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אודות
קמח מלא תורה

אין  "אם  באבות:  המשנה  דברי  את  מכירות  כולנו 
קמח אין תורה". מכירות ומזדהות. כל כך.

וזורעות  חורשות  עליו.  עמלות  אנו  אפינו  בזיעת 
מחמאות,  קוצרות  לפעמים  ויותר.  מלאה  במשרה 
דק.  עד  אותו  טוחנות  בגללו.  רוח  קצרות  לפעמים 
והכל כדי לתת קיום לתורה. אבל בואו נזכיר לעצמנו, 
אין  תורה  אין  "אם  המשנה:  של  השני  חלקה  את 
קמח". מי כמונו יודעות ש'כל העולם כולו ניזון בשביל 
חנינא בני', זו מציאות קיימת גם כאן, בדור המעורפל 

של ימינו…

יצא בסימן הכנה לחג מתן תורה.  סיון,  גיליון חודש 
עמוק  לנו  שיזכירו  הבזקים  נקבל  הגיליון  כל  לאורך 
בה, מהו מקור  עננת הקמח הלבנה ששקענו  בתוך 
באהבה  אליה  אותנו  ויחברו  שלנו  האמיתי  החיות 

שמים רבים לא יוכלו לה. 

את סקירת הגליון על מדוריו השונים, נשאיר לכן… 
רק נציין כמה משפטים של מאחורי הקלעים: 

בתור תלמידת  לאה על הראיון על גב' מינצר ע"ה: 
חובה  הרגשתי  ניהלה,  היא  אותו  המפואר  המוסד 
'מאחורי  על  ולספר  לעומק  להכיר  זכות  ובעיקר 
הפרגוד' של המחנכת שכל כך אהבנו. אלפי בנות 
ואין  המנהלת,  מינצר  גב'  את  מכירות  'שמורה' 
לה  היו  הסתם  שמן  לדמיין  יודעות  שהן  ספק  לי 
גם  והאם.  הרעיה  מינצר  כגב'  גם  מושלמים  חיים 
מניחוח  להתבשם  יכולות  אותה  הכירו  שלא  אלו 

ההנהגות המופלאות שנחשפנו עליהן…

הרבה-  "הוא  שם:  בעילום  המשובח  השיר  שולחת 

בזכותכם…"!  כל אחת בקהילה הנפלאה הזו זכאית 
לקחת קרדיט לעצמה…:(

ולו  "ברור לי שאין  ומילה מפי כותבת דף הנחיתה: 
אחת שמגלמת את המדוברת, אבל מכלל לאו אתה 
מוסר,  לקחת  יכולה  מאיתנו  אחת  וכל  הן  לומד 

להביט בה ולתקן לפחות משהו אחד קטן…"

מאמצי  כל  למרות  הכותרת,  שגולת  ספק  אין  אבל 
הן  מהכותבות,  אחת  באף  לפגוע  ומבלי  הכתיבה, 
אותנו  שמרגשות  אלו  באמת,  העוצמתיות  המילים 
אותנו לתשוקה מחודשת  ומביאות  כל פעם מחדש 
של  המיוחדת  תפילתו   - בתורה  חלקינו  בהעצמת 
ר"ח  בערב  לאומרו  גדולה  השל"ה הקדוש שסגולה 

סיוון.

הקדמנו את שליחת הגליון, כדי לזכות ולהתפלל את 
התפילה הנוראה מתוך הכנה אמיתית לזכות להיות 

אמהות לצאצאים גדולים בתורה...

בחיים  ושלב  מקום  בכל  מאתנו  אחת  לכל  נאחל 
שיושב  בבעל  תומכת  היא  אם  בין  שם:  היא  באשר 
ולומד, בין אם היא מחנכת את הילדים בדרך התורה 
ובין אם היא מכינה כעת את הכלים לקראת הקמת 
חלק  תהיה  התורה  שתמיד  שנזכה  תורה.  של  בית 
את  תורה  מתן  מחג  ושנשאב  מאתנו  נפרד  בלתי 
להביא את  עוז  וביתר  ביתר שאת  הכוחות להמשיך 

הקמח הביתה, בידיים מלאות.

חודש טוב ומבורך,
המערכת



קול גדול ולא יסף

נכנסתי לחדר, לבקשתם של הילדים. הם ישבו 
משועשע  במבט  בי  והסתכלו  המחשב  סביב 
ובתנוחה מוזרה של אצבעות בתנוכי האוזניים. 
או לא?" הם הביטו  "נו… אמא… את שומעת 
בי במבט מעורב של תמיהה ושעשוע… "די! זה 
כואב באזניים! תכבו". לא הבנתי מה קורה פה 
הצביעו  בתשובה  והם  מדברים…  הם  מה  ועל 
"בדיקת  שנקרא  קובץ  היה  שם  המחשב,  על 
שמיעה - בגיל 40-50 מפסיקים לשמוע את זה".
)מצרפת את זה כאן, תנסו!(  מסתבר, שיש קובץ 
שמע בתדר כלשהוא, שבגיל מסויים )שבילדים 
קננה תקווה שאני עדיין לא שם…:(( מפסיקים 

לשמוע אותו.
זה היה מדהים.

הפעלנו את הקובץ שוב, כולם קופצים ומבקשים 
 שקט. ואני… אין לי מושג על מה הם מדברים…

אני לא שומעת כלום…:)
ופתאום הכתה בי התובנה.

העולם המהדהדים  בחלל  קולות  המון  יש  וואו. 
בחוזקה לתוך אזניהם של הילדים, ואנחנו אפילו 

לא שומעים
 אותם.... זה לא יאומן! אנחנו עומדים סמוכים כל 

כך, אך חשופים לקולות אחרים כל כך…
פתאום אני מסתכלת על הדברים מעט אחרת… 
יש מציאות שמצווחת באזניהם של בני העשרה 
אמא  ואני,  עולם!"  תגלו  תבלו!  צאו!  "בואו! 

שצועדת לצידם… פשוט לא  שומעת…
לחפש תדרים  לי להתחיל  גורמת  הזו  התגלית 
בספקטרום השמע שסביבי, שהם ייחודיים ולא 

'מדברים' לכולם בשווה.
ואז נזכרתי בו…

קצהו  ועד  העולם  מקצה  שנשמע  הזה  בקול 
במעמד הר סיני. הקול הגדול שלא יסף - שלא 
 3,332 לפני  סיני  הר  למרגלות  פסק.כשעמדנו 
שנה, שמעו אותו כל באי עולם וחיל ורעדה אחז 
בהם. אבל זה לא נגמר ברגעי המעמד האדיר, 
בפירוש  לנו  אומר  המדרש  בהסטוריה.  אז  אי 
שהקול הזה קיים גם היום. הרגע הזה. במדבר 
סיני, ובארץ הקודש, ובכל מקום שהוא בעולם… 

יש קול היוצא מההר ונמצא בחלל העולם כולו.
המופלא  לתדר  עצמו  מכוונן  מי  היא  השאלה 

הזה...
האם אני מתכווננת? האם אני שומעת?... האם 

אני מרגישה?...
פשוט  זה  הסלולרית,  התקשורת  בדור  היום, 
להבין שהעולם הזה מלא כולו במסרים. החפץ 
כדי  מתקדמת  שהטכנולוגיה  הסביר  כבר  חיים 
אמיתות  שכמונו,  אמונה  לקטני  גם  להבהיר 
יסודיות. העולם מלא בדיבורים מאת ה', השאלה 
היא רק אם אנחנו מתקינים בלב את האנטנה 

המתאימה…
אם אנחנו בוחרות לשמוע, או חלילה, להתעלם...

אם אנחנו בוחרות לקלוט, או חלילה לאבד…
מתי  כללים  ואין  בגיל,  תלוי  לא  הזה  והקול 

מפסיקים או מתחילים לשמוע אותו
הזכות  את  לנו  יש  ביומו,  יום  שמידי  קול,  זה 

להחליט
להיות מאילו המקשיבים לו ללא תנאי-

מאילו שעל ראשם נקשרו הכתרים של "נעשה 
ונשמע"

חודש טוב וחג שמח,
לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה
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דפדפת
ְמַבֶּקֶׁשת ִלְׁשמֹוַע
ְּבִלִּבי ֶאת קֹוְלָך,

קֹוְלָך ְמַנֵּגן ֻסְגָיה,
ְמַבֶּקֶׁשת ִלְראֹות

ְּברּוִחי ֶאת ָיְדָך,

ַעל 'ּתֹוְספֹות'

ִּבְתנּוַעת קּוִׁשָּיה.
ְמַבֶּקֶׁשת ְלָהִריַח

ְּבתֹוִכי ֶאת ָאְׁשְרָך,

ְּכֶשְנִּהירֹות

ִמילֹות ַהְּגָמָרא.

ְמַבֶּקֶׁשת ָלַגַעת

ִטָּפה ֵמרּוֲחָך,

ֶׁשֲאחּוָזה

ּוְדבּוָקה ּוְקׁשּוָרה,

 

ִּכי ִאם ַרק ֶאְׁשָמע,

ֵמָרחֹוק,

ֶאת ַהִּׁשיר,

ֹלא ָמְׁשכּו

ַהָּזִרים ִּבְצִליִלים,
ְוִאם ַרק ַאְבִחין,

ְּבָנְגהֹו,

ֶׁשָּיִאיר,

ָנֲעמּו ֵאָליו

ָּכל ַהְּׁשִביִלים,

ִּכי ַאָּתה ִלי ַזִקיף

ֶׁשַמֵגּן ְוׁשֹוֵמר,

ּוְבֵצל תֹוָרְתָך

ִמְסַּתֶּתֶרת,

ּוִבְזכּות ַהִּמְׁשָנה

ֶׁשִּפיָך אֹוֵמר,

ֲאִני ַמְצִליָחה-

ׁשּוב ׁשֹוֶמֶרת,

 

ְוֶזה ִלי ַחֶּייָך,

ְוֶזה ִלי ַחַּיי,

ְוַאל ָנא ָיסּור

ַאל ִיְפֹסק,
ִּכי ְּבִדְּבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹו-

ִמְתַּפֶּלֶלת ָּתִמיד-

ַאָּתה ִלְלֹמד,

ַוֲאִני ַלֲעֹסק.

איזה מפעל עצום אתם!!!! 
מצרפת כאן שיר- שאשמח 
שתפרסמו אותו בעילום שם...
)הוא הרבה- בזכותכם...( 



בית
ועד

תשובה 1
עצמו  הח"ח  במקומה.  שאלה  אכן. 
בכלל  "אינו  של  ההיתר  את  הגביל 
עמיתך" בכלל ח' וכתב כך בבאר מים 

חיים אות ט"ו:

דהיינו  לתועלת  "...שיכוון 
רשע  מדרך  אדם  בני  שייתרחקו 
כשישמעו שהבריות מגנות פועלי 
מהפגם,  להנות  יתכוון  ולא  און... 
ולא מצד שנאה שיש לו עליו, רק 
מצד האמת. גם לא יגדיל העוולה, 
בצנעה  לגנותו  עצמו  יטמין  ולא 

ובפניו יחניף לו…"

במעשה  מדובר  שכאשר  מזה,  היוצא 
מן  אכן  ששתומ"צ,  אנשים  של  עוון 
אבל  מעשיהם,  את  להוקיע  הראוי 
לא  מעוון.  אנשים  להרחיק  במגמה 
חלילה להנות מהפגם או מצד שנאה 
וכו' ובכל מקרה, רכילות בעלמא שלא 
קשורה כלל לעניין עשיית חטאים, כמו 
להגיד שפלוני אינו חכם, הרי זה לשון 
להתרחק  לאנשים  גורם  שלא  הרע 
מדרך רשע. או לפעמים מצוי שמדברים 
סרה בפלונית, אולם בנוכחותה נוהגים 
איתה ברגילות או בחביבות, וזה ההפך 
יטמין  "שלא  הח"ח  שתיאר  ממה 
יחניף  ובפניו  בצנעה  לגנותו  עצמו 
לו". וכן, דיבורי לשוה"ר שלא לתועלת 
)ויודגש שהוקעת עוונות היא עצמה גם 
תועלת(  מרגילים את המדבר במידה 
אפשר  וגם,  רכיל.  הולכי  של  המגונה 
שהסובבים  ש"ש,  חילול  לידי  שיבוא 
המקפידים  אצל  שגם  חושבים 
במצוות, מגיעים בקלות לדיבורי לשון 

הרע ורכילול, חלילה.

והנהגות לרבי  וכפי שמובא בתשובות 
חו"מ  ח"ג  שליט"א  שטרנבוך  משה 

תע"ח  כתוב במפורש:

"אם מספר לשה"ר כדי שידע השומע 
ולהבאיש  תורה,  בלי  אנשים  גנות 
לספר  אבל  מותר,  הרעים  מעשים 
להחמיר…  ראוי  תועלת  בלי  סתם 
ולא הותר סתם לספר רע על חבירו 
רק  כוונתו  כאשר  רשע,  הוא  אפילו 

לפטפט על יהודי שהוא אנוס.."

תשובה 2
לגבי שמיעת לשון הרע, אין שום היתר 
וצריך  יודעת,  שאינך  דברים  לשמוע 
לומר זאת למנהלת הפרוייקט שתשאל 
ישירות את מה שברצונה לדעת. מותר 
אם  רק  מהמנהלת  סיפורים  לשמוע 
נועדו על מנת לעורר תשומת לב  הם 
מסויימים  פרטים  עליו  שתבררי  כדי 
לה  ואין  לדעת  צריכה  שההנהלה 

אפשרות לדעת אותם אלא דרכך.

מקרים,  בהרבה  לשוה"ר,  סיפור  לגבי 
ישנו חיוב גמור לספר להנהלה דברים 
נזק  למנוע  כדי  הן  נזק,  המונעים 
מהבעלים והן מחיוב הכרת הטוב כלפי 
את  שמקיימים  לוודא  יש  הבעלים. 
לשון  סיפור  להיתר  נוספים  התנאים 
שהחיסרון  א.  שהם:  לתועלת  הרע 
או  מהשערות  רק  ואינו  היטב  ברור 
ממידע שאינו מבוסס. ב. לומר רק את 
פרשנות  שום  בלי  המסויים  החיסרון 
עצמית העלולה להגדיל את החיסרון. 
ג. אם המידע יגרום לנזק נוסף לעובדת 
שגם  חבריו  בין  יפרסם  הבוס  ]למשל, 
את  לומר  היתר  אין  מנהלים[  הם 

דיבור לשוה"ר 
בסביבת העבודה

שאלה 1
התחלתי לעבוד בחברה מעורבת 
שלצערינו הרב, חלק מהעובדים 

רחוקים מאד משתו"צ. מאז 
שהגעתי הרגשתי שזו 'סוג של 

הזדמנות' לדבר לשון הרע באופן 
המותר, ובהרבה הזדמנויות 

'ריכלתי' על אנשים בעבודה. 
תכל'ס, ככל שחולף הזמן, אני 

מתחילה להרגיש לא בנח עם זה 
ורוצה לברר האם אכן יש כאן 

'היתר גורף לדיבורי לשון הרע' או 
שמא בכל זאת יש הגבלות...

 שאלה 2

אצלנו בצוות אני זאת שמכירה 
את החומר יותר משאר 

העובדים. מסיבה מסויימת, 
טסתי לחו"ל למספר חודשים 

והחברה גייסה ר"צ מחוץ 
לארגון. בפועל הוברר שהיא לא 
מתפקדת: העבודה לא קודמה, 

היא לא הניעה את הצוות ועל 
פניו נראה שהיא לא מתאימה 
לתפקיד. למנהלת הפרוייקט 

ושאר הבכירים חשוב מאד 
לשמוע את דעתי על התפקוד 

שלה. אני בדילמה ממש:
בעניין קבלת לשון הרע: על מנת 

שאלות שהונחו על שלחנם של מוצ"ים מטעם הר"י גנס 
שליט"א, נשיא ה'שמורה' 

shoalot@smora.org :לשאלות



החיסרון. ד. אין אפשרות לדבר עם ראש 
עליו להתנהג  ולנסות להשפיע  הצוות 
בצורה נכונה )אם ההערה תגרור דיונים 
וויכוחים, נחשב שאין אפשרות להעיר, 
שאז  בגבר,  שמדובר  במקרה  ובודאי 
להגיע  אפשרות'  ש'אין  נחשב  זה 
בדרך  עליו שיתנהג  ולנסות להשפיע 

הנכונה.(

משמעותית  היא  אכן  ההערה,  לגבי 
וגורמת לסיפור להיות יותר מורכב, כי 
יש היתר לומר לשון הרע לתועלת, אבל 
משיקולים  נקי  המספר  כאשר  רק 
את  לומר  וצריך  מותר  ולכן  נוספים, 
הנצרך, אבל בתנאי מוחלט שהמספרת 
מצליחה להפריד בין הרצונות האישיים 
לתועלת. האמת  באמירת  הצורך  לבין 

תשובה 3
יש  האם  א.  בשאלה,  חלקים  שני  יש   
היתר לדבר על מי שהשומע לא מכיר, 
לשון  לומר  לאשה  היתר  יש  האם  ב. 
הרע לבעלה כדי לפרוק את אשר על 

ליבה.

לשון  איסור  הראשון,  החלק  לגבי  א. 
עלול  שהמדובר  באופן  רק  הוא  הרע 
כבודו  שיירד  או  להתבייש  או  להינזק 
מחמת כך, אבל אם אכן ברור שהשומע 
לעולם לא יכיר את המדובר, אין איסור.

ולכן, אם המדובר שייך לקהילה שונה 
שלפי הנראה לעולם השומע לא ייפגש 
איתו ]בהמשך החיים, בשידוכין וכדו'[, 

אין איסור.

המספרת  אם  השני,  החלק  לגבי  ב. 
ניזוקה וסבלה מזה וקשה לה 'להחזיק' 

את הסבל בלב, יש היתר כזה בעיקרון, 
מאוד  תנאים  על  מבוסס  הוא  אבל 
אומרת  שהמספרת  ]למשל,  מגבילים 
פרשנות,  בלי  מדוייקות  עובדות  רק 
את  שמאיר  פרט  שום  מחסירה  ולא 
לתועלת  רק  שכוונתה  וכן  הזכות,  צד 
ולכן  מליבה[,  הסבל  את  להוציא 
אפשר  אי  פעמים  הרבה  למעשה 

להשתמש בו.

תשובה 4
את  לומר  מותר  אכן  הזה,  במקרה 
החיסרון, אבל אך ורק בתנאים הבאים: 
רק  ואינו  היטב  ברור  שהחיסרון  א. 
מבוסס.  שאינו  ממידע  או  מהשערות 
ב. לומר רק את החיסרון המסויים בלי 
שום פרשנות עצמית העלולה להגדיל 
ד.  לתועלת.  רק  לכוון  ג.  החיסרון.  את 
נוסף לעובדת  לנזק  יגרום  אם המידע 
שגם  חבריו  בין  יפרסם  הבוס  ]למשל, 
את  לומר  היתר  אין  מנהלים[  הם 

החיסרון.

אם אין אפשרות לעמוד בתנאים הנ"ל, 
ולא  אותה'  מכירה  לא  'אני  לומר  יש 

לומר דבר שאינו נכון.

לתשומת לב, השאלה מצויה לפעמים 
מעצמו  פונה  לא  שהבוס  במקרה 
לבקש מידע אלא שהעובדת מעצמה 
את  ולומר  להנהלה  לפנות  רוצה 
הדברים כדי שלא יינזקו מעובדת שלא 
הדבר  זה  ובאופן  לעבודה,  מתאימה 
תלוי אם הבוס הוא שומר תורה ומצוות 
או שהוא חילוני גמור, וגם תלוי עד כמה 
העובדת לא מתאימה, ויש לברר אצל 

מורה הוראה לפני עשיית מעשה.

שאומר את התרשמותי הם 
מספרים לי מה שהם רואים, 

שזה לצערי נכון.  בעניין ספור 
לשון הרע: האם עלי לספר מה 

 שאני רואה? 
הערה: הם מתחילים לטפטף 

לי שהם רוצים להפוך אותי 
לראש צוות, כך שיכול להיות 

כאן שיקולים אישיים שפוגמים 
בחשיבה הנכונה… אני ממש 

בדילמה! אודה לעזרתכם.

שאלה 3
הייתי שמחה לברר נקודה 

שחשובה לי. האם מותר לספר 
לבעלי, לשון הרע על חברות 
לעבודה? למשל, כדי לפרוק 

ולשתף )לא בשביל להרע להן( 
בעלי כמובן לא מעביר את זה 

הלאה.
האם מותר לי להגיד לו שמות 

כשהוא יודע פרופיל של כל אחת 
אבל לא ראה אותן אף פעם ולא 
מכיר באמת?  אשמח מאוד אם 
תהיה תשובה בתוך הדיון. תודה

שאלה 4
במקום עבודתי מחפשים עובדת 

חדשה, משהי שאני מכירה 
שלחה קורות חיים וכמעט 

התקבלה- אבל אז באו לשאול 
אותי מה דעתי עליה. הבעיה היא 

שאני שמעתי על אותה אחת 
כמה פרטים שמאוד לא מצאו 
חן בעיני ולדעתי היא ממש לא 
מתאימה לעבודה שלנו, האם 

מותר לי ליידע את הבוסים 
על כך? אם אומר את דעתי 

השלילית- היא בטוח לא תתקבל 
לעבודה ואני לא יודעת אם 

זה בסדר לקלקל לה, אך מצד 
שני- יש לי מחויבות כלפי מקום 

העבודה שלי שיודעים שאני 
מכירה אותה, ומצפים לקבל 

ממני מידע אמין ומדויק. אשמח 
לשמוע דעת תורה בנידון



סיון //
חיים שתהא בנו אהבת תורה

זהו, אנחנו כבר ממש ממש בפתח היום שבו ניתנה 
תורה לישראל. יום השישי בסיון שבו הוריד הקב"ה 

את שכינתו על הר סיני ונתן לנו את התורה.

כולם  על  עולה  התורה,  עם  קשר  של  ביטוי  ומכל 
האהבה. אהבת תורה. האהבה שאוהבים את התורה.

המציאות  “מעין  ממש  של  מציאות  היא  התורה  כי 
האמיתי שלו יתברך ויקר ומעלה מעין מעלתו יתברך” 
)דרך ה’, ח”ד פ”ב(, והמציאות הזו ניתנה לנו, להידבק 

בה באהבה.

הפרק הכי ארוך בתהילים מסתובב כולו סביב האהבה 
הזו. התפילה שכוללת את כל האותיות מא’ ועד ת’ 
ומפרטת פניה ובקשה ותשוקה בכל אחת מהאותיות 
מבטאת בכל סוג של ביטוי את האהבה שאהב דוד 

המלך את התורה. 

זה מתחיל כבר מדרך חיים של נער, של ילד שמתחיל 
החיים  בניסיונות  פגש  לא  ועוד  העולם  את  להכיר 

“במה יזכה נער את אורחו לשמור כדברך” 

אבל ממש לא נגמר שם, האהבה הזו ממשיכה ומלווה 
גם בתוך תוכי נסיונות הקושי של החיים “גרסה נפשי 
לתאבה אל משפטיך בכל עת” - “נשברה נפשי מרוב 
תאוה אל משפטיך ללמדם אפילו בעת שאני עסוק 

בעולם לבי הומה עליהם” )הרד”ק( 

והפרק הזה פותח לנו שערים להכיר, להבין ולחוש 
על מה בדיוק מתבססת אותה אהבה עצומה לתורה. 
אחוזה  היתה  המצבים  ובכל  הדורות  שבכל  אהבה 
והיהודיות שמסרו נפשם  כאש בליבות כל היהודים 
הכי  והזמנים  עליה, שמתוך ההפכה של המקומות 
התרוממה  מחדש  פעם  כל  בהיסטוריה  חשוכים 
בכל  תורה  של  חיים  וליבתה  הזו  האהבה  שלהבת 
העוז והעוצמה. אהבה כזו שגם בדור שאין בו ‘מסירות 
נפש’ של דם ואש עדיין מים רבים לא יוכלו לכבותה. 
ובאותה המסירות גם בימינו אנו ישכימו ויעריבו עליה. 

כי האהבה הזו, כך אנו מגלים מבין השיטים לאורך כל 
הפסוקים, קשורה בחיים בעצמם. בעצם רצון החיים.

של  במחיר  גם  האדם  את  מלפפת  כזו  אהבה  רק 
תורתך”  שמך...ואשמרה  בלילה  “זכרתי  כי  ייסורין 
כך  כדי  עד  )רש”י(.  ואפילה”  צרה  בעת   - “בלילה 
ש”טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך” הצער והקושי 
שביגיעת התורה טובים לי כשאני משיג על ידם את 

חוקיך!

אדם  שבה  שלווה,  בעת  גם  בוערת  תשוקה  אותה 
 - באושר  אותו  שימלא  מעבר  נוסף  משהו  מחפש 
“אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה’” - זה האושר 

והתוכן שממלא את חיי.

בחיים,  הגדול  הכי  וההישג  המטרה  היעד,  גם  והיא 
כי “טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף” אבל לא רק 
את  ותטווה  תהווה  היא  חיים,  דרך  גם  אלא  מטרה 

הדרך ללכת בה “דרך מצוותיך ארוץ”.

אותה התורה היא גם שעשועים משמחי נפש כי “לולי 
תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי”

יום  דבר  החיים  את  שמקיים  הבסיס  האוכל,  וגם 
ביומו כי “מה התינוק מבקש לאכול כל שעות ביום כן 
צריך אדם להיות יגע בתורה כל שעות ביום” )ילקוט 

שמעוני,קי”ט(

כללו של דבר “גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה 
בעולם הזה ובעולם הבא” )אבות, ו,ז(

לחיות  מת...  חצי  ולהיות  לחיות  יכול  אדם 
אבל  מה’.  מנותק  שלו,  החיים  ממקור  מנותק 
אליו?  קרוב  יהיה  איך  בה’,  דבקות  לו  תהיה  איך 
בשכינה? להידבק  לאדם  לו  אפשר  אי   והלא 
 “ולכן נתן הקב”ה תורתו הקדושה לעמו ישראל שהיא 
האמצעי בין הקב”ה ובין הנפש וציוום שיתדבק נפשם 

בה והוא ישרה אור שכינתו על תורתו” )הח”ח(

וכל כמה שנזכה- זכינו, אם מעט ואם הרבה, אין לנו 
לתורה  שייכות  כל  מידי,  הרבה  לנו  ואין  מידי  מעט 
כי הם  לנו. אבל באהבה עזה  שנזכה בה היא חיים 

חיינו ואורך ימינו.  

רחלי קובר

מחר חודש

מספור

סיון



חדשדף 
אביגיל פראגר

ובעלונים  במגזינים  מעלעלת  אני 

חג  לקראת  ביתי  אל  שהגיעו 

השבועות. קולטת בהינף דפדוף את 

שכבות הקצפת לצד תלתלי הפרמזן 

האפשריות  הצורות  בכל  המעוצבים 

וחשה השתאות. מה, עדיין זה ככה? 

אותו דבר, שנה אחרי שנה? מה, לא 

שלא  וטחנו  ודשו  וכתבו  כבר  אמרו 

השבועות  חג  את  להפוך  מתאים 

החלבי?  הקולינרי  הטירוף  לחג 

מזמן,  כבר  זה  על  מסכימים  כולנו 

משתמש  בכלל  מי  מזה,  וחוץ  נכון? 

האלה?  אפשריים  הבלתי  במתכונים 

בכלל  צריך  לא  האמת,  למען  הרי 

בשנה  שנה  מדי  לנו  להפיק  לטרוח 

לקחת  בשקט  אפשר  חדש.  מגזין 

ולפזר  שעברה  משנה  העיתון  את 

לא  הדפים,  בין  מתכונים  אותם  את 

חיפשתי,  השנה  בתרמית.  נרגיש 

אחד  מתכון  בנרות  חיפשתי  ממש 

ויחיד שניתן להכין בתנאי מטבח ביתי 

מעבדה,  בתנאי  ולא  ומשופשף  רגיל 

שוטף  ידע  בלי  בכלל,  מצאתי.  ולא 

רוב  את  להבין  סיכוי  אין  בצרפתית 

פשוטה  כישראלית  ואני  המונחים, 

אלי  התכוונו  שלא  הסקתי  ועלובה 

מראש. 

את  לייצר  ממשיכים  אם  למי?  אז 

האלה  העיניים  מנקרי  האלבומים 

שנה אחר שנה, כנראה שלזה אנחנו 

בטוחות  העורכות  לזה  או  מצפות, 

שאנחנו מצפות. אם יתנו לנו חלילה 

ביסקוויטים  עם  גבינה  לעוגת  מתכון 

או בלינצ’ס גבינה או פשטידת בצל, 

כנראה  בעינינו  העיתון  של  התדמית 

תתרסק כליל )למרות שזה מה שנכין 

המשופשפים(.  במטבחינו  בסוף, 

זאת  שבכל  מי  בינתיים,  אבל  חבל. 

אמיתית  בחילה  מרוויחה  קוראת, 

מכל  הפטיפורים החלביים הקיימים 

המילים  את  יותר  לראות  שלא  ורצון 

עד  מתוקה’”  ו”שמנת  “גנאש” 

מכריחה  שלהם  ההגזמה  עולם. 

זה  ביתר שאת, שלא  להרגיש  אותנו 

שבועות.

בשבילי,  שבועות  מהו  כן?  מה  אז 

הביסקוויטים  עטורת  הבית  עקרת 

הלילה?  כל  תורה  לומדת  שלא 

השנה  התורה  את  מקבלת  אני  איך 

לבקש  לא  להחליט  שוב  מחדש? 

גם  מוקדם  מהכוילל  לחזור  מהבעל 

הדם  את  לי  שותה  החבורה  כל  אם 

לו  להרשות  להחליט  שוב  בקשית? 

אני  אם  גם  בלילה  ללמוד  ללכת 

לקבל  או  מגנבים?  נורא  מפחדת 

להתקשר  לא  תוקף,  בכל  עצמי  על 

לו  להוסיף  כדי  ולו  הסדר  בשעות 

פריט אחד לרשימה למכולת? 

ובכן, גם. התורה שלהם היא בהחלט 

אנחנו  נפשנו  ובמסירות  שלנו,  גם 

חג השבועות 
שלי

מספור



מקיימות אותה, אבל גם לנו יש תורה 

גם אני עמדתי למרגלות הר  משלנו. 

סיני, וקיבלתי את החלק שלי בתורה. 

נשואות ושאינן נשואות, נשות אברכים 

ושאינן. כולנו עמדנו שם ביחד כאיש 

ונשמותינו התקדשו  בלב אחד,  אחד 

שלא  בקשר  הכלולות  במעמד  יחד 

אורייתא  הוא,  בריך  קודשא  יינתק: 

וישראל. גם לי יש בו חלק.

ומהי התורה שלי? מלכתחילה פנו אלי 

הגברים  רכה.  בלשון  אחרת,  בלשון 

והלימודי,  העיוני  החלק  את  קיבלו 

אחרת:  אדירה  משימה  קיבלתי  ואני 

כן,  תורה.  של  חיים  ידי  במו  ליישם 

כבר אז, מיד כשהסתלקה השכינה מן 

ההר, הגברים התכנסו ללמוד הלכות 

שחיטה ובשר בחלב, ואילו אני פניתי 

הצהריים  לארוחת  להכין  האוהל  אל 

פשטידת גבינה )בלי פרמזן! ואולי כן? 

המושקע  הסטיילינג  בגלל  לא  אבל 

לב(.  חכמת  בגלל  אלא  המתכון,  של 

הזאת  התורה  את  אהבו  בשמיים 

מאד. עובדה, עד היום מפיקים מגזיני 

כרומו לזכרה.

חיה  התורה  זאת  היום,  ועד  מאז 

הספרים  ארון  וקיימת.  וממשיכה 

השנים  לאורך  והתמלא  הלך  היהודי 

באלפי חיבורים עמוקים של כל גדולי 

ולצידם בשקט ובצנעה חיה  הדורות, 

תורת  נסתרת:  תורה  גם  ונרקמה 

האישה. אישה שקמה בבוקר ולובשת 

בגדים של תורה, הולכת לשוק וקונה 

תפוחי אדמה של תורה, וקמה בלילה 

תינוק  והבכיין,  היקר  שלה,  לתינוק 

בפועל  שמיישמת  אישה  תורה.  של 

בספרים,  ונידון  שכתוב  מה  כל  את 

נאים  חומר  לבושי  שמלבישה  אישה 

הרוחניים.  הקניינים  לכל  ומדויקים 

וארץ  שמים  שמחברת  אישה 

נשימה  בכל  משעותיה,  שעה  בכל 

שלה,  מעשה  בכל  כי  מנשימותיה, 

של  עניינים  יש  שלה,  הקיום  בכל 

תורה.

מחדש  השנה  אקבל  חלק  איזה  אז 

בשבועות? בדיוק את החלק אותו אני 

רוצה לקחת. רוצה לחיות את זה יותר, 

לייחד  רוצה  יותר.  מזה  לזכור  רוצה 

כל  של  בעשייה  ולשמוח  ליבי  את 

מה שאני עושה ממילא. רוצה לסלק 

ושגרה,  וחדגוניות  אבק  של  שכבות 

כמו  מחדש  זה  בכל  לבחור  רוצה 

ולהצטרף לקריאה  לפני אלפי שנים, 

ונשמע!”.  “נעשה  נשמתי:  נימי  בכל 

רוצה לקבל כתרים ולהרגיש בעשייה 

מלכה.  כמו  שלי  והרצופה  החומרית 

רוצה ליפול שבי שוב באהבה הגדולה, 

ולחוש איך נפתחים לי שבעה רקיעים 

ומכינים לי חופת עננים, כמו כלה. אני 

רוצה לכתוב חידושים חדשים בתורה 

לא  עדיין  אחד  שאף  שלי,  הנסתרת 

שמע ולא קרא, אני רוצה לייקר שוב 

כל פינה בחיים שלי, בעינים שרואות 

ולכלים,  לבלגן  מעבר  לעומק,  גם 

פיסות פיסות של חיי תורה.

גבינה,  עוגת  להכין  גם  רוצה  אני 

וגם  נאה  שתצא  כנה  ותפילתי 

ירגישו את  בה  ביס  ושבכל  מוצלחת. 

הרוח  ואת  החומר  את  יחד-  שניהם 

לפני  ותעלה   – להכניס  ששאפתי 

השם לרצון ולנחת.



מינצר'  'גב'  המושג  בסמינר,  כתלמידה 
כח':  'עם  דמות  של  שם  בהחלט  היה 
וגם  הטון  את  שנותנת  זאת  המנהלת, 
ביננו  יש  האחרונה.  המילה  את  אומרת 
של  מהותה  בין  הסתירה  את  המרגישות  מנהלות  הרבה 

של  לביתה  הצצה  אולי  והתפקיד.  המשרה  לבין  האישה 
'המנהלת' מחד, ו'אשת תלמיד חכם', הספון בעולמה של 

תורה מאידך, תאיר לנו את הדרך...

אמא הייתה אכן 'גנרל'. היא ידעה לנהל ולהוביל, להחליט 
היתה  זאת  שלנו'.  'אמא  היתה  לא  זאת  אבל  ולדרוש. 

"חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי" 
הגב' פרצוביץ מספרת על אימה הרבנית מינצר ע"ה . 

מראיינת לאה ראם

מספור

את  יפארו  שדבריה  המרואיינת  את  לתכנן  כשהתחלתי 
יותר  מתאים  שאין  לי  ברור  היה  הזה,  ה'תורני'  הגליון 
של  בשמות  התמלאה  הרשימה  חבר'.  'אשת  מאשר 
מרביצי תורה, פוסקים מפורסמים וראשי ישיבות. כל כך 
הרבה אפשר להעשיר את כולנו מרוחן הגדולה של נשות 

גדולי ישראל.
אבל… אז חשבתי עליך.

וטרדות  עליך, שדואגת לבעלך לכל צרכיו, למרות קשיי 
היומיום.

רק  לא  בעלך,  להצלחת  תפילותייך  שמקדישה  עליך, 
בגשמיות.

ולהיות  עליך, ששומרת על עצמך בכספת כדי להמשיך 
ראויה לתואר 'אשת תלמיד חכם'.

מנת שתוכלי  על  בעבודה,  מושקע  עליך, שמיטב מרצך 
לגדל בית של תורה.

עליך, שעושה כל שביכולתך למען תורת בעלך.
ושם את ממליכה אותו ללא תנאי. 

וזהו.

מדוייק,  מספיק  לא  בעצם  שזה  חושבת  אני  ופתאום 
לחפש את  הנשים הצדקניות דרך בעליהן.

פתאום בוער בי הרצון להאיר לנו עם משהי שתקרין לנו 
את הדרך, לא את התוצאה.

כי אחרי הכל, זה מה שמוטל עלינו. 
התוצאה בלאו הכי בידי שמים...

המנהלת  של  בלוויתה  השתתפתי  באייר,  ז'  ראשון  יום 
שעמדה  ע"ה,  מינצר  חנה  הגב'  הדגולה  והמחנכת 
עמדתי  היווסדו.  מיום  יעקב'  בית  'מרכז  סמינר  בניהול 
המופלא  המוסד  בוגרות  החברות,  המוני  עם  יחד  שם, 
'הסמינר החדש' והקשבתי לדברי ההספד המרגשים. לא 
יכולתי שלא להיזכר איך חזרתי הביתה, תלמידה 'ירוקה' 
היום:  לי  שהיתה  הבושה  על  שליט"א  לאבי  וסיפרתי 
איך…  ידעתי  ולא  המנהלת  אל  לפנות  צריכה  "הייתי 
ורק אח"כ שמתי לב שזה  "הרבנית"...  בסוף קראתי לה 
לא הכינוי המקובל…". אני זוכרת את אבי מחייך ואומר 
'רבנית'  אכן,  היא,  היא  מינצר  הגב'  טעות!  לא  "זו  לי: 
אמיתית" והוא המשיך להסביר: "יש הרבה רבניות שזכו 
לתואר בזכות בעליהן. אצלה, זה לא רק זה, היא באמת 

רבנית גם בזכות עצמה".
  

המשפט הזה ליווה אותי כתלמידה והצדיק את עצמו שוב 
ושוב לאורך השנים.

ולקול דברי ההספדים הנרגשים  תחת השמש הקופחת 
הדברים  מהם  לעומק  לחקור  ההחלטה,  בי  גמלה 
בפי  מינצר'  'גב'  או  מינצר',  'הרבנית  זכתה  שבזכותם 

אלפי תלמידותיה, להגיע לדרגות הגבוהות הללו.
בית  'מרכז  סמינר  בהנהלת  גם  דרכה,  ממשיכת  ביתה, 
שיחה,  נכדות.  עם  יחד  לשיחה  לקבלני  ניאותה  יעקב', 
שנסובה על 'אמא' ו'סבתא'. דווקא לא על "'גב' מינצר" 
גב'  הביתית.  מינצר  גב'  דווקא  בסמינר.  הכרנו  שאנחנו 

מינצר הרעיה. האם. הסבתא.



המנהלת שלכם בסמינר. בבית, באופן מעורר השתאות, 
אמא פשטה את 'בגדי העבודה' וחיה חיים אחרים לגמרי. 
ע"ב(:  טז  קטן,  )מועד  העצני  עדינו  על  אומרת  הגמרא 
"כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, 
ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ". וזה מה 
שאפיין גם את חייה של אמא. בחוץ חזקה ושולטת, ובבית 
ההפך המוחלט. הנקודה הבולטת ביותר הייתה הכנעתה 
הלומדים  מראשוני  חכם,  תלמיד  היה  אבא  אבא.  כלפי 
למד  מכן  ולאחר  המעטירה,  מיר  ישיבת  שע"י  ב'כולל' 
כסדר בחברותות עם גדולי תלמידי החכמים שבירושלים. 
מלך בבית, כפשוטו.  היה  כזו שאבא  אווירה  יצרה  ואמא 
של  דבריו  לאור  היתה  בבית  התנהלות  וכל  הנהגה  כל 
הנהגה,  כל  מבצעת.  היתה  אמא  רצה,  שאבא  כל  אבא. 
כל חומרה )והיו המון כאלו( וכל ההתנהלות כולה בבית, 
על פיו של אבא יישק כל דבר... וזה לא היה רק בקבלת 
במסירות  אבא  את  שירתה  אמא  המושלמת,  המרות 
בהשכמה,  תמיד  קמה  אמנם  היא  מושלמת.  ובדאגה 
כי איך  אבל מעולם לא התחילה לעבוד מוקדם בבוקר, 
אפשר לצאת מהבית בלי תפילה ובלי לוודא שלאבא יש 
וארוחת  על השולחן  ערוכה  בוקר  צרכיו: ארוחת  כל  את 
גם  היתה  אבא  כלפי  הזו  המסירות  מבושלת…  צהרים 
לאורך השנים וגם בשנים המאוחרות יותר. אמא כבר לא 
היתה צעירה ועדיין נשאה בעול ניהול הסמינר. המסירות 
התגלתה במלוא יפעתה גם בימי חוליו של אבא בשנים 
זצ"ל  אבא  את  לוותה  היא  יום  מידי  יותר.  המאוחרות 
לתפילה שלוש פעמים ביום. הגיעה איתו לבית הכנסת, 
יום  יום  התפללה בעזרת הנשים ועזרה לאבא לשוב. כך 
במשך שנים… זה היה מפעים לראות, איך אמא שבבית 
'מנהלת'. אבא היה הדמות שקבעה את  היא כל כך לא 
הבית.  את  שהנהיגה  המשפחה,  את  שהובילה  הצביון, 
אפילו  רצונו…  את  לעשות  שמסייעת  זאת  היתה  אמא 
שראוי  חשב  אבא  כך  'כי  היתה  בבית,  החנות  פתיחת 
אפילו…סגירתה  ו…  הילדים.  גידול  בשנות  לעשות 
'כי אבא חשב שזה מה שנכון  של החנות היתה פתאום 
הדמות  את  בחייה  גילמה  אמא  בלימוד'...  לשקיעותו 
לא  בעלה'   רצון  העושה  כשרה  'אישה  של  המושלמת 

בהשלמה ובאילוץ אלא מלכתחילה וכדרך חיים נבחרת.

'עובדת  מסוג  אישה  היתה  מינצר  גב' 
ספרי  חנות  בניהול  בין  מלאה'.  במשרה 
בניהול  ובין  כך,  כל  המפורסמת  הקודש 
הסמינר, שצמח 'במשמרת שלה' מסמינר 
של כיתה בודדת אחת לאמפריה של ממש… עם זאת, 
היא זכתה והקימה דורות מפוארים של צאצאים, תלמידי 
כאלו  בתור  אנחנו,  תורה.  ומרביצי  מופלגים  חכמים 
ביום,  שעות  הרבה  כך  כל  לבית  מחוץ  לביתן  העושות 
רוצות לשמוע איך מגיעים אל היעד הנכסף הזה… איך 
מצליחים להשביח את זמן השהות שלנו עם הילדים, כדי 

להצליח לגדל ילדים לתורה, לעבודה ולאהבת ה'?

גב' פרצוביץ משתהה קמעה ונראה כי היא מנסה לבחור 
שבאמתחתה.  הדוגמאות  מלאי  מתוך  תספר  היא  מה 
הגמרא  מה,  יודעת  "את  ואומרת:  נזכרת  היא  אז  אבל 
להכל".  המפתח  היא  בלוויה  שליט"א  אחי  שהביא  הזו 
בעת  לי  עמדו  הן  בילדותי  אמי  שסכתני  ושמן  "חמין 
זקנותי" )חולין כ"'ד ב'( יש כאן ביטוי לשני דברים: לחום 
החום,  אמא…  של  השופע  החום  החום…  ולשמן. 
האושר שבחיי מצוות ואהבת ה' שבערו בליבה - הם אלו 
כילדים,  כולנו את השאיפה להתעלות.  שהציתו בליבות 
שפשוט  אדירה  חוויה  זוהי  מצוות  שקיום  חשנו  תמיד 
חבל להחמיץ אותה. זה אף פעם לא היה 'עול'. ואני לא 
מדברת רק על הדברים הרגילים, אלא ההקפדה הרבה 
מעבר לסטנדרט… כמו החוויה שהיתה לנו בעת שאמא 
התלוננה  לא  מעולם  היא  למשל…  עופות  המליחה 
היא  להקל....  ניתן  לא  ומדוע  מידי,  ועמוס  לה,  שקשה 
שיתפה את כולנו והפכה את המליחה לטקס מרגש עבור 
בבית,  והחומרות המיוחדות שנהגו  כל ההקפדות  כולנו. 
בכלל  לקבל.  זכינו  שאנחנו  מיוחד  כ'בונוס'  לי  זכורות 
לא  זה  'עול'.  בגדר  היו  לא  מעולם  המצוות  אמא  אצל 
שמסתכלים על השעון דקה לפני השקיעה ואומרים "אוי! 
אני צריכה להספיק מנחה' או 'צריך להדליק נרות' אלא 
תמיד 'אפשר כבר להתפלל'? "אפשר כבר להדליק נרות 

ולקבל את השבת"... תמיד בחום, בנועם ובאהבה.

"חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי"



דאגה  שהיא  משום  אותנו,  לחמם  היכולת  לה  היתה 
תדיר לחמם את עצמה. היתה בה אהבה עצומה לאוצר 
הספרים היהודי. היא למדה מידי שבת את הפרשה, ותנ"ך 

ספרי הגות ומוסר היו לה כמים קרים על נפש צמאה

עם  אולי  שנולדה  מעם,  מורמת  בדמות  מדובר  האם 
נשמה גבוהה ורוחנית הרבה יותר, כזאת שענייני החולין 
ליהדות  שיש  ממה  פחות  הרבה  אותה  עניינו  באמת 
הטוב  החינוך  העצמית,  העבודה  שמא  או  לנו,  להציע 
ברוחניות, הם אלו שגרמו  והעיסוק המתמיד  שקיבלה 
לה להיות כזאת… לא נוכל לדעת. אבל כך או כך אין 
ספק שהיא הגיע לדרגה שההגות והעיון התורני באמת 

היה ערב וחביב עליה הרבה יותר מדברי חולין…

מערים  שלא  כשם  השמן.  סיכת  את  היה  החום,  מלבד 
בקבוק שמן על העור, אלא מספיגים אותו ברוך, שכבה 
במנות  אותנו  חינכה  לא  מעולם  אמא  כך  שכבה,  אחר 
לנו טיפין  'לטפטף'  ניצלה כל הזדמנות  גדושות… אלא 
טיפין ולהכניס בלב הילדים והנכדים את האהבה והכמיהה 
שורשי  על  ספרה  היא  הזדמנות  בכל  אלוקים.  לקרבת 
המפוארת  ההסטוריה  ועל  ישראל  גדולי  על  המשפחה, 
שהדברים  כך,  כל  ומרתק  מתוק  היה  הכל  כעם.  שלנו 

חלחלו פנימה ושחקו את כל האבנים שבדרך… "

בו:  נזכרת  שהיא  מעניין  סיפור  הנכדה  מוסיפה  כאן 
הכל  חיה"  הסטורית  אנציקלופדיה  כידוע  היתה  "סבתא 
היא ידעה, אבל היא התבוננה במידע ומכל דבר ניסתה 
אותי  שאלה  שסבתא  זוכרת  אני  ומוסר.  לקח  ללמוד 
פעם, איך ייתכן שהגרמנים יש"ו הצליחו לחנך דור שלם 
אחרי  ענתה,  וגם  שאלה  היא  איך?  יודעת  את  לנאציזם. 
האם  אותו  השכיבה  ורענן,  רחוץ  כשהילד  המקלחת, 
בנעימות.  מוצעת  ובמיטה  רעננה  בפיג'מה  הנאצית 
כיסתה אותו בשמיכה מחממת וישבה לידו ברוך… או אז, 
 הם טפטפה לליבו את הארס והשנאה כלפי העם היהודי.
ואז היא המשיכה ואמרה לי: אנחנו צריכים ללמוד מזה, 
איך להחדיר בליבות הילדים שלנו את הערכים הנשגבים 
ואז  המלטף…  הנעים,  הרגוע,  הזמן  את  למצוא  שלנו. 

לספר ולדבר אל ליבם על מה שיקר לנו…

היו  תמיד.  למענינו…  הרבה  כך  כל  עשתה  סבתא 
דירתי  השכרת  עבור  נאה  סכום  לי  שהוצע  רבות  שנים 
ולבקש  אליה  להתקשר  לעצמי  הרשיתי  ואני?  בחופש 
הייתי  ולא  הללו…  בשבועות  בביתה  'להתנחל' 
"זכות  חפצה  בנפש  אותנו  ארחה  וסבתא  היחידה. 
למשפחת  "לעזור  לומר  נוהגת  היתה  עבורי",  היא 
אלא  כלכלית,  לנו  סייעה  רק  לא  היא  כך  תורה".  בן 
התורה. לימוד  בערך  והחשיבות  ההכרה  את  בנו   חזקה 

זה היה כל כך בנפשה שגם בכוחות מדולדלים האהבה 
שלה לתורתם של הצאצאים פרצה החוצה… "לפני מספר 
שבועות היא שמעה שאחד הנכדים סיים מסכת. היא כל 
כך שמחה ואמרה שמגיע לו סכום מסויים כפרס על ההשג 
השני.  בארנק שבתיק שבחדר  היה  אבל הכסף  החשוב. 
סירבה.  סבתא  אבל  הארנק.  את  להביא  התנדב  מישהו 
ופסעה  לה,  נותרו  שעוד  הכוחות  מעט  את  שינסה  היא 
צעד אחר צעד לעבר החדר השני "אני רוצה בעצמי לקחת 
מסביב…  לנוכחים  הסבירה  הזו",  היקרה  בתורה   חלק 
גידולים  מצמיח  שכזה,  מזוכך  שחינוך  פלא  זה  אין  אכן, 

מפוארים כל כך...

אנחנו, דור התלמידות של הגב' מינצר, 
זוכרות את שנות ההוראה שלה. אבל לא 
ככה היה תמיד. גב' מינצר היתה תקופה 
ומצליח.  משגשג  עסק'  'מנהלת  נכבדת 
בתור קהילת עובדות חרדיות, יש לנו מן 

הסתם הרבה מה ללמוד ממנה על 'איך עושים עסקים'...

אמא היתה מרבה לצטט את הרש"י על דבריהם של בני 
גד: "מקנה צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו" )במדבר 
ל"ב: ט"ז( "חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם 
עשו  כן  לא  משה  להם  אמר  לטפם  מקניהם  שהקדימו 
העיקר עיקר והטפל טפל בנו לכם תחלה ערים לטפכם 

ואחר כך גדרות לצאנכם"

תמיד הדגישה שסדר העדיפות צריך להיות קודם העיקר 
ואחר כך הטפל…

"חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי"



לעמוד  גם  יכלה  כטפל,  הממון  אל  שהתייחסה  ואמא 
בנסיונות שהעסקים זימנו לפתחה.

ידועה  קודש  ספרי  חנות  היתה  מינצר  משפחת  בבית 
הסטייפלר  ההבטים.  בכל  מצליחה  חנות  ומפורסמת. 
שנמנע מלמכור את ספריו בחנויות, בחר בהם בכל זאת 
הם  מבריסק  הרב  ספרי  את  גם  שם.  ספריו  את  למכור 

הורשו למכור. זו היתה חנות גדולה ומצליחה.

ספרי  'חנות  את  ומדמיינת  עיניים  עוצמת  אני 
חנות  היתה  זו  מינצר'.  משפחת  בבית  הקודש 
הי  זה  אנו,  לימינו  שבהשוואה  ומצליחה  משגשגת 
אולי נחשב כמו… רשת ספרים מצליחה. הלקוחות 
שחיבתה  החנות  ובעלת  עלה  המוניטין  זרמו, 
לספר היתה ידועה - אהבה את המקצוע מאד. גם 
גבוהה.  הדו"חות הכספיים שיקפו הצלחה כספית 
אבל, החנות המשגשגת הזו נסגרה ביום בהיר אחד.

לו  מפריע  שזה  הרגיש  שאבא  בגלל  פשוט  נסגרה  היא 
מסודרים  הם  שעקרונית  הרגישו  הם  התורה.  בלימוד 
כלכלית, ואם העסק פוגע בלימוד, והוא כבר לא מוכרח 

מבחינת פרנסה, אז הוא לא עסק רווחי…

וההבנה  לאבא  המוחלטת  ההכנעה  של  שילוב  היה  זה 
שגרמו  ההפך,  ולא  לחיים  טפלה  שהפרנסה  הבהירה 
לאמא לבצע את ההחלטה ללא שום הרגשת מרמור או 

צער…

לו  הורגלה  שהיא  משהו  הייתה  גדולים  לדעת  ההכנעה 
כבר מצעירותה. בזמנו הציעו לה לצאת לשליחות קודש 
הגאון  שהקים  השואה  לניצולות  הספר  בבית  ב'לידינגה' 
רבי בנימין זאב יעקובזון זצ"ל יחד עם הגאון הצדיק רבי 
שלמה וולבא זצ"ל. אמא רצתה מאד ללכת, משכה אותה 
היו  לא  ההורים  אבל  והמאתגרת…  הייחודית  המשימה 
מרוצים וביקשו שתישאר. אביה, שהיה יהודי ירא שמים, 
ביקש  התורה  גדולי  על  מאד  ומוערך  גדול  חסד  ובעל 
זצוק"ל.  אי"ש  החזון  מרן  מפי  תורה  דעת  את  שתשמע 
מנהל בית הספר בו לימדה ארגן עבורה פגישה אצל החזון 
חשיבותה  שלמרות  לה  והורה  דבריה  את  ששמע  אי"ש 

הרבה של השליחות עליה לנהוג כפי דעתם של הוריה.

וגם בצומת ההחלטה על סגירת החנות היא ידעה להחליט 
בשיקול דעת ועל פי שיקולים ערכיים.

סדר  את  "ראו  פרצוביץ,  הגב'  עוד  מוסיפה  "האמת", 
נהגה  אמא  החנות.  חיי  אורך  לכל  גם  הברור  העדיפות 
תמיד על פי כללים ואמות מידה גבוהות מאד של יושר 
שאבא הכתיב. אם היא ידעה על מבצע בחנות מקבילה, 
היא הייתה מפנה את הלקוחות שירכשו שם. עד כדי כך 
רצה  מישהו  שכאשר  שלה,  הצדקות  מפורסמת  היתה 
את  ללמוד  כדי  אליה  בא  הוא  'מתחרה',  חנות  לפתוח 

הסודות המקצועיים…"

כלכלית…  מסודרת  שהייתה  נשמע 
עליה  נראה  היה  לא ממש  ממממ… זה 

מבחוץ… 

נכון… היא מחייכת. אמא הגיעה מבית 
עמיד וב"ה הקב"ה שלח להם את ברכתו. אבל, האמצעים 
נהגה  שהיו ברשותה לא השפיעו על רמת החיים שהיא 
לחיות בה. אמא מעולם לא חיה ברהבתנות ובבזבוז, אלא 
נהגה לחסוך את כספה על מנת לזכות לעזור לצאצאיה 
לגדול בתורה. ופיזרה כספה לצרכי הידור במצוות ולמתן 
שהתקציב  מה  ולא  שצריך,  מה  רכשה  היא  צדקה. 
עם  אביה  של  הדרכתו  את  מצטטת  היתה  מאפשר. 
היכנסה לעולם העבודה שנכון להוציא אחוז פחות ממה 
נוהג  היה  יותר.   אחד  באחוז  לא  ולעולם  שמרוויחה, 
ולעולם  שיש,  מהכסף  פחות  לבזבז  צריך  שתמיד  לומר 
וזו תכונה שהיא ב"ה  יותר מכפי היכולת.  לא להשתמש 
הורישה הלאה. להסתפק במועט ולא לצרוך יותר מכפי 
מה  כסף?  סכום  אצלה  הצטבר  זאת  בכל  ועם  היכולת. 

מתאים יותר מאשר לפתוח קופת גמ"ח...

הזמן קצר והסיפורים מתארכים… בנושאים רבים כל כך 
יש לנו עוד מה לשמוע. על אהבת החסד והכנסת האורחים, 
רבות  המרוממות…  השבתות  ועל  הזכות  התפילות  על 
עוד ייכתב על גב' מינצר ע"ה, שהאירה כיהלום בהבזקי 
אור מאלפי זויות שונות, והותירה לכל אחת מאיתנו את 

הזכות ליטול ולו הנהגה אחת טובה מאישיותה.

תנצב"ה
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דפי עבודה

שלום וברכה,

פתרון  מבקשת  את  השאלה.  את  ואדייק  אחדד  ברשותך 
ללחץ. בואי קודם כל נקרא לילד בשמו וננסה להגדיר ממה 
נובע הלחץ שלך. שכן ללחץ גורמים רבים ומגוונים. כמו: לחץ 
בטחוני  ממצב  לחץ  ממבחנים,  לחץ  קהל,  בפני  מעמידה 
את  מהספקים.  לחץ  הוא  חווה  שאת  הלחץ  ועוד.  מתוח 
צריכה להגיע לתפוקה גדולה יותר עם משאבים מוגבלים. את 
מתארת את הסיטואציה כשאת מניחה על כף המאזניים מצד 
אחד את נקודת הזמן בה את נמצאת כעת, ובצד השני נקודות 

עומס  תחת  כורעת  הכף  פחות.  לחוצות  בחייך,  אחרות  זמן 
התקופה הנוכחית, בה אילוצי החיים דורשים ותובעניים יותר. 
כאשר בבסיסך את בעלת אופי “אנטי לחץ”. במאזניים אחרות 
את שמה את עצמך בצד אחד ואת כל הנשים “המלאכיות” 
בצד השני. ושוב את צוללת מטה יחד עם כף המאזניים, כי 

לדעתך, בהשוואה לנשים אחרות קשה לך יותר להתמודד.

העבודה  בשוק  היום  שקיים  אמיתי  לצורך  נחשפת  בנוסף, 
וריבוי  לחץ  מצבי  עם  להתמודד  היכולת  טקסקינג”-  “מולטי 
סף  כדרישת  זאת  מציינים  אף  רבים  מעסיקים  משימות. 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

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

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

לא נתנה למלאכי השרת
חזרתי עכשיו לעבודה אחרי חופשת לידה של בתי הבכורה. וקשה לי:)

האמת שהקושי התחיל כבר לפני שנתיים אז יצאתי מחממת הסמינר לשוק העבודה התובעני. מטבעי אני טיפוס 
אותי  הכניסה  העבודה  לעולם  הכניסה  איטי”.  ב”הילוך  דברים  לעשות  שמאפשר  שפוי  יום  סדר  אוהבת  רגוע, 
להתמודדות חדשה ולא מוכרת עם “מר לחץ”. בתחילה זה היה רק הלחץ בעבודה עצמה: מטלות, פגישות, דד 
ליינים צפופים והכל תחת ציפיותיו הגבוהות של הבוס. אך הידיעה שמחכה לי ארוחה חמה ומפנקת מאמא, שנ”צ 

הגונה, ואפס מטלות ודרישות נוספות הקלה מאד על ההתמודדות. 

היומיום  בחיי  נוספים  לחלקים  ומתרחב  מתפשט  הלחץ  בתי,  לידת  לאחר  כעת  ובמיוחד  ב”ה  נישואי  לאחר 
השגרתיים שלי: עבודות הבית, טיפול בקטנה. ים של משימות שמחכות רק לי. אני מוצאת את עצמי במרוץ על 

אוטוסטרדה מהירה במיוחד. קשה לי עם זה. מאד.

ידוע שהתורה לא נתנה למלאכי השרת, אבל משום מה לי יש את ההרגשה שהאפשרות לתמוך ולפרנס בית של 
תורה כן נתנה למלאכים בלבד. אני מוקפת מסביבי בעובדות מלאכיות כאלה, מתוקתקות. באות לעבודה עם 
קופסאות של אוכל מבושל וסנדוויצ’ים מושקעים, בעל כורחי אני שומעת את השיחות שלהן עם הבעל והילדים. 
מוכנות  הארוחות  מקופלת,  הכביסה  נוצץ,  הבית  מנוחות:  מי  על  שם  מתנהל  שהכל  נשמע  ומקנאה.  שומעת 
“רק תוציאו ותחממו”. ובכלל יום המחר מאורגן כבר מאתמול. ואני מדברת על כאלה שעובדות יותר אינטנסיבי 
ממני גם במסגרת העבודה עצמה וגם מעבר לה בתור נשות אברכים ואימהות למשפחות ברוכת ילדים. ואני לא 
מלאכית, כ”כ לא... מדשדשת בתוך הלו”ז הצפוף שלי. מנסה ללא הצלחה לסגור פערים מאתמול. לא מספיקה 

דברים בסיסיים וחשובים. יש עצה איך להתמודד ברוגע עם כל הלחץ הזה?

מספור



ובודקים בתהליך המיון  בתיאור המשרה אליה הם מגייסים. 
האם המועמדים אכן עונים לקריטריון הזה.

אמנם, יש כאלה שנחנו באופן טבעי ביכולת ה”מולטי טסקינג” 
כאלה  יש  אך  קלות.  ביתר  לחץ  מצבי  עם  מתמודדים  והם 
היא  כאן  הטובה  הבשורה  לב,  שימי  יותר.  לעמול  שצריכים 
שאפשר  שריר  כמו  ממש  נרכשת.  יכולת  היא  הזו  שהיכולת 
לאמן ולהגדיל את הסיבולת שלו. והבשורה היותר טובה היא: 

שזה בידיים שלך(:

לכן אנסה להציע לך פתרון וכלים שיעזרו לך ביחס לעצמך: 
בחיים  שלב  בכל  עומסים  עם  מיטבית  בצורה  להתמודד 
באמצעות משאבים מוגבלים. הפתרון לא יעסוק ב”איך להיות 
כמותן”, או איך להיות “מלאכית” )ובסוד אגלה לך שאין יצור 
וסל  יסוד מוטעית מעיקרה. כל אחת  זו הנחת  אנוש כזה...(. 
במיוחד  הוא,  זהב  נוצץ  בית  כל  שלא  גם  מה  שלה.  הכלים 
בירוק שליו את הדשא של  כעת  רואה  לך שמטבע הדברים 
שכנותייך. אולי את משווה את עצמך לאשה עובדת שמגדלת 
ותמיכה מהמשפחה  עזרה  יותר  לה  יש  אך  ברוכה,  משפחה 
ניסיון  כבר  לה  שיש  העובדה  שדווקא  ייתכן  המורחבת?. 
הכרוכים  והיופי  הקושי  כל  על  ילדים  גידול  עם  בהתמודדות 
בכך מקלה עליה את ההתמודדות, לעומת טירונית שכמוך. 
מיוחדים  נפש  כוחות  דורש  החיים  במהלך  שינוי  כל  ובכלל, 
מקום  תופסת  בהחלט  לידה  חופשת  לאחר  לעבודה  וחזרה 
של כבוד בקטגוריה הזו. ההבנה וההכלה של המקום בו את 
נמצאת כבר תוכל לעזור לך לקחת את העניין בפרופורציות 

הנכונות.

המשאבים  עם  בהכרות  תעסוק  כן,  אם  לשאלתך  התשובה 
העומדים לרשותך וטיפים כיצד לגייס אותם בצורה מיטבית, 
כך שתוכלי בס”ד להספיק לבצע את כל המשימות החשובות 

לך ברוגע וביעילות ככל האפשר.

לביצוע  לרשותנו  העומדים  המשאבים  עם  בהכרות  נתחיל 
משימות. קיימים שלושה שחקנים מרכזיים בתמונה: זמן, כוח 
ייקח תפקיד  וכסף. במשולש הזה במידה ואחד מהשחקנים 
מרכזי יותר הוא יחסוך תפקיד של שחקן אחר. ניקח לדוגמה 
יותר  להשקיע  ותבחרי  במידה  הבית.  ניקיון  את המטלה של 
לחסוך  תוכלי  במקומך,  שתנקה  בית  לעוזרת  ולשלם  כסף 
ורעננות  וכוח. ואם יש לך אחיות צעירות  במשאבים של זמן 
כוח  של  במשאב  השתמשת  לך  ולעזור  לבוא  שתשמחנה 
הלאה.  ותמשיכי  כסף,  ושל  זמן  של  במשאבים  לך  שחוסך 
את  לתעדף  ותנסי  האלו  לשחקנים  מודעת  שתהיי  ברגע 
השימוש בהם בהתאם לאפשרויות שלך, כבר תוכלי להספיק 
כל אחד מהמשאבים  לנצל  כיצד  יותר. כמובן שניתן ללמוד 

יותר. אנצל את הבמה העומדת כעת לרשותי  יעילה  בצורה 
פיזיקלי  קבוע  הוא  הזמן  שכן  זמן.  ניצול  על  להרחיב  כדי 
שמשותף לכולנו. אין משוא פנים וכמות הזמן אינה משתנה 
כסף  של  למשאבים  בניגוד  לרעותה,  ומאשה  לרעהו  מאחד 

ושל כוח.

אז איך מנצלים את הזמן בצורה יעילה יותר?

למעשה הכל מתחיל ומסתיים בתכנון מוקדם. ואם את שייכת 
לשונאות הרשימות הכרוניות, אני מודעת לזה שתעשי עכשיו 
אחד מהשניים: 1. תפסיקי לקרוא את הטור. 2. תצקצקי בלשונך 
ותאמרי: “נו, באמת. בזמן שאני מתכננת מהם הדברים שעלי 
לעשות, אני פשוט יכולה לעשות אותם. זה נקרא ניצול זמן?”. 
אז תרשי לי לחלוק על אמירה כזו ודומותיה. הרשימות מורידות 
את העול לזכור אינסוף פרטים. הדף סופג הכל ומשאיר את 
הראש פנוי, צלול ואפקטיבי. תכנון מוקדם של לו”ז ומשימות 
משימה  כל  ולמקם  יחד  דומות  משימות  לרכז  לך  יעזור 
במשבצת הזמן הנוחה והמתאימה לך ביותר, בלי לפספס אף 
אחת או להגיע לדד ליין עם “הלשון בחוץ”. משימה כמו קניות 
של  זמן  לך  ולחסוך  מהעבודה  חזור  בדרך  להשתלב  יכולה 
יציאה מיוחדת לצורך העניין. ואם את כבר הולכת לקניות ויש 
לך רשימה מדויקת שמכילה את כל המצרכים הנחוצים לך 
לשבוע הקרוב כולל מאכלי השבת והעוגה שתכננת לאפות, 
את  ששכחת  לגלות  הביתה,  לחזור  של:  יקר  זמן  לך  חסכת 
הפודינג, לצאת שוב לסופר, להמתין בקופה, לחזור הביתה 
ולגלות ש”שרפת” חצי שעה ועדיין לא התחלת לאפות ובכלל 

כבר נהיה מאוחר וצריך להשכיב את הקטנה לישון...

קבלי כמה טיפים מעשיים לתכנון מוקדם, מוזמנת לקרוא, 
ליישם ולהוסיף תובנות משלך:

קני לך יומן כיס קטן ונוח, כזה שנכנס בקלות לתיק. 
הקפידי לרשום בו את כל האירועים המיוחדים כמו: 
ועוד.  שונים  תורים  שמחות,  בעבודה,  השתלמות 
השתדלי להיצמד אליו ולתכנן את הלו"ז שלך בהתאם אליו. 
יש לך בר מצוה מחר בערב, כדאי שהיום תנסי  כלומר: אם 
לתקתק יותר בבית :כביסות בישולים וכדו' כדי שיהיה לך מחר 

ערב פנוי.

הכיני רשימה של כל משימות הבית השוטפות. צרי לך 
בעמודות  שבועי,  לו"ז  טבלת  עם  ממוחשב  מסמך 
ובשורות  ומוצ"ש.  שישי  כולל  השבוע  ימות  יופיעו 
חזור  הדרך  המשימות:  לביצוע  שלך  הקבועים  הזמן  חלונות 
מהעבודה, שעות אחר הצהריים, זמן ארוחת הערב וההשכבה, 
הזמן לאחר ההשכבה וכדו'. וכעת נסי לשבץ את המשימות 

דפי עבודה 



השבועיות שלך בחלונות הזמן המתאימים לך ביותר. לדוגמה: 
חזור  בדרך  לשבץ  כדאי  חשובים,  טלפונים  סידורים,  קניות, 
מהעבודה. עבודות בית שניתן לבצע יחד עם הטיפול בילדה, 
הצהריים.  אחר  בשעות  לשבץ  מומלץ  כביסה,  קיפול  כמו: 
יסודי,  ניקיון  כמו  הפרעות  ואפס  ריכוז  שדורשות  משימות 

מומלץ לשבץ לאחר שעת ההשכבה. 

את  אם  לדוגמה:  דומות.  משימות  בלו"ז  לרכז  נסי 
,מומלץ  השבת  מאכלי  את  שישי  ביום  מבשלת 
נוסף שניתן  לפחות מאכל אחד  בישול של  שתוסיפי 
להקפיא, כך תחסכי את זמן הבישול והניקיון לאחריו ביום אחר 
אוכל  הכנת  לשלב  תוכלי  הערב  ארוחת  הכנת  בזמן  בשבוע. 
משימות  שיש  לב  שימי  הדרך.  זו  על  ועוד  לעבודה  למחר 
אוכל  ארגון   , ערב  ארוחת  הכנת  כמו:  הימים  לכל  משותפות 
ויש  קודם(  יום  לכך  להיערך  מומלץ מאד  )כן!  למחר  ובגדים 
משימות חד שבועיות כמו :גיהוץ, אפיה, ניקיון יסודי. משימות 
משותפות תוכלי למזג בטבלה כדי שיהיה לך ברור יותר מול 

העין.

בתחתית מסמך הלו"ז השבועי מומלץ לרשום כותרת: 
ריקות.  ולהשאיר שם כמה שורות  נוספות"  "משימות 
לבצע  לך  שחשוב  נוספות  משימות  למלא  תוכלי  כך 
בשבוע מסוים ,כמו: סדר בארונות, הכנת תכנית לבת מצווה 

ועוד.

ועכשיו  כזה.  אחד  לך  והדפיסי  המסמך  את  שמרי 
מגיעים לשלב מתקדם יותר ,שיעזור לך מאד לחולל 
ועשי  דפוס  לחנות  גשי  תתעצלי,  אל  השינוי:  את 
למסמך למינציה, בחנות סמוכה קני לורד דק מחיק. הצמידי 
עלייך  מה  העיניים  מול  לראות  תוכלי  וכך  למקרר  הדף  את 
לעשות, ולערוך בקלות שינויים והתאמות בלו"ז שלך בהתאם 

לצורך.

בנוסף ללו"ז השבועי, מומלץ להכין רשימות למטלות 
קבועות, כמו: קניות בסופר, התארגנות לשבת, דברים 
ואתם  במידה  לשבת,  לנסיעה  במזוודה  לארוז  שיש 
האלו  הרשימות  את  שתשמרי  כדאי  ועוד.  הרבה  נוסעים 
במחשב בתיקיה מיוחדת, כך תוכלי לשלוף אותן בקלות בשעת 
זמן רב של  ובעיקר לחסוך  ועדכונים  ,לבצע התאמות  הצורך 
גם  משהו.  שכחת  שמא  והלחץ  הפרטים  ושחזור  זכירת 
ממליצה  אני  תשרי  וחגי  פסח  כמו:  תקופתיים  לפרויקטים 
להכין רשימת התארגנות כזו, שכוללת את הקניות המיוחדות, 
חמץ  בדיקת  ביום  עצמך  את  תמצאי  לא  כך  ועוד,  התפריט 

מבלה 3 שעות בתור בקופה...

כלי נוסף שיעזור לך לנצל את הזמן בצורה יעילה יותר 
הוא יצירת שיטות עבודה לדפוסי עבודה שחוזרים על 
בית  בכל  הכביסות  הררי  את  לדוגמה  ניקח  עצמם. 
מצוי. שיטתיות בנושא תעזור לקצר את משך זמן הטיפול. סלי 
כביסה כמספר סוגי המכונות יחסכו לך את זמן המיון. קביעת 
את  ומקפלים  אחת  מכונה  לפחות  מכבסים  יום  שכל  כלל 
הכביסה מאתמול, ינמיך את פסגת ההר ויחסוך זמן של חיפוש 
נוספים  נקיים בשעת הצורך. חשבי על דפוסי עבודה  בגדים 

רלוונטיים ונסי למצוא להם שיטות עבודה יעילות.

יש לך משימות, לו"ז מפורט ומותאם לצרכייך, רשימות 
מאורגנות ושיטות עבודה יעילות. פנטסטי. כעת הגיע 
את  לחסום  שעלולים  המוקשים  את  להכיר  הזמן 

המעבר ממשימות "על הנייר" למשימות בסטאטוס "בוצע".

אנושית  תכונה  כן,  הדחיינות.  הוא  הראשון  המוקש 
וטבעית, שמתגלה במלוא הדרה כאשר מדובר בביצוע 
הדחיינות  לגהץ?  שונאת  אהודות.  פחות  משימות 
למחר.  הזו  להעביר את המשימה  לשון  אותך במתק  תפתה 
וכמה מפתיע, אחרי מחר תמיד יבוא מחר נוסף וגם המשימה 
הזו תהיה שם... קבעת זמן לביצוע המשימה? השתדלי לעמוד 
כאשר  שתחושי  ההקלה  את  בדמיונך  ציירי  יכולתך.  ככל  בו 
המשימה הזו תהיה מאחורייך, זה יעזור לך לסיים אותה מהר.

מוקש נוסף אלו בזבוזי הזמן: טלפונים, חומרי קריאה, 
רעשי  כל  העבודה.  בשעות  פתוחים  וטאבים  מיילים 
הרקע האלו מסיחים את הדעת ומפריעים להתמקד 
במשימה. חשוב ללמוד לסנן אותם. מתי כן? השאירי לך זמן 
פנוי בלו"ז אותו תגדירי כפנאי, שם תוכלי לשבץ בכף: קריאה, 
הוא  כאן  )?( מנוחה. הבונוס הגדול  וסתם  פטפוט עם חברה 
כך  יותר,  מהר  אותה  לסיים  עוזרת  במשימה  שההתמקדות 

שממילא גם הזמן הפנוי יהיה גדול יותר וללא נקיפות מצפון.

מאחלת לך ברכה בזמן ושכל אשר תעשי
ותתכנני לעשות יצליח בע"ה(:

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

חשוב ללמוד איך לנהל נכון את הזמן. 
אך לא פחות חשוב זה ללמוד איך לא 

לתת לזמן לנהל אותנו.
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שמחה

על רגל אחת
מכירות את טיפוסי ה”או הכל או כלום?”. מודה ומתוודה: אני כזו. רק מה? 
באנו לעולם הזה כי לעבוד על עצמנו ולהשתנות. וההצהרה הזו היא ממש 
על  עובדת  לעצמה,  בתור אחת שמודעת  אז  המידות.  לעבודת  תזה  אנטי 
מידותיה, כובשת בהתמדה חלקה אחר חלקה. החלטתי גם במשפט הזה 
לטפל. לנכש ממנו את העשבים השוטים ולהפוך מכלומניקית שיכולה הכל, 
או מכל יכולה שלא עושה כלום, לייצור מאוזן שצועד לו מעדנות על שביל 

הזהב בואכה בית ד’.

התובנה הזו נדלקה לי כששמעתי את בת הארבע שלי מזייפת בכישרון על 
השחיקה  של  בחלק  שדווקא  מעניין  והשחיקה.  ,האבנים  המים  עקיבא,  ר’ 
ירדו עיני מים. בכל אופן, כל בר דעת מבין ויודע שהשירים הבאים בסדרה 
כבר יעסקו ב”חג מתן תורה לישראל אורה” ואם אני רוצה להיות ראויה לה, 
למתנה היקרה, אני צריכה להתחיל להתכונן אליה, נפשית ורוחנית.                                                   

אני מתחילה עם למסיבת חומש של בן החמש, נכין עוגת ספר תורה, עם 
 , ארון קודש, בימה ומתפללים. רעיון. בדיוק התחלתי קורס הנחיית הורים 
ובמקום כל הדוגמאות המתמסכנות של כל שאר יושבות המעגל, תהיה לי 
דוגמה לתלפיות של אמא למופת. אפשר גם לאסוף את כל ילדות השכונה 
לשיעור פרשת שבוע מדי שבת בבוקר. ככה אני מקווה שהם יפסיקו לקפץ 
רפואה  להקדים  נאמר  זה  על  נו,  שלי.  השינה  חדר  לחלון  מתחת  בחבל 

למכה...

כבר לא זוכרת מתי בדיוק נפל לי האסימון. שהתוכנית הגרנדיוזית הזו לא 
בדיוק תפורה למידותיה של אישה עובדת ועסוקה כמוני, עם מיליון מטלות 
תניח  מי  ועל  הצפוף  ללו”ז  להיכנס  יזכה  מי  ביניהם  שמתחרים  ואירועים 
הצדיקה את ראשה. אך כשהוא נפל לי, האסימון. החלטתי לא ליפול ביחד 
אתו. הרי אין לך אדם שאין לו שעה., אז בטח גם אני אצליח למצוא קצת 
זמן כדי לקחת חלק בתורה. אם לא הכל, לפחות משהו קטן, ככה על רגל 
אחת. וואו!!!. הברקה גאונית! אנסה להתחזק בנושא “ מה ששנוא עליך לא 

תעשה לחברייך”.

קדימה! השלב הראשון זה הכרת החטא. קודם כל אני צריכה להכיר בכל 
הדברים ששנואים עלי, כדי לדעת מה לא לעשות לאחרים. אז כשמדברים 
על החג האסוציאציה השנואה הראשונה שעולה לי זה מסע הקטיף השכונתי 
בגדים  נבולים,  פרחים  כמושים,  עלים  עם  ממנו  חוזרים  .הם  הילדים  של 
נשארים  הפלא  למרבה  החרקים  ורק  הזה,  בעולם  שליחותם  את  שסיימו 

נחיתהדף

מספור



מלאי צבע ,חיות וגועל. איכס! כמה שזה שנוא עלי. היה לא תהיה השנה! ואם 
הם מתעקשים? בבקשה שיתכבדו ללכת לבוטיק הפרחים במרכז המסחרי 

ושיקנו לי שם מכספי החסכונות שלהם זר ראוי לפאר בו את שולחן החג.

הלאה, בתפריט החג נוציא צו הרחקה לשעועית הירוקה עם גבינת העובש 
הנוראה. משום מה היא הפכה למאכל הדגל המסורתי של החג במשפחת 
הצד השני. רק מלחשוב על זה אני מתחילה להקיא. מה עוד? בעצם אם 
כבר מדברים על תפריט, אז במקום שאני אבשל ואפשל, אקציף ואתקצף, 
לאמא  טלפון  להרים  יותר  לא פשוט  ואתכרכם מהקרם.  העוגה  עם  אצנח 
שלי ולהזמין אותנו אליה חגיגית לחג? בעצם, כשאני חושבת על זה, אסתי 
אחותי היולדת אמורה להיות שם בעסקת חבילה עם הצרחן החדש, אז זה 
לא רעיון טוב. הבנים אמנם ממילא ערים כל הלילה, אבל אני חייבת לישון. 
חישוב מסלול מחדש:אפשר גם לעשות שירות משלוחים ,כן. ממילא אמא 
מבשלת, מה זה בשבילה להכין עוד 20 מנות גורמה ולמצוא את הדרך שכל 

הכבודה הזו תגיע אלי לחג? בקטנה...

ערוך  השולחן  יפים,  כך  וכל  וחפופים  רחוצים  הילדים  החג.  התקדש  ליל 
ואני  להזיז את המפה”  ולא  “לא לשבור  אזהרות של  לתפארה תחת מטר 
שיכנס  יפה  פרוש  איזה  משהו.  לקרוא  מנסה  הספה,  על  מקום  לי  מפנה 
לי ככה ללב. “דיייי!!!!!!!!! שיהיה פה שקט. מה סיפור עכשיו? בשביל מה 
עם  חוזר  בעלי  א’?”.  בכתה  ואחות  הא”ב  את  ללמוד  שהתחיל  אח  לך  יש 
הבנים מהתפילה, מקדש ,נוטלים ידיים. מעניין למה למרות שכ”כ עמלתי 
מסביב  היושבים  פני  הבחינות,  מכל  הזה  החג  לקראת  הפעם  והתכוננתי 

לשולחן נראים כמו שמנת חמוצה והאווירה בטעם של גבינה מקולקלת.

כנראה שגם פעולה פשוטה כמו לעמוד על רגל אחת, תורה היא ולימוד היא 
צריכה...

דף נחיתה 



אנאניה
סיפור

השיניים  עם  הרחב  החיוך  לראשונה,  אותה  כשראיתי  כבר 
הבוהקות היה המאפיין הכי בולט בה. “מאיפה את, אנאניה?” 
נתפסת  שתמיד  קטנים,  ילדים  של  במנגינה  אותה  שאלתי 
באתי  “אני  בשטח.  זרות  פנים  תווי  רואה  כשאני  למילותי 
נפאל” היא השיבה לי בחיוך מאוזן לאוזן, בעודה משפשפת 
ביסודיות את המחבת בכיור. “מנפאל?” התפעלתי כנדרש, 
איפה  לא  “זה  ממוחי,  גאוגרפיה  שרידי  מגרדת  בעודי 
שהאוורסט? תגידי, היית פעם באוורסט?” היא פרצה בצחוק 
“אני  הצחוק.  לקצב  מתנדנדים  הארוכים  כשעגיליה  לבבי, 
לא אוורסט, זה רחוק רחוק, אני לא אף פעם שמה” הסבירה 
לבורה כמוני, כשם שמסבירים להבדיל לתיירים אמריקאים, 
שירושלמים לא מתפללים כל יום בכותל. בכל אופן הסתכלתי 
נשמעת  נפאל  התרגלנו,  לפיליפיניות  אחרת.  קצת  עליה 

שונה, משהו אקזוטי, מרתק.

את אנאניה הזמנו בסוכנות מיוחדת ובחרנו אותה מקטלוג, 
כמעט כמו שמזמינים מוצרים למשלוח בדואר. החיוך הטוב 
שלה שקסם לנו מלכתחילה, מצא חן ב”ה גם בעיני סבתא, 
להזדקק  לבסוף  אותה  אילצו  והחלשות  החולות  שרגליה 
לעזרה צמודה וסיעודית. אנאניה נכנסה למשבצת החדשה 
שלה בפשטות ובטבעיות מושלמת, ולא נראה היה שהמרחק 
את  אותה.  ערער  או  המם  וגיאוגרפית  מנטלית  העצום 
המטאטא היא מצאה לבד, עם הכלים בכיור היא הבינה מה 
צריך לעשות, וגם את הלאטקעס של סבתא היא למדה בסוף 
להכין ולטגן לפי הוראותיה המפורטות, באותה מומחיות בה 
בישלה את מאכליה האסיאתיים. בלי שתכננו את זה מראש, 
בה  פעם  בכל  מהמשפחה.  נפרד  בלתי  לחלק  הפכה  היא 
הגענו לשבת, הסבה גם היא איתנו ליד השולחן בחיוך מאוזן 
שתתבקש.  מה  בכל  לסבתא  לעזור  ומזומנה  מוכנה  לאוזן, 
לעצמה  ידים  נוטלת  קידוש,  של  ענבים  מיץ  כוסית  שותה 
בחיוך,  תמיד  המזלגות.  את  ומפנה  דגים  אוכלת  ולסבתא, 

תמיד באדיבות, מוכרת, נחמדה, אבל... זרה. ומוזרה.

ליל שבת. בחוץ סוער וגשום, בפנים הנרות מאירים וחום גדול 
שורר. אנאניה מרחפת ברקע ללא טיפה של עצלות, רוחצת 
בזריזות את הכלים, מפנה ומגישה, מעלה ומורידה. ניגון ערב 
במיוחד של “מנוחה ושמחה” הסתיים לאיטו, ואני פניתי אל 

מהגב,  אליה  פניתי  “אנאניה”  המרק.  את  להגיש  המטבח 
“רוצה לעזור לי בהגשה?”  היא לא הגיבה ונראתה מנותקת 
משהו, עד שטפחתי על כתפה. “כן?” היא חילצה  מאזניה 
שתי אזניות סמויות מהעין, שהשתלשלו היישר למשהו בכיס 

שלה, “מה רוצה?”    

לתוך  פנימה,  החולין  הזו של  אותי. החדירה  זה המם  לרגע 
אווירה של מנוחה וקדושה. נכון, היא לא יודעת, לא צריכה, 
בה,  נוגע  לא  פה-  שנושב  הזה  והטוב  החום  כל  יכולה.  לא 
זו  כלים. אצלנו  אין לה  נקלט אצלה.  לא חודר אליה, בקושי 
סעודת שבת מרוממת, ואילו אצלה זו בסך הכל ארוחת ערב 
משודרגת. אנחנו שרים זמירות בדבקות – בשבילה זו מקהלה 
מפרשת  תורה  דברי  על  מתענגים  אנחנו  מעניינת.  אתנית 
השבוע, היא מבליעה פיהוקים בנימוס ובוחנת את התקרה, 
והיא   – יהודית  ונחת  משפחתי  יחד  של  חום  רווה  סבתא 
אוספת את עטיפות הטופי מהרצפה. היא לא באמת איתנו. 

היא באמת, באמת, לא מבינה.

הבית התכסה לבן, הגברים התעטפו לבן, אפילו האוויר נראה 
רוטט בלבן מרוב קדושה. גם השנה הגענו לכאן ביום הכיפורים, 
להיות יחד, לעזור ולהיעזר: כמה נשים בכל המצבים, חבורת 
ילדים נעולי קרוקסים צבעוניים,  סבתא במטפחת לבנה עם 
של  תמונות  בחצר  מצלמת  ואנאניה.  ביד,  העתיק  המחזור 
שקיעה. קולות של  “כל נדרי” עולים מחלונות בית הכנסת 
הסמוך, דמעה ראשונה ונרגשת נספגת בדפי המחזור, והלב 
קשקושים  ורצונות.  בקשות  מעומס  החוצה  מנתר  כמעט 
בנפאלית ברקע, חברה נפאלית משועממת גם היא מפאתי 
בני ברק, מצאה שאין יפה מהשעה הזו ללהג בטלפון בצוותא. 
בני  עדת  לכל  “ונסלח  עם  משתלבים  הצורמניים  הצלילים 
ישראל”, ושקשוק המסרגות מלווה את “כי הננו בידך כחומר 
חולפת  וכשאני  מעולה,  סרגנית  היא  אנאניה  היוצר”.  ביד 
לידה, היא מראה לי בגאווה את הדוגמא המקורית על אפודת 
נולד  אתמול  שלי  הבת  יוצרת.  שהיא  הקטנטנה  התינוק 
תינוק, בנפאל, רוצה אני רואה לך תמונה? אה... לא עכשיו, 

לא, לא תודה. 

אביגיל פראגר

מספור



לפח.  בדרך  הריקות  הבמבה  עטיפות  עם  חזרה  עוברת  אני 
פותחת את המחזור ב”וידוי” ומציצה בה מזווית העין. גם גזר 
הדין שלה נחתם היום? כנראה שכן. כתוב שכל באי עולם, 
כולם, עוברים כבני מרון. היום חותמים גם לה. על הילדים, על 
הנכדים, על הבריאות ועל הפרנסה. והיא איתנו כאן, כל כך 
קרוב, שומעת ולא שומעת, לא יודעת ולא מבינה. “חג שמח” 
היא מאחלת לנו בחיוך הענק שלה, ומרחמת על סבתא שלא 

מסכימה לשתות בחום הזה, אפילו שיעור אחד קטן. 

שעת נעילה מתקרבת. כמה אימהות חיוורות פנים מתנערות 
בכוחות על טבעיים מחולשתן ויוצאות החוצה, נצמדות לגדר 
להיאחז  הכנסת.  מבתי  התפילה  הדי  את  לקלוט  ומנסות 
הציבור,  עם  יחד  מלך”  “קל  לזעוק  פסוק,  או  אות  באיזה 
ולבכות את “אבינו מלכנו” שורה אחרי שורה. החמה עומדת 
בחרדת  ומצייצת  נסערת  ציפורים  מקהלת  האילנות,  בראש 
צבעים.  של  הוד  מלא  בבליל  מתעטפים  השמים  גם  הדין, 
הבריאה כולה עומדת דום, העולם כולו עוצר את נשימתו מול 
הרגעים המרטיטים. ואנאניה? היא כאן לידינו ממש, מרימה 
ומחייכת  בטוב לב את התינוקות המושכים בשולי הבגדים, 
צריכים  כאן  כולם  סביב.  פרא  המתרוצצים  היחפים  לילדים 
ומשביעה  טובה  ארוחה  וגם  יסודית  אמבטיה  דחוף,  טיפול 
עוד  דקות.  כמה  עוד  עכשיו.  לא  אבל  הממתקים,  כל  חלף 
מסרים  כמה  עוד  לנו  יש  אחרונות.  גורליות  דקות  כמה 
חשובים להעביר, רגע לפני שהשמים נסגרים. אפילו סבתא 
מנסה להתרומם על רגליה הרועדות מכיסא הגלגלים.  “שמע 
החרישיות  הזעקות  עולות  אחד!”  ה’  אלוקינו,  ה’  ישראל, 
וזיכוך הלב,  יום שלם של היטהרות  מתוך המחזורים. אחרי 
והצמא  המותש  החומר  ומגוש  בחופשיות,  זולגות  הדמעות 
נשארת רק כמיהה אחת גדולה לקרבת אלוקים. ריח של קרם 
ידיים עולה מאחור, ומסרב להשתלב באווירה. אנאניה, פשוט, 
מצאה את הרגע כמתאים לעסות את ידיה היטב. כל כך יבש 

האוויר היום, חבל שסבתא לא רוצה.

הבאה  “לשנה  ושירת  ברקע,  נשמעת  שופר  תקיעת   
“לך  על הפנים.  חיוך מתוך עמקי הנפש  בירושלים” מעלה 
אכול בשמחה לחמך, כי רצה ה’ את מעשיך!” אין כמו הרגע 
החיוך  את  ופוגשת  מסתובבת  אני  בעולם.  הזה  המאושר 
איתנו  היה  יהודי אם  והעיניים הריקות. בטוחה שכל  הרחב 
היה  משהו  אדיש.  נשאר  היה  לא  מאד,  רחוק  אם  גם  כאן, 
אבל  משהו.  געגועים.  התנגדות,  התרגשות,  בו:  מתעורר 

אנאניה לא, היא לא אשמה. אין לה את הצ’יפ הזה במערכת, 
היא פשוט נטולה. כמה שהיא נראית אדם כמוני, עם תפקוד 
עמוק  כך  כל  משהו  לה  חסר  וחלומות,  וכישרונות  ורגשות 
ומהותי, שאין דרך להגדיר את זה. כמו שתי פלנטות אחרות 
על אותה משבצת. שתינו נכנסות יחד לשתות מים ולהתחיל 
לסדר, אבל ההבדל בין כוס המים שלה לכוס המים הראשונה 
שאני אשתה עכשיו עם ברכה, הוא כל כך ענק. היא אף פעם 

לא תדע.

גם השנה נסב יחד בסלון המקושט בפרחים בליל שבועות. 
“ובאו כולם בברית יחד” ישירו כולם בלב מתרונן, ואני אזכר 
שוב ברגע הזה ששינה את מפת ההיסטוריה, ושינה גם את 
החיים שלי מקצה לקצה. הרגע ההוא בו זכיתי לומר “כן!”, 
וכך נבחרתי להיבדל לנצח מאנאניה וכל מיליארדי דומותיה. 
שהייתי,  והחולף  המתכלה  החומר  גוש  את  לקחו  בו  הרגע 

ונטעו בי חיי עולם, תורת אלוקים. 

הזה  היום  לולי  בשוקא?  איכא  אביגיל  כמה  יומא,  האי  לולי 
אף פעם לא הייתי נוגעת בשמים. אף פעם לא הייתי מבינה 
לא  פעם  אף  ועכשיו.  הכאן  לקירות  מעבר  של  דיבור  שום 
יודעת מהי שבת, מהי שמחת תורה, מהי התרגשות  הייתי 
מילת תפילה.  יהודי, מתיקות של  ילד  טוהר של  חופה,  של 
לולי היום הזה, חיי היו שרשרת עשייה של גרגרי עפר, ורק 
בשלו אני זוכה לחרוז בכל יום מימי מחרוזות של יהלומי נצח. 
היום הזה הכל התחיל, הנשמה שלי זכתה ליטול חלק בסיפור 
הגדול, בתכנית האדירה. היום הזה נבחרתי להיות שחקנית 

ראשית, בעלת תפקיד גורלי בהצגה. 

ואנאניה? היא מאלו שטורחים ועמלים מאחורי הקלעים כדי 
לקיים את ההפקה. היא כבר רגילה לחיות ליד האוורסט, אך 
ה’  לכאן  ועד  מנפאל  נימה.  כמלוא  אפילו  בקצהו  לגעת  לא 
הביא אותה בשבילי כדי שאראה כמו חי מול העיניים, את 

החסד, את האושר, את התודה!

 כי בחג השבועות, קיבלתי אותי במתנה.

אנאניה



סלפי
בתיה יונה

מספור



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

מספור

ברוח הימים
נשלח בא' סיון, תשע"ו.

מקום להניח את הלב

הרבה לפני שנמסרו לנו מצוות 'היום' הכוללות הכנת עוגות בקומות 
באישור  גורמה  מנות  'הרכבת'  שמנת-קפה-קפוצ'ינו-מוקצ'ינו, 
ופיקוח שף קונדיטור מפורסם מהמרחב הקולינרי, הושבת הילדים 
אקזוטיים  ביו  במעדני  עמוס  לשולחן  לשכוח!(  לא  )והאורחים, 
בטעמי תות, פסיפלורה, אננס וקיווי, קישוט השולחן בסידורי פרחים 
מרהיבים מאבטיחים, חצילים ועגבניות מגולפות, העמסת המקפיא 
חלווה,  של  מוגזם  בציפוי  האמתי'  ה'תענוג  של  מספק  במספר 
פיסטוק ושקדים מקורמלים,  ו... יסלחו לנו הפרסומאים שלא הוזכרו 
הרמב"ן  לנו  מזכיר  הללו,  החדשים  החיובים  כל  לפני  הרבה  כאן, 
הקדושים  בימים  אבל  תמיד,  נוהג  דווקא  שקיומה  חשובה  מצווה 

הללו כוחה יפה במיוחד.

היומיומית  בהישרדות  מראשן  למעלה  עד  העסוקות  מביננו,  לאלו 
של  בפוטוגניות  מותנה  הבא  לעולם  ששכרן  להאמין  ומתקשות 
יצירות המאפה ומספר סלטי היוקרה בהוראתן הישירה של  תנובה/ 
טרה/ שטראוס או אוסם )לאיזון קלורי ראוי( הרי שהדברים הן בשורה 
הנצח  בחיי  נכבד  נתח  לקבל  לזכות  נוכל  בפשטות  כך,  ממש:  של 

ובשותפות עמוקה עם ה' ועם תורתו.

אותו  נסיר  ולא  סיני  הר  מעמד  נשכח  שלא  השניה...  "המצווה 
מדעתנו אבל שיהיו עיננו וליבנו שם כל הימים והוא אמרו יתעלה 
את  תשכח  פן  מאד  נפשך  ושמור  לך  השמר  ט'-י'(:  ד'  )ואתחנן 
והודעתם  ימי חייך  יסורו מלבבך כל  ופן  הדברים אשר ראו עיניך 

לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב".

השמר ושמור נפשך מאד פן תשכח...לא להסיר מדעתנו... ויהיו עיננו 
וליבנו שם...

אנחנו  וודאי  בו  שנצטווינו  ציווי  שכל  לנו  שברור  עניין  בכל  וכמו 
מסוגלות לקיים. הרי, שגם את הקיום של "והיו עיננו וליבנו שם כל 

הימים" אנחנו מסוגלות לקיים.

כל אחת מאתנו יכולה להעביר במחשבתה ולרענן בליבה הזדמנויות 
בהם היא חשה בקרבת אלוקים מיוחדת. זה יכול להיות בקריאת 'ה' 
הוא האלוקים' בסיום יום הכיפורים, במסיבת חומש מרגשת, בהאזנה 
לנעימת הלימוד הערבה של הבעל בשעת לילה, באיזה חג שבועות 
אחד שזכית לומר ברציפות את ספר התהילים, בזמן הדלקת נרות 
בכניסת שבת לחוצה שבמאמצים עילאיים שמרת על שלוות נפש, 
התאים  שלא  במיוחד,  שנון  משפט  בקרבך  שאצרת  אחד  ברגע  או 

לרגל הנוכחים בחדר...

מאות  השבת,  קבלת  בעת  עמדנו  בהם  רגעים  צרובים  אישית  לי 
בנות, בחדר האוכל של הסמינר בגיטסהד ובאולם התנגנה המנגינה 
המחשמלת של מזמור כ"ט בתהילים. "קול ה' על המים, קול ה' בכח, 
קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, קול ה' חוצב להבות אש, קול ה' 

יחיל מדבר, קול ה' יחולל אילות... ה' עוז לעמו יתן..." 

את המעמד האדיר הזה, המתואר במזמור, את החוויה העצומה הזו, 
שכחה  מניעת  על  מדובר  לא  לב,  שמנה  לשכוח.  לא  מצוות  אנחנו 
מסוג של הקפצת תזכורות כל שעה עגולה "לא לשכוח מעמד הר 
כל  שם  וליבנו  עיננו  שיהיו  "אבל,  ומדגיש  מוסיף  הרמב"ן  סיני!", 

הימים"

לא   – יסף"  "לא  סיני  ה' בהר  לנו חז"ל, קול  ובאמת, כפי שאומרים 
לנו  וקוראים  ממש  אלו  ברגעים  גם  הממשיכים  קולות  יש  פסק. 
להמשיך ולהתענג על הדבקות בה'. הדיו של אותו מעמד היסטורי 
בו נגלה כבוד ה' בעולם ונתן לנו אלוקים את החמדה שהייתה גנוזה 

בבית גנזיו עוד מימי קדם... עומדים ונשמעים בחללו של עולם.

שנתן  שם  "על  רש"י:  מיין"  דודיך  טובים  כי  פיהו  מנשיקות  "ישקני 
להם תורתו ודבר עמהם פנים אל פנים ואותם דודים עודם ערבים 
לבאר  עליהם  עוד  להופיע  מאתו  ומובטחים  שעשוע  מכל  עליהם 
וזהו  דברו  לקיים  פניו  ומחלים  צפונותיה  ומסתר  טעמיה  סוד  להם 

ישקני מנשיקות פיהו"

כן. גם את, זאת מהמשרד עם ערימת התסריטים לבדיקה, או רשימת 
מפיזור  את  גם  סופי...  האין  הלקוחות  תור  או  לאישור  הפוליסות 

הילדים במעונות והביקורים הבלתי פוסקים בטיפת חלב, 
גם את מהעמסה המונוטונית של מכונות כביסה 

ברוח הימים



שם  היית  את  גם  בכיור  הערמות  גובה  להנמכת  הנפל  וניסיונות 
ולכוון  וציווה אותך להמשיך  וגם בך בחר אלוקים  במעמד הר סיני, 

את עיניך וליבך לשם כל הימים.

כמה טוב שיש פעם בשנה את יום מתן תורה. לעצור לרגע ולהיזכר 
ובא  סיני  הר  למרגלות  הנבחר שעמד  לעם  בנות  אנחנו באמת.  מי 

בברית יחד 'קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא חד הוא"

זאת את האמתית! כמה נעים להזכיר! כמה נעים להכיר!

פועם  שליבנו  העובדה  משמעות  מה  לנו?...  אומר  זה  מה  תכל'ס, 
לקצב הקולות בהר סיני כל הימים?

במציאות  הברורה  ההכרה  זו  סיני'  'הר  חיי  שמשמעות  לי  נראה 
"היה  ועם זאת, כמו שכתוב במדרש, הבנה של  ובתורתו  האלוקית 
מפריחתם,  העופות  את  עצר  כשאלוקים  ומחריש".  שותק  העולם 
הציפורים מציוצם וגדיים מפעייתם זה לא היה כי קול ה' לא נשמע 
מספיק בחלל העולם. זה היה כי באמת מציאות התורה היא מציאות 
ואין מקום לשום מציאות אחרת בעולם.  כל העולם  שממלאה את 
שמאיים  תנועה  משוטר  להינצל  סיסמא  לא  זה  מלבדו"  עוד  "אין 
בדו"ח, זו ההכרה שאין שום חיים, שום תרבות, שום מציאות, שום 

ממשות, שום דבר מלבד "דבר ה' "

עם  מתחדשת  בברית  רגע  בכל  עומדות  שאנחנו  והפנמה  הבנה 
מחוץ  שנמצא  מה  שכל  ההכרה  חידוד  ומאידך  הוא,  בריך  קודשא 
לתחום של 'חיי תורה' הוא שום כלום. הבל. ריק. חלל. דמיון. בעצם, 
זה העוגן שמציל אותנו במבול ומאפשר לנו לנווט את ספינת חיינו 
בסערות התקופה והיומיום. כי מי שזכתה לדרגה של 'ליבה שם כל 
לחדרי  זר  גורם  כל  של  כניסה  לאפשר  מסוגלת  לא  בכלל  הימים' 

לבבה.

הייתן לאחרונה בחופה? אתן זוכרות את החתן והכלה עם אור זורח 
בעיניים פוסע לכיוון ''חדר ייחוד''? דמיינה לעצמכן שעוברת מחצית 
נו... מה לעשות?  השעה והם שומעים דפיקות בדלת. הצלם נכנס. 

תמונות צריך? צריך!

תארנה לעצמכן את הצלם, רגע לפני שמעמיד את הזוג לסדרה של 
"תמזוג תמזגי תסתכל תסתכלי תחייך תחייכי", לוקח כיסא ומקרב 

אל השולחן, מוצא צלחת ומתכבד מסעודת החתן והכלה.

היעלה על הדעת שהחתן והכלה ייסבו לאכול, ולו לטעימה קלה, יחד 
עם הצלם???? נכון. אין לנו ברירה ואנחנו חייבים שתכנס כדי לצלם 
אותנו )חייבים! חייבים! J ( אך מכאן ועד להגיע למצב של "לאכול 

אתך"??? להתרועע אתך??? אתה לא קשור אלינו!!!

לחיינו  מכניסים  אנחנו  בה  במציאות  ואנחנו  ברירה  לנו  אין  נכון, 
יציאה לעולם זר. אבל מי שזוכה להיות 'בת סיני' בכל רגע מחייה, 
מי ש'הקול הגדול' שלא פוסק, עדיין מהדהד באוזניה, מי שמרגישה 
'להסב  מצליחה  לא  ואורייתא,  בריך  קודשא  עם  מתמשכת  בברית 

לסעודה יחד עם הצלם בחדר יחוד'...

יש  ולהתפרנס גם בחברה מעורבת? צריכים! אולם,  צריכים לצאת 
דברים שלא מסוגלים לעשות...

אני עוצרת טיפה כדי לדון בסוגיה שמועלית על ידי רבות ומעסיקה 
כל אחת מאיתנו מפעם לפעם. כיצד לנהוג במצבים הללו בהם אנו 
נדרשות, במסגרת תפקידנו, להשתתף בכינוסים ואירועים שונים. אם 
עוד איכשהו ניתן להסתדר עם ישיבה שקטה בפאתי האולם והאזנה 
שלצערנו,  הרי  למקצוע,  משיקות  או  מקצועיות  העשרה  להרצאות 
לפעמים אנו נתקלות דווקא במצבים שמנסים 'לגבש' אותנו, 'לחבר' 
אותנו 'לאחד' אותנו עם עמיתנו לעבודה. מאד אופנתי היום להזמין 
אותנו למפגשי אווירה )ועבירה(. זה נראה בערך כך: מודיעים לנו על 
נברשות  של  דביקה  ברשת  אותנו  צדים  תמים  ובמסווה  עיון"  "יום 
לב,  ששמנו  בלי  כך  ברקע.  רכים  עוגב  וצלילי  עבים  שטיחים  ניאון, 
לקול שקשוק ספלי קפה ועוגה משובחת, סושי, פסטה מוקרמת או 
ויין מוסרות שכבות הרשמיות המקובלות ומומרות בפרצופים  בשר 
זוהרים של אנשים מרוגשים על הזדמנות הפז להסב בנחת 'לסמול 
טוק' נוטף חיוכים מרוחים שאין בינם ובין שיפור איכות העבודה שום 
ה'סטרא  מלבד  במלאכתו'  ש'עסוק  אחד  ולו  שאין  שלם  יום  כלום. 

אחרא' שדווקא עובד באותו יום שעות נוספות... 

אותנו  מחייב  סיני,  הר  מעמד  זכירת  של  המתמיד  הציווי  כן,  ובכן 
להמשיך ולהתחזק במצוות הזכירה: מי אנחנו? עם מי באנו בברית? 

היכן עיננו וליבנו???

של  לתחום'  'מחוץ  שהחרדיות  לכולם  ברור  היה  מזמן  לא  עד 
פעילויות ההווי. עם הזמן החלו להזמין 'מנות מהדרין' כך שתוכלנה 
החיבור'  'רוח  בארץ  כשנושבת  היום,  גם.  ולהתכבד  בנפרד  לשבת 
כל  להשיג  ניתן  השם  שברוך  ובמיוחד  המשותף'.  'המכנה  ומציאת 
אוכל  לכולם  נקנה  חדשה:  נוסחה  נמצאה  מהודרת  בכשרות  דבר 

'מהדרין' ובא לציון גואל...

איזה פתרון מבריק! איך לא חשבו על זה קודם??

יש  זה  בשביל  עכו"ם?  פת  היין!  את  נבשל  נסך?  יין  על  תקנו  חז"ל 
'בד"ץ בייגלס'! להטביל את הכלים? מה, לא שמעתם על השכרה?

אתן מכירות את הבדיחה על האישה שבכתה בשוק כשסביבה כולם 
צוחקים משוטה הכפר. "גם אני הייתי צוחקת, לולי היה הילד הזה 

בני"...

זה היה יכול להיות מצחיק, לולי היה מדובר בחיים שלנו...

וטרחו  גזרות  וגזרו  תקנות  ותקנו  עמדו  הקדושים  שחז"ל  מה  כל 
והטמיעו אותם עד שהושרשו נאמנה בכל כלל ישראל, היה בשביל 
ליצור חיץ וחומה ברורה בין ישראל לעמים )ולהולכים בחוקותיהם( 
ואנחנו מחפשים פתרונות איך 'להסתדר' בכל זאת כדי להסב כולם 
לנו  מסביר  רש"י  נסך".  "יין  על  אסרו  חז"ל  ובגיבוש????  באחדות 
עבורנו  מיין" מה מגלם  דודיך  טובים  "כי  על הפסוק  בשיר השירים 
היין: "ולשון עברי הוא להיות כל סעודת עונג ושמחה נקראת על שם 
יין שנגע בו עכו"ם או הולך בדרך עקומה.  היין" עלינו להתנזר מכל 

האם לא פשוט שהכוונה היא להתרחק מכל "סעודת עונג 
ושמחה" הטבולה ב"נגיעות עכו"ם"?.....

מועדפים

ברוח הימים



איך נוכל ללגום קפה כזה, שמטרתו 'לחבר' אותנו לתרבות החטאים, 
בלי  האוכל  את  לבלוע  נוכל  בכלל  איך  בפינו?  תבער  לא  ולשוננו 

שמעינו יתהפכו בקרבנו?.

הבה נזכור בכל יום מחדש 'יום אשר עמדת לפני אלוקיך בסיני'. יום 
אשר זכינו למציאות של 'ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין'. 

הבה נזכור מה באמת "ערב עלינו מכל שעשוע"....

ואין שום  "פנוי מליה"  אין אתר  ועריבות אחרת...  אין שום מתיקות 
"ציוץ" ברקע...

רק "והיה הקול הולך מקצה העולם ועד סופו "אנוכי ה' אלוקיך"!

יודעת שזה קצת מתסכל. כי מה לעשות והמציאות המכאיבה  אני 
יותר את מ"ט שערי  היא שאנחנו חיות ב'מבול'. מרגישות מסביבנו 
הטומאה ממעמד הר סיני... אמנם לא תמיד קל, אך תמיד משתלם. 
האמת, יש לי הרגשה שזה אפילו יותר אפקטיבי מלקנות עבור ילדינו 
השתתפות במעמדות של "תפילות השל"ה". זה פשוט שמי שמקיים 
את "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו 
לקיים את  יותר  וזוכה  חייך" מצליח  ימי  כל  יסורו מלבבך  ופן  עיניך 
"והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב"...

ואגב, אם משהי מרגישה ש"שפחות אוהבים אותה" בגלל ההתנהגות 
השמורה הזו, אל דאגה. זה לא "תופעת לוואי" אלא זאת הדרך... לא 
לחינם נאמר על הר סיני- "שמשם ירדה שנאה לעולם", השנאה הזו 
היא אחת המתנות שה' שולח לנו לסוכך ולהגן עלינו מהתערות בין 

גורמים זרים..

..."feature זה bug בשפת המחשבים אנחנו קוראים לזה: "זה לא

 השבוע שלח לי בני מהישיבה 'שיחה' של המשגיח שנמסרה לרגל 
על  זצ"ל. כשקראתי את הסיפורים  קוטלר  ר' אהרון  יום השנה של 
קיום חיי תורה ומצוות 'באמריקה' של אז, שמתי לב שיש הרבה מן 
המשותף בינם לביננו, בנות הנלחמות על שמירת זהותן המושלמת 

גם במקומות העבודה החוליים כל כך...

שתיים מהסיפורים שבו את ליבי:

בחור הגיע לר' חיים מבריסק בשאלה האם כדאי לברוח לאמריקה 
'מושב  חיים הושיב  רבי  על מנת להינצל מהתגייסות לצבא הרוסי. 
היה  הנימוק  לאמריקה.  ילך  שלא  לו  ופסקו  השאלה  על   ' דין  בית 
שאמנם בצבא הרוסי אולי חלילה הוא יפסיק להתנהג כיהודי. אבל 
באמריקה, ארץ ההנאות והתענוגים, הוא ישכח שהוא היה יהודי!!!!

צריך  הפחד  עוינת.  מסביבה  להיות  צריך  לא  בעבודה  שלנו  הפחד 
'מכנה  ליצור  להתקרב...  רוצים  אלינו!  כשמתחברים  דווקא  להיות 
משותף'... זוהי הסכנה! כשמצביעים עלינו כשונות, זה החוזק שלנו! 

דווקא חיבוק הדוב של יציאות ובילוי, זוהי הסכנה!

ועוד סיפור:

נוסף הגיע עם שאלה דומה לסבא מסלבודקה: הזמינו אותו  בחור 
חוויה  איזהו  לנסוע? הסבא שאל אותו  'רב' באמריקה. האם  להיות 
והוא ענה שזכור לו המקרה בו בחור שכב  צרובה בליבו מהישיבה, 
על ערש דווי עד כדי כך שהרופא שהוזמן לא הסכים לטפל בו. הסבא 
מיהר לבית המדרש וביקש משלוש מאות הבחורים שהיו שם שיוותרו 
חמישים  מאה  את  ויקדישו  שלהם  הדקות   30 בת  ההפסקה  על 
השעות הללו לרפואתו. הבחור זוכר את המעמד ההוא ואיך שבכח 

אותן שעות לימוד התורה הבחור נרפא מחוליו.

אם  לנסוע.  יכול  אתה  אז  זה  את  זוכר  אתה  אם  הסבא:  לו  ענה 
היא  היא  שהתורה  היא  האמיתית  שהמציאות  ההכרה  לך  ברורה 
חיינו, אתה תוכל לשמוע את מנגינת הר סיני גם במדבר האמריקני. 
אבל... הוסיף ואמר: עליך להמשיך ולחיות תדיר את אותה המציאות 
'האמריקאית',  הקהילה  אל  מדבר  כשאתה  האמיתית.  התורנית 
תעצום את העיניים ותכוון דבריך כאילו אתה בקובנא  גם אם אתה 
נמצא בפני אמריקאים מגושמים... אם תחיה 'בקובנה', תשאר יהודי 

גם באמריקה.

נתפלל לה' שיסייע לנו שבכל הימים נתמיד ונקיים בכל נימי נפשנו 
חיים של 'והיו עיננו וליבנו שם כל הימים' ובזכות זאת נזכה ויקוים בנו 

ה"מובטחים מאתו להופיע עוד עליהם..."

כל טוב וחג שמח,

לאה

בשולי הדברים:

שלוש מאות תלמידים היו בסלבודקה... 

משהו שחזר מביקור בליטא התבטא כך: ביקרתי בהרבה מקומות. 
קובנה, סלבודקא, פונוביז',  טלז, קלם וכמובן וילנא. טיול שמרטיט 
זה  מכל  יותר  אותי  שטלטל  שמה  האמת  אבל  בלב.  נימים  הרבה 
הגודל של עולם השיבות ששמענו עליו כל כך הרבה. או ליתר דיוק: 

הקוטן...

כל ישיבה וישיבה מהישיבות האדירות הללו הן בערך בגודל של בית 
כנסת שכונתי ממוצע...

והתובנה: לא צריך 'אלפים' בשביל להעביר את התורה לדור הבא. גם 
קומץ קטן, אם הוא איכותי וטהור, יכול לחולל מהפך גדול.

מעטות  כך  כל  שנשארנו  ורואות  סביב  מסתכלות  אנחנו  לפעמים 
במערכה. גם אם סביבנו יש הרבה חברות שלא תמיד מבינות על מה 

אנחנו מתעקשות...

ובכן, לא הכמות קובעת, אלא האיכות!

מועדפים

ברוח הימים
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שמורה מקצועית- ימי עיון מקצועיים

הבטחנו וב"ה קיימנו: יומיים משתלמים ומושלמים 
כשתכננו את ימי העיון במלון 'גלי צאנז' לעובדות הייטק מטעם חשכ"ל בשיתוף סטארטק, והבטחנו 
בכל  הכי"  ב"הכי  גדושים  יומיים  לחוות  זכינו  ב"ה  הגבול.  הוא  גבוה  כמה  עד  דמיינו  לא  הכי",  "הכי 
התחומים: תוכן שמשלב מקצועיות ברמה גבוהה לצד התעוררות רוחנית והעצמה אישית בתנאי נופש 

מפנקים ובסטנדרטים שטרם היו כמותם. והכל על חשבון המעביד):

שחממה   ODT בתוכנית  לבל  שרי  הערב   את  פתחה  הראשון,  ביום  המקצועיים  המושבים  אחר 
ולפתור  פעולה  לשיתוף  מתחרותיות  להגיע  כלים  לכולנו  ונתנה  הלבבות   את  לכדה  האווירה,  את 
גב'  וקדימה לשפת הים:  ובחיים בכלל. ארוחת ערב בשרית מפנקת  קונפליקטים בסביבת העבודה 
שולמית שחור הכניסה בכולנו געגוע עמוק למקומה הטהור והאמיתי של האשה בבית היהודי. שירתן 
ליבן בשירה של תפילה  נשים שנשאו את  וסחפה מאה  גלים  המרגשת של האחיות אלחדד הכתה 
, היא עוררה דיון ער  וחיבור אלוקי עמוק. בחצות הצטרפה הגברת המנחה האהובה גב' חדוה וסלי 
ונתנה כלים מעשיים לאשה העובדת כיצד להישאר אשה כשרה לביתה למרות  בנושאים הלוהטים 

האתגר שבעבודה המעורבת.

ישנו ואגרנו כוחות ליום נוסף מלא וגדוש. לאחר המושבים המקצועיים 
ביום השני הגיעה גב' יעל זלץ כדי להעשיר אותנו בהרצאה מחכימה 
ומתובלת בהומור רב על תפקוד יעיל במציאות של משאבים מוגבלים.

על  דבר  הוא  לשבועות,  הכנה  שיחת  גולדווסר  הרב  נשא  ולסיום 
בדור  המסורה  כמעבירת  היהודיה  האם  של  ייחודי  המאד  תפקידה 

המבול של שנות האלפיים.

ופינוקים  שמורה,  מבית  ממותג  סידור  עם  ומוטענות  חזקות  יצאנו 
לדרך ולילדים הממתינים לנו בבית.

ארוע ל"ג בעומר מבית 
נבחרת- מועדון הבחורות 
של שמורה ומינהל קהילתי 

אשכולות
כבו,  כבר  המדורות  חצות.  שעת  בעומר,  ל"ג 
ועשן  פיח  מעט  ורק  התפזרו,  הרוקדים  מעגלי 

נותר למזכרת.
ביתר  לבעור  ממשיכה  האש  עמינדב  ביער 
לאירוע  בחורות  כ-100  התכנסנו  שאת. 
לאחר  כוחות.  ונוסך  מחמם  מלהיב,  קונספט 
מרון,  צלילי  לרקע  עששיות  ביער  הליכה 
קדמו את פני הבאות במגרש הענק שולחנות 
ל"ג  השראה בקונספט  מעורר  בעיצוב  ערוכים 
שהגוף  לאחר  מפנק.  בשרי  כיבוד  עם  בעומר, 
של  תורה  הגיעה  לו,  הדרוש  הדלק  את  קיבל 
מנסיונה  העניקה  וסלי  חדוה  הגב'  הנשמה: 
כלים מעשיים לדילמות החיים הלוהטות. הרב 
בשיחה  הלבבות  את  חימם  שליט"א  שטיין 
ורחלי  גברא  תהילה  דיומא,  בענייני  מעמיקה 
נשמה  בשירי  המשתתפות  את  רגשו  הריס 
לאור המדורה. השירה השקטה הפכה במהרה 
המחיצות.  כל  את  שהפילה  סוחפת  להרקדה 
וגם הבחורות ה"מפונפנות" שמתקשות לפרגן 
יגידו  כגון אלו בתקופת "המה  לעצמן מותרות 
המעגל.  בתוך  עמוק  עצמן  את  מצאו  עלי" 
הדובדבן המתוק בקצפת הלילה המושקע היו 
לאור  המשתתפות  את  שהובילו  האוטובוסים 
לתחנת  או  בכותל,  ותיקין  לתפילת  הזריחה 
האוטובוס לכיוון מרון, בהתאם לבחירתן. יה"ר 
שיתקבלו כל התפילות ויעלו לריח ניחוח אשה 

לה'.

הנבחרת- מועדון הבחורות
 של השמורה

הכי חיבור הכי קהילה
"הרגשתי שייכת לקהילה 

איכותית כל כך"

 "ישבתי ובכיתי בכמיהה כמו 
שלא עשיתי מימי"

הכי נופש הכי פינוק
"לצקת את התוכן והכלים לתוך השפע 

הקולינרי, החדרים המפנקים, הנוף הפסטורלי, 
הרוגע של גלי הים, זה נופש מעולם אחר"

"חופש אמיתי, כולל שמרטפיה ופינוקים לי 
ולילדים צידה לדרך"

הכי מקצועי הכי מקדם
 "העשרה מקצועית שמעולם 

לא חוויתי" 
"פעם ראשונה שהתוכן 

המקצועי נותן לי אופק רחב 
ופותח לי את הראש לעוד 

תחומים"

הכי כשר הכי מדויק
"לא חלמתי שאי פעם אזכה לחוות מחדש 

את העוצמה שבתכנית חיזוק"
"מדהים אותי הדיוק של התכנים של 

השמורה לעולמות התוכן ותחומי העניין 
שלנו כעובדות חרדיות בתוך המבול"
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להולדת הבן

לחני שמואלביץ היקרה
המתנדבת המסורה

אחראית תוכן קו השמועה,
שמשקיעה כ"כ הרבה תשומת 

לב ומחשבה
כדי לזכות אותנו בזמן הקשבה,

מלא תוכן ערכי, 
מעורר,מעצים ואיכותי,

שעוזר לנו להפוך כל רגע פנוי 
למשמעותי

ולזכור מהו הייעוד האמיתי.
שמועה טובה שמענו ונאחל

שתזכי בעזרת הקל
על מי מנוחות את הקטן לגדל

מתוך בריאות, שמחה
ונחת מכל המשפחה.

ושנמשיך בע"ה לשמוע ממך
שתמיד השמחה במעונך.

נולדת עם עט ביד?
השמורה מתרחבת ומגייסת כותבות מוכשרות 

למדורי התוכן השונים.
יש לך את זה + אפשרות להקדיש מזמנך היקר

כדי לזכות את כולנו?
מלאי בבקשה פרטים כאן ונשמח להיות בקשר.

Gmze4hDwFAFTPkNZ8/gle.forms//:https

ללאה ראם היקרה
אם הבית של דף הבית ושל כל השמורה.

לך שבנית את היסודות

ממסד ועד הטפחות.

השקעת כל הכוחות,

המשאבים והמוחות

עד  שהפך זה הבית לארמון רב פארות

שעוזר לנו להיות ולהישאר שמורות.

נשלח ברכת מזל טוב חמה

להולדת הנכדה החדשה

ונאחל שתזכי לראות ממנה רוב נחת 

ואת השמורה משגשגת ופורחת.



פינוק קולינרי

e0504177070@gmail.com | 0504177070
קינוח קרם קפה-שוקולד וקראמבל בטוויסט מיוחד.

את הקינוח הזה אני מגישה כמנת סיום בצִלחות מיוחד,
 אבל כשאני ממהרת אני עושה את זה בכוסות,
זה יוצא יפה לא פחות, והעיקר טעיםםםםם...

מי שרוצה בכל זאת הגשה מעניינת, זילפתי בצנתר את הקרם 
שוקולד. את הקרם קפה הקפאתי בתבניות סיליקון מענינות, 

והנחתי מעל, פיזרתי את הקראמבל וקישטתי בפופקורן מתוק 
צבוע ומקרונים לטאצ' מושלם... 

לקראמבל-
350 גר' עוגיות

150 גר' שוקולד מריר
2 כוסות קורנפלקס קצוץ

2 כפות נוגט

גאנש שוקולד חלב-
200 גר' שמנת מתוקה

350 גר' שוקולד חלב
כפית קפה מגורען איכותי מומס  

 
קרם קפה-

כוס חלב 
400 גר' שמנת מתוקה

2 כפיות קפה מגורען איכותי
4 חלמונים

4 כפות סוכר
כף קורנפלור

300 גר' שוקולד חלב - לבן

e0504177070@gmail.com | 050-4177070

לרגל חג השבועות אנו מארחות את אסתי מלכה 
שתתן לכן מתכון מתוק מהמטבח שלה...

ממיסים את השוקולד עם הנוגט ומוסיפים את 
הקורנפלקס הקצוץ ושברי העוגיות, משטחים 
בתבנית ומקפיאים, אחרי ההקפאה מפוררים 

לפרורים גסים.

ממיסים את השוקולד, השמת והקפה עד לקבלת 
קרם אחיד וחלק.

מחממים בסיר את החלב, השמנת והקפה.
בקערה נפרדת מערבבים את החלמונים, הסוכר 

והקורנפלור, לאחר שהתערובת בסיר חמה, שופכים 
מעט לקערה עם החלמונים מערבבים היטב 

ומביאים להשוואת טמפ', שופכים הכל חזרה לסיר 
ומביאים לרתיחה קצרה תוך כדי ערבוב מתמיד,

שופכים את התערובת לקערה עם השוקולד, 
טוחנים בבלנדר מוט עד לקבלת קרם אחיד.

הרכבת הכוסות -
ממלאים מחצית מגובה הכוס בקרם הקפה, שמים 2 כפות קראמבל ומעבירים למקפיא לחצי 

שעה, משלימים בגאנש שוקולד ומעבירים להקפאה.

מגישה: אסתי מלכה סטיילנג וצילום: ברכי מלכה



תפילת השל”ה מסידור השל”ה הקדוש

ַאָתּּה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשֹּׁלא ָבָּראָת ָהעֹוָלם, 

ָהעֹוָלם,  ִמֶשָּׁבָּראָת  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ְוַאָתּּה 

ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּה ַאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך 

]=כדי שתפורסם  ֱאָלהּוָתְך  ְלִאְשְׁתּמֹוַדע  ְבִּגין 

ְכּמֹו  ַהְקּדֹוָשׁה  ּתֹוָרְתָך  ְבֶּאְמָצעּות  מלכותך[ 

ֶשָׁאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. “ְבֵּראִשׁית”, 

ַעְמָּך  ֵהם  ִכּי  ִיְשָׂרֵאל,  ּוִבְשִׁביל  ּתֹוָרה  ִבְּשִׁביל 

ָהֻאּמֹות,  ִמָכּל  ָבֶּהם  ָבַּחְרָתּ  ֲאֶשׁר  ְוַנֲחָלְתָך 

ְוָנַתָתּ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהְקּדֹוָשׁה, ְוֵקַרְבָתּם ְלִשְׁמָך 

ַהָגּדֹול.

ָלנּו  ָבּא  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְוַעל  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ְוַעל 

ִמְמָּך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְשֵׁני ִצּוּוִיים. ָכַּתְבָתּ ְבּתֹוָרְתָך 

“ְוִלַמְּדֶתּם  ְבּתֹוָרְתָך  ְוָכַתְבָתּ  ּוְרבּו”,  “ְפּרּו 

ֶאָחת,  ִבְּשֵׁתּיֶהן  ְוַהַכָּוָּנה  ְבֵּניֶכם”,  ֶאת  אֹוָתם 

ִכּי ִאם ָלֶשֶׁבת, ְוִלְכבֹוְדָך  ִכּי ֹלא ְלֹתהּו ָבָראָת 

ֲאַנְחנּו  ֶשִׁנְּהֶיה  ְכֵּדי  ָעִשׂיָת,  ַאף  ָיַצְרָתּ  ָבָּראָת, 

ִיְשָׂרֵאל  ֵבּית  ַעְמָּך  ָכּל  ְוֶצֶאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו 

יֹוְדֵעי ְשֶׁמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתָך.

ַהְמָּלִכים,  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְיָי  ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ּוְבֵכן 

ְוַאִפּיל ְתִּחָנִּתי, ְוֵעיַני ְלָך ְתּלּויֹות ַעד ֶשְׁתָּחֵנִּני 

ְוִתְשַׁמע ְתִּפָלִּתי ְלַהְזִמין ִלי ָבִּנים ּוָבנֹות, ְוַגם 

ַעד  ְבֵּניֶהם  ּוְבֵני  ּוְבֵניֶהם  ֵהם  ְוִיְרּבּו  ִיְפרּו  ֵהם 

ַוֲאַנְחנּו  ַוֲאִני  ָכּל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית ֶשֵׁהם  סֹוף 

ֻכָּלּנּו ַיַעְסקּו ְבּתֹוָרְתָך ַהְקּדֹוָשׁה ִלְלֹמד ּוְלַלֵמּד 

ַתְּלמּוד  ִדְּבֵרי  ָכּל  ּוְלַקֵיּם ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְשֹׁמר 

ּתֹוָרְתָך ְבַּאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבּתֹוָרֶתָך ְוַדֵבּק 

ִלֵבּנּו ְבִּמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶׁמָך.

ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן,

ָכמֹוָך  ִמי  ּוְברּוִכים,  ֲאֻרִכּים  ַחִיּים  ְלֻכָלּנּו  ֵתּן 
ְבַּרֲחִמים,  ְלַחִיּים  ְיצּוָריו  זֹוֵכר  ָהַרֲחִמים  ָאב 
ַאְבָרָהם  ֶשִׁהְתַפֵּלּל  ְכּמֹו  ִנְצִחִיּים  ְלַחִיּים  ָזְכֵרנּו 
ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ְלָפֶניָך”,  ִיְחֶיה  “לּו  ָאִבינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, “ְבִּיְרָאֶתָך”. ִכּי ַעל ֵכּן, ָבּאִתי 
ְלַבֵקּׁש ּוְלַחֵנּן ִמְלָּפֶניָך ֶשְׁיֵּהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי 
ּוְבַזְרִעי  ִבי  ִיָמֵּצא  ְוַאל  ָכֵּשׁר,  ֶזַרע  עֹוָלם  ַעד 
ָוֶשֶׁמץ, ַאְך  ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ְפּסּול  ּוְבֶזַרע 
ָשׁלֹום ֶוֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיָשׁר ְבֵּעיֵני ֱאֹלִהים ּוְבֵעיֵני 
ְוִיְהיּו ַבֲּעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי  ָאָדם, 
ִמְשָׁנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, 
ְתּרּוִמּיֹות,  ִמּדֹות  ָמאֵרי  ֲחָסִדים,  גֹוְמֵלי  ָמאֵרי 
ְוַיַעְבדּוָך ְבַּאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְפִּניִמית, ְוֹלא ִיְרָאה 

ִחיצֹוִנית.

ְוֵתן ְלָכל ְגִּוָיּה ּוְגִוָיּה ֵמֶהם ֵדּי ַמְחסֹוָרּה ְבָּכבֹוד, 
ְוֵתן ָלֶהם ְבִּריאּות ְוָכבֹוד ְוֹכַח, ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה 
ְוָשׁלֹום  ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ְוִיְהֶיה  ָוֶחֶסד,  ְוֵחן  ְוֹיִפי 
ִמֶזַּרע  ֲהגּוִנים  ִזּוּוִגים  ָלֶהם  ְוַתְזִמין  ֵבּיֵניֶהם, 
ַתְּלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמֶזַּרע ַצִדּיִקים, ְוַגם ֵהם ִזּוּוָגם 
ִיְהיּו ְכּמֹוָתם ְכָּכל ֲאֶשׁר ִהְתַפַּלְּלִתּי ֲעֵליֶהם, ִכּי 

ִזָכּרֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן.

ִנְגלּו  ּוְלָפֶניָך  ַתֲּעלּומֹות,  ָכּל  יֹוֵדַע  ְיָי  ַאָתּה 
ַמְצּפּוֵני ִלִבּי, ִכּי ַכָוָנִתי ְבָּכל ֵאֶלּה ְלַמַען ִשְׁמָך 
ַהְקּדֹוָשׁה. ַעל  ּוְלַמַען ּתֹוָרְתָך  ְוַהָקּדֹוׁש  ַהָגּדֹול 
ַהְקּדֹוִשׁים  ָהָאבֹות  ַבֲּעבּור  ֲעֵנִני  ְיָי  ֲעֵנִני  ֵכּן 
ָבִּנים  ּתֹוִשׁיַע  ּוִבְגָלָלם  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָשְׁרָשׁם, ּוַבֲעבּור ָדִּוד 
ְבּרּוַח  ַהְמּׁשֹוֵרר  ַבֶּמְּרָכָּבה,  ְרִביִעי  ֶרֶגל  ַעְבֶדָּך 

ָקְדֶשָׁך.


