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תודה שהייתם איתנו ב"כלולות"



 "שמורה" יקרה,,

יש בחיים רגעים מרגשים ומרוממים כל כך שכל מה שאני רוצה זה לשמור אותם 
לעצמי, בלי להפיג את עוצמת החוויה בשיתוף אחרים.  

ועל רגע כזה בדיוק אני הולכת לספר לך.

ולמה לספר אם אמרתי שאני מעדיפה לשמור אותו לעצמי?

כי מגיע לך לשמוע את הסיפור הזה.

כל כך מגיע לך, שלא רק שאני מוכנה לשתף בו,  אני חשה צורך להתנצל שעיכבתי 
אותו אצלי עד היום.

גם אני הייתי בין אלף משתתפות כנס 'כלולות' בבני ברק.

התפעלתי מהתכנית האמנותית המושקעת,

האזנתי ברתק להרצאות המעשירות,

הוקסמתי מהשיר המדהים בביצוע המושלם,

דמעתי ברגעי השירה המשותפת האדירה,

ספגתי לתוכי את המסר המהדהד של: 'מה גדולה אתם יכולים לפסוק לי' כנגד 
גדולת מעמד הר סיני שהוא ההכרה השלמה במציאות הקב''ה,

ועדיין, לא קישרתי את זה ממש אליי...

 

למשרד הגעתי למחרת נרגשת, מלאה אנרגיה ושופעת חוויות.

בכנס  הן  גם  שהשתתפו  חברות  עם  רשמים  החלפתי  למשימה,  משימה  בין 
ושיתפתי את אלו שלא הצליחו להגיע בתיאורים חיים ככל האפשר על העצמה 

שבהתכנסות, התכניות, ההרצאות והמסרים ששמענו.

פתאום קריאה מהמנהל, מזמין אותי לשיחה פרטית.

לא משהו יוצא דופן. כלומר, כך חשבתי באותו רגע.

התישבתי מולו, מצפה לשיחה שגרתית על משימות עתידיות או משהו בסגנון.

שלא כצפוי, הוא פתח בסדרת מחמאות על פרויקט שביצעתי לא מזמן, הכביר 
במילים על שביעות רצונו מעבודתי באופן כללי )בפרט מזה ש"את ממוקדת 
נטו בעבודה, בלי דיבורים על ענינים אחרים"....( וסיים בהצעה מפתיעה: ''האם 

"?X תרצי לקחת אחריות על ניהול פרויקט

נדהמתי.

משמעותי  קידום  אומר  זה   X פרויקט  ניהול  את  לקבל  לפרטים,  לרדת  בלי 
מעמד  מבחינת  משמעות  בעל  כן  אבל  בתלוש,  שמתבטא  כזה  לא  בתפקיד, 

בצוות וגם עשוי להוות מקפצה לקידומים נוספים בהמשך.

זו היתה הצעה קוסמת עד מאד, הצעה ששום עובדת אחרת לא קיבלה לפניי.

להוביל  אפשרות  אוהבת,  שאני  מהסוג  חדשים  לאתגרים  הזדמנות  בה  יש 
ולהשפיע והרבה יוקרה ושם מקצועי טוב.

כל הזכויות - כלולות!
יש בחיים רגעים מרגשים, למשל הרגע שבו קיבלנו את הסיפור המתוק הזה

שמוכיח שהזמן, הכוח, הכסף והמאמץ שהשקענו בכנסי 'כלולות' לא היו לשווא...

הנה הוא לפניכם, לא נגענו...



אבל,

אבל יש בה גם משימות תובעניות מאד, דרישה לשעות עבודה נוספות ועמדה 
ניהולית מעל גברים.

את כל הנושאים האלו כבר ליבנתי עם בעלי בעבר, בפרט את ענין הניהול מעל 
גברים, אותו הגדרנו כקו אדום שלא אחצה בשום אופן.

ידעתי שהתפקיד הזה – מפתה ומושך ככל שיהיה - לא בא בחשבון מבחינתי.

עם פרפור קטן בלב, הודיתי למנהל על האמון שהוא נותן בי והסברתי שלא 
אוכל לקחת על עצמי את המחויבות הזו על כל דרישותיה.

הוא ניסה ללחוץ עוד קצת, וכשקלט שאני נחושה בעמדתי, נסוג והשלים עם 
המציאות.

יצאתי מהחדר מסוחררת מעט.

עוד לא ממש עיכלתי מה בעצם קרה כאן, ופתאום התנגנו באוזניי מילים בלחן 
מרטיט:

"מה תגידי לו - שחולת

חולת אהבה השולמית

מה תגידי לו - שמחולת

מחולת המחניים עולמית"

לקח לי רגע לקלוט מנין ולמה הגיעו אליי המילים האלו עכשיו, 

ואז נפל לי האסימון והתפעמות מתוקה ונרגשת התפשטה בתוכי.

הנה, זכיתי גם אני לעמוד בניסיון.

זכיתי גם אני להיות חלק מעם ישראל, העם הנבחר שבז לכל פיתויי האומות 

ובוחר באהבה בבורא עולם ובתורתו.

ציפור ההחמצה הקטנה שניקרה בליבי התחלפה בגל רגוע, חמים של אושר 

מענג.

נכון, אני רוצה הצלחה מרשימה ותפקיד נחשק ויכולת שליטה והשפעה.

זה נעים ונוצץ וקורץ.

אבל באמת באמת, במקום פנימי ועמוק בלב,

אני רוצה להצליח בתפקיד האמיתי שלי, בעבודת ה' שלי.

לכן בחרתי לוותר, לוותר ולהרויח.

ובזכות הכנס המדהים והמסר שהעביר בצורה כל כך ברורה, מחזקת ומרגשת 

גם עשיתי את זה בשמחה...

אין לי אפילו מילים כדי להודות על מתנה רוחנית רבת משמעות שכזו,

ישלם ה' פועלכן ותהא משכורתכן שלמה מעם ה'!



שייכות    תחושת  מעניקה  שמורה  של  בכנסים  השתתפות  הכל-  לפני 
אם  גם  לכן  גדולה.  יהודית  וגאווה  ביותר שקיימת,  לקבוצת התמיכה החשובה 

ממש קשה לי לצאת מהבית בשעות הערב העמוסות אני עושה מאמצי על, זה 

נותן המון!!! ואני לא מוכנה להפסיד... 

היה מדהים הרגשתי חבוקה, ממש חלק מקהילה שלימה שרוצה לעלות   
וברמה  הפקה  היה  זה שזה  קשיים.  אותם  עם  ושכולנו מתמודדות  ולהתעלות 

אהבתי מאד אני לא הכרתי אירועים כאלה, בזמני בסמינר הדברים הללו עוד היו 

בקטנה ושהכול חזותי ושמיעתי ועל רמה היה פשוט מדהים זה עשה לי הרגשה 

מאד טובה. שיצאתי לא רק לערב הרצאות אלא סוג של גיבוש והנאה.

היה נהדר מכל בחינה שהיא! נהניתי מכל רגע. כמי שסיימה סמינר לפני   
10 שנים - כל כך חשובה לי ההתחברות שוב לכנס שכולו מוקדש להתרוממות 

מהיומיום, לשמוע על החג המתקרב לא רק מהזווית של איזו עוגה יותר מוצלחת 

אלא החיבור האמיתי והפנימי שלנו כנשים לשבועות ולמתן תורה. האש להבה 

עוד  נתנו  דיסלדורף  הגב'  של  המרתקת  וההרצאה  ארלנגר  הרב  דבר  שבה 

משמעות גם להיותי אישה חרדית ואם לילדים שהם דור העתיד שלנו. ההדגמה 

על הצאצאים של הרב אלישיב זצ"ל, שיכולים למלא את כל האולם שישבנו בו 

בלי עין הרע, והאחריות שלי כאמא ומי שבעצם כל תפילה / שיפור בהתנהגות 

/ עבודה על המידות / עמידה על המשמר בעבודה וסתם בחיים - ההשפעה 

שיש לכל אלו, דברים שנראים שוליים לפעמים, על הדורות הבאים בעז"ה - זה 

חדורה  מהכנס  יצאתי  לי.  הייתה  לא  שמעולם  ופרספקטיבה  משמעות  לי  נתן 

בתחושת שליחות כלשהי, להיות טובה יותר, להתאמץ יותר, להקפיד גם בדברים 

לכאורה קטנים ולא משמעותיים. תודה תודה תודה!!! והשירה בסוף שהחזירה 

אותי שנים אחורנית... התרגשתי כל כך וכמעט בכיתי כששרנו שם "ואהבתך על 

תסיר ממנו לעולמים". 

ההרצאה שנתנה בהתחלה רופאת הילדים הייתה עבורי חשובה מאד!   
חשיבותו.  רמת  את  ידעתי  ולא  הברזל  מתן  על  כך  כל  הקפדתי  לא  פעם  אף 

בזכותה ובזכותכן אדע להבא בעז"ה.

בליבי.    עמוק  ונחרטה  עוצמתית  הייתה  ארלנגר-  הרב  של  ההרצאה 
רציתי לשתף אתכן במשהו קטן, אישי: ישבתי בכנס ומאמצע הדברים של הרב 

בכיתי  כמעט  דיסלדורף-  הגב'  של  ובדברים  לדמוע  פשוט  התחלתי  ארלנגר- 

ואני לא אחת שמתרגשת בקלות בכזו רמה... חיסלתי חצי חבילת טישו  ממש 

זה?  מה   - עצמי  את  שאלתי  אח"כ  חברה  שום  לידי  שאין  להשם  הודיתי  ורק 

התרגשות? שמחה? צער?

ורק בלילה הצלחתי להגדיר אני הייתי פשוט "קפואה" המון זמן כבר שנים   
מה... התקררתי  ולשם  ולמה  זה  מה  בכלל  לחשוב  להצליח  בלי  במרוץ-  שאני 

מבחינה רוחנית הרבה יותר מדי ואתן- בכנס המדהים הזה- פתחתן לי את הלב 

והכנסתן פנימה את האש הגדולה הטובה, המאירה, הממיסה של התורה ואני- 

נמסתי...  פשוטו כמשמעו... 

תמשיכו לעשות חיל, ישלם ה' שכרכן!!!  

אני אישית הגעתי מהצפון במיוחד לכנס )לאחר שהייתי בכנס לפני יו"כ(-  
והיה שווה, לא התחרטתי שנסעתי, אני עובדת במקום עבודה חילוני, והרגשתי 

שזה הדבר הבסיסי שאני חייבת לעשות בשביל להמשיך לעבוד שם. להטעין 

את הבטריה... .

הכנס היה ברמה הכי גבוהה שאפשר, השירה בסוף עם טובהלה ריגשה   
אותי עד מאד, שפכתי דמעות כמים, וכל מילה בשירים קבלה משמעות... אני 



מודה לד' שאני חלק בדבר הנפלא הזה שנקרה שמורה, ומחכה להיפגש בכנסים 

כל פעם מחדש.

הזכיר לי באמת את מעמד הר סיני את השייכות לעם סגולה את הרצון   
והכמיהה להיות קרובה לא-לוקים, בתפילת יו"ט כשהזכרתי פעם ראשונה "חג 

השבועות זמן מתן תורתנו" עלה לי בראש המעמד מהמצגת... האש והקולות. 

בזכותכן התרגשתי מהמילים הפשוטות האלו, חושבת שזה לא קרה לי בחיים! 

תזכו למצוות!

בזמן    שומר  כ"כ  ומקדם.  מרומם  כ"כ  מדהים!  כנס  פשוט  היה  זה  וואו 
העבודה. תודה רבה ששלחת את השיר, באמת רציתי לבקש אותו כדי פשוט 

לשמוע אותו בעבודה לפחות פעם ביום. כדי לזכור למה אני שייכת. שני מיילים 

בשבוע זאת תזכורת מעולה אבל במקום בו אני עובדת אני צריכה תזכורת כל 

שעה... 

קודם כל שוב תחושה חזקה של שייכות ושל חיבור לכל בנות השמורה   
כח!  נתן  המחניים  ומחולת  השולמית  על  המיוחד  המדרש  בנוסף,  המיוחדות. 

פשוט כח! לדעת שכן, יש איך להתמודד ואיך להתגבר. יש לנו את מעמד הר סיני 

ייתן כח לעמוד בניסיונות. דבר נוסף - הבנתי והפנמתי את החשיבות  שלנצח 

לחזור ולספר ולשנן לילדים שוב ושוב ושוב את מעמד הר סיני ומקווה בעז"ה 

אכן לעשות זאת. גם המסר של הרב ארלנגר על כך שהתורה היא המסר האמיתי 

היה מטלטל מאוד ומעורר, הכנס תרם המון המון המון. מכל הבחינות. הגעתי 

לחג השבועות מחוברת הרבה יותר מכל שנה. חיה יותר את התורה. מתפללת 

עוד יותר על הילדים ועל הזכות לגדלם לתורה. מרגישה הרבה יותר, הרבה הרבה 

יותר את קדושת היום ועוצמתו והיכולות הגנוזות בו. מרגישה שמורה ומחוברת. 

אין לי מילים להודות.! תודה אלף פעם!!!

רציתי לגשת בסוף הערב כמו עוד אחת שמורה... אך לא היה לי אומץ.   
וזה לא נעים ליד אחרות... הערב אמש היה מבחינתי  חששתי שאתפרץ בבכי 
לא רק מרומם אלא מטלטל... זה נפל עלי מהשמיים בתקופה בה אני מייסרת 
את עצמי על דבר שמעדתי בו בלא שימת לב... ב"ה זה מאחרי אבל לא ממש 
מצליחה להשתחרר במחשבה... כל הלילה לא בכיתי... אלא התייפחתי... אין לי 

אלא להודות לך ולהמשיך להחזיק חזק בשמורה

אין מילים בפי להודות לכן על ערב מרטיט ומושקע שכזה החל מהרב   
ארלנגר שדבריו עדין מהדהדים בתוכי, המורה הגב' דיסלדורף שהרטיטה את 
אומן  ביד  שנעשתה  והמושלמת  היפיפייה  המצגת  ורצינות.  בהומור  הלב  נימי 
בתוכן וביצוע מעולים והשירה המרגשת שחתמה את הערב המיוחד הזה. האמת, 
מעולם לא הייתי מוכנה יותר לחג מתן תורה!!! תודה רבה גדולה! לקחתי מסרים 

ממש מכל התכנים!

העיתוי של הכנס היה מושלם כהכנה לקראת חג מתן תורה! וחשוב לא   
פחות!!! עצם הנוכחות בכנס עם עוד מאות / אלפי בנות ונשים! לדעת שאני לא 
מתמודדת לבד אלא ממש עם כל הנשים המקסימות שנכחו בכנס )אני העובדת 
אני  ניסיון  לי  שיש  פעם  כל  עכשיו,  בחברה(.  היחידה  הדתיה  ובעצם  החרדית 
חושבת על עוד אלפי נשים שמתמודדות למעשה עם אותו דבר וזה באיזשהו 

מקום מאד עוזר ומקל על העמידה בניסיון!

לכולן    כמובן,  אך,  שמורה--  בחורה  אני  ב"ה  אותי...  חיזק  מאוד  הכנס 
בעבודה,  אצלי  כלשהו  ניסיון  בזמן שהתעצם  בדיוק  התקיים  הכנס  ניסיונות... 
זה היה כ"כ במקום בשבילי, הזכיר לי שוב במרקר חזק למי אני בעצם שייכת, 
ולמרות כל הפיתויים, למרות כל הכישרונות )החברתיים במיוחד(, למרות - ואולי 
דווקא בגלל, אני צריכה עוד יותר לשמור את עצמי, לא להתפתות אף לא טיפה, 

זה לא שווה את זה... הכל בכאלו, ניסון גדול שאין מאחוריו באמת הנאת מה... 



רציתי להגיד תודה תודה תודה!!!!!! בתוך כל היום יום והשגרה, פתאום   
הגיעה ההזמנה לערב הזה, ונכון שהייתי עייפה ובריצות של סידורים לקראת 
החג אבל ידעתי שאני מוכרחה ללכת! ובאמת, היה ערב פשוט מקסים ומרומם 
בכל קנה מידה! אם זו ההרצאה המאלפת של הרב ארלנגר או הרבנית דיסלדורף 
יש דבר שהצליח  ואם  כך הרבה כשרון  בכל  או הקליפים הערוכים  המדהימה 
להוריד ממני דמעות  מרוב התרגשות.. זה השיר שהוקרן בסוף )והזמרת בכלל( 

שוב תודה! תמשיכו לארגן כאלה כנסים מופלאים!

הכנס נתן לי תחושת שייכות שמעצימה אותי אישית ואת יכולתי לעמוד   
שלי  להתמודדויות  היטב  שקלע  משמעות  ורב  בהיר  מסר  החיים.  אתגרי  מול 
וחיזק )ומחזק( אותי רבות. הערב חוויתי ומהנה שהטעין אותי באנרגיה מחודשת.

היום בבוקר הייתה חלוקה ברורה במשרד שלנו - אלו שהיו בכנס והגיעו   
מוארות, נלהבות ומלאות רשמים, ואלו שלא הצליחו להגיע בעצמן וניסו לשמוע 
כמה שיותר סיפורים על מה בדיוק היה. לא שאפשר להעביר את עצמת החוויה 

במילים, אבל ניסינו לתמצת להן... .

מלא עוצמה, חמימות ותוכן. הרגישו את ההשקעה הרבה    האירוע היה 
בכל פרט. החל מהכיבוד העשיר, קבלת הפנים המכבדת למכבי )סרטון התדמית 
שלהם היה ממש מתוק :( דרך ההנחיה הנעימה ומלאת הטעם של אסתר מלכה, 
המצגות   ): לב  אל  מלב  ככה  לאה,  של  הפתיחה  דברי   - עצמה  בתכנית  וכלה 
היפהפיות הן בתוכן והן בעריכה המקצועית המשובחת, ושיר הנושא המדהים, 
המרגש, ה... )אוף, אין לי תארים מספיק מבטאים( הייתי מהופנטת! הוא נגע בי 
כל כך עמוק ותמצת את הרעיונות הנפלאים ששמענו למשהו שממשיך ללכת 
איתי ולהתנגן באוזני בלי הפסק... וכמובן, גולת הכותרת - ההרצאות המחזקות, 
שדיברו אלינו 'בגובה העיניים' והגביהו אותנו טפח מעל הקרקע. רגעי השיא היו, 

מבחינתי, שירי הרגש והתפילה שחתמו את הכנס. הרגשתי שהלב שלי נפתח 
וכל המסרים ששמענו נכנסים פנימה ומחממים אותו עד לבערה. 

וכמה ציטוטים נבחרים מדברי חברותי: "איזו עוצמה! עכשיו אני כבר   
וזה  הזו  והאיכותית  המדהימה  לקבוצה  שייכת  אני  נכון  לבד.  לא  שאני  יודעת 
יתן לי כח גם כשאני עומדת לבד מול ניסיון כזה או אחר." "הכנס הזה ממלא 
צורך בסיסי ואין לו תחליף! לא שייך לוותר על מעמד כזה" "לא דמיינתי כמה 
מיוחד ומרגש זה יהיה... " "איזה נס שרבקי דחפה אותי להגיע! לא יכולה לחשוב 

שהייתי מפסידה את זה. קיבלתי כל כך הרבה... "

עמדתי בכניסה משבע והגיעה אחת שלא קנתה כרטיס מראש וחיכתה   
מי  אותי  שאלה  היא  קלות.  פטפטנו  בינתיים,  פנויים.  מקומות  יהיו  אם  לראות 
עומד מאחורי ארגון הכנס. עניתי לה: "שמורה במבול, נו, הארגון לנשים חרדיות 
עובדות" היא לא הכירה. )!!( התחלתי לספר לה על הפעילות והמשמעות של 
זה. אני  נזכרת ששמעתי על  "אה, בעצם, אני  ואז היא הפסיקה אותי:  הארגון, 
ולא  לי אינטרנט  עובדת במשרד מעורב, עם עוד כמה בנות חרדיות, אבל אין 
מייל פרטי, רק של העבודה. לכן גם לא ראיתי את הפעילות של 'שמורה'. אני 
מתעסקים  לא  שאיתי  יודעים  בעבודה  הגברים  האלה,  בנושאים  חזקה  מאד 
בעיות  בגלל  עבודות  כמה  עברתי  כבר  לעבודה.  מעבר  מילה  מדברים  ולא 
כך חזקה בעקרונות שלך  כל  אותי: תגידי, את  ופעם חברות שלי שאלו  כאלו. 
כי את ב'שמורה'?".... זה מה שנהיינו, בסיעתא דשמיא, המקום להטענה רוחנית 
של  והערכית  הרוחנית  הרמה  על  מעידה  אליה  ההשתייכות  שעצם  והקהילה 

המשתייכת. 

יברך ה' חילנו ופועל ידינו ירצה!   

בהערכה אינסופית לכל השותפות במלאכה,  



אין לי מילים בפי להודות על הכנס המחזק ומרומם והמעצים!!!! רק אתאר   
של  צוות  ישיבת  עכשיו  סיימנו  עכשיו:  בה  שנתקלתי  מעניינת  אפיזודה  לכם 
עובדות המשרד ואיך שהתבטא אחת העובדות החילוניות שעובדת יחד אתנו 
"חבל שלא יכולתי להגיע אתמול אני מרגישה ממש החמצה רצינית שהפסדתי"

בציבור    זה  קדוש  ארגון  בהקמת  שזכינו  חלקינו  ואשרי  אשרינו 
החרדי!!!!!!

קודם כל, חשוב לי לספר שממש נהניתי מהכנס, יישר כח עצום על כל   
ההשקעה שניכרה בכל והתכנייה המגוונת והעשירה בתוכן וצורה. הסתכלתי על 
כל האולם המלא בנשים עמוסות עד למעלה מראש )יששכר וזבולון... ( והתחושה 
שעלתה בי הייתה פשוט התרגשות ממש- חזו חזו בנותיי שמשתכחות מצרה.. 
ועוסקות בחדוותא.. והאפשרות לבוא ולאסוף כח מהקבוצה הייחודית והמיוחדת 

הזו ולהיות חלק- זו זכות!

בפי להודות על הכנס המרומם והמחבר שהיה אתמול בבני    אין מילים 
כשהקימה  לבנות  עשתה  שנירר  ששרה  כמו  לסמינר,  שחזרתי  הרגשתי  ברק, 
את תנועת בית יעקב, את עשית לנשים בהקמת תנועת שמורה יישר כח והרבה 

הצלחה בהמשך.

אין מילים שיוכלו לתאר את הכנס הענק שהשתתפתי בו )בני ברק(, אציין   
וכמובן שכל הכנס בכללותו העלה אותי לפסגות. ההרצאה של  נקודות,   2 רק 
הרב ארלנגר- תהדהד באוזניי עוד זמן רב. בשולחן שבת סיפרתי את הסיפורים 
שהוא סיפר, הבת שלי בת 5 ישבה עם פה פעור ועיניים נוצצות, והבן שלי בן 
שנתיים- אומר לי למחרת )בחג(: "חופץ חיים ראה אש!!!!" תמסרו גם לטובהלה- 
שהשירה שלה עוצמתית כ"כ... לא רציתי שהיא תפסיק לשיר! ובכל פעם שהיא 
נתנה את הרמקול לקהל- הרגשתי כמו בנאדם מזיע שיש לו מאוורר מול הפנים 

ומכבים לו אותו לכמה שניות... )ובכלל, אחיותיי מסמינר הרב וולף אומרות לו- 
איזה סטייל... הביאו לכם את טובהלה... היא הזמרת של הסמינר... כשהיא שרה- 
כולם בוכים... מה שנכון- נכון(. המשיכו לעשות חייל, עם הרבה מרץ וס"ד, וכמו 
שאמר הרב ארלנגר- אתם אחת המתנות החשובות ביותר שהקב"ה נתן לנו בדור 

הזה! יישר כח!!

רציתי להביע הערכה והוקרה, על הכנס המיוחד המעורר והמחזק כל-כך,   
שנתן לנו הרגשה של גאוות יחידה וכחות להמשיך בתפקידנו החשובים. ההרצאה 
המעוררת של הרב ארלנגר ודבריה המחזקים של הגב' דיזלדורף שנגעו ממש 
עמוק בליבנו. וכמובן השירה המרגשת -ומעל הכל השיר המיוחד כ"כ, שישמור 
עלינו בעזרת ד' להיות הלאה להיות שמורות ושומרות על התורה  והרגש היהודי 

שפועם בתוכנו, ולהעבירו הלאה לילדינו.

אין לי מילים לגבי הכנס, היה פשוט מיוחד, נהניתי מכל רגע. הגעתי לכנס   
חייבת  אך  ומחוברת.  קשורה  מספיק  להרגיש  לא  חששתי  קצת  מנתניה  לבדי 
לומר שהופתעתי, הייתה אווירה נעימה במיוחד, נכנסתי כששיר השמורה מתנגן 
לו ברקע, זה נתן תחושת שייכות מיוחדת. המשכנו בהרצאה של הרב ארלנגר 
ולומד, ביתנו הוא בית  זה חדר בי לעומק הנפש, בעלי אברך בן תורה שיושב 
של תורה שרוצים כמה שיותר לעלות ולהתעלות, שמעתי את ההרצאה וקצת 
דמעתי הוא דיבר לנקודה הפנימית שלנו כנשות עם ישראל, הוא החדיר חזק את 
הכוח של אהבת התורה והחיבור שלנו לתורה, יכולה לומר לכן שזה נתן לי המון 
כוחות בהתמודדות. גם ההרצאה של הרבנית הייתה יפה מאוד וחודרת, בקיצור 
הכול היה מושלם כולל הדברים שלך, לאה והשירה של טובה שהכניסה אווירה 

מדהימה.

ברק.    בבני  אמש  שהיה  "כלולות"  כנס  על  להודות  מילים  לי  אין  פשוט 
ערמות החומר שהצטברו על ליבי – כ"כ כ"כ כבדות. ופשוט הרגשתי איך מתחילת 



הערב משהו בחומה הזו מתחיל להיסדק והסדק מעמיק ומעמיק– עד השירה 
היפה שבסוף שכבר ממש ממש נגעה. בוכה כשכותבת את זה. כי זה כ"כ אכפת. 
הנשמה כ"כ מתגעגעת. יום יום שולחת את בעלי לכולל במסירות. לא רואה אותו 
כמעט. אבל, הלב נעול. לא מרגיש כלום. לא שמחה, לא הודיה, לא הערכה. כמו 
רובוט. ואז מגיע הכנס הזה ומזכיר כמה זה לא פשוט. כמה גדולה התורה. איזו 
אש בוערת פה בבית. הרב ארלנגר שעם כל זעקה שלו יחד עם ההומור הדק – 
עליתי עוד טפח והתחברותי עוד למקורות.. הרבנית דיסלדרוף המתוקה שנגעה 
בלב. המצגת שהורידה בשפה שלנו את המעמד שכולנו היינו בו. והשירים בסוף, 
השירה המאוחדת שבאמת קרבה לי את הלב – לתורה ולהשתוקקות ולשאיפות 

הישנות והמתוקות. אז באמת לא יודעת איך להודות.

מקווה שאתן מרגישות מבעד למקלדת את הלב----  

מילים להודות על הכנס המיוחד!!!!! היה ממש ממש ממש יפה!    לי  אין 
תרם לי הרבה!! הייתי חולה כבר כמה ימים וכל הזמן רק קיוויתי שעד יום רביעי 
אני ארגיש טוב, לא יכולתי לחושב על המחשבה שאני אפספס את הכנס הזה 
)אחרי שהייתי בכנס הקודם - חיכיתי בקוצר רוח לכנס הבא(.בסוף לצערי לא 
הרגשתי יותר טוב, אבל לא וויתרתי! ובאתי חולה. זה היה מצוין!!!!!!! תודה על 
כל השמורה המדהימה שנותנת ותורמת לי המון! ממש מרגישה חלק מקהילה 
זה.. מיד  לומר הרב ארלנגר שהמתנה של הדור הזה  ואיך שהתחיל  מיוחדת!! 

עלה לי בראש - השמורה!! כי זה ממש כך! תודה גם לכל העוזרות ומארגנות!!

ששמעתי    פעמים  לעשרות  הכבוד  כל  עם  במיוחד!!!  עוצמתי  היה 
על מעמד הר סיני במשך השנים - הפעם הזאת עלתה על כולנה!! ההרצאה 
השיר  למסך,  מעבר  הרבה  שמקרינה  המצגת  העולמית,  התוכנית  המאלפת, 
המדהים שנוגע עמוק בלב, והשירה המיוחדת בסוף -היו פסיפס מרהיב לערב 

הענק הזה!!! אלפי תודות!! תמשיכו לעשות חיל!!!

הכנס נתן המוןןןן כח עצם זה שכולן ביחד זה מרגיש כאילו כולנו באותה   
אלא  ולזרום  ממנה  להתעלם  ואין  קימת  ושההתמודדות  התמודדות  של  סירה 
להפך, יש לנו כח לעמוד מנגד והבחורה שעמדה על הבמה וסיפרה את הסיפור 
ולמרות שהיה  לי הרבה כח להרגיש שאני לא לבד במערכה  נתן  האישי שלה 
לה סוף כ"כ טוב שלא כולן רואות אותו... אבל ממש נתן הרבה כח!! גם הרבנית 

דיסלדורף חיזקה מאד! מממש יישר כח.

  
 התעלות רוחנית. התחברות פנימית לחג מתן תורה. הרגשת הערך שלי   

כאמא, שיכולה לחבר את כל הבית לתורה. חזרתי עם הרבה רצון וכח לעשות. 
וכמובן- החיזוק האדיר בלהיות חלק מקהל עצום כזה, שכל מטרתו היא להתחבר 
לד', ולהישמר מכל מה שמרחיק אותנו ממנו. זה מחייב, ככל שמחוברים יותר 
לשמורה, ומחזק מאד. ב"ה ראיתי סייעתא דשמיא בניסיון שמאד הדאיג אותי 

בעבודה, בדיוק יום לפני הכנס. זה ודאי בזכות החיבור לשמורה. תודה ענקית.

הסוף    ועד  מההתחלה  מוצלח  היה  פשוט!  לא  כלל  פשוט,  היה  הכנס 
מבחירת מקום ההתכנסות, ועד לעיצוב הבמה ונושא ההתכנסות הכיבוד היה 
ערב ומתוק תודה! קבלת הפנים החמה שלך לכל השמורות שהתכנסו והמילים 
כה  שהייתה  דיסלדורף  פריידי  גב'  של  השיחה  וצנועות  מרגשות  היו  שנשאת 
לב.  שובה  מגביהה  מעמיקה  חכמה  שנונה  מצחיקה  מתוקה  מקסימה  חריפה 
..ואני לא מוצאת את המילים הנכונות השירה והניגון יחד עם הסיפורים שריגשו 
וחיממו את לבבנו, תודה על הכול, שוב אני לא מוצאת את המילים להודות לכן.

אין מילים להודות על הכנס המיוחד!! ההשקעה הורגשה בכל פרט ופרט,   
עדיין היום כולן כאן במשרד באווירה המיוחדת של מעמד הר סיני.. ההרצאה 
בכנסים של  בול במקום. אחת החוויות העוצמתיות  מילה  כל  הייתה מאלפת- 



השמורה- זה פשוט לעמוד ולהסתכל על הקהל, ולהתרגש. לראות ציבור ענק 
ולא  המישורים  בכל  להתקדם  ומכובדות שעמלות  טהורות  נשים שמורות  של 
כוח עצום,  נותן  זה  ואיכותי  עושות לעצמן הנחות, להרגיש חלק ממשהו ענק 
להיות חלק מכן זו זכות!!אין לי ספק שזה עושה נחת רוח גדולה בשמים ומקרב 

את הגאולה בזכות נשים צדקניות..

ומרגש תודה על ההשקעה העצומה    מיוחד, מרומם מעצים  היה  הכנס 
והמחשבה על כל פרט ופרט, על המאור פנים והיחס האישי והחם לכל אחת, 

מחכה כבר לכנס הבא... 

נ.ב. ההרצאה של גב' דיסלדורף הייתה חזקה ביותר ומרשמים ששמעתי   
מנשים בקשת רחבה של סגנונות- כולן חזרו הביתה עם תובנות עמוקות והמון 

המון חומר למחשבה ועבודה.

את הרשמים שלי מהכנס כבר ניסיתי להביע בסוף הכנס בע"פ, חושבת   
חלק  שאנחנו  ההרגשה  במליצה,  ולא  המרוממת  האווירה  חזק!!  מאוד  שהיה 
ממשהו גדול וחשוב, החיבור לקהילה איכותית ושווה, וגבהות הרוח שהשמורה 
מטיבה להשפיע ולסחוף לשם את כולנו. גם התכנית הייתה מצוינת, היה מסר 
אחיד לכל אורך הכנס, והוא נכנס בעצמות: הכח והאחריות שלי כאישה וכאמא 

ליצור את האווירה בבית, להדגיש את העיקר ואת החשוב לנו מכל. 

ההכי    הפרטים  עד  מושקע  היה  הכל  מדהים!!!  פשוט  מדהים  כנס  היה 
קטנים והרגשנו את זה מאד! התוכן והאווירה ממשיכים ללוות אותי בעבודה ואני 
מקווה שזה ימשיך ככה... קיבלתי הרבה מאד מההרצאה המיוחדת, מהמצגת וגם 

מתכנית השירים )שהסיפורים שסופרו בה היו מחזקים ומלאי מסר(

אני ואחותי חזרנו הביתה בהרגשה מרוממת מאוד )תוך כדי התוכנית על   
מחולת המחניים והפיתוי של אומות העולם, אחותי הזכירה לי שזה נמצא גם 

באקדמות מילין של שבועות - ויכוח בין ישראל לאומות העולם אז אולי צריך 
זה  דיברנו על  גם למחרת   ) כדי לקבל מספיק תוכן...  ליד האדם הנכון  לשבת 

והשיר עדיין התנגן לנו... 

מרגישה ממש חייבת לומר את המילים שאמרו וודאי הרבה קודמות לי,   
ולהודות כל כך על הזכות שהענקת לי, להיות שותפה בכנס המרומם הזה. עוד 
בליבי התרגשות למראה הנשים הרבות שהולכות  גאתה  לאולם  לפני הכניסה 
בכיוון אחד, וליבן מכוון אף הוא למטרה אחת, נשים שחלק גדול מהן השאירו בית 
שוקק עם בייביסיטר צעירה, וכולן כולן שייכות לאותה קבוצה וקוראות יחד איתי 
את הסיפור האישי ביום שלישי, את הרעיון המקסים על הפרשה ביום חמישי, 
היה  זה  מעלה.  כלפי  פנים,  כלפי  המבט  את  המרחיבים  לדיונים  התגובות  את 
עצום ומרגש!!! ההרצאה הייתה מדהימה! קולעת למטרה, למחשבה ולמעשה!!! 
ההעצמה של מעמד הר סיני, המדרש, והשיר המעלה דמעות בביצוע מושלם כל 
כך! מאוד מאוד נהניתי, לא הייתי בכנס הקודם אבל כפי שציינה גב' דיסלדורף 
- מכאן והלאה מחכים לכנס הבא בתור ולא מפספסים, אי"ה. יודעת שאין בכוחי 
להעריך את ימי ולילות העמל, ולמרות זאת - מעריכה בלי גבול... . יישר כח על 

הכל!!! שתזכו להמשיך ולזכות ולחזק ולתת לנו המון כח!!!

מושלמת,    הפקה  הלב!!  מכל  להודות  ופשוט  לעצור  חייבת  אני  הפעם 
מסרים ברורים שמדברים לכל אחת, מעל הכל ההרצאה של הגב' דיסלדורף, 
החשובה  הנקודה  העמוקים-נאבל  לדברים  ציון  ולתת  לשבח  ראויה  לא  שאני 
שהיא התאימה לכל אחת שישבה באולם: נשואה / רווקה / צעירה / מבוגרת / 
הייטקיסטית או גננת, כולן מצאו את עצמן מתחברות לכל מילה! יצאנו בטעם 

של עוד... שוב תודה על הכל! ישלם השם שכרכם!

היה מדהים, מרומם, מחזק, מחבר, הרגשה מדהימה שאני חלק ממשהו   
ענק! הניסיון להעביר מסר במשך שעה באופן קצת שונה עבד ועוד איך! אחרי 



כזה ערב קצת קשה לנחות בעבודה יום אח"כ :( חברותי הבני ברקיות מחכות 

העזרה  ועל  העשייה  כל  על  ענקית  תודה   ): למה  ויש  עיניים!  בכיליון  להיום 

להישאר מחוברת. שנזכה לקבל את התורה כל יום מחדש.

תודה רבה על הכנס המיוחד! הרגשנו בכל רגע ורגע את ההשקעה הרבה   
שעומדת מאחורי המפעל הענק הזה. 

יישר כוח גדול לכל העמלות על הפקת הכנס. ההשקעה העצומה ניכרה   
בכל אחד ממרכיבי הערב. גב' דיסלדורף אכן רגשה בהרצאתה המאלפת. ייתן ד' 

לכן כוח להמשיך ולעשות חיל!

רק רציתי להגיד שההרצאה אתמול של גברת דיסלדורף הייתה מדהימה   
אותה  לשמוע  רוצה  הייתי  לבוא,  שווה  היה  בשבילה  רק  מדהימה!!!  מדהימה 

העוסקות  לכל  רבה  תודה  ומחזק,  מרגש  של שמורה  החדש  השיר  וגם  שוב... 

במלאכה!!!! 

תודה רבה רבה על הכל! על הכנס, על עשיה בלי סוף והכל בטוב טעם!   
היה פשוט מקסים!!! נהניתי כל רגע! 

והיה שווה במיוחד בשביל הדברים של הגב' דיסלדורף!!!!! ולמעשה גם   
בשביל המסר הכולל והשירה בסוף, היה מה לקבל מהם!

נהנתי מאד מאד מהכנס, הרגשתי את ההשקעה האדירה שלכן את הרצון   
שנצא עם הכי הכי. ועל כך תודתי.

חזרתי עם לב חם וגדוש ברצון שיהיה לי את אש התורה.  

היה מיוחד ברמות נכנסתי אחרת לשבועות.  

רומם ריגש וקידם לכבוד מתן תורה  

אהבתי מאד את ההרצאות של הרב ארלנגר והרבנית דיסלדורף  

שבועות היה נראה אחרת - ולא רק לי אלא גם באופן ישיר לבעלי והילדים  

אותי לימי הסמינר הרגשתי שאני נכנסת לחג עם ריענון    הכנס החזיר 
ומטען )האמת שהקשבתי לו שוב בטלפון... (

ההרצאות היו מדהימות קולעות מרתקות ונותנות חיזוק אמיתי  

וכולן    מוכרים,  פרצופים  הרבה  כ"כ  לראות  מהעוצמה,  התרגשתי 
שמורות... מחזק!!!

המוווווווווון כח להמשיך במרץ ובשמחה.  

הרגשתי שייכות לנשים כמוני. התאווררות איכותית. מרצים לעניין!  

נהנתי מאד מההרצאות המאלפות זה חיזק אותי ביותר.  

שלא    לי  נראה  היה  בתחילה  בציבור,  השירה  של  מהרמה  הופתעתי 
מי  את  מכירות  ממש  לא  אנחנו  אבל  קהילה,   - הכל  אחרי  כי  אוירה  תיווצר 

שיושבות לידינו )לא כולן הגיעו עם שורה שלמה :-((היה מרגש ויפה. וההרצאה 

של הרב ארלנגר- הייתה מדהימה ומחזקת.

תודה רבה לכם על החיזוק המדהים בכל פעם, אתם בהחלט הצלה של   
בנות הדור שלנו... 



חזרתי הביתה עם רצון להשקיע יותר בהחדרת אהבת התורה בילדים,   
וברצון שלי )למרות שזה טרם קרה (לספר להם סיפורי צדיקים בכל עת שניתן 

- והיה זה שכרי. 

היומיומית    בהתמודדות  כח  הרבה  נותן   . אחרת...  לשבועות  נכנסתי 
בעבודה, הרגשתי שזה סוג של כנס הצדעה לנשות ישראל השמורות.

ברק, ההשקעה    בבני  על הכנס המיוחד שהיה אתמול  להודות  רציתי 
הענקית, התכנים, ההפקה, ההתמסרות, ההגשה - אין מילים!!!!

היום שאחרי.. ב"ה היה ממש מרומם! תודה לכל העוסקות במלאכה  

רציתי להגיד תודה ענקית על כל הערב המושקע! אותי אישית זה ממש   
חיזק אותי, תודה ענקית!

כנס מושלם! תכנים עמוקים ומוגשים בצורה יפהפיה, ישר    אין מילים! 
כח, אני מקנאה בזכויות שיש לכם על כל ההתעוררות שהייתה..

היומיומית    בהתמודדות  כח  הרבה  נותן   . אחרת...  לשבועות  נכנסתי 
בעבודה, הרגשתי שזה סוג של כנס הצדעה לנשות ישראל השמורות

מטען ונכס שנותנים הרבה כוח בשחיקה של השגרה וכניסה לחג רמה   
אחת מעבר.

מצב..    באותו  יחד  שאיתי  הנשים  כל  את  לראות  מחוברת,  להרגיש 
להתרגש ולהתחזק.

שהכנס "הפך" לי את החג... פתאום גם לי הייתה " קבלת    אפשר לומר 
התורה" 

שאנו    הרעיון  עצם   !!! עצמה...  בעד  זועקת  הכדאיות  כדאי????  היה 
יושבות כ"כ הרבה בנות יחד שלכולם מטרה משותפת להישאר 'שמורות' כבר 

מחזק ועוד התוספת של התכנים האינסופיים גורמים לתחושה שיצאנו אחרות 

משנכנסנו לכנס. ..

היה כדאי זה לא מספיק משקף... היה מעל ומעבר!!!! נתן המון כוחות!   
היה  הענקית!!  השקעה  את  ראו  לגמרי!!!  ושונה  אחרת  בצורה  לחג  להיכנס 

מרומם!!! מרגש!!!! אין מילים!

אוירה מיוחדת, ומסר חזק, מחזק וברור שמשנה את כל המבט, מושלם   
מבחינה רוחנית - בביצוע מדהים!! ערב מוקפד ויפהפה!

חיבר! פשוט חיבר! היה כיף, מהנה, עם מה לחזור הביתה, מחזק בתפקיד   
האמיתי.

ההשקעה וההפקה היו מעל ומעבר! תמיד טוב להרגיש חלק מציבור   
נשים יקר ומיוחד כל כך. מעריכה מאוד! 

בכל    ולעובדת  לאמא  לאישה,  וכח  חיזוק  המון  נתן  מאוד,  מאוד  נהנתי 
המצבים והזמנים... 

היה מדהים!!! נהניתי מהכל מאד מאד!! השירה בציבור הייתה מרגשת,   
הרגשתי יותר "תפילה בציבור"... ההרצאות והתוכן - הכנה מעולה לחג, הרגשתי 

שאני נכנסת לחג אחרת בזכותם... זאת ההזדמנות לומר תודה ענקית!!!!!

שלו    העמוק  והתוכן  והשיר  מדהימה  שייכות  תחושת  נותן  הזה  הכנס 
מעמיד אותך במקום אחר לגמרי מאיפה שהיית אתמול... תודה רבה רבה!!!



היה מקסים! מאוד חזק ומילא את המצבורים!!! נזקפו לזכותכם עוד כמה   
שעות לימוד של בעלי בערב חג הלחוץ, גב דיסדורף נתנה הרבה כח והערכה 

שרק מעודדות לבצע את התפקיד בשמחה )וגם היה משמח מאוד לראות שב"ה 

יש ציבור כ"כ גדול ואיכותי (

היה מקסים, נהניתי מכל רגע.. היה ממש שווה להגיע מק"ס אחרי יום   
עבודה מפרך שהתחיל מ 5:45 בבוקר!!!

חיזוק וחיבור היה מדהים!!!!!!!!מיוחד!!!!!!!!!  

הרב דברים אבל מעל הכל זה החיבור והרגשת השייכות לקהילה עצומה   
של נשים עובדות, קשה, גם בחוץ וגם בפנים.

ממש נכנסתי לאווירה של החג ולהתרגשות של קבלת התורה, לא יודעת   
להגיד מה בדיוק עשה לי את זה. כנראה שהכול ביחד. תודה ענקית!!

וואו אי אפשר לתאר אתן אלופות בזכותכם נכנסתי לשבועות עם משהו   
ביד.

המאלפים    התכנים  את  הלאה  העברתי  משמעות,  מלא  שבועות  חג 
למשפחה, היה מקסים.

הייתי אתמול בכנס בבני ברק. היה מדהיםםםםםםםםםם!!!!!!! מקנאה   
בכם על הזכויות!!!!! הרצאות היו כ"כ מחזקות, מעשירות ומחברות... והתוכנית 

מדהימה!! יישר כוחכן!

ההרצאות היו מעל ומעבר. )היה שווה לבוא, אפילו עם נקע ברגל! כן,   
באמת!!(

מכליה!!!!!!!!!!!!!הרגשתי    ויצאה  ברק  בבני  בכנס  הייתה  שלי  אמא 
שפספסתי... ..

גיסתי מבני ברק התקשרה אלי שכל העיר מדברת על הכנס-  

אישה    יצאתי  אתמול,  הכנס  על  הלב  מעומק  להודות  רציתי 
אחרת!!!!!!!!!!!!!!!

הכנס נתן לי המון רצון להיות יותר, ידיעה על הסיפור שמצווה לספר!!!)לא   
הייתי חושבת על זה מעצמי ומאז כבר ניצלתי כמה פעמים עם הילדים... ( והרגשת 
רוממות וקשר לתורה בפרט בחג דבר שחסר לי מאוד קודם, רק נרשמתי לכנס 

הרגשתי שזה ההכנה הטובה שלי לקבלת התורה

זה היה חיזוק רוחני עצום והנאה מושלמת וכח של קבוצה גדולה, שמחה,   
הרגשה נפלאה, מחכה לכנס הבא, חבל שאין דבר כזה כל חודש.

אדיר    חיזוק  הסמינר,  לימי  חזקקק  באק'  פלאש  בשבילי  היה  הכנס 
ומשמעויות חדשות, וגם... ערב לעצמי :(

היה כדאי!!! מחכה מאווווווד לכנס הבא! נכנסתי לחג השבועות אחרת......   

היה מדהים!! ברמה גבוהה ומלא תוכן, תודה.  

על    במבט  גדולה  התעוררות  ובעיקר  והמובנים,  הבחינות  בכל  המון, 
המעמד הגדול- מתן תורה והנחלתו לדורות הבאים... 

לתורה    בהקשר  שדובר  מה  מכל  מאד  התרגשתי  מאחד,  מרומם,  היה 
ולתפקיד שלנו ולנצחיות שלנו, הרב ארלנגר היה עוצמתי במיוחד, וגם מהבחורה 

חני המתוקה והגיבורה שעמדה במבחן בעבודתה וסיפרה לנו על כך בכנס.



היה מדהים, הכנה רצינית לשבועות, ביום יום אנו די מחוספסות, שקועות   
בעבודה, זה היה כמו מים מתוקים לנפש עייפה. ישר כוח!!!

אין מילה הכנס הכניס חזק לאווירת הימים, רומם והעלה מאד מאד!! חוץ   
מזה... . התחלתי לתת טיפות ברזל לקטן שלי ;(

היה מיוחד!!!!!!!! מושלם!!!!!!!!   

השירה בסוף פתחה לי את הלב ונעלה בפנים את כל מה שנאמר במהלך   
הכנס,

תודה ענקית!!!!  

מחזק!!!    מרומם!!!  מיוחד!!!!  היה  ענקית!!!!!!!!!!!!!!!!  תודה 
מרגש!!!!!!!!!!!! כל הכבוד לכן על כל ההשקעה אני מחכה בקוצר רוח לפעם 

הבאה

היה נפלא! אוירה מחשמלת!  

ויפה!    טוב  הכי  שיהיה  ופרט  פרט  בכל  ובמחשבה  ההשקעה  נכרת 
שייכת  להיות  גאה  הזו,  המדהימה  ההפקה  מאחורי  עומדים  נדירים  כישרונות 

לקהילת "שמורה"

ולתת    המצגת פשוט מטלטל, מדהיםםםם, הצלחתם לרגשש  השיר של 
משמעות ורצון להיות מחוברת, תזכו להגדיל תורה ולהאדירה!!

פשוט    היה  ועוצמתי,  חזק  היה  התודה,  את  להביע  שיוכלו  מילים  אין 

מדהים!

מאד מאד נהניתי מכל הערב, מתחילתו ועד סופו, יפה מאד, מושקע מאד   

ומרגש מאד. בעיקר נהניתי ממילותיה של המורה הרבנית דיסלדורף על לימוד 

התורה של הבעל.

הכנה רוחנית לחג מתן תורה! שנית הערכה גדולה למארגנות    קודם כל 

הכנס שלקחו על עצמן פרויקט חשוב שכזה ולכל הנשים המוכשרות שביצעו 

את המצגת, השיר, הרעיון והביצוע ברמה יוצאת מגדר הרגיל.

אין מילים על הכנס העצמתי. אי אפשר להביע במילים, מי שלא היה שם   

פשוט הפסיד!!!!!!!!!!!!!!!

רציתי לומר תודה ענקית על אירוע מיוחד ועוצמתי! היה פשוט מושלם!   

מעורר, מחזק ונותן כוחות! ירעיף ה' רק טוב לכל היוזמות והמארגנות!!!

תודה ענקית מעומק הלב!! היה מדהים! מרגש! עוצמתי! כנס שייזכר   

לדורות... נתתם לנו כח!!! ישלם ד' פועלכם.

  



...עוד משוב מנציגת 'המשתתפות מרחוק': 
לפני חמש שנים יצאתי מהסמינר. 

התגלגלתי בכל מיני ראיונות. ולא מצאתי לי מנוח

לא רוצה לעבוד משבע עד ארבע. 

לא רוצה לעבוד עם חילונים. 

לא רוצה לעבוד רחוק מדי. 

לא רוצה לעשות רשיון לרכב כדי לעבוד שם. 

לא רוצה להיות במקום שאין משם אפשרות לחזור הביתה לילד חולה באמצע 
היום. 

לא רוצה לעבוד בעבודה שלא מתאימה לי. 

הייתי חצי שנה במשרד שעבדו בו ארבע בנות מהסמינר שלי, 

בנות טובות!! שהכרתי אישית. 

ולא חזרתי לשם אחרי חופשת לידה. 

לא מתאים לי. 

הייתי שם היחידה שחסמה את האינטרנט! 

היחידה שחשבה שלא טוב לדבר עם בחורים חילונים. 

היחידה שצרם לה להיעדר מהבית תשע שעות כל יום באווירה כזו. 

הם היו בסדר, אבל אני הייתי אפרוחית מוגנת ותמימה. 

לא רציתי להיחשף לזה. עזבתי. 

עבדתי קצת מהבית... מעט עבודה, מעט כסף ומעט סיפוק.

 אח"כ ניסיתי אצל מהנדס אחד. 

היה משעמם נורא. היה רק אני והוא, 

ויום אחד נכנס לשם מישהו ושאל לשמי. 

הייתי לבד. את הדלת לא יכולתי לנעול. 

ביישוב רחוק ללא אפשרות לצאת משם, 

באותו יום ילדתי את בני השני, ולא חזרתי גם לשם אחרי הלידה. 

עוד שנה בבית. 

היום בחסד ד' עלי אני עובדת במשרד חרדי. כן. לגמרי. 

בוס חסיד אמיתי שלא מסתכל עלינו )טוב, כמעט..( 

ועוד גבר אחד ליטאי שמור. )טוב, יחסית...( 

וארבע עובדות צו"ליות ממש, ועדיין. 

קוראים אצלינו לגברים בשם משפחה, 

ויש חסימה לאינטרנט. של רימון. דרגה גבוהה, ועדיין... 

תגידו, רק לי יש יצר הרע? 

על מי הן עובדות שאין להם שום גישה והן אף פעם לא פותחות כלום???

מי פה הלא נורמלי? 

אז ביקשתי מהן לחסום, והן הסכימו. 

זה שזה עוד לא קרה, זה בסוגריים...

ואני עובדת רק שש שעות ביום. 

אז מה לי לשמורה?? 

הילדים שלי בגן פרטי ובמטפלת ולא במעון בשום אופן. 

מה לי ולכן? 



המעטפת. ההבנה.

אותו  ולהשיל  בבוקר  פיל  של  עור  ללבוש  שצריכה  אשה  כל  של  הנסיונות   

בצהריים,

 ולא ברור איזו מהפעולות קשה יותר.

 של כל אישה שצריכה להשאיר תינוק קודח עם בעלה, מסור ככל שיהיה. 

של כל אשה שעייף לה מאוד מאוד והיא כמעט נרדמת על המסך. 

של כל אישה שיורדת לגינה ולא מצליחה להתחבר לשמחה במחנה המורות 

עם בא החופש, 

ושלא מצליחה לפגוש את הגננת של הבת. 

במקום הזה, של אשה בדורנו, 

שמשתדלת מאוד ללחום בלי כפפות בכל החזיתות, 

הייתי לבד. 

והנה, פגשתי אתכן, 

שמורות כאלו צדיקות שגופן יושב במשרד על הכסא, ורוחן גבוהה ונאצלת 

שעומדות בניסיון, ועומדות בו! 

לא באתי לכנס, למרות שהוא קרא לי בהמון קולות וצבעים

כי יש לי בעל אברך. אשראי וטוב לי. 

ואת המחיר אני גאה לשלם

אבל שלחתם לי שיר שהושקע בו המון וממון

בלי לחוס על זכויות יוצרים

ואני שומעת אותו מהבוקר רצוף

וגזרתי לי מהמייל את המשפטים החשובים, 

והדבקתי על פתק נדבק לתזכורת.

במקום שאין לאף אחד מלבדי גישה אליו.

הערכתי הגדולה לאיגוד הענק הזה ששכר רב שמור לו

שנותן לי ולעוד רבות מקום להיות מה שהן באמת בתוך משחק החיים.


