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אודות
שלום וחודש טוב,

תודו. יש משהו שאנחנו לא אוהבות. 

ביקורת…

כולם,  כמעט  זה  אנחנו  רק  לא  זה  בעצם, 
ממתקפות  פוחד  מתגונן,  אנושי.  טבע  זה 
ותמיד מעדיף גזר על פני מקל. ב'שמורה' 
בינות לערוגות הגזר השופעות, בהחלט יש 
גם מקלות… אבל הם לא תוקעים לנו את 
הגלגלים. למה? כי זה משהו אחר כשאנחנו 
מתחזקות  המשפחה',  'בתוך  דיונים  דנות 
מעצמנו  עידוד  קריאות  וקוראות  בעצמנו 
שכשחברתה  יודעת  אחת  כל  לעצמנו… 
מבקרת משהו, היא מתמודדת גם, ואם לא 
בזה, אז במשהו דומה… מה שנקרא 'איש 

לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק'.

אבל עדיין, יש תמיד את הדילמה. אולי בכל 
מ'סלפי'? מוצלחות  יותר  תמונות  יש   זאת 

פרספקטיבה  נותנת  מבחוץ  ראייה  אולי 
חדשה ואחרת?

אולי כדאי לנסות?...

מאמר  הפעם,  בס"ד  שהבאנו  מה  זה  אז 
וינגוט. אמיתי.  נוקב מהמחנכת הגב' צביה 
למחשבה…  נקודות  הרבה  ומעורר  נכון 
נשמח לשמוע את דעתכן במייל חוזר. ואם 
יש לכן רעיון על מחנכות גדולות שכשרונן 
ורוצות  מוכנות  והן   - בקולומוסן  )גם( 

להשפיע בקהילה, נשמח לשמוע עליהן.

מה עוד? הגות מרתקת של אביגיל פראגר, 
קינה  ללב…  ישר  אסימונים'  ש'מפילה 
פינה  קובר,  רחלי  מאת  מחשבה  מעוררת 
עולם  בשערי  לבאות  במיוחד  איכותית 
ואת  וימר,  פנינה  היועצת  התעסוקה מאת 
יעל זלץ, שבמאמר קולח ומשכנע, 'מורידה 

לנו את רף הציפיות':(

יש עוד. אתן מוזמנות לצלול פנימה.

שמצמיחים  כאלו  המסרים  שיהיו  הלוואי 
משהו טוב מבפנים,

כזה המקרב אותנו עוד יותר- אל הגאולה!

חודש טוב,
המערכת.



אלול בא
לוח  עם  אותנו  מפגישה  שמורה'  ב'צוות  ההשתתפות 
ישראל.  בתי  ברוב  האמיתי  מועדם  לפני  הרבה  השנה, 
אלול'  'כנסי  את  בחרו  מאיתכן  רבות  שכה  והעובדה 
כמיזם משמעותי ביותר עבורן גורמת לנו לשנס מותניים 
גובשה.  ב"ה, ההגות לכנסים  כן,  אז  לעניין.  ולהכנס חזק 
ההשראה  מקורות  על  רכון  מוכשרות  כותבות  צוות 
לנושא... המפיקות מתזזות בין האולמות, עובדות מסורות 
הבנות  מאות  ואפילו  עירוניים  במשרדים  מתרוצצות 
שנרשמו להשתתף בתחרות כתיבת שיר או עיצוב לוגו - 
'גנבתי' עבורכן פיסת  אני  ואני…  כבר עמוק בעבודה… 
אבל  תשובה  במאמר  מופיעה  שאמנם  מאליהו'  'מכתב 
לכן…  גם  ואולי  אין כמו הזמן הזה להגיד אותו. לעצמי, 
וזה הרעיון שצד את עיני  במאמרו הנפלא של הרב דסלר 
רוח  "זבחי אלו'  בו הוא מסביר על הפסוק  על התשובה, 
חורבן  בבחינת  זה  הרי  חוטא  אדם  שכאשר  נשברה" 
בליבו, והתקרבות הלב שלנו לה' הרי זה בבחינת 'בניית 
בית מקדש' בליבותינו. ופתאום הרגשתי שקיבלתי הארה 
חדשה על  'מה זה חורבן' .  כי אני מבינה, שגם לי הקטנה, 
את  לי  אין  אם  וגם  גאולה.  להביא  אמיתית  אפשרות  יש 
הכח לשנות את העולם, אין לי את הכח לזעוק על החורבן 
הכללי, ואולי אפילו אין לי את הכח... להביא לבניינו... עם 
קדוש.  טהור.  מקדש.  בית  לבנות  החיוב  לי  יש  זאת,  כל 

אמיתי. שלם. אישי שלי.

כי יש טריטוריה פרטית שהיא בבעלותי, בשליטתי ועליה 
אצטרך לתת את הדין בבא היום.

כולה  צר-אבל  ופרוזדור  חדרים  כמה  'כולה'  קטנה,  היא 
שלי.

מאין  אדיר  כח  הוא  שלנו  שלך,  שלי,  הזה:  הפרטי  הכח 
כמוהו.

ופתאום זה מתחיל באמת לתת תקווה...
מעל רבבת נשים המשתדלות לנער מליבן רוחות זרות,

מעל רבבת נשים המשקיעות מחשבה איך לעדן ולהכשיר 
את הקרקע לבניית בית של תורה וקדושה,

מעל רבבת נשים העושות לביתן במאמץ של שמירה על 
טוהר ועוצמה רוחנית,

מעל רבבת נשים המזרימות סביבן כח בלי הפסקה,

ה'ביחד'  בכח  יכולות,  כן  שבעצם,  נשים  רבבת  מעל 
המופלא הזה, להביא גאולה לעולם…

זה הרבה יותר מתקווה… וכי בתי מקדש שייבנו בליבן של 
להביא  שחייבת  עוצמה  לא  זאת  נשים,  למעלה מרבבת 

גאולה?...

מבצע  לנצל  עונה',  'טרום  מעולה,  הזדמנות  לנו,  הנה 
לבנייה  נוקבת,  פנימית  ימים להזדככות  אמיתי של כמה 
אישית מתוך חזרה בתשובה ולקרבה אמיתית... לא כזאת 

של 'הרגע האחרון'...

ד''ש חם מ'אלול'... ד''ש ראשון...

יתברך,  ה'  שבעזרת  לבשר  שמחה  אני  הזו,  ובהזדמנות 
הצלחנו השנה להיענות לפניות הרבות של אלו שביקשו 
ושוב,  שוב  שהגיעו  הבקשות  אלול.  כנסי  את  להקדים 
בנימה זו או אחרת: '''המלך יוצא לשדות' ואנחנו יוצאות 
לקראתו רק אחרי שלושה שבועות???'' היו טהורות, כנות 
הצלחנו  וב''ה  שמיים...  שערי  שפתחו  כך,  כל  ומבקשות 
לארגן את הכנסים כך שנספיק לחוות 'אלול' החל מיומו 

הראשון…
ד''ש חם מאלול.. ד''ש שני...

ועד אז, 
מאחלת לכולנו חודש שכולו בניית בתים לאלוקים

עם  לשהות  שלנו  ההזדמנות  בעצם  ובין  בתשובה  בין 
המשפחה

כשסוף סוף אנחנו יכולות... 
לפנות את כל הלב-בשבילה...

 חודש של התקרבות ובשורות טובות,
לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
"החוטא הריהו מחריב את בית המקדש שבליבו, 

)מכתב מאליהו ח"ד עמ' 71-79(וכששב, חוזר ובונהו מחדש"



פרטים בעז“ה בקרוב ›››

בס“ד



דפדפת
תמר הלר

ַהָּנַחת ְיסֹוד

בנוי  "אבל מקדש העתיד שאנו מצפין 
משמים,  ויבא  יגלה  הוא  ומשוכלל 

שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך"
)רש"י, סוכה, מ"א ע"א(

 מּול ְיסֹודֹות –

עֹוָלה ִקיָנה,
ֲעַדִין ַּבָּגלּות - ְׁשִכיָנה,

ַּכָּמה ְּתִפּלֹות

ֶוֱאמּוָנה
ַאְך ַהַּבִית ֹלא ִנְבָנה...

 
מּול ְיסֹודֹות ֶׁשמּוָנִחים
ֲעַדִין ְּבֵני ָהָעם ּבֹוִכים

ַאְך ָׁשם ְלַמְעָלה -

ַלָּבִנים
ְּדָמעֹות הֹוְפכֹות ִלְלֵבִנים...

 
ֵמַעל ְיסֹוד ַעל ַהַּקְרַקע,

ְּתהֹום ֶׁשל ַצַער, ֲעמּוָקה,

ֵמִכין ה'

ְּבט' ְּבָאב
ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב!

 
ְויֹום ָיבֹוא ְּבִׁשיר ִמְזמֹור

ָעִני ַיִּגיַע ַעל ֲחמֹור

קֹומֹות קֹומֹות

ה' ַיְנִחית
ּבֹוֲערֹות ְּבֵאׁש ִנְצִחית!

 

מּול ַהֹּכֶתל

ּוְׁשָמָמה
קֹולֹות ִנּגּון עֹוִלים ֶאְׁשָמע

מּול ְיסֹודֹות

ַוֲאָדָמה
הֹומֹות יֹוִנים ְלֶנָחָמה...!



בית
ועד

תשובה
המקפידות  כל  על  הברכה  תבוא 

של  הזדמנויות  למעט  או  להמנע 

אכילה משותפת מעורבת.

אכן, מעיקר הדין אסור לתת אוכל 

ידיו  נוטל  שאינו  מישראל  לאדם 

ולא מברך, כדי לא 

באיסור,  להכשילו 

בשלחן  וכמבואר 

סימן  אור"ח  ערוך 

קס"ט.

למעשה  אולם 

הורו רבים מפוסקי 

שבמקום  זמננו, 

משום  בדבר  שיש 

שלום,  דרכי 

לו  ניתן  לא  שאם 

בשנאה  נכשילנו 

להקל  אפשר  וכו' 

)ובפרט  בדבר 

שממילא  במקום 

גם  אוכלים  היו 

את  נביא  לא  אם 

שלנו(,  האוכל 

שאם  שכתבו  ויש 

הדבר מתאפשר יש לברך בקול, כדי 

מראי   ( בברכה.  יצאו  שהשומעים 

מקומות לתשובות הפוסקים בענין, 

אפשר למצוא בספר פסקי תשובות 

שם.(

ולכן, במקום שאין הכרח או שהדבר 

מתבקש ויוצר תמיהות או כעס כלפי 

בודאי  העובדת, 

להחמיר  שראוי 

ולא להכשיל במתן 

שלא  למי  אוכל 

במקרה  מברך. 

בנוהג  שמדובר 

חשש  שיש  מקובל 

שאם לא ניתן להם 

בשנאה  נכשילם 

דרך  ואין  וכד', 

מכך,  להתחמק 

למעשה  אפשר 

להקל בדבר.

להוסיף  יש 

שבמקומות עבודה 

לא  ודאי  מעורבים, 

מוטל על העובדות 

שלום'  'להרבות 

וקרוב הלבבות עם 

רק למנוע  העובדים האחרים, אלא 

מצבים של כעס וטינה.'

במקום שאין הכרח 
או שהדבר מתבקש 

ויוצר תמיהות או כעס 
כלפי העובדת, בודאי 
שראוי להחמיר ולא 
להכשיל במתן אוכל 

למי שלא מברך. 
במקרה שמדובר 

בנוהג מקובל שיש 
חשש שאם לא 

ניתן להם נכשילם 
בשנאה וכד', ואין 

דרך להתחמק מכך, 
אפשר למעשה להקל 

בדבר.

שאלה
להתחמק  השתדלותי  למרות 
מאד מכל אירועי אוכל  מעורבים 
לפינה'  ש'נדחקתי  לי  קרה  וכו', 
כיבוד  להביא  עלי  הוטל  וממש 
לאיזה שהוא מפגש. שאלתי את 
הרב שאמר לי להביא משהו קטן 
לב  תשומת  תעורר  שלא  בצורה 

)לשום כיוון...( 

בעיה  שיש  לאחרונה  שמעתי 
אוכל  כשנותנים  ברכות  של 
לחילוניים. מהי הבעיה? מה עלי 

לעשות?

אם זו אכן בעיה, אז יש לי שאלה 
נוספת:

יש לנו בעבודה תקציב לרכישת 
אוכל בעבודה.

את הרכישה עצמה מבצעים כל 
העובדים בתורנות.

יש בעיה הלכתית אם אני  האם 
שלי(  שאינו  )בכסף  אוכל  קונה 
בידיעה שמי שיאכל את האוכל 

לא יברך?

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

shoalot@shmura.org :לשאלות 



מי יתן

מי יתן לי ראש ממים
ותעלה זעקתי עד שמים

כשהואפל וחשך עלי אור כוכבי כימה
ונחרבתי פעם אחר פעם עם האומה

מי יתן לי עין מקור דמעה
תשטוף את כל אשר אוזני שמעה
תיבכה קצת, תילל על השממה

על הריק שממלא את כל הקומה

מי יתן לי ארבע קירות של לב
לב בשר שמכיר את הכאב

שמעומקו בוכה על ברית מהוללת
שנראית כאילו עתה היא מחוללת

מי יתן לשירי הד
שיהדהד את לחן המספד

שיבליח לתוך שגרת ה'ככה זה'
ויכיר סוף סוף בגעגוע הכוסף החוזה

מי יתן ותבוא דמעתי
ותהיה למשיבת נפש בגלותי

בכוחה תתכונן אבן פינה לבית שיבנה
ובה אפנה אליך-

כי אם אתה ה' לא תבנה בית איך אבנה?

רחלי קובר

מחר חודש

מספור

אב



חדשדף 
אביגיל פראגר

יש כל מיני אוספים, גם אני התחלתי 
לאסוף לאחרונה אוסף פרטי משלי, 

של אסימונים כאלה. שנופלים.

מבינה.  אני  נופל,  כשהאסימון  רק 
רק  שמבינים  דברים  יש  זה,  ככה 

למפרע, במבט לאחור.

המלוכלכים  הסירים  כמות  לפי  רק 
מבינה  אני  לדוגמא,  בכיור,  שנערמו 
אכלו  וכמה  בישלתי  כמויות  אילו 

הילדים.

האשפה  שקיות  כמות  לפי  רק 
אני  הזמן,  כל  מפנה  שאני  הגדושות 
פה  התחוללה  פעילות  כמה  מבינה 

היום באלף זירות.

שנגמרו  הסנדוויץ'  שקיות  לפי  רק 
4 חבילות של  פתאום כליל במגירה, 
מאה, אני מבינה כמה כריכים מרחתי 

וארזתי מאז הרכישה האחרונה.

הקצרות  החצאיות  כמות  לפי  רק 
למדף  מהארון  מגלה  שאני  מדי 
העליון, אני מבינה כמה גבהו הילדות 

בחודשים האחרונים.

בפתח  שמתייצבת  השבת  לפי  רק 
מבינה  אני  סילון,  מטוס  של  בקצב 

שהשבוע שהתחיל כבר היה ועבר.

שאני  הפלסטלינה  מכמות  רק 

אני  גוזרת,  שאני  בציפרניים  מוצאת 
מאד  היום  נהנו  שהילדות  מבינה 
בקיטנה, כנראה גם עשו יצירות, עוד 

לא הספקתי לשאול.

שמתמשך  המוזר  השקט  לפי  רק 
עשר דקות ברצף בלי להיקטע באף 
יללה, אני מבינה איכשהו שההשכבה 
נגמרה והערב שלי יכול להתחיל )זמן 

לא ארוך לפני שהוא מסתיים(.

רק לפי השרירים התפוסים החורקים 
כמה  מבינה  אני  מתיישבת,  כשאני 

זמן עמדתי רצוף על הרגליים.

רק כשהבן מתחיל לכנות את חבריו 
ובקיצורים  בלבד  המשפחה  בשמות 
גבריים, אני קולטת שיש לי פה בחור 

ישיבה קטן בדרך.

מהשטח  מהר  מעלימה  כשאני  רק 
לפני שהילדים באים את כל הטפסים 
הרפואיים, ספרים אימהיים, רשימות 
חשודים  חומרים  ושאר  מסוימות 
מבינה  אני  ופנימי,  גבוה  הכי  למדף 
מבוגרים  שני  בבית  כבר  לי  שיש 
שחייבים  דעת  וברי  קוראים  קטנים, 

להתחשב בנוכחותם.

ופתאום  נשברת  שאני  אחרי  רק 
מרימה את הקול וצועקת, אני מבינה 
כמה עצבים הצטברו שם כבר קודם 

בלי שהרגשתי.

אז יפלו 
אסימונים

מספור



רק כשאני מדליקה נרות ביום שישי 
קיצי ארוך כאורך הגלות, אני בטוחה 

שאכן הוא הסתיים.

רק כשאני מגיעה לקופה, אני מבינה 
חיסול  ועוד  מועדון  ועוד  שמבצע 
בסוף  שווים  אחוז,  שישים  ועוד 

הרבה כסף "קאש".

בנות  של  שיחה  שומעת  כשאני  רק 
להרכיב  ומנסה  באוטובוס  נעורים 
אני  וההגאים,  המילים  צירופי  את 
וכבר  שהזדקנתי,  סופית  מבינה 

יצאתי כליל מהסטטוס הזה.

בצוואר  מברשת  לי  כשתוקעים  רק 
וקוקיה ביד, אני מבינה שרק חלמתי 
חמישה  השעה  ובעצם  שקמתי, 
זה  יעזור להכחיש את  ולא  לשמונה 

יותר.

אני  חדש,  תינוק  שנולד  אחרי  רק 
הוא  שלי  הקודם  שהתינוק  קולטת 
כבר  פתאום,  מה  תינוק,  לא  בכלל 
להתקלח  יכול  כמעט  ממש.  ענק 

לבד.

רק אחרי שהילדים נרדמים בנשימות 
קצובות במיטות, פתאום הם נראים 
לשעת  ומזמינים  מלאכיים  כך  כל 

איכות מרטיטה מלב אל לב.

שנבין  דברים  שכאלו.  אסימונים  יש 
רק במבט לאחור.

בפתח  יתייצב  באב  תשעה  אם  רק 

יגיע השנה, נעכל סופית  שוב, שלא 

שהגאולה עוד לא באה גם השנה.

נבין  ובקרוב,  בוא תבוא,  רק כשהיא 

לנשימה  אוויר  כמו  לה  חיכינו  כמה 

ולא יכולנו כבר רגע אחד יותר.

כמה  נבין  פינו,  שחוק  כשימלא  רק 

כמה  גבינו,  על  חרשו  חורשים 

חריצים של קוצר רוח ועבודה קשה 

אבק  שכבות  כמה  פנינו,  את  חרצו 

זרענו בדמעה  כמה  ליבנו,  כיסו את 

בלי לדעת לגמרי מה התוחלת.

רק כשיאיר עלינו אור גדול, נבין כמה 

כלים,  בלי  בחושך,  חפרנו  מנהרות 

התקדמות,  להרגיש  בלי  מפה,  בלי 

עד שהגענו לקו הסיום בניסי ניסים 

וברחמים גדולים. 

של  השני  הצד  את  לנו  כשיראו  רק 

נרגיש  שרקמנו,  המרהיבה  התמונה 

כל  ותך,  תך  כל  שווה,  היה  שהכל 

פלונטר מסובך, כל דקירה.

שבגלות  ונבין  האסימון  יפול  אז  רק 

בסתר.  בסתר  אותה,  רקמנו  עצמה 

ועוד  דמעה  תפילה,  ועוד  תפילה 

שבת.  ועוד  יום  ועוד  יום  דמעה, 

בסירים,  שלך,  בבית  שלי,  בבית 

הזמן  כל  ובגינה.  בעבודה  בשקיות, 

הזה.  הפזל  את  יחד,  אותו  צירפנו 

של הגאולה.



פעם היו גבולות ברורים בין השקועים במלאכת בנין לבין 

עולם, לבטלנות,  המנוערים מכך, מי שהיה שייך למבלי 

לעצלנות, לחוסר מעש, לריק ולשאר מילים על זו הדרך 

– מצא את דרכו בקרנות הרחוב או בישיבה על הגדירות, 

תרתי משמע.

העידן הזה נגמר. היום כולם עוסקים פול-טיים, לא נשאר 

שום זכר למבט בוהה, במקום זה המבט של כולם תוהה... 

מול הצג! הכיצד יתכן שאנשים ממהרים כמותם ייאלצו 

להמתין דקה אחת, זה בלתי נסבל! יעידו על כך ההקשות 

בדקה  מדובר  האם  לברר  הפרטי  בטלפון  הנמרצות 

והאוטובוס ממש אחר  אולי התמזל מזלם  או  של ממש 

כתלנו, עשוי להיות עצוב מאוד אם יתברר שנותרו שתי 

בקוצר  ממתין  מי  ממהרים?  כולם  לאן  תמימות!  דקות 

רוח לנערה בת ה-19 ששערה פתוח למלוא אורכה, ונראה 

שאת ספסל הלימודים עזבה מזמן, 

לא משנה אם היא אתיופית, ישראלית, או ממגזר העובדים 

לאן?  – המהירות  הלחץ,  הוא  שמשותף  מה   –  הזרים 

ומאחורי,  מצדדי  מלפני,  באוטובוס  היושבים  כל  בכלל, 

נועצים עין מעיינת מאוד במסך הפרטי, נראה שרשימת 

אנשי הקשר שלהם או האתרים דחוסה מאוד. לחילופין 

הם עסוקים בהקלדת הודעות נמרצת במהירות שקשה 

שאינה  היחידה  שהמובטלת  לי  נדמה  לעתים  למעקב, 

נחוצה לאיש, זו אני!

קיצורו של דבר, העולם מסביבנו מחשיב עד מאוד את 

הערות  היום,  שעות  כל  לאורך  העשייה  את  התעסוקה, 

ללא הפסקה, קצת פחות או הרבה פחות מעניין טיבו של 

העיסוק הזה. נראה שכל האנשים והנשים להוטים לקבל 

אף  בקהל,  לבוא  אותם  המכשירה  ה'עסוקים'  תוית  את 

אחד לא בררן מדי לגבי התוכן וסדר העדיפויות.

שבוי  שלנו,  הציבור  שגם  אנחנו,  שגם  אפוא,  יפלא  לא 
שלל  מתוך  מה  להחליט  מתקשים  ואנו  הזו,  בתפיסה 
העיסוקים שלנו חשוב באמת, ואלו מהם בסדר עדיפות 

שני ושלישי, אם בכלל.

הסידורים  רשימת  כאשר  מרוצים  להיות  לנו  קל  כמה 
הטכניים שלנו מתקצרת, וכמה קל לנו להיות שבעי רצון 
ילדינו שכל מטרתם לשחרר  משיחות טלפון קצרות עם 
חסמים ממעגל העשייה המצופה מהצד שלהם, ולהניע 

את הגלגלים מהר יותר.

המקום  את  שלנו  הזמנים  בלוח  למצוא  לנו  קשה  וכמה 
לשיחה של ממש עם המתבגרת שלנו, שיחה של הגיגים, 
של דעות, של הבשלת תובנות שבעיקרן לא נועדו לכאן 
ולעכשיו. סטופר דמיוני מתקתק כל הזמן בירכתי מוחנו 
ומהבהב לנגד עינינו הבהוב של אזהרה המתריע על בזבוז 

זמן.

גם  לנגוס בקלות  הזו שהתאזרחה אצלנו מוכנה  הגישה 
או  מזדמנת,  טלפון  שיחת  כל  זוג,  בני  בין  השיח  בזמן 
השיחה  את  להחליף  עשוי  יותר  פרודוקטיבי  עיסוק  כל 

שתועלתה אינה מהדברים המובחנים מיידית לעין.

גם השיחה עם בורא עולם מתנקזת יותר ויותר למקומות 
זמן  לתפוס  לה  אל  הנ"ל.  התחשיב  עם  שמסתדרים 
למסגרות  עצמה  את  לתמרן  אלא  יצרני,  להיות  שעשוי 

'מבוזבזות' ממילא.

הדוגמאות הללו מציקות דיין, אולם שאלה קשה ומציקה 
הרבה יותר היא, מה יהיה דין היחס שלנו לתלמוד תורה 
לעשיה  המוגברת  בהערכה  שנים  כמה  עוד  נותר  אם 

מוחשית דוקא?

הילדים, צאן הקדשים שלנו, החשופים מקטנותם  האם 
באהבת  לשבת  להמשיך  יוכלו  הזו,  היצרנית  לגישה 

מספור

קנין או בנין?
המחנכת גב' צביה וינגוט שתחי'



באותה  וטריא  בשקלא  ולתת  לשאת  הספסל,  על  עולם 

הדיון  כוח  שבהם  בימים  כמו  חיבור  ובאותו  התלהבות 

ועולם  תורה  סוגיות  אודות  והחשיבה  העומק  והעיון, 

נחשבו לשיא השיאים?

אי  ויותר  יותר  לשנה  משנה  מזהה  אני  הבנות,  בחינוך 

מעשית'.  'לא  לתואר  שזוכה  סוגייה  כל  על  סובלנות 

מזמן  כבר  ומוסר  מחשבה  ספרי  מתוך  עיוניים  שיעורים 

כשבכל  החיים,  מתוך  שיחות  לטובת  מקומם  את  פינו 

שיח  כל  פני  על  גובר  והדוגמאות  הסיפורים  מינון  שנה 

יאמר, שלפי קו החשיבה  רעיוני. לשבחן של התלמידות 

הזה שיעורי דינים זוכים לדירוג גבוה מאוד גם בקשב וגם 

שמפני  השיעורים,  של  רובם  רוב  במקביל,  אבל  ביחס. 

כבודם לא ננקוב בשמם, נמצאים בנקודת שפל מסוכנת.

המרכזי  בנידון  הינה  לפתחנו  הנצבת  הגדולה  השאלה 

ביותר: מהו אדם, ומה בניינו? 

האם האדם הינו גוף? אוסף של פעולות טכניות, והן המדד 

או  שלו,  הברוכה  ולהתבטאות  להתקדמותו,  להצלחתו, 

ויכולותיה  שסגולותיה  הנשמה  הוא  אדם  של  שעיקרו 

הפעולות  וכל  לגמרי,  אחר  במישור  ניכרות  המבורכות 

הטכניות נועדו רק לקיימה ולהחזקה בתוך הגוף.

אין ספק ששאלה זו הרת גורל במיוחד, הרי אם בביצועים 

טכניים גרידא עסקינן, ולא בהשקפת עולם על האדם ועל 

מקומן, הרי שככל שהטכנולוגיה עומדת לשירותנו, החלק 

ולהרחיב  יותר,  וקצר  הטכני בחיינו היה אמור להיות קל 

את הזמן שנועד לצרכי הרוח. בפועל קורה ההיפך הגמור, 

המטלות הטכניות צומחות עד לשמיים ונראה שאין להן 

סוף.

בנקודה הבאה נראה לי שכולן  תזדהינה. כל קניה שסימנו 

עליה וי, רק פותחת מעגל לעוד ועוד קניות שבעקבותיה, 

סיום,  קו  יש  שלקניות  מהאשליות  התפשטנו  מזמן  כבר 

מוציאה  מכה  שכל  מצרים,  של  הצפרדע  כמו  הן  הרי 

נחילים נחילים של רשימות בלתי נגמרות נוספות...

לפרק  אפילו   - החומר?  לעולם  ביחס  רגועים  נהיה  מתי 

זמן קצר! מתי מתוך נינוחות, מתוך בחירה, מתוך תחושת 

יצירה והתלהבות פנימית, נקדיש זמן איכות למזונה של 

הנשמה? 

אם התשובה שלנו לתיאור הזה, שרק גירד כמה נקודות 

למחשבה, היא, שלא צריך להגזים, ובסך הכל בבית האישי 

שלנו יש מקום טוב ומקום כבוד לישיבות נפש, למשחק 

רוחני מעשיר למחשבה על  חומר  בצוותא, לקריאה של 

רווחי גם שם, אם אצלנו  ועל מה שיהיה  תכלית החיים, 

בסוף  למשל,  שמתומצתים,  האמת,  כללי  לפי  חיים  כך 

פרקי אבות ]שזה עתה סיימנו את המחזור השנתי שלו[, 

נאזין למילות הנצח של ר' יוסי בן קיסמא: 'אם אתה נותן 

לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר 

אלא במקום תורה, שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו 

לאדם לא כסף לא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא 

תורה ומעשים טובים בלבד'.

לעצמה  הללו  המשקפים  את  אחת  כל  נרכיב  באנה  אז 

שבוע  במשך  מוצלחים  חשבון  רואי  של  ממקום  ונבחן 

ומחוצה  ביתנו  כתלי  בתוך  שקורה  מה  את  שבועיים 

הריצה  המרובים,  עיסוקינו  כמה  עד  לבדוק  וננסה  לו, 

ההשקעה, וה...עיפות, אכן ישולמו במטבעות של נצח.

קנין או בנין



דפי עבודה

שלום וברכה,

להנחת  יסוד  וכללי  טיפים  בתוספת  ברכותי  את  קבלי 
היסודות בעבודתך החדשה:

הכירי את מקומך
עובדים רבים נוטים לחשוב שהמנהלים והעובדים בחברה 
שינויים  ורעננה,  חדשה  רוח  להביא  מהם  מצפים  החדשה 
נכון, אבל לא מייד בהתחלה. בשלב ראשון,  זה  והמצאות. 
מצפים ממך ללמוד את הארגון החדש על כל היבטיו למשך 
 - יום  מדי  ייעול  להצעות  מצפה  אינו  איש  שבועות.  כמה 
נמוך הוא המדיניות הנכונה. אל  זה פרופיל  להיפך. בשלב 
תמהרי לבקר, גם אם את משוכנעת שדברים נעשים בצורה 
מודעת  לא  עדיין  שאת  ייתכן  אחרת...  ואפשר  טובה  לא 
למורכבות התהליך כולו. ביקורת בשלב זה יכולה להיתפס 
רבים  עובדים  כן,  כמו  באור שלילי.  אותך  ותצבע  כשטחית 
מתקשים להתנתק מהדרך שבה דברים נעשו בארגון הקודם 
שממנו הגיעו. הימנעי בכל מחיר משימוש מוגזם במשפט: 
"אצלנו ב-XYZ היה מקובל ..", שמשדר גם ביקורת סמויה 

וגם חוסר התערות במקום החדש.

שנראים  הדברים  של  יומי  רישום  שתנהלי  כדאי  כן?  מה 
בעינייך מוזרים בחברה החדשה. עשי כך במשך חודש ימים, 
אך אל תשתפי אחרים במחשבותייך. הניחי את הרשימה בצד 
וחזרי אליה לאחר כשלושה חודשים. קרוב לוודאי שכ-80% 
מהדברים שנראו לך מוזרים בתחילת הדרך ירדו מהרשימה, 

ייעול  להצעות  מצוין   חומר  עבורך  יהוו  הנותרים   20% אך 
שיתקבלו בברכה.

כעובדת חדשה, אל תתנדבי 'לקפוץ ראש' למים. מחפשים 
מישהו למשימה מיוחדת? אל תמהרי להציע את עצמך, פני 
לוותיקים ממך את הזירה, גם אם את משוכנעת שאת יודעת 
זמנם  טרם  דברים  לעשות  התנדבות  לעשות.  מה  היטב 
חיובית. השתדלי לא  דווקא  תמקד אלייך תשומת לב לאו 
לאיים על מעמדו של איש, גם אם הדבר נעשה ללא כוונה 

רעה מצדך.

לא הביישן למד
העובדים הוותיקים ייראו לך כל כך מנוסים ולפעמים יופתעו 
ידעו  לא  הם  גם  בסדר,  זה  בסיסיים.  דברים  תדעי  כשלא 

בהתחלה, הם פשוט שכחו…

הלא  המילים  כל  את  ראשונות תכתבי  כשתיכנסי לישיבות 
ברורות, יהיו המון קיצורים ומילים שלא תבינו מאיזה מילון 

הוציאו אותם. בבוא העת תוכלי לברר הכל...

במידה ואת עוברת חפיפה, חשוב שתתייחסי אליה במלוא 
הרצינות: סכמי את הדברים וקראי בעיון כל מסמך שנותנים 

לך. נסי גם למצוא מידע רלוונטי בכוחות עצמך ולהעשיר 

את הידע שלך. השתדלי לעבור להתנסות מעשית במהירות 

האפשרית, כי רק אז מתרחשת הלמידה האמיתית.

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

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

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

טיפים להנחת היסודות בעבודה חדשה
אני עומדת להתחיל בשעה טובה עבודה חדשה. אשמח לטיפים כיצד לצלוח את השבועות הראשונים, ולהשתלב 

בה בטבעיות ובהצלחה, בלי להישאר הרבה זמן בסטאטוס ה'עובדת המתחילה'. 

מספור



וגם במידה ולא תהיה לך שום תכנית חפיפה, או כל הדרכה 

ולהתחיל  למים'  'לקפוץ  מתבקשת   ישר  ואת  אחרת 

ותצפי  פסיבית  תשבי  גם אל  אך  תבהלי,  אל  לעבוד...  

בחיבוק ידיים שילמדו אותך. את תלמדי את תפקידך כמו 

בפאזל:  תלקטי פיסות מידע ותחברי בינהם, עד שתתקבל 

זה  לשאול,  תתביישי  אל  ובינתיים  המושלמת.  התמונה 

יותר.  מהר  ותתקדמי  תלמדי  כך  אך  אומץ  דורש  אמנם 

וכעובדת חדשה זה בהחלט הזמן הלגיטימי שלך לשאול... 

נסי לקבל מידע גם על הדברים הפורמליים, אך בעיקר על 

הדברים הלא פורמליים: מה מקובל, מה אסור, ממה כדאי 

להימנע וכדו'. 

זוכרת את המילים שכתבת לעצמך כשלא הבנת? תוסיפי 

דמות  לך. חפשי  שעלו  שאלות  המון  לעוד  עכשיו  אותן 

הידע  מבחינת  הן  עליהן,  לענות  מתאימה  לך  שנראית 

לרכז  והאמפטיה. תשתדלי  יחסי האנוש  ובעיקר מבחינת 

את השאלות, כי אנשים לא ממש אוהבים שמפריעים להם 

באמצע העבודה כל שניה. תוך שבוע – שבועיים, בממוצע, 

כבר בע"ה תתחילי להתמצא ב'שפה החדשה'.

תוך כדי למידה, טבעי לרצות להתחיל להוכיח את עצמך. 

זה לוקח זמן, אבל בכל זאת אפשר להתמקד בניצחונות 

לליבת  דווקא  שייכים  שלא  פרוייקטים  כמו:  קטנים, 

נושאים חדשים  שחברי הצוות האחרים גם  התפקיד, או 

לבסס  לאט  אפשר לאט  ככה  הראשונה.  בפעם  לומדים 

רזי  בכל  ש”שוחים”  עד  הצוות  בתוך  מסוימות  מומחיויות 

התפקיד החדש.

תקשורת חיובית:

תקשורת חיובית מתחילה קודם כל בהקשבה- אנחנו בד"כ 

אוהבים לדבר, יותר מאשר להקשיב. אך במיוחד בתקופת 

תני  ההקשבה.  יכולת  את  לך  שתסגלי  חשוב  הקליטה 

לאנשים לסיים משפט, התרכזי בנאמר ואל תמהרי להגיב.  

מי  לקלוט  התפקיד,  את  יותר   טוב  ללמוד  לך   יסייע  זה 

מושך בחוטים, ולשים לב לעוד ניואנסים חיוניים.

שמרי על יחסי אנוש טובים ונעימים עם יתר העובדים. 

עבודתך  את  לבצע  לך  שמפריע  בקושי  ונתקלת  במידה 
ראשית,  עלייך.  הממונים  המנהלים  את  שתפי  בהצלחה, 
לשבח  ראויים  דברים  על  כנות  ובמחמאות  בפרגון  פתחי 
עצמו.  בתפקיד  והן  הארגונית  ברמה  הן  בהן  שנתקלת 
כעת הביעי את הקושי בצורה חיובית. זכרי שהדרך שבה 
יותר מהדברים עצמם.  אנו מביעים את הדברים, חשובה 
כשאת מתארת קושי, דברי בגוף ראשון ותארי אותו מתוך 
או  השני  הצד  של  כהאשמה  ולא  שלך,  האישי  הצורך 
החברה. ובקשי בעדינות סיוע,מבלי שישמע שאת מחייבת 
יחסית  באיטיות  עובד  שלי  'המחשב  מיידי.לדוג':  פתרון 
לעבוד  מפריע  אישית  ולי  אליה,  שהתרגלתי  למהירות 
בצורה כזו. אשמח אם תוכלו לבדוק כיצד ניתן לשפר זאת'.

בארגונים רבים קיימת מערכת מעקב מסודרת אחר קליטת 
העובד החדש. בדרך כלל ייפגשו איתו ועם הממונה הישיר 
לוודא שתהליך הקליטה תקין. אל  3 חודשים, כדי  לאחר 
תחכי כל כך הרבה זמן. במהלך התקופה הזו עלול להיווצר 
נזק שקשה יהיה אחר כך לתקנו. למרות הנטיה הטבעית 
שלנו להימנע מביקורת, בקשי משוב מהמנהל הישיר שלך, 
מהחונך שלך )אם יש כזה( ומהקולגות לעבודה כבר אחרי 
את  לתקן  שתוכלי  כדי  זאת,  כל  הראשון.  העבודה  חודש 
הטעון תיקון בזמן. את יכולה לשאול את הבוס שלך בנוגע 
לשביעות הרצון שלו מביצוע משימות שהוטלו עלייך. נסי 
להבין מה המדד שלו להערכת עבודתך. מה נחשב אצלו 
ביקורת  עבורך  יהווה  שלו  הפידבק  בתפקיד.  להצלחה 
חיובית בונה ויאפשר לך להשתפר מהר בעבודה החדשה. 

בהצלחה רבה!

דפי עבודה 

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני.



הבית -
העסק הנבחר

והוא מבטא את  לכריות...  יש רק  הפתגם אומר שציפיות 
התסכול ואת האכזבה של אנשים רבים שחוו אי הגשמה 

של הציפיות שלהם. הפתרון: אל תצפו בכלל לכלום! 

כן? האמנם?

סיפרה לי חברה, שהם החליטו לתת סנדקאות לסבא רבא 
שלה. אחרי הברית, ניגש אליהם הסבא והודה להם מאד 
מאד על ההפתעה הגדולה, ויחד עם זה העיר-האיר: הרי 
ידעתם שאתם הולכים לתת לי את הכבוד העצום הזה, אם 
הייתם מספרים לי על זה אתמול, או שילשום, כשהחלטתם 
- הייתי שמח כבר מאז! החברה שלי לקחה לתשומת ליבה 
וציינה, שצעירים אוהבים הפתעות... מבוגרים  את העניין, 

אוהבים אותן פחות, בדרך כלל. 

הפתעה היא משהו טוב שקורה לנו בלי שציפינו לכך. 

לא  או  מתרחש  הוא  ואז  טוב  למשהו  לצפות  עדיף?  מה 
לצפות לכלום, ואז קורה דבר טוב, בהפתעה?

ציפיות  לנו  שיש  שככל  היא  כלל  בדרך  שלנו  המשוואה 
גדולות יותר, והן מתגשמות – ככה אנחנו מאושרים יותר. 
קורים,  כשהם  שמחים  אנחנו   – להם  ציפינו  שלא  דברים 
אבל דברים שממש חיכינו להם? במקרים כאלו השמחה 

גדולה עוד הרבה יותר! 

שהן  הסיכוי  ככה  גבוהות,  שהציפיות  שככל  היא  הבעיה 
משפחת  של  בקריקטורה  יותר.  גדול  תתממשנה  לא 
שיקופצקי, תמימה מבקשת לאפיקומן לטוס בכדור פורח 
מבוקשו,  את  מקבל  שקהת  כמובן  כדור.  מבקש  וקהת 
ותמימה – לא. שפרה גליק, הכותבת המוכשרת, מעבירה 
והוא  רציונלי,  למשהו  תשאפו  לחיים:  פרקטי  מסר  כאן 

יקרה. תחלמו על הירח – סביר שתתאכזבו. 

וגרף  האושר  גרף  גם 
מתנהגים  הצפיות 
שרמת  ככל  גל:  כמו 
רמת  גבוהה,  הצפיות 
רק   – גבוהה  האושר 
מסוימת.  נקודה  עד 

מאותה נקודה, ככל שרמת הציפיות גבוהה, רמת האושר 
והאכזבה  ויורד,  יורד  יתממשו  שהציפיות  הסיכוי   – יורדת 

גדלה וגדלה. 

גם  את  שבה  הזמנים,  בין  מתקופת  לך  יש  ציפיות  אילו 
להתפנק,  כדי  לעשות  להספיק  רוצה  היית  מה  עובדת? 
לפנק את המשפחה שלך, להרגיש קצת "בין הזמנים" עם 

הבית ועם המשפחה?

הנה דוגמאות:

בסגנון 	  הילדים,  יחד  חגיגית  ערב  ארוחת  להכין 
מסעדה, ולחגוג את החופשה שלנו. 

לצאת בערב להליכה, לתכנית, להרצאה – עם חברה, 	 
עם אחיותיי, עם עצמי. 

להירשם לקורס ולעסוק בתחביב שלי. 	 

 	 – עציצים  נוי,  כריות  תמונות,   – הבית  את  להלביש 
לקנות משהו יפה לבית. ולהגיע הביתה אחרי העבודה 
לא  לנקות,  לא  לסדר,  לא  הילדים,  עם  להיות  ורק 

לכבס. רק אני וכיף עם הילדים. 

לארגן למשפחה יציאה משותפת פעם בשבוע שבה 	 
הם אוספים אותי בסוף יום העבודה, ואני, אפילו בלי 

לחזור הביתה, יוצאת איתם לטיול עד הערב. 

כתבי כאן את רשימת החלומות שלך, ובדקי אילו רצונות 
ואילו חלומות  ויש להם היתכנות  הם מציאותיים, ראליים 

רק יתסכלו אותך?!

אבל  גבוהות.  בציפיות  רע  דבר  שום  כמובן  אין  בעקרון, 
אם יש לך הרגשה שאמות המידה שלך הן כאלה שקשה 
עזרה  מידי  ליותר  מצפה  שאת  בהן,  לעמוד  לאחרים 
מהילדים שבחופשה, ליותר מידיי שיתוף פעולה של בעלך 
והבנים, ליותר מידי חופשה כשאת סוף סוף מגיעה הביתה 
אחרי העבודה, מצפה שתנוחי בשלושת הימים שאותם את 
לוקחת מהעבודה – על חשבונך ]!!![ – שאלי את עצמך: מה 

תפסידי אם תנמיכי את הציפיות שלך? 

פתגם סיני אומר שעדיף יהלום פגום מחלוק אבן מושלם. 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

לא לצפות...

מספור

צפיות

אושר



ממו
טיפ שממוקד 

אלייך

מספור

אלוקים…
אתה יודע שאני לא טובה בסיפורים,

ולא בתיאורים חיים…
אני חלשה בדמיונות

וקשה לי 'להיכנס לאווירה'
אבל-

רק אתה יודע עד כמה אני רוצה להרגיש
כי אחרי הכל,

הגלות הזו באמת עצובה לי
והמשחשבה הזו, שאנו כאן, בבית 'שלנו' 

ואתה - לא…
קשה לי. 

קשה לי כל כך…
אז אני רוצה להתפלל לפניך 

שתפתח ליבי… 
ושאזכה לפתוח עוד לבבות

לבקש קרבתך
תמיד. 

בנסיונות  שמלא  שלנו  בדור  דעתי  לעניות 

מעדיפה  הייתי  ילדים,  אצל  גם  וקשיים 

את  ולא  לגאולה  הרצון  את  יותר  להכניס 

המילה צער לילדים זה מידי כבד

במיוחד  ה'  לעבודת  וכוח  חיים  שמחת  רק 

אצל הילדים!!!

שחינוך  שתחי'  שרמן  הרבנית  של  דבריה  בהשראת 
מתחיל מעבודה עצמית:

אני מאד נהנית לקרא את המיילים שלכם,
אופן  ובכל  נשואים..  שרובם  גדולים  לילדים  אמא  אני 
ציפיה  להרגיש  איך  הרבה  וחושבת  במשרד  יושבת 
לגאולה איך להתחבר לימים הגדולים האלה בעזרת ה' 
עלה לי רעיון משותף עם חברה ללמד מידי שבוע כמה 
פסוקים מישעיהו התחלנו בפרק מ' –הנבואות לעתיד 
לבא עלינו במהרה אנו לומדות במשך כחצי שעה עם 
ונהנות הנאה רוחנית מיוחדת הנותנת הרבה  מלבי"ם 

חשק וצפיה לזכות לבנין המקדש.

אנחנו יכולים לקבל מהילדים הקטנים שלנו את התמימות וההתעקשות: אנחנו רוצים עכשיו!!ואחותי פשוט התחילה לבכות יחד אתה,דווקא בעקבות העברת המסר לביתה, ההרגשה שלה עצמה התגברה מאד..."אבל אני רוצה עכשיו", "אז נתפלל שזה יהיה מהר", "אני רוצה עכשיו!", כך הילדה בכתה והתעקשה.ואחותי אמרה לה שבית המקדש נחרב והוא עדיין לא נבנה מחדש... ואנחנו מתפללים שזה יהיה מהר-מהר.ואז בתה שאלה אותה בתמימותה הטהורה: אמא, מתי נלך להקריב את הכבשה? הפשוטים והמדהימים על ביהמ"ק, על הקרבת הקורבנות ,על הלויים.בשנה שעברה אחותי ספרה לי איך היא ספרה לילדתה בת השלוש על ביהמ"ק. פשוט תארה לה את התיאורים 

מספור

מציעה פשוט להתפלל על זה:



שמעתי עצה טובה מאחת המורות שלי )לצערי אני לא זוכרת 
מי...( להשתדל לפחות בשלושת השבועות הללו כשנכנסים 
הבלתי  אמה"  על  ה"אמה  על  להסתכל  רגע,  לעצור  בדלת 
מטוייחת שהשארנו מולה, ולחשוב "הבית שלי לא שלם כי בית 
המקדש חרב". אם נצליח לעצור שנייה, ולחשוב על זה אפילו 
לרגע קל, הרי שלפחות בימים אלו, אולי נצליח להגיע לקצה 
קצהו של האבל שאנחנו צריכים לחוש על חורבן בית המקדש.

הילד/הילדה/ עם  עצמך/  עם  לשבת 

גדולים  מספיק  הם  אם  האח/האחות 

החורבן/  על  מדרשים  ולקרוא  ומבינים 

עשרת הרוגי מלכות וכן על בית המקדש 

זה מאוד ממחיש עד  בתפארתו. מניסיון 

כמה היה טוב וכמה קשה היה החורבן וזה 

מזיז משהו בלב...

דבר ראשון - תודה - על הקבוצה המדהימה הזו --

זה כ"כ תומך ומחזק - כשאת יודעת - שעוד אלפי נשים עומדות במקום דומה 

לשלך - וכל יום מתחבטות שוב ושוב - מה לומר איך מתי כמה ולמה...

כל התגברות שלי גורמת לי להרגיש יותר שייכת - לקבוצה המדהימה הזו וזה 

לא קל - הצבתן רף גבוה!!

-- לגבי איך להנגיש לילדים את החורבן:
 	

דבר ראשון -אני אישית כל ערב כשאני משכיבה אותם לישון - אני מספרת 

גם  ואנחנו   - אותם  יעניין  וזה   - יבינו  בצורה שהם  החורבן  על  קצת  להם 

מתפללים ביחד - "ה' תבנה לנו את בית המקדש"
 	

בימי שלושת השבועות אני ממש משתדלת לתת לכל ילד תפקיד שמתאים 

לו בבית, שאותו הוא צריך לעשות כדי שנהיה מוכנים לקבל את המשיח, 

מתחברים  ממש  שלי  הילדים  לירושלים  שיבואו  היהודים  כל  את  ולקבל 

לעניין - ויש לי שיתוף פעולה מדהים )וגם בית נקי...(

מה שעוזר לי לצפות לגאולה 
זה לשיר או לחשוב על שירים 
עירך,  ולירושלים  כמו  בנושא 
זה  על  עבדך,  דוד  צמח  את 

היה דוה ליבנו וכו'.
בשלושת  נוסף:  דבר 
בדרך  לחשוב  השבועות, 
בנושא  קצר  משהו  לעבודה 

ירושלים או החורבן.
יישר כוח!

אני מספרת לילדי לפני השינה,מתוך ספר,סיפורים מרתקים ואגדות מתקופת בית ראשון ושני,
מלבד האינטלגנציה היהודית הנרחבת שאני מעניקה להם בשעת איכות זו,

אין כמו לתאר להם את דניאל בגוב האריות ...הפיות פעורים לשמע הספור המותח
או לתאר להם את בניין הורדוס המרהיב ביופיו או תאור כיצד היו עולים לרגל  להקריב קורבנות. 

זה ממחיש להם מעט מן האור ומחנך לציפייה לגאולה,
תודו שספורי חז"ל האמיתיים שווים  ומרתקים יותר מכל סיפור עלילתי מעניין ככל שיהיה...

ממליצה בחום...

מה שעוזר לי לצפות לגאולה

הקטנים   לילדים  לספר  דווקא  לפעמים  זה 

על  האבל,  על  בלב  ונוגעות  פשוטות  במילים 

החסרון ועל האובדן לתאר להם בצבעים חיים 

ובעיניים בורקות את העתיד לבוא

אולי לא תמיד הקטנים נכנסים לאווירה, אבל 

לי, זה תמיד מעורר מחדש את הרגש...

טיפ קצר שעוזר לי לצפות לגאולה:
יהודי  כל  השכינה,  של  הצער  על  לחשוב  פעם  מידי 
יושב  והקב"ה  איתו,  ביחד  מצטערת  השכינה  שמצטער- 

ומצטער כבר כמעט 2000 שנה שאנחנו בגלות...
עם כל הצרות, ייסורים והתלאות שעברו על היהודים אם 
רק חושבים דקה על כל הצער שהקב"ה הצטער ומצטער....

זה עוזר להתפלל יותר בכוונה לגאולה הקרובה.



סלפי
בתיה יונה

מספור



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

מספור

"חייבת לשתף אתכן…"
אחרי  הגיע  שהוא  ולמרות  מר.ק.  שקיבלנו  המייל  כותרת  זאת 
לראות  ההזדמנות  שזאת  החלטנו  ערוך,  כבר  היה  שהגליון 
 שההשפעה של הקהילה על בנות ונשות ישראל היא חוצת יבשות. 
בדעתך  העלית  לא  שלך,  האישית  בחוויה  אותנו  כששיתפת 
שבקצה הגלובוס יושבת בחורה צעירה שעומדת להתחזק בדיוק 

מזה…
ואגב, אם כבר אנחנו מזכירות על הגליון המופלא של 'בת חורין' 
זאת הזדמנות לצטט את תגובתו של אחד הרבנים, מגדולי מזכי 

הרבים בתחום, שהחוברת הגיע לידו, וזאת היתה תגובתו:
התחלתי לדפדף בחוברת, חריגה באיכותה.

האם יש את זה כחוברת? האם ניתן לשלוח לי את ח"א? אם 
קיים בנייר אבוא היום בל"נ לקחת. חובה להפיץ בכל הארץ 

לכל אשה ביד. ישר כוח.

לא נוכל לפרסם את כל התגובות, אבל הנה בכל זאת 'טעימה' 
קטנה:

כפשוטו.  העולם'  מ'קצה  ויקרה  חמודה  נערה  עם  קשר  לי  יש 
צנועה ושמורה.

ח"ו  תיפול  שלא  עליה  שאתפלל  ממני  ביקשה  פתאום  השבוע 
באינטרנט.

נזכרתי מיד במקבץ המרגש ששלחתן בניסן, על נשים ששיתפו 
בנושא הזה.
ושלחתי לה.

היא הדפיסה הכל, קראה, וממש התרגשה.
מאוחר יותר, באותו יום נראה לי, כתבה לי כך, וצירפה שיר מרגש 

ואני מצרפת את דבריה בזאת,
הזכויות הן כמובן גם שלכן!! ושל כל הנשים היקרות ששיתפו 

שם! המשיכו לַזכות!!!
וזה מה שכתבה הנערה מאי שם ברחבי הגלובוס:

מה ששלחת לי טלטל אותי
היה לנו בבית פלאפון עם אינטרנט פרוץ

חסימה(,  )ששמים   TAG-ל אותו  שנביא  שלי  לאמא  התחננתי 
הבאנו אותו ועכשיו חוץ ממייל אין בו שום דבר.... 

עכשיו אני קצת יותר רגועה בקשר לזה....
צרפתי משהו שכתבתי ועיצבתי אחרי ש"הכשרנו" את הפלאפון..... 

חוזרת בתגובה

קטנהעופי יונה 
על פני המיםרחוק 

ובפיך ממני מתנה
ליושב בשמיים.
עופי יונה והעלי
את הדי הקרבן
והדמעות שלי

. יתקנו חורבןשאולי 
עופי יונה אל השמיים

שלא נפל עלי גם
כשהרחקתי מהידיים

. בעל פגםמכשיר 

לאבא,עופי יונה לרקיע
שמעריך את אותו צעד

שכאב אך סלל לי להבא
שביל המוביל אל היעד.

עופי יונה ושובי אלינו
ובפיך ממנו ברכות

עופי יונה והביאי עלינו
.בשורות טובות ומשמחות

,

בס״ד

https://drive.google.com/file/d/18z72iznERqyFpnJxPBVwmdeBOpWsfuzf/view?usp=sharing


מועדפים
אתן זוכרות את סקר המיזמים הגדול של השמורה? אצלנו, בכל אופן, 
אי אפשר לשכוח לרגע. כי כשיש רצון עז לתת לקהילה את כל זה 
ואפילו יותר, נדרשת הירתמות גבוהה מכל הנוגעים בדבר… ב"ה, זה 
לא סוד, ש'שמורה' היא ארגון דינמי וצומח, אבל העובדה שעקומת 
הגידול הצפויה מאותתת על זינוק משמעותי… מפתיעה אפילו אותנו, 

בצוות עצמו. 

אז הנה סוף סוף, היתה לנו הזדמנות אמיתית לשוחח על הדברים 
ב'אמיתי' ולא רק וירטואלית, כמו שאנחנו רגילות לעשות הרבה כל כך:)

תובנות  עלו  ממנו  ומפרה,  איכותי  צוות  למפגש  התכנסנו 
מעל  היתה  המפגש  מטרת  ההתפתחות.  להמשך  חשובות 
שהביא  המדהים  לצוות  עמוקה  והערכה  הוקרה  להביע  הכל, 
ומליאת  איכותית  כקהילה  שלו  הייחודי  למקום  ה'שמורה'  את 
חברות.  אלף'  מ'תריסר  למעלה  עבור  וחיבור  פעילות 
יגלניק על שפינקה  (ותודה למירי  ומושקעת  איכותית  חוץ מארוחה 
אוירה   ,(055-6701097 שלה:  המשובח  הקייטרינג  ממעדני  אותנו 
מדהימה, חיבור ושיתוף היתה לנו ההזדמנות לדיון בשאלות קיומיות 

דרך משחק צמי-לדים 'מדליק'.... 

השמורה,  של  הבסיסי  הגרעין  פריחת  על  במבט  שדי  האמת, 
פה…  מתרקם  גדול  שמשהו  להבין  כדי  רברבא'  ל'אילנא  שצמח 

יש שייקראו לזה 'קפיצה דרמטית' 
ויש שיתארו את התוכניות הצפויות כ'שינויים מסעירים'.... 

אכן מסקרן… 
מה בדיוק הולך להיות????

מקושרות למישהי מעשרות בנות 'צוות שמורה'? 
אולי תצלחנה לדובב ולשמוע פרטים:) 

ואם לא… טיפיפה סבלנות… 
אנחנו להפעם כבר רמזנו יותר מידי…

חלק מהצוות...



פרטים בעז"ה בכנסי אלול...

שנה חדשה...
בשורה
חדשה...!

בס“ד


