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משפחה אחרת
מאת: אילנה, אזמרה, אדרת ושירן, בנות זוגו של דניאל אמבש

ביולי 2011 משטרת ישראל פירקה את המשפחה שלנו, על סמך ההנחה 
שלא ייתכן מצב שבו ירצו שש נשים להיות בנות זוגו של אותו איש. אולי 
יודעים שלפי ההלכה היהודית אין שום איסור לשאת כמה  אנשים לא 
נשים ושאפילו במקרים מסויימים זה נחשב מצווה. בחוברת המשלימה 

ניתן למצוא פסקי הלכה ודעת התורה בעניין זה. 

ידוע שבמדינת ישראל קהילות שלמות, אזרחי המדינה, כמו ה׳עבריים 
מדימונה׳, המוסלמים ועוד, נישאים מספר נשים עם איש אחד ומעולם אף 
אחד לא חשב להגדיר אותם ככת. אם כך, למה אנחנו כיהודים לא יכולים 

לחיות בארץ ישראל כהלכה ומגדירים אותנו ככת?

מי שקבע והגדיר אותנו ככת פוגענית ומסוכנת היו: ‘המרכז הישראלי לנפגעי 
 ,)www.eifrf-articles.org( כתות׳. מדהים לגלות באתר המועצה האירופית
)ICVC( הוא בעצם שלוחה של  לנפגעי כתות׳  ישראלי  ‘מרכז  שאותו 
הארגון FECRIS ושסגן ארגון FECRIS, א.דבורקין, הוא אזרח רוסיה ופעיל 
בכנסייה האורתודוקסית הרוסית)!(. דבורקין מתבטא בחריפות נגד כל 
הדתות בעולם ועל כוונתו לשים להם סוף, כולל גם לדת האיסלם ומטיף 
שהאמונה הנוצרית האורתודוכסית היא האמונה המקורית. מומחים בתחום 
זכויות האדם מותחים בקורת חריפה נגד FECRIS על הטפה לשנאה וליבוי 

אי-הסובלנות בחברה.
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‘המרכז הישראלי לנפגעי כתות׳ )שמורכב משניים עד שלושה אנשים( 
פרסם בטלוויזיה ובעיתונות כתבות דיבה והסתה נגדנו שבעקבותם סימנו 
אותנו כמטרה. תופעה שכיחה בארץ לצערנו שכשמסמנים מטרה יודעים 
לידי מי ברשויות הרווחה והמשטרה להעביר את הטיפול עד לחיסולה 
הסופי. מבלי להתעניין בחקר האמת, הגורמים המטפלים יעשו הכל להביא 
להרשעה והוכחת צדקתם ולו רק כדי שלא תחשף פעילותם בניגוד לחוק 

ולכל אמות המוסר.

עוד לפני שנערך משפט ולפני שהסתיימו החקירות, בכירים ממשרד הרווחה, 
פקידות סעד יחד עם בכירים מהמשטרה, ערכו מסיבת עיתונאים ראוותנית 
ויצאו לכל ערוצי התקשורת בהכרזות רצחניות נגדנו: ‘הכת הסדיסטית׳, ‘לא 
היה מקרה חמור שכזה ב-30 שנה האחרונות׳. אמרו שנפגשו עם כל הנשים 

וששמעו מאיתנו דברים מזעזעים כשבעצם לא פגשו אף אחת מאיתנו!

לאחר מכן על מנת ליצור עדים שידקלמו את הגרסה שהמציאו, סגרו כל 
אחת מאיתנו בנפרד בכפיה במקלט לנשים מוכות אחר בארץ, והפרידו בין 
הילדים במוסדות הרווחה. בחדרי חקירות, כמו עכברי מעבדה ובהשפלות, 
איומים ואלימות פיזית מחוקרי המשטרה וחוקרי ילדים, בעזרת שוחד וזיהום 
עדויות, בדרכים לא חוקיות הרכיבו פאזל של מליוני חלקים מהצלבות 
יוכל לעלות על התרמית  שקריות בלתי אפשריות, כך שאף אחד לא 
לעלילה המפלצתית ‘רב זרועות׳ נגדנו וכך הצליחו ליצור תמונה באחיזת 
עיניים ולהתאים את עצמם לעוצמת הרייטינג התקשורתי של ה׳סקופים 
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הבידיוניים׳ בטלוויזיה ולהרשיע בתקדים משפטי שהמציאו במיוחד עבור 
זה: “עבדות מודרנית״. 

בגלל שאנחנו נשים שהעזנו לחיות מה שאנחנו רוצות מבלי לחשוב מה 
יגידו עלינו, בעלי עמדה שוביניסטית במערכת המדינה שרצו בכל מחיר 
להשפיל את ההעצמה הנשית במרתפי ימי הביניים האפלים, קראו לנו 
יכלו לסבול לגלות נשים לא רכושניות, לא קנאיות, לא  שפחות כי לא 
תאבות בצע שבחרו לחיות ביחד ושלא מוכנות למכור את עצמן לשקרים 

זולים ומתועבים. 

בתכנית התחקירים 360, שהובילה למעצרנו, שרונה בן משה דוברת ‘המרכז 
הישראלי לנפגעי כתות׳ חושפת את דעתה המשובשת: “אם איקס חי עם 
ארבע נשים ויש ביניהן קנאות ושנאות, ומתעצבנת על זאת ומתעצבנת 
על הילדים שלה, אני אגיד לך וואלה זה נורמלי, זה לא כת. אבל אם את 

רואה משהו שהוא הרמוני...״ 

ורינו צרור מנחה התכנית חוזר שוב ושוב: “דילמה. הם נראים לי טוב ביחד, 
אבל האם מראה העיניים לא משקר אותי ? ... או שרק תפיסתי המרובעת 

מתקוממת ? לא מקבלת? גבר אחד לשש נשים בטוח שיש בעיה.״

פרקליטות המדינה שתפקידם להשיג 100% הרשעות לא היססו להמציא 
ניסוחים משפטיים שישמעו נאורים אף על פי שמקורם בדעות קדומות 
ותפיסות מיושנות על נשים בכלל ועל האישה ביהדות בפרט. התובע טען 
שבלתי אפשרי שאישה תהיה בעלת מחשבה מקורית עצמאית ובעלת יוזמה 
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חברתית חדשנית אם היא מקיימת את ההלכה היהודית. ויתרה מכך אם 
היא מפיצה ספרים של רבי נחמן מוכרח שהיא משועבדת ולכן קבע שאנו 
שטופות מוח המצויות בשבי מנטלי )מחשבתי(. השופטים הוציאו דיבה עלינו 
והשפילו אותנו כשפסקו שאין לנו רצון חופשי. כך פסלו את העדויות שלנו 
הנשים כי הבינו שזו הדרך היחידה שבה יכלו להצליח במזימתם להרשיע 
את דניאל תחת הכותרת הסנסציונית שכל מה שעשינו בחיינו המשותפים 
לא היה מרצוננו כלל ושכל יחסי המין בינינו היו מסכת רצופה של אינוס 
סידרתי וניצול מיני. בדיקטטורה גמורה ובבוז, השליטו השופטים את רצונם 
עלינו באכזריות ובתקיפות וקבעו בהכרעת הדין: “חברה מתוקנת לא יכולה 
לסבול אורח חיים כפי שיצר לעצמו הנאשם ריבוי נשים״ וגזרו על דניאל 

26 שנות מאסר בפועל!!! 

חשוב לציין שכל תיאוריות ‘המרכז הישראלי לנפגעי כתות׳ על שבי מנטלי 
ושליטה באנשים ע״י שלט רחוק נפסלו על הסף, בתיק אחר, בבית המשפט 
המחוזי בתל אביב, ונקבע שתיאוריות אלו אינן אמינות, אינן מדעיות ואינן 

מקובלות בשום מקום בעולם או בקהילות המקצועיות. 

שלושה שבועות לאחר גזר הדין המזעזע, נחרדנו לשמוע ש׳המרכז הישראלי 
לנפגעי כתות׳ שגרם לפירוק המשפחה שלנו, קיבל פרס כספי נכבד, מיו״ר 
הכנסת על איכות חיים, בדיוק בתחומים בהם הוא פוגע ומשחית: קידום 
שילטון החוק ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות אדם. איך ייתכן שהכנסת 
מעודדת שרלטנות ומחלקת פרסים כספיים על חשבון חיים של אזרחים?!! 

האם כספי הציבור הם הפקר? 
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אנחנו נשים פמיניסטיות שדוגלות בזכויות לנשים, אך יש להבחין בין פאמניזם 
אמיתי לבין מיזאנדריה שהיא השפלת הגבר. מאחר שעמדנו איתנות ולא 
וישבנו שנה שלמה בכלא  הסכמנו לשקר תפרו גם לנו תיקים פליליים 
בהארכות מעצר עד לדיון ההוכחות. כשהשופטים במשפט שלנו שמעו 
את עדי השקר שייצרה הפרקליטות )שהם אותם עדי השקר נגד דניאל( 
שסתרו את עצמם ואחד את השני, גערו השופטים בפרקליט )שהוא אותו 
הפרקליט נגד דניאל(, ביטלו מיד את האישומים )שהם אותם האישומים 
במשפט נגד דניאל( ושיחררו אותנו מיד. אם כך איך יתכן שהרכב אחר 

של שופטים באותו בית משפט מחוזי בירושלים הרשיע את דניאל???

עובדי המדינה שטיפלו בתיק שלנו, עובדים סוציאלים, פקידות סעד, חוקרי 
משטרה ופרקליטים, איימו על הילדים, קיללו, ביזו, שיחדו, השפילו והסיתו 
אותם נגדנו. בעזרת כדורים פסיכיאטרים ושיחות “טיפוליות״ השכיחו להם 
את האהבה עד כדי ניתוק מוחלט מכל המוכר והאהוב ולא נרגעו עד שהוציאו 
אותם מדעתם ומדתם. לצערנו זה הפך להיות מכת מדינה, וזה לא קורה 
רק עם הילדים שלנו. בישראל מידי שנה נחטפים מבתיהם 10,000 ילדים 
על ידי משרד הרווחה בשיתוף ‘המרכז הישראלי לנפגעי כתות׳ והמשטרה.

פרופסור אסתר הרצוג מומחית לאנתרופולוגיה חברתית מסבירה: 

“אני מעורבת בנושא זה יותר מ 20 שנה והבנתי שהדברים נעשים גרועים 
יותר כל הזמן. העובדות הסוציאליות משקרות לילדים ומספרות להם 
יכולים לבא לבקר אותם או  שההורים לא רוצים לראות אותם או לא 
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סיפורים אחרים, הן משקרות גם לשופטים ובשם טובת הילד הן עושות 
את הדברים הכי איומים לילדים. למה זה קורה? למה עובדים סוציאלים 
שחונכו להיות “אידיאליסטים״, למה הם מתנהגים כך ? אני הייתי אומרת 
שזה קשור להתנהגות הארגונית. ארגונים רוצים להיות בעלי כח, לקבל 
יותר ויותר כסף וכח אדם, וכשיש להם את כל המוסדות האלה, הם לא 
רוצים לסגור אותם. כמובן שכל הכסף שמסתובב סביב במוסדות, זה כסף 
גדול... מדובר על כאחד וחצי מליארד שקל לשנה שמסתובבים סביב העסק 

הזה. זוהי למעשה תעשיה, הילדים הם תעשיה״ 

על הדיסק
דיסק זה נעשה מתוך הכאב הנורא הזה, בתנאי מעצר קשים, בהמתנות 
ארוכות לדיונים משפילים ובנסיעות שלא נגמרות כשהזמן לא זז, ב׳פוסטה׳ 
ולהחזיק מעמד  ורגליים אזוקות. בניסיון לא להתייאש  אטומה, בידיים 
אפילו ב׳תחתית הסיר׳, ללא כלי כתיבה וללא כלי נגינה חיבר דניאל מילים 
מהמציאות של הרגע, עליהם חזר לעצמו בעל-פה, שוב ושוב כדי לא 

לשכוח, לא להישבר ולחפש הרחבות מן המיצר.

כשסוף סוף הגיע לקו הטלפון, הצלחנו כל אחת מאגף אחר בכלא הנשים, 
להתחבר בתחבולות משונות לשיחת וועידה טלפונית. 
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מערכת שלמה של מדינה שאמורה להיות דמוקרטית עשתה הכל כדי 
להפריד בינינו: כשחטפו לנו את הילדים, כשתפרו לנו תיקים פליליים, 
כשעורכי דין ניצלו את מצבנו ועשקו אותנו, השאירו אותנו בלי כלום. מכרנו 
תכשיטים ואת כל מה שהיה לנו, לקחנו הלוואות שקענו בחובות נשארנו 
כמעט בלי חברים, היינו יכולים כבר למות, ליפול מהאמונה לגמרי, כי כשלא 
הספיק להם מה שעוללו לילדינו הקטינים, לקחו לנו את הילדים הבגירים 
ובגלל שהם לא נכנעו לאיומי המשטרה ונלחמו בכל כוחם במשך שנתיים 
להוכיח את חפותו של אביהם ולאחד את המשפחה, תפרו להם תיקים 
פלילים על שיבוש חקירה וסגרו גם אותם בבתי סוהר. אחרי חודשים עשו 

איתם עסקאות שרק בתנאי שלא יהיו בקשר איתנו ישחררו אותם. 

אם לא העצות של רבי נחמן, להתחזק באמונה וביטחון, והזכרת השם 
הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן שמעלה מתכלית הירידה לתכלית העליה, 
היינו נופלות לייאוש ולא היינו שורדות. רק בזכות רבי נחמן הצלחנו לראות 

בכל הטירוף הזה ניסיון ולקבל על עצמנו את הייסורים האלה באהבה.

כמו שראינו בבתי סוהר, במקומות הכי חשוכים, שהרבה מתייאשים ואפילו 
מתאבדים, אנשים במצב קשה חורטים על קירות תאי ענישה ובידוד משפטי 
חיזוק של רבי נחמן כמו “אין שום יאוש בעולם כלל נ נח נחמ נחמן מאומן״. 
הצלחנו להתחזק עם אסירים ואסירות והם גם סיפרו לנו על מקרים רבים 
שהדבר היחיד שהחזיק אותם באמונה זה הנ-נח. חשבנו ונוכחנו שזה יכול 
לעזור לא רק לאסירים או אסירות אלא לכל אדם במיצר שהוא נמצא בו 
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החלטנו לדחוף את דניאל לעבוד איתנו ברצינות על השירים שעליהם 
חשב ברגעים קשים במיוחד, כי כמו שכתוב: האמונה תלויה בפה וע״י 
וריקודים, והמחאת כפיים ממתיקים כל הדינים. בספר המידות  שירה 
יכולים להוציא השבויים,  ידי הניגונים שיש בהם קול בכיה,  כתוב: “על 
בחינת מוציא אסירים בכושרות )בכי ושירות(״ לכן ניסינו לחזק את דניאל 
דרך הטלפון לחזור שוב ושוב על כל בית בשיר, הוא ספר בדיוק את משקל 
ההברות בכל התיבות וסידר את החרוזים, החיינו את עצמנו מהניגונים 
הללו. כשאנחנו הנשים, השתחררנו מהכלא, עודדו אותנו חברים סביבנו 
למצוא דרך להקליט את דניאל. כיוון שאי אפשר להכניס מכשיר הקלטה 
לכלא, לא הייתה לנו ברירה אלא להקליט אותו דרך הטלפון. התנאים לא 
היו קלים. היינו צריכים להתגבר על הרעשים בקו, על הרעשים סביב, ועל 
שעות השיחה המוגבלות אבל עם כל זה השתדלנו להוציא את ההקלטות 
הטובות ביותר. בהתחלה השתמשנו ב-mp  כדי להתאמן, אחר כך  ניסינו 
לשפר את האיכות והקלטנו אותו דרך הטלפון באולפן מקצועי. העברנו את 
ההקלטות לחבר של דניאל שהוא סאונדמן מעולה שהתחבר לרעיון ועשה 
עיבודים מוסיקליים ללחנים בהתאמה איתנו עד לתוצאה הסופית שלפניכם. 

אנחנו מאמינות שזה לא רק סיפור אישי שלנו כי עם ישראל ערבים זה לזה 
וכל אחד ממקומו סופג את הייסורים של חבלי משיח ויש מקומות שזה 
כואב יותר. עיקר הצער הוא מהמפל העצום של שקרים ששוטף ומחריב 
את העולם, אבל כנגדו, ברוך השם, זורם הנחל נובע מקור חכמה שמהפך 

הכל לטובה וממתיק את המרירות וממימיו אמת מארץ תצמח.  
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מצוות פדיון שבויים / מאת: אזמרה 
תשעה חודשים בכלא, בחמש וחצי בבוקר, אילנה אדרת ואני )אזמרה( 
במשל”ט. אוזקים אותנו בידיים וברגליים כמה דקות לפני שעולים לפוסטה 
ירושלים לדיון. הסוהרות ממששות בבדיקות משפילות, צועקות:  לכיוון 
“מהר לפוסטה״, עם כל המתח והצער, כאב האזיקים, העייפות מעיוות 
הדין ומהשקר של המערכת, התחזקנו מכך שיכולנו להיות יחד ולשיר. 

הסוהרות הביטו בנו בתדהמה.

כשהגענו, הכניסו את שלושתנו לתא המתנה, במרתף בית המשפט. תא 
קטן וקודר שבו רק ספסל בטון. לפתע הבחנתי מעבר לסורגים, על שולחנו 
של הסוהר, בספר: ‘שבחי הבעל שם טוב’. ביקשתי מהסוהר אם אפשר 

לקרא בו והוא הסכים.

הספר נפתח על כך שהבעל שם טוב ורבי נחמן הורודענקע היו עוסקים כל 
חייהם לשחרר אסירים מהכלא, ושפדיון שבויים זו הצדקה הגדולה ביותר ! 
התרגשנו מאוד, רבי נחמן הורודענקע, הוא סבא של רבי נחמן מצד האבא 
והוא קבור בטבריה, והבעל שם טוב, הוא סבא רבא של רבי נחמן מצד 

האמא והרגשנו שהצדיקים פועלים בשבילנו.  

הסוהר התקרב לתא ואמר: “אני חייב לספר לכן, בספר הזה אני קורא רק 
במוצ”ש אבל היום כשיצאתי לעבודה חשבתי איזה ספר אני אקח והרגשתי 

שהספר הזה אומר לי: ‘קח אותי אתך’ ...
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הלכות פדיון שבויים 
פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון 
שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת 
נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על ‘לא תאמץ את לבבך׳ 
ועל ‘לא תקפוץ את ידיך׳ ועל ‘לא תעמוד על דם רעך׳ ועל ‘לא ירדנו בפרך 
לעיניך׳ ובטל מצוות ‘פתוח תפתח את ידך לו׳ ומצוות ‘חי אחיך עימך׳ ו׳אהבת 
לרעך כמוך׳ ו׳הצל לקוחים למוות׳ והרבה דברים כאלו ואין לך מצווה רבה 

כפדיון שבויים. )רמב״ם, הלכות מתנות עניים, פרק ח׳, הלכה י׳(

ומוסיף ה׳שולחן ערוך׳ וכותב: כל רגע שמאחר לפדות השבויים היכן שאפשר 
להקדים הרי הוא כאילו שופך דמים. )שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רנב׳ סעיף ג׳( לפיכך 

לכל דבר מצווה שגבו מעות בשבילו יכולים לשנותם לפדיון שבויים )שו״ע(

יוחנן...: חרב קשה ממוות, רעב קשה מחרב,  בגמרא כתוב: “ואמר רבי 
שבי קשה מכולם, דכולהו איתנהו ביה ]=שכולם ישנם בו[״ )בבא בתרא ח ע״ב( 

בבקשה כל אחד שיכול להגיד את הפתק לפדיון שבויים, לישועת כל 
האסירים היושבים בעיוות הדין, לרפואת כל החולים ולישועת כל היושבים 
בצער ובגלות שנזכה לצאת מאפילה לאורה ושיתהפך היגון והאנחה לששון 

ושמחה אמן. 
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הפתק 
 שקיבל רבי ישראל בער אודסר מרבי נחמן מברסלב 

עם השיר חדש נ נח נחמ נחמן מאומן

מאד היה קשה לי לרדת אליך
תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי 

מאד מעבודתך ועליך אמרתי 
מיין פייעריל וואט טליען ביז*     

משיח וועט קומען חזק ואמץ
בעבודתך 

נ נח נחמ נחמן מאומן 
ובזה אגלה לך סוד והוא:

מלא וגדיש מקו לקו )פצפציה( 
ובחיזוק עבודה תבינהו וסמן 

יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה 

*האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

 רבי נתן מברסלב לפני הסתלקותו אמר: 
״דף אחד מספרי רבנו יעקור את כל הרע מן העולם״

רבי ישראל אמר שלהגיד נ נח נחמ נחמן מאומן מסוגל לכל הישועות 
ובמצבים יותר קשים טוב להגיד את כל הפתק.
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לתקן את הקן 4:03

לתקן את הקן צריך לדעת איך לגדלו 
מתי להגיד כן ומתי טוב להגיד לא

שישמר הקן צריך אפילו כשמר לו 
האומץ להיות כן ואת האומץ לומר לא

יפה רעיתי כתרצה נאוה 
כי את מלאת חן חסד ואהבה

והיופי שהחצופה לך גנבה 
יחזור אליך ולושתי יצמח זנבה 

צריך להתגונן שלא יגזלו גוזליו 
 שלא יזדקן העץ ויתייבשו נוזליו 

אם העץ מתרוקן סחוט כולו מכל מימיו
הוא נופל עם הקן וחבל מאוד על ימיו

יפה רעיתי כמו ירושלים
כמו שרה  יפה בכל הגילאים 

כמו רחל כשהיא משקה את הגמלים
בת נדיב  יפו פעמייך בנעלים

קן אסור לסכן, תסתיר אותו מהשכן 
שבא להתעדכן תמיד אם זוגתך החן
עדיין הוא תקן ואז אפשרות הוא בוחן

שתישאר מסכן כי הוא יגזול את התוכן

את רעיתי איומה כנגדלות
בזכותך ודרכך זכיתי לגלות

אהבה ולהבדיל אלף הבדלות 
מנשים שרק כשיש כסף משתדלות

מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה 
מבנות ירושלים

מילות השירים שכתב והלחין דניאל אמבש
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הכל מושגח 4:18

אם אתה מרגיש מקולל 
אתה לא יודע למה ובגלל 

מה על מה מוליכים אותך שולל 
דע והאמן אחי אין שום טבע כלל

הכל מושגח מלמעלה 
עלה נידף עושה לרגע צל על נמלה

כוכב נופל לזוג אוהב שעושה משאלה
הלבנה בכל חודש בשבילך מתמלאה

למי צריך להתקשר 
כשמפחדים לעלות על הגשר

ולבד אין מצב  מה הקשר 
דע אחי עם שקר אסור להתפשר

טובע בים הכחול 
מערבולת של שכול או מחול

החיים חולפים כמו ציור על חול 
הקב״ה מחזיק את המכחול  

          
לחיים מה המשמעות 

לכל דבר מוכרח להיות מהות 
מהו התכלית ולמה צריך למות 

האמן אחי זה להגיע לשלמות 
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אל תאשים 4:58

לא משנה מה שאתה סובר 
לאיזו אמונה אתה חובר

איזה סוג של אמת אתה דובר
ואיזה נסיון אתה צובר 

שיש אכזבות זה תמיד שובר 
היום יום בסוף היום, זה קובר 

הדיכאון כל פעם הוא גובר
ברוך השם, בסוף הכל עובר 

רק אל תאשים את ה‘ 
ברוך ה‘, ה‘ - ה‘ 

והוא נותן גם יד ושם 
למי שמגדיל, שם ה‘ 

          
לחיים מה המשמעות 

לכל דבר מוכרח להיות מהות 
מהו התכלית ולמה צריך למות 

האמן אחי זה להגיע לשלמות 

משאתה עומד בתוך הלול 
ומשתעשע מתעלול

עד אותו זמן שנגמר המסלול
כשהמוח כבר לא כל כך צלול

בינתיים בכל יום אתה עלול 
לגרום בלי כוונה, איזה חילול

הדרך של הגהנום סלול 
מחול שנשפך, מקודש חלול

*
עם אגו תובעני אל תתקע 
בבוץ הטובעני אל תשקע 

מזל שהחיים הם הרפתקה 
ותודה לאל הוא לא משתקה

רק תמהר למצוא את השקע 
שיוכל להתאים בול לתקע 
שתזכה בכל זאת לנשיקה
עד שמשיח, בשופר יתקע
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לפעמים אתה מרגיש משותק
למיטה עמוק אתה מרותק 
אולי כי הסדין לא מתוקתק

למתרחש שם אתה מרותק

אז פתאום בא לך לטעום ממתק
מהמציאות להיות מנותק

האמת שזה ניסיון עתק
תתגבר וכל העולם נמתק

*
מרוב שמצצתי האגודל 

צמחו הרגליים כמו מגדל 
מרוב שהאגו שלי גדל 

דרסתי את כולם עם הסנדל

ונודה שהמצב לא חדל 
להיות כך וטוב שהיה מחדל

שגרם שיהיה לי אגו דל
ומהבהמה להיות נבדל

*
האהבה רוצה להתגשם

מרוב כאב אני כבר לא נושם
יש מקום בלב שמרגיש אשם

אולי בגללי מסתתר ה‘

אבל בקול רעם עונה לי ה‘
בברק כמו מברק הוא רושם

אני משיב רוח מוריד גשם
כי תפילתך עשתה עלי רושם

תודה רבה לך ה‘
ברוך ה‘ – אתה ה‘

ואתה נותן גם יד ושם
למי שמגדיל שם ה‘
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במזומן 4:58

כמה רק בשביל הכסף והכבוד 
האדם מוכן לטרוח ולעבוד

ובכמה עקרונות מוכנים לבגוד 
בשביל לקבל גדולה תמיד עוד ועוד

 בן אדם תזכור לאיזה עולם אתה מוזמן
 עולם שמחכה שתעשה תשובה מזמן

 עולם שמשלמים עליו שכרו במזומן
 לעולם הבא, אז חבל לך ועל הזמן

 כי באמת העשירות זה החירות 
 ועיקר העניות זה מהבורות 

 מרוב גשמיות המוח נהיה שרוט
 ובין כך החיים חולפים במהירות

כמה רק בשביל פילוסופיה וחוכמות
היה צריך בסוף לצאת למלחמות

בשביל למצא חן בעיני נשים חמות
היומרנים משתמשים בכח המוט
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עיקר החכמה זה תמיד להיות תם
ומי שמתחכמה בסוף הוא מטומטם 
כי מרוב החכמות בסוף הלב נסתם 

וממילא החיים עוברים מן הסתם

כמה רק בגלל חוסר הכרת הטוב 
בונים נשק פצצות בקבוקי מולוטוב

לשרוף את כל העולם ועצים לחטוב 
שיהיה מספיק נייר עוד חוקים לכתוב

עיקר העבודה ללמוד להגיד תודה 
נפש שלא מודה בסוף היא אבודה 

המח רוצה להכחיש העובדה
שמהחיים נפטרים ביום פקודה 

כמה צער בגלל עוון לשון הרע 
אנחנו כולנו עכשיו כמו מצורע

והתקווה זה לבנות את בית הבחירה 
לבחור בצדיק שהוא בחיר הבריאה

כי עיקר התשובה – היא מאהבה 
ובכלל לא חשובה – זאת התאווה 
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מרוב קנאה הלב מלא בגאוה
לחיים נצחיים זוכים בענווה

כמה גדולים חסדיו הנאמנים 
למתעקש להיות מהמאמינים 
ולא להיות מהחולקים והמינים

שבדרך כלל גם הופכים למלשינים

כי כשיש אמונה – האמת נלחמת 
בלי אמונה – האמת לא משתלמת 

מרוב שקרנים האמת מתעקמת 
בזכות הצדיק האמונה נשלמת !

בן אדם תזכור לאיזה עולם אתה מוזמן
עולם שמחכה שתעשה תשובה מזמן

רק אם תתקרב לרבנו נחמן מאומן
אז גם בעולם הזה לא תבזבז את הזמן

כי הוא גילה שיר שמרפא  מהחלאים
והוא מציל מכל מצב שאליו נכלאים

בזכותו בסטרא אחרא לא נהיה נבלעים
אם נשיר נ נח נחמ נחמן בירושלים
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תחתית הסיר 3:53

אני בתחתית הסיר
133798

נתנו לי כבר מספר אסיר
לתיקון הזה לקחו אותי בלי מונה 

משהו פה השתבש 
אסור רק להתייאש

מה קרה לנו למדינה
ה‘ תציל אותנו מדינה 

של גיהנום

אני אוהב חירות
אבל לא במפלגה 

אני לא בתחרות
של דור ההפלגה

אני בתחתית הבור
איך יוצאים מפה?
אני לא כזה גיבור 

שיודע להישאר בגפו

משהו פה השתבש 
אסור רק להתייאש

מה קרה לנו למדינה
ה‘ תציל אותנו מדינה

של גיהנום

אני אוהב חופש
אבל לא ברשימה 

של יפי הנפש
של דור בתרדמה
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אני בתחתית החברה
הבושה של הטייקונים

אין לי אפילו חברה
שתעשה לי תיקונים

משהו פה השתבש 
אסור רק להתייאש

מה קרה לנו למדינה 
ה‘ תציל אותנו מדינה 

של גיהנום
 

מה קרה למהפכה 
מי גנב את האוהל

במדינת הרווחה 
כדאי שתסמוך - רק על הא-ל

אנחנו בתחתית הדורות
מצפים לגאולה 

רוצים לחיות באורות
ולא במערכת נעולה

משהו פה השתבש
אסור רק להתייאש

ה‘ תציל אותנו מהמדינה
שבה הנשיא צריך חנינה

מגיהנום

אני רודף שלום
אבל מה לעשות שעכשיו

הגן עדן בגדר חלום
כל זמן שהאזרח פשוט לא נחשב

פשוט לא נחשב...
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בליבנו 5:02

בתוך ליבנו בוערת האש
של רבי נחמן אז לא נתייאש 

נמשיך להתעקש 
להתגבר על כל מוקש

אז לא חשוב מה שהיה 
ולא חשוב מה שיהיה 

אנחנו כמו חיה 
נצעק ביער איה 

לצעוק לצעוק להתפלל 
להודות ולהלל

עד שנזכה לצדיק להתבטל
כדי לקיים רצון הא-ל

השטן בכל פעם מכין 
מכשול לתפוס אותנו במוחין

אבל אנחנו כמו בועז ויכין 
נעמוד איתנים ובני חורין

ה‘ יתברך אף פעם לא הפסיק  
בעם ישראל להאמין

אותו תמיד רק מעסיק 
אותנו אליו להזמין 
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הנשמה בעוד מועד 
רוצה שהנפש תתעודד 
דוחפת אותנו להתבודד
ולוקחת את הצדיק לעד

קשה עם הנצח להתעמת
מהיצר הרע להשתמט

אבל הרצון זה לחזור אל האמת
ולא לחיות כמו מת

העולם הזה הוא רק פרוזדור 
שעוברים בו דור אחרי דור 

בכל פעם מוסיפים עוד ועוד אור 
עד שהקדושה גם בנו תחדור.

צריך לעשות עם השם כל יום שיחה 
להינצל מהרוח שטות שאת הדעת מסיחה 

כי הנשמה היא בת מלכה היא נסיכה 
שצריכים בצרור החיים להנציחה

       
לאינסוף להתבטל

מכלום לא להתבהל
משום דבר לא להתבלבל

ולקיים רצון הא-ל

לצעוק לצעוק להתפלל 
להודות ולהלל

את כל האור מהצדיק לקבל
כדי לזכות להיות נכלל בא-ל
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שיר מבטחון 5:23

כל מה שצריך זה רק בטחון 
כי הכל מה‘ הכל נכון

ובטחון לא לומדים במכון
כי דרכי ה‘ לא צריך לבחון

גם כשנופלים עמוק במצולות
ונגמרות לנו הסוללות

אם מודים לה‘ על ההצלות
אפשר מהירידה לעלות

אם הנפש עוד בתוך החושך 
רוצה להפסיק להמשך

לזימה של הנחש הנושך 
אז טוב לשיר בניגון מתמשך 

נ נח נחמ נחמן מאומן
נ נח נחמ נחמן בירושלים

אם כל העולם אותנו מכים 
ה‘ יתברך אותנו מקים

בזכות ובכוח כל הצדיקים
רק נהיה איתנים וחזקים            

הטבע יש בו כח לייאש 
כי הגוף עם הזמן יותר דורש 

אם נדע לשמור בלב את האש
של רבנו נוכל להתחדש



25 שירים

אז אם אנחנו עוד בדכאון
והרוח נמצאת בדראון

לא מוכרחים להיות כזה גאון 
לזכות לשיר את הרון

צריך להיות חזק בהמתנה
לקבל מה‘ המתנה

תהיה בשמחה בלי טענה
אנחנו עכשיו רק בהטענה 

אז אם יש לנו עדיין ספקות
צריך ללמוד בחיים לחכות

זה לא בשביל אותנו לדכאות
זה רק בשביל אותנו לזכות

אם אנחנו מרגישים בבדידות
והנשמה בתוך הישרדות

נתחבר לחברים באחדות
ונשיר ביחד שיר ידידות

אבל אם אנחנו מאוד מאוד
לא רוצים להמשיך לחיות עוד 

זה כי אנחנו מחפשים כבוד
ולא את ה‘ פשוט לעבוד

אז צריך להפסיק להתמרמר
להוציא מהלב את המסמר

כי ה‘ תמיד כרצונו גומר
נשאר רק להודות ולזמר
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הכל זמני 3:11

הכל זמני הכל חולף
עוד לא הספקת וכבר מתחלף

ועוד לא נגמר האלף
כשכבר ה-ב‘ את ה-ג‘ שולף

הכל כלה הכל נגמר 
וגם אם תעמוד על המשמר 

מי יודע מה יהיה נשמר
כל אחד מה הוא אמר 

אז אל תדאג כל כך אחי
מה כבר יכול להיות כל כך אחי

הכי הכי הכי נורא 
זה שאולי תכבה המנורה 
נו אז מה, נכין לנו פיג‘מה 

הכל חלום הכל דימיון
הכל הולך בין כך לטימיון

ואם תחפש היגיון 
האם תבין את כל הרעיון

הכל כזב הכל כמו בלוף
בסוף גם פורח כמו העוף
הגשמי אי אפשר לחטוף 

בין כך הסערה הכל תשטוף

אז אל תדאג כל כך אחי
מה כבר יכול להיות כל כך אחי

הכי הכי, הכי נורא
זה שאולי תכבה המנורה

נו אז מה, מצאנו כבר פיג‘מה
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צריך הקוד צריך הפס
לגלוש על הגלגל הלא נתפס

ואם שמים עליך פס
שם למעלה הספר כבר מודפס

יש גם גורל יש גם מזל 
אבל עדיף לסמוך רק על חז״ל

כבר בביצה הגוזל
מקווה שלא יהיה מזולזל 

אז אל תדאג כל כך אחי
מה כבר יכול להיות כל כך אחי

הכי הכי, הכי נורא
זה שאולי תכבה המנורה

נו אז מה, נלבש עכשיו פיג‘מה

הכל זה איכ הכל זה אח
מה כבר נשאר חוץ מלהתאנח

גם אם אתה עכשיו בפח 
רק תשים לב שאני איתך אח

הכל מוגזם הכל מוזר
הכל מבחוץ כל כך מפוזר

אך באמת בפנים נשזר
בגד המלך כמו שהוא גזר 

אז אל תדאג כל כך אחי
מה כבר יכול להיות כל כך אחי

הכי הכי, הכי נורא
זה שאולי תכבה המנורה

נו אז מה, איזה יופי של פיג‘מה
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תיבת נ נח 3:57

כולם אומרים שמכל הברואים
אני הגרוע שבגרועים 

שאני שייך ללא ראויים 
לכל הזרוקים לכל הפרועים

כל הבזיונות והלגלוגים
שצריך לעבור בגלגולים
זה לחזק לנו את הכלים

להתגבר על כל התקלים

הם מתים לתת לי את השם ׳מנוח‘
ברוך ה‘, יש תיבה שלי בה נוח
להסתתר מכולם וגם לשמוח

אפילו שלא נשאר בי טיפת מוח
זו תיבה בנויה כולה משתי הברות

שמצילה תמיד מכל העברות
רק להגיד נ נח מציל מהצרות

וכל הצרות מתהפכות לאוצרות
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החיים ממש הרפתקה מרה
כשרודפת אותך המשטרה

אבל משמיים המטרה 
לזכות לעשות תשובה במהרה.

הגענו לנמל של איסטנבול
חשבנו שכבר נגמר המבול
מסתבר שהעולם בבלבול

חושבים שאני הוא המעבול

*
תפסו אותי שמו לי אזיקים
זרקו אותי לבור עם מזיקים

הם אמרו לי בלי לתת נימוקים
בוא נראה אם אותך ה‘ מקים.

הם חשבו שנגמר לי המזל
וששעון החול שלי אזל

מרוב קנאה הרע עין פזל 
נגנב שאני עדיין לא ז״ל.

מצטער אבל אני עוד לא מנוח
כי ברוך ה‘ יש תיבה ש-לי נוח
בה להסתתר מכולם ולשמוח

אפילו שלא נשאר בי טיפת מוח.
זו תיבה בנויה כולה משתי הברות

שמצילה תמיד מכל העברות
רק להגיד נ נח מציל מהצרות

וכל הצרות מתהפכות לאוצרות. 
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***

 את הסיפור המלא של החיים המשותפים שלנו 
 תוכלו לקרא בהרחבה בספר: 

כאשר שש נשים החליטו להתחתן עם איש אחד.

***

ארבע וחצי שנים ששוללים מאיתנו זכויות אדם בסיסיות ואפילו לא נותנים 
לנו לבקר את דניאל בכלא. אותן עובדות סוציאליות שהסיתו את ילדינו 
נגדנו, דרשו מבית המשפט לאסור עלינו לראות את בן זוגנו. אנחנו בטוחות 
שאם לא היו עושים חסימה של צו איסור פרסום והיו נותנים לציבור גישה 
אל כל המידע בשקיפות מלאה או אם לפחות היה בארץ כמו במערכות 
המשפט הדמוקרטיות בעולם, ‘חבר מושבעים׳ של אנשים ניטרלים, הגונים, 

היו בוודאי מזכים את דניאל וזועקים על עיוות הדין שנעשה כלפינו.

לצערנו יש כמעט ניתוק מוחלט בין המערכת לעם, הרבה התעייפו מהמלחמה 
על הזכויות שלהם וכמו שרואים בשנים האחרונות מידי יום נחשפות פרשיות 

של שחיתות בתוך המערכת: משטרה, פרקליטות, רווחה ועוד.

המחיר שאנחנו משלמות יקר מאד כי בחרנו בדרך ישנה שהלכו בה אבותינו 
שכיום נחשבת לחידוש. החיים שלנו היו ברכה גדולה עד שהרסו אותם 
בעלי דעות קדומות. גם היום אנחנו שלימות עם הדרך שבחרנו, אנחנו לא 
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מוותרות לא על התורה ולא על האמת. לא מוותרות על הילדים שחטפו 
לנו ויהיה קשה מאוד לרפא את הצלקות העמוקות שעשו להם ולנו. נילחם 
לחשוף את גודל השקר האיום והנורא הזה עד שהוא יפול. אנחנו מאמינות 
בכוח האהבה, בכוח של האישה ובזכותה של כל אישה להחליט עם מי 

היא רוצה לחיות ואיך היא רוצה לחיות, בלי שינסו לסכל לה את החיים.

ועורכי דין מהסנגוריה  פגשנו גם אנשים ב’מערכת’, שופטים, סוהרים 
הציבורית, שאכפת להם מהאמת והצדק וזה עודד אותנו מאד. המדינה 
שלנו חשובה לנו, ואנו מקוות שיהיה שינוי. מחזק לראות שיש עוד אנשים 
שכן עוזרים. כמו שאמרו חז״ל: “אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים״, 
היינו רוצות שכל אחד מעם ישראל ירגיש את הערבות ההדדית ולא יתעלם, 
יתפלל וינסה לעזור במה שהוא יכול. כל מי שיש לו רעיון, נשמח לשמוע. היינו 
רוצות שתהיה התעוררות לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל אלה שסובלים 
מעיוות המשפט, כי זה  גורם לגלות השכינה וכדאי שנתאחד למען הצדק.

ידוע שעיכוב הגאולה בא מעיוות המשפט, כמו שכתוב בספרי רבי נחמן 
מברסלב: “על ידי פגם המשפט היינו על ידי שמטה דין, חס ושלום, על ידי 
זה מתגבר תאוות ניאוף בעולם וגם על ידי זה נפגם האמונה הקדושה ומשם 
כל החורבן ואריכת הגלות. ועל כן עיקר הגאולה תלוי בתיקון המשפט. כמו 

שכתוב “ציון במשפט תפדה״. )לקוטי הלכות, הלכות נזקין, הלכה ה׳(
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