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תוָרתו אוָמנותו

עמד  הוא  הבית.  בפתח  אלחנן  של  קולו  נשמע  “ָש-לווום!!“ 

התלויה  הגדולה  ישראל  ארץ  במפת  לב  בתשומת  והביט 

ַּבּכניסה ַלַּבית ובפיסת הקיר הלא מסוֶידת, ֵזכר ַלחורבן. 

זאת אמר שלום. אבא  ָידע שהוא לבד בבית, אבל בכל  הוא 

בעבודה, אמא מלמדת ָּבאולפנית, ידידיה הלך לחבר, מוריה 

ַּבמעון עד ארבע, ושאר האחים עדיין בבית הספר.

לכיוון  ללכת  והתחיל  הדלת  ליד  הילקוט  את  זרק  אלחנן 

הרבה  כך  כל  ממנו  ביקשה  שאמא  נזכר  אז  אבל  המטבח, 

של  ַּבמקום  מסודרת  בצורה  הילקוט  את  שיניח  פעמים 

‘אמא  וחשב:  ַּבמקום,  הילקוט  את  ָׂשם  חזר,  הוא  התיקים. 

בטח תשמח‘.

‘אני ִמתגעגע אליו  ‘מעניין איפה אבא עכשיו‘, חשב אלחנן, 

אבל הוא יחזור רק בערב. תמיד אבא מתקשר באמצע היום 

ושואל את אמא מה נשמע ואם הכל בסדר בבית, אבל היום 
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ואני  יתקשר,  לא  הוא  בטח  אז  מאוחר,  עד  ָּבעבודה  אמא 

אפגוש אותו רק ַּבלילה‘.

פעמיים ביום נפגשים אלחנן ואבא באופן קבוע.

הפעם הראשונה היא ַּבבוקר, כשאבא חוזר מהתפילה ַּבמניין 

לכיוון  לצאת  עומד  בדיוק  ואלחנן  הכנסת  בבית  המוקדם 

בית הספר. אבא נהנה לראות את אלחנן עם חיוכו התמידי 

“בוקר  לו  מקדים  והוא  גדול,  באור  המאירים  פניו  על  נסוך 

טוב“ חגיגי ומתרונן.

בוחן  אבא  ביניהם:  הקבוע  הבוקר  טקס  מתחיל  היה  ואז 

כפתורי  את  פותח  לו,  האופייני  ברישול  הָלבוש  אלחנן  את 

חולצתו ומַּכפתָרם ישר, מכניס את גופייתו של הילד אל תוך 

או הסוודר, קושר כמו  צווארון החולצה  מכנסיו, מסדר את 

שצריך את שרוכי הנעליים ומיישר את הכיפה על ראשו של 

אלחנן.

חצי  בבדיחּות  חצי  ושואל,  אלחנן  מתאפק  היה  לא  לִעתים 

אמר  מי  במדרגה?  תיגמר  לא  שהחולצה  “למה  ברצינות: 

שצריך להיות קו ישר ַּבקצה?“ 

החיוך ושמחת החיים של אלחנן מֵסבים לאבא עונג רב. הוא 

נהנה לראות את בנו כל בוקר, מאושר ממתנת היום החדש 

מתי  אבא?  היום  נוסע  אתה  “לאן  שואל:  אלחנן  לו.  ֶשִנתנה 

— והם נפרדים בנשיקה הדדית. אתה חוזר?“ 

נכנס  כשאבא  בערב.  כבר  היא  נפגשים  שהם  השניה  הפעם 

הביתה אלחנן קם מיד ֵמעיסוקיו, ממהר אליו, נותן לו טפיחה 

בניגון מיוחד: “שלום עליך אבי מולידי  ואומר  ַּבכתף  עדינה 
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החסֹון!“ אלחנן מביט באביו באהבה וגאווה, ומתעניין: “איך 

עבר עליך יום העבודה? ִהצלחָת ַּבמכירֹות היום?“

המקרר  את  פותח  הוא  רעב,  אלחנן  מאוחרת.  צהרים  שעת 

ַּבמטבח ובוחן מה יש בתוכו.

במדף העליון עומדת שורת מעדני חלב שוקולד־ָוניל.

‘זה אוכל של שבת‘, חושב אלחנן, ‘היום יום שלישי, מספיקה 

לי פרוסת לחם עם מלח‘.

מחדש  משחזר  ובתוך־כך  באיטיות,  הלחם  את  לועס  הוא 

את השיחה ֶשניהל עם אמא אתמול בשעת ההשכבה, שיחה 

ֶשבעקבותיה קיבל על עצמו “פת במלח תאכל“.

“בשביל מה להגדיל את הבית, אמא?“ שאל אלחנן.

אתכם  לַרווח  ונוכל  אלחנן,  בנֹוחּות,  יותר  שִנחיה  “בשביל 

הילדים, ַּבחדרים“, היא ענתה.

לנו“,  שיש  ממה  ביותר  צורך  לנו  אין  ככה.  לנו  טוב  “אבל 

סיבה  אין  מאוד,  טוב  מסתדרים  “אנחנו  אלחנן,  ִהקשה 

להוסיף עוד חדרים“.

מארחים  “אנחנו  אמא,  ענתה  גדולה“,  משפחתנו  ה‘  “ברוך 

יש  כעת  קטנים,  חדרים  בשני  ילדים  שישה  אתם  הרבה, 

ביכולתנו להרחיב, וזה מה שאבא ואני החלטנו לעשות“.

שלכם.  ההחלטה  את  מבין  לא  אני  אמא.  לי,  נראה  לא  “זה 

מספיק לנו בית קטן וצנוע, זה מתאים לסגנון החיים שלנו. 

— זה מֹותרות, ולדעתי זה מיותר“. להגדיל 
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“אני מבינה שזה לא מוצא חן בעיניך“, אמרה אמא והביטה 

בעיני אלחנן. היא ראתה בהן את המבט המתחנן, מפציר בה 

לשנות את דעתה.

למה  החומריּות.  אותם  שמעניינת  לאנשים  זה  גדול  “בית 

אנחנו לא שמחים בחלקנו? ממתי אנחנו מחפשים מֹותרות?“

“אנחנו מאוד שמחים בחלקנו, אלחנן“, אמרה אמא, ּכיסתה 

תסתיים  לא  שהשיחה  ידעה  היא  האור.  את  וכיבתה  אותו 

כשאלחנן  ושלשום.  אתמול  גם  הסתיימה  שלא  כמו  היום, 

רוצה משהו הוא חוזר על דבריו שוב ושוב ואיננו ַמרֶּפה.

למשל  כמו  מועיל,  משהו  נעשה  השיפוץ  של  ַּבכסף  “אולי 

תרומה ַלישיבה? אולי ניתן לעניים? מה את חושבת, אמא?“ 

הוא ניסה שוב את כוחו.

את  מעריכה  אני  מתוקה.  ֵשינה  חמוד,  אלחנן  טוב  “לילה 

אנחנו  הבית.  את  להגדיל  החלטנו  ואני  אבא  אבל  דעתך 

אמרה  לכולנו“,  טוב  יעשה  ושזה  מֹותרות  לא  שזה  חושבים 

אמא, נשקה על ִמצחו של אלחנן, ויצאה מהחדר.

אלחנן לא נרדם. הוא התהפך במיָטתו מצד לצד ולא הצליח 

שאבא  מה  על  חשב  הוא  המוטרדת.  לנפשו  מנוחה  לתת 

הסוגיה  את  כשהעלה  האחרונים  בימים  לו  אמרו  ואמא 

הזאת פעם אחר פעם.

 — ַּבבית  הוריו מעלים את רמת החיים  לבסוף החליט שאם 

‘ממחר  לאֵזן.  לנסות  צריך  הוא   — מותרות  בחיי  ומתחילים 

מה  ‘זה  במוחו,  מחשבה  עלתה  ְּבֶמַלח‘,  פת  רק  אוכל  אני 

“וַהצֵנע  כתוב  וגם  תאכל“,  במלח  “פת  כתוב  הרי  ֶשאעשה. 
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פרוסת   — לעִׂשייתה  עובר  ממחר  אני  אז  ֱא־ֹלֶהיָך“,  ִעם  ֶלֶכת 

לחם ומלח בכל הארוחות!‘

— הוא נרדם, מחוייך ורגוע. ואחרי שָפסק לעצמו הלכה 

לגלות שהשעה  ושמח  ַּבשעון התלוי על הקיר  אלחנן הביט 

עם  ללמוד  הֶהסֵדר  לישיבת  למהר  עליו  שלוש.  כמעט  כבר 

יום, אחרי בית  הבחורים. אלחנן לא מגלה לאף אחד שבכל 

הספר, הוא מצטרף לתלמידי ישיבת הֶהסֵדר בלימודם. הוא 

— כנפשם  אמנם קטן מהם בשנים רבות, אך מה בכך? נפשו 

— חפצה בלימוד התורה.

אם זה היה תלוי בו הוא היה מעדיף ָלֶשבת ַּבישיבה מהבוקר, 

ד‘, וללמוד עם הבחורים  ִּבמקום לשבת בבית הספר בכיתה 

ַּבישיבה תורה לשמה.

‘איזה מזל שסוף־סוף אבא ואמא הבינו את הרצון הגדול שלי 

והסכימו שאלמד ַּבישיבה לפחות אחרי שעות בית הספר, עד 

יש הרבה שיעורים  ‘בבית הספר  ַּבדרך.  הערב‘, חשב אלחנן 

אין  ַלתורה  ְלַאֲהָבתי  ורק  ספורט,  שיעור  עברית,  שיעור   —

שיעור. אז לא חבל על כל השיעורים ההם שתופסים לי את 

שטוב  מה  זה  תורה  ‘לימוד  לעצמו.  אלחנן  חייך  הזמן?!‘  כל 

לי, זה מה שאני רוצה לעשות כל היום, את השיעורים בבית 

הוא  האחרון  בזמן  אהבה‘.  ובלי  חשק  בלי  לומד  אני  הספר 

הספר  בבית  ללמוד  להפסיק  פעמים  עשרות  מהוריו  ביקש 

ולעבור ללמוד בישיבת הֶהסדר. הם לא ִהרשו לו, ואף הלכו 

להתייעץ עם כמה אנשי חינוך בעניין הזה.
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לפסיכולוג  לירושלים,  ִאמו  עם  שנסע  בנסיעה  נזכר  אלחנן 

ושהוא  לאישיותו  שיתאים  חשבו  ֶשההורים  נחשב,  דתי 

ישמע בקולו.

לצייר  התבקש  הוא  הפסיכולוג  של  לחדרו  אלחנן  כשנכנס 

אחר־כך  שאלות.  מיני  כל  שאל  והפסיכולוג  וילד,  בית  עץ, 

הוא יצא חזרה לחדר ההמתנה ואמא נכנסה אל הפסיכולוג 

הנודע. הם דיברו בחדר שעה ארוכה, ואלחנן ניצל את הזמן 

לקריאה בספר שהביא מהבית.

אמא  הזמינה  שאחריו,  השבוע  בכל  וגם  הביקור,  למחרת 

ַּבמטבח, להכין ארוחת ערב או לבשל  את אלחנן לעזור לה 

טוב  שלא  לאמא  אמר  שהפסיכולוג  ידע  לא  אלחנן  ְלַשָּבת. 

שהיא  כך,  כל  גבוהים  רוחניים  בעולמות  להיות  בגילו  ְלילד 

להמשיך  אותו  לשכנע  ַלקרקע“,  אותו  “להוריד  חייבת 

גילו, ולשחק ִאתם משחקים  ללמוד בבית הספר עם כל בני 

הציע  שהפסיכולוג  ידע  לא  גם  הוא  לילדים.  שמתאימים 

יתעסק קצת עם דברים  וכך  ַּבמטבח  לה  יעזור  לִאמו שהוא 

מעשיים. 

“בוא נכין ביחד מרק ירקות“, הזמינה אותו אמא.

קישואים,  גזרים,  והוציא  המקרר  את  בשמחה  פתח  אלחנן 

בטטות ותפוחי אדמה.

“יפה מאוד אלחנן“, אמרה אמא, “עכשיו אלמד אותך ִלקלוף 

ירקות“.
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אלחנן שמח מאוד על ההזדמנות לעזור לאמא גם בזה. ‘בטח 

פשוט  מהר,  מאוד  זה  את  עושה  אמא  ִלקלוף,  מאוד  קל  זה 

אעשה כמוָה‘, חשב אלחנן.

ביד  תפוח־האדמה  את  אחת,  ביד  הקולפן  את  החזיק  הוא 

אחר  למקום  התעופפה  קליפה  כל  ִלקלוף.  והתחיל  השניה, 

ִמָידו  נפל  הקולפן  הבגדים.  ועל  הרצפה  על  הַשִיש,  על   —

גם  ושוב.  שוב  וניסה  התייאש  לא  הוא  אך  רבות,  פעמים 
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אמר  לא   — הרצפה  על  הקלופים  האדמה  תפוחי  כשנפלו 

נואש, הרימם ושטף אותם בברז המים.

אמא, שראתה את מאמציו שלא ממש עולים יפה, הודתה לו 

על עזרתו וִשחררה אותו לענייניו.

ואמא  ַּבמטבח, הבינו אבא  ניסיונות עזרה  כעבור שבוע של 

הם  הפסיכולוג.  של  הצעתו  את  לייֵׂשם  מצליחים  שאינם 

קראו לאלחנן וָפרׂשּו לפניו את סדר יומו החדש שיש בו סוג 

של פָשרה ומיזוג:

ובשעות  הרגילה,  בכיתתו  הספר  בבית  לימודים   — ַּבבוקר 

בישיבת  לימודים   — המוקדמות  והערב  הצהריים  אחרי 

הֶהסֵדר בחיספין.

מניף  הבית,  רחבי  בכל  וצהלה  שמחה  בריקוד  פרץ  אלחנן 

והוריו  ומדלג,  וקופץ  מסתובב  ברננה,  ושר  ַלִתקרה  ידיים 

ִמשָתאים  באהבה,  בו  מביטים 

על  העוָלה  לִהתרגשותו 

גדוֶתיָה.

ַלישיבה,  בדרך  כעת, 

לעצמו:  אלחנן  חושב 

‘מעניין מה ִשכֵנַע לבסוף 

להרשות  ואמא  אבא  את 

אשאל  ַּבישיבה.  ללמוד  לי 

אותם הערב, כשאחזור‘.

ומתיישב  הישיבה  של  הגדול  הִמדרש  לבית  נכנס  אלחנן 

ומקשיב לשיעורו של הרב שוגרמן,  פותח את הגמרא  בצד, 
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להבין  מתאמץ  ַּבלימוד,  כל־כולו  שקוע  הוא  הישיבה.  ראש 

את הסוגיה וִמתעֵלם מן הזמן שעובר.

לענייניהם,  הולכים  הבחורים  וכל  השיעור  מסתיים  כאשר 

ולומד  ַּבחושך  שם  יושב  הישיבה,  לִמקלט  אלחנן  יורד 

ִמשָניות.

פתקים  על  פה.  בעל  מַשננה  ואז  הִמשנה  את  לומד  הוא 

כל  ליד  קטן  קו  מַסמן  הוא  בכיסיו  שומר  שהוא  מקופלים 

ִמשנה שלמד ושינן — ורק כאשר מסומנים ֵמָאה ואחד קווים 

זהו הלימוד שהוא  ַלִמשנה הבאה.  ליד הִמשנה עובר אלחנן 

מאה  ִפרקו  ֶששוֶנה  מי  דוֶמה  “אינו  שכתוב:  כמו  אוהב,  הכי 

פעמים למי ֶששוֶנה ִפרקו מאה פעמים ואחת“.

יומו.  מעיסוקי  אחד  כל  כולם,  חזרו  כבר  ַּבבית  בינתיים 

בתנ“ך,  ההשתלמות  מן  אמא  הרחוקה,  מנסיעתו  חזר  אבא 

שוכבים  הקטנים  הערב.  ארוחת  את  סיימו  כבר  והאחים 

השינה  לפני  סיפור  להם  לסֵּפר  מסיימת  אמא  במיטתם. 

ולהגיד ִאתם “שמע ישראל“, נושקת להם נשיקת לילה טוב, 

ושקט ִמׂשָתֵרר בבית. רק אלחנן איננו.

אבא ואמא מתחילים לדאוג.

לחזור  שעליו  סיכמנו  “הרי  אבא,  שואל  אלחנן?“  “היכן 

לארוחת הערב הִמשפחתית!“

אבא ואמא מסתכלים זה בזו ומתחילים קצת לכעוס בליבם 

על ילדם שמאֵחר ואיננו עומד במה שסוכם.

בשעת ערב מאוחרת מופיע אלחנן ַּבדלת, כולו מתרונן.
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אמא מקדמת את פניו בגערה שיש בה קצת מכל דבר: קצת 

עד  הייָת  איפה  “אלחנן,  תדהמה:  וקצת  כעס  קצת  דאגה, 

עכשיו?! אתה יודע מה השעה?!“

שם  ואין  הישיבה  של  ַּבִמקלט  “למדתי  אלחנן,  עונה  “לא“, 

שעון. את יודעת מה למדתי, אמא? רוצה לדעת מה למדתי 

היום?“

פניו הקורנת של אלחנן היא כבר  רואה את הבעת  כשאמא 

משכיחים  פניו  שעל  והאור  האושר  עליו.  לכעוס  יכולה  לא 

ממנה בבת אחת את כל הנאום שהכינה לקראת הרגע הזה.

“ולא הייָת רעב?“ היא שואלת.

שם  למד  מה  לאמא  מספר  בפשטות,  אלחנן  עונה  “לא“, 

להיכנס  וממהר  שיניים  מצחצח  פיג‘מה,  לובש  ַּבמקלט, 

למיָטתו.


