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 יחסים שיקום

הוא עשה דברים "סים. במקרים רבים, כשהמשבר הבינאישי בעיצומו, התחושה קשה ולא ניתן לחשוב על שיקום היח

מציאות שרבים מאיתנו חווים מעת לעת מדובר באכן  "?!היחסים שיקוםועל  לדבר על פיוס איך ייתכן, כל כך קשים

מהו אפוא המפתח למבט  המצב.והתדרדרות המשבר. חוסר אונים שגורם לקיבוע שלאחר שוך בעיצומה או בתקופה 

-התשובה לכך נעוצה בדומה ולא שגרתי?  - מבט אחרות, אל עבר למתבניות החשיבה הרגי כדי לצאתהנדרש היצירתי 

 ומבט קדימה. נבהיר את דברינו. שיפוטיות מכילהרבדים מקבילים:  2

על האחריות חלק מלרכך את עוצמת המשבר והסכסוך ע"י "השלכת"  ניתןבמסגרת הניהול המשלב בישוב סכסוכים, 

בפסיכואנליזה מזהים את זה כמרכיב במנגנוני ההגנה. בתהליכי גישור מכנים זאת גורמים חיצונים.  המשבר על

, אלא מרככים את החוטא -"השחקן המרכזי" ע"י תהליך "ההשלכה" איננו מנקים אחריות מ"אחריות משותפת". 

על האינטרס והיעד ם להביט קדימה ולחשוב על הפתרון ובמקביל חייביברם, שבר. מההחטא ואת עומק עוצמת 

לצאת  המשותפים. שני הצירים הללו, מבט אל העבר ובמקביל אל העתיד, עשויים ליצר תבנית חדשה שתאפשר

 מהמלכוד אל עבר מציאות חדשה. 

חטא העגל. מדובר  –לוהים ועם ישראל -פרשת "כי תשא" עוסקת באחת הפרשיות המכוננות במערכת היחסים שבין א

, חטא הבגידה יביא במקרים רבים לקריסת המערכת תא המשפחתילא רק בחטא קשה, אלא ב"שבירת כלים". ב

, למרות השבר הנוראי בעקבות החטא, לשקם את היחסים ולצאת לדרך ולגירושין. כיצד אפוא ניתןהמשפחתית 

ביחסים למרות השבר הגדול. ניתן לזהות בתהליך השיקום  מידומה שחטא העגל מהווה מודל של תהליך שיקו חדשה?

 שיפוטיות מכילה ומבט קדימה. –את שני המוטיבים כאמור לעיל 

ך מורכב של "השלכת" אחריות בין שלושת הגורמים המרכזיים במסגרת השיפוטיות המכילה, המקרא מספר על תהלי

 לוהים נקי מאשמה. -את א מותירלוהים מאשים את משה, משה מאשים את אהרון, ומשה אינו -סביב חטא העגל. א

י ֵרד ֶלְך(: "לב שמותלוהים ואומר לו )-בעוד משה בהר בין שמים וארץ, פונה אליו א ֵחת כִּ ָך שִּ  ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵלית   ֲאֶשר ַעמְּ

ם יִּ ר  צְּ  ולא וגיירתם מעצמך שקבלת רב ערב, עמך אלא נאמר לא העם שחת: ". על כך מסביר רש"י הפרשן"מִּ

על משה אחריות, בגלל קבלת הערב רב  מוטלת". והשחיתו שחתו הם, בשכינה גרים שידבקו טוב ואמרת, בי נמלכת

 בלי להתייעץ. אשמה חמורה. 

ֶשה ַויֹּאֶמרפונה לאהרון ומשליך עליו את האשמה: "כשמשה יורד מההר, הוא  ן ֶאל מֹּ ה ֶמה ַאֲהרֹּ ש  ָך ע  ם לְּ ע  י ַהֶזה ה   כִּ

יו ֵהֵבאת   ל  ָאה ע  ל ה ֲחט  דֹּ ". אהרון מנסה להסביר את הנסיבות המיוחדות, אבל כידוע ההסברים של אהרון לא מנעו את גְּ

 מסורת חז"ל(. פי טא העגל )על מות בניו, נדב ואביהו, כמחיר על אחריותו העקיפה בח

א: "אינו חף מאחריות , כביכול, לוהים-אגם מסתבר ש ט  ם ח  ע  ָאה ַהֶזה ה  ה ֲחט  ל  דֹּ ֶהם ַוַיֲעשּו גְּ ב ֱאֹלֵהי ל  ה  כך אומר ". ז 

 אתה זהב אלהילוהים אחריות ישירה וקשה: "-פרשנותו של רש"י, מטיל משה על אפי בפסוק זה, על לוהים. -משה לא

 את ומשקה מאכיל שהיה למלך משל. יחטאו שלא יעשו מה, חפצם וכל זהב להם שהשפעת, להם שגרמת הוא

לוהים -". להאשים את איחטא שלא הבן יעשה מה, זונות בית בפתח ומעמידו בצוארו כיס לו ותולה ומקשטו בנו

 .ובוטיםעצמו באחריות עקיפה בחטא הבגידה?! ללא ספק דברים קשים 

אל האינטרס , העתידעבר להביט קדימה אל  צורך. יש מספק אינו, החיצוניים בגורמיםברם, מסתבר שמיקוד 

ַדֵברהמשותף. מיד לאחר סיפור המגיפה שבאה בעקבות החטא, התורה מספרת )ל"ג(: " ֶשה ֶאל ה' ַויְּ ֶזה ֲעֵלה ֵלְך מֹּ  מִּ

ה ם ַאת  ע  ה  ית   ֲאֶשר וְּ ם ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלִּ יִּ ר  צְּ ָאֶרץ ֶאל מִּ י ֲאֶשר ה  תִּ ַבעְּ שְּ ם נִּ ה  ר  ַאבְּ ק לְּ ח  צְּ יִּ ב לְּ ַיֲעקֹּ ר ּולְּ ֲעָך ֵלאמֹּ ַזרְּ ֶננ ה לְּ י :ֶאתְּ תִּ ַלחְּ ש   וְּ
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ֶניָך פ  ְך לְּ א  י ַמלְּ תִּ ֵגַרשְּ י ֶאת וְּ ַנֲענִּ י ַהכְּ רִּ ֱאמֹּ י ה  תִּ ַהחִּ י וְּ זִּ רִּ ַהפְּ י וְּ ּוִּ י ַהחִּ בּוסִּ ַהיְּ ַבת ֶאֶרץ ֶאל :וְּ ב ז  ל  ש ח  ב  אך ארץ בלי תורה ...". ּודְּ

ֶשה ֶאל ה' ַויֹּאֶמרמספק. ואכן, התורה מספרת על השלמת התהליך בהמשך )ל"ד(: " לא ל מֹּ ס  ָך פְּ ֵני לְּ ת שְּ ים ֻלחֹּ נִּ  ֲאב 

ים אשֹּנִּ רִּ י כ  תִּ ַתבְּ כ  ת ַעל וְּ ים ֶאת ַהֻלחֹּ רִּ ב  יּו ֲאֶשר ַהדְּ ת ַעל ה  ים ַהֻלחֹּ אשֹּנִּ רִּ ת   ֲאֶשר ה  ַברְּ ואינם המטרה והחזון גדולים  ".שִּ

 המשיך הלאה.קום ולאין ברירה אלא לאך . צפויים עוד קשיים רבים בדרך, מאפשרים שקיעה במשבר

לוהים ועם ישראל השכילו -נמצאנו למדים, על חשיבות המבט היצירתי ביציאה ממשברים ומסכסוכים. אם א

 והצליחו לצאת מן המשבר הקשה, אין ספק כי ביחסים שבין אדם לרעהו הדבר ניתן ואפשרי.
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