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תפילת האח
)סתיו תשע"ט 2018(

יְהִי ָרצוֹן מִלְּפָנֶיךָ רוֹפֵא חוֹלִים

ׁשֶאֶהְיֶה ׁשוּתָף נֶאֱמַן בְּרִפּוּי הַמְֻּטפָּלִים

ׁשֶלֹּא אֶפְגַּע וְלֹא אֶפָּגַע

ׁשֶאֵַדע לְהַרְגִּיעַ וּלְהֵרָגַע

ׁשֶתִּתֵּן בִּי תְּבוּנָה וְעֵרָנוּת

הֲבָנָה וְסַבְלָנוּת

אֱמוּנָה וּמִקְצוֹעָנוּת

עֲשֵׂה הַּטוֹב בְּעֵינֶיךָ לְהָקֵל סִבְלָם ׁשֶל הַחוֹלִים

וְסֵבֶל בְּנֵי הַמִּׁשְפָּחָה

וְהַׁשְפַּע עַל כֻּלָּם בְִּריאוּת וְשִׂמְחָה

וִיהִי ָרצוֹן ׁשֶנִּזְכֶּה בְּטוּבְךָ לַחֲזוֹת

רוֹפֵא כֹּל בָּשָׂר 

וּמַפְלִיא לַעֲשׂוֹת

הסיעוד הקליני המתקדם ובכלל עבודת צוות רפואי עם חולים מורכבים 
טומנת בחובה חשש גדול. 

הטיפול במטופל הנתמך במערכות תומכות חיים מוביל את המטפל לחשוש 
שכל התערבות טיפולית עלולה חלילה לדרדר את מצב המטופל 

ואולי אף לסכן את חייו. דרכי ההתמודדות עם חשש זה מגוונות ומשתנות. 
ככל שהניסיון המקצועי רב גם הביטחון העצמי גדל ועדיין החשש קיים. 

לי אישית מועילה לעיתים פניה לבורא עולם בבקשת הכוונה והשגחה 
תוך אמונה שמתוך שניתנה רשות לרופא לרפא- מחוייב הוא לעשות את תפקידו 

במירב המקצועיות ושיקול הדעת ובכך להיות שותף בהצלת חיים.

א. תפילת האח

תודה לבורא עולם!
החלטתי לערוך ולקבץ חוברת זו כדי להאיר בפני אנשים צד משמעותי 

אנושי ועוצמתי המהווה חלק מחייהם המקצועיים של הצוותים הרפואיים 
בכלל והאחיות והאחים בפרט. 

הצוותים שעבודתם היומיומית מלאה בדילמות מוסריות ואנושיות 
מורכבות יחד עם לחצים ועומס פיזי ורגשי עצום.

אומנם הרשומות והרשמים הם אישיים שלי אך לדעתי מבטאים 
בחלקם גם את רגשות וחוויות אחי למקצוע. 

יש חלק מהרשומות יותר כללי כמו החלק על הקורונה. 
ויש חלק יותר אישי אמוני. בעיני שני ההיבטים מעורבים 

כדברי חכמינו ששכינה ניצבת למראשותיו של החולה. 
תודה מיוחדת לעורף הרגשי והאישי שלי בדמות הורי ומשפחתי 

ובייחוד רעייתי יפה.
תודה לבית המדרש הר ברכה בו למדתי ועדיין דולה מבארו, 

בראשות הרב אליעזר מלמד שלימד אותנו מה היא תורת ארץ ישראל 
שאין בה סתירה בין שמיים וארץ, שמאירה את כל פינות החיים 

והערכים הרוחניים המתגלים בפרטי המציאות ביחסי אנוש, 
בלימוד, במשפחה, במדע ובפרנסה.

ואחרונים חביבים תודה לבית חולים בילינסון ולצוותי הסיעוד והרפואה 
במחלקות השונות ובייחוד בכירורגית ב ובטיפול נמרץ כללי.  
אני תפילה שהחמלה והמקצועיות יהוו את הנדבכים המרכזיים 

עליהם תושתת עבודתנו וממילא גם תדמיתנו הציבורית 
כצוות רפואי בבתי החולים.

 ~ אשמח לתגובות הערות והארות ומי שמעוניין לקבל את הקובץ המקוון 

nachon.libi@gmail.com ניתן לפנות למייל ׀

מעין הקדמהמעין הקדמה
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יד אחות
)קיץ תשע"ח 2018(

יַד אָחוֹת מָׁשְתָה אוֹתִי מִבּוֹר

יַד אָחוֹת הוֹׁשִיטָה לְגוּפִי וּלְנָפְׁשִי מָזוֹר

יָד אָחוֹת זָהֲָרה אֵלַי בְּחֹם וָאוֹר

יַד אָחוֹת הֵמֵסָּה מֵעָלַי כָּל כְּפוֹר

יַד אָחוֹת עֲִדינָה וּבוֹטַחַת

יָד אָחוֹת חוֹבֶׁשֶת וְרוֹקַחַת

כְּׁשֶאֲנִי ׁשָבוּי בְּחֹלִי וּכְאֵב    

          אֵין כְּמוֹ יָד אֲחוֹת...

         אוֹ ׁשֶמָּא זֶהוּ לֵב?

דמנציה 
)לזכרו של מ.י. קיץ תשס"ט 2009(

ֹ אֵין דִּכָּאוֹן כְּדִכְאוֹנו

ֹ ְּלוֹנו ָּלוֹן כְּחִד אֵין חִד

ֹ אֵין יֵאוּׁש כְּיֵאוּׁשו

ֹ אֵין חֲׁשָׁש כַּחֲׁשָׁשו

ֹ ׁשוּב בּוֹגֵד בּוֹ רֹאׁשו

סְפִָרים זָכַר הוּא בְּעַל פֶּה

נִתּוּחִים לַעֲשָׂרוֹת בִּצֵּעַ כֹּה יָפֶה

קַר רוּחַ וְהִגָּיוֹן עָבַד כְּרוֹפֵא

וְעַתָּה לִבּוֹ בּוֹ קוֹפֵא

ׁשוּב ׁשָכַח לְרֶגַע הֵיכָן הוּא וְנִׁשְפַּךְ לוֹ הַקָּפֶה

הוּא יוֹׁשֵב וְדִמְעוֹתָיו נוֹׁשְרוֹת

וְהַפַּחַד בּוֹ אוֹחֵז כִּבְקוֹׁשְרוֹת
ְ בְּדִבּוּר כְּבָר אֵין הוּא מַאֲִריך

ְ מִתְרַכֵּז בַּאֲכִילַת כִָּריך
ְ אַךְ נְִרעָד כֻּלּוֹ- ׁשוּב אֵינוֹ יָכוֹל לִזְכֹּר מָה הַתַּאֲִריך

ְ אֵיךְ נֹאמַר לוֹ ׁשֶעַל אַף פְּתִיל חַיָּיו הַדּוֹעֵך
ְ יָכוֹל הוּא גַּם לַהֵרָגֵעַ וּלְחַיֵּך

ׁשְנֵי יְלִָדים ֻמצְלָחִים

וְחַיִּים כֹּה אֲֻרכִּים וּמְפָרְכִים

ַּאי גַּם זִכְרוֹנוֹת ׁשֶל אַהֲבָה וּבְוַד

וְגַם תְּקוּפוֹת עָבָר מְלֵאוֹת ׁשַלְוָה

ְּאָגָה וְהַכְּאֵב אָז אִיׁש יָקָר- חַכֵּה ַרק רֶגַע עִם הַד

וְתִתְרַכֵּז בְּאֵלּוּ ׁשֶאוֹתָם אַתָּה אוֹהֵב

וְאוּלַי תַּצְלִיחַ לִפְתֹּחַ עֲבוְּרךָ חַלּוֹן

ָּלוֹן ֹגַע לְלֹא יֵאוּׁש וְחִד ׁשֶל הַׁשְלָמָה וְר
ָ וְתֵַדע ׁשֶכֻּלָּנוּ כָּאן לְמַעַנְך

ִכְחָה... גַּם בְּרִגְעֵי הָאוֹר וְגַם בְּחֶׁשְכַת הַּשׁ

מי אתה? מדוע יד מושטת
לא פוגשת יד אחות?

ועיניים, אך תמתנה רגע,
והנה שפלו כבר נבוכות

)מתוך: גן נעול, רחל(

ערב חג שביעי של פסח. לילה. שוכב ביחידה אופנוען לאחר תאונה. בדיכאון וחרדה.

לראשונה בא לו למות כשהבין שכנראה לא יעמוד שוב על רגליו. 

פעם שניה בא לו למות מכאבים בעת שינוי תנוחה לאחר הפחתת סדציה. 

בדיוק נכנס האח ממשמרת לילה והסביר לאביו שלא יוכל להישאר הלילה ליד בנו. 

החרדה עלתה לרמות מטריפות... ואז....

נכנסה לחדר אחות נפלאה ועדינה ולחשה לו באוזן: 

אל תדאג הלילה מטפל בך אח תותח. אל תדאג הלילה מטפל בך אח תותח. 
גם אני פה ונדאג לתת לך משככי כאבים לפני כל טיפול.גם אני פה ונדאג לתת לך משככי כאבים לפני כל טיפול.

רמות החרדה יורדות...

ואז נכנסים לטיפול, שינוי תנוחה בציר, האנלגזיה והסדציה עוזרות ועדיין הכאב עז. 

אבל את הראש מחזיקות ידיים חמות עדינות מלטפות ומרגיעות. אבל את הראש מחזיקות ידיים חמות עדינות מלטפות ומרגיעות. 
עכשיו זה כבר יותר קל...עכשיו זה כבר יותר קל...

בסיומו של הלילה המטופל בהתרגשות נושק לכפפה שעוטפת את ידה של האחות בסיומו של הלילה המטופל בהתרגשות נושק לכפפה שעוטפת את ידה של האחות 
ושפתיו לוחשות בלי קול- תודה!!!ושפתיו לוחשות בלי קול- תודה!!!

ב. השדה הקליני- "שכינה למראשותיו של חולה"                           
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פגישה עם הקץ 
)אב תשס"ט 2009(

ְחוֹר הַמָּוֶת הוּא מַלְאָךְ ׁשָחֹר מִּשׁ

אַךְ גַּם פְּגִיׁשָה עִם אֱלֹקִים הַּטוֹב- הָאוֹר

הַמָּוֶת קָפוּא, מַכְאִיב, צוֹעֵק, רוֹעֵם

אַךְ גַּם חָמִים, מַרְגִּיעַ וְׁשוֹתֵק דּוֹמֵם

הוּא גַּם חָלָק וַחֲמַקְמַק

אַךְ גַּם זִכָּרוֹן ׁשֶלֹּא נִמְחָק

הוּא נִדְמֶה כְּסוֹף כָּל הַסּוֹפִים

אַךְ יֵׁש לוֹ גַּם הִלָּה ׁשֶל נֶצַח נְצָחִים

הוּא סֵמֶל לְאָבְַדן חַיּוּת וְאַהֲבָה

אַךְ גַּם תִּקְוַת תְּקוּמָה אֵי אָז בָּעוֹלָם הַבָּא

וְהָאֵבֶל- הַכְּאֵב ׁשֶבָּעוֹלָם הַזֶּה נוֹתָר

כְּׁשֶבְּלֵב הַנִּׁשְאִָרים כָּאן כְּמוֹ פָּקַע מֵיתַר

מֵיתָר תִּקְוָה וּמַאֲבָק 

מֵיתָר חַיִּים ׁשֶזֶּה עַתָּה נֻתַּק

וְעַתָּה- אֲנַחְנוּ מָה?

נִתֵּן כָּבוֹד לְמִׁשְכָּנָהּ ׁשֶל הַנְּׁשָמָה

בַּעֲִדינוּת עַל גּוּף דּוֹמֵם כָּאוּב 

כִּי מֵעָפָר בָּאנוּ וְאֶל עָפָר נָׁשוּב...

מהי אהבה
)לזכרו של א. ר. חשוון תשפ"א(

ָראִיתִי אוֹתְךָ חִוֵּר וְיֶָדיךָ כְּחוּׁשוֹת

ֻמקָּף מִׁשְפָּחָה, מְֻחבָּק

הִסְתַּכַּלְתִּי בְּעֵינֶיךָ בַּתְּנוּעוֹת הַתְּׁשוּׁשוֹת

כְּׁשֶאַתָּה לַמִּּטָה מְֻרתָּק

כְּׁשֶמִּתּוֹךְ דִּמְדּוּמִים עוֹד דִּבַּרְתָּ 

עַל מִכְסוֹת מַיִם וְעוֹנַת הַפְָּרחִים

ָ ָרוּ לְךָ ׁשִיר ׁשֶאָהַבְתּ כְּׁשֶחִיַּכְתָּ כְּׁשֶּשׁ

אוֹ כְּׁשֶהִתְחַבְּקוּ לְיְָדךָ הַבָּנִים הָאַחִים

ּ כְּׁשֶנְּכִָדים וּנְכָדוֹת ׁשָרוּ חִיְּכוּ וּבָכוּ וְׁשוּב צָחֲקו

וְאַתָּה בְּעֵינַיִם עֲצוּמוֹת מַקְׁשִיב לִרְוָחָה
ָ כְּׁשֶקִּבַּלְתָּ מִיַּד אוֹהֶבֶת טִפְטוּפֵי מִיץ ׁשְזִיפִים ׁשֶהֵכִינָה ַרעְיָתְך

וְעָנִיתָ בִּׁשְאִֵרית כּוֹחוֹתֶיךָ בִּבְרָכָה

ִׂיא הַּטוֹבָה ִׂיא הַבְּרָכָה וְש זוֹ ש
ָ כְּׁשֶאַתָּה כָּךְ בַּבַּיִת וְכֻלָּם מִסְּבִיבְך

הִבַּטְתִּי הִתְרַגַּׁשְתִּי דָּמַעְתִּי

וְיַָדעְתִּי- זוֹהִי אַהֲבָה

אביב. סוף משמרת ערב. מטופלת במצב קשה מאד. 

משפחתה נקראה ויושבת לצידה בשעותיה האחרונות. 

והנה עם סיום המשמרת תם סבלה המתמשך והיא נפטרה. 

חששתי מהחלפת המשמרות בדרך כלל לא נעים לקבל משימה שכזו- 

סידור ועטיפת מטופל שנפטר.

האחות שמחליפה אותי הגיעה ובחשש סיפרתי לה על המשימה הצפויה לה.

להפתעתי היא חייכה בלחשה- דע לך שזו מצוה גדולה להפתעתי היא חייכה בלחשה- דע לך שזו מצוה גדולה 
וזכות עבורי לעסוק בכבוד המת.וזכות עבורי לעסוק בכבוד המת.

התרגשתי.התרגשתי.

למות ולכבוש את ההר- 

ובחזוני- והנה אדם על ערש דווי

אך הוא אינו חש ייאוש ואובדן דרך

לא חש כאב ולא מרגיש חסר ערך

בחזוני מלא הוא עוצמה, פליאה ומהות

ותחושתו- שלמּות

בחזוני מרגיש הוא אותו אדם הניצב על סף מותו

שכבש הוא את ההר ולא ההר אותו

ומן הצד בחזוני, ניצבת לה אחות מעט דומעת

אך תחושתה אינה עצב או אובדן דעת

אין היא מרגישה חסרת אונים

וניכר זאת לה על הפנים

היא קרבה אל הגווע לצד בני משפחתו מקבלת את החיוך האחרון מהנפטר

 ותחושתה זהה לשלו: "כבשתי את ההר"
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דומיה
)לזכר תהילה פישפדר ז"ל ניסן תשע"ח 2018(

ְ ָראִיתִי אוֹתָך

ָראִיתִי הִלָּה
ְ ְראִיתִיךְ כְּמַלְאָך

לְבָנָה כְּכָלָה
ְ כִּפְתִילָה מְַרצֶּדֶת בְּאוֹר ַרך

כְּׁשַלְהֶבֶת ׁשֶעוֹלָה וְעוֹלָה
ְ ָּעַך מִגּוּף ׁשֶד

נְׁשָמָה נַעֲלָהּ
ְ ְראִיתִיךְ מְחַיֶּכֶת לָךְ כָּך

מְסַיֶּמֶת תְּפִלָּה

וְחַׁשְתִּי

כִּׁשְעַת נְעִילָה
ְ לְךָ דּוּמִיָּה וְגַם לָך

תְּהִלָּה 

ד"ר מאיה
)ניסן תש"פ אביב 2020(

אֶצְלֵנוּ בַּיְּחִיָדה

בְּצִלָּם ׁשֶל הַחַיִּים

נֶחֱלָקִים בַּעֲבוָֹדה

ׁשְלֹׁשָה סוּגֵי רוֹפְאִים:

אֶחָד נָפוֹץ מְאֹד נִכָּר

הַּשֵׂכֶל לוֹ עִקָּר

ׁשֵנִי פָּחוֹת נָפוֹץ אַךְ גַּם ֻמכָּר

ׁשִלּוּב יְֵדי זָהָב עִם שֵׂכֶל קָר

ְלִיׁשִי נִָדיר וּמִכֻּלָּם יָקַר וְהַּשׁ

ְאָר זֶה לֵב רָגִיׁש נוֹסָף עַל כָּל הַּשׁ

זֶהוּ אוֹתוֹ רוֹפֵא -אוֹ בד"כ רוֹפְאָה-

ׁשֶאֵת לִבּוֹ ׁשֶל הַמְֻּטפָּל רוֹאָה

ׁשֶמַּבִּיטָה לְתוֹךְ עֵינָיו

ׁשֶעֵרָנִית לִמְצוּקוֹתָיו

מְדַבֶּרֶת, מַסְבִּיָרהּ 

ְּקִיָרה מַזְהִיָרה לִפְנֵי ד

וּבְעוֹד יָד אַחַת מְבַצַּעַת

פְֻּעלָּה כּוֹאֶבֶת

ְנִיָּה מְרַגַּעַת יָָדהּ הַּשׁ

עוֹטֶפֶת וּמְלַּטֶפֶת

וְלִבֵּנוּ ַרק ׁשוֹאֵל וּמִתְפַּלֵּל

יִרְבּוּ כְּמוֹתָהּ בְּיִשְָׂראֵל

תמי- אין זו אגדה
) ניסן תש"פ אביב 2020(

הָיֹה הָיָה גִּבּוֹר

וְאוּלַי הָיְתָה זוֹ גִּבּוָֹרהּ

ׁשֶחָיֵיהֶם לְזוּלָתָם הָיוּ תְּׁשוָּרה

סִיְּעוּ עָזְרוּ תָּמְכוּ לְלֹא תְּמוָּרה

לִסְבִיבֹתָם הֵאִירוּ כִּמְדוָּרה

אַךְ בָּא הַיּוֹם הַמַּר וּבָא יוֹמָם

דִּמּוּם פַָּרץ אֵל תּוֹךְ מוֹחָם

קְרוֹבִים הָיוּ אֱלֵי קִבְָרם

סִפּוּר חַיֵּיהֶם הִנֵּה תַּם

וּלְפֶתַע עַל סַף הָאֲבַדּוֹן

קִבְּלוּ סִכּוּי יָחִיד וְאַחֲרוֹן

לְנַצֵּחַ אֶת הַמָּוֶת לֹא לָמוּת כָּךְ בַּחֲטָף

ִׂים וַאֲנָׁשִים וָטַף אֶלָּא לְהַצִּיל נָש

לֹא אַגָָּדה הִיא וְלֹא בְּדוּתוֹת

זוֹ פָּׁשוּט מְאֹד אָחוֹת

ׁשֶעוֹבֶדֶת עַד אֲפִיסַת כּוֹחוֹת

לְהַעֲנִיק לְגוֹסְסִים סִכּוּי לִחְיוֹת

אֶצְלֵנוּ בִּיחִיָדה קוְֹראִים לָהּ-

)בַּיָּמִים וּבַלֵּילוֹת(

תַּמִּי מְתָאֶמֶת הַׁשְתָּלוֹת

יר: לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד, שִׁ
לְךָ ֻדמִיָּה תְהִלָּה, אֱלֹקים בְּצִיּוֹן, 

לַּם נֶדֶר. וּלְךָ יְֻשׁ
.ּ מֵעַ תְּפִלָּה, עֶָדיךָ כָּל בָּשָׂר יָבֹאו ֹׁ ש
עֵינוּ –  דִּבְֵרי עֲו ֹנֹת גָּבְרוּ מֶנִּי, פְּשָׁ

אַתָּה תְכַפְֵּרם.
ָ ֹּן חֲצֵֶריך כ ֵרי תִּבְחַר וּתְקָרֵב, יִשְׁ אַשְׁ
נִשְׂבְּעָה בְּטוּב בֵּיתֶךָ, קְדֹׁש הֵיכָלֶךָ.

)מתוך תהילים ס"ה(

נקודה אחת שמאוד עזרה לי זו התפילה. נקודה אחת שמאוד עזרה לי זו התפילה. 
כשהתפללתי הרגשתי בצורה חזקה יותר שאני לא לבד. כשהתפללתי הרגשתי בצורה חזקה יותר שאני לא לבד. 

שאני קטנה וממש לא הכל בשליטתי. זה נתן לי הרגשה שאני קטנה יותר. שאני קטנה וממש לא הכל בשליטתי. זה נתן לי הרגשה שאני קטנה יותר. 
הכניס בי המון ענווה ופתח יותר פתח אצלי לקבל את השפע שכן יורד אלי, הכניס בי המון ענווה ופתח יותר פתח אצלי לקבל את השפע שכן יורד אלי, 

ולא תמיד אני שמה לב אליו. גרם לי להודות על הדברים הקטנים, על הניסים שבכל יום. ולא תמיד אני שמה לב אליו. גרם לי להודות על הדברים הקטנים, על הניסים שבכל יום. 
התפילה תופסת כמה רגעים של שקט בתוך כל הבלאגן שמסביב ונותנת לך לחשוב התפילה תופסת כמה רגעים של שקט בתוך כל הבלאגן שמסביב ונותנת לך לחשוב 

על האופן שאתה רוצה להתמודד עם הקשיים. על האופן שאתה רוצה להתמודד עם הקשיים. 
)תהילה פישפדר ז"ל(

יש מטופלים שדי במבט קצר כדי לחוש שזמנם קצוב ושפתיל חייהם דועך. כזו היתה תהילה.

אלא שסביב תהילה נדמה שהיתה הילה מיוחדת של טוב לב ואמונה. בולט היה יחסה ויחס הוריה 

לצוות המטפל למרות שעברה שנתיים של טיפולים, טעויות באבחון ואשפוזים חוזרים בארץ ובחו"ל- 

לא נשמעה מהם תלונה, לא התמרמרות או קוצר רוח כלפי הצוות. לאחר שנפטרה סיפרו הוריה 

שבאחד מימיה האחרונים התעקשה תהילה לא להביך רופאה צעירה שכשלה בלקיחת דם לבדיקות, 

היא עודדה אותה לנסות שוב וייעצה לה איזה וריד לדקור

חבל על דאבדין ולא משתכחין
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היפה והמגיפה
)אדר-ניסן תש"פ 3-4/2020(

הִנֵּה הִיא כָּאן הַמַּגֵּפָה

יֵבוּא יָׁשִיר מֵחוּ"ל

פּוֹׁשֶטֶת וְאֵינָהּ מַרְפָּה

זוַֹרעַת פַּחַד וּבִלְבּוּל

וּמוּלָהּ עוֹמֶדֶת לָהּ יָפָה

אָחוֹת קְצָת נְבוֹכָה

אָחוֹת קְצָת עֲיֵפָה

אַךְ נִצֶּבֶת נְכוֹחָה

עוֹצֶרֶת חֹלִי בְּגוּפָהּ

בִּמְסִירוּת בְּכָל כּוֹחָה

יָָדהּ חַמָּה גַּם אִם עוֹטָה כְּפָפָה

וְחִיּוּכָהּ זוֹהֵר גַּם מִבַּעַד מַסֵּכָה

וּכְמוֹתָהּ מֵאוֹת אֲנָׁשִים כְּמַלְאָכִים

עֲשָׂרוֹת רוֹפְאוֹת רוֹפְאִים אַחִים

הִיא לֹא לְבַד לֹא יְחִיָדה לֹא בּוְֹדָדה

כְּׁשֶאוֹר מַבְהִיק ׁשֶל אַהֲבָה מִלֵּב אֶל לֵב

לוֹחֵׁש – תּוָֹדה!!!

שבועת אחות / קורונה 2020
)ניסן תש"פ אביב 2020(

שְׂעֵָרךְ מַאֲפִיר

נְׁשִימָתֵךְ כְּבֵָדה

חְֶרדָתֵךְ בָּאֲוִיר

וְאַתְּ בּוְֹדָדה

חֻמֵּךְ מַאֲמִיר

מִׁשְתַּעֶלֶת וּצְרוָּדה

מַבָּטֵךְ לֹא בָּהִיר

וְאַתְּ בּוְֹדָדה

רֶגַע קָט עִצְִרי

ּ הַבִּיטִי אֵלֵינו

אֲפִלּוּ חַיְּכִי

ּ אִתָּךְ כָּאן כֻּלָּנו
ְ מִבַּעַד מִגּוּן מְמַסֵּך

בִּׁשְבוּעַת עוֹלָמִים
ְ ֵּך לֹא תִּהְיִי לְבַד

לֹא לֵילוֹת לֹא יָמִים
ְ אֲנַחְנוּ נִהְיֶה יְלַָדיִך

לַזְּמַן הַקָּרוֹב
ְ אֲנַחְנוּ נֹאחַז בְּיַָדיִך

עַד ׁשֶתָּחוּׁשִי בְּטוֹב

          

וְגַם אִם לֹא נַצְלִיחַ

עַד נְׁשִימָתֵךְ הָאַחֲרוֹנָה
ְ ֵּך נַעֲמֹד לְצִד

לֹא תִּהְיִי עוֹד בּוְֹדָדה

וּבַחֹׁשֶךְ כְּׁשֶאִיׁש לֹא יְִראֶה 

וְאִיׁש לֹא יִׁשְמַע

לְזִכְֵרךְ וּלְזִכְרוֹנֵךְ 

גַּם נִדְמָע

לנו כצוות סיעודי המטפל במטופלים מורכבים לנו כצוות סיעודי המטפל במטופלים מורכבים 
הדבר הבולט ביותר במגיפת הקורונה הדבר הבולט ביותר במגיפת הקורונה 

היתה הבדידות.היתה הבדידות.
בדידות זועקת של מטופל  בדידות זועקת של מטופל  

הבודד בחוליו הבודד בחוליו 
בודד בגסיסתו בודד בגסיסתו 
בודד במותו בודד במותו 

וגם בודד בקבורתו. וגם בודד בקבורתו. 
בדידות ממשפחה מחברים בדידות ממשפחה מחברים 

ואפילו האחיות והרופאים המטפלים בו- ואפילו האחיות והרופאים המטפלים בו- 
עטויים סרבלים חלוקים מסיכות ומשקפים.עטויים סרבלים חלוקים מסיכות ומשקפים.

עצוב!עצוב!

ג. קורונה COVID- 19( 2020( - רק בגלל הרוח 
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ייעוד/ קורונה גל 2 
)אב תש"פ קיץ 2020(

ׁשוּב מִתְאַמֵּץ לְהִתְבּוֹנֵן וְלְִראוֹת

מִבַּעַד אֵֵדי מַסֵּכָה וּמִׁשְקָף

ׁשוּב מְנַסֶּה לָחוּׁש מַגָּע עִם כְּפָפוֹת

אַךְ אֵין לְחֹם וּלְרֹךְ מַעֲקַף

מְטַפֵּל וְנוֹגֵעַ

אַךְ מַרְגִּיׁש מֵָרחוֹק

וְהָרֶגֶׁש פָּגוּעַ

אֵין לֹא דֶּמַע לֹא שְׂחוֹק

אֲרוָּרה מַחֲלָה 

ׁשֶבִּידוּד בִּכְנָפֶיהָ

וְִרחוּק בֵּין אָהוּב וְחָבֵר

אֲרוָּרה מַגֵּפָה

ׁשֶתּוֹקֶפֶת רוֹפְאֶיהָ

מְבוֶֹדדֶת כָּל אֲׁשֶר מְחַבֵּר

ּ בַּזֹּאת יִבָּחֵן יִעוּדֵנו

אֲחָיוֹת וְאַחִים

ּ וְזֶה גּוָֹרלֵנו

לְהָקֵל עַל סִבְלוֹת נְבוֹכִים

ּ לְרַפֵּא וְלִסְעֹד כְּכָל יְכָלְתֵּנו

וְגַּם לְהַעֲלוֹת חִיּוּכִים

תפילת סוכות התשפ"א 

יְהִי ָרצוֹן 

ׁשֶיִּפָּתַח לִבֵּנוּ לָאַהֲבָה

ּ ׁשֶנְִּדאָג בֶּאֱמֶת לִׁשְלֹם סוֹבְבֵנו

וְעַל אַף הִָרחוּק נְׁשַדֵּר קִרְבָה

ּ ׁשֶנִּׁשְמֹר עַל הוֵֹרינוּ וְסָבֵינו

אַךְ עֵינֵינוּ תָּמִיד יְׁשַדְּרוּ חִיּוּךְ וְתִקְוָה

ּ ִוְיוֹן ׁשֶל כֻּלָּנו ׁשֶנַּאֲמִין בַּּשׁ

וְלֹא ַרק בִּׁשְעַת חֹלִי, בְּאִׁשְפּוּז וּבְאַכְזָבָה

ּ ׁשֶנִּתְאַחֵד אֶזְָרחִים פְּׁשוּטֵי עַם ׁשֶכָּמוֹנו

וְנִּשָׂא תְּפִלָּה ׁשֶתָּבוֹא לָהּ תְּקוּפָה טוֹבָה

ּ בָּהּ יָבוֹאוּ ׁשָלוֹם וְׁשָלְוָה עָלֵינו

הָאַחְדוּת וְהָאַחְוָה

ּ וּבְׁשָנָה הַבָּאָה יְזַכֵּנוּ רִבּוֹנוֹ ׁשֶל עוֹלָמֵנו

לְיׁשֵב בְִּריאִים וּשְׂמֵחִים יַחַד

בְּסֻכַּת ׁשָלוֹם סֻכָּה ׁשֶל אַהֲבָה

שלכת
)אלול תש"פ סתיו 2020( 

ׁשַלֶּכֶת צְהֻבָּה כְּתֻמָּה

וּמוּעָקָה פְּנִימִית

ָב ׁשֶל רוּחַ נְעִימָה מַּשׁ

מְׁשַלְהֶבֶת תְּעוּקָה קְצָת קִיּוּמִית

חָזָן קוֵֹרא 

מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת

וְׁשוֹפַר תּוֹקֵעַ

יֵׁש מְעַט תְּחוּׁשַת יַתְמוּת

וְהַלֵּב ׁשוֹקֵעַ

ֹ הַמְִּרדָּף בְּעִצּוּמו

לֹא נָחִים לְרֶגַע קָט

ֹ כָּל חוֹלֶה וְעוֹלָמו

הַמְֻּטלְטָל וּמְמוֹטָט

אָז רִבּוֹנוֹ ׁשֶל הָעוֹלָם
ָ הַפְנֵה לְכָאן אֶת אוֹר פָּנֶיך

תֵּן פֹּה כֹּחַ לְכֻלָּם
ָ כַּעֲבֶָדיךָ אוֹ בָּנֶיך

ֵּׁש ׁשָנָה טוֹבָה  חַד

ׁשֶל בְִּריאוּת וְׁשֶל ׁשָלוֹם

ׁשְלַח קְצָת נָחַת וְׁשָלְוָה

הָנַח לָנוּ לַחְלֹם

ֹום תִּקְוָה ֹום בְִּריאוּת חֲל חֲל

לְלֹא ׁשֶמֶץ מוּעָקָה

הָאֵר לָנוּ ׁשָנָה ׁשֶל אַהֲבָה

בְּרוּכָה וּמְתוּקָה

המקום הנמוך בעולם
)סתיו תש"פ אוקטובר 2020(

עקב ריבוי החולים בקורונה

וכמות הנדבקים העולה

נפתח בבילינסון בלי צהלה ורינה

חניון בקומה מינוס שלש

שהוסב לטיפול במחלה

חיש מהר החניון כמעט מלא

פתוח רק למי שבקורונה חולה

והצוות ממוגן ומרוחק 

ואולי קצת קפוא ומנותק

כי הרי עם מסיכה משקף סרבל וחלוקים

אתה לא כל כך יכול ליצור קשרים 

עמוקים

אז שוכב לו חולה משתעל וחלוש

או אישה שמרוב שיעול קולה כה קלוש

כאובים ועם חום ותקשורת דיגיטלית

שלא מנגבת דמעות ולא כל כך ורבלית

ובחוץ  בעולם מנותק חוגגים המונים 

בטיילת בבית כנסת בחופים ובגנים

ללא מסיכות וללא ריחוקים

מארחים חברים ואפילו מחבקים

אז איך אומר הבן הקטן שלי- 

אם לא תשמעו לאבא

אז אל תדאגו יפתחו מחלקת קורונה 

גם בקומה מינוס ארבע.....
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למה?
)תש"פ-תשפ"א 2020(

מִי אַתָּה אָח גִּבּוֹר

ׁשֶאַף אֶחָד כָּאן לֹא יִׁשְבֹּר

לֹא מַגֵּפָה וְלֹא טֵרוֹר

לֹא מָוֶת וְלֹא כְּפוֹר

ַרק בְּסוֹף מִׁשְמֶרֶת בַּדֶֶּרךְ חֲזֹר

ַ רֶגַע ׁשֶלֹּא תּוּכַל לִׁשְכֹּח

וְלֹא תְִּרצֶה לִזְכֹּר

רֶגַע בּוֹ חָׁשַבְתָּ ׁשֶלֹּא תּוּכַל יוֹתֵר 

לִשְׂמֹחַ

רֶגַע בּוֹ גָּבַר בְּךָ הַחֹׁשֶךְ עַל הָאוֹר

ַ רֶגַע ׁשֶלֹּא נוֹתָר בְּךָ עוֹד כֹּח

רֶגַע ׁשֶמִּהַרְתָּ כָּךְ לִקְבֹּר

בִּצְעָקָה מִתּוֹךְ הַלֵּב

אֶל תּוֹכְכֵי אֵי ׁשָמָּה

בְּזַעֲקַת כְּאֵב

לָמָּה? לָמָּה? לָמָּה?

קין
פרשת שבוע- בראשית תשפ"א 

לזכרם של מתי הקורונה סתיו 2020 

הָאֲדָמָה בּוֹכָה

זוֹעֲקִים מִתּוֹכָהּ
ָ דְּמֵי אָחִיך

וּגְוִיָּתָהּ
ָ ׁשֶל אֲחוֹתְך

זוֹעֲקִים אֵלֶיךָ 
ָ בִּגְלָלְך

ָ לוּ אַךְ נִׁשְאַרְתָּ בְּבֵיתְך

לוּ אַךְ חָבַׁשְתָּ מַסֵּכָה

לוּ אַךְ 

וְלֹא ׁשָכַחְתָּ 

אֵיךְ זֶה לִהְיוֹת אָח

אל נא תעבור מעל עבדיך
פרשת שבוע-וירא תשפ"א

וַיֵָּרא אֶל אַבְָרהָם

ֹ כְּחֹם הַיּוֹם בִּכְאֵבו

וַיֵָּרא בּוֵֹרא עוֹלָם

ֹ הֲלֹא הוּא אוֹהֲבו

ְכִינָה לִמְַראֲׁשוֹתָיו וּכְׁשֶּשׁ

לֹא ׁשִנָּה מְאוּם מֵאְָרחוֹתָיו

עָמַד חִיׁש עַל רַגְלָיו

לְחַזֵּר אַחַר אוְֹרחָיו

חַיָיו הֵם חֲסָָדיו
ָ ַרק בַּקָּׁשָתוֹ אַחַת וִיחִיָדה אֵלֶיך

ָ ֶּך אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְד

וְגַם אָנַחְנוּ בּוֵֹרא עוֹלָם

מִמְַּראֲׁשוֹת חוֹלִים וּמִיְּגוֹנָם
ָ קוְֹראִים חֲזַק אֵלֶיך

ׁשְלַח רְפוּאָה לְכֻלָּם
ָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עֲבֶָדיך

הַבֵּט לָאֲחָיוֹת וְלָרוֹפְאִים בְּעֵינֵיהֶם

הַחְזֵר לָהֶם נִיצוֹץ ׁשֶל אוֹר

רַפֵּא אֶת לְבָבָם וְאֶת נַפְׁשוֹתֵיהֶם

כִּי עָיְפוּ זֶה כְּבָר מִמָּוֶת וּמִכְּפוֹר

ׁשְלַח רְפוּאָה ׁשְלֵמָה וּקְרוֹבָה

לְכָל חוֹלֵי יִשְָׂראֵל

וּׁשְלַח ׁשָלוֹם אַחְדוּת וְאַהֲבָה

וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל

המשבר...המשבר...
כבני אנוש ובוודאי כצוות מטפל יש לנו כבני אנוש ובוודאי כצוות מטפל יש לנו 
עיתות משבר. אחת מהשעות הקשות ביותר עיתות משבר. אחת מהשעות הקשות ביותר 

בחיי היו לאחר משמרת בה ליוויתי בעל ואחות בחיי היו לאחר משמרת בה ליוויתי בעל ואחות 
למתחם הקורונה להיפרד מאהובתם שנטתה למתחם הקורונה להיפרד מאהובתם שנטתה 
למות. הבעל הוציא טלפון נייד עטוף בשקית למות. הבעל הוציא טלפון נייד עטוף בשקית 
אטומה והשמיע לרעייתו הגוססת את בתם אטומה והשמיע לרעייתו הגוססת את בתם 
היחידה בת השנתיים זועקת שוב ושובהיחידה בת השנתיים זועקת שוב ושוב

אמא אמא אמא...אמא אמא אמא...

התפרקתיהתפרקתי
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התקווה
)סתיו-חורף 2020 תשפ"א(

ָראִיתִי אוֹתָךְ בַּסַּרְבָּל הַצָּחֹר

וּסְבִיבֵךְ עֲנָנָה ׁשֶל עַצְבוּת

ָראִיתִי אוֹתָךְ בְּעֶרֶב ׁשָחֹר

כְּׁשֶעוֹד מְֻטפָּל נִפְטָר בִּבְִדידוּת

אַחֲֵרי יָמִים וְלֵילוֹת
ְ ָך מַאֲבָק אֵין תַּכְלִית מְֻמּשׁ

ׁשוּב יַָדיִךְ כְּבוּלוֹת
ְ וְהוּא כָּךְ לְמַעְלָה נִמְׁשָך

זֶה סַבָּא וְאַבָּא 

אוֹ אֵם צְעִיָרה

אוֹ סַבְתָּא וְאִמָּא

אוֹ לוֹחֵם עִם עִּטוּר ׁשֶל גְּבוָּרה

וּבְתוֹךְ הַבְִּדידוּת

בָּהּ אַתְּ עֲטוּפָה וְעוֹטֶפֶת

ִׂים בִּזְהִירוּת בְּלִי מֵש

אַתְּ גַּם קְצָת מְלַּטֶפֶת

וּכְאֵבֵךְ הֶעָמֹק

וְאוֹתָה נְֻקדַּת אַהֲבָה

הִיא אוֹתָה קֶֶרן אוֹר מֵָרחוֹק

הִיא אוֹתָה הַתִּקְוָה

תִּקְוָה ׁשֶפִּצְעֵךְ הַמְּדַמֵּם

וּבִכְיֵךְ הַדּוֹמֵם

בִּׁשְעַת נְעִילָה הַקְּפוּאָה

יֵהָפְכוּ לִתְפִלָּה וּלְאוֹר מְחמֵּם

וּלְכֻלָּנוּ יִׁשְלְחוּ רְפוּאָה

מת מצווה
)בחוקותי תשע"ח 2018(

נֵצַח טָהוֹר וְזוֹהֵר

ׁשָח לְעָפָר בִּדְמָמָה

כֹּהֵן חָבוּׁש פְּאֵר

נִטְמָא לִגְוִיָּה עֲלוּמָה

וְהִנֵּה נִגְלֶה סְנֶה בּוֹעֵר

וּמִתְּהוֹם אֶל עַל נִּשֵׂאת אֲלֻמָּה

וּבְעוֹד הַכֹּהֵן גּוּף אַלְמוֹנִי מְקַבֵּר

בּוֹקַעַת בַּת קוֹל רוֹמֵמָה

אוֹר אֵינְסוֹף עַל הַמָּוֶת גּוֹבֵר

ָּׁש ׁשְמֵיה רַבָּא  ָּל וְיִתְקַד יִתְגַּד

בְּעָלְמָא

וּכְמוֹ הַכֹּהֵן רִבּוֹנוֹ ׁשֶל עוֹלָם

מְקַבֵּץ עֲצָמוֹת יְבֵׁשוֹת

מֵפִיחַ חַיִּים וּמְחַיֶּה אֶת כֻּלָּן

וּמַחְזִיר נְׁשָמוֹת נוֹאֲׁשוֹת

ַחַר נִגְלֵית וְנְִראֵית וְאַיֶּלֶת הַּשׁ

בְּאוֹרוֹ ׁשֶל הַּטוֹב וּמֵטִיב

וְׁשוּב בַּת הַקּוֹל עוֹלָה וְקוֵֹראת

בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קִָריב

יום הזיכרון תש"פ-2020
)אייר תש"פ אביב 2020(

ֶּׁשֶא יֵׁש חֲבוָּרה ׁשֶל חֶבְֶר'ה עַל הַד

בִּזְכוּת אוֹתָם קְדוֹׁשִים ׁשֶמִּתַּחְתָּיו

וְַרק אֲנַחְנוּ חֲבִֵרים ׁשַכּוּלִים ׁשֶ

עַל לִבֵּנוּ חָרוּט אוֹתוֹ הַתָּו

ּ תָּו זִכָּרוֹן לְכָל יָמֵינו

עַל הַקָּרוֹב אוֹ הֶחָבֵר אוֹ הַמַּכָּר

ּ מַּשָׂא ׁשֶל חוֹב בְּתוֹךְ נָפְׁשֵנו

לְעִתִּים אָהוּב לְעִתִּים מַכְאִיב וְתָמִיד יָקַר

ָנִים מִתְבַּגְִּרים עִם הַּשׁ

קוְֹראִים לַיְּלִָדים עַל ׁשְמָם

וּבְתוֹכֵנוּ קוֹל לוֹחֵׁש זוֹעֵק בְּאֵרוּעִים ׁשוֹנִים

"אֵיךְ לֹא הָלַכְתִּי בִּמְקוֹמָם?"

נוֹשְׂאִים תְּפִלָּה מֵעֹמֶק הַלֵּב

ָה וּכְאֵב בִּימֵי זִכָּרוֹן ׁשֶל קְֻדּשׁ

ׁשֶנִּהְיֶה ְראוּיִים לְאוֹתוֹ הַקָּרְבָּן

ׁשֶנִּבְנֶה לְתִפְאֶרֶת אֶת אוֹתוֹ הַבִּנְיָן

וְנִבְכֶּה וְנִצְחַק נִצְטַעֵר וְנִשְׂמַח

אַךְ לְעוֹלָם לְעוֹלָם לֹא נִׁשְכַּח

ד. שכול וזיכרון
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אבידות ומציאות
)אלול תש"פ סתיו 2020(

הוֹלֵךְ אָָדם בֵּין אֲבֵָדה לִמְצִיאָה

בֵּין יֵאוּׁש לְבֵין תִּקְוָה

הוֹלֵךְ אָָדם מִצָָּרהּ לִיׁשוּעָה

מִפְֵּרָדה לְאַהֲבָה

וּמִי אֵי ׁשָם מִמַּעַל

מֵאִיר כָּל חֲׁשֵכָה 

מַׁשְגִּיחַ וְרוֹאֶה כָּל ׁשַעַל

פּוֹתֵר כָּל מְבוּכָה

וּמִי בּוֹחֵן כְּלָיוֹת וָלֵב

בְּכָל פִּנָּה נִמְצָא

וּמִי מַׁשְפִּיעַ וְאוֹהֵב 

עַל אֵׁשֶת חַיִל מִי יִמְצָא

עקיבא ורחל
)תשע"ט-2019(

ׁשְחָֹרה אַתְּ וְנָאוָה 

בַּת יְרוּׁשָלַיִם

אֱמוּנָה וְאַהֲבָה

הֲדוֹם לָךְ לָרַגְלַיִם

הִלָּה סְבִיבֵךְ ׁשֶל ַרחֲמִים

וְחֶסֶד מְטֹהָר

חִיּוּכֵךְ נָבוֹךְ עֵינַיִךְ יוֹנִים

וְטוֹב לֹא יְתֹאַר

מַמְתִּינָה בְּסַבְלָנוּת 

לְיָמִים טוֹבִים

מְחַכָּה בְּעֵרָנוּת

לְׁשוּבָם ׁשֶל אֲהוּבִים

ַרק אִמְִרי מִי הוּא עֲקִיבָא 

    אֲׁשֶר אוֹתָךְ יֹאהַב

ַרק אִמְִרי מָתַי דּוֵֹדךְ יָׁשוּבָה 

וִיעַּטְֵרךְ בִּירוּׁשָלַיִם ׁשֶל זָהָב

ה. אהבה ומשפחה

ׁשְלֹׁשָה הֵמָּה, נִפְלְאוּ מִמֶּנִּי; 
וְאַרְבָּעָה, לֹא יְַדעְתִּים.

ָמַיִם, דֶֶּרךְ נָחָׁש   דֶֶּרךְ הַנֶּׁשֶר בַּּשׁ
עֲלֵי-צוּר;

דֶֶּרךְ אֳנִיָּה בְלֶב-יָם,
וְדֶֶרךְ גֶּבֶר בְּעַלְמָה.

)משלי ל(

ראתה רחל בעקיבא 
שהוא צנוע ומעולה, 

אמרה לו: אם אתקדש לך, 
תלך לבית המדרש? אמר לה: הן. 

הלכה ונשאה לרבי עקיבא. 
בימות החורף היו ישנים במתבן... 
אמר לה: אלמלי היה בידי, הייתי 

נותן לך ירושלים של זהב )מין כתר 
של זהב שירושלים מצוירת בו(. 

...אמרה לו: לך ולמד 
בבית המדרש. הלך וישב 

שתים עשרה שנה בבית המדרש 
לפני רבי אליעזר ורבי יהושע. 

כאשר חזר מקץ 12 שנה לביתו 
שמע את אשתו אומרת לשכנתה: 

הלוואי שישב וילמד עוד 12 שנה..

)עפ"י תלמוד בבלי מסכת נדרים(
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מצפה
)מוקדש למתמודדות עם ציפיה לילדים תשע"ט-2019(

לָמָה זֶה עֵינַיִךְ עֲצוּבוֹת

וְחִיּוּכֵךְ כְּמוֹ נֶעְלָם

לָמָּה לְחָיַיִךְ ְרטוּבוֹת

וְזָהֳֵרךְ נִכְלַם

מַזִּילָה דִּמְעוֹת כְּמִיהָה 

וְזִיק חוֹלֵף ׁשֶל תִּמָּהוֹן

מַבָּטֵךְ מַבַּט תְּמִיהָה

נִיצוֹץ ׁשֶל ׁשֶמֶץ ׁשִגָּעוֹן

ָּה אַט אַט ִּד הֵן ַרק פָּעוֹט ד

ָּה וּבֻבָּתָהּ לְצַד יַלְד

הֵן ַרק ׁשְכֵנָהּ הָָרה מוּלֵךְ פּוֹסַעַת

וּמְסִיטָה אֶת מַבָּטָהּ

זוֹ ָרחֵל הַמְּׁשוֹרֶרֶת נֶאֱנֶקֶת

בֵּן לוּ הָיָה לִי וְתַלְתַּלָּיו ׁשְחִֹרים

זוֹ חַנָּה ׁשֶבִּדְמָמָה זוֹעֶקֶת

אֶּשָׂא עֵינַי אֶל הֶהִָרים

וְזוֹ אַתְּ יַקִּיָרה 

אֶל מוּל רִבּוֹן עוֹלָם

וְזוֹ אַתְּ חֲבֵָרה 

אֵל מוּל טָמִיר וְנֶעֱלָם

ִׂיגוּךְ ׁשַלְוָה וִיהִי ָרצוֹן ׁשֶיּוֹם יָבוֹא וְיַּש
ְ ֹגַע וְשִׂמְחָה בְּתוֹךְ תּוֹכֵך וְר

בְּאָמְצֵךְ אֶל חֵיק בְּאַהֲבָה

אֶת בְּנֵךְ וְאֶת בִּתֵּךְ 

IVF   / ברית עולל
)אב תש"פ קיץ 2020(

הָיֹה הָיְתָה נִׁשְמַת עוֹלָל

ׁשִֶרחֲפָה לָהּ בֶּחָלָל

לֹא מוֹצֵאת מִי ׁשֶיֹּאהַב

לֹא מוֹצֵאת מִי ׁשֶיִּכְאַב

לֹא מוֹצֵאת לֹא אֵם לֹא אָב

ֶּקֶת אֲהוּבָה וְהִנֵּה תְּפִלַּת צַד

בִּדְמָעוֹת קְצָת ְרטוּבָה

בָּקְעָה לָהּ וְעָלְתָה אֶלְעַל

"אָנָּא בָּרְכֵנִי בְּגוֹזָל!"

וְזָכִינוּ כָּאן כֻּלָּנוּ בִּבְרָכָה וּבְמַזָּל

ׁשֶנּוֹלַד אוֹתוֹ עוֹלָל

וּזְרוֹעוֹתָיו מוּׁשְטוֹת קִָדימָה

כְּׁשֶקּוֵֹרא לַאֲחוֹתֵנוּ- אִמָּא

הֲיִי בְּרוּכָה לַאֲלָפִים וּרְבָבוֹת

וּשְׂאִי תּוָֹדה גְּדוֹלָה לְאֵל

אֱלֹהֵי הַלְּבָבוֹת

...וַיְהִי לִפְנִנָּה יְלִָדים 
וּלְחַנָּה אֵין יְלִָדים... 

כִּי סָגַר ה' בְּעַד ַרחְמָהּ...
הּ חַנָּה  וַיֹּאמֶר לָהּ אֶלְקָנָה אִישָׁ

לָמֶה תִבְכִּי וְלָמֶה לֹא תֹאכְלִי 
וְלָמֶה יֵַרע לְבָבֵךְ 

הֲלוֹא אָנֹכִי טוֹב לָךְ מֵעֲשָָׂרה בָּנִים... 
וְהִיא מָרַת נָפֶׁש וַתִּתְפַּלֵּל עַל ה' 

וּבָכֹה תִבְכֶּה...

)מתוך שמואל פרק א(



2223

שירת מרים
)כסליו תש"פ, חורף 2019(

עוֹמֶדֶת לָהּ מְִריָם 

עַל הַחוֹל הַחַם

ֻמקֶּפֶת נִצּוֹלוֹת גְּזֵרַת עַמְָרם

בְּמַעֲמָד ׁשִירַת הַיָּם

מְחוֹלְלוֹת הַחֲבֵרוֹת

נָׁשִים וּנְעָרוֹת

ׁשָרוֹת אַךְ גַּם זוֹכְרוֹת

דְּמָעוֹת מְעֹרָבוֹת נוֹׁשְרוֹת

זוֹכְרוֹת וְזוֹעֲקוֹת ׁשִיָרה

אָׁשִיָרה לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה

אָׁשִיָרה לַה' עַל הַּטוֹב וְעַל הַָרע

עַל סוֹד הַבְּחִיָרה ׁשֶבַּגְּזֵָרה

וּמְִריָם כִּנְבִיאַת תִּקְוָה וְזָעַם

מְׁשוֹרֶרֶת אֶת ׁשִירַת הַיָּם-הָעָם

וְזוֹכֶרֶת-וַיֵּלֶךְ אִיׁש מִבֵּית לֵוִי

ַרק כָּךְ יָקוּם לוֹ עָם הַנֵּצַח כְּלָבִיא

סבתא
)מוקדש לסבתא ציפורה שוורץ- 

שבועות תרפ"ד- ז ניסן תשע"ט, 1924-2019(

בַּת יְרוּׁשָלַיִם 
בֶּאֱמוּנָה זוֹהֶרֶת

וְנִיצוֹץ ׁשֶבָּעֵינַיִם
כַּלֶּהָבָה בּוֹעֶרֶת

זִכְרוֹן יָמִים עָבָרוּ 
ְ בְּתוֹךְ לִבֵּך

ּ גַּם בַּהוֹוֶה הֵאִירו
ְ מִּטֹהַר מַבָּטֵך
וְחֹם וְאַהֲבָה 

וּמְעַט כְּאֵב
וְתֹם וְגַאֲוָה

מַמָּׁש יְרוּׁשָלַיִם ׁשֶבַּלֵּב

ָכַבְתְּ עַל עֶֶרשׂ דְּוַי כָּךְ גַּם כְּׁשֶּשׁ
הִבַּטְתִּי בָּךְ דּוֹמֵעַ

כְּׁשֶאֵׁש בִּנְיָן צִיּוֹן אֲנִי רוֹאֶה
וְקוֹל ׁשִירַת הַלְּוִיִּים אֲנִי ׁשוֹמֵעַ

ְ וּבָא הַיּוֹם וּמַלְאָכִים נוֹשְׂאִים אֶת נִׁשְמָתֵך
וּמְחַבְִּרים בָּהּ יְרוּׁשָלַיִם ׁשֶל מַעְלָה לְזוֹ ׁשֶל מָטָה

וְכֻלָּנוּ כָּאן נִׁשְבָּעִים לִירוּׁשָלַיִם – לֹא נִׁשְכָּחֵךְ!
וְגַם לָךְ-

לֹא נִׁשְכָּחֵךְ לָעַד, סַבְתָּא!!! 

"וילך איש מבית לוי" 
...תנא: עמרם גדול הדור היה 

כיון שראה שאמר פרעה הרשע- 
כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, 

אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש 
את אשתו. עמדו כולן 
וגירשו את נשותיהן. 

אמרה לו בתו )מרים(-
אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה 

שפרעה לא גזר אלא על הזכרים 
ואתה גזרת על הזכרים 

ועל הנקיבות... 
עמד והחזיר את אשתו 

עמדו כולן והחזירו את נשותיהן

)תלמוד בבלי(



2425

תפילת כיפור התשפ"א

אָנָּא אֵל עוֹלָם

אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל

הַּטוֹב וּמֵיטִיב לְכֻלָּם

הַסּוֹלֵחַ וּמוֹחֵל

רוֹפֵא כָּל בָּשָׂר

וְגוֹאֵל

בְּיוֹׁשְבִי בְּתוֹךְ עַמִּי

מִתְפַּלֵּל בְּקוֹל פְּנִימִי

פְּתַח לִבִּי לֶאֱהֹב

פְּקַח עֵינַי לְִראוֹת טוֹב

וּלְעִתִּים גַּם לִדְמֹעַ

פְּתַח אָזְנֵי לְהַקְׁשִיב

לְהַאֲזִין וְלִׁשְמֹעַ

אַמֵּץ זְרוֹעוֹתַי לִסְעֹד

חַזֵּק רַגְלַי ׁשֶלֹּא לִמְעֹד

תֵּן לָנוּ מְחִילָה מִמְּרוֹמִים

ׁשְלַח לָנוּ גְּאֻלָּה בְַּרחֲמִים

חלום שלום
פרשת שבוע ~ נוח תשפ"א

ַ ִּיק וְלֹא תַּמִּים כְּמוֹ נֹח לֹא צַד
לֹא ׁשֵם לֹא חַם לֹא יֶפֶת

לֹא מַבּוּל סוֹעֵר קוֹלֵחַ
לֹא תֵּבָה מֵעֵץ הַמְּצֻפָּה בְּזֶפֶת

ַרק יוֹנָה קְטַנָּה
ׁשֶעָפָה ׁשוּב וָׁשוּב
ַרק יוֹנָה לְבַנְבָּנָה

ׁשֶלֹּא רוֹצָה לָׁשוּב 
לֹא רוֹצָה לִחְיוֹת בִּכְלוּב

ַרק רוֹצָה מָנוֹחַ
וֹבָךְ הֶעָלוּב לֹא מִסְתַּפֶּקֶת בַּּשׁ

מְעִיזָה לִׁשְאֹף לִפְרֹחַ
לִטְרֹף עָלֶה ׁשֶל זַיִת

וְלָטוּס הְַרחֵק
לְיַסֵּד אוֹ קֵן אוֹ בַּיִת

ׁשֶלָּעַד לֹא יִתְפֵָּרק
וּכְנָפֶיהָ הַצְּחֹרוֹת לְַראֲוָה
ָלוֹם וֶהֱיוֹתָהּ לְסֵמֶל הַּשׁ
בְּסוֹד הָאַהֲבָה וְהַתִּקְוָה

וְעָצְמָתוֹ ׁשֶל הַחֲלוֹם

הִיא הַנְּׁשָמָה הִיא הַיּוֹנָה 
וְהִיא הַקֶּׁשֶת בֶּעָנָן טָמִיר וְנֶעֱלָם

הִיא תִּקּוּנוֹ ׁשֶל הַמַּבּוּל 
וּבוֹ ׁשֶל הָעוֹלָם וְיִּשׁ

ו. תפילות ופרשות השבוע

לך לך
פרשת שבוע ~ לך לך תשפ"א

לֹא מְׁשַנֶּה מֵאַיִן בָּאתָ
ְ ַרק לְאָן אַתָּה הוֹלֵך

ָ לֹא עֶקְרוֹנִי הֵיכָן גַָּדלְתּ
ְ ַרק הַאִם אַתָּה דּוֹעֵך

הַאִם אוְֹרךָ הוֹלֵךְ וּמִתְגַּבֵּר

ָנִים נֶחְלָׁש אוֹ ׁשֶמָּא קְצָת עִם הַּשׁ

הַאִם הַזֹּהַר ׁשֶבְּךָ הוֹלֵךְ וּמִצְטַבֵּר

הַאִם כָּל יוֹם הוּא בְּעֵינְךָ חָָדׁש

הֲלֹא תִּׁשְמַע אֶת קוֹל הָאֵל 
ָ מֵאַבְָרהָם אָבִינוּ עַד לְנִׁשְמָתְך

הֲתַאֲזִין לַקּוֹל הַמִּתְגַּלְגֵּל
ָ וְקוֵֹרא לְךָ - לֵךְ לְךָ מֵאְַרצְך
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רבקה 
פרשת שבוע ~ חיי שרה תשפ"א

ְ לֹא מִצֶּבַע אִיׁשוֹנַיִך
ְ לֹא מִפְּאֵָרה ׁשֶל מִׁשְפַּחְתֵּך

ְ לֹא מִצְּחוֹר לְבַן ׁשִנַּיִך
ְ גַּם לֹא מִתַּלְתַּלֵּי שְׂעַר רֹאׁשֵך

ְ ַרק מִמַּבָּטֵךְ הַתָּם וְהַנָּבוֹך

כְּׁשֶנִּגַּׁשְתְּ לַהֵלֶךְ הַצָּמֵא
ְ ַרק הָאֹפִי וְהָרֹך

כְּׁשֶהִׁשְקִית נַוָּד הוֹמֶה

טוּב לִבֵּךְ אֲזַי נִגְלֶה

לַגַּמָּל וְלָרוֹעֶה

אוֹ אָז יַָדע הָאִיׁש

קָָרה הַפֶּלֶא

אוֹ אָז לִבּוֹ הִרְגִּיׁש

ׁשְֶראוּיָה אַתְּ לְהִנָּשֵׂא לָאֵלֶּה

ׁשֶקְָּראוּ בְּׁשֵם הָאֵל הַּטוֹב

ַרעְיָה לְיִצְחָק בֶּן אַבְָרהָם

וְאֵם לְיַעֲקֹב

כָּךְ הָיִית לְאֵם אַלְפֵי רְבָבָה וְעַם

וִיהִי ָרצוֹן ׁשֶבְּדַרְכֵּךְ נֵלֵךְ כֻּלָּם

בְּאַחְדוּת וַעֲנָוָה וְאַהֲבַת חִנָּם

חלום יעקב
פרשת שבוע ~ ויצא תשפ"א

ֶמֶׁש נֶעְלָם ׁשְעַת עַרְבִית הַּשׁ

וְיַעֲקֹב חוֹלֵם וְהִנֵּה הָפַךְ סֻלָּם

חִבּוּר אֶל עַל לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל

עוֹלִים וְגַם יוְֹרִדים בּוֹ מַלְאֲכֵי הָאֵל

מַלְאֲכֵי הַנְּׁשָמוֹת ׁשֶל יְלָָדיו

הַמְּחַכִּים לְהִוָּלֵד לְזוֹ אֲׁשֶר יֹאהַב

ַעַר לִׁשְמֵי מָרוֹם וּמָה הַּשׁ

וּמָה סוֹדוֹ ׁשֶל הַחֲלוֹם

ַרק מִילָה אַחַת בְָּרז הָאַהֲבָה וְהַכְּאֵב

ָמַיִם הוּא הַלֵּב כִּי ׁשַעַר לַּשׁ

וְאָז לְלֹא עִכּוּב אוֹ עַכָּבָה

נִפְתָּח לִבּוֹ ׁשֶל יִשְָׂראֵל לָאַהֲבָה

וְכָל הַמִּכְׁשוֹלִים וְהַנְּדוִּדים

הָיוּ בְּעֵינָיו כְּיָמִים אֲחִָדים

קטונתי- תפילת יעקב 
פרשת שבוע ~ וישלח תשפ"א

ֹנְתִּי מִכָּל הַחֲסִָדים קָט

כְּׁשֶבָּאתִי וּבְיִָדי אַךְ מַקֵּל הַנְּדוִּדים

ֹנְתִּי כְּׁשֶעָבַדְתִּי כְּאַחַד הָעֲבִָדים קָט

בִּשְׂכַר צֹאן עֲקוִּדים וּנְקוִּדים

ֹנְתִּי לְעֻמַּת אַהֲבַת דּוִֹדים קָט

ֹנְתִּי אֶל מוּל עֵינֵי הַיְּלִָדים קָט

וּמַלְאֲכֵי הָאֵל הָעוֹלִים וְיוְֹרִדים

וּבִרְכַּת אָבִי עַל מֶתֶק הַמְּגִָדים

הַצִּילֵנִי נָא אֵלִי רַב הַחֲסִָדים

ׁשְמֹר עַל מִׁשְפַּחְתִּי וְהַיְלִָדים

זַכֵּנִי בְּנִינִים וְנֶכְֵדי נְכִָדים

בְּעַם ׁשֶל נֵצַח ׁשֶיִּקְָרא יוֹם יוֹם 

וּבַמּוֹעֲִדים:

לְךָ אֱלֹקֵינוּ אָנַחְנוּ מוִֹדים
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טיפ קטן שעוזר לי להתחזק בתקופות מורכבות הוא לעצור לפעמים להביט 
על האנשים המופלאים סביבי,

לעצור לרגע ולהתרגשלעצור לרגע ולהתרגש
להתרגש כשאחות מלטפת את ראשו של אופנוען צעיר ומרגיעה חרדה 

ומצוקה מטריפה לאחר שנודע לו שלא יוכל ללכת עוד על רגליו...

להתרגש כשתם סבלה של מטופלת והיא נפטרה עם סיום המשמרת שלי והנה 
מגיעה אחות שאמורה להחליף אותי ובשומעה על הסיטואציה 

חיוך עולה על פניה והיא לוחשת- תדע לך שזו זכות ומצווה בשבילי לעסוק בכבוד המת

להתרגש כשאחות אחראית מפשילה שרוולים עוטה כפפות 
ומסייעת בטיפול במטופל במצב קריטי

להתרגש כשאח מוסר חולים מסודרים נקיים רגועים עם מלאי תרופות מספיק כך 
שאפשר להתחיל משמרת בנחת

להתרגש כשאח מסביר בצורה ברורה ומנמק מקצועית שיטת הנשמה "מוזרה" 
שמתאימה דווקא לחולה ספציפית במצב נתון

להתרגש כשרופאה מלטפת ומרגיעה מטופלת לפני פעולה כואבת 

להתרגש כשרופא מפענח את הדרך להנשים חולה מורכב מאד 
שכמעט ונחנק למוות עקב הפרעת נשימה משמעותית

להתרגש כשחולה בן 40 אבא לילדה קטנה שהגיע ליחידה מהמיון אחרי החייאה 
ממושכת עם אישונים מורחבים )כתורם איברים פוטנציאלי( ולאחר כחודש של 

עליות וירידות זיהומים והחייאות יוצא מהיחידה לא מונשם, מתקשר, וללא פצעי לחץ
ועוד ועוד ועוד....

וזו הזכיה האמיתית של כולנו
אשרינו שזכינו שזו עבודתנו ואלו עמיתינו המופלאים לעבודה

וזו האש שאנחנו מדליקים-

חום ואור מבהיק של הסיעודחום ואור מבהיק של הסיעוד
החומל והמקצועניהחומל והמקצועני

תמיד ולא רק בימי קורונה...תמיד ולא רק בימי קורונה...
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