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אודות
חופש הבחירה

החופש  לא,  אם  ובין  נרצה  אם  בין  כאן.  כבר  הוא 
הגדול. וכיוון שרובנו עובדות בעבודות משרדיות, 

מדגדג  רק  החופש  ריח  את  מרגישות  אנו  לעיתים, 
אבל  ואטרקציות,  צבעים  בשלל  קורץ  האף,  בקצה 
והאור  ארוכה.  עוד  לצערנו  אליו,  בדרך  המנהרה 
שבקצה לא נדלק אצלנו בראשון לשביעי למנ' אפס 
אפס. הוא ממתין לבין הזמנים אם בכלל... ועד אז? 

יש ים גדול ואולי קצת מלוח שצריך לצלוח. 

בשלט  בחופשה  בית  ולנהל  לעבוד  פשוט  לא  וזה 
ודרך  למשועממים,  תעסוקתי  ייעוץ  לתת  רחוק, 
לגשר,  שלוקים,  עם  לקרר  ארוחות,  לחמם  הטלפון 
הבוס  בדיוק  מרפי  עם  מושלם  ובתזמון  לפשר. 
מתוקים  "תסתדרו  אז:  הפגישה  מתחילה  או  מגיע, 
כברת  אחרי  מגיע  הזה  .וכשהכבר  חוזרת"  כבר  אני 
אותו  הקורות  על  יופי  מעידים  הבית  קורות  דרך, 
את לשער  יוכל  מי  ובכלל,  היעדרנו…  בשעות 
רק  לגייס  צריכות  והפרגון שאנחנו  תעצומות הנפש 
כמונו,  משכימים  עוד  שיש  בבוקר  השכם  מלראות 
רק יחי ההבדל. במקום למהר לעבודה, הם ממהרים 
מקום  לכל  או  לים  הראשון  האוטובוס  את  להספיק 
צועקת  שלהם  ותנועה  פסיעה  וכל  אחר  אטרקטיבי 

חופש.

אז אפשר לקטר, להאשים, או לפחות להסביר לכל 
מי שמוכן לשמוע, או שלא:  "איזה חופש? אצלי הוא 

מתחיל כשהילדים חוזרים ללימודים".

יש גם אופציה אחרת. בל נשכח אותה.  כן.  ואפשר, 
ממש  לבחור.  החופש  את  לנו  שיש  להחליט  אפשר 
יראה  שלנו  שהחופש  רוצות  אנחנו  איך  לבחור  כך. 

גם  ומשוחררות  חופשיות  להיות  לבחור  לנו.  וירגיש 
אם ולמרות שעון הנוכחות שממשיך לתקתק. לבחור 
בהחלטות  חיצוניים,  בסממנים  תלוי  שלא  בחופש 
לבחור  מחדל.  ברירות  או  חוק,  הצעות  שרירותיות, 
בחופש שאינו תלוי אלא בנו. כי גם לאחר יום עבודה 
מתיש יש לנו חופש, לחזור הביתה קצת יותר נינוחות. 
למצוא את הדרך להטעין את עצמנו מחדש עם ותוך 
של  מיותרים  כבלים  מעצמנו  להתיר  העומס.  כדי 
)ר'  לרצות  רצון  של  הספקים,  אחר  מרוץ  של  לחץ, 

קמוצה(, של הפחד ממה יגידו  ולצאת לחופשי.

החופש  טעם  את  לכן  להטעים  ניסינו  זה  בגיליון 
רק  שלא  המקסימות  הכותבות  ובזכות  האמיתי. 
זכינו  נוספות,  שעות  עבדו  אלא  לחופש,  יצאו  שלא 
בס"ד להגיש לכן מגזין משובח בתוספת שני מדורים 
העסק  הבית  במדור  זלץ  יעל  ומרעננים:  חדשים 
הסדר  על  לשמור  כלים  מניסיונה  לנו  תיתן  הנבחר 
והמדור שלכם: ממו- עם  לחופש...  יצא  בבית שלא 
הטיפים הנפלאים ששלחתן בנושא: חופשה עובדת- 
, בדפי נחיתה  תמצאו אמא  מה עושה לך את זה? 
מתוסכלת ממטלות לא קונבנציונאליות שהחופשה 

מייצרת לנו (: 

תשובה  בעלת  עם  מיוחד  בראיון  גיא  שרה  בנוסף: 
שמאירה לנו מהזווית הייחודית רק לה מה המשמעות 
להיות בת חורין אמיתית, תמר בשיר מיוחד שישכנע 
המדורים  ויתר  עמוק  לנשום  לנו  כדאי  למה  אותנו 

האהובים מחכים לכן.

מומלץ  קלה,  לעצמכן אתנחתא  קדימה. תרשו  אז   
לצרף כוס קפה ואפילו שוקולד טוב ולהרגיש חופשי:(



החופש הענק!
לא כל סיפור גורר אחריו שיחת טלפון, ולא כל שיחת טלפון 

מלחלחת את העין.
הפעם היו שניהם.

)שמופיע  הסיפור  בעלת  עם  לשוחח  חייבת  שאני  הרגשתי 
גם ב'מועדפים'(, והרגשתי שהשיחה עם הבחורה המדהימה 

הזו פורטת על נימי הלב בעוצמות.
כל  כך…  וכל  מתוקה,  כך  כל  רגועה,  כך  כל  נשמעה  היא 

כך… משוחררת…
ופתאום הבזיקה לי בעוצמה מחודשת ההכרה: יש חופש!!!

משום שרק כאשר ברורה לנו ההגדרה הזו שאנחנו ב'עבודה' 
ולא ב'עבדות' - רק משם צומחת החרות האמיתית.

נכון שאנחנו יוצאות להביא פרנסה, ונכון שלצערינו,  רובינו 
שקשה  ונכון  שלנו,  הטבעית  בסביבה  זאת  עושות  לא 
במילוי  זיעה  המון  שיש  ונכון  להקלה  מייחלות  ואנחנו  לנו 

הקללה… 
אבל עדיין. הבחירה בידיים שלנו.

הבחירה בין עבודה לעבדות.

הפנימי  ל'אני'  מחיה  מרחב  שמתן  כך,  על  חולק  ואין 
שיש…  הכי  והאמיתי  הגדול  לחופש  היציאה  זוהי   שלנו, 
אבל  וסתמית  פשוטה  לכאורה,  שנראית  הוכחה.  עוד  והנה 
היא כל כך נוקבת ואמיתית. בחורה עם קידום מטאורי, שלא 
מסתחררת ומסתנוורת… מסתכלת פנימה ומגלה ש'זה לא 

זה' - ומסוגלת לפרוץ את כלוב הזהב ולעוף מעלה…
את  עלינו  גם  ומקל  כולנו  על  רוח  משיב  כנפיה  משק 

הדאייה… 
היא מראה לנו שבכל יום מחדש יש לנו את הזכות לחופש 
את  לי  שסותר  עבודה  במקום  נמצאת  אני  ואם  הבחירה, 
מונע  או  נוגד את העקרונות,  או  האישיות שעמלתי לעצב, 
ממני לממש את השאיפות - יש לי את הזכות לא להיכנע! 
על  לשמור  הפריוולגיה  את  לנו  יש 
לעזור  זכינו  אם  גם  קרובות,  עצמנו 

בפרנסת המשפחה.
)בהדגשה כמובן, שצעדים מעשיים, 
ראוי שיהיו בשיקול דעת, בהתייעצות 

ובכובד ראש(
וזה ללא ספק, עוד אחד מההבדלים 
העולם  לבין  ביננו  התהומיים 

שסביבנו…

חוצבים'  ב'הר  מרשימים  היותר  המשרדים  מבניני  באחד 
 .. המהודר  הכניסה  בלובי  אנדרטה  ניצבת  שבירושלים, 
להחמיץ.  אפשר  שאי  נוכחות  ובעלת  מודרנית  אומנותית, 
אבל רק כשצעדתי שם יחד עם חברתי אביגיל פראגר )מדף 
הטרגדיה.  לעוצמת  ליבי  תשומת  את  האירה  היא  חדש:( 
אותנו  מובילה  להיכן  בעצמכן  וראינה  בתמונה  הביטנה 

העבדות המודרנית…
מי שמסתכל 'מלמעלה' על זרם העובדים השוטף את מרכזי 
הצועדות  יעקב  בית  שבנות  מבין  בוקר  מידי  התעסוקה 
לעבודה הן לא רק לובשות 'מדי עבודה' אחרים, הן אחרות 

במהות!
לראות את הזרם השוטף החוצה בשעת צהרים, את האמהות 
ואת כל אלו שבשבילם 'החיים הטובים' מתחילים רק בסופו 

של יום עבודה, זה לדעת שנשארנו 'בחיים'...
באנו לעבוד ולהביא את מקסימום התפוקה, באנו להצליח 
מתוך  אבל…  ללקוחות,   / למעסיקים  אמיתי  ערך  ולהביא 
הבנה שכל המארז הזה שנקרא 'עבודה' הוא משני בחשיבותו 

ובא לשרת מטרת חיים אחרת לגמרי. 
ובעיני, זה מה שכל כך נותן תקווה בתוך כל המבול והדחק 

והלחץ של חיי העבודה…

שתחילתו  הזה  החודש  בפתח  עכשיו,  תפילתינו  נישא 
ניחוחות של חופשה, וסופו…מצור…

הנשמות  אותן  כל  את  ראה  וראה,  משמים  הבט  הטוב,  ה' 
הגבוהות הללו שעוטות על עצמן מידי יום את 'המעטפת' הזו 
של תפקוד, של ניהול, של התמחות, של קידום, של תקתוק, 
של פעילות ושל עשייה. אבל… בלב, בלב, הן נשארות כל 

כך טהורות, כל כך שואפות, כל כך מבקשות קירבתך...
עמוסות וגדושות בלו"ז מלא מטלות

אבל בשום אופן לא משועבדות..
נושאות על גבן עול עצום 

ועם זאת... כל כך משוחררות...
עובדות במשרה מלאה
ובכל זאת... בנות חורין!

ואחת  אחת  כל  של  חופשה'  'מחוות  אותן  וכל  הלוואי 
וקוראות תיגר על הפיכת  נכונות  אותן בחירות  כל  מאיתנו, 
שיכריע  חזק  לכח  יחדיו  יצטרפו   - ל'עבדות'  ה'השתדלות' 

סוף סוף את הכף- ליציאה מהגלות!

מאחלת לכן חודש של עבודה מתוך שחרור,
וגאולה שלימה במהרה בימינו אמן!!!

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

אנדרטה "עבדים" בלובי בנין משרדים גדול



דפדפת
תמר הלר

החופש לנשום...

ְלֶרַגע ָנַׁשְמִּתי ָעמֹוק,
ְלֶרַגע ִהְסַּכְמִּתי ִלְׁשֹּתק,

ָנַתִּתי ָלרּוַח ִלְזֹרם,
ָנַתִּתי ַלֶּׁשֶקט ִלְפֹעם,
ְּכִאּלּו ֵאין ָאז ְוַהּיֹום,
ְּכִאּלּו ָעַבר ְּבָׁשלֹום.

ְלֶרַגע ָנַׁשְמִּתי ָעמֹוק,
ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשַּמִּגיַע- ִלְדֹחק,

ָנַתִּתי ְלקֹול ֶׁשֵּיֵצא:
"ֲעֵׂשה ִּבי ָנא ַמה ֶׁשִּתְרֶצה"!

ְּכִאּלּו ֵאין ִּבי ַּבָּקׁשֹות,
ְּכמֹו ָחְלפּו ַהָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות.

ְלֶרַגע ָנַׁשְמִּתי ָעמֹוק,
ְלֶרַגע ָּפַרְצִּתי ִּבְצחֹוק,

ְּבִלי ַלְחֹׁשב ׂשּום ָּדָבר ְרִציִני,
ְּבִלי ַלְחֹׁשב ִמי ֲאִני, ַמה ֲאִני,

ְּכִאּלּו ֵאין קֹול ַּבְכָיִני,
ֶּׁשאֹוֵמר: ְמִציאּות,

ִהְׁשַּתִנּי.

ְלֶרַגע ָנַׁשְמִּתי ָעמֹוק,
ְלֶרַגע ָנַסְעִּתי ָרחֹוק,
ָנַתִּתי ַלֹּיִפי ִלְקרֹות,

ָנַתִּתי ָלֹאֶׁשר ִלְׁשרֹות,
ְּכִאּלּו ָהֵעץ ַהָּיֶפה ְּביֹוֵתר

ֶאְצֵלנּו ָּגֵדל,

ֶּבָחֵצר.

ְלֶרַגע ָנַׁשְמִּתי ָעמֹוק,
ֶׁשָהֶרַגע ַהֶּזה ֹלא ַיֲחֹמק!

ֶרַגע ִלְבֹחן ְוִלְבֹּדק,
ָּכל ֻמְסָּכָמה ּבֹו ִלְסֹּדק,

ֶרַגע ִלְצחֹוק ְוִלְׁשֹּתק,
ְלַגּלֹות ֶׁשָּכל ַמר הּוא ָמתֹוק...

ָּכְך ִּפְתאֹום ְּבִלי ַרְמזֹור ְוׁשֹוֵטר,
ֶרַגע ֶׁשְּזַמן ּבֹו עֹוֵצר,
ָעָליו ִלי ָאסּור ְלַוֵּתר,

ִּכי ָלַקח ִלי ִרְגּעֹון ְלַאֵּתר,
ֶׁשָהֵעץ ַהָּיֶפה ַהַּמְדִהים ְּביֹוֵתר

ֶאְצֵלנּו ָּגֵדל,

ֶבָחֵצר...!



בית
ועד

תשובה 1
חייבים להתפלל בעמידה, ואין להקל 
או  היא  והאפשרות  במידה  בזה. 
להפסיד תפילה או להתפלל בישיבה, 
כמובן  אבל  בישיבה,  להתפלל  ניתן 

מדובר רק באונס גמור.

ולכן, במקרה שאין אפשרות להתפלל 
בבית, אפשר להתפלל באוטובוס עד 
הלחש  תפילת  ואת  הלחש,  תפילת 
להקפיד  ויש  בעמידה-  להתפלל 
5 דק'  שלא יעבור זמן ארוך יותר מ- 
ביניהם- ראוי לחלק את התפילה עם 
הפסקות קצרות של עד 5 דקות  כדי 
 5 שלא תהיה שהיה רצופה של מעל 

דק'.

ולתשובות להלכה:

עשרה  שמונה  להתפלל  חובה   .1
להתפלל  שמוכרח  מי  אולם  בעמידה, 
בישיבה  וגם  בישיבה.1  מתפלל  בדרך 
עליו להצמיד רגליו זו לזו, כמו בעמידה.

2. אם יכול לעמוד בזמן הכריעות יעמוד 
יעמוד  התפילה  בסוף  וכן  ויכרע  אז 
לעמוד  יכול  אינו  ואם  לאחוריו,  ויחזור 
גם בזמן הכריעות יכרע בישיבה ובסוף 
ג'  לאחוריו  מעט  בישיבה  עצמו  יחזיר 

פסיעות קטנות. 2

מפני דרכי הצניעות אין לאשה לעשות 
אין  ולכן  לב,  תשומת  המושך  דבר  כל 
לשמונה  פתאום  לעמוד  לאשה  לה 
הכל  לעשות  אלא  וכו',  ולכרוע  עשרה 

בישיבה ובצינעא.

1   )שו"ע או"ח סימן צ"ד סעיף ה'(

2  שם

את  לו  לתת  יש  מבקר  כשעולה   .3
הכרטיס, רק לא לדבר. )הפסק זה הוא 
צורך התפילה, כי אי הנתינה לו תגרום 
מהומה שתפריע כמובן מאוד להמשך 

התפילה.(  

שם,  לשבת  לא  עדיף  לכתחילה   .4
אולם אם אין מקום אחר אפשר להקל, 
זה  וגם  מראה,  לשם  נעשה  לא  זה  כי 
ט'  )יעויין שו"ת שבט הלוי  במטושטש. 

כ"א(

5. לכתחילה עדיף לשבת בפנים, אולם 
וא"א  להתפלל,  מותר  מקום  כשאין 

למנוע מהיושבת בפנים לעבור.

6. כנ"ל.

תשובה 2
להשתדל  צריך  בודאי  מכתחילה 
להתפלל  ועדיף  בעמידה,  להתפלל 
יותר  ולא  חייבת  שאשה  מה  את  רק 
ולהתפלל בעמידה )וכבר כתב הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שאשה חייבת לומר את 
פרשת  התורה,  ברכות  השחר,  ברכות 
ישתבח,  אשרי,  שאמר,  ברוך  התמיד, 
את  ישראל  משמע  שמע  קריאת 
שלושת הפרשיות, אמת ויציב, ושמונה 
עשרה(, והרב שך זצ"ל אמר שתפילה 
יותר  להתארך  צריכה  לא  אשה  של 

מרבע שעה.

קודם  שאשה  דחק  במצבי  אמנם 
יכולה  ואינה  הילדים,  עם  עסוקה 
לשמונה  העבודה  במקום  לעמוד 
וכפי  בישיבה,  להתפלל  יכולה  עשרה 

התנאים שהתבארו. 

 הלכות תפילת 
שמו"ע בנסיעה

שאלה 1
שאני  שאלות  כמה  להלן  וברכה,  שלום 
נתקלת בהן תוך כדי תפילה באוטובוס. 

אשמח לקבל עליהן מענה מרב מוסמך:

שמו"ע  להתפלל  חייבים  1.האם 
בעמידה?

שמו"ע  להתפלל  שאפשר  בהנחה   .2
דין  מה  משתחווים?  איך  בישיבה, 

הפסיעות בתחילת התפילה ובסיומה?

3. מה עלי לעשות אם עולה מבקר ואני 
באמצע שמו"ע?

במקום  יושבת  ואני  במידה   .4
מזכוכית   מחיצה  שם  הראשון,שיש 
לה  יש  דרכה, האם  שדמותי משתקפת 

דין של מראה?

במושב  יושבת  אני  אם  הדין  מה   .5
החיצוני ובאמצע שמו"ע והיושבת לצידי 

רוצה לעבור? 

6. יש בעיה אם אנשים עוברים לפניי )אם 
אני יושבת מאחורי הדלת או מתיישבים 

במושבים שלפניי( ?

שאלה 2
באוטובוס  שעה  יום  מידי  נוסעת  אני 
אני  יוצאת  שאני  לפני  שקט.  בינעירוני 
בעומס של הבוקר ואין לי די זמן להקדיש 
כשאני  זאת,  לעומת  ארוכה,  לתפילה 
בנחת  להתפלל  בידי  עיתותי  באוטובוס 
באוטובוס  תפילה  מה?  רק  ובמתינות. 
בנסיעה,  שמו''ע  תפילת  גם  משמעותה 

וכמובן, בישיבה.

רציתי לשאול מה עדיף, תפילה ארוכה, 
תפילת  או  בישיבה  שמו''ע  אבל  בנחת  

מקוצרת עם שמו''ע בעמידה

 שאלות שהונחו על שלחנם של 
מוצ"ים מטעם הגאון רבי ישראל גנס שליט"א, נשיא ה'שמורה' 

shoalot@smora.org :לשאלות



כי נפלתי קמתי

אולי עדיין חקוקה לנו בלב התמונה הזו של הר סיני 
וימי ספירת העומר העולים ומטפסים בו עד לקבלת 

התורה.

ואולי עדיין מוצפנת אצלנו הרוממות והשמחה של 
אלמלא היום ההוא.

ה’“   בהר  יעלה  “מי   - יש  ועליה  מעלה  בכל  אבל 
שזהו השלב ההתחלתי. ומיד לאחריו מגיע השלב 

של - “ומי יקום במקום קדשו”. 

השלב ההכרחי והמתבקש הזה של לשמור ולעשות 
ולקיים. 

של  ביציבות  אותם  להעמיד  לדברים,  קיום  לתת 
דוד  שואל  הזה  השלב  על  וקיום.  עשיה  שמירה, 

המלך “ומי יקום במקום קדשו”? 

ובחודש תמוז אחרי שבועות מקבלת השאלה הזו 
משמעות חדשה.

מזעזע  בצליל  נשאלת  הזו  השאלה  תמוז  בחודש 
במקצת,

כי באמת מי יקום במקום הקודש הזה של קבלת 
 40 התורה, אם מקבלי התורה בעצמם הגיעו תוך 

יום ל- ‘סרו מהר מן הדרך’?

זהו חוק בבריאה ובנפש - שום דבר לא נעשה לך 
לקניין נצח בלי עליות ומורדות.

אפשר  אי  עליה.  כל  אחרי  מלכתחילה,  זה  כך 
להסתפק רק בה. היא איננה ‘קנין’ שלם, כל עוד לא 

עמדנו ב’מבחן המציאות’ של הניסיון. 

“עד  השירים:  בשיר  הפסוק  את  דרש  מאיר  ר’ 
שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו” )שה”ש א,יב(

במסיבו  הקב”ה  המלכים  מלכי  שהמלך  “עד 
אלה  לעגל  ואמרו  רע  ריח  ישראל  נתנו  ברקיע 

אלוקיך ישראל” 

שיר  דורשים  אין  מאיר  “דייך   – יהודה  ר’  לו  אמר 
השירים לגנאי אלא לשבח” )שיר השירים רבה(

הרי אין גנאי גדול מזה! תוך כדי שהקב”ה מלמד את 
משה את התורה כולה עושים ישראל עגל, השורש 

של י”ז בתמוז על כל הפורענויות שארעו בו.

אבל לר’ מאיר יש תשובה, אין זו דרשה לגנאי אלא

להם  והקדים  העגל  מעשה  להם  “...שקפץ 
מעשה המשכן” )שם(

לטובה,  אחת  תוצאה  היתה  עצמו  העגל  מחטא 
תוצאה של שבח – הקדים להם מעשה המשכן. 

מה  על  לשמור  ויצליח  ויעמוד  יקום  מי  נשאל  אם 
שקנה, תשובה אחת יש לנו כבר- 

גם אם לא הצלחנו, גם אם מעדנו ולא שמרנו וכן 
יש בנו את העליבות הזו של  וירדנו, גם אם  נפלנו 
לדרוש  דרך  יש  זאת  בכל  דיבור,  כדי  תוך  לטעות 
וקיום  יציבות  שיתן  אחר  למעשה  ולצאת  לשבח 

דווקא לחיי ההר סיני שלנו.

יש לנו את הדרכת החכם מכל אדם, שלמה המלך 
שאמר - 

“אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי 
מרפא יניח חטאים גדולים” )קהלת י,ד( 

מי שיש לו ממשלה על בני אדם יותר מכל הוא היצר,

ואם רוחו עולה עליך, אם כל צד שפנית אליו אפוף 
פתאום ברוח זרה.

אם כל צעד שעשית מלופף בחבילות של מעשים 
שדרגתם בין אפור לשחור, רחוקים ממש מלובן... 

אם לבך פתאום לא מתעורר לשום דבר, רדום ויבש 
לחלוטין,

טוב  רצון  של  שביב  כל  ממך  מכסה  אטימות  אם 
וטהור,

בשעה זו – “מקומך הטוב אל תנח”

טמן  אשר  ברשתו  אותך  חוטף  הרע  יצר  “אם 
לא  אתה  מקום  מכל  עברה,  שעשית  לרגליך, 
תפל ממדרגתך ואחוז בדרכיך הטובים כמקודם 

כי אחר כך תרפא זאת” )הגר”א( 

רחלי קובר

מחר חודש

מספור

תמוז



חדשדף 
אביגיל פראגר

חופש.

של  הנושא  עם  קשות  הסתבכתי 
המגזין הזה, אין מה לומר.

דבר  הוא  טבעו  מעצם  חופש 
וירטואלי שכלל לא קים.

הילדים  של  החופשה  על  נדבר 
היא  כרגע,  האמת?  מהמוסדות? 
היא  המשמעות  אם  לי.  קורצת 
בבקרים,  בנינוחות  יותר  לקום 
ולהכין  למבחנים  ללמוד  להפסיק 
שיעורי בית יחד איתם או במקומם, 
חולצות  מגיהוץ  אתנחתא  ולעשות 
ממש  לי  נשמע  כן,  אז  תלבושת- 
שמונעת  היחידה  הסיבה  מוצלח. 
בהתפייטות,  זה  על  לכתוב  ממני 
שבוע  שבתום  הברורה  הידיעה  היא 
יישמעו  החופשה  מתחילת  בלבד 
ממני זמירות אחרות לגמרי, ואז אוי 
כלימה.  לאותה  אוי  בושה,  לאותה 
צריך  חופש  על  האמיתי  הטור  את 
אני  החופש-  בסיום  דוקא  לכתוב 
יהיה  הוא  שאז  ליבי  בכל  בטוחה 

עסיסי, מרתק ואותנטי הרבה יותר.

של  החופשה  על  לחילופין  נדבר 
בכל  להתקיים  שיכולה  זו  ההורים? 
השנה,  לוח  פני  על  מועדים  מיני 
יש  טוב, בתחום הזה  רק לא בקיץ? 
מנוסות.  הבלתי  ואת  המנוסות  את 
מחדש  פעם  בכל  נעה  אישית  אני 
מקטגוריה אחת לשניה. אחרי חופש 
לפעם  ועד  מנוסה,  כבר  אני  כזה 
מחדש,  שוכחת  כבר  אני  הבאה 

ונוסעת לחופש רק כדי להיזכר למה 
בעצם אני לא נוסעת. אז ככה: פסק 
דבר  זה  ומהריצות  מהעבודה  זמן 
ללא  הורים  של  איכות  זמן  נפלא. 
הילדים הוא ממש חובה. לראות את 
דבר  זה  ברא,  שה’  המרהיב  הטבע 
כדי  לילדים  להתגעגע  נפש.  משיב 
לקבל חשק מוגבר לטפל בהם חזרה, 
איכשהו,  רק  ומבורך.  חיובי  דבר  זה 
מפרופרוציות  יוצא  בדרך  משהו 
של  הזו  החבילה  כל  משליטה,  או 
היטב  להיארז  מסרבת  הנופש 
בדיוק כמו המזוודה שלא מסתדרת 
המתישות  ההכנות  כל  הבגז’.  עם 
והמורכבות של לפני, הטלפונים של 
ממש  אחרי,  של  והשיקום  כדי  תוך 
לא  אם  וגם  והכרם.  השועל  כמו 
הילדים, לחופשה  דוקא את  נאשים 
יש  יוקרתי  הכי  במלון  חלומית  הכי  
לא  פעם  אף  זה  מובנים.  חסרונות 
הכי  התמורה  בבית.  כמו  נוח  יהיה 
שמשאירים  לכסף  משמעותית 
המוצקה  הידיעה  היא  במלון 
והמוחשית: אין כמו הבית. מתי כבר 

חוזרים?

ואולי נדבר חלילה על החופשה אליה 
עם  לצאת  פעם  מדי  מעיזים  אנו 
זה ממש אוקסימורון  טוב,  הילדים? 
שאין להרחיב עליו את הדיבור. מה 
הקשר בין שלושה ימי אקסטרים על 
גלגלים, למילה ‘חופש’? הילדים לא 
עובדים  הם  לרגע-  לחופש  יוצאים 
בבריכות  בטרמפולינות,  מאד  קשה 

החופש להיות

מספור



ובבועות סבון למיניהן. ואני האמא? 
אם לומר את האמת- אין זמן בשנה, 
בו אני מוכיחה את ההקרבה ההורית 
של  המוחלטת  המחיקה  ואת  שלי, 
שלי-  וההעדפות  הנוחות  הצרכים, 
הכל  הכל  אבל  הללו.  מהימים  יותר 
שווה, כמובן למען “זכרונות הילדות 
המתוקים” של הצאן, שעבורם שווה 
)?( לשלם כל מחיר שבעולם, בכסף 

ושלא בכסף.

מכל  להימלט  אלא  ברירה  לי  אין 
והמעייפים  המאתגרים  החופשים 
אליהם  אחרים  חופשים  אל  הללו, 
הנפש כמהה באמת. חופשים אותם 
לעצמי,  לארגן  רוצה  הייתי  באמת 
מקומות בהם יכולתי לשמוט כל מיני 
חבילות מעיקות ומכבידות ולהרגיש 
של  וחירות  מנוחה  שחרור,  הקלה, 

אמת:

ממה  עלי.  יחשבו  ממה  החופש 
יגידו כבר אין כל חשש, בדורנו כולן 
כבר שומרות ב”ה על הלשון. הפחד 
הוא ממשטרת המחשבות.  האמיתי 
או  יחשבו,  אבל  מילה,  יגידו  לא 
שאני חושבת שיחשבו. מותר לצאת 
חם  נורא  אם  במטפחת  לגאולה 
חברתית,  יראה  זה  איך  בקניות?  לי 
המרץ  עודפי  עם  הילד  את  לשלוח 
לחוג תופים? להציע לימוד קבוצתי 
של הלכות יישמע צדקני מדי? לתת 
והבוכיה ללכת עם  לילדה העיקשת 
של  יום  בסתם  לגן  שבת  שמלת 
שכמעט  קשות,  נורא  דילמות  חול? 
אף פעם לא נידונות לגופו של עניין. 
משתק  האימתני  יחשבו”  ה”מה 
וההיגיון  החשיבה  מערכות  כל  את 
ומקבל החלטות משלו הרבה לפנינו. 
מי חושב עלינו בכלל כל כך הרבה? 

אוף,  לחשוב.  שכחנו  באמת  זה  על 
קצת  ממנו  לקחת  שיכולנו  הלואי 

חופש.

מהילדים.  מצפון  מיסורי  החופש 
לא  כך,  כל  תיבהלנה  אל  לא, 
רק  לגמרי.  להפסיק  התכוונתי 
לפחות  או  יום,  או  אחד,  לשבוע 
יום   365 מעט  לאזן  כדי  קלה,  שעה 
ומסורים.  פעילים  מצפון  יסורי  של 
הפנוי  הזמן  את  להקדיש  אפשר 
ההוא ואת האנרגיות שמשתחררות, 
הטובים  הדברים  בכל  לשמוח  כדי 
שאנחנו עושות בשביל הילדים שלנו 
ליהנות  אותם,  לספור  החיים.  כל 
ולחוש  עליהם,  להודות  מהם, 
כל  עם  שיחד  העובדה  עם  מדהים 
הנתינה העצומה שלנו, עדיין נשאר 
לנו רצון תמידי ותקווה עזה להמשיך 
יש  יותר.  טובות  ולהיות  ולהשתפר 
סיכוי מה, שבתום החופשה הקצרה 
הזו, אכן החלום יתגשם: נקבל כוחות 
שהמצפון מעולם לא נתן לנו, להיות 

אכן אמהות טובות עוד מעט יותר.

החופש מלעשות רושם. דומה קצת 
יותר  הרבה  עוד  אבל  יחשבו  למה 
לנו  שגורם  הוא  זה  ממנו.  מעייף 
לעשות דברים אוויליים כמו להחליף 
רק  הילדים,  בגדי  כל  את  קומפלט 
שעה  וזאת  לגינה,  איתם  יוצאים  כי 
כביסות  של  וברקע  מקלחות  לפני 
לא נגמרות. זה הדבר שיעמיד אותנו 
בשעות הקטנות להכין מגש מעוצב 
כדי  בגן,  כוסות למסיבה  קינוחי  עם 
באזור  משקיעה  הכי  האמא  להיות 
)גם אם בשבת שבת אנחנו מסתדרים 
נהדר עם כושית(. זה הדבר שמעמיד 
אותנו על עקבים בלתי אפשריים עם 
להוציא  לנו  שגורם  עייפות,  רגליים 



ודורונות,  מתנות  על  מופרז  סכום 
כל  את  להבריק  אותנו  שמכריח 
ביקור  לכבוד  טירור  באווירת  הבית 
לקחת  אותנו  שדוחף  השויגער,  
על  בעבודה  החונק  הקידום  את 
הלוואי  קיימות.  שלא  שעות  חשבון 
שפעם נבין: המחירים יקרים. רק אני 
הוצאות.  החזר  אין  אותם.  משלמת 
אין מדלית רושם. הכל קורה רק בלב 
ובמוח שלי. ואם אין שם את האישור 
יצליח  לא  הרושם  שלי,  הבסיסי 

להשיג לי אותו לעולם.

לפני  כבר  החופש ממולטיטסקינג: 
חכמה  שאמא  משפט  קראתי  שנים 
היה  והוא  אמרה,  ברוכה  למשפחה 
כל כך נכון עד שקנה שביתה בליבי 
השאלה  את  אותה  שאלו  מייד. 
היית  איכות  זמן  “איזה  הקלאסית, 
לדבר  ובמקום  לעצמך?”  מפרגנת 
או  העצים,  בצל  שמנת  עוגת  על 
היא בחרה  כינרת  מול  נדנדה  כיסא 
מציאותי  יותר  הרבה  בדבר  מיד 
לעשות  הוא  שלי  “החופש  ומעשי: 
את המשימות שלי בבית, אבל אחת 
אחת ובלי שיפריעו לי באמצע”. בול 
אוהבות  אנחנו באמת מאד  קליעה. 
את מה שאנחנו עושות. מה שמשגע 
ביחד,  הכל  את  לעשות  זה  אותנו 
ליצור  ולנסות  ושוב  שוב  להיקטע 
משימות.  חלקי  מאלף  אחד  פאזל 
הזו,  המילה  את  גם  שהמציאו  מאז 
ממש  נהייתה  זו  מולטיטסקינג, 
ואם  ביחד,  הכל  את  לעשות  מצווה 
לא  ממש  את  אז  מצליחה  לא  את 
כזה,  כיף  בכלל  שקיים  שכחנו  שם. 
אחר  חולצה  ולגהץ  לעמוד  נניח 
עד  מחשבות  מלא  בשקט  חולצה 
בטלפון/  לדבר  בלי  הערימה,  תום 

ברגע/  המיטגן  הבצל  את  לבחוש 

למתקלחים  בהולות  הוראות  לתת 

כדי.  תוך  בחשבון  חידות  לשאול   /

שכחנו בכלל שאנחנו בעצם אוהבות 

לאפות עוגה, אבל ממש רק לאפות 

הילדים  עם  ולשבת  נקודה.  עוגה 

על הרצפה לשחק זיכרון מכל הלב, 

בלי לזכור בשום אונה במוח גם את 

המתרוצץ  הנוספות  המשימות  ים 

סביב. נכון, רוב הזמן ב”ה אי אפשר. 

אבל לפרגן לעצמנו מדי פעם חופש 

מהיעילות הכפייתית, אפשר?

העונה  שזו  נכון  מתלונות:  החופש 

מבצעי  ממש  לתלונות,  חמה  הכי 

החום,  המתאימות?  ברשתות  שיא 

היתושים, הזבובים, החופש, הילדים, 

הקיטנות,  המסיבות,  התעודות, 

הכבישים,  החינוך,  משרד  העיריה, 

המפגשים  המכירות,  האוטובוסים, 

הזוגות  הצימר,  בעלי  המשפחתיים, 

שהחליטו להתחתן עכשיו, המצילה 

מלא  יש  המשרוקית.  עם  באבובים 

וסליחה  עליהם  להתלונן  גורמים 

החופש  )בסוף  ששכחתי  מי  מכל 

אזכור כנראה את כולם(. נכון, אנחנו 

להתלונן  והזכות  לגמרי  צודקות 

כל  עם  אבל  במלואה.  לנו  שמורה 

החופש  תמונת  זו  בסוף  הכבוד, 

החופש  ותמונת  שמתקבלת,  שלנו 

מעצבות  אנחנו  לילדים.  שנצרבת 

הדגשים,  את  שמות  אנחנו  אותה, 

האשמים  את  מוצאות  אנחנו 

והזכאים או זוכרות מי שולח לנו את 

אלו וגם את אלו מלמעלה.

חופש מועיל, מהנה ומשחרר לכולנו!



פורקות  התנועות  התחילו  כשרק  שפעם...  זוכר  מי 
העול את דרכן, הן נהגו לקרוא לעצמן 'חופשיים'. היום, 
כובלים  יותר  הרבה  הללו  שהחיים  יודעים  כשכולם 
הזה,  במינוח  להשתמש  מגוחך  נשמע  זה  ומשעבדים, 
שפינה את מקומות למילה פשוטה וחסרת הוד. סתם 

חיים של חול...

נביא  מי  של  הארותיה  את  ב'שמורה'  כשחשבנו  ולכן, 
רוצות  שאנחנו  הרגשנו  הזה,  ה'חופש'  בגליון  בפניכם 
שבחרה  מופלאות  נשים  מאותן  אחת  הפעם  להביא 
חורין'  'בת  בחיי  ובחרה  העבדות  מחיי  עצמה  לנתק 

אמיתית.

יעל, אישה מקסימה בשנות הארבעים לחייה, שאילולי 
היינו  לא  זה'  לתוך  'נולדה  שלא  לנו  מספרת  שהיא 
אותנו  ולשתף  להתראיין  ניאותה  כך...  שזה  חולמות 

בהרגשת 'חיי החופש' שלה.

לנו  להבהיר  תוכלי  ‘שם’  שהיתה  כאחת 
איפה החופש האמיתי: רווחה, רוגע, כח 

ושליטה?

סוגיה  היא  החופשית  הבחירה  סוגיית 
של  הדוד  בן  הינו  החופש  ומורכבת.  עמוקה  פילוסופית 
בחירה. העולם החרדי המחויב למציאות ההלכתית נראה 
לכאורה, כמו נתון בכבלים ובחוסר בחירה – יש מציאות 
הדרך,  את  שמכתיבים  רבנים  אליה  שכפופים  עליונה 
ולאדם הקטן אין חופש לנוע –כך  זה נראה במבט מבחוץ.

שמעתי בשם הרב רייך: מה זו תורה? יש חמישה חושים 
– בואו ניקח בן אדם שיש לו לקות באחד מהם, לדוגמא: 
חרש, הוא מגיע לחתונה ורואה אנשים קופצים, רוקדים 
מציאות  זוהי  כי  משוגעים.  לבית  שהגיע  ובטוח  ומפזזים 
אחרת ממה שהוא מסוגל לתפוס. אבל חבר שהוא סומך 
עליו מגיע ואומר לו שהכל בסדר, יש איזשהו דבר שכרגע 
הסיטואציה  את  להבין  מצליח  לא  אתה  ולכן  לך  חסר 

שאתה רואה.

לנסות להסביר לאדם חילוני את ההבנה מהו נועם עול 
להסביר  כמו  זה  תורה,  לחיי  התבטלות  מהי  או  מצוות 
לחרש מה זו מוזיקה. תיאורטית, אפשר להסביר לו מה זה 
לחן, להראות לו תווים, לספר אודות מוצרט – בטכני הכל 
יצליח לחוות את המלודיה  מוסבר פיקס. אבל, הוא לא 
הרציונלי,  החלק  על  לפעול  אפשר  השומע.  האדם  כמו 
כמו לדמות לאידיאולוגיה שמוכרת לעולמם. לדוג’: כפי 
שהייתם מתחשבים בצמחוני, או בחולה גלוטן. אבל את 
החוויה של שירת התורה, של חיבור לחיי תורה ומצוות, 
מציאות של בורא – לא יצליחו לתפוס, כל עוד אינם חווים 

מעשית חיים כאלה.

לכן כל הדיונים על: למה לא הולכים לצבא וכדו’ – אפשר 
שייך  לא   – זה  את  חווה  לא  אדם  כשבן  טכני,  להסביר 
ונשאל איך היה שם, מה  יצא ממסיבה  להסביר. מישהו 
הוא אמור להסביר? שהיה מדהים? זה לא מסכם. שהיה 
סוחף? לא ממצה. מי שלא היה שם בעצמו – לא היה! אין 

מה להסביר! 

אז מה בפועל? לא להסביר? מה כן לומר 
כשאנו נשאלות אודות אורח חיינו?

כן צריך להסביר טכנית אבל לא לחשוב 
שפת  זוהי   – אותנו  להבין  שהולכים 
חרשים... מציאות תלושה לחלוטין – מי שלא גדל על זה – 

לא יבין באמת, כל עוד לא ינסה!

לכך  ותשובות  כלים  בידו  שיש  למי  טכנית,  להסביר  כן 
)בינינו, יש לנו תשובות לכל השאלות?!( אבל שלא תהיה 
מציאות  זו  כי   – כך  זה  כשאין  אכזבה  או  להבנה,  ציפיה 

אחרת.

ולנו, אפשר להסביר מה זה בן חורין?

לנצח,  מחוברות  אנו  שבעצם  ההבנה 
למטרה בלעדית לשמה נועדנו. ההצלחה 
להתגבר על כל ההוויות שלנו, על כל מה 

מספור

‘עבד ד’... חופשי’
ראיון מאת שרה גיא



שהמציאות האנושית, הפיזית והיצרית רוצה להנגיש לנו. 
אנו מתגברות על החלקים הכי חזקים שבנו כדי לעשות 
רצונו של מקום.– זו שליטה על המח, על הגוף, על הרצון 

שלנו – זה זה בן החורין האמיתי!

זה  כיצד  זו?  בהרגשה  לחוש  ניתן  איך 
מתבטא בחיינו?

בעבודת מידות. זהו שפיץ שצריך ללטש. 
בדיוק  אונים,  חסרת  שאני  בגדול  לדעת 
שם אני נופלת הרבה, בשביל ללטש גיבנות – זה הליטוש 

האמיתי – זה נראה הר עצום שאי אפשר לכבוש.

מוסרית,  פרשנות  יש  אז   – לחברו  אדם  בין  רק  זה  אם 
זה.לא  בשביל  ליכולתו  מעבר  יעשה  לא  אחד  אף  אבל 
הולכים לאפריקה כדי לתת לחם לילדים רעבים שם, אף 
שמוסרית זה מעשה נפלא. אם אין למציאות מוסרית כלי 

קיבול של רוח, של תורה – לא מוסרים נפש בשביל זה.

זאת, בעבודת מידות צריכים לרצות להשיג את  לעומת 
מחשבתית,  שם  נמצאים  ברצון  מחיר.  בכל  המטרה 
על  עובדים  במעשה  מה.  ויהי  לפסגה  להגיע  שואפים 
השריר הזה, כל התגברות היא צל”ש, כל כישלון – סטירת 
לחי, אבל המטרה עודנה קיימת – זו שליטה אבסולוטית 

– זה בן חורין אמיתי!

אחד  אכן  היא  המידות  עבודת 
האתגרים הקשים של כולנו. את יכולה 
זה  בעניין  בהבדלים  אצלך  להבחין 
לבין  השמיעה’  ‘חוש  את  שרכשת  לפני 
המציאות העכשווית, שזכית להיות מהאומרים ‘נעשה 

ונשמע?’

אלו  נכון,  לא  הוא  בהבדלים’  ‘להבחין  הניסוח  מבחינתי 
פשוט שתי בריאות חדשות.

ומרץ  התלהבות  בתחילה  יש  בתשובה,  החוזרות  לרוב 
לאחר שהחלק  ‘אורות’,  שנקרא  מה  בתהליך,  להתקדם 

הזה נרגע מתחילה העבודה הפנימית, שלא להיות מצוות 
אנשים מלומדה, לרצות להתפלל.

“ותרגילנו בתורתך” – הלמידה והשינויים נכנסים בחלקים 
הכי קטנים של החיים. לשם דוגמה, האופן הטבעי שילד 
לפני  ימין  ללבוש  ומצוות מתרגל מגיל קטן  שומר תורה 
שמאל. ואילו אצל מי שלא זכה מקטנות – 50% התמזל 
מודעות  ללא  ימין לשמאל  להקדים  הרגל  לרכוש  מזלם 
לעניין, ואילו לחצי הנותרים, שלא הורגלו בכך – זו חזית 
יומיומית להכניס הרגל זה לתודעה, מלחמה על הדברים 
יותר  עבודה  זוהי  בתורתך”-  “ותרגילנו   – קטנים  הכי 
כשניצבים  אך  דינקותא’,  ‘גרסא  לו  שאין  למי  ספציפית 
שיש  כזו  נורמטיבית,  רוחנית  צמיחה  של  אתגרים  מול 
לכולם, שם אתה בריאה חדשה. אני חושבת שזה שלא 
בשביל  רגשית,  מבחינה  לא  זה  חטאיו,  את  לו  מזכירים 
לא לבייש, אלא כי זה כלל לא רלוונטי – זה לא הוא! מה 
שהיית קודם זה חלק מהזהות אבל זה לא מדבר אליך... 

אתה כבר לא שם, כבר נולדת מחדש!

כיצד מתבטא החופש והחרות כאשר זה 
נוגע לענייני העבודה?

סוגיה  זו  משפחה   – קריירה   – בית 
רלוונטית לכולם – מי שלומדת להתגבר 
לעמוד  גם  בס”ד   חברתי,תוכל  הלחץ  של  המוקש  על 
הנכונים  הגבולות  את  ולהציב  חייה  ונתוני  צרכיה  מול 
הצלחתי  התשובה  בתהליך  הזה.  והשברירי  העדין  בקו 
ב”ה לסגל לעצמי כתפיים רחבות מספיק וחסינות בפני 
תגובות הסביבה, לעג, חוסר הבנה וכל אותם חיצי תרעלה 
שכובלים את ידי האדם לתכתיבי החברה ומקטינים את 
להבת הרצון שלו לדבוק בדרך הטוב ולבצע כתוצאה מכך 

את השינויים בחייו. ההיפך מלהיות חופשי, בן חורין...

אני עובדת במוסד חינוכי מעורב המטפל בנוער בסיכון, 
המחזיקים  של  במיעוט  אני  שלי  העבודה  שבסביבת  כך 
נייד כשר, ולא יוצאות לי העיניים, על אף שיש לי את היצר 
במכשירים  קיימות  שכן  התועלות  את  יודעת  שאני  בזה 
אלו – האמת ברורה לי, הלחץ החברתי – לא רלוונטי לגבי.

'עבד ה'... חופשי'



'עבד ה'... חופשי'

החיים  בניסיון  שצברת  טיפ  לתת  תוכלי 
שלך כיצד נוכל לעמוד מול לחץ חברתי?

בתוך  שכינה  ומשכין  תורה  נותן  הקב”ה 

)ליל הסדר, באכילת הקרבן  המשפחות 

קבלת  של  האופן  משפחות(  משפחות,  יושבים   – בב”א 

התורה זה בתא המשפחתי שאנו חיים בתוכו – העבודה 

זה לא המקום הטבעי שלי, אפילו אם נמצאים שם שליש 

מהיום ויותר... זה לא האני האמיתי – בין בהתנהגות, בין 

ואם  הבית.  של  צניעות  ענייני  על  לדבר  שלא  ביכולות, 

נזכור זאת כל הזמן – המודעות לגבולות פנימיים תתחזק 

ותהיה במודע – זו השמירה על קדש הקודשים של הבית 

– זה משהו שלך פנימי, לא מבוקר, שלך מול בורא עולם. 

לא לתת דו”ח לא לשכנה, לא לשכונה – אלא לשכינה!

יראת האדם ביצר הטבעי אצל רובנו פעמים רבות גדולה 

יותר מיראת השמיים, ולכן הדיוקים יותר קשים.

וטיפ נוסף, שהוא בעצם חובה, ולא רק תוסף הגנה... -

נכון  הזמן,  כל  מזון  חייבת  הנשמה  אדם,  בני  אנחנו 

כ”כ  לנו  מזמנים  החיים  אבל  בסמינר,  הרבה  שמקבלים 

הרבה התמודדויות שכל אחת צריכה למלא את עצמה 

תמיד מעבר. לא להסתמך רק על מה שנמצא שבמזוודה 

משנים עברו, אלא לחדש את הגרדרובה. ככל שמתחזקים 

יותר, מתבהרת האמת.

שהוא  לגדוד  יותר  מחובר  שחייל  ככל   – שבצבא  כשם 

נמצא בו ויש לו גאוות יחידה – גאווה מקדמת וטובה, כך 

קל לו יותר לקום בלילה לשמירה, לצאת לקרב כי ברור לו 

לשם מה הוא עושה זאת, חייל קרבי מקבל כל כך הרבה 

מוטיבציה שגם אם יש מחבל מולו – ידו על העליונה. לא 

להתאמן  ממשיך  חייל  הראשוניים,  האימונים  מספיקים 

כל הזמן!

ואצילי  קטן  גדוד   – במלחמה  אנחנו 
אמיתית  קודש  מלחמת  להילחם  שמנסה 

– חייבים להתאמן! הנפש צריכה מזון!

החיצון,  העולם  של  החופש  חיי  לפעמים 
הגדול, המערבי נראים כחיי שחרור ופינוקים. כיצד ניתן 
הוא החופשי? את  הוא  ד’,  כי עבד  העובדה  לחזק את 

נועם עול המצוות?

יותר בתיאוריה, פחות ברזולוציה.

שהוא  להגיד  אפשר  אי  יפת=יפה,  ליפת’,  אלוקים  ‘יפת 
מכוער. אנו משתייכים לנבחרת שמטרת החיים שלה היא 
אחרת לגמרי. לכן, כל אחת באידיאל ששמה לעצמה מול 
העיניים לעצמה או עבור ילדיה– מה נעשה היום בשביל 
שנהיה אנחנו או ילדינו שם בעוד עשר שנים? לשים מול 
עצמנו דמות דיוקן לחיקוי, זה יכול להיות אבא, סבא או 
ואף מאורע כלשהו  כל דמות אחרת שמידלנו לשאיפה, 
ואז יש לשים  שאנו חורטים על דגלנו כיעד להגיע אליו. 
להגיע  בשביל  עושה  אני  מה   – השאלה  את  עיננו  מול 

לשם? בעבודה בפועל  זה כמובן מאד קשה.

חברה שאלה אותי פעם על ילדתי הקטנה לאיזה סמינר 
לדעת?  עלי  מאיפה  השאלה,  על  התפלאתי  תלך.  היא 
‘לאיפה   – מתנה  עבורי  שהיוותה  תשובה  לי  ענתה  והיא 
בי  שהאירה  שאלה   - שלה?’  החינוך  את  מכוונת  את 
תובנה לחיים. צריך מידי פעם לעשות זום אאוט, לצאת 
מכל  להתרחק  הטובעני,  היומיום  על  המבויית  מהזום 
הדברים היומיומיים שתופסים את שדה הראיה והחשיבה 

שלנו, ולשאול את כל השאלות מחדש.

הם אומרים – זרום, שחרר, תהיה חופשי.

אנחנו אומרים – תתכנן, תתמקד, תכוון, תגביל את מבטך 
ליעד, לאידיאל, למטרה שהצבת 

להיות ‘עבד ד’ הוא לבד חופשי’!



דפי עבודה

שלום וברכה,

עכשיו  נמצאת  את  לשמורה(:  הבאה  ברוכה  כל  קודם 

בפרשת דרכים. אולי הקשה ביותר מאלו שידעת עד כה. כי 

המעברים שחווית בעבר היו מעברים מובנים מראש: מעבר 

מהסמינר  לסמינר,  היסודי  הספר  מבית  א',  לכתה  מהגן 

ידועה  מסגרת  בתוך  היה  הכל  אך  המקצוע.  ללימודי 

וההורים שלך  היו לך מספר מסלולים אפשריים  ומוכרת. 

הם אלה שבחרו בשבילך את הטוב ביותר להשקפתם.

וכעת, את זו שצריכה לחפש עבודה בכוחות עצמך. להיות 

פרודוקטיבית. יש לך שאלות, מה לחפש ואיך לחפש. אף 

אחד לא עומד בזרועות פתוחות כדי לקלוט אותך לעבודה 

אצלו. בהחלט מדובר כאן בתהליך שדורש יוזמה, הכרות, 

מודעות והכנה מוקדמת. ומשאלתך ניכר שאת אכן מבינה 

את הצורך לקבל כלים לקראתו. יש כאלה שלא מייחסות 

חשיבות לתהליך מציאת העבודה ואף מזלזלות בו, ולצערי 

התוצאות בדר"כ יהיו בהתאם...

אנסה בקצרה להסביר כאן שני שלבים מרכזיים בתהליך 

המוטלת  ההשתדלות  חובת  במסגרת  העבודה  מציאת 

עלינו: בשלב הראשון, איך מקבלים את המידע על מקומות 

ובשלב השני,איך מתקבלים אליהם.   העבודה הרלוונטיים 

ביריעה  להרחיב  כמובן  ניתן  מהם  אחד  כל  על  כאשר 

את  כרגע  שקוראת  אחרת  מישהי  )או  תרצי  אם  נפרדת, 

כך בפעמים  ונרחיב על  הטור( תפני למיל הרשום מעלה 

הבאות בע"ה, או שאענה באופן פרטי.

נתחיל... כדי לקבל מידע על מקומות העבודה הרלוונטיים, 

שאת  ה'בשורה'  את  הפיצי  אקטיביים.  פרו  להיות  צריך 

להם  שיש  כאלה  גורמים.  שיותר  לכמה  עבודה  מחפשת 

החיים  קורות  את  להעביר  ויוכלו  עבודה  למקומות  קשר 

שלך הלאה. אני ממליצה לספר לכל חברותייך, מכרותייך, 

כולל כאלה ממעגלים רחוקים יותר, שאת מחפשת עבודה. 

ספרי להם על עצמך, מה למדת, במה את מוכשרת, איזה 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית
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שוק העבודה החופשי
הצטרפתי לאחרונה לשמורה, בעקבות הפעילות בסמינר אצלנו. והבנתי שהיציאה לשוק העבודה החופשי היא 
אתגר לא פשוט. מעבר לאתגרים שפרטתם שקיימים במפגש עם אוכלוסיה הטרוגנית שלעיתים שונה מהותית 
מאורח החיים שלי, יש אתגר נוסף שמטריד אותי. מציאת העבודה.בשעת כתיבת השורות אני עדיין בסטאטוס 

"תלמידה", מאמינה שבשעת פרסומם כבר אהיה בע"ה בחופש ובסטאטוס "בוגרת סמינר טריה". 
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עדיין  היא  סיומו  עם  שתבוא  החדשה  שההתחלה  ידעתי  אך  כוחות,  להתרעננות,לאגירת  יציאה  היתה  הגדול 
וכעת אני מרגישה  ובהמשך הסמינרית.  והבטוח, חזרה לחיק החממה הבית ספרית  במסגרת המסלול המוכר 
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לעבור אותו בע"ה בהצלחה.

מספור



אותך  לעדכן  מהם  ובקשי  לך  להתאים  יכול  עבודה  סוג 
שתפני  כדאי  בנוסף,  רלוונטי.  משהו  על  וישמעו  במידה 
במאגר  ותרשמי  מגורייך  מקום  בקרבת  השמה  לחברות 
לבין  בינך  בקלות  לתווך  יוכלו  הם  כך  שלהם,  המועמדים 

המשרות המתאימות לך.

גם  וקחי  השונים.  הדרושים  במדורי  משרות  אחר  עקבי 
יזומות. אספי מידע והכיני  צרי  פניות  צעד אחד קדימה: 
אליהם  ופני  עבורך  פוטנציאליות  חברות  של  רשימה  לך 
זקוקים  בושה. תשאלי אותם האם הם  לא  זו  כן,  ישירות. 
מייל  כתובת  מהם  שתבקשי  כדאי  מקרה  ובכל  לעובדת 
לשליחת קורות החיים שלך. כדי שיהיה להם זמין בשעת 

הצורך.

וכעת נעבור לשלב הבא בתהליך: כיצד להתקבל למקומות 
שאני  יסוד  כלל  כאן  יש  עבורך.  הרלוונטיים  העבודה 
קורות  כתיבת  משלב  התהליך  בכל  לאמץ  לך  ממליצה 
החיים ועד לקבלה לעבודה, כולל העבודה בפועל: לנסות 
להיכנס לנעליים של המעסיק. להסתכל על עצמך מזווית 
הראיה שלו. להבין מה חשוב לו בתפקיד אותו הוא מעוניין 
שהתפקיד  כדי  זקוק  הוא  ויכולות  תכונות  לאלו  לאייש. 
שלך  הסיכויים  יגדלו  כך  ביותר.  הטוב  הצד  על  יתבצע 
יותר להציג  יהיה לך קל  וגם  להתקבל לעבודה מתאימה 
לתפקיד.  מתאימה  את  דווקא  מדוע  ולתאר  עצמך  את 

בתנאי כמובן שאכן כך…

שמספק  מקצועי  תחום  הוא  היום  עובדים  ומיון  גיוס 
תעסוקה למספר לא מבוטל של בעלי תפקידים: במחלקות 
מיון  במכוני  ההשמה,  בחברות  בארגונים,  האנוש  משאבי 
ובמרכזי הערכה ועוד. וככל שמקום העבודה נחשק יותר, 
העובדים  את  לאתר  כדי  יותר  גדולים  משאבים  הוא  כך 
האולטימטיביים עבורו. והחלק הקל יחסית בגיוס  עובדים 
זה לסנן קודם כל את אלו שלא עונים לדרישות המשרה... 

לכן חשוב מאד שתלמדי ותעשי שיעורי בית על המשרה 
אליה את מגישה מועמדות. קראי את תיאור התפקיד, את 

הדרישות. וודאי שאת אכן עונה עליהן ומסוגלת להתמודד 
נסחי  אליהם  ובהתאם  המבוקשים.  האחריות  תחומי  עם 
את קורות החיים שלך, הציגי עצמך בראיון העבודה ובכל 

שלב אחר בתהליך.

לא  המיון.  בתהליך  השלבים  על  בקצרה  אפרט  וכעת 
שהזכרתי  כפי  אך  השלבים,  כל  את  עוברים  ארגון  בכל 
גם  ,כך  יותר  והמשרה מבוקשת  יותר  גדול  ככל שהארגון 
תהליך המיון יהיה ארוך ומייגע יותר. לכן חשוב שתכירי את 

המסלול הארוך ותהיי מוכנה לקראתו ככל האפשר.

תהליך המיון מתחיל בסינון קורות החיים.קורות החיים שלך 
מקצועית  עצמך  את  מציגה  את  שבו  שיווקי,  מסמך  הם 
ולכן חשוב שהם יהיו אפקטיביים. השקיעי בהם. התייעצי 
שמגיעות  משרות  ישנן  שליחתם.  לפני  מקצוע  אשת  עם 
אליהן 1,000 קו"ח ויותר, המגייס קצר בזמן ועובר עליהם 
תוכנות  עם  עובדים  הארגונים  שברוב  גם  מה   , במהירות 
אוטומטי,  באופן  הסינון  את  מבצעת  שהתוכנה  כך  גיוס, 
פרמטרים  שיותר  כמה  שלך  בקו"ח  שתכניסי  חשוב  ולכן 
מקצועיים כמו: לנקוב בשמות התוכנות בהן את שולטת, 
שלך  החיים  שקורות  כדי  רלוונטי.  ניסיון  כישורים,  שפות, 

יעלו בסינונים השונים. 

הכללים הבסיסיים לכתיבת קורות חיים הם: שיהיו כתובים 
בשפה תקינה ובגוף שלישי, נראים טוב מבחינה ויזואלית, 
מתפרסים על פני עמוד אחד בלבד. כוללים סעיפים של: 
פרטים אישיים, השכלה והכשרות, ניסיון תעסוקתי, שפות, 
כישורים וידע בתוכנות. במידה ועדיין אין ניסיון תעסוקתי, 
פעילות  לקהילה,  תרומה  לפרט  ,כדאי  כמו במקרה שלך 
והניסיון  ההשכלה  וכדו'.  בחופש  עבודה  התנדבותית, 
הנוכחית  מהשנה  כלומר  הפוך,  כרונולוגי  בסדר  כתובים 
ואחורה. אין צורך להכניס לימודים בביה"ס היסודי בסעיף 
חיים, קראי שוב  ההשכלה. לאחר שסיימת לכתוב קורות 
במינוחים  להשתמש  והשתדלי  המשרה  דרישות  את 
אך  מעולים,  אנוש  יחסי  לך  שיש  כתבת  בה,  המופיעים 
ויוצרת קשרים  אנשים  עם  לעבוד  אוהבת  כתוב:  במשרה 
בקלות? השתמשי במינוח הזה ,הוא ידבר יותר למעסיק. 

דפי עבודה 



ותמשיכי הלאה על זו הדרך. במידה ואת מחפשת עבודה 
והוראה.  הנה"ח  מזכירות,  נניח:  שונים,  תחומים  במספר 
כדאי שתכיני קו"ח שונים עבור כל תחום, ובכל אחד מהם 

תבליטי יותר את החלק הרלוונטי למשרה הספציפית.

חשוב  לראיון.  אותך  לזמן  ורוצים  הגיע  המיוחל  הטלפון 
שתביני שגם השיחה הטלפונית התמימה הזו היא למעשה 
כלי לסינון. בה הצד מעבר לקו מעוניין לתהות על קנקנך 
בראיון  הזמן  את  להשקיע  לו  שווה  אכן  האם  ולוודא 
פרונטאלי איתך... תני לשיחה הזו את הכבוד הראוי. במידה 
ולא נוח לך לדבר, אמרי זאת והציעי מועד חדש בו תהיי 
ובמקצועיות  בענייניות  דברי  הפרעות.  ובלי  יותר  מרוכזת 
ואמרי בסיום השיחה שתשמחי להגיע לראיון. אל תשכחי 
לקחת פרטים טכניים כמו: שעה, כתובת מדויקת ועם מי 

את אמורה להפגש.

התכונני היטב לראיון. בררי מהן השאלות הנפוצות ,תרגלי 
סימולציות. והגיעי לראיון נינוחה ורגועה.

2 השאלות הרווחות הן:

עצמך  את  להציג  צריכה  את  וכאן  עצמך.  על  ספרי   .1
בקצרה ובענייניות, לצד בטחון ונעימות. למעשה, לתרגם  

את קורות החיים שלך לגוף ראשון ובשפה זורמת יותר. 

של  החלק  מגיע  וכאן  לתפקיד.  מתאימה  את  מדוע   .2
האופי  בתכונות  נקבי  שעשית.  המוקדמים  הבית  שיעורי 

ובידע שיש לך וראית שהוא נדרש לתפקיד.

ישנם ארגונים שעושים לאחר שלב הראיון מרכז הערכה. 
היטב  שתתכונני  ,חשוב  לשם  להגיע  ותתבקשי  במידה 
מספר  מגיעים  למעשה  הערכה  למרכז  לסיטואציה. 
השכלה  )בעל  והמאבחן  משרה,  לאותה  מועמדים 
ואף  לתפקיד  התאמתם  את  מעריך  נרחבת(  פסיכולוגית 
מדרג אותם מהמתאים ביותר לפחות מתאים ומעביר את 

חוות דעתו למעסיק. 

קבוצתית,בה  דינמיקה  מתקיימת  הערכה  במרכז 
משותפות.חשוב  משימות  לבצע  המועמדים  מתבקשים 

כזו  בצורה  דעה  להביע  בנעימות,  בפעילות  להשתלב 
שאר  בין  תבלע  לא  גם  אך  מדי,  אגריסיבית  תהיה  שלא 
של  סימולציות  שעושים  הכשרה  מקומות  יש  הקולות. 
מרכז הערכה,במידה ואת מרגישה שאת לא מספיק בשלה 
לקרוא  לפחות  או  אליהם.  לפנות  לך  ממליצה  לתהליך 

ספרים בנושא. 

קוראים  הערכה  מרכז  לאחר  שגם  ארגונים,  ישנם 
למועמדים לראיון נוסף עם גורם בכיר יותר בארגון. קבלי 
זאת באורח רוח וכחלק טבעי מתהליך המיון שצריך לעבור 

שם, ואל תקחי זאת באופן אישי…

דיברנו על כך שמומלץ להיכנס לנעליים של המעסיק בכל 
שלב בתהליך המיון ובכלל... אשמח לשתף אותך בנקודות 
המרכזיות שיצא לי לשמוע ממעסיקים כששאלתי אותם 
אצלם  נחשב  מי  או,  בעובד.  מחפשים  הם  תכונות  אלו 

לעובד טוב:

אז המעסיקים היום באופן גורף ,בכל תחום עיסוק מעוניינים 
נאמנות  בעלי  לעבודה.  גבוהה  מוטיבציה  בעלי  בעובדים 
ויושרה, מוסר עבודה גבוה. בעלי יחסי אנוש טובים, בעלי 
עבודה  יכולת  זאת  ועם  צוות  בעבודת  השתלבות  יכולת 
לנהלי  וממושמעים  שממוסדים  כאלה  עצמאי.  באופן 

הארגון ולממונים עליהם אך יודעים גם להניע לפעולה. 

לך  כדאי  בחלקן,  או  אלו  בתכונות  בורכת  ואכן  במידה 
וכמובן גם  להדגיש זאת בכל אחד משלבי תהליך המיון  
בהמשך  גם  לעזר  לך  שתהינה   כדי  אותן  ולפתח  לעבד 

דרכך המקצועית.

מאחלת לך דרך צלחה, ושד' ברחמיו יוליכך, יצעידך ויגיעך 
למחוז חפצך לחיים, שמחה ושלום...

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

למצוא עבודה זו עבודה בפני עצמה

דפי עבודה 



חנה זקס

המחבט
לסבתא של סבתא שלי היה מחבט. אם 
בירושה  אותו  קיבלה  היא  טועה  אינני 
החכה  הייתה  וזו  לפנסיה,  שיצא  מדייג 

שלו.

אולי  "קלופער", למחבט.  לו  היא קראה 
כי זה היה שמו של הדייג.

וחבטה איתו מפעם בפעם, במה שהזדמן 
לה, כשהכנראה-קלופער-הדייג-המזדקן 
עבר ליד חלונה: פעם היו אילו שניצלים, 
בדלת של השכנה,  איתו  'הקישה'  פעם 
כדי  הילד,  של  המזרן  על  חבטה  ופעם 
שיקום )איש לא היה רגיש לאבק פעם...(

ומה מתברר?

שלכל הגננות היו גם סבתות כאלה.

נראה שהיה מבצע של 1+1 אצל הרוכל, 
והורישו את האובייקט  וכל הדייגים קנו, 
בנוסטלגיה  הזה  והשימוש  הזהות  חסר 
)בטח  שהורישוהו  לצאצאיהם  רבה 
בחייהם...( הלאה בקודש, עד... למרכזת 

של הקייטנה.

סאדיזם  לרש,  כלעג  אם  יודעת  לא 
סמוי, או התקפת נוסטלגיה היא רושמת 
ברגשה בתוכנייה: "ביום של בועות הסבון 

נא להביא מחבט ו..."

אני קוראת את זה, כל שנה מחדש, ו--- 
אכשהוא,  לרסיסים.  לגמרי,  מתפרקת, 
בחופשה  אותי  ששובר  הקש  תמיד  זה 

ההזויה הזו.

חושבת שאני  היא  למען השם,  מאיפה, 
יכולה להשיג לה מחבט??? כלומר: להן. 
להן  ש"אשיג"  שצריכות  בנות   4 לי  יש 

מחבט לקייטנה! 

היא  משכנה",  תבקשו  הבעיה?  "מה 
ולמה  בחינם.  חכם  טיפ  לי  מנדבת 
יהיה? אה, אולי גם היא רכזת  שלשכנה 

קייטנה

סבון,  בועות  מחר  שיש  בסססדר  זה 
יופי. את קערת ליל הסדר כבר הקדשתי 

התינוק,  של  האמבטיה  את  גם  לנושא, 

שימושי  )פחות  שלי  הפנים  קרם  ואת 

מסבון, אחרי הכול(

תכננתי  לא  אלוקי!  אהה,  מחבט?  אבל 

דווקא  להקדיש  הקרובים  בשבועות 

לפריט זה את חיי!...

מנקי  ב'שושו'  ככה  להציע  ניסיתי 

מקטרות, במקום. )גם כן מנקי מקטרות. 

מנקה  לאחרונה  פגשתן  מתי  לי  תזכירו 

מקטרות...(

"אבל אמרו להביא מחבט!!!" פתאום הן 

וחייבות  מלאכיות כאלה, ממושמעות..., 

בכל מאודן לעשות מה שאמרו להן...

אחחחח....

עם  קו  ליישר  בשביל  עושים  לא  מה 

המוסד, גם כשהוא עגול ומפותל וצורתו 

"קלופער"?

ניחמתי את עצמי שבטח לקלופער הדייג 

עלי  יתפלל  הוא  ואולי  זכויות,  המון  היו 

בשמים בתמורה.

הגעתי הביתה כל עוד רוחי בי. מהרחוב 

כבר שמעתי את ההמנון הנהדר החדש 

לא  עוד  נחת...  כמה  הקייטנה.  של 

החל  ומייד  עדכונים,  להחליף  הספקנו 

המירוץ:

בגמ"חים,  חיפשנו  מודעות,  פרסמנו 

)חוץ  בעיר  המדרגות  בכל  וירדנו  עלינו 

מהבניין של הרכזת(, שמנו צדקה ונסענו 

לבקש  כדי  נופש  ימי  לכמה  ככה  לצפון 

התחבר  הבוס  )אפילו  עזרה  מרשב"י 

חמורה  בעיה  שנוצרה  אמרתי  לצורך. 

מאוד עם הילדים(, ודבר לא עלה בידינו, 

כלומר: בחכתנו.

מחר הבועות סבון.

במטותא  לי  להשאיל  יכולה  מישהי 

מחבט?

נחיתהדף

מספור



הבית -
העסק הנבחר

חדשות  משימות  מיליון  עם  חבילה  בעסקת  הגיע  הגדול  החופש 
רישום לקיטנות,  רחוק,  בית בשלט  ניהול  אותן:  זמן לבצע  ופחות 

יותר יציאות אחה”צ, קניות, סידורים ומה לא?

ניהול הזמן של חשוב- דחוף?, בכל מקרה,  מכירות את מטריצת 
רגילות לקטלג את המשימות שלנו  נראה שאנו  אם נתבונן לרגע 
לפי ההגדרות הללו, כש”חשוב” מסמן את המשימות המתכוננות, 
לקראת  אותנו  ומקדמות  מאד  לנו  חשובות  שהן  עליהן,  שחשבנו 
המטרות שהגדרנו לעצמנו, ו”דחוף” מסמן את הפעולות שיש לנו 
דחף לבצע, שאנחנו, כמו ילדות, רוקעות ברגליים ואומרות “עכשיו, 
עכשיו!!” וההרגשה היא ש”אני חייבת” לעשות את זה, ולעשות את 

זה מייד. 

וגם דחופות, מקבלות מקום ענק בחיים  המשימות שהן חשובות 
מכבה  וכשאת  להשתולל,  לשריפה  לאפשר  יכולה  אינך   – שלנו 
אותה את משקיעה אנרגיה גדולה, ואחרי הכל נשארת עם אדמה 

חרוכה... נכון שהם אכלו – אבל לא משהו... 

נכון שהרצפה שטופה – אבל לא פיקס... 

נצא  – אבל אינני מאחלת לעצמי שגם מחר  טוב שיצאנו מהבית 
ככה. 

לפעול  אותנו  מביאים  הלוחצת  הדחיפות  עם  הגדולה  החשיבות 
לחוויה  הכל  את  שהופך  אדרנלין  בנו  מזרים  והלחץ  מהר-מהר 
צפים  מפתיעים  דרך  לקיצורי  מדהימים  רעיונות  מסעירה: 
משומקום, ואנחנו מתעלות על עצמנו כדי לפתור בעיות – בעבודה 

ובבית – והתרוממות הרוח, שאנחנו חוות, ממכרת. 

אלו הם הצדדים הרעים של ה”חשוב – דחוף” והצד הטוב הוא שאת 
בטוחה במה שאת עושה, יודעת שאת עושה את הדבר הכי נדרש, 
שאי אפשר להתווכח איתך על מה שאת עושה. , כי אם החלטת 
להוציא את כל תכולת הארון של חדר שינה ולסדר אותו כל הבוקר, 
ואין ארוחה ואין מקום לשנצ, בעלך שואל “למה לא ישנת, אם כבר 
קרסו,  לו ששלושת המדפים  עונה  אבל אם את  בוקר?”.  לך  היה 
ושיברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה... ו”אם הכל היה על הרצפה 

– מה יכולתי לעשות?!” הכל נעשה ברור. חייבים. דחוף. חשוב. 

בגלל שהדחוף והחשוב כל כך תובעני, לא נשאר לנו זמן לחשוב 
שאינו דחוף, להשקיע בדברים החשובים מאד  - שנדחים. 

מאיפה נביא את הזמן? 

לא מהמשבצת של חשוב ודחוף, שם לא נוכל לקצץ – כל חשוב, 

כבר  צריך  היה  ולמעשה  הרגע,  לקרות  חיב   – דחוף  הכל  מאד. 
להיעשות אתמול. 

המקום שבו אנחנו משלות את עצמנו שאנחנו עושות משהו חשוב, 
הוא המקום שבו אנחנו מבצעות פעולות שהן דחופות, אבל אינן 
חשובות בכלל! בא לנו לעשות את זה הרגע, עכשיו, במיידי – אבל 
בעצם, אפשר לדחות את זה, אפשר לבקש מאחרים שיעשו, ובאופן 

כללי – רק נדמה לנו שצריך לעשות את זה כך ולא אחרת. 

הנה הדוגמה:

את חוזרת הביתה בשעה ארבע-חמש, ומחכים לך שם ילדים של 
חופש עם השאלה הנצחית “לאיפה הולכים/ מה עושים היום?” 

פותחת את הדלת שנתקעת בצעצוע מעוך, וכל הסלון מלא במה 
שקרה כאן בשעתיים האחרונות - כוסות שקופות חדפיות, קטשופ 
על השולחן, נעליים בכל מקום, תיקים, פריטי לבוש וערימת כביסה. 
את מסתערת! מתחילה להזיז דברים ולתזז את האנשים - שימי 

במקום! קחי את זה! תביאי לי...! 

רק אמא באה, וכל הבית בכוננות לחץ! 

ובכן 

מה שנמצא על הרצפה, כבר לא ייפול יותר נמוך . זה הכי גרוע 
שיכול להיות, ולכן - קחי נשימה. תגידי שלום. החליפי בגדים 

והתרענני. הכל יחכה! מה שלומכם? איך היה לכם היום? מה, 
כאלו פקקים? ההסעה איחרה? דאגתם? אויאויאוי! בוא לחיבוק 

מאמא... קח את הכוס הריקה לכיור. 

עכשיו את קמה, מרימה איתך את הבגדים שעל הספה 
ושמיועדים לחדר בנים, ונכנסת לשים אותם בארון ומגייסת עזרה 

- תוך עשר דקות הבית ייראה אחרת לגמרי, ובנחת. 

הטיפ: אני יודעת שאנחנו רגילות לסדר את הבית אחרי שהילדים 
ישנים [ואנחנו עייפות מאד] ומשתדלות לצאת מבית מסודר. אני 
מציעה לחתוך את היום באמצע: כל יום, בין השעה ארבע לחמש 

קחו עשר עד שתים עשרה דקות לאיפוס של חדרי הבית. את 
ההבדל תרגישי מיד! 

שינוי התפיסה: נאתר את הדחף, וכשניווכח שהדברים אינם 
חשובים, רק מלחיצים ומשרים הרגשה של ”דחוף“ מבלבלת – 

בואו נתמקד במה שהכי חשוב עכשיו. נרגיע. יש זמן. 

שבירת המיתוס: גם בחופש הגדול הבית לא יוצא לחופש.

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

מה שנמצא על הרצפה כבר לא ייפול!

מספור



ממו

בעבודה?  ואת  בבית  ליבך    
את  לעצמך  לשפץ  נסי 

העובדה

כחדר  לך  נדמית  העבודה 
את  תפתחי  אולי  בריחה? 

היום בבדיחה?...

ואל  בשקט  לך  כייפי 
המסך  שומר  את  תתמסכני, 

לתמונת נוף תעדכני

כל  עם  לאוירה  כנסי 
אל   – וחלילה  הקלישאות, 

תשלימי שעות!!

 

טוב  באוכל  לך  השקיעי 
ופינוקים לעבודה!

קטנה  לא  קבוצה  "היינו 
שוועו  שכולן  עובדות  של 
חופש,  של  אוירה  למעט 
בכל  כזה:  היה  שלנו  הרעיון 
את  הכינה  אחת  עובדת  יום 
)כמובן  לכולן  בוקר  הארוחת 
בקצת  לפנק  שהשתדלנו 

יותר מסנדביץ' מרוח... (

זה לא מתאים לכל מקומות 
וגם לא לכל חברה,  העבודה 

אבל למי שכן - מומלץ!!"

השעות:  עם  לשחק  "נסי   
לבוא מוקדם ולצאת מוקדם 
ימי  את  לפצל  להיפך,  או 
החופש לפרק זמן יותר ארוך,

בשביל  שאפשרי  מה  וכל 
חופש,  של  תחושה  לגרום 

גיוון ושחרור.

שעות  לעשות  והמתפתה 
'אבא בבית, למה  כי  נוספות 
המזערי  שכרה  הרי  לא?', 

יוצא בהפסדה המיידי.

של  רשימה  לך  *ערכי   
טוב  לך  שעושות  פעולות 
ברמה של שיחרור מהשיגרה 

וציבעי איתן

את השיגרה...  

ארטיק  או  טוב  ספר  בריכה, 
נטול סיגוף

יועילו למנוחת הנפש ומנוחת 
הגוף

 

      "כדי להרגיש קצת חופש 
קצת  אני  לא,  שעדין  אפילו 
סדרי  של  בקטע  משחררת 
יותר  קצת  השכבה  הבית- 
אחה""צ  פעילויות  מאוחר, 
קצת  יוצאים  מגוונות,  יותר 
פה ושם, ככה גם אני מרגישה 
סוג של חופש פנימי ונושמת 

את החופש באויר"

 ובנוסף -
רבע  ביום  פעם  לך  "תפרגני 

שעה שאת בחופש,

לא עונה לטלפון, לא מקפלת 
את  רק  כדי,  תוך  כביסה 
עוגה  ארטיק/  עיתון/  וספר/ 

וכדו'......

תרגישי שגם את בחופש.

גם  חופש  להרגיש  "אצלי- 
כל  לעשות  זה  חופש  כשאין 
שתכננתי  פרויקטים  מיני 

בערב פסח,

ולא הגעתי אליהם בסוף, כמו 
שמצאתי אז זמן לנקות-יהיה 
אחרים  לדברים  עכשיו  לי 

נחמדים...

טיפוח  או  אלבומים  סידור 
כמו  ויצירות  בתמונות  הבית 
)שני   1000+ של  פאזלים 
ערבים(, או הטבעת שבלונות 
וכו'(  פרחים  )פרפרים, 
כמסגרת לחדר ילדים בצבעי 

אקריליק )שעתיים(

שיתן  חוויתי  משהו  העיקר- 
חידוש  ואיזשהו  אווירה 

באוויר... 

חופשה 
עובדת
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 חופשי
יומי

טיפ קטן שלך,
שיתוף גדול לקהילה...

מספור
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בחופשהילדים 

שיעור 
חופשי

המחשבהחופש 

מעבר  דברים  לילדים  הרשי 
חומרי  פתיחת  כמו:  לרגיל 
יצירה על כל השולחן בסלון, 
את  לפנק  בבית,  בריכה 
כיס,  דמי  ביותר  הגדולים 
וכדו'-  להזמין פיצה/ פלאפל 

כל בית בהתאם למנהגיו.

אווירה  לאמא  גם  נותן  זה 
מהשיגרה  יציאה  של  כיפית 

ושווה את המאמץ!

לילדים  להשאיר  אפשר  
שעות,  לפי  יום  סדר  עם  דף 
שעה  עם  נחמד,  בניסוח 
'הפתעה'  שכתוב  באמצע 
משחק  סתם  היות  יכול  )וזה 
שנמצא בארון למעלה הרבה 
קרטיב(  לקנות  לרדת  או  זמן 
ומאד  לדף  נצמדים  הם 

נהנים!!!

למצב  הבית  את  להעביר 
ליהנות  כמו  "אין  חופשה: 
בלילה..   דווקא  מפארקים  
 , חמות  הן  הבוקר  שעות 
יותר  נבראו  וכנראה  מתישות, 

לישיבה במשרד :(

משעות  החל  בלילה,  אבל 
חצות  ממש  ועד  הדמדומים 
אפשר לחפוש באזורים פנויים 
יותר, נעימים יותר והשינוי הזה 

גם מגוון את האווירה..

עם תוכנית קלה + ארוחה - יהיה 
זה ערב מושלם!  ולמחרת, את 
עוד  והבית  לעבודה  חומקת 

שקט כמעט עד צהריים..

בו  פנקס/ספרון  לך  קני 
תתמידי לכתוב תודות להשם 
- זה כל כך  על שיש, מניסיון 
ומשדרג  טעם  מוסיף  ממלא, 

את כל סדר היום.."

דקות  מס'  לעצמך  העניקי 
ביום בהן תאזיני לאיזו הרצאה 
עליך  אהוב  מרצה  של  טובה 
לך  שנותן  מוצלח  שיר  או 

הרגשה טובה ומשחררת. 

הזדמנות  הוא  החופש 
הגדולות  לבנות  מושלמת 
שהן  דברים  לעשות  ללמוד 
כמו:  הבית.  לטובת  אוהבות 
קניות,  תפירה,   , אפיה 
טוב  תרגשנה  הן  סידורים... 
סוג  תרגישי  את  וגם  זה,  עם 

של הקלה..

הידעת?

מחקרים מוכיחים כי תחושת 
הגוף  על  משפיעה  החופשה 
יותר  הרבה  הנפש,  ועל 

מהחופשה בעצמה.

אז... אם אין לך בחוזה סעיף 
האוסר לחוש חופש גם בזמן 
העבודה, אל תמנעי ממך את 

התענוג...

כן,  אז  שואלת,  את  )ואם 
מחקרים שאני בעצמי ערכתי(

איזה כיף! אין שיעורי בית ואין 
ולא  שכפולים  אין  מערכת, 

מבחנים...

של  ערימה  להכין  צריך  לא 
או  בלילה  מאוחר  סנדוויצ'ים 

השכם בבוקר...

לא צריך לדאוג בבוקר שכולם 
מהאוטובוס  ולהתקשר  יקומו 

כדי לוודא את זה...

נורא גם אם לא הספקת  לא 
עם  לך  יחכו  צהריים.  להכין 

הצהריים עד שתחזרי...

חופש.  של  סוג  זה  גם  בעיניי 
היציאה  את  יש  אחת  לכל 
רק  צריך  שלה,  מהשגרה 
מה  על  להסתכל  לבחור 

שעושה לנו טוב!

הכל עניין של מיקוד,

הסתכלי על היציאה לעבודה 
מעבודות  התאווררות  בתור 
חוזרת  שאת  עד  הבית, 
אולי  אפילו  מספיקה  את 

להתגעגע לכביסות...

בחופש:  טוב  משהו  ועוד 
בדרך  מהבית  יוצאת  אני 
ורבע  שבע   - בשבע  כלל 
הרבה  בשביל  מאוחר  )אולי 

שמורות...(

מכבישים  נהנית   - ובחופש 
כמעט ריקים ודרך חלקה...
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המקפיא  את  ממלאה  אני 
בחומרי גלם זמינים וקלילים- 

פיצות קפואות, המבורגרים

וכו'..

להכין  לשלוף,  אפשר  בערב 
למרפסת  ולצאת  דקות  ב-2 

לארוחת חופש כיפית.

השקעה כספית קטנה יחסית 
שלגמרי שווה את זה.

לבית  קניה  לעשות  מומלץ 
מחנה  ובשוק  עד  באושר 
יהודה של פינוקים שאין בבית 

ביום

גם   - ממתקים  רק  יום)לא 
וירקות  פרות   , גבינות 

מיוחדים וכו'..(

הצ'אנס  את  לילדים  תני 
בעצמם  ולהכין  אתכם  לפנק 
סבלנות  הרבה  עם  ארוחה: 
הכיף  אבל  בלגן,  להרבה 

שווה...

גם לי יש חופשה, ממנחה עד 
אתגרית!  מנוצלת!  שחרית 

מראשית עד אחרית!!!

מחליפה  התיק,  עם  חוזרת 
לי  מתחילה  ומיד  למטפחת 

חופשה מטופחת.

כן, גם אם את עובדת כל יום, 
אפשר...

עם  להיפגש  הזמנים,  "בבין 
מיד  בגינה  והילדים  הבעל 
אפילו  אולי   – העבודה  אחרי 
ככה  הבית.  דרך  לעבור  לא 
יציאה  יום  כל  לפרגן  אפשר 
את  שמאווררת  קטנה, 
את  כאשר  המשפחה.  כל 
ההתארגנות, שלוקחת הרבה 

זמן, עושים אלה שבבית.

ישר  מגיעה  העובדת  והאם 
לאטרקציה."

יכול  היום  בסדר  קטן  "שינוי 
היום  התחלת  המון.  לתת 
או  בכותל  שחרית  בתפילת 
של  בשבילים  אופניים  טיול 

גני יהושוע.

הצהרים  אחרי  גם  וכן, 
אפשר   7 ל-   4 בין  סטנדרטי 
עוגיות,  ולחרוץ  לאפות 
וכן  מעניינות  עבודות  ליצור 

משחקים מחוץ לקופסה..."

אחד   – כח  קחו  הורים, 
ושניכם  השני,  בשביל 

בשביל כולם...

וגלידה  ערב  הליכת 
אנרגיה  מעניקים  במרפסת 

בלתי נתפסת...

לך  שיש  ערב  איזה  תנצלי 
קצת זמן ותפנקי את בעלך 
ואת עצמך בארוחת גורמה 

מעשה

שני  ותרוויחי  ידייך, 
מפנקת...  ארוחה  דברים- 

ומחמאות!! 

 

בד""כ  נוסעת  פשוט  אני 
החגים  אחרי  של  בתקופה 
או בזמן אחר )עם מזג אויר 
נוח וללא עומס( לטיול זוגי,

מה  שזה  לומר  אפשר 
בזמן  רגועה  אותי  שמחזיק 
חופשים  מסביבי  שכולם 

ומטיילים ואני עובדת...

אוכל 
נופש

מרוכזתחופשה 

זוגית...חופשה 
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שיעור 
חופשי

 "לבקש מהבוס להפחית שעות 
תקציבית(.  אפשרי  זה  )אם 
חופשה  ימי  יתרת  יש  ואם   ,
ומתאפשר  כלכלית,  ואפשרות 
את  תפרגנו  העבודה,  מטעם 

זה לעצמכם!

שבוע  לקחת  בחום  "ממליצה 
זה  אם  גם  מהעבודה  חופש 
בתלוש  הסופית  השורה  ע""ח 

השכר!!

את שבוע החופשה קחי כשכל 
בני הבית כבר בחופשה!

שבוע  לאותו  התכנונים  את 
התחילי כבר מאתמול...."

רבים  שהרצונות  מרגישה 
מהאפשרויות?

זכרי את מי שפותח את ידו

ומשביע לכל חי – רצון!!

מותר לרצות, כדאי לבקש....

שוברות  אחה""צ  תוכניות 
שגרה:

הילדים  עם  חוויתית  יציאה 
לפארק  או  החי  לפינת 
בני  צרוף  שדרוג:  הקרובים, 

דודים.

סינרים,  עם  מעניינת  יצירה 
גואש, בר בצק/פלסטלינה

כשעדיין  הילדים  עם  "לצאת 
השמש זורחת, לגינה מוארת 
באוירה מטופחת. עם כריכים 

ופירות מלוא הצלחת!"

מהגיבוש  בחופש  נהנית  אני 
ערב  כל  כמעט  המשפחתי 
של  לטיול  תיק  מסדרת  אני 

המחר.

במהלך היום עד שאני חוזרת 
מקבלים  והילדים  הבעל 
הם  להתארגנות  הוראות 

מתרגשים

שאחזור  לצהריים  ומחכים 
מגיעה  וכשאני  מהעבודה 
מיד נוסעים לטיול עד הלילה 

-שייט, פארק, גן חיות..

כשכן  חופש  לכן  "עשו 
פרגנו לעצמכן שבוע  אפשר! 
יותר  מקילה  במתכונת 
ועד  הצהריים  אחר  משעות 

הלילה-

הזמינו פיצה, צאו עם הילדים 
רחוק,  יותר  קצת  לפארק 
האש  על  ארטיקים,  קנו 

במרפסת...

הבלגן  מייד,  לסדר  צריך  לא 
לא יברח והחופש כן...

אפילו  אפשר  לאמיצות- 
להיערך מראש עם הכביסות 
ולהרפות מהן לשלושה ימים!

נשמח לקבל מכן עצות שיעזרו לנו לצפות טוב יותר לגאולה
ו/או לחנך את ילדינו לצפות לה.

 לשלוח באורך של לא יותר מ-3 שורות 
magazine@shmura.org :עד לתאריך י' בתמוז. לכתובת

מצפות בסקרנות:(  

וכשהתקציב 
חופשי...

שגרה!שוברים 

ולפעם הבאה...

הנושא: מצפות לגאולה



סלפי
בתיה יונה

מספור



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

מספור

סיפור אישי
נשלח בכט' סיון, תשע"ט. תלת מימד ועוד אחד...

יוהו, עשיתי את זה.

המייל כבר נשלח עם תזמון שליחה ומחר בבוקר, כמה 
יקרא  שלי  המנהל  אצבע,  מעבירה  שאני  לפני  דקות 

אותו כנראה…

שלא  יכולה  לא  שאני  מרגישה  רק  חזרה,  דרך  אין 
לשתף… אתכן…

מוצר  כמעצבת  עבודתי  את  התחלתי  כשנה  לפני 
מייצאת  שגם  בארץ,  המפורסמות  מהחברות  באחת 

לשוק נרחב בחו"ל.

אחד  לפחות  יש  חרדי  בית  שבכל  מאמינה  אני 
מהמוצרים שלהם…

לי  ברור  די  היה  מייצרים  שהם  המוצרים  אופי  לפי 
שבעלי החברה הם לפחות דתיים 

חילונית  שהחברה  לגלות  הופתעתי  האמת,  את 
לחלוטין, אבל לא היתה לזה הרבה משמעות בתפקיד 

שלי.

עבדתי רק יומיים בשבוע, בחדר לבד או עם גרפיקאית 
נוספת, התקינו לי חסימה מהודרת איזו שרק ביקשתי 
הדתיים… ובצרכי  בי  להתחשב  השתדלו   וממש 
משכורת  הנאה-  והרבה  סיפוק  הרבה  בעבודה  היתה 

והכי חשוב-סיפוק. לעבוד על  נחמדת, משרה חלקית 
מוצר ואחרי חודשיים לפגוש אותו בחנות מתחת לבית 
אותו… להזמין  התקשרו  וגאס  מלאס  שגם   ולשמוע 

כל זה היה רק בחודשיים הראשונים.

אחרי חודשיים פתאום שמתי לב שמתחילים לתת לי 
בכיר  זמני  לתפקיד  אותי  מינו  ואף  נחשבות  משימות 

מאד.

בטיפשותי הסכמתי.

וגדלה  וגדלה  גדלה  המשרה  לאט  לאט 
סמכותי. תחת  נכנסו  נוספים  רבים   ותחומים 
הפכתי למין עוזרת לסגן מנהל כשאני מקבלת אחריות 
 על שלושה עובדים תחתי )יותר נכון שתי עובדות ועובד...( 
מצאתי את עצמי נאלצת לשבת עם עובדים ולהדריך 
נכונה  התנהלות  על  להסביר  חדשה,  בתוכנה  אותם 
עובדים  של  פעילויות  אחרי  הדוק  מעקב  ולנהל 
פטפוטים...  קצת  התחילו  גם  לשם  מפה  נוספים. 
עובדי  כמה  ועוד  אבל---(  אומנם,  העובדות  עם  )רק 
מהחברה… חלק  שאני  להרגיש  התחילו   חברה 

החלטתי שזהו, עד כאן.

הקודם.  לתפקיד  לחזור  וביקשתי  למנהל  ניגשתי 
התפקיד  לי  מתאים  לא  שממש  לו  הסברתי 
הקושי  על  גם  הוספתי  ניהולי,  גם  שהוא  החדש 
מתגמל… ממש  הלא  והשכר  הנסיעות   של 
נחוש,  הוא  נבהל.  ממש  לא  מצידו  המנהל 
מעלה. כלפי  אותי  לדחוף  להמשיך  נראה,   כך 
הוא התחיל להסביר לי שרוב העובדים לא שורדים את 

סיפור אישי



שלושת חודשי העבודה הראשונים )וזה נכון, אני רואה 
המשכורת  את  לי  להעלות  הסכים  סביבי(,  קורה  מה 
נהיגה  רישיון  בהוצאת  איתי  להשתתף  ניכרת,  בצורה 

)לא, תודה!( ואפילו לתת לי רכב חברה…

המשכתי להתעקש שהתפקיד החדש הוא לא בשבילי.

גם  הוא  לחץ.  עלי  להפעיל  וניסה  המום  היה  המנהל 
סגנית  של  לתפקיד  אותי  לקדם  מנסה  שהוא  אמר 

מחלקת יבוא…

בעוד  וגם  כאן.  להיגמר  עומד  לא  שהעניין  הבנתי 
אני  תחזור,  הוותיקה  החברה  כשמזכירת  חודשיים, 
לתפקידים  כורחי  בעל  ולהידחף  להתקדם  אמשיך 
לא ממש  והסגנון  שהאוירה  והרגשתי  יותר…  בכירים 
מתאים למה שאני שואפת להיות… ולמרות שרציתי
את העבודה הזאת מאוד, מאוד, מאוד. זה התחומים 
ייבוא,  גם  תכנון,  גם  עיצוב,  גם  אותי.  מענינים  שהכי 
שאני  מה  שלפי  קידום,  לי  מובטח  כבר  ובכלל,  הכול. 
רואה בשטח, השמים הם הגבול… למרות כל זה, אני

נדרשת לשלם מחירים כבדים.

שאני  משהו  לא  והכסף  בחורה  שאני  מזה,  חוץ 
חזקה  מאד  היתה  שלי  וההרגשה  עכשיו.  אותו  חייבת 
לי. מתאימים  לא  מאד  הזה  התפקיד  וסוג   שהאוירה 
כמעצבת  דווקא  לא  עבודה  לחפש  התחלתי 
הסכמתי  דפוס  בבית  גרפיקאית  גם  מוצר, 
שלחתי  שטן,  מעשה  כמו  מזה,  פחות  גם  להיות, 
אלי… חזר  לא  איש  היום  ועד  קו"ח  ל-100   קרוב 
ידעתי שאם אני עוזבת את העבודה הזאת, אין לי לאן 

ללכת, רק הביתה...

לא  אנחנו  הזו, שלפעמים  ההרגשה  את  מכירות.  אתן 
יודעות 'מה כן',

שאני  מה  וזה   - לא'  'מה  יודעות  בפירוש  אנחנו  אבל 
הרגשתי: זה, לא!

אז בסוף החלטתי.

הנשמה שלי שווה יותר מהכול…

עבודה'  הפסקת  על  'הודעה  החגיגית  הכותרת  ותחת 
נשלח לו המייל, בבוקר הוא בעז"ה יגיע…

נפשית. שלווה  מרגישה  שאני  לא   ולא, 
ממש לא.

שנפתח  שער  מרגישה  לא  עדיין   אני 
להפך אלי,  שנשלחה  הארה  או   בשמים 

אני מרגישה שזה לא קל… בכלל...

קשה לי.

לחגיגה… תצטרפנה  הדמעות  גם  שניה   עוד 
אבל אני יודעת שעשיתי את הדבר הנכון, הכי נכון שיש.

כי גם במקום עבודה שבתחילה היה בסדר והכל זרם 
ולראות שהכול  לנשמה  צריך להמשיך להקשיב  טוב, 

ממשיך להיות בסדר...

יו, יצא ארוך...

לשתף  חייבת  שאני  הרגשתי  רק  התכוונתי.  ממש  לא 
בהחלטה  הכוח  את  לי  שנתן  שמה  ולהגיד  ולפרוק 
המשתפות  כל  אתם.  בעיקר  זאת  שלי-  קשה  המאוד 
של חזק  גב  שיש  הרגשתי  שבוע…  מידי  הנפלאות 
ביום  נשלח  המייל  במקרה  )ולא  מאחורי.  קהילה  
שלישי, הסיפור האישי הפך אצלי את יום שלישי ליום 
עוזרים  שלכן  המדהימים  הסיפורים  משהו...(  קדוש 
והכי  מטרה,  ממוקדת  להיות  להמשיך  'להתאפס',  לי 

חשוב… לא להתבלבל…

 ואם מישהי מכירה אולי עבודה, טובה ושמורה-

אשמח לשמוע :(

לצפייה בתגובות לחצי כאן
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נזרקתי בבת אחת לתוך המבול. סביבת עבודה חילונית, אני ותהום שפעורה בינינו. הכינו אותי 
הרבה לקראת הקמת בית של תורה שב"ה זכיתי להקים, אבל אף אחד לא הכין אותי לקראת 
לב  כאבי  הרבה  ואחרי  שכזה.  במקום  תורה  של  בית  בפרנסת  הכרוכה  ההתמודדות הקשה 
ונפש, חברה ספרה לי שיש כתובת: ששולחת מסרים רוחניים, שמלווה ומייעצת עמוק בתוך 

שדה הקרב.  מטעינה. מחזקת. שמורה. 
הצטרפתי וגיליתי שביחד הרבה יותר קל ובטוח. ואני שואלת אתכם בכנות: איפה הייתם עד 

היום? כ"כ חבל שלא ידעתי עליכם קודם...
אני חושבת שחובת השעה שתחשפו את פעילות השמורה בפני כל בנות הסמינר טרם צאתן 

מהתיבה. ממש חבל לחכות, חבל על כל יום בחזית בלי מעטפת ההגנה הקריטית הזו.

עשרות פניות כאלו ודומותיהן קראו לנו… לצאת במיזם חדש: חשיפת פעילות השמורה לבנות הסמינרים, 
לקראת סיום הלימודים. הפרוייקט נוהל בהצלחה על ידי גב' רותי סמוטני, רכזת חברתית בכירה והפיילוט 
הושק בס"ד בכעשרה סמינרים להם הוצגה תוכנית ייחודית שהופקה במיוחד עבורם ובה קטעי הסרטות של 
נשים ובנות 'מהשטח' בשילוב קטעי הסברה והצגה של הרעיון העומד מאחורי ההתאגדות המדהימה הזו.

אנחנו מקבלות בברכה את מאות הבוגרות החדשות שהצטרפו אלינו ומאחלות שנזכה יחד להרבות ולקדש 
שם שמיים בכל מקום באשר אנחנו שם.

כאן המקום להודות לנדיב החפץ בעילום שמו שתרם עבור הפעילות בעקבות חוויה אישית שעברה בת 
משפחתו שלטענתו, יכלה להימנע, לו היתה נחשפת ל'שמורה' מוקדם יותר.

seminarim@shmura.org       לפניות בנושא: 

במטרה לכוון את הפעילות באופן מדוייק לצרכי הקהילה, השקנו את ישיבות ההיערכות לקראת השנה הבאה 
בסקר מקדים שיאפשר לנו לקדם את הפעילויות המועדפות עליכן
זאת ההזדמנות שלנו לקדם את פני השנה החדשה ולקוות לשנת

שת"פ - פורה, פורץ דרך ופונה תמיד אל על...
תודה לאלפים שהשתתפו עימנו! תודה רבה - למעודדות, לתומכות ולמשפיעות במילים חמות - אתן הדלק 

שלנו! ותודה מיוחדת לכל מי שטרחה להעיר ולהציע כיווני התפתחות ושיפור - אתן השמן למנוע:)
אז הנה הצצה לתוצאות הסקר:

מה שמביא אותנו להכריז על >>>

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

להולדת הבן

לנעמה רוזנברג היקרה
מהרוצות בתשובה,

שה'שמורה' זוכה לשמש 
אכסנייה

ליוזמתה הותיקה והאיכותית
להפוך את רגעי ההתעלות 

לדרגה בת קיימא
איחולי מזל טוב ורוב נחת



בואי להשפיע על כולנו! צוות 'אירועים' של ה'שמורה'

רצית? ביקשת?
שאלת על כנס?

יש תשובה!
בעז"ה,

'שבות 3'
יוצא לדרך

עם יותר תוכן, יותר חיבור
ויותר פריסה גיאוגרפית.

פרטים יבואו <<<

לקבלת הנחיות מפורטות ומקורות השראה שלחי מייל לknasim@shmura.org רשמי בשורת הנושא שיר או לוגו

ובינתיים, שנת 'שת"פ' - כבר אמרנו?
אז הנה...

אנחנו מכריזות בזאת על שיתוף פעולה משלב 0 )כמעט…(
ומזמינות אתכן לתרום מכישוריכן הברוכים ולהשתתף ב:

1. עיצוב לוגו )וקונספט חזותי( לסדרת האירועים

הסמלילים שייתקבלו
יישלחו לבחירת צוות העיצוב של ה'שמורה'

הלוגו שייבחר ישולב בפרסומים
ויזכה את המעצבת בפרס משתלם

2. כתיבת מילים לשיר נושא שילווה את האירוע

השירים שייתקבלו
יועברו לבחירת צוות העריכה של ה'שמורה'

השיר שייבחר יעובד מקצועית
ויזכה את הכותבת בפרס משתלם

בס"ד
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