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אודות
אל רצונך

אני רוצה לכתוב לך מילים שאת מכירה. יודעת בעל פה, 

אפילו.

ובכל זאת, כדאי לך לקרוא אותן.

המילים האלה הן יפות כל כך, ונוגעות כל כך, וכשהרוח 

שלפעמים  דק,  מיתר  איזה  מרעידה  היא  נושבת  שלהן 

צריך קצת שקט בלב כדי לשמוע את התווים שהוא מנגן.

במילים האלה יש את התפילה הכי גדולה, את הבקשה 

הראשונה והאחרונה, את הרצון הכי עמוק, ואת האהבה 

והידידות שבאמת באמת נמצאות כאן, ותמיד יהיו.

לא תמיד אפשר להרגיש את המילים האלה אם בדיוק 

מורחים חלה בטחינה, או מגישים את שארית העוגה של 

שבת, או עסוקים ביצירות מופת שנשלפות אחת אחת 

מהתיקייה של הגן.

לכן הבאתי אותן לפה, כי פשוט חבל שנפסיד:

ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך,

ָירּוץ ַעְבְּדָך ְּכמֹו ַאָּיל, ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך,

ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתיָך, ִמּנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעוָלם, ַנְפִׁשי חוַלת ַאֲהָבֶתָך,

 ָאָנא ֵקל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ְּבַהְראֹות ָלּה נֹוַעם ִזיָוְך,

 ָאז ִּתְתַחֵזק ְוִתְתַרֵּפא, ְוָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַחת עֹוָלם.

 

ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך, ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶבָך,

 ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפִּתי ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך,

ֵאֶלה ָחְמָּדה ִלִּבי, ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ִּתְתַעֵּלם.

 

ִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹוס ֲחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך,

 ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוֶדָך, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך,

 ַמֵהר ֱאהֹוב ִּכי ָבא מֹוֵעד ְוָחֵננּו ִּכיֵמי עֹוָלם.

אבל  הבית',  'דף  של  השמיני  הגיליון  הוא  הזה  הגיליון 

ציון  בהחלט  זהו  מודפסת.  במהדורה  שמופץ  הראשון 

דרך משמעותי, ואנחנו מודות לכל מי שהגיבה, ופידבקה 

והודתה וביקשה, וגם בזכותה הגענו, בסייעתא דשמיא, 

לשלב הזה.

דפים  בין  פיזית,  ממש  והפעם  לדפדף,  אתכן  מזמינות 

של עיון, הגות, פרקטיקה ופנאי, ובכל עמוד לגלות עוד 

נקודה, להבין עוד קצת, או להיזכר בעוד משהו שאולי 

שכחנו בדרך הארוכה 'אל רצונך'.

כתיבה וחתימה טובה!

רחלי

על הגיליון

איזו שותפה את רוצה להיות?שותפותדרושות

&? &? &?
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מה שרצינו להגיש לך...

מישהי תפסה אותי במסדרון ובקשה בפיה:

"נכון אתם מפיקים עכשיו כנסים?" 

"נכון..."

"אז בבקשה... תייחדו איזה רגע או שניים, שיהיו מוקדשים 

רק למטרה אחת: להזכיר לעצמנו את עצמנו. אני יודעת 

יודעת  את  "אבל  הוסיפה,  היא  קטנונית",  נשמעת  שאני 

כמה שזה נדרש. התפקוד שלנו במגוון החזיתות דורש כל 

אינו באמת  וחוץ מהאישה בעצמה, אף אחד  כך הרבה, 

מבין את גודל האתגר ועומק המורכבות של חיי היום יום 

שלה )מלבד בורא עולם המלווה אותנו כל היום, כמובן(. 

כשאני קמה באשמורת של בוקר, טרוטת עיניים וקטועת 

שינה, שלא היתה ראויה לשמה. כשאני רצה כל עוד רוחי 

הפועלים,  את  שירת  שפעם  האוטובוס,  את  ותופסת  בי 

והיום נשים מופלאות גודשות אותו בחן ובאצילות. כשאני 

לי  מתחשק  שממש  למרות  לסידור,  ליבי  בכל  נצמדת 

עוד לישון. כשאני נכנסת למשרד ומדליקה את המחשב 

ורואה את מיליון המטלות שצצו לי החל מרגע שעזבתי 

את המשרד בסוף היום שלי ובאמצעו של עמיתי לעבודה. 

כשאני יושבת בעדינות בישיבות עבודה ומתאפקת לכלוא 

על  תודה"  "לא,  אומרת:  כשאני  שבמוחי.  ההברקה  את 

ההזמנה לארוחה משותפת. כשאני מתאמצת למקסם את 

העבודה כדי להספיק לשוב הביתה לילדים. כשאני אוספת 

פוגשת  כשאני  מהמשפחתון-מעון-צהרון.  קטנים  שלושה 

זמן  מקדישה  כשאני  בבית.  לי  שמחכים  הארבעה  את 

לשיחה איכותית עם המתבגרת, ועם אלו שבדרך. כשאני 

מתאמצת להגיש ארוחת ערב, ולבשל משהו לצהריים של 

מחר. כשאני מארגנת ומכבסת ומתקנת ומזמינה ומציידת 

מחכה  וכשאני  ו...  ומעסיקה  ומרגיעה  ומנחמת  ומפשרת 

לבעלי שישוב, וכשאני מתחילה את הערב שוב---

זה  כמה  עד  לזכור  לי  - חשוב  זה  כל  את  עושה  כשאני 

מיוחד.

וגם אם יש רבבות כמוני - אני לא סתם 'עוד אחת'..."

"אז בבקשה", היא סיימה, בעיניים רציניות מאוד, "תזכירו 

לנו את זה שוב. ושוב. ושוב".

היא ריגשה אותי כל כך במילים הפשוטות והכנות האלו, 

שהחלטתי קודם להקדיש לה ולכולנו את הטור הזה. 

נראה לי שאי אפשר להגזים בחשיבות של הדברים שלה. 

העצירות הקצרות של החיים, הלגימות הקטנות משיקויי 

לא  הן   - הכוח  ממקורות  התמידית  וההטענה  האושר 

מותרות. לדאוג לנפש שלך, שיהיה לה טוב ומחוזק ואוהב 

- זה בסיס...

תפרגני לעצמך לחיות באהבה ובאושר!

יודעת, שזה בעצם המוטו שלנו:  מי שחווה את השמורה 

לא  זו  רוחנית.  לחוויה  הרוחנית,  העבודה  את  להפוך 

המצאה שלנו, כמובן, אלא רצונו של בורא עולם, שברא 

אותנו כאלה המונעות לפעולה מתוך רצון ואהבה, בדיוק 

משום שככה הוא רוצה אותנו - רוצות באמת. באהבה.

מאז שהוקמה השמורה נשאתי חלום בתוך חלום; רציתי 

שתהיה  חמימה.  וגם  חממה,  גם  שהיא  שמורה  שתהיה 

מרחב של שמירה ועלייה וקרבת אלוקים, אבל שיהיה בה 

מקום גם לפינוק. כן. איך אומרים בפרסומות? מגיע לך.

המגזין שאתן מחזיקות ביד הוא חלק מהחלום הזה. רצינו 

להגיש לכן מגזין כזה שיהיה 'הלחמנייה והשוקו' של ראש 

חודש. משהו שיעמוד לכן ליד הספה או המיטה או היכן 

שתבחרו לפרגן לעצמכן שעת הרפייה, ושיהיה לכן קל ונוח 

ונעים לדפדף בו.

שתרגישו כמה אתן יקרות לה', 

וכמה אתן חשובות לקהילה.

כי אין אחת שהיא 'עוד אחת', 

כל אחת היא 'אחת ועוד'!

מקווה שגם את תמצאי במגזין פינה חמה,

לאה

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

ְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם

ִיְהֶיה ְלָרצֹון ֶרַגע ּבֹו

ִּבי ֻהְחַלט
ְרצֹוְנָך מּול ָרצֹון ְמֻנָּגד,

ִיְהיּו ְלָרצֹון

ְרָגִעים ֶׁשָּבַלט
ִּבי ָרצֹון ְיִחיִדי ְמֻאָּגד

 

ִיְהֶיה ְלָרצֹון

ִלִּבי ֶׁשּפֹוֵעם

ְּבִלי ָרצֹון

ּוְברֹב ְיִגיָעה,
ִיְהיּו ְלָרצֹון ְרָגִעים ֶׁשָּבֶהם -

ָהָרצּוי ְלָמצּוי ִנְהָיה

 

ִיְהיּו ְלָרצֹון

ְיֵמי ַאֲהָבה
ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשָרִציִתי ֻהְגַׁשם,

ְוִעָּמם ַּגם ָיִמים
ֲחׁשּוִכים ְּבִלי ִתְקָוה,

ֶׁשָרִציִתי ִלְברַֹח ִמָּׁשם

ִיְהיּו ְלָרצֹון
ְרצֹונֹות ֲחָדִׁשים

ְורּוַח ָרצֹון ֶׁשִּתְנׁשֹב,

ִיְהיּו ְלָרצֹון
ְרָגִעים ֻמְקָּדִׁשים,

ָלָרצֹון ַהָּיָׁשן

ְוַהּטֹוב...

 

ִיְהיּו ְלָרצֹון
ְרצֹונֹות ֲחצּוִיים

ּוְרצֹונֹות ֻמְׁשָלִמים - 

ְּכִמְנָחה,

ִיְהיּו ְלָרצֹון
ְרצֹונֹות ִרְגִעִּיים

ֶׁשִבַּטְלִּתי ְלמּול ְרצֹוְנָך

 

ִיְהיּו ְלָרצֹון

ְרָגִעים ֲאָחִדים
ֶׁשל ְּתׁשּוָקה ֲאִמִּתית, ֹלא ִנְדֵמית,

ִיְהיּו ְלָרצֹון ְרָגִעים ֶטֶרם ִּדין

ֶׁשָרִציִתי אֹוְתָך

ֶּבֱאֶמת!

שותפות מרוויחות יותר!
כנס בוטיק שנתי לשותפות מקדמות

ועוד הטבות משתלמות!
 - פרטים בעמוד אחורי -

‚

‚
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בית
ועד

במייל,  בכתיבה  או  בלב  קבלה  האם  א. 

נחשבת לנדר אף שלא נאמרה בפה?

נחלקו האם קבלה בלב לדבר  הפוסקים 

מצווה דינה כנדר )יעוין בשו"ע חו"מ סימן 

אשכנז  למנהג  ולמעשה  ח'(,  סעיף  רי"ב 

להחמיר  חובה  הרמ"א(  הכרעת  )עפ"י 

בזה, ולמנהג ספרד )עפ"י הכרעת השו"ע( 

כי  הדין, אם  אפשר להקל בדבר מעיקר 

ולהחליט  לזה,  נכון שלא להיכנס  בוודאי 

מראש שהכול בלי נדר.

מאחר  אלו  בקבלות  קולא  צד  יש  אם  ב. 

שמראש רבות מהן מתקבלות על דעת כך 

שאם לא יעמדו בקבלה ישנו אותה לדבר 

קל יותר, ואם כן, האם שייך לומר שאין זו 

קבלה גמורה? ובנוסף, האם יש הבדל אם 

נוסח הקבלה היה בלשון 'להשתדל' וכד'?.

אם הקבלה אינה קבלה גמורה אכן אפשר 

להקל בדבר, ובוודאי שלכתחילה עדיפה 

הלשון 'להשתדל' וכדומה.

ג. האם קבלה שהייתה לזמן מסוים וכבר 

עבר הזמן, צריכה התרה?

אינה צריכה התרה.

ד.לגבי אישה שבעלה עשה עבורה התרת 

נדרים בערב ראש השנה - ההתרה מועילה 

עבור נדרי העבר, אך האם מועילה גם לגבי 

כלל  בדרך  האישה  שהרי  העתיד?  נדרי 

אינה מוסרת מודעה על העתיד, ולכאורה 

לא מועילה מסירת מודעה של הבעל. וכן 

יש לשאול - האם מועילה התרת הבעל גם 

כאשר האישה לא עשתה אותו שליח?

אישה שבעלה עשה עבורה התרת נדרים 

מסירת  כאן  אין  השנה,  ראש  בערב 

מודעה על העתיד, אלא אם כן הסביר לה 

שמונחת כאן החלטה והודעה שכל קבלה 

וכו' תהיה בלי נדר, ומן הראוי שאת נוסח 

בעצמה,  האישה  תאמר  ההודעה  מסירת 

שכל  מודעה  מוסרת  "הריני  ותאמר: 

המילה  בהשמטת  )כמובן,  וכו'.  נדרים" 

לפניכם שאומרים כשמוסרים מודעה בפני 

בית דין - "הריני מוסר מודעה לפניכם".(

שלא  נשים  לגבי  בכלליות  לפרסם  ה.מה 

בחורות  )כגון  נדרים  התרת  עבורן  עשו 

וכיצד  התרה,  צריכות  האם  נשואות(,  לא 

אלו  נשים  בד"כ  ]אמנם  זאת?  לעשות 

אמרו את נוסח 'כל נדרי' בערב יום כיפור[.

יכולות  התרה  עבורן  עשו  שלא  נשים 

אכן  אם  נדרי',  'כל  על  לסמוך  בדיעבד 

הבינו שיש כאן מסירת מודעה שכל קבלה 

וכו' תהיה בלי נדר.

מאחר   - העתיד  לגבי  לשאול  ברצוננו  ו. 

נדר',  'בלי  לומר  ונדגיש  נכתוב  אם  שגם 

נשים  תשכחנה  הזמן  שבמשך  מסתבר 

ולפרסם  להמשיך  האם  זאת,  לומר  רבות 

את  להפסיק  עדיף  שמא  או  זה,  עלון 

היוזמה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו חלילה.

לא להפסיק.

שאלה
הנה זה כבר כמה שנים שישנו עלון 

בתשובה'  'הרוצות  הנקרא  לנשים 

במסגרת  פועל  לאחרונה  )אשר 

אוסף  שעניינו  ב'שמורה'(  מדור 

של קבלות והנהגות טובות שנשים 

מקבלות על עצמן כחיזוק בנושאים 

שונים

הן  מהקבלות  רבות  ה'.  בעבודת 

או  חודש  כמו  מראש  קצוב  לזמן 

שבוע. 

והנה כפי שממליצים בעלי המוסר 

אפשר  שאי  קבלות  לקבל  שלא 

מנסות  רבות  נשים  בהן,  לעמוד 

לקבל משהו

מסוימת,  לתקופה  מסוימת  קבלה 

ואם נוכחות לראות שהקבלה קשה 

מדי או לא מתאימה מספיק לנתונים 

שלהן, הן משנות או מורידות ממנה 

לפי העניין והאפשרות.

היוזמה  סביב  התעוררה  לאחרונה 

נשים  שהרי  נדרים,  של  שאלה 

אמרו  ולא  עצמן  על  קיבלו  רבות 

'בלי נדר'.

וברצוננו לשאול את הרב כדלהלן:

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

shoalot@shmura.org :לשאלות

במסגרת המדור 'הרוצות בתשובה', יוזמתה הנהדרת של נעמה רוזנברג, 
מופץ מדי חודש עלון המרכז קבלות ועבודה מעשית של נשים הרוצות 

שתשובתן תהיה אמיתית ויציבה. 'שמורות' שעדיין אינן מכירות את המדור 
מוזמנות להצטרף, ולהפוך את התשובה מחלום למציאות...
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רחלי קובר

מחר חודש
אלול

אלא  ה',  עבודת  בדרך  מיוחדת  כמעלה  רק  זו  אין 
שלולי זאת לא תיתכן עבודת ה'

הרמב"ן מבאר את חומרת עבירותיו של בן סורר ומורה, הנידון 

בעונש כה חמור:

"והנה יש עליו שני עונשין: האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה 

תהיו',  'קדושים  על מה  עובר  וסובא,  זולל  והשני שהוא  בהם, 

ונאמר עוד: 'ואותו תעבודו ובו תדבקון' כאשר פירשתי שנצטווינו 

לדעת השם בכל דרכינו וזולל וסובא לא ידע דרך ה'". 

מדוע נורא הוא עונש בן סורר ומורה ומה הם חומרת עבירותיו?

קדושים תהיו! בו תדבקון!

העומד  שנה  י"ג  בן  מנער  ולדרוש  לתבוע  אפשר  האיך  וכי 

בתחילת דרכו בחיוב המצוות על ציווים שהם מדרגות נשגבות 

בעבודת ה'?...

את  ולדעת  לראות  צריך  דרכו  בתחילת  אדם  העניין,  ביאור 

גם  להיות  צריכה  זה  ולפי  להגיע,  עליו  והכיוון שאליו  המטרה 

שאיפתו בכל פעולותיו ובכל מעשיו, ואין זו רק כמעלה מיוחדת 

בדרך עבודת ה', אלא שלולי זאת לא תיתכן עבודת ה'.

 שפתי חיים חלק א', שער ראש השנה 

מאמר 'שאיפה תנאי לכל עליה'

מה שאדם באמת רוצה – 
את זה הוא משיג בחייו 

וכיצד  להתקרב  כיצד  עצות  לשואל  נשיב  מעתה 

לעבוד: אין לך אלא לחזק את רצונך בעבודת ה' 

לבל ייחלש לעולם.

הרוצה להתחנך ולעבוד במידת החסד – אין לו אלא 

להיות חזק מאוד ברצונו לעשות חסד, ומן השמים 

של  מעשים  לעשות  וכיצד  איפה  לראות  יעזרוהו 

חסד. הרוצה להתחנך ולעבוד בתפילה – יחזק רצונו 

ונפשו  שכלו  כוחות  וגם  ידריכוהו  השמים  ומן  זה 

יימשכו אחרי רצונו.

ועלינו לדעת אמת נוראה זאת: מה שאדם באמת 

רוצה – את זה הוא משיג בחייו. ולהפך: מה שאדם 

משיג בחייו – זהו הגילוי על מה שהיה רצונו בתחילה.

והתרגשות  פתע  התעוררות  אין  בזה:  נטעה  ואל 

לשעה – רצון.

יודעים כלל מה הם רוצים, כי  רוב בני אדם אינם 

הרצון הוא כוח עמוק והוא מתעלם ממבטם השטחי.

ומה נוראים דברי הגר"א )במשלי ט"ז ב(: "כל דרכי 

האדם נמשכים אחרי הרצון הראשון, וכמו שעולה 

על רוחו ברצון הראשון הם זכים וישרים בעיניו, אך 

יודע אם לא היה ברוחו רמיה,  תוכן הרוח, ה' הוא 

כלומר ברצון הראשון אם לא היה שום פניה כלל 

והוא זך וישר".

מי יודע למה שואף הרצון הראשון... בכל זאת עד 

כמה שנדע להעמיק רצוננו להיות באים להיטהר – 

יהיו לנו מסייעים בטבענו מן השמים. 

עלי שור, חלק א' | שער שני, מאמר 'רצון'

ועוד שורה של אלול...
"השאלה ששאלתי אודות שבתי בבית ה' - רק אותה אבקש" 

)מלבי"ם(. 
מי יתננו מבקשות!

עיונים והארות במקורות

אותה אבקש
במזמור כ"ז בתהילים – 'הפרק של חודש אלול', מבקש כל יהודי במילותיו הקדושות של דוד המלך: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש".

ומבאר המלבי"ם: "הבקשה היא מה שחפץ בלבו, )כמו( מבקשי ה', בקשו צדק, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ".

למה חשוב כל כך לבקש, לחפוץ ולרצות?
האם לא מספיק פשוט לעשות?
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חדשדף 
אביגיל פראגר

כל שנה מדהימה אותי מחדש הסמיכות 

ההפוכים  הזמנים  שני  של  הצמודה 

לא  אלול'.  ו'זמן  הזמנים'  'בין  כך:  כל 

בזמן אמת,  בזה הרבה  לי להרהר  יוצא 

יש  ושם  פה  אבל  והרעש,  הבלגן  בתוך 

נניח  כאלה,  מוזרים  פלאשבקים  לי 

אפשרי  בלתי  בתור  מצטופפת  כשאני 

של אנ"ש על טפם בואכה הגלגל הענק 

בלונה פארק, או בחוף ים זרוע גלגלים, 

חלוקים בכל הצבעים וילדות מלוכלכות 

בחול, או בקמפ סוער של בחורי ישיבה 

נעורים  שיטות  במגוון  המתאווררים 

קול  שומעת  אני  לרגעים  תוססות. 

מתגרה שכזה בתוכי: את מאמינה שכל 

הציבור הגועש והרועש הזה עומד להפוך 

בעוד שבוע וחצי בלבד לצבא ממושמע 

גלי  של  האדיר  הרעש  שקול  ומסודר? 

יתחלף  במגפון,  המצילים  וקריאות  הים 

בבת אחת ברחש סליחות ובקול תקיעת 

האלה,  הנמרצים  הנעורים  שבני  שופר? 

המתגודדים סביב שולחנות הפינג-פונג, 

יעברו בבת אחת לרכינה שקועה אל מול 

גמרא  של  בדפיה  נלהב  ועיון  הסטנדר 

חדשה? 

איך זה מסתדר ביחד? מה הקשר בכלל 

כל  ככה  לנו  סידרו  למה  הדברים?  בין 

בהנאות  העיסוק  משיא  לקפוץ  שנה, 

ופורקן הגוף, לשיא העומק, ההתרוממות 

והרצון הרוחני עד כלות הנפש?

השנה הרגשתי שמצאתי לעצמי תשובה 

נועד  זה  כל  אולי  השלילה:  דרך  על 

מה  בכל  היטב  היטב  שניזכר  מנת  על 

שאנחנו לא.

כשדפדפת בעלון הפרסום חלמת בערגה 

על חופשה קסומה? בבקשה. קיבלת. נוף 

קסום, אוויר חדש ואווירה אחרת, שטיחים 

המון  המון  ואוכל.  מעוצבים,  וכורסאות 

נהנית?  היה?  ואיך  כן.  גם  אוכל. מעוצב 

חוץ מתחושת  היה מקסים.  כן, בהחלט, 

שהתגנבה  מוגדרת,  בלתי  קלה,  מועקה 

בכל פעם שקמת מהשולחן אחרי ששוב 

אכלת הרבה יותר ממה שחשבת אי פעם 

דקה,  שעמום  מתחושת  חוץ  שכדאי. 

מכרסמת, אחרי שינה ארוכה ורציפה גם 

בלילה וגם בצהריים במשך שלושה ימים. 

חוץ מתחושת 'כלום' מפתיעה למדי, מול 

נוף עוצר נשימה, אחרי שגמרת להתלהב, 

שלוש  ולצלם  התצפיות  במיטב  לצפות 

מאות תמונות מכל הזוויות. חוץ מתחושת 

'מה התכל'ס' שניקרה בך אחרי שצלחת 

את  ומיצית  מפרכים,  מסלולים  בגבורה 

כל האטרקציות לתיירים מסוגך בסביבה. 

לאף  סיפרת  לא  האלה  התחושות  על 

אחד, ואולי הרגשת גם אשמה על כפיות 

הטובה, כי באמת הייתה חופשה מקסימה. 

אבל משום מה הן התלוו אליך בשמחה 

הרגילים  לחיים  הביתה,  לחזור  הגדולה 

המטלות  שלל  על  מפנקים  והבלתי 

והעומסים הכרוכים בהם בהכרח. עומס 

שיש בכוחו להרחיק בקלות את התחושה 

על דרך 
השלילה
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הדקה, הבלתי נעימה, אליה הגעת בינך לבין עצמך ברגע 

ההוא של שקט והרפיה.

הילדים, מצדם, חלמו על לונה-פארק אתגרי, חוף ים עם 

ארמונות חול, בריכה עם מגלשות מלהיבות, פיקניק בחיק 

וגם  המקומות.  לכל  אותם.  לקחת  באגם?  ושיט  הטבע 

לעוד כמה שהם שכחו לבקש. הייתה לך ברירה? חרשת 

איתם את כל הארץ, הצטופפת עם כל עם ישראל, נשאת 

ובדומיה את כל פלגי הזיעה, החול, הממתקים,  בגבורה 

בשבילם.  הכול  הכול   - מהארנק  שנשפך  הכסף  העשן, 

שהם  בוודאי  כן,  שמחו?  הם  נו?  וישמחו.  שייהנו  העיקר 

שמחו, אי אפשר לומר שלא. בין המריבות, תלונות ה'למה 

לא קונים עוד ארטיק', הבכיות בתורים הארוכים ובדחיפות, 

הבקשות המתחננות להישאר עוד חצי שעה ודי, והמרמור 

כי לא הספקנו עוד שתי אטרקציות אחרונות – היו בהחלט 

להנציח  מיהרת  שאותם  ועליזים  חווייתיים  יפים,  רגעים 

היה  שבהם  הרגעים  את  יזכרו  הם  שגם  כדי  במצלמה, 

להם כיף, ורק אותם. נו, ואיך הם נראים לך עכשיו, בסוף 

החופש המושקע? ילדים מאושרים יותר? מסופקים יותר? 

לא בטוח. וגם אם כן, כנראה שהרגעים שאת חושבת שבנו 

בהם משהו אמיתי לא נספרו בהמולת הפארק. הרבה יותר 

סביר שהם נאספו דווקא בזמנים חסרי הכותרת שבהם 

ביליתם בין ארבעת כותלי הבית.

החיים מלאים באשליות כאלה. אנחנו נפגשות בלי סוף 

טרופות  אחריו  לרוץ  ממשיכות  זאת  ובכל  בתעתוע, 

בית  יפים,  בגדים  שווה,  עבודה  קידום,  כסף,  נשימה: 

משופץ, הערכה של הסביבה. יש כל מיני מתקנים בלונה-

פארק הזה של המבוגרים, כל מיני לולאות ברכבת ההרים 

הזאת שמובילה לשום מקום. כל הדברים הללו שאנחנו 

נורא רוצים ורודפים אחריהם, מאכזבים מאוד כשסוף סוף 

משיגים אותם ומגלים: זה בכלל לא הם. זה אף פעם לא 

הם, כשהם בפני עצמם.

כל  וממחישות של  קטנות  דוגמיות  לנו  נותן  הזמנים  בין 

מיני חלומות שטיפחנו ובסוף הבנו שהם פשוט לא. מפגיש 

אותנו עם מקומות דקים בנפש שרוצים גם את התוכן, לא 

רק את העטיפה. את ההנאה שתשביע אותנו עד העומק 

עם כל החלקים, ולא תתפוגג כמו בועת סבון בלי להשאיר 

עקבות.

הוכחנו  שבה  ומתישה  משמעותית  דרך  כברת  עברנו 

לעצמנו בכל ההוכחות האפשריות מה לא, מה עדיין לא, 

ורק אז נפתח בפנינו ברחמים וברוך השער הגדול לרצון 

הרצונות של הנפש.

מתחת לכל ערמות המילים, המשאלות, הרשימות, הריצות 

מנוח  נמצא  שבו  בעולם,  אחד  רצון  רק  יש   - והחלומות 

ונהיה סוף סוף מסופקות ושבעות רצון.

צליל  בעולם  יש  יחד.  זה  את  שרה  הבריאה  כל  באלול 

כזו,  תנועה  יש  יהודיות.  באוזניים  לשמוע  שאפשר  כזה, 

שוב  ששוקדים  בחורים  המקומות.  מכל  הביתה  חזרה 

במשנה מרץ על הגמרות, בנות שחובשות שוב את ספסל 

הלימודים בתלבושת רעננה ומגוהצת, נשים כשרות שרצות 

שוב לעמל יומן, תפילות מלב דופק של אימהות, לבבות 

מתעוררים לתקיעת שופר אחרי טשטשת ממושכת. אפילו 

רענן,  בטל  הרחוץ  הרחוב  ברוח,  הנעים  העצים  צמרות 

תכלת השמים המאירה באור חדש ומשב הרוח הנעים של 

אלול - כולם שרים שיר חדש של רצון.

כי אבא, מי כמוך מכיר אותנו ויודע. הרצון האמיתי והיחיד 

שלנו - של כולנו - היה ונשאר אחד ויחיד:

רצוננו לעשות רצונך.
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לא נפסיק לרצות

להקים  שבשביל  לאה,  לנחש,  לי  תרשי 
צריך  השמורה,  של  גודל  בסדר  ארגון 
מנוע רציני, או בלשון המגזין - רצון חזק 

מאוד.
"אני אומר לך עכשיו את המשפט שמין הסתם יקפוץ לי 

שאת  הזו,  השיחה  במהלך  פעמים  עשר  עוד  הלשון  על 

קוראת לה ריאיון", מקדימה לאה את השאלה הראשונה 

)אל תחפשו את התשע הנוספות. סיננתי(, "כשאני שומעת 

ממך את המילים 'ארגון כמו השמורה', אני כמעט מסובבת 

את הראש לבדוק אל מי את מדברת. ארגון, סדר גודל--- 

המילים האלה גדולות עלי בכמה מידות".

 - המציאות  אבל  גדולות,  אולי  המילים 
כנראה לא ממש. אל תסובבי את הראש, 
השאלה  הנה  כי  כן.  אולי  בעצם,  או 
הוא  מה  לאחור,  במבט  שלי:  הראשונה 

היה, הרצון הזה? את יודעת להגדיר אותו?
לקום  שחייבת  הרגשתי  שתמיד  בזה  נתחיל  "בואי 

המאוגדות  ה'  יראות  ישראל  נשות  של  כזאת  מציאות 

ואני  חשבתי,  השעה.  אתגרי  מפני  רוחנית  לשמירה  יחד 

ממשיכה לחשוב, שארגון כזה צריך השפעה של חברות 

עלי  והסקתי, שגם  תורמת את חלקה,  רבות, שכל אחת 

לתרום למטרה החשובה הזאת. אבל מעולם לא דמיינתי 

רוב  את  לו  מקדישה  שאני  משהו  תהיה  הזו  שהמציאות 

כוחותיי ומשאביי... אני מודה לה' שמרעיף עלי בטובו הרב 

יום מחדש, המאפשרים לי למלא את חלקי.  כוחות, מדי 

אם אני יכולה להגדיר את הרצון? יהיה קל יותר להגדיר מה 

לא רציתי: לא רציתי שיצא שכרי בהפסדי. במשך השנים 

ערכית  מבחינה  מאתגרים  מקומות  מיני  בכל  עבדתי 

העולם  עם  הזה,  שהחיכוך  בבהירות  והבנתי  ורוחנית, 

שבחוץ, הוא פשוט מסוכן. הרגשתי שלא ייתכן שהקב"ה 

רוצה שאעשה משהו שכתוצאה ממנו ייגרע חלקי, אולם 

טובות  מסיבות  לעבוד  יוצאת  שאני  ידעתי   - למעשה 

ונכונות, אבל התוצאות - לא תמיד כאלה. לא הייתי מוכנה 

לקבל את המצב הזה, שאני מחרפת את נפשי כדי לצאת 

לעבודה, ולוקחת ריזיקה שבמקום לקבל שכר - אני צוברת 

קנסות. 

מתוך  במקביל,  אבל  אישית,  תחושה  לך  מתארת  אני 

היכרות עם השטח ועם חברות, ידעתי שהתחושה הזאת 

משותפת לרבות מאוד מאתנו".

אז עם מי אנחנו הפעם?

בואו נשחק באישיות. 

היא אישה? כן. עובדת? כן. שמורה? כן.

אלא  במגזין,  כאן  אורחת  לא  היא  כן.  אותה?  מכירות  אתן 

דיירת קבועה באחד הטורים הסמוכים. האמת היא, מתאים 

וכדי שהיא לא תמחק את השורה  בית',  'בעלת  לומר  יותר 

הזאת, אני מוסיפה מהר: מנהלת.

לאה ראם, מי שיזמה, הקימה ומנהלת את המפעל הענק הזה, 

שמגזין 'דף הבית' הוא חלק ממערך התוכן הייעודי והמשובח 

שלו: 'שמורה', קהילת העובדות החרדיות הגדולה בישראל. 

"למה אני?" היא שאלה כשביקשתי ממנה לשבת על כיסא 

המרואיינת במגזין הזה.

אני  רצונך',  'אל  הוא  שלו  שהנושא  לגיליון  כי  את.  "ככה 

והנה,  מפעל,  לה  יש  והיום  רצון  לה  שהיה  אישה  מחפשת 

מצאתי אותך".

"לא - 'היה רצון ויש מפעל'. היה רצון ויש רצון, ורק כל עוד 

הוא חי )ובועט. כן, רצון הוא עניין ממש כואב לפעמים(, יכול 

לחיות גם המפעל".

"ספרי לי על זה לאה, אני רושמת"

והיא סיפרה. אבל בוא נתחיל מהתחלה.

נעמה חיון מראיינת
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יודעת,  את  כולם...  כמו  רצית  אז 
בשיעורי היסטוריה למדנו על גורמים ועל 
אירועים  פעמים  הרבה  כלומר,  עילה. 
כתוצאה  אמנם  מתרחשים  גדולים 
מאירוע  כתוצאה  מתפרצים  אבל  מסוימים,  מתהליכים 
ספציפי שדוחף או מזרז אותם. לפי מה הבנתי מקריאת 
המייל הראשון ההוא, ששלחת לפני ארבע שנים, לא הלכת 

עם הרצון הזה, שתיארת קודם, למכולת...

גם  לרצון  הצטרפה  דבר  של  שבסופו  לכך  מתכוונת  אני 
תחושת דחיפות שהאיצה בך לקום ולעשות משהו.

הרצון  הרב,  לצערי  היום;  מזכירה  אני  חטאי  את  "אמת. 

דרכי  נסתרות   .TO DO LIST-ב שנים  הרבה  אצלי  נשאר 

ההשגחה העליונה ואיני יודעת מה הסיבה ומה המסובב. 

מה שעיני הפשוטות רואות הוא שאכן, רק בשעה הקשה 

שחוויתי, זכיתי להגיע לעשייה. אין ספק שהמצוקה הנוראה 

של  הנוחות  מאזור  בכוח  אותי  דחפה  אליה,  שנפלתי 

השאיפה, לדרך הארוכה של העשייה".

לאה רוצה לעבור הלאה, אבל אני מבקשת להשתהות רגע 

על הימים ההם, שלאה מתארת כ'שעה קשה'. "כולם כבר 

יודעים הכול", היא טוענת, אבל אני מזכירה לה שארבע 

שנים חלפו מאז, והיום קוראות אותה מעל לתריסר אלף 

הקרשים  הונחו  ומדוע  מתי  יודעות  כולן  שלא  עובדות, 

הראשונים של התיבה.

פציעתו  לאחר  ימים  שמונה  אלול,  כ"ד  בליל  קרה  זה 

האנושה של בעלה. "התעוררתי לפנות בוקר, מונעת מקול 

פנימי נחוש שהושיב אותי ליד המחשב וגרם לי לנסח פנייה 

ספונטנית למעגל חברות מצומצם, במטרה שהמעגל הזה 

יפיץ אותו הלאה. במייל ההוא הסברתי במילים קצרות את 

להיות  שרוצה  שמי  וביקשתי  קודם,  שתיארתי  התחושות 

חלק מאיגוד שהמטרה שלו לספק מענה - שתגיב במייל 

חוזר.

הרגשתי  הטלפון.  צלצל  המייל,  את  לשלוח  כשעמדתי 

שזהו ניסיון של היצר למנוע שליחה, והתגברתי בכוח על 

הדחף לענות. )לפנות בוקר, בעל בבית חולים בתרדמת...( 

הבשורה:  לי  חיכתה  הקו  על  ועניתי.  'שלח'  על  לחצתי 

"גברת ראם? בעלך התעורר".

מאוד  ומהר  ועצומה,  שמימית  פנים  הארת  הייתה  זאת 

לי  המתינו  פניות   350 ביקוש:  יש  בארץ  שגם  התברר 

בתיבת המייל בערבו של אותו יום.

"איך מתקדמים מחזון לפעולה? אני לא הבן אדם הנכון 

לשאלה הזו. אצלי הקב"ה תרגם את הרצון הזה למעשה. 

ובעצם זאת התשובה תמיד: סייעתא דשמיא".

תחושת  הייתה  אז  עברו.  שנים  ארבע 
הכוחות  מנין  והיום?  בוערת.  דחיפות 
שרק  הזה,  המשא  את  לשאת  להמשיך 
הולך וגדל? איך מטפחים את ה'למה', כך 

שיוכל לשאת כל 'איך'?
הרבות,  הפניות  השטח.  בעיקר  היום?  אותי  דוחף  "מה 

המחזקים,  השיתופים  החם,  העידוד  העולות,  הסוגיות 

הכואבים  הסיפורים  וכמובן,  והפיתוח,  הייעול  הצעות 

שמגיעים, אלו שאנחנו אפילו לא מפרסמות... אני בטוחה 

שכל אחת שהייתה מחוברת לתיבת המייל של השמורה 

אפילו יום אחד, הייתה מבינה את ה'למה'. השאלה שלך 

היא שאלה טובה, אבל במקרה שלי, לא צריך לטפח אותו. 

הוא פשוט צועק".

אותך  משחררות  שאנחנו  לפני  רגע  אז 
ל'שטח'... תני לנו בבקשה כמה נקודות 
מרגישה  שאת  ועשייה,  רצון  על  שלמדת 
שנכון ליישם אותם גם ביום יום, ברצונות 

והחלומות הקטנים שלנו. 
"חשוב מאוד, לעניות דעתי, להאמין במה שאת עושה. ולא 

רק להאמין, גם לאהוב את היום יום שלך. אישית, גיליתי שאני 

אוהבת את הכתיבה ואת החיבור לנשים. בהרבה מהפניות 

אני ממש מזהה את עצמי, לפני כך וכך שנים, או אפילו 

היום... ובתור אחת מהחלוצות בעולם התעסוקה המאתגר, 

שהרגישה את הבדידות הזו לאורך השנים, התחושה הזו, 

 שיש לנו פלטפורמה משותפת, מרגשת אותי כל פעם מחדש. 

באופן  שמצליחות,  מתנדבות,  עשרות  גם  מלווה  אני 

התנדבות  גם  לה-כו-ל  בנוסף  לשלב,  השתאות,  מעורר 

לאורך  השורדות  שהמתנדבות  ספק  אין  בשמורה. 

שלהן,  האישית  הגבוהה  לרוח  שמעבר  אלו  הן  זמן, 

בשמורה. שלהן  החלק  את  ואוהבות  מחוברות  גם   הן 

ועוד נקודה משמעותית ביותר: הכירי בכוח שלך להשפיע. 

ברוך ד', כולנו משפיעות בתוך המעגל המשפחתי שלנו, 

אבל החיים של היום הסיטו רבות וטובות מאתנו מתפקידים 

היה מתבקש,  הזה  המהלך  למשרות משרדיות.  חינוכיים 

אולם למעשה - הוא לא מוכרח להיות סתירה להשפעה. 

גם עובדת משרד יכולה להשפיע - וכל השפעה מעניקה 

גם זריקת כוח עצמית! אני רואה את ההזדמנות להשפיע 

כזכות עצומה, ולי אישית, היא נותנת המון כוח להמשיך.

ואם כבר מדברים על השפעה, אני לגמרי מאמינה בכך 

גאות  ובנות  נשים  מרבבת  שלמעלה  העובדה  שעצם 

להכריז על עצמן כשמורות, משפיעה לחיוב על המרחב 

של עולם התעסוקה החרדי. גם אם את לא זאת ששומעים 

שלחת  לא  מעולם  אם  וגם  רעיון,  מכל  מתלהבת  אותה 

לך  יצא  לא  אם  וגם  לשלישי',  'אישי  לסיפורי  תגובה 

להשתתף בכנסים - בעצם היותך כאן עמנו, את משפיעה 

על עצמך, על השמורה ועל כלל ישראל לטובה. תודה!"
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רצונו ורצוני 
יומנו ממלא  וצורות, את  עולם מלא רגש, חוויות, צבעים 

באוסף של שאיפות, רצונות ותאוות. מעין פסיפס המורכב 

לו מחלקיקים קטנים של רגעים ושעות.

והאם, האישה והנערה שבתוך, מתרוצצת בכל הווייתה - 

וגם...  וגם...  לעשות, להספיק, לספק, להיות שם בשביל, 

וגם...

ובבואתה המשתקפת דביקה ומכילה רצונות קטנים ובלתי 

נחשבים, של הפסקת קפה, בגד, צעצוע - צורות שעשוע. 

הכלכלה  ממרוץ  זמן  לפסק  המתאווים  גדולים  ורצונות 

ומדאגת המחר, של יישוב דעת, משפחה וגם נחת... ואין 

האמיתי  שייעודו   - העולם  כי  ומתרווחת,  מתרצה  דעתה 

שלה.  ואת  שלו  את  ותובע  מבקש  נעלם,  ממנה  עיתים 

מעביד, משעבד אותה בקצב לא לה.

לו  מתווסף  היומיומי,  השגרתי,  הלב  במעמקי  שם  אי 

עלבונו  את  ותובע  הדורש  הכמוס,  האלולי,  הרגש  תדיר 

אישה  להיות  האלוקי:  הרצון האמיתי  הפנימי,  של החלק 

בבית ה'; שיהיו המעשים ברצון הבורא, ויעלו לפניו כעולה, 

כמנחה וכנדבה.

לאן  ושואלת:  פנימי,  במתח  אינספור  מתחבטת  והנפש 

ופעמים  וחוקרת,  ודורשת  וכוספת  שואלת  אני?  ולהיכן 

שהיא מביטה בפניהם של החיים ומתאכזבת. מגלה בתוכה 

של  מעשיים.  דהויים,  פשוטים,  חיים  של  רעשים  אוסף 

פרוסה לקטן ומקלחת, של כביסה וארוחה משתבחת, של 

מחלצות ובגדי עבודה, וידיים מלאות והיא כמעט אבודה.

ועולים בה קולות פנימיים משברי הלוחות שבהר, את ליבה 

מעירים לתכלית האחת, כי בינינו, אין אישה אשר שואפת, 

וחשבונו של עולם לה מלאכת מחשבת, והיא אינה בושה 

כשאת הרהוריה אוספת - אז לאן הלכה בסערה תכלית 

חיי, ושאיפת עולם שקולה נאלם? 

וקולו של שופר מרטיט ומריע – קורא לה לפשפש במעשיה 

מבקש  התאוות.  בכור  לצרוף  הרצונות,  לברור  פנימה. 

להיטיב,  מבט,  לו  להישיר  לעצור,  עולמה  סחרחורת  את 

להעלות...

 - עוזה  ומרגישה מלוא  ישותה  היא בעומק  אז, מגלה  הו 

שכל אוסף הרצונות, הצבעים, והצורות, הבקשות הקטנות 

וקמטוטי התאוות - כולן עטופות ב"לעשות רצונך חפצתי". 

ביקשתי.

שכל הווייתה - עשייה, נתינה ובנייה. כל כולה לב של חיים, 

מסירות ומחשבה. והמרוץ והאמצעים מקדשים הם מטרה 

של "תורתך בתוך מעיי". והוויתורים וההבלגות והשתיקות 

אורות  של  חוטים  הן   - כלבנה  הפנימית  וההתמעטות 

השזורים לה כחמה. 

עטור  וכיפה  וסרט  בגד  של  הזה  הקטנוני  הפסיפס  הנה 

כולו בעולם של תפילה, קשור בכל מהותו - לעשות רצונו 

שבתוכה  והאכזבות  הנפילות  המלחמות,  וגם  לרצונה. 

כילדה   - ניצבה  וגם  קמה  והיא  עבודתה.  לתוכן  רקע  הן 

מתמסרת המתחטאת לפני קונה - הן אתה ה' ידעת כולה...

קול של אלול
גברת רות מלכה תחי',

מנהלת סמינר 'בית יעקב החדש', אשדוד

טור אורח

19:00

פתיחת
דלתות

19:30
דברי

פתיחה
הרצאות

מפי רבנים
ומחנכות

אחריך
ארוצה 

מסע שירה משתף

טובה אלימלך 
בליווי תזמורת אביבים

אל
רצונך 

האש
הבוערת
ב'אישי'

סיפורים נבחרים
עולים לבמה

כתיבת רקע: ב. סטפנסקי, 
הפקה: ר. אסולין

23:00 - סיום

למרות מרוץ סוער של שנה,
את עדיין זוכרת ורוצה-
רוצה את ההתרוממות,

רוצה את החיבור,
רוצה את החוויה...

כולנו שבות להרגיש קרובות
בעז"ה, 

גם השנה כנסי אלול יהיו...

כנס אלול
שבות 3

הודעה על הסעות תתפרסם בנפרד

מודיעין עיליתבני ברק

יוםרביעי
י"ח אלול

מרכז פיס 
משואות

רח' ירושלים 1

הרב צביאלי
בן צור שליט"א 

הרב חיים רייך 
שליט"א

לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית מרת רחל בת יוסף ע"ה
א"ח להגאון רבי ישראל גנס שליט"א, נשיא ה'שמורה' ומכוון דרכה.

ההרשמה בקרובההרשמה נפתחת

יום ראשון
כ"ב אלול

מרכז קהילתי 
מנחת שלמה - 
מנחת שלמה 5

הרב חיים
רייך שליט"א 

גב' פ. 
דיסלדורף תחי'

מחיר: 20 ₪ מחיר: 20 ₪

התכנית נתונה לשינויים

 ירושלים

יום שלישי
כ"ד אלול

היכל הספורט 
קרית יובל - 
רח' שטרן 3

הגאון רבי 
ישראל גנס 

שליט''א,

הרב אשר
דרוק שליט"א 

הרבנית ר. 
תרשיש תחי'

הרצאות
ה

נתונות

שינויים
ל

 תודה 
לגב' אריאלה רג'ואן

 תודה
להרב אהרון דהן

תודה 
 להרב דוד בלומנשטוק

 פשוט לומר

 תודה!

 בשם אלפי נשות שמורה

אנו מודות לכם על על העזרה, 
 הסיוע וההתגייסות

להפקת אירוע 'יהיו לרצון' 
 בירושלים,

 מתוך מטרה משותפת ורצון אמיתי,

  להעניק אירוע איכותי וחוויתי 

 לעובדות חרדיות, תושבות העיר.

 בברכת שנה טובה ומתוקה!
קהילת 'שמורה'



19:00

פתיחת
דלתות

19:30
דברי

פתיחה
הרצאות

מפי רבנים
ומחנכות

אחריך
ארוצה 

מסע שירה משתף

טובה אלימלך 
בליווי תזמורת אביבים

אל
רצונך 

האש
הבוערת
ב'אישי'

סיפורים נבחרים
עולים לבמה

כתיבת רקע: ב. סטפנסקי, 
הפקה: ר. אסולין

23:00 - סיום

למרות מרוץ סוער של שנה,
את עדיין זוכרת ורוצה-
רוצה את ההתרוממות,

רוצה את החיבור,
רוצה את החוויה...

כולנו שבות להרגיש קרובות
בעז"ה, 

גם השנה כנסי אלול יהיו...
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תודה 
למר משה ליאון

ראש עיריית ירושלים

תודה
לגב' אריאלה רג'ואן

ראש מנהל תרבות

תודה
לרב אהרון דהן

מנהל סיעת ש"ס בירושלים

תודה
לרב דוד בלומנשטוק 

חבר הנהלת העיר ומחזיק תיק תרבות תורנית

בשם אלפי נשות שמורה
אנו מודות לכם על על העזרה, הסיוע וההתגייסות

להפקת אירוע 'יהיו לרצון' בירושלים,
מתוך מטרה משותפת ורצון אמיתי, להעניק אירוע איכותי וחוויתי

לעובדות חרדיות, תושבות העיר.
בברכת שנה טובה ומתוקה!

קהילת 'שמורה'

בס"ד
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ָהיֹה ָהְיָתה 

ְׁשמּוָרה ְקַטָּנה

ִּפְרחֹוִנית ְוָיָפה

ְוָתָמה

ְוָהָיה ָּגְבָהּה

ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד

ְוָרְחָּבּה

ַאָּמה ַעל ַאָּמה

ְוִהְלָּכה ַהְּׁשמּוָעה

ַעל ְּדַבר ַהְּׁשמּוָרה

ְוָעְׂשָתה ָלּה ֵהִדים

ַּבחּוצֹות

ּוַמּבּול ֶׁשל ְׁשמּורֹות

ֶנֱעַמד ְּבׁשּוָרה

ְוָתַבע:

ַּגם ֲאַנְחנּו

רֹוצֹות!

ּוָפְתָחה ַהְּׁשמּוָרה

ְׁשָעֶריָה ָרָחב

ְוִאְּמָצה ֶאת ֻּכָּלן

ֶאל ֵחיָקּה

ְוֵתַבת ַאֲהָבה

ַעל ְׂשָפָתּה ּדֹוְבָבה

ְוָיְדָעה ִנְׁשָמָתן

ְלָעְמָקּה

ְוָהָיה ִּדּבּוָרּה

ְוָכל ִּדּווָרה

רּוַח ָוֵאׁש

ְוִקְרָבה

יָתה ַהְּׁשמּוָרה ְוהִָ

טֹוָבה ַלְׁשמּורֹות

ְוִהִּכירּו ַּגם ֵהן

ְּבטּוָבה

ְוָגְדָלה ַהְּׁשמּוָרה

ְוָגְדָלה, ְוָגְדָלה

ְוָגְדָלה

ְוָגְדָלה

עֹוד יֹוֵתר

ְוָעְׂשָתה

ְוָאְפָתה

ּוִבְּׁשָלה

ְוָקְנָתה

ְוַעל ְּכלּום ֹלא ָרְצָתה

ְלַוֵּתר

ְוָאַזל ַהְּיבּול

ְוִהִּגיעּו ַלְּגבּול

ַמְׁשַאֵּבי ַהְּׁשמּוָרה

ַהַּתָּמה

ְוִהיא ְּכָבר ֵלָאה

ְוֵאין ָלּה ּכֹחֹות

ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהֹּכל

ְּבַעְצָמּה

חינםאהבת
חני זיסמן



ּוָפְנָתה ִּבְקִריָאה

ְלַאְלֵפי ַהְּׁשמּורֹות

ְוִלַּבן ֹלא נֹוַתר ָלּה

ָאִדיׁש

ּוְמֵלֵאי ִמְתַנְּדבֹות

ֲאהּובֹות-אֹוֲהבֹות

ִמְלאּו ַמְחָסֶנָיה

ָּגִדיׁש

ִהְתַחְּזָקה ַהְּׁשמּוָרה

ִמְּׁשָנָתּה ׁשּוב ְסדּוָרה

ּוִבְקָשה

ְלַהְרִחיב ַהּׁשּורֹות

ִאם ֵיׁש ְוִאם ֵאין

ָּפְצָחה ְּבֶקְמֵּפין

ִקְּבָלה ָלּה עֹוד ֶאֶלף

ְׁשמּורֹות

ְוַעְדָרה ְוָחְפָרה

ּוָבְנָתה ָלֶהן ַּגן

ֶׁשָּתנּוַח ַנְפָׁשן

ִמן ַהחֹול

ְוָעְרָכה ִּגיּוִסים

ִלְתָכִנים

ִלְכָנִסים

ִנְכְנָסה ְלחֹובֹות 

ּוְלֹעל

ְוָׂשְמָחה ַהְּׁשמּוָרה

ְּבעּוָלּה ַהָּכֵבד

ִּכי ְּבנֹוֶתיָה ֵהן ּכֹה

ְיָקרֹות

ְוָאְמרּו ָּכל רֹוֶאיָה

ֵהן זֹו ְקִהָּלה

ְוַעֵּמְך ֻּכָּלן

ֲחֵברֹות

ּוְדַבר ִקּיּוָמּה

ְלֶפֶלא ָהָיה

ְואֶֹפן ַחֶּייָה

ְלסֹוד

ִּפְרחֹוִנית ְוָיָפה

ְלָרְחָּבּה

ְלָעְמָקּה

ְוָגְבָהה

ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד
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שותפה 
בתרומת 25 ₪ לחודש

שותפה קבועה
בפעילות השותפת של השמורה

שותפה פלוס
בתרומת 50 ₪ לחודש:

שותפה בהרחבת תשתיות בהתאם 
לצמיחה בהיקף הקהילה והפעילות

 שותפה בכירה
בתרומת 100 ₪ לחודש:

שותפה בפיתוח מענים ממוקדים 
ובקידום מיזמים חדשים עבור הקהילה

שותפה
מנוי חינם

לקו השמועה

 פלוס
 מגזין מודפס 
במשלוח ישיר

מנוי חינם לקו שמועה

בכירה
 השתתפות בכנס 

בוטיק שנתי
 מגזין מודפס 
במשלוח ישיר

מנוי חינם לקו שמועה
מקום שמור בכנסים

 שותפות 
מרוויחות יותר!

©כל הזכויות שמורות - לך!
©©©
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שת"פ.
השנה גם את יכולה.

סיכום 4 שנות פעילות

מעל 12,000
חברות
בקהילה

2,000,000
פתיחות דיוורים
במייל

מעל 1,000,000
דקות האזנה
לתוכן מגוון
בקו הטלפוני

7,500
משתתפות

בכנסים 

250
משתתפות
בסמינרים
מקצועיים
לעובדות

הייטק

10,000
פניות

אישיות

65%
ממוצע פתיחות

במדורים

 40
משתתפות בסדנאות 
נטוורקינג להעצמה
אישית-תעסוקתית

שותפות משתלמת!



 
 טבת תשע"ז

 
 הנה באה לפני הגב' ל. ראם תחי', אשת חבר, ובת ידיד נפשי הרב הגאון ר' ב.ב. שליט"א - ת"ח חשוב ויקר
 מאד - וספרה על דבר היוזמה אשר נטלה על עצמה מתוך הכרה אישית בצורך הרב לכך, כשהדבר בוער

 בעצמותיה.
 המדובר הוא על הקמת מערך אשר בשם 'שמורה במבול' מתקרא ומטרתו לעזור לנשות ישראל העובדות

 לפרנסת ביתן במשרדים וכד' ונתקלות מידי יום ביומו עם נסיונות לא קלים ותהיות רבות מול החברה
 המעורבת.

 סוגית התקשורת עם גברים בעבודה, שמירת מרחק איך וכיצד, חיזוקים הלכתיים והשקפה ועוד כיו"ב מענייני
 דיומא - כל זאת מנסה היא להגיש לנשות ישראל, נשות 'שמורה במבול' על מנת לעזור להן לשמור ולהשמר

 מול מבול הנסיונות בסער התקופה.תוך שהדבר נעשה בהשקעת כוחות  רבה מאד, סינון החומר הנכנס
 והגשתו ככלי יעיל ונקי לצבור הצמא והזקוק למסגרת / השתיכות זו.

 ולא נותר לי כי אם לברכה כי פועל ידיה ירצה לתועלתן הרוחנית של הזקוקות לכך, ותהא זו עוד השתדלות
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אשר על כן יש להחזיק טובה להרה"ג הרב זאב ראם שליט"א וב"ב שרכש ליבם דבר טוב להקים את 
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לגדור מעט מפרצות אלו.

ומן הראוי לכל מי שיכול להיות לעזר להם במצווה רבה זו להיות שותף לדבר גדול ונשגב זה, ויזכה בזה לכל 

הברכות שנאמרו למזכי הרבים.

ויהר"צ שבורא עולמים יגדור במהרה פרצותינו בתשועת עולמים"
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דפי עבודה

שלום וברכה,

לשביעות הרצון והמוטיבציה של העובדים כלפי עבודתם 

יש קשר ישיר לאופן שבו הם יבצעו אותה. עובד שבע רצון 

עבודה  לאיכות  יגיע  הוא  יותר.  ותפוקתי  אפקטיבי  יהיה 

החיובית  האווירה  על  ישפיע  ואף  ראש',  'יגדיל  גבוהה, 

הכללית.

יכולה  כמנהלת,  את,  כיצד  שואלת  את  הזה  ומהמקום 

להשפיע על כך. עצם השאלה מעידה על הגישה הניהולית 

החיובית שלך. את מבינה שאת לא מנהלת רק משימות 

ותפקידים, אלא גם אנשים, וחשוב לך לנצל את המשאב 

הזה, במובן החיובי של המילה - כדי לגרום לאווירה טובה, 

ולהצליח  הארגון  מטרות  את  יחד  להשיג  לכן  שתסייע 

בתפקידיכן. 

על פי התיאוריה של פרדריק הרצברג, שפיתח את תאוריית 

שני הגורמים המביאים לשביעות רצון בקרב עובדים, ישנם 

שני סוגים של גורמים המשפיעים על שביעות רצונו של 

גורמים  וכולל  רצון,  שביעות  חוסר  מייצר  האחד  העובד: 

חיצוניים שבשליטת הארגון, כמו: מדיניות החברה, תנאי 

עם  היחסים  הצוות,  אנשי  בין  היחסים  והשכר,  העבודה 

העבודה  בין  לאיזון  אפשרות  התפקיד,  סטטוס  הממונה, 

יביאו  גורמים אלה לא בהכרח  ועוד.  לשאר צרכי החיים 

יגרום  העדרם  אך  רצון מהתפקיד,  לשביעות  העובד  את 

אינו  גבוה  שכר  לדוגמה:  רצון.  שביעות  לחוסר  לעובד 

בהכרח ערובה לכך שהעובד יהיה מרוצה ויתפקד היטב, 

אך פגיעה בשכר תגרום לעובד לתחושת מרמור ולחוסר 

שביעות רצון.

הגורם השני בתאוריה מתייחס לצרכים הפנימיים, המניעים 

את העובד ומייצרים בו מוטיבציה להגיע לעבודה ולהצליח 

וסיוע לאחרים,  בה, כמו: תחושת הישג, תחושת שליחות 

הכרה, אתגר, עניין, גיוון, תחושת אחריות אישית ואוטונומיה 

ועוד. כל אלה תורמים לתחושת ההערכה והמימוש העצמי 

של העובדים.

לשני  הארגוניים  המאמצים  את  להתאים  המעסיק  על 

האישיותיים  למאפיינים  בעיקר  ולהתייחס  הגורמים  סוגי 

של  המוטיבציה  על  משפיעים  אשר  הפנימיים,  ולמניעים 

בתפקיד  גיוון  שאוהבים  עובדים  למשל,  כך  העובדים. 

ישמחו לקבל תחומי אחריות ופרויקטים חדשים. לעובדים 

שחשובה להם האוטונומיה בעבודה, מומלץ לתת לבצע 

את העבודה בדרך שלהם; לומר להם את ה'מה', ולהשאיר 

את ה'איך' לשיקול דעתם וליצירתיות שלהם. 

מייצרת  העובדים  של  הפנימיים  למניעים  התייחסות 

מוטיבציה לטווח ארוך. המוטיבציה הזו מזינה את עצמה, 

איכותי,  לביצוע  מביאה  חומריים,  משאבים  דורשת  אינה 

ומתפתחת עם הזמן.

החיצוני,  מהגורם  בעיקר  שמונעים  עובדים  ישנם  אמנם, 

בארגון,  מעבודתם  להם  שתצמח  האישית  התועלת  כמו 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

שביעות רצון בעבודה
לאחרונה קודמתי לתפקיד ניהולי, וכחלק מעסקת החבילה הזו עלי לנהל צוות עובדות. חשוב לי שכולנו נעבוד 

באווירה חיובית, שתורגש שביעות רצון כללית, ושלעובדות תהיה מוטיבציה גבוהה להצליח. האם לי כמנהלת יש 

יכולת להשפיע על שביעות הרצון והמוטיבציה של העובדות שלי, או שמדובר בפרמטרים פנימיים ואינדיבידואליים 

שאין לי שליטה עליהם?
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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.

והם ישמחו בכל מחווה בעלת ערך כספי: מתן בונוס, תווי 

כמנהלת שכירה  מכיוון שלך  אך  וכדומה.  לחג  שי  קניה, 

הצרכים  את  להם  לספק  ויכולת  השפעה  יש  תמיד  לא 

האלה, מומלץ כאמור להתמקד בעיקר בגורמי המוטיבציה 

הפנימיים: לזהות אצל כל אחת מהעובדות שלך מה מניע 

אותה לעבוד טוב יותר, ולהשתדל ככל יכולתך לספק לה 

את הצרכים האלה במסגרת תפקידה.

 בנוסף, כדאי שתשימי לב לדרכים נוספות 
שתעזורנה לך ליצור מוטיבציה כללית בצוות:

 שייכות 

שהן  להרגיש  להן  תני  שייכות.  תחושת  לעובדות  העניקי 

יכולות ותורמות ושהנוכחות שלהן משנה ומורגשת. עזרי 

של  המשמעות  ואת  בתפקידן  התועלת  את  להבין  להן 

בונים  המשימות שהן מבצעות להצלחת הארגון. שייכות 

אותן  לשתף  השתדלי  'להנחית',  במקום  שיתוף.  ידי  על 

בחשיבה, בתהליכים ובמידע. התייעצי איתן ועדכני אותן 

בדברים חדשים רלוונטיים שמתרחשים בארגון.

 העצמה 

שאלי שאלות מעצימות כמו: מה מניע אותך לבוא לעבודה 

בכל בוקר? מה את אוהבת בארגון שלנו? מה מלהיב אותך 

בתפקיד שלך? התייחסות שלך כמנהלת לחזון העובדות 

ולמה שהן אוהבות בתפקיד ובארגון, תמלא אותן באנרגיה 

חיובית ובחדוות עשייה.

ראי את העובדות, את הדמות שמאחורי התפקיד. העריכי, 

יותר  החוזקות  בחיזוק  התמקדי  להחמיא;  והרבי  הוקירי 

להיות  לעובדות  תגרמי  וכך  החולשות,  בתיקון  מאשר 

מאושרות ופרודוקטיביות יותר.

 אווירה טובה

עזרי לעובדות שלך להתחיל את הבוקר בחיוך. קדמי אותן 

ב'בוקר טוב' מחויך, זה ייתן להן אנרגיות חיוביות לכל היום. 

ובתקשורת  בכלל, כדאי שתרבי להשתמש בחוש הומור 

חיובית ובונה.

הכפופות  על  השפעה  ויכולת  סמכויות  לך  יש  כמנהלת 

אלייך. אולי תתפלאי לשמוע שיש לך השפעה על אדם 

האישית  המוטיבציה  שגם  לב  שימי  עצמך.  על  נוסף... 

ולהניע  ביכולתך לפתח אותה  בך.  שלך בעבודה, תלויה 

אותה ואת עצמך. עצרי לרגע וחשבי מה מניע אותך. זהי 

במסגרת  אותם  לך  יספק  מה  ובדקי  שלך,  הצרכים  את 

להגיע  שלך  הזה  הרצון  העבודה.  ובסביבת  התפקיד 

להישגים ולפרוץ שיאים חדשים - יקדם אותך בס"ד לעבר 

ההצלחה. כל הישג מזין מוטיבציה מחדש ודוחף קדימה. 

כדאי גם שתשדרי לממונים עלייך שאת חדורת מוטיבציה, 

כך  זאת.  להוכיח  המתאימות  ההזדמנויות  את  ותמצאי 

תעוררי במנהל שלך מוטיבציה לספק לך סביבת עבודה 

כזו שמפעילה מוטיבציה...

בהצלחה רבה!

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים:

הנאה מביאה להנעה
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הבית -
העסק הנבחר

מתוך שלל המשימות שעלינו לבצע כמנהלות הבית, יש 

להיות  ובחרנו  חלמנו  ובשלהן  ובזכותן  שבגללן  משימות 

מעטות,  לא  והן   – כאלו  משימות  יש  בישראל.  אימהות 

ברוך ד'. המשימות הללו, יומיומיות בדרך כלל, מנחילות 

לנו סיפוק ושמחה, תחושת ערך ואהבה לתפקיד – ולבני 

הבית שלנו. 

רבים שאין  דברים  עוד  ישנם   – הגדול  וכאן האבל  אבל, 

המחויבות  תחושת  אותם!  לבצע  רצון  של  שביב  כל  לנו 

הרצון  אבל  שצריך,  מה  לבסוף  לעשות  אותנו  מכריחה 

חסר, חסר מאוד! והדחיינות משתוללת. 

דחיינות 

הדחיינות היא הנטייה להשהות ביצוע של מטלות. יש לנו 

אך  לאחרים,  המשימה  את  להעביר  אפשר  אי  מחויבות, 

טפסים  מילוי  דוחות  אנחנו  אותה.  מבצעות  איננו  עדיין 

וטיפול בבירוקרטיה, אנחנו דוחות קיפול כביסה, גיהוץ או 

שטיפת כלים ודוחות גם שיחות טלפון של תודה או סליחה 

כסף.  על  הבעל  עם  שיחות  דוחות  אנחנו  והתנצלות.  או 

אנחנו דוחות גם מעקב בריאות, בדיקות דם וביקורים אצל 

הדיאטנית ויציאה לצעדה או לשיעור התעמלות, אף על פי 

ששילמנו עליו מראש למשך חצי שנה. 

כמו תמיד, כדי להתמודד עם תופעות, חשוב להבין למה 

ומדוע הן מתרחשות. בואו ננסה להבין למה אנחנו דוחות, 

טקטיקה,  הפחות  לכל  או  אסטרטגיה,  לפתח  נוכל  ואולי 

שתעזור לנו לבצע את המשימות שאיננו רוצות לבצע. 

מדוע אנו דוחים? 

יש לכך כמה וכמה סיבות, וכאן אני רוצה לדבר על שתיים 

מהן. 

יש  אם  בהן.  להיכשל  פחד  לנו  שיש  מטלות  דוחות  אנו 

שלא  לגביה,  ביטחון  חוסר  מרגישות  שאנחנו  מטלה  לנו 

לומר פחד וחרדה, כי אנחנו יודעות שנצא גרוע – מה יותר 

טבעי ואנושי מלדחות אותה? ברור שנאמר לעצמנו: "דיה 

לצרה בשעתה". כך אנו מסתכלות על הגשר ומהמהמות: 

בהווה  להתמקד  ומנסות  אותו",  נעבור   – לגשר  "כשנגיע 

הגדוש בלאו הכי. יש מספיק מה לעשות גם בלי להתעמק 

רוצה  מי  המכשילות.  המפחידות,  המלחיצות,  במשימות 

לעשות משהו שיגרום לה להרגיש קטנה / טיפשה / חסרת 

כישורים? 

מלבד המטלות המלחיצות, ישנן משימות שחסר לנו רצון 

משימות  לביצוע:  קשות  שהן  משום  פשוט  אותן  לבצע 

משימות  משעממות,  או  מונוטוניות  משימות  מורכבות, 

שדורשות זמן רב או שהתוצאות שלהן מגיעות רק לאחר 

שאנחנו  לפני  הרבה  מתוסכלים  נעשות  אנחנו  רב.  זמן 

זוכות לשמוח שעשינו את המשימה הזו, וקשה לנו לעודד 

בדור  אותה.  לבצע  כיף  שלא  מטלה  לבצע  עצמנו  את 

כשאת  להשקיע.  ומתסכל  לחכות  מעצבן  האינסטנט 

אם  אותך  שואלים  שלך  הסובבים  עבודה,  מיום  חוזרת 

נהנית בעבודה. את שומעת? נהנית? בעבודה??? מי נהנה 

בעבודה? בעבודה עובדים! שישאלו אם עבדת בעבודה! 

אבל הם שואלים אם נהנית, ואת מרגישה בושה מאכזבת 

אם לא נהנית ואם לא היה כיף בעבודה. "מה", שאלה אותי 

מישהי, שלא נהנתה בעבודה שלה והחליטה לעזוב, "אני 

בעונש?!" אם אני מבינה בטעות שאני חייבת ליהנות מכל 

מה שאני עושה, ברור שאיני רוצה לעשות דברים שאינני 

נהנית מהם. 

מה עושים כשאין רצון? 

בלי תירוצים: במקום לספר לעצמנו סיפורים על כמה שזה 

בואו  ממילא,  להיכשל  עומדות  שאנחנו  איך  ועל  קשה 

הוא  ברוך  לקדוש  ונשאיר  לעשות  שעלינו  במה  נתרכז 

בן  ואין אתה   – לגמור  את התוצאות. לא עליך המלאכה 

חורין להיבטל ממנה, משום שהשכר ניתן על פי הפעולות 

ולא על פי התוצאות. בכל פעם שאת מוצאת את עצמך 

מתרצת תירוצים של כישלון כמו: "זה ממילא לא יצליח, 

למה להתחיל בכלל?" או: "ערב שבת הוא תמיד זמן של 

לחץ, ולא משנה מה תעשי, תמיד יהיו הבלגן והטירוף של 

פעם  בכל   – מוקדם?"  להתחיל  למה  אז  האחרון,  הרגע 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

איך עושים מה שלא רוצים?
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שאת שומעת את הפסימיות הזו בליבך, תזכירי לעצמך 

שאת בעולם המעשה, עולם שבו נידונים לפי המעשה ולפי 

ההשקעה והמאמץ. 

עם מרוצים: מרוץ הוא תחרות נושאת פרסים. אם הסיבה 

שאינך עושה משהו נעוצה בכך שהוא משעמם, מעצבן, 

מונוטוני או מיותר לדעתך – את יכולה להוסיף למטלה את 

להשיג,  הרצון  ורצון.  עניין  בתוכך  ולעורר  התחרות  ממד 

בפעילות  גם  להשקיע  אותך  ידרבן  להצטיין,  או  להרוויח 

יצירתית  להיות  המקום  זה  האתגר  וחסרת  המשעממת 

מעשייה  משמעות  להפיק  שטחים,  מניקוי  משחק  וליצור 

נדושה כמו גיהוץ, וליצוק תוכן בפעילות רובוטית של קילוף 

ירקות. אם את באמת כזו יצירתית ואוהבת אתגר – הנה 

התחרות שלך עם עצמך: כמה מהר תספיקי לסיים לקפל 

את הערימה כולה? ומה תתני לעצמך אם תעמדי ביעד, 

כאות הוקרה? 

לשביעות  לנו  גורמת  משמעותית  עשייה  מרוצים:  להיות 

ממילוי  מרוצה  להיות  כדי  לעשות  יכולה  את  מה  רצון. 

המטלה שעומדת בפנייך? איך תגרמי למשימה הזו לעורר 

לראות  תוכלי  האם  הרדומה?  המוטיבציה  את  בתוכך 

בה היבט של חסד? נתינה? סיוע לזולת? מצווה? המבט 

הרוחני והמשמעותי על העבודה גורם למשימות מעצבנות 

להיות הזדמנות – נס להתנוסס מפני קושט סלה. 

יש מי שמייעץ להתחיל  פשוט רצים: בשטחיות מסוימת, 

את היום ב'לבלוע צפרדע': לבצע מהר מהר את מה שלא 

רוצים לעשות, וזהו. להתפטר מזה. על הבוקר – התקשרי 

ובטלי את המינוי או צאי לקניות צאי להחליף את המוצר 

שקניתם בטעות. מיד בצאת השבת הדיחי את כל הכלים 

לבצע,  שקשה  לדברים  מאוד  עוזרת  הזו  השיטה  וחסל. 

מאמינה שתוכלי  לדברים שאינך  בכלל  תעזור  לא  אבל 

או לדברים שאת חוששת להיכשל בביצוע  לבצע אותם 

שלהם. 

לסיכום 

גורם  אותן  לבצע  שחייבים  מטלות  לבצע  רצון  חוסר 

נפשי,  ולמתח  עבודה  לעומס  ללחץ,  שגורמת  לדחיינות, 

דברים,  לבצע  יכולים  לא  שאנחנו  לתחושה  לנו  שגורם 

העצמי,  בדימוי  לירידה  שגורמת  לדחיינות,  שגורמת 

שגורמת לדחיינות וחוזר חלילה. 

הרצון לבצע דברים שאין רצון לבצע אותם, מראה שבתוך 

תוכנו אנחנו רוצות למלא את תפקידנו נאמנה. בכוחו של 

הרצון הפנימי הזה ליצור מסגרת חדשה לביצועים שלנו, 

ובתוספת מחשבה יצירתית הוא יסייע לנו לרצות ולבצע.
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חנה זקס

אין דבר
"אין דבר העומד בפני הרצון", אני נזכרת במדריכה שלי ב'בתיה' בעודי מתפרקדת על 

הספה בסלון מלוא רוחבי, הררי הכלים מן המטבח מיתמרים אל מולי כמו נד נוזלים.

שב רגוע, אני אומרת בליבי ל'ָדָבר'. למה באמת לעמוד?

בכלל, כל הבעיות מתחילות כשרוצים. זה ברור לי. בעיקר כשמאוד רוצים. רוווווווצים 

ממשששש. הרצון נעשה הרואי כל כך, ציורי וָכבּוד - עד שמרוב יראת כבוד אני קודם 

ואז כבר צריכה  וכדי לתכנן איך להתמודד אתו.  כל מתיישבת כדי לנשום מהפחד. 

לצבור כוח לקראת הגשמתו ההיסטורית, מחר.

יום ועוד יום, והרצון מזדקן ומתקמט לו בנחת. אני כבר מתחילה לקום לכבודו מרוב 

שיבה שנזרקה בו, אבל מיד מתיישבת בחזרה כדי שלא ייגמר לי חלילה וחס הכוח ביום 

הייעודי בו אגשימהו בסייעתא דשמיא.

שכנה שלי, חסרת מעוף שכמוה, אף פעם לא רוצה ולא חולמת. לא לעשות חלונות, 

לא לסדר אלבומים, ולא ללכת בחופש לים. היא פשוט שם, בים, בסתם יום של חול - 

אלבומיה סדורים לה היטב בבית, וחלונותיה ממורקים עד זוב סנו.

השעה מתאחרת, הכוכבים נוצצים מתמיד והנטייה הפילוסופית שלי הולכת ומאמירה. 

האוויר בחלון שמעלי נעשה בראשיתי וטהור - ניגוד מוחלט לנד המאיים.

כל כך רוצה לטפל בו, בנד, שמסקרן אותי מאוד לחפש הגדרה מתמצתת דיה למילה 

'רוצה'. לא זו המילונית, אלא זו המתרוצצת בליבי הרוצה.

אולי מדובר בזן של חיידק? אני שוקלת בעודי מיטיבה את הכריות, שומעת את הד 

התרוצצויותיה של השכנה הנ"ל בביתה באישון לילה.

משעינה את הריקליינר עוד ליתר ריכוז. 'רצון' היא ללא ספק מילה נאה בעלת צליל 

קליט, אבל אעפעס... נראה שיש לה פירושים ומשמעויות רבים מספור - שאינם בהכרח 

קשורים לכמיהה או לכיסופין.

כיסא  על  וגם לשבת  נכון,  הבוקר.  רק  לבוס,  אני   - מחר"  עד  הכול  להספיק  "רוצה 

עינויים אני רוצה... כל כך אוהבת את המשימות שלי אני, כל אחת והיופי המיוחד שלה, 

והקשר האישי והאינדיבידואלי שנרקם ביננו - שאני מאוד מאוד רוצה להספיק את כל 

החמודות האלה עד מחר, נכון.

ואני בהחלט בהחלט גם רוצה להקדיש את הערב הנוכחי לקיפול האוורסט, הדחת הנד 

הנוזלי והורדת הר הזבל למטמוניות. רוצה לגמרי. אם אגמור מהר מדי תמצאו אותי 

עוברת לטפטפ את הבית של השכנים, לכיף שלי...

ואת  השעה,  את  מגלה  כשאני  )ובהקלה(  בהכלה  עצמי  את  מנחמת  אני  דבר"  "אין 

העובדה הבלתי משמחת שההרהורים לא הלכו במקומי לחתונה שבה רציתי להשתתף, 

ושבכל הזמן הזה נותרנו, גם אני וגם הכלים, באותה תנוחה בדיוק. 

ואולי ה"אין דבר" הזה, הוא שתמיד עומד בסוף בפני הרצון?

פעם שלישית!נחיתהדף
250 בוגרות כבר הוכשרו

בסמינר המקצועי של סטארטק

ראשון שני י' י"א בכסלו )8-10/12(
מלון גלי צאנז 

בס"ד

אופציה 
ליום

שלישי!

Ü זה היה לא רק מקצועי, זו היתה חוויה ברמה אחרת!
חזרתי אישה חדשה )וגם עובדת יותר מתפקדת:((

Ü…אמנם אינטנסיבי, אבל שווה כל שניה!

Ü גם הנאה צרופה! גם לזנק מקצועית! גם להתרענן! וגם הכל מושלם מבחינה רוחנית... כל הכבוד שהצלחתם!!
MACHINE LERNINGהיום כל המשרד שלי יודע שאני הכתובת ב

Ü הרמה שאליה הגענו היא מהגבוהות שהייתי מדמיינת...
היה פשוט מ-רת-ק!!

Ü תודה על ההזדמנות לימי עיון הכי במקצועיות באוירה ובחוויה ללא פשרות

שאלי
את מי
שכבר
היתה!

startech@shmura.org  :לפרטים
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עד שתחפץ
סיפור

בתשע בערב, כשכולם ישנו סוף סוף, היא יצאה עם גיגית 

הכביסה למרפסת. בחוץ היה אוויר טוב, וההרים שמולה 

נצצו באלפי אורות, אך שום רווחה לא באה לליבה, לא 

ונשים  לרווחה  פתוחה  ממול  הקטן  האולם  של  כשדלתו 

הסמוכות,  השכונות  מן  גם  ואולי  השכונה,  רחבי  מכל 

חיזוק מרוממת מפי  להאזין לשיחת  כדי  אליו  מתקבצות 

רבנית חשובה.

דווקא  אנחה.  ופלטה  האחרונה,  המגבת  את  תלתה  היא 

לא הייתה לה התלבטות באותו ערב. בן השנתיים שלה 

היה עם חום גבוה, ואי אפשר היה אפילו לשקול להשאיר 

אותו עם שמרטפית. בעלה, אם התעניינתם, נסע באותו 

בן  בנו של  ערב אל מחוץ לעיר לשמחת בר מצווה של 

הסיום  שעת  אחרי  הרבה  לשוב  היה  ועתיד  קרוב,  דוד 

המשוערת של השיחה, כך שלא היה טעם אפילו להיכנס 

לשאלה שלימוד קבוע, חברותא, וסלון שצריך לארגן כדי 

לארח בו אותה – משמשים בו בערבוביה.

אולם לא לכן הרטיבו דמעות את זוויות עיניה ברגע ההוא. 

אלה הגיעו בשל סיבה אחת ויחידה, והיא הייתה כנה מספיק 

כדי להכיר בה: לא היה אכפת. באולם שמול הבית שלה 

וגם מרתקת,  חיזוק מפי רבנית חשובה,  התקיימה שיחת 

והיא – לא היה לה בכלל אכפת להפסיד. כן, שיחת החיזוק 

האלולית לא הצליחה להיכנס לרשימת הדברים שהייתה 

רוצה לעשות באותו ערב. ובסוד מוכנה הייתה לגלות לכם, 

שגם ברשימת האתמול ובזו של מחר – לא הופיעה שום 

שיחת חיזוק.

ואם אינכם מבינים איזו סיבה יש לדמעות אם ליבה של 

מכירים  אינכם  כנראה  חיזוק,  לשיחת  נמשך  אינו  אישה 

את האישה ההיא, שעמדה באותו ערב במרפסת וראתה 

וילדים וכלים שצריך להדיח  את הנשים שהשאירו בתים 

וארוחות  לכבס  שצריך  וכביסות  לסדר  שצריך  ומסמכים 

שצריך לבשל, ונבלעו בזו אחר זו באולם הקטן. 

היא הכירה את עצמה היטב, וידעה שלא רק אחרי השיחה 

בלי  לגמרי  מישהי,  סיפרה  בגינה  היום  ליבה.  נמשך  לא 

כוונה להשוויץ, שהחליטה לנסות לרדת מהאוטובוס שתי 

תחנות לפני זו הסמוכה למשרד, לפחות פעמיים בשבוע. 

לעצמה  לייצר  כדי  אלא  ובריאות,  כושר  משיקולי  לא 

הזדמנות לערוך חשבון נפש. טוב, היא לא הגדירה זאת 

כמה  על  רבה  בכנות  דיברה  אבל  ממש,  האלה  במילים 

דקות כדי לחשוב בהן, ולהיזכר באלול.

יתעורר בה. שתקנא קצת. שתרצה  היא ציפתה שמשהו 

גם!

אפס. לחלוטין לא התחשק לה אותה ללכת ברגל שבע 

דקות בכל יום, והיא הייתה משוכנעת לגמרי שהיא, בשבע 

דקות כאלה, הייתה מתקשרת הביתה או מנסה לתכנן את 

משימות היום או עורכת רשימת קניות וירטואלית או ישנה 

בהליכה. לא. כמה דקות של חשבון נפש לא היו מספיק 

דחופות בשבילה, למרבה הצער.

 – תפילה  אבל  אחת.  לכל  מתאים  דבר  כל  לא  נכון.  אז 

קשורה לכל אישה יהודייה, הלא כן? וכל הנשים החרדיות 

בחדר שלה הצטרפו לרשימת תפוצה ששולחת בכל יום 

ביאור קטן על תפילת שמונה עשרה. כולן. גם היא. היא 

היא  אז  היחידה שאינה מקבלת.  להיות  פשוט התביישה 

ממש  לא  אבל  אותן,  פתחה  ואף  ההודעות  את  קיבלה 

מבייש  ובהחלט  בשורות המתומצתות.  להתרכז  הצליחה 

להודות בזה, אבל התפילות שלה כל כך קצרות וכל כך 

האלו  שההודעות  האמינה  באמת  לא  שהיא  מבולבלות, 

יכולות להציל אותן. ועוד יותר מבייש להודות, שהיא אפילו 

לא הייתה מספיק עצובה מזה. אם הייתם שואלים אותה, 

בטוח  לא  בכלל  בחייה,  לשנות  רוצה  הייתה  מה  למשל, 

לפניהן  שהרבה  מסתבר  התפילות.  את  זוכרת  שהייתה 

הייתה מציינת את הבית, שקטן עליהם בכמה מידות, את 

שלעולם  המשכורת,  את  האמצעית,  של  הלמידה  קשיי 

שהיא  העודף  המשקל  את  ואפילו  מספיק,  גדולה  אינה 

סוחבת כבר כמה שנים.

רחלי נוסבוים
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איזו מן אישה היא, שאפילו לא רוצה? אפשר לדון לכף 

בוודאי  ובשמים  מצליחה,  ואינה  שרוצה  מי  את  זכות 

מלמדים סנוגריה על אישה שאכפת לה מהמצב הרוחני 

שלה, ומרגישה כאב אמיתי כשהיא מחמיצה.

אבל אישה שלא רוצה? מה הסיכוי שלה בכלל?

התינוקת בכתה, והיא עזבה את המרפסת ונכנסה לחדר. 

ניסתה להכניס מוצץ לפה הקטן, אולם היללות רק התגברו. 

היא אספה את התינוקת הצורחת אל חיקה, התעלמה במרי 

מהעובדות הידועות לה לגבי מצב המטבח, ובתבוסתנות 

מוחלטת נשכבה במיטתה הסתורה, שקיבלה אותה ואת 

התינוקת באדישות מעצבנת.

התינוקת נרגעה אט אט, אבל היא לא. כמה זמן שכבה 

ככה? עשר דקות? אולי שעה? יכול להיות שהיא נרדמה? 

כנראה. כי פתאום היא הרגישה שקצת קריר בחדר.

ולסגור את  רצון, לקום  כוח  או  כוח,  היה לה מספיק  לא 

החלון. היא העדיפה להצטנף בשמיכת הקיץ שלה ולמחות 

שלצדה  אלה  לחייה,  על  יבשו  לא  שעוד  הדמעות  את 

שכבה התינוקת, והיא הייתה עלולה להצטנן.

כנראה שהרצון האמהי שלי להגן עליה הוא חזק מספיק, 

כה  היא  האם  להסמיק.  לה  וגרם  הרהור,  בה  חלף 

ורצונות, עד שעליה לשבח את עצמה על  חדלת אישים 

אינסטינקטים?

היא משכה את עצמה לכיוון החלון, ונדהמה לגלות שהשמים 

ורודים למדי, ופס צר של אור כבר עולה מן האופק. עוד 

מעט יתחיל יום חדש, ואם לא קרה נס, המטבח מצפה לה 

בדיוק כפי שהשאירה אותו לפני שמונה שעות.

עוד רגע אחד ישבה על קצה המיטה, נאבקת עם עצמה, 

ואז נשכה שפתיים, תחבה את רגליה לנעלי הבית, ופנתה 

ליטול את ידיה.

אחר כך צעדה למטבח, הפנתה גב לשולחן עם שאריות 

ארוחת הערב, עקפה במבטה את הכיורים, והפעילה את 

הקומקום. קודם כל קפה.

ואם כבר קפה בזריחה, למה לא במרפסת?

הכוס החמה.  בידיה את  חיבקה  והיא  קר,  היה  במרפסת 

הקטן  האולם  דלת  אך  ושקט,  ריק  היה  למטה  הרחוב 

שאירח אתמול בערב את כל הנשים הצדיקות והחפצות, 

הייתה פתוחה.

יוצאת  אותה  ראתה  ואז  לעצמה,  לחשוב  הספיקה  מוזר, 

מן האולם. אמאלה! היא החניקה צרחה מבוהלת. הרי לא 

מסתבר שעובדי הניקיון מסיימים את יום העבודה שלהם 

את  לשדוד  כדי  באולם?  לגנוב  יש  מה  אבל  בזריחה! 

השולחנות, הכיסאות, והמחיצות, היה על הגנב להצטייד 

במשאית, אולם בכל הרחוב כולו לא חנתה אחת כזו.

אבל אז, בכמה צעדים מהירים, חצתה האישה הזרה את 

הכביש, ונעמדה מתחת המרפסת שלה.

היא נטשה את כוס הקפה על הגדר, והתכוונה לזנק פנימה, 

אך תחושה פנימית משכנעת אותתה לה להישאר. ליתר 

ביטחון היא עשתה צעד אחורה, ועוד אחד. ממרחק בטוח 

במטפחת  הייתה  שחבושה  האישה,  של  פניה  את  בחנה 

כסופה, ומצאה שהן טובות ומאירות, ועיניה עוטפות אותה 

בחמלה עמוקה.

"מי את?" היא שאלה, מבולבלת.

ופתחה  האישה,  ענתה  רצונות",  בביטול  עוסקת  "אני 

שישנם  לי  רשום  כי  לכאן  "באתי  ענקית.  חומה  מחברת 

כמה רצונות שמכבידים עלייך. רצונות שאת אינך באמת 

רוצה. נכון?"

"נכון", היא אישרה בקול צרוד. "נכון, אבל..."

בנפש,  שמתרוצצים  רצונות  עם  כך,  לחיות  קשה  "מאוד 

אבל איננו חפצים בהם באמת", אמרה האישה הכסופה 

היא   - וכבר מחר…"  "בואי נשחרר אותך מהם.  באהדה. 

נשאה מבט אל השמים המתבהרים - "בעצם, כבר היום, 

תהיי חופשיה לרצות רק מה שאת באמת רוצה".

צורך  חשה  מה,  משום  אך  לשמוח,  אמורה  הייתה  היא 

להימלט.

"אל תדאגי", חייכה האישה ודפדפה במחברת. "התהליך 

שאת  הרצונות  עם  רק  תישארי  ובסיומו  ומהיר,  קל  הוא 
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באמת רוצה. הנה" - היא הגיעה כנראה לעמוד שלה - "יש 

לי כאן רשימה של שלושה רצונות, אבל את בהחלט יכולה 

לספר לי על רצונות נוספים שאינך רוצה, ונמחק גם אותם 

מלוח הלב שלך".

לא  לכן  אולי  במחברת.  שקועה  הייתה  הכסופה  האישה 

שמה לב לפניה המחווירות של הקליינטית שלה.

אצלי  שמופיעה  שהרשימה  נוודא  ראשית,  נתחיל.  "בואי 

רצון  וחיזוק;  להתעוררות  להזדמנויות  רצון  מדויקת: 

ובכוונה; רצון לכמה רגעים פנויים  יותר בריכוז  להתפלל 

לחשבון נפש".

האישה הרימה את עיניה סוף סוף מהחברת שלה, וזה היה 

על סף  הייתה  כבר  כי האישה שבמרפסת  ניסי בהחלט, 

עילפון. היא נשענה על שולחן הכתר הלח מטל הלילה, 

"מה... איך... כלומר, מה אמרת  גדולות:  ושאלה בעיניים 

שאת מתכוונת לעשות עם הרצונות האלה?"

"לשחרר אותך מהם, יקרה".

"זאת אומרת, שאני לא ארצה אותם יותר?"

לא  מהיום,  אבל  כן?  הלא  בהם!  רוצה  אינך  כעת  "כבר 

בכוונה למשל,  יותר  רצון להתפלל  בקיומם.  כלל  תחושי 

יהיה בעבורך ממש כמו רצון לרכוש יכטה ולצאת לטיול 

מסביב לעולם".

"חס וחלילה!" החרישה הצעקה את השחר השקט, והאישה 

שמתחת המרפסת הרימה מבט מופתע.

ללא  דבר  אעשה  לא  יקירתי.  לצעוק,  צריכה  "אינך 

הסכמתך. ייתכן מאוד שחלה טעות, ולכן בדיוק הקראתי 

לך את הרשימה. בואי נדבר על 'רצון לכמה רגעים פנויים 

לחשבון נפש'. אני כאן כדי לעזור לך להרחיק ממך את 

שלך.  היום  מסדר  לחלוטין  אותו  להעלים  הזה.  הרצון 

להפוך אותו לבלתי רלוונטי. מבינה?"

הפעם הצליחה האישה לשלוט בקולה. "אני חוששת שכן, 

גבירתי ואני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה לתלוש 

את הדף שלי מהמחברת שלך, ו... ובכן, זה עלול להישמע 

בלתי מנומס, אבל עלי לבקש ממך ללכת עכשיו".

האישה הכסופה אפילו לא הסמיקה. לא נראה היה שהיא 

נעלבה. מצד שני, היא לא תלשה שום דף.

"את בטוחה? אני לא אשוב לכאן. לא בקרוב לפחות. אם 

אלך כעת, את תישארי עם כל הרצונות האלה. הרצונות 

שאינך רוצה בהם".

איני רוצה בהם? פתאום קלטה האישה את מקור הטעות. 

אותם.  רוצה  לא  פשוט  אני  בהם.  רוצה  שאיני  לא  "זה 

הלוואי ורציתי! אני רוצה מאוד! כלומר, אני רוצה לרצות!"

"רוצה לרצות?" הביטה בה האישה מלמטה בבלבול. "אין 

דבר כזה, רוצה לרצות!"

"יש!" נבוכה האישה. האם עליה לשתף את הזרה הכסופה 

בסודות חייה? "למשל... הרצון הזה, בקשר לתפילות. אני 

לא רוצה אותו. אני לא מרגישה שאני רוצה להתפלל יותר 

בכוונה. אבל בוודאי שאני רוצה לרצות זאת!"

האישה מלמטה לא התרגשה. "הנחת העבודה שלי", היא 

שבני  היא  ניסיון,  המון  על  שמבוססת  הנחה  "וזו  טענה, 

את  אם  רוצים.  שאינם  מרצונות  להיפטר  שמחים  אדם 

רוצה לרצות, כפי שאת מכנה זאת, הרי שאת פשוט רוצה".

ותקווה  שבמרפסת,  האישה  שאלה  כך?"  חושבת  "את 

סמויה השתרבבה לקולה.

"אני בטוחה", ענתה האישה הכסופה, תלשה את הדף מן 

וקימטה אותו לכדור קטן. אחר החוותה בידה  המחברת, 

עלי  "וכעת  אמרה,  השחר",  "בא  המואר;  האופק  לכיוון 

באמת ללכת".

ואז, בלא מילה  היא העיפה את הכדור לכיוון המרפסת, 

נוספת, הסתלקה.

ידה, מנסה  הושיטה האישה מלמעלה את  עדיין,  המומה 

לתפוס את כדור הנייר של הרצונות היקרים שלה. אבל 

הכדור נחת איפשהו, ידה הפתוחה נתקלה בשמיכת הקיץ 

הדקה שלה, והיא התעוררה.
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סלפי
בתיה יונה
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של השמורה

לא לעולם חוסם/ מאת: דבורה

שלום,

אני מורה.

כזו אמיתית )אמנם צעירה(, מחנכת בי"א, באחד התיכונים 

עם  בעיקר  להתעסק  שאמורה  אחת  בארץ,  הטובים 

תלמידות ולא עם מחשבים...

השלישי  והכובע  חברתית,  רכזת  הוא  שלי  השני  הכובע 

שאזדקק  לכך  גרמו  האלה  הכובעים  שני  כותבת.  הוא 

מאד למחשב ובהמשך גם למייל. ועדיין, לא הייתי מכירה 

את השמורה המדהימה הזו, אילולא חברה שהמליצה לי 

מאוד מאוד וכך הצטרפתי גם אני, קוראת בשקיקה את 

את  רובן...(  כמו  )כנראה  ובעיקר  המיוחדים,  החומרים 

האישי לשלישי...

התוודעתי לעולם חדש, לניסיונות די זרים, ולעוצמות רוח 

מרגשות, אבל היה נראה לי שאני קוראת רק מתוך סקרנות, 

לא חשבתי שזה מטעין אותי כל כך הרבה מבפנים.

כאמור, יש לי מייל, אבל רק מייל, ואין לי, ואף פעם לא 

הייתה לי, גישה לאתרים אחרים. ולמען

לא  פשוט  מיוחד,  ניסיון  עבורי  היה  לא  גם  זה  האמת 

הכרתי... וקידישיק היה נראה לי הרבה יותר זמין מנקסט 

ועלי אקספרס...

חסום  )החסום  למייל  בגישה  תקלה  לי  הייתה  מזמן  לא 

אותי  העביר  והוא  לסוכן  המחשב  את  שלחתי  חסום(. 

אני פותחת שוב את המייל,  כך,  ימים אחר  חברה. כמה 

ואז - לא יודעת איך נלחץ לי )כי אני ממש לא

יודעת להתעסק עם הדברים האלה(, וגיליתי שנפתחות לי 

מפות...

ניסיתי להקיש את האותיות של נקסט, ו...וואו! זה פשוט 

אין  שכנראה  הייתה  שלי  היחידה  המחשבה  לי…  נפתח 

החסימה...  את  עובר  פשוט  והוא  הזה,  האתר  עם  בעיה 

)ולמה הוא לא נפתח עד היום? אולי כי פשוט לא ניסיתי?(

לגיסתי  התקשרתי  ואז  משכר,  קניות  מסע  תכננתי  כבר 

האדריכלית )שמורה נלהבת!( לשאול אותה משהו

לגבי המידות באתר. התשובה שלה הממה אותי: "אף פעם 

לא הזמנתי בנקסט".

אולם  המחשב,  על  יום  מחצי  יותר  נמצאת  היא  אמנם 

היתר  שאין  הייתה,  רב  כששאלו  שקיבלו  התשובה 

)כמובן שמיד  עבודה.  לצרכי  באינטרנט שלא  להשתמש 

שאלתי רב בעצמי, וקיבלתי תשובה דומה(. די התאכזבתי, 

למען האמת, אולם לא פתחתי מאז את האתרים, ובמקביל, 

הללו  האתרים  אם  אותו  לשאול  לסוכן  להתקשר  ניסיתי 

כלולים בזה שיש לי רק מייל.

ביקשתי  בשלילה.  השיב  הוא  שבוע,  אחרי  אותו  תפסתי 

ממנו לסדר שיהיה לי רק מייל והוא הבטיח שהעניין

את  פתחתי  וכשחזרנו,  לנופש,  נסענו  בינתיים  מסודר. 

על  גדולה  פרסומת  לי...  נראה  היה  לא  ומשהו  המייל 

סרטים חילוניים, עם תמונות של אביזרי אופנה חדשניים 

ועוד כמה דברים שהדליקו לי נורה אדומה.

התקשרתי לחברה, ואמרתי שנראה לי שבמקום להרחיב 

את החסימה – הסירו לי אותה בכלל. הפקיד ביקש

ממני להקיש אותיות מסוימות )של אתר פרוץ מפורסם( 

כיכר היונים - סיפור אישי
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לשמחת האירוסין

ברכת מזל טוב חמה ונרגשת
למתנדבות המסורות והאיכותיות

העושות את תפקידיהן בשמורה באחריות,
בנדיבות ובחן מיוחד

שושנה גרוען
אחראית התפעול של קבוצות הצמיחה בירושלים

וצלמת אירועים אולטימטיבית

ותמר שפנייר
חלוצת המתנדבות הצעירות

רכזת שיעורים ב'שמועה' וחברת צוות בקרת כספים
בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין!

השמורה  לצוות  והעניק  שעבר,  בחודש  התקיים  הראשון  המפגש 

אורחות  חברות  כארבעים  של  קולן  את  לשמוע  ייחודית  הזדמנות 

יקרות, ממגוון גילאים, רקעים ותחומי עיסוק, שהיוו מעין 'מדגם מייצג' 

של שתים עשרה אלף קולות נשות השמורה באשר הן, ולשתף אותן 

מעט בצדדים נוספים בסיפורה של שמורה.

תוך אירוח מושקע ומפנק כמיטב המסורת, התוודעו הנשים אל מאחורי 

על  העומדות  שונות  לסוגיות  ונחשפו  השמורה  מפעל  של  הקלעים 

הפרק. כל המשתתפות, גם כאלו הרגילות לערבי קהילה, הדגישו את 

התפעלותן מלהט העשייה והמסירות שהורגש באוויר ובשיח. הייתה זו 

אכן חוויה יוצאת דופן, הן עבור צוות השמורה שלראשונה קיבל הצצה 

בלתי אמצעית על מקומה המשמעותי והייחודי של השמורה אצל כל 

אחת מהחברות, והן לאורחות, שנחשפו להיקף הפעילות האינטנסיבית 

המתרחשת מעבר ל'מסכי השמורה' המתקבלים במחשבים האישיים 

שלהן, ולדילמות השונות המלוות אותה. 

יחד עם  והמסקנות שעלו מן המפגש,  הרעיונות, ההצעות, התובנות 

הטעם המתוק של שותפות אמתית שנותר בפי כל משתתפת, ימשיכו 

בעזרת השם להנחות את פעילות השמורה בשנה הבעל"ט.

הבא?  מהמפגש  חלק  להיות  מעוניינת 

שלחי מייל ל:

הנושא:  בשורת  וצייני   ,kehila@shmura.org

ומקום  שמך  את  רשמי  'מפגשים'. 

מגורייך, הוסיפי כמה מילים על עצמך 

אנו  לחזרה.  טלפון  מספר  והשאירי 

בודקות ברצינות כל פנייה!

סדרת מפגשי סלון עם קבוצות מיקוד

הבין  לי,  עולה  האתר  שאכן  וכשראה 

שאני צודקת, וניגש לטפל בבעיה.

 יקירותי, כאן מתחיל הסיפור שלי.

התחושה הזו של הסקרנות העזה... רק 

איך  לבדוק  רק  ולראות...  רגע  להציץ 

הוא  רגע  בעוד  נראה...בכל מקרה,  זה 

ייחסם.

לבדוק  אותך  שממגנט  כזה  משהו  מין 

מקרוב דברים מעניינים...

זה היה חזק. ומאוד מפתה.

ובפעם הראשונה הרגשתי מקרוב כמה 

הכול  מצריך;  זה  כוח  כמה  מסוכן,  זה 

היה פתוח לי, ולמען האמת, באותו רגע, 

גם לא כל כך מאיים... רק לרגע....

שמורות  של  ותגובות  סיפורים  עשרות 

ואני,  העיניים,  מול  לי  רקדו  גיבורות 

המורה, שחשבתי שכל

את  סגרתי  בכלל...  אלי  קשור  לא  זה 

המחשב בטריקה.

 תודה לשמורה, המיזם האדיר שמשמר 

הרף  ללא  ומזכיר  והאמת,  הטוהר  את 

את הכיוון הנכון,

תודה לכל אלו שהתגברו וטרחו לספר 

ולשתף,

השמורות,  השומרות,  לכל  ותודה 

המשמרות כוח גם לאחרות

לקראת שנת הפעילות החדשה
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&
לקראת שנת הפעילות החמישית

השמורה מגייסת שותפות

השנה
שנת
שת“פ

נעשה את זה

יחד

 לשותפות באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע, פני למוקד בטל': 02-6440292


