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אודות
אחד אני יודע

אחד – מי לא יודע?

מי אינו יודע שאחד אלוקינו בשמים ובארץ? אפילו הדולר, 
חומרני ומערבי ככל שיהיה, מכיר בעובדה הזו.

אז נכון שבעולם מסתובבים עיוורים שאינם מודים אפילו 
האם  אבל  האלוקים,  מציאות  של  הפשוטה  במציאות 
להם נועד המשפט הפותח של הפיוט המפורסם הנאמר 
בלילה שמוקדש כולו לזכר הניסים הגדולים בהיסטוריה?

 – ומרורים  מצות  על  מסובין  שיושבים  למי  שגם  כנראה 
יש לאן   – ה'  ביד  והגאולה, ששניהם  לזכור את השעבוד 
מפני  אולי  השאר,  בין  הזה.  היסודי  בתחום  להתקדם 
אנו  היום"  "וידעת  אחרי  ומיד  מספיקה,  אינה  שהידיעה 

מצווים גם ב"והשבות אל לבבך" )דברים ד, לט(.

אמונה - מי יודע?

לא שזאת הייתה הכותרת בהודעה שבה הצגנו את נושא 
מבקשת  כשאת  אבל  הכותבות,  לצוות  שלנו  החודש 
'אמונה', את בעצם מבקשת ממנה  ממישהי לכתוב על 
לשתף במה שהיא יודעת על אמונה. במה שהיא משיבה 

אל הלב. ב'מהי אמונה בשבילך'.

מהחומרים  מפתח  משפטי  והנה  שאלה,  הייתה  זו  ואם 
המרתקים שקיבלנו כתשובות:

הרבנית לאה שרמן תחי' נותנת לנו במתנה משפט זהב 
מאוצרותיו של הרב הירש: "הכל מיד ד' הוא בא, ורק לבך 
איתה  המופלאה  השיחה  לסוף  תקפצו  ואל  הוא".  בידך 

כדי לקרוא שוב את המשפט הזה. כדאי לקרוא לאט לאט 
כדי להגיע אליו מוכנה...

איש:  החזון  של  הידועה  אמרתו  את  מזכירה  ראם  לאה 
"אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש", ומסבירה איך 

שומרים על נטיות דקות ועדינות.

רחלי קובר מדברת על הידיעה המונחת בבסיס האמונה, 
החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד  עליה:  אומר  שהרמב"ם 
וכל  נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע 
אלא  נמצאו  לא  שביניהם  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים 
להגיע  נכון  זמן  הם  ניסן  ימי  ולמה  המצאו",  מאמיתת 

מחדש אל הידיעה הזו.

אביגיל פראגר כותבת בנימה אישית ש"אמונה, זה הדבר 
הזה שנותן לי כוח להסתכל קדימה, גם כשהכול סביבי 

נראה עכור, תקוע וחסר תקווה", וזו רק ההתחלה.

"דבר בסיסי  היא פשוט  זקס משוכנעת שהאמונה  וחנה 
ביהדות", או בעצם, "היהדות בעצמה". מה הפלא אפוא, 
טוטאלית  מסודרת  היא  פסח  עם  חרדית,  שכאישה 

מבחינה רוחנית?

קחי לך פסק זמן מהמירוץ אל החירות, אם אפילו שורה 
מידיעה  קצת  עוד  אותך  לקרב  ותצליח  בך  תיגע  אחת 
יכולים  בעצמו  והחג  האלו  הימים  הלב,  אל  השבה  אל 

להיראות אחרת לגמרי.

 ערב פסח כשר ושמח!
המערכת



נטייה דקה

מסוג  שהוא  מסוים  נושא  הוזכר  חברה,  עם  בשיחה  השבוע, 
)כמוני  חיצוני  תוכן  לשום  חשופה  שאינה  שמי  הנושאים 
את  לי  'לפתוח  חשוב  לה  היה  אליו.  מגיעה  אינה  למשל...(, 

העיניים', והיא הציעה לשלוח לי מאמרים בנושא. 
כשסירבתי  הגיבה  היא  בחול",  הראש  את  לטמון  "תמשיכי 

בנימוס.
וכל שנותר לי לענות היה, שאני אמשיך לטמון - לא את הראש, 

אלא את הנשמה. 
והאמת היא שלא בחול, אלא בקודש…

לשמור  ענק  אוצרות  לנו  יש  'סנוביות'.  אנחנו  לעשות,  מה  כי 
עליהם, והם יקרים ובעיקר - עדינים.

ובחומרים  באקונומיקה  ידיו  את  טובל  המגושם  כשהמנקה 
יותר מבעלת הידיים  יותר או מוצלח  - הוא לא חכם  חריפים 
אטומה  כפפה  בלי  כלים  לסבון  מתקרבת  שאינה  הענוגות 

בארבע שכבות.
כך  כל  טורחת  'ענוג', שהיא  לא מכיר את המושג  הוא אפילו 

לטפח…

אמרתו הידועה של ה'חזון איש': "מידת האמונה היא נטייה דקה 
מעדינות הנפש" - אינה מתכוונת לרמוז לכך שאנו שומרים על 
ואינה חזקה מספיק; להיפך,  היא עדינה מדי  כי  הנפש שלנו 
אנחנו שואפים להגיע לדרגה גבוהה ככל האפשר של עדינות! 
ואת  ויותר.  יותר  ומענגות  ענוגות  ואמונה  קרבה  של  לדרגות 
האקסטרה הזה, שאין תכלה לעומקו, יכול לחוש רק מי שיודע 

להגן על 'נטיות הנפש' שלו בהגנה יסודית והרמטית.

לא  ולעולם  שכלית,  ובהכרה  בידע  מעוגנת  האמונה  מידת 
ולבסס אותם. ככל שאנחנו מתבגרות,  מאוחר מכדי להרחיב 
יש יותר מקום ללמוד דברים חדשים או ללמוד מחדש ידיעות 
שאנחנו מכירות מגיל אפס ואולי הגיע הזמן לשדרג את רמת 
 - שאלות  מתעוררות  שאם  ובוודאי  שלהן,  והעומק  ההבנה 

מוכרחים למצוא את התשובות במקומות הנכונים.
במצוות האמונה.  אחד  חלק  רק  היא  אולם ההכרה השכלית 
הרגשי.  הרובד  הנפש',  'נטיית  של  הרובד  הוא  השני  החלק 
ב'חייה  לפחות  הרב,  ולצערנו  בחייה,  נתקלה  שלא  ומי 
התעסוקתיים', בסיטואציה שעלולה לפגום בהרגש הרוחני של 

האמונה - שתקום… 
וכשהאחריות  זהו אחד האתגרים הקשים העומדים לפתחנו, 
על עצמנו, על הדור הבא ועל אלו שאחריו מונחת לפתחנו - 

אין לנו את הפריבלגיה להתפשר על סוג ב'. 
)פגישה  לפ"א  מסוים  ביום  תיקרא  מאתנו  ואחת  אחת  כל 

אישית( עם הבוס שהוא בוס-הבוסים. נכון שמגלים לנו מראש 
מה יהיו השאלות, וגם בהחלט נותנים לנו שהות הגונה להתכונן 
לפגישה הזו, אבל אחרי הכול, היא הולכת להיות קשה… "אוי 

לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה".
וזו תהיה השאלה הראשונה: "נשאת ונתת באמונה?"

אז אולי אפשר לומר שמעבר לשאלה הבסיסית - האם נהגנו 
בהגינות ובנאמנות, נידרש לספק תשובה גם על מובן נוסף של 
גם בתוך העולם  להיות בעלות אמונה  שאלה: האם המשכנו 

החוליני שמסביב?
האם נותרנו חזקות? איתנות? אמיצות? מחוברות?

צריך  לא  דקה',  'נטייה  כאמור,  היא,  האמונה  שמידת  ומכיוון 
הרבה כדי לקלקל אותה...

לא צריך ללכת לסדנה מרוכזת עם מרצים מחו''ל כדי לקלקל 
את הנשמה.

זה יכול להיות משפט, התנהלות או אפילו חיוך מזלזל שמשוגר 
לעברנו.

זה לא כי אנחנו חלשות, זה כי אנחנו לא מתפשרות על דרגת 
רגישות גבוהה. על חודה של 'נטייה דקה'. 

כדי לחוש 'אמונה' נדרש סיסמוגרף רגיש מאוד, ועל סיסמוגרף 
רגיש - שומרים בקפדנות ובעדינות.

אולי אפילו אפשר להגדיר את זה כך: האמונה בה' היא מתנה 
כל  שעושה  מי  לכך.  ליבו  את  שמכשיר  מי  שמקבל  מיוחדת 
שביכולתו להישמר מלהרוס את הסיסמוגרף - זוכה לחוש את 

הרטט הזה של 'אמונה'.

באיבוד  גדולים  היותר  האסונות  אחד  למחשבה:  נקודה  ועוד 
רגש רוחני, הוא שלא מזהים את הנסיגה הבאה בתור… לא רק 
שמחמיצים את הדרגה הנוכחית שניתן היה להגיע אליה, אלא 
מאבדים חלילה את המצפן. הירידה הבאה כבר לא מרגישה 

נוראה כל כך, וזאת שאחריה? מי בכלל קורה לה 'ירידה'...
הנשמה  את  'לטמון  בוחרות  כשאנחנו  הבאה,  בפעם  אז 
בקודש', נכיר בכך שלא רק שזכינו לנשמה זכה ומרגישה יותר, 

אלא הצלנו אותה מסטייה במסלול.
וכשהמסלול מכוון ליעד נשגב כל כך, לכל סטייה, ולו הזעירה 

ביותר, יש השלכות מרחיקות לכת…
מאחלת לכולנו לזכות לטפח את נטיות הנפש שלנו -

עד דק.

פסח כשר ושמח,
הכנות ממרקות, לא רק את הבית - אלא גם את הלב

מכל מיני מחסנים וכיסויים לא רצויים…
ושנזכה לקבלת החג מתוך שמחה ואהבת ה'!

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה



דפדפת
רחלי נוסבוים

ָמה ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים?

ָמה ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים?
ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּכמֹו ַּתְסִריט ְמֻבָּים

ְוֵאין ּבֹו ָּפחֹות ְוֵאין ְמֻיָּתר
ְוָכל ָמה ֶׁשָּגלּוי ְוָכל ָמה ֶׁשִּנְסָּתר
ְוָכל ָמה ֶׁשאּוַלי ְוָכל ָמה ֶׁשִחיָדה

ִנְקַּבע ְּכָבר ֵמֹראׁש, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּנֹוְלָדה

ָמה ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים?
ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִיעּוד ְמֹאד ְמֻסָּים

ְוַּגם ִאם ִנְרָאה ֶׁשָהעֹוָלם ִהְתַהֵּפְך
ּוְכִאּלּו קֹוֵרא ָלּה: נֹוַתְרְּת ַרק ָאְּת ְּבַגֵּפְך!

ִאם ִּתְרֶצה ְלַהֲחִזיק ַלְמרֹות ַוֲעַדִין
ִּתְסַּתֵּכל ִלְפֵני ִמי ּוְלָאן ּוִמַּנִין

ָמה ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים?
ֶׁשַהִּקּיּום ֹּפה ָּתלּוי, ֲאָבל ֹלא ְמֻאָּים

ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשּנֹוֵׂשא אֹוָתּה ְּבַכּפֹו
ְוֶחֶסד נֹוֶטה ָלּה ּוַמֲאִריְך ֶאת ַאּפֹו

ִנְׁשָמָתּה ָּבּה ֶהְחִזיר ֶּבֱאמּוָנתֹו ִּכי ַרָּבה
ַהִאם ַּתֲאִמין ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּבּה?

ָמה ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים?
ֵקל ֶמֶלְך ָחי ְוַקָּים



בית
ועד

תשובה 1
איסור בפתיחת  יש  בדבר השואלת האם 

מסמכים אישיים כל שהם:

בעמיך"  רכיל  תלך  "לא  בתורה:  נאמר 
יעקב  ישראל  הרב  וכתב  טז(,  יט,  )ויקרא 
חאגיז זצ"ל בשו"ת הלכות קטנות ]רע"ו:[ 
של  מסתוריו  ולחפש  לבקש  איסור  "יש 
חברו, כשם שלאחרים אסור לומר, כך גם 

לעצמו אסור לגלות".

ומובא שרבנו גרשום מאור הגולה החרים 
שלא לראות בכתב חברו שלא ברשותו, 
זה,  על  מקפיד  שלא  גילה  כן  אם  אלא 

ומובא בבאר הגולה יו"ד סוף סימן קלד.

ש'בין  חטא  כאן  יש  האם  לדון  יש  אמנם 
לפייסו  עליו  כך,  ואם   - לחברו'  אדם 
שזהו  או  מחילתו,  את  ולבקש  בדברים 
חטא ש'בין אדם למקום' - שנוהג במידה 

מגונה של חטטנות רכילותית.

דרך  אין  כלל  בדרך  למעשה,  כך,  או  כך 
בקשת  כי  כזה,  עוון  על  מחילה  לבקש 
המחילה תגרום לחברו צער על כך שסודו 
התגלה, ואין היתר לצערו על מנת לבקש 

את מחילתו.

על  שתקבל  היא  התשובה  עיקר  לכן, 
עצמה מכאן ולהבא שלא לעיין במסמכים 

של אחרים, ותתפלל לד' שיסלח לה.

 ובוודאי שאם על ידי פרסום הדברים ייגרם 
נוספות  ונשים  זה  בעניין  חיזוק  לאחרות 
תתרחקנה מחיטוט במידע אישי - יעמוד 

החיזוק הזה גם לזכותה.

 תשובה 2
מפני  להזהיר  עליה  האם  השאלה  בעניין 

בעיה רפואית בבירור לצורך שידוך:

יש להבדיל בין החוק, המחייב חיסיון רפואי 
- המביאה בחשבון  לבין ההלכה  מוחלט, 
שנאמר  מקרים  ויש  השואל,  צד  את  גם 
בהם: "לא תעמוד על דם רעך" )שם(, או, 
"לפני  הוגנת:  שאינה  בעצה  מדובר  אם 

עיוור לא תיתן מכשול" )שם, יד(.

 ה'חפץ חיים' כותב בהלכות רכילות פרק 
ט': "אם אחד רואה שחברו רוצה להשתתף 
באיזה דבר עם אחד והוא משער שבוודאי 
יסובב לו על ידי זה עניין רע, צריך להגיד לו 
כדי להצילו מהעניין הרע ההוא". ומשמע 
עזרתו,  את  ביקש  לא  אם  שאפילו  שם 
שייך בזה "לא תעמוד על דם רעך", בשל 

החשש להפסד ממוני או נפשי.

החיסיון  את  לבטל  אפשר  אי  מנגד, 
תפקידה  מתוקף  בו  מחויבת  שהשואלת 
ואולי אף חתומה עליו, וקיימים גם שיקולים 
לכאן.  או  לכאן  להכריע  שעשויים  נוספים 
משפחה  בני  שכמה  ידוע  אם  לדוגמה: 
חולים במחלה מסוימת, אך לא ידוע שגם 
ששייך  ברור  לא  חולה,  עצמה  המדוברת 

כאן "לא תעמוד על דם רעך".

כאשר נתקלים בשאלה כזו, חשוב לדעת 
רכילות  בהלכות  המבוארים  התנאים  את 
ב'חפץ חיים', ולבדוק האם הם מתקיימים 

במקרה הספציפי:

אמתי  שבידו  שהמידע  ברור  שיהיה  א. 
ומדויק, ולא יגדיל יותר מהאמת.

משנאה  יפעל  ולא  לתועלת,  שיתכוון  ב. 
וכדומה.

שישמעו   - כלומר  תתקיים,  שהתועלת  ג. 
לדבריו.

בלי  לתועלת  להגיע  אחרת  דרך  שאין  ד. 
לספר את הדבר הרע על חברו.

ה. שלא יזיקו לו נזקים נוספים, לדוגמה – 
שלא ייגרם נזק נוסף מלבד הפסד השידוך 

המדובר.

אמנם, למעשה, גם במקרה שבו נראה כי 
שבו  במקרה  וגם  התנאים  כל  מתקיימים 
לא כולם מתקיימים, יש לשאול שאלת רב, 
ודורשים  פשוטים  אינם  שהדברים  משום 

עיון מדוקדק והחלטה לגופו של עניין.

מהדברים  היוצאת  ברורה  מסקנה  אולם 
להימנע  מאמץ  כל  לעשות  שיש  היא, 
וכפי  לצורך,  שלא  לנתונים  מלהחשף 
שהוזכר בתשובה לשואלת א' - יש איסור 

'לבקש ולחפש מסתורין של חברו'.

למידע  החשיפה  עצם  האיסור,  ומלבד 
סבוכות  ושאלות  דילמות  ליצור  עלול 
ביותר, והחכם עיניו בראשו ייזהר שבעתיים 
לו  שאין  עניין  בכל  שפחות  כמה  לדעת 
צורך ישיר לדעת אודותיו, ויחסוך מעצמו 
מחירים כבדים הנובעים מגילוי או הסתרה 

של המידע.

 נשאת ונתת 
באמונה

שאלה 1
שלום וברכה,

במקום עבודתי קיימת גישה 
למסמכים אישיים כמו מסמכים 

רפואיים, מסמכי בנק וכו'.
עבור עבודתי אין צורך 

בפתיחתם )אני עובדת על 
תכנות המערכת(, אבל קרה 
וראיתי שם של מישהו שאני 

מכירה, ולצערי, ברגע של שטות 
פתחתי מסמך עם מידע אישי 

רגיש.
השאלה היא באיזה איסור 

נכשלתי )כמובן שלא סיפרתי 
לאף אחד על המידע שראיתי( 

וכיצד אוכל לשוב על כך.
 תודה רבה!

 שאלה 2
שלום וברכה,

אני עובדת במרכז עם גישה 
לנתונים רפואיים חסויים. 

מישהי ביררה אצלי על שידוך 
מסוים, ואני יודעת על בעיה 

רפואית קשה במשפחתה 
של המוצעת. האם מותר לי 

להזהיר אותה? 
בתודה מראש!



ניסן //
הרואה אילנות מלבלבים

הוא עמד כך, נטוע על המדרכה, עיניו מפלבלות בפחד והוא 
אינו מסוגל להניע רגל ולצעוד קדימה.

"מה אירע לך?" שאלוהו. "מישהו איים עליך?"
"העולם כולו מאיים עלי! האם ידעתם כי הארץ שאנו עומדים 
עליה ניצבת על מים? מים אינסופיים! ומה אם פתאום תזעזע 
ותשקע במים שתחתיה? איני מסוגל להתנתק מן המחשבה 

הזו!"
"והלא בירכת הבוקר את ברכת 'רוקע הארץ על המים?'"

"כן, נכון. אבל בלי זה..."
 

אז זהו, שאין בלי זה.
או  שמעשיר  תוסף  אינה  העולם  והיה  שאמר  במי  אמונה 
והדרך  כאן,  להיותנו  היחיד  ההסבר  אלא  חיינו,  את  מקשט 

היחידה והאמתית להתגבר על כל פחד ועל כל תהייה.
חלקיקי  היו  הבורא,  והשגחתו של  רצונו  ללא  'זה',  בלי  אכן, 
במהירות  המסתובבים  והפרוטונים  האלקטרונים  האטום, 
תמידית ובלתי נתפסת סביב גרעין האטום - סיבוב שאי אפשר 
האטום,  גרעין  אל  נשאבים   - לעין  הנראית  סיבה  לו  למצוא 
והחומר היה מתאדה לתוך הריק שבין החלקיקים הללו. פשוט 

כך.
בלי מי שתכנן את היצירה המופלאה של העולם מתוך כוונה 
היו קרני השמש המשתברות ברקיע מייצרות צבע  להיטיב, 

ורדרד או לבן בוהק, שעלול היה להזיק לעין עד כדי עיוורון.
התכלת  שבמקום  לעצמך  תארי  הסכנה,  לפני  עוד  ובעצם, 
הרוגעת המצפה לנו מדי בוקר, היו השמים אדומים ומשרים 

זעף תמידי על הבריות...
 

בלי התכנון האלוקי המדויק, מנין היה יודע העץ לצבוע את 
פרי הבוסר שעדיין אינו ראוי למאכל בירוק חסר חיות ומסווה 
לו צבע עז  ורק כאשר הוא בשל, להעניק  בין העלים,  היטב 
הבולט על רקע סביבתו הטבעית, מעורר גירוי בעיני בני האדם 
וליבותיהם, וקורא להם: קטפו אותי, טעמו אותי! וכי מי גילה לו 

לעץ, כיצד לשווק את סחורתו?
 

בלי בורא ומנהיג, איזה כוח נעלם היה גורם לפיזור ריח דוחה 
חיידקים מזיקים שאינם  סביב פרי רקוב המכיל מצבור של 
נראים בעין בלתי מזוינת? ומי היה דואג לכך שמלבד התועלת 
הקונקרטית והקיומית הטמונה בפרי עצמו, ייהנו הבריות גם 

מאסתטיקה צבעונית וחיונית התופסת את החושים הדקים 
ביותר של בני האדם?

 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד 
משמים  הנמצאים  וכל  נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון 
וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו". 

)הלכות יסודי התורה לרמב"ם, הלכה א'( 
 

האמונה בבורא עולם מבוססת על ידיעה שניתן לשאוב אותה 
יום קשה  היום  וגם אם בשטף  בבריאה עצמה,  מהתבוננות 
להגיע להתבוננות, בשעת השקט אמתית - ללא ספק תהיי 

מסוגלת להגיע להכרה הזו.
 

 "תניא, רבי אליעזר אומר: מנין שבתשרי נברא העולם? 
שנאמר )בראשית א, יא(: 'ויאמר אלוקים תדשא הארץ 
שהארץ  חודש  איזהו  פרי'.  עץ  זרע  מזריע  עשב  דשא 
מוציאה דשאים ואילן מלא פירות? הוי אומר זה תשרי...

העולם? שנאמר  נברא  מנין שבניסן  אומר:  יהושע  רבי 
ועץ  זרע...  מזריע  עשב  דשא  הארץ  'ותוצא  יב(:  )שם, 
ואילן  דשאים  מלאה  שהארץ  חודש  איזהו  פרי'  עושה 

מוציא פירות? הוי אומר זה ניסן".
)ראש השנה יא ע"א(

 
הצמיחה והפריחה של חודש האביב, המשמשות ראיה לדעה 
כי העולם נברא בניסן, משרות על העולם כולו רוח רעננה של 

התחדשות.
הימים האלו, יפים הם גם להתחדשות באמונה, בהכרה במי 
שברא את כל אלה ובחוויה המרגשת של ההתבוננות בבריאה 
אינה  וגם  אחת,  מאף  מדי  ומרוחקת  גדולה  שאינה  חוויה   –
קטנה או מיותרת לאף אחת. על ה'חזון איש' מסופר שפעם 
הניחו בחדרו פרח, ואמר שאינו יכול להתרכז בלימוד כי הוא 

מתבונן בפלא הזה...
 ובחודש הזה, שהארץ מלאה דשאים והאילן מוציא פירות, 

מברכים על חווית ההתבוננות הזו ברכה מיוחדת:

"היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, אומר: 'ברוך 
שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות 

טובות להתנאות בהן בני אדם".
)שם( 

 
)מבוסס על רעיונות מתוך הספר 'לאן', הרב אביגדור מילר.(

מחר חודש
רחלי קובר

ניסן



חדשדף 
אביגיל פראגר

כוח  לי  שנותן  הזה  הדבר  היא  אמונה 
נראה  סביבי  גם כשהכול  להסתכל קדימה, 

עכור, תקוע וחסר תקווה.
אמונה היא הדבר שמאפשר לשחות קדימה 
לאן  שאין  כשנראה  גם  עצומות,  בעיניים 

ולמה.
חנוק,  ברגע  אוויר  שנותן  הדבר  היא  אמונה 
ואפור, טיפות של  משב מרענן ביום שגרתי 

תקווה במדבר צחיח מיובש.
אמונה זה קודם כל לזכור שיש מעבר, שיש 
מחובר  שהכל  ממני,  למעלה  הרבה  עוד 
ותפור בצורה מדוקדקת עד אחרון הפרטים.

ומשמעות  ותכלית,  קיום  שיש  להרגיש  זה 
כולם  שאליה  ברורה  ותכנית  וצדק, 

מתקדמים כל הזמן.
אנונימי  זה להפוך ברגע אחד מפירור אבק 
ומאיר  מיוחד  לכוכב   - ההיסטוריה  בשמי 
של  נרצעת  שפחה  מלהיות  נצחים,  לנצח 
הזמן ומטלותיו- לנסיכה נבחרת, בת יחידה, 
ממלכה  בונה  שלה  ובחירה  פעולה  שכל 

שלמה.
קטנה  גם  אבל  גדולה,  להיות  זה   - אמונה 

קטנה בחזרה.
זה לעזוב אשליות של לחץ ושליטה, ולחזור 
ברוך  אותה  הנושא  אבא,  של  בת  להיות 

ובחמלה, כאשר יישא האומן את היונק.
זה לחזור ולתת אמון שלם ומלא, כמו גמול 

עלי אמו שטוב לו כל כך.
אמונה, בפשטות, זה לא לפחד. כי אין ממה.

סומכת  ואני  עלי,  שומר  וחזק  גדול  מישהו 
עליו לגמרי, ולא פוחדת ממנו שיעולל לי רע. 
של  החיים  בין  להפריד.  לדעת  זה  אמונה 
שנראה  מה  בין  שלי.  האישיים  לחיים  כולם 
בין  מבפנים.  יודעת  שאני  מה  לבין  מבחוץ 
לי רע,  ובין מה שעושה  לי טוב  מה שעושה 
ובין מה שגורם לי להתקדם ולרצות ובין מה 

שמרדים אותי תרדמת עמוקה. 
זמני  פה  שהכל  מחדש  להיזכר  זה  אמונה 

וחולף, ולשמוח מכך שמחה גדולה.
אמונה זה לדעת שהסבלנות משתלמת, וכל 
מה שזרעתי בדמעה - יום אחד עוד אקצור 

ברינה.
בתוצאות,  ולא  בעמל  להתרכז  זה  אמונה 
זה להתעלם מציונים ומבטים וטבלאות, זה 

היעד  את  ולא  שעברתי  הדרך  את  למדוד 

שכבשתי, ולשמוח עם הפסיעות בעצמן.

ולקום,  וליפול  לקום,  להצליח  זה  אמונה 

ולנער את האבק ושוב, מהר - לקום, וליפול 

בלי ליפול ברוחי, כי אם קמתי אני שוב על 

המפה.

אמונה – זו תמצית החיבור שאני מכירה לכל 

תקווה,  של  שביב  לכל  אהבה,  של  תחושה 

לכל מחשבה טובה.

ביחד,  ואני  ה’  זה  החיים,  תמצית  זו  אמונה 

זה סיפור שבכל יום מתחיל שוב מהתחלה.

עיקרים  י”ג  בשבילי  הייתה  אמונה  פעם, 

מאמינה  שאני  וברור  בסידור,  הכתובים 

בכולם. מה הבעיה.

ובכל  נגמרת,  שלא  דרך  שזו  לי  ברור  היום 

יום אמורה להיכבש באדמת הלב שלי דרגה 

חדשה.

האם אני זוכרת שרק הוא קיים בכל המציאות 

ונמצא איתי בכל רגע, או שהעולם מעלים לי 

אותו  בעוד היסח דעת צבעוני ונוצץ?

האם אני סומכת עליו ורק עליו, או מוצאת 

לעצמי עוד משענת קנה רצוץ ‘ליתר ביטחון’ 

או ‘לעת צרה’?

והיופי של  האם אני שמחה באמת מהיוקר 

כל יום בחיי, או גוררת הלאה את רגלי בתוך 

שגרה אפורה?

שיש  בכך  להכיר  מתעוררת  אני  האם 

משמעות אדירה לכל בחירה שאני עושה, או 

‘לא משנה’  כי  דורסת ברגלי פרטים קטנים 

ו’אולי בפעם הבאה’?

האם אני יודעת שהוא כאן איתי, בערב פסח, 

בפסח, בחגים, באחרי החגים, בחופש הגדול 

ובתחילת הלימודים, ורק הוא אחראי על כל 

העומסים, הכשלונות, ההצלחות והרשימות, 

בסך  פה  אני  כי   – ת’  ועד  מא’  הכל  ועושה 

הכל רק שליחה?

האם אני רוצה באמת לצאת מכל המצרים 

שלי ולרוץ אחריו בלי צידה, בארץ לא זרועה?

האם אני מחכה בכיליון עיניים, יום יום, שעה 

שעה, לזכות ולחזות בגאולה?

מתפללת להיות יכולה לענות ‘כן’.

אמונה שלמה



כמו  וגדוש  ארוך  ערב  תחי',  שרמן  הרבנית  של  אחד  ערב 
שקיבלנו, הוא מתנה גדולה שזכינו לה. . קשה לי לדעת האם 
זה בזכות העובדה שזכיתי והייתי 'חמושה' בליווי של אימי, 
הרבנית שתחי'  שאי שם לפני כמה עשרות שנים הן למדו 
פשוט  או  יחדיו,  מתוקות  ילדות  חוויות  וחוו  אחת  בכיתה 
של  אי  לדי-אן-  שרמן  הרבנית  של  העמוק  החיבור  מתוך 

השמורה בכלל, ולנושאים שבהם ביקשנו לדון בפרט.
כך או כך, בין שלל הפניות, בקשות הייעוץ, קבוצות ההנחיה, 
הטיפולים והמשימות העומדות דווקא לפתחה – העניקה לנו 
וכמה שעות כאלה),  כמה  (או בעצם,  הרבנית שעת השקט 
שעה של התבוננות עומק, של מבט רוחב, ושל נשיאת עיניים 
למעלה - אל האחד שאנחנו יודעות בכל השנה, ובליל הסדר, 

ליל האמונה – במיוחד.
אחד מי יודע? אחד אני יודעת. אחד הוא אלוקינו.

אבל יש כל מיני רמות של ידיעה.
וכל מיני דרגות בהרגשה.

ועוד מדרג - של עשייה.
איך עולים במדרג הזה?

ואיך מעלים אתנו את הדור הבא, שהיום עוד מספר בעיניים 
עובר  ומחר  סוף,  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  על  בורקות 
איך  שלו.  הסוער  הים  מול  וניצב  שלו  הפרטיים  במצרים 
נותנים להם היום אמונה שתחזיק אותם גם מחר, ולעולם? 
ובשטף  יום  היום  לבנך' בשגרת  ה'והגדת  את  איך מקיימים 

החיים?
איך מגיעים לאמונה שלמה ומאושרת? ואיך מחנכים לאמונה 

כזו?
שתי  אינן  מעט,  עוד  לנו  יתברר  כך  האלה,  השאלות  שתי 
שאלות נפרדות, אבל רגע לפני ההתחלה - כמה מילים למי 
לאה  הרבנית  מקרוב:  מכירה  לא  או  מכירה,  אינה  שאולי 

שרמן , נעים כל כך וכדאי כל כך להכיר. 

הרבנית שרמן היא אחת הנשמות הגבוהות ששותל ד' הטוב 
אצל  הדרך.  את  כולו  לדור  כדי להאיר  ודור  דור  בכל  ברחמיו 
הרבנית, האור הזה בא בטוב ובחום, ומפשט עקמומיות שבלב 

- לא ברעם ובקול רעש, אלא בעיקר על ידי הברק בעיניים.

התחיל  זה  הנשמה.  מחמת  כולו  הגוף  בטל  הרבנית,  אצל 
ברוכה  למשפחה  אם  פעילה,  אישה  פתאום. באמצע החיים. 
- חלקם עדיין קטנים ממש, אשת תלמיד חכם - לימים הדיין 
דגולה  מחנכת  שליט"א,  שרמן  אברהם  רבי  הגאון  המפורסם 
ואשת חינוך מבוקשת, מבינה ביום קודר אחד, שהחיים שלה 
המילה:  של  הפשוט  במובן  גם   - ייסעו  ייחודי.  במסלול  יסעו 
והיה ברור שהשאלה היא לא  ניוונית התגלתה בגופה,  מחלה 
האם, אלא עד מתי יישא הגוף את עצמו, והרוח תהיה היחידה 

שתוכל להוביל…

הסותרות   - קבלות  שתי  עצמה  על  קיבלה  שהרבנית  נראה 
ומשלימות זו את זו: להילחם ולהיכנע.

להילחם על מה שיש, ולקבל באהבה את מה שאין.

להילחם על מה שיש זה אומר, למשל, ששאין את הפריווילגיה 
לעלות  וצריכים  אותה  כשמפסידים  להתעצבן  להסעה,  לרוץ 
על אוטובוס או לתמרן עם טרמפים, כי יש אמבולנס שמסיע 
את המורה ואת העובדת הפיליפינית עד הכיתה ממש… אבל 
שם,  מלמדת,  והיא  לשם.  רק  ולא  לשם,  אותה!  מסיע  הוא 
ולגמרי לא רק שם. והימים מלאים וגדושים, כאילו השאלה אם 

יושבים על כיסא סלוני או ממונע היא באמת עניין טכני.

שגורם  החלק  זה  באהבה  לקבל  באהבה…  ולקבל 
אלא  גלגלים,  כסא  לסלון  מובילה  אינה  שהעובדת  לכך 
מלכה!  הצנוע,  לטרקלין  מכניסה  היא  מלוכה…  כרכרת 
לב.  וממיסת  עיניים,  מאירת  משפיעה,  שופעת,  זורחת, 
החיוך  את  לתאר  אפשר  איך   --- וחיוך  מאושר  קורנות  פנים 

הזה, שפורץ החוצה ושוטף את החלל כולו?

צריך לראות כדי להאמין שגם בעלייה הכי תלולה של החיים, 

אפשר לצעוד מעדנות, באושר, באהבה ובאמונה.

ד' אור לי
לאה ראם בראיון אישי

ברוח הימים הגדולים, ולאור העובדה שהרבנית 
שרמן נחשבת לגדולת מנחות ההורים בזמננו - 
מהי הדרך הנכונה והראויה להעביר את הרגש 
המיוחד  התפקיד  ומהו  הבא?  לדור  האמונה 

שלנו, כאמהות, במשימה החינוכית החיונית הזו?

הרבנית  אבל  אישית,  לעבודה  ולעבור  בחינוך  להתחיל  חשבנו 

סבורה שאין כאן שתי שאלות, ובטח שלא שתי תשובות.

"איך נחנך לאמונה? איך נעביר את ההרגש ואת ה'למעשה'? איני 

יודעת לתת הנחיה מדויקת. אבל אני מאמינה גדולה בכך שחינוך 

אינו תוצאה של סדרת פעולות או אמירות. 



אישיותה  את  ומרוממת  מעצבת  אישה  שכאשר  ספק,  לי  אין 
שלה, הפנימיות עולה על גדותיה והדברים עוברים הלאה. ילדים 
ולכן חשוב  קולטים את ההורים שלהם ברבדים העמוקים ביותר, 
כל כך ששם, בפנים, יהיו הדברים שאנו מבקשים לחנך אליהם. מה 

נעשה בדיוק? באלו מילים נשתמש? זה כבר פחות משנה".

אי  אותו  שגם  הזה,  בחיוך  הרבנית  מוסיפה  מה",  יודעת  "ואת 
אפשר לתרגם למילים, "כל אחת מאתנו, שקיבלה מהקב"ה את 
לתעודה  'וזאת  חתומה:  הסמכה  ממנו  קיבלה  שלה,  המשפחה 
כי את מסוגלת, יכולה וראויה לגדל את ילדייך ולחנכם'. מתי היא 
בפעם  בידיה  הונח  שלה  כשהבכור  ההוא,  ברגע  אותה?  קיבלה 

הראשונה, ואחר כך - בכל פעם מחדש.

וראויה. כיצד תעשה זאת? התשובה היא  יכולה  אז היא מסוגלת, 
סיפורים,  לספר  שיודעת  מי  יש  ביותר.  ואינדיבידואלית  אישית 
מי  ויש  שמסבירה  מי  ויש  לטיול,  הילדים  עם  שיוצאת  מי  ויש 
להיות!  צריך  וכך  שלה…  ה'איך'  יש את  לכל אחת  ששותקת… 

ה'איך' הוא חשוב, אבל מה שקריטי הוא ה'מה"'.

סיטואציות  בשתי  אותנו  משתפת  ואז  לרגע,  מהרהרת  הרבנית 
משלבי  שתיהן  מטלטלת,  בחדות  הזו  האמת  את  חוותה  שבהן 

המחלה הראשונים.

"בתקופה ההיא, שבה יכולתי עדיין לתפקד ברמה מסוימת, אבל 
כבר הרגשתי חריקות מכבידות, התעוררתי לקבל לעצמי להתחזק 
היה קל  לא  זה  עביד…  לטב  רחמנא,  דעביד  באמונה שכל מאן 
בחוויה  משמעותי  נושא  היה  וזה  מאוד,  השתדלתי  אבל  בכלל, 

הפנימית שלי.

הורי,  בבית   - בטבריה  מביקור  חזרתי  החגים,  אחד  בערב  ואז, 
ובאמתחתי דגי מושט שקניתי שם. עין זרה ראתה בחבילה דגים 
חלומות.  אם  כי  דגים,  בה  נשאתי  לא  אני  אבל  מבושלים,  בלתי 
חלומות על דגים שאטגן לפי מתכון מיוחד, חלומות על דגים שאני 

עדיין יכולה להכין בעצמי לכבוד החג. 

שכבר  והריח  ובתקווה,  בשמחה  החלומות  את  אירח  המטבח 
התפשט באוויר גרם להרגשה שהם מתממשים כאן ועכשיו, אבל 
אז התברר שלידה של בעלת החלומות הגדולים, אין מספיק כוח 
כדי לבצע את רצף הפעולות הנדרשות כדי להפוך את הדג בזמן 
הנכון, וכך נדבקו למחבת דגי מושט בזה אחר זה, נחרכו, התפרקו, 
ולא  למאכל,  ראויים  שאינם  שיירים  היפים  מהחלומות  והותירו 

לחיוך, אפילו קטן.

עמדתי שם, עם הכאב האדיר והדמעות הזולגות, ובני הקטן לצדי. 
'למה את עצובה,  והטהורות, ואמר:  הטובות  בעיניו  בי  הביט  הוא 

אמא? הכול מד' והכול לטובה…'

לבין  ביני  הייתה  הזה  בנושא  שלי  שהעבודה  לי  להאמין  תצטרכו 

עצמי, ולא ערכנו בבית מבצע 'הכול לטובה', אבל העבודה הזאת 
בלי  גם  יפנים אותה  שלי  שהילד  כדי  הייתה מספיק משמעותית 

מבצעים, ואפילו ישקף לי אותה בזמן אמת…

תקופה,  מאותה  לי  שזכורה  השנייה  הסיטואציה 
הילדים.  אחד  על  מאוד  כעסתי  שבו  ברגע  אירעה 
הגה. הוצאתי  ולא  בכוח  הבלגתי  אבל  כעסתי, 

עמדתי, שותקת מאוד, והילד הסתכל אלי ושאל: 'אבל אמא, למה 
את צועקת עלי'?

כי הילדים שומעים את הלב של אמא, ואם היא צועקת בלב, הם 
שומעים את הצעקה גם כשהשפתיים חתומות.

תני אמון בעצמך - את מסוגלת וראויה לחנך! ותני אמון בו - הוא 
יפנים ויתחנך. ככה זה עובד".

אמון בעצמי? מסוגלת וראויה לחנך?

השורה הזו נוגעת בכאב חשוף שמוצף 
לא פעם בשיח שבשמורה: נשים רבות 
כי  והחמצה,  תסכול  חשות  כך,  כל 
היום-יום  טרדות  מרגישות...  לא  שהן  מרגישות  הן 
ממלאות את כל המרחב הטכני והנפשי, והממד הרוחני 
אינה  הזו  המצוקה  אולי  ומצטמצם.  נדחק  החיים  של 
להיות  אישה  יכולה  איך  אבל  לשאלה,  ישירות  קשורה 

עולה על גדותיה, אם היא מרגישה כה מדולדלת?

פגשתי לא מזמן אישה צעירה שתיארה בדיוק את המצב הזה. היא 
סיפרה לי בכאב גדול שערב אחד, כשישבה בקצה מיטתו של בנה 
בן השלוש, ליטפה את פניו וקראה איתו קריאת שמע, קלטה פתאום 
שה'שמע ישראל' הזה הוא הפסוק הראשון שעלה על שפתיה באותו 
יום. מהבוקר לא הצליחה להתפלל. לא שחרית, לא מנחה, אפילו 
לא פרק תהילים קצר. מנטילת ידיים של שחרית ועד עתה הייתה 

עסוקה רק בבהלת היום-יום. 

ההכרה הזו פילחה את ליבה כמו חץ. היא ישבה שם בקצה המיטה, 
ליד הילד עצום העיניים, והחלה לבכות. הוי, ד'. כמה שאני רחוקה... 

כמה שאני מנותקת.

אני שואלת אותך: היא רחוקה? מנותקת?

אישה שבוכה על יום שעבר עליה ללא תפילה היא אישה מחוברת! 
היא  רוחני,  להרגש  שמתגעגעת  רוחני,  חסר  על  שמצרה  אישה 
קרובה. קרובה וגם מלאה, גם אם ברגע זה היא אינה מצליחה לשחזר 

רעיונות תורניים מורכבים, ואפילו לא 'להרגיש שהיא מרגישה'.

ד' אור לי

מסוימת,  ברמה  לתפקד  עדיין  יכולתי  שבה  ההיא,  "בתקופה 
אבל כבר הרגשתי חריקות מכבידות, התעוררתי לקבל על עצמי 
להתחזק באמונה שכל מאן דעביד רחמנא, לטב עביד… זה לא 
משמעותי  נושא  היה  וזה  מאוד,  השתדלתי  אבל  בכלל,  קל  היה 

בחוויה הפנימית שלי.



האשמה במרחק וניתוק – היא אסטרטגיה מוכרת ויעילה של היצר. 
אל תתני לו להפעיל אותה עלייך!

איפה  לב  שימי   – שלו  ההאשמות  כנגד  טיעון  מחפשת  את  ואם 
נמצא הלב שלך. מה גורם לך לבכות. מה מדליק את האור בעיניים 

שלך. שימי לב אל הנשמה...

את  הכמיהה,  את  החיבור,  את  תזהי  תוכך,  אל  תתבונני  אם 
השאיפה, את הגעגוע, את השייכות והאמונה.

רק בעצמך את לא מספיק מאמינה...

ואת  הזה,  הדור  של  והמוטרף  הבהול  בעולם  כאן,  אותך  נטע  ד' 
יכול לעמוד  חיבור עמוק לקב"ה  יומיים שרק  יום  נסיונות  צולחת 

כנגדם. 

כך  כל  שנראית  לשאול שאלה,  רוצה  אני 
את  שממלאה  בבהירות  כאן,  מיותרת 
הזה  העולם  זאת,  בכל  אבל  החדר. 
רגעים  גם  ויש  הסתרה,  של  עולם  הוא 
מחוברים?  נשארים  איך  חושך.  של 
כל  מול  אותה  ומעצימים  האמונה  את  מתחזקים  איך 

האתגרים?
"לעצור! לעצור ולהתבונן! היצר הרע יודע את האמת, והוא יודע גם 
שאנחנו יודעות אותה בלב פנימה. הדרך שלו לגרום לנו לתחושה 
של ניתוק, היא להפריע לנו להתבונן על עצמנו ועל החיים, ולהרגיש 

מחדש את האמת שאנחנו יודעות.

הבת שלי הלכה לבקר קרובי משפחה מבוגרים מאוד, רגע שלפני 
שהם משאירים הכול ועוברים הלאה… היא חזרה נסערת, ואמרה 
וסרטים  ומועדון  וג'קוזי  ספא  הכול!  להם  הביא  היצר  'אמא,  לי: 

ובילויים העיקר שחלילה חלילה לא יעצרו שניה לחשוב…'

אז שם זה היה בולט, ואצלנו אולי פחות, אבל השיטה של היצר היא 
אותה שיטה: להציף את החיים, לא משנה במה, עד שבקושי נוכל 

להרים ראש ולשאת מבט למעלה.

לצדדים,  ולהביט  הזאת  ההצפה  מעל  להתרומם  נצליח  אם  הרי 
אנשים  חיים  מסביב  ומאושרים.  עשירים  שאנחנו  בקלות  נגלה 
כלום  להם  שאין  ותופסים  חמישים,  או  ארבעים  לגיל  שמגיעים 
בידיים. כלום כלום… ילדים מתעופפים ברחבי הגלובוס, ומי חושב 
גדול  וריק  לסיומה,  שמתקדמת  קריירה  בית?  הקמת  על  בכלל 
שממלא את הבית שילמו עליו משכנתא כל החיים. הם מחמיצים 

את תמצית החיים, ומה ייוותר להם מכל הכסף ו'בהלת הזהב'?"

כמה  אצלנו  "התארחו  בכאב,  הרבנית  מתארת  "בשבת", 
שבת,  זו  הייתה  לא  רחוקים. אם  אוי, כמה שהם  ד"ליים.  צעירים 

כך…  כל  אדירה  בורות  יש  מסביב  ובוכה…  יושבת  הייתי 
יודעים!  לא  הם  הרבה  כך  וכל  יודעים…  שהם  מרגישים  הם 
כאן  גדל  יודעים.  לא  פשוט  הם  מאמינים,  אינם  שהם  לא  זה 
מערבי,  בכלום  יהודיים  אוצרות  המחליף  ורחוק,  מנותק  דור 
הזו. העצובה  החליפין  עסקת  צדדי  כל  את  מכיר  אינו  ואפילו 

ומה שמצער וכואב ולא פחות מאתגר מההתמודדות עם הנסיונות 
במחנה  ומתרחבים  ההולכים  השוליים  עם  החיכוך  הוא  מבחוץ, 
שלנו, המנסים לדמות ולהתחבר אליהם. כאילו שאפשר להיות 'גם 

וגם'... 

כנגד  לעמוד  יכולה  ברורה  והשקפה  בהיר  מבט  על  עבודה  רק 
הניסיון הזה. לא להתבלבל! לא להתבלבל! לא להתבלבל!

חמותי, שתאריך ימים, ושנים החדירה בנו 'סלוגן משפחתי' שמתנגן 
לכולנו: 'כסף בא, כסף הולך, תורה לעולם נשארת!'

תעצרי  פשוט  נכון.  זה  כמה  רואה  להתבונן  טיפה  שנעצרת  ומי 
ותחשבי, אין סיכוי שלא תגיעי לאמת.

מאמינה שיש בורא עולם? מאמינה!

מאמינה שבורא עולם משגיח עלינו בהשגחה פרטית? מאמינה!!

מאמינה שהכל מאיתו יתברך? מאמינה גם מאמינה!!!

כבת בית יעקב, את יודעת!!! את יודעת בתוך תוכך מהי הדרך 
הנכונה!!! יש לך את זה אצלך בפנים!!! 

אם רק נעצור ממרוץ החיים להפסקת חשיבה, נראה שאין בכלל 
לארגן  כדי  וההתבוננות  עצירה  תחנות  צריך  רק  פה!  לטעות  מה 
מחדש  ולהגיע  פשוט  נפש  חשבון  לעשות  עצמנו…  את  מחדש 
מניע אותך בחיים?  ומה טפל? מה  עיקר  לתשובות הנכונות: מה 

לאן את שואפת להגיע? איזה דור את רוצה לגדל? 

תחשבי על עצמך בגיל 80. זה מגיע בסוף… האם את צועדת במסלול 
שיביא אותך למקום שבו את רוצה לראות את עצמך בעוד כמה עשורים? 
רואים כל כך הרבה אנשים שעשו שינוי בעקבות טלטלה רצינית 
שלא הותירה להם ברירות אלא לעצור הכול ולהתבונן מחדש על 

החיים--- למה לנו לחכות לטלטלות?"

(רק)  לא  חשוב  שזה  תדגישי  הרבנית,  מבקשת  תדגישי",  "אבל 
בגלל ה'עולם הבא' שלנו. אני, אין לי השגות בעולמות עליונים… 
אני חיה רק כאן בעולם. ואני אומרת, ומותר להגיד שאני אומרת 
את זה 'מנסיון', שאין בעולם הזה מסכנות שהיא תוצאה של היעדר 
או חסר גשמי. מסכן הוא רק מי שאין לו תורה. שהוא אינו מכיר בה 

ואינו מלא ברוחה".

ומי שרואה את החיוך הקורן והאור המלווה את הרבנית… יודע שזו 
לא סתם אמירה בעלמא...

ד' אור לי

שממלא את הבית ששילמו עליו משכנתא כל החיים

הבת שלי הלכה לבקר קרובי משפחה מבוגרים מאוד, רגע לפני

צועדת  את  האם  בסוף…  מגיע  זה   .80 בגיל  עצמך  על  תחשבי 
עצמך  את  לראות  רוצה  את  שבו  למקום  אותך  שיביא  במסלול 
שינוי  שעשו  אנשים  הרבה  כך  כל  רואים  עשורים?  כמה  בעוד 
לעצור  אלא  ברירות  להם  הותירה  רצינית שלא  טלטלה  בעקבות 

הכול ולהתבונן מחדש על החיים--- למה לנו לחכות לטלטלות?"



"פעם הגיעו אלי תלמידות לשיחה נוקבת שעסקה בהשקפה נכונה 
ובשאלה מהי הדרך הישרה לצעוד בה את החיים. כשהן יצאו, שמעתי 
אנחנו?" או  הרבנית  הנכה?  כאן  מי  לחברות:  אומרת  מהן  אחת 

גם  פיזי,  יותר מחסר  ומסוכן  חמור  שהוא  רוחני, מלבד מה  חסר 
הפגיעה שלו באיכות החיים וברמת האושר היא גדולה הרבה יותר. 
חולה אנגינה המתייסר בכל גופו, ואדם שמרגיש נפלא, אך התבשר 
המסכן? מיהו   – מרפה  חשוכת  מחלה  מקננת  שבגופו  עתה  זה 

והם חלפו על פני  זצ"ל סיפר שפעם צעד עם אביו,  הרב פנקוס 
קבוצת הוללים. שאל הרב פנקוס את אביו: "אבא, למה האנשים 

האלו צוחקים כל כך בקול?"

ענה לו אביו: "הם צוחקים כל כך בקול, כי הם מאוד עצובים". 

את  בעצמו  לחזק  וזוכה  התבוננות  של  חיים  לעצמו  שמסגל  מי 
האמונה והחיבור לקב"ה, אולי אינו צוחק בקול, וגם חווה לפעמים 
כאב כזה או אחר, אבל הוא שמח ושליו ואינו חי במצוקה פנימית 

תמידית וכוססת".

ובשורה טובה נוספת יש לרבנית: הפסוק במשלי (ג, ו) אומר לנו: 
'דרך'  הגאון:  מבאר  אורחותיך".  יישר  והוא  דעהו  דרכיך  "בכל 
היא הנתיב הברור. 'אורח' הוא בסמטאות ובשבילים הנפתלים. מי 
שזוכה לדעת את ד' בדרך - להיות מחובר לד' במקומות הברורים, 
זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת וד' מיישר עבורו את האורח - את 

המקומות המבלבלים…

אל  המואר  הסלון  את  לעזוב  קשה 
החושך שבחוץ... אנחנו מבקשות עוד 

משהו. מתנה 'לקחת הביתה'. 
הארון  את  לפתוח  אותנו  שולחת  הרבנית 
ולחפש את הדפים שאותם היא נוהגת לחלק 

בקבוצות ההנחייה. 

ב'דף המתנה' מצוטטים דבריו הנפלאים של הרב שמשון רפאל 
הירש זצ"ל:

שלה: הנפלאה  ההארה  את  הרבנית  מוסיפה  ואז 
מתערבב… והכול  כך  כל  גדול  הבלבול  הזה  "בדור 

ההנאה  מכסת  וגם  לנו,  קצובים  שמזונותינו  העובדה  את 
לשכוח.  נוטים  אנו  ד',  מעם  הכול   - מהכסף  שנפיק 
נעשה,  אנחנו  עלינו.   – הזה  'החלק  אומרים:  כאילו 
ואנחנו…' אנחנו  הכנסות,  נגדיל  אנחנו  נטרח,  אנחנו 

סביבת  עם  לנו  קשה  בבקשה…   … 'ד'   – נזכרים  אנחנו  אבל, 
אז בבקשה,  העבודה, הרוחניות לא משהו, האווירה מדרדרת... 
ולהתרכז  לו הכל  נתקלקל'. במקום להשאיר  שלא  עלינו  שמור 
בעבודת הלב, אנחנו מעמיסים הכל על עצמנו, ורק את שמירת 

הלב משאירים לו... 

נצלנה את הימים הגדולים הללו, את סגולת התקופה ואת הכוח 
שיש לכן כקבוצה חזקה ונחושה - לשמור על האוצר הכי יקר לנו 
- האידישקייט שלנו… כי הכול מיד ד' הוא בא, ורק לבך - בידך 

הוא!"

***
אפילו  חמים,  בני-ברק.  של  החמים  אווירה  אל  החוצה  יצאנו 

בשעת לילה קטנה זו...

הנערה  ביתי  שתחי',  אמי  השראה,  ומלאות  דמומות  צעדנו 
שהשכילה לנצל את ההזדמנות ואני.

לא יכולתי שלא לחשוב על אימי שתחי' שגילמה את המציאות 
הזו בדיוק. לאורך שנות גידולי, תמיד חשתי כיצד הכל מרכין ראש 
מול הדבר האמיתי: לאפשר לאבא לעסוק בתורה ובעבודת ה'. 
את  מיטיבה  היתה  מילים,  בלי  ואמא,  דלקה תמיד בבית.  האש 
לא  מעולם  כולנו,  של  השלהבות  את  והציתה  חיממה   - הנרות 

במילים והוראות.

החום שנשב - שבה והצית את כולנו.

***
ופתאום אני מבינה עד כמה זה פשוט ולא יכול להיות אחרת. הרי 
זה רק כדי לשמור על  לדור הבא,  המסורת  כל תכלית העברת 
אותה שרשרת זהב שמחברת אותנו ממעמד הר סיני ועד ביאת 
גואל צדק בב"א. אף לא אחת מאיתנו רוצה שחלילה וחס, הדור 

הבא יהיה 'חוליה חלשה'.

ואני עצמי?

הבטוחה מספיק אני בחוזקה של החולייה המקשרת בין הדור 
הקודם לדור הבא...

חולייתי שלי עצמי?...

ד' אור לי



דפי עבודה

שלום וברכה,

ברשותך אחלק את השאלה שלך לשני חלקים. החלק הראשון 
- עולם הערכים שלך: אמונות, דעות,  ל’אני מאמין’ שלך  נוגע 
של  השני  החלק  לחצות.  תרצי  שלא  אדומים  וקווים  עקרונות 
השאלה עובר לשלב הבא - איך את מסבירה את תפיסת העולם 

הזו שלך, לאדם שבא מרקע שונה?

וכעת ארחיב: משאלתך ניכר כי העקרונות שלך ברורים מאוד. 
מרשים אותי לקרוא שאין לך שום התלבטויות וספקות בנוסח: 
“אולי כן מתאים שאשתתף ביום הגיבוש, לפחות בחלק מסוים/ 
ואני מצטטת  יש לך דעה מוצקה בנושא,  בתוכנית ספציפית”. 
ברור  כלומר,  להשתתף”.  לי  מתאים  שלא  הבנתי  “מיד  אותך: 
שלך,  הערכים  עולם  את  סותרת  המוצעת  שהפעילות  לך 
ביום  להשתתף  מתכוונות  כן  מחברותייך  שחלק  העובדה  אך 
הגיבוש, מקשה על החלטתך ועל הגבולות שאת רוצה להציב 
ולגבש  הזו  העובדה  עם  גם  להשלים  לך  מציעה  אני  לעצמך. 
כן  חברותייך  החלטת  מול  שלך  העמדה  את  ברורה  בצורה 

להשתתף ביום הגיבוש. 

בואי ננתח יחד את הסיטואציה הזו: סביר להניח שהקושי שלך 
נובע מכך שהבחירה שלך גורמת לך להיות שונה ונבדלת כפרט 
חרדיות  הדברים,  מטבע  שייכת.  את  שאליה  הקבוצה  בתוך 
בעלת  כקבוצה  ומקוטלגות  נתפסות  מעורבת  חברה  בתוך 
מאפיינים דומים וקווים משותפים, וממילא מצופה מהן לנהוג 
יפה  ביטוי  כך  על  שמעתי  דומה.  באופן  לסיטואציות  ולהגיב 

ממעסיק חילוני: “רק כאשר הכרתי אותן מקרוב, למדתי שיש 
הרבה גוונים לשחור”. לכן, טוב יהיה אם תזכירי לעצמך, שלך, 
כאדם חופשי, יש את נקודת הבחירה האישית שלך, ואת הדרך 
השונים.  והניסיונות  האתגרים  עם  להתמודד  שלך  הייחודית 
)אני כמובן לא נכנסת כאן לפן ההלכתי ולהכרעה חד משמעית 
יורו לה  ולמעשה, על כל אחת לנהוג כאשר  של אסור/ מותר, 
בכל  הזו  בנקודה  עצמך  את  לחזק  לך  ממליצה  אני  רבותיה.( 
אמצעי שאת מתחברת אליו ויוכל לעזור לך: התייעצות עם גורם 
הלכתי או תורני, קריאת ספר השקפה, שיחה עם חברה שחווה 

התמודדויות דומות ועוד.

ומעבר לכך: לכל אדם, גם אם אינו שומר תורה ומצוות, עשויות 
ביומי  להשתתף  שלא  לו  שתגרומנה  מגוונות  סיבות  להיות 
גיבוש ואירועי חברה שונים. יצא לי להשתתף בפורום מעסיקים 
לעובדת החרדית במקום העבודה.  הועלו האתגרים שיש  שבו 
מעסיקה חרדית ציינה שהיא השתתפה באירוע מקצועי שנועד 
ידעה  לא  שהיא  שירה  תכנית  שם  ונערכה  הבכירה,  להנהלה 
הסיטואציה  בה.  להשתתף  יכלה  לא   - וכמובן  מראש,  עליה 
הייתה מביכה למדי, והיה עליה לגשת לממונים עליה ולהסביר 

במקום את הבעייתיות בתכנית כזו עבורה.

גם  שהשתתפה  חילונית  מעסיקה  ‘קפצה’  הסיפור  לשמע 
שלא  זכותך  חרדית,  שאת  לזה  קשר  “בלי  ואמרה:  בדיון,  היא 
פעילות  התקיימה  בארגון  אצלנו  שירה.  בתכנית  להשתתף 
אותנטית,  קיבוצניקית  שלי,  החילוניות  העובדות  ואחת  דומה, 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

 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 

ה’אני מאמין’ שלי במסר אפקטיבי
שלום פנינה,

אני עובדת חדשה בחברה גדולה ומעורבת. בקרוב יש לנו יום גיבוש. ראיתי את התכנייה, ומיד הבנתי שלא מתאים 
והמעוררים  עוקבת אחר הסיפורים הרבים  אני  בישיבה מעורבת.  הווי  כוללת תכנית  לי להשתתף, מפני שהיא 
בשמורה ומבינה שכדאי להציב גבולות ולתאם ציפיות כבר בהתחלה, כי אחר כך זה נהיה הרבה יותר מסובך. 
ומכאן לשאלה הגורלית: איך עושים את זה? איך אני עומדת מול המעסיק שלי, שלצערי אינו שומר תורה ומצוות, 
ומסבירה לו שלא מתאים לי להשתתף? זאת ועוד: חלק מחברותי החרדיות כן מתכוונות להשתתף ביום הגיבוש, 
מה שגורם לסיטואציה הזו להיות מורכבת ומביכה עוד יותר בשבילי )גם ברמה האישית וגם מול המעסיק(. איך 

את מציעה לי להתנהל?



לי שלא תשתתף בתכנית מפני שהיא לא  והודיעה  פנתה אלי 
סובלת שירה ומביך אותה מאד לשיר בפני קהל…”

הסיטואציה הזו לימדה אותי שהמעסיקים החילוניים בעידן של 
תעסוקתית,  מבחינה  ומגוונות  הטרוגניות  החברות  שבו  היום, 
מבינים שלא כל פעילות תוכל לקלוע לטעם ולצרכים של כלל 
רק  לקראת,  ולבוא  להתחשב  מוכנים  בהחלט  והם  העובדים, 
חשוב להשתמש בשפה המוכרת להם ולא לנגן ללא צורך על 
מציעה  אני  לי’.  מתאים  לא  זה  ולכן  חרדית  ‘אני  של  הכפתור 
לשבור את תדמית  לך  היא תעזור  הזו;  לתפיסה  להתחבר  לך 
‘הדוסית המוזרה והמתנשאת’. כמובן שבינך לבין עצמך תזכירי 
לעצמך שההפך הוא הנכון, והחרדיות מבדלת ומקדשת אותך, 
אני רק ממליצה שלא לומר זאת ללא צורך לעומדים מהעבר 

השני של המתרס. 

כעת, כשאת חזקה ובטוחה בהחלטתך, נעבור לחלק השני של 
זה?” מהי הדרך המומלצת להסביר  “איך עושים את  שאלתך: 
זה  ובמקרה  שונה,  לאדם שבא מרקע  ה’אני מאמין’ שלך  את 
- המעסיק שלך, שאינו שומר תורה ומצוות? למעשה, השאלה 
הזו עוסקת באחת המיומנויות החשובות של תקשורת בינאישית 
- העברת מסרים אפקטיבית. כלל היסוד בנושא זה הוא, שעל 
מנת לבחור במסר היעיל ביותר, יש לבחון מראש את המסרים 

האפשריים ביחס לתוצאה המבוקשת. 

מוקדמת,  בהכנה  אותנו  מחייב  כזה  חשיבה  מסלול  אם  גם 
שווה  הזה  המאמץ  אפשריות,  תקלות  ובאיתור  בהתבוננות 

ומוכיח את עצמו. 

מבחינתך  המבוקשת  התוצאה  מהי  יחד  להגדיר  ננסה  בואי 
עם  בשיחה  שלך  שהמטרה  לעצמי  מתארת  אני  זה.  במקרה 
המעסיק היא לא לתת לו נאום השקפתי חוצב להבות המסביר 
מדוע לא תוכלי להשתתף ביום הגיבוש, כולל פירוט הבעייתיות 
ההלכתית והמוסרית שבישיבה מעורבת, אווירה של קלות דעת 
והתנשאות  הצטדקות  לשדר  עניין  לך  שאין  גם  מניחה  ועוד. 

בנוסח: ‘אני טובה וצדיקה יותר מכל מי שכן בוחר להשתתף’. 

מה כן? את רוצה שהוא יבין שאינך יכולה להשתתף ביום הגיבוש 
ואירועי חברה דומים, וזוהי עובדה מוגמרת. חשוב שתעבירי את 
המסר באופן כזה, שיבהיר כי מדובר בעניין מהותי ועקרוני, כדי 
למשל:  לבעיה,  נקודתיים  ‘פלסטרים’  לך  להציע  ינסה  שלא 
פלסטר של פעילות חילופית - שאת עצמך תתבקשי להציע - 
לבעיית התכנית הספציפית, או פלסטר של אוכל גלאט לבעיית 
הם  אחרים  אישיים  ותירוצים  חולה  ילד  גם  מנגד,  הכשרות. 

פלסטרים חד פעמיים שלא יחזיקו מעמד לטווח הארוך. 

כלומר: המסר הוא שהשתתפות באירועי חברה מעורבים אינה 
מתאימה לתפיסת העולם שלך. נקודה. 

לתוצאה  להוביל  שאמור  וברור  תמציתי  מסר  שגיבשת  לאחר 
לשיחה,  כללי  תסריט  לתכנן  מומלץ  מבחינתך,  המבוקשת 
המסר  את  להעביר  לך  שתעזורנה  סימולציות  לבצע  ואפילו 
באסרטיביות נעימה. מבחינת תוכן הדברים - מומלץ להתחיל 
בפתיח חיובי, ורק אחר כך לעבור לגוף העניין - הסבר הבעיה 

האישית שלך. 

ממליצה לך על נוסח מעין זה: “שלום, רציתי לדבר איתך על יום 
הגיבוש המתוכנן. קודם כל, אני מעריכה מאוד את המאמצים 
שנעשים כאן לטובת והנאת העובדים. הגישה הזו תורמת רבות 
העובדים.  בין  המקצועיים  וליחסים  במקום  הטובה  לאווירה 
מחמם מאוד את הלב לדעת שחשוב לכם שכל העובדים, ללא 
יוצא מן הכלל ישתתפו באירועים האלו, אולם אני באופן אישי 
לא אוכל להשתתף ביום הגיבוש הקרוב ובאירועי חברה אחרים 
שפעילות  משום  ונשים,  גברים  של  מעורבת  פעילות  הכוללים 
תוכל  אם  מאוד  אשמח  שלי.  העולם  תפיסת  את  סותרת  כזו 

לכבד את הרצון שלי”.

 בצורה כזו, גם אם המעסיק לא ניחן בעודף טקט וישאל אותך 
להסביר  תוכלי  משתתפות,  כן  אחרות  חרדיות  חברות  מדוע 
שלך,  המבט  ומנקודת  אישי  באופן  מדברת  שאת  בקלות  לו 
ולא באת לייצג את העובדות האחרות. לך באופן אישי זה לא 
מתאים. נסי לחשוב על תרחישים אפשריים נוספים ועל שאלות 
שהמעסיק עלול לשאול אותך בתגובה לדברייך, והכיני מראש 
אסרטיביות  תשדרי  כך  וברורות.  תמציתיות  ותשובות  תגובות 
וביטחון בדרכך, והמעסיק יבין את המסר, יכבד אותך ולא ילחץ 

עלייך להשתתף.

נקודת הזמן שלך כרגע, כעובדת חדשה, היא מצוינת, ותאפשר 
הוותיקות  ולעובדות  קלות.  ביתר  ציפיות  לתאם  ד’  בעזרת  לך 
החמצה,  מעט  מרגישות  ואולי  הטור  את  כעת  שקוראות 
תתעודדו! אף פעם לא מאוחר, ובכל תחום בחיים, עם תקשורת 

נכונה ובונה אפשר לתקן.

אותך  ומברכת  החדשה,  בעבודתך  רבה  הצלחה  לך  מאחלת 
שיהיו לרצון אמרי פיך...

בהצלחה רבה!

פנינה

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים
האופן שבו נעביר את המסר ישפיע 

על האופן שבו הוא יתקבל.

דפי עבודה 



חנה זקס

חג)יגת( האמונה
עם פסח, חג האמונה, אני מסודרת טוטאלית מבחינה רוחנית.

בחובות  קצת  שלקרוא  ייתכן  אמונה.  אוהבת  אמונה,  נושמת  אמונה,  חיה  חרדית,  השם,  ברוך 
הלבבות ישפר עוד ולמה לא, אבל בגדול - אני שם, וכואב לי שלא כולם סביבי כאלה.

מה זאת אומרת? אמונה היא דבר בסיסי ביהדות. אויש, סליחה. היא לא דבר, היא היהדות בעצמה. 
יהודי שאינו מאמין הוא... יהודי-לא-מאמין, שד' ישמור! יהודי מאמין חי אחרת לגמרי. הקדוש ברוך 
הוא, בידו הכול, זה ברור כשמש. גם השמש, הלא הוא ברא אותה, כך מאמינה אני בכל חושיי. היא 
לא אשמה, גם אם חשבתי שאביבי היום, וגשם עז ניתך על פאתי שסורקה אך אתמול בריצתי 

להסעה.

את החזאי כן הייתי מפטרת לאלתר, וגם את ראש העיר שלא דאג לניקוז איכותי, ככה שדי החלקתי 
מלוא קומתי על כמה שלוליות, ובכלל, גברת הסעה, ביום סוער שכזה לא הגיוני להתקרב קצת 
לכיווני, שלא אירטב כך? אז תפסידי כמה דקות בעבודה! מה קרה? וכי לא הקדוש ברוך הוא זן 

ומפרנס לכול? איפה האמונה שלך, איפה?

מאמינה כל כך אני, בד' ובצלם האלוקים שבו חנן את ילדי, עד שיש בי אמון מלא בבתי בת החמש 
ובתינוק בן השנה שיסתדרו היטב זה עם זה כאשר היא מוציאה אותו מן המעון )או הוא אותה מן 
הגן - אני לא מתערבת, נותנת את כל המרחב(. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה ד'  - הכול 

לטובה, מזדמר לו השיר במחשבי, אז מה כבר יכול להיות? 

יכריז הוא מלמעלה  חוצמזה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם מכריזים... אז ברצות ד', 
שהתינוק בן השנה ייתן יד לאחותו, אם יחליט שלא מתחשק לו בעגלה, ושהיא תנקפהו היטב.

אין אמונה בגויים, כך שנינו במקורות. ואם תשאלו לדעתי - אז גם במי שמתנהג כמו גוי, או שסתם 
כך אני לא ממש מתחברת לסגנון הניהול שלו. כמו הבוס שלי למשל. מי נתן לו את התפקיד? 

נשגב מבינתי! 

אבל נס שיש אמונה בד', ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוא בעל היכולת והכוחות כולם, אז אם 
פה ושם פלטתי על הבוס מילה לא משהו באוזני ההנהלה הבכירה - ברוך ד' שזה לא יכול להזיק, 

שהרי הכול משמים )ובכלל, מילותיו של אדם בעולם הזה, קצובות הן.(

מאמינה גדולה גם בניסים אנוכי, וגם בקריעה לגזרים של ים הפרנסה הסוער. )שנים עשר אלף 
גזרים פשוט לא מספיקים לי, אבל דבר לא נבצר מאתו, והוא יכול לבקוע לי את הים ולהוסיף גם 

עוד כמה ספרות בתלוש.( 

מכח אמונה זכה זו, וגם האמונה שבעל היכולות והכשרונות - נתן לי, ברוך ד' ובלי עין הרע, רבים 
מהכישרונות הצרורים עימו, ברור לי שייתכן בהחלט שנגזרה עלי משכורת גבוהה במיוחד במיוחד 
במיוחד. והיא תגיע אלי, עוד תראו. רק מה? צריך שלנס הזה יהיה על מה לחול, מסכן. שלא יהיה 
ככה תלוש באוויר, רועד ומתנפנף... עד שהוא בא אלי הנס, מים סוף, ככה לקבל אותו? לסמוך על 

הילדים, אומרת מנחת ההורים, לא על הנס.

אז אני דואגת שתהיה לו, לנס, אחיזה במציאות. עובדת ומשקיעה ולוקחת על עצמי מעל ומעבר, 
תאמין  שלי  הבוסית  שגם  כזו,  ועבותה  יצוקה  מוצקה,  ואיתנה,  אמינה  האחיזה  שתהיה  בשביל 
באמונה חושית לגמרי שנגזרה עלי משכורת גבוהה במיוחד במיוחד במיוחד... וגם מנהל הבנק 
יראה את האמונה הזו בחוש, ולא יוכל לפקפק )יש לו לפעמים ניסיונות באמונה מהסוג הזה. אחינו 

התועים... חבל כל כך. יהודי מאמין חי אחרת לגמרי!(

"אין אדם בבית הזה הנוגע במוכן לחברו!" אני שואגת על ילד נמרץ מדי בארוחת הערב, שחמד 
את הטוסט-מלא-הקטשופ של אחיו. ללא ספק, שגורה האמונה בשיח השוטף בבית שלנו, והיא 

ברוך ד' לגמרי חלק מהיומיום.

ונאמר אמן.

נחיתהדף



סיפורההשתדלות שלי

אני מניחה צלחת גדולה על המחבת, תופסת בידית, והופכת 
את הקוגל.

מדפנות  הקוגל  את  ומפרידה  לוחשת,  אני  צעיר",  "הוא 
יצטרך  וכשהוא  השוק,  את  מכיר  ולא  צעיר,  "הוא  המחבת. 
לו  תתפוצץ  הזו  הנאיביות  המשכנתא,  את  לשלם  להתחיל 

בפנים".

המחבת משמיעה קול רחש כשאני מחליקה אליה את הקוגל 
בחזרה, ואני מסתובבת למנחם.

"ואתה לא צריך לדאוג כל כך. את זה אני אומרת לך, לא לו. 
וגם לא לה".

מנחם שובר לעצמו חתיכת מצה, ומעביר מעט סלט לצלחת 
שלו. "למה שלא תטלי ידיים?"

"אני אטול".

מופיעה  מהכיור,  זזה  שאני  ברגע  כי  משתתקת,  שאני  נס 
מיכל במטבח. כשהיא רואה אותי עם מנחם, היא נעה לאחור 
במבוכה. משעשע לראות איך שלושה חודשי נישואים יכולים 

לעשות מה שנסיונות חינוך בני עשרים שנה לא הצליחו.

"אתם באמצע? רק רציתי להכין לנפתלי קפה".

"תכיני, תכיני", אומר מנחם, ואני מהנהנת בראשי.

"רוצים גם? או אולי תה?"

"כן תה, תודה. ואמא בטח תשמח לקפה".

אני שוב מהנהנת. כן. אמא תשמח לקפה. אבל שאף אחד לא 
יחשוב שאפשר לערבב אותה איתו ביחד.

מיכל מפעילה את הקומקום, ואני מברכת לאט.

מנחם מקדים את השקט הלא נעים שעומד להיווצר, ושואל 
מתי הם מתכוונים לצאת מחר לחיפה.

"יש אוטובוס בתשע. אנחנו מקווים להספיק אותו, ואז נוכל 
לטייל קצת לפני הסעודה".

"את  מנחם.  מחשב  וחצי",  שמונה  לפני  לצאת  "תצטרכו 
יודעת מה? אני אקפיץ אתכם בעזרת ד' לתחנה מרכזית".

"באמת? זה יהיה ממש פינוק בשבילנו!"

"יופי. לזה בדיוק אני מתכוון. לפנק אתכם".

וניגשת  קרטון  כוסות  ארבע  מוציאה  ומיכל  קופץ,  המתג 
בשבילי,  סוכרזית  עם  קפה  למנחם,  תה  מכינה  היא  לשיש. 

קפה עם שתי כפיות סוכר לנפתלי, ושוקו בשבילה.

את הכוסות שלנו היא מגישה לשולחן, ואת הכוסות שלהם 
- לוקחת איתה לחדר של נועה, שמארח אותם משבוע לפני 

החג ועד סוף בין הזמנים בעזרת ד'.

"מסכנה", אני פולטת בלי לרצות. "בטח לא יהיה לה נחמד 
שם".

מנחם לא ממש נבהל. "היא לא נראית מסכנה כל כך".

"טוב, אז לא כל כך, אבל לא נעים להיות מפוטרת שלושה 
גדול  תענוג  לא  שזה  בטוחה  ואני  החתונה,  אחרי  חודשים 
דודה  לבת  מחדש  פעם  בכל  זה  על  לספר  לה  בשבילה 

ששואלת איפה בעצם היא עובדת".

"כן, נכון. תענוג זה לא, אבל אני מקווה שהנסיעה הזאת כן 
תהיה להם נחמדה".

אצל  להתארח  גם  מקרה,  בכל  לתקווה.  מצטרפת  אני 
ההורים שלך שלושה שבועות רצופים תקופה קצרה כל כך 
אחרי החתונה, לקחת לאחותך הקטנה את החדר ולצמצם 
כי  רק  האחרים,  הנשואים  שני  של  האירוח  אפשרויות  את 
הכנסה  לייצר  כדי  אחר,  לזוג  שלכם  היחידה  את  השכרתם 

כלשהי – זה לא תענוג גדול מדי.

ואם להיות ישרה עם עצמי, אז כשאמא שלך ובעלך הצעיר 
זה  מה-צריך-לעשות-עכשיו,  בעניין  דעות  תמימי  ממש  לא 

התענוג הקטן ביותר בכל הסיפור.

מנחם נוטל את מגבעתו ומתיישב לברך ברכת המזון. "מתי 
נועה אמורה לחזור?"

"מאוחר. עוד שעתיים לפחות. מה, אתה פוחד להשאיר אותי 
איתם לבד?"

אני צוחקת, אבל צליל מתוח נלווה למילותיי. גם אם מנחם 
לא פוחד, אני חוששת.

צחוקו של מנחם קל יותר. "כן, ומרוב שאני פוחד, אני רוצה 
להציע לך לנסוע לכותל לתפילת ערבית. בעצם, אם מיכל 

פה, לא צריך לחכות לנועה. מיכל?"

רחלי נוסבוים

מספור



דלת החדר של נועה נפתחת מיד, עוד לפני שאני מספיקה 
להביע את דעתי על ההצעה להשתמש בזוג שלנו כשמרטפים. 
ההתנגדות המאוחרת שלי נדחית ברוב קולותיהם של מנחם, 

נפתלי ומיכל, ואני פונה להתארגן ליציאה.

נפתלי מציע לשימי  מבעד לדלת הסגורה, אני שומעת את 
לשחק איתו שחמט, ומדה לה' בפעם האלף על האיש הנפלא 
והתרשמנו  בבירורים  ששמענו  כמה  שלי.  לבת  זימן  שהוא 
בתקופת האירוסין, אנחנו לא שבעים מלראות אותו ב'אמיתי'. 
בן תורה כצורתו ממש: רציני, ירא שמים, רגיש כל כך לבריות, 
ופשוט אוהב לעשות טוב. ורגוע. קצת יותר מדי רגוע. או אם 

תשאלו אותי, תמים.

נחתם  החוזה  מאוד.  מפתיעים  היו  לא  מיכל  של  הפיטורין 
מראש לשנה אחת, ואיש לא הבטיח שבתום השנה יהיה לו 
המשך. בחודשים האחרונים דיברו על כך שחלק מהקבוצה 
בין  תהיה  שמיכל  קיווינו  וכולנו  קבועה,  עבודה  תקבל 
היא  החתונה  אחרי  חודשיים  היה.  כך  לא  אבל  הנשארות, 
באיתור  שלמים  בקרים  מעבירה  בבית,  עצמה  את  מצאה 

מודעות דרושים ושליחת קורות חיים.

שנות  שלושים  כמעט  אחרי  מזה.  יותר  לעשות  ניסיתי  אני 
בעלות  קולגות  עם  טובים  קשרים  לי  יש  בתחום,  ניסיון 
את  הפעלתי  וכעת  אדם,  כוח  ובחברות  בארגונים  השפעה 
כל מי שיכולתי. בעוד חודשים אחדים נפתלי ומיכל אמורים 
זה  ובכלל,  ולהתחיל לשלם משכנתא,  לעבור לדירה שלהם 
הזמן שלה לעבוד כמו שצריך, לצבור ניסיון משמעותי ולהניח 

יסודות לקידום עתידי.

ככה אני חושבת.

אבל נפתלי חושב אחרת. או לפחות מגדיר את הדברים קצת 
אחרת ממני.

נפתלי, איש צעיר בן עשרים ושתיים. אמא שלו מורה, אחותו 
בביתה.  משפחתון  מחזיקה  והשנייה  חשבון  רואת  הבכורה 
עולם ההייטק רחוק ממנו כרחוק נהרדעא מהר חוצבים, והוא 

לא יודע, פשוט לא יודע איך הדברים עובדים.

בתחילה הייתי עסוקה מכדי לשים לב שנותרתי כמעט לבדי 
בחזית, אבל כששאלתי את מיכל בפעם השלישית אם היא 
בעמדת  שיושבת  מכרה  לזר,  לדפנה  חיים  קורות  העבירה 
שהיא  לי  ענתה  והיא  גדולה,  אדם  כוח  בחברת  מפתח 
שאני  פתאום  קלטתי  הזו,  האופציה  לגבי  עדיין  מתלבטת 

מושכת קרון שלא ממש מניע את עצמו בעקבותי.

נוקשים,  מאוד  שם  שהתנאים  מספרות  מיכל  של  "חברות 
לא  זאת  נעימים.  לא  אנשים  הם  הצוותות  מראשי  והרבה 
נראית לי השתדלות סבירה ללכת לעבוד במקום כל כך לא 
באותו  ערב  בארוחת  זאת  כשאמר  הסמיק  נפתלי  סמפטי". 
זכות  נקודות  לו  שבוע, אבל האדמימות בלחייו לא הוסיפה 

רבות.

באמת נראה לו שלי לא אכפת איפה הבת שלי עובדת? שאני 
מתכוונת לשלוח אותה לגוב אריות?

לא שיכולתי לבטל את מה שהוא אמר, אבל כמו שאני מכירה 
את מיכל, ואני בכל זאת מכירה אותה, היא בחורה תקשורתית 
יש שם, בחברה,  מזה,  חוץ  ותדע להסתדר.  ודי אסרטיבית, 

מספיק אנשים שיחייכו אליה, לפחות בשבילי.

כזה,  למקום  ללכת  נכון  לא  זאת  שבכל  חשב  נפתלי  אבל 
ומיכל אפילו לא שלחה לשם קורות חיים.

לא  עובדות  נשים  שהרבה  ושמע  קצת,  בירר  הוא  בהמשך 
יותר משמונה וחצי שעות ביום, ויש מקומות שמעלימים עין 
היה  לעבודה  משעה  יותר  לנסוע  ובכלל,  שעות,  מהחסרת 

נראה לו ממש מוגזם, והרבה מעבר לחובת ההשתדלות.

אז נכון, זה לא שהם ישבו רגל על רגל וחיכו שהצעת עבודה 
ניסית תיפול עליהם דרך החלון היחיד ביחידה. מיכל שלחה 
לכמה  הניחה  גם  אבל  ראיונות,  אלו  אי  ועברה  חיים,  קורות 

הצעות מעשיות בהחלט לרדת מהפרק.

את  השכירו  כבר  ומיכל  כשנפתלי  פסח,  לפני  יומיים  ואז, 
הודעה  קיבלתי  נועה,  בחדר של  והתאכלסו  היחידה שלהם 
ממירב שדמי, אחראית משאבי אנוש בחברת 'אנטר' וחברה 
התל  בשלוחה  משרה  שהתפנתה  כתבה  מירב  שלי.  טובה 
הניסיון  מידי.  לאיוש  מישהי  מחפשים  והם  שלהם,  אביבית 
שהם זקוקים לו הוא בדיוק בתחום שמיכל עבדה בו במחצית 
מציעה  היא  בראיונות.  תשב  עצמה  והיא  האחרונה,  השנה 
ראיונות  קובעים  הם  כי  מידית,  חיים  קורות  לשלוח  למיכל 

לשבוע שאחרי החג.

מיכל שלחה קורות חיים. למרבה המזל, לא היה אפילו זמן 
נפתלי  של  לזכותו  ייאמר  ובהחלט  נפתלי,  אבל  בזה.  לדון 
הזה,  בסיפור  אתו  לגמרי  ומיכל  דעתו  את  כופה  לא  שהוא 

התייחס בספקנות גדולה לכל העניין.

לא  זה  שעות?  תשע  שם  ולעבוד  יום  כל  אביב  לתל  לנסוע 
קיום  שזה  מרגיש  באמת  הוא  מדי?  הרבה  לשויגער  נראה 
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ההשתדלות שלי

מוגזם ממש של חובת ההשתדלות.

"אבא נוסע לבני ברק בכל בוקר", הזכרתי להם. "והוא ישמח 
לקחת אותך, מיכל".

ומבני ברק  יוצא רק בשמונה,  זכרו, כמובן, אבל השוער  הם 
לתל אביב יש עוד דרך. באיזו שעה מיכל תחזור? ואיך? ומה 

יהיה כשנעבור דירה וכבר לא נגור קרוב כל כך אליכם?

כל השאלות האלה היו טובות, אבל אני חשבתי שעם קצת 
מאמץ תמצאנה להן תשובות מספקות. מנחם הודיע שהוא 
שוקל ברצינות להקדים את שעת היציאה שלו, ואני הזכרתי 
אפשר  עבודה  ולעזוב  מקום,  בשום  קבע  חותם  אינו  שאיש 

תמיד.

נפתלי היה עדין ומנומס. הוא דיבר בכבוד ובדרך ארץ, ואמר 
שוב ושוב שהשויגער בוודאי מבינה יותר ממנו, אבל...

אני, כמובן, לא יכולתי להיות עקשנית יותר מדי, ובסופו של 
שלהם,  לידיים  וההחלטה  הכדור  את  החזרתי  תמיד  דבר 

אבל...

וחוזר חלילה, וחלילה וחלילה וחלילה, עד ארוחת הבוקר של 
היום, לעת עתה.

***

רחבת הכותל נראית כמו רחבת הכותל בעשר בלילה של חול 
המועד. מוארת, חגיגית והומה אדם. אנחנו מתפצלים, ואני 
מפלסת לי דרך בצד הרחבה. מישהי לימיני פוסעת לאחור 
לשם.  משתחלת  ואני  הקיר,  יד  שעל  מקומה  את  ומפנה 
פותחת את הסידור בתפילת ערבית, אבל דעתי פזורה. מיכל. 

נפתלי. אנטר. מירב. מנחם. אני.

הלחי שלי רטובה. דמעה אחת של תסכול. אחת של דאגה. 
אני  בושה.  של  אחת  עלבון.  של  אחת  אונים.  אין  של  אחת 

סוגרת את הסידור. ערבית אתפלל כבר בבית.

ד', בבקשה. אם זאת באמת אמונה, אז---

אני נתקעת. אז מה? אז תן לי את הכוח להכיר בה? לסגת?

ואם לא?

ואם זאת לא אמונה טהורה ומעובדת שמדברת מגרונו של 
הבעל הצעיר של הבת הצעירה שלי?

ופתאום אני מבינה שזה לא משנה לי בכלל.

מנוסה  אני  אולי  מדי.  ואני משתדלת  גדול  הוא מאמין  אולי 

אולי  ואני לחוצה.  רגוע  אולי הוא  ותמים.  והוא צעיר  ומבינה 
הוא נאיבי ואני מפוכחת.

הבעיה שלי היא לא המשכנתא על הדירה של מיכל. ברגע 
הזה, מתחת השמים השחורים ובין המון האדם העולה רגל, 
יהיה  אני מאמינה שברצות האלוקים  גם  לי מאוד.  ברור  זה 
מנין לשלם אותה, וברצותו – יצטרכו לקחת הלוואה מגמ"ח 

כדי להתחיל לכסות את התשלומים.

אז איפה כן הבעיה?

קטן  ילד  להתקדם.  מבקשת  בכתפי,  מתחככת  זרה  אישה 
המוצץ  את  מרימה  אני  מהעגלה.  שלו  המוצץ  את  משליך 
ונשענת על הקיר, שומרת בזהירות על חוט המחשבה הדקיק.

אני מאמינה שהפיטורין נשלחו מן השמים?

אם  שתהיה,  איזו  תהיה  החדשה,  שהעבודה  מאמינה  אני 
תהיה, תישלח מן השמים?

מן  נשלחה  נפתלי  של  ההשתדלות  הגדרת  גם  בשבילי, 
השמים!

קנה  נלחץ  לרגע  אחת.  בבת  אותי  ממלאת  הזו  ההארה 
הנשימה שלי עד מחנק, ובמשנהו שוטפת אותי הקלה. אני 
חייבת  לא  לשכנע.  מוכרחה  לא  לדאוג.  צריכה  באמת  לא 

לקדם כלום.

הפלאפון רוטט בתיקי, מזכיר לי שהגיעה השעה שבה קבענו 
להיפגש. אני פוסעת לאחור, מודעת עד כאב לכך שהבהירות 
הזאת עתידה להתפוגג. יכול להיות שעד שנגיע הביתה, כבר 
לא אאמין לעצמי שהאמנתי. אני מוכרחה למצוא דרך לשמר 
לפחות את נגוהות ההארה הזאת, ואם לא את החוויה - לזכור 

לפחות את המסקנה.

לכיוון  לצעוד  מתחילים  ואנחנו  ברזים,  ליד  לי  מחכה  מנחם 
חניון קרתא.

נדר,  "בלי  שאתחרט.  לפי  מהר,  לו  אמרת  אני  נדר".  "בלי 
אני לא מדברת יותר עם נפתלי ומיכל על העבודה ב'אנטר' 

מיוזמתי".

ישאלו משהו? אענה. ירצו לשמוע את דעתי? אחווה אותה. 
ואם לא ישאלו ולא ירצו? אז לא. אני, את ההשתדלות שלי 

בוודאי עשיתי.



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

מספור

כיכר היונים  - סיפור אישי
נשלח ביום שלישי, ה' באדר ב', במסגרת 'אישי לשלישי'

כתבה: נעמי
קרובה – רחוקה

נשמנו מידי יום את אותו חמצן, היא ואני, נכנסנו בכל בוקר 
בעד אותה הדלת, וחלקנו בעבודה ד' אמות משותפות.

חוץ מזה, הרבה משותף – לא היה לנו; לא ממש עניין אותי 
אותי  ריתק  בדיוק  ולא  שלה,  הבילויים  סיפורי  את  לשמוע 
איזה סרט היה אתמול בקולנוע, וגם לא מה היעד הבא שלה 

לחו"ל.
הזאת,  העוטפת  הרדידות  לכל  רק מה שהתברר, שמעבר 
בנושאים  מרתקת  שיחה  כאשת  התגלתה  לחדר  חברתי 
לעניין,  דיברה  והיא   – לומר  מה  לה  היה  שונים.  ניטרליים 
הייתה לה יכולת להקשיב – והיא ידעה להכיל, ובלי ששמתי 
לב, מצאתי את עצמי נהנית מאד מהשיחות איתה, שהתחילו 

להתארך ולהתעמק. לצערי, זה דווקא היה נחמד...
אמרתי "נושאים ניטרליים", אבל אף פעם לא חתמנו חוזה 

בעניין, וזה עלה לי ביוקר... אוהו ביוקר...
יום אחד, לא יודעת איך זה קרה ומאיפה זה התחיל,

כמה  לי  זרקה  הזאת  וה"נחמדה"  אמונה,  לענייני  גלשנו 
משפטים נוראיים! כפרניים להחריד!

הזדעזתי, נחרדתי כולי,
הרגשתי שקורה לי משהו פיזית...

לא יודעת למה, כאילו שלא ידעתי עד היום שיש אנשים לא 
מאמינים בעולם, לצערנו.

מ"חברה"  זה  את  לשמוע  אחר  משהו  שזה  כנראה  אבל 
נהנית  שאני  חדר,  באותו  שעות   8 יום  יום  איתי  שיושבת 
קשורה  מרגישה  מקום  שהוא  באיזה  וגם...  אותה,  לשמוע 

אליה.
עניתי לה מה שעניתי בקול רועד ופנים סמוקות.

היא מצידה זלזלה בהתרגשות שלי, ולא היה נראה שהדברים 
שלי עשו לה משהו. אמונה לא קונים בשני משפטים, בטח 

לא כשהלב אטום ומכוסה שכבות על שכבות...
סתמנו את הנושא, אבל אצלי בלב רק נפתחה המערכה...

המשפטים הנוראיים שלה כאילו יצאו במלחמה נגדי.
ומחריד, דווקא בזמנים של אמונה; בקריאת שמע, בשמונה 

עשרה ---
כאילו מישהו שם לי חלון קופץ במוח, ומתי שרציתי להרים 

לב ועיניים לשמים, החלון הזה הופיע,
מרצד, מרקד, לא נותן מנוח. זה היה נורא!

הימים היו ימי ערב פסח, וחוץ מהתקווה להגיע לליל הסדר 
משאלה  לי  נוספה  מטופטפים,  וילדים  מצוחצח  בית  עם 
כמוסה וענקית להשנה – הלוואי שליל הסדר, ליל האמונה, 
האלו!  הנוראות  המילים  את  מהראש  לי  למחוק  יצליח 
אותי  שיחזיר  הנשמה,  את  לי  שינקה  הלב,  את  לי  שיטהר 
שהייתי  ופשטות  בהירות  עוצמה,  באותה  מאמינה  להיות 

קודם...
חיכיתי מאד ללילה הגדול, וזה היה תענוג לצפות לו מבחינה 

רוחנית,
אבל כשהוא הגיע... מצאתי את עצמי רוב הזמן מבלה בחדר 
מלטפת,  מנדנדת,  מאכילה,  מרגיעה,  מרדימה,  חשוך, 
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מנשקת, ועושה כל מה שעונה להגדרה 'אמא בתפקיד'.
נואשות  חיפשתי  אבל  בו.  והייתי מאושרת  הייתי בתפקיד, 
משהו אחר. ניסיתי לדלות חום מההגדה, התאמצתי לנשום 
את אווירת הרוממות, השתוקקתי להתחזק באמונה, אך לא 

בהצלחה יתרה...
אחרי כל התקוות והציפיות, מה שהיה לי הכי הרבה בלילה 

הזה – היה מרור...
ואז, נותרה לי ברירה אחרונה. נזכרתי שבעלי הקריא לי פעם 
מאיזה ספר מוסר, שמי שיש לו קושי באמונה, שיתפלל חזק 

לה' והוא, יתברך, יושיע אותו.
וזה בדיוק מה שעשיתי. התפללתי מעומקים שבלב שבכלל 
פשוטו  נפשי,  על  התחננתי  אצלי,  שקיימים  הכרתי  לא 
באמונה  אותי  ויחזק  עלי  שישמור  לה'  וזעקתי  כמשמעו, 

תמימה.
פתאום צף לי זכרון מהרצאה ששמעתי בילדותי. לא זכרתי 
רקע ופרטים – מי היה המרצה ומה היה הנושא, רק עלה לי 

בחדות המסר החזק שהחדיר:
של  מוזיקה  לשמוע  אסור  למה  כמו:  משהו  שם  שאלו 

חילוניים, אם אין בה מילים לא טובות?
שנפטרה,  שלו  אמא  על  ברתק  סיפר  השם  עלום  המרצה 
וטינפו  פוחזים שבאו  נערים  ועל  לה,  על המצבה שהקימו 
ועשו כל מאמץ לבזות אותה  ירקו,  אותה בבוץ, בעטו בה, 

ואת אמא שלו, שקבורה תחתיה.
ראיתי במוחש את הפרצוף הכואב של המרצה ששאל: אם 
עם  רק  טוב,  שיר   - שרים  שהם  שיר  לשיר  לי  יציע  מישהו 
פגעו  איך אהיה מסוגל? הם  נפלא,  בלחן  מילים מחזקות, 

באמא שלי, שכל כך אהבתי!
כבר  שלי  כשההגדה  הסדר,  בליל  החשוך  בחדר  שם,  ואז 
מלטפות,  עודם  שלי  והידיים  מאליה,  להיסגר  הספיקה 
ויחד  ומנדנדות, הרגשתי קרבת אלוקים נפלאה!  מחבקות 

עם זאת כאב עצור על הפגיעה באבא שלי.
שנשבה',  ה'תינוק  לדיוני  להיכנס  בלי   - הזאת  ה"חברה" 
האם זה אשמתה, ואיך אני הייתי במקומה - האישה הזאת, 
במחשבות  שלה,  המתריסות  במילים  הנוכחי,  במצבה 

הכפרניות שלה, פוגעת באבא שלי!
לא רוצה להידמות לה, לא רוצה לשמוע את הדעות שלה, 

לא רוצה להיות חברה שלה, בכלל! אפילו לא טיפה!
לי בראש,  הרגשתי, שההבחנה הבהירה הזאת שהתייצבה 
והסלידה המוחשית מדוברת הכפירה ומדבריה, עשתה לי 
נקיון יסודי בעומק הלב, טיהרה אותי וקרבה אותי לה'. מאד.

כי  לא תמו חסדיך,  כי  והמרחם,  רחמיך,  כלו  לא  כי  הטוב, 
מעולם קווינו לך!

הראויות  והנהגות  'הלכות  של  בדף  ראיתי  יותר,  מאוחר 
למקומות עבודה' של משמרת ההלכה, שהסכנה החמורה 
היווצרות של  היא  כאלה  עבודה  ביותר שקיימת במקומות 

קשר אישי.
ואני למדתי על בשרי, או יותר - נכון על נשמתי, כמה שזה 

נכון...
---

היום, כמעט שנה אחרי,
אולי פחות  יש  פיזית,  יכולה להעיד שביננו,  אני  לה'  תודה 

ממטר,
אבל לבבותינו רחוקים מאד מאד...

אין כמעט סיג ושיח ביננו, למעט חלון, מזגן או אם חלילה 
חדר משהו מן החי לחדרנו...

ובכלל, עם כולן, אני משתדלת להיות מאד נימוסית ואדיבה 
אבל ממש ממש לא חברה.

כי חברה זה דבר שמשפיע. ואמונה זה משהו שצריך לשמור 
עליו חזק.
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים  נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

זה התחיל עם בקשה של התורם להרחיב את מעגל ה'שמורות' וגרר אחריו הרבה פעילויות מסביב.

ארגון אופני ההתקשרות והרשמה ל'שמורה', מתן אפשרות מלאה לבעלות גישה מוגבלת למייל, סרטון תדמית ואפילו המגזין המושקע 

שאתן קוראות ברגע זה, הוא חלק מהרצון שלנו לאפשר חיבור גם למי שזמינותה במייל - נדירה...

שאלתן מדוע היה צריך פרסים, מי לא היתה שמחה להפיץ את דבר ה'שמורה' גם ללא תגמול…

אתן צודקות, אבל… בשבילנו, זו הייתה גם הזדמנות מצויינת לנצל את התהודה הפרסומית כדי לצ'פר אתכן.

וזאת ההזדמנות להודות לשותפים היקרים: 

מאות אלפי מיילים הסתובבו עם הבשורה הזו. וכן, בהחלט היו עובדות חרדיות שנחשפו ל'שמורה' לראשונה.

אנחנו ממשיכים בעז"ה, לעבוד על המערך הטכנולוגי ולשפר כל הזמן. 

הגדרנו דפי נחיתה בנושאים העיקריים, ופתחנו את הגישה בכל חברות החסימה:

רישום / מינון מסרים / לקחת חלק /  אודות / תודות

 glat@shmura.org : 'פתחנו מוקד מיוחד לבעלות 'מיילים בלבד

המנתח אוטומטית בקשות ומנתב לטיפול מתאים. הנחיות מופיעות בתכתובות הרלוונטיות.

וכמובן… שמחנו לקבל לשורותינו את אלפי המצרפות החדשות! ברוכות הבאות!!!

תודה לכן על הפידבוקים המדהימים ושיתוף הפעולה הסוער…

הזכות כולה של כולן!!!

ו… הזוכות בהגרלה:

פאה בשווי 10,000 ש"ח 
באדיבות: איטה פינקלשטיין אמנית העיצוב ושיער

ic...11@gmail.com

תכשיט זהב בשווי 3,500 ש"ח
באדיבות אסתי פוגל 

1010...sh@gmail.com

ערכת פסח של מלכות

ch...om@gmail.com

הודעה נשלחה לזוכות.
מתרגשות ושמחות איתכן!!!!
צוות 'שמורה'

ברכת מזל טוב חמה
להניה 

אשר מטעימה אותנו מעומק ומיופי 
אוצרות הפרשה בכל שבוע

בפינת 'מה פירוש' במדור פרשת שבוע

להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה
ליעלי שרבאני (אסולין)

עורכת הוידיאו של השמורה
בכישרון מופלא, בנדיבות מפעימה 

ומתוך חיבור עמוק לרוח השמורה

לשמחת הנישואין


