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 שלום וברכה חברות יקרות,

 

 קיבלתי בקשות (רבות!) להגביר את תדירות שליחת המיילים ולקצר באורכם

 (לא לגרום לבנות גזל זמן). לצערי, לא הצלחתי להגביר את התדירות, אבל

 השתדלתי מאד לקצר. כמו כן, הפרדתי את הרעיון עצמו מהתגובות הנלוות, על

 מנת לאפשר רצף קריאה מהירה.

 

 גם אלו מביננו שמסיבות שונות אינן צמות היום, לא פטורות מלהקדיש מחשבה על

 משמעות הצום. הבה נזכיר לעצמנו מה היה האסון הלאומי שאנו מצוות לצום בגינו

 מידי שנה. הגמרא במסכת תענית אומרת: חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה

 עשר בתמוז. נשתברו הלוחות ובוטל התמיד נבקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה

  והעמיד צלם בהיכל.

 והשאלה היא, האם אכן בקיעת העיר יכולה להשתוות בחומרתה לצרות האיומות

 האחרות שקרו ביום זה? הרי לכאורה שבירת הלוחות, ביטול התמיד, שריפת התורה

 והעמדת צלם בהיכל הם צרות אמיתיות. בקיעת החומה זה שלב בדרך לחורבן. האם

 ראוי להשוות בחומרת בקיעת החומה לאירועים כמו שבירת הלוחות? שריפת

 התורה?...

 אבל האמת, שכל אחת מאתנו, השוהה זמן ממושך כל כך בחברה מעורבת חשה

 בליבה שכשהחומה נופלת, גם אם עדיין לא רואים את ההרס וריח השרפה עדיין לא

 ממלא את חלל העולם, החורבן כבר כאן...



 כל עוד העיר מוגנת והגבולות בינה לבין הקמים עליה לכלותה בעינם עומדים היא

 במצב אחד. מרגע שנבקעת החומה ראוי לקבוע צום ובכי, משום שזה תחילתו של

 הסוף...

 בנות ה'שמורה' היקרות, האם חשבתן פעם על האחריות העצומה המוטלת על כתפיה

 של כל אחת מאתנו? אנחנו שבליבנו ובנפשנו שואפות להמשיך ולשכון בתוככי המחנה

 פנימה, אך במציאות אנחנו יוצאות מידי יום "מעבר לחומה", מוטלת עלינו החובה

 הקדושה לשמור על החומות הללו, שימשיכו להגן מפני רוחות הזעם שבחוץ.

 זאת משימה קשה ומלאת אחריות, אבל הכרחית.

 כשמדברים על בניית חומה, בהחלט אין הכוונה שמחר בבוקר נגיע לעבודה ונציב שלט

 מאיר עיניים על השולחן "עצור גבול לפניך!".  בשביל זה יש לנו את הבית שלנו ואנחנו

 יכולות להישאר שם (הכוונה כמובן לאותם בתים שמשכילים לא להעביר צינורות מן

 הביוב החילוני היישר אל הבית דרך קווי תקשורת...) בניית חומות זו מלאכת מחשבת,

 הדורשת תכנון קפדני, זהירות יומיומית ומעל הכל תפילה לסייעתא דשמיא.

 החומות האמתיות מתחילות בלב פנימה. בהרגשה הברורה שאנחנו שונות ולא

 משדרות כלל באותו תדר. ראשית עלינו לוודא שאנחנו באמת מודעות לכך שאנחנו

 אחרות. לכולנו ברור שהחלוקה בין קבוצת הדומם, הצומח, החי המדבר והיהודי, היא

 לא סמנטית בלבד וכל דרגה לא נבדלת מהדרגה הנמוכה ביותר רק על ידי תוספת

 ייחודית משלה, אלא כל דרגה היא מהות שונה לחלוטין. פרה היא לא תפוח אדמה

 המניב חלב, אמריקאי הוא לא חתול דובר אנגלית יהודי הוא לא גוי בהכשר הבד"ץ.

 כשאנחנו מוקפות בכל כך הרבה מהתרבות הגויית מסביבנו, נדרש מאתנו שוב ושוב

 לשנן לעצמנו כמה אנחנו אחרות. כל מרכיב בפאזל החיים הייחודי שלנו הוא אחר, גם

 אם לפעמים נדמה לנו שיש ביננו מן המכנה המשותף. הנה, גם עמיתתי לעבודה היא

 אם, רעיה, מבשלת ארוחות צהריים, ויוצאת להליכה סביב השכונה בערב. אבל זה רק

 בעולם הדמיון... במציאות, ההשוואה היא אווילית, כמו ילדה בגן הבטוחה שהטבעת

 שקיבלה מחברתה היא "בדיוק כמו הטבעת של אמא"... אבל האמא יודעת היטב שאין

 בין היהלום היקר המשובץ בטבעת הזהב שאותו היא עונדת לבין הצעצוע של ילדתה

 שום דמיון גם אם לשתיהם קוראים "טבעת" ומניחים אותם על האצבע...



 הזדמן לי לשמוע דברי פרידה של מחנכת לתלמידותיה במסיבת סיום המסלול, רגע

 לפני יציאתן לעולם התעסוקה הסוער, הדברים הם נפלאים ויכולים לחזק מאד כל אחת

 ואחת מאיתנו. ברשותכן, אביא את עיקרי הדברים:

 כשהמרגלים אמרו "ושם ראינו את הנפילים בני ענק... ונהי בעיננו כחגבים וכן היינו

 בעיניהם". יש כמובן את ההסבר שהחברה מסתכלת עלינו כמו שאנחנו רואים את

 עצמנו. אם המרגלים חשו שהם כחגבים, גם הענקים הסתכלו עליהם באותה הצורה...

 הנקודה הזו היא 'טיפ' עצום לכולנו ביחסים מול הסביבה ואין ספק שבעולם

 הפסיכולוגיה והתקשורת היא מהווה יסוד לעקרונות התנהגות רבים.

 אומר הגאון רבי ישראל אליהו ווינטרוב זצ"ל (מופיע בספר עיני ישראל עמ' תל"ד) כך,

 ואני מצטטת מילה במילה:

 הנה כשחזרו המרגלים מתור הארץ, ספרו למשה רבינו ע"ה ולעם ישראל

 את אשר ראו עיניהם בארץ כנען, שמצד אחד היא ארץ זבת חלב ודבש, אבל

 יש בה ערים בצורות בשמים, וגם בני ענק ראינו שם, וסיכמו את הענין ב-2

 משפטים "ונהיה בעיניהם כחגבים, וכן היינו בעיניהם", כלומר, המרגלים

 מדדו את עצמם לעומת הענקים, והרגישו חגבים קטנים לעומתם, וכן גם

 שמעו מהם שאמרו חגבים אנו רואים בכרמים כאנשים. משפטים אלו הרסו

 את הכל! הרי אתה נשיא שבט מישראל, ויש לך כח התורה בהפלגה גדולה,

 ואתה מודד את עצמך לעומת הענקים במידות גוף? הוא גבוה קילומטר

 ואתה 3 מטר, וכי זה הנושא? הרי אתה ענק בלי גבול ושיעור, והוא אין לו

 ערך כלל וכלל! אבל דווקא מפני שהמדידות שלך הם בקנה מידה של בשר,

 אות הוא שיש לך טשטוש בכל המבט הנכון, וזה הגורם להתהפכות המצב,

 "וכן היינו בעיניהם", שהם ענקים ואתם חגבים באמת.

 ננסה לצייר על ידי דוגמא: מה דעתכן על המשפט: "בהשוואה בין אבטיח ליהלום,

 האבטיח מנצח כי הוא יותר גדול". ובכן, המשפט הזה מקומם 'מרגיש לנו לא נכון'...

 מה לא נכון במשפט הזה?  מדוע? משום שבהשוואה בין אבטיח ליהלום זו טעות

 נוראה לבחור דווקא את הגודל כמדד להשוואה! בכל השוואה שעורכים צריך להגדיר

 ראשית מהו הפרמטר, ומה הקריטריון להשוואה... אם נבחר את קריטריון המשקל, אין



 ספק, האבטיח ינצח בגדול... ואם בעל היהלום ובעל האבטיח ייפגשו לתכלית עסקית,

 ובעל היהלום יסכים לבחור את מדד הגודל, לא נוכל לקרוא לו עשיר, משום שזה כאילו

 אין לו יהלום... נכסיו מוערכים בסה"כ  בשווי אבטיח, וגם תמורתו ייתכן שיישאר לו

 חוב.

 וכך המשיכה המורה: אתן יוצאות מחר לעולם סוער בו תפגשנה עם אנשים מעולמות

 אחרות. ומה לעשות, האדם הינו יצור חברתי, ודרך בני אדם שכאשר הם מנסים

 להתקרב הם מחפשים מכנה משותף. כשחילוני רואה חרדי מולו, מיד הוא מנסה

 לשלוף משפט בסגנון "סבא שלי היה גבאי!"... נכון? כי הוא מחפש איזה שהוא מכנה

 משותף עם ה'דוס' שמולו... נכנסת בת צדיקה וטהורה למשרד ורואה סביבה הרבה

 אנשים... אם היא תגלוש לשיחה שלא בענייני עבודה, על מה היא תדבר? על רעיונות

 יפים של "מכתב מאליהו"? על "אווירת שבת" מופלאה שיש בביתה מידי שבוע?  על

 ההתרגשות של בנה שזוכה להתחיל ללמוד את האותיות הקדושות? עמיתתה לא

 מבינה בזה כלום... מה כן? מתימטיקה? כן בטח למדנו! גם אתם?.. אה... את קונה

 בקניון? גם אני הייתי שם פעם... נסעת לחצי שנה לאמריקה הדרומית אחרי הצבא?...

 גם אני הייתי פעם בדרום... בקיצור: בכל המדדים הגשמיים, הארציים, שאיך שהוא

 אפשר למצוא מהם גם אצלנו יתכן שהן עולות עלינו ובגדול... אבל חשוב שלא ניפול

 בדבר המוטעה הזה שאלו מדדי ההשוואה שממצים אותנו...בת בית יעקב היא תמהיל

 של קשר עם בורא העולם, קיום מצוות, "עזר כנגדו" ליהודי יקר ו"אידישע מאמע" לבניו

 של מקום. היא עובדת על מידותיה, ושואפת כל ימיה להתרומם טפח מעל גבי

 המציאות החומרנית האיומה. נכון, שתינו כותבות יחד מערכת, שתינו אוכלות ושתינו

 מאחסנות מידי עונה את הבגדים מהעונה החולפת... אבל חלילה לנו לטעות ולהרגיש

 שאלו "מכנים משותפים" ביננו לבינם, החיים שלנו באטמוספירה אחרת לגמרי. האם

 אפשר להשוות בין ילד הנוסע ב"בימבה" לטייס? נכון, שניהם "טסים" אבל אווילי

 לחשוב שיש מכנה משותף בין "טיסת" הילד במורד הרחוב לטיסת הטייס... אנחנו

 אמורות לא להיכשל בפח ה"מציאת מכנים משותפים" לפחות כמו הטייס, אם לא הרבה

 יותר....

 סיפור יפה נוסף על אחת חכמה שעובדת כמונו "במקומות מעורבים":



 היא נכנסה באחד מימי בין המצרים למשרד ובחדר חכתה לה עמיתתה החילונית

 כששאלה ענקית בוערת בקרבה: "תגידי, זה נכון שהחל ממחרתיים אתם לא מתקלחים

 9 ימים??????". אותה אחת יכלה להמשיך עם הדיון במגרש "הנקיון וההגיינה" ולומר

 שזה לא בדיוק... יש אופנים שמותר ולא כולם זה תשעה ימים וכו' וכו' במקום זה, היא

 היתה חכמה מספיק להביא את הדיון "למגרש שלה" והחזירה לה שאלה: "אמרי לי,

 האם קיים ערך כ ל ש ה ו א שאת מוכנה בעבורו לא להתקלח תשעה ימים?...

 אתן יכולות להיות בטוחות, שאותה אחת לא זלזלה יותר, גם במי שמקפידה היטב על

 הלכות האבלות בתשעת הימים...

  

 באנה נפנים שהשפה שלנו היא לא אותה שפה גם אם פונטית זה נשמע באותם

 המילים והמעשים שלנו אינם אותם מעשים גם אם כלפי חוץ זה נראה לפעמים דומה.

 ביננו לבינם חוצצת חומה גבוהה... עלינו להרגיש בליבנו כל הזמן את החומה הזו

 המפרידה  ובין אלו שלא זכו להכריז "אני חומה". אין ספק שבזכות ההכרה הזו, יקל

 עלינו בעז"ה לצלוח את מהמורות הימים. והלוואי ונזכה כל אחת ואחת מאתנו וכולנו

 ביחד שיתקיים בנו הפסוק "אם חומה היא, נבנה עליה מגדל".

 והלוואי ונזכה במהרה לבניין האמיתי,

 לאה.

 

 


