
 אליהו סולוביציק

 ענוותנות רוצחת

 

 

 

 

 

 044בקו עצמי עם שבתי יעת . ה לפני כשבע עשרה שנהתלי ליעקב היתשומת הלב הראשונה ש

חשיבה , סטנדרטיבחור ישיבה היה  יעקב. ותו הכרתי מהשכונהא, ישב יעקבמלפני ו בדרך לירושלים

ועיני נפלו שוב ושוב על , האוטובוס היה די ריק. וחן נסוך על פניומסודר בלבושו , הנפשעדין , מהירה

, עיניו ריצדו בתנועות מהירות, שקוע בעצמוישב  יעקב, הטריד את מנוחתיבו משהו . יעקב החמוד

. קח אחריות מעשה לידךהנה בא  אמרתי לעצמי ,הלא לכך נוצרת. וגופו נע כל העת בחוסר נוחות

מה אתו על  לגלושאיזה שיחה קלילה על מנת  ולתפוס אתו להתיישב לידו כמעט קמתי על מנת

 ,מעשה חוצפה ויוהרהסתם , אבל נרתעתי לאחורי באמרי. לכוון אותולעודדו ואף , ולחזק, שמעיק עליו

מקומך ויש לך די והותר מה לעשות בשלום על שב  .והולך ליישם על אחרים בעיני עצמךאתה מבין 

בין תחושת עתי ונקר, בעצמי משך כל הנסיעהכך נלחמתי . באחרים" מטפל"לפני שאתה  עם עצמך

מי "לבין ביטול העצמי באמירות כמו , עזרה וטפיחה על השכם, הקשבההמחויבות הטבעית של 

בדעותיך יבואו אליך בטענות שאתה מפטם אותו בסוף עוד ", "ב בעניינים לא שלךתתער אל", "שמך

 . ובכלל מה אתה מכניס את עצמך לצרות "האישיות

שנינו מפלסים . יעקבעם שלג כבד יורד בירושלים ושוב אני בפונדק אחד , בע שניםשחלפו להם כ

ונד ורועד  ענ, לעורועם חולצה יעקב ו, י מאובזר כמנהג בעלי בתים חשוביםאנ ,דרך בשלגעצמנו ל

תופס מרחק והוא נסוג ו עודומתקרב  אני זורק מלה טובה, קופץ לאחוראני מתקרב אליו והוא  .מקור

נסוג לתוך יעקב  ,אדםו בבני ד את אמוניעקב איבהבנתי שראשונית ו הייתה לנו שיחת גישוש. בטחון

עולמם מ, והצטמצםעולמו של יעקב הלך  .מסתפק במועט שבמועטו לא רוצה להטריח אף אחד, עצמו

היה כאובייקט שיש להתרחק שם ו מחוק מבחינתו ומקסימום קיומהיה הוא ים של בני האדם הרגיל

 . ממנו

רבי אברהם אני פוגש את הצדיק , כעבור כמה ימים מהמפגש השני עם יעקב ואני עדיין נסער כולי

הוא יעקב , משהאברהם ' ר לעומתימפטיר , מצבהעל ומרתק שיח ארוך אחרי . ב מבני ברקאוט משה

שלא במתכון  איכותייםות פתיחת מוסד ההשקפה הטהורה המונעתשל אחד מקרבנות השיטה 

פסיכולוגיה ב, חינוךב גבוהה התמקצעותת מונעואשר , למיעוט המצוייתאימו ואשר  ישיבתי

מה , מי אתם: ומכריזהקול יוצאת  ובת .לייבא מבחוץגיה שבהם אין לנו את הפריביל פסיכיאטריהו

 . עצמיכם שתיקה קבלו דין באהבה וגזרו על, מה אתם מבינים, מה אתם יודעים, חייכם
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דמי הענווה של אדם בוגר בשנות השלושים לחייו הנרתע לגשת לעלם צעיר . נגעו בדמים דמים

לעמוד על שלו , ולא לימדו אותונוגעים בדמי הענווה של אותו עלם שלא ידע , לסייעו לו בתחום הרגשי

המונעים מאנשים עם  ,קבלת העצמיאי פנימית ו דמי העדר אמונה. ותולדרוש את זכויותיו הבסיסי

, לפתור בעיות שלהם ושל סביבתם, מבלי להסתכל לצדדים לפרוץ דרכים בחשיבה יצירתית ,יכולות

 ...האם ידינו שופכים .לאלוקים ולאדם, לעצמםנוגעים בדמי הנערים הנושרים מהמסגרות וחוטאים 

 הקמת פורטל להעצמה רגשיתוהתמקדות במניעה : תשובת המשקל
 

שהוקמה על ידי ממשלת ישראל ' ועדת שמיד' שלהיא ההמלצה המרכזית  ות במניעהההתמקד

התנתה כל פתיחת " תוכנית שמיד". נוערהמהחיים הנורמטיביים אצל בני  רהתופעת הנשי לצמצום

כל השקעה של " .בהקצאת משאבים לפיתוח תוכניות מניעה ,לילדים ונוער בסיכוןטיפולית תוכנית 

ועוצרת ות שקלים בטיפול בילדים בסיכון בגילאים מבוגרים שקל בתוכנית מניעה חוסכת למדינה עשר

 "ה ומורכבתי סיכון שהחזרה מהם קשהידרדרות למצב

 
. ידע מקצועי רב ומלומדצורך בללא ועקבית דורשת שימת לב ופעילות חכמה  העיסוק במניעה

הפציר בציבור להאיר פנים  רבי מתתיהו דייטש של רב השכונה ברמת שלמה תשובהבדרשת שבת 

לדברי ". לתת לו מנה אחת אפיים של כבוד והערכה, שזקוק לזה יותרמי לו, כולנו זקוקים לזה"זה לזה 

וז גבוה של קשיים כדי למנוע אח יש בה, תשומת לב והארת פניםות פשוטה וממוקדת של פעיל, הרב

 .ונפילות מכל סוג שהוא

רב הם דורשים מאתנו יכולות . בתנועה מתמדת יםהנמצא, חברתי מורכבטכני ום אנו חיים היום בעול

צורך היא , אינה לוקסוסהעצמה רגשית . חדשים לבקריםלחצים רגשיים וכלכליים יוצרים ות תפקודיו

, להניח את הצורך הזה על השולחןיש . ולאוכלוסיה מועדת היא אוויר לנשימה, מאתנוואחת של אחד 

 .הכלל לנחלת לזולתהנפשי מודעת להשגתו ולהפוך את יכולת הסיוע את הליצור 

מקיף יהיה שיתוף פעולה בחברה יקרה כאשר שינוי אמיתי  - קִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו יְַעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחזָ

אדם חרדי יש לו בעיה נפשית שהוא כאשר , נכון להיום. האינטרנט דרךיכול להתבצע רק  וממצה וזה

מוגבל הגישה לידע שתוכל לסייע לו , למישהו ממשפחתו או מחבריו הקרובים, מתמודד אתה לעצמו

 : מבלי למעט מהאתר המדהים אקשיבה)והכוונה נמוכה ולשתף לקבלת עצה לשוחח שלו והיכולת 

lhttp://www.akshiva.co.i9).  אתרי של  מאסיביתבהקמה  להשתנות מהקצה אל הקצה יכולזה

ם של בלוגי, זכויות כלכליות, קורסים, טפליםמ, מאמרים, מכל סוג שהוא אינטרנט גדושים בידע

מדור לגיוס מתנדבים ועוד ככל שיעלה על רוחם של , גוריםפורמים פתוחים וס, מטפלים ומטופלים

 . המוני בית ישראל

 ...צאו לדרך
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