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  שמחה  ורוחניותריקוד שירה  צחוק תפילות  –נפש תוך הסיכום מסע אומן  מסע ל

 ("עוגיות")קבוצת  

 11-11/7/11כ"א  כ"ו תמוז תשע"ב      

 נוסעים לאומן ?! .1
של  חתונות 3 -וב"ה זכינו כבר ללמען זיווגי ילדינו, כבר פועל החל מער"ח אדר השנה,  אימהותמסע 

הרעיון  ללא אחריות,  , נזרק ככהנועה ויהודית  באחת השיחות עם בנותיי  אלו שהתפללנו עליהם.
אולי ניסע לאומן,   יהודית אמרה בטבעיות ניסע עם אלישבע.   וזהו .   מאז  זה התחיל.   –לאוויר 

 ונתן לנו את ברכתו לדרך.  אתנויהודה אישי התלהב 
אבל אז התקשרה  שכמעט כמעט . . .אם בודקים היטב זה לא היה כ"כ פשוט היו הרבה מניעות 

, תלמידה יקרה שלי ואמרה: כנראה שהצדיק הזמין אתכן" , לראשונה בחיי שמעתי את הביטוי הזה
 שבמשך הזמן למדתי לדעת כי זהו ביטוי מקובל מאד בקרב חסידי ברסלב.

זול ההמחיר העניין קרם עור וגידים, האותות שנשלחו אלינו היו רבים החל מ –חשיבה יוצרת מציאות 
  את העניין.  שאפשרווהלא מצוי וכלה בכל מיני אירועים כלכליים 

  
 יציאה לדרך .1

מתרגשות ופוגשות את כל החברות למסע הלא נודע הזה   מן הון להון  )תרתי( אנו כבר בנתב"ג
חברות מגוונות ושונות בגילאים שונים,  11מבחינתי לפחות.   הולך ומתברר כי הקבוצה שלנו מונה 

ערות ועד סבתות,  מחרדיות ועד דתיות ופחות דתיות , רווקות, נשואות, אלמנות , גם מתנחלות וגם נ
תתכונני לחוויה  -עירוניסטיות, רוחניות וריאליסטיות. ואלישבע מחייכת ואומרת :  "הכל מסתדר באומן  

ה כל אחת למטוס אלישבע עורכת לנו סדנת הכנה שב העלייהרוחנית עם הרבה הפתעות".   לפני 
שולפת קלף מתוך סדרת קלפים ייחודית של שיטת חסידות ברסלב, ומקבלת משימה להיצמד  למסר 

בכך שבקלף לכל אורך המסע, ולנסות לקחת מזה משהו יישומי לחייה. אלישבע מגדירה לנו את המסע 
ות רבות. אנו הופכות להיות קבוצת שותפות למסע מיוחד. עולים למטוס ברגשות מעורבים וגם בציפיש

 פי עם ציפיות.צי טוב אני
כמין סגירת מעגל אישי. אני זוכה להיות מחוברת לר' נחמן בכל עשייתי ביוגה  מרגיש מבחינתי זה 
 להנחות סדנאות צחוק אני מצטטת את ר' נחמן מזה שמונה שנים מאז שזכיתי ב"ה  צחוק ובריקוד

אם אתה שרוי בדיכאון , התאמץ לחייך !  העמד פנים !  אפילו  –"גם אם אינך חש בשמחה   האומר: 
נראה לי ממש כחלום לבוא להודות לו   והשמחה האמיתית בו תבוא! " –התנהל  כאילו שאתה שמח 

 על כל אלו, ובכלל איזו שאיפה נסתרת להנחות קבוצת צחוק וריקוד אצלו באומן ?!!
 

 ,  ניסים  -חשיבותם של קברי צדיקים .3

אלישבע פותחת  מפחיד לא מחייך נראה חסר סבלנות.  יניבוס קשוחנהג המ -17:31ב  געה לקייבה

היא מסבירה כי השכינה שורה  את המסע שלנו באוקראינה בהסבר מרתק על חשיבות קברות צדיקים,

בקברות צדיקים, היות וצדיקים במותם נקראים חיים. ובכלל על הסגולה הגדולה של השטחות על קברי 

הציון של ר' נחמן. על החשיבות לבוא לציונו ועל ההבטחה של ר'  –ינו וכמובן על נשוא משאצדיקים. 

ואיך  מיקרופוןנחמן כי מי שיגיע אליו הוא ידאג עבורו שייוושע.  תוך כדי מסתבר שאין לנו תנאים אין 

נעשה סדנת צחוק. ברכב מיטלטל ומרעיש, הכבישים איומים. אך הניסים מתחילים להתגלגל, ואז גם 

 הצטרף.  בחסדי שמיים ובזכות הצדיקים כנראה שאנו נוסעות אליהן, הכל מסתדר ב"ה.הצחוק יוכל ל

 יוגה צחוק ראשון באוקריאנה .4

וכולן בהאזנה ואני חושבת לעצמי איך  )יש(  ואני מוצאת את עצמי מסבירה את כל העניין במיקרופון

בה' , לאחר הסבר הזה יזרוק אותנו מהרכב. אבל בוטחת  הקשוח נתחיל לצחוק הנהג האוקראיני

הקשר של הצחוק היזום לר' נחמן, והשמחה לבעל שם טוב, אנו מתחילות לתרגל והצחוקים מתחילים 

מתרגלות ומתחילות לצחוק ולנשום  המשתתפות המקסימות ,להתגלגל,  המעגל שלי מתחיל להתעגל 

כבר חוות מות  ומחייך !  צוחקות נוש  ראה זה פלא  הצחוק ממיס כל קשיחות, הנהג הקשוח עמוק, 

 כנסות לאווירת המסע המיוחד שלנו.תוה שחרור

 

 מסע אל הנפש מתחיל –ר' לוי יצחק מברדיצ'ב אצל   .5

ופתאום יורד גשם. איזה עולם.  לברדיצ'ב,  בתשע בערב עדיין אור שמש  מגניב!   ארוכה  נסיעה

ס אותנו למעמקי בית מומחה ללא מילים מכניההנהג בלילה, חשוך,  13:11השעות נוקפות כבר כמעט 

העלמין החשוך, מצבות עתיקות פזורות בשטח  גם של יהודים וגם לא יהודים.  ציונו של ר' לוי יצחק 

את מברדיצ'ב סניגורם של ישראל, ההתרגשות לעמוד מול ציונו ההיסטורי של האיש הראשון  שלימד 

פוגשות גר על עם ישראל.  לדבר עם בורא עולם ובפרט האיש שהכי חשב חיובי והכי סינעם ישראל 

צעיר יהודי הנקרא לוי יצחק המסתובב עם בית טלית שעליו רקומות  -שם את השומר המפורסם



אלישבע מסבירה אותיות שמו  ומראה לנו בגאווה את אולם הציון ואפילו מוכן לצלם אותנו בשמחה.  

לנו נסחפות אחריה  )מה תפילות אישיות  הלב מתחיל להיפתח. אלישבע שרה וכו.  על ר' לוי יצחק

דמעות מתחילות לזלוג מההתרגשות המפגש   שיקרה כל המסע( בשירת "לב טהור ברא לי אלוקים"

לב טהור  –מילות השיר  םכולן מצטרפות לאט לאט שרות מחובקות ועעם ההיסטוריה הקדושה. 

קב"ה  כנגד המחשבות נודדות אל החסד והטוב שהאיש הזה זרע בעולם, את הרעיון של לדבר עם ה

. ונסחפות זיכה אותנושכל המתנגדים. כולנו מדליקות נר ומדברות עם בורא עולם בעיקר תודה על 

וניתן כבר  – ומשם יוצאות אל תוך הלילה המשך המסע לשירת "תהא השעה הזאת שעת רחמים"  

 לחוש שזהו  מסע עומק  מסע לעומק הנפש.

   
 

 אל הבעל שם טוב .1

 שבמקום.   רתו  של הבעש"ט. לאחר ארוחת ערב צנועה באכסניא המיוחדתנוסעות למז'יבוש  עיי

מייסד החסידות והדמעות זלגו מאליהן מול מצבתו של   –של ר' ישראל הבעש"ט  לאולם הציון תנכנסו

,   הבעש"טשל  המרתקת  המשפחתית ההיסטוריהסבו זקנו של ר' נחמן. אלישבע פוצחת בסיפור 

ועל שמו ייקרא   שהיה מתלמידי הבעש"ט מהורודנקאה בנו של ר' נחמן נכדתו הנישאת לשמח פייגע 

  . זיע"א ר' נחמן 

נחיל לנו את השמחה אני חשה שהוא כ"כ אוהב אותנו  ולכן ה מתרגשת להיות אצל הבע"שט מאד ני א

צאים "על ידי צחוק יו הציטוט המלווה אותי בסדנאותיי : ככלי לחיים יהודיים נכונים, מתרגשת לחזור על 

של זוהי מורשתו   מעולם קטן לעולם גדול, ומזמן דחוק לזמן מרווח, ומנפש צרה לנפש רחבה"

נשאנו תפילות אישיות, קוויטלאך )רשימות עם שמות רבים עם בקשות  .  ט לפיתוח השמחה"הבעש

לישועות בכל התחומים(  נשלפו מהתיקים, התפילות בשלב זה כבר היו ברמה אחרת, הרגשתי חיבור 

לעולם הזה, כולנו נסחפות ! וזה מרגש !  -מוק לכל מילה. אלישבע מתחילה לשיר את ניגון הבעש"ט  ע

לנו מחובקות ורוקדות ושרות ליד ציונו של האיש שהטביע את יסודות ומרגש!! דמעות חמות נשפכות וכ

 השמחה את יצירת השמחה הפנימית למען עבודת ה' למען חיים שלמים יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ז'ז'יבועית המדרש של הבעש"ט במלב .7

אוטנטי ומרגש אך משופץ ומתוחזק יפה. נוף  -הגענו לפנות בוקר ממש עם דימדומי זריחה. המקום 

כמו  ממש העיירה היהודית. העיירה נראית להיסטורייתמדהים  המון ירוק הרגשה של חיבור חזק 

חצרות הרבה ירוק  חלקם נטושים,זה כמו לחזור אחורה במכונת הזמן, בתים קטנים עתיקים  ,פעם

ממש אפשר כמעט לראות את טוביה החולב עם העדר שלו ולחוש את אווירת כנר על  עצים ופרחים. 

עצמו בט "הגג.  וכאן ההיכל ממש מחכה לנו אורות דולקים נרות מהבהבים, כאילו השרת של הבעש

שירת זמירות הבוקר בניצוחה של  מנהגהכין לנו את המקום עבורנו.   כאן אנו מתחילות לראשונה את 

כולנו שרות בהתרגשות את זמירות הבוקר אלישבע, מנהג אשר ילווה אותנו כל יום במסע לפנות בוקר. 

יהודית  היסטוריהמהדפים ישובות על ספסלי העץ העתיקים בבית המדרש הספון כולו עץ וניחוח של 

 תפללנו בהתרוממות מיוחדת.עתיקה.  מפעים ומרומם להגיע כך אל תפילת שחרית אותה ה

יצאנו החוצה כבר זרחה שמש רעננה של בוקר, על השדות מסביב, עד שהתכנסו כולן יצאנו לסיבוב 



 תיקגשר ענראה מימי הביניים,  המבצר ממש כמו בסרטים,  ענקי מבצר עתיק קליל בסביבה וגילינו  

ענק מימדים סגור , הצצה פנימה  רחב המוביל לכניסה, צריחים חרכי ירי, חדרים תת קרקעיים, ושער

ראינית , ומתורגמן לא היה ן  עם שעות ביקור  אלא שהכל באוקהבנו שהמקום הינו כנראה כעין מוזיאו

 לנו. אז התענגנו על היופי והפסטורליה של המקום ממש הרגשנו שנסענו לאחור במנהרת הזמן.

 

           
 

 ר' נתן  בעיירה ברסלב   .8

ערש גדילתו של רבנו נחמן.  נסיעה מדהימה מבחינת  -רוכה לכיוון העיירה ברסלביוצאות לנסיעה א

בוס כ"כ  קופץ כל י, המינ  צנופים, הכבישים ממש משובשים, גם הראשיים, כנראה באוקראינה אין מע"

הדרך  עד שיכולנו לדמות שאנו נוסעות בכרכרה הרתומה לסוסים,  ממש הזדמנות לחוות  על בשרינו  

שעות של נסיעה בנוף שלא משתנה  ירוק ירוק עד, עצים וגבעות בתים קטנים  . סטוריהירה להאת החז

ם רחב ידיים, המון מים הרים ירוקיבתי בובות כמו באגדות.  העיירה של ר' נחמן ! מקום מדהים   נהר 

חיה מסביב נוף מהסרטים. הנהג שלנו המיומן מביא אותנו לתוך מעבי היער  הרכב חוצה סמטאות צמ

ק, חוסך לנו מרחקי הליכה ברגל, ואנו מוצאות עצמינו בתוך מקום קסום כפרי מאד ירו בבטחה סבוכות 

 אתנוהמדבר  ,אנו פוגשים יהודי נידח , כן זו ההרגשה  בפתחו וממול מתנשא בית הכנסת אורחים. 

מאות שנים.   ביידיש מעורבבת בעברית עילגת, שמו חיים הוא מספר אני יהודי משפחתו מתגוררת כאן

ם המתגוררים בכפר הנידח הזה. וסיפוריו קולחים.  אנו ייהוד 11הם  –כן יש להן אפילו מניין לפעמים 

מטפסות במעלה המדרגות המטופחות אל ציונו של ר' נתן מנימירוב. המקום פסטורלי המון פרחים 

/ צפייה בנוף היפהפה יפים בכל הגוונים מלווים אותנו במעלה המדרגות, אפילו ספסלי עץ למנוחה 

מסודר מואר ונקי  יפה ומטופח ומשקיף על נוף עוצר נשימה.של ר' נתן  אולם הציון    בדרך מדי פעם.

על הקירות מסביב כונניות מלאות בספרי ברסלב למיניהם.  וההרגשה פשוט נעימה ומזמינה לשבת 

עת לחסידות ברסלב. ר' נתן חבר אלישבע מסבירה לנו  מיהו ר' נתן ותרומתו המכר להתפלל וללמוד.   

ר' נתן  –סבירה לנו ההוא האיש שכתב את כל תורתו והגיגיו של ר' נחמן  או כפי ש םלר' נחמן ובעצ

הנגיש בעצם את ר' נחמן להמונים. הוא גם כתב וערך את רעיונותיו של ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן  

ות הנותן ביטוי אישי לכל מי שקורא בו או הידועים. הוא גם כתב את ליקוטי התפילה שהינו ספר תפיל

 מתפלל ממנו. 

     
 

שלנו לאיש ופועלו, התפללנו באופן אישי, אלישבע נתנה לנו טעימה של  וההיוודעותלאחר ההסברים 

הנהגה המקובלת בקרב חסידי ברסלב,  המשימה הייתה לפתוח באופן אקראי את ליקוטי תפילות 

ולנסות להבין איזה מסר אישי לגבי עצמינו. להפתעתי המוחלטת לקרוא  –ובתפילה שעליה פתחנו 

פתחתי בדף שבו המסר היה אותו מסר שהיה לי בקלף שקבלתי מאלישבע בתחילת המסע עוד 

"תתכוננו להרבה הפתעות רוחניות" .  וכך היה  צירוף המסרים  כפי שאמרה אלישבע מראש:בנתב"ג.  

 שיעורי בית" שלי אישיים לחיי.המון מחשבה ורעיונות ל"אצלי עורר הזה 



 

                 
 

 

 לסגירת מעגל מרגש עבוריהקב"ה מזכה אותי בשנית , יוגה צחוק על הנהר בברסלב .9

תחושה חזקה אופפת אותך בירידה לתוך היער הסבוך,  – ה'" מה רבו מעשיך"ירדנו אל שפת הנהר.  

וק מעורב עם כחול המים.  מתארגנות על גדת הרים ירוקים גבוהים מסביב ואנו יורדות לוואדי היר

הנהר,  להקת ברווזים לבנים משייטת ממול. אנו ממש באיזה גן עדן של הטבע של בורא עולם.  כולן 

בשורה מול המים פורשות ידיים לצדדים ושואפות מלוא הריאות אוויר צח. ואז אנו מתמסרות לסדרת 

צוחקות ונושמות  איזה כיף !  " הו הו הא  מן הנהר, תרגילי יוגה צחוק המשתלבים עם הדים העולים 

 היהודית היטב בתוך המקום שממנו התחילה התנועה  צוחקות את ליבנו למוטב הא הא הא " !  

ומהצחוק צומחת השמחה החשובה הזו של חיבור גוף ונפש. 

תדליק  תחדש אותי לגמרי  המתפרצת לשירה אדירה של  "אבא

נשמה וסוחף חזק, במחיאות כפיים  לי את הנשמה"  שיר מרעיד

סוערות "מה שהיה היה ! העיקר להתחיל מהתחלה"  זה המקום 

 וזה המסר החזק להמשך החיים.

 הלב נפתח ומתחזק לקראת תחנתנו  הבאה והחשובה  :  אומן.
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כפי שאומרים החבר'ה.   בדרך הארוכה אלישבע נותנת עוד לפני שהגענו אליה  כבר היינו  "באורות"  

היא מדריכה   לנו הסבר מאיר אזניים ומרחיב לב על הביקור באומן , המקום  הרעיון , המטרות ועוד. 

המיוחדת  אצל הציון,  מהו  העצמי  ידויואותנו  איך מתנהלים בציון  מה מקובל , אלו תפילות, שיטת הו

לעיר,  עיר פשוטה חניות   נכנסות ההתרגשות עולה. לעולם ר' נחמן.   ל הנחיהתיקון הכללי שאותו  

נחמדה  המאוד לאכסניה.  אנו מגיעות כאלה עפולה קניונים, תנועה כבישים, נראית כמו רמלה או 

 ...חדשה נקיה ומטופחת. העייפות  פיזית  של היממה האחרונה די נדחקת לפינה, התארגנויות קלות

יככב אצלינו מעתה  הציון של ר' נחמן  ש  ציון ! . . .  וקדימה ל  

 במציאות של שלושת הימים הקרובים בגאון.  

  

הלם ! מה זו הפשטות הזו !  כאן ?  זה המקום הכ"כ מדובר ? כן כבר     

 ניתן להיכנס לאווירה של הפשטות הנקיה של הנהגת המקום.



ממוצעת של קשי יום, במקום הכי פחות צפוי שכונה הנראית כשכונה  ,בין בבנייני דירות די מדכאים  

יהודים שנטבחו ונטמנו כאן בקבר  31,111ממוקם ציונו של ר' נחמן. ובאולם אנדרטה לזכרם של 

 אחים.  זו אחת מהסיבות שר' נחמן זצ"ל בחר להיקבר כאן.

י תודה נוגעת בציון וחשה את גדלות הרגע הזה. תפילות  ודמעות ברגשאני ההתרגשות גואה, דמעות, 

 לה' על זיכנו להגיע למקום קדוש זה.  זו קדושה שמרגישים באנרגיות  ללא קשר להסברים לוגיים.

 

 סדנת ריקוד אצל ר' נחמן .11

 בערב התכנסנו בחדר האוכל המטופח והממוזג לארוחת ערב ראשונה מסודרת, הכל נפלא כולנו

ה כבר כעת מאד מגובשת , על בבית. אנו בסדנת התכנסות לקבוצתנו  המרגיש מרגישיםבתחושה של 

י שאמרה אלישבע מראש: "יש דברים מיוחדים שמתרחשים פאף השוני והגיוון באפיוני חברותיה.   כ

ומתחילות לספר כל אחת מה הביא אותה בעצם  , צוחקות שם"  התחלנו עם משחקי חימום קבוצתיים

ם, המסקנה הנובעת היא כפי לאומן.  הסיפורים מרתקים, ניסים וישועות לכל אחת. סוג של מופתי

 שאמרה אלישבע: "כשצריך מקבלים הזמנה מיוחדת מר' נחמן להגיע לכאן".

בין המתנות שקבלנו במסע זה הייתה הפגישה עם סבתא חנה מירב, אמה היקרה של אלישבע. אישה 

ת מירב הינם בעלי דירה באומן ואנו זכינו לשהו אליהו מדהימה מיוחדת ואצילית. היא ובעלה הר'

 ועל כל כך עוד יסופר. – בל מהם המון ערכים ייחודיים קול במחיצתם במסע שלנו

יקוד אינדאנס עוברות לסדנת ראכן  אמר ר' נחמן: "הריקוד יפיג את עצבותך ויניס את צרותיך"   ואנו 

 ואני שוב מרגישה סגירת מעגל מרגש נוסף.  סוחפת ומענגת.

 

 לו"ז של יום טיפוסי שלנו באומן .11

לילה מאוחר !  ללכת לישון זו לא אופציה נחשבת פה,   ה עוד פעילות מהנה של הקבוצה,  הסתיימ

בל מעמד יק -חבל על הזמן. הולכות  כמובן ל... ציון , רוצות להספיק, תפילות תהילים, התיקון הכללי  

ת חלק .   וכבר נשארות עד זמירות הבוקר עם אלישבע בארבע לפנות בוקר.  וזה הפך להיואצלנוחדש 

שחרית  מרוממת בציון,  בכל זאת קצת מנוחה תפילת אחרי  לא מסודר.הקבוע בסדר היום שלנו 

המקום  תבחדר, התארגנות לקראת שבת יום שישי, קצת קניות בשוק הירק המקומי, חשים את אוויר

תפילות  מתגמד לעומת המעמד בציון. תפילותמסביב הכל  ציון. . . .  עדיף להיות ב  ,חבל"ז ,לא משהו

עד שבת,  אני מרגישה את זה כסוג של פינוק, איזה לוקסוס  להתפלל כך שעות ללא הגבלה, בנחת 

ובהתמסרות מלאה ,  עבור על אחד ואחד מבני משפחתי, חברי , עבור כל אחת ואחת משאיפותיי. 

ן מאד חזקה זו מטבע לשו –בחסדי ה'  ותודה גם לרבנו.  "בזכות רבנו" פריבילגיה שכזו ? מתי קבלתי 

 פה.

 

 
 טקס הפרשת חלה של נשים ליד ר' נחמן .13

חברת קבוצתנו ארגנה לנו את הבצק  וכולנו השתתפנו במצווה, המקסימה , היה מרגש מאד, עליזה 

ומבקשת דווקא מתוך איזה חיסרון שלה את בקשתה  ( בידיים נקיות)כאשר כל אחת לשה בתורה 

להפריש חלה זה להחסיר מהבצק, חלק קטן, אז  –שבע להשלמת החיסרון. היה רעיון מקסים של אלי

רכתן בוך החיסרון שיש לנו. זה נתן הזדמנות לכל אחת לבקש באופן אישי ולקבל את תבואו נצמח מ

 עבורה. כל הקבוצה של 



     
 

 קבוצת "עוגיות" .14

וישי במהלך יום שישי מקיימות כמה שיחות טלפון לארץ להגיד שבת שלום וכו', מתקשר אלי בני מ

זו בציון, וזו נכנסה כעת בשירה  –ואני מספרת לו ושואל בסקרנות מה הולך מה כל אחת עושה וכו'. 

אתן " התשובות גורמות לו הלם קל , והוא קובע בוודאות:  אדירה, וההיא לא הלכה בכלל לישון, 

, ומדי פעם  ומיני אז הפכה ה"עוגיה" לבדיחה פנימית בקבוצה   ! " טעמתן איזו עוגיה )סם( בטוח

בדקנו "מדדנו"  כמה "עוגיות" כל אחת לקחה.  לקראת סוף המסע צברנו הרבה עוגיות כנראה כי 

 היו מאד גבוהים.ו ה"אורות" של כולנ

 

 
 

 נס קטן, ביקור בביתו של ר' נחמן+ , זמירות סוערות, טקס, תפילת נשיםשבת .15

 מיוחד לשבת מיוחדת אצל ר' נחמן.  קבלת שבת לטקסמשופצות לשבת הגענו כולנו  ואלגנטיותיפות 

ומתוך  לנפשוגם רקדנו וחיברנו גוף  גם הפעלנו את הסרעפת בתרגילי צחוק מיוחדים לקראת שבת

מדיטציה הכנה לשבת קודש בשירת "הנשמה לך והגוף פעלך" הגענו  בהתרוממות נפש    להדלקת 

אחד הגנים שם. בין העצים .     את תפילת קבלת שבת עשינו בתפילת נשים מיוחדת בנרות שבת

ובבושקות מקומיות סקרניות,   התכנסנו בחגיגיות  אוקראיניותוענפיהם הנעים ברוח הנעימה,  וכמה 

משמשת לנו כחזנית לתפילת קרליבך. הייתה זו אחת מקבוצתנו,  חני המקסימה  כאשרכל הקבוצה 

ה נשית עם הטבע , שרות מהתפילות הסוחפות ביותר שחוויתי. תפילת נשים השרות ביחד  בעוצמ

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור לכה דודי לקראת כלה )שנזכה קרוב אמן(  לבורא עולם , "

הברכה" . בסיום התפילה אחת המקומיות שישבו וצפו בנו  בפה פעור , צעקה לנו בהתרגשות את 

נות  וגם לא את המילים היחידות אולי שהיא יודעת : "ברוך השם"  מן הסתם עברית הן לא מבי

 משמעות השבת,  אבל ברור שהן קלטו את האנרגיות המרגשות. 

סעודת ליל שבת הייתה גם טעימה וגם תוססת משירי שבת, זמירות סוערות ומחיאות כפיים ליווי את 

ים ְלהֹודֹות ְלָך,  "מסע:  המשך ההשיר שהפך להיות  ההמנון  שלנו ב יקִּ ֵמָאֶלף ַעל ַאַחת  ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְספִּ

ָמנּו ם ֲאבֹוֵתינּו וְעִּ יָת עִּ ים וְנְִּפָלאֹות ֶשָעשִּ ים, ַהּטֹובֹות נִּסִּ ֵבי ְרָבבֹות ְפָעמִּ ים וְרִּ  ".ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלפִּ

ומשם זה התפתח לשירה אדירה של שיר פרגון אישי לכל אחת ואחת בקבוצה שגם זכתה למחיאות 

 היה שמח ורוקד ו. . . "  וכו' )השם של כל אחת( . . . "אילו יהודי היה יודע מי זאת  כפיים סוערות.

מי היה מאמין  ? שאני !  בליל שבת )תמיד מנקרת בסוף הארוחה( גם אנקר מעט  אבל גם אשאר 

נועה שלי   ותוססת ?!  וגם אלך אחרי הארוחה ל. . . ציון  ! להתפלל עד אור אשמורת הבוקר! ערנית

התהילים בליל שבת של שבת מברכים. היות והייתה זו שבת  יש  סגולה לומר את כל   סיפרה כי

התקבלה החלטה קבוצתית לנסות. חלק הצליחו חלק לא  אבל כולן הגיעו לזמירות  אב  שלפני ר"ח

 מרגש!  –הבוקר עם אלישבע בארבע לפנות בוקר )קפאנו מקור( אבל שרנו ורקדנו 

 



 

עות השינה החטופות(  אחרי סעודת שבת שמעט למחרת היום )לא בטוח מתי התחיל כל יום לאור 

השניה התוססת והמזמרת ברוחניות )אוכל טעים( ובגשמיות )דברי תורה( , יצאנו למסע רגלי  קצר 

בע( לבית שבו התגורר ר' נחמן ממש עד ימיו האחרונים. חם ולח שבהדרכת סבתא חנה )אמה של אלי

בין שתי   המקום.  בית אבנים כפרי עתיקאותנו בקלילות אל  אים נוש או ה"אורות"  אך ההתרגשות

קומות, נמצא בלב גן פורח  בין בתים קטנים אחרים. השער נעול ובצד שלט קטן בעברית המלמד שזהו 

מקום קדוש והכניסה אליו רק בימי אמצע השבוע. התיישבנו מאוכזבות מעט על האדמה בצל אחד 

חייו האישיים של ר' נחמן. על חייו בבית הבתים כדי להאזין לסיפוריה המרתקים של סבתא חנה על 

זה, על החלון ממנו השקיף לפני מותו, חלון שלא יכולנו לראות כרגע. הסיפורים מעניינים וסוחפים 

ומציירים בפנינו דמות של אדם שהיה חלש גופנית וחולה אבל ענק רוחנית, גאון וגדול בידע ובחזון, 

תרומה מכרעת להצלה רוחנית של חלקים גדולים בעם וצנוע בהנהגותיו בחייו.  האיש שבעצם תרם 

היהודי של אותם ימים. זו הייתה תקופת ההשכלה, כאשר רבים וטובים מבני עמנו עזבו את הדת 

, הכנסת השמחה לחיבור של גוף ונפשהמקורית  והפכו להיות אפיקורסים ממש. רבנו נחמן עם גישתו 

נגינה בעצם עזר לרבים מהם לחזור ולהתחבר ליהדות וכל הכלים ליצירתה כגון צחוק יזום, ריקוד ו

  מתוך בחירה ושמחה. וזאת על אך מתנגדיו הרבים שהיו וקיימים לצערנו עד היום. 

היינו כ"כ מרותקות למספרת ולפתע :"ספסיבה ספסיבה "  מישהו קוטע אותנו באמצע, מגיח משום 

קבותיו.  מתברר שהוא השכן המתגורר קטן קומה וחייכני ומסמן לנו לבוא בע אוקראינימקום גבר 

בשכנות לבית ר' נחמן וגם הוא כמן אוקראינים רבים הנהנים מאלפי המבקרים היהודים במקום, הוא 

מכיר ויודע שהיינו רוצות להיכנס לתוך החצר של בית ר' נחמן. באדיבות ובשמחה הוא מוביל אותנו אל 

ולהיכנס לחצר. אנו מוצאות את עצמינו פרצה נסתרת בגדר ומדריך אותנו כיצד להשתחל לשם 

מתרגשות שוב הנה נס קטן מבורא עולם בזכות ר' נחמן. כולנו מזדחלות פנימה ומקיפות את הבית 

עצמו , כאשר סבתא חנה מבילה אותנו אל הצד שבו רואים את החלון ממנו השקיף ר' נחמן והצביע 

לים לרגל עשרות אלפי יהודים להשתטח אליו עו ם ואמר היכן יהיה המקום שבו ייקבר.  זהו המקו

ולהתפלל.   ר' נחמן הבטיח שמי שיבוא אליו הוא בעצמו יתפלל בעדו לפני בורא עולם והוא ייוושע 

למדנו עוד במסע זה כי  ר' נחמן לימד שניתן להתפלל לעבוד את ה' לא רק במילים בלבד ולא רק  אי"ה.

וקים במרום יבין את הגיגינו  כפי שאמר ר' נחמן: "רק בבכי  ,  אלא   בשירה , כשאנו נשיר ונרקוד אל

 תנו לי את ליבכם ואביא אתכם לדרך חדשה".

אחה"צ  התכנסו בתכנון מראש , בציון, כל קבוצות הנשים שהיו שם בשבת לאמירת התיקון הכללי כולן 

רצאה באכסניא,  ןשמענו ה תכוניתנוביחד, הייתה התעלות נפש ושמחה גדולה. משם רצנו להמשך 

מאלפת מפי הר' אליהו מירב, אביה של אלישבע. מעבר לצמרמורת שאחזה בנו לשמע דיבורו הנעים 

והחיוך מכל הלב המזכירים שייבדל לחיים טובים ארוכים את חתנו ר' מאיר חי זצ"ל, היה פשוט תענוג 

ההנהגות  , הקשבנו לכל מילה שהייתה שווה זהב עליסתייםלשמוע אותו ובתחושה של לא רוצות שזה 

 החשובות והמועילות שר' נחמן חיבר כדי שלכל אחד החיים יהיו יותר בריאים שמחים וקלים יותר.
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להאריך ולספר על המשך החוויות שעברנו , שדרכן נסענו פשוט אל תוך הנפש שלנו.   דאני יכולה עו

, ואחרי הבדלה חגיגית שארגנו לעצמינו צטברותבכמויות מ תאיך אחרי  סעודה שלישית עם אנרגיו

ת הנשימה  , איך עד כלו עשינו מסיבת יום הולדת בהפתעה לאלישבע בשיתוף אמה, איך רקדנו

. ומשם כמובן בחצות הלילה עוד ערכנו מסיבת אמנים עם ברכות מכל הלב לכולנו, ליקירינו ולכל העולם

עד זמירות הבוקר המרגשות והמלטפות את  ערניות !  בכלל  הלכנו ל . . . ציון   !  כי מי צריך לישון



הנפש. איך בארוחת הבוקר של יום ראשון החלטנו שמעולם לא היינו בנופש מדהים שכזה, נופש 

באירופה. ר' נחמן ביקש  המדהימיםהמרטיט את הנשמה!  איך צעדנו אחה"צ לגן סופיה, שהוא אחד 

,  הרוזן פליקס פטצקיסופיה ביתו של של א על שמה לבקר בו היות והוא נקר  מהמבקרים באומן,

כי ר' נחמן היה מתבודד שם. איך אלישבע  םמסופר ג בגלל שאביה הגן על היהודים באומן.  שנרצחה

 הירוק שבגן הזה.  במרחביעשתה לנו תרגיל עוצמתי של התבודדות אישית 

 

         
 

 ק קטע שהיה מאד חז -סיכום אישי מאת ר' נחמןאיך אחרי סדנת סיכום מרגשת בה כתבנו כולנו מכתב 

 עבורי עם "שיעורי בית"  להמשך. 

לילה לבן לקראת החזרה הביתה. נפרדנו מהציון וגם בתמונה קבוצתית, היושבת כעת על נכנסנו לאיך 

 שולחן העובדה שלי, ובכל גישה שלי למחשב היא מקרינה עלי כוח. 

 

    
 

אמירה  של בתי יהודית, כאשר עלינו  -עם הפנים  לציון  )בחולם מלא(   -איך נפרדנו מהציון )בשורוק(  

 קמ"ש עד שדה התעופה בקייב. 111 מעל  כרכרה שתקרטע במהירות של –לאוטובוס 

איך המטוס מגיע לישראל וכולנו בכאלו "אורות" שירה ומחיאות כפיים שכמעט הוא לא הצליח לנחות 

 מרב האנרגיות.
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כי בניגוד לחזרה  בכתבה שלו על מסעו לאומן,  התחברתי לגמרי לדברי ידידיה המאירי שכתב כאן

מטיול רגיל שאז קשה לחזור לשגרה וזה די מבאס לחזור, כאן יש התרגשות בחזרה הביתה, 

התרגשות של עשיה, של  "שיעורי בית" שקבלנו על עצמינו במסע הנפש ממנו אנו שבים. שמחה 

 בחיינו היומיומיים בהצלחה אי"ה. ל ולממש כאן את כל מה שספגנו שם , לחזור כדי להתחי
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 ,  ועל השמחה תודה לבורא עולם על הזכות

 ,הנפלאים ותודה להוריה תודה לאלישבע האחת והיחידה, 

 י היקרות נועה ויהודית שבלעדיהן לא הייתי יוצאת, יתודה לבנות

שכל אחת ואחת מהן תרמה את תרומתה הייחודית  חברות הקבוצה המדהימה שלנו 11תודה לכל 

 ומכל אחת ואחת מכן קבלתי אני אישית משהו טוב,   למסע

הסוכן המסור שארגן לנו את המסע לעילא ולעילא עד הפרט האחרון, ולרעייתו  -תודה לשלומי בניטה

 פייגי שגם השתתפה  וגם סייעה בכל דבר, 

 להיחשףשנים שזכיתי  מאזתנו לדרך הזו תרתי משמע, החל תודה לרבינו ר' נחמן בן פייגא שהוביל או

 לעולם היוגה צחוק ועבודת  הגופנפש.

 


