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אתם מוזמנים להצטרף אלינו!

לפרטים: איתמר 057-7380227 | אריאל 054-5920498

חולמים 

על בית? 
2 שכונות חדשות 

בשלבי בנייה 

נותרו מס' מגרשים

תתקדם!

מוסדות חינוך איכותיים לכל הגילאים (בישוב) קהילה איכותית, הטרוגנית, תוססת וחמה

30 דק' מהמרכזישיבת הסדר ומדרשה ליהדות וטיולים

שבי שומרון מתחדשת!

שבוע חוויה מדברית בירוחם        

הפעילות מיועדת לבוגרות כיתות ז'-ט' 
ותתקיים בתאריך: כ"ב – כ"ו בתמוז )30.6 - 4.7(  

עלות: 840 ש"ח. 

 trip@beyachad.org :לפרטים ולהרשמה
רותם: 054-3455297  |  רווה: 050-6569971

www.beyachad.org

 יוצא לדרך

מהרי להצטרף!!! 
הרשמה עד 

ח' בתמוז )16.6(
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מדרשת "ביחד" בירוחם מזמינה אותך
 לחמישה ימי כיף אתגריים ויחודיים

בואי לקחת חלק במקום שבו 
חוויה, מדבר וערכים נפגשים.

טיול אופניים, סיור לילי, סדנאות יצירה, 
לימוד בנושאי חברה, אתגרים במדבר, טיול נודד ועוד...

"...ואז קרה האסון
ההגה  מן  לרגע  הרפיתי  ואני  להודעה  אותת  הנייד 
כדי לשלוף את המסרון. אין לי מושג איך זה קרה, אבל 
נֹח השכן  נטיתי ימינה, ובדיוק על שפת המדרכה הלך 
ראשון!  טסט  ברכב,  שולטת  מה–זה  אני  ותבין,  שלנו. 
שמונה חודשים הוא שכב באורתופדית. פגיעה בעמוד 
השדרה. שיתוק בגפיים. הלכו לי החיים. תבין, נח הוא 

הדּו שלנו.
ממייסדי  הם  ועדינה  נח  וגם  הוריי 
לדרוס  יצא  לי  דווקא  למה  היישוב. 

אותו?
נח היה סגן מנהל במשרד ממשלתי 
היום,  הגורל.  צחוק  לקידום.  וחיכה 
המדרגות  את  הרסו  אחרי,  שנתיים 
כזה  כבׁש  סללו  הבית,  אל  המוליכות 
בשביל כיסא הגלגלים שלו. גם הרחיבו 
את כל פתחי הדלתות בבית. שברו את 

האמבטיה, אל תשאל.
אבא עשה אצלו משמרות בשבתות 
כשהיה בבית החולים. אמא הכינה להם 
קבוע במשך שנה את כל צורכי השבת. 
'תפסיקי,  אמרה  עדינה  כמה  משנה  לא 
לא צריך, מה כבר אוכלים שני אנשים', 

אמא אמרה 'תעזבי, אני מבשלת בשבילי, לא בשבילך'.
כשחזר נח ליישוב אבא התחיל ללמוד אתו דף יומי 
נח  את  דוחף  עדיין  הוא  שבת  בכל  אחה"צ.  יום  כל 

בכיסאו לבית הכנסת.
אני? לא מעִזה לבוא אליהם.

לפני שנה אמרתי לאבא שאת הפרס שקיבלתי על 
עבודת הגמר על שואת יהודי יוגוסלביה - שייתן לנח. 
15,000 ש"ח, מקום ראשון. מה יש לי לעשות עם זה? 
שואה נפלה עליי! למי יש חשק לנסוע לחו"ל? רק לפני 
לפגועי  בהוסטל  שירות  עבודות  סיימתי  וחצי  חודש 
אותי,  תבעה  המדינה  לא,  טוב.  לי  עשה  דווקא  נפש. 

לא נח.
לא מעִזה להיכנס אליהם. כל פעם אמי דוחקת בי: 
'תיכנסי לעדינה, תביאי לה את הפשטידה הזו'. 'מה לי 
במגבת  עוטפת  שותקת,  ואמי  בה,  מטיחה  אני  ולה?' 

ויושבת אצלה איזו שעה. חוזרת ועיניה אדומות.
מה אעשה... לא מסוגלת!

בכסף שהעברתי להם גמרו לעשות את השיפוצים. 
מסרו לי תודה. על מה תודה, על מה?

לא מסוגלת להיכנס אליהם.
של  לפסיכולוגית  ללכת  התחלתי 
'תכתבי...  לי:  אמרה  היא  המועצה. 
עם  תדברי  לדייטים.  לצאת  תתחילי 

מישהו'.
מאומה  סיפרתי  לא  עתה  עד 
בדייטים. אתה הראשון. למה דווקא לך? 

לא יודעת, מרגיש לי מתאים".

קצת?"  להליכה  שנצא  רוצה  "טוב. 
ניתאי קם. ניער את רגלו. צליל מתכתי 

נשמע בהליכתו המהוססת.
רעות הצטרפה אליו בשתיקה. כבשה 
להולכי  המיועד  הספוגי  במשטח  פניה 

הרגל וספרה את הדקות.
של  לצומת  אותך  "אקפיץ  אמר.  הוא  "התעייפתי", 

היישוב".
רעות הרימה את ראשה, הסיטה את צמתה לאחור 

ואמרה "זה בסדר, אסתדר מפה. שלום".
לענות.  אם  התלבטה  צלצל,  כשניתאי  למחרת, 

אצבעה מתחה באופן אוטומטי את 'השב' ימינה.
"שלום רעות, מה שלומך?"

ב– לסיים  גם  יכול  "אתה  ביובש.  ענתה  "בסדר", 
."sms

אמר  בנבואה",  גרועה  אך  בתיאורים  טובה  "את 
וצחק. "יש לי סיפור בשבילך. מתאים לך מחר בשבע?"

מבוסס על סיפור אמתי.

במסרוןאפשר לסיים 

סיפור 
| מוש |

שנבטו כאן יוכלו להצליח בשטף היומיום. עולה השאלה: מה 
בשמי  גם  בחלל,  עומדות  השאלות  כאן?  שקיבלתי  המתנה 
הערב היורד מחוץ לשדה התעופה. לשם התקבץ כל קהל 
הנוסעים העומדים לרחף בין שמים וארץ. חפץ חשוד מותיר 
וחיילים  כלבים  שומרים,  בעוד  וארוכה  תמימה  אותנו שעה 
עומדים בפתחים הסגורים. מישהו זוכר שרק לפני 70 שנה 
האדמה פה רתחה? הפרצופים הגויים היו שוטמים ושונאים? 

הרי לנו תזכורת.
כמה טוב לחזור הביתה. תכף ל"ג בעומר.


שנה מהמרפסת

להכיל  מנסה  אני  באומן  שמקבלים  הגבוהים  האורות  את 
ועל  הסדנה  על  דבוש  גידי  את  לראיין  מבקשת  אני  בכלים. 

המוזיקה שלו ועל חייו.
איך בכלל התחיל 'שקוף'? 

ודנו  ואני,  רז  דורון, ערן  "ישבנו ערב אחד, הרב ארז משה 
הכתובות  ועצות  נקודות  על  דיברנו  לנפש.  הקשורות  בסוגיות 
מוהר"ן  ליקוטי  את  ננגיש  בוא  אמרו:  והם  מוהר"ן,  בליקוטי 
ונחבר  הניסיון שלך עם אנשים  רּבֵנו לעשייה. קח את  ועצות 

את הדברים יחד".
אז בעצם אתה מגיע מרקע של טיפול בנפש?

גם  אנשים.  עם  אחד–על–אחד  בפגישות  שנים  "ישבתי 
 27 מגיל  אקדמית.  הכשרה  בלי   - בזה  עסקתי  לפני התשובה 
קול  פיתוח  שירה,  דרך  בטיפול  לאנשים. התחלתי  מסייע  אני 
לאנשים בלי קול, זה הפך לכלי של ריפוי משום שאנשים באו 
לדבר.  התחילו  לבכות,  והתחילו 
בשירה  משתמש  לא  אני  היום 

בצורה טיפולית". 
כדי להסביר לי, איך זה עובד 
לוקח  "הייתי  וצוחק  מספר  הוא 
נתתי  'פרח  השיר  את  בהתחלה 
לשיר  ממישהו  וביקשתי  לנורית' 
ומתוך  פעמים  הרבה  השיר  את 
השירה ראינו מה עולה, בדרך כלל 
היא משקפת איפה האדם נמצא, 
בלי שאדע עליו כלום ובלי שהוא 
רואים מה עובר עליו, מה  יספר, 
היה  זה  שלו.  הרגשיים  הדפוסים 
עם  אדם  של  עמוק  רגשי  מפגש 
עצמו שהוליד בו כוחות. זה קרה 
אצלי עוד לפני שהייתי בתשובה, 

לפני רּבֵנו". 
מדי  כבדה  אחריות  לא  זו 

לטפל באנשים בלי הכשרה?
"הסדנה הזו היא במפורש לא תחליף לפסיכולוגים, היא לא 
מתאימה לאנשים שסובלים מבעיות נפשיות המצריכות טיפול 
זה  לסדנה.  שפונה  מי  באוזני  זה  את  מדגישים  אנחנו  מוסדר. 
מטפל  להיות  מתיימר  לא  ואני  פסיכולוגי  מפגש  איננו  באמת 
הנפשית  העזרה  שיסוד  היא  האמונה  תמיכה.  זו  הדרכה,  זו   .
להראות  מנסים  אנחנו  לעצמו.  לעזור  אדם  של  בכוחו  טמון 
את הדברים דרך העצות של רבנו, שום דבר כאן אינו פיתוח 
או המצאה, הכול מצוי בתורה, הכול תלוי בפיתוח הקשר של 
האדם עם ה' ועם עצמו. גם לא הכול עומד רק עליי בסדנה - 
הערך של התומכים, של הקבוצה, הוא משמעותי. יש לנו צוות 
שכולל את הרב ישראל אסולין, שהוא פוסק ודיין, כדי שיהיה 

פיקוח על עמידה בגדרי הלכה".
שיגידו",  ב"מה  בקיא  אינו  שהוא  עצמו  על  מעיד  גידי 
בדיבורים מן החוץ שמרפים ידיים, הוא הולך עם ביטחון שינחו 

אותו משמים בדרך האמת והישר ויסייעו בעדו לא להזיק.
דבוש  אצל  קיים  היה  רוחניות  אחר  וחיפוש  שחיבור  ניכר 
 28 גיל  עד  "אמנם  היום.  נמצא  הוא  שבו  המקום  לפני  הרבה 
תמיד  אבל  רוחניות,  ושיטות  רוחניות  מחיפוש  סלדתי  אפילו 
האמנתי בצורך לזכור את עצמך, תרגלתי מגיל 21 איך להיזכר 
במצבים רגשיים שעברתי בחיים. התנסיתי עם עצמי ובדקתי 

את עצמי כל הזמן".
בתוך המסע הזה מצא את עצמו דבוש בין היתר על מרפסת 
"התנתקתי  שלמה.  שנה  גר  הוא  עליה  בתל–אביב,  חבר  של 
מהעולם החיצוני, מרעשי רקע. רדיו, טלוויזיה ועיתונים", הוא 
נזכר. "ניסיתי להבין איפה אני בפנים. מיציתי את העולם כמו 
השם  תחת  להקה  הקים  תקופה  באותה  אותו".  מכיר  שאני 
חזר  הוא  )שאף  לבנברג  ארז  חברו  עם  יחד  'רוך'   - המתאים 
שירים  הוציא  ולאחרונה  חב"ד  חסיד  הוא  היום  בתשובה, 
הייתה  "הלהקה  אתי'(.  ו'בואי  בתל–אביב'  'מלאכים  חדשים 
אחד  המשותף".  לחיפוש  תירוץ 
מהשירים של הזוג, 'אל האהבה', 
אפילו הצליח ברדיו )את הפזמון 
ואז  לי  שר  הוא  שבתוכו  המוכר 
אז  אהבה  לא  "אם  מזהה:  אני 
היו  השניים  אבל  אנחנו"(,  מי 
לנסות  מכדי  בשלהם  עסוקים 

למנף את ההצלחה קדימה. 
בגיל 28 הגיעה אליהם הצעה 
להופיע בהודו. כך מצא את עצמו 
שנים,  כמה  במשך  בהודו  דבוש 
שם  נשאר  דבוש  אך  לארץ  חזר  ארז  ומופיע.  סדנאות  מעביר 
עם הצעה מקומית להפקת אלבום. "טיילתי עם הקלידים ונעתי 
גם  נכנסתי לאוטובוסים מקומיים. עשיתי אמנם  במוניות. לא 
בחיפוש  שם  הייתי  לא  אבל   - האשראמים  של  הסיבוב  את 
את  זוכר  אני  דרך.  איזו  למעשה  התחלתי  שכבר  משום  רוחני 
שהיא  תבוא,  כי  לפרשת  כשהגעתי  תנ"ך.  וקורא  יושב  עצמי 
פרשת בר–המצווה שלי, כבר קלטתי שאין ברירה ושהתורה היא 
בניגוד לכל  נעים.  ולא הכי  האמת. למרות שזה מה–זה מחייב 
התורות ההודיות שמנסות להרגיע, שאומרות לך 'תשחרר את 
הרצון ורק תשב ותתבונן ואל תעשה כלום', פתאום אתה יושב 

וקורא את הקללות ואתה מבין שזה בכלל משהו אחר".
ואז אתה חוזר לארץ, וחוזר בתשובה?

"כשחזרתי לארץ הלכתי לבית כנסת בנווה–צדק. יושב שם 
הרב חג'ג' שהוא יהודי חם שמקרב כל מי שמגיע. הוא נתן לי 
משימה, לקרוא תהילים, ולא רציתי לאכזב אותו אז המשכתי 
לבוא. כמה שנים הייתי במצב הזה של לימוד של שולחן ערוך, 
הראשונות  בשנים  חסידות.  בלי  יהדות  תורה.  לימוד  הלכות, 
לא  אורות  מהאורות.  יותר  והצמצומים  הגבולות  את  חיפשתי 
שהסכמתי  בחיים  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  לי.  חסרים  היו 
מסגרת  הייתה  זו  כי  לה,  האמנתי  מסגרת.  עם  פעולה  לשתף 

שלא בנאדם המציא". 
היית ילד שברח ממסגרות?

"תיכון לא ממש 
י"א  בכיתה  שרדתי, 
שלי  לאמא  עשו 
שהשאירו  טובה 
אותי ובי"ב כבר לא 
לעשות  הסכמתי 
הזו.  הטובה  את 
שאתה  הקונספט 
ומעבירים  יושב 
קשר  בלי  ידע  לך 
בעולם  למקום שלך 

לא התאים לי". 
איך  אז 
שכמוך  אוטודידקט 

מתמסר לתורה?
ה  ל ח ת ה ב "
הייתי  לא  באמת 
ידעתי  אבל  בטוח, 
להשיג  אפשר  שאי 
מחשבתי  בתהליך 

את  'מתרגל  לא  אתה  הבנתי שאם  למשל.  נכון,  זה  שבת  אם 
היהדות', אתה לא טועם את זה באמת. התחלתי בקטן: לקום 
לתפילת ותיקין כל בוקר ולראות אם זה עושה לי משהו. אחרי 
כמה חודשים ראיתי שבכל פעם שמוציאים ספר תורה ואומרים 

קדיש אני בוכה, אז הבנתי שזה המקום, שקורה לי משהו".
היום, ב'שקוף', אתה מנסה לקרב אנשים לברסלב?

"לסדנה לא קוראים רבי נחמן. שקוף הוא שם לא מחייב. 
אני משתדל לא לצאת בהצהרות על הצדיק, הוא לא צריך את 
זה. מכיוון שבאתי ממקום שמסתכל על הדוסים כאנשים שיש 
להם טעם גרוע בלבוש ומנהגים נורא מוזרים, אני לא מסתכל 
והוא  אם אדם הוא חרדי או מזרוחניק. אם אדם הוא אמתי, 
על דרך, אני לא מתעסק בקשר שלו לרבנו. הצדיק רוצה לחבר 
אותך עם ה' וזו מטרת הסדנה - תתחבר עם עצמך ושם תמצא 
את הקשר לה'. לברסלב אין מוסדות. לרב ארז משה יש אמירה 

שאני אוהב: 'אני לא ברסלב אני רבנו'". 
ולתמצת מהי בעצם שיטת  כשאני מבקשת מדבוש לנסות 
'שקוף' הוא מסתייג - "אני לא קורא לזה שיטה, אלא גישה. 
שיטה היא מערכת סגורה עם הוראות, אבל גישה פתוחה למרחב 

שלך, היא מבוססת על התבודדות שהיא פתוחה ואישית". 
חשוב לו להקדים ולהדגיש את מקומה של התורה והמסגרת 
הצדיק  הוא  נחמן  ורבי  הריפוי  היא  "התורה  ל'שקוף':  כמקור 
שמנגיש לנו את התורה ועוזר לנו להתחבר מהנקודה האישית 
שלנו. זאת הדרכה שהיא בעצם בתוך גבולות התורה - התורה 
היא תורת חיים, היא הריפוי. ברור שיש עשה ואל תעשה, אבל 
ולהתבונן  לחשוב  ממך  שדורש  מרחב  אישי.  מרחב  הרבה  יש 
ולמצוא אמת פנימית". כאן מגיע 
אולי העיקר: "יש אני שהוא אני–
ודברים  הקלטות  אלה   - חברתי 
אבל  מהחברה,  שומע  שאני 
אומר  הזוהר  האמתי.  האני  לא 
אורייתא  הוא,  בריך  'קודשא 
נקודה  יש  הוא'  חד  וישראל 
ה'  עם  אחד  אתה  שבה  פנימית 
ייעוד,  לו  יש  אחד  כל  יתברך. 
ייחודיות, ותפקידו לפתח חשיבה 
האישיים  הצדדים  ואת  מקורית 

שלו. זה הבסיס לעבודת ה'. 
האוטומטיות  שלנו  "בדור 
עלינו.  משתלטים  והחברתיות 
אנשים מחפשים דֹוגמות, חברה, 
החיים  את  שתעשה  מטריצה 
יהודי:  לכל  אומר  רבנו   - קלים 
תמצא את המקום שלך. והמקום 
בלבול,  דרך  לעבור  מחייב  שלך 
ואמת  וכאב  שאלות  מבוכה, 
זה  לך,  מכאיבה  פעמים  שהרבה 
נרדם  שאתה  מאורגן  טיול  לא 

באוטובוס ובסוף מגיעים לאנשהו".

כשהלחנת אותי
נפשיות.  התמכרויות  על  בסדנה  הרבה  מדבר  דבוש 
"כשעובדים עם אנשים זה עולה כל הזמן", הוא מסביר. "רּבֵנו 
נכנס  שאתה  הרגל  היא  נפשית  התמכרות  הנושא.  על  מדבר 
אליו והוא גוזל ממך כוחות. מעמעם את הכאב, את אי הנוחות 

הזמנית. אתה נהיה חלש וזה פשוט גונב אותך". 
אז איך נגמלים?

"תלוי כמה יישוב דעת יש לך לעבודת הגמילה. כשאדם מבין 
שהתמכרות נפשית גוזלת ממנו כוחות ושהוא משלם מחיר כבד 
בחייו, יש לו יישוב דעת עמוק על ההחלטה להיגמל ואז זו לא 

עבודה קשה, זה נותן כח, זה מחזק את הרצון". 
אני נזכרת במשפט שאכן נאמר כמה פעמים בסדנה - "או 

אמונה או עבודות קשות".
התמכרות.  תכונות  בחיינו  מצבים  להרבה  מייחס  אתה 
לאוכל כמובן, אבל גם למסכים בחיינו, לצריכת אמנות מופרזת. 

הרי גם אתה אמן יוצר, זה לא מתנגש?
בגיל עשרים  לחיות בשביל האמנות,  בבחירה  "הייתי שם, 

ומשהו. אני יודע מה זה לחיות בשביל האמנות ולחשוב שאם 
אתה כותב שיר יפה אז יש לך משמעות לקיום ואם לא מצליח 
אז למה לך חיים. זה גויי לחלוטין, זה לא הכיוון. אני מכיר אנשים 
קשורים  לא  שלהם  כשהחיים  נפלאה  אמנות  ליצור  שיכולים 
לשום דבר - זה שקר. הצורך הבסיסי של כל אחד למצוא את 
המיוחדות שלו - זה הפירוש של המילה כבוד. הגילוי הפנימי 
הקליפה  אז  ומשפיעה.  החוצה  שיוצאת  בתוכי,  הא–לוקות  של 
הייחודיות שלך  את  מוצא  אמן. אם אתה  להיות  היא  זה  של 
נפלא.  זה   - מגיע לאמנות  מזה אתה  וכתוצאה  בחיים עצמם 
אבל אם אתה לא מעז לחיות, להגיד אמת, לחוות אמת - זה 

הופך לניסיון להיות מיוחד בכוח".
אחרי הזנחה ארוכה של המוזיקה יש לך היום אלבום חדש, 
'הכל ברצון', ומתוכו כבר שחררת לרדיו את השיר 'פורץ'. מתי 

החלטת לחזור ליצירה?  
שיש  הבנתי  האלבום.  את  להוציא  אותי  דחפו  "חברים 
ערך לאמירה בדרך הזו, שיש לזה כוח. בעבודה פנימית יש לי 
ניסיון, במוזיקה אני פחות בבהירות. אני עוד מתברר עם זה, זה 
המקום האישי שלי. להופיע פחות בוער לי, אבל לאחרונה חזרנו 
באלבום  שירים  יש  הדברים'.  ב'לב  ראשון  יום  בכל  להופיע, 
אותו  כתבתי  'ילד',  השיר  למשל  כמו  החיפוש,  מהתקופה של 
בגיל 24. אבל הרגשתי שהוא חלק מהדרך של התשובה, שהוא 

לא נפרד ממנה". 
***

"הכול ברצון, בעכשיו, בלא להיבהל - משכני אחריך נרוצה 
- עד שניגאל

עזור לי להיות מה שהתכוונת כשבראת אותי
עזור לי להיות כמו שרצית כשהלחנת אותי" 

*פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים  **קבלה לקורס מותנית בראיון אישי

לקבלת פרטים נוספים ולקביעת ראיון אישי כנסו לאתר בית מוריה  

www.bmoriah.org.il  או חייגו 052-8314790
office@bmoriah.org.il
www . bmo r i a h . o r g.il

08-6288814 08-6288812

84144 4586

פרטים ותיאום ביקורים: 
הרב דורון אלון: 054-2024777  |  הרב רון נעים: 052-5802280

ישיבת "בית מוריה" בבאר שבע פותחת שעריה 
לכל המעוניין לגדול בתורה ויראת שמים ולהפיץ את אור התורה בעיר האבות

הישיבה והמוסדות - בראשות הרב שמעון כהן שליט"א

הצטרפו לקבוצה רצינית של אברכים ובחורים השוקדים על התורה 
ועוסקים בעשיה חינוכית למען הקהילה.

ניתן להצטרף עכשיו או לקראת שנה הבאה, ללימודים במספר מסלולים:
| לימוד גמרא בעיון ובקיאות 

   בראשות הרבנים: רון נעים ודורון אלון שליט"א.

| לימוד הלכה לקראת הסמכה לרבנות 
   בראשות הרב שמואל דביר שליט"א מחבר סדרת יסודי הלכה.

| לימוד לקראת הסמכה לדיינות 
   בראשות הרב אברהם ואזאנא שליט"א.

    כמו כן, ישנם שיעורים בתנ"ך ואמונה בהעמקה והרחבה

הלימוד נעשה מתוך שמחה ודיבוק חברים והכל באווירה משפחתית ויחס אישי, 
כולל פעילויות של גרעין "בית מוריה" לגברים, נשים וילדים.

"הרוצה 
להחכים 
בואו לחזק ולהאיר ידרים"
את בירת הנגב - עיר האבות
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"התמכרות נפשית 
היא הרגל שאתה 

נכנס אליו והוא 
גוזל ממך כוחות. 

מעמעם את הכאב, 
את אי הנוחות 

הזמנית. אתה נהיה 
חלש וזה פשוט 

גונב אותך. כשאדם 
מבין שהתמכרות 

נפשית גוזלת ממנו 
כוחות ושהוא 

משלם מחיר כבד 
בחייו, יש לו יישוב 

דעת עמוק על 
ההחלטה להיגמל" 

דרך ארוכה עד 
אלומן ואני כבר 

רוצה הביתה. 
גידי אומר: "עיקר 
המעשה הוא בזה 
שהגענו עד הנה... 

אל תייסרו עצמכן 
להבין את החוויה

"אני זוכר את עצמי 
יושב וקורא תנ"ך. 

כשהגעתי לפרשת 
כי תבוא, שהיא 

פרשת בר–המצווה 
שלי, כבר קלטתי 

שאין ברירה 
ושהתורה היא 

האמת. בניגוד לכל 
התורות ההודיות 

שמנסות להרגיע, 
שאומרות לך 

'תשחרר את הרצון 
ורק תשב ותתבונן 
ואל תעשה כלום', 
פתאום אתה יושב 

וקורא את הקללות 
ואתה מבין שזה 

בכלל משהו אחר"

סוף סוף סיפור שלם
נעמה דקל

שלא מדעת   תיאטרון לחישה

גאיה, היא המחוללת של כל הסיפור הזה, סביבה הכל 
לטייל  יוצאת  הצבא  אחרי  בצפון.  מקיבוץ  צעירה  סובב, 
בהודו. ויום אחד היא פשוט נעלמת... נשמה שאיבדה את 
הדרך והתנתקה מכל העולם נמצאת כלואה, מרצון, במנזר 
בודהיסטי. הסיפור הוא עליה ועל הדרך שהיא עוברת עד 

להבנה המטלטלת שמחזירה אותה חזרה הביתה. לעצמה.
הסיפור  "לחישה"  תיאטרון  של  מדעת"  "שלא  בהצגה 
היוצרת  מושקוביץ,  רחלי  והנשמה.  הלב  מכל  מסופר  הזה 
הבמה.  על  לרגע  נחה  לא  היחידה,  והשחקנית  הכותבת 
במשחק מאוד אינטנסיבי ומתמסר היא מצליחה לרתק מעל 
בין דמויות.  ומפתיעה  ומעבר את הקהל, בהחלפה אמינה 
שונות  דמויות  ופושטת  לובשת  היא  ההצגה  כל  לאורך 
בתכלית. בלי הרבה התעסקות עם תלבושות או אביזרים, 
היא ברגע אחד האמא הפולניה שמשוחחת בטלפון, בשניה 
חוף  על  רועשת  איתה למסיבה  נזרקים  אנחנו  מכן  לאחר 
עם  ליהדות,  המרתק  המרצה  לדמות  משם  בהודו,  הים 
הבדיחות שהוא מוסיף בין השורות, ופתאום - מגיח זקן 
הודי עם שפת גוף שמזכירה סוג של שימפנזה, ומוסיף גם 

הוא את חלקו בסיפור.
והסיפור רץ, מתרחש, הולך, סוחף. ישבתי בתוך קבוצה 

של בנות תיכון משועממות עם מסטיק בפה, שלא הפסיקו 
נהיה  מאוד  מהר  אבל  הראשונות.  בדקות  ביניהן  לפטפט 
שקט דממה, כולן היו קשובות מאוד למתרחש על הבמה, 

שלא  להפסיד אף רגע.
לפספס  גם  היה  אפשר  אי  הבנות,  של  התגובות  את 
אחרי ההצגה, הן רצו אל מושקוביץ לשמוע ממנה מה עומד 
הייתה  שההצגה  הרגשה  לא?  או  אמיתי  הסיפור,  מאחורי 

מאוד משמעותית להן. שהן ממש נסחפו אל תוך הסיפור.
המוזיקה המקורית, משחקת תפקיד חשוב בהתפתחות 
השקעה  של  הרגשה  נותן  המסביב,  כל  ובכלל  הסיפור. 
רק  לא  להיות–  צריכה  כזו  שמתנה  כמו  ביצירה,  אמיתית 

איכותי, אלא גם עטוף יפה.
לנשים  נשים  תיאטרוני  של  השונות  ההצגות  כל  בין 
שעולות עכשיו. ניתן לסמן את מושקוביץ כאחת המוצלחות. 
מה גם שבין כל בליל ההצגות שהן "קטעים–קטעים בנושא 
בית/זוגיות/משפחה". טוב להגיע להצגה שהיא פשוט סיפור 

אחד. שלם. שממלא את הכל.
למושקוביץ ותיאטרון לחישה יש רפרטואר מרשים של 

הצגות שונות. שווה להכנס לאתר שלהן ולהתרשם! 

לפרטים והזמנות: 
   lechisha@gmail.com 052-5802674 
naamash8@gmail.com לתגובות: נעמה דקל

AVIA  SASSON

שלושה ימים של
במיוחד בשבילכןבמיוחד בשבילכן
 מכירה מיוחדת

טל. 03-5188567 • סטודיו איסקוב 13 ת”א-יפו
ואביזרים  מטפחות  ששון  אביה  פייסבוק 

מועדוןלחברות מיוחדות הנחות

הזדמנות חד פעמית
הטבות יחודיות

על ביגוד ומטפחות 
י"ח-כ' סיון 27.5-29.5

9:00-21:30

מחכות לכן בסטודיו...כיבוד מפנק ושרות אישי

האם את חלוצה?

גרעין 
אתרי 
מורשת

בואי והצטרפי 
ל"גרעין אתרי מורשת" חדש 

במסגרת השירות הלאומי 
המשלב הדרכה באתרי מורשת, 

שליחות חינוכית בעלת 
חשיבות לאומית והמון חוויות!
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פרטים באתרים:
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  

 www.shimur.org.il
האגודה להתנדבות 

www.sherut-leumi.co.il

052-4261184  04-6940351 בקריית–שמונהאירוח כפרי
חצר גדולה

פינות ישיבה בין עצי הגן
נדנדות

חדר אוכל ומטבח מרכזי
5 דקות ממקורות הירדן

בית-כנסת וקייטרינג מהדרין בסמוך

מתאים 
למשפחות, 
 זוגות 
או למפגש 
משפחתי

II מסע של בינוניים
בעקבות מאורי הדורות

עם מו”ר הרב מרדכי ֵאלון שליט”א

יום שני ט”ז תמוז – יום שלישי כ”ד תמוז )24.6.13-2.7.13(
ישראל - פולין - אוקראינה - ירושלים

yoel@berko.co לפרטים: יואל ברקוביץ. טל’:050-8735111,  www.ravelonmassa.022.co.il :אתר המסע


