יוצאת
לאור
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ר .יגר

מה קורה כשביום בהיר ומואר אחד את מקבלת בקשה-הוראה:
להעביר את האור שלך הלאה? • תנו חיבור אפשרי בין ייחורים,
חבק מצופה זהב ,ארוחת בוקר טעימה ובריאה וספר טוב • זה
מה שקרה כשיצאנו במבצע להפיץ את האור הלאה והלאה...
והלאה • כי את הסוף של הכתבה הזו אתן אמורות ליזום!

זוכרות

את הקריקטורה החביבה של מעגל
החיוך המתגלגל ,שנכחה בצורה מרשימה בשיעורי החברה
למיניהם? לפעמים הצטרפה אליה גם ההקראה הקלאסית
על רותי שחייכה אל השכנה ,שקיבלה חשק להחמיא
לקשישה ,שבזכות זה היה לה מצב רוח לענות יפה לזו
שלצידה ,ש ....הדמויות התחלפו מפעם לפעם ,שינו גיל
ומצב ,אבל הרעיון נשאר אחד ונצחי – לאור ,לחיוך ,למילה
הטובה שאנחנו מעניקים ,יש כח עצום ,הרבה יותר משאנחנו
נוטים להעריך .ואת הדי וגלי הנתינה האחת שלנו – קשה
ואולי גם בלתי אפשרי ,לשער ולתאר.
חנוכה הוא חג האורות .נר לאחד – נר למאה .החלטנו לקחת
את הקריקטורה ההיא ולהפיח בה חיים .לבצע אותה בשטח,
בזמן אמת .הנה אנחנו כאן כדי להעביר את האור מאחת
לשניה ומהשניה לשלישית עד אינסוף .מוזמנות להצטרף
אלינו בחגיגה המרגשת הזו וכמובן ,להמשיך את השרשרת
הזו בנתינה שאין לה סוף.
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הנני מעניקה בזאת
תחילה פנינו אל גב' רחל רבינוביץ ,מדריכת טיולים,
מנהלת "בשביל ארצי" ,סביבה טבע וקיימות.
רחל ,היית רוצה להעביר משהו קטן אך מחמם את
הלב למכרה? להוסיף כמה מילים טובות ומפרגנות?"
גב' רבינוביץ תפסה את הרעיון בשתי ידיים" :בוודאי.
אני בוחרת באמנית מיכל רוזנר .מיכל היא אחת הנשים הכי
מפרגנות שזכיתי להכיר – כל כולה נתינה ,נתינה אמיתית לכל
האמניות שלה ללא תמורה .הלוואי שנזכה תמיד להיות מהנותנים ויישר כח
גדול שבחרתם נושא כל כך חשוב ומשמעותי בדורנו! אני בוחרת להעניק
למיכל ייחורים מגינתי .ייחורים הינם חלקי עלה ,ענף ,שורש או ניצן שהופרדו
מצמח למטרת ריבוי .לייחור שהופרד ישנה היכולת להשתרש ,להצמיח
גבעול ועלים ולבסוף להתפתח לצמח עצמאי בעל תכונות זהות לצמח האם.
"במסגרת העבודה שלי אני מוסרת הרצאות וסדנאות בנושא צמחים
והכנת ייחורים  -כאשר כל אשה יוצאת מסדנה כזו עם כמה ייחורים .מאות
גננות ומורות ,מצמיחות בגינתן ייחורים וזרעים שהענקתי להן וכשמדי פעם
אני מגיעה לבקר אצל חלקן ,אני ממש מתרגשת לראות איך הצמחים
מצליחים ,לפעמים אפילו יותר מבגינה שלי.
"מדהים לראות איך גם בתחום הצומח קיימת אותה משוואה של 'נר
לאחד נר למאה' .אני מצמיחה בגינתי הנחמדת צמח אחד ,עמלה להשקות
ולהעצים אותו והנה ,יום אחד הוא נותן משלו הלאה וגינות שלמות צומחות
מכוחו .אני שולחת למיכל ייחור אחד כזה ומברכת אותה מקרב לב שתמשיך
לצמוח ולהפריח אחרות כפי שהיא עושה היום".

גב' מיכל רוזנר ,רכזת
פרויקטים ,עמותת "יוצרים
סביבה" ,מעצבת מוצר ואמנית
בקו אקולוגי ,מתרגשת עד מאוד
מהמחווה וממשיכה אותה
הלאה בחוט של חן וחסד:
"אני בוחרת לפרגן הלאה
לגב' טלי ברוינר ,אמנית
מקסימה ואשה מיוחדת
ומוכשרת ,שתמיד נכונה
לקדם פרויקטים מותאמים
ומדויקים מבחינה רוחנית .אני
מקדישה לה חבק ליין מעוצב
אישי מצופה זהב טהור (עיצוב
שלי ושל השותפה חני גינצבורג).
"בכנס האמניות שטלי
השתתפה בו ,היא ביררה
אצלי כמה עולה מתנה כזו,
כדי לתת מתנות לבנות הנשואות
שלה .אז הנה ממני אישי אליך,
טלי היקרה ,ותמשיכי להפיץ
הלאה נתינה ומקצועיות והכל
תוך כדי איכפתיות על שמירת
ערכים ראויה!"

אז מה בעצם היה לנו כאן
לכל מבצע יש סוף .לכל מבצע? מסתבר שלמבצע שלנו פשוט
אין .זהו מבצע מתגלגל שממשיך את דרכו הלאה ,הלאה מכאן.
היום הוא בנתניה ,מחר תמצאו אותו בברוקלין .אין לו תחילה,
אמצע וסוף .ואם בסופו של מבצע מתיישבים להפקת לקחים
ולהסקת מסקנות ,במבצע שלנו יהיה זה מושב ביניים ,הפסקה
קלה להתרעננות ולבדוק מה בעצם היה לנו פה.
פנינו אל הנשים שהכרנו זה עתה ובפינו בקשה-שאלה:
אילו מחשבות עורר בך ה'משחק' שלנו? אילו תובנות את לוקחת
מכאן? אם היית יכולה לשכלל את המשחק ולהקיף את כל האמהות
היהודיות על פני תבל ,מה היית מעבירה להן?
גב' רחל רבינוביץ" :בנוסף למה שאמרתי בתחילה ,על מתנת
הצמחים שמשקפת נכונה את יחסי ה'זה נהנה וזה לא חסר' ,הייתי
מוסיפה שרוב האנשים שיחלפו ליד ערימת זרעים – של פרחים,
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ירקות ,עצים  -לא משנה של מה ,לא ישימו לב לפוטנציאל הטמון
בהם ופשוט יזרקו אותם לפח .בעיני יש כאן תובנה עצומה :הדברים
הכי עוצמתיים ,עם הפוטנציאל הכי גדול ,עלולים להיות מוחמצים
ולהזרק לפח הזבל של החיים .כדי להצליח ,לא צריך פרויקטים
גרנדיוזיים מרשרשים .חפשו את הזרעים הקטנים בדרך .שם
טמונים אוצרות בלתי נדלים .המשיכו עם הזרע הקטן והשקיעו
בו בהתמדה ובכח הרצון ,בדיוק כמו בטיפול בזרע הדורש רק רצון
והתמדה וכמעט תמיד מצליח.
"ועוד דבר :כמה זרעים שהצמח יתן  -זה לא יפגע בצמח האם.
זו תובנה מאוד גדולה לדעתי ,כי הרבה פעמים אנשים פוחדים
שכאשר יתנו – זה יבוא על חשבונם והאמת היא ,שבדיוק להיפך.
ככל שאתה נותן יותר ,יש לך יותר :אתה גדול יותר ,אתה מאושר,
אתה נהנה ומסופק!

גב' טלי ברוינר ,אמנית ומאמנת בריאות ,מקבלת
בהתרגשות את המחווה היפה וכשהיא נדרשת
להחליט למי להעניק הלאה מתת קטן אבל משמח
עד לעומק ,היא מוצאת את עצמה בהתלבטות לא
פשוטה" :אינני יודעת למי מכל הנשים הנפלאות
בעולם להקדיש מילה אישית .כל אחת מיוחדת
בתחומה ,מלמדת אותי תובנות נפלאות והייתי
מצרפת לה מתנה ...אבל אם את ממש רוצה
שאבחר מישהי אחת ,אז הייתי בוחרת הפעם
להודות מכל הלב לחברתי יפי קלופמן .חברה
ש'מצאתי' במשך השנים והחברות בינינו נהייתה
עמוקה ותומכת .חברה שנעים לי ללבן אתה דברים,
לשמוע ממנה תוכחה אוהבת כשצריך ,לעזור
או לקבל עזרה בצורה הטבעית והחכמה ביותר,
להתעלות רוחנית בצמתים החשובים של מעגל
השנה ...לי  -היא קצת כמו אחות בכורה שאין לי
(כי אני בעצמי ,בכורה )...ולה  -אני קצת כמו אחות
(כי היא בת יחידה .)...יפי יקרה ,ה' יברך אותך בכל
משלח ידייך ,שיהיה לך ולהוריך נחת
מכל המשפחה היפה שהקמת
ותמשיכי להתחזק ולהיות
תמיד מן הנותנים! ומתנה?
אולי אשלח לך ארוחת בוקר
טעימה ובריאה?"

"ולגבי כל האמהות היהודיות בתבל -אני חושבת שכל אמא
למשפחה ברוכה שמגדלת את הילדים מתוך שמחה ,היא הכי
מדהימה בעולם! הלוואי ואמהות היו מעריכות את עצמן כמו
שהרבה נשות עסקים מעריכות את עצמן  -כי הן שוות הרבה
הרבה יותר! הנתינה שלהן היא אין סופית ממש".
גב' מיכל רוזנר" :הכרת טובה וחשיבה חיובית הן הדברים
שהכי חסרים בדור שלנו .כשביקשת לתת מתנה ,זה פתאום עורר
אותי להכיר טובה! יש תחושה מסביב ,בכל מיני מעגלים (אפילו
במקומות הכי 'משלנו' )...שהכל מובן מאליו ופשוט מגיע לי הכל...
ובפוקוס של חשיבה חיובית כמו שמודגש בכתבה ,כשנשאלתי
למי אני רוצה להעניק תודה ,חשבתי על כך שהכי חשוב זה דבר
ראשון לעצור ,לחשוב למי את רוצה להעניק תודה? מי עשתה
לך טוב בזמן האחרון וחשוב לך להעריך את זה? מאז אני חושבת
כל יום על מישהי אחת שאני רוצה לומר לה תודה ויש כל כך

גב' יפי קלופמן ,מ'קלופמן ביטוחים' ,מתגלית כמרואיינת
שאינה קלה להשגה ,אבל כשהיא מושגת סופסוף מתברר
ש ...איך אומרים? היה שווה לחכות.
"כמה מילים טובות הייתי באמת מחזירה לטלי ,אבל נרוץ עם
זה ונעביר כמה מילים טובות לחיה רבקי יוסקוביץ ,חברה מתוקה
וחכמה שפגשתי עם השנים בפעילות התנדבותית משותפת
שלנו .חיה רבקי ,אשה מלאת רגש ושמחת חיים .הרבה צריכים
ללמוד ממנה מה זה לקבל מה שהקדוש ברוך הוא נותן
לך (ומה שלא) באהבה ,בשמחה ותמיד ברגש של
קירבת השם .שתינו מנהלות עסקים ואני לומדת
ממנה תובנות חשובות וחכמות לניהול עסק
מקצועי ,עם יחס אישי ומכבד
לכל עובדת .חיה רבקי ,קבלי את איחולי,
שימלא ד' כל משאלות ליבך לטובה .ומתנה? אולי
אשלח לך ספר מעניין"...

גב' חיה רבקי יוסקוביץ ,מאורגנזה פלוס ,ייבוא ושיווק אביזרי
דקורציה לאירועים ועיצובי שולחנות ,מתרגשת לא מעט" :אילו
מילים יפות! תודה .זה מאוד מחמם את הלב .שה' יתן לנו להיות
שליחים טובים ולעשות רצונו בלב שמח".

הרבה! זה כמובן מוביל אותנו בעיקר לומר תודה ולהכיר טובה על
כל נשימה ונשימה בעולם המופלא שלנו .הלוואי ונתמיד בזה".
גב' טלי ברוינר" :ראשית ,זו לא בעיה להכיר טובה ולהודות
למישהו קרוב .לכל אחד בעולם הנורמטיבי יש מישהו
קרוב ללב .מישהו שהיחסים הם הדדיים .את
נותנת ומקבלת יחס זהה כתמורה .רק הבודדים,
המתבודדים ,שהחיים הרעו להם יוצאים מן
הכלל לצערנו.
"בנוסף ,נפש קרובה זו זכות .לפעמים
לא קל למצוא אותה וחשוב עוד יותר
לדעת לתחזק את הקשר.
"חיוני להבין ,שמכל חברה יש לך
רווח אחר .מאחת  -את החיוך והצחוק,

כ"א בכסלו תשע"ט | קראט

105

נתינה עד אין גבול
סופר על איש חסיד מופלא בדור שלפנינו ,ר'
העניך שווערגאלד מוורשה ,מוותיקי חסידי ביאלה
ומעזריטש ,שכל ימיו השתדל בטובתן של ישראל
וכל מכריו ידעו בפשיטות כי הוא הכתובת לעתות
בצרה .כאשר הניח איש את "צרורו" ("זיין פעקל")
על "עגלתו" של ר' העניך ,ידע בבירור שיגיע אל
מחוז חפצו דהיינו ,שהבעיה שלו תטופל באופן
היעיל ביותר .הדברים הגיעו עד כדי כך ,שכאשר
הגיע אי מי אל האדמו"ר רבי שלמה ממעזריטש-
ביאלה (שהתגורר מימות מלחמת העולם הראשונה
בוורשה) ושטח בפניו את צרתו ,שאלו הצדיק" :ואצל
העניך כבר היית?"
ויהי בערוב ימיו ,עלה החסיד לארצנו הקדושה,
השתקע בעיר תל אביב וגם פה לא חדל מאומנותו
והיו ידיו מלאות עבודה תמיד  -לעזור ליהודים .אף
כשקרבה שעתו האחרונה והוא מוטל על ערש דווי
חדל אונים ,כל עוד שהנשמה בקצה אפו שמעוהו
אנשי בריתו מלחש לעברם בשארית חיותו :זכרו נא
לתמוך בפלוני הזקוק לעזרה ולסדר לפלוני מקור
מחיה ופרנסה; אל תשכחו לטפל ב ...וב ...כי נצרכים
המה .מה עם פלוני? כבר מצא דירה למגורים? והיו
שפתיו רוחשות כהנה וכהנה ענינים שנהג לטפל
בהם ונותרו באמצע העשיה ,עד שאפסה נשימתו
ופרחה נשמתו ותעל השמימה.
("מסוד שיח חסידים" ,הרב אהרון סורסקי)

השחרור ,ההרפיה .מהשניה  -את עומק המחשבה ,עזרה בליבון סוגיות
אישיות .מאחרת  -את הפרקטיקה ,העצות לחיים ,התובנות ,הראש
הבריא .החכמה היא לדעת למי להרים טלפון כדי לקבל את המענה לו
את זקוקה באותו רגע.
"וחשוב מאוד :במהלך השוטף של החיים ,קשה למצוא זמן איכות
לטפח קשרי חברה .אבל אם לא נעשה את זה בצעירותנו ,נמצא את
עצמנו בודדים בצריח לעת ערב ...ואם כבר מדברים על יחסי חברה
קרובים :הטלפון גנב לנו את הפגישות המשפחתיות על כוס קפה ועוגה
במטבח ...וחבל!
"בנוגע לשאלה על החלת ה'משחק' על אמהות יהודיות מרחבי העולם:
הייתי מנסה להחיל את המשחק הזה כמו שרשרת ארוכה ומוזהבת
ככל הניתן .הייתי שוזרת כמה מרוקאיות עם ליטאיות ,אמריקאיות עם
אתיופיות ומעמידה מול כל נשות ישראל מראה :כולנו באותה סירה של
צורך בנתינה ,של צורך בעידוד ,בקירבה ,בעזרה ,בהוקרה! הבה נשקיע
בריבוי האהבה והקבלה בעולם .בואנה ניקח קבלה קטנה של נתינת חינם
בכל בוקר לפחות לחברה או בת דודה או סבתא אחת! נתינה של  3דקות!
נתינה של מחמאה ופרגון ,של אמירת שלום או סתם התעניינות ומילת
עידוד קטנה .ככה נפתח את היום ב 3-דקות ראשונות .מה דעתכן?"
גב' יפי קלופמן" :חברות זה לא סתם משחק ודיבורים באוויר .חברות
היא מלמדת ,מחכימה ,תורמת לשיפור האישיות שלך .חברה טובה שמה
לך מראה ,שלפעמים גם פחות נקיה ובהירה ,אבל גם מלאה נקודות של
חן .אם תשכילי להבין מהי חברות ,תמצאי את עצמך טפח מעל!"
גב' חיה רבקי יוסקוביץ" :משפט שאני תמיד אומרת למי שאני מרגישה
שזה שייך :שאת חיה בעולם הזה פעם אחת וזהו! יום שהיה ,לא יחזור!
תחשבי על כך ,תנסי להוציא את עצמך מהשיקולים העצמאיים שלך ,כי
אנחנו חיים פה עם מטרה אחד  -לעשות נחת רוח לרבש"ע.
"בהמשך לדבריה של יפי  -למדתי מאשה מאוד חשובה ,הרבנית
מייזליש תליט"א מבת ים  -אשה מיוחדת במינה עם המון כח רצון ,המון
שמחה והמון סיעתא דשמיא ,ששמחה היא בחירה וצריך לקבל הכל
באהבה בצורה אמיתית ,זה מה שה' רוצה מאתנו".

אורות
תודה שהייתן כאן אתנו היום .את קצה השרשרת ,זה שהיה בידיים
שלנו ,אנחנו זורקות הישר אליכן .למי הייתן רוצות להעביר שי קטן
שהוא הרבה יותר מסך השקלים שמסכמים אותו? שהסמליות שבו
זועקת :זכרתי אותך ,אני מעריכה את מה שאת עושה ורוצה להביע
את זה בצורה עדינה ,שקטה ונוגעת ללב? חנוכה ,הרי אמרנו,
הוא חג האורות ואת האורות שהדלקנו בלב ,שום רוח
•
סוערת לא תוכל לכבות.
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