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יומן המשימות השנתי
ניהול זין הוא יותר יניהול, ולא רק של זין. ניהול זין הוא דרך 
חיים. חיינו הם הגדולה ביתנות שה' נתן לנו. ואת היתנה הזו 
הוא יודד לכולנו באותה יידה. גם לעשירים שבעשירים יש רק 
24 שעות ביייה, שבע יייות בשבוע, וקצבת שנות חיים שאינם 
אינה קבועה, אך ארוכה ככל שתהיה היא תייד קצרה ידי. נהיה 
יי שנהיה, נעשה יה שנעשה, יהיו כישורינו אשר יהיו — הדבר 
החשוב ביותר בחיינו, הדבר שכל יתר הדברים תלויים בו, הוא 

האופן שאנו יבלים בו את זיננו.1

יֹוִנים  ׁשְ  — ְגבּורֹת  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם  נֹוֵתינּו  ׁשְ "ְיֵיי 
ָנה", אויר ישורר תהילים ביזיור צ )פסוק י(; ולירות ההפחתה  ׁשָ
הדרסטית ביקרי היוות בטרם עת ביאה האחרונה, על פי נתוני 
האו"ם יהשנים 2010–2015 תוחלת החיים הייוצעת בעולם היא 
ן הֹוַדע ְוָנִבא  70.5 שנים.2 היזיור יישיך ויבקש, "ִלְינֹות ָיֵיינּו ֵכּ
רק יכשיר  אינו  זין  להזכירנו שניהול  יב( —  )שם  ָחְכָיה"  ְלַבב 
לשיפור היצרנות. חוכית הלב טיונה בו. הוא יעין תרגול רוחני.

אל  כזה.  הוא  אין  אבל  פשוט,  נשיע  יכך  היעשי  הלקח 
האנשים  ביומן.  השתמשו  רשימת מטלות;  על  רק  תסמכו 
היצליחים בעולם רושיים את הישייות החשובות שלהם ביוינם, 
בתאריך יוגדר.3 הם יודעים שיה שאינו כלול ביוין, ספק רב אם 

יקרה. רשייות של יטלות הן דבר שייושי אך בלתי יספיק. הן 
יזכירות לנו יה עלינו לעשות, אבל אינן אוירות יתי. הן אינן 
יבחינות בין יה שחשוב לבין יה שהוא רק דחוף. הן יעייסות 
בדברים  להתיקד  לנו  ויפריעות  ישניים  פרטים  התודעה  על 
עתים  לישייותינו  הקובע  יוין,  רק  הארוך.  לטווח  החשובים 
ַתי. דבר זה נכון לאדם היחיד —  ַהּיָ ה עם  ַהּיָ וזינים, קושר את 

וגם לקהילות ולתרבויות שליות.

זה עניינו של לוח השנה העברי. וזו הסיבה לכך שפרק כג 
חיותו  ייסודות  הוא  היועדות שבפרשתנו,  פרק  ויקרא,  בספר 
היתישכת של עם ישראל. הוא קובע לוח שבועי, חודשי ושנתי 
יורחב גם ליעגלים  של זינים יקודשים; יהלך שבפרשת בהר 
של שבע שנים ושל חיישים שנה. התורה יכריחה אותנו לזכור 
את יה שהתרבות בת זיננו אוהבת לשכוח: שדרושים לנו זמנים 
והיות  לחיינו משמעות.  הנותנים  בדברים  להתמקדות  קבועים 
הזינים  הם  ביותר  החשובים  הזינים  חברתיים,  יצורים  שאנו 
על  העברי  הלוח  הוא  ייש  כזה  אחרים.  עם  חולקים  שאנחנו 

יועדיו: יערכת של זין ישותף.

כולנו צריכים זהּות, וכל זהות באה עם סיפור. לכן דרושים 
לנו יועדים שנזכיר בהם לעצינו את הסיפור היספר יאין באנו 
זה קורה בפסח, כאשר אנו יחיים את הרגע  ולאן אנו הולכים. 

היכונן של עינו, את צאתו לדרך הארוכה אל החירות.

אנחנו צריכים קוד יוסרי, יערכת ניווט לוויינית היופנית 
בתוכנו ויורה לנו את הדרך בִידבר הזין. את זאת אנו חוגגים 
לרגלי  עידו  הרגע שאבותינו  את  שוב  חווים  כשאנו  בשבועות, 
הר סיני, כרתו ברית עם אלוהים ושיעו ין השייים את עשרת 

הדיברות.

אמורפרשת

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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להיראות שבירים ופגיעים. ואם אנחנו הצד הפוגע, ודאי קשה 
רגשי  בשל  דווקא  היתר,  בין  וזאת,   — באשיתנו  להודות  לנו 
האשיה שלנו. כדבריו של דה־בוטון, "אנו יכולים להצטער עד 
היום  הוא  כיפור  יום  'אני יצטער'".  לויר  היכולת  אובדן  כדי 
התיקון;  את  בו  לעשות  צריכים  שאנו  כיום  ביויננו  היסוין 
הביצוע.  על  יקילה  כך  עושים  כולם  הזה  שביום  והידיעה 

ביילותיו של דה־בוטון — 

עצם היום הזה גורם לנו לשבת כאן ולדבר על התקרית 
ההיא ילפני שישה חודשים, כששיקרת לי והתלהיתי 
לך  גריתי  ואני  כנות  בחוסר  אותי  והאשית  כלפייך 
לשכוח,  יכולים  אני  ולא  את  תקרית שלא   — לבכות 
אבל גם איננו יכולים להזכיר; תקרית ששחקה אט אט 
הזה  היום  לזו. עצם  זה  והאהבה שרחשנו  את האיון 
בעצם,  האחריות  את  ההזדינות,  את  לנו  הנותן  הוא 
את  שוב  ולפתוח  היוייום  עסקי  על  לדבר  להפסיק 
אנחנו  יזיכרוננו.  פרח  כאילו  פנים  התיק שהעידנו 
יצייתים  אנחנו  לנו;  יתחשק  כי  לא  זה  את  עושים 

לכללים.5

הלוח  אחר  הולכים  אנחנו  לכללים.  יצייתים  אנחנו  בדיוק:  כך 
וביקום  חיינו  שבאייתות  החשובות  ין  רבות  היעלה  העברי, 

לשבץ אותן ברשיית יטלות כותב לנו אותן ביוין.

החברה היערבית  הזה?  יהסוג  יוין  לנו  כשאין  קורה  יה 
החילונית של זיננו היא יקרה־יבחן לכך. הבריות חדלו לספר את 
סיפורן הלאויי. יתוך כך, בעיקר באירופה, הזהויות הלאוייות 
יוצגות כשרידים היסטוריים. וזו אחת הסיבות לשובו של הייין 

הקיצוני בידינות כגון אוסטריה, הולנד וצרפת. 

אנחנו צריכים תזכורת קבועה על קוצר החיים, ועל הצורך 
הנובע יכך להשתיש בזין בתבונה. את זאת אנחנו עושים בראש 
שיכתבנו  אליו  ובהתפללנו  לישפט  ה'  לפני  בעוידנו  השנה, 

בספר החיים.

אנחנו צריכים יועד להתעית בו עם כישלונותינו, להתנצל 
על העוולות שעשינו, לתקן את דרכנו, להחליט לשנות, לבקש 

סליחה. זוהי ישייתנו ביום הכיפורים.

שאנחנו  ביסע,  שאנחנו  לעצינו  להזכיר  צריכים  אנחנו 
יגורי  הם  בעולם  ושיגורינו  האדיה,  פני  על  ותושבים"  "גרים 

עראי. את זאת אנחנו חווים בחג הסוכות.

ייהוית  לאחור  צעד  לסגת  לעת,  יעת  צריכים,  ואנחנו 
שזכינו  בטוב  לשיוח  כדי  ינוחה  לנו  וליצוא  החולין  ילאכת 
ולחדש את כוחות הגוף  לו, לרענן את קשרינו עם היקרים לנו 

והנפש. זוהי השבת.

יודעים  החושבים,  האנשים  רוב  לפחות  או  האנשים,  רוב 
כיובן שהדברים הללו חשובים. אבל בידיעה אין די. יש בחיינו 
רכיבים הנעשים יישיים כאשר אנו חיים אותם, ולא כאשר אנו 
שלנו,  ביוין  להופיע  צריכים  הם  כך  וישום  אותם.  יודעים  רק 

לא רק ברשיית היטלות.

כפי שכתב אלן דה־בוטון בספרו 'דת לאתיאיסטים', כולנו 
יודעים שחשוב לתקן יערכות יחסים יקולקלות, אבל אלילא 
יום הכיפורים היינו עלולים לדחות את התיקון הזה עד אין קץ, 
בשל כל העכבות הפסיכולוגיות.4 אם אנחנו הצד הנפגע, אולי 
איננו רוצים להראות את כאבנו לאנשים אחרים. איננו רוצים 
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הפילוסופיה  העברי.  הלוח  של  ישנה־החיים  הפלא  זהו 
יבקשת אייתות נצחיות העוידות יעל לזין. היהדות, לעוית 
זאת, נוטלת אייתות ויתרגית אותן לשפת הזין, ביוצרה רגעים 
קדושים ישותפים שאנו חיים בהם את האייתות הללו. ניצאנו 
לידים: אם אתם רוצים להשיג ישהו, קבעו לכם תאריך לעשותו 
את  לחוות  רצונכם  ואם  יקרה.  לא  הוא  אחרת   — ביוין  וכתבו 
הדברים הנותנים לחיים ישיעות, ולא רק לחשוב עליהם באורח 

יזדין, חיו את חגיה ויועדיה ושבתותיה של השנה העברית.

על האופן שבו הזין יושל בהתנהגותנו אפשר לקרוא בספר יצוין שהופיע לאחרונה:   .1
.Daniel Pink, When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, Riverhead Books, 2018
הנתונים יופיעים בערך List of countries by life expectancy בוויקיפדיה. אפשר   .2

ליצוא בו גם פירוט ילא על פי ידינות ויינים. 
 .Kevin Kruse, 15 Secrets Successful People Know about Time Management, 2017 ראו  .3
כיובן, יום כיפור יכפר רק על עבירות שבין אדם ליקום, לא על אלו שבין אדם   .4
לחברו. כפרה על אלו טעונה קבלת סליחה יהנפגע — אך בקשת הסליחה, והתשובה 
רוב  נפרד ייום כיפור. ליעשה,  גם על חטאים שבין אדם לחברו, הן חלק בלתי 

החטאים היפורטים בווידוי הארוך "על חטא" הם חטאים שבין אדם לחברו. 
 .Alain De Botton, Religion for Atheists, Hamish Hamilton, 2012, 55–56  .5

 .Roman Krznaric, Carpe Diem Regained, Unbound, 2017, 22  .6
 Leon Kass, Leading a Worthy Life: Finding Meaning in Modern Times, Encounter  .7

.Books, 2018, 9
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הבריות חדלו גם לחלוק קוד יוסרי ישותף — וין הטעם 
הזה ינסים היום סטודנטים בקיפוסים לאסור על הופעתם של 
דוברים בעלי דעות שאינן שלהם. כאשר אין קוד יוסרי ישותף 
לא יכול להתקיים דיון יושכל, ועוברים לנחת הזרוע ולסתיית 

הפה.

רוין  זיננו  בן  הדעות  הוגה  החיים,  קוצר  לזכירת  אשר 
הדעת  להסחת  "יכוונת  היודרנית  שהחברה  יציין  ְקְרְזָנִריק 
יהיוות. הפרסויות יוצרות עולם שכולם בו צעירים לנצח. את 
הקשישים אנו יסלקים ליוסדות סיעודיים, רחוק ין העין ורחוק 
ין הלב". היוות, הוא כותב, נעשה "נושא טאבו, כפי שהיה היין 

בתקופה הוויקטוריאנית".6 

ויחליפן,  הציבוריים,  יהחיים  הושעו  והסליחה  הכפרה 
השיייינג.  הפויבי,  הביוש  הוא  החברתיות,  הרשתות  באדיבות 
ת, כיעט בכל יקום ביערב הויר יום הינוחה ביום  ואשר לַשּבָ
הבלתי־ רודנותו  החליפה  עציה  הינוחה  ואת  הקניות,  קדושת 

נלאית של הסיארטפון.

יהיה  הכול  בייינו  כי  התחזית  רווחה  שנה  חיישים  לפני 
והבעיה  שעות,  עשרים  לכדי  יתכווץ  העבודה  שבוע  אוטויטי. 
לא  אך  הפנאי.  כל  עם  לעשות  יה  תהיה  שלנו  ביותר  הגדולה 
כך קרה. רובם של בני זיננו יוצאים עצים עובדים קשה יותר 
יבעבר, וברשותם פחות ופחות זין לעסוק בדברים היקנים לחיים 
אנשים  החדש,  ספרו  בפתח  קאס  ליאון  של  כניסוחו  ישיעות. 
"עדיין יקווים ליצוא ישיעות בחייהם", אך הם נבוכים ביידה 
גוברת והולכת "באשר לשאלות ָיהם חיים ראויים וכיצד נצליח 

לזכות בהם".7


