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אודות
טוב ארך רוח

מהו הקצה הרחוק ביותר מאורך רוח?

ואיזו מידה היא היפך הגאווה?

ואם התשובות האוטומטיות שלנו הן הנכונות, מדוע אומר 

לנו הפסוק בקהלת )ז, ט(: "טוב ארך רוח מגבה רוח"?

הרוח,  קצר  פני  על  לכאורה,  משובח,  הרוח  ארך  הרי 

ומגבה הרוח – טוב העניו!

וקשה  רוח  ארך  האדם  שיהיה  "...טוב  הספורנו:  מבאר 

לכעוס, אף על פי שיהיה קשה לרצות בסוף, יותר ממי 

שיהיה גבה רוח נוח לכעוס, גם שיהיה נוח לרצות בסוף".

יש כאן תשובה מפורשת לשאלה מה עדיף – אורך רוח, 

שכאשר הוא בכל זאת אוזל והאדם מגיע לידי כעס קשה 

לו להתפייס, או פתיל קצר שנדלק במהירות, אבל כבה 

רציתי  הזו  הנקודה  את  לא  אבל  פחותה,  לא  במהירות 

להדגיש.

שמתן לב שהספורנו מחבר אוטומטית בין גאווה לקוצר 

רוח, ומעמיד אותן בצד אחד של אותו טווח? ארך רוח – 

מול גבה רוח ו'נוח לכעוס'!

יש לך רוח גבוהה? סופך שתגיע להיות 'נוח לכעוס'!

ומכאן אפשר ללמוד שכדי לקנות את מעלת ארך רוח – 

צריך לעבוד על מידת הענווה.

במהותו  ומכיר  מגבלותיו,  ואת  מקומו  את  שיודע  מי 

כנברא שתלוי לחלוטין בבוראו -  מפתח אורך רוח כלפי 

בפני  ראשו  את  מכופף  בשליטתו,  שאינן  התרחשויות 

המציאות  ונכון לבטל את רצונו מפני רצון ד'.

מי שהוא שפל רוח, אינו מרגיש שאחרים חייבים לו או 

שעליהם להישמע לדעתו, להיענות לדרישותיו או למלא 

אחר ציפיותיו, וממילא מאריך את רוחו גם מול התנהגויות 

שאינן לפי טעמו, רצונו או השקפותיו.

בגיליון הזה, תמצאו הרבה מילים מהשדה הסמנטי של 

ציפייה,  התמדה,  המתנה,  קבלה,  סבלנות,  רוח:  אורך 

הרפיה, אמונה, ועוד רבות.

דרישת  את  הכול,  לפני  בפתח,  כאן  להזכיר  נכון,  אולי 

הסף של אורך רוח אמיתי: "מאוד מאוד הווה שפל רוח".

ועוד משהו קטן שקשה לי לוותר עליו.

השער  לעמוד  המוקדמות  הסקיצות  אחת  אודות  בדיון 

המוכשרת  המעמדת  מלכה,  ברכי  כתבה  הגיליון,  של 

והמסורה של המגזין, כמה שורות ספונטניות שגרמו לי 

להודיע לה שאני מתכוונת לצטט אותה כאן. אז בבקשה:

מה, מה מה קשור לאורך רוח, סבלנות?

שברו  שלא  וספגטי  מדרגות,  מיליוני  צמר,  של  פקעות 

לפני הבישול.

זה לעצור את כל הדחפים הראשוניים שלי,  רוח  אורך 

זה להרפות, להוריד שליטה, לתת לדברים לזוז בקצב 

בצורה  הדברים  את  לראות  לנסות  לחכות,  זה  שלהם, 

אחרת, ומעוד זויות.

זה לראות את היופי והפלוס בהמתנה, בתחנה.

זה לתת לשעון חול לגמור לבד, בלי לנער אותו.

זה לשבת גם אם העולם מייצר לי תחושה שאני מפסידה 

משו,

וזה תמיד תמיד מבחירה! אורך רוח אי אפשר לכפות.

הא, וגם לנקות ביסודיות את החריצים בתריסים…

אם תרצו, זה הגיליון שלנו בקצרצרה...

שיהיה חורף בריא וטוב,

מלא גשמי ברכה, ורוח ארוכה ארוכה...

רחלי

על הגליון



4

לאור הלבנה

נגיש  לא סתם בחרנו את ראש חודש ליום שבו 

לכן את הצ'ופר החודשי. אחרי הכל, זה היום שלנו! 

ומאחר שאני מרשה לעצמי לנחש, שגם לו תקום 

'ממשלת פיוס לאומית' בדומיננטיות חרדית, לא 

חופשה  'יום  החדשים  החוקים  ברשימת  נמצא 

להימנעות  זכר  חודש',  ראש  לכבוד   - לאישה 

נסתפק  עברו,  ימים  של  התפירה  ממלאכת 

להזכיר  כדי  הבית'  'דף  של  המפנק  במשלוח 

לעצמנו - את עצמנו...

'מועדפים', אבל  ממליצה להעמיק בעניין במדור 

לא יכולה שלא לתת כאן, בקצרצרה, את השורה 

התחתונה: ראש חודש הוא יום האישה. היום שבו 

הלבנה במיעוטה, הוא חגה המיוחד של האישה, 

היודעת להמתין לאורה של הלבנה גם כאשר היא 

רק בתחילת לידתה.

לחיות  היכולת  כנשים:  שלנו  המיוחד  כוח  זהו 

ב'אורך רוח'. יש לנו את המסוגלות לסבול ולשאת, 

וכפי שיש בנו את הכוח לעבור בגבורה את חבלי 

הלידה, יש בנו את הכוח לצלוח את משברי החיים 

כולם - בנשימות עמוקות ובהרפיה...

וזה בעצם מה שרציתי להעלות על נס בד"ש הזה; 

להעלות על נס את כל הִגבורות הללו, שלא תמיד 

שאינן  ֽגבורות  אלו  לרוב,  להיפך,  ַּבָּמה.  להם  יש 

שקטות,  הימנעויות  רמה:  תרועה  בקול  מֻלוות 

דוממים, תקווה כמוסה  נשימות עמוקות, מבטים 

האור  בהיגלות  איתנה  אמונה   - ובעיקר  בלב, 

מחדש...

באהבה  האלה  השורות  את  להקדיש  רוצה  אני 

המחכות  הנשים  לכל  אינסופית  ובהערכה  רבה 

לעבודה,  לילדים,  לשידוך,  מחכות  הן.  באשר 

פנאי,  של  לרגע  לבריאות,  לנחת,  בית,  לשלום 

ליום של נחת, לטיפול שיישא תוצאות, למשכורת 

שתתאים להוצאות, למציאות שלא תעיק, לשכנה 

מה  לכל  להעריך,  שתתחיל  לחמות  תציק,  שלא 

שצריך וצריך וצריך...  לכל אותם דברים קטנים 

וגדולים שמזכירים לנו שיש בורא לבריאה ונחנו 

- מה? בהמתנה.

החשובות  הנשים  לכל  מעריצה,  הקדשה  ועוד 

רבנן"  מבי  דאתו  עד  לגברייהו  ל"נטרין  הזוכות 

)שממתינות לבעליהן שישובו מבית המדרש(, בכל 

יום מחדש, באושר, בנאמנות, במסירות ובהערכה.

הרשינה  המדרש,  בית  את  הזכרנו  כבר  ואם 

תורה,  בשמחת  לה  שזכיתי  בהארה  לסיים  לי 

בהקפה החמישית, כשניסיתי להבין את הסמיכות 

התורה  לכבד  "...ותזכנו  התפילה:  חלקי  שני  של 

כושלות...". ברכיים  ולאמץ  ולהחזיק   ולומדיה, 

מפזזים  בחום,  מחבקים  יקירינו  נראו  ברקע 

עז  חיבור  מתוך  וברגש  בלהט  ושרים  באושר 

לתורה וללימודה, ואני חשבתי פתאום שאולי זאת 

ולומדיה'  התורה  ל-'כבוד  הדרך  אולי  המציאות; 

עוברת במחוזות ה-'ברכיים כושלות'?

הלוואי  שלא,  או  תמיד,  כך  זה  עם  ובין 

ומאמצות. מחזיקות  שם,  להיות   שנזכה 

עבור סובבינו,

ועבור עצמנו!

שיהיה לך חודש טוב ומבורך, 

ומואר באורה של הלבנה - בחידושה ובמילואה,

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה
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דפדפת
תמר הלר

ָאָּנא ַהְמֵּתן
מוקדש לכל הממתינים בכל התחנות

 ְיהּוִדי ֲאִמִּתי
יֹוֵדַע ְלַהְמִּתין,

ְּברּוַח צֹוֶלֶפת, ְּביֹום ֶׁשל ַחְמִסין,

ְיהּוִדי ֲאִמִּתי

יֹוֵדַע ְלַהְמִּתין,
ְלַהְמִּתין, ְלַהְמִּתין

ְוַגם ְלַהֲאִמין.

 
הּוא עֹוֵמד, ְמַחֶּכה,

ְורֹוֶאה ָּכְך מּולֹו-
ָּכל ֶאָחד ְּכָבר עֹוֶלה

ָלאֹוטֹוּבּוס ֶׁשּלֹו,
יֹוֵׁשב ְואֹוֵמר ְלַעְצמֹו ִּבְׁשִתיָקה:

ַרק ָהֱאמּוָנה אֹוִתי ַמְחִזיָקה.

 
אֹוֵחז ֶאת ָהַרב ַקו,

ָטעּון ִּבְתִפּלֹות,
ַרק ָּכְך, הּוא יֹוֵדַע-

ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות,

הּוא יֹוֵדַע,
ַהּכֹל ּכֹה ֻמְׁשָלם- ּוֻמְרָּכב,

עֹוד ְמַעט,

עֹוד ְמַעט,

ְוַיִּגיַע ַהַּקו.

ְמַיֵּגַע, מֹוֵתַח,

ֻּכָּלם ְּכָבר ָהְלכּו,
ַרק הּוא, ַהּבֹוֵטַח, ְמַעִּטים ֶׁשִּיְזּכּו,

ֻּכָּלם ְּכָבר ָהְלכּו,

הֹו, ַּכָּמה ְמַדֵּכא,

ֵהם ָהְלכּו-
ְוַרק הּוא עֹוד ַמְמִּתין, ְמַחֶּכה.

 
ְיהּוִדי ַמֲאִמין צֹוֵרר ָׁשם ַּבִּתיק
ִסּדּור, ְּתִהִּלים, ָּכָרִגיל ְוַכָוִּתיק

ַמְכִניס ַּבְקּבּוק ַמִים ָקָטן ִלְצרֹורֹו,

ְלָבֵרְך:
ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו.

 

ִמְתַקֵּׁשר ַלּמֹוֵקד,
רֹוֶצה ְּכָבר ִלְבּכֹות,

ְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵאל:

עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות?
ּוִמיֶׁשהּו ָׁשָּמה עֹוֶנה לֹו ַרּכֹות:

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְמַעט,

ְּתַנֶּסה ְלַחּכֹות...
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רחלי קובר

מחר חודש
חשון

הנשמה  גבורת  מתנגד,  כוח  על  התגברות  היא  הגבורה 

המשובחת היא כבישת היצר

"איזהו גיבור הכובש את יצרו "

כמו שכוח הגוף היא מעלתו וחשיבותו, כך כוח הנשמה הוא מעלתה.

וגבורת הגוף שהיא הכוח באדם, גם בבהמה הוא, כי לכולם יש כוח 

לישא משאות ומהם יותר על חבריהם. ובזה לא דיבר בן זומא, כי 

לא נקראת גבורה.

אך מגבורת הלב שיש בה שני כוחות: להיות גיבור במלחמה ולא 

יפחד לבו לעולם, וגם כוח כבישת היצר. והיא נחלקת בין האדם 

והבהמה, כי לא לבהמות גבורת הלב. ועל זה אמר שהכחו האמיץ 

והחזק מגבורת הלב הוא הכובש את יצרו, כי הגיבור במלחמה אינו 

דבר גדול כל כך... אך כבישת היצר האויב לאיש על פניו להאבידו 

היא גבורה נשגבה וחזקה, שנאמר: "טוב ארך אפים מגיבור ומושל 

ברוחו מלוכד עיר" )משלי טז, לב(.

 ארך אפים נקרא המאריך אפו ואין רצונו להינקם מיד, אך ממתין 

את  מחבל  מיד  ומתנקם  הכעסן  כי  נקמתו.  לנקום  ומקום  שעה 

מעשיו ובלא דעת הוא עושה. ועל זה אמר שלמה ע"ה: טוב ארך 

אפים מגיבור המאריך אפו, אף על פי שאינו מוחל מתוך כעסו אלא 

שמניח הדבר להינקם אחר זמן, יותר היא גבורת הלב מן הגיבור 

במלחמה שגם בלא דעת יהיה גיבור להילחם.

הוא  הכעס  מתוך  כי  אפיים,  ממאריך  יותר  שהוא  ברוחו  והמושל 

מוחל מאשר הוא ירא את דבר ה', הוא גיבור מלוכד עיר אף על פי 

שיש לו שני דברים - גבורת הלב וחכמה.

)רבינו יונה על המשנה באבות ד', א'( 

גבורת ה' בירידת הגשמים שמגביר את חסדו וכובש את 

מידת הדין, ובהנהגה ניסית המתגברת על הטבע

גבורות ה' באות לידי ביטוי בשתי משמעויות:

א. שהקב"ה מגביר את חסדו על מידת הדין המחייבת עונש 
מידי לגויים המצרים לישראל, ואילו הקב"ה מאריך אף.

העולם בהנהגת  להנהיג את  פי שהקב"ה חפץ  על  ב. אף 
ניסית  בהנהגה  מתנהג  יתברך  הוא  לפעמים  הטבע, 

המתגברת ושוברת את הטבע.

יותר  גשמים  יום  "גדול  הגמרא:  דברי  הביא  האבודרהם 
ולא  לצדיקים  המתים  תחיית  דאילו  המתים  מתחיית 

לרשעים... ואילו גשמים לצדיקים ולרשעים".

ה'  להנהגת  בקשר  'גדול'  בביטוי  משתמשים  חז"ל  כאשר 
ומעשיו, כוונתם לגילוי חסד ה', וזו הכוונה שגדול יום הגשמים 
יותר מתחיית המתים, שהרי אף על פי שבידו יתברך להוריד 
גשם רק עבור הצדיק, ולפעמים הוא עושה זאת  - כמבואר 
בגמרא על רב דניאל בר קטינא שהיה הולך ומסייר בערוגות 
מוריד  והיה הקב"ה  למים  זקוקה  ערוגה  איזו  לבדוק  גינתו 
לו גשם למקומות שהיו זקוקים למים. על כל פנים, הרבה 
פעמים השי"ת מוריד גשמים לכולם – צדיקים ורשעים, ובכך 
אנו רואים את גבורת ה' המתגבר על מידת הדין המקטרגת, 

ומוריד גשמים לראויים ושאינם ראויים בשווה.

ועתה נפרש לפי האופן השני שהגבורה היא הגברת הנס 
על הטבע: כאשר אנו מתארים לעצמנו את תחיית המתים, 
הרי הוא נס גדול שפתאום מהחידלון ומהאין יקום אדם חי. 
ומאידך, כאשר אנו רואים צמח עולה מן האדמה לאחר שכלה 
לגמרי, איננו מתפעלים כלל, כי אנו מורגלים בכך. אך אילו 
הייתה המציאות הפוכה, שכאשר טומנים גוף מת באדמה 
זורעים  אם  ואילו  לתחייה,  קם  הוא  חודשים  מספר  אחרי 
גרעין באדמה הוא נפסד וחוזר לצמוח רק אחרי אלפי שנים, 
היינו מלאים התפעלות והשתוממות מנס הצמיחה העצום 
הזה, כי באמת אין הבדל בנס הצמיחה והחיות החדשה של 
האדם שמת או הזרע שנרקב. אם כן פעולת הגשם המצמיח 

יבול הוא נס גדול המתגבר על הטבע.  

)מתוך רינת חיים, ביאור ברכת גבורות, "גדול יום גשמים יותר 

מתחיית המתים"( 

ועוד שורה של אלול...
גבורת הגשמים מעניקה לנו הזדמנויות רבות לעבוד על 'ארך 

אפיים' ו'מושל ברוחו' וללכת בדרכיו של הקב"ה...

עיונים והארות במקורות

גבורות גשמים

אחרי שבועיים שבהם אנו משבחים בברכת גבורות על 'גבורות גשמים', בז' בחשוון מתחילים גם לבקש על ירידת גשמים.

"מאי גבורות גשמים? אמר רבי יוחנן: מפני שיורדין בגבורה" )תענית ב ע"א(.

מהי גבורה זו?
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חדשדף 
תמי פוטאש

שלי  את  רוצה  לפעמים,  אני, 

שילת  צומת  בין  הפקק  באורך 

לקריית ספר.

מכירות  רובכן  שלפחות  מניחה 

את סאגת 'הנסיעות לעבודה'. 

שצריך  חושבת  אני  לפעמים 

לקהילת  מיוחדת  לפתוח שמורה 

העובדות הנוסעות לעבודתן...

ירושלמית  את  אם  משנה  לא 

אולי  עובדת  ברמות  אולי  שגרה 

בתלפיות או בהר חוצבים אפילו, 

או  גולדה  בציר  אבן  כל  ומכירה 

בבגין... )והכניסה לעיר... אוי, לא(.

שעובדת  ברקית  בני  שאת  או 

ב'בסר' או ברחוב מעבר ברמת גן 

ושורדת בכל בוקר את פקקי גוש 

דן. )"ועוד עם הרכבת", את בטח 

נאנחת עכשיו.(

רוח  ואורך  אולי,  כמוני  שאת  או 

אצלך, וסבלנות, הם מוצרי צריכה 

שאת  שעה  ויומיומי,  קבוע  בסיס 

רכב  בתוך  יושבת   - 'עומדת' 

 - מאחור  או  מקדימה,  פרטי, 

כטרמפיסטית תמורת תשלום, או 

באוטובוס. עומדת, מכיוון שקצב 

לכיוון  שילת  מצומת  ההתקדמות 

קריית ספר הוא חצי מטר לעשר 

דקות עד אחרי הכיכר...

אז ככה נסעתי היום, מארבע עד 

שש, במקום להיות בבית בעשרה 

לחמש.

שלם  יום  אחרי  לי,  חיכו  ובבית 

יש  אולי  ולך  בינהזמנים...  של 

להוציא  הספקת  שלא  ילדים  גם 

לא  שכבר  וסידורים  מהמעון, 

תהיה  שלא  וקניות  היום,  תעשי 

למרות  לעשות  אלא  ברירה  לך 

על  לך  שאבדה  פלוס  השעה 

האספלט השחור.

וככה  לחשוב,  זמן  המון  לי  היה 

חלק  לפחות  או  שהחיים,  הבנתי 

פקק  הם  שלהם,  מהנתיבים 

משל  הוא  בכביש  ועומס  ארוך, 

לעומס החיים. לפעמים את קצת 

על  כמו  לחוצה  עומדת,  תקועה, 

תזזיתיים  מבטים  מעבירה  קפיץ, 

מהשעון לחלון, מחליטה להתרווח 

קצת, כי ממילא אין מה לעשות, 

שוב  מוציאה  כך  אחר  רגע  אבל 

את הנייד...

כמה ארוכה את 
רוצה את הרוח שלך?
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לפחות  שאת  כך  על  ומודה  שמחה  את  רגע 

יושבת ברכב ממוזג, ומרחמת על ההיא שמחכה 

בתחנה בשמש או בגשם לאוטובוס שגם הוא 

תקוע בפקק, ורגע אחר כך מתמלאת ברחמים 

עצמיים ובתחושת עליבות מגמדת, 

ועוקף  משלו,  נתיב  לעצמו  מפלס  כשאופנוע 

אותך בשעטה.

ומה יש לך לעשות?

רק לחכות!

לחכות בסבלנות.

וסבלנות, בהגדרתה היא: "היא היכולת לסבול 

המתנה, עיכוב או התגרות בלי לכעוס או לדאוג, 

מול  היכולת להתמיד בשקט, בהתמודדות  וכן 

קשיים".

או בקיצור - האמונה הפשוטה שבחיים!

האמונה בעצמי, בכוחות שיש לי, 

לקבל את עצמי, גם אם לפעמים אני  מרגישה 

קצת תקועה,

לקבל ולהאמין בעצמי כמו שברא אותי הבורא,

עם הנפילות, התמודדויות, האתגרים וההצלחות.

להשתדל  לפחות  או  לדאוג.  בלי  לכעוס,  בלי 

קצת פחות לכעוס וקצת פחות לדאוג.

ולהאמין. הרבה.

ואם לא הספקתי הכול, ואם לא החלפתי עדיין 

ואם  הילדים,  בחדר  בארון  חורף  לקולקציית 

רציתי יותר, ואם קיבלתי פחות, ואם אחרים כן, 

ואם אחרים לא----

ומה ששאפתי אליו , ומה שייחלתי לו, וקבלות 

שקיבלתי ונפילות שנפלתי, וכל מה שהתפללתי 

הכול  לא  ואולי  הכול,  ועשיתי  וביקשתי,  עליו 

הכול הכול הכול....

והמצפון הזה, מצפון של רעייה ושל אם, ואחרי 

החגים שהגיע פתאום. 

כל כך הרבה דברים מחכים בפקקים הארוכים 

של החיים...

ומה יש לך לעשות?

רק לחכות.

שצולפת  ברוח  התחיל.  שרק  בחורף,  וגם 

בדרכים, בגשמים ובשלוליות.

לשאת בסבלנות.

בלי לכעוס. בלי לדאוג.

להתמיד בשקט.

באמונה.
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 שבע שמורות משתפות בחוויה של המתנה משמעותית, וחולקות עם
מרים אילן ואיתנו מתנות שהן קיבלו דווקא שם, בחדר ההמתנה

???who M(R)I

מי? אהובי

מתי? לפני חודשיים

היכן? מכון שרת, המרכז האונקולוגי בהדסה

המתנתי ל: בדיקות MRI הרות גורל 

כשתפגשו את אהובי במסדרונות המשרד תחשבו 

ההזדמנות  לכן  הנה  אבל  עובדת'.  'עוד  שהיא 

לעשות 'שיקוף' אמיתי למה שקורה אצלה במקומות 

החבויים… את כנראה לא יודעת, שבילדותה היא 

עברה תקופת מחלה קשה, ובטח ובטח שאי אפשר 

'להדביק' לה פרוצדורות רפואיות ובדיקות 

מתנה בהמתנה: 

לפני חודשיים הוצרכתי לעבור סדרת בירור מקיפה 

ביותר. חשבתי לעצמי )וזה גם מבוסס על רעיונות 

זמן  יש  מצווה  לכל  שביהדות,  כמובן(  ששמעתי, 

משלה; כזית אחד של מצה בפסח, למשל, ערכו לא 

יסולה בפז, לעומת קילו שלם של מצות יום אחרי 

לתוצאות  וההמתנה  המתח  שזמן  הבנתי,  החג… 

את  לתרגל  עבורי  פז  הזדמנות  זאת  הבדיקות, 

מצווה  היא  הביטחון  מצוות  שלי!  הביטחון'  'שרירי 

תמידית, אבל זמן הדאגה הקיומית והלופתת - הוא 

הזמן שבו אני מצווה ויכולה לפתח אותה.

כשנכנסתי לחדר ה-MRI, הציעה לי האחות להדליק 

מוזיקת רקע - שתטשטש את הרעש האיום הנוצר 

לא  הזמן,  על  לי  חבל  היה  סירבתי…  מהמכונה. 

הזו, לחשוב  רציתי להסיח את דעתי מההזדמנות 

יתברך,  הבורא  מציאות  על  והרגש  העוצמה  בכל 

יישא האומן  וכולי בידיו כאשר  יכול  ועל היותו כל 

בי  צפה  הזו,  ההרגשה  של  המתיקות  היונק.  את 

מחדש בכל פעם שאני נזכרת במכונה ההיא…

עניין פסיכולוגי

מי? בת שבע

מתי? לפני 14 שנים

היכן? בשכונה ירושלמית 

המתנתי ל: היתר בניה

דירה  עם  ד',  ברוך  בהתרחבות,  משפחה  היינו 

את  כשהתנעתי  חדרים.  שלושה  של  צפופה 

8 שנים,  בעניין של  התהליך לא חלמתי שמדובר 

הם  אותי שלפעמים הפסימיים  לימדו  החיים  אבל 

בכלל אופטימיים. גרנו בצפיפות ולא עשינו הרבה, 
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כי כל רגע חשבנו שאוטוטו 'ההיתר הכחול' מגיע.

בסוף בסוף הוא הגיע, ואז התחילה פרשת הבנייה, 

אבל זה כבר סיפור אחר…

מתנה בהמתנה:

להסביר  ידענו  תמיד  בדירה  אצלנו  כשביקרו 

לא  בכלל  זה  רואים,  שהם  מה  שבעצם  לאנשים 

שלושה  עוד  יוצאים  "מכאן  האמיתית:  הדירה 

חדרים" ו"משם יש פנטהאוז 70 מטר", וכן על זה 

הדרך… ופתאום שמתי לב שבעצם הצפיפות לא 

כל כך מעיקה: זה לא נורא, זה זמני, זה לקראת, 

זה יעבור…

בראש.  אצלנו  שהכול  לקלוט  היה  מדהים  הכי 

הצפיפות וחוסר הנוחות הן עניין פסיכולוגי. מאז אני 

מסתכלת במשקפיים של 'כאילו מרחיבים' על עוד 

המון דברים - ותאמינו לי שלמרות מנת השכלתנות 

המוגברת שניחנתי בה, זה עובד. אפילו אצלי…

מתארגנת

מי? אלבינה

מתי?: לפני עשרים ושתיים שנה

היכן? אוקראינה שבבריה"מ

יציאה  לי  המאשר  סרטיפיקט  ל:  המתנתי 

מבריה"מ ועלייה לארץ

טוב, לא מדובר בהמתנה של שנים ארוכות, כמו 

מסורבי עליה מפורסמים… אבל עדיין, זה היה א-ר-

מסמכים  המון  ארוכים,  חודשים  של  המתנה  ו-ך. 

וטפסים למילוי ופרוצדורות בירוקרטיות הרבה יותר 

מורכבות מכל מה שאתן מכירות פה, בארץ שלנו.

מתנה בהמתנה:

פשוט התארגנתי.

עד שלא התחלתי את התהליך לא הפנמתי שאני 

באמת בדרך החוצה. שלב הגשת המסמכים היכה 

בי את הידיעה שזה אמיתי ואני אכן בדרך לעלות 

ארצה. פתאום קלטתי שאני לא באמת מוכנה ויש 

לי המון התארגנויות: מכרתי חפצים, עשיתי בירורי 

עומק יסודיים על הארץ, אזורי מגורים, אפשרויות 

תעסוקה ועוד,  והכי חשוב, נכנסתי להילוך מסיבי 

  - בשבילי  בקיצור,  באולפן.  עברית  לימוד  של 

ההמתנה הזו הייתה הדבר הנכון בזמן הנכון!

מוכנה

מי? רחלי

מתי? עד עצם היום הזה

היכן? לובי של מלון רמדה או אחר

המתנתי ל: שידוך

 26 בת  רק  ה'מוצלח'.  מהזן  בחורה  היא  רחלי 

בתי  ב-2  חברתית  רכזת  ו',  בכיתה  מחנכת  וכבר 

ספר ועורכת לשונית מוערכת. מאחוריה משפחה 

חשובה וגם 'סידור' כמעט מלא. היא לא בררנית, 

לא מערימה דרישות מוגזמות, לא מתעצלת ולא 

מזלזלת, אבל כן רווקה. עדיין.

המתנה שבהמתנה:

וככל שהיא  תקופה קשה,  היא  השידוכים  תקופת 

נשברת  צלחת  לראות  התקווה   - מתארכת 

בלי קשר למורל שעולה  והולכת. אבל  מתרחקת 

ויורד, המבט שלי היום בוגר הרבה יותר. רחלי בת 

ה-19 ובת ה-20 הייתה מסתנוורת מנתונים כל כך 

היום  של  לרחלי  אמת.  משמעות  וחסרי  חיצוניים 

שם  הכסף,  מחפשת.  היא  מה  יותר  הרבה  ברור 

כל  הישיבה כבר לא תופסים את  ושם  המשפחה 

שדה הראיה. אני כבר לא ילדה שרק רוצה לראות 

את עצמה בשמלת כלה. השנים שעברו חידדו את 

האמת שבי, לימדו אותי להעריך את מה שחשוב 

ולראות מעבר לעטיפה החיצונית. עוד אין לי טבעת 

על האצבע, אבל כשהיא תגיע, אני אהיה מוכנה 

לקראתה. באמת. 

זמן -זמני

מי? נאווה

מתי? עד לפני חודש

היכן? ביתר עילית

המתנתי ל: ילד
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ציפיתי  כולם.  כמו  הסמינר.  אחרי  מיד  התחתנתי 

שהמסלול ימשיך לזרום והמשפחה תתרחב, אבל 

לאחר שעברו שנה ושנתיים, הבנתי שקל זה לא 

חלפו,  ומייסרות  שנים שקטות  להיות. שבע  הולך 

ראינו אין סוף רופאים, תוצאות בדיקות  ומסדרונות 

ארוך  היה  להורות  המסע  חולים.  בבתי  ארוכים 

לפני  לסופו.  הגיע  הוא  השם  ברוך  אבל  ומייאש, 

הנסיכה המדהימה  לחבוק את  זכינו  בדיוק  חודש 

שלנו. 

מתנה בהמתנה: 

לי  אבל  נדיר,  מצרך  הוא  זמן  זמן.  אחת:  במילה 

היה אותו ובשפע... זמן לשנת צהריים ארוכה. זמן 

איכות זוגי כמעט בלי הגבלה. זמן לצאת ללימודים 

וגם לסיים אותם בהצלחה. זמן להשקיע במשפחה 

המורחבת ולפתח קשרי ידידות. זמן לצאת להרצאה 

בערב וגם להספיק אחר כך הליכה מרעננת. 

הטעם  את  להוציא  יכולה  לילד  הארוכה  הציפיה 

תמיד  לא  הסביבה  של  התגובות  )וגם  מהחיים 

משפרות את המצב(; הדרך שעזרה לי לא לשקוע 

מדברים  סיפוק  לשאוב  הייתה  ובחסר,  בריק 

אחרים. התקדמתי הרבה בשבע השנים האחרונות, 

הטענתי את עצמי רוחנית וגשמית. היה לי זמן לזה. 

גינה פרטית

מי? שרה-לאה

מתי? לפני שנתיים

היכן? דירה שכורה

המתנתי ל: טופס 4

האם טופס 4 נקרא כך כי מחכים לו ארבע שנים? 

שרכשנו  הרכישה  קבוצת  אצלנו.  שקרה  מה  זה 

בה הייתה נראית מבטיחה: חברת ניהול מקצועית, 

אבל  למימון.  מהבנק  אישור  ואפילו  מנוסה  קבלן 

בשכירות  לגור  המשכנו  ואנחנו  נתקע  הפרויקט 

בדירה ישנה ולא סימפטית. לא היה טעם לעבור, 

הרי כל רגע צריכים לקבל מפתחות...

מתנה בהמתנה:

אני לא טיפוס שאוהב לצאת לגינה, ו'שיחות ספסל' 

ממש לא מדברות אלי. אבל הדירה הצפופה לא 

השאירה הרבה אופציות. הילדים דרשו את שלהם 

ובלית ברירה מצאתי את עצמי יורדת כל יום לגינה. 

משחקת עם הילדים, מקשיבה לכ---ל הפטפוטים 

מהגן ופשוט נוכחת איתם. לא עושה עבודות בית 

היא  )גינה  חברות  עם  נפש  שיחות  מדברת  ולא 

מקום ציבורי, פחות מתאים...( הילדים שלי קיבלו 

גדושות של אמא, שבמשך  מנות  4 שנים  במשך 

שעות הייתה איתם, ורק איתם.

מבורכת

מי? אוריה

מתי? לפני חצי שנה

היכן?  בדרך לעוד ריאיון 

המתנתי ל: עבודה

כמנהלת  שלי  הקודמת  מהעבודה  כשפוטרתי 

מדי.  יותר  הצטערתי  לא  קטן,  במשרד  חשבונות 

לא  המשכורת  וגם  משעממת  הייתה  העבודה 

מתגמלת במיוחד. ראיתי בכך הזדמנות למצוא סוף 

סוף את משרת חלומותי. בעזרת יועצת תעסוקתית 

למעלה  אותם  ושיגרתי  מרשימים  קו"ח  ניסחתי 

)!( מקומות עבודה. אבל משרת החלומות  ממאה 

לא הגיעה אלי וגם אף משרה אחרת. העסק היה 

חיפושים,  של  שנה  כמעט  אחרי  בסוף,  תקוע. 

מצאתי משרה סבירה. רגע, אל תזרקו את הקו"ח, 

אני עדיין פתוחה להצעות…

מתנה בהמתנה: 

ברכת  המזון. כן, הברכה שהייתי ממלמלת בעבודה 

בלי רגע של כוונה, הפכה למשימה הפרטית שלי, 

ההשתדלות לפרנסה. שליחת אינסוף קו"ח ומספר 

מועט של ראיונות כושלים, לא הביאו אותי לעבודה 

המיוחלת. הרגשתי שבלי השתדלות רוחנית העסק 

מצאתי  פנויים  המאוד  בבקרים  לנוע.  יתחיל  לא 

מספר דקות ללמוד את פירוש המילים, והשתדלתי 

מאוד לברך רק מתוך הכתוב. הסיפוק האמיתי הגיע 

כשראיתי את בן השש שלי יושב מול ברכון פתוח 

ומברך בקול, מילה במילה. זה היה רגע של נחת. 



12

חני שמש

תספרי עד עשר
תספרי עד עשר, ככה אמרו לי תמיד. קחי אוויר, תספרי עד עשר, ורק אז תפתחי את הפה.

מישהו אמר משהו? מישהו לא אמר משהו? קרה משהו מרגיז? משהו נשפך, נקרע, נסתם, 

נשרף, התהפך, התנפץ, התנגש או השתבש? חכי רגע, קחי נשימה עמוקה, תספרי בלב 

עד עשר ורק אז תפתחי את הפה.

כן, ככה אמרו כולם. המדריכות, המורות, השכנות על הספסל בגינה, מנחת ההורים, בעלי, 

אמא שלי וגם חמותי )היא אמרה לבת שלה והתכוונה אלי(. 

כל החיים אמרו לי לספור עד עשר, אבל רק לאחרונה התחלתי להבין שהעצה הזו שווה 

מיליון דולר, ולקחת אוויר – זה לקבל בחינם את המשאב הכי קריטי בחיים. כשהפנמתי את 

התובנה )והרשו לי לוותר על תיאור האירועים שסייעו לי בכך(, החלטתי  לקדם את העניין 

לראש רשימת המשימות שלי, והאמת היא שלא היה נראה לי שזה עומד להיות מסובך 

מדי. בסך הכול אוויר. כמה כבד הוא יכול להיות?

ככל שחככתי בדעתי, הרגשתי שאני הופכת להיות אדם איכותי יותר, על החשבון. אני 

עומדת להיות אישה עם נשימה ארוכה. לדעתי, נשימה ארוכה זה ממש כמו אורך רוח, 

ואורך רוח – היה משאת הנפש שלי מאז ומעולם. 

אין, אין בעולם אורך כמו אורך רוח. חופש ארוך הוא אסון, אוטובוס ארוך הוא צפוף, נסיעה 

ארוכה גורמת לבחילות, פרוזדור ארוך הוא בזבוז שטח, תכנית ארוכה במכונה – פירושה 

כביסה מלוכלכת, וישיבת צוות ארוכה גוררת רשימת משימות ארוכה שגורמת לשעות 

עבודה ארוכות. אבל רוח ארוכה, כל סנטימטר שלה הוא רווח נקי. מי לא יודע שהסבלנות 

משתלמת?

הייתי כל כך מאושרת, שלא הצלחתי להבין מה כעצם גרם לי להזניח את הנקודה הזאת 

עד היום. לספור עד עשר אני יודעת מזמן, אז למה חיכיתי? למה לסבול מקוצר רוח אם 

אפשר פשוט לקחת אוויר חינמי ולהאריך אותה?

כשיצאתי בבוקר לעבודה, שיננתי לעצמי את האסטרטגיה: לקחת אוויר, לספור עד עשר 

ורק אז לפתוח את הפה. זה עזר. עובדה: הגעתי לעמדה שלי, גיליתי שמישהי ישבה שם 

אתמול אחר הצהריים, הזיזה לי דפים, סגרה קבצים בלי לשמור, שתתה קפה והשאירה לי 

כוס עם שאריות ושני טישויים מקומטים ---

וכלום. 

דממה. אפס תגובה. מינוס מילים.

ספרתי עד עשר, ועוד שתיים ליתר ביטחון, פתחתי את הפה וכל התחמושת שהצטברה 

נורתה ברצף ובבת אחת. 

כשהשתתקתי, קלטתי שרוח כמו שלי זקוקה להארכה רצינית יותר מעשר שניות, אבל זה 

כבר משהו שבאמת צריך בשבילו סבלנות.

נחיתהדף
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כוח הסבל

דוגמה  רק  בטח  הוא  הזה  הסיפור 
לעיתים  המתנה,  של  למקומות  אחת 
ללא תוצאות ממשיות, בחייך. תוכלי 
לספר לנו על זה עוד קצת? היכן עוד 

מחכים בחיים עם התמודדות רפואית?

של  בחיים  מחכים  עוד  היכן  לך  לספר  יכולה  "אני 

התמודדות רפואית. אלו תחנות שאני מכירה מקרוב, 

אבל חשוב לי להדגיש שכל אדם, בכל מהלך חיים, 

לפעמים נוסע ולפעמים מחכה. בואי נדבר על החיים 

)מחלת  קרוהן  כדוגמא: התמודדות עם מחלת  שלי 

מעיים( משנה את קצב החיים לחלוטין.

וכאבי  לחלוטין,  צפויה  בלתי  היא  המחלה  ראשית, 

חלק  רק  הם  וחולשה,  הקאות  דלקתי,  התקף  בטן, 

בהזמנה  באים  תמיד  שלא  שלה,  מהתסמינים 

צריכה  פרפקציוניסט,  טיפוס  אני  בטבעי  מוקדמת. 

שהכול ידפוק! תמיד! שליטה במצב היא הדבר שהכי 

מרגיע אותי.

את יכולה להבין לבד, שכל הדבר הזה, שנפל עליי 

באמצע גיל העשרה, שינה אותי לחלוטין. בתחילה 

קשה  מאוד  לי  היה  וכעס,  התנגדות  הרבה  חוויתי 

לקבל ולהכיל את המצב. מאחת שיודעת בדיוק מה 

קורה איתה ברגע הבא )כך היה נדמה לי, לפחות( 

הפכתי לבלתי צפויה בהרבה מישורים.

יכולתי לשבת בשיעור, ופתאום לזנק החוצה ולהקיא, 

בסיטואציה  או  השירותים.  חדרי  לכיוון  לרוץ  או 

אחרת – לחזור הביתה יחד עם חברה, לשוחח איתה 

"היה תור ארוך באשפוז יום במרכז הרפואי ברחוב 

הטורים.

חיכיתי בין מגוון אנשים לעירוי ברזל חד שבועי. 

האחיות התנהלו ביעילות, אך למרות המאמצים, 

לא  חל שינוי דרסטי בעומס.

כשסוף סוף נראה המספר שלי על הצג, כבר לא 

העיקר   מיטה.  או  כורסא  התפנתה  אם  לי  שינה 

שהגיע תורי.

האחות  בעיות.  לעשות  התחיל  הווריד  אז,  אבל 

אותם,   – אותו  למצוא  הצליחה  ולא  הסתבכה 

עד  פעמים,  שלוש  יד  כל  דקרה  היא  בעצם. 

המומחית  למומחית.  לקרוא  והלכה  שהתייאשה 

כבר לא מצאה מקום רלוונטי פנוי לדקירה, ובסופו 

של דבר, לאחר כמה דקות מתישות וכמה וכמה 

דקירות כואבות, יצאתי משם בדיוק כמו שהגעתי, 

ואולי אפילו במצב גרוע יותר.

את  קיצרתי   – לפחות  אבל  עירוי,  קיבלתי  לא 

התור."

במברגר  שבע  בת  בוחרת  הזו  הסיטואציה  על   

אישה מדהימה, מטפלת ב-NLP  בגישה תורנית 

קרוהן  בחולות  לתמיכה  ארצי  ארגון  ומקימת 

וקוליטיס חרדיות, לספר לי בפתיחת הריאיון, שבו, 

בתמונות  אותנו  תשתף  היא  ממנה,  ביקשתי  כך 

ממסע החיים שלה, ובמיוחד בכאלה שמצולמות 

מזווית מבט של המתנה באורך רוח וכוח סבל.

נעמה חיון מראיינת את בת שבע במברגר
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בנחת, וברגע מסוים – כשתקף אותי כאב בטן, למהר 

הביתה, מותירה אחרי חברה תוהה במקרה הטוב, או 

פגועה במקרה הפחות טוב.

נגסו  הבוקר  לשעות  שנקבעו  ובדיקות  תורים 

גם  כמובן  והיו  שלי,  הלימודי  בתפקוד  משמעותית 

אפשרה  שלא  ברמה  רע  הרגשתי  שבהם  הימים 

לא שגרה,   – חוויתי שגרה  כך  ללימודים.  לי לצאת 

מחסירה, מאחרת, מנסה להשלים, ומרגישה באופן 

חד מאוד את השונות. השליטה ברחה לי מהידיים, 

וזו הייתה חוויה מתסכלת מאוד.

הייתי מחסירה, באה מאוחר, משלימה חומר והרגשתי 

שאני לא במקום של כולן. יום שלא הייתי בו בכלל 

בסמינר, היה יום גרוע מבחינתי. לא ידעתי מה היה, 

וסיפרו לי הכול,  איך היה. לא הספיק לי שהשלימו 

אם  )פרפקציוניסטית,  נוכחת!  להיות  צריכה  הייתי 

שכחתן.(

אז מצד אחד, אף פעם אי אפשר היה לדעת למה 

אוכל  שבו  לרגע  חיכיתי  תמיד  שני,  מצד  לחכות. 

לחזור לתלם, להדביק פערים ולהיות בקצב של כולן. 

בכל התקף הייתי מצפה בקוצר רוח להגיע לרימסיה, 

ודווקא מכיוון ששום דבר לא היה צפוי מראש, חייתי 

הכי  אותו  להביא  וניסיתי  הבא  הרגע  את  הזמן  כל 

מושלם שיש.

לאישור  חיכיתי  אותו,  לקצר  וניסיתי  בתור  חיכיתי 

מה  את  לאכול  חיכיתי  אותו,  לזרז  וניסיתי  תרופה 

מדי,  קשה  והיה  הגיע  לא  וכשזה   - לכולם  שמותר 

הייתי מגניבה..."

צוחקת,  היא    - חיי"  סוד  את  כאן  חושפת  "אני 

"במשפחה שלי יקראו את זה לראשונה במגזין... היה 

לי מחבוא קבוע בבית באחד הארונות, שם הטמנתי 

נשנושים שהיה אסור לי לאכול, וכשכשל כוח הסבל, 

עלולה  הייתה  ההתפרקות  שם...  מתפרקת  הייתי 

לגבות מחיר כבד, אבל לאכול תקופות ארוכות רק 

מחרידים  תזונה  תוספי  על  רק  לחיות  או  מרקים, 

כמו 'מודולן' היה גרוע יותר. בעצם, אחרי שטעמתי 

מהמים הגנובים, כבר לא ידעתי מה גרוע יותר..."

את  להזכיר  בלי  המתנה  על  לדבר  אפשר  ואיך 

ביותר  הפרוצדורות הרפואיות? ההמתנות הארוכות 

בעולם! לקבל אישור הנחה, להיכנס לוועדת חריגים 

אשפוז,  או  לבדיקה  התחייבות  לקבל  זה,  בשביל 

לקבל החזר על פינוי באמבולנס, ואלו רק דוגמאות. 

כמה סבלנות צריך בשביל זה, כמה!

תחנות  לעבור  אפשר  באמת  איך  אז 
כוח  לך  נתן  מה  כאלה?  המתנה 
להמשיך לחכות, אף על פי שלא ראית 

את התוצאות באופק?

בת שבע בוחרת לענות בסיפור נוסף:

"באחד האשפוזים בעקבות התקף של הדלקת, לא 

הצלחתי לישון נורמלי. את יודעת איך זה בית חולים... 

התעוררתי בלילה והייתי מאוכזבת עד המומה לגלות 

שהשעה רק 2:00. הבוקר עוד רחוק... מה אני עושה 

עכשיו?

ולבהות  ובאמת לא היה לי מה לעשות. רק לשכב 

בחלון השחור והשקט. אותו לילה היה הארוך בחיי, 

הזמן נע לאיטו כשאני נחרדת לגלות כמה זמן לוקח 

למחוגים להשלים סיבוב. נצח!

קצת  כשהתחיל  בוקר,  לפנות  שש  או  בחמש  ואז, 

להאיר – את לא יכולה לתאר לעצמך את ההקלה. 

סוף  סוף  לעולם.  הזאת  התחושה  את  אשכח  לא 

בוקר!

ככה  בדיוק  וואו!   - לי  חשבתי  עוצמתי,  רגע  באותו 

מתוך  הנואשת,  הציפייה  מתוך  הגאולה.  תבוא 

החושך, האיטיות, הקושי - היא תבליח פתאום.

אין חושך נצחי! בסוף יאיר היום! הידיעה הזו נותנת 

אם  גם  בחיינו.  ההמתנה  של  במקומות  הכוח  את 

כרגע לא מרגישים שמשהו זז, בסוף נגלה שהלילה 

נגמר ובאופק נראית זריחה.
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בקרני  להיאחז  היא  אחת  דרך  אז 
הבוקר  ואם  תעלה.  שעוד  השמש 
מדי  שקשה  או  רחוק,  עוד  זאת  בכל 

להתחבר אליו כרגע?

תבדקי  ואל  לדעתי,  סבל'.  'כוח  על  קודם  "דיברת 

במילון, הביטוי הזה יכול ללמד אותנו שכוח – מקבלים 

דווקא ממקום של סבל.

וחשים  שמתמודדים,  אנשים  פוגשים  אנו  לפעמים 

שאיננו מסוגלים להכיל את הקושי שלהם. איך הם 

שורדים את זה? אני חוויתי את זה גם במקום הפוך. 

הייתי שוכבת במצבים מאוד לא נעימים, וחשה את 

חוסר האונים של הסובבים.

יחד  להפנמה:  קלה  לא  אך  ידועה,  היא  התשובה 

עם הניסיון, מקבלים כוחות לשאת אותו. אלא מה? 

הכוחות הם עדינים, פנימיים, באים והולכים, ונמצאים 

ברשות  נחשף  הניסיון  המתמודד.  של  ליבו  בעומק 

ולכן  הזולת,  מעין  נסתרים  הכוחות  אבל  הרבים, 

שוכחות  אנו  התמודדות,  או  סבל  רואות  כשאנחנו 

לכן,  אומרת  אני  אבל  במשוואה.  אותם  לשקלל 

ולטפח  בהם  להיתפס  וצריך  קיימים,  שהם  מניסיון, 

אותם.

רגילה  אישה  אני  יומרנית.  להישמע  רוצה  לא  אני 

המתנות  שכל  להדגיש,  לי  חשוב  ולכן  ופשוטה, 

שקיבלתי בעקבות החיים עם הקרוהן, אינם דברים 

נסתרות,  ממגירות  שלפתי  או  מהשמים  לי  שנפלו 

אלא תוצאות של עבודת חיים ושל חיזוקים פנימיים 

שמצריכים טיפוח יום יומי".

כשאת אומרת להיתפס בכוחות האלו, 
למה את מתכוונת? את  יכולה לפרט 

אותם בשמות?

"אנסה. לכל אחת יש שמות אחרים, 

– הם: אמונה,  אבל השמות הכלליים לכוחות הללו 

ביטחון בהשם, הידיעה שכל מה שקורה לנו הוא טוב 

גם אם בלתי גלוי, ובעיקר בעיקר התחושה הזו, שאני 

לא לבד.

תחושת הבדידות היא אחד הקשיים הגדולים הנלווים 

בתחנה,  לבד  מחכה  שאני  ההרגשה  להתמודדות. 

אפילו  משם.  אותי  לקחת  בא  לא  אוטובוס  ושום 

במשל הפשוט זה לא נעים. אבל כשפתאום נשמע 

מגיח  האוטובוס  קצה  את  ורואים  ממרחק  הרעש 

מעבר לסיבוב – איזו הקלה! איזו תחושה של ביחד! 

מישהו רואה אותי!

זנוחה  והרגשתי  למיון  שהגעתי  פעם  לא  לי  קרה 

ושכוחה. איזה עומס יש פה, אף אחד לא סופר אותי, 

איש לא שם לב שאני מתפתלת מכאבים, אף אחות 

לא ניגשת אליי ומתחילה טיפול- כלום!

ואז, אחרי כמה שעות, כשסוף סוף איזה רופא ניגש, 

או שמעלים אותי כבר למחלקה, נרגעתי. מישהו שם 

לב.

מוכרחים  אבל  טבעית,  היא  הבדידות  תחושת 

להשתחרר ממנה. הרי מי ש'רואה' אותי כשהאוטובוס 

הרבה  מחכה,  כשאני  גם  היטב  אותי  רואה  מגיע, 

ולבד.

השם נמצא איתנו יד ביד כל הזמן. זה לא שכשאת 

מתייחסים'  סוף  סוף  שבו  הזמן  זה   - מהמקום  זזה 

אלייך כביכול, מן השמים. הקב"ה לקח אותך לתחנה 

והוא נמצא איתך שם, במקום הזה, כי במהלך של 

הבריאה - גם להמתנה יש תכלית.

עמוקה,  נשימה  לוקחת  אני  זה,  את  מבינה  כשאני 

יושבת ישיבה מלאה על הכסא ופשוט נוכחת במקום 

הזה, של ההמתנה.

ככה מקבלים את כוח הסבל, את הכוח מהסבל, רק 

לקבל  ופנויה  מרפה  את  ההשתדלות,  כל  כשאחרי 

את מה שההמתנה נותנת לך עכשיו.

נגילה   - השם  עשה  היום  "זה  בהלל:  אומרים  "אנו 

ונשמחה בו". ואפשר להבין את זה כך: זה היום עשה 

השם - זה היום, זה הרגע שהשם עשה. לא משנה 

נגילה  נתבכיין?  מה,  אז  היום!  זה  נראה,  הוא  איך 

ונשמחה בו! נשמח בו, ביום הזה, במצב הזה, איך 

שהוא.
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את מדברת על לקבל את מה שהרגע 
את  לך.  מעניק  הכאב,  כל  עם  הזה, 
שקיבלת  במשהו  אותנו  לשתף  יכולה 
שלמדת  אחרי  הכאב,  של  מהמקום 

להיות נוכחת בו?

"קודם כל קיבלתי את הכוח הזה לחיים, ואני כל הזמן 

עובדת לשמר ולפתח אותו - הכוח להרפות ולחיות 

את הרגע. לשחרר שליטה מהעתיד ומהרגע הבא.  

את לא מתארת לעצמך כמה הקלה זה מכניס לחיים 

- לזכור שיש מישהו שמחזיק את החבל בשבילנו יום 

יום, אז למה להתאמץ להחזיק גם בידיים אדומות 

וכואבות?

לא  להיוולד,  היה  יכול  שלא  שלנו,  הארגון  וכמובן, 

דרכי לפחות, אם לא הייתי מגיעה, אחרי כמה שנים, 

הוביל  שהקב"ה  באמונה  והנחמה  ההבשלה  לשלב 

או  כך קם הארגון,  ולא בטעות.  הזה,  אותי למקום 

בגרסתו הראשונה – קבוצת תמיכה שפתחתי כבחורה 

גם  שמתמודדת  טובה  חברה  עם  יחד  עשרים,  בת 

היא עם קרוהן.

ומה הגרסה העדכנית שלו? מי הקהל 
שלכם? ומה אתם מציעים לו?

הקבוצה  התפתחה  הזמן  במשך 

ההיא והפכה לארגון שמעניק תמיכה 

מקצועית, רגשית וחווייתית לנשים ונערות עם קרוהן 

וקוליטיס מכל הארץ.

הארגון  מישורים:  בכמה  מתקיימת  הארגון  פעילות 

או  קרוהן  עם  לנערות שמתמודדות  מפגשים  עורך 

ומוציא  ומפגשים נפרדים לאמהות שלהן,  קוליטיס, 

גם מחנה נשים שנתי, ומחנה קיץ לנערות.

הפן  את  המביא  ארצי  כנס  גם  נערך  שנה  מדי 

ולפן  ההתמודדות  לחוויית  גם  ומתייחס  המקצועי 

האמוני.

בנוסף, מתקיימת במסגרת הארגון פעילות שוטפת 

בנות  ליווי  מייל,  בתפוצת  תרופות  גמ"ח  הכוללת 

בכל  לסיוע  טלפוני  מענה  ובדיקות,  לאשפוזים 

הנושאים הקשורים למחלות מעיים, ועוד. כרגע אנו 

לגברים  מותאמת  פעילות  של  פיילוט  גם  מנסים 

ובחורים.

גוף  שום  ללא  באצבעות,  בעשר  הוקם  הארגון 

תפילות  הרבה  עם  אבל  מאחוריו,  שעומד  רשמי 

הגדולות  המתנות  אחת  מיוחדת.  דשמיא  וסייעתא 

שאני מקבלת דרכו, היא ההיכרות עם כל האנשים 

דרך  בכל  ונרתמים  בדרך,  פוגשת  שאני  הטובים 

ולשירותים  לעצמנו,  שהצבנו  החשובות  למטרות 

מרצים,  של  מוכרים  שמות  הרבה  מעניקים.  שאנו 

ארגונים, מפיקות ועוד – אחראים במידה זו או אחרת 

להצלחת הפעילות, וזו ההזדמנות לתת להם קרדיט 

ענק, ולומר תודה.

אז זו העבודה שלך? אני מסתקרנת.

"ממש לא. מעבר לעבודה. זה פרויקט 

מהלך  בכל  שמשתלב  שלי,  החיים 

החיים ועם כל התפקידים -  כרעייה, כאמא, וכאישה 

עובדת. זה אולי 'בין לבין', אבל נותן לי סיפוק, חיות 

בכל  הלאה  להמשיך  כוח  לי  שמעניקים  ומשמעות 

החזיתות.

יכולה  לא  בהתפעלות.  מתנשמת  אני 
לוותר על עוד כמה מילים. עוד שורה, 
לתור  איתנו  לקחת  משהו  שבע?  בת 

הבא שמחכה לנו?

היא  כי  עליה,  שדיברנו  לנקודה  לחזור  בוחרת  אני 

חיונית בעיני: כוח הסבל. והנה, בשורה אחת:

אנו מוכרחים כוח כדי לסבול, אבל לא פחות מזה – 

נדרשים לסבל, כדי לקבל כוח.

 למתמודדות עם קרוהן או עם קוליטיס המעוניינות 

 להצטרף לארגון, ניתן לפנות:

ezrimeim100@gmail.com
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דפי עבודה

שלום וברכה,

ליכולות  גבוהה  מודעות  לך  שיש  ניכר  משאלתך 

ולכישורים שלך. המודעות הזו היא בהחלט מבורכת, 

במיוחד כשמדובר על התאמה לתפקיד ו/או למקצוע. 

אני מציעה שבמסגרת הקצרה הזו, ננסה יחד לפתח 

גם מודעות למציאות  הקיימת בשוק העבודה בכלל 

ובתפקידים בעלי אופי ניהולי בפרט.

כלל  בדרך  הוא  העבודה,  בעולם  ראשוני  תפקיד 

תפקיד שמיועד יותר ללמידה ולצבירת ניסיון ופחות 

העובדת,  של  והכישורים  היכולות  מכלול  למימוש 

מלאת מוטיבציה וברוכת כישרון ככל שתהיה. ישנם 

דין, שבהם  מקצועות, כמו ראיית חשבון או עריכת 

באופן  כהתמחות  מוגדרים  הראשוניים  התפקידים 

להתייחס  כדאי  אחרים  בתחומים  גם  אך  רשמי, 

לעבודה הראשונה כאל סטאז’ שבמהלכו את לומדת 

מיומנויות  מפתחת  לעבוד,  בכלל  זה  מה  כל  קודם 

רכות כמו תקשורת ועבודה בצוות, ורוכשת מיומנויות 

נוספות הקשורות לתפקיד עצמו.

הדברים האלה נכונים לגבי כל תפקיד בכל תחום, 

ניהולי.  בתפקיד  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל 

ניסיון.  לחסרי  מיועדים  אינם  ניהוליים  תפקידים 

נקודה. ואם אבא שלך הוא לא בעלים של קונצרן 

ענק ואמא שלך לא מנהלת במשרד ממשלתי ואין 

לך ברדיוס הקרוב והמחייב אנשים אחרים שיכולים 

מפתח  תפקידי  באמצעות  דרך  קיצורי  לך  לעשות 

שהם מאיישים, תצטרכי לעבור מסלול אישי משלך, 

שבו תפתחי את היכולות והכישורים הטבעיים שלך 

תפקיד  על  להתמודד  שתוכלי  עד  אותם,  ותשייפי 

ניהולי ברמה שאליה את שואפת להגיע. 

נוספים  לפרמטרים  כאן  נכנסת  לא  כמובן  )ואני 

מרובות,  עבודה  שעות  כמו  בחשבון  לקחת  שצריך 

או להמלצה אישית האם נכון לשאוף לתפקיד כזה, 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

אורך רוח בעבודה הראשונה
בתוך  עמוק  כבר  לומר שאני  ד' אפשר  וברוך  עבודתי הראשונה,  חודשים את  לפני מספר  התחלתי 

יכולה  ניהולי. אני  העניינים. אבל יש משהו שמציק לי: כשחיפשתי עבודה, חיפשתי תפקיד עם אופי 

להעיד על עצמי בכנות שיש לי כושר ניהול וארגון ואת סל הכלים הנדרשים כדי להצליח בתפקיד כזה, 

והרגשתי שיש לי צורך להשתמש ביכולות האלה ולתת להן ביטוי. הגעתי לתפקיד שנראה היה לי כתפור 

למידותי: ניהול משרד בחברה גדולה. אך די מהר גילתי שבפועל, חלק ניכר מעבודתי הוא מילוי משימות 

רוטיניות וטכניות, כמו תיוקים, הקלדות, מענה לטלפונים וכדו’. גם היחס שאני מקבלת מהממונים עלי 

ומשאר העובדים הוא יחס של: “שבי בשקט ותעשי את מה שאומרים לך”.

כרגע אני בדילמה: מצד אחד לא קל למצוא היום עבודה, וברוך ד’, אני עובדת כרגע בעבודה לא גרועה 

עם תנאים טובים יחסית. אבל מצד התפקיד עצמו - אני מרגישה שאני מסוגלת להרבה יותר, ושאם 

אממש את המסוגלות האמיתית שלי, אמצא הרבה יותר סיפוק ועניין בעבודה. האם נכון לחפש עבודה 

חדשה בגלל הסיבה הזו?
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של  הבסיסית  להתאמה  ורק  אך  מתייחסת  אלא 

הכישורים והיכולות שלך לתפקיד בעל אופי ניהולי.(

נסי להסתכל על כך מנקודת המבט של המעסיק - 

ואגב, זהו טיפ שאני ממליצה לאמץ בכל שלב של 

קונפליקט או קושי במקום עבודה, ואפילו כבר בשלב 

חיפוש העבודה; להתבונן על המצב מזווית המעסיק:

הוא קלט כרגע עובדת חדשה, ובאופן טבעי - עדיין 

תחומי  לך  להעניק  כדי  מספיק  בטוח  מרגיש  אינו 

אחריות כבדי משקל. טעויות עלולות לעלות לו ביוקר 

פגיעה  לקוחות,  אובדן  כמו  גבוהים  ולגבות מחירים 

במותג או באמון ועוד ועוד. לכן, בשלב הראשון הוא 

משימות  באמצעות  מגדלת,  בזכוכית  אותך  בוחן 

עם  לבצע.  לך  נותן  שהוא  מזיקות  ובלתי  פשוטות 

הזמן ובניית האמון והתדמית החיובית שלך כעובדת, 

המצב ישתנה בעזרת ד’. 

בשאלתך, את מתארת גם את היחס שאת מקבלת 

משאר העובדים. בואי ניכנס כעת לנעליים שלהם: 

בעובדת  רואים  ותיקים  עובדים  הדברים,  מטבע 

יותר. הם רואים בך כתובת  חדשה, עובדת זוטרית 

ובינינו,  אהודות.  פחות  משימות  לביצוע  נוחה 

הכישורים והיכולות שלך לא באמת מעניינים אותם, 

ואולי אפילו מאיימים עליהם. 

לאחר כשנה בתפקיד, עם הזמן והעמקת ההיכרות 

שלך עם התפקיד שעלייך לבצע, תוכלי לומר “לא” 

בעדינות אך באסרטיביות למשימות מסוימות שאינן 

בשלב  עכשיו.  לא  שוב:  מדגישה  ואני  מתפקידך. 

הזה עלייך להוכיח את עצמך ולגרום לממונים עלייך 

ולכל מי שבא עמך בקשרי עבודה להיות שבעי רצון 

מעבודתך, זה לא הזמן ‘לסנן’ משימות ובוודאי שלא 

לשדר מסר בסגנון: “המשימות  האלה הן לא לרמה 

שלי”.

עבודה,  שכל  בחשבון  קחי  לסייג:  חייבת  אני  וכאן 

גם  חבילה  בעסקת  כוללת  שתהיה,  ככל  בכירה 

נחמד  שפחות  כאלה  אפור-שחור,  בגוון  משימות 

לבצע. עלייך לבחון במאקרו ולראות האם התפקיד 

הוא  או שמא  וטכניות,  רוטיניות  רק משימות  מכיל 

מתאים למה שחיפשת, והמשימות האלה הן רק חלק 

קטן בפסיפס המלא שלו. 

אם קראת את תשובתי עד כה, את בוודאי מבינה 

מה דעתי לגבי השאלה שלך - האם העובדה שאינך 

מממשת את מלוא הפוטנציאל שלך בתפקיד, היא 

סיבה מספקת כדי לעזוב מקום עבודה:

בכל מקרה, בנקודת הזמן הנוכחית סיבה כזו אינה 

בזהירות  לבדוק  תוכלי  זאת,  עם  עזיבה.  מצדיקה 

בכירים  עובדים  של  הקידום  מסלול  התפתח  כיצד 

זוטר  בתפקיד  לעבוד  התחילו  האם  בארגון.  יותר 

בחברה ומשם התקדמו בדרג הניהולי? אם כן, זהו 

סימן למקום עבודה שמפתח את העובדים, מאמין 

הפוטנציאל  את  לממש  להם  ומאפשר  ביכולותיהם 

הגיעו  הבכירים  העובדים  אם  זאת,  לעומת  שלהם. 

עבודה  במקום  ניסיון  שצברו  לאחר  לתפקידיהם 

אחר, הדבר עלול להצביע על כך שמדיניות החברה 

תסיקי  אל  מבחוץ.  מנוסים  עובדים  ‘לייבא’  היא 

מסקנות על סמך מסלול של עובד אחד או שניים, 

אולם אם זהו המצב, ייתכן שבעוד כשנתיים או יותר 

הזכוכית מבחינת הקידום  תרגישי שהגעת לתקרת 

שלך בתפקיד, וזה יהיה הזמן לשקול מעבר לעבודה 

חדשה. 

עצמי  שמימוש  לך  להזכיר  לי  חשוב  הזה  בהקשר 

אינו הפרמטר היחיד בחיפוש עבודה. חשוב שתיקחי 

בחשבון פרמטרים חשובים נוספים כמו שכר ותנאים, 

מכלול  את  נתחי  ועוד.  מתאימה  עבודה  סביבת 

השיקולים שלך בעבודה, קבעי לכל אחד מהם את 
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 מתמודדת עם דילמה תעסוקתית? 
 את מוזמנת לשלוח את השאלה שלך ל: 

magazine@shmura.org ולציין בשורת הנושא: 'עבור מדור דפי 

עבודה'. השאלות הנבחרות תקבלנה במה ומענה במסגרת המדור.

משקלו באחוזים )מתוך מאה אחוזים למכלול כולו(, 

הנוכחי.  עבודתך  במקום  הציון  את  לו  העניקי  ואז 

כשלושים  בעינייך  שווה  עצמי  מימוש  אם  לדוגמה: 

אחוזים מתוך המכלול, שאלי את עצמך לאיזו רמה 

מגיעה  את  שלושים  עד  מאפס  עצמי  מימוש  של 

לכל  ציון  שתקבעי  לאחר  הנוכחי.  העבודה  במקום 

פרמטר, חשבי את הציון הסופי. התרגיל הזה יסייע 

לך להשוות את העבודה הנוכחית מול האפשרויות 

ההחלטה  את  דשמיא  בסייעתא  ולקבל  האחרות, 

הנכונה עבורך.

ועד אז? נצלי את תפקידך הנוכחי לשפשוף היכולות 

הניהוליות שלך. הנה כמה טיפים שיעזרו לך לעשות 

זאת:

התמקצעות: ‘ניהול’ זה לא מקצוע, אלא סטאטוס 	 

שלך  האחריות  תחומי  את  לפרק  נסי  ארגוני. 

לקטגוריות כמו שיווק, תפעול ועוד - לפי העניין, 

ולהתמקצע  בהם. ככל שתתמקצעי בתחומים 

רבים יותר, יהיה לך קל יותר להתקדם בהמשך 

יותר  טוב  לבצע  כיצד  גם  למדי  ד’.  בעזרת 

למידה  באמצעות  חלקיו,  כל  על  התפקיד  את 

אחרים  מעובדים  למידה  ידי  על  וגם  עצמית, 

מהממונה  ובקשי  ראש  הגדילי  דומה.  בתפקיד 

היום לא  עלייך לבצע משימות בתחומים שעד 

הדרכות  מידע,  מערכות  כמו  בהם,  התעסקת 

מגוון  ניסיון  תצברי  כך  ועוד.  אחרים  לעובדים 

והיכרות עם קשת רחבה יותר של תפקידים.

כישורים 	  לפתח  נסי  ניהוליים:  כישורים  פיתוח 

זמן,  ניהול  כגון:  ניהולי,  תפקיד  לכל  החיוניים 

תיעדוף משימות, כושר מנהיגות והובלה, יוזמה, 

תושייה, יכולת לפתור בעיות והאצלת סמכויות. 

קודם כל על ידי מודעות לצורך בהם, ובהמשך 

על ידי למידה וניסיון בשטח.

קידום יוזמות חדשות: חשבי על יוזמות חדשות 	 

שניתן לקדם בארגון והציעי לממונה עלייך לבצע 

אותם, בנוסף לביצוע מקסימלי של התפקידים 

שבאחריותך. אם יש לך רעיונות טובים משלך 

אליו,  לגשת  תוכלי  לא,  אם  וגם  טוב.  מה   –

לומר לו שאת אוהבת אתגרים ומרגישה שאת 

ותשמחי  תפקידך  את  יותר  טוב  לנצל  יכולה 

בדרך  שונות.  מגירה  תוכניות  לקדם  לו  לסייע 

כלל, מעסיקים מקדמים הצעות כאלו בזרועות 

פתוחות ויש להם מאגר בלתי נדלה של רעיונות 

משלהם.

עובדים 	  ובחני  הסתכלי סביבך  למידת עמיתים: 

עושה  מה  בחברה.  ניהולי  לתפקיד  שהגיעו 

יחסי  מקצועיות?  לכאלה?  מוצלחים  מנהלים 

אנוש מעולים? כישורים אחרים? אמצי לעצמך 

במנהלים  נתקלת  את  אם  חיוביות.  תכונות 

שהתפקוד שלהם לוקה בחסר, נסי להבין מדוע 

ולהימנע מגורמים המחבלים בהצלחה. 

מאחלת לך שד' ינהל אותך על מי מנוחות בעבודה 

ובכל אשר תפני.

בהצלחה רבה!

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים:

צריך הרבה ניסיון כדי להבין מדוע 
הוא כל כך חשוב.
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הבית -
העסק הנבחר

הכוח לשאת כאב וסבל נקרא ‘סבלנות’, ואני מגלה 

שגם מתנות של החתן לכלה נקראים סבלונות – 

אולי כדי לרמוז לי שהסבלנות מעניקה לי מתנה 

בסוף הדרך. סבלנות היא אורך רוח  וחוסר סבלנות 

הוא קוצר רוח, שהתורה מספרת לנו שהוא קורה 

למשה  הקשיבו  לא  ישראל  בני   - קשה  מעבודה 

מקוצר רוח ומעבודה קשה. 

ברור שאנחנו עובדות קשה. כולנו חשות את זה, 

עם  שונות  בדרכים  מתמודדות  זה,  על  מדברות 

וחווות גם את קוצר הרוח  קשיים מסוגים שונים, 

אין  סבלנות,  לנו  אין  הקשה:  מהעבודה  כתוצאה 

ולהכלה.  להקשבה  הדרוש  הרוח  אורך  את  לנו 

פני  על  במייל  הודעה  מעדיפות  תמיד  אנחנו 

פנים  פגישה  פני  על  טלפון  ושיחת  טלפון  שיחת 

מול פנים. תקציר עדיף על פני ישיבת צוות, סיכום 

נהלים בכתב מועדף על פני דיון, והכי טוב שיספרו 

לנו כל מה שקרה דרך ציור מסוג קומיקס – הכי 

ויזואלי, הכי מהיר. 

ככל שקל לאבד את הסבלנות במהלך יום עבודה 

- עוד יותר קל לאבד את הסבלנות בהמשך היום 

אינם  הם  הילדים.  עם  בבית  שוהות  כשאנחנו   –

לדבר  ומתעקשים  טקסט  בהודעות  משתמשים 

וללכת  הקשבה  לדרוש  היה,  מה  לספר  אתנו, 

אחרינו לכל פינה בבית וגם לדבר מאחורי הדלת 

שסגרנו או לצעוק כדי שנהיה איתם ללא קיצורי 

דרך, ללא קוצר רוח. 

איך נמצא את הרוח שתאפשר לנו אורך רוח? 

בנושא  מהרהרת  כשאני  לסבול:  נכונה  היי 

שברשימת  לגלות  מתעוררת  אני  הסבלנות, 

הוכנסו  היום  שעד  זו   - האוניברסלית  הערכים 

נכונות, ערכים  הנהגות  רוחניות,  לתוכה שאיפות 

בעלי משמעות עמוקה כמו משפחתיות, פרטיות, 

מימוש עצמי, הגשמה וכבוד, ואף ערכים חשובים 

נוספים כמו בריאות או פרנסה - מופיע ערך חדש: 

מוגדר  וקל  נעים  כיף,  לנו  שיהיה  הרצון  נוחות. 

כערך בפני עצמו, והוא דוחק הצידה את הערכים 

של מחויבות ואחריות. 

בעולם כזה, מוכרחים להבין שסבלנות היא מלשון 

‘סבל’. סבלנות – זה להיות נכונים לסבול. לשאת 

אי נוחות, להמשיך בדרך גם כשהיא קשה וארוכה. 

לקום בבוקר מוקדם גם אם קר לנו ולצאת מהבית 

גם אם חם לנו. לחזור הביתה גם אם בלגן שם, 

ולהתכופף להרים גם אם “לא אני זרקתי”. 

לסגל אורך רוח זה לא רק לדעת לסבול, אלא גם 

לאהוב את הסבל. לקבל את אי הנוחות ולהזכיר 

לעצמנו שאי נוחות אינה סכנה. להיפך – כואב זה 

טוב, כואב זה מחשל, אם כואב לך - סימן שאת 

גדלה. 

להיות סבלנית פירושו להתחבר לעבודה הקשה 

ולהשלים עם המציאות שאדם לעמל יולד, ואז אין 

קוצר רוח אלא אורך רוח, למרות העבודה הקשה. 

לעצמך  לומר  רוצה  שאת  היגדים  לעצמך  כתבי 

כאשר קשה לך, כאשר לא נוח לך, כשלא נעים 

לך, כשלא הולך לך כמו שרצית, ושנני אותם: 

“זה לא נוח, אבל לא מסוכן”. 

“זה זמני, אני יכולה לשאת את אי הנוחות הזו.” 

“לא קל, אבל חשוב לי לעשות את זה, ואני ארוויח 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

עבודה קשה בלי קוצר רוח
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את התועלת של הפעולה הזו בעוד זמן קצר”. 

“אני אוהבת לשים במקום את החפצים של הילדים, 

אני אוהבת לשטוף את הכלים של המשפחה שלי 

ואני שמחה שיש לי כוח לעשות את זה. תודה!” 

עוד היגדים משלך: 

”_________________________________________ “

”_________________________________________ “

כועס  פנימי  שיח  עם  עצמך  את  לעצבן  במקום 

שאומר: “אני עושה את כל העבודה, ואחר כך גם 

צריכה להחמיא להם על כל מה שהם עשו בצורה 

אמרי  זה!”,  על  פרס  להם  לתת  ועוד  חלקית, 

לעצמך: “נהדר, הם גמרו את שלהם, והנה, עכשיו 

החלק שלי.”

בחרי את המילים שלך בסבלנות והכיני לך אוצר 

המציאות  את  שמתארות  מרגיעות  אמירות  של 

להתעודד  לך  ומאפשרות  שלילית  פרשנות  ללא 

לקראת עוד מאמץ אחד נוסף. 

תכנני מראש: לפעמים אני חוזרת להיות הטיפוס 

ברגע  הכול  שעושה  זו  המאלתר,  מתוכנן,  הלא 

הראשון  הדבר  מספיקה.  ניסים  ובניסי  האחרון 

שאובד לי, במקרים כאלו, הוא הסבלנות. אני רוצה 

לראות איך הכול נעשה מיד מיד, ואיך פותרים כל 

בעיה ברגע, כי הזמן קצר וסף התסכול שלי נמוך: 

יש כל כך הרבה מה לעשות ואין זמן!

הרגע  את  שמלווה  הרוח  קוצר  את  למנוע  כדי 

האחרון, כדאי לתכנן דברים מראש. חישוב הגיוני 

ומציאותי של הדברים הנכונים והחשובים, ומשך 

הזמן הריאלי שלהם, מוכיח את עצמו שוב ושוב. 

ועוד משהו: כשאני יודעת מראש שהדברים ייקחו 

שעתיים, אני מכינה מנת סבלנות מיוחדת לרבע 

השעה האחרונה. )הלוואי שזה היה קל כמו שזה 

נשמע – להקפיא ולחמם...(

הזכירי לעצמך - זה הסוף: אם את מרגישה ממש 

כבר  שאת  לעצמך  הזכירי  התפוצצות,  סף  על 

בסוף. עוד טיפונת, עוד משוכה אחת לעבור, ואת 

בקו הגמר. רק רגע אחד, והלחץ הזה יסתיים. את 

הרי יודעת שאפשר לסבול עוד שניה. מה שבלתי 

נסבל הוא זה שהסבל לא נגמר. 

דחי את ההתפרצות רק בכמה דקות... זה עובד. 

בנקודות לחץ ומתח כאלו מה שעוד יכול לעזור 

לנשום  פיזית.  לנשום,  זה   – הרוח  את  להאריך 

עמוק, להרגיש איך האוויר מחלחל לכל השרירים 

המכווצים שלי, ולהכניס רוח לגוף.

האצילי סמכויות: כל יועץ עסקי מסביר לבעל עסק 

שגדילת העסק תלויה ביכולת שלו לתת לאחרים 

לעשות דברים שהם יכולים, ולפנות על ידי כך זמן 

לעצמו. 

ידוע. ברור.

קשה. 

את  לפתור  קשה  השגיאות,  את  להכיל  קשה 

קרדיט  לתת  קשה  יוצרים.  שהעובדים  הבעיות 

על משימה שלא הושלמה כראוי וקשה להכשיר 

עובדים טובים. בתהליך ההעצמה שבו את מלמדת 

את הצוות שלך או את הילדים שלך לבצע פעולה 

שהם לא עשו מעולם, הסמכויות עוברות אליהם, 

זהו  נשארת שלך.  התוצאות  על  אולם האחריות 

שהסבלנות  פלא  ולא  נסבל,  בלתי  כמעט  שלב 

שלנו עומדת למבחן קשה בתהליכים הללו. 

הזה  לך לעבור את התהליך  הנה משהו שיעזור 

בהצלחה שוב ושוב במגרש הביתי, ולהעניק לעצמך 

הזדמנות לגדול ולעבור לביצועים החשובים יותר 

בחיים שלך: נכון שקשה להכיל ונכון שקשה לקבל 

מחמאות  כדי  תוך  אותם  ולתקן  ירודים  ביצועים 

וחיוכים, אבל – יש שכר לפעולתך! בעוד שהבוס 

דואג שהעובדים יתחרו בו, ילמדו יותר מדי ויפתחו 

עסק משלהם, את מפרגנת לילדים שלך להצליח 

יותר ממך! בכבוד! ההצלחה שלהם, היא ממקורות 

הסיפוק והנחת הכי עמוקים בחיים שלנו. 

תהליכים  לצלוח  לנו  רוח מאפשר  אורך  לסיכום: 

ולהגיע  מורכבות  מטלות  עם  להתמודד  ארוכים, 

הדרך  את  לקצר  אפשר  שאי  רוחניים  למקומות 

אליהם. אל תחמיצי, הסבלנות משתלמת.
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אדם סבלן, בדרך כלל
סיפור

אותי  שאלה  בחיי,  הראשון  העבודה  בריאיון  אז,  אי 

המראיינת אם אני רואה את עצמי כאדם סבלן.

הייתי אז בת חמש עשרה. המשרה הפוטנציאלית הייתה 

תפקידיה  ואחד משלל  העירוני,  הלמידה  במרכז  הדרכה 

של המראיינת שישבה מולי היה ניהול המרכז.

אף אחד לא הדריך אותי לפני הריאיון ההוא. לא ידעתי אז 

שום דבר על הצגה עצמית, ונראה לי שגם המראיינת לא 

ממש ידעה למה לצפות. אני זוכרת שחשתי איך הסומק 

במבוכה:  שאמרתי  בשעה  לאוזן  מאוזן  פני  את  צובע 

"סבלנות? כן. נראה לי. אני חושבת שכן".

מסתבר שכל הנערות שנשאלו את השאלה הזו ענו בחיוב, 

ורובן הסמיקו במבוכה או בענוות חן. אי אפשר היה לצפות 

מהמראיינת הבלתי מנוסה לעלות על כך שאני מסמיקה 

מכיוון שאני משקרת.

אל  שהוביל  הצר  בפרוזדור  במהירות.  הסתיים  הריאיון 

חדרה של הרכזת ישבו לפחות שש נערות נוספות שקיוו 

ובאופן  בחודש,  שקלים  מאות  כמה  של  צנועה  להכנסה 

עתידות  או  שהתראיינו  וכמה  כמה  עוד  על  ידעתי  אישי 

להתראיין באותו שבוע.

מתאימה  בהחלט  לי  נראית  את  לך,  "תודה  אמרה:  היא 

נטלתי את  ואני  הקרובים",  בימים  נהיה בקשר  לתפקיד. 

תיקי בשתיקה. לא יכולתי לומר דבר. פחדתי שאם אפתח 

את הפה יברחו לי המילים שמילאו את כל כולי באותו רגע 

וצעקו בקול גדול: "אבל אני לא סבלנית! לא סבלנית! לא 

סבלנית!"

הקול  את  השתקתי  עמוק,  נשמתי  הדלת,  ליד  בסוף, 

"תודה  באיחור:  קצת  ואמרתי,  קלושות  חייכתי  העקשן, 

רבה, אני אשמח להיות בקשר".

בדרך הביתה הבטחתי לעצמי שאם אקבל את התפקיד, 

אהיה באמת סבלנית. גם אם התלמידה תהיה נודניקית, 

כל  להסביר  גם אצטרך  בלתי ממושמעת,  או  משעממת 

יימאס לי לגמרי  וגם אם  תרגיל או שאלה מאה פעמים, 

פניתי למרכז בעקבות המודעה  ואתחרט על הרגע שבו 

שהתפרסמה בסמינר – לא אתנהג בקוצר רוח.

אני מקווה שאתם זוכרים שהייתי בת חמש עשרה. חשוב 

כשאספר  יותר  סלחניים  שתהיו  כדי  זאת  שתזכרו  לי 

לכם שקיבלתי את התפקיד, אבל הפרתי את ההבטחה. 

חודשיים שרדתי, ובסיומם הודעתי לרכזת שאני מוכרחה 

בי  היום מקנן  ועד  בי להישאר,  היא לא הפצירה  לעזוב. 

חשש שההתפטרות שלי חסכה משתינו את אי הנעימות 

שעלולה הייתה להיות כרוכה בפיטורין מיוזמתה.

שלא  לומר  אפשר  ואי  מאז,  חלפו  שנה  עשרים  כמעט 

העבודה  הילדים,  הנישואין,  שחלפו,  השנים  השתפרתי. 

את  ריככו  החדים,  הקצוות  את  הקהו  בעצמם,  והחיים 

הדפוסים הנוקשים מעט, והאריכו את טווח הסבלנות שלי 

באופן משמעותי. היום, גם אם אורך רוח אינו נמנה עם 

מעלותי הבולטות ביותר, גם קוצר רוח אינו חיסרון מודגש 

שלי.

ובכל זאת, בשבוע שעבר נזכרתי בריאיון ההוא.

שלי,  המחלקה  מנהלת  עינת,  לי  הציעה  שעבר  בשבוע 

שלי,  הוותק  בגלל  שעוזב.  צוות  ראש  של  תפקיד  לקבל 

וניסיון מסוים שצברתי בפרויקטים האחרונים, אני נראית 

להם מתאימה לתפקיד. אם אקבל את ההצעה, נחתום על 

חוזה עבודה לתקופת ניסיון שתתחיל כבר בחודש הבא.

העזיבה  על  מבוססות  שמועות  היו  הופתעתי.  מאוד  לא 

עלי  יחשוב  הגבוה  בדרג  שמישהו  מאוד  וקיוויתי  הזו, 

כבר  אז  ישבתי  שתתפנה.  למשרה  מתאימה  כמועמדת 

כמה שנים באותה משבצת, אנשים סביבי נעו קדימה או 

עזבו למקומות אחרים, ואני – עוד שם. באותו תפקיד שבו 

רע.  לי  היה  לא  במעט.  רק  גבוהה  ובמשכורת  התחלתי 

להיפך, תנאי העבודה בחברה היו טובים מספיק כדי לא 

רחלי נוסבוים



23

לחפש מקום אחר, אבל בשלב ההוא הרגשתי שאני זקוקה 

לשינוי. או במילים פשוטות יותר: נמאס לי. אני רוצה יותר.

שתוכלי  נראה  שלך,  המקצועיות  היכולות  "מבחינת 

להיות ראש צוות מצוינת", אמרה לי עינת בכנות. "אבל 

מראש עלי לומר לך שמכיוון שהצוות הזה הוא מהצוותים 

ניסיון,  ללא  עובדות  אליהם  מקבלת  שהחברה  הבודדים 

אפשר לזהות בו תחלופה גבוהה יחסית, ולרוב, של עובדות 

יותר בעובדות מתחילות. המשמעות היא שחלק  מנוסות 

בלתי מבוטל של תפקיד ראש הצוות הוא הדרכה ואפילו 

חונכות מסוימת של עובדות חדשות וללא ניסיון".

להתמודד  יכולתי  את  כאומדת  בי,  והביטה  עצרה  היא 

הוסיפה,  היא  מקרה",  "בכל  מתארת.  שהיא  במשימה 

הפרמטרים  אחד  זה  "מבחינתנו,  למדפסת,  והסתובבה 

המרכזיים של ההצלחה בתפקיד".

"את רואה את עצמך כאדם סבלן בדרך כלל?"

עינת לא שאלה אותי את השאלה הזו, אבל הרגשתי שהיא 

מול  שוב  עמדתי  פתאום  מחנק.  עד  החדר  את  מציפה 

הרכזת ההיא, שהייתה אז צעירה בכמה שנים טובות מגילי 

היום, והתכווצתי מול עיניה הבוחנות. המדפסת פלטה את 

הדף השביעי והאחרון של טיוטת החוזה, ועינת הגישה לי 

תתייעצי,  תחשבי,  הביתה,  זה  את  "קחי  בחגיגיות.  אותה 

ונדבר שוב בשבוע הבא".

של  והצפוף  הקטן  חדרה  את  לעזוב  עצמי  את  הכרחתי 

מנהלת מרכז הלמידה העירוני, ולשוב אל שולחן הזכוכית 

הרחב של עינת. אני לא בת חמש עשרה היום, ואיני הנערה 

נטלתי  מבטי,  את  מיקדתי  שהייתי.  הרוח  וקצרת  החדה 

הקטנה שהולידו  הספק  מתולעת  התעלמתי  הדפים,  את 

יציב:  בקול  ועניתי  עינת,  של  האחרונים  משפטיה  בתוכי 

"תודה עינת. ההצעה שלך מחמיאה לי, ואני אשקול אותה 

ברצינות. כמובן, אקח בחשבון גם את הנקודה האחרונה 

שציינת".

לחצנו ידיים, וחזרתי לעמדה שלי. עמדה אחת בשורה של 

שש דומות. העפתי מבט על העובדות סביבי. כולן צעירות 

הזמן  הגיע  אחרי.  בחברה  לעבוד  התחילו  כולן  ממני, 

לקידום. בהחלט. כמה טוב שגם עינת סבורה כך.

בקושי שמעתי אותה, אבל תולעת הספק כרסמה את דפי 

טיוטת החוזה בשקט ובעקביות וגדלה אט אט. כשהגעתי 

הביתה, כבר לא יכולתי להתעלם ממנה, ובערב, כשבעלי 

התולעת  הייתה  ברצינות,  לדבר  יכולנו  סוף  וסוף  חזר 

שמנמנה ומכוערת ונעצה בי עיניים מרגיזות.

בחשתי בכוס הקפה שלי שוב ושוב, עד שהייתי מסוגלת 

לומר זאת בקול: "זה לא באמת מתאים לי".

התולעת זקפה ראש.

"אני יכולה להסתדר עם עובדות חדשות. להיות נחמדה. 

לעזור מדי פעם. אבל לא רואה את עצמי עסוקה כל כך 

הרבה בהדרכה, או איך היא קראה לזה? חונכות".

התולעת השתתקה במפתיע. כנראה קלטה שאני מבינה 

לבד מה היא רוצה לומר.

"זה לא רק לא הוגן. זה גם לא כדאי לי. אני לא אוהב את 

העבודה הזו".

לגמתי מהקפה. הוא היה קר, ואיבד את טעמו.

את  להדיח  וקמתי  מהר,  הוספתי  רוצה",  כן  אני  "אבל 

הכוסות.

זאת הייתה צומת לא קלה, ולא מרומזרת. אף אחד לא עצר 

אותי באדום, והאיש הירוק היה בהישג יד ממש. אף אחד 

גם לא יכול היה לומר בבטחה שהחשש מוצדק, שהאתגר 

יהיה כל כך מורכב ושבאמת יהיה לי קשה לעמוד בו.

שוב ושוב בחנתי את עצמי: האם אני אדם סבלן? "בדרך 

ידעתי שכאן, לא  נכון. אבל  היה  וזה  לי.  עניתי  כן",  כלל 

בטוח שזה מספיק.

 

את  לה  ומסרתי  עינת,  של  לחדרה  שוב  נכנסתי  אתמול 

את  לקבל  לי  שנכון  מרגישה  לא  אני  הסופית:  תשובתי 

הצעות  בעתיד  לקבל  אשמח  הזו.  הספציפית  ההצעה 

אחרות.

היא התאכזבה מעט, אך כיבדה את החלטתי.

וזהו.

חזרתי לעמדה שלי. עמדה אחת בשורה של שש דומות. 

כולן  ממני,  צעירות  כולן  שלי.  החברות  על  מבט  העפתי 

התחילו לעבוד בחברה אחרי. הגיע הזמן לקידום. בהחלט.

אבל אני לא בת חמש עשרה היום. כבר איני הנערה קצרת 

הרוח שהייתי. חיכיתי מספיק, אך אוכל לחכות עוד.
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סלפי
בתיה יונה



25

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

נשלח בערב ראש חודש ניסן, תשע"ו

לראש  מיוחדת  זיקה  יש  שלנשים  יודעת  לא  מי 

חודש? כולנו יודעות…

אבל כשנראה את הדברים במקור, נוכל גם להבין, 

להרגיש ולהתחבר:

וי"ב  האבות...  כנגד  נתקנו  שהמועדים  "לפי 

ראשי חודשי השנה שגם הם נקראים מועדים, 

נטלו  בעגל,  וכשחטאו  השבטים,  י"ב  כנגד 

מהם ונתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו 

חטא"  )טור אוה"ח, תכ"ח(.

מה היה העומק בחטא העגל ש'ניתק' את הקשר 

בין השבטים למועד הנקרא 'ראש חודש'?

מדוע הוא ניתן דווקא לנשותיהן?

כדי לענות על התשובה ננסה להבין מעט ממהותו 

של "ראש חודש":

ראש חודש הוא הזמן הכי חשוך בחודש, זהו הזמן 

שבו הלבנה במיעוטה. אין בכלל אור...

אך עם זאת, זהו גם הזמן שבו הלבנה מתחילה 

להתמלא ולהאיר מחדש לקראת האור המלא.

עלטה  של  רגע  היה  העגל  לחטא  שקדם  הרגע 

כולו  העולם  'בלבל' את  בעולם. השטן  מושלמת 

כדי להטעות את עם ישראל. הוא הציג מצג שווא 

כאילו משה רבנו מת וכלו כל הקיצים. 

המצב היה קשה מנשוא. שעת עלטה נוראה.

היום קל לנו להבין שהיה זה עוד ניסיון שהשי''ת 

כמה  עד  לבחון  כדי  המדבר  דור  את  בו  העמיד 

גם בסער קשה, אבל  אוחז באמונה  ישראל  עם 

אז - זה היה ניסיון שמלבד שבט לוי והנשים, כולם 

נכשלו בו.

עם ישראל שחווה גלות ארוכה ונגאל באורח ניסי 

כל כך, אמור היה להאמין שתגיע הגאולה...

יעבור  עד  רגע  כמעט  היחבאות(  )מלש'  "חבי 

בגרעין  ולאחוז  להמתין  היה  האתגר   - זעם..." 

האמת, למרות שמבלבל וחשוך... כי כשמחזיקים 

חזק - מפציע אור הגאולה.

השבטים לא זכו להחזיק באמונה בזמן של חושך.

כדי לזכות במציאות הגדולה שמועד יהיה 'קרוי על 

שם' נדרשת התרוממות פנימית גדולה:

אברהם, שנתן לאורחים מצות, יצחק, שמסר את 

נפשו על גבי המזבח, ויעקב, שבנה סוכות - זכו 

השבטים,  שמם.  על  נקראים  הרגלים  ושלושת 

לעומת זאת, לא זכו בחג הנפלא, שהיינו אמורים 

לחגוג מדי חודש. בני ישראל חטאו בחטא העגל, 

י"ב  'כנגד'  נקראים  אינם  חודשים  ראשי  כן,  ועל 

השבטים.

ברוח הימים
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מי לא חטא?

הנשים הצדקניות!

גם הן חוו את החושך הסמיך, אך בניגוד לבעליהן, 

לנשים כן הייתה היכולת לשרוד את שעת החשיכה 

והבלבול.

כל אישה )כולל את, כמובן.( ניחנה בשתי תכונות 

המאפשרות לה שרידות רוחנית, נפשית וגופנית:

כוח האמונה - אחרי כל ההוכחות הלוגיות וההבנות 

המקום  את  יש  האלוקית,  במציאות  הברורות 

הכרה  של  הזה  והמאיר  העמוק  לרגש  לאמונה. 

במציאות האלוקית.

המקום הזה, הוא המקום של האישה. זה האזור 

שבו היא פורחת, שאותו היא מטפחת ומשם היא 

ואת  ילדיה  את  בעלה,  את  עצמה,  את  מצמיחה 

הסובבים אותה.

וכוח מופלא נוסף:

מיוחדת  מתנה  הוא  הסבל  כוח   - הסבל  כוח 

שאומרת שניתן לצלוח את שעת הייסורים, הכאב 

להעלים  היכולת  את  אין  אם  גם  הגלות,  וחושך 

וניסתה  כאב,  שחוותה  מאתנו  אחת  כל  אותם. 

הכוונה...  למה  מבינה  הכאב,  בשעת  'להרפות' 

תרופת  היא  'בסבלנות',  לכאב  להתייחס  היכולת 

הרגעה מצוינת.

"הרפו ודעו כי אני ה'!"  לשרוד שעת כאב, סבל, 

חשיכה, בלבול ומבול - זאת אומנות! זאת עוצמה 

אמיתית! ואנו הנשים, קיבלנו את הפונקציה הזאת 

מובנית בתוכנו...

גם  העגל,  אחרי  נגררו  ולא  שזכו  ישראל  נשות 

שהבינו  ישראל  נשות  הגדול;  החושך  בשעת 

שיש זמנים שבהם נדרש מאתנו להרפות ו"לתת 

לקב"ה לנהל את העולם" - הן אלו שזכו במועד 

'ראש חודש' הנקרא על שמם!

חודשים?  בראשי  הנשים  עצמן  על  קיבלו  ומה 

מזכירות  אנחנו  הרפיה!  ממלאכה!  הימנעות 

אלא  העולם  את  מנהלות  אנחנו  שלא  לעצמנו 

מישהו אחר... הנה, אנחנו עצרות ממלאכה והעולם 

מתמלאת  אפילו  הלבנה  להתקיים...  ממשיך 

והולכת...

ראש חודש הוא חגן של הנשים. הוא היום המסמל 

את האור המפציע. 

בעולמנו, אין חשיכה שאין אחריה אורה. אין גלות 

שאין לאחריה גאולה. כל חודש הלבנה מתמלאת 

מחדש...ו

מבולבלים  שוצפים,  קשים,  הכי  שברגעים  ואת, 

ומבוליים מבקשת בכל ליבך את קרבת האלוקים 

שבזכותן  נשים  של  הנוספת  החוליה  היא  את   -

נגאלו בני ישראל, ובזכותן עתידין להיגאל!

ברוח הימים
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כנסי תשובה תשע"ט

שנת תשע"ט, שנת הפעילות הרביעית של השמורה, נחתמה בשורת 

כנסי תשובה מרוממים שהתקיימו תחת הכותרת 'יהיו לרצון', והעניקו 

לכ-4500 משתתפות חוויה רוחנית שנשאה אותן טפח מעל.

הרצאות מרתקות מפי רבני ונשות חינוך, תכנית אומנותית בהפקה 

מיוחדת של השמורה, וסיפורים מפעימים של שמורות גיבורות רוח 

- פרטו על נימי הנפש והלב במנגינה מיוחדת, שלבטח הגיעה מן 

ההיכל הסמוך לתשובה...

יצאו  מלבד הרושם הפנימי העמוק שנשאו עימן אל ראש השנה, 

המשתתפות גם עם 'משהו לקחת הביתה' - מגזין דף הבית 

של חודש אלול בגרסה מודפסת. תחת הנושא החודשי 'אל 

רצונך', נאספו במגזין חומרים משובחים מזוויות מבט שונות 

שהשלימו את תכני הכנסים והעשירו אותם.

התשובה  כנסי  התקיימו  השנה  גם 

עילית.  ובמודיעין  ברק  בבני  בירושלים, 

נדחה  בחיפה  להתקיים  שתוכנן  הכנס 

ונעשים  צפויים,  בלתי  אילוצים  בשל 

הקרובים.  בשבועות  להשלימו  מאמצים 

צפוניות, עקבו אחר הפרסומים!

לשמחת האירוסין

ברכת מזל טוב מלאת 
התרגשות

למתנדבת המסורה וברוכת 
הכישרון

ברכי מלכה
מעמדת מגזין 'דף הבית'

העושה את מלאכתה במקצועיות 
ובאומנות, בהתמדה מעוררת 
התפעלות וברוח טובה במיוחד

בורא עולם בקניין,
 השלם זה הבניין!

להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה במיוחד 
למתנדבות המסורות

נחמי לרנר
מחלוצות המתנדבות, המעניקה 

לשמורה בנדיבות מכשרונה 
ומזמנה

אחראית ומפתחת טכנולוגיות, 
ונרתמת לכל דבר שבשמורה

נעמי שפירא
כותבת המדורים האהובים 'אישי 
לשלישי' ו'מיני תרגימא' )חלקנו 

בתורתך(

ועומדת לימין העמותה בכל עניין, 
בתבונה, באחריות ובנאמנות 

מופלאה

 שתזכו לגדלן לתורה,
לחופה ולמעשים טובים!
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קמפיין השותפות

השמורה  יצאה  החמישית,  הפעילות  שנת  לקראת 

הפעילות  המשך  למען  שותפות  גיוס  בקמפיין 

והרחבתה לפי צורכי השטח.

ומזמינה  רמות,  בשלוש  שותפות  מציעה  השמורה 

כל אישה או בת מקהילת השמורה, שחפצה לתרום 

לה תרומה ממשית, לבחור את השותפות המתאימה 

לה.

גם  שותפה  זכאית  לה,  השמורה  הזכות  מלבד 

חינם  מנוי  השותפות:  סוג  לפי  מיוחדים,  לבונוסים 

לקו שמועה, מגזין 'דף הבית' מודפס במשלוח ישיר, 

מקום שמור בכנסים והשתתפות בכנס בוטיק שנתי.

לאחר הכנסים, שבהם הושק קמפיין השותפות, נפתח 
השמורה  פונה  שבאמצעותו  מיוחד  טלפוני  מוקד 
הנתונים  שותפות.  להן  ומציעה  הקהילה  לחברות 
משישים  למעלה  של  מרשימה  היענות  משקפים 
משמעותית  דרך  כברת  עוד  לפנינו  אכן,  אחוזים. 
ופיתוח  השוטפת  הפעילות  אפשור   - ליעד  עד 
מיזמים חדשים, אולם עם ההתגייסות המדהימה של 

הקהילה, נצלח גם אותה בס"ד.

זו ההזדמנות להודות לכן, השמורות שמעבר לקו, 
והמדרבנות. אתן  על התגובות החמות, המעודדות 

אכן שותפות אמת!

שת"פ.
השנה 
אנחנו 
עושות 
את זה 

יחד!

מנהלת פרויקטים
 למשרה מלאה
)7 שעות ביום(

דרושות 
לשמורה

  מנהלת
פיתוח משאבים

 למשרה מלאה
)7 שעות ביום(

 לקבלת פרטי משרה, פני לכתובת: glat@shmura.org וצייני בשורת הנושא באיזו משרה את מתעניינת.



29

שו"תפות
עשר השאלות שחזרו על עצמן

בעקבות קמפיין השותפות:

❶
מה יום מיומיים?

שנים  ארבע  כבר  קיימת  השמורה 

מוכיחה  הזו  המדהימה  וההתפתחות 

שאפשר להסתדר... לא!? 

אכן בחסדי שמיים השמורה קיימת ומתפתחת 

זכינו  מופלאה  בס"ד  ומפתיע.  מרגש  בקצב 

ומבט  חם  לב  בעל  יקר  יהודי  של  לתמיכתו 

מפוכח שהבין את הצורך הגדול, ליווה אותנו 

במסירות והיווה עבורינו גם גב כלכלי. עכשיו, 

מגיע  חברתיים,  ובארגונים  בעמותות  כמו 

הרגע בו אנחנו מתבקשים לעמוד על רגלינו 

ולהתחיל ללכת עצמאית.

אנחנו בשמורה לא רוצים ללכת אלא לשעוט 

קדימה ולעוף למעלה... 

זה אפשרי בהחלט. בזכותך!

השותפות האישית שלך - מצטרפת למשהו 

גדול!!!

❷
וההתרחבות  השוטף  מהתפעול  חוץ 
'מיזמים  על  גם  דיברתם  המתבקשת, 

החדשים'. אפשר קצת פירוט?
מן  הסמוי  בדבר  אלא  שרויה  הברכה  אין 

ולדבר  יותר  להקים  מעדיפות  אנחנו  העין... 

על  שהתלבטו  שמורות  כן,  אבל  פחות. 

תרומה ושותפות משמעותית, בהחלט קיבלו 

אישי  למענה  זמינים  והיינו  מפורט  מידע 

ולפגישות ממש.

יש לך היכולת להשתתף במשהו גדול? שווה 

לך לבדוק אותנו:( 

❸
מדוע דווקא הוראת קבע?

לקחת  שמחה  ואפילו  רוצה  מבינה,  אני 

חד  בתרומה  די  לא  האם  אבל  חלק. 

פעמית?

ניתן  שבעזרתו  כך  תוכנן  השותפות  מודל 

יהיה להמשיך ולתפעל את השמורה. ראשית, 

את  שיחזיק  תקציב  להשיג  נדרשות  אנחנו 

הדחופה  המשימה  הקיים.  העובדות  סגל 

ביסוס  היא  הפרק  על  העומדת  השניה 

להמשיך  מנת  על  ומיסודה,  הזו  האמפריה 

לו  הזקוקות  העובדות  לאלפי  מענה  ולתת 

כל כך.

לנו  מאפשרת  שלך  הקבועה  התרומה 

להעמיד את הפעילות השוטפת של השמורה 

על הרגליים בצורה מסודרת ולהמשיך הלאה 

לאתגרים הבאים. לא שווה?...

❹
האם ניתן לתרום מכספי מעשר?

היתה  מהרב  קיבלתי  שאני  התשובה 

עניים  לחפש  מקפידות  שאינן  שמשפחות 

יכולות  מצווה,  לצרכי  גם  ותורמות  בדווקא 

גדולות  שעושה  'שמורה'  לארגון  לתרום 

ונצורות בחיזוק הדת.

❺
לצרכי  המוכרת  קבלה  לקבל  ניתן  האם 

מס?
בהחלט. העמותה מנוהלת בשקיפות מלאה 

לנו  יש  התקין.  הניהול  כללי  בכל  ועומדת 

הכרה ופטור ממס לפי סעיף 46.

❻
הם  אבל  הצ'ופרים,  בשביל  תרמתי  לא 

בהחלט 'מדברים אלי'...:(
מתי  המודפס?  המגזין  את  נראה  מתי 

ייערכו כנסי ה'בוטיק'?

במתכונתו  ה'שמורה'  צוות  לכם,  כזכור 

הנוכחית עמוס בפעילות השוטפת עד תום. 

כדי  הצוות  את  מרחיבות  אנחנו  בעזרתכן 

שהגדרנו  העצומים  לפרוייקטים  להיערך 

לעצמנו בתש"פ. בימים הקרובים נארגן את 

כתובות  ממכן  נאסוף  השותפות',  'מועדון 

למשלוח דואר ופרטים נוספים שיאפשרו לנו 

לצ'פר אתכן כחברות מועדון מועדפות...

גבוה  בהילוך  לעבודה  נכנסנו  במקביל, 

לקראת הרחבת המגזין. המגמה המסתמנת 

במתכונת  המגזין  את  במייל  לשלוח  היא 

מגזין  להפיק  ובמקביל,  והאהובה,  הקיימת 

מורחב ומפנק לחברות המועדון.

יש למה לחכות:(!!!

❼
איפה אתם? 

חוייבתי  לא  ועדיין  קבע  הוראת  שלחתי 

בחשבוני... שכחתם אותי?  

המערך הלוגיסטי המאפשר גבייה, לוקח קצת 

הפרוצדורה  את  לסיים  נערכים  ואנחנו  זמן 

כבר  החיוב  את  לראות  תוכלי  שבעז"ה  כך 

בחודש הבא

❽
למה אגרע?

ש'משהי  לעבודה  מחברתי  שמעתי 

היא  וכך  אליה  התקשרה  מהשמורה' 

היא  שגם  למרות  ל'שותפה',  נהפכה 

עושה  היתה  ולא  כמוני  בלגניסטית 

לא  אלי  מדוע  שהתקשרתם.  לולי  זאת 

התקשרו?

טלפוני  מוקד  הקמנו  הכנסים  בעקבות 

לאלו  גם  כ'שותפות'  להצטרף  שיאפשר 

והיקפה.  השותפות  על  בבית  לדון  שרצו 

שמשום  שמורות  אלפי  שיש  ראינו  למעשה, 

הזינו  ולא  היו בכנסים   / היו בכנסים  מה לא 

מספר טלפון ברישום / הזינו מספר אבל לא 

וכו'... הבנו שפנייה טלפונית היא  היו זמינות 

חשובה ומלבד המוקד הזמני שהקמנו בימים 

בעז"ה  דומה  פעילות  מתוכננת  הנוראים, 

בקרוב.

❾
הארגונים  מעולם  באה  שלא  מי  לכל 

והתביישה לשאול:
הנה, שאלו עבורכן: בשביל מה בכלל צריך 

כסף?

לעבודה  יוצאות  שאנחנו  מהסיבה  בדיוק 

ולא נשארות לטפל בילדים בבית. פשוט כי 

מפתיע,  כמה  כסף...  עולה  דבר  כל  בימינו 

ככה מתסכל:(

גרפיקה,  שירותי  דיוור,  מערכות  שרתים, 

מחשבים, ציוד, שירותי עריכה, ראיית החשבון, 

מזכירות,  סליקה,  מערכות  לאומי,  ביטוח 

ניהול  שליחים,  מפיקות,  משאבים,  פיתוח 

משרד,  שכירת  חומרים,  הדפסות  תפעולי, 

מתנדבות,  תפעול  תכנים,  ניהול  נסיעות, 

עמלות בנקים, עלויות השגת כספים  ועוד... 

אגב, הנתונים מתפרסמים לציבור במערכות 

הרלוונטיות - אתן מוזמנות לעיין בהן בזמנכן 

החופשי!

❿
השתכנעתי:( ואין לי סבלנות לחכות עד 
נהיית  אני  איך  אלי:(  תתקשרנה  שאתן 

'שותפה' כבר עכשיו?
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שותפה
סך 25 ש"ח
למשך 12 חודשים

פלוס
סך 50 ש"ח
למשך 12 חודשים

בכירה
סך 100 ש"ח
למשך 12 חודשים

שותפה
בפעילות 
השוטפת

שותפה בהרחבת 
תשתיות 

לצמיחה בהיקף 
הקהילה 
והפעילות

שותפה בפיתוח 
מענים ממוקדים 
ובקידום מיזמים 

חדשים עבור 
הקהילה

שותפה שותפה שותפה
שותפות
& כל הזכויות 

שמורות - לך!

לתשלום
דרך מערכת

"נדרים פלוס"

לשליחת שמות לברכה 
למרן שר התורה רבי חיים 

קנייבסקי שליט"א


