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אודות
שווה לי!

אחד הפסוקים הכי מזעזעים במגילת אסתר הוא פסוק 
שאיננו רגילים להקדיש לו תשומת לב מיוחדת.

בתפיסה הראשונית שלנו, הוא חלק מתיאור הדמות של 
המן, המצטיירת אצלנו בדיוק כמו בקומיקסים על סיפור 
הכובע;  על  ונוצה  מחודד  זקן  עם  איש שמנמן  המגילה: 
הבעה מטופשת או מתוחכמת )תלוי בקומיקאי( שפוכה 
עם  נגד  מזימות  בתכנון  העת  כל  עסוק  הוא  פניו,  על 
הטוב  הסוף  עד  כבומרנג,  בו  מכים  והתכנונים   – ישראל 
גבוה חמישים אמה, לא לפני  שבו הוא מתנדנד על עץ 

המקלחת האחרונה והמפורסמת שלו.

כזה שלא משנה מה  אחד  הוא  המן  אלה,  מכל  חוץ  אז 
וכמה יש לו, אם יהודי אחד אינו משתחווה לפניו – כל זה 

איננו שווה לו. כמה טיפשי ומגוחך. 'המני' כל כך.

שורש  את  לזהות  מנסים  אם  קצת,  מתבוננים  אם  אבל 
התחושה הזאת ולבדוק האם – אולי – היכן – היא פוגשת 
משוואות  של  שלם  לעולם  נכנסים  בה,  ואנחנו  אותנו, 

ונעלמים.

מה שווה לי יותר ומה פחות? איזה מינוס עלול להפוך את 
תוצאת משוואת החיים שלי לאפס? מה יגרום לי להרגיש 
שווה, ושכל מה שיש לי – שווה לי וטוב לי? במה השווי שלי 

תלוי? ומהי בכלל אישה 'שווה'?

יכול  בכלל  ומי  כל המשוואות,  לא התיימרנו לפתור את 
נגענו  כן  אבל  ממך,  חוץ  שלך  המשוואה  את  לפתור 

שיתחברו  שורות  כמה  לך  תמצאי  ובוודאי  ומשם,  מפה 
למציאות החיים שלך ולשאיפה הקיומית להיות אחת כזו, 

ששווה לה. 

אז מה יש לנו החודש?
קודם כל - קצת התבוננות במהות השמחה המיוחדת של 
חודש אדר, שמחה גדולה כזו - שמתחילה כבר מהיום...

מדור 'מחר חודש' מסביר בטוב טעם למה ועל מה.

לשווי,  שוויון  בין  הקשר  על  עומדת  לאה   - שווה  ובסימן 
חני מזכירה שאין מה להשוות, אביגיל בודקת מה קורה 
לתחושת השווי שלנו פתאום, ופנינה מסבירה איך לגרום 

למעסיק שלך להבין שאת עובדת שווה מאוד...

נעמה מראיינת שתי מנהלות שמציגות את צדי המשוואה 
עובדות  העסקת  של  המשוואה  ממנה,  חלק  שכולנו 
בשאלה  נפגשים  אנחנו  החודשי  ובסיפור  חרדיות, 

שמטרידה כל אמא – זה היה שווה?

זיכרון בעקבות  טור  ועד' מארח  'בית  בגיליון: מדור  ועוד 
דמותה המופלאה של הרבנית רחל גנס ע"ה, אשת מורנו 
הגאון רבי ישראל גנס שליט"א, מכוון דרכה של 'השמורה', 
ומשתתף באבל הגדול עם לכתה מעימנו בחודש האחרון.

בברכת חודש טוב ובשורות טובות,
המערכת 



שווה = שווה

קוראים אותנו בכל העולם, ולמרות שאני לא מכירה את 
מעזה  אני  שכן…  בקוראות  מסתכנת  ואני  השפות,  כל 

להצהיר שאין עוד שפה בעולם שבה 'שווה' = 'שווה'.

דוגמה? בשמחה. בואו נלך על אנגלית:  Equal לא שווה 
ל-Worth it. ומדוע זה ככה? פשוט, כי בעולם החיצוני 
באמת אין קשר בין שווי במשמעות השוואה - התאמה, 

לשווי במשמעותן ערך.

אבל לשון הקודש מלמדת אותנו עיקרון יסודי: 

מה  כל  לו  יש  כלומר:  שווה.  שהוא  למה  מתאים  אדם 
שהוא צריך כדי להגיע לתוצר הנכסף - אדם בעל ערך, 

וערך גבוה. 

שקול  הוא  שלי  שהערך  אומר  זה  עלי?  אומר  זה  ומה 
ומדויק מאוד למה שאני מתבקשת ומסוגלת להיות.

וזה אחד הדברים היפים בעיני, בחיים שלנו כיהודיות. 

'משימה  יש  כללית.  קיימת השגחה  העולם  אומות  אצל 
קבוצתית' וכל פרט בקבוצה… שיתמודד… 

אבל לנו יש פרוטקציה אצל בורא עולם. אנחנו, עמו חביבו 
של האלוקים, מונהגים ב'השגחה פרטית'. 

ו'יוניקי' שהוא רק שלך.  ייחודי  לך בשמים מסלול  תוכנן 
שאיתו  מושלם  כלים  ארגז  קיבלת  מושלמת  ובהתאמה 

את יכולה לבצע את המשימה שלך. יכולה, ללא ספק.

את קולטת? 

זה מדהים ומרגש, לא?

כי אין מצב של תסכול: "אני צריכה וחסר לי".

או של ייאוש: "אני צריכה ולעולם לא אצליח". 

או של דכדוך: "אני צריכה אבל לא טוב לי עם זה".

כל מה שיש לי וכל מה שאשאף להשיג כדי להשלים את 
הערך של עצמי, שקול בדיוק מופלא למה שאני מסוגלת, 

ויכולה, ויעשה טוב לנשמה שלי…

שווה.  באמת  שזה  מרגישים  לעומק,  בזה  כשמתבוננים 
זה מאפשר לנו חיים הרבה יותר שלווים, ורגועים ונכונים 
בחיים,  לעמול  שצריך  נכון  כי  עצמנו.  לנו  ומתאימים 
להגיע  כדי  אפשרי  הכל  אבל   - ולהתייגע  ולהתמודד 
למטרה שלי! ולא משנה לי עם חברתי לעבודה כשרונית 
והילדים  מאה,  פי  מאורגנת  והשכנה  ממני,  עשר  פי 
נמחקה  השוואה  המילה  כי  אלף,  פי  נוצצים  גיסתי  של 
השארתי  העולם.  לכככל  ביחס  כשהיא  מהמילון  לי 
בעצמי. אני  ומיוחד:  יחיד  אחד  גורם  מול  רק   אותה 

מיציתי  האם  לעצמי:  עצמי  את  להשוות  משתדלת  אני 
את הכישורים שלי, האם השתמשתי ביכולות שלי, האם 
האם  מהכול:  חשוב  והכי  שלי,  המשפחה  את  הערכתי 
ניסיתי 'להשוות' את עצמי, עם הגרעין הפנימי שחבוי לי 
בלב, ועם קצת איבוק של כל השקר והבלבול הוא ברור 
מספיק בשביל להתוות לי את הדרך שבה ה' מבקש ממני 

ללכת.

הדרך שתגרום לי לחוש את ה: "ולישרי לב - שמחה!"

מאחלת לכולנו חיים 'שווים'!

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם-קהילת השמורה

"כשם שצריך האדם להאמין בה' יתברך כך צריך אחר כך שווה ציטוט:
 

להאמין בעצמו."
ר' צדוק הכהן )צדקת הצדיק קנ"ד(



דפדפת
חני זיסמן

ֵאין ָמה ְלַהְשׁוֹות

ֲעבֹוָדה ָׁשָוה
)ְמַנֶהֶלת ְבִּכיָרה(

ְוִדיָרה ָׁשָוה
)ִעם ָחֵצר(

ַמְשֹּׂכֶרת ָׁשָוה
)ָחֵמׁש ְסָפרֹות(

ּובֹויֶלר
ֶׁשּלֹא ְמַקֵּצר!

ַּבַעל ִעם ְשֶטעֶלע
ִבְּשֵׁני ְמקֹומֹות

ִשּׁדּוִכים ֻמְשָׁלִמים
ִעם ִדּירֹות!

אֹוָפה, ְמַצֶיֶּרת,
ָרָזה ְלַהְפִליא
ְוֵיׁש ָלּה ִמְליֹון

ֲחֵברֹות

ֲאִני לֹא ְמַקְנָּאה
ֶׁשִיְּהֶיה ֹּפה ָּברּור

ַהֹּכל ִמָּׁשַמִים

ֲהֵרי
ַרק רֹוָצה ְלָהִבין
ָלָּמה ִהיא ְלָפַני

ַוֲאִני ְבַּהֹּכל

ַאֲחֵרי

לֹא ַמְשָוה ְיָלִדים
לֹא ַמְשָוה ַמְשּׂכֹורֹות

ְוֵאין ָּכאן ַּגם ָמה
ְלַהְשׁוֹות

רֹוָצה ַרק ָלַדַעת
ִאם ֵיׁש ִלי ִסּכּוי

ְוֵיׁש ִלי ְלָמה ְלַקּוֹות

ֲאִני לֹא ְמַקְנָּאה
ֶׁשִיְּהֶיה ֹּפה ָּברּור

ַהֹּכל ִמָּׁשַמִים

ֲהֵרי
ַרק ַתִגּידּו ִלי ַמה ָצִריך ַלֲעׂשֹות 

ִלְהיֹות ְּכמֹו ֶׁשִהיא
ַעד ִתְּשֵׁרי.



בית
ועד

שחסר  מה  כל  הייתה  ע"ה  הרבנית 
וכמעט אבד במבול הגדול שבחוץ. הבית 
שליט"א  גנס  הרב  עם  להקים  שזכתה 
הוא תיבה שמורה, חמה ומוגנת, מוארת 
החביבה  הצנועה,  דמותה  של  באורה 
והנאצלת של הרבנית, אשר כל מהותה 
שזכה  מי  בעלה".  רצון  "עושה  הייתה 
אותי  זיכתה  ו'השמורה'  פנימה,  להיכנס 
בחוש  ראה  כאלה,  פעמים  וכמה  בכמה 
כוונת המילים: "מעולם לא קראתי  מהי 
ביתי"  לאשתי  אלא  אשתי...  לאשתי 

)שבת קיח ע"ב(.

לספר  רוצה  אני  האלה,  הפעמים  מכל 
דווקא על הפעם הראשונה. הערב ההוא 
לפרוש  שליט"א  מהרב  ביקשנו  שבו 
ומוגן  רוחני שמור  את חסותו על מרחב 
שהולך ומוקם בתוך המבול הנורא הזה, 
הבית  אל  חדר  לא  ממנו  רסיס  שאפילו 

שאירח אותנו בהערכה ובחום.

שאל  היטב,  הקשיב  שליט"א  הרב 
ביקש  ואז  מסוימים,  בפרטים  והתעניין 
מהרבנית ע"ה להיכנס ללב העניין. והיא 
והרבנית  בחדר,  שתינו  ישבנו  נכנסה. 
שמעה  היא  פרט.  לכל  בקשב  האזינה 
על התכנים  על המדורים,  על הקהילה, 
ועל צורת הפעילות. הקראתי לה תכנים 
מתוך הדיוורים שנשלחו בתקופה ההיא, 
 - משלכן  מופלאות  ותובנות  ותגובות 

הכול כמובן מתוך דפים מודפסים....

הרבנית הביעה עידוד והתרגשות, אולם 
היא  'חותמת'...  לנו  להעניק  מיהרה  לא 
הקלסר,  את  אצלה  שאשאיר  ביקשה 

והבטיחה לחזור עם תשובות.

התקשרה  היא  ימים  שלושה  אחרי 
וסיפרה שקראה הכול, וגם ביררה עלינו, 

ונותרו לה שתי שאלות:

לקרוא  לעובדות  מותר  האם   - אחת 
יום העבודה? האם אין  מיילים במהלך 

חשש של גזל זמן?

זכאית להפסקה  עניתי לה שכל עובדת 
לצורכי  שנועדה  ביום,  שעה  חצי  בת 

ובדרך כלל קריאת  והתאווררות,  הרפיה 
דורשת  אינה  'השמורה'  של  התכנים 
הזאת.  ההפסקה  מן  מחצית  אפילו 
הוספתי גם שכאשר אנו שולחים יחידת 
תוכן ארוכה יותר, אנו מספקות אותה גם 
כקובץ שאפשר להדפיס ולקחת הביתה.

עברה  הזאת,  הנקודה  שהובהרה  לאחר 
הרבנית ע"ה לשאלה השנייה:

באופן  להגיב  יכולה  'שמורה'  כל  האם 
את  מקבלת  כולה  שהקבוצה  כזה 

התגובה מידית?

היום  שיש  ששמעה  סיפרה  הרבנית 
דבר כזה, שאנשים רבים מחוברים דרך 
לכולם  לכתוב  יכול  אחד  וכל  הרשת, 
ופיקוח...  סינון  כל  ללא  ליבו,  מהרהורי 

)פורומים בלע"ז(.

הרבים  המשאבים  את  לה  כשתיארתי 
מסונן  תגובות  במערך  המושקעים 
ומפוקח, נחה דעתה, ואז הוזמנו להגיע 

בשנית ולקבל 'הסכמה'.

התבוננות  דעת,  שיקול  מתוך  כך, 
עצומה  אחריות  ובפרטים,  במכלול 
האילוצים  את  להבין  מדהימה  ויכולת 
בלי להתפשר על שום דבר מהותי בדרך, 
זכתה 'השמורה' לליווי ולתמיכה עקביים 

של הרב שליט"א.

דמות  על  דמעה  שלנו.  הדמעה  זאת 
על  דמעה  לה.  שהסתלקה  מופת 
דמעה  לנו.  יחסרו  שכה  ותמיכה  ליווי 
שגם  הגדול  הבית  בצער  שותפות  של 

'השמורה' זכתה לפינה משלה בתוכו.

מתוכם  אלו  במיוחד  הכנסים,  אחרי 
הרב  של  בהשתתפותו  זכינו  שבהם 
הרבנית  אל  מגיעה  הייתי  שליט"א, 
את  שהכילו  מודפסים  דפים  קובץ  עם 
מחדש  פעם  בכל  המרגשות.  התגובות 
הרגשתי את השמחה הגדולה, הפשוטה 
העובדה  מעצם  לה  שנגרמה  והכנה 
להתחזק,  מבקשות  בישראל  שנשים 
מתעוררות, מרגישות מחוברות ושואפות 

ליותר.

היום,  נמצאת  היא  שבו  במקום  ולבטח, 
גדלה שמחתה עוד יותר.

לאה ראם
קהילת שמורה במבול 

עיקרו של בית

העמוד הזה הוא לא מקום 
לסיפורים, לא לתחושות 

ואפילו לא לתובנות.

העמוד הזה, כך כתוב 
ב'תפריט הבית' הוא מקום 

לשאלות ולתשובות. שאלות 
הלכתיות שהונחו על שולחנו 

של הגאון רבי ישראל גנס 
שליט"א, רב ה'שמורה', 

ותשובות שנערכו על ידי 
מו"ץ מטעמו.

אבל בפעם הזו חסר העיקר 
מן העמוד, כי איך ניקח עימנו 
דברים אל 'בית ועד', ואיבדנו 

את עיקרו של בית? אמנם 
עד שתקראנה את השורות 

האלה יעברו שבועות אחדים 
מפטירתה של הרבנית רחל 

גנס ע"ה, אולם הוא הוכן 
בדיוק בימים האלה, שבהם 
ישבו בבית מורנו הרב גנס 

שליט"א על כסאות נמוכים 
וביכו את גודל האבידה, ולנו 

לא נותר אלא למחות עוד 
דמעה אחת משלנו, 

דמעתה של 'השמורה'.



אדר ב' //
החודש אשר נהפך

צריך להזכיר לך שמהיום מרבין בשמחה? או שמשהו באווירת 

ראש חודש אדר הצליח לבקוע את המסך היומיומי שמולך 

ולהכניס בך איזו עליצות מיוחדת?

שלושה  ישנם  היהודי  השנה  בלוח  רגע:  זה  על  נחשוב  בואי 

מועדים שבהם אנו מצווים במפורש: “ושמחת בחגך” - מצוות 

שמחה מדאורייתא! אך השמחה אינה חלה אלא רק בימי החג 

עצמו. רק באדר – לא מחכים לי”ד או לט”ו לחודש כדי להתחיל 

לשמוח...

וזה כתוב במפורש במגילה: “החודש אשר נהפך להם מיגון 

לשמחה ומאבל ליום טוב” )אסתר ט, כב(.

כדי להבין במה זכה חודש אדר כולו לשמחה מיוחדת, צריך 

להתבונן במאפיין הייחודי של שמחת פורים.

נס פורים היה נס נסתר. נסתר ממש. לא נקרע בו הים ולא חצו 

בו את המדבר מוגנים בענני כבוד, לא ניתנה בו תורה בקולות 

וברקים, ולא אירע בו שום אות ומופת שגרם לעולם כולו לעצור 

את נשימתו.

הנס כולו התגלגל דרך בני אדם, שבטבעם - נוטים פעם לכאן 

ופעם לכאן. בתחילת המגילה התגייס אחשורוש לגזירה נגד 

ישראל, ובסופה, בעקבות תככים פוליטיים ואינטרסים אישיים 

- שינה את דעתו והעניק להם הגנה מלכותית.

רק מתוך התבוננות בסיפור המגילה, שמתפרס על פני שנים 

ארוכות, ניתן להכיר בנס ולזהות מהלך מובנה שמוביל לישועה 

ניסית.

 

“אסתר מן התורה מנין? ‘ואנוכי הסתר אסתיר’”. )חולין קלט 

ע”ב(.

דברים  מחומש  פסוק  הוא  לאסתר  הרומז  בתורה  הפסוק 

)לא, יח(: “ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא”.

אולם על פסוק זה אומרת הגמרא בירושלמי:

“אין לך שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר לו הקדוש 

ההוא’”  ביום  פני  אסתיר  הסתר  ‘ואנכי  למשה:  הוא  ברוך 

)סנהדרין י, ב(.

כלומר: הרמז לאסתר אינו מצביע על התשועה הניסית, אלא 

דווקא על המצב של ההסתר הנורא שקדם לה.

העולם הזה הוא עולם של הסתר, כידוע. אי אפשר לראות בו 
את הבורא בלי לחפש אותו. 

ישראל ממצרים הוא בא באותות  כאשר הוציא הקב”ה את 
ובמופתים שהסירו את הלוט שהעולם שרוי בו, וגרמו להכרה 

היסודית במי שאמר והיה העולם.
בתשועת פורים לא הוסר הלוט. להיפך, מדובר היה בתקופה 
האפלים,  הצדדים  את  דווקא  שהדגישה  כזו  ביותר,  קשה 
קנאה,  של  שכוחות  הזה,  העולם  של  והנסתרים  הכואבים 

תאווה וכבוד שולטים בו, למראית עין.
אבל דווקא מתוך הכאוס הזה, באה תשועה לישראל.

כדי  הקב”ה  לנו  קרע  והארץ  השמים  את  לא   - אסתר  בנס 
משתאות  את  דווקא  אלא  בלתו,  ואין  אחד  שהוא  שנראה 
אחשוורוש ועשרת אלפים כיכר כסף של המן. כי גם אלה, אינם 
אלא כלי שרת בידו של הקב”ה, וברצותו - יהפוך אותם לטובה.

זוהי אפוא מעלתו המיוחדת של נס פורים - היותו נס נסתר!
 

בישועת פורים מצאנו ביטוי חדש ומיוחד: “ונהפוך הוא”. 
הכין לו המן תכנית מפוארת וגרנדיוזית של לבוש וסוס מלכות, 
היהודי,  למרדכי  וגדולה  ליקר  הופכת  בעצמה  הזו  והתוכנית 
שהרי ככה יעשה לאיש אשר המלך - מלכו של עולם - חפץ 

ביקרו.
הכין עץ, ונתלה עליו.

חשב לאבד ואבד הוא . 
משום   – הוא’  ‘ונהפוך  כשמחת  גדולה  שמחה  בעולם  אין 
 שהיא מלמדת אותנו שגם בעולם ההסתר שבו, איננו  זכאים  
להתהפך  הרע  כוחות  כל  עומדים  טבעיים,  על  ניסים  לראות  
בעצמם לטובה! גם מה שנראה בעינינו כאסון - יתברר למפרע 

כנס הצלה.
ימי הפורים נקראו על שם הפור. כאשר עלה חודש אדר בגורלו 
של המן, שמח הרשע. נראה היה שהמזל משחק לו. חודש זה, 
ידע המן – אשר למרות הדמות המשתקפת מציורי הגן לא היה 
איש כה נבער – אינו זמן טוב לישראל. שום חג או מועד לא חל 

באדר, ואדרבה, משה רבנו, מושיען של ישראל, נפטר בו.
התקופה  כל  לשמחה.  מיגון  נהפך  כולו!  הזה,  החודש  אך 
שבעיני הבשר של המן הייתה תקופה ‘רעה’ לישראל, הפכה 

לזמן של שמחה המסוגל לישועה.
 

זהו עניינה של שמחת פורים, ושל שמחת אדר כולה, והשנה, 
יש לנו הזדמנות שנייה ללמוד את השמחה הזו, ולהרגיש אותה 
עד העצם: שמחה השמורה למי שסודו של עולם ההסתר גלוי 

בפניו.

מחר חודש
רחלי קובר

אדר ב' 



חדשדף 
אביגיל פראגר

אני,  אותו?  מכירות   - גיל השלושים'  'משבר 
קצת  כזה.  דבר  שיש  למדתי  לאחרונה  רק 
מאחיו  מפורסם  פחות  וקצת  ידוע  פחות 
הפופולרי של גיל 40 , אבל אכן משבר. נקודת 

מבחן. או לפחות צומת.
"בעשר  ככה:  לי  אמרה  שלי  אחת  חברה 
עסוקה  כך  כל  הייתי  הראשונות  השנים 
הייתי בכזה לחץ  בלבנות את כל המסגרות; 
השלבים  כל  על  'וי'  לסמן  וסביבתי  פנימי 
החשובים, להיות מאורגנת. יש בעל? יש בית? 
ילדים? עבודה? יופי, ברוך ד', יש! רק עכשיו 
יש לי סוף סוף רגע להסתכל סביבי ולחשוב: 
מה בעצם אני עושה עם כל אלה? אני יודעת 

לעשות את זה בכלל?"
במקום  המשבר  את  חוותה  אחרת  חברה 
הוא  בעבודה  שנים  עשר  של  "ניסיון  שונה: 
כל  את  מזמן  עברתי  מבוטל.  לא  נכס  כבר 
חבלי ההתחלה, אחר כך התקדמתי ולמדתי 
אני  ארוכה  תקופה  כבר  וזהו.  עוד,  כך  ואחר 
ולאחרונה  במקום,  דורכת  שאני  מרגישה 
כדי  משהו  לעשות  מוכרחה  שאני  לי  ברור 
הסבה  לעשות  אולי  או  בהיררכיה  להתקדם 
בתוך המקצוע. אני מפחדת שאם לא אעשה 
את אותו משהו, הזמן ירוץ קדימה ואני אמצא 
אותו  את  ממלאת  שישים,  חוגגת  עצמי  את 
תפקיד זוטר ומכתפת לעבודה את אותו תיק 

אפור".
הצדק:  חוסר  על  בצדק  קבלה  השלישית 
הולך  העבודה  בשוק  שלי  הסגולי  "המשקל 
נפלטות  ורעננות  חדשות  עובדות  ונשחק. 
ללא הרף לשוק העבודה, מצוידות בידע טרי 
על התוכנות העדכניות ביותר, ומסתכלות עלי 
מתי  עד  הקרח.  לתקופת  מאובן  שריד  כעל 
אוכל להתחרות בהן? איזו תחושה עלובה זו, 
כאילו עלי להצדיק את קיומי המזדקן והולך, 
בזמן שברור לי שהמוצר היוצא תחת ידי שווה 

אלף מוצרי בוסר שלהן".
דווקא  לאו  כולן.  עם  כך.  כל  איתן  הזדהיתי 
עם הדילמות, יותר עם המבט הזה, שמתחיל 
לראות אותי גם מבחוץ, ופתאום משמיע קול.

כל  להיות  כולנו!  חיינו  מטורף  מרדף  באיזה 
שצריך  מה  כל  לעשות  להיות.  שצריך  מה 
לעשות. והנה, השנים חולפות והמשקל הולך 
עד  ואם  שנים,  של  ממשית  למסה  ומצטבר 
לקראת,  העת  כל  התכוננו  רק  עשרים  גיל 

בגיל שלושים אנחנו כבר ממש בתוך.

אלה  האסימון.  לנו  יורד  עכשיו,  קורה  זה 

הם החיים שלנו, הדבר הזה שתמיד חלמנו 

כשנהיה  נעשה  ומה  נחיה  האיך  ותכננו, 

עד  לתכנן  גמרנו  לא  עדיין  בעצם  גדולות. 

בלהט  שהתווכחנו  האלו  הילדים  כי  הסוף, 

ותופסים  הולכים  אותם,  נחנך  איך  סמינרי 

גובה ממשי מול עינינו בלי לחכות להכרעה 

בוויכוח, והבית הזה שחלמנו לבנות לפי כל 

מיום  בפועל  נבנה  הוא  הנה   – האידיאלים 

לשבת.  ומשבת  להשכבה  מהשכבה  ליום, 

להתקבל  רצינו  שרק  הזאת,  העבודה  וגם 

הכישורים,  כל  את  דרכה  ולממש  ולפרנס 

לעובדה  ממטרה  מזמן  הפכה  כבר  היא  גם 

לחלק  ממושך.  להווה  מעתיד  קיימת. 

מרקמת החיים לטוב ולמוטב.

משהו  עוד  צריכה  כבר   30 בת  גדולה  ילדה 

חוץ מכל המסגרות.

היא צריכה למצוא מדד חדש להעריך בו את 

עצמה, יען כי אזלו לה הציונים החיצוניים.

אפילו אם יעריכו ויעלו לה עוד שלוש מאות 

זה  במשכורת,  שקל  אלפים  שלושת  או 

איכשהו כבר לא אותו דבר.

יעזור לה בחודשי אולי )לא בטוח(, אבל כבר 

הרבה פחות מרגש עמוק בפנים.

מגיע שלב שבו האישור מבחוץ תקף פחות 

ופחות, וכבר עומד למבחן יותר ויותר.

אם  תוכה,  מתוך  יבוא  לא  האישור  אם  כי 

לא תהיה לה חוויה של התקדמות למטרות 

האמיתיות על פי סולם הערכים שלה, עולם 

ומלואו לא יוכל להשתיק את הספק והכאב 

שבפנים.

לא,  או  שלושים  בת  הרגשת,  את  גם  אם 

לאחרונה  נתקלת  שלך  הערך  שתחושת 

מתנה.  זו  תשמחי!   - תכופות  בהתנגשויות 

רק מי שמפרקים לה ערך חיצוני כוזב, יוצאת 

למסע התבוננות בערך המוחלט של עצמה.

מהעובדה  שנגזר  זה  מותנה,  הבלתי  הערך 

שגם היום קמתי לעולמו של הבורא, שמאמין 

המון,  שווה  שאני  אמונה  רבה;  אמונה  בי 

אמונה שיש לי עוד כל כך הרבה לפעול.

איך  על  לחלום  אמשיך  מחדש  יום  ובכל 

שגיל  לחשוב  לי  ומותר  גדולה,  יותר  להיות 

שלושים הוא רק התחלה...

שלושים פלוס



רווח,  מול  הפסד  של  בחישובים  הזמן  כל  עסוקות  הן 
ומאזנים ומשוואות הם הצד החזק שלהן, אבל לא זאת 
הסיבה שבגללה בחרנו לראיין את יפי שטיינוביץ ורותי 
ד. לגיליון הזה של 'שווה לי'. למה כן? בעיקר בגלל הזווית 
'אישה  להגדרה  עונות  שתיהן   - ייחודית שלהן  המאוד 
יראות שמים, נשות  חשובה' במובן הראוי של המילה: 
מנהלות  וגם…  למופת  בית  מגדלות  חכמים,  תלמידי 
ורותי  בירושלים  יפי  גדולים;  חשבון  רואי  במשרדי 
באזור המרכז. יפי ורותי מציגות את המשוואה שכולנו 
חלק ממנה, המשוואה של העסקת נשים חרדיות. ואם 
שאלתן את עצמכן למה רותי אינה מזדהה בשם מלא, 

אז הנה רמז קטן: למשוואה הזו יש שני צדדים...

שלכן,  המשרדים  על  רקע  קצת 
בהקשר של עובדות 'שמורות'?

מאות  כמה  מעסיק  שלנו  "המשרד  יפי: 
אברכים,  נשות  כ-100  מתוכם  עובדים, 
וזה נתון שמרגש לא רק אותי, כחרדית. גם עובדים אחרים 
גאים בו. כמה שותפים מהמשרד מחזיקים כולל אברכים 

משכנעים  ואף  עילית,  בביתר  גדול 
החזקת  עצמם  על  לקחת  לקוחות 
לכל  רגע,  אבל  חודשית..."  אברך 
ה'אברכיות' שחושבות שהן מועסקות 
כ'קמע' - הנה שורת הסיכום של יפי: 
אבל  יודעת,  אני  מרשים,  נשמע  "זה 
ההעסקה  התחתונה,  בשורה  בינינו, 

הזו היא עסקית לחלוטין".

שנברר  לפני  רגע 
מה עסקי בלהעסיק 
עובדות  דווקא 
זכות  חרדיות, 

הדיבור לרותי:
כל  אוטופי  הכול  לא  "אצלנו  רותי: 
ביותר  האווירה מקצועית  כך... אמנם 
לעבודה  בטוח  מרחב  ומאפשרת 

נוחים  העבודה  תנאי  וגם  חרדית,  לאישה  וראויה  כשרה 
מאד. אבל לצערי, לא כל משרה שמתפנה נמסרת אחר 
היא, שזהו מצב  כבוד לעובדת חרדית. הבשורה הטובה 
הנכון  המקום  היא  הזאת  הבמה  ואולי  לשנות,  שאפשר 

לקרוא לשינוי הזה".

בואו נישאר עוד קצת עם הנימה האופטימית...

כשאת  מתכוונת  את  למה  יפי, 
חרדיות  עובדות  ש'העסקת  אומרת 
עסקי  מה  לחלוטין'?  עסקית  היא 

בלהעסיק דווקא נשים חרדיות?
יפי: "אני מתכוונת לפלוסים משמעותיים שיש בהעסקת 

עובדת חרדית, והנה כמה מהם:

ראשית: מוסר העבודה. זה לא מפתיע, אולי אפילו נדוש, 
העובדות  של  העבודה  מוסר  בשטח:  מוכח  לגמרי  אבל 

החרדיות הוא תופעה שאין דומה לה!

ומנהלים  לטובה,  במיוחד  בולט  ד',  זהו מאפיין שברוך 
מציינים אותו בכל הזדמנות. 

כבר  ביטוי  לידי  בא  הזה  המאפיין 
הבקשה  עם  ההעסקה,  בתחילת 
הזו  הבקשה  האינטרנט.  לחסימת 
באתי  ברורה:  כוונות  הצהרת  היא 
לעבוד! יש אצלנו המון עובדות חרדיות 
רואים  והמנהלים  סינון,  שמבקשות 
זאת בעין יפה בהחלט! )לתשומת לב 

המהססות...( 

עוד משהו? לרוב, עובדת חרדית היא 
יוצאת  היא  כלל  בדרך  מפונקת.  לא 
לה  שאין  לעבודה,  בקלות  לא  כך  כל 
הזמן.  את  למרוח  הפריווילגיה  את 
היא באה כדי לעבוד ומשתדלת לנצל 
האפשר,  ככל  העבודה  שעות  את 
על  בעבודה  להישאר  להיאלץ  ושלא 
חשבון הבית והילדים. הרצינות הזאת 

זה לא מפתיע, אולי 
אפילו נדוש, אבל 

לגמרי מוכח בשטח: 
מוסר העבודה של 
העובדות החרדיות 
הוא תופעה שאין 

דומה לה!

דו"ח רווח והפסד
נעמה חיון בראיון אישי



מעוררת התפעלות, ואין ספק שהמנהלים יודעים להעריך 
אותה.

'העבודה  במשרד:  הרבה  אצלנו  ששומעים  משפט  יש 
מתארכת לפי הזמן'... 

אז עובדת חרדית, שזמנה בעבודה קצוב, מספיקה יותר... 
וזה לגמרי מגובה בנתונים.

אמונים.  כשומרת  גם  ידועה  החרדית  העובדת  בנוסף, 
היא מתמידה במקום העבודה, וזהו פלוס ענק למעסיק. 
אנחנו יודעים שאנחנו משקיעים בעובדת, אבל ההשקעה 

תחזור אלינו, ולא תעבור למישהו אחר".

את  להזכיר  שלא  אפשר  "אי  יפי,  מוסיפה  "וכמובן", 
פעמים  הרבה  כך  כל  אותנו.  שמלווה  דשמיא  הסייעתא 
קורה שאוטוטו מגיע הזמן לקום ולצאת הביתה, והדו''ח 
עדיין לא מוכן... ואז, פתאום, איכשהו דברים מסתדרים 
ואני  ברורה,  דשמיא  סייעתא  זו  לרוץ...  מתחיל  והעסק 

רואה אותה שוב ושוב".

השתכנענו, יפי! טפחתן לעצמכן על 
עמוקה,  נשימה  קחו  יופי.  השכם? 

ו... רותי, מה אצלכם? 
יודעים לקבל החלטות  המנהלים לא 

עסקיות?...
רותי: אז קודם כל, חשוב לי לומר שאני בהחלט מסכימה 
עם כל מילה של יפי, ובהחלט היה לי נוח יותר להצטרף 
לחגיגה ולא לקלקל אותה עם שום 'אבל', אבל... כמנהלת 
של צוות גדול, שכבר יצא לה לפגוש כל מיני סגנונות של 

עובדות,  אני כן מרגישה שיש מקום להזכיר גם צד שני. 

והצד השני הוא, שלפעמים, אצל חלק מהעובדות וכמובן 
ישנה  'מדבקת'(,  בהחלט  תופעה  זו  )אבל  כולן  אצל  לא 
ומצליחה  מדהימה  כזאת  אני  'אם   – של  כזו  תחושה 
לעבוד במשרה מלאה ביחד עם גידול ילדים וניהול של 

בית, אז מגיע לי 'חצי המלכות' לפחות...

את  הרבה  ושומעת  ב'שמורה',  השיח  אחרי  עוקבת  אני 

לעובדות  שמגיע  כך  על  חולק  אין  העובדות.  של  קולן 
בשיר  שהגדרתן  כמו  אלפיים',  'דור  של  המדהימות 
תקבל  אחת  וכל  המלכות,  מחצי  יותר  הרבה  השמורה, 
בוודאי את מלוא שכרה השמור לה. אבל... שווה לשמוע 

גם את הצד השני:

קחו למשל את 'זמן חורף'. כל המעסיקים יודעים שזאת 
ה-תקופה הפרודוקטיבית. אין חגים ואין חופשים... חורף 
בא - לעבודה! אבל אז מתברר שככל שכמות העובדות 
בהתאמה,  גדל  שלהן  הילדים  מספר  גם  גדל,  החרדיות 
נתון שמשמעותו מאגר ענק של מועמדים פוטנציאליים 
מבחינתי,  שגם  מדגישה  אני  חורף.  למחלות  מעולים 
מחלה של ילד אינה אומרת בהכרח שבעלי יפסיד כולל 
לנסות  לפחות  אפשר  אבל  מחלה,  ימי  אקח  שאני  או 
ימי  נותן לנו  נכון שהחוק  יצירתיים.  לחשוב על פתרונות 
בחשבון  מביא  החוק  אבל  סוציאליים,  ותנאים  מחלה 
סביבה הטרוגנית, ולא צוות שמורכב רובו ככולו מאמהות 
למספר נכבד של מועמדים לעשרה ימי מחלה בחודשים 

הכי 'חמים' מבחינה תעסוקתית... 

הקריאה שלי היא ידידותית, ועל תקן של מישהי שנוסעת 
האיכותיים  שהשווקים  רוצות  כולנו  ספינה.  אותה  על 
תנאים  שוררים  למשל  אצלנו  חרדיות.  בנשים  יתמלאו 
וחצי  שבע  עליהם:  לחלום  רק  יכולות  אחרות  שעובדות 
ורמה  הוגנים,  תנאים  חרדית,  אווירה  בהגדרה,  שעות 
מקצועית גבוהה. באמת, עושים הכול כדי ליצור סביבת 
עבודה הולמת. אבל בתמורה, מצפים מהעובדות לקחת 

אחריות מלאה! 

בתקופת  בדיוק  מהסמינר  האחות  אולי  חולה?  הילד 
מבחנים ויכולה לשמרטף? אולי המטפלת משנה שעברה 
פנויה? ואם לא מצאתי פתרון, ואני לגמרי בטוחה שקורה 
לך שאת משתדלת ולא מצליחה, לפחות אתפנה לעבוד 

מהבית.

עובדת  מי  בקלות  לזהות  רותי, אפשר  בקיצור, מסכמת 
כדי  מתאמצת  ממש  לא  ומי  אחריות,  של   MODE-ב

שההנהלה לא תזכור בכל רגע שהיא גם אמא.

דו"ח רווח והפסד



להיות  בלי  וגם  מינוס...  הוא  מינוס 
להכיר  מוכרחים  חשבון,  רואות 
להשתדל  לנו  שכדאי  מינוס  עוד  בו. 

להוציא מהמשוואה?
לקרוא  אפשר  אי  אופן  שבשום  אחת  נקודה  עוד  רותי: 
לה מינוס, אבל מוכרחים לשים לב אליה: חופשות לידה. 
שמחות  ואנחנו  ומבורך,  נפלא  דבר  היא  לידה  חופשת 
באמת ובתמים עם כל ילד יהודי נוסף  שנולד. אבל, אמא 
יקרה, שימי לב ש את לא 'מפילה' יותר מדי על חברותייך 
ימציאו אישורי  לי' איכשהו תמיד  לצוות. טיפוסי ה'מגיע 
וגם חודשיים אחרי סיומה הרשמי  מחלה חודש מראש, 
של החופשה, יאריכו אותה עם כל מיני תמרונים. צר לי 
לומר, אבל מעסיקים בהחלט מרגישים קושי והכבדה עם 

הנקודה הזאת, וחבל לכולנו.

"חשוב לי להדגיש", מציינת רותי: "כשבזמני שגרה עובדת 
לוקחת את העבודה ברצינות, החסרה של יום או יומיים 
עומדת  היא  כלל  בדרך  אם  ורעש.  גלים  פחות  יוצרת 
מטלות  משאירה  ולא  היטב  מתפקדת  במחויבויות, 
'בלת"מים'  גם  להכניס  מקום  יש  ה-,  לדקה  חשובות 

ללו"ז...

להיות  ממך  מצפה  לא  אחד  אף 
לגלות  בהחלט!  מצפים,  כן  סופרמן. 
אחריות וגם במצבים שבהם המחויבות 
יותר,  ממך  דורשים  ולמשפחה  לבית 

לזכור שאת גם עובדת..." 

כלומר: יש 'רווח' שהוא הפסד... רותי, 
לקחנו לתשומת לב! 

לכן  יש  מה  ולסיום, 
המושג  על  לומר 

'מאזן'?
הדברים  ברוח  רותי: 
האנונימיות  )ובחסות  קודם  שאמרתי 

לדאוג  מומלץ  איזון,  על  לשמור  בשביל  המבורכת...(: 
שתמיד תהיי בעודף, כך שגם בימים או בתקופות שבהן 
את מוכרחה לדלל שעות, לא תמצאי את עצמך בגירעון. 
המקסימום,  את  לתת  תשתדלי  כתיקונם  בימים  אם 
בהבנה  יותר  הרבה  יתקבלו  הצנע'  'ותקופות  האילוצים 

אצל המעסיק...

שעם  שמרגישה  מהמראיינת  למדי  משועשעת  יפי 
לגמרי  היא  החשבונאות  מעולם  מינוחים  שלושה 

בעניינים, אבל מוכנה לשתף פעולה:

העובדת  תכונות  בין  הנכון  האיזון  הוא  בעיני  "מאזן  יפי: 
תלמידות  מאות  ממלאה.  שהיא  המסוים  התפקיד  לבין 
בדקו  מהן  חלק  ורק  הלימודים,  את  שנה  מדי  מסיימות 
שכעובדות  סבורה  אני  למקצוע.  התאמתן  את  לעומק 
בשטח, עלינו לבצע בקרה שוטפת מול עצמנו: האם אני 

בפוזיציה המתאימה לי?"

מעובדת  ביותר  "פגשתי  משתפת,  היא  "כמנהלת", 
אחת שלגמרי לא התאימה לתפקיד שביצעה. לפעמים 
היה ממש קודי להמשיך להחזיק את העובדת בתפקיד 
ניהולית  בחשיבה  ואז,  לשלום...  ממנה  להיפרד  ולא 
אחר,  לתפקיד  אותה  ניידנו  והיקפית 
ליעילה  העובדת הפכה  פלא:  זה  וראו 
תרומה  להעניק  והחלה  ומקצועית, 

משמעותית לארגון.

בכל תחום עבודה ישנו מנעד רחב מאד 
טוב  שלא  מרגישה  את  משרות.  של 
לך? גם לארגון זה לא טוב! נסי למצוא 
את הנישה המתאימה שמממשת את 
הכישורים והיכולות שלך, מתוך אמונה 
שלך  האישיים  והחיבור  שההתאמה 
מה'כיכרו  חלק  הם  הפרנסה  למקור 

בידו'".

דו"ח רווח והפסד

מכירה משהי עם אמירה משמעותית לקהילה? 

נשמח לשמוע עליה 
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העובדת החרדית 
ידועה גם כשומרת 

אמונים. היא 
מתמידה במקום 

העבודה, וזהו פלוס 
ענק למעסיק. 



דפי עבודה

שלום וברכה,

עצם  כידוע.  תשובה,  חצי  היא  חכם  שאלת  ראשית, 
השאלה מראה שאת מייחסת חשיבות לשיחת ההערכה 
מראש  ההכנה  שצריך.  כמו  אליה  להתכונן  לך  וחשוב 
שיחת  את  למקסם  ד'  בעזרת  לך  ותאפשר  חיונית  אכן 

ההערכה ולהפיק ממנה תועלת ברמה האישית.

אני מזמינה אותך לנסות להיכנס לנעליים של המעסיק 
ולהבין מהן המטרות שלו בביצוע הערכת עובדים:

קודם כל, זו הזדמנות עבורו לתת משוב לעובדים בנוגע 
משמשת  הביצוע  הערכת  לכך,  מעבר  לביצועיהם. 
שכר,  העלאות  אדם:  כוח  בנושאי  להחלטות  כבסיס 
וכדומה.  שונים  תגמולים  משמעתיות,  הגדרות  קידום, 
הכשרה  צורכי  לזהות  לו  מסייעת  ההערכה  ובנוסף  - 

והדרכה לעובדים. 

בסיכום  לעיין  מאוד  מומלץ  ההכנה,  של  זה  בשלב  לכן, 
לבדוק  תוכלי  כך  הקודמת.  ההערכה  מתקופת  המשוב 
האם הושגו המטרות והיעדים שהוצבו בפנייך אז. במידה 

ולא, חשבי מהן הסיבות שהביאו לכך.

ואת  בארגון  שלך  התפקיד  את  לעצמך  הגדירי  בנוסף, 
משימות,  לתתי  אותן  פרקי  שלך.  המרכזיות  המשימות 

כמה  ועד  עושה  את  מה  ברורה  בצורה  לתאר  שתוכלי  כך 

הדברים  את  בחני  לארגון.  משמעותיות  שלך  המשימות 

יש  עושה אחרת? האם  דברים שהיית  יש  מל עצמך: האם 

נושאים שאפשר לייעל במסגרת תפקידך?

בשלב הבא, נסחי לעצמך את המטרות שלך במפגש: 

מטרות אישיות: העלאת שכר, שיפור תנאים סביבתיים )ציוד 

חדש וכדו'(, הורדת עומס, רענון בתפקיד וכדומה.

מטרות ארגוניות: הצעות ייעול, קידום יוזמות חדשות וכיוצא 

באלו.

חשבי גם על נושאים שלא כדאי להעלות בשיחה, משום 

שהם לא יקדמו את המטרות. לדוגמה: אם חשוב לך לקבל 

העלאה בשכר )ומי שהנושא הזה לא חשוב לה שתקום...(, 

כדאי שתתמקדי בתרומה שלך לארגון ובתחומי אחריות 

נוספים שאת יכולה לקחת על עצמך אם יהיה לכך תגמול 

מתאים. ממש לא מומלץ להעלות תסכולים שמראים על 

חוסר מוטיבציה כגון קשיי הגעה למקום העבודה, חוסר 

סיפוק ועניין מהתפקיד עצמו וכדומה.

חשוב  הערכה,  טופס  למלא  נדרשת  ואת  במידה 

שתתייחסי אליו ברצינות, ותפעילי שיקול דעת בעת ניסוח 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

שלום פנינה,

והמלצות כיצד לנהוג בשעת מעשה,  יש לנו הערכת עובדים בקרוב, אשמח לקבל ממך טיפים מקצועיים 
ובכלל, האם לדעתך אני יכולה להשפיע על תפיסת המעסיק שלי לגבי איכות עבודתי והערך שלי כעובדת?

 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 

איך אני יכולה להשפיע על תהליך 
ההערכה שלי?



התשובות, מתוך הבנה שהטופס הוא למעשה כלי העזר 
של המעסיק, המעוניין להעריך את תפקודך בעבודה.

תרצי  תחומים  באלו  לעצמך  שתגדירי  כדאי  בנוסף, 
להתפתח בעבודה מבחינה מקצועית באמצעות הכשרות, 
השתלמויות וכדומה, ותגיעי לפגישה עם הצעות ספציפיות, 
יסייע לך  -  מדוע הידע שתרכשי  מלוות בהסבר מנומק 
לבצע את תפקידך בצורה טובה יותר. ככלל, ידע הוא כוח 
שאם  כך  תלכי,  באשר  אתך  והולך  אצלך  שנשאר  ונכס 
להכשרות  לצאת  העובדים  את  מעודד  עבודתך  מקום 

והשתלמויות, אני ממליצה לך בחום לנצל זאת.

חיובית  אווירה  שתפגיני  חשוב  עצמה  השיחה  בשעת 
לשדר  חשוב  לביקורת.  פתוחה  הקשבה  בעמדת  ותהיי 
בארגון  לשפר  שיש  ונושאים  תהליכים  לגבי  אכפתיות 
ההרגשה  את  שייתן  באופן  ופתרונות  רעיונות  ולהציע 

שאת רואה את עצמך כחלק מהתהליך.

לך  יש  האם  שואלת  את  עניין:  באותו  לעניין  ומעניין 
אפשרות להשפיע באופן כללי על ההערכה של המעסיק 

אלייך כעובדת, והשאלה הזו מזכירה לי סיפור חביב:

בחור צעיר נכנס לחנות וביקש מהמוכר רשות להשתמש 
רשותו,  את  לו  העניק  האדיב  המוכר  הטלפון.  במכשיר 
ומצא את עצמו מאזין ומרחם, משום שכך, פחות או יותר, 

נשמעו השיחות:

"שלום, האם אתם זקוקים לגנן?" 

ולמשמע התשובה מהעבר השני של הקו: "ואתם מרוצים 
ממנו? עבודתו מקצועית מספיק?" 

"ולא תרצו להחליף אותו בעתיד?" 

"אני מבין, תודה". 

מסוים  ובשלב  קלים,  בשינויים  עצמו  על  חזר  התסריט 
נכמרו רחמיו של המוכר על הבחור ביש המזל, והוא פנה 
אליו: "שמע, יש לי גינה קטנה מאחורי הבית. אדבר עם 

אשתי, אולי היא תהיה מעוניינת שתעבוד אצלנו". 

מאוד.  עמוס  אני  "אולם  הבחור,  השיב  לך",  "תודה 
האלה,  השיחות  נוספת.  עבודה  לקבל  באפשרותי  אין 
ששמעת, היו שיחות עם הלקוחות הקבועים שלי. זו הדרך 

שלי לדעת האם וכמה הם מעריכים את עבודתי…"

ומפורשת,  ישירה  הערכה  לקבל  מעדיף  היה  עובד  כל 
ולא לחפש דרכים עקיפות ועקלקלות כדי לקבל אותה. 
כלפייך  המעסיק  הערכת  על  להשפיע  שלך  הדרך 
כעובדת, ולקבל משוב חיובי שוטף, מתחילה בעדכון. כדי 
שהמעסיק יוכל להעריך את עבודתך עליו להיות מעודכן 
בעשייה שלך, וכדי שהוא יהיה מעודכן - עלייך ליידע אותו 
באופן שוטף על עבודתך ותרומתך לארגון. כמובן, באופן 

ענייני ומכובד.

עם  קבועות  פגישות  כוללת  שלך  העבודה  תכנית  אם 
לא,  אם  עדכון שוטף.  גם למטרות  אותן  נצלי  המעסיק, 
לך לעבוד  חשוב שתזמי את הפגישות, תסבירי שחשוב 
הכיני  מוכנה:  לפגישות  והגיעי  ויעילה,  מסודרת  בצורה 
במונחים  ודברי  עבודה  ותוכניות  דו"חות פעילות  מראש 
הפרויקט  והזה,  הזה  התהליך  את  קידמתי  עשייה:  של 
עבר משלב X לשלב Y, הגיעו Z לקוחות חדשים וכדומה. 

לאחר הפגישה מומלץ לשלוח סיכום כתוב. 

ממשפטים  להימנע  השתדלי  כך,  חשה  את  אם  אפילו 
בסגנון: אני מרגישה שאינך מעריך מספיק את עבודתי. 
המשקפים  ועניינים  רלוונטיים  נתונים  ספקי  במקומם, 
את היקף איכות העבודה, ולא רק כאשר את מתבקשת 
לעשות זאת. מלבד העובדה שבכך את מסייעת למעסיק 
יעילות  גם  משדר  הזה  הצעד  עבודתך,  את  להעריך 
אצל  ביותר  ומבוקש  מנצח  תכונות  צמד   - ויוזמתיות 

מעסיקים.

ההערכה  שתהליך  בשבילך  ומקווה  לך  מאחלת  אני 
יסתיים בתוצאות חיוביות, ושוות ביותר...

 בהצלחה רבה!
פנינה

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

כדי לקבל תוצאה צריך להציב 
ערכים במשוואה

דפי עבודה 



יפההיה יום 
סיפור

היה יום יפה היום.

"רוצים ללכת לגינה?" שאלתי את שני הגדולים שלי בפרץ 
של רצון טוב, אחרי שירדנו כולנו את שלוש הקומות מביתה 

של המטפלת של מירי.

הנעליים כאבו לי. הייתי רעבה, ורציתי להחליף את הפאה 
כולנו הביתה, נעלה,  ידעתי שעד שנצעד  במטפחת, אבל 

נתארגן, ונרד שוב, השמש תברח לנו.

"לגינת הנדנדות?" שאל מנחם בזהירות.

מותק,  "לא,  השפתיים:  על  לי  מוכנה  הייתה  התשובה 
היום לא מתאים ללכת לגינת הנדנדות", אבל בלעתי את 
המילים האלה, ושאלתי: "מאוד מתחשק לך ללכת לגינת 

הנדנדות?"

"בטח. אורי, נכון אנחנו הכי אוהבים בנדנדות?"

"הכי", הסכים אורי, וגם אני הסכמתי.

גינת הנדנדות רחוקה יותר מהבית שלנו. המתקנים בגינה 
לטפס  צריך  למגלשות  לעלות  וכדי  יותר,  ישנים  הזאת 
על סולמות – ולא על מדרגות, כמו בגינות החדשות, מה 
שאומר שמירי זקוקה לעזרה צמודה, ואני לא יכולה לשבת 

על ספסל אפילו רגע. אה, וגם אין בה ספסלים, כמעט.

אבל נדנדות יש בה, ואם לגינה שעל יד הבית ירדנו מפעם 
בגינת  קצרים,  לביקורים  הגיחה  שהשמש  בימים  לפעם, 

הנדנדות לא היינו אולי חודשיים.

צעדה  מירי  שזכרתי.  יותר ממה  עוד  ארוכה  הייתה  הדרך 
בנחת והילדים סיפרו לי בערבוביה על אירועי היום.

אורי  החיריק,  לכבוד  עדשים  קיבלו  מנחם  של  בכיתה 
היום,  הגיעה  לא  נחמה  הגננת  האופניים,  על  ליוחנן  ויתר 
מחר חוגג הרבה של מנחם בר מצווה לבנו בכורו, ו- הנה 

הנדנדות! ואחת פנויה!

הם פרצו בבת אחת בריצת אמוק, מירי בעקבותיהם, ואני 
ממהרת אחריה. "לא לרוץ, מירי! את יכולה לי---" 

הנפילה הייתה מהירה מהצפוי.

אותה  להוריד  כשניסיתי  אבל  ניערתי,  נישקתי,  הרמתי, 
גרם  ואת  מאבק,  ללא  נכנעתי  היללות.  התחדשו  בחזרה, 

המדרגות הקצר המוביל לגינה הורדתי אותה על ידי.

"א-מא! בואי לנדנד אותנו!"

ללכת  מהעסקה:  נפרד  בלתי  חלק  היה  זה  כמובן.  באתי, 
לגינת הנדנדות פירושו לנדנד דקות ארוכות, לנהל החלפה 
או להיפך, לערוך הסכמים של  בין מנחם לאורי  מסובכת 
וכל  אותם,  לאכוף  ואז  לאט,  או  מהר  ואם  סופרים  כמה 
כי אני פוחדת שתסתובב בשטח  זה עם מירי על הידיים, 
שממתינים  ילדים  שישה  או  חמישה  ולעיני  הנדנדות, 

בקוצר רוח לתורם.

אבל היה נעים בחוץ, השמש עוד שלחה תזכורות מחממות, 
ורוח קלה בידרה את תלתליה של מירי. הנפתי את הנדנדה 

בכוח, והתחלנו לספור בקול עד מאה.

די  סיפור,  סיפרתי  הביתה  בדרך  כן.  היום,  יפה  יום  היה 
בלי  רצופות  דקות  עשר  הלכו  הילדים  כי  כנראה,  מעניין 

בכיות ובלי מריבות. היה להם נחמד, וגם לי.

בדקה שבה נכנסתי לחדר כדי להוריד את הפאה ולהחליף 
לחצאית נוחה יותר, הספיקה מירי לרוקן את קופסת הלגו 
פצחו  ואורי  ומנחם  לארון,  מחוץ  בערב  אתמול  שנשארה 

במריבה הקבועה על משאית הפליימוביל.

לא היה לי כוח. אפילו טיפה. דחף פראי קרא לי להשאיר 
את דלת החדר סגורה, להתגנב למיטה ולתת להם להפוך 
אבל  התאוששות,  של  דקות  לעשר  בתמורה  הבית  את 
הזדמנות  אפילו  לי  נתנו  לא  הדלת  על  העזות  הדפיקות 

לשכנע את עצמי שזה לא ישתלם.

נשמתי עמוק. היה יום יפה היום, ואני אתאמץ כדי שהוא 
יסתיים ככה.

יישנו  הילדים  ד'.  בעזרת  שקט,  כאן  יהיה  וחצי  שעה  עוד 
הנקיות  בפיג'מות  לבושים  ורגועים,  רחוצים  בשלווה, 

רחלי נוסבוים

מספור



שכיבסתי הבוקר ומכוסים היטב. ואז יהיו לי אפילו עשרים 
דקות כדי לשבת על הספה ולשתות קפה ולנשום.

ועכשיו --- מה עכשיו? איך אני עוצרת את גלגלי המהפכה 
שכבר החלו לנוע?

"בואו נעשה אמבטיית בריכה!"

מהרעיון.  הנדהמת  עצמי  את  מעודדת  אני  טוב,  רעיון  זה 
ייהנו  הייתה שמש, אמורים להיות מים חמים בשפע, הם 

מאמבטיה ארוכה עם משחקים, ואני רק אשב לידם.

צווחות  אבל  לגמרי,  השתכנעה  שעצמי  בטוחה  לא  אני 
אמבטיית  מעט.  אותה  ניחמו  ואורי  מנחם  של  האושר 
פעמיים,  חד  כוסות  ומייגעת.  ארוכה  הייתה  הבריכה 
מזרקים, כלי חול וחלקי פאזל מסול שייטו במים. המגבות 
ורצפת  לגמרי,  התרטבו  הרוחצים  לשירות  הכן  שעמדו 
בשש,  חלקלקה.  בריכה  קרקעית  אכן  הזכירה  האמבטיה 
חדשים  מים  והוספתי  המים  רוב  את  שרוקנתי  אחרי 
וחמימים, רחצתי את מירי. אחר כך רחצתי גם את הגדולים, 
מגייסת כל טיפת יצירתיות כדי לעשות את זה הכי נחמד 

שיכול להיות.

בנו הקור  היכה  כשיצאנו מחדר האמבטיה אפוף האדים, 
שנותרו  החלונות  דרך  הבית,  על  בינתיים  שהשתלט 
גופיות  והלבשתי  המזגן,  את  להדליק  מיהרתי  פתוחים. 

חמות ופיג'מות פלנל ריחניות.

מזגן.  לנו  אין  במטבח  לילדים.  הצעתי  בסלון",  "נאכל 
יחד  כולם  את  כיסיתי  הספה,  על  שלושתם  את  הושבתי 
בשמיכת קטיפה, הבאתי להם כמה ספרים, והלכתי להכין 

דייסת קווקר טעימה, חמה ומשביעה.

"עוד מעט", אמרתי לי בעודי מערבבת את הדייסה ומחכה 
הם  מקסימום,  שעה  חצי  או  דקות  עשרים  עוד  לרתיחה. 
כבר יהיו במיטות. איזה כיף זה יהיה לדעת שהיה להם יום 

טוב היום!

חילקתי את הדייסה לצלחות, והנחתי על השיש. בסלון פג 
הקסם כשמירי ניסתה למשוך לאורי את הספר שהוא בחר.

"הקווקר צריך כמה דקות כדי להתקרר", הודעתי בעליצות. 

כמובן.  רצו  הם  בינתיים?"  סיפור  לכם  שאספר  "רוצים 
סיכמנו שמנחם יבחר סיפור עכשיו, ובארוחה – נעניק את 

זכות הבחירה לאורי.

בסלון.  השולחן  על  חלבית  מפה  פרשתי  סיפור.  סיפרתי 
כך  כל  יום  היה  והסכמתי.  אותו,  גם  שאאכיל  רצה  מנחם 
יפה, חבל היה לי לסיים אותו בוויכוח. אורי התעקש לשתות 
את השוקו בלי סינר, ואני נשכתי שפתיים כשטיפות קטנות 

הכתימו את הפיג'מה הנקייה.

שיניים,  וצחצוח  סיפור  עוד  אחרי  בסוף,  בסוף  ובסוף 
וקריאת שמע ושמיכה ונשיקה ועוד אחת – ירד הלילה על 

חדר הילדים.

לגינת  "הלכנו  להם.  אמרתי  היום",  נעים  יום  לנו  "היה 
ערב  ארוחת  אכלנו  בריכה,  אמבטיית  עשינו  הנדנדות, 
ילדים  אתכם,  כיף  לי  היה  סיפורים.  ועם  בסלון,  טעימה 

טובים שלי".

"גם לי היה כיף", החזיר מנחם.

אורי כבר היה מנומנם.

ליבי התרחב. אני בקושי מצליחה לעמוד על הרגליים, אבל 
איזה עונג זה לסיים יום נהדר כזה. כיביתי את האור ויצאתי 
מהחדר לכיוון הסלון. סיר עם שאריות קווקר מומלץ להדיח 

מידית, אבל קודם כל – ארתיח מים לקפה.

"אמא"--- זה היה מנחם.

"אמא, שכחתי... יש לי בתיק---"

"ששש... שאורי לא יתעורר. מה יש לך בתיק?"

"מציצה! דובי חילק, כי נולדה לו אחות".

"איזה נחמד. אז המציצה תחכה לך למחר בבוקר".

"לא, לא למחר. אני רוצה לאכול אותה עכשיו".

מציצה! עכשיו!

"עכשיו אני לא מרשה מציצה. כבר צחצחנו שיניים והלכנו 
לישון".

"אני אצחצח עוד פעם".

היה יום יפה



היה יום יפה

"לא מותק, כבר הלכנו לישון. והמציצה תחכה לך למחר".

בי.  פקע  משהו  ומרדן.  עקשן  עייף,  אחת.  בבת  פרץ  הבכי 
לקרות  מוכרח  היה  משהו  הפעם?  ילך  שזה  חשבתי  למה 

ברגע האחרון.

"כן, עכשיו, כן עכשיו!"

אורי התהפך במיטה שלו.

"שקט, מנחם. אוי ואבוי אם אורי יתעורר!"

"אבל אני רוצה את המציצה!"

לילה  למחר.  מחכה  המציצה  לא.  אז  שלא,  אמרה  "אמא 
טוב".

"לא, לא לילה טוב!"

"היה לנו יום כל כך נחמד היום", אמרתי, משתדלת לשמור 
על טון שלו. "אני ממש אצטער, ואפילו אכעס, אם הוא ייגמר 

ככה, בבכיות".

בנדנדות!  קצת  כזה  היינו  בכלל!  נחמד!  יום  לא  "בכלל 
ובאמבטיה אורי כל הזמן לקח לי דברים. וגם האוכל לא היה 
טעים. זה לא היה שווה! כלום לא שווה אם את לא מרשה לי 

את המציצה!"

קמתי ברוגזה והלכתי משם. משאירה אותו בוכה.

ישבתי על  לי לשתות.  המים רתחו, אבל כבר לא התחשק 
הספה מובסת, מקשיבה ליללותיו של מנחם, ובוהה במפה 

החלבית ובצלחות המלוכלכות.

בשביל מה הייתי צריכה את כל זה. מה הטעם להשקיע כל 
כך הרבה אנרגיות בשביל חוויות שנעלמות ברגע?

בסופו של דבר כל סיבה הכי קטנה גורמת להם לשכוח הכול 
ולבכות כמו ילדים עשוקים.

זה תמיד ככה, הזכיר לי קול מרושע בתוכי. לא משנה מה 
תעשי איתם אחרי צהריים, הכול יתפוצץ בסוף. לפני יומיים 
אפיתם עוגיות, ואורי בכה על הרצפה חצי שעה רצופה כי לא 
נתת לו להעביר בעצמו את התבנית החמה מהתנור לשיש. 
בשבוע שעבר יצאתם לקניות דחופות. הסכמת לקנות בדרך 

רוגלך ואחר כך גם בקבוק מיץ, אבל שום דבר מכל אלה לא 
עמד לך כשעברתם ליד מכשיר הברד.

הישן  אורי  את  להעביר  כדאי  אולי  בחדר.  בכה  עוד  מנחם 
כוח לקום. מה לא בסדר איתי או  לי  אין  למיטה שלי? אבל 

איתם? למה בסוף תמיד קורה משהו והכול נהרס?

"לא שווה לי כלום! שתדעי! כלום כלום כלום!"

לא  אני  אם  שווה  לא  כלום-כלום-כלום  לרצות.  בלי  חייכתי 
מרשה מציצה? הגזים, הבחור.

ואולי הגזמתי גם אני.

לא היה לי כוח, אבל קמתי בכל זאת.

על  מתגברת  אותו,  וחיבקתי  מנחם  של  למיטה  ניגשתי 
ההתנגדות שהפעיל.

הרפה  לסגת,  שהחלטתי  לפני  ושנייה  כך,  ישבתי  אחד  רגע 
פתאום מנחם, והשתתק.

ליטפתי את פניו הרטובות.

"אתה ילד טוב, מנחם. אני אוהבת אותך. אני שמחה שעשינו 
היום דברים נחמדים, אפילו שבסוף התאכזבת שלא הרשיתי 
לך מציצה. רוב הזמן היה לנו כיף ביחד. לא נורא אם קרה גם 

משהו קצת פחות שמח".

מנחם לא ענה. הוא התנשף בשקט וטמן את ראשן בכרית.

על  אצבעותי  את  להעביר  ממשיכה  שותקת,  שם.  נשארתי 
לחייו.

לתוכי  נושמת  אליו,  התכופפתי  משהו.  לחש  הוא  פתאום 
את ריח השמפו. "פעם אחרת נלך גם לגינת הנדנדות", הוא 

מלמל.

ואחר כך נרדם.

זזתי מעט אחורה, ונשענתי על הקיר. עצמתי עיניים. הרגשתי 
את העייפות, את כאבי הרגליים ואת היובש בגרון, נשקתי שוב 

לבכורי הישן, וידעתי שזה כן היה שווה.

כן, היה יום יפה היום.



סלפי
בתיה יונה

מספור



מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים  נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

חלקנו בתורתך
נשלח ביום חמישי, כ"ג אדר ב', ערב שבת קודש פרשת ויקהל

במסגרת מדור 'חלקנו בתורתך' - מקבץ רעיונות לפרשת השבוע
כתבה: חני ב-ציון

"כל איש ואישה אשר נדב ליבם
אותם להביא לכל המלאכה

אשר ציווה ד' לעשות ביד משה
הביאו בני ישראל נדבה לד'"

                       )שמות לה כט(

בפסוק הזה מופיעה כפילות מכופלת:

"איש ואישה אשר נדב ליבם", ושוב - "הביאו בני ישראל נדבה לד'".

האלשיך הקדוש מסביר שהיו מבני דור המדבר שלא הסתפקו רק במה שנתנו.

נפשם חשקה לתרום את כל כלי המשכן - הארון, המנורה, השולחן.

אולם, מה לעשות ואפשרויותיהם מוגבלות, ומה שיכלו נתנו כבר?

על האנשים הללו מעלה התורה כאילו אכן תרמו את כל הוצאות המשכן,

וזה מה שמרומז בפסוק:

"כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם" - מה נדב ליבם?

"להביא לכל המלאכה"! - להביא את כל המלאכה, ועל כן -

"הביאו בני ישראל" - נחשב להם כאילו שהביאו "לכל המלאכה אשר ציווה ד' לעשות",

וכל זה ייתכן מכיוון שזוהי "נדבה לד'"!

נתינה לבשר ודם נמדדת כמותית לפי גודלה,

אבל נתינה לד' נמדדת לפי הרצון והחשק שנמסכים בתוכה.

חלקנו בתורתך

מספור



מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים  נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

התרחשה שם על 
הבמה, תופעה 

שנקראת:

אמת.

היה שם מופע של 
אמת, שהתגלתה 

בשירה, בדיבור, בבנות 
המקסימות שעלו לדבר, 
בדבריהן, בהמלצותיהן, 

בפתיחות הכנה, 
בהתמודדות.

כי זה מה שהיה הערב 
הזה. רצון משותף 

להישאר תמיד צמודות, 
כילדות יהודיות, לא 

משנה בנות כמה הן, 
ובמה הן עוסקות, 

להישאר תמיד צמודות, 
לאמת האחת.

בחורות  ושבעים  כמאה 
'מצוינת',  בכנס  השתתפו 
חמד'  'עין  אירועים  בגן 
ביום שלישי, י"ד באדר א', ונהנו 

ממפגש בוטיק מושקע ומפנק.

בראשית הכנס, לאחר ארוחת ערב עשירה, 
נשא דברים הרב ישראל גולדווסר שליט"א, שעמד על מהותה 
והגדרתה של מצוות קידוש ה'. לאחר מכן נערכה סדנה מקורית 

ויצירתית, ובתכנית המרכזית – פיצחו אסתי בראך, אפרת ברזל 
ובליווי מוזיקלי  ולאה ראם את 'קוד המצוינות' בשיתוף הקהל 

ייחודי.

נולד מתוך  וגן,  בית  קהילתי  מינהל  בשיתוף  שהתקיים  הכנס, 
למאפיינים  האפשר  ככל  מדויק  מענה  לספק  השאיפה 
הייחודיים של כל קבוצה בתוך קהל היעד הרחב של השמורה, 
ובמקרה זה – לבחורות השואפות לפתח ולשמר מצוינות אישית 

בכל הרבדים.

היה כנס מושלם ביותר!!!
מה שהכי כובש אותי בשמורה ומושך אותי תמיד לקרוא, גם כשאני 
בלי משיכה לרוחניות, זה שזה פשוט מוגש לי מעניין ומגרה, ותמיד, 

אבל תמיד!!! האושר של החיים זה להיות שמורה וצדיקה (דבר 
שמעולם לא התחברתי אליו). בעיני להיות שמורה זה היה להיות מישהי מצומצמת וחנוקה, 

והשמורה פשוט משנה לי לאט לאט את ההסתכלות על החיים היהודיים, ומלמדת אותי לתת 
מקום לרגש הרוחני ולא ללכת רק לפי מה שחייבים, העיקר לא להסתבך עם הקב"ה…

אני זוכרת שבתקופה הראשונה שהייתי מחוברת לשמורה פשוט נעלבתי כשקראו לי שמורה 
יקרה, מה? אני שמורה? איכס! בחיים לא! אני היום הרבה יותר מוכנה לשמוע ולקבל...

מה שהכי מדהים לי שזה שמח שמח, שמח!!! משוחרר! כיפי! יפה! מפנק!!!
שהאושר של החיים זה להיות שמורה וקרובה לאלוקים.

מפגש ההשקה של 'הנבחרת' – מועדון הבחורות של השמורה



מועדפים
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השיתוף, הגילוי, חשיפת הרבדים 
המתמודדים, שאינם ניכרים בשטף 

היומיום. הגבורה. ההקפדה על קלה 
כבחמורה. הביקוש לאמת, אמת מהסוג 

המזוקק, שמסתכלים לו בעיניים בלי 
פחד ארצי. ביקוש, במלעיל (מצליחות 

לשמוע את ההגיה הישיבתית?) - אולי זו 
ההגדרה מדויקת.

יום 
לפני הכנס אמרתי לבעלי שאני 

כנראה סובלת מבעית שכחה 
חריפה.... 

מה? אני לא זוכרת כמה טון 
אבנים יושבות לי על הלב לפני 

אירועי ה'שמורה? 
כמה אני משקשקת מאחריות, 

ממתח, מחשש?… 
איך זה שנסחפתי להצעת 

השת"פ של תמר לימן ממנהל 
בית וגן?... 

אבל כשעמדתי מולכן, וראיתי 
את הקסם, את הטוהר, את 

המתיקות (מותר עדיין:)), את 
החיבור, את האור… ידעתי 

מיד … שאני בטוח אשכח גם 
כשתבוא הצעת השת"פ הבאה...

תודה.

זו המילה שיש לי לומר על הערב המיוחד הזה שיצא בסוף לפועל...

הרבה 'חקירות', הרבה משאלים, המון המון עבודת שטח: מה להשמיע ומה אפילו לא 
להזכיר, את מי להביא ואת מה לא, מה יעניין ומה יעצבן, מה יפנק ומה....

ובסיעתא דשמיא מופלאה, עם שיתוף פעולה נהדר עם השמורה, כבר מהכניסה 
למתחם- מהפסיעה הראשונה אל תוך הגן - הרגישו את האווירה המיוחדת, המאוחדת 

של כולנו יחד, ובסיעתא דישמיא היא המשיכה וליוותה אותנו לאורך כל הערב, ועוד 
הרבה אחריו.

ברכת מזל טוב חמה
לטובה ראבי

אשר מעשירה את מדור פרשת השבוע
בדברי הגות והתבוננות שווים לכל נפש  

ומנהלת את התחום הטכנולגי 
של השמורה

בנדיבות מפעימה, במקצועיות, 
ובמסירות שאין דומה לה

להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה
לתמר ברגר (צ'ולק)

מתנדבת ותיקה 
ומוערכת ב'שמורה'

לשמחת הנישואין




