
  ה"בע

  שבעה נקיים

  שבעה נקייםהרחקות של המקור ל
א� בני , זהו זמ�  מעבר שבו אמנ� כבר פסק ד� הנידה עצמו. הנה יחידת הזמ� המעוררת תמיהות" שבעה נקיי�"

  . תו� כדי ההתכוננות לקראת המפגש המחודש. הזוג עוד� אסורי� וממשיכי� לנהוג בהלכות ההרחקה

  .שר הזמ� המיוחד הזה ועל המתנות הנפלאות והאיכויות הגנוזות בובשעור שלפנינו נבקש לעמוד על פ

  :מסיפור זה למדו חכמי� על כל איסורי ההרחקה השייכי� לזמ� הזה. נפתח בספור תלמודי המופיע במסכת שבת

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף יג עמוד א

ומת , מים הרבהושימש תלמידי חכ, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה: תני דבי אליהו

כתיב : ואמרה להם, והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בחצי ימיו

ושימש תלמידי חכמים , בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה, "כי הוא חייך ואורך ימיך" )דברים ל: (בתורה 

  . ולא היה אדם מחזירה דבר?  מפני מה מת בחצי ימיו- הרבה 

בימי נדותך מה הוא , בתי: ואמרתי לה. י אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורעפעם אחת נתארחת

,  אכל עמי-?  בימי לבוניך מהו אצלך- . אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, חס ושלום: אמרה לי? אצלך

, ברוך המקום שהרגו: ואמרתי לה. ולא עלתה דעתו על דבר אחר, וישן עמי בקירוב בשר, ושתה עמי

  . " ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב)"' יח'ויקרא יא: (שהרי אמרה תורה , תורהשלא נשא פנים ל

 . סינר מפסיק בינו לבינה: אמר רב יצחק בר יוס�, במערבא אמרי. מטה חדא הואי: כי אתא רב דימי אמר

 ).נהסינר מפסיק בינו לבי: באר! ישראל אמר רב יצחק בר יוס� . כשבא רב דימי אמר שישנו במטה אחת: תרגו�(

  

  התבוננות בספור
  :מקריאת הספור עולות מספר שאלות 

הא� אינה : התמיהה היא כפולה ? כיצד בעלי הצדיק מת בחצי ימיו. הקושיה של האשה מעוררת תמיהה •

מני� : דבר נוס�?  היא דבר נסתר ואיננו מביני� את כל חשבונותיו'  שהשגחת ה$"צדיק ורע לו"יודעת ש

יש כא� בעיה ע� תפיסתה את בעלה כצדיק ביחד ע� ההתרסה ? ר ללא רבבהבטחו� שלה שהיה צדיק גמו

. אנשי� טובי�, ה� צדיקי�. היא בעצ� משליכה על בעלה את גישתה כלפי שניה�. שלה כלפי שמיא כביכול

  .ואינה מבינה מדוע הגיע לה� האסו� הזה

 ?"א נשא פני� לתורהשל, ברו� המקו� שהרגו : "כיצד נית� להבי� את האמירה של תנא דבי אליהו •

 ?מדוע כל כ� חיוני בעיני תנא דבי אליהו לענות לאלמנה המסכנה תשובה כה בוטה וחריפה •

? "בחצי ימיו"מה הקשר בי� חוסר ההקפדה של הזוג על הרחקה בימי שבעה נקיי� ובי� מותו של הבעל  •

מית של האשה לאחר מות והא� נית� לראות קשר בי� חוסר ההרחקה  ובי� העמדה הקיו) ביטוי מאד מיוחד(

  ? בעלה



  כיוונים למחשבה
 ועשה את כל מה שצרי� הרבההתלמיד שלמד . המשפט הראשו� של הסיפור כבר מקפל בתוכו את שורש העני� כלו

ההדגשה הזו חוזרת שוב בדבריה של אשה שמביעה . הרבהיש הדגשה מאד מופרזת של המילה .  ימיוחצי מת בהרבה

.  לא זכה לאריכות ימי�הרבההיא אינה מבינה מדוע אד� שעשה הכל כל כ� . ל התורהוע' את התרעומת שלה על ה

  .בי� הדימוי שיש לה ובי� המציאות הוא לא נית� לגישור,הפער בי� תפיסתה העצמית . היא במשבר.  ימיוחציזכה ל

   ?הרבה מה הבעיה בלעשות 

 ולאו דוקא –ה לנפיחות וחשיבות עצמית יש תחושה של הפרזה והתפשטות שמביא. יש תחושה שהמדרש עוק! פה

ובנגוד גמור לתחושת השלימות . לשפלות וענוה  כמצופה ממי ששימש הרבה תלמידי חכמי� ולמד הרבה תורה

 שהוא של� והיא –ההתרסות של האשה נשמעות כהד לחויה העצמית של הבעל .   נגדעי� ימיו בחצי$העצמית

  .בחצי ימיובסופו של דבר הוא מת . שלימה

  ?"חצי ימיו"מה כוונת הביטוי ב

הוא מת בחוסר מיצוי . בהתבונות נוספת נית� להבי� שמחייו הוא הפיק רק חצי. פ הפשט נראה שהוא מת צעיר"ע

. הבטחו� העצמי. את תחושת השלימות.  את החצי השל�$"איזה חצי זכה לחיות . טע� רק חצי אחד של הכוס. עצמי

ואת החצי הזה קבל הוא וקבלה ג� .  את החצי של להיות חצי$? חצי החמי!איזה. 'הקרבה כביכול לה. הצדיקות

  ".חצי ימיו"אשתו כשמת ב

לדעת כמה את חסר ' , את גודל רחוק� מה, לדעת את שפלות�, זה להיות קט�" חצי" להיות $?"חצי" מה זה להיות 

  .'נפילה ופורענות וכוכמה אתה מועד ל, כמה אתה לא מבי� ולא יודע. ורחוק מהשלימות בתכלית הרחוק

. האד� השל� הוא של� וחצי. זאת האמת הקיומית הכי בסיסית.  ראשית זה נות� אמת–? "להיות חצי"מה זה נות� 

שעסוקה בעצמה , הנפש שרחוקה.  וביחד עמה דרה נפשו הבהמית–יש בו טוב ורצונות נעלי� , יש בו נשמה שלימה

אד� שמחזיק מעצמו של� הוא חי . ' החצי עושה אותנו כלי לאור הרק החבור ע�. שחסרה וצמאה לאור,וברצונותיה

  . האור בורח ממנו החוצה. לא הופ� את עצמו לכלי וכל ההשגות לו נעשות חיצוניות לגמרי. בדימיו�

, הוא עסוק בעצמו ומלא בצדיקות שלו. הוא אד� שלא באמת מחובר ע� מקור החיי�" הרבה"אד� שתופס מעצמו כ

הוא מרגיש . הוא בכלל לא מרגיש שליבו כוס� וחסר. מעומק הלב הכואב והכוס� הול� ונגדע' � הא� החבור שלו ע

  ".הרבה"שהוא 

  .התורה נלמדה אצלו באופ� חיצוני ולא חדרה לפנימיותו. לא פלא שריבוי התורה שלמד לא פעל עליו אריכות ימי�

  ?כיצד הדברי� באי� לידי ביטוי בסוגיית שבעה נקיי�

  לכאורה לא ברור. מהאופ� בו הציגה האשה את קושייתה, לה על שורש הבעיה של אותו תלמידאליהו ע' ר

  . ולראות את הקשר דוקא לעני� שבעה נקיי�, כיצד ידע לשאול את השאלה הנכונה

ברמת הפשט נראה שהוא בחר סוגיה בתורה שאפשר לדרוש אותה וללמוד אותה בצורה חיצונית ובצורה , ראשית

  .ל ללמוד את הדברי�"בעל ז/  רצה לאבח� באיזה אופ� בחר אותו תלמיד והוא. פנימית

כיצד נהג ? "לא תקרב" כיצד הבי� את משמעות המילי� . "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב": כתוב בתורה

  ?במקו� האינטימי ביותר מתו� הוראת התורה הזאת

רק יחסי� ממש . ל סוגי הקרבה האפשריי�הוא נהג בכ. ומסתבר שבאמת שמיעתו את הדברי� היתה רזה במיוחד

מה . ולא חשש שיחטא'  אולי משו� שהרגיש קרוב לה–? מדוע פירש כ�. ולטענת האשה ג� לא חשב לקיי�, לא קיי�

  .אחרי הכל מדובר על זמ� שמגיע כבר אחרי תקופת הרחקה וכבר מתחילי� להתחדש הגעגועי�. שמעורר תמיהה



  . הרבה אינטימיותמתיאור האשה נשמע שהיתה ביניה�

כלומר יש ". לא תקרב"התורה אמרה בפירוש . ל לא הבי� את משמעותו וחיוניותו של המרחק"נראה שאותו בעל ז

אבל את זה הוא . הרחוק הוא חשוב בתקופה הזאת כמו שהקרבה חשובה בזמ� הטהרה. עני� לשמור על רחוק מסויי�

הוא היה . הוא לא הבי� את פנימיות התורה. שא פני� לתורההוא לא נ: ועל כ� אמר עליו רבו . לא קלט. לא ראה

  .מחובר באופ� חיצוני  לגמרי

  ?"לא נשא פני� לתורה"מה זה 

 .להתחשב בתורה. לא קלט את פנימיות התורה •

 . להתרומ� מהמקו� האישיותי הטבעי ולשמוע את המסר הפנימי של התורה$לשאת פני� •

לקלוט מה הדבר שאליו התורה חותרת וליצור את . תורהלשאת פני� לתורה זה לעשות סייג לדברי ה •

גבול , הבדלה, לעשות סייג זה לעשות הרחקה. הסייגי� שיאפשרו את קליטת ההוראה של התורה במציאות

 .בסופו של דבר לא רואי� את הפנימיות, כשאי� גבולות ברורי�. ברור

  .להתחבר ע� התורה. להתייחד.  נישואי� מלשו�$לשאת פני� לתורה •

 על $..." פני�) המקו�(ברו� המקו� שהרגו שלא נשא "יש שמפרשי� " שלא נשא פני� לתורה"בביטוי  •

  ).שלא וויתר על שמירת תורתו(ה "הקב

  נראה לי' מרחוק ה

וכנגד הספק שכרס� בה היה ' לומר שבעצ� היתה לה טענה על ה, " ברו� המקו� שהרגו: "אליהו אומר לאשה' ר

  . 'ולאמיתו של דבר ג� חי רחוק מה. הוא חי רחוק מהתורה. הכל מדויק". 'ברו� ה"צרי� לענות לה ש

 הוא –מי שחושב שהוא קרוב ולא מודע לגודל רחוקו . וזהו סוד ליודעי ח�. האבסורד הוא שהוא חשב שהוא קרוב

  .ובמידה מסוימת חשוב כמת. בכלל לא מחובר באמת

  . 'כו� ביחסי אד� והוזה נ, זה נכו� לגבי יחסי אנוש בכלל וזוגיות בפרט

קרבה תמידית יוצרת אשליה של . אי אפשר להכיר מישהו באמת א� כל הזמ� קרובי�". נראה לי' מרחוק ה"כתוב ש

, כמו קשר דביק וסמביוטי. הכרות וקשר א� למעשה אינה מאפשרת מגע ע� חלקי� נסתרי� יותר ופנימיי� יותר

ע� החלקי� , "אזורי החצי"ההרפיה מאפשרת מפגש ע� . זהשהחברי� בו אחוזי� ומפחדי� קצת להרפות את האחי

  . הזקוקי� לצמיחה וליבו�, החסרי� באישיות

כתוב שחסיד שאוחז בשמחה של היו� הקוד� ולא מוכ� לפגוש את הזרימה הפנימית של היו� הזה ולצמוח לשמחה (

  .) הוא חסיד שוטה–חדשה 

  .יש קשר בי� הכרות לנוכריות

במגילת רות אנו . להורות על הקשר העמוק ביניה�. ת מופיע אותו השורש במילי� הופכיותבלשו� הקדש פעמי� רבו

  .פוגשי� צירו� שכזה בקשר בי� הכרות לנוכריות

ורק כ� ההכרות . לא מוכר לי. אחר. שונה: כלומר.  היא לדעת שהוא נוכרי לי–נקודת המוצא כשבאי� להכיר מישהו 

  .יכולה להעמיק

  : הַו8ֹ6ִל ַעל 8ֶָניָה ַו6ַ7ְ6ִח4 -ְרָצה ַו6ֹאֶמר ֵאָליו ַמ45ַע ָמָצאִתי ֵח� 3ְֵעיֶני1 ְלַהִ/יֵרִני ְו-ֹנִכי ָנְכִרָ() י(: 'רות פרק ב

הרחוק יאפשר . נית� לומר שענינ� של דיני ההרחקה נועד להפו� את ההרגלי� הכי מוכרי� וידועי� למקו� נושא סוד

  . רובי� יותר באופ� שלא היה מוכר בסתמיות השגרהכ הנאה וקרבה מ"אח



  קוןיהת
.  הוא לא היה מחובר לדר� הנכונה–" צדיק הרבה" שבעלה שהיה $זו תגלית מרעישה לאלמנה, א� נחזור לסיפורנו

  .מסוג של מרחק מסויי� יכולה להכיר בטעותו, שעכשיו, היא היתה כל כ� אחוזה בציור הצדיקות שלו

', מהטעות שהיא כבר קרובה אל ה. כל התרעומת והספק האמוני שלה נובעי� מהטעות. בטעותה להכיר $ויותר מכ�

ומרוב שהרגישה קרובה ולא לקחה בחשבו� . 'היא כבר מבינה את דר� הנהגת ה, היא כבר יודעת את משמעות התורה

ושג איפה באמת היא לא היה לה מ. במקו� למחשבות של תשובה ותקו�',  נכנסה לכעס על ה$את קטנותה ואפסותה

  .מונחת

שבא על חשבו� ההתבוננות , יתכ� מאד שהקרבה התמידית בי� האיש והאשה השאירו אות� במקו� חמי� כזה ונעי�

  . העצמית הנוקבת והתנועה לתשובה

עוד פע� חוזר מעגל הנפרדות , אי� יתכ� שאחרי הקרבה הכי גדולה של הזיווג. בהמש� ניגע בנקודה זו מזוית נוספת

, מהחופש, מהגו�, ההסבר החסידי לכ� הוא שהתענוג שיש לבני הזוג מעצמ�. � האיש והאשה ע� קבלת המחזורבי

עצ� הביאה מטמאת את בני הזוג ופוסלת אות� , בהלכה,  ואכ�.'פירוד מסויי� מה יכול להביא אות� לידי –מהכי� 

ת המקומות אות� יש להצמיח ולגדל ההתמקדות בסיפוק העצמי ובהנאה הגופנית משכחות א.  מלאכול בקודשי�

היא זו שנותנת מקו� , נית� לומר בדר� החסידות  שבסופו של דבר אותה תחושה של מציאות האני הנפרדת. 'באור ה

עד להטהרות הבאה ברמה גבוהה , ומחדשת בכ� את תהלי� העבודה הרוחנית בצורה מוגברת' להכנעה הבאה כלפי ה

  .גופנימית יותר של זיכו� בני הזו

  לכל זמן ועת לכל חפץ
     :ח עיתי�"מצויינות כ' גבספר קוהלת 

  :ַלֹ/ל ְזָמ� ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפ! 6ַַחת ַה9ָָמִי�

  :ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמ4ת ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנט4ַע) ב(

  :ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְר8ֹוא ֵעת ִלְפרֹו! ְוֵעת ִלְבנֹות) ג(

  :ְוֵעת ִלְ;חֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹודֵעת ִלְב/ֹות ) ד(

  :ֵעת ְלַה7ְִלי> ֲאָבִני� ְוֵעת ְ/נֹוס ֲאָבִני� ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַח3ֵק) ה(

  :ֵעת ְלַבֵ=7 ְוֵעת ְלַא3ֵד ֵעת ִל7ְמֹור ְוֵעת ְלַה7ְִלי>) ו(

  :3ֵרֵעת ִלְקרֹוַע ְוֵעת ִלְת8ֹור ֵעת ַלֲח7ֹות ְוֵעת ְלַד) ז(

  :ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵעת ִלְ;ֹנא ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת 7ָלֹו�) ח(

  

ד עתי� כנגד שבועיי� של "ד עתי� כנגד שבועיי� הרחקה וי"י. ח עתי� אלו נדרשות כנגד ימי המחזור של האשה"כ

. ה" י$במילי� אחרות הו. ו"אלו ה� העת הט. ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַח3ֵקֵעת העתי� שהכי קשורי� לעניננו ה� . קרבה

  .יש זמני� של קרבה ומגע וחבור ויש זמני� של מרחק. הש והאשישמבטאת איחוד הא

רק צירו� של . העול� בנוי מנשיאת הפכי�. הרחוק והקרבה וכל יתר ההפכי� ה� בוני� את המעגל השל� בעול�

  . רחוק וקרבה ג� יחד בוני� את השל�

  .רט ביחסי איש ואשהובפ, זה נכו� ביחס לכל מישורי החיי�



. דופק הנשימה מורכב מתהלי� של התרחבות והתרוקנות. מעניי� לראות שמחזור הירח בנוי מהתמלאות והתחסרות

  .העול� מתנהל בתהליכי חיי� נושאי הפכי�. לילה ויו�, היממה מורכבת מאור וחוש�. רצוא ושוב

  . 'חסד וגבורה וכיוב: באיל� הספירות

  . כתוב שתענוג תמידי אינו תענוג. אי� שו� ציור של קרבה מתמדת ומתמשכת. קוריתזוהי תוכנית הבריאה המ

האשה . להכיר בזמני� המשתני� ולהתפתח את�". לחיות ע� הזמ�"ה ולומדי� "אנחנו משתלבי� בעולמו של הקב

ורי� של ודרכה א� בעלה יוצא מהתלישות שלו ומתחבר לתהליכי התהוות ותקו� המלווי� את המחז, מחוברת לזמ�

  .האשה

באופ� הזה ג� נוכל להנות ולשמוח . כדי להתבטל אל הרצו� האלקי, חשוב להבי� שבאנו לעול� הזה כדי לתק�

הכל מתו� . מההזדמנות לשמור על מצוות עשה ומההזדמנות לשמור על מצוות לא תעשה. מהזמני� המשתני�

  .המגמה לטפח את זיקתנו לבורא עול�

  :צרי� לברר

 ? מה מוסיפי� שבעת הנקיי�$הנידה עצמהרחוק יש בימי  .1

 ? מה אופיו ומה תכליתו$לאיזה מרחק מתכווני�? מה כוונת הרחוק בתקופה האסורה .2

  :ד העתים של הרחוק"יחודם של שבעה נקיים בתוך י
כל שבעת השבועות מפסח לחג מת� תורה לתקופת שבעת הנקיי� של כנסת , הזוהר ממשיל את תקופת ספירת העומר

  . ההקבלה הזאת יכולה להאיר את עיננו. במעמד סיני' קראת חתונתה ע� הל, ישראל

  ב /זוהר חלק ג ד  צז

  :כדא אתתא כד פסקו מינה דמי מסאבותא, פסק מסאבותא מנייהו, דאתאחדו ביה

כיו� דעאלו בחולקא , או� הכא, וספרה לה שבעת ימי�) ויקרא טו כח(, בתר דאתפסקו מינה מה כתיב

  :מכא� ולהלאה חושבנא לדכיותא, ואמר קודשא ברי� הוא, ו מנייהופסקא מסאב, קדישא

, או� הכא לכ� לעצמכ�, לה לעצמה, כמה דאת אמר וספרה לה שבעת ימי�, לכ� דייקא, וספרת� לכ�

  :ולקבלא אורייתיה, ולבתר למיתי לאתחברא ביה במלכא, בגי� לאתדכאה במיי� עלאי� קדישי�, ולמה

בגי� למזכי לאתדכאה במיי� דההוא נהר , אמאי שבע שבתות, כא שבע שבתותה, הת� וספרה לה שבעת ימי�

בגי� למזכי , ועל דא שבע שבתות ודאי, וההוא נהר שבע שבתות נפקו מניה, ואקרי מי� חיי�, דנגיד ונפיק

  :ביה

תחי ומיציאת מצרי� עד מת� תורה מ. ט שערי טומאה"היו שקועי� במ. במצרי� היו ישראל בבחינת טומאת הנידה

  . שבועות7במש� . תקו� המידות לכל אור� ספירת העומר, הטהרות, תהלי� פנימי של התכוננות

לקבלת . שבועות אלו היו זמ� של התהוות וצמיחה ומפגש ע� העול� הפנימי במגמה להכי� את הכלי לקבלת התורה

ולפתח מישורי תקשורת מטרת� היא להביא למפגש ע� העול� הפנימי . כ� ג� ימי שבעת הנקיי�. השפע האלקי

  .רגשיי� ורוחניי�

השקיעה בעומק הגו� קצת מתפוגגת ובי� לבי� הנפש . הסערה חלפה. כבר פסק הד�. יחודיתלזמ� הזה ישנה איכות 

המרחב שנוצר מאפשר עבודה פנימית וזוגית על פערי� . מתחילה להנ! מחדש ע� תקווה חדשה וע� נקודות להתבונ�

  .כ יהיה נעלה יותר"יה ג� החיבור אחשבעקבות, וקשיי� שמתגלי�



  

  המתקה, הבדלה, הכנעה 
: ט לימדנו שכל התפתחות רוחנית משמעותית בכל מישורי החיי� מתהווה ומתרחשת בשלשה שלבי� "רבינו הבעש

  .המתקה, הבדלה, הכנעה

גדול ' ההבנה שה. בגבולות, במוגבלות, ההכרה בגופניות', ההבנה של האד� שהוא מוגבל וקט� ושפל מול ה: הכנעה

  .שבירת הזרימה הטבעית. ושאני קט� ומלא בכיסופי� וגעגועי� אליו, ויודע מה טוב בשבילי

הבדלות מהאישיות הקודמת וצמיחה אל עבר אישיות . התבוננות בתהליכי התקו� הצמיחה הנדרשי� ממני: הבדלה

המקומות החסרי� והלא ". חצי"ינת את המקומות שה� בבח, מתקני� , מתפללי�, זהו הזמ� שבו מתבונני�. חדשה

  .שלימי�

  .ע� כלי� מפותחי� יותר ואורות מרובי� יותר, ע� עצמי וע� הסביבה', חיבור מחודש ומתוק� ע� ה: המתקה

  :ג� בהלכות נידה נראה ששלשת השלבי� הללו מופיעי�

   כנגד הכנעה$ימי הנידה •

בכל יו� האשה בודקת . רי מהד� הטמאהימי� שבה� האשה מובדלת לגמ.  כנגד הבדלה$ימי שבעה נקיי� •

א� ה� ניתקו את עצמ� כראוי , בני הזוג בודקי� את עצמ�, ובפנימיות. את עצמהכדי לוודא שהיא נקיה

מצד אחד הבדלות מ� העבר ומצד שני השתוקקת . 'רגש או התנהגות הגורמת לריחוק מה, מכל מחשבה

  . וכסופי� לקראת המפגש המיוחל

   המתקה$ימי הטהרה •

  

  ). חטיבת הימי� היחידה הקבועה באופ� מוחלט בהגדרה (?למה דוקא שבעה ימי�ו

  . בכל שבע מידות הנפש, ההיכל, נבנה הכלי. בימי� האלה נבנית המלכות

  מהות המרחק
' א', במשלי ח. אלא להעמיק את ההיכרות במישורי� פנימיי� יותר, הזמני� של המרחק אינ� באי� ליצור ניכור 

וכל , כלומר ג� בעתי� של הקרבה וג� בעתי� של הרחוק יש משחק ושעשוע ועניי�". לפניו בעל עתמשחקת  ": נאמר

המרחק הפיזי אמנ� מאפשר ג� מרחב נפשי בו כל אחד חוזר קצת . עת כזאת באה על מנת לגדל כוחות אחרי� בנפש

  . ברי� בני הזוג ביחד ולחודא� ביחד ע� זה מאפשר מרחב של שיחה והתבוננות על התהליכי� הפנימיי� שעו, לעצמו

ואני צריכה לעבור דר� על מנת ליצור חיבורי� . הוא רחוק ולא נודע. המרחק מזכיר לי שב� זוגי אינו מנוכס לי

אנחנו עוברי� נסיונות וזמני� של מרחק  וההתבוננות והצמיחה מתו� . 'כ� ג� ביחסינו ע� ה. חדשי� ופנימיי� אתו

  .ה פנימית יותר ועמוקה יותרכ לקרב"מקומות אלו מובילה אח

  

 

 


