
 תשע אפס אפס חוף העלמות

 מירב שני ישראלי

 יומיים בטבע, לנשים בלבד.  –לשגיא היה חלום 

 , ויחד עם רותם הן הצליחו לכנס שמונה נשים יפות, זה לא מעטהיא כנראה עבדה על 

, בחוף פרטי בכינרת. כל זה היה ללא ידיעתי כי אני באותו הזמן ניסיתי לכנס 9.9 -ב

 שבוע אחר כך. לרצון שתתקיים במשתתפים לסדנת חיבור נכון מספר דומה של 

נשים. שיהיה מדויק. והרצון שלהן היה כנראה חזק מספיק, כי אני קמתי  9אבל הן רצו 

אני יוצאת. גם אם זה אומר שני סופי שבוע רצופים של שבבוקרו של יום שישי וידעתי 

 סדנא.

לן ופה , התכנסנו תשע נשים )יפות( על חוף ים מהאגדות, שם הרי גו9.9 -וכך קרה שב

 חוף ריק ומאורגן, עם מטבח וכיור, אקליפטוסי ענק וצמחי תבלין.

, "לניאדו"ב תה בלידהיו מה שלום אלה, שבדיוק היהסתדרנו, התארגנו, טבלנו, בדקנ

לכבוד מה הגענו בתור נשים לגלגול הזה, מה באנו  –משואה בתורה והדלקנו כל אחת 

ללמוד ומה באנו להגשים. תוך כדי כך הכנו אוכל, שתינו תה, טבלנו שוב, בכינו, שטפנו 

כלים, צחקנו, מיסז'נו, ביררנו מה קורה עם אלה, הדלקנו עוד משואה, הבנו, ביררנו מה 

 קורה עם אלה וכן הלאה...

אפילו וזה בטח היה יוצא  .לעשות גם עם גברים בסביבהלמעשה, כל מה שעשינו, יכולנו 

מאוד  –מצוין. אבל היתה איזו אנרגיה אחרת. לא יותר או פחות טובה. פשוט אחרת 

מעשית, רכה, פשוטה. כולנו פעלנו בפשטות ובקלות, ומכיוון שהמקום היה די מאובזר, 

קל. דבורה  דיזה היה  –לדבורה יש ציוד מלא וכולנו כבר אחרי הרבה שנות סדנאות חוץ 

 רותם ושגיא אפילו הרימו רשת צל, עבודה שבדרך כלל הגברים עושים.

אבל היו וידויים שהיה טבעי יותר להתוודות כשרק נשים באזור, וגילויים שאולי לא היו 

 מתגלים. והיה פשוט. פשוט ועמוק. 

נודע לנו שהיא  , בעודנו מברכות על החלה והיין, וגם את אלה על הדרך,בערב 9.00בשעה 

אפ הגואל, ופרצה בבכי של טסל לבדוק את הוובשעת חצות הלכה יעובפתיחה מלאה. 

בשעה תשע וחצי נולד ילד יפהפה, בלידה רגילה ולכולם שלום. זה היה בדיוק  –הקלה 

ראיתי אותה במרכז המעגל, ממש כשאנו ישבנו במעגל ובירכנו אותה. ולפחות אני אישית 

   יולדת.

 השנה החדשה, ילדנו את עצמנו כנשים בוראות, ואפילו עזרנו ללידה רחוקה.ילדנו את 

 .וצלצוליםוכל הכוח ועוצמה האלו, היו פשוטים. בלי רוח 

זה היה יפה ונעים. לא התגעגעתי לגברים, אבל שמחתי לחזור לגבר שחיכה לי בבית. 

זה  –ובלילה חלמתי על כל הווידויים והגילויים שאסור לספר. כי ככה זה להיות אישה 

 תמיד מורכב ומלא בעולמות מקבילים. וטוב שכך. זה פשוט, אבל מסובך...

 


