
תמיכה בילדים
להורים פרודים



יש ילדים מזן אחר, ילדים שנותרו תלושים. עזובים. עלעלים 
רכים וזערוריים המתנדפים ברוח פרצים אל הבלתי נודע. הם 
לא ימשכו מבטים רחמניים באמירת 'קדיש', לא יינעצו בהם 
וחרושי-כימותרפיה.  מקורחים  ראשים  לנוכח  דומעות  עיניים 

הם נראים רגילים לחלוטין, בדיוק כמו כל ילד אחר. 
דווקא המסכה הזאת, עומדת להם לרועץ.

המלמד בת״ת לא יעלה על קצה דעתו לאלו מחזות איומים נכח 
הפרח הזה דקות לפני שהגיע לכאן. החברותא לא ידמיין בהזיות 
הכי שחורות מה עובר בראשו של בן-שיחו המהורהר עמוקות 
ואיזה מערבולת רגשית מוחצת את אחרוני טיפות היציבות שלו.

ילדים להורים פרודים.
ילדים שמכירים היטב  ייסורי כף הקלע.  ילדים שטועמים את 

את מגע כף-היד של האבא, ולאו דווקא מלטיפות אוהבות...

'בית' הוא בשבילם לא פינה אישית מוגנת; 'ארוחת צהריים' היא 
לא בשבילם שעת איכות עם סיפור וצלחת מהבילה; והכי גרוע- 

אבא הוא בשבילם לא אבא ואמא היא בשבילם לא אמא.
תלושים. כפשוטו.

כילד להורים גרושים שעבר את מסע התלאות המטלטל גמלה 
בליבי ההחלטה כי לא עוד. שבעז"ה, לא יהיה ילד שאין לו למי 
ולדמוע  וסינר להתכרבל  להתגעגע, עם מי לחלוק חיוך שמח 

כשעצוב.

רטייה  בעז"ה  נניח  כמוך,  יקרים  יהודים  של  שותפות  עם 
מקצועי  חונך  בס"ד  לו  נצמיד  הללו.  המייסרות  הצלקות  על 
תומכת,  וכתף  קשבת  אוזן  לו  ויהווה  רגשית  לו   שיסייע 

בעיקר - ננסה לייצב לו פינה אמהית מוגנת ומזמינה.

הקושי הגדול שלנו - שהוא בעצם גם הזכות הגדולה שלנו, היא 
שאנחנו לבד-לבד. לא רק שאין ארגונים השותפים לפרויקט, 
לא  הקרוב  מהמעגל  והאנשים  במוסדות  הצוותים  שגם  אלא 

העזו עד כה לנגוע בתיקים המורכבים הללו, ובצדק, 

סבוכים,  מורכבים,  באמת  האלו  הסיפורים  לפעמים.. 
ומטילים אימה. וגם לכך, אנו נותנים מענה בסייעתא דשמיא. 
האגף המשפטי מלווה בצמידות את המקרים ופועל כמיטב 
יכולתו להפריד בין התפרקות התא המשפחתי לבין מילוי 
צרכי הילד, ובחסדי השי"ת, הפעילות המסועפת עד עתה כבר 
חוללה גדולות ונצורות ונתנה אותותיה המבורכים במקרים שלא 

ייאמנו.

אנו רוצים להמשיך. 
חוסר  בגלל  רק  אותו  לעצור  מכדי  מדי  ענק   - שהחל  המהפך 
מימון. הניצוץ המייחל שכבר החל להבליח בעיניים הכבויות של 
הנשמות המיוסרות הללו - לא נותן לנו לדעוך רק בגין בעיות כה 

שוליות של כסף.

וזה כבר החלק שלכם בגלגל-ההצלה הזה.

דבר המייסד
הרב אברהם הס – מייסד הארגון
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״כל התורם לארגון יאספני 
 יתברך בשלום בית, 

נחת מהילדים ופרנסה בשפע״

האדמו״ר מויזניץ 
שליט״א 

האדמו״ר מנדבורנא 
בני ברק שליט״א 

האדמו״ר מנדבורנא 
אלעד שליט״א 

שר התורה
הגאון ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א



מה
אנחנו
עושים

פעילות  ארגון יאספני

קצת עלינו
ארגון "יאספני", הוקם על ידי אנשים יקרים שחוו בעצמם  שנות ילדות 

אומללות שכאלו, ונדרו לעצמם שהם לא יתנו לאחרים לסבול.

הארגון מציב לכל ילד שכזה, סומך מבוגר, מנוסה ומוכשר, שיתמוך בילד 
ויקל מעליו את המשא. הסומך אחראי שהילד מקבל משענת ובטחון, 
מוגן עד כמה שאפשר מאנשים מבוגרים שעלולים לנצל את המצב לרעה 

ושיש לו אוזן קשבת כל הזמן, אוזן מכילה ומזדהה, מבינה ותומכת.

הארגון מתקיים מתמיכות, מכיוון שההורים אינם יכולים לעזור לילדם 
בזמן שהם נלחמים על עצמם. 

הגב הכלכלי שתתנו לנו, הוא הגב הריגשי שאנו ניתן לילדים, שאין 
להם שום משענה אחרת.



מעטפת
התמיכה

של יאספני

מה 
יותר גרוע 
מיתמות?

אנו רגילים לחלק את העולם לכאלו שיש להם הורים, 
וכאלו שהם יתומים. היתומים הם החלשים והמסכנים, 
והשמחים. הבריאים  הם  הורים,  להם  שיש   ואלו 
הפן הנוסף, הבלתי מוכר, הם המשפחות המפורקות, 
של  בליבו  רבות  פעמים  שנמצאים  ילדים  שלהם 
את  לילדיהם  לתת  מסוגלות  אינן  ואשר  מאבק, 
מינימום התמיכה והביטחון שכל הורה מעניק לילדיו.

נתונים  פרודות,  במשפחות  שנמצאים  הילדים 
במכבש איום שכופה עליהם שתיקה. הם לא יכולים 
לספר שאבא מרביץ לאמא, או שאין אוכל בבית, או 
שהם מופיעים בבית דין או בבית משפט. הם נעולים 

וחתומים, ואיש אינו יודע מה מתרחש בתוכם.

הורים מנהלים מלחמות של חוסר ברירה, של כעס 
וחרון, לעיתים תוך שימוש בילדים, והילדים האלו, 
עם  לשחק  ללימודים,  להופיע  אמורים  מצידם, 
חברים, כשמטען איום על כתפיהם הקטנות. בדרך 
איש  ואין  משאם,  תחת  קורסים  הם  בסוף  כלל, 

שיפרוק את המשא מעליהם.

חונכים

אירועים

קשר עם המוסדות טיפול רגשי
ומעקב אישי

פיקוח צמוד 
ועמידה מלאה 
מול מוסד החינוך 
וגורמיי הרווחה להבטחת 
התפתחותו וצמיחתו של הילד

מערך חונכים בעלי הכשרה 
מקצועית מלווים את הילד ומעניקים 

לו אוזן קשבת ותמיכה רגשית

ארגון פעילויות הממלאות את 
החסר המשפחתי לילד כמו מסיבות 
בר מצוה, טיולים, סיום וימי הולדת.

מערך מטפלים 
רגשיים ועו״סים 

המלווים את הילד 
מקצועית  מבחינה 
לכל אורך התהליך



סיפורים
מתוך מכתבי מהשטח

אימהות חד הוריות
למען  נפשו  מוסר  אשר  הס  אברומי  לרב  להודות  ברצוני 

משפחתנו 
בהיותי אם ''חד הורית'' לשמונה ילדים הרב אברומי מבקר 
את הילדים במוסדות לימוד  ודואג לטיפול רגשי עבור כל 
ודואג  וברווחה  במוסדות  לממונים  והולך  וטורח  וילד  ילד 
אפשר  שאי  ענקית  עזרה  שזו  ילד  כל  עבור  לימוד  לשכר 

לעלות על הדעת
אמא של יהודה

כילד להורים גרושים, חוויתי תחושות וחוויות שלא היו לאף 
ילד אחר בכיתה. היו חברים בכיתה שחשבו שלהיות בלי 
אבא זה כיף, אין לחץ, אין עול ואפשר לעשות מה שרוצים 

בבית. הרי בסוף- הוא לא נפטר, הוא סה״כ לא בבית.
עם  באו  כשכולם  לבד,  והבושה  הקושי  את  סחבתי  ואני.. 
אבא שלהם לבית הכנסת, אני ישבתי בצד לבד, בכל מוצ״ש 
עם  ללמוד  נשארים  הילדים  שאר  איך  בקנאה  הסתכלתי 

אבא שלהם כשלי הוא אפילו לא עונה בטלפון.
מהיום שהוצמד לי חונך כל החיים שלי השתנו, הרגשתי 
יחד,  לי, למדנו  כך חסר  לי את האבא שכל  יש  שפתאום 
נכנסתי מתחת לטלית שלו בברכת כהנים ותמיד הוא היה 

שם לכל בעיה או קושי שהיו לי.
היום כאדם בוגר אני יודע שניצלתי בזכותו, כשבד בבד אני 
יודע שיש מאות ילדים שאין מי שיהיה איתם, לפעמים רק 

מחוסר תקציב. לא מגיע לאף ילד לגדול ככה.
זו חובה של כולנו להיות חלק ממערך התמיכה הזה.

נ. ש.
בני ברק

רציתי לשתף אתכם במה שהיה לפני שבא האברך שלמד 
איתי ומה היה אחרי למשל כשהיו צריכים להיבחן אצל אבא 
הייתי מצלצל אבל לא תמיד הוא היה עונה וגם בתפילה לא 
היה לי ליד מי לעמוד אחרי שהגיע האברך היה לי אצל מי 

להיבחן והיה לי ליד מי לעמוד בתפילה 
י. א.
ירושלים

אשר  אברך   לו  הענקתם  הגדול   בפועלכם  שאתם  מאז 
עמו  ישוחח  בשבוע  פעמים  כמה  איתו  ילמד  קבוע  באופן 
וימלא קצת את הלל החסר לו הרי שעזריאל נ"י נהפך לילד 
מלא  בוגר  כילד  מתנהג  בלימוד  מתקדם  ונהנה  לומד  אחר 
שמחה ושואף לגדול . ואיח כל פלא בתוצאות שכאלה אל 
בדיוק  מתאים  אברך  אחר  בחיפוש  הרבה  כ"כ  השקעתם 

ואתם ממשיכים להשקיע השם ישלם גמולכם
בהערכה ובהערצה גדולה
אמא של עזריאל
בני ברק

ופעילותך, כאשר  לך על מסירותך  להודות  מילים  בפי  אין 
הייתי במצב של ייאוש עם בני היקר, לא היה בידי איך לעזור 

לו בגלל מצבי הכלכלי הקשה. 
ואתה באת כמו מלאך, הצלת את הבן שלי כשהצמדת לו 
בהקשבה  ארוכה  תקופה  לאורך  אותו  וליווית  תומך  חונך 

ומסירות אין קץ.
שתזכה תמיד להיות מהפועלים למען הכלל.

בכבוד רב
אמא של י.ש.

מתוך מכתבי ילדים
להורים גרושים

״
״
״





עדות
מהשטח

שלום, 
הילד שאני לומד איתו, אף אחד חוץ ממני לא אומר לו שלום. 

אמא לא מסוגלת, ואבא לא רוצה.
אמא לא פנויה לראות אותו, ואבא לא רואה אף אחד ממטר.

דודי החניך שלי, מנסה להחזיק ביד אחת את אמא ולשלוח 
יד ארוכה ולהחזיק את אבא גם כן.

יד, כי אמא בצד השני. אני לא מכיר  אבל אבא לא מושיט 
את המצבים האלו, ולא לגמרי יודע מה להגיב ומה לעשות. 

מאיפה שאני אדע?
רוצה לבכות  "אני  חיוך עקום שאומר  דודי מחייך לפעמים, 

אבל מפחד". מה אני צריך לעשות?
עד שהגיעו אנשים מ"יאספני", ואז השתנתה התמונה. 

המון.   למדתי  איתי.  כך  ואחר  דודי  עם  ישבו  הם  כל  קודם 
שותפים  ואכפתיים  רציניים  מקצוע  אנשי  שכאשר  הבנתי 

ומנחים, הפעילות הופכת ליעילה.
היום אני לא רק מחייך ושותק, היום אני יודע מה לומר ואיך 
ומדריך,  גבוהה  בתדירות  קשר  שיוצר  מי  יש  היום  לומר. 

מתעניין ושואל.

"יאספני" הם היום הכתובת בשביל דודי ובשבילי. 
היום אנחנו מחייכים חיוכים אמיתיים.

ד.ה.
אלעד

עדות חונך
מתוך מערך החונכים של יאספני ״

עדויות
מהשטח

מדובר בעמותה המנוהלת ע"י מר אברהם הס ושמה לעצמה 

מטרה לסייע לילדים להורים גרושים. ההיכרות עם העמותה 

ילד  עבור  רגשי  טיפול  בקידום  לסייע  ניסיון  סביב  הייתה 

שהוריו מצויים בסכסוך גירושין, כאשר הייתה ביניהם חוסר 

הסכמה באשר למתן הטיפול. 

הטיפול  למימוש  ב"ה  להביא  הצלחנו  משותפת,  בעבודה 

קיום  באמצעות  משמעותי  באופן  לכך  סייעה  כשהעמותה 

קשר עם ההורים בעניין, סיוע בחיפוש גורם טיפולי מתאים 

ומתן משאבים ע"מ לסייע למשפחה במימון, וכל זאת מתוך 

העמדת טובת הילד במרכז.  

נאחל בע"ה הרבה הצלחה בקידום מטרות העמותה והמשך 

סיוע לילדים ולמשפחותיהם.

בס"ד

סיון התש"פ

יוני 2020

האגף
לשירותים חברתיים

עיריית אלעד

״



הרב יאיר זכריה ורטהיימר שליט״א
מנהל ת''ת צמח צדיק וזניץ אלעד

נתקל  אני  תורה  בתלמוד  חינוכי  כמנהל 
מצד  פעולה  שיתוף  חוסר  של  במצבים 

ההורים לטובת חינוך ילדיהם ממגוון רחב של סיבות.
גם במצבים קשים אפשר עדיין לנסות לגייס את ההורים 

לעזרה, ולו לעזרה חלקית.

הגיעו  ההורים  כאשר  מתגלה  האמיתי  הקושי 
האמוציות  מתפרק.  והבית  היחסים  במערכת  למשבר 
שמתפרצות, מרעיפות גשם של אש וגופרית על ראשם 

של הילדים. 
ברוב המקרים לא ניתן אף לפנות לטיפול מקצועי, מכיוון 

שנדרשת הסכמה של ההורים לטיפול.
הסמכות  את  אין  ולאיש  וקמלים  הולכים  הילדים 

והיכולת לעזור להם. 

אנשי  בעזרת  "יאספני".  עמותת  לתמונה  נכנסת  כאן 
העזרה  את  מביאים  וברגישות,  בנחישות  מקצוע 
המקיפה, וגם הכסף שנדרש לעניין. אנשים אכפתיים 
שמבינים את הצרכים האמיתיים של ילדים הקרועים 
לנווט  איך  שיודעים  ועו"סים  דין  עורכי  עולמות,  בין 
לידיים  נלקחים  אונים  חסרי  ילדים  המכשולים.  בין 
שהם  החיבוק  את  להם  שנותנות  ומבינות  מקצועיות 

הפסיקו לקבל בבית.

בואו ונחזיק טובה לאנשי העמותה, שכאשר "אבי 
ההבטחה  לקיום  מצטרפים  הם  עזבוני",  ואימי 
והיכולת  העזרה  את  להם  הבו  יאספני".  "והשם 
בסתר  הנעשות  הברוכות  פעולותיהם  את  לקיים 
ובהצנע, והשוכן מרומים ירעיף עליכם ועל בניכם 

ברכות בלי די.

עדות של
״אנשי חינוך

הרב זכריה שריבר שליט״א
מנהל ת״ת ״ישועות משה״ מודיעין עילית

ישנם ילדים שיש להם נתונים משפחתיים לא פשוטים, 
וישנם שסובלים מנכויות ומגבלות פיזיות. לכל ילד יש 

דרך שמסייעים לו בס"ד לעבור ולגדול.
מן  שלוקח  והמתעתעים,  המתסכלים  המצבים  אחד  אולם 
המחנכים את היכולת והאפשרות לפעול, הוא ילד שחווה בית 
כיצד הבסיס  רואים  שמתפרק. הילדים שנמצאים במקום הזה 
שהם נשענים עליו מתמוטט. האבא אינו אבא והאמא אינה אמא. 

כוחות  לקחת  מהיכן  לו  אין  במשפחה,  ביטחון  לילד  אין  אם 
ללמוד, להיות ילד ממושמע, להיות חבר בין חברים.  הילד הזה 
עסוק במלחמת הישרדות, על מקומו, על הקשר המשפחתי, על 

המקום שלו מחוץ למריבות. מי יעזור לו בכל זה?
מילה  לומר  רוצים  לא  הם  כי  מלהתערב,  מנועים  המחנכים 
שעלולה להתפרש ע"י אחד הצדדים כנטייה לטובת הצד השני. 
בדרך כלל ידיו של מוסד התלמוד-תורה כבולות. וחוץ מזה, איננו 
אנשי מקצוע, ומי שאינו יודע מה לומר במצבים שכאלו, עדיף 

לו שישתוק.

הארגון "יאספני" שם לעצמו מטרה לדאוג לילדים אלו, 
אחר.  ממקום  עזרה  שום  מקבלים  שאינם  לאלו  ודווקא 
ילדים יתומים ל"ע יקבלו ימי נופש, מתנות ופינוקים מארגונים 
שהם  והתמיכה  היחס  את  מקבלים  ל"ע  חולים  ילדים  שונים. 
מתגרשים,  פרודים,  להורים  ילדים  אחרים.  מארגונים  זקוקים 
לא יקבלו משום ארגון סימפטיה ותמיכה. "יאספני" הוא הארגון 
היחידי שדואג לכל צרכיהם של הילדים האלו, הצרכים הפיזיים 
שהם  המשפטי  והסעד  החוקיים  לצרכים  ואפילו  והרגשיים, 

זקוקים לו.
ולוואי שנוכל תמיד לתמוך  מילים להעריך את פעלם.  בפי  אין 
בילדים שנבחנים על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא, ולא נראה 
בצרתם של ילדים קטנים שלומדים מסכת גיטין הלכה למעשה.



שמשתי בתפקיד של 'אב בית' בישיבה בחיפה. מהמשבצת שלי, 
שאירע  מה  האמת,  אבל  השנים.  במהלך  דברים  הרבה  ראיתי 
באותו יום ראשון לא ראיתי מעודי. כשכולם חזרו לישיבה לאחר 
שבת חופשה, הגיע אחד הבחורים - בחור רגיל לחלוטין, בימים 
ובלתי הולמת, מנוגדת  כתיקונם – כשהוא בתלבושת תמהונית 
לסגנון  וגם  בישיבה  לאווירת הטוהר  גם  במאה שמונים מעלות 

הממושמע שלו. לא יאומן.

לחרוץ  אותם  דחף  השש-עשרה  בני  של  הבלתי-בשל  הלהט 
גורלות. חבריו לספסל הישיבה החליטו לעשות דין לעצמם. הם 
לו את כל תכולת הארון הפרטי  והפכו  לו  נטפלו לבחור, הציקו 
שלו. בצהריים, הבחור כבר לא היה בישיבה. הם 'הצליחו' לשבור 

אותו מהר מאד. הוא נמלט בחשאי.

בעצמו.  הישיבה  ראש  היה  הצג  על  טלפון.  קבלתי  זה  בשלב 
הבהילות בקולו הסמכותי הייתה מוחשית. הוא הטיל עלי תפקיד 
כבד משקל. "אתה בן-אדם רגיש, לבבי, אנחנו מוכרחים לאתר 

את הבחור, ואני מקווה שעמך הוא ישתף פעולה".

נרתמתי למשימה. ניסיתי לנחש איפה הוא יכול לשוטט עכשיו, 
זיהינו  וברוך ה' הצלחנו בכוחות משותפים לעלות על עקבותיו. 
אותו כבר מרחוק. "אני לא מסוגל יותר", נסדק קולו של הבחור 

למראה הפנים המוכרות שלי. "אבא ואמא שלי הולכים להתג..."

האמינו לי, אני לא מגזים. חצי שעה הוא ייבב שם. ברצף. מילה 
הוא לא היה מסוגל לדבר. חצי שעה על-אמת! שטף הדמעות 
שלו התחרה בהחלט עם זרימת המים בנחל. "כל היום מריבות", 

אמר לי בהמשך. "אבא שלי גר בגג, אמא שלי בקומה למטה. 
כל שבת מישהו מהם עוזב. או שהוא או שהיא. אם שניהם 
שם - אני יודע שעדיף לי שאני אעזוב. לא מומלץ להיות אז 

בשטח".

"בשבת האחרונה נשבר לי. שניהם נשארו, ואני, אוויל כמוני, 
נשארתי גם אני". אחסוך לכם את ההמשך. זה לא ממש נעים 
והחלטתי  דקות,  שתי  מאובן  "עמדתי  נפש.  עדיני  של  לאוזן 
בית- הזה.  מהגיהנום  לצאת  קודם  ברחתי.  רגליים.  להרים 

הכנסת היה ריק, וזה היה מצוין בשבילי. עד 12 בהיתי בקירות, 
בנברשת, בעטיפות הממתקים של ילדים יותר מאושרים ממני. 
לא משנה. עד שהרעב הכריע אותי. נכנסתי לבית על בהונות, 
נזהר לא להקפיץ אף אחד. ידעתי שזה נפיץ. עשיתי בשקט 
קידוש על פרוסת חלה שמצאתי. מקווה שזה לא היה ברכה 
לי.  נורא, אבל הרבה ברירות לא היו  לי  לבטלה. הרעב הציק 

השתחלתי מהר למיטה לפני שמישהו יבחין בי.

נוראה.  טעות  שעשיתי  ידעתי  כבר  בבוקר,  "כשהתעוררתי 
הבגדים שלי לא היו ליד המיטה. פתחתי את הארון, וכלום. כל 
ניתקה את החוטים של  ריקים. הבנתי שאמא שלי  המדפים 
הקשר אתי. איזה כסילות מצידי. הייתי צריך לספוג בשקט אבל 

לא להפסיד את הפינה שעוד נשארה לי אצל אמא.

"לא נשאר לי הרבה זמן לחשוב. אני שומע את הפסיעות של 
אמא שלי מתקרבות, ומצטנף בפינה בצמרמורת. כל התרחישים 
הכי גרועים הספיקו לרוץ לי בראש באותן שניות. כשהעיניים 

הזעופות שלה פלשו פנימה, התבדיתי. לא, אל 
תחשוב שקיבלתי ליטוף או משהו כזה, לא חלמתי אפילו 

על הכיוון. אבל גם על מה שכן לא חלמתי. היא זרקה עלי את 
בזעם  וסיננה  הצמודות,  והמכנסיים  הזאת  העלובה  החולצה 
עכשיו  לך?  נחמד  יותר  "בחוץ  ללבוש.  הולך  שאני  מה  שזה 
יודע מה עשיתי לה רע. מה  תוכל לצאת מפה רק ככה". לא 
אני אשם בכל הסיפור הזה. אבל ככה. בגד אחר לא היה לי. 
או לצאת עם פיג'מה או עם מכנס צמוד. מה אתה היית עושה, 

אה?"

בדעתי  מעלה  הייתי  לא  כהוגן.  אותי  צמרר  הארוך  המונולוג 
הילד שלי  "אתה  יכולים להתרחש.  כאלה  הזויים  שסיפורים 
מעכשיו", אמרתי דבר ראשון, בלי לחשוב פעמיים. "בוא קודם 
של  שהעיניים  איך  לכם,  אומר  ואני  משהו".  ונאכל  הביתה 

המסכן הזה נדלקו, אני לא מסוגל להיזכר בזה שוב.

קנינו כובע, חליפה, וביגוד שלם מכף רגל ועד ראש. כמו לחתן

להיות  זכיתי  מקרוב.  סתם  לא  מקרוב.  ראיתי  שאני  מה  זה 
על  ראשון.  יום  באותו  אז  קריטי,  הכי  ברגע  משמים  השליח 
הרגעים שאחרי - אני מודה לה' שהוריד לעולמו הנפלא את 
איך  ידעתי  לא  אני  'יאספני'.  הנשמות המלאכיות האלה של 

ממשיכים עם ה'תיק' הזה. הם עושים זאת הכי טוב שאפשר.

וזהו. זה מה ש'יאספני' עושה. 
כמוהו יש עוד הרבה.

עדות של
מונולוג אב בית

מצמרר
ראיתי את זה מקרוב. 

לא סתם מקרוב



עמוד 8
הרב הורביץ

המזבח מוריד דמעות
כי יש קורבנות 

והקורבנות הם ילדים

קרדיט תמונה: 
\

רב אב"ד קהילות החסידים
רב ישראל זישא הלוי הורביץ

״
המזבח מוריד דמעות

כי יש קורבנות 
והקורבנות הם ילדים

רב אב"ד קהילות החסידים
הרב ישראל זישא הלוי הורביץ

״



כמה מילים אישיות

שילדים  מכתבים  מאות  עומדים  כותב  שאני  סיפור  כל  מאחורי 
כותבים לי. אז נכון שאני עמל ומוציא מאותם מילים ושורות מסר 
חד ונוקב בצורת "סיפור" אך תמיד אני חש החמצה מכך שהקוראים 

מפסידים את המתיקות שמשתפכת מהמכתבים האותנטיים.

וקפדני, לפעמים עם  ילדותי עגול  כן, אותם דפים, דחוסים בכתב 
לשון עילגת נוטפת-חינניות ולפעמים עם אזהרה חמורה ומתקתקה 
להקפיד לטשטש - עקבות - ולשנות - שמות - ולמזער-סימני - דרך, 
אבל תמיד עם תום וטוהר שקשה להישאר שאנן מולו. חבל שלא 
הטהורה  האותנטיות  עם  הקוראים  את  גם  לשתף  לי  מתאפשר 

הזאת.

מפורק  אותי  שמשאירים  מכתבים  יש  חריגות.  פעמים  גם  ויש 
לחלוטין, והייתי מעדיף לחסוך מקוראיי את החוויה המטלטלת הזו.

מדובר במכתבים אותם איני יכול לפרסם אפילו כסיפור ״חיים ולדר 
של  בספריה  שלך  הספרים  את  "קראתי  שם,  כתוב  היה  היקר", 
יודע טוב לתת עצות טובות ילדים ומה  החיידר. אני רואה שאתה 
שילדים עוברים, ולי מאד חשוב אחד כזה כי יש לי הרבה שאלות ואין 
לי כמעט למי לשאול". הכתב כה צפוף, שאני כמעט יכול להרגיש 
את הנשימות הדחוסות של הילד הלחוץ. "אני יודע שזה לא יפה 
לבקש דבר כזה, אבל מה לעשות שאני חייב לעשות הרבה דברים 
לא יפים ובטח אני לא היחיד שמבקש לך ואתה גם רוצה לעשות 
מצוה ולעזור. אז אם תוכל להתקשר כשאתה יכול ושאני אגיד את 

הבעיות שלי ושתתן לי עצות, זה ממש יהיה לי עזרה חשובה. 
ואז הוא מוסיף:

לא  ובבקשה  הוא:.........  אמא  של  בבית  המס'  א-ה  בימים  תוכל  אם 
להתקשר אחרי 4 כי היא מגיעה, ואם אתה רוצה להתקשר ביום ששי 
המס' בבית של אבא ......... אבל אל תבקש לדבר אתי דווקא כי הוא יבין, 
רק אני אחכה ליד הטלפון ואני אבין לבד לאיזה מספר לחזור כשיהיה 
ריק בבית. במוצאי שבת בבקשה לא להתקשר כי אז אולי כבר מגיע 

הדוד שלי לקחת אותי. 
המון המון תודות, אפרים-נחום".

ילד
אחד

בין שתי
עולמות

הרב חיים ולדר
יועץ חינוכי וסופר

מנהל מרכז לילד ולמשפחה 
עיריית בני ברק

אפרים-נחום היקר שלי, אם רק היית יודע כמה חשבתי עליך. אני 
נמשים  או  משקפיים  לך  יש  אם  יודע  לא  אותך,  מכיר  לא  ממש 
או גומות, אבל המכתב שלך מספר לי שאתה הצדיק'ל הכי בוגר 

בעולם. שמגיע לך שנעזור לך הכי ששייך.

אני יודע מה הרקע לסיפור העצוב שלך, אך לא יודע איזה הגבלות 
בין  נמצא  אני  אליך,  גישה  מונעים  אפשריים  איומים  או  חוקיות 
הפטיש לסדן. מצד אחד אני יודע שיש ילד שזקוק לעצה שלי ומצד 
שני האתיקה לא תמיד מאפשרת להתקשר לילד מאחורי גבם של 
הוריו. )היא כן מאפשרת להקשיב לילד שמתקשר אליך, ואז גם 
מוטלת החובה לטפל( בפעמים רבות אני אומר "אתיקה שמתיקה" 
ומתקשר בפעמים אחרות אני חרד לגורל הילד במקרה שאתקשר 

בשעה לא נוחה. 

הדרך  את  מתוצאים  הילדים  המקרים  ברוב  דבר  של  בסופו 
להתקשר, או שאני מסדר את הדברים דרך בית הספר שלהם. אך 

ליבי ליבי עליהם.

יכולות להפוך  את התיאור  יהודי נלבב אחד,  וחזונו של  תושייתו 
העגום הזה לנחלת העבר. למעשה הוא כבר עושה זאת. מדובר 
במייסד ארגון "יאספני" הרב אברהם הס, שהוא עצמו חווה 

את התחושות והתלאות בהיותו ילד להורים גרושים, 

כמי שליווה עשרות ומאות נשמה'לאך שסועים ונטושים, על כל 
המשתמע, יכולני להעיד מקרוב שהמהפך השקט שארגון 'יאספני' 
מחולל - הינו חסר תקדים בהיקף השערים שנפתחו עבור אנשי 
החינוך בכדי לטפל ולהציל ילדים אלו הנקרעים בין שני עולמות. 
פדגוגי-טיפולי-משפטי שבמקרים הללו חסמו  מכלול הכלים של 
ממוקד  מענה  מקבלים   - מפותל  בתסביך  השנייה  את  האחת 

ומקצועי בידי הצוות של 'יאספני', והדלת לסיוע פתוחה מתמיד.

אינני יודע אם מותר לאחד כמוני להגיד כך, אבל זו ההרגשה שלי: 
 אם לא בא מייסד הארגון 'יאספני' לעולם אלא בגין כך - דיינו. 

מי יודע כמה עוד נשמות היו נדחות בלעדיו.

ועל כך הערכתי.
חיים ולדר

 כמי שליווה ליווי של עשרות 
שסועים  נשמה'לאך  ומאות 
להעיד מקרוב  יכולני  ונטושים, 
'יאספני'  שארגון  השקט  שהמהפך 
בהיקף  תקדים  חסר  הינו   - מחולל 
אנשי  עבור  שנפתחו  השערים 
החינוך בכדי לטפל ולהציל ילדים אלו 

הנקרעים בין שני עולמות.



ֵרה. ּתֵים עֶׂשְ מִי ּתְִקוָה וַאֲנִי בַּת שְׁ שְׁ

נָה  ּבַּשָׁ ּפַחְּתִי  מִשְׁ עִם  יַחַד  עָבְַרּתִי  שֶׁ הִתְמוְֹדדוּת  עַל  הוּא  ּלִי  שֶׁ הַּסִּפוּר 
יֵּשׁ עוֹד יְלִָדים  אֲנִי יוַֹדעַת שֶׁ וָחֵצִי הָאַחֲרוֹנוֹת, וַאֲנִי ּכוֹתֶבֶת אוֹתוֹ ּבִגְלַל שֶׁ

ּמִתְמוְֹדִדים ּכָמוֹנִי. וִילָדוֹת שֶׁ

ים הֲכִי מְַקסִימִים ּבָעוֹלָם. הֵם טוֹבִים אֵלֵינוּ,  ּלִי הֵם הָאֲנָשִׁ אַּבָא וְאִמָא שֶׁ
אוֹהֲבִים אוֹתָנוּ וּמַעֲנִיִקים לָנוּ אֶת ּכָל מָה שֶׁאֲנַחְנוּ צְִריכִים.

נוּ  ר מְצֻיָּן עִם אַּבָא וְעִם אִּמָא, וְתָמִיד הְִרגַּשְׁ לְאַחַי, לְאַחְיוֹתַי וְלִי יֵשׁ ֶקשֶׁ
הֲכִי ּבְטוּחִים ּבָעוֹלָם. אֲבָל ּבֵין אַּבָא לְאִּמָא הַּסִּפוּר הוּא אַחֵר לְגַמְֵרי. מֵאָז 
אֲנִי זוֹכֶֶרת אֶת עַצְמִי, הֵם לֹא הִסְּתַּדְרוּ. אֲנִי לֹא יְכוֹלָה לְהַצְּבִיעַ ּבִמְֻדיָּק  שֶׁ
ּתְפִים ּפְעֻּלָה ּבֵינֵיהֶם  עַל מָה. הֵם לֹא שׁוֹנִים יוֹתֵר מִּדַי זֶה מִזּוֹ, הֵם גַּם מְשַׁ
עָלֵינוּ  יִשְׁמַע שֶׁאִּמָא אָסְָרה  אַּבָא  ל, אִם  לְמָשָׁ אֵלֵינוּ.  נּוֹגֵעַ  שֶׁ ּבְכָל מָה 
מַּשֶׁהוּ הוּא יַגִּיד לָנוּ, "אִם אִּמָא אָמְָרה אָז הִיא יוַֹדעַת לָּמָה", וְאִם אִּמָא 
ּמִישֶׁהוּ מִתְחַצֵּף לְאַּבָא הִיא ּתַעֲנִישׁ אוֹתוֹ ּכְאִּלוּ שֶׁהוּא הִתְחַצֵּף  ּתְִראֶה שֶׁ

אֵלֶיהָ. אֲבָל ּבֵינָם לְבֵין עַצְמָם הֵם לֹא מִסְּתַּדְִרים.

הֵם  ּדָבָר.  ּבְשׁוּם  ּכִמְעַט  מַסְּכִימִים  לֹא  שֶׁהֵם  אוֹמֵר  זֶה  מִסְּתַּדְִרים  לֹא 
מִתְוַּכְחִים הָמוֹן )אָמְנָם ּכִמְעַט ּתָמִיד ּבְצוָּרה מְכֻּבֶֶדת. ּכִמְעַט( וּמַּבִיעִים 
לִפְעָמִים ּכַעַס זֶה עַל זֶה, מְעִיִרים זֶה לָזֶה. וַהֲכִי ּכוֹאֵב זֶה ּכְשֶׁהֵם לֹא 

ָרבִים וְלֹא מִתְוַּכְחִים אֶּלָא שׁוֹתְִקים. וְהֵם שׁוֹתְִקים הָמוֹן. 

מִסְּתַּדְִרים  לֹא  וְאִמָא  שֶׁאַּבָא  וְרוֹאִים  ּבַּבַיִת  מִסְּתוֹבְבִים  הַיְּלִָדים  אָנוּ 
ּבֵינֵיהֶם וְזֶה ּכוֹאֵב לָנוּ. אֲנַחְנוּ לֹא מְעִזִּים לְהִתְעֵָרב ּכִי אֵּלֶה הֵם עִנְיָנִים 
לֹא  ּכְֵדי  הַּכֹל  ים  עוֹשִׂ וְאִמָא  שֶׁאַּבָא  רוֹאִים  גַּם  וַאֲנַחְנוּ  גְּדוֹלִים,  ל  שֶׁ
לְעֵָרב אוֹתָנוּ ּבָעִנְיָן וּמְנַּסִים )וְגַם מַצְלִיחִים( לִהְיוֹת הַהוִֹרים הֲכִי טוֹבִים 
הַּדָבָר הֲכִי חָשׁוּב לַיֶּלֶד הוּא  וַהֲכִי מְסוִּרים. אֲבָל אוּלַי הֵם לֹא יוְֹדעִים שֶׁ
נִי )וְאוּלַי הֵם ּכֵן יוְֹדעִים, אֲבָל אֵין  ּלוֹ יִסְּתַּדְרוּ הָאֶחָד עִם הַּשֵׁ ׁשֶהַהוִֹרים שֶׁ

לָהֶם מָה לַעֲשׂוֹת עִם זֶה(.

נִים יֵשׁ לִי ּבַּלֵב מוּעָָקה גְּדוֹלָה. הֲמוֹן חֲָרדוֹת  ּכְבָר ּכַּמָה שָׁ אֲנִי חוֹשֶׁבֶת שֶׁ
הָיִיתִי  שׁוֹתְִקים,  גָּרוּעַ  יוֹתֵר  אוֹ  ָרבִים,  הָיוּ  ּלִי  שֶׁ ּכְׁשֶהַהוִֹרים  וּפְחִָדים. 
יְּסַּדֵר ּבֵינֵיהֶם. ּבְֶדֶרךְ ּכְלָל הוּא  מִתְּפַּלֶלֶת וּמְבַּקֶשֶׁת מֵהַּקָדוֹשׁ ּבָרוּךְ הוּא שֶׁ
ֶקט וְשׁוּב  הָיָה נַעֲנָה לְבַּקָשָׁתִי אֲבָל לֹא לְהְַרּבֵה זְמַן. ּכַּמָה יָמִים שֶׁל שֶׁ

ּמַּמָשׁ הֶחֱלִישׁוּ אוֹתִי )וְאֶת אַחַי וְאֶת אַחְיוֹתַי(. הַּמְִריבוֹת הָאֵּלֶה, שֶׁ

שלכם,
ביחד

ולחוד
סיפור מרגש

מאת הרב חיים ולדר

רוֹצָה  לֹא  אֲנִי  שֶׁ לָּה  אָמְַרּתִי  אִּמָא.  עִם  לְַדּבֵר  ּתִי  ּבִּקַשְׁ אֶחָד  יוֹם 
לֹא  ּכָךְ  ּכָל  אַּבָא  וְאֶת  אוֹתָּה  לְִראוֹת  לִי  ָקשֶׁה  מְאֹד  אֲבָל  לְהִתְעֵָרב 
אֲנִי  וְשֶׁ ֶקט  ּבְשֶׁ וּבוֹכָה  לַחֶֶדר  הוֹלֶכֶת  שֶׁאֲנִי  לָּה  סִּפְַרּתִי  מִסְּתַּדְִרים. 
ּלִי נָגְעוּ לְלִּבָּה שֶׁל אִּמָא  ּלִי מִתְּפֶָרֶקת. הַּדְבִָרים שֶׁ הַנֶּפֶשׁ שֶׁ מְַרגִּישָׁה שֶׁ
ּסִּפְַרּתִי לָּה אֶת  וְהִיא הֵחֵּלָה לִבְּכוֹת אִּתִי. הִיא אָמְָרה שֶׁהִיא שְׂמֵחָה שֶׁ

זֶה וְשֶׁהִיא ּתְַדּבֵר עַל ּכָךְ עִם אַּבָא.

וּבֶאֱמֶת, ּתְקוּפָה מְסֻיֶּמֶת לְאַחַר מִּכֵן נֶעֶלְמוּ הַּמְִריבוֹת מֵהַּבַיִת, וְהַהוִֹרים 
הַּשְׁתִיקוֹת  גַּם  לְהִתְוַּכֵחַ.  וּבְלִי  ּבַאֲִדיבוּת  זֶה  אֶל  זֶה  הִתְנַהֲגוּ  ּלִי  שֶׁ

ּפִיעוֹת עָלַי. הָרוֹעֲמוֹת נֶעֶלְמוּ, ּכִי אָמְַרּתִי לְאִּמָא ּכַּמָה הֵן מַשְׁ

הַּבְעָיָה לֹא ּבֶאֱמֶת  נּוּי הַזֶּה עָשָׂה לִי טוֹב, אֲבָל ּבְתוֹךְ לִּבִי יַָדעְּתִי שֶׁ הַּשִׁ
יַָדעְּתִי  זֶה.  אֶת  ּתִי  הְִרגַּשְׁ ּפָשׁוּט  עָלַי,  ּתִסְמְכוּ  יַָדעְּתִי?  אֵיךְ  נִפְּתְָרה. 
ׁשֶהֵם  ּבִגְלַל  ּכָכָה  וּמִתְנַהֲגִים  אוֹתָנוּ  אוֹהֲבִים  מְאֹד  ּלִי  שֶׁ שֶׁהַהוִֹרים 

ּלָנוּ. בִים ּבָנוּ וְלֹא רוֹצִים לִפְגֹעַ ּבַנֶּפֶשׁ שֶׁ מִתְחַּשְׁ

נָה שׁוּב הֵחֵּלוּ הַּמְִריבוֹת. הַּפַעַם לֹא אָמְַרּתִי  אַחֲֵרי הֲפוּגָה שֶׁל חֲצִי שָׁ
ים,  ּכְלוּם לְאַּבָא וּלְאִּמָא. יַָדעְּתִי שֶׁהֵם ּכְבָר יוְֹדעִים מָה אֲנַחְנוּ מְַרגִּישִׁ
וְאִם הֵם לֹא מַצְלִיחִים לְהִּמָנַע מִּלִָריב, ּכַנְִּראֶה הֵם ּפָשׁוּט לֹא מְסֻגָּלִים.

יוֹם אֶחָד אַּבָא וְאִמָא ָקְראוּ לִי לְחְַדָרם וְאָמְרוּ ׁשֶהֵם רוֹצִים לְַדּבֵר אִּתִי. 
יחָה  נִים לַָדעַת מָתַי שִׂ יחָה הַזּוֹ. לִילִָדים יֵשׁ אֶת הַחַיְשָׁ ּפָחְַדּתִי מֵהַּשִׂ

ּלִי מַּמָשׁ צָוְחוּ. נִים שֶׁ עוֹמֶֶדת לִהְיוֹת לֹא נְעִימָה, וְהַחַיְשָׁ

נִכְנַסְּתִי אִּתָם לַחֶֶדר. אִּמָא אָמְָרה שֶׁהֵם רוֹצִים לְַדּבֵר אִּתִי עַל הַנּוֹשֵׂא 
ּפַעַם ּדִּבְַרּתִי אִּתָּה – עַל זֶה ׁשֶהֵם לֹא מִסְּתַּדְִרים. הִיא אָמְָרה שֶׁהֵם  שֶׁ
נִּּתָן לַעֲשׂוֹת ּכְֵדי לְהִסְּתַּדֵר, אֲבָל לֹא הִצְלִיחוּ. "ּכַנְִּראֶה  נִּסוּ ּכָל מָה שֶׁ

אֲנַחְנוּ לֹא מַתְאִימִים לִהְיוֹת ּבַעַל וְאִּשָׁה", אָמְָרה.

ּתְָרָרה שְׁתִיָקה וְאָז אַּבָא אָמַר, "ּתְִראִי ּתְִקוָה, אֲנִי וְאִמָא הֶחְלַטְנוּ  הִשְׂ
לְהִתְגֵָּרשׁ".

הַּמִּלָה  ּבִכְלָל לֹא הָיִיתִי צְִריכָה לִהְיוֹת. ּבָרוּר שֶׁ הָיִיתִי ּבְהֶלֶם. לַמְרוֹת שֶׁ

אצרף סיפור שכתבתי במיוחד 
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, סיפור  גרושים  ילדים להורים 
שלי  הילדים  לספרי  ייכנס  שלא 

ואתם יכולים לנחש מדוע

אמיתיעל סיפורמבוסס



ין" נִּקְָרה ּכָל הַזְּמַן ּבְמֹחִי, אֲבָל ּבְאוֹתוֹ הֶָרגַע הָיִיתִי הֲמוּמָה, ּכְאִּלוּ  "גֵּרוּשִׁ
ג הַזֶּה ּבַּפַעַם הִָראשׁוֹנָה. לַָקח לִי זְמַן לְעַּכֵל. הַהוִֹרים  שָׁמַעְּתִי עַל הַּמֻּשָׂ
זֶה ּבִכְלָל יָכוֹל לִהְיוֹת? הֵם לֹא יָגוּרוּ  ּלִי מִתְגְָּרשִׁים? מָה יִהְיֶה? אֵיךְ  שֶׁ

ּבְיַחַד? לֹא אֶהְיֶה אִּתָם ּכָל הַזְּמַן?
הִתְחַלְּתִי לִבְּכוֹת ּבְכִי ּתַמְרוִּרים. אַּבָא וְאִמָא חִּבְקוּ אוֹתִי וְנִּשְׁקוּ אוֹתִי וְנִּסוּ 

לְהְַרגִּיעַ אוֹתִי.
ּתִָריבוּ ּכָל הַיּוֹם, אֲבָל אֲנִי  בִיל מָה לְהִתְגֵָּרשׁ?" אָמְַרּתִי, "עִָדיף ּכְבָר שֶׁ "ּבִשְׁ
לֹא רוֹצָה לָגוּר ַרק עִם אַּבָא אוֹ ַרק עִם אִּמָא. אֲנִי ּפָשׁוּט לֹא רוֹצָה ּבָזֶה!"

וְהִגִּיעוּ  הְַרּבֵה  הִתְיַעֲצוּ  ּכִי  אָמְרוּ  וּבַּסוֹף  אוֹתִי  הְִרגִּיעוּ  ּלִי  שֶׁ הַהוִֹרים 
בִילָם. זֶּה הַּדָבָר הֲכִי טוֹב ּבִשְׁ לַּמַסְָקנָה שֶׁ

בִילֵנוּ. אַּתֶם  בִילְכֶם אֲבָל לֹא ּבִשְׁ "זֶה לֹא נָכוֹן", אָמְַרּתִי, "זֶה אוּלַי טוֹב ּבִשְׁ
בִים ַרק עַל עַצְמְכֶם". חוֹשְׁ

ּלִי הָיוּ נְבוֹכִים מְאֹד. הַהוִֹרים שֶׁ

נַּעֲשֶׂה הַּכֹל  יו, שֶׁ בְנוּ עַד עַכְשָׁ ּתְִקוָה", אָמַר אַּבָא. "זֶה מָה שֶׁחָשַׁ "לֹא, 
לְמַעַן הַיְּלִָדים וְנִּשָׁאֵר, אֲבָל הַּמְצִיאוּת הַזּוֹ שֶׁאֲנַחְנוּ לֹא מַתְאִימִים גְָּרמָה 
יָכוֹל  יֶלֶד אֵינוֹ  וְעַל אַחַיִךְ.  לְָרעָה עָלַיִךְ  ּפִיעוּ  ַרּבוֹת, שֶׁהִשְׁ לִמְִריבוֹת  לָנוּ 
ּבֶָרגַע שֶׁאֲנַחְנוּ נִתְגֵָּרשׁ  לְהִתְּפַּתֵחַ ּבְמַצָּב שֶׁל מֶתַח וּמְִריבָה. אַּתְ ּתְִראִי שֶׁ
נִי, וַאֲפִּלוּ מַעֲִריכִים  אֲנַחְנוּ נִסְּתַּדֵר, ּכִי אֲנַחְנוּ לֹא שׂוֹנְאִים הָאֶחָד אֶת הַּשֵׁ

מְאֹד. אֲנַחְנוּ ּפָשׁוּט לֹא מִסְּתַּדְִרים".

ּלָנוּ עִם ּכָל הַיְּלִָדים. ֻרּבָם הֵגִיבוּ ּכָמוֹנִי,  יחָה הַזּוֹ שׂוֹחֲחוּ הַהוִֹרים שֶׁ אֶת הַּשִׂ
בַע ּבַת הֶחָמֵשׁ שֶׁאָמְָרה: "אֲבָל ּתְִקנוּ לִי מַמְּתִָקים?" וּבֶָרגַע  חוּץ מֵאֱלִישֶׁ
זֶּה  ּבְַרנוּ, אֲבָל הֵבַנּוּ שֶׁ ּכֵן, הִיא הָיְתָה מְֻרצָּה. אֲנַחְנוּ ּדֵי נִשְׁ שֶׁאָמְרוּ לָּה שֶׁ

זֶּה לֹא יִפְגַּע ּבָנוּ. ּלָנוּ וְִקוִּינוּ שֶׁ הָָרצוֹן שֶׁל הַהוִֹרים שֶׁ

כַר לוֹ ּדִיָרה אַחֶֶרת. נָה וָחֵצִי מֵאָז שֶׁאַּבָא עָזַב אֶת הַּבַיִת וְשָׂ עָבְָרה שָׁ

נִיָּה, אֲבָל אֵין סָפֵק  ּבָת שְׁ וּבְכָל שַׁ בוּעַ  ּפַעֲמַיִם ּבַּשָׁ ים אִּתוֹ  אֲנַחְנוּ נִפְגָּשִׁ
נּוּי הַזֶּה לֹא הָיָה ַקל ּבִכְלָל. הַּשִׁ שֶׁ

ּלָנוּ אֲִדיבִים  ין אֵין מְִריבוֹת וְאֵין מֶתַח, וְהַהוִֹרים שֶׁ ּמֵאָז הַגֵּרוּשִׁ זֶה נָכוֹן שֶׁ
ּתְפִים ּפְעֻּלָה וְלֹא ָרבִים אַף ּפַעַם. אוּלַי ָקשֶׁה לָכֶם לְהָבִין  זֶה לָזֶה וּמְשַׁ
נִפְלָאִים  ים  ּלִי הֵם אֲנָשִׁ וְאִמָא שֶׁ ּדַוְָקא מְבִינָה. אַּבָא  זֶה אֲבָל אֲנִי  אֶת 
ּמִסְּתַּדְִרים עִם ּכָל הָעוֹלָם, אֲבָל נִּשׂוּאִין זֶה מַּשֶׁהוּ אַחֵר, זֶה לֹא ַרק  שֶׁ
לְהִסְּתַּדֵר עִם מִישֶׁהוּ אֶּלָא לִהְיוֹת חֵלֶק מִּמֶנּוּ, וְאֶת זֶה הֵם לֹא הִצְלִיחוּ 

לַעֲשׂוֹת.

ּכָעֵת  הַזְּמַן מְַרּפֵא אֶת הַּפְצָעִים. זֶה נָכוֹן וְלֹא נָכוֹן. אֵין סָפֵק שֶׁ אוֹמְִרים שֶׁ
לְגַמְֵרי.  נְִרּפְאוּ  לוֹמַר שֶׁהַּפְצָעִים  ר  לִי מֵאָז, אֲבָל אִי אֶפְשָׁ כּוֹאֵב  ּפָחוֹת 
ּלִי לֹא הִצְלִיחוּ לְהִסְּתַּדֵר ּבֵינֵיהֶם, וְשֶׁאַּבָא לֹא  עֲַדיִן ּכוֹאֵב לִי שֶׁהַהוִֹרים שֶׁ

מִתְגוֵֹרר אִּתָנוּ ּבַּבַיִת.

ּבָעוֹלָם.  גָּרוּעַ  הֲכִי  ּלִי  שֶׁ שֶׁהַּמַצָּב  בְּתִי  חָשַׁ לָאַחֲרוֹנָה  שֶׁעַד  הָאֱמֶת, 
ּלָהֶם  יְּלִָדים וִילָדוֹת אֲחִֵרים חַיִּים עִם הַהוִֹרים שֶׁ הִתְמְַרמְַרּתִי עַל ּכָךְ שֶׁ

ּבְיַחַד, וַאֲנִי נֶאֱלֶצֶת לִנְדֹּד ּבֵין אַּבָא לְאִּמָא.

ּלָּה הָפַךְ לִי אֶת  ּתִי אֶת אֲבִיטַל, וְהַּסִּפוּר שֶׁ ים ּפָגַשְׁ אֲבָל לִפְנֵי ּכַּמָה חֲָדשִׁ
אַּבָא  אֵצֶל  ּבִּקְַרּתִי  שֶׁ ּבָתוֹת  הַּשַׁ ּבְאַחַת  ּתִי  ּפָגַשְׁ אֲבִיטַל  בָה. אֶת  הַּמַחְשָׁ

ּלִי.  שֶׁ

ּלִי הָיִיתִי  ּבָאתִי לְאַּבָא שֶׁ כוּנָה, וּבְכָל ּפַעַם שֶׁ הִיא מִתְגוֶֹרֶרת ּבְאוֹתָּה הַּשְׁ
ּפוֹגֶשֶׁת אוֹתָּה וּמְשׂוֹחַחַת אִּתָּה עַד שֶׁהִתְחַּבְַרנוּ.

יוֹם אֶחָד הִיא שָׁאֲלָה אוֹתִי, "ּתַגִּיִדי, אֵיפֹה אַּתְ גָָּרה?"
אָמְַרּתִי לָּה.

בוּעַיִם?" "אָז לָּמָה אַּתְ נִמְצֵאת כָּאן ַרק כָּל שְׁ
אֵצֶל  נִמְצֵאת  נִיָּה  שְׁ בָּת  שַׁ בְּכָל  וַאֲנִי  הִתְגְָּרשׁוּ  לִּי  שֶׁ הַהוִֹרים  "כִּי 

לִּי". אַבָּא שֶׁ
"אֵיזֶה כֵּיף לָךְ!" הִיא אָמְָרה.

מֵחָה לִהְיוֹת כָּמוֹךְ, לָגוּר  אַלְּתִי, "הָיִיתִי שְׂ ְ כֵּיף בָּזֶה?" שָׁ מָה כָּל כָּך
נֵי בָּּתִים". לִּי, וְלֹא לִנְדֹּד בֵּין שְׁ בַּבַּיִת עִם הַהוִֹרים שֶׁ
ּלִי?" אָמְָרה אֲבִיטַל. אֲנִי גָָּרה עִם הַהוִֹרים שֶׁ "מִנַּיִן לָךְ שֶׁ

נִמְצֵאת ּכָאן ַרק ּכָל   לָּמָה אַּתְ 
בוּעַיִם?" שְׁ

ּבְכָל  וַאֲנִי  הִתְגְָּרשׁוּ  ּלִי  שֶׁ הַהוִֹרים  "ּכִי 
ּלִי". נִיָּה נִמְצֵאת אֵצֶל אַּבָא שֶׁ ּבָת שְׁ שַׁ

"אֵיזֶה ּכֵיף לָךְ!" הִיא אָמְָרה.

מָה ּכָל ּכָךְ ּכֵיף ּבָזֶה?" שָׁאַלְּתִי, "הָיִיתִי 
בַּבַּיִת  לָגוּר  כָּמוֹךְ,  לִהְיוֹת  מֵחָה  שְׂ
בֵּין  לִנְדֹּד  וְלֹא  לִּי,  שֶׁ הַהוִֹרים  עִם 

נֵי בָּּתִים". שְׁ



"אָז אֵיפֹה אַּתְ גָָּרה?"
ים". ּלִי גְּרוּׁשִ ּלִי", אָמְָרה אֲבִיטַל. "גַּם הַהוִֹרים שֶׁ "עִם אִּמָא שֶׁ

ּלָךְ?" "אָה", אָמְַרּתִי, "וּמָתַי אַּתְ מְבַּקֶֶרת אֶת אַּבָא שֶׁ
אֲנִי לֹא מְבַּקֶֶרת אוֹתוֹ". "זֶהוּ, שֶׁ

"מָה ּפֵרוּשׁ לֹא מְבַּקֶֶרת? אָז אֵיךְ אַּתְ נִפְגֶּשֶׁת אִּתוֹ?"
אֲנִי לֹא נִפְגֶּשֶׁת אִּתוֹ. לֹא  אֲבִיטַל שָׁתְָקה ְקצָת וְאָז עָנְתָה, "הָאֱמֶת הִיא שֶׁ

ּלִי נִפְְרדוּ". ּלִי מֵאָז שֶׁהַהוִֹרים שֶׁ ָראִיתִי אֶת אַּבָא שֶׁ
"לָּמָה?" שָׁאַלְּתִי. "לָּמָה אַּתְ לֹא רוֹצָה לִפְגֹּשׁ אוֹתוֹ?"

ּלִי.  ּלִי לְאִּמָא שֶׁ "זֶה לֹא ּתָלוּי ּבִי", אָמְָרה אֲבִיטַל, "זֶה מַּשֶׁהוּ ּבֵין אַּבָא שֶׁ
הֵם לֹא מִסְּתַּדְִרים ּבֵינֵיהֶם".

הָיוּ  אִם  לֹא.  ּלִי  שֶׁ הַהוִֹרים  "גַּם  אָמְַרּתִי,  מִסְּתַּדְִרים",  ּלֹא  שֶׁ "ּבֶטַח 
ים". מִסְּתַּדְִרים לֹא הָיוּ מִתְגְָּרׁשִ

לִּי  ר אֲלֵיכֶם, וְהַהוִֹרים שֶׁ ְ כַּנְִּראֶה הִסְּתַדְּרוּ בְֶּקשֶׁ לָּך "אֲבָל הַהוִֹרים שֶׁ
- גַּם זֶה לֹא".

ְ וְאַּתְ לֹא  לָּך אַּתְ רוֹצָה לִפְגֹּשׁ אֶת אַבָּא שֶׁ "ֶרגַע, אַּתְ רוֹצָה לוֹמַר שֶׁ
יְכוֹלָה כִּי הֵם לֹא מִסְּתַדְִּרים?"

"מַּשֶׁהוּ ּכָזֶה", הִיא אָמְָרה וְהִתְחִילָה לִבְּכוֹת.

יֵּשׁ ּדָבָר ּכָזֶה,  לֹא יַָדעְּתִי מָה לוֹמַר לָּה. מֵעוֹלָם לֹא הֶעֱלֵתִי עַל ּדַעְּתִי שֶׁ
לֹא  שֶׁהֵם  ּבִגְלַל  ּלוֹ  שֶׁ אִּמָא  אֶת  אוֹ  אַּבָא  אֶת  לִפְגֹּשׁ  יָכוֹל  לֹא  יֶּלֶד  שֶׁ

מִסְּתַּדְִרים.

ר לַעֲשׂוֹת. ּלִי וְאֶשְׁאַל מָה אֶפְשָׁ אָמְַרּתִי לָּה שֶׁאֶתְיַעֵץ עִם אִּמָא שֶׁ

וּבֶאֱמֶת שׂוֹחַחְּתִי עִם אַּבָא וְעִם אִּמָא וְהֵם הִצִּיעוּ שֶׁאֲבִיטַל ּתִכְּתֹב מִכְּתָב 
ּלָהֶם, ּכִי הִיא  ּלֹא יְעְָרבוּ אוֹתָּה ּבָעִנְיָנִים שֶׁ ּלָּה, וּבוֹ ּתְבַּקֵשׁ שֶׁ לַהוִֹרים שֶׁ
לֹא רוֹצָה לְהַפְסִיד אַף אֶחָד מֵהֶם. עוֹד אָמְרוּ, שֶׁאִם הַּמִכְּתָב הַזֶּה לֹא 

ּלָּה אוֹ לַּמְנַהֶלֶת ּבְבֵית הַּסֵפֶר,  יג אֶת מַּטְָרתוֹ, ּתִפְנֶה אֲבִיטַל לַּמוָֹרה שֶׁ יַּשִׂ
ְרּתִי לַאֲבִיטַל וְאָמְַרּתִי לָּה מָה לַעֲשׂוֹת. יִּפְעֲלוּ ּבָעִנְיָן. הִתְַקּשַׁ שֶׁ

טוֹבָה.  הָיְתָה  ּלָךְ  שֶׁ "הָעֵצָה  וְאָמְָרה,  אֵלַי  ָרה  הִתְַקּשְׁ הִיא  בוּעַ  שָׁ אַחֲֵרי 
ּלִי".  שֶׁ אַּבָא  אֶת  גַּם  לִפְגֹּשׁ  שֶׁאוּכַל  ּפוֹעֶלֶת  הַּסֵפֶר  ּבֵית  ל  שֶׁ הַּמְנַהֶלֶת 

הַּדְבִָרים מִתְַקּדְמִים.  ָרה לִי שֶׁ בוּעַ לְאַחַר מִּכֵן ּבִּשְׂ שָׁ

ּבָת ּכְֵדי לִפְגֹּשׁ אוֹתָּה, אֲבָל הִיא לֹא הָיְתָה. לֹא הֵבַנְּתִי מַדּוּעַ  חִּכִיתִי לְשַׁ
ָרה אֵלַי  ּבְיוֹם ִראשׁוֹן הִיא הִתְַקּשְׁ וַעֲצוּבָה. אֲבָל  ּבוְֹדָדה  ְקצָת  ּתִי  וְהְִרגַּשְׁ
ּבָת, אֲבָל  ּלֹא אֶהְיֶה ּבְשַׁ ּלֹא הוַֹדעְּתִי לָךְ שֶׁ ּבְשִׂמְחָה, "אֲנִי רוֹצָה לְהִתְנַצֵּל שֶׁ
ּבָת אֵצֶל  ּכָל הַּשַׁ הָיְתָה  ּתִשְׂמְחִי לַָדעַת מַדּוּעַ". הִיא סִּפְָרה שֶׁ ּבֶטַח  אַּתְ 

ּלָּה וְכָל הַדּוִֹדים וְהַדּוֹדוֹת מִצַּד אַּבָא. ּלָּה וְנִפְגְּשָׁה עִם סַבְּתָא שֶׁ אַּבָא שֶׁ

שָׁאַלְּתִי אוֹתָּה אֵיךְ זֶה ָקָרה.

ַרק  אֲבָל  לָךְ,  אֲסַּפֵר  נִּּפָגֵשׁ  שֶׁ הַּבָאָה  "ּבַּפַעַם  אָמְָרה,  אָרֹךְ",  סִּפוּר  "זֶה 
הַּכֹל ּבִזְכוּתֵךְ". ּתְֵדעִי שֶׁ

יחָה וּפִתְאוֹם הֵבַנְּתִי ּכַּמָה מַצָּבִי טוֹב. אָמְנָם הָיִיתִי מַעֲִדיפָה  סִיַּמְנוּ אֶת הַּשִׂ
ּלִי לֹא יִתְגְָּרשׁוּ, אֲבָל ּכָעֵת הֵם לֹא ָרבִים וַאֲנִי לֹא מַפְסִיָדה  שֶׁהַהוִֹרים שֶׁ
הְַרּבֵה  ּבְמַצָּב  נִּמְצָאִים  יְלִָדים שֶׁ יֵּשׁ  אֲנִי מְבִינָה שֶׁ ּכַיּוֹם  אַף אֶחָד מֵהֶם. 
ּלִי: זֶה לֹא חַיָּב  ּדֶֶרךְ הַּסִּפוּר שֶׁ ּלִי, וַאֲנִי רוֹצָה לוֹמַר לָהֶם  יוֹתֵר גָּרוּעַ מִּשֶׁ
יְּסַיֵּעַ לָכֶם, ּכִי  ּלָכֶם שֶׁ לִהְיוֹת ּכָכָה. ּתִפְנוּ לְמִישֶׁהוּ מְבֻגָּר ּבְבֵית הַּסֵפֶר שֶׁ

ר גַּם עִם אַּבָא וְגַם עִם אִּמָא. יֶלֶד צִָריךְ לִהְיוֹת ּבְֶקשֶׁ

יֵּשׁ הְַרּבֵה  יִּתְגַּּבְרוּ עַל הַּכְאֵב וְיְֵדעוּ שֶׁ אֲנִי רוֹצָה לְחַזֵּק אוֹתָם וְלוֹמַר לָהֶם שֶׁ
יךְ  ִרים וּלְהַמְשִׁ ּמוֹצְאִים אֶת הַּדֶֶרךְ לִהְיוֹת שְׂמֵחִים וּמְאֻּשָׁ יְלִָדים ּכְמוֹתָם, שֶׁ

ּלָהֶם גַּם אַחֲֵרי שֶׁאֵּלֶה הִתְגְָּרשׁוּ. אֶת הַּקֶשֶׁר עִם הַהוִֹרים שֶׁ

ּלָהֶם  שֶׁ שֶׁהַהוִֹרים  הַיְּלִָדים  לְכָל  הַזֶּה  הַּסִּפוּר  אֶת  לְהְַקּדִישׁ  רוֹצָה  אֲנִי 
גַּם  לֹא ּכָל ּכָךְ מִסְּתַּדְִרים ּבֵינֵיהֶם, אוֹ שֶׁהִתְגְָּרשׁוּ. ּתִהְיוּ חֲזִָקים וְתְֵדעוּ שֶׁ
נִי, אֶתְכֶם הֵם ּתָמִיד  ּלָכֶם לֹא מִסְּתַּדְִרים הָאֶחָד עִם הַּשֵׁ אִם הַהוִֹרים שֶׁ

ּכְחוּ אֶת זֶה אֲפִּלוּ לְֶרגַע.  אוֹהֲבִים. אַל ּתִשְׁ

ּכַנְִּראֶה  ּלָךְ  שֶׁ הַהוִֹרים  "אֲבָל   
אֲלֵיכֶם,  ּבְֶקשֶׁר  הִסְּתַּדְרוּ 

ּלִי - גַּם זֶה לֹא". וְהַהוִֹרים שֶׁ

אַּתְ רוֹצָה  "ֶרגַע, אַּתְ רוֹצָה לוֹמַר שֶׁ
לֹא  וְאַּתְ   ְ לָּך שֶׁ אַבָּא  אֶת  לִפְגֹּשׁ 

יְכוֹלָה כִּי הֵם לֹא מִסְּתַדְִּרים?"
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