
מבית השמורה

בסייעתא דשמיא

 גיליון 4, א' באייר, תשע"ט

תמידאש
האש של "שרה שנירר"

אביגיל פראגר בטור אישי

מירוץ הלפיד
ראיון עם ביתו של ר' יעקב גלינסקי זצ"ל

אש בקצה המחנה
סיפור

מספורמספורמספור



תפריט הבית

אודות
דבר המערכת

דש - דף שמורה
לאה ראם

דפדפת
תמר הלר

בית ועד
מו"ץ מטעם הגאון רבי ישראל גנס 

שליט"א

מחר חודש
רחלי קובר

דף חדש
אביגיל פראגר

מירוץ הלפיד
נעמה חיון

דפי עבודה
פנינה וימר

דף נחיתה
נעמי

אש בקצה המחנה
שרית

סלפי
כמה מעלות?

מועדפים
מתוך מרחב פעילות השמורה

ראש חודש אייר

הפקה: 'שמורה' - קהילת העובדות החרדיות 
הגדולה בישראל

עריכה: רחלי נוסבוים

עיצוב וגריד: שרה פוגל

עיצוב גרפי וניקוד: תמר הלר 

עימוד ועיצוב: ברכי מלכה

shutterstock, freepik :תמונות

תגובות, שיתופים, בקשות והצעות ניתן 
לשלוח לכתובת: 

מספור

magazine@shmura.org

mailto:magazine%40shmura.org?subject=
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox?compose=jrjtXVXqmKNjJbKkLpgWMbGjvthrrpgZXSrfqCmWlRwWTcVQCtklHCMmcbKgHDpQFsXPCdvZ


אודות
אש תחת אש

אמיתית  השראה  עבורי  שהיוו  המופת  מסיפורי  אחד 
לחיים, היה התיאור אודות סבי זצוק"ל שבליל הבדולח, 
ולמרות  הגרמנים  של  החיתיות  ההשתוללויות  חרף 
את  למסור  יצא  הוא  בעיר,  פינה  בכל  שבערו  הלהבות 
את  לשמוע  אחד  אדם  הגיע  אם  "גם  הקבוע  שיעורו 

השיעור, עלי להיות שם כדי למסור אותו"

נכתב  הסיפור צף בליבי בעוצמה חזקה כששמעתי איך 
הגליון הזה של 'דף הבית'-חודש אייר.

חברות, אתן יודעות שאת הגליון המושקע הזה עיצבה לנו 
אש...  תחת   - שלנו  המקסימה  המתנדבת  מלכה,  ברכי 
יש  כן  מהבית.  למייל  חיבור  לה  ואין  באשדוד  גרה  ברכי 
הסמינר  מנהלת  אמה,  של  לחדרה  ללכת  אפשרות  לה 
הגיע  הזה  שהגליון  עקא,  דא  משם.  ולעבוד  באשדוד, 
פגזים.  ממטחי  הדרום  רעד  הזה  ובערב  האפס,  בשעת 
בקו  שהיא  המצב,  שזה  אותנו  עדכנה  לא  אפילו  ברכי 
מחשב  בעמדת  שהיא  טילים,  איומי  תחת  שהיא  האש, 
כזאת שאם תשמע אזעקה היא תצטרך לרוץ לבד במורד 
הסמינר לחדר המוגן למטה... המטרה החשובה הזו של 
משתוקקים,  לבבות  לאלפי  ולהאיר  לחזק  שבכוחו  גליון 

בערה בה ושרפה את כל המפריעים...

לא  הזה  הגליון  כי  הזה.  הגליון  של  תמציתו  בעיני  וזה 
האש  את  עצמה.  אותה  מקרין  אלא  האש,  על  מדבר 
הזו שנמסרה לנו במעמד הר סיני וממשיכה לבעור כאן 

אצלנו בלבבות. לא. לא בסיפורים של לפני מאות שנה, 

אפילו לא בסיפורים של דור השואה.

כאן! היום! אצלנו במשרד! יושבות אלפי נשים ובנות שהן 

מעטפת לאש הבוערת הזו שיוקדת בלבבות... זה לא רק 

ברכי, אלא כל אחת מהכותבות שמצאו את הזמן בחודש 

מוצדקת  סיבה  לו  היה  שבו  ויום  יום  שכל  הזה,  העמוס 

כל  וכמובן  לא!"  "הפעם,  להגיד  ולהרשות  להרפות  כדי 

דקות  את  להקדיש  שמחליטה  הקוראות,  מאלפי  אחת 

הפנאי הבודדות שלה להתחממות איכותית לאור המגזין 

כח  ונותנת  האש  את  המעצימה  רוח  משיבה  היא  ובכך 

לכותבות... הגליון הזה המאיר את האש מזוויות שונות - 

נצחיותה  חוסנה,  על  כאן,  שהוא  העובדה  בעצם  מוכיח 

והאור המופלא של האש שלא תכבה.

השתדלנו, למרות כל הסיבות והקשיים שבהפקת המגזין 

בחודש הזה - להגיש לכן את המיטב

תפילתינו שיתקבלו הדברים באהבה בפניכן,

ותעלה האש היוקדת בלבבות ותכבה את אישם של כל 

הקמים עלינו לכלותינו ותוריד לנו במהרה בימינו ביהמ"ק 

של אש,

 חודש טוב,

המערכת.

עבודתה  במהלך  'להודות':  גם  אז  'אודות',  אפרופו  נ.ב. 

של ברכי על המגזין, בחסדי שמים, לא נשמעו אזעקות...



תפרגני לעצמך!

אלף שקל לצדקה זה הרבה או קצת?

תלוי!

יהודי בעל אמצעים דלים התורם למצ'ינג של שכן של אח של 
גיסו זה יפה מאד

אבל גביר שיתרום את הסכום הזה לישיבה של הבן שלו, זה 
קצת פחות…

מה זה אומר?

שאי אפשר למדוד דברים בלי להבין את ההקשר.

זה כל כך ברור שזה אפילו מיותר לכתוב את זה. אבל למה זה 
עולה בכל זאת,

כי בתכל'ס, המון פעמים אזכור מעלה רוחנית כלשהי גוררת 
בכלל  שאנחנו  מבלי  קיצוני,  או  מוגזם  של  בנוסח  אמירות 

טורחות לבדוק את ההקשר והמכלול.

לכתוב  החמצה  שזאת  תחומים,  הרבה  בכל  לגעת  יכול  זה 
דוגמאות…

כל אחת יודעת שיש דברים שהם לא בדרגה שלה, אבל אם 
לא  לעולם  גם  היא  מיותר,  שזה  עצמה  את  משכנעת  היא 
תהיה בדרגה הזו… מדוע שלא נגיד: "זוהי הנהגה יפה, היא 

לא ל'תקציב' שלי עכשיו"?

כל הקפדה על הלכה, כל הידור מצווה, כל עומק בהרגשה 
בעבודת האלוקים - משביחים ומקרבים אותנו אל ה'. יש כל 
כך הרבה מקום להתקדם אז לא חבל לעשות את הדברים 

ב'ראש קטן' ולהסתפק במועט?...

למה שלא 'נפרגן' לעצמנו להיות יותר?

פעמים רבות מגיעות בקשות להעביר לרב שאלה בסגנון של 
שאלות הנהגה. זה כשר, זה מותר והשאלה היא כמה זה 'ראוי 
יודעת שהתשובה על זה נגזרת  בשבילי'... ובאמת, כל אחת 
של  ובלעדית  אישית  שהיא  יותר,  הרבה  מהותית  משאלה 
השואלת: כמה בוערת בלב שלך הלהבה? כמה אכפת לך לא 

לפספס? כמה חשוב לך להתעלות?…

הזה  מהסוג  הנהגה  בשאלת  שהתייעצה  חברה  לי  סיפרה 
עם אביה, תלמיד חכם ומבין גדול בנפש האדם. היא ספרה 
לו את התועלות והרווחים מחד, ואת ההחמצות וההפסדים 
מאידך… ולא. היא לא שמעה 'הנחתה' בנוסח מתאים/לא 

מתאים.

"אני חושב שאת  התשובה המדהימה שהיא קיבלה היתה: 
יכולה להרשות לעצמך להימנע"...

ממנעמי  להתנזר  עליך  שנגזר  אומללה  נשמה  איזו  לא  את 
החיים, את בוחרת להיות יותר.

יותר חמה, יותר קרובה, יותר מחוברת…

אני  איך  הדולר",  מליון  ל'שאלת  להתייחס  רק  נותר  עכשיו 
יודעת מתי אני עדיין לא בדרגת הנהגה, ומתי זו סתם עצת 
היצר להחליש ולנמנם אותי… ולא. אין כאן תשובה. כי שוב, 

דרגת החום הזו היא משהו "אישי לחלוטין"

- אחד הדברים הכי  ניתן לומר בוודאות  כן  אולם, דבר אחד 
לאש…  לקפוץ  זה  הזה,  החום  עם  בהתעסקות  מסוכנים 
להתחיל לנהוג הנהגות טובות בדרגות שהן 'גדולות עלינו' - 
זוהי גם סכנה. לא רק הקור מקפיא, גם נקודת רתיחה יכולה 
לשרוף... לא לחינם אנחנו סופרים את הימים לקראת מתן 

תורה. אנחנו מחממות את עצמנו מעלה אחר מעלה…

לכוון את  חום  "לכמה מעלות  לענות על השאלה  אי אפשר 
או  הרבה  זה  ש"ח  אלף  אם  נדע  שלא  כמו  בדיוק  התנור" 
קצת… האם מדובר בסיר קוגל בקוטר מטר או בתבנית פאי 

אישית?

חייבים להבין את ההיקף הרוחני שלנו, כדי לגזור ממנו את 
גובה הלהבות שאנחנו רוצים לחמם את עצמנו )וסביבתינו…(

לה  שיש  המועטים  הפנאי  רגעי  את  להקדיש  שבוחרת  מי 
הצבעוני  המידע  בים  לגלוש  ולא  הזה,  הגליון  את  לקרוא 
והסוחף שקורץ מכל כיוון - היא מסוג אלו המפרגנות לעצמן 

יותר… 

הלוואי ואכן נזכה, ופעם הבאה שאנחנו מתלבטות על הנהגה 
טובה, נוכל לפרגן לעצמנו להגיד "כן! מתאים לי להיות יותר 

חמה…" צעד קטן. לא יותר. אבל צעד בכיוון למעלה...

שיהיה לכן קיץ חם מבפנים ונעים מבחוץ:(

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
אומרים בשם החו"א זצוק"ל שישנם חמש דרגות של יהודים:

יהודי קפוא, קר, פושר, חמים ורותח...

כמה מעלות את בוחרת?...



דפדפת
תמר הלר

ַל"ג ָּבֹעֶמר

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ָׁשִרים ַהְיָלִדים,
ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ַהְּמַלְּמִדים רֹוְקִדים,

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ֲאבֹות ּוָבִנים,
ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ִּגִּצים ֲעֵׁשִנים.

 

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ֶאָחי ְמַזְּמִרים,
ִעם ְּבֵני ִּכָּתָתם ְּבָמחֹול ּוְבִׁשיִרים,
אֹור ַהֶּלָהבֹות ֵמִאיר ֶאת ְּפֵניֶהם:

ָּבִנים ַוֲאבֹות, ֲאבֹות ּוְבֵניֶהם.

 

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהֵחיֶדר ַהֹּכל ִמְּתַלֵּכד
ְלגּוׁש ְמֻאָּׁשר ֶׁשרֹוֵקד ְורֹוֵקד,

ְמדּוָרה ֶּבָחֵצר,

ְמדּוָרה ַּבְּלָבבֹות,
ֶאת אֹוָרּה ַהָּקסּום ִאי ֶאְפָׁשר ְלַכּבֹות…!



בית
ועד

שאלה
גדול  חלק  הבנקים.  באחד  משכנתאות  כבנקאית  עובדת  אני  וברכה,  שלום 
הלקוחות.  את  שמייצגים  חיצוניים  משכנתאות  יועצי  מול  הוא  מהעבודה 
העבודה מתנהלת כך שלכל בנקאי יש את היועץ "שלו", שיושב איתו במשך 
כמה פעמים בשבוע. הנורמה המקובלת היא שהיועצים קונים לבנקאי שעובד 
איתם "פינוקים". בדר"כ מדובר באוכל / שתיה )אייס קפה / שוקולד / מאפה 
)חרדי( שגם  יועץ  עובד  וכד'. איתי  ימי הולדת  ומתנה מכובדת בחגים,  וכד'( 
זה אולם  בנוח לעשות את  כך. ההתרשמות שלי היא שהוא לא מרגיש  פועל 
עושה זאת כי כך מקובל וכך מתנהגים כל היועצים. מצד שני, אולי ישנה בעיה 
שאני מקבלת ממנו מתנה. ואולי הבעיה היא רק לאכול / לשתות את מה שקנה 
בפניו אבל שלא בפניו זה בסדר? ממש לא ברור לי איך עלי לנהוג ורציתי לקבל 

הכוונה. תודה רבה.

תשובה
חז"ל הקפידו מאד על הפרדה בין גברים ונשים. לצערנו, סביבות העבודה דהיום 

מזמנות אתגרים לא פשוטים והתיאור המובא כאן ממחיש זאת בבירור. ההפרדה 

האמורה מובאת במקורות "אין שואלים בשלום אשה" )קדושין ע', ושו"ע אבה"ע 

כ"א ו'(, והמשמעות היא לא להגיע למצב של שיחה ורעות. אפילו לא לאיחולים. 

בהלכות אבילות אנחנו רואים ש'שאלת שלום' כוללת גם שליחת מתנות וקבלתם 

)שו"ע יו"ד שפ"ה ג'.(

הרמ"א 

ומסביר  לאיש"  ומאישה  לאישה  מאיש  מנות  משלוח  שולחים  "אין  ד'  תרצ"ה 

דבר  הרגל  מראה  לאיש  ואישה  לאישה  איש  מנות  ש"משלוח  תשובה  השערי 

וחיבה"

היוצא מהדברים, שבכל מקום שמחות הנתינה היא אישית, יש להמנע מקבלת/

נתינת מתנות.

מתנות.  לתת  לא  מבקשת  שאת  ראש,  בכובד  להודיע  ראוי  המתואר,  במקרה 

לקבל  אין  מקרה  ובכל  למשפחה.  תועבר  שהמתנה  לומר  ניתן  הדחק  בשעת 

ולאכול / לשתות יחד עם גבר זר בשו"א.



אייר //
איך את רואה את עצמך? שאלה טובה...

מסתבר שהתשובה לשאלה הזו תגלה פן עמוק באישיות של 
הבן אדם, איזושהי תמצית של חווית החיים שלו, חלק בלתי 

נפרד ממהותו.

לכולנו משותפים שני מאורעות שכל אחד צריך ‘לראות את 
עצמו’ בתוכם,

והידוע  הראשון  את  וחגגנו  סיפרנו  הרגשנו,  חווינו,  מזמן  לא 
יצא  עצמו  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  “חיב  שבהם 
ממצרים” בכל דור ודור, בכל תקופה, בכל סוגי ואופי הניסיונות 
שבאים עלינו אנחנו ‘יצאנו ממצרים’. אנחנו אלה שה’ גואלנו 
הזו  ההשגחה  אלמלא  שלנו,  הראשון  הסיפור  זה  ומושיענו, 

עלינו- אין לנו מקום בעולם הזה, אחרת היינו עבדים.

מהיציאה הזו התחלנו ובה מתחילים כל פעם מחדש. מפסח. 

מאורע  יש  המשך,  גם  שיש  ומוכר  ידוע  פחות  קצת  ואולי 
המאורע  וגם  הזו  ההתחלה  אחרי  צועדים  אנחנו  שלקראתו 
הזה שייך לכל דור ודור ולכל אחד ואחד עד כדי ש- “חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו הוא מקבל תורה מסיני שנאמר ‘היום 

הזה נהיית לעם’” )פסיקתא זותא פר’ ואתחנן( 

ולשם פנינו בימים האלה לחג השבועות. למתן תורה.

אבל בעוד שלגבי החיים עצמם ברור שאפשר לראות ולתפוס 
הנכון,  באור  אותם  להעמיד  וצריך  צורות  מיני  בכל  אותם 
המוחשי  באופן  שמכירים  מצרים’  ‘יוצאי  של  הנכונה  בראיה 
ביותר שרק מיד ה’ הם חיים בכלל, הרי שלגבי התורה – אין 
ספק שהיא תורת ה’! איך עוד אפשר לתפוס את התורה אם 
השוטפים  החיים  כמו  )שלא  משמים?  שניתנה  כתורה  לא 
מרגע  שמשתנים  וברגשות  במחשבות  בניסיונות,  שמלאים 
לרגע, התורה מכריזה על עצמה בבהירות בלתי משתנה שהיא 
תורת ה’. למה צריך לראות את עצמנו שוב פעם במעמד הר 

סיני?(

אלא שיש את הצורה, את המעמד שבו קיבלנו את התורה 
בסיני. ולכן יש גם תורה שהיא כקבלתה מסיני: 

 בן עזאי היה יושב ודורש והאש סביבותיו.

והאש  ודורש  יושב  עזאי  בן  ר’  עקיבא,  לרבי  ואמרון  אזלון   
מלהטת סביבותיו. 

מלהטת  והאש  דורש  שהיית  שמעתי  לו:  ואמר  אצלו  הלך 
סביבך! אמר לו: הן.

אמר לו: שמא בחדרי מרכבה היית עסוק?

ומתורה  תורה.  בדברי  וחורז  יושב  הייתי  אלא  לאו,  לו:  אמר 
והיו הדברים שמחים כנתינתן  ומנביאים לכתובים,  לנביאים, 
מסיני, והיו ערבים כעיקר נתינתן. וכן עיקר נתינתן מסיני לא 
באש היו נתנין?! הדא הוא דכתיב: )דברים ד( וההר בוער באש. 

)מדרש שהש”ר( 

במעמד הר סיני התורה ניתנה באש. 

אלמלא  והיראה,  הדין  תוקף  את  אחד  מצד  מבטאת  האש 
קיבלנו את התורה היה העולם נחרב! האש שורפת כל מה 
מראה  זכר.  להשאיר  בלי  היסוד  עד  מכלה  בדרכה.  שעומד 
את עוצמת ההכרחיות של התורה שלא מספיק לקבל אותה 
רק כש’מתאים לי’... אם מגיעה אש ומלהטת סביב מתעוררת 

יראת כבוד וחרדת קודש.

אבל דווקא על האש הזו אומר בן עזאי שהגיעה כי היה ‘חורז’ 
הדברים  שהיו  באופן  לכתובים  ומנביאים  לנביאים  מתורה 
קבלת  עם  יחד  שבאה  הזו  האש  כנתינתן.  וערבים  שמחים 

התורה בסיני מבטאת את השמחה והערבות שבתורה!

לא רק דברי התורה בעצמם הם שהביאו את האש, אלא צורת 
קבלתם, איך שעסקו בהם – בשמחה! 

הגאון מוילנא מסביר את ההבדל בין ‘גילה’ ל- ‘שמחה’ ואומר 
ש’גילה’ מבטאת מצב מתמשך של שמחה, אותה השמחה 
את  מבטאת  ‘שמחה’  זאת  לעומת  זמן  לאורך  שממשיכה 
התחדשות השמחה עכשיו. דבר שעכשיו עכשיו קיבלתי והוא 

ממלא את כל חללו של הלב בשמחה.

וזה בדיוק המושג הזה – ‘שמחים כנתינתן’ בדיוק כמו באותה 
שעה שניתנו לראשונה בסיני. 

ומאין באה השמחה הזו? 

שמחה לא ממלאת את הלב אלא כשמתמלאת תשוקתו של 
הלב. כשהלב משתוקק מאוד, ממתין, מייחל, מצפה וכוסף 

למשהו אז הדבר הזה כשיבוא ימלא אותו בשמחה עצומה.

ובדיוק לכן חייבים את ימי הספירה האלה - את ימי ההכנה 
האלה לקראת יום מתן תורה.

כדי ‘לראות את עצמו כאילו הוא מקבל תורה מסיני’ חייב כל 
אחד להשתוקק ולרצות ולצפות ו’לספור את הימים’ ולהכין לו 

לב שישמח.

ואם אמנם עיקר התפקיד שלנו בעולם איננו ללמוד וללמד 
את התורה, הרי שההשתוקקות, הרצון והשמחה שייכים אלינו 

עד מאוד ודווקא על ידם יהיה חלקנו בתורה. 

) מבוסס על פי ‘שפתי חיים’ ג’( 

רחלי קובר

אייר

מחר חודש

מספור



חדשדף 
אביגיל פראגר

עליה.  גדלנו  כולנו  הרבה.  אומר  כמובן 
חזון  אשת  לתלפיות,  בנויה  מופת  אשת 
היסטורית וענקית, שהקימה את בניין עם 
והלאה  היום,  ועד  השואה  מלפני  ישראל 
אפשרות  אין  השם.  בעזרת  הגאולה  עד 
גודל  ואת  לתאר את היקף הזכויות שלה, 

המפעל שלה. נכון?

היום.  עד  חשבתי  שאני  מה  גם  בערך  זה 
עשתה  היא  איך  לעצמי,  תהיתי  פעם  לא 
את זה, איך זה קרה לה, למה דווקא לה. 
ניתנת לחיקוי כלל. קודם כל  דמות בלתי 
ואי אפשר  כי היא כבר המציאה ראשונה, 
גודל.  סדר  באותו  משהו  אחריה  להמציא 
וחוץ מזה – איך קמה אישה אחת ומשנה 
זה  לא מעשי.  זה  דור שלם?  מציאות של 
לא אני. היא היתה גדולה ונדירה, אני סתם 

אחת, נקודה.

הספר  את  במתנה  קיבלתי  לאחרונה 
מאד  אני  המפורסם.  בליבכן"  "שאוני 
אוהבת ספרים, ולמרות שקראתי אותו אי 
פעם בעבר, התיישבתי די מיד לקרוא אותו 
ההיסטוריות  העובדות  שכל  למרות  שוב. 
או  שינוי  ללא  בספר  הוזכרו  לי  הידועות 
מפרק  בליבי  זע  שמשהו  חשתי  תוספת, 
הרגשתי  שלא  חיבור  לדף,  מדף  לפרק, 
קלוש  ריח  שנירר,  לשרה  בעבר  מעולם 
וחמקמק שהצליח להסתנן מקראקא של 
פעם בשחור – לבן )נכון קשה לדמיין אותה 
בתשע"ט  כאן  שלי  לספה  עד  בצבעוני?(, 

היום.

הרצאה  הפעם  היתה  לא  זו  מבינות,  אתן 
הדגולה.  שנירר  על שרה  מלאה בפאתוס 
ראשון,  מכלי  שכותבת  שלה  תלמידה  זו 
אל  פנים  אותה  שהכירה  אמיתית,  אחת 
פנים בגודל המקורי. אחת שראתה אותה 
אוספת  שיעורים,  מוסרת  ברחוב,  הולכת 
מאירה  הכנסת,  בבית  מתפללת  צדקה, 
שבי  והלכה  בשוק,  מוכרת  לכל  פנים 
אחריה. היא מנסה להעביר חוויה שקשה 
להעביר אותה במילים, היא מנסה לשתף 
במה שנגע כל כך לליבה וכבש אותה, אבל 

אי אפשר לפתוח את הלב ולהעתיק חוויה 
כזאת במילים, רק לנסות לשזור אותה בין 

האותיות.

שרה  אצל  אצלה,  אמיתי  היה  פשוט  זה 
בבוקר  קמה  היא  לגמרי.  אמיתי  שנירר. 
שהיא  זה  על  ומדבקת  אמיתית  בשמחה 
אהבה  יהודי  כל  אהבה  היא  יהודיה. 
אמיתית ללא מיצרים בלי שים לב איך הוא 
נראה ומה הם הישגיו. המצוות עשו לה כל 
כך טוב על הלב, עד שהיה לה חשק לשיר 
את  עשתה  גם  והיא  אושר,  מרוב  ולרקוד 
ובערו  אותה,  החיו  פשוט  תורה  דברי  זה! 
הנשמה  דיברה,  כשהיא  בעצמות.  לה 
נשמות  תוך  אל  היישר  דיברה  שלה 
המאזינות, בלי דילוגים. אחדים משיעוריה 
כתובים בספר, ומוזכרים בהתפעלות כמי 
לכל  נשכח  ובלתי  אדיר  רושם  שהטביעו 
החיים. אבל אתן יודעות, אי אפשר להעביר 
בכתב מה בדיוק היה בהם. כשאני קוראת 
לי כל כך שגורים  את הדברים הם נראים 
או ברק שנון,  וידועים, ללא חידוש מיוחד 
ודאי שאין הם מרשימים במיוחד בנות בית 
לי  ברור  כמונו.  ובקיאות  משכילות  יעקב 
לגמרי שאלו לא היו המילים אלא המנגינה. 
אותם  הדובר  האדם  אלא  הציטוטים,  לא 
וחי אותם. כששרה שנירר דיברה על פסח, 
שנגאלה  כמי  עצמה  את  הרגישה  היא 
כך מאהבת  כל  בער  ממצרים, הלב שלה 
הרגישה  אותה,  ששמעה  מי  שכל  השם, 
גאולה.  של  מדהימה  חוויה  עוברת  שהיא 
הפתגם  כמאמר  בוער,  לפיד  היתה  היא 
נרות ללא  ואלפי  השחוק, שהדליק מאות 
סוף, אבל פעם ראשונה שהבנתי למה. כי 
היא בערה באמת! האש שלה היתה חיה 
בלי  לידה  לעבור  יכולת  לא  ומשגשגת! 

להתחמם!

להידבק  בלי  הספר  את  לעבור  אפשר  אי 
איתה.  שחיו  התלמידות  של  בהתלהבות 
המחברת כותבת את המילים "בית יעקב" 
של  אמיתית  בפעימה  קודש,  בחרדת 
זה  יעקב",  בית  "בת  בשבילה  התרגשות. 

האש של שרה שנירר

מספור



מושג של שליחה אמיתית, שכל חייה רק 
דואגת לריבוי כבוד שמים. אותן תלמידות 
כמלאכים  תפקדו  בצמות,  מופלאות 
אמיתיים בתוך גיא צלמוות. הקימו בעשר 
לא  בתנאים  ספר  ובתי  שיעורים  אצבעות 
עבור  לבית  מבית  אוכל  אספו  תנאים, 
יהודים  עבור  חיים  סיכנו  רעבים,  יהודים 
מאולתרות  שמלות  ותפרו  מוכרים  בלתי 
בית  בנות  הן  פירוש?  מה   – עניות  לכלות 

יעקב! כל מילה נוספת מיותרת!

האש  "צריך".  להן  לומר  צריך  היה  לא 
בערה בהן. הן כל כך רצו לעשות טוב. הן 
הרגישו כל כך טובות. הן שרו ורקדו ושמחו 
וחגגו וצחקו בכל עת מצוא. הן עשו טיולים 
הבריאה  מיופי  והוקסמו  בהרים  נפלאים 
ומאהבת השם. הן קיבלו את השבת בעונג 
הן  נסיכות.  והרגישו  שיכלו  ככל  ובפאר 
ויקרות  ושוות  מיוחדות  כמותן  שאין  ידעו 
אדיר  כוח  להן  היה  וממילא  המציאות, 
לעשות מעשים יוצאים דופן ולהעז להרים 
פרוייקטים מופרכים. האש של שרה שנירר 
בערה ובערה בהן, וגם כשכל העולם בער 

סביבן היא לא כבתה.

שרה  עלי.  וחשבתי  הספר  את  סגרתי 
היית  לו  אומרת  היית  מה  היקרה,  שנירר 
רואה אותי, בת בית יעקב שכמוני אחרי כל 
חייך  מפעל  יודעת,  את  שנים?  הרבה  כך 
לא הפסיק מעולם. השואה לא קטעה את 
הרצף המבורך שרק התעצם והתעצם. כל 
של  העולם,  בכל  מחזורים  נפתחים  שנה 
שמתחילות  יעקב  בית  תלמידות  רבבות 
בהצלחה.  לימודיהן  חוק  את  ומסיימות 
אבל לא בטוח שהיית מזהה אותן לגמרי, 

לא בטוח שהיית מזהה אותי...

יכולות.  שאנחנו  מה  כל  עושות  אנחנו 
בנות  בנו,  להתבייש  מה  לך  אין  באמת, 
בית יעקב שלך מוסרות נפש בתנאי חיים 
שלא היו מעולם. כולנו יוצאות מהסמינרים 
הערכים,  עולם  לכל  לגמרי  מחויבות 
תורה,  של  עולה  להקים  לגמרי  מחויבות 
במסירות,  דורות  לגדל  לגמרי  מחויבות 
להיקרע ולהיות גם וגם וגם – בתנאי מבול 
סוערים שלא היו כמותם מאז ימות עולם.

אבל. אם סימן ההיכר שלך היה "עבדו את 

אלא  וחייבים,  צריך  כי  לא   – בשמחה"  ה' 
כי זה כיף ומשמח באמת! – למה פעמים 
אפילו  או  חתומות,  כך  כל  הפנים  רבות 
"שיוויתי  היה  שלך  המוטו  אם  כבויות? 
אנחנו  לפעמים  למה  תמיד"-  לנגדי  ה' 
אם  ומנותקות?  אטומות  כך  כל  מרגישות 
כוח  אותך  מילא  הודע"  כן  ימינו  "למנות 
וגבורה להספיק ולהתקדם במסגרת  עזוז 
הזמן הקצוב- למה אותנו, אמאל'ה, מילים 
הרגשת  את  אם  מפחידות?  ממש  כאלו 
תמימה,  ה'  ש"תורת  בחוש,  רגע  בכל 
יותר  לומר  צריך  היה  ולא  נפש"  משיבת 
כך מטולטלת  כל  דבר- למה הנפש שלנו 
חיי תורה הכי  וצמאה, למרות שאנו חיות 

מהודרים שיכולים להיות?

ואנחנו  שיננו  המילים  את  יודעת,  את 
כבר  שהפסקנו  עד  יודעות  מצוין,  יודעות 
לשמוע, אבל העיקר המנגינה. הלפיד עבר 
רוחות  אבל  נפש,  במסירות  לדור  מדור 
והלהבה  אותו,  לכבות  מנסות  העולם  כל 
להעביר  שנוכל  כדי  וקטנה.  הולכת  שלו 
אותנו,  גם  חייב להדליק  הוא  אותו הלאה 
איך  אחרת  מעט,  לפחות  קצת,  לפחות 
נרות  אותם  כל  את  הלאה  להדליק  נוכל 
ונשמות שתלויים בנו ומצפים לנו, עד בוא 

הגאולה?

גודל  בסדר  מהפכה  היום  נדרשת  אולי 
שרה  אמא  עשית,  שאת  ממה  פחות  לא 
אבל  בחוץ,  רואים  שלא  מהפכה  היקרה. 
ומשפיעה  פנימה  בלב  מתחוללת  היא 
משם מאד מאד על כל הסביבה. למצוא 
למצוא  המסגרת,  את  רק  ולא  התוכן  את 
שאני  במה  ההתלהבות  ואת  החיים  את 
את  לחיות  לוותר  ולא  להתעקש  עושה, 
רק  ולא  בשמחה!  שלי  היהודיים  החיים 

לגרור אותם הלאה באין ברירה.

שנבחרו  בנותיך  על  עלינו,  תתפללי 
כל  היום  המסגרת  אחרון.  לדור  בקפידה 
כלל  היא  והמלחמה  ומסודרת,  ענפה  כך 
בפנים,  אלא  הנוער-  בתנועות  בחוץ  לא 
בתנועות הלב. וכמו שאותך, אישה יחידה 
ואמיצה, נשאך ליבך ועשית מהפכה - גם 
כל אחת,  במקום שלה,  כל אחת מאיתנו 

יכולה.



היום כבר לא מדליקים משואות בראשי ההרים, לא מעלים 

נר תמיד בבית המקדש, וגם האש שבערה בעצי המערכה - 

איננה...

בלי  שמהבהבות  לד  ונורות  מסנוורים  אורות  בין  היום, 

האש  כולנו:  של  הוא  האתגר  ומתיש...  שוחק  ויומיום  הרף 

לשמר,  רוצים  אנו  ואותם  גדלנו  שעליהם  והחום  האמיתית 

מה יהא עליהם?

גב'  עם  חמה  לשיחה  נועדנו  המדורות,  ולאור  הימים  ברוח 

גיטה לרר, בתו של הרב הגאון ר' יעקב גלינסקי זצ"ל, משרידי 

ישיבת נובהרדוק, התגלמות של אש יהודית, מגיד מישרים 

נודע, משיא משואות בין דורות ועולמות, כדי לשמוע ממנה, 

אשת עשיה ודמות בפני עצמה, על הלפיד, עלינו, ועל החיבור 

ביניהם - כדי לקבל כח לרוץ הלאה…

אני יושבת לשיחה עם גב' גיטה לרר תחי', ולא יכולה שלא 

במעלות  נמדד  שלא  חום  ממנה.  שנושב  מהחום  להתעלם 

אלא בפולסים של עשיה... גב' לרר היא שדכנית במקצועה, 

בנוסף  שונים,  בנושאים  זכויות  במימוש  מנסיונה  יועצת 

מענה  הנותן  "שקד"  במרכז  וכתומכת  כיועצת  מתנדבת 

ותמיכה לבני משפחה מטפלים, ומרצה בנושאי יהדות לאור 

משנת בית אבא ואמא.

אם אנחנו מדברים על העברת מסר... 
העברת  ונשמת  ראית  בבית  בודאי 
מסרים עם כל החום. מה היה הסוד של 
הרבנית  ושל  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  הרב 

צביה ע"ה?

את  עצמו  מול  שמניח  לאדם  ודוגמה  סמל  היו  ואמא  אבא 

השאלה: מה הקב"ה רוצה ממני? ומיד לאחר מכן מתרגם את 

ילד, הוא למד בחיידר. הפיתוי  הדברים לעשיה. כשאבא היה 

באותם ימים ללמוד במוסדות של ''תרבות'', היה עצום. מחד, 

נחלתם  שהיה  הקורץ  השפע  ומנגד  הקשה,  והרעב  העניות 

של תלמידי המוסד המשכיל. אביו, שנועץ ברב העיירה הרב 

מישקובסקי לא ויתר על טוהר החינוך, וליעקב הקטן לא היה 

לחם... אבל כך עשו כי כך צריך לעשות!

רעש  בלי  חסד...  ולעשיית  נפש  למסירות  דוגמה  היתה  אמו 
ביותר  הטוב  החינוך  את  שהיוותה  אמיתית  עשייה  וצלצולים. 

בהיותה דוגמה אישית.

היה  גדול... אביה  הגיעה מבית  ע"ה,  גם אמא, הרבנית צביה 
ידוע מאותם שזכו לא להיכנע ולשמור על השבת בכל מחיר. 
והמחיר היה כבד. המשמעות היתה עזיבת מקום עבודה מידי 

תקופה קצרה.
 

ואיך זה עבר אליכם, הילדים?

אבא ואמא נתנו לנו את הכח! אבא היה אומר 
לא  אני  אומרים  יכול,  לא  אני  אומרים  "לא 
לו  כי היה  וזו היתה אמירה אמיתית  רוצה"! 
את כל הסיבות לא להיות יכול, עוד בימי רוסיה הקומוניסטית. 
"מה שצריך לעשות היום, אני אעשה אתמול", "אם אי אפשר 
לעבור מלמעלה, עוברים מלמטה"! ועוד אמירות ברוח ישיבת 
נובהרדוק, שלאורן היה חי... אמא גם היא חיה ונשמה עשיה 
מרביץ  היה  שאבא  בתקופות  מבורך  בית  בגידול  הן  יהודית. 
תמיכה  של  חסד  בפעילות  והן  הארץ,  וברחבי  בחו"ל  תורה 
בקשישות... אבל מה שהיה מיוחד כל כך באמא, זה לא היה 
והלב בהם היא תיבלה את  ההספקים הרבים, זה היה הרגש 
מהלך החיים. אני זוכרת מדי פעם היתה פורצת בבכי באמצע 
היום ופונה לה' במילים אישיות מעמקי הלב 

– בתפילה ובבקשת עזרה...!

האירי לנו הבזק קטן ממסר חם שעובר 
בין הדורות...

סיפור קטן מילדותו של אבא. שעת ארוחה, אמא מחלקת את 
ויענק'לה הקטן מביט בצלחת של אחותו.  האוכל בין הילדים 
אמו שמה לב ואמרה לו: "יענק'לה! תסתכל בצלחת שלך, אם 

למישהו אחר יש יותר אתה תקבל יותר??"

את  וליווה  הקפואה  מרוסיה  ארוכה  דרך  עשה  הזה  המשפט 
והועבר אלינו: תפסיקו להסתכל על החיים של השני   – אבא 
והקנאה לוקחות  ועל מה שהוא מקבל! ההשוואות, התחרות 
בדיוק  תקבלו  דבר  של  בסופו  אנרגיות.  הרבה  כך  כל  מאתנו 
מה שה' רוצה לתת לכם! המשפט הזה נותן כח להסתכל בכל 

פעם על ה"צלחת" הנכונה...

מירוץ הלפיד
נעמה חיון בראיון אישי

מספור



האם יצא לך בחיי המעשה לפגוש בדילמה 
לאור מסר חם  שהוכרעה  בחיי העבודה 

וחזק שנספג בך בבית?

למעשה, היתה לי דילמה בחיי העבודה... הדילמה היתה בזמן 
שנדרשתי לעזוב את העבודה!

ברק,  בבני  החיים"  "אור  בסמינר  מבוססת  במשרה  עברתי 
מרכזיה  את  והקמתי  ניהלתי  השאר  בין  תפקידי  במסגרת 
הפעלות...  להעביר  כיצד  המדריכות  את  והדרכתי  החינוכית 
אך בריאותם המידרדרת של של אבא ואמא דרשו התעסקות 
היה  לא  ממה.  חשוב  מה  השאלה  לפתחי  וניצבה  מיוחדת 
מקום לשני הדברים ביחד במעגלי החיים העמוסים, ונדרשתי 

להחליט.

ואז התחילה העבודה האמיתית...

הייתי  שנה   16 ובמשך  לתפקיד  נבחרתי  המשפחה  בני  מכל 
טיפול  הפרק.  על  שעלו  הרפואיים  הנושאים  לכל  אחראית 
ודאגה  רופאים  עם  שיחות  אישורים,  ובהשגת  בבירוקרטיה 
עבודה  לי  אין   – נפטרו  שהורי  לאחר  כיום,   ...24/7 יומיומית 
מסודרת ואין לי אפשרות זמינה להשיג עבודה שכזו. הויתורים 
לעמוד  כח  לי  ונותנים  נתנו  חייהם  לאורך  עשו  ואמא  שאבא 

מאחורי הויתור הזה, לבחור בכיוון הנכון למרות הקושי...

 

כיצד נוכל לשכנע את עצמנו שהלפיד שלנו 
סיכוי  לזה  יש  האם  האמיתי?  האור  הוא 
ובצמתים  שוחקים,  עבודה  בחיי  בכלל 
בהן קיימת השלמה שבשתיקה בכך שיש 

ירידת הדורות?

גם באמריקה אמרו שאי אפשר   – בחום  מיד,  עונה  גיטה  גב' 
לשמור שבת! שאין לכך סיכוי... המציאות היתה קשה ונראה 
שהיהדות הולכת ודועכת, אבל אז קמו אנשים, ביניהם, הרב 
שרגא פייבל מנדלוביץ שהקים את ישיבת תורה ודעת - ואמרו 
את  לגייס  צריכים  אנחנו  ישקר!  לא  ישראל  נצח  שאפשר! 

הכוחות, יש נפילות, אבל צריך להתחיל!

ההורים שלי וגם ההורים שלהם, גם ברוסיה, גם בארץ ישראל 
בזמנים של מחסור – יכלו להיתלות בהרבה סיבות של "קשיים 
רלונטיים" שהיו שייכים לימים שלהם. אבל הם יצאו מנקודת 

הלפיד האמיתי שמעביר את אש  הנחה שאפשר לשאת את 
ואור התורה מדור לדור, ממעמד הר סיני ועד בא גואל צדק 

בב"א!

קור מטבעו מכווץ, חום מרחיב. זוהי המהות של עמלק "אשר 
דרכנו!  זו  לא  ופחד.  עשיה  חוסר  כיווץ,  קירור,   – בדרך"  קרך 
אנחנו צריכים לפעול ולשמר את החיות בדברים שחשובים לנו 
מתוך ידיעה שלמאמץ כזה יש תוצאות. ומי שחי חיים "חמים", 
חיים שמבטאים "צריך, ואפשר"! מעביר הלאה זרמי חום "תת 
חם  יהיה  שלנו  כשהלב  אחרים.  וכלפי  עצמו  כלפי  קרקעיים" 
וחי, הכלל "טופח על מנת להטפיח" יתחיל להוכיח את עצמו, 
לא  הזו  ההשפעה  עצמי,  בחימום  אנרגיות  משקיעים  כשאנו 

נעלמת, היא קיימת ומחוללת תהליכים של שינוי.
 

 איך מכוונים מטרה, איך לא מאבדים את 
הלפיד? הרי הדור של היום הוא לא כמו 
הדור של פעם, וזו אינה מליצה. נסיבות 
האינטרנט...  העבודה,  השתנו,  החיים 
מה לוקחים מהדורות הקודמים שהוא רלוונטי לימינו אנו?

 
אנחנו צריכים לצייר מול עינינו את המטרה, ואז לחתור אליה 
ולשמר אותה. איך נשמר אותה? זו שאלה שהתשובה עליה היא 
אישית! פעם היו דרכים אחרות וקשיים אחרים, היום יש דרכים 
אחרות ושבילים אחרים, אבל צריכים להיות עם יד על הדופק 

בבדיקה מתמדת שהדרכים האלו מובילות לאותו מקום!

"מצוות צריכות כוונה", החיים צריכים כוונה, כוונה מלשון כיוון. 
בין אם זה חיבור והמשכיות לדור אחד אחורה - שימור החינוך 
והחום מבית ההורים, בין אם זה לאור משנת דורות קודמים 
והצורה  הגישה  אופן.  באותו  בדיוק  לעשות  נוכל  תמיד  לא   –
עוברים שינוי לפי נסיבות החיים. אך הנסיבות והאילוצים – ככל 
שיהיו כאלו – לא יגרמו לנו לעקוף דברים חשובים או להוליך 

אותנו למקום אחר!

לבית שלנו, לחיים שלנו, צריכה להיות מטרה. וכשנכוון אליה, 
נהיה מאושרים. יהודי חם – זה יהודי שקרוב לה'. מי שמתקרב 

אל ה' – חם לו!

בין אם את מורה או מנהלת חשבונות, מתכנתת מחשבים או 
שרטטת. הדרך היא אישית שלך, המטרה, הלפיד, הם של כלל 

ישראל!

מירוץ הלפיד



דפי עבודה

שלום וברכה,

במבט  לכאורה  כי  שאלתך.  את  מעריכה  אני  כל,  קודם 
שמאפשר  במצב  נמצאת  את  קונפליקט.  כאן  אין  ראשון 
אילוצים  לך  אין  אינטנסיבית.  עבודה  עצמך  על  לקחת  לך 
אישיים שמונעים ממך להתקדם בסטאטוס הארגוני ולהגיע 
למעמד ולתפקיד. את מקבלת פידבקים חיוביים ומסופקת 

מהעבודה. חיים דבש.

אדומה  אזהרה  לנורת  לב  שמה  כן  את  בירכתיים  אבל, 
מהבהבת. משהו כאן מציק לך ומנקר. עד כדי כך שטרחת 

לתרגם את זה למילים ולשלוח אלי את הפניה הזו.

כדי לענות על שאלתך אנסה לתאר בצורה כללית יותר את 
התופעה הזו בה העבודה תופסת מקום גדול בחיים ואח"כ 
נרד לרזולוציות אישיות יותר ונביא דרכי פתרון. אסייג מראש 
ואומר שאני בכוונה מתארת את התופעה עם נקודת הקיצון 
התלולה ביותר שלה, כדי לעזור לך להבין לאן המדרון עלול 

חלילה להוביל.

שוק העבודה בימינו דורש בממוצע מהעובדים לפחות שליש 
הארגוני  הדרגות  בסולם  הטיפוס  ועם  שלהם.  מהיממה 
העבודה  למקום  שלהם  המחויבות  שגם  תהיה  הציפייה 
וזמינות מעבר לשעות  תגדל: שעות עבודה מרובות בפועל 
העבודה. הנתון הזה משמש לעובדים מצע נוח לפתח נטייה 
לעבודת יתר, מה שנקרא בשפה המקצועית "וורקהוליזם". 
לשימוש  חלילה  המכורים  אלו  על  כפראפרזה  ממש  כן 
לכל  נחשבת כהתמכרות  "וורקהוליזם"  בחומרים מסוכנים. 
המרכזי  לדבר  והפיכתה  העבודה  למקום  התמכרות  דבר, 
והמשמעותי בחיים, עד כדי פגיעה בשאר צרכי החיים, כולל 

צרכים פיזיולוגיים בסיסיים.

כמובן שלא כל עובד מסור ובעל מוטיבציה גבוהה לעבודה 
הפרעה,  כל  כמו  ל"וורקהוליסט".  אוטומטי  באופן  נחשב 
המינון הוא זה שקובע מתי התופעה נחשבת בגבול הנורמה 
את  שתכירי  חשוב  אך  האדום.  הקו  את  חוצה  היא  ומתי 
התופעה הזו כדי שתביני לאן אפשר חלילה להגיע מחוסר 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

'עבור מדור דפי עבודה'. השאלות הנבחרות תקבלנה במה ומענה שלך לכתובת: admin@shmura.org ולציין בשורת הנושא: מתמודדת עם דילמה תעסוקתית? את מוזמנת לשלוח את השאלה 
במסגרת המדור.

־העבודה 'מדליקה'? זהירות! היא יכו
לה גם לשרוף.

שלום פנינה,
שגורר  קידום  ניהולי.  לתפקיד  בעבודה  קודמתי  לאחרונה,  "רווקה".  הוא:  כרגע,  חיים  בקורות  שלי  הסטאטוס 
וגם מחויבות לזמינות מדי פעם מהבית. ואם לא די בכך,  בעקבותיו עבודה אינטנסיבית מרובת שעות נוספות 
האחריות שכרוכה בתפקיד גורמת לי לחשוב המון על העבודה גם מעבר למסת השעות בה אני עובדת. ובשורה 
התחתונה: העבודה תופסת נתח נכבד מזמני. כרגע אין לי סיבה מספקת להוריד מינון, כי השעות הרבות שאני 
הסיפוק  ובנוסף:  הזה.  בזמן  לעשות  אחרים  משמעותיים  דברים  לי  ואין  לאיש  מפריעות  לא  לעבודה  מקדישה 
שהעבודה נותנת לי והמשוב החיובי שאני מקבלת מהממונים עלי תורמים מאד להרגשתי הטובה. אולם אשמח 
לשמוע על היבטים שונים בהקשר למצב שתיארתי, בו העבודה תופסת מקום מאד גדול בחיים, אך לא על חשבון 

שום דבר מסוים.יותר נקודות למחשבה...

מספור
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התופעה  עם  היכרות  שלה.  לממדים  לב  ושימת  מודעות 
תסייע לך לבדוק עם עצמך שאת חלילה לא קרובה להגיע 
בין  ומאוזן  ותדרבן אותך לשמור על אורח חיים בריא  לשם 

העבודה לשאר צרכי החיים.

במקום  בהישארות  לעבודה מתבטאת  למעשה, התמכרות 
בשעות  גם  העבודה  על  ובמחשבה  לנדרש  מעבר  העבודה 
הפנאי ומחוץ לה. היא יכולה להתבטא בקושי להניח לעבודה 
נוחות  באי  אחרים,  חשובים  בדברים  להתרכז  כשצריך 
לחופשה(  כשיוצאים  )למשל,  לעבוד  ניתן  כשלא  ובמתח 
לעבודה  מכור  שאדם  לכך  נפוצים  סימנים  מתמיד.  ובלחץ 
והוא  פחות  לעבוד  ממנו  מבקשים  קרובים  כשאנשים  הם 
דבר  כל  על  עבודה  מעדיף  כשהוא  בכך,  לעמוד  מתקשה 
אחר, כגון: מנוחה, פעילויות אהובות ובמיוחד כאשר העבודה 
גורמת לאדם לפגוע בבריאותו- לא לאפשר לעצמו הפסקות 
אוכל סדירות ומספר סביר של שעות שינה. ה"וורקהליסט" 
בסיכון גבוה למחלות לב - משום שהוא רוב הזמן ערני ולא 
מסוגל להירגע. קשה לו לעצור, הוא פשוט ממשיך לעבוד. 
עד להגעה למצב של תשישות ותחושה של סוללה מרוקנת. 

בעוד  רק בעצמם,  פוגעים  נחשוב שה"וורקהוליסטים"  ואם 
מעסיק.  כל  של  הוורוד  וחלומו  לארגון  נכס  מהווים  הם 
מסתבר שבסופו של דבר הם פוגעים גם במקום עבודתם. 
הם נעדרים יותר מהעבודה עקב מחלות לב, לחץ או שחיקה. 
יש  וקונפליקטים למקום העבודה.  נוטים להכניס מתח  הם 
להם בעיה להאציל סמכויות, נטייה לבקר את עבודתם של 
הבאים עמם בקשרי עבודה. גם עמיתים בעבודה לא מחבבים 
את ה"וורקהוליסטים", משום שהם לא רוצים לעבוד כל כך 

קשה, אך מרגישים לחץ לעבוד יותר שעות, כמותם. 

לכל  ומסייעים  אזהרה  תמרורי  המהווים  סימנים,   10 ישנם 
ובעל  מסור  עובד  רק  הוא  האם  עצמו  את  לבדוק  עובד 
נטייה  מפתח  הוא  שמא  או  לעבודה,  גבוהה  מוטיבציה 
ל"וורקהוליזם", או חלילה כבר שם. אני מזמינה אותך לענות 
היא  שלילית  תשובה  כאשר  הבאות  השאלות  על  בכנות 

למעשה מאד חיובית(: וחלילה להפך...

 1. האם את מרגישה לחץ אם נמנע ממך לעבוד?

חוסר  אשמה,  מתחושת  להימנע  כדי  עובדת  את  האם   .2
אונים ו/או דיכאון?

3. האם את חושבת כל הזמן על העבודה?, שימי לב שזה 
לקחת  מסוגלים  עדיין  אך  קשה,  שעובדים  לאנשים  בניגוד 

הפסקה מהעבודה.

4. האם העבודה חשובה לך יותר מכל דבר אחר בחייך, כולל 
משפחה וצרכים אישיים אחרים?

5. האם את עובדת כל הזמן, מכל מקום?

6. האם את תחרותית, מכוונת משימה וחוששת מכישלון?

על  לרעה  משפיע  שזה  עד  קשה,  כ"כ  עובדת  את  האם   .7
בריאותך?

8. האם את עובדת תוך כדי הפסקת הצהריים שלך, כל יום?

9. האם את פרפקציוניסטית, עייפה בצורה כרונית וקשה לך 
להירגע?

מהמשפחה  העבודה  את  מחביאה  את  האם   .10
שאת  השעות  ממספר  להמעיט  צורך  כדי  ומהחברות,עדי 

משקיעה בה בפועל?

 

אחרי שהבנו את ממדי התופעה וקבלנו כלי עזר לבדוק האם 
היא, או חלקים ממנה התפשטו גם אלינו. נעבור אלייך. את 
מציינת שהעבודה תופסת אצלך מקום גדול בחיים, אך זה 
לחלוק  לי  תרשי  אחר.  משמעותי  דבר  שום  חשבון  על  לא 
הקדוש  הבעש"ט  של  הזהב  לשון  את  מצטטת  ואני  עלייך, 
של אדם, שם כל  "במקום שמחשבתו  התורה:  על  בפירושו 
האדם כולו." שימי לב כמה מחשבה את מקדישה לעבודה, 
גם במסגרת השעות הפורמאליות המרובות שאת שם וגם 
מעבר להן. אולי אין לך דברים משמעותיים אחרים לעשות 
לך  מניחה  לא  שהעבודה  הפשוטה  מהסיבה  הזה,  בזמן 

לחשוב עליהם ולשים לב לנוכחותם?! 

רואה  לא  שאת  לכך  מהסיבות  שאחת  מציינת  את  בנוסף, 
שם.  חווה  שאת  הסיפוק  היא  בעבודה  מינון  להוריד  עניין 
שימי לב שהסיבה הזו היא אחד מהמניעים של ההתמכרות 
לעבודה: צורך בקבלת אישורים וחיזוקים מהסביבה, שעלול 
להפוך לצורך מוגזם עד כדי פיתוח תלות, כך שהערך העצמי 
נתפס ומתבטא רק באמצעות העבודה. גם הסיבה ש"זה לא 
מפריע לאיש", לא מדויקת, האם לך זה לא מפריע, או עלול 

להפריע?!

דפי עבודה 



בין  איזון  חוסר  הוא  כרגע  שלך  המצב  כי  ניכר  משאלתך 
)תרתי  שלך  שהעבודה  כך  החיים,  צרכי  לשאר  העבודה 
גבולות.  להציב  לאזן.  הזה:  בכיוון  להיות  צריכה  משמע( 
לתת לעבודה את המקום שלה ,אבל לשים לב גם לנוכחות 
גם להם את המקום הראוי  ולתת  בחייך  הנוספים  הדברים 

להם. 

דברים  של  רשימה  להכין  ראשון  בשלב  לך  ממליצה  אני 
משמעותיים נוספים עבורך. כמו: המשפחה, עיצוב האישיות 
והעצמה רוחנית, פעילות חסד, שמירה על אורח חיים בריא: 
תזונה מספיקה, שעות שינה סבירות, פעילות כושר. פעילות 
שחרור והנאה ועוד. בשלב הבא הכיני לך משימות קונקרטיות 
שיסייעו לך לשלב אותם בצורה מאוזנת ועקבית בסדר היום 
קביעת  ביומן,  תזכורת  כמו:  משמעות,  להם  ולהעניק  שלך 
זמן ללימוד הלכה יחד עם חברה, הרשמה ללימודים בתחום 

שמעניין אותך וכדו'.

"בעבודה"  העבודה  את  להשאיר  גם  לך  יסייע  הזה  המילוי 
ולהמנע מלחשוב עליה מעבר לנדרש. וזה מזכיר לי תרגיל 
פסיכולוגי נחמד: אם אבקש ממך לא לחשוב על פיל ורוד, 
שלך  המחשבה  הסתם  מן  ושוב,  שוב  בקשתי  על  ואחזור 
תנוע דווקא סביב אותו פיל. זאת למרות שלפני כן כלל לא 
העלית בדעתך לחשוב עליו. התרגיל הזה מדגים את הקושי 
כי  לא.  מה  ועל  יחשוב  מה  על  ולבחור  המוח  על  לשלוט 
הפסקה".  ללא  "עיר  של  מעניינת  תכונה  יש  האנושי  למוח 
אם כן, מה עושים? איך לא חושבים על הפיל הורוד? נמשיך 
ולבן הולכת לפניך,  את התרגיל: דמייני זברה בצבעי אדום 
רקע  על  סגולות  נקודות  עם  ענק  נחש  לו  זוחל  מתחתיה 
כחול, מעליהם מתעופף לו תוכי מרשים בצבעי שחור לבן 
גם  נעלם?  הורוד?  נו, איפה הפיל  נוצצים.  בזהובים  מעוטר 

אם לא לגמרי, הוא יצא באותו רגע ממרכז המחשבה.

הזמן.  כל  שעובד  איבר  הוא  המוח  פסיכולוגיים:  ובמונחים 
אפשר  בהחלט  אבל  לעשות,  לא  מה  לו  להגיד  אפשר  אי 
להגיד לו מה כן לעשות. אפשר לשלוט על מה נחשוב, אך 
לא על מה לא נחשוב. כדי להוציא את הפיל הורוד ממרכז 
התודעה שלנו, "דחפנו" אותו הצידה על ידי הדמיה של חיות 
צבעוניות אחרות. וזה מה שבע"ה יקרה גם לך, אם תמלאי 
את יומך בפעולות משמעותיות נוספות מעבר לעבודה. עדיין 
תתמסרי לעבודה, יהיו מרוצים ממך ואת ממנה, אבל בצורה 

מאוזנת ובריאה, ולא כזו שמשתלטת עליך בעל כורחך.

כדי להקל על עצמך את השינוי ,מומלץ שתשוחחי על כך 
עם דמות קרובה, כמו: אמא, חברה טובה וכדו'. שתפי אותה 
בקונפליקט וברצון שלך לשנות. ותבקשי ממנה שתעזור לך 
לעמוד בהחלטות ה"התכווננות מחדש". תסבירי לה שמה 
ולהתריע  שלך,  המצפן"  "להיות  בעיקר  זה  ממנה  שיידרש 
לדרישות  מוגזמת  בצורה  נסחפת  את  ולדעתה  במידה  לך 

העבודה.

גם במסגרת שעות העבודה, כדאי שתקפידי לעבוד מתוך 
צרי  פעם,  מדי  הרפי  הספקים:  של  לחץ  מתוך  ולא  הנאה 
הפסקות קצרות בין משימה למשימה. הזכירי לעצמך שאת 
סמכויות  להאציל  למדי  שלך,  הקולגות  עם  מתחרה  לא 
כשנדמה לך שמצבור המטלות דורש דווקא את טיפולך. כך 

תעזרי לעצמך לשמור על מנוחת הדעת והנפש.

שיודעים  מאמינים,  כיהודים  שלנו  ההסתכלות  הכל,  ומעל 
להבדיל בין התכלית לבין האמצעים להשגתה, תעזור גם לך 
להפוך בס"ד את העבודה לכלי שרת קודש לד'. שהרי, את 
למעשה מנצלת כרגע את הזמן הפנוי שיש לך כדי להשקיע 
הזה  הניסיון  בעבודה.  משמעותי  תעסוקתי  ניסיון  בצבירת 
בכבוד  תורה  של  בית  לפרנס  העת  בבוא  בע"ה  לך  יסייע 
כדי  עובדת  את  בבקשה:  נוספות?  מטרות  קלות.  וביתר 
להימנע מהבטלה, שהיא אם כל חטאת. העומס שאת חווה 
באמצעות העבודה הוא למעשה תרגול מעולה לניהול נכון 
של זמן ותעדוף משימות, מצרך חיוני לכל אם בישראל. ואת 

יכולה להמשיך בעצמך על זו הדרך...

מאחלת לך שתשכילי לתת לעבודה את המקום הנכון בחייך, 
מקום שיהיה לרצון ולנחת רוח לפני המקום ברוך הוא...

בהצלחה רבה!

פנינה

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

כדי ליהנות מהחום צריך לדעת היכן 
להדליק את האש וכיצד לשמור 

ממנה על מרחק בטוח.

דפי עבודה 



נעמי

החנוכיה   - בפורים  הסוכה,  את  לפרק  גמרו  לא  עוד  שבחנוכה  אלה  את  מכירות 
ומהר מהר לפני בדיקת חמץ מכניסים לארגז את כל התחפושות  ניצבת בחלון, 

שכבר מתגלגלות בבית חודש? אז אני אחת מאלה, ועל אלה אני בוכיה.

זה לא טוב הסדר הזה, בפרט שזה בדיוק הפוך מסדר. אם רק יכולתי לעצור קצת 
עובדה  מתפרקת,  כן  הסוכה  בסוף  כי  אצלי.  מתאזן  היה  הכל   – השנה  גלגל  את 
שבונים אותה שוב בתשרי הבא. אבל מה לעשות החיים טסים, וזה כבר משפט שכל 

הסבתות אומרות.

אז החלטתי סוף סוף לעשות שינוי. כן, שינוי. איזו מילת קסם!

מתנה  חוברת   + זמן  לניהול  בונוס  הרצאת   + בבית  לסדר  ייעוץ  לקורס  נרשמתי 
להעצמה אישית וחיזוק הבטחון העצמי. בית במצב כמו שלי דורש הרבה מהמצרכים 

האלו.

סופו של תהליך היה הפרויקט הראשון שלקחתי על עצמי כמשימת התחלה: די 
לערבוב בגדי קיץ וחורף במדפי הבגדים! קיץ – למטה, חורף - למעלה. אף פעם לא 
עמדתי בקצב המסחרר של התחלפות העונות, עד שהגעתי לאחסן את הסוודרים 

– הם כבר הופיעו שוב בפרסומות של הקולקציה החדשה.

פסח היה זמן מעולה, כך חשבתי – זהו חג האביב, לא? - להציב לי כתאריך סיום 
בלו"ז, ולא שיערתי כמה לוזרית אני הולכת להיות בגלל זה.

הגיעו ימי חול המועד והודעתי חגיגית לילדי שיוצאים לכותל. דא עקא שמזג האוויר 
בעיר – לא היה בהיר, ומצב הרוח שלי צנח במקביל לטמפרטורות בחוץ. אך הבטחה 
זו הבטחה, ואסור לאכזב ילדים – כך הבטיחו לי בהדרכת הורים, והטיול המיועד חייב 

לצאת לדרך בכל מחיר ובכל מזג.

הייתי שולפת בצ'יק סוודרים לכולם, אבל אל תשאלו אותי איזה בלאגן הולך בארונות 
למעלה, זה למעלה מכוחותי... הפעם התמקדתי בקיפול מדויק של חולצות השרוול 
הקצר, ואי אפשר להספיק הכל, צריך לדעת לוותר פה ושם, ובזה אני דווקא אלופה.

בסוף הבריק לי רעיון לאילתור. כל ראש השנה מאחלים לי "לאלתר לחיים טובים 
ולשלום" מכל זה ה"לאלתר" הכי מתקיים, וכמות האילתורים שאני נדרשת לאלתר 

במשך החיים היא בלתי נספרת.

הדלקתי את המזגן בסלון על 30 מעלות חום, והעמדתי בשורה את עשרת ילדי מולו 
– שיספגו חום. זה עבד מאד מהר, ותוך חמש דקות הם נטפו זיעה ופניהם אדומות.

מיששתי אותם אחד אחד – הידיים חמות, הלחיים רותחות, המצח לוהט. מצוין! – 
צהלתי - הם מוגנים מקור! הם שמורים, הם חמים, אפשר לצאת לדרך!

שניים  עוד  במיטה,  שוכבים  ילדים  שלושה  היום.  עד  הסתיימה  לא  שהדרך  אלא 
משתעלים בלי סוף, ולחמשת האחרים עשיתי מנוי במכולת לקניית טישו.

ריבונו של עולם! איך זה קרה? הם היו רותחים, מבטיחה!

אחרי שניתחנו, בעלי ואני, בשיחה השבועית שלנו על חינוך ילדים, את הסיפור הזה, 
הגענו למסקנה יקרת ערך, ואני חשה חובה וזכות לפרסם אותה ציבורית:

חימום זה לא תהליך חד פעמי, צריך לשמור עליו לאורך כל הדרך!

נחיתהדף

מספור



סיפוראש בקצה המחנה

כולם  כבר  היום,  “מפעל”.  הצנוע  בשם  אותו  כינו  עוד  פעם 
יודעים שהוא יותר דומה לעיר קטנה. אימפריה בנויה היטב שיש 
בה הכל: בניינים, עמדות פיקוח, פסי ייצור, קרונות רכבת, צבא 
פועלים מיומן, מגורים, כרי דשא וחנויות – עולם שלם המתנהל 
המתפקד  עולם  והמאובטחים.  הסגורים  המפעל  שערי  בין 
במיומנות מעוררת התפעלות, הכל מתקתק בו סביב השעון ללא 
יודע את תפקידו ומשרת את המטרה  וכל בורג קטן בו  תקלות, 

העליונה.

המפעל,  לב  שהיא  התוצרת  התוצרת!  כמובן,  המטרה?  ומהי 
מבית  שיוצא  מוצר  כל  מתחרים.  לה  ואין  בעולם  מסוגה  יחידה 
מאמיר  ומחירו  בשווקים,  במהירות  נחטף  הזה,  הייחודי  היוצר 
מתחרים  המפעל,  סודות  את  ללמוד  בעבר  ניסו  רבים  בהתאם. 
שונים אף ניסו להסתנן אליו על מנת לחבל בתהליך הייצור, אך 
ודחה  עצמה,  בפני  ומסוגרת  סגורה  עיר  היה  המפעל  לשווא. 

באדיבות ובנחישות כל ניסיון התערבות מבחוץ.

הפועלים  המפעל.  כותלי  בין  שגרתית  בוקר  שעת  זו  היתה 
המכונות  הרגליים.  על  בבוקר  משש  כבר  התייצבו  החרוצים 
מוצרים  הרף  ללא  פלטו  הייצור  פסי  שקשקו,  הקרוניות  זמזמו, 
והוותיק,  הבכיר  המנהל  קורץ,  ורק  והובלה.  לאחסון  מוגמרים 
הסתובב במצח מקומט בין אולמות הייצור, עלה וירד בפיזור נפש 
בין גרמי המדרגות, ענה תשובות לקוניות לשאלות והותיר שלל 
מבטים תמהים מאחוריו. כשעצר לפוש לרגע משיטוטיו ליד אחד 
על  חמה  ביד  לפתע  חש  פנימה,  עמוק  לנשום  וניסה  החלונות 
חברו  לימן  של  המוכר  קולו  את  שמע  ידידי”  טוב  “בוקר  כתפו. 
כך?  כל  שחוח  אתה  מדוע  עליך,  מעיק  שמשהו  “נראה  הטוב. 

ובכלל, האם בשעה כזו אינך נמצא בדרך כלל במשרד?” 

ואנחה  הדובר,  של  עיניו  לתוך  הביט  בעייפות,  הסתובב  קורץ 
גדולה נעקרה מליבו. “מה אומר לך לימן, קשה לי מאד להגדיר 
ימים שאני חש משהו  את הדברים. אבל לא טוב לי, כבר כמה 
בקצות האצבעות, משהו מתחולל כאן מאחורי הקלעים. משהו 

במפעל המושלם שלנו, התחיל לחרוק”

לימן הביט בו בתימהון. ההיכרות ביניהם כבר חצתה את גבולות 
העשור, וקורץ החרוץ והמוערך מעולם לא היה חשוד על דמיונות 
נראה  “מה  סח?  הוא  מה  על  חמקמקות.  בטן  ותחושות  שווא 
ידידו, “יש בעיה במכונות?  לך לא תקין?” הוא ניסה למקד את 

בפועלים? מה הנקודה?” 

קורץ הסתובב חזרה אל החלון והשקיף אל האופק הרחוק בעצב. 
דופי,  ללא  נראה מושלם  זהו העניין. מבחוץ הכל  והכל.  “כלום, 
הזה,  הריח  מאד.  זה  עם  רע  ולי  השתנה,  באוויר  משהו  אבל 
למשל” הוא שאף את אוויר המסדרון בהדגשה, “האם הוא לא 

מטריד גם אותך?”

ומשך  המדובר,  הריח  את  לקלוט  בניסיון  ואנה  אנה  פסע  לימן 
הייתי  לא  אישית  אני  קורץ,  “קלוש מאד,  באי הסכמה:  בכתפיו 
מבחין בו כלל. הרי ידוע לך היטב, יותר ממני, שמערכת המיחשוב 
המרכזית אחראית גם לווסת ללא הרף את האוויר, הטמפרטורה 
והריחות בכל רחבי המפעל. ודאי לא תטען שהמערכת המדויקת 

הזו השתבשה!”

“חלילה” נזעק קורץ. עצם הדיבור על אפשרות השיבוש במחשב 
ערער סופית את שלוות נפשו. מערכת המיחשוב המתוחכמת 
והוא עצמו היה  ליבו של המפעל,  והעצומה בהיקפה היתה לב 
כל  על  פיקחה  המערכת  ותכנונה.  בייצורה  עמוקות  מעורב 
הרכיבים והתהליכים וניהלה את חיי המפעל, החל מהבורג הזעיר 
יתכן”  לא  זה   “ המסועפות.  התשתיות  באחרונת  וכלה  ביותר 
חזר שוב על דבריו ליתר ביטחון, אך תולעת הספק כבר התחילה 

לכרסם בליבו.

כשנפגשו שוב במסדרון אקראי שבוע לאחר מכן, הריח כבר לא 
עמד על הפרק, למרות שגבר מאד. היו כבר צרות אחרות. “אתה 
במרפקו  אותו  ומשך  חרש,  באוזניו  לימן  מלמל  כמובן”  צדקת, 
ובלתי  חדש  לוואי  טעם  יש  “למים  שמיעה.  לטווח  מחוץ  אל 
משום  כתמיד,  הבוקר  אותי  העיר  לא  האוטומטי  השעון  נסבל. 
מה, ומשאיות האספקה עליהם אני אחראי נתקלו בשער נעול. 
והגרוע ביותר- התוצרת. הכל לכאורה מתפקד, אך גיליתי תקלות 
בטוח  כמעט  אני  אותן.  מאתר  לא  שהמחשב  בגימורים,  קלות 
שבשוק לא יבחינו בהן, אך אנו לא יכולים להרשות זאת לעצמנו. 

כל הפירמה שלנו עומדת כאן על כף המאזנים”

עשרות  עוד  לך  להוסיף  יכול  “אני  חיוורות.  בפנים  הנהן  קורץ 
דוגמאות משלי, אך כרגע הן לא משנות. ברור לי שמשהו קורה, 
מישהו מחבל במערכת המושלמת שלנו. השאלה היחידה היא – 

מה עושים??”

שרית

מספור



שניהם שתקו. “נכנס את כל ההנהלה הבכירה לישיבת חרום” 
הציע לימן לבסוף. “חייבים להתריע על המצב ולהחליט יחד על 
דרכי הפעולה הנכונות. לא יתכן שניתן למצב להמשיך להידרדר”

של  פניהם  על  המתח  מעיקה.  היתה  הגדול  באולם  האווירה 
עשרות המנהלים שישבו בכיסאות העור, והיעדר הכיבוד הרגיל 
על השולחן הענק, דיברו בעד עצמם. הנוכחים כבר סיימו להביע 
את דעתם, אך כל החלטה מעשית טרם התקבלה. לבסוף קם 
ברורות  אפשרויות  שתי  “ישנן  בגרונו:  וכחכח  רגליו  על  קורץ 
שעומדות כעת על הפרק. הראשונה- חדירה מבחוץ, והשניה...” 
קולו נקטע באחת. האורות ברחבי כל האולם עומעמו לפתע, ואז 
כבו. רק אורות החירום הירקרקים צבעו בגוון משונה את פניהם 
נשמע  החדר,  על  שנפלה  הכבדה  בשתיקה  המשתתפים.  של 
ממספר  זמנית  בו  שבקעה  ויורדת  העולה  האזעקה  קול  היטב 
קורס!”  “המפעל  מפעילותם.  בפתאומיות  ששבתו  ייצור  פסי 
שני  התעשת  לימן  האולם.  פתח  אל  בריצה  ופתח  קורץ  זעק 
ודהר בעקבותיו. הוא לא שאל להיכן. שניהם שעטו במהירות אל 
המבנה הפנימי ביותר, והלאה במדרגות, עמוק עמוק ולמטה, אל 
האזור המאובטח והמבוצר ביותר המכיל את מערכות המיחשוב 

הרגישות.

“אין לי ספק בכלל שמישהו פרץ למערכת” התנשף קורץ, “אולי 
מבפנים.  פעולה  שמשתף  מרגל  או  מרחוק,  שפועל  האקר  זה 

חייבים לתפוס אותו ולשים לזה סוף!”

הזמזום  שנשמע  וברגע  הסיסמאות  סדרת  את  הקלידו  הם 
המיוחל, פרצו באחת פנימה. האולמות רחבי הידיים נראו שקטים 
במבט  ורק  ריצדו,  והמסכים  זמזמו  השרתים  כתמיד,  וקרירים 
מקרוב היה ניתן לראות את הנתונים הקשים שהציגו. “אל חדר 
המעבד הראשי” פלט קורץ בנשימה כבדה, “זה הלב. כאן ימינה 
ואחר כך בסיבוב, ישר בדלת הפלדה ואז...” הם רצו אל הדלת, 

משכו בידית ואז קפאו על מקומם בתדהמה.

קערת  עמדה  השולחן  על  וצלילים.  אורות  בשפע  ריצד  המסך 
הפולש  בנינוחות  ישב  הכיסא  ועל  בחציה,  מרוקנת  פופקורן 

בכבודו ובעצמו. 

רחלי, בעלת המפעל.

היא לא הסתובבה אליהם.

נוכל  “האם  בגרונו,  נואשות  קורץ  כעכע  הגברת..”  לנו  “תסלח 
במפעל,  חמורות  ישנן תקלות  כאן??  קורה  מה  לקבל הסבר.... 

האם קרה דבר מה למעבד?”

המסך קפא על עמדו והשתתק ורחלי סבה בכיסא העור. “מדוע 
אתם חושבים שמשהו לא בסדר?” פתחה, ובקולה היה צליל של 
התנצלות. “המעבד עובד היטב לדעתי, הנה, עיניכן הרואות...” 

“מה... מהו הקובץ הזה?” ניסה קורץ ההמום למצוא את המילים, 
והמסווג  השמור  המחשב  לתוך  דוקא  לכאן,  חדר  הוא  “מאיפה 

ביותר?”

ידה של רחלי שיחקה בעצבנות על העכבר. השיחה היתה קשה 
עליה. “תראו, אני יושבת כאן שעות רבות בתפקיד וזה לא קל, 
לפעמים אני מרגישה שחוקה, לפעמים משועממת. מצאתי את 
הקובץ הזה במייל או בדיסק און קי, כבר לא זוכרת, אני מתכוונת 
את הראשון... אני לא מבינה אתכם, למה נבהלתם כל כך? מדוע 
זה כל כך גרוע?” ולחרדתם הרבה הפעילה בלי משים את המסך 

בשנית...

וקולו נשבר, “המעבד, המעבד היקר  קורץ בחרדה  זעק  “לא!!” 
הזה, לא מתאים להרצת קבצים זרים המסתובבים חפשי ברחבי 
הרשת... מי יודע כמה רכיבים מסוכנים ופוגעניים פלשו ישירות 
למעבד שלנו בצורה הזו! החומר אותו הוא מכיל עדין כל כך ופגיע, 
התהליכים עליהם הוא אחראי כל כך קריטיים ורגישים. כל וירוס 
הישר  ידיך  במו  אותם  להביא  נרחב...  נזק  בו  לחולל  עלול  נפוץ 

לכאן? ללב ולמוח של המערכת היקרה בעולם? איך אפשר??” 

שתיקה סמיכה עמדה בחדר. הדברים היו נוקבים, אך עיניה של 
רחלי עדיין נמשכו שוב ושוב אל המסך, מרותקות, מחכות.

“זה המפעל שלך, שתלוי במעבד הזה” הוסיף קורץ חרש חרש. 
“זה מפעל החיים שלך. המפעל שבנית וטיפחת בעשר אצבעות, 
התוצרת  שאת  ומזיקים,  מפולשים  לשמור  כך  כל  שטרחת 
ההשפעה  ועל  שלב,  אחרי  שלב  בעמל  פיתחת  שלו  המיוחדת 
כמה  זוכרת  את  חתומה.  את  ורק  את  מקום  בכל  שלו  האדירה 
הגנות בנינו סביב המערכת? זוכרת את חומרי הייצור המיוחדים 
תקני  את  לים?  מעבר  במיוחד  והזמנו  התפשרנו,  לא  עליהם 
הבטיחות המחמירים ביותר שעליהם תמיד הקפדנו? ולא לחינם, 
מערכת כזו המקיימת חיים שלמים והכל תלוי בה, חייבת להישאר 
סגורה לחלוטין להשפעות זרות מבחוץ... כי כשהלב נפגע, גם כל 

היתר נפגע בשרשרת..”

כפתור ההפעלה נלחץ שוב כמו מעצמו, בלי מחשבה. עשן דק 
החל להסתלסל מבין קרבי המעבד. “עצרי את זה” זעקו שניהם 

יחד בכאב, “הוא נשרף, הוא נשרף!!”

אש בקצה המחנה
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בתיה יונה
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

מספור

המדור הזה מארח מידי חודש טעימה מידוורי ה'שמורה'. מאחר והאירו 
לי שבדיוור לפני פסח טעיתי בפירוש המילים "כי הלכנו קדורנית", אני 

מנצלת את הבמה להבאת הרעיון המתוקן:
...למי שהזמן מאפשר לה לקרוא עוד כמה מילים... אני לא מתאפקת, 
מפאת יופים של דברי הח"ח על הפסוקים במלאכי )ג' י"ד, ט"ו(, להביא 

את הרעיון הזה שוב:
ֲאַמְרתֶּם שְָׁוא  ָעֶליָך.  נְִּדבְַּרנּו  ַמה  ַוֲאַמְרתֶּם  ה'  ָאַמר  ָעַלי דְִּבֵריֶכם  ָחזְקּו 
ֲעֹבד ֱאֹלקים ּוַמה בֶּצַע כִּי שַָׁמְרנּו ִמשְַׁמְרּתֹו ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרנִּית מִפְֵּני ה' 

ְצָבאֹות.
פשוט  והם  ישראל  עם  על  טוען  הקב"ה  עצומה:  תמיהה  הח"ח  מביא 
חושבים,  היינו  בסדר...  אחוז  מאה  הם  מבחינתם  מדוע.  מבינים  לא 
שעכשיו יעלה הנביא איזה 'נקודונת לשיפור', כי בכל זאת, עם ישראל 
הנביא  אומר  ומה  שלו...  בהתנהלות  בעיה  שהייתה  הרגיש  לא  באמת 
היעלה  ִמשְַׁמְרּתוֹ"  שַָׁמְרנּו  כִּי  בֶַּצע  ּוַמה  ֱאֹלקים  ֲעֹבד  שְָׁוא  "ֲאַמְרתֶּם 
טעם  "אין  בנוסח:  משפטים  מפזרים  יהודים,  שמסתובבים  הדעת  על 
בשמירת מצוות" "לא שווה לעבוד את ה'", וכשבא הנביא להוכיחם הם 
מלאי פליאה. ממש לא מצליחים להבין מה רוצים מהחיים שלהם: "...

ֲאַמְרתֶּם מַה נְִּדבְַּרנּו ָעֶליָך"... הייתכן?
החיים  לכל  אדיר  בסיס  שהוא  חשוב  יסוד  חיים  החפץ  אומר  אלא... 
הם היו  כן עבדו אלוקים,  הנפלאים שלנו כאן בעולם: בני ישראל אכן 
יהודים שקיימו מצוות לגמרי, ברצינות ובהכנעה, אבל השאלה היא איך 

הם קיימו את המצוות... איך הם הרגישו עם קיום המצוות הזה...
ונטל  ועבודה  ומאמץ  והכנה  ונקיון  וקרצוף  יהודים של צחצוח  היו  הם 

וקושי ושעבוד...
אבל בלי תחושת 'אשרינו' ושמחה על הזכות...

וכשאין שמחה אז אין גישמאק אז אין טעם אז אין אהבה אז אין קרבה 
... אז אין חיים...

אתן יודעות מה... זה אפילו לא צריך ללכת לשם...
זה עצוב, לא רק בגלל המקום המרוחק שזה  ה'  לא לשמוח בעבודת 
הטוב  דרך  הרי  בעצמו!  ה'  מרצון  ההפך  שזה  בגלל  עצוב  זה  מביא- 

להיטיב!!! 
היעלה על הדעת שה' מעביר אותנו דרך חיים והוא רוצה שנהיה עצובים 

או אפילו 'לא שמחים'?....
תוכנית  על  עמלתם  או  לטיול?  שלכם  המשפחה  את  פעם  לקחתם 

לחברות או לחניכות?
מה התסריט הכי מסייט שיש לכל אמא / מארגנת / מדריכה? שהציבור 
לא שמח, שלא טוב לו... שהוא הולך בשפל רוח... אז הגיוני שהקב"ה 

יתן לנו לצעוד בעולם 70, 80, 90 שנה בשפל רוח????

וכאן הבת שואלת...:
מה אתם רוצה ממני?...

ממני?  לוקחים  אתם  מסכנה'  'להרגיש  של  הזה  המינימום  את  אפילו 
באמת קשה לי!!!

של  השוטף  עם  וממשיכה  ומבשלת  ומנקה  ומקרצפת  עובדת  אני 
ועם  הסידורים  ועם  הקניות  ועם  הנקיונות  של  השוטף  ועם  היומיום 

המחויבויות ועם ההידורים... ומה לעשות שקשששה לי:)
אז אם תרשו לי להציע תשובה זה כך:

אם אנחנו יוצאות מתוך נקודת הנחה שהחיים אמורים להיות משמחים, 
שאי  לגמרי  ברור  אתנו.  שממוטט  למצב  להגיע  שאסור  אומר  זה  אז 
אפשר אף פעם להכתיב לאחרים כללים: מה נדרש ומה מוגזם ועל מה 
אפשר לוותר. כל בית עם הבנייה האישית שלו, והדברים שמתאים בבית 

הזה לשים עליהם דגש, ועל המקומות ששווה להשקיע אבל:
יש קווים מנחים.

ואם משכילים להבין ששמחה ורוגע וחיים של ''בטוב לבב" זה הא' ב' 
שכל  מבינים  היהודי,  של 
 - להימדד  צריכה  עשייה 
האם היא משאירה אותנו 
על:  לדבר  )שלא  בשמחה 

בשפיות( או לא...
 

ואחת  אחת  לכל  מאחלת 
מאיתנו,

של  ימים  לנו  שיהיו 
ומתיקות  עריבות  שמחה, 

בעבודת ה'
ויהי רצון, ובזכות שאנחנו 

משתדלות לקיים את: 
"ָאז ִנְדְבּרּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל 

ֵרֵעהּו" 
נזכה לקיומם של המשכם 

של הדברים:
אֵ֖ת  ָלכֶ֔ם  שֹׁלֵַ֣ח  אָֹֽנִכ֙י  ִהנֵּ֤ה 
ֵאִליָּ֣ה ַהנָּבִ֑יא ִלְפנֵ֗י בֹּ֚וא ֣יוֹם 

ה' ַהגָּ֖דוֹל ְוַהּנֹורָֽא:

ברוח הימים

לעורכת, סופרת, משוררת 

רחלי נוסבאום
המוכשרת...

גדושה בתוכן 
ועומק המחשבה

חדת הבחנה
ובעלת השראה

ה'אמא' של כל שירי השמורה
וזאת שמינפה את 'דף הבית'
מסתם חלום ל-עד הלום...

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לרגל הולדת הבן שיח'

יהי רצון שתמיד תשרה השמחה במעונכם
ותזכו לרוות נחת מתוך שפע בריאות וכל טוב

ממנו ומכל צאצאיכם
המגזין מחכה לך...

צוות ה'שמורה',
קוראות ה'דף הבית'

וכל המתענגות על שירייך...

להולדת הבן



עובדת הייטק, בחרת לך חדר מול הים?
זה הזמן שלך להשתדרג מקצועית

בתנאי נופש בלתי נשכחים
בעז"ה, שלישי רביעי כ"ג-כ"ד אייר

בגלי צאנז המחודש.
עשרות מחברותיך כבר כאן

ואת?...
לפרטים טכניים: יהודית 058-3247001

לבירורים ובקשות בענייני קורסים, לימודים וזכויות: שרית 0527620408 
 startech@gmail.comניתן לפנות במייל ל

או למלא טופס זה

מחכות לך, יהיה משתלם:(

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct40_CfjRsRFzUSzzYtsWjFAaciMzyBg3Gj9TbucxdsAJGZA/viewform

