית כלביאה! אחת מנשות הגאולה! 

המורה דינה הייתה כותבת לנו את התעודות בסבלנות ובהשקעה של לילות שלמים, תוך 
חשיבה והתאמה לעומק הנשמה שלנו, תוך כדי הארת הנשמה ונתינת כוחות ועוצמות 
לעוף עד השמים! עד היום אני זוכרת מה היא כתבה לי בתעודה. עד היום מתחזקת מזה 

והמילים מלוות אותי.

כמו שהרב אלי היה שואל את בנו צבי- איפה אבא? וצבי היה מצביע על כל מיני מקומות 
יותר  היא גדולה הרבה  אותו שהרוח שהנשמה של האבא,  היה מלמד  אלי  והרב  בגוף, 
אני בטוחה שהמורה  והיכולות של הנשמה הם ללא גבולות, ככה  מהיכולות של הגוף, 
דינה ממשיכה להשפיע עלי מטובה, ממשיכה לאהוב, ממשיכה להאמין בי, מאמינה בכח 
שלי בעוצמות שלי.אבל לא מפסיקה להתגעגע, לא מצאתי ולא אמצא בעולם כולו אישה 

רבנית נפלאה ויחידה בדורה כמו הרבנית דינה! תודה שזכיתי! מתגעגעת 
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לרעייתי אהובתי,

אז מה אם זה קצת מאוחר וכבר שכחת את יום ההולדת, 
ועוד הרבה דברים בקלחת זמן חירותנו, שבא וחלף בחידוש 

וסערה ועליות וירידות - והכל כהרף עין.

בירושלמי שואלים למה לא אמרו ישראל שירה בט״ו בניסן 
ומשיבים שזו תחילת הגאולה, ושירה על סיומה נאמרת.

וכך כ״א ימים מהחודש הזה לכם וכל י׳ דברים שארעו ברח׳ 
ניסן,

המסכם  הזה  היום  ועד   - יודעים  אנחנו  שרק  עשרה  והאחד 
ומסיים את הראשית, שממנה תוצאת חיים וחידוש לכל השנה 

כולה.

ורק רציתי להגיד כמה שאני מודה לך ומתפעל ממך ומעריך את 
כל מאמצייך הפיזיים והרוחניים, הפסיכולוגיים והנשמתיים, 
וכל כשרונותייך, וכל ניגונייך, וכל אהבתך, וכל שגעונותייך, 

וכל צחוקייך, ואפילו דמעותייך.

ותורה  ורוגע  ואושר  ושלווה  ברכה  שנדע  ולנו  לך  ומאחל 
ויראה, בתוך כל נבוכי עמו יתברך.

בעלך האוהב תמיד ומעריך עוד יותר

אלי

בס״ד, חנוכה תשנ״ג

אשירה היקרה,
האזנתי כעת לקלטת האחרונה שלך ״התעוררויות״ ותוך כדי האזנה לשיר עיינתי בחוברת 
המצורפת והתענגתי מאוד. כשאני מנתחת את הרוח הפתאומית של האושר שלי והזריזות 
הבלתי אופיינית שלי מייד לכתוב לך, הבנתי שכבר בפעם הראשונה ששמעתי את השירים 
שלך, לפני שנים ובזמן שחלף, תמיד הרגשתי שאיכשהו אני מתקשרת איתך - רק כעת 
לך  ״באופן רשמי״ את מה שאני מרגישה משותף  על הכתב  נוח להעלות  אני מרגישה 

במחשבותיי לאורך כל הדרך.

אני חייבת לומר כמה דברים על עצמי. אני לא אימפולסיבית ומעולם לא עשיתי דבר כזה 
בעבר - כותבת מחשבות אישיות למדי לזרים לגמרי! כמו כן, למרות שאני אמריקאית, 
אני גרה בישראל מגיל 18 )כבר 21 שנים!( - התחתנתי עם אמריקאי יליד ישראל )הוא 
)4( מדברים  וגדל באמריקה( ששפת האם שלו היא עברית, הילדים שלי  נולד בישראל 
כך  בעברית,  וחולמת  כותבת  מדברת,  חושבת,  אני  גם  שלי,  יום  היום  ובחיי  עברית  רק 

שהאנגלית שלי פחתה וקצת זרה לי. 

ועקרת  אמא  ואני  בחברון,  חברון  שבי  בישיבת  מלמד  בעלי  ארבע,  בקרית  גרים  אנחנו 
בית, מלמדת משרה מלאה בכיתה י״א באולפנה כאן, מלמדת לימודי יהדות וגם לימדתי 

פסנתר עד לאחרונה.

ותקווה,  וצער, אושר  ושינויים גדולים )חלקם בחדות(, הכרתי כאב  בחיי עברתי סערות 
יש חוט  ואיכשהו בכל המצבים האלה המנוגדים זה לזה ״לכאורה״  וייאוש גדול  שמחה 

מקשר - אמונה עצומה ואהבה עצומה.

הייתי הראשונה מכל השושלת שלי לשוב ולדרוך על אדמת ישראל

המורה דינההמורה דינה

בס״ד, א׳ תמוז תשנ״ג

בנות יקרות,

הביתה! לנוח! לשכוח ת׳הכל, עם החברה לשוח להרגע מן העול. אך לדעתי 
בתוך  החטא.  את  בעיקר  היא  מבליטה  בשקר  מעוות,  איבר  היא  שלנו  העין 

הערפול היא בעיקר רואה רע: מתח, לחץ סירבול, פירוד, דאגה. 

ובאמת: אך נסגר מעגל מאוד מגוון של גל ועוד גל, לא שחור או לבן. בין רגעים 
של חן ושל נועם, היו גם עיתים של ״ברוגז״, של ״רוַעם״. נעריך את הכל, ללא 

ניסיון לטשטש, נזכור את העול, נזכור גם ת׳כיף.

בתור יהודייה החיה במדינת ישראל המתחדשת שלנו 50 שנה אחרי השואה, אני מרגישה 
בבת אחת, בחדות וברטט, את גודל האחריות ומחויבות מרגשת, יחד עם הכרת תודה על 
שזכיתי להיות כאן עכשיו בזמנים עצומים אלה, לראות ולהראות את נס ה׳ על הארץ, הקץ 

המגולה בשיבת ציון והפרחת השממה.

בכל הדורות שקדמו לי, בתקופות של גלות וסבל מאז ימי הבית השני, אבות אבותיי התפללו 
לזכות באפשרות של מבט חטוף על מה שבשבילי זה חיי יום-יום - ״ותחזינה עינינו בשובך 
לציון ברחמים״. בתור עולה חדשה, הייתי הראשונה מכל השושלת שלי לשוב ולדרוך על 

אדמת ארץ ישראל. 

ההדדית  התקשורת  - זאת,  בי  גם  שמהדהד  מיתר  על  פורטים  משירייך  רבים  אשירה, 
אליה התכוונתי קודם. אמנם, קרוב לוודאי שהכוונות שלך היו אחרות לגמרי - כל אחד 
מאיתנו הולך בשביל הייחודי שלו, כל ״התעוררות״ היא שונה, אך כפי שלמדתי באין-ספור 
שיעורי ״אומנות״ - אחת מאמות המידה של אומנות איכותית היא כוחה לעורר בכל מאזין 
את האסוציאציות האישיות שלו, אשר בדרך כלשהי מתקשרות בחזרה ליצירה המקורית.

כשישבתי  איכשהו  וההערות.  מחמאות  לשמוע  רגילה  בטח  את  טיפשית.  מרגישה  אני 
לכתוב הרגשתי שיש לי משהו כל כך מקורי להגיד לך!... אני מניחה שמה שאני באמת 
רוצה זה להגיד לך תודה. כולנו יודעים איזה אוצר לא יסולא בפז שיר יכול להיות )לחווה 
עם  ומשמעותיות  יפות  מילים  מחברת  את  הזה!(.  הנושא  על  נפלא  שיר  יש  אלברשטיין 
מנגינות מקסימות, סגנונות מוזיקליים רלוונטיים שנוגעים באקורד של נוסטלגיה, וקולך 

המתוק והפשוט... - באמת נתת לנו אוצר. 

דינה הורביץ
מכתב לזמרת אשירה מורגנשטרן, לאחר האזנה לקלטת חדשה )מתורגם(

על כך - תודה! ותמשיכי כך !! סלחי לי אם המכתב הזה זורם מדי

דינה הורביץ

נעצור לשנייה, נתבונן, נסתכל, נפנים פנימה, גם באור, גם בצל. נעריך נכונה, 
בשתי רגליים נעמוד, סך הכל השנה הייתה מאוד מאוד. נורמלית, רגילה, עם 

עליות וירידות, חתיכת ״חיים״, גשר לבאות. 

אז תנפשו, תנוחו )לא לרדת מן המסלול!(, תתחזקו ותתגעגעו )אני בכל אופן 
– מאוד( ונתראה באלול. ומכיוון שאין מגוון בשוק הממתקים – שוב ״פסק זמן״ 

ולא הפסקת חיים!

בידידות ואהבה

דינה
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למורה דינה היקרה,

ההשקעה  כל  לעומת  קטנה  מילה  זו   - תודה 
המרובה. 

תלמידה  כשהייתי  עוד  מתחילה  לך  ההוקרה 
ואת מורתי היקרה. הורית לי דרך חדשה – דרך 
מהאולפנה,  שיצאתי  לאחר  וגם  התורה,  נתיב 
ולקראת  הנבונה.  דרכך  את  בליבי  נשאתי 
נישואי אותי הדרכת בדרכי הטהרה ועזרת לי 

לדעת איך לבנות את אבן הפינה לביתנו. 

תלמידתך

לדינה היקרה,

בעבודתנו יחד נתרקמה ביננו חברות מיוחדת 

בתחום  השונות  כשההתמודדויות  במינה, 

המשותפות  האישיות  והחוויות  העבודה, 

בניין  אותה  ובונות  הולכות  במקביל  שעברנו 

מוצק איתן ועמוק.

אורך  לכל  האירה  הזה  המיוחד  הבניין  את 

הדרך אורה המיוחד של נפש האמן שבך, על 

כנותה ורגישותה ועל כך רבה תודתנו.

דינה,
את  מפיך  ללמוד  זכיתי  ובעדינות  קדושת בנעימות  יסוד  ואת  המשפחה  טהרת  החיים. הגיע הזמן וחשפת בפני עולם חדש תורת 

ועצום. תודה רבה !
והרגעת  שתמכת  על  והחיבוק,  החיוך  ושיתפת מניסיונך. קיבלתי ממך בסיס טוב, על 

בהיר, ברור ואיתן
בהערכה, אפרת

דינה

גווניו  על  תהילים  ספר  את  לנו  שהראית  על 

וצדדיו הרבים ועם זאת עזרת לנו למצוא את 

צבענו - אנו, 

על שכל מפגש ביננו היה ניסיון לחדור לעומק 

ולא להישאר ברבדים החיצוניים, 

על הנגיעה במה שאנחנו באמת,

פחות  כך,  כל  והמיוחד  האחר  הלימוד  על 

פחות  אישי.  רגשי  יותר  אינטלקטואלי,  שכלי 

כתובות  מילים  פחות  מבפנים.  יותר  מבחוץ, 

ורעיונות גבוהים, יותר – אנחנו.

על דברים ששמענו ממך כרעיה, כאם, כאדם.

על הכל...

המון המון תודה

מחזור ה׳ מדרשת ״ראשית״, מעון

למורה דינה היקרה שלום!

מורתי  אלייך,  בי  שיש  רגשות  להביע כמה  רציתי 
המקסימה.

תודה על איך שאת תמיד יודעת מתי להגיע ומה 

יודעת  את  עצב  בשעת  הנכונים.  ברגעים  לומר 

שניראה  ומעודדת  טובה  כך  כל  בצורה  לנחם 

שהמוות לא כל כך גרוע כמו שהוא נראה לכולנו. 

ובשעת שיא השמחה את יודעת להתרגש כל כך 

יפה ולרגש את כולנו באושר רב.

היה לי כל כך נעים לפגוש בך שוב ושוב למרות 

והחיבוק מלא האנרגיה שלך  הנסיבות העצובות 
מחזק לכמה וכמה ימים.

ובאמת  נפלאה  אישה  את   – לך  תודה  כל-כך 

לך  מגיע   – מידי  יותר  )אל תסמיקי  לחיים.  מורה 
קצת הכרת הטוב!(.

בהערצה, אהבה וחיבה

תלמידתך לחיים
למורתי היקרה,

יפות  הכי  השנים  לימוד,  שנות   12 את אחרי  שמתוכן  האחרונות  השנים   4 הם  אליי בחיי  קרובה  שהכי  והמורה  המחנכת  באולפנה. היה כיף לבוא ולדבר איתך על הכל היית 
ותמיד הבנת וניסית לעזור.

על הכל ברצוני להודות לך ואשמח מאוד אם 
נשמור קשר בעתיד

רויטל

מכתבי תודה

המורה דינה

לדינה היקרה, 

עודף  היחס,  על  לך  להודות  רוצה  אני 

וההשקעה.  והחום, מסירות הנפש  הרגישות 

הטבעת את חותמך ועזרת בעיצובן של בנות 

רבות, אנו מרגישים זאת על בתנו.

הבנות  את  שיתפת  איך  פעם,  לא  שמענו, 

ממש  להן  והיית  מחשבות,  בהתלבטויות, 
חברה.

והרבה  להמשיך  ובריאות  כח  לך  יתן  שה׳ 

אושר ושמחה לך ולכל המשפחה.

למורה דינה,

יש לך מבט כל-כך חיובי על החיים, המילים 
מוארות  שלך  הפנים  מעודדות,  תמיד  שלך 
ישירים,  כך  כל  שלך  המעשים  בהתרגשות, 
כל- להשיג  לך  עוזרת  שלך  הפנימית  הרוח 

כך הרבה. כשיש אנשים בסביבתך הם כאילו 
סופגים את היחס המרומם שלך.

רק  לחשוב  יכולה  אני  עלייך,  חושבת  כשאני 
על אושר ועל מזלי הטוב שאני מכירה אותך.

אוהבת. חג שמח, מלא מצוות ואור

לדינה היקרה!

שלוש שנים חשובות מאוד היית מורה, מחנכת ואמא של בתנו.

שלוש שנים חשובות בהן האדם מעצב את אשיותו, רוכש ערכים 

ולומד מהו העולם ומהם החיים. 

שלוש שנים המהוות תשתית ויסוד לכל המבנה שיבוא בהמשך, 

בתשתית זו יצקת, דינה, את המיטב שבך, הן מבחינה לימודית 

והן מבחינה אישית - היית קשובה  - ידעת לדרבן את הבנות, 

מדריכה  צופה,  אמא  כמו  ובטחון,  חום  להעניק  ידעת  מאוד, 

ומנווטת והולכת עם הבנות מחיל אל חיל.

חשובים  יסוד  בערכי  אישית  דוגמא  שימשת  וכמחנכת  כאדם 

כמו – צניעות, דרך ארץ, כנות, אהבת האדם, התחשבות, עזרה 

הדדית, אהבת התורה, העם והארץ ועוד ועוד.

שבך  הטוב  הדשן  את  יצקת  כך  פרחיו,  את  המדשן  גנן  כמו 

במסירות אין גבול, בלי חשבון של ימי עבודה או שעות עבודה, 

להתקשר  היה  אפשר  תמיד  הדופק,  על  היד  עם  היית  תמיד 

אלייך ולזכות באוזן קשובה ובלב מבין. 

על כל אלה תבואי על הברכה והתודה, תזכי לגדל ולחנך דורות 

רבים שייזכו לטעום מן הטוב והמיטב שבך.

כל טוב, בריאות ונחת לך ולכל משפחתך, 

בברכת שנה טובה, 

משפחת ברזילי
גני טל

לך מורתי היקרה,

מגיע לך המון תודה 

על שעזרת ותמכת בכול

על שעודדת אותי ברגעיי הקשים ביותר

על שהבנת אותי אפילו במעשיי הטיפשיים

על שהערת לי בזמן ובמקום הנכון

על כל אלה מגיע לך תודה ענקית!

יפעת

למורה דינה היקרה,
ונעים להיות תלמידתך. אני  לי ממש כיף  היה 
בתחום  הן  המון,  התקדמתי  שבזכותך  מודה 
הלימודי והן בתחום הדתי. בתחום הלימודי על 
יודעת  איני  אלו  שיחות  שאלמלא  השיחות  ידי 

אם הייתי מצליחה להגיע למה שאני היום...

ובתחום הדתי- הדוגמא האישית שלך בכל מיני 
מצבים. גיבשתי לי את החיזוק האידיאולוגי.

תודה רבה על הכל

תלמידה

המורה!

חוץ ממורה את היית לי להרבה ואני בטוחה שאת 
יודעת את זאת, אף פעם לא חששתי לספר לך 
על המועקות שלי, תמיד שיתפתי אותך בכל מה 

שקורה לי ואת באמת עזרת.

עצם זה שהיה מהנה כל-כך לדבר איתך בגלל 
שאת כל-כך מבינה שימח אותי, כי אפילו אמא 
שלי הרבה פעמים לא מבינה אותי כל- כך ולא 
מתייחסת ברצינות לחלומות שלי ולדברים שאני 
רוצה לעשות, ואילו את תמיד הבנת )דבר שקשה 
של  שילוב  את  כי  אחרים(,  אנשים  אצל  למצוא 
רגישות וגם רוח, אפילו אם את לא מודעת לזה, 

אני חושבת שאת חזקה.

באהבה רבה

תלמידה

שאיתך תודה על שהיית מורה נפלאה, ולא שאותן העברנו בהרבה חוויות...רציתי לך להודות על שלוש השנים למורה דינה היקרה! חברה  גם  אלא  מורה,  יעלהיה אפשר לדבר על כל בעיה.רק 

לדינה הורביץ

המנגינה  יופי  את  בנו  שהחדרת  על 

בחיים בכלל ובמוזיקה בפרט,

מנגינות  השופעת  אישיותך  על 

נהדרות ולחנים נפלאים,

תודה רבה

מחזור ט״ז, 
אולפנת קרית ארבע

למורה דינה

לך דבר  לתת  היה באפשרותי  אילו 

היכולת  את  לך  נותנת  הייתי  אחד, 

שאחרים  כפי  עצמך  את  לראות 

רואים אותך ואז היית נוכחת לדעת 

עד כמה הינך אדם מיוחד במינו...

המון תודה והערצה כלפייך

תלמידתך

המורה דינה

דינה יקרה!
מהשנה.  חשוב  חלק  עמנו  היית 
הייתה זאת תחילת הדרך לרובנו ומי 
יודע כמה עזרה צריך בשלבים  כמוך 

הראשונים.
תמכת  לנו,  עזרת  הרבה  בסבלנותך 

בנו. תמיד בחיוך ובמילה טובה

תבוא עלייך הברכה

תודות עמוקות מקרב לב
בנות מכון ״אורה״ תש״מ 
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ותלויה  ומבולבלת  קטנה  ילדה  פעם  היית  את  כן,  חייך.  שנות  במשך  משהו  כאן  קרה 
בהערכת אחרים. מי היה מאמין שתוכלי לחיות ב״מצב״ כזה של חוסר וודאות, של צורך 
ולהחליט החלטות? אולי את חוששת שאת לא מסוגלת  ליטול אחריות על החיים שלך 

לכך, אבל את כן! את הסתגלת ומסוגלת לכך! 

חוסן,  נוצר בך  הזמן  פה במרוצת  קלטת:  לא  כן  שלפני  לך דבר  מתחוור   - כן  מנת  על 
התגבש בך עוז פנימי, נחשף בך רובד עמוק ובטוח שעליו אפשר לסמוך! הוא קיים, את 
כזאת - כל אחת ואחת מכן. זאת עובדה, היא שייכת למהות חייך כאן בארץ ועכשיו בדור 

מופלא זה. 

מילים גורפות וכוללניות, אני יודעת. יש יוצאי - דופן, את אומרת לעצמך, ואת צודקת, אך 
הכלל הוא בוודאי נכון, ואוסיף הסבר ״ודי לחכימא ברמיזא״. ביטחוני בקיום אותה שלווה 

פנימית נובעת גם מהיותך אישה. 

בגמרא מובא )ברכות י״ז ע״א(: גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן 
האנשים, שנאמר )ישעיהו ל״ב( ׳נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה 

אמרתי׳״. 

מן הגמרא אפשר ללמוד שיש שאננות בסיסית ובטחון פנימי באישה המבטיח לה שכר 
ולצלול  ליכולת של האישה באופן טבעי לחוש את החיים  נאה. השאננות הזאת שייכת 

באמצעות בינתה היתרה לעומק משמעותם. 

על אחת כמה וכמה הדבר נכון ביחס של האישה אל עצמה - אם היא נותנת לעצמה להאמין 
ביכולתה להתחבר אל עצמה ולפתח את אותו רובד עמוק שבתוכה שעליו אפשר לסמוך. 

ואם היא זקוקה לעזרה, ב״ה יש למי לפנות - לאמה, לחברה נאמנה, לדמות נבונה... 

ועל הכל נוסיף תפילה לבורא עולם העושה שלום, שיעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל 
כל אחד ואחד מאיתנו, ונאמר אמן. 

דינה הורביץ
דברי חיזוק לבת השרות הלאומי או החיילת

החיים כרגע הם במצב של אי - ודאות. רוחות מלחמה מנשבות בעולם ומי יודע מה ילד יום? 
ייתכן שעד ששורות אלו ייקראו, הכל ישתנה - נפתחה המתקפה על עיראק או לא? אזרחי 
ישראל במרחבים מוגנים או מנהלים את חייהם כשיגרה? ניצחון צבאות המערב מהיר וחלק 

כפי שהובטח לנו, או שהסתבכו העניינים, או שמא בסופו של דבר נמנעה המלחמה?

התקופה היא לא פשוטה וניווט החיים היומיומיים במצב כזה מהווה אתגר מורכב ורציני, 
קל וחומר שקשה להסתכל לטווח ארוך ולהידבק במטרות רחוקות ולהחליט החלטות 
של ״לאחר זמן״ )״נראה אחרי פורים״, ״עוד מעט תקופת חגים..״, ״אחרי כל העסק הזה 

עם עיראק״, וכו׳(. 

ראתה בטלוויזיה  שהיא  סיפרה  ממכרותי  אחת  עיני.  את  שהאיר  סיפור  שמעתי  השבוע 
מראה סוריאליסטי ממש. על מסך נראו נופים ממחוז ילדותה ומעיר מולדתה, וושינגטון. 
היא צפתה בבניין הקפיטול המהודר, בבית הלבן המפורסם, באנדרטה הגבוהה על שם 
כמו  תמונה,  באותה  אך  ״פעם״.  של  נוסטלגיה  ומעורר  מוכר  כך  כל  והכל   - וושינגטון 
בקולאז׳ לא מוצלח, בלטה נוכחותם של טנקים ברחובות, מסוקי קרב מרחפים בשמיים 
״התראות  הכתובית:  רצה  במסך  למטה  הביטחון.  וכוחות  בחיילים  מלאה  והעיר  מעל, 
חמורות על מגה - פיגוע בעיר הבירה... התושבים נתבקשו על ידי הנשיא להכין חדרים 

אטומים ולאגור מים ומזון... כוחות הביטחון בכוננות שיא״. 

המחשבה שחלפה בראשה הייתה שהמראה, מראה וושינגטון עיר מולדתה, אך האווירה 
אווירת חברון עיר מגוריה...״. בטלפון לאחיה היא שמעה על הבהלה שאחזה במשפחתו 
ובכל שכניו. הוא דיבר בהיסטריה על הפחד התהומי שאחז בהם, תחושת חוסר האונים. 

כולם מתפרקים והם מרגישים חסרי ישע וחשופים לכל סכנה. גיסתה, בכתה ממש. 

מאין יבוא עזרם? מה קורה בעולם? מי היה מאמין שיגיעו לכך שביטחונם האישי מאוים? 
מה יהיה? כל רגע הוא סיוט שאין לו תיאור, אין לו קיצבה! 

חברתי הקשיבה רב קשב, באמפטיה, אחרי ההזדהות עם בני משפחתה ועידודם בדברי 
הרגעה וחיזוק, היא חשה תובנה עמוקה. פתאום היא התחילה לצחוק ללא מעצור. קרה 
כאן משהו בשנתיים וחצי האחרונות, הבינה. כן, גם היא הייתה פעם היסטרית ומבוהלת.
מי היה מאמין שהיא תוכל לחיות במצב כזה אפילו יום אחד? שבוע? אם מישהו היה אומר 
לה מראש שכך וכך יקרה בשנים הבאות, היא חשבה לעצמה, היא לא הייתה מסוגלת 

לכך. אבל היא כן! כולנו הסתגלנו ומסוגלים לכך! על מנת כן! 

כששמעה את המצוקה שאחזה במשפחתה בחו״ל התחוור לה דבר שלפני כן לא קלטה: 
פה בארץ ישראל נוצר בנו חוסן לאומי, התגבש בנו עוז פנימי, נחשף בנו רובד עמוק ובטוח 
שעליו אפשר לסמוך! הוא קיים, אנחנו כאלה - כל אחד ואחד מאיתנו. זאת עובדה, היא 

שייכת למהות חיינו כאן בארץ ועכשיו בדור מופלא זה.

ואת, בת השרות הלאומי או החיילת, את העושה שנת חסד, או הלומדת במדרשה, 
או ה״אשרי יושבי ביתך״ - גם חייך בתקופה זו הם מרחפים במרחבי אי - הוודאות. מי אני? 

מה אני? מה ערכי? מה מקומי? מה לעשות בשנה הבאה? 

להרגיש  מתחילה  רק  את  הנוכחית,  למסגרת  להתרגל  הספקת  לא  עוד   - גובר  הלחץ 
״טוב״ כאן, לחוש שוב את העצמי שלך, וכבר את נדחפת להחלטות חדשות ו״גורליות״: 
מדרשה?  היכן?  שרות?  שנת  עוד  לא?  או  כן   - פסיכומטרי  לימודים?  להמשיך?  כיצד 
אולי לקחת פסק זמן? לעבוד? לראות עולם? מחשבה רודפת רעותה והתחושה היא של 

סחרור וחנק. ועוד לא נגענו בשאלות הקשות באמת... 

פנימי שעליה  עוז  נקודה של  אותה  את  יש  מכן  ואחת  לדעת: בכל אחת  עליך  אך זאת 
הצביעה חברתי. הדבר נכון בחיי הפרט בדיוק כמו בחיי כלל האומה. ביטויה של אותה 
נקודה הוא שונה בכל אחת ואחת, וגילויה מגוון ומובדל בין אישה לחברתה. אך על עצם 

קיומה אין עוררין. 

המראה, מראה וושינגטון עיר מולדתה, אך האווירה אווירת חברון עיר מגוריה

המורה דינההמורה דינה

״עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון״
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שתמונותיכן  לכך  התרגלתי  אתכן,  מחפשת  לא  כבר  אני 
מתנוססות בפרוזדור. מרחוק אני רואה בכן דברים נפלאים

דינה הורביץ
מכתב לבוגרות

בנות יקרות, 

לא הולך לי משום מה בחרוזים וזה כנראה מפני שגיליתי שבחרוז אפשר להעביר דברים 
ציפוי מסוכר, אך כעת רציתי סתם להתחלק  נוקבים עם  או מסרים  ומבודחים,  קלילים 

אתכן בסגנון ״חופשי״ וללא מגבלות. כיאה לחופש הגדול!

חלפה לה שנת שירות מלאה בחוויות ובעבודה ללא לאות. קשה לי להאמין שרק כעת, 
לפני שנה תהיתם די בפחד ״עוד מעט זו התחלה!״ ועכשיו כבר הסיום.

מה שלומכן? כמה הרבה אני חושבת עליכן!! )גם אם לא באתי לבקר בשירות לאומי(.

לפעמים אני רואה בעין שכלי את כולכן, כלל הכיתה, ולעיתים פרצוף זה או אחר צף ועולה 
בזיכרוני. לא ברור לי הקשר בין הופעת הזיכרון והסיטואציה, לפעמים זה קורה בעקבות 
שורה מאיזה שיר או חיוך חם של מישהו, ביטוי לשון )״מה זה בסיסי!״(, או שקיעה משגעת 

מאחורי הקרוואנים. ולפעמים סתם, סתם בא לי להיזכר, להיאנח...

והאמת, התרגלתי לכיתה החדשה שלי ואני כולי בתוך תוכם, כפי שצריך להיות. אני כבר 
לא מחפשת אתכן בין קירות האולפנא והתרגלתי לכך שתמונותיכן מתנוססות בפרוזדור. 
ויותר מזה: יש בליבי תחושה עמומה, שדומה לתחושת האם שהיא שולחת את ילדיה לבית 
ולא  היא  בדרכה  אחת  כל  וגדלות,  מתפתחות  אתן  בחוץ  ששם  הראשונה,  בפעם  ספר 

כקבוצה. כל אחת ואחת צועדת בנתיבה, נותנת, תורמת, מקבלת ומתגבשת...

דברים  בכן  רואה  אני  מרחוק  ובבטחה.  בגאווה  הגעגוע  חלל  את  מילאתי  אני  כנראה 
נפלאים, גם לא חסרות השמועות הטובות שמגיעות לאוזניי.

תתנו לעצמכן להיסחף בזרם, לבדוק כל דבר, לשאול, לתהות, לחקור, לחוות – אך עם 
המפרשים  את  לפתוח  מדבש.  המתוקים  ההלכה  בגדרי  השייט  את  לכוון  כדי  משוטים, 

במלוא עוצמתם לרוח, אך להחזיק טוב טוב במצפן - עיקרי האמונה משיבי הנפש!

המשיכו לשמור על קשר!!! כמובן אפשר לצלצל ולבקר בכל עת!

בגעגועים ובאהבה,

דינה

בוודאי כולכן יודעות שנולד לנו נכד – אח לשיר הודיה, ששמו יגאל מנחם. ברוך השם.

וכשביום מן הימים את ביתך תבני, אבוא לרקוד

דינה הורביץ
ייחול בסיום השמינית

בעת נודי הרכם ציפור, 
תחושתך מי יתן לי אבר כיונה ואעופה, 
צץ הפחד ואהיה כציפור בודדה על גג. 

נשבר  הפח  יוקשים.  מפח  נמלטה  ציפור  של  והייחול 
ואנחנו נמלטנו.

זכרי תמיד, גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה. 

ביציאתך לנדוד, לתור אחר הסוד, 
מן הבדידות לחשות מכל קושי ללמוד,

את ביתי אפשר תמיד לפקוד, 
אשמח לסעוד ולעזור לשרוד,

את העצבות ללכוד והייאוש למרוד,
לאגור כוחות לשרוד... 

ובלי לפחוד, בשליחות לשקוד. 

וכשביום מן הימים את ביתך תבני, אבוא לרקוד

דינה

המורה דינה

בת שבע ושולמית נחמה וצבי וכל המשפחה היקרה! זכינו להיות שכנים בקרית ארבע. 
זכיתי שאמכם הייתה מחנכת באולפנה ועבדנו יחד בחינוך הבנות.

ראיתי את אמא והייתי רואה מול עיניי מלאכית. הייתה בה עדינות, ופניה - כשדיברה עם 
הבנות, היו פנים שאפשר למצוא בתיאור משה היורד מהר סיני ״כי קרנו פניו״. איך אפשר 
היה לעמוד בפניה? משמעת ונוקשות היו מילים זרות בעיניה. ״בדור של גאולה מדברים 
באהבה״ כך אמרה וכך נהגה. היא הייתה מלאך ולצידו של אבא הם היו זוג מלאכים - היו 

זוג מלאכים ביופיים ובהליכותיהם.

יום אחד ניכנסתי לביתכם בשעות הערב, אמא יושבת ומנגנת, וכיתתה יושבת על הריצפה, 
ושרה איתה! 

יושבת  דינה  הערב,  בשעות  דינה  של  לבית  נכנסתי  אחד  יום 
ומנגנת וכיתתה יושבת על הריצפה ושרה איתה!

רפי קופרשטוק, ראש האולפנה בקרית ארבע

לי  אמרה  היא  דינה,  של  תלמידה  הבוגרות,  אחת  אלי  צלצלה  הנוראה  השבת  במוצאי 
משפט שהשאיר את חוטמו. היא שאלה אותי: ״ראית את הבית?״ הראו בטלוויזיה את 

הבית ״ראית את הבית?״

ואז היא אמרה ״ראית את הבית? הבית הזה שכמה שרנו בו, כמה עונגי שבת בילינו בו, 
כמה נגינות בפסנתר נשמעו בו״ 

״ראית את הבית שיש בו דם על המזוזות, על המשקוף״ 

אני אומר לכם – ראינו את הבית שהפך להיות מעין מזבח. זה היה בית, בית 
של שירה, של שמחה, של יראת שמים.

כשקיבלתי את דינה לעבודה, לא ידעתי בדיוק איך היא מלמדת, לא עשיתי לה יותר מידי 
ידע שהיא פשוט מלאך, זה מלאך, זה לא  מי שהכיר את דינה  שיעורי דוגמה, אבל כל 
משהו שצריך לבחון אותו, זה לא משנה איך בדיוק יהיה הפירוש שלה בפסוק זה או אחר, 

זה חיוך, זה זרימה נפשית אצילית מעולמות שלא הכרתי. 

הזאת  הממלכתית  טעינו בדמות  לא  אליה,  התלמידות  של  כמובן, בהערצה  טעינו,  לא 
שחינכה, לא רק את התלמידות אלא גם את האנשים שעבדו לידה. 

יראה,  תחושת  לנו  והעבירה  המוסיקה  עם  נעה  דינה  המורה 
התרוממות ואהבה

אלישבע בלום

שלהם  לדירה  הכיתה  כל  את  הזמינה  דינה  המורה  כיפור  יום  לפני  שבועות  כמה 
ל׳הפתעה מוסיקלית׳. 

מרטיט.  חזני  בביצוע  תוקף״  ״ונתנה  את  הדליקה  מקדימים  דיבורים  ובלי  בסלון  ישבנו 
יראה  תחושת  לנו  להעביר  והצליחה  המוסיקה  עם  נעה  והתרגשה,  ישבה  המורה דינה 
והתרוממות.. ואהבה. תמיד אהבה. היא חיה כל רגע כזה בשיא העוצמה, עדינות ואהבה.

ואני היום, כאמא, חוזרת לרגע הזה פעם אחר פעם כשאני שומעת שיר מרגש ומשתדלת 
לעצור ולהעביר לילדים שלי עוצמה ואהבה דרך המוסיקה.

המורה דינה

https://www.youtube.com/watch?v=afc8XNAP9MI


229

הסעודות והאורחים



231 230

אני הייתי קומונרית של ״אריאל״ בקרית ארבע, בת שבע הורביץ הייתה קומונרית לפני.
כשהגעתי לתפקיד, באתי לדבר עם בת שבע על הסניף ודינה קיבלה אותי במאור פנים 
ואהבה ושמחה ו״איזה יופי, ברוכה הבאה״ והיא אמרה לי ״איזה כיף שתהיה קומונרית 
מסודרת לסניף״ ומאז הייתי אצלם הרבה פעמים בבית. בהתחלה הגעתי כדי לשמוע 
עוד דברים על הסניף ואחר כך, כשהכרתי את נחמה שהייתה חניכה בסניף, הרבתי 

להגיע לביתם.

בתור הקומונרית, זכור לי שהשבט של נחמה היה השבט המרכזי. היינו ממש קשורות 
הייתי עושה להם פעולות ודברים וטיולים. כל פעם שהייתי מגיעה לקרית ארבע, נחמה 
הייתה דואגת שאני לא אשאר בלי ארוחות לשבת, אז כל כמה זמן הייתי מגיעה למשפחת 
הורביץ לסעודה שלישית או שניה בבוקר, והתרשמתי מאוד שגם הרב אלי ודינה זכרונם 
ישראל. הם  ומלאים אהבה לעם  ישראל  ואהבת ארץ  היו מלאים באהבת תורה  לברכה 

קיבלו אותי באהבה, וגם עוד הרבה אורחים אחרים. 

ושאלתי את דינה לכמה  אני זוכרת שפעם אחת ערכתי את השולחן לסעודה שלישית 
אורחים לערוך את השולחן? אז דינה אמרה ״לא יודעת, תשימו עוד כמה צלחות שאולי 

זאתי תבוא והוא והיא תבוא״.

בגלל  שבאו  אורחים  הזמנה.  בלי  גם  לבוא  יכולים  שהם  ידעו  שהם  אורחים  הרבה  היו 
השמחה בלב ודברי תורה של הרב אלי ובשביל להרגיש את ההתענינות של דינה, שהיא 

שאלה והתעניינה. היינו צוחקים ביחד על כל מיני. 

הרב אלי היה אחד מתלמידיו של הרב צבי יהודה והתורה הזאת, ביחד עם אהבת ישראל, 
עם המון קדושה, זה דבר שהיה מאוד מאוד חזק בבית. המון דברי תורה ברוח הזאת. 

מבפנים,  וקדוש  צדיק  הוא  כמה  אדם  לראות בכל  לו.  ולהקשיב  הטוב בעם  את  לראות 
ולראות בו באהבה את הטוב, ולדעת שאנחנו לא יותר טובים מכולם ויש לנו הרבה מה 

ללמוד גם מהאחרים, דתיים וחילוניים, כי כולנו עם אחד. 

הייתי באה הרבה אליהם, היה ממש טוב.

״לא יודעת, תשימו עוד כמה צלחות, אולי זאתי תבוא והוא 
והיא״...

קומונרית ״אריאל״ קרית ארבע

כשהייתי בכיתה יא׳ באתי להתארח בשבת אצל בת שבע, בת דודתי, לחגוג לה יום הולדת 
וגם כדי ללמוד לבגרות בהיסטוריה ... 

חוץ מהטקס של הקפה של דבי אחרי הדלקת נרות )שוודאי זכור לכולם...(, בשבת בבוקר 
ערכנו שולחן. ערכנו למשפחה המצומצמת ולי הבת דודה. תוך שעה התווספו לסעודה 
עם  הכנסת  מבית  חזר  אלי  אמו,  עם  הגיע בחור  מתוכננים...  לא  אנשים   12 מ  למעלה 
משפחה שלמה של כשמונה נפשות, שפשוט באו לחברון בלי לתכנן איפה הם מתארחים 

וכמובן אלי הזמין אותם הביתה... 

אני הייתי בהלם... זה לא שהיה עוד אוכל... אבל דבי הייתה כל כך רגועה... או לפחות כך 
שידרה כלפי חוץ.ֿ 

שרוצים...  פתח  מאיזה  להיכנס  אפשר  אבינו  אברהם  של  אוהל  כמו  היה  שלהם  הבית 
ואנשים פשוט נכנסו והצטרפו לסעודה באופן הכי טבעי... 

בת שבע )הורביץ( סדןֿ

לומדות  שאתן  בזמן  אמר,  שלי  אבא  שבת  ובמוצאי  שלמה,  מבצע  היה  שבת  באותה 
היסטוריה, ההיסטוריה מתרחשת, במקום להתעמק בספרים צריך פשוט להסתכל על 

המציאות ולהבין שאנחנו חלק מההיסטוריה. 
אני זוכרת שזה פתח בי משהו ביחס למציאות שתמיד נראית אפרורית ביחס לצבעוניות 

של קום המדינה והמלחמות...

לא  אנשים   12 מ  למעלה  לסעודה  התווספו  שעה  תוך 
מתוכננים...

עדינה )ניימן( אונגר, אחיינית

הסעודות והאורחיםהסעודות והאורחים
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כל מילה בקידוש נאמרה בכוונה גדולה ולאט, בעניים עצומות

פנינה )גרינבאום( אפרתי

הסעודות והאורחים

כשאני חושבת על הבית של משפחת הורביץ, אני מרגישה שזה היה קצת הבית שלי גם.... תמיד הרגשתי 
בנוח להגיע. הרבה בזכות ההרגשה הטובה שנתנה לי שולמית היקרה וכמובן ההורים האהובים, שלהם 

אני כל כך מתגעגעת. 

עם  להתרווח.  כיף  שעליהם  ספות  שיר.  של  תמונות  שעליו  הפסנתר  ונעים.  מסודר  היה  תמיד  הבית 
שוילונות  גדול,  חדר  היה  ונחמה  שולמית  של  החדר  מחולתה.  הדוד  של  מיוחד  ציור  בקיר,  גדול  ציור 
יפיפיים תוצרת אמא, תלויים בו בצבעי פסטל. תמיד הייתה מיטה נוספת שנפתח בו בשבל לינת חברות 

מזדמנות....כמוני....

הרבה שבתות הייתי אצלם. וזכור לי ביותר הקידוש שהרב אלי היה עושה... זה היה קידוש שכמוהו עוד 
לא ראיתי.... כל מילה נאמרה בכוונה גדולה ולאט... בעניים עצומות.... הרבנית דינה הייתה אוהבת את 
הקצה הקשה של החלה. הרב אלי היה אוהב סלט ירקות שהוא הכין ואני כל כך אהבתי.... קצוץ 

קטן עם הרבה ירקות.

כלות  הדרכת  דינה.  עם  לפגישה  להגיע  בקשתי  שלי,  החתונה  ערב  והייתי  כשגדלתי 
לפגישה  רק  לכן הגעתי  לפני,  צבי בדיוק התחתן זמן קצר  כי  לא התאפשרה  מסודרת 
אחת. הפגישה שלי עם דינה הייתה מאוד מאוד משמעותית. כשדיברנו על איזה עניין 

שהטריד אותי, דינה התאמצה ביותר להראות לי את היתרונות וכלים להתמודדות. 

למחרת הפגישה עם דינה קבלתי טלפון מהרב אלי שהיה עם דינה ברכב ויחד הם 
המשיכו לחזק אותי ואפילו להצחיק אותי. היה להם כל כך חשוב ללוות אותי ושלא 

אפול ברוח. זכיתי שהרב אלי ברך בחופה שלי....

ורק שתדעו שהם כל כך צדקו.....זכיתי לראות ישועות וברכות בזכות המציאות 
המורכבת הזאת. אני כל כך מתגעגעת אליהם. בטוחה שהם גאים ביותר בכל 
אחד מכם! זכיתם כי יש בכם -אותם. ואת שולמית אהובה שלי- אותך אהבו כל 
כך!!! ויש בך כוחות נדירים לצד חום רכות שובבות חוכמה ויצירתיות!!! תודה 

שהיית לי בית חם! אוהבת אותך כל כך!!!

הסעודות והאורחים
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התפוח נפל רחוק מהעץ ��

שולמית,  דרך  דינה,  של  האמפטית  העמידה  את  זוכרת  מאתגרת,  התבגרות  בתקופת 
לי  מובנת  שאינה  מבקרת. בשלווה  לא  שופטת,  לא  אהבה.  טונות  עם  מהצד  מתבוננת 
מאליו. לא נבהלת ממשברים שעברנו, על אף שיודעת אותם. לא נבהלת ממה שהחיים 

זימנו לנו. רק משדרת חום ובטחון. והמון אמונה באדם. בכם.. 

תחושה שמלווה אותי עדיין.. 

טונות  עם  מהצד  מתבוננת  דינה...  של  האמפטית  העמידה 
אהבה. משדרת חום ובטחון. והמון אמונה באדם

מוריה )זלינגר( וייס

)וגם את הרב אלי( מהרבה פנים: לראשונה - כאמא של נחמה  זכיתי להכיר את דינה 
שהייתה המדריכה ב״אריאל״, בהמשך - בתור המורה שלי למוסיקה במגמה ולפסנתר 

באופן אישי, ובסוף בסוף - זכיתי שדינה הייתה המחנכת שלי בי״א- י״ב. 

שלוש  השעתיים  את  מפספסת  תמיד  ותמיד  בבוקר  לקום  שמתקשות  מאלו  הייתי 
הראשונות. דינה הרכה והמכילה התקשתה לנזוף בי ולהעמיד אותי על מקומי. מה גם 
שהיא שיתפה אותי בעובדה שגם היא עצמה הייתה מתאמצת לא פעם להגיע בזמן בבוקר 
ליצירה  היפות  השעות  ואלו  בלילות  גבוה  עפה  דינה  כמו  אומנים  של  נפשם  כידוע  )כי 

והשראה(. 

תקופה מסוימת דינה החליטה שלמען החינוך שלי היא מתעקשת איתי על ההגעה בזמן 
וזו הייתה תקופה מצחיקה שבה שתינו היינו נפגשות בדקה ה-90, שניות ספורות לפני 8 

בבוקר, בשביל הצר שמתחת לבניין 31.

דינה הגיעה מלמטה, והיינו שתינו מתנשפות ורצות כדי להספיק ולהגיע בזמן ומסתירות 
חיוך של הכרה וידיעת המאמץ וההתגברות ״בשם החינוך״ שצפון ומשותף רק לנו...

תקופה מסוימת דינה החליטה שהיא מתעקשת איתי על 
ההגעה בזמן וזו הייתה תקופה מצחיקה

ורדית זלינגר

הסעודות והאורחים

פעם ישבתי עם חברה בסלון ללמוד לאיזה מבחן, וכל כמה זמן היה בא מישהו לאבא שלי..

)חברותא, תלמיד לייעוץ. סתם שכן לשאלה. או חבר.. כל מיני אנשים( וכל פעם אבא שלי 
טרח ושאל והביא שתיה חמה /קרה פירות עוגה וכו. חברה שלי ישבה מופעמת מכמה 

הוא משקיע בכל אחד שבא. 

אחרי כמה זמן החברה שלי הסתכלה אליי ואמרה, ״לא יכולת ללמוד משהו מאבא שלך 
על הכנסת אורחים? אפילו תפוח לא הצעת לי...״

שולמית )הורביץ( נחמן

הסעודות והאורחים
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במילים אחרות: אומה עם כוח פוליטי וצבאי, כלכלה בריאה, תעשייה פורחת וחקלאות. 
ורוחב אדמתם שהעניק  אורך  אנשים גאים, בריאים, מודעים לעצמם, שמחוברים לכל 
התורה  נשמת  כאשר  לחיים  המתעורר  ישראל  עם  של  גופו  הן  אלה  תכונות  ה׳.  להם 

מונשמת אליו. 

האחדות האורגנית הזו של גוף ונפש, תפיח חיים ואור למשפחת האדם. כאן יש לנו את 
המוסר האולטימטיבי, הציווי האתי העמוק ביותר שניתן להעלות על הדעת. על פי חוק 
יותר, כך  הטבע, או אולי, על פי צו הרצון האלוקי הבלתי נתפס. ככל שהמטרה גדולה 

גדלים המכשולים המפריעים להשגתה. 

מצווה עלינו שארץ ישראל תהיה נחלתו הריבונית של העם היהודי, שהיא לא תימסר לאומה 
אחרת או שנשאיר אותה בשממה. רק במצב הזה רוח ישראל תגלה את עצמה במלואה, 
לטובת וברכת כל האנושות. אך ארץ ישראל אינה חוזרת לבניה על מגש כסף. בימי קדם 
ובעידן שלנו, מתעוררים אויבים שלא יעצרו דבר על מנת למנוע התמזגות של אומה וארץ, 
על מנת להפריע לגשמת האהבה הנצחית בין עם ישראל לארץ ישראל. הצלחת משימתנו 
תלויה ב״כיבוש הבנים״. כיבוש פירושו מלחמה. מלחמה פירושה תעוזה וכושר המצאה, 

ניצחון המנצחים. ייסורי השכול - פירושו עקשנות ונחישות, צער ודמעות. 

להתעלם  יכולים  איננו  גם  אך  ביראה,  בנו  מכה  ההרואי  ומגוונים.  רבים  המלחמה  פני 
מהכיעור והמושחת. מבחינת עם ישראל, עם המוקדש מעצם טבעו להביא אושר והקלה 
לאדם, המלחמה לעולם אינה יכולה להיות צורך מתועב, מלחמה זה אף פעם לא מבורך, 
אף פעם לא קל. עם זאת, הקושי או הקלות שבה אנו מבינים את הקשר האלוקי שלנו עם 
ארץ ישראל, אינם מוגדרים מראש. ״כיבוש הבנים״ תלוי בהשקפתם של אותם בנים. אם 
אנו, הבנים, רואים את עצמנו רק עוד עם אחד מודרני יותר, הנאבק על קיומנו שלנו, אפילו 
על חשבון שכנינו, אנו נמצא את ריבונותנו בארץ ישראל )או אולי צריך להגיד: בפלסטין( 

משימה קשה מאוד.

את  לפייס  אולי  )או  ה״מדוכאים״  שכנינו  את  לפייס  ״ויתורים״  עושים  עצמנו  את  נמצא 
שורשית  חיבה  כל  ונכחיש  ״שטחים״  האהובה  ארצנו  לאדמות  נקרא  המוכה(.  מצפוננו 
סדר  גלובלית,  וכלכלה  פוליטית  כדאיות  לנוכח  יישכח  הדורות  געגוע  לארצנו.  עמוקה 

עולמי חדש עם ישראל חדשה, בתור הונג קונג או לאס וגאס של המזרח התיכון. 

מצד שני, אם אנחנו מבינים ש״כיבוש הבנים״ הוא המשך ישיר מ״קום, התהלך בארץ לארכה 
והאהבה  החסד  מרוח  נובעת  ישראל  בארץ  שריבונותנו  נבין  אם  אברהם.  של  ולרחבה״ 

שמילאה את לב האבא הראשון שלנו, אז חזרתנו לישראל תיראה באור אחר לגמרי. 

אם אנו מבינים ש - 3,700 שנות קיומנו הלאומי לא נועדו להגיע בשיאם להיות ארצות 
הברית בדרגה שנייה, אלא להגשים את חלומו של אברהם ואת צו הקב״ה - להיות עם 
הכוח  את  בתוכנו  נמצא  אז,  ורק  כן,  אם  האדם,  למשפחת  וברכה  ישראל  בארץ  גדול 

והחוכמה למלא את המחויבות האלוהית שלנו. 

״קום, התהלך בארץ...״ כדי שכיבושך על ידי בניך יהיה קל. השער להצלחה טמון בליבם 
ובמוחם של הדור הצעיר. 

הצורך הדחוף ביותר של זמננו הוא חינוך - עמוק ומקיף יותר מאי פעם. והחינוך מתחיל 
באברהם אבינו וברוחו השוכנת בחברון. 

הצורך הדחוף ביותר של זמננו הוא חינוך והחינוך מתחיל באברהם אבינו וברוחו השוכנת בחברון
הרב אלי הורביץ

דברים שנשא בהרצאותיו בפני קהילות יהודיות בארצות הברית. )מתורגם(

מדוע צווה אברהם ללכת אל הארץ? מה הייתה משמעות מגוריו בחברון? 

אנו מוצאים מחלוקת תלמודית בנוגע לשאלה הראשונה. רבי אלעזר מסביר כי אברהם 
נדרש להשתלט על ארץ ישראל. ההליכה בשטח הייתה אמצעי רכישה משפטי מחייב. 
עמיתיו של רבי אלעזר לא מסכימים. לדעתם, ניתן לרכוש רק שביל או מעבר בדרך זו. 

ארץ ישראל, משכנה הקבוע של אומה, מחייבת אמצעי רכישה אחרים.

אז מה הייתה מטרת ההליכה של אברהם? ״קום, התהלך בארץ... זה יעשה שכיבוש 
הארץ של בניך יהיה נוח״ )גמרא - בבא בתרא דף ק׳(. 

מה הכוונה של חכמינו באמירה המוצפנת הזו? כיצד תוביל הליכתו של אברהם את כיבוש 
יש הרואים בכך  ישראל בשנים הבאות? כמה פרשנויות הובאו.  ידי בני  ישראל על  ארץ 
את הממסד מהקדימות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל. אברהם נדרש בעצם 
שיאמרו  כאלה  של  עתידיות  האשמות  כל  עם  להתמודד  כדי  הארץ,  על  תביעה  לתבוע 

שבני אברהם זרים בארץ, שהם הגיעו לאחרונה לישראל. 

אחרים רואים משמעות עמוקה יותר, כדברי חכמינו ״מעשי האבות הם סימן לבנים״. לא 
רק באופן סמלי, אלא בפועל, יש משמעות עבור חיי האבות והמעשים של האבות עבורנו. 
השקפה זו רואה בקיומה של ישראל רצף היסטורי - הדורות הראשונים הם האומה בשלב 
העוברי שלה, הדורות המאוחרים יותר – האומה בשלה לפיתוח זרע זה. לכן החשיבות של 

ביסוס הקשר שלנו עם ארץ ישראל מההתחלה. 

יש הסבר שלישי, עמוק יותר ומקיף מאלה שכבר ניתנו, הסבר שמפגיש אותנו עם רוחו של 
אברהם והרוח של חברון. על אדמת חברון פרחו תכונות האופי של אברהם. הוא היה ענק 
רוחני, אדם שאופיו המוסרי היה ללא תחרות. ביתו היה מקור לחום ותמיכה לכל, לאביונים 

ולחסרי בית, לעניים בנפש ובגוף.

התורה מתארת   את ביקורם של שלושה גברים הנראים לאברהם כעובדי אלילים )ערבים 
שהאלוהות שלהם הייתה האבק על רגליהם, לא פחות(. אברהם, המאמין בה׳ כאל אחד 
ויחיד, מקבל אותם, לא כאויבים, אלא בכבוד אמיתי, בחסד ואהבה. כאשר אברהם לומד 

שה׳ עומד להשמיד את אנשי סדום, הוא שופך את ליבו בתפילה כדי שייחסך מהם. 

אמונתו של אברהם אבינו בטוב הטמון באדם אינה יודעת גבולות. אהבתו, טהורה והיא 
מקיפה ובלתי מוגבלת. ויחד עם אמונתו ואהבתו, רצון עז להביא לאנושות שלום והגשמה. 

שום הומניזם פילוסופי אינו יכול להתקרב לעומק הטוב שבוקע מלבו של אברהם, והכוס 
המלאה שלו בטוב הזה עולה על גדותיה. אברהם אינו מסתפק - אינו יכול להסתפק - 
בחלקו. הוא אדם יחיד שזמנו יגיע. הוא אדם יחיד שכוחותיו מוגבלים, נפש אחת, לבדה, 

אינה יכולה להעלות את משפחת האדם. 

השופע  הבוץ  מתוך  העולם  אומות  את  לחלץ  יכול  אינו  שיהיה,  ככל  גדול  אחד,  אינטלקט 
והבורות. שכן האדם הוא חיה חברתית, כפי שצפו הפילוסופים הקדומים. הוא מוצא משמעות 

בחיים, אפילו בחייו האישיים, בהקשר של ארגונים חברתיים, אתניים, גזעיים, לאומיים וכו׳. 

טוב  רצון  עולמי חדש,  הופעתו של סדר  הניצוץ האלוהי שבתוכו,  מימוש  גאולת האדם, 
הסחורה  לא  גם  אך  אוטופי,  צינור  חלום  רק  אינם  חברתי,  וצדק  שוויון  שלום,  לכולם, 

המשווקת במישורים הפשוטים מדי של פוליטיקאים של ימינו. 

אומה חייבת לצאת על פני האדמה, עם נצחי החדור ברוחו המוסרית של אברהם בחברון, 
ידי המצוות האלוהיות המבטאות את אותה רוח באופן מלא. רצון האלוקים  ומונחה על 
וחזונו של אברהם מתאחדים ביצירת עם ישראל. לא יחיד, או קבוצת יחידים, אלא אומה 
קשורה  אך  ומובהקת,  ייחודית  עמים,  בין  אומה  אבינו.  אברהם  של  באמונתו  מבורכת 

לאומות, כשם שהלב קשור לגוף. 

ציונות, שלום ואהבה

״וה׳ אמר אל אברם... קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, כי לך אתננה... 
ויאהל אברם ויבא וישב באלוני ממרא אשר בחברון״ )בראשית י״ג( 

ציונות, שלום ואהבה
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כשחזרו המרגלים מלתור את הארץ, הם תארו לעם את הארץ. המרגלים העלו נימוקים 
הגיוניים ואמרו שאמנם הארץ טובה, אך ליושבי הארץ יש עדיפות צבאית, ואילו כלב רק 
׳מפריך סיסמאות׳, אין הוא מציג תכנית צבאית הגיונית, אלא רק צועק ״ארץ ישראל שלנו!״. 

וחזר עם סטיקר  כביכול, בעת ביקורו במערת המכפלה, הושפע כלב ממתיישבי חברון 
שכתוב בו ״ֶעלה נעלה וירשנו אותה!״... אין הוא מציג שום תכנית או אלטרנטיבה.

במבט מעמיק יותר, מובנים דברי כלב. משל לאדם נשוי שחבר שלו הגרוש הציע לו שגם 
הוא ייפרד מאשתו מתוך שיקולי כדאיות. החבר אמר לו ״אשתך לא עובדת והיא מבזבזת 
מצליח  לא  שהוא  החבר  משראה  וכו׳.  לה״  זקוקים  ואינם  גדולים  כבר  הילדים  כספים, 
לשכנע את חברו הנשוי להתגרש, הוא הציע לו שישקול בעצמו את כל השיקולים בעד 
ונגד. אם אכן יערוך אותו אדם רשימה של שיקולים בעד ונגד, הרי שבעצם עריכת הרשימה 
הוא מפספס את כל משמעות האהבה. יתרה מזו, גם אם מסקנתו תהיה שהשיקולים בעד 
המשך החיים עם אשתו גוברים על השיקולים שכנגד, סביר להניח, שהיא כבר לא תרצה 
להמשיך לחיות אתו. מי שבודק את כדאיות הנישואין בשיקולים של בעד ונגד לא יודע מהי 

אהבה ומהי משמעותה של ברית הנישואין. 

כך הדברים גם ביחס לקשר שבין עם ישראל וארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, 
קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה 
בקשר חיים עם האומה. כתוצאה מהקשיים הצפויים, דנו המרגלים בשאלה האם כדאי 
להיכנס לארץ ישראל או לא. כלב לא הסכים להיגרר לדיון סביב שאלה זו ולכן לא ענה 
בנימוקים הגיוניים. כלב בן יפונה עמד והכריז: ״עלה נעלה וירשנו אֹתָּה, כי יכול נוכל לה!״ 

הכניסה לארץ ישראל היא עובדה קיימת שעליה אין דנים. את הדיון יש לנהל רק בשאלה 
איך לכבוש את הארץ? ולא בשאלה האם לכבוש את הארץ?! 

בעת ביקורו במערת המכפלה, הושפע ָכֵּלב ממתיישבי חברון 
וחזר עם סטיקר שכתוב בו ״עלה נעלה וירשנו אותה!״

או  ליהודים  ביטחון  יהיה  השוהדא,  כביש  סנינה,  אבו  חברון.  על  ברדיו  הרבה  מדברים 
לא. דיונים מרתוניים שמעלים את מפלס המתח. לא נעסוק בזה, כמובן, כי זה לא רציני. 
כלומר, זה רציני מאוד יש פה הרבה אחריות, אבל זה לא רציני בכלל, זה זמני. עשור, דור 

– זה זמני. 

הקשר שלנו עם חברון הוא קבוע וקיימא. גם משמעות הקשר. הפוליטיקה היא פונקציה 
אחרים  ויש  אבות,  קברי  על  קדושים,  מקומות  על  המתרפקים  אנשים  יש  הקשבה.  של 
שרוצים להתנתק מזה, לבנות חברה חדשה - בזכות הנורמליות. זו מחלה עם שורשים 

עמוקים מאוד.

א(  נ״א  )ישעיהו  חוצבתם״  צור  אל  ״הביטו  תרופה:  מהווה  חברון  של  לעניינה  החדירה 
ועד  אברהם״  ״ויישב  דרך  בארץ״,  התהלך  מ״קום  בנשמתכם.  החוצב  צור  את  תחשפו 

״ויקם השדה״ - קניית מערת המכפלה. נקודת קביעות. 

לכאורה, מקום קבורה נעדר חיים, אבל יסוד של צמיחה ותגבורת חיים.

וההקשר - ״אשת חיל מי ימצא״, הרומנטיקה של ארץ ישראל, קיחה קיחה משדה עפרון, 
בא ללמד ונמצא למד. כמו איש ואישה, כמו אדם וחוה. נשמה אחת בגופים, אלא שצריך 
נסירה. ״זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת״ 

)בראשית ב׳ כ״ג(, פנים בפנים – כך עם ישראל וארץ ישראל, הויה אחת ממש.

זה מתגלה באדמת הטרשים של חברון, זה מתחיל בחברון. בחברון מתגלה שהשתיים 
אחד הם – איש ואשה, עם וארץ, ישראל ואלוקיו, עולם הזה ועולם הבא.

ירושלים בלי חברון זה עולם הבא, אבל אחרי חברון זה מעל החשבונות, שורש לכל. לא 
לחינם צריך למלוך קודם בחברון.

זה  חברון  בלי  ירושלים  קבוע.  הוא  חברון  עם  שלנו  הקשר 
עולם הבא, אבל אחרי חברון זה מעל החשבונות. שורש לכל.

הרב אלי הורביץ
בשיעור בישיבת דימונה

חולה,  אתה  ניתוח,  ״עברת  לאברהם:  ואומר  חוזר  אליעזר 
קח יום חופש תנוח. ובכלל, אין אף אחד בחוץ, בחמסין הזה״

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

הרב אלי הורביץ

ארבעת הפתחים שיש לאברהם הם פתחי הלב. ליבו של אברהם פתוח כאולם לכל אדם 
באשר הוא, על כל צרותיו וקשייו הנפשיים. גם אדם המלא כולו בכעס וקצף תמידיים, אדם 
יודע שבליבו של אברהם יש מקום בשבילו,  שאין לו רגע אחד של מנוחת נפש ומרגוע, 

שהמפגש עימו ירגיע את רוחו הסוערת. 

רות אחרת באוהל אברהם פתוחה לאדם ששקע בטומאה נוראה, בחטאים בעוולות איומות, 
עד שאיבד כל אמון בעצמו ובעולם, עד שאין הוא מסוגל אפילו לשער עולם אידאלי יותר, 
יודע שבאוהלו של אברהם  יודע את הכתובת הנכונה גם הוא  עולם נקי וטהור. גם הוא 
הוא ימצא את מי שירים אותו בציציות ראשו, יביע בו אמון מלא ויצעיד אותו אל דרך היושר. 

רוח נוספת תהיה פתוחה לרווחה לכל נזקק, עני, רעב וצמא. ואף אותו אדם אשר איבד 
את טעם החיים שלו ואת משמעותם, גם לו יש רות פתוחה בליבו של אברהם, גם הוא יודע 
שאברהם יסייע לו למצוא ולגלות ערך לחייו בעולם. הדיבור של אברהם, הליטוף והחיוך 

שלו, כל אלו בכוחם להרים את האדם מעומק צרותיו ולהאיר את דרכו. 

כאשר יושב אדם בביתו יחיד וגלמוד, לבד בעולמו, ומרגיש את כל כובד משקל הבדידות 
הנורא, הוא הולך לחברון ונכנס למעונו של אברהם. הוא יושב לידו, ואותו זקן פותח עימו 
בשיחה. לא חולפים כמה רגעים ואותו אדם חש פתאום שהוא כבר לא לבד בעולם, הוא 
מרגיש כאילו הוא יושב כעת לצד אביו, הוא רואה כמה אכפת לאברהם ממנו, איזו דאגה 

יש לו כלפיו. זהו כוחו האמיתי של אברהם אבינו.

ארבעת פתחי הלב של אברהם אבינו

הרב אלי הורביץ
מתוך ״צור חוצבתם״

ציונות, שלום ואהבהציונות, שלום ואהבה

חֹם ַהּיֹום״ אומרים חז״ל שהיה זה היום  ַתח האֶֹהל ְכּ ב ֶפּ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵשׁ ״ויָרא ֵאָליו ד׳ ְבּ
השלישי למילתו. אברהם בן תשעים ותשע שנה לאחר קיום מצוות ברית המילה, אבריו 
כבדים עליו והוא חולה. על כן מוציא הקב״ה חמה מנרתיקה, כדי שלא יטרידוהו עוברים 

ושבים. 

שולח אברהם את אליעזר עבדו החוצה לראות אם יש אדם הזקוק לעזרתו, אך אליעזר 
יום חופש  ניתוח, אתה חולה, קח  ואומר לאברהם: עברת  לא מוצא אדם. אליעזר חוזר 

תנוח. ובכלל, אין אף אחד בחוץ, בחמסין הזה אף אחד לא יבוא. 

אליעזר מסתכל על אברהם ואינו מבין את מעשיו, זה מעבר לחסד שהוא מסוגל להבין. 
אך אברהם לא מוותר, הוא יודע שהעולם איננו מתוקן עדיין, שיש לעולם צורך בו ובמעשיו, 
והוא לא מסוגל לשקוט ולשכב במיטה. הרצון להיטיב, לתקן את הבריאה ואת הברואים 
כולם, לא נותן לו מנוח והוא נדחף מבפנים לפעול ולעשות, על כן הוא מניח לאליעזר ויוצא 

בעצמו החוצה להושיע ולתת כתף ועזרה למי שנצרך. 

הרב צבי יהודה היה מרבה לספר על אותה אישה גויה באירופה שבאמצע הלילה דפקה 
בביתו של רופא יהודי וביקשה ממנו להתלוות אליה לביתה ולטפל בבעלה הגוסס. הרופא 
התלבש ויצא עימה החוצה, והחל צועד איתה בדרך. הלכו והלכו עד לקצה השני של העיר 
והלאה, מרחק של שעתיים הליכה. הגיעו לבית, הרופא טיפל בחולה ככל יכולתו, והתכונן 

לצאת ולחזור לביתו. 

קודם צאתו, פנה הרופא אל האישה ושאל אותה ״מדוע באת עד אליי? הרי כמה רופאים 
לבוא לקרוא דווקא  יותר ממני, מדוע טרחת  אחרים גרים בקרבת ביתכם, קרוב הרבה 
לי?״. ענתה בעלת הבית ואמרה, ״אכן צודק אתה, אך כל הרופאים הללו הינם גויים, ואתה 
יהודי, ידעתי נאמנה שרק אתה תסכים לצאת מביתך באמצע הלילה לבוא לטפל בחולה״. 

זהו כוחו של יהודי, זוהי המוסריות העליונה של אברהם אבינו - לעזור לכל אדם באשר 
הוא, גם באמצע הלילה, גם כחום היום, גם ביום השלישי למילתו. זהו חסד ממקור החסד, 

חסד ממקור אלוהי, נצחי.
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המשיח בא! או על כל פנים מטלפן

המשיח בא! שנות דור של כיסופים, של תוחלת ממושכה, של תקוות ואכזבות. והנה, הנה, 
הוא בא.

נכון, ציפינו לו בדמות קצת אחרת. הדור יותר, אצילי יותר. מה בכך?! זיפי הזקן הקצרים, 
העקשנים, הסנטר הכפול, העיניים המימיות, והחיוך השטני ]יאסר ערפאת[. האם מהם 

נרתע? חס ושלום.

ומה בכך שעולה ממשיחנו זה, לא ריח בשמי עדן, אלא ריח דם, יזע ודמעות. דם טפינו 
הנטבחים, הירויים והשרופים, בפקודתו. יזע חיילנו המדלגים בין קני הצרעות של חייליו 

ודמעות אמהותינו, שכוס התרעלה של שכול וצער עולמים, ממלא הוא תדיר.

את  פוקדים  גדולים  ימים  רעיוני.  הסו 
אומתנו. מדברים שלום!

אנחנו,  ימים?  אחרית  חזון  זה  אין  וכי 
והמצורעים,  הזבים  העולם,  עלובי 
זוכים להכרת אציל העמים, עם חכם 
וחודרת  מרחפת  מוסרו  שרוח  ונבון, 
והצדק,  היושר  עם  כולה,  באנושות 
לפניו.  הולך  ששמו  והחירות,  החסד 
ההוד,  ועטור  הסבל  ידוע  הזה,  והעם 

מוכן להכיר בנו. הכרה ממש!

פעמי גאולה. חזון אחרית.

מדברים שלום.

משיח. משיח. משיח.

צריכים  האלה  הקולות  את  רק 
הטורדניים,  הקולות  להשתיק. 
הצועקים, הלוחשים, המציקים. קולות 
מזהירים,  המתריעים,  וסגנו  רמטכ״ל 
לא  שכביכול,  שווא,  בהלת  מעוררים 
נוכל להבטיח את בטחוננו, את שלום 
ותל  אשקלון  האמיתית,  ישראל  ארץ 
אביב, נתניה וחדרה. שיתארגנו כוחות 

מזויינים באין מפריע בעזה ויריחו, בחסות המשטרה הפלשטינית ונציגי האומות. שיזרמו 
גדודי פליטים במאות אלפיהם, ועיניהם נשואות ליפו, לוד, רמלה, עכו וירושלים.

הסו. הסו, כל קצרי הראי. כך ידברו מחוסרי אמונה שאינם יודעים להתרומם בשאר רוח 
מעל כל חשבון פעוט. הרי על אבו עמר נשלח יהבינו. הוא, ידיד האמת, יושיענו ויגן עלינו. 

והכל כתוב וחתום. האמנה תוקנה. הגיע עת קץ.

ומצפון תפתח הטובה. גבר לבבי וחם, שליט סוריה. האם ראינו נכונה? היאמן הלא יאומן? עבור 
כמה קילומטרים של אדמת טרשים דלה, ואיזו רבבה או שתים תושבים, מחיר סמלי בוודאי, 

הוא מוכן להעניק לנו את המתנה היותר יקרה, היותר נחשקת – השלום.

שטח מפורז. ערובות אמריקאיות. משיח בא.

ושוב הקולות הצורמים המתפרצים. הגולן עיני המדינה. כתובות נאצה של מורדי אור: ״העם 
עם הגולן״. זיכרונות מאובקים של שבויינו הנטבחים בגרזנים על אדמת סוריה הארורה. רכבת 
הנשק והתחמושת הזורמת יום יום אל דרום לבנון, לתבוע קרבנות צעירים, בעצם ימי ה״שלום״.

וצלילים מוכרים-  )ז״ל(,  ויאטנם  ושלדי הערבויות האמריקאיות קמים מקבריהם בדרום 
שכוחים להיות עם חופשי בארצנו.

הסו. הסו. הסו קולות של תבוסה וקטנות מוחין. יום חדש הגיע. הלעד תאכל חרב? לא 
נחמיץ את השעה. יהודים של אתמול – חדלו. אל העתיד כל מאוויינו. את מעגל האימה 
והשכול נפרוץ. בעוז ובגאון נצעד, תוך סיכון מחושב, אל הגשמת החלום הציוני. אל גודל 

השעה נתרומם – כוכב של גאולה מאיר את שמי ארצנו.

הרי ליום הזה ייחלו אבות המייסדים. גלי חום וחדווה שוטפים. ״אבות המייסדים״ מילים כל 
כך יפות, מתוקות. אילו יכלו להיות אתנו ביום שמחתנו. באיזה חיבוק לבבי היה בן גוריון 
מקבל את המלך ערפאת. באיזו חן 
אבהי היה מוסר טבנקין את רמת 
הגולן לנשיא הסורי. והנחת השפוך 

על פניו של ברל – אין מילים.

העוקצים,  היתושים  זמזומי  את 
גוריון  בן  דרישת  יד.  בהינף  נחסל 
חברון  ויישוב  לבניין  התקיפה 
הזיותיו המבולבלות של  העברית, 
ארץ  על  זכותנו  אודות  טבנקין 
פרה  וכהנה.  וכהנה  כולה  ישראל 
ילדות.  של  פנטזיות  היסטריה. 
שיגעונות תימהוניים של דור אחר.

פרוש  חיוך  שקט.  סוף  סוף 
כולם  הקולות  השפתיים.  על 
אופפת  נעימה  שלווה  נדמו. 
הכיפות  ישנה.  האופוזיציה  כל. 
ההסכמים  נגוזו.  והטוריות 
חתומים. רגע של עדנה. רגע של 
האדם  התייחדות  של  התבודדות. 

עם עצמו.

האחרים,  הקולות  מתחילים  ואז 
אחד  עולים  החרישיים,  הקולות 
עתיקי  או  הם  חדשים  האם  אחד. 

ימים? ואולי תמיד היו, אלא שלא שמענום במהומה ובגעש של השעה.

ובדממה – עולים הם התווים, מתהום הנשיה ומסתר הלב. צלילי עם סגולה, עם מופלא, 
ששנות ארבעת אלפים מתהלך על במת ההיסתוריה האנושית. מלכויות עולות, משגשגות, 
מזדקנות ומתפוררות – שוקעות לתוך האבדון והשכחה. ועם ישראל, סב העמים, כעץ 

שתול על פלגי מים. צעיר לעד.

״לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, מתוה ההנהגה האלוקית בכתבי הקודש את 
הדרך לכל האדם והעמים״ כתב גיתה. לא צופה מן הצד על הדרמה האנושית, אלא עומד 
בתווך. אומר ועושה. פועל ומשפיע. לב האומות, שעל ״זכותו הנשגבה ועז השפעתו בדברי 

ימי העולם״ כתב שילר.

אפשר  שאי  טיפין,  טיפין  חודרת  וההכרה  והצלילים,  הגוונים  מרובת  לאיטה,  נפרסת  והיריעה 
לקרוע את ההווה מן העבר, את השעה מן הדורות. ולפתע, ״ההזדמנות ההיסטורית״ והגשמת 

ה״חלום הציוני״ מצטמקות ומתביישות – ובמקומם חלל.

הרב אלי הורביץ
מאמר שכתב לפני חתימת הסכם אוסלו

ציונות, שלום ואהבה

ואוויר ארצה.  וגוי קדוש שכל עושרה התרבותי חבוק בקרקע מכורתה  ממלכת כוהנים 
ומן העם אל הארץ – הרי אלה הם נקודות  זרמי החיוניות הקולחים מן הארץ אל העם 
החיות, עד שגם בהינתקם הזמני בגלות, הציפיה והגעגועים אל ארץ אבות, הם מקיימים 

את האומה בדלדולה. והארץ, אף היא מצפה, שוממה, מונעת מתנותיה עד שוב בניה.

לא אגדת קדומים, אלא תביעה מוסרית נוראה. והצלילים הולכים הלוך וחזק בקול השופר 
שבסיני, ממלאים את נימי הנפש כולם, עד קצות המהות – צלילים חדים ובהירים הקוראים 
לחיים – להיות טוב, להיות ברכה ולהוציא לאור עולם את היושר האלוקי הכמוס בנשמותינו.

להם  לתת  וליעקב,  ליצחק  לאברהם,  לאבותיכם,  ה׳  נשבע  אשר  הארץ  את  ורשו  בואו 
ולזרעם אחריהם. ובזה תהיו מה שאתם – ואור חייכם יאיר מחשכי עולם.

ספוג היה יהושע בקולות הללו, בשעה שצר על יריחו, בשעה שהכיר גודש הטוב האלוקי 
שבלבו, המחייב השתרשות העם בנחלתו והכחדת כל אויב הקם לסכל עצת עליון.

נתנו  האדירה  נפשו  שבהשתפכות  א-ל  שכיסופי  המלך,  דוד  ישראל,  זמירות  נעים  וכן 
ידע שצו המוסר העליון, לתיקון עולם  ותפילותיו – גם הוא  לעולם את העילאי שבשיריו 
ולבישומו, לא בחמלה רכרוכית על רשעי תבל הוא, אלא בעמידה איתנה על מלוא תוקף 

חיי ישראל והתערותם במלוא רוחב ארצם. 

חוליות  לדור,  וכן מדור  ולאדם.  לישראל   – וכל ברכה  הוד  כל  כל תפארת,  מכאן מקור 
חוליות, ניגונים ניגונים – ניגוני שבח והלל, ניגוני אבל וקינה, גאות ושפל. אופקים חדשים 

וניגון עתיק.

העיניים כבדות, כהות. הלאות העבה אופפת כל. עייפנו מהמלחמות, מהמתח, מהאימה. 
לא באנו לארץ, אלא למצוא מקלט בטוח, פינה שקטה. והנה, הנה זה בא. מה לנו ללכת 

בגדולות, הרי עם קטן וחלש אנחנו. שרק יעזבו אותנו לנפשנו, הלא זה כל מה שבקשנו.

ותרדמה עמוקה נופלת עלינו. והקולות משתיקים. דממת מוות.

ומתוך הדממה הקולות בוקעים. אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה...

וההמשך?  הסימפוניה לא נגמרה. אנחנו רק באמצע הדרך.

ציונות, שלום ואהבה

הרב אלי מדבר על הסכם השלום 
הספר  בית  ועל  רבין  יצחק  של 
שבו עובדת גיסתו אסתר הורביץ

להסתר מחמת המציק, להקים מדינונת דמוקרטית, סוציאליסטית, במזרח התיכון. לפתח תרבות 
מערבית חקויית – לשאוף שגם לנו יהיה כל מנעמי אמריקה. הלשם כך עברנו כל אשר עברנו?

ולפתע החלום מתגשם בעין השכל. אוכלוסייה יהודית יושבת לבטח לאורך רצועת החוף 
עם גישה לירושלים הבינלאומית. סיימנו את פרק המלחמות, פשטנו את המדים, שרועים 
על חוף הים, אוכלים לשובע, נהנים מיציאתנו לגמלאות. רוקדים ומתפללים, משגשגים 

ומשמינים. והולכים בדרך כל הארץ. עם ככל העמים.

איזה הספדים יישאו בהלוויה? ומה יכתבו על המצבה?

מתבקעת  והאידיליה  בקרבנו,  מתהדהדים  המתחדשים,   – העתיקים  והצלילים 
ומתמסמסת. ותביעת המעמקים נשמעת: הרי אנחנו רק באמצע הדרך. יש ויש לנו מה 
לאמר, מה לשיר, מה להופיע ולהשפיע. שוחרי שלום אנחנו, אבל שלום אדיר החובק עולם 
ומלואו. התחלנו להגיד איזה דבר גדול, בינינו לבין עצמינו ובאזני העולם כולו, ולא גמרנוהו 

עדיין. הננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל.

אבל איך ממשיכים? ומה בעצם התחלנו להגיד? ולאן כיוון חיינו? ובעצם, מה אנו ומה חיינו 
ומה תעודתנו?

והמהומה,  מההתנצחות  וההמולה,  מהשאון  רחוקים  העצמית,  ההתייחדות  רק בדממת 
ילכו  באוזניים כרויות – ישמעו בקרבנו צלילי ראשית. וכשהם יתנגנו על מיתרי נפשינו, 

ויתגברו, ימלאו אותנו במתקם וטובם – רק אז נדע איך להמשיך.

שרה  ואל  אביכם  אברהם  אל  הביטו  נוקרתם.  בור  מקבת  ואל  חוצבתם  צור  אל  הביטו 
ראשית  את  המהוה  גרעינית,  כבירה,  דמות  לאותה  מפנימה,  מביטה,  והעין  תחוללכם, 
וחפץ הטוב הלא גבולי, הזורם מרוחו העליונה אל כל העברים, הקרוב  הגזע הישראלי 

והרחוק. 

העיניים העמוקות, הידיים המלטפות, ההזדהות הנפשית עם כל נדכא וקשה יום, והחפץ 
הגמור לעזור, להושיע, לשמח, לברך. והחפץ הזה מתרחב ומתפשט עד לתשוקה הבוערת 
להוציא את האנושות כולה, העמים כולם, ממדמנת הרשע והבערות שבה הם שקועים. 
להוציאם מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאם לחיי חופש מלאי הוד 

ועדן. באור האידיאה האלוקית.

והצלילים הרוגעים והעזים האלה – כמה רוממות יש בהם, כמה רחוקים הם מחיינו אנו, 
וכמה קרובים הם ומוכרים, מתחת לערימות המסכות והתחפושות.

והתווים הבודדים מצטרפים אחד לאחד, וההחלט האלוקי בוקע ועולה בעוצמה ודאית: לא 
חלומות שווא הם אלה, לא דמיונות על אוטופיה בלתי אפשרית. ״היה ברכה״ ״ונתברכו בך 

כל משפחות האדמה״.

אבל לא על ידי יחידים, חסידים וקדושים, יתבשם עולם העמים, לשם כך דרושה אומה, 
ציבור מדיני ברום התרבות האנושית, מושרשת בארצה, שאור הטוב האלוקי מחיה אותה 

ואת ארצה. עם נבחר. עם סגולה. ״ואעשך לגוי גדול״.

נחמדים   – הצלילים  ההברות,  האותיות,  ירושלים.   – שבע  באר  חברון,  אל,  בית  שכם, 
וטובים. זיכרונות עמומים עולים וצפים. זיכרונות עלומים מלאי און ותפארת. והלב הולם, 

נפער משהו.

נוסטלגיה? רגשנות סנטימנטלית?

ומן המעמקים מעיין ההכרה הולך ומתגבר. פורץ ועולה. שם, במקומות האלה רז חיינו. 
החזון והריאליה, השאיפה והממשות של ישראל, צמחו וצומחים מהארץ הזאת.

ומי ידע בניגון המעמקים, לשים גבול בין אדם לאדמה, בין עם לארצו? ומי יוכל להפריד את 
הנימים הדקים, האין סופיים הקושרים ומחברים? ומי יחפוץ בכך? והרי בהרמוניה המופלאה, 

האלוקית הזאת, נחשפת לפנינו, בתוכנו, עצמיות החיים בכל הדרם, בכל גבורתם.

לא עם הספר אנחנו, המסוגל רק לעסקי אוויר שאין הארץ לו אלא מלון אורחים. גם לא 
ככל הגויים השקועים בחושך הארציות עד לבלתי יכולת לשאת חזון מרחקים.

https://www.youtube.com/embed/zHelgwMg4og?rel=0&start=12445
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שם  יושבים  באמת  והם  בירושלים,  פה  יושבים  אנחנו 
בוושינגטון, אבל הוא יושב במרומים ישלח חסדו עלינו

דינה הורביץ
מכתב שכתבה לתלמידותיה בחופש הגדול

של  והנינוחה  הרגועה  המנגינה  לתוך  מתפרצים  האולפנא  מן  ״צורמים״  קולות 
הכנה  חומר  ולא  חופש  עבודות  לכם  שולחת  לא  אני   - דאגה!  אל  אבל  החופשה... 
לקראת הלימודים. עם כל הכבוד והחשיבות ללימודים הפורמליים, בימים קשים כאלה 

חשיבותם מתגמדת בעיני. 

עשר  שבעה  צום  יום  היום  ממש  המיצרים״  ״בין  ימי   - וקודרים  עצובים  ימים  הימים 
בתמוז. גם האירועים - הקרובים והרחוקים - מתרחשים משום מה בזמן האחרון בקצב 
מסחרר: שלשום התקיימו הבחירות פה בקריה, ראש ממשלתנו נמצא שם, והשמועות 
יחד מעורר בי הרבה  כל זה  הזוועתיות, המפות המתפרסמות, הפרשנויות השונות. 

מחשבות ותחושות - רכבת הרים אמוציונלית! 

כל  יצא  בתמוז,  י״ז  ערב  אתמול,  אתכם...  להתחלק  צורך  חשתי  ממחשבותי  חלק 
צוות המורים של האולפנא לסיור בירושלים. דמיינו לעצמכם, ישבנו כל הקבוצה מול 
וורוד סגלגל.  נשטף בצבע  והכל  כך, השעה שעת דמדומים  כל  הנופים המרהיבים 
״כאן״ בעולם,  הכי  כאן במקום  יושבים  אנחנו  אללה!!  ׳יא  לעצמי  חשבתי  לרגע  אני 
והם יושבים להם שם בוושינגטון ומי יודע באיזה סכינים הם ״שוחטים״ את ירושלים, 

קורעים אותה לגזרים׳. 

חשבתי שאשתגע ממש, ואז נזכרתי בדברים שלמדנו השנה. זוכרות את יוסף הנמכר 
למצרים, יהודה ה״מסתבך״ עם תמר, יעקב הבוכה על בנו שנטרף? נזכרתי במדרש 
״שבטים היו עוסקים במכירתו של יוסף, ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, ויהודה עוסק 

לקחת אשה, ו.. הקב״ה בורא אורו של משיח״! 

שם  יושבים  באמת  והם  בירושלים,  פה  יושבים  אנחנו  ׳טוב,  לעצמי  אמרתי  ושוב 
בוושינגטון, אבל הוא יושב במרומים ישלח חסדו עלינו, ויעננו ויחננו. אמן!׳

מה שלומכן? אני מקווה שאתן נהנות מן החופש ומנצלות אותו למנוחה שכה הייתן 
)היינו( זקוקות לה. אני מקווה גם שמנוחה זו לא רק בטלה היא - אלא ״ממוסגרת״ 
בתפילה יומית, עשייה פוריה, טיולים, ביקורים, ואולי אפילו לימוד קצר וקבוע - בבחינת 

״קביעת עתים לתורה״. 

אני עסוקה מאד הקיץ בכתיבת התיזה שלי )זה לא נגמר !!(, בלהתגעגע לנחמה )היא 
עובדת קשה ומרוצה, ב״ה(, ובסתם להסתלבט )ככה כותבים?(. 

היה לי כיף ״ לדבר ״ אתכם. תמשיכו לנפוש בטוב. תרגישו בנוח ליצור איתי קשר בכל 
עת )אשחרר לכל דבר!( ואם מי מכן רוצה ליזום מפגש כיתתי - תבוא עליה הברכה! 

הסיכוי לשלום
הרב אלי הורביץ

מתוך ״יום הדין״

All we are saying is: Give peace a chance 
כל שאנחנו אומרים: תנו סיכוי לשלום 

״וַיְַרְפאּו ֶאת ֶשֶׁבר ַעִמּי ַעל נְַקָלּה ֵלאמֹר ָשׁלֹום ָשׁלֹום וְֵאין ָשׁלֹום״ )ירמיהו נ׳ י״ד(. 

מדברים שלום, ומדברים... ומדברים ומדברים... 

יש תנועת שלום, ומחנה השלום, 
יש תהליך שלום )בבקשה, לא לנשום(, 

יש שלום כערך עליון ולהשתחוות 
אפיים ארצה(, 

יש ״דור שלום״ ו״שלום לדורות״. 
יש שלום חם ושלום קר. 

יש שלום עכשיו ולעזאזל מחר, 
יש שיר לשלום, 

יש אפילו מגדל שלום. 
אבל מה לעשות, אין שלום. 

י׳ - נביאי השקר והכהנים רפאו את שבר עמי ַעל ְנַקלָּה - כלומר  ֶבר ַעִמּ ״ַוְיַרְפאּו ֶאת ֶשׁ
על אמירה נקלה שאין בו ממש ׳ֵלאמֹר ָשׁלֹום ָשׁלֹום וְֵאין ָשׁלֹום׳ – 

הם אמרו שלום, והנה אין שלום, כי הנה האויב בא יום יום״ )פירוש הרד״ק שם(. 

התרפסות, התנצלות - בשביל שלום וגל ההסתה גואה מיום ליום. אז ׳נסביר׳ את 
עמדתנו, נזחל על גחוננו, נעקור את ישובינו, נקרע את עמנו בשביל שלום בשביל קץ 
המלחמות, ההרג, הדם, השכול. עידן חדש, מזרח תיכון חדש, עולם חדש, משיח בא, 

והיד מונפת על בירתנו והחרב מונחת על צווארנו. 

ְלחָמָה״ )תהילים קכ ז( – ״כאשר אדבר אליהם שלום,  ר, ַהמָּה ַלִמּ ְוִכי ֲאַדֵבּ ״ֲאִני שָׁלֹום 
המה מתעוררים למלחמה״ )מצודת דוד שם(. 

״אוי למשטר שמדיניותו מגומגמת וחסרת עוצמה, אוי למשטר הכובל ידי צבאו, אוי לו 
כשהוא פוגש אויב שמכיר רק את חוק הכוח. כל חולשה במעשה, כל רפיון במאמץ 

מטה את הכף לרעתו, וגם מכה קלה דיה להפילו ארצה״. 
)קלאזוביץ, איש צבא פרוסי, מאבות תורת הלחימה המודרנית, בספרו ״על המלחמה״ ספר 3 פרק 16( 

אין אנו תלמידי פון קלאוזוביץ. אין אנו מאמינים ש״המלחמה היא המשך המדיניות, 
אנו  שוחרים  מאודנו  בכל  לנו.  היא  תועבה  המלחמה  )לגיטימיות(.  אחרות״  בדרכים 
שלום. שלום אמת, צודק, בר קיימא. ובכל מעשינו מתקדמים אל עבר המלחמה הקשה. 

מה נוכל אנחנו לתרום לשיח השלום? מה אפשר לומר שלא נאמר? מה אפשר לשיר 
שלא הושר? 

נכנס פנימה, לבית המדרש, לשמוע דברי מלך. מלך מלכי המלכים ששמו שלום; 
ונספוג את אור תורתו אשר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום; ומתוך כך תתברר 

הדרך, ונפשות איתנות תיוולדנה. 

לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי 
)תהילים נ״א י״ב(

ציונות, שלום ואהבה

עייף  שציניקן  דורנו?  על  להגיד  יכולים  אנחנו  ומה 
ויבש כמוהו לא נברא וגם ״בלונדון לא מחכים לו״?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״מלחמת התרבות״

מה כבר יכלו ההודים העיוורים האלה להגיד על הפיל ההוא? 
שהוא קשה כשנהב? שהוא קר? שהוא חם? 

ומה אנחנו העברים העיוורים יכולים להגיד על עמנו, על דורנו? 
שהוא מלא שאיפה והשתוקקות למעלה למעלה ועוד קצת. 

שאצלו, להצליח זה להרוויח. 
שהוא כולו מוסר ואחווה והרעות מעל הכול. 
שהוא מפולג ומקוטב, ושונא, וכועס, וקוצף. 

שהוא משפחה אחת ממש. שהוא משפחה הרוסה – ממש. 
בארצנו  נולדתי״,  ו״כאן  ואידיאליסטי.  תוסס  צעיר  שהוא 

הקטנטונת, הארץ החמה, היפה.
לא  ״בלונדון  וגם   – נברא  לא  כמוהו  ויבש  עייף  שציניקן 

מחכים לו״, רק שם הייאוש נוח יותר.
שעם הנצח אנחנו, אבל זמננו תם. 

דור עם ממד היסטורי ומטה-היסטורי, עד לעדכון החדשות. 
״  ה״פוזה  את  וגם  ועצמאות,  חופש  מחפש  מתעורר,  מתנער,  דור 

תפילה״.  תלחשו  ״אל   – או  נטוע״,  תעקור  נא  ״אל  האחרונה.  האותנטית 
״להיות עם חופשי בארצנו״ )ברטט(, או שמא: ״אל תקרא לי עם, אל תקרא לי 

עם, אל תקרא לי עם״ )בהיסטריה(. 
לא  השכול  וטירוף  המוות  ואימת  לחיות.  ואוהב  לצחוק  ואוהב  לאהוב  שאוהב  דור 

פוסקים לרגע. 

סיעות,  אנשים,  של  בודדים  נרטיבים  אלפי  אלף  רסיסים.  אלפי  רק  דור.  כאן  אין  ואולי 
קהילות, עדות, שנפגשים, מתנגשים, מצטלבים, מתמזגים. 

והאמונה  שהייאוש  תחייה,  של  דור  ותהפוכות.  הפכים  של  דור  ועם.  דור  כאן  יש  ואולי 
משמשים בו בערבוביה. עם נברא שקם ונופל ומקלל וצוהל ומהלל י-ה. יהלום אחד עם אלף 

אלפי פנים נוצצים, מאירים, שקופים. וכל אחד עם הסיפור שלו, וכל אחד עם סיפור מלא. 

ואנחנו?
אנחנו נברר את הפן שלנו, של בית מדרשנו. וכל אחד ואחד מאיתנו יברר את הפן שלו 
בתוך כך ומתוך כך. ודרך האספקלריא המאירה, השקופה הזאת נצפה בכל הפנים כולם. 

ונשכיל ונקשיב להרמוניות הבוקעות ועולות מתהום התוהו – לפי מידתנו. 

ואיזה יתרון נצפה בפן שלנו? ולמה נבחר בו? 
כי הוא יונק כולו מעולם קיים, מ״חוכמת הקודש הפועלת ״, היוצרת. כי הוא חמדה גנוזה 

בטרם הרים יולדו, ולעד תתחדש ותקיים ותחיה. 

ולא  ולמה נבחר דווקא בו? כי הוא שלנו. כי לא מקרה הוא.  אבל שבעים פנים לתורה, 
כפויי טובה אנחנו, על שזכינו להיפגש להיות מוארים ולהתבשם מתורת הראי״ה זצ״ל. על 
שזכינו להקשיב ולהפנים ולהתחיות מתורת הרצי״ה זצ״ל. ודרך הצינור האחד - הכפול 
מתגלה  הגבורה.והיא  מפי  השמים.  מן  סיני.  שמועת  אלינו  משתלשלת  מתגלגלת,  הזה 
אלינו כנשמת עם ונשמת ארץ ונשמת דור ודורות, והיא מתגלה אלינו כתורת הגאולה, 

ויותר מזה: כתורה הגואלת. 

שבעים פנים לתורה, ולמה נבחר דווקא בו? כי הוא שלנו. אם תרצה: הנרטיב שלנו או 
הזכות שלנו או האחריות שלנו.

לזה,  והיסוד  זה,  ״בכלל  ע״ב(.  נ  )ברכות  נשמעים״  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  מי  ״כל 
הוא שיהיו דבריו נשמעים לו לעצמו״ )הרצי״ה זצ״ל, אור לנתיבתי עמ׳ כה(. מתוך יראת 
נשמעים  יהיו  ודברינו  תום,  עד  תורתנו  את  לחיות  והאומץ  העוז  בנו  יתחדשו  טהורה  ד׳ 

לעצמנו, וכפי אותה מידה, יהיו דברינו נשמעים גם לאחרים. 

ציונות, שלום ואהבה
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את אחי אנכי מבקש
אלי הורביץ

מאמר שנכתב מתוך כאב 

לא מפני שאפשר לדבר אלא מפני שאי אפשר לשתוק. והלב שוטט דם ועם הדם דמעות 
ועם הדמעות מילים והמילים - זעקה

את אחי אנכי מבקש, את האחווה והרעות, את חדוות היחד של בני משפחה אחת כואבת, 
מיוסרת, מרובת דעות וגוונים - אבל משפחה אחת. 

מתוך הדמעות המסנוורות, מתוך לב קרוע וחבול, מתוך יאוש, מתוך אמונה, 
מתוך קול דמי אחינו הצועקים מן האדמה, מתוך כל אלה, ועוד - אני פונה 

אליכם אחי. אנא, שמעו נא צרת נפשי בהתחנני אליכם. 

אני פונה אליך ראש ממשלתי, אבי המשפחה, כמי שנושא בליבו את היחד של העם כולו, 
את הדאגה והאחריות לכולנו, למדינה בכללה ועד לאחרון תושביה. 

אני פונה אל שרי הממשלה, אל הנשיא, אל אנשי הציבור כולם, המבקשים בוודאי את 
טובת העם. ואני פונה אליכם, אחי ואחיותי, מכל המפלגות ומכל הסיעות. 

אני פונה אל האחווה המחברת את כולנו יחד. מעבר לתוויות ולתחפושות, מעבר לדתיות 
ולחילוניות, מעבר לימניות ולשמאלניות. 

כן. אני ״מתנחל״, אבל בעצם אני סתם אדם פשוט. פשוט לגמרי סתם אזרח מן השורה. 
שמח לחיות, לחיות בארצי, לחיות במדינת ישראל העצמאית. אני אדם רגיל, שומר חוק 
ושומע מוזיקה, מתעצבן לפעמים וצוחק הרבה. אוהב פרחים וילדים. אדם כזה שעוד לא 

פג אצלו טעם ״התקווה״. 

)וגם  וכמו כן צבא העם, בו אני משרת כמו כולם  יקרה לי מאד,  לי,  יקרה  ממלכתיותינו 
מקטר, לפעמים - כמו כולם(. שופטים ושוטרים, השפה והארץ. החברה והתרבות - לכל 

אני שייך. מהכל יונק אני את חיי. 

מה, אם כן, חטאי? 

כן, אני ״מתנחל״, יש מי שהחליט לבנות את ביתו ואת חייו ברחובות או בצהלה, אני בחרתי 
בחברון. בחרתי לחיות במקום בו חיו אבותינו הראשונים, בו הגתה לראשונה רוחם הכבירה 
מוסריות עדינה בחיי  רעיון הלאומיות הקוסמופוליטית, הקושר  היהודים״,  ״מדינת  רעיון 
ממלכה מלאים. באלפי נימים סמויים נקשרו חיי בקרקע זו, כקשר איש נהלל עם אדמתו 
ותושב עכו בעירו. בחברון )קרית ארבע( רכשתי דירה, שם אני חי ועובד, מגדל את ילדי, 

אוכל וישן, צוחק ובוכה. 

כמוני, ברחבי יהודה ושומרון, עזה בקעת הירדן ורמת הגולן חיים עוד כ 150,000 אזרחים 
פשוטים, עם דם אדום, וכאבי ראש, וחתונות והלוויות, ושמחה ועצב. 

אבל אנחנו ״מתנחלים״, אם נאהב את ארצנו ומקומנו, אם נביע את בריאות הקשר עם נוף 
מולדתנו, אז אנחנו ״מסיתים״. ואם אוהבי חיים אנחנו, ובשעה שברד של אבנים יורד על 
ראשינו, וראשי נשותינו וילדינו, נגיב ככל אדם נורמלי וננסה להציל חיים אנחנו ״פורעים״ 
אנטי דמוקרטים״ מבצעי ״פוגרום יהודי״. ואם יקום מטורף תורן ויכריז הכרזות גזעניות 
המעוררות שאט נפש בכל לב עדין - אז כולנו כולנו - משפחת ״המתנחלים״ – ״גזעניים״. 

נכון יש באיזורים הללו כמה משוגעים ומסיתים. יש גם בחיפה ובגבעת ברנר. האם משום 
כך כל החיפאים ״מסיתים״, וכל תושבי גבעת ברנר זקוקים לאישפוז? 

אני יודע ועד שהרגישות לחיי אדם, הכבוד לכל אשר נברא בצלם, קיימים ב״התנחלויות״ 
לא פחות מבשאר ערי ישראל. 

בקיבוץ הגלילי, בו גדלתי, חונכתי להומניזם ואהבת האדם יחד עם הכרת המיוחד שבעם 
ישראל. נטיות )נטיעות( אלו היכו שורשים התעמקו והתעצמו דווקא בחברון. דווקא בעיר 
האבות גיליתי כמה טבעי הוא החיבור בין ״ואעשך לגוי גדול״, ו״ונתברכו בך כל משפחות 
האדמה״. זהו אופי ציבור ״המתנחלים״, רובו ככולו, גם אם בשעת מצוקה ומשבר נפלט 

לעיתים ביטוי צורם.

מה, אם כן, חטאי?

ועמודי  ישיבות הממשלה  הרסן, שממלא  למסע ההסתה הפרועה, שלוחת  העילה  מהי 
רצופת  והמכוערת,  המתועבת  מתנחלית(,  )אנטי  האנטישמית  הגזענות  העיתונות. 

השקרים והסילופים, אינה לפי כבודכם, כבודנו. 

השלום שכולנו, כולנו צמאים לו הינו ערך נעלה, מוסרי וטהור האם באמת תאמינו שמטרה 
אצילית כל כך, אפשר להשיג על ידי הנפילה המוסרית היותר איומה, על ידי ליבוי שנאת 

ישראל, שנאת אחיכם?

האם על ידי דמוניזציה של ה״מתנחלים״, הצגתם כדמויות קריקטוריסטיות, חסרי צלם 
אנוש, יצורים פרימיטיביים, ג׳וקים נעדרי ייחוסי חיים נורמליים )כן בדיוק כמו שעשו שונאי 
ישראל בכל הדורות( - האם על ידי כך יהיה מצפונכם נקי בשעה שתתירו לאלפי מחבלים 
חמושים לעשות ״סדר״ ביש״ע )הרי כוונות הארגון לשחרור פלסטין גלויות לכל, כתובות 

באמנתם, ומבוטאות בפומבי מדי יום(. 

אל נא אחי, תרעו. לא תהיה תפארתכם על דרך זו.

ממערת  דרכנו  את  שעשינו  ובשעה  ובנו.  אב  מחברינו,  שניים  שכלנו  שעבר  בשבוע 
המכפלה לבית העלמין העתיק של חברון, להפגיש טבוחי תרפ״ט וטבוחי תשנ״ד, באותה 
והבכי טבעו בים שריקות הצהלה המצמררות, ש״אל מלא  שעה קשה, שאנחות הכאב 
רחמים״ התחרה ב״איטבח אל יהוד״, באותה שעה איומה, נוראה בכבוד, ונוראת הוד - 

ידעתי נאמנה שהאומה כולה מבכה ומלווה נשמות אציליות אלה למנוחת עולמים. 

וידעתי גם ידעתי, כשם שיודעים כולנו בסתר הלב, שרק מתוך מאמץ כביר להגיע לאחדות 
ושלום אמת בתוכנו, נזכה לשלום המיוחל עם שכנינו. רק כשנתעלה מעל השנאה וקשיות 
הלב העכורה, כשנקשיב איש לשפת רעהו, שפת אחיו - רק אז יעלו הפתרונות הטבעיים 

לסיבוכינו המדיניים, ומתוך המבוכה האפלולית האופפת את כולנו, יבקע אור גדול.

אלי הורביץ
סתם מתנחל

ציונות, שלום ואהבה

ספגתי ממך המון בתקופה הקצרה שהתגוררתי בחולתא. 
ניחוח הזבל, אהבת מולדת, התבוננות היסטורית.

אלי )כרמלי( הורביץ

לכבוד מוסה גרשוני, שלום וברכה!
למה אני כותב אליך? נכון יש לי משפחה בחולתא, ומידי שנה אנחנו נפגשים ומלבנים 
סוגיות השעה והדור - כלומר כל אחד מדקלם את ה״אני מאמין״ שלו ותוך דקות זה 
מתדרדר לוויכוח קולני חסר ערך, עד שעפרה, בת דודתי, מזכירה את החצוצרה של 

חנן או ההרפתקאות של שני, ועוברים לפסים רגועים, משפחתיים יותר. 

ואילו אתה, בשבילי, אדם רחוק, מצד אחד. ומצד שני, אדם שממנו ספגתי המון בתקופה 
 - היסטורית  התבוננות  מולדת,  אהבת  הזבל,  ניחוח  שהתגוררתי בחולתא.  הקצרה 

קטעי משפטים ושיחות שקלטתי, בלעתי יחד עם העוגות המצוינות של אשתך.

על  כועסים  לשלום״,  מה״צ׳אנס  מאושרים  כרמלי,  משפחת  כמו  אתם,  הסתם,  מן 
״מתנגדי השלום משני הצדדים״ וכו׳. אבל, מן הסתם, התקופה מעוררת גם מחשבות 

רחוקות, עמוקות על מהות עמנו ומדינתנו, היעוד )?( של ישראל ועוד.

וצומחים על אדמת חברון. וחברון סוערת, או שהיא בעין  אני ומשפחתי, היום, חיים 
מתסיסים  אלה  כל  התקשורתי,  השאון  הקרוב,  השכול  הקיומית,  הסכנה  הסערה. 
ומבלבלים, מכשילים ומחשלים. כל אחד מגיב, מתמודד לפי מה שהוא. המון אפיקי 
להתחבר  נדחף  ואני  שרויים בתרדמה.  היו  שלווה  שבעתות  נפתחים,  ויצירה  ביטוי 
במשהו )או על כל פנים לנסות להתחבר( עם נוף ילדותי, עם אותם זרמי חיים חזקים 

וטובים ששטפו אותי בהגיעי ארצה אחרי מלחמת ששת הימים.

יודע בדיוק. להתחלק, לשמוע, להשמיע, להחליף  ולמעשה, מה אני מבקש? אינני 
מכתבים, דעות, רשמים, חוויות. במכתב זה, לא כלום, רק לפתוח. אם תסכים, אם 

תרצה - תכתוב.

אני מצרף בזה מאמר קצר שכתבתי ]את אחי אנוכי מבקש[, פובליציסטי. דברי רגש 
ולא דברי עיון. אם תמצא טעם בדברי, אולי תוכל לפרסמם ב״שדמות״ או כתב עת 

אחר של הקיבוץ. זהו עיקר קהל היעד שהיה לנגד עיני בשעת הכתיבה.

טבעיותו  המשק,  בני  של  האופי  את  חולתא,  אוכלוסיית  את  בזמנו,  מעט,  הכרתי 
אופי שונה מאוד.  זו של קרית ארבע.   - אוכלוסייה אחרת  היום  אני מכיר  וסיבוכיו. 
בהחלט. אבל בשום אופן לא מדובר בשתי פלנטות. האם אפשרית האחווה, ההקשבה 
ההדדית הפורה? אני מאמין שכן - אינני מסוגל לחשוב אחרת. וכל ההתחלות קשות…

אני מקווה שדברי מוצאים אתכם בבריאות מעולה, ושעת רצון ושאשמע מכם בקרוב.

אלי )כרמלי*( הורביץ
*אני כבר לא כרמלי, כמובן, אבל כתבתי שתוכל לזהות מי הכותב.

נ.ב. כתבתי לך, מוסה, כי אותך אני מכיר ומעריך אבל כוונתי היא לפתוח בדיאלוג 
עם מי שירצה בכך מאנשי החזון והחינוך שבתנועה הקיבוצית, ואם נראה לך לשתף 

אחרים מחולתא או ממשקים אחרים, אין לי התנגדות. 

משה )מוסה( גרשוני

חולתה - 5 בינואר 1994

לאלי ובני ביתו צרור ברכות, 
קיבלתי מכתבך והמאמר המצורף אליו. קראתי המאמר יותר מפעם אחת ואני חייב 
לציין, שאני מבין לדאגותיך, משתתף בכאבך על השכול ואף מזדהה בלב שלם עם 
דבריך, המחפשים אחווה הדדית והאזנה איש לדברי רעהו, כי ״רק אז- כפי שאתה 
המבוכה  ומתוך  המדיניים,  לסיבוכינו  הטבעיים  הפתרונות  יעלו   - מאמרך  מסיים 

האפלולית האופפת את כולנו, יבקע אור גדול״.

אלי יקר, אני מקווה שתסכים איתי, כי כדי להגיע לאחווה והבנה הדדית- כפי ששנינו 
רוצים ושואפים- עלינו לנקוט זה כלפי זה בדרכים תרבותיות, בלשון נקייה וזהירה, 

בהתחשבות עם רגשות הזולת והעיקר, בתחושה הדדית של שותפות גורל. 

שאתה  הדברים  את  מקבל  שאינני  כך,  על  סליחתך  מראש  ומבקש  מצטער  אני 
מייחס במאמרך לממשלה ולתקשורת, כאילו הם נוהגים לגבי המתנחלים בגזענות 

אנטישמית, מתועבת ומכוערת, רצופה שקרים וסילופים…

זכותך אלי להתנגד למעשי הממשלה ואף להתקומם נגד התקשורת, אולם המילים 
והמושגים בהם השתמשת כדי להטיל בהן אשמה, הן חמורות ביותר ואני מציע לך 
בידידות להישמר ולהיזהר מהיסחפות לקיצוניות, כי למדנו מהטבע ומההיסטוריה 

שקיצוניות מביאה חורבן.

אני עוקב בדאגה אחר ההתרחשויות; רואה את המראות ושומע את הקולות, מזדעזע 
לחזות בילדים ונערים מוסתים, המנופפים בתמונותיו של מי שנבחר לראש ממשלת 
ישראל, צווחים במלא גרונם ״רבין בוגד! רבין רוצח!״ ולאחר מכן הם מעלים על המוקד 

את תמונת ראש הממשלה יחד עם תמונות גדול אויבנו, בצריחות רמות של ניצחון.

איני יודע אם אתה רואה טלוויזיה ואם היית עד להפגנות הפרועות. מכל מקום אני 
בטוח שאתה כמחנך, מבין ויודע את הנזק וההשלכות השליליות על נפשותיהם של 
יריות על חפים מפשע. יחד עם כל זה אני  הילדים והילדות ואני לא רוצה להזכיר 
יודע היטב, כי ציבור המתנחלים לא עשוי מקשה אחת. ליבי עם הרוב הדומם של 
הבאות.  מפני  ופחד  דאגה  חרדה,  חיי  חי  וודאות,  אי  של  במצב  אשר  המתנחלים, 

בראשית מאמרך תיארת מצב זה בצורה קולעת ואכן הדברים ריגשו אותי מאוד. 

מצבנו הפוליטי מתוח ומדאיג. האויבים סביבנו טרם השלימו עם קיומנו. הזמן פועל 
לא לטובתנו ואנחנו חייבים לעשות כל מאמץ, כדי להישאר מלוכדים כעם אחד, על 

אף חילוקי הדעות העמוקים שיש בינינו.

אני אשמח מאוד לנהל איתך דיאלוג פנים אל פנים בנושא טעון ומורכב כמו עתיד חיינו 
כאן בארץ ובכלל, על עתידה של הציונות. כאשר תערוך ביקור משפחתי בחולתה, 
אתה מוזמן יחד עם בני ביתך להתארח אצלנו וע״י כוס קפה ועוגה, נוכל לנהל שיחה 
מלב אל לב כמו שנאמר ״דאגה בלב איש ישיחנה״. ועד שניפגש אני חייב לכתוב לך 
אלי, כי אני אינני מאמין שנוכל לחיות על חרבנו עד סוף הימים. כמו כן אינני מאמין 

שנוכל בעידן התקשורת המודרנית לחיות כ״עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב״.

אני נושא תפילה בלבי שיתקיים בנו חזון אחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה׳ בראש 
ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה 
אל הר ה׳ אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה 

ודבר ה׳ מירושלים״.

אני מברך אותך ואת בני ביתך בידידות, 
משה גרשוני

ציונות, שלום ואהבה

חליפת מכתבים בין אלי למחנכו מקיבוץ חולתה, המחנך משה גרשוני. המכתבים נכתבו לפני רצח ראש הממשלה 
יצחק רבין ועל רקע קיטוב נוראי בין ימין לשמאל בשל הסכמי אוסלו.

https://youtu.be/fhtaMlaP6gc?t=214
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דר׳ ברוך גולדשטיין, דמות ענקית כמעט אגדית, מענקי חברון, לבש לבושו של ישמעאל ועשה את אשר לא ֵיַעֶשה

הרב אלי הורביץ
חברון תשנ״ד 

עיר האבות, קרית ארבע היא חברון, כאן על אדמת טרשים זו נבטו זרעי האומה הראשונים. 
כטעם  החיים  הרדיקלית במרכז  המוסרית  הדרישה  את  שהעמידו  רוח  אדירי  קמו  כאן 

החיים - להיטיב, להביא מזור לכל חולה ומתייסר, לסעוד כל כושל, כל נדכא וקשה יום.

ואהבת לרעך כמוך. ואהבת את הגר. להוציא את האנושות כולה מבוץ הבערות והרשע 
של האלילות הפרימיטיבית. אלו וכאלו היו מאויי חייהם של ה״אבות המייסדים״ של האומה 
הישראלית. אלו קבעו את האופי הישראלי – רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. כאן צמחו 

המשפחות הראשונות, מלאי רגישות, אכפתיות וסימפטיה לבריות.

כאן בין כרמי הגפן, בנוף הפסטורלי של חברון, 
התעצמה נטיית הטוב בלבבות, נתגבשה לזרם 
נקבע  כאן  ואהבה.  אמונה  של  כביר  ממלכתי 
היעוד האלוקי – מוסרי של ישראל וקשר החיים 

בין האומה לארצה.

דבר  נפל  הזה,  והקדוש  המופלא  במקום  וכאן, 
בישראל. קם אדם יהודי, עמד בצל קברי האבות, 
במאות  הביט  והביט,  ויעקב,  יצחק  אברהם 
המתפללים המשתטחים ארצה, המתייחדים עם 
הבורא. הביט וחיכה, חיכה לרגע של אין אונים, 
צרור  אחרי  צרור  וירה  פתח באש  קנאות  ואחוז 
במאות המוסלמים המתפללים. רצח וטבח ללא 

הבחנה, ללא רחם. 

אדם  אחד,  אדם  של  טירוף  של  אחדות  דקות 
בודד, שלא נטל עצה מאיש, שלא בא בשליחות 
אחדות.  דקות  התורה.  בשליחות  ולא  האומה 
אדם בודד – ואומה שלמה מוכה תדהמה וזעזוע.

דר׳ ברוך גולדשטיין. דמות ענקית כמעט אגדית. 
מענקי חברון. בחייו הכרנו בו ענקיות של חסד, 
של  חיים  חיים.  להציל  נלאית  בלתי  התמסרות 
יהודים, וכן, גם של ערבים. מסופקני אם חי בדור 

הזה מישהו בעל שיעור קומה כזה.

אדם שחי חיי אצילות מעל כל חשבון פרטי. לא יום ולא לילה, לא אכילה ולא שינה ומשפחה 
– אלא כל כוחות נפשו מרוכזים במשימה אחת – להציל, להחיות. חיים של יהודים, וכן, 

גם של ערבים.

גם בכל הזוועות הרצחניות האחרונות שעוללו לנו ״ארגוני שחרור פלסטין״ השונים, תמיד 
הוא היה הראשון להגיע, להנשים, להחיות, לטפל, לא לוותר גם כשכולם אמרו נואש, לא 

לוותר עד שלא נותר מה להציל.

צעירים  חיילים  וכמה  האמונות,  ידיו  תחת  לתחיה  קמו  ״הרוגים״  צעירים  חיילים  כמה 
ואזרחים תמימים נפחו נשמותיהם לנגד עיניו המתייסרות, הבוכות.

הוא, יחד עם כולנו ליווה אב ובנו טהורים ותמימים, בדרכם האחרונה, כשעשרות אלפי 
מוסלמי חברון המוסתים צוהלים ושמחים על הגגות, מלווים את מסע ההלוויה בשריקות 

אימים וצרחות ״אטבח אל יהוד״.

הוא, כמו כולנו, ראה עולם שקט ושאנן, מלא סיפוק למראה קרבנות האינתיפאדה המתרבים 
מיום ליום, קרבנות ה״שלום״, אנשים, נשים וטף חפים מפשע, הנרצחים בגלל יהדותם.

הוא, כמו כולנו, ראה את העידוד והתמיכה הישראלית ברצחנות הערבית, איך שכל חלל 
נוסף מגביר את החשק להפגש, לסגוד, להכנע לרב המרצחים היותר מנוול של זמננו.

מתועבת  רצחנות  של  מסכת  הם  חייו  שכל  ערפאת,  יאסר  את  ראה  כולנו,  כמו  הוא, 

ומתוכננת, הופך להיות הגבור של עם ישראל ושל העולם, מועמד לפרס נובל לשלום )לא 
פחות( כאשר כנופיות הרוצחים שלו מתהלכות חפשי ומועמדות לקבל כלי הריגה.

והוא ראה איך חברון, מערת המכפלה, הופכת למרכז הסטה רצחנית של הפונדמנטליזם 
ה״דתיות״  מהדרשות  בעיניהם,  רצח  עם  משולהבים,  צעירים  יוצאים  איך  האיסלמי, 

המושמעות מעל קברי אברהם, יצחק ויעקב. 

״איטבח  של  בצווחות  שוסע  המגילה  שקריאת  שעה  פורים,  בליל  אולי  מסוים,  וברגע 
יהוד״, ברגע מסוים, צרות המוות התכופות, נחלי הדם היהודי שנשפך ושמתכננים  אל 
לשפוך, לא עלינו, כבוד ישראל שנרמס עד 
ודעת  דתו,  על דעתו,  אותו  העבירו   – עפר 
קונו, איבוד צלם אנוש, פתיל השפיות ניתק. 
ומתוך תהום השיגעון, לבש לבושו של האויב, 
ועשה מה שעשה. לבש לבושו של ישמעאל, 

ועשה את אשר לא ֵיַעֶשה.
נדום  לא  האמת.  את  מלאמר  נתחמק  לא 
את  הנפש,  ושאט  הבחילה  את  מלהביע 
אותנו  שאפפו  והחלחלה  הגועל  תחושת 
בפני  לעמוד  יכול  מי  הזוועה.  למראה 
הטירוף האיום, קנאת יחיד שנפרד ממחצב 
אומתו. מי לא ימחה, ויגנה, ויוקיע, ויקיא את 

רשמי התיעוב.

יקומו, ללא ספק, שועלים קטנים, מכל עבר, 
שישבחו  ופוחזים  ריקים  הדם.  על  לרקוד 
שינצלו  צבועים  פוליטיקאים  המעשה.  את 
שלם.  ציבור  של  דמם  להתיר  הטרגדיה  את 
על  שיקפצו  לב,  ורעי  עין  רעי  כאלה,  ישנם 
ההזדמנות, ישתמשו במעשי ייאוש ושגעון של 
קבוצה שולית על מנת להכפיש שמם של כלל 
תושבי קרית ארבע. יגידו ודאי ״סדום ועמורה״ 
״חממה לרוצחים״ ועוד כאלה כינויים נחמדים 

המוכנים באמתחותיהם לעת מצוא.

לא מפראים גזעניים נתפעל, לא ממסיתים ציניים נרתע. אנחנו את אמת החיים שלנו נביע 
ללא פחד וללא חשש.

את  ונעריץ  נוקיר  החברונית,  העצמה  והיטיב במלא  והחיה  הציל  גולדשטיין  שדר׳  במה 
 – הישראליים החברוניים  יסודות החיים  כל  ובמה שהוא רמס ברגלי הטירוף את  זכרו. 

נתמרמר ונתרעם, נזעק עד לב השמים, עד קצות המהות.ֿ

נפל דבר בישראל.
ומה הלאה? לא נבראו רעמים, אלא לפשט עקמומיות שבלב. נצא מזעזוע עמוק זה נקיים 
ומזוככים יותר. תפקחנה עיני עוורים. כל הדמגוגיה הזולה של סופרי ה״תרבות״ שלנו, יפי 

הנפש, המשחרים לפתחו של הארכי – רוצח החייתי – שוב לא תשפיע עלינו. 

הוא  מה   – נפש  מר  יהודי  של  מטורפת  קנאות  של  משלוש דקות  שנתחלחל באמת  מי 
ירגיש בעמדו לפני יאסר ערפאת, שמשך עשרות שנים מבצע רצח שיטתי בצבור הישראלי 

ה״חף מפשע״.
מטיפי המוסר המזויף, המוקיעים בצדק את דר׳ גולדשטיין, לא יוכלו עוד לראות את מאות 
ידי ערפאת  והילדות הישראלים שנטבחו באכזריות איומה על  והנשים, הילדים  הזקנים 
הדם,  צמאות  בעיניו  לראות  עוד  יוכלו  לא  צודק״.  לאומי  מאבק  ״  כקרבנות  ובפקודתו 

הציניות והמלגלגות, את ה״סבל של העם הפלשטינאי״.

ציונות, שלום ואהבה

לעומת  וכאפס  כאין  שהוא  ונראה  בתוכנו,  שנתגלה  הרוע  מטומאת  מעט  נתנער  רק 
הסירחון המוסרי הנודף מהאכזריות הרצחנית האש״פית.

האם מי שגינה בישרות את דר׳ גולדשטיין, יוכל לעמוד עוד במחיצתו המצחינה של פייסל 
חוסייני שצהל ועלז כשסקדים עיראקים נפלו על אזרחי גוש דן החפים מפשע.

ואופן, לא. כי אנחנו אל חברון, נשוב. לא להתרפק על קברי  ורעי, בשום פנים  לא, אחי 
שהם  הטובה  והעין  הטוב  הלב  את  נמצא בקרבנו  אבות.  ממוסר  להתבשם  אלא  אבות, 
שורשי החיים שלנו. נחזור לינוק מהמקום הזה את המוסר הטהור, את אהבת האדם וחפץ 

עילויו, את האידיאליזם הישראלי שהוא טעם החיים באמת.

לא ליצור טכנוקרטיה עקרה ״הונג קונג של המזרח התיכון״ באנו לעולם. לא ״להשתלב 
במרחב״ תוך כדי איבוד כל ייחודנו ועצמאותנו.

״לך כנוס את כל היהודים״ - נתאחד כולנו, כאיש אחד בלב אחד, להיות מה שאנחנו – עם 
טהור וטוב המקרין ומאיר את טוב ה׳ לכל אפסי ארץ.

ידי רוצחים לא נלחץ, ולא נבוא בברית עמם, כי ממלכת כהנים וגוי קדוש אנחנו.

הזעזוע היה קשה במיוחד עבור אלי. אלי היה שכנו של דר׳ גולדשטיין שגר בבניין הסמוך. 
בשנים הראשונות בקרית ארבע, הם ישבו זה מאחורי זה בתפילות בישיבת ״ניר״, שחו יחד 
בבריכה. פעמיים דר׳ גולדשטיין טיפל באלי, פעם אחת כשהוזעק והגיע תוך שניות לבית 
נוספת  ופעם  חולים,  לבית  אותו  שפינה  נט״ן  והזעיק  אלי  אצל  ריאות קשה  ואבחן דלקת 

כשאלי חש ברע בעת סיור שבת בפארק ודר׳ גולדשטיין הופיע שם.

אינני ״בעל דעה״ כפי שהתבטאת אתמול, אלא תלמיד השותה 
בצמא דברי רבותיו

הרב אלי הורביץ
מכתב שכתב לרבו לאחר הרצח של דר׳ גולדשטיין

לכבוד מורי ורבי ר׳ צבי טאו, שלום וברכה,

גם אחרי השיעור בסניגוריא על ישראל, נשארו כמה נקודות לא ברורות אצלי, ואקדים – 
אינני ״בעל דעה״ כפי שהתבטאת אתמול, אלא תלמיד השותה בצמא דברי רבותיו, ואם 
אני מציג שאלות, וגם כאבים, הכל הוא בבחינת ״הלא למדתנו רבנו״ ו ״תורה היא וללמוד 

אני צריך״ ותו לא מידי.

א.
אמרת ״כולם כבר מגנים, התקשורת וכולם, לא צריך להוסיף גינויים״ וקשה לי תרתי:

1. השאלה הרוחנית אינה אם יש צורך בעוד גינוי, אלא האם התורה מגנה.

ישראל(,  )כלל  שיעקב,  בשיעור,  שמעתי  אני  חינוכית.   – ציבורית  שאלה  יש   .2
מוקיע את המעשה, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה ציבורית / ביטחונית, אבל 
בציבור הרחב, העממי, נתפרסם כבר במוצאי שבת שהרב טאו איננו מגנה, קרי – תומך. 

ובלתי  המדרש  בבית  קלה  הגבור,  ושמשון  בן-אלעזר  פנחס  ולוי,  שמעון  בין  ההבחנה 
אפשרית בקלחת הרותחת של קרית ארבע.

תומך  טאו  רב שהרב  פרסום  ובישיבות שבקרית ארבע התפרסם  החינוך  גם במוסדות 
בפעולתו של דר׳ ברוך גולדשטיין הי״ד, ורואים בכך אישור וגושפנקא לקו חינוכי, הסברתי, 

ותורני השולט במקומנו.

ב.
הממלכתיות  אושיות  שבקעקוע  טובות  כוונות  שגם  למדנו  המחתרת,  פרשת  בעקבות 
הישראלית. תנועת ״כך״, כידוע, ואוהדיהם ביש״ע, גורסים שממשלת ישראל היא ממשלת 
רשע )גם ממשלת הליכוד וגם ממשלה הנהנית מרוב גורף שבעם( – כיון שאיננה נוהגת 

על פי התורה, ומתוך כך, מצווה לפעול בנפרד ובניגוד לה, ובכל דרך שהיא לפגוע בה.

פנים,  כל  על  )או,  התעלמות  וכמעט  הטהורה,  הכוונה  על  החזק  הדגש  כן,  אם  מדוע, 
סלחנות( מהכוונה האנטי – כלל ישראלית?

ג.
הדגשת דברי חסידים שיש שכר על הכוונה הטובה. בסימן תרמ״ה כתוב: ״אדם שמחשב 
לעשות מצוה והיא אינה מצוה אלא עבירה ועשאה כי לא היה לו ממי לשאול מקבל שכר 

כבנות לוט, אבל אם היה לו ממי לשאול ולא שאל, נענש...״ 

דר׳ גולדשטיין הי״ד ִבזה ברבים את המרא דאתרא )הרב דב ליאור(, פעמיים בשבועות 
שזוכה  גדול,  חכם  מתלמיד  תורנית  הדרכה  ולקבל  עצה  לשאול  סרב  הוא  האחרונים. 
ממי  להן  היה  שלא  לוט  לבנות  לדמותו  אפשר  האם  הישוב.  לסייעתא דשמיא בהנהגת 

לשאול?

ד.
עדיין לא הבנתי את דבריך שגם הילדים הקטנים והזקנים שנהרגו, היו בבחינת ״קוצים 
כמלחמת  מוסרי,  כאקט  המאורע בחברון  את  להגדיר  למעשה,  ובזה,  כיסחת״  כסוחים 

אברם להצלת לוט. ואם כן, אין כלל לראות פגם מוסרי כלשהו בזה.

ה.
וההסטה  המורעלת  ״האווירה  בגלל  חברון  בערביי  קולקטיבית  אשמה  של  הקביעה 
הרצחנית הפרועה, שרק אדם חרש ואטום מסוגל להישאר אדיש לו״, היא ודאי משקפת 
את המציאות בשטח, אבל יחד עם זה, היא מהווה לימוד זכות על אותם רוצחים, כתינוקות 
שנשבו ברוח הזמן, אנוסים לבצע מזימות רצח. האם אין להבדיל בין מחבלים בפועל, לבין 
מחבלים בכוח? שבהזקף קומתנו הלאומית, יוכלו להסיר מעליהם רוח חמס הרעה ולחיות 

אתנו ביחסי שכנות טובים?

ו.
הזכרת שבוודאי מדובר במאורע לא מקרי, ועוד בפורים, שעניינו הבירור שאין מקריות. 
כמדומני שכולה עלמה מודע שנפל דבר בישראל, ומצפים לראות מה יראנו ה׳ בנפלאותיו. 
אבל בשעה שדוד נרדף על ידי שאול וידע שמעשה ה׳ הוא – נכשל באמרו ״אם ה׳ הסתירך 
)?( בי״, כדברי הרב )קוק( זצ״ל בעין אי״ה, שאין להקטין את ערך חופש הבחירה הפרטית, 

גם בהתבוננות על ההנהגה האלוקית הכללית.

בצמאה  מצפה  ואני  מידה.  באיזו  חברון(  )שבי  הישיבה  וכן  כמרקחה,  החביבה  קריתנו 
לדבריך המאירים והמעירים.

תלמידך,
אלי הורביץ

נ.ב. מתנהל מאבק בקרית ארבע, היום, מאבק רוחני – חינוכי בעיצוב הצורה האידאית של 
הצבור החם והתמים שחי כאן. דבריך שנתפרסמו בכל רחבי הצבור הזה )ואני מתאר לי 
שגם בישובים אחרים( הכו הדים עמוקים אשר השפעה רבה להם. הם התפרשו כתמיכה 
)מפתיעה( במעשיו של דר׳ גולדשטיין וכעין השלמה עם הצורך לפעול מחוץ למסגרות 

הכלל ישראליות המקובלות.

על מנת שתצא אל הפועל מלא עצמת ברכת העין הטובה, לימוד הזכות, והעלאת המעשה 
לשורשו ותכליתו המבורכים, נראה לי, שהיה רצוי להוסיף בהירות בשאלות הנ״ל.

ציונות, שלום ואהבה



251 250

נציגכם במשרד החינוך מבקש להוציא את ״הנפש היהודי״ מ״התקווה״. גם ״עין לציון צופיה״ קצת מיותרת

לכבוד עפרה ויוני, שלום וברכה, 

בדרך לטקס יום הזיכרון בישוב, אשתי היקרה התעקשה לסור לתיבת הדואר לראות אילו 
חשבונות חדשים קבלנו. והנה - לא חשבונות )על כל פנים לא חשבונות שהורגלנו בהם( 
אלא מכתב מחולתה. פתחנו, קראנו, ועכשיו יש לי הפסקה בין שעורים ואני יושב לכתוב 

גם לכם כמה שורות. אחרי לבטים, אמנם, אבל - כן, תשובה מתבקשת. 

המכתב היה אמנם קצר, והיה קצת נשמע כמו מכתב פרידה או גירושין )בצירוף הכתבות 
הנחמדות(. אני מקווה מאד שלא! אנחנו, בכל מקרה, תמיד נשמח לבקר אתכם בביתכם 
)ללגום כוס קפה על אדמת תלל הכבושה או להציץ בכלניות אכסניא החרבה( גם אם לא 

תכבדו אותנו בביקור בביתנו. 

אתכם  להיות  לנו  כיף  כי  ככה,  למה?  מכם,  לשמוע  שמחנו  מאד  מאד  יהיה,  שלא  איך 
שהיה  שמחתי  ועוד  רחוקים.  כשאנחנו  גם  עלינו  חושבים  אתם  שלפעמים  לדעת  וכיף 

לכם חשוב לטרוח להביע עמדתכם האידיאולוגית 
וגם  בפנינו, גם אם אין היא זהה בדיוק לעמדתנו, 
אם לא קיוויתם לגרום בכך שננטוש את אמונתנו 

ואת ביתנו. 

בלי להיות גרפולוג או מומחה לאישיות, היה ניכר 
יוצאים מהלב, וכל מה שיוצא  שהדברים המובעים 
אמונה,  להט  מתוך  פנימי,  שכנוע  מתוך  מהלב 

מתוך אידאליזם - חשוב הוא בעיני. 

מילה  ש״כל  אופן  בשום  להסכים  אוכל  לא  אמנם 
ההיפך  בעיני  מיותר...״,  בחדשות  לכתוב  מעבר 
בעיני  שווה  ידכם  הקטן בכתב  הפתק  הנכון.  הוא 
אמת  של  קורטוב  מגמתיים.  מאמרים  מאלף  יותר 
טון  מאלף  יותר  שוקל  המעמקים  מן  הפורצת 

דמגוגיה מסוגננת. 

ואחרי הקריאה, תהיתי: האם אשיב לכם כגמולכם. 
האם אשיב כלל. באמת, באמת אינני מסוגל, הרי עולמי הרוחני הרבה פחות ודאי ומוחלט 
משלכם. עמדתכם הברורה כל כך ללא ספקות ולבטים, כל כך קל להחזיק בה, כל כך 

מוצק ואיתן. כמה מוצלח בוודאי החינוך אצלכם בגדריו הבהירים והחד משמעיים. 

לא, אינני מקנא בדיוק, אני רק בספק אם הסערות והטלטלות הרוחניות שעוברות עלי, 
עלינו, תמצאנה אוזן קשבת. ואע״פ כן. פטור בלא כלום, אי אפשר. וגמרתי אומר לרשום 
המכפלה, בשירת  מערת  מול  אל  דום,  שעמדנו  בי בשעה  שחלפו  הגיגים  כמה  בקיצור 

ההמנון הלאומי. 

״התקווה״. זאת,  מ  היהודי״  ״הנפש  את  להוציא  החינוך מבקש  הנאמן במשרד  נציגכם 
ובגדול מסתתרת מגמה אחרת:  ומצומצמת בהיקפה, אבל בכמוס  אמנם, מגמה גלויה 

להוציא את התקווה מהנפש היהודית. 

המגמה הראשונה תוכתר בהצלחה, לפחות לשעה, אצל חלקים גדולים מהאומה הביטוי 
״עם נבחר״ מריח מגזענות. מאמץ כביר מרוכז, היום, בטשטוש והכחדה של כל סממן 

המייחד ומאפיין את האומה הישראלית, בייחודה לעומת שאר עמי תבל. 

תרבות חילונית, גויית ביסודה, המוחקת כל זכר של קדושה, של שם ה׳ ותורתו, של ״עם 
סגולה״, תקום על חורבותיה של התרבות המסורתית העתיקה שאבד עליה כלח. יוותרו 
משובחת,  עתיקה  כספרות  תנ״ך  והיודאיקה,  היהודי  מהפולקלור  שרידים  כמה  בוודאי 
עם כמה גרגירים של מוסר אוניברסלי מספרי ישעיהו ותהילים. תישאר, כמובן, השפה 

- בקושי. 

איזמים  כמה  )ועוד  אמריקה  נוסח  ליברליזם  הומניזם,  הפלורליזם,  יהיה  המרכזי  הקו 
והכל  )בעברית(  חקויות  מערבית  וספרות  אומנות  נאות(  עברי  לתרגום  זכו  לא  שעוד 
מטובל בקורטוב מוסר נוצרי חיוור. לסיכום: תקום בארץ ישראל, אחרי אלפי שנות גלות 
וסבל, האוטופיה המקווה. מדינונת דמוקרטית חילונית המבטיחה חירויות הפרט ושוויון 

הזדמנויות. השאיפה העיקרית - רווח כלכלי. מירב האושר למירב בני האדם. 

זהו, פחות או יותר, המצע המדיני המשותף של מר״צ - אש״ף. )להבדיל, אצל מר״צ זה 
באמת. אצל אש״ף זה תחנת ביניים קצרה(. במילה אחת: ארה״ב סוג ב׳ )במקרה הטוב(. 
איזה ערכים יתפסו מקום בראש מערכת החינוך? שר החינוך: ״אי שימוש בסמים, שמירה 

מתאונות דרכים וחינוך ליחסי מין בטוחים״. )ציטוט מראיון ברדיו עם השר רובינשטיין(.

במדינה הקסומה הזאת אין צורך בהבחנה בין עם לעם ובין גזע לגזע. ה״נפש יהודי״ תהיה 
אך למותר ולמעמסה ותעלם מאליה. ואם כבר, 
בינינו  כי  מיותרת,  קצת  צופיה״  לציון  ״עין  גם 
אנג׳לס,  ללוס  ירושלים  בין  מה  לציטוט(  )לא 
נוציא  לא  ולמה  יהודי.  נפש  בו  שאין  בעולם 
הרי  חופשי״  ״עם   - הביטוי המרגיז ההוא  את 
בשוויון המיוחל יש מקום לכמה עמים חופשיים 

או אפילו בליל עמים כמו באמריקה. 

קנאה גזענית על גבולות העם, פחות מובנת 
בגבולות  פנטית  מדבקות  רציונלית,  ופחות 
ארץ. בהונג קונג )או בלאס ואגס( של המזרח 
- טכנולוגית  כלכלית  אימפריה  התיכון תקום 
בתרבות  ומשופעת  ידע  עתירת  לאומית  רב 
מדינת  מודרנית(.  פוסט   - )פוסט  עכשווית 

שלום קוסמופוליטית ששמה ______. 

לה?  קוראים  איך  משנה  זה  מה  אבל, בעצם, 
האם זה חלום? אגדה? לא. אם תרצו, אפשר 
עם   )YUPPY( ״יופית״  למדינה  שתהפך  ישראל,  מדינת  של  הביילינזציה  את  להשלים 

בירתה הנצחית ביילינה קפיטולינה. 

אם תרצו, אפשר ואפשר להוציא מהתקווה את ה״נפש יהודי הומיה״ לפחות, לשעה. הרי 
תנועות משיחיות אוטופיניות חסרות בסיס מצליחות מדי פעם, לעלות על הבמה העולמית 

לרגעי זהר אחדים. 

אבל השאלה היא אחרת. המגמה השניה, הגדולה הכמוסה - להוציא את התקווה, או מוטב, 
האמונה, מה״נפש יהודי הומיה״ האם גם היא תצלח? האם התקווה בת שנות אלפיים, או 

בעצם האמונה והיחול של קרוב לארבעת אלפים שנה - האם היא תכחד ותעלם? 

האם היא תכחד ותעלם, האמונה בישראל כעם ה׳ כצבור אנושי גדול, שענינו ״לשמור את 
דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט״ כ ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״ שביחודו האלוקי חיה תביעה 
מוסרית רמה ״להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה 

לחיי חופש מלאי הוד ועדן, באור האידיאה האלוקית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו״.

״וכל זה, דווקא על ידי הכרת היתרון האלוקי שלו ועל ידי נאמנות לעצמיותו היותר שורשי״ 
)מכתבי הראי״ה קוק(

האם אמנם הקיץ הקץ על אמונה זו? האם הנפש היהודית המתגלגלת מדורי דורות בנבכי 
ההיסתוריה, עולה ויורדת, משתוקקת ומושפלת, הומה ומתפללת לאביה שבשמים להחזרת 
והצמחת קרן מלכות בית דוד,  ירושלים  לבנין  נבואתו כבימי קדם,  לציון, לחידוש  שכינתו 
לבנין בית המקדש ולהשבת עבודת האצילות העליונה לתוכו )קטעים מתוך התפילה שעם 

ישראל מתפלל זה אלפי שנים( - האם הנפש הזאת נושמת נשימותיה האחרונות? 

אלי הורביץ 
מכתב שכתב אלי לבת דודתו. ד׳ אייר תשנ״ה

ציונות, שלום ואהבה

היובש  ממחנק  לשחררה   - יהודית  נשמה  כל  להחיות  שאיפתה  את  תגנוז  היא  האם 
והקטנות הרוחנית על מנת שתוכל ״לחיות חיים אין סופיים בגבולות הזמן והמקום״ באור 
בים  ויטבעו  הטלוויזיה  מרקע  מול  אל  יתמסמסו  באמת  אלה,  וכל  האלוקית?  המצווה 

השגשוג והשפע המודרני? 

השאלות הללו, כפי שאולי ניחשתם, הנן רטוריות. כאן, בחברון, מקום ראשית ההמיה של 
הנפש היהודית, השאלות הללו, הם אפילו קצת מגוחכות. הברית האלוקית הכרותה בין 
העם והארץ, שהצמיחה את הנפש היהודית המופלאה הזאת, הטובה ומטיבה, הדורשת 
טוב באמת לכל האדם - ברית זאת לא פגה ולא הוקלשה במשהו מאז דרכו כאן רגלי 

אבותינו הראשונים. 

ומלאי  עז  מלאי  כבירים,  רצונות  קדם,  כבימי  היום,  מנביע  לארצו  העם  בין  החיים  קשר 
עדינות בעם כולו. והקשר הזה, והרצונות האלה, וכל העליליה העוברת על הארץ הזאת, 
או לסיעה  איננו שייך לדור אחד  והנפלא,  ועל העם הזה המסובך  הנחמדת, המיוסרת, 

אחת. עמוק עמוק מי ידענו.

וכמה לבטים והיסוסים ותהיות פוקדים כל אזרח מישראל המחפש את דרכו באמת, לפעל 
ולהתפעל, ליצור ולהזרם בנהר הגועש של תחיית האומה ועצמאותה. 

נסחפתי. אני מתנצל. לא בכוונה. באמת, אין משנתי סדורה. קל יותר, הרבה יותר, 
בעולם הפשוט של ״בצלם״. בלי ספקות בלי לבטים. 

יכול לדבר ולהקשיב, לחקור ולדרוש, בלי סוף. אבל להגיד את תורתי בשעה  ואני? אני 
שאני עומד על רגל אחת )או במאמר אחד או שניים( - למידה זו לא הגעתי. 

הנציגים  שאנחנו  אחר,  עם  של  הכיבוש  עם  להשלים  יכולים  שאינכם  כתבתם 
אחר,  עם  לכבוש  יצאנו  ואני  )דבי(  שדינה  בשעה  אבוש  ולא  אודה  בו.  הבולטים 
נועצו כשנעשינו  לא  לדייק, גם בנו  ואם  ולא בקשנו השלמתכם.  נועצנו בכם  לא 

הכובשים הארורים, נציגי העוול והדיכוי.

הכתבת החמודה מצהירה שאין צורך לבדוק או לברר, גם בלי זה, ברור לה בעולם הברור 
שלה, שכל מה שנעשה בשטחים הכבושים על ידי המתנחלים )ימ״ש( ברשע ועוול יסודו. 

כל בדיקה או מחשבה או התענינות יכולה רק להפריע. 

ובכן, לא אפריע את מנוחתה, וגם לא את מנוחתכם, אחי. 

אבל מה אומר? בעולם המעורפל והמורכב שלי )של העולם( אני מרשה לעצמי לשאול: אולי, 
רק אולי, הדברים הם טיפ טיפה, רק טיפה טיפה יותר מורכבים, וטיפ טיפה פחות פשטניים?

על כל פנים, בזה אני עוסק 24 שעות ביום. לא. לא בכיבוש עם אחר, אלא בנסיון להעמיק, 
בלא משוא פנים, בלא דעות קדומות, ובלא קטנות מוחין בתורה. בתורת ישראל שהיא תורת 
ה׳ ותורת חיים גם יחד. ללמוד וללמד, לשמור, ולעשות. והמשימה, משימת המשימות, רבת 
הצפיות ורבת האכזבות - חינוך, חינוך להתמודדות מוסרית. חינוך לחיפוש בלתי נלאה 

לערכים, משמעות. חינוך לדרישת צדק ומשפט אמיתיים. 

תמיד  אבל   - ומייאשת  מתסכלת  לפעמים  ומתישה,  שוחקת  לפעמים  קשה,  העבודה 
והמתחים בין הרצון למימוש  מציבה שאלות, ספקות, תהיות. איך מגשרים על הפערים 
שבתרבות  והשליליים  החיוביים  הצדדים  בין  הציבורית,  בעשיה  להשתלב  והרצון  עצמי 

המודרנית, בין האחווה והשנאה שבעם, ועוד ועוד ועוד. 

והטלטלות  צמאון.  מלא  חיוניות,  מלא  מלא,  הנוער,  אנחנו(,  לא  כבר  )זה  הצעיר  הדור 
הלאומיות, הבטחוניות, הפוליטיות והמוסריות, המסעירות את כולנו, המזעזעות כל מיני 
תפיסות מסורתיות - שני הגורמים הללו, כל אחד לחוד, ובוודאי שניהם יחד, לא נותנים 

מנוח, גם לא לרגע, לקפוא על השמרים.

ANYHOW, אני מוכרח לסיים. אבל אני חייב, חייב להבהיר: ״חוטים שקשרו אותי בעבר 
הרחוק לשמאל, חוטים של משפחה ישירה או נספחת, חוטים של חינוך משותף ואחוות 
נעורים - לא נפרמו ולא נמחקו״. לא ״העמדתי קיר חסום ביני לבין ידידי, ששתינו מאותו 

המעיין הרוחני.״ - פרפרזה מהופכת של הכתבה השניה ששלחתם. 

ואני מאד מאד מקווה ש״החברים הקשים והעקרביים״ שלכם כלומר ״המתנחלים״ אנשי 
״הכיבוש והדכוי״ האכזרים והמרושעים - לא יביאו אתכם לפירוד הלבבות הנורא שפקד 

את הכתבת האומללה. 

ואיך אסיים? במאמר עתונאי של משה שמיר או שמואל שניצר? אולי איזה ראיון עם אריק 
שרון או גאולה כהן? לא. זה לא הסטייל שלי. 

אסיר את האבק מעל קטע קטן מספר ה״אורות״ של הראי״ה קוק - קטע שנכתב לפני 
כשבעים שנה: ״מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל במהלך תחיית 
האומה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, 
נשאים  לאידיאלים  אין בהם חפץ. השאיפה  ימים אשר תאמר  ויבאו  תקטין את הנשמה 
וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. עד אשר יבא סער ויהפך מהפיכה, ויראה אז 
בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור ה׳ ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, 

שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כחותיהם.״ )אורות עמ׳ מז׳(. 

ואסיים באמת בברכת החג, שנזכה כולנו כולנו בעצמאות המיוחלת. יום עצמאות שמח. 

באהבה, 

אלי ודינה )הכובשים(

בת שבע )המאושרת(, צבי )המבואס(, נחמה )הסוערת( ושולמית )השלווה(

ציונות, שלום ואהבה
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האם אני משוגעת? האם לגדל משפחה בביתנו בקרית ארבע זהו טירוף?

דינה )דבי( הורביץ
מכתב לעפרה, בת דודה של אלי מקיבוץ חולתה

לעפרה שלום, 

אלון  עץ  של  שמש(  )מנוקד  צל  תחת  ירוק,  בדשא  כעת  יושבת  עצמי  את  מוצאת  אני 
)נדמה לי(, משקיפה על כל ירושלים ושיפוליה ומולי השער המחוספס של הכנסת )נראה 
כאותיות סיניות(. כן הגעתי גם אני להפגנת היישובים בגן הורדים. יושבת רחוקה מכולם 

וכותבת אליכם. 

בזמן האחרון אני ב״שופינג״ של קריאת ספריו של עמוס עוז. לאחרונה קראתי ״קופסה 
שחורה״ שהוא מורכב כולו ממכתבים, אולי מזה בא לי ההשראה? בכל אופן, יש לי צורך 
וקריאות שמשכנעים את המשוכנעים,  ומהסיסמאות  כעת להתנתק מכל ההמולה כאן 

ולערוך איזשהו חשבון לפניכם. 

בתור אדם פרטי - ואני כאדם פרטי כולי אמא ורעיה - האם אני משוגעת? האם לגדל 
משפחה בביתנו בקרית ארבע זהו טירוף? האם אני מסכנת את משפחתי? כלומר )בסגנון 
לי ביותר למען האידיאלים שלי? האם  התקשורת(, האם אני מוכנה להקריב את היקר 
אנחנו באמת פלנטה אחרת? אלף פעם אני שואלת את עצמי את השאלות האלה. איפה 

הפער? איפה הסתירה?

ואם אתם חושבים על הדרך ה״מסוכנת״, אשיב: הדרך לפעמים היא לא נעימה, אבנים 
זה לרגע מבהיל, מטרד, דבר שבהחלט מתייחסים אליו ומתגוננים מפניו, אבל לא הייתי 

באמת מכנה מצב שלעיתים )בעיקר בלילה( נזרקים עלינו אבנים, כמסוכנת. 

עם כל ה״ההשתפכות״ של קודם לא הייתי לשניה מסכימה להכניס שיער אחד מראש 
ורכרוכית כמוני?!(  )ועוד פחדנית  - בתור אמא, איך אפשר בכלל?  אחד מילדי בסכנה 
אלא מה, אם יורד גשם שיטפון והכביש חלק, נוסעים לאט לאט, מפעילים וישרים וסוטים 
הצידה לעת הצורך. אם נזרקים אבנים, מתקינים חלונות מוגנים, נוסעים עם נשק, נוסעים 
לאט, סוטים הצידה ומזעיקים עזרה במידת הצורך. נזהרים וחיים - בדיוק כמו כל אחד 

אחר. כך נראה לי. 

כשהולכים לים לוקחים גלגל הצלה, שוחים בקרבת המציל, רק בדגל לבן, ורק מי שיודע 
לשחות, והשאר בהשגחה מתמדת. לא נמנעים מלשחות, כך נדמה לי. וכך אנחנו מנהלים 
את חיינו, בשיקול דעת וזהירות שלא מפיגה מאיתנו את הצימאון לחיות את החיים בכל 

מילואם, בכל מלוא מובן המילה. 

כל זה במישור הפרטי )לא לאומי(, אבל משום מה היה לי חשוב לתאר, כי כשנזרקים אליי 
)לא מכם!( משפטים כמו ״את חיה בחלום ובהזיה, מנותקת מן המציאות והראיה: שאת 
מסכנת את משפחתך למען אמונתך״, איפה? במה? אני?! אני מרגישה דווקא די נורמלית 

)בדרך כלל( ושפויה. מסובך ונדוש יותר להסביר את עצמי / עצמנו האנשים...

ציונות, שלום ואהבה

עבודה,  לענייני  לחברון  לבוא  מפסיק  אני  שאם  לי  תבטיח  אם 
אתם תעזבו את חברון, אני מפסיק להגיע.

הרב אלי הורביץ

רווחי  שיותר  גילו  הם  אבל  נעליים  מייצרים  היו  שפעם  קיבוץ  בצפון,  מקיבוץ  דוד  בן  לי  יש 
שערבים בחברון ייצרו את הנעליים והקיבוץ ימכור אותם כמותג שלו.

כחלק מעבודתו, הבן דוד בא לחברון כל שבוע, אבל לקרית ארבע הוא לא נכנס כעקרון 
אידאולוגי. הוא לא בא לבקר אותי אף פעם. 

פעם אחת הוא בא אחרי שגיליתי באקראי שהוא כל שבוע בחברון וכעסתי עליו מאוד שהוא 
לא בא לבקר. אמרתי אתה חייב לבוא לקרית ארבע, אז הוא הגיע לשער של 
קרית ארבע עם הערבי שלו אבל לא נתנו לערבי להיכנס כי לא היה לו אישור 

בטחוני. הבן דוד התקשר ואמר אם הוא לא נכנס, גם אני לא נכנס. 

הסברתי לו פעם שביחס למצווה של ליישב כל מקום ומקום בארץ ישראל יש 
בזה הסתייגות, אם זה מקום מסוכן פטורים מהמצווה, אבל הקריטריון של מסוכן זה, אם 

אדם לא יכול להיכנס לשם בענייני פרנסה משום שזה מסוכן.

הסברתי לו שבזכותו התבררה ההלכה שיש חיוב ליישב גם את חברון. אי אפשר לחשוד בו 
שהוא בא מסיבות תנ״כיות לאומיות, הוא בא בענייני פרנסה.

הבן דוד אמר לי ״תאמין לי, אם תבטיח לי שתעזבו את חברון אם אני מפסיק לבוא חברון – 
אני עוזב, אני מוכן למסור את הנפש גם על זה״.

תפסתי פינה קטנה כהה ואמרתי ״זו תמונה כל כך מכוערת״

הרב אלי הורביץ

עשיתי פעם תרגיל זה לא הצליח. הייתי אצל הקרובים שלי בקיבוץ, מקום שגדלתי, והתחיל 
איזה ויכוח סוער ורגיל בענייני ארץ ישראל והתקופה. כל אחד כבר הכיר את הטקסט, לא 
היה צריך להתאמן. זה נמאס כבר. כמה פעמים אפשר לחזור על אותו דבר. חשבתי על 

יותר  רעיון מקורי, חשבתי שצריך להתאמץ להכריח אותם להסתכל במבט 
׳כאן ועכשיו׳, אלא להסתכל  יותר דורותי. לא להסתכל על הכל מצד  רחב, 
במבט של 100 שנה, 2,000 שנה, 4,000 שנה אחורה. לראות את המכלול. 

ברור שאם אני אגיד דבר כזה זה לא יעבור. 

נכנסנו, לחצנו ידיים, בדיוק הייתה תלויה על הקיר תמונה חדשה שהדוד שלי הצייר צייר. 
ניגשתי אל התמונה כמתבונן לפי תומו, תפסתי פינה קטנה כהה ואמרתי ״אני לא יודע 
מה, זו תמונה כל כך מכוערת, לא רואים שום הרמוניה, תסתכלו זה ממש מכוער, יש שם 

איזה שחור וסגול וחום ואיזה ירוק שאין לו שום משמעות שם״

את  עושה  הייתי  לא  היה  הוא  אם  היה,  לא  עצמו  הדוד  מעליב.  זה גם  התעצבנו,  ממש 
זה. הבעל של הבת דודה אמר לי ״מה אתה עומד שם על יד התמונה, תסתכל מכאן על כל 
התמונה״. אמרתי לו ״אני רוצה להסתכל מפה, זה מכוער, זה מגעיל״. הבת דודה מתעצבנת 

״תעמוד פה שתראה את כל התמונה״.

אמרתי לקרוב: ״שישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, תסתכל על כל התמונה. מאיפה 
מקום  מתחיל?  זה  מהרצל  מאתמול?  מהיום?  ישראל?  עם  של  התמונה  מתחילה 

המדינה? ממייבשי הביצות בחדרה? בגלות? בסופות בנגב? בפוגרומים 
בקישינייב? מאיפה זה מתחיל ההיסטוריה שלנו?״

הקרוב השיב ״מה אתה מדבר איתי על פרה-היסטוריה, אף אחד לא יודע מה 
בדיוק היה שם ובכלל זה מה שאתה רוצה, את דוד המלך?

נגיד שזו תמונה יפה מאוד, נגיד שגם הירוק הזה בתוך השחור יש לזה משמעות. כשאתה 
עומד מרחוק ורואה את כל התמונה זה פלאי פלאים.

השקר הוא להתמקד ולהתמסר לחלקיק קטן של התמונה, ולראות בו את חזות הכל. זה לא שקר 
זה חלק, אבל הסתכלות על חלק מהתמונה תמיד מובילה למשהו שאין לו שום קשר, שום מובן.

אמת זה מא עד תו )כל הפרספקטיבה( עם מ יציב שיש לו בסיס רחב באמצע.

ציונות, שלום ואהבה

https://www.youtube.com/embed/_cQj8vXIpOI?rel=0&start=10690
https://www.youtube.com/embed/oAkinNHmJJ0?rel=0&start=17053
https://www.youtube.com/embed/ZpboEVNn-qw?rel=0&start=4556
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ולא אבדה תקוותנו. גם לא תאבד. כי יאוש מהסוג המשתק ומנוון נעדר מהלקסיקון הלאומי שלנו.

מהשקפת  תיגזר  התשובה  המיוחדות.  תכונותיה  עם  הילדות  לתקופת  עצמי  ערך  שיש 
עולמו של השואל. אם הקיומיות היא הציר סביבו החיים נסובים, קיומיות פיזית-כלכלית, 
או קיומיות מעודנת, יצירתית-אמנותית. ברור שאין לילדות זכות קיום מצד עצמה, שהרי 
אין הילד עובד ומפרנס, גם לא יוצר ומפתח. הילד הוא חומר גלם שאפשר להפכו על ידי 
ויעיל. אבל אם החיים נערכים לפי הטוהר שבהם, לפי הטוב,  החינוך לכלי מעשה חזק 
ואולי אף  החסד והתום הנמסך בקרבם - אז תוכר הילדות כתקופה יקרה מצד עצמה 
והטוהר  הטוב  את  לבסס  עניינם  החיים  המשך  שכל  עד  החיים,  שבתקופות  המעולה 

הילדותי. 

מיומנויות  לילד חכמה, פקחות,  להקנות  הוא  החינוך  הזה, תפקיד  פי המודל  על 
הפרי  היקרים.  הילדות  יסודות  ופיתוח  שימור  כדי  תוך  אישית,  ועצמה 
המבוקש של חינוך כזה יהיה אדם מבוגר שיסודות הילדות המשובחים 
יאירו בו מתוך גדלות ושיקול דעת. במילים אחרות - השורשים עצמם 

של הילדות יופיעו כענפים, עלים, פרחים, ופירות של הבגרות. 

לחינוך  ביחס  הוא  כן  הפרט,  בחינוך  המודלים  שני  כחקירת 
הקיומיות  על  מיוסד  הקיבוציים  חייה  שחפץ  אומה,  הכלל. 
רוח  לה  תתוסף  אם  וכלכלה, גם  לבטחון  הדאגה  על  לבדה, 
חזות  תראה  כזאת  אומה  ומפותח,  נאור  ותרבותי  אסתטי 
הכל בהשתלבותה במערכות הבינלאומיות על כל מרכיביהן 
ימיה  והתרבותי.  הפיזי  קיומה  יובטח  שבכך  )ותחרויותיהן(, 
הראשונים, ימי ילדות והתרקמות, יהיו אולי נושא לנוסטלגיה 
להפריע,  רק  יוכלו  מדיניות  משפיע  כגורם  אבל  ופולקלור, 
על  העבר,  על  התרפקות  לה.  ירווח  מתודעתה  ובמחיקתם 
אדמת המולדת, אמונות קמאיות, וחוויות הילדות יחשבו גורם 

ריאקציוני מזיק. 

לעומת זאת, אומה שנקודת חייה הפנימית היא השאיפה המוסרית 
הרדיקלית, האידאליזם היותר טהור, אומה שמוצאת בילדותה את 
ההתגלמויות היותר שלמות ומזהירות של צלם אלוקים שבאדם, יחסה 
התוודעות  מבחינתה,  לחלוטין.  שונה  יהיה  שלה,  הילדות  לימי  לעברה, 
אל עצמיותה, לעולם לא תהיה מנותקת משורשיה הראשוניים. גם היא תהיה 
מעורבת בכל העשייה העולמית, בפיתוח המדעי והכלכלי, ביצירה האסטתית, בהתקדמות 
ההגותית והאתית, אבל בכל אלה לא תתכחש לעצמיותה המקורית. אדרבא, כל החידוש 
והפיתוח העולמי יופנמו אצלה בשמחה, שעל ידם תוציא אל הפועל את נקודת הראשית 

הייחודית שלה ביתר שכלול ותעצומה. 

החרבות  כיתות  של  האוניברסלי  השלום  חזון  שבישר  ה״קוסמופוליטי״,  הנביא  ישעיהו, 
והדרך היא הצו  והחניתות למזמרות, התווה גם את הדרך ליעד הנשגב ההוא,  לאתים 

החינוכי העליון לעם ישראל - השמדת הערצב. 

ציונות, שלום ואהבה

״מה גדלו מעשיך ה׳, מאד עמקו מחשבותיך. 
איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב. 

ויציצו כל פעלי און. להשמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם ה׳. )תהילים ל״ב(

בס״ד, כ״ב טבת תשנ״ו )1996(

אסכולות,  שיטות,  אנשים.  רק  לא  און.  פועלי  הצצת  רשעים,  פריחת  של  נוראה  שעה 
נורמות ציבוריות, הלכי רוח. והעם מזועזע, נבוך, כועס, כואב. ובאין מעמד איתן, קמים 
שועלים קטנים ומחבלים בכרם חמד בית ישראל. אלה ישבחו את המתועב מכל, ואלה 

יעוטו על כל טיפת דם ויהפכוה להון פוליטי עוד טרם תיבש. 

איש בער לא ידע פשר דבר וכסיל לא יבין לאן הדברים מגיעים. וההכרח דוחף לתו ר אחר 
עומק המחשבה האלוקית שבזה, והיא אמנם גלויה בדברי המשורר: ״להשמדם עדי עד״. 
בתהליך התרקמותנו לעם - תהליך מיוסר, שכל שירי עליצותו לא ישכיחו כאביו, תהליך 
מופלא, שכל נהרי הציניות לא ישכיחו הודו - בתהליך זה חברו וחוברים יחד כוחות וזרמים 
מעברים שונים. כוחות בריאים התורמים לעיצוב דיוקן לאומי מלא ורענן, וגם זרמים סמויים 

ובורות המשבשים בחשאי  עכורים של מוסר מקולקל, אמונות מבולבלות, רדידות 
את צמיחתנו הנורמלית. 

ויש שהזרמים הללו מתרכזים באפיק צר, וברגע הסתורי נורא פורצים מעל 
פני השטח, וגודל סיאובם וכיעורם מזעזע את אושיות הבניין כולו. והזעזוע 

הוא גדול, עמוק ואמיתי. אין אדם ואין עם נתפס על שעת דחקו וצערו. 
הזעם ההמום הפנימי, תחושת האבדן והחלל, הופכים בן רגע לחיצי 
מחסומיהן,  פורצות  מודחקות,  ישנות,  טינות  אחים.  שנאת  של  רעל 

ואויר הארץ מזדהם. 

המשתק  )מהסוג  ״ייאוש״  כי  תאבד,  לא  גם  תקוותנו.  אבדה  ולא 
לרתום  לב:  נבוני  ומשימת  שלנו.  הלאומי  מהלקסיקון  נעדר  ומנוון( 
לכוונה  נחוצה,  היותר  למשימה  ומתפרצת  הגועשת  האנרגיה  את 

האלוקית: ״להשמדם עדי עד״. 

לא השמדת האנשים הרשעים, לזה נוצרו מערכות משפט ומשטרה 
שאפשר לתת בהם אמון. בוודאי לא השמדת ציבורים וסקטורים שלמים 

שבעם על ידי עט טבול בארס האיבה, לזה נוצרו רעת לב האדם ונטיותיו 
ועקמומיות הלב,  החייתיות הפרימיטיביות, אלא השמדת קטנות המוחין 

ההשכלה הגסה והמוסר הרופס.

המשימה היא לשיר שיר חדש, על ידי מחיקת עולמות השקר והזיוף המפרידים בין 
אח לאח, סילוק המחיצות המלאכותיות המשביתות את הרמוניית החיים הישראליים. 

הכחדת אסכולות ונורמות והלכי רוח המבאישים את נעם חיינו ומביאים לקמילה, פרחי 
יצירותינו. לבנות יסודות מוצקים חדשים )או חשיפת יסודות עתיקים(, יסודות המאפשרים 
בניה משותפת, מחודשת. בניין אחד של עם אחד, שמוצקות אחדותו תתפאר דווקא על ידי 

רבבות גווניו השונים כרבבות עם בית ישראל.

ליסודות  ביחס  פשוטים,  דברים  ולאמר  החקלאית,  מהמטפורה  לצאת  יש  ראשית, 
החינוך, הפרטי והכללי. 

״על הילדות תיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחס לחינוך. אם היא רק כמו הכשר 
לאישות )לבגרות(, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה״ )דרשת הראי״ה קוק מאמר ע׳ 230(

תקופת הילדות, שרשי החיים האינדיבידואליים, היא תקופה של ערבוביה. מחד, פגישה 
בלתי אמצעית עם העולם, תום וטוהר, אמון ללא סייג, נטייה פשוטה וטבעית אל הטוב. 

ומאידך, חולשה ורכרוכיות, העדר שיקול דעת, התפרצויות אגוצנטריות וכו׳. 

האם להתייחס לילדות כהכרח ביולוגי? )שהרי אין זה פרקטי שאשה תישא ברחמה נער 
18(, שתפקיד החינוך להעבירו מן העולם במהירות האפשרית - לבגר את הילד, או  בן 

הרב אלי הורביץ 

״הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. 
הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם״ 

)ישעיהו נ״א( 

חינוך - האתגר, או ״תסמונת הערצב״

בלי קשר להשקפת עולמו של אדם, תהי זאת מטריאליסטית בעיקרה או אידאליסטית, 
תהיינה שאיפותיו החברתיות והלאומיות אשר תהיינה - ברור לכל חכם לב, שכל תמורה 
האדם  של  ההומאני  האנושי,  בחלק  שינוי  על  להתבסס  חייבת  חברתית  והתקדמות 
והחברה, החלק המייחדו משאר בעלי חיים. - התבונה, הרגש האנושי, הנטייה המוסרית, 
צריך  שבו  החומר  הם  אלה  כל   - היסתורית  מודעות  החירות,  דרישת  היצירתי,  הדחף 
להטביע צורה חדשה. ואם נדייק יותר, אלה הם צדדי החיים שבחשיפתם והעמקתם יולידו 

פנים חדשות לחברה בכללה. 

התיקון בחינוך הפונה אל העידון והפיתוח של הצדדים האנושיים בחברה )ובנוער המיוחד( 
הוא תיקון בכל, ועתיד האומה, חוסנה ושגשוגה, יעוצבו ויוכרעו בבתי האולפנא שלה. 

העבריים״  ל״מורים  ויחדו  היטב,  זאת  הכירו  הציונית  התנועה  של  המיסדים״  ״אבות 
ונשגבים לתודעה ציבורית המסוגלת לחדור  תפקיד מכריע בתרגום רעיונות מהפכניים 
וגבורה של התיישבות  יצירה  אותו למעשי  ולהניע  וליבותיהם של דור שלם  למוחותיהם 

וחירוף נפש.

מי שהעלה בדעתו שתפקיד החינוך והתרבות, במובנם העקרוני והמהפכני מוצה - באו 
לו שהתקשורת האלקטרונית  ומי שנדמה  טעותו.  על  והעמידוהו  המאורעות האחרונים 
והספרות הקלה, הפצצת החושים ברשמים קטעיים מתוזמרים היטב - שאלה כבר הפכו 
נתקף  שהיום  כמדומני,   - לאנכרוניזם  המעמיקה  הכתיבה  ואת  החי,  המדרש  בית  את 
לפחות בהרהורי ספק. אי אפשר לה, לשאיפת תחיית האומה שלא תתבסס על ערכים 
לא תדחוף  האומה,  הדיאלקטית שבתחיית  ואי אפשר שהמטוטלת  ותרבותיים,  רוחניים 

לחידוש ורענון ערכים הללו.

ביום השבעה להירצחו של ראש הממשלה רבין ז״ל, ערך הסופר א.ב. יהושע השוואה בין 
ההשקפה הימנית )דתית(, לבין ההשקפה הרוחנית השמאלית. בלשון בהירה ומכובדת 
הוא הציג את ההתרפקות על העבר, ההתדבקות בארץ מולדת, אמונות קמאיות - של 
הימין, ולעומתו, השמאל הרוחני, השואף להגשמת ערכים הומאניים, המביט קדימה אל 
ושיוויון. מיד  עתיד זוהר שבו חי האדם משוחרר מכבלי העבר, צופה אל עידן של שלום 
נצטיירו שני ציורים במוחי. מחד, שבה אותי הסופר המוכשר בקסמיו, קסמי העתיד הפתוח 
ומרנין  המאיר  כל  שבאדם,  הטוב  כל  של  המלא  למיצוי  משתוקק  איננו  מי  וכי  המאיר. 
באנושות. ובאותה עת ממש, נזדקר אל מול עיני-רוחי ציור אחר, הרבה פחות סימפטי. 

ציור של ערצב )כלב מים בלשון העם(. ערצב ארוך, שמן, אימתני. 

תחביב נעורי היה גידול פרחים, בהתמסרות גמורה, עסקתי בחשיפת מכמני עמק החולה 
הפוריה, ולא אשכח את אותו בוקר קיצי שיצאתי לבדוק ערוגת טגטס פורחת - ערוגה 
שערב קודם ראיתיה מוריקה ושופעת רעננות, והנה היא כולה כמושה ונבולה, וגם עלה 

ירוק אחד לרפואה - אין. 

הבדיקה שערכתי בעלים, בענפים, בפרחים, לא העלתה דבר. עקרתי כמה 
צמחים לבדוק מערכת שורשיהם וגם הם נמצאו תקינים, פחות או יותר, 

בדייקנות  ערצבנו  חדר  לשם  השורש,  בצוואר  הזעיר  החור  את  ראיתי  ואז 
כל  עם  התת-קרקעיים  השורשים  את  המחבר  הלשד  את  ומצץ  מפליאה, 

מערכת הצמיחה הגלויה, הענפים, העלים, והפרחים. 

בקלות, כלאחר יד, חיסל ערצב או שניים את כל הערוגה, כי אין צמיחה ואין פריחה 
ואין שגשוג ואין זוהר המחר הנכסף אם לא מתוך יניקה איתנה ואמיצה מהשורשים 

הסמויים התת-קרקעיים. 

הרב אלי הורביץ 

התרפקות על העבר לבד, געגועים נוסטלגיים לימים היפים שהיו, לשורשים ראשונים 
זהו עיסוק עקר המתנכר למהותם ותעודתם של השורשים עצמם, אבל ניסיון לבנות 
חיים רעננים ופורחים, חיי יצירה חדשה, מתוך התנתקות מהשורשים - סופו שואה, 

ומשואה - ניבול וקמילה. 

בצעירותי גזרתי מלחמה על הערצב הגשמי המפריד ומהרס. המלחמה הייתה בפיתיונות, 
רעלים ומגף דורס.

גם בערצב הרוחני - תרבותי יש להילחם. לא ברעל ולא במגף, אלא בהעמקה תבונית, 
בחדירה אל שורשי המוסר, בקביעת מסכת חינוכית שתקיף כל מרחב העטר הרוחני של 

האדם, ותמאס בשטחיות וברדידות.

ציונות, שלום ואהבה

״יסוד האומה ביחס העתיד שלה, תלוי ביסוד החינוך. כבר נודע מכל חכמי לב, כי תיקון בחינוך הוא תיקון בכל״ 
)דרשת הראייה קוק זצייל מאמרי ראי״ה ע׳ 229( 

https://www.youtube.com/embed/drKBIlUCXZc?rel=0&start=3285
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תושבי גוש דן המשיכו במסלול חייהם. נתק. ניכור... זה עוסק בשקו 
ותעניתו וזה עוסק בלקחת לו אשה – והקב״ה בורא אורו של משיח

אלי הורביץ
מכתב לנחמה בעת שהייתה בשליחות באוקראינה

לנחמתנו היקרה, 

הארץ כמרקחה, כרגיל, ומרקחה בתוך מרקחה. נסענו, אני ואמא, להפגנה מאוד גדולה 
בכיכר רבין )בתקשורת אמרו שהיו שם 150,000 איש, אפשר להכפיל בשניים( וכל הדרך 
עסקנו במצב הפנימי בקריה, הפוליטיקה המאוד לא נקיה, המאוד מפרידה ומצערת היום 
בבחירות ועוד לא ברור בעד מי נצביע, כנראה רק בקלפי נדע – אחר כך- בעד מי הצבענו.

אנחנו  הנה   – האבסורד  תחושת  ביחד,  ופתאום,  ודברנו,  באוטובוס  ואמא,  אני  נסענו, 
וושינגטון(  )ליד  דיוויד  ובקמפ  ארבע,  בקרית  איכותית  קליטה  יקדם  מי  מתפללים 
מתעמקים במי  אנחנו  האבות.  אזרח בעיר  זכות  יש  ולחמס  לאש״פ  שרק  החליטו  כבר 
מהמועמדים ילכד את תושבי הקריה לעמידה איתנה באתגרים העתידים להתחדש, וראש 

הממשלה כבר בחר )בקלות בלתי נסבלת( בערפאת ואבו אללה לשלוט בחברון. 

יש״ע, מחזה מרנין, מחזק, מעודד. כל  רוב תושבי  איש,   300,000 רבין,  והגענו לכיכר 
המפעל האדיר הזה של התיישבות, משפחות, חיים. ואז התחילו הנאומים, וכרגיל – רוח 

אין, כצאן )צאן קדושים( בלי רועה, בלי מנהיג, בלי עצמה אמיתית.

רבבות רבבות עם סטיקרים ״אנחנו הרוב״, אבל אנחנו לא הרוב, 1.5 מיליון תושבי גוש דן 
המשיכו במסלול חייהם. נתק. ניכור. ומי שמחליט את ״גורל״ העם היהודי הוא 20%-15% 
מהאוכלוסייה האזרחית הישראלית שהם תומכי חיזבאללה וחמס, ומתפללים בכל יום את 

תפילת פלסטינא – למחיקת היישות הציונית.

אבל איזה אבסורד, הנה אנחנו מתפללים ומתעמקים בסוגיות המדיניות, שלמות הארץ 
וההתיישבות, המאבק על לב העם, וצריכים לעסוק בזה בכל המרץ והכח האפשרי, בדיוק 
כמו שצריך במלוא הרצינות וכובד הראש לדאוג לבריאותה ושגשוגה החמרית והרוחנית 

של קריתנו האהובה – 

אבל הנה, ברגעים אלה ממש, בשעה שקרית ארבע כמרקחה, בשעה שאהוד ברק, תחת 
מעטה האיפול התקשורתי שלו מחלק את ירושלים ומוסר ארץ חמדה לכל מבקש, בשעה 
 – לו אשה  עוסק בלקחת  וזה  ותעניתו  עוסק בשקו  על גבוה שומר, זה  זו עצמה, גבוה 

והקב״ה בורא אורו של משיח.

איזו  לא  וזה  א-ל,  עם  לפעול  והאפשרי  הנחוץ  העמל  מכל  להתרפות  עילה  חלילה,  לא,  זה 
אילוזיה מתוקה שנשענים עליה הילדים בשעת מתוקתם, זוהי פרספקטיבה, ראיה בקנה מידה.

סליחה, הייתי צריך לרדת לישיבה ועכשיו צהריים ועוד מעט יבואו לקחת את המכתב ואין 
לי זמן להמשיך. ״במקרה״ הגענו בלימוד בישיבה לפרק יב׳ בגבורות ה׳ של המהר״ל, שם 
נפילה בונה שלב  ואיך שכל  ישראל בשעבוד מצרים  הוא מתאר את שלבי היסורים של 

בהתחדשות החיים מבפנים. מעניין איך היה מתקבל שיעור של המהר״ל במצרים. 

אנחנו צמאים לשמוע ממך. שיחות הטלפון לא ממש מספקות. ממש לא. מקווים שאת 
מוצאת אפיקים נכונים לחיוניותם השופעת.

הכל כרגיל במשפחה. צבי כרגיל מסובך... שולמית, ברגע שנגמרו הבגרויות קמה לתחיה, 
עושה לילות כימים בהכנת ספר המחזור )ועושה ימים כלילות לשעה(. אתמול נסעה לעלי 

לקשט לאסתר בלומנטל את דירת הכלולות. ובאופן כללי היא חמודה ונהדרת.

בת-7 והנכדים מזמן לא ראיתי, אבל גם הם בסדר.

זהו זה. אין זמן לאחר.

אביך האוהב ומתגעגע

אבא

נוער פעיל ומפעיל, שלטים ברחוב, ענן של מתח מרחף על הכל

דינה הורביץ
מכתב לנחמה בעת שהייתה בשליחות באוקראינה

שלום נחמה! 

איך כיף לכתוב לך כשהרגע דיברתי אתך ומחר מחרתיים מכתב זה יהיה כבר בידייך, בע״ה!

יש משהו מוזר וקשה לתפוס, מצד אחד, את כל כך רחוקה, בארץ החושך ממש )ופה כל 
נוצץ, מרענן(, ומצד שני, הרי הרגע שמעתי את קולך והתחברתי ל״מחשבה  כך מואר, 

האחרונה״ – בזמן אמת, אבל זה הרי כל ההבדל, משהו נוגע לא נוגע, רק דו-ממדי. 

את הרי שומעת את כל החדשות, התסיסה וכו׳, ואת יכולה לדמיין לעצמך איכשהו, אבל 
את לא כאן בתוכו. 

)אני מצדי מדמיינת אותך יושבת בגשם האפור של חרקוב עם ילדים דוברי רוסית רועשים 
ברקע, וריח של וודקה וסיגריות ותעשייה מתנדף באוויר, מציירת לעצמך -על פי תיאורי- 

את קישוט קרית ארבע(

תיאר  שאבא  )כפי  הכל  על  מרחף  מתח  של  ענן  ברחוב,  שלטים  ומפעיל,  פעיל  נוער 
וגם אני מצדי מלקטת ממך )כמו קבצנית גוועת מרעב ממש( פירורי סיפור,  במכתבו(, 

שביבי תמונה, זיק הבנה מן החיים היומיומיים שלך שם, בשליחותך באוקראינה.

כאן בחדר )לימוד( של אבא, עפופה ספרי קודש, עם קריאת המואזין ברקע, צחוקם של 
שולמית וחברותיה בוקע מן החדר של בת-שבע, בו הם עובדים על ספר המחזור שלהם, 

ובתוך כל זה, מתארגנות לחתונה היום של אסתר בלומנטל עם אסי מעטוף... 

והארץ  העם  על  תתפללי  הקדושה,  בעבודתך  תמשיכי  ואמצי,  חזקי  נחמה... 
ותשמרי על פרופורציות.

אוהבים ומתגעגעים מאוד ומצפים לראותך בזמן הקרוב...

כולם מוסרים דרישת שלום. 

אמא

היה  זה  במצוקה.  הייתי  המכפלה  במערת  האולפנה  לבנות  ׳התעוררות׳  ערב  לקראת 
חודש אלול ובאותו שנה הוסיפו באולפנה חידוש שהמחנכת תיתן שיעור לכיתה אחרת. 

מאוד מאוד מאוד נלחצתי והסתובבתי בבית כמו סהרורית. לא רק שאני לא מכירה את 
הבנות ואני לא יודעת מאיפה להתחיל איתם במפגש החד פעמי, לא ידעתי איך אני אעורר 

אותם? איך אני אזעזע אותם? איך אני אבוא לדבר הזה?

כל היום בלבלתי לבעלי את המוח ואמרתי לו שהוא חייב לעזור לי וקראתי על הרב אריה 
לוין וניסיתי, אבל לא הצלחתי לגבש משהו. בצהריים החלטתי שאלך לישון שיהיה לי כוח 

להיות ערה בכל אותו הלילה. ישנתי שינה עמוקה.

פתאום, לא חלום, הרגשתי שמסתכלים עלי. הרגשה ממש 
את  פותחת  אני  השינה.  מתהומות  אותי  שהוציאה  פיזית 
העיניים מתוך ההרגשה הזאת ועל הזרוע שלי, 2 סנטימטר 
מהאף שלי, היה ג׳וק ענקי, גו׳ק שחור מגעיל, מבריק, עיניים 

כאלה מבריקות, המחושים כמעט נגעו בי בפנים. 

זאת הייתה התעוררות!!!

אני נתתי צרחה שחשבו בבית שלפחות חוליית מחבלים חדרה דרך החלון. 

ואז כבר היה לי סיפור לספר לכיתה, סיפור על התעוררות. באמת התעוררתי, הלב שלי 
דפק. לא יכולתי להירגע מזה הרבה זמן, גם עכשיו שאני נזכרת בזה, אני עם צמרמורת, 

זה היה פשוט מגעיל. מתי נפגשים עם ג׳וק כזה ועוד אני.

יש לי עם הסיפור הזה בעיה. הבעיה שלי איתו שגם התרדמה וגם הבהלה, לפי דעתי, הם 
שני צדדים של אותו מצב. 

אמנם יש התעוררות אבל היא לא התעוררות טובה. איך מנתבים את הבהלה מהתעוררות 
כזו בצורה נכונה שלא תהיה משתקת? 

איך אדם מתעורר טוב? איך מצד אחד לא נישאר בתחושה של קבעון שיגרתי, ומצד שני 
לא נגיע לבהלה, פחד ודפיקות לב? מהי הדרך להתעורר טוב?

בעיה נוספת שלי עם הסיפור הזה שהוא היה טוב בזמנו לבנות כיתה ט׳, אבל היום יש לנו 
הרבה ׳ג׳וקים׳, לא חסרים מומנטים של בהלה, אנחנו מסכמים שנה של הרבה רגעים של 
דפיקות לב, הרבה מפגשים מזעזעים שלא האמנו שנוכל להמשיך הלאה מהם. הבהלה, 
כמו זו שהעירה אותי, זה לא מה שחסר לנו היום. השאלה מה אנחנו עושים עם התרדמה 

ומה עושים עם הבהלה?

אני שואלת את עצמי את השאלה הזו הרבה פעמים כבן אדם, כיהודייה, כרעייה, כעקרת 
בית, כאמא, כמחנכת. איך עושים את המעבר מהשגרה לרגע ההתעוררות וההכרה כך 

שזה יכנס לתוך הלב בצורה טובה ולא מעוותת. זאת השאלה שלי.

אני נתתי צרחה שחשבו בבית שלפחות חוליית מחבלים חדרה דרך החלון

דינה הורביץ 

ציונות, שלום ואהבה

https://www.youtube.com/embed/WJ5i0MThsXc?rel=0&start=160
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הרי ידוע ומפורסם שכל מי שמחברון ומקרית ארבע הם פאשיסטיים, שונאי אדם, שונאי גויים
אלי הורביץ

מפגשים  היו  רבין(  רצח  )אחרי  תקופה  באותה  אביב,  בתל  לימדתי  שנים  הרבה  לפני 
כזה,  עכשיו׳  ׳שלום  כמו  שמאלני  ארגון  שלם׳,  ׳דור  עם  אביב  תל  מישיבת  של בחורים 
בהתחלה זה היה ארגון שהוא קצת לא פוליטי וקצת רעיוני וזה היה מאוד מעניין ומפרה 

את המפגשים האלה. 

ארבעה מפגשים ראשונים היו בכאסח ונגמרו בכאסח. אחר כך נגמר הכאסח וכולם נהיו 
חברים והייתה התלבטות מה עושים הלאה? בדרך כלל זה ממצה את עצמו, אבל הייתה 

החלטה להמשיך במפגשים.

הוחלט שבכל פגישה, צד אחר יעביר הרצאה של שעה ואחר כך יהיה דיון של שעתיים 
שלוש. פעם אחת דיברתי שם על אברהם אבינו ודיברתי על האישיות המתרחבת שלו, 
על הכנסת האורחים שלו שהוא הכניס כל אדם, גם את אותם אנשים שנדמו לו כערבים.

באיזה שהוא שלב, כשדיברתי על הוצאה לפועל שלנו את מגמת החסד של 
אברהם אבינו ודיברתי על הערך המוסרי, היה אחד שם במפגש שקם ואמר 
שהוא חושב שאני מזויף, כי לא יכול להיות שמישהו מקרית ארבע מדבר על 
מוסר ועל אהבת האדם, זה לא יתכן בכלל, כי הרי ידוע ומפורסם שכל מי 
שמחברון ומקרית ארבע הם פאשיסטיים, שונאי אדם, שונאי גויים. הוא אמר 

״זה לא יכול להיות״. אמרתי לו ״תתפלא״.

אחר כך המשכתי בהרצאה על חברון לעומת סדום, על בניית חיים מוסריים ומלאי אהבה 
זה.  מה  יודעים  הם  עלינו״  עובד  אתה  להיות,  יכול  לא  מסריח,  כאן  ״משהו  אדם.  לכל 
בהמשך הסברתי שבכדי להוציא לפועל את המגמה המוסרית ולהיות טוב לכל האדם 

צריכה לקום אומה.

״אהההה״ תפסו אותי, ״אתה לאומי״ לאומיות זה 
ההפך ממוסריות. יצע החתול מהשק. 

הלאומיות  בעד  אתה  ברבים.  קלונך  את  גילית 
הפך  זה  שלאומיות  ומפורסם  ידוע  הישראלית. 

הטוב. 

אותם  לשכנע  בעולם  אופן  בשום  הצלחתי  לא 
שיבינו שיכולה להיות אומה שהיא שייכת אל הטוב 

והמוסר. 

בגאולת  אל  עם  לפועלים  שייך  להיות  שרוצה  מי 
מלא  ועדיין  עצמו  את  הכשיר  לא  אך  ישראל, 
ותאווה,  חושים  שיכרון  גסות,  אנוכיות,  פרטיות, 
הוא  אם  אבל  כולנו,  כמו  דרכו,  בתחילת  נמצא 
ירוץ  הוא  אז  לאומי,  להיות  יהפוך  הוא  אז  קופץ 
על הג׳בלאות ויקים ישובים ויהיה פעיל, הוא יהיה 
אל  החוץ,  אל  קרוב  יהיה  כזה  מישהו  לאומני. 

הקליפה של ישראל. 

אמריקאי  פטריוט  כמו  פטריוט,  יהיה  כזה  מישהו 
או איטלקי וזה ימלא אותו בשינאת הבריות ושנאת 
האומות. זה יהיה רחוק מכל רעיון אידיאלי ומחפץ 

השם שבזה. 

בשביל לא להיות כזה, צריך לעבור קודם במעבדה 
ולהשתחרר  הגמילה  בתחנת  לעבור  המטהרת, 
לאט  הזה.  העולם  על  מהתרפקות  מהאובססיות 
לדברים  מגיעים  מזה,  השתחררות  מתוך  לאט, 

יותר גבוהים ואידיאלים.

שם  והיה  לצרכניה  פעם  נכנס  שהוא  לי  סיפר  מורה,  מאלון  מאוד  יקר  יהודי  טוב,  חבר 
איזה קצין מילואימניק שמאלני ששירת באזור, הם התחילו לדבר והחבר ניסה בטוב טעם 
להסביר למילואימניק את כל עניין חשיבות ההתיישבות ביש״ע. הוויכוח התחיל להתלהט, 

החבר קצת איבד משלוותו הפנימית והטונים עלו ועלו לכדי ריב של ממש. 

פתאום החבר הבין שהוא לא נלחם על ארץ ישראל, על ארץ השם, על האידיאל האלוהי 
וגאולת ישראל, הוא נלחם על משהו פרטי מאוד, על הבית שלו. הוא קלט בשבריר שנייה 

שהאוריינטציה הנפשית שלו היא במקום אחר.

מי שהוא  ׳צדיק מעיקרא׳,  כזה  יש דבר  תורה,  נפש של  היא  מי שנפשו מלכתחילה  כל 
כזה - לא צריך לבוא לשיעורים שלי, הוא משוחרר מכאן ועד להודעה חדשה. אני לא יכול 
לעמוד במחיצתו בכלל, אבל מי שהוא כמוני שיודע מה זה מידותיו הפחותות של האדם, 

יכול להיות כאן. 

אני לא רואה אף אחד עוזב. יש כאלה, צדיק מעיקרא.. זה מתסכל שאנחנו לא כאלה. בואו 
נהיה אנחנו, אנחנו לא כאלה. נכון? יש לנו נטיות יצריות, מידות מגונות, אנחנו מלאי כעס, 

יצר, בלבולים רוחניים, גשמיים וחברתיים, גסות ואנוכיות. לא? זה רק אני?

ציונות, שלום ואהבה

גם אני, כמו נתן זך, רוצה לאחוז בשולי אדרתו של הרגע. לגעת בו. ברגע שבו העולם סביב 
נעצר בבת אחת. ודממה. ברגע של צלצול הטלפון המבשר. ברגע של הכותרת בעיתון 
שצועקת בשקט מחריש אוזניים. ברגע שבו הפנים הכל כך מוכרים מופקעים מתוך רשות 
היחיד והופכים לנחלת הכלל על מסך הטלוויזיה. וברגע ההוא. בשש בבוקר. יום ראשון. 
הרגע שבו הרמתי את ״ הארץ ״ מעל המפתן, והתמונה שעל השער הקפיאה לי את הדם 

והזמן נעצר. 

״רגע אחד שקט בבקשה. אנא, אני רוצה לומר דבר מה. הוא הלך ועבר על פניי. יכולתי 
לגעת בשולי אדרתו. לא נגעתי...״

הרגע שבו הרצח בקרית ארבע קיבל פנים. הפנים של הרב אלי ורעייתו דינה, פנים שזרקו 
ברחוב  הגבוהה  בישיבה  סנטר,  בדיזנגוף  שלום״  ״דור  בסניף  לפגישות  עין  בהרף  אותי 

ריינס בתל אביב, ובדירה הקטנה בקרית ארבע. 

ולרגע הייתי שוב באותה תקופה שחורה של אחרי רצח רבין, שבה התעוררנו כולנו לגלות 
בחרדה שהנה אנחנו שני עמים. שחומות האיבה, החשדנות והזעם, הולכות וגבהות בינינו 
עד למחנק. שאין הידברות. רק האשמה ושנאה. ובמאמץ לעצור את הגל העכור הזה, 
התחלנו להיפגש קבוצה ״של דור שלום״ עם קבוצה בראשות הרב אלי הורביץ והרב חיים 

גנץ ותלמידיהם. 

ישבו  כבר  וכולם  נכנסתי  איחרתי.  אני  ריינס  ברחוב  הכנסת  בבית  הראשונה  לפגישה 
במעגל, ואיש אחד עם פנים רכות וזקן מאפיר דיבר. הוא דיבר ומסביב הייתה דממה, ורק 
המשקפיים עבי הזכוכית הסגירו איזה זיק של ציניות ומשובה, שזרח מדי פעם תוך כדי 
הדיון המאוד רציני שניהל עם עצמו ואתנו על ההבדלים בין נח לאברהם, ועל למה דווקא 

אברהם זכה להיות אבי האומה ולא נח, למרות שהיה איש צדיק ותמים בדורותיו. 

ככה ראיתי אותו בפעם הראשונה. את הרב אלי. בונה את הטיעונים שלו נדבך על גבי 
נדבך. שותל רעיון שמלבלב לנגד עינינו לתוך רעיון חדש. והכל עם איזה הומור דק וקצת 

ציני, שמכסה על יכולת ניתוח אנליטית ומרתקת.

וקאמי,  אריסטו  דרך  עברו  קוק,  הרב  של  במשנתו  והסתיימו  שהתחילו  שלו,   הדברים 
היכולת  פסח,  לא  הוא  ויינינגר  ואוטו  פרויד  זיגמונד  על  וגם  ודוסטוייבסקי,  ויטגנשטיין 
שלו להביא טיעונים מתוך הוגי התרבות החילונית המערבית, הפר את האיזון שבין שני 
התבצרנו  בעצם  להידברות,  הניסיונות  שלמרות  מכיוון  מחנות,  אומרת  ואני  המחנות. 
וזה הנושא את דגל ההומניזם  איש בעמדתו. זה עם הבעלות על ארון הספרים היהודי, 

וההשכלה החילונית. 

והרב אלי, הוא הפר את המשוואה והחלוקה האוטומטית בין יהדות לאוניברסליות. הייתי 
למשמע  מעיניו  שנמלט  סרקסטי,  קצת  ואפילו  עייף,  מבט  שבב  איזה  לפעמים  קולטת 
הטיעונים שהושמעו בלהט כה רב מהצד שלנו. מבט של מי שכבר מזמן שכח את מה 
שאנחנו רק גילינו, של מי שמכיר את כל הקרעים הכי נסתרים באידאולוגיה של המחנה 
השני, של מי שאומר לעצמו חבל על הזמן, או שהם יראו בסוף את האור או שלא, ואין בידי 

לשנות דבר. 

״דור  מימי  חברים  אחד.  ועוד  אחד  עוד  ואחריו  למציאות.  אותי  החזיר  טלפון  של  צלצול 
ששנייה  ארבע,  בקרית  הרצח  להם  שגם  הידיעה.  התפרצה  יומם  לשלוות  שגם  שלום״ 
ועוד  ומחרידה.  קרובה  לממשות  אחת  הפך בבת  זר,  אחר,  לעולם  שייך  היה  עוד  קודם 

טלפון נרעש ועוד אחד, ונוסעים לירושלים להלוויה. 

ובכו על הכל  ואד, אי שם ליד המשוריינים השרופים שכבר ראו הכל  ובדרך, בבאב אל 
וניחמו על הכל, שוב נזרקתי לרגע אחר. רחוק וקרוב כאחד. רגע הכניסה לקרית ארבע 
לביקור בבית של הרב אלי ורעייתו. בשבילי הנסיעה הזאת הייתה מרגשת באופן מיוחד. 
אני, שסבא של אבא שלי קבור בבית הקברות הישן בחברון, הייתי בעיר הזאת רק פעמיים: 
פעם ראשונה כילדה קטנה אחרי ״הכיבוש״ בשפה שלי, או ״החזרה לנחלת האבות״ - 

ולתוך החדר הזה, עם כל האהבה שבו
אסתי סגל

בשפה של הרב אלי; ופעם שנייה באיזו פגישה של שלום עכשיו עם סרי נוסייבה ופייסל 
וזו הייתה פעם שלישית, ומאוד אמביוולנטית. מחד, התרגשות  חוסייני בבית מלון בעיר; 
אדירה ואיזו תחושה של חזרה לשורשים הכי עמוקים של הווייתי כיהודייה וכישראלית, 
ומאידך, קושי אידאולוגי עצום. ואז פגשנו את הרב אלי. ומה שקרן אליי מהעיניים שלו ושל 
דינה רעייתו, היה יותר חם ויותר קרוב ויותר בסיסי מכל הצהרה פוליטית שאי פעם עמדתי 

מאחוריה. זו הייתה התחושה של לחזור הביתה. 

ויותר  סמיכה  יותר  שהיא  דם  קרבת  של  אנחנו.  אחים  אנשים  של  התחושה  הייתה  זו 
חזקה מכל אמירה הומנית, צודקת ונכונה ככל שתהיה. ונכנסנו לדירה עמוסת הספרים 
שהקרינה המון חום והכנסת אורחים. הכל היה כל כך מקרב, כל כך מחבק, כל כך קשוב 
אלינו, למרות שדינה הייתה בציפייה דרוכה לטלפון מאחת הבנות שהייתה צריכה ללדת 

באותו לילה. 

ושוב אפשר היה לראות את האהבה העצומה בין שני בני הזוג המיוחד הזה. את הכבוד 
ההדדי, את ההערכה. את המבט שלה כשהוא דיבר, את הקול שלו כשציטט איזו אמירה 
שלה. כל הניואנסים הדקים והעדינים האלה, הכמעט סמויים מן העין בין בני זוג אוהבים, 
שאני, שהעיניים החילוניות שלי שמורגלות במוחצנות ובאקורדים רמים קלטו בלי לאבד 

טיפה. אני התרגשתי כל פעם מחדש לגלות. 

ולתוך החדר הזה, עם כל האהבה שבו, עם כל הכנסת האורחים, עם כל החכמה והידע; 
לתוך החדר הזה, בערב שבת קודש, פרץ המוות והרצח. והביא אותנו לרגע שבו עמדנו 
בקרב אלפים אלפים של אנשים. בדממה מוחלטת. בלילה ירושלמי קפוא. בפתח ישיבה 
בשכונת בית וגן בירושלים. קהל עצום ורב, שעמד במשך שעות בדומייה לאין קץ, לשמוע 
את נהי הרבנים, את הבכי השבור של האב, את הקינה של בן שברגע איבד את אמו ואת 

אביו, את האח השכול, ואת השקט הנורא של היגון שחיבר את כולנו. 

ועכשיו, אחרי כל התדהמה והצער והכאב, מה אפשר להגיד, מה נשאר להגיד... היה לנו 
אוצר גדול של חכמה, אנושיות ואהבה, וראו איננו עוד. תנצב״ה

ציונות, שלום ואהבה

https://www.youtube.com/embed/zZ6ZFFD8FJk?rel=0&start=31874
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ישראל, כמו כל החברים  ״אני איבדתי חבר, אתה איבדת רב, אבל עם 
האלה מתל אביב, איבדו מושיע...

ר׳ דוד טורנר

הכרתי את הרב אלי בשבו״ש בישיבת ״שבי חברון״ נכנסתי לשיעור גמרא שלו. לפי מה 
שאני זוכר, זה היה מסכת בבא קמא. 

היה לרב אלי כשרון, גם מתודי וגם דרמטי מאוד מאוד מיוחד. הרב אלי הציג בפנינו שאלה: ״אתם 
עכשיו דיינים ובא אליכם מישהו מספר שהבית שלו בוער באש והשכן שלו בכוונה מטמין את כל 

הכלים שלו. האיש שבא אליכם שואל אתכם כדיינים אם השכן צריך לשלם, לא צריך לשלם?״

כל התלמידים התפלפלו עם הרב אלי, אמרו סברות לכאן, אמרו סברות לשם, והרב אלי 
דופק על השולחן פתאום ואומר: ״שלא ירבו דיינים כמותכם בישראל. קודם כל רצים לבית 

של אותו אדם ומכבים את השריפה!״

אני הייתי בהלם, התרגלתי תמיד לסברות למדניות ופתאום אני רואה שבתוך כל הסברות, 
נכנס משהו מאוד מאוד אנושי, ותוך כדי הלימוד, הגמרא מחנכת אותנו לדרך ארץ קדמה 

לתורה. זה היה הרב אלי, כל הזמן התורה הייתה תורת חיים.

תוך כדי השיעורים בגמרא, באמונה, היה משתף אותנו עם סיפורים מהמשפחה והיה משלב 
אותנו עם הרבה תובנות של מוסר ודרך ארץ והתורה והחיים היו תמיד בחוברת אחת. הוא 

היה ממלא את החיים בתורה, בחדשנות, מלא בעומק, אבל גם מלא בכוחות חיים.

הרב אלי אהב להתעסק הרבה בנגרות ולהתעסק בצמחייה. ואוהב את החיים.

זכיתי להתלוות לרב אלי בתל אביב, הרב היה מגיע כל שבוע למפגש עם קבוצת חילוניים 
והם תמיד היו נקסמים מרוחב הדעת והטוב לב שלו. תמיד הם אמרו לו: ״אתה לא כמו 
כל הקיצונים האלה, לא כמו כל הפנטים האלה״. הרב אלי תמיד היה עונה: ״לא לא פנט, 
אני קיצוני, אני קיצוני באהבת ישראל, אני קיצוני באהבת ארץ ישראל, אני קיצוני באהבת 

הבריות״. באמת הוא היה חד מאוד ומלא. 

ראו  ותמיד  ביחד  היו  תמיד  שתמיד  דינה,  והרבנית  אלי  הרב  של  הירצחם  על  כשנודע 
אצליהם זוגיות אדירה, אמר לי הרב חיים גנץ ״אני איבדתי חבר, אתה איבדת רב, אבל 
עם ישראל, כמו כל החברים האלה מתל אביב, איבדו מושיע שהיה יכול לקחת את כולנו 

למקום גדול של תורת חיים״.

מה מאפיין את עם ישראל?

היו  לא  ׳דור שלם׳. האנשים שישבו שם  תנועת  עם  השתתפתי בעבר בסדרת מפגשים 
מסוגלים לשמוע את המילים ׳עם סגולה׳. ואף על פי כן, באחד הדיונים הוזכר העניין הזה 
- ״אני אכן מאמין שישראל הם  והכריז  ובסוף הערב קם אחד היושבים  של עם סגולה, 
עם סגולה, ואני מאמין גם שהצרפתים הם עם סגולה והאנגלים הם עם סגולה - כל עם 

והסגולה שלו״. 

שאלתי אותו - במה מתבטאת לדעתו הסגולה הישראלית? והוא ענה ״עם ישראל מתייחד 
בכך שזהו העם היחידי שאין לו סגולה, הוא מתייחד בכך שאין שום דבר שמייחד אותו. 
האומה הישראלית היא שקופה, בערך כמו מטבע הֵאירֹו - מטבע אחת שניתנת לשימוש 

בכל אירופה כולה, בלי שום מאפיין ייחודי של עם מסוים״. 

היא  יש עמים שסגולתם  אומר דבר דומה.  קוק  לו שגם הרב  עניתי  כשסיים את דבריו, 
סגולת השכל, יש עמים שסגולתם היא סגולת המוסר ומהי סגולת ישראל? כאן יש סגולה 
אחרת לגמרי. אין זו סגולה פרטית מסוימת אלא הסגולה שבשבילה נברא העולם כולו, 
יצורי הבריאה,  זהו טעם החיים להאיר את התוכן, את הטוב ואת החיות האלוהית בכל 
בכללים ובפרטים. החיות הזאת גנוזה בתורה ובמצוותיה, וזוהי המתנה המובחרת שבה 

התייחדו ישראל. זהו עיקר העיקרים.

מתוך ״בני החי״ 
לכל עם יש תכונות אופייניות נפשיות המיוחדות לו. הקדושה שבישראל איננה פוטנציאל 

שמתגלה ביחידים, אלא היא קבועה בה. 

הרב אלי הורביץ
מתוך ״ספר הלידה״

החיוך האמוני שנתן פרופורציה

סעודות  עשרות  הבית,  בניית  דרך  בישיבה,  הדרך  מתחילת  אותנו  ליוו  ודינה  אלי  הרב 
שסעדנו על שולחנם, מאות התייעצויות קטנות כגדולות שעברו דרכם ותמיד הם ציידו 
אותנו בעצה ובתושיה, דרך מעלה בניין האמונה ובניין הלימוד בישיבה ואחר כך במקומות 

אחרים. 

זכיתי ללוות את הרב אלי במשך כשנה בשיעורים שהוא היה נותן בתל אביב, הוא היה 
מעביר שיעור פרשת שבוע בביתנו לקהילת רמת אביב, ואחר כך נותן שיעור בישיבה ואחר 

כך היה הולך למפגשים עם ׳דור שלם דורש שלום׳.

הרב אלי היה מגיע לביתנו מוקדם אחרי נסיעה ארוכה ונח מעט לפני השיעור, כחצי שעה. 
בבית היה חדר אחד שבו אפשר היה לנוח, החדר של אחי שהיה בגיל ההתבגרות, היו 
בחדר כל מיני כרזות שחורות של זמרים שהיו בתחום הרוק הכבד, ואמא פחדה וחששה 

שהרב אלי ישכב בחדר כשמעליו לונגים שחורים עם גולגלות ודברים מפחידים.

הרב אלי היה שומע את החשש ומרגיע אותה והיה מחייך את החיוך המיוחד שלו. לא רק 
יכול לישון כמו שצריך, גם בהקשר של אחי,  בהקשר שלו הוא היה מרגיע אותה שהוא 

שהכל יהיה בסדר וזה שלב בחיים והכי חשוב להרבות אהבה.

הקשרים,  בהרבה  פעמים  מאוד  הרבה  ממנו  שמעתי  הזו  העצה  את  אהבה,  להרבות 
כהדרכה שלו וכעצה ששמע מרבותיו.

שתמיד  הסוגיה  על  פרופורציה  נתן  עצה,  בכל  תמיד  אותו  שליווה  הזה  האמוני  החיוך 
אתה מרגיש שהיא הרת גורל ואוי ואבוי... והחיוך נתן פרופורציה, וגם היה בחיוך ביטחון 

שהדברים ילכו לאשורם והדברים יסתדרו ואל חשש.

אוהד יונגר

ציונות, שלום ואהבה

כל שבת אני יושב עם משפחתי, לפעמים עד השעות הקטנות 
של הלילה. דנים, מתווכחים, הרוחות סוערות

דיברתי באחד המפגשים בתל אביב אחרי פינוי חברון )70% מהעיר שנמסרה לשליטה 
ערבית( ואמר לי עורך דין שמאלני )הבן של יוסי ביילין( ״אני חייב לספר לאבא עליך, הוא 
לא יודע שיש אנשים כמוך בחברון. דמוקרט, הומניסט אמיתי״. דיברנו על כל מיני דברים.

הציבור שלנו מוכפש ומושמץ. אני לא מופיע בתקשורת ויש לי סיבות טובות לכך, אבל אני 
בעד ערוצים עוקפי תקשורת, כי אז יש אפשרות לזרימה טבעית. במפגש של דור שלם 

שאל אותי כתב מ״ידיעות אחרונות״ למה אני בא למפגשים? מה יש לי מזה? 

השבתי לכתב: ״השאלה, למה אתה שואל? כל שבת אני יושב עם משפחתי, לפעמים 
עד השעות הקטנות של הלילה, דנים, מתווכחים, הרוחות סוערות. למה אתה לא כותב 

על זה כתבה?״

חופש  עם  אמיתית.  מלוכדת,  אוהבת,  משפחה   – משפחה  זה  ככה  נורמלי.  שזה  בגלל 
לחשוב ולהביע ולצעוק, אבל בלי אלימות ובלי זלזול. לפעמים אדם אומר ״אתה לא מבין 
כלום, אתה שטחי״, אבל אף פעם לא ״אתה נאצי, רשע או מחבל״, כי יש כבוד ויש אהבה 

והכרה עמוקה שאני מתכוון לטובת הקולקטיב – המשפחה, העיר, העם והאנושות.

הרב אלי הורביץ



263 262

ענק  היה  אלי  הרב  אלי.  הרב  אצל  חברון  שבי  בישיבת  א׳  בשיעור  ללמוד  זכיתי 
המחשבה הישראלית. לא הייתה דעה פילוסופית, עתיקה או חדשה, שהוא לא הכיר. 
הרב אלי ידע את הכול. הוא שלט במדעים, במיוחד במדעי הרוח, והשתמש בהם כדי 
לברר את עומקה של האמונה, בדומה לרבו הגדול הרב קוק זצ״ל. הרב אלי לימד 

אמונה וגמרא ולא ויתר על אף שיעור. 

הרב אלי היה אציל נפש, עדין ועניו מאין כמותו. אצילותו ובמיוחד אצילותה 
של הרבנית דינה ניכרו מרחוק. כשדיברת איתם הרגשת שאתה מדבר עם 
בן ובת מלך במובן הכי פשוט של המילה. הייתה להם בינהם זוגיות מופלאה, 

היינו רבים מי יזכה להתארח בסעודת ליל שבת קודש בביתם. 

סגנון הדיבור שלהם, הנחת, השלווה והעדינות איך שהם התייחסו זה לזה, היו מהדברים 
שנרשמים בלב למשך שנים ארוכות.

זה  מה  לראשונה  הבנתי  בקידוש  הצעיר,  עולמי  את  הרעיש  אלי  הרב  של  הקידוש 
באמת לקדש את יום השביעי, קידוש שבו אתה מרגיש לפתע איך השמים והארץ וכל 

הבריאה וכל האנשים מפסיקים את כל מלאכתם ומשהו אחר קורה במציאות.

הרב אלי היה נוסע, מאז עליית רבין לשלטון, לתל אביב למפגשים עם אנשים מעולמות 
אחרים, הוא ראה בכך חשיבות גדולה ולא ביטול תורה אלא קיומה, למרות שהדבר לקח 
ממנו זמן רב. הרב אלי השאיר רושם עז על המשתתפים במפגשים הללו, גם הדתיים וגם 

החילוניים.

עם  למפגשים  עבר  כך זה  ואחר  ׳מרץ׳  הנהגת  עם  הללו התחילו בתחילתם  המפגשים 
הוא  ארבע  מגוריו בקרית  מתוך  שדווקא  והראה  לשם  הגיע  אלי  הרב  שלום.  דור  אנשי 
הראה דמות של יהודי מאמין ונפלא שכולם רוצים להתחבר אליו, יהודי שלא מוותר על 
דעותיו כמלוא הנימה, עושה קידוש השם ומראה לכולם מה זה באמת איש תורה אמיתי 

שדבק בארץ ישראל.

הרב אלי ודינה גרו בקרית ארבע שנים רבות, בשלב מסוים הם החליטו לעבור לבית מרווח 
והם קנו מגרש במקום הכי יפה בגבעת הזית באפרת ובנו במשך שנים ארוכות בית גדול 
ומרשים, אך מיד לאחר פרוץ האינתיפאדה )השנייה( הם ביטלו את תוכנותיהם והודיעו 

לכולם שהם נשארים עד יום מותם בקרית ארבע, דבר שלצערנו אכן קרה.

מאז עליית רבין לשלטון, הרב אלי היה נוסע לתל אביב למפגשים 
עם אנשים מעולמות אחרים, הוא ראה בכך חשיבות גדולה.

ישראל זעירא

ציונות, שלום ואהבה

א׳ ניסן תשנ״ח
לאמא יקרה לנו,

הגעת סוף סוף למדרגת מה אני
וגם אם תקבלי עליך את היום במגב ומטאטא

הרי תדעי שמותר האדם מכל אלה
אשרי העם שככה לו

ואת אמא ביחוד
בהסירך הלוט

יהל אורך על כולנו

המשפחה האוהבת

דברי הרגעה של דינה לתלמידותיה בתקופת האינתיפאדה השנייה

אלישבע

בתחילת האינתיפאדה, תקופה שבה נרצחו יהודים בתדירות יומית. אנחנו הרגשנו כל כך 
חסרות אונים שלא רצינו לשבת בכיתה, חשנו פחד, בלבול, כאב... 

דינה הקשיבה לנו וחייכה בדרכה העדינה, ואמרה את הדברים הבאים:

ישראל בשירה  נשות  את  מרים  הובילה  סוף  ים  קריעת  נס  שלאחר  שמות  כתוב בספר 
וריקודים לכבוד ד׳ כהודיה על הנס הגדול. ״ותקח מרים... את התוף בידה ותצאנה כל 

הנשים אחריה בתופים ובמחולות״ )שמות טו, כ(.

מאיפה היו לנשים כלי נגינה? רש״י עונה: ״מובטחות היו צדקניות שבדור שה׳ עושה להם 
נסים והוציאו תופים ממצרים״.

פה ניכר כוחם העצום של הנשים האלה הן יכלו לראות מעבר לכל השכול והעבדות זמן 
טוב יותר, זמן שלום, זמן שכל אויבנו יובסו, ואנחנו נוכל לצעוד בחופשי ללא פחד. זהו חזון 
שאותו לא ראו מעודן, אבל כל כך בטוחות היו, שידעו שהסוף יהיה עצום, והוציאו איתם 

כלי נגינה.

ציונות, שלום ואהבה

https://www.youtube.com/watch?v=Tykl07uggwo
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מקווה שלא ציפיתם להדרכה בטיפול בחצ׳קונים. זה פעם ראשונה שאני מבקר בסניף 
בני עקיבא ורציתי לשתף אתכם בסיפור. פנו אליי להתייעצות הורים מודאגים לגבי בנם, 
ישראל, בן יחיד. ההורים סיפרו שכשהוא נולד נתמלא הבית אורה. ילד חמד, יפה וחייכן, 
התפתח נהדר, מלא חן, בלע את כל החינוך שחינכו אותו. אבא היה מספר לו על גדולי 
ישראל. ״פעם בשעת לילה״ סיפר האבא ״נכנסתי לחדרו של ישראל הקטן והילד איננו. 
חיפשנו עד שמצאנו אותו מתחת לספה בחדר שלמדתי בו עם חברותא״. ממשיך האב 
לתאר ״שאלתי אותו, ישראל מה אתה עושה שם? וישראל המתוק השיב אני לא ישראל, 
אותו  קיבל  ישראל  היינו בבית,  ולא  לבקר  מישהו  כשבא  אחרת,  ״פעם  הזקן״.  הלל  אני 

באדיבות הושיב אותו והגיש לו קערה עם כל טוב.״

״מבית הספר קיבלנו רק דיווחים טובים, ילד משקיע אוהב ואהוב. באסיפת הורים סיפרו 
איך ישראל רצה להציל את חברו וקיבל על עצמו אחריות על מעשה רע שהוא כלל לא 
איך שתמיד  לנו  ״השכן, כבד הרגליים, סיפר  סירחון.״  עשה, אלא חברו שהניח פצצות 

ישראל עוזר לו לסחוב את הקניות הביתה ו...״ 

האב השתתק. 

אמו של ישראל מחתה דמעה מפניה ואמרה: ״זה נגמר, הכול נגמר, כאילו שנכנס בו שד. 
הוא נעשה רגזן ושתקן, הוא יכול להסתגר בחדר ולבהות שעות בתקרה. כל מה שהיה 
חי ומעניין, כבר לא מעניין אותו. הוא, לאט לאט, הפסיק להתקדם בבית הספר, הפסיק 

ללמוד. במקום צלילי התורה – אתניקס ומוסיקה לועזית״. 

״הוא הפסיק ללכת לבית הכנסת, הפסיק להניח תפילין, הוא לא מדבר. כששואלים אותו 
׳מה מפריע לך?׳ הוא עונה ׳כלום׳ לפעמים לא עונה כלל. סיפרו לנו...״ 

האימא לא יכלה יותר לדבר. 
האבא אמר: ״ראו אותו נכנס לאיזה דיסקוטק עם בחורה... מה לעשות?״ 

מה הייתם עונים להורים?
מקסים  מאוד  היה  הוא  קטן  כשהיה  נכון,  והתקדמות.  התפתחות  ויש  סדר בעולם  יש 
ומצא חן, אבל כמה דמיונות ואשליות הוא בנה, כמה הוא למד תורה בשביל למצוא חן, 
בשביל להתבלט, בשביל מיליון סיבות, ועכשיו הוא מתבגר והוא מואס בכל הסיבות, הוא 

רוצה להיות הוא.

״מה זאת אומרת?״ שואל האבא ״כל התורה והמצוות והטוב של הילדות, זה לא הוא?״

ודאי שזה הוא כל הטוב הזה, אבל הוא חי את זה באופן מלאכותי. הוא חייב לחיות את זה 
בעצמו, בצורה גדולה ואמתית. ללמוד תורה כי זה טוב ה׳ היורד ִמן השמים, לקיים מצוות, 
לא בשביל למצוא חן, אלא בגלל הרצון העמוק להיטיב, ומתוך הכרה שכל מצווה מביאה 

ברכה ואור ונועם לעולם, וכל עבירה מביאה עצב והרס וכאב להמון יצורים.

זעקה האמא: ״אבל הוא עושה בדיוק ההפך. הוא לא לומד תורה לשמה, הוא לא עושה 
מעשי חסד לשמה. הוא עזב את הכול״.

נכון, הוא בינתיים מרגיש את המלאכותיות שבילדות והוא סולד מזה, הוא כבר לא יכול עם 
זה, הוא מוכן לחיים יותר גדולים, יותר אמיתיים. אבל הוא עדיין ילד, הוא ילדותי. הוא לא 
ילד ולא מבוגר, הוא מתבגר. את הילדות התמימה הוא נטש ואל הבגרות עדיין לא הגיע. 

וזה כואב. ויש פצעים.

״אני מתחיל להבין״ אמר האבא ״אבל מה אנחנו יכולים לעשות?״ 

את  להכיר  צריכים  אתם  להתרגז.  ולא  להתייאש  לא  צריכים  אתם  הורים,  אתם  אתם? 
האמת, לדעת שכל מה שהכרתם מהטוב שבילד הקטן - הכל הוא אמיתי, אבל הרבה 
הרבה יותר מזה. וכל ההפקרות של עכשיו, זה שרידי ילדותיות הנלחמת בלידתיות ולא 

פצעי בגרות
הרב אלי הורביץ

מתוך שיחה בסניף בני עקיבא ברחובות
 

צריך להתפעל מזה. כמו צירי לידה ואותם שיושבים על המשבר ומלווים, אוהבים ותומכים. 
לא שתומכים, חלילה, ברוע, באנוכיות ובטומאה, אבל מכירים אותם למה שהם, ענן חולף 

שמאפשר זריחה יותר ברורה של השמש.

ולמה סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה? כל זה לא היה ולא נברא, אלא משל היה. ומה 
הנמשל? מי הילד? לא הילד ישראל, אלא עם ישראל.

בראשית התחייה הלאומית העם התעורר עם המון מרץ לבנות וליישב, להילחם ולנטוע, 
לבנות את הגוף הלאומי, שירי מולדת, התלהבות אדירה ומסירות נפש. ועכשיו – יורדים 
ִמן הארץ, מזלזלים בציונות, בממלכתיות, מואסים בארץ ישאל. העיקר זה הנהנתנות של 

הרגע, האנוכיות.

ומה פשר הדבר? כל ההתלהבות הילדותית לא הייתה אמיתית. עכשיו אנחנו מפוקחים. 
הייתה  כן  הראשונה  התקופה  כל  שאדרבה,  או  הרגש.  לעומת  השכל   – השני  המהפך 
שהתלהבנו  בגלל  מאנטישמיות,  שברחנו  בגלל  לארץ  באנו  שטחית.  אבל  אמיתית, 

מתנועות לאומיות אחרות וכו׳.

הגיע עת ההתבגרות. צריך לחיות את כל הטוב הזה בצורה אמיתית, קדושה ועצמאית. 
ובינתיים, תקופת המעבר, המזלזל בכל העבר, עושה מזה גיחוך וכו׳.

מה התפקיד של הבחורים הצעירים, תופשי תורה שבדור? לא להתייאש, אלא כל הזמן 
לברר, קודם כל לעצמינו, מהו פשר אחיזתנו בארץ הזאת? לא רק סיבות בטחוניות וכו׳, 
אלא להכיר ולהעמיק בלי הרף, ובזה לחולל את המהפכה שמעבירה אל הבגרות. בינתיים, 

לסבול את הפצעים ולהתגבר עליהם.

גיל ההתבגרות

ב״בניין  האלה  המפגשים  בסדרת  להרצות  הולכת  אני  מה  על  בעלי  אותי  שאל  אתמול 
שלם״. אמרתי לו שאני מתכוונת להתמקד בגיל ההתבגרות, ואני לא יודעת מאיזה זוית 

לגשת לנושא הזה. 

גיל  לנושא  לגשת  אחת  דרך  רק  יש  מדברת?  את  מה  ״על  ואמר:  בצחוק  פרץ  בעלי 
ההתבגרות - תפילה, רק תפילה והרבה הרבה תפילה״. והאמת היא שזה נכון. 

אחרי כמה דקות של הרהור הוא אמר: ״זה מזכיר לי את קין והבל. כאשר קין קם על הבל 
להורגו, עשה בו פצעים הרבה, שלא היה יודע מהיכן נפשו יוצאה: )רש״י בראשית ד י(. 

להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם גיל ההתבגרות הוא כזה, ההורים והמחנכים: יורים לכל 
הכיוונים ומקווים שאחד מהם ייפגע במקום הנכון״. 

גיל  את  ועברו  עוברים  כבר  שלי  הילדים  ואמא,  סבתא  אני  עצמי:  את  להציג  רציתי 
באולפנא  מחנכת  הייתי  מחנכת,  שנים  הרבה  אני  לא.  עדיין  שלי  הנכדים  ההתבגרות, 

בקרית ארבע בכיתות הגבוהות. 

שאינן  בנות  מב״ר,  כיתת  גם  שם  שיש  הוא  באולפנא  מיוחדים  המאוד  הדברים  אחד 
מצטיינות בהשגים אקדמיים, להפך, הן כאלה שכבר חוו תסכולים בתחום הזה וממילא 
וביחד עברנו הרבה  חיים,  נפלאות עם הרבה חכמת  אוסף של בנות  בתחומים אחרים. 

דברים. כיום אני יותר עסוקה בחינוך העל - תיכוני, בהדרכת מורות ובהדרכת כלות.

בעלי פרץ בצחוק ואמר: ״על מה את מדברת? יש רק דרך אחת 
לגשת לנושא גיל ההתבגרות - תפילה, רק תפילה והרבה

הרבנית דינה הורביץ 
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

העתיקה  בעיר  במדרשה  העבירה  שהיא  בשיעורים  דינה  אצל  ללמוד  הזכות  לי  היה 
בירושלים. דינה לימדה על ״חינוך מתבגרים ועל בני נוער ביחסם וכבודם לגופם ולמודעותם 

העצמית.

דינה השתמשה בדוגמא יצירתית כזו: היא שיתפה תמונה שהייתה איור של מנורמן רוקוול. 
באיור רואים נערה צעירה שהביטה בעצמה במראה. משם שזרה דינה את סגנון החינוך 

היצירתי שלה לשיחה עם כולנו ההורים של... 

מעל 100 נשים ויותר היו שם וההרגשה הייתה כאילו שדינה דיברה אישית עם כל אחת..
החיוך היפה ומיוחד שלה.. 

הייתי בשמים...   ,holy bagel ב  ישבנו  השיעור.  אחרי  איתה  לשבת  אותי  הזמינה  דינה 
תודה עד היום אני זוכרת את הניצוץ המיוחד בעיניה ושל דינה. 

הנאה מכל מה שלימדה. 

הדרך היצירתית של דינה לפתח שיחה על היחס של מתבגרים לגופם

תמרה שיינמן
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לבת שבע היקרה,
מזל טוב וברכת אושר ושלווה ביום הולדתך ה- 19 ... אותה פינה יקרה שבנפש, אהבת אב 
לבתו, שמוסיפה כל כך טעם לחיים, ביום יום ובעיתים מיוחדות, רק לעיתים רחוקות באה 
לידי ביטוי מילולי, ואיך אחמיץ הזדמנות להעלות על הכתב קצת רשמי מחשבות ורגשות 

אלייך, בתי, הבכורה, הבוגרת, שזיכית אותי בתואר אב ראשונה ...

אף שלא איש דברים אנוכי, אנסה לדלות ממעין האבהות מילים אחדות, טיפות אחדות של 
קשר חיים, קשר אהבה, בבחינת ״מוסר אביך״. כך מקובלני מאבי מורי )סבא, כלשונך(.

אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זהו מטבע הלשון השגור בתפילתנו. ולמה לא 
כללם כאחד – אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אלא שכל אחד ואחד היה צריך לברר את 

הקשר שלו עם האמת הגדולה, האין סופית, האלוקית.

נשמתם,  לשיח  הקשיבו  אלא  להם,  שנמסרה  במסורת  עולם  ענקי  אותם  הסתפקו  לא 
ההוויה  זרמי  את  לקלוט  עצמיות  דרכים  סללו  הם 
החיים  אורות  את  לספוג  קרבם,  אל  השוטפים 
כמוסים,  היותר  געגועיהם  את  לבטא  וצלליהם, 
ולהוציא אל הפועל את נקודת הרצון הטוב שהכירו 

כמהות אישיותם.

הגמורה,  הַודאות  אותם  ליוותה  זה,  עם  ויחד 
בקוסמוס,  השט  מפורד  פירור  בודד,  אי  אדם  שאין 
תלוש ואובד, אלא הוקירו את חייהם כחוליות חיות 
בשלשלת מופלאה של מסורת רצופה, וידעו נאמנה 
צינורות  דרך  עוברת  בנצחיותה  ההוויה  שהערצת 

החיים התולדתיים – אבות ובנים. בנים ואבות.

חפרו  אשר  המים  בארות  את  ויחפור  יצחק  ״וישב 
בימי אברהם אביו... ויקרא להן שמות כשמות אשר 
קרא להן אביו..״ לא חידש להם שם, אלא העמידן 
״ויחפרו  כך:  ומתוך  אביו.  להן  שקרא  השמות  על 
עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים...״ מים 

שהם חיים לעולם. שמות חדשים.

בסתר  שמים  ירא  אדם  יהא  ״לעולם  בתפילתנו:  זה  רוחני  עולם  מבטאים  אנו  בוקר  כל 
ובגלוי ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו״. מתוך שאיפה לאמיתיות, לחיים שאין בהם 
זיוף ומשחק, חיים שלמים שהם בבחינת ״לשמה״, שהפנים הולך ומתגלה בחוץ, ושהחוץ 

מהווה ביטוי נאמן למתרחש בפנים.

להשגת מטרה זו, אנחנו צריכים לבנות נפש מאוד איתנה, שיודעת מצד אחד להודות על 
האמת המוחלטת המסורה לנו, ויחד עם זה להיות דוברי אמת בלבבנו, לדעת מה רוחנו 

הפנימי הוגה בקרבנו, לדלות את האמת ממעמקינו.

חיים כאלה הם מלאי תסיסה ומלאי עניין. מלאי עומק ורצינות, מצד אחד, ומלאי עליזות 
ובדיחות הדעת, מצד שני. לומדים לפרוט על כל מיתרי החיים, כולם.. הרגשיים והשכליים, 
החושניים והרוחניים, לאחדם ולתממם בהרמוניה מופלאה המנבעת ניגונים חדשים תדיר, 

וחדוות היצירה שורה בכל.

של  קיטש,  של  הקסומים״  ל״עולמות  הפזילה  היא,  לרועץ  ורק  מקום,  אין  אלה,  בחיים 
מיסטיקה בגרוש, בין אם מדובר בבעלי כריזמה היודעים להקסים בציורי דמיון מרהיבים 

בקטנות המוחין של שלהי ההתבגרות שלי חיפשתי תשובות, אבל תמיד בחוץ.

הרב אלי הורביץ
מכתב לבת-שבע בעת שהייתה בשירות לאומי

של עולם חילוני, שדופי קדים עומדים כל אלה אל מול באר מים החיים העתיק – החדש. 
משקים הם לצמא חומץ ומנסים להשקיט בחנופה אגוצנטרית את זעקת המעמקים.

גם הקסם של פיתויי הרגע, שבסחף הרגשות מחוויר לעומת האהבה בתענוגים שבחיים 
אמיתיים, שלמים, קדושת אהבה שהולכת ומתעמקת, הולכת ומשביחה במרוצת השנים, 

חושפת תדיר חידושים מופלאים שבסתר המדרגה.

אבי מורי, סבך, לא מסר לי את כל זה, רק את ראשית הדברים. ואני, מתוך גאווה מוזרה, 
דרך  דווקא  תעבור  המיוחדת  ושדרכי  ״מיוחד״,  שאני  סברתי  מופרזת,  ילדותיות  מתוך 
טעימת מים גנובים, דרך הריסת גדרות ויציאה ממסגרת הקדושה. לא הבנתי שכל אדם 

ואדם ״מיוחד״ הוא, ואת המיוחדות הזאת מטפח האדם בפנימיותו. 

אני  חיצוניים  ידי אמצעים  על  בקטנות המוחין של שלהי ההתבגרות שלי, חשבתי שרק 
אבל  תשובות,  כביכול,  חיפשתי,  אני.  אהיה 
תמיד בחוץ, לא חיפוש אמיתי של ״שאל אביך 
חיטוט  מין  אלא  לך״,  ויאמרו  זקניך  ויגדך, 
והתלהבות  עצמי,  של  הנפש  בנבכי  חולני 
רוחי,  להלך  שהתאימה  ושיטה  תנועה  מכל 
כהנה  ועוד  יוגה  אהבה,  סמים,  מיסטיקה, 
וכהנה. מערבולת של שטחיות, שבמסגרתה 
נזהרתי מלהתקרב לערכי קדושת היהדות, 
ולא  בורים״  על  ״הכרתי  כבר  אותם  שהרי 
רגשית,  להזדהות  חיוביים  הדים  בי  עוררו 
על  גזירותיהם  ברוב  ש״הכבידו״  עוד  מה 

ה״חופש״ שכל כך הערצתי.

את  שהסחתי  עד  רב  וסבל  זמן  עבר 
והתחלתי  ומהאגואיזם  מהחיצוניות  דעתי 
להסתכל פנימה באמת, לחפור את הבארות 
לאבותינו  עד  אבותיי  ואבות  אבותיי  שחפרו 
וכל  הטוב  כל  את  מצאתי  ושם  הראשונים, 
אני  זוכה  כך  ומתוך  האמת.  וכל  הנעים 
לחפור את בארותיי המיוחדים, הקטנים אולי 

בכמותם, אבל מלאי רעננות וחידוש.

יהודה זצ״ל: פרדוקס –  ורבי, רב צבי  עוד נקודה אחת אמסור לך, אותה למדתי ממורי 
לגורלי  סביב  סובבות  המחשבות  כשכל  בלב,  מתגברת  הפרטית  הרוחנית  כשהדאגה 
הפרטי, אז אני שוקע לעומק הקטנות ואני נעשה נקודה זעירה שחורה וחשוכה. ודווקא 
וחפץ לבבי, הוא  ורעיונותי, רצוני  כשאני משתחרר ממסגר הפרטיות, כשיסוד מחשבתי 
לאחרים - להיטיב ולהנעים, לחוג הקרוב, לאשתי, לילדי, לאחי ואחותי, לתלמידי, ולהחוג 

היותר מתרחב – לדור, לעם, לאנושות, דווקא אז, ורק אז, אני מוצא את עצמי.

לָך, בתי, יש רצון כביר ואמיתי להיטיב, לרומם, להביא ברכה לזקוקים לה. ואם, אמנם, 
טּוב   – ההטבה  ברכת  עיקר  שורה  כתליו  קדושת  בין  שדווקא  נאמן,  בית  הקמת  טרם 
הרעיה, וטּוב האם, בכל זאת גם בתקופת הביניים שאת נמצאת בה, הבאת רוב טובה גם 

בביתנו הצנוע, גם בדימונה, גם בכל מקום שאת נוחתת.

וכן ברכת אב לבתו האהובה, כן תעשי, בע״ה, גם לעתיד. תטי אוזן להמיית הטוב שבך, 
ותעשי דרכך נאמנה בלי למעוד ובלי להיכשל. תני לחפץ הטוב להיות נר לרגליך ותדעי 
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להישמר מכל פגם, חלילה, המהרס את כבוד האדם, האשה, וקדושת תמימותה.

)אף שכל עבירה מרחיקה את האדם מעצמו וגורמת מכאובים לו ולעולם, אי אפשר שלא 
לעשות הבחנה בין אקספרימנטים )התנסויות( חולפים, לבין קלקולים שהם מעוות לא 
יוכל לתקון, נזק בלתי הפיך, בכיה בסדר הדורות, שכמעט וכל באיה לא ישובון. ואני יודע 
והתימהוניות  החלושות  רק  המופקר,  הגויי  החילוני  שאפילו בעולם  הניסיון,  פי  על  ועד, 

שבנשים מזלזלות ביקרם(

ובטוח אני בך שתדעי לשמור על קדושת החיים, וגם אם תעברי דרך קצף גלים של שטחיות 
ושרידי ילדות, לא תתעכבי שם אפילו לרגע קט, ותגיעי בלי פגע אל שאיבת המעמקים 
העצמאית והִגבורה של חדוות הבגרות. ואז תתחדשי ותחדשי שבילים מקוריים בשמחת 
מביתך  וכן  ולהורייך,  לאחייך  וילדייך,  לבעלך  פנימה,  אמונה. בתוך ביתך  ושלוות  יצירה 
החוצה – בעולמות של קודש וחול, מדע וספרות, ותביאי ברכה ונעם גם לכל הדימונאים 

למיניהם בכל מקום שהם.

אביך האוהב מאוד,

אבא

בה  תהפכי  ואם  הקודש  בשקל  שקולה  שכתבתי  מילה  כל  נ.ב. 
אלא  צוואה,  זו  אין  זה,  עם  יחד  קטע,  בכל  לשבח  טעם  תמצאי 
מכתב ידידות ואהבה, ובתור שכזה לא בא לסתום, אלא לפתוח, 
ושתדעי ותרגישי שאני תמיד תמיד )עד 120+( לִצֵדך, ואם תעשי 
לבטים  לברר  ואם תרצי  רגשות,  לגעש של  כותל דמעות  אותי 

שבעומק הדעה, הרי אני לרשותך תמיד. 

תעלומות  או  נפש,  סבכי   – קשות  שאלות  יש  אם  וגם 
באמצע  טובים  אנשים  יש  הרי   – ממני  ששגבו  התבונה 

הדרך – אנשים חמים וחכמים, ולא אלמן ישראל.

אבל את דרכך, את בעצמך תסללי, ויש לך את הכוח 
להצליח  והקדושה  האמונה  את  וגם  הגבורה  ואת 

במשימה.

כי  ממך  דורש  ה׳  ומה  טוב,  מה  אדם  לך  הגיד 
אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם 

אלוקיך.
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אחת מנקודות התורפה שלנו היא שאנו נעלבים מהילדים שלנו. אנחנו אוהבים ומשקיעים 
ובסוף הילדים אינם מכירים בכל ההשקעה שלנו, ואנחנו נעלבים. 

אנחנו בני אדם, אבל כשהילד מדבר אלינו בחוצפה וכדומה, זה לא הזמן להיעלב, זה לא 
יעזור וזו גם קצת מעילה בתפקיד שלנו כהורים. אנחנו כאן בשבילו, לשמוע אותו, לקבל 

אותו. הפגיעה בנו אינה הנושא החשוב עכשיו. להיפך, אני ההורה נמצא כאן בשבילו. 

אל תשתמשו בפגיעה שהילד פגע בכם, ככלי מניפולטיבי להשיג מטרות כמו ״תראה איך 
פגעת באמא, מה עשית?!״. ״אתה יודע שהדברים שאמרת יכולים לגרום לאבא להתקף 

לב״. 

קל מאד להשתמש בכלי הזה ולהשיג תוצאות בטווח הקצר, אבל זהו כלי זול ולא הוגן. 
נבהל,  הילד   – נפגע  ההורה  וכאשר  שלו,  המטרה  לא  זו  בנו,  לפגוע  מתכוון  אינו  הילד 

נשמטת לו הקרקע מתחת לרגליו. 

אפשר בפעם אחרת לשבת ולדבר איתו על כך שלפעמים כשמדברים לא יפה – זה יכול 
לפגוע וכדומה, אבל לא תוך כדי הדיבור של הילד, לא עכשיו. עכשיו צריך לשמוע את 

הילד ולקבל אותו. 

התפקיד שלנו אינו להיפגע מהילד, אלא לשמוע את הילד ולהבין את מה שהוא באמת 
מנסה להגיד. להקשיב למה שמעבר למילים ולצורה שבה הוא מדבר. 

אלא גם בדברים  שליליים,  עושה דברים  או  אומר  הילד  כאשר  רק  לא  נכון  הזה  היסוד 
עלינו   – ממשהו  מתלהב  שהוא  משהו,  משבח  שהילד  שומעים  אנו  כאשר  החיוביים. 
 – הוא מתלהב משחקן כדורסל מוכשר  הוא מתלהב, גם אם  לב ממה  ולשים  להקשיב 
עלינו להקשיב לא רק לתוכן ולא רק למילים אלא למה שמאחורי הדברים, למה שמניע 

את הילד להתלהב. אולי זו שאיפה ליושר, לגבורה, או לכל תכונה טובה אחרת. 

מעבר לכך, כאשר הורה נעלב מהילד שלו, לוקח הרבה זמן להשתחרר מזה. אי אפשר 
להיפגע מהילד ואחרי חמש דקות לשכוח ולעבור לסדר היום.

מהניסיון שלי זה יכול לקחת יום שלם ואפילו יותר. 

יום  יכול לקחת  היעלבות ההורים מילדיהם - מהניסיון שלי זה 
שלם ואפילו יותר

הרבנית דינה הורביץ 
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

גיל ההתבגרות

יותר  וקשים  מורכבים  במצבים  גם  שם  נמצאות  הם  הורים,  אצל  הקיימות  תכונות  ישנן 
בהתמודדות עם הילד.

זכיתי להיות בֵלידה שילדה בתי, ֵלידה שהייתה לא קלה מכל מיני בחינות. האישה שעוברת 
ֵלידה עוברת משהו, עוברת תהליך. וכשאני עמדתי לידה והייתי איתה, באו לידי ביטוי אצלי 
התכונות של אהבה וקבלה ללא תנאי, אהבתי אותה וקבלתי אותה מאוד מאוד. אני אוהבת 

את הבת שלי ואני מודעת למה שעובר עליה, אני איתה ואני שם בשבילה. 

אני מקבלת אותה, גם אם אותו רגע הוא לא רגע יפה, הוא לא רגע חמים ונחמד, אלא 
קורים בו דברים לא כל כך נעימים. 

אני יכולה לפרש לה דברים, לתווך בינה לבין העולם, כי אני עברתי לידה, אני יכולה להגיד 
יורד״. אני  יעבור״, ״הנה, הציר הזה בשיא, אבל הנה הוא כבר  ״זה  נורא״,  לה: ״זה לא 
ונותנת לה פרספקטיבה,  מפרשת לה את העולם. אני עומדת שם ליד המיטה, לצידה, 

פרופורציה. להיות כוח תוחם ומגביל. 

אני עמדתי קרוב אליה וקיבלתי ממנה מכות. היא בעטה בי. היד שלי הייתה אחר כך 
התכווצויות  ממש  לי  היו  חזק.  אותה  החזיקה  שהיא  בגלל  כנראה  משותקת,  קצת 
שרירים. אבל אני לא כעסתי עליה. אני עמדתי שם. עמדתי טוב. עמדתי שם בשבילה, 

כי היא עוברת משהו. 

אוי ואבוי אם הייתי אומרת: ״טוב, אם את רוצה לבעוט בי - אני הולכת״. אמונה בתהליך 
יודעת מה יהיה. אבל יש לי  - אני לא יכולה להבטיח לה שהכל יהיה בסדר. אני לא 
ניסיון, אני יותר מבוגרת, אני מאמינה בלידה, אני מאמינה בתהליך שקיים בלידה, אני 
מאמינה שיצא מזה משהו. אני לא יכולה להבטיח מה. לא ידענו אם זה בן או בת, לא 
ידענו אם התינוק בריא או חלילה לא, לא ידענו מה היא תעבור עד סוף הלידה: ניתוח, 

תפרים או כל דבר אחר.

אני לא יכולה להבטיח שום דבר. אני לא יודעת מה יקרה. אינני יודעת מה תהיינה התוצאות 
ואני לא אחראית על התוצאות. אני עושה כמיטב יכולתי. הכל בידי שמים. אני מאמינה יחד 

איתה. אני מקרינה אמונה בתהליך. 

אני עמדתי קרוב אליה וקיבלתי ממנה מכות. היא בעטה בי.

הרבנית דינה הורביץ 
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

לאמא

יהי רצון שכד השמן לא יחסר

 בין צלול יותר, בין צלול פחות

ומאורו נזכה לתת כבוד לערכי החיים

וקודש, גם אלה שאדם דש בעקביו.

באהבה

                   אבא

בס״ד

לצבי,

היה פעם חייל בשם צבי

שרצה קצת לצאת ל״חופשי״

אמר הקשל״ר

 You stay right were you are״

להיות בצה״ל זה אינו עניין פרטי!״

״רק לנוח וקצת לטייל!

ולשמח ת׳משפחה!״

״תשנה ת׳מחשבה
אתה משרת כעת את כל עם ישראל!״ 

אמא

ב״ה

לצבי, תנחומינו. כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד. קשה 
לראות את זה כעת, אבל עוד יהיו העניינים כתמול ושלשום 

ועוד הרבה הרבה למעלה מזה

אבא

מכתבי עידוד מההורים, לאחר שבצה״ל סירבו לאפשר לצבי לצאת לחופשה 
קצרה בארצות הברית, למסיבת הפתעה לסבתא מאמי.

   לשולמית היקרה לנו מאוד,

לעת חלוף עשרים אביבים )וגם עשרים חורפים( הנך נצבת 
על מפתן הבגרות וההתבגרות ואנחנו אתך לימינך )וגם 

לשמאלך( בצחוקייך ובדמעותייך.

ומאחלים לך שנה מאושרת של התחדשות, של אורות מאופל 
בתוך שאר עם ישראל.

אותך  להוביל?(  )למה  להוביל  נזכה  זאת  שבשנה  רצון  ויהי 
לחופה עם בחיר לבך )או, על כל פנים עם זווגך הנכון(.

ומי שאת אבדתו יזכה למצוא אותך )ואולי, בהזדמנות, גם את עצמו(.

              אבא ואמא האוהבים

לשולמית היקרה )והנעלמת(,

אנחנו מלווים אותך בשמחה ובצפיה, בשלווה ובדריכות, 
בצעדי התבגרותך הנפלאה.

בטוחים בך שתדעי להבחין בין עיקר לטפל, בין גדול וקטן, בין 
חכמה ו״פיגור״, ושתעשי את דרכך בקודש בעצמאות ובאומץ, 

בטוב טעם ובחן. ושלא תיקחי את החיים כבד מדי.

אבא ואמא, בת שבע, צבי ונחמה 

גיל ההתבגרות
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אלי הורביץ
קטעים מיומנו האישי - תשנ״ד )1995(

למה לי חיים? האחדות, ההרמוניה חסרה – תסמונת הערצב

נדמה היה לי שרק על ידי תגבורת זרם האהבה בלי אומר ודברים, ע״י התגברות מתמדת 
וזה  אותה.  ארומם גם   - התפילה  וכוונות  המחשבה  ריכוז  ידי  על  שבי,  וגס  קטן  כל  על 
תיקוננו ועלייתנו ורוממותנו בתוך שאר חולי ישראל, ולשם כל ישראל. .. ובמרר צרת נפשה 
כי רבתה, הטיחה בי דברים שתצילנה שתי אוזני לשמעם ואנה אוליך את חרפתי, ושמא 
באמת אני חי בעולם של הזיות ואילוזיה, והרי אלו דבריה: ״אתה כולך אטום, אינך מקשיב 
ורגיש אלי. קוטף מלאכים ואלי מתייחס רק בצעקות ועלבונות וביקורת, ואני נחנקת וכל 
ולנקות, כי אני לבד,  ולהגיש  ולבשל  ולארח  לי כוח לעמוד במטבח  ואין  כוחותיי אוזלים. 

בולעת ובולעת והחיים לא שווים״.

ובמקום ״זמן שמחתנו״, שממנו שואבים את ששון הישע לכל השנה, ואין שמחת כל השנה 
כולה, אלא במה שניזונים משבעה ושמונה ימים הללו. ובמקום זה, מעט השלווה שהייתה, 

נעשקת ונחמסת. אלה וכאלה, בעצב ובכעס, היו דבריה.

מה  כל  וכי  תדהמה.   – הראשונה  תגובתי  עולמי.  נתערבב  שניה,  אחד, בשבריר  וברגע 
שחשבתי והרגשתי והזרמתי באמונה – לא הגיע עד אלייך? אפילו קורטוב? 

– כל מה  הימים המופלאים. אם-כן, הכל שקר  נוראה על ההחמצה של  חשתי קפידה 
שחוויתי והתפללתי ואהבתי. הכל הונאה עצמית עלובה וריקה מתוכן. ואם כן באמת באמת 

למה לי חיים? ...ההאחדות, ההרמוניה חסרה – תסמונת הערצב.

והאנדרלמוסיא  המוחין  קטנות  ממערבולת  לצאת  כרגע  לי  אפשר  שאי  גם  אופן,  ובכל 
הפנימית הפוקדת אותי, אבל בכל זאת אדע שמוטב ליפול ולהכשל כמה פעמים ולזעוק 
הושע נא. וגם כשהפה והלב והמוח סתומים – ולהעמיד חיים על בסיס מוסר הקודש העליון.

צריך  הוא  ואולי  עבר.  מכל  מקטרגים  עליו  קופצים  הנכון  בכיוון  שאדם  דווקא  לפעמים 
להיות מאושר דאדרבא – סימן שהוא בדרך. אבל כרגע אינני יכול לנשום וקשה לי הכל. 

לפנינו שיא השמחה – שמחת התורה, שהיא מקור השמחה, וזה יום סיוט ואבל לדינה. 
ועל דרך הפשט, זה אכזריות לא  והמאיימת.  - בגלל חברון המפחידה  גם בשאר שנים 
נורמלית להישאר במקום הזה אפילו יום אחד מצד מצבה של דינה, אבל על דרך האמת 
אין המקום, עכ״פ, גורם כל דבר רע ... מה שעוררתי על האפשרות לעזוב קרית ארבע - 

מה שלא בדיוק נראה רחוק, עם כי למעשה כרוך בקשיים עצומים.

אני אסירת תודה על הלימודים ועל הימים המרשימים. אני אסירת תודה לאלי - מאגר 
אינסופי של תמיכה והומור. אהבה יקרה ואחדות. אני אסירת תודה למשפחה וגם 
לאמא שלי - גם לשורשים שלי. אסירת תודה על החתונה הקרובה של צבי. אסירת 
תודה לחיות כאן. אני אסירת תודה לחברות שלי. אני אסירת תודה לפרחים בחצר 
שלנו – מקור לאושר. אני אסירת תודה להיות מקור משמעותי לחלק מתלמידותיי 

לשעבר ובהווה. 

דינה הורביץ
קטעי יומן או איי, תשס״ג )2003(

שאלה קצת יומרנית להתחיל שיעור. חיים בשביל לגמור את החודש, בשביל לקנות את 
הווילה, לחתן את הבן, לצאת לפנסיה. יש לנו המון מגמות קרובות. חוץ מזה, האלטרנטיבה 

לא מזהירה לאדם נורמלי. 

התחלנו לחיות הרבה לפני שהיינו מודעים לחיים ולמשמעותם וממילא ההרגלים הקיומיים 
שולטים. אבל בכל זאת, מעבר לזה ובתוך כל זה יש איזה דחף טבעי, מצפים למשהו ...

הטבע היהודי שבנו מחובר אל האור בצורה זו או אחרת ואנחנו רוצים להביא את זה ...

יש גישה חרדית שרואה את העתיד, וכל ההווה לא שווה כלום. יש גישה חילונית - אין 
עתיד, זה לא מעניין. ויש גישה אנטי-יהודית – להכיר בעתיד ולא לדרוש אותו. ויש גישת 

הרב )קוק( – שיש כאן הרמוניה, סינתזה ...

רק מתוך לימוד והתקשרות רגשית והכרתית בפנימיות רוח האומה, נמצא טעם בחיינו 
הפרטיים ונתיב בדרכנו הלאומי.

בשביל מה אנחנו חיים?

הרב אלי הורביץ 
מתוך טיוטא לשיעור ברמת אביב

ניסיון להביע משהו, תלוי במושא  וגם  להגדיר אהבה זו משימה בלתי אפשרית 
האהבה.

אור  היותה  בעצם  אותי  ששוטף  ואור  חום  משמעותה  האישה  אהבת 
וחום שהולכים ומתגברים בכל ביטוי של קשר רוחני, נפשי ופיזי. זאת 

התמסרות אליה – לגרום לה אושר לפי מה שהיא. לחוות את מה 
שהיא חווה לטוב ולרע. להסיח את הדעת מעצמי וגורלי ולהיות 

בה, בענייניה, בחייה. נועם היחד ועוד ועוד.

אהבת ילדים זה לפגוש אותם מתחת לתפאורה החיצונית 
שלהם, לקלוט את הבת צחוק, את הדמע הפורץ פתאום. 
לנסות להיות נבון ולפחות לתת תחושה שאנחנו איתם. 

לפעמים לאהוב זה רק לא להפריע.

אותם,  להעריך  להם,  להקשיב  זה  הורים  אהבת 
להתגעגע אליהם. לא כל כך פשוט.

והטוב  האושר  כל  על  טובה  להכיר  זה  ה׳  אהבת 
ולהכיר בכלל. ללמוד את תורתו ואת השגחתו.

מה זאת אהבה?

הרב אלי הורביץ 
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החליפה את כל המלאות. כאילו כל המלאות הזאות הפנתה את מקומה לתחושה של 
ריקנות, אך לא במובן השלילי. יש לי תחושה מוזרה שאני כעת סוגרת מעגל. כאילו את 
עובדת ועובדת ומתגברת ודוחפת קדימה ואז כאשר את עומדת להגיע לקו הגמר - את 
מוצאת את עצמך פתאום )ו״פתאום״ היא מילה מתאימה, כי זה כאילו שעשרים שנה ממש 

נעלמו( ובחדות רבה, בהתחלה, עם הבדל אחד ״קטן״. 

אני זוכרת היטב את עצמי באותו שלב בו נמצאת בת-שבע היום, ואת אמא שלי במעמדי 
היום!! לזה התכוונתי כאשר השתמשתי במונח ״ריקנות״ - צינור חלול או מנהרה צלולה 

המגשרים בין הדורות.

הפכתי לאמא של כלה. אך ברגע זה אני מרגישה כל כך קרובה לאמא שלי, יש לי תחושה 
של הזדהות ושל אחדות, של אחיזת ידיים ושל צעידה שלנו ביחד כאימהות. אף פעם לא 
הייתה לי הרגשה כזאת. מצד אחד, זוהי תחושה חדשה מאוד וגם חושפת, אך מצד שני 

היא איכשהו קצת מוכרת. היו רמזים לגשר הזה בעבר. 

אני נזכרת בקניית בד כדי להכין לבת-שבע שמלה מיוחדת לבת-מצווה שלה: אמא שלי, 
סואן בשכונת  רחוב  עומדות באמצע  שלושתנו  העולה בראשי:  התמונה  ואני.  בת-שבע 
גאולה בירושלים, תחת השמש הקופחת. התנהל ויכוח שקט אבל חריף ביני לבין בת-שבע 
על בחירתה של הבד, בחירה אשר בעיניי הייתה גרועה מאוד. גם הבחירה המדהימה שלי 

לא הייתה לרוחה כלל וכלל. 

בזמן שהתחמם הוויכוח בינינו, תחת השמש החמה, התוודעתי לנוכחותה של אמי שעמדה 
בצד וצחקה עד שזלגו דמעות מעיניה. ״האם את זוכרת 
שתים- בת  כשהיית  לך  שקניתי  הוורודה  השמלה  את 
יפה עלייך, אבל את בכית  עשרה? היא נראתה כל כך 
היא  אותה״.  ללבוש  אותך  כשהכרחנו  הפסקה  ללא 
צחקה כל כך עד שלא יכלה לסיים את המשפט. באותו 

רגע לא ראיתי מה היה בכלל מצחיק. 

צלצלה  שבת-שבע  לסבתא  שסיפרתי  נזכרת  אני 
במוצאי שבת בשעה שתיים לפנות בוקר, כדי לבשר לי שהיא ויהודה החליטו לערוך את 
מסיבת האירוסין שלהם ביום שני בערב. כל זה קרה בערב פסח )ניקינו את הבית שלנו 
ונעלנו אותו( ובת-שבת-שבע אמרה לי: ״אמא, אל תילחצי, רק תעשי את זה בשמחה!״ 

סבתא ענתה לי: ״עכשיו אתם מקבלים בחזרה את כל מה שעשיתם לנו.

הפכתי לאמא של כלה 

ובת- חגיגות בר-  ועד  ילדינו  ברוך השם, התברכנו מאוד בשפע שמחות, מלידתם של 
מצווה, חנוכות בית )והיו לנו הרבה מאלה!(, סעודות הודיה - אירועים של הבעת תודה 
לה׳ לאחר תקופות קשות יותר )והיו לנו גם הרבה מאלה!( וכו׳ וכו׳. קטונתי מכל החסדים.

בכל אחד מהאירועים האלה, תמיד הנחתי לאלי, במסגרת דבר התורה שלו, להביע את 
מחשבותינו ורגשותינו המשותפים ולומר תודה לה׳ על כל השמחה שלנו. כאן אני רוצה 
להתמקד בלידתה של בת-שבע, שבצורה דרמטית שינתה את חייהם של הרבה אנשים 
לדודות  אחייותינו  ואת  אחיינו  את  וסבתות,  לסבים  הורינו  את  להורים,  אותנו  והפכה 
מיוחד  רגע  וזהו  כלה,  להיות אמא של  - הפכתי  אמיתית  וכעת, מהפיכה  וכו׳.  ודודים 

וייחודי בחייה של אם.

מאוד  תמיד  אם  של  חייה  שלמות.  המלה  עם  ״אימהות״  של  המושג  את  קישרתי  תמיד 
מלאים, היא תמיד עסוקה ועובדת במרץ. החל מתקופת ההיריון, כאשר היא ממש מלאה 
)ובמשך זמן זה, היא נעשית יותר ויותר מלאה(, דרך חינוך הילדים בגיל הרך )אינני צריכה 
לפרט(, הימים האלה הגדושים בעשייה והמלאים בהמון מרץ, ימים בהם אימהות צריכות 
להטל במשימות היומיומיות השגרתיות והאין-סופיות וגם לדאוג לצרכיהם המיוחדים של 

כל הילדים במשפחה.

חזרתי זמן קצר  קצר,  לביקור  אליי  יום אחד סבתא באה  כיצד  נזכרת  אני  בהקשר זה, 
לפני כן מטיפת חלב, לשם הלכתי כדי שנחמה ושולמית יקבלו את החיסונים התקופתיים 
שלהם. היו לי שני תינוקות צורחים ובלתי רגועים וכרגיל מכונת הכביסה התקלקלה. ילד 
נוסף, לא אגיד מי, סירב ללכת לבית הספר )לא בפעם הראשונה ולא האחרונה(, אלי היה 
צריך להגיע הביתה כל רגע. הייתי ממש כבדה עם ההיריון שלי, עליתי במדרגות כאשר 
אני סוחבת סלים של דברי מכולת וכאשר אני שוברת את הראש על מה להכין לארוחת 
הצהריים וכיצד אוכל לגמור את המשימה הזאת בזמן. באמצע כל זה, סבתא אמרה משהו 

שאף פעם לא אשכח: ״אלה השנים הנפלאות ביותר בחיים שלך״.

ככל שהילדים גדלים, אופי ״המלאות״ של אימהות משתנה. הצרכים השגרתיים דורשים 
יש פחות עייפות פיזית, אך המהות נשארת מלאה! מלאה בשיחות, בשיתוף  פחות זמן, 
חוויות, בייעוץ, במתן תשובות לכל השאלות אשר אין להן תשובה, בדיבורים, בדיבורים, 
כאבם  בתחושת  קרובות  לעתים  הזדהות.  בהבעת  בהאזנה,  לכל,  ומעל  בדיבורים, 
או  יכולה,  אני  אמא  שבתור  ובתסכול גדול(  )בקושי גדול  המסקנה  ובהסקת  ומבוכתם, 

ליתר דיוק, אני חייבת רק לעמוד בצד ולהיות שם בשבילם. 

ידידה מבוגרת יותר וחכמה יותר פעם סיפרה לי שאף על פי שהיא הייתה אמא עם הרבה 
ילדים קטנים, היא הצליחה לעבוד במשרה אחת וחצי וגם לנהל בית מאורגן ומלא חיים, 
הייתה  היא  נערים מתבגרים,  היו  נוכחה לדעת שדווקא כאשר הילדים שלה כבר  והיא 

צריכה לצמצם את היקף עבודתה מחוץ לבית ולעבור לעבודה במשרה חלקית.

האימהות(,  תקופת  כל  לגבי  נכון  שהדבר  )אפילו  ״האימהות״  תקופת  של  זו  בנקודה 
התוודעתי להיבט אחר של מלאות - כמה מלאה הייתי בתפילה, לאו דווקא במובן הכמותי 
ה׳. הצגת  או במובן של זמן, אלא במובן של דו-שיח פנימי תמידי ביני לבין  של תפילה, 
שאלות, הבעת משאלות, שפיכת מה שיש לי בלב, תפילה בצורה כנה וצנועה, התייעצות... 

כאן, אני נזכרת באחד הלקחים הראשונים שלי אשר למדתי מורדינה )סדן(, אחד מיני 
רבים אשר למדתי ממנה, אני חושבת שזה היה לפני שהתחתנתי. עולם התורה היה אז די 
חדש בשבילי והיא הסבירה לי מדוע נשים פטורות מכל מצוות ״עשה״. למשל, היא ציינה, 
לצאת  יכולות  נשים  קבועות,  ובשעות  ביום  פעמים  שלוש  להתפלל  חייבים  גברים  בעוד 
ידי חובתן גם אם הן מתפללות רק פעם אחת ביום. הצד הפמיניסטי אשר בי מחה נגד 
האפליה הזאת. ורדינה קטעה את הנאום הנשגב שלי ואמרה, ״את בעצמך תראי שלהיות 

אמא זאת תפילה אחת ארוכה״. היא צדקה.

הפכתי לאמא של כלה. לכאורה, זכיתי למעמד הזה הודות לכל השנים המלאות במאמצים 
והייחודי הזה, שהוא שיא, תחושה לגמרי חדשה, איכשהו,  ובתפילה. אך, ברגע המיוחד 

דינה הורביץ
מתוך דברים שנשאה במסיבת האירוסין של בת שבע )תורגם מאנגלית(

שרשרת הדורות

היה היה בחור בשם יהודה ובחורה בשם בת שבע ורב אחד בשם רב יוסף קלנר, נוכח. 
ועלה במחשבתו של רב יוסף להפגיש בין יהודה ובין בת שבע, ואחרי שידולים ושכנועים 
כי אחרי שמונה שעות  היה פשוט,  לא  אבל זה  - הסכימו,  לי חלק בהם  מרובים שהיה 
יהודה   80 ה-  שבפעם  ואחרי  כואבת,  קצת  האצבע  תפוס  למספר  מחייגת  שבת-שבע 

מתקשר ושומע שבדיוק בת שבע-שבע יצאה, אז העצבים קצת כואבים.

ובכל זאת, אם סוף סוף הם קבעו להיפגש בלילה חורפי, סגרירי, ליד איזה גשר במדבר, 
אז בת שבע נהפכה לנציב קרח שעות לפני שיהודה חשב להגיע. ואם יהודה קיבל חופשה 
מהצבא לכמה שעות לראות את הבחורה, הוא יצא מבית לחם בעליצות ובשמחה לירושלים 

ומירושלים בדרך ארוכה לדימונה, אז כמובן כשהוא הגיע הוא גילה שבת-שבע בחברון.

הם  ברירה  ובלית  השני,  את  אחד  להכיר  רוצים  שבאמת  למסקנה  הגיעו  כבר  בינתיים 
החליטו להתחתן ואת ההחלטה הזאת אנחנו חוגגים. הם לא יודעים שגם חתונה היא לא 

ערובה בטוחה לפגישות מסודרות, אבל אנחנו לא נגלה להם את זה.

ובכל זאת צריך להסביר על מה הבאנו אתכם לכאן, מיהודה משומרון מהעמק שבגליל, 
למנות  שזוכה  אדם  תודה...  זבחי  הבאנו  קדמונים  בזמנים  לים.  מעבר  ואפילו  דן  מגוש 
גדושות של חסד וישועה ולבו מתמלא שירה ורצון להודות, טוב להודות לה׳ ולזמר לשמך 
עליון, הוא רואה איך הטוב האלוקי פועל גם דרך הסיבות המסובכות והוא מצווה להשתתף 

עם חביריו ... ]חסכתי לכם שעה וחצי קריאה. הדרשה המלאה אצלי, מוזמנים[

וכשמדובר בשמחת ההתאחדות של חתן וכלה )לפחות בכוח( ובירושלים וביום ירושלים, 
על זה אמרו חז״ל שתפילת הודיה וקרבן תודה יתקיימו לעולם... וכישבנה המקדש נביא 
קרבן תודה על כל הישועות ונתכנס שוב על הזבח ועל לחמי תודה. ובינתיים, מתוך צפיה 

וגעגועים, נסתפק בלחמניות מאנג׳ל ועוף מעלי.
...

כשסיפרתי לנחמה שיש לבת שבע חבר - היא צחקה, בחור ישיבה – היא התגלגלה, מרכז 
הרב – היא נפלה מהמיטה.

הפילוסוף ברגסון חקר את מהות הצחוק. למה כשרואים מישהו מחליק על קליפת בננה, 
אתה צוחק?! והוא הסביר שיש קו מחשבתי נוקשה שאדם ממשיך בתת מודע וכשמשתנה 

משהו, הפיצול הזה – מתוך חוסר גמישות – גורם לצחוק. 

היסוד הזה הוא מאוד אנושי, במובן הקטנוני שלו, ומאוד נוגע לענייננו, ליחס של אב לבניו, 
או גם ליחס של אדם לעצמו.

)פעם שמעתי פרסומת  קו.  לו דרך,  ובלי משים, מתווים  הוריו,  ילד אצל  הקב״ה מפקיד 
שעושים קופת גמל כשהילד נולד. נולד לצאת לגמלאות(, יש אצל כל הורה איזה קו שהוא 
יוצר... לאיזה בית ספר הוא ילך, איך לחנך אותו. גם האדם עצמו משתייך למסגרת, לאיזה 
תווית: אני שייך לחברה פלונית, אני אדם דתי לאמי, דתי דתי, לא לאומי, לא דתי לאומי, לא 

דתי, לא לאומי וכו׳ וכו׳.

ואז קורה באדם עצמו שהוא לא מוצא טעם באותם הגדרות, לא מדבר אליו, זה מחניק 
והוא מחפש אופקים אחרים, וזה יכול לגרום לצער או חרדה לאותו הורה, עם הקו הסמוי 
)הנוקשה( שלו, ומבוכה לאדם עצמו, תחושה של חוסר ודאות להיות באוויר. איפה הקרקע?

כאן מונח סוד האמונה והאהבה, להבין שלא מתוך קטנות ואנוכיות ורוע באים המשברים 
כך  כל  היא  אבל  נחוצה,  אומנם  שהייתה  תפיסה  אותה  קו,  שאותו  אלא  וההתפרצויות, 

קטנה. איזה עוצמות יש בנשמה. לאיזה גודל קרוי אדם בעצמיותו הפנימית.

אמונה משמעותה – לא להתפעל מהקליפה – לפתח את היכולת להקשיב לקול הפנימי 
המסתתר, המלא טוב ומלא קדושה, מלא אידיאלים ומסירות נפש.

כשיהודה היה בן שלוש, אשתי ביקרה בקשת עם בת-שבע שהייתה בת שנה. )בפגישה 
הראשונה עוד לא שמנו לב לשום דבר. אולי יהודה קרץ לה?! אי אפשר לדעת( ורדינה 

האכילה אותו ביצה קשה והסבירה לו בסבלנות את המשמעות של קליפה ותוך.

הרב אלי הורביץ
מתוך דברים שנשא במסיבת האירוסין של בת שבע

מחליט  אדם  למה  וכלה.  חתן  שקושרים  קווים  מיני  כל  יש  כך.  בנויים  הנישואין  חיי  גם 
להתחתן עם בחורה פלונית. היא יפה, נחמדה, יחוס, גבוהה, נמוכה, יש לה נמשים, אין 
לה נמשים, היא מבשלת טוב, היא אוהבת לשחק כדור סל.. כל מיני סיבות. אבל הקשר 
הוא עמוק הווייתי וכל החיים ביחד לא נועדו, אלא להוציא אל הפועל מתחנה לתחנה, דרך 

ייסורים ושמחות, את האהבה שאינה תלויה בדבר. 

״כמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוקייך״ כמשוש חתן על כלה – מבטא אהבה שלמה, 
אמונה שלמה ששום מום וכישלון לא נחזה בה.

...

אמונה משמעותה – לא להתפעל מהקליפה

ב״ה, ראש ״החודש הזה לכם ראש חדשים״ תשנ״ד
לר׳ יהודה היקר לנו מאוד,

בפרוס עלינו חג חרותנו, זמן התחדשותנו, ואתה על משמרתך 
ונאחל לך ולכם שנה של אהבה ואחווה ושלום ורעות, שיהיו תעמוד, במלאכת הקודש, נדרוש בשלומך ושלמותך.

בעיניכם,  כאחדים  ממושכה  תוחלת  של  הרבים  הימים 
זצ״ל: וֶשְיֵמי הציפיה יוסיפו טעם לשבח בישועה -בכלל ובפרט. הרצי״ה  של  הפסח  בברכת  נייחל  הבאות  את ״שנשתחרר מכל מה שצריך להשתחרר״.ואל  האופפים  והמעורפלים  המסעירים  החזיונות  ושמתוך 

כל שפע ברכת החיים – בכלל ובפרט.כולנו, יצמח חוט של חסד – שקט ומוצק להאיר את אופק  עם  שיכון בקרוב, בע״ה,  הנאמן,  אלי ודינה והילדיםנעם ה׳ עליו ועליכם – בתווך.וביתכם 

שרשרת הדורות

https://youtu.be/acV33zP56GM?t=746
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לא יאומן!! האם באמת אפשר לקלוט? בעוד תשעה ימים בלבד ובתי הבכורה, בתי התינוקת, מתחתנת!!!

לא יאומן!! האם באמת אפשר לקלוט? בעוד תשעה ימים בלבד ובתי הבכורה, בתי התינוקת, 
מתחתנת!!! ואני יושבת כאן בחדר קר ואפור, מתקתקת על המחשב הח inhuma הזה 
כל כך בהיסוס, כל כך לא ספונטני. ובעצם אני מחפשת את אותו כלי שישחרר לי את 
לתוך  והרוגש  הנסער  מעולמי  אמצעית,  - בלתי  חופשית  זרימה  לי  שיאפשר  הרגשותי, 

המכונה הפלסטית \ מתכתית הזר הניצב מולי. 

והנה הרשימה של כל הדברים שעלי לעשותם: 
להתקשר לאלי . 1
להתקשר לאולם פאלאס . 2
להתקשר לאופנת ״שלום״ . 3
להתקשר ל״אסתי״ . 4
להכין שיעור בפרשת שמעון ולוי בשכם . 5
לנסוע עם נחמה ושולמית בשעה 11:30 . 6
לפגוש את בת - שבע בשעה 17:00 ברחוב בן - ציון 24 . 7

 וזהו!

דינה הורביץ 
בקורס להכרת המחשב

שרשרת הדורות

החתונה

בת שבע הרזה משמינה והולכת... כבר הוטב לה והיא מצליחה לשלב לימודים יחד עם חיי אישה ורעיה

דינה הורביץ

מכתב לאירנה מנייב ובתה ויקי שעלו מברית המועצות לקרית ארבע ומשפחת הורביץ ליוו אותם וסייעו בהתאקלמותם בארץ. אירנה, פסנתרנית מאוד מוכשרת, החליטה כעבור 
מספר שנים לעבור יחד עם בתה ובן זוגה החדש לארצות הברית ללמוד ולהתפתח שם. אביה הקשיש של אירנה נשאר בקרית ארבע והתחתן בשנית.

בס״ד, יום ירושלים

שלום אירנה! שלום ויקי! שלום יעקב!
כל כך הרבה זמן לא כתבתי- אני יודעת שאתם בוודאי כועסים ובצדק, באמת במכתבים 
אני מאוד חלשה כי תמיד יש משהו לעשות ובשבילי לשבת לכתוב מכתב אישי כל כך, 
נחשב אצלי כ״לוקסוס״.ואולי אבדוק מבחנים? ואולי אלמד? ואולי אכין שיעור? או אנקה 
את המטבח. והכביסה מחכה והבית מחכה לשטיפה. הבנות צריכות עזרה בשיעורים, או 

אולי אתקשר לאמא? וכך עובר הזמן דחוס ונדחף ואת יודעת, אירנה, כמה יש לכתוב:

על החתונה של בת שבע )נפלאה! חווייה – אשלח תמונות(. אמא שלי הייתה חולה ופעמיים 
אושפזה ועברה טיפולים – היא כבר מרגישה יותר טוב. על צבי שהתגייס לצה״ל ליחידה 
מובחרת מאוד )צנחנים(, אך לא הסתדר שם כל כך טוב והצליח )כדרכו תמיד, כנראה( 
להימלט משם ולהיכנס ליחידה פחות קרבית ויותר קרובה לבית. על נחמה שמתפתחת 
בזמן  והיא  שלה,  המיוחדת  הראייה  רצונותיה,  דעותיה,  עם   – ממש  של  בחורה  ונהיית 

האחרון ממש ממש מתקדמת בפסנתר – פתאום זה חשוב לה והיא הרי די מוכשרת.

לא  שהיא  הזמן  כל  לעצמי  להזכיר  צריכה  שאני  המתוקה  שולמית  על  אספר  אולי  או 
״קטנה״. מתוקה ועדינה. או אולי אכתוב על עצמי – אבל פה אני באמת נאלמת דום. מה 

לספר? הרי כל כך עברתי בשנה הזאת!

ועכשיו אוסיף לכם עוד בשורה: בסתיו נהיה, אני ואלי, לסבא וסבתא!! אפשר להאמין?!?! 
אבל  מאוד,  מאוד  רע  הרגישה באמת  היא  והולכת. בהתחלה  משמינה  הרזה  שבע  בת 
עכשיו כבר הוטב לה והיא די מצליחה לשלב לימודים באוניברסיטה )פיזיקה ומחשבים( 

יחד עם חיי אישה ורעיה.

ובתוך כל זה אלי כמובן היה חולה כל החורף )גרון, קצת ריאות, קצת וירוס וכו׳( וגם לי 
היה שפעת שהסתבך לדלקת ריאות, אך ברוך השם, התגברנו על הכל. אנחנו באמת 

מרגישים בסדר עכשיו ומתפקדים ועובדים קשה.

גם הקריה לא השתנתה. כעת זו תקופת הפריחה והיא די יפה. אפילו המצב הביטחוני 
יותר רגוע )בין פיגוע לפיגוע(, אולי זו תחושה של השקט לפני הסערה, אבל אין לי כוח או 

חשק לכתוב על פוליטיקה!

כולם מרגישים טוב, כרגיל, ומוסרים ד״ש חם חם חם ותמיד שואלים אותי מה אני יודעת 
עליכם ועל ויקי.

היום יום ירושלים ואני יושבת בבית קפה חמוד במרכז העיר. בעוד רבע שעה עלי להיות 
בכיכר – שם ייערך כנס אולפנות, ושם אפגוש את כל בנות האולפנא. לאחר הטכס, נצעד 

כולנו בדגלנו לכותל ובלילה חזרה לקריה. חום אימים בחוץ! ופה מיזוג אוויר וקפה טוב.

עדיין  שלך  אבא  בוקר בבריכה.  כל  אותו  פוגש  ואלי  הרבה  די  רואה  אני  שלך  אבא  את 
ונראה די מרוצה מחייו החדשים עם זינה. זה היה צעד  ולשחות  מתמיד לרוץ כל בוקר 
את  לסדר  פעיל  היה  עמרני במיוחד  יצחק  לשניהם.  טוב  שזה  מקווה  ואני  וטבעי  נחמד 
הקשר שנוצר ב״כשרות״ עם רב וחופה ואבא שלך היה כל כך מרוצה!! הוא הזמין כמה 
ידידים אליהם לארוחה בשביל לחגוג את הנישואין – ובאמת, קצת הזכיר לי את בת שבע 

ויהודה בהתרגשות שלהם... חמודים!

שלך  הופעות  על  המספר  שם,  העיתונות  ִמן  ותמונה,  מאמר  לי  הראה  שלך  אבא 
בלימודים  שם  מתקדמת  את  ואיך  אם  לשמוע  מסוקרנת  מאוד  אני  באוניברסיטה. 
ובהופעותייך. את מופיעה הרבה? את מלמדת? כבר יש לך קשרים? את מסודרת ומרוצה?

וגם על ויקי כל כך חשוב לי לשמוע. אנחנו ממש ממש מתגעגעים אליה )וגם אלייך – אך 
היא הייתה חלק ִמן המשפחה בשבתות וחגים(! וכל שבת אנו שואלים את עצמנו איפה 
ויקי עכשיו? מה היא עושה? יש לה חברות טובות? האם היא מצליחה בלימודים? )שמענו 

שמאוד!(? יש לה משחקים? בובות?

ויקי – תכתבי לנו עוד מכתב! אני מבטיחה לענות יותר מהר!

אנגלית  מדברים  בוודאי  אתם  באנגלית?  הזה  המכתב  את  לכתוב  צריכה  הייתי  ואולי 
שוטפת ואולי שכחתם קצת את העברית?

תספרי לי הכל.

אשלח יחד עם המכתב תמונות ִמן החתונה ומסמכים שלך, אירנה.

אסגור עכשיו כי עלי לחפש את האולפנא.

להתראות!

חג שבועות שמח!

באהבה

דינה ואלי וכולם

שרשרת הדורות

https://www.youtube.com/watch?v=XTHNJeedpK0&feature=youtu.be
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לארי ואסתר שלום,

כפי שאתם יכולים לנחש אני כותבת בסוכה בחול המועד )המכתב נכתב בכתב יד בשינוי 
\ באלכסון(. אלי בכלל מסופק אם אפשר לכתוב לא דברי תורה במועד, אך אני טענתי 
וגם עם קלחת   – ואחזור לעבודה  ״דבר האבד״ – ברגע שייגמר החג  שזה ממש ממש 
השמחה סביב הלידה הצפויה של בת שבע – לא יהיה לי רגע פנוי לחשיבה וכתיבה, לכן 

החלטתי שעם ״שינוי״ אכתוב – כי אם לא עתה אימתי?

ובכלל נראה לי שלפני שתקבלו מכתב זה, כבר נדבר אתכם בטלפון ונבשר לכם בשורת 
היותכם Great uncle. הלידה המתקרבת מביאה אתה כל מיני מעברים שונים ומשונים. 
אתמול למשל חברה של בת שבע באה לבקר אותה )הם אצלנו לכמה ימים בחג( והביאה 
איתה את אחייניתה. אמא של אותה חברה היא ידידה מאוד טובה שלי. צופיה, החברה של 
בת שבע, הצביע עלי והסבירה לקטנה ש״דינה חברה טובה של סבתא״!!! זהו!! אני בליגת 
הסבתות – אך לשמוע את תואר הכבוד הזה – ממש התפלצתי – חברה של סבתא ועוד 

מעט סבתא בעצמה!! לאן הגענו?!

בת שבע נראת כאילו בלעה אבטיח ובקושי זזה, היא כבר בסוף חודש התשיעי )תאריך 
המשוער הוא בעוד 5-6 ימים( ולכן אנחנו ממש קופצים מכל פיפס שלה....

אלי(  מיוחס  להיות  יכול  הזה  שהמינוח  כמה  )עד  רוח  קור  על  שומרים  בינתיים  אנחנו 
ומחכים ו.. חולמים. אני ממש מוצאת את עצמי בוהה באוויר, שקועה עמוק בתוך הדמיון 
יללת  ובכי דמוי  ועגלות  וטיטולים  – על גרפסים  איזה נערה מאוהבת  – כמו  הטוב שלי 
חתול, וכשאני ממש מפליגה, אני מתכננת את האוכל לברית – דג? או כדאי בשרי? ומה 

אלבש? ואיפה זה יהיה? )רק לא בעלי!!( ושלום זכר? ואם זה בכלל בת? 

במיוחד אני אוהבת לדמיין את נחת הרוח הנסוך על פני סבא )הרב משה הורביץ( שיזכה 
בע״ה לנין)ה( ראשון)ה(.

אסתר! כרגע בדקנו דואר וקבלתי מכתב ממך – איזה כיף לקרוא על כל חוויותיכם )בינתיים 
משפחת סדן הגיעו ונזכרתי בגעגוע על מצב ה״אבטלה״ שלך – ללא קניות, ללא תכנונים, 
בישולים, שטיפת כלים וכו׳. בסוכות עזרה כזאת ממש נשמעת כהצלה – טעם אחר למושג 

״חג״. 

קראנו בהתמוגגות את המכתבים של נופת, צוף, דעואל וחנני – ולא רק אנחנו, גם כל החברות 
של שולמית ונחמה. מחר קבענו עם סבא וסבתא )שאמורים להגיע( שיביאו את כל המכתבים 
שלכם וקלטת ונעשה ״חינגה״, אין מילים לתאר את השמחה שאתם מביאים לסבא וסבתא עם 
התכתבויותיכם. באיזו שקיקה הם קוראים כל תיאור, ובאיזו הנאה ונחת הם מעבירים הלאה.

מכל אלה, ומן השיחה ששוחחנו אתכם בערב ראש השנה, אני מנסה ליצור תמונה עם כמה 
ובעיקר מעניין המפגש בין השליחים מארץ  ידועים של תמונת חיים שלכם שמה,  פרמטרים 
ישראל והמציאות היהודית בדרום אפריקה. אני יודעת שזה עוד מוקדם להתרשמות כוללנית 

וממצה, אך מצד שני, הימים הראשונים די קובעים )כך אומרים(.

אתכם  הכירה  )היא  אפריקה  מדרום  האחת   – לסעודה  אורחות  שתי  לנו  היו  השנה  בראש 
שלהן  המבטא  עם  בתחילה  הייתה  העיקרית  ההתמודדות  מאוסטרליה.  והשניה  דוד(  בעיר 
ופיענוח הנאמר של כל אחת ואחת!! ולהתאפק לא לצחוק, אבל אחר כך נרקמה תמונה די 
דומה למציאות הקשה שתיארתם. אלימות, אי ודאות, וגם רדידות רוחנית ומחסור תהומי בכל 

הקשור ליהדות, ומצד שני, מידות ונחמדות למופת והמון פתיחות.

אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומאוד מעוניינים לשמוע מחוויותיכם עם הנוער. הרגע התקשר 
אליי סגן המנהל בענייני האולפנא ונזכרתי כמה שונים הנוער הישראלי ממה שאתם פוגשים 

שם, וההשלכות החינוכיות הם כה רבים.

בת שבע נראת כאילו בלעה אבטיח. אנחנו שומרים על קור רוח, עד כמה שהמינוח הזה יכול להיות מיוחס אלי

דבי 
מכתב לגיסים שהיו בשליחות בדרום אפריקה

שרשרת הדורות

כל  ביותר.  גרוע  הוא  אבל  בארץ,  שקורה  מה  וכל  הביטחוני  למצב  להיכנס  כח  לי  אין 
יאומן  הלא  פלסטינאי.  לשלטון  הארץ  חלקי  נמסרים  אלו  ובימים  משתחררים  הרוצחים 
בית  שכם,  כרם,  טול  )קלקיליה,  ושומרון  יהודה  ערי  כל  ספורים  שבועות  תוך  מתרחש. 

לחם, רמאללה ואפילו חברון( יהיו מרוקנים מצה״ל וכן גם אזורים כפריים שלמים.

מקומות  אותם  ובכל  נסללו(  טרם  )שרובם  עוקפים  בכבישים  לנסוע  אמורים  היהודים 
לוט בערפל.  יתרון, כך שהעתיד שלנו בחברון  וויתרו על כל  נכנעו  נמנע״  ״חיכוך בלתי 
פחד! תוך כדי הכתיבה, אני מרגישה מנותקת, כי כבר נמאס אפילו לפחד. אז.. ממשיכים!

צבי בסדר גמור ומרוצה )לא, לא נגזים, אבל הוא שורד ואפילו יותר מזה(. הוא חוזר כל 
לפניו עצור הנחשד בזריקת אבנים,  סיפורים מרתקים. למשל, הביאו  פעם מהצבא עם 
הורים  על  רחמים  ומעורר  ארוך  סיפור  וסיפר  ובפתוס  בלהט  קשר  כל  הכחיש  שכמובן 
חולים שחיילים התעללו בהם וכו׳. צבי )מרגרינה( לא האמין לו, אבל בכל זאת קצת ריחם. 
ומי  שהיו בחברון  ההתפרעויות  את  שסקר  ״מבט״  לראות  לצבי  יצא  שעות  כמה  כעבור 

מככב שם בראש? העצור! זורק בלוקים! וסלעים!

יום היא תוהה מה היא עושה בחיים ואיך היא יכולה עוד לעזור  נחמה גם כן בסדר, כל 
חיוך, אז תיכף באה ממנה מקלחת  – לא סליחה – חצי  חיוך  נפלט ממני  ואם  ל״מצב״ 
בסגנון ״את בכלל שמאלנית רכרוכית, אין לך אף טיפה של נחרצות. אף טיפה!״ ]זה קצת 
נכון...[ ״למה את לא כמו... כמו ענת כהן!״ ]ענת כהן היא ה״גבר״ היחיד בחברון ומנהלת 
שם את כל הענייניים התוססים גם ביחס לחיילים, שוטרים וערבים[. אבל סך הכל היא 

מתבגרת והשנה היא מאוד מאוד מרוצה מן האולפנה ופעילה בכל דבר.

ושולמית כרגיל שלווה ורגועה, מוטרדת ממעט מאוד ונינוחה. היא שמחה מאוד לשמוע 
מצוף ומיד ענתה לה. מאכזב אותה הידיעה שמכתב לוקח כמעט חודש להגיע אלינו – 
האם גם בכיוון ההפוך זה כך? האם יש לכם E-mail במחשב שלכם? כי אפשר לתקשר 

דרך מחשב תוך שניות במחיר שיחת טלפון מקומי דרך E-mail. תבררו.

אני מסיימת כאן כי יש טכס הנחת אבן פינה באולפנא שאני צריכה להפגין נוכחות.

כל טוב,

המון אהבה,

דבי
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בס״ד, כ״ט תשרי, ערב ראש חודש, יום כיפור קטן

Dad! you woold be so proud!!! Great grand child! !לידת נכדתי - מזל טוב

אני יושבת ומתבוננת בבתי התשושה – היא נהייתה לאם! נושמת את נשימותיה הסדירות 
והתובעות – מנוחה מנוחה – לאחר המאמץ הפיזי ונפשי האדיר של תשעה חודשים + לידה! 

והתרשמתי  אמא  אותי  שעשתה  בבתי  התבוננתי  שנה   21 לפני  אני  גם  היום!  כן  כאז 
מנשימותיה הסדירות – נשמה! פלא! גם אז לאחר מאמץ וכו׳ של תשעה חודשים + לידה! 

וגם היא נכדתי תהיה בעזרת ה׳ כמו אמה, סבתה, שלה, וסבתה רבה שלה 
וכן הלאה! איזה אושר!!!

אמירת  של  האדירים  השלווה  רגעי  לניתוח...  בדרכה  מבת-שבע  הפרידה  והרשמים: 
ברוכה  האור!!...  האושר,  הבשורה!!  לחוץ...  יהודה  )סדן(...  לורדינה  הקרבה  תהילים, 

הבאה ילדונת נפלאה!

לנייר  קטיפה  המשנה  עורה  דקות!!   5 בת  עולם..  הבולעות  המשוטטות  עיניה  מבטה, 
כסף... ריחה!!! התחדשות, דור חדש, עתיד, המשכיות...

טלפונים.. ריצה ריצה בין לראות את בת-שבע )ההתאוששות(, לבין לראות את _ )? איך 
יקראו לה?(, מצטלמים.

מילה עלי: כשהראו לי את התנוקת – לא הייתי מסוגלת להתקרב, פשוט מלאתי את כל 
החלל, חבקתי את הכל, כללתי בתוכי את הכל ולא ייחלתי לדבר להתקרב להגיב – רק 

לנסות להציץ ולצלם עונק, גודל, חסדי ה׳ כי רב חסד הוא!! חשתי כמו בתקיעת שופר.

סבא וסבתא )רבה( ושותים לחיים... שקית של ביגדי בת מתוקים מתוקים!... גיהוץ בגדי 
בתי  עם  לשבת  התינוקת...   + ממי  החולים...  לבית  חזרה   ... דידי!  אחיו  לחתונת  יהודה 

היקרה הכואבת וסיעודה.

והיא הניקה. אין לי מילים לתאר מראה, להתפוצץ מנחת  ב 9:00 הבאתי את נכדתי לבתי 
מתיקות ___ מסתכלת על בת-שבע והיא בחזרה, ושתיהן נרדמות, ואני מתבוננת. ובאמצע 
אבא )יהודה( מתקשר... ועכשיו 12:00 ובת-שבע ישנה, עייפה. מעבר הוא קשה והיא... אמא!!

זה לא כתוב בטעם, אני גם עייפה ופעם אלקט רשמים אלה ואכתוב אותם יפה..

מזל טוב! )אלי(

ומה זה להיות סבתא? 
להתבונן מן הצד – ראיית תמונה שלימה ולא בעין הסערה. 

מבחוץ לקלוט ו״לשמור את הדבר״ לספוג ולדעת נחת.

1. רגעי ההמתנה. והכל בידי ה׳ כי רב חסד הוא!
2. היכרות עם נכדתנו – היא רואה את אבא!!

3. בתי מניקה את בתה!! חץ משרה אמנו ועד אלינו והלאה.

Greandma עכשיו אתקשר ל

וגם נכדתי תהיה בעזרת ה׳ כמו אמה, סבתה שלה, וסבתה רבה שלה וכן הלאה!
דינה הורביץ 

קטעי יומן
שיר הודיה )סדן( דוכן

נכדה ראשונה

אחד הרגעים הקסומים ביותר אצל סבא וסבתא היה הרגע לאחר הדלקת נרות שבת. אני 
זוכרת את פניה המאירים של סבתא, יושבת בנינוחות על הספה, אוחזת את כוס הקפה 

ומקשיבה בעיניה המסוקרנות. היא התעניינה בכל דבר, קטן כגדול.

יום השבת הוא כמו השלהבת של השבוע, מעלה ומרומם את ימי החול למעלה של קדושה.
ובליל שבת פרשת פקודי נכנסו מרצחים לביתם והם עלו בסערה השמימה

שרשרת הדורות

ארי ואסתר והילדים שלום,
הפעם ישר אכתוב ואדלג על כל ההתנצלויות...

להיות סבתא זה דבר נפלא!! עם כל הדמיונות וציפיות )וחרדות( שלפני, כלום לא משתווה 
למציאות – פשוט נפתחו בי צינורות של אהבה )?(, ערגה )?(, חום )?(, נוסטלגיה )?( – 

לא יודעת מה! – שלא חלמתי שיכולים להיות קיימים בי. ובגדול!!!

אתאר לכם כמה ״תמונות״. ידענו כבר יום קודם שבת שבע תלד... כל יום א׳ בלילה ניסיתי 
ובנשמה החדשה שעומדת  לדובב את אלי שנתחלק ביחד במה שעומד ל״עבור״ עלינו 

להיוולד לתוך משפחתנו – ושתשנה את המעמד של כולנו. הוא, כמובן, נרדם מיד.. 

בבוקר קמנו מוקדם והגענו לבית חולים בערך ב7:00, שם מצאנו את בת שבע מאושפזת 
ונרגשת... אלי ברך אותה ברכת כהנים ממש וגם בחוש הומור )תארו לעצמכם(....

ואני... איך אתם מדמיינים? היסטרית? פרפרים? בכי? איבוד עשתונות? תסיסה פנימית? 
חוסר שקט?... ישבנו, אני וורדינה )סדן(, החזקנו ידיים ואמרנו תהילים. גם יהודה התפלל.

״רגועה״ זו מילה קטנה לעומת תחושת השקט  לי לתאר במילים את הרגשתי –  קשה 
הפנימי, הביטחון, תחושת החסד האינסופי שעופף אותנו הקב״ה ברוב חסדו – הרגשתי 
ולדאגות. הרגשתי ממש ״אמא״  וטוב כל כך מעבר לקטנות  ועוצמה  מחוברת עם גודל 

יודעת, בוטחת ומצפה... 

כששיר הודיה נולדה, כולם רצו לעבר העריסה שהכילה את ה״מתנה״. התפעלו, קרקרו 
״היא דומה ליהודה בפה!״, ״העיניים – ממש בת שבע״, ״ברוכה הבאה קטנטונת!!״, ״איזו 

מתוקה״, ״כמה ערנות, כמה יפה!!״ וכו׳ וכו׳, נגעו, נשקו, צחקו, התרגשו. 

ואני - )סבתא( – עמדתי מן הצד, לא יכולתי להתקרב. חשתי כמו אותה הרגשה שמרגישים 
בזמן תקיעת שופר, מן תחושה של התחשמלות משתקת אך מעבירה כח אדיר, מן שאיפה 

פנימה של הוד וגודל כזה, מן התבטלות כלפי נחשול החסד והאור.

אין לי מילים, אבל לא הייתי משותקת, ראיתי הכל. ״סבתא״ – כנראה פירושו לא להיות 
)זו האמא, נאמר(, אלא לעמוד מן הצד, אבל זה לא ״עמידה מן הצד״  במרכז הסערה 

בקונוטציה שלילית, חלילה, אלא, עומדים מן הצד ודווקא משם רואים את כל התמונה.

תרה בעיניה  והמקסימה,  המתוקה  היפה,  הזוהרת,  המושלמת,  הקטנה  את  למשל  ראיתי 
אחרי אבא שלה ומתבייתת עליו ומתבוננת בו בכל ישותה. מדהים! והיא כל כולה בת 5 דקות.

ועוד תמונה מאותו יום! כיאה למשפחה כמו סדן - עם איכות וקצב חיים מיוחד משלה – 
וורדינה, שהיא  ואלי  אירעה ביום חתונתם של בנם השני, דידי,  נכדתם הראשונה,  לידת 
עצמה אחרי לידת ילדם ה 12-, יצאו אותו יום בבוקר מוקדם, השאירו את כל ילדיהם לבד, 
כולל תהילה בת חודשיים, ומיהרו לבית חולים להיות נוכחים בלידת שיר הודיה, ומיד משם 
הם עלו לצפון, לקיבוץ שדה אליהו – שם נערכה החתונה של דידי. גם יהודה נסע לחתונה.

כך יצא שאני נשארתי ליד מיטתה של בת שבע כל אותו יום וכל הלילה שאחריו....

בת שבע ישנה... ופתאום, בערך ב 11:00 בלילה, היא פתחה זוג עיניים גדולות, ומתוך 
פניה החיוורים / לבנים, לחשה לי: ״אני רוצה את בתי״. והסבתא הזאת רצה במהירות 
שיא לחדר תינוקות והכריזה לכל מי שרצה לשמוע )וגם למי שלא(: ״בתי רוצה את בתה!״ 

ובחגיגיות הבאתי לה את שיר.

בת שבע, החלשה, לא יכלה להתרומם ושכבה ישרה במיטה ואני שמתי עליה את שיר 
שיכלו להסתכל אחת על השנייה. ואז בת שבע אמרה שהיא רוצה להניק אותה.

אסתר, את יודעת כמה כל הנושא הזה קרוב אליי וקבור עמוק עמוק עמוק בפנים, עד כדי 
כך ש״שכחתי״ מן ההנקה. כל כך הייתי עסוקה בלעכל את עצם ההיריון, הלידה, והיותה 
של בתי לאמא )ולי לסבתא(. ותפקיד אמא )כלומר, אני אמא שלה(, הוא להדריך את בתה, 

ופתאום לא ידעתי איך להדריך?! מה עושים?! איך מחזיקים?! מה?!

באותו רגע חשתי כמו חץ שמפלס את כל הדורות ומחבר אותי ישירות עם שרה אמנו, דרך רבקה, רחל ולאה.
דבי 

מכתב לגיסים שהיו בשליחות בדרום אפריקה

בת שבע הייתה נבוכה ולא מנוסה. אני הייתי נבוכה ומגמגמת, אבל מי שידעה בדיוק מה 
לעשות, תפסה פיקוד והדריכה את כולנו - הייתה שיר הודיה. 

ומיניקה  וזאת התמונה: אני הזזתי את הכיסא שלי אחורה והתבוננתי בבת שבע מעניקה 
לבתה. באותו רגע חשתי כמו חץ שמפלסת את כל הדורות ומחברת )ללא כל התחשבות 
במושג קטן כמו ״זמן״( אותי ישירות עם שרה אמנו, דרך רבקה, רחל ולאה. סבתא שלי, אמי, 
אני, בת שבע, שיר. זה משהו מדהים שלא יתואר במילים בכלל )מעבר לזמן, מעבר למילים(.

אחרי שהותה בבית חולים, משפחת סדן הצעירה באו אלינו לשבועיים ואנחנו פינקנו את 
בת שבע ושות׳. נתתי לה כל מה שאמא שלי נתנה לי. למדתי אתה איך לעשות אמבטיה 

לתינוקת, מתי להתרגש ומתי לא, וכו׳. 

כל לילה שיר ישנה אצלי בחדר וכשהיא קמה לאכול בלילה, החלפתי לה, הרגעתי אותה 
נסעו  כוס שוקו. כעבור שבועיים, כשהם  יחד עם  והבאתי אותה לבת שבע 

הביתה, בכיתי... 

האמא-  לא  שאני  מאוד  יפה  יודעת  אני  מתבלבלת!  לא  אני  תדאגו!  אל 
ואני בסדר גמור. רק מנסה לתאר לכם את  הייסורים שלי עשו את שלהם 

וגם עכשיו אני משתדלת להגיע כל שבוע לבת שבע  והשמחה שמציפים אותנו,  האושר 
לשמור על שיר כשבת שבע לומדת. שיר גדלה ומתפתחת, ומקסימה, וחמודה, ומהממת, 

ומתוקה, וגאונית, וחיונית, ומחייכת...

אני ממהרת כי אלי מאיץ בי, כי יש מישהו שנוסע היום לדרום אפריקה. יש עוד המון לכתוב: 
משפחתנו

צבי – הוא בסדר גמור ומתקדם בצבא, עכשיו הוא בתפקיד סמב״צ ומאוד מרוצה.
נחמה – רוקמת תוכניות לתקן את העולם.

שולמית – שלווה, רוקדת ריקודי עם, מנגנת, לומדת תנ״ך ומחייכת.
קריתנו - יותר מידי מורכב לכתוב.

עבודה – שבוע הבא תעודות, אז תארו לכם. – אני מחנכת כיתה י״ב.
מדינה – אין לי כח.

עולם – )?( = כל זה פעם אחרת...
חשבתי עליכם כל הזמן ומאוד מצפה לשמוע על מעלליכם והצלחותיכם. מתגעגעת,

באהבה,

סבתא )דבי(

שרשרת הדורות

https://www.youtube.com/watch?v=9QU5C8Siqp0https://www.youtube.com/watch?v=9QU5C8Siqp0
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דפוסים? על כל פנים נקודת אור מעניינת.

והאמת היא )איזו פתיחה יומרנית( שזוהי תקופה נפלאה מאוד, מלאת עירבוביה ואתגר, 
עגמת נפש וציפיה. אי אפשר לומר שהחיים קלים, אבל גם אי אפשר לומר שמשעמם.

קשה לבטא את מחשבותי בבהירות, אצרף למכתב זה דברים שכתב אלי סדן )ולא אצרף 
הערות ביקורת שלי(, וגם את ההקדמה לתוכנית חינוכית שאני מנסה לעבד )נראה מה 

יצא מזה(. אנסה בכל אופן להביא איזו המחשה, לתת תמונת מצב.

ובחיפזון,  בבהילות  לערבים  נמסרה  שכם 
תוך כדי שריפת דגלי ישראל, בזיונות לצה״ל 
נלכדו בבניין  שבטעות  לחיילות  אסון  וכמעט 

הממשל שנמסר לאספסוף צוהל ומתפרע.

ימים ספורים לאחר מכן נמסרה בית לחם והכאב 
היה גדול עוד יותר. למחרת נסענו לירושלים דרך 
כביש עוקף )למעשה עוקף עוקף, כי העוקף יושלם 
דינה בכתה  הדרך  וכל  השם(  ירצה  אם  רק בקיץ 
ולבי נחמץ בקרבי )בגלל בית לחם, לא בגלל דינה 

ואולי בעצם בגלל דינה(. 

הפסטורלית  הקדושה  הצאן,  דוד,  ישי, 
האופפת גבעות רכות בדרך למלכות ישראל, 
בין הרי חברון להרי ירושלים. והאבל והעלבון, 

הכעס והיגון, משמשים בערבוביה.

שוב  נסעה  דינה  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
התעקש  הנהג  בטרמפ,  הפעם  לירושלים, 
שנפתחה  לחם,  בית  דרך  דווקא  לנסוע 
כשהאחריות  יהודים,  לנוסעים  בינתיים 
כנופיות המחבלים של  על  מוטלת  לבטחונם 

הרשות הפלסטינית.

תיאורה של הנסיעה היה מדהים: דגל אש״ף מתנוסס על בניין הממשל, סיורים פלסטינאים ברחובות, 
עיר חוגגת ושמחה, מקושטת באלפי דגלים )כל הארץ דגלים דגלים( - ופתאום תחושה שלא השתנה 
והכל  נורא – גדרות התיל הצה״ליות, חיילנו החמושים, צבא כובש – הסתלקו  יותר  כלום, או אולי 
יותר נורמלי, יותר טבעי ורגוע, ואפילו הפחד הביטחוני איננו )אנחנו מדברים על אשתי היקרה, דינה(. 

בעצם זה מעולם לא היה אחרת. איזו הצגה עלובה של משחק של ״נדמה לי״.
קשה לי לתאר את תחושותיה של דינה, היא לא חטפה אבן בראש ולא החליטה להתחרות 
על מקום ריאלי ברשימת מר״צ. אז מה היא הרגישה? הזיות? דמיונות? אולי. אבל אולי 

הייתה כאן חדירה של אמת יותר בסיסית.

עכשיו,  הדתיים.  עם  לדיאלוג  הקורא  ארוך  מאמר  ימים  כמה  לפני  פרסם  יהושע  א.ב. 
ששאלת ארץ ישראל השלמה הוכרעה אחת ולתמיד, אחרי הניצחון המוחלט של מחנה 
השלום והקריסה הגמורה של תיזת ארץ ישראל, אפשר להתפנות לשאלות יותר חשובות.

והאמת היא שאמנם ניצח ״מחנה השלום״ וארץ ישראל נמסרה בפועל לנוכרים, אבל הקרב 
על ארץ ישראל לא התחיל, למעשה, להחזיק את שכם ובית לחם בתור צבא כובש ובתור 

עם מבולבל, שלא מבין בעצם מה אנו ומה חיינו ומהי ארצנו זאת – זה לא כיבוש של אמת.

את  וגם  את המפה  שינתה גם  היא  וחשובה,  מזהירה  צבאית  פעולה  הייתה  הימים  מלחמת ששת 
הלבבות – עד גבול מסוים. תושבי יש״ע והגולן זוהי עובדה חשובה ומשמעותית, אבל גם היא מוגבלת.

כל זמן שניתן לדבר על ערך עם ישראל לחוד וערך ארץ ישראל לחוד, כל זמן שאיש לא מניד 
עפעף כשמשייכם אותו ל״מחנה הלאומי״ – השונא מוסר הומניזם ושלום, או כשמשייכים 
אותו ל״מחנה השלום״ – השונא את ארץ ישראל, את הדת ואת הלאומיות, כל זמן שאת 

אני יוצא בעוד כמה דקות לסיור לילה, שמונה שעות בג׳יפ פתוח בכפור ההררי של הר חברון
אלי הורביץ

מכתב לאחיו, אהרון והמשפחה, שהיו בשליחות בדרום אפריקה

לארי, אסתר, צוף, חנני, נופת, דעואל ומיתר )שכחתי מישהו?( שלום וברכה,

קשה להאמין שאתם כבר חצי שנה בחו״ל. פעמים אין ספור פניתי בדמיוני לדינה ואמרתי: 
״קדימה, נוסעים לעיר דוד לבקר את ארי ואסתר ושות׳. 

מתוך הזרמת הנפשות והקפה נעסוק בשאלות הגדולות עד השעות הקטנות. נשוחח, 
נריב, נתווכח ונסכים, נצלול עד לתחתית התהום האין סופי ונפתור את התעלומות הבלתי 
פתירות ונתקן עולם במלכות שדי )בשלב ראשון( ואם לא, לפחות נשב איזה רגעים עם 

ועצם  הפנים,  אל  הפנים  כמים  קרובים.  אחים 
הצוותא ישקיט משהו מהגעש והסער העכור 

השוטף את חברתנו המיוסרת.

אבל אתם שם, מעבר לים, בעולם אחר. ומאוד 
העובר  על  בפירוט  לשמוע  משתוקקים  אנו 
עליכם, על עבודתכם, הצלחותיכם ואכזבותיכם 
בקהילה וכמובן כל מה שעובר עליכם כמשפחה.

איינשטיין הרס את המושג הקונבנציונלי של 
בו זמניות. אין זה מדעי היום לומר שבשעה 
בזמן  ובו  בחברון  פלוני  דבר  קרה  פלונית 
לי  אכפת  מה  אז  ביוהנסבורג.  אלמוני  דבר 
כאן,  לשבת  יכול  לא  אני  למה  מאיינשטיין? 
במוצב סמוע בדרום הר חברון, בקור מקפיא 
עצמות של אוהל חדר האוכל )המקום היחידי 
במוצב שיש שולחן( ולחשוב מה קורה אתכם 

ברגע זה באפריקה הקיצית?

אבל באמת אי אפשר, או על כל פנים, קשה מאוד. 
אדם חי במערכת יחסים וקשה לתרגם ממערכת 

למערכת. איזו מערכת היא הנורמלית?

מאירים  אנשים  שבה  הרגועה  יוהנסבורג  של 
יוהנסבורג  מדופלם,  סקי  אנגלו  בנימוס  מנוחות,  מי  על  מתנהלים  שהחיים  לזה,  זה  פנים 
פחד  של  יוהנסבורג  רכבם,  את  ולוקחים  ברמזור  פשוטים  אזרחים  עוצרים  שבה  הנעימה 
בלילות, של אלימות חמית הולכת וגוברת )אני לא חלילה אנטי חמי( ובני עמנו רואים שם את 

חייהם ועתידם ועתיד ילדיהם.או כאן בישראל?

בישראל שלא מסתפקים ברציחת אזרחים פשוטים. ורמזורים? אפילו תמרור עצור אין. 
חברה שסועה ומפולגת. שנאת אחים. צעקות חרשים. הסתה. קטרוג. רמיסה ברגל גסה 

של כל נורמה חברתית נאורה. וכאן מקום חיינו ועתידנו ועתיד ילדינו.

אני יושב באפלולית האוהל )נורת גנרטור של 40 וואט( ובקושי רואה את האותיות שאני 
כותב. ואיך נבחין באותיות האלוקיות הנכתבות ונחקקות באפלולית הגדולה של ימים אלו?

אני יוצא בעוד כמה דקות לסיור לילה, שמונה שעות בג׳יפ פתוח בכפור ההררי של הר 
חברון )אני במילואים דרך אגב(. כשאשוב אמשיך.

כמובן שלא המשכתי וחלפו כמה ימים. בינתיים היה לי יום חופש ודינה ואני נסענו לגבעת 
חביבה, המתמחה במפגשים ערביים-יהודיים של ניצני שלום, למפגש בין מנהל החינוך 

של הקיבוץ הארצי ומנהלים ומחנכים שבזרם הדתי-לאומי.

״מפגשים״ זה אופנה חדשה שמתפשטת בעם. מפגשים בין חילוניים ודתיים, ימניים ושמאלניים 
וכו׳, שתיל רך מאוד של צימאון לאחדות ושלום בית, או אף חרדה מפני מלחמת אחים של ממש.

האם הוא יבול מהזנחה כשזעזוע הרצח יחלוף? האם הוא יכותש עד עפר בקלחת מסע 
ואיזה  בחברה?  חדשים  דפוסים  ויצור  יתפתח  יצמח,  שמא  או  ובא?  הקרב  הבחירות 

שרשרת הדורותשרשרת הדורות

מחסום השטחיות לא עברנו - עוד לא כבשנו. הגלגולים שעוד נתגלגל בדרך אל עצמיותנו 
מטרים  כמה  להאיר  במאמץ  ערפל  פנסי  מדליקים  ואנחנו  דעות  לא-ל  צפויים  הפנימית 

שלפנינו. כל אחד בדרכו. אבל הדבר העיקרי החשוב מכל - דור לדור ישבח מעשיך. 

בלא  הודיה  פינו בשיר  לפצות  אלא  ניתן  לא  הדורות  המשך  של  הנפלא  לעתיד  וביחס 
)גילאי 2-3 חודשים(  ורסן. היופי החן, התבונה והעדר הספקנות של הדור הצעיר  סייג 

מפעימים בעוצמתם ומבשרים מחר מאיר וטוב.

חוויית הסבאות כעובדה וכמשל. מצד אחד מעורבות רגשית ושכלית גמורה בכל נקודת 
ומצד שני מודעות גמורה שמידת שליטתנו היא  )ושמן( הזה,  והעדין  חיים שביצור הרך 

מצומצמת ביותר.

אני חייב לסיים ולהתארגן לסיור. גשם זלעפות, רוחות ערים )הלוואי ויירדמו קצת( אפילו 
קצת ברק ורעם לתבלין. הייתם חושבים שיש הקלות לסבים.

תכתבו! גם אתם ילדים, שלא הספקתי במכתב זה לשאול מה שלומכם ואיך התאקלמתם 
והאם יש לכם חברים ומה הכי כיף לכם שם ומה הכי ״על הפנים״ שם ואתם כבר יודעים 

אנגלית? )אני כבר שכחתי(.
             באהבה 

אלי

הרב אלי הורביץ
מתוך שיעור שהעביר ברמת אביב ג׳ בתל אביב

מכתב לצבא לאחר שחלה בדלקת ריאות מהמילואים בהר חברון

אלי הורביץ

לכבוד קצין שלישות חטיבה 

אני אלנתן )אלי( הורביץ חייל בהגמ״ר של חטיבת יהודה. 

ואושפזתי  הריאה(  קרום  )דלקת  בפלוריטיס  לקיתי  שנים  מספר  לפני 
נשארו  החלמתי  אחרי  גם  שבועות.  למספר  קשה  במצב  חולים  בבית 
גבוהה  ועלילות  חריפים  נשימה  קשיי   - הריאות  בתפקוד  קשות  בעיות 

מאוד לדלקת ריאות. 

אני נמצא בטיפול רצוף של פולמנולוג. לפני כשנתיים בהיותי כמעט בן 
שלקיתי  אחרי  רפואית,  לועדה  לגשת  רופאי  המלצת  ע״פ  48, בקשתי, 

בדלקת ריאות חריפה בעקבות שרות מילואים. 

מסמכים  עם  התיצבתי  מילואים.  לשרות  שוב  נקראתי  האחרון  בחורף 
רפואיים ומכתב מהרופא המתאר את מצבי, והופנתי לרופא שמיד שחרר 
אותי מהשירות והמליץ על ועדה רפואית, מכיון שגם לדעתו יש בשירות 

סיכון מוחשי לבריאותי. 

 CT הגשתי את המסמכים הרלבנטים לקצינת הקישור - תוצאות צילום
המצביע על נזק לריאה, תוצאות תפקודי ריאה המצביעים על תסמונת 
מומחה  פולמנולוג  ומרופא  המשפחה  מרופאת  מכתבים  וכן  חסימתית 
לסכן  עלול  ושזה  בשמ״פ  לשרת  היום  כשיר  שאינני  קובעים  שניהם   -

ולדרדר את מצבי.

שלא  ריאות  דלקת  עקב  לביתי  מרותק  הייתי  האחרונים  בחודשים  גם 
הגיבה לטיפול אנטיביוטי רגיל, ועדיין לא הגיעה זימון לועדה רפואית! 

…אני מבקש שהעניין יועבר בהקדם לגורם אחראי. 

בתודה מראש 

אלי הורביץ מ.א. 2085274

נ.ב. עותק של מכתב זח נשלת לנציב קבילות של צה״ל

ושומרון למחבלים,  יהודה  יום אחרי החלטת הכנסת ברוב עצום למסור את  ביום שישי, 
חשתי תסכול עמוק. אחרי התפילה, ברקע זיקוקי דינור, שמעתי ברדיו את הקריין מודיע 
אותי,  נשאו  לא  רגליי  התמוטטתי,  הממשל,  על  אש״ף  דגל  והונף  ישראל  דגל  שהורד 

התיישבתי ופרצתי בבכי. בכיתי בלי גבולות, בלי מעצורים, כמו ילד.

בבכי הזה לא היה כעס על אף אחד ולא היה בי תסכול משום דבר, רק כאב חודר, עמוק, 
טהור, איום, של אבדן, של אבלות, כמו הכאב שהרגשתי כשנודע לי ששכניי, זוג חמוד 
)אפי וירון אונגר הי״ד, שגרו קומה מעל, נרצחו ביריות מרכב חולף ב 1999(, נרצחו על ידי 
מחבלים והשאירו שני ילדים יתומים. הרגשתי מן חלל כזה בלב, כמו התחושה שחשתי 

כשנרצח ראש הממשלה.
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אחר לגמרי.

אם רוחך נחה להטיח בי כל אותן האשמות, יבושם לך. ואם מכתבי זה גורם לך אי נחת, 
תשמידי אותו.

אני מצידי, בעבודתי הקשה והשקטה לא כל כך הצלחתי בתחנה זאת – אפשר לאמר – 
נכשלתי בגדול, בלחיות וליצור בלי התחשבות בחוץ – במה שחושבים עלי ואיך רואים אותי 

וכו׳.

יש מצבים ומקומות שלאט לאט, בעמל לא פשוט, הרבה קצף עכור נסוג והמים מסתננים 
לאט לאט, אבל כאן בבית, אני מאוד מאוד רחוק מזה. אולי כל זה בא לנפץ את הדמיון 

הגאותני שאני באמת מצליח.

כשאת מאירה פנים, כשאת מפרגנת ואוהבת, אפילו מביעה הערכה לפעמים - אז זה קל 
בחוץ להיות ענייני, לתת לזרימה הפנימית לקלוח בחופש – או לא לקלוח – בלי פאניקה, 

להתכוון באיזו מידה ״לשמה״, ואולי זה הכל דמיון. אינני יודע.

ברור שהזעף שלך מחשיך את עולמי ומשתק לחלוטין את יכולותיי, ועל זה, כנראה, אני 
יתבררו  עוד  נבוך.  אני  יודע.  אינני  שפר(  אומרת בלהה  שהייתה  )כמו  לך  להודות  צריך 

הדברים.

בעלך האוהב והתומך תמיד )גם עכשיו(

לאשתי היקרה והאהובה,

יין ושכר לא שתיתי מכאן שהחושדין בו ואין בו, צריך להודיעו.

צר לי מאוד מאוד על השבתת אור השלום של נועם אהבה בתענוגים, וצר לי בעומק לבי 
העדר הידיעה על מה היא באה. והאלוקים אמר וכו׳ ואינני מתרעם על מדותיו, ועלי לחפש 

ולפשפש במעשי. יחד עם זה, אני חייב להודיע שאין בי שמץ ממה שנחשדתי.

.1
בעל  אינני  התחומים.  בכל  קשים  דברים  עלינו  עברו  נישואין  שנות  ושש  עשרים  במשך 
מושלם, יש בי חולשות כשאר בני תמותה, אבל בדבר אחד אינני פגום כלל, וזה: עמידה 

לצידך כתומך בך בכל העובר עלייך / עלינו.

ונעימים  טובים  ימים  לאורך  ה׳  שיזכנו  בכלל,  ועד  היום  ועד  נישואינו  מאז  תמיד,  הייתי 
ביחד, - קשוב לייסורייך הגשמיים והרוחניים, ונושא איתך בעול, מושיט כתף לבכות עליו, 
ומשענת להשעין עליה – גם ביום שלישי שעבר, במינון ובאופן ששיערתי שהוא לטובתך 

ולבריאותך.

ושנחוץ לך הזמן שלך לתת דרור  גם ״התעלמות״ מתוך אימון בך שאת לא פרח שביר 
לאמוציות הסוערות.

על כן הופתעתי מאוד לשמוע שאת יודעת מזמן שאין לך משענת וסעד, ושבשעות משבר 
הולך איש לדרכו – מאז ולתמיד. הופתעתי – פירוש קבלתי מכה עזה, בלתי צפויה לחלוטין, 

מהמקור הכי לא צפוי ובעת הכי לא צפויה שאפשר – שאי אפשר – להעלות על הדעת.

)לפי דעתי מה שהיה בשנה שעברה אינו מן הענין, את היית ״שלוחא דרחמנא״ להבהיר 
שאין לי מה לעשות בהר המור, שלא את ולא אני מבינים אותו – היה בו בירור, לא מבורר, 
שאינו נוגע לתמיכה שלי בך בשעת משבר. אסתרי, קרן, והמשבר הכי קשה – אי בהירות 

לגבי איך תבלי את השנה(

.2
ההרצאה שאני יכול ורוצה לעכב אותך מלקיים כיבוד הורים היא כל כך מגוחכת שאינה 
״בסדר״  חוטא, בהערות ביקורתיות שאינך  אני  ראויה באמת לתגובה. אם בתחום הזה 
ביחס לאמך, ובמקום כבוד יש מערכת של רגשי אשם, שכדאי היה לבררה, אבל אין זה 

תפקידי להעיר, ועל כל פנים אני מאוד שמח על כל רצון לשמח את אמך.

 .3
יודע כמה חשוב שיהיה לה את החופש והאפשרות להתחלק  בקשר לנחמה, אני כמוך 
אינני מבין  רוצה שנהיה שותפים בכך באימון הדדי.  הייתי מאוד  חווה.  אתך במה שהיא 
למה בפניה צריך לרטון על ״הגברים המטומטמים״ שלא יכולים להוציא מטר ולהעמיד את 

הבחור ליד הקיר למדוד אותו – למה בזה את רואה הערה לגיטימית וביטוי של אימון בי.

אני מבטיח לך שאני כמוך, אם לא יותר ממך, רוצה שנחמה תחווה חוויות נעימות כשתבוא 
היא  ואם  שלא,  בי  חושדת  את  למה  בחייה.  חשובה  היותר  ההחלטה  אל  נועם  בדרך 
מתחלקת איתי ומספרת בפרטים מדויקים את העובר עליה, זה לאו דווקא איתי, זה לא 

ביני לבין נחמה. 

לך  ושאין  – את משדרת שיש לך סדרי עדיפויות אחרים,  – אם זאת הבעיה שלך  אולי 
זמן בשבילה. אינני יודע. יש אירועים בלתי צפויים שמופיעים בפתאומיות כמו יום הורים, 
תעודות וכו׳, שמסביבם את משדרת בקול ברור – תסתלקו ממני ותזהרו ממני, אבל אולי 
גם זה לא, אולי אין כלום. אין בעיה. וזה רק עוד חרוז במחרוזת הדמיונות שמקורם במקום 

אינני בעל מושלם, יש בי חולשות כשאר בני תמותה, אבל בדבר אחד אינני פגום כלל, וזה: עמידה לצידך כתומך בך

אלי הורביץ

חילופי מכתבים בין אלי לדינה בעת משבר בזוגיות )מובאים ללמידה(

שרשרת הדורות

אלי,

בחרתי לענות מכתבך במכתב, ולא בדיבור, למילה הכתובה יש משקל משלה, וכמה שהיא 
מגלה, יותר היא מסתירה. היא נבחרה דווקא - ועקרון הסלקטיביות אומרת גם היא דורשני.

למחיר של הוויתור על קילוח חופשי, זורם, חוזר וחוזר וכו׳, מתווסף היתרונות של שיקול 
הדעת, מחשבה מאוזנת, סדר וארגון. כך גם לגבי העיתוי – בחרתי לכתוב, לא כתגובה, 

אבל לאחר ״עיקול״ מכתבך הכתוב, יחד עם ״הארת״ פניך בפועל.

״צף״  ]אני מתכוונת מלשון  ״צפית״)?(  ״הצפת״)?(  מיוחדת שמאפשרת  יש סגולה  לזמן 
– על פני המים[ עיקר מתוך טפל, טקסט מתוך רקע – הוא מעניק מעין תלת ממדיות 

״עומק, אבחנה ופרספקטיבה, שאני מרגישה שדרושים לי במיוחד.

נעים לי מאוד לכתוב לך, ומזמן לא נקטתי בכלי נהדר זה. כרגע הוא מצטייר לי )כנראה 
והרגוע,  השקט  הים  במעמקי  לעוגן  שמחבר  כחבל  ״צף״(  עלום  שורש  אותו  בהשפעת 
כשאני שוכבת למעלה על גבי, ואכן צפה, מתחממת מן השמש, נעה הנה והנה בגלים, 
ללא פחד מסחיפה )היסחפות( – כי הרי אני מחוברת חזק לקרקע, וללא חשש מגלים 

)הים רגוע - כך ציירתי(.

וגם אם יבואו, אני מיומנת ב ״להסתדר במים״ וחשה את עצמי יודעת לאלתר, להתקפל, 
לצלול, לקפוץ, להימנע מלנשום, או לחלופין, לשאוף בכל הכוח, ובעיקר לחכות בסבלנות 

.Whatever ושוב להתרומם ולהכין את עצמי שוב ל״צפיה״ ״הצפה״ ״צפיות״

כעת אני שומעת אותך – ״איפה אני?! איפה בעלך?! הוא לא בנרטיב שלך!! את אוטונומית, 
את לא זקוקה לאיש, את קשה, סגורה הרמטית, אנוכית ללא תקנה, וכו׳״

וכלי הכתיבה לא מאפשר לי להסביר במילים מה שכל כך גלוי לעין, )בעין שכלי( – הרי אתה 
החבל והעוגן, אתה השמש החמה המלטפת, וכן, אתה גם הגלים הרגועים, גם הגועשים!! 

צפיה/  לתנוחת הצפה/  שוב  אותי  כן הדחף ש״מרים״  אם אתה גם  לא בטוחה  רק  אני 
צפיות, או שזה רק הכוח שאתה מזרים בי.... נעזוב כעת את הים. גם את החול.

להתחבר  מנסה  אני  בטהרה.  בקדושה,  מכירה  אני  ומג׳יקה.  בכישוף  מאמינה  לא  אני 
לתנועה כלפי מעלה )רוממות( ולא סטטיות, ומכירה בכך שקו ישר איננו הדרך הבטוחה 
ולא המהירה בין שני ״מקומות״, כל הציורים שלי – הם שלנו, והרי זה בבסיס ההבנה שלי 
של מהות הקדושה )״לעולם קיים״, כך היה מסביר הרב – ואני מבינה שהמילה ״לעולם״ 
לא ׳כבולה׳ למעבר לזמנים, אלא כוללת גם למעבר לנפשות...(. וכן, כך אני תופסת את 

הפנומנולוגיה שלנו.

תבין: זה, כל זה, איננו ציור משל, הם המציאות על פי ראייתי:
ים של קדושה )לא החול!(
שיר של שתיקה )צניעות(

קלידוסקופ של הלובן )טהרה(

ואולי הציור הוא כך:
לפעמים הוא מעורפל, דהוי מעט )מפאת לחצים חיצוניים(

לפעמים הוא כבוי )מפאת חוסר מקור אור(
אך תמיד הוא קיים – אין אחר!! והלוואי ויכולתי לכבוש אותך בכך ולשכנע אותך בכך – אין אחר!!
פה אני לקויה ולכודה, זה לא כישוף – זה פתיחה וסגירת התריסים. אנחנו גוף אחד, ולגוף 
יש מדורים ומחיצות. לעיתים, בשביל לראות - צריך למצמץ, ולעיתים – צריך לסגור את 

העיניים, לראות את התשקיף בפנים.

אני לא יודעת יותר איך לנצל כלי הכתיבה כדי להסביר. כוחי בו דל. תנסה להבין, אך אם 
לא תצליח )אבל כן תצליח(, זה לא קריטי לכלום.

אוהבת,
דינה

 לאלי,דינה הורביץ
...כי חשבתי עליך

זהו! יצאתי מזה!

אני יודעת שהייתי די מגעילה – ומסתגרת - ככה אני לעיתים, אני 
מנסה יותר ויותר להבין את הנטייה ל Isolation – איזם – חלק 

מזה אין מה להבין, אבל חלק מזה בהחלט שלילי – בריחה.

לא הבנתי את הכל עד הסוף – אבל אני בתהליך. 

 Slimy,( מצאתי את הכרטיס ברכה הזה – הזדהיתי עם הצפרדע
Grumpy, קפצני...( אבל גם עם הצצה החוצה מתוך הסתגרות 

– ובעיקר הזדהיתי עם החשק לחייך שוב!

שלום!
הצפרדע שלך.

חילופי מכתבים בין אלי לדינה בעת משבר בזוגיות )מובאים ללמידה(

מעבר  גם  כוללת  שהיא  ״לעולם״  המילה  את  מבינה  אני  אלי, 
לנפשות... וכך אני תופסת את הפנומנולוגיה שלנו.
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ומשונה – שמחים עם  חווייה מרגשת למשפחת הכלה. מרגשת  )אופרוף( זו  שבת חתן 
החתן, אותו בחור צעיר שבכלל לא מכירים, שהוא לוקח את בתנו האהובה. ואל תעידו 
מקודשת״   – לקוחתי  ״את  הרי  אבל  חתן,  מרוויחים  אלא  בת,  מאבדים  שלא   – לנחמני 
יותר  ומכבדה  כגופו  אשתו  את  אוהב  שהבעל  והרמוניה,  אהבה  של  בריאים  ובנישואין 

מגופו. והיא עושה רצון בעלה.

אומר המאירי שסופה דומה בת בעלה, לא בת אביה. כביכול נולדת מחדש לבעלה. וכבר 
לקחתי השבוע את אשתי להתיישב בדבר בחוף נתניה – והיא בדמעותיה העלתה בכמה 

סנטימטרים את מפלס הים התיכון.

אני חייב לציין שמאז שנחמיה נכנס לחיינו - האירה פני כל המזרח עד שבחברון. וההארה 
והשמחה העצומה שהיא מתפשטת וטופחת על מנת להטפיח, ושמשרה אורה ושמחה גם 

בכל העבריים – היא כגל אדיר שוטפת את כל הרגשות והחולשות הקטנות, האנושיות.

...

״סימנא מילתא״, סימנים שאנחנו עושים לסימן טוב ומזל טוב. והסימנים והאותות שנעשים 
עמנו על ידי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מנסים לפענח. 

אף אל פי שרק אנשי חמודות, גדולי עולם, יודעים לקרוא את הכתב המטושטש של ספר 
עלינו  העוברים  במאורעות  ולדייק  לקרוא  קשה  הפרטיים,  בחיינו  וגם  שבהיסטוריה,  ה׳ 

ולפענח את משמעותם. עם כל זה – מילה אחת.

היא  עיקר ההתרחשות  את...״,  ״הרי   – נישאים  ואישה  רגע שאיש  באותה שעה, באותו 
בסתר המדרגה, הרחק מהקולות והברקים, נוצרת יצירה חדשה. יש לכל אחד ֶשם, מהות, 
עניינו  יכווין את  נוצר שם חדש, שהוא גם  )במקרה דנן שמות דומים(, אבל  כן  גם לפני 
כל  נחוץ  לזה  אולי  זה,  את  מעכלים  בדיוק  לא  בהמשך.  אחד  כל  של  והמובחן  המיוחד 
וזה  החיים, אבל זה מתהווה. והמשמעות היא בכל. בכל איכות החיים והתורה והמוסר. 

נוגע לדור ולדורות ולנצח.

)לחופה(  להגיע  צריך  היה  סבא   – מקרים  צירוף  בגלל  תמימה,  שעה  התעכב  זה  וכל 
בשעה 19:00 עם אמבולנס )לאחר ניתוח גב( זה העולם הזה עם ייסוריו, אבל האמבולנס 
לא הגיע. גם זה סיבוכי העולם הזה, והודות לחיים גרוס ועוד צירוף מקרים, סבא הגיע, 
אבל באיחור. וכל הזמן היה קשר טלפוני. אולי בכל זאת נתחיל? טרחא דציבורא וכו׳ וכו׳ 

והתעכבנו. וסימנא מילתא.

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך... לבנות, ליצור מתוך קשר חיים עם הדורות 
שעברו. גם אם יש התעכבות – רק לא לנתק. לא לפסוח על זרם החיים.

אני עצמי הרגשתי קרוע בשעה הזאת, בין הדור שלפני לבין הדור הבא. עם מי אני? עם 
החתן והכלה, או עם הסבא האהוב והאוהב, המתייסר ומתעכב. ובאיזה שבריר של רגע, 
עד  אותנו  שמחבר  הדורות.  כל  בין  שמחבר  אחד  חי  זרם  אלא  כזה,  דבר  שאין  קלטתי 
אבותינו הראשונים ועם אבינו שבשמים. שיהיה נחת לאבא ואמא העליונים, קודשה בריך 

הוא וכנסת ישראל.

...

דברתי עם סבא למחרת החתונה. האושר והשמחה גלשו בכמה שפות על שהצליח לקום 
ולרקוד עם הכלה. אפילו שלנחמה זה היה פדיחת החיים, אבל זה היה שמש מרפא שהקים 

את סבא לתחיה וריפא את צליעתו לרגע. וסימנא מילתא למען יאריכון ימיך.

הרב אלי הורביץ
מתוך דברים שנשא בשבת חתן ובשבת שבע ברכות של נחמה ונחמיה

הרגשתי קרוע בשעה הזאת, בין הדור שלפני לבין הדור הבא. עם מי אני?

שרשרת הדורות

החתונה

שרשרת הדורות

https://youtu.be/Ev34rXcxlKc
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ֿבס״ד, ל״ג בעומר תשנ״ג )1992(

רציתי לכתוב – לפתוח את הלב, לנקז את הצינורות, לנשום עמוק חלול וצלול, אבל לא 
הולך לי! נכנסים ויוצאים, מצלצלים ודופקים, שואלים, מעירים... מאיפה הכעס הזה?!

יש מן היומרה בכתיבה, אבל זאת לא כוונתי – אלא נסיון לרכז ולהוציא כאילו מן ציור 
כזה. אם אצליח להוציא החוצה, אולי אוכל קצת גם ל״קבל״ אחורה ולהתחבר לעברי.

לא! קולות טלפונים, סידורים טכניים, העט לא כותב! – מה מקור הכעס הזה?!

כבר יש את הריח של ל״ג בעומר. ל״ג בעומר – האביב, הפיקניקים. ל״ג בעומר בארץ, 
במורד הר הרצל, מדורות וכיפה והכותל..., ל״ג בעומר של להרגיש את צבי לראשונה.. 
ל״ג  ל״ג בעומר באמריקה,  - טלז-סטון,  ובלבול  ל״ג בעומר של דכדוך  Daddy בארץ, 
בעומר נחמה - עומק נוסף, קל יותר, ל״ג בעומר בפאג״י נחמה בת שנה, ל״ג בעומר קר 
)הריון( תפירה, ל״ג בעומר בקרית משה בשדה, ל״ג בעומר עם מדורה משלנו, פלאפל, 
שירי יום הולדת ופרידה מאבא – פטירתו... ]סבא נפטר ביום ל״ג בעומר, ערב קודם חגג 

אתנו את יום ההולדת של נחמה במדורה משפחתית בקרית משה[.

ל..  ושנתיים  ארבע[,  לקרית  דירה  מעבר  על  ]ההחלטה  ק.א.  והחלטת  לפטירתו  ושנה 
והפלה, ו 3 שנים ל.. ו 4 ו 5 ו 6 ו 7 ו 8 - לא היינו ]בבית קברות באזכרה של אבא[ בת 

מצווה ]של נחמה[, והיום...

ניסיתי תרגיל בזיכרון לאמץ את זכרוני, לתרגל ולנסות לתפוס ואני עמומה – נסיון לזכור, 
לא רק את ה״יום״ הטכני המסודר שאפשר לתפסו בתאריך, עונה, יום, מאורע וריח, אלא 
לזכור בכלל. לזכור ולחוש את האהבה שלך, החום, הצחוק הגואה, העין הטובה שהיא 
ההכוונה,  ההוראה,  את  הערכה,  את  החינוך,  את  ורוצה(,  גדולה  )ואני באמת  מצמיחה 
ההנחיה – היד המכוונת מתוך אמון וחופשיות, הצחוק הבריא החם, המסרים ללא סוף 

שבלי מילים, ה Bostcs היקרים כל כך. 

כמה צערתיך!! וכמה דאגת לי באותה שנת עלייה. כמה התפללתי עליך!

מה זה אבא Daddy – איפה זכרונותי? איך אביע? איך אהיה? כל כך אני זקוקה לשאוף 
אותך לתוכי שאוכל לחלץ ולנשום החוצה... 

מה אמרת לי? מה אתה אומר לי עכשיו? קרוב או רחוק? סנטימנטלי ונעים - כן אבל אמיתי! 
מה?! מה אתה אומר לי? תומך בי! מחזק אותי! מחבק ומגן! מסביר ושומע, ועיניך, וסבלנותך.

אורך כוחך ואור רוחך, ה Pat, מה הבאת לי? מנין? מה עוד מאחורי? מי היו הוריך? אחיך? 
מהן  אכזבתי?  אלי?  אחי?  אל  יחסכם  מה  חייכם?  היו  מה   ?Mam עם  התחתנת  למה 
שאיפותיך? מה רצית? למה חיית? ולמה מתת? למה?! חסר לי וכואב לי ואובד לי ואין - - אין.

אני דומה לך? אני שונה ממך? נוח לי אתך או זר? שלך אני או אחר? אתה מכיר אותי או לא? 

ילדי, גופי, עצמי, אלי – אני  יודעת לגבי  Dad תכנס לליבי! עצוב לי ומבולבל לי. אני לא 
זקוקה לעזרה כעת

Daddy אבי, תהיה למליץ יושר לי, לנו, למשפחתנו ולכל בית ישראל. אמן!

הרהורים של דבי באזכרה לאביה, מנחם מנדל עמנואל וולף

שרשרת הדורות

בס״ד, יום ד׳׳, ט׳ אייר

חוט  להיות  בשבילי  הפכה  העומר  ספירת  ]באמריקה[.  הלוויה  תתקיים  שעות   6 בעוד 
לב,  בתשומת  באהבה,  אותה  להרעיף  ואמא...  בת  וחמות,  כלה  דורות,  בין  המקשר 

בהקשבה – הכל על פי צרכיה ודרכיה ולא על פי צרכי ודרכי )כולל הלכה...(.

אני מתפללת להקב״ה שיתן בי את הכוח והיכולת למרות שאני מפחדת, נחרדת ממש 
מפתיחות עם אמא. הקרירות שהיא חשה כלפי אמה הורגת אותי ומפחידה אותי מאוד 
מאוד ואני לא יודעת למה? האם אני כל כך לא אכפתית? אי ההבנה שלה כלפי מעשיו של 

בריין מפחידה... כנ״ל, האם אני כל כך לא רגישה?

האימרה שאין לה זיכרונות נעימים כלל כלפי אמה, מלווה בדמעות, מפחידה וכו׳ – האם 
הייתה שם התעללות? האם גם אני ילדותית – קפואה בגיל ההתבגרות? האם גם אני כל 
כך כל כך אנוכית?! אגוצנטרית?! ללא בושה? האם אני כל כך לא מסוגלת לראות את 

המציאות? האם אני כל כך מרמה את עצמי בנוגע למערכות היחסים הכי קרובים?

אפילו אתמול היא שאלה אותי דוגרי: ״אני מקווה שזה לא טירחה מידי..״ ועניתי שארבעה 
חודשים זה באמת קצת הרבה... האם נעלבה? למה אני כל כך מפותלת?

ביחס לסבתא, אני אכולה רגשי אשמה: לא כתבתי, לא שלחתי תמונות, לא עודדתי, לא 
היה לה מקום בליבי. זכרונות יש לי ואני רוצה להתחבר אליהן, אבל לא באמת. אולי אגלה 

גם שם דברים לא מובנים לי - השקרים? האנוכיות?? אני לא יקרה לה? אני כלי שלה?

כללית: אין לי זמן. רציתי להשקיע בתזה. זה ״הורס״ לי תוכנית. היום ממי הייתה אמורה 
לנסוע עד אחרי שבת ובמקום זה - נוכחות מלאה, בית עם אורחים ואני צריכה לשרת.

האין אני ממש מגעילה??

ביחס לבריין! ]אח של דבי[ הוא מלאך, לב טוב ונורמלי, ועם כל חטאיו, שמא הוא בן אדם 
הרבה יותר טוב ממני???

למה אחי כל כך מתרחק? מה יהיה על משפחתי, ההתבוללות, האחיינים שלי? 

צר לי, צר לי!

הרהורים של דבי ביום פטירת סבתה, ליליאן גרין, בגיל 99 וחצי. 

דינה הורביץ 
קטעי יומן. אביה נפטר בל״ג בעומר תשמ״ד )1983( מהתקף לב בזמן ששחה בחוף 

הים בתל אביב, מספר שבועות לאחר עלייתו ארצה

דינה הורביץ 
קטעי יומן, הרהורים על קשר משפחתי מורכב

שרשרת הדורות
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כ״ט מנחם אב תש״ס

  לאלי היקר,

הגעת ליום הכואב
שאתה בטח די לא אוהב

אך הרי זה רגיל
לא דבר מתסכל או כוזב!

העיתוי כאן מאוד מעניין
ולך הוא מתאים ומאפיין

החיבור כביכול
בין קודש לחול

בין ״דרור״ לבין ״עול״
לכאורה הוא מטריד ומעצבן

אך מי כמוך מבין
שאין כאן סתירה מכל מין

מסתבר שהחול
בהחלט גם יכול

לינוק מן הקודש העדין

ובעת שרוחך שטה מעל 
והגיגיך מרחפות בחלל

תתבונן בציורהנפלא מתיאור 
)כתוצאה מניעור(

שהחול תוך השמן )משול לתורה( סלל!

אוהבת וכו׳

אני

השנים האחרונות

לדינה

כלה בחופתה הנך לעולם 
עדינה, רכה, ענוגה וקורנת 

שיר בלבן ורנן שפתיים. 

וגם כי תבוא עת שיבה וקמטים 
עינייך יבריקו, יגלו מצפונים. 

אם עברו ימים ושנים. 
וקשיחות ילדותית בעיני חתנך 
חלודה תעלה על פרחי אהבה 

ומעטה ִזקנה יעיב על אורה. 
וקושי הלב דמעות יזיל 

כנפיים יקצוץ ומגדלים יחריב. 

אל ייאוש תמתי 
כי הרי – 

כלה בחופתה הנך לעולם.

ומי כמוך יודע וחש 
חן ֵמחצב טהור המסתתר מכל עין 

וכמה קרוב הוא לגלות נויו 
צרוף טהור, מזוקק שבעתיים. 

אל על נתרומם בחידוש כנפיים 
בחידוש ברית אהבה כפלי כפליים. 

חלודת העבר נעביר, נמוסס 
ודמיון העצב כליל יתפוצץ. 

כי הרי 
באמת יונתי – 

כלה בחופתך הנך לעולם.

   אלי

השנים האחרונות
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י״ד ניסן תשס״ב

ליונתי בחגוי הסלע
מה יפית ומה נעמת

קומי לך מסתר המדרגה
הגשם חלף הלך לו

נסו הצללים
תתחדשי לך רעייתי יפתי
ואתך כולנו כולנו נתחדש

באור חדש על ציון
אור פני ה׳

אור תורת חיים
אור אהבת חסד

ומתוך מאפליות נהורים
נהרי נהורים מבהיקים

אור של רפואה ותשובה
אור של גאולה ונחמה

ונזכה כולנו כולנו בכלל ובפרט
להשתחרר מכל מה שצריך להשתחרר

דודך

ר״ח אלול תשס״ב

לאשת חילנו היקרה,

בין נחמה לתשובה

אורות מאופל
ניגון מנהי

העומדת על פקודת הלידה
על הישועה ועל הנושע

ומן הפרט אל הכלל
מי כמוך ישראל עם נושע בה׳

מאישך האוהב
המשתאה מרחוק

אני

השנים האחרונות
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ים  ַמיִם ַרִבּ

לֹא יּוכְלּו לְכַּבֹות 

ֶאת ָהַאֲהָבה 

ּונְָהרֹות לֹא 

ְטפּוָה  יְִשׁ
)שיר השירים ח׳(
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שמעביר  בישיבה  א׳  בשיעור  צעיר  כבחור  הוא  ביסודו  העגל  חטא  העגל?  חטא  מהו 
שבו  מהרחוב  שלו,  מהבית   - שהגיע  מהיכן  לישיבה  הגיע  הוא  הארץ.  בכל  סמינריונים 
הסתובב, מהישיבה התיכונית שבה למד, מהסניף - ופתאום נפגש בישיבה עם דברי תורה 
נפלאים, עם אידיאלים נישאים ונשגבים. הוא מרגיש שראה את האור, גילה את האמת, 
ומבחינתו כבר בלתי נסבל שיש עדיין אנשים שהולכים בחושך ובאפלה. הוא נמצא רק 

חודשים ספורים בישיבה, וכבר רץ לארגן שיעורים לקהל הרחב.

של  המרחק  את  מבין  לא  הוא  הציבור,  את  מבין  לא  הוא  כל,  קודם  שלו?  הטעות  היכן 
הציבור מהתורה, אך לא זה עיקר טעותו. עיקר טעותו - שהוא לא מבין את האמת. ומדוע 
אין הוא מבין את האמת לאמיתה? מכיוון שהוא לא מבין את עצמו בצורה עמוקה. אותה 
אמת גדולה שהוא פגש בישיבה, פגשה אותו ברובד מסוים וחלקי מאוד של אישיותו. הוא 

מוכרח לספוג אותה עמוק עמוק אל תוכו; 

אם הוא יקלוט את הדברים רק ברובד החיצוני שלו, הוא יצא החוצה וידבר בשם התורה, 
גסות  ומידות  דמיונות  המון  מקולקלים,  נפשיים  יסודות  המון  עדיין  בו  יהיו  למעשה  אך 

ובוסריות שטרם עמל לתקנן ולטהרן. 

אותו בחור בשיעור א׳ נפגש בישיבה עם יסודות אמת פנימיים מעומקה של תורה, ומייד 
יידעו אותם. ומכיוון שהוא לא יכול לדבר שם באותה  חוזר לסניף מתוך רצון עז שכולם 
שפה פנימית, גבוהה ומופשטת שבה הוא קיבל את הדברים, שכן אף אחד לא יבין אותו - 

הוא עובר לדבר בשפת העם. 

הבעיה היא שהבחור עצמו בכלל לא שם! הוא עצמו כלל לא מלא בגובה הזה, בגודל הזה! 
ממילא, כאשר הוא יורד לדבר בשפת הרחוב, הוא יורד גם אל רוח הרחוב, ומכניס בהכרח 
לתוך התורה שלו כל מיני זיהומים של טומאה וחולשה נוראה. זהו עניינו של חטא העגל. 

מה בין חטא העגל לבחור צעיר בשיעור א׳?

הרב אלי הורביץ
מתוך ״ספר הלידה״

 

אולי  שמע  משהו,  לוקח? זה  הוא  מה  ״תגיד,  לשני  אומר  אחד 
אתה רוצה מזרק או איזה שכטה מהחומר שהוא לקח״

הרב אלי הורביץ

נדמיין לעצמנו אדם מישיבת ׳שבי חברון׳ או מ׳הר המור׳ שעובר במקרה בשכונת התקווה  
ורואה שם אנשים מסכנים מבתים שבורים והרוסים, מקרים סוציאליים, סוציו אקונומיים 

ורואה נרקומנים מכורים לסמים ולבו יוצא אליהם ורחמיו נכמרים. 

ואומר  נעמד  השכונה,  במרכז  במה  לו  בונה  הוא  אז  להם,  לעזור  כך  כל  רוצה  הבחור 
להם ״אתם לא יודעים מה זה חיים, מה זה קדושת ישראל, מה זה סגולת ישראל והארת 

התורה״. הבחור ממשיך לתת להם הרצאה מהשיחה האחרונה שהוא שמע 
מהרב טאו על סוגיית הבישום ומלחמת תרבות והוא מסביר להם את זה.

תושבי השכונה כולם מסתכלים עליו, על הבחורצ׳יק הזה ואחד אומר לשני 
״תגיד, מה הוא לוקח? זה משהו, שמע אולי אתה רוצה מזרק או איזה שכטה 

מהחומר שהוא לקח״

הרבה השפעה וברכה הבחור לא יביא להם בגלל שהוא לא מבין את שיחם ואת שיגם, 
הוא לא מבין את שפתם בכלל. בשביל זה הוא צריך לחיות איתם. הוא צריך לפתח ערוצים 

בנפש שלו וזה קשה מאוד, זה דבר גדול מאוד. 

זה לא רק בשכונת התקווה, זה גם בין אדם לחברותא שלו, בין איש לאשתו. בין כל אדם. 

זה לפתוח ערוץ בנפש להקשיב ולהבין מה עובר על הזולת להרגיש את הזולת, כמו שהרב 
אריה לוין אמר לרופא ״הרגל של אשתי כואבת לנו״, להרגיש שהלב של אשתי כואבת לנו, 

שהלב של הבחור הנרקומן המסכן הזה כואב לנו.

יש איזה מקום שאדם כשהוא גומל חסד הוא מרגיש כזה כפטרון למעלה, אבל החסד 
האמתי זה לזרום ולהתחבר חיבור אמתי וממש לחוות את מה שהזולת חווה, אך יחד עם 

זאת לא ללכת לאיבוד ולא להיסחף ולא להתבלבל ולא ליפול מהמדרגה.

החיבור האמתי זה להיות שני בני אדם בעת ובעונה אחת. מצד אחד אני כולי אתך, בשבילך 
ואני סובל את סבלך, ומצד שני אני עדיין בכל קדושת התורה וקדושת המחשבה וקדושת 

העיניים וטהרת הדיבור. 

השנים האחרונות

פעם, הייתי צריך להיות בצרפת מסיבות רפואיות ]ניתוח גב לאביו[. הלכתי עם אשתי לבקר 
ריאליסטיים  רגילים,  ציורים  שם  היו  הילדים.  אחד  את  איתנו  ולקחנו  לאומנות,  בגלריה 

רובם דתיים, בעלי מוטיבים נוצריים. 

הבן שלי הסתובב באחת הקומות וחזר אליי עם תמיהה גדולה. ״אני לא מבין״, הוא אמר, 
״כל הציורים כאן נעשו על ידי אנשים מכובדים, אנשי תרבות ידועים, אבל הכול כאן כל כך 

נמוך! כל התמונות הנוצריות של התינוק עם האם - הכול תמונות עירום״. 

הם מסובכים. מצד אחד – פרישות וקדושה, ומצד שני - מכניסים פנימה את כל הטומאה 
הבשרית הנוראה ביותר.

דינה הורביץ
כשהיינו בפריז ביליתי הרבה במוזיאונים. היו שם גם תמונות עכשויים המתמודדים עם 

עיצוב מודרני המבטא יכולת להשתחרר ולפלס, ולאן הגיעו?? – לבד ריק.

הרב אלי הורביץ
מתוך ״אגרת הפורים הזאת״

כשהייתי בצרפת לצורך מצווה, הלכתי לראות ציור מפורסם )המונה ליזה(. קצת קשה 
היה לראות את הציור, כי כל הזמן יש שם אלפי תיירים שרוצים להצטלם על ידו, אבל היה 
איזה רגע שיכולתי להתבונן בו. וזה באמת דבר מדהים, כשרון מדהים, לאן שאתה הולך 
העינים בציור מסתכלות עליך. כך היא, להבדיל, גם המגילה. אותה מגילה מביטה עלינו, 
מתוך אלוקיותה, שנה ושנה, בחליפת הזמנים והמצבים הכלל ישראליים, באיזו כמיהה 

חדשה, התבוננות חדשה.

הבן שלי הסתובב וחזר עם תמיהה גדולה ״ הציורים נעשו על ידי 
אנשי תרבות ידועים, אבל הכל תמונות עירום״

הרב אלי הורביץ
מתוך ״ספר הלידה״ 

פעם הייתי באיזה קהילה בארצות הברית מיד אחרי יום השואה, זה היה אביב והמקום היה 
משגע, בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, הכול פורח, אתה משתכר מהבושם של 

הפרחים. כל אחד שם עם האחוזה שלו. מקום מאוד עשיר.

דרשתי שם והקראתי להם באנגלית דברים שתרגמתי מהגר״א ששם הוא מתאר את תהליך 
הגלות, שניטל כבוד בית חיינו ושהיציאה מהגלות זה יציאה מהקבר והגויים ושהגלות זה 
הריקבון, הרימה והתולעה, שנשאר בגלות רק עצמות ובסוף גם העצמות נרקבות, הכול 

נרקב. תיארתי את הסירחון הזה בצורה מאוד מוחשית. 

האלה  התמונות  בדיוק  זה  האלה,  הדברים  את  ״כשקוראים  להם:  אמרתי 
וריקבון החיים. זה מה שעולה מהתיאור, קצת  והייסורים הנוראים  מהשואה 
לא  הגר״א  אבל  ג׳רזי,  ניו  טינקס  ביופי המשגע של  את זה(  )להרגיש  קשה 

מבדיל, זה בית הקברות וזה בית הקברות, זה סירחון של גוויות וזה סירחון של גוויות. זה 
מה שהגר״א אומר: ׳לעלובי הגלות האפילה׳ ״.

זה כזה מתסכל... זה משגע... לא משנה מה אתה אומר, הם אחר כך באים ואומרים יישר 
כוח, זה כל כך מהנה, קיבלתי השראה. 

תיעלבו לפחות.. שום דבר... כלום...

״וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים 
שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו החל להפתח, הניצנים נראו בארץ עת הזמיר 

הגיע וקול התור נשמע בארצנו, ארץ נעימה״ )אורות ישראל, ט׳ - הרב קוק(

אני קורא את זה בשביל ביטויי החיבה )לארץ ישראל( של מתיקות ונעימות, חיבה מתפרצת.

נעימה, דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל  ״ארץ 
פשעים מכסה באהבתה, שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק אמכם״ 

)שם( נו אמא, צריך להסביר אמא?

בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, אתה משתכר מהבושם 
של הפרחים. כל אחד עם האחוזה שלו. תעלבו לפחות..

הרב אלי הורביץ

 

השנים האחרונות

מיד  באמריקה,  הרב  משנת  יסוד  על  ועליה  תשובה  תנועת  לעורר  שצריך  ״וכשדיברנו 
נענית ונסעת שנה תמימה כל חודש, ובוודאי פעולת צדיק לא תשוב ריקם, ואם לא בגלוי 

ודאי בסמוי נזרעו זרעים שעוד נראה צמיחתם ועלייתם.״

הרב צבי טאו
מתוך דברים שנשא בהלוויה 

פעם אחת כשהרב אלי טס לחו״ל מטעם הישיבה, וממורה תקתקנית וחדה היא הייתה 
מעין מבולבלת וחסרה וכשהבנות בכיתה שאלו אותה על כך היא אמרה: שהיא לא יכולה 

לעבור אפילו עוד יום אחד בלעדי בעלה.

תמר רמתי - מלמד 

ולימד את היהודים בחו״ל את חזון  אני זוכרת שהרב אלי סיפר שהוא נסע לחוץ לארץ 
 what העצמות היבשות, ובסוף השיעור כולם היו באים ומחמיאים לו על השיעור ואומרים
אתם  כלום!!  הבנתם  ״לא  להם:  צעק  והוא  תורמים,  איפה  ושאולים   ,a nice lecture

העצמות היבשות! אתם העצמות הרקובות! 

שירה נדלר

https://www.youtube.com/embed/tHTNj3C5dWA?rel=0&start=3385
https://youtu.be/zHelgwMg4og?t=3468
https://www.youtube.com/embed/boCPTTVRzRw?rel=0&start=5161
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ערב ראש השנה תשס״ג

לבננו היקר לנו מאוד צבי אהרון,

מטר סוחף, גשמי ברכה, דמעות גיל של אמנו רחל בישרו את יציאתך לאויר עולם, 
ואנחנו בהלל והודאה קבלנו מתנת שמים. 

ליוינו אותך בילדות קסומה, עליזה, ואחר כך בכאבי ההתבגרות ויסורי בית הספר. 
לצה״ל,  מלימודים  והתקדמותך  עליתך  נפתולי  אחר  עצורה  בנשימה  עקבנו 
מצה״ל לעבודה ובעיקר - התעלותך להיות איש, חזק, ישר דרך, נעים הליכות, 
רגיש ומתחשב, אוהב את הכל ואהוב על הכל, אחראי, אידיאליסט, והוגה דעה, 

איש שיח וחבר. 

והיום עומדים אנו ומשתאים מסוד ה׳ בקישור הנפשות, בשעה נפלאה זו שהגעת 
לפרק העיקרי בחייך: ״על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר 

אחד״ )בראשית ב׳ כ״ד(. 

ומי שיש לו אשה - רק מי שיש לו אשה - שרוי בשמחה, בברכה, בטובה, בתורה, 
בחומה, בשלום. 

טל  אלא  בו,  שעצב  למטר  לא  י-ה,  שזכית בטל  הנס  מגודל  ומשתאים  ועומדים 
שהכל שמחים בו )רש״י ריש האזינו(. וטל מאת ה׳ יורד עליך ועלינו לבישום ולברכה. 

הורים  ובברכת  וביחול  בתפילה  מקרוב(  )וגם  מרחוק  אתכם  נלווה  ומעכשיו, 
אוהבים, שתדעו רק אהבה ואחווה ושלום ורעות

אבא ואמא

לצבי היקר,

יש לך דירה מקסימה במקום מקסים ]במושבה 
כנרת[ ולנו היה כיף להיות אתך כאן. 

ומאחלים שתהיה זאת התחלה מקסימה 
לתקופה מקסימה.

וכמובן טובים השנים מהאחד וכל דבר בעתו ובזמנו

אבא ואמא

ב״ה, יום אך טוב לישראל לחודש אני לדודי ודודי לי

לטליה היקרה,

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד 
כטל חרמון שיורד על הררי ציון, ירדת עלינו, על משפחתינו, על צביינו

ואנחנו אתך - אתכם רעים האהובים - בכל אשר תלכו, אנחנו אתכם בתפילתנו, 
בברכותינו, ביחולנו. כי שם צוה ה׳ את הברכה חיים עד עולם

אבא ואמא

לטליה רבקה בתנו לעתיד,

שפע ברכות ותפילות לך ולכל אשר לך,
ממרומי עמק חברון

אשת חיל מי ימצא בטח בה לב בעלה
את היי לאלפי רבבה
צהלי ורוני יושבת ציון

צבי + טליה = ציון

אנחנו אתך באושר וצפיתך - צפיתנו.
)נכתב על ידי אלי(

בס״ד
לטליה היקרה לנו כל כך!

יהי רצון שהניגון והשיר הפנימי
תמיד תשרה בביתכם,

שתהיו קשורים ביניכם בקשרי
 אהבה, אחוה, שלום ורעות 

וקשורים בחוטים של אהבת ה׳ 
ויראת ה׳.

באהבה רבה, 
אבא ואמא
)נכתב על ידי דינה(

מתוך שיעור של אמא על גיל ההתבגרות
אני זוכרת בבר מצווה של הבן שלי, שהוא היה בתור ילד, ילד מאוד לא קל. הוא בנה 

אותי לגמרי, וזה עשה אותי אמא במלוא מובן המילה. 

לך  היה  עד עכשיו  ״אם  ואמרה בחיוך  אלי  ניגשה  מישהי  מצוה שלו  במסיבת בר 
קשה, חכי, עוד שש שנים זה הרבה יותר קשה״. אמרתי לה תודה רבה.

 הבן שלי התחתן לפני חודש וחצי, ב״ה, והיא צדקה, זה ממש היה ככה.

ערב ר״ח כסליו תשס״ג

ליונתי רעייתי נוות ביתי האהובה,

כולי התפעלות והערכה למאמצי
בשר ורוח שלך, בשביל השבת הנפלאה

והבן הנפלא שגידלת, 
ובכלל,

משהו קטן לבשר
משהו קטן לרוח

לרוח - לקבוע מסילה ודרך
לבשר - להבטיח שתגיעי בזמן

מבעלך האוהב תמיד
ועכשיו יותר מתמיד
ותמיד יותר מתמיד

צבי עסק משך שנים בהקמת אתר חברון )באינטרנט(, לא פוליטי, לא הצד התוסס והמשתנה, אלא הקביעא וקיימא של עם ישראל. כיוון שסיים, הפליג מעט 
להתבשם מפירות גינוסר ונופי כנרות. ושם טפח על שכמו ההשגחה האלוקית: ״הלו, לקביעא וקיימא של עם ישראל דאגת, אבל לקביעא וקיימא שלך לא דאגת״. 

קיחה קיחה משדה עפרון.

החתונה

https://youtu.be/mO58UQHNiJs?t=12
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שילוב עם כולם - להיבלע 	 
לחוש מורכבות וריבוי גוונים 	 
הנאה וסיפוק בהופעות 	 

להכין לשבת ברגע האחרון 

אני בודקת את גבולות היכולת שלי 	 

מכניסה אלמנט של מתח ו״סכנה״ 	 
 	 )juggling( כיף לעשות הרבה דברים בו זמנית
״אסור״ לי לבקש עזרה - יש חוקי משחק 	 

״לגלות״ מקומות חדשים לי 

מבלי לתכנן מראש, למצוא את עצמי באיזה מקום, למצוא את ההקשר את 	 
המשמעות.. )זה דומה איך שהוא לפגוש שירים באקראי( 

לראות ״פרצופים באבני בלטה, זר פרחים וכו׳ - לארגן מחדש צל ואור, חפץ ורקע על 	 
מנת להמציא עולם דמיוני. 

תחושה שאני יכולה לברוא מציאות 	 
מצחיק עם עצמי 	 
יודעת שהפרצופים האלה הם בעצם איך אני רואה באותו רגע את 	  ״מי אני היום?״ אני 

עצמי 
להוכיח לעצמי שאני מסוגלת - אני יצירתית ולא מקובעת 	 
זה יותר מעניין מאשר לדבר עם עצמי 	 

פטפוט וצחוק עם חברות טובות 

ניעור רעיונות ללא תכלית 	 

לראות את ההומור במצבים שונים ולבדוק שזה מצחיק גם בעיני החברה 	 
אפשרות להתבטא בדימויים ומטפורות וקודים ללא כל צורך להסביר, לנמק ו״למלא״ 	 

את כל ה״חורים״ 

להגיע לשיעורים שלי )ובמיוחד שיעורי מוסיקה( מבלי שהכנתי

תחושת העזה ויצירת מתח 	 

תחושת finesse ויופי 	 
מוכיח לי שאני יצירתית שחקנית )עובדת עליהם(, ומוצלחת 	 
יש בזה איזה ״ייחול״ שהאמת - היא המשחק, הספונטני, הלא מנוסח והמאורגן	 
להיות קצת ״שובבה״ ו״רעה״ 	 

קריאת בלשים 

משחק מוחות - למרות שאדם נרצח, אין טרגדיה או כל רגש 	 

אתגר אינטלקטואלי לגלות מי ״עשה את זה״ 	 
סרט 	  לא  זה  כי  עדיין בשליטה  אני  )אך  ולשקוע...  המציאות  מן  להתנתק  אפשרות 

ש״מהמם״ אותי - אפשר להפסיק לקרוא, להציץ לסוף, ולחזור

לפגוש שירים ברדיו - דווקא שלא במכוון 
לחוש איך הם פוגשים אותי היום, לגלות את המשמעות שלי היום 	 

נוסטלגיה -- לטוס למקום אחר, טעם אחר... 	 
אני אוהבת להקשיב ולדלות עוד ועוד, ״לסחוט״ את כל המשמעות שאני יכולה למצוא 	 

בשיר עבורי ברגע זה 
להתענג על קול יפה וצלילים יפים 	 
נותן מרץ ומרומם, מוציא ממצב רוח למצב אחר 	 

לשיר לעצמי בקולי קולות / או בלב 

כל הדברים הנ״ל 	 

מקצר את ה״דרך״ בניקיון הבית, בהליכה משעממת, וכו׳ 	 
נותן ״קצב״ וסדר וחוקיות ומסגרת 	 
ביצירות קלאסיות זה ״בוחן״ לי את הזיכרון 	 

לנגן לבד / לנגן בתזמורת 

יש כללים ושיטת לימוד, דורש ריכוז, שיטתיות, ופירוק לגורמים 	 

להגיע לתוצאות 	 
יופי, מרתק ומעניין 	 
להביע את עצמי, לשלוט בצליל ולנגן ״עמוק עמוק״ 	 
)בתזמורת( מרגישה מאד את המגבלות שלי )סיבה לא לנגן(	 
העזה!! להגיע לא כל כך מוכנה ואולי בכל זאת אצליח ״להערים״ על המזל 	 

התבוננות פנימית 
דינה הורביץ

התבוננות פנימית של דינה אל עצמה במסגרת לימודי תואר שני במוסיקה

השנים האחרונות
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בכל יום ויום אנחנו פוגשים כוחות שמאפילים על הזוהר הרוחני שבתוכנו, על קרבת ה׳ 
ומשתקת  שמכרסמת  תולעת  מעין  אותנו,  שתוקפים  ממשיים  פיתויים  יש  יום  כל  שבנו. 

וצריך התחדשות רוחנית מתמדת לעמוד מול זה.

הדרך לגדול ולהתפתח יום יום, ראשית, לפתח את הערנות הרוחנית לאותם כוחות מכשילים, 
לשמוח  ואפילו  אותם  לזהות  להם,  לצפות  כאתגר.  אלא  לא כמטרד,  להביט בהם,  ושנית, 

בהם, כי על ידם אנחנו נדחפים להתעלות, להתפלל, להתחבר עם משהו נשגב מאתנו.

ענווה, כנגד המחשבה שהוא לבדו, בכוחו  יכולת אמיצה של הנמכת קומה,  אדם צריך 
וברצונו מסוגל לקבוע את גורל עתידו ואת מצבו. זהו מהפך באישיות, בלי המהפך הזה, 

אדם יישאר במקום וכל ההבנה השכלית שלו וכוח הרצון שלו, לא יוציאו אותו מהבוץ.

חוסר הקשבה פנימית והתכחשות למה שמעכב אותנו, זה מין עיוורון פנימי שעל ידו אדם 
מסרב לקלוט את האמת העגומה ביחס למצבו ואיך שהוא חי את חייו. התנשאות - היא 
אויב עוד יותר שטני, כי באיזה שהוא מקום האדם בטוח שהוא יותר חזק ויותר חכם מהכל. 

שני אלה, התכחשות והתנשאות, כשהם חוברים יחד אצל האדם, הם מביאים לאטימות 
מהשפעת  להשתחרר  הכניעה  מתוך  להגיע  יכול  מסוימות  לבעיות  הריפוי  פנימית. 

ההתנשאות וההתכחשות, ואז מתוך הכניעה, מתאפשרת קבלה והתחדשות מתמדת.

לחכות, במובן הריקני, זה מין מוות, חדלון כזה. כל פעם מחכים עד שיגמר משהו ובסוף 
מחכים עד שיגמרו החיים. צריך לחיות חיים אין סופיים בכל רגע ואין רגע שנועד ומנותק 
להתכנס  וצריך  בו.  שנמצאים  שלב  העבודה בכל  תכונת  מהי  לדעת  צריך  רק  מהנצח. 
פנימה פנימה ולהיות לשמה בכל רגע וכל רגע עד תום. להיות כל הזמן לומד ומתמודד. 

לחיות חיי התמודדות, חיי גבורה, חיי חכמה.

כשהאישיות אפופה בייאוש אז נראה רק מראות זוועה וסבל, והטוב אינו נראה כלל. וככל 
שהאישיות מזדככת ומטהרת, כך מראות הנועם הולכים ומופיעים לנגד עיני הזיכרון, עד 
שבהשתלמות האישיות נמתקים כל רשמי החושך ואין אלא אור, וגם בחזיונות שהכאיבו 

בשעתם, נחזה רק מתקם המסתתר.

...לשאוף למידת ההשתוות, שלא תשבחות הקהל ירוממו אותי ושלא הגנאי ישפיל אותי. 
לגלות קרבת אלוקים בתוכי. הריכוז – רחמנא ליצלן מפיזור הנפש. לעבור בהדרגה מחיים 

בעולם דמיוני לחיים באמת של תורה – בלי עצבנות.

הרב אלי הורביץ
קטעים מהיומן - עבודה עצמית

 

הרב אלי הורביץ
מתוך שיעור במסילת ישרים

צריך לחיות חיים אין סופיים בכל רגע ואין רגע שנועד ומנותק מהנצחגם המרחב הכי קסום ונראה כמלא רוגע ושלווה, גם שם יש מחבלים 

השנים האחרונות

עשו פעם באיזה יישוב, השבעה לנוער )אני לא אגיד באיזה יישוב, כי אולי מישהו פה הוא 
משם(, לקחו אותם לטיול לילי בשטח ובערך ב 12:00 בלילה הם נכנסו לתוך שדה. פתאום 
מודיעים להם ״נכנסנו לשדה מוקשים, שאף אחד לא יזוז, כל אחד קופא על מקומו״. חמש 

שעות הם לא זזו. עד הבוקר החזיקו אותם. זה לא באמת היה שדה מוקשים.

אל תעשו את זה אף פעם לאף אחד, זו התעללות אכזרית, אבל כיוון שהם עשו את זה 
אנחנו יכולים לדמיין את התחושה הזו.

החיים הם על אמת שדה מוקשים. איפה שלא תפנה אתה יכול להתפוצץ. זה ציור 
אמיתי, כי ככה זה החיים. החיים הם שדה מוקשים, )לא בדיוק, כי יש התמודדות(, 
אפשר לדמיין את זה לשטח עם מחבלים, בכל פינה מסתתר לך איזה מוקש או 

איזה מחבל. איך אתה מתהלך? איזה זהירות? איזה ערנות צריך להיות לך?

גם המרחב הכי קסום ונראה כמלא רוגע ושלווה, גם שם יש מחבלים ומוקשים 
ושטנים כאלה שעורבים לך. גם במקומות הצרים והדחוקים יש. בכל מקום, איפה שאתה 

לא פונה.

האדם  את  ומעמיד  מדכא  קצת  מאוד.  קשה  חזות  של  ציור  זה  מצייר  שהרמח״ל  הציור 
והתכליות  בי  שיש  והמגמות  הנשמה  עם  האדם  אני  כלומר,  לזה.  זה  כצוררים  והעולם 
הגדולות שאני שואף אליהם, אני נמצא בשטח אויב מר ואכזר שאינו חדל לחפש אותי 

ולבקש את רעתי. אין שלווה ואני צריך להילחם. 

׳הדפוק  העולם  כלפי  ומדכא  קודר  ייאושי,  שלילי,  מאוד  יחס  לפתח  יכול  הזה  המבט 
והמכוער׳ בפיתויו, איזה עולם רע, אבל תכף בא ציור הפוך.

העולם נראה לנו כקודר, אך באמת זה לא ככה ״ואם תעמיק עוד בעניין תראה שהעולם 
נברא לשימוש האדם..״ )מסילת ישרים(

יש כאן ציור מאוד עמוק לא פשוט, לא רק שענייני העולם זה לא אויב, אלא עזר לאדם, 
אבל לא רק עזר לאדם, הרמח״ל מתאר תיאור שהאדם והעולם יחד, הם מהווים יצירה 

אחת, כאשר האדם הוא המרכז! וכשהוא עולה, הוא מעלה איתו את העולם.

המפגש עם העולם אינו מפגש עוין ומסוכן, אלא זה מפגש שכולו אור, בישום, תיקון ועילוי.

האדם והעולם יחד הם יצירה הרמונית אחת, יש באדם את היכולת, התפקיד והתעודה 
להתעלות, לא רק בשביל העילוי שלו, של עם ישראל והאנושות כולה, אלא עוד הרבה 

מעבר לזה.

מתעלה,  הכל  הדומם,  ואפילו  הצמחים  החיות,  אבל גם  מאוד דמיוני,  נשמע  אם זה  גם 
מתבשם ומתברר מצד שורשו האלוקי.

העולם אינו שטח עוין, אלא גן עדן. אמנם גורשנו מגן עדן, אבל מצד הערך המקורי של 
החיים העולם הוא גן עדן. יחסים של תענוגים, הנאות, קשר, מיזוג והרמוניה המשביחים 
את חיי האדם ועל ידי כך את חיי העולם. זאת מדרגת הקדושה. השלבים הבאים במדרגות, 

הם רוח הקודש ותחיית המתים.
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אני לא חושב על פיגועים, אף על פי שהם מתרחשים מסביבי יום יום, אני מפחד ששונאי 
ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, יצליחו בתקופה הקרובה ובטווח הקרוב להמיט הרבה 

אסונות עלינו

דינה הורביץ
אני מפחדת למות. אני מפחדת שמישהו קרוב אלי ימות )זה קרה וזה קורה!( יש לי הרבה 
פחדים! בעיקר פחדים המתמקדים באירוע קטסטרופה איום - מחלות קטלניות, תאונות 
לא  אני  לרופאים.  ללכת  מפחדת  אני  האלה.  בתחומים  שלי  לדמיון  גבול  אין   - איומות 
אני  - בעיקר  כישלון  או  או מבושה  או תעסוקתי  חוששת במיוחד מחוסר ביטחון כלכלי 

פוחדת ממוות, מאסון - פרידה ואסון ...

)גם  בתאונה  להיות  עלולים  אנו  בלעדי   - יכולה  לא  אני   - באוטובוס  ארדם  לא  לעולם 
במטוסים(. בנסיעות אני בקושי יכולה לצפות בנוף וכו׳. שמתי לב לזה שוב ושוב. זה לא 
שאני באמת חושבת שאני במקום הנהג. ומה אני יודעת על רעידות אדמה, הרי געש וכו׳.

אלי הורביץ

אלי ודינה לא זכו לאריכות ימים, אבל לא הכמות קובעת, אלא מה אתה עושה עם הימים 
שיש לך, עם כל רגע ורגע. 

ה וֲַעקָרָה ְבַּאְרֶצךָ ֶאת ִמְסַפּר יֶָמיךָ ֲאַמֵלּא״  חז״ל במסכת קידושין דורשים ״ֹלא ִתְהיֶה ְמַשֵׁכּלָ
)שמות כ״ג, כ״ו( שהקב״ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש.

אמנם פשט דברי חז״ל למכסת הימים, אבל ברור שהכוונה גם לתוכן. בניגוד לאדם שכל 
ימיו עקרים, ישנם אנשים שאצלם כל יום וכל רגע מלא. אלי ודינה היו מאוד מודעים לצורך 

לחיות את הרגע – לתת לכל רגע משמעות, למצות את החיים במלוא הברכה שלהם.

בלי עצבנות - כי הצורך לחיות את הרגע יכול לגרום לעצבנות מהלחץ להספיק. בחוברת 
הטיפוס  הרגע.  את  ללחיות  בנוגע  עולם  תפיסות   2 בין  ההבדל  את  מתאר  אלי  פורים 
הראשון - הוא אדם שרואה את כל מציאות קיומו דרך עצמו, המציאות מתחילה ונגמרת בו 
)אין אחריו כלום( – אדם כזה חי במצב תמידי של עצבנות, כי הוא חי בתודעה תמידית של 
מוות – הוא צריך להספיק להנות בחייו, וגם כשהוא נהנה מכל רגע, איזו הנאה יש בזה? 
כמו אדם שמוצא להורג ונותנים לו ארוחה אחרונה – כמה הוא נהנה מהסטייק? הוא חי 
את הרגע, אבל לא נהנה מאף רגע! - אדם כזה היה עשיו – ״אנוכי הולך למות ולמה זה 
לי בכורה״ כשכל הקיום של האדם הוא אנוכי – תודעת המוות משתלטת ואז למה זה לי 

בכורה – זה טיפוס עצבני.

יש טיפוס אחר – אדם שרואה את עצמו כחלק מרצף חיים שהוא רק ביטוי אחד שלו – 
הוא חלק מסיפור שהתחיל לפניו ונמשך אחריו ויש לו תפקיד מרכזי והכל זורם קדימה. 
״התהלך לפני ואהיה תמים״ – אדם כזה הוא לא עצבני ולא מפחד. הוא תמים ולא טיפש. 

זה לא שהוא מתכחש למוות, אבל זה לא העניין.

אלי ודינה לא חיו עד 120, אבל זכו להרבה יותר מזה – לברכה האולטימטיבית של ״ִמְסַפּר 
יֶָמיךָ ֲאַמֵלּא״.

אהרון הורביץ, אח
מתוך דברי הספד 

פתקים שאלי הראה למי שפנה אליו כשהיה בתענית דיבור רפואיתאלי ודינה היו מאוד מודעים לצורך לחיות את הרגע

חששות בתקופת האינתיפאדה השנייה

https://youtu.be/1O6HN--KnBM?t=7464
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בס״ד, ז׳ תשרי תשס״ג
31 שנים בארץ. שש שנים ב O.A. התכנית בימים אלה היא עמוד התווך של חיי

אני דולה המון סבלנות ואור מההיסטוריה העתיקה והשקעת ה׳ עלינו. יש לי נשימה מאוד 
עמוקה, אמונית, ויושבת לי עמוק תחושת עוצמה וקרבת ה׳ הבועט אותנו כלפי מעלה.

דבר מאוד מרכזי, העוגן של חיי הפיזיים, היא תוכנית ההאוכל וההמנעות. ירדתי בעזרת ה׳ 
24 קילו, מרגישה טוב וכו׳. אני מברכת את ה׳ יום יום על כך שנותן לי באופן יומיומי, רגע 
רגע, כוח לרכב על הגל להתמודד עם משהו שתמיד תמיד הציף אותי, טלטל אותי, הפיל 
אותי, הטביע אותי. היום זה נהפך לכוח מניע, כוח המוליך אותי, לא על מי מנוחות, עלי 
להיות על המשמר, אבל יש לי תחום אחד שממנו אפשר לשאוב הרבה הרבה כוח לאחרים. 

תחום שהיה כל כך משוגע, מופרע, סוער ומביך, שבו חייתי כל חיי במערבולת מסחררת 
מתון  נורמאלי,  שפוי,  הוא  היום   - וייאוש  רעה  פיזית  תחושה  שקר,  עצמית,  שנאה  של 

ומספיק לי בעזרת ה׳. זה כוח דוחף ומקור גדול של תקווה ואור.

בתחילת דרכי ב O.A. הילדים שלי היו צוחקים על כל ה״כללים״ החיצוניים שראו, והבת 
שלמה  באמונה  ממאמינה  ואני  שמים״,  לשם  דיאטה  העושה  ״אמא  אותי  כינתה  שלי 

שאנחנו ״עם העושה גאולה לשם שמים״ בעז״ה.

היום אני יודעת שטעות היא חשיבה של ״או-או״, או שהכל מצוין או שהכל קטסטרופה, או 
שזה ״הולך״ או שזה על הפנים, שחור או לבן. יש שיר שבעלי תמיד טוען שתפור עלי ״אין 

לי רגע דל, או סקנדל או פסטיבל, או אה ואל תשאל אין לי רגע דל״.

כשאדם בהכחשה, הוא אומר: אין לי בעיה, הכל תלוי בי והולך לי. תמיד הייתי מאוד מאוד 
״מבינה את עצמי״ ופשוט ״אני תמיד צודקת!״ אבא שלי היה מתריס כלפי שיהיה לי עתיד 

גדול בתור עורכת דין או כמנהלת חשבונות. 

רק האומר הרציני של ״הכניעה״, למסור לה׳ ולסמוך עליו באמת שהוא יודע לנהל את 
העולם, רק כך אפשרי להתקדם, רק בהתמסרות וענווה אמיתית. צריך להתקדם רוחנית 

ועל ידי כך משתנים ומחלימים.

דינה הורביץ
מתוך דברי הנחייה של דינה בקבוצת O.A. )אכלני יתר אנונימיים( שהקימה. 

וסיפרה  מידות,  על  דיברה  היא  השיעורים  שבאחד  הורביץ,  דינה  הרבנית  על  מסופר 
אלא  כך,  שתעשה  מראש  החליטה  לא  היא  סוכר,  אכלה  לא  היא  שנים  שבע  שבמשך 
יום אחד אמרה לעצמה שרק היום היא לא תאכל סוכר, וכך עד היום היא אומרת זאת 

לעצמה. 

משהו  משנה  אני  שמעכשיו  כשמחליטים  כי  בזה,  תמשיך  היא  מתי  עד  יודעת  לא  היא 
לתמיד - רק המחשבה על כך שמעכשיו אני לא אעשה את הדבר הזה יותר מאד מכבידה, 

אבל כשזה רק ליום אחד, זה יותר קל...

מתוך״בדרכיו״ תשס״ה - לוח לימוד יומי לבת השירות הלאומי

תחום שהיה כל כך משוגע, מופרע, סוער ומביך, שבו חייתי כל חיי במערבולת, היום הוא שפוי ומספיק לי בעזרת ה׳.

כ״ו אדר א׳ תשס״ג ]שבוע לפני הרצח(
סיפור ההצלחה בתוכנית הוא באמת מדהים. הצלחה מסחררת של צמיחה והחלמה! תמיד 

זה מדהים אותי ונותן תקווה שדבר טוב הוא קיים ונצחי והרע חולף. 

יכולת   - ברמה האישית אני זוכה למנה גדושה של שפיות ואהבה בתקופה מטורללת זו 
להוציא את הטוב מהרע, עיקר מהטפל. 

ב״ה!! אני במסע אהבה מתמדת - כך אני מרגישה בזמן האחרון - הלב מתרחב ומתרחב. 
עוד קשה לי כעת לפרט על כך.
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נדהמתי מן העוצמה, מן האכפתיות והאהבה. הרגשתי שחוויתי דבר קסום 
למה?  אבל  התעלפתי!!  כמעט  שחוויתי...  המועילות  החוויות  מן  ומיוחד, 
שמחתי מאד, יותר ממה ששערתי שאפשר. שמתי לב שהאהבה שנמצאה 
בחדר, היא שהרימה אותנו, וכולנו התרוממנו יחד, בבחינת ״הארון נושא 

את נושאיו״. 

ויראת המעמד... המוסיקה, החזרה,  נעצרה לי הנשימה מרוב הפתעה, 
האהבה שבקולות, היפנטו אותי והרגשתי אפופה בשמיכת פוך של חום 

ותמיכה. אין לי את המילים. 

שבחדר  האהבה  כל  את  ספגתי  בטוב.  באהבה,  בחיוב,  עצום  כוח  יש 
וצררתי אותה לקחת איתי במשך השבוע הקרוב  לתוכי, אגרתי אותה 

עד לחתונת בני אהובי ויותר. 

משם, מן החדר הזה נסעתי לקבל את אחי משדה התעופה, ולפגוש 
את אמא שלי שהגיעה כבר יום קודם. 

מה זה כסף? מה זה דאגה? מה זה שליטה? הכל שטויות נוכח האהבה 
והחום. יצאתי המומה וקסומה.

ספגתי את כל האהבה שבחדר לתוכי

אני נבוכה מהשם שלי. אני חצויה לשניים - השם מ״שם״ ]אמריקה[ והשם של ארץ 
ישראל. ועוד שהשם מארץ ישראל -דינה - הוא שם כל כך קשה! דין! למה לא קראו 

לי ״עדינה״!!

לכן החלטתי להציג את השם במשמעות הצליל שלו, בבחינת פעמונים ״דין, דין, דין, 
דין, וכו׳. בפעם השנייה הצגתי את הגבולתיות של השם דינה במשמעות נוקשה. 

ביחס לשמי אני עדיין מרגישה די מנוכרת, אבל שמחתי למצוא משמעות חדשה שקצת 
ממתיקה לי את השם )פעמונים(.

באמצעות הציור החלטתי להיפגש עם השם שלי מ״שם״ Debbie. לאט לאט ובתוך 
עצמי ואפילו היה לי קשה כעת לכתוב את השם. אחר כך ציירתי את ׳דינה׳ והמדהים 
מבחינתי היה כשהעזתי לנסות לחבר ביניהם. יצירת הקווים המחברים היה מאד פותח 

וזאת באמת להפתעתי! 

דינה הורביץ
סיכום השיעור, חשוון תשס״ג

אני נבוכה מהשם שלי. אני חצויה לשניים 

דינה דבי הורביץ
סיכום שיעור, תשרי תשס״ג

תרפיה במוסיקה
מובאים כאן חלקי מחשבות שעלו בעקבות משימות בקורס תרפיה במוסיקה תנועה 
האחרונה  בשנה  בו  השתתפה  שדינה  ומטלטל,  עוצמתי  חווייתי,  קורס  ודרמה. 

לחייה. 



311 310

נשאלתי מי הוא מקור האור שלי? האור הוא לא מאמא שלי. לצערי )נושא סתום, אך בשל 
לטיפול(. פתאום נזכרתי במשהו, עיני נתמלאו דמעות, נדהמתי מצלילות התגלית.

יום החתונה של צבי וטליה. טל-יה ועוד איזה גשם ירד! שבר ענן. עם שולמית הרהרתי 
בצחוק על המטפחת שהיה בכוונתי ללבוש לחתונה, ועל הגובה המופרז שלי לעומת נומך 
קומתן של טליה ואמה, ורציתי לדבוק בעיניים. דמיינתי אותי מתחת לחופה, אני עומדת 
יותר בצד ממה שהיה לי עד כה, בחתונות של בנותיי, ומתבוננת בצבי. מתבוננת. מקור 

האור שלי הוא בעיניים. ומאיפה האור?? מה היא הדמות התומכת?

ניצבת מולי דמות, דמות גבוהה יותר ממני. היא עפפה אותי – לא ממש חיבוק, אולי, אך 
הקרינה חום ונטעה בי חום, המון חום טוב טוב. ואני הסתכלתי על צבי.

העפתי מבט מן הצד לזהות את הדמות והיא הייתה עם השביס שלי על ראשה ולא ראיתי 
את פניה. איזה נעימות. איזו שלווה. עצירה, מסירות, התמוססות, התמסרות, טוב טוב טוב.

שולמית נכנסה לחדר לשאול משהו. סיפרתי לה את כל ה״חלום״ ואמרתי לה שאני לא 
יודעת מי זאת. זאת רחל אמנו!? מאיפה באה לי ידיעה וודאית זאת? 

שולמית: ״אבא!! אמא עדיין ישנה!״

מקור האור אצלי היא אמא רחל, היא מועברת דרך העיניים, שם השלהבת שלי, ההיזדהות, 
האמפטיה, האהבה, המבט הטוב. הֵחֶלב שלי הוא הראש, אולי, והניתוב דרך הידיים. אני 

בצבע לבן של אופל או ארגמן. רציתי ירוק, אבל זה לא הלך.

דינה הורביץ
חלום של דינה לאחר החתונה של צבי, קורס תרפיה במוסיקה

מקור האור אצלי היא אמא רחל. היא מועברת דרך העיניים. שם השלהבת שלי

קֹול ּבְרָָמה נְִׁשָמע
נְִהי ּבְכִי ַתְמרּורִים 

רֵָחל ְמבַּכָה עַל-ּבָנֶיה 
ֵמאֲנָה לְִהּנֵָחם עַל-ּבָנֶיה

ּכִי ֵאינֶּנּו. 
ִמנְעִי קֹולֵךְ ִמּבֶכִי 

וְעינַיִךְ ִמּדְִמעָה 
ּכִי יֵׁש ָׂשכָר לִפְעֻּלֵָתךְ 

וְָׁשבּו ֵמֶארֶץ אֹויֵב.  
וְיֵׁש-ִּתְקוָה לְַאֲחרִיֵתךְ 

וְָׁשבּו בָנִים לִגְבּולָם.

השנים האחרונות

)ירמיהו ל״א(

בס״ד, כ״ב כסלו תשס״ג

כזאת.  לא  אני  וכבר  זוכרת  לא  שאני  יש דברים  הזמן  – במרוצת  השמן  פח  אסוציאציית 
והדבקות במטרה. פעם אהבתי מתמטיקה  והייחול, החריצות, העקשנות  החיבור התמים 
מאוד והאמנתי ביכולתי להצליח, איפה כל זה ועוד? אם היום יזכרו אותי, לא ידעו את כל זה.

השמן שבפח השמן - את זה הייתי רוצה לשמר. את לחלוחית החיים, עזיזות החיים בגוון 
המיוחד שלי, כי הייתי רוצה שיכירו את עצמם בי, ולא כל-כך שיזכרו בפרטים.

כל  המנגינות,  כל   – הפנימית  השירה  היובש.  את  ומלחלח  הקמטים  את  מיישר  השמן 
הציורים וצירופים. 

האופן בו התהלכתי בחיים, בארצות החיים, בארץ ישראל. האמונה – דרך הדורות.

אהבתי לאלי/אבא.. יחד עם דמעותי )שמן ומים?(. ועצם הצניעות, הטמנת הדברים 
- השמן והחום.. יכולת הטמנה המתנה.

באיזה כלי? בספר תהילים שנחמיה עוד מבטיח לקנות לי... אולי?

דינה הורביץ
לאחר שנתבקשה לכתוב את הדבר שהייתה רוצה להטמין על מנת שימצא ביום 

מן הימים ובאיזה כלי.

אם היום יזכרו אותי, לא ידעו את כל זה... האופן בו התהלכתי 
בחיים, בארצות החיים, בארץ ישראל. 

השנים האחרונות

בס״ד, ו׳ טבת תשס״ג

אלי והילדים הם הכי קרוב שאי פעם אגיע לחיבור של המין האנושי - או אל עצמי? 

 Stop the״ באנגלית  שיר  זוכרת  אני  פנימה״.  ״נכנסים  איך  תוהה  ואני  תהיתי  הרבה 
world I want get off״ ואני שואלת – ואיך עולים? איך מתחברים, מתברגים פנימה? 

הרבה חשתי שאני ליד, שהחיים עוברים לידי, הכל אשליה.
...

״מי אני?״, ״מי שואל?״

אני  הילדים הלכו, אבל גם  וחלק מאונס.  אני משילה מעצמי, חלק מרצון  בזמן האחרון 
מתרחקת. אין לי כוח לשמוע את כל הקורות, אך לא אוותר על זה לגמרי. 

אני מוותרת על הכנת אוכל, ניקוי הבית, כביסה - הכל במינימום, כמין התרסה – מה, בזה 
מוגדרת השייכות שלי? אני מבזבזת זמן, קוראת ג׳ון גרישם, מקשיבה לקלטות, מתעצלת 

– בזה מוגדרת השייכות?

ואם ישכחו אותי, ולא זוכרים את כל הפעולות שעשיתי – כבר לא זוכרים )אלי בזמן האחרון 
עושה כלים ומזלזל(. )פעם שכבתי בהיריון והוא עשה כמה חודשים של ספונג׳ה ומאז...(, 

אם לא מעריכים דברים אלה, אז פספסתי את כרטיס הכניסה? 

לא. לא. לא, אבל לפעמים כשהילדים נכנסים הביתה, אני מתפתה לחשוב שכן – זהו הכי 
קרוב שאי פעם אגיע למין האנושי – דרך הריבוי, ההמולה והרעש. 

אבל זה לא.

ואם ישכחו אותי, ולא זוכרים את כל הפעולות שעשיתי – כבר לא זוכרים

דינה הורביץ
במסגרת קורס תרפיה במוסיקה

בס״ד, ח׳ כסלו תשס״ג, לאחר החתונה של צבי

תשליכני  ״אל  פחד, זקנה,  לקדם בברכה,  שיבה.  ושערות  קמטים  קבלה,   – גיל 
לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני״. 

50 עוד מעט!! מה זה משנה?! העיקר הרעננות, הרוח, החיבור, לפנות את הבמה, 
goal לעמוד מן הצד, להתבונן – בינה? גיל – עגיל

אם אני בת 75, אז אלי בן 77, בת שבע בת 54 )יותר גדולה ממני( שיר בת 32 ואמא 
לילדים. צבי )החתן!( בן 52, נחמה בת 48 )גילי היום כמעט(, ושולמית )הקטנה( 

בת 46....

אני לא יכולה להיות בת 75 מבלי לעשות את כל החשבון. קשה לי ואני לא רוצה 
לנתק את עצמי מהם – לעולם לא.

לחשוב שבעוד 26 שנים אמא שלי וגם חמי וחמותי כבר לא יהיו וזה כואב מאוד....

וכן הארץ – מה יהיה כבר אז? שקט ושלום? מדינה חזקה ובוטחת? התקדמות 
שמיטה  ולאדמה  היהודית?  המפה  גבול  שינוי  גלויות?  קיבוץ  ורוחנית?  פיזית 

ותרומות ומעשרות מדאוריתא? חיבור חזק ומבוסס עם ארץ ישראל? 

אני מקומי בחברון – בביתי. יהיו לי מזרונים חדשים עד אז )!( וכך אוכל בקלות יותר 
לרדת מן המיטה. אקום מוקדם )כי כך אומרים לי שעושים( או שאשן עד שאקום. 

להתלבש זה שולי )בתקווה שזה בקלות( לבוש חיצוני לא משנה כל כך. 

וכך אבקר אצל כולם אולי  וניניי,  3 בשבוע לילדיי, נכדיי  לי נסיעות פעמיים  אתכנן 
פעם בחודש.

מיסטר מיצ׳אלס היא הדגם. אופטימיות מפוכחת, מקור חכמה ומצחיקה. אעשה 
טוב לאחרים, בע״ה. אוכל לשבת בכורסה ולהגיד תהילים.

מה אעשה בלי אלי? אז הוא שם. אני לא אלמנה כמו אמא שלי. ילדיי גם ירבו לבקר 
ויש לי חברות. אמשיך ללמד שיעורים באנגלית, בע״ה, כל שבוע.

אתכתב עם בריין וסטנלי. לא אטיף, לא אבקר, לא ארעיף ביקורת ושיפוטיות.

דינה הורביץ
מתוך תרגיל במסגרת קורס תרפיה במוסיקה

מה אעשה בלי אלי? אז הוא שם. אני לא אלמנה 
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למעיין ]בואניש - זלינגר[ השופעת והמבעבעת,
נפש  מנוחת  שלמה,  מנוחה  עם  מלכתה,  שבת  בואי  כלה  בואי  מנוחה.  שבת, באה  באה 
לידה  מרגיעה.  לב  קרבת  הנשמות,  מאחדות  מלאה  והתרגשות  שלווה  בציפייה  הומיה. 
מחודשת, מלאה, טהורה. מגן עדן מקדם בה שימח ריבון עולמים, שמח תשמחו שמחת רעים.

וגילי  תרקדי  הנפלאה,  משימתך  לעבר  בבטחה  תצעדי  היקרה,  מעיין  אתך  ליבי  ליבי 
מעוצמת ההודיה ותפרשי כפייך ותעופי יחד עם חנוך לרוממות נשגבה.

ואת סוף השיר החיים יספרו.

ברגשי אהבה והזדהות, ביחוד עם אמך וחמותך לעתיד.
דינה 

ואת סוף השיר החיים יספרו

דינה הורביץ
ברכה לתלמידתה מעיין בואניש לשבת כלה - ערב שבת קדש וירא תשס״ג

3 שבועות לפני רצח אביה של מעיין, יצחק בואניש הי״ד

השנים האחרונות

כשהלכנו לניחום אבלים אצל משפחתו של דרור וינברג הי״ד, שהכרנו די טוב, לא מהיותו 
הרב״.  ומ״מרכז  משה  שגרנו בקרית  מהתקופה  אלא  חברון,  חטיבת  מפקד 
בחתונה של ]מעיין[ בואניש ישבתי ליד דרור ואשתו. בניחום אבלים היה רב 
גדול שהסביר שלחלק מהאנשים יש שליחות בעולם הזה ולחלק יש שליחות 
בעולם הבא ואלו דברים שאנחנו לא מבינים. הדסה וינברג ]האלמנה[ אמרה 

וכל  בואניש  ויצחק  בחייו,  דרור  איתו:  בעיה  לה  שיש  אחד  דבר  לומר  רוצה  שהיא  לרב 
הגיבורים, כל האנשים האלה, בחייהם הם היו התגלמות של קידוש ה׳. לפגוש גדלות כזו 
של אדם שהוא גן עדן של רוחניות. יצחק בואניש, אני חושבת על השבת כלה בפרשת וירא 
ואני עדיין זוכרת מה הוא אמר, כאילו בפשטות. הוא היה אדם גדול עם רוחניות ואמונה, 
אבל זה לא נשאר שם סתם, במעשה שלו ושל דרור שהיה גאון, האנשים האלה בחייהם 

הם היו התגלמות של קידוש ה׳.

זה כזה קידוש ה׳ שאדם חי כך ואנשים רואים את זה, רואים שהוא גדול בזה ונהדר בזה. 
לשם  הכל  ה׳?  קידוש  האין זה  מזה.  לא במנותק  חייו  את  וחי  שלו  הרוח  את  לקח  הוא 
שמיים. זה מרגיש כל כך חילול השם שהם נרצחו.. רק העובדה שהם נרצחו זה חילול 
השם, ובצורה כזו שהערבים כל כך שמחים. זו כזו הצלחה עבורם, אני בטוחה שהם לא 

חלמו... זה כל כך מרגיז. זה כל כך חילול השם שהם מתו. 

תשובתו של הרב גרמה לי צמרמורת. לדבריו, החידוש של הדור שלנו, וזה חייב להיות כולנו, 
אחרת לא היינו חיים עכשיו, ֿהחידוש שלנו זוהי מסירות הנפש לכלל. ״עברתי את זה כבר״ 
עם הבן של ציפורה שנהרג, ]שמואל וייס הי״ד שנהרג תוך כדי שרץ כחובש להציל את חברו 
שנפגע[. לא יכולתי לישון בלילות, אני עדיין ממשיכה לחלום על זה. איך יכול להיות שהילד 
הזה, בן 18, רץ לתוך האש? הם פשוט רצו להציל את האנשים האלה, לא בגלל שהם היו 
מאצ׳ואיסטים או משהו כזה. הם רצו לבפנים בידיעה שהם מסתכנים. למה הם לא היססו? 
איך הם עשו את זה? זה כל כך עצוב שהם מתו. יש הרבה גיבורים שלא מתו. אליהו ליבמן.. 
לכל אחד מהם יש את זה בדרך כלשהי. כל חייל שהולך לצבא אומר הצהרה שהוא מוכן 

לתת את החיים שלו עבור הכלל. כי זה מה שזה. זה מה שהילד הזה עשה.

אנחנו כאן מרגישים את הצד הפיזי של זה, אבל חלק של עם ישראל, אני מצטערת על זה, 
עסוק בעניינים שלו, והאויבים האלה שיש לנו, הם חלק מזה שלא נלך לאיבוד בפרטיות, 
זה מה שהופך אותנו לאומה של מסירות נפש, כמו שהרב ולדמן אמר אתמול ]באזכרה 

30 של יצחק בואניש[. 

והיו  בשבת  הביתה  חוזר  היה  הוא  אותם.  לנחם  הלכתי  נדהמתי.  הי״ד,  צביטמן  ואלכס 
ולראות טלוויזיה. הוא תמיד עמד ליד  יכל היה לשבת  והוא לא  מדליקים את הטלוויזיה 
החלון דרוך, מה קורה שם? מה האור הזה שם? הוא לא היה דתי, לא היה לו את הבירור 

ההלכתי, זה בטבע שלו. זה באמת מדהים.

זה מרגיש כל כך חילול השם שהם נרצחו

הרבנית דינה הורביץ
מתוך שיעור בספר שופטים לדוברות אנגלית - גבורה

ִֹּריָּה וְַהֲעֵלהּו  ֹּאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִבְּנָך ֶאת יְִחיְדָך ֲאֶשׁר ָאַהְבָתּ ֶאת יְִצָחק וְֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמ ״וַי
ָשׁם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶשׁר אַֹמר ֵאֶליָך.״

הוא  נא״,  ״קח  טובה״.  לי  ״תעשה  כמו  נשמע  אומר בבקשה, זה  ה׳  נא״. בבקשה.  ״קח 
עושה את זה רך, הוא עוטף אותו בסוכר. ״קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את 
יצחק״. לאט, לאט הוא מגיע לנקודה. הוא לא מצווה: ״קח את יצחק ותקריב אותו!״. אני 

לא יודעת אם זה מרכך את זה, או עושה את זה יותר קשה. 

אליו  לבוא  או  נהרג״,  יצחק  ״הבן שלך  לו:  ולהגיד  למישהו  לבוא  עדיף?  מה 
ולהגיד לו ברכות: ״משהו קרה. הבן שלך, האהוב שלך.....״ עד שהוא קולט 

שמשהו נורא קרה.

ה׳ מדבר עם אברהם בצורה אנושית, בערך. איך אברהם יכול לעשות זאת? האם הוא צריך 
לשכוח את ה׳? להתעלם מה׳ ולאהוב את בנו? או להתעלם מהבן שלו ולאהוב את ה׳? 

ה׳ בניסוח שלו כבר אומר: אתה תאהב אותי ואתה תאהב את בנך. אני יודע שאתה יכול 
לעשות זאת. אני יודע שאתה יכול לגלות ששני אלה אינם סותרים.

בציווי שלו הוא גם רומז: זה הבן שלך שאתה אוהב, ואני ה׳ אוהב אותך, ואתה אוהב אותי. 
אני מצווה עליך לעשות משהו ואני יודע שתמצא דרך. זהו באמת עיקרו של כל הניסיון, 
והרוחנית  הלאומית  האהבה  את  סותרות  שלנו  האישיות  והאהבות  האישיים  חיינו  האם 

שלנו בחיים? האם אנחנו יכולים לאהוב את ה׳ וגם לאהוב את המשפחות שלנו? 

״כן״, אתה אומר כשהכל בסדר. אבל מה קורה כשהם סותרים? כשאתה שולח את הבן 
שלך לצבא, אתה מהמר על כל הקופה. כולם מקווים ומתפללים שכל ילד שלהם יחזור 
הביתה בשלום, אבל יש ערכים שהם חשובים יותר, שהם גדולים יותר מהערכים האישיים 
לאהבות  משמעות  שיוצקים  אלה  הם  אלא  יותר,  גדולים  רק  לא  הם  אבל  והפרטיים, 
האישיות הללו. מה זה אומר להביא ילד לעולם, לגור בישראל, אם אתה מנסה לנתק את 
עצמך מהענן שמחבר? זה מה שזה, אותה אהבת ה׳, אהבה טהורה, כפי שרק אברהם 
יכול לאהוב את בנו, ואהבה טהורה כפי שרק אברהם יכול לאהוב את ה׳, לא רק שהם 
אינם סותרים, אלא שהם מעצימים אחד את השני. זה טעם החיים. זה לא תבלין החיים, 

זו משמעות החיים. 

אהבת ה׳ זו, היא שנותנת משמעות לכל האהבה האישית ולכל המחויבויות האישיות, ולכל 
המאמצים האישיים.

עקידת יצחק

הרבנית דינה הורביץ
מתוך שיעור בפרשת וירא שהעבירה לדוברות אנגלית. תשס״ג 

רוצה להתמתח, לא כואב לי, אבל שונה לי, סודי לי, חדש לי וקצת משונה לי. מאיפה זה בא?

השבוע ״קרו לי״ 2 דברים לא צפויים ומפתיעים. נעניתי להזמנתן. איך זה קרה? מה הביא 
את זה דווקא השבוע? מה חלקי? זה לא אני, אומרת יד ימין, אבל גם אני פה – שמת לב?

לא כואב לי – סודי לי, חדש לי וקצת משונה לי. רוצה להתמתח. זוקף כפופים ומתיר אסורים.

אני  שואף  הוא  המתח.  את  ינצח  להתמתח  רוחבי.  מלוא  קומתי,  מלוא  לישר,  למתוח, 
שואפת, רוצה להגיע. נהנית מן התחושה – הכל כואב, אבל בטוב. 

ניתן לי הדף - לא לקחתי. החור הנפער בו מרתיע, מבהיל. בלי משקפיים, ביעף הצצתי 
- ומפתיע!! ראיתי שראיתי קווים ריבועיים הנראים מעוין )!?( ראיתי שכשראיתי תוך, נהיו 
2 חורים. ראיתי הקשר, ראיתי מרחק, ראיתי פרופורציה. … אני חושבת שכדאי מדי פעם 

להציץ דרך חור בדף שניתן לי. 

לא כואב לי – סודי לי, חדש לי וקצת משונה לי. רוצה להגיע.
דינה הורביץ

במסגרת קורס תרפיה במוסיקה - ה׳ שבט תשס״ג )חודשיים לפני הרצח(

נהיו שתי חורים. ראיתי הקשר, ראיתי מרחק, ראיתי פרופורציה.

דינה הורביץ
במסגרת קורס תרפיה במוסיקה - י״ז אדר א, תשס״ג

המחשבות  וגם  מגירסא  פומיה  פסק  לא  אז  התורה בדורנו,  ומאמין בערך  ומכיר  שיודע  ומי 
והדמיונות מלאים רק בזה. ולא יתכן שיהיו דמיונות על פוליטיקה ועל כבוד וגדולה ויצרים וכו׳, 
כי זה הכל מתוך שלא מאמינים. ואפשר לדבר במילים גבוהות, אבל השאלה היא אם יש אמונה 

אמיתית, שכנוע פנימי מוחלט שזה הדבר הנכון ועוד צריך כמובן גבורה ועוצמה ודבקות. 

אין סוף ספקות פרטיים: מה ללמוד, איך לעשות וכו׳, אבל חסר העצמה פנימית שהעולם 
כמו  הי״ד[,  ]וינברג  כמו דרור  ואמשיך בדרכי.  ואני אמשיך בדרכי. שאני אמות  יתמוטט 

רבותי, אבל יש בזה סכנה עצומה. 

״טוב למות בעד האידיאל, אבל כדאי למות לאט, כי אולי זה לא האידיאל הנכון״ כהלצה 
בשלט ]של צבי[. 

חסר העצמה פנימית שהעולם יתמוטט ואני אמשיך בדרכי

הרב אלי הורביץ
פרקי יומן - חנוכה תשס״ג 

השנים האחרונות

https://www.lizkor.net/post/%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://www.lizkor.net/post/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%95-%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
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הצניעות היא דרך חיים הנובעת מראיה עמוקה מאד של עצמנו. הצניעות זו היכולת שלנו 
לראות את עצמנו בצורה עמוקה. ממילא הצניעות שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו - איש 

ואישה, צעיר וצעירה, מבוגרים וילדים כאחד. 

הצניעות היא יסוד חיים שנמצא בנו, אשר ניתן לטפחו ולהצמיחו בקרבנו. הצניעות היא 
דבר עמוק, כלי אדיר ומלא יופי ועוצמה.

היופי.  ומן  הגוף  מן  סולדים  פירוש הדבר שאנחנו  אין  צניעות  על  אנחנו מדברים  כאשר 
איננו מכסים את הגוף מפני שהוא דבר רע שיש לסלוד ממנו, אלא עניינו של הכיסוי, הוא 
לאפשר קודם כל לאדם עצמו להכיר את עצמו, וממילא מתוך כך להציג את עצמו כלפי 

חוץ באופן שהוא רוצה.

לא  אותנו  מכוונת  הצניעות  עצמנו.  אל  עמוקה  גישה  לנו  שמאפשר  כלי  היא  הצניעות 
להתרשם בראש ובראשונה מן החוץ אלא קודם כל להתחבר אל עצמנו בכל הרבדים, גם 

הפנימיים יותר, ולזהות בעצמנו צדדים שונים. 

הצניעות מאפשרת לאדם לברר במה הוא שונה מאנשים אחרים, מהן התכונות והנטיות 
המיוחדות לו, וגם לזהות בתוכו את הצדדים היותר רוחניים, אידיאליים וערכיים... כאשר 
אנו מכסים את גופנו אנו מעבירים מסר דרך הבגדים: ״ אני לא רק מה שנראה כלפי חוץ, 
אני לא רק מה שאתה פוגש בעיניך, אני לא רק הגוף שלי. אם אתה באמת רוצה להכיר 
אותי תצטרך לחפש מעבר לצדדים החיצוניים. אינני רוצה שיכירו ויעריכו אותי על בסיס 
היופי החיצוני שיש לי או שאין לי, אלא אני רוצה שהקשר שלי עם אנשים יהיה מתוך כך 

שירצו להכיר אותי, את הפנים שלי.״ 

הצניעות אינה מתחילה ונגמרת בצורת הלבוש אלא היא תכונה שמלווה אותנו בכל גיל, 
הוא  ומשתקפת  מתבטאת  הצניעות  שבהם  הדברים  אחד  בחיים.  מצב  ובכל  שלב  בכל 
בבגדים, בצורתם, בצבע שלהם וכדומה, הבגדים הם שיקוף וביטוי של אותה התוודעות 
פנימית של האדם עם עצמו, אבל אינם כל עניין הצניעות, על כן יכול להיות גם מצב הפוך 

שבו האדם הולך עם בגדים צנועים אבל הוא נשאר אדם מוחצן.

הצניעות היא כלי שמאפשר לנו גישה עמוקה אל עצמנו.

הרבנית דינה הורביץ
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

אני שואפת לצניעות – זה רחוק רחוק בעתיד. מעולם לא הבנתי באמת באמת מושג זה 
או  והתחשבות באחרים.  רוממים שלי הבנתי את זה כ״כאילו״ התחסדות  וברגעים הכי 

ויתור כואב של רצוני בשביל הכלל האחר – כדוגמת רחל אימנו.

היום אני כבר מבינה שהמחסום שלי בהבנה, נמצא בחשיבות העצמית שלי – אם אני לא 
גופי )צניעות הבגד(, אני לפחות ה״אמונות״ שלי, ואם אני לא זה – אז אז – מבוי סתום.

אני מתפללת לה׳ שישחרר אותי מפגם האופי של חשיבות עצמית, עם כל ערמומיותו, על 
מנת שאוכל לדבוק בצניעות ולטעום מטעמה..

שאיפה לצניעות
דינה הורביץ

קטע יומן

הרב אלי חיטט את רגליו בפרטי הלכה. כל אורך חייו היה מונהג על ידי ההלכות ופרטיהן.

הרב אלי שאל אותי פעם, אתם לא חייבים לדעת, השאלה שלו וההתלבטות ההלכתית 
שלו הייתה, האם מה שכתוב בהלכה שאדם צריך להיות צנוע בכל מקום, האם גם בחדר 

האמבטיה האדם צריך להיות צנוע, או לא?

זאת הייתה השאלה שהטרידה את מוחו והוא שאל הרבה בירושלים את השאלה הזאתי. 
הוא בא אלי ואמרתי לו שיש איזה מקור לעניין הזה.

הנושא הזה הטריד אותו. הוא אמר לי: ״הייתי אצל הרב הזה והלכתי לשאול את הרב הזה 
והלכתי לשאול את הרב הזה והלכתי לשאול את הרב הזה בשאלה הזאתי״.

זאת אומרת, כל אורך חייו היה מונהג על ידי ההלכות ופרטי פרטי ההלכות הללו. ושוב 
פעם, כאן, אנו מוצאים את האמונה שלו והרגש הגדול שלו, בשילוב עם השכל וחיי עולם 

ושעה. את התפילה והתורה שהם מחוברים כאחד.

שאלה בהלכות צניעות

הרב יהודה עמיחי

צניעות

השנים האחרונות

שאלת אותי מה קרה לי ואני אומרת שקורה לי הרבה. הרבה סערות חזקות הנושפות 
לכיוונים שונים בנפשי, ברוחי, בנשמתי, המפריעים לי ללמוד כראוי ולתפקד כהלכה.

כבר דיברנו על זה וחשבנו שזה יעבור אחרי החגים, אך לא! 

עצוב לי שאני פה באולפנא, בחברה הזו, לא טוב לי פה. בעצם זו לא ההגדרה המוצלחת, 
טוב לי, אך הכאב שיש לי בלב מפריע לשמחתי.

אחריו  ומזרים  לליבי  צורם  לאומית,  הדתית  החברה  חברתנו,  של  צורתה  על  הכאב 
צלילים צורמים המאפילים את אורה הקיים. 

מנסה  חברתנו  אם  הוא?  כאן  מקומי  האם  עצמי  את  שאלתי  ספור  אין  פעמים 
להתפתח וליד זה, לקיים את מצוות ה׳. הרי היא נכשלת והפתיחות לעולם הרחב, 

מסיטה אותה מתפקידה להיות עבד של ה׳ וכך איני רוצה להיות. כך לא יהיו ילדי!

אם הגענו למצב כה חמור של צניעות, אם הגענו למצב שבו באולפנא ההולכת 
בדרכי ה׳, רואים סרטים לא צנועים, אני לא רוצה להיות שותפה לכך.

רוח  אלא  הרבה,  חומר  לא  אלוקים.  קרבת  רוצה  בוכה!  בורח!  צועק!  ליבי 
הרבה.

אז מהיכן ההחלטיות בצדקת דרכנו? פיקחו עינכם, הביטו, כאבו! זה הכאב 
הפרטי – כללי שלי, כאב אחד מיני רבים.

הכל נראה לי פה כל כך קטן. הכל הבל. מה אנחנו? כשחושבת אנוכי 
רוחניות  שוקק  וקדושה,  חיים  השוקק  למעלה,  הקיים  העולם  על 

וטהרה הקורצים לי כל כך.

מה אני פה? מה שווים אנו? מעפר באנו ולעפר נשוב.

אני מרגישה לבד. אין לי קשר עם אנשים שהיו קרובים לליבי. 
הבדידות כואבת יותר מכל דבר אחר. את מבינה כעת מה 

קורה לי? 

דמעות מציפות את עיני בכל פעם שאני חושבת 
על זה. ואני לא מתפקדת. אני לא פה.

החשיכה  בקרבי,  הולמות  ליבי  פעימות 
מסנוורת, האור נסתר,

נשמתי צועקת בשקט הזה, שקט מדומה,
מחשבות מעורפלות בין שמים וארץ.

מתעלה במחשבות, אך החומר מנפצני
כנפצת השימשה. מכה בי כגלים בים הסוער

דינה

מהיכן ההחלטיות בצדקת דרכנו? 
פיקחו עינכם, הביטו, כאבו! 

חושבת אנוכי על העולם הקיים למעלה, שוקק רוחניות

דינה הורביץ 

השנים האחרונות

דינה בגבעת התורמוסים, בשעות האחרונות לפני עלייתם לעולם הקיים למעלה 
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הייתה מקשיבה לכל הפרטים, ולא מבקרת את החברות שלי, לפעמים היא הייתה רומזת 
שזו לא דרכנו, אבל באופן מאוד סמוי. היו כמה דברים שהם התעקשו עליהם - הם לא 
הרשו להכניס לבית ספרים שהיו בהם דברים לא צנועים, ושבעיניהם לא ראויים. האמירה 
יום  ויום  יכנס אלינו הביתה. אני שמאוד אהבתי לקרוא ספרים  הייתה - הספר הזה לא 
הייתי הולכת לספריה ומחליפה ספרים, הייתי מביאה ספרים ושמה בארון החשמל שליד 
שהספר  העיקר  וקוראת.  המדרגות  על  יושבת  והייתי  המדרגות.  בחדר  הכניסה,  דלת 
לא נכנס הביתה. אבא ואמא כמובן ידעו, וגם הבינו שאי אפשר לאסור עלי לקרוא, אבל 
ובאיזשהוא שלב התחלתי  וזה חלחל  יש דברים שלא מכניסים,  האמירה הייתה שלבית 

לקרוא ספרים יותר ברמה עם ערכים היסטוריים וספרותיים ולא זבל. 

אני זוכרת מקרית ארבע גם מתח פוליטי, אנחנו היינו ממלכתיים, ולא הסכמנו עם דרכו 
של הרב מאיר כהנא ז״ל, היו כמה התעמתויות שאני זוכרת, תמיד הייתי בצד של אבא 
וכעסתי על האנשים שדיברו בזלזול על תלמידי מרכז הרב. זה לא הפריע להם להזמין את 

אותם אנשים לארוחות שבת ולהיות מאירי פנים כלפי כולם. 

לאורך רוב שנותי בבית ספר הם לא כל כך 
ובמבחנים, כשהייתה  התעניינו בציונים שלי 
על  רק  מסתכלים  היו  הם  התעודה  מגיעה 
ההערות על ההתנהגות. זה הפריע לי, והייתי 
שאני  לכך  ליבם  תשומת  את  להסב  מנסה 

מצליחה בלימודים.

ח׳  בכיתה  כשהייתי  אחד,  לילה  זוכרת  אני 
עד  אונגר  רותי  השכנה  עם  דיברה  שאמא 
קורות  כל  את  לה  וסיפרה  בלילה,  אחת 
עד  אבא.  של  החיים  את  ובמיוחד  חייהם, 
הקשבתי  לילה  באותו  הרבה.  ידעתי  לא  אז 
שלי  שאבא  למדתי  וכך  מהמיטה,  לשיחה 
עולמות  מיני  בכל  והסתובב  בתשובה  חזר 

אחרים עד שהוא פגש את אמא. 

לי,  אני זוכרת כמה התלבטויות קשות שהיו 
יעזרו  שהם  ורציתי  להכריע  הצלחתי  שלא 
לי, בעיקר התייעצתי עם אבא שאף פעם לא 
היה מחליט בשבילי אבל הוא היה מחדד את 

ההתלבטות ומדייק את שורש הרצון שעומד בבסיסה. 

היה בבית המון חוש הומור וצחוקים, לפעמים גם ירידות אחד על השני בבדיחותא. לא תמיד 
זה היה לי קל. למשל פעם אחת אבא שלי ניגש אלי ושאל אותי אם יש עוד בת שבע הורביץ 
בכיתה ו׳ בקריה, אמרתי לו שלא. אז הוא אמר: ממש מוזר, פגשתי היום את פקיד הבנק 
שטען שיש איזו בת שבע אחת שמתנדבת אצל הבת שלו ועוזרת לה מאוד בשיעורי הבית. 

זה לא יכול להיות את, נכון? אני זוכרת שמצד אחד הוחמאתי ומצד שני קצת נפגעתי. 

היו לי הרבה רגעים של בדידות, ההורים היו עסוקים עם הילדים האחרים, את צבי הם לקחו 
להמון טיפולים כי היו לו קשיים בלימודים, והקטנות היו קטנות ותובעניות, ועלי תמיד סמכו 
שאסתדר. למשל, ליום הראשון באולפנא נסעתי לבד, גם ביום הראשון בשירות לאומי. אני 

זוכרת שהרגשתי שאני צריכה להרשים אותם, או להזדקק להם כדי לקבל אותם. 

היו תקופות שלא הרגשתי טוב, והם היו חסרי אונים, אני זוכרת שניהלתי את הבריאות שלי 
לבד, ואפילו עברתי לקופת חולים אחרת בלעדיהם. אחר כך הם עברו גם, ואני קיבלתי 

מתנה במסגרת מבצע חבר מביא חבר. 

כשעברתי ניתוח אפנדציט בהלל יפה בחדרה, הם הגיעו רגע לפני שהוכנסתי לניתוח. הייתי 
מאושפזת שבוע, ואמא הייתה איתי חלק מהזמן. אני זוכרת שאחרי שחזרתי הביתה הייתי 

מאוד חלשה, והתעלפתי כמה פעמים, ואז אמא עזרה לי פיזית ודאגה לי, וזה קרב ביננו. 

בת שבע קשת

געגועים

זיכרנות - הכי אני זוכרת את המגע ואת הריח. את החיבוק האחרון ביום חמישי בערב לפני 
הטלפון  שיחת  גם  הרבה.  אלי  שחוזר  רגע  זה  והפרידה.  הידיים,  תנועות  את  נרצחו,  שהם 
האחרונה עם אמא, ביום שישי כמה דקות לפני שבת, אני זוכרת שתוך כדי השיחה אני הכנתי 
עוגיות שוקולד צ׳יפס והיא הייתה נשמעת לי מאוד בנחת, למרות שזה היה ממש לפני שבת.

לי  עשתה  שאמא  זוכרת  אני  במבשרת,  בבית  בתים.  לפי  לי  יש  קדומים  יותר  זכרונות 
תסרוקת וזה כאב לי, אבל היה לה חשוב שאהיה מסודרת ושהקוקיות יהיו בדיוק באותו 

גובה, אני זוכרת שהיינו הרבה עם חברים. 

בבית בפאג״י אני זוכרת את האווירה, את שולחן השבת כשזה רק אבא אמא צבי ואני, אני 
זוכרת שאבא היה מדגדג אותנו בשיר ׳בשפלנו זכר לנו אי…׳ וכל פעם היינו מחכים לדגדוג 
וקצת במתח כי לא ידענו את מי הוא ידגדג הפעם, וזה היה מצחיק. אני זוכרת שקנו לי 
ליום הולדת קשת לשיער, כי קוראים לי בת שבע קשת, אני זוכרת את העוגות שאמא 
הייתה מכינה לימי הולדת וגם כשסיימנו ספר לימוד עם אבא, היא הייתה מקשטת את 

העוגות בקצפת צבועה בצבעי מאכל שונים והייתה מציירת כל פעם משהו אחר. 

צבי  הרב  של  לבית  הולכים  שהיינו  זוכרת  אני 
ההתרגשות  בין  הפער  את  זוכרת  אני  יהודה, 
היו  שלא  והדוחק  הריח  לבין  אבא  של  והשמחה 
נעימים לי. אבל אהבתי את ההליכה חזור הביתה. 
הטיולים  ואת  השישי  יום  טיולי  את  זוכרת  אני 
בשבת לכל מיני פינות חמד באיזור הבית שלנו, 
אני זוכרת את המורכבות מול השכנים החרדים, 
שלי  הילדות  זכרונות  עיקר  מהם.  שונים  שהיינו 
הם מהשלב הזה, החיים היו מאוד נינוחים מגוונים 
ומלאי חוויות, אמא הייתה בעיני יצירתית ומלאת 
חיים, היו לה חברות שאיתם הייתה מדברת ואני 
הייתי מקשיבה לשיחות שלהן. הלידות של נחמה 
ושולמית היו משמעותיות, אני זוכרת את השמחה, 
ובעיקר את זה שהרגשתי גדולה ושסומכים עלי 

שאקח אחריות בבית. 

לבית לקרית משה הגענו עם הרבה צפיות, אבל 
ומתח.  אתגרים  הרבה  שם  היו  דבר  של  בסופו 
אני זוכרת את אבא ואמא רבים, ואותי מקשיבה 

מתח  זוכרת  אני  וצחקו.  חיבקו  והם  בוכה  לחדר  אליהם  באתי  ואז  ומפחדת,  מהמיטה 
סביב כסף וסביב ההריון והמחלות של אמא )באותו זמן היא הייתה חולה גם בצהבת וגם 
שברה את הרגל וגם הייתה בהריון שנגמר בלידה שקטה(. אני זוכרת שאבא נהיה מאוד 
הוא  לו  נראה  היה  וכשלא  ספר,  בבית  לומדת  אני  במה  התעניין  הוא  בחינוך,  דומיננטי 
התערב והתקשר למורה. אני זוכרת שפעם המורה התקשרה הביתה כדי להתלונן עלי, 
ושיקרתי שאמא לא בבית )היא הייתה באמצע לקלח את הבנות( כי פחדתי, אחר כך זה 

התגלה איכשהוא, ואבא אמר לי שאין לי מה לפחד, ושהם בצד שלי ורוצים להבין אותי. 

את  היהודית,  מהמחתרת  ההלם  את  פוליטים,  לדברים  שלהם  התייחסויות  זוכרת  אני 
השמחה והרוממות כששרנסקי הגיע, את הזעזוע מהתאונה בחוף הבונים, ואיך שאמא 

הייתה בוכה בכל פעם שחייל נהרג בדרום לבנון. 

אני זוכרת שפעם מלאתי תשבץ והייתה הגדרה: פלא. בשתי אותיות. אבא ואמא לא גילו לי 
אבל שילבו את המילה נס במשפטים שהם אמרו אחר כך, וכך הם נתנו לי הרגשה שאני 

חשבתי על זה…

וזה סימל עבורי את  היה ביום שישי,  אני זוכרת את הטלפון הראשון מהרב בלייכר, זה 
נקודת המפנה שאחריה נסענו לקרית ארבע לראות את המקום ואז בקיץ עברנו. המעבר 

לקרית ארבע לווה בתחושת שחרור ורווחה, תחושה שהגענו למקום שלנו. 

היה לי קל להסתגל לחברות ולכיתה, ותמיד הייתי משתפת את אמא בכל מה שקורה, 
במה אומרים ואיך אומרים, אני בטוחה שחלק מהדברים לא מצאו חן בעיניה, אבל היא 

געגועים
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בשנות ההתבגרות היו לי רגשות מעורבים כלפיהם, מצד אחד הערצתי אותם, ותמיד 
אמרתי לחברות שלי שכדאי להן להתייעץ איתם כי אפשר לדבר איתם על הכל והם 
ממש חכמים, ומצד שני אני לא שיתפתי אותם בכלום, היו לי קשיים גדולים אבל לא 
שיתפתי והסתרתי את כל עולמי הפנימי. אני חושבת שמאוד לא רציתי לאכזב אותם, 
אולי גם לא רציתי להצטייר כנזקקת, אבל בעיקר לא רציתי להעמיס. בלב שלי קיוויתי 

שהם יודעים מה עובר עלי, וגם הם מידי פעם רמזו לי שהם מבינים אותי. 

באיזשהו שלב זה נפתח, ודיברתי איתם על הכל, התגובה שלהם הייתה מאוד אוהבת 
והם מאוד התמסרו אלי, אבא שלי לקח אותי לשבוע נופש בנתניה, שבוע שלם שלא 
ממש דיברנו אבל עשינו המון כיף ביחד, ים מסעדות סרטים ספרים. גם אמא שלי 
התמסרה מאוד אני זוכרת שהיא לקחה אותי לסרט בקולנוע, ולמסעדת אנה טיכו 
בירושלים וגם באה לבקר אותי בדימונה, שם עשיתי שירות לאומי. אני חושבת שגם 
בשיא הקושי שלי הם שידרו לי שהם סומכים עלי, ושיהיה בסדר, הם כל הזמן הדגישו 
כי זה  לפעמים קצת קשה,  לי  היה  אותי. האימון שלהם בי  ומקבלים  אוהבים  שהם 
מחייב. בסופו של דבר מאחורי גבי הם גם דאגו שאפגש עם יהודה והקשר ביננו היווה 

עבורי מזור וריפוי להרבה כאב פנימי, ושמחתי שגם הם שמחים בו. 

מתקופת האירוסין והחתונה אני זוכרת שהם היו מאוד קרובים אלי, ביום שהחלטנו 
לי מה לעשות בשנה עד  5000 חלקים כדי שיהיה  לי פאזל של  להתחתן הם קנו 
הייתה  אמא  בצבא(,  היה  יהודה  כי  האירוסין  לאחר  כשנה  רק  )התחתנו  החתונה 
הנפשיות  ההכנות  כל  ואת  ההלכות  כל  את  איתה  ולמדתי  שלי  כלות  המדריכת 
והרוחניות לזוגיות. ביום החתונה אני זוכרת שהייתה אווירה מצחיקה ועליזה, בעיקר 
אני  עצמה  מהחתונה  לצחוק. גם  כל בלת״מ  והפך  המתח  את  שפוגג  אבא  בזכות 

זוכרת אותם מאוד שמחים, ואת הברכה שאבא ברך אותי על הכסא כלה. 

בנוח  הרגשתי  ואני  בי,  תמכו  מאוד  הם  השתנה,  איתם  הקשר  שהתחתנתי  לאחר 
להזדקק להם גם פיזית בעזרה עם הילדים וגם נפשית בהתייעצות על כל דבר קטן. 
הם היו מגיעים הרבה אלינו הביתה, אמא הייתה עוזרת עם הילדים, וגם אבא היה 
צוחק איתם ונהנה מההברקות שלהם. הייתי מדברת עם אמא כל יום, לפעמים אפילו 
כמה פעמים ביום. כל פרט קטן מהחיים שלי שיתפתי, במיוחד בכל מה שקשור לגידול 
הילדים. היא הייתה מקשיבה מאוד, באופן כזה שעצם הדיבור היה עוזר לי לעבד את 
החוויה ולהבין מה עלי לעושת, לפעמים היא הייתה מספרת לי סיפורים של רחל נעמי 

רגן, וכשתירגמו את הספרים שלה לעברית היא קנתה לי אותם. 

אמא הייתה שמה לב מה חסר לי בבית, וקונה לי בכל מיני הזדמנויות מתנות קטנות. 
ואני  לקפה,  ספלים  מספיק  היו  ולא  אצלנו  הייתה  היא  שפעם  זוכרת  אני  במיוחד 
חיכיתי שמישהו יגמור ורק אז שטפתי את הכוס והכנתי לעצמי. כמה ימים אחר כך 
12 ספלים גדולים ומאוד יפים. הנתינה שלה שמחה אותי כי  היא נכנסה אלינו עם 
הייתה בה רגישות ותשומת לב. אני זוכרת איך היא הייתה עם הילדים, היא הייתה 
מאוד קשורה אליהם, ולפעמים הרגשתי שהתקשורת שלה איתם יותר פתוחה משלי, 
כי אין לה את קוצר הרוח שלי יש כאמא והם יכלו לספר לה דברים שלי הם לא סיפרו, 
במיוחד שיר. ההריונות שלי היו יחסית פשוטים ולא סבלתי מהקשיים שהיא סבלה, 
אבל תמיד הייתה עננה של דאגה. אני זוכרת שפעם הייתה לי הפלה, ואמא אמרה 
לי תתייחסי אל זה כהכנה להיריון הבא. אני זוכרת שיחד עם הכאב שהיא הייתה 

שותפה אליו זה נתן לי מבט אחר שפתח פתח של תקווה. 

וגם  הם היו משתפים אותי בכל מיני התלבטויות שלהם, גם בנוגע לילדים האחרים 
בנוגע לחיים של עצמם, זה הפך אותי לילדה הורית, ולימד אותי על דרכי ההסתכלות 
שלהם על דברים. היו פעמים שהרגשתי שהם מצפים ממני להיות בוגרת להתחשב 
ולהבין, וזה לא תמיד התאים לי. אני זוכרת פעם אחת שהתקשרתי בשביל להתלונן 
על משהו קטן ומטופש ואבא רמז לי שיש להם צרות גדולות יותר, ושאין להם מקום 
לתלונות שלי, זה ממש העליב אותי, ובמשך כמה ימים הרגשתי מאוד בודדה, למרות 

שהבנתי בדיוק על מה הוא מדבר. 

הם ממשיכים ללוות אותי בחלומות, ומידי פעם אני חולמת עליהם בלילה, בחלומות 
שלי הם תמיד מלאי חיים צוחקים ונמרצים. כשאני מתעוררת, אני תמיד בשוק שזה 

רק חלום, כי החיות שלהם כל כך עצמתית שאני תמיד משתכנעת שזה אמיתי.
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וחשתי  יושבים,  כשכולם  לכבודו  לעמוד  ואצטרך  לתורה  לעלות  אותו  שיזמינו  פחדתי 
כמגדלור המאיר את עצמו בלחיי הסמוקות מה״פאדיחות״ מברכותיו האיטיות להחריד, 
או מהדבר תורה שהוא לא גמר לדרוש ב״אלון יוסף״, גם כשרוב המתפללים מצקצקים. 
וגרוע מכך, שבתות שהתארחנו במקומות שונים בארץ, ואבא נקרא להעביר דבר תורה 
חברון׳  ׳׳שבי  ישיבת  מתמידי  מולו  יושבים  כאילו  ודיבר  בסוגיה  שקע  הוא  שם  וגם  קצר 

החפצים שימשיך עד אור הבוקר. 

ככלל, בחווייתי, אבא לא היה אדם שחיפש כבוד, לא הייתה לו מודעות או חשיבות גדולה 
לחיצוניות ולמה חושבים עליו, הוא היה שקוע כולו בפנימיות. כשהערתי לו פעם שהוא 
הולך כל הזמן לתפילה ובחזרה עם ראש מורד שקוע במחשבותיו, אבא דווקא גיחך על 

הליכה עם ראש מורם המסובב מבטים, כממטרה, לכל עבר.

אבא, כפי שאני הרגשתי, היה אדם מאוד פשוט שלא חיפש מעמד. הוא כמעט אף פעם 
לא עמד כשליח ציבור בתפילה ולא ניסה להתקדם בהיררכיה תפקודית בעבודה. אפילו 
לרקוד הוא לא ידע והרגיש לא בנוח בניסיונותיו לחקות את תנועות הרגליים. הוא נמנע 

מלהשתתף בריקודים בישיבה ורקד רק להביע השתתפות סמלית או לשמח חתן וכלה. 

״כולם לבוא לבדיקת ילקוטים״ אמר אבא במוצאי שבת, דווקא אחרי שברחתי מבית הספר 
ביום שישי והחבאתי את הילקוט בשיחים. ״שכחתי את הילקוט אצל חבר כשעשיתי אצלו 
שיעורי בית״ שיקרתי. ״רוץ תביא את הילקוט״ ציווה אבא בתקיפות, ואני נסעתי באופניים 
מהר לבית הספר רק כדי לגלות שאבא ידע שאני משקר ושרגע לפני שחבלן פוצץ את 
התיק, זיהו שזה שלי. ובכן, לא הייתי הבן המושלם, גם עצות ״אדלרייניות״ שקיבלו הוריי 
לחינוך, לא הפכו אותם להורים מושלמים. לא הרגשתי שהעצות קרבו ביננו ואסתפק בכך. 

כשגדלתי, לא הייתי חלק מההתלהבות התורנית של אבא ואמא. בסעודות השבת אבא 
לא הפסיק לדרוש דברי תורה עם ערימת ספרים שהביא לשידה ליד השולחן, משל היינו 
בשיעור בישיבה. ערימה המבשרת שהסעודה לא תסתיים בקרוב וגם לא ברחוק, אלא אם 
יגיעו הבחורים האמיתיים לשיעור הגואל אותי מהסעודה, ואבא מבלי למצמץ שלח אותנו 
המהלך  את  סיים  לא  הוא  כי  המדרגות  כמה דקות בחדר  עוד  לחכות  לבחורים  להגיד 
רק  ואני  השונות  בסוגיות  איתו  ומעמיקה  מתפלפלת  חוקרת,  דורשת  ואמא  למשפחה. 

רציתי לרדת כבר מהשולחן. ואז מה אם שבת יצאה לפני שעתיים..

באופן כללי היה לי קשה עם כל החומרות וההגבלות ההלכתיות וחיפשתי אצל הוריי את 
נקודות החום והאהבה הפשוטה שבה לא הכל מתחיל ונגמר בתורה ובמצוותיה.

כילד חוויתי את אבא כאדם קשה ומפחיד, רך ועדין, זעוף ובדחן. עד היום אני מרגיש את 
הדיסוננס הזה. מצד אחד, הוא היה כל כולו במלחמה דתית תקיפה וקנאית על האמת 
יחד עם  הגואלת שהוא האמין בה כל כך )הזקן השחור והמשקפיים השחורות העבות, 
בי  עוררו  רק  אבינו,  אברהם  של  והטוב  החסד  על  בשיעוריו  ותקיפות  דרמטיות  שאגות 
תחושות לא נעימות(, ומצד שני, אבא היה מלא רוך ותמימות, חום אבהי אינסופי, כאבינו 
אברהם הטוב, חום שנתן לי תחושת ביטחון והרגשתי את האהבה של אבא, ללא תנאי, 
לאמא ולכל אחד מאתנו הילדים, וכן לרבותיו, חבריו, תלמידיו ומעל כולם לה׳ יתברך. אני 

עדיין חושב שאולי הוא היה גלגול של אברהם אבינו ושל הרב קוק.

10, כשאבא הנהיג נוהג שהוא  רגעים מיוחדים במיוחד חשתי באותן שבתות, בהיותי בן 
חייו בהמשכים.  סיפור  את  לי  רק  ומספר  שבת בבוקר  תפילת  לאחר  איתי בחדרי  יושב 
לזקן  הפנימיות שלו שמתחת  לנקודות  יחידו בחשיפה  עם בנו  נעימה של אבא  תחושה 

והמשקפיים. חיכיתי לזה כל שבת. 

זמנים מיוחדים במיוחד היו עבורי החופשות המשפחתיות שהיו משהו מאוד מיוחד ועמוק 
בגיבוש המשפחתי שלנו, אף כי בזמן אמת די קיטרתי בדרך כלל. עד שהיינו ממש גדולים, 
לא היה לנו אוטו וכל נסיעה לחופשה הייתה עם כל התיקים הגדולים )כולל צ׳ימידן ירוק 

כבד מאוד עם הרבה ספרי קודש שאבא סחב לכל מקום( באוטובוסים ורכבות. 

זה היה לפני עידן הצימרים וכשמלונות היו בעיקר לתיירים. אבא תמיד מצא חברים, או 
חברים של חברים שנסעו לחופשה והסכימו שנהיה בביתם לכמה ימים. בחדרה, בבאר- 

צבי אהרון
בבואי לתאר את אבא ואמא כפי שאני חוויתי אותם, עולים בי זיכרונות טובים וטובים פחות. 
אנסה ללקט כמה מאלו ואלו כפי שחוויתי ב 26 השנים במחיצתם, אך מעל כל הזיכרונות 
אציין שזה לאו דווקא מי שהם היו, אלא איך שאני חוויתי אותם, ובכל מקרה נשארה בי 

אהבה אינסופית לאבא ואמא שלי ומתוך כך גם געגועים עזים. 

אחותי  של  ועזרתה  אמא  של  המסור  שמח בטיפולה  כילד  עלי  עברו  הראשונות   שנותיי 
בת שבע, הגדולה ממני בשנתיים וחצי. אבא שקד על לימוד תורה רוב שעות היום. בשלב 
מסוים נשלחתי לתקופה קצרה למטפלת נחמדה וגבוהה מאוד, אבל ברגע שיכלו, העבירו 
אותי ההורים לתלמוד תורה ״מורשה״ בשכונת קרית משה בירושלים, שם גם עבד אבא 
/ הרב שלימד אותי בחלק מהזמן. אני חושב ששם התחילו חיי להסתבך. לא כאן המקום 
להכביר על טעויות הצוות של המוסד שהיה בראשיתו, אך אלו לא היו שנים שאני חושב 

שתרמו להתפתחות טובה עבורי. 

לצד הקשיים, היו הרבה רגעים מתוקים. באותה תקופה גרנו בשכונה החרדית והציורית 
פאג״י, בירושלים, ובכל יום שישי אבא היה לוקח אותנו, הילדים, לשחק בכדור, חבל, צלחת 
מקומות  ועוד  סנהדריה  פארק  דפנה,  מעלות  התחמושת,  בגבעת  בומרנג  או  מעופפת 
בסביבה. בזמן הזה שטיילנו, אמא הכינה את השבת, בישלה וניקתה, פעמים בעזרתה של 
לילה המנקה מבית חנינה ופעמים לבדה. בערב שבת הייתי צועד עם אבא להתפלל בביתו 

של הרב צבי יהודה, שגר כרבע שעה הליכה מביתנו.

זכורה לי החמימות, השלווה והביטחון שאבא ואמא השרו עלי כשהיו לי פחדים מרעמים 
וברקים, גם אבא וגם אמא היו באים ויושבים איתי בחדר עד שנרגעתי או נרדמתי. רגעים 
מתוקים היו לי גם כשאבא היה מלווה אותי לפעמים ברגל כשירדתי מקו 28 שהביא אותנו 
קרית  בשכונת  שהיו  והחמצוצים  הפרחים  גבעות  דרך  הלכנו  הרצל.  לשדרות  מפאג״י 
משה. פעם אחת הפתיע אותי אבא, בשעה שעמדנו לחצות את הכביש ולהכנס לתלמוד 
תורה, פתאום הוא אמר לי שבמקום זאת ״אנחנו עולים על האוטובוס כאן בתחנה, עשיתי 
לך הפתעה, יהיה לך היום יום חופש״ ונסענו לליפתא וצעדנו לבדנו כמה שעות בוואדי עד 
שהגענו ליער ולשכונת רמות ומשם נסענו לעיר. זכורה לי גם אותה שבת חנוכה שאבא 
הגיבור היה במילואים במחולה בבקעת הירדן ובאנו לעשות איתו את השבת והוא הביא 

לנו לדירה שוקולד וחלווה של הצבא. 

כשעברנו דירה לשכונת קרית משה, בהיותי בן שש, התחילו כנראה הסימנים הראשונים 
שבהם ניסיתי להתרחק מדרכו של אבי, חיפשתי הזדמנויות לא להתפלל לידו ב׳מרכז׳ 
והלכתי ל׳מימון׳, כי אבא היה מקפיד שאעמוד ואשב ואתפלל בכוונה, וכשכל הילדים היו 
מאחור בדרשת הרב, אני הייתי צריך לשבת לידו ולהקשיב. גם להתעורר לתפילה עם מים 
קרים שנשפכים מנטלה זה לא משהו שאני מתגעגע אליו, כמו גם לא ללימוד עם אבא. 

לימוד, שלמרות הרצון הטוב, היה כרוך בדרך כלל במתח ועצבנות של שנינו.

המעבר לקרית ארבע שיחרר אותי מהסיוט של ״מורשה״, אבל קשיי ההסתגלות לא היו 
והתנכלו. באחד  לי  והחברים הציקו  יותר דוסים,  היינו קצת שונים בנוף, קצת  פשוטים, 
הפעמים אבא רדף אחרי ילדים מכיתתי שחתכו לי את האופניים ו׳טיפל׳ בהם, אבל ככל 
טלפון  ושיחות  הבית  ענייני  פסנתר,  בשיעורי  אמא  בחייהם,  עסוקים  היו  הוריי  שגדלתי, 
נצחיות עם טובי וחברות, ואבא היה עסוק בתיקון העולם במלכות שדי, הרבצת התורה 
מעללי  על  והתעניינו  ידעו  פחות  ואמא  אבא  שמיא.  לשמי  הקומה  ובהעלאת  הגואלת 

בשעות הצהריים. 

ימי חמישי בלילה, אני במיטה בחדרי הפרטי, הרדיו ליד מיטתי דלוק ואני מקשיב למשחק 
הכדור-סל של מכבי תל אביב. הדלת פתוחה, הריח המתוק של עוגת השוקולד שאמא 
אופה עכשיו במטבח, מגיע עד לאפי ״הכדור נמצא אצל מיקי ברקוביץ, מיקי מוסר אותו 
אמא  של  שמחה  שאגות  ופתאום  !!״  ל  ס  ו  מהשלשה  שזורק  לדורון  מוסר  מוטי  למוטי, 

מהמטבח, שהקשיבה גם היא באדיקות למשחק. אוף, אני מתגעגע אליה.

ההתלהבות מהמעבר לקרית ארבע פגה אצלי די מהר וכששאלתי את אבא מתי נעבור 
שוב, שהרי הייתי רגיל שכל שלוש שנים עוברים דירה, אבא ענה לי שמקרית ארבע נעבור 
רק בחתונה שלי. מה שאכן קרה. גם בקריה היה לי קשה לעמוד ליד אבא בתפילה ותמיד 

געגועים
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שבע, בחיפה, באילת, בהזורעים, בקרית שמונה, קשת וכמובן בחולתה ששם קיבלנו גם 
את המפתח לבריכה )אמא למדה להיות מצילה( ושחינו לבדנו עם עלות השחר, רק אנחנו 

וכמה צפרדעים, לפני שיגיעו הקיבוצניקים לשחייה מעורבת. 

ג׳יפים באילת,  סיור  לנו  שעשו  כאלה  והיו  אזור בארץ  מהישיבה בכל  חברים  היו  לאבא 
למסלולי  יצאנו  שהיינו בהם  מהבתים  והסביבה.  שמונה  ומסלולים בקרית  הגולן  ברמת 
היינו עוצרים לפיקניק בצהריים עם פיתות  ואתרי גבורה.  מים, לנסות לדוג, למוזיאונים 

מקמח מלא או פיצה ״מקפיצה״ שאפינו על גג הרכב הלוהט ליד הכנרת. 

בביקור אחד ב״מרכז קנדה״ במטולה, שיחקנו באולינג ובכל פעם שאמא פגעה עם הכדור 
היא קפצה וצעקה כאמריקאית מהודרת ששכחה את כללי הנימוס הארץ-ישראליים, או 

שסתם אני התפדחתי מההתלהבות הקולנית שלה. 

טיול אחד בקיץ לחרמון נחרט בראשי, או לפחות כעת נזכרתי בו, זהו אותו טיול שלראשונה 
שכרנו רכב אדום קטן מאוד. לאמא היה רישיון נהיגה עוד מהיותה נערה בארצות הברית 
)לא אוכל להעלות על הכתב את הדרך בה השיגה את אותו הרישיון, אך היא עצמה נקיה 
מכל חטא בעניין(, בכל אופן, בערך מאז שהיא קיבלה את הרישיון היא לא נהגה, ובאותו 

מאוד  צר  לכביש  הגענו  האדום  השכור  הרכב  עם  טיול 
מעלות   90 בזווית  כמעט  מאוד,  ומפחידה  חדה  ועלייה 
)רק להיזכר בזה אני נבהל שוב(, לפתע הגיעה משאית 
גדולה מאוד, שירדה מולנו במהירות. מה עשתה הנהגת 
שלנו?! נכון מאוד, עצמה עיניים. כנראה שלא קרה לנו 
הצליח  לא  כבר  שהאוטו  עד  לעלות  המשכנו  כי  כלום, 
לסחוב אותנו ונאלצנו לצאת, להסיר את משקלנו ולהקל 

עליו. דחפנו אותו כמעט עד לחרמון.

אחרי אותה שנה, סוף סוף, אבא ואמא הביאו מירושלים 
אוטו סטיישן ירוק שהם קנו ממישהו, ״אופל קדט״, איזה 
אוטו שלנו, רק שבכל פעם שחזרנו מטיול בצפון,  כיף!! 
באמצע עליות תרקומיה ותוך כדי שירת הקנון של אמא 
מעלה  היה  המנוע  ברא...״  מי  אלה  כל  ״את  והבנות 
ונותנים לו לגמוע מים צוננים  והיינו עושים עצירות  עשן 

מהג׳ריקן הכתום.

הטוב  שהזמן  החליט  הפריחה,  את  אהב  כך  שכל  אבא 
הפסח.  לחופשת  יוצאים  שכולם  לפני  באביב,  זה  לטייל 

במרץ עבדנו בעזרת בחורים מהישיבה, לסיים את הנקיון שבוע וקצת לפני פסח ויצאנו 
לכמה ימים בגליל ומשם נסענו לשבת הגדול אצל סבתא מאמי במעלה אדומים. בשנים 

האחרונות היינו במלון ״קלאב הוטל״ בטבריה לשבת.

וכשהגיעו ימי אלול, היה אבא נוהג לתקוע בשופר מידי בוקר ומתאמן לקראת ראש השנה. 
אבא שהיה בעל התוקע בישיבת ״שבי חברון״ ובבית הכנסת ״אלון יוסף״, ידע לתקוע תקיעות 
מרטיטות ודרמטיות כפי שהוא היה, והוא התכונן לקראתם בכובד ראש ובכוונה גדולה מאוד.

לקראת חג הסוכות אבא היה מתחיל את בניית שלד הסוכה, עוד לפני יום כיפור, הוא בנה 
שלד מעץ שעל גביו היה מצמיד את הדפנות שהיו עשויות מליפט, שזה ארגז עץ שהגיע 
מאמריקה באוניה ובו תכולת הבית של מאמי וסבא שעלו לארץ. בשנים האחרונות קיבלנו 

מסבא וסבתא את דפנות הסוכה הגדולה והמסיבית שלהם, שגם היא יבוא מאמריקה. 

יום כיפור, אינתיפאדה ראשונה, מסוכן. יש הנחיה של ראש הישיבה, הרב בלייכר, שאסור 
לבוא לישיבה כיחידים. צריך להתהלך לפחות בזוגות עם נשק. אנחנו קמים מוקדם, אבא 
לובש את הקיטל הלבן והטהור ולוקח את רובה ה״עוזי״ השחור והממית מהארון ואנחנו 
לתפילה  בדרך  העץ.  גן  בצומת  בבוקר  וחצי  האברכים בחמש  ומשה  אופיר  עם  נפגשים 
מוצאים  אנחנו  המכפלה,  מערת  לפני  צרה  בסמטה  חברון״,  ״שבי  בישיבת  המרוממת 
באמצע הסמטה סכין קפיצית פתוחה, שנראית כאילו המחבל שרצה לדקור אותנו נבהל 
ונס רגע לפני שהגענו. וכך כותב על זה אבא ביומנו: ״היום הקדוש עבר בחדווה וביגיעת 
בשר ורוח ב״ה. סימנא טבא - הפר עצת אויבינו וחרבם תתן בידינו עוד לפני עבודת השחר״. 

והתקדמתי  שישי  יום  מידי  עבדתי  הספר,  בבית  מלאכה  בשיעור  לסכין,  ומסכין 
בלכה  החרב  את  לצבוע  סיימתי  שישי  יום  אותו  שבניתי.  החרב  וליטוש  בשיוף 
והבאתי אותה הביתה. לאמא לא היה זמן להביט בה כי היה עליה להספיק לארוז 

לכולם לקראת הנסיעה לשבת אצל סבא וסבתא בירושלים. אבא כבר בירושלים 
מהבוקר ועלינו להספיק את האוטובוס האחרון שיוצא מקרית ארבע לפני שבת.

הגענו לתחנה הראשונה, אך הנהג הערבי הקדים ויצא חמש דקות לפני הזמן. רצנו בין 
הבניינים לתחנה הבאה, מתוך תקווה לתפוס אותו לפני שיסיים את הסיבוב שלו, אך הנהג 
ודהרנו אחרי האוטובוס  אותנו להיכנס למכוניתו  רצנו אל שכננו שזירז  נסע במהירות. 
שנסע בפראות. כשסוף סוף עקפנו אותו ועלינו עליו בתחנה בצומת גוש עציון, אמא צעקה 
על הנהג החצוף, מבלי לשים לב שהיא מנופפת לעברו בידה האוחזת בסכין שנתתי לה 

לשמור לי. זה היה מחזה מצחיק.

עוד זיכרון מתוק עולה לי כשמילאנו את כל האמבטיה בענבים, חלצנו נעליים )נדמה לי 
ששטפנו את הרגליים( ודרכנו וקפצנו עם אבא בהנאה מרובה על הענבים, עד שהיה לנו 
מיץ שאותו הכנסנו לשני מיכלים כחולים שאבא קנה בקסבה בחברון, מיכל אחד התססנו 

ליין והשני היה למיץ ענבים שהכנסנו לבקבוקים.

״אמר אבא אמר רב פפה ללללל... מה בעצם הוא אומר?!..״ חמש בבוקר, אבא בחדר 
לימוד שלו מזמזם את לימוד הגמרא והתובנות שלו בקול רם. למרות שלא ששתי לתת את 
החדר הפרטי שלי לאורחים, נהנתי לישון במיטה 
הספרים  בקדושת  ועטוף  המואר  לימוד  בחדר 
אבא.  של  הלימוד  את  השינה  כדי  תוך  ולשמוע 

תחושה של חמימות וקדושה.

בשנות התבגרותי, בשנים שבהן ראיתי אינספור 
אני,  ואמא,  ובחורות מתייעצים עם אבא  בחורים 
כשהכי הייתי זקוק להם לא הרגשתי נוח לשתף 
שני  ביום  השתנה  זה  כל  אך  איתם,  ולהתייעץ 
הביתה  חזרתי  מפנה.  אצלי  שהתחולל  אחד 
אחרי עוד פרידה כואבת ומצאתי את אבא ואמא 
כמו  ממש  בסלון.  כריות  מלחמת  של  בעיצומה 
ילדים, זורקים אחד על השני כריות במשך דקות 
הרגשתי  פתאום  מצחוק.  ומתגלגלים  ארוכות 
בכל  אותם  ולשתף  ולהשתחרר  להיפתח  יכולת 
הקשיים שלי. הם אבא ואמא שלי. הם הכי מבינים 
לא  ולמה  ואוהבים  נבונים  חכמים,  והם  אותי 

להיעזר בהם בעצם?!

שנמשכו  הארוכות  הנפש  שיחות  באותם  היו  אליהם  קרוב  הכי  שחשתי  הרגעים  מאז, 
בימי חול או בלילות שבת עד שעות מאוחרות כשהבית כבר היה חשוך, אבל הלב הואר 
והתרחב. וכך, בעת שהתעורר שוב קשר מאוד רגשי ומורכב, כבר הרגשתי מספיק בנוח 
להתקשר לשתף ולהתייעץ עם אבא ואמא והספיק לי המשפט הקצר והחזק של אבא: 

״אתה רוצה להתבלבל, תתבלבל״ כדי להינצל מעוד סיבוב אל תהומות הנפש.

במבט לאחור, כשאני שומע את הסיפורים, קורא ביומנים ומחבר את חלקי הפאזל, אני 
הוא פעל מאחורי הקלעים לעשות  וכמה  איש של חסד אמיתי  היה  מבין עד כמה אבא 
טוב לאנשים. הוא משך בחוטים והיה ממש כבמאי שאירגן, כביכול, פגישות אקראיות בין 
זוגות כדי שיכירו ויתחתנו. כך הוא גם פעל בלא ידיעתה של אמא כדי שיפנו אליה בהצעה 
לבקשתו  שבאו  בחורים  עם  אוטובוסים  בסתר  כשארגן  פעל  הוא  כך  באולפנה,  לעבוד 
לשמח בחתונה שלי ושל טליה ובחתונה של תלמיד שאבא שמע שלא מתוכננים להגיע 
הרבה משמחים. וכן, כך פעל אבא יחד עם אמא לשדך תלמידים ותלמידות. וכשהתקשרו 
להגיד שכבר אין צורך באוכל ליולדת, אוכל שאמא כבר הכינה, אבא הפציר בהם לקחת 

ולהחמיא לה ולא לצער את אמא.

ואמא. בתקופה שגרתי במושבה כנרת, כשנה לפני הרצח, הייתי הולך כל בוקר מוקדם 
ושומע,  קיים  הוא  אם  ה׳,  מאת  ובקשתי  כיוונתי  אחד  רק דבר  וטבילה בכנרת.  לשחייה 
״תעזור לי להיות תמים ולראות רק טוב בכל אדם. תעזור לי להיות לב שומע ומכיל ואוהב 

כמו אמא שלי״. לא כל כך הצליח עדיין...

אבא שִהרבה מאוד לעשות חשבון נפש ולדרוש את ה׳, חתם את כתיבתו הרבה ביומניו, 
מעט לפני הרצח: ״אנא ה׳ הושיע נא. חפץ אני לחפוץ לירא אותך, ללכת במסילה העולה 

אל על, בריכוז, בהתמסרות, ברצון טוב, נקי וטהור. עזרני נא״. הצליח, אולי...

צביגעגועים

מימין: נעמי דינה, אביחי אלנתן, טליה רבקה, הדס דבי, מעיין שרה, צבי אהרון
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ואנחנו הם. הם אישיותנו.  ואמא שהם אנחנו  והאהובים שלנו, אבא  ואמא היקרים  אבא 
בלעדיהם מה לנו כאן ???

אבא ואמא שכל כך אהבו, תמכו בכל, היו לצדינו בכל שעה, בכל צרה ומצוקה, בכל התלבטות, 
שמחו אתנו בכל שמחה, התרגשו לפחות כמונו מכל חוויה, הנחו וניווטו לטוב בלי שהרגשנו.

אבא ואמא שהיו גאים בנו על איך שאנחנו! שהאמינו בכוחות הנפש הטמונים בנו – באמת, 
אע״פ שלא תמיד הלכנו בתלם. 

עידוד,  מילת  לומר  ידעו  ותמיד  פצפונת  התקדמות  כל  על  אותנו  שהעריכו  ואמא  אבא 
ובעיקר אמא  אבא  הלב.  את  טובה! שמחממת  מילה  ותמיכה-  ו הערכה  ב י ש ק ה ש
עפ״י  להם  נח  היה  לא  אם  גם  שעה,  בכל  תמיד,  והקשיבו  תוכניותיהם.והקשיבו 

אבא ואמא שהיו מלאים שמחת חיים, מלאים סיפוק, מלאים עבודה ועשייה, מלאים תמיד 
בתלמידים ותלמידות שבאו ללמוד, להתייעץ ולשתף.

אבא ואמא שמלאים אהבה עצומה אחד לשני, אהבה שנבנתה במשך שנים בעמל ועבודה 
ללא הרף. מלאים בענווה אחד לשני, בהערכה ובהערצה שגם עליהם עבדו ללא לאות 
שנים. מלאים בהכרת וידיעת הכוחות השונים שלהם ומלאים חכמה בידיעה איך לבנות 

בניין אדיר בשילוב הכוחות השונים והיכולות השונות כשכל אחד נותן ותורם משלו.

ולידות שהסתיימו  וזמנים קשים מנשוא, הפלות  אבא ואמא שמלאים בייסורים, אכזבות 
בכלום. אפילו מהן הצליחו אבא ואמא לגדול ולעלות ולא לשקוע בעצב ובאובדן.

אמרה לי מישהי שעברה הפלה ואמא תמכה בה ״אמא שלך ידעה להפוך כל הפלה ליום 
הולדת בלי להתעלם מהכאב העצום!״

היה  הראשון   – התמוטט  וכשהשני  תומך,  היה  השני  נופל  היה  מהם  שאחד  פעם  וכל 
מתעודד, מתאושש וקם לתמוך בשני.

כך  כל  נפלו  הרבה,  כל-כך  עברו  המשותפת  הדרך  לתחילת  שהגיעו  שעד  ואמא  אבא 
הרבה, לא הבינו, היו במבוכה, הסתבכו, התייאשו!!! וגרדו מעומק נפשם מלאת המורכבות 
והתסבוכות, כוחות להמשיך עוד קצת. וכך הלאה, כל פעם שאבו, מצצו, סחטו, עוד קצת 

כוחות נפש. 

אבא ואמא מובילים אותנו לכיוון אחד – למעלה ורוצים שנמשיך אותם במה שנטעו בנו – 
שנהיה אנחנו

געגועים

נחמה רחל
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געגועים

ב״ה, אור לכ״ו טבת תשס״א

לבתי נחמתי,

ר׳ שלמה מן ההר זצ״ל היה אומר שכל ילד שנולד, נולד יחד אתו מעיין חדש 
ומיוחד בלב הוריו, מעיין של אהבה ואימון, שמחה והודאה. וכשנולדת את, לפני 
מתהומות  ומפכה  העולה  וצלול,  אדיר  מעיין  נברא  אתך  )כמה?(,  שנים  המון 

בלתי נדלים של עושר האהבה..

נכון?״ כפי שהבעת  ״אני כבר לא הילדה של אמא,  ודברייך  וחרף מחשבתך, 
בלדת אחותך הקטנה – מעיין האהבה המיוחד לך מתגבר והולך בלי הפסק. 
וכן, את. לעולם תהיי ״הילדה של אמא״ וגם של אבא, כמובן. וכל בן ובת לפי 

עניינו ומהותו מיוחד להוריו.

מעיין האהבה ההורית נשפכת, נוזלת לתוך ערוצים ויובלים רבים, לפי מאורעות 
הטובה  בנפשך  אותך  מלווים  אנחנו  ודרכם  וכו׳,  ההתפתחות  שלבי  החיים, 
והמטיבה, הסוערת ורוגעת לחילופין, המתקדמת מתפתחת וגם נסוגה לעיתים.

אבא

ו׳ אדר תשנ״ט, ה״הכתרה״ של השמינית – דימונה

לנחמה היקרה,

אצלו  מתאמת  וזה  ואמיתי,  גדול  באידיאל  אחוז  באמת,  כשאדם 
וברור לו לעצמו, אז בבואו ליישם את זה בפועל, בעולם המעשה, 
כך  שכל  היפים  והאידיאלים  ״קדרות״  ״הפסק״  להיות  מוכרח 
מצוירים מקסים בראש, ״יורדים מחביון עוזם״. זהו פסק! ככה זה! 

או  אז זה סימן  וזורם,  – אם הכל היה הולך כל כך חלק  להיפך 
ירידה באמת  2. שאין כאן  או  1. שהאידיאלים לא כל כך גדולים 

לעולם המעשה, אלא שהאידיאלים נשארים בעולם הריחוף....

לא אני אמרתי - כך פוסק הרב קוק )בספר ״אורות״, זרעונים ז׳(, 
גם לגבי הכלל וגם לגבי הפרט – זוהי דרכו של עולם.

ומספר האורות נשלחים לך אורות קטנים וחמודים להאיר, לשמח, 
להזכיר...

מזל טוב!

כל הכבוד על כל מאמציך!

באהבה רבה,

אבא ואמא )נכתב ע״י אמא( 

כשנחמה הייתה קטנה סיפרתי על מישהו שהשליכוהו לבית סוהר ונתנו לו רק לחם ומים. אורו עיניה של נחמה והיא שאלה ״איך מגיעים?״ וכשמאמי לקחה אותנו למסעדה, 
נחמה נהייתה ירוקה עד שלחשתי לה שהיא לא צריכה לאכול כלום ויכולה לקבל מים לתוספת. החיוך על פניה הבריא אותה והיא השיבה: ״אבא, בלי תוספות״.

אבא
מתוך דרשת הבת מצוה 

נחמה

ב״ה

לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים

לנחמה,

ברכותנו בהמלאות לך טוב שנים וברכותינו על דרכייך 
וצעדייך, על שאיפתך להקשיב לנחמת רחל

נחמת ה׳ ברמה, הקוראת לעצירת הבכי וסילוק הדמעה 

והמכריזה: כל אשר פועל עם א-ל, יבוא ויטול שכרו.

כולם  הבנים  בשוב  שלמה  לנחמה  שנזכה  רצון  יהי 
לגבולם כולו.

מכולנו 
)אבא(
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הדרך שבה אמא נהגה לבקש שאתאר לה איזה שהיא חוויה שעברתי, טיול או כל דבר 
הייתה כך: ״אז פקחת את ענייך בבוקר ואז..?״ או ״אז עלית על האוטובוס ואז...?״

כבת הצעירה שלה, כל שלב שעברתי בחיי סימל בשביל אמא את סיום השלב הזה גם 
באמהות שלה. וזה לא היה דבר של מה בכך. אני זוכרת את היום הראשון שלי בכיתה 
א׳, הלכתי יד ביד עם אמא היה לנו זמן קצת של שתינו, ישבנו על ספסל ליד ביה״ס ואני 
זוכרת את ההתרגשות של אמא, היא הייתה עם דמעה בעיניים ועם חיוך ענק. אמא נסתה 
להסביר לי שזהו, אין יותר גן בבית שלנו.. ואיזה התרגשות זה להתחיל התחלה חדשה, 
שלב חדש בחיים. לא נראה לי שכל כך הבנתי אותה אז, אבל הרגשתי את החום והחוויה 

של הזמן שלנו יחד.

איתנו  לומדת  הייתה  אמא  בהן  השעות  לי  זכורות  בחופשים,  ובכלל  המפרץ  במלחמת 
כדי  תוך  או  פינוק בצד.  איזה  עם  תמיד  מיוחדת.  יצירה  או  שיר  קנון,  אותנו  מלמדת  או 

התכרבלות במיטה איתה.

הייתה לי שעת קסם קבועה עם אמא, כל שבת בבוקר אמא ואני היינו נפגשות לקפה ופריכיות 
או שוקו ועוגה, וזה היה הזמן שבו יכולתי לדבר איתה ממש על הכל. מהדברים הסתמיים 

שהעסיקו אותי, דברים של בנות, לעיניניים ברומו של עולם. זמן של רוגע וחיבור נעים.

להיות הבת של אבא, היה בזה סוג של מחויבות. לאבא היה חוש הומור שמאוד הצחיק 
אותי. לעיתים לקח לי זמן להבין, אך כשהאסימון נפל, הייתי מתגלגלת מצחוק עוד הרבה 
זמן. אבא נהג להרבות באמירה שהוא לא רוצה שאעזוב את הבית ושאתחתן, כי מי יצחק 

מהבדיחות שלו?

זכורה לי גם שעת הלימוד השבועית שלנו בספר שמואל, איך הייתי נכנסת לחדר הלימוד 
שלו העטוף בספרים. ומיד מרגישה את החום והמתיקות שיש בלימוד יחד עם אבא. בזמן 

המיוחד שהוא מקדיש לי בין כל עיסוקיו החשובים.

כל לילה לפני השינה עד גיל ממש מאוחר הייתי נוהגת ללכת לאבא ולאמא לנשיקת לילה 
טוב עם איחולי ״Good night, sweet dreams״. 

זכורות לי הנשיקות של אבא. מצד אחד, תחושה של אהבה וחיבוק, מצד שני, השפם זקן 
שלו דקרו. והנשיקות של אמא היו כמו לצלול למשהו חמים ומתוק. הייתה להם דרך מאוד 
מפנקת לשמח אותי ולהתקרב אליי כשלא הייתי בטוב, לפעמים זה היה דרך מפגש סביב 
קפה ועוגה, לפעמים מסעדה, או חוף ים. לפעמים רק לצאת לסיבוב באוטו. ולשיר ביחד 
סיימון וגרפינל. איכשהו הם הצליחו להגיע אליי בכל מצב בדרך יצירתית ונעימה אחרת. 

היה להם גם כשרון מיוחד לחנך אותי או להסביר לי דברים בלי שארגיש לשנייה לא בנח עם 
מי שאני או עם מה שעשיתי. תמיד בראייה רחבה של הטוב והישר, עם כיוון והדרכה פה ושם.

לדוגמא, כשבגרתי והתחלתי לגלות מודעות לבגדים שלי ולבחירות, עשיתי לי קנייה של 
חולצות שמאוד אהבתי, אך הן היו עם שרוולים קצרים מידי לטעמם של הוריי, כשבאתי 
והראתי לאמא את החולצות, היא שיבחה את טעמי ושמחה בשבילי, ושאלה מאיזה חנות 
עם  רק  שקניתי  למה  בדיוק  זהה  חולצות  של  נוספת  ערמה  בארון  ראיתי  למחרת  הן? 

שרוולים ארוכים יותר..

כשהייתי בשמינית והתחלתי לחשוב על בני המין השני, והתלבטתי מה ואיך, פניתי אל אמא 
והיא קודם כל כל-כך התלהבה שאני גדלה ומתבגרת וחושבת על הקשר וכו׳. זה כבר 
עשה לי תחושה נעימה. ואז בגאוניות שלה היא הסבירה שכדאי לי לדחות את המחשבות 
לאחרי השרות לאומי כי זו שנה ממש בונה ומבגרת..  אמא הצליחה בשיחה אחת גם לתת 

לי תחושה של גדולה וגם את ההבנה שכדאי לי עוד לגדול..

כששיתפתי את אמא בחיבוטי נפשי בקשר לדרכי הרוחנית והרצון שלי לעזוב את קיום 
המצוות, חששתי שהיא תתאכזב, תכאב, או תטיף לי, אך היא בגאוניות שלה ובהתלהבות 
ושהיא בשום פנים  וחשבה שזה נפלא שאני חושבת על דרכי  שלה הייתה כל-כך איתי 
לי. כמובן  צריכה לחפש את הנתיב הנכון  אני  כי  רוצה שאלך בדרכה,  הייתה  לא  ואופן 
שהיא האמינה בכל ליבה בדרך שבה היא בחרה והייתה רוצה שאבחר בה גם, אבל לא 

שאלך בה, אם זאת לא הבחירה הפנימית שלי.

געגועים

שולמית יעל
במספר פעמים, שעשיתי דברים שאבא חשב שהם שגיאה נוראית, ושאני ממש טועה ואני 
דבקתי בעמדתי, הוא זימן אותי לשיחה, בהתחלה פחדתי, אך הוא הצליח במשך כל השיחה 
לתת לי תחושה שהוא מכבד אותי ומבין אותי. אבא בעיקר דיבר על נסיונו הדומה וסיפר לי 
על התמודדויות מחייו, שגם אם באותה השיחה לא שיניתי את עמדתי, משהו חילחל והתיישב 

בדיוק במקום הנכון, וכשהגיע הזמן זה כבר נבע מתוכי והצלחתי לזוז מעמדותיי השגויות..

היו גם מספר פעמים שנורא כאבתי, הסתגרתי, הדפתי כל רצון קרבה והתרחקתי, אך הם 
ידעו איך לחדור את המעטפת הקשה, להזמין אותי לים או למסעדה או כל דבר אחר, סידרו 
׳תפאורה מרגיעה׳ ופשוט לדבר על עצמם לספר ולהיות, בלי ללחוץ עליי, להעיק או לחפור.

וכשהם היו אבודים וכבר לא ידעו מה לעשות הם ידעו גם להעזר בגורמים נוספים, והכל 
בתחכום וביצירתיות, שגם כשגיליתי שארוע מסוים היה כתחבולה כדי לעזור לי זה לא 
עצבן, או הכעיס, פשוט הייתי מתפעמת מהרצון מהאהבה ומהמסירות שהם גילו ופעלו.. 
)פעם שלחו אותי לבילוי עם אחותי כדי שתדבר איתי, ופעם הם הרחיקו עד תכנון מפורט 

לטיול בלונדון כדי לגרום לי להבין דברים..( 

כמובן שהם היו גם בני אדם, ולא מושלמים.. בטוח היה להם קשה, וגם את הטעויות שלהן 
חוויתי, אך הגאוניות המיוחדת שלהם בחינוך ממש ממש מפעימה. כאמא אני מבינה כמה 

היא הרבה מעבר לאפשרי והפשוט.. 

בתקופה שלפני הרצח היחסים ביננו לא היו כל כך טובים.. מאוד הסתגרתי והתרחקתי.. 
)גיל ההתבגרות שכזה..( אך היה לי בטחון שבמוקדם או מאוחר זה יסתדר, כי יש לי הורים 

מדהימים שאוהבים אותי מעריכים אותי ואני אותם.. מאוד מאוד.. 

זה מאוד קשה שהם נרצחו באמצע, והתהליך נגדע לפני שהגיע לרגיעה ולטוב.



334

שיחה עם אבן
ויסלבה שימבורסקה

יומיים לפני הרצחה, צירפה אמא במחשבותיה על שולמית את השיר ״שיחה עם אבן״ 
ובסופו היא שואלת: ״איך חודרים? איך מבקיעים? איך אפשר לרכך? איפה העיניים 

שלך? איפה מקום החיבור?״

געגועים

המעיקה  השתיקה  חומת  את  לפרוץ  ורצון  שולמית  אל  חזקים  געגועים  בי  מתעוררים 
לכי  שולמיתי,  לך,  תעופי  תלכי,  ונחזה בך״.  שובי  שובי  השולמית,  שובי  ״שובי  שבינינו... 

לדרכך, אך לא - חיזרי שוב אלי. עלי לראותך שוב. שובי, שובי.

היום, פנינתי היקרה, המקסימה. תעלומתי המוכרת.  שולמית- רק עלייך מחשבותי כל 
מכתבים אני כותבת לך בלבי, אבל לא יצאו מן הלב ולכן לא נכנסו, לא לי ולא לך, וכמה 
חבל. געגועי למתוק, לריחך הטוב, לצלילי צחוקך. אני רוצה אותך לינוק מן הקשר שלנו…

המצפה להמשך שמחתך ושפע ברכתך על הסובב. בפשטות בפשטות וממקורך הטהור. 
וזהו דבר מאוד משמח!! שיש אותי ויש אותך ועולמות עולמות.

מתוך  לשולמית״,  מחברת  לכתוב  ״רעיון:  לעצמה:  כתבה  אמא  המכתב  בפינת 
מחשבה, כנראה, לעשות מחברת ולכתוב בה לשולמית ובאמצעותה שולמית תוכל 

לכתוב לה בחזרה, ובכך לפתוח עוד ערוץ של תקשורת. 

במקום אחר כתבה אמא: 
ידיה של שולמית מרפאות. יש לה ידיים של אהבה, של זהב. היא מרגיעה את יסכה, היא 
מסייעת למורשה, ומקדמת את ברכה. אולי גם אני יכולה לעשות דברים אחרים? ליטופים 

חדשים, נגיעות מרגיעות?

שולמית, רק עלייך מחשבותי כל היום, פנינתי היקרה, המקסימה

ויש בהם אור, לעיתים כל כוח מופיע  החיים שלנו מורכבים, יש בהם חושך 
חזקה  ויש  ובודדה  חלשה  שתרגישי  ימים  יש  בערבוביא.  ולעיתים  לבדו 
מקום  לנו  הנותנת  היא  הזו  המורכבות  תקווה.  שתרגישי  ימים  ויש  ושמחה, 

לעומק ולמחשבה, לרגש ולתחושה, חיפוש ובחירה. 

היי את, חפשי את מקומך, מצאי את כוחותייך, גלי את פנימיותך וחיי את חייך. 
זכרי לשאת כפיים בתפילה ומצאי את הקשר בין שמיים לאדמה.

שיר שאמא העתיקה מחברה בקורס תרפיה במוסיקה

אמא
פרקי יומן

אני מתדפקת על דלתה של האבן. זו אני, הכניסיני. רצוני להכנס אל תוכך, 
להתבונן סביב, לשאוף אותך אל קרבי כנשימה. 

לכי מכאן – אומרת האבן. אני אטומה לגמרי. אף בהיותנו מרוסקות לרסיסים. 
אף בהשחקנו לחול לא נכניס איש.

מסקרנות  באה  אני  הכניסיני.  אני,  זו  האבן.  של  דלתה  על  מתדפקת  אני 
ברחבי  לטייל  אני  מתכוונת  יחידה.  הזדמנות  הם  בשבילה  החיים  לשמה, 
ארמונך ואחר כך לבקר ֶּבעלה ובטפת מים. אין לי די זמן לכך. תמותתי צריכה 

לרגש אותך.

אני עשויה אבן, אומרת האבן, מתוך כורח עלי לשמור על כובד ראש. לכי מפה. 
אין לי שרירי צחוק.

אני מתדפקת על דלתה של האבן. זו אני הכניסיני. שמעתי שיש בך אולמות 
גדולים ריקים, שעין טרם שזפתם, יפהפיים לריק. דוממים ללא הדי צעדים. 

תודי שגם את יודעת על כך מעט מאוד.

אולמות גדולים וריקים, אומרת האבן, אך אין בהם די מקום. יפהפיים, ייתכן, 
אך מעבר לטעם חושייך הדלים. יכולה את להכירני אך לעולם לא תדעיני. 

אני פונה אלייך בכל משטח פני, ובכל תוכי נפנית מעלייך.

אני מתדפקת על דלתה של האבן. זו אני, הכניסיני. אינני מחפשת בך מחסה-עד. 
אינני אומללה. אינני חסרת בית. עולמי ראוי לישיבה. אכנס ואצא בידים ריקות. 

וכעדות שבאמת הייתי כאן, לא אציג דבר זולת מילים, שאיש לא יתן בן אמון.

לא תכנסי, אומרת האבן. חסר לך חוש ההשתתפות. שום חוש לא יחליף לך 
את חוש ההשתתפות.

אפילו מבט מחודד כדי ראיית כל לא יועיל לך כלל ללא חוש ההשתתפות. 
לא תכנסי, בקושי יש לך מושג על חוש זה, בקושי הנבט שלו, הדמיון.

להמתין  יכולה  אינני  הכניסיני.  אני,  זו  האבן.  של  דלתה  על  מתדפקת  אני 
אלפיים מאות כדי להיכנס אל מתחת לקורתך.

אם אינך מאמינה לי, אומרת האבן, פני אל העלה, הוא יאמר לך את שאמרתי 
אני. פני אל טיפת המים, היא תאמר את שאמר העלה. לבסוף תשאלי שערה 

משערות ראשך. 

צחוק מבקע אותי, צחוק, צחוק אדיר, שאינני יודעת לצחקו. אני מתדפקת על 
דלתה של האבן. זו אני, הכניסיני.

אין לי דלת, אומרת האבן. 

שולמית

מימין: תהילה לאה, יערה, שולמית יעל, שירה דינה, אלה, ראובן
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וזה  א׳  לכתה  עלית  השנה  צחוק!!  רק  לא  את  שולמית, 
מאוד מאוד רציני.

אמא
בס״ד, ערב יום הכיפורים תשמ״ט

לשולמית היקרה,
אפילו עכשיו כשאני כותבת את המילים האלו אני שומעת את צחוקך המצטלצל והמנגן 
בכל הבית. כזאת שמחת חיים!! וכשאת מחייכת – זה כמו שהדליקו נורה בפנים שלך – 

כולך אורה וזוהרת.

הצחוק  של  צל  עולה  שפתי  על  מיד  וזוהר.  אורה  מוסיפה  תמיד  תמיד  את  בלבנו  וגם 
המתגלגל שלך. 

אבל את לא רק צחוק!! השנה עלית לכתה א׳ וזה מאוד מאוד רציני. בשנים הבאות תלמדי 
גיאוגרפיה,  מוסיקה,  היסטוריה,  לשון, דקדוק,  חשבון,  ולכתוב,  לקרוא   – דברים  הרבה 

חיבור ועוד ועוד ועוד.

ואת יודעת מה הדבר הכי הכי חשוב שבעזרת השם, בקרוב תתחילי ללמוד? נכון – שוב 
ועכשיו  פה  זמן  לי  אין  התורה.  זוהי  חשוב  והכי  יקר  הכי  הדבר  חכמה.  שאת  מראה  את 
להסביר לך למה, אבל במשך הזמן אני לא אשכח - אסביר לך, וגם את תרגישי למה בלבך.

אני רוצה לברך אותך בברכה נורא גדולה ונורא נורא חשובה: שולמית, אני מברכת אותך 
שיהיה לך שנה מאוד מאוד פוריה, שתמשיכי להיות טובת לב ועושה חסד ושמחה בכל 

מעשיך ונעימת הליכות כפי שאת עכשיו.

וגם אני מברכת אותך שתלמדי הרבה ותספגי כמו שהספוג סופג מים, את תספגי השפעות 
טובות ותצליחי בכל הלימודים, ותהיי חברה נאמנה לחברות שלך, ושלא תשתמשי בלשון 
כל  את  ימלא  ושה׳  נאים.  לדברים  רק  ושקרים(  הרע  לשון  )כמו  פסולים  לדברים  שלך 

משאלות לבך לטובה – ושתדעי שאבא ואמא שלך אוהבים אותך מאוד מאוד!!

באהבה,

אמא ואבא

אינני יודע אם שולמית אומרת כל יום ״מודה אני״, אבל תוכן התפילה ניכר בכל הליכותיה. 
יש בשולמית הרבה מיוחד: נורמליות, בריאות, שמחת חיים, חדוות יצירה, אך הקו המרכזי 

באופייה של שולמית הוא השלווה הטובה, האיתנות המוצקה הנסוכה בה.

״ שולמית  וכשיצאנו ממצרים...  ״..  ואמרתי:  יציאת מצרים  פעם סיפרתי בהתלהבות על 
יחד״. בעדינות,  יצאנו  כולנו  ״בוודאי שיצאת,  והשבתי  יצאתי ממצרים״  לא  ״אני  העירה: 
על מנת שלא לסתור, היא השיבה: ״אם כן, כולנו יצאנו אבל הייתי כנראה קטנה ואני לא 

זוכרת״. תשובה המשלבת את הישרות והעדינות של ילדה קטנה. 

כששולמית הייתה בגן חובה הגננת התפעלה ואמרה ״מימי לא פגשתי ילדה כל כך שלווה. 
מצד אחד, שולמית מלאת מרץ, פעילה ותוססת ומצד שני, שלווה״.

הייתה  ודינה  קטנה  הייתה  כששולמית  קשות.  בשעות  במבחן  באה  הטובה  האמונה 
מספרת משהו עצוב, שולמית הייתה נרדמת. כשמגיע השעה לישון, שולמית הולכת לישון 
ולא משנה איפה היא נמצאת: על הספה, על הרצפה, על המדרכה הקפואה בכיכר מלכי 

ישראל )כיכר רבין( באמצע הפגנה. ישנו פתגם: הכרית הטובה ביותר – מצפון נקי. 

שולמית הראשונה מילדי שמזכירה לי יום יום ״אבא, עוד לא למדנו״. הלימוד שלי בחברותא 
עם שולמית זה כמו עם חברותא בישיבה. הגיון של ברזל, מוח ליטאי מובהק. למדנו ספר 

שמואל א׳ יחד והתבשמנו מאישיותו של דוד המלך.

שולמית שגדלה בקרית ארבע בשנות האינתיפאדה, היא בהחלט ׳ילדת חברון׳ )ראו אותה 
שולמית  אינתיפאדה.  ילדת  היא  ירושלים(,  של  המרכזית  בתחנה  חברון  פזמון  שואגת 
הייתה מופתעת לשמוע שיש מקומות שלא זורקים בהם אבנים, היא התפעלה כששמעה 

שבטבריה לא זורקים אבנים על כלי רכב. 

וימי מתח וסער ובמרכז הכל - השלווה הזאת של שולמית, ומתוך  וניחומים  יש הלוויות 
כך – סבלנות.

קונים.  לא  שלה  לה  מפריע  לא  אם  שולמית  את  שאלתי  לנחמה,  בגדים  פעם  כשקנינו 
שולמית פקחה את עיניה: ״אבל למה? הרי זה יעבור אלי במוקדם או במאוחר״. רמז קטן... 
יש לשולמית את היכולת לראות צדדים טובים אפילו בחלקים רחוקים מעם ישראל – עין 

טובה.

שומעת עלבונה ואינה משיבה
פעם באה שולמית מבית הספר חבולה ופגועה על ידי אחת החברות, הסיפור מאוד הרתיח 
אותי והיה לי קשה לדבר עם ההורים וכו׳ וכו׳. מאוחר יותר שמעתי את שולמית מתקשרת 
ומדברת דברי פיוסים. כששאלתי אותה למה היא לא מחזירה לה, שולמית השיבה: ״אבל 

אני לא שונאת אותה. נכון, היא הרביצה לי סתם, אבל אני רוצה שנחיה בשלום״. 

שולמית – כשמה כן היא
ידענו כשנולדה מה  ולא  לוין(  ר׳ אריה  נישואים של  )יום  מיוחד  נולדה ביום  לא  שולמית 
לקרוא לה. שולמית נולדה בשעת מלחמה ואין כלי המחזיר ברכה כשלום. וכך אופייה יש 
בשולמית שלום פנימי אמתי, יש לה יכולת לבנות תכונה של התמודדות פנימית, אבל בלי 

שום עצבנות.

הלימוד שלי בחברותא עם שולמית זה כמו עם חברותא 
בישיבה. הגיון של ברזל, מוח ליטאי מובהק.

אבא
חלקי דברים מתוך דרשת הבת מצווה של שולמית

שולמיתגעגועים

ב״ה, אור לכ״ז אב תש״ס

לבתי הקטנטונת הגדולה,

זהו זה. את עוזבת, כאילו. She leaving home. Bye bye. ולרגע, צביטה קטנה בלב 
מהולה בדאגה. איך תסתדרי שם בלעדינו, במקום זר, מרוחק )מוגזם( בלי החום של הקן 

והחברים הישנים, והדברים המוכרים.

אבל זה לא באמת )הדאגה – אני מתכוון(, בשבילך זה אתגר והרפתקה שאת מחבקת 
בשתי זרועותייך, בנועזות השקטה שלך, האמיצה והזהירה)?(.

יעמדו  שלך  והשלווה  הרוגע  שפע  כל  בקו״ם,  הלם  קצת  אחרי  מספר,  שבועות  ובעוד 
לרשותם ולברכתם של תלמידייך וחברותייך. וכן חכמת הנפש שלך, החודרת בבטחה בין 
סבכי הנפש של הסובבים אותך, היודעת בלי היסח הדעת את נעם השלום ודרך השגתו, 
ומעל הכל, יראת השמים העמוקה, הטבעית שלך, שלא מבקשת את הביטוי המוחצן, אבל 

מלאה היא, חודרת ועמוקה בכל נימי אישיותך.

השאלות,  שאלת  השאלה,  ונלהבת.  לבבית  הדרך,  לברכת  רק  לדאגה,  מקום  אין  לא, 
כמובן, היא, איך נסתדר בלעדייך? כאן יש בהחלט מקום לדאגה ואין פתרון אלא אחד, 

שלא תעזבי.

ובכן, מבחינתנו, את נשארת אתנו כאן בבית, ואם משימות דרומיות מזקיקות היעדרות של 
שבועיים שלושה, אין בכך כלום.

ואנחנו  היעדרות, את אתנו  רגעים ארעיים של  כאן. גם באותם  היא   - העוגן, הקביעות 
אתך. )מרחק טלפון ו/או 4.5 שעות נסיעה(

הרוצה להחכים – ידרים.

ויתגברו בהשקעתם ביעדים  ילכו  יהי רצון שהחום האמאי שלך והחכמה הטבעית שלך 
חשובים וכלליים, בהדרכה ובחינוך, בהקשבה ובמעש.

מהמשפחה האוהבת המתגעגעת

נ.ב. כדאי לרשום על לוח המודעות:

טל׳ מש׳ הורביץ )אלי ודינה וצבי( 029964266
פלא׳ נחמה 053945221

פלא אבא ואמא ?????? ???
פלא׳ שולמית 050905596

סבא וסבתא 026414648
טל׳ בת שבע 026540529

הרוצה להחכים ידרים

אבא
נכתב לקראת יציאתה של שולמית לשירות לאומי באילת

לאפרוחנו היקרה הקטנה / גדולה,

מה נאמר ומה נדבר. 
עוף גוזל – הרי את עפה ממילא.

טוב להיות בבית – נו.
אז.

אז זהו.

תהיי מאושרת
תבקעי גוזלנו אפרוחנו מביצתך.

בקצב שלך
בדרך שלך

ותאירי ותאורי.
ואורך – אורנו

ונר לאחד – נר למאה
שבת שלום

                  אבא ואמא – אתך תמיד
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שלום!

נהיה,  בערב  פרחים.  לראות  כדי  בעיקר   – לצפון  נסענו 
)איפה  ברוך  בן  רפי  של  ונישן באכסניה  בחולתה  בע״ה, 

שישנו בקיץ( בקרית שמונה. לקחנו את הפלאפון 053. 

את  לעשות  יש  אך  הבית,  את  יותר  או  פחות  סידרתי 
התפקידים הקבועים: צבי – את המטבח ביסודיות ונחמה 

ושולמית כרגיל.

השארנו 2 צ׳קים ריקים )בתוך הפלסטיק בחדר לימוד של 
אבא( ומזומנים לקניות במידה שאתם מחליטים להשאר 
במוקד(  )צבי  חברות.  אצל  לאכול  היא  עצתי  לשבת. 

ולעשות אולי סעודה שלישית משותפת כאן )בבית(...

נחמה, בתיה הורביץ התקשרה להגיד שביום שני בערב 
מתקיים ערב הודיה במתנ״ס עם הרב ליאור והמח״ט וכו׳, 

בשעה 8:00 בערב.

שולמית – לא ראיתי אותך שנים!!! מה חדש?

טוב – אז נסענו – להת׳!

            אבא ואמא
נדבר כבר בטלפון...

געגועים
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געגועים

יום שלישי, היום שאמא מעבירה שיעור על חינוך ילדים בגיל ההתבגרות. 
השעה עשרה לאחת בצהרים. אני כבכל יום שלישי בשעה הזאת באוטו, 
יודעת שבתוך כמה דקות הטלפון  בדרך לאסוף את הילדים מהגנים, 
הקולות של  את  ואשמע  אענה  אני  שלי,  את, אמא  יצלצל, זאת תהיה 
לגבי  בירור  ולהוסיף  שאלות  לשאול  להודות,  נשארו  שעוד  הנשים 
הדברים שנאמרו בשיעור, ואת תאמרי: ״רק רגע״, ואני ארגיש את חיוכך 

הנבוך דרך השפופרת ואז תגידי להן ״תודה רבה״ בקולך הנעים. 

״אמא, איך היה ?״ אני שואלת, יודעת על כל שעות החשיבה וההכנה 
מאז אתמול בערב, ואת אומרת בסגנונך הפשוט: ״אני לא חושבת שיש 
נעים  לא  כי  לי  ומקשיבות  יושבות  בטח  הן  כאן,  לנשים  לחדש  מה  לי 

להן...״ 

ומי הבת...״  מי כאן האם  עונה, לרגע שוכחת  אני  ״הוי אמא תפסיקי״ 
את  רבות  שעות  והכנת  ישבת  הרי  עצמך,  בערך  להמעיט  תפסיקי 
ההרגשות  את  אמרת  שבסוף  אומרת  מתנצל  בקול  ואת  השיעור...״ 
לדון בפרטים  נתחיל  ולאט לאט  שלך, את ההתייחסות שלך לדברים. 
ואת תסבירי לי ותתני דוגמאות מההתבגרות שלנו ואני אוסיף דוגמאות 
מהילדים שלי )שאמנם עדיין לא הגיעו לגיל ההתבגרות במובן המקובל 

של הביטוי, אך התסמינים כבר קיימים...( ויחד נלבן את הדברים.

הילדים כבר באוטו, ואת שואלת כל אחד מה שלומו ואיך היה בגן, וכבר 
אני בבית וגם את בדרך הביתה והשיחה ממשיכה. הפלאפון בין הכתף 
לאוזן וכבר ארוחת צהרים, ויש לך סבלנות לחכות כשאני מטפלת בילדים, 
וכך אנחנו ממשיכות לדבר עוד אחת מהשיחות הארוכות והיומיומיות על 

הדברים החשובים, שיחה שלא נגמרת ולא יכולה להיגמר. 

מהגן  הילדים  את  לקחת  של  פעמים  אינסוף  של  שנה  שנה,  ועוברת 
ולהכין להם ארוחת צהרים, אמבטיות והשכבות, שנה של כאב עמוק, 
שנה של געגוע אינסופי, שנה של התמודדות יום יום מחדש. והשיחה, 
כן אותה שיחה, ממשיכה להתנהל, אותה זרימה של חיות וחיוניות של 

אמת טבעית ופשוטה כל כך, ממשיכה לזרום בתוכי - ממך. 

ביקור  אחת,  טלפון  ששיחת  נדמה  שבהם  הרגעים  הקשים,  וברגעים 
בתוכי  מתכנסת  אני  המצב,  את  משנים  היו  מלטף  מגע  או  מפתיע 
את  ומרגישה  שיחה  אותה  את  שומעת  אני  ולפתע  פנימה,  ומקשיבה 
אותה זרימת חיים שזורמת ממך אלי וממני אל ילדיי, זרימה שלא פסקה 

ולא תיפסק לעולם. 

להצטמצם  יכלה  לא  שהיא  חזקה  כך  כל  הייתה  שלך  החיים  זרימת 
של  לליבותיהם  ונשפכה  גאתה  היא  המשפחתית,  הגדה  בגבולות 
של  פנימית,  אמת  של  בזרם  שנשטפו  רבות  ונשים  חברות  תלמידות, 

ישרות טבעית של צניעות ספונטנית, של יופי עמוק ואצילי. 

שנוגע  חיים  מים  מקור  מאותו  נבעו  אלו  בשיעורים  שאמרת  הדברים 
ברובד הפנימי של הקשר בין הורים לילדיהם המתבגרים )בכל גיל...( 

ולא צובע קשר זה בתאוריות פסיכולוגיות מלומדות. 

זהו כוחם של הדברים, וראוי שיצאו לאור וישמעו בבתים רבים, ובעזרתם 
אותה  ומסיטות את  יחד לסקל את האבנים שמאיטות  נצליח  ובעז״ה, 

זרימה טבעית שבין הורים לילדיהם.

הילדים כבר באוטו ואת שואלת כל אחד מה שלומו ואיך היה בגן

בת שבע )הורביץ( סדן
מתוך ״הִמן הסלע הזה״

לנכדים - זה ממש מוזר שאתם לא מכירים את סבא וסבתא. ברור לי שכל אחד מכם נושא 
בתוכו חלק מהם, ומבפנים הוא ממש יודע מי הם היו וכמה הם אוהבים אותו. אבל בכל 

זאת זה מוזר שאף פעם לא פגשתם אותם ולא דיברתם איתם. 

סבתא  איך  בבית,  אצלם  משפחתית  בשבת  ביחד  אנחנו  איך  מדמיינת  אני  לפעמים 
יושב בראש השולחן ומצחיק את כולנו. אני מדמיינת  מתרגשת שכולנו באים ואיך סבא 
מדמיינת  אני  הספות,  על  מפטפטים  הגדולים  ואת  השטיח  על  משחקים  הקטנים  את 
ואת הבנים מתווכחים על  את הנשים מפטפטות במטבח תוך כדי שמורידות מהשולחן 
פוליטיקה ועל דברי תורה, מעניין אותי מה סבא היה אומר על המצב הפוליטי ואיך הוא 
היה מנתח את מה שקורה פה ואיך הוא היה מקשר את זה לפרשת השבוע, כי תמיד הכל 

קשור איכשהוא לפרשת השבוע. 

מעניין אותי איך זה היה לכם להיות הנכדים של סבא וסבתא, איך זה שמלא אנשים שאתם 
פוגשים אומרים לכם, סבא שלך היה הרב שלי, סבתא שלך חינכה אותי, הם כאלו מיוחדים, 
ומהאולפנא  מהישיבה  אותם  מכירים  שכולם  גאווה  מרגישים  הייתם  ואיך  מחבקים.  ותמיד 
ואולי מהאירוח בשבתות, אבל אתם ממש הנכדים שלהם, ואתם מכירים אותם ממליון רגעים 
קטנים ששמורים לסבים וסבתות ונכדים ונכדות. מעניין אותי איך היה לכם לנסוע אליהם 
בלעדינו, איך היה לכם להיות איתם בטיולים, בקניות ובקייטנת סבתא ובכל מיני סיטואציות 
ושיח״נושים רק אתם והם. לפעמים אני מדמיינת איזה מתנות סבתא הייתה קונה לכם, ואיזה 

הערות סבא היה מעיר, ואיך הם היו מוצאים את השביל אל הלב של כל אחד ואחת מכם.

הלוואי שהייתי יכולה לשחזר אפילו קמצוץ מכל החוויה הענקית הזו של להיות נכדים של 
סבא וסבתא שלכם. לצערי זה לא באמת אפשרי. אבל אני לפעמים חושבת שבתוך תוככם 
וסבתא  וסבתא. שיש לכם בתוך הלב סבא  נכדים של סבא  איך זה להיות  יודעים  אתם 
כמוסים, שאומנם אי אפשר לדבר איתם ולקבל מהם מתנות, וגם לא לקבל חיבוק ולצחוק 
מהבדיחות, אבל בתוך כל אחד ואחת מכם יש אהבה גדולה שהיא אהבה של סבא וסבתא 
ובאהבה  ובטוב  שמלא באור  גנטי  מטען  נושאים  וכולכם  מבפנים.  אתכם  אוהבים  שהם 
שכולו כולו מהם. וכשבוקע מכם איזה ניצוץ מהאור הזה אתם פתאום מרגישים שהנה הם 

ממש כאן מאחוריכם מזרימים לתוככם חיים של טוב. 

איך אני יודעת? כי אני רואה את הניצוצות האלו, אני רואה איך אתם אוהבים לעזור ולתת 
עצות ולהיות שם בשביל אנשים אחרים. אני רואה איך פתאום יוצא לכם בדיחה או משחק 

מילים מצחיקות. אני רואה את האהבה שלכם למוסיקה ולנגינה. אני רואה את ההתמסרות 
שלכם לתורה וללימוד. אני רואה את החיפוש המתמיד להפוך את העולם למקום טוב יותר 
הג׳ינג׳יות  הגובה, את  ואת  הבורקות  העיניים  רואה את  אני  יותר.  לטובים  ואת עצמכם 
ואת היופי שמגיע ישר מסבתא דינה. אני רואה את הזרימה והספונטניות, את  העדינה 
ואת  העומק  ואת  הרגישות  את  רואה  אני  חדשים.  מדברים  ההתלהבות  ואת  הסקרנות 

היכולת להיות ביחד בלי שיפוטיות ובקבלה ללא גבולות. 

ואני רואה עוד הרבה ניואנסים דקיקים של תנועות גוף ודפוסי התנהגות קטנטנים שכולם 
כולם ירושה נפלאה מסבא וסבתא. ואני מבינה שלמרות שלא הכרתם אותם, אתם נושאים 

אותם בתוככם והם נמצאים איתכם כל הזמן. 

זה לא תמיד קל, ולפעמים זה אפילו כואב וקשה, לדעת שבתוך תוככם יש תביעה פנימית 
לחיים של טוב ולאמת שכולה ממקור אלוקי. יכול להיות שמידי פעם אתם רוצים להוריד 
את המשא כי הוא כבד ותובעני. אולי לפעמים אתם רוצים לפגוש את סבא וסבתא ולשאול 
אותם - איך הם מצליחים לחיות תמיד בתביעה פנימית לטוב ולאמת. אולי אתם רוצים 
לשאול אותם אם הם לא מתעייפים לפעמים, אם לא מתחשק להם לנוח. אולי אתם רוצים 

לבדוק איתם איך מגיעים לזה, איזה עבודה הם עשו בדרך. 

כי גם להם היו קשיים, והיו עליות וירידות, בורות ושיאים, גם הם חוו כאב ותחושת כישלון 
והחמצה, ולפעמים היו עצובים, ולפעמים כעסו והתעצבנו, ולפעמים אפילו בכו. ואולי רק 
כשמסתכלים בפרספקטיבה על החיים אפשר לראות את הדרך, את התהליך שהם עשו, 
ההתבוננות באנשים  של  המהות  שזה  אז דעו,  הפסגה.  עבר  אל  המתמיד  הטיפוס  את 
וקמו  וכאבו  שנפלו  שעשו דרך,  אנשים  לראות  וסבתא בפרט,  ובסבא  המבוגרים בכלל, 
ושבו  בדידות  והרגישו  שהתרחקו  ומצאו,  וחיפשו  והתייאשו  לאיבוד  שהלכו  והמשיכו, 
ולמה  שלו  לחיים  אחד  משהו  לקחת  יכול  אחד  כל  הזו  ההתבונננות  ומתוך  והתקרבו. 

שמתאים לו בשלב שלו בדרך הארוכה אל עבר הפסגה שלו. 

וסבתא כמוסים שרק  יש לכם סבא  אז כשאתם מרגישים געגוע, תדעו שבפנים בפנים 
רוצים לחבק אתכם וללחוש לכם באוזן כמה הם אוהבים אתכם וכמה יש בכם טוב גדול 
שאתם עוד תפזרו בעולם ותיטיבו עם כל הסובבים אתכם ויש בכם אור גדול שעוד תאירו 

בעזרתו את הדרך שלכם ושל כל עם ישראל. 

געגועים

כולכם נושאים מטען גנטי שמלא באור ובטוב ובאהבה שכולו כולו מהם
בת שבע )הורביץ( סדן



343 342

נפש  ונמשך בקשר  בנעורי  התחיל  לכל,  והשותפה  הטובה  חברתי  דבי  עם  שלי  הקשר 
38 שנה עד הרצח. כשנודע לי על הרצח, התגובה הראשונית שלי הייתה לרוץ  במשך 

לטלפון לדבר עם דבי, לשתף אותה ועל ידי כך לעכל את ההתמודדות.

הכרתי את דבי כשמשפחתי עברה לגור בוושינגטון. הייתי בכיתה ז׳ ודבי שהייתה ילדה 
טמירה, יפה, מלאת חיים ונדיבת לב, קיבלה אותי, הילדה החדשה, בחום ובאהבה.

החברות בינינו התפתחה באופן טבעי, איכשהו בלי לשים לב הפכנו לידידות בלב ובנפש. 
גם  הייתה  דבי  לאמת.  החותרת  שקטה  כמנהיגה  שלה  האופי  תכונות  בלטו  אז  כבר 
האכפתיות  של  התכונה  בה  ניכרה  מכל  יותר  אבל  מצטיינת,  ותלמידה  מאוד  יצירתית 

מהזולת וההשתתפות שלה בשמחת כל אחד, או להבדיל בצרת כל אחד.

עברנו יחד מילדות לנערות ונהנינו מכל רגע. קשרי החברות שלנו התהדקו, אך במשך שלוש 
שנים לא קלות הפריד האוקיינוס ביננו, כשמשפחתי עברה לארץ ודבי נשארה בוושינגטון.

התכתבנו תדיר והתחלקנו בחוויות המאוד שונות שלנו, כאשר ברקע המכתבים מהדהד 
הרצון הגדול של דבי להגיע לארץ. כמה היא חששה שלא תתקבל למכללה, כיוון שהרקע 

התורני שלה לא היה מספיק חזק, וכמה היא שמחה להגיע ולהיות כאן.

בהמשך התברר שבחברות שלנו היינו, כנראה, שליחי ההובלה של הקב״ה, שהוביל את 
דבי אל יעדה האמיתי, לפגוש את אחי אלי ולהשפיע על חייו, כדי שגם הוא יוכל להשפיע 

על חייה וביחד יבנו בית שופע אור ותורה.

כמה נקודות המתארות את אישיותה השופעת והמדהימה של דבי: 

בסעודת פורים שהתארחנו בביתם של אלי ודבי, בתי אשירה שהייתה בגיל שבע, ביקשה 
והסבירה  באמצע  אותה  עצרה  ואשירה  למזוג  התחילה  דבי  שתייה.  לה  שתמזוג  מדבי 
שלימדו אותה שלא מנומס לגמור את השתייה בבקבוק. דבי צחקה ואמרה ״את צודקת, 
כשאת לוקחת לעצמך זה באמת לא יפה לגמור הכל לבד, אבל אני מוזגת לך וכשנותנים 

לאחרים צריך לתת עד הסוף״.

מתקשה  ומאוד  עיניים  ממחלת  סובל  ממשפחתה  שאחד  לדבי  כשנודע  אחר,  במקרה 
בראייה. מלבד ההזדהות הרגשית המילולית, דבי הסתובבה באותו יום בביתה עם מטפחת 
המכסה את העיניים. היא הייתה חייבת להרגיש איך הוא מרגיש. היא רצתה להבין את 

סבלו על מנת להשתתף בצערו בצורה האמיתית ביותר.

היו פעמים שדבי כל כך נסחפה לתוך בעיותיהם של חברות, עד ששכחה מכל דבר אחר. 
לילה אחד, לפני הרבה שנים, קיבלנו טלפון בהול מאלי בערך בשעה אחת לפנות בוקר 
״דבי אצלכם?״ בעלי שקם משנתו ענה ״מה פתאום! אתה לא יודע איפה היא?״ אלי סיפר 
שדבי יצאה שלוש שעות קודם ללוות חברה ולא חזרה. אלי היה על סף היסטריה מרוב 
דאגה ועמד להתקשר למשטרה. הוא לא יכל לצאת לחפש אחריה כי הילדים היו קטנים. 

בעלי התלבש ויצא לדרך. באותם ימים לא היו לנו רכבים ובעלי חיפש את דבי כל הדרך עד 
לביתם. כשהגיע לביתם, יצא אלי לחפש. בשלב כלשהו דבי חזרה הביתה והופתעה למצוא 

את גיסה עושה ביבייסיטר על הילדים שלה.

לאחר שגיסה ובעלה סיימו ל״הוכיח״ אותה )בלשון המעטה(, הם שאלו לאן היא נעלמה? 
דבי הסבירה שחשבה שאלי ישן ולכן לא ידאג לה, ולעומת זאת, לחברה שאותה ליוותה 
לה  לתת  בלי  אותה  להשאיר  מסוגלת  הייתה  לא  ודבי  אותה  הטרידו  שמאוד  בעיות  היו 

הזדמנות להתפרק מצערה.

היה דבר שלא  לא  לי.  הייתה  לא  הייתה בשבילי האחות שאף פעם  יותר מכל דבי  אבל 
שיתפנו אחת את השנייה, התחלקנו בכל, מדברי היום יום ועד הדברים החשובים באמת.

דבי הייתה בשבילי האחות שאף פעם לא הייתה לי. לא היה דבר שלא שיתפנו אחת את השנייה, התחלקנו בכל.
טובי )הורביץ( ניימן, אחות, גיסה וחברה טובה

לשתינו היו ניסיונות לא פשוטים בנושא הבאת ילדים לעולם. לפני שנים רבות, כשנולד לי 
בן, דבי הגיע לבקר אותי בבית חולים. התינוק נולד פג ודבי ניגשה קודם לפגיה כדי לראות 
אותו. היא בקשה לראות את הבן שלנו והבינה מתוך שיחת האחיות שהילד מאוד חולה. 
היא הופתעה מאוד ונחרדה. דבי הגיעה אלי ושאלה אותי בשלווה מדומה אם הכל בסדר 
עם הילד. עניתי לה שכן, עד כמה שידוע לי, אבל היא ידעה את האמת. כשיצאה החוצה 

בסוף הביקור, כל הגוף שלה היה מכוסה בפריחה מרוב צער והתרגשות.

ככה הייתה דבי בשבילי. יתד בחיי. תמיד שם בשבילי כשם שניסיתי גם אני להיות בשבילה. 

געגועים

כמה פעמים פנינו אליהם, אנחנו ועוד רבים כמונו בשעת מצוקה. תמיד הם הרגיעו אותנו וכיוונו אותנו לחוף מבטחים
אהרון )ארי( הורביץ, אח

ודינה היה העיסוק בתיקון. כמה הם עסקו בנבכי נפשם על מנת  עיקר עניינם של אלי 
הקשים  במצבים  גם  התייאשו  לא  לעולם  נפשם.  את  לתקן  לאחרים  עזרו  כמה  לתקן. 
מאמונה  נבעה  באמת  אבל  מופרזת,  נראתה  שפעמים  אופטימיות  להם  הייתה  ביותר, 

גדולה בכוחות החיים ובמי שנתן אותם. 

משפט אחד שאמרה דינה בשבת האחרונה, כשהייו אצלנו, נחרט בזיכרוני ומבטא את 
לפני  רקד  ״ האדם   – נלאית של דינה  האופטימיות הבלתי  ואת  הגדולה  החיים  שמחת 

שידע ללכת ושר לפני שידע לדבר״. 

יכולתי לפנות. מי עוד הוא אינטלקטואל  עקבתי אחרי נבכי השקפתו של אלי, רק אליו 
מופלג שלא השאיר ספר הגות שלא קרא, ועם זאת תלמיד חכם השקוע כולו ב ד אמות 

של הלכה – שראה בתורה את גאולת האדם. 

מי כמותם היו פתוחים וליבראליים כל כך, ועם זאת, עקביים לדרכם תוך הקפדה בקלה 
כבחמורה. הם ראו את אהבת הכלל, הממלכתיות, המדינה, העם, הצבא והתורה כערכים 
נשגבים שאין להפריד בינהם. אתם יכולנו לדבר גם על פוסט-מודרניזם וגם על תהליך 

הגאולה לפי השקפת הרב קוק.

אלי )כאח בכור( תפס את מקומו כמנהיג המשפחה - אליו פנינו בכל דבר. כשאבא נצרך 
לניתוח, אלי תפס פיקוד וכשאמא חלתה הוא טיפל בכל העניינים.

הם חסרים לנו מאוד.

געגועים

כאח קטן עקבתי אחרי אלי ודינה מיום שעמדתי על דעתי. הם פילסו לנו את הדרך כעמוד 
אש וענן לפני המחנה. אלי היה החלוץ בעליית המשפחה לארץ ישראל. אהבתו הראשונה 
כבן.  כרמלי  משפחת  אותו  קיבלו  שם  חולתה  קיבוץ  של  החומה  האדמה  לרגבי  הייתה 
אלי התפלש בבוץ, העביר קווים בכותנה, אבל גאוותו הגדולה הייתה על גינת הפרחים 

הגדולה שעמל בה כל כך - להצמיח כל שתיל, להוציא פרח מהאדמה. 

עקבתי אחריו, אחר ההשתוקקות הגדולה הזאת ליופי, לפריחה - אחר הרצון העז להביא 
חיים. רצון, שנשאר אתו תמיד - כמו בשבת לפני הרצח שהם היו אצלנו באפרת – אלי לא 
יכל להכיל את נשמתו מפריחת הכלניות, ואפילו ביום ששי ערב הרצח הוא טייל בטבע עם 

דינה בגבעת התורמוסים. 

של  האדומה  הכומתה  את  קיבל  כשאלי  הכותל  ליד  בהשבעה  לי  הייתה  גאווה  איזו 
הצנחנים. עקבתי אחרי אחי כשחיזר אחרי דינה. היא אמרה לימים שראתה אותו כאש 
יוקדת ואילו היא כמים זורמת עם המציאות וקשורה אליה. ואולי הוא היה המים והיא האש. 

אש ומים, שמים - זיווג מן השמים. 

ועמוד הענן, מקור המים. אלי הכין  היו בשבילנו עמוד האש  ודינה  בנושא הזוגיות, אלי 
חתנים רבים ודינה כלות רבות, כולל אותי ואת אסתר את אורי ומיכל. מאחי הגדול למדנו 
ההכנה  אבל  ובקדושה.  שיש בטוהר  העוצמה  את  הדביקות,  סוד  את  האהבה,  רזי  את 
הגדולה ביותר הייתה פשוט להסתכל עליהם - זוג מאוהב עד כלות אהבה שהיא כולה 

רגישות לכל תזוזה בנפש של הזולת. 

הבית שהם בנו, למרות האינטימיות, היה פתוח לרווחה, אולי זו הייתה המוזיקה של דינה 
שהפכה את האווירה למעין סימפוניה מתמשכת של שמחת חיים ואולי חוש ההומור של 
אלי שעשה את הבית למקום שתמיד הרגשנו בו נוח. ואולי זאת הייתה פשוט האנושיות 
הגדולה המתפרצת - אהבת אדם מיוחדת במינה שאינה יודעת להבדיל בין דתי לחילוני 

ימני ושמאלני ומקבלת כל אחד באשר הוא. 

אלי הרבה לדבר על אברהם אבינו אוהב האדם, אלי ודינה היו דוגמה חייה להשקפה זו 
בחיי היום יום. למרות שהיו להם קשיים משלהם, תמיד היה להם זמן לחלוק עם אחרים 
את צרותיהם. כמה פעמים פנינו אליהם, אנחנו ועוד רבים כמונו בשעת מצוקה. תמיד הם 

הרגיעו אותנו וכיוונו אותנו לחוף מבטחים. 

להיות  הורים  צריכים  איך  למדנו  ודינה  מאלי 
ילדיהם.  בחיי  ובתבונה  באהבה  מעורבים 

משפחה מלוכדת אוהבת. 

הם היו שותפים לשידוכים לידות וגידול הילדים 
של ילדיהם. דינה פעם אמרה שלהיות אמא, זה 

כל הזמן להתפלל.
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לפני שנים רבות ראיתי את אלי, ערב חתונותו, עובר על הכתובה. הוא לא חפץ בשבחים 
ובתארי הכבוד המופיעים בה, כדוגמת ״הבחור המהולל והמופלג…״ וביקש להסירם. הוא 
נטל סרגל כדי למתוח קו על השבחים. דומה שאולי פעולה זו מאפיינת במשהו את חייו 
וחיי דינה - ענווה מופלגת, בלי חשיבות עצמית, הקשבה ופתיחות לכל אדם ואדם. דלתם 

הייתה פתוחה לכל אדם, לכל בעיה בכל שעה.

״אח קטן״ קרא לי אלי בחיבה שתמיד באה עם בת הצחוק הקטנה, שכמעט לא ראיתי 
אותו בלעדיה. אכן, קטונתי. קטונתי מלהבין כמה גדולים הם היו, אחיי הגדולים. גדולים 
בתורה, גדולים במעשים, גדולים בכיבוד אבא ואמא, ויותר מכל גדולים בחינוך כל הילדים 
כולם: בת שבע, צבי, נחמה שולמית וגם איתמר ועוד אלפי ״ילדים״ נוספים, בכל הגילים, 

תלמידים, חברים, מכרים - כולם זכו מהם ליחס אוהב וחם.

קטונתי ונדהמתי להכיר את גדולתם ועמקותם בכל דבר. כאשר דיברנו על נושא חינוך 
הילדים, דינה אמרה לי: ״זה לא קל, אבל יש ניסים בחינוך״. ואלי הוסיף והשלים בחיוך - 
תמיד הם השלימו זה את זה בחיוך - ״מה זאת אומרת? בכל פעם שחינוך מצליח - זה נס״.

אלפי ״נסים״ כאלה הם חוללו במהלך חייהם, בזכות האהבה, החיבה והחום המשפחתי שהם 
הקרינו לכל אחד: משפחה קרובה כרחוקה, אנשים זרים כמוכרים, דתיים וחילוניים, ידידים 

כאורחים, באמצעותם ימשיכו לחיות בתוכנו ובתוך אלפי התלמידים והתלמידות שהעמידו.

אורי הורביץ, אח 

געגועים

ונאה  מובהק שנאה דורש  היה תלמיד חכם  אלי  ערכיים במיוחד.  אנשים  היו  ודינה  אלי 
יכולות מכל הסוגים. גם דבי  מקיים. אדם עם חזון ושאר רוח, כשרוני במיוחד, עם המון 

הייתה כישרון נדיר בהמון תחומים.

יחדיו, שניהם מסמלים זוג אידאלי למופת. נוכחנו לראות את הדאגה והטיפול בהורינו - 
סבא וסבתא. שניהם תפסו פיקוד עם כל הלב ויותר מזה כשהיה צריך לקחת לניתוחים, 
לראות  כשזכינו  כלות  עד  להתפעל  שלא  היה  אפשר  אי  וכו׳.  ובטיפולים  ובחו״ל  בארץ 

דוגמא אישית כל כך מדהימה.

קיימתי עם אלי, אחי, אינספור שיחות שרובן היו בדברי תורה והלכה, ובעצם בכל נושא 
שבעולם. התפעלתי כל פעם מחדש מהתפיסה הבהירה והקולעת שלו.

והייתה כעין  ומאז הפכה בת בית אצלנו  ילד, דינה התחברה עם אחותנו טובי  כשהייתי 
אחותי הגדולה. דבי הייתה מושלמת. הכי טובה, הכי נחמדה, הכי מוכשרת והכי מפרגנת. 

ענווה מופלגת, בלי חשיבות עצמית, הקשבה ופתיחות לכל אדם. אי אפשר היה שלא להתפעל עד כלות
דוד הורביץ, אח 

חינוך  בענייני  איתם  התייעצנו  וגיסה,  כאח  מבינות.  בעיניים  תמיד  אותנו  ליוו  ודבי  אלי 
היטיב  שאלי  מסקנה,  לאותה  יחד  הגענו  ותמיד  גורל.  הרות  הכרעות  בפניהם  ושטחנו 
למצוא  יכולים  אתם  בעצם,  שקולה...  אכן  היא  והפעם  בעיה,  לכם  יש  ״באמת  לנסח: 

בעצמכם את התשובה״...

ובכל זאת לא יצאנו אף פעם ביידים ריקות. ותמיד חזרנו אליהם לעוד. לקבל מהם את 
ההקשבה, החום, הפתיחות וההומור מחד, ומאידך, דביקות בלתי מתפשרת באידיאל...

אם מי עוד אנחנו יכולים להעמיק ברעיון תורני וגם לנתח סרט או סיפור טוב?! עם אלי ודבי 
היה אפשר גם לדבר וגם להתפלל.

מהו סוד קסמם של אלי ודבי?

אסתר הורביץ, גיסה 

הנינוחות והביחד עם אחותי דבי שממלאים אותי בכוחות
סטנלי וולף, אח

תמיד אזכור היום הזה שדבי, אחותי הקטנה, הגיעה לביקור. לא עשינו שום דבר חשוב! 
פשוט ישבנו במשך היום. בעבר יום מסוג זה היה מלחיץ אותי ונידון אצלי כבזבוז זמן. אבל 

אותו יום שהיינו יחד ולא עשינו כלום, היה הכל. 

ודיברנו, לא זוכר על מה. נסענו  ישבנו מתחת לעץ  ישבנו, לשתות קפה,  קמנו מאוחר, 
למרכז העיר וושינגטון לראות את לילי התינוקת אצל בני דודינו, ואז נסענו דרך הפארק 
למסעדה הכשרה האחת שיכולנו למצוא ואחר כך בבית ראינו סרט בטלוויזיה הביתית 

הגדולה שלנו. לא עשינו דבר מלבד להתנהג כשני זוגות שיוצאים יחד. 

העולמות שלנו היו כל כך רחוקים זה מזה, ובתחילת הדרך היחסים בינינו היו רחוקים ככל 
שיכולים להיות יחסים; אז, אתם שואלים, מה היה כל כך מיוחד? שום דבר, אבל הנינוחות 

של הביחד! אני שואב כוח מדהים מהזיכרון של אותו יום. 

בזבוז של זמן? לא! רגע של אחדות והרמוניה. רגע שלוכד את המהות שאני מחפש כשאני 
בוהה בפנים של אנשים. רגע בו כל מי שיכול להתחבר אלינו ירגיש טוב יותר. 

זיכרון  טוב.  להרגיש  ופשוט  לאחור  עליהם  להסתכל  שאפשר  והזיכרונות  הזה  היום 
שמאפשר לי לחידוש כוחותי ועוזר לי פשוט להמשיך איתו. 

אני מוקיר תודה לדבי שאפשרה לנו לחלוק איתה את היום ההוא ולהיות מסוגלים להפיק 
ממנו למשך שארית חיינו.

הרב אלי יושב בחדר לימוד, לומד שמונה קבצים וכולו שמחה והתרגשות

ר׳ יהודה סדן, חתן

האהבה הטבעית התחילה אצל הרב אלי באהבת האדמה בקיבוץ חולתה, בהכרת פרחי 
איכר  להבין את עצמת הרגשות של  יכול  לא  - אתה  לי  אומר  היה  הוא  לסוגיהם.  הבר 

המכניס אצבעו לאדמה היבשה ומחכה לגשם. 

ודינה, אשר ככל  ועלתה לאהבה האדירה, שבין הרב אלי  האהבה הטבעית התרוממה 
את  פרצה  ומשם  והנכדים  הילדים  כל  את  ואיחדה  חיממה  השנים  במשך  שהתפתחה 
המעגל המשפחתי אל עשרות ומאות תלמידים וחברים, אשר כל כך רצו להדבק בהרמוניה 
הנפלאה הזו. כמה שעות ביום ישבו הרב אלי ודינה ורפאו אנשים על ידי שיחות נפש ועל 

ידי המפגש עם אישיותם האצילה. 

אהבתם התרוממה ועלתה לאותו עולם רוחני מופלא שהיו שייכים לו. אותו עולם שרבותיהם 
הכניסוהו לתוכו, הרב צבי יהודה זצ״ל, הרב צבי )טאו( והרב עודד )וולנסקי(, עם הקשר 

הפנימי המופלא שהיה להם אתם. 

ליל הסדר עם הרב אלי ודינה זהו ליל סדר שבו גם הילדים מתרוממים לחוש את ה״כאילו הוא 
יצא ממצרים״, וגם המבוגרים זוכים לעסוק בו, ברעיונות רוחניים כלליים, מבית מדרשם של 
מרן הרב )קוק( זצ״ל ו)בנו(הרב צבי יהודה. והכל במסר אחד, מלא מתיקות, חן, עומק והוד 
הנקלט אצל כל אחד לפי עניינו ודרגתו. זהו בדיוק הרב אלי, מלמד תינוקות של בית רבן, אשר 

קושר את הילדים הרכים אל נפשו של אבי האומה אברהם אבינו, ובה בעת הוא איש הסוד.

וכולו מלא שמחה  יושב בחדר לימוד, לומד שמונה קבצים,  אני רואה התמונה של הרב אלי 
והתרגשות, של בירור והבנה נוספת בעולמו הרוחני, העמוק והטהור. הרב אלי, אשר במחברותיו 

הפנימיות מחבר את המדרשים של חז״ל על פרשת השבוע לתורה הגואלת הגדולה.

הרב אלי היה כל כך רחב אופקים לעולמות רבים של דעת, אך בלי שום טשטוש. בהבחנה 
ובין ההשלמה של חיצוניות  ברורה בין כוח החיים הפנימי הישראלי - התורה הקדושה, 
החיים, יפיפותו של יפת באוהלי שם. מתוך עולם פנימי זה, לימד הרב אלי כל כך הרבה 
שבוע   - פרשת  אורות,  ישרים,  מסילת  הכוזרי,  ספר  עיון,  גמרא  חברון״.  ״שבי  בישיבת 

והשיעורים המיוחדים על קדושת הזמנים, אליהם היה כה קשור. 

אוזן  שמעתם  שלא  ״דברים  בבחינת  היו  תמיד  אך  קוק,  הרב  מתורת  נבעו  השיעורים 
מעולם״, הרב אלי פיתח את הדברים בדרך המקורית שלו, והעביר אותם בצורה מובנית 

מתודית, מלאת חיוניות ורחבת דעת. 

הם באו להיפרד מאתנו ביום חמישי בערב, לקראת אותה שבת נוראה. סבתא דינה לקחה 
כל נכד ונכד והעניקה לו מטוב לבה האינסופי. סבא אלי, אחרי ריקודי שמחה של חודש 

אדר, הצליח להסביר ליגאל על ״הדור קיבלוה בימי אחשוורוש״.

געגועים

מימין: אלי, אורי, ארי, דוד, טובי 
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אם דינה הייתה כל כך קדושה בטוח שלא הייתי חברה שלה. אני הייתי חברה של דינה רגילה כזאת
צפורה וייס

שכותבים  לפעמים  לי  קשה  רגילה.  וגם  מקסימה  גם  אישה,  בתור  דינה  את  הכרתי 
הקדושים. אם דינה הייתה כל כך קדושה בטוח שלא הייתי חברה שלה. אני הייתי חברה 

של דינה רגילה כזאת.

הכרתי אותה לראשונה כשהם באו לביתנו כשגרנו באלון מורה )לסעודה שלישית(. אלי דיבר 
עם אריה בצד ואני ישבתי עם דינה בחדר אחר, אבל שמעתי את אלי מספר לאריה ״אני לא 
יודע מה לעשות, אשתי כל הזמן מקשיבה למשחקי כדורסל ברדיו וכל מיני דברים כאלה...״

אלי היה כל כך חכם שאני חושבת שהוא אמר את זה בכוונה כדי שאני אשמע ואתיידד 
ודינה  קבוצה  באיזה  כדורסל  שתינו  שיחקנו  באמת  פעם  גאון.  פשוט  היה  הוא  איתה. 
הייתה גבוהה והיא קלעה יותר, אבל אני הייתי יותר זריזה והיא אמרה לי ״ציפורה, איך את 

מעזה..״ היה ביננו משהו כזה שהיה נחמד.

בפורים תמיד היינו ביחד והתחפושות של הילדים של דינה היו תמיד הכי מדהימות שיכולות 
להיות. כל כך מושקעות. הם הכינו ותפרו אותם לבד ודינה הייתה מאושרת מהילדים שלה 

והעריצה אותם, אבל גם כעסה עליהם וביקרה אותם. 

אני מאוד רוצה לשמור לי את דינה הרגילה שהייתה כמו כל אחת מאיתנו, שמה שעניין 
אותה זה הילדים שלה וההורים שלה וכל מה שקורה מסביב והחברות ואיך היא נראית 

שוב ושוב. כמו כולנו. 

דינה הייתה שילוב מנצח של אישה ובמקביל אדם מרומם כזה שהתעסק עם עם ישראל 
וגאולת ישראל ותורת ישראל והמצוות.

מצווה אחת, הייתה באמת מופלאה בעיניי, ההכנסת אורחים והידידות שהייתה אצל דינה. 
בינוניים,  קטנים,  צעירים,  זקנים,  אנשים  אורחים:  של  סוגים  הרבה  כך  כל  אליהם  באו 
מוזרים, בודדים, מאושרים, נורמליים... הכל. כל כך מגוון.. מרוסיה, מאמריקה, מכל מיני.. 
שאלתי אותה פעם ״איך את יכולה לסבול את זה?״ אז היא אמרה לי ״אני נהנית מזה״. 

היא פשוט נהנתה מזה. המצווה הזו הייתה ממוזגת בה, היא הייתה בתוכה.

הידידות עם דינה, בשונה מידידות עם מישהי שיש לה בעיה דומה או שיש לה פתרון לבעיה, 
אצל דינה זה לא היה ככה. היה בה משהו מאוד מיוחד, היא ידעה להשהות את התשובות 
האלה, היא ידעה להישאר עם הבעיה והיא ידעה לאפשר לשני, אני חושבת שלא בצורה 

מודעת, היא ידעה לאפשר לשני להיות עם ההתמודדות. גם לא היה לה פתרונות.

אני חושבת שזה הסוד של הידידות איתה. אני לא יודעת, זה לא היה מנוסח. באופן בסיסי רוב 
הידידות היא רק בלהיות פשוט ביחד ולשתות קפה ולאפשר את הזמן הזה וזה באמת היה נפלא.

דינה לא אהבה אנשים מאוד מוצלחים. היא לא יכלה לסבול את זה, זה הפריע לה. היא 
לא יכלה להתקרב למישהו שיודע יותר מידי תשובות, למישהו שהוא כל כך באיזה תחום 

שהוא. היא אהבה את הקצת חוסר פתרונות.

פעם דינה עשתה איזושהי עבודה בלימודים שלה עם קלידוסקופ שמסובבים ורואים המון 
צבעים שמשתנים. המון אפשרויות וכל רגע משהו אחר ואי אפשר לדעת. זאת הייתה דינה. 
יכול להיות שכל החברות היו חלק מהעולם הדמיון האינסופי  היה לה המון המון דמיון. 
הזה. היא אמרה לי ״אני יושבת ומדמיינת ומדמיינת״. ממש שקעה בזה. הדמיון הזה גם 

היה אתגר בשבילה, איך לארגן אותו ואיך הוא מסתדר ומה כל האפשרויות. 

השעות שהיה לה הכי כיף בהן, זה שעות הלילה המאוחרות. דינה תמיד חגגה בלילה. היא 
חיכתה שכולם יישנו ואז היא יכלה להיות עם עצמה. עם כל הספרים שהיא אהבה לקרוא 

)ספרי בילוש(.

פעם היינו יחד בסמינריון מוזיקלי וישבו שם המון נשים ושרו יחד ולדינה היו תווים של מלא 
הייתה באלט, למרות שהיא קצת אהבה את הסופרן, אבל לא  קולות. בדרך כלל דינה 
הלך. דינה כל כך נהנתה לשיר שם מהתווים, זה גם אתגר אינטלקטואלי כזה וכשהיא 
שירת  כמו  ממש  זה  ״ציפורה,  לי:  אמרה  דינה  מאושרת.  הייתה  היא  עליו,  השתלטה 

המלאכים״ היא הייתה פשוט מאושרת. 

אני מרגישה שדינה זורמת בנפשי כמנגינת הטוהר.

הקול של דינה ממש היה מתנגן ונעים. ב׳שבעה׳ שלנו אחרי ששמואל אחי נהרג, דינה 
הייתה פותחת את הדלת כל יום, לפחות פעם ביום, ותמיד הייתי עם חברות. ״אילה את 

בסדר? את צריכה משהו?״ 

דינה ואלי תמיד מאוד מאוד עטפו את ההורים שלי ואמא היה לה ממש קשה ודינה אמרה 
לה: ״בואי, אנחנו נוסעים לים״ והם לקחו אותי ואת שולמית וזה נסיעה שמזכירה לי איך 

דינה ידעה להיות חברה אמיתית לאמא שלי ברגעים הקשים שלה.

אילה וייס

כשדינה הייתה רואה אותי היא תמיד הייתה מספרת לי איך היא החמיאה לאמא שלי על 
היופי שלי כשנולדתי. 

בשעות הראשונות אחרי שהודיעו לנו ששמואל אחי החייל נהרג, דינה הייתה בין הראשונים 
)אולי אפילו לפני אמא שלי( שבאה וישבה ליד המיטה שלי וחיבקה אותי..

תמר )וייס( אחיטוב

געגועים

מתוך התיזה לתואר שני במוסיקה
ומכירות שנים... אני אוהבת את ציפורה!! אצל ציפורה  ואני חברות מאוד טובות  צפורה 

בולט לא רק תוכן דבריה, אלא אווירת אמירתן..

דינה הורביץ
מתוך התכתבות עם ציפורה במהלך שיעור שהשתתפו

נורא  צבי...  שלו.  המסר   - הזה  השיעור  עניינים!! גם בעניין  הרבה  כך  כל  שלומך?  מה 
מסובך. הוא כבר ברח מהבית, הוא בקריה בינתיים, אבל לא חזר ולא הסתדר וזהו סיפור 
לי תור בעוד שבוע  יש  אני...  ושרות לאומי, ההוראה,   7 ארוך – אספר לך אחר כך. בת 
לרופא וכבר אני משקשקת וכו׳ וכו׳ וכו׳ ... הבאתי לך לפה כמה מתנות קטנות מחו״ל, כי 
אף פעם לא אראה אותך. אריה חזר? מה עם שלמה? איך התארגנת? איך היה שבת? 

וכו׳ וכו׳ וכו׳. 

כל מפגש עם הרב אלי ודינה הייתה בו מתיקות מיוחדת של אהבה וחום, של נעימות ורוגע.

עומד אני נבוך ונדהם כשאני רוצה לדבר על הרב אלי ודינה. כי על מה אדבר? על הפלא 
עם  צעיר  בחור  לראשונה?  כשפגשתיו  שראיתי  הזה 
הבעת פנים עדינה וביישנית ושערות אשר מגיעות עד 
בבית  הקטנה  הנשים  בעזרת  ללמוד  שבא  למותניו, 
המדרש הקודם של ישיבת מרכז הרב. לאחר שלושה 
ימים בלבד גזז את מחלפות ראשו ונכנס לבית המדרש 

ללמוד כתלמיד מן המניין, בשקדנות מופלאה. 

בחייו?  שנאבק  הגדולים  המאבקים  על  אדבר  האם 
מאבקים עם עיכובים רבים, חיצוניים פנימיים, רוחניים 
הלך  וכך  העליונה,  על  וידו  מנצח  ויצא   – וגשמיים 
והתעלה במעלות הקודש, ובנה את ביתו ואת הופעת 
בהן  אשר  חברון,  שבי  ובישיבת  האבות  בעיר  תורתו 
קשר את גורל חייו ולהן נתן את אהבתו ואת מסירותו?

את  ובתפילה  בהשתאות  ליווינו  איך  אספר  האם 
מסירות הנפש ממש של דינה להעמיד תולדות? איך 

בגבורה ובשלווה מיוחדת עזרה על ידו לכוון את כוחות חייהם דווקא לכיוון של חינוך ושל 
הארת אור התורה הגואלת? 

לוקח  והיה הרב אלי  ימי חול המועד שהיינו באים אז להתענג עמהם?  האם אספר על 
אותי עמו לסוכה של צבי זלבסקי, שבה היינו מתענגים ושמחים בשיחה, במוסיקה ובדברי 

תורה, ואחר כך חזרנו אל סוכתו ללמוד בחברותא נופת צופים מדברי מרן הרב זצ״ל. 

האם אספר על חבורת הלימוד של מסכת כתובות עם הרב עמי של צוות ׳ארבעת האליים׳? או 
על השמחה העצומה שמילאה את לבותינו כשהתברר לנו שבננו הבכור יהודה ובתם הבכורה 
בת שבע, שייבדלו לחיים טובים וארוכים, החליטו להקים יחד את ביתם, והרגשנו שזכינו שקשר 
התורה והחברות העמוקה בינינו הולכים להימשך בקשר של חיים, בעזרת השם, לדורות הבאים?

האחת,  הנשמה  של  הגדול  האור  לעומת  ודוגמאות  פרטים  הם  אלו  שכל  מרגיש  אני 
הנעימה והמופלאה הזאת שהופיעה אלינו באישיותם המלבבת של הרב אלי ודינה. ואני 
מרשה לעצמי להשתמש כאן בביטוי ״הנשמה האחת״, כי השלמות בקשר החיים של הרב 

אלי ודינה, ממש עד העלותם יחד, היה כך.

במחשבה.  יושר  במעשים,  יושר  במידות,  יושר  נפלא,  יושר  ישרים.  היו  ודינה  אלי  הרב 
היכולת המופלאה להיות שייך לכל כך הרבה עולמות שונים ואף מנוגדים זה לזה, ולמרות 
זאת, ואדרבה, דווקא מתוך זאת, לאחד הכול בקרבם לתורת חיים אחת – זוהי סגולת 

הנשמה הגדולה והגיבורה שהופיעה אלינו ברב אלי ובדינה. 

של דינה  משפחתה  בני  אחד  מצד  מיוחדת במינה.  ממשפחה  חלק  היו  ודינה  אלי  הרב 
שחיים בארצות הברית, ומאידך אותם ענפים של משפחתו של הרב אלי בארץ ישראל, 
שנקשרו לסדרי עבודת השם המסורתיים המכונים היום בשם ׳חרדים׳, ומצד שלישי בני 
המשפחה בחולתה המכנים עצמם ׳חילוניים׳. ולעומת כל אלו, הבריח התיכון, המחבר את 
כל החלקים הרבים באהבה כל כך גדולה ונפלאה, במידות ישרות, בנעימות ובסבלנות – 

אלו היו הרב אלי ודינה.

וולנסקי,  עודד  מיוחד ברב  אלי באופן  הרב  היה דבק  הרב,  יחד במרכז  שנינו  כשלמדנו 
אלוקים״.  וב״עבודת  אלוקים״  יחד ב״דעת  ששמענו  המופלאים  מיוחד בשיעורים  ובאופן 
והיה חוזר באוזניי אינספור פעמים שמה שהוא מקבל מהרב עודד הוא ההדרכה שלא 

מספיק לחשוב, לסבור סברות ולהבין. צריך להיות. 

אני רואה בעיניי את הסגנון המיוחד שהיה אוהב לבטא בשפתיו באופן מודגש את המלה 
את  לחשוב  רק  לא  הוויה.  זוהי  עילאית,  מחשבה  רק  אינה  באלוקים  דבקות  ״להיות״. 

האידאלים האלוקיים אלא להיות אותם. 

אני מרגיש שכל אלו הם פרטים ודוגמאות לעומת האור הגדול של הנשמה האחת
הרב אלי סדן

רק היום בהסתכלות כוללת על המיוחד והמופלא שבחייהם הנאצלים של הרב אלי ודינה, 
נדמה לי שאני מבין. הרב אלי הרגיש שהוא לא יכול ללמד עד שיהיה בטוח בעצמו שהוא 
הווה, חי ונושם, את מה שהוא מלמד. אולם משזכה לכבוש ולגבור על המעכבים - נפתח 
הפרץ ושפע אור תורתו, ואפשר להוסיף ולומר תורתם של הרב אלי ודינה. וכלשונו של רבי 

עקיבא: ״שלי ושלכם שלה הוא״ )כתובות סג ע״א(.

הידע של הרב אלי במדעים ובפילוסופיה, יחד עם אהבת הארץ, אהבת הטבע, ומעל הכול 
אהבת האדם, כשכל זה מתברך ומתברר מתוך עמל גדול ורב שנים בעמלה של תורה, 
בהלכה ובאגדה – כל זה הצמיח בתוכו תורה שיש בה אור מיוחד. תורה שיש בה אור של 
גדלות, של רחבות ושל מתיקות, תורה שמחייה ומפריחה במיוחד את הנשמות של דורנו.

ההצלחה המופלאה של הרב אלי ושל דינה בחינוך ובהוראה נבעה ודאי גם מהאישיות 
המיוחדת, בעלת העדינות והרגישות, מלאת האהבה והאמונה, שידעה להתמסר כל כך 
לחינוך ולהוראה, לאהוב ולקרב ולהאיר. אולם דומני שבראש ובראשונה צמחה הצלחה זו 
מפני שידעו הם להופיע את תורת הגאולה, תורת ארץ ישראל, להופיע את אותו אור גדול 

אורו של משיח, שהנשמות של דורנו כל כך משתוקקות להיפגש עמו.

הלוואי שנזכה להמשיך ולהאיר את האור הגדול..

געגועים
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לרב אלי הורביץ היה ראש עצום, ענק. הייתה לו תפיסה מקיפה, רחבה ועמוקה עם כשרון 
הסברה שכל אחד יכול להבין. 

שיכלו  שיעורים  של  איטיים  ובצעדים  הסבלנות  ידי  על  הייתה  אצלו  בנפשות  החקיקה 
להימשך גם שלוש שעות, אבל הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים 

איטיים.

עבדתי לצדו בישיבת שבי חברון, מקום עבודתו העיקרי, אבל כשהקמתי את ישיבת תל 
אביב, הרב אלי הוא שהניח שם את היסודות לרמה הגבוהה של ציפיות בלימוד אמונה. 
יבנו על היסודות האלו. הוא היה  יש מניות של בניין שלם של דורות שבעז״ה  לרב אלי 

שותף, מההקמה, לראש גדול ולמבט חופשי, פתוח ומשוחרר.

זו אבידה גדולה לדור עני, הגם שיש צדדי עומק, אבל הקשר בין עומקים לבין כושר הסברה 
והפשטה, שזה בעצם יכולת של תקשורת בין הרב קוק זצ״ל לדור העכשווי, שיש בו הרבה 
הרבה תפיסות אחרות והרבה עולמות אחרים, צינור ההופעה בהמחשה של הרב אלי זו 
אבידה משמעותית. כל מי שמסתכל במציאות הרוחנית תרבותית שהדור שלנו מרגיש 

בצורה מוחשית, זה את החיסרון.

מי שהכיר את הרב אלי מבין מה אנו צריכים ומה יכול להיות ואיך כן אפשר לקחת דברים 
חדה,  תהיה  אבל  נמוכה,  תהיה  שלא  ברמה  אותם  ולהנגיש  ופנימיות  עמוקות  ברמות 

ברורה ועוצמתית, בצורה שחובקת את החיים.

את  להשלים  להיות  צריכה  והדאגה  כולה  החבורה  כל  תדאג  מת,  מישראל  כשאדם 
החיסרון של מי ייתן לנו תמורתו ואם כל אחד ייקח על עצמו דבר כזה... וכאן יש באמת 
יש  החיים,  אל  והחדירה  העומק  של  האלה  משהו ברמות  תמורת  לנו  ייתן  שמי  ענקיות 

לכולנו הרבה מה לעבוד ולעמול כדי לבנות תורה גדולה כזאת.

בעז״ה  הפועל.  אל  אותם  ויוציא  האלה  מהעוצמות  יינק  אחריהם  זרעם  שכל  רצון  יהי 
שהגנטיקה הרוחנית הזאת תפעל כי עם ישראל צריך את הרוח הגדולה הזאת. 

הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים איטיים

הרב חיים גנץ

הרב אלי היה בערך 19 שנה ר״מ בישיבה. מהשנה השנייה שלי כאן. הוא היה אדם גדול 
מאוד ממש מבחינת לימוד תורה ובעיקר במחשבה. הוא היה ממש ענק במחשבה. מבחינת 
האישיות שלו הוא היה מאוד כלל ישראלי, שייך לכל מערכות החיים של המדינה. לעומק 

ההבנה של הדברים. 

הוא  התלמידים.  על  הישיבה,  על  שלו  מהרוח  מאוד  הרבה  הקרין  אלי  הרב 
ממש היה מעמודי התווך הראשיים של הישיבה פה בחברון. גם הוא וגם דינה. 

דינה גם הייתה אשה מיוחדת. שניהם היו אנשים מאוד מאוד אציליים, מאוד 
עדינים. שניהם לימדו בהרבה מקומות בארץ והם קרבו הרבה אנשים שחלקם ממש גרו 

אצלם בבית, הרבה אנשים הרגישו ממש שכאילו נרצחו להם ההורים.

הרב אלי ודינה היו אנשים בעלי שיעור קומה מיוחד. דינה הייתה מורה למוסיקה וחוץ מזה 
שהיא לימדה מוסיקה היא לימדה גם תורה באולפנת קרית ארבע, גם במדרשה לבנות 
וכתבה מאמרים. גם המוסיקה שלה הייתה מוסיקה מיוחדת. היא הייתה  בקרית ארבע 

אישיות מאוד מיוחדת.

היה לנו קשר עמוק, הרב אלי היה ממש יד ימיני ובמשך השנים היו לנו שיחות שונות. הוא 
היה אדם עם מבט מיוחד עם תפיסה ממלכתית עמוקה.

הרב אלי היה מדריך חתנים ודינה הייתה מדריכת כלות, מפה וממקומות אחרים.

מבחינה חינוכית הרב אלי ידע להעביר מסרים בצורה מיוחדת לגדולים ולקטנים, היה לו 
כשרון מיוחד להעביר מסרים עמוקים וגדולים בצורה מושכת ומעניינת.

לפני פורים הוא היה נותן שיחות מאוד ארוכות ועמוקות בעניינים של עם ישראל והתורה 
ובעניין הדור שלנוֿ.

אדם  שם  היה  והוא  שלם״  מ״דור  שמאל  אנשי  עם  לפחות  שנה  נפגש במשך  אלי  הרב 
ידע לדבר  לו גישה מיוחדת אליהם הוא  מרכזי, אפילו הביא אותם פעם לחברון. הייתה 

לליבם, לקרב אותם ולהעביר את הדברים לעומק.

היה לנו קשר עמוק מאוד, הרב אלי היה ממש יד ימיני

הרב משה בלייכר

געגועים

ולא  חיים  תורת  יחד  למדנו  משותף,  לימוד  של  שעות  יחד,  הרבה  למדנו  ואני  אלי  הרב 
למדתי מעולם איך להספיד.

קדימה?  להמשיך  אפשר  איך  בבוקר:  אותו  שואל  הייתי  הפיגועים  של  קשות  בתקופות 
ותמיד ִעם החיוך האופיני לו הוא היה אומר: ממשיכים וגם כואבים ִעם עם ישראל, לכאוב 

את הכאב הגדול של עם ישראל. והיום הם לא אתנו כדי לכאוב את הכאב הנורא.

השם לוקח את הטובים, את הטובים ביותר. כל כך הרבה אנשים תלויים וקשורים ברב אלי 
ודינה. בית המדרש כאן )שבי חברון(, בתי מדרש ברחבי הארץ ומשפחות רבות, תלמידים 
ותלמידות שראו בהם את הדמות בה׳ הידיעה. ברגע ששמעתי על הבשורה הנוראה ראיתי 
לנגד עיני כל כך הרבה אנשים הקשורים אליהם, כל כך הרבה מעגלים. הם תמכו בכל 

כך הרבה אנשים.

הוד  מלאות  דמויות  בלי  שנשארים  אנחנו  איתנו?  מה  אבל  קרוב,  אותם  רוצה  השם 
שהתהלכו בתוכנו, איך נוכל להרים את המבט ולהתקדם הלאה בלעדיהם?

אינני ראוי לומר דברי הספד, באתי היום כדי להיפרד מחבר קרוב, מאח גדול, מרב. ִאבדתי 
בפתע פתאם חבר, חברותא, קשר חי עם תורה, תורת חיים.

הבוקר כשנכנסתי להיכל הישיבה לא יכולתי להסתכל שמאלה למקום של ֵרּב אלי, לא 
רציתי לראות את הספרים שלו, את הגמרא עם ההערות הרבות שהוא רשם לפני שנים 
בלימוד אצל הרב מרדכי, את הקלסרים המסודרים והגדושים משיעורים שהכין. לא יכולתי 
להסתכל על החלל שנוצר, יכולתי להסתכל רק ימינה. לא יכולתי לא לראות אותו ואת 

מאור הפנים שלו, את החיוך, את החיים!

אתמול במוצאי שבת קודש הלכתי לראות את הבית, לראות את הפינה בה למדנו.

בפעם האחרונה שלמדנו זה היה בשלג, באתי אליהם וסיפרתי לרב אלי שנפל עץ גדול 
לי לא לספר על זה לדינה, כי היא בטח תתעצב לשמוע  ואז הרב אלי אמר  ליד ביתם, 
שנפל העץ. ואנחנו עכשיו, בוכים שנפלו ונעקרו לנו שני עצים גדולים וחזקים, עצים מלאי 

פרחים, מלאי ענפים, מלאי פירות, מלאי ענווה ומלאי חיים.

הרב אלי אמר לי לא לספר לדינה שנפל העץ כי היא בטח תתעצב

הרב מישאל רובין

געגועים

כשלושים שנה הכרתי את ר׳ אלי ובעיקר בשנים לאחר שהוא הביא אותי ל״שבי חברון״. 
לימדנו יחד שיעור א׳. הוא היה פדגוג נפלא והשקיע הרבה מאוד מחשבה איך להעביר את 
הדברים שיהיו מובנים לשומע. הדברים שהיו בליבו כל-כך, נכנסו ללב התלמידים. הלימוד 

של הרב אלי היה עמוק, הוא ידע לרדת לעומקם של דברים. 

בתקופה האחרונה דיברנו על חסידות, ברסלב וכיו״ב, ר׳ אלי סיפר לי שלפני כמה שנים 
הוא למד על זה והוא מעוניין ללמוד עוד, אבל הוא צריך לפני זה ללמוד את מקורם של 
הדברים ולא לקרוא ״סתם״. ר׳ אלי חשש שחקירת המקורות, תעכב אותו מלהגיע לדברים 

הממשיים הפשוטים. 

הרב אלי לא רק למד את הדברים לעומקם, הוא גם חי אותם. בתקופה שהרב אלי התחיל 
לחזור ולהתקרב ליהדות הוא היה בא לרב צבי יהודה לשאול שאלות וללמוד איתו, היה לו 
נחמד שאיזה ״זקן״ מסביר לו ומדבר איתו, אבל כשיום אחד הוא דפק על דלתו והשכנה 
אמרה שהרב צבי יהודה אושפז בבית חולים, באותו בוקר, פתאום, הוא הרגיש עד כמה 

שזה חסר לו וכמה שהלימוד חשוב לו, מאז הוא התחיל שינוי מעשי.

חברים  דיבוק  השמחה,  הענווה,   – אלי  הרב  אצל  לראות  אפשר  שהיה  הדברים  בתוך 
ושימוש חכמים, הייתה לו גם יכולת של עצה ובינה עמוקה, מתוך הלב המרגיש והנושא 
בעול עם חברו – ראייה פשוטה, אבל חודרת למה שקורה אצל האחר. כשר׳ אלי שמע 
על קשיים שעוברים עלי, הוא עשה לי תרגיל, הוא מצא הזדמנות לשיחה אישית איתי מלב 
– הרב  יפה בגלבוע  יחד מניחום אבלים בצפון, עצרנו בשמורה מאוד  לב. כשחזרנו  אל 
אלי מאוד אהב פרחים ונוף והוא הסביר לי על הצמיחה, על הבדלים, שמות הפרחים ועוד 

דברים יפים. 

המשכנו לשוחח בנסיעה וגם כשהגענו חזרה המשכנו לדבר הרבה זמן. זה מאוד חיזק 
אותי. וגם אחרי סעודת שבת אצלם, היה חשוב לרב אלי להגיד לי שכל כך שימח אותם 

שבאתי אליהם. בדיעבד התברר לי הנפקא מינה מהתרגיל של הרב אלי.

הרב אלי היה מלא בחוכמה של צניעות וחיזוק. דברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב.

בדיעבד התברר לי הנפקא מינה מהתרגיל שהרב אלי עשה לי

הרב דב מילר

https://www.youtube.com/watch?v=6qn96zidGWg
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יום אחד פנה הרב אלי ואמר לי שהוא רוצה ללמד בתוכנית ההוראה. בלעתי קצת 
נפל  ״מה  לו  אמרתי  הרובע.  מדרשת  של  השישית  השנה  של  בימים  היה  זה  רוק, 
ולהתקשקש  עליך? אתה באמצע החיים, אתה עכשיו רוצה להתחיל ללמד מורות 

עם כל הדברים האלה?״

הרב אלי כבר לימד הרבה שנים בישיבת ״שבי חברון״, תלמיד חכם, איש רחב אופקים 
ובעצמו רבם של הרבה תלמידים. הכרתי את הרב אלי קודם לכן ותהיתי מה מוביל 
אותו. הרב אלי הסביר לי שתי סיבות, שנותנות תשתית להבנה מה זה חינוך באופן 

כללי וחינוך היום בפרט.

הסיבה הראשונה המוצהרת והגלויה זה בגלל מה שסער באותם הימים - מגמה של לימוד 
ושל ביקורת המקרא. הרב אלי בא כדי ללמד את ספרי בראשית  תנ״ך בגובה העיניים 
ושמות, ללמד תורה כמו שצריך ללמד תורה, להקנות למחנכות של הדור הבא את יסודות 
ישראל,  והחברה של עם  יסודות האומה  פוגשים את  ואיך  איך מלמדים תורה  החשיבה 
את הדמויות המכוננות של עם ישראל. ושיהיו להם גם כלים להתמודד עם המגמות של 

ביקורת המקרא ותנ״ך בגובה עיניים.

פעם אחת נתתי הרצאה באיזה כנס על לימוד התנ״ך והרב אלי אמר לי בסוף שהיה שיעור 
יפה מאוד אבל ממש לא לעניין. שאלתי למה? והרב אלי השיב שהנושא הוא לא התנ״ך, 
אלא ההלכה. התנ״ך הוא רק פלטפורמה שאם נתרגל לעסוק בו ככל העולה על רוחנו 
)בביקורת ובגובה עיניים(, נעבור משם לתורה שבעל פה ומשם נעבור לשולחן ערוך ובסוף 

נתחיל לערוך ולסדר ולהתאים את ההלכה איך שנוח לנו לעולם המודרני.

היסוד השני שבגללו הגיע הרב אלי לתכנית ההוראה במדרשת הרובע, מתומצת, לדעתי, 
בשם השיעור שהוא בחר לתת לקראת פרסום תכנית כנס ״בניין שלם״ בבנייני האומה. 

השיעור עסק סביב מעמד האשה. 

הרב אלי, כמו הרב אלי, קרא לשיעור: ״אשה בלי איש, כמו דג בלי אופניים, האמנם?״. 
אמרתי לו: ״נו, באמת, די. כבר הבנו שאתה ליצן לא קטן, אבל זה לא יכנס תחת הרובריקות 
תיאוריה  לי  נתן  אלי  הרב  בכלל?״  זה  ומה  תירוש.  דנה  את  יעבור  ולא  שלם׳  ׳בניין  של 
יכול למחוק  ״אתה  לי  הוא גם אמר  ״מלחמת התרבות״.  נכנסה בספר  שלמה, שלימים 
את כל שם השיעור, אבל את ׳האומנם?׳ אתה לא מוריד״. האמנם הזה, זה היה הציניות 

וההסתלבטות של הרב אלי על כל המגמות החדשות. 

לרב אלי מאוד היה חשוב לעסוק בהתמודדות עם השיח התרבותי. הוא היה איש תרבות, 
הוא עסק הרבה בתרבות במובן הישראלי, במובן הרוחני העמוק, וגם בהקשר אוניברסלי 
עולמי של ציוויליזציות, פילוסופיות חיים, מדע וכו׳. העוגנים הללו גרמו לו להתחיל מאפס. 

להתחיל ללמד מלמדות, לחנך מחנכות. 

ודינה )שגם לימדה במדרשת הרובע( היא מאוד  הרב אלי היה חתום על הצד הלימודי 
הייתה חתומה על הצד הנפשי, אבל באמת שניהם היו אנשים של נפש. לפעמים כשהדיונים 
הרובע  שמדרשת  חפירה  לרמות  מגיעים  היו  ההוראה  תכנית  מובילי  בצוות  החפרניים 
לדורותיה לא הייתה מתביישת בה, הרבנית דינה הייתה מחזיקה את הראש ואומרת ״וואי, 
יושב שם ומסתכל  כואב לי כבר הראש, אתם מדברים כל הזמן בקווים״. הרב אלי היה 

עליה עם חצי חיוך. היו לה כל מיני אמירות על הדיונים שם.

אחת המריבות הגדולות ביותר שהיו לרב אלי בתלמוד תורה ״מורשה״, שבה עבד לפני 
שהגיע לישיבת ״שבי חברון״, היו בדיונים שהתקיימו בתלמוד תורה בראשית דרכו ושם דנו 
אם ילכו לפסיכולוגים או לא? האם פסיכולוגים זה בכלל דבר לגיטימי? והיו מריבות עולם 

סביב שיטתה של בלהה שפר. היה שמח שם עם הרב עודד )וולנסקי( והרב טאו. 

אני זוכר טוב את הרב טאו אומר לרב אלי לקרוא את ספרו של אדלר, ממציא השיטה 
שעליה התבססה בלהה. והרב אלי משיב ״אבל אני לא קורא גרמנית״ והרב טאו משיב 
״אז תקרא את התרגום הצרפתי״ והרב אלי אומר ״אני גם לא קורא צרפתית״. אז הרב 

מה הביא את הרב אלי לעבוד במדרשת הרובע?
הרב אוהד תירוש

געגועים

מתוך ״בדרכיו״ תשס״ה

טאו השיב ״אז מה אתה רוצה?! לקרוא את האנגלית?! זה לא מדויק שם התרגום״. בסוף 
הרב אלי למד אצל בלהה שפר והייתה לו ביקורת גדולה על השיטה, יחד עם הערכה רבה 

לבלהה שפר. 

נפש, של  הייתה אשה של  היו אנשים של הבנת הנפש. הרבנית דינה  ודינה  אלי  הרב 
מרחב, של צבעים ואמנות. היא הייתה מורה בכיתת מב״ר. חלק מפריצות הדרך בתהליך 
ביקורת  לו  הייתה  אם  גם  שם,  היה  אלי  הרב  הנפש,  בתחום  עברו  האלו  שהמוסדות 
עם  וגם  והמשפחתיות  האישיות  ההתמודדויות  עם  גם  שם  היה  הוא  אינטלקטואלית, 

ההתמודדויות החברתיות, הרב אלי היה שם לגמרי.

הרב אלי הורביץ
מתוך ״זרע אברהם אוהבי א״

על  אחרי שהונפה  העולם,  איתני  רעננים מאבותינו הראשונים,  חיים  לשאוב  נצפה  איך 
׳טקסטים׳  מניתוחי  ׳האקדמית׳?  מדעית   - הפסידו  הביקורת  של  אכזרית  חרב  דמותם 
׳טקסטים׳,  מקריאת  העתיקה?  הספרות  של  הפתולוגי  במכון  מתים  לניתוחי  שהופכים 
ננסי הרוח, גאוני  יכולת העיכול של  ופירורם לפי  ׳טקסטים׳, ריסוקם  ההופכת לקריעת 
׳מודה׳  מאותה  המשמים.  היובש  וזוועת  החנק  ייסורי  יתעצמו  רק  מאלה   - הניסוח? 
ומשפילה  ומעקרת  המסרסת  שלנו,  העיניים״  ל״גובה  עד  הכל  את  המגמדת  עכשווית, 
כל עילאיות אידיאלית, כל כבירות חיים, ׳מודה׳ השאובה כולה מזוהמת השנאה והקנאה 

הגויית בקדושת ישראל - ממנה לא יצמח דור גאולים. 

״אם שמוע בישן תשמע בחדש״ - שאיבה מחודשת מתהומות מעיינות הנצח של תורה 
שבעל פה לרבדיה. והכל מתוך הקשבה ענוותנית לדברי חכמי ישראל ראשונים ואחרונים, 
הקץ  דברת  אל  הבטה  מתוך  צדיקיא.  דבחירי  חדתא  לאולפן  מפנימה  הקשבה  מתוך 

המגולה ואור הישועה הזרוחה.

חבר
הרב אלי ודינה השתתפו בקורס למודעות עצמית אצל בלהה שפר באלון שבות. שניהם 
וללמוד מאחרים, מהצד  היו בולטים בחשיבה העצמית שלהם, ברצון לשתף מצד אחד 
השני. הם תמיד הגיעו למפגש ראשונים ותמיד עזבו אחרונים. הם היו אישיויות מרכזיות 
יחד  ואהבת הזולת ללא גבולות.  אין סופית  נתינה  כולנו חותם עמוק של  והשאירו אצל 
איתם גילנו אצל בלהה שפר עולם חדש ומופלא שמשלב יהדות תורנית עם פסיכולוגיה 

ולימוד נפש האדם. 

כאשר הרב אלי היה מכין שיעור, הוא היה כותב לעצמו בדפים שהכין את השיעור ״בקטע 
הזה לספר את הסיפור הזה״. הסיפורים היו ממש חלק אינטגרלי מהשיעורים שהעביר. 
פעם אחרי אחד השיעורים ניגש אליו אחד התלמידים ושאל אותו: ״למה הרב מספר לנו 
סיפורים? אנחנו באנו ללמוד תורה״. הרב אלי לא ענה לו, אבל אחר כך זה הטריד אותו 
והוא חשב על כך וניסה להבין למה זה כל כך מפריע לתלמיד הזה שהוא מספר סיפורים? 
ולבסוף הגיע למסקנה שבעצם התלמיד הזה לא מבין שהסיפורים האלה זה תורה. זה 

התגלות התורה בחיים, במציאות, זו ממש תורת חיים.

הרב שלומי דרייפוס
הרב אלי ידע לראות את המדרש ובכישרונו הציורי היה מעורר את השאלה והתמיהה. הוא 
גרם להרגיש גם את הזרות, לכאורה, של המדרש אל הפשט, ואחר כך, דרך זה דווקא 
וכל הסיפור  איך המדרש בונה שכבה שלמה שלאחריה כל הפשט  ומראה  היה מפתח 

מואר באור אחר. 
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צמתים,  מיני  בכל  נפגשנו  ארוכות.  היו  דינה  ועם  אלי  הרב  עם  שלי  ההיכרות  תקופות 
נפגשנו  אלי מבוגר ממני(, אבל  כל כך קרובים, הרב  היינו  לא  עדיין  )שם  במרכז הרב, 
בייחוד כשעברנו לקרית ארבע, התפללנו יחד באותו בית הכנסת קרוב לשתיים עשרה 

שנה והיינו בקרבה גדולה עם משפחת הורביץ.

לא הרבה הכירו איך הרב אלי היה מתפלל
מקום התפילה שלו תמיד היה על ידי. בבית כנסת הישן ישבנו ממש באותו ספסל 
ובבית הכנסת המורחב יותר, הרב אלי ישב מאחורי. הרגשתי שאני הייתי צריך 

תמיד את החיזוק של התפילה של הרב אלי מאחורנית, זה היה מחזק אותי.

התפילות של הרב אלי היו ישרות. גם היו לו בעיות עם הגב, אבל הוא גם היה עומד ישר 
ומתפלל. לא נע, לא נד, עומד ישר. גם כשהוא ישב בפסוקי דזמרה הוא היה יושב ישר, 

זקוף מאוד. כשהוא עמד הוא עמד זקוף ולא התנדנד.

והיציבות הזאתי  היופי בתפילה שלו, זה היה דבר מאוד מחזק את אלו שהתפללו מסביבו 
היא מראה על הבנה מאוד עמוקה. אדם הרבה פעמים צריך 
אלי  הרב  אבל  לאווירה,  להיכנס  כדי  בתפילה  להתנדנד 
איש מאוד  היה  צריך את החימום הזה מכיוון שהוא  היה  לא 
בתפילה  להתרכז  שלו  הפנימית  העוצמה  ורגשי,  שכלתני 
ייתרה את הצורך שלו בתזוזה הזאתי. הרב אלי היה עומד ישר 
כל התפילה בלי לזוז. הרב אלי היה מתפלל לאיטו. היו פעמים 
שהרב אלי היה צריך לצאת ללמד באמצע התפילה בימי חול. 

באופן כללי אפשר לראות שני סוגי בני אדם כשהם מתפללים 
בבוקר וצריכים למהר. יש סוג אחד שמתפלל בחטף, ממהר 
וגומר את התפילה ויוצא, ויש סוג אחר שאת מה שהוא אומר 
הוא אומר במתינות, הוא לא נלחץ מהעניין שהוא צריך לצאת. 
הוא מתפלל את התפילה שלו כ״מונה מעות״. כך היה הרב 
אלי. התפילה של הרב אלי הייתה מובנת, מילה מילה, ישרה, 

ולא היה לחץ. אנחנו לא ראינו על הרב אלי מצב של לחץ. 

הרב אלי הרגיש שמה שהוא עושה עכשיו זה כל עולמו וזה 
מה שהוא צריך לעשות, ואם צריך לנסוע לטיול אז נוסעים 

לטיול וזה כל עולמו עכשיו. אם צריך לעשות פעולה מסוימת אז זה מה שאני צריך לעשות 
וזה לא מפריע בכלל בתוך המערכת הכוללת.

גם בתפילה הוא היה ככה. אני עכשיו מתפלל אז אני מתפלל, זה שהוא היה צריך לצאת 
מוקדם לא הכניס אותו ללחץ, התפילה שלו הייתה ברורה. תפילה מאוד מאוד מסודרת. 
הדברים הללו, המידה הזו של התפילה שלו, היא הייתה מאוד מרשימה את כל מי שראה 

אותו כשהוא היה עומד בתפילתו.

הרב אלי היה אדם מאוד רגיש ומתרגש, אך בתפילה הוא היה מתפלל מתוך הכרה ושכל, 
בבהירות ועוצמתיות. הדברים לא עמדו בסתירה עם הרגשיות העמוקה שאנחנו הכרנו 

אצל הרב אלי. השכל עבד בצורה מאוד חזקה.

״דעי לך, השנה יהיו שמחות אצל הורביץ״
ראש השנה אחד הרב אלי לא הגיע לתפילה ביום הראשון. בערב שמתחיל את היום השני 
של ראש השנה שאלתי אותו: ״הרב אלי איפה היית?״ הרב אלי השיב: ״הרב יהודה, מה 

אני אגיד לך, הייתי מוכרח ללכת למערת המכפלה״. 

שאלתי אותו: ״מה קרה שאתה מוכרח ללכת למערת המכפלה?״ הרב אלי ענה: ״תראה, 
נחמה כבר הגיעה לפרקה ולא מסתדר לי העניין הזה והרגשתי שאני חייב לשפוך את ליבי 
לפני אברהם אבינו״. אמרתי לו ״למה אתה מוטרד? היא עדיין לא בגיל שזה צריך להטריד 

אותך״. הרב אלי השיב: ״הייתי מוכרח ללכת״.

שאלתי אותו: ״מה קרה שאתה מוכרח ללכת למערת המכפלה?״
הרב יהודה עמיחי

יהיו שמחות אצל הורביץ״.  ואמרתי לאשתי: ״דעי לך, השנה  באותו ערב חזרתי הביתה 
אשתי שאלה: ״מאיפה אתה יודע?״, השבתי ״אני יודע״. יום אחד הרב אלי התקשר אלי 
ומודיע לי ״מגיע לנו מזל טוב״, השבתי לו ״טוב, זה לא קונץ, את זה כבר ידענו בראש 
השנה״. אני מספר את זה בגלל העוצמות הגדולות מאוד בעניין התפילה שהיו לרב אלי 

ולכן גם הרושם והאצילות הזו השפיעו על כל מי שהיה סביבו.

הרב אלי היה מרבה לתייעץ איתי בתור הרב של בית הכנסת ומשתתף בשיעורים שלי 
בשבת וגם מתקשר הרבה בענייני הלכה. ושוב פעם נפגשתי בדבר הזה. הרב אלי היה 
איש רוח, איש מחשבה, איש אמונה. הכניסה שלו לפרטי פרטים של ההלכה, הוא חקר 

אחרי זה. הדבר הזה היה אצלו אחד הנקודות.

כשהוא היה צריך לנסוע לאילת בחנוכה, כבר שבועיים קודם הוא תכנן איך זה יסתדר 
מבחינות הלכתיות עם הדלקת נרות ובפיצול שלו ושל דינה באחד הימים. היה אצלו תכנון 
לכל הפרטים הקטנים ביותר. הוא חיטט את רגליו בפרטי הלכה. כל אורך חייו היה מונהג 
והרגש הגדול שלו בשילוב עם  וכך מוצאים את האמונה שלו  ופרטיהן.  ידי ההלכות  על 

השכל וחיי העולם וחיי שעה בתפילה והתורה שהם מחוברים כאחד.

הייתה  שלו  ה׳חזוקה׳  אלי.  הרב  של  נוספת  תכונה 
לדבר בלילות חגים בבית הכנסת. סגנון הדיבור שלו 
שווה מחקר, הוא היה מאוד יפה ומיוחד. לא יודע אם 
בני המשפחה שלו הקרובים כל כך אהבו את הסגנון 
דיבור, אבל זה היה סגנון דיבורו, תמיד היה מלווה עם 

איזשהו סיפור משפחתי, אבל היה לו אופק. 

זה נכון שהוא היה איש ׳מרכז הרב׳ והוא הלך בדרכם 
של הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה, אבל היה לרב אלי 
המון אופק, הוא תמיד קרא המון ספרות, לאו דווקא 
המון ספרים.  המון  הוא קרא  הזה, אלא  ספרות בקו 
הוא בנה לעצמו את ההרמוניה,  הזו  מתוך הספרות 
שהוא  דבר  שכל  הידיעה  את  והרגש,  הפתיחות  את 
שמח גם  מאוד  אלי  הרב  תורה.  ביטול  לא  עושה זה 

כשהוא עשה דברים שאינם קשורים לתורה.

אני  הנורא,  הרצח  של  השבת  פקודי,  פרשת  בשבת 
נכנסתי בתור החברה קדישא, נכנסתי לבית. על שולחן שבת ראיתי שני ספרים. ספר 
אחד היה הספר של הרבה מסלונים. הרב אלי מאוד אהב את הסגנון כתיבה של הרבה 
מסלונים על המועדים והייתה לו חוברת נדירה שקיבל במיוחד מהאוניברסיטה העברית 
מספרן שמתפלל איתנו שהביא לו את החוברת הזו כל חג לפי החג שלה. זו הייתה אחת 

החוברות שמצאנו על השולחן.

על הסטנדר ליד, היה קונטרס שיעורים של בבא מציעא. זה מה שראינו כשנכנסנו. זה 
מה שהוא עסק בהם. כנראה הוא למד על פורים עם דינה בשולחן שבת. והספר הגדול 

בלימוד על בבא מציעא. 

אפשר למצוא שוב את ההשלמה של הרב אלי בין עולם החסידות יחד עם פרטי ההלכה 
מאוד  גם  היו  שאלותיה  שסגנון  דינה,  אצל  גם  בינהם,  הייתה  הזו  ההרמוניה  והסוגיה. 
מעניינות. תמיד כשהיא הייתה מתקשרת לשאול איזה שאלה, בד״כ סביב עניין של חתנים 
וכלות וכל מיני דברים כאלו, אבל גם אצלה היה את העניין של פרטי הפרטים איך להדריך, 

מה לומר ואיך להתנהג? מה אומרים ומה לא אומרים.

יחד  שחיים  והשכל  הרגש  של  ההרמוניה  את  רואה  אני  עליהם,  לחשוב  מנסה  כשאני 
בשלמות אחת, לא מפריע אחד לשני. הם יכולים לנסוע לטיול, ללמוד יחד, הרב אלי יכול 

לעשות לביתו המון דברים ולהרגיש בכל דבר שזה ייעודו כעת וזה המשמעות בלי לחץ. 

הייתה ביניהם מזיגה נפלאה של הדברים. הם היו דמויות מיוחדות שצריך הרבה הרבה 
לעסוק וללמוד מהם וללמוד את המיוחדות ודרך החיים המיוחדת שהם עברו ופיתחו.

געגועים

בחוג  דינה  עם  הייתי  מנגנת.  דינה  ואת  שישי  יום  בכל  בגינה  עובד  אלי  את  זוכרת  אני 
ספרות אצל הסופרת נעמי פרנקל. הכרתי אצל דינה כל מיני צדדים, אבל היה בה גם 

משהו פשוט וחברי והיא לא היססה לבטא דברים בפשטות. 

בית  שמחת  וידידות.  שכנות  שהיינו  מדינה  ובמיוחד  מהם  זכרונות  הרבה  כך  כל  לי  יש 
השואבה שחגגנו ביחד. קונצרטים אצלהם בבית. שיחות עם דינה על הילדים והתלבטויות.

נעימות וענווה וגם חוט שדרה חזק וחכמה אידאליסטיות ואהבת אדם, הומור דק ועדין.

שבירת הצום יחד במוצאי יום הכיפורים, ויכוחים עם אלי על ״הר המור״. מדי פעם גילויים 
ורצינות אצלו.. אני כל פעם נזכרת מתפעמת  מפתיעים על נעוריו. השילוב בין שובבות 

ומתגעגעת.

מספרת  הייתה  דינה  מדברות,  והיינו  בספריה  נפגשנו  פעמים  הרבה  נפגשות,  כשהיינו 
כמה שהיא לא מושלמת, כמה שהיא לא אימא מושלמת ולא אישה מושלמת. ככה היא 

הרגישה וככה היא דיברה.

וקרית  והשכנים  מהשכונה  חלק  מאוד  הייתה  היא  אמנם  כנסיכה.  דינה  את  ראיתי  אני 
ארבע מצד אחד, ומצד שני היה בה משהו שונה, בעדינות שלה, ההתעניינות, המוסיקה 

והקול המתנגן שלה. 

דינה הייתה טמירה וכל כך יפה והיה בה משהו מאוד מאוד מיוחד שתמיד שבה את ליבי. 
המוסיקה, האסתטיקה והכול תמיד בהומור.

בחג סוכות היה לאלי ודינה מנהג להגיע אלינו לסוכה לשמחת בית השואבה, שרנו הרבה 
ביחד, התווכחנו יחד אבל תמיד בנעימות והומור שהיה כיף להתווכח, אף פעם לא נשאר 

משקע או משהו כזה. יצאנו מזה תמיד בשמחה ובהרגשה טובה.

החיוך של דינה, העדינות שלה והחוכמה שלה מלווים אותי כל הזמן.

דינה הייתה טמירה וכל כך יפה והיה בה משהו מאוד מאוד מיוחד 
שתמיד שבה את ליבי

שרה זלבסקי
עבדנו יחד כמחנכות באולפנת קרית ארבע וגרנו באותו בניין. לדבר על דינה זה לעצום 

את העיניים ולהעלות תמונות. התמונות האלו מבטאות יותר מאשר כל דיבור.

ומשפשפים,  ומשפשפים  עומדים  כשאנחנו  פסח,  בערב  דינה  של  הפנים  את  לראות 
מלוכלכים ומקרצפים ודינה חוזרת מטיול, כי שבוע לפני פסח הם גמרו את כל ההכנות 
הפריחה  כי  לטייל  הזמן  ״זה  אומר  היה  אלי  הרב  מחדש  שנה  וכל  לטייל.  ויצאו  לפסח 

בשיאה״ ואנחנו עומדים ומשפשפים.

ולראות את דינה עם משלוח מנות שהוא תמיד ״קטן ולא מוצלח״ והוא היה כל כך יפה, 
בטוב טעם, כל כך טעים ״אבל סתם, זה לא הצליח לי וככה...״ 

ותמונות... ואני עומדת בטקס ליד מערת המכפלה בערב יום העצמאות ואיך שלא יהיה, 
תמיד אראה אותה שם עומדת בולטת וזורחת.

יש תמונה אחת שהיא מאוד מאוד חזקה בלב שלי, זה מהימים הנוראים, בשורה לפני או 
בשורה אחרי )בישיבת ״ניר״ קרית ארבע(, דינה עומדת ומצד אחד אמה של דינה )שדינה 
כל הזמן עזרה לה עם סידור באנגלית לעקוב אחר התקדמות התפילה( ומצד שני הבנות 
שלה. זאת התמונה שהכי בולטת. דבוקות, יפות, נישאות. כל העמידה שלהם היא עמידה 
של תפילה וזה כל כך יפה ותמיד הייתי מסתכלת על היופי הזה. אין לי מילים אפילו לבטא את זה.

ועולה בי התמונה הדמיונית של  הביתה  עולה במדרגות  אני  הרבה פעמים מאז הרצח 
הטוב  של  העוצמות  כל  עם  שדינה,  לעקל  יכולה  לא  אני  דינה.  של  האחרונים  הרגעים 
והתמימות והיופי של החיים ומנגד חיית אדם. אני מרגישה שדינה הלכה בגאון, בשמחה, 

באמונה. אין לי צל של ספק, כך היא הלכה כי כך היא הייתה. 

בעונג שבת אצלה בבית, בזמן שהיינו מחנכות מקבילות ועשינו פעם אחת עונג שבת משותף 
של הכיתות, כל הבנות שרו ואין מילים לתאר את הזריחה, את החיוך הקורן אושר של דינה. 

רעים  דברים  רואה  לא  ודינה  מהאולפנה  יחד  חוזרות  כמחנכות  עצמנו  את  זוכרת  אני 
בעולם. אין דברים רעים בעולם. הכל טוב. לפעמים זה הפריע לי ״איך את לא רואה? זה לא 
בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר״. היא לא רואה. זה לא שהיא רואה טוב כי היא לא יכולה 
לראות את הרע, היא רואה טוב כי בתוך הראיה שלה היא הופכת את הרע לטוב. כשדינה 

נתקלה בדבר שהוא לא טוב, היא לא כעסה, מקסימום הייתה עצובה, אך לא כועסת. 

וכאלה  טובות  חברות  שהם  דינה  של  הטובות  בחברות  מקנאת  עצמי  את  זוכרת  אני 
קרובות. ומצד שני אני זוכרת את עצמי ברגעים שגם איתי היא פותחת את הכל. לא רק 

בפני, בפני כל העולם. היא בעצם חברה טובה של כולם.

מי שאיתה בשטח  כל  כולנו,  לקנות שמלה.  הולכת  לפני חתונה של אחת הבנות דינה 
שותף לקניית השמלה. כולם שותפים לעניין. לא מתוך חושפנות אלא מתוך הכלה. היא 

מכילה את כולנו וכולנו שם בפנים.

במסיבת פורים אחרי שהשאתי את בני הראשון, הגעתי ממסיבת שבע ברכות שלו ודינה 
תופסת אותי ורוקדת איתי בכזה ריקוד ובכזו שמחה.

כשחזרתי מהשבעה על אבי ודופקים בדלת ביום שישי ודינה מופיעה עם צלחת עם כל 
מיני דברים.. בורקס עוגה לשבת.. והיא לא מדברת. היא ממש לא דיברה. חיבקה אותי, 

חייכה ובוכה, דמעה וחיוך וזה הכל.

ותמונות... תמונות... תמונות... 

אנחנו בטיול שנתי ודינה נכנסת לחדר שלנו ואומרת ״אוף, מה פתאום, המסלול מחר לא 
מתאים לי, המסלול קשה, זה לא בשבילי״ ואני, שלא תכננתי לצאת למסלול, שאלתי את 
דינה מתוך תקווה שתישאר איתי ״אז את נשארת?״ ודינה השיבה ״מה פתאום, הבנות 
הולכות, מה אני לא אלך?״ והיא חוזרת אחר כך זורחת כולה, היא עשתה את זה, היא הלכה.

דינה לא מתה. דינה חיה כי דינה כולה חיות ואנחנו מרגישים אותה והיא קיימת אתנו כל 
הזמן, ויחד עם זאת, אנחנו בשר ודם והיא כל כך כל כך חסרה לנו.

והיא לא מדברת. היא ממש לא דיברה.  בורקס, עוגה לשבת.. 
חיבקה אותי, חייכה ובוכה, דמעה וחיוך וזה הכל.

רות בן פנחס

געגועים

https://www.youtube.com/watch?v=iSH7nD4H2-g
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לדבר על הרב אלי ודינה זה מאוד קשה, זה לדבר על חיים שלמים, חיים מלאים. דינה 
הייתה בשבילי חברה מאוד קרובה, באיזשהו שלב הבנתי גם שהיא נשואה לתלמיד חכם, 
זכינו להיפגש עם התורה של הרב אלי. ומאז לא נפרדו דרכנו. היינו ביחד באולפנא, ועברנו 

ביחד לתכנית הוראה של מדרשת הרובע, ובאמת קשר מיוחד. 

וגם בתור  ושלה בשבילי ושלהם בשבילנו  אי אפשר לתמצת את כל הגודל שלה בכלל, 
משפחה זה היה מאוד משמעותי. 

את  שומע  היה  בעלי  שבוע  כל  עמוק.  מאוד  אלינו  חלחלה  ודינה  אלי  הרב  של  התורה 
השיעורי פרשת שבוע של הרב אלי ואחר כך היה מסתובב עוד קצת כדי לעכל אותם והיה 
מגיע לסעודה שלישית וחוזר עליהם איתי. זה היה לפתוח עומק אחר בתורה גודל אחר, 
כמעט עזבנו את קרית ארבע לפני שהכרנו אותם, ככה שאני זוכרת שאחרי זה אמרנו 
איזה מזל שנשארנו עוד קצת, עוד כמה שנים כדי לזכות להתחיות מאותם מעייני ישועה. 

לֵרּב אלי ודינה הייתה תמונה של הרב קוק והרב 
צבי יהודה והיה כתוב עליה ושאבתם מים בששון 
שאני  אמרתי  צדיקיה.  מבחירי  הישועה,  ממעייני 
צריכה לשים את התמונה שלהם בסוכה שלי. כי 
מבחינתי הם בחירי הצדיקיה שדרכם הגיע אלינו 
התורה שהיא ממש מעייני הישועה מחיה את כל 

החיים שלנו. 

לשבתות  כמשפחה,  הגענו  ביחד  הרבה  היינו 
היינו  ברגל,  רבו  פני  את  לראות  חייב  ולחגים, 
לינוק מבחירי  היה  וזה  ובפורים,  חיי שרה  בשבת 
צדיקיה, לינוק את התורה עמוקה הגדולה, ניסינו 
ממש לשמוע כל מילה, להפנים לקלוט את הגודל, 
ומיטיב  מחיה  ממש  היה  וזה  עלינו  גדול  היה  זה 

איתנו מאוד.

זה היה לחיות ביחד, ללכת לבית ספר להתמודד 
עם שאלות חינוכיות לחשוב על רעיונות משותפים, 
השניה,  של  אחת  האישיות  בהתמודדיות  לשתף 
חברות  של  רק  לא  ביחד,  משמעותי  בשיח  היינו 
טוב  מאוכל  הרבדים,  בכל  ממש  אלא  פשוטה 

ומוסיקה טובה עד לעינינים השקפתיים עמוקים התייחסות חינוכית. אנחנו מאוד שונות 
ולכן היה לי כל כך הרבה לקבל ולהתעשר מהשיח המשותף שלנו.

אחרי שהרב אלי ודינה נפטרו אמרתי: ״ריבונו של עולם, יש לך חיילים יותר טובים מהם 
בעולם?, יש לך מישהו שממש את התורה הגדולה שלך במציאות יותר מהם? איך וויתרת 

עליהם? איך נתת להם ללכת?״

את  שיודע  אדם  לסמוך  מי  על  לנו  שיש  ידענו  מטריה בחיים,  לנו  שהייתה  התחושה,  זו 
התורה לעומקה שאם תהיה לנו שאלה או השתהות על משהו )והיו הרבה שאלות החיים( 
ידענו שיש לנו על מי לסמוך כי הרב אלי כבר חשב על הכל, ודינה כבר חוותה את הכל 
החם  ליחס  מעבר  מענה,  שתיתן  מבט  נקודת  לתת  איך  או  לכל דבר  להתחייס  ויודעת 

המחבק האוהב חיבוק ענק חיבוק אינסופי.

המפגש הראשון שלי עם דינה היה כשהיינו בהתשלמות, לא הכרתי אותה. הייתה שם 
מאוד  לקחה  שדינה  זוכרת  אני  למפרע,  אסרטיביות.  להיות  איך  לנו  שהסבירה  מרצה 
ברצינות את מה שהיא אמרה ושניסתה לבצע, לא משנה שזה התפוצץ בבית וֵרּב אלי לא 

קיבל את ההתנהגות החדשה והיא גם בכתה שזה לא עובד וזה היה מצחיק נורא.

חשבתי, מה היא לוקחת את זה ברצינות, בכזו תמימות ובכזו מוכנות לחוות משהו חדש? 
ואחר כך כשהכרתי את דינה והבנתי באמת, חשבתי שזה לא יאומן איך דינה באמת נתנה 

ריבונו של עולם, יש לך מישהו שמממש את התורה הגדולה שלך במציאות יותר מהם? איך נתת להם ללכת?
אהובה צוקרמן

אמון וניסתה משהו חדש, שבעיני נראה לא כל כך חכם, אבל דינה הייתה מוכנה.

הענווה הזו, וגם לספר הכל, גם להתנסות ולהיכשל ולהיות אמיתי וכנה, הענווה הזו היא 
אחד הדברים שהכי הדביקו אותי אליה. 

דינה אף פעם לא ירדה על אחרים. היא ירדה הרבה על עצמה ומספרת את כל טעויותיה 
והתלבטויותיה. הייתה צוחקת המון על עצמה ולכן היה שיח בגובה העיניים. אף פעם לא 
הרגשת לא מספיק טוב לידה, כי תמיד היא הייתה יותר ״גרועה״, ברור. ותמיד יש לה מה 

ללמוד ומה להבין.

לדינה באמת היו חלומות בשמיים והיא הייתה פרועה מבחינת החלומות הגדולים שלה, 
וגם מאוד קשובה לכל פיפס ולכל דבר ללמוד ממנו משהו, אפילו שהיה בה המון. היה בה 
מלא מאוד, מבורר מאוד, מדויק מבחינת עצמה, אבל היכולת לקלוט כל מה שזז במציאות 
ולהתייחס ברצינות ולחוות ולנסות ולהתמודד 
וליפול ולקום זה נראה לי קשור לענווה גדולה 
ללמוד  מה  ויש  במציאות  טוב  שיש  ולאימון 
ומוכנות  בהקשבה  הייתה  דינה  דבר.  מכל 
למים,  עצמה  את  לזרוק  מוכנות  להתנסות, 
מוכנות להתפדח עם השטויות ועם המחירים 

של זה ובכל זאת.

אצל ֵרּב אלי אני זוכרת: מצד אחד, הייתה בו 
כשנגעו  תורה,  של  תקיפות  גדולה,  תקיפות 
לו ב׳ציפור הנפש׳ שזה היחס לגדולי ישראל 
והיחס לתורה. ֵרּב אלי באמת בנה אצל הבנות 
את היחס הבסיסי לתורה. גם דינה הסבירה 
ותכלית  שליחות  בזה  רואה  שהוא  כמה  לי 
לו,  חשוב  הכי  זה  עליה,  לוותר  אפשר  שאי 
ובלי זה שום דבר לא חשוב. ֵרּב אלי רואה בזה 
את הבסיס ואת היסוד. כולנו יודעים כמה זה 
חשוב אבל ֵרּב אלי היה מאוד תקיף בזה ומסר 

את הנפש על זה. 

מצד שני, ֵרּב אלי יכל להיות ׳אדם פשוט׳ לא 
ייעוץ,  יודע כלום. כשהוא שמע שאני לומדת 

הוא בא אלי בשיא ההתלהבות להתייעץ לגבי אחד הילדים: ״מה את אומרת?״

אמרתי לו: ״הרב, איך אפשר? אני לא יכולה להביא מים לים״. זה היה נראה לי מצחיק 
אבל ֵרּב אלי ככה ממש רצה לשמוע את דעתי מה לעשות ואיך להתנהל, המקום הזה של 
לדון על כל דבר, לפתוח את הראש לכל  והמוכנות  והביחד  והשותפות  והכנות  הענווה 
דבר, להתמודד עם כל דבר, לא להתקבע אף פעם בצורת חשיבה קיימת, אלא להיות מוכן 

לבדוק דברים ברצינות, לעומק, והיה שיח תמיד, שיח עמוק, שיח מעניין. 

דינה מבחינתי הייתה תופעה של חיות, של חיוניות. היינו מכינות משהו ביחד ודינה הייתה 
אומרת לי ״וואי, איך את יכולה להתרכז? יש כזאת מוזיקה ברקע״. היה אז בערוץ שבע שעה 

של מוזיקה והיא לא יכלה להתרכז מרוב שזה היה כל כך משמועתי, כל כך מדבר אליה.

כל דבר דינה חיה ברמות, חיה בעוצמות הרגישה כל דבר. אני זוכרת שאמרתי לה ״אני 
רוצה שהבת שלי תלמד פסנתר״, פשוט נראה לי שאין מורה יותר מוצלחת מדינה. ולא 

זכינו.

הכל נחווה אצל דינה בעוצמות. לטוב ולרע, בכל הקצוות של זה. כל הטלטלות הרגשיות 
הנפשיות של זה. הכל נחווה בעצמה עם כל החיים, עם כל הבנאדם שבה ואת האהבה 
שלה בחיים. הרגשתי את זה מכל דבר שדינה הייתה עושה, ואת ההתלהבות שלה ואת 

הסלידה וגם את הכעס לפעמים. 

געגועים

דברי פרידה של דינה הורביץ מאהובה צוקרמן

של  עבודתה  בסיום  דינה  שאמרה  לדברים  כטיוטא  נכתבו  הדברים 

אהובה באולפנת קרית ארבע.

פה באולפנה יש כמה אנשים שאני מגדירה אותם לעצמי כ״נפילים״ 

רק  לא  זה  אלה.  מנפילים  אחת  היא  אהובה  איתם.  לעבוד  שזכיתי 

שהיא מחזיקה בידה ובחיקה כמה ילדים, עם עוד אחד בדרך, אהובה 

מצמיחה בביתה תלמיד חכם במלוא מובן המילה, וגם מחנכת לכל 

דורות תלמידותיה, משפיעה, מנהיגה בישיבות צוות.

אני מתכוונת להגיד שזה לא הגם וגם שעושה אותה מיוחדת – למרות 

שזה באמת מפעים – אלא ה״נפילות״ אצל אהובה מתבטאת באיכות 

החיים שלה, היקף האהבה לעומקה, היקף ההשפעה וניתובה לברכה 
ולפירות.

חכמתה וחריפותה – ידועות לכל ואני פה לא מתכוונת דווקא לריבוי 

שאותי  הדבר  אך   – מדהים  זה באמת   - שליפתן  ומהירות  הידיעות 

נתון,  כיתתי  במצב  אהובה  של  האבחנה  כושר  זה  מרשים,  תמיד 

למשל, או בדרך שעקרון חינוכית מיושמת בפועל.

אהובה היא מצלמת פולארויד – קורה דבר, ובעוד אני תוהה לאט לאט, 

)אמנם, קלטתי או חשתי משהו(, אבל אהובה, במהירות מחשבתה, 

כבר רואה את התמונה הבהירה, עם ניתוח, אבחנה ועצה.

עצותיה של אהובה, עין טובה, ראיה, מחייכת וצוחקת, הכנות, הראיה 

]פה  הטובה,  העין  אבל  כותרות,  לא  אלה  כל  והמאבחנת.  החדה 
הסבר בעל פה..[

עבודת צוות

הרבה  ביחד  עבדנו  מקבילות,  כיתות  חינכנו  ואני  אהובה  שנים  משך 

מעבר לנצרך מן העבודה הפורמלית )כמו כל המחנכות...(. האם אתם 

יודעים עבודת צוות מהי? מה פירוש העבודה בצוותא? 

פתיחות, שותפות, יצירה ביחד – מעניין, מפרה, ואני מעיזה להגיד עם 

תחושת שליחות ואמתיות שמתחברים איכשהו לנצח, חיבור לקדושה.

נדיבות ללא גבול, שלא באה מ״ג׳סטה״ ״אתן לך ותתני לי״, אלא מתוך 

המחויבות יחד, מתוך הקשר...

ובנימה אישית 

אהובה, מה עושים בלעדייך? את בחריפותך ובחברות היית מסבירה לי 

את מה שאני מתכוונת. את היית מפרשת את עצמי לעצמי!

אותך:  ושאלתי  הצוות  במסיבת  הערב  בארוחת  ישבנו  שנה  לפני  רק 

״אהובה, אז מה אני עושה שנה הבאה בשבתון..?״ לבסוף, עשינו דברים 

שונים, וזה מקור נחמתי. 

למרות שאת הולכת לדרכך ונפרדת מאתנו, קשר הלב קיים. החיבור 

שלך עם תלמידותייך / בוגרותייך )וביניהם בתי( חיה וקיימת.

אני מאחלת לך רק טוב והצלחה

אני מאוד מאוד מכירה לך טובה

תודה רבה!

דינה הורביץ

געגועים
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את הרב אלי ודינה הורביץ, פגשתי פעם ראשונה כשנחמה הזמינה אותי אליה הביתה 
לשבת. מהרגע הראשון שהגעתי הביתה הרגשתי את הלב הגדול והענק שלהם כי באמת 
הייתה בהם המון המון אהבה. פשוט בשנייה שניכנסתי לתוך הבית הם קיבלו אותי בזרועות 

פתוחות בלב פתוח. ממש הרגשתי כאילו הייתי רוצה שזה יהיה הבית שלי.

כאן משפחה  הזמן הרגשתי שיש  וכל  ולחגים  המון לשבתות  המון  מגיעה  הייתי  ובאמת 
שאני פשוט רוצה ללמוד ממנה כמה שיותר ולהיות איתה כמה שיותר ובעיקר להרגיש את 

החום והאהבה הזאת.

התיעצתי המון עם הרב אלי ודינה, דיברתי איתם על כל מיני נושאים שהטרידו אותי, כל 
מיני נושאים שהתבלטתי בהם. 

אחרי כמה שנים, הכרתי את אלישע, שהוא היה תלמיד של הרב אלי ב״שבי חברון״. גם 
אליהם  מגיעים  היינו  שהתחתנו,  אחרי  גם  ולכן  אלי,  הרב  את  אהב  מאוד  מאוד  אלישע 

לשבתות ולשיחות והרגשנו מאוד מאוד קרובים אליהם.

לפני החתונה ביקשתי מדינה ללמוד איתה, וזה באמת היה מאוד משמח ומשמעותי. גם 
לי  עשו  וכשחזרנו הם  ארבע  למקווה שבקרית  איתי  היא הלכה  בלילה שלפני החתונה 
הפתעה ענקית, ארוחה ממש ממש חגיגית וכל המשפחה ישבה איתי סביב השולחן עם 

ארוחה בשרית, מושקעת טעימה לכבוד שמחר אני מתחתנת. 

דינה ליוותה אותי גם בהיריון עם ביתי הבכורה, זה מאוד מאוד היה לי משמעותי ומרגש. 
ואייל  יעל  טובים שלנו,  חברים  סוף ההריון,  לקראת  וממש  אחרי החתונה  היה שנה  זה 
סורק נרצחו בפיגוע בצור שלם והרב אלי ודינה מיד אחרי הפיגוע דיברו איתנו מלא ועזרו 
חייבת  אני  ללדת,  הולכת  שאת  ״נעמה ברגע  לי:  אמרה  הזמן  כל  דינה  בנו.  ותמכו  לנו 
לדעת ראשונה, אני חייבת לשמוע על זה ראשונה, לא משנה באיזה שעה זה בלילה, לא 

משנה מתי זה ביום, את חייבת להתקשר אליי״. 

התעכבתי בלידה, זה היה באיחור וקבעו לי שאני צריכה לבוא לבית חולים לזירוז. דינה 
אמרה לי שלא משנה מתי זה, היא ישנה עם הפלאפון ואני מעירה אותה. בסופו של דבר, 
פשוט  כי  לדינה  יכולתי להתקשר  ולא  עברו  ארוכה, השעות  מאוד  מאוד  הייתה  הלידה 
התינוקת לא נולדה. בשמונה בבוקר סוף סוף היא נולדה וממש חמש דקות אחרי הלידה 
הטלפון שבחדר לידה מצלצל. )היה אז טלפונים, אבל זה לא היה כמו היום שלכל אחד 

יש פלאפון(.

הטלפון של החדר לידה מצלצל, האחות עונה ואומרת לי: ״נעמה זה בשבילך״. אני שומעת 
את דינה והיא בוכה ״נעמה, מזל טוב, איזה כיף! איזה שמחה!״, היא כל כך התרגשה ״את 

ילדת בב׳ בתמוז את הבת הבכורה שלך. אני ילדתי בא׳ תמוז את הבת הבכורה שלי״.

דינה הייתה כל כך מתוסכלת שעבר כל הלילה ולא התקשרתי אליה. כל הזמן הזה היא 
ביררה וחיפשה את הטלפון של החדר לידה, פשוט רצתה לברך אותי וזה היה ממש אחרי 

הלידה זה היה מאוד מרגש. 

אהבתי להגיע לבית שלהם, גם כי נחשפתי להרבה דברים חדשים, גם לתורה הגדולה 
שהייתה בבית, איך שהרב אלי היה מלמד את התורה ופרשת השבוע, וכל מה שהוא לימד 
על אברהם אבינו ממש ריתק אותי. אהבתי לשמוע איך הרב אלי מדבר ומספר בשבתות 

ובחגים. בשבילי זה היה חדש.

ביום העצמאות יצא לנו לעשות עם המשפחה את המנגל, ואני זוכרת שכל פעם הרב אלי 
אהב לצלם את הפריחה. הוא מאוד אהב את הטבע וצילם בשיא ההתלהבות, וכל תמונה 
צריך לפתח, ותמיד בטיול היה הרבה התרגשות ושמחה. הם הביאו יין וכל אחד היה צריך 

לברך את מדינת ישראל. כולם בירכו, מהבחורים בישיבה ועד הילדים וכולל אותי. 

זה היה ממש מיוחד בשבילי להיות חלק מהמשפחה הזאת.

ברגע שאת הולכת ללדת, אני חייבת לדעת ראשונה. לא משנה באיזה שעה. את חיייבת להתקשר!

נעמה אזר

געגועים

אצל דינה בלטה ביותר אהבת האדם בצורה בלתי רגילה, לא ראיתי כזה אדם, אני מקנא 
לה זמן  היה  ותמיד  ולתת  ולתת  ולתת  סוף  הזו לאהוב, לאהוב, לאהוב בלי  בה, ביכולת 

ויכולת הקשבה ונתינה. 

דינה הייתה באה אלינו הרבה )לשאלות הלכתיות אצל הרב דב ליאור, רב העיר( והתפעלתי 
מהיכולת הבריאה שלה להלכה, דינה הייתה מדריכת כלות ובכלל עוזרת להרבה אנשים 

והיא הייתה באה עם השאלות אל הרב.

כאשר הייתה בעיה קשה, דינה כל כך הרגישה את הכלה או את הזולת עמוק 
עמוק, בהזדהות מלאה, שלפעמים היה לה קשה לקבל את הפסק, אבל היא 
את  להלכה,  שלה  הכניעה  את  הייתה  לדינה  שלה.  הקושי  למרות  קיבלה, 

הקבלה של ההלכה, והיא הייתה מחוייבת להלכה.

יותר מעשר שנים אנחנו נפגשנו כל שבוע וניגנו יחד בתזמורת, בערב מאוד חווייתי שבה 
המוסיקה עצמה הייתה חווייתית, אך חוץ מהמוזיקה... תמיד הרב )דב ליאור( היה שואל 
אותי ״נו, על מה דיברתם?״ כי היינו נמשכות ונמשכות עם כל עוצמות הנפש שלנו ודינה 
באמת נטלה תפקיד בכורה, כי כל מה שנוגע לנפש, לדיבור, להרגשות - זה דינה, אין 

כמוה. 

דינה הייתה כולה שירה, היא הייתה כולה מנגינה, מנגינה אחת גדולה שלא תיגמר לעולם.

מאוד  מאוד  קשה  היה  מוגבלת,  הבלתי  הרוח  ועם  שלה  האינסופית  הנפש  עם  לדינה, 
להיכנס למסגרות, זה היה כל כל קשה לה. דינה תמיד הייתה מגיעה עם ה׳לשון בחוץ׳, 
והיא הייתה מתארת איך שהיא עוד לא הספיקה והיא כבר הגיעה והיא הייתה פה והייתה 

שם... ובנס בכל זאת היא הגיעה. 

אני מספרת את זה גם קצת לצחוק עליה, לא נורא, אבל גם כדי לשבח אותה, כי בסופו 
של דבר דינה הגיעה ונכנסה למשבצת וזו גדלות, אולי למישהו מרובע שהכל אצלו מסודר 
ורגישה, כמעט מעופפת, בשבילה  ואינסופית  זה לא גדלות, אבל לאישה כל כך מלאה 

להיכנס לתוך המסגרות, זו גדלות.

מכל דבר דינה הייתה מתפעלת והכל היה מיוחד במינו ורב ממדי וככה היא גם עלתה 
בסערה השמימה, ככה היא גם הלכה בצורה כל כך מדהימה ומיוחדת והותירה את כולנו 

בהלם.

דינה הייתה כולה שירה, היא הייתה כולה מנגינה, מנגינה אחת 
גדולה שלא תיגמר לעולם.

הרבנית אסתר ליאור

בתזמורת  אחת  אף  הכרתי  לא  ארבע,  בקרית  נשים  התזמורת  עם  לעבוד  כשהוזמנתי 
וכשהגעתי ראיתי חבורת נשים, כולם עם כיסוי ראש וחצי מהחבורה היו רבניות. לא הבנתי 
מה אני עושה שם, עכשיו אני יכול לגלות שהפגישות הראשונות היו לי מאוד קשות נפשית.

דינה עזרה לי לעבור את המשבר הזה עם חבורת הנשים והפגישות האלו נהיו הרבה יותר 
יותר משעה  ואמונה שנמשכו  חינוך  לנו שם דיונים על  היו  מאשר רק לעזור לתזמורת, 

אחרי זמן הסיום.

לפעמים כעסתי על דינה, לא רק שהיא הגיעה באיחור של אני לא אגיד כמה, היא גם לא 
עשתה שיעורי בית, לפעמים היא הרגישה כתלמידה.

בדיוק באותו זמן החלטנו באולפנה לפתוח מגמת מוסיקה והעניין התגלגל לזה שדיברתי 
עם דינה שהיא תיקח חלק מהמגמה. ישבנו יחד לבנות את התוכנית הייחודית למגמה 
למוסיקה באולפנה ופתאום אני מוצא את עצמי שאני יושב ומדבר איתה כבר שעה שלמה 

רק על הביטלס, רק על הביטלס ואנחנו מוצאים קודש בחול.

דינה לא רק אהבה ביטלס, היא גם ידעה את זה, צליל צליל, מילה מילה. כששרו ביטלס, 
זה באופנה לשיר את זה גם בעברית, אבל דינה לא הייתה מוכנה לשמוע את זה בעברית, 

זה היה צריך להיות באנגלית.

היו לנו שיחות ארוכות על חינוך מוסיקלי וגם על אופן ההתייחסות למוסיקה. ראיתי בדרך 
שהיא  דבר  בכל  יצירתית  בגישה  הייתה  שלה  ההוראה  דרך  הבנות,  את  חינכה  שדינה 

עשתה.

למוסיקה  במגמה  י״ב  בנות  את  ללמד  להציע  לאולפנה  אלינו  באה  היא  האחרון  בקיץ 
שילמדו עוד משהו שלא הוגדר. דינה אמרה לנו ״בטח לא תבינו אותי, אבל אני בכל מקרה 
אנסה להסביר״. היא ניסתה להסביר לנו ובאמת לא כל כך הבנו, אבל הרגשנו שזה כל 
כך בנפשה וזה מאוד חשוב לפיתוח יצירתיות אצל הבנות, שאמרנו: ״כן דינה תלמדי אותם 
עוד שעה אחת״, אחר כך, במהלך השנה הבנו למה היא התכוונה, דינה רצתה ללמד 

אישות ומשפחה דרך המוסיקה.

אני מוצא את עצמי שאני יושב ומדבר איתה כבר שעה שלמה 
רק על הביטלס, רק על ביטלס ואנחנו מוצאים קודש בחול

אריה סוד

געגועים

https://www.youtube.com/watch?v=E0cFGBXPqdA


359 358

געגועים

ה׳ לֹא־גָבַּה לִּבִי 
וְלֹא־רָמּו עֵינַי 

וְלֹא־ִהּלַכְִּתי ּבִגְדֹלֹות 
ּובְנִפְלָאֹות ִמֶּמּנִי: 

ִאם־לֹא ִׁשּוִיִתי 
וְדֹוַמְמִּתי נַפְִׁשי 
ּכְגָֻמל עֲלֵי ִאּמֹו 

ּכַּגָֻמל עָלַי נַפְִׁשי: 
תהילים קלא א

הלחן של דינה לפסוק האהוב עליה. 

השימלה שהתחפשה לטלית
והחליטה  הולדתו  ביום  אלי  את  לשמח  דינה  כשרצתה 
להפתיעו עם טלית חדשה, היא הוציאה את טליתו הישנה 
והדוגמא.  שיראו את המידה  לחנות  להביאה  מהתיק בכדי 
ובכדי שאלי לא יחוש במשך היום שהתיק ריק, שמה דינה 
השיבה  בערב,  מהחנות  כששבה  הטלית.  במקום  שימלה 

דינה את הטלית הישנה למקומה.

בהגיע כ״ט אב, יום הולדתו של אלי, סיפרה דינה לאלי שהיא 
קנתה לו מתנה והזמינה אותו לנחש מהי. אלי העלה מספר 
כיצד  הופתעה  דינה  ״טלית?״,  שאל  מאוד  ומהר  ניחושים 
זה ניחש בכזו קלות?! אלי השיב: ״לפני כמה ימים, בדרכי 
ניגשתי להוציא את הסידור  לתפילת מנחה אחר הצהרים, 
למחרת  שימלה.  שם  לראות  והופתעתי  הטלית  מתיק  שלי 
בבוקר פתחתי את התיק והטלית הייתה במקומה. האירוע 

המוזר עורר אצלי חשדות וניסיתי לחשוב למה זה קשור.

https://www.youtube.com/watch?v=-FeMcb8CepI&t=6s
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דינה העבירה שיעורי תורה לדוברי אנגלית, נהניתי מאוד מהדרך בו דינה החייתה את 
באמצע  נעצמו  כשעיניי  עכשווי.  מימד  להם  נתנה  דינה  והנביאים.  האימהות  האבות, 

הצהריים, קולה הרך והנעים של דינה הרגיעה אותי.

למדנו  הסמוך.  בחדר  ניגנו  למוסיקה,  במרכז  בחדר  תורה  ללמוד  כשישבנו  אחת  פעם 
ופתאום באמצע השיעור דינה אמרה ״אני לא יכולה יותר עם המוסיקה הזאת היא מנגנת 
את בטהובן והיא עושה טעות״. היה לדינה מאוד מאוד קשה מרוב רצון ואכפתיות, היא 

רצתה לרוץ לחדר השני להראות להם איך צריך לנגן את הדבר הזה.

דינה הייתה חלק טבעי מחיי, לקחתי אותה כמובן מאליו ולא ידעתי שאאבד אותה, את 
אישיותה הנפלאה את התמימות של ילדה שהייתה בה, האמונה בטוב שבאדם, הרגישות 

לכאב של האחר וההתלהבות שבה דינה השתתפה בשמחה של חברה.

פעם סיפרתי לדינה שילדתי והיא אמרה בהתלהבות ״אוי כמה אני שמחה בשבילך, כמה 
ואני חשבתי, אני באמת מאוד שמחה, אבל  אני שמחה בשבילך״ היא כל כך התלהבה 
זו לא לידה ראשונה, זה לא שחיכיתי שנים או משהו מיוחד, אבל דינה כל כך התלהבה 

ואמרה ״אני כל כך שמחה בשבילך״.

ייצא נכון.  ניגנו יחד כל שבוע בתזמורת נשים, לדינה הייתה סבלנות והתמדה עד שזה 
פעם  אחר,  סיפור  עם  פעם  וכל  הלשון בחוץ  עם  ריצה  אחרי  מגיעה  הייתה  תמיד  דינה 
״עכשיו  אחרת  פעם  איתה״,  לדבר  חייבת  הייתי  הגיעה,  נחמה  ופתאום  לצאת  ״עמדתי 
הגעתי מירושלים מהשיעור שהעברתי במדרשת הרובע״, פעם אחרת ״עכשיו הייתי בדיוק 
חייבת לשוחח עם התלמידה״, פעם אחרת היא הגיעה מיד אחרי שיעור פסנתר שהיא 

העבירה. התפלאתי, כמה פעולות דינה יכלה לעשות ביום אחד. 

כשהיה פיגוע ביום בו נפגשנו בתזמורת, דינה הגיעה נסערת ואמרה ״איך אפשר היום 
לנגן?״ מישהי ענתה לדינה ״חייבים להמשיך לנגן״ ועכשיו אני שואלת במקומה איך אפשר 

להמשיך היום לנגן?

באמצע השיעור דינה אמרה ״אני לא יכולה יותר״

כרמלה בן יוסף

געגועים

לפני הרבה שנים, בערב פסח, כשהחלטנו לשפץ את המטבח וחברה משותפת סיפרה לי 
שאצל הורביץ בדיוק בנו מטבח ודינה בוודאי תסכים להסביר ולעזור. זה היה לי לא נעים 

להפריע לה בהכנות לפסח, אבל בסוף יצרתי איתה קשר.

כמובן שדינה הזמינה אותי אליה הביתה לראות והראתה לי במאור פנים את המטבח. 
מאז את המטבח אני לא זוכרת, אבל מאוד התרשמתי מאיך שדינה נראתה, היא לבשה 

סינר והייתה באמצע עבודה, היא לא עשתה שום התגששות לקראת האורחת הזרה. 

מאוד התרשמתי מהצורה שדינה, תוך כדי השיחה איתי, דיברה עם נחמה הקטנה שבאה 
להתייעץ מה לעשות עם צעצוע בזמן הניקיונות לפסח. דינה דיברה איתה בהבנה ובצער 
על פרידה מהצעצוע וסייעה לה להחליט מה הדבר הנכון לעשות. נשאר אצלי הרושם הזה. 

אחרי הרבה שנים נפגשנו שוב כמורות באולפנה והקשר ביננו התהדק לקראת החתונה 
של נחמה, גם אנחנו בדיוק עמדנו לחתן את בננו ודנתי עם דינה על מה ואיך מתארגנים 
שהחתונה תהיה מכובדת אבל צנועה. הגישה של דינה והנכונות שלה לשתף במחשבות 
שלה ובניסיון החיים שלה בפתיחות מאוד מאוד גדולה היו מאוד נעימים לי ומאוד מרגיעים 

למי שעומדת בפעם הראשונה מול דבר כזה.

במכללה  לימדה  דינה  לירושלים,  רביעי  בימי  יחד  נוסעות  היינו  שלה  האחרונה  בשנה 
הוראת אומנות. כשחיכיתי לה ונשמתי כבר פרחה ולא ידעתי איך נספיק להגיע לשיעור 

של שמונה וחצי בבוקר, דינה תמיד הגיעה בשנייה האחרונה, אבל הגיעה.

על  לה  סיפרתי  השיחות  באחת  ביננו,  נחמדות  שיחות  הרבה  לנו  היו  הנסיעה  בזמן 
ועל  שלה  הרקע  על  לי  סיפרה  דינה  חמותי.  של  הגעתה  לקראת  שלנו  התלבטויות 
המשפחה שלה. יש דברים דומים וגם דברים מאוד שונים בעניין של איך לארח בן משפחה 
שלא מבין בכלל, לא רק את השפה, אלא גם את חוקי המשחק פה. דיברנו על ההתלבטות 
איך לארח ולדאוג לאווירה חביבה, נעימה מכובדת ואיך לעשות את זה שלא תהיה חוויה 

מעיקה ומציקה.

יכולות  היום אנחנו לא  ״רותי,  לי  צבי, בנם, דינה אמרה  ביום רביעי שלפני החתונה של 
לדבר״ שאלתי אותה ״מה קרה? את בתענית דיבור?״ דינה השיבה ״לא, הרבנית לבנון 

שלחה לי קלטת על יחסים בין מחותנים לזוגות הצעירים״

למרות שיש לה כבר ניסיון משתי בנות שהיא כבר חיתנה, דינה הייתה ממש כמו תלמידה 
שלמדה את הנושא, זה היה עבורה מאוד משמעותי וחשוב. היא אמרה לי ״תיראי בנות זה 
לא כמו בן ולקבל כלה זה לא כמו לקבל חתן וגם הם יגורו יחסית קרוב״. היא אמרה ״צריך 

ללמוד איך להיות חמות״.

ככל  ולקלוט  להבין  וגם  הרגשית  ההכנה  את  גם  בזה  להשקיעה  צריכה  הייתה  דינה 
האפשר את חוקי המשחק.

לדינה  הודעתי  אז  בבוקר,  שעות  באותן  להגיע  צריכה  הייתי  לא  כבר  השני  בסמסטר 
שלא ניסע יחד. בימי ראשון דינה לימדה )מוסיקה( באולפנה ושלשה שבועות לפני הרצח 
נפגשנו בחדר מורים בסוף היום, כששתינו כבר היינו מאוד מאוד עייפות ופתאום איזה מין 
חיוך כזה מאוד מאיר פנים ודינה אומרת לי ״רותי, זה לא אותו דבר״. לא הבנתי על מה היא 
מדברת ושאלתי אותה ״מה לא אותו דבר?״ ״הנסיעה לירושלים זה לא אותו דבר כשאת 

לא נמצאת״.

קמנו והתחבקנו ונשארנו עם ה״לא אותו דבר״ עם החיבוק והחיוך.

רות ויסקוט

מעיין, אני בגן עדן... וחושבת עלייך. אוהבת דינהצריך ללמוד איך להיות חמות
יעקב סופר, 

מנהל התיכון באולפנת קרית ארבע

געגועים

ודינה הי״ד המחוברים כגוף אחד  שיר אהבה דולק כנר בשני קצותיו, כך היו הרב אלי 
בקשר חזק ואוהב. יחד גיבשו דרך חיים מיוחדת ומשותפת, אהבה ללא גבולות לכל אדם. 
מאות אנשים הצטופפו בצלם. ביתם היה פתוח, הזמן לא נחשב בעיניהם כמשאב פרטי או 

רכוש שיש להתקמץ בו, עד השעות הקטנות של הלילה לימדו ושוחחו.

הרב אלי ודינה חיו חיי תורה ומתוך זה ידעו להיפתח לעולם המוסיקה, המדע, הפילוסופיה 
ובעיקר לאומנות הנפש, יחד עם זאת לכל אחד הייתה אישיות משלו שהקרינה לכל עבר 

כאותו נר הדולק ומדליק אחרים ואינו חסר מאומה.

הנר כבה! הוא כבה כשהוא עדיין זקוף, מלא עוז והדר ומפיץ אור וחום, כאומר ׳עוד כוחי 
במותני, עוד דרך ארוכה לפני׳. הנר כבה בצורה אכזרית על ידי פראי אדם הצמאים 

לדם, אכזריות הנוגדת כל כך את רכותם ועדינות נפשם של הרב אלי ודינה.

דינה הייתה קשורה למעגלים רבים. אלינו, לבית משפחת האולפנה בקרית ארבע 
ומורה למוסיקה מעל עשור שנים. האולפנה שימשה  היא קשורה בהיותה מחנכת 
עבורה בית גידול לפיתוח האישיות רבת התכנים שלה, על כל כישרונותיה הברוכים. 
חינוך, הוראה בלימודים, מוסיקה, רגישות, הומור, שמחה והרבה אהבה. הרבה אהבה 

לאדם ולטבע.

תרומתה של דינה לחינוך התלמידות הייתה גדולה מאוד. במסגרת שיעורי המוזיקה 
היא היטיבה להעביר את מנגינת חייה ואת אמונתה בחיים, בטבע המופלא. 

בקשריה הטובים עם אנשי הצוות מצאה ביטוי אהבת הרע שהייתה טמונה בה, אהבת 
האדם באשר הוא.

במאמר על חינוך ילדים כתבה דינה:
״אל תשכחי לחפש בכל דבר את הטוב, אפילו טיפה שיש לך בפנים. תעזרי בחברות שלך 
ובכל האנשים הטובים במעגלים שלך. בצניעות תסגרי את הדלת, אל תרוצי מיד לפרסם 
כל דבר, אין צורך לדבר על כל דבר, פעלי בענווה, בשיתוף פעולה, זו כבר ברכה גדולה. 
בלי ניתוחים פיתוליים ואנליזות אינסופיות, אל תחכי עד שתהיי יותר חכמה ומנוסה, זה 

הזמן לפעול, זה הזמן לעשייה״.

יומיים לאחר הרצח הגיע תלמידה של דינה מהמקום האחרון בו לימדה וסיפרה לבנות 
״בניין שלם״, בקורס בענייני חינוך, המון  האולפנה איך שדינה הביאה בשיעוריה במכון 
סיפורים מהאולפנה. בכל שיעור שהעבירה במכון, היא תמיד החייתה את הנושא שעליו 

דיברה בדוגמאות מהווי האולפנה ומשטח עבודתה עם הבנות בדוגמאות מהטיולים, 
השבתות ומהתנהלות היומיום של הצוות החינוכי. 

התלמידה סיפרה שבשיעורה האחרון, עד כמה שזה נשמע אבסורדי, 
עסקה דינה בנושא השכול, כאילו הכינה את כולם להתמודדות עם 

היעלמותה הקשה.

מהתלמידות  אחת  עם  ישבה  דינה  הרצח,  לפני  וחצי  חודש 
בדיוק  אושרית  אייזקס.  אושרית  מהאולפנה,  שלה  המובהקות 
שאושרית  ואחרי  חברתה  ארבל  למעיין  מכתב  לכתוב  סיימה 
סגרה את המעטפה ותכננה לשלוח את המעטפה, דינה ביקשה 
לנצל את ההזדמנות ולהוסיף כמה מילים משלה למעיין ארבל 

על המעטפה.

דינה כתבה: ״מעיין, אני בגן עדן יושבת עם אושרית שותה קפה 
בירושלים העתיקה וחושבת עלייך, אוהבת דינה״.
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געגועים

דינה ראפ

דינה הייתה מחנכת במדרשת הרובע והיו הרבה שיחות ומפגשים שזכיתי להיות עם דינה, 
בהרבה ישיבות צוות במדרשה, כל ישיבה במחיצתה הייתה מרעיפה חום. 

כשאני שומעת מבנות שאומרות שמבחינתן דינה עדיין חסרה להם, ניסיתי לחשוב על זה. 
דינה הייתה סוד של תשובה מאהבה. 

בחורה מספרת שהיא סיפרה את מר ליבה בפני דינה ובכתה, כשהיא פתחה את עיניה 
היא ראתה שגם דינה בוכה. 

לפעמים חושבים שכשאתה שומע בעיה ישר יש לך את המרשם של איך לפתור, יש לך 
את הכלים או איזה גישה מקצועית והבנה ממעמדך. אצל דינה זה לא היה ככה, כשהיא 
הייתה עם בן אדם היא הייתה אתו במובן של ׳עמך אנוכי בצרה׳ לא על מנת להוציא אותו 

ברגע זה, קודם כל אני אתך.

הבן צבי מספר שפעם הוא התעורר מוקדם בבוקר מאיזה צעקה של אמא שלו ״אני לא 
מאמינה! אני לא מאמינה!״ ואז הוא התעורר משנתו ושאל בדאגה ״אמא, מה קרה? מה 

קרה?״ ודינה השיבה ״אתה לא יודע, תלמידה התארסה״.

כל דבר אצלה, זה היה לחיות את הדבר עד הסוף. 

במבט מבחוץ, כשרואים מורה שבוכה יחד עם תלמידתה כי כואב לה, קשה לה, מר לה, 
אז אתה שואל את עצמך, רגע איפה הסמכות של המורה שבי? איפה האוטוריטה? איפה 
הדיסטנס? אוטוריטה ודיסטנס אלו מילים לועזיות, לעומת זאת, סמכות זה להיות סמוך 

אל, להיות קשור וקשוב וחבוק, הסמכות זה כחלק מהיותנו יחד - אחד.

דינה ידעה את סוד האהבה, היא ידעה את זה לא רק בשכל, אלא בכל ישותה והיא המיסה 
חומה אחר חומה.

דינה, כשמה כן היא, מלשון דין שהוא עומק החסד, מצד עומק החסד היא ראתה ש׳כולך יפה 
רעייתי ומום אין בך׳ ודרך הנקודה הזאת היא הצליחה להזרים אנרגיות אדירות בתוך האנשים.

הביחד של דינה כל כך היה חזק, דינה ידעה לחשוף את הדמעה שהייתה בפנים, היא לא 
יצרה אותה היא רק חשפה את הדמעה. היא עשתה את זה בטבעיות מלאה וזה כל החן 

וכל היופי של דינה.

צבי התעורר משנתו  ואז  לא מאמינה!״  אני  לא מאמינה!  ״אני 
ושאל בדאגה ״אמא, מה קרה? מה קרה?״

דינה נורא פחדה מרופאים ובדיקות והיא לא התביישה לספר

שירה הנדלר

דינה הייתה המחנכת שלי בתכנית הוראה במדרשת הרובע. היו לנו כל מיני מורות שהיו 
קשוחות שחשבו שאישה תמיד צריכה להיות חזקה ומשימתית ונשים לא יכולות לבכות, 

הן צריכות תמיד להתמודד ולהיות גיבורות. 

דינה הייתה גיבורה אחרת, היא הייתה גיבורה אמיתית, היא ידעה להגיד שהרבה פעמים 
כדי להיות גיבור צריך קודם לבכות. זה היה דבר שהיא חזרה עליו הרבה פעמים, שכדי 
וצריך להיות  וצריך להתאבל  ולצאת ממשבר, קודם כל צריך לבכות  להתגבר על קושי 
עצובים ורק אחר כך אפשר לשמוח ולהתגבר. הדברים האלו של דינה היו בשבילי כמו מים 

על נפש עייפה והשפיעו עלי ממש. 

המון פעמים אתה חושב שאסור לך להישבר ודינה אמרה כל הזמן שמותר להישבר ומותר 
לבכות, ואז צומחים הכי טוב. 

דינה הייתה מספרת על דברים שהיו קשים לה, היא לא הייתה מתביישת לספר שהיא 
מפחדת. דינה נורא פחדה מרופאים והיא פחדה מבדיקות והיא לא פחדה להגיד את זה. 
כל פעם היא הייתה מספרת כמה היא פחדה ואיך היא התגברה על זה בסוף. זו הגבורה 

הכי גדולה שהיא לימדה אותנו שאפשר לפחד ואפשר לדבר על זה. 

הצלחתי  שלא  קשה,  נורא  תקופה  הייתה  קשה,  נורא  נורא  לי  והיה  לדינה  באתי  פעם 
ולא הצלחתי להתכוון בשום דבר, הרגשתי שאני ממש לא מצליחה להתחבר  להתפלל 
״על זה את צריכה להתפלל, תתפללי  לי:  ואז היא אמרה  וסיפרתי לה את זה,  לקב״ה. 
אותי בחיים שגם  אותו״ זה מלווה  לקב״ה שיעזור לך להתחבר אליו שיעזור לך לאהוב 
כשקשה לך ואתה מרגיש רחוק מהקב״ה אז אפשר להתפלל אליו, הוא יעזור הוא אפילו 

יכול לעזור בלהתחבר אליו. 

משהו מהרב אלי שאני מאוד מאוד זוכרת, זה כשהוא היה מלמד תורה, זה היה מאוד מאוד 
נכנס. המלים שלו ממש חדרו לי ללב ואני זוכרת אותן עד עכשיו. הרב אלי היה מספר על 

הסולם שרגליו בארץ וראשו בשמים, אני ממש יכולה לראות אותו יושב ומלמד בדבקות. 

מאוד  בחברון.  שהייתה  מדרשה  בשבת  היה  ודינה  אלי  הרב  עם  שלי  האחרון  המפגש 
התאכזבתי שהרב אלי ודינה לא אכלו איתנו שום ארוחה. וכשהם באו, אחרי סעודת ליל 
שבת, אמרתי לדינה שאני מאוכזבת. ואז היא סיפרה שזו השבת הראשונה שהבן שלה 
ואישתו הטריה מגיעים אחרי החתונה, והיא רוצה להיות איתם כל כולה, ולהקדיש להם 
את השבת, ולכן היא לא באה. באותו ערב היא החזיקה את התינוק שלי על הידיים. וזה 

התמונה האחרונה שלי מימנה.

פעם אמרו לי בקשר ללחץ דם גבוה אצלי, שאני רגשנית מידי ועלי להיות יותר קשוחה ולא 
להתרגש. להפסיק להתרגש זו התאבדות!! הרי זה טעם החיים!

מעמיק  כך  כל  הזוגי  והקשר  אהבה  מוקדים:  מכמה  לי  באות  ורגשיות  רוחניות  חוויות 
ותורם ומסעיר ובהחלט מהווה ציר מרכזי בחיי. התורה ותלמידי חכמים, הדרכה רוחנית, 
 - תיכון  לבנות  מחנכת  והיותי  ההוראה  ממשיים.  עכשוויים  רוחניים  לתכנים  התייחסות 
האתגרים שזה מציב. וכמובן, היותי אמא לאמא, לבן בוגר, לבת מבשילה, לנערה בשירות 

לאומי - כל זה גם כן מפרה. 

דינה הורביץ

געגועים
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הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו.
אסף גולן, תלמיד

פורסם בעיתון ״הצופה״ י׳ באדר ב׳ תשס״ג 

הוא השתתף בפגישות של ״דור שלם דורש שלום״, וגר בקרית ארבע. ריתק תלמידי חכמים 
בישיבת שבי חברון, וידע לעניין גם פעוטים בסיפורים ומשלים. עסוק מבוקר עד ערב, אבל 
תמיד עם זמן פנוי לפונים אליו. והיא, מורה לתנ״ך - ולפסנתר, עוסקת בענייני ציבור - 
ובשידוכים. בעלת סבלנות עילאית לכל הצעירות שחינכה. ״ציפור לילה״ שהשכימה כבר 
בשש בבוקר. שניהם ביחד נודעו כזוג יונים נצחי, המטייל בשדות גם עשרות שנים אחרי 

החתונה. בחייהם ובמותם לא נפרדו.

אנשים נפלאים, שאבדו למשפחתם, אבדו לקהילתם, אבדו לתלמידיהם, שגם אני זכיתי 
להימנות עליהם, אבדו לכל מי שהגיע אי פעם לביתם המכניס אורחים. ואלפים הגיעו. 

כאשר נודע לי דבר הרצח בליל השבת, הרגשתי כאילו המובן מאליו פסק להיות כזה. 
כאילו הבית נחרב בשלישית. בלילה חלמתי שאני רץ בתוך חדרים ריקים וצועק ״הרב אלי, 

הרב אלי״. 

אצטט מדברי מכרים, תלמידים וחברים, שכולם מנסים לבטא 
תמיד  ולא  איבד,  ישראל  שעם  הגדולה  האבדה  את  במשהו 
מוצאים את המילים. לא שזה קל, תיאורו של אדם הוא תמיד 
מאיתנו,  אחד  לכל  שיש  הרבות  הפנים  משום  קשה,  מעשה 
ושבעתיים כך, כשמדובר באנשים מורכבים ורבי פעלים ומעש 

כרב אלי ודינה אשתו. 

גולת הכותרת של אנשים אלו היא דבקותם בתורה. הרב אלי 
הפכה  זו  תורה  זצ״ל.  קוק  יהודה  צבי  הרב  אצל  תורה  למד 
ולמעיין שממנו השקה את כל תלמידיו בישיבות  למרכז חייו 

שבי חברון, מצפה רמון, ישיבת תל אביב ומדרשת הרובע. 

במכמני  ובקיאותו  המחשבתית  עמקותו  בלימוד,  התמדתו 
הדעת האנושית, הפכו אותו לעמוד התמך של בית המדרש 
בספר  שלו  בשיעור  נפתח  היה  בוקר  כל  בחברון.  בישיבה 
אמונה כמו ״הכוזרי״ של רבי יהודה הלוי, או ״תפארת ישראל״ 
של המהר״ל. שיעורי האמונה שלו היו אחד הנדבכים הבסיסים 

שהייתה  שיטתו  לפי  בוגרים,  קבוצת  גמרא  אצלו  למדה  ובנוסף,  בישיבה.  הלימוד  של 
מבוססת על עיון מהיר. בצורת הלימוד הזה ראה את אחד מעיקרי שיטתו החינוכית.

שמעתי הרבה סיפורים על חוכמת החיים והשמחה, ועל רעננות הקשר בין הרב אלי ודינה 
רעייתו לאורך עשרות שנות נישואין. אחד מאלה עסק במנהג שהיה לשניים לתאר בפני כל 
ודינה כזוג נשוי. דינה, שהייתה  חתן שנכנס לבית הורביץ, את השבת הראשונה של אלי 
שירי  איך  תמיד  וחלמה  בפסנתר,  לנגן  ולימדה  ניגנה  מאוד,  מפותח  מוזיקלי  חוש  בעלת 
השבת יענגו את סעודת השבת בביתה, גילתה, ברגע שר׳ אלי התחיל לשיר באותה שבת 
משותפת ראשונה, שלבעלה אין לא חוש מוזיקלי ולא קול יפה. הדבר גרם לה מפח נפש רב. 
מעין מבחן ראשון לזוגיות. הרב אלי רצה להמחיש בכך בפני החתנים שהגיעו אליו לשיחה, 
את גודל הציפיות הנסתרות שיש לבני הזוג לפני החתונה, ציפיות שגם אם הן מתבדות – 
ההתבדות הזו היא נקודת ההתחלה של הקשר האמיתי. ״אנחנו מתחתנים הרבה פעמים 
סיבה  אנו מגלים שיש  ״ורק אחרי החתונה  לומר,  נוהג  היה  נכונות״,  בגלל הסיבות הלא 

אחרת שבגללה ודווקא בגללה, שניים מסוימים אלה צריכים לבנות את ביתם יחד״.

סיפור נוסף שהיה מעלה חיוך אצל כל השומעים, היה כיצד גילה הרב אלי שאשתו לא 
אוהבת לטייל בלילה, דבר שהיה אהוב עליו. ״הייתי מלווה את דינה כשהכרנו, מישיבת 
מרכז הרב עד למכללה בבית וגן שם למדה, וכשהיינו מגיעים לשם, היא הייתה מסרבת 
לעלות לחדרה והייתה מלווה אותי חזרה לישיבת מרכז, וזה למרות התנגדותי. כשהיינו 
מגיעים למרכז, הייתי מלווה אותה חזרה שוב למכללה, כיוון שלא רציתי שתחזור לבדה 
בלילה, וכך היה יוצא שהיינו מטיילים לילות שלמים. ולכן, נוצר אצלי הרושם שאשתי כמוני, 
אוהבת לטייל בלילות. לילה אחד, אחרי נישואינו, ביקשתי לצאת איתה לטיול לילי ודינה 

אמרה: ׳אני בכלל לא אוהבת לטייל בלילות׳. וכאן תמיד היה מוסיף הרב אלי לקול צחוקם 
של המאזינים: ״אמרתי לעצמי, מה?! חבל שלא ידעתי זאת קודם״! 

או  מאורסים  לזוגות  עוזרים  ודינה  אלי  הרב  היו  ומשל,  אישית  הדגמה  סיפורי  בשיטת 
חוש  טריים, להתמודד עם המשברים המתרחשים תמיד עקב פערים בציפיות.  נשואים 

ההומור העצמי הזה ליווה אותם לכל מקום. 

אחד מתלמידי הרב אלי סיפר לי כיצד גם בדברי תורה של שבע ברכות, היה רבו עוקץ 
בלבביות את אשתו, והיא לא הייתה נשארת חייבת לבעלה והייתה מחזירה לו תשובות 
בקלות  את  זה  לקחת  וכלות  חתנים  לחנך  הזוג  בני  התכוונו  הזו  בדרך  גם  מפולפלות. 
ובהומור, בלי כובד מיותר ובלי להיפגע מכל דבר. ברור שסיפורים כאלו הם קצה הקרחון 
של אישיותם. הם היו זוג נערץ על ידי תושבים בקרית ארבע ותלמידי ישיבת שבי חברון. 
וגם מה שהם ידעו עליהם, היה רק קצה הקרחון 

של העומק הנדיר שהיה קיים בהם באופן נסתר. 

לא  הזמן  לזולת.  הנפש  מסירות  עניין  את  קחו 
שיש  רכוש  או  פרטי  כמשאב  בעיניהם  נחשב 
הקטנות  השעות  עד  בבוקר  משש   – בו  להתקמץ 
ושוחחו עם אנשים. צבי בנם  של הלילה הם לימדו 
סיפר בלוויה כי לעיתים היה שומע את אימו צועקת 
שבישר  טלפון  בעקבות  בבוקר,  בשש  מהתרגשות 
הייתי  ״  מתלמידותיה:  אחת  של  אירוסיה  על  לה 
נבהל בהתחלה מצעקותיה של אימא, עד שקלטתי 
שאלו צעקות אושר ושמחה״. צבי סיפר גם שהוריו 
לדתיותם  קשר  ללא  אנשים  בביתם  אירחו  תמיד 
פעם  איך קבע  לי תלמיד  וסיפר  או להשקפותיהם. 
פגישה עם הרב בחמש אחר הצהרים כאשר לפניו 
אמור  היה  ואחריו  לפניו,  אחר  אדם  שם  היה  כבר 
עם  ממוצעת  שפגישה  מאחר  תלמיד.  עוד  להגיע 
לכל  תמימות  שעתיים  אורכת  הייתה  אלי  הרב 

הפחות, חשבו בעצמכם עד כמה היה נדיב עם זמנו. 

הרב אלי השתתף במפגשים של אנשי ״דור שלם״. בת דודתו מקיבוץ חולתה סיפרה כי 
בתקופה בה גר בחולתה, נקשרה ביניהם ידידות עמוקה, שנמשכה גם כאשר חזר הרב 
ציטטה מההספד  היא  אותו,  לקרית ארבע. כשהספידה  עבר  וגם כאשר  אלי בתשובה, 
שנשא בלוויה של אימה, דודתו. הוא הדגיש מאוד את מיוחדותה, אנושיותה וטוב ליבה. 

דברים אלה, אמרה בת הדודה, יפים גם לו עצמו. 

גישתו הרצינית והמשקיענית לזולת, ניכרה היטב ביסודיות בה התכונן לשיעור. תמיד היו 
על השולחן ערימות של ספרים עם סימניות, אותן הכין מראש. אחד הזיכרונות העמוקים 
שלי ממנו, אמר לי אחד מתלמידיו, היה לראות אותו יושב בחדרו וראשו מוסתר במגדלי 

ספרים המקיפים אותו משלושה צדדים, והוא כולו מרוכז. 

פעם סיפר הרב לתלמיד כי את שיעורי פרשת השבוע אותם הוא מעביר בשבת לתלמידי 
הישיבה שלנו, הוא מכין יממה שלמה לפחות. פעם אמר לתלמיד אחר, כי כאשר היה נושא 
מסוים אותו רצה להבין ולהעביר הלאה, למד אותו בבקיאות שנה וחצי אחר כך בעיון שנה 
וחצי נוספות, ובנוסף קרא את כל הספרים של אבות השיטה החינוכית הזו עד ששלט בכולם. 

אותו  ולשמוע  היה לשבת שעות רבות  היו מצטיינים בבהירות רבה. אפשר  שיעוריו אכן 
ולא חשת בזרימתו של הזמן  או של פרשות השבוע,  מסביר את משמעותם של החגים 

בגלל צורת העברת השיעור החיה. 

לו להסביר את סברותיהם השונות של החולקים בסוגיה  סייע  גם החוש הדרמטי שלו, 
ולהיות מורה מרתק. הוא היה ממש משחק את הדמויות ואת ההתלבטויות שלהן מצטט 
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בהטעמות קול שונות את זה, ואת האחר, כדי לבאר לתלמידים במה האמוראים 
חלוקים. כשהגיע לסוגיית טביעות עין )לתלמיד חכם יש טביעות עין על חפציו(, 
היה מספר שפעם בנו הגיע לישיבת מרכז הרב וחיפש אותו. שאל אחד התלמידים 
את הילד: ״איך אבא שלך נראה״? ״יש לו זקן״, הייתה התשובה. ״ אבל לכולם 
יש כאן זקן״. ״אה, לאבא שלי יש גם משקפיים״ -למזלו, באותו רגע ראה אותי 
בני ואמר ״הנה אבא״ – כך היה הרב אלי מסביר את ההבדל בין סימנים מזהים, 

לבין טביעת עין שבה האדם מכיר את החפץ שלו ללא צורך בסימנים מזהים. 

באותו הקשר סיפר גם כי פעם הרכיב את בתו הקטנה על כתפיו, ושאל אותה: 
״איפה אבא?״ - הצביעה הילדה על ביטנו ואמרה, ״הנה אבא״. ״אבל זו רק 
והצביעה על אפו: ״הנה אבא״. אבל זה רק האף״.  הבטן״. חזרה הקטנה 
״אה״, אמרה הפעוטה, ״ אבא זה הבפנים, הבתוך של האף והבטן והעיניים״. 

כישרונו של הרב אלי להבהיר דברים מסובכים וליצור קשר בלתי אמצעי 
עם הזולת, גרם לכך שלא רק מבוגרים היו כרוכים אחריו, אלא גם ילדים 
ידי  על  אותם  ולחנך  בילדים  לגעת  איך  ידע  הזה  המחשבה  ענק  קטנים. 
מספר  היה  תמיד  ובחיוך.  בשמחה  והכול  דרמטיות  גוף  ותנועות  סיפורים 

בהערצה על ילד של תלמיד חכם שהגיש פעם דג קפוא ומרגרינה, כי הוא 
למד בתלמוד תורה על הכנסת האורחים של אברהם אבינו ורצה לקיים אותה 

בעצמו. דרך סיפור זה רצה להמחיש את יכולת החינוך וההשפעה שיש למחנך 
על תלמיד גם בגיל הרך. 

סיפור נוסף היה נוהג לספר לתלמידים שהיו אומרים לו שהם מתקשים לראות את 
התקדמותם בלימוד הגמרא. וכך היה עונה להם: ״אתה הרי יודע שאנחנו נמצאים 

בתקופה של פיגועים. ובכן פעם חזרתי הביתה ושמעתי את הבת שלי צועקת ממש 
להצילה  כדי  לחדרה  ורצתי  סכין  לקחתי  למטבח  רצתי  החדרים,  מאחד  חזק 
הילדה  רואה?  אני  ומה  לחדר  בסערה  נכנסתי  לשם.  פרץ  שבטח  מהמחבל 
קרה?׳.  ׳מה  ושאלתי  אליה  ניגשתי  קולות.  בקולי  וצועקת  המראה  מול  עומדת 

׳אבא אני לא גודלת. אני מסתכלת על הראי כל יום ואני נראית ממש אותו דבר. מה 
יהיה?׳ לקחתי עיפרון צבע, וסימנתי קו על הראי בגובה שלה באותו יום ואמרתי: ׳ 

בואי לא נסתכל עכשיו חודש שלם, ובעוד חודש נראה מה קורה׳. חזרתי איתה לראי 
כעבור ארבעה שבועות, והיא שמחה לגלות שהקו נעשה נמוך והיא גבוהה ממנו״. 

את הנמשל הבינו התלמידים מייד. טעות למדוד צמיחה ביום - יום, בכל תחום, גם בלימוד 
תורה – וגם, נהג הרב אלי להדגיש, בגאולת ישראל. קמעה קמעה היא. לא קורים דברים 

משמעותיים ביום אחד. טעות למדוד במיידי – צריך למדוד בטווח הגדול של המתרחש. 

עיסוקיהם הרבים של בני הזוג לא הפריעו להם לטפח את ביתם. כשהיית נכנס אל הסלון 
שלהם תמיד ראית עציצים פורחים. הפסנתר של דינה היה עומד במרכז. כיסא נדנדה 
היה ניצב בפינה אחרת. הייתה אווירה של נינוחות ושמחת חיים, כאילו לא עסוקים בני 

הזוג כל שעות היממה עד מעל הראש. 

והייתה להם אהבה גדולה לטבע. תמיד טיילו. גם בערב השבת האחרון של חייהם, הם 
נסעו אל גבעת התורמוסים בעמק האלה ועשו שם פיקניק לבדם בחיק הטבע. תמיד סיימו 
לנקות את הבית לפסח מוקדם, כדי לטייל בשבוע שלפני ליל הסדר בתוך פריחת האביב, 

כאילו היו זוג צעיר. 
ודינה אהבו בני אדם ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות, הם גם  כבר אמרתי שהרב אלי 

סלדו מפעולות ייאוש וקיצוניות. 
הרב אלי היה בנו של הרב משה הורביץ, שהתמנה לרב בשיקגו, לשם עקרה המשפחה 
ועבד  לארץ  עלה  הוא  הקודמת  המאה  של  השבעים  בשנות  שנה.  חצי  בן  היה  כשהוא 
בחקלאות בקיבוץ חולתה. לימים נהג לומר לתלמידיו כי מי שאינו חקלאי לא יכול להבין 
באמת מה היא הצפייה לגשם שמרטיב את האדמה. בהמשך פגש את הרב צבי יהודה קוק 

זצ״ל ובהשפעתו חזר בתשובה ונהיה לתלמידו. 

געגועים
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געגועים

הרבנית 
נהורה בלייכר

חזק  מאוד  היה  השמחה  יסוד 
השמחה  מבט  ודינה.  אלי  ֵרּב  אצל 

שלהם  היכולת  החיים.  על  התמידי 
לשמוח, לא רק סתם על כל דבר ודבר, אלא 

לדעת לשמוח בשמחת השני. 

על  לדינה  סיפר  אלי  וֵרּב  לידם  עמדתי  פעם 
מישהי שילדה, הוא סיפר את זה בדרמטיות 
את  שמחה  בכזאת  קיבלה  והיא  כזאת 

הבשורה, כאילו בשורת המשיח הגיע. 
השמחה  תמיד  תמיד  תמיד 

ליוותה אותם.

ה  י ח
זלזרוביץ 

ברכות  לשבע  הגעתי 
שהרב אלי ודינה עשו לנעמה 

ואלישע אזר. 

דינה נתנה הרגשה כזו נעימה, 
של קבלה שקטה כזו. הרגשה 

נוחה, למרות שלא הכרתי 
שם כמעט אף אחד.

יסכה 
)זייני( חיימוב

של  בבית  הרבה  הייתי 
הרב אלי ודינה בסנהדריה... 

שם,  שיחקתי  שם.  ישנתי 
דברים  הרבה  היו  אכלתי... 
בעיקר  אבל  קטנים, 

ענק.  חיוך  הם  הזכרונות 
ומלא  שמחה  תמיד 

אהבה!

מרים 
יוסף גבסו לויט

הורביץ  ודינה  אלי  הרב 
נעימי הליכות. הפיצו נעימות 

סביבם. 

של  העדינות  לי  זכורה  בעיקר 
דינה. אישה צנועה, חיוך פשוט 

לא  כאלה  אנשים  ומתוק. 
פגשתי בחיי

י  חנ
עמרם

ללמוד  הזכות  לי  הייתה 
אצל הרב אלי ודינה. להפגש 

להזכר  שרק  נצח  נשמות  עם 
של  אותנטיות  חיוך.  מעלה  בהם 

קודש. לא הצגות. 

וענווה  אהבה  הרבה  כך  כל 
חום ושמחה עם רעננות 

של קדש ונצח.

דלית פרידמן

כל שנה 
כשהתורמוסים 

פורחים אני 
חושבת 
עליהם

ברברה 
)רובינסון( גלר

אני תמיד אזכור את החיוך 
המיוחד של דבי, הקול המתוק 

ונדיבות הרוח הטוטאלית. 

הניצוץ בעיניו של אלי היה זהה 
לניצוץ של אביו ושל סבו זיידי 

גאים  כך  כל  היו  הם  דב. 
בילדיהם. 

נורית בוהדנה

אותנו  לבקר  באו  הם 
במשפחתון בדימונה עם מאור 

נחת  בכזו  בנו  והתעניינו  פנים 
גם  ממש!!  הלב  את  שחיממה 
הייתי אצלם בבית והם נתנו לנו 
בבית  האוירה  חנוכה!  דמי 

הייתה כל כך טובה!! זה 
חקוק בליבי!

גילי )צורן( אנג׳וני

הסדר  ליל  את  זוכרת 
ארבע.  בקרית  אצלם  שעשינו 

מכל  ושונה  מיוחד  היה  זה  כמה 
מה שהכרתי עד אז. שמחה שזכינו. 

הייתי מוסיפה לילדה שבי, לילדים 
השוקולד  קובית  את  שבכולנו, 

ששאל  מי  לכל  חילק  שאלי 
קושיה במהלך הסדר.

ישראל 
סקולניק

בוקר  באותו  אותם  פגשתי 
יום שישי בגבעת התורמוסים. 

דיברנו והם אמרו שהם מהקריה. 

 לא הכרתי אותם, אבל התפעלתי 
מאד מהדייט הזה במקום כל כך 
יפה, ביום שישי, לפני ההכנות 

עמוק  אצלי  יושב  לשבת. 
בלב המפגש הזה.

אדווה סינגר

הכרתי את הרב והרבנית אלי 
ודינה הורביץ כשלמדתי במדרשת 

בולט  היה  א׳.  מחזור  חברון  שירת 
בניהם..  והתמימה  הטהורה  האהבה 
החיוך  שידרו  שהם  והרוגע  השקט 

המאיר פנים שלהם. 

קראתי לבני אלנתן חיים על 
שמו של הרב.. 

שלומית 
חבשוש אוחנה

ארוחת  את  היטב  זוכרת 
שלהם,  המשפחתית  הערב 

ודינה.  לאלי  חשובה  שהייתה 
ממש זמן קודש משפחתי.ֿ

בעולם.  המוזיקות  מכל  ולהנות 
אפילו אופרה....

דינה  של  האצילות 
מלווה אותי

נעמי כהנא

תבור,  בנחל  מטייילת 
תורמוסים,  של  הרים 

ודינה  אלי  ברב  ונזכרת 
בתמונה  הורביץ, 
הרב  שלהם,  האחרונה 

של  הרב  היה  אלי 
אחי.

ישראל עמרני

יצחק עמרני, היה  אבא שלי, 
מלחציים  לקחת  אותי  שולח 

מהרב אלי בכדי לתקן את הכסאות 
עץ בבית שלנו. תמיד אהבתי לראות 
היפה.  והגינה  מתוקתק  הבית  את 
דינה.  של  המאירות  הפנים  ואת 

בקרית  מאוד  חסרים  הם 
לאבא  ובפרט  ארבע 

ואמא שלי,

רוחמה 
בן יוסף

 , ר ת נ ס פ ת  ר כ ו ז
ובתוכו  נפתח  כיסא 
תווים,  חוברות  מלא 

בית  שמרגיש  בית 
ברגע.

נאוה כץ

לי  היה  בהריון,  כשהייתי 
מרב  נורא.  פחד  לי  היה   .CMV

בלילות.  לישון  הצלחתי  לא  לחץ 
להקשיב  היה  לי  שעזר  היחיד  הדבר 

לנו  שהכינה  דינה  של  לקלטת  לילה  כל 
לבגרות במוזיקה. הדבר היחיד שעזר לי להירגע. 

 Aria כשנולדה ביתי אריאל, קראתי לה 
כל  לי  שעזרה  דינה,  לזכר  באנגלית, 

ולימדה  שלי,  הראשון  בהריון  כך 
אותי להקשיב

געגועים

חנן וייל

עליהם,  חושב  לא  שאני  יום  אין 
ודבי,  אלי  ישארו  לעולם  הם  בשבילי 

להגיע  שממשיכה  שלנו  הדתית  המשפחה 
אלינו לקיבוץ בכל הזדמנות בהתמדה עיקשת. 

זוג מופלא, מאיר פנים, מלאי אהבה ורצון לחבר 
ולהתחבר, קרובים ורחוקים, שזוכרים מאיפה באו 

ויודעים להוקיר על כך תודה. 

לא אשכח את השבת שזכיתי עוד לעשות עימם 
בביתם בערב ט״ו באב תשס״ב, כחצי שנה 

חי  שלהם  הזכרון  הנורא.  האסון  לפני 
ונוכח,  חזק  באופן  בתוכי  ומהדהד 

ויישאר בי לעולם.

אהרון הורביץ, אח

יחד  כשטיילנו  העצמאות  ביום 
אבל  הילדים,  עם  ברגל  בורמה,  בדרך 

דבי  כי  למכוניות  חזרה  להגיע  חייבים 
חייבת לשמוע את מצעד הפזמונים העברים 

שהשמיעו תמיד ביום העצמאות. 

לתינוק:  אלי  אחי  של  בהגדרה  גם  נזכר  אני 
וכולם  בעליל,  מועיל  ובלתי  מטריד  קטן,  ״יצור 
הדור״.  גדול  היה  כאילו  סביבו  מכרכרים 

שהאהדה  כך  אחר  מסביר  שהוא  וכמובן 
לתינוק נובעת מהידיעה שבקטנציק 

הזה יש עולם ומלואו

שירה )זלבסקי( צרי

אמר:  מישהו  שקיימתי  בפגישה 
שאצלם  בחברים  קינאתי  ״תמיד 

רגע  באותו  קינאת?  במה  שאלתי:  היה...״ 
קינאתי  אני  שבו  מהבית  בזכרונות  הוצפתי 

תמיד  הורביץ  משפחת  של  בבית  ילדה.  כשהייתי 
הייתה האמא הכי רגועה ומכילה. היא הייתה מורה 
לפסנתר, ואני זוכרת את עצמי מקשיבה לה מלמדת 

בנחת עם מבטא אמריקאי רך.

גם היום אני יכולה לערוך סיור וירטואלי בבית ההוא, 
בו.  שאכלתי  הרבות  הערב  ארוחות  את  זוכרת 

את החלות שהיו מכינים שם לפני שבת הרבה 
לפני שזה היה באופנה להכין חלות. 

מדהים כמה הזכרון שלנו עובד 
דרך החושים.

להיכנס לבית של הרב 
אלי ודינה בליל שבת, כשחזרנו 

ולהריח  המכפלה,  במערת  מתפילה 
את הריח של החלות הטעימות של שבת. 

והקידוש של הרב אלי. פשוט מלאך בקידוש, 
כאילו מעופף.

העיניים המדהימות של דינה שמסתכלת בהערצה 
על בעלה, ממש דבר מיוחד. השנינות של הרב אלי

כשהיינו מגיעים לביתם, קודם כל התיישבנו 
על הספות והסתכלנו על התמונות. הייתי 

הרגשנו  האמת  בביתם.  שעות  המון 
בבית. פשוט הרגשנו בבית.
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אורה טובי

בתכנית  ללמוד  זכיתי 
עם  בלייכר  הרב  של 

ועם  אלי  הרב  עם  שניהם, 
דינה, והיה תענוג ממש היתי 
עם  למפגש  כך  כל  מחכה 

מילה  כל  ושותה  דינה 
ומבט  נשימה  כל 

שלה בצמא.ֿ

לין וולף
 גיסתה של דבי

אני מתגעגעת לזוהר 
לדבי  שהיה  האור 
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תלמיד

השולחן שעליו כוס תה, או 
כוס מים חמים עם דבש, החיוך, 

והדוגמאות  הסיפורים  הרוגע, 
אלי.  הרב  שהביא  להמחשה 
גבוהות  מילים  לתרגם  היכולת 
ל״שפה של בני אדם״, השלווה, 

הרוגע, הנעימות…
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אמונה בן יעקב

ילדות,  נות  זכרו
משה.  מקרית  בעיקר 

רוגע,  ענקי,  פסנתר 
במבטא,  רך  דיבור 
טובות מלאות  עיניים 

אהבת אדם.

ירוחם סימסוביץ׳

אלי.  ר׳  אלי  ר׳  אוי 
כל  חי  והזכרון  הגעגוע 
כך! העדינות והחריפות. 
והסיפורים  הציונות 

שסיפר בשיעורים...

שרה קטן

היינו רצות במדרגות 
מילה  להפסיד  לא  כדי 

של  מילה  מכל  התענגנו 
זוכרת  ממש  אני  אלי.  הרב 
איזה  לימד.  שהוא  מה  את 

וטוהר  עדינות  מתיקות 
הייתה לשניהם. 

יסכה דקל
תמונה  לי  יש 

בראש של דינה מנגנת 
זוכרת  )לא  פסנתר  על 
את  ובכלל  סיטואציה( 
המאור  המתנגן  המבטא 
והדיבור  הקורן  פנים 

בנחת.

יונית אביכזר

האצילי  חיוכה 
מש  אינו  דינה  של 
כך  כל  מזכרוני, 
וטהורה  אצילית 

הייתה

נירה קרמר

למדתי עם דינה לתואר 
שני בשלוחה של אוניברסיטת 

לידס. שמחתי לראות בכל מפגש 
את פניה השוחקות והנעימות. 

היו בינינו קשרים טובים והיא סיפרה 
הנפלאה  משפחתה  על  הרבה  לי 
ועל הקשרים המיוחדים במשפחה. 

כך  כל  לא  כבר  אני  פרטים 
לא  פניה  את  אבל  זוכרת, 

אשכח. 

טליה גבע

זוכרת מדינה, כשעבדנו 
ואני  מחנכת  היא  ביחד, 

מדריכה, והייתה לי איזו קושיה על 
דרך התנהלות שלה עם התלמידות 
שיתפה  היא  בתשובה  סוגיה,  באיזו 
שיש  אישי  קושי  לגבי  בכנות  אותי 
דיברנו.  שעליה  הסוגיה  עם  לה 

אמיתית  פשוטה  אנושיות 
נטולת פוזה וגלויית לב.

עדינה בהרב

להיטיב  שבאה  אישה 
עם העולם ועם התלמידות 

ועם אהבה כנה אליהן. כל כך 
הצטערתי כבר אז שלא זכיתי 
בה  נזכרת  כמחנכת.  בה 
על  הטוב  ובהכרת  בגעגוע 

אותה.  להכיר  שזכיתי 
זכרה ברוך בלבי.

שרה וייס

אישיות  הייתה  דינה 
אהבה  היא  וזוהרת  מבריקה 

את היופי של הפרטים הקטנים. 

ילדיה,  של  היופי  את  אהבה  היא 
נכדיה, כל מי שבא איתה במגע, 

סמל  היא  זו  קטנה  ורקמה 
המבריק  הפנימי  ליופיה 

כל כך.

אודליה

אצל  ללמוד  זכיתי 
דינה רק שיעור אחד בלתי 

לשמוע  יכולה  אני  נשכח. 
את  כשלימדה  שלה,  הקול  את 

יחידך  את  בנך  את  ״קח  השיר 
אשר אהבת״. של נעמי שמר. לא 
שמעתי את השיר הזה מאז אבל 
מתנגן  והוא  בו,  תו  כל  זוכרת 

בצער  מהול  בראש  לי 
כששמעתי  הגדול 

על האסון.

נדיה

נה  האחרו בשנה 
יחד  היינו  דינה,  של  לחייה 

בקבוצה  וגן(  )בבית  במכללה 
שעברה תהליך נפשי רוחני אינטנסיבי 

האחרון  בשיעור  במוסיקה.  בתרפיה 
אחד  אצל  בעיה  איזושהי  הייתה  שנפגשנו, 

היה  שלא  משהו  שם  שהיה  שלה  הילדים 
בסדר ודינה מאוד הייתה מוטרדת מזה ולאחר 
שיחת טלפון שהכל בסדר, כשדינה נרגעה, 
בדיוק  אני  ספונטני,  באופן  באה  היא 

הרגשתי  ופתאום  מישהו,  עם  דיברתי 
ואני  שלה  והנשיקה  החיבוק  את 

בכלל לא מבינה על מה. היה 
חיים  מלא  משהו  בה 

ואהבה.

כרמלה בן יוסף

כחברה של דינה מעבודתנו 
באולפנה בקרית ארבע, אני נזכרת 

ניגנו  שרה.  או  מנגנת  כשאני  תמיד  בה 
ושרנו יחד בתזמורת. 

העבירה  שדינה  תורה  לשיעורי  לבוא  אהבתי 
מאוד  מגיעה  הייתי  לפעמים  בביתה.  באנגלית 
קולה  את  לשמוע  כדי  רק  אפילו  עייפה,  מאוד 

המרגיע.

טובת  חמה,  מקסימה,  אישה  הייתה  דינה 
חוכמה  אך  ילדה,  של  תמימות  עם  לב 

רבה. רגישה, לעולם לא העליבה 
נשמה  באיש-  פגעה  או 

טהורה!

געגועים

חני ליאור

להגיע  מדינה  נבצר  פעם 
והיא  תלמידה  של  לחתונה 

החתונה  באמצע  אלי  התקשרה 
וביקשה שאתן את הטלפון לכלה, הכלה 

החזיקה את הטלפון ורקדה. אחר כך דינה 
לי שזו הייתה הדרך היחידה שהיא  הסבירה 

יכלה לרקוד עם הכלה בחתונה.

איתה  שוחחתי  נרצחה,  שדינה  לפני  בלילה 
לשבת  בישלנו  שנינו  בטלפון,  וחצי  כשעה 

תוך כדי השיחה. אני זוכרת את התחושה 
ממנה.  שקיבלתי  והחיזוקים  הטובה 

לידה  לשבת  זכיתי  למחרת 
היד.  את  לה  להחזיק 

מתגעגעת.

ארלין, 
בת דודה של דבי

מתגעגעת  מאוד  אני 
יש  הזמן  כל  אליהם, 
את  לי  שמזכיר  משהו 
כמה  דודתי.  בת  דבי, 

שאני מתגעגעת

גבריאלה מגני

ארוך  חוט  היה  הורביץ  של  בבית 
ארוך כדי שאפשר יהיה להסתובב עם 

הטלפון בכל מקום. 

הארוחות ערב היו מאוד מעניינות ומיוחדות. 

דינה  עם  ללמוד  שלי  החתונה  לפני  זכיתי 
שלג,  ירד  הרצח.  לפני  שבוע  אחד,  שיעור 

נכנס  אלי  והרב  בית  נעלי  עם  היינו 
פתאום ואמר לנו ״מה אתם יושבות, 

החוצה״.  תצאו  שלג.  בחוץ  יש 
זה היה כזה טבעי וכיף.

חנה אידלס

דינה  של  ההתרגשות 
עמידה  בתפילת  מהפסוקים 

עשתה עלי רושם אדיר. היא אמרה: 
ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים,  ְוַעל  יִקים  ִדּ ַהַצּ ״ַעל 

ית  ֵליַטת ֵבּ רֵאל, ְוַעל ְפּ ית ִיְשׂ ךֿ ֵבּ ֵאִרית ַעְמּ ְשׁ
ֶדק ְועֵלינּו״.  ֵרי ַהֶצּ סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל ֵגּ

כשהיא  פניה  את  אשכח  לא  פעם  אף  אני 
אמרה ו״עלינו״ מתוך תדהמה, מתוך ענווה, 
מתוך  ראויה,  להיות  ורצון  שמחה,  מתוך 

כולנו  ואנחנו  שהיא  מזה  התפעלות 
כביכול,  אחת,  בכפיפה  מוזכרים 

עם הצדיקים, עם החסידים 
ועם זקני ישראל.

אביטל 
פרויס גרנות

מחנכת  הייתה  דינה 
הכיתה  של  שנים  שלוש 

עכשיו  עד  שלנו.  המקבילה 
והחיוך  העדין  הקול  את  זוכרת 
לא  ואני  והביישני.  המאיר 
אבל  ההקשר  את  זוכרת 

תמיד  חצב׳  ׳כמו  השיר 
אלנית רבנימזכיר לי אותה.

האצילות  את  זוכרת 
בדינה.  שהייתה  והענווה 

המילים  את  זוכרת 
לי כשהתייתמתי  שאמרה 

תמיד  ״אני  ז״ל:  מאמי 
כאן אם את צריכה 

משהו..״

ישראל זעירא

את  בנה  אלי  הרב 
בשיעור  הרוחני  עולמנו 

בשבת  חברון.  בשבי  א׳ 
נשאר  אצלם  כשהתארחנו 
המדהים  הקידוש  לנו 

שעשה והאוירה החמה 
של שניהם. 

שיפרה סיימונס

עם  לשחק  כשישבתי 
משחקות/ בסלון,  שבע  בת 

במטבח  הכינה  דינה  לומדות, 
למשחק  והקשיבה  לשבת  אוכל 
סל  כל  על  ושמחה  ת״א  מכבי  של 
יום  העוגת  את  גם  זוכרת  שלהם. 
אחד  לנו.  שעשתה   14 הולדת 
מהילדות  שלי  היפים  הזכרונות 

ואת  אצלם  להיות  הכיף  זה 
העדין  והחיוך  האהבה 

של דינה לכולם.

ריבה ואן לואן

שהדבר  חושבת  אני 
של  בחייה  ביותר  החשוב 

דינה, הייתה משפחתה. זה בא 
דרכים  הרבה  כך  בכל  ביטוי  לידי 

בדרך  שאמרה,  בדברים  שונות, 
שבה היא התנהגה וטיפלה בדברים. 
אירועים  על  הייתה מספרת  תמיד 
דרכים  וחיפשה  במשפחה 

לסייע לילדים בהתמודדויות 
שלהם.

שפרה קוטאי

השתתפתי עם דינה 
בתזמורת ובשיעורי תורה 

באנגלית  העבירה  שהיא 
אשה  הייתה  היא  בתנ״ך. 
פתוחה.  ומאוד  מדהימה 
פעם ישבנו יחד במכונית 

מכל  ובכינו  צחקנו 
מיני דברים. 

געגועים

עילית הייזלר

איך  יודעת  לא 
הצחוק  אבל  מסבירים... 

במסדרונות  דינה  של 
הרך  והמבטא  האולפנה... 
שלא  פעם  כל  בדאגה 

נראיתי  או  חייכתי 
שקועה/עצובה..

כשאני 
בדינה,  נזכרת 

חושבת  אני  ישר 
פשוט  שלה.  הנועם  על 

נועם. לא זוכרת מה הייתה 
אכלתי  ולמה  הסיטואציה 
שבת,  סעודת  אצלם 
הנועם  את  זוכרת  אבל 

שהתפעלתי ממנו.

נורית

עם  ודינה  אלי 
וה  והשלו נות  העדי

להם!!  שהיה  פנים  והמאור 
אליהם  להגיע  כיף  היה 
ולהתארח עם האנרגיות הטובות 
שהיה  והאוהבות  השלוות 
היה  לביתם  מחוץ  גם  בבית. 

תמיד  בהם.  להיתקל  כיף 
ומאור  חיוך  עם  היו 

עיניים.

מיכל

 - הפתוח  הבית 
את  מגדירה,  אני  כך 

בית  הורביץ.  משפחת  בית 
עם המון שקט, רוגע, הקשבה, 

מאוד  ערכים  עם  בית  הכלה. 
ככל  אבל  תווך  עמוד  ברורים. 
יותר חזקים, לא  שהקווים היו 

היה צריך להגיד אותם, כי 
כבר הכל היה ברור.
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אסתר אזולאי

כל יום שלישי לימדנו 
שנינו, אני ודינה, במכללת 

נסענו  אחת  פעם  אפרתה 
על  ודיברנו  באוטובוס  יחד 
דיברתי  ואני  המוסיקה  תולדות 
על תולדות האומנות. זה היה 
ולראות כמה  מעניין לשמוע 

בנושא.  העמיקה  דינה 
חוויה  הייתה  זו 

עמוקה.
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אודיה טירם

ה  נ י ד ה  ר ו מ ה
הדבר  זה  החיוך.  עם 

המאפיין מכל. 

שלימדה  אחד  שיר  זוכרת 
למה  יודעת  לא  אותנו. 

לי  נתקע  הוא  דווקא 
בראש.
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הלב  את  פתחה  דינה 
שלה  היכולת  מדהימה,  בצורה 

שאני  אותי  ובפתיחות,  בכנות  לשתף 
לא קרובת משפחה ולא הייתה ביננו הכירות 

הרבה שנים. פתיחות שהיא נתינה, להיות גלוי לב 
לא  מאוד  ולפעמים  ועמוקים  אישיים  דברים  ולדבר 

מחמיאים אבל מתוך זה לגדול. 

דינה סיפרה על הקושי שלה, על ההפלות ועל הלידות 
אני  די  טוב  ״טוב  אומרת  שהייתה  רגע  היה  ותמיד 
מדברת יותר מידי, עכשיו רוצי לתינוקות שלך״ היא 
הייתה מפסיקה לדבר ושולחת אותי כדי לא לגזול 

זמן מהמשפחה ומהילדים שלי.

חדווה,  מקרין  מדהים,  חיוך  לה  היה 
ושמחה והאהבה. 

יאיר גרינר

מהצבא  כשהשתחררתי 
אתרוג  חננאל  לרב  ניגשתי 

ושאלתי איזה סדרת שיעורים תתאים 
ומעוניין  לישיבה  החוזר  צבא  לבוגר 
להקדיש עצמו ללימוד אמונה. הרב חנני, 
בהדרכה מופלאה, שלח אותי לסכם את 
שיעוריו של הרב אלי על מסילת ישרים. 

הליכות  שיניתי  אלי  הרב  בזכות 
חיי בלא מעט דברים. 

צילה רוזנברג

דרך  הכרנו  דינה  את 
שהכירו  דינה  ושל  שלי  האמהות 

לילדים  הורים  במיאמי ביץ׳ בארגון של 
בינהם  החליפו  הם  בארגון  ארצה.  שעלו 

על  מזוודה  עוד  לסחוב  ״איך  כגון  חיוני  מידע 
ללמוד בכיתה  תתחיל  שלי  ו״הנכדה  המטוס?״ 
א׳ בשנה הבאה״. כך גילינו את משפחת הורביץ 

היקרה - וזאת הייתה מציאה נפלאה! 

הקשר היה מורכב מידידות עמוקה עם דינה. 
לא משנה כמה זמן עבר בין השיחות שלנו, 

אתמול.  רק  דיברנו  כאילו  נשאר  הרצף 
המציאה הנפלאה הזו של זוג מיוחד 

ומשפחה מיוחדת.

אביטל שרנסקי

תירגם  אלי  הרב 
מכתבים  לאנגלית 
נתן  של  חשובים 

מבית הסוהר. 

נטלי שמול

היא  מדהימה  מורה 
הייתה. זכות הייתה לי 

שהיא חינכה אותי. 

עדי לנדאו

דינה  זו  ממני  מעט  לא 
שהייתה מחנכת דגולה שלי 

של  ההכלה  יכולת  י״ב.  בי״א 
כל אחד, בענווה גדולה בנחת 
למוזיקה.  החיבור  רוח. 

בלימוד.  והעומק 
מתגעגעת מאוד.ֿ 

סטנלי וולף

הייתה  אחותי,  דבי, 
הרצון  בה  היה  חכמה, 

היא  ולהבין.  לעומק  לחקור 
היטיבה לראות מגוון צדדים של 
אנשים  היו  ואלי  דבי  מורכבות. 
של חקר ובירור תפקידם, הם 

והקרינו  מסע  באמצע  היו 
הסובבים  על  אור 

אותם

ברניס וולף
אמא של דבי

דבי תמיד הייתה אדם שמח, מהרגע 
פניה  על  חיוך  היה  תמיד  נולדה.  שהיא 

הקורנות 

הילד  את  לדחוף  צריך  כלל  בדרך  כהורים, 
להתאמן בכלי נגינה שהוא לומד, אנחנו היינו 
צריכים להגיד לדבי לעצור כי היא הייתה כל 
הזמן מדברת בטלפון וממשיכה לנגן תוך 

כדי. חברה שלה ניגנה בחליל צד ודרך 
יחד  בפסנתר  ניגנה  דבי  הטלפון 

איתה. הם ניגנו ושרו יחד

שני וולף

את הרב אלי והרבנית דינה אי אפשר לשכוח. 
הזכרון שלי מהם חי ממש. זכיתי ללמוד אצל הרב 

את  זוכרת  אני  הוראה.  בתוכנית  הרובע  במדרשת  אלי 
מאור הפנים המיוחד שהיה לו, את העיניים השוחקות.. 

בתחילת השנה היה עובר על שמותינו בשיעורים הראשונים, שאל 
כל אחת לשמה, וכל פעם התפעל מחדש מגילוי של קיבוץ גלויות. 

״שני וולף, את נראית תימניה וקוראים לך וולף!!!״ איזו התרגשות כנה 
הייתה לו. וכך אחת ועוד אחת, אשכנזיה עם שם ספרדי ולהיפך, היה 

ממש מתמוגג מזה, משתהה על כל שם. 

את  לדקלם  עכשיו  יכולה  אני  מרתקים.  סדורים,  היו  שלו  השיעורים 
כי  לא  וזה  הניתוק מהשורש.  על  והנמשל  על הערצב  המהלך שלו 
אני זוכרת שיעורים בד״כ אלא כי זה היה כל כך מדויק ונכנס ישר 

לראש וללב. 

והרבנית דינה.. עיננו היו נשואות אליה תמיד. אשה אצילית 
עם עיניים טובות כל כך, מאירה פנים לכל תלמידה 

גם למי שאינה מוכרת. אני ממש זוכרת את 
שלי  מחנכת  שתהיה  שלי  הציפיה 

בשנה ד׳.

מזל בן דוד

במדרשת  מעביר  היה  אלי  הרב 
ומדהימים.  ארוכים  שיעורים  הרובע 

באיזשהו שלב בשיעור, הרב היה עוצם עיניים 
וכאילו נכנס לתדר עמוק בחיים ופשוט שפע עוד 

ועוד תורה וקדושה. 

בשיעור על פרשת חיי שרה. הרב אלי נכנס בחיוך ענק 
על  ארוכות  ודיבר  כלה״  שבת  זו   - ״השבת  ואמר״  ענק 

מהות הקשר בין בני זוג שהם בעצם אחד. 

עצומים,  לעומקים  מפליג  אלי  הרב  היה  שלו  שיעור  כל 
מהחיים  פשוטות  דוגמאות  לו  היו  זה  זאת  עם  ויחד 

שמאוד נגעו ואפילו הצחיקו. 

תוכן,  הרבה  זוכרות  לא  תלמידות במדרשה 
הדבקות  הדברים,  של  הרוח  אבל 

התורה,  את  חי  שבהם  והחיים 
ממש נחקקו בליבי.

געגועים

רה  שי
אלמליח

זכיתי להכיר את דינה שסיפרה 
בקרית  הלאומי  השרות  בנות  לנו, 

אלי.  הרב  את  הכירה  היא  איך  ארבע, 
היה  שהוא  וכמה  לשיר  אהבה  שהיא  איך 

בהתחלה.  אותה  החריד  שזה  וכמה  זייפן 
ההתאמה  חוסר  לגבי  דאגה  היא  כמה 
היא הבינה  נקודה  ובאיזושהי  הבסיסי הזה. 
דווקא  בוחרת  שהיא  אצלו  חסרון  שזה 
יפה  לשיר  תוכל  היא  כי  עליו  להתגבר 

עבור שניהם. 

הסיפור הזה עשה לי הרבה 
מאוד סדר בראש. 
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מלפני  עוד  ידידי  אלי,  הרב 
אז  גם  אבל  אלי,  הרב  שנקרא 

הוא היה אדם נפלא עם עולם גדול. 
אני זוכר אותו וגם את דינה שגם היא 
הייתה בחורה נפלאה. אדם גדול מלא 
בנה  הוא  זה  יסוד  שעל  טובות  מידות 
על  והקדושה,  החכמה  התורה,  את 

שלו.  המופלאה  האנושיות  יסוד 
אני  אחרת  כי  אמשיך,  לא 

אתחיל לבכות.

איתמר שקד

והייתי  שחמט  בחוג  הייתי 
צבי.  עם  שחמט  בבית  משחק 

למשחק  מצטרף  היה  אלי  לפעמים 
כי  עצמי  בטחון  עם  הייתי  אני  נגדי.  ומשחק 

הביא  אלי  אבל  שחמט,  בחוג  מהלכים  למדתי 
אותי לעמדה נחותה במשחק. 

ומשחקים  בהם  ניצח  שאלי  משחקים  כמה  אחרי 
שהוא נתן לי לנצח, הוא התעמק איתי על המהלך 

ושאל אם אני בטוח שאני רוצה לעשות אותו?! 

עם הבטחון שלי המשכתי עד שאחרי כמה 
מהלכים הבנתי את הטעות ואז, ניתחנו 

ומה  המהלכים  את  אחורנית 
באמת היה צריך לבחור.

תמר )רמתי( מלמד

הייתה  דגולה,  מחנכת  דינה 
את  לשלב  ידעה  רחבה.  ראייה  עם 

ה״הבל״.אחד  עולם  עם  התורה  עולם 
השילוב  זה  אצלי  חרוטים  שממש  הדברים 

סיימון  עם  ביחד  אמונה  תיבול  חינוך,  בשיעור 
ומלווה  ליוותה  בהחלט  דינה  המורה  וגרפינקל. 

אותי בתחנות רבות בחיי.

פעם אחת הרב אלנתן טס לחו״ל מטעם הישיבה, 
מבולבלת  הייתה  היא  וחדה,  תקתקנית  וממורה 
וחסרה וכשהבנות בכיתה שאלו אתה על כך היא 

אמרה: שהיא לא יכולה לעבור אפילו עוד יום 
אחד בלעדי בעלה. זה היה הדבר הראשון 

הרצח  על  כששמעתי  בראשי  שעלה 
ובמותם  בחייהם  גם  הנורא 

לא נפרדו.

אסתר )בלומנטל( מרום

על  הנוער  בתנועת  כשהחליטו 
מזמינות  אירוח שיבטי, שהבנות  שבת 

אחת את השנייה, דינה הפצירה בשולמית 
פחות  קצת  שאולי  חברה  לארח  שתבחר 

האחר  כלפי  שלה  הרגישות  בחברה.  בולטת 
הייתה טבועה בה כל כך. 

את  ממנה  ללמוד  עצמי  על  שלקחתי  להגיד  חייבת 
התכונה הזאת ועד היום כל שנה אני מבקשת מילדיי 
בזמן הכנת משלוח המנות, לחפש חבר שצריך את 

המשלוח הזה יותר מכולם.

האוהב,  המבט  האצילות,  דינה,  של  השקט 
היו  אבאמא  של  ואהבה  שלה  ההכלה 

לא  בבית.  ומורגשים  נוכחים 
אשכח אותם לעולם

געגועים

תלמידה

דינה  יחד,  שנתיים  בסוף 
אחת  ולכל  מחרס  מובייל  פירקה 

מתלמידותיה היא כתבה על חרס ארבע 
מדהים.  היה  זה  אותה.  שמיחדות  תכונות 

דינה ישבה עם כל אחת מהבנות כשהיא נתנה 
לה את זה.

זה משהו שלי נורא חרוט, איך שדינה ידעה לראות 
העומקים  ואת  שלה  המיוחדות  את  אחת  כל 
שלה ולראות את הטוב שבכל אחת. זה משהו 

- ״תסתכלו על  שהיא תמיד חינכה אותנו 
הדברים הטובים שיש״. 

זה היה מדהים! 
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שלומית בך

כאשר  הכרנו  הורביץ  ודינה  אלי  הזוג  את 
באפרת.  הזית  בשכונת  ביתינו  את  להקים  רצינו 

לבניית  כשותפים  אותם  לנו  זימנה  למגרש,  ההגרלה 
הבית הדו -משפחתי שלנו. 

היום הפנים המחייכות של דינה  לי עד  נעים. זכורות  הכרנו זוג 
ומאור פניו של אלי. 

היינו שותפים איתם למסע של חיפוש האדריכל ולתחילת תכנון הבית. 
מסע עם זוג יסודי ודקדקן, שבודק ושואל ומתעניין ולומד. 

אלי ודינה הבהירו לנו מההתחלה שהם ייבנו איתנו את הבית באפרת, 
אך לא יעברו אליו. לפחות לא בשנים הקרובות שיבואו. הם מחוייבים 
בתקופת  לא  בטח  אותה,  יעזבו  ולא  ארבע,  בקרית  לקהילה 
האינתיפדה שבדיוק התחילה כשאנחנו כבר נכנסנו לגור בבית. 

הלם תקף אותנו באותו מוצאי שבת ששמענו את הבשורה 
המרה. לא האמנו. זוכרת גם את ההלוויה הגדולה 

בבית וגן. מבחינתי הדו משפחתי הצמוד לנו, 
הוא סוג של אנדרטה לזיכרם.

צבי קצובר

כשהייתי רואה את הרב 
נדמה  היה  והרבנית דינה,  אלי 

לי שאני רואה את אברהם ושרה בין 
שבילי הקריה. 

הכנסת  שלהם,  הפנים  מאור  הנועם, 
לדתיים  שלהם  ישראלית  הכלל  האורחים 
חילוניים, עולים, מחפשי דרך, מחפשי תשובה. 

הם בנו בית לתפארת גידלו ילדים ותלמידים 
הרצון  בין  חיבור  לאותו  כולם  את  וחינכו 

הטבעי של האדם לבין המקור האלוקי. 
אשרי כל מי ששמע תורה מפיהם. 

בחייהם ובמותם לא נפרדו

געגועים

מיתי להמן

באחת מישיבות צוות במדרשת הרובע, 
״לא  לבשל:  אהבתה  חוסר  על  סיפרה  דינה 

די שמשקיעים בכך עוד בסוף אוכלים וגומרים את 
זה״...

בדיון על המצב הביטחוני אמרה דינה: ״מי היה מאמין שאני, 
אמריקאית מפונקת, גרה במקום שכל הזמן שומעים יריות״

דינה החליטה לא להתקדם לדוקטורט כפי שחשבה, ובמקום זה 
בחרה לדאוג לנשמה, היא החליטה להירשם לקורס במכללה בבית 
שם  אספה  ודינה  טובה,  דינמיקה  בו  שנוצרה  יצירתי  לקורס  וגן, 

חברות חדשות.

והיא  דינה  את  פגשתי  הרצח(,  לפני  )כחודשיים  בחנוכה 
סיפרה על הפעלה שהייתה להם במכללה לקראת חנוכה 

כך  כל  זה,  את  לי  סיפרה  כשהיא  ונרות.  אור  בנושא 
באופן  דינה,  דמעות,  לי  לזלוג  והחלו  התרגשתי 

הדמעות  את  ניגבה  אותה,  המאפיין  אימהי 
אינטימית  יכולת  לדינה  היה  מפני. 

להשתתף, להרגיש.

אמונה כץ

גם  אני  בינינו.  שידך  אלי  שהרב  זכינו 
הרבנית  החתונה.  לפני  דינה  הרבנית  עם  למדתי 

היא  אהבה.  נעימות,  רכות,  מלאה  אישה  הייתה  דינה 
דיברה איתי כמו לחברה, סיפרה על עצמה בפתיחות, סיפרה 

על פדיחות, הייתה כל כך אנושית. היה להם חוש הומור משותף. 

ר׳ אלי לימד אותי במדרשת הרובע, הוא לימד עם מתיקות וקשר לכל 
מילה שאמר. גובה של השקפת עולם, יחד עם המון סיפורים מהחיים. 

ר׳ אלי הגיע לחתונה שלנו למרות שהיה לו חום. הוא היה עד ותוך כדי, עשה 
המון בדיחות. בחופה, כשנעם הוציא את הטבעת, ר׳ אלי אמר, ׳אני לא בטוח 
שזה שווה פרוטה״ בחיוך... הוא בא אליי באמצע החתונה ושאל אותי בצחוק על 

נעם..״זה מה שרצית״?! 

אצלם בבית כל סעודה שלישית למדו שמירת הלשון. גם אנחנו אימצנו את 
המנהג. סעודת פורים בבית של ר׳ אלי ודינה הייתה חוויה מיוחדת החדשה 
לנעם, פתאום להתייחס לפורים כחג גבוה. היום גם אנחנו עושים בביתנו 

סעודת פורים עם בחורים, נעם אומר ש״פורים זה מר׳ אלי״. 

ופתיחות  רוחני  גובה  עם  יחד  חיים,  של  בריאות  אצלם  פגשנו 
מחשבתית. 

לבננו  קראנו  מאוד.  לנו  חסרים  ודינה  אלי  ר׳ 
נתנאל על שם ר׳ אלי- אלנתן.

יאיר קליין

ֵרּב אלי )כך קראנו לו ב״שבי חברון״( קולו של 
ֵרּב אלי כל כך חסר שיסביר שימקד ועל הדרך יעקוץ 

עם חיוך נסתר.

ֵרּב אלי זה שיעורים לקראת החגים שמי ששרד את כל השיעור 
הארוך הרגיש שעבר גיבוש לסיירת מובחרת.

ֵרּב אלי זה השיעורים העמוקים והמתוקים בשבת בצהריים, בשעות שרוב 
עם ישראל מקיים שינה בשבת תענוג, צללנו עם ֵרּב אלי לאבות ולאימהות, 
יצאנו ביחד עם עם ישראל ממצרים ועם בלעם באנו לקלל ויצאנו מברכים.

נקודה אחת נחרטה בנפשי מכל השיעורים הללו: פעם ֵרּב אלי סיפר על 
הרב צבי יהודה איך שכשהוא תיאר את מידותיו של אברהם אבינו הרגשת 
סוף על הקשר  אין  אלי  מֵרּב  לימים כששמענו  שהוא מתאר את עצמו. 
העמוק בין אברהם אבינו לשרה אימנו, חשתי שהוא בעצם מתאר את 

הקשר בינו לבין הרבנית דינה.

כששמענו ששניהם עלו יחד בסערה השמימה, חשבתי לעצמי 
שלצערנו אין יותר מתאים מזה. ולפלא היה בעיני... 

געגועים לחיוך מתוק, לשיעורי עומק, המנשאים 
אותך לגובהי מרומים

רחל אבוקרט

אותנו  לימד  אלי  הרב  שניהם.  אצל  למדתי 
צללנו  שיעור,  כל  אבל  בפשטות.  ככה.  תורה. 

לעומק שלא היה לי מושג שבכלל קיים. הוא היה שחקן, 
וכל שיעור היה מופע  ובהבעות הפנים  השתמש בקול שלו, 

של לימוד על התורה הקדושה. משהו באמת לא מהעולם הזה. 

ואין לי מושג איך  עד היום אני פותחת את הדפי מקורות שקיבלנו 
מרכיבים מזה שיעור.. אבל הוא העביר משם שיעורים מרתקים. ארבע 

שנים למדנו ממנו. איש עדינות ונחישות. איש מחשבה פתוחה ואדיקות. 
שילוב מופלא.

והשילוב עוד יותר הפליא אותי כשהכרתי את דינה. הם היו ״קוקניקים״ 
קוק,  הרב  לגמרי בתורת  מקובעים  כלומר,  ״קוקניקים״..  לא  כך  כל 

אבל הנפש הייתה רחבה כל כך...

למדנו עם דינה מוסיקה וזאת הייתה חויה מופלאה. אישה עדינה 
עם יסוד חזק ועקשן. לשניהם, היה מבט מאוהב בעיניים. לא 

רק בינהם. גם כשדיברו על דברי תורה או מוסיקה או 
כל דבר אחר שהיו עסוקים בו.. מבט שלא רואים 

אנשים  אבל  לומר,  קלישאתי  כולם..  אצל 
לא רגילים. משאירים רושם נצחי.

געגועים

שרה קנדל אגל-טל

באולפנה  כמדריכה  דינה  את  להכיר  זכיתי 
בקרית ארבע. באותה שנה דינה עבדה על התזה 

שלה לתואר שני, ואנחנו, המדריכות היינו קבוצת הניסוי 
הסדנה  מחשבה.  ומעוררת  מיוחדת  מוסיקה  בסדנת  שלה 

קטעי  לנו  הושמעו  שבראשיתם  מפגשים,  סדרת  בעצם  הייתה 
על הכתב את  להעלות  אמורים  היינו  ואנו  שונים,  נגינה בסגנונות 

התחושות שהן העלו בנו. 

דינה בחיוך סרבה לגלות לנו במה עוסק, בעצם, המחקר שלה. באומרה 
נקבל  שבסיומו  לנו  הבטיחה  היא  אך  המחקר,  תוצאות  את  יטה  זה  כי 
בחזרה את המחברות שכתבנו והעתק מהמחקר שהיא כותבת. למרבה 
הפעם  הייתה  שזו  חושבת  אני  זאת.  לעשות  הספיקה  לא  היא  הכאב, 
יושב כחלק ממנה  הראשונה שראיתי אישה שכולה תורה, אך החול 

בצורה כל כך בריאה ושלמה. 

היושב  עניין  באיזה  איתה  להתייעץ  צעירה,  כבחורה  כשבאתי, 
המענה  את  לתת  ידעה  הזו, דינה  התפר  נקודת  על  בדיוק 

הנכון, שמתיישב הן עם דרישות ההלכה, והן עם דרישות 
אכן  שהתורה  תחושה  עם  ממנה  יצאתי  הנפש. 

תורת חיים היא. דמותה והבריאות הנפשית 
אותי  מלוות  עדיין  שהקרינה, 

וצצות מדי פעם.

יוסי שרביט

שנים,  הרבה  קולגות  ודינה  אני 
כך  אחר  באולפנה  השני  את  אחד  ליווינו 

עברנו למדרשת הרובע, מכללת אפרתה ובשנה 
האחרונה עבדנו יחד במדרשת שירת חברון כשדינה 

מסיימת את השיעור אני נכנסתי. 

את הרב אלי זכיתי להכיר בשיחה ארוכה מאוד של כמה שעות 
שנמשכה בכמה ימי מילואים שעשינו יחד בבית אל, זאת הייתה 

אחת החווייות העמוקות ביותר שלי. כל פעם שהיינו נפגשים שוב, 
אז בקלות רבה היינו שוב נכנסים למעמקי השיחה והדברים.

באחת הפעמים שעשינו דיון על המסע לפולין, מסע שנוי במחלוקת, 
לחוץ לארץ.  דינה דיברה על כך שמאוד מאוד קשה לה לצאת 
מטיפה  לא  כך  כל  הייתה  עמדתה  את  הסבירה  שהיא  הדרך 

רושם  עשה  באמת  שזה  עדינה,  כך  וכל  אצילית  כך  וכל 
ענק. אהבת הארץ שלה, תכונה שכל כך מאפיינת את 

המאוויים שלה ביחס לארץ ישראל.

על הרב אלי ודינה נאמר ״עד שהתלמיד 
אוהב את הנלמד, הוא אוהב את 

המלמד״.
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צבי הורביץ

ולשמח,  להצחיק  אהב  מאוד  אבא 
הצחיק  זה  תמיד  לא  תמימים.  ילדים  בעיקר 

בזמן אמת.

אליי  בא  אבא  פסח,  בערב  הסופר  סגירת  לפני  דקות 
שכחנו  כי  שסוגרים,  לפני  מהר  לסופר  שאסע  בבהלה 

ואחרים  והמוכר  נשאר  לא  כבר  כשהגעתי  חלות.  לקנות 
הביטו בי בתימהון כששאלתי בדאגה אם בטוח שלא נשארו 
חלות. לקח קצת זמן עד שנפל האסימון וקלטתי את התרגיל.

תלמידות של אמא לפסנתר בוודאי לא ישכחו את הפעמים 
בהן יצא מחדר הלימוד שלו והתלונן שזה צריך להיות בפה 
דיאז או סי במול, מבלי שהבין בעצמו על מה הוא מדבר 

״פה דיאז! אני לא יכול ללמוד ככה, זה ממש צורם״.

יש גם את הילדים שנשארו בטראומה כשהוא 
ילדים  לאכול  אוהב  שהוא  להם  סיפר 

אבל  מלח.  עם  משקפיים  עם 
סולחים לו על זה.
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דינה הצופה אל אופק בלתי נראה באותו יום מופלא שהחל במנגינה והמשיך בטיול 
בגבעת התורמוסים ונגמר ברצח.

יום שישי, ערב שבת פקודי תשס״ג שמונה בבוקר, דינה, אמא שלי, מנסה לחטוף 
האפשרי  ברגע  שישי.  יום  משלוות  מתמוגגת  במיטה,  פינוק  דקות  כמה  עוד 
האחרון היא קופצת מהמיטה בזריזות, מתארגנת, לוקחת את תיק התווים ורצה 

לקונסרבטוריון. 

יום שישי בבוקר הוא זמן החזרות השבועי של התזמורת. היא מחישה את צעדיה 
הביתה  חוזר  שלי,  אבא  אלי,  החורף.  בסוף  פתאום  שמבצבצת  מהשמש  ונהנית 
מהתפילה בצעדים איטיים, נושם אוויר נקי. השלג של השבוע שעבר כבר נמס, 

ושמש ראשונה של סוף החורף עלתה במלוא הדרה. 

כשנכנס הספיק לראות את דינה יוצאת בחטף דרך דלת הזכוכית במטבח. הוא 
מכין לעצמו ארוחת בוקר קלה, וזמזום קליל עולה על שפתיו, יום טוב עומד בפתח 
ליד הקונסרבטוריון,  חונה  ויוצא מהבית.  לוקח את מפתחות האוטו  הוא מרגיש, 
מחכה שדינה תצא. הרדיו מזמזם שירים של פעם ואלי איתו, פותח חלונות ומחכה. 

הוא רואה אותה הרבה לפני שהיא מבחינה בו, יוצאת בצהלה תוך שיחה ערה עם 
חברותיה לתזמורת, מימינה אסתר הכנרית ומשמאלה מלי עם הויולה. הוא מביט 

בה ומרגיש את אותו גל של אהבה טהורה אל הנערה הגבוהה והאצילית שלו..

פתאום היא שמה לב לאוטו הירוק וקוראת, ״אלי״, ״בואי״ הוא משיב ״נוסעים״. היא 
נכנסת לאוטו ומבחינה מיד בניצוץ השובבי בעיניו, ובמצלמה המונחת על המושב 
שמנצלים  הראשונים  בפרחים  לטבול  בלי  לעבור  כזה  ליום  לתת  אסור  האחורי. 
את ראשית מרץ ומרשים לעצמם לצבוע את האדמה בסגול. עמק האלה, המקום 
יהודה המוצקים עם הרוך של השפלה, שכבות של היסטוריה  שבו נפגשים הרי 
נערמות זו על גבי זו מתחת לצלחות לווין ענקיות. אלי מדומם את המנוע ומשקיט 

את הפלאפון למרגלות גבעת התורמוסים. 

שלושים שנה עברו מאז אותו טיול פריחה בפסח בירושלים, שלושים שנה של חיבור 
מופלא, של צמיחה יחד, שלושים שנות אהבה שבונה ודאות, ודאות שמאפשרת 
אהבה, עכשיו אפשר להקשיב לשקט הזה יחד, להאזין לצלילי הטוהר ולשמוע את 
המוזיקה ההרמונית שהלכה והזדככה לאורך השנים, עכשיו אפשר להתמלא בה, 

לשאוף אותה אל הריאות ולחוש שמתקרבים לאקורד הסיום. 

בשקט הזה, במבטי העיניים של דינה הצופה אל אופק בלתי נראה, בבת הצחוק 
של אלי המדגדג את דינה, בתורמוס הבודד הניצב זקוף וראשו בשמים, בעננות 
המתקרבת מצפון ומאיימת להקדיר את השמים הצלולים, שקט שניבט משבע - 

עשרה התמונות שאלי צילם על סרט הצילום הקטוע שפותח בשבוע שאחרי. 

בשקט הזה נטמנו להן צווחות הזוועה. כמה שעות אחרי שצולמו התמונות האלו, 
בליל שבת נכנסו מחבלים לביתם ורצחו את אבא שלי ואת אמא שלי. כשיזמתי את 
״רוקמות אור״ ידעתי שארקום על המטפחת שאמא שלי חבשה באותו יום מופלא 
איום. מטפחת  ונגמר ברצח  והמשיך בטיול בגבעת התורמוסים  שהחל במנגינה 
בגווני כחול - ירוק - סגול שהיא אהבה, אותם בחרה לווילונות ולשמיכות של חדר 

ילדותי.

ערב שבת
בת שבע )הורביץ( סדן

שבתשבתות וחגים



381 380

רעות גור 
אצל משפחת הורביץ לא היה לחץ בימי שישי לפני שבת, עד שתיים עשרה בצהריים הם 
ועד  ואז בשתיים עשרה מסתערים  נשארו עם הפיג׳מה, כולם קוראים ספרים במיטות, 
שתיים גומרים להכין את השבת. הם ידעו להנות מהחיים, להנות מהפיג׳מה ולקרוא ספר, 

או לצאת לטיולים.

נדיה
הנתינה והקבלה של דינה היו בו זמנית, היא יכלה להגיד לנו משהו כמו ״אתם יודעים, זו 
הפעם הראשונה שהייתי נסבלת בבית ביום שישי אחר הצהריים בשבוע שעבר, כי לקראת 

הנסיעה )לביקור חולים( הכנתי את השבת מראש כבר בחמישי בערב״. 

שירה )זלבסקי( צרי 
זוכרת את החלות שהיו מכינים שם לפני שבת הרבה לפני שזה היה באופנה להכין חלות.

ואת ארוחות הערב הרבות שאכלתי שם. 

הרב משה הורביץ, אביו של אלי 
כל ערב שבת אלי הקפיד לצלצל לפני הדלקת נרות ולשאול איך אנחנו מרגישים. בערב 
לי משהו, שרק בדיעבד הבנתי את המשמעות  וסיפר  שבת שלפני הרצח הוא התקשר 
שלו, אלי אמר ״אבא, זה מאוד מוזר לי, זאת הפעם הראשונה בכל כך הרבה שנים שאין 
לנו אף אחד יחד אתנו בשבת. שולמית נסעה לאילת להיות יחד עם בנות שהיו איתה שם 
בשירות לאומי, )איתמר( הבן ה׳מאומץ׳ הוזמן למקום אחר. מוזר״. הבית שלהם תמיד היה 

מלא בשבתות. תמיד תמיד תמיד הבית היה מלא. 

שיר הודיה )סדן( דוכן, נכדה ראשונה
אחד הרגעים הקסומים ביותר אצל סבא וסבתא היה הרגע לאחר הדלקת נרות שבת. אני 
זוכרת את פניה המאירים של סבתא, יושבת בנינוחות על הספה, אוחזת את כוס הקפה 

ומקשיבה בעיניה המסוקרנות. היא התעניינה בכל דבר, קטן כגדול. 

תמר )וייס( אחיטוב
את הרב אלי אני זוכרת מדבר עם אבא שלי כל שבת אחרי התפילה של ערב שבת, בפיצול 

בין הרחוב שלכם לשלנו. הם ממש היו שמחים שם בשיחות הארוכות שלהם..

הרב אלי הורביץ
את  לשיר  שהתחלתי  ברגע  השבת׳,  ׳זמירות  תור  והגיע  לבד  שהיינו  הראשונה  בשבת 
הזמירות, אשתי פרצה בבכי. אשתי היא מוסיקאית, והיא אמרה לי: ״כל חיי חלמתי להתחתן 

עם חתן שאשיר איתו זמירות שבת, ואתה שר ומזמר כמו צפרדע צרוד״ ...
בילינו ביחד קרוב ל 1,500 שבתות ועדיין לא הדליקה ]נרות[ בזמן... 

בת שבע )הןרביץ( סדן, מתוך ״ואין יותר גבעול״
״דינה, זמן הדלקת נרות!״ קורא אלי בפעם השלישית ודופק על דלת המקלחת. דינה יוצאת 
בפנים סמוקות ובשיער רטוב, מתלבשת בזריזות ומדליקה את נרות השבת באיחור מסורתי. 

בתפילתה לאחר הדלקת הנרות היא מתפללת על ילדיה, חושבת על כל אחד ואחד... 

נסיכה,  של  בצעדים  ודינה,  המכפלה,  במערת  להתפלל  ירדו  והילדים  אלי  ריק,  הבית 
פוסעת למטבח, מכינה לעצמה ספל קפה ענקי, מתיישבת בפינת הספה ומתמסרת לרגעי 

השבת הראשונים, עת שוקעת השמש לאטה והמציאות מצטנפת במעטה של קדושה. 

בסיום התפילה הבית מתמלא. מתיישבים על הספות ועל הכורסאות, שרים בנחת ״שלום 
עליכם״, ומיד אחר כך פותחים בשירת ״אשת חיל מי ימצא״. קשה להחמיץ את זיק האהבה 
במילים ״ואת עלית על כולנה״ שאלי שר לדינה. מדברים מעט על חוויות השבוע, ובאטיות 
של שבת מתחילים לסעוד את סעודת השבת. אלי מקדש בעיניים עצומות, וכולם עומדים, 

מרוכזים במעמד. 

פוצח בזמירות  אלי  המרק.  אחרי  ומיד  כולם,  בין  מחולקת  אפתה  שדינה  החמה  החלה 
השולחן,  על  ונרדם  הראש  את  מוריד  צבי  הארוחה  בהמשך  אולם  איתו,  וכולם  שבת, 
שולמית פורשת לספה ונרדמת שם, נחמה כבר מחכה לחברותיה מהסניף שיבואו לקרוא 

לה לסיבוב, ובת שבע מתכנסת בספר המחכה לה בכורסה. 

חסרי  מהמתבגרים  עצבני  להדהוד  וזוכה  השבוע  פרשת  על  קצת  לדבר  מנסה  אלי 
הסבלנות, ודינה תוהה בקול איך יכול להיות שמה שכל כך עניין אותה בצעירותה נתקל 
ברחשי בוז מילדיה. הדרך היחידה לעורר שיחה ערה סביב שולחן השבת היא לדבר על 

ענייני אקטואליה או לחפש דעה פרובוקטיבית שתעורר את הילדים מתרדמתם. 

שלומית )אריאל( נהיר
את  )מקבלים  או בשבע  מתחילה בשש  שבת  הסעודה בערב  אינסופיות,  שבת  סעודות 

השבת מוקדם בשעון קיץ( והיא מתמשכת עד לכיוון חצות.

יושבים, משוחחים, דנים, מספרים סיפורים, מתפלספים על כל הנושאים שבעולם, כאשר 
כל דעה ועמדה מתקבלת בכבוד, ומקבלת גם תגובה הכוללת ציטוטים ומקורות מגוונים 

מכל הקשת הדתית והעולמית.

סעודות שבת אינסופיות בהן יושבים סביב השולחן אורחים רבים ומגוונים. השיחה סביב 
ופילוסופיה  עדין  מוסר  בין  ואקטואליה,  שבוע  פרשת  בין  ונעה  מגוונת  היא  גם  השולחן 
קטן.  עד  מגדול   - הסועדים  מן  אחד  לכל  אישית  התייחסות  תוך  והיסטוריה...  לספרות 

והכל בנעם וברוגע ועם חיוך רחב על השפתיים.

והאורחים, בשלב  הוא דינאמי, מתחיל בהרכב המשפחתי  הרכב המשתתפים בסעודות 
תלמידים.  גם  לעיתים  מצטרפים,  חברים  או  וחוזרים,  לחברים  הולכים  הילדים  מסוים 

בשיחה כולם שותפים, מגדול ועד קטן, מבן בית ועד אורח.

הייתה להם החכמה והאצילות להתמודד עם כל ילד בדרך מיוחדת, והעיקר לקבל ולכבד 
אותם כפי שהם ונדמה לי אפילו לצפות מהם שיסללו את דרכם לבד בצורה עצמאית.

הופתעתי שראיתי אצלם שהילדים יכולים להגיד דברים ולבטא דעות שונות משל ההורים 
והתגובות היו שונות ומתייחסות לכל אירוע. שם למדתי מה זה פלורליזם.

פעם אחת ביקרתי אצלם בבית באחד מימי ״חול המועד״ בהיותי חמשושית או שישיסטית. 
הייתי צריכה לחזור לביתי מקרית ארבע לנגב המערבי. אלי ודינה אמרו לי שהם במילא 
לי  הזכור  ככל  למשפחה.  להצטרף  אותי  והזמינו  לכיוון  לטיול  החג  את  לנצל  מתכוונים 
והמשיך  הטיול התחיל בבית חג״י בו לראשונה שמעתי את ברכת ״מציב גבול אלמנה״ 
בביקור במיתר אצל קרובת משפחה, אומנית, לא דתית. והמשיך אחר כך ב״ספונטניות״ 
)שבדיעבד אני חושבת שהייתה לא כל כך ספונטנית( עד לבית הוריי. טיול של חסד עטוף 

באהבת הארץ, התורה והעם.

שבתות וחגים

יום השבתערב שבת
שולמית )הורביץ( נחמן

הייתה לי שעת קסם קבועה עם אמא, כל שבת בבוקר אמא ואני היינו נפגשות לקפה ופריכיות 
או שוקו ועוגה, וזה היה הזמן שבו יכולתי לדבר איתה ממש על הכל. מהדברים הסתמיים 

שהעסיקו אותי, דברים של בנות, לעיניניים ברומו של עולם. זמן של רוגע וחיבור נעים. 

עדינה )ניימן( אונגר, אחיינית
חוץ מהטקס של הקפה של דבי אחרי הדלקת נרות )שוודאי זכור לכולם...(, בשבת בבוקר 
ערכנו שולחן. ערכנו למשפחה המצומצמת ולי הבת דודה. תוך שעה התווספו לסעודה 
עם  הכנסת  מבית  חזר  אלי  אמו,  עם  הגיע בחור  מתוכננים...  לא  אנשים   12 מ  למעלה 
משפחה שלמה של כשמונה נפשות, שפשוט באו לחברון בלי לתכנן איפה הם מתארחים 

וכמובן אלי הזמין אותם הביתה... 

נופת )הורביץ( נהוראי, אחייניתֿ
שוקו  עם דבי  לשתות  ישבתי  לשבת. בשבת בבוקר  ודבי  אלי  של  לבית  שהגעתי  זוכרת 
ודיברנו על החיים. זוכרת את הפעמים שהיינו באים אליכם לחופשות, את דבי מחממת 
את הרגליים לפני השינה. את הקול הרך שלה. זוכרת את השבת אחת לפני הרצח שהם 

היו אצלנו והיה מיוחד. כל אחד הרגיש שהיה לו רגע איתם.
דיברתי איתם על פוליטיקה באותה שבת ואני הייתי מלאת אידאולוגיה ובעניין של תנועת 
את  ״ניסיתי  אמר:  אלי  סמים..  על  שלי דיבר  ואחד האחים  על זה  איכשהו דיברנו  ׳כך׳. 

שניהם ו׳כך׳ זה יותר גרוע..״

ישראל זעירא
הקידוש של הרב אלי הרעיש את עולמי הצעיר, בקידוש הבנתי לראשונה מה זה באמת 
לקדש את יום השביעי, קידוש שבו אתה מרגיש לפתע איך השמים והארץ וכל הבריאה 

וכל האנשים מפסיקים את כל מלאכתם ומשהו אחר קורה במציאות.

א
הרבה שבתות הייתי אצל שולמית. וזכור לי ביותר הקידוש שהרב אלי היה עושה...זה היה 
קידוש שכמוה עוד לא ראיתי....כל מילה נאמרה בכוונה גדולה ולאט... בעניים עצומות....

הרבנית דינה הייתה אוהבת את הקצה הקשה של החלה. הרב אלי היה אוהב סלט ירקות 
שהוא הכין ואני כל כך אהבתי.... קצוץ קטן עם הרבה ירקות.

אמונה גנץ
הבית של משפחת הורביץ היה בית שקולט אליו הרבה אנשים. היה בו הרבה חום ואהבה 
עד היום אני כל הזמן מזכירה את סעודות השבת. הריח של החלות. בזמן שהרב אלי היה 
רגיל, זה היה מאוד מאוד  היו מתעופפים שם. זה לא היה משהו  עושה קידוש מלאכים 

מיוחד. הרגשנו את העוצמות.

הבית של הורביץ היה בית של הכנסת אורחים. בשבתות שלא אכלתי שם, הייתי מגיעה 
אחרי הסעודה בבוקר, היו מגיעות הרבה בנות מהשבט וחברות של נחמה. זה להיכנס 
הללו  הזיכרונות  בבית.  להרגיש  ממש  בפסנתר,  הנגינה  המקרר,  את  לפתוח  חופשי, 

מלווים אותי הרבה. 

שמעון אש
בשבת בצהריים, העונג שבת שלנו היה אצל הרב אלי בקרית ארבע. היינו חבורה של -20
30. היינו הולכים כל הדרך ממערת המכפלה עד לקרייה כדי לשבת בבית של הרב אלי 

ולשמוע פשוט תובנות חדשות על הפרשה. 

שמענו דברים מדהימים. זה לא היה דברי תורה, זו הייתה המהות של הפרשה. אתה לומד 
תורה  הכלי בעולמה של  תורה זה  יותר מאשר דברי  על הדברים מחדש.  להתבונן  איך 
של התבוננות מעמיקה שהרב אלי נטע בנו, וזה דווקא בא אחרי כל הארוחות שבת וכל 
הקריאות תורה עם כל הפרטים... ופתאום אתה קורא את הפרשה מחדש איתו. אתה מבין 

שיש פה עומק מדהים וצולל לתוכו, זה דבר חדש.

בת שבע )הןרביץ( סדן, מתוך ״ואין יותר גבעול״
מיד לאחר סעודת השבת מגיעים התלמידים לשיעור בפרשת השבוע. דינה מניחה על 
השולחן כוסות שתייה ועוגיות. אלי יושב בראש השולחן ועיניו עצומות. סביב השולחן שרים 
עשרות התלמידים שוב ושוב: ״נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה׳ לבי ובשרי ירננו אל אל 

חי. גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך״ 

אלי מסמן להם לחזור על השיר שוב. עשר דקות עוברות, ומילות השיר המתנגן מחלחלות 
אל תוך הלבבות. 

ר׳ אליצור אריאל
שדינה  עד  מחכה  היה  אלי  הרב  שלהם,  בבית  לשיעורים  בשבתות  מגיעים  כשהיינו 

התיישבה במטבח עם הכוס תה ליד החלון המחבר בין המטבח לסלון.

מידי פעם תר אחרי מבטיה של דינה בעיניו  אלי  רואים את הרב  היינו  במהלך השיעור 
כדי לקבל את הסכמתה לדבר מה שהוא מספר או כדי להיעזר בה שתזכיר לו דבר מה. 
נוכחים  ואנחנו  בינהם  מדברים  הם  שלהם,  לזוגיות  מפריעים  שאנחנו  הרגשנו  לפעמים 

סתטיים בשיעור.

יאיר קליין
ישראל  עם  שרוב  בשעות  בצהריים,  בשבת  והמתוקים  העמוקים  השיעורים  זה  אלי  ר׳ 
מקיים שינה בשבת תענוג, צללנו עם ר׳ אלי לאבות ולאימהות, יצאנו ביחד עם עם ישראל 

ממצרים ועם בלעם באנו לקלל ויצאנו מברכים. 

אהובה צוקרמן
כל שבוע בעלי היה שומע את השיעורי פרשת שבוע של הרב אלי ואחר כך היה מסתובב 
עוד קצת כדי לעכל אותם והיה מגיע לסעודה שלישית וחוזר עליהם איתי. זה היה לפתוח 

עומק אחר בתורה גודל אחר

קומונרית ״אריאל״ קרית ארבע
ושאלתי את דינה לכמה  אני זוכרת שפעם אחת ערכתי את השולחן לסעודה שלישית 
אורחים לערוך את השולחן? אז דינה אמרה ״לא יודעת, תשימו עוד כמה צלחות שאולי 

זאתי תבוא והוא והיא תבוא״. 

אמונה כץ
אצלם בבית,כל סעודה שלישית למדו שמירת הלשון. גם אנחנו אימצנו את המנהג. 

מיתר )הורביץ( ניר, אחיינית
כשהייתי קטנה אלי ודבי באו להורים שלי לשבת וסיפרתי לדבי שאני אוהבת לשיר ואז היא 

סיפרה לי שכשהיא לבד באוטו, היא פותחת חלונות ושרה בקולי קולות

שבת



382

חגים

קדושת זמן

שבתות וחגים

הרב אלי הורביץ
מתוך שיעור לחנוכה תשס״ג - שלושה חודשים לפני הרצח

״קדושת זמן״ זה לא דבר קטן ולא זכר למאורעות האדם, לא איזה פעולה פסיכולוגית סוציולגית ולא פעולת גיבוש לאומי, 
אלא זו מציאות והווית חיים שיונקת ממקור הקודש. זו קדושה הקיימת כל השנה בסתר ופורצת ועולה במועדי הקודש ואנו 

מסוגלים להתרומם איתה.

זה כמו אלו בים שיודעים להתנשא עם גלשן על גבי הגלים, רוב הפעמים הם נופלים, אבל כשמצליחים זה נורא יפה. 
לא ניסיתי את זה אף פעם, נדמה לי שאם הייתי קונה גלשן ויוצא לגלים הגבוהים, הייתי מתרסק מתחת לגל והייתי מחזיר 
את הגלשן לחנות בטענה שמכרו לי גלשן דפוק, והיו משיבים לי ש״אין בעיה עם הגלשן, פשוט שכחת את ספר ההוראות״ 

הגל הוא שם, אבל צריך לדעת איך מתרוממים ונישאים על הגל.

הגל הגועש, הבוקע אור וקדושה - הוא קיים, בית דין של ישראל מקדשים את הזמנים, השאלה אם אנו יודעים איך לעלות 
על הגל, איך למצות ולהתמלא בזמן הזה, איך להיות ולצאת מהזמן הזה שונים ממה שנכנסנו אליו, מוארים יותר, מחוזקים 

יותר, קדושים וטהורים יותר.

כל זה תלוי בלימוד ספר ההוראות – המצוות של הזמן, התפילות, המנהגים, הכוונות. התנשאות על כנפי הגל או התרסקות 
– זה תלוי בנו. במועדי הקודש נוצרים מעין בקיעים במסווה של המציאות היומיומית ונפתחים מעין חלונות שדרכם ניתן 
להציץ בתוכן הפנימי המאיר בתוך המציאות, לראות אותו ולהיפגש עמו, וככל שמעמיקים בקדושת הזמן ועניינו אנחנו זוכים 

יותר לקלוט משהו ולהתחיות ממנו.

גם ללא כל פעולה מצד האדם מתחדשים בעולם אותם זרמים רוחניים של קדושה ופועלים על האדם באשר הוא, אך ערך 
גדול יש לכך שהאדם מודע להם ומכיר אותם. כאשר האדם משכיל להבין מה טמון בקדושת הזמן איתה הוא הולך להיפגש, 
כאשר הוא מקיים מתוך כך את מצוות החג ומכוון במצוות ובתפילות - הצלחתו הרוחנית גדולה יותר, הוא מסוגל לספוג אל 

תוכו את קדושת הזמן ולהתמלא ממנה לאין ערוך יותר מאדם אשר איננו מודע אליה. 

כל אדם לפי ערכו ומידת מוכנותו יספוג אל תוכו את הארות הקודש, והן ימלאו את לבו וישאירו בו את רישומן, לא רק לשעתן 
אלא אף לכל השנה כולה. 

העיסוק שלנו בתכני הזמן איננו עיסוק אינטלקטואלי הנובע מסקרנות ורצון להבין את המסר המועבר אלינו. זהו עיסוק 
בתוכן חי, באמת של חיינו. 
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ראש השנה 
דינה הורביץ

מתוך מכתב לבת שבע 

ראש השנה, יום הדין, יום שהספרים נפתחים ונכתב דינו של כל אדם ואדם כמעביר עדרו 
תחת שבטו. כך ה׳ מונה ומעביר ומחשב דינו של כל חי. לכאורה זה יום של תפילת תשובה 

רצינית מאוד ווידוי על כל מעשינו וחשבון נפש על כל חטאינו.

אנחנו רואים שלא כך בדיוק קבעו חז״ל את התפילה. אם תעברי בשמונה עשרה של ראש 
השנה, תראי שהוא כולו תפילה של רוממות על הכלל, על העולם, בלי רשע, ומלכות ה׳ 
תמלוך בכל וכל הרשעה מהר תחלוף. הכל הכל כללי, בלי שום זכר למעשינו הפרטיים 

ולעוונותינו הרבים.

ההסבר הוא שההכנה לתשובה של כל אחד ואחד, זה על ידי שקודם כל נבין שאנחנו חלק 
מכלל, מעם כזה קדוש ומיוחד ומציבור כזה נפלא ונבחר. על ידי שנבין מי אנחנו באמת 
ומאיפה באנו )מאברהם, יצחק ויעקב החסידים( ושכולנו צדיקים ומוכשרים להיות טובים, 
אפילו אנשים שנדמה לנו שהם מושחתים – שורשם טוב וצדיק ״ואיש את רעת רעהו אל 
תחשבו בלבבכם״ כי כולנו טובים ומסוגלים להיות טובים, כי כך נבראנו. רק אחרי שנבין 

את זה, נוכל לפנות כל אחד ואחד לחייו הפרטיים ולבקש רחמים על עצמו.

אני מברכת אותך בת שבע שתמשיכי לחשוב מחשבות טובות ושבתפילות ראש השנה 
תחשבי על כל מי שאת מכירה ושיכתבו לחיים טובים, שהחולים יתרפאו, והעצובים יהיו 

שמחים, המסכנים מאושרים וכל רע יעבור מהעולם ורק אמת ושמחה ישארו.

תמשיכי בדרכך של התחשבות באחרים ושאכפת לך מאחרים וברצונך לעזור איפה שאת 
יכולה. תמשיכי לעודד ולתת כח לאחרים, כפי שכל זה בא לידי ביטוי במכתב שלך אלי, שבו 
ניסית לעזור לי ולעודד אותי ולחזק אותי ובכל הצלחת!!! בגלל שאת קשורה אלי ורגישה 
לאיך שאני מרגישה, ואכפת לך. כך תמשיכי בדרכים האלו לנו – משפחתך, לחברותייך 

ובעזרת השם לכל עמנו. שנה טובה לך!!! תכתבי ותחתמי בספר החיים!

באהבה רבה

אמא

שבתות וחגים

ערב ראש השנה תשס״א

בתוך קלחת ההכנות הגשמיות והרוחניות
בתוך סערת הרוחות

תסבוכת הנפשות
ערבובית הקטן והגדול

הנשגב והשפל

ומתוך צפיה אדירה ליום האיסוף

רחמנא ניצלן מפיזור הנפש

השופר המקבץ את המחשבות והרגשות

המכנס את התפילות והגעגועים

בתוך כל אלה, מצאתי בי נקודה קלילה 

צפה ועולה, פורחת ומעופפת, של אהבה פשוטה.

לא מסובכת. לא מורכבת. לא כבדה ולא מזוייפת.

פשוט להגיד - ב״טבעיות״ - אני משוגע עליך.

למה? ככה. פשוט אין. זהו..

                כתיבה וחתימה טובה

                       אני

ראש השנה

בראש השנה, אנחנו נכנסים לקדושת זמן מאוד מיוחדת, יום הדין שבו ״מלך יושב על כסא 
דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו״, ״בראש השנה יכתבון, וביום צום כפור יחתמון״ 

כבר מראש חודש אלול אנו מאחלים איש לרעהו ״כתיבה וחתימה טובה״.

כאשר אנחנו נכנסים לתוך קדושת ׳הכתיבה והחתימה׳ הנוראה של ״ונתנה תוקף קדושת 
היום כי הוא נורא ואיום... מי יחיה ומי ימות״, צריך לדעת שזה באמת נורא ואיום. אימת 
הדין קיימת אצלנו, אבל כשאנו רוצים להיפגש עם עניינו של ראש השנה אנחנו מוצאים 
שיש שני צדדים שלכאורה סותרים זה את זה, מצד אחד פחד גדול מפני יום הדין, ומצד 

שני שמחה גדולה, הרגשת ביטחון גדולה. 

בנוהג שבעולם, אדם שעומד לדין, אדם העומד למשפט שחורץ את גורלו לכאן או לכאן – 
האם הוא יכול להכניס אוכל לפיו?! אדם במצב נפשי כזה יכול להסתפר ולהתגלח?! לשים 
לב ללבוש?! זה אינו שייך כלל! אדם כזה נראה בדרך כלל סחוט ומפוחד, כולו חיל ורעדה. 
על אחת כמה וכמה, לכאורה, כך צריך להיות כאשר עומד האדם לדין לפני מלכו של עולם. 

אבל ישראל אינם כן, לא רק שאיננו מתענים בראש השנה, איננו נופלים על פנינו ואיננו 
מתגלחים,  לבנים,  בגדים  לובשים  אנו  אלא  תמרורים,  בבכי  ותחנונים  תפילות  אומרים 

אוכלים ושותים ושמחים.

על מה השמחה? והרי יום זה הוא יום דין, ״ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום״, 
והדין הוא אמיתי וממשי, ״מי יחיה ומי ימות״ כפשוטו. 

אומרים חז״ל שטעם הדבר הוא ״לפי שיודעין שהקב״ה יעשה להם נס״. אבל יש להבין מהו 
אנו  באמת  וכי  השנה?  מתים במהלך  אדם  בני  אין  וכי  בטוחים?  אנו  נס  באיזה  הביטחון? 
בטוחים מה יעלה בגורלנו הפרטי? אומנם ״תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה״, 

אבל גם לאחר תשובה, תפילה וצדקה, אין ביטחון שלאדם הפרטי לא יארע כל רע.

יודע שהוא עומד לדין אמיתי, בו כל חייו, מעשיו  כאשר האדם מגיע לראש השנה, והוא 
ומחשבותיו עומדים לדין לפני רבונו של עולם, ובמציאות הזאת שום ביטחון דמיוני וחיצוני 
לא יציל אותו – במצב זה הולכים מתערערים ומתמסמסים בקרבו כל התומכים הדמיוניים 

וכל המשענות הרצוצות שבנה לעצמו; כל ״ביטוחי החיים״ נשמטים ונופלים. 

זו מציאות מפחידה מאוד, כיוון שנשמטת הקרקע היציבה עליה עמד האדם קודם לכן. היה 
לו ביטחון בדברים ממשיים, שהוא רואה וחש אותם, שהם תלויים בו או בגורמים אנושיים 
שהוא סומך עליהם; עתה כל אלו אינם קיימים. הוא מתוודע אל האמת שכל אלו אינם 

נותנים לו ביטחון אמיתי, שכל אלו אינם קרקע יציבה כלל וכלל. 

נותנת את טעם  היא אשר  הזו,  והעמוקה  המציאות בה האדם מתוודע אל האמת הפנימית 
החיים. אין תחושה בריאה מזו, היא אשר מפילה את כל המחיצות, היא משחררת אותנו מכל 
כבלי הדמיון שבהם אנו נתונים במשך השנה כולה, ומחברת את חייו למקורם האמיתי, האלוקי.

אם נכנסים לפני ולפנים ליום הקדוש, בלא רעדה, בלא מאיסת ענייני העולם הזה – אנו 
בונים חלילה את התוכן העיקרי של היום כפסל ומסיכה. זה מסוכן מאוד.

כאשר מתגלה מה הם החיים האמיתיים, לאיזו אמת אלוקית אידיאלית, טהורה ואצילית 
הם שייכים, מתבררת ומתגלה ממילא כל המציאות השקרית של חיינו. כל אותם מחשבות, 
מתגלים   – אלוקית  אמת  לאותה  אלוקי,  אור  לאותו  בניגוד  העומדים  ומעשים  דיבורים 
כמציאות שקרית, כמיעוט של חיים, כמציאות המהווה חציצה המונעת את האור האלוקי 

מלחדור אל חיינו ולהאיר אותם.

בראש השנה אין וידוי, כי ביום הזה לא עוסקים ב״חשבונות״ אלא בשורשי החשבון שהם 
למעלה מן החשבון. אנו עומדים ב׳יומא אריכתא׳ הזה, ואנחנו נפגשים וסופגים אל תוכנו 
את התוכן האלוקי שעומד ביסוד כל ההויה כולה, יום שכל כולו התעלות ורוממות, ואנחנו 

מלאי עונג ושמחה. – אם כן, למה שלא נאמר הלל?!

מופיע בה  לא  שעדיין  המסובכת  העולם  הויית  כל  עם  הזה  ביום  נפגשים  שאנחנו  אלא 
האמת האלוקית. ״אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים ומתים פתוחין לפניו, וישראל 

אומרים שירה?!״.

מצד אחד פחד גדול מפני יום הדין, ומצד שני שמחה גדולה
הרב אלי הורביץ 

חלקי שיעור מתוך ״יום הדין״

האדם  של  וליבו  עבירה  גוררת  שעבירה  כיוון  לאדם,  התשובה  היא  קשה  השנה,  כל 
חוזר בתשובה. ואינו  ובטימטום שבעבירה  ואינו חש בזוהמה, בכיעור  ניסתם,  מיטמטם, 
לנצל  אדירה שצריך  והזדמנות  שיש בהם התעלות גדולה  ימים  הם  ימי תשובה  עשרת 

אותה, צריך לספוג אותה אל תוכנו.

בימים אלו בהם אנו נהיים בריה חדשה, הטריות, הרענות הנשמתית, התמימות הילדותית 
שבנשמתנו יוצאות אל הפועל. זו המשמעות שבעשרה ימים אלו ד׳ קרוב אלינו, בימים אלו 
אנו חיים בכל תוקף ההערות של נשמתנו, ויש בנו היכולת לדחות את יצר הרע ולנצחו, 

איננו עוד כאנוסים על חטאינו, וממילא בא אלינו במשפט, במידת הדין העליונה.

בראש השנה אין אנו מתוודים, אין אנו חוזרים בתשובה שלמה על חטאינו, אבל ביום זה 
המציאות,  שורשי  אל  מתנשאים  אנו  מאהבה,  לתשובה  התשובה,  לשורש  מתעלים  אנו 
לידי  המביאה  ׳התורה  זו  התהליך,  של  ראשיתו  זוהי  אבל  ההויה.  נשמת  את  וחושפים 
זהירות׳. מתוך האור לו אנו זוכים בראש השנה מתחיל סדר של עבודה עד שאנו זוכים 

להינשא אל מדרגת קודש הקדשים, ביום הכיפורים.
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שבתות וחגים

בס״ד, ערב ראש השנה תשנ״ג

לנחמה היקרה,

אנו עומדים בפני יום הדין – יום שנפתחים שלושה ספרים ונכתבים לחיים טובים וארוכים 
או חס וחלילה, חס וחלילה להיפך, ולכאורה הזמן עכשיו הוא רציני וקודר, ופלא בעיני )וגם 
בעינייך בע״ה, מתי שתפללי במחזור החדש שלך( להתבונן ולראות שתפילות ראש השנה 

הם לא בנושא רחמים, בקשות פרטיות ווידוי )שהוא העיקר במצוות התשובה(.

אם תפתחי את המחזור, תראי שאנו מתפללים ל״כל הרשעה כולה כעשן תכלה״, ״צדיקים 
יראו וישמחו וישרים יעלוזו״ – תפילות לאושר כללי, חיסול הרשעה, שיבנה ירושלים ובית 

המקדש, ששופרו של משיח ישמע.

לכאורה, יש כאן שאלה עצומה?! אם הקב״ה מתקרב אלינו לעשרה ימים ונותן לנו זמן כה 
קצר לחזור בתשובה ולשפר את עצמנו )תפילה, תשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה(, 

איך זה ששני ימים הולכים לאיבוד בלי וידוי ובקשת רחמים?! שניים מתוך עשרה!!

אלא, כידוע לך )את אומרת לי את זה( יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה.

תשובה מיראה – האדם חוטא כי הוא נכנע ליצר וחושב יותר מדי על עצמו, והוא חוזר 
בתשובה כי פתאום הוא מפחד מעונש – גם זה מתוך שהוא חושב על עצמו!

תשובה מאהבה – האדם אכן חטא כי הוא חשב על עצמו ונכנע ליצרו, אבל הוא חוזר 
רוצה  ״אני לא   – מן הרגשה  ״כזה״ – מתעוררת  נגעל מעצמו  הוא  כי פתאום  בתשובה 

להיות כזאת! זה לא אני! אני שייכת לדבר אחר!!״

ומתוך כך, אדם משפר את עצמו, רווחתו, הנאתו, או עונשו. ולא בגלל שהוא חושב על 
יותר  וזה שינוי עוד  האידיאל הרצוי, והוא משתנה על מנת להתאים את עצמו לרצון ה׳. 

גדול ומהפך פנימי אדיר.

ולכן בא לנו ראש השנה, שתפילותיו הם כה כלליים – מלא בשאיפות שלנו של טוב העולם, 
שמחה, אושר, ירושלים, המקדש, הגאולה – בשביל שנתרומם ונדע לאן לשאוף, עם מה 
להזדהות, במה לרצות. ונתאים את עצמנו לדברים נעלים אלו, ומתוך כך נוציא את עצמנו 

מתוך ה״בוץ״ של היצר ונרצה להיות ״כאלה״.

זוהי תשובה מאהבה, העדיפה באמת על תשובה מיראה שהיא אך ורק פחד מפני עונש 
וייסורים )גם לזה יש מקום נכבד, אלא שתשובה מאהבה עדיפה(. ולכן ראש השנה הוא 

יום כללי ולא כלולים בו נפילות פרטיות, ובקשות, ווידוי.

ולפי מה שאני רואה בך, את באמת שייכת   – לי רק לאחל לך שתזכי לזה  ולכן, נשאר 
לדברים אלה בגדלות, רחבות האופי וכוח הרצון שבך.

יהי רצון שתהיה לך שנה טובה וברוכה ופוריה!!

בהרבה הרבה אהבה,

אמא

דינה הורביץ
מכתב לנחמה 

איך זה ששני ימים הולכים לאיבוד בלי וידוי ובקשת רחמים?! 

ראש השנה

בס״ד, ערב ראש השנה תשנ״ג

לצבי היקר,

אנו עומדים בפתח יום הזיכרון )כינוי לראש השנה( יום שבו ה׳ זוכר את כל מעשינו הטובים 
והרעים ועורך את החשבון לחיים טובים וארוכים בע״ה או חס וחלילה חס וחלילה להיפך.

לא אלאה אותך בדברים כי אני יודעת שאתה לא כל כך אוהב לקרוא ודברי תורה בפרט, 
ואין צורך להרבות במילים בשביל  יודעת שיש לך תפיסה מהירה וחדה  וגם בגלל שאני 

שתבין עניין.

השאלה היא, יום הזיכרון למי? מצד אחד, ברור, כפי שאמרנו, יום זיכרון לה׳ כי הוא זוכר 
הכל ומונה וסופר וכו׳, אבל מצד שני, זהו יום שמסוגל להפעיל הזיכרון שלנו – יום הזיכרון 
לנו. שאנו נזכור מי בעצם אנחנו, מה בעצם יעודנו, מהו שורשנו, למי ולמה אנו שייכים את 

עצמנו, עם מי ועם מה אנו מזדהים, ..ובקיצור, לזכור מהו רצוננו בכלל.

ובגלל שאותך אני מכירה כבן אדם שיודע טוב טוב טוב מה בדיוק הוא רוצה – כח רצון 
חזק יש לך; וגם אני מכירה אותך כאדם שיש לו את הזיכרון הכי מפותח שראיתי אי פעם 
או  לפני שנתיים  ביום זה  חולצה שהתקלקלה  נזכרת באיזה  עוד  לפני כמה דקות  )רק 

משהו כזה..(

בגלל כל זה אני מרשה לעצמי )רגע – גם בגלל שאני אמא שלך על אף הכל!( לאחל לך 
שביומיים אלו תמשיך בעבודתך הנפלאה ובהתקדמות והתפתחות מתמדת, שתאמץ את 

כל כח הרצון שבך וכל יכולת הזיכרון הנפלא בך לטובה, אמן!

יהי רצון שתהיה לך שנה טובה ופוריה ומוצלחת.

בהרבה הרבה אהבה,

אמא

השאלה היא, יום הזיכרון למי?

דינה הורביץ, אמא
מכתב לצבי מאמא לקראת ראש השנה רות בן פנחס

יש תמונה אחת שהיא מאוד מאוד חזקה בלב שלי, זה מהימים הנוראים. בשורה 
לפני או בשורה אחרי ]בישיבת ״ניר״ קרית ארבע[, דינה עומדת ומצד אחד אמה 
של דינה )שדינה כל הזמן עזרה לה עם סידור באנגלית לעקוב אחר התקדמות 
יפות,  דבוקות,  בולטת.  שהכי  התמונה  זאת  שלה.  הבנות  שני  ומצד  התפילה( 
נישאות. כל העמידה שלהן היא עמידה של תפילה וזה כל כך יפה ותמיד הייתי 

מסתכלת על היופי הזה. אין לי מילים אפילו לבטא את זה.

דינה עומדת בתפילה ומצד אחד אמה ומצד שני הבנות 
שלה. דבוקות, יפות, נישאות. 
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אלישבע בלום
שלהם  לדירה  הכיתה  כל  את  הזמינה  דינה  המורה  כיפור  יום  לפני  שבועות  כמה 

ל׳הפתעה מוסיקלית׳. 

ישבנו בסלון ובלי דיבורים מקדימים דינה הדליקה את ״ונתנה תוקף״ בביצוע חזני מרטיט. 
יראה  תחושת  לנו  להעביר  הצליחה  היא  המוסיקה.  עם  ונעה  התרגשה  דינה  המורה 
והתרוממות.. ואהבה. תמיד אהבה. היא חיה כל רגע כזה בשיא העוצמה, עדינות ואהבה. 

יעל מאן
התארחתי אצלם יחד עם נעמה )טאוב( אזר ביום הכיפורים ופעם בסוכה עם דברי התורה 
המתוקים. האוירה המשפחתית שנשמרה גם כשהבית היה מלא בבחורי ישיבה, ואורחים 
רבים. תפס אותי במיוחד הקשר הטוב והקרוב שלהם עם ילדיהם והחברים של הילדים, 

גם אני קיבלתי התייחסות אישית, התעניינות, מבט מאיר ומזמין.

מיד כשמסתיים ראש השנה, ועם ישראל חוזר אל ימות החול ואל עולמות החומר ומנסה 
ואומרות  העולם  אומות  מתקוממות  עצמם,  החיים  תוך  אל  הגדול  האור  את  להמשיך 
לישראל: ״עם ראש השנה אין לנו בעיה, גם אנחנו משתוקקים למציאות אלוקית ויש לנו 
שאיפות קדושות, אבל החיים עצמם לא שייכים לזה! עלינו אי אפשר לעבוד, אנחנו מכירים 
את זה; אנחנו גם שייכים לחיי הרוח ומחפשים קשר לאלוקים, אך אנחנו יודעים שחיי אנוש 
קרוץ חומר, עם רמ״ח איברים ושס״ה גידים ועם חיים של ארץ ומדינה - אינם שייכים אל 

השאיפות הרוחניות הללו״. 

יוסיפו על כך הנוצרים ויטענו: ״גם אנו באים פעם בשבוע אל הכומר לווידוי. אך מעשים אלו 
אינם מטהרים את האדם באמת, הם לא מחברים את החיים אל שאיפות טהורות ואציליות. 

לפני הווידוי ואחריו ניתן לרצוח, לנאוף ולגזול, והווידוי בא רק כדי לנקות את המצפון״. 

אם כן, אומרים שרי אומות העולם: ״רבונו של עולם, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי 
עבודה זרה, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים, מפני 

מה אלו יורדים לגיהנום ואלו אינן יורדים לגיהנום?״

בימי הדין אנו נמצאים בתוך ׳מעבדה אלוקית׳. בחודש אלול, כהכנה לראש השנה, אנו 
בראש  הקב״ה.  לבין  בינינו  המפרידות  החציצות  את  מעלינו  ומסירים  בתשובה  חוזרים 
השנה עצמו, אנו נשטפים באורה האלוקית, דעתנו מתרוממת ומתרחבת, ואנו ממליכים 

את הקב״ה על כל העולם. 

מתוך כך, בשבעת ימי החולין שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מתעורר בנו הרצון לרומם 
את החיים אל האמת אותה השגנו בראש השנה; אמנם בכל יום בשנה אדם צריך לעשות 
חשבון נפש, אבל בשבעת הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה טבעי לנו, לברר בתוך 

חיינו שהאידיאל האלוקי והחיים, השאיפה והמעשה, הדעת והרצון - אחד הם.

עד יום הכיפורים הקטרוג של יצר הרע ואומות העולם קיים, אבל ביום הכיפורים מתברר 
החשבון עד תומו, מתבררת תכונת החיים המיוחדת לישראל, להמשיך את הקדושה אל 
תוך החיים עצמם. ביום הזה מתברר שהחטאים חיצוניים לנו, ובאמת ״כולך יפה רעיתי 

ומום אין בך״, ״מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך״.

כאשר הדעת העליונה והרצון האדיר מביאים את האדם למצב בו ״חושי הבשר הולכים 
בתאוות  החיים,  ונטיות  בחושים  ממש,  בבשר  מופיעה  קודש  ברית  כאשר  ומתעדנים״, 

וביצרים – אין עוד מקום לשטן לקטרג.

ביום הכיפורים אנו שובתים, מתעלים מעל צורכי העולם, ומשתייכים במשהו אל הנצח, אל 
קדושת משה רבנו ש״לחם לא אכל ומים לא שתה״, ופרש מן האשה. אנו הווים, ולו לרגע 
אחד, משהו מהדבקות האלקית הזו, המבררת עומק החיבור של כל חיינו אל הקדושה 

האלוקית האין סופית.

בראש השנה אנו מבררים את קדושת היום בסדרה של שלושים פסוקים מלכויות, זיכרונות 
ושופרות, ואילו ביום הכיפורים ישנו משפט אחד קצר אותו אנו אומרים בקריאת שמע, המקפל 
יודעים  ועד״. כל השנה אנו  בתוכו את כל קדושת היום - ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
בסתר הלב ש״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״, אבל ביום הכיפורים אנו הווים את האמת 
הזאת. לכן, ביום זה אנו יכולים לקרוא ולומר בקול רם: ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים הינה יסוד התשובה והכפרה לכלל ישראל, עיני כל 
ישראל נשואות אל הכהן בעבודה זו. עבודת הכהן היא עבודה פנימית, הדורשת ריכוז כל 
הכוחות בעניינו של היום. כל סדר העבודה צריך להיות בשיא טהרתו ללא כל מעשה ולו 

קטן ביותר שאינו שייך אל הקודש בשיא רוממותו. 

מה עניינו המיוחד של יום הכיפורים שהוא כולו לה׳? מדוע ביום זה מסתתמות טענותיו של השטן? 

הרב אלי הורביץ 
חלקי שיעור מתוך ״שבת שבתון״

למרות שאיננו כהנים גדולים. כל אחד מאיתנו שייך במשהו ביום הכיפורים למדרגת הכהן 
הגדול. בעבודתנו בתפילה עלינו להתרומם למדרגה בה איננו חפצים רק בטהרה הפרטית 

שלנו, אלא בעבודות האלוקית שתמלא את העולם בטוב אלוקי שיופיע בכלליות האומה.

תוכו  אל  ולספוג  להתעלות  בקודש,  ועבודתו  התאמצותו  לפי  הזה,  ביום  זוכה  אחד  כל 
מקדושת הזמן. הכוונות שלנו בתפילה, החיבור שלנו ל״מעבדה הרוחנית״ שהכהן הגדול 
עומד במרכזה, והווידוי הפועל עלינו פעולה של טהרה והתנתקות מן החטא – כל אלה 

יחד פועלים עלינו פעולה ממשית שיש לה תוצאות חיים לכל השנה כולה. 

רוממות החיים וטהרת החיים שאליהן אנו משתייכים ביום הזה, מטביעים בנו את רישומם, 
והם מהווים יסוד לכל עבודתנו הרוחנית כל השנה, אבל כדי להיות שייכים אל קדושת יום 

הכיפורים ואל טהרת יום הכיפורים, ישנו תנאי מקדים והוא ״עד שירצה את חברו״. 

קדושת היום איננה קדושה פרטית, אלא כלל ישראל הוא הנכנס עם הכהן הגדול אל 
הקודש פנימה, ומתוך כך נמשכת הטהרה גם אל כל יחיד ויחיד. מי שאינו שייך אל קדושת 
הציבור, מי שקיימים אצלו פגמים ב׳בין אדם לחבירו׳ שלו ביחס לחבר, בעין הטובה לאישה, 

לשכן, לילדים, להורים – אין ליום הכיפורים על מה לחול, הוא אינו שייך לקדושת היום.

״סליחה״ עד שהחבר  אין הכוונה לפעולה טכנית של אמירת   - ״עד שירצה את חברו״ 
יאמר ״סלחתי״, אלא שאם האדם פגע בחברו, או שנוצר מתח כלשהו ביניהם, יש להרבות 
אהבה עד כדי כך שאותו פגם שהיה ביניהם יעלם ולא יזכר עוד, הגברת שטף האהבה היא 

שמשכיחה את הפגיעה והעלבון, זו אמירת הסליחה הגדולה ביותר. 

עתה כבר אין זה משנה אם בפועל יאמר סליחה, זהו איננו הדבר העיקרי. 

עם  נפגשים  אנו  השנה  בראש  השנה.  מראש  יותר  עליונה  הכיפורים  יום  של  מדרגתו 
הכיפורים  ביום  אבל  העולם.  ביסוד  שעומדת  האלוקית  האמת  עם  האלוקית,  המלכות 

האמת הזו חודרת עד לחיי האדם היחיד, ומתברר שהאדם שייך בחייו אל הטוב האלוקי. 

אבל אדם שיש לו עין רעה על הזולת, ומזלזל בחבריו, באשתו ובמשפחתו, ואינו רואה את 
הטוב הזה ואינו מחשיב אותו – הוא מחוץ לקדושת היום! אדם כזה - הקדושה האלוקית 
אינה חודרת אל חייו ואינה מטהרת אותו! על כן, השער להיכנס אל קדושת היום הוא ״עד 

שירצה את חברו״, עד שיראה את הטוב שבו. 

יום כיפור

שבתות וחגים

ֱאֶמת ַמה 

ּנְֶהּדָר 

ָהיָה ּכֵֹהן 

ּגָדֹול 

ְּבֵצאתֹו 

ִמֵּבית ָקדְֵׁשי 

ַהָּקדִָׁשים 

 

יום כיפור
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הערה מכל נדרי. משתחררים מכל הנדרים, כל אותם חובות ואיסורים שקיבלנו על עצמנו, 
גם בצדק גמור, לזרוזי נפשיא, בגלל חולשות וכשלונות ותגרת היצר וצוק העיתים.

ובליל יום הכיפורים מתנקים מכל אלה ונשארים רק בחובות התורה, דאורייתא ודרבנן, וזוהי 
חירות עילאית – כל חובות המעשה, הדיבור והמחשבה, הקלים והחמורים, הקלים לקיים 
והעולים ביגיעה נוראה – הכל, הכל, זוהי עצם החירות, עצם יכולת העפיפה וההתרוממות 

בלי סוף. ועפים, ועולים, ומטהרים, ואין מעצור ומעכב. והכל זה אור פני מלך עליון. 

ומהגובה הזה יש קצת רמז לעומק הרוע בחטא, או על כל פנים, אי יכולת ידיעתנו בזה, וכן 
הקושי לרדת לנבכי הנפש הרגילים שלנו, וכל שכן לצפות לעתיד. והווידוי הוא עמל אדיר 
שבאמת כולל את כל חלקי התשובה וכולל גם את דרכי הקבלות החדשות, המתחדשות, 

וגם תפילה לסיוע מגבוה.

תורה  בתלמוד  להתמיד  רבינו  ודברי  מתבררות,  וטהרתה  הלשון  חובות  הזה  ומהגובה 
מס  לה  שחייבים  קלילה  כהדרכה  לא  ומתחזקים,  מתבררים  סוף  בלי  הלשון  ושמירת 

שפתיים, אלא כבניין עיקר האדם.

ומהגובה הזה באה חובת שקידת התורה בלי לאות ובלי אמתלות. ואם הגר״א היה סופר את 
רגעי הבטלה והיו עולים לו לשלוש שעות משך שנה, ואני סופר את רגעי הלימוד ומספרם 

מועט ודל, מה בכך. השאיפה היא העיקר. והאמת וההתמדה. לא ליפול, לא להתייאש.
...

ועיקר העיקרים, מגובה אור פני מלך – ריכוז המחשבה. רחמנא ניצלן מפיזור הנפש. אחת 
ובטל במחשבה... להיות רק במחשבה  יכנס זר  ״אחת״ דייקא, שלא   - ה׳  שאלתי מאת 
עשירה ומלאה בכל טוב. ואת זה אי אפשר לקחת ממני, שום טרדה מעשית ושום מצוקה 
גופנית)״אפילו״(. ואת זה לא יוכלו לתת לי שום עושר ונחת מעשית ושום בריאות גופנית. 

והיא נקודת אחריות כבדה וגם נשגבה, קלה מאין כמוה וכמעט בלתי ניתנת להשגה.

ועפים, ועולים, ומטהרים, ואין מעצור ומעכב. והכל זה אור פני מלך עליון. 

הרב אלי הורביץ

פרקי יומן - ערב יום הכיפורים תשס״ג )חצי שנה לפני הרצח(

י נדר כל 
שבתות וחגים

לנחמה היקרה,
ואז להסתכל למעלה  לכותל  אוהבת לעמוד קרוב קרוב  הכי  ואני  הייתי בכותל  שלשום 
למעלה לראות איפה הכותל נפגש עם השמים. מרוב סחרור אני כמעט נופלת אחורנית, 
אבל זה נותן לי תחושה חדה בלב שלי ״מה גדלו מעשיך ה׳, מאוד עמקו מחשבותיך״. ומולי 
הכותל החזק, האיתן והגבוה שתומך בנו ושומר עלינו )לא הכותל כמובן – אלא ה׳ שאליו 

מתפללים ליד הכותל( ומתבונן בנו ומחכה לנו.

ואת, מרוב שהיית חלשלושית  והתקשרתי אלייך,  ניגשתי לטלפון הציבורי  מיד אחרי זה 
ועייפה, בכית לי לאוזן כמה היה לך קשה באותו יום בבית ספר, ואיך לא היה לך כוח ולא 

בדיוק הבנת את הכול. 

ונבצר   – לך  ולעזור  עלי קצת,  אותך שתשכבי  לידך, לחבק  להיות  מיד  לבוא  רציתי  כך  כל 
ממני, אבל הלב שלי נתמלא רחמים ואהבה כלפייך וגעגועים. ואז אתמול כשחזרת הביתה 
ואת סיפרת לי בדמעות ובפחד על המיתר שבגיטרה – שוב זה התחבר אצלי עם ההרגשה 
שהייתה לי ליד הכותל של ה׳ התומך בנו ואוהב אותנו ושומר עלינו ורוצה מאיתנו רק דברים 

טובים.

ההרגשה שהרגשתי ליד הטלפון של ילדה הבוכה ואמא הרוצה להיות איתה ולעזור לה ולתמוך 
בה, יחד עם הסיפור על הגיטרה – כבר אמרתי לך שזה משל ונמשל לעם ישראל העומד מול 

ה׳ ביום הכיפורים. כל כך מצטערים, כל כך מתחרטים וכל כך מייחלים לסליחה ומחילה.

וזהו, הכל מתחבר ביחד. אנחנו - כל העם, בסך הכל ילדה קטנה שבוכים לאבינו שבשמים 
שבוודאי תומך בנו ועוזר לנו ורוצה לטובתנו, כפי שאני רציתי כששמעתי אותך.

ממך אתמול למדתי שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות ביום הכיפורים – להצטער 
ולהתחרט, אבל בפנים בפנים אנחנו סומכים על אבא שלנו, אבינו שבשמים שיסלח לנו. 
יש למי להתפלל, ממי לבקש. ״קרוב ה׳ לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת״. ״אבינו 

מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו״.

הגדלה  לנו,  טובה  ילדה  להיות  תמיד  שתמשיכי  גדולה  אותך בברכה  מברכת  אני  נחמה 
ומתפתחת במידות ובלימודים וצועדת הלאה ופורחת להיות בת נאמנה לנו ולעם ישראל, 
ותמשיכי, עם זה, להיות תמיד ילדה קטנה להקב״ה, וליחל לו לכל מחסוריך, ולבטוח בו בכל 

לבך, כמו שבוטחים באבא ואמא, ויתקיים בך כמו שנאמר על רות ״ברוכה את לה׳ בתי״

באהבה גדולה מאוד
אמא ואבא 

נ.ב. אני יודעת שהרבה פעמים עשית דברים לעזור לי ולא תמיד לכל דבר שמתי לב ואמרתי תודה, 
אבל שתדעי לך שאני מאוד מאוד מעריכה מאמצייך ומודה לך על הכל באמת -בהערכה ובתודה.

כל כך רציתי לבוא מיד להיות לידך, לחבק אותך שתשכבי עלי קצת

אמא
מכתב לנחמה בהיותה בת תשע, ערב יום הכיפורים תשמ״ט

ב״ה, בין יום כפרת הטהרה לימי השמחה תשס״ב

לנחמיה ונחמה היקרים לנו מאוד,

שבקדושת  התדירית  ההתחדשות  שמחת  שמתוך  רצון  יהי 
הארעי, קדושה שכולה ״תעשה ולא מן העשוי״ וכולה הא-ל עלי 
כוח  לך  הנותן  אלוקיך  ״ה׳  וכולה  ידי״  ועוצם  ״כוחי  כולה  גומר, 
לעשות חיל״, סוכות ממש וסוכות של ענני כבוד – חסד נעוריך 

ואהבת כלולותיך – 

כן תזכו אתם, בביתכם החדש, לסגולת ההתחדשות התמידית 
והשמחה הבלתי פוסקת, מדרגה לדרגה, מחיל אל חיל.

חיים  תורת  לנו  נתת  פניך  כי באור   – אור  מלא  לבית  ותזכו 
ואהבת חסד. 

ותזכו לבית מלא ניגון – לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב.

השברים  ודרך  שלפניה,  בפשוטה  תמיד,  תמיד  אתכם  ואנחנו 
והתרועות למיניהם ועד לפשוטה שלאחריה.

ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתיך, אשירה לה׳ כי גמל עלי.

אבא ואמא

יום כיפור
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סוכות

צבי הורביץ
יום  בשנים הראשונות בקרית ארבע מלאכת בניית הסוכה התחילה אצלנו הרבה לפני 
כיפור. אבא היה בונה תשתית לסוכה גדולה מקרשים שעל גביהם היה מניח את דפנות 
עצמה  לסוכה  תכולת ביתם(.  את  אמא באניה  של  הוריה  הביאו  שבו  עץ  )ארגז  הליפט 
ב״מין  שהתכבדו  ותלמידים  חברים  משפחה,  החג,  ימות  רבים בכל  אורחים  מגיעים  היו 
החמישי״ של החג, הקרמבו. קרמבו אחד כזה אמא מרחה לי בפרצוף אחרי טריק שעשיתי 

לה בסוכות כשיצאו מהברזים מים בצבעים שונים.

לאותה סוכה )בבניין 34( היינו נכנסים ויוצאים דרך החלון ליד המטבח בכדי שלא נצטרך 
להקיף את כל הבניין. לפני המעבר לקרית ארבע, סוכתנו הייתה סוכה ממוטות ובדים. 
ולעלות את הסל עם הכלים  בקרית משה נעזרנו בגלגלת על חבל כביסה כדי להוריד 
והאוכל מהבית שהיה בקומה הראשונה )בניין על עמודים( לסוכה שהייתה בדשא למטה. 

חג סוכות עצמו, זהו הזמן הכי אהוב עלי בשנה. עבורי זו הייתה אווירה מאוד עוצמתית 
ותחושת  הערות  השיחות  האורחים,  המושקעות,  הארוחות  בסוכה.  החג  כל  השהייה 
חיבור לטבע עם קדושה. הייתה גם שלווה ונחת ואור קורן במיוחד אצל אבא, אחרי הימים 

הכבדים של ראש השנה ויום כיפור.

הרב אלי הורביץ 
חלקי שיעורים

סוכות

אורחים ובסוכות כל ישראל עולים מדרגה. ״עשה דירתך ארעי וסוכתך קבע״, כי הקביעות 
שלנו זה - בכל דרכיך דעהו, לא רק ביום דין וביום עקידה, אלא בחיים היומיומיים.

כך עניתי לביתי, בא אותו קרוב שהוא אזרח העולם, שהוא כופר בכל. כלום אבוד הוא? חס 
וחלילה, נשמה ישראלית אלוקית שוכנת בקרבו. אז אזניח אותו ואדע שהקב״ה ודאי יאיר 

בלבו את האמת הנשמתית? אם כן, למה באתי לעולם? למה נזדמן לפתחי?

מגיע סוכות שחייבים להיות נורמליים וקדושים כאחד. לטייל בסוכה, לדבר בסוכה. מה 
הטוב,  במקרה  אמרנו,  כך  אחר  חיים,  אלוקים  דברי  דיברנו  הכיפורים  ביום  מדברים?? 
ייסורי  ״תביא לי את הסולם והפטיש״ וגדולי עולם מכירים שגם הפטיש על האצבע, זה 

אהבה, ובסוכות מדברים נשגבות שמימיות. 

בסוכות נכנסים להיקף ענני הכבוד. למתיקות של החיים האלוקיים התכליתיים. אחר כך 
חוזרים הביתה, לקירות האטומים, הבושם כביכול נפסק, חוזרים לקטנות ולדמיונות, אבל 
לשמחה  תזכה  כולה  שהאומה  היא  תפילתנו  האלה.  מהימים  שלנו זה  הפנימית  החיות 

האמיתית של סוכת שלום אמיתי שהשם יתברך יפרוש עלינו ועל כל ישראל.

אור  את  להגביר  זה  בה,  להתמלא  צריכים  שאנחנו  הסוכות  חג  של  האלוקית  ההארה 
ישראל בטבע. יש אור גדול שמאיר, אבל יש גם טבע. 

אנחנו  והבכיות,  הכוונות  התפילות,  כל  עם  שלנו,  הטוב  הרצון  כל  עם  כיפור,  יום  אחרי 
יודעים שאנחנו לא באמת  ואותן הכישלונות. אנחנו  חוזרים לאותן התבניות השבלוניות 
בעלי בחירה חופשית עד הסוף. אנחנו נשלטים על ידי כל מיני הרגלים שפיתחנו לעצמינו 

ועל ידי איך שחינכו אותנו ועל ידי פגמים גנטיים. זה לא פשוט.
יש עולם קוסמי גדול של חוקיות שסוגר על האדם הפרטי. כמו הילד ששואל את אביו מה 
עשו בעולם לפני שהעבירו את חוק הגרביטציה. גם לפני שהעבירו את החוק הוא פעל. 

אנחנו בתוך החוקיות המוחלטת והטבע שולט על האדם.

מה קורה ביציאת מצרים? מתגלה החירות הפוליטית, מהיותנו עבדים נרצעים ומושפלים 
- להיות עם חופשי. אבל זה רק התרקמות וגילוי. בפועל בחיים הממשיים, יש יסוד הרבה 

יותר עמוק ופנימי, וזה שבאמת אין שום שיעבוד, והחירות האלוקית היא האמת הגדולה.

אפשר להסתכל על חג הסוכות שהוא בא אחרי ראש השנה ויום כיפור ואפשר להסתכל 
ויום כיפור הם הכנה לסוכות, שסוף סוף אנחנו מגיעים אל התכלית ואל  שראש השנה 
עצומה  תגבורת  איזה  נעבור  שקודם  מבלי  לסוכות  להגיע  אפשר  אי  אבל  הכל,  מגמת 
יום הכיפורים, אבל הרוממות הזאת היא בכדי שנוכל להגיע  בעולם הרוחני העליון של 

ולהיכנס למחוז חפצנו שזה סוכות.
הצורך  בטבע.  האלוקית  הרוממות  את  פוגשים  שאנחנו  לאיך  מתייחס  ״איתן״  הביטוי 
בהתמודדות עם המציאות של המעבר לעונת הגשמים זה שייך למצב רוח של הזמן הזה 

ומפה אנחנו מטביעים את אור ישראל בטבע החיים.

יושבים  אנחנו  ה׳,  מצוות  פי  על  הטבע  אל  קרובים  להיות  כדי  האבן  מבית  רצים  אנחנו 
בסוכה. אנחנו לא לוקחים שק״שים וישנים תחת כיפת השמים, אנחנו ישנים תחת הסכך 
שצילתה מרובה מחמתה. אנחנו בחוץ מתמזגים עם הטבע. יושבים תלמידי חכמים גדולים 
מאוד.  משונה  דבר  זה  המינים.  ארבעת  את  ובודקים  מגדלת  זכוכיות  עם  ומסתובבים 
בסוכות אנחנו מתחברים עם החוץ ועם הקדושה של הטבע. שמחים בשמחת המים. מתוך 

כל זה אנחנו מבינים שהעולם מגולם בגוף, בטבע.

בסוכות אנחנו שמחים בטבע מחברים את הטבע לעבודת השם שלה. בסוכות מגיעים 
לאיש ואשה זכו, שכינה בינהם. שלום בית זה שכינה, זה ענני הכבוד.

לפעול עם אל זה חג הסוכות. למה סוכות זה לפעול עם אל? אנחנו ליצנים. אנחנו עושים 
את דפנות הסוכה ״שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח״ וקוראים לזה דירה. שמים קצת 
בבוקר  ולמחרת  הפמוטים בסוכה  את  שמים  ואז  מחמתה״  מרובה  ״צלתה  שיהיה  סכך 
הוא  הארץ״,  ״עם  הוא  הגנב  כי  להיות?!  יכול  זה  איך  אותם.  גנב  שהגנב  ומגלים  קמים 
אפילו טפה, זה דירה שלמה. דירה של הקדוש  ושלישית  יש שתי דפנות  ידע שאם  לא 
ברוך הוא, זה הגנה אלוקית, זה צילה דמהימנותה. אנחנו מכירים את הערך המוחלט של 

מעשינו שאנחנו פועלים עם אל ושבלעדינו אין כלום, ומצד שני, כשאני לעצמי מה אני?!

כל ערך הזמן הזה, זה לפעול עם אל, אנחנו זוכים להצטרף אל המגמה האלוקית של 
ישועה. שאנחנו פועלים עם אל. למה אנחנו יושבים בסוכות? אין לזה שום טעם עכשיו, 
הטעם היחידי הוא בגלל מה שהיה בדור המדבר, שהם ישבו בסוכות. מהם אנחנו שואבים. 

למען ידעו את דורותיכם. להכיר את מה שלמעלה מהעולמיות ומה שלמעלה מהטבע.

שוחחנו  וכו׳.  יהודי״  ״לא  העולם״,  ״אזרח  שהוא  וטען  אצלנו  שביקר  קרוב  עם  שוחחתי 
בענייני אמונה שעה ארוכה. אחרי שנפרד, בתי נחמה אומרת לי: ״מה זה שווה? לא החזרת 
אותו בתשובה״. השבתי לה ״מה זאת אומרת?! התכוונתי לשם יחוד קוב״ה ולקרב אותו 
באהבה״. נחמה השיבה: ״אבל הוא עדיין אזרח העולם״. הסברתי לה: ״להחזיר בתשובה 
זה הקב״ה, אם אין הקב״ה מכניס הרהורי תשובה מה יעשה האדם? נחמה שאלה: ״אם כן, 

למה בזבזת את זמנך לריק?״ השבתי: ״ערב סוכות וכך את מדברת?״

יוצאים  אנו  עניין קדושת חג הסוכות.  כאן, זה  סוד החיים שלנו  לשם מה באנו לעולם? 
מהבית ויוצאים החוצה, עוזבים את המוצקות ומכריזים שה׳ הוא מעוזנו. כל השנה כולנו 

ואז שמים את הפמוטים בסוכה ולמחרת בבוקר קמים ומגלים שהגנב גנב אותם. איך זה יכול להיות?! 
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הרב אלי סדן
בימי חול המועד סוכות היינו באים להתענג עמהם והיה הרב אלי לוקח אותי עמו לסוכה 
של צבי זלבסקי, שבה היינו מתענגים ושמחים בשיחה, במוסיקה ובדברי תורה, ואחר כך 

חזרנו אל סוכתו ללמוד בחברותא נופת צופים מדברי מרן הרב )קוק( זצ״ל. 

שמחת תורה
הרב אלי הורביץ

פעם אחת, ביום שמחת תורה, הלכתי לבית הכנסת עם בתי הקטנה. למרבה הצער אזלו 
שקיות הממתקים שחולקו, ובתי פרצה בבכי היסטרי. 

ראה אותה ילד אחד בן שלוש, הסתכל עליה פעם ועוד פעם, עד שנכמרו רחמיו עליה והוא 
ניגש אליה עם השקית שלו בידו. ״ קחי דבר אחד מתוך השקית ״, הוא אמר לה ברוחב לב. 
היו שם חמישה גרעיני פופקורן, ארבע חתיכות ביסלי, שלוש במבה וסוכרייה ענקית על מקל. 

בתי לא התבלבלה, הכניסה את ידה לתוך השקית ולקחה את הסוכרייה. בלי ציניות, בלי 
חשבונות - מתנה היא ופשוטה על העולם. לא כן אדם מבוגר ...

סוכות
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חנוכה
שבתות וחגים

בחג החנוכה אנו מאמצים את רוחנו ואת נפשנו לקלוט אל תוכנו את הקדושה המיוחדת 
אשר  הנפש  ומסירות  הגבורה  לזרמי  בלבנו  מקום  מפנים  אנו  המכבים.  בימי  שהופיעה 

פועלים עלינו בימים אלו, בכל דור ודור, ״בימים ההם בזמן הזה״.

חנוכה זה זמן של אור, אבל אנחנו נמצאים היום גם בתקופה שיש בה הרבה חושך, הרבה 
סוג  אותו   – חושך  של  וחושך  חולשה  של  חושך  שכול,  של  חושך  הרבה  וייסורים,  כאב 
של חושך שהיוונים החשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם ותרבותם. גם היום אנחנו 

שרויים בתוך חושך, ובתוך החושך הזה מאיר אור גדול, והאור הזה מפזר את החושך.

אדם לוקח את הגפרור והנר, מברך ומכוון, מדליק נרות חנוכה ומתבונן בהם ״לראותם 
בלבד״. יש בכוח הנרות הללו, למי שראוי בכך, יכולת לנבא, לא כמו בהורוסקופ ברדיו, 
אלא יש בכוח הנרות הללו יכולת להעלות אותנו אל שורשי המציאות ולהתבונן במשהו 
יותר עמוק. אנחנו, שעדיין אין לנו רוח הקודש, ומסתכלים על הנרות בחיבת מצווה גדולה, 

אך עתידות?! נו.. לא נביא אני ולא בן נביא. 

בחג החנוכה אנחנו חוגגים מאורעות היסטוריים המתועדים היטב לפרטי פרטים, בשונה 
ממאורעות אחרים כגון קריעת ים סוף או מתן תורה, שיש אפיקורסים שמפקפקים בהם. 
מה שתמוה בחנוכה, זה על מה שמחת היום? מהי קדושת היום? את מה אנחנו חוגגים?

איזה מלכות  אז  לישראל,  כך שחזרה מלכות  על  חנוכה  לאמר שחוגגים את  אם תרצו 
זאת?! מלכות בית חשמונאי, אין מה להתפאר בה, מלכות של רשעים, רוצחי אחים, זוועת 
עולם, מדברי ימינו העגומים ביותר. אפשר להגיד שחנוכה אינו חג לאומי, אלא חג דתי 
שחוגגים בו על מפלתה של תרבות נכריה, חילונית ריקה וכפרנית, אלא שתרבות יוון חיה, 

קיימת, משגשגת ומחוללת שמות כימים ההם גם בזמן הזה. אז על מה אנו חוגגים?

להתבונן בכמה  צריך  ועדינות,  עמוקות  יותר  להבנות  עצמנו  את  לפתוח  צריכים  אנחנו 
או  בפרטים  עמוס  ציור  רואים  שבהתחלה  האלו  ממדיות  התלת  התמונות  כמו  רבדים. 
קשקוש, אבל אחרי שממקדים מבט עמוק על נקודה אחת למשך שניות ארוכות, מגלים 
פתאום תמונה אחרת לגמרי. כל מה שראית זה קליפה. אך נדמה לעצמנו שאחרי זה, 
ממשיכים הלאה ורואים שיש רובד עוד יותר עמוק, ואפשר שיש רובד עוד יותר עמוק ועוד 
יותר עמוק, וכל תמונה שהגעת אליה זה רק לבוש למשהו עוד יותר פנימי. לפעמים מה 
יותר עמוק, זה דווקא הקושי שהוא חש ברובד שבו הוא נמצא  שמסייע לאדם להתבונן 

ושלא מרווה את נפשו. 

אחרי רגעי החסד הראשונים של אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק שבאים לבשר לנו שלא 
חייב להיות מפגש שלילי ושנאה בין תרבויות ישראל ויוון, בא אנטיוכוס הרשע והכריז על 
ירושלים כפוליס יווני - מדינת עיר - מוניציפליה יוונית. אף אחד לא הניד עפעף. הידיעה 
הקהילה  רוחות  את  הסעירה  לא  פוסט״  ״אנטיוכיה  של  הרביעי  כך בעמוד  על  הקצרה 
היהודית של ירושלים וגם לא של אנטיוכיה. כשהקימו גימנסיון בירושלים היו כמה הפגנות 

מחאה של העדה החרדית, אבל אחרי הכל, לא נעים לא נורא, אפשר לחיות עם זה. 

בהמשך, באחד ממסעותיו המלחמתיים של אנטיוכוס, הוא שדד את אוצרות המקדש. זה 
הוריד את קרנו לגמרי בעיני היהודים ששמחו שמחה רבה כשהגיעו השמועות על מותו 
בקרב במצרים, אך אנטיוכוס שלא באמת מת, לא רווה נחת כשחזר ושמע על חגיגות 
היהודים את מותו, והוא הרג הרג רב באנשי ירושלים. רק כתשע שנים אחרי המאורעות 
ישראל, שאסר על שמירת השבת, על  האלו התחילו גזרות הדת של אנטיוכוס על עם 
בית  עבודת  את  וביטלו  להיכל  נכנסו  אז  תורה.  תלמוד  ועל  החודש  קידוש  על  המילה, 

המקדש, התחילו לטמא את קדושתו ולהכניס בו פסלים וכדו׳.

אבל  בהתחלה,  פסיבית  אמנם  ההתעוררות,  התחילה  האלו  הדת  גזרות  אחרי  רק 
התחילו  אז  בניה.  ושבעת  אשה  מופיעה  אז  מאוד.  גדולה  נפש  מסירות  של  התעוררות 

אדם לוקח את הגפרור והנר... יש בכוח הנרות הללו, למי שראוי בכך, יכולת לנבא.
הרב אלי הורביץ 

שיעור שהעביר ב״שבי חברון״ - ערב חנוכה תשס״ג - שלושה חודשים לפני הרצחם

הדלקת נרות -הקלטה

פעולות גרילה במודיעין ובמקומות נוספים, שכמו כדור שלג, הלך וגדל עד שנהיה כוח 
כובש וכוח מלכותי וחזרה מלכות לישראל ו״הר הבית בידינו״ ומטהרים את המקדש. זוהי 

קדושת חנוכה.

מבחינה אקדמית יש קושי עצום מאוד בסיפור עצמו, האולם בפקולטה להיסטוריה רועש 
וגואש, אף אחד לא מבין למה אנטיוכוס גזר את גזירות הדת על היהודים, זה לא מובן ולא 

מוסבר. זאת בעיה. 

בגן סיפרו לי שכל העמים שנכבשו על ידי יוון, קיבלו בזרועות פתוחות את תרבות יוון, את 
הנאורות החדשה וויתרו על תרבותם, ורק ישראל, עם קשה עורף ועקשן, דבק במסורת 

ומצוות אבותיו, ולכן היה צורך ליוונים לגזור בכפיה ובאכזריות את תרבותם על ישראל.

זה סיפור מאוד יפה ומרגש, הבעיה היחידה אתו שאין לו שום שחר, זה לא היה ככה, זה לא 
נכון. מלכות יוון הייתה סובלנית ליברלית, כיאה לכל משטר מתקדם ונאור. בכל תרבות, 
מי שרצה לעבוד את מקדשו ואת אלוהיו, את אליליו, הרשות ניתנה לו, רק לישראל לא 

נתנו. 

ההיסטוריונים לא אוהבים את זה שרק על ישראל גזרו גזרות דת, זה מפריע להם לסדר 
והם מחפשים סיבה ועוד סיבה ומתרצים הרבה תירוצים, כמו ילד שמאחר לבית הספר 
ומתרץ תירוצים ״למה איחרת?״ והילד משיב ״כי האוטובוס פספס אותי והיה לי שפעת 

והייתה רעידת אדמה״ וכו׳. אם היה בוחר תירוץ אחד, זה היה נשמע יותר אמין. 

ומנסים  הזו  התעלומה  את  מבינים  לא  ההיסטוריונים  בסדר,  לא  המדעית  ההיסטוריה 
אינטלקטואלי,  יושר  לו  שיש  מי  אך  תירוץ,  ולתת  המציאות  את  לשטיח  מתחת  לטאטא 
כיאה לאדם מערבי נאור, מבין שכאן הכל נשבר, כל התזה התמוטטה, קרסה והתרסקה.

אדם  אמת.  בקורטוב  אותו  לתבל  צריך  אתה  אז  שלך  לשקר  שיאמינו  רוצה  אתה  אם 
שמדליק את הרדיו פעם ביום או מציץ בכותרות הראשיות של העיתון פעם בשבוע, לא 
מבין את העיקרון שכל הלבושים האלו שהם ״חדשות בזמן אמת״, הם השקר הכי גדול. 
לראות את הדברים בעיניים - זה עבודה בעיניים. מי שרואה רק את הקליפה, רואה את 
החיים כאבסורד אחד גדול כי הרצף לא מובן. אף אחד במחשבה הגיונית ורציונאלית לא 
יכול לבאר את ההתנהגות של מדינת ישראל בימים האלה )שנותנים נשק לרוצחים(, אין 

לזה שום מקור ברציונל.

אנחנו נדחפים להיכנס פנימה ולהתבונן אל מאחורי הקלעים ומאחורי התפאורה המרכזית 
יש  שמימיות.  התנגשויות  יש  ותרבויות,  עמים  בין  ההתנגשויות  מאחורי  המאורעות.  של 

עמים בעולם ויש שרי עמים, מלאכי עמים. 

העמים פועלים מתוך כוחות עליונים שגלומים בתוכם. יש שר, יש מלאך, יש נקודה אלוקית 
בכל עם ועם שמופיעה על במת ההיסטוריה. כל עם חשוב שתופס מקום, יש בו איזה כוח 

פנימי גדול ונסתר המנחה ומדריך אותו.

האם העם מודע לו? האם אנטיוכוס הבין בדיוק מהי מהות מל)א(כות יוון, מסופקני מאוד. 
לפי התיאור הוא היה די פרא אדם. זה לא משנה, כי זה פועל כאינסטיקט. כוחות אדירים 

זורמים, קולחים ומתפרצים. 

והתבונה  אנטיוכוס  של  הרגישויות  בין  שעיקרה  מלחמה  אינה  זוהי  יוון  עם  המלחמה 
ההיגיון  את  מרווה  לא  שאפילו  החיצונית,  התפאורה  רק  אלו  היהודים,  של  הפוליטית 

האינטלקטואלי הישר, אלא מלחמה המונעת מבפנים, ממלכות יוון פנימית.

מה זו המלכות הזו? יוון זה מהפך! יוון חידשה משהו בעולם, הם חוללו מעבר ושינוי בכל 
התפיסות בעולם. הם מבקשים את החכמה. יוון התחילו את הפילוסופיה המחפשת עקרון 

https://www.youtube.com/watch?v=XzljaMkG7uw
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המנחה את המציאות. יוון באה בשליחות אלוקית. התרבות הזו העמידה סדר יום חדש לאדם 
יוון מעמידה את האדם במרכז עם כוחותיו,  במקום אדם כנוע וכפוף לכוחות האליליים, 

חיוניותו וכישרונות היצירה המופלאים שבו. 

יוון לא השתחררה באמת מן האלילות, אבל מהלבוש השולט והמדכא של האלילות כן. 
הייתה פריחה עצומה בכוחות שאי אפשר היה לחשוב שקיימים בתחומים שונים: בחכמה, 
באומנות הציור, אומנות הפיסול, האדריכלות הנוסקת גבוה גבוה. כהמשך כוחותיו ודמיונו 
יוון הביאה בשורה של שחרור  יופיו.  של האדם, גם גוף האדם תופס מקום במרכז בכל 
ודרור, של פיתוח כוחות מדוכאים, של פריצה עצומה ביכולות האנושיות. היום אנחנו כבר 
יוון, אך הרבה מהדברים האלה, שהתחילו באותה  הרבה שנים אחרי שהופיעה תרבות 

תקופה קצרה, ספוגים בנו היום.

היוונית באמנות התיאטרון. בכל  היוונית זה המחזות של הטרגדיה  השיא של התרבות 
הצועד,  אדיר  כוח  עם  על-אדם  מלך  מעין  מאוד,  גדולה  מרכזית  דמות  הייתה  טרגדיה 
ומקהלה מגלה ברקע שהוא הולך להתרסק על ידי כוחו של גורל. אלו היו הצגות תחרות 

פרסים.  שנשאו  היין  אל  של  בחגיגות  שהוצגו 
הזוכה בפרס הטרגדיה הכי טובה, עתידו היה 
מובטח יותר מאוסקר. במה נבחנה הטרגדיה? 
לא בעיצוב ותפאורה, אלא בכוח. הייתה פעולה 
של שחרור והתנקות )קתרזיס( המרוקנת את 
האדם מכל תחושה. האדם מגלה את כוחותיו, 

יצריו ודמיונותיו בעוצמות גדולות. זאת מגמה.

כל התרבות הזאת עסוקה בדבר אחד, סידור 
כמו  המציאות  של  היש.  של  מופלא  וארגון 
שהיא, עם מגבלותיה, כישלונותיה וטומאותיה. 
הפועל  אל  מוציאה  יוון  מלכות  המציאות.  זאת 
כזה  וכישרונות.  נטיות  באדם,  שישנם  כוחות 
ראה וצייר ותשכיל ותשחק ותדמה. אין גאולה, 
שאליו  נסתר  עולם  אין  תיקון,  אין  ישועה,  אין 

צריך לשאוף ולהגיע.

כשמלכות יוון עומדת בפני ממלכות בבל ואשור 
מפריע  לא  אותם.  מנפנפת  היא  העתיקות, 
יוון שכהני בבל ממשיכים להשתחוות  למלכות 
לפסליהם. תרבות יוון כל כך הרבה יותר נאורה 
עד  גדולה,  כך  כל  בשורה  בה  יש  ומחודשת, 

ולגזור גזרות. ההפך, אפשר  לכוף, להכריח  צורך  רואים  אינם  והם  שאין הם מתרגשים 
ביחס ליברלי, טולרנטי, סובלני, פלורליסטי. ״יהיה בסדר, אם לא היום אז מחר״.

פתאום, תרבות יוון נצבת מול ישראל, שהיא אפילו לא מדינונת, היא פסיק בלתי רלוונטי 
בפסיפס של העולם, קוץ קטן שמבחינה אסטרטגית, צבאית, ממלכתית וכלכלית היא לא 
יש אוטונומיה  וכנוע ללגיונות היווניים.  רלוונטית, חבל על הזמן. ישראל זה מנדט כפוף 
דתית מאוד מסוימת. אבל כמה כוחות שלחו יוון לדכא את המרד היהודי?! כמה לגיונות 
אבדו ונתרסקו על קומץ לוחמי גרילה יהודים?! כמה היוונים השקיעו ולא הצליחו?! על 
מה הם גזרו את גזרות הדת? על מה הקנאה האיומה? בגלל שהכוח הפנימי של יוון עומד 

בפני הכוח הפנימי של ישראל.

תהודת ישראל בעולם זו התורה, ותורה זו חכמה, התורה היא ההרמוניה שלא נעצרת, 
שראשיתה וסופה בקודש. קדוש לעולם קיים. ראשיתה בנסתר העליון – תורה מן השמיים, 
יורדים ומשתלשלים לתוככי  מן המופלג מכל קוטן, מהעליון מכל נפילה, משם הדברים 
מדובקים  כיוונים של השבוע.  שישה  את השבת, השבת שמדבקת  ויוצרים  שלנו  החיים 
למסכת  האלה,  הכישרונות  כל  את  שהופכת  העליונית,  הנשמתית  הנקודה   – ביראתך 

הרמונית אחת של חיים. מבינים שגם החול עצמו מקורו בקודש, בנצח, באלוקי.

כשעומדים יוון בפני ישראל, הם מטמאים ומתביישים. יוון רואים שכל המגדלים הגדולים 
שלהם, כל הפילוסופיה וכל האומנות, זה קטן מאוד לעומת הגובה הזה של ישראל, של 
אותה ישות שולית. היוונים לא יכולים לעמוד בזה ולקבל את זה. הם לא יכולים לאמץ את 

זה. הם אפילו לא יכולים להתקרב וללמוד את זה כדי להכיר.

עניין היוונות בהתנגדותו לישראל, זה חילול הקודש. היוונות, בתור חכמה, היא הכחשת 
היא  הזו  הגדולה  ההתנגשות  הנצח.  ואת  הבא  עולם  את  מכחישים  הם  הקודש.  וחילול 
לא  מהעולם,  ישראל  בהעברת  זה   - קיומם  זכות  יוון,  מבחינת  מאוד.  ועמוקה  פנימית 
מבחינה פיזית, אין צורך בכך, אלא להעבירם על חוקי רצונך ולהשכיחם את תורתך, זה 
ההכרח ועל זה אנטיוכוס גוזר גזרות דת ויוצא להילחם נגד השבת, המילה, קידוש החודש 

וקיעקוע יסוד ההרמוניה, שזה איש וביתו – הבית הישראלי. 

כל כך צנוע, בתוך הבית פנימה, בחדרי חדרים. באותה הרמוניה הנוצרת בין איש ואשה 
מישראל בכזאת עדינות, בצניעות ובטהרה, בבניין והיצירה הללו היוונים רצו לפגוע, הם לא 
יכלו לסבול את זה, ותלמוד תורה כנגד כולם, כי הם הבינו שהחכמה הזאת יונקת מהתורה.

הביטוי היותר כללי של ״מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים״ משיר השירים האינטימי, 
הביתי, שבין כנסת ישראל לקודשה בריך הוא, זה בית המקדש! על זאת המלחמה הקשה 

הזו, להכחיד את רוח ישראל.

כלפי מלחמה זו מופיעה גבורה איתנה מאוד, מסירות נפש מוחלטת של אישה ושבעת 
בניה. אותו סיפור מופלא שסיפרו לנו בגן, 
איך שאומרים להם להשתחוות לפסל ולא 
רבים  סיפורים  ועוד  עניין,  מזה  לעשות 
כאלו. מה עבר לה בראש כשבנה הראשון 
בן?  אחר  בן  בגבורה  שלחה  והיא  נהרג 
הרי,  לה?  היו  פנימי  ושכנוע  וודאות  איזה 
הביתה  לחזור  יכלה  היא  קטן  מעשה  עם 
יחד עם המשפחה ולהכין להם ארוחת ערב 

אחרי יום קשה. 

אז  פסל,  לאיזה  לרגע  התכופף  הגב  אז 
מה?! מה קרה?! איפה כתוב שאסור?! יכל 
אנטיוכוס לשאול את הילד הקטן: ״תראה לי 
איפה כתוב שאסור להשתחוות לפסל? אני 
הולך להרוג אותך!״ אבל כל ישראל מצווים 
על קידוש השם הגדול - החיים שלי לא שווים 
אם אשתחווה לפסל. זו הרוח שמעמידה את 
כזה,  במצב  ישראל  של  הפנימית  הגבורה 
שגם אם נכחד להיות עם ובעולם הזה בכלל, 
נוותר, על תרבותנו האלוקית  על רוחנו לא 

וקדוש לעולם קיים – לא נוותר.

הגבורה הזו עברה לשלב שני, לא הרבה זמן אחרי, כשבמודיעין מתתיהו נותן את האות 
וטיהור  הבית  הר  ולשחרור  אמיתי  לוחם  לכוח  הימים  במרוצת  שהפך  במרד  ומתחיל 
המקדש ותפקוד הקודש מחדש ולמיגור הכוח היווני. זו הסיבה של הגזרות ועל הקדושה 

הזו אנו שמחים היום.

תרבות יוון עדיין קיימת, אז על מה אנחנו שמחים?

עדיין יש תרבות מערב, כנראה שהיא צריכה להיות ויש לה איזה עניין. יש כנראה סיבה 
שהיא לא הוכחדה. יש בתרבות הזה משהו מושך, יש יופי, אך זה נזם זהב באף חזיר, תחת 

היופי שוכנת כיעור וטומאה. זו תרבות שאינה עד הפנים, עד הסוף, עד הנצח. 

מה זה קדושת חנוכה? זה בטחון! זה אור גדול שבימים האלה, מי שיודע לעלות על הגל 
ולכוון בתפילותיו, במצוותיו ובהדלקת הנר, אז הוא יודע להתחבר אל התרבות הישראלית 

האלוקית הנצחית ולהרגיש ולהכיר שזה ״לא כוחות״. 

גם אם ימשיך הכוח התרבותי היווני )התרבות המערבית( לחולל שמות ולא עלינו, לשבות 
נוראיים, לגרום לחולשות  ולבלבולים  ולגרום לקלקולים גדולים מאוד בעם ישראל  נשמות, 
לאומיות ורוחניות, לחללים ושכול – זה לא כוחות בכלל. זה לא באותו מגרש. הקודש מורם 
ונשגב ועמוק ונצחי ובטוח בעיליותו, בכוחו, בפעולתו ובניצחונו – זה מה שמאיר בימים האלה.

מה זה תלמוד תורה? מה זה קדושת המצוות? מה פועלת כל מצווה? מה הערך והחשיבות 
של כל דבר מדברי חכמת הקודש? נכון שבתכלס, משום מה, יש בחנוכה קצת לפעמים 

אדם לוקח את הגפרור והנר... יש בכוח הנרות הללו, למי שראוי בכך, יכולת לנבאשבתות וחגים

״להשכיחם תורתך״, אנחנו עושים את זה לעצמינו, אבל האיכות של הלימוד של חנוכה, 
את הכרת ערך התורה שבחנוכה, זה מה שמלווה אותנו כל השנה כולה.

הנוראים  המצבים  מתוך  שלה,  ובאיתנות  שלה,  ובגבורה  פה  שבעל  תורה  התפשטות 
ביותר, הנפשיים, הפוליטיים והלאומיים – זה היסוד. כל שנה אנחנו יוצאים מחנוכה עם 
ההכרה וההרגשה הפנימית והתודעה העמוקה של ערך תורתנו ומצוותיה. יש לזה עוד 
מקורות, אבל השעה מאוחרת ואני צריך להחזיר לאשתי את האוטו, אז אנחנו נקצר קצת.

האמת היא כזאת, אם נהיה כנים וישרים, אז לא אמרנו את הכל. אנחנו באמת צריכים 
להבין את הדברים בצורה יותר עמוקה, להיכנס לרובד יותר עמוק של הדברים, כי בכל 
אופן נשאלת השאלה, למה בדיוק בצומת הזה עם יוון מתעוררת ההתנגדות ומתרחשת 

ההתנגשות הזאת? מה עשינו? 

אנחנו מגלים לתדהמתנו שהסיפור שסיפרנו הוא נכון, אבל הוא מאוד מאוד לא שלם, כי 
ורבים רבים מעם ישראל, נשמות רבות, אבדו לנו  האמת, שלא כל כך עמדנו במשימה 

בהתגרות היוונית, עד לסכנת כליה של עם ישראל.

כיוון שהיוונות  נגעו בהם.  כל השמנים, גם בלי שהם  להיכל, טמאו  היוונים  כיוון שנכנסו 
פרצה לעשות תשוקות חדשות, בלי לגזור שום גזרה על הדת, אלא רק לשנות את הכיוון 
ואת סדר העדיפויות היהודי, במה חשוב ומה לא חשוב, מה עיקר ומה טפל, מה צריך לחנך 
את הילדים, לאיזה קריירה, לאיזה מגמות. הכל מתרסק. כל קדושת ישראל יורדת לטמיון. 

לפגוע  הצליחו  היוונים  בגדול  אבל  החשמונאים,  מרד  את  ויש  בניה  ושבעת  אשה  יש  נכון, 
באושיות הרוחניות של עם ישראל ולקעקע את הארת הקודש. לא כל כך עמדנו איתן כמו 
שמספרים. הסיפורים נכונים, אבל רבבות עמך בית ישראל – כשלו, נטמאו והתייוונו. כל זה, 
עד הפח הקטן החתום בחותמו של כהן גדול. כאן אנחנו מצטרפים לרובד השלישי של חנוכה.

בעזרת השם, מתוך הפגישה הזו עם קדושת חנוכה, עינינו תאורנה ואנחנו נגלה בהבנה 
הרבה יותר עמוקה בהקשר רחב יותר... אני צריך להחזיר לאשתי את האוטו. לא הגיוני 
שתוך כדי שיעור על חנוכה יקלקל נר איש וביתו, נכון? להפוך את הנר למאבק - לא כדאי, 
אז אני אבקש את סליחתכם ואתקשר תוך כדי שיעור לאשתי. לא בגלל שאני מפחד ממנה 

אני מתקשר, פשוט זה מאוד חינוכי...

כשאנחנו מביטים במבט רחב יותר, אנחנו נדחפים להבין את המאורעות שהתרחשו בפינה 
ואחרית.  ראשית  לה  שיש  תמונה  שהיא  התמונה בשלמותה  מתוך  הזמן,  מסוימת בציר 
בהקשר הראייה הישראלית, הראשית של עם ישראל, זה לא עם כשלעצמו החי את חייו. 
הפרויקט הישראלי הוא תיקון ובישום עולם במלכות שדי, שהתחיל בחסד האלוקי השוכן 

בקרבו של אברהם אבינו החפץ בטוב. 

החסימות  כל  את  ראה  אברהם  פרטי.  אדם  ולכל  לכלל  המוכן  אור  ראה  אבינו  אברהם 
ולעמים.  לאדם  הראוי  האלוקי  והנועם  והחופש  האור  אל  להגיע  היכולת  ואי  והסתימות 
הטוב הזה יצא לפועל בעם ישראל בתור עם, לא על ידי צדיקים לבד, אלא על ידי אומה של 
ממלכת כהנים וגוי קדוש. הפרויקט הישראלי שלשמו נוצרנו הוא להופיע את הטוב בעולם 
שיבשם אותו. לא המציאות כמו שהיא בכישלונה, אלה להעלות, לרומם, לחבר ולקשר את 
הכל אל מקור הכל, הטוב, החסד והאור. בכדי להאיר את הכל צריך עם וארץ, ממלכה 
לאומית בקדושה מלאה. כשהשכינה שורה בישראל, כשתעצומות הקודש זורמות באין 
מפריע, כל התרבויות האנושיות המכריזות שיש רק עולם אחד, ומעבר למציאות אין כלום, 

זה פשוט נשמע בדיחה רעה, שאפילו לא מצחיקה. 

מדרש יוצר שלי: כשמלכת שבא גמרה את הביקור בארץ, אחרי הסיור בארמון המלכותי 
ואחרי שהיא ראתה בבית המקדש הראשון את עבודת המקדש, עד היכן שאפשר לראות, 
מסיבת  הייתה  כך  אחר  בציון,  היושב  העם  של  חייהם  אורחות  את  בחנה  שהיא  ואחרי 
עיתונאים לקראת עלייתה על המטוס בחזרה לאפריקה. אחרי שהעיתונאים סקרו את מה 
שהיא לבשה ואת מה שאכלו בארוחת בוקר, שאלו את מלכת שבא איך היא התרשמה מהביקור? 
מלכת שבא ענתה לעיתונאים שהיא התרשמה מהאדריכלות והפאר בארמון שלמה, אבל 
היא ראתה ארמונות בחייה. גם המקדש זה משהו מרגש, אבל יש מקדשים יפים בעולם. 

בטאג׳ מהאל הייתם?! אבל מלכת שבא גילתה את הסוד של עם ישראל.

הסוד שגרם לה להתפעמות ושבגללו היא לא יכלה לנוח ולשקוט, זה שהאור גנוז שם בכל 
אומות העולם ויש גשר שמגשר ומחבר בין ארמון המלכות למקדש. יש ארמונות בעולם יש 
גם מקדשים, אבל קשר כזה של מלכות כזאת, מעצמת על פוליטית עם כלכלה משגשגת 

וחקלאות שאין לה ֵרַע, עוצמה צבאית שהעולם ירא ממנו והכל יונק מבפנים, מן הקודש, 
קודש קדשים העליון. היא ראתה את החיים, את הקדושה והמוסר והטוב הזה.

מפני חטאנו גלינו מארצנו. בית שני זה היה ״דגם הולילנד״ כזה, למרות שהיה בית מקדש 
והקריבו קרבנות, אבל שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ וקודם כל מינוי מלך! 
איזה מלך יש לנו?! איפה מלכות?! איפה שלמה המלך )מבית ראשון(?! היו זקנים שעוד 
זכרו את בית ראשון בפרפורי גסיסתו ובכו כשראו את בית המקדש השני: ״זה בית? מה 
כמו  ״זה  להם:  ומשיבים  מוכרים דגם בית המקדש״  עשיתם? זה קרטון! במאה שערים 
בית ראשון, אז חסרים כמה דברים קטנים...״ אבל אין בבית שני את רוח הקודש, בגלל 
שבשביל לתקן את יראת השמים ודבקות במצוות, צריך להנמיך קומה. האור מסנוור מידי.

הנפש  של  הכלי  ובבניין  הכלי  בטיהור  עסוקים  אנחנו  קטנים,  מאוד  מאוד  כשאנחנו 
הפרטית, של משפחה בישראל – טהרת המשפחה, קדושת המשפחה, טהרת המידות 
בישראל, חיבור חיוני עם המצוות הכלליות בדקדוקיהם הפרטיים ביותר. אחר כך נוכל.. 

אבל זה לא הפרוייקט הישראלי, זה הכלי בדרך לתיקון עולם.

קצת שכחנו ואיבדנו את מגע העין עם הלאן?! מאין אתה בא ולאן אתה הולך. באנו מ״הביטו 
אל צור חוצבתם״, ממלכות דוד ושלמה, ולאן אנחנו הולכים לתיקון ובישום עולם במלכות 
שדי. קצת הלכנו לאיבוד שם. היה צורך בזה שאנחנו נבנה את יראת השמים במסירות 
נפש, אבל קצת הלכנו לאיבוד, ושם בצומת הקשה הזה עולה שרו של יוון, פתאום אריסטו 
והגימנסיון  הלב  את  מושכת  היוונית  הטרגדיה  שמות.  מחולל  ואפלטון  משמעותי  מאוד 

שובה את טובי הבנים.

הטומאה גברה בישראל ועוד רגע קט היסטורי ונכחדה האומה הישראלית בעולם. מה היה 
נשאר?! מזרח תיכון חדש. זהו הפרוייקט היווני, שלא יהיה עם ישראל. גם בלי לפגוע בגוף. 
אין גוף בלי נשמה. הנס מתחיל באשה ושבעת בניה, מתחיל מזה שהחינוך הצליח, תיקון 
הכלי הצליח, בזכות אמת פנימית שמוכנים למסור את הנפש על המצוות מול גזרות השמד. 

סוף מעשה במחשבה תחילה. בסוף מתגלה שחזרה מלכות לישראל, כי מתגלה כל כיוון 
החיים. הדרך עוד ארוכה, חנוכה זה צידה לדרך, לרגע, זה לא הסוף. מה שמאיר בימים 
אלו של חנוכה, זה הפרוייקט הישראלי השלם, שמתוך הדבקות במצוות ובקדושת התורה, 

אנחנו עולים אל המקדש ואל שחרורה ותקומתה של ירושלים, כי שם טעם החיים. 

אם נלך לאיבוד ונחשוב שענייננו להיות איזה כת שחיה את חייה באיזה פינה וזהו זה, אז 
אנחנו נכחדים, אבל אם נבין שהכל בכדי שאנחנו נחיה בקדושה כעם וכממלכה התובעת 
את התביעה המוסרית, הרדיקלית והכוללת לעלות את האנושות כולה, זה האור המאיר 

בימים האלה, אז אנחנו בטוחים בניצחוננו. חנוכה שמח.

צבי הורביץ
בשנה הראשונה שעברנו לקרית ארבע, אבא הזמין אותי לבנות איתו חנוכיות לי ולו. לקחנו קרשים 
לא מהוקצעים ועמלנו להקציע, לסגנן, ליצור חורים, לשייף ולצבוע. אבא קנה במאה שערים קנים 
לחנוכיות. לחנוכיות שבנינו לא הייתה הגבהה ובכדי להגביה את החנוכיה שלו, אבא נהג להניח 

תחתיה ספרי אפלטון וספרי פילוסופיים אחרים, בכדי להדגיש את ניצחון הקדושה.

חנוכה

מתאר  אלי  הרב 
בצורה סיפורית את 
היוונים  השתלטות 

על לומדי התורה

https://youtu.be/Pmg6NhxkUBQ?t=3255
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פורים

אני רגיל לספר לפני פורים סיפור על בחור אמריקאי שהגיע לביתי בחודש אדר. בחור 
יודע מילה בעברית, לא שמע כלום לא על  ממשפחה מתבוללת, מאוד אינטליגנטי, לא 

פסח ולא על פורים. הוא היה בטיול במזרח התיכון והגיע גם לישראל, ומישהו 
שלח אותו אלי. 

התחלתי ללמוד אתו קצת על אברהם אבינו, על עם ישראל, סגולת ישראל. 
הגיע פורים. הזמנתי אותו אלינו והשגתי בשבילו מגילת אסתר באנגלית. הוא 

הגיע בערב פורים ממש כשהייתי בדרך לתפילת מעריב, ולא הספקתי להגיד לו שום דבר 
על פורים, רצנו למעריב. 

מיד אחרי מעריב מתחילה קריאת המגילה ולא הספקנו לדבר גם אז, התחילה קריאת 
המגילה, אחרי ״המן״ הראשון אני בטוח שהוא מאוד נבהל, מאז בכל פעם שאמרו ״המן״ 
- הוא תפס לי את היד. הבחור לא הבין כמובן איפה נמצא בעל הקורא, אבל ראיתי שהוא 

קורא את המגילה באנגלית. 

סוף סוף גמרו את קריאת המגילה, ואז הוא פנה אלי, כשמבט של רחמנות בעיניו ואמר 
תגיד, אין לך טלוויזיה, נכון? אמרתי: לא. ואתה לא רואה סרטים? לא. למה אתה שואל? 
אינטריגות, סכסוכים בין בני הזוג המלכותי,   - יש כאן חומר טוב  לי: תשמע,  והוא ענה 
הפי  דם,  הרבה  מלחמתיות,  סצנות  כמה  מתח,  במלך,  התנקשות  ניסיון  יופי,  תחרות 
אנשים  ציבור שלם,  איך  מבין:  לא  אני  רק דבר אחד  הוליווד!  טוב. זה  חומר  אנד, ממש 

אינטליגנטים עומדים בבית הכנסת ומברכים על זה. מה קרה לכם?! 

אבל,  חדשות.  בעיניים  המגילה  את  לראות  מעניין  רבה,  תודה  לו:  אמרתי 
אמרתי לו, חכמינו גדולי הדורות שאלו שאלה אחרת. הם שאלו: למה במגילה 
הזאת לא מופיע השם? כאן הוא נזעק: שם השם? השתגעת? אתה רוצה 
להכניס אותו לתוך הדבר הזה?! באנו הביתה, הוא נרגע קצת, אכלנו משהו, 

והתבוננו קצת בדברים.

אין לך טלוויזיה, נכון? אמרתי: לא. ואתה לא רואה סרטים? לא. 
למה אתה שואל?

הרב אלי הורביץ 
מתוך ״אגרת הפורים הזאת״

סיפור המראה את המשפחתיות המאוד מאוד חזקה אצל הרב אלי. מאז שאני בחור, הרב 
אלי היה מזמין אותי כל שנה לסעודת פורים אצלם בבית. הבחורים מהישיבה היו מגיעים, 

אצל כל הר״מים, אחרי הסעודה בישיבה ומגיעים לקראת סוף הסעודה. 

אחרי שהתחתנו, היינו ממשיכים להגיע לסעודות פורים אצל הרב אלי ושנה אחת, בזמן 
כל  את  לסעוד  שביקשו  מהבחורים  הישיבה  לראש  דרישה  הגיעה  בישיבה,  שלימדתי 
הסעודה אצל הר״מים כדי שהסעודות יהיו יותר מרוממות. שכל שיעור יסעד בביתו של 
הר״מ שלו. הישיבה תדאג לאוכל, לסירים, לציוד, להכל.. בכדי לא להכביד על המשפחה. 

המשמעות של זה, שאני ואשתי לא נוכל לבוא להיות בסעודה אצל הרב אלי. התקשרתי 
כזה.  דבר  ראיתי  שלא  בצורה  נרעש  הוא  אבל  אומר,  הוא  מה  איתו  להתייעץ  אלי  לרב 
הרגשתי שאם הייתי עומד לידו זה היה סכנה, הוא כמעט התפוצץ, הוא אמר ״אני עכשיו 
להיות  יכול  לא  המשפחות.  הרס  זה  כזה,  דבר  להיות  יכול  לא  בלייכר,  לרב  מתקשר 

שהמשפחה... אי אפשר לערבב. אני עכשיו מתקשר אליו״.

הרב אלי התקשר לרב בלייכר, אני לא שמעתי את השיחה, אבל כנראה שהיא לא הייתה 
פשוטה. אני התקשרתי אחרי זה לרב בלייכר והוא אמר לי: ״כן, הרב אלי דיבר איתי, הוא 

אמר לי מה הוא חושב, אבל בסדר, אז שאליו לא יבואו״. 

שתי הנהגות, הרב בלייכר ראה את זה כמשהו שהוא טוב גם למשפחה: ״זה בחורים, זה 
רוממות. מה הבעיה? אנחנו מביאים להם את כל האוכל, את הסכו״ם ואת הכלים, ואחרי 
זה ישתפו להם את הכלים ואת הריצפה... הכל טוב״. אצל הרב אלי זה היה ׳ייהרג ובל 

יעבור׳ לא יקום ולא יהיה!

רק  רגיל,  שנאכל  היה  הסיכום  הסעודה.  את  הורביץ  אצל  לאכול  בסוף  הלכנו  באמת 
המשפחות ואחרי זה נחזור הביתה לקבל את הבחורים.

הרב אלי הורביץ
קטע מהיומן

בחורי  לילדים.  חינוכית  אפשרות  ליצור  מנת  על  מבוקרת  בצורה  אורחים  להזמין  צריך 
ישיבה שאפשר לאמר דברי תורה, משפחות עם ילדים בגיל ילדינו, אברכים צעירים..

הרב אלי לא ויתר על סעודת פורים באווירה משפחתית

ר׳ משה אברהם

שבתות וחגים

ר׳ רן בן משה
השיעורים של פורים שלו היו חמש ושש שעות, כהכנה לחגים ואמרתי לעצמי, ״כמה הוא כבר 
יכול לדבר על החג?״ ואז הוא היה פותח בפנינו עולמות אדירים של קדושה וטהרה ושל עומק. 

תמיד שאלתי את עצמי מעניין מה הוא עשה לפני שהוא היה בישיבה גבוהה. ואז יום אחד 
הוא פשוט סיפר לנו שהוא היה מלמד תינוקות לפני שהוא היה ב״שבי חברון״, זה עוד יותר 
הפתיע אותי. הרב אלי הסביר שצריך לדעת טוב טוב איך ללמד את הדברים בפשטות 

ולהשאיר אותם בגדלותם.

הרב אלי הורביץ
כשהייתי בצרפת לצורך מצווה, הלכתי לראות ציור מפורסם )המונה ליזה(. קצת קשה 
היה לראות את הציור, כי כל הזמן יש שם אלפי תיירים שרוצים להצטלם על ידו, אבל היה 
איזה רגע שיכולתי להתבונן בו. וזה באמת דבר מדהים, כשרון מדהים, לאן שאתה הולך 
העינים בציור מסתכלות עליך. כך היא, להבדיל, גם המגילה. אותה מגילה מביטה עלינו, 
מתוך אלוקיותה, שנה ושנה, בחליפת הזמנים והמצבים הכלל ישראליים, באיזו כמיהה 

חדשה, התבוננות חדשה.

פורים בחברון זה יומיים, מיוחדים, מרתקים. היינו עושים ״עדלאידע״ עם הערבים ביחד. 
הערבים היו מביאים סוסים ועגלות וכל ילדי חברון והרב לוינגר והמח״ט וכולם רוקדים 
ביחד. הצבא, המתנחלים והערבים. אם הגיע איזה ערבי ׳משוגע׳ אז הוא בכלל היה כוכב 

הפורים, היה רוקד איתנו.

אצל הרב אלי הורביץ התחילה מסיבת פורים בלילה וזה היה דבר שמאוד אהבנו ללכת 
אליו לבית למסיבות אצלו בחנוכה ובפורים, ובפורים החבר׳ה היו משתכרים. מקרה אחד 

מצחיק קרה כשבחור משיעור מעלינו, השתכר. 

אנחנו נסענו לרב אלי הורביץ בעזרת הבני דודים, הערבים. היה להם מוניות פג׳ו והיינו 
אבל  אלי.  לרב  אותנו  לוקחים  היו  והערבים  חברה,  שבעה  ממלאים  המונית  על  עולים 
את הבחור שהשתכר לא רצינו שיבוא איתנו. אז הצלחנו לעלות על המונית, לברוח לו. 
כולנו אצל הרב אלי הורביץ בשיחה מרתקת על פורים, פתאום הדלת נפתחת ומי נכנס? 

הבחור השיכור.

מיד ראיתי את המבטים של הרב לכיוון הרבנית דינה, והרבנית לכיוון הרב אלי, היה להם 
אהבה  של  קשר  מלאים  אציליים.  קסומים.  מבטים  להם  רק  שמיוחדים  כאלה  מבטים 
עליונה. הרבנית דינה לוקחת את מנחם וולצר, השיכור המטורלל, ואיפה הם משכיבים 
אותו? בחדר השינה שלהם, שהוא ירגע. ואנחנו שרים ומגיעים לשירי ארץ ישראל ואנחנו 

שרים. ראשנו בעמקי תורתה. 

פתאום הבחור רץ החוצה והרבנית לחוצה, מה קרה? והוא חוזר אחרי כמה דקות והראש 
שלו מלא אדמה. כשאנחנו שרנו ראשינו בעמקי תורתה, הוא שר ראשינו ברגבי אדמתה, 

והוא הלך לקיים בפועל. הוא חוזר עם כל האדמה בראש. ושוב הרב והרבנית דואגים לו.

אנחנו  כמונו.  ממנו  התעלמו  לא  הם  והרבנית,  הרב  מצד  אבל  מצחיק,  אירוע  היה  זה 
לנו  ויפריע  יבוא  שלא  רק  בישיבה״  נשאר  הוא  ״אין,  ואמרנו  הזה  מהשיכור  התעלמנו 
במסיבה, אבל כשהוא הגיע הם דאגו להשכיב אותו בחדר שינה, שאיך אומרים?! ״שירגע״. 

נסענו למסיבת פורים אצל הרב אלי הורביץ בעזרת הבני דודים 
הערבים, היינו עולים על המוניות פג׳ו שבעה חברה

יאיר חרל״פ 

פורים

פורים בקרית ארבע נחגג יומיים וכשהיו הבחורים באים למסיבת פורים לאחר הסעודה, 
אבא היה משתכר ובערב כשהיו קוראים את המגילה של הלילה השני, אבא היה ממחיז 
היה מתייפח בבכי  והבעות דרמטיות,  ובקולות מצחיקים  רב בפנטומימה  אותה בכשרון 

ומאושר ללא גבול, בהתאם להתקדמות הקריאה האיטית במגילה.

אבא
יש לי כשרון הומוריסטי ודרמטי שאני משתמש בו לעיתים קרובות.

הילדים

רות בן פחס

ולראות את דינה עם משלוח מנות שהוא תמיד ״קטן ולא מוצלח״ והוא היה כל כך יפה, 
פורים אחרי  וככה... במסיבת  לי״  בטוב טעם, כל כך טעים, אבל ״סתם, זה לא הצליח 
שהשאתי את בני הראשון, הגעתי ממסיבת שבע ברכות שלו ודינה תופסת אותי ורוקדת 

איתי בכזה ריקוד ובכזה שמחה.

https://www.youtube.com/embed/tHTNj3C5dWA?rel=0&start=902
https://www.youtube.com/embed/ZpboEVNn-qw?rel=0&start=185
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המן הרשע העמלקי רצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים. פחות בולט שאחשוורוש גם 
רצה להעלים את היהודים בנעימות, בלי שהם ירגישו. אחשוורוש רצה להיות מלך העולם, 

אפילו של אלוהים, ואיך הוא עשה את זה? בנעימות וברוגע.

אחשוורוש האמין שבזכות העושר שלו הוא יוכל לפתור את כל בעיות העולם עם כסף, 
ולכן הוא עשה משתה של מאה שמונים ימים, כדי שכולם יראו כמה הוא עשיר. לכל אחד 

הוא נתן מיטה מזהב והוא עצמו ישב על הכסא שהיה שייך פעם לשלמה המלך.

אחשוורוש כל הזמן היה עסוק שכולם ירגישו שווים ואף אחד לא ירגיש מקופח. זה לא היה 
קל, כי אם העשיר לא רצה לשבת ליד הומלס מסריח, אחשוורוש היה צריך למצוא פתרון 

שיתאים לשניהם. לכל אחד הוא הביא את כל מה שהוא רצה כדי שירגיש טוב.

היה לאחשוורוש רק אויב אחד שהולך להרוס לו את 
ישראל,  עם  וזה  שווים  יהיו  שכולם  הנפלא  החלום 
אחשוורוש  כזה.  בשוויון  מאמינים  לא  שהם  בגלל 

טיכס עצה איך להתגבר על זה.

בתי  של  הקירות  על  ותלו  בשושן  הכרוז  כשיצא 
הכנסת, המתנ״סים ובתנועות הנוער את ההזמנות 
המלך  של  למשתה  מוזמנים  היהודים  שכל 
אחשוורוש, הייתה בהלה גדולה בקהילה היהודית, 
כי הם הבינו שיש כאן דבר. ״זה בטח עלילה והמלך 

רוצה להכשיל אותנו ולהעביר אותנו על דתנו״. 

הבד״צ  אנשי  של  חירום  אספות  התכנסו  מיד 
יוסף  הבית  והבעלז,  סופר  החתם  חוג  והרבנות, 
יהיה  מה  ודנו  התאספו  כולם  בקיצור  והתימנים.. 
הוחלט  לבסוף  הרוחות.  סערו  מזה?!  נצא  ואיך 
והגיעו  שהלכו  נציגים  של  חירום  משלחת  להקים 

לפני המלך ואמרו לו:

אנחנו  לעד,  המלך  יחיה  הודו  ירום  המלך  ״כבוד 
מאוד מאוד התכבדנו בהזמנה שהמלך הזמין אותנו 

וכו׳ ובאמת אנחנו לא רוצים שהמלך ייעלב, אך צר לנו מאוד על שנבצר מאתנו להשתתף 
במשתה הזה, למרות שאנחנו מאוד מוקירים את המלך ומתרגשים ממש שהמלך כיבד 

אותנו מאוד, אבל אנחנו לא יכולים להשתתף״.

שואל המלך: ״למה? למה אתם לא יכולים לבוא למשתה? אני מתחיל להיעלב, 
זה לא כדאי לכם״.

משיבים היהודים למלך: ״לא, לא, לא, זה לא.., שהמלך לא ייעלב. המלך ירום הודו, יחיה 
המלך לנצח, אבל.. אבל.. אבל.. אה, אבל יש לנו.. יש לנו מנהגים אחרים, אנחנו אוכלים 

אוכל אחר, אנחנו שותים רק יין שהוא שונה..״

יש לנו.. זה לא.. אל תיע.. זה עניין שלנו.. זה, זה, זה בעיה שלנו.. זה.. אנחנו  ״יש לנו.. 
הבעיה.. זה לא.. 

מן  יוצא  והכנת הכל. אנחנו מכירים את ההשקעה,  יודעים שיש שמה בידור  וגם אנחנו 
הכלל, הרקדניות האלו ו.. אה.. אבל.. אצלנו זה.. אה.. אצלנו זה קצת שונה.. אנחנו לא 

יכולים.. זה לא..״

אנשי המשלחת רואים שהמלך יושב שם כשעל פניו חיוך מאוזן לאוזן והוא אומר להם:

״לא הבנתם, אני מלך טוב. זה לא כמו שאתם חושבים, זה מה שאתם רוצים!״. ״אני מלך 
ליברלי מערבי )או מזרחי.. לא משנה. תרבות מזרחית- מערבית אותה גברת( אתם לא 

מבינים, אני רוצה שתרגישו טוב, Don't worry be happy, זה כל מה שאני רוצה״. 

כשיצא הכרוז שכל היהודים מוזמנים למשתה המלך אחשוורוש, הייתה בהלה גדולה מאוד.
הרב אלי הורביץ 

מדרש יוצר של הרב אלי, מתוך שיעור שנמשך חמש שעות לקראת פורים תשס״ב

״אתם רוצים אוכל שלכם?! עלי, על חשבוני. הנה אני נותן לכם את הכרטיס אשראי, את 
רוצים הכשר של הבד״צ, שיהיה של הבד״צ,  רוצים. אתם  הויזה שלי, תקנו מה שאתם 
בעלז.. מה שאתם רוצים. אתם רוצים ישיבה נפרדת נשים – גברים, חרדים – ציונים, אני 

יודע.. מה שאתם רוצים!״

״אתם לא אוהבים את הבידור שלי, האמת שאני ממליץ.. טוב, נו, בסדר תביאו דדי גראוכר, 
רזאל, תביאו מה שאתם רוצים״. ״לא, אני מלך טוב. תבינו, אני אוהב אתכם. אתם תאהבו 

אותי, אני רוצה שתאהבו אותי, זה חשוב לי, זה ממש חשוב לי שתרגישו טוב״

ממש,  אליכם  יוצא  וליבי  קשים  דברים  המון  השנים  במשך  עליכם,  שעברו  יודע  ״אני 
ואני חושב שסוף סוף מגיע לכם קצת מנוחה ונחת״. ״באמת. אני רוצה שתרגישו.. איך 
שאני  מה  זה  בבית.  שתרגישו  רוצה  אני  אומרים? 

רוצה, שתרגישו כאן בבית! מה שאתם רוצים״.

״הוא  לב  וטובי  שמחים  משם  יצאו  המשלחת  אנשי 
טוב, הוא בסדר, המלך הזה. זה מלך! הלוואי שכל 
המלכים.. הוא לא כמו הנבוכדנצר הזה שהיה אוכל 
לנו.  ומה הוא עשה  ואחרי זה בני אדם  חיים  שפנים 
הנה אחשוורוש הוא מלך ליברלי ופלורליסטי בכלל, 

הוא שוויוני, הוא נהדר״.

״חברה  ואמרו  לקהילות  המשלחת  אנשי  חזרו 
השתייה  ממש..  זה  יתארגן,  אחד  שכל  תתארגנו. 
כדת אין אונס, כל אחד יביא את המלצר. אתם רוצים 
ציציות בחוץ? אתם ככה? אתם עם שטריימל? מה 

שאתם רוצים״.

עומד שם מרדכי. יהודי שושן לא יודעים על החשבון 
לא  הם  שנה,  שבעים  של  חשבון  עשה,  שמרדכי 
וגם לא שמי  כל זה,  ולא מבינים את  יודעים את זה 
שעומד מאחורי עצת הסעודה הזו - זה המן העמלקי.

יהודי שושן לא יודעים את זה, חז״ל מגלים לנו. חז״ל 
היו שם אחרי הפרגוד, כשהמן אומר לאחשוורוש איך לסדר את הדברים. אחשוורוש והמן 
הם סחבק. אחשוורוש הוא לא טיפש, הוא גאון ומבריק. על כל פרט יש אסטרטגיה וטקטיקה 
וכל פרט מתוכנן. אחשוורוש יודע בדיוק. הוא גם מסדר את האולמות כך שנכנסים למשתה 
ויש חיצים לאולם של בעלז ולאולם של החסידים ולשל הליטאים ולשל התימנים ולכל אחד 
הוא שם בצד הדרך, כאילו זה לא קשור.. בקיצור לא משנה.. יש קצת איזה, נו.. לא יודע.. 

לא יודע בדיוק.. בקיצור יש מקומות שהיה כדאי להוריד את המשקפיים.

בוא נגיד את זה ככה, זה לא לא יהודי, אבל... כל הדברים האלה הם ממש פתוחים ואין 
שם אפליה. אדם יכול להרגיש שאפילו שהוא יהודי, הוא יקבל הרגשה טובה אפילו בבתי 

המרזח ומשכיות החמדה והארמונות.. בקיצור..

עומד שם מרדכי ואומר ״זה מלכודת! אל תכנסו!״.

גדולי ישראל ברחו משם. הם הבינו, אבל לא היה להם כוח. מה הם יכלו לעשות?! הם 
מצאו איזה מקום בשוויץ, איזה ישיבה שם, ישבו באיזה כולל ״אין, זה לא בשבילנו, אנחנו 

לא אנשי מאבק״.

עומד מרדכי שם וצורח: ״אני בדקתי את העסק, אני יודע גם מה שקורה אחרי הפרגוד, 
כבר שבעים שנה אני יודע. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אני הימיני, אני לא שוכח את 

ירושלים. אני יודע מה הולך שם.״

ויהודי שושן לא שומעים לו ונכנסים למשתה. ״שמונה עשרה אלף נכנסו ונתקלקלו״. במה 
הם נתקלקלו?! מי שהתקלקל הוא לא יכול היה.. הוא עבר בדרך למשתה של היהודים, 

שבתות וחגים

ליד איזו בחורה עם כוסיות קטנות שהזמינה אותו לטעום יין צרפתי, ״רק לטעום קצת קצת 
יין משהו משהו. זה לא ׳כרמל מזרחי׳, זה יין צרפתי משובח מאוד״ אז הוא שתה קצת יין 
גויים. והיה אחר שהתקלקל בדברים קצת יותר חמורים שזה לא היה בחורה עם היין, אלא 

יין עם הבחורה. לא משנה.. 

שמונה עשרה אלף נכנסו ונתקלקלו ולא ניצלו. אני לא יודע איפה הם היום. נטמאו. אבל 
הרוב הגדול של הציבור לא התקלקל, אלא נכנס למקומו, הוריד את המשקפיים, הסתכל 

ישר קדימה והגיע לאן שהיה צריך להגיע והתיישב ונהנה. 

מה זו ההנאה הזאת? ההנאה הזאת זה הנאה של שקר. איך אפשר להנות מסעודת אותו 
רשע? מה קורה שם בסעודה הזאת? על מה מדברים שם התלמידי חכמים שנכנסים? 
ההפך,  והשיבה,  המקדש  בית  על  ולא  ירושלים  על  לא  שם?  אומרים  תורה  דברי  איזה 
אומרים שם: ״איזה קידוש השם שאנחנו יושבים פה, והנה, לא הכשר של ההוא, יש לנו 
ואנחנו מחמירים מהמחמירים. זה דבר נפלא. אנחנו פה. זה  את ההכשר של ההכשר, 

מצוין. מי צריך את ארץ ישראל?״.

הם  אבל  ישראל,  ארץ  בלי  אנחנו  שנה   2000 להגיד:  יכולים  לא  שם  החכמים  תלמידי 
היו כמה רגעים קשים, אבל בורוך השם,  והסתדרנו.  ״עברו שבעים שנה  יכולים להגיד 
הנותן חוכמה למלכים, הנותן אורו ועצתו למלך אחשוורוש ירום הודו. צריך לתקן תפילה 
לשלום המדינה האחשוורושית הכל-כך ליברלית ושכל-כך אפשר להיות יהודי טוב״. ״אני 

אחרי הסעודה הזו ניגש לקבל תקצוב לאיזה בית ספר חדש, לאיזה כולל״. נפלא.

ומה מדברים שם בשולחן של הסופרים העבריים? אחד אומר שם, בין כוס לכוס: ״תשמעו 
חברה, אני רוצה להקריא לכם כמה משפטים מהחיבור החדש שלי שקוראים לו ׳בזכות 
הנורמליות׳. אני מקריא לכם איך סוף סוך לבטל את האנומליה של ההיסטוריה הישראלית 

המיוסרת. אנחנו בעצם עם ככל העמים..״

יושב שם איזה מישהו ואומר ״רגע, מה זה עם ככל העמים?! אנחנו עם סגולה! מה קרה לך?״

והסגולה שלו.  משיב הסופר ״בטח שאנחנו עם סגולה. כל עם הוא עם סגולה. כל עם 
למדתי את זה מאחשוורוש. בהתחלה המלך אחשוורוש רצה משהו הומוגני, ואחרי שהוא 

ראה שזה לא הולך, הוא אמר שיהיה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו.״

״אני רוצה שיהיה משהו אחדותי, אבל לא צריך שכולם יהיו אותו דבר, כל אחד יהיה עם 
השפה והתרבות שלו. ההפך, זה יפה הגיוון הזה, הצבעים השונים מוסיפים. המפגש בין 

תרבויות, זה מרתק ונפלא, וכל עם ועם עם הסגולה שלו״.

ואת  הטרסיים  ואת  הפרסים  את  שיש  אומרת  זאת  אז  יופי,  איזה  ״וואי  מתפעלים  כולם 
האלה וגם אנחנו העבריים עם הסגולה שלנו. מה באמת הסגולה שלנו?״ ״הסגולה שלנו 

שאנחנו העם הכי קוסמופוליטי, הסגולה שלנו היא שאנחנו עם בלי סגולה״.

ואיזה  התזמורות  את  יש  נכון  אז  היטב.  מתוכננת  היא  הזאת?  בסעודה  שם  הולך  מה 
אברהם פריד וכל זה, אז יש את זה, נכון, אבל ברגע מסוים מופיע אחשוורוש ומכבד אותם 

בנוכחותו. כידוע לבוש בבגדי כהן גדול ״פססס, משהו״.

אחד אומר לשני: ״מה זה צריך ל.. רגע, אוהו, זה שלנו!״ והשני משיב: ״לא. זה לא ככה. 
זה.. זה.. כמו, נו, כמו וייצמן שהלך להיפגש עם המלך פייסל אז הוא שם את הכפייה כדי 

לכבד אותו. כך אחשוורוש רוצה לכבד אותנו״.

הראשון אומר: ״רגע, זה קצת ביזיון, בכל אופן.. כהן גדול״. והשני משיב: ״מה כהן גדול? 
עזוב כהן גדול. מה, יש לך כהן גדול עכשיו? טעמת את זה? זה משהו משהו. עזוב..״

ואחשוורוש יושב לו על כסא המלך שלמה, או משהו שדומה לו ומשקה אותם בכלי הזהב 
של בית המקדש, והם ממשיכים להנות מהסעודה הזו.

זה מוות, זה ׳אשר קרך בדרך׳. זה ׳על מה זה׳ שמספר מרדכי לאסתר. לאן הגיע הקור 
הזה שחודר לעצמות. זה כישלון מוסרי. יבוא מישהו ויגיד: ״מה הם אשמים? מה הם יכלו 

לעשות? ככה הם גדלו והתחנכו?״

יותר  אלא  מוסרית,  כמחאה  לא  זה  את  לראות  עכשיו  בוחר  אני  בכלל.  משנה  לא  זה 
כדיאגנוזה. על מה באה כליה והמחלה הזאת? בגלל שהמערכת החיסונית הישראלית 
נהרס.  הכל  וטעמם,  החיים  כל  החיוניות  כל  מאום.  ממנה  נשאר  ולא  עפר  עד  נהרסה 

במצב הזה עמלק היה חייב לבוא. 

מרדכי ניסה למנוע את זה, אבל כשלא שמעו לו, הוא כבר הבין שתוצאות המשתה יביאו 
לגזרת כליה. הוא לא מופתע ש״אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן״, 

אבל מה שכן - הוא ראה דבר אחר.

הקור העמלקי זה לחשוב שלמציאות הארעית יש לה קיום. הקור זה שירושלים משתכחת 
מן הלב. הקור זה שכחת ״מה אנו ומה חיינו, מראשית הוויתינו ומחשבה אלוקית הקודמת 
לעולם ועד אחרית ימות המשיח״. לשכוח את זה - זה הקור והמוות. זה הכישרון של העמלק. 

נמצאים  מהגאולה.  להתייאש  זה  משיחך  עקבות  לחרב  זה   - רשע  אותו  מסעודת  נהנו 
בעיצומה של תחייה ויש נפילה וחושך. החושך הזה מביא להופעת חיים חדשה המגיעה 
בתור הכרח. חייב להופיע הגואל. נכון שבמקרה הזה, הוא גם יצר את השואה, אין דבר. אני 
אומר אחרת, אני אומר שמרדכי חיכה להמן והוא גם ידע איך לפעול. מה שאנחנו צריכים 

עכשיו לבדוק זה את הופעת הגאולה, את הופעת מרדכי ואסתר.

לפני כמה זמן הייתי מאוד עייף ולא הרגשתי טוב, כאב לי הגרון, אבל אשתי אמרה לי שאני 
חייב לשמוע את נאום ״התקווה״, של ראש הממשלה ברדיו, שבו הוא מסביר מה עושים 
בתוך החושך כנגד המצב הבטחוני והכלכלי הקורסים. אז הקשבתי. ראש הממשלה דיבר 
כמה שיותר טוב פה היום מאשר לפני מאה שנים. המראיין שאל: ״איפה התקווה היום?״ 
הקשה:  המראיין  הקדושה.  בלי  אבל  בלייכר,  הרב  שיחת  נתן  הממשלה  ראש  בקיצור, 
״אתה לא שם לב שזה לא הולך? שמפלס המצב רוח הלאומי מתחת לקו האדום כבר 

כמה זמן? שאנשים מפחדים להסתובב ברחובות?״ 

אנחנו הולכים בתוך החושך. בעלטה גדולה בתוך הגאולה. זה תהליך של תחייה ודאית. 
אין לך קץ מגולה מזה!!! מה נוצר בתוך החושך? נוצר אדם חדש. מרדכי הוא אדם חדש 

– ישן שנוצר על ידי פיתוח היכולת האמונית.

מרדכי לא שקט ולא נח, הוא ״לא יכרע ולא ישתחוה״. כל בוקר הוא הולך ללשכה של 
המן ושואל את הרל״ש שלו: ״מה המסלול של המן היום? לאן הולך היום? מה הלו״ז?״ 

המזכירה משיבה: ״טוב, הוא בבוקר במסיבת תה של זה.. ואחר כך הוא...״ 

נמצא מרדכי. בהתחלה   – איפה שנמצא המן  הולך,  להיות בכל מקום שהמן  מרדכי דואג 
מה  טוב,  משתחווה.  שלא  אחד  ויש  משתחווים  שכולם  רואה  הוא  לב.  שם  כך  כל  לא  המן 
לעשות. אבל גם אחרי הצהריים בפגישה אחרת במקום אחר שוב כולם משתחווים אפיים חוץ 
מאחד, וכך גם למחרת ושוב ושוב, והפרצוף של מרדכי כבר מוכר לו. מרדכי נמתח ועומד 
כסלע איתן בזמן שכולם משתחווים. עמדה אקטיבית להרגיז את המן. הנקודה של פורים זה 
להרגיז את המן. מרדכי הכיר אותו טוב. ״לא יכרע ולא ישתחווה״ הוא הוציא את המן מכליו. 

כשהמן יצא מהמשתה, מרדכי, בשונה מתמיד, לא עמד הוא ישב, הוא ״לא קם ולא זע״. 
נטרפה דעתו של המן שחש שהכל לא שווה לו בגלל זה, הוא הרגיש שהוא לא יכול לנשום. 
המן פונה ומסמן למרדכי: ״הלו? אה, אני פה!״ ומרדכי לא רואה אותו. המן לא קיים אצל 
מרדכי. יש צד שהוא קיים ושצריך להחריב אותו, אבל בצד עמוק מאוד מרדכי מסתכל על 

המן ורואה דרכו ״אתה לא נבראת, יש רק את אור ה׳ המאיר בעולם״. 

מרדכי מסביר לאסתר ״אם לא תיכנסי לאחשוורוש, תהיה גאולה ואת ובית אביך תאבדו. 
הלו, אני בית אביך, דרך אגב, אם תשתקי ולא תלמדי סניגוריה על עמך את תאבדי״. 

עיקר קדושת  לך שיהיה פשוט.  אני אסביר  רגע,  ״זה עמוק, שבי  אומר מרדכי לאסתר 
פורים תלוי בך, למגילה יקראו על שמך״ ומרדכי ממשיך לספר לה: ״התפרסם פעם בעיתון 
שמיסיון באים לקונצרט בבנייני האומה והרב טאו והרב עודד הלכו בעידודו של הרב צבי 
יהודה להופעה ומחו שם )וסיימו במגרש הרוסים(, כדי שלא תהיה קליפה ששורה בארץ 
״ישועת  לה  להסביר  ממשיך  ומרדכי  הבנתי״  לא  ״עדיין  למרדכי:  עונה  אסתר  ישראל״. 
שאנחנו במסירות  ישראל בעולם, זה בכדי  עם  הופעת  כל  אבל  אלוקי,  עניין  ישראל זה 

הנפש שלנו נהיה פועלים עם אל״. 

אבל זה לא מספיק המסירות נפש של מרדכי ואסתר הפועלים עם אל, צריך לגדל דור 
שלם כזה. ודווקא הדור של מרדכי ואסתר, כפי שמסופר במגילה, דווקא התפילה והצעקה 
הקב״ה  וקם  האלוקית  ההשגחה  את  ומעוררת  ומשכנעת  הלילה  באמצע  עולה  שלהם 

מכסא הדין ויושב על כסא הרחמים ומביא הצלה לישראל.

פורים

https://www.youtube.com/embed/tHTNj3C5dWA?rel=0&start=11100


405 404

הארונות,  את  ניקו  כבר  ומבריק.  נקי  הכל  ורות,  סעדיה  של  בביתם  הגדול  שבת  ליל 
יבדקו  ימים  כמה  בעוד  מהרגיל.  נקיים  נראים  הילדים  פני  אפילו  מצוחצחים,  החדרים 

בחורים ובסדקים אחרי פירורי החמץ האחרונים ובערב פסח יבערו אותם באש.

את  מאוד.  עייפים  המאומצת,  מהעבודה  עייפים  כולם  מנוחה.  שבת  שבת.  עכשיו  אבל 
הזמירות שרים לאט, בשקט. מנחם כמעט נרדם. 

״נו ילדים, שיר המעלות״ )אומר סעדיה(
״לא, אבא״ מזדעק מנחם ״עוד לא סיפרת לנו סיפור, ולא למדנו דברי תורה והרי שולחן 

בלי דברי תורה זוהי עבירה״. 
נעמי פיהקה ״נוותר הפעם אבא, אני מאוד עייפה ומנחם בין כך נרדם כשאתה מספר״

״לא נכון״ 
״כן נכון״

רות התערבה ״באמת הילדים עייפים, אבל אי אפשר לקום בלי משהו, אולי סיפור קצר?!״ 
״בסדר״, השיב סעדיה, ״נמשיך קצת את מה שהתחלנו בפרשת החודש, על זבולון מחברון 

שהלך עם אבא שלו בליל שבת לירושלים להעיד עדות החודש״.

״בדיוק״ אמרה נעמי ״ועל השמחה ששמחו כשבית דין הכריזו מקודש החודש וכולם ענו 
אחריהם: מקודש מקודש״. ״את כל זה אני זוכרת״ אמרה נעמי ״וסיפרתי גם למנחם שישן 

כמו דב בזמן שסיפרת״.
״לא נכון, לא ישנתי, רק עצמתי עיניים לרגע״ נעלב מנחם.

״כן? אז מה קרה אחרי זה? אה?!״ 
״שום דבר. הם חזרו הביתה״ )השיב מחנם(

וראו  הצופים  להר  עלו  שבת  ובמוצאי  בירושלים  יום  עוד  נשארו  הם  ״לא,  סעדיה  חייך 
איך מבעירים את המשואות להודיע לכל העם שנתקדש החודש. משם לסרטבא ולעוד 

מקומות עד שכל בבל היה מלא מדורות״.
״ואחרי זה הם חזרו הביתה״ סיימה נעמי.
לא, לא בדיוק, ועל זה אספר לכם היום״.

זבולון היה עייף מכל הדרך, אבל מה לעשות, צריך לעשות את כל הדרך חזרה לחברון. 
יחד עם דוד זכריה  נעשה את הפסח  נכון אמרת שהשנה  ״אבא,  רעיון  לו  פתאום עלה 
יהיה  הוא  ומשפחתו.  אחי  עם  אחת  חבורה  נעשה  ״השנה  אביו  השיב  ״נכון״  ממוצא?!״ 

השליח לקנות את הכבש לקרבן״.

״אז אבא, בבקשה תן לי ללכת למוצא ולהשאר אצלם עד פסח, אני אעזור להם לבחור 
כבש יפה, ובין כה הבית שלנו כמעט נקי״. ״טוב, אתה יכול ללכת למוצא, אבל רק אם 

באמת תעזור להם״. ״אתה יכול לסמוך עלי, אבא״ ענה זבולון ״הם רק ישמחו שבאתי״.

למחרת בבוקר הלך זבולון למוצא, קרוב מאוד לירושלים. הוא ידע את הדרך בעל פה, הוא 
לא מיהר. מזג האוויר היה כל כך נעים. עצים פרחו, ציפורים צייצו, נחלי מים לחשו שירה. 

כשהגיע למוצא, ראה זבולון שכל בני הנוער מתקבצים בכיכר. הוא פגש את נתנאל בן 
דודו שהלך במרוצה לכיוון הכיכר. ״זבולי, מה אתה עושה כאן?! איזו הפתעה! אבל בוא 

מהר, שליח המלך ביקש שכולם יתקבצו בכיכר״. )אמר נתנאל(

ושם )בכיכר(, על עמוד גבוה, עמד השליח, לבוש בבגדי כבוד וקרא מכרוז שבידו: ״שמעו 
מהר  יביאו  ומקנה,  צאן  לו  שיש  מי  כל  המלך,  בפקודת  והסביבה,  מוצא  אנשי  כל  נא 
לירושלים, שעולי הרגל יוכלו לזבוח לה׳ אלוקינו. מי שמפר פקודת המלך, יוחרם כל רכושו 

לבדק הבית״.

סעדיה ורות וילדיהם נעמי ומנחם - סיפור בתוך סיפור 

הרב אלי הורביץ
מתוך סיפורים שאבא המציא והיה מספר לילדים בזמן המועדים

פסח

שבתות וחגים

מיד כל בעלי הכבשים והעיזים אספו את מקנם והביאום לירושלים, שם, סמוך לירושלים, 
היה נהר שהיו מעבירים את הכבשים בתוכו שיהיו נקיים ולבנים.

זבולון ונתנאל צפו בתהלוכה המוזרה הזאת למשך איזה שעה וחזרו הביתה. דוד זכריה 
קיבל את זבולון בשמחה ומיד ניגשו לעבודה. זבולון עבד בחריצות ואחרי )תפילת( מעריב, 

נרדם וישן שינה עמוקה.

כשהתעורר )זבולון( בבוקר, נבהל. הוא צבט את עצמו כמה פעמים, כדי לראות אם הוא 
חולם. יום חם ונעים כמו אתמול, אבל ״ירושלים מכוסה שלג״. נתנאל שפשף את עיניו, 

הסתכל ופרץ בצחוק ״זהו שלג מאוד רעשני״ השיב.

כשזבולון פקח את אוזניו, גם הוא שמע אלפי אלפי קולות ֶמה ֶמה בוקעים מההרים הלבנים. 
לא היו אלה, אלא כבשי הרגל.

בי׳ בניסן, ארבעה ימים לפני פסח, עלה זכריה עם נתנאל וזבולון להרי ירושלים לקנות 
כבש״. הם ראו שורות שורות של אנשים המחכים בתור, וגם הם עמדו שם, הריחו את ריח 

הכבשים. כמו הר של צמר זה היה נראה. והרעש אדיר, אבל כולם חיכו בסבלנות.

אחרי כמה דקות הסתובב זבולון לראות כמה אנשים כבר עומדים מאחוריו בתור, וכמעט 
קפץ מעורו, מאחוריו עמד בשקט ובסבלנות המלך בכבודו ובעצמו.

״ֵכבוד המלך יעבור קדימה, לפני כל הקהל״ )אמר זבולון(

ולמה אעבור  ה׳  ועבודתי שווים הם בפני  ה׳, עבודתך  ״כולם שווים בעבודת  חייך  המלך 
לפניך?!״

בסוף הגיע תורם. הם בחרו שני כבשים שמנים, לבנים. אחד זכר בן שנה לפסח, והשני 
לקרבן חגיגת יד׳ והם שמרו אותו עד יום יד׳.

לילה לפני כן, הם בדקו את כל הבית, גם בחורים ובסדקים, ועכשיו בשעת בוקר מוקדמת 
ישבו לאכול סעודת חמץ אחרונה. כל אותו הזמן זכריה מסתכל להר המשחה ורואה שתי 

פרות שחורשות שם. ואז, פתאום נלקחה פרה אחת. ״זהו זה, נגמר זמן אכילת חמץ״ 

כעבור שעה, גם הפרה השנייה נעלמה. זה היה הסימן להדליק את המדורות, ושם ביערו 
ללכת  התחילו  הכבשים,  שני  וגם  המשפחה,  וכל  חג  לבשו בגדי  אז  החמץ.  את  וביטלו 
לירושלים. אבל לא רק הם, מכל הכיוונים נתמלאו הכבישים והשבילים וככל שהתקרבו 
הים.  על שפת  כחול אשר  היו בני אדם  הכיוונים  עד שמכל  לירושלים, הצפיפות גדלה, 

וכולם לבושי חג, מוליכים כבשים ועיזים. וכולם שירה בפיהם ושמחה בלבבם.

עצרו בבית של דוד אהרון שהיה גר בירושלים, שם פגש זבולון את אביו ואת משפחתו. גם 
הם כבר מצוחצחים ומבריקים לחג. בערך בחצות היום הם שמעו תקיעת חצוצרות ויצאו 
מהבית ושמעו כרוז חזק: ״עם ה׳ שמעו, הגיע זמן שחיטת הפסח לשם מי ששכן שמו בבית 

הגדול והקדוש הזה״

אז, בזריזות גדולה, התקדמו הגברים להר הבית. בפתח העזרה עמדו 12 לויים עם מקלות 
והיו  לויים עם מקלות זהב   12 וגם בפנים העזרה עמדו  ידחפו.  כסף, לעשות סדר שלא 
ומריעים  ותוקעים  דוכנים  על  עומדים  ולויים  התמלאה.  כשהיא  העזרה  שערי  נועלים 

ותוקעים, ואז התחילו לשיר ולנגן את ההלל. 

זבולון ונתנאל לא ידעו מה לעשות עם עצמם, הלב התפוצץ מרוב שמחה. זבולון פנה אל 
בן דודו: ״אני מרגיש כאילו זה הרגע יצאנו ממצרים. מי כמוך עם נושע בה׳. אשריך ישראל. 

הודו לה׳ כי טוב״. ונתנאל, בקושי יכול לשמוע, משיב: ״ואני מרגיש כאילו ניצחנו את כל 
אויבינו הקמים עלינו לכלותינו והנה מביא קורבן הנצחון. הודו לה׳ כי טוב״.

ושורות שורות של כהנים עמדו שם עם בזיכים של כסף או זהב. שורה של כסף ושורה 
של זהב. וכל אחד היה שוחט את פסח וחגיגתו והיה מוסר לכהן הקרוב אליו, שהיה מוסר 
לחבירו, וחבירו לחבירו, במהירות הבזק, עד שאי אפשר היה לראות את הבזיכים מרוב 

מהירות, והיה נראה כחיצים ביד גיבור. חצי כסף וחצי זהב.

וכשהדם היה מגיע לכהן שליד המזבח, היה שופך את זה ליסוד המזבח. ואז היו לוקחים 
את הקורבן ותולים אותו בקולבי ברזל שהיו שם, ומפשיטים את עורו ומנקים אותו ומוציאים 
חלק ושמים בכף ומולחים אותם ומביאים לכהנים שישרפו על המזבח. וכשלא היה מקום 

על הקולבים, היו שניים לוקחים מקל בינהם ותולים את הכבש עליו.

אחר כך הלכו עם הכבש לבית של דוד אהרון בירושלים, בשיר וריקודים, והייתה הרגשה 
כאילו יצאו מנצחים מאיזה מלחמה, כמו בני מלכים, בני חורין. ושם בפתח הבית היה תנור 

שמוכן לצלות את הפסח. תנור אחד לאהרון וחבורתו, ואחד לזכריה ויששכר וחבורתם.

הכניסו ענף עץ רימון לתוך הכבש ונזהרו שלא יגע בשום דבר, אלא באש. וישבו כל חבורה 
לחוד. אסור להתערב ולהעביר בשר מחבורה לחבורה. 

הפרך  מעבודת  מצרים,  יציאת  מנפלאות  סיפר  אחד  וכל  ויששכר  וזכריה  לסעוד  ישבו 
ומהמכות. ואכלו מקרבן החגיגה ומהמצה ומרור, וכשהגיע זמן אכילת קרבן פסח, אמר 
זכריה: ״תיזהרו לאכול לתיאבון, על השובע, כמו בני מלכים, ואל תשברו עצם ותמצצו כמו 
כלבים, כי ברגעים אלא יצאנו ממצרים ונהיינו לבנים לה׳ אלוקינו. נהיינו לבני מלכים וראוי 

שננהג כך״.

סיימו לאכול את כל הקרבן עד חצות הלילה, ועד הבוקר המשיכו לזמר ולשבח, לספר 
ולשיר, ולא הלך איש לישון כל הלילה, עד הבוקר. גם לא ננעל דלת בירושלים, שאם יזדמן 

איזה אורח ירגיש חופשי להיכנס ולהצטרף לסיפור נפלאות יציאת מצרים.

ולפעמים הרעש של השירה היה כל כך גדול )וחזק( שגגות הבתים היו מתרופפים והיה 
צריך לתקנם אחרי הפסח.
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פסח

ליל הסדר בבית שלנו היה אירוע מרגש ומשמעותי, ההתרגשות הלכה והתעצמה לאורך 
כל היום. בערב פסח היינו קמים מוקדם כדי לשרוף את החמץ, ואבא בהתרגשות ובחרדת 
קודש היה אומר את נוסח הביעור ומזכיר לנו שהוא מבער גם את החמץ שבלב, ואנחנו 
ואבא  קודם  ערב  שהחבאנו  הפיתות  החמץ  פתיתי  את  זורקים  היינו  ילדית  בהתרגשות 
מצא. לאחר מכן היינו חוזרים הביתה בריצה. השולחן כבר היה ערוך, ובמהלך הבוקר אבא 

היה מוסיף פריטים שונים ומשונים, 

היינו עוקבים במבטים סקרניים על מעשיו, איך הוא יוצא מהבית עם מזמרה וחוזר עם ענף 
גדול, איך בעדינות הוא מוציא פוחלץ של ציפור דרור מבין עטיפות עיתונים. על פניו היה 

ניתן לראות ארשת של מסתוריות ויצירתיות. 

לעיתים היינו יוצאים יחד, מתיישבים בחוץ ואבא היה מספר לנו על סעדיה ורות - הסיפור 
המשפחתי שהיה מופיע בכל חג בגירסה אחרת, ובאמצעותו הוא הסביר לנו את כל מהלך 
הקרבת קרבן פסח בבית המקדש, ותוך כדי גם על יציאת מצרים ועל גאולת ישראל של 
היום. לפעמים הוא ממש המחיש לנו את הקרבת הצלי על ידי עשיית: על - האש: בחצר 

וצליית שוק של כבש.

אמא לא כל כך אהבה את הרעיון, מבחינתה ביום הזה גם אנחנו היינו צריכים להיות נקיים 
ודואגת  מסרקת  במרץ,  באמבטיה  אותנו  ומצחצחת  משפשפת  הייתה  והיא  הבית,  כמו 

שיהיו לנו בגדים חדשים ומיוחדים, כך שכשהגיע פסח הרגשנו גם אנחנו מוכנים. 

השולחן היה נראה כעת כמו תצוגה של חפצים מוזרים, חלקם דברים שאבא אסף בבית, 
לכל  ידענו  השולחן,  על  מונח  היה  החפצים  אוסף  במיוחד,  קנה  שאבא  חפצים  וחלקם 
דבר יש משמעות עמוקה, אפילו לסדר שבו מונחים הדברים, היינו מפוצצים בשאלות אך 

שמרנו אותם אותם לזמן הסדר. 

קופסת אתרוג גדולה הייתה בראש השולחן, במקום של אבא, ובה המון קוביות שוקולד 
מסוגים שונים. על כל שאלה שילד )או מבוגר( שואל הוא מקבל קובייה, זה העניין של ליל 
הסדר - לשאול, אבא לא היה מעוניין שנפגין ידע או שנשיר יפה, או שנקשיב יפה, העיקר 

- שנשאל, שנתעניין שנסתקרן שנבין שיש דברים שאנחנו לא מבינים ושכדאי לשאול. 

צעירים  חילונים,  דתיים  שונים,  מסוגים  שונות  ממדינות  רבים,  אורחים  היו  שנה  בכל 
ומתאים  מחדש  שנה  מכין בכל  אבא  היה  הסדר  את  וותיקים.  חדשים  עולים  ומבוגרים, 
האינטלקטואלית  לרמתם  שלהם,  העניין  לתחומי  לגילם,  הרבים,  לאורחים  התוכן  את 

ולהתרחשויות האקטואליות בארץ ובעולם. 

בכל שנה מחדש היה יושב עם ההגדה, ובימים שלפני ליל הסדר היה מסכם וכותב רעיונות 
מתוך ההגדה. לעיתים אלו רעיונות יסודיים אותם למד אצל רבו, הרב צבי יהודה זצ״ל, 
אותם היה משנן ומעמיק מחדש, ולעיתים היו אלו חידושים שהתחדשו לקראת ליל הסדר 

הקרב וחידודים המתאימים לאורחים ולעניינים המתבררים בעת הזו. 

חלקם בשפה  ומחשבות,  רעיונות  של  רבים  מחדש, דפים  פעם  כל  כתב,  הוא  הכל  את 
שיכולה להישמע כאילו הוא ממש מדבר כעת בראש שולחן ליל הסדר וחלקם בקודים 

מקוצרים, ראשי תיבות ורמזים שרק הוא הבין. 

נראה שגם אבא רצה לעשות לעצמו סדר בקלסר, ובאחת השנים הוא הכין תוכן עניינים:, 
קבע כותרות ונושאים, מיספר את עמודי הקלסר, והכין מפתח לעיון במחברת העבה. 

בימים שלפני ליל הסדר היה אבא מסכם וכותב רעיונות מתוך 
ההגדה. שולחן הסדר היה מלא בחפצים מוזרים.

בת שבע )הורביץ( סדן

הארת חג פסח מתפשטת אל שלושים הימים הקודמים לו, לכן ההכנות בימים אלו צריכות 
להיות גם הן באותו סגנון של הארה, שמחה וחירותיות שאותה נפגוש בימי החג עצמו... 

לעומת זאת, היה הנצי״ב מוולוז׳ין מתאר במין בדיחותא עוקצנית את ההכנות בביתו של 
תלמיד חכם גדול אחד, שאצלו היה סגנון שונה. פורים הוא לעילא ולעילא, ״מיחייב איניש 

לבסומי״. אולם מיד לאחר תפילת ערבית של מוצאי פורים, מתחיל חשש חמץ. 

אימת החמץ נופלת עליו ועל ביתו. מיום ליום העצבנות מתגברת, שמא יימצא חמץ באיזה 
חור או סדק. וכאשר מגיעים בערב פסח לאפיית מצת מצווה נמצאים כבר במתח וחרדה 

גדולה ומסתכלים בשבע עיניים שלא ייכנס חלילה וחס פירור חמץ לתנור. 

והשאלה שנידונה שם הייתה מהו שיעור  היו מסובים כמו קפיץ מתוח,  בליל התקדש החג 
כזית? יש שיטות מקלות ויש שיטות מחמירות, ואולי אפשר להחמיר יותר. גם המרור מעורר 
עצבנות: האם המרור הזה טוב? שהרי יש מרור שאינו מספיק מר ויש מרור שאינו ראוי לאכילה. 

אמנם כל אלה הם דברי הלכה שראוי לבררם, וכמובן לא הייתה לנצי״ב ביקורת על עצם 
הדקדקנות ההלכתית, הביקורת שלו הייתה על הסגנון והאווירה. בליל הסדר צריך לחוש 
כל  ואת  אותנו  ומשמח  המברך  אלינו,  היורד  האלוקי  השפע  את  לחוש  צריך  החירות,  את 

ישראל.

השפע  את  לחוש  צריך  החירות,  את  לחוש  צריך  הסדר  בליל 
האלוקי היורד אלינו, המברך ומשמח אותנו ואת כל ישראל,

הרב אלי הורביץ
מתוך ״ליל שימורים״

רות ויסקוט
לפני הרבה שנים, בערב פסח, בדיוק החלטנו לשפץ את המטבח וחברה משותפת סיפרה 
ודינה בוודאי תסכים להסביר ולעזור. זה היה לי לא  לי שאצל הורביץ בדיוק בנו מטבח 

נעים להפריע לה בהכנות לפסח, אבל בסוף יצרתי איתה קשר.

כמובן שדינה הזמינה אותי אליה הביתה לראות והראתה לי במאור פנים את המטבח. 
מאז את המטבח אני לא זוכרת, אבל מאוד התרשמתי מאיך שדינה נראתה, היא לבשה 

סינר והייתה באמצע עבודה, היא לא עשתה שום התגששות לקראת האורחת הזרה. 

מאוד התרשמתי מהצורה שדינה, תוך כדי השיחה איתי, דיברה עם נחמה הקטנה שבאה 
להתייעץ מה לעשות עם צעצוע בזמן הנקיונות לפסח. דינה דיברה איתה בהבנה ובצער 
על פרידה מהצעצוע וסייעה לה להחליט מה הדבר הנכון לעשות. נשאר אצלי הרושם הזה.

רות בן פנחס
ומשפשפים,  ומשפשפים  עומדים  כשאנחנו  פסח,  בערב  דינה  של  הפנים  את  לראות 
מלוכלכים ומקרצפים ודינה חוזרת מטיול, כי שבוע לפני פסח הם גמרו את כל ההכנות 
הפריחה  כי  לטייל  הזמן  ״זה  אומר  היה  אלי  הרב  מחדש  שנה  וכל  לטייל.  ויצאו  לפסח 

בשיאה״ ואנחנו עומדים ומשפשפים.

איתמר שקד
הגענו  כולנו  מעניינת.  מאוד  חוויה  הייתה  הורביץ,  משפחת  אצל  שלי  הראשון  הסדר  ליל 
הביתה, לא ידעתי למה לצפות קצת דיבורים בהתחלה ואז אלי נעלם. התיישבנו ליד השולחן, 
פאה  ראשו  על  בחולצה,  אדום  ושרוך  כחולה  חולצה  עם  מישהו  מגיע  דקות  כמה  אחרי 
מתולתלת. הייתי קצת בשוק, לא הבנתי מה המשחק שהולך להיות. גם היה על השולחן 

קופסא מלאה בשוקולדים ואגוזים וכל ילד ששאל שאלות קיבל שוקולד או אגוז. 

הייתי ילד בן תשע ולא ידעתי כל כך איך להתנהל, אך זכור לי שעל השולחן היה קן מפלסטיק 
עם ציפור וביצה קטנה בפנים. כל אחד מהילדים התחיל לשאול את השאלות, ואז נחמה 
שאלה ״למה הציפור על השולחן?״ ואלי שם לי קוביית שוקולד בצלחת. אמרתי לו זה לא 
מגיע לי, אני לא שאלתי את השאלה. אלי השיב: ״או, אתה רואה? שאלת שאלה סוף סוף״.

שבתות וחגים

הקרובים שלי מקיבוץ חילוני היו אצלי בפסח שחל בשבת. עשינו את ליל הסדר עד שלוש, 
ארבע לפנות בוקר, אחר כך סעודה שנייה ושלישית. כל הזמן נמצאנו ביחד, הם היו מאוד 

קשובים ושאלו שאלות.

אינטנסיביות, הקרוב  24 שעות  אחרי  היום  ככה בסוף  בסעודה השלישית, 
שואל אותי ״תגיד, כל החג אנחנו מדברים על בית המקדש וקורבנות, תגיד 

זה רציני? יש שם איזה בניין, אתה יודע״ 

אמרתי ״כן. בית המקדש, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״. ״ומה עם הר הבית ומסגד 
עומאר )כיפת הסלע( ?״ הוא שאל. השבתי ״לא יודע בדיוק, אבל אני יודע דבר אחד, זה 
יהיה עם ערך של שלמות כל כך גדולה בעם  יהיה עם מלחמות״. הקראתי לו שזה  לא 
ישראל שהגויים יכירו בערך הזה וירוצו לסייע לבנות את בית המקדש, כי הם יודעים ששם 

דווקא יהיה אור כזה שירומם אותם לבקש את דעת ה׳״

הקרוב הקשיב ונרגע קצת שאנחנו לא הולכים לעשות מלחמה עכשיו על הר 
הבית, ואז הוא אומר לי ״אבל התרבות הישראלית תצטרך להתפתח הרבה 

מאוד עד אז״. השבתי לו ״אחי, בעניין הזה אנחנו תמימי דעים״.

״כל החג אנחנו מדברים על בית המקדש וקורבנות, תגיד זה רציני?״

הרב אלי הורביץ

להתפלל  הלכתי  בשבת,  חל  פסח  כשערב  שלי,  אבא  אצל  בירושלים  וגן  בבית  הייתי  פעם 
תפילת מנחה של שבת בבית כנסת של חסידות ״אמשינוב״, באתי וראיתי שאין 
מניין ואז ראיתי שכמה חברה מוציאים ספר תורה והולכים לקרוא בחדר השני, 

אז רצתי ואחד שם שואל אותי:
״תגיד, לא שמעת קריאת התורה?״ 

עניתי ״לא״
״אתה בטוח?״ הוא שואל

אמרתי ״לא שמעתי״ 
והוא צוחק, צוחק ואז הוא אומר ״של שחרית״

רבע שעה לפני שקיעה !!!

והחלטתי שאלך  וכבר נשארתי ער עד הבוקר  סיימנו מאוחר  היה סדר פסח,  כך  אחר 
להתפלל תפילת ותיקין. אני בא לותיקין באמשינוב ואני רואה שורה ארוכה של חסידים, 
אני רואה שיש מניין גדול של ותיקין, אבל אני רואה שהם לא נכנסים לבית המדרש. לאן 
הם הולכים בחמש בבוקר? - עושים את הסדר, מה זאת אומרת? סדר פסח!!! )כנראה 

שחצות זה... לא יודע, אולי חצות של הלילה הבא(

צריך לקלוט מה זה מצווה, זה דבר עילאי שבעילאיים. זה מאוד קשה כי אנחנו לא מרגישים 
כלום. אפילו המצוות הכי הגיוניות, גם הם שייכים למצוות שאפילו שנדמה שאנחנו מבינים 
את טעמם ואת הגיונם, הם מעבר למה שאדם מסוגל להשיג במחשבתו ושייכים לסוד. זה 

פועל בנו, זה החיבור, הדלק לדבקות האלוקית. זה חיים של חיוניות. 

ופתאום מושיטים לנו איזה חבל  ואבדו לנו המשוטים  וגועש  ים סוער  כמו חתירה בתוך 
שאחיזה בו מקדמת אותנו אל המטרה, קיום המצוות, לימוד התורה - זה החבל. על ידי 

המשיכה אנחנו מתקרבים אל המטרה וזה פועל בנו במציאות.

הדבקות בטוב, הדבקות במוסר, הדבקות בעומק של האמת הפנימית של המציאות - זה 
המצוות. על הדרך יש בזה גם הרבה צ׳ופרים משפחתיים, חברתיים, קהילתיים ופסיכולוגיים.

והוא שואל ״אתה  ״תגיד, לא שמעת קריאת התורה?״ עניתי ״לא״ 
בטוח?״ אמרתי ״לא שמעתי״ והוא צוחק וצוחק

הרב אלי הורביץ

פסח

https://www.youtube.com/embed/1O6HN--KnBM?rel=0&start=14033
https://www.youtube.com/embed/HWTWzfQSbWA?rel=0&start=7005
https://youtu.be/n11wj4b2hxo?t=1519
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יום העצמאות

בוגרות יקרות! 

נתבקשתי לכתוב לכן דווקא בחודש אייר ושמחתי מאד. אני כולי אייר - כך אני חשה.. 
ואסביר:

חודש אייך הוא ה״שביל״ המקשר בין ימי הינקות - יציאתנו לאוויר העולם כעם, לבין ימי 
הבגרות והאירוסין - הזרקת המשמעות, הייעוד, התוחלת והתקווה לקיומנו - והכל הכל 

לקראת המימוש בפועל בביתנו, כעם בארצו, החי את חייו הבריאים והטובים והמיטיבים.

השביל לעיתים צר ומטעה, לא תמיד שדה הראיה ברור. לעיתים נעלמת נקודת הזינוק 
ולפעמים מסתתר היעד. עולה ויורד הוא השביל - פעם השמש מלטפת ופעמים שוררים 
הקור והחושך, ימי חודש אייר טבולים בימי הנחמה וגם ימי הגאולה, כך שבעוד הדמעה 

יורדת על הלחי והגרון נחנק, אנו מוצאים את עצמנו שרים ברון ובשמחה עצומה! 

האין זו סתירה? איך אפשר להכיל מערבולת פנימית כזאת של חושך ואור, צער והודיה?

אפשר ואפשר בגדול, כי מאחורי הכל ומתחת לכל, מבעבעת שמחת החיים וידיעה עמוקה 
העם  פוגש  עמוק  עמוק  עמוק,  קדימה.  עמנו  את  ומצעידה  ומפעמת  שדוחפת  ובטוחה, 
את עצמו, משמעות היותו. וגם אם פעמים אין מילים להסביר - ולהיפך, נפלטים ביטויים 
של זעף ותסכול - מתחבר עמנו עם רחבות הנפש שלו ומקור חייו - האמונה העמוקה 

והאהבה האינסופית, ברוך ה׳. 

מפגש זה הוא המזרים לנו אורך רוח ורוחב לב, שמרוממים אותנו הרבה מעבר למראה 
העיניים העכשווי.

וכמו בכלל, כך בפרט. 

את  לנו  יש  פעמים  כמה  הפרטיים?  בחייה  בערבוביה  משמשים  והאור  החושך  אין  למי 
לקרות בשרות  יכול  זה  מה?  ולשם  למה  שכחנו  מזמן  וכבר  ״מוצפות״,  שאנו  ההרגשה 
הלאומי, בתוך ים העשייה היומיומי, או בלימודים שלעיתים אפורים הם, וגם, כן - אפילו, 
ה״נחמה״  ימי  על  לדבר  שלא  התוססת,  ובמשפחה  בבית  האינסופי  התמידי  בטיפול 
הפרטיים העצובים כל כך, או ימי ה״גאולה״ המרנינים, והבלבולים והמערבולות הכרוכים 

בהחלטות לגבי ההמשך. 

ובטוחה, שדוחפת,  וידיעה עמוקה  לכל מבעבעת שמחת החיים  ומתחת  אך אחרי הכל 
מפעמת, מקדמת. עמוק עמוק עמוק חש האדם את עצמו, משמעות חייו. וגם אם פעמים 
אין מילים להסביר, מתחבר האדם ִעם רחבות הנפש שלו עצמו, עם מקור חייו - האמונה 

העמוקה והאהבה האינסופית לזולתו, לעמו, לארצו, לתורתו, ברוך ה׳. 

מפגש זה הוא המזרים לנו אורך רוח ורוחב לב, המרוממים אותנו הרבה מעבר למראה 
העיניים העכשווי. 

בציפיה תמידית לשמוע מכן,

אוהבת ומתגעגעת,

דינה הורביץ

כולי אייר, פעם השמש מלטפת ופעמים שוררים הקור והחושך. 
ימי חודש אייר טבולים בימי הנחמה וגם בימי הגאולה

דינה הורביץ

שבתות וחגים

יש עמים שחוגגים את עצמאותם במשתאות שכר ובזיקוקי דינור, אף אנו חוגגים בשמחה 
את עצמאותנו, אבל אצלנו יום העצמאות מחובר עם יום הזיכרון לחללי צה״ל וכשעוד לא 
פג טעם יום השואה. זה לא בדיוק משואה לתקומה, אלא באים כאחד. השואה היא קץ 

הגלות, כי מה היא גלות אם לא הריסת הצורה הציבורית שלנו בפועל, ברוח ובנפש?!

 - הללו  הימים  סגולת  הזיכרון,  ויום  השואה  יום  לו,  שקודמים  והימים  העצמאות  יום 
להשתחרר ממעגל הקסמים של החשבונות הפרטיים. לזכור, להתקשר, להיבלע ולהזרם. 

דומיה ודמעות, ומשנה לשנה הדמעות זורמות יותר בטבעיות. 

יום העצמאות,  והתחלת  הזיכרון  יום  סיום  בזמן שעמדתי במערת המכפלה, בטקס של 
היכן שסיפורנו כעם התחיל, ברגע קשה מאוד שקשה לתאר, רגע שבו זוכרים את אלו 
שמסרו נפשם ואלו שנרצחו בגלל היותם יהודים, באותו טקס חשבתי על זוג השכנים שלנו 
הצעירים שנרצחו מיריות מחבלים על רכבם, חשבתי על חבר שלי שנרצח יחד עם בנו. 
נזכרים באלפים הרבים של הנרצחים, ובאותו זמן הדגל מורם על מערת המכפלה וחשים 

את היותנו עם חופשי בארצנו אחרי 2,000 שנות גלות.

באותו רגע חד של המעבר, חשבתי על יום ההולדת של המדינה. על מה השמחה? מה 
הערך? מה המשמעות של מדינת ישראל? כמו בחשבון הפרטי שאדם עושה ביום הולדתו, 
חשבון על חייו והאם ניצל את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נתן לו. חשבון שאדם מברר 
לעצמו, מי אני? למה אני שייך? לאן אני הולך? כך גם יום הולדת של מדינה זהו זמן של 

חשבון נפש ציבורי של עם ישראל.

יום  ה׳ באייר בלי ד׳ באייר. קדושת  אין  ״יומא אריכתא״.  ויום העצמאות זהו  הזיכרון  יום 
העצמאות מתרוממת אל מעבר למילים בזכות רוח הדבקות וקרבת ה׳ שמתגלה בפועל 
במסירות הנפש וקרבן הציבור שאנחנו מציינים ביום הזיכרון לזכור את חלק מאתנו ששב 
שייך  שהכל  שלנו,  הציבוריים  החיים  ערך  לנו  מתברר  דבקות  אותה  ידי  על  מקורו.  אל 

לקדושה עליונה. זהו יסוד גדול. 

אנחנו זוכים לקבל עלינו את קדושת חג העצמאות בחברון, ערש לאומנו וערש מלכותנו. 
לאומית  התנערות   – האינתיפאדה  באמצע  החג  קדושת  את  עלינו  לקבל  זוכים  אנחנו 
של ערביי האזור. אנחנו זוכים לחיות בתוך תקופה של פילוג וקיטוב בעם. האינתיפאדה 
לא נעימה, הקיטוב והקרע עוד פחות נעים, וטוב לנו ומתוק לנו שנרגיש את הזעזועים 
העוברים על האומה, לא כעלה נדף ברוח. נראה את האומה האחת מיוסרת בתוך עצמה. 

אין שני עמים.

יום העצמאות זוהי קדושה נצחית השייכת לעצמיותנו הפנימית, לשמו של משיח שקדם 
לעולם. השמחה והכבוד ביום העצמאות גדולים מאוד, אבל גם רציניים וחשובים מאוד. מה 
פרוש להיות עם ישראל עצמאי, שאחרי דורות של פיזור בגלות, אנחנו מתקבצים בפעם 
השלישית והאחרונה אל מקומנו? הציונות זאת לא תופעה מודרנית המקבילה ללאומיות 
רגילה, יש כאן גבורה ומסירות נפש ישראלית מיוחדת של חלוצי היישוב שמבוססת על 

משהו פנימי עמוק.

השמחה היא שמחה של מצווה כי נצטווינו לרשת את הארץ ולא לעוזבה. פה בארץ חמדת 
אבות תתגשמנה כל החלומות בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים. כי החלום שיוצא 
מעומק הקודש, מעומק התורה – הוא המציאות. הגעגועים בגלות לקדושה, זה ראשית 
הציונות. תלמידי הגר״א. תנועת התחיה זה הפיכתם של החזיונות הרוחניים למציאות. 
מתחדשת  כך  ומתוך  הטבע,  זה דרך  שגאולה  ההבנה  כל  קודם  רוחנית.  מהפכה  זאת 

הכרת האחדות הלאומית קשר של עם בארצו ואז מתבררים גדרי הממלכתיות.

וליבו לצרת אחיו. הכבוד הלאומי  מה שהניע את הרצל, זה ראיית הסבל, הוא נתן עינו 
והאנושי המושפל, ההתדרדרות המוסרית, המועקה הדתית )אף על פי שלא היה אכפת לו 

לעמוד יחד עם כל ישראל בצער ובכאב הייסורים והשכול, זה עיקר תענוג החיים – להשתתף איש בצרת אחיו

יום העצמאות

מהדת בעצמו( הניעו את אופניו. קמנו ונהיינו לעם. זו שמחה פשוטה, טבעית, שכל העם 
שותף בה, אבל הקדושה שבשמחה שייכת להכרה של מה משמעות היותנו לעם.

הרבה משמעויות יש ליום העצמאות – משמעות דתית, לאומית, גוש עציון, חלוצי חדרה. יש 
משמעות של מקלט בטוח, מקום לגדל את המשפחה בחופשיות וכו׳ וכו׳. כמספר היהודים, 
כך מספר המשמעויות ליום הזה. אין בכוונתי להרחיב בסיפורי גבורה של מגני גוש עציון ותל 
חי, גם לא על מסירות הנפש של מייבשי הביצות ולא על האידיאליסטים מייסדי פתח תקווה, 

שעשו גן פורח ממקום שהוועידה האנגלית החליטה שאי אפשר לגדל בו דבר.

זה  מה  להגדיר  כל  קודם  צריך  הרחב,  במובן  ״עצמאות״  המשמעות  את  להבין  בכדי 
״עצמאות״. עצמאות זהו שחרור, חופש מהשפעות זרות, משעבוד גופני ותרבותי, להיות 
עצמנו לחשוף את הזהות העצמית של מציאותנו. היום זה באופנה שכל אחד מחפש את 

הזהות שלו. זה צודק וישר שאדם יכיר מי הוא, אבל זה לא כל כך פשוט.

להכיר  צורך  יש  אומה,  של  הזהות  בהבנת  וגם  הפרטי  האדם  של  הזהות  בחיפוש  גם 
מראשית עד אחרית, ולזה יש חשיבות גדולה ביום הזה שאנחנו חוגגים את עצמאותנו. 
בעם ישראל הזהות היחידית של כל אדם ואדם קשורה קשר הדוק עם הזהות של האומה, 
ולכן הדרך הבלעדית שאדם יהודי יגלה את עצמו, זה דרך לימוד מציאותנו הכללית כעם, 
אבל בכדי לעשות זאת, צריך ללמוד את כל ההיסטוריה של ישראל ואת כל התורה כולה.

מועיל  היה  לא  הפנימית.  בהסכמתו  העם  אחדות  את  המסמן  יום  הוא  העצמאות  יום 
להכריז על הקמת המדינה, אם אין נשק, אבל כשיש את ההסכמה הפנימית ועוז הרוח 
מדינת  יסוד הגאולה.  וזה  קיום המצווה  וזה  לידת המדינה  המבוטא דרך השלטון, זאת 

ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. זהו אושר גדול ודאי ומוחלט כמו זמן חירותנו.

ויש גואל ישראל.  קדושת זמן עצמאותנו, זה אותו עניין עם זמן חירותנו, יש גאל ישראל 
וביום העצמאות נולדה המדינה. כשמגיע חג הפסח הסכר נפרץ  בפסח נולדה האומה 
מזה  פחות  לא  תמיד.  הקיימת  החירות  בקדושת  אותנו  ומקדש  עלינו  שופע  גדול  ואור 
קדושת הזמן של יום העצמאות, אף על פי שזו קדושה שנתגלתה לא מזמן, וזה לא משנה 

גם שקדושת פסח היא מדאורייתא וקדושת יום העצמאות זה מדרבנן. 

ועד לחרות על הלוחות של זמן מתן תורתנו, מקשה של  לזמן עצמאותנו  מזמן חרותנו 
חירות, עם מוקדים מיוחדים מדאורייתא ומדרבנן. ישראל מקדשים את הזמנים וחושפים 
את הארות הנצח המתנוצצות. תווים שונים מתנגנים על מיתרי נפשנו, הדגשים שונים, 
והשונה,  השווה  קמעא,  וקמעא  חיפזון  טבעת  ניסוח  אחרונה,  וגאולה  ראשונה  גאולה 
ובעיקר הרצף שבכל, כמו חלקי סימפוניה שונים. אבל כמו שאין משמעות לזמן חרותנו 
בלי חרות על הלוחות, כך אין משמעות ליום העצמאות בלי יום ירושלים. בלי הגילוי של 

הנשמה. כל התסבוכת במעבר בין ד׳ לה׳ באייר – בגלל שלא מחוברים לכ״ח באייר.

הקדושה היא הוויה אלוקית שקדמה גם ליציאת מצרים וגם לה׳ באייר תש״ח. הקדושה 
ועולה,  בוקעת  הזו  שהקדושה  מסוים בהיסטוריה  רגע  ויש  עולם  מימות  וקיימת  קבועה 
ומאותו רגע, בכוח בית דין והתורה של ישראל, בכל שנה ושנה אנחנו זוכים לחוות את 

הקדושה הזו.

יום העצמאות נמשכת מאותו ריח גן עדן של קדושת חירות פסח, למרות שיש  קדושת 
הבדלים גדולים. דווקא מה שחסר בפסח, זה מה שהולך ונשלם ביום העצמאות. זו גאולה 
אחת שאינה פוסקת, היא עוברת מגאולת החיפזון של יציאת מצרים, הניסית, הסותרת 
את הטבע, שכל עולם הטבע והחיים הריאליים נעמדים דום, נכנעים מפני הדר גאון ה׳, 
ועד התחנה האחרונה, שזו הגאולה הטבעית האיטית, קמעא קמעא, שלב אחרי שלב, 
הגאולה המתיישבת בתוך טבע האדם, העמים והעולם. עולם הנס אינו הורס את הטבע, 

הרב אלי הורביץ 
לקט שיעורים ליום הזיכרון ויום העצמאות )חלקי שיעורים(.
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אלא פועל בתוך המערכות הטבעיות לרומם עד שיהיו אף הם שותפים במהלכי הגאולה. 
התכלית של יציאת מצרים זה ״והבאתי אתכם״ – ״והורשתם את הארץ וישבתם בה כי 

לכם נתתי את הארץ לרשת אותה״.

האמת היא שהדברים האלה רמוזים גם בגאולתנו הראשונה, ביום שביעי של פסח, שהוא 
לומדים  ומפורשת, אלא שמתורה שבעל פה אנחנו  מיוחדת  יום שבתון ללא כל הוראה 

ששביעי של פסח זהו יום קריעת ים סוף.

מי שלא עסוק בסוגיות האלו כל השנה, מגיע ליום העצמאות והיום הזה לא אומר לו שום 
מדינה  חילונית,  מדינה  על  יום שהכרזנו  מוזר,  יום העצמאות? דבר מאוד  דבר. מה זה 
מסובכת. הייתי פעם בחנות ספרים והיה שם שבועון אמריקאי ״ניוזוויק״, האישה שהייתה 
לפני בתור אמרה למוכרת ״זה לא מהשבוע, זה מלפני כמה שבועות״. המוכרת השיבה 
שהם עדיין מוכרים את השבועון הישן כי יש לו ביקוש מיוחד. הביקוש היה כי העיתון הוקדש 
להספד של מדינת ישראל. לקחתי את העיתון לראות, היה שם תיאור מפורט על איך שכל 
שמראה  אמריקאים  בין  סקר  גם  שם  פורסם  קורסות.  הישראלית  המדינה  של  הישגיה 

שרק 28% מאמינים שישראל תהיה עדיין קיימת בעוד חמישים שנה.

מי שכן עוסק בבירור משמעות יום העצמאות כל השנה, אז כשמגיעים ליום העצמאות, 
לפי עומק העיון שלמדנו, מגיעים לגובה אחר שמתוכו אנחנו מסוגלים לכוון ולפענח, כל 
אחד לפי רמתו, את רוח העצמאות, כפי שנסיבות הטבע מפעילות. כפי שגאולה קמעא 
יגיע  קמעה מפעילה. לראות איך הרוח הזו עושה דרכה גם בתוך העם. על פי זה אדם 
נותן  והבירור הזה  ימשיך אל היעד. הלימוד  ועל פי זה הוא  למוסכמות שזו האמת שלו, 

הרבה כוח ועוצמה. 

למלחמות יש רז. להבין שהטוב של המלחמה זה חשיפת אור הקודש, זה דבר מאוד קשה. 
אפשר לעורר לגבורת המלחמה ולתעצומות מסירות הנפש של המלחמה בהרבה מאוד 
סגנונות, אבל להבין שהרז הפנימי של המלחמה, זה לתת מקום להארה של התוכן האלוקי 
- זה שייך לקדושת ה׳ באייר בכלל, ובאופן מיוחד לשנה זו, שהיא שנה של מלחמה בפועל.

האבות המייסדים של הציונות, הייתה להם מחאה נמרצת נגד הקדושה הגלותית, הם דימו 
לעצמם שצריך להיווצר טיפוס יהודי ישראלי חדש. חסון, גיבור. הם ראו ברוחם טיפוס כזה 
מתוך חיקוי של טיפוסים שהם ראו בסביבתם הנכרית. הם פזלו אל העולם הנכרי. זה זיוף איום 
ונורא, אלא שככל שהזיוף והשקר שבזה הגיע לפשיטת רגל והתגלתה החולשה של הגבורה 

החיצונית הזו, אז יש נטייה לשוב אל הסגנון שטרם התחייה הלאומית, תורה בלי לאומיות. 

לשיטתם של אלו, הימים הראשונים בגלות היו יותר טובים מהמצב כיום. היה שם בית אב, 
היו משפחות, הייתה המשכה של תורה וניכרה היהדות שבנו. היום יש מגמה כזו לבטל 
את הלאומיות. אפשר להדליק את הרדיו ולמצוא הרבה תחנות כאלו כמו ״קול האמת״ 
וכו׳. אדם העסוק רק בלימוד תורה בלי להיות מחובר ללאומיות. לא עם, לא עצמאות, לא 
מאבק מדיני, לא מצוות ישוב ארץ ישראל. שוקדים בבניין שיעור תורה, אין שום דבר אחר 
בעולמם. כמובן, גם לא צבא. אם רק היו מפנים שעה ביום ללימוד לאומיות, כלומר לימוד 
אמונה וסגולת ישראל וארץ ישראל, אז כשקורים דברים גדולים לעם ישראל, אדם כזה 
היה מרגיש תחושה של רוממות גדולה. הודו לה׳ כי טוב. וכשיש ייסורים, אני לא מתכוון 
לפיגוע, בפיגוע אפשר שכל אדם ירגיש שהלב שותת דם, בסדר.. אבל מי שכל עולמו זה 

רק התורה בלי הלאומיות לא יחוש חיבור כשמשפילים את האומה.

פעם ביקרתי באיזה ישיבה חצי חרדית ובדיוק ישבו ודנו שם, מה דינה של הצפירה של יום 
הזיכרון? לקום בצפירה או לא לקום? אני הייתי שם ׳אאוטסיידר׳ והקשבתי. זה רציני, זה 
שתי דקות של ביטול תורה. בסוף החליטו שם שהם יעמדו, אבל לא יפסיקו ללמוד. ילמדו 
בשקט. אחר כך ניגש אלי אחד מהם ושאל את דעתי. השבתי: ״אני כל כך מרחם עליכם, 
אתם לא יודעים איזה תענוג אתם מפסידים! את התענוג הזה לעמוד יחד עם כל ישראל. 
את התענוג של הצער, של הכאב, של הייסורים שאי אפשר ללמוד ואי אפשר שלא להיות 
בתוך הכאב והשכול, ובתוך מסירות הנפש וחירוף הנפש זה עיקר החיים, זה תענוג החיים 

– להשתתף איש בצרת אחיו״. 

מי שלא לומד לאומיות, מי שבשבילו מדינת ישראל לא מעלה ולא מוריד, מי שבשבילו 
ה׳ באייר זה יום רגיל שאפשר להגיד בו תחנון ובוודאי שלא יאמר הלל, אדם כזה... זה 

לא פשוט. עובדה שזה יותר קשה, להיות בקי בש״ס ובפוסקים ובכל התורה כולה. 

אני חושב שבעצם יש תביעה לאדם חדש. זה מבחן של דורות, לא של שנה או של דור 
אחד, אבל זה משמעותי לכל אחד ואחד מאתנו. הטיפוס החדש זה אדם החי חיים מלאי 
וידיעת  בתורה  מוחלטת  ששקידה  כלומר  בקרבו.  מתרוממים  הזרמים  כששני  אחידות, 
כל  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  לקרב.  היציאה  את  גם  סותר  לא  התורה,  ומילוי  התורה 
הדבקות, הדאגה, הציפייה והחיים. לפעמים צריך לצאת לקרב ולפעמים צריך לקחת ספר 

תהילים ולשפוך את הלב על נשמתם של ישראל. שני הדברים לא סותרים.

בשבעת הימים האחרונים נפגשתי עם כמה תלמידי חכמים חשובים ואנשי תורה שלמדתי 
אתם בעבר וזה היה מאוד מעניין הקושי הזה, שמצד אחד יש עולם של תורה קדוש, ומצד 
שני יש עולם של קודש קודשים של עשייה צבאית. ההרמוניה הזאת, היכולת להתהלך 
באור  בערכים  מלא  ולהיות  התורה  קדושת  ברום  ולהיות  מאוד  הקשה  המציאות  בתוך 

ובתוכן של המוסר האלוקי, זה מצריך טיפוס חדש, זה לא דבר פשוט. זה הולך ונוצר.

לפי המידה שאנחנו  הזו בדורנו, שנתמלא  חושפת את התביעה  יום העצמאות  קדושת 
מפנימים את הסוגיות התורניות הלאומיות שלנו.

הרב אלי לא היה מעביר בישיבה שיעור מסודר ליום העצמאות. בכל החגים היה מעביר 
שיעורים ארוכים, ודווקא ביום העצמאות שכל כך ציפינו- לא היה מעביר. לפעמים היה 
מלמד משהו, אבל לא מערכה כבשאר החגים. כששאלנו למה? הרב אלי ענה: ״אין לי 

משהו על יום העצמאות, אין לי מה ללמד״. 

נדהמנו עוד יותר. מה הכוונה? ואז ענה: ״כל השנה אנחנו לומדים על יום העצמאות: כוזרי, 
אורות, מהר״ל. זה הכל כדי להבין את עניינו של היום. אז איך אעביר שיעור על יום העצמאות??

למה הרב אלי לא הכין שיעור ליום העצמאות?

יום העצמאותלעמוד יחד עם כל ישראל בצער ובכאב הייסורים והשכול, זה עיקר תענוג החיים – להשתתף איש בצרת אחיושבתות וחגים
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יום ירושלים

ירושלים שאנחנו כינור לשיריה שיש לה קול ודיבור ושירה שאנחנו, העם כולו, מסוגלים 
לשמוע, גם אם זה לא נראה כך. ירושלים אינה רק נשמעת, היא גם נראית. חז״ל אומרים 

שעשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים וקב אחד כל העם כולו. 

מקומות  שיש  ויגיד  אדם  יבוא  בירושלים?!  מרוכז  היופי  שכל  זה  את  להגיד  אפשר  איך 
אחרים יותר יפים מירושלים, אז מי צודק? 

והם משיבים שזה לא טעים. אני  לילדים שלי שיוכלו עוף  הדבר דומה לכך שאני אומר 
אומר להם שזה כן טעים והבת שלי משיבה: ״על טעם וריח אין מה להתווכח״ ואני אומר: 

״נכון, אין מה להתווכח. אם אבא אומר שזה טעים, אז זה טעים״. 

אתה אומר שפריז יותר יפה, או איזה יער גשם בדרום אמריקה. זה נכון, היופי הוא דבר 
ולהסביר, אך הוא משפיע,  יופי זה משהו שאי אפשר לנתח  סובייקטיבי בעיני המתבונן. 

אנחנו מוקסמים ונלכדים בקסמו, אנחנו מופעלים ומוזרמים מהיופי.

״שקר החן והבל היופי״ אז זה אומר שתשעה קבין של הבל ירדו לירושלים?! כנראה שצריך 
לא  וביופי.  היא תתהלל בחן  ה׳  יראת  אישה  היופי  והבל  לפרש. הגר״א שאומר ששקר החן 
משנה איך היא נראית, אבל אם היא יראת ה׳ ושיש לה מידות טובות ויש לה את התוכן העשיר 

והפנימי של קשר ומגע אלוקי, אז היא יפה ומלאת חן ויופי. זה לא שקר, זה יופי של אמת. 

כנראה שהיופי של ירושלים זה יופי שנמשך מתוך מה שהיא ירושלים. ירושלים של מעלה 
היא  בהתחלה  יראה.  נקראת  היא  שבעולה.  ה׳  יראת  נקודת  כולה  מטה,  של  וירושלים 
וזה נכון.  יש איזהו רושם אצל אומות העולם שגם הם קשורים לירושלים  נקראת שלם. 
אותו קן של יופי הפזור בכל העולם זה יופי של יראת השם הנמשכת מהריכוזיות התמצית 

של ירושלים. על זה אין מה להתווכח.

ירושלים.  שהיא  מה  מתוך  שנמשך  יופי  זה  ירושלים  של  היופי 
ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כולה נקודת יראת ה׳.

הרב אלי הורביץ

שבתות וחגים

אני גרה על ראש הר וכשאני מסתכלת מהחלון יש נוף כל כך מדהים של ירושלים. 
זה כל כך שונה מכל מה שאי פעם דמיינתי. אני מרגישה כל כך ברת מזל להיות כאן. 
במהלך שלושת השבועות הראשונים שהייתי כאן, התארחתי אצל חברה שלי, טובי, וכל 
יום הלכנו למקום אחר לטיולים. זה היה כל כך מהמם ומעניין. היו לי הרבה חוויות נפלאות 
שאני חושבת שלעולם לא אשכח. נסענו בכל רחבי העיר העתיקה בירושלים, הר הצופים, 

הכנסת, המוזיאון, הר ציון, יד ושם ועוד המון מקומות.

החגים כאן הם ממש משהו מהפנט. ביום כיפור לא הייתה מכונית אחת ויחידה על אף 
כביש בירושלים. תחושת השקט, היראה והחגיגיות הייתה כל כך מורגשת - זה היה מאוד 

מרשים. הייתי בכותל בסוף יום כיפור וזה היה כל כך מדהים שהתחלתי לבכות. 

אני לא יכולה לתאר את זה. שמחת תורה גם היה ממש מדהים. בכל מקום היו רחובות סגורים 
והיו טונות של אנשים, מכל הסוגים, שרקדו ושרו וצעדו ברחובות בדרכם לכותל המערבי. וואו!

השקיעות כאן בהחלט עוצרות נשימה. את צריכה לראות - זה כל כך צבעוני וכל שנייה 
זה משתנה וזה דבר יפה וחדש לגמרי. אני לא יכולה להתגבר על זה - זה כל כך מהמם. 

ברחובות  וצעדו  ושרו  שרקדו  הסוגים,  מכל  אנשים,  של  טונות 
בדרכם לכותל המערבי. וואו!

דבי וולף
קטע ממכתב לדודתה, בטי מתחילת לימודיה במכללה 

דינה הורביץ
מתוך מכתב למישהי ששכבה לידה בבית חולים לאחר הפלה 

כל כך מרגש לחזור לירושלים היפה. מעל לכל, אני ממתינה ועוצרת 
את נשימתי ירושלים שלי, העיר שלי. ״שישו את ירושלים, גילו בה״.

״ולירושלים עירך ברחמים תשוב״. 

״בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו
הוא יצא ממצרים״.

דבי וולף
בסיכום טיול בסיני עם המכללה

כל נחמתי היא ירושלים. חסד עשה איתי הקב״ה שהוא סידר את העניינים כך שהשתחררתי 
יום לפני יום ירושלים, ואני מוצאת מתוך פרטיותי, ומעליה אני משתתפת בשמחת הכלל, 
שמחה קרובה ופשוטה וסוחפת. מעין התממשות של מה שמתפללים יום יום ושלי הייתה 
משמעות מיוחדת: ״... ועלינו יהמו נא רחמיך ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, 

ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשענו... 

ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו 
בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. ברוך אתה ד׳ בונה ירושלים...״

יום ירושלים

טיפסנו לפסגת הר ומשם יכולנו לראות את כל ירושלים. זה היה 
עוצר נשימה לחלוטין! וואו!

דבי וולף
קטע ממכתב להוריה מתקופת לימודיה במכללה - ערב פסח תשל״א

רחל  קבר  לחם,  לבית  ביגון(  )דב  המדריך  עם  היום  נסענו  שלי  ה״מכללה״  במסגרת 
יודעת מאיפה להתחיל לתאר לכם את זה. הייתי במצב רוח  והרודיון. אני אפילו לא 
מושלם לזה, ומצאתי את זה היום הכי יפה בחיי. כל כך מהמם ו)לא מצליחה לחשוב 

על מילה(. 

ירושלים.  יכולנו לראות את כל  וטיפסנו לפסגת הר ומשם  הלכנו על פני השדה 
על  מהחומש  פסוקים  הקריא  שלנו  והמדריך  לחלוטין!  נשימה  עוצר  היה  זה 

ירושלים. וואו! 

אחר כך הלכנו לקבר רחל שמצאתי אותו מאוד מרגש ואזור בית לחם נראה כל 
כך מיוחד.אני לא יודעת - הנוף היה מדהים ביופיו לחלוטין - הגבעות השזופים 
המנוקדים בכבשים או כמה בדואים, והחום והסגול על רקע השמים הכחולים. 

כל הזמן חשבתי על דוד המלך או רות ונעמי, וואו זה היה טיול יפה. 

הורדוס מבצר  הר גבוה מאוד שעל גביו בנה  להרודיון שהוא  הגענו  כך  אחר 
זה!  את  אהבתי  אבל  וקשה,  ומפחיד  מסוכן  היה  זה  עליו!  טיפסנו  ארמון.  של 

ומלמעלה פשוט בכיתי כי זה היה כל כך יפה. 
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ואינה מורגשת כלל, הולך ומופיע דמות הגואל –  ומתוך אותה בהירות זעירה, שכמעט 
ה׳  של  הנטויה  וזרוע  החזקה  יד  מתגלה  ידו  שעל  אדם,  מכל  עניו  לשון,  וכבד  פה  כבד 

צבאות המושיע את ישראל ממעי תועבת מצרים.

אותו עבד נאמן, המסיר נעץ השפלות המוטבע בחומר האדם, מתרומם לנצחון המוחלט 
על המלאכים, המשגב ערך האדם במעלתו העליונה, שבחובו נעוץ סילוק חושך הטומאה 

והמיתה מהעולם.

שבמהלך  הדרגתי  בתהליך  אותנו  מפגישה  האלוקית  בהיסטוריה  הישרה  ההסתכלות 
מעורר  ואינו  קטן  אומנם  שרישומו  החושך,  בתוך  זעיר  אור  התנוצצות  קודם,  הגאולה. 
שכבר  זרע  בתור  ועומד  הבהירות,  בתכלית  הוא  בהיר  אבל  גדולות,  ופעולות  תנועות 

בראשית צמיחתו גנוז בו כל אדירות החיים העתידיים להתגלות. 

על מרחבי  ומשתלט  ומתפשט,  הולך גרעין האור  וצנועה,  אותה התחלה שקטה  ומתוך 
החושך המקיף אותו, והולך ומתברר האור מתוך החושך.

ובסיומו של התהליך מתנשא האור לגמרי, והחושך מתבטל מן העולם, ומתברר מגמת כל 
היקום העומד ביסוד יצירתו – ההופעה המבוררת של זיו השכינה של מלכות ה׳ על ידי 

תפארת העטרה שבראשו של מלך ישראל.

של  מצבים  יש  האחרונה,  הגאולה  אור  משיח,  של  באורו  העולם  הארת  תקופת  בעצם 
חבלים, שואות ונפילות הממרקים בייסוריהם את האומה.

כל ישועת ישראל מיד צר ורוממות קרנה מתוך איזה שפל, הוא מעין גאולה זעירה הנמשכת 
ושייכת למהלך הכלל של הגאולה, ובעל אותם תכונות של מהלך הגאולה בכללותה.

חייב  ישראל,  עם  את  אלא  בימים  הפוקד  הנורא  החושך  שבתוך  להבין,  נוכל  כך  מתוך 
להתגלות האור. אפלת הרפיון המקדירה שמי ארצנו, בעזיבת גבורתנו הלאומית ובמאיסת 
ארץ חמדה, היא היא המחייבת ומבשרת הופעת האור הבהיר בתוך ענני החולשה והריקבון 

של השפלת כבוד ישראל וכפיפת קומתה.

גרעין  יזרע  שלא  אפשר  אי  הכבוד,  וקשת  האמונה  קשת  להופיע  מוכרח  הגויים  לפני 
אהבת  ה׳,  תהלת  המספר  נבחר  עם  אהבת  קדשינו,  לאדמת  קץ  אין  אהבה   – האהבה 
הכבוד הלאומי שלנו, שעל ידו תחזור עטרת המלכות למקומה, יגורשו צללי הרוע, ויתכונן 

שוב בית חיינו במלא הדרה וקדושתה.

האור.  יצא  ומכאן  הזרע  נזרע  כאן  הקשת,  מופיע  הגולן,  בארץ  נטיעתנו  בחוזק  וכאן, 
מתוך גבורת עמידתנו כאן, תתחיל התחדשות הכבוד באומה כולה. מתוך עוצם אהבתנו 
לרגבי הקרקע כאן, יתחיל להתפורר חומת האדישות והזרות לארץ חמדתנו, שאינם אלא 
ישראל, שבעטיו גלינו  ומנהיגי  נשיאי  אותו חטא המרגלים, חטא  פרפורים אחרונים של 

מארצנו וחרב בית תפארתנו.

יתפשט האמונה   – ה׳  וארץ  ה׳  וודאותנו בקשר הקדוש שבין עם  ומתוך תוקף אמונתנו 
וימלא לב כל ישראל, וירום רוח האומה, וינוסו הצללים, ואור השמחה והביטחון יכשירו את 
כולנו יחד להקשיב לקול התור הנשמע בקולי קולות בארצנו, המבשר התחדשות נעורינו 

בארץ אבותינו, המבשם את כל העמים ומתקן כל העולמים במהלך אורו של משיח.

״ כי בשת עולמים תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד, כי בעליך עשיך ה׳ צבאות שמו 
וגאלך קדוש ישראל אלוקי כל הארץ יקרא״. )ישעיהו נ״ד(

שבועות

כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מלואו )ישראל ותחייתו(, עומק החפץ של כנסת 
חוט  הם  ימיה  שדברי  הישראלית,  האומה  ידי  על  )המתגלות  חייה  תנועות  בכל  ישראל 
השדרה העובר בתוך כללות ההיסטוריה ונותן לכל הוויות העולם תוכן ומשמעות(, הוא 
תיקון עולם במלכות שדי - חשיפת והגדלת כבוד ה׳ בעולם על ידי סיפור תהילתו העליון 
– טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו, הארת כל העולמים וכל ההיסטוריה בערכם האלוקי, 

הנשגב, הטוב והישר.

חפץ עליון זה, שיציאתו אל הפועל הוא סיבת הבריאה כולה, נחלת האומה הוא, מתנת 
חינם הכפויה על ישראל בהתחדשות יצירתו על הר סיני. קול אחד מתפרץ מגבוה וממלא 
יחיד,  קול  אנוש.  הצטמצם בתפיסת  מכדי  אדיר   – קול גדול  ורוממות.  אימה  העם  את 
הקובע בשישים ריבוא העומדים, ייעודם הנצחי בתור נשמת ההוויה – העלאת הכל, תיקון 

הכל, שכלול הכל ותשובת הכל אל מקורו האלוקי.

ומתוך כך, הולך ומתפרט הקול, מתחלק לשבע ואחר כך לשבעים לשונות, ואז הוא נתפס 
– מתגלה ההדרכה האלוקית המעשית, נתיבות עולם המקשרות ומחברות כל מדרגות 
המציאות יחד ולמקורם ועל ידי היחוד הנורא של קדוש-ברוך-הוא וישראל, על ידי התורה, 

מתגלה סוד היצירה והתיקון – ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״. 

לא הבהקת אור חד פעמית המשגבת לרגע איזה אדם, או איזה עם, ולא אידיאל של חיי 
רוח המנותקים מרבדי ההוויה הגשמיים. ״לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא וישראל 

שבט נחלת ה׳ צבאות שמו״.

עומד  הוא  שרק  האלוקי,  הטוב  מוארים באור  להיות  חייבים  המדרגות,  וכל  הזמנים  כל 
יוצא  אינו  סליקין״,  אתר  לחד  ו״כולהו  של  וההרמוניה  השלום  נועם  וגלוי  קיומם.  ביסוד 
אל הפועל, אלא על ידי קביעות הקשר בין הבורא הנעלה מעל כל משמעות של צמצום 

והגבלה – מקומו של עולם, והנברא יותר מרוחק מכל הופעה האלוקית. 

הקודש השמימי היורד על פי הסדר האלוקי להתגלות בעצים ואבנים עכורי החומר, ועל 
ידי חיבורם גלוי קודש הקודשים שכולל בחוברת אחת כל הטוב האידיאלי המופשט וכל 

סבכי הרבוי היותר מגושמים.

פנימית  נקודה   – המופשט  האלוקי  האור  בהירות   – תורתנו  מתן  זמן  של  עניינו  וזהו 
המנביעה ומסדרת כל העולמים. ומצוות היום בפרי הארץ – יום ביכורים – חדירת האור 

עד לכדי ההופעה בסדרי הקרקע היותר מרוחקים מכל תוכן רוחני.

להתגלות  עתיד  שהוא  כפי  ושלמותו,  טהרתו  הפנימי במלא  האידיאל  מובלט  זה,  ברגל 
בתור הסדר המבורר של הכל.

כשאנחנו מתבוננים במהלך ההיסטורי שבו מתגלה עוצם זמן מתן תורתנו וחג הביכורים, 
מתברר שאין איזה זעזוע פתאומי – התנוצצות עולם הבא בלי התרעה ובלי הכשר, אלא 
עומדים אנו בסוף תהליך מודרך שראשיתו הברורה היא ביציאת ישראל מכור ההיתוך של 

מצרים.

חג השבועות מציין ההתעלות ההדרגתית מביסוס הגוף הלאומי, עד לגילוי נשמתו אשר 
בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

העמקה נוספת מגלה שגם יציאת מצרים וקריעת ים סוף אינם ראשית התהליך. ״ותהר 
האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב״ – שנתמלא כל הבית אור. בתוך השואה היותר נוראה 

שהחשיכה את זיוום של בני יעקב, מופיעה נקודה של אור – זרע הישועה העתידה.

חג שבועות מציין ההתעלות ההדרגתית מביסוס הגוף הלאומי, עד לגילוי נשמתו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו

הרב אלי הורביץ
חג שבועות בקבוצת קשת - תשל״ד )1974(

שבתות וחגים
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תשעה באב

אני רגיל בכל שנה בערב תשעה באב להזכיר את הסיפור המפורסם על נפוליאון שהתהלך 
בליל תשעה באב ברחובות פריז ושמע כל נהי בוקע מתוך אחד מבתי הכנסת בעיר. הוא 
נכנס וראה מחזה מאוד מוזר שהקהילה כולה ישובה על הרצפה עם נרות בחושך, בוכים, 
״מי נפטר? איזה אבלות מובילה  ואומרים קינות. נפוליאון שואל אחד בקהל:  מתייפחים 
לרגשות כאלה עזים?״ אמרו לו ״אף אחד לא נפטר. לא הפרנס, לא הרב ולא המנהיג, 

אלא שנחרב עלינו עולמנו, נחרב בית מקדשנו״. 

הדבר עורר את פליאתו של הקיסר כי הוא לא שמע על זה. הוא היה כרגיל מעודכן בחדשות 
והוא בדרך כלל גם חולל אותם. אמרו לו 
״זה לא עכשיו קרה, אלא לפני כ 1,800 
שנה״. נפוליאון אז אמר שעם כזה, עם 
ולחוות  לחיות  שמסוגל  לאומי  זיכרון 
הזה,  הזיכרון  את  חיונית  עוצמה  בכזו 
חשוב  עם  גדולה.  אומה  של  סימן  זה 
שבוודאי גם בעתיד יראה את נפלאותיו.

בפריז  האחרון  בזמן  הייתי  השנה 
ניתוח  שם  שעבר  אביו,  את  ]לסעוד 
צעד.  שנפוליאון  ברחובות  בגב[ דרכתי 
חשבתי לעצמי, אולי אפשר להזמין אותו 
לביקור ממלכתי בארץ ישראל של היום, 
ולטלוויזיה,  לרדיו  יקשיב  ויסייר,  שיבוא 

יתעכב במה שנעשה. 

ישראל  עם  על  נפוליאון  אומר  היה  מה 
יכול  אני  אבל  יודע,  לא  אני  היום  של 
ראשוניים,  ממקורות  בוודאות,  להגיד 
הרוחניים  הצאצאים  אומרים  היו  מה 
שלו, מה יש להם להגיד על עם ישראל 
בהרבה  היום.  של  ישראל  מדינת  ועל 
מקומות בעולם, עם ישראל של היום זה 
עם בזוי ושפל מאוד, עם שמעורר המון 

לגלוג ותיעוב. 

עם שיורקים עליו, שיורים בו, שרוצחים 
את אזרחיו והוא לא מגן על עצמו! באירופה, אגב, לא שמעו את הסיסמאות ש״איפוק זה 
כח״, ״הבלגה זה עוצמה״ הם לא שמעו שלתת את הלחי השנייה ולזחול על ארבע לפני 
שועי עולם זה סימן של חוסן לאומי. הם לא שמעו שעם שמחליש את האהבה העצמית שלו 

ומחפש בכל דרך להגן על אויביו ולשמור אותם מכל משמר, זה להיות ענק.

את  מופלא שלא שוכח  עם  ישראל זה  עם  שני החזיונות, מצד אחד,  להבין את  צריכים 
עברו ואת געגועי עתידו גם במצבים מושפלים, ומהצד השני, עם ישראל, דווקא בתחייתו 

והתקוממותו, שוכח את גדולתו ומתרפס וזוחל על עפר בפני כל מלכי עולם.

העיקול הרוחני של שני החזיונות הסותרים הללו, נעוץ בסדרת חינוך שאנחנו עוברים כל 
יום של התחלות של פורענות. בתוך  יום שנשברו הלוחות,  שנה ושנפתחת בי״ז בתמוז, 

שלושת השבועות הללו עד שמגיעים לסיכום בתשעה באב.

ששון  של  ימים  יהיו  שלום  בזמן  וצום,  צער  אבל,  ימי  של  האלו  שהימים  אומרת  הגמרא 
ושמחה. ״תנו צ׳אנס לשלום״, שיר לשלום, תהליך שלום. 

הייתי בזמן האחרון בפריז, דרכתי ברחובות שנפוליאון צעד. חשבתי לעצמי, אולי אפשר להזמין אותו לביקור ממלכתי בארץ ישראל של היום

הרב אלי הורביץ

שלום זו מילה מאוד נפוצה היום. אני לא יודע אם מישהו עשה את זה, אבל כשמנתחים 
טקסט ספרותי או תקשורתי, יש כל מיני אמצעים מדעיים לגלות את המסרים הסמויים של 
הטקסט. אחד מהם זה מספר הפעמים שמילה מסוימת מופיעה ונכנסת לוורידים ונוצר 

אקסיומה של, כביכול, המובן מאליו. לכן חשוב מאוד ללמוד מה זה ״שלום״.

מכתבת  אשר  היא  הישראלית  שהעוצמה  זה  שלום  שפירוש  אומר  רש״י  מחלוקת.  יש 
אבל  נקרא שלום. הרמב״ן מפרש ששלום זה בית המקדש.  העולם, זה  חיי  את  ומנחה 
מכיוון שעדיין לא הגענו לא לזה ולא לזה, אם לא יהיה שינוי במצב, אז גם בתשעה באב 
זה, אנחנו נצטרך לצום כי עוד לא 
פטורים  אנחנו  ולכן  שלום  יהיה 
מלהתעסק כעת בפן ההלכתי )של 
היותר  למשמעות  ונכנס  הצום( 

פנימית של שלום.

ישראל  שעם  הוא,  הראשון  השלב 
לא  העמים.  בין  פשוט  עם  הוא 
זוחל,  ולא  מבולבל  לא  מתרפס, 
אבל  גדולה.  בגבורה  מתגבר  אלא 
השני,  השלב  התכלית.  לא  זה 
דבר  הופעת  היא  השנייה,  הברכה 
ה׳ על ידי בית המקדש שמשפיע על 
של  בהסכמה  ויבנה  תבל  עמי  כל 
הגויים. הנצח זו ירושלים וההוד זה 

בית המקדש.

על ירושלים נלחמים. העוז הלאומי 
ביטוי.  לידי  לבוא  צריך  הישראלי 
לפי רש״י, המלחמה נקראת שלום. 
אחר כך, לפי הרמב״ן, רוח ה׳ תושג, 
שעמים  אלא  מלחמה,  ידי  על  לא 
ישראל  של  האור  את  יראו  רבים 
ויבקשו פני ה׳. זה בית המקדש אורו 
שיש  להגיד  חייבים  לא  עולם.  של 
אפשר  לרמב״ן,  רש״י  בין  מחלוקות 

לראות בהגדרותיהם ״תהליך שלום״. 

לכאורה יכולנו להבין את עניין הימים האלה )ימי בין המצרים( על הרקע הזה. עם ישראל 
יציאתו לפועל אנחנו מתאבלים, כאדם המתאבל על מתו. אבל המוות  ובאי  שוחר שלום 

הזה אינו מוחלט, שהרי אם יקום המת על רגליו הוא כנראה לא כל כך מת. 

זה גם מסביר את התמיהה של נפוליאון, כי באמת נגזר על המת שישתכח מן הלב אחרי 
משפחה  קרוב  על  מתאבל  אדם  עלינו!  לא  הלב?!  מן  משתכח  הכוונה  מה  חודש.  י״ב 
וכדומה, כל חייו הוא אינו שוכח. הוא זוכר את האב, ואולי את הבן וכו׳, אבל הרושם הכביר, 
זה שלא מאפשר את מרוצת החיים היצירתית והפורחת, זה עד שנה, מכאן ואילך החיים 

ממשיכים בזרימתם. האדם עם החיים. נשכח המת מהלב.

רש״י מסביר שהסיבה שיעקב אבינו התאבל בלי סוף על יוסף, זה מכיוון שיוסף היה חי. על 
המת נגזר שישכח מן הלב. גם אנחנו המתאבלים על חסרונו הגדול של השלום, מכיוון שהוא 
אינו אבל מוחלט, הוא אבל ארוך מאוד, ללא שכחה. כך נכון אולי להסתכל על הימים האלה, 

אבל תשעה באב זה לא יום של ייאוש, מי שחושב שזה יום של ייאוש, טועה בקדושת היום. 

תשעה באבשבתות וחגים

יש קושי גדול, כי הרי הימים האלו נקראים ״מועד״, קדושת זמן, מפגש בין הקדושה והזמן, 
כמו קדושת החירות בליל הסדר, ליל התקדש חג, שהיא חיה ומחיה כל הזמן, אלא שכל 

השנה המפגש הזה פועל בחשאי. 

וקדושת  כביכול ההפך מתשעה באב, הטוהר  בקדושת הזמן של חג הסוכות זמן שמחתנו, 
החג היא כל כולה שמחה ושלמות, לעומת זאת בתשעה באב שכל עניינו למעט בשמחה כבר 
מראש חודש ועד ליום החורבן עצמו שאז אין שמחים כלל, אנחנו גם נפגשים עם קדושת הזמן. 

אז איך אפשר לדבר על קדושת תשעה באב, איך יכול להיות שאנחנו נפגשים עם הקדושה 
הזו בתשעה באב, פעם עם שיא האבל ופעם עם שיא השמחה? זה מוזר!

לכן אנחנו צריכים להעמיק קצת על יסוד קדושת המועד. עם מה אנחנו נפגשים בתשעה 
באב? אברהם אבינו היה מחובר בלי הפסק אל הטוב בכל אדם. אין לך אדם שאין בו יסוד 
של טוב גדול וחשוב, וכל שכן, אין לך עם שנעדר ממנו תוכן של טוב אלוקי. הטוב הזה 
תלוי בשלום. בתהליך השלום ובסיומו המוצלח, לשיטת הרמב״ן, בבית המקדש. כשאין 

בית מקדש, אז המציאות מאוד קשה ומסובכת.

מיום שחרב בית המקדש וניטל כבוד מבית חיינו והתפזרנו בין הגויים, לא שאין קדושה 
בעולם, אבל יש הפסקה של פעולתה. יש חדווה, אושר ותקווה בעולם ועוד המון דברים 
טובים והתפתחויות, אבל כל אלה הם שמחות חיצוניות, זה קוסמטי, לא בזה יבוא המזור 

והמרגוע לרזי האדם. יש תביעה למשהו אחר, הארה אחרת. 

ההסתפקות בדברים הטובים שיש בעולם והאמירה של ״טוב, המצב כעת זה לא חזות 
הכל, זה לא האוטופיה המחולטת של הטוב העליון, אבל זה מה יש. אנחנו רוצים שלום 
ורוצים הרבה דברים, מה שאפשר״, זה התעלמות מהדרישה הפנימית הבלתי פוסקת אל 
השלמות. אני מאוד מאוד מאוד רחוק מהמדרגה הזאת. מי שמרגיש שהוא שם, משוחרר 

ממני. אני מאוד לכוד בסבכות והאכזבות הקטנות וכל החלקים השברירים של החיים.

פעם בשנה אנחנו זוכים להיפגש עם הקדושה של תשעה באב, הקדושה המתהפכת. 
האמת המאוד פשוטה היא שהקדושה הזו היא קבועה וקיימת, היא אינה מתהפכת. אין 
את  פוגשים  ישראל,  כל  אנחנו,  באב  בתשעה  עצב.  וקדושת  שמחה  קדושת  כזה  דבר 

הקדושה של השאיפה, השאיפה לשלום. ביום הזה כולנו נכנסים למחנה השלום. 

כעת המפגש עם החוסר של השלום בתשעה באב, זה כניסה לגוב האריות, כשיהיה שלום 
ואורו של העולם יאיר בכל זוהרו, אז זו תהיה שמחה עצומה שאין למעלה ממנה. 

וההשתוקקות  השאיפה  אל  באב,  תשעה  של  היום  לקדושת  להתרומם  של  המסוגלות 
כשנכנסים  נמצאים  אנחנו  באיפה  תלוי  מאוד  הרבה  זמן,  קדושת  בכל  כמו  האמיתית, 
לקדושה. השאלה אם החיים שלנו כל השנה כולה מכוונים אל קדושת תשעה באב. האם 
עסוקים  ולא  נותנים דעתנו בזה  לא  שאנחנו  או  לעומתם,  ומתגדלים  מפנימים  לומדים, 
במגמות המוסריות ולא מפתחים בעצמנו את העדינות, ואז מגיע תשעה באב ורק צמים 

כי זה מה שאמרו לעשות.

מי שכל השנה כולה, עומד בעמדה שלו וסופג ומשתוקק להיות שיריים של כנסת ישראל, 
כשמגיע תשעה באב, אדם כזה לא יכול לאכול ולשתות ביום הזה, כי לאכול ולשתות זה 
לחיות וביום הזה אין חיים, מתברר שאין טעם לחיים, כל שכן שלא יכול לעדן את החיים 

ברחיצה ולפנק אותם בסיכה.

אין טעם להמשיך את החיים בפריה ורביה. הוא לא יכול אפילו להתאחז בעולם בנעילת 
הסנדל. עד כדי כך. הם חיינו ואורך ימינו של לימוד התורה - אין. כשבית המקדש חרב, 
כשהזרם האלוקי אינו מאיר, אין טעם לחיים, כל סערות העולם מתגלות ככלום, שום דבר. 

מלא המולה וזעם ומשמעות אין – זה כל החיים בתשעה באב.

בתשעה באב, במפגש עם הצער וחסרון השכינה בעולם והמפגש עם תביעה לשאיפה 
מאפשרים לנו לצפות על שורשי החורבן ושורשי הקלקול. לא צפייה אינטלקטואלית, אלא 

צפיה על מנת לתקן. 

יכולים  ישראל  של  אויביה  השדה,  מיצרי  בין  הנלכד  כצבי  המצרים,  בין  הם  כשישראל 
להשיגם. כשישראל מקטינים, מגמדים ומצירים את שאיפתם ומפחיתים את ערכם. אנחנו 
יכולים לדבר על זה כל השנה, אבל בתשעה באב אנחנו יכולים לחוות את זה. לחוות את 

ייסורי חנק הדורשים את הדרור.

בתקשורת האלקטרונית והכתובה שלנו יש אך ורק נושא אחד ולא שניים, אני מגזים קצת 
יש בסוף את מזג האויר, גם זה לא זה, ופה ושם יש איזה קוריוזים כמו איזה זקנה שדרס 
אותה איזה טנק והיא חייה, אבל עיקר החדשות, התרבות והספרות הם עסוקים בנושא 

אחד בלבד וזה המחיקה של היתרון של עם ישראל.

יש גם כאלה, האמת  ולאבד בגוף,  להרוג  לא להשמיד,  הרוחנית ששואפת,  העמלקיות 
היא שהם פחות מסוכנים, אבל עיקר המגמה זה החזרה והחידלון מההכרה של ״אתה 
אותו  ולדון  מסוימים  במייצרים  אותו  ולהגדיר  ישראל  עם  את  להגביל  הניסיון  בחרתנו״. 

באותם אמות מידה כמו כל העמים. 

זה לא יעזור, אלף אלפי ספרים יכתבו בזכות הנורמליות, הישראלים החדשים, איפה שלא 
התיכון  המזרח  עד  שום דבר  לעמים  ישראל  בין  שאין  ויגידו  וירעילו  ויטיפו  יכתבו  תלכו, 
החדש. זה לא יעזור שום דבר. אבל זה הפן הפשוט שצריך כמובן לשנן ולשים לב שיש לנו 

היסטוריה אחרת. 

כששר החוץ )שמעון פרס( כותב על שאיפתו שיתבטל מן העולם עם ישראל ולא ייזכר שם 
ישראל עוד, זה כנראה השאיפה והמדיניות וזה מה שנקרא תוכנית אוסלו. 

הנחת היסוד של מי שחיבר את ההסכם, זה שאין מקום יותר לעם ישראל ולעמים בכלל 
להיות בעולם. לפי הנחה זו, אנחנו עוברים לעידן של גלובליזציה שהמשמעות של עמים, 
מבחינה כלכלית ביטחונית ואף הזהות האישית האינדיבידואלית של האדם המרגיש שייך 
למשהו לאומי, כל הדברים הללו, בעידן הגלובליזציה עתידים לחלוף מן העולם וממילא גם 

לא יהיה צורך בצבא ובגבולות בין עם לעם.

ומה עם קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, בית המקדש, הנביאים וכו׳, זה משהו שאפשר לטאטא 
לבור ניקוז בכביש. ״עזוב, זה רק מסבך. מי צריך את זה. אנחנו הולכים לתקן את העולם״.

הדברים הללו גלויים, אלו המצרים הנגלים, אבל אנחנו צריכים לחדור יותר עמוק מזה ולהבין 
את השאיפה שלנו למתק אלוהי, שאיפה לעשירות רוחנית לא מצומצמת עם פתיחות ויכולת 

לקלוט את הכל ומה שלמעלה מהכל, בלי צמצום כלפי הזרמים האלוקיים שישנם בעולם.

בשמו של בן אדם יש משהו שרומז על המהות שלו. גם לשם של חג וקדושת זמן יש משמעות. 
השביל ללמוד על חג עובר דרך הבנת השם שלו, כמו פסח זמן חרותנו. אבל לתשעה באב 
אין שם ובאמת אי אפשר לסמן אותה בשם, כי הקדושה של תשעה באב היא הלא מוגבלות.

בתשעה באב האדם פתוח עד כלות הנפש לאל חי ולאושר שאין לו גבול. זו 
השאיפה האמיתית והאמיצה לבניין בית המקדש. אפשר לכתוב ספר, אבל אני לא מתכוון 

לכתוב, על ההשתוקקות לבניין בית מקדש כשיא של התרבות הפוסט מודרניסטית. 

אדם חי מתוך מגמות. כשאין לאדם אתגר, מגמה, תכלית, אז החיים מאבדים את ערכם. ככל 
שהתכלית והמגמה יהיו נשגבות, נעלות ועשירות יותר, כך איכות החיים הולכת ומתפתחת. 

יש בחיים ובספרות ובהגות תזה נפוצה שיש מגמות שלא מצליחים להגיע אליהם, אבל 
יש מגמות ותכליתות שכן משיגים אותם והחיים מתרוקנים מתוכנם, הן מתגלות כקטנות 

מאוד. ״זהו? בשביל זה שאפתי? כסף, הנאה״ 

לפני שיצאתי לצרפת, רציתי ללמוד צרפתית אז קראתי את ״הנסיך הקטן״ ספר ילדים, ויש 
שם פרק שהוא כל הזמן עסוק בלספור כוכבים כבר 40 שנה. למה אתה סופר כוכבים? 

כי הם שלי. הספר עשוי בכישרון אירוני מאוד יפה. 

שמעתי ברדיו שראיינו את מי שהיה הרבה שנים ראש המפלגה הקומוניסטית. שאלו אותו 
בעדינות, מה אתה עושה עם כל האכזבה מהתפרקות הקומוניזם? והוא השיב ״מה זאת 
״מה פתאום, זה רק  וקיים״. מה לא שמת לב שהקומוניזם מת?  חי  אומרת, הקומוניזם 
תחילת הדרך״. אבל הרבה אחרים מאוכזבים ורואים את הקומוניזם כאלוהים שנכשל. הם 

השיגו את המטרה והיא מתפוררת.

בתרבות המודרנית יש מין מחשבה כמה פעמים יכולים, כבר אלפי שנים, להתקדם לאיזה 
מטרה ואף למסור את הנפש למענה, להשיג אותה ובסוף להתאכזב. אז אין מטרה, אין 
טעם לחיים, החיים הם סתם. ואז יש אנשים חכמים מאוד שלקחו על עצמם את המלאכה 

לקעקע את כל היסודות שאדם מעמיד כמגמה ותכלית.

https://youtu.be/n11wj4b2hxo
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על החדר של הבן שלי, על הדלת, יש פלקט שכתוב בו ״טוב למות בעד האידיאל, אבל 
כדאי למות לאט כי האידיאלים משתנים, ואולי אתה מת למען האידיאל הלא נכון״. יש 

לפעמים איזה רצון להשתחרר מהחיפוש המגמתי.

צריך לחיות וללכת לקראת מטרה, כמובן, אבל היא צריכה להיות כזו שמובילה למטרה 
נעלה ממנה ונעלה ממנה עד בלי סוף ועד שאי אפשר לצמצמה בצורה של מגמה. זה 

בית המקדש. 

הבן דוד שלי )מחולתה( הציע שאולי אפשר להעתיק את בית המקדש לאיזה מקום, 
למצוא אתר חלופי בשביל שיבנה בשלום. אמרתי זה יבנה שם בשלום. 

ספציפי  מאוד  מאוד  במקום  יבנה  מוחשיים,  וחומות  קירות  עם  המקדש,  בית  בניין 
מפגש  הזו  המסוימת  המגמה  בבניין  יש  אבל  מדויקת,  מאוד  ארכיטקטורה  ובצורת 
לבין השגב העליון ששום  והמצומצם האנושי  לרוחני העליון, בין המוגבל  בין הגשמי 

מחשבה ותפיסה לא מסוגלת להקיף.

לא  שזה  מתכוונים  אנחנו  בימינו,  יבנה במהרה  המקדש  שבית  מתפללים  כשאנחנו 
משהו ערטילאי, אלא נוגע לימינו ולחיינו. לא כפילוסופיה, הזיה או חלום רחוק. יכול 
להיות שבית המקדש יבנה בעוד אלף שנה, זה לא משנה. ״במהרה בימינו״ – הכוונה 

שבימינו אין לי חיים מתוך הקשר והדרישה הזו.

איך עם ישראל ששב לארצו הולך ומתכונן לכך? אלפי שנים מנסים לחלוטין להכחיד 
את ישראל או להסביר את ישראל. לא הצליחו לא בזה ולא בזה. כל הזמן עומדים על 
הנקודה השומרת על הזהות הלאומית, הזיכרון והגעגוע בשעה שכל עם נורמלי מזמן 

היה מתבולל ונעלם מן העולם. 

ישראל לכך? שאלת  איך בונים את רבבות עמך בית  חינוך.  נמצאים בסדרת  אנחנו 
של  הנוראי  והקוטן  המחנק  יסוד  על  הדור  את  נחנך  החינוך.  שאלת  זוהי  השאלות 
שנהיה  חברון(  של  המואזינים  קריאות  )ברקע-  העולם  לאומות  ישראל  השוואת 
פתוחים לעולם, שנהיה אירופאים, שנהיה גויים ונטמע במרחב של המזרח התיכון. אין 

לך צמצום, מכבש לחץ וייסורי חנק למעלה מזה.

של  המהות,  של  קשר  הוא  כללו  אל  יחידיו  של  שהקשר  דור  לחנך  צריכים  אנחנו 
כן  לא  אם  כי  הכלל,  של  החיים  כמהות  שנמצא  גבולי  העל  העילאי,  המוסרי  היסוד 
אז גם הבריאות הלאומית הפשוטה ביותר תעורר את הבוז והלעג של כל עמי תבל 

בהתפוררותה ונפילתה האיומה של האומה הישראלית.

אצל כל האומות בעולם המבנה הפנימי שלהם, המרכז, הוא חפץ החיים, כמו אצל בעלי 
חיים והוא מתפתח עם התפתחותה של האומה. בישראל זה לא כך, הצימאון הוא לאל 
חי, למבוקש מעל כל המבוקשים, מעל כל מה שאפשר להגביל ולצמצם. מה שמעצים 

אותנו ומחבר את היחידים אל האומה זה החיבור והפיתוח של הנקודה הפנימית.

אם זה לא נעשה ויש מגמתיות אדירה להכניס אותנו לתוך המיצרים, אז ברור שהכל 
מתרסק ואפשר לירות על עיר הבירה ועסקים כרגיל. 

לבקר  באה  הברית(  ארצות  נשיא  של  אשתו  )אז,  קלינטון  כשהילרי  ברדיו,  שמעתי 
בעיצומם של יריות על שכונת גילה בירושלים ויו״ר הכנסת לקח אותה ברכב משוריין 
לסיור, היא נשאלה על ידו, מה היה עושה אצלכם הנשיא אם היו יורים על וושינגטון 

הבירה יום אחרי יום? כנראה, רצה יו״ר הכנסת להתפאר באיפוק הישראלי.

לא שמעתי את התגובה שלה, היא כמעט התעלפה, כי מצב כזה לא היה קורה שם, 
ביום השני כבר הנשיא היה מוחלף. 

להיות  פחות.  ומי  יותר  מי  להתחבר.  צריכים  אנחנו  בשנה,  אחד  יום  באב,  בתשעה 
את  כשמעמידים  בישראל?  הלאומית  הזיקה  את  מטפחים  איך  לאומיים.  פטריוטים 
הדרישה להיות מחוברים עם האומה במצבה השלם. למה שנשמת האומה אורגת ומה 

שעתיד להתגלות בפועל בעתיד. 

מחנכים דורות לשאיפה מוסרית איתנה. למגמה ולמה שלמעלה ממנה, על ידי המפגש 
עם האידיאלים ועם יסודות החיים, עם היופי ועם האסתטיקה האלוקית בבית המקדש 

ועם כל מה שעתיד להשתקף ממנו. אז ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים והרעננים.

תשעה באב שבתות וחגים
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