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שלכן,
אסתר

התרגלנו להוציא אוכל מהמקרר ,והמקפיא הפך ללחם
חוקנו .קשה לדמיין איך נראו החיים בלעדיהם ...בתור עקרות
בית ,חשוב שנדע איך להשתמש בעזרי המטבח הללו בצורה
מושכלת בלא לפגום באיכות המזון ,בטריותו ובהרכבו התזונתי.
אפשר? יצאנו לבדוק ,חזרנו עם מסקנות | ר' טויסיג

 • 14אחי הקטן
"קולו היה נמוך ומבוהל ,ואני ריחמתי עליו .ריחמתי עליו
בשל המחשבות שהעסיקו אותו .פתאום נפער סדק צר בחומה
שהפרידה בינינו .עד עתה חיינו כל הזמן בתחושה משחררת
ש'אבא ואימא מטפלים בו' ,ופתאום נסדק משהו בביטחון הזה"
| רחל שור

 • 18מאחורי התלונה
"הייתכן שבגלל פעם אחת שבה לא הספקתי לעמוד
בציפיותיה ,מגיע לי מבול כזה של מילים קשות?" • ...לא אחת
קורה שאדם מתפרץ בטענות מול בן זוגו ,והלה נבוך ופגוע
מחוסר הצדק שבהן .מה עומד מאחורי ההתפרצות ,וכיצד אפשר
לשכך את הלהבות? | הרב שמחה כהן

 • 20כשהלב מבין
כולנו ניחנו ,במידה כזו או אחרת ,באינטליגנציה רגשית.
כולנו יכולים לפתח אותה עוד ועוד ,והחשוב יותר ,ביכולתנו
בהחלט לפתח את האינטליגנציה הרגשית בקרב הילדים שלנו.
עם זאת גם כאן אין קיצורי דרך ,והעבודה מתחילה קודם כול
בעצמנו | שרה שוורצמן
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כבר לא לבד

לפעמים אנחנו מרגישים פשוט לבד .משהו
קרה לילד שלנו ,משהו מעיק מרחף בחלל
ביתנו ,ואיננו מצליחים להתגבר על כך .מה
עושים? איך מתנהגים? מי ייתן לנו סימני
דרך ויעזור לבית שלנו לחזור אל המסלול? •
שתי יועצות משיבות ,מסבירות וממליצות

יהודית בן־חיים

חני ,אימא של מאיר בן השלוש־עשרה ,הביטה בעיניים כלות בבנה ולא ידעה מה עליה
לעשות ,ובעצם מה בכלל ביכולתה לעשות .מאיר ,שעד לפני תקופה קצרה היה ילד טוב
במיוחד ,נראה מוזר בזמן האחרון .הוא שוקע בתוך עצמו ,ישן הרבה ,מנתק קשרים עם
העולם ונראה מדוכא ממש.
"הבת שלי מתרחקת ממני בזמן האחרון" ,מספרת גם מלכי בכאב" .היא הבכורה שלי .היינו
חברות בלב ובנפש .היא הייתה משתפת אותי בכל החוויות שלה וגם אני הייתי משתפת אותה
בשלי .אהבתי אותה וגם היא אהבה אותי מאוד ...אבל משהו קרה לנו ,משהו התרחק בינינו,
ואני אפילו לא יודעת להסביר מהו הדבר הזה.
"הבת שלי פתאום עונה לי בקצרה ואפילו בחוצפה .היא נראית לי מוזרה פתאום ,זרה
ומרוחקת .ואני לא יודעת מה לעשות .ניסיתי לקנות לה מתנות ,יצאתי איתה לקנייה
משותפת ,אבל היא נשארה זרה ומרוחקת".

"מה לא בסדר אצלי?"
גילה בן־שם ,יועצת משפחתית ,מסבירה:
"נולד לנו ילד קטן .אנחנו מחזיקים
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בזרועותינו את המתנה היקרה שנתן לנו השם,
מתפעמים ומתפעלים ממנה מאוד וחוזרים עם
החבילה הפצפונת הביתה .לאט לאט אנחנו
לומדים את הילד שלנו .אימא יודעת מתי הוא
רעב ,מתי הוא צמא ,מתי טוב לו והוא נינוח ומתי
חסר לו משהו.
"הילד גדל .חבר העליב אותו ,ואימא יודעת
לנחם .לא טוב לו ,ואימא יודעת לייעץ .יום
הולדתו הגיע ,ואימא מכינה לו הפתעה .עם הזמן
אנחנו רוכשות ביטחון ,יודעות מה לעשות בנוגע
לילד שלנו ,איך לעזור לו ,איך לפעול כשקשה לו
או לא טוב לו.
"ואז פתאום ...זהו ,היכולות שלנו נגמרו.
אנחנו ,ההורים ,עם כל האהבה העצומה שיש
בנו ,עם כל הידיעות שלנו ,עם כל היכולות
והכוחות ,עומדים חסרי אונים מול ילד שמתנהג
פתאום בצורה מוזרה ,מפחידה ,מעוררת דאגה,
מכעיסה או מצערת .אנחנו מנסים לעזור לו,
בכלים שהכרנו עד היום ,אבל מתברר שהכלים
שלנו מוגבלים ,ומה שהועיל עד עכשיו כבר לא
עוזר .הכלים שהיו מוכרים לנו אינם שימושיים
עוד ,והמציאות הזו מתסכלת ומדאיגה.
"ואז ...אז אנחנו חושבים שאולי אנחנו
צריכים להתייעץ .והמחשבה הזו באמת עלולה
לתסכל .הרי תמיד ידענו מה טוב לו ,ידענו מה
היא אוהבת ,ידענו איך להרגיע אותו ,ידענו איך
לאהוב אותה ...אז מה קרה פתאום? מה לא טוב
בנו? אנחנו גם אנשים חכמים ,מוצלחים .אני
אפילו עובדת בתור יועצת .אז מה פתאום שאלך
להתייעץ?
"לפני שבועיים פנו אליי זוג הורים" ,מספרת
גילה" .הם באו בעקבות הפרעות התנהגות קשות
של הבן שלהם ,נער בן שתים־עשרה .אחרי
שהוא השליך אבן על חבר ,והחבר נזקק לתפרים,
הודיעו בתלמוד תורה להורים שעד שהם לא יפנו
לייעוץ ,הילד לא ייכנס לתלמוד תורה.
"ההורים הגיעו אליי – דעתו של האב הייתה
פזורה ,והאם אמרה כל הזמן בתסכול' :את יודעת?
אני בעצמי מייעצת לאימהות אחרות .אני לא
אני
מבינה איך תמיד
מצליחה ,ורק
עם הילד
שלי לא

הצלחתי'...
היא הייתה
עסוקה כל
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"האם אמרה כל הזמן
בתסכול' :את יודעת?
אני בעצמי מייעצת
לאימהות אחרות .אני
לא מבינה איך תמיד
אני מצליחה ,ורק עם
הילד שלי לא הצלחתי'...
היא הייתה עסוקה כל
כך בעצמה ,עד שלא
היה אפשר לגרום לה
להבחין בילד ובצרכיו"
כך בעצמה ,עד שלא היה אפשר לגרום לה להבחין
בילד ובצרכיו.
"אפשר בהחלט להבין את הקושי של ההורים.
את התסכול נוכח העובדה שהם זקוקים למישהו
מבחוץ שיעזור להם .למה באמת זה קורה?
"פשוט מאוד :כמו שאין חבוש מתיר עצמו
מבית האסורים ,ככה גם הורים לפעמים לא
יכולים לעזור לעצמם או לילד שלהם .פעמים
רבות הורים שואלים אותי' :תגידי ,מי כאן לא
בסדר – אני או הילד שלי?' התשובה חשובה להם
מאוד .חשוב להם לדעת מי כאן שגה ,מי נפל,
בגלל מי הם צריכים לפנות לייעוץ .אני מנסה
להסביר להם שלא הם ולא הילד שלהם אשמים.
כולם בסדר ,הבעיה היא במערכת היחסים.
"ומעל במה חשובה זו אני רוצה להבהיר שגם
אנשים שמתמחים בחינוך ,פונים לייעוץ .יש
לכולנו ידע רב ,ויכול להיות שאילו הייתה מישהי
פונה אלינו באותה בעיה שיש לנו ,היינו יודעות
לייעץ לה כיצד לפתור אותה .אם כן ,למה אצלנו
זה נתקע? כי כשמדובר בנו ובילדים שלנו ,השכל
והרגש מתערבבים .רגשות לא פשוטים צפים
ועולים על פני השטח ולא מאפשרים לנו לחשוב
נכון ולפעול בשיקול דעת.
"כשהורים פונים אליי לייעוץ ,אני
מרגישה צורך להצדיע להם.
להעריץ אותם .לומר להם
'כל הכבוד' .הורים שפונים
לייעוץ הם הורים
מודעים ,הורים חזקים
די הצורך להסכים
להיות חלשים .זה
לא פשוט ולא מובן
מאליו".

לבוא כמנצחים

חנה בן־זכרי ,יועצת בבית ספר ,נפגשת לא
אחת עם הורים שרוצים לדעת מה קורה אצל
הילדה שלהם ,וגם מפנה הורים לייעוץ.
כשאת מפנה הורים לייעוץ מקצועי ,איך ולְ מה
את מכוונת אותם?
"דבר ראשון אני מודה להם ומשבחת אותם
על היוזמה .מספרת להם בכנות על אחד מילדיי
שסבל מקשיים ,ולאחר שפניתי לייעוץ ,ברוך
השם נפקחו לי העיניים והמון דברים בו השתנו.
"אני רוצה שהורים יפנו ליעוץ לא מתוך
תחושה של כישלון ,אלא להפך ,מתוך תחושת
ניצחון .שהם לא יחשבו 'אנחנו לא מוצלחים ,לא
הצלחנו לעזור לילד שלנו' ,אלא יאמרו לעצמם:
'אנחנו אנשים פתוחים ובעלי יכולות .לא הצלחנו
בדרכים המוכרות לנו מימים ימימה ,ולכן אנחנו
מנסים בדרכים חדשות' .המחשבה עצמה ,עוד
בלי שיקרה כלום ,ראויה להערכה.
"ולמה עוד? כדי שלא יקרה להורים מה
שקרה בסיפור שסיפרה לנו גילה ,בנוגע להורים
שבאו להתייעץ איתה .הם באו לייעוץ כי הדבר
נכפה עליהם ,אבל לא היו פנויים בשבילו ,לא
היו מסוגלים לשמוע ולהקשיב ,כי היו עסוקים
בעצמם.
"להורים שמוכנים לעשות שינוי ,שמוכנים
להכיר בחולשה ולעשות משהו בנוגע אליה ,מגיע
לשמוע שהם הורים מקסימים ,שהם אנשים
שמצליחים להתרומם ולהבין שיש צורך בכלים
חדשים ולא מוכרים ,וזה לא מובן מאליו.
"יש צורך בפניות ,ברצון טוב לשנות דברים.
לעשות את עצמנו ,את הילדים שלנו ובעיקר את
הדינמיקה בינינו ,לטובים וליעילים יותר".

איך עושים את זה?
כמה שאלות שרצינו לשאול ואולי לא היה
לנו את מי:
איך נדע אם אנחנו צריכים לפנות לייעוץ?
"השאלה הזו" ,מספרת חנה" ,מזכירה לי ילד
ששאל את אימא שלו איך הוא ידע שכואב לו.
'כשיכאב לך תדע' ,השיבה לו האם.
"יש דברים רבים שביכולתנו
לפתור בעצמנו בדרך כזו או כזו,
אבל לפעמים אנחנו מרגישות
שהיחסים בינינו לבין הילד עולים
על שרטון .שהקשר שלנו עם
הילד איננו מה שהיה ,ולחלופין,
שהילד סובל מבעיה קשה .הוא
הסתבך ואנחנו לא מצליחים לעזור
לו .ניסינו בשיטה כזו ובצורה אחרת,
ושום דבר לא הועיל .זה הזמן לומר
לעצמנו שצריך לנסות
דרך נוספת ,והדרך
הזו היא פשוט
להתייעץ".
היועץ
האם
חכם מאיתנו?
"דבר ראשון",
גילה,
מבהירה
"יש ליועצת כלים
והכשרה .היא למדה
הדברים
את

והאופקים שלה רחבים .הייתי ממליצה לבחור
מישהי בעלת ניסיון וידע ,כי ליועצת כזו יש
כלי נוסף .ודבר נוסף ,וזה הדבר החשוב ביותר,
היועצת שנפנה אליה בוודאי אינה מעורה רגשית
בכל הסיפור .היא לא כעוסה ,כאובה או מאוכזבת
כמונו ,ומהצד דברים נראים אחרת".
כולם אומרים לנו שצריכים לדעת להתייעץ,
ושכמו שלא מתביישים בכאב ראש והולכים
לרופא ,כך צריכים לנהוג בקשיים שבנפש ,ופשוט
לקבל אותם ולהתייעץ .והנה ,אחרי שהבנו ,הסכמנו
והפנמנו ,אנחנו מגלים שיש לנו בעיה.
דבר ראשון – למי נפנה? כשכואב לנו הראש
אנחנו יודעים איך להתקשר למרפאה ולקבוע תור,
אבל כשיש קושי או בעיה אצל הילד שלנו ,אנחנו
חסרי אונים ולא יודעים למי לפנות.
חנה" :אכן כך .יש גופים שיכולים לייעץ
למי כדאי לפנות .לפעמים זו מורה בבית הספר,
או מנהל ,או יועצת .אפשר גם לפנות לכל מיני
גורמים המסייעים בייעוץ טלפוני; גם הם יוכלו
לעזור בהפניה לגורם המתאים .יש עמותות חסד
שמסייעות בהפניה ,ואפשר להתייעץ גם איתן".
"וגם אחרי שפונים לייעוץ" ,מוסיפה גילה,
"חשוב לבדוק שהיועץ או היועצת באמת מתאימים
לנו .לבדוק שאנחנו מרגישים שהם מבינים אותנו,
שהם לא שיפוטיים כלפי אף אחד ,לא כלפינו ולא
כלפי הילדים שלנו .שאין בהם ביקורת ,ושטוב לנו
איתם".
לְ מה לא כדאי לצפות?
"לפתרונות קסם" ,עונה גילה מייד'" .חשבנו
שתעזרי לנו יותר בנוגע לחברות הלא טובות שלה',
'רגע ,לא אמרת לנו מה לעשות בנוגע להתקפים
שלו'' ,שנייה אחת ,אז אני אמור להסכים או לא
להסכים?' – אלה הן שאלות שנשאלות לפעמים.
יועץ טוב לא יענה עליהן .הוא אמור לעזור למי
שמתייעץ איתו למצוא את התשובה בתוכו.
"לאף אחד אין פתרונות קסם ,ואם מישהו
מציע לנו אותם ,כדאי להתרחק ממנו .הוא עלול
להיות לא אמין ואפילו מסוכן .יועץ טוב ישמע
אותנו ,אולי ייתן לנו כלים להתמודדות או יציע
כיווני מחשבה נוספים ,אבל לא פתרונות מהירים
שאינם אמיתיים".
גם למחיר יש מה לומר...
"בהחלט" ,מסכימה חנה" ,יועץ טוב יכול לגבות
גם כמה מאות שקלים לשלושת רבעי שעה של
ייעוץ .זה לא פשוט ובהחלט לא כל אחד יכול
להרשות לעצמו.
"אבל גם לכך יש תשובות .קמו היום ארגונים
שהביאו את נושא הייעוץ למקום נגיש ואפשרי
יותר גם מהבחינה הזו .אפשר להתייעץ עם הצוות
של בית הספר ,עם ארגונים שונים ועם מחלקת
הרווחה בעירייה .בצורה הזו אולי לא נוכל לבחור
בדיוק נמרץ כל שם שנרצה ,ובכל זאת מדובר באנשי
מקצוע טובים מאוד שבוודאי יכולים להועיל".
ומה הלאה?
"כשיש קושי" ,מסבירה חנה" ,צריך המון כוחות
ורצון כדי להיחלץ ממנו .אני מכירה אנשים שפנו
לייעוץ מתוך מחשבה שהיועץ ,הפסיכולוג או
המומחית שהם מתייעצים איתם יפתרו להם את
כל הבעיות וההתלבטויות ויעזרו להם לדלג בקלות
מעל הקשיים שלהם.
"הדרך לפתרון בעיות ארוכה בדרך כלל ,ואי
אפשר להתחמק מהמון עבודה ומאמץ .מה גם

"לאף אחד אין פתרונות
קסם ,ואם מישהו
מציע לנו אותם ,כדאי
להתרחק ממנו .הוא
עלול להיות לא אמין
ואפילו מסוכן .יועץ טוב
ישמע אותנו ,אולי ייתן
לנו כלים להתמודדות
או יציע כיווני מחשבה
נוספים ,אבל לא
פתרונות מהירים
שאינם אמיתיים"

שפעמים רבות העבודה נעשית רק מהצד הבוגר
שבתמונה ,קרי ההורים .לפעמים הורים עובדים
קשה מאוד ונדמה להם שלילד שלהם לא אכפת,
הוא לא עושה כלום כדי לפתור את המצוקה שלו,
או את המצוקה של הוריו בקשר אליו ,וזה לפעמים
גם נכון .אגב ,גם בחלק הזה ייעוץ יכול לתת כוחות
ולהועיל.
"אבל העבודה היא עבודה .חדר הייעוץ ייתן
לנו כוחות ,יעזור לנו לגלות שיש בתוכנו משאבים
ויכולות ,אבל לא יעשה במקומנו את העבודה הלא
פשוטה והחיונית כל כך".

מה שקורה בינתיים
ומה עוד ייתן לנו הייעוץ?
"דווקא משום שהיועץ לא יתמקד בכלים
מעשיים ולא יהיה רק ענייני וממוקד ,דווקא
משום שהוא יעזור לנו למצוא את הכוחות בתוכנו
ולגלות אותם בעצמנו ,נוכל בעזרת השם לקחת
את הרגעים האלה למקומות נוספים .נוכל למצוא
תשובות במקרים רבים ,גם כאלה שלכאורה אינם
קשורים לכך".
לכמה פגישות נזדקק?
"עברו הימים שבהם חפרו בעבר" ,מציינת גילה,
"היום הטיפולים ממוקדים מאוד ,ענייניים וקצרי
טווח .פעמים רבות די בפגישה אחת או שתיים,
והסיפור נגמר".
מי כדאי שיבוא לייעוץ – האב או האם?
"שני ההורים" ,פוסקת חנה חד־משמעית.
"הורה אינו יכול להיות בריכוז מרבי שלושת רבעי
שעה .כך ,כשיהיו דברים שהאם לא תתרכז בהם,
האב יתרכז ,וכן להפך .גם האחריות לטיפול בילד
נופלת בדרך כלל על כתפי ההורה שפנה לייעוץ,
וחשוב ששני ההורים יישאו בנטל ,בעול ובגידול
של הילד ,בייחוד כשהוא בתקופה לא פשוטה.
"פעמים רבות אומרות לי אימהות' :אולי אני
אבוא לבד ,ובעלי ישמע ממני את הדברים?' זה
לא אותו דבר .אנחנו לא מעבירים את מה שאמרו
לנו אלא את מה שקלטנו .עדיף ששניכם תשמעו
את הדברים ותוכלו אחר כך לעבד אותם בצורה
שמתאימה לכם .יש יועצים שממליצים להקליט
את השיחה בנגן ,כדי שתהיה אפשרות לשמוע
אותה שנית".
ואם לא נפנה לייעוץ?
"אנשים רבים עושים את זה" ,מסכימה חנה.
"הם פשוט מתעלמים מהבעיה ,ממשיכים לנסות
לפתור אותה בכלים שלהם ומקווים שהכול יסתדר
יום אחד והבעיה תיעלם.
"לפעמים זה באמת קורה .הילד גדל ,דברים
משתנים ובעיות נעלמות .אבל לפעמים בעיות
עלולות לתפוח לממדים שאחר כך קשה להתמודד
איתם.
"ובואו לא נשכח את הזמן שחולף בינתיים.
גם אם נניח שבעוד חודש או חצי שנה תיעלם
הבעיה ,בינתיים צומח בינינו הר של מרירות וכעס.
בינתיים הילד צובר משקעים וביטחונו העצמי יורד
בהתאמה לכך .בינתיים קורים דברים לא טובים,
שבעזרת ייעוץ נכון נוכל למנוע או לעצור ,בעזרת
השם .אל תשכחו זאת".
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'רק' רפלוקס
שוב התינוק פולט? סובל
מרפלוקס ,אלא מה? ההגדרה
לא ממש מסייעת להורי
התינוק חסר המנוחה,
שצריך להתמודד עם פליטות
חוזרות ונשנות ,או הקאות
רצופות לאחר כל ארוחה.
בדיוק בשביל ההורים הללו,
וכמובן בשביל התינוקות,
כינסנו מומחים מן הרפואה
הקונבנציונלית וגם מן
הרפואה המשלימה
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ר' טויסיג
ראשית כול ,צפירת הרגעה :רפלוקס הוא
תופעה רגילה ופיזיולוגית בתינוקות קטנים
שנובעת מחוסר בשלות המערכת .ברוב המכריע
של המקרים אין צורך בטיפול בגיל זה היות
שהרפלוקס חולף באופן עצמוני עד גיל שנה–
שנתיים ביותר מתשעים אחוז מהמקרים .יש
מקרים חריגים אשר דורשים טיפול רציני יותר,
כמו מתן תרופתי או התערבות ניתוחית .מקרים
אלו כוללים עלייה לא מספקת במשקל ,אי שקט
קיצוני שעלול להעיד על דלקת בוושט וקשיי
נשימה חדים או מתמשכים.

מהו רפלוקס?
הבה נקרא לבעיה בשמה :רפלוקס הוא תנועה
של תכולה מהקיבה בחזרה לוושט (שהוא כמובן
צינור המזון) .פעולה הפוכה זו יכולה לגרום
צרבות ,הקאות וכאבים .כמו כן עלול הדבר לגרום
קשיי נשימה ,שיעול ,החמרת אסטמה וצרידות.
התופעה נפוצה גם במבוגרים אך אנו נתמקד
בתינוקות רכים.
איך זה קורה?
בתחתית הוושט מצוי שריר טבעתי ,שנפתח
בזמן בליעה כדי לאפשר למזון לעבור מהוושט
לקיבה ,ולאחר מכן נסגר כדי לאפשר למזון
להישמר בקיבה .תפקוד לקוי שלו יגרום למזון
ולמיצי הקיבה לעלות מהקיבה לוושט.
פנינו אל ד"ר שינהר ,מומחה הומאופתיה
לילדים ,מטפל בבעיית רפלוקס אצל תינוקות ,כדי
שיענה לנו על כמה שאלות בעניין.
אפשר לקבל הסבר פיזיולוגי?
"בהחלט .תופעת רפלוקס קיבתי–ושטי ,או
בלשון האימהות – 'רפלוקס' בלבד ,נפוצה ביותר.
במעבר בין הוושט לקיבה אין שוער (ספינקטר)
אנטומי ותוכן הקיבה אינו חוזר לוושט עקב
הפרשי הלחצים בין הבטן ובית החזה".
למה הכוונה?
"הוושט הוא איבר תוך־חזי בעיקר ,והלחץ
בבטן גבוה מזה שבחזה .בזמן שהקיבה מתמלאת
במזון נוצר כיפוף מסוים וזווית שנוצרת מונעת
מתוכן הקיבה לחזור אל הוושט.
"אצל תינוקות עד גיל חצי שנה הזווית הזו
אינה בשלה דיה ,ולכן תופעה של רפלוקס אצל
תינוקות נחשבת פיזיולוגית ואינה מוגדרת מחלה.
עם הגיל ,הזווית מבשילה והמנגנון המונע את
עליית תוכן הקיבה לוושט מבשיל אף הוא .או
אז התופעה נעלמת .עם זאת ,התופעה נחשבת
פיזיולוגית ואינה דורשת טיפול אם לא מופיעים
סיבוכים".

לא רק פליטות
האם כל תינוק פולט מאובחן כסובל מרפלוקס?
"לאו דווקא" ,מפתיע ד"ר שינהר" .רפלוקס
אצל תינוקות רבים אינו מתבטא דווקא בפליטות
אלא באי שקט לכל אורך היום .בטעות חושבים
שמדובר בבעיית גזים ,אך תינוקות אלה פשוט
אינם מצליחים להירגע .כל היום הם מתפתלים,
בוכים ,ובלילה מתקשים להירדם .תינוקות אלה
מגיעים פעמים רבות לרופא ,הרופא אינו מוצא כל
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האם זה רפלוקס?
כל תינוק יכול לפלוט ,אך הסימנים
שלהלן עלולים להצביע על קיומה של
בעיית רפלוקס:
• אי שקט ובכי ממושך הקשורים בדרך
כלל לארוחה ,ללא קשר לטיבה ,עקב חזרת
התוכן החומצי של הקיבה אל הוושט.
• הקשתה של ראש התינוק לאחור
לאחר כמה לגימות.
• פליטה או הקאה .לעיתים הרפלוקס
מסתיים בפליטה או בהקאה ,אך לעיתים
תוכן הקיבה החומצי מגיע לוושט ושוב
נבלע בחזרה אל הקיבה.

ממצא חולני והם אינם מאובחנים .למותר לציין
את הסבל שנגרם להורים ולתינוקות אלה מחוסר
האבחון והטיפול המתאים.
"תופעת אי השקט נובעת מתוכן חומצי שעולה
לוושט ולמעשה התינוקות הללו סובלים מצרבת
תמידית .כמו כן הם מסרבים לאכול ,מתנגדים
לבקבוק מייד לאחר התחלת הארוחה ,ואינם
אוכלים את כל הכמות הדרושה להם .הם מבינים
שהאוכל יהיה כרוך בסבל נוסף ולכן מגינים על
עצמם בשיטה זאת".
מדובר בסבל ממש...

"בהחלט" ,מסכים ד"ר שינהר ,ומוסיף כי מלבד
חוסר נוחות ,רפלוקס יכול לגרום תופעות נוספות,
חלק מהן אף מסוכנות.
למשל?
ד"ר שינהר מסביר כי סיבוכים מרפלוקס אצל
תינוקות נחלקים לכמה קבוצות:
 .1סיבוכים תזונתיים
אם כמות הפליטה היא חלק ניכר מהכלכלה,
הרי שיופיע מצב של חוסר עלייה במשקל (חוסר
שגשוג) .תופעה זאת תלך ותחמיר עם הזמן מכיוון
שהתינוק אינו מקבל את כמות הקלוריות הדרושה
לו .תינוק כזה ישבור את עקומות אחוזוני הגדילה
שלו והדבר יפגע בהמשך ההתפתחות שלו.
 .2סיבוכי ריאה
עליית תוכן הקיבה עלולה להגיע לריאותיו
של התינוק .הדבר עלול להתבטא בדלקות ריאה
חוזרות ,באירועים דמויי אסתמה שאינם מגיבים
טוב לטיפול ,בהפסקות נשימה ובמקרים קשים אף
במוות עריסה ,חלילה.
 .3נזק מקומי בוושט
בשל החומר החומצי שעולה לוושט באופן
קבוע מופיעים שינויים דלקתיים וכרוניים בוושט,
ואלה עלולים לגרום דלקת מקומית ,הצטלקות
ואפילו היצרות מבנית בוושט העלולה לגרום צורך
בניתוח.

האבחון
"אבחנה של רפלוקס נעשית בכמה שלבים",
מתאר ד"ר שינהר" .מתחילים כמובן בסיפור

הקליני ,הווי אומר תיאור מצד המשפחה על צורת
הפליטה ,על הזמן שבו היא מופיעה ועל סוג התוכן
המופרש.
"הבדיקה המומלצת תהיה בעזרת בליעת חומר
ניגוד וצילום ושט וקיבה".
איך זה מתבצע?
"התינוק יקבל תמיסה של חומר ניגוד בבקבוק
ובזמן שהוא אוכל ייעשה צילום (שיקוף) רנטגן
המדגים את עליית תוכן הקיבה לוושט .זאת בדיקה
דינמית אך האמינות שלה עומדת על  86אחוז
לערך .היא חשובה בעיקר לבירור ראשוני.

"תינוקות אלה פשוט
אינם מצליחים להירגע.
כל היום הם מתפתלים
ובוכים ,ובלילה
מתקשים להירדם.
הרופא אינו מוצא כל
ממצא חולני והם אינם
מאובחנים .למותר
לציין את הסבל שנגרם
להורים ולתינוקות
מחוסר האבחון
והטיפול המתאים"

"דרך אבחון מומלצת נוספת היא על ידי
מוניטור .זהו ניטור של החומציות בוושט .בדיקה
זו נחשבת אמינה יותר והיא מגיעה עד ל־ 95אחוז
בממוצע .מסיבה זו היא הבדיקה החשובה ביותר
לאבחנה של הרפלוקס .בבדיקה זו מחדירים לתינוק
צינורית דקה דרך האף לתוך הוושט ומודדים במשך
 24שעות את רמת החומציות בוושט התחתון,
תוך פעילות רגילה של אכילה ,שינה ,רחצה וכן
הלאה .בדיקה זאת מאפשרת מדידה מדויקת של
כמות הזמן במשך היממה שבה יש חומציות גבוהה
בוושט ,המעידה על נוכחות של רפלוקס אצל
תינוקות".
יש אפשרויות נוספות?
"כן" ,אומר ד"ר שינהר" ,במקרה הצורך יערוך
הרופא בדיקות נוספות" .להלן הפירוט:
מיפוי איזוטופים – התינוק מקבל חלב מסומן
בחומר רדיואקטיבי ,ובעזרת מכשיר מיוחד עוקבים
אחר התקדמות החומר .במקרים מסוימים אפשר
לגלות אם החומר מגיע לריאות ,ואז מתקבלת
ההוכחה לכך שהתינוק שואף את תוכן הקיבה
לריאות ,דבר שיכול להסביר את התסמינים
הריאתיים שמהם הוא סובל .בדיקה זאת תורמת
אך לא היא לא אבחונית.
אזופגוסקופיה – בבדיקה זאת מכניסים צינור
לוושט (בטשטוש כמובן) ובעזרת צינור אופטי
מסתכלים על רירית הוושט ,ובכך אפשר לאמוד
את מידת הדלקת בוושט אם כבר יש שינויים
כרוניים במבנה שלו.

כך מטפלים
ד"ר שינהר ממליץ להתחיל לפני הכול בדרך
השמרנית.
למה הכוונה?
"הרעיון הוא להפחית ככל האפשר את עליית
תוכן הקיבה לוושט על ידי שימוש בכוח המשיכה
של כדור הארץ .הטיפול כולל הגבהה של המיטה
לזווית של  45–30מעלות ,ישיבה ממושכת בסל־
קל במיוחד לאחר האוכל ,ארוחות קטנות כולל
הסמכה של האוכל (האוכל הסמיך יותר הוא כבד
יותר ושוקע בקיבה) ,הפסקות רבות בזמן ההאכלה
להוצאת אוויר והשכבה על הבטן.
"כל אלה יכולים להוביל להקלה ניכרת
בתסמינים של רפלוקס אצל תינוקות ולעזור
לתינוק לעבור את התקופה עד להבשלת המערכת".
ואם זה לא עוזר?
"פונים למישור התרופתי" ,הוא אומר" .זהו
טיפול שמטרתו להפחית את חומציות הקיבה
(לוסק ,זנטק) או להגביר את התנועתיות שלה
ובכך לאפשר פינוי מהיר יותר שלה (פרמין,
אריתרומיצין)".
מתי מדברים על אפשרות של ניתוח?
"את זה נשאיר לשלב האחרון" ,אומר ד"ר
שינהר" .במקרים קשים שאינם מגיבים לכל הטיפול
הנ"ל יש צורך לפנות לפתרון ניתוחי .בניתוח
מבוצע שסתום מלאכותי בין הקיבה לוושט על
ידי ליפוף הקיבה מסביב לוושט .תהליך זה נקרא
'פונדופליקציה של הקיבה על פי ניסן' .את הניתוח
אפשר לבצע בשיטה פתוחה באמצעות חתך בטני
או בשיטה לפרוסקופית בעזרת כמה חורים קטנים
בבטן והחדרת ציוד אופטי מיוחד.
"הניתוח מייצר שסתום חד־כיווני אך גורם

בעיה בשחרור גזים ,וילדים אלה אינם יכולים
להקיא במקרים של זיהום במעי הגורם הקאות או
בחילות".

תנו יד לרפואה המשלימה
ד"ר שינהר הוא הומאופת במקצועו וממליץ
בהחלט לפנות בד בבד לכיוון המשלים.
להומאופתיה מודרנית יש טיפול מעולה לתופעה,
בעל הצלחות מרשימות ביותר ובתוך זמן קצר,
הוא אומר ,וכל זה מתוך הבנה שתופעת רפלוקס
אצל תינוקות נעלמת מעצמה בחלק מהמקרים עם
הבשלת המערכת ,ואם כן קיים תהליך פיזיולוגי
שגורם זאת .ההומאופתיה המודרנית באה לחזק
ולזרז את התהליך ובכך בצורה בריאה ובטוחה
להוביל לסילוק הבעיה.
איך היא עושה זאת?
"הטיפול נתפר לפי הבעיה שמציג המטופל .הוא
פועל על הוושט ועל הקיבה ומשפר את התפקוד
שלהם .התוצאה המתקבלת ,כלומר הפסקת
הפליטות ,מופיעה בתוך זמן קצר יחסית ,והיתרון
הגדול הוא שבתוך חודשיים עד חמישה חודשים
אפשר להפסיק את הטיפול ללא חזרה של התופעה,
ובמילים אחרות :משיגים החלמה מלאה".
נשמע טוב...
"אכן כך .מה עוד שלטיפול אין כל תופעות
לוואי והוא בטוח לחלוטין בתינוקות קטנים.
הטיפול נלקח בצורת טיפות לפה כמה פעמים
ביום .הפליטות נפסקות ,התופעות הריאתיות
נעלמות ,כולל התקפי האסתמה ודלקות הריאה,
והתינוק שב לשגשג".

עוד כתובת
גם רחל שם טוב ,מומחית ברפואה סינית
לילדים ולאימהות ,מצדדת ברפואה המשלימה.
"הרפלוקס נגרם מחוסר בשלות של השוער
העליון של הקיבה" ,היא אומרת ,ומפרטת" :בתוך
הקיבה יש חומצות חזקות שנועדו להישאר בקיבה
בלבד כדי לפרק את המזון .לתפקיד זה נמצא
ב'שער' שסתום חד־כיווני שדרכו האוכל נכנס
פנימה ואז הוא אמור להיסגר .אצל תינוקות קטנים
הסוגר הזה לפעמים אינו בשל דיו ,ואז השסתום
לא ממלא את תפקידו .עם האוכל החוזר יוצאות
חומצות וגורמות צריבה וכאב בסרעפת .מבחינת
הרפואה הסינית מזוהה חוסר בשלות של מסלול
האנרגיה של הקיבה .היא זורמת בניגוד לכיוון שבו
היא אמורה לזרום ,ובמקום להוריד את האוכל
למעי ,נוצרת עלייה.
"חשוב לדעת שאנו רואים רפלוקס גלוי כאשר
התינוק פולט הרבה ,אבל יש גם רפלוקס סמוי,
ובו התינוק לא פולט ,אך מגלה עצבנות רבה סביב
האוכל; מקשית את עצמו לאחור ובוכה הרבה .גם
ברפלוקס כזה חשוב לטפל".
האם יש תינוקות שיסבלו יותר?
"קשה לנבא אילו ילדים יסבלו מהתופעה .חוסר
בשלות יכול להופיע בילדים שונים".

טיפול תוצרת בית
מה יש לך להציע?
"ההורים יופתעו ,אך יש פתרונות רבים שאפשר
פרשת בא תשע"ח
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מאת :דינה

שבע ועוד אחת

מגיע לך
רפלוקס בקצרצרה

ליישם בבית" ,מבטיחה רחל שם טוב" ,כל זאת
מלבד העצות הידועות :להשכיב תוך הגבהת פלג
הגוף העליון (כמו בטרמפולינה) ולהאכיל ארוחות
קטנות יותר".
למשל?
"לכל ילד מתאימה עצה אחרת ,לכן כדאי לנסות
ולראות מה מצליח לעזור:
• מתן פרוביוטיקה (ממליצה על ביוגאיה).
• אם הילד ניזון בהזנה טבעית ,כדאי לבדוק
אם הוא רגיש למזונות מסוימים .באחד המקרים
טיפלתי בפעוט שסבל מרפלוקס חמור .מייד לאחר
שאימו הסירה מהתפריט שלה את כל מוצרי החלב,
הרפלוקס ירד בשמונים אחוז.
• אם הילד ניזון מתמ"ל ,כדאי לנסות סוגי
תמ"ל שונים ,או אפילו פורמולה מפורקת .לפעמים
החלפת פורמולה יכולה ליצור הבדל גדול.
עיסוי עדין סביב לפה לפני כל האכלה .קיים
קשר בין כל השרירים הטבעתיים בגוף .הספינקטר
של הקיבה הוא שריר טבעתי ,לכן עיסוי עדין סביב
לפה יכול לחזק אותו.
• עיסוי עדין כלפי מטה של הקו המרכזי של
הבטן .למתוח קו דמיוני מאמצע הגוף ועד לעצם
הסטרנום – משם יוצאות הצלעות .לעבור על הקו
הזה בעדינות כלפי מטה כשלושים פעמים ,פעם–
פעמיים ביום.
• עיסוי עדין של הגב משני צידי עמוד השדרה –
במרחק של כאצבע מעמוד השדרה ,במיוחד בשליש
האמצעי של הגב .העיסוי הזה מחזק את האיברים
הפנימיים וגם מרפה את הסרעפת שעלולה ללחוץ
על הקיבה.
• עיסוי בכל הגוף – באזור בית החזה ,כדי
12
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להפחית את הלחץ ,וכן בידיים וברגליים ,כדי לחזק
את שרירי התינוק ולעזור לו.
אולי ניתן לבעיה לחלוף מאליה?
"כדאי להתערב ולעשות מה שאפשר ,משתי
סיבות עיקריות :החומצה העולה יוצרת תחושת
אי נוחות וכאב ,ובדרך כלל גורמת לתינוק הסובל
להיות עצבני וחסר מנוחה .במקרים מסוימים
הרפלוקס יגרום חוסר ספיגה וגדילה איטית ,ואז
ודאי שכדאי להתערב.
"חשוב לי להדגיש כי הורים מעדיפים לפעמים
לבחור בטיפול תרופתי ,בשיטה של 'זבנג וגמרנו',
אך אני כן ממליצה לנסות את הדרך הטבעית
לפני הכול ,היות שהתרופות הניתנות לרפלוקס
מנטרלות את החומצה שבקיבה ,וחומצה זו חשובה
לכל תהליך העיכול .בעבר הייתה ניתנת תרופה
טובה יותר ,מאצות ,שהייתה מרפדת את הקיבה
ועוזרת לה לספוג טוב יותר ,אך היום היא אינה
בשימוש".

רפואה מסין הרחוקה
איך נראה הרפלוקס בעיני הרפואה הסינית?
"כשמגיע אליי ילד הסובל מרפלוקס אני מנסה
לראות את כל התמונה ולהבין למה נוצר אצל
הילד מצב כזה" ,מסבירה רחל שם טוב" .טיפול
בדרך הרפואה הסינית מטרתו לאזן את הילד .הוא
מתמקד בחיזוק הספינקטר ובהסדרה של התנועה
הנכונה של הקיבה ושל שאר המערכות המעורבות.
"הטיפול נעשה בעזרת דיקור במחטים זעירות
בנקודות מיוחדות לכמה שניות .אל דאגה :בדרך
כלל הילד כמעט ולא מרגיש אותן .הטיפול מסייע

• התופעה של עליית תוכן הקיבה
לוושט שכיחה מאוד אצל תינוקות עד
גיל שנה וחצי .שכיחה כל כך ,שכמעט
 70אחוז מהתינוקות יקיאו לפחות
פעם אחת עד גיל שלושה–ארבעה
חודשים.
• רפלוקס קיבתי–ושטי שכיח עד
גיל שנה וחצי ,אבל ברוב המקרים
חומרתו פוחתת בהדרגה מגיל תשעה
חודשים.
• בין העצות :שינוי תנוחה,
האכלה תכופה יותר במנות קטנות,
טיפול תרופתי ,ובמקרים קיצוניים:
התערבות כירורגית.

מאוד.
"לפעמים אני מוסיפה צמחים סיניים ללקיחה
דרך הפה .בדרך כלל לאחר טיפול אחד עד ארבעה
נראה שיפור ניכר במצב הילד .בכלל ,הרפואה
הסינית היא רפואה מדהימה שמסדירה מצבים
כאלה ועוד מצבים רבים של חוסר איזון שגורמים
סבל רב ומיותר".
מה עוד?
"סוגי טיפולים נוספים שיכולים לעזור מאוד הם
טיפול קרניו־סקרל או כירופרקטיקה .הטיפולים
הללו מאזנים ופותחים חסימות שנוצרו בצורה
מבנית בגוף ,ויכולים לפתור את הבעיה ולפחות
להקל".
מתי צריך בכל זאת לפנות לרופא?
"במקרה של רפלוקס קשה ,כאשר הילד בוכה
רוב שעות היום ולא עולה במשקל ,אני ממליצה
כמובן ללכת להתייעץ עם רופא גסטרו ,אך בד בבד
אני ממליצה מאוד להתחיל בטיפול הטבעי שיכול
לפתור את הבעיה או לפחות לצמצם אותה מאוד
ולהוריד מרמת הסבל של התינוק".

"כי זה פשוט מגיע לך" ,אמרה לי דסי ,ככה ,בצורה ברורה וחיננית כל כך,
עד שלא הבנתי דבר.
"מה מגיע לי?" ניסיתי לברר.
"חופשה .מגיע לך להתפנק" ,היא הסבירה את העמדה של הדור הצעיר.
ואני חשבתי שאני עומדת להתפוצץ.
חורף .רוחות מנשבות .גשמים יורדים ,ובעזרת השם ,הלוואי ,עוד ירדו
הרבה .אני ,כשהייתי בגילן של כלותיי היקרות בעולם ,הייתי
יושבת בבית ומעסיקה את הצאן .איך בדיוק מעסיקה אותו?
הייתי עושה איתם עבודות יצירה ,מספרת להם סיפורים,
חותכת איתם סלט ועוד כהנה וכהנה .אבל התברר שלכלותיי
יש תוכניות אחרות לגמרי.
והן תוכניות שלא קשורות בכלל לעולם שהיה בעבר.
לעולם שקרוב אליי כל כך .עולם הילדים.
"תראי את כל הפרסומת .היום כולן יוצאות לנופש.
לקייטנת אימהות" ,הסבירה לי שוש בחיוך רחב וצופן סוד.
"את צריכה לבוא איתנו" ,היא פסקה" .קייטנת אימהות
מהצד המשפחתי שלי וגם מהצד של בעלי .זה מה שהולך
היום".
"למה אני צריכה לבוא?" נזעקתי.
היא חייכה אליי.
"את צריכה לבוא כי את זו שעובדת הכי קשה .מי
מארחת אותנו בשבתות ,מי? וחוץ מזה ,בלעדייך לא יהיה
כיף בקייטנה".
כשאני חושבת על המילה 'קייטנה' ,מתעורר בי חשק לחזור לגן.
אבל עכשיו השתדלתי ברצינות להבין על מה המהומה הגדולה.
"תסבירי לי שוב" ,אמרתי" .מי ישמור על הילדים?"
"מה זאת אומרת?" עכשיו התערבה גם רבקה .וכולן ,כל הכלות ,בלי
יוצאת מן הכלל ,לא הבינו בכלל על מה אני מדברת.
"את יודעת כמה כולם שמחים כשאנחנו יוצאות? מכל הכיוונים לוקחים
אותנו" ,הסבירה שוש" .כלומר ,לוקחים את הילדים .את יודעת כמה זה
חשוב? כמה כולם שמחים כשאני מתאווררת? אני חוזרת מלאת כוחות .זה
מה שנותן לי את הכוח להמשיך הלאה".
ולי היה משהו אחר שנתן את הכוח להמשיך הלאה ,אבל אני לא מסוגלת
לומר זאת .זה פשוט היה החיוך של הילדים.
למעשה ,הן לא כל כך קוראות את תווי פניי .עובדה ,הן ממשיכות לדבר.
"את חייבת את זה לעצמך".

"אחרי החופשה ההיא תרגישי הרבה יותר מחוזקת".
"כן ,סבתא תבוא איתנו ויהיה פשוט מקסים .יהיה לך אור בעיניים".
אני יודעת מה הייתי חייבת לעצמי בשנים הללו ,שנים שבהן גידלתי
ילדים .הייתי חייבת לעצמי זמן איכות איתם .והייתי חייבת ללכת איתם
לגינה .ואני יודעת איך הרגשתי מחוזקת ,כשברוך חזר מאספת הורים וסיפר
על הנחת .ואני יודעת מתי היה לי אור בעיניים ,ודאי שאני יודעת מתי
היה לי אור בעיניים .בעיקרון ,היה לי חושך כשחזרתי הביתה אחרי
שעה בלבד שבה לא הייתי בבית ,כי למשל הייתי צריכה ללכת לרופא
השיניים ,וגיליתי שהבית שחזרתי אליו היה נורא מאוד .חושך .גלות.
לכן אני בהחלט יודעת מה נותן אור .יש אור כשאני בבית ואני
שולטת על הנעשה.
"אז מה את אומרת?" הן החזירו אותי למציאות.
אני אומרת שאני צריכה לחשוב.
"יש הרבה פעילויות" ,הן הסבירו" .יהיה לך מעניין מאוד.
זה יגוון .ואל תדאגי לסבא – הבנים יהיו איתו" ,הן הוסיפו
בחינניות.
בסוף הן יצאו .בלעדיי .אמרתי שאולי אבוא ליום אחד
ואבקר אותן .בסך הכול הן יוצאות ליומיים.
וכך ביום הראשון באתי לביתה של רבקה .סתם .כדי
לבקר.
אדלג על התיאורים ורק אספר שהילד בן השמונה כבר
צייר ציור לרגע שבו אימא תחזור" .לאימא! עכשיו ,כשטוב לך,
טוב גם לי" ,הוא כתב בחיוך גדול ומאמין.
"באמת טוב לך?"
"כן .ככה זה .כשלאימא טוב ,גם לילדים טוב" ,הוא ציטט.
"כי ככה אתה מרגיש?"
"כי ככה זה" ,הוא הסתכל עליי בתמיהה .דור אחר .מילים אחרות .והאמת,
זה בכלל לא נשמע רע.
בבית של שוש גיליתי את אברהמי עובד קשה כדי להפתיע אותה .הוא
סייד את הבית" .היא תחזור ולא תאמין" ,הוא אמר בסיפוק .הסתכלתי על
כל הבית ,על האבק ,על הלכלוך ועל הילדים ,וגם אני לא האמנתי .ואפילו
לא העזתי להציע עזרה.
אחר כך חזרתי הביתה וחשבתי לפתוח קייטנת סבתות .זה לא ממש
הסתדר .אף אחת לא חשבה שזה מגיע לה .שהיא צריכה להתפנק .הן לא
באו .אבל אחרי הכול ,הילדים באמת רגועים ואולי זה פשוט דור אחר ,צרכים
אחרים .ואולי גם הסבתות תצטרפנה יום אחד לקייטנות?
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הסיפור הזה התחיל כמו סיפור רגיל לחלוטין.
ילד בן עשר שלא מרגיש טוב כל כך .אומר
שכואבות לו העצמות ,כואב לו הראש ואולי גם
הבטן.
הנטייה הראשונה היא לבדוק אם לא כואב לו
המבחן שאמור להיערך באותו יום .הנטייה השנייה
היא לבדוק אם יש לו חום .אין לו חום .ובדרך כלל
הוא נשלח למיטה לנוח ,תוך אנחה" :נו ,גם ילדים
צריכים חופש לפעמים".
העניין הוא שעבר יום ,והילד המשיך להתלונן.
עבר שבוע וגם שבועיים ,ולבסוף ,אחרי אבחונים
קצרים שערך הרופא – התגלה לצערנו כי מדובר
בבעיה מורכבת מאוד ,הרבה יותר ממה שחשבנו.
לא כאן המקום לפרט את סוג המחלה .אוכל
רק לומר שנכנסנו ללחץ.
הילד כבר ידע שהוא חולה ,הסברנו לו את מה
שהיה צורך להסביר .הוא החל להפסיד לימודים
ולהגיע לבית החולים לביקורים קבועים ואפילו
להתאשפזויות קבועות .הבית התהפך .היה קשה
מאוד עד כמעט בלתי אפשרי לנהל שגרה.
ומעל לכול – אצל כל רופא שפנינו אליו,
הייתה התשובה ברורה וחד־משמעית :צריך כסף
רב כדי להילחם במחלה הזו .אפילו ביטוחים
פרטיים כמעט אינם מבטחים את התרופות
למחלה הנדירה .בתחילה חשבנו שנצליח להשיג
את התרופות ,אבל בהדרגה הבנו שיש דברים שלא
נצליח להשיג לבד ,ובעיקר משום שהטיפולים
הטובים ביותר נעשים בחו"ל.
וכאן אני רוצה להגיע לעיקר.
מימנו אותה
נדרשנו לבדיקה יקרה מאודַ .
14
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"כאן כבר פרצה אשתי בבכי .הקונה הבין
שהוא יכול להמשיך ולסחוט אותנו .אף
אחד מאיתנו לא אמר לו את האמת,
וגם המתווך ניסה להישאר הגון ,אבל
בסופו של דבר הבנו שאין ברירה"...

מכספנו ,ואת התוצאות שלחנו לבית חולים בחו"ל.
מובן שיהודים טובי לב נרתמו לעזור לנו ,ומייד
אחרי הבדיקה נמצאה משפחה ,שנסעה לחו"ל
לצורך חתונה .עד כאן הכול טוב וברור ויפה.
בני המשפחה כמובן קיבלו עליהם להעביר את
תוצאות הבדיקות ישירות לבית החולים .אנחנו
היינו אמורים להמתין לתשובה.
ומכאן התחיל הסיפור הגדול.
זה היה לאחר הבדיקה .הילד היה בבית,
מתאושש .ניסינו להכין אותו לקראת הטיסה
וסיפרנו לו בזהירות ובתשומת לב על הניתוח
הקרב .בד בבד חיכינו בדריכות לשמוע שהמסמכים
הובאו לבית החולים.
אבל זה לא היה עיקר העיסוק שלנו.
עיקר העיסוק היה ב ...תתפלאו או לא לשמוע,
פשוט בניסיון למכור את הבית שלנו .זה היה
החלק הנורא מכול .לדעת שאנחנו מוכרים את

הבית ,במהירות ,בלי אפשרות להתמקח הרבה,
ולדעת שאחר כך אנחנו עוברים לדירה שכורה.
דירה שהיא לא שלנו.
כל זה כדי לממן את עלות הניתוח.
אשתי לא דיברה על כך מילה .ולמעשה ,אף
אחד מאיתנו לא דיבר על הקושי הגדול .כשנודע
שצריך להשיג עשרות אלפי דולרים (ואז היה
מדובר בסכומים כמעט בלתי נתפסים) ,הבנו
שאנחנו צריכים למכור את הדירה שלנו ,ששוויה
היה אז מאה אלף דולר .הבנו שעלינו לבחור :או
חייו של בננו ,או דירה...
הבחירה ,מיותר לומר ,הייתה ברורה .ידענו
שאנחנו מסכנים את עצמנו .משפחה בת שמונה
ילדים ,עשר נפשות ,בדרך כלל מסודרת בדירה.
מה נעשה? כיצד נצליח להתמודד גם עם המחלה
והטיפול בילד לאחר הניתוח ,וגם עם פרנסת
המשפחה?

היו אז מעט מוקדי עזר וצדקה אבל לא מעבר
לכך .כל אחד נתן מעט ממה שהיה ביכולתו לתת,
ולא יכולתי לבקש עזרה מבני משפחתי ,מכיוון שגם
הם נאנקו תחת עול הפרנסה .הרגשתי גם שאיני
מסוגל לצאת בבקשת עזרה .ממשפחה מכובדת
מאוד ,שברוך השם מתפרנסת היטב ,הפכנו
למשפחה כמעט חסרת כול .היה עלינו לשלם מייד
את הוצאות הבדיקות והטיפולים ,ולכן ,בד בבד
עם הטיפול בילד ,היינו עסוקים במכירת הדירה
ובהצגתה לקונים אפשריים .רובם ככולם התפעלו
מהדירה והתמקחו על המחיר.
לא הייתה לנו ברירה .אמרנו שנמכור את הדירה
למי שישלם במזומן כאן ועכשיו .את הכסף היינו
אמורים לקחת איתנו לחו"ל ,וכבר עמדנו בקשר
עם בעלים של דירה להשכרה.
אני זוכר את שעת אחר הצוהריים הזאת.
שעה מורכבת לכל הדעות.
הילדים כבר בבית .מחפשים תעסוקה,
משחקים .הילד החולה דורש את שלו בטיפול
אישי ומסור .הקונה הפוטנציאלי שבחסדי השם
מצאנו ,יושב אצלנו בבית ומתמקח .הוא רוצה
שנשאיר לו את ארון הספרים .אנחנו מסרבים .לכו
תסבירו לו שאין לנו ארון ספרים אחר ,ואנחנו לא
עומדים לקנות דירה ולא מנסים לשפר את רמת
החיים שלנו ,אלא פשוט מוכרחים למכור את
הדירה .ראיתי את אשתי מתאמצת שלא לבכות
והבנתי אותה בהחלט .לרגע רצינו לומר לקונה את
האמת ,אבל עצרנו בעצמנו .לא דיברנו.
לבסוף הודיע הקונה שהוא מוכן לקנות את

הדירה ,רק בעשרת אלפים דולר פחות ,ובתמורה
לתת לנו את כל הסכום כולו במזומן עוד באותו
יום.
כאן כבר פרצה אשתי בבכי .הקונה הבין שהוא
יכול להמשיך ולסחוט אותנו .אף אחד מאיתנו לא
אמר לו את האמת ,וגם המתווך ניסה להישאר
הגון ,אבל בסופו של דבר הבנו שאין ברירה.
אמרנו לו שעד הערב נחזיר לו תשובה סופית.
וידענו שאין לנו כל אפשרות אחרת.
ואז – מזל רע התחיל לרדוף מזל רע .או לפחות
כך חשבנו.
התקשרו אלינו בני המשפחה שלקחו עימם את
תוצאות הבדיקות .הם היו מבוהלים מאוד .הם לא
מוצאים את החומר .איך זה יכול להיות? הם לקחו
את הטפסים איתם ועכשיו הם לא מוצאים .אין
להם שמץ של מושג איפה הם .הם הגיעו לאכסניה
שלהם ,ואפס – המסמכים אינם .כל החיפושים
בכל המזוודות לא הועילו כלל .ואם המסמכים
אינם – יהיה צורך לדחות את הניתוח...
ניסיתי להישאר רגוע.
אבל אשתי כבר לא עמדה במתח .ייתכן שכלל
לא ייערך ניתוח .כלומר ,ייערך ,אבל לא בזמן
הקרוב .ומצבו של הילד רק הולך ומחמיר .ובבית
החולים יראו את זה בחומרה ואולי גם ידרשו
תשלום .לא אולי ,אלא בטוח .ידרשו תשלום על
הדחייה שלא באשמתם .הרי זה בא על חשבון
חולה אחר.
בינתיים התקשרו בני המשפחה לחברת
התעופה והתחננו לבדוק את העניין .אולי הטפסים

נשכחו בתיק צד או נפלו מתיק הצד ונשארו
במטוס או כל דבר אחר.
כולם היו מעורבים בעניין .אנחנו עמדנו
והתפללנו .ידענו שאין לנו שום דבר אחר לעשות.
הבית כולו נכנס למתח גבוה ,ואני יכול להעיד
שעברתי ייסורים רבים בעקבות ייסוריו של בני,
אבל את הרגעים הללו לא אשכח לעולם.
התקשרנו לבית החולים .ניסינו לבדוק אם
אפשר להקדים את ההגעה ולעשות את הבדיקות
שם .בית החולים סירב לאפשרות .הבדיקות
צריכות להיות בעיתוי מתוזמן ומדויק .אין להם
שום אפשרות לקבל את הילד לניתוח .הם התחילו
להביע תרעומת ,לדבר על דמי ביטול.
שוב התקשרנו אל המשפחה .הם אחרי טיסה
של שעות רבות וגם הם לא מצליחים לנוח .הם כל
הזמן מחפשים .גם בקולם שמעתי את הדמעות.
ובהדרגה התחלנו להפנים :כרגע הניתוח
מבוטל.
עדיין לא הודענו שום דבר סופי לבית החולים.
בינתיים התקשר אלינו הקונה של הדירה .הוא
רצה לדעת אם אפשר לסגור את העניין .הוא נשמע
שמח .יודע שניצחונו כבר מונח בכיסו ,מכיוון
שאנחנו לחוצים מאוד.
אבל אנחנו ביטלנו את העסקה ,נכון לרגע
ההוא ,ואמרנו שנדבר בשלב מאוחר יותר.
הוא הופתע.
פתאום התחיל להציע לשלם את המחיר הגבוה
יותר .סירבנו .הוא לא הבין למה .שוב המשיך
להעלות את המחיר ושוב סירבנו.
פרשת בא תשע"ח
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פעמונים

שולמית אייזנבך

ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות

וזה היה כמו משחק עצוב כזה .כי בבת אחת
הוחזרו לנו עשרת אלפים דולר ,אבל בעצם אין
ניתוח וחייו של הילד בסכנה.
עוד אנחנו מדברים ,ופתאום נשמע צלצול
טלפון .וזה מאמריקה .בני המשפחה נשמעו
חנוקים מהתרגשות" .תשמעו ,מצאנו את התיק.
מצאנו את התיק!" הם אמרו וביקשו סליחה .קרוב
משפחה בא לקחת אותם משדה התעופה .איש
אמיד מאוד .יש לו רכב גדול ,שאותו הוא רכש כדי
להסיע את כל משפחתו יחד .כעת הוא הגיע לקחת
אותם ברכבו .הם שכחו אצלו את תיק הצד ולא
העלו בדעתם לחפש שם ,עד שהוא מצא את התיק
והתקשר אליהם.
עכשיו התקשר אלינו בעל הרכב כדי להרגיע
אותנו.
הוא נשמע נבוך ומצטער מאוד" .הייתי צריך
לחפש קודם ,לראות שלא שכחו כלום .הצער
שלכם הוא גם הצער שלי" ,הוא אמר בכנות.
הרגשתי חובה לציין ולהזכיר שהכול לטובה,
הכול מאת השם.
הוא ידע על מחלתו של בני ואמר שהדבר אכפת
לו מאוד ,אבל אני שוב אמרתי לו" :לא תאמין כמה
הכול לטובה .בגלל העיכוב הזה הרווחנו עשרת
אלפים דולר .וזה סכום גדול מאוד בשבילנו".
הוא לא הבין .איך עיכוב יכול להוליד רווח
כספי?
הסברתי לו שאנחנו מוכרים את הדירה כי
אין לנו מימון לניתוח ,ושעצם העובדה שנאלצנו
להסכים למחיר נמוך כל כך ציערה אותנו מאוד.
16
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"כולם היו מעורבים בעניין ,ואנחנו עמדנו והתפללנו.
ידענו שאין לנו שום דבר אחר לעשות .אני יכול
להעיד שעברתי ייסורים רבים בעקבות ייסוריו של
בני ,אבל את הרגעים הללו לא אשכח לעולם"
בשבילנו ,פירוש הדבר הוא לא רק לעזוב את
הדירה אלא גם לדעת שאין לנו כיצד לשלם את
הסכום הבסיסי של השכירות" .אתם מבינים?
התגלגלה זכות לידיכם" ,הסברתי לו.
האיש לא דיבר.
חשבתי שיש בעיות בקו .רציתי לנתק ,אבל הוא
צעק" :לא ,אל תנתק".
ואז הבנתי שהוא פשוט בוכה.
ולא הבנתי למה .הרי אני לא אח שלו ,ולא בן
שלו ולא כלום .והוא אמר לי" :בשום אופן אל
תמכור את הדירה .בדיוק עשיתי עסקת ענק ועליי
להפריש מעשר .ואת המעשר הזה אני רוצה לתת
לכם".
נדהמתי.
"אתם עושים איתי חסד ,ולא להפך" ,הוא
התחיל לשכנע" .באמת .לא ידעתי למי לתרום
את הכסף הזה .הייתי במבוכה רבה .בבלבול .כל
אחד הציע לי שאתרום לו ,ופתאום משמיים נחת
עליי הסיפור הזה .אני רוצה לתת לילד במתנה
את הניתוח .אתם עושים לי טובה בכך שאתם

מסכימים .אתם אנשים יקרים מאוד" ,כך הוא חזר
ואמר.
וזהו.
הוא נסע בעצמו לבית החולים ,נסיעה של
ארבע שעות ,שילם בעבור הניתוח וגם הביא עימו
את תוצאות הבדיקות ,כמובן .ואנחנו נסענו בלב
קל יותר לניתוח.
הניתוח עבר בהצלחה מלאה ,ברוך השם,
וחזרנו הביתה .הילד גדל .הוא עדיין סובל מנכות
מסוימת אבל ברוך השם בריא בגופו ובנפשו .הוא
חזר הביתה ,והילדים כולם חזרו הביתה ,ולפחות
קורת גג בטוחה הייתה לנו ,ברוך השם.
חלפו שנים.
כאשר גדל בני וזכה להתארס ,הגיע גם התורם
העשיר ,ששמו כבר נודע לתהילה ,מימן את
החתונה כולה וגם תרם סכום נכבד לרכישת דירה.
זה הסיפור שלי.
סיפור על עוגמת נפש שנגמרה בישועה גדולה
ובשמחה .לפעמים שכחה היא הצלה .תראו איך
הדברים מתגלגלים מלמעלה כדי להיטיב ולהושיע!

ש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֶׁ
ִ ּד ָירהִ ,ענְ יְ נֵ י ִח ּנו ְּךֶ ,ס ִמינָ ר ,יְ ׁ ִשיבָ ה
ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה לִ פְ ר ַֹע חוֹ בוֹ ת
ָ ּבנֵ יַ ,ח ֵ ּיי ו ְּמזוֹ נֵ י – לְ כָ ל ֶא ָחד יֵ ׁש ִס ָ ּבה
ֶׁש ֻ ּי ְר ֲעפ ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ֵמ ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
			
ׁ ֶש ִ ּי ָּמלְ א ּו בּ וֹ רוֹ ת ַה ַּמיִ ם
וּלְ ֵא ֶּלה ַה ְּמצַ ּפוֹ ת לְ זֶ ַרע ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָמא
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
			
ַה ִּמ ְת ַאוּוֹ ת ו ִּמ ְת ַּפ ְּללוֹ ת לְ ִה ָּק ֵרא ִ"א ָּמא"
ׁ ֶש ִּת ׁ ְשלַ ח ְרפו ָּאה לְ חוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ַרק ְ ּביָ ְד ָך ַמפְ ֵּת ַח ׁ ֶשל ַח ִ ּיים וְ ַח ָ ּיה
ִ ּב ֵידי ַה ׁ ּ ָשלִ ַיח ַמלְ ָא ְך ְרפָ ֵאל
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
			
וְ ַת ׁ ְש ִּפ ַיע יְ ׁשוּעוֹ ת לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְס ְ ּד ָך
ַא ָ ּבא ַרחוּםֶ ׁ ,ש ִּנ ׁ ְש ַמע וְ נִ ְר ֶאה
וַ ֵּת ֶרב ַה ּ ִׂש ְמ ָחה וְ נִ זְ ֶּכה לְ ָעבְ ְ ּד ָך
ֶׁש ַּת ְׁש ִּכין ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ לָ ם וְ כָ ל ֶא ָחד יִ ְר ֶאה
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
			
ִּכי ַרק ַא ָּתה לְ בַ ְ ּד ָך ַמנְ ִהיג וּבוֹ ֵרא
ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּב ֵר ְך וְ נִ ְת ַּפ ְרנֵ ס ִמ ָ ּי ְד ָך ַה ְמלֵ ָאה
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
			
וְ ָתנו ַּח ָעלֵ ינ ּו רו ַּח ַ ּד ַעת וְ יִ ְר ָאה
ׁ ָש ְמ ֵרם ָ ּב ְרכָ ם ַט ֲה ֵרם
וְ נִ זְ ֶּכה לִ ְראוֹ ְת ָך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ׁשוּבְ ָך
ִמ ָ ּצ ָרה וְ צו ָּקה ִּתנְ צְ ֵרם
וְ נוֹ ֶדה לְ ָך ַעל רֹב טוּבְ ָך
ַר ֲח ֶמ ָיך יִ גּוֹ לוְּּ ,ת ַר ֵחם
			
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת 			
ָּכל ֶא ָחד ְמיַ ֵחל לִ ׁישו ָּעה ְּפ ָר ִטית
ַּפ ְרנָ ָסה ,זִ ּווּגּ ְ ,ב ָעיָ ה ְ ּב ִריאו ִּתית
ְ

ח ֶֹד ׁש טוֹ ב ו ְּמב ָֹרך!
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תקשורת

בבית היהודי
הרב שמחה כהן ,מחבר הספרים "הבית היהודי" ו"תקשורת עם קהל
ויחיד" ,ובאנגלית הספר "ווט דיד יו סיי?" ?what did you say

המילים
והכוונה
"אין ספק שהמילים לא נועדו לתקוף ,אלא להסיר מטרד .הבעיה היא הפער שבין כוונת המדבר
לבין הבנת השומע .זהו פער רחב שבו עלולים להיכשל הקשרים שבין השניים ,והדבר עלול
להשפיע על האווירה המשפחתית לימים רבים" • מאחורי התלונות – המשך מהגיליון הקודם

ב

שבוע שעבר הבאנו את תלונתו של הבעל שסיפר כי הוא מסייע רבות
לרעייתו ,אך בפעם יוצאת הדופן שבה לא הצליח לעמוד בציפיותיה,
היא התפרצה לעומתו באכזבה ובהאשמות קשות.
מתברר שאת השבר שעובר על האישה ואת ההתפרצות שלה ,אפשר
לראות ולהבין גם בהזדמנויות אחרות שכלל לא קשורות למערכת המשפחתית
ולקשר עם הבעל.
כל קורא יוכל לגלות אצל עצמו מצב של אכזבה וטענות נגד הזולת גם
אם אינן צודקות .למשל ,אדם רגיל לגשת לחנות בשעה מסוימת כדי לקנות
מצרכים הדרושים למשפחתו .בעל החנות גם הוא נמצא תמיד בחנות בשעות
קבועות כדי לספק ללקוחותיו את צורכיהם .והנה ,נניח שאדם מגיע לחנות
כרגיל ,ומוצא אותה נעולה.
בשלב הראשון הוא מנסה בלי משים להניע את ידית דלת החנות כדי לבדוק
אם החנות אכן סגורה ,בניגוד למצופה .אחר כך הוא פונה לבעלי החנויות
הסמוכות ומברר אם ידוע להם משהו על בעל החנות ,אם חלילה איננו בקו
הבריאות ,והם מגיבים בחצי חיוך" :לא ,סתם לא מתחשק לו לפתוח היום
את החנות".
אם יבחן האיש את רגשותיו ,יגלה כי בליבו מעט כעס על שהחנות אינה
פתוחה ,דבר שהוא כביכול 'הפרת חוזה' של בעל החנות כלפיו.
האם אכן בעל החנות חייב להתייצב בכל יום כדי לשרת אותנו? ודאי שאם
הלקוח יחשוב על כך ,הוא יבין שכעסו נובע רק מכך שבעל החנות לא עמד
בציפיותיו ,ובפרט אחרי שהוא עצמו טרח ,יצא מביתו ,ניגש אל החנות וכן
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הלאה.
כעת נחזור לאישה שהתפרצה על בעלה .ברור שחלק ניכר מהסיבה
להתפרצותה היה כאמור שבירת ציפיות ,ולאו דווקא רצון לפגוע בבעל או
להתכחש למה שהוא עושה בדרך כלל למען הבית ולמענה.

דברים בהקשרם
תופעה דומה נוכל לראות בהיבט אחר ,שאין בו כלל ממד של סכסוך.
חתן צעיר נאלץ להשאיר את אשתו לבדה בבית ולצאת לחתונה של חבר.
בדרכו הביתה כבר התמלא בייסורי מצפון וחשב לעצמו :האם פעלתי נכון בכך
שב'שנה ראשונה' עזבתי את אשתי לבדה ,בעיקר לאחר שהיא גילתה חוסר
שביעות רצון מופגן?
והנה נגלה לעיניו בית מאפה מדיף ניחוחות ערבים ,ובדעתו עולה הרעיון
לקנות עוגת גבינה קטנה ,שכבר למד שאשתו אוהבת מאוד את טעמה.
הוא צועד הביתה בשמחה ,חמוש בעוגת הגבינה הטרייה ,ובליבו מהרהר
כי בוודאי כאשר ישוב ועוגת הגבינה בידו ,תשמח אשתו לראות שהוא חושב
עליה ושם לב לרצונותיה .ואולם ,האישה הצעירה ,שבעלה בושש לבוא,
ושידעה כי בעלה אכל בחתונה ,כבר הייתה רעבה קודם לכן ,ולכן אכלה את
ארוחת הערב לבדה .כאשר סיימה את ארוחתה נשמעה הדלת נפתחת .בעלה
הופיע בפתח ,ובידו שקית מבית מאפה מפורסם.
"מה זה?" היא שואלת ,והוא מצהיר בחגיגיות בלתי מוסתרת" :זה בשבילך".

ואילו היא מגיבה ספונטנית ,בלי לחשוב יתר על המידה" :אוי ,חבל
שקנית ,אני בכלל לא רעבה"...
הבעל ,שחש כי עשה פעולה יוצאת דופן בעבור רעייתו ,התחשב בה
באופן בלתי שגרתי ,וציפה לגמול מתאים של הכרת טובה ,לא רק מאוכזב,
אלא מרגיש שאשתו שמצליחה להפוך מעשה חיובי וכמעט נאצל לטרוניות
מסוג "למה קנית".
גם במקרה זה ברור כי האישה הצעירה טעתה בצורת תגובתה ,ואילו
הייתה מבינה ברגע האמת מה יגרום הדבר לבעל ,שהתכוון לטובה וביקש
לשמח אותה ,טרח וגם הוציא מכספו ,בוודאי הייתה מגיבה אחרת .אולי
אפילו הייתה אוכלת בהנאה מופגנת את עוגת הגבינה שקנה ,אף שכלל אינה
רעבה.
אבל גם הבעל יכול ללמוד משהו להנהגה נכונה :אילו לפני שהסיק
מסקנות בדבר הרעיה ה"בלתי רגישה" שזכה בה ,היה מנסה לנתח מדוע
הגיבה כפי שהגיבה ,היה מבין היטב שהיא לא התכוונה לפגוע בו או לבקר
אותו; היא רק ביטאה בחופשיות את עצמה ואת הרגשתה הרגעית ,וודאי
שלא התכוונה לתקוף אותו .יתר על כן; תגובתה מבטאת את העובדה שהיא
מרגישה פתוחה כלפיו כל כך ,עד שהיא מרשה לעצמה לדבר איתו בלי
הצטעצעות וחולקת איתו את רגשותיה האמיתיים.
המסקנה מכל המקרים שהובאו היא ,שהדרך הנכונה היא לראות את
הדברים כפי שהם ולא להוציאם מההקשר הנכון .הדבר יכשיר את הדרך
להבין שהמילים הנאמרות ,עם כל הקושי שבהן ,אינן אלא ביטוי לצרכים
אחרים.

מאחורי הסגנון
בחיים בכלל ובחיי משפחה בפרט ,אנשים החשים עייפות או מתח
בגלל ענייניהם הפרטיים ולא בגלל הזולת ,כולל בן הזוג ,מגיבים על שאלות
פשוטות בתגובות נזעמות כגון "אני מבקש לא לבלבל לי את הראש כרגע",

"עזבו אותי"" ,תנו לי מנוחה" .אין ספק שהמילים לא נועדו לתקוף ,אלא
להסיר מעצמו מטרד .הבעיה היא הפער שבין כוונת המדבר לבין הבנת
השומע .זהו פער רחב שבו עלולים להיכשל הקשרים שבין השניים ,והדבר
עלול להשפיע על האווירה המשפחתית לימים רבים.
לעומת זאת ,אם יבין השומע נכון את הכוונה שמאחורי הסגנון המשתלח,
וידע אל נכון שאין בכך כוונה לתקוף – הנזק שבעלבון יהיה נמוך יחסית,
והדלֵ קה תכובה במהרה ובלי נזקים רבים מדי.
כל זאת כמובן בלי להצדיק סגנון משתלח כזה .ואכן ,בדברים השבוע
הצבנו זווית ראייה שנועדה לעזור לאדם שתוקפים אותו ,על ידי ניסיון
להבהיר נכון יותר את משמעות ההתרחשות ואת פשרה .אבל ברור מעל
לכל ספק שהדבר אינו מתיר לאיש להביע את עצמו בלי מחשבה ,וודאי שלא
לתקוף אדם אחר ,גם או בעיקר אם הוא קרוב אליו ,ואפילו הוא בן זוגו.
לעיתים השמעת עלבונות שווה בהחלט להשלכת אבנים...
ובכלל ,אף אחד לא התחרט על מה שלא אמר ,ואם התחרט ,הרי חרטה זו
נבלעה במהרה בהישג החשוב של מניעת ריב מיותר ,שתמיד משאיר שריטה
קטנה בנפש וביחסים .אם כן אין ספק שהשקעת חצי דקה של מחשבה להבין
את כוונת בן הזוג ,תוכל לשפר מאוד את חייהן של משפחות רבות.

היזהרו בדבריכם!
לעיתים ,להימנעות ממעשה לא חיובי יש חשיבות מרחיקת לכת ,גם אם
התגובה עדינה יותר .זה קורה למשל אצל מלמד בחיידר .נניח שתלמיד שואל
שאלה .המלמד יודע שאין בה טעם ,ומחווה בידיו תנועת ביטול .התלמיד
מקבל זאת לא רק כהבעת דעה של המלמד כי השאלה אינה נכונה ,אלא
כהבעת דעה שההבנה האישית שלו ,של התלמיד ,לוקה בחסר מיסודה .אך
לא לכך התכוון המלמד.
על כן כדאי שגם המלמד ,למשל ,יביא בחשבון את התוצאה ,וגם על כך
נאמר "חכמים ,היזהרו בדבריכם".
פרשת בא תשע"ח
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שרה שוורצמן

פסיכולוגיה

לחיות
את עצמנו
אנחנו חיים בחברה ,ובאופן טבעי מושפעים ממנה .מה נעשה כדי
שההשפעות לא יסחפו אותנו למחוזות בלתי רצויים?

ר

ק אנשים המנותקים לחלוטין מהחברה ,או אנשים שחיים באי בודד,
יכולים לנהל את חייהם כרצונם .רק הם יכולים לעשות כל מה שעולה
בדעתם ,בלי להתחשב בדעות אחרות ,בלי לשאול את עצמם מה יגידו
השכנים ,ולחלופין גם בלי לקנא באיש ,כי מי שיש להם בעולמם זה הם עצמם
ורק הם.
בתור בני אדם ,הסביבה חשובה ומהותית בחיינו .אנחנו רוצים ללמוד
מהסביבה המקיפה אותנו ולחקות דברים טובים .אנחנו רוצים שיחשבו עלינו
שאנחנו בסדר גמור .טוב לנו כשהסביבה מעריכה אותנו.
ובכל זאת ...חשוב שנזכור כמה נקודות.

ללמוד להשלים
"ילדים ,הבוקר אתם מתלבשים לבד" ,הכריזה חדוה בעיניים נוצצות .אין
שום סיבה שחייקי ,השכנה ,תצליח לחנך את הילדים שלה טוב כל כך ,והיא,
שהיא בת גילה בדיוק ,לא תצליח.
אבל זה לא עובד ...הילדים של חייקי קמים בצייתנות ,מתלבשים בעצמם
ומסתדרים היטב וגם את התינוק הם מספיקים להלביש .אבל מחדר הילדים
אצל חדוה עולות צרחות .חייקי אמרה לה שלא תתייחס .לא לכל מריבה של
ילדים צריכים להתייחס ,טוענת חייקי .אבל כמה זמן אפשר לא להתייחס
לילדה שצורחת שמרביצים לה? וכמה זמן אפשר להתעלם מבכי של ילד
שמבקש מאימא שתבוא להלביש אותו?
"אני לא יודעת מה קורה לי" ,אמרה אחר כך חדוה בייאוש" ,אצל חייקי
הכול דופק כמו שעון ,ואצלי"...
כולנו נתקלים בחוויה המתסכלת הזו שגורמת לנו להרגיש טובים פחות
ומוצלחים פחות מאחרים" .למה בבית של אחותי הילדים מסדרים את
המשחקים ,ובבית שלי לא?" "למה כשגיסתי אומרת משהו ,הילדים נשמעים
לה בלי שום בעיה ,והילדים שלי לא שומעים בקולי בכלל?" "למה הילדים של
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השכנה תמיד מסודרים ,ואת הילדים שלי לעולם לא תפגשו כשהחולצה בתוך
המכנסיים?"
אנחנו רוצות מכל אחד את הדבר המושלם שיש לה :מאחת את הסדר,
מהאחרת את הניקיון ,מעוד אחת את הילדים המחונכים ,וממישהי נוספת את
המשמעת שבביתה.
אבל החיים לא נראים כך ,וכדאי להשלים עם המציאות .יש בעולם דברים
יפים ,יש צורות התנהגות יפות ,ולא כולם התאקלמו או התאזרחו דווקא בבית
שלנו .אם נשלים עם העובדה הזו ,גם הילדים שלנו ילמדו לגדול ולהשלים
איתה .גם הם יבינו שאפשר לראות דברים יפים וליהנות מהם ,בלי לרצות גם
לעצמנו מהעוגה הזו...

רק חלקיק קטן
ולמה בעצם לא?
כי כל אחת שונה מחברתה .כל בית שונה מרעהו .דברים שמתאימים לבית
אחד ,לא בהכרח ,או נכון יותר ,בהכרח שלא ,יתאימו לבית שלנו .הנפשות
אחרות ,ההורים אחרים ,הילדים אחרים.
אפשר לדמות את זה לקישוט מעניין שראינו בביתה של חברה .הקישוט
היפה משתלב נפלא עם הצבע ועם הדוגמה שיש בבית שלה דווקא .בבית שלנו
הוא ייראה מוזר ולא מתאים לרקע הכללי .וכמו שלא יעלה בדעתנו לרצות
להעתיק אלינו את כל הקיר ,ואולי את הדירה כולה ,כך בלתי אפשרי להעתיק
התנהגויות.
אנחנו רואות חלקיק קטן ,אבל ההתנהגות שמוצאת חן בעינינו היא חלק
ממערכת חיים שלמה .בלתי אפשרי לשלוף רק אותה במלקחיים ולחשוב כמה
היינו רוצים שכך יהיה גם אצלנו .אולי לפעמים אפשר לנסות ,לראות ,לבדוק...
אבל בזהירות רבה ,ומתוך ידיעה שלא כל מה שמתאים לאחרים ,ואולי ,רוב
הדברים שמתאימים להם ,לנו הם לא מתאימים.

מי מחליט?
"הודעתי לילדים שהגיע הזמן לחזור הביתה מהגינה" ,מספרת נועה.
"מרימי בת החמש ,שבדיוק אז פגשה חברה ,התחננה שאתן לה להישאר עוד
קצת .השעה הייתה שבע .מצד אחד החלטתי שבשבע חוזרים הביתה ,ואמרתי
את זה לילדים גם לפני שיצאנו לגינה .מצד שני הילדה כל כך ביקשה ,שלא
ידעתי מה לעשות...
"אני מתביישת לספר ,אבל מי שהכריעה בסופו של דבר הייתה השכנה,
שעקבה בערנות אחרי הדו־שיח שלי עם הילדה .אני ,כמו ילדה קטנה ,פשוט
רציתי למצוא חן בעיניה .התעלמתי מהקול שלי שאמר לי לוותר לילדה,
התעלמתי מהעיניים המבקשות של מרימי ,והחלטתי שאהיה אימא שעומדת
על דעתה .כזו שעושה את מה שהיא חושבת לנכון ,בלי ששיקולים צדדיים
יצליחו לרפות את ידה או לשכנע אותה לנהוג אחרת .אחר כך שאלתי את
עצמי אם זו באמת הרמה שלי ,ואם השכנים אמורים להכתיב לי את מערכת
היחסים עם ילדיי".
אכן ,קורה בהחלט שאנחנו מנווטות את החיים שלנו ושל הילדים החשובים
לנו מכול ,לפי מצבי הרוח של השכנות .משתדלות למצוא חן בעיניהן ,לעשות
מה ואיך שהן חושבות לנכון .ייתכן מאוד שבאמת נזכה בהערכה שלהן .ייתכן
שהשכנה תגיד שאני אימא שעומדת על עקרונותיה ,או אימא בלתי מתפשרת,
או אימא מסודרת ,או אימא שילדיה מחונכים .אבל כדאי לשקול מה ומי
לעומת זה...
אנחנו מעצבות את דור העתיד של הילדים שלנו .הנפש הרכה שלהם
תלויה בנו מאוד .האם באמת כדאי שנמכור את הקשרים שלנו ,את היכולות
שלהם ,את מה שמגיע להם – כדי למצוא חן בעיני השכנה?
אם ישאלו אותנו מי חשוב לנו יותר – השכנה או הילדים ,בניית הבית
שלנו או הערכתה של השכנה ממול ,נגיד כולנו שהילדים והבית שלנו חשובים
יותר .הדברים שאנחנו עושות כדי לשאת חן בעיני השכנה ,הגיסה והדודה,
בדרך כלל אינם מודעים.
הפתרון הוא ,דבר ראשון ,להיות מודעים לעניין .לדעת שאנחנו בני אדם,
ושלרצות למצוא חן בעיני אחרים זהו טבע אנושי .אבל אולי לא תמיד זה
הנכון והישר .ולכן עכשיו יש לנו בחירה :להקשיב לעצמנו ,להיות ערים וכנים
לצרכים שלנו ושל הילדים שלנו ולפעול לפי הצורך הזה ,או לעשות דברים
אחרים כדי למצוא חן בעיני מי שעומד מולנו ובוחן את התנהלותנו בתשומת

לב.

מי עומד מולנו?
האם לכולם הקושי שווה בעניין הזה?
ברור שלא .אצל כל אחד רמת הקושי שונה .יש שמטבעם רוצים יותר
ַלרצות ,למצוא חן בעיני אחרים ולהיחשב בעיניהם ...אלו אנשים שקשה להם
יותר להתעלם מזוג עיניים מתבוננות ,והצורך שלהם למצוא חן מתגבר כשהם
עומדים מול מישהו שאולי יבקר את התנהגותם.
מנגד ,תלוי גם מי עומדת מולנו .אי אפשר להשוות שכנה חייכנית ונחמדה,
שגם היא נכשלת פעמים רבות ,לדודה קשוחה של אבא שלי שעלולה לספר
לכל המשפחה ש"חוי לא מסתדרת עם הילדים שלה" או ש"מיכלי עושה כל
מה שהילדים רוצים ,היא לא מבינה שככה אי אפשר לגדל ילדים".
לפעמים צריך להיות חזקים וללמוד להתעלם ,אבל גם אם אנחנו משלימות
עם החולשה שלנו ,ועושות דברים בגלל השכנה או בגלל הדודה ,או בגלל כל
אחת אחרת ,ברגע שנדע שאנחנו פועלות בגללן ,עשינו צעד גדול.
קורה שאנחנו מרגישות שמישהי מסביבתנו השתלטה על חיינו ומכתיבה
לנו דרכי התנהגות ,ושאין לנו אפשרות לעמוד מולה ולהתנהג אחרת .לכן ,אם
נדמה לנו שמדובר במישהי שקשה לנו להתמודד איתה – גיסה ביקורתית,
חברה שמטיפה בלי הרף – אולי למען רווחתנו ,כדי שנוכל להיות אנחנו ,כדאי
לנו פשוט לוותר עליה.
•
לסיכום ,חשוב מאוד שנחיה בחברה ,וטוב שאנחנו נמצאים בה .אנחנו
הנשכרים העיקריים מהעניין .אבל עם זאת חשוב שנזכור שהחברה לא אמורה
לשמש לנו מודל לחיקוי ,בוודאי לא בכל זמן .שאם אנחנו רוצים להנהיג משהו
יפה שראינו ,חשוב שנבדוק היטב אם הוא מתאים לבית שלנו.
אין ספק שללמוד ליהנות מדברים יפים שקיימים בבתים אחרים ולהבין
שלבית שלנו הם אינם שייכים ואינם קשורים ,זו רמה גבוהה של בגרות
פנימית.
מצד שני ,נזכור שלא השכנים אמורים לנווט את ההתנהגות שלנו .נשתדל
לנהוג ולהתנהג כמו שאנחנו מרגישות שמתאים לנו ,כמו שהיינו רוצות ,בלי
שזוג העיניים העוקבות יקבעו לנו מה נענה עכשיו לילדה או איזו עמדה
ננקוט.
פרשת בא תשע"ח
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שלום!

פסיפס

שאלות שרצינו לשאול ולא ידענו את מי

ספות
מה ההבדל בין סוגי העור השונים המשמשים לייצור הספות?
משיב חיים גלילי' ,סלונעור':
כמה מכם אשר ביקרו באולמות התצוגה של מיטב החברות בוודאי שמעו
על דירוג העור המשתנה מיצרן
ליצרן ,והנפוץ שבהם הוא עור
הנאפה על שלל מספריו –
נאפה  ,2,000נאפה  4,000וכן
הלאה .כולם חסרי משמעות .כל
חברה מדרגת את העורות שברשותה על פי מספרים ואותיות
אשר אי אפשר להשוותם לאלה שבחברה אחרת .כל עור מקבל עיבוד אחר
ושונה ומכאן גם השוני במחירים.
העורות הנפוצים בשימוש בארץ הם דווקא העורות המעובדים אשר עמידים
יותר בפני שחיקה ,אבק ולכלוך ומחירם נמוך לעומת העורות הטבעיים .העור
המעובד הוא עור אמיתי לכל דבר אשר נלקח מהשכבה הפנימית של העור ,כך
שהוא קשיח יותר ונושם פחות.
מנגד נוכל למצוא את העורות הטבעיים .הם לא אחידים במראה שלהם
ומקנים למערכת הישיבה מראה אקסקלוסיבי יותר ,אך עדינים ופגיעים יותר.
יתרונם הגדול אינו רק המראה הנהדר ,אלא התחושה הקלילה והאוורירית,
הניכרת בייחוד בישיבה ממושכת .עובי העור אינו ערובה לאיכות או למחיר.
קיימים עורות עבים מאוד וזולים מאוד ,אך גם דקים ויקרים מאוד.
סוג העור המכסה את המוצר משליך בדיעבד גם על איכות היצרן ומערכת
הישיבה כולה .כך למשל לא נוכל למצוא מערכת ישיבה מעור משולב שהיא
ברמה גבוהה באמת ...הרי כל המטרה הייתה לחסוך בעלויות כך שהחיסכון
התבצע בכל רמות המוצר .לעומת זאת אי אפשר (או לפחות קשה מאוד)
למצוא מערכות ישיבה בכיסוי עור אמיתי מלא ואיכותי אשר רמת השלד,
הריפודים והתמיכה בה נמוכה.

בעיות שינה
בתנו בת שבעה חודשים ולא מוכנה להירדם במיטה ,אלא רק 'על הידיים'.
כשהיא כבר ישנה במיטה היא מתעוררת במהלך הלילה מלאת מרץ .איך נקנה
לה שינה רצופה?
משיבה אסנת כץ ,יועצת שינה:
מעל גיל חצי שנה כבר אפשר להסדיר את הרגלי שינה .זה עלול להיות
תהליך ממושך ,ולכל משפחה השיטות המתאימות לה:
 .1ההורה נשאר בחדרו של הילד עד שהילד נרדם .יש הורים
המסייעים לילד להירדם בכך שהם נרדמים בעצמם לידו או
מעמידים פני ישנים .ההשכבות בדרך כלל רגועות ושקטות ,אך
ההשכבה עלולה להתארך מאוד ,והילד עלול להתרגל לדרוש את נוכחות
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ההורה לזמן רב בחדרו.
 .2העברת הילד למיטת נוער או למזרן על הרצפה .לעיתים התינוק סולד
ממיטת התינוק שלו ,והוצאתו ממנה ,תוך הדגשה כמה הוא גדול ,תפתור את
הבעיה .הדבר מתאים כמובן רק לילדים שגילם גבוה משנה וחצי ,שכבר יכולים
לרדת ממיטת הנוער בבטחה .חשוב לשים מגן למיטה.
 .3שימוש בחפץ מעבר – דובי או צעצוע אהוב אחר ששמים במיטת הילד.
הצעצוע 'שומר' על הילד ועוזר לו להירדם .אפשר לשלב אותו בטקס ההליכה
לישון.
" .4אימא הולכת רק לרגע" – לילדים בני שנתיים וחצי ויותר .בסיום
טקס ההשכבה אומרים לילד" :אימא הולכת רק לרגע למטבח בשביל לכבות
את האש" וכדומה .משתהים זמן קצר ככל האפשר מחוץ לחדר וחוזרים גם
אם אינו בוכה ,לבניית אמון .לאחר כמה ימים מתחילים להאריך את השהות
מחוץ לחדר .ברוב המקרים הילד ילמד להירדם גם לבדו .חשוב לא להניח
לילד לבכות ,אלא לצאת מהחדר רק בזמן שהוא רגוע וסומך עליכם לחלוטין
שתחזרו מייד.
 .5התרחקות הדרגתית – בימים הראשונים עומדים סמוך למיטת התינוק
ולפי הרצון או הצורך מלטפים אותו .בהדרגה ,ולאחר כמה ימים ,מתרחקים
מהמיטה אך נותרים בחדר .לאחר כמה ימים נוספים מתרחקים עוד כמה
מטרים ,וכך בהדרגה יוצאים מהחדר .הילד מתרגל להתרחקות ההורה ,בלא
בכי.

חלב בחורף
האם נכון שמוצרי חלב מגבירים ייצור ריר על ידי מערכת הנשימה ,ועל
ידי כך מחמירים את חסימת דרכי הנשימה
במחלות החורף?
משיבה שרית עטיה שמואלי ,דיאטנית
קלינית ,מועצת החלב:
תפיסה זו חסרת כל בסיס או היגיון מדעי.
מחקרים רבים לא הצליחו למצוא קשר מדעי
בין הדברים.
חשוב מאוד לזכור כי תקופת הילדות היא
'חלון הזדמנויות' בלתי חוזר לבניית עצמות
בריאות וחזקות יותר .בתקופת הילדות
נבנות העצמות שישמשו את הגוף לאורך
כל החיים .עצם שנבנית על בסיס דל סידן
היא עצם חלולה ושבירה שלא תצליח לשקם
עצמה במלואה בשנים שיבואו.
סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר לבניית עצמות .גוף האדם אינו
מסוגל לייצר אותו בעצמו ,ולכן אספקה קבועה של סידן באמצעות המזון
חשובה מאוד .מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר והטוב ביותר .קשה
מאוד להגיע לצריכת סידן יומית מומלצת ללא מוצרי חלב בתפריט.

שלום!

הצד השני

מאת :שרית כהן

פרק י' | לולאה
"בוקר טוב!" הדס מקבלת את חני בעליזות
מחשידה" .מה שלומך הבוקר? איך את מרגישה?"
"ברוך השם מצוין!" חני מזדרזת לכיוון
העמדה שלה.
"בואי לקפיטריה ,רוצה לשתות?"
מה נשתנה הבוקר הזה מכל הבקרים ,שכל
כולו נופת צופים?
"אה ...כן ,מייד .רק אעלה את המערכת".
"טוב ,מחכה לך בקפיטריה".
חני ניגשת לעמדה שלה ,זו שלפני חודש
קבעה בה יתד .היא הייתה ממוקמת במקום
טוב .לא גלוי מדי ,ולא נחבא אל הכלים .עם
אפשרות לזהות כל דמות חולפת לפני שזו
תפתיע אותה.
"מה היא רצתה ממך?" לוחשת אסתי.
"לשתות איתי קפה" ,כתפיה של חני נוגעות
באוזניה.
"וואי וואי" ,אסתי מבזיקה מבט ומשפילה
עיניים" .שהשם ישמור עלייך".
"אמן" ,היא ממלמלת בדבקות .מקלידה אי
אלו תווים ,ממתינה לצליל הפתיחה המזמין של
המערכת .הדר ,היושבת לשמאלה ,מרימה גבות
מסוקרנות" .מה קרה?"
חני חשה קצת לא בנוח" .סתם ,כלום ,הדס
הזמינה אותי לקפה".
הדר מחייכת" .לפי הבהלה שלך חשבתי
שהזמינה אותך לגרדום".
חני מצחקקת" .זהו ,ששתי דרכים לפניי
ואיני יודעת באיזו מהן מוליכין אותי".
אסתי מגחכת ,הדר לא מסוגלת להבין את
העוקץ ,אבל העיקר שחני מרגישה טוב יותר.
היא ממהרת לקפיטריה.
הדס יושבת לצד אחד השולחנות ,ידה האחת
אוחזת בכוס בקפה רותח והשנייה מדפדפת
בנייד .היא מרימה את ראשה מייד לאחר שחני
נכנסת" .מה העניינים?"
"ברוך השם מצוין".
"תראי מה שלחו לי "...היא מקריאה מהנייד:
"חברות הביטוח יחויבו לשלוח סיכומים
רבעוניים ללקוחותיהן בדואר מהיר".
חני קורעת קצה של שקיק נייר" .איך זה
קשור אלינו?"
"זה אומר שאם עד עכשיו שלחנו את
המכתבים בקצב שמתאים לנו כדי לעמוד
בעומס של השיחות ,עכשיו – אנחנו עומדים
לקרוס"...
"השם יעזור" .חני לא מצליחה להעלות על
פניה הבעה מבוהלת כנדרש .די לה בקושי להציג
פנים רגועות.

"כן ,בטח שהשם יעזור" ,הדס מחייכת.
חני מתיישבת מולה ,שריריה דרוכים .שקט.
רק שפתותיהן נעות וקולן לא יישמע.
דקה ארוכה חולפת .לבסוף נואשת הדס
מהפגנת החביבות" .חני ,רציתי לדבר איתך".
"תיארתי לעצמי".
"תיארת נכון! עידית ואנוכי חשבנו מה
לעשות איתך .מצד אחד הנתונים שלך מתחת
לכל ביקורת .מצד שני ,את טוענת אחרת .אז
החלטנו לבדוק".
ראש חקרני מציץ מהפתח ,מריח את המתח
ונסוג.
"החלטנו שאשב לידך היום במשך שעתיים.
אספור את השיחות שנכנסות אלייך ידנית,
ואשווה אותן עם הספירה של המחשב .אם
נוכיח שיש טעות – אני אשמח ממש!"
עיניה של חני נפקחות במחאה" .אילו
בושות!!!"
"חני ,זאת האפשרות היחידה שלך להישאר
כאן ,ותאמיני לי שחשבנו הרבה".
"אבל כולן יראו! ומה אני אגיד להן?" קולה
של חני רועד מעלבון.
"זו החלטה שלך .מה שתרצי .אני מצידי לא
אומר מילה".
"אתן לא מאמינות לי???"
"באופן אישי אני מאמינה לך ,חני" .הדס
נוגעת בכף ידה" .אבל תביני שבמוקד השירות
לא עוזר אמון .כמה שאנסה להגן עלייך ,הם
ינפנפו בנתונים שלך! רק זה מה חשוב! רק זה!
חייבים להוכיח שהמערכת והמחשב טועים!
שזה תקלה טכנית!"
"אז אולי אפשר שאני אספור לבד?"
הדס נותנת בה מבט חומל.
"אז אולי נשב אני ואת בחדר צדדי? יחברו
את השלוחה לקו של המוקד ומשם אענה
לשיחות?" חני במצוקה אמיתית.
"לא ,הם רוצים לספור את השיחות שמגיעות
לשלוחה שלך .הקבועה".
"מי זה ה'הם' האלה?"
"ההנהלה של שירות הלקוחות .לא רק
עידית" ,לוחשת הדס.
עכשיו היא יודעת באיזו דרך מוליכין אותה...
חני מתנשמת עמוקות.
"אני יודעת שזה לא נעים ,חני .לא נורא,
נעשה את זה ,נוכיח את הטעות ,ונעבור הלאה.
אל תיקחי ללב".
חני מתקשה להגיב .מה ביקשה בסך הכול?
לפרנס משפחה ,לזכות לסיפוק ,להערכה .איזו
השפלה!

הדס קמה .זורקת את כוס הקפה לפח .חני
לא .היא נשארת יושבת ,חובקת את הכוס שלה.
"חני?"
"מה?"
"אנחנו צריכות ללכת".
"טוב" .היא קמה .אילו היה פה יוסי בעלה,
מה הוא היה אומר? היא לא צריכה לחשוב
הרבה .הוא היה אומר לה לקחת את התיק
וללכת הביתה .אבל מה 'הם' יעשו?
חני והדס צועדות במסדרון הארוך' .שיעשו
מה שיעשו' – קולו של יוסי נחרץ באוזני רוחה.
'את חייבת לשבור את המעגל הזה .את לא שמה
לב שככל שאת נחמדה יותר הם לוחצים אותך
יותר?'
אבל היא לא מסוגלת לצעדים כאלה .לא!
היא תלך בנתיב שלהם .תוכיח להם שטעו,
והכול יבוא על מקומו בשלום.
מאוששת מעט היא מדביקה את קצב צעדיה
של הדס .הדס מספרת על מקרים בעבר .על
חשדות שהופרכו .על עונשם של רשעים
וזיכוים של צדיקים .עם כל התמימות שבעניין,
חני מרגישה שהפטפטת נותנת לה כוח.
הן מגיעות למקום .הדס הולכת להביא מפצל
שיאפשר לשתי אוזניות להתחבר לטלפון אחד,
ולאחר מכן גוררת כיסא לעמדה של חני.
עיניים רבות סבות לכיוונן ,והשאלות
מתחילות להתעופף סביב .לחני אין ברירה כי
אם להסביר ש"יש בעיה בעמדה שלי ,והדס
באה לבדוק מה קורה" .רק היושבות קרוב אליה
רואות את הרעד הקל ,מבחינות בהסתבכות
כבלי האוזנייה והמפצל .שמות לב למשיכה
החזקה מדי שמבצעת חני כדי לשחרר את
הקשר אך באופן הגיוני מחזקת אותו.
הדר מתבוננת בסקרנות .אסתי קמה לרגע
כאילו לזרוק משהו לפח ומלטפת קלות את
כתפה של חני .עיניהן נפגשות לרגע ,ומייד אחר
כך חוזרות למסך.
וככה זה התחיל.
חני עונה לשיחה ,הדס מסמנת עיגול ביומנה.
עוד שיחה ,עוד עיגול .עוד שיחה ,עוד עיגול.
מקץ שעתיים הדס מתמתחת ,מחייכת
בעידוד אל חני ,אוספת את חפציה וחוזרת
למקומה.
הנתונים משתקפים במערכת כעבור שעה
עגולה וגורמים להדס לעקם את פיה לזוויות
מוזרות .בשעתיים הקודמות נענו  16שיחות
בשעה ,בדיוק כמספר הלולאות שביומן! אין
טעות!
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תקציר :אריאל נלקח בידי המשטרה ,ומוישי מורחק מהבית בידי העובדת
הסוציאלית .בתצי ההמומה ממהרת לביתה של שולה ,אימו של יוגב ,לאחר
שיוגב הבטיח בנוכחות שתיהן כי אריאל ישוחרר .בשיחה עם שולה מתברר
שיוגב הטמין בבית הוכחות לחפותו של אריאל .לאחר חיפושים מתישים
חושפת בתצי קופסה מסתורית מוצמדת לשולחן בחלקו התחתון.

פרק 84
לבסוף היא עלתה על מונית ,אף על פי שלא היה לה כסף לכך .הנהג עדיין
לא ידע כלום.
"גברת ,זה שש מאות שקל" ,הוא אמר" .מי לוקח מונית מכאן ועד לתחנת
המשטרה במרכז? את יכולה פשוט לגשת לתחנה שכאן ,את יודעת?"
"בסדר".
"שש מאות .כן? ואני לא נותן קבלה .אין מונה" ,הוא חתם.
"בסדר גמור".
הנהג היסס לרגע .האם הבין שאין לה כסף? האם קלט שאין לה אפילו
שמץ של מושג כיצד תשלם לו? אבל לבסוף הוא החל לנסוע .כל הדרך היא
חשקה את שיניה .הנהג לא הבין במה מדובר.
"רק מיליונרים לוקחים נסיעה לתל אביב .אני אומר לך ,גברת .אני אומר
לך שאין דברים כאלה .למי מהאנשים בדרום יש בכלל כסף .הם מהפריפריה,
לא מתייחסים אלינו .מקסימום נוסעים ברכבת ,מי שרוצה להתקדם .אבל למי
יש זמן לנסוע ברכבת? למי יש כסף לנסוע במונית? למה שאנחנו כאן ,זה טוב
להם .עושים את העבודה השחורה" ,הוא לחץ על דוושת הגז.
היא שתקה.
הוא המשיך לפטפט ,וזה גרם לה כאב ראש .היא פתחה את החלון וסגרה
בחזרה" .שירות וי־איי־פי ,גברת ,אני מדליק מזגן" ,הכריז הנהג" .מזמן לא
הייתה לי לקוחה כזו".
היא חשבה מה יקרה כשתגיע ליעדה ולא יהיה לה כסף לשלם .מה תגיד?
שבעצם אין לה כסף בארנק? שמה? שוב ושוב שאלה את עצמה מה עליה
לעשות.
לבסוף נזכרה בטבעת היהלום שלה.
היום כבר לא נהוג לשלם במוצר תמורת שירות ,אבל זה כן יכול להיות סוג
של הבטחה – סוג של ערובה .בכל אופן מדובר בטבעת יהלום.
והדבר הרגיע אותה.
לבסוף הם הגיעו לתחנת המשטרה והנהג עלץ מאוד" .לקח לנו רק שעתיים
וחצי .זהו .הגענו .בדיוק" ,הוא אמר והחנה את הרכב בחגיגיות מול תחנת
המשטרה האפרורית.
היא פתחה את הארנק.

אסור לה .אסור לה לעשות זאת.
"אוי ,אין לי כסף "....היא אמרה ,ופניה מאבדות מצבען.
גם הנהג איבד את צבעו.
"גברת ,אנחנו כאן בתחנת משטרה .אני יכול לתבוע אותך".
"אבל ...רגע אחד ...אולי אתן לך משכון .משהו ,ערובה ,שאני אשלם לך.
שאפקיד את התשלום לחשבון הבנק שלך".
הוא חשב לרגע.
"איזה משכון?"
נימת זלזול הייתה בקולו.
היא הניפה את טבעת היהלום שלה ,אבל הנהג המשיך לזלזל" .גם לילדה
שלי יש כזאת .קונים את זה בשתיים וחצי שקל בשוק".
השעון שלה ,לדעתו ,גם הוא "לא שווה" .לא היה לה משהו נוסף להציע לו.
"תני לי את תעודת הזהות שלך .את זה אני אשאיר אצלי .וכשתשלחי
את הכסף ,תוכלי לקבל בחזרה בדואר את התעודה" ,הוא הצהיר ,כעוס כולו.
"גברת ,גם לי יש ילדים .ובזבזתי כאן כסף ודלק .זה לא בסדר מה שאת עושה.
את שומעת? זה ממש לא בסדר" ,אמר ,וקולו היה נוזף ומאוכזב כל כך .יותר
מכפי שכעס ,הוא פשוט היה זקוק לכסף.
"סליחה".
"טוב ,אני מאמין שאם באת עד לכאן ,אז "...זהו .הוא אמר זאת בהשלמה.
אז הייתה לה סיבה טובה.
היא יצאה מהרכב בזהירות ,מושיטה את תעודת הזהות.
מרחוק ראתה רכב ,נעצר גם הוא ,לצד המדרכה הנגדית.
ופתאום הבחינה במישהו יוצא ממנו.
"תיקחי בבקשה את הפרטים של חשבון הבנק שלי "...אמר לה הנהג ,אבל
אז היא גילתה שהדמות שיצאה מן הרכב מוכרת לה מאוד .יוגב.
"מה? רגע "...פתאום היא עזבה הכול .היא אחזה בקופסה היקרה בשתי
ידיה והחלה לרוץ לתחנה .רגליה כמעט לא נשמעו לה .היא פרצה פנימה.
שוטרת חמוצת פנים קיבלה אותה" .רגע ,גברת ,רגע ,מה את נדחפת ככה".
"אני "...היא הסתכלה לכל הכיוונים" .מי כאן מפקד התחנה?"
"רגע ,גברת ,תגידי מי את .תגידי מה .תעמדי בתור .יש שלושה אנשים
לפנייך .יש"...
יוגב נכנס .היא הבחינה שפניו חיוורות.
"זה בסדר .אני כבר אטפל בתלונה של הגברת" ,הוא אמר לשוטרת,
ועיניו נעוצות בקופסה .מה אמרה לו אימו? מה התחולל ביניהם ככה ,עד
שהיא פשוט נתנה לו לעזוב? ובעצם ,הרי אם גילה שהקופסה אצלה ,היה
סביר להניח שהוא יעזוב .היה סביר להניח שלא תהיה לשולה כל ברירה וכל
אפשרות לעכב בעדו.
"מי מנהל התחנה? מי?" היא החלה לצעוק .לא אכפת לה .הסיכוי האחרון

בידיה ,וכל כך קל יהיה לחלץ ממנה את הקופסה.
"את לא "...התחילה השוטרת לומר.
אבל אז נשמע קול" .אני מנהל התחנה .מה רצית?"
היא סבה לאחור.
איש גבה קומה ולבן שיער ,בעל הבעת פנים בלתי מרוצה ,עמד שם.
היא נשפה בהקלה.
"לא .אני מטפל בסיפור הזה" ,אמר יוגב במהירות.
"אתה לא .רק מנהל התחנה .בבקשה ,זה בשבילכם ,כל המידע הזה".
"באיזה עניין?"
"אריאל".
המפקד נעצר ,מופתע.
"אני אשתו" ,אמרה בתצי .ופתאום קולה כבר לא רעד ,והקלה נוראה
שטפה אותה ,כי יוגב פשוט עמד בצד ,ולאיטו צנח על הרצפה והתעלף .הוא
התעלף כי הקופסה כבר הייתה נתונה בידיו של מנהל התחנה ,וכי ידע היטב
מהו הגורל הצפוי לו .ידע טוב כל כך ,עד שלא היה מסוגל להכיל זאת.
המפקד הגיב בחרדה .החדר התמלא צעקות .שני אנשים גררו את האיש
המעולף.
"אני יודעת למה הוא התעלף" ,אמרה בתצי.
בתחילה לא הקשיב לה איש .גם המפקד היה עסוק.
אבל היא שוב נעמדה שם ,ובעיניים מושפלות חזרה עוד ועוד על המילים
הללו" .בבקשה ,שמישהו יקשיב לי ,אני יודעת למה הוא התעלף".
"למה?" השוטרת מהקבלה הבינה פתאום שהאישה הזו אינה מדברת סתם.
פתאום הבינה שלאישה הזו יש מידע .היא עשתה תרגיל חשבון פשוט ביותר
כדי להבין שמשהו עומד מאחורי ההתרחשות הזו.
"כי מה שיש בקופסה מפליל אותו .פשוט מאוד .מה שיש בקופסה ,אדוני
השוטר ,ילמד שעליך לאסור אותו ולשחרר את אריאל .החקירה הזו נמצאת גם
בתחום שלכם ,נכון? המוסד עורך חקירה מבית ואתם חקירה מחוץ .אז הנה,
אתם תגלו כאן משהו ,שגם במוסד לא יודעים ולא רוצים לדעת".
היא עצרה את נשימתה.
בינתיים התעורר יוגב .הוא הסתכל סביבו מבולבל .לא יודע איפה הוא.
"מה קרה לי? למה איבדתי את ההכרה?" שאל .עיניו הצטללו כאשר ניגש אליו
מפקד התחנה.
"יוגב ,באת לדבר איתי בנוגע לחקירה .והגברת הזו הביאה מסמכים
שקשורים אליך ,לטענתה" ,הסביר לו לאט.
בתגובה – שוב התעלף יוגב.
עכשיו לא היה אפשר לספק הסברים אחרים מלבד המציאות ,שצרחה את
האמת שלה.
"אני רוצה ללכת" ,הודיעה בתצי .היא רעדה .קשה לראות חיה הולכת

ונכנסת אל המלכודת המצפה לה .קשה לראות אדם הולך אל הכלא לכל חייו.
אבל מדוע ליוגב לא היה קשה לעולל זאת לאריאל? היא לא הבינה .היא לעולם
לא תבין.
המפקד נכנס לחדרו .הוא סגר את הדלת ומן הסתם ישב לעיין במסמכים.
ופתאום התרחשו דברים זה אחר זה .פתאום נכנסו פנימה אנשים רבים.
הם לא לבשו מדי שוטרים.
השוטרת הודיעה לבתצי שעליה לחכות במקום מכיוון שהמשטרה
מעוניינת לשאול אותה כמה שאלות .והדבר הראשון ששאלו אותה היה כיצד
השיגה את המסמכים .והיא אמרה את האמת" .אלו מסמכים מאימו של יוגב.
היא נתנה לי אותם".
היא התבקשה למסור את הכתובת המדויקת .היא רעדה .לא ידעה כיצד
יסתיים העניין הזה .במשך שלוש שעות המתינה בחוץ.
אחרי שלוש שעות קרו כמה דברים.
הדבר הראשון היה ,שדלת התחנה נפתחה ,ומישהו נדחף פנימה ,כבול
באזיקים .היא לא הצליחה להאמין למראה עיניה .זה היה לואיס .האיש הגאה,
החכם ,הפיקח ,המיושב ,בעל המחשבה הצלולה והיכולת לגרום לכל אדם
להרגיש רצוי וטוב – האיש הזה היה כבול בשלשלות בידיו וברגליו .ראשו היה
מורכן אל הרצפה.
לאחר חצי דקה הגיעה גם אישה מבוגרת.
שולה .אימו של יוגב.
בתצי פרצה בבכי כאשר הבחינה בה.
אבל שולה הייתה חזקה" .אני לא מבינה למה את בוכה ,בתצי .את עשית
את מה שהיית צריכה לעשות .ואני עשיתי את מה שמצופה ממני לעשות".
"אבל את אימא".
"נו ,אימא היא קודם כול בן אדם .אני עוזרת לבן שלי לתקן את עצמו .אם
לא כן ,לעולם הוא היה נשאר בידיים של לואיס".
"אבל עכשיו הוא בידיים של הכלא".
"זה עדיף על פני הידיים של לואיס" ,היא אמרה ,ועיניה היו מכווצות" .אצל
לואיס הוא היה נשאר בכלא כל חייו ,כלא של איומים .כעת הוא משוחרר.
ורק כלא פשוט של סורגים מפריד בינו לבין החיים .נו ,כלא של סורגים זה
כלום .עדיין אפשר להיות חופשיים .אבל כשאתה בתוך הכלא של השקר של
עצמך ,זה קשה"...
"יוגב התעלף".
"גם אני במקומו הייתי מגיבה כך" .היא הייתה שלֵ ווה.
בתצי הביטה בה.
פתאום משהו בכל העניין הזה לא מצא חן בעיניה .כך לא מתנהגת אימא.
כך בפירוש לא מתנהגת אימא .מה פשר הסיפור הזה? למה שולה לא בוכה?
למה היא לא מצטערת? מה בעצם קורה כאן?

מאת :רחל שור
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שרה שוורצמן

תקציר :גילי ,נכדתם של נתנאל ומירה ,רוצה לקרוא לבתה התינוקת על שם
סבתא סומנתה ,אימו של נתנאל ,אולם סבתה מן הצד השני מספרת לה דבר
מה וגורמת לה להסס בעניין.
שפרה ,הדודה הצעירה ,מבקרת בביתה של גילי ,ומתפתחת ביניהן שיחה
אישית וטעונה בנושא.

פרק 63
רות הביטה באנחה בטלפון .קו המידע המשפחתי הזה ,המעסיק כל כך את
גיסותיה ,התנהל תקופה ארוכה בלי שבכלל תדע עליו .שפרה ,האחות הצעירה
והתמימה ,שאלה אותה יום אחד מה דעתה על המתנה שקנתה איטה" .איזו
מתנה?" שאלה רות" .המתנה ,מהקו המשפחתי ...נו ,לא שמעת?"
לא ,היא לא שמעה .רות לא רצתה להביך את שפרה ,אבל לא הייתה לה
תשובה אחרת מזו האמיתית" .אני מצטערת ,שפרה" ,היא אמרה לה בכנות,
"אבל לא ידעתי על שום קו משפחתי".
"איט "...שפרה הסמיקה לרגע" ,כלומר ,אף אחד לא סיפר לך?"
"לא" ,השיבה רות" ,וזה בסדר גמור" .היא ניסתה להרגיע את
רוחה של שפרה וגם את רוחה שלה .מה קרה לה? היא כבר
כמעט בת חמישים .האם עדיין לא השלימה עם העובדה
שחיה ,איטה ,לאה ושפרה לעולם לא תהיינה לה
לאחיות?
אבל גם במשפחתה יש קו מידע כזה,
שהאחיות והגיסות פעילות בו ,והיא ואחיותיה
צירפו את גיסותיהן בטבעיות .אולי משום
שבמשפחה של יוסף היא הכלה היחידה,
הכול מסורבל וכבד יותר?
היחידה והעושה צרות...
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אחיותיו של יוסף העריצו אותו .הערכתן לאח הבכור רק הלכה וגדלה עם
השנים .הן הרבו להתייעץ איתו בכל צעד חשוב שעשו .אבל אותה ...אותה
מעולם לא קיבלו באמת .היא הייתה קצת שונה ולא שייכת .האם הייתה זו
המריבה של אימא וסבתא סומנתה שנשרכה אחריה כצל?
רות הייתה כנה דיה להודות שאולי המריבה הוסיפה נופך ,אבל היא בוודאי
לא העיקר .איטה ,חיה ,לאה ושפרה הן ארבע אחיות ,וככל שהן יצהירו שרות
היא כמו אחות בשבילן ,זה לעולם לא יהיה נכון.
היחידה שהסכימה לשמור לה אמונים הייתה שפרה .שפרה הייתה צעירה
מאוד כשיוסף והיא נישאו .בשביל שפרה הייתה רות כמעט כמו אחות גדולה,
ואולי עוד יותר מכך .אחר כך הייתה רות 'אימא של גילי' ,האחיינית הקרובה
אליה מאוד .ועכשיו הן עמדו זו מול זו ,ורות ריחמה על שפרה מאוד" .אל
תגידי שום דבר לאחיות שלך .הן יכעסו עלייך מאוד אם ידעו שסיפרת לי על
הקו הזה".
"לא אכפת לי" ,הגיבה שפרה מהר ,אולי אפילו מהר מדי" ,לא אכפת לי
שיכעסו .אני רוצה גם אותך בקו" .היא שתקה לרגע ,ושפתה השתרבבה
בעלבון .רות הביטה בה מופתעת .ההזדהות של שפרה חיממה את ליבה.
למוחרת שמעה את העדכון הראשון שלה בקו המשפחתי .בהודעה הזו
הזמינה אותה איטה בחום להצטרף .בהזדמנות הראשונה שפגשה את שפרה,
היא הודתה לה ואמרה שהיא מקווה שאחיותיה לא כעסו עליה" .מה פתאום?"
ביטלה שפרה את הרעיון בזעזוע" ,זו בכלל הייתה טעות .סתם שכחו לעדכן
אותך".
רות קיוותה מאוד ששפרה לא תוסיף את המילים "את בכלל כמו אחות
שלנו" .לרווחתה ,שפרה באמת לא אמרה זאת.
בכל פעם שעולה נושא חדש ומסעיר בקו המידע המשפחתי שלהן ,מתכווץ
משהו בליבה של רות .זה תמיד מזכיר לה שהיא לא באמת אורחת רצויה שם.
אף אחד לא רצה אותך ,אבל אף אחד גם לא רצה לפגוע בך ,לכן הנה ,האחיות
של יוסף משתפות אותך ברוב טובן .בואי ותתעדכני בכך שלאה מצאה בסוף

שמלה מיוחדת לחתונת האחיין שלה מהצד השני ,ושאיטה מתייעצת בקשר
לקשיי הקריאה של בנה בן השש.
ההודעות לא היו מעניינות במיוחד ,אבל אחרי תקופה שבה הפסיקה רות
לעקוב אחרי המתרחש בקו ,היא פגשה את חיה בחנות לבגדי ילדים .רות
קנתה בגדים בעבור הבנים של גילי ,במכירת סוף עונה" .שמעת את ההודעה
של שפרה?" שאלה אותה חיה בהתרגשות .רות הנהנה בראשה הנהון שיכול
להתפרש לכמה כיוונים" .גם אני הגעתי לכאן בגלל ההודעה ,אף על פי שיש לי
ביקורת על הסיפור האישי שסיפרה" ,אמרה חיה.
רות שתקה .היא לא ידעה למה לא אמרה בפשטות "לא הזדמן לי לשמוע
את ההודעה של שפרה" .אולי חששה מדי מההחלטיות של חיה ,אולי פחדה
מזוג עיניה החומות והגדולות שיינעצו בה בזעם .חיה מנומסת ,היא לא תעיר
שעדכנו
לגיסתה דבר ,אבל המבט שלה יאמר :ככה? זו ה'תודה רבה' שלך על
ַּ
אותך בקו המשפחתי ,אף על פי שאת לא אחות שלנו? אז מה ,לא מתאים לך
לשמוע את ההודעות שלנו? זה למטה מרמתך?
אימא של גיסותיה ,למשל ,אמרה להן בפירוש שזו לא הרמה שלה" .על
אירועים חשובים תודיעו לי בעצמכן ,לא בקו המשותף" ,היא אמרה ,והבנות
הסכימו .אבל לה אין הזכות הזו .איך היא יכולה להיות כפוית טובה לגיסותיה,
שברוב טובן מנסות לשתף גם אותה במתרחש?
"תראי ,זה באמת משהו אישי" ,השיבה רות לחיה ,מקווה מאוד שהיא
אומרת דברים נכונים וקשורים למציאות" ,אבל למי היא סיפרה את זה ,רק
לאחיות שלה"...
"אז את חושבת כמו לאה" ,הסיקה חיה .היא חושבת כמו לאה? המשחק
נמאס על רות" .האמת היא שאת הדברים של לאה לא שמעתי" ,היא הודתה.
"מה את אומרת על המכנסיים האלה לשרגא של גילי?" שאלה פתאום בהבזק
של הברקה .כאן אפשר לעבור לנושא אחר בקלות.
חיה הביטה במכנסיים ומיששה אותם קצת" .הם נראים מצוינים .מאיפה
לקחת אותם? אולי אקח כאלה גם למוטי שלי" .אבל אז התברר שהזוג שבידיה

של רות היה האחרון" .לא נורא" ,היא אמרה בחפץ לב" ,קחי אותם למוטי,
בכלל לא בטוח ששרגא זקוק למכנסיים" .בטוח מאוד .אל תכעסי עליי ,גילי,
אמצא מכנסיים אחרים בחנות אחרת.
ועכשיו עמד על הפרק נושא טעון .זה היה קולה של איטה ,נמרץ והחלטי,
אבל גם דרוך" .תשמעו" ,היא אמרה" ,אתן יודעות שבכל שנה אבא עוזר לאימא
לנקות את הבית לפסח .היא לא מכניסה עוזרת הביתה וגם לא מוכנה שאנחנו
נבוא לעזור לה .אתמול היא סיפרה לי שהיא ניקתה לבדה את ארון הספרים
שבסלון .היא לא הרשתה לאבא לעשות כלום' .אני צריכה לשמור על אבא',
ככה אימא אמרה לי ,ואני חושבת שאנחנו צריכות לשמור על אימא" .קולה
של איטה נמוג פתאום .רעשים מילאו את הקו .בלי משים הצמידה רות את
הטלפון לאוזנה.
קולה של איטה שב ונשמע ,אבל הפעם היה החלטי הרבה פחות .מבוכה
מילאה את המילים" .באמת לא יפה שאני ככה מבקשת .הכי מתאים ומתבקש
היה שאציע את עצמי ,אני יודעת .אבל אין לי טיפת זמן ...מלכי אצלי אחרי
לידה ,ואתן בוודאי זוכרות שבתחילת סיוון מתחתנת תמי שלנו .אם אף אחת
לא תוכל לעזור ,נראה מה לעשות .בינתיים "...שוב רעש והמולה ,והשיחה
נקטעה.
רות התבוננה סביבה .הבית שלהם כבר היה נקי כמעט כולו לפסח .היא
ניקתה אותו עוד לפני שגילי ילדה.
עכשיו זו הייתה הפעם הראשונה שבה הקליטה הודעה משלה בקו
המשפחתי .רעד קל של התרגשות חלף בה כשאמרה לטלפון" :אני שומעת,
איטה ,ושמחה שאת משתפת את כולנו .אני חושבת שאתן באמת עסוקות
מאוד ,מטופלות בילדים קטנים או גדולים וצריכות לנקות את הבית שלכן
לפסח .אני אצליח בשמחה למצוא כמה בקרים פנויים וללכת לעזור לאימא".
זהו .עכשיו נשאר לה רק לדמיין את ההפתעה שתעלה על פניהן של
גיסותיה כשישמעו את הודעתה.
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עריכה :מ' בלום

ניחוחות
'אחוה' מגישה מתכון חורפי ומפנק:

'שוט' מרק קרם
חציל וטחינה
צילום וסטיילינג :יולה זובריצקי

'אחוה' מגישה מתכון למרק קר בטעם
לימוני ,המבוסס על חמאת בוטנים ,קארי,
טחינה אחוה ודבש .מתאים להגשה
בכוסות 'שוט' קטנות .אפשר גם להגיש חם
בקעריות מרק ,לצד קרוטונים ביתיים.

המצרכים (ל־ 4–6מנות):
לציר הירקות:
 4גזרים קלופים ושטופים היטב
 2קישואים
 3בצלים קלופים
 3גבעולי סלרי נקיים
צרור פטרוזיליה נקי ושטוף
 2כרישות שטופות
 1/2כפית גרגירי פלפל אנגלי
 1/2כפית מלח גס
 3עלי דפנה
למרק:
½ 3כוסות ציר ירקות (מתכון מטה)
 1חציל בלאדי גדול
 1כוס פרוסות כרישה דקיקות
 3–2עלי בצל ירוק קצוצים דק
 1כוס פטריות שימאגי
 2שיני שום כתושות
 1/2כוס טחינה גולמית 'אחוה'
מיץ מ־ 1/2לימון
 3כפות שמן זית לטיגון
28
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 1כפית גרידת לימון
 1כפית מלח
 1/2כפית פלפל שחור גרוס
 1/2כפית תבלין גריל
אופן ההכנה:
להכנת ציר ירקות :מסדרים את התבלינים ואת העלים בתחתית סיר
ומפזרים מעליהם את שאר הירקות חתוכים גס .מוסיפים מים עד לכיסוי
ומרתיחים .מנמיכים את האש ומבשלים למשך כשעה.
מסננים את הנוזלים ,מפרישים  3.5כוסות למרק ואת השאר מאחסנים
בכלים קטנים בהקפאה.
להכנת המרק :חוצים את החציל לשניים וקולים מחצית ממנו עד שהליבה
מוכנה .קולפים ומניחים במסננת לסינון הנוזלים .את המחצית השנייה של
החציל קולפים וחותכים לקוביות קטנות.
בסיר גדול מחממים שמן זית ,מכניסים את קוביות החציל ,הכרישה,
הבצל ,הפטריות והשום ומטגנים עד להשחמה קלה.
מוסיפים את החציל הקלוי ,הטחינה ,גרידת הלימון ,לימון ,מלח ,פלפל
שחור ותבלין גריל ומערבבים היטב .מוסיפים גם את ציר הירקות ומרתיחים.
טוחנים את המרכיבים בבלנדר יד עד לקבלת קרם חלק לחלוטין .מבשלים
עוד כחצי שעה ומכניסים לקירור לפני ההגשה.
בוחרים כוסות שוט יפות ,ממלאים ומגישים לשולחן עם כלי המרק
למילוי חוזר .אפשר לקשט כל כוס בתלולית של רצועות בצל ירוק.

'דורות' מגישה מתכון מרענן:

מוצרלה טרייה ופלפלים קלויים
חברת 'דורות' ,יצרנית מוצרי התיבול הקפואים ,מגישה מתכון קל הכנה למוצרלה טרייה ופלפלים קלויים,
שיכול לשמש מנה ראשונה או סלט רענן לצד ארוחה .המתכון כולל את טבליות התיבול החדשות של
'דורות' – עשבי תיבול לבישול איטלקי ,אשר הופכות כל ארוחה לקלה במיוחד ,מפנקת וטעימה.
המצרכים (ל־ 4מנות):
 2כדורי מוצרלה טרייה גדולים
 3פלפלים אדומים גדולים ,חצויים ונקיים
 3טבליות עשבי תיבול לבישול איטלקי 'דורות'
(להוצאה קלה – להשתמש בטבליות קפואות)
 4כפות שמן זית
 1כפית חומץ בלסמי מצומצם
קורט מלח ופלפל
 2כפות שקדים פרוסים קלויים (לא חובה)
אופן ההכנה:
 .1מרפדים תבנית בנייר אפייה ,מניחים את
חצאי הפלפלים (הקליפה כלפי מעלה) ,מזליפים
מעט שמן זית מעל ומכניסים לתנור שחומם מראש
לכ־ 230מעלות .אופים עד להשחרה קלה (כרבע
שעה) .מעבירים את הפלפלים לקערה ואוטמים
בניילון נצמד .מניחים בצד לכ־ 15דקות.
 .2מוציאים את הפלפלים ומקלפים אותם
בעדינות .חותכים לרצועות ,מעבירים לקערה,
מוסיפים  2טבליות עשבי תיבול לבישול איטלקי
ומעט מלח פלפל ומערבבים.
 .3בקערה נפרדת קורעים את כדורי המוצרלה
ביד ,מוסיפים כ־ 2כפות שמן זית ,טבלית עשבי
התיבול לבישול איטלקי שנותרה ,מלח ופלפל
ומערבבים.
 .4מסדרים את רצועות הפלפל ואת קרעי המוצרלה על
צלחת שטוחה ,מזליפים חומץ בלסמי ומפזרים מעל את השקדים הפרוסים.
פרשת בא תשע"ח
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חדש בבית
רונית רפאל־ כבר  30שנה!!!

גריל בר

בשרים  ,ביתי ,גריל ,תבשילים
רחוב הסורג  1ירושלים
מסעדת "גריל בר" הכשרה למהדרין
בהשגחת "יורה דעה" של הרב שלמה
מחפוד ,משגיח צמוד במקום ,שוכנת ברחוב
הסורג  1בירושלים ,מציבה רף חדש בעולם
מסעדות הבשר והגריל .הסלוגן של המסעדה
הוא 'אוכל ביתי טעים' ,ולא לשווא :מסעדת
גריל בר מציעה תפריט ישראלי־ביתי עשיר,
שכולל מגוון עצום של בשרים ,גריל ,שיפודים וקבב על האש ,תבשילים
ביתיים ,סלטים ותוספות והרשימה נמשכת עוד ועוד.
"גריל בר" מצטיינת בעיצוב מושקע ויפהפה ,המשלב פשטות ישראלית
והקפדה אסתטית של ממש .תשכחו מהשיפודיות הישנות שהכרתם :כאן
מדובר בבשורה חדשה ,שנהנית מהטוב בשני העולמות – אינטימיות
עממית שלא באה על חשבון איכות ומקצועיות .התוצאה היא ייחודית
ומאוד ירושלמית :ריהוט אלגנטי בצבע חום קלאסי ,שולחנות ערוכים
בקפידה ,תאורה ייחודית ,בקבוקים מונחים בגומחות קיר מקושטות
בזכוכית צבעונית וחלל מוקפד שבכל פרט בו הושקעה מחשבה רבה.
במסעדת גריל בר חדר פרטי  ,VIPלאירועים ,ארוחות אינטימיות
וישיבות עסקיות.
במסעדת גריל בר ניתן לערוך אירועים עד  110איש
• ייתכנו שינויים בתפריט ובמחירים בחגים ומועדים • בשעות
הצהריים (12:00־ )17:00המסעדה מציעה ארוחות עסקיות משתלמות
• העסקיות מוגבלות לעד  15סועדים • ניתן להזמין שירותי קייטרינג.
שעות הפעילות
א – ה ,23:00 – 12:00   ארוחות עסקיות א – ה17:00 – 12:00   
עסקיות אינן מוגשות בערבי חג ובמועדים
טלפון | 0778857778 ,026223761 :פקס0778857779 :

בשעה טובה רו"ח סמדר
אשכנזי רייויט ,מנכ"ל רשת
סטודיו סי ,תפתח בשעה
טובה את מעונו החדש
של סניף רמת גן ,בבניין
התאומים  1ללקוחות הרשת
ביום רביעי ראש חודש שבט
 73%ממניות רשת סטודיו
סי הן בבעלות קבוצת אמריקה
ישראל ,אשר בבעלותם המשותפת
של שמשון הראל ופיני כהן22% ,
בבעלות קישובים (של יענקל'ה
שחר) ,והשאר של בעלי מניות
בודדים.
סניף רמת גן הוא אחד הסניפים
הוותיקים ברשת סטודיו סי ,אשר
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נפתח בשנת לפני יותר משני
עשורים ,ברחוב הרוא"ה  .9לאחר
 22שנים רצופות ,שבהן הוארך 3
פעמים חוזה השכירות של סניף רמת
גן ,החליטה מנכ"ל סטודיו סי ,רו"ח
סמדר אשכנזי רייויט ,שלא לחדש
יותר את חוזה השכירות האחרון,
במטרה לעבור לבניין משודרג,
יוקרתי ומרשים בהרבה יותר.
"המבנה הקודם היה ישן מידי
עבורנו ,ורצינו לשפר בצורה
משמעותית את השירות לטובת
 1,000לקוחות הסניף .מסיבה זו,
הקצנו זמן רב לחיפושים אחר נכס
שיתאים יותר לצרכינו ,וגם לאחר
שמצאנו אותו ,השקענו בשיפוצו

כ־ 2מיליון  ,₪כך שיהיה דומה
לסטנדרטים של שאר סניפי הרשת.
המרחק בין  2הנכסים קצר ,והוא
בסך הכל נאמד ב־ 1.2ק"מ" ,אמרה
אשכנזי.
נתונים אודות הסניף החדש
ברמת גן:
רשת סטודיו סי הנה הרשת
הנשית המובילה בישראל לחיטוב,
לעיצוב ,לכושר ולהרזיה – ולה 35
סניפים ברחבי הארץ 750 ,עובדות,
ו־ 25,000לקוחות .סניף רמת גן
החדש ,ממוקם בבניין התאומים 1
– היוקרתי ,שברח' ז'בוטינסקי 33
רמת גן ,בקומת  1Eבכניסה הראשית
שברחוב הגלעד .הסניף ,אשר ממוקם
על הציר הראשי של הרכבת הקלה
ישרת את תושבי העיר רמת גן
והסביבה ,כולל בני ברק.
הסניף משתרע על שטח של 400
מ"ר ,והוא כולל 3 :אולמות חוגים,
חדר הלבשה ,חדר דיאטנית ומנהלת
ומתחם קבלה .הנכס מושכר למשך
 10שנים ,ושכר הדירה החודשי
עומד על  ₪ 19,000לחודש .הנהלת
סטודיו סי השקיעה ,כאמור2 ,
מיליון  ₪בשיפוץ הנכס ובהתאמתו
לצרכיה.
צוות עובדות הסניף כולל 24
נשים :מנהלת הסניף ,דיאטנית
קלינית אחת ,נטורופתית אחת17 ,
מדריכות כושר ,ו־ 4אחמ"שיות.

רונית רפאל ,מותג היופי ,חוגגת
 30שנה ומזמינה את ציבור הלקוחות
לחגיגה של מבצעים והטבות שוות
וייחודיות למגוון טיפולי הרשת
בסניפים בארץ ובעולם.
רונית רפאל מתמחה בתחום
האסתטיקה מזה  30שנה .בחיפוש
אחר פתרונות אישיים הניעו אותה
לייסד גוף לטיפולי אסתטיקה
וקוסמטיקה רפואית תחת קורת גג
אחת .הדגש במרכזיה של רונית הוא
מענה שלם לכל פונה החל ממתן
ייעוץ והכוונה ,דרך פריסת כל מגוון
האפשרויות בהתאמה אישית ועד
למתן כל הפתרונות האסתטיים,
הבטוחים והמתקדמים ביותר.
בשנת  1986הקימה את המרכז
הראשון מסוגו בארץ אשר ריכז
את מיטב הטכנולוגיות ואת בכירי
המומחים בתחומם .המרכז התפתח
לרשת בת תשעה מרכזים בישראל,
כיום הגדולה מסוגה בישראל ובינה
גם סניף אשדוד.
משנת " 2005רונית רפאל־מדע
היופי" הוא מותג גלובלי – L.
( RAPHAEL GENEVEל.רפאל
ז'נבה) .בשנה זו נפתח המרכז
הבינלאומי הראשון בז'נבה ,שוויץ,
אשר הפך במהרה למרכז הטיפולי
המוערך והמבוקש באירופה .לא
מכבר נפתח מרכז נוסף בוורבייר
אשר באלפים השוויצריים במתכונת
מלון ספא מפואר ומרכז טיפולי
הוליסטי ולאחריו מרכזים נוספים
בצרפת  ,איטליה וארה"ב.
מחלקת המחקר והפיתוח
של רונית רפאל ישראל ו – L־
RAPHAEL GENEVE
תחומי הפעילות כוללים פיתוח
טיפולים חדשניים ובלעדיים לפנים
ולגוף ופיתוח מוצרי טיפוח המיוצרים
בשוויץ .הפעילות מתמקדת בעיקר
בטיפולים ומוצרים בתחום האנטי
אייג'ינג.
המחלקה פועלת בשוויץ ובישראל

בראשותו של המדען הראשי ,פרופ'
מאיר שיניצקי ז"ל ,מבכירי המדענים
בעולם בתחום חקר ממברנת התא
ודר' רפאל גומנר ,מבכירי המנתחים
הפלסטיים באירופה ,בעבר יושב
ראש איגוד המנתחים הפלסטיים
בשוויץ והמנהל הרפואי של המרכז
בז'נבה.

סנו פרש סופג ריחות
מהמקרר – מריחים
שזה עובד
ס נ ו
מציגה
את סנו
פרש סופג
ריחות
מהמקרר
– הסוף
לריחות
לוואי.
המוצר בא בצורת קופסה
פלסטית קטנה ואסטטית לתלייה או
להנחה במקרר ובמזווה,
שפותרת את כל הבעיות
ומנטרלת ריחות בלתי נעימים.
הקופסה הקטנה של סנו פרש
סופגת מהמקרר את כל הריחות,
והיא יעילה למשך  4חודשים.
סנו פרש סופג ריחות מהמקרר
מצוין גם לנטרול ריחות בארונות
ובמזווה ,ושומר לכם על המקרר נקי,
מזמין ורענן.

סנו זא'וול קצף ניקוי־ ממיס
שומנים לניקוי מהיר ויעיל
ס נ ו
ז'אוול קצף
ניקוי הוא
עוד פתרון
מצוין מבית
סנו להמסת
שומנים,
ח י ט ו י
וניקוי
יסודי של

כל הבית.
הנוסחה החדשה של סנו ז'אוול
קצף ניקוי בתוספת אקונומיקה
משלבת כמה פעולות בו זמנית:
משמידה חיידקים ועובש ,מחטאת
ומלבינה.
המיכל של סנו ז'אוול קצף לניקוי
מצויד במתז ,מה שהופך את העבודה
לנוחה ויעילה.

סנו ז'אוול קצף ניקוי מצוין
לניקוי ,כיורים ,משטחי עבודה
וחרסינות במטבח ובאמבטיה

נתניה :רח' גיבורי ישראל
 ,1אזה"ת פולג .ראשל"צ :רח'
היוזמה  1מרכז עסקים שורק כביש
פלמחים .קריית אתא :רחוב תפוצות
ישראל (דרך חיפה  52קריית אתא(

סימילאק למהדרין מגיש:
מנפצים את המיתוסים
על שנת תינוקות
סוף סוף חורף...עם איקאה
החורף קצת אחר ,אבל הנה הוא
כבר כאן! וכשקר וסגרירי בחוץ,
אין כמו לחזור לערב חמים ומרגיע
בבית ,לשבת עם הילדים אחרי היום
הארוך ,לשתות תה חם עם עוגה
ולהקשיב לגשם הדופק על החלון...
באיקאה מבינים שמשפחתיות
זהו ערך עליון ומזמינים אתכם
לשבת לזמן איכות משפחתי עם
מגוון מוצרים המחממים את הלב
ובמחירים המשתלמים לכל כיס.
מכשיר להכנת קפה/תה
EGENTLIG
דופן כפולה/זכוכית שקופה
₪ 95
מקט 90358976 :
נפח 0.9 :ל'
קומקום
VARDAGEN
אוף־ווייט
₪ 49
מקט 40289344 :
נפח 1.2 :ל'
מעמד לסיר
HEAT
שעם
 3 /₪ 15יח'
מקט 87077700 :
קוטר 19 :ס"מ
ספל עם תחתית
VARDAGEN
אוף־ווייט
₪ 19
מקט 80288314 :
נפח 26 :סנטל'
צלחת הגשה
IKEA 365+
לבן
₪ 49
מקט :
30278398
גובה 4 :ס"מ ,אורך 38 :ס"מ,
רוחב 22 :ס"מ
רשימת הסניפים:

הלילה יורד סוף כל סוף ,הילדים
ישנים והבית שקט ,ואז זה מתחיל:
הקטן מתחיל להשמיע את קולו
מן העריסה ,ואת מבינה שגם היום
מצפה לך לילה לבן וארוך אתו.
איך מתמודדים עם התופעה והאם
יש דרך ליצור לילה שקט יותר עם
הקטנצ'יק?
סימילאק למהדרין ,הפורמולה
המתקדמת שהוכחה מדעית כמקנה
עיכול קל והתפתחות שכלית בדומה
לשל תינוק יונק ,מנפץ לך את
המיתוסים הקשורים לשנתו של
התינוק שלך:
כדאי להשכיב את התינוק מאוחר
כדי שיישן עד שעה מאוחרת יותר
– לא נכון.
תינוקות רבים נוהגים להתעורר
בשעה מוקדמת ,אך אם משכיבים
את התינוק לישון מאוחר יותר הוא
עלול להגיע לעייפות יתר שפוגעת
בשינה ,כך שהתינוק יתעורר בשעה
הרגילה ואף מוקדם יותר .אם את
רוצה שהתינוק יקום מאוחר יותר,
עדיף דווקא להקדים את שעת
השינה שלו.
כדאי לדלג על שנת הצהריים כדי
שהתינוק יישן היטב בלילה – טעות.
שעות השינה אמורות להתחלק
על פני היום כולו לפי גיל הילד.
בחודשים הראשונים התינוק אמור
לישון כמה פעמים במהלך היום,
ובערך מגיל שנה עד גיל שלוש
הוא יישן ,נוסף לשנת הלילה ,גם
שנת צהריים .שנת הצהריים אינה
פוגעת בשנת הלילה אלא להיפך,
עייפות יתר במהלך היום תגרום
לילד להתקשות להירדם גם בלילה
ותיצור מעגל קסמים של עייפות
וקושי להירדם.
כשהתינוק בוכה בלילה ,הוא רעב
– לא תמיד.
בחודשי חייו הראשונים ,התינוק
אינו מבחין בין יום ללילה ואוכל
אחת לשעתיים או לשלוש שעות.
מגיל חמישה חודשים ומעלה ניתן
להפחית את הארוחות הליליות

שלו ולהגיע בהדרגה להאכלה אחת
ללילה.
מגיל שמונה חודשים ומעלה,
תינוק שניזון היטב במהלך היום אינו
זקוק לאכילה או לשתייה גם בלילה.
ייתכן שהוא מתעורר ובוכה מתוך
הרגל ולא מרעב והוא זקוק לעזרה
כדי להיכנס מחדש לשינה.
ילד שנרדם במיטה עם בקבוק
יישן טוב יותר – ממש לא.
הזנת ילד במיטה בעזרת בקבוק
מסוכנת מאוד :היא עלולה לגרום
לו לדלקות אוזניים ולעששת ,ואף
עשויה לגרום לחנק אם הילד נרדם
בעיצומה של האכילה! נוסף לכך,
לא מומלץ ליצור התניה בין אוכל
לשינה .ילד שמתרגל להירדם בעזרת
אוכל עלול להתעורר פעמים רבות
בלילה.
צרו הפרדה בין השינה לבין
האוכל ,אל תאכילו את הילד במיטה
אלא מחוץ לחדר והמתינו מעט בין
ההאכלה להשכבה של התינוק.
תינוק שמתעורר ובוכה שוב
ושוב ,מצמיח שיניים – לא בהכרח.
תינוק שהיה רגיל לשנת לילה
רצופה ושקטה יחסית ולפתע
מגלה אי שקט ובוכה הרבה ,ייתכן
שהוא מוציא שיניים .כאבי השיניים
מתגברים בשכיבה במאוזן ,וניתן
להקל על התינוק בעזרת משחה
ייעודית או במשכך כאבים לתינוקות
עם הכאבים חזקים במיוחד.
הוצאת השיניים מלווה בדרך
כלל גם בתופעות כמו חום נמוך,
ריור מוגבר והכנסת היד לפה פעמים
רבות .אם התינוק רגיל מאז ומתמיד
להתעורר ולבכות בלילה – ייתכן
מאוד שלא מדובר בצמיחת שיניים.
בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך
ולקבלת דוגמיות ניתן לפנות למוקד
"צוות המומחים" של סימילאק,
הכולל דיאטניות קליניות בטלפון
.1800-56-56-10

פרשת בא תשע"ח
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חדש! חדש! ה"חוויה" החדשה
עוד יצירת איכות בסדרה המבוקשת:
ח„˘!
"‰חווי"‰
‰ח
„˘˘ ‰לי!
ח„˘!

יצירות,
פעילויות,
עבודות,
משחקים
שעה של חוויה
לעבודה עצמית!
העשרת אוצר מילים באנגלית
בשיטה ייחודית ומהנה!

לומדים בעברית -
יודעים אנגלית!!!

כל אחד יכול!!

לצהרונים ,לחוגים ולבתי ספר המקדמים את הלמידה באנגלית  -חוויה מדהימה!
* אין צורך בידע מוקדם באנגלית * מתאים לקוראים עברית
עברית
לילדים הקוראים
• מתאים
מכירה054-8418749 :
נקודות
לברור

• אין צורך בידע מוקדם באנגלית

