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אודות
חמין ושמן

מתוך  שנגזר  בנושא  שלם  גיליון  לכתוב  אפשר  איך 

הגמרא, ולא לפתוח אפילו פעם אחת את המקור?

פתחתי.

"אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן שמונים שנה והיה 

עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר רבי 

חנינא: חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת 

זקנותי" )חולין כד ע"ב(.

קודם כל, בואו נשים לב: בפשטות הדברים, דיבר רבי 

אנחנו  הפיזי.  במישור   - מסור  אמהי  טיפול  על  חנינא 

ולהתכוון לחינוך, אבל אולי  ושמן"  "חמין  רגילים להגיד 

ילדים,  לגדל  זוכות  אנחנו  המקור.  גם את  לזכור  כדאי 

להם  לגזור  להם,  לכבס  אותם,  לרחוץ  אותם,  להאכיל 

להם  ולאפשר  משערותיהם,  כינים  לפלות  ציפורניים, 

איתנה  בבריאות  ד',  בעזרת  היטב  ולהתפתח  לגדול 

שמתרחש  תהליך  לא  זה  הולמים.  סביבתיים  ובתנאים 

ממילא או בדרך אגב, אלא משהו שדורש המון משאבים 

והתעסקות יומיומית ותשומת לב ללא הפסקה, ואין בכלל 

מילים לתאר את החשיבות של התפקיד המופלא הזה, 

עוד לפני שמודדים את החום. לא יכולה שלא לצטט כאן 

שורות של אביגיל פראגר ממדור 'דף חדש' בגיליון 'דף 

הבית' הראשון:

"בשמים ראו את שלושת הארוחות שהכנתי היום, וכמה 

היה להם טעים. וגם את הכיורים, שעכשיו שוב מלאים 

שמחה  הייתה  ורושמים.  שם.  רואים   - הריקים  בסירים 

גדולה בשמים כל פעם שהכנתי בקבוק מטרנה, והצלתי 

ילד יהודי מרעב ומצער. וכשרחצתי את הילדות של השם 

רוח  נחת  ממני  לו  הייתה  חמים,  גרביים  להן  והלבשתי 

גדולה".

משום מה, לא תמיד זוכרים לדבר על זה, אז בואו נזכור.

ועכשיו, לחום.

ומה  החורף,  בא  הנה,  כי  גם  ושמן',  'חמין  את  בחרנו 

שאנחנו הכי רוצים זה להתחמם קצת. ומי לא מדמיינת 

שעה כזאת, של גשם ורוח בחוץ, ובבית שטיח וקליקס 

ושוקו חם או עוגיות בתנור. חוץ מזה, 'חמין ושמן' התכתב 

מאיתנו מרחק  רחוק  חנוכה, שאמנם  עם  גם  מצוין  לנו 

ימים כמעט, אבל בכל זאת, כסלו בלי שום  של חודש 

חנוכה, הרי אי אפשר, ותודה לשושי ברוידא, שמתארחת 

אביגיל,  של  הלידה  חופשת  לכבוד  חדש'  'דף  במדור 

שלקחה אותנו ממש עד לשם, למשפחה החוגגת סביב 

הנר הראשון.

אחד  של  המרכזיים  הרכיבים  הם   – ומשפחה  חנוכה 

הרעיונות הכי מחממי לב ששמעתי על נס חנוכה:

פותחות  פורים  ושל  חנוכה  של  הניסים"  "על  תפילות 

"בימי  התקופה:  בתיאור  מתחיל  ההבדל  מילים.  באותן 

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו", לעומת: "בימי 

מרדכי ואסתר".

מדוע מוזכרים בני מתתיהו, ואף הוא מוזכר כ"בן יוחנן"? 

שנבין  כדי  עצמו  מתתיהו  של  שמו  באזכור  די  אין  וכי 

באיזו תקופה מדובר?

 - זצ"ל  קוק  הכהן  נחום  הרב  בעלי,  ענה סבא של  וכך 

זכיתי,  היקרות  פניניו  את  אך  להכיר,  זכיתי  לא  שאותו 

ועוד אזכה בעזרת ד', לשמוע:

נוסח התפילה לא בא אלא לתאר לנו את הנס. בחנוכה, 

הנס.  מהשתלשלות  חלק  ו"ובניו",  "בן"  של  המצב  היה 

אלמלא היו בני מתתיהו מתאגדים סביב אביהם, שנשא 

למעטים  הייתה  לא  מאביו,  שקיבל  המסורת  דגל  את 

הטהורים והצדיקים זירה להילחם בה נגד הרבים הטמאים 

והרשעים, והניסים – לא היה להם היכן לחול. כוחן של 

המשפחתי,  העיקרון  סביב  ההתאחדות  של  המשפחה, 

ושל העברת המסורת מאב לבן ומדור לדור – הוא הכוח 

שבזכותו נעשה נס חנוכה.

הלוואי שנזכה לכוח הזה, הלוואי שנזכה לניסים של 

מעטים וטהורים,

רחלי

על הגיליון

איזו שותפה
את רוצה להיות?

בחרי מסלול
כאן

או בפנייה לכתובת
shutafot@shmura.org.il

http://shmura.org/partnership
http://shmura.org/partnership
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ד"ש חוזר. וחוזר. וחוזר. וחוזר...

לא  אני  דאגה,  ואל  במגזין,  לנו  אין  עדיין  בהמשכים  סיפור 

מתכוונת שהד"ש ישב על המשבצת הזו. אבל כשנבחר הנושא 

שהרגשתי  החלק  בדיוק  זה  ש-וואו!  הרגשתי  הנוכחי,  לגיליון 

שהיה חסר בד"ש הקודם. דיברנו שם על איפוק, על נשימה 

לי תחושה  הייתה  זעם', אבל  יעבור  'עד  עמוקה, על הְמתנה 

שלא התייחסנו מספיק ל'חבי כמעט רגע' הזה - מהו בדיוק?

השלמה? הרמת ידיים?

לכולנו ברור שאין הכוונה לתנומת חורף פאסיבית ומשוללת 

פעילות.

כנראה שגם נשימה עמוקה היא פעילות, וברמה הסימבולית, 

בבקרה,  במינון,  שליטה,  מתוך  עשייה  היא  עמוקה  נשימה 

ברוגע ובנחת רוח. 

של  או  שלך  בתינוקות,  הטיפול  משגרת  דוגמא  ניקח  בואו 

אחייך, אחייניך, משפחת החסד שלך או מי שלא יהיו:

מה  בעיה?  בשמן.  אותו  למשוח  וצריך  יבש  עור  יש  לתינוק 

פתאום!

קונים בקבוק ב-15 ש"ח, מושיבים את הינוקא על הכיסא הגבוה 

ו...  )עדיף בביגוד מינימלי(, הופכים את הבקבוק מעל ראשו, 

שופכים!

שתי דקות, והעור רענן לנצח. לא כן? 

ממש לא...

אין דרך אחרת מאשר להזליף שתי טיפות שמן על כף ידה 

של האם המסורה, רק אז, יש לעסות בעדינות שכבה עדינה 

יקלטו  ייספג, התאים  ובלתי מורגשת של שמן. רק כשהשמן 

את החומרים המזינים ויגיבו בהתאם, ואז יש מקום לעסות עוד 

שכבה... 

מיידי.  באופן  להתרחש  יכולה  אינה  חמים  במים  רחצה  גם 

בתחילה הגוף מסתגל לדרגת חום נמוכה יותר, ואז מווסתים 

בזהירות את המעלות גבוה יותר וגבוה יותר, עד שלאט לאט 

מגיעים למים חמים.

או  חשובים,  יעדים  על  שנוותר  רוצה  לא  אחד  אף  מסקנה: 

נתייאש מראש, אבל כן מצפים מאיתנו לעשות את זה בחוכמה.

ההדרגתית,  האיטית,  העשייה  זו  האישה,  של  והחכמה 

המתמידה.

כך הרבה דברים שאפשר לעשות בפעימה אחת.  כל  יש  כי 

וברגע אחד של  בניין שלם,  אפשר לחתום חוזה על רכישת 

העברת התשלום - להפוך לבעלים. ברגע אחד אפשר לזכות 

בפיס, ברגע אחד אפשר להינשא, ברגע אחד אפשר להיוולד, 

ואפשר ואפשר...

יש הרבה דברים שקורים ברגע אחד מכונן.

אבל מי כמונו יודעות, שישנם גם דברים רבים שלא; דברים 

שאינם קורים ברגע ולא מתחילים ומסתיימים באותה נשימה.

הוא  שבהם,  המשמעותיים  אחד  אפילו  אולי  מהם,  ואחד 

משימת חינוך הדור הבא המוטלת עלינו )אפילו, אני מזכירה 

שוב, אפילו יותר מאשר עול הפרנסה(.

'חלקנו  במדור  שהובאו  הטורים'  'בעל  דברי  על  כתגובה 

בתורתך' על פרשת השבוע: "חוה - על שם שמחווה", שלחה 

לי 'שמורה' יקרה קטע מדברי הרש"ר הירש שמסביר ש'חוה' 

כאן  שיש  לי  ונראה  בתמידות.  דעתה  את  שמחווה  מלשון 

עצם  רק  לא  כאימהות:  תפקידינו  לגבי  משמעותית  אמירה 

הבעת הדעה, אלא העובדה שלאם יש תפקיד מתמשך ולא חד 

פעמי. אולי נחליף את האנחה המתלווה למילים "כמה פעמים 

אמרתי לך ל..." למנגינת רקע הגיונית ומשלימה עם העובדה 

שכן, אנחנו אמורות להגיד דברים הרבה פעמים... 

ראשון  ביום  ואם  תתגוונה,  שהאמירות  מייחלות  שכולנו  נכון 

דיברנו על לפנות את הילקוט מהכניסה, מאוד נרצה שביום 

חמישי זה יהיה מאחורינו ומקסימום נזכיר לאוורר את הכיסים 

השבועי.  וטיפוחו  הילקוט  ניקוי  סיום  שלב  בתור  הפנימיים, 

אבל ביננו, כולנו יודעות שלא כך הם פני הדברים ובדיוק כמו 

שמציין הרש"ר הירש - יש לנו תפקיד מתמשך של חיווי דעת 

שוב ושוב ושוב...

ה"חמין ושמן שסכתני אימי", זהו בדיוק הזיכרון המתוק מחינוך 

מתואם, רך ומותאם במינונו.

עוד טיפת עיסוי, ועוד אחת ועוד אחת...

האתגר האמיתי הוא לקחת את תפקידנו ב'חיווי תמידי' ולממש 

אותו טיפין טיפין,

באהבה, בחום, 

ובאמונה אמיתית שבעזרת ד' נצליח להגיע אל היעד!

זה לא קל... אבל יש לנו את זה!

בהצלחה לכולנו,

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
"יגעת ומצאת תאמין" - היגיעה היא המציאה

)הרב דסלר(
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דפדפת
תמר הלר

?????????
פה יהיה סטריפ - 

סטארטק?
הייטק. ולא רק!

הפעם גם לך מגיע... 
23 מסלול נופשמסלול מקצועימסלול הייטק1

ַהְּדָבִרים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהַחִּיים

ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו, ְּבֶרַגע ֶׁשל ַנַחת
ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ְמׂשֹוֲחחֹות ַיַחד

ְׁשֵני ַאִחים ְמַנֲהִלים ִוּכּוַח
ַיְלּדֹון ְמֻׁשֲעָמם אֹוֵכל ַּתּפּוַח

 
ַחּלֹון ִנְפָּתח, ֶּדֶלת ִנְטֶרֶקת

ִמיֶׁשהּו ּכֹוֵעס, ִמיֶׁשִהי צֹוֶחֶקת
ִמיֶׁשהּו ְמַסֵּפר ְּבִדיַחת ֶקֶרׁש

ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ְמַׂשֲחִקים ֶחֶרׂש

 
ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ַהּכֹל קֹוֶרה ְּבַיַחד:

ִמיֶׁשהּו נֹוָלד,
ִמיֶׁשהּו ִמְתַּבֵּגר

ֶאָחד ּבֹוֶכה,

ַהֵּׁשִני ִמְתַּגֵּבר

ְׁשַנִים ָרִבים
ְוַאַחר ָּכְך ַמְׁשִליִמים

ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ְרָגִעים ַמְדִהיִמים...

ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵטף, ִמיֶׁשהּו ְמַלְכֵלְך
ִמיֶׁשהּו ִנְכַנס, ִמיֶׁשהּו הֹוֵלְך

ִמיֶׁשהּו ְמַבְלֵּגּן, ִמיֶׁשהּו ְמַאְרֵּגן
ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵתק, ִמיֶׁשהּו ְמַנֵּגן...

 
ִמיֶׁשהּו צֹוֵעק, ִמיֶׁשהּו לֹוֵחׁש

ִמיֶׁשהּו ַחד ִחיָדה,

ַהֵּׁשִני ְמַנֵחׁש

ִמיֶׁשהּו ָעצּוב,

ִמיֶׁשהּו ָׁשר
ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ַהּכֹל ֶאְפָׁשר

 
ְרִסיִסים ֶׁשל ַמְחָׁשָבה

ְרָגִעים ֶׁשל ְמִריָבה,
ּתֹוָבָנה ֲחָדָׁשה,

ְנִׁשיָקה ֶׁשל ַאֲהָבה,
ַמָּתנֹות ְקַטּנֹות, רּוַח נֹוַגַעת,

ְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל,
ְּבִדיָחה ְמַשֲׁעַׁשַעת

 
ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש ָּכל ֶרַגע צֹוֵמַח

ַמֶּׁשהּו ַחי, ַמֶּׁשהּו ָׂשֵמַח,

ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו
ְּבָיִמים ְרִגיִלים

קֹוִרים ָּכל ַהְּדָבִרים ַהְּגדֹוִלים...

פרטים בעמ' 21
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בית
משרת ועד לקבל  מותר  האם  בנידון 

ממשלתי  במשרד  חשבון  רואה 

הנישומים,  ספרי  את  שמבקר 

כלפי  חובותיהם  קיימו  אם  לברר 

מוצא  שאם  באופן  המיסים  רשות 

ההצהרות  בין  תיאום  חוסר  שיש 

של הנישום לבין החשבונות בבנק, 

לממונים  כך  על  לדווח  תפקידו 

עליו, ומזיקים לו יותר ממה שהיה 

חייב על פי דין:

לכאורה היה מקום לאסור מכיוון שהכלל 

בספר שמירת הלשון שאפילו לשון הרע 

לתועלת, שמותר עקרונית, מותנה ההיתר 

בכך שלא יזיקו לו יותר ממה שהתחייב על 

פי דין.

מתיר,  פיינשטיין  הגר"מ  זאת  כל  עם 

אזרח  שכל  הוא  שהסדר  מכיוון  והטעם, 

חשבונותיו,  את  לרשויות  להביא  צריך 

של  תפקידו  ועיקר  אישורם,  את  ולקבל 

אישורים  לתת  הוא  זה,  חשבון  רואה 

שהחשבון  קורה  ואם  תקין,  שהחשבון 

על  הוא  ואנוס  לדווח,  נדרש  תקין,  לא 

כך. ובאופן זה אומרים שלא מוטל עליך 

שייעשה עמו דווקא עונש כדין, שהרי אם 

לא תקבל תפקיד זה אתה, יקבלנו מישהו 

אחר.

אבל לקבל על עצמו תפקיד לתפוס גניבות 

בחשבונותיהם,  מזדמנים  מאנשים  מס 

כלומר, לעיין בחשבונות של אנשים שלא 

הביאו לפניו את החשבון, אלא כל תפקידו 

עדיין  הוא  אם  מס,  מעלימי  לתפוס  זה 

לא אנוס לקבל תפקיד זה, אסור לקבל. 

ובמקרה זה לא נחשב כאנוס, שהרי אונס 

ממוני לא מתיר להיות מוסר.

)אג"מ חו"מ צ"ב, פתחי חושן הל' שכירות(

שאלה
חשבון  רואת  משרת  לי  הוצעה 
במסגרת  הכנסה.  מס  במשרדי 
התפקיד יהיה עלי לדווח לאחראים 
על ליקויים בספרי נישומים שיוגשו 
ליבי  תשומת  את  עוררו  לביקורת. 
של  בעיה  בזה  שיש  שייתכן  לכך 

'מוסר'.

להימנע  עלי  האם  כך?  אכן  האם 
מלקחת את המשרה?

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

shoalot@smora.org :לשאלות

ובמקום הראשון... חמין ושמן
הייתה  שמטרתו  קדימה',  'נושאים  סקר  בשמורה  התפרסם  אחדים  שבועות  לפני 

העניין  רמת  את  ולזהות  השטח,  מתוך  שנגזרו  עיקריים  נושאים  כמה  בין  לדרג 

והחשיבות שמוצאות השמורות בכל אחד מהם - על מנת לכוון את השיח והתכנים 

ולדייק אותם למחוזות הקרובים ביותר לליבה של הקהילה.

כבר אחרי שעתיים הבנו את הכיוון. מעל 500 מגיבות שיקפו מגמה ברורה, והיא 

נשמרה גם בהמשך, עם מאות תשובות נוספות:

במענה לשאלה 'אשמח לראות את התכנים הבאים עולים לסדר היום', דורג 

לה'  ומחיבורה  ממשפחתי  לי  שיש  'הסיפוק  הנושא:  ביותר  הגבוה  במקום 

יתברך".

אז לא, זה לא היה הרקע לבחירת נושא המגזין - הנושא נבחר עוד לפני שהסקר פורסם - אבל כשמופו 

התוצאות, בעיצומו של תהליך הפקת המגזין, קיבלנו ד"ש נחמד: אתן כותבות על חמין ושמן, על חום ובית ואמא ומשפחה? 

יש מי שמחכה לקרוא...

נושאים קדימה
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רחלי קובר

מחר חודש
כסלו

הילדות  בימי  בשמחה  אמונה  של  חיות  השפעת 

עומדת לנצח ומחיה את בעליה כל ימי חייו

בגמרא אמרו "חמין ושמן שסכתני אימי בילדותי הן שעמדו לי 

בימי זקנותי", ופירש בדרך רמז:

הנפש  לו  הוא עשה  כאילו  לעצמו  טובה  להחזיק  רצה  לא  כי 

הזאת. אמר: הלא תדעו למי נאה התודה, מי יסד בלבי מוסדות 

הצדקה, ביד מי כוננה עמודי האמונה ומוסדי דת אבותינו בחדרי 

לבבי, אשר לנצח לא ימוטו.

הלא רק יד אמי עשתה זאת והיא זאת כוננה.

וזה 'חמין ושמן' – רצונו לומר אש ההתלהבות אשר הציתה מוקד 

לבבי ליקוד עולם, נצח לא יכבו, להעלות שלהבת ק-ה בקרב 

חדרי נפשי פנימה, המה קמו גם ניצבו לנגד עיני. ושמן משחת 

קודש האמונה אשר יצקה על ראשי ובקרב רגשות נפשי אשר 

כמטר שמים הרעיפה המה יסדוני, והמה תמכו את ידי למען לא 

יכשלו פעמי ולא אמוט לעת זקנותי, ונפשי תשחק ליום אחרון.

יחקק  מקטנותו  האדם  בו  שהתרגל  מה 

עמוק בנפשו, וצריך לחנכו לפי דרכו

שלמה המלך, שאמר "חנוך לנער על פי דרכו" מצווה 

שני דברים -

א. שיחנכו את הנער - והוא שירגילנו מנעוריו אל 

השלמות, אם בדעות, אם במעשים ובמדיות.

כי ההרגל שיורגל בנעוריו, יעשו בו חיקוי עצום ורושם 

שמור בנפש לא יסור גם לעת זקנה.

קבוע  החיקוי  אין  בגדלותו  החינוך שיתחנך  כן  לא 

בנפש, וימוש ממנו לעת זקנתו.

ב. מצווה שיהיה החינוך על פי דרכו –

כי כל אדם מסוגל מטבעו לעניין אחר: בין בדעות 

מחודד,  בלתי  ישר  ששכלם  ויש  חד,  שמוחם  יש 

וצריך ללמדם כפי ההכנה שנמצא בו.

ולמידה  מיוחד,  לאומנות  שמוכן  יש  במעשים,  ובין 

מיוחדת, ויקבל אותה בקלות, וזה יוכר בהנער לפי 

דבר  באיזה  בעצמו  מה שמשתדל  ולפי  התשוקה. 

מיוחד, צריך לחנכו לפי דרכו ולפי הרושמים שיש 

בו אל מה שהוא מוכן אליה. שאז לא יסור ממנה 

גם כי יזקין.

לא כן אם יחנכהו אל מה שהוא זולת טבעו.

)המלבי"ם במשלי, כ"ב, ו(

ועוד שורה של כסלו...
חורף, קר וגשם )הלוואי(, וכולם מתכנסים הביתה.

בתוך הבית, בחמימות ובנועם ששמור לכל אחד לפי טבעו, 
נחנכים היסודות הכי עמוקים, שנחקקים לנצח!

עיונים והארות במקורות

חנוכה וחניכה
אורו של חודש כסלו, הוא אורו של חנוכה, כמובן. מנין הגיע השם 'חנוכה' לימים שנקבעו זכר לנס?

אה, למדנו מזמן... חנוכה – חנו בכ"ה בכסלו, אחרי מלחמת החשמונאים, וגם חנכו מחדש את המזבח,

ואז - בימי בית שני, קבעו לנו את החג היפה הזה.

תשובה נכונה, אבל לא ממש מדויקת. השורש הראשון של כ"ה בכסלו הוא גמר מלאכת המשכן.

חנוכת המשכן בעצמו הייתה שייכת לחודש כסלו, ומאחר שנדחתה עד ניסן -

שילם הקב"ה לחודש כסלו בחנוכה אחרת, חנוכת בית חשמונאי.

חנוכה, חינוך וחניכה – לכולן אותה משמעות:

"הוא לשון התחלת כניסת האדם, או הכלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה" )רש"י בראשית יד,יד(.

וכל כך חשובה ויקרה היא שעת החניכה שבה נכנס ומוכשר האדם או הכלי לקראת ייעודו הנעלה,

עד שיש לגמול לחודש כסלו חנוכה על חניכת המשכן שהועבר ממנו.

כסלו הוא חודש של חניכה. הבה נתבונן אפוא, כיצד 'חונכים' אדם לקראת תפקידו? מהי חנוכתו?
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דף חדש
שושי ברוידא

מהמגשים הסמוכים לקופות קופצות לקראתי סופגניות מעוטרות 
סופגניות  וסילאן.  פטל  ותמצית  ואוכמניות  ושוקולד  מייפל 
של שנות אלפיים. על מדף צדדי מתביישות בשקט סופגניות 
סביבונים  לד.  נורת  כמו  אדומה מבהיקה  ריבה  עם  פעם,  של 
ממולאים קליק וסוכריות חמוצות, חנוכיות מזכוכית ומנחושת, 
פתילות ושמנים - עוטפים אותי באווירה של בית, מבטיחים לי 
משפחה,  משפחה  ונתכנס,  מהרוח  מחסה  נתפוס  מעט  שעוד 
מובלעות של אור בתוך לילה חשוך, לחגוג יחד את חג החנוכה. 

נזכרת איך בשנה שעברה עמדה ארוחת הצהריים המושקעת 
שלי על השולחן באין לה קופצים. העוף התקרר, לצדו הברוקולי. 
נראה שאף אחד לא מורעב אחרי יום לימודים. היום החלבונים 

והוויטמינים שלי לא עושים להם חשק. 

“אין מצב להתבשר היום, אמא”, הם מזכירים לי, “אבא מכין את 
השוקו של חנוכה!”

השוקו של חנוכה. נכון. איך שכחתי. קוקטייל של חלב ושוקולד 
שאבא רוקח מדי שנה לכבוד נר ראשון של חנוכה. 

“אז תשתו אותו בלילה”, אני קפוצה קצת, “כמה שעות אחר כך, 
מה יש?”

“אבל חנוכה זה השוקו של אבא”, מבארת בת הסמינר וכולם 
מהנהנים בכוח. חנוכה זה השוקו של אבא. אין ספק.

משוקו  יותר  הרבה  זה  שחנוכה  ולומר  לצקצק  לי  והתחשק 
על  לימדה  המורה  מה  וייזכרו  מחברות  שיוציאו  בקצפת. 

המשמעות הפנימית של חג האורים. 

אבל בלעתי. משהו שלמדתי עם הזמן, לבלוע. לא כל דבר שווה 
לומר. אפילו אם אני צודקת. 

בארבע וחצי השמש שקעה, אבא הגיע ומכל החדרים התקבצו 
ובאו אל אדן החלון. כל כך מהר יורד הלילה. הנה הלהבה שלנו, 
מרצדת באומץ. גם בחלונות השכנים משובץ נר ראשון בתוך 
מסגרות זכוכית. “הנרות הללו קודש הם”, בבליל קולות עולים 
ושרים, הילדים נותנים ידיים, רוקדים “יוונים”, צועקים “קנקנים” 
בקול גדול, אחר כך קורסים מתנשפים וצוחקים אל הסלון ואבא 

הולך להכין את השוקו בקצפת. 

ספל אחרי ספל עושה את דרכו אל הסלון. חגיגה של שוקולד 
נמס בקרקעית, חלב רותח מהפינג’אן ועוד חלב שעבר שקשוק 

פראי עד שהכפיל את נפחו ונקרא שמו בישראל - קצפת. 

החמים,  המתוק  על  מתענגים  חקרניות,  לשונות  שולחים  אנחנו 
מדברים וצוחקים ואני מעבירה מבט על הפנים האהובות, על החיוכים 

עם שפמי הקצפת ומשהו מדגדג לי בעין וזה לא פירור אבק. 

השוקו  זה  חנוכה  פתאום.  יודעת  אני  הילדים.  צודקים,  הם 
והקצפת של אבא. זה בדיוק הדבר. 

כשהחשיכה ממוססת את כל ההגדרות שבחוץ, כשעלה חדל 
להיות עלה, מיטשטש לתוך הקרום העצי, כשקווי המתאר של 
'יש בשכונה' נבלעים בתוך קופת החולים שגולשת לתוך טור 
חציה  מעברי  נושקים,  ושמים  כשאספלט  הסמוכים,  הבניינים 
אוטובוסים;  לראות  בלי  מנועים  רעם  ואפשר לשמוע  נמחקים 
דווקא אז - כשהחושך והטשטוש הם הקיום הכי מוחשי שיש - 
אנחנו מדליקים נרות בחלונות הבית ומתכנסים סביב השולחן, 

כדי להגדיר. 

להגדיר את הכוח שלנו כמשפחה. 

זה יכול היה להיות זמן מצוין להדיח את הכלים ולקפל כביסה, 
אולי לתפור סוף סוף מכפלת וכפתור, אבל עכשיו לא עושים 
ו'טקי'  'רמי'  נשלפים  ומהארון  ספלים  חובקים  עכשיו  מלאכה. 
ומשחק זיכרון ומתחת לשולחן אבא שולח רמזים לקטנה וכולם 

צוחקים מעלימים עין. 

"בחוץ סערה - בפנים סופגניות, בין קודש לחול דולקות חנוכיות" 
- עולות בי המילים שכתבה שירי נשיא ידידתי, ואני חושבת איך 
בעולם שפשט רגל ואיבד את כל ההגדרות, בעולם ששכח מה 
כוחה של משפחה והוא מפרק חבילות והולך לדרכו, פוצע את 
הגרעין ולא מחפש לו ריפוי - אנחנו מדליקים את האור על גרעין 
הדי אן אי שמעביר את המסורת שלנו באלף חיבורים זעירים 
בין תא לתא, בין אב ובן, אם לבת, מאברהם אבינו ועד אברהמי 

שלנו. 

במחצית השעה הזאת אנחנו מספרים לילדים על אהבה וחוסן, 
על אמת ואור, על חסד ועל אמונה, יותר ממה שיכולות לעשות 
היטב.  מנומקים  מסרים  אלף  להשפיע  ומסוגלים  מילים,  אלף 
ככה, דרך ספלי שוקו וקצפת, דרך סופגנייה עגולה, צחוק וקרבה 
ונוכחות, מעבירים זרם כמו שעשינו בפעילות בבתיה לפני שנים.

משפחה משפחה, מובלעות של אור בתוך לילה ארוך. שלהבות 
שהולכות ומעיזות מאחת ועד שמונה. מהטבע - אל מעל לטבע. 
מעוז צור ישועתי, על הניסים ועל הנפלאות. נס גדול היה פה. 

נס גדול יש לנו פה.

מבט  מרימה  היא  העשר,  בת  של  היד  את  חזק  לוחצת  אני 
מופתע.

"מחר אני מכינה פסטה בשמנת", אני לוחשת לה, "ונקנה חלב 
בקופסא, ההיא בצבע חום, שנהיה ממנו קצף כמו של מסעדות". 

והיא לוחשת: "יש!" והופכת שני קלפים על השולחן. "סט!" היא 
צועקת, וכולם מוחאים כפיים. 

בחוץ סערה - בפנים סופגניות
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חני שמש

נחיתהדף
עגלה 
לטווח 
ארוך

אין חולק על כך שהכי חם, נעים וטוב בידיים 

של אמא, אך מכיוון שלאמא יש רק שתי ידיים 

ורבבת דברים לעשות בהן, מוכרחים לפעמים 

למצוא להן תחליף.

זאת לכאורה הייתה ההנחה שעמדה מאחורי 

המצאת העגלה, וברגע שמבינים את תפקידה 

גם  להבין  קל  לאמא,  כתחליף  העגלה  של 

הרוחנית-ערכית-נפשית- התפתחותו  שכל 

פיזית-כלכלית של התינוק, מתגבשת בעגלה 

הנכונות  גם  מובנת  וממילא  הראשונה, 

שיידרש,  ככל  זו  העגלה  ברכישת  להשקיע 

מתוך ראייה רחבה והבנה כי מדובר בהשקעה 

לטווח ארוך.

כל עגלה וההשפעה המיוחדת שלה. עגלונת 

קטנה עם מרחב מצומצם תחנך את הפעוט 

תלמד  מרווחת  עגלה  במועט.  להסתפקות 

משום  אחרים,  עם  תמיד  להתחלק  אותו 

האח  לידו  נשכב  מקום  טיפת  שיש  שברגע 

הגדול. עגלה סגורה מספקת תחושת בטחון. 

אבל אם זו עגלת אמבטיה יש בה אפקט של 

חוסר בטחון בגלל האסוציאציה הרטובה, וזה 

עלול להוביל לפיצול אישיות.

אי אפשר גם להתעלם מן ההשפעה הבלתי 

הפיכה על מצבו החברתי של התינוק, שהרי 

לפי דגם העגלה מחליטות אחיותיו אם לצאת 

אתו לטיול חברות בליל שבת או שמא עדיף 

להשאיר אותה בבית על תכולתה.

"עגלת יויו מלמדת את הזאטוט להתהפך כמו 

יויו ולקפוץ כמו יויו, ולא מדובר בעניין שניתן 

להקל בו ראש", סחתי לבעלי באחד הדיונים 

המקדימים לרכישה הרת הגורל.

בעלי  זכר  למטוס",  בעלייה  מתקפלת  "והיא 

רוויתי  ואני  ומשלשום,  מאתמול  הנאום  את 

נחת מכך שדברי חודרים בסוף אל הלבבות, 

"אבל אנחנו כידוע לא מתכוננים לעלות על 

ברוב  הוסיף  הקרובות",  מטוס במאה השנים 

הגיון, "ובעוד מאה שנה – נדבר שוב".

חשיבותה  על  שיחלוק  מי  אין  לא,  או  מטוס 

של בניית האישיות החל מתחילת הדרך. הרי 

בגיל שלוש – תבדקו כל ילד ממוצע – דעתו 

יודע  והוא  להפליא  מגובשת  כבר  הילד  של 

טוב מכולם מה כדאי ללבוש ולאן ללכת. היה 

לקנות  בהקדם  לצאת  שעלי  אפוא,  ברור  לי 

סוף  אותה  ולחלץ  היקרה,  לעוללתי  עגלה 

האינגלזינה  בעגלת  הזמני  ממשכנה  סוף 

שמונת  את  בה  גידלה  שחמותי  המשובצת 

ילדיה )"ותראי איך הם גדלו, טפו!"(.

חזקה  תהיה  שהעגלה  חשוב  הכי  "מבחינתי 

ילדים",  לעשרה  לפחות  לילד,  מילד  ותחזיק 

ציין בעלי את העדפותיו. "עדיף עם סל גדול 

למטה, בשביל המבצעים של אבקת הכביסה 

המטען  לתא  בקלות  ושתיכנס  והמלפפונים. 

מאחורה.  לעמוד  יוכל  וילד  האוטובוס,  של 

זולה  הכי  זולה.  שתהיה  חשוב  הכי  וכמובן 

שיש", סיכם במעשיות.

"הרי לא נמכור  "זו קצת בעיה", טענתי אני. 

את עתיד הילדים בעד בצע כסף".

חודשים רבים קודם לכן ביררתי אצל חברתי 

בסמינר  ותיקה  כמחנכת  שמשמשת  רוחמה 

חשוב וראתה מול עיניה דורות של תלמידות, 

אודות הדגם המגונן ביותר שייתן תחושה של 

גבולות ומסגרת, על מנת להרגיל את הקטנה 

מיום היוולדה למסגרת הבית ספרית ולתקנון 

הדגל  עגלת  על  לי  המליצה  היא  הסמינרי. 

של סילבר קרוס, ההיא שהשתמשו בה בבית 

המלכות האנגלי. לא שראתה אותה בעיניים, 

אבל ככה היה נראה לה לפי הפרסום בעיתון. 

"עזבי  חברתי:  נחמה  בתוקף  טענה  כנגדה 

על  נמוכה  הכי חשוב שהעגלה תהיה  תקנון, 

מנת להכין את הילד לענווה ולשפלות הרוח".

לחנות  בדרך  בטעות  שפגשתי  אחותי, 

העגלות, לא הסכימה עם נחמה. לפי דעתה, 

את הנחיתות, תירש ממני הצאצאית ממילא, 

לה  שתיתן  מוגבהת  בעגלה  שאשקיע  ועדיף 

שמתמקד  כזה  לא  העולם,  על  נרחב  מבט 

הזכירה  כשאחותי  ובצרכיה.  בעצמה  רק 

בי  נעצה  היא  זה,  וכל  הנרחב  המבט  את 

דווקא, אבל אני העדפתי  מבט ממוקד מאד 

שעדיין  נושאים  שוב  לפתוח  ולא  להתעלם 

לוואי  תוצאות  אותי,  תשאלו  אם   – פתוחים 

שהיא  הטראומטית  הבעלות  העברת  של 

לטיולון  אותה  כשהעבירו  שנה,  בגיל  חוותה 

הקטנה.  אנוכי  לתינוקת,  מקום  לפנות  כדי 

הזכרתי לאחותי שהיא בטח ממהרת הביתה, 

ומיד זינקתי לכיוון הנגדי ונעלמתי בתוך המון 

האדם.

בעת שסיירתי להנאתי בחנות, חשבתי לעצמי 

כמה טוב יהיה לצייד את הנולדת גם במובייל 

שיזכיר תמיד כי שום דבר בעולם אינו סטטי. 

הקוף  ולפעמים  תחייך,  הדבורה  לפעמים 

ינעץ בך מבט אדיש. גם הטובים וגם הרעים 

זכרי זאת  יחיו לנצח,  – לא  שתפגשי בדרכך 

בתי. לעומת זאת, על ה'שה - סתום!' הגמיש 

או בשמו המסחרי – 'מוצץ', הייתי מוותרת, כדי 

החד  לשדר  הרכה  הנפש  את  לחשוף  שלא 

נחמד כשאתה שותק".  הכי  "אתה  המשמעי: 

מצד שני, בלעדיו מה שימוש יהיה לו למחזיק 

למעמד  אחרונים  בדורות  שהתעלה  המוצץ 

מנגן  וצעצוע  נצרים  ומקלעת  תכשיט  של 

ושמיכה צמרירית ולוטפת?

סופה של קניה, חזרתי הביתה עם עגלה סגולה 

ממותגת ודוגמת שמים לה בגגון הפנימי. עדיין 

לגבי הבחירה הרת  אלו ספקות  אי  בי  ניקרו 

הגורל, אבל לכל הפחות ידעתי לבטח כי בכל 

לשמים?",  היום  "הבטת  בתי:  שתישאל  פעם 

תוכל לענות בלב נקי: "הן".
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במחיצת השותף הראשון

נראית  "איך  כמו:  שאלות  על  מדלגת  אני 
שמעתי  כבר  זה  את  ערב?".  ארוחת  אצלך 
ועוד  ועוד  עוד  שמטגנת  אמא  שלי:  מהבת 
ועוד חביתות ומורחת עוד ועוד ועוד פרוסות, 
וילדים מתוקים שקוראים מהשולחן "אני עכשיו", "אני עכשיו", 
ופטפוט וצחוק והמולה בריאה ושולחן ארוך ארוך )שה'מוז'ינקלה' 

שלי רואה רק בשבת...(.
אבל אני כן רוצה לשאול אותך: מנין?

מנין הכוח לחייך תמיד, להיות רגועה, להתנהל כל כך בנחת?
קשה להתגבר על תחושת ההחמצה שלי נוכח מלאכת התמלול 

- שעומד להיות מוגש ללא פס קול. עם האינטונציה האותנטית, 

הרגש וה-ר' הארגנטינאית, הכול נשמע הרבה יותר משכנע...

"הלוואי שאהיה תמיד בנחת... אני לא. אבל כשאני חושבת על 

זה, אז באמת יש משהו שמחליק לי המון כעסים וטינה ועצבנות 

בלב. יש לנו את ד' שאוהב אותנו, והוא איתי גם בשעות הקשות, 

המעצבנות והמתסכלות. הוא כאן והוא איתי והוא אוהב אותי. 

וזה עושה לי ממש טוב... 

בעלי מכניס הביתה את הנושא של הודיה לד' עם כל העוצמה: 

עלינו  מרעיף  הקב"ה  הזמן.  כל  לד'  להודות  להודות,  להודות, 

בחסדיו אוצרות עצומים, והוא איתנו בבית, ברגעים המאושרים 

ובאלו שפחות.

לאחרונה סיפרה בתי הגדולה שהמורה שלה ניתחה עם הבנות 

האם עבודת ד' שלהן היא מתוך הרגל או מחשבה. שוחחנו על 

זה קצת, ואז אמרה אחת הקטנות: "אמא, את יודעת שלא בכל 

הבתים הילדים יודעים כמה ד' אוהב אותם - כמו שאצלנו?"

אז אצלנו בבית כן. משוחחים המון על ד', והילדים יודעים שהוא 

אוהב אותנו ללא גבול.

מיד כשהוחלט על נושא הגיליון הנוכחי, הודעתי ש'תפוס' לי לראיין. 

להמשיך,  יודעת  לא  מי  שבהם,  ושמן',  'חמין  בנושא  לגיליון 

אמא.  מאוד  שהיא  אישה  לראיין  רוצה  אני  אמי",  "סכתני 

המופלאה,  שכנתי  רחל,  כמו  אישה  אמא.  מאוד  מאוד 

בלעה"ר. מקסימים,  ילדים  עשר  לחמישה  מדהימה   אמא 

יודעת שאסור לקנא, אבל בינינו, שכשהאישה הזאת חולפת  אני 

לידי ברחוב, עם עגלה וגדוד זאטוטים בכל הגילאים סביבה, אני לא 

מצליחה שלא לחוש בצביטונת ההיא... 

ראווה  כמו מחלון  ילדים שנראים  על  לספר  הולכת  לא  אני  ולא. 

של חנות לבגדי בוטיק, או על אישה של 'וואו… אי אפשר להאמין 

עלייך שיש לך חמישה עשר ילדים"... אפשר להאמין.

ובקלות! לראות את האור בעיניים, החיוך  יותר אפשר,  עוד  אבל 

המופלא, השלווה, האהבה והקרבה של הגדוד לאמא ושל האמא 

לגדודה.

וזה לא רק זה.

אלו שני ילדי החמד שפגשתי לפני שנים משחקים בגינה, מתנדנדים 

בנחת ושרים שירי 'חיידר' ולא התאפקתי, ניגשתי לשאול אותם איך 

קוראים להם והיכן הם לומדים.

שלה  המצוין  החברתי  ובמיקום  בחינניותה  שבלטה  הילדה  זאת 

בקבוצת קייטנה של ביתי.

על  והתנהלו  זכר'  ל'שלום  אלינו  שנכנסו  המתוקים  הילדים  אלו 

הספה באחוות אחים מופלגת ומתוקה.

ועוד עשרות מפגשים מעוררי התפעלות, סקרנות ורצון כמוס להבין 

פעם, בהזדמנות, את הסוד: סוד האהבה וסוד האושר ואיך מגדלים 

משפחה מבורכת כל כך, עטופה בחום ומדושנת משמן.

אז כשהגיעה ההזדמנות, תפסתי אותה בשתי ידיים, והנה אני כאן 

כדי העביר לכולנו את הבשורה.

אבל רגע קודם, מוכרחה לשתף אתכן: אחרי שהעברתי את טיוטת 

הריאיון לעריכה – קיבלתי טלפון נוזף: "שכחת מה הנושא שלנו? היו 

לנו שאלות מוכנות!"

"ניסיתי", הבטחתי, "אבל היא כל הזמן חזרה לאותו מקום ולאותו 

רעיון. זו פשוט היא, ואצלה זה הכי אמיתי שיכול להיות. מה יכולתי 

לעשות?"

רק לקוות שהצלחתי להעביר מעט מן החום.

לאה ראם מראיינת
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הנה, אתמול  כועסת?  אני אף פעם לא  איך  אותי  את שואלת 

ודיברה שם מישהי  בגן,  הורים  הייתי באסיפת  דווקא כעסתי... 

מיני  בכל  הילדה  את  לפתח  כיצד  האימהות  את  שהנחתה 

תחומים שאני אפילו לא זוכרת לציין לך אותם. אישית, יש לי 

לפרנסת  ועמלות  שלם  יום  שעובדות  לאימהות  הערכה  המון 

והרגשתי  שם,  ישבתי  בזה...  עומדת  הייתי  לא  אני  המשפחה. 

של  העמוסות  האימהות  כל  בשם  בשמן.  כועסת  ממש  שאני 

נצטרך  בבית  הילדים  הבודדות שאנחנו עם  היום. אם בשעות 

לפתח מוטוריקה וחרוזים ודידקטיקה, מתי נדבר איתם על ד'? 

עלינו  הוא משפיע  ואיך  אותם,  אוהב  ד'  נספר להם כמה  מתי 

שפע עצום? אולי", היא מוסיפה בתקווה, "אולי אימהות מדברות 

על ה' תוך כדי השחלת חרוזים"...

בקיצור, אם שואלת אותי על הבית שלי – מה שנותן לנו שלווה 

הזמן..."  כל  ד'.  על  דיבור  המון  אצלנו  שיש  העובדה  זו  ורוגע 

וכשהבית צפוף ומכניסים את ד' פנימה - יש פתאום המון מקום.

את  זאת,  ובכל  ומעזה:  עמוק,  נושמת  אני 
לא מרגישה קושי... תסכול... חוסר אונים... 
אמא  כל  של  ה'בריאות'  המחלות  מכל  משהו 

ממוצעת?
"מרגישה. בוודאי. במשך שנים הקושי הגדול שלי היה בהתמודדות 

יותר  ואולי  כולן,  כמו  טעויות  עושה  אני  אישיים.  כישלונות  עם 

)בכל זאת, היא מנהלת 'צוות' גדול יותר(, והייתי נכנסת להלקאה 

עצמית, דכדוך וכעס, ושוב טעות וחוזר חלילה.

לאחרונה הכרתי את הרבנית מושקוביץ, ביתו של הרב עזריאל 

טאובר זצ"ל. יש לה קבוצות מדהימות של נשים שרוצות לטפל 

במשקל בצורה אמיתית ויסודית. )אני ירדתי השנה 27 ק"ג, אבל 

זה לא העניין... העיקר הוא התהליך המדהים שעברתי.( בזכותה, 

 AS' הצלחתי לחזק את ההכרה בכך שבורא עולם אוהב אותי 

IS' - כמו שאני. ד' אוהב אותי למרות חסרונותי, כי הוא זה שברא 

לי אותם; 'בורא נפשות רבות וחסרונן - להחיות בהן נפש כל חי!'

הקב"ה ברא לנו את החסרונות, והוא אוהב אותנו! אוהב אותנו! 

אוהב אותנו תמיד תמיד תמיד!!!

עם  ההתמודדות  באמת,  זה  את  שכשמרגישים  מבינה  את 

האשמה עצמית היא הרבה יותר קלה". 

וקשיים טכניים? בלגן, מריבות פה ושם... בכל 
זאת, את חיה במציאות מאתגרת, לא?!

גדול.  לא  בהחלט  שלנו  שהבית  היא  "האמת 

אפילו קטן הייתי אומרת. הייתה לנו התלבטות 

שבלילה  במצב  הזו,  בצפיפות  לגור  נכון  אם 

לעבור  שצריך  או  לדרוך,  היכן  אין  כמעט 

דירה, ולשלם מחירים מתבקשים בכל מיני תחומים. פרשנו את 

וקיבלנו  השאלה בפני מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 

כי  מסודרת,  דווקא  הדירה  תתפלאי,  בדירה.  להישאר  הוראה 

מבולגן... אבל  הפריווילגיה להשאיר  לי את  אין  בתנאים שלנו 

בהחלט צפוף.

מריבות? השבוע שאלה אותי חברה אם אין אצלנו מריבות על 

רקע הצפיפות. שאלתי אותה כמה חדרים יש לה, והיא ענתה לי: 

'שבעה'.

'ואצלך יש מריבות?' שאלתי אותה. 

'כן'.

'אז גם אצלי יש', עניתי לה בחיוך. 

אז כן יש גם קשיים, ואני מאמינה שהם מדודים ומדויקים. אנחנו 

מרגישים בחוש שכל ילד מגיע עם שפע שמיימי והעובדה, שזכינו 

ברוך ד' במשפחה ברוכה, אומרת שיש אצלנו בבית ריכוז גבוה 

של סייעתא דשמיא!" 

איני  כאילו  דבריה,  את  רחל  מחזקת  ככה",  שזה  פשוט  "זה 

שומעת כמה זה פשוט מבחינתה. ואז היא מוסיפה עוד משהו: 

"תראי, אני הרבה בבית, לא פותחת עיתונים, ומנסה כל הזמן 

להיצמד לאמת. זה כנראה עוזר לזכור את הדברים הפשוטים 

האלה".

דברים פשוטים. שלושה שותפים לאדם, והשותף 
לי  מתחדדת  פתאום  הקב"ה.  הוא  הראשון 
העובדה שאני מדברת עם אישה שזכתה לחמש 
הפלא  מה  עולם!  בורא  עם  שותפויות  עשרה 

שהיא מחוברת אליו כל כך?
אבל אז עולה לי השאלה הקריטית: והילדים?

אז נכון, סיפרת שאצלכם בבית מדברים על ד' וזוכרים היטב 
בשעת  מצליח  באמת  זה  האם  אבל  אותנו,  אוהב  הוא  כמה 
מעשה? אני מניחה שהילדים שלך שומעים 'לא' על כל מיני דברים 

שהם רוצים או שיש לחברים. 
במקום לענות לי ישירות, רחל בוחרת לספר לי סיפור: "המשגיח 

בישיבה של אחד הבנים שלי שוחח אתו, ושאל אותו כמה ילדים 

יש לנו. כששמע, המשיך והתעניין: 'מה אבא עושה?'

'אברך במיר'

'ואמא?'

'בבית'.

 'אה...' נזכר המשגיח, 'שמעתי שיש לך סבא עשיר בשוויץ. זה 

נכון?'

'אתה מתכוון אבא של אבא?'

'כן'.
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'אוהו... הוא ממש מיליארדר'.

'טוב', נרגע המשגיח. 'אז הוא בטח עוזר לכם'.

'בוודאי! הוא נותן לנו הכול! שולח כל דבר שאנחנו צריכים, בכל 

הזדמנות, בלי חשבון...'

עכשיו המשגיח התלהב ממש, מן הסתם שמח לצרף עוד תורם 

פוטנציאלי למצבת הפילנתרופים של הישיבה. 'מה הוא עושה?'

'מה עושה אבא של אבא שלי? הוא מנהל את העולם'...

את מבינה? כשזה ברור לך, זה ברור גם לילדים. וזה מצליח, כן. 

כשהילדים שלי רוצים משהו שאין לנו אמצעים לרכוש עבורם, 

הם יודעים שזה לא ש'חסר כסף'. להיפך, העובדה שאין לנו כסף 

בשביל הדבר הזה, מלמדת אותנו שאנחנו לא זקוקים לו. תגידי 

לי את, לקב"ה יש בעיה להעביר לנו עוד כסף? פשוט שלא! אז 

אם אין, כנראה שזה לא בשבילנו...

ולשמוח בכל  דבר,  כל  לומדים להעריך  ויש,  יש  וכשלא תמיד 

דבר. שמעתי מרבי אלימלך בידרמן שליט"א בשם רבי יענקלה 

ולכן  נמוך  הוא  כי  תמיד,  מאושר  זצ"ל, שאמר שהוא  גלינסקי 

רואה רק את חצי הכוס המלאה...

מי שיודע שהוא ילד קטן של ד', והוא 'נמוך' ובלי ציפיות בשמים, 

רואה את השפע שבחצי הכוס".

אתן עוד לא לגמרי שם, בתחושת ה"ד' רועי לא אחסר"? הנה 

עוד סיפור:

"לפני תקופה התבקשנו לארגן חתונה לזוג מסוים---"

אני קוטעת, כי זאת ההזדמנות לספר שרחל אמנם הרבה בבית, 

אבל לא רק, והיא מעורבת בעוד כמה מסגרות שאין לי צל של 

מושג איך היא מגיעה אליהן. לדוגמה: שמורות שהשתתפו בכנס 

'יהיו לרצון' בירושלים שמעו שהרבנית תרשיש לא הרצתה בו, 

כפי שתוכנן מלכתחילה, משום שחל שיבוש בלוח הזמנים, והיא 

הייתה מחויבת לכנס אחר. איזה כנס? כנס לנשים ארגנטינאיות 

שארגנה רחל מרואיינתנו.

הפרטים  כל  כולל  החתונה,  ענייני  בכל  לטפל  אמורים  "היינו 

הטכניים והלוגיסטיים, 'רק' סוגיית המימון לא הייתה עלינו... 

בלארגן  כיף  מאד  משהו  שיש  לבעלי  אמרתי  החתונה  בסוף 

חתונה שלמה בלי שום דאגות של כסף. ואני בטוחה שיש נשים 

רבות שיכולות להזדהות עם התחושה.

לפני שבועיים חגגנו ברוך ד' בר מצווה לבן שלנו. נאמנה לדרך 

החיים שבה בחרנו, ומכוח החיזוק שזכיתי לו לאחרונה בקרבת 

ד' ובהישענות עליו, כמו שסיפרתי קודם – החלטתי ששום דבר 

לא עלי. פשוט 'השלכתי' על הקב"ה את כל החבילות... איפה 

יהיו האורחים מחו"ל? כיצד נסתדר בשבת? מה נעשה עם זה 

ועם זה ועם זה? ומנין נשלם על זה ועל זה על זה? לא קשור 

אלי. 'הכול עליו'...

בסיום הערב, אמרתי לבעלי: 'זה היה אפילו יותר קל מהחתונה 

ההיא. הפעם לא רק הכסף לא היה עלינו, כל הבר מצווה לא 

הייתה עלינו...'"

הכל  האמירה  עם  כאן,  לסיים  נכון  היה  אולי 
כך עוצמתית הזו, שרלוונטית לכל אישה ואם, 
שאני  מרגישה  אני  אבל  גודל.  בכל  למשפחה 
צר,  מבט  זה  אולי  אחד.  דבר  עוד  מוכרחה 
קטנוני אפילו, אבל בריאיון שלפניו ואחריו כל כך הרבה מילים 

על חום וקשר אימהי---
יש לך זמן להגיע לילדים גם 'אחד על אחד'? להיות אמא של כל 

אחד מהם בנפרד?
"תראי", היא צוחקת, "בשביל לעבור בצורה יסודית מילד לילד 

את  שתתאם  מזכירה  גם  )ואולי  מסודר  יומן  ממש  צריכה  אני 

הפגישות(, ובאופיי, אני ממש לא כזאת... 

אני כן משתדלת לצאת פעם עם זה ופעם עם זה, להשכיב מידי 

פעם ילד אחד לבד או לשבת אתו לכמה דקות של משחק, אבל 

אם תשאלי אותי, זה לא העיקר. 

וזה  האווירה',   - חשוב  ש'הכי  חכמה  גננת  מאיזו  פעם שמעתי 

הכול  עושה  אני  משמע.  תרתי  בחום,  ממש  שאימצתי  משהו 

כדי שהאקלים הביתי שלנו יהיה נעים, משוחרר, מפרגן, מקרב 

יהיה מקום שנעים לגדול בו, לחוד  ובקיצור, שהבית  ומאפשר, 

וביחד..."

ועוד  עוד  עובדה,  מצליחה.  שהיא  כנראה  אותי,  תשאלו  ואם 
ילדים רוצים להגיע דווקא לשם...
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הבית -
העסק הנבחר

נשים  של  בקבוצה  בית  ניהול  על  הרצאה  מסרתי  תקופה  לפני 

שכולן היו בעלות תשובה, בוגרות של המדרשה שהזמינה אותי. 

את  מהבית,  הרגל  שום  בלי  בעצמן,  שמעצבות  שאימהות  ברור 

הנהלים ואת ההרגלים של משפחה גדולה, של ערב שבת, קניות, 

חגים ועוד ועוד – מאותגרות ביותר. רובן עובדות, חלק גדול מהן 

במשרות תובעניות, והן ממציאות את הגלגל בכל תקופה בחיים 

כך  ועל  התארגנות  ושל  סדר  החשיבות של  על  דיברתי  מחדש. 

שזו תשתית לערכים ולמצוות ולמעשים שאפשר לבצע ולעשות 

ולקיים אחרי שיש סדר. 

כשהגעתי להרצאת המשך, ניגשה אלי טלי, וריגשה אותי מאד. 

היא  היום  שעד  לי  ואמרה  הקודם  השיעור  על  לי  הודתה  היא 

הרגישה שהחיים שלה לפני החזרה בתשובה היו כלום, בזבוז, 

וגם נזק. בשיעור, היא קלטה איזה בסיס איתן לחיים העניקו לה 

ההורים שלה. היא סיפרה לי שהיא התקשרה לאמא שלה והן 

הגיעו לשיחה שלא הייתה להן כמוה מאז שהיא נעשתה חרדית, 

וכי הדבר קירב אותן מאד וקישר ביניהן בדרך חדשה ואמיתית. 

גם עכשיו, כשאני נזכרת בשיתוף הזה, אני דומעת. הקשר בין 

אימהות לבנות שלהן הוא כל כך חשוב וכל כך משמעותי, והוא 

נוצר מאינסוף פרטים. כל פעם שאת מבקשת שיסדרו את החדר, 

כשאתן שוטפות כלים ביחד, כשהיא רואה אותך תולה כביסה, 

והיא בת שנתיים ומגישה לך את האטבים, כשאת מבשלת בזמן 

ארוחת הערב את הצהריים של מחר והריחות מתפשטים בבית 

והם רואים את התנועות שלך כשאת מקלפת את תפוחי האדמה 

– ככה נוצרים קשרים. 

ביחד עם הילדים

פעם, כשהייתי בת תשע בערך, שיחקתי עם חברה על הרצפה 

במטבח, לא זוכרת בדיוק במה, ואחד החלקים עף לנו אל מתחת 

למקרר. ניסיתי להושיט יד, אבל לא הצלחתי לחלץ אותו משם, 

אז אמרתי לחברה שלי בהשלמה: "טוב, זה יהיה שם עד שיזיזו 

את המקרר בערב פסח". 

את  מזיזה  אני  "יעלי!  נדהמה:  במטבח,  שהייתה  שלי,  אמא 

המקרר בכל יום חמישי בשטיפה!"

הייתי  כשאני  רצפה  שטפו  לא  זה?  את  לדעת  יכולתי  מאיפה 

בשטח... מכיתה ז', כשהתחלתי להיות מעורבת בתפקיד שטיפת 

הבית, ראיתי את הסטנדרטים של אמא שלי – מזיזים את ה-כול, 

שוטפים וגורפים, שוטפים וגורפים, עד שהמים יוצאים שקופים!

אני מבינה את ההיגיון בכך שאת מעדיפה להיות יעילה, ולבצע 

מפריעים.  ואינם  בסביבה  אינם  כשהילדים  הבית  עבודות  את 

ככה את מסיימת הכול הרבה יותר מהר. אבל במקום לחשוב על 

יעילות – אולי עדיף לחשוב על אפקטיביות? 

להיות אפקטיבית, פירושו לבצע כל משימה בזמן הכי נכון לה. 

יש לך כל כך מעט זמן להיות לבד, חבל לבזבז את הזמן הזה 

על קילוף תפוחי אדמה! את צריכה לישון... וזו רק דוגמה למשהו 

שאי אפשר לעשות ביחד איתם. את כל מה שאפשר – אפילו 

אם הפעולה תארך זמן רב יותר והיעילות תיפגע – עדיין משתלם 

לבצע בזמן שבו אתם יחד. 

עם ולא למרות

לפעמים אימהות אומרות לי שהן רוצות להיות "נטו עם הילדים" 

קונות עם הילדים.   / / מנקות  ולכן אינן מסדרות  כשהן בבית, 

הטיפול  הייתה  אמא  עם  הילדים  של  העיקרית  החוויה  בעבר, 

בבית, כך שהייתה מעורבות מאוד גדולה בין אמא לבת בהקשר 

מציאותי ואותנטי של החיים עצמם. היום, נראה הרבה יותר נכון 

וחינוכי לשחק עם הילדה 'המרוץ אל השבת' מאשר ללכת איתה, 

פיזית, ולערוך את הקניות יחד איתה. זה הגיוני? 

ביצוע מטלות עם הילדים נכון לכולם, בתנאי שהוא נעשה ביחד 

עם הילדים ולא למרות שהילדים כאן. אם אני צריכה להזהיר 

את כולם שלא להופיע במטבח או בסלון כשאני עושה משהו, 

ואני מבטיחה פרסים למי שישב בשקט ולא ייגע – אפיתי למרות 

שהילדים כאן או גיהצתי למרות שזה הזמן שלהם. וחבל. אבל 

אם כל אחד מהם קיבל חתיכת בצק לשחק בה וכולם ליקקו יחד 

את הקערה, אם יצאתי איתם לקניות כשהנייד 'על שקט' ודיברנו 

כל הדרך וגם הדרכתי אותם בחנות מה להביא לעגלה – חווינו 

יחד את החיים שלנו, ויצרנו קשרים אמיתיים בין אמא לילדים. 

בנינו בית. 

נהלים וכללים 

החום והקשרים בבית, נוצרים כשחיים ביחד, במעורבות. איננו 

יחד.  קונים  במשותף.  אותם  חווים  אלא  החיים,  על  מדברים 

כביסה  תולים  החורף.  בגדי  את  ביחד  ממיינים  יחד.  מסדרים 

ונכון שצריך להחיל את  ביחד. חיים במשותף. נכון שיש בלגן, 

הכללים ואת הנהלים של הסדר – והדבר אינו גורם לך להיות 

אמא קרה. 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

בית חם

המשך בעמ' 20 <
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דפי עבודה

שלום וברכה,

ביותר  זהו אחד הקונפליקטים הקשים  עובדת  ואמא  חולה  ילד 

זו כבר לא שאלה  שמזמן השילוב המאולץ בין הבית לעבודה. 

חשיבה  לא  העבודה;  לשעות  הבית  של  השעות  בין  תמרון  של 

לייצר  שעלייך  האיכות  ושעות  ההספקים  מסלול  של  מחודשת 

בזמן הקצר שאת שוהה בבית, אלא הצורך הלגיטימי שלך להיות 

עם הילד שזקוק דווקא לך במסגרת הזמן ששייכת למעשה לזמן 

העבודה. ברור לך שהשהייה לצד הילד החולה היא הדבר הנכון 

שעלייך לעשות. אבל... כיוון שהזמן הזה למעשה שייך לשותף 

זקוקה  היא  למאתגרת.  הופכת  הזו  השהייה  שלך,  לבוס  נוסף, 

ולהכלה  להבנה  גם  מצפה  את   - לזה  ומעבר  פורמלי,  לאישור 

מצד המעסיק, הבנה שתשמר את ההערכה שלו כלפייך כעובדת. 

וכמובן, ככל שהתדירות של ההיעדרויות האלו הולכת וגדלה כך 

גם הקושי הולך וגדל.

את שואלת כיצד תגרמי לבוס שלך להבין אותך ואת הקושי שלך. 

אני מציעה לך לשים לרגע את הקושי האישי שלך בצד ולנסות 

של  המבט  נקודת  נוספת,  מבט  מנקודת  הקושי  על  להסתכל 

והקושי שלו עם ההיעדרויות של העובדים. נסי להבין  המעסיק 

אותו, ומהמקום הזה, יהיה לך גם קל יותר לגרום לו להבין אותך 

ואף לשמור על מעמדך כעובדת מוערכת.

כמנהל, יש למעסיק שלך אחריות לכל הנעשה בחברה: סנכרון 

רצון  שביעות  שלהם,  העבודה  ותפוקת  העובדים  כלל  בין 

הלקוחות, השם והמוניטין של הארגון ועוד. עובד שמרבה להעדר 

- מסיבה מוצדקת ככל שתהיה, מעמיס על המעסיק את הנטל 

אותה  של  והעקיפות  הישירות  ההשלכות  עם  ההתמודדות  ואת 

היעדרות, גם במקרה שבו על פי חוק העובד אינו זכאי לתשלום 

שכר עבודה בגינה.

נסי להסתכל על מקום העבודה ממקום אכפתי ואחראי, שרואה 

את המכלול, וחשבי אלו פתרונות את יכולה להציע ביום כזה שבו 

את נאלצת להיעדר. לדוגמה: לסכם עם חברתך לצוות שתענה 

לשיחות במקומך, או להיות זמינה מהבית. בוודאי תוכלי לחשוב 

על פתרונות ישימים נוספים ו/או אחרים על זו הדרך, בהתאם 

לאופי העבודה שלך ולאפשרויות הזמינות לך.

על  לו  תודיעי  שבה  הבוס  עם  שלך  לשיחה  התכונני  כעת, 

הקושי שלך, פתחי את  תיאור  עם  ההיעדרות. במקום להתחיל 

והזדהות עם הקושי.  השיחה בהבנה של הבעיה שלו כמעסיק, 

עיקרי הדברים שבהם  נסי לתאר בתמציתיות את  בשלב הבא 

את עוסקת כעת בעבודה - אם את בהספקים טובים, כדאי לציין 

זאת - והציעי את הפתרון שחשבת עליו. שתפי את הבוס בכך 

שאת בוחרת באפשרות של היעדרות ממש בלית ברירה ולאחר 

וסיימי בתקווה שזו  שניסית ומיצית את כל האופציות האחרות, 

להיעדר  נאלצת  שאת  ובכלל,  הזו  לתקופה  האחרונה  הפעם 

מסיבות כאלו. כך תעבירי לבוס שלך את המסר שמקום העבודה 

חשוב לך, ואת נאלצת להיעדר מסיבות שאינן תלויות בך.

שתביעי  כדאי  ההיעדרות  לאחר  לעבודה  חוזרת  כשאת  גם 

על  אחריות  קחי  היית.  שלא  בזמן  שהתרחש  במה  התעניינות 

השלמת פערים אם נוצרו, וזכרי לעדכן את הבוס בכך.

אני מתארת לעצמי שהבוס שלך ידע להעריך זאת, וגם יהיה לו 

קל יותר לקבל בהבנה היעדרויות נוספות שלא תהיינה…

אני  לעבודה.  איתך  הילד  את  להביא  כדאי  האם  שואלת  את 

יוצאת מנקודת הנחה שאין לך אופציה אחרת, כי אם יש לך, היא 

לכאורה עדיפה.

הספציפיים  בנתונים  כמובן,  תלויה  התשובה  מומלץ?  זה  האם 

שלך ושל הילד ובאופיו של מקום העבודה ולפעמים גם משתנה 

המשימות  או  העכשווי  לעומס  בהתאם   - לתקופה  לתקופה 

העומדות על הפרק.

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

המדחום והבוס
החורף הגיע ואיתו הווירוסים ומחלות החום השונות. אני אמא לילדים קטנים ורגישים במיוחד, ולאחרונה מוצאת את עצמי מגהצת את 

הכרטיסים המגנטיים בקופת החולים בתדירות גבוהה יותר מאשר את כרטיס העובד שלי. 

הבוס שלי ממש לא רואה זאת בעין יפה, ואף אומר לי זאת בפה מלא בכל פעם שבה אני נאלצת להודיע לו שוב על איחור או היעדרות. 

האם יש מה לעשות כדי שיקבל את המצב יותר בהבנה ומעמדי בעבודה לא יפגע?

ועוד באותו עניין - האם מומלץ להביא ילד חולה אתי לעבודה, במקום להישאר איתו בבית?
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 מתמודדת עם דילמה תעסוקתית? 

 magazine@shmura.org :את מוזמנת לשלוח את השאלה שלך ל

ולציין בשורת הנושא: 'עבור מדור דפי עבודה'. השאלות הנבחרות 

תקבלנה במה ומענה במסגרת המדור.

עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים:
קל יותר להתחשב במי שמתחשב

גם הנתונים של סביבת העבודה שלך משמעותיים: חדר סגור או 

מרחב פתוח, צפיפות העמדות, עבודה שקטה או המולה על בסיס 

קבוע ועוד ועוד.

בכל מקרה, כשאת עומדת בפני התלבטות כזו הדבר הראשון 

שעלייך לבחון עם עצמך, זו רמת המסוגלות של הילד, במצבו 

העכשווי, להעביר יום שלם בעבודה. ישנם ילדים שיכולים ליהנות 

 – ואחרים  לתעסוקה,  הצעה  כל  עם  פעולה  וישתפו  מהרעיון 

שישתעממו, ינדנדו ויפריעו לך ולעובדות האחרות.

אם את סבורה שהדבר הגיוני, וכי מסיבות שונות האופציה הזו 

יעילה יותר מאשר להישאר עם הילד בבית, עברי לשלב הבא: 

תיאום עם המעסיק. צרי קשר, תארי את המצב, צייני שהילד רגוע 

ומסוגל לשבת עם עצמו, הסבירי מדוע זה נראה לך עדיף מאשר 

לקחת יום חופש או לעבוד מהבית ושאלי את המעסיק מה דעתו 

על הפתרון הזה.

הילד  עם  לעבודה  לבוא  מעוניינת  שאת  מבין  שהמעסיק  ודאי 

ממניעים שקשורים בתועלת שלו – הספקים, משימות חשובות, 

דד-ליינים קרובים וכדומה, ולא מסיבות הנוגעות לתועלת שלך, 

כמו מניעת הפסד כספי בשל יום מחלה שאינו משולם.

אם המעסיק אישר את ההצעה, דאגי לתעסוקה הולמת ומספקת. 

עבודה...  כדי  תוך  שתדפיסי  צביעה  דפי  על  רק  תסתמכי  אל 

לשעת  הרגעה  ובממתקי  ושתייה  אוכל  במספיק  גם  הצטיידי 

הצורך. ככל שתהיי מוכנה מראש, בעבודה - תהיי משוחררת יותר 

לעבוד, ותצדיקי את נוכחותך – נוכחותכם בשטח.

חשוב לי לציין בהקשר הזה נקודה נוספת שכדאי שתשימי לב 

אליה במיוחד בתקופה הזו:

ממש  כן,  המעסיק.  אצל  דמיוני  זכויות  מאזן  קיים  עובד  לכל 

בדומה לחשבון העו"ש בבנק, שכדי לבצע ממנו משיכה יש לוודא 

שיש בו יתרת מזומנים מספקת. ככל שהחשבון יציב יותר ומנוהל 

בתבונה ובשיקול דעת במשך תקופה ארוכה, כך בהתאמה גדלים 

הסיכויים שהבנק יאשר לבעל החשבון בעת הצורך מקרים חריגים 

כמו: הגדלת מסגרת, מתן הלוואה וכדו'.

מאזן הזכויות של העובד במקום העבודה מורכב משקלול של 

פרמטרים רבים, כמו: התאמה לתפקיד, כישורים בולטים, איכות 

העבודה, הקפדה על לוחות זמנים, אחריות ולויאליות לתפקיד, 

יחסי אנוש, האווירה שהעובד משרה סביבו ועוד. וכיוון שבסופו 

של דבר כל עסק ואפילו מוסד ללא כוונת רווח הוא גם כלכלי, יש 

לכל הנ"ל יחס של עלות - תועלת: ככל שתשולם לעובד משכורת 

גבוהה יותר, כך גם הציפיות של המעסיק ממנו יהיו גבוהות יותר 

ולהיפך.

כעובדת, מומלץ מאד שתהיי תמיד עם יד על הדופק ותשתדלי 

ככל יכולתך שמאזן הזכויות שלך בעבודה יהיה חיובי. בדקי עם 

עצמך האם יש נקודות הטעונות שיפור ונסי לשפר אותן באופן 

והספקים  מיוחדים  הישגים  שבך,  החוזק  נקודות  על  מתמיד. 

לבוס.  וממוסדת  שיטתית  בצורה  שתדווחי  כדאי  מרשימים 

בזמנים  לקראתך  לבוא  יותר  קל  לו  יהיה  אוטומטי  באופן  כך, 

מחלות  בגלל  מרובות  היעדרויות  של  בתקופה  כמו  חריגה  של 

הילדים, וגם בזמנים שבהם תידרשי לחריגות נוספות ההכרחיות 

יותר בע"ה, כמו מסיבות  ומסיבות משמחות  לכל אמא עובדת, 

וחופשים, ואפילו צורך במענה תכוף יותר לשיחות אישיות מהבית 

בזמן העבודה.

יותר מתמיד, עלייך להשתדל  שימי לב שבתקופות האלה, עוד 

להגיע לרמות מקסימום בשאר מרכיבי התפקיד. זה כמובן לא 

קל, כי אלו תקופות שגם בבית קשה ועמוס לך יותר, ולגייס כוחות 

זו בהחלט משימה מאתגרת,  לתפקוד מקסימלי בכל החזיתות 

אך אני מאחלת לך שלמרות זאת, תצליחי בס"ד לעשות זאת 

על הצד הטוב ביותר. זכרי שבסופו של דבר ההשקעה הזו תחזור 

אלייך, מה שיכול להקל על ההתמודדות שלך כעת.

בהצלחה רבה, ושיהיה לבריאות!

mailto:admin%40shmura.org?subject=
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox?compose=jrjtXVXqmKNjJbKkLpgWMbGjvthrrpgZXSrfqCmWlRwWTcVQCtklHCMmcbKgHDpQFsXPCdvZ
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אמא של אמא
הבוקר הבאת אלי את אלחנן שלך.

הגעת מוקדם, הרבה לפני שמונה. בכל זאת, לא רצית אפילו 

לשתות קפה.

ממך  נפרדת  למטה.  אתכם  יורדת  הייתי  הזאת,  בשעה  אני, 

ומשרה – את היית לוקחת אותה לגן, ונשארת עם הבנים, לחכות 

להסעה. אחר כך הייתי עולה הביתה, מסיימת להתארגן, ויוצאת 

בימים  מוקדם.  מתחילה  הייתי  שבהם  בימים  כך  הספר.  לבית 

אחרים הייתי מספיקה לבשל, לכבס, לארגן את הבית או לצאת 

לקניות לפני שנאלצתי לחבוש את כובע המורה על כובע הרעייה 

והאם.

אבל את הסברת לי בבהילות שאת כבר באיחור של חצי שעה, 

נשקת לאלחנן והלכת לך.

אלחנן רצה לעשות לך שלום מהמרפסת, ואני מיהרתי בעקבותיו. 

צמוד  הפלאפון  חפוזים,  בצעדים  מהבניין  יוצאת  אותך  ראינו 

לא  הראשונה  שבקומה  מהמרפסת  מטי,  יודעת,  את  לאוזנך. 

קשה היה לשמוע אותך. הבטחת למלכי שמחר היא תביא לגן 

חפצים שמתחרזים זה בזה. אלחנן קרא לך, ואת נופפת לכיווננו 

והתקדמת לשפת המדרכה. דעתה של מלכי לא נחה, כנראה. 

כשחיכית לרמזור, שיתחלף, הסברת לישראל היכן נמצאת רשת 

כביסה שתוכל להתחרז עם קשת כלשהי מהמגירה, אבל שלא 

תיקח קשת של שבת.

היה קריר. נכנסתי עם אלחנן הביתה. הוא חולה הרי. לכן הבאת 

אותו אלי הבוקר.

פרוסה  לו  הגשתי  במטבח,  השולחן  ליד  לשבת  אותו  הזמנתי 

שאוכל  כדי  הקומקום  את  והפעלתי  לשבת,  שאפיתי  מהעוגה 

להכין לו שוקו חם.

"מה  חצי שעה אחר כך התקשרת להגיד שאת כבר במשרד. 

למיקומו  עבר  שהמשרד  מאז  בשקט.  שאלת  אלחנן?"  שלום 

החדש ואת יושבת במרחב עבודה פתוח, את לא אוהבת לנהל 

שיחות אישיות מהעבודה.

ועסוק  שוקו  שתה  עוגה,  "אכל  לך.  דיווחתי  היטב",  "מטופל 

בבניית מערכת כבישים שמגיעה, לטענתו, מהבית עד העבודה 

של אמא".

לא צחקת. שמעתי התנשפות קלה, וקיוויתי שאת לא בוכה.

"תהיי רגועה", אמרתי, וידעתי שזה לא זה.

"תאמיני לי שאני רגועה יותר כשהוא איתך מאשר איתי. תודה, 

אמא. זאת הצלה בשבילי".

האמנתי לך. לחלק השני של המשפט יותר מאשר לראשון.

מה תעשה מלכי שלך כשתגדל? עם מי תוכל להשאיר ילד חולה, 

אם אמא שלה בעצמה תהיה בעבודה כל יום כל יום משבע ורבע 

בבוקר עד שלוש וחצי כמעט אחר הצהריים?

אבא נכנס הביתה. הוא הזכיר לי מה שידעתי בעצמי. גם אני 

לא יכולה לקבל בכל יום נכד חולה. רק היום, ביום החופשי שלי.

יקרה  מה  עכשיו  אכפת  למי  בעצם,  "אבל  לו.  אמרתי  "נכון", 

כשמלכי תהיה אמא. למטי אין שום יום חופשי".

"יום שישי?" הוא שאל.

"זה לא נחשב".

אבא לא היה אף פעם אישה עובדת. אני כן הייתי, ועדיין. היום 

יכולתי  שלא  אוצר  בפז.  יסולא  שלא  אוצר  הוא  שלי  החופשי 

להוריש לך.

את  לראות  אותי  הזמין  הוא  במטבח.  אלחנן  הופיע  לפתע 

כולם  שחברו  והמוסך  והמשטרה  הדלק  ותחנות  הכבישים 

למערכת מורכבת במיוחד. עיניו ברקו מעט. הנחתי יד על מצחו.

"מה השעה, סבתא?"

"שמונה וחצי".

"אז אני כבר יכול לקבל נורופן. אמא אמרה שמשמונה".

אני מדמיינת כשאני חושבת שאין  ואנחה. האם  חיוך  החנקתי 

סיכוי שאת, בגילו של אלחנן, היית יודעת מתי הגיע הזמן לקבל 

תרופה?

מטי.  חכם,  שלך  הילד  הילדים.  בחדר  השטיח  על  יחד  ישבנו 

נהניתי מכל רגע אתו. הוא הסביר לי מדוע צריך שתי תחנות 

דלק - בשני הנתיבים, ומה תפקידה של כל ניידת, ולמה המוסך 

בנוי דווקא כפי שהוא בנוי, ואז הראה לי את הגשר. "פה הבית 

שלנו", הצביע על תיבת קליקס ריבועית, "ופה" – הוא עבר לקצה 

השני של הכביש – "העבודה של אמא".

בקול.  התפעלתי  למדי.  ומרשים  גבוה  מגדל  הייתה  ה'עבודה' 

"ככה זה באמת נראה, סבתא", החכים אותי אלחנן. "היית פעם 

בעבודה של אמא? בפנים לא מרגישים שזה כזה בניין. החדרים 

רגילים, ואמא יושבת בתוך שורה ארוכה בחדר גדול כמו אולם. 

סיפור חודשי | רחלי נוסבוים
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אבל בחוץ זה נראה ככה, כמו מגדל עם מלא חלונות".

"נכון", הסכמתי אתו. "אז מה, בנית גשר ממש עד לשם?"

"כן. את רואה? שאמא לא תצטרך לעבור בפקקים של הבוקר. 

יום  כל  לצאת  יכולה  הייתה  היא  באמיתי,  גשר  כזה  היה  אם 

עשרים דקות יותר מאוחר".

"באמת? מי אמר לך?"

"היא אומרת את זה לאבא מלא פעמים. באמת, חבל שלא בונים 

כזה גשר".

"חבל ממש", הזדהיתי. חבל ממש ממש.

שאני  בזמן  הספה  על  קצת  לנוח  לו  הצעתי  התעייף.  אלחנן 

מגהצת. הוא שכב בשקט כמה דקות, ופתאום שאל בקול רדום 

למדי: "סבתא, כבר אחת וחצי?"

"עדיין לא, מותק", עניתי בלי להסתכל על השעון. "מה יש באחת 

וחצי?"

"באחת וחצי מתחיל הצהרון".

"אבל היום אתה פה, אלחנן".

"כן, נכון. רק רציתי לדעת".

"אתה אוהב להיות בצהרון?"

הוא כבר לא ענה.

ליבי. הילדים שלך חוזרים הביתה לקראת  מועקה מילאה את 

ארבע. אוהבים או לא – מעולם לא הייתה להם ברירה אחרת.

הבטתי באלחנן הישן, ונזכרתי בתינוק המתוק שהוא היה לפני 

חודשים  וחצי  משלושה  פחות  שלנו.  הבכור  הנכד  שנים.  שש 

אחרי הלידה, חזרת לעבודה. היה לך קשה. ניסיתי לעודד אותך 

שתמיד ולכולן קשה לחזור ולהשאיר תינוק קטן אצל מטפלת, 

נקרעתי  בעצמי  כשאני  אותך,  לנחם  יכולתי  באמת  לא  אבל 

מהמחשבה הזו. תינוק קטן כל כך, ולשעות רבות כל כך--- איך 

אפשר?

אחר כך נולדה מלכי ואחריה מוישי, ולפני חודשיים חזרת לעבודה 

אחרי הלידה של יסכה. לא נראה שהתרגלת, וגם אני לא.

כשהייתי אני כמוך היום, אם לארבעה קטנים, היו החיים שלנו 

אחרים כל כך. האם טוב עשינו כשכיוונו אותך למסלול החיים 

הזה? האם הייתה לנו ברירה אחרת?

 

אלחנן התעורר אחרי שעתיים, חיוני ופעיל, ופנה מיד למערכת 

הכבישים שהמתינה לו בחדר. הבטתי במשחק המתהווה מחדש. 

הגשר  על  אך  רכב,  כלי  בשלל  לעייפה  עמוסים  היו  הכבישים 

חלפו מכוניות בודדות בשעטה.

"מה אמא הייתה עושה, אם הייתה יכולה לצאת עשרים דקות 

יותר מאוחר?"

לא  כיבוי האש. אלחנן אפילו  הגלגל מרכב  ניתק  ההוא  ברגע 

לנו  מכינה  או  אולי?  אותנו,  "מלבישה  לכיווני כשענה:  הסתכל 

לנו  מכינה  הייתה  לי שהיא  נראה  בעצם,  אבא?  במקום  שוקו, 

את האוכל. כמו ביום שישי, שהיא מכינה בבוקר, ולא מאתמול".

"או  ברצינות,  שאלתי  קפה?"  שותה  הייתה  דווקא  היא  "אולי 

קוראת את העיתון? הרי היא הולכת אחר כך להרבה שעות".

הבן שלך ננער מהגלגל השבור והביט בי בתימהון. "שותה קפה? 

את זה אפשר לעשות בעבודה".

נאלמתי.

"אם אמא הייתה יוצאת עשרים דקות יותר מאוחר, זה היה בערך 

שבע ורבע", הפגין הילד המוכשר שלך את שליטתו בסדר היום 

המשפחתי. "אנחנו כבר ערים בזמן הזה".

"אז מה?" שבו אלי המילים. "אז מה אם אתם ערים? גם אחר 

הצהריים אתם ערים".

"נו, ומה נראה לך? שהיא קוראת את העיתון אחר הצהריים? אולי 

בערב, אחרי שאנחנו הולכים לישון".

המשיך  הוא  אבל  כוונתו,  את  מבינה  שאני  בטוחה  הייתי  לא 

ערים  והילדים  בבית  שכשאמא  יודעת  לא  את  "מה,  להסביר: 

היא רק עם הילדים? את לא שומעת איך שהיא אומרת בטלפון: 

'עכשיו אני עם הילדים, נדבר אחר כך'? לך היא לא אומרת את 

זה אף פעם?"

ארבע  בין  בטלפון  לדבר  לנו  יוצא  לא  כמעט  לשחזר.  ניסיתי 

"אני  כאלה:  נזכרת בשיחות קצרות  אני  כן.  וחצי. אבל  לשבע 

נכנסת עוד רגע הביתה, אמא. נמשיך אחר כך?" וגם: "אמא? מה 

נשמע? את צריכה משהו דחוף? אני יכולה לחזור אלייך בערב?" 

ואפילו: "ערב טוב, אמא. אני רואה עכשיו שחיפשת אותי. סליחה. 

הטלפון שלי היה על שקט אחר הצהריים".

אלחנן עסוק בכבישים ובגשר. אני מפריעה לו: "הבת שלי היא 

אמא טובה, אה? כל הכבוד לה".

"אמא מצוינת", הוא מאשר בכובד ראש, ואז מחייך: "זאת את 

שחינכת אותה להיות כזאת מצוינת, נכון? אז כל הכבוד גם לך".

 

הלכתי משם.

פתאום הרגשתי חשק גדול לדבר איתך.

האם סיפרתי לך פעם כמה אני גאה בך ובאימהות היפה שלך? 

האם שיתפתי אותך בהערצה שאני חשה שאני מביטה על הדרך 

שבה את מתמודדת עם האתגרים שמעולם לא עמדו בדרכי?

האם זכרתי, בכל הפעמים שבהם דנו באילוצי חייך, לומר לך 

שאת אמא מצוינת?

 

ובכל  מהעבודה,  לדבר  אוהבת  לא  את  אלייך.  התקשרתי  לא 

מקרה, זו באמת לא שיחה שמתאים לעשות כשאת שם. במקום 

להתקשר, הזמנתי את אלחנן לבוא למטבח ולאפות איתי עוגת 

גבינה לאמא.

עוד מעט תבואי לקחת אותו. הילדים כבר יהיו בבית, ואת תרצי 

לאפשר לישראל לצאת בזמן. שוב לא יהיה לך אפילו רגע לקפה.

לכן אני יושבת וכותבת לך את כל הדברים האלה, ומקווה שאת 

מרגישה את החיבוק הגדול שאני רוצה לעטוף בו אותך.

אני גאה בך, בת שלי. את אמא מצוינת.

הלוואי שתראי נחת לפחות כמו זו שאני זוכה לה ממך. 
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סלפי
בתיה יונה
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

פורסם בערב שבת פרשת חיי שרה | מאת: שרה פיינשטיין

לגדל את הטוב

"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" )בראשית 

כד, א(

מצינו  לא  בימים  בא  לשון  "הנה  שלום:  הנתיבות  שואל 

בתורה אלא על אברהם אבינו, ויש להבין מה מוסיף באומרו 
בא בימים, הלא כבר נאמר זקן וכל זקן הוא בא בימים... "

ועונה: "וזהו מאמר הכתוב 'ואברהם זקן בא בימים', 'ואברהם 
זקן' היינו מידת החסד היא בבחינת בא בימים, שאין מידת 
ותנאים  בעיתים  אלא  נוהגות  שאינן  מצוות  כשאר  החסד 
ידועים, אלא היא מצווה תמידית המוטלת על יהודי בכל יום, 
ויום שאינו עושה בו חסד אינו נחשב ליום, כמרומז במאמר 
הכתוב: 'חסד קל כל היום', שבכל יום ויום מימי חייו יראה 
יהודי לעשות חסד עם חברו בגופו או בממונו או בנפשו, כמו 
ללמוד עמו איזה עניין או לחזקו באיזה דיבור טוב, שעל ידי 

זה שעושה חסד משפיעים עליו חסד מן השמים".

 יום שלא עשינו בו חסד אינו נחשב ליום!

אחד החסדים הזמינים ביותר, שמצד אחד לא דורש מאיתנו 

הרבה מאמץ, כסף או זמן, ומצד שני הוא גדול ומשמעותי 

ביותר, הוא היכולת לעודד ולחזק את מי שבסביבתנו "באיזה 

דיבור טוב", ולא רק את מי שבסביבתנו אלא גם את עצמנו... 

כמו שנאמר: "גומל נפשו איש חסד". 

כולנו רוצות לחזק את הטוב שיש בנו ושיש במי שבקרבתנו. 

מהי הדרך לחזק את הטוב הזה ולהגדיל ולהעצים אותו?

הדרך היא לעודד - להתאמן בעידוד. עידוד מלשון עוד. אם 

את רוצה עוד טוב, תעודדי את הטוב. כשאת רואה את הטוב 

ומאמינה בו, את נותנת כוח לטוב שבך ושבסובבים אותך 

את  ושיפוטית,  ביקורתית  בעין  מסתכלת  את  אם  לגדול. 

מעודדת ונותנת כוח ללא טוב.

הפגמים  הטעויות,  את  לראות  היא  שלנו  הטבעית  הנטיה 

צריך  אבל  שלנו...  שבסביבה  מי  של  או  שלנו  והמחדלים 

טוב.  ללא  כח  נותנת  טוב,  הלא  עם  שההתעסקות  לזכור 

כמובן שצריך להכיר בטעויות כדי לתקן אותן, אבל השאלה 

היא איפה המיקוד. המיקוד צריך להיות בטוב; לאחר שנראה 

מה  את  גם  לראות  כוח  לנו  יהיה  אותו,  ונעצים  הטוב  את 

שטעון תיקון ושיפור.

נקודת המוצא של העידוד היא תמיד נקודת מוצא של חסד 

ונתינה. אני באה אל עצמי או אל האחר, שיכול להיות בן 

לתת  רצון  מתוך  אחר,  אחד  כל  או  שלי  הילד  שלי,  הזוג 

ולעזור. מתוך אהבה ורחמים. גם כשהזולת נראה אשם ולא 

ניגשת אליו ברחמנות. לא מנסה לתפוס אותו  בסדר, אני 

על חם ולאתר אצלו את הנקודות הזקוקות לשיפור. המטרה 

שלי – למצוא בו את הטוב שלו. להסתכל עליו ולהתפעל: 

לעולם!!!"  מביא  אתה  טוב  איזה  אתה!  מדהים  כמה  "וואו! 

כשאת באה למישהו ומסתכלת עליו ככה, אבל מתוך אמונה 

אמיתית, הוא מתרומם, הוא מרגיש אהוב ושווה ומלא כוח 

ותקווה!

כשנבוא ממקום של נתינה נגלה את הטוב שבנו, שבילדינו 

לראות...  קשה  לא  טוב  הלא  את  אותנו.  הסובבים  ושבכל 

היצר הרע מביא לנו אותו מול העיניים כל הזמן... העבודה 

שלנו היא לא להאמין לרע הגלוי, ולחפש את הטוב שקיים 

גם אם צריך להתאמץ כדי למצוא  - בהחלטה.  בכל אחד 

אותו, הוא קיים בוודאות ורק מחכה לעין טובה שתשזוף אותו 

ותשקה אותו עם מילים של עידוד ואהבה. רק באופן הזה הוא 

יכולות  ביותר שאנו  זהו החסד הגדול  ולצמוח.  יוכל לגדול 

לקיים עם עצמנו ועם כל מי שאנו באות איתו במגע, וזהו 

האמצעי לזכות למלא את ימינו בנתינה אינסופית ולהשפיע 

עלינו שפע של ברכה משמים כמו שממשיך: "ונכלל במאמר 

ממשיך  החסד  ידי  שעל  בכל',  אברהם  את  ברך  'וה'  הכתוב 

ברכה בכל העניינים, הגשמיים וגם הרוחניים". 

חלקנו בתורתך - פרשת השבוע
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להולדת הבת

עם היכנס הבן למצוות

ברכת מזל טוב חמה 
לאביגיל פראגר

שמעניקה לנו מדי חודש 'דף חדש'
כתוב בכישרון מבורך ובנועם מיוחד

ונושא אותנו טפח מעל
 שתזכו לגדלה לתורה, 
לחופה ולמעשים טובים!

ברכות מלוא חופניים
לאודליה קרון

מובילת המיזם 'קבוצות צמיחה'
משלב החזון ועד הקמת הפיילוט
בכישרון, בחן ובמסירות עצומה

שתזכו לרוב נחת מחתן השמחה, 
ומשאר צאצאיכם!

כבר עם הפצת הגיליון הראשון של מגזין דף הבית, בראש 

שביקשו  רבות  פניות  התקבלו  תשע"ט,  א'  אדר  חודש 

מהדורה מודפסת לקריאה נוחה יותר, בזמנים גמישים יותר.

מספר חודשים חלפו וגיליונות נוספים נערכו והופצו. אחוזי 

הבקשות   - ובעיקר  החמים  הפידבקים  הגבוהים,  הפתיחה 

שחזרו על עצמן במגוון ווריאציות והסברים, 

צריך  הזה  המגזין  למסקנה:  אותנו  הביאו 

להיות מודפס!

והעלויות  יותר  המורכבת  הלוגיסטיקה 

בין  הדרך  את  האריכו  בהרבה  הגבוהות 

המסקנה למעשה, אבל בסייעתא דשמיא, 

ובמסגרת פרויקט שותפות לשמורה, 

מהחודש,  החל  קרה.  זה  גם 

'שותפות  מאות  תקבלנה 

את  בכירות'  'שותפות  או  פלוס' 

לתיבת  היישר  הבית'  דף  הגליון 

על  בהוקרה  הפיזית שלהן,  הדואר 

מפעל  עם  המשמעותית  השותפות 

השמורה.

 דף הבית – עד הבית

רעה.  ואמא  טובה  אמא  לשניים:  העולם  את  לחלק  לנו  קל 

נענית  מסכימה,  מקשיבה,  זורמת,  חמה,   – הטובה  האמא 

לבקשות, מעגלת פינות, מרשה, יש בלגן בבית ויש אלתורים 

היא קשוחה, אסור  וכולם שמחים. האמא הרעה  וספונטניות 

מסודר  הבית  במקום,  דברים  לשים  צריך  הספה,  על  לקפוץ 

וכולם לחוצים. 

זהו – שלא! העולם אינו פשוט כל כך. 

יש אימהות שלא דורשות סדר ונהלים, אבל הלחץ עצום ברגעי 

האפס: בערב שבת, בכל בוקר כשצריך לצאת מהבית ובכל 

צהרים שכל אחד מאלתר לו משהו מהמקרר. ספונטניות? כן. 

זרימה? כן. אלתורים? כן. לחץ? גם כן. רוגע? לא ממש. 

נעלים לאמבטיה  להכניס  כזה  דבר  אין  אימהות שאצלן  ויש 

– חייבים לחלוץ נעליים לפני שנכנסים ולהשאיר אותן בפינה 

מיוחדת של המסדרון. יש מקום קבוע לספרי ספרייה, עיתוני 

ילדים אינם מצטברים, וכל אחד חייב לתלות את התיק שלו 
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עמוד 22,23, מה 
יהיה פה?

)במהדורה למייל 
אפשר להשמיט(

מלון גלי צאנז, י' - י"א בכסלו )8-9/12(
מחיר מיוחד לשמורות והטבה משמעותית למועדון שותפות שמורה!

לפרטים והרשמה לחצי כאן
תוכניות, הווי ופינוקים ברמה שרק סטארטק יודעת לתת

מספר המקומות מוגבל
פתיחת הקורסים מותנית במספר המשתתפות, ייתכנו שינויים בתכני הקורסים

תכנית הערב של "סטארטק"
יום ראשון 21:00

שבת מלכתא
הרבנית מנוחה לוי תחי' נותנת טעם של שבת

שיר ליום השבת
מוזיקה שתמשיך לנגן בנשמה...

אמא 
שבת של 

'שמורה' מבית  וסוחפת  חדשה  הפקה 
<<< המרוץ מתחיל <<< כולן מועמדות <<< כולן שופטות <<< 

 דרמה, מתח והרבה צחוק בדרך אל הזוכה המאושרת.

★ iRobot )או זיכוי מקביל( 
2000 ₪ זיכוי לרכישת פאה ★ 1500 ₪ לשדרוג ושפוץ פאה אצל אמנית השיער 
★ 3 קורסים דיגיטליים/טלפוניים "הכנות לשבת" של יעל זלץ 

בואי וקביל את המתנה לשך!!!

להתחבר, להתענג ולשאוב כוחות מ-

יום שכולו שבת
ערב של תוכן, רוח, חוויה וכלים לקחת הביתה.

מהיום תטעיני את עצמך בכל שבוע מחדש.

בס"ד
בסיעתא דשמיא

הייטק. ולא רק!
החוויה המקצועית של סטארטק, פותחת שערים
ומשלבת מקסימום מקצועיות וחוויה ברמה אחרת

תפרגני גם לנשמה לשך...
לאור הבקשות הרבות החלטנו להרחיב את הסמינר 

ולהוסיף עוד מסלולים:
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מס לו ל
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מס לו ל
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סטארטק

3

1. עושים בצ'פר למנהלות!
פיתוח מנהלים

וניהול צוות
בהכשרה משולבת ובלעדית
של דבורה קיסטר ושרי לבל

 UI/UX .2
הכרות עם עולם

עיצוב חווית המשתמש
בהכשרה של ש. שרייבר

מעצב, יזם והמייסד
של מגזין פיקסל פרפקט )בארץ(

ו-Hacking UI)בינלאומי(

1. אנגולר מתחילים
NET Core .2. + נושאים 

מתקדמים בפיתוח 
UI/UX .3 הכרות עם עולם 

עיצוב חווית המשתמש
 Elasticsearch and .4

Kibana
 Python System .5

 Programming
SQL .6 מתקדמים

+ סדנא מתוקשבת לבחירה

07:30 ארוחת בוקר
09:00 סמינר חלק א'
12:00 ארוחת צהרים
13:00 סמינר חלק ב'

17:00 סדנת מיומנויות רכות- מי שטרח...
18:00 פרידה וסיום

סלו
' כ

א' י
ום 

י
רה

חי
לב

רה
חי

לב

סלו
ב כ

' י"
ם ב

יו

תכניה //נתונה לשינויים//
07:00 יציאה

08:30 התכנסות
09:00 סמינר חלק א' 

13:00 ארוחת צהרים וקבלת מפתחות לחדרים
14:00 סמינר חלק ב'

17:00 התארגנות בחדרים
18:00 כלים מתקדמים לארגון אפקטיבי - יעל זלץ

19:30 ארוחת ערב
21:00 "יום שכולו שבת" - ערב של תוכן, רוח, חוויה וכלים לקחת הביתה

24:00 "עוברת בזמן" סרטה של חני זיסמן 

שמרטפיה
במקום

במחיר סמלי

מוזמנת להצטרף אלינו
לנופש חוויתי

מבית ה'שמורה'
עם חברה איכותית

תוכניות הווי חדשניות
מיקום מפנק במיוחד
ואיקאה בהישג יד
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09:00 סמינר חלק א'
12:00 ארוחת צהרים
13:00 סמינר חלק ב'

17:00 סדנת מיומנויות רכות- מי שטרח...
18:00 פרידה וסיום

סלו
' כ

א' י
ום 

י
רה

חי
לב

רה
חי

לב

סלו
ב כ
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ם ב

יו

תכניה //נתונה לשינויים//
07:00 יציאה

08:30 התכנסות
09:00 סמינר חלק א' 

13:00 ארוחת צהרים וקבלת מפתחות לחדרים
14:00 סמינר חלק ב'

17:00 התארגנות בחדרים
18:00 כלים מתקדמים לארגון אפקטיבי - יעל זלץ

19:30 ארוחת ערב
21:00 "יום שכולו שבת" - ערב של תוכן, רוח, חוויה וכלים לקחת הביתה

24:00 "עוברת בזמן" סרטה של חני זיסמן 

שמרטפיה
במקום

במחיר סמלי

מוזמנת להצטרף אלינו
לנופש חוויתי

מבית ה'שמורה'
עם חברה איכותית

תוכניות הווי חדשניות
מיקום מפנק במיוחד
ואיקאה בהישג יד



יש לך מה לומר ל'שמורה'? 
חשוב לנו לשמוע!

 magazine@shmura.org :לפניות בנושא המגזין

Office@shmura.org :לכל נושא אחר

rishum@shmura.org | http://shmura.org/register :להצטרפות לקהילה


