
 בס"ד

 דרך ארץ במלא הדרה
 

******* 
 , בו שהיינו מקסים טיול שנכתב בעקבות, ברשת לו שהתגלגל מכתב

 .ב"תשע, ט"בשב טו ביום , הנטיפים במערת, נהדרת מדריכה עם
 

******* 
 

  -במערה דופן יוצאת הדרכת לי הייתה היום

 . הקבוצה תא לקבל סיוון לכיוון בשמחה כשיצאתי 10::0 השעה בסביבות התחיל הכל

 . עיני חשכו למבואה הדלת את שפתחתי איך

 בנים כולם, שלהם המורים עם יחדיו וגדולים קטנטנים ,חרדים םילדי עשרות - ברצינות

 .מולי עמדו כמובן

 ...רגב הוא כי אותם קיבל לא חוליו ולמה לי קרה זה שאיך לעצמי שחשבתי כמובן

 

 תלת אצליח שאני מצב שאין בחששות כולי, החוצה ויצאתי .הדרכה זה הדרכה -אבל

 .ומשהו 00 היו הם זאת בכל ,הבלאגן שיא יהיה ובטח בתצפית ההדרכה כל את

 

 חרדי, כן ןכ) העיניים לתוך לי הסתכל והוא אותם לרכז לי שיעזור המורים לאחד פניתי

 אחרת לקבוצה ץבחו שחיכו הנהגים אחד. בעיה שאין ואמר( מבטו את השפיל לא גמור

 ךלהדרי שיכול גבר מדריך אין אם אותי שאל בכלל אותם הכיר ולא

 השז כנראה אז דבר שום אמרה או התלוננה לא בוצההק אבל שאין לו ואמרתי

  ... בסדר

 

 -בסיפורנו נמשיך
 

 היה -קולים והי המורים. מלא ידעו וגם בעניין הקשיבו הם, לאללה חמודים היו הילדים

 ליבי תשומת את שהסב ליגא זה היה) ל"צה של ופליזים צבאיות יחידות של תיקים להם

 (. לכך

 והוא ככה גם קוראים שלו לאבא יכ אבשלום זה מי הילדים אחד שאל שלב באיזשהו

 םשוה אבשלום על סיפרתי אז, השלט את ראה

 .היום ממש. בשבט ו"ט הוא  שלו הפטירה שיום קלטתי ולפתע

 

 בדיוק רולאח תורה דבר שייתן לרב קרא מיד והוא לזה לב שם המורים שאחד כמובן

 לזכרו שקדי שאומרים יםחרד של קבוצה באמצע עומדת עצמי את מצאתי דקות שתי

 (. זה את תדמיינו) התצפית ברחבת

 



 בס"ד

 

 .יבחי. ..משהו והרגשתי מקדימה יד לי לתת והתעקש הקטנים והילדים לידם עמדתי
 

 ישאנ בדבר האירוניה את פשוט אלא,  דתי-רוחני משהו שהרגשתי חושבת לא אני 

 מאתנו תדקו ושתי ושווה רצויה לגמרי ומרגישה חרדים גברים קבוצת עם פה עומדת

 .בכך לשמצה הידועה שמש בית נמצאת

 

 שעל, ונעימים טובים אנשים, במערה להדריך לי שיצא טובה הכי ההדרכה מקרה בכל

 הקול תא מרים מורה אחת פעם שמעתי ולא) וקשובים שקטים היו הגדולה הכמות אף

 .מכבדים ובעיקר(, להקשיב בהם ומפציר לתלמידים פונה או

 

 ...הביקור לע לי להודות וביקש אישית אלי בא מהמורים ואחד אחד כל שבסוף כמובן

 "!.יותר יאנ1 "להתבלבל בלי אמרתי", נהניתי תודה1 " לי שאמר ולמי

 

 פה ושאנחנ סתם לא כנראה זה יודעת את1 "ההדרכה בסוף לי אמר המורים שאחד וכמו

 .צודק שהוא כנראה" . היום

 

 יאנ, שלו קריאה שאחרי, הזה ספר תהבי על חומר מצרפת אני... שתדעו סתם, זהו

 .מקסימים כאלה הם למה להבין מצליחה

 

 ...שמח בשבט ו"ט חג

 

 תקש

 


