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אודות
מי לא מבקש על פרנסה ברווח ולא בצמצום?

'פרנסה ברווח' - זה אפילו לא סעיף בתוך הבקשה, אלא 
הגון,  זיווג  כמו  כמעט  שלה;  מהמהות  נפרד  בלתי  חלק 
זרע של קיימא ובריאות שלמה. )מה זה ברווח? זאת כבר 

שאלה נוספת, ואולי פעם עוד נדון בה גם(

מי לא מבקש על פרנסה בהיתר ולא באיסור?

בדור שבו כל כך הרבה פרנסות ברווח כרוכות באיסור או 
חשש איסור, בכמעט איסור, בדומה לאיסור, וגם במותר-
לו כהיתר'  אבל, או מותר בדיעבד, או חלילה ב'נעשתה 
– למדנו להתפלל בכוונה על פרנסה בהיתר. לא דומה, 

לא כמעט. מותר, כשר וראוי.

ומי מבקש על פרנסה בנחת ולא בצער?

כמה מאתנו זוכרות שפרנסה אינה מוכרחה להיות כרוכה 
בלו"ז מטורף שמשעבד כל דקה מתוך אלף ארבע מאות 
וארבעים שיש לנו ביממה, באינסוף ויתורים שאנחנו לא 
'צריך'  של  מתמדת  ובתחושה  איתם,  משלימות  באמת 

'דחוף' ו'חיוני'?

בשמורה,  לדיון  כנושא  עלה  יום  וביום  בעבודה  העומס 
את  שתיארו  השבוע  פרשיות  את  קראנו  שבה  בתקופה 
קושי העבודה והשעבוד בגלות הראשונה – גלות מצרים. 
שבועות אחדים חלפו מאז, כבר קראנו על יציאת מצרים 
ועל קריעת הים, ואלמלא הייתה השנה הזאת מעוברת, 
היינו אפילו די קרובים לחג החירות. למרות זאת, בעקבות 
הזה  המגזין  את  שהתעורר,  והשיח  הרבות  התגובות 
שבכל  והנחת  הצער  העבודה":  "תכבד  בסימן  השארנו 

הרווחה  שגרה,  מזמן  כבר  שהוא  החריג  העומס  זאת, 
הנפשית שיש או אין בגלל או למרות, האילוץ, הבחירה 
ועוד כל מיני בין לבין – מחכים לכן באוסף דפים מושקע 

ואיכותי.

רגע לפני שהדף הזה נגמר, עוד קצת 'אודות', מסוג 'קצת 
עלינו':

הגיליון הזה הוא גיליון ראשון וחגיגי מאוד של 'דף הבית' - 
המגזין החודשי של ה'שמורה', קהילת העובדות החרדיות 
הגדולה בישראל. המגזין, שיופץ בס"ד בכל ראש חודש, 
נושא  סביב  במיוחד  ורלוונטיים  מרתקים  תכנים  מגיש 
נבחר, ומזמין אתכן להגיב ולשתף, בפנייה לכתובת המייל 

המצוינת בעמוד התוכן.

גדול  ציבור  על  העידו  השטח  מן  קולות  משהו:  ועוד 
אינם  שבועית  בתדירות  מדוורים  שתכנים  שמורות  של 
חומר  ביקש  הזה  הציבור  שלהן.  היום  בסדר  משתלבים 
איכותי, מגוון ו...מרוכז. המגזין נועד, בין השאר, לענות על 

הצורך הזה.

 בברכת ברוכות הבאות והנמצאות,
 בתודה ובהוקרה עמוקה

לכל מי שנתנה את ליבה וידה והותירה את טביעות 
אצבעותיה על הדף הזה, ובאיחולי קריאה נעימה 
ומועילה,
המערכת



תודה רבה על המיגרנה

אולי זה ה'עומס' כנושא, או סתם עומס שגרתי, 

'התפוצץ'  הראש  שלב  באיזשהו   - כך  או  כך 

ברגעי  המרחב.  על  השתלטה  והמיגרנה 

ההתחפרות הזו בחושך, תוך כדי תפילת עומק 

ויצווה על הנורופן  לה' שיגאל אותי מהייסורים 

להשפיע, חשבתי לי פתאום מחשבה, שלצערי 

הרב, אני נוטה לזנוח אותה בשוטף.

על  תודה  להגיד  חשבת  לאחרונה  מתי  הלו... 

עצם העובדה שאת יכולה לעבוד?

הרגשת ה'שיתוק' הזו, שכל אחת חווה לפעמים 

ששום  והתזכורת  לחלוטין,  בריאים  בחיים  גם 

כמה  שוב  לנו  מחדדות  מאליו,  מובן  אינו  דבר 

לחזור  יש  רבבות של תודה  וריבי  אלפי אלפים 

והסיבות  היכולת  עצם  על  עולם  לבורא  ולומר 

לפעול...

וזה כולל את הבריאות הגופנית והנפשית, ואת 

מי  עבור  שיש  הנס  ואת  עבודה,  שיש  העובדה 

לפרנס, ואת מי לסרק, ועם מי ללמוד למבחנים, 

ואת מי לבקר, ואת מי להזמין לשבת, ועבור מי 

להתפלל,  מי  ועל  בערב,  לחכות  ולמי  לקנות, 

ואת מי להערים על המצפון ואת... ואת... ואת...

אז זו לא קצת החמצה,
שמרוב טרדות ומרוצה

נהיינו כל כך כבדות
ושכחנו... פשוט...

להודות... 

הודיה אמיתית,
פשוטה ומרגישה,

כזאת שלוקחת את ה'מודים'
ומזרימה אותו הלאה,

לכל נימי הגוף והנפש,
לכל רגע ביממה---

בבחינת 'הכל מודים'!

מהחיים  ליהנות  מחדש  מתעוררת  אני 
האמיתיים,

ולהתרגש מעצם העובדה שיש לי את הזכות
להיות מוכוונת מטרה ומהות. 

ממתי המעט,
שזוכים לשרוד את עבודת הפרך,

ולהרגיש גאולה 
גם בתוך הגלות.

תודה לך ה' על הזכות
להודות...

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם

א-ל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו והיא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין "וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו שווה ציטוט:
 שבראו" 

)רמב"ן, שמות יג, טז(



דפדפת
רחלי נוסבוים

ְּבָׁשָעה ַאַחת
 

ֵׁשׁש ֶאֶפס ֶאֶפס: ָלקּום
ֵׁשׁש ְוָׁשֹלׁש: ְלַהְפִעיל קּוְמקּום

ֵׁשׁש ְוַאְרַּבע: ֶּכֶתם ְּבֻחְלָצה
ֵׁשׁש ְוָחֵמׁש: ַהִּתינֹוֶקת ִצְיָּצה?

ֵׁשׁש ְוֶעְׂשִרים: ד' ְׂשָפַתי ִּתְפַּתח
ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה: ְלַקֵּלף--- אֹוְיׁש, ֲחָתְך!

ֵׁשׁש ּוְׁשֹלִׁשים: ְמכֹוָנה ְלַהְפִעיל
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַּתִים: ָצִריְך ַהּיֹום ְמִעיל?

ְׁשלֹוִׁשים ְוָׁשֹלׁש: ְלַחֵּפׂש ַּת'ַנָייד
ְׁשלֹוִׁשים ְוָחֵמׁש: "ֲאִני יֹוֶרֶדת ִמָּיד"
ְׁשלֹוִׁשים ְוֶׁשַבע: ַלַהָּסָעה ִּבְצִניָחה

ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה: "ָׁשלֹום", "ּתֹוָדה", "ְסִליָחה"
ְׁשלֹוִׁשים ַוֵּתַׁשע: עֹוד ֹלא ִמְתאֹוֶׁשֶׁשת

ֵׁשׁש ְוַאְרָּבִעים: "ִאָּמא, ֵאיֹפה ַהֶּקֶׁשת?"
ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש: "ַהּׁשֹוקֹו ִנְגָמר"

ֵׁשׁש ַוֲחִמִּׁשים: "ִהיא ָלְקָחה---" "הּוא ָאַמר---"
ֲחִמִּׁשים ַוֵּתַׁשע: ֶאת ַהַּמֲעִלית ְלָהִטיס

ֶׁשַבע ֶאֶפס ֶאֶפס: ְלַהֲעִביר ַּכְרִטיס



בית
ועד

תשובה
במקורות חז"ל הקפידו ביותר על השכיר 
שלא יבטל ממלאכתו של בעל הבית, ויש 
'שלום',  לחברו  ענה  מי שלא  מהחכמים 

בזמן העבודה.
או כדברי הרמב"ם]1[: "מוזהר שלא יגזול 
בכאן  מעט  ויבטל  הבית,  בעל  מלאכת 
במרמה,  היום  כל  ומוציא  בכאן  ומעט 
אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי 
של  רביעית  ברכה  על  חז"ל  הקפידו 
וחייב  אותה,  יברך  שלא  המזון  ברכת 
לעבוד בכל כוחו". וכתב הרמח"ל במס"י 
]2[: "השכור אצל חבירו למלאכה, הנה 
כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, וכל מה 
שיקח מהן להנאת עצמו, אינו אלא גזל 

גמור. 
בזמן מלאכתו, עבירה  ואם עשה מצווה 

היא בידו, שאין עבירה מצווה".
הנדרשת  ההקפדה  האם  לברר  נותר 
או  המקובלת,  למציאות  יחסית  נבחנת 
מקרה.  בכל  מוחלטת  הקפדה  שנדרשת 
יכול  שתוארה,  במציאות  האם  למשל: 
אי  על  להודיע  החודש  בתום  המעביד 
לעבודה  נוצלו  שלא  השעות  תשלום 

בפועל.

כבר  מופיע  'מנהג המדינה'  ובכן, המושג 
על  ונותן  הנושא  "כל   :]3[ ערוך  בשולחן 
ומתוך  סומך".  הוא  המדינה  מנהג  דעת 
האם  דן   ]4[ זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  כך 
וכתב שאם  יכול בעל הבית לפטר פועל, 
)בלא  טענה  בלא  מסלקים  שלא  המנהג 
כוונה,  בלא  כן  נהגו  אם  אפילו  סיבה(, 
ואפילו רק מנהג המפעל הזה כך, הרי הוא 

כאילו התנו.

לעניין תפילה, כתבו פוסקי דורנו ]5[ )פ"ז 
מהלכות שכירות( שמותר להתפלל בזמן 
ולהתפלל  ללכת  אף  )ולגברים  העבודה 

בציבור(. 

וכן, שהיום אין נוהג האיסור להשכיר עצמו 
ביום אם קורה לפעמים שעבר לילה ללא 
ואין  העולם  דרך  זו  שכן  מספקת,  שינה 

בעל הבית מקפיד. 

לעניין  הנוגעים  שדברים   ]6[ שכתבו  ויש 
שעות  כגון  עצמה  העבודה  תנאי  קביעת 
הדעות  לכל  העבודה,  קושי  או  העבודה 

הולכים בזה אחר הרוב שנוהגים כן. 

כן, אף על פי  ודבר שפשוט ביותר לנהוג 
שיש בודדים שנוהגים להפך - הרי זה כמו 

שנהגו כן כולם.

שנוהגים  שמה  לומר  אפשר  זאת,  מלבד 
בטלפון  לשוחח  לאפשר  המעסיקים 
ולעשות סידורים שונים על חשבון שעות 
העבודה במידה סבירה, הרי זה גם לטובת 
מעוניין  שהמעסיק  כשם  העסק:  בית 
מרעננת  לפעילות  העובד  את  להוציא 
שהעובד  מעוניין  הוא  כך  פעם,  מדי 
יתנהל באופן סביר שמאפשר לו להתמיד 

בעבודה לאורך זמן.

'מנהג  אין ספק שהתרים מכח  זאת,  עם 
מדינה' אינם גוברים על התניה מפורשת. 
בלי  העבודה  בשעות  יציאה  לדוגמא: 
להחתים כרטיס יציאה, בדרך כלל נוגדת 
כך,  ואם  מהמעסיק,  מפורשת  התנייה 

ודאי שאסור.

של  העבודה  בסביבת  שאם  מזה,  היוצא 
העובדת אכן נהוג ומקובל לבטל מעבודה 
מקדישה  שהיא  לזמן  דומה  זמן  משך 
נתבעת  העובדת  אין  אחרים,  לעיסוקים 
על התנהגות הדומה לשל כלל העובדים.

כך  שאכן  ביותר  לבדוק  ראוי  אמנם, 
ביטול  היקף  לגבי  וההשערה  המציאות, 

זמן העבודה נכונה. 

של  ידיהן  את  לחזק  ראוי  זו,  בהזדמנות 
מוסר  על  ומקפידות  במסירות  העובדות 
עבודה גבוה, ובזה זוכות לקדש שם שמים.

שמי  מוכיחה  בפועל  המציאות  גם 
שהותה  שעות  את  למצות  שמשתדלת 
במשרד לענייני העבודה – זוכה לסייעתא 
"שהרי  הרמב"ם:  שכותב  כמו  דשמיא, 
יעקב הצדיק אמר כי בכל כוחי עבדתי את 
אביכן, לפיכך נטל שכר על זה גם בעולם 
הזה, שנאמר: 'ויפרוץ האיש מאוד מאוד'" 

.]7[

הערה: אין בתשובה זו התייחסות לעבודה 
שקיים  סוברים  שיש  ממשלתי,  במשרד 

שוני בהתייחסות ההלכתית כלפיה. 

ובמסילת  שכירות]2[  הלכות  בסוף  הרמב"ם   ]1[
 ]4[ ו'(  רל"ב  )חו"מ  בשו"ע   ]3[ )פי"א(  ישרים 
באגרות משה )חו"מ ח"א ע"ה( ]5[פתחי חושן ]6[ 
רוזנר  יוסף  )הרב  פ"ג  הפועלים  משפט  בס'  ועי' 

זצ"ל, אשדוד( ]7[ הרמב"ם בסוף הלכות שכירות

שאלה
דקדוק הזמן בעובד שכיר

שלום רב,
עבדתי שנים רבות כפקידה 

במשרד ממשלתי. הייתי 
עובדת חרוצה ומסורה, 

עמדתי במשימות שניתנו 
לי, ופעמים רבות גם קיבלתי 
משימות של חברותי לצוות, 
והמעסיקים שלי תמיד ציינו 

אותי לשבח, וזאת  אף על 
פי שהייתי בהחלט מנצלת 
את זמן השהות הרשמית 
בעבודה לדברים נוספים: 
הייתי מתפללת במתינות 

ובנחת שחרית ומנחה, מבצעת 
סידורים טלפוניים, ולעיתים גם 

'קופצת' לבנק הסמוך. אמנם, 
מסביבי טענו וטוענים שעובדים 

אחרים מבזבזים המון זמן 
בשיחות, ארוחות במסעדות 

הקיימות באזור ובשעות גלישה 
באינטרנט, אך לאחרונה 

התעורר לי ספק - האם משנה 
בכלל כיצד נוהגים העובדים 

האחרים, או שבכל מקרה עלי 
להקפיד שלא לנצל זמן מתוך 
זמן העבודה לצרכים אחרים, 

גם אם אלו סטנדרטים שאינם 
מקובלים? תודה רבה!

 התשובה נערכה ע"י מו"ץ
 מטעמו של רב ה'שמורה'

הגאון רבי  ישראל גנס שליט"א. 
 ניתן להפנות שאלות לכתובת : 

shoalot@shmura.org



אדר א' //
ישראל והזמנים

ושוב, ראש חודש.
חולצות לבנות, ארוחה משותפת בגן, הלל ומוסף שצריך 
נחמד  יום  זה  כן,  לזכור.  שצריך  ויבוא  ויעלה  להספיק, 
ואפילו חגיגי, )חוץ מהעניין של ילדים שחוזרים הביתה 
מוקדם מדי(, אבל בינינו – לא ברור מה יש בו שהפריע 

כל כך לאנטיוכוס.

מאורע  היה  החודש  קידוש  נזכרות,  אנחנו  פעם,  פעם 
לאומי בעל משמעות עצומה. שלוחים הפיצו את הידיעה 
כי  בישרו  ההרים  ראשי  על  משואות  הארץ,  קצוות  לכל 
נולדה הלבנה,  נאמנה ששוב  הדין התקבלה עדות  בבית 

ובבית המקדש הקריבו הכהנים קרבן מוסף.

להתחיל  בלי  החודש,  קידוש  על  לדבר  אפשר  אי  אבל 
מבראשית.

לנו  מספרת  א(,  א,  )בראשית  אלוקים"  ברא  "בראשית 
התורה בפתחו של החומש הראשון, ורש"י הקדוש שואל 

במקום את השאלה המפורסמת:

"אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 
מ'החודש הזה לכם' שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, 

ומה טעם פתח בבראשית?"

יש  התחלות  שתי  כי  למדים  אנחנו  הזאת  השאלה  מן 
לתורה:

התחלה אחת: "בראשית ברא אלוקים"
והתחלה שניה: "החודש הזה לכם".

בשתי  רמוזות  בעולמו  הקב"ה  של  הנהגה  אופני  ושני 
ההתחלות הללו:

הנהגה אחת - מבריאת העולם עד יציאת מצרים – הנהגה 
של "בראשית ברא". הנהגה זו היא כולה השפעה מלמעלה 
למטה, ואינה תלויה בבני האדם. עם ישראל עדיין לא קיבל 
את התורה ועדיין לא קיים את המצוות, אך הקב"ה הנהיג 
את העולם כתקנו, בחמלה וברחמים. עשרים ושישה 'הודו' 
אמר דוד המלך על אותם עשרים ושישה דורות שהקב"ה 
זן ופרנס בחסדיו, אף על פי שעדיין לא קיבלו את התורה.

לכם".  הזה  "החודש  של  הנהגה  היא  האחרת  ההנהגה   
הנהגה זו שונה לגמרי מן הראשונה, ואפילו הפוכה ממנה, 

כפי שאומר המדרש:

שנאמר  בידי  היו  לשעבר  לישראל:  הקב"ה  להם  "אמר 
'עשה ירח למועדים'

אבל מכאן ואילך הרי היא מסורה בידכם ברשותכם

אם אמרתם הן - הן, אם אמרתם לאו - לאו

מכל מקום יהא החודש הזה לכם". )שמות רבה טו, ב(

מזמן שניתנה תורה לישראל, ההשפעה אינה רק מלמעלה 
למטה, אלא גם מלמטה למעלה: הנהגתו של הקב"ה עם 
העולם, וגורל הבריאה כולה - תלויות בידי ישראל, ונקבעות 
הזו  הנהגה  של  ביותר  המשמעותי  הביטוי  לפי מעשיהם. 

הוא המצווה של קידוש החודשים ועיבור השנים.

היושב  דין,  בית  קובע  השנים  ובעיבור  החודשים  בקידוש 
רוחני  עניין  שהם   – המועדים  זמני  את  הזה,  בעולם  כאן, 

מובהק.

אימתי  העולם,  ריבון  לפני הקב"ה:  "אמרו מלאכי השרת 
אתה עושה את המועדות?

גומרין  שישראל  מה  על  נסכים  ואתם  אני  להם:  אמר 
ג(:'אקרא  נז,  )תהילים  שנאמר  השנה,  את  ומעברין 

לאלוקים עליון לקל גומר עלי'.

וכן הוא אומר: 'אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם' 
לי  אין  בזמנן,  שלא  ובין  בזמנן  בין  אותם  ד(-  כג,  )ויקרא 

מועדות אלא אלו". )שם(

 מדי שבת אנו מברכים: "מקדש השבת", ומקבלים עלינו 
את הנהגת ה' המשפיעה מלמעלה למטה ונקבעת רק לפי 
רצונו יתברך, אולם במועדים אנו מברכים: "מקדש ישראל 
והזמנים", וזוכים ומזכירים את ההשפעה מלמטה למעלה, 

התלויה בהנהגת ישראל.

 – שניים  מתוך  אחד  אדר  חודש  של  בפתחו  הזה,  היום 
הייתה  נראית  מפורשת  מצווה  הייתה  שאלמלא  תופעה 
כמשוללת היגיון, ונקבעת כמציאות מוגמרת בבית דין של 
מעלה אך ורק בעקבות קביעתו של בית דין של מטה, הוא 
הזדמנות להיזכר שקידוש החודש הוא אירוע לאומי בעל 

משמעות עצומה, ולא רק בגלל קביעת המועדים.

הוא מזכיר לנו מדי חודש בחודשו את חלקו העצום של 
עם ישראל בהנהגת העולם, את העובדה שלכל יהודי 

)מבוסס על פי 'שפתי חיים' מאמר א' יציא"מ(  

מחר חודש
רחלי קובר

אדר א' 



חדשדף 
אביגיל פראגר

כמה השם אוהב אותי
שהייתי היום אמא לילדים האלו.

היה להם המון מרץ,
ולי כאב הראש,

אבל היינו
והייתי

איך שהייתי,
וזה לא משנה -

כי הייתי, וזה הרבה מאד.
בשמים שמו לב שסידרתי את החדרים 

כל כך הרבה פעמים
כדי שיהיה פה בית נעים,

אפילו שעכשיו הם מבולגנים שוב.
והעריכו את זה בכל פעם מחדש.

בשמים ראו את שלוש הארוחות שהכנתי 
היום

וכמה היה להם טעים,
מלאים  שוב  שעכשיו  הכיורים,  את  וגם 

בסירים הריקים -
רואים שם. 

ורושמים.
גדולה בשמים בכל פעם  הייתה שמחה 

שהכנתי בקבוק מטרנה,
והצלתי ילד יהודי מרעב ומצער.

השם  של  הילדות  את  וכשרחצתי 
והלבשתי להן גרביים חמים,

הייתה לו ממני נחת רוח גדולה.
בשמים יודעים ורואים שכאב לי הראש, 

והכפילו במאה. את הכל.
בשמים סחו אודותי בכל הרקיעים

והעקשן  הקטן  את  להרדים  כשניסיתי 
למעלה משעה,

והחזקתי מעמד עוד ועוד עד שנרדם.
מעון  היום  שניהלתי  עלי  כתבו  בשמים 

לילדים עזובים
שאין מי שידאג להם זולתי,

כוח  פירור  כל  בהתנדבות  להם  ונתתי 
שהיה 

ובזכותי היה להם היום טוב.
עוד מעט אלך לישון,

קצר  לילי  לריענון  תעלה  שלי  והנשמה 
וקטוע.

בשמים מחכים לה בדריכות, עם זרועות 
פרושות לחיבוק,

יגעה  ששבה  לבת  אהבה  של  ים  עם 
ממרחקים,

גבורה  מסדר  ואות  הידד,  תרועות  עם 
וניצחון.

אך בינתיים אני על הארץ,
שותה קפה וסופרת את הטעויות,

הכישלונות,
הגערות,
ההערות,

מחבקת את נקיפות המצפון,
ומטפטפת דמעות של חולשה.

בשמים גאים בי כל כך
וגם מלאים בחמלה גדולה -

אולי למעון של הילדים המוזנחים
היא תלמד להכניס גם אותה?

מי יגלה לה את כל הסודות
מי יגיד לה באוזן את כל המילים הטובות

את  לה  וישמיע  רקיעים  לה  יפתח  מי 
השירה המדהימה

אותה היא חיברה היום תו לתו, בעצמה.
מי יצייר לה בתוך עולם של הסתרה

היא  שהיום  וההשגות  התיקונים  כל  את 
בראה.

איך קפלה וקציצות ובקבוקים
הופכים למעלה לנמשלים עמוקים.

בכמה פסיעות התקדם העולם לגאולה 
נושאות  המקדש  בבית  אבנים  וכמה 

הקדשה משלה.
אי אפשר לתרגם למילים של מטה כזה 

סוד
מאחורי  רק  אותו  לוחשים  בינתים 

הפרגוד,
ורק ברחמי שמים ובזכות אבות

לפעמים גם אני נזכרת,
להאמין במילים הטובות.

בשמים רואים



לא
תחת העומסכורעת

מתמוטטת?
כורעת תחת העומס?

לא  היא  אבל  מראש,  למעלה  עד  עמוסה  היא  גם 
כורעת. ולא מתמוטטת. ולא חנוקה ולא נואשת.

ולא, לא מפני שהיא סופר-מן.
תמר היא לא אישה שכותבים עליה בעיתונים. אל 
ממנה,  חוץ  שמישהו,  משבר  נקודת  לאיזו  תצפו 
יכול להניח עליה אצבע, ולא לפתרונות קסם שהיא 
רגילה,  ולאנושות. תמר היא אישה  מצאה לעצמה 
בעולם  מישהו  של  שחיים  כמה  רגילים,  חיים  עם 
ביקשנו  לכן  ובדיוק  רגילים...  להיות  יכולים  הזה 

דווקא ממנה להתארח בדפים האלה.
איך נשים רגילות חיות חיים רגילים, בטוב, בזרימה, 
אותנו,  שעניינה  השאלה  זאת  ובשלום?  בשמחה 

והנה, תמר כאן כדי לענות לפחות 
תשובה אחת נכונה.

ורגוע  טוב  לחיות  אפשרות  "יש 
נתפס",  בלתי  בעומס  גם אם את 
בין  לה  מרקד  חיוך  תמר,  קובעת 
המילים. ואל תתני לחיוך להטעות 
מה  על  בדיוק  יודעת  היא  אותך, 
היא מדברת! רוצה לדעת גם? קחי 
אורך  )זה  ועמוקה  ארוכה  נשימה 
והצטרפי  שניות(  ארבע  שלוש 
יותר  קצת  ייקח  זה  )וכן,  אלינו 

זמן...(
אל  אותה,  לתפוס  קל  שהיה  לא   
תחשבו. "מספר לא מוכר בשעות 
לוקסוס  הוא  המוקדמות  הערב 
שהתמניתי,  מאז  במיוחד  מיותר, 
של  למזכירה  גם  מהכול,  חוץ 
בסוף  אבל  צוחקת,  היא  בנותיי", 
בין  ככה,  לדבר.  מצליחות  אנחנו 

לבין.

אז מי את?
אמא  ושתיים,  שלושים  בת  "תמר, 
לחמישה אוצרות, ברוך ד', גרה בשכונה מתחרדת, בדירה 
מתוקה ו... קטנה, ומנהלת כספים בגוף גדול. החיים שלי, 
נתונים  מאינספור  מורכבים  אחרות,  רבות  כל  של  כמו 
ונסיבות, צפופים צפופים, ומלאים בהההכול חוץ מבזמן".

ואת  שלי  המשפחה  ואת  שלי  החיים  את  אוהבת  "אני 
הזה,  המשפט  אחרי  נקודה  יש  לי".  וטוב  שלי,  העבודה 
יושבת  שאני  פי  על  אף  "וזה,  ובטוח.  ורגוע  יציב  והוא 
כרגע על הספה בינות להררי טקסטיל וכביסה שצריכה 
להתקפל, ולפני ואחרי אלף ואחת משימות שלא משנה 
הזה  המשפט  אחרי  גם  דחופות".  כולן  כי  שלהן,  הסדר 
וצלול. משהו בשילוב  רגוע  כקודמו,  הוא  וגם  נקודה,  יש 
ואני  אותי,  מסקרן  לטון  המילים  בין 

נחושה לפענח את הסוד.

ממתי את על המרתון הזה?
שלי  השאלה  בעומס?"  אני  "ממתי 
משעשעת מעט את תמר. "כמעט מאז 
מאתמול.  לא  מקרה,  בכל  ומעולם... 
חלוקת  שבה  זמן  נקודת  הייתה  וכן, 
 – אם   – רעיה   – לאישה  המשאבים 
לי שהשלם קטן מסך  גילתה  עובדת, 
חלקיו... לא שקודם הייתי משועממת 
11 שעות ביממה  )כרווקה היא עבדה 
מציאות  מסוים  בשלב  אבל  ח.ר(,   –
רבותי  )העומס  שהוא  כזו,  הייתה  חיי 
העומס...( שיחק את התפקיד הראשי, 
ולי כמעט לא נותר טווח נשימה, שלא 

לדבר על התבוננות".

ומתי זה קרה?
כמה  לפני  הייתה  השבר  "נקודת 
שנים, בתקופה סוערת במיוחד שבה 

"אני אוהבת את 
החיים שלי ואת 

המשפחה שלי ואת 
העבודה שלי, וטוב 

לי". 
יש נקודה אחרי 

המשפט הזה, והוא 
יציב ורגוע ובטוח.

חיה ראם



ויומיומי  ניסיון אמתי  לי הקב"ה  שלח 
התחלתי  תמר  שנה  באותה  בנושא. 
שלי,  הנוכחי  העבודה  במקום  לעבוד 
אחרי התלבטויות קורעות, ובהתחשב 
התפשרתי  משקל.  כבדי  בשיקולים 
על גובה השכר, מרחק, מספר שעות 
עבודה ועל פרמטרים נוספים, ונפלתי 
משרה  והיקף  לתפקיד  אחת  בבת 
מתאימים!!!(  )ואינם  התאימו  שלא 
ללא  לעבוד  התחלתי  אחד.  לאדם 
השטח  את  ללמוד  ונאלצתי  חפיפה, 
ללא  ותובעני  ענק  במערך  ולהשתלב 

שום הדרכה ודירוג".
נאנחת,  היא  בעבודה",  היה  זה  "כל 
לנחש  אפשר  היום,  נאנחת  היא  ואם 
"אבל  אז...  הורידה  היא  דמעות  כמה 
באותה  אחת.  חזית  רק  הייתה  זאת 
נעצרו.  החיים  חמי.  נפטר  תקופה 
בעלי ישב שבעה, וכולנו נכנסנו לשנת 
אבל עצובה, שהעבירה אותנו תהליך 
לא פשוט. במקביל, החל בעלי לעבוד 
על הוצאת כתבי אביו, עסק שיודעים 
ממש  ולא  אליו,  נכנסים  דלת  מאיזו 

ברור איך יוצאים ממנו, אם בכלל..."
'עובדים'  ואז, בנקודה הזו, כששניהם 
עד  טרודים  פלוס,  מלאה  במשרה 
במרדף  ועסוקים  מראש  למעלה 
ו'חיוני',  'דחוף'  'צריך'  אחרי  אינסופי 
נשמטות  שהמושכות  תמר  הרגישה 
לה מהידיים, ואם זה לא מספיק, היו 

לה, כמו לכל אישה טובה, גם נקיפות מצפון איומות.
כל  העבודה,  מקום  בבחירת  שעשיתי  הפשרות  "כל 
יותר ממה  הוויתורים שוויתרתי, כל מה שהתגלה כגרוע 
שתכננתי – כל אלה תבעו אותי לדין יומיומי חסר רחמים: 
איך  מסוגלת?  שאני  חשבתי  למה  לעצמי?  עשיתי  מה 

הבאתי על עצמי סיוט כזה?

מתארת  בטח  שאת  כמו  התוצאה, 
של  תמידית  תחושה  הייתה  לעצמך, 
'על סף קריסה', ולא ברור מאיזה צד 

של הסף".

ואז? מה עשית? יש בכלל מה 
לעשות?

תמר מוכנה לעשות לי קפיצת הדרך, 
ולגלות לי את הסוד שהיא גילתה אחרי 
הרבה התבוננות, ואימצה אחרי הרבה 
עבודה: "עומס מורכב משני חלקים", 
היא מסבירה לי. "החלק הראשון הוא 
להפריד  היכולת  רגשי.   – והשני  טכני, 
עוצמה,  רב  מפתח  היא  השניים  בין 

ובשבילי – גם דרך חיים".
להבין  ומבקשת  עמוק  נושמת  אני 

קצת יותר, והיא חוזרת לסיפור שלה:
בסוף  אבל  אחד,  ברגע  קרה  לא  "זה 
לייסורי  העומס  בין  שהשילוב  הבנתי 
מצפון – הוא קטלני, ובהמשך – שלכל 
בין  רגשי,  עומס  מתלווה  טכני  עומס 
אשמה  התחושות  מתבטא  הוא  אם 
שליליים  ברגשות  אם  ובין  וחרטה, 
אחרים. ועוד הבנתי, שהעומס הקשה 
באמת, המכביד, והלוחץ והחונק, הוא 

הרגשי, כמובן.
בעניין מקום העבודה שלי,  ספציפית 
שקיבלנו  לעצמי  להזכיר  למדתי 
מחשבה,  הרבה  אחרי  ההחלטה  את 
התייעצות, שיקול דעת מעמיק ותפילה לעשות את הדבר 
אבל  מחדש,  לשקול  אפשר  ותמיד  טעינו,  אולי  הנכון. 

להלקאה העצמית אין שום מקום. 
 – מאז, אני עסוקה טכנית, תמיד, אבל מהעומס הרגשי 

יצאתי לחופשה בלתי מוגבלת". 

לא כורעת תחת העומס 

מה עשיתי לעצמי? 
למה חשבתי שאני 

 מסוגלת?
איך הבאתי על עצמי 

סיוט כזה?
התוצאה, כמו 

שאת בטח מתארת 
לעצמך, הייתה 

תחושה תמידית של 
 'על סף קריסה',

ולא ברור מאיזה צד 
של הסף".



פשוט כך? יצאת לחופשה?
"אני אומרת לך שוב: החיים שלי רחוקים מלהיראות כמו 

את  פוגשת  ולא  וחצי  בארבע  הביתה  חוזרת  אני  נופש. 

המעון, בתקופות עומס )גם בשגרה עמוסה יש זמני שיא – 

או אולי לקרוא לזה שפל...( - אני עלולה להירדם בזמנים 

לא צפויים וגם בסיטואציות מביכות, ולפעמים, כמו ברגע 

זה, הבית שלי לא דומה בכלל למה שהייתי רוצה, וזה לא 

שאני חולמת על בית מהקטלוג.

וזו  רגועה,  אני  הזמן  ברוב  אבל 

החופשה מבחינתי. הפסקתי להילחם 

ואני משתדלת  עם הנתונים בעצמם, 

לשמור על ההפרדה בין המצב הקיים, 

הפנימית  לתחושה  אילוציו,  כל  על 

מאולצת,  להיות  אמורה  שלא  שלי, 

נדחקת ומבוישת".

ומה מתדלק אותך? מה ה'פסק 
זמן' שלך?

על  המראיינת  כמו  נשמעת  "את 

בי  סונטת  יופלה..."  של  המגנטים 

תמר, אבל יש לה תשובות:

אני   - סיפרתי  שכבר  כמו  כל,  "קודם 

אוהבת את החיים, את המשפחה, וכן, 

הקשיים  כל  עם  העבודה.  את  אפילו 

פי  על  ואף  העבודה,  במקום  שלי 

חששתי  עליה  שסיפרתי  שבתקופה 

שעשיתי טעות כשנכנסתי אליו, בסופו 

עסוקה  להיות  שם.  לי  טוב  דבר  של 

טוב  לי  עושים  כללי  שבאופן  בדברים 

הכרחי  תנאי  היא  הנאה,  לי  וגורמים 

לחיים רגועים ומסופקים".

קבוצת  היא  הדרך,  על  שמצאתי  הדלק  מתחנות  "אחת 

"להיות  מוסיפה.  היא  במבול'",  'שמורה  של  הצמיחה 

חלק מקבוצה כזו, שמורכבת מנשים שכולן נראות כאילו 

שלך,  בסטטוס  וכולן  המעגל,  תוך  אל  מהמירוץ  נתלשו 

מדברות  וכולן  משתנים,  וצורות  בגוונים  בעומס  כלומר, 

על  ובוכות  דברים  אותם  על  וצוחקות  קודים,  באותן 

אותם דברים, והשיתוף, והלימוד, וההתבוננות, וההנחיה 

המקצועית והמחוברת לשטח --- אני יוצאת מכל מפגש 

יותר, או שכמו שקראת לזה –  מלאה 

מתודלקת".

"ופסק זמן? אני לא מפונקת. פסק זמן 

זה בשבילי, תחזיקו חזק... לשבת על 

להסתכל  או  בבלגן...  ולצפות  הספה 

בהם  לבהות  פשוט   - העננים  על 

ולהירגע, וטוב, גם לפתור תשבצים".

ועננים  שבלגן  זה  על  פעם  שמעתן 

אם  אפקט?  אותו  את  לספק  יכולים 

מתפטרים מייסורי המצפון, זה כנראה 

אפשרי.

אפילו  לי  אין  בבית  אם  משהו.  "ועוד 

ללכת  אבחר  האלו,  דקות  הכמה  את 

לנשום  לעבודה,  ברגל בחלק מהדרך 

אוויר צלול ולהתרענן".

ועוד משהו קטן לחשוב עליו?
כל  לנו  נתן  הטוב  ד'  בכלל:  קטן  "לא 

חלילה  מוותרות  היינו  ולא  הרבה,  כך 

על אף אחד מהחלקים הבריאים של 

העומס...  את  שיוצרים  אלה  החיים, 

אלא  שורדים,  איך  לא  היא  השאלה 

עמוסה-עמוסה- במציאות  חיים  איך 

עמוסה ב.... מתנות?" 

לא כורעת תחת העומס 

"עומס מורכב 
משני חלקים", היא 
מסבירה לי. "החלק 
הראשון הוא טכני, 

והשני – רגשי. היכולת 
להפריד בין השניים 

היא מפתח רב 
עוצמה, ובשבילי – גם 

דרך חיים".



דפי עבודה

עוגן, ויתור ובחירה
שלום וברכה!

בשולחן  שעלתה  שאלה  לי  מזכירה  שלך  השאלה 
את  לאתגר  רצה  בעלי  אצלנו:  האחרון  השבת 
לאבא  קוראים  איך  יודע  מי  אותם  ושאל  הילדים 
של נחשון בן עמינדב. הילדים שברו את הראש, עד 

שנפל לגדולה האסימון: עמינדב!

וכל  השאלה,  בתוך  נמצאת  התשובה  רבות  פעמים 
מה שצריך זה לחדד אותה, לשים לב לכל הפרטים 

ולהסתכל עליה במבט חדש ואולי אוביקטיבי יותר.

את מרגישה שבורכת בכישורים שמתאימים לעבודה 
אך  למעשה,  בה  עובדת  שאת  מזו  יותר  מאתגרת 
של  זה  בשלב  לפחות  לך,  גורמים  החיים  אילוצי 
את  כלומר,  הנוכחית.  בעבודה  להסתפק  החיים, 
ובמימוש  בהגשמה  שלך  הרצון  על  כרגע  מוותרת 
עצמי ועוסקת בעבודה שמאפשרת לך איזון נכון ונוח 

בין הבית לעבודה.

הזו  לתחושה  לגיטימציה  כל  קודם  ניתן  בואי  אז 
אם  תחרותי:  שוק  בכל  קיים  הוויתור  הוויתור.  של 
המשאבים שלי מוגבלים, כל בחירה שלי בדבר אחד, 
תהיה ויתור על דברים אחרים. לדוגמה: אם תחפשי 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

שאלה
שלום לך,

אני בת 33, אמא לשישה בני שתים עשרה ומטה, ברוך ד'. לפרנסתי אני עובדת במשרד ממשלתי. העבודה 
רוטינית ויבשה: תיוקים, טופסולוגיה, בירוקרטיה, נהלים, ועוד כאלה בגווני האפור.

מצד אחד, אני מרגישה שאני לא ממצה את עצמי. ממש קורץ לי לנסות עבודה מאתגרת יותר. מצד שני, 
הבית ברוך ד' דורש את שלו, מקום העבודה שלי כרגע מסודר ויציב, וגם נוח לאמהות, ואני יודעת שבשלב 
הזה של החיים אין לי אפשרות להקדיש משאבים לעבודה אינטנסיבית יותר. קשה לי גם לחשוב על מעבר 
למקום עבודה אחר מבחינת מה שמעבר כזה ידרוש ממני ברמה האישית: להתחיל מאפס, להוכיח את עצמי, 

להצטיין, ולהזדקק לאנרגיות שכרגע אין לי מאיפה לגייס.

העניין הוא שלמרות שאני מבינה שנכון לי להשלים עם המצב ולהישאר, עדיין קשה לי עם המציאות הזו, 
ואני לא ממש משלימה איתה.

מה את ממליצה לי לעשות?

 מתמודדת עם דילמה תעסוקתית? 
 את מוזמנת לשלוח את השאלה שלך לכתובת: 

עבודה'. השאלות הנבחרות תקבלנה במה ומענה במסגרת המדור.admin@shmura.org ולציין בשורת הנושא: 'עבור מדור דפי 



מן  בלוטו,  זכית  לא  ועדיין  ירושלים  במרכז  פנטהאוז 
גבוהה,  קומה  משהו:  על  להתפשר  תצטרכי  הסתם 
מינוס  כל  או  פחות  מבוקש  אזור  יותר,  קטנה  דירה 

אחר, סוביקטיבי או אוביקטיבי.

שיקולים  ישנם  תחום,  ובכל  סוג  מכל  לעובדים, 
ומניעים שונים הגורמים להם לצאת לעבוד, וכל עובד 
נדרש לוותר על חלק מההעדפות או אפילו הצרכים 
שלו, על מנת לקבל מענה לצורך המשמעותי ביותר 

עבורם.

 'schein קיימת תיאוריה בשם 'תיאוריית העוגנים של
בחירת  על  שמשפיעים  שונים  למניעים  המתייחסת 
תחום ומקום עבודה, ומחלקת אותם לשמונה עוגנים: 
שאיפה  העבודה,  במקום  מקצועי  אתגר  מציאת 
לפעול  צורך  הארגוני,  בסטטוס  ולהתקדם  לעלות 
יציבה,  בעבודה  צורך  פיקוח,  ללא  עצמאית  בצורה 
ייעוד  רעיונות,  ולפתח  ליזום  צורך  וברורה,  מובנית 
ואפשרות לשלב את העבודה עם שאר  ערכי, אתגר 
ואינו  כמובן,  אקראי,  הוא  הזה  הסדר  החיים.  צרכי 
שזו  העוגנים, משום  היחסית של  לחשיבות  מתייחס 
משתנה מאדם לאדם ואף מזמן לזמן אצל אותו אדם.

ניתן ללמוד כי העוגנים של מציאת אתגר  משאלתך 
מקצועי ושל קידום הם משמעותיים עבורך, אולם את 
בשבילך:  ביותר  החיוני  העוגן  עבור  עליהם  מוותרת 
את  לשלב  האפשרות  עבורך,  ביותר  המשמעותי 
העבודה עם שאר צרכי החיים. העוגן החשוב הזה הוא 
הסיבה שבשלה את נשארת במקום העבודה הנוכחי 
שלך, למרות החסרונות המשמעותיים שאת מרגישה 

בו.

כעת, הרשי לי לצטט משפט שכתבתי קודם, בשינוי 
בהגשמה  שלך  הרצון  על  כרגע  מוותרת  את  קל: 
ובמימוש עצמי ובוחרת בעבודה שמאפשרת לך איזון 

נכון ונוח בין הבית לעבודה.

כלומר: הוויתור שלך אינו ברירת מחדל, אלא בחירה 
מכלול  את  שרואה  ורחב  גבוה  ממקום  חופשית, 
לפעמים  הערכים.  סולם  את  נכון  ומתעדף  הצרכים 
השינוי במבט ובתפיסה מספיק כדי להרגיש טוב יותר 

עם המציאות שבחרת לשמר, לפחות כרגע.

בכל זאת, גם אם בחרת לאחר שיקול דעת להישאר 
במקום העבודה, אני ממליצה לך לבדוק כיצד תוכלי 
נוספים,  והאתגר מתחומי עיסוק  לקבל את הסיפוק 
או משינויים בתוך מסגרת העבודה: אולי חניכה של 
עובדת חדשה תיתן לך סיפוק? אולי קידום של יוזמה 
להשתלמות  יציאה  אולי  ייעול?  הצעת  או  חדשה 

מקצועית?

עניין נוסף: אילוצי החיים משתנים. כרגע את נמצאת 
ילדים  גידול  של  והתובעני  המבורך  בשלב  ד'  ברוך 
להרשות  שתוכלי  מאד  ייתכן  בעתיד  אך  קטנים, 
לעצמך לצאת לעבודה מאתגרת יותר. אני ממליצה לך 
לחשוב כבר עכשיו איזה סוג עבודה תוכל להתאים לך 
אז, לעקוב אחרי התחום במדורי הדרושים למיניהם, 
להכיר את תיאורי התפקיד ודרישות המשרה, ולקבל 

רקע ומושגים, כהקדמה לשינוי מעשי עתידי.

בהצלחה רבה!

פנינה

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

 יש כאלה שהולכים הביתה
 כדי לחזור לעבודה.

אני רוצה להיות מאלה שהולכים 
לעבודה כדי לחזור הביתה!

דפי עבודה 



חנה זקס

מצביעים ברגליים
מסתבר שאבותינו במצרים... עבדו. ככה סתם. בלי שיטת התנהלות, ובטרם 

נולדה המילה אג'נדה.

התפוקות, אגב, היו לא רעות בכלל )כלומר: הכי רעות שאפשר(. אנחנו עם 
ה"להרים פרויקט" שלנו... הם הרימו את פיתום ורעמסס, ולא כמה מסכים 

וירטואליים, פיזית, לאוויר...

אבל היום לא עובדים )ככה(. כל מקום עבודה שמכבד את עצמ ו- ממציא או 
מאמץ שיטה, או לכל הפחות מתודולוגיה, על פיה תישק העבודה.

 SCRUM( ה"סקראם"  היא  בין-צוותית  בהתנהלות  כיום  המקובלות  אחת 
בלע"ז(. לא, זה לא שם של חומר כימי או מלך אפריקה, כי אם שיטה נפוצה 
שאת  גורס-  מהם  אחד  אבותינו.  ידעום  שלא  נאים  בעקרונות  המתהדרת 
ב... עמידה. בלי להיכנס לבאיזה מצב או מצב- יש לנהל  ישיבות העבודה 
על ההגדרה המילונית של המונח  מוחלט  ערעור  ותוך  הבוקר,  צבירה את 

'ישיבה'.

מעבירי הקורסים שחרדים הם לפרנסתם ינאמו על הענייניות, משך הזמן 
הקצר ועוד כל מיני רווחים-כביכול הנובעים מיישום העיקרון, אבל לי די ברור 

שהמקור האמיתי לעניין היה ביום סגריר אחד.

באותו יום, סביר להניח, הזדמנו לפונדק אחד מספר עובדים מסורים מדי, 
פינות  כל  וכה, סרקו את  כה  נפנו העובדים  בנושא חשוב.  לישיבה דחופה 
הפונדק ההוא, אך מלבד כסאות מעטים מדי לא היה באותו פונדק מושב 

נוסף לקיום הישיבה.

וכי איככה  בתחילה כתפו העובדים המסורים את תיקיהם על מנת לשוב, 
יקיימו את הישיבה אשר לשמה התכנסו בפונדק באין להם כסאות? אך היה 
הנושא חשוב מדי, השעה דחוקה מדי והעובדים מסורים מדי ועל כן מצאו 

את עצמם מנהלים את הדיון החיוני בעמידה.

הידיינו העובדים המסורים בענייני השעה בעמידה, ברכיהם פקו, צמרמורות 
מדי,  דחוקה   - השעה  מדי,  חשוב  הנושא  היה  אך  רעדו,  ידיהם  בם,  אחזו 
זוטות  לוותר על הישיבה החשובה בשביל  - מסורים מדי, מכדי  והעובדים 

כמו כיסא, או ישיבה.

משנסתיימה הישיבה והעובדים נפנו סוף סוף ללכת ולמצוא מנוח לכף רגלם 
שעייפה, ראה אותם מנהל אחד ואמר: בני חיל אתם! הוכחתם שאתם יכולים 
להתמודד מצוין, גם עם חסרים כמו היעדר כסאות! מעתה - כל ישיבותיכם 
בעמידה תהיינה! וזה יהיה גם הכלל הראשון והיסודי בשיטה שנקרא לה... 

הומ... תנו לי לחשוב רגע... "סקראם"!...

נחיתהדף



הפעם  הייתה  לא  זאת  ההוא,  הנכבד-סביר-להניח  למנהל  הכבוד  כל  ועם 
הראשונה בהיסטוריה.

התגייסות מרצון מלאת מוטיבציה וקורטוב של חגיגיות הייתה גם תחילתו 
של השעבוד הנורא במצרים:

"אמנם הוא רוצה עבודה קשה ואנחנו מ מ ש לא חייבים, אבל... 'למה לא?', 
ו'בואו נוכיח לו ש...' ו'זה קידוש השם'... ו'עבודת צוות' ו'יש כאן המון אתגר...'"

זה  אצלו  אולי?...  פרעה  בקליטה של  בעיה  אבל אעפעס...  זה התחיל,  כך 
התקבל בתדר אחר לגמרי: לאף אחד מאותם עובדים מסורים לא הוענקה 
מדליה כלשהי על ההתנדבות הפילנטרופית הזו, איש לא 'קודם', אף גרם 
של  שמו  גם  ו...  הצעד,  את  להעריך  כדי  הוקדש  לא  המלך  של  מרגשותיו 

הקב"ה לא התגדל בעיניו בזכות ההתגייסות המרשימה....

ונאה:  זה כסטנדרט עבודה חדש  ועסקי, הוא ראה את  כן? פשוט, קר  מה 
"יופי, אז החל ממחר זו כמות הלבנים שלך ליום...".

ובלשונם של מעסיקים 2019?

"אהמממ... אתמול היית צמודה לכיסא בלי להתיק את עינייך מן המסך 10 
שעות ומבלי להכניס דבר מאכל לפיך... יש לי פרויקט מאתגר חדש - צריך 

גם לא לנשום בו... את נראית לי ממש מתאימה..."

***

ייעודי להתמודדות עם  גיליון  הוציאה  טוב מאוד שהסתדרות העובדים  אז 
העומס על הוורידים ברגליים...

וכשפרשיות השעבוד וגאולת אבותינו עודן מהדהדות באוזנינו, זה טוב עוד 
יותר.

ושעות דחוקות מדי,  יהיו כסאות מעטים מדי,  ותמיד  היו  שנזכור- שתמיד 
ושבעבר היו אבותינו עובדים מסורים מדי - עד שגאלם הקב"ה והפך אותם 

מעבדי עבדים לעבדיו.

ובפרשיות 'תרומה' ו'תצווה' -

הם לימדו אותנו לנדב את הלב, ואת ה'מעבר', לביתו של מלך מלכי המלכים.

דף נחיתה 



פתק
סיפוריום ראשוןשל

ואני  בסיפורים,  כמו  בדיוק  וצהוב,  חם  גדול,  המדבר 
שואלת את עצמי איך נתתי לשני ילדים קטנים, בני חמש 
אני  כמה  יודע  המי  בפעם  ההר.  אל  לבד  ללכת  ושלוש, 
מאהילה על עיני ושולחת מבט אל האופק. שתי דמויות 
סוף  שלי,  הילדים  אלו  האם  אלי.  קרבות  מטושטשות 
סוף? כן. אסנת ובנצי צועדים באיטיות, על ראשו של כל 
אחד מהם שני כתרים. משהו מציק לי. למה בעצם הייתי 
כולנו היינו שם בכל מקרה!  צריכה לשלוח אותם? הלא 
הצהובים,  החולות  החזקה,  הרוח  אחת,  בבת  פתאום, 
ריבו שבוחרים לשיר  וישי  וקולותיהם של מוטי שטיינמץ 
"נפשי", בדיוק עכשיו, מרחיקים ממני את ילדי. לשבריר 
שנייה קצר תוקפת אותי חרדה, אבל אז אני מתעוררת, 
משתיקה את קולו של שטיינמץ, שעדיין בוקע מהפלאפון 
רבע  היא  שהשעה  בשעון  להסתכל  בלי  גם  ויודעת  שלי 

לשש. בוקר טוב, עולם.
עשר דקות אחר כך אני כבר לבושה, עומדת ליד השיש 
ולוגמת באיטיות את הקפה. לשתות את הקפה, זה הדבר 
נשימה   – לגימה  באיטיות.  עושה  שאני  בבוקר  היחיד 
הסופה  את  לעכב  הזאת  הדקה  יכולה  כאילו  לגימה.   –
שמתקרבת. הבית שקט עדיין, ורק צעדיו של יוסף חיים, 
שלי  בראש  אבל  נשמעים,  לתפילה,  לצאת  המתכונן 
מתרוצצים אלף דברים שאפילו לא מצליחים להסתדר 

לרשימה מסודרת.
הכהים  הגרביונים  מזדקרים  האלף,  כל  מתוך  איכשהו, 
שנמצאים כולם במכונת הכביסה, ובזה מסתיימת דקת 
הקפה שלי, ואני משליכה את כוס הקרטון יחד עם הכפית 
החד פעמית לפח. קפה בספל חרסינה הוא תענוג שאני 
מרשה לעצמי רק בימי שישי. אני מעבירה את הכביסה 
עם  הספה  על  מתיישבת  ואז  אותו,  מפעילה  למייבש, 
השעה  ברבע  לפחות  יישמר  שהשקט  מקווה  הסידור, 

הקרובה.
נדרש  הוא  מתעורר.  דוד  עשרה  שמונה  סוף  לקראת 

לכמה רגעים כדי להיחלץ בכוחות עצמו ממיטת התינוק 
כורעת  אני  לאחור.  פוסעת  בזמן שאני  רגלי  ומחבק את 
לימין, לשמאל ולפנים, פוסעת בחזרה, ומרימה אותו על 

הידיים.
"בוקר טוב לדוד", אני מכריזה. "רוצה להתלבש ראשון?"

פתאום  נזכרת  ואני  מהמיטה,  בנצי  מכריז  רוצה!"  "אני 
במדבר ובכתרים. היום אני חייבת לכתוב להם פתקים.

עדיין עם דוד על הידיים, אני שולפת מהמדף שני זוגות 
מכנסיים, שתי חולצות, שני סוודרים ושני כדורי גרביים, 
ואז מניחה את דוד ואת כל הכבודה על המיטה של בנצי.

כשגם אני מתיישבת עליה, המיטה חורקת מעט, ואסנת 
פוקחת עין אחת במיטה העליונה. 

"היום שבת?" היא מבררת בטון מנומנם.
"אתמול  אותה.  לאכזב  נאלצת  אני  ראשון",  יום  "היום 
ואני רוצה לכתוב לך פתק להדסה ולספר  הייתה שבת, 

לה איך סיפרת יפה על הר סיני".
היא מתיישבת בבת אחת. "את תכתבי לי פתק?"

כזאת,  אמא  נהייתי  מתי  רוקי.  את  בולעת  אני  "כן", 
סיבה  הוא  ראשון  יום  של  פתק   - שלה  הילדה  שבשביל 

לעיניים זורחות?
אלישבע  מגיחה  חזרה",  הדף  על  חתימה  צריכה  "אני 

מהמרפסת הסגורה.
"בוקר טוב, למה את יחפה? ותביאי לי את הדף עם עט. 
בעצם, בואו נתלבש קודם, ואחר כך פתקים וחתימות וכל 

מה שצריך".
גרביים,  לובש  שהוא  לפני  נעליים  לנעול  מתעקש  דוד 
ובנצי מנסה את כוחו ברכיסת כפתורים. באמצע כל זה 
מתעורר מוטי בבכיות. אלישבע נותנת לו מוצץ, אבל אני 
אני  ואסנת  אותו. את הצמות לאלישבע  צריכה להאכיל 
מעיפה  אני  לחדר  בדרך  ברכי.  על  מונח  כשהוא  קולעת 
מבט על הבייבי גרו שהלבשתי לו אתמול אחרי האמבטיה. 

נקי, ברוך ד'.

רחלי נוסבוים



חיים  יוסף  ורגוע,  שבע  בעגלה,  מוטי  את  מניחה  כשאני 
התפילין,  את  חולץ  הטלית,  את  מסיר  הביתה,  נכנס 
ומוציא שמונה פרוסות לחם לסנדוויצ'ים. אני ממהרת גם 
למטבח, מקלפת תפוחי אדמה לפירה שיאכלו בצהריים 
עם העוף שנשאר משבת, אחר כך אוספת את הפיג'מות, 
איפה  להיזכר  ומנסה  אותה,  ומפעילה  למכונה  דוחפת 
להגיש  צריכה  שאני  הטפסים  את  שבת  במוצאי  הנחתי 
היום להנהלת חשבונות. כשאני מוצאת אותם בסוף, כבר 

מאוחר ממש. 
זה  חתימה  ועט.  החזרה  דף  עם  פתאום,  לידי  אלישבע 
שולפת  אני  הבטחתי!  הפתקים!  אבל  שנייה,  של  עניין 
במדף  ומשתמשת  הקטנה,  מהקופסה  פתקים  כמה 
יכתוב  אבא  "לבנצי  כתיבה.  כשולחן  שבהול  הטלפון 
פתק", אני מעדכנת את בנצי ויוסף חיים בנשימה אחת. 
"בטח!" מקבל עליו יוסף חיים את התפקיד, "טוב שאת 

מזכירה לי!"
ומגיש  הרצפה,  על  שנפל  אחד  ירקרק  פתק  מרים  דוד 
לי בהתלהבות. אני כותבת: "לשמחה היקרה, דוד נהנה 
מאוד מהיצירה של הר סיני, שבוע טוב!", ונותנת לו את 
בקפידה  עליו  ושומר  באושר,  אותו  מקמט  הוא  הפתק. 

בתוך האגרוף הקמוץ.
קמה  ואז  וחצי,  שורה  משרבטת  אני  האחרון  הפתק  על 
בבת אחת. אם אני מפסידה את האוטובוס שעובר בעוד 

שתי דקות, אני מגיעה לכביש הראשי בשיא העומס.
ותופסת  קוראת  אני  השולחן",  על  שלך  הפתק  "אסנת, 

את התיק. "להתראות לכולם!"

כשאני מוציאה את אסנת מהצהרון, אני זוכרת את הפתק.
"נתת את הפתק להדסה?"

"כן".
"ומה היא אמרה?"

"היא נתנה לי עדש".
"כל מי שמביאה פתק מקבלת עדש?"

אסנת מהנהנת בסתמיות. מתחשק לי לבכות. בכל שבוע 

הילדה שלי מפסידה עדש, כי אמא שלה לא כתבה לה 
פתק. הגננת אמרה משהו באסיפת הורים, אבל בקרים 
של יום ראשון הם תמיד עייפים ולחוצים כל כך, שאיכשהו, 

אני אפילו לא זוכרת את הפתקים האלו. 
"וזה כיף, לקבל עדש על הפתק?"

"כן. קיבלתי אדום". לרגע מאירות עיניה, אבל אז היא שוב 
שותקת, ואני מנסה להבין מה בכל זאת יכול היה להיות 

טוב יותר.
כשאנחנו מחכות לרמזור, היא אומרת פתאום: "זה היה 

קצת".
"העדש? לא תמיד מקבלים עדש אחד?"

"הפתק".
"הפתק היה קצת?"

"כן. כתבת רק: אסנת סיפרה יפה על מתן תורה".
היא מצטטת את המשפט האחד שהגננת הקריאה מתוך 
שהוא  במקום  אבל  במסירות,  הבוקר  שכתבתי  הפתק 
כתב  כמו  יותר  נשמע  הוא  צל"ש,  של  במנגינה  יצלצל 

אישום.
באשמה.  להודות  ומסרבת  האכזבה  על  מתגברת  אני 
את  הפסדתי  כמעט  פתקים.  לכתוב  הבוקר  התאמצתי 

האוטובוס. לא הוגן מצדי לכעוס עלי. 
"זה היה קצר?" אני מנסה להבין. השתדלתי, אבל הילדה 

שלי מבקשת יותר, ואני רוצה להבין מה בדיוק.
ושעזרתי  יפה,  הייתה  שהיצירה  כתבת  לא  בכלל  "כן. 

לערוך את השולחן, וש---"
לשחזר  מנסה  אני  המדויקות?"  מהגזירות  "ושהתלהבנו 

את תוצרת התיקייה השבוע.
"כן, הגזירות. ושכתבתי לבד את השם. וגם---"

עוד משהו היה חסר. חוץ מהיצירה והשולחן והגזירות.
"שידעת ממש בעל פה את הסיפור על המטריה?"

"אמא של ריקי כתבה: 'ריקי המתוקה סיפרה יפה'".
אה.

"את  פתאום.  אומרת  אני  אסנת",  אותך  אוהבת  "אני 
יודעת, היום כתבתי את הפתקים ממש ברגע האחרון. לא 

פתק של יום ראשון 



היה לי מספיק זמן בשביל לפרט את כל הדברים שהייתי 
רוצה לכתוב לגננת הדסה. אבל בשבוע הבא בעזרת ד'-

"--
מה יהיה בשבוע הבא?

כדי  ביום ראשון הבא ארבע דקות מיותרות  לי  יהיו  מנין 
הדברים  בכל  ממו  פתק  ולמלא  לנסח  להיזכר,  לחשוב, 
שהייתי רוצה לכתוב לגננת, ובעיקר – שהייתי רוצה שהיא 

תקרא בקול באוזניה של אסנת שלי?
ראשון  יום  פתקי  חמישה  אולי  כתבתי  השנה  מתחילת 
קרה  לא  וזה  בתבוסתנות,  לעצמי  מזכירה  אני  לאסנת, 
שהוא  מתברר  אבל  נס,  לי  שקרה  חשבתי  היום  בכוונה. 
היה קטן מדי. מי מבטיח לי נס גדול יותר בשבוע הבא? 
איפה בתוך החיים האלה יש מקום לעוד פתק ממו אחד, 

קטן ככל שיהיה? 
"בשבוע הבא נקום יותר מוקדם", מנסה אסנת להתגייס 

למען הפתק.
אולי. לא הייתי בונה על זה. לפעמים נראה לי שגם עשר 
שנים רצופות של "נפשי" ברבע לשש בבוקר לא תגרומנה 
יותר בקלות. אני קמה, כל בוקר, אין לי ברירה  לי לקום 
אחרת, אבל רק אני והפוך יודעים איזו קריעה זו בכל יום 

מחדש.
השער של המעון כבר מולנו, ואני מסתפקת בחיוך קלוש. 
שמונה דקות מאוחר יותר אנחנו בבית, והפתק הקטן של 

שבוע הבא נעלם מתחת להר של כאן ועכשיו.
אני נזכרת בו לפחות שלוש פעמים במשך השבוע. באחת 
פרשת  לפי  טיוטה  לכתוב  באפשרות  מהרהרת  אני  מהן 
השבוע שכתובה על לוח השנה, אבל מחליטה שלהעתיק 
וריכוז  זמן  פחות  דורש  לא  נדרשים  עדכונים  עם  טיוטה 

מלכתוב ישירות את הפתק הסופי.
להיות  אסנת  את  מזמינה  כשאני  שבת,  במוצאי  ורק 
ראשונה בסבב האמבטיות, עולה בי פתאום הרעיון הזה. 
"תקשיבו!" אני קוראת בהתלהבות, ואפילו מוטי משתתק 

ומביט בי בסקרנות. "מי אוהב לקחת פתקים לגן?" 

"אני", צועקים אסנת ובנצי. 
"גמני פתק", מודיע דוד מיד.

חושבת  ואני  חתימה,  צריכה  שהיא  מזכירה  אלישבע 
לעצמי שגם ליד החתימה אני יכולה להוסיף כמה מילים.

ממשיכה.  אני  פתקים!"  לכם  לכתוב  אוהבת  "ואני 
"פתקים ארוכים, שמספרים אלו ילדים טובים אתם, ואיך 
מהיצירות  נהנים  ואני  אבא  וכמה  נהדר,  מספרים  אתם 
זמן  לנו מספיק  אין  בבוקר  ראשון  ביום  אבל  המיוחדות. 

בשביל לכתוב פתקים כאלה, כמו שאני אוהבת---"
כן. אני אוהבת לכתוב פתקים כאלה.  נושמת לרגע.  אני 

כלומר, אני אוהב.
"לכן חשבתי לי על רעיון: במוצאי שבת, אחרי אמבטיות, 
פיג'מות וצחצוח שיניים, אנחנו כותבים פתקים! כל אחד 
מכניס את הפתק לתיק, והוא מחכה לו שם ליום ראשון 

בבוקר!"
האמבטיות של מוצאי שבת מעולם לא היו מהירות כמו 
ליד השולחן  יושבת  אני  דקות  תוך עשרים  הזה.  בשבוע 
במטבח, ארבעה ילדים מאושרים מסביבי, ואנחנו כותבים 
ביחד פתקים, תכלכלים הפעם: פתק לאסנת הנהדרת, 
וחתימה מאמא  פתק לבנצי החכם, פתק לדוד החמוד, 

של אלישבע החרוצה.
חותמת  השני,  לצד  קצת  גולשת  ממו,  דף  ממלאה  אני 
פתק  כל  בחגיגיות  ומקריאה  טוב,  ושבוע  רבה  בתודה 

בתורו.
אחר כך אני משכיבה, ומכסה, ומכסה שוב עד הצוואר, 
בלילה  ומברכת  שמע  קריאת  ואומרת  האור,  את  מכבה 

טוב. 
הרצפה  את  ולשטוף  הכלים  את  להדיח  עוד  צריכה  אני 
להקפיא  כדי  גדול  ירקות  מרק  ולהכין  מכונה  ולהעמיד 
בוחרת  אני  האלה  הדברים  מכל  אבל  השבוע,  להמשך 
הפתק  את  שוב  ולקרוא  אסנת  של  התיק  את  לפתוח 
לו  למצוא  הצלחתי  זאת  שבכל  הפתק  לה,  שכתבתי 

מקום.

פתק של יום ראשון 



סלפי
בתיה יונה
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כיכר היונים - סיפור אישי
נשלח ביום שלישי, ט' בשבט, במסגרת 'אישי לשלישי' 

| כתבה: נעמי

כך  כל  שעבר,  שבוע  של  בסיפור  שתיארתם  הזה  הבוץ 
מוכר לי, עד כאב...

הייתי בדיוק באותו מקום לפני שנה וחצי.
עברה עלי תקופה קשה של בדידות...

עבדתי בצוות בו הייתי האישה היחידה. בתור שמורה, ברוך 
כך  לצוות,  מעמיתי  אחד  אף  עם  ושיח  שיג  לי  היה  לא  ה', 
שעבר עלי נתח נכבד מהיממה בלי להחליף עם מישהו מילה.

זה לא היה קל בכלל.
מישהי,  עם  אינטליגנטית  שיחה  כך  כל  לי  חסרה  היתה 

פטפוט נעים, משהו ברמה קצת יותר גבוהה.
חצי שעה בארוחת ערב עם בעלי, לא היה בה די לספק את 

הסחורה.
אחרי  הרבה  לא  לישון  והולכים  עדיין  קטנים  שלי  הילדים 

השמש,
כך ששעות הלילה השתרעו לפני, זמינות ומזמינות למלא 

מצבורים של קשרי ידידות וחברות.
את החברה הזאת מצאתי בקלות ברחבי הרשת הוירטואלית.
כמו התיאורים  בדיוק  גבי שעות,  על  הייתי מבזבזת שעות 

של ההיא משבוע שעבר.
הרבה  חם,  פידבק  קיבלתי  ופעילה.  מגיבה  נסערת,  הייתי 

תגובות ו"צלצולים" ומה שאת )לא( רוצה.
- חברתי של ממש, שלא נשמתי ממנו  זה סיפק לי חמצן 

כמעט לאורך כל היום.

'כפיים' לזאת מהסיפור הקודם שלא גלשה - תרתי משמע 
- אחרי הצהרים,

אני ניצלתי את ההפוגות "בין לבין" כדי לפתוח שוב...
)שוב  מוכנה  היתה  שלא  ערב  ארוחת  חשבון  על  לפעמים 

שניצל סויה(,
)שילמדו  הקשבה  או  משחק  סיפור,  חשבון  על  לפעמים 

לגלות קצת עצמאות!(
כי  לגיטימיות,  לבקשות  סבלנות  בחוסר  הגבתי  ולפעמים 

הייתי עסוקה בשטויות...
באותה תקופה הגעתי ב"ה לבית חולים לקומה הכי שמחה!

בדרך כלל משתחררים ממנה אחרי יומיים-שלושה ב"ידיים 
מלאות"

והכל בסדר, כך ששוכחים כמה מדובר בנס ממשי וגדול.
אני לא שכחתי בכלל, כי חוץ מהתינוק המקסים שנולד לי, 

נולדת גם אני מחדש...
הייתי בסכנת חיים אמיתית, על סף ה... יותר 'שם' מ'פה'...

האיומה  הרגשה  את  זוכרת  אני  אך  לפרטים,  אכנס  לא 
תמצית  את  מאבדת  שאני  קלטתי,  בהם  רגעים  באותם 

החיים שלי!
בדמיוני השתולל תסריט מצמרר על יתומים רכים, ביניהם 

תינוק בן יומו שלא טעם טעם של אמא,
ואבא שצריך לגדל אותם לבדו...

זעקתי לריבונו של עולם: ה'! אני רוצה להיות אמא לילדים 
שלי!!

לגדל אותם, לתת להם את כל כולי, להיות אמא למשפחה 
שלי.

ה', בבקשה-בבקשה, אל תיקח אותי, יש לי מה לעשות פה!

כיכר היונים - סיפור אישי

https://shmura-bamabul.ravpage.co.il/%D7%9E-%D7%A8%D7%A2-%D7%AA%D7%A7


מועדפים 

---
 - הניתוחים  חדר   - הרופאים   - הבלאגן  כל  כדי  תוך  ואז, 

המרדים
ובלב כל הרעש, ההמולה, והלחץ והבהלה--

ירדה עלי בהירות כזו, חשתי פתאום כאילו מישהו לוחש לי 
באוזן:

את  כולך?  כל  את  שלך  למשפחה  נותנת  את  "באמת? 
בטוחה בזה?..."

ראיתי גיהנום פתוחה לפני, ממש כך.
האם אני אכן מקיימת את התפקיד שלי?? שבגינו קיבלתי 

כל כך הרבה מתנות מה'?
בית  תפקוד  הילדים,  גידול   - "עבודה"  מספקת  אני  האם 
ושאר תפקידים של אישה בישראל - בתמורה ל"משכורת" 

שאני מקבלת? - משפחה, ילדים, דירה, אוכל, כל צרכי?
את  בכל  מכל  לחסום  מיד  עצמי  על  קיבלתי  רגע  באותו 

אפשרות הגישה לכל המקומות האלה!
כן! אני רוצה לתת את כל-כולי למי שעכשיו 'ברגע האמת' 

אני רואה בבהירות רבה כל כך -
שטיפולי בהם - 'זהו תפקידי בעולמי'...

הנס הגדול קרה!
בפנים, וגם בחוץ...

נולדתי מחדש.
בחסדי ה' לאחר יממה חזרתי לעצמי, הכל עבר בהצלחה 

ונכנסתי לתקופת התאוששות לא פשוטה.
עוד  כוח,  בלי  עוד  שעשיתי,  הראשונים  הדברים  אחד  אך 

לפני החלמה,
לפני שתפוג הבהירות הזאת שזכיתי לה ברגעים על ערש 

דווי,
היה להתקשר לחברת החסימה שלי ולחסום את הגישה.

עוד בבית החולים, בחולשה אדירה עם מכשירים וצפצופים, 
השגתי את הפלאפון שלי ומיד!

זה היה לי ברור כל כך- אני רוצה לחיות את החיים שניתנו 
ורעיה  אמא  ולהיות  לשוב  רוצה  אני  במלואם.  במתנה,  לי 
של  ביישום  לי  יפריע  דבר  ששום  רוצה  לא  ואני  למופת, 

התפקיד החשוב מכולם!
מאחלת מכל הלב למי שנמצאת במקום הנורא הזה שהייתי 

בו לפני שנה וחצי,
ואיתותים  תזכורות  בלי  מהר,  ממנו  לצאת  שתזכה 

מפחידים...
פעם  רק  חיים  כי  באמת,  החיים  את  לחיות  כולנו  ושנזכה 

אחת...
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חדש בשמועה:
 מבזקים שבועיים קבועים
 מרבנים ידועי שם ומרצים 

מהשורה הראשונה 
ימי שני | הרבנית רינה תרשיש תחי'

ימי רביעי | הרב ישראל גולדווסר שליט"א

ימי חמישי | הרב טודרוס מילר שליט"א ב'שבת-שיעור' 

המפורסם מגיטסהד

לתגובות ומשובים:

shmuaa@shmura.org 

לפרטים ולרישום: 02-6440292

שמועה- קו התוכן הטלפוני של שמורה במבול 
שמורה מקצועית- ימי עיון מקצועיים

תמונה מהשטח:
ימי עיון מקצועיים בתנאי נופש 

לעובדות הייטק

יוזמה פורצת דרך בתחום ימי העיון המקצועיים: כנס מקצועי 
הממשלתי.  מהמגזר  חרדיות  הייטק  לעובדות  יומיים  בן 
התכנים המקצועיים נמסרו על ידי חברת 'גון ברייס', החברה 
המובילה בהכשרות הייטק. עבודת השטח היסודית שקדמה 
מסלולים  לארבעה  לחלוקה  הובילה  העיון,  ימי  לתכנון 
לעובדות  מתקדמות,  לעובדות  למנהלות,  ייעודיים: 
מתחילות ולעובדות QA. מלבד השדרוג מקצועי והאפשרות 
מותאמת  במסגרת  השנתית  ההכשרה  תקציב  לניצול 
גם  המשתתפות  נהנו  'שמורה',  חרדית  לעובדת  לחלוטין 
מפעילות פנאי והווי, משיח ותכנים מרתקים שנגעו בסוגיות 
אישית  ומחוויה  עובדת,  חרדית  אישה  לכל  משמעותיות 

מפנקת.   

מפגש השקה חגיגי!
יום שלישי, י"ד באדר א'

גן אירועים עין חמד
פרטים בפרסום המצורף

הנבחרת- מועדון הבחורות של השמורה

דרושה לנו!
חטיבת שיתופי הפעולה המקצועיים מחפשת מרצות 'משלנו', עם 

מומחיות בתחום מיומנויות רכות 
בכל קנה מידה, מרתקת  איכותית  אם את מכירה מרצה מצוינת, 

ובעלת ניסיון - נשמח לקבל המלצות.
גם השותפים שלנו לעבודה הבינו שיש לנו קודים משלנו...

ביותר  המתאימות  והמומלצות  בקפידה,  תיבדקנה  ההצעות 
תועברנה לקבלת הכרה מהגורמים המקצועיים.



'הנבחרת' - מועדון הבחורות של השמורה
ומינהל קהילתי בית וגן

מזמינים אותך למפגש בוטיק שכולו בשבילך
יחד נחשוב על 'מצויינות שם' 
ועל להיות מצוינת - היום גם...

שטחים אפורים - 
איפה אני בתמונה?

הרב ישראל גולדווסר שליט"א

משקיענית זו את! 
האם תדעי מה התוצאות?

סדנה מפתיעה - שווה להשקיע:(

מכל הכיוונים
אפרת ברזל, אסתי בראך ולאה ראם, 

מנסות לפצח 'קוד הצטיינות'

17:30-22:30גן אירועים עין חמדיום שלישי, י"ד באדר א'

ההרשמה תיפתח בעז"ה בקרוב...
עקבי אחרינו ב'שמורה'!

טובה.
טובה מאד.

!

בס"ד
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