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כשהצטרפתי לשמורה לפני כמעט שנה- הייתי ממש לפני לידה.  1
הרווחתי  וגם  גדול,  במשרד  עובדים  של  גדול  מצוות  חלק  אז  הייתי 

בגדול.
והניסיון להיות חלק אבל בכל זאת להישאר נפרדת- גם הוא היה גדול.

ופעמים רבות, אולי רבות מידי, לא עמדתי בו.
כן, את חטאי אני מזכירה, הלכתי למסיבות קוקטיילים,

הייתי בקבוצת הווצאפ של המשרד )עם סמארטפון של נתיב,  כמובן...(
וכו'

ואז נולדה התינוקת היפה ביותר בעולם.
לא, היא לא הראשונה ולא השניה שלי.

יש לי ב"ה משפחה ברוכה ושמחה.
אבל היה בלידה שלה משהו גדול -

היא נולדה חירשת לחלוטין.
כגודל השמחה- כן היה גודל היגון והעצב.

מה שלא עשיתי מטעמי דת ומצפון- עשיתי כעת מהכרח.
עזבתי את המשרד.

ונכנסתי למצב חירום של הישרדות.
לטפל בילדה, הסבירו לי ב"תל השומר", זה קריטי!! להשתיל לה שתלים 

קוכליאריים בגיל חצי שנה.
וכאן התחילה מערבולת מטורפת של ריצות ובדיקות.

אני גרה בצפון, ותל השומר - במרכז, וכל הזמן הייתי בנסיעות ובבדיקות 
מפחידות ובהרדמה,

ואז הגיעה ההזמנה של "שמורה" לכנסים.
חברה טובה שאלה אם אני באה, אז אמרתי לה בתבוסה

שאני כבר לא במשרד-
וגם כשהייתי- לא מספיק נשמרתי...

אבל היא לא ויתרה, ורשמה אותי לכנס.
זו היתה היציאה הראשונה שלי מהבית מהלידה...

ישבתי שם, ולא הפסקתי לבכות.
עלי, ועל התינוקת, ועל כל מה שאני רוצה.

ובעיקר- על זה שאני לא שווה ולא שבה ולא כלום.
ביקשתי מה' שיעזור לי לשוב, ולהרגיש שווה שוב.

ואז, אין לי מילים אחרות לבטא את זה- הרגשתי עטופה כל כך 
בקרבת אלוקים גדולה גדולה ועצומה.

נכון חברות, ילדתי היפה לא התחילה לשמוע,
אבל עכשיו אני כותבת מבית החולים,

אחרי שהניתוח עבר בהצלחה גדולה
לא היה פה שום נס ושום הפתעה,

אבל היום אני מרגישה שווה, קרובה ואהובה 
אולי לא תאמינו,

כי אני מרגישה שהכל היה שווה בשביל התחושה הזו.



כמה מילים לפני שאנחנו צוללות
להמשך התגובות הנרגשות...

טפח  חושף  שלפננו  המרגש  המקבץ 
זכינו  אותה  העמוקה  הרוחנית  מהחוויה 

לחוות כ"שבות"...
את  שנפנה  מבלי  שלם,  יהיה  לא  המקבץ 

רגשי ההוקרה וההודיה ל-
בורא עולם שהכל שלו...

שלולי  שמו,  בעילום  החפץ  היקר  לתורם 
תמיכתו הנדיבה, לא היינו פוסעים ולו את 

הצעד הראשון...
לעיריית בני ברק, שעשתה הכל כדי שגם 
מחוויה  תהנינה  הבני-ברקיות  העובדות 

מושלמת...
בשמה  אחת  כל  המדהימות,  למתנדבות 

הטוב תבורך:
מוריה לוי )הגות(, אפרת קרביץ ומור עטיה 
)גרפיקה  הלר  תמר  פרוייקטים(,  )ריכוז 

ופרינטים(
נחמי לרנר, תמר שפנייר, פייגי פרוש וחיה 

קנרייך )הסעות, כרטיסים( 
גיטי כהן )הפצה ותקשורת(, רחלי נוסבוים 

)שיר 'היונים'(, 
הכנס  את  לנו  שהעמידה  ויסבלום  להינדי 
שייני  הזמרות  שתי  עם  יחד  מודיעין, 

הורביץ ורות יודיוב.

הליווי המקצועי בעולם  ליעלי אסולין על 
ה'מדיה' לאורך כל הדרך ובדגש על הצילום 
המקצועי של הכנס בעזרתה של לאה אנגל. 
שנרתמה  אסולין,  רחלי  למפיקה  וכמובן, 
- לרמה שלא  הזה  לנו את הכנס  להעלות 

חלמנו עליה...

אלו  של  הביקור  כרטיסי  הנה  נהניתן? 
מהצוות המספקות שירותים.

את הרמה הגבוהה שלהן
הכרתן מהכנס...

מהיום יש לכן כתובת להזמנת הדפסות 
/ אנימציה / גרפיקה / צילום וכתיבה - 

דרך מצוינת לומר תודה למי שמגיע :(

ואחרונות חביבות...
תודה לכל אחת ואחת שהשתתפה איתנו

והיתה חלק מהפסיפס המדהים הזה 
שגדש את האולמות בערגה לקרבת אלוקים

ועוד תודה אישית מיוחדת - 
את  הכתב  על  והעלתה  שטרחה  מי  לכל 

תחושותיה...

בעז"ה קדימה... לפעם הבאה!
לאה
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לפני שנה, היה לי חלום.  2
כתבתי אותו, ושלחתי.

והנה, "היינו כחולמים".
לא האמנתי שאצליח לשבת בשעה הזו של היום. מכל הבחינות, שכלית, 

לוגיסטית ופיזית,
בדרך כלל משמונה בערב ואילך אני מרגישה כמו קוביה הונגרית ומנסה 

לחבר את אברי אחד לשני... 
איכשהו מצאתי את עצמי יוצאת מהבית.

אחרי יום סוער כמו שכולנו מכירות, כזה שכולל גם השכמה, גם עבודה, 
גם ילדים, גם תספורת של ערב ר"ה, והשכבה ומה לא, בעצם.

כשהגדול שלי שאל לאן אני הולכת,
עניתי לו - לערב של אימהות.

מה עושים בערב אימהות?
זה ערב כזה, של הכנה לראש השנה.

הוא אמר לי בכזה חיוך, כמו שאת יכולה לדמיין אותו...
"אה, אני מכיר את החנה הזו!". והסביר לבעלי שזו חנה ושבעת בניה.

כמה 'חנות' היו שם! שהשאירו את שבעת בניהן, או בנותיהן, או כמה 
שחנן אותן הבורא.

או שכאלו, שעדיין מחכות להם. בסבלנות ובתפילה.
ו'חנות' כאלו, שעוד הולכות להתפלל בבית הכנסת, וגם השנה הן אצל 

ההורים בחגים. 
וכולן, של מסירות נפש.

חיות על קידוש ה'.
גאוות יחידה כזו, של הזכות להימנות על אלו שלא מתפשרות,

שלא מוכנות לשלם את מחיר המבול, ולספוג את פשרת ה"דיעבד".
שמחפשות את הטופ שבטופ, להתקדם הכי רחוק שאפשר.

להביא עלה טרף. שכולו מידי הבורא...
באחד הערבים השבוע, ישבתי במטבח, 

פותרת שוב את חידת הסודוקו היומית של איפה הראש איפה הרגליים 
איפה אני. 

ושמעתי את שני השובבים שלי מפטפטים במיטה.

עיריית בני ברק
האגף לתרבות תורנית
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הגדול הסביר לקטן כמה הוא רוצה שיהיה לנו תינוק קטן. 
אני : "אז תתפללו, חודש אלול זה ימי רצון".

הגדול: אמא, ימי רצון, זה ימים שה' נותן מה שרוצים, לא צריכים לבקש.
 ימי רצון. 

הוא בעצם קצת צודק.
ה' נותן מה שרוצים - אבל מה רוצים?

כמה עבודה צריך בשביל שהרצון הפנימי שלנו יהיה אמיתי ומבקש?
 הערב הזה היה ערב שכולו רצון.

רצון כנה ואמתי,
של חיפוש קרבת אלוקים, של ביקוש.

כמו חשמל באוויר.
עם הדממה, עם השירה –

ערב כזה שכולו רצון ואהבה.
 ומה עכשיו?

עכשיו ה"קול דממה דקה" של אחרי.
הזמן הזה לשבת ולחשוב,

לקחת איתנו משהו לשנה החדשה, לזכות מיכל בת נעמי. לזכות עצמינו.
לרקום לנו גם את החלום שלנו, של הצמיחה האישית הרוחנית –

ולבוא איתו בשנה הבאה לריבונו של עולם,
ולהיות שוב כחולמים. 

 
הלוואי שנזכה שיהיו לרצון אמרי פינו והגיון ליבנו לפניו,

כך  כל  שרוצות  אלו  של  הלב  והגיון  שמתפללות,  אלו  של  פינו  אמרי 
להתפלל. 

 
ויעלה הכל לנחת רוח לפניו. 

)מרים רביץ -שמורונט(

›››› 

כשאני רוצה לעלות על הכתב רשמים מהכנס אתמול,   3
הדחף הראשון הוא להגיד אין לי מילים, אין!

אבל אני חייבת למצוא את המילים האלה בתוכי, מתוך מאות המילים 
העוצמתיות שעדיין מהדהדות באוזני מההרצאות המאלפות, המצגות 

המושקעות

ומכל הדיבורים והתגובות של בנות הקהילה המופלאה הזו לפני, אחרי 
ותוך כדי הכנס.

מצאתי את המילים! אבל אני מעדיפה להשתמש בהן למשהו אחר, 
לפניה לכל אותן בנות שלא היו בכנס כי היו עמוסות מאאאאאאאאאאד 

ולא התאפשר להן.
אותן נשים תוכלנה לקרוא מספיק תגובות של סיקור הכנס, תיאורים 

ותודות, 
חלק  במייל  לקבל  ואולי  בשמועה  מההרצאות  חלק  לשמוע  ואפילו 

מהמצגות, אבל זה לא זה...

בדיוק  שקמו  נפלאים  הכי  הדברים  אחד  זה  ה'שמורה'  יקרה,  חברה 
בתוך  הנמצאת  זו  מראשך,  למעלה  עד  העסוקה   ! את  כן!  בשבילך, 
הקלחת המטורפת הזו - של תיזוז בין בית לעבודה לילדים, למשפחה, 

למחויבויות השונות. 
של  בקצפת  מדי  קרובות  לעיתים  שמופיעים  דובדבנים  כמה  פלוס 

השגרה ואיכשהו גם אותם צריך להכניס ללו"ז הצפוף הזה.
כשיצאתי למסע שכנועים כדי לדוג חברה שתבוא איתי לכנס, קבלתי 

בחזרה תיאורים קורעי לב,
נוסח כמה אני עסוקה היום ובדיוק השבוע הקטן עם 40 מעלות חום, 

ואחיינית שלי מתארסת
ולחץ מטורף בעבודה, ויש לי לימודים ועוד ועוד ועוד.

יוצאת  לעצמך?  חושבת  את  מה  הלו,  השתכנעתי,  אני  שגם  האמת 
לעבודה לפני הזריחה והתרנגולים, 

החשובות  במשמרות  במקסימום  לתפקד  בשאיפה  הביתה  חוזרת 
שמחכות לך בבית.

פלוס דובדבנים של ערב חג, שיפוצים בבית, בייביסיטר לשעות ארוכות 
שקשה להשיג והרשימה עוד ארוכה...

באמת! סדר עדיפות, אין מצב ללכת, יש דברים קריטיים יותר, כנס? 
חשוב, אבל אין ברירה, נוותר.
ואז שמעתי קול אחר, מתוכי:

שהיית  ברור  ראשונה,  מדרגה  חתונה  הייתה  זו  אם  הלב,  על  יד  עם 
הולכת, לא משנה מה עבר עליך היום?

אם זה היה ילד חולה היית מוצאת את הזמן לרוץ איתו לקופת חולים?

לקט תגובות שוות
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למה שחייבים לעשות מוצאים את הזמן. נקודה. ואם הכנס הספציפי 
הזה )כי אם כל הכבוד לכנסים אחרים כנס מסוג כזה אין!!!( יהיה מוגדר 

אצלך כחובה )שהיא זכות עצומה!( 
את תגיעי אליו!

ואז גיליתי שיש דברים אחרים שיכולים להדחק לתחתית הרשימה.
וזה מה שעשיתי ואני לא מתחרטת לרגע! חזרתי מוטענת ומלאת כוחות 
ולילדים  הפוך  לבית  גם  )וכמובן  הכנס.  בעקבות  שנדחקו  למשימות 
שנצלו היטב את היעדרותי הנדירה בשעות אלו( חזרתי בהרגשת 'היי' 
אמיתית! הרגשתי שעשיתי לעצמי את הפינוק הכי שבעולם! גם התעלות 
לנשמה, גם לנפש וגם לגוף... לא מאמינה שיש לי חברות שפספסו את 

זה...
כל  של  אזנם  לתוך  ולצעוק  לעמוד  לי  בא  מהכל  שהכי  מרגישה  אני 
כאן  קורים  תתעוררנה!!  הזה...  הערב  על  'דילגו'  שפשוט  החברות 

דברים גדולים באמת!!! בואו וקחו חלק בדבר הענק הזה...
מי כמוני מבינה מה זה להיות עסוקה, בתוך עמי ועצמי אני יושבת, אבל 

אני חושבת שבפעם הבאה שיהיה כנס כזה
אתן חייבות לפרגן את זה לעצמכן! מגיע לכן!

›››› 

אלפי תודות!!  4
היה מדהים!!

האמת, זה הכנס הכי מושקע ומרשים שהשתתפתי מעודי. )אולי כי אני 
שייכת לדור הישן:( לא ציפיתי לכזו הפקה.

אומרת:  שלי  )הבת  מאד.  ומעורר  תוכן,  מלא  שהיה  שחשוב  מה  אבל 
אמא, את נורא מתלהבת, מרגישים שעבר הרבה זמן מאז שעזבת את 

הסמינר. ובכל אופן כמה נקודות שאמרתי לה היו חדשות גם לה(
אגב, שנינו )אני וביתי( נהנות מאד מהשיעורים בשמורה.

והכי חשוב, בסיכומה של שנה, אני מרגישה כי ההתקדמות הרוחנית 
שלי גדולה פי כמה מאז נפתחה השמורה, וכל הזכויות שמורות לדבר 

הנפלא הזה.

›››› 

לכבוד השמורה,   5

השמורה  בכנס  שהשתתפו  מאלו  תגובות  המון  שקיבלתן  יודעת  אני 
בירושלים,

אבל תגובה כמו שלי אני לא יודעת אם קיבלתן.
אני לא יכולתי להשתתף בכנס, והרגשתי ממש שזו הייתה העבודה שלי 
– זה מה שהשם רוצה ממני, כי כל כך הייתי רוצה להיות אך היו אילוצים 

שלא תלויים בי שמנעו ממני.
שהשפעת  לכן  לומר  חייבת  ואני  התגובות  את  קוראת  אני  והבוקר 
התגובות  קריאת  מתוך  רק  שם.  שהיתה  במי  רק  הסתכמה  לא  הכנס 
של המשתתפות אני מרגישה את הדמעות וההתרגשות והחיבור והרצון 
לקרבה להשם, גם בלי לשמוע את מילות השיר ההשפעה שלו מתנגנת 
בראשי, בלי לשמוע את מיכל אני דומעת ממה שאמרה, ובלי לשמוע את 

הרב אינהורן אני מתחזקת בתפקידי כאמא ואישה עובדת.
גם אני "שמורה שמקנאה" – מקנאה בזכויות שלכן ומודה לקב"ה ששם 

אותכן בדורנו לשמור על התיבה ששמה עם ישראל!
השלימה  ולגאולה  המשיח  לביאת  ונזכה  שמים  בהארת  כולנו  שנזכה 

השנה!

›››› 

אני לא מאלה שמגיבות מיד ואולי מאלה שאף פעם לא...  6
אבל הפעם אני מרגישה שאני חייבת..

הייתי בכנס בירושלים ואין יום שאני לא מוצאת את עצמי מהורהרת 
ונזכרת בעוד משפט מחזק, אווירה, שירה ורגע מרומם שהיה בכנס..

הייתי כ"כ מנותקת מאלול ור"ה, שקועה בשצף היומיום, והכנס הזה. 
.הזניק אותי בכוח אדיר עמוק עמוק!

כן, גם מיכלי חיזקה אותי כ"כ, לא מצליחה להירגע ומשתדלת להתחזק 
ולהתפלל לרפואתה.

›››› 

השתתפתי השבוע בכנס במודיעין עילית  7
ואני רוצה לחזק את ידכן...

 
היה מקסים, מחזק ונתן לי הרבה נקודות למחשבה

יצאתי עם טעם של עוד
ועם הרבה רצון להיות טובה יותר,
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וגם הקטעים האומנותיים היו מהנים...

›››› 

תודה תודה על הכנס המחזק והמושקע במודיעין עילית!  8
התחזקתי ונהניתי מאד מכל חלקי הערב

הרגשתי ממש את המחשבה הרבה שהושקעה בכל פרט
מגיעות  כזה  עמוס  שבשבוע  הצדקניות  ישראל  מנשות  והתפעלתי 

להתחזק מרצונן! 
ולא, לדעתי בשום אופן לא כדאי להפוך את החברות בשמורה לחובה, 
כפי שהציעה אחת מהמגיבות לכנס הקודם. הקסם הוא בכך שכל אחד 
מרגישה בעצמה את הצורך הגדול ולכן מצטרפת לציבור המיוחד הזה.

יה"ר שנזכה להמשיך את החיזוק הזה במשך כל השנה. 

›››› 

לבנות המדהימות של שמורה!!!  9

אין לי אין לי אין לי מילים- היה מעל ומעבר לכל ציפייה!!!!!
איך שהתחילה המצגת עם היונה צעקתי לחברה שלי- חוזרים לסמינר!! 
ה'חזרה  עצם   - תוכן  של  אחת  מילה  לפני  עוד  שלי-  המבט  מנקודת 

לסמינר' הייתה שווה את הכל! 
הכי  הפרטים  כל  המושלמת,  הביצוע  רמת  המדהים,  התוכן  וכמובן 

קטנים- היה מ-ו-ש-ל-ם!!

חשבתי שאם כל מייל של שמורה הוא כמו תחנת דלק קטנה אז הכנס 
היה פי עשרת אלפים...

חזרתי לעבודה עם המון המון כח להתמודד עם כל הניסיונות היומיומיים.
)בעלי אומר שכבר הרבה זמן לא ראה אותי כ"כ מבסוטית ומלאת כח..(

תודה תודה!! מחכה כבר לכנס הבא...

›››› 

בהזדמנות זו רציתי לומר מעבר לכל מה שקראתי שכתבו - ולא הספקתי   10
לקרוא הכל

מה שאותי מאוד מאוד תפס זה הקהל, האיכות של הנשים. זה לא הנשים 
שאת רואה שתמיד אומרות "איך הדור נראה..." פתאום ראיתי קבוצה 

של מאות נשים כולן צנועות לבושות נאה - ולא חבוטות, נשים מכובדות 
במראה החיצוני שלהן, וכמובן אם הגיעו לכנס כזה אז גם בפנימיות הן 
כאלה, ושכל אלו שתמיד אומרים על הדור - שיבואו לכנסים שלך - של 
שמורה, יש לי כבר מה לענות להם, כל כבודה בת מלך פנימה - זה תמיד 

עניתי, עכשיו אני יודעת שיש מאחורי זה אמת - אני ראיתי בעיני.
פתאום הרגשתי שייכת למשהו שאני רוצה להיות שייכת, לא לעבודה 

שיש בה "ערב רב" של עובדים/ות, 
אינני יודעת לאיזה מגזר את שייכת, אם את שייכת כמוני למגזר הליטאי 
אולי תביני למה אני מתכוונת, מאז שעזבתי את הסמינר והתחתנתי אין לי 
שום שייכות לשום קבוצה, אין לנו הווי של קהילה, בקהילות הליטאיות 
ועברתי דירה מאזור אחד בארץ לאזור אחר ובשניהם זה ככה, הן בנויות 
לגברים בלבד! אין אפילו קידושים לנשים מתוך חסכנות, בימים נוראים 
אנו עם הילדים הקטנים מנסים להסתדר עם הבעל, הוא מתפלל ותיקין 
ואני - מה שמספיקים אחרי שנגמר ותיקין במניין הרגיל - זה לא זמן 
לפגוש, בקיצור הגברים נפגשים בביה"כ, בכולל, ואנחנו בעבודה-עם 
גיבוש או שייכות. למגזרים  הצוות שממש לא אמור להוות חממה או 
אחרים כמו החסידים יש לנשים המון הווי, מפגשים לנשות אנ"ש וכו', 

ואצלנו אין כלום לא משנה שאין זמן אבל יש צורך נפשי לזה.
ואתם ב'שמורה' שולחים קרן אור פעמיים בשבוע - יש לי שייכות, אני 
חלק ממשהו ווירטואלי - שעד יום רביעי לא ידעתי אפילו כמה המשהו 
הזה גדול וענק. אבל גם ראיתי ביום רביעי את הכמות, האיכות, אני לא 

בודדה במערכה היום יומית.
אינני יודעת אם הצלחתי להבהיר את כוונתי, כשהייתי בסמינר, נראה 
לי זה יצא 70 שנה ל"בית יעקב", היינו בבנייני האומה במלא אולמות, 
המוני בנות בית יעקב - תיכונים וסמינרים, ואז הראו מצגת על ההקמה 
כי היו מלא  ו"בתיה", שהצורך בהקמה של בתיה היה  יעקב,  של בית 
לבנות  ורק  הקומוניסטים  של  הציונים,  של  הגויים,  של  נוער  תנועות 
החרדיות לא היה שום שייכות, כדי לעצור את הסחף לתנועות האחרות. 

ואז הוקמה בתיה, עם התלבושת, ההמנון וכו'.
לזה כוונתי - השייכות.

›››› 

רק בשבוע שעבר נודע לי על הארגון שלכם, כשחברה שלי מהמשרד   11
העבירה לי מייל שקבלה מבת דודתה בעניין הכנס. 



לקט תגובות שוות
בס״ד

בר
שע

 ל
ת

לי
פו

יכ
ש

משלוחים
לכל הארץ

רח‘ חירם 6 (פ. שמגר, רוממה) טל: 02-9971070
gmail.com@9971070א-ה 9:30-20:30, יום ו׳ 9:30-11:45 | 

מבינים את התוצאה,
מדפיסים בהתרגשות

הדפסות
איכות

גרפיקה
ועיצוב

הזמנות
ומזכרות

קונטרול פי, מבינים אותך, מבינים את 
המוצר שאתה רוצה לקבל, ומדפיסים 
בשבילך את התוצאה המושלמת.

 P
G

M

הזמנות
חתונה

1000 עותקים
45

2.5₪אג׳ ליחי‘ 

הזמנות יוקרההחל מ-
נייר מטלי, הטבעה ועוד

במחירים הכי זולים

דפוס שמבין אותך
CONTROLP

0.70

בס״ד

בר
שע

 ל
ת

לי
פו

יכ
ש

משלוחים
לכל הארץ

רח‘ חירם 6 (פ. שמגר, רוממה) טל: 02-9971070
gmail.com@9971070א-ה 9:30-20:30, יום ו׳ 9:30-11:45 | 

מבינים את התוצאה,
מדפיסים בהתרגשות

הדפסות
איכות

גרפיקה
ועיצוב

הזמנות
ומזכרות

קונטרול פי, מבינים אותך, מבינים את 
המוצר שאתה רוצה לקבל, ומדפיסים 
בשבילך את התוצאה המושלמת.

 P
G

M

הזמנות
חתונה

1000 עותקים
45

2.5₪אג׳ ליחי‘ 

הזמנות יוקרההחל מ-
נייר מטלי, הטבעה ועוד

במחירים הכי זולים

דפוס שמבין אותך
CONTROLP

רחלי נוסבוים
שירותי תוכן ועריכה

עיצוב גרפיפרסום וקופיצילום ועריכה

Z M
זום, מהיום כולם יראו אותך

O
   לאה אנגל נייד: 050.4135030
 L4135030@GMAIL.COM :דוא"ל

הדמיה שהיא תמונה

התלבטתי אם זה מסוג האירוע שמתאים לי לפני ר"ה. אינני מתלהבת 
אופן השתוקקתי למשהו שיביא  בכל  אך  ושירה  מצגות  ראוה,  מכנסי 

אותי אחרת לר"ה.
לא תיארתי לעצמי איזו עוצמה תהיה לכנס!

לזכות  נזקף  זה  וכל  פנימית  התעוררות  ועם  נרגשת  נפעמת,  יצאתי 
ה'שמורה'!!!! ברור לי כי ר"ה שלי יראה אחרת!!!!!!!!

ועל כך תודה ענקית!

›››› 

אני עובדת במשרד פרטי שהבוס שלו חרדי ואנו 2-3 עובדות.  12
לכאורה לא מתמודדת כמו האחרות העובדות במשרדים ממשלתיים או 

כקבוצה תחת הנהלה לא דתית ובכל אופן יצאתי נרגשת ומחוזקת!!!!
הכרח  של  ממצב  אותנו  והביאה  אלינו  הזדחלה  לטכנולוגיה  החשיפה 

למצב של בחירה.
ישנם לא מעט אתרים שאין לנו שום הכרח להגיע אליהם ופתאום אנו 
מוצאות את עצמינו דנות ב"נחיצותם", המיילים נחשפים למידע זבל 
לנו קצת  כי הן מטיבות עמנו, שיהיה  שמשום מה השולחות חושבות 

צבע בעבודה...
בקיצור, קרירות!

הדברים החזקים של גב' שחור בעניין החומה המשפחתית אכן יכולים 
לשמש ל"תמרור עצור" כשנחשוב על ילדינו ועתידם. האם היינו רוצות 

לראות אותם נחשפים למה שאנו "מתירות" לעצמנו?????????
ושוב תודה!

›››› 

של   13 מיילים  אלפי...(  לא  )אם  מאות  קיבלת  שבטח  חשבתי,  בהתחלה 
תודה, אז חשבתי שלא אשלח גם, כדי לא להלאות...

 
היה  הוא   - מהראש  לי  יצא  לא  הכנס  כי   - התאפקתי  לא  בסוף  אבל 

מיוחד ממש!!
והזכויות - על המפעל האדיר שקם - הן עצומות!!

 
כי כמו שאמרתם - הרגשתי שאין פה רק ענין של התחזקות אישית, וזה 
לא כמו ללכת לאיזו הרצאה שכונתית - אלא יש פה עניין של שייכות!!

להיות שייכת בתוך כל המבול - לתיבת נח. לקבל הגנה ועידוד אחת מן 
השנייה - וזה עצמו מחזק מאד ונותן כוחות להתמודד עם הניסיונות 

בעבודה,
עצם השייכות לשמורה, בתוך כל הבלגן והבלבול של היום - נותן מבט 
נכון על החיים, מחדד את סולם העדיפויות וכמובן - מחייב להמשיך 

לעלות.
כשעובדים במשרד, במיוחד בחודש אלול - מרגישים חסר גדול, שכ"כ 
הרגשתי שהשמורה  ואתמול  רוחניים,  בדברים  ולא  בעבודה,  שקועים 
החזירה אותי כמו לימי הסמינר, זה לא רק לקבל מיילים עם פירושים 
או מילים מחזקות )שגם תורמות מאד...( - אלא זה כנס חיזוק, כעין 
גיבוש להגנה מפני העולם שבחוץ והרגשתי יותר מתמיד את השייכות 
לשמורה כקבוצה ולא כיחידה, ואת הרצון של כולם להישמר ביחד וזה 
לא כמו להתמודד ולנסות להישמר לבד - אלא זה פשוט להכניס את 

ה"סמינר" אלינו, אל מקומות העבודה!!!
)אינני יודעת מדוע - אבל עד היום כשקבלתי את המיילים - נהניתי 

והתחזקתי, אבל הכנס גרם לי להרגיש הרבה יותר שייכת...(
 

היה ממש מוצלח!!!
נהניתי מאד מאד!!!

תודה על כל המאמץ וההשקעה בכנס ובכל המיילים!!

›››› 

אתמול הייתי בכינוס במודיעין עילית.  14
היה פשוט מדהים!

שעה ארוכה אח"כ דיברתי וסיפרתי לכל המשפחה.
חזרתי מלאת כוחות וטעונה רוחנית לשנה החדשה.

נשמח מאוד מאוד לכינוסים נוספים בסגנון דומה.
נשים  של  התמודדויות  גם  לשמוע  אשמח  הבאים  בפאנלים  בנוסף, 

שנמצאות ל-ב-ד בחברה מעורבת.
שזאת התמודדות לא פשוטה בכלל...
במיוחד אם מדובר על תפקיד בכיר...

)מיותר להגיד - כמוני כמובן...(
תודה על הכל וזיכוי הרבים שאתן עושות פשוט לא נתפס!!!
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›››› 

הייתי אתמול בכנס במודיעין עילית,  15
היה מאוד מרגש להיות בכנס ולהרגיש חלק מהדבר הגדול הזה.

ויוצאים  חממה  הוא  שהסמינר  זה  על  בסמינר  איתנו  דיברו  תמיד 
מהסמינר לעולם הגדול והניסיונות קשים ויש התמודדויות רבות,

אבל עכשיו, אני מרגישה שעכשיו הרבה יותר קל לי להתמודד ברגע 
אותן  עם  כמוני  מתמודדות  ובנות  נשים  מלא  שעוד  יודעת  שאני 

הניסיונות ויש את מי לשאול ואל מי לפנות וכו'...
תודה ענקית בשמי ובשם חברותי.

›››› 

קראתי קצת מהתגובות )אין זמן לקרוא בעבודה ואין לי מייל בבית...(  16
החלטתי שגם אני חייבת להביע את תודתי!!!

תמיד אמרתי שיעלו את נשות המשרד שתדברנה, המורות לא מודעות 
לניסיונות שיש במשרדים ואם היו מעלים את נשות המשרד על הבמה 
כמה יכולנו ללמוד מהן... אני הייתי בתחילת הדרך והייתי אז צריכה 
)דיבורים עם  ניסיונות במשרד  ועוד  להילחם שיחסמו את האינטרנט 

גברים וכו'( שרק מי שבשטח יודעת, 
זה מה שקורה פה עכשיו, זה משהו עצום, רואים שיש כאן משהו גדול 

שצומח!!!
התכנים וההרגשה של האחדות זה מדהים!!!

תודה ענקית!!!!

›››› 

תודה על הכנס המופלא שהיה אתמול...  17
הייתי בכנס במודיעין עילית, ויצאתי מעורבבת מאד:

מצד אחד עם המון שאלות ותהיות על העבודה שלי, האם היא באמת 
נעשית כהלכה?!?!?!? בצורה המושלמת? הנכונה?

כאן  שינוי!!!  לעשות  ואנרגיה  ורצון  כוח  המון  המון  עם  שני  מצד 
ועכשיו!!! עם תמיכה עזה על מה שאני נלחמת היום ועם רצון לא לוותר 

ולא להיכשל.
ואתמול, אתמול  לא מספיק מחוברת לעצמי  זמן שאני מרגישה  המון 

בערב נפל לי האסימון, מה חסר לי ומה לא טוב במה שאני עושה...

שרה פוגל
עיצוב גרפי
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אותם  ולשמור  העוצמתיים  האלו,  הרגעים  את  לתפוס  רוצה  כ"כ  אני 
עמוק בתוכי ולקחת משם כוח בכל פעם של ניסיון או קושי!! מקווה 

להצליח...
אין ספק שיש לכם זכויות רבות!!!

היה חזק!!! ומחזק!!! ומעודד!!!
ישר כוח!!

›››› 

הבנתי, שאני שווה הרבה יותר  18
אם על שום דבר לא אוותר.

על שום עקרון לא להתפשר.
כי למעלה זה שווה עוד יותר.

תודה על האפשרות לשמוע
וגם שיש אפשרות להודות.

מחכה לפעם הבאה!!!!

›››› 

היה כנס נהדר, מושקע, מאלף ומרגש.  19
הרגשתי שזכות היא לי להיות חלק מקהל הנשים שמלאו את האולם.

נשים שעבורן לפרנס בית של תורה זו לא קלישאה,
וכספן לא מתבזבז על פאות שחץ ובגדי רהב...

אפשר היה להעלות כל אחת מהקהל על קתדרה בכל סמינר מכובד,
והתלמידות לא היו מרימות גבה...

אינטלגנטיות  רק  שחור:  שולמית  הרבנית  נתנה  המפתח  משפט  את 
יצליחו לעמוד בניסיון של דורנו.

אכן, שמורה במבול לקח על עצמו את המשימה לשמור ולהגביה את 
רמת האינטלגנציה מעל למים הזידונים...

סיפורו של המהר"ל סופר בצורה עוצמתית ביותר
הבוקר כשהתפללתי היו 4 המה לנגד עיני,

רק שבמקרה שלנו המלך לא נקלע למקומנו באקראי,
אלא מגיע במיוחד כדי שניתן לו את אותו ניצוץ...

ועם המסר הזה אני מרגישה מוכנה לקריאת המלך!
ורפואה שלימה למיכלי היקרה בתוך שאר חולי ישראל.

›››› 

מעורר   20 מחזק  מדהים  פשוט  והיה  עילית,  במודיעין  בכנס  הייתי 
ומשפחתי!!!!

יישר כח גדול!

›››› 

חזרתי עכשיו מהכנס במודיעין עילית  21
ואני חייבת לכולכן הרבה תודה!!!

היה ערב נפלא מחזק ומעורר
וגם מעורר המון נקודות למחשבה.

מאחלת לכן עוד המון עשייה שנהנה ממנה :(

›››› 

אין מילים להודות על ההפקה המדהימה!  22
עד עכשיו הכנס הולך איתי לכל מקום. אני הולכת לישון איתו וקמה 

איתו בבוקר.
השירים מתנגנים לי כל הזמן בראש.

והמסר מהדהד.
לא חוויתי מעולם חוויה כזאת!

אני מחכה בקוצר רוח לכנס הבא
השארתן אותנו בטעם של עוד!!

תודה!!!

›››› 

- מילאתן   23 לכן מאד על הערב המחזק במודיעין עלית  רציתי להודות 
אותנו בהמון כוחות!!!

יישר כח גדול ושה' יחזיר לכן בכפל כפליים!

›››› 

ארגון שמורה המדהים!  24



לקט תגובות שוות
בס״ד

בר
שע

 ל
ת

לי
פו

יכ
ש

משלוחים
לכל הארץ

רח‘ חירם 6 (פ. שמגר, רוממה) טל: 02-9971070
gmail.com@9971070א-ה 9:30-20:30, יום ו׳ 9:30-11:45 | 

מבינים את התוצאה,
מדפיסים בהתרגשות

הדפסות
איכות

גרפיקה
ועיצוב

הזמנות
ומזכרות

קונטרול פי, מבינים אותך, מבינים את 
המוצר שאתה רוצה לקבל, ומדפיסים 
בשבילך את התוצאה המושלמת.

 P
G

M

הזמנות
חתונה

1000 עותקים
45

2.5₪אג׳ ליחי‘ 

הזמנות יוקרההחל מ-
נייר מטלי, הטבעה ועוד

במחירים הכי זולים

דפוס שמבין אותך
CONTROLP

0.70

בס״ד

בר
שע

 ל
ת

לי
פו

יכ
ש

משלוחים
לכל הארץ

רח‘ חירם 6 (פ. שמגר, רוממה) טל: 02-9971070
gmail.com@9971070א-ה 9:30-20:30, יום ו׳ 9:30-11:45 | 

מבינים את התוצאה,
מדפיסים בהתרגשות

הדפסות
איכות

גרפיקה
ועיצוב

הזמנות
ומזכרות

קונטרול פי, מבינים אותך, מבינים את 
המוצר שאתה רוצה לקבל, ומדפיסים 
בשבילך את התוצאה המושלמת.

 P
G

M

הזמנות
חתונה

1000 עותקים
45

2.5₪אג׳ ליחי‘ 

הזמנות יוקרההחל מ-
נייר מטלי, הטבעה ועוד

במחירים הכי זולים

דפוס שמבין אותך
CONTROLP

רחלי נוסבוים
שירותי תוכן ועריכה

עיצוב גרפיפרסום וקופיצילום ועריכה

Z M
זום, מהיום כולם יראו אותך

O
   לאה אנגל נייד: 050.4135030
 L4135030@GMAIL.COM :דוא"ל

הדמיה שהיא תמונה

הייתי בכנס במודיעין עילית, היה מאוד מחזק ומעצים
ועוד יותר מהכל חיזק אותי קהילתנו, יש עוד כ"כ הרבה שמתמודדות 

כמוני - כח של קבוצה!
פשוט  להתפשר,  לא  ולהילחם,  להמשיך  כח  נתן  מדהים!  היה  הכנס 

להמשיך.
המון תודה!!

בכלל  והשירים  מאוד!!!  מעצימה  הייתה  שחור  הרבנית  של  ההרצאה 
הכניסו לאווירה!!!

יצאתי עם הרבה כח וחומר למחשבה ועבודה לקראת יום הדין.

תודה רבה על כל המעצמה!!!!!

›››› 

כל השמורות בעבודה מסתובבות בכזו תחושה של אחווה, זה מדהים!  25
ולא  אחיות!!   - התחושה  הייתה  מה  לעצמי  להגדיר  הצלחתי  ובבוקר 

לצרה - אחיות לעבודה ה'!
כולם חזרו בכזו תחושה מרוממת,

וכל השמורות שלא יכלו להגיע ממש הצטערו והיו חייבות לשמוע מה 
בדיוק בדיוק היה - בטוחה שאם יהיה כזה כנס בזמן פחות לחוץ, תוכלי 

למלא את בנייני האומה..
באמצע הכנס כשאמרת את המספר - חשבתי שזה ממש חזון שמתגשם!!!
אני חושבת שכל אחת מגיעה לר"ה עם הרגשה של יש לי ביד עוד זכות 

אדירה - אני חלק מה'כלל' המדהים הזה.

›››› 

שלום לכל הצוות המופלא שהרים את כנס ה"שבות",  26
כקבוצה  הסוער  בים  אותנו  שמאחד  המרומם,  הכנס  על  רבה  תודה 

מאוחדת
עם מטרה משותפת, וממילא כל הקשיים מתגמדים ומקבלים פרופורציה.

תודה שכיוון הכנס היה חיזוק ליום יום שלנו, לגישה החיובית כלפי מה 
שאנחנו עושים

וקבלת ה"סלחתי".
הרגשתי שמה שנוכל להגיד כשנגיע ליום שבו לא תהיה בחירה - זה: 

באתי שמורה עם ה"שמורה"!

זכות הרבים, זכות הנשים הרבות וזכות הבתים תעמוד לכם.

›››› 

היה מדהים!! מושקע מאד, מתוקתק!  27
ובעיקר מחזק!!!

חזרתי טעונה במטען חיובי!! 
במיוחד חיזק אותי השיחה של מיכלי לוי - ד' ישלח לה רפואה שלמה 

בקרוב!!
היה מיוחד מאד,

באתי באוטובוסים מאלעד, היה שווה את זה,
אשריכן!!

›››› 

הכנס היה מיוחד מאוד,  28
קיבלתי בו הרבה.

אני מרגישה שאני היום אדם חדש, קמתי בבוקר שונה ממה שהייתי 
אתמול.

תודה לכן. יגמול לכן השם כגמולכן הטוב.

›››› 

אין בכלל מילים לתאר,  29
לא, גם לא קוים

או קריקטורה
או קומיקס

מי ישווה, ומי ידמה.

›››› 

חזרתי מלאה, ומופעמת,  30
אני בטוחה שאתן עסוקות בפאנל ובחוסר הספקים,

אבל תדעו לכן שאני כקהל הרגשתי שהכנס היה מושלם!!
הרבה מעבר למושלם,

אבל השמורה הזו שווה מיליונים,
דורי דורות של מיליונים.
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›››› 

אני לא חושבת שאני צריכה להגיד לכן,  31
ובכל זאת -

הכנס היה מאלף!!
ורק שתתעודדו,

אם השם היה רוצה, התכנית שלנו הייתה מתקיימת.
ואם היא לא התקיימה - סימן שהוא לא רצה

גם אם אנחנו לא מבינים למה
אולי בשביל להגן עלינו מהמחלה של - "כוחי ועוצם ידי"...

היתה לי מחשבה, שאולי כל מטרת התכנית הייתה להביא אותי לכנס, 
לי  )היו  שם,  להופיע  אמורה  הייתי  לא  אם  מגיעה  הייתי  שלא  משום 

סיבות חזקות…(
וההפסד היה גדול!!

אז שוב תודה,
ותמשיכו להתעלות ולהעלות את כל הקבוצה ביחד איתכן.

›››› 

תודה תודה תודה לכולן,  32
כי  שליט"א,  גנס  הרב  כדברי  הדין,  ליום  לכן  תעמוד  הרבים  ושזכות 

באמת רבים צריכים לכן...
רעיון שעלה לי תוכ"ד-

משום מה הסמל של השמורה ברקע העלים ובמראה האבן הזכיר לי את 
ארון העדות בקודש הקודשים.

לפעמים אנחנו שומעות, בפרט בתקופה הזאת, שכולם מתכוננים לר"ה 
ולחגים. ובמשרד גם אלו שאינן כמונו דווקא, גם הן מכינות "סימנים" 

והולכות לשמוע שופר. 
אבל יש כאלו שמתכוננים רק לחגים ויש כאלו שמתכוננים ליום הדין, 
וליום המלכת ה'- שזה אומר שאני ממליכה את הקב"ה ואם הוא המלך 
אז אני צריכה לעשות את רצונו, או לפחות לפחות לרצות לעשות רצונו. 

ואם הוא המלך אז הוא גם יכול לתת לי הכל.
תמשיכו לעשות חיל.

›››› 

תודה על הזכות להיות חלק מהקהילה המדהימה הזאת!!  33
מהממת  הפקה  עם  במיוחד  ושוות!  מחוברות  להרגיש  האפשרות  ועל 

כזאת!!

להרגיש ולחוות את החברה הווירטואלית הזו שאני חלק ממנה )שכל 
חברותיה נשים מדהימות!(, נותנת כוח ביומיום הרבה מעבר!!

 - איפה שאנחנו  השם  עובדות  אותנו  רוצה  זה שהקב"ה  של  והרעיון 
במשרד הזה, וכל התנאים וכו'.. חיזק אותי הרבה, אפשר לומר אפילו 

שינה לי את התפיסה..
מרגישה הרבה יותר שאני יכולה למלא פה את התפקיד שלי, והלוואי 

ואצליח!
תודה שוב, ושיהיה לזכותכן.

›››› 

היה מדהים!!!!!  34
רק  להזכירנו  תמיד  אותנו  ללוות  ימשיכו  שהדמעות  במיוחד,  עצמתי 

להודות ולהתפלל ולהתמיד בקבלות!
אשריכן!! כמה זכויות ליום הדין יעמדו לכן!!!

היה שווה!!!!

›››› 

תודה על הערב המפעים!!  35
חשוב לי לומר לכן כמה מילים.

הערב היה עוצמתי מאד מאד ומלא בתוכן.

מבחינת המשתתפות הן יצאו עם סל מלא.
היה ניכר שחבל לכן שלא הספקתן להעלות את כל התוכנית שתכננתן 

אך לי ולכולן זה לא מה שהיה חשוב.
קבלנו הרבה מאד מסרים חשובים. כל אחת מההרצאות הייתה מאלפת.
השיחה של מיכל הייתה מרטיטה ותיחקק בלבבותיהן של הנשים הכי 

עמוק שאפשר.
גאה להיות חלק מהשמורה!

›››› 

לכל הצוות היקר שעמל וטרח,  36
אחרי הכנס האדיר שהיה אתמול הרגשתי צורך לשלוח לכן את רגשותי,
הכנס היה מרומם, מחזק ומפעים, כל מילה רק ממעיטה ממה שהרגשתי 

אתמול,
ועד עכשיו התחושות מלוות.

את  מילא  רוחני,  במסר  מלווה  ברמה,  היה  הכל  ההפקה,  התוכניות, 
המטענים לגמרי,
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אך מעל הכל היה הרגשת החיבור המיוחדת לקבוצה אדירה של נשים 
שעמלות וטורחות ומרגישות צמא אדיר.

יישר כח גדול
תזכו למצוות

›››› 

א"א להתחיל את סדר היום בלי להודות על הכנס אתמול,  37
הוא היה עצמתי בסדר גודל,

הטעין בכוחות וברוממות הרוח לקראת יום הדין,
וחיזק בתפילה ובקבלות עבור מיכלי.

תודה רבה רבה
יישר כוח לכל המסייעים.

›››› 

השעה 2 בלילה, חזרתי מהכנס ואני יושבת לכתוב לכן. הכנס היה חזק   38
מאד, ועל אף שהיה 'חתוך' היה מדהים!

מרגיש לי שיש פה משהו גדול שקם והולך, משהו מדהים' בדור שלנו.
זה עוצמתי כל כך להיות חלק מקבוצה של עוד אלפי נשים יהודיות, 
להאיר  להתקדם,  טובות,  להיות  ורוצות  ועמוסות  ועסוקות  שעובדות 

את אור ה' בתוך החיים שלהם.
אני עובדת במקום חילוני ומרגישה פשוט שיש לי 'גב' חזק מאחורה, 

אני לא לבד פה, בתוך המקום המבלבל הזה.
סוף  עייפה,  נפש  על  קרים  כמים  הייתה  איינהורן  הרב  של  ההרצאה 
סוף מדברים איתנו מתוך המציאות שלנו, מה מתאים לנו ומה דורשים 

מאיתנו.
הדברים של מיכלי היו עוצמתיים, מעוררים ומנערים וכמה שהיו קצרים 

עשו את פעולתם יותר מהרבה הרצאות...
השירה של טובהל'ה הייתה מיוחדת וחודרת לעומקים שבלב, וכן כל 

שאר הדברים היו טובים מאד.
עשיתן לנו טעם טוב ואנו מחכות בקוצר רוח לכנס הבא, והפעם צריך 
באמת כנס של יום שלם, מאורגן, יבואו עם הסעות מכל הארץ, יקחו 
יום חופש מהעבודה, ימצאו סידור לילדים וזה יהיה שווה, כי יש כאן 

עוד פוטנציאל גדול, ומלא כח שאפשר להזרים לכולנו.
שמורה ירושלמית.

יעלי אסולין
עריכת וידאו ואנימציה
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›››› 

אני בטוחה שקבלתן מאות מיילים, אבל קבלו גם את שלי,  39
הכנס היה משהו מיוחד!!!!

מחזק מאוד!
תודה!

›››› 

רק רציתי להודות.  40
פשוט להודות על כנס מ-ו-ש-ל-ם!!!!!!

הצלחתן לחזק מאד!

תודה רבה רבה 
שתזכו תמיד לחזק ולהתחזק ותמיד מתוך בריאות ושמחה. 

›››› 

ההשקעה היתה משתלמת!  41
ובמיוחד -

המילים של הרב איינהורן היו בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע.
תודה על הכל!

›››› 

בוקר טוב!!  42
אני לא יודעת מאיפה להתחיל!!!!!!!!!!!!!!!

הכנס אתמול היה מדהים!!!!!!
אפילו מדהים קטן על מה שהוא היה...

פשוט נהניתי מכל רגע ולא רציתי שיגמר!!
הזמן עבר כל כך מהר שפשוט לא הרגשתי!!

מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון הכל היה פשוט מושלם
אין לי ספק שכל אחת שהיתה בכנס תגיע לראש השנה אחרת בזכות 

הכנס
אני מקנאה בזכויות שיש לכל מי שהיה לה חלק ולו קטן ביותר בכנס 

הזה - כי אני אפילו לא מצליחה לדמיין לעצמי כמה זכויות זה!!!
ה-מ-ו-ן-!!!!!-!!!!!!!

והכל היה מסודר בצורה כל כך יפה, מושקעת ומקצועית שגם זה הוסיף 
המון!!!!!!

)למרות שלא ציפיתי לזה...(
ובמיוחד אני רוצה להגיד תודה למיכל לוי שהגיעה לדבר,

ממש  היא  הגזמה,  בלי  אבל  הגיעה  שהיא  זה  את  מעריכה  ממש  אני 
שינתה לי את כל המבט על החיים!!!!!
תודה, תודה, תודה, ועוד פעם תודה!!!

על הכל!!
על המיילים

החיזוקים
הכנס המדהים

על כל השינויים הקטנים והגדולים שנעשו בזכותכן
וככל שאני כותבת יותר אני יודעת שזה לא יהיה מספיק

אבל באמת ממש תודה!!!!!

›››› 

אין אין אין מילים להביע את מה שהיה הכנס הזה  43
מדהים, מרגש, מעצים, מחזק

היה פשוט מושלם
תודה רבה רבה לכל העוסקות במלאכה

›››› 

מקווה שתגיעו למייל שלי בין מאות המיילים שבטח יחכו לכן הבוקר,   44
אבל גם אם לא, לא נורא. העיקר שאני פרקתי...

ואין ספק שהכנס מכה הדים בכל משרדי  היה פשוט מדהים אתמול, 
הממשלה בירושלים.

)ממה שהספקתי לשמוע ד"שים הבוקר, וזו רק ההתחלה...(
ההרצאות, השירים שהיו, פשוט רוממו אותנו, התוכנית ושיר הסיום, 

שאתן פשוט חייבות לשלוח לנו!
היה מדהים.

כולי קנאה בזכויות של 'צוות השמורה' ליום הדין!

›››› 

רוצה רק להגיד תודה גדולה, היה כנס מרומם במיוחד!  45
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)אף  המדהימה  האומנותית  התכנית  מיכלי,  של  הדברים  ההרצאות, 
שנראה שהפסדנו חלק... בכ"ז היה חזק מאוד מאוד!!(

ומה שהיה מדהים ביותר - האווירה!!!
הייתה גאוות יחידה!

שום  בלי  ית'  ולכבודו  לשמו  ויחודית  גבוהה  מקבוצה  חלק  הרגשנו 
פשרות, הערב הזה חידד מאוד את ההרגשה וההבנה שגם בעבודה שלנו 

רצוננו לעשות רצונך.

להיות  בלי  כזה ערב  איך אפשר להקים  ברור  )לא  ההשקעה העצומה 
מקצוענים( והחשיבה על כל פרט )כולל כיבוד, תכניה, מזכרת, סדרניות 
 - הקטנים  הפרטים  עד  וכו'(  ברמה,  מצגת  מדהימה,  במה  תגים,  עם 

קטנים, הנעימו לנו מאוד את הערב וקרבו את הלבבות.

השירה ה'ישיבתית' הייתה תוספת מתוקה של תזכורת מי אנחנו ואיזה 
בתים של תורה עומדים מאחורנו.

יתן לכן ד' עוד המון כח להגדיל את שמו ולפארו,
יתמלאו משאלות ליבכן לטובה, ונזכה בס"ד לגאולה השלימה,

וזכות הרבים תעמוד לכן!
יישר כח גדול.

›››› 

אני לא מוותרת על הזכות להיות מהראשונות שמגיבות על הכנס, רק   46
שחבל שאותיות מחשב קרות אמורות להעביר את מה שהלב הכי רותח 

ומבעבע לא יהיה מסוגל להעביר.
כל  את  יחד  לקבל  האפשרות  את  לכן  לחסום  יכולה  והייתי  הלואי 

התגובות על הכנס, ולשלוח לכן כל יום מעט מעט. 
אם תקראו את הכל בקצב המבול שהולך לשטוף את תיבת המייל של 
השמורה, זה יראה כביכול שהתגובות חוזרות על עצמן, ואולי כל התודה 

שלא יכולה להאמר תאבד מהעוצמות הבלתי נתפסות שלה.
חנוקות  דמעות  עם  אני  ממש,  עכשיו  ועד  לאולם  שנכנסתי  מהרגע 

בעיניים שמתעקשות להשאר שם.

הבנתי שאפשר גם לעבוד בהייטק, אפשר גם לחזור אחרי 1:30 בצהריים 
הביתה ולבוא עם לא פחות זכויות ליום הדין ולומר לריבוינו של עוילם 

עשיתי את רצונך.
ללמוד  הלכתי  שלא  המחודש  הכאב  את  לי  שמשכך  מישהו  יש  אם 
הוראה ושזה פשוט לא קשור ליראת שמים, זה נשות השמורה והדוגמא 

האישית שלהן. 
הכנס היה פשוט מדהים ביפיו, המראה במה היה קנקן מדהים לתוכן 

שאין כמוהו.
אמא שלי חזרה בהתרגשות גדולה מאוד! היא ביקשה לקבל תקציר של 
ההרצאות יותר נכון, את המשפטי מחץ שאמורים להדהד עוד זמן רב, 
כך שאם זה מגיע אליכן ההקלטות אולי תתנו לי לתמצת את העיקר )על 
אף שלא היה שולי!!( או למשהו קצת יותר מומחה בענין, ואף לשלוח 
את זה שיהיה לזיכרון, ולא יאבד בירכתי הראש המלא והגדוש ממילא!

לכן נראה שאולי יכל להיות יותר אם היה עוד זמן, אבל מי שלא ידע 
מה התוכנית המלאה, לא חשב שחסר משהו או שיכל להיות יותר מזה!

אין מילים)עם כל מה ששתי מילים אלו כוללות!(
מעריכה מאוד מאוד מאוד

›››› 

עוצמות!!! - ככה הרגשתי הערב  47
אין מילים

היה חזק מכל כיוון
התוכן

להיות חלק
לרצות להמשיך להיות חלק
זה נתן המון המון המון כח

ומאד מאד מאד מרגש!!!
באמת כמו שמיכל אמרה - לבוא עם זה ליום הדין בשבילה, 

ובשביל כולנו.

יישר כח ענק!!!
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›››› 

אין מילים לתאר לכן את הרשמים שלי מערב זה, אני בטוחה שתקבלו   48
עוד הרבה מיילים מבנות שמתבטאות יותר טוב ממני...

בפן האישי, חזרתי הביתה למטלות הרגילות )החלפת מצעים למרטיב 
התורן, האכלת הפיצפונת וכו', אתן יודעות...( אבל הרגשתי משהו שונה 
באויר, יחס אחר ואפילו מייקר יותר לדברים האלה שקורים לנו 24/7...

יישר כוח לכן ולכל המסייעות,
ברכה.

›››› 

לכל צוות ההפקה,  49
הייתי בכנס בירושלים,

התרגשתי להיות חלק מקבוצה כזו של נשים.
התכנים היו מעוררים ומעודדים, מרגשים, רציניים ומצחיקים,

כל דבר במקום ובמינון המתאים.
הרבנים והרבניות שנבחרו בקפידה דיברו ממש אלינו.

נעים  מאוד  ובטוב טעם,  עדין  היה ממש  הכל   - הגרפיקה  התפאורה, 
והשרה אווירה טובה.

מיכל לוי והשירה - מאוד ריגשו אותי, כל אחד בפני עצמו.
 

צריכה  שהייתי  החיזוק  את  וקיבלתי  דמעתי  התרגשתי,  מאוד,  נהנתי 
לפני ראש השנה

ב"ה שאזכה ליישם.
 

בכנס שהוא ברמה  בכל פרט  ניכר   - לכולכן על ההשקעה  תודה רבה 
גבוהה ביותר.

›››› 

כנס   50 פעם  אף  לי  זכור  לא  ומיוחד,  מדהים  משהו  היה  אתמול  הכנס 
בעוצמות האלו וברמה הזאת.

היה כאן שילוב מיוחד של דיבורים והרצאות ב'גובה העינים' תוך רמה, 
איכות, ועליה רוחנית.

אל  שדיברו  ומדהימות  ממוקדות  ותוכניות  הרצאות  להביא  הצלחתם 
כולנו.

הרב אינהורן דיבר בדיוק את המילים אותם הייתי צריכה לשמוע,
הרב גנס רומם את המעמד.

- נתנה לכולנו מבט חדש על החיים, לקיחת פרופורציות ואת  מיכלי 
הזכות להודות על הכל )גם על העומס...(

לשמוע  גמרנו  ולא  )שחבל  המדהימות  והנשים  המוזיקלית  ההופעה 
אותן( עשו המון לנפש.

התפאורה, ההשקעה, הכיבוד,
ולא פחות חשוב - ההסעות!! היו הקצפת שבדובדבן.

הדמויות המיוחדות של הנשים 'מהשטח' שהקרינו על כל הכנס.
על  בפשטות,  התנהגות  תוך  וערכים  רוחניות  איכות,  של  עוצמות 

הקרקע, בגובה העיניים.
ההתמקדות בעיקר מול טפל,

היכולת לקבל כל אחת,
לכבד, להעריך, ולרומם...

ההנחיה והניהול היו מקצועיים מאוד,
לא היתה דקה אחת מבוזבזת...

 
גם ציבור הנשים שהגיעו היו מזן אחר.

לנשים ה'שמורות' יש עוצמה מיוחדת: הן חשופות לעולם מסביב ובכל 
אופן בוחרות בטוב ומתאמצות למענו.

חברותינו המורות והגננות יותר מוגבלות בכח הבחירה שלהן, הן ממילא 
לא חשופות, לא יכולות להתלבש בצורה לא מקובלת וכו'...

ה'שמורות' הן נשים שאף אחד לא יושב להן על הראש, והן – מכוחן 
ומבחירתן נשארות עובדות ה'... בלבוש, בדיבור ובמעשים.

 
לא חושבת שיש בציבור החרדי כנסים בכזאת רמה וכאלו עוצמות.

מזמינות כבר מעכשיו את הכנס הבא...
 

אין מילים,
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הרושם החזק ימשיך ויהדהד.
תודה על הכל ותמשיכו, תמשיכו, עם ישראל זקוק לכם.

›››› 

היה פה משהו מדהים מדהים,  51
הרגשתי שאני חלק מהתהוות של מפעל מיוחד,

משהו חלוצי שמזהה את הצורך ונותן פתרון מעשי...
הכנס אתמול היה פשוט מושלם,

הכל היה מושקע לפרטי פרטים ממש,
החל מהמיילים המקדימים, ההרצאות המחזקות, הפאנל המרתק )שרק 

סקרן אותנו.. ;((
הנחיה  עם  טעם  בטוב  ומוגש  מעוצב  והכל  המדהים  והשיר  השירה 

מיוחדת!!!!!
חזרתי מרוממת יותר!!!

›››› 

צהרים טובים!!  52
ראשית, רציתי להודות על הכנס אתמול הוא היה מאד מחזק!!

תודה רבה רבה!!!

›››› 

אין מילים מספיקות להודות על הכנס הנפלא!  53
בורא עולם ישלם לכן כגמולכן הטוב, וימלא כל משאלות ליבכן לטובה!

המשכנה לחזק אותנו עד שיבוא גואל במהרה בימינו!
תודה ענקית על אתמול!!!!

בהמשך לתגובתי )במייל הקודם( על הכנס הנפלא, לכל השותפות בזכות 
הענקית, רציתי למסור תודה רבה גם לזמרת היקרה ששכחתי את שמה, 

ואפילו למחוא לה כפיים לא הספקנו כשהיא שרה ואנו יוצאות,
התחשק לי לנפנף לה איכשהו לתודה - גם זה חוץ מ-ה-כ-ל היה מרגש 
וקרבת  תשובה  של  דמעות  לי  הורידה  היא  גם  מאד!!!!  מאד  ומחזק 

הבורא.
תודה ענקית לכולכן!!!

›››› 

מיכל היקרה,  54

תמר הלר
עיצוב גרפי
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אני לא יכולה לאמר שנגעת לליבי, את לא נגעת, את נכנסת לשם עמוק 
עמוק,

כי דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
 

וכשהכוס  כוס של דמעות,  רב, שיש בשמים  איזה  פעם שמעתי בשם 
תתמלא המשיח יבוא.

אתמול כשדברת זלגו שם דמעות כמים, מפלס הכוס בטוח עלה בכמה 
סנטימטרים.

את חיזקת אותנו כמו ששום רב והרצאה לא יכלו לעשות.
רפואה שלמה!

›››› 

שלום וברכה,  55
ראשית כל תודה ענקית על כל הרעיון האדיר של שמורה - נותן המון 

כח להמשיך הלאה בלב רגוע.
אליה  משתייכות  שאנו  הענקית  הקהילה  כל  את  לראות  מדהים  היה 

מרחוק.
הכנס היה אדיר ואין אפשרות לתאר כמה נתן עוצמה, אוירה ותוכן..

חשבתי שאם יש הקלטות מהערב הנפלא הזה כולן תשמחנה לקבל זה 
נכס לכל החיים 

וגם את השירים היפים שחיברו למען שמורה.
תודה ענקית ויעמדו לכן הזכויות. 

›››› 

שלום לכן כל צוות המארגנות היקרות!  56
רציתי להודות לכן מקרב לב על הערב הנפלא שהיה אתמול בירושלים!

חזרתי הביתה מלאה בכוחות מחודשים, היה מדהים ומרגש במיוחד!
צריכות  שהיינו  למה  בדיוק  וקולעים  מתאימים  כך  כל  היו  הדברים 

לשמוע!
תודה רבה לכן על ההשקעה מעל ומעבר!

אשריכן שזכיתן!!!
בשורות טובות! 

›››› 

לכל הצוות שסייע בהפקת הכנס הענק הזה!  57

היה ערב מ-ט-ל-ט-ל!!! כפשוטו. מרטיט ומרגש!!
חזרתי הביתה עם מטענים והרבה חומר למחשבה, עם רצון עז להשתנות, 

להתקדם ולהיות טובה יותר.
איך אתן עושות את זה?? ברור מעל כל ספק שיש לכן סייעתא דשמייא 

מיוחדת כי רצויים ואהובים מאוד מעשייכן לפני ה'.
יוצר  הכנס  אלופות!!  אתן  הזה?  והכישרון  הזמן  הכוחות,  מהיכן  אבל 

מוטיבציה חזקה לקיום רצון ה' בכל עת.
אי אפשר להישאר אדישים כששומעים את הקול הפנימי הזה: בואו יחד 

נתאחד ונתעורר לקרבת אלוקים.
ההפקה היתה יוצאת מגדר הרגיל, החל בתוכניה וסדר העדיפות בתפילה 

וכלה בשירים חודרי הלבבות שעדיין מתנגנים בעצמותינו.
אין! אין מילים לתאר את העוצמה של הערב המושלם הזה.

ה' ישלם שכרכן ומי ישווה לכן בזכויות.
המשיכו להצית את האור בלבבות ונזכה לראות בקרוב בגאולה השלימה 

בזכות נשים צדקניות.

›››› 

אני בטח מבין האחרונות שמודה אבל עדיף מאוחר מלא כלום...  58
היה פשוט מדהים!!! לא חשבתי שאני יהנה עד כדי כך!!

בחיים לא הייתי בכנס שהרגשתי שאני נהנית מכל מילה!!
ההרצאה של הרב איינהורן היתה מחזקת ביותר, תמיד הרגשתי שאנחנו 

הנשים הן חלק מהתפאורה,
ניסיתי לשאול ואף פעם לא קיבלתי כאלו תשובות חזקות!!!

כוחות  בי  מזרים  שהוא  איך  והרגשתי  מהעבודה  מותשת  לכנס  באתי 
ונותן תקווה...

השיח "שבות" היה קצר וקולע!! מנסה לחשוב איך זה היה אם הוא לא 
היה מתקצץ...

כיף לראות שאכפת לכן ממנו שנצא עם מטענים הכי שאפשר!!
כמה שאני אכתוב לא אצליח לתאר את התחושות...

תודה ענקית!!! ואחרי כזה כנס - מחכה לעוד!!!
תזכו למצוות מעריכה.

›››› 

אני לא אאריך כי אתן בטח מוצפות בתגובות,  59
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)או שאתן דווקא מעדיפות פירוט, לא יודעת...(
ומה  מיוחד ממש, מעשיר, מרומם, מאחד, מחזק  ערב  היה  אופן  בכל 

לא..
אני כבר מחכה בקוצר רוח לכנס הבא.

תודה מיוחדת לכל המארגנות והמסייעות, 
ותודה גם לכל השמורות שרק להיות אתכן נתן המון כוח.

›››› 

תודה רבה על הכנס המרומם והמרגש אתמול!  60
תזכנה למצוות!

›››› 

והמחזק   61 והמדהים  המיוחד  הכנס  על  אישי  באופן  להודות  רוצה  אני 
שהיה אתמול!!!!

אני ממש מרגישה שהכנס הזה שינה לי את החיים!!
תודה ענקית!!!!
תזכו למצוות!!!!

›››› 

השיר סיום אתמול היה מדהים!!  62
תודה ענקית מראש!

›››› 

שלום,  63
מיוחד,  מיוחד  היה  הכנס  להגיב(  חייבת  אבל  לעבודה  הרגע  )הגעתי 

מחזק ומרגש!
פרצופים  עשרות  העיניים  מול  לי  התערבבו  אתמול  שנרדמתי  לפני 

מוכרים של כל מיני נשים,
וזה היה חלק מהיופי והמיוחדות של הכנס!!

כל מי שהגיעה היתה פחות או יותר מהסגנון, המגזר, העיסוק וכו',
מבית  הקודמת,  מהעבודה  מהעבודה,  מהסמינר,  נשים  המון  פגשתי 

הספר, מהמסלול, מהשכונה ועוד.
היתה הרגשה חזקה של "ביחד". של "כולנו באותה סירה". וזה כשלעצמו 

חיזק מאוד.

ובענין התכנים: היה יפה מאוד. מה שהכי חיזק אותי זה היה הדברים 
של מיכל לוי

שאמנם לא הכרתי אותה קודם, אבל רק בשביל לשמוע אותה היה שווה 
לבוא!

לפרוש  נאלצת  שפתאום  כמוני,  ממש  מישהי  של  הזאת,  התחושה 
מהמרוץ,

ועם כל זאת היא כ"כ רואה ומרגישה את הטוב, הפעימה אותי.
נהנתי לשמוע גם את הרב גנס, ושאר הרבנים החשובים.

יישר כוחכן, חזקו ואמצו!
ויה"ר שתמשיכו עם הפעילות המבורכת, ונזכה לעוד כנסים כאלו!!

בברכה.
נ.ב.

אם את מעבירה למיכל לוי הדים מהכנס,
אז קיבלתי ע"ע להתפלל ערבית ולהודות בכל יום.

ושיהיו הזכויות לרפואתה.

›››› 

בוקר טוב ומבורך!  64
אי אפשר שלא להגיב על הערב הנפלא שחוינו אתמול בזכותכן!

ההרצאות  על  רוחנית,  להתרעננות  האפשרות  על  עצום  כח  יישר 
מה  על  אותנו  שמלמדת  המדהימה  מיכלי  על  והמרתקות,  המאלפות 
יש לנו להודות ולהפסיק להתבכיין וכו' - ישלח לה ד' רפואה שלימה 

ומהירה!
אגב, שיח הבנות היה מדהים בעיני וחבל מאד שנקטע. 

והשירה, השירה המרוממת, המרגשת, אין אין לי מילים - אני מבקשת 
שתעבירו לטובהל'ה את המילים הכי חמות שאתן יכולות, על התרוממות 

הרוח שהיא גרמה לי, ד' ישלם לה בטוב ביותר!!!!!!!!
 

מיותר לומר אולי, אבל אני ממש מקנאה בכן על הזכויות שאיתן אתן 
צועדות ליום הדין, כל העוזרות במלאכה, רק הבוקר חשבתי שאנחנו 
הלכנו הביתה בסיום הערב ואתן בטח נשארתן עוד שעות עד לסידור 

הכל. 
ישלם ד' משכורתכן מידו הרחבה והפתוחה ותזכו עם כל בני משפחתכן 

להמון בריאות ושמחה תמיד.
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מודה מאד ומברכת מלב חם.

›››› 

תודה על הכנס, היה מ ד ה י ם!!!  65
תזכו למצוות על כל החיזוקים!!!

›››› 

תודה.  66
היה מיוחד מאוד!

נהנתי מכל רגע, מההשקעה העצומה...
יש לי הרבה מה להגיד ואין לי זמן כרגע.

תבורכו מהשמים.

›››› 

בוקר טוב!!  67
מקווה שהגעתי למייל הנכון...

רציתי להודות ממש על הכנס אתמול!!!!
הכל היה מושלם!!!!

ב"ה, היתה הצלחה גדולה מאוד...
הגעתי מהמרכז, וכל שניה של נסיעה היתה שווה את זה!!

כשיצאתי מהאולם - הרגשתי טפח אחד מעל!
ורק התחזקות והתגברות של הרצון להיות עוד יותר שייכת...!!

שכוייח עצום!!!
מחכה לכנס הבא...

אין מילים!

›››› 

הארגון שלכן מדהים!!!  68
תזכינה למצוות.

›››› 

שלום וברכה,  69
רציתי להודות על הכנס המדהים שהושקע ונבנה לפרטי פרטים לצרכים 

שלנו, הנשים העובדות.

כל כך מחמם את הלב להיות חלק ממשהו, מחבורה, מקבוצה איכותית, 
אפילו שאין לנו את חדר המורות.

זה נותן המון גב! אני לא המסכנה וה'רשעית' היחידה שנאלצת להתמודד 
עם סוג עיסוק כזה,

אני אחת ממאות ואלפים של נשים איכותיות, רציניות, ויראות שמים 
שאמנם המציאות היא זו שהובילה אותן לכך, אך לרגע הן לא מאפשרות 
לה להמשיך להוביל אותן בשטף החיים, אלא זוכרות היטב מי הוא זה 

שמוביל את כולנו לאן שאנחנו נמצאות.
גושפנקא - הנה רב)נ(ים וגדולים מחזקים את ידי ה'שמורה' ומביעים 

קורת רוח מפעליה.
עד  לעבודה,  מחברותיי  ועוד  עוד  פגשתי  הכנס  במהלך  יודעת,  את 

שמישהי אמרה: כן, חצי משרד פה.
אז חבל לי שכל אחת נרשמה חרש לעצמה ולא התאגדנו יחד.

דרך  בקבוצות  ההרשמה  את  לערוך  הבאות  בפעמים  כדאי  אולי 
המשרדים? הרי ה'שמורה' רלוונטית לכל משרד שיש בו נשים חרדיות, 
אז אפשר אולי למנות בכל משרד נציגה אחראית, זה גם יעזור לארגון 

ויפחית כאבי ראש, וגם, ובעיקר יתן תחושה של 'כולן הולכות'.
אני חולמת על תקופה בה ר"צ חרדיות יקבלו לעבודה נשים חרדיות 

בתנאי שתירשמנה ל'שמורה'... )אולי זה יהיה אפילו מעוגן בחוזה?(
הבא  שהכנס  כך  המשרד  מפעילות  כחלק  תוכר  ה'שמורה'  פעילות 

המתוכנן ליום שלם ייחשב ליום עיון מטעם החברה ועל חשבונה...
אני גם רואה בעיני רוחי את המורות בי"ג י"ד שנותנות לכל תלמידה 

כברכת הדרך בדרכה החוצה לעולם הגדול קובץ טעימות מה'שמורה',
ומי יודע, אולי אפילו קבלת התעודה תהיה מותנית בהצטרפות...

וחוץ מזה אני רואה את השוויגעריות העתידיות של עוד שנתיים-שלוש 
מבררות על כל בחורה עובדת משרד האם היא 'שמורה' או לא,
ומי שלא תהיה 'לא משלנו' כמו מהפיכת הטלפון הכשר בזמנו.

כי ה'שמורה' היא הדרך היחידה לומר: ריבונו של עולם, אני אצלם, אבל 
אני לא משלהם!! אני שלך!!!!!!!!!!!!

בהערכה מרובה.

›››› 

היה ערב עוצמתי ביותר!!!ֱֱ  70
הפקה של אירוע באיכות לא רגילה!
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תודה רבה !!!! 

›››› 

היה אדיר!!!   71
המסרים ממש 'נבלעו באיברים'! כאילו חיכיתי שמישהו יגיד אותם!

הכנס!!!  של  העוצמה  את  הגביהה  והאומנותית  המוזיקלית  והתוכנית 
ממש משיב נפש!

היה נפלא ביותר!!!
הצטערתי בשביל מי שלא היתה.

אשריכן שזכיתן לעשייה המבורכת הזו!

›››› 

ואוו! ואוו! ואוו!  72
אני חדשה ב'שמורה'.

האמת שקיבלתי את המיילים הראשונים המרגשים, אך במרוצת הזמן 
ראיתי שאני לא מספיקה לקרוא את כל המייילים כך שזה הלך ודעך 
)תמיד קיבלתי רק מה שהועבר מחברה כי לא הייתי מעוניינת לחשוף 

את פרטיי האישיים ברישום...(
אך השבוע, לאחר שנרשמתי לכנס עם כמה חברות מהעבודה, החלטתי 

שאני מצטרפת ונמצא זמן...
אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אני יכולה לכתוב מייל ממש ארוך על 
הערב המדהים והמרומם אבל אני לא רוצה להלאות יותר מידי, בטוחה 

שלא חסרים לכן מיילים...
כמה נקודות שתרמו )לדעתי( להצלחת הערב:

הערב היה ממש מותאם לאשה עובדת, אמא ואשת אברך, אמנם תכננתן 
שלנו"  "בראש   - שהמתכננים  הרגשנו  אבל  יותר  כללי  יהיה  שהוא 

)האמהות העובדות(, כך שהמסרים היו ישירים ומעשיים.
שחור  גב'  של  ההרצאה  איינהורן,  הרב  של  והמעשית  היפה  ההרצאה 
)היתה מורתי...( שאכן החזירה אותי לסמינר ועוררה בי רצון עז לשיעור 

כזה לפחות פעם בחודש. 
השיעור החי של מיכל, להעריך ולהודות על מה שיש )ולבקש הלאה!(, 
שה' ישלח לה רפואה שלימה! הפאנל כ"כ מהמקום שלנו ששוב היה 

מעשי מאד.
התכנית האמנותית והמרגשת, וכן התפאורה שהיתה ברמה גבוהה. 

הסדר והעמידה בזמנים היה מדהים! כולנו תיכף קמות שוב לעבודה...

זה רק ממש בתמצית, ועל כל זה ועוד - תודה ענקית!
ה' יברך אתכן בבריאות שלימה ובכל הברכות,

ותזכו להמשיך ולזכות אותנו.

›››› 

שלום,  73
אין מילים שיכולות להביע אפילו קצת ממה שיהיה אתמול, זה משהו 

בעוצמות בלתי נתפסות!!!!!
יישר כח גדול לכל הצוות הנפלא שעמד מאחורי הארגון של הכנס!!!!!!
יהי רצון שזכות הרבים תעמוד לכן ותמשיכו לעשות חיל!!!!!!!!!!!!!!!

›››› 

אני חייבת להודות לכן על הכנס "שבות"-  74
הוא היה מיוחד בכל קנה מידה,

התוכן היה מלא וגדוש, ערוך בצורה כ"כ נעימה ללב ולעין,
והשאיר עלינו רושם חזק ומחזק מאד! 

יישר כח גדול !

›››› 

התודה שלי ממש לא מנוסחת והסיבה היחידה היא: פשוט בגלל שהבנתי   75
שאם אחכה לזמן הפנוי וההשראה, התודה אף פעם לא תשלח...

אז בפשטות ובלי הצטעצויות:
הכנס היה מדהים,מכל בחינה אפשרית!

ההרצאות היו מרתקות,רלוונטיות יותר מאי פעם!
התוכנית היה אומנותית וכך גם כל הרקע מסביב...

היה מעורר ומחייב לשמוע ולראות את מיכל לוי,
ומעל לכל - התחושות המיוחדות על הזכות להיות חלק מהשמורה )אני 

ממש טריה בענין( המרוממת!!!
ובזכותכם:

מהיום תמו התרוצים וההתנצלויות נוסח: "סליחה, הייתי ממש עצבנית, 
רעבה, עייפה וכו'",

אין יותר תלונות בסגנון: "כל היום אני רצה/קונה/מבשלת/אופה ובסוף 
לא מספיקה כלום...", או "אין לי כבר כח, אני קורסת!
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אז שוב: תודה רבה!
המשיכו לחזק!

›››› 

אמנם באיחור אבל לא יכולתי לוותר. אין סוף תודות על הכנס הכ"כ   76
מיוחד במינו.

עד עכשיו התחושה החזקה של הרוממות לא עוזבת אותי בזכותכן, אני 
מרגישה אלול.

שתזכו להמשיך ולעשות.
תודה רבה,

שירה.

›››› 

הכל-כך   77 הכנס  על  ולהודות  לכן  לכתוב  האמת, שרק עכשיו התפניתי 
מיוחד שהשתתפנו בו בשבוע שעבר.

אתן יודעות מה חיבר ותפס אותי במיוחד?!
הפשטות, ה'לשם שמיים' של כולכן, הזרימה וההחלקה - למרות ועם 

כל חוסר ההספקים, והשינויים מהתכנית המקורית.
על אף שהיתה לי תכנית אחרת לאותו יום, אמרתי לעצמי שאני חייבת 
לבוא לכנס כדי לראות אתכן, להכיר מקרוב את המפעל החשוב והאדיר 

הזה, דחיתי מעט את התכנית והייתי! הייתי חלק וחוויתי! 
אין לי מילים!

וסיעתא  שפע  מלא  ידיכן,  מעשי  בכל  הצלחה  לכן  לאחל  המקום  וזה 
דשמיא!!

ואגב, לעניין שתה"פ.. אני רוצה ואשמח אחרי החגים להיפגש ולראות 
איך ומה אנחנו יכולות לעשות יחד לטובת הכלל.

שוב תודה ענקית!!

›››› 

אני קוראת עכשיו )קצת באיחור( את התגובות הנלהבות שנכתבו מיד   78
לאחר הכנס...

חשבתי שאין לי מה להוסיף,
אבל בכל זאת, עכשיו, אני כותבת אליכן כמה ימים אחרי הדבר הגדול 

הזה..
ויש לזה מימד אחר -

הדמיה שהיא תמונה

מור עטיה
הדמיות
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כי ברור שהיתה התרגשות ושטיפסנו לגבהות!
אבל השאלה הגדולה היא, והאומדן האמיתי הוא - מה קורה אח"כ..

חיזוק  לי  ונותנת  יום-יום  אותי  מלווה  שהעוצמה  לציין  מוכרחה  אני 
)והשיר  נמוגה!  לא  מיכלי  כמו שלימדה  להודות  הזכות  וכוח, תחושת 

מזדמר לו על שפתי דרך קבע :((
וזה ג-ד-ו-ל!

ובין כל המסרים המגוונים שהפנמתי והשתדלתי לזכור ולחרוט את הלב 
- הרגעתי את עצמי שבטוח תשלחו לנו מצגות ושיחות..

עוד מילה קטנה וחמודה -
אמא שלי שהיא מורה נכבדה היתה גם בכנס.

הסבה  עושה  שהיא  מכריזה  היא  שבסופו  תחושה  לי  היתה  הערב  כל 
למתכנתת.

בסוף זה לא ממש קרה - אבל היא אמרה שהיא גאה שהבנות שלה כאן..

›››› 

אני רוצה לומר לכן שהצלחתן להחזיר אותי לאוירה של הסמינר, לא   79
האמנתי שזה יכול לקרות.

הרגשתי כל כך מחוברת, למרות שלא הכרתי את רוב הנשים.
אבל זה שהבאתן בנות סמינר "אותנטיות" לשיר ועוד בהברה אשכנזית 

- ממש רומם אותי טפח אחד מעל.
מבחינתי, תמהיל התכנים היה מדויק ולא היה חסר לי עוד הרצאה. כפי 
שנשים אמרו - הרבנית שחור הצליחה בחן ובהומור לחלחל מסרים של 

חיזוק וגם של אלול, וזה היה מקסים. 
אבל המצגות והשיר החדש )עם האנימציות המיוחדות שנתנו להרגיש 
עצומה  לחוויה  לי  גרמו   - האוירה  וכל  המבול(,  בתוך  אנחנו  כאילו 

ולהתרוממות הרוח אמיתית.
תודה על הכל,

על הארגון לפרטי פרטים,
על הכיבוד שהיה בשפע,

ועל המזכרת השימושית מאד שנכנסה מיד לתוך הסידור שלי.
ישלם ה' לכל העוסקות במלאכה שכר רב, 

ותזכינה שימלא ה' כל משאלות לבכן לטובה.

›››› 

זכיתי להיות בכנס "שבות" בבני ברק.  80
היה מדהים, מרגש, מחזק.

התוכנית היתה מדהימה, מושקעת, שיח שבות היה מיוחד, ניכר שהיה 
מתוכנן היטב, השירים שהיו בין לבין עם כלי הנגינה המיוחדים, המסכים 
שהתחלפו עם מילות השיר, השיר המדהים שחובר במיוחד. ולבסוף - 

שיחתה המיוחדת של הרבנית מנוחה לוי הייתה חזקה! מאוד!
וכמובן המילים שנאמרו לפני ואחרי...

תודה על הכל הכל.
השמורה נותנת לי המון.

›››› 

אף פעם לא הגבתי, ולא כי אני לא מנויה נלהבת,  81
ולא כי אני עסוקה בלי אפשרות להשחיל את זה.

אולי כי באמת חשבתי שאחרי הכל )אמנם?(, אתן נשים עם 24 שעות 
ביממה סה"כ...

ומה תעשינה עם עוד אחת מיני אלפים?
אבל היום, אחרי הטלטלה שחוויתי שלשום בכנס אני חייבת לשתף את 
הכתב בתחושותי כלפיכן, ביום מן הימים תמצאינו, זו זכותכן המלאה!

משהו קרה לי,
אני בתוך ענן כזה טהור ונשגב.

באותו לילה כשחזרתי הביתה וכל כך רציתי לשוחח עם בעלי על הכל. 
אבל - בימי הסליחות אנחנו, וחובתו של כל יהודי לקחה את הזמן.

למחרת בעבודה נפגשנו שוב החברות - ה'שמורות', והרבה שוחחנו.
החברות  שאנו  השמורה,  לזכות  ראשון  צעד  עצמו  שזה  חושבת  אני 
יושבות ודנות בענייני חיזוק וקדושה בחיי העבודה המשותפים שלנו, 
כל אחת והנושא שדיבר אליה, שהיא מרגישה צורך להתחזק בו, זה היה 

מרגש.
אחר הצהריים, בלי משים ובלי קבלה, פשוט הייתי אמא אחרת! הרבה 
יותר אמא!! לא הספקתי אתמול כלום בבית והייתי מאושרת, הילדים 
אשר חנן אותי הבורא יתברך, הבעל, השליחות, והקהילה החדשה שרק 
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עכשיו אני מרגישה ממש חלק בלתי נפרד מאיזה משהו עוצמתי, חזק 
ומוחשי!! אשרי!

על  היד  הכולל ערב, מה לעשות?( עם  )על חשבון  ישבנו  כן   - בערב 
וברשמים, החלטנו על הקבלות שלי- ולאחר שיתוף בחוויות  הדופק, 

שלנו.
טוב, זה יהיה מאד ארוך אם אמשיך להשתפך, לא זו המטרה.

רק לומר "חזקו ואמצו - עם ישראל זקוק לשמורה!!"

שנזכה לראות פני משיח צדקנו בקרוב -
הקרן  צדקניות...  נשים  שבזכות  מאמינה  אני  מתמיד,  יותר  והיום, 

שמורה לכן.

›››› 

אמנם עבר לילה, אך כולי עדיין תחת רושם הכנס שהיה אתמול בבני   82
ברק.

בזמנו הייתי בת סמינר טהורה והשאיפות בערו בי כה חזק.
אמש הצלחתן, יחד עם כל פעילות הכנס לחדור תחת שכבות האבק 
הישנות,  השאיפות  את  ולהעיר   - ליבי  מעל  שם  שהצטברו  והחומר 

המתוקות והטובות. להראות לי שאמנם ישנתי - אך ליבי ער.
אני ממש עם דמעות בעיניים כשאני כותבת לכן את זה.

להזכיר לי שכל היום יום שלי, שאמנם סובב סביב בית אמיתי של תורה 
- יכול להיות גם פנימי ועמוק בקדושה.

לשמוע  חיכיתי  כמה   - לוי  מנוחה  הגב'  של  מדהימה  הכ"כ  ההרצאה 
כאלה דברי מוסר נוקבים, ומאידך מתוקים כל כך.

את  חיזקה  בליבי,  גלים  הכתה  איך  לתאר  לי  אין  שפשוט  לוי  מיכלי 
מחויבותי להכיר בטובה הענקית שהקב"ה כל הזמן נותן לי.

שיח השבות, שכמה מהבנות שם נהניתי כ"כ מעוצמתן, יחד עם פשטותן.
וככלל כל אווירת הביחד, ההתעלות המשותפת, והשירה.

והאמת היא – שכל הערב קינאתי בכן ובזכויות שאתן צוברות... יברככן 
הקב"ה בעוד שפע ברכה וס"ד בכל, ותזכינה לעשות עוד ועוד נפשות 

מבקשות לעמ"י ולהעמיק חיבורן של אלו הקשורות כבר.
ושוב תודה רבה ועצומה. יישר כוח!

›››› 

לי מילים להודות ולתאר לכן   83 ואין  השתתפתי אתמול בכנס התשובה, 
כמה כח קיבלתי שם,

מי  כל  לוי,  מנוחה  הגב'  של  מההרצאה  שחוץ  לב  ששמתי  במיוחד 
שקיבלתי ממנה שם היא ממש אחת מאיתנו - כמונו. לא מורות חשובות 
ולא מרצות נודעות, אלא כמוני-כמוך יושבות המשרדים. והכל היה כ"כ 
ושוב  וגם מבחינת הביצוע המושלם. תודה  ברמה, גם מבחינת התוכן 

תודה.

›››› 

שלום וברכה,  84
רוצה להודות על הכנס המרומם והמיוחד שהיה אתמול!

הכל בטוב טעם ובאווירה מיוחדת והפקה גבוהה.
10 שנים(, לא הלכתי כמע ט להרצאות  )לפני   מאז סיומי את הסמינר 

וכנסים,
החיים עמוסים, עבודה, ילדים... בלי עין הרע.

המידי  הכנסים  את  אוהבת  לא  ללכת,  האם  התלבטתי  הפעם  ם  ג
'צדיקים'...

אבל משהו בכל זאת משך אותי... אחיות שלי קנו כרטיסים, והגעתי.
אמנם מעט בחשש, אבל -

הציץ ונפגע...
ועל הצידה לדרך לשנה  כל, על ההתרוממות הגדולה שלי,  תודה על 

החדשה, ולחיים!
תזכו למצוות, רותי.

›››› 

מתנצלת שרק עכשיו הגעתי למחשב אבל זה גם בגללכן.   85
החלטתי בעבודה פחות להיכנס ולהתעסק עם המייל, אז בבית עמוסים 

ועסוקים. 
אבל תודה אני חייבת לאמר.

תודה ענקית על הערב המושקע שהפקתן אתמול.
הערב היה חיזוק עצום עבורי. 

המילים ששמענו ממיכל היו עוצמתיות.
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לקראת הסוף רציתי כבר ללכת )למחרת יש עבודה.. ולחכות לאוטובוס 
עד שיגיע וכו'(,

אבל ההרצאה בסיום הייתה כ"כ חזקה שכל הזמן אמרתי לעצמי שאשאר 
רק עוד כמה דק', עד שבסוף נשארתי עד לסיום ההרצאה.

השיר החדש מדהים.
קטעי השירה הוסיפו המון לאווירה,

והכל היה מקסים.
תודה לכל העוסקות במלאכה. הקב"ה ישלם שכרכן. 

בשורות טובות,
ושוב יישר כל עצום!

›››› 

אין מילים. מה שהיה אתמול בב"ב זה באמת מעל המילים.  86
 - ולהציל  המציאות  את  לראות  שליחות  לכן  נתן  שהקב"ה  מרגישה 

ובגדול!!!
גדולה  רוח  נחת  שם  שיש  בטוחה  אבל  עליונים,  בעולמות  מבינה  לא 

מאוד מזה.
בזכות כל הנשים הצדקניות הללו לגאולה השלימה  יעזור שנזכה  וה' 

בב"א.

›››› 

באמת   87 רציתי  השמורה,  אל  תגובה  כותבת  שאני  הראשונה  הפעם  זו 
שחווינו  והמרגש  המחזק  המעורר,  המדהים,  הכנס  על  לכן  להודות 
אתמול! כבר עברו כמה שנים מאז ימי הסמינר, וההרגשה העוצמתית 
הצליחה  כבר  והשיעורים  להרצאות  בינות  תשובה  ימי  עשרת  של 
)לצערי( להתעמעם - ורק אתמול, בזכות החויה המדהימה והמרוממת 

הזו, הבנתי עד כמה אני מתגעגעת לחוש את העוצמה הזו.
ומורכב מכ"כ הרבה סוגים של תכנים כך  הכנס היה מתוכנן בקפידה 
שלא היה מצב שלא להתחבר - ולו לחלק מסוים, להתחזק ולהתעורר... 
ולו  לבוא  שווה  היה   - לעצמי מחדש  אמרתי   - חלק  ובכל  כ"כ,  הנתי 
המילה  את  לשמוע  בשביל  רק  ולו   - הזה  המסוים  החלק  בשביל  רק 

המדויקת הזו - את התובנה המחזקת הזו...
ואפרט - כי למי שמגיע - מגיע! ראשית, היה מרגש לשמוע את הסיפור 
האישי והמדהים פעם נוספת ולחוש את קרבת אלוקים בחוש.. ריגש 

רפואה  בעז"ה  לה  ישלח  שה'  המדהימה,  מיכלי  שנית,  מאד!  אותנו 
כ"כ  המדובר..  ה"נשמת"  לכנס  עם  ברב  להגיע  ונזכה  במהרה,  שלמה 
ורגע  רגע  כל  על  להודות  צריך  כמה  עד  עוררה  וכ"כ  בדבריה,  רגשה 
בשגרה... ק"ו על הניסים והנפלאות שמעבר.. אין מילים. גם המצגת 
כמובן  ביופיה.  ומרהיבה  במיוחד  עצמתית  היתה  לנדאו  ל.  הגב'  של 
הגדול  ה"ביחד"  של  הענקית  העוצמה  עצם   - התכנים  לכל  שמעבר 
וגדשו את האולם כדי  ומילאו  - של כל הנשים שבאו, התאמצו,  הזה 
מהקבוצה  חלק  להיות  ושמחה  לגאווה  גרמה   - ולהתעורר  להתקרב 
הנדירה והעוצמתית הזו. פורום שיח השבות היה ממש מחזק, כולן יחד 
וכל אחת לחוד. אני חייבת לציין שנהנתי והתרגשתי מכל חלקי הערב, 
אך בתור אחת שבאה מהעולם המוזיקלי ושירה וניגון מרגשים ונוגעים 
לי מאז ומעולם באופן מיוחד - החלק שריגש אותי יותר מכל, וגרם לי 
ממש לתחושת התעלות רוחנית - היה החלק של השירה והנגינה עם 
הזמרת האצילית והמדהימה הזו. היא ממש עוררה אותי ורגשה אותי, 
וגרמה לי לחוש תחושת התעלות אמיתית. כמו כן - השיר החדש של 
והפקתו היתה  דיבר אלי מאד!  השמורה היה מדהים! מדהים! מרגש! 
פשוט מדהימה! מי הכותבת של המילים הנפלאות האלו?! אציין דבר 
נוסף שהשפיע מאד על הפיכתו של הערב למיוחד במינו - רמת ההפקה 
המקצועית, הביצוע המושלם והגרפיקה המדהימה - ניכרה ההשקעה 
העצומה בכל פרט - מה שהקפיץ את כל המסרים בכמה רמות... כיון 
שכידוע - לא פחות משחשוב ה"מה", חשוב ה"איך"!! וצורת ההגשה 
מעיר  והגעתי  השקעתי  לסיכום,  הדברים...  קבלת  על  מאד  משפיעה 
אחרת, השארתי בעל ושני ילדים מתוקים - היו לי המון ציפיות מהערב 
משתלמת  שווה  היתה  וההשקעה  לאחת,  אחת  שהתממשו   - הזה 
ומרוממת! יצאתי בתחושה מדהימה - הלכתי לישון בתחושה מרוממת 
אך  "שגרתי",  לכאורה  עבודה  יום  לעוד  עוצמתית  בתחושה  וקמתי   -
בכמפתחת  עובדת  אני  לחלוטין.  שונה  פתיחה  מנקודת  שהתחיל 
ויחד איתי   - ברובה  תכנה בחברת תכנה נחשבת במרכז, אך חילונית 
עובדות כמה נשים חרדיות נוספות - וישר על הבוקר העליתי בפניהן 
רשמים חזקים מאתמול בערב, כיון שלא יכולתי לשמור את ההשפעה 
העוצמתית הזו לעצמי, והרגשתי צורך לשתפן.. אציין שאחת הנשים 
המדהימה  לקבוצה  להצטרף  מיד  בקשה  השמורה,  את  הכירה  שלא 
הזו, ושלחתי לה את טופס ההצטרפות.. לסיכום, כפי שאמרה מיכלי - 
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שכשנמצאים באור, בתרגום חופשי = בימי הסמינר המוגנים, השמורים 
ועמוסי החיזוקים וההרצאות - קשה לראות את החושך. אך כשנמצאים 
בחושך - בימי השגרה עמוסי הנסיונות במבול שבחוץ - אזי - כשמגיעים 
לכנס עוצמתי מואר שכזה - פתאום חשים השתוקקות עצומה לאור...

וההתרגשות! בהקשר  ונצליח לשמור על ההתחממות  ולוואי  ולחום... 
לכך, שמעתי מהרב שטיין פעם בהרצאתו - שכאשר קיימת התעוררות 
בעקבות משהו - ורגש יהודי חם מתעורר וגורם לרצון להתקרב - יש 
להכות על הברזל בעודו חם - ולקבל קבלה באותו הרגע ממש - לפני 
שתחלוף ההשפעה, לפני שתסור ההתרגשות, ורגע ההתעוררות ההוא 
יהפוך לנחלת העבר.. בעקבות הדברים - במהלך הכנס - בנקודות השיא 
כאשר חשתי את ההתעוררות - קיבלתי על עצמי בל"נ התחזקות ב-2 

נושאים במקום העבודה, והתחלתי בס"ד לעבוד על כך מהיום.
הנפלאה  ההרגשה  את  לשמר  הכוחות  את  לנו  ייתן  שה'  מתפללת 
וההתחממות לאורך כל הדרך. סליחה על המייל הארוך. כתבתי מהלב 
ישר אל המקלדת. שוב תודה עצומה לכל העוסקות במלאכת הקודש, 
שה' יזכה אתכן תמיד להיות שליחות לדברים טובים, מאירים ועוצמתיים 
שכאלה. גאה להיות חלק מה"שמורה"! ומקווה שנזכה תמיד שיהיה שם 
שמיים מתקדש על ידינו, ולחוש את קרבת האלוקים. יישר כוח עצום.. 

תדענה שיש שכר לפועלתכן! בהמון הערכה והוקרה!!

›››› 

השתתפתי אתמול בכנס בבני ברק,  88
היה מפעים! אין לי מילים! עוד לא עיכלתי את כל הערב הענק והמדהים 

הזה!

רציתי לשתף אתכן: חזרתי לבית ותוך כדי התארגנות לשינה שמעתי 
בירושלים,  מהכנס  איינהורן  הרב  של  ההרצאה  את  השמועה  בקו 
ניגנו  פתאום  והמצגת,  ומיכלי  בפאנל,  השיחות  השילוב של  כל  אחרי 
לי מחשבות אחרות, הרבה יותר אופטימיות על ההתנהלות שלי בבית 
יותר  הרבה  חזקה  הרגשתי  בכך.  הכרוך  הקושי  כל  ועם  הילדים,  עם 
מאי פעם, ושאהיה מסוגלת לעמוד במשימה היומיומית בגידול הילדים 

בסיפוק ובשמחה.
מה שגם עזר לי מאד זה אחד מהמיילים האחרונים, בו שלחתן קובץ 
שילד  האלו  מהרגעים  להנות  אמא,  של  תפקידה  על  עיתון  מאיזשהו 

רחלי נוסבוים
שירותי תוכן ועריכה

0527654993

שורה אחת
שווה אלף מילים.
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קורא לי אמא ואני יכולה לענות לו ולעזור לו. )זה עזר לי לעשות את 
תפקידי בשמחה בלי תלונות גם ב- 4 לפנות בוקר כשהבן שלי בן ה-4.5 

הקיא על הרצפה בחדר שלי...(
תמשיכו לחזק אותנו! ותעשו חיל בתפקיד החשוב שלקחתן על עצמיכן!

הרבה הצלחה בהמשך,
נשתמע.

›››› 

שלום,  89
מאוד נהננו בכנס בבני ברק.

תודה על כל הטרחה והעמל ניכרת השקעה רבה..
זה עשה לנו טוב שחושבים עלינו ודואגים לשמר אותנו.

אין מילים!!
מחכות לכנס הבא,

אלישבע ומרים.

›››› 

אני חייבת לרשום לכן תודה ענקית על הכנס המדהים שהיה אתמול,   90
מכל הבחינות: 

והשיר  המוזיקה  ומחזק,  מרתק  שהיה  שבות  השיח  רגיל,  לא  תוכן 
מאוד  וברמה  מושקע  היה  הכל  האולם,  של  והעיצוב  הבמה  המיוחד, 

גבוהה, מה שגרם לחיזוק של כולנו..

›››› 

לכל הצוות היקר,  91
הזכויות  של  נתפסת  הבלתי  ובעוצמה  בכן  מקנאה  פשוט  אני  האמת, 

שלכן!
אני פשוט בטוחה, שכל פמליא של מעלה ישבו איתנו אתמול בכנס,

מצוות  מלאות   - אופן  ובכל  ריקניות,  כך  כל  החשות  הנשים  ולמראה 
כרימון,

אפילו מלאך רע, צווח בעל כורחו "מי כעמך ישראל..."

התרגשתי עד דמעות!

›››› 
לכל המפיקות של הערב המיוחד!  92

תודה ענקית!!!!! 
היה משהו מרומם ועוצמתי שלא ניתן להביע במילים..... היה לי קשה 

להרדם בלילה מרוב ששחזרתי בראש מסרים!

והבית  העבודה  עם  לי  קשה  ומאד  לידה,  מחופשת  לאחרונה  חזרתי 
וכו'... ואני מוצאת את עצמי מתלוננת המון.

עוצמתית,  כ"כ  ללב,  ונוגעת  אמיתית  כ"כ  היתה  מיכל  של  ההרצאה 
שקיבלתי על עצמי להשתדל לא להתלונן )או לפחות להוריד פרופיל...(, 

ולהודות..
ויהיה הדבר לרפואתה של מיכל היקרה.

תודה רבה!

›››› 

קשה להעביר במילים את ההתרשמות וההתחזקות שלי ב"ה מהכנס   93
העוצמתי אתמול.

רק ה"יחד" הזה לעשות רצונו יתברך מרגש כ"כ!

הדברים של מיכל שתהיה בריאה כ"כ חזקו!!!
הפאנל היה ממקום אמיתי ומחזק. יצאתי עם הרבה תובנות!

מהדהדת  עוד  לוי  מנוחה  הרבנית  של  והמחזקת  העוצמתית  השיחה 

באוזני... 
היה ערב מושקע מאאאד מכל הבחינות.

ה' ישלם לכן כגמולכן הטוב!!!
שנזכה להישאר תמיד תחת הרושם וליישם...

›››› 

השתתפתי אתמול בכנס בבני ברק, היה שווה!  94
כל רגע ורגע בכנס הכיל עוצמות רבות,

אם זה בדבריה של לאה,

או במסריה המרטיטים של מיכל לרפו"ש.
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שיח השבות שבכל משפט ממנו יש מה ללמוד,
קטעי השירה שהכניסו אותנו לאוירה,

וכלה בהרצאתה המרוממת של הגב' מנוחה לוי, שלענ"ד נראה שכדי 
לשמוע  חובה  שם,  ששמענו  העוצמתיים  המסרים  את  ליישם  לזכות 

אותה שוב לפחות פעם אחת לפני יום כיפור ואפילו לאחריו.

›››› 

שלום וברכה,  95
רק רציתי לומר תודה רבה ענקית!!!! היה ערב מדהים!! 

גם מרשים, גם משאיר עם הרבה מחשבה וכח. אפי' הספקתי 
להשתמש בכמה "טיפים" מהפאנל )ועוד לא עברו 12 שעות...(

בקיצור,
תודה רבה!! היה מאוחר אתמול ולא ירדתי לומר באופן אישי אבל לא 

יכולתי שלא לשלוח כלום..

›››› 

חייבת לכתוב כמה מילים לפני שאני מעבירה כרטיס..  96

חזרתי אתמול ב"אורות"!!!!!
הפאנל היה מיוחד!!!! ומרגש!!!!!!!

הכי התרגשתי מההרצאה של הרבנית מנוחה לוי,
כל  לשיחה.  מרותקת  במשך שעה  יושבת  בחיים  עצמי  את  זוכרת  לא 

מילה היתה יהלום!!!

אין לי מילים!!!!!

›››› 

היה אתמול פיצוץ!!!! אני כבר לא מדברת על ההפקה המדהימה.   97
התוכן, החיזוקים, האוירה, הכל היה משהו משהו )רוחני מאד ביחד עם 

הנאה..(, 
ראיתי את הנשים שמסביבי, ניכר היה שממש נהנו. 

תודהההה תודהההה )גם בשם בנותי וחמותי שמאד נהנתה(.

יישר כח, ותזכו להמשיך ולחזק!!!!

לאה אנגל
עיצוב ועריכת וידאו

עיצוב גרפיפרסום וקופיצילום ועריכה

Z M
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›››› 

משפט הכי נדוש אבל הכי לא מליצי: אין לי מילים להודות ל"שמורה"   98
על כל הרוחניות שמושפעת עלינו, ואולי אפשר לומר על דרך השלילה 
ומרוממת  גדול מההורגו, אז היא ההפך מעלה אותנו  שאם המחטיאו 

אותנו ברוחניות. 
יישר כח עצום!!!!

›››› 

הדמות של מיכלי לא מפסיקה להכות בי ולמדתי להעריך את הרגעים   99

הנפלאים והכוחות שה' נותן בכל רגע ורגע.
השירה היתה מרוממת.

המצגות, ההפקה, הפאנל - הכל היה מושקע ומכובד.
וכמובן הגב' מנוחה לוי השאירה אותנו עם הרהורי תשובה אמיתיים.

תזכו למצוות, חזקו ואמצו. יברככן ה' על כל פעלכן.

›››› 

היה מיוחד אתמול!!!!!!!!!!!!  100
אין מילים, נותן הרבה כח!

תודה רבה!!

›››› 

לתאר אי אפשר ולומר תודה אין,  101

היה מעבר למה שדמיינו!! 

›››› 

היה כנס מושלם!  102

ממש החייתן את נפשנו, מחכות כבר לכנס הבא!

›››› 

המדהים   103 הכנס  על  במלאכה  העוסקות  לכל  להודות  בפי  מילים  אין 
והמושקע ביותר!

המילים של מיכל הותירו בי הודיה עצומה לקב"ה על כל פעולה ופעולה 
שאני עושה שלא מובנת מאליה בכלל ומנגד את הפחד והיראה מיום 

הדין, שהרי כל מצבה כעת נגזר בר"ה של שנה שעברה ונחתם ביוה"כ, 
נפשנו  על  לקב"ה  להתחנן  הזמן  זה  ידיים,  בחיבוק  לשבת  לנו  אל  אז 

שיזכה אותנו בשנה של בריאות כדי שנוכל לקדש את שמו.
ההרצאה של הרבנית מנוחה לוי-פינקוס היתה מחזקת ביותר! כמדומני, 

שמעולם לא שמעתי הרצאה ברמה כ"כ גבוהה מרבנית.
וכמובן, המצגות המושקעות, הזמרת עם צוות המנגנות, הנשים שסיפרו 

כל אחת את סיפורן, הכל היה מחזק מאוד.
ישר כח גדול! ישלם ה' שכרכן.

כוכבה.

›››› 

אני חייבת לשתף אתכן,  104
אני ממש לא מאותן שמגיבות על דברים אבל הפעם ממש לא יכולתי.

הייתי אתמול צריכה לבוא לכנס בבני ברק, ברגע האחרון לא הגעתי כי 
לא יכולתי. )היה לי מאד אכפת!!(

היום בבוקר עם כל מי שאני מדברת אני לא מפסיקה לשמוע איזה כנס 

מיוחד ומרומם היה, כנס ברמה, מופק ברמה גבוהה, וכמובן חוד החנית 
היה הסימפוזיון. 

אני מתחזקת מהתגובות מהכנס!!!!
יישר כח על הכל!!!!!

אני שמורה ותיקה מאד, מהמיילים הראשונים ממש, )לפני קצת יותר 
משנתיים(

והחזון התגשם!!!
כל מקום שאני הולכת מדברים על השמורה במבול!!!!!!! 

תזכו למצוות!! 

›››› 

מאוד נהניתי אתמול!!!  105
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יום  על  מילים לתאר את התוכן המגוון מהשטח, את ההתחזקות  אין 

כיפור, ובכלל את הביצוע והשירה, רואים שיש הרבה לב מאחורי הערב 
הזה!

לי  משמיעה  אני  והשייכות,  האווירה  את  להרגיש  להמשיך  בשביל 

מהבוקר )באוזניות( את השיר של שמורה :(.
תודה רבה!!!

›››› 

מדבריה   106 מיוחד  והתרוממתי,  התחזקתי  ומאד  בכנס  היום  הייתי 

המרוממים של מנוחה לוי. 

›››› 

אין לי מילים על הכנס שהיה בבני ברק,  107
היה פשוט מדהים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

היה שווה כל ההשקעה כדי שנגיע ליום כיפור קצת יותר מרוממות...
והטענת המצברים לעמוד בנסיונות בעבודה.

שלי ושל כולן שלכן....
 

תודה תודה ושוב תודה

›››› 

הייתי בכנס בבני ברק בערב יום כיפור, והופעמתי והתרגשתי ונהניתי   108
מאד מאד מאד מאד מאד.

והרגשתי  וראיתי את הבמה המאורגנת ברמה לא מוכרת,  נכנסתי  רק 
שזה ערב מסוג אחר. מושקע ומענג.

הכל היה מוצלח במיוחד!!! כל תוכנית וכל שיחה, כל מצגת וכל דיבור 
או שירה. נהניתי מכל פרט שהוא.

הרב שיח בין הנשים בשילוב קטעי השירה וכל אחת עם המסר שלה 
מהמקום שלה. זה היה בנוי בצורה מרתקת, תורמת ונעימה. תמר הלר 
הזכירה את ההתחזקות שלה בעקבות תמונה של תימני שראתה פעם, 
וזה נתן לי להבין שלכל אחת ד' שולח מסר, אם זה תמונה או שיעור וכד' 
- מסר שמדבר אליה ומרומם אותה, ורק צריך לתפוס אותו ולהיתפס 

בו.

וה"שמורה במבול" זה מסר ענק ומופלא שד' שלח לנשות דורינו.
ההרצאה  המצגות,  שלימה,  רפואה  לה  ישלח  שד'  המיוחדת  מיכלי 
את  לי  שינתה  שממש  לוי,  מנוחה  הרבנית  של  והמיוחדת  המדהימה 
ההסתכלות על כל הימים האלו, והפכה לי אותם מימים שמחכים שהם 

יעברו, לימים מרוממים של קרבת אלוקים.
חשבתי לעצמי לאחר ההרצאה שלה - היא הדגישה שכל אחת שעושה 
שאף  בלי  וכד',  המחשב  ומול  עצמה  מול  שלה  התגברות  כל  מעשה, 
הרע  כוחות  כנגד  צעד  השם,  קידוש  של  צעד  זהו  כביכול  ידע,  אחד 
והטומאה. ודמיינתי לעצמי שכל אחת מאיתנו היא חייל לבן וקטן על 
לוח שחמט ענק וכל צעד נכון מתקדם אל ה"מט". ויותר מזה דמיינתי, 
מול  אותם  והופכת  האלו,  הצעדים  כל  את  מאגדת  שה"שמורה"  איך 
עינינו למשהו ענק, לאבנים שבונות ומקימות את בית המקדש, בעזרת 

ד' בקרוב.
נוסף  כנס  שהיה  לחשוב  ורק  שהגיעה,  הנשים  מכמות  נדהמתי  הכי 
בירושלים, ועוד במודיעין ויש כפול נשים ובחורות שלא יכולות לבוא 
מסיבות שונות )ומן הסתם מצטערות מאד ויש להן על מה..(, ועם כל 
זאת - כל אחת ואחת מרגישה כבת יחידה ב"שמורה". שולחים מייל ויש 
התייחסות )גם אם לא תמיד(, מגיבים ורואים את התגובה, או התגובה 

לתגובה. מדהים!
איך אתן עושות את זה?!!!

ושוב ישר כח ענק,
המשיכו לעשות חיל ולאחוז בתפקיד הענק לנשות העבודה של דורינו.

בהערכה עצומה,
שרה.

›››› 

חזרנו טעונות מכל זווית אפשרית..  109
אפשר להגדיר את הערב רק במילה אחת?

מופלא!!!
 

זכות זיכוי הרבים עצומה היא כידוע...
שה' יברך אתכן בכל.

מעריכה ומעריצה,
אפרת.
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›››› 

איתה   110 הרוממות  בתחושת  אתכן  לשתף  חייבת!!  ושוב  חייבת  חייבת 
חזרתי הביתה.

לומר,  אפשר  ואם  רבות,  מעלות  יש  עבודתי  במקום  הרבה  לשמחתי 
יחסית לנשים שפגשתי הניסיונות שלי בעבודה היו נראים לי פחותים 

בהרבה מנסיונות של עובדות היי טק.
)ומתוכן  הסמינר,  את  שעזבתי  אחרי  שנים  שבע  כעת,  זאת,  עם  יחד 
ארבע שנות לימודים לתואר לא פשוטות כלל( גרמו לי להרגיש מיובשת 

לחלוטין...
מבחורה שאפתנית, רוחנית וכמהה לקרבת אלוקים, הרגשתי שמשהו 
בבפנים שלי מתרופף מעט. ולכן מיד כשראיתי את הפרסום על הכנס, 
לי שהצוות במקום העבודה החליט  נרשמתי. בשבוע האחרון התברר 
לצאת בדיוק ביום זה למסעדה..., מיותר לציין, שבזכות הכנס ניצלתי 
ד'  ול'דרשו  לי"ר  מוסיף  היה  לא  שוודאי  זה,  באירוע  מהשתתפות 

בהמצאו'.
אני לא יודעת איך להודות לכן על הדבר העצום והענק הזה - שנשים 

זוכות להתכנס וכל כך להתחזק. חזרתי פשוט מלאה..
מלאה באנרגיות חיוביות, מלאה במצב רוח חיובי, מלאה במחשבות 
רוחניות וטובות, ומלאה ברצון לשנות משהו ביומיום השגרתי, שלא 

יתן לשחיקה לכלות כל חלקה טובה.
תמסרו למיכלי שהיא פשוט מדהימה ומחזקת ודמות העומדת מול עיני 
ופשוט מחייבת!! מקווה שבקרוב ממש נזכה להתאגד במסיבת ההודיה..

על הצד הטוב  היה מאורגן  הכל  והמושקע.  תודה על הערב המדהים 
ביותר!! ותודה לכל העוסקות במלאכתן באמונה - ישלם ד' שכרכן ותהי 

משכורתכן שלימה מאיתו!

שתזכו תמיד לעשות דברים טובים מתוך טוב ולב שמח!!
מעריכה ומודה מאד מאד!!!!!!!!!!

רעכי.

›››› 

הערב היה יפיפה ומושקע,   111
ראו את החשיבה לפרטי פרטים,

והמאמץ העצום שהושקע.
שהזכויות וההתחזקות של כל אחת ואחת יעמדו לכל העוסקות במלאכה.

›››› 

אז חזרתי הביתה, וניסיתי ללכת לישון, ואין סיכוי.  112
התכנים ששמעתי צפים כל הזמן ומטלטלים אותי.

הכל היה מושלם, מעורר. הרגשתי שלוקחים את הנפש שלי, רוחצים 
אותה, מנקים את המוגלה ומניחים רטיה עדינה על הפצעים.

בכזו רגישות הערתן והארתן את כל מה שהנפש שלנו מבקשת!

אני מקנאה בזכויות שלכן ומאחלת לכן את כל הברכות שבעולם!

›››› 

 לא הייתי בכנס, וגם לא יתאפשר לי להיות בכנס הבא   113
אבל אני מקנאה,
בכן - בזכויות, 

ובכל הנשים שהיו שם. 
ובכלל, 

שמורה מיועדת גם לעצמאיות?
נכון שאין לי בוס על הראש, ומפגש יום יומי עם ציבור 'לא משלנו',

אבל גם לעצמאיות אין סמינר וחיזוקים, ויש קשר עם ספקים, קולגות, 
ונותני שירותים כאלה ואחרים..

ואין אף אחד )אפילו לא חברה שמורה מהשולחן ליד(, שתראה מה אני 
עושה, ו תגיד שזה לא היה מתאים...

נרשמתי לשמורה, 
תולה תקוות...

›››› 

אתמול הייתי חלק מהכנס.   114
אני מודה לכל מי שהיתה קשורה בהפקה שלו וברעיונות וכו' וכו'...

לכל המדברות שחיזקו ברמות!!!!
היה מדהים מרומם מחזק מחייב!!!!!!!!!

כל חלק בכנס הזה היה יותר יפה מהשני.
אין מילים על הכל! 
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שיהיה לכן לזכות!!!!!!!!!!!

›››› 

הצלחתן במקום שהרבה נכשלו, לראות את כולנו - מכל העדות/ חוגים/   115
סגנונות/ ערים/ תחומים - 

יושבות יחד - מרצוננו!!!! וכל אחת מרגישה טוב עם עצמה! מחוברת 
יותר! יודעת שהיא לא לבד, אלא אנחנו קבוצה ענקית.

וכן - גם להרים את גאות היחידה שלנו, שלמרות שחלקינו אינו בכותלי 
ביה"ס או הסמינר - עדיין יש לנו את היכולת והכוח להקים בתים של 

תורה מתוך אהבה תמימה ואמונה...
אני בטוחה שהחיזוקים הרבים שכל אחת קבלה על עצמה ישפיעו עלינו 

רבות לטובה!

והזכויות נזקפות לכן! יישר כח!

›››› 

בדור מבולבל שכזה...  116
בשמועות של בעד ונגד עבודה בהייטק, בעיצוב וכד' )לא מורה וגננת(,

קם רעיון עוצמתי שכזה,
רעיון שנותן המון כח וגיבוי לעמוד כחומה בצורה מול נסיונות היומיום 

שבתחום,
למלא את מציאות הנשים העובדות בתוכן,

אשרייכן!!!
זכויות רבות לכן!!!

לראות נשים שאם  הכנס היה מרתק, סוחף, מרגש ובעיקר מחזק!!!! 
היית מביטה בהן ברחוב, לא היית חולמת שהן עמדו בכזה נסיון ענק 

)ויתור משרות שכאלו..(
הלב  מן  היוצאים  המדהימים  בדבריה  פינקוס  הרבנית  שאמרה  כמו 

ונכנסים אל הלב, שלסור מרע יש עוצמה גדולה בדור של משיח.

המשיכו לעשות חיל!
שמורה די טריה שרק לפני שבוע שמעה על כך והצטרפה.

›››› 

אני חיבת להודות!   117
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בהתחלה חשבתי שהכנס הזה הוא ממש יום כיפור בשבילי,
ב"ה ביום כיפור אני מטופלת בילדים,
וגם וכאשר אני אגיע לביכנ"ס בע"ה,

לא יודעת בדיוק כמה אצליח ממש להתרכז. 
וכאן הביאו לי ממש את השירה וההתרוממות, וההרגשה של ו"נתנה 

תוקף".
מול סיפורה של מיכל ואחרי ההרצאה של הרבנית מנוחה לוי, הבנתי 

שליום כיפור יש את העוצמה שלו.
ה' יברך את כל העוזרים בעניין. 

יצאנו עם כוחות מחודשים,
מול עוצמות של נשים, שפשוט שואפות לקרבת אלוקים.

אני חושבת שעצם המעמד הזה, שכ"כ הרבה נשים שמי כמוני יודע כמה 
קשה לצאת בערב, 

רוצים קרבת  אנחנו   - והכריזו  לעיר, עמדו  נסיעה מחוץ  כולל  וחלקן 
אלוקים, אני בטוחה שה' היה בתוכינו.

תודה ושוב תודה. 

›››› 

כל הלילה חשבתי על התגובה שאכתוב לכן, ונשארתי בלי מילים!  118
אני רק אומר שחזרתי אשה חדשה הביתה, טעונה במטען רוחני שנותן 

הרבה מאד כח!
זוהרים מהרגיל, כל  לי  כשצעדתי הבוקר לעבודה, השמים היו נראים 
אשה שחלפתי על פניה, חשבתי לעצמי האם גם היא חוותה אתמול את 
החוויה החזקה הזו? )היה יכול להיות מבדר אם היינו עונדות איזשהו 

תג "שמורה" וכך מזהות ומזדהות...(.
אחרי ערב שכזה, לראשונה אני ניגשת ליום כיפור עם הבנה עמוקה, 
מרותקת בשיחה של  )ישבתי  לעשות.  עלי  ומה  לפני  יודעת את אשר 
המורה לוי, כ"כ הרבה תובנות מחודשות שהובאו בעוצמה ובבהירות, 

יכלתי להקשיב לה עוד שעה...(
יש לכן זכויות עצומות, לכל מי שנטלה ונוטלת חלק בקהילה המיוחדת 

הזו.

הצורך היה כאן מתחת לפני השטח כבר זמן רב, באתן ועשיתן מעשה, 
ולנו נותר רק לשתף פעולה ולהרוות את צמאוננו!

תמשיכו לעשות חיל, ול"שמור" עלינו...!

›››› 

אני רוצה להודות, אבל מפחדת שכל מילה תוריד מהעצמה שהרגשנו!!  119
רק שתדעו שהיה שווה כל השקעה! )גם ההשקעה בחיצוניות - זה נתן 
אפילו  מושג  לי  שאין  לי  וברור  האדירה(,  הפנימיות  לכל  מיוחד  נופך 

במעט כמה השקעתן..
אז תודה רבה מאד מאד וד' יתן לכן כח להמשיך עוד ועוד, ולזכות את 

כולנו!

›››› 

לכל צוות ההפקה -  120
רציתי להביע את תודתי העמוקה,

על כזה ערב מרגש! מפעים!
שכולו מורכב מהרבה רגעים.

מיכל היקרה, לרפואה שלמה -
המיסה את הלב, כל כולה אמונה.

)קיבלתי קבלה בעז"ה שיהיה לזכותה...(
על פאנל מיוחד, נשים שוות -

דיברו תכל'ס בלי מילים גבוהות.
הכל בליווי שירה מעוררת -

לאוירת הימים אותנו מחברת.
ולסיום הרצאה מגב' מנוחה -

שדלת לתשובה פתחה לרווחה.

התפאורה, החשיבה על הפרטים הכי קטנים -
ישבנו ביחד מה טוב מה נעים.

זה כבר לא סתם אחת, את חלק מחבורה -
צריכה לשמור על עצמך, שמורה!!

תודה רבה על הכל, היה מעורר!! מרגש!!
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ולא ניתן להבעה במכתב פשוט..
שתזכו בזכות הרבים!!

תודה ענקית על הכנס המרומם!!!!!
היה מיוחד, מחזק, מקרב ומקשר!

בקיצור, היה שווה!!!!!!!
הרגישו את ההשקעה והמאמץ שעמדו מאחורי הארגון.

דבריה של מיכלי חדרו עמוק אל תוך הלב,
בכיתי כמו שלא בכיתי כל ראש השנה.

תזכו להמשיך לזכות! 

›››› 

רציתי להודות על הכנס הנפלא שהיה אתמול בבני ברק!  121
שאני  רגע  בכל  מאחורי  חזק  גב  לי  שיש  מרגישה  מחוזקת,  יצאתי 

בעבודה!!!

היה פשוט יוצא מגדר הרגיל!!
אחרי שקראתי את התגובות של הבנות מירושלים - חיכיתי לראות ממה 

הן באמת כל כך התפעלו,
וכאפס למה שבאמת  כאין  היה   - ואתמול הבנתי שכל מה שהן כתבו 

היה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

יישר כח!!! שמורה מחוזקת.

›››› 
תודה ענקית! היה מיוחד אתמול!

הגעתי מחוץ לעיר, וכל חלק אמרתי שהיה שוה לבוא בשבילו!

ישר כח עצום! יעמוד לכן - המארגנות לזכות!

›››› 

שלום לצוות השבות!  122

היה בהחלט שווה. מכל הבחינות!
התפעלתי מאוד מכל ההשקעה המדהימה!

ראו בהחלט שהיתה הפקה ברמה הכי גבוהה שאפשר.

)ואל תספרו את התקלות, הן בכלל לא דגדגו.(
השיח היה מיוחד.

השילוב עם השירה היה מקסים!
מיכלי היקרה היתה מקור השראה מעצים! שה' ישלח לה רפואה שלימה 

במהירה בעז"ה!
לראות, להפנים וליישם!

הגב' מנוחה לוי היתה מבחינתי דובדבן שבקצפת.
יצאתי עם עוצמות אדירות וכוח.

ובעז"ה שנזכה באמת באמת לזכור מי אנחנו, מה תפקידנו, מה הדרך 
בריאות,  בקלות,  המטרה  אל  להגיע  שנזכה  ובעז"ה  צועדות,  אנו  בה 

שמחה והרבה סיעתא דישמיא!

›››› 

תודה ענקית!!!!! אין מילים...!  123
היה מפעים, מרגש, מעורר, מטלטל, מיוחד ועוצמתי ברמות!!!!

עם עטיפה מושלמת בסדר גודל.

תודה ענקית!!!!!

›››› 

היה אתמול מדהים בכל קנה מידה!!!!!!!!!!  124
מקרב, מחזק, מרגש ואפילו קצת מבכי.

 - "הזכות השמורה"  הקודם,  הכנס  בגלל שאחרי  רק  וזה  לבד  הגעתי 
אמרתי לעצמי שאני לא מפסידה את זה עוד פעם.

הרגשתי קצת בודדה בקטע החברתי, אבל ממש לא בודדה במבול, אלא 
חלק מקהל ענק, שמור ומחבק.

יש לכן זכויות אדירות!!! 
מיכלי המיוחדת חיזקה אותי מאוד!!!! שה' ישלח לה רפואה שלימה! 

קמתי היום עם מבט אחר על החיים בעקבות המילים שלה.
ובכלל, כל הכנס היה מושלם ומושקע ברמות!!!

יישר כוח ענק!

ישלם ה' פועלכן!



›››› 

היה לי חלום... ובחלומי, בנות מ'שלנו' ספוגות ביראת   125
שמים ובעוצמות פנימיות לשמור על זהותן וייחודן. 
מתרוממות בכח הקורן  מתוך תוכן, מהגרעין העמוק 
ובגאווה  נישא  בלב  ונוהגות  אישיותן.  את  שבונה 
מנביעת  השגרה  את  המחיות  בנות,  עמוקה.  יהודית 
לייעודן  ומסירות  בטחון  אמונה,  מפכה  פנימי  מעיין 
אישית,  התמודדות  המתמודדות  כאלו  האמיתי. 
הממצה ומממשת את ייחודיותה של כל אחת ואחת- 

את המייחד, ואת הטוב והיפה שבתוכה.

את  לראות  ונרעשת  נרגשת  אני  בשמורה,  כחברה 
חלומי מתגשם לעיני... היו ברוכות נשים ובנות יקרות, 

עשירות ברוח ובמעש. חזקו ואמצו!
אמא
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