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אודות
על הניסים

הציטוט המאלף שמביאה רחלי קובר 'במחר חודש', מתוך 

ההקדמה לסידור 'בית יעקב', החזיר אותי למסיבת חנוכה 

שהייתה בגן של שנה שעברה, מסיבת חנוכה חגיגית עם 

אמהות.

את הציטוט תקראו במקומו, אביא כאן רק פסקה אחת 

מטלטלת: "אנחנו הדבקים בה' כולנו חיים היום, לא נפקד 

וניקוד אחד  גלותנו אפילו אות  ממנו בכל תוקף אריכות 

יענה  קיימים... מה  וכל דברי החכמים  מהתורה שבכתב, 

בזה פילוסוף חריף? היד המקרה עשתה כל אלה? חי נפשי 

כי בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים 

ובמדבר  במצרים  לאבותינו  יתברך  ה'  שעשה  ונפלאות 

ובארץ ישראל".

אני, את הנס הקיומי הזה, הרגשתי במסיבה ההיא, ברגע 

מסוים שבו הכתה בי ההכרה בפלא העצום שמתחולל מול 

עיני: אלפי שנים אחרי מלחמות המכבים, אלפי שנים של 

וילדות בנות ארבע שרות על נס   - ונדודים  גלות  חורבן, 

שהן  רק  ולא  מדברות!  הן  מה  על  בדיוק  ויודעות  חנוכה 

מבינות את כל מושגי היסוד של הסיפור ומכירות אותם 

לגמרי שאם חלילה  להן  ברור  גם  יום שלהן,  היום  מתוך 

היו פורצים היוונים לדורנו, הן בעצמן היו יושבות בפתחי 

האבות  על  לחפות  כדי  בסביבונים  ומשחקות  המערות 

שלומדים תורה ועל האמהות שמדליקות נרות...

תחשבו על זה: זה נס! אחד הניסים הכי גדולים שלנו כעם. 

אני לא המשוררת של המגזין הזה, וב'דפדפת' מצפה לכן 

שיר מדהים של תמר הלר. מקווה שלא תתרעמו על כך 

שאני בכל זאת מגניבה לכאן עוד כמה שורות של שיר, 

מזכרת משנותרה לי ממסיבת חנוכה.

ִּבְמִסַּבת ֲחֻנָּכה

ִהיא ָהִייָתה ֵאם ֶׁשִהְדִליָקה ֵנרֹות

ּוְלִציָדה ָאבֹות ֶׁשָּלְמדּו ַּבְּמָערֹות

ִויָלִדים ֶׁשֶהֱעִרימּו ַעל ָּכל ַהְּיָוִנים

ְכְּׁשִּבְּימּו ַּבֶּפַתח ִמְׂשָחק ְסִביבֹוִנים

ַאַחר ָּכְך ִהיא ָׁשָרה ַעל ַהֵּנר ְוָהאֹור

ְוַעל ֵאיְך הּוא עֹוֵבר ִמּדֹור ְלדֹור

ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ַלֵחֶלק ֶׁשל 'ַעל ַהִנִּּסים'

ִהְבִריקּו ֵעיֶניָה ְּכמֹו ַּפָּנִסים

ָיַׁשְבִּתי ִלי ָׁשם ִּבְמִסַּבת ֲחֻנָּכה

ִלְצִליֵלי ַהֵּלל ּו"ַהְללּו-ָקּה"

מּול ְיָלדֹות ֶׁשל ַּגן, ְׁשלֹוִׁשים ָוֵׁשׁש

ְּבָׁשחֹור – ָׁשחֹור, ּוְכָתִרים ֶׁשל ֵאׁש

ְוֵהן ֻּכָּלן -

יֹוְדעֹות ַמִהי ַׁשָּבת, ּוַמהּו 'ֻמְקֶצה'

עֹוד ְקָצת ִיְגְּדלּו ַוּיֹאְמרּו ַּגם 'ְרֵצה'

ּוָמַתי רֹאׁש חֶֹדׁש? ֶזה ַקל ּוָפׁשּוט

ֻחְלָצה ְלָבָנה ְוֵסֶמל ַעל חּוט

ְּכֶׁשַּבָּסלֹון אֹו ַּבּכֹוֵלל ַאָּבא לֹוֵמד

ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְזכּותֹו עֹוֵמד

ּוְכֶׁשּנֹוַלד ִּתינֹוק, ֲהֵרי זֹו ֻעְבָּדה:

עֹוְרִכים ְּבִרית ִמיָלה ְוֵיׁש ְסעּוָדה

ּוְכֶׁשּׁשּוב ִהיא ָׁשָרה ַעל ַהֵּנר ְוָהאֹור

ְוַעל ֵאיְך הּוא עֹוֵבר ִמּדֹור ְלדֹור

ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֵּנס ִמן ַהָּיִמים ָהֵהם

ַּבְּזַמן ַהֶּזה עֹוד ָחי ּופֹוֵעם

שעברה.  שנה  של  חנוכה  ממסיבת  שלי  המזכרת  זאת 

את  שמשמר  הנס  בו;  הכרתי  שפתאום  מהנס  מזכרת 

הימים ההם במקסימום הרלוונטיות, עד לזמן הזה.

וגם אם לא יצא לך לשבת על כיסא נמוך של גן ולזמזם 

שירי אש וחנוכה, אולי בכל זאת תוכלי למצוא כאן גם את 

הנס שלך....

שנזכה להמשיך את הנס!

רחלי

על הגיליון

איזו שותפה
את רוצה

להיות?
shutafot@shmura.org.il
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איזה נס)יון(!

שלום כולן,

מי שלא מאמינה שזאת הגרסה השישית של ‘ד”ש’, מוזמנת 

להציץ בהסטוריית הגרסאות של המסמך, ולגלות את כל מה 

שנכתב. נכתב ונגנז.

ממש.  התרגשתי  החודש,  נושא  את  כשקיבלתי  באמת,  כי 

הנה, סוף סוף יש לי במה לפרסם את הניסים, ובעיתוי כל כך 

מתאים. ולא, אני לא מתכוונת רק לדרמות של טיפול נמרץ 

וחיים ומוות, אני מתכוונת לרצפי ‘מקרים’ שמשתלבים זה בזה, 

לתהליכים שמשתבצים לפאזל מופלא, למאות אפיזודות על 

הדרך, שאין שום דרך טבעית להסביר אותן, ותכל’ס, לכל מה 

מילים  רק שתי  יש  בינינו,  כי   - התוצאה  כאן במבחן  שקורה 

שיכולות לתאר את המהפכה הרוחנית הרוחשת כאן: ‘יד ה’’. 

ואין ספק שזה אכן כך.

הגיליון הזה הוא הזדמנות מצוינת להודות בשער בת רבים, על 

ניסים שבכל יום.

ואם הכול כל כך יפה, אז למה אני מוצאת את עצמי משכתבת 

קורה  זה  כותבת?  ושוב  ומוחקת  כותבת  גרסה?  אחר  גרסה 

בגלל שכל דבר שאני כותבת מרגיש לי לא מבטא מספיק… 

הקטנים  הניסים  את  יום  כל  לכתוב  עצמי  על  קיבלתי  פעם 

והגדולים שראיתי בגזרת ה’שמורה’. היו המון, ובשביל לפרסם 

אותם, צריך עוד יום בשבוע כדי להתחיל לשלוח סדרה חדשה. 

אז מה כן? על מה כן לכתוב במסגרת סד המילים שהוקצבו 

לי? איך אוכל לבחור את ‘נס הניסים של השמורה’?

הוא  השמורה,  של  הגדול  שהנס  פתאום  לי  התחוור  אז  אבל 

אותנו  שמלווים  הנסתרים  או  הגלוים  הניסים  מתוך  דווקא  לאו 

במשעול… הנס האמיתי של השמורה, זוהי העמידה העל טבעית 

של אלפי נשים השוחות בגבורה נגד הגלים הסוערים - ויכולות 

להן...

דיברתי השבוע עם רואת חשבון צעירה, שהתמודדה מול ניסיון 

לא פשוט בעליל. היה מדהים לגלות איך כל המחשבה שלה, 

השאיפה וההנהגה - היו היפך גמור לכל מה שהטבע האנושי 

מכוון. 

ופתאום, תוך כדי השיחה, האירה לי מחדש התובנה שבדיוק 

הטבע  שגם  כך  על  להצביע  הגלוי  הנס  של  שתכליתו  כמו 

מונהג ומכוון ויש כוח עליון השולט בו, כך בדיוק בשעת עמידה 

הטבע  שתכונות  לעצמנו,  בעיקר  ברורה,  אמירה  יש  בניסיון, 

שלנו מונהגות ומוכוונות ויש כוח )מוכתב מפי עליון( השולט בהם!

פתאום זה ברור שבעצם העמידה המופלאה של אלפי נשים 

ובטח  'טבעית',  לא  לגמרי  היא   - שונות  הזדמנויות  ברבבות 

ובטח שאפשר לקרוא לה ‘נס’. נס פך השמן הטהור…

הרבה דיונים נסובו סביב הנושא של הצפת ניסים ב’שמורה’, 

גדול  פוטנציאל  יש  הזאת  שלאמירה  ספק   לי  אין  אבל 

לקונצנזוס: העמידה בניסיון היא סוג של נס. וכל אחת שעומדת 

בגבורה בניסיון כזה או אחר, חשה מן הסתם בהרגשת הרווחה 

הזו המתפשטת בגוף...

נס? גם אם לא זאת ההגדרה המדוייקת, טבעי זה בוודאי לא.

⋅⋅⋅

כזכות,  זאת  רואה   אני  הניסים,  על  והודאה  בימים של הלל 

לשמש כפה לשמורה ולשמורות ולהודות בשער בת רבים - על 

כל הטוב המורעף עלינו מאיתו יתברך, מתחת ידו  הרחבה, יום 

יום ושעה שעה:

נס  ועל  שלה  הקיום  נס  על  השמורה,  של  ההקמה   נס  על 

על  שמכריזות  הנשים  כמות  מבחינת  הן  שלה;  ההתרחבות 

עצמן כשמורות גם בתוך תוכו של המבול - אנחנו אמנם הצד 

לרבבה  בדרך  ד',  ברוך  אבל  הכאב,  למרבה  ‘המעטים’,  של 

המצויים,  והפעילות,  התכנים  היקף  מבחינת  והן   - השנייה! 

בסייעתא דשמיא מיוחדת, בסימן צמיחה תמידי.

על הנס הגדול של התמיכה העצומה הבאה לידי ביטוי במשוב 

אדיר מהשטח, במערך מתנדבות מופלא, בצוות עובדות מסור 

בהחזקת  המסייעות   - נאמנות  שותפות  ובמועדון  במיוחד, 

הקהילה העצומה הזו.

על הנס הראוי להלל משל עצמו - הזכות להיתמך בליווי צמוד ועל 

טבעי של יהודים יקרים וחשובים שנושאים את השמורה בליבם 

ועל כפיהם ומכוונים תמיד ליותר טהור, יותר זך, יותר שמור...

ועל כולם - 

מאליו  מובן  הבלתי  הפנימי  והחוסן  הנפש  תעצומות  על 

שמתגלים פעם אחר פעם אצל עובדות העומדות שוב ושוב 

בנסיונות - גלויים ונסתרים, צפויים ומפתיעים, מוכרים וחדשים.

על הכוח לעמוד בניסיון, למעלה מדרך הטבע, ולהיצמד אל 

סער  רוחות  מול  אל  גם  אלי’  לד’  ‘מי  בקריאת   המונף  הנס 

ובלבול.

בהודאת “עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך”,

ובתחינת “ואל תטשנו ה’ אלוקינו לנצח”...

חנוכה מלא הלל, הודיה ושמחה,

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
“כי כל לשון ניסיון מלשון נס, שכשם שהנס הוא בלתי 
אין המנוסה  כי אם  טבעי כך הניסיון הוא בלתי טבעי, 

נוהג שלא בטבע אינו יכול לעמוד בניסיון”
)המהר”ל בספר דרך חיים, פ”ה מ”ג(.
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דפדפת
תמר הלר

ֵנס ָקָטן ָהָיה ּפֹה

ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן
ֶׁשַּמִּגיַע ֵאַלי ַּבּיֹוְמיֹום

ֹלא ַׂשְמִּתי ִלִּבי ֶׁשהּוא ָּכאן -

ְוהּוא ָּכאן
ֵאיְך הּוא ִהִּגיַע ִּפְתאֹום?

 
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן

ְּכמֹו ַּכִּפית ֶׁשל ֻסָּכר ְּבכֹוס ֵּתה,
ַטַעם ָחָדׁש הּוא נֹוֵתן ְוָנַתן

ְּבֵמי ַהַחִּיים ֶׁשֶאְׁשֶּתה...

 
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן
ַהְּיׁשּוָעה ַהְּכִאילּו ְּפׁשּוָטה,

ֶׁשִהִּגיָעה ַעְכָׁשו
אֹו ִהִּגיָעה ִמְּזַמן,

ְוֶאת ָּכל ַהַחִּיים ִלי ִׁשְּנָתה.

 

ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן
ַהְמֻחָּלק ִלְרָגִעים ּבֹוְדִדים,

ִנְפַרׁש מּול ֵעיַני, אֹו ַּבֵּסֶתר ֻמְטָמן

ָקָטן ְוָחמּוד

ּוַמְדִהים.

 
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן

ַהִּנְפָרט ִלְפרּוטֹות ְקַטְנַטּנֹות,
הּוא ָּגדֹול, הּוא ֲעָנק,

ְוהּוא אֹות ְוִסיָמן
ֶׁשְּלַמְעָלה ׁשֹוְמִעים ַהְּתִחּנֹות...

 
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן

ֶׁשָּגֵדל ַוֲעַדִין ָּפעֹוט,
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן

ַּגן ֵעֶדן ִּבְנֵוה ַהְּתָלאֹות.

 
ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהֵּנס ַהָּקָטן

ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ְּפָלאֹות,
ְוָכל ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ֶאת ַהֵּנס-

הּוא ֻמְזָמן

ִלְפקַֹח ֵעיָניו-

ְוִלְראֹות!

רוצה להגדיל
את הנס?
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בית
ועד

רקע:

ושימוש  שבת,  חילול  גרימת  בעניין 

במעשה שבת יש נידונים רבים. להלן חלק 

מהם:

·"לפני עיוור" - האיסור להחטיא אחרים, 

וישנו הבדל בין גרימה מוחלטת של עבירה 

לבין סיוע לביצועה.

·מעשה שבת - האם ומתי מותר ליהנות 

ממעשה שנוצר בעקבות חילול שבת.

יהודי  כאשר   - ישראל  בכלל  ·ערבות 

חוטא, יש פגימה כללית בכלל ישראל.

הסכמה  של  ביטוי  יש  כאשר  ה'  ·חילול 

לחטא.

ונפרט בקצרה:

לפני עיוור

מכשול"  תיתן  לא  עיוור  "לפני  האיסור 

רש"י  ידי  על  מתפרש  י"ד(,  י"ט,  )ויקרא 

אולם  הגונה.  שאינה  עצה  לתת  כאיסור 

הגמרא במסכת ע"ז מבארת שהפסוק בא 

להזהיר מפני החטאת הזולת. גם הרמב"ם 

"ולאו זה אמרו שהוא כולל גם כן  כותב: 

אותה".  יסובב  או  עבירה  על  שיעזור  מי 

הרוצה  נזיר  של  מצב  מתארת  הגמרא 

לעבור  עליו  כך  לשם  אולם  יין,  לשתות 

מי  יכול.  ואינו  הנהר  של  השני  לצידו 

שמגיש לו את היין נחשב כמכשיילו בדבר 

העבירה. המציאות הזו שבה הזולת חוטא, 

חמורה  היא   - המכשול'  'נותן  בגלל  רק 

אולם,  ממש.  מדאורייתא  ואסורה  ביותר 

אם  ספק  יש  שכאשר  כותב  המשנ"ב 

החוטא יחטא, לא קיים איסור 'לפני עיוור'.

יחטא  שהחוטא  שבהם  מקרים  ישנם 

בלאו הכי, בין אם יקבל את העזרה מצד 

המסייע ובין אם לאו, ומקרים אלו אסורים 

דרבנן  שאיסורי  פוסקים  יש  מדרבנן. 

 - עיוור"  "לפני  של  במקרים  רק  אסורים 

גם  וישנם  עבירה",  לדבר  ב"מסייע  ולא 

הוא  ה'מסייע'  פוסקים שסוברים שאיסור 

רק לישראל שאינו מומר.

מעשה שבת

אולם  רבים,  פרטים  כוללים  אלו  דינים 

בדרך כלל אפשר לומר שאפשר לחכות 

עד 'בכדי שיעשה' - להשהות אחר יציאת 

השבת משך הזמן שניתן היה לעשות את 

הפעולה מבלי לחלל שבת, ואז להשתמש 

בתוצר. 

ערבות 

ומהו  מומר,  בישראל  נוהג  האם  לדון  יש 

הגדר של 'מומר'.

חילול ה'

מחאה,  חובת  חלה  שבהם  מקרים  ישנם 

חובה  מוטלת  אין  במקרים  ברוב  אולם 

יגרמו  והדברים  במידה  העובדים.  על  זו 

על  יתקבלו  לא  מקרה,  ובכל  להרחקה 

ידי החוטא - אין חובת מחאה. אולם, יש 

להימנע מפעולות 'המאשרות' כביכול את 

חילול השבת חלילה.

תשובות למעשה:

ספק משנה מחלל שבת:

א. במידה ואין למקבל המעשה אפשרות 

אחרת לבצע את המעשה מלבד בשבת, 

שהמעשה  בטוחה  המשימה  ושולחת 

ייעשה בשבת - חל איסור דאורייתא ממש. 

הללו,  התנאים  מתקיימים  לא  כאשר  גם 

בסוף  משימות  מלשלוח  להימנע  ראוי 

יהודי,  חלילה,  להכשיל  לא  כדי  השבוע, 

בחילול שבת.

בדיעבד  בשבת,  שנשלחה  משימה  ב. 

שי"ח  סימן  )או"ח  בה  להשתמש  מותר 

סעיף א'(.

ג. מיילים שנפתחו בשבת, בדיעבד מותר 

להימנע  הראוי  מן  )אולם  אותם.  לפתוח 

תהיה  שלא  כדי  קבלה'  'אישור  לשלוח 

הסכמה כביכול לחילול השבת(.

אירועי תקיפה שדווחו בשבת:

היותר  ]לכל  איסור  אין  הלכתית  מבחינה 

צריך לחכות זמן שהיה אפשר לדווח על 

- וגם זה לא תמיד נדרש[,  כך ביום חול 

והדבר  ה',  חילול  יש בזה  אולם לפעמים 

שהוא  מודגש  האירוע  בדיווח  אם  תלוי 

נעשה בשבת, או שניתן להתעלם ממנו, 

כביכול, ולא להתייחס לעיתוי. 

שאלה
ספק משנה מחלל שבת

ממשלתי,  במשרד  עובדת  אני 
נעזרת  אני  עבודתי  ובמסגרת 
המבצע  חיצוני  משנה  בספק 

עבודה מוגדרת, כעצמאי.
אליו  נשלחות  שכאשר  לב  שמתי 
הן מושבות  ביום חמישי,  משימות 
אלי מבוצעות ביום ראשון מוקדם 
שהוא  להאמין  לי  קשה  בבוקר. 
ביצע את כל העבודה בימות החול.

האמת היא שפעם אחת הוא אפילו 
שלח לי עבודה בשבת קודש ר"ל.

ברצוני לשאול: 
משלוח  להימנע  עלי  האם  א. 

משימות בסופי שבוע.
בשבת,  אלי  משימה שנשלחה  ב. 

האם מותר לי להשתמש בתוצר?
להתייחס  אמורה  אני  כיצד  ג. 
בשבת  אלי  שנשלחו  למיילים 
לפתוח  לי  מותר  האם  קודש? 

אותם?
אירועי תקיפה שדווחו בשבת

שלום רב,
מתחום  בחברה  משרה  לי  הציעו 
ניהול  כוללת  העבודה  הסייבר. 

אירועי תקיפה, בדיקתם וכו'.
עבודה  דורש  לא  התפקיד  כמובן 
במשמרות בשבת, אך ייתכן מאוד 
שבימי ראשון יהיו אירועים שדווחו 
עובדים  ידי  על  השבת  במהלך 
אחרים בחברה, ויהיה צורך לטפל 

בהם.
העובדים הם יהודים.

האם מותר לעבוד בתפקיד זה?

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

shoalot@smora.org :לשאלות
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רחלי קובר

מחר חודש
טבת

על  יתברך  לד'  ההודאה  הוא  מודים  ברכת  של  תוכנה 

הניסים הנסתרים, ולכן צירפו לברכה זו את ההודאה על 

הניסים המיוחדים שעשה עימנו
"ועל ניסיך שבכל יום" - אין הכוונה לניסים הגלויים שעשה ד' עמנו 

ביציאת מצרים, שהרי אנו אומרים "ניסיך שבכל יום", כלומר: הניסים 

הנסתרים שד' יתברך עושה עמנו. ובאמת אין הבדל בעצם מהות 

הנס בין הנס הגלוי לנסתר כי לשניהם אין מהלך טבעי של סיבה 

הנס  שאת  הוא  ביניהם  ההפרש  כל  העושה,  ד'  רצון  רק  ומסובב, 

הנסתר עושה ד' יתברך פעמים רבות, לכן במבט שטחי לא מרגישים 

שהוא הפועל זאת.

שפירש  כמו  אדם,  מבני  המכוסים  הדברים  הם   - נפלאותיך"  "ועל 

רש"י: "כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה שהדבר נבדל ומכוסה ממך" 

הגדולות שהקב"ה  הטובות  הם  'נפלאותיך'  גם  כך  ח(.  י"ז,  )דברים 

עושה עם האדם מעל להנהגת הטבע הרגילה ואדם אינו יודע מהם 

כלל. כמו שאמרו: "מאי דכתיב 'עושה נפלאות לבדו' אפילו בעל הנס 

אינו מכיר בניסו".

חז"ל תיקנו בימי חנוכה לומר 'על הניסים' בברכת מודים; היות ותוכנה 

הוא ההודאה לד' יתברך על ניסיו שבכל יום, לכן צירפו לברכה זו את 

ההודאה על הניסים המיוחדים שעשה ד' יתברך עימנו. הודאה זו היא 

עצם מהות היום: "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל 

והודאה" )שבת כא ע"ב(.

'רינת חיים' בביאור ברכת מודים

הנס ה'נסתר' הגדול ביותר במהלך הטבעי של 

ההיסטוריה, הוא נס ההישרדות של עם ישראל 

בגלות
ומי העיוור שאינו רואה קישור עולם תחתון בעליון סומך 

יבוש  לא  איך  תמיד?  עליהם  השגחתו  ועיני  ומעמיד, 

הכופר בהשגחה ויעמוד נכלם?

 מי שיעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, אנחנו האומה 

הגולה שה פזורה, אחרי כל מה שעבר עלינו מהצרות 

נרדפת  בעולם  אומה  ואין  מהשנים,  אלפים  והתמורות 

כמונו, מה רבים היו צרינו, מה עצמו נשאו ראש הקמים 

עלינו מנעורינו להשמידנו, לעקרנו לשרשנו... רבת צררנו 

גם לא יכלו לנו לאבדנו ולכלותינו, כל האומות הקדומות 

העצומות אבד זכרם... ואנחנו הדבקים בד' כולנו חיים 

היום לא נפקד ממנו בכל תוקף אריכות גלותנו אפילו 

וכל דברי החכמים  וניקוד אחד מהתורה שבכתב,  אות 

קיימים...

כל  עשתה  המקרה  היד  חריף?  פילוסוף  בזה  יענה  מה 

אלה? 

יותר  חי נפשי כי בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי 

מכל נסים ונפלאות שעשה ד' יתברך לאבותינו במצרים 

יותר  הגלות  שארך  מה  וכל  ישראל.  ובארץ  ובמדבר 

הנביאים  כל  בשגם  וגבורתו  תקפו  ונודע  הנס  נתאמת 

נפל  והנה לא  והתלוננו על אריכותו...  עומקו  ראו  כבר 

מכל דבריהם ארצה, איה איפה פי המכחיש? 

רבי יעקב עמדין בהקדמה לסידור 'בית יעקב' 

ועוד שורה של טבת...
בחנוכה אנו מפרסמים את ההשגחה האלוקית הגלויה.

הלוואי שנזכה שנר חנוכה
יהיה מעט אור שדוחה הרבה מן החושך... 

עיונים והארות במקורות

על הניסים הנסתרים
אף על פי שראש חודש טבת חל בחנוכה, אנחנו רגילים להתייחס לטבת כאל 'חודש של גלות', חודש שבו החל המצור על ירושלים. 

נראה כאילו ישנה חלוקה ברורה: בכסלו עוסקים בניסים, ובטבת – באבלות.

אך נס חנוכה מלמד אותנו שלאמיתו של דבר, אין חלוקה כזו. הגלות - גלות מרה היא, אך גם בה אנו זוכים להשגחה אלוקית 

מדוקדקת, ואפילו לניסים גלויים, כמו שזכינו להם בימי מרדכי ואסתר בשושן ובימי מתתיהו בן יוחנן.

פורים וחנוכה הם חגים שנקבעו מדרבנן לזכר הניסים הגדולים שנעשו בהם לישראל. לא בימי שיא התפארת נעשו הנסים הללו, לא 

בימי מלכות בית דוד ולא בזמן בית המקדש הראשון עם השראת השכינה, אלא לאחר החורבן, בתקופות גלות פרס ומדי וגלות יון.

מן התורה אין מועד בין חג הסוכות לחג הפסח, אבל שני הניסים האלו, הניסים שבתוך הגלויות, מאירים לנו את החורף הארוך 

מהימים ההם ועד הזמן הזה, ומלמדים אותנו על הנס שבתוך ההסתרה, על הנסים שבכל יום.

בגיליון כסלו נשמט מראה המקום מפירוש דברי הגמרא; המקור 

הוא בספר 'סערת אליהו' מבית מדרשו של הגאון מווילנא.



8

דף חדש
שושי ברוידא

צבע אדום. ישראל תחת מתקפה. חמש מאות טילים מפלחים 

את שמי הדרום, מעזים עד תל אביב ובני ברק. ועוד היד נטויה.

יש  בבתים.  רק  אבל  פוגעים.  מקצתם  מיורטים.  נוחתים.  הם 

נפגעי הלם וחרדה. הלם וחרדה זה דבר נורא. לום ברזל נוחת 

ושטיח,  סיר מרק  מנפץ  ועל המטבח,  השינה שלך  על החדר 

מזרון ואהיל. קורע את מעטה הביטחון של המרחב הכי אישי.

ובכל זאת, אין הרוגים. אין. "אם השם לא ישמור עיר, שווא שקד 

שומר".

הבן שלי חוזר הביתה מהחיידר הירושלמי. "ניסים!" הוא אומר 

בעיניים נוצצות. "ניסים!"

מדבר על האישה שהייתה אמורה להיות בחדר ובדיוק יצאה. 

את  כילה  הג'יהאד  ובינתיים  לעני  הדלת  את  לפתוח  הלכה 

זעמו על הסלון שלה. היא ניצלה בזכות המצווה. האיש שכרע 

והשתחווה ב'מודים' והטיל עבר לו מעל הראש. "ניסים גלויים!" 

הוא אומר והקול המבוגר בתוכי מפטיר: סיפורים. כמה סיפורים 

אישה  אני  טילים.  והתקפות  פיגועים  רקע  על  נולדים  כאלה 

מפוקחת. מפוכחת. אל תספר לי סיפורים.

אבל אם אני מתיישבת רגע לחשוב, מפשיטה את הסיפור שלו 

עד השלד הכי נקי – הוא צודק. צודק בחיפוש שלו, בהיאחזות 

שלו במה שמעבר. בהשגחה.

כי אנחנו חווים ניסים. ניסים אמתיים. כל הזמן.

החי  וישמעאל  השונא  עשיו  בין  שהידים,  שבעים  בין  כבשה 

ושני  ראשון  חורבן  פליטי  בינלאומי.  לגיבוי  וזוכה  החרב  על 

שרים  חנוכה,  נרות  מעלים  כאן,  ואנחנו  ושואה,  ואינקוויזיציה 

על הניסים ועל הפורקן בימים ההם, ומוסיפים: בזמן הזה. כאן, 

עכשיו. אז למה אני לא רואה?

אם הטיל היה נעצר באמצע השמים, עושה אחורה פנה וחוזר 

לעזה, נוחת על המפקדה הראשית של הג'יהאד וזורע שם הרס 

וחורבן, היינו – כמו הילדים – מסתובבים בעיניים דולקות, שרים 

שיר הלל לנס. אבל הטיל לא עושה את זה. יש כיפת ברזל ויש 

פספוסים כי הג'יהאד פרימיטיבי. ויש פרשנות ויש סטטיסטיקה 

של שטח לעומת מהירות לעומת מרחק שיגור לעומת--- שפע 

של טבע להסביר באמצעותו את הנס.

הקדוש ברוך הוא יורד ומתערב בפינצטה, מזיז את מה ואת מי 

שצריך לאן ומתי שצריך, ומפני שהוא לא עושה לטיל אחורה 

פנה – אז היד שלו, יד השם נעלמת בתוך הטבע. ואנחנו הולכים 

סביבו בלי לראות, בלי להרגיש את הליטוף.

היה היה ילד שקראו לו ניל. הוא היה עומד על גג ביתו שבאוהיו, 

מהופנט  מתבונן  הירח,  אל  וצופה  מאולתרות  אנטנות  מכוון 

בכדור המיסטי המעונן שהתמלא והתרוקן מדי חודש, ממלא גם 

את ליבו בחלומות מרחיקי לכת.

הוא זכה להגשים את החלומות שלו. 1969, משימת אפולו-11, 

נאס"א. ניל ארמסטרונג ממריא אל החלל, משאיר את חותמו 

כאדם הראשון שהציב את כף רגלו על אדמת הירח.

"בראשית ברא אלוקים", הוא לוחש כשהאדמה החולית הלבנה 

שוטפת את שדה הראיה שלו. "בראשית ברא אלוקים..."

כמו  מתוכו  שהוציא  נשגב  רגע  באותו  בתוכו  התחולל  מה 

באינסטינקט את המילים שבהן פותחת תורתנו הקדושה?

לא נפגשנו ולא שאלתי.

היה  שהוא  מפני  זה  שאולי  להרהר  לעצמי  מרשה  זאת  ובכל 

מפה  על  סימון  לא  מקום,  לא  שהוא  במקום  למשחק.  מחוץ 

ולא כתובת בווייז. ברגע כזה שהוא לא יום ולא לילה. במרחבי 

טכנולוגיה,  האנושי,  הישג  כל  באחת  שבלעו  עצומים  גלקסיה 

ממון, כוח וכישרון. הכול התמוסס ונעלם. נותר בורא עולם לבדו, 

בנוכחות עמוקה שהדהדה בעצמותיו של האדם הראשון שהגיע 

לירח, מוציאה מתוכו: "בראשית ברא אלוקים".

דבר לא השתנה. הירח לא זז ממקומו, כדור הארץ לא קפץ 

בפינג פונג, אבל ניל יצא מהמקום שלו אל מקום אחר. משם 

התבונן וראה.

אנחנו לא צריכים לעלות על חללית ולטוס לירח בשביל לפגוש 

את בורא עולם. הוא אתנו בכל מקום, באלף נגיעות פינצטה 

אישיות שכל יהודי חווה.

שריר האמונה הוא שריר שאנחנו מאמנים כל רגע, כל שעה. 

מהטבע.  מרחק  מרחק.  בתוכנו  לתפוס  צריך  לפעמים  אבל 

הג'יהאד  של  מהפרימיטיביות  היעילות,  הברזל  מכיפות 

ומהמודיעין האגדי של המוסד. להתייצב במקום בתוכנו אשר 

הוא לא יום ולא לילה, ולהתבונן איך בורא עולם יורד אל הטבע, 

מבליע את הליטוף שלו באלף שכבות של לוגיקה וסטטיסטיקה, 

מכסה את האהבה בעניינים של טיימינג, ואת ההשגחה הפרטית 

באלף סיבובי מקרה. ומלב המערבולת, מהנקודה הכי פנימית, 

הוא מביט אלינו. אל כל אחד ואחת. בשבילך נברא העולם, בת 

שלי. בשבילך אני מתגלה, ובשבילך גם מתכסה. בואי תדליקי 

נר, בואי תחשפי את הנוכחות שלי. בואי תכירי את הנס.

"ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים 

עד  משה  בתורת  חלק  לאדם  שאין  כולה,  התורה  יסוד  שהם 

שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו 

של עולם..." )הרמב"ן, פרשת בא(.

מה שרואים משם



9

חני שמש

נחיתהדף
כשלא

קרה לי 
נס

אינני יודעת מה חלף בראשי באותו יום צהוב 

גיסתי  לנאווה  הבטחתי  כאשר  אב,  סוף  של 

עוגה  אכין  הלביבות  לערב  כי  המאורגנת, 

בת שמונה קומות לזכר שמונת ימי החנוכה. 

בארבעת החודשים שעברו מאז ועד שהגיעו 

התאהבתי  הלכתי  המאירים,  החנוכה  ימי 

לא  שאני  אמר  מי  לא?  למה  זו.  בהבטחה 

שהמשפחה  הזמן  והגיע  בסדר,  יהיה  יכולה? 

טחון  ירקות  מרק  מלבד  כי  תדע  המורחבת 

עוד  להכין  יודעת  אני  טונה,  עם  וסנדוויץ' 

משהו.

אב  בין  שהפרידו  ארוכים  חודשים  באותם 

לכסלו, הוספתי בהדרגה לתפריט ההתנדבות 

בקרם  ממולאים  פחזנייה  ברבורי  גם  שלי 

בגימור  מעודנות  סלק  סירות  וגם  פרש,   -

סטייליסטי המופיעות בספר המתכונים תחת 

הכותרת 'פניתה-פניתה'. בראש חודש כסליו, 

וביררה אם התחלתי  נאווה  כאשר התקשרה 

לאפות, עניתי בביטחון מלא ש-"הכול בסדר, 

ישר  הכול  תקבלי  הלביבות  ערב  לקראת 

חלון  עד  מנוף  עם  מיוחדת  בהובלה  הביתה, 

להציע  רציתי  נוספת  במחשבה  המטבח". 

לבסוף  אך  העיקרית,  המנה  את  גם  להכין 

נמלכתי בדעתי והחלטתי להשאיר משהו גם 

לגיסות האחרות, שלא אתפוס את כל תשומת 

שהן  בשביל  גם  וכמובן  לבי,  יגבה  פן  הלב, 

לא תיתפסנה חלילה לעצלנות שאחריתה מי 

ישורנה.

חשש קטן ניקר בי כי אולי בכל זאת מדובר 

בעוגה  שאסתפק  ועדיף  מוגזמת,  בהשקעה 

בצורת  פחזניות  או  למשל,  קומות  שש  של 

אבל  דווקא.  ברבורים  ולא  נפוצים  ברווזים 

מיד ניערתי ממוחי כל מחשבת כפירה מסוג 

לנאווה  התקשרתי  המשקל  וכתשובת  זה, 

ועדכנתי את מספר הקומות של העוגה לתשע 

– התשיעית לזכר השמש, ובישרתי לה שהיא 

תהיה מעוטרת גם באלמנטים באווירת חנוכה 

מבצק סוכר, בדיוק כמו במתכונים מהעיתון. 

והציעה להדליק את פינות  נאווה זרמה אתי 

לא?"  "למה  ומשמחת.  מאירה  באש  העוגה 

עניתי בעליזות. עם כל דבר אפשר להסתדר.

נאווה  התקשרה  הלביבות,  ערב  לפני  יומיים 

על  לה  סלחתי  מוכנה.  העוגה  אם  לברר 

מעדיפה  שאני  לה  והסברתי  טרדנותה, 

להכין הכול טרי-טרי, כך נשמור על הערכים 

התזונתיים של העוגה והקצפת ופינות האש. 

שעה לפני זמן הדלקת הנרות בערב שלפני 

מיטתי  על  שהתעלפתי  לפני  רגע  המפגש, 

יום עבודה סוחט - מהבית, המטפלות,  אחרי 

חופשת  את  חגגו  הרב'ס,  ואפילו  הגנות 

החנוכה – גררתי את רגליי ל'יש' ושאלתי את 

אחד הסדרנים אם יש קמח ובצק סוכר. "סוכר 

בצק  להכין  גברת,  תוכלי,  אז  קמח,  וגם  יש, 

לדרכו,  ופנה  במעשיות  סיכם  בבית",  סוכר 

מדפי  טור  על  בחולשה  נשענת  אותי  מותיר 

למה  להיזכר  מנסה  והטוב,  הישן  הפסטות 

עוד אני זקוקה, ועל מה בעצם סמכתי כאשר 

סנדוויץ'  דבר שאינו  להכין  עצמי  על  לקחתי 

עם טונה או מרק ירקות טחון.

בעדה,  לפתע  נזכרתי  אומלל,  רגע  באותו 

הפרעה   - בדחיינות  הלוקה  למשרד,  חברתי 

 98.2 אצל  הסטטיסטיקה  פי  על  המופיעה 

מיום  דחתה  עדה  האוכלוסייה.  מן  אחוזים 

לגן.  השלוש  בת  בכורתה  רישום  את  ליום 

היא הסבירה לכל דורש כי בהילות בעניין זה 

למה  ובעצם,  מוגזמת,  כהשתדלות  נחשבת 

צריכה היא לרדוף אחרי הגן? מדע לא ירדוף 

"ובכלל",  המחוננת?  בתה  שפרי,  אחרי  הוא 

כל  "בסוף  טענה בפינת הקפה של המשרד, 

העניינים מסתדרים". העניינים אמנם הסתדרו 

מזה  מעט  שונה  באופן  אך  דבר,  של  בסופו 

שאליו כיוונה עדה. בסיומה של עונת הרישום 

נותרו פנויים שני מקומות בלבד בגני העירייה: 

האחד בקצה השני של העיר, והשני במרחק 

הליכה דווקא – גן חנין וליילה.

שנה  בבית  לבסוף  נשארה  עדה  של  בתה 

ובשעות  העבודה,  מן  התפטרה  עדה  נוספת, 

להתקשר  דאגה  יומה  את  שמילאו  הפנויות 

בחוויית  אותן  ולשתף  ולמכרותיה  לחברותיה 

ההורות המדהימה שהיא זוכה לה. עדה טענה 

כי הלקח שלמדה מכל הסיפור הוא שהכי טוב 

בבית, אולם החיישנים שלי אותתו לי כי מוסר 

ההשכל שכדאי לי לקחת מהמקרה הוא דווקא 

כי אין לסמוך על הנס.

אפשר  אבל  מאוד,  שגיתי  התנערתי,  ובכן, 

הריקנית  הקניות  עגלת  את  נטשתי  לתקן. 

אל  היישר  מ'יש',  יצאתי  נחוש  ובצעד  עדיין, 

המאפייה הסמוכה.

קניתי תשע עוגות טורט, ושיגרתי אותן לביתה 

של נאווה בצירוף המלצה להדביק אותן זו על 

מיותרות  שהן  החלטתי  לפחזניות,  בנוגע  זו. 

ומי בכלל אוהב אותן )וגם אם יש מי שכן, הן 

לי  נשמע  'פניתה-פניתה'  וחבל(.  משמינות, 

נוזף  ואני הרמתי טלפון  לפתע מתכון סודני, 

לנאווה. בגללה כמעט נכשלתי בהגשת מאכל 

שכזה בסעודת מצווה יהודית.

כך  ומשום  למדי,  הלומה  לי  נשמעה  נאווה 

נעדרתי לבסוף מערב הלביבות. הרי על טעות 

לא חוזרים פעמיים, ואני, ובכן, כבר סמכתי על 

הנס פעם אחת יותר מדי.
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על הניסים הגדולים, על הניסים הקטנים

הייתן  מירה?  היה שם, המורה  אז מה בעצם 
של  במסגרת  קרה  שזה  לנחש  ואפשר  בעכו, 

תכנית סמינרית כלשהי.
בתמוז תשע"ט   וי"ב  י"א  ושני  ראשון  ימי  "נכון 

יעקב  בית  בסמינר  ג'  שנה  לתלמידות  מחנה  כיומיים  נקבעו 

למורות ולגננות בירושלים". התאריך הזה היה נקודת היעד של 

המורה מירה מילר. כדרכה, המסורה והיסודית, שרטטה חודשים 

תכניה מדוקדקת, מדויקת ורב גונית.

היווה  המסע,  תחילת  התלמידות  מבחינת  שהיה  ראשון,  יום 

מבחינתה כבר את סוף הדרך.

התקבצו  הבוגרות  והתלמידות  נארזו  המזוודות  זרחה,  השמש 

לנקודת המפגש.

חיים'. המתנו בנקודה  'שפע  "התאספנו כרגיל בסמינר ברחוב 

הקבועה שבה האוטובוסים חונים, מתכוננות ליומיים מלאי תוכן 

כמובן תחנות בדרך. התחנה הראשונה  לנו  והיו  וחוויה בצפת, 

הייתה במחנה מעפילים בעתלית. הבנות שלנו הפגינו ידע לא 

רגיל בהיסטוריה ובדברי ימי העם, כך שמיד מהמקום התקשרתי 

וגם מעצמי,  למנהל הרוחני הרב שפירא, מרוצה מהתלמידות, 

ומלאת התרוממות הרוח". 

התחנה הבאה הייתה בעכו. הבנות עלו על האוטובוסים, והטיול 

המשיך בדיוק כפי שתוכנן.

ממשיכה  עיניים",  בעצימת  הזה  המקום  את  מכירה  כבר  "אני 

לוקחות  "זאת לא פעם ראשונה שאנחנו  המורה מילר לתאר. 

לשם את הבנות, אבל ללא ספק, מבחינתי, זאת הייתה הפעם 

האחרונה... האוטובוסים לא חנו במקום החנייה הרגיל, הם חנו 

בחוות הסוסים ומשם יצאנו לצעידה רגלית לכיוון הים. היה חם, 

אבל באזור החוף נשבה רוח מרעננת. הבנות היו מלאות מרץ, 

צעדו בקבוצות לכיוון השער. מדובר בשער בטון מאיים, המזכיר 

בראש,  צעדתי  ומסותת.  ענק  עתיק,  יפו;  שער  את  תמיד  לי 

מאתיים בנות בעקבותיי בשורה עורפית, ואני - מורת הדרך.

ברגעים הכל כך פשוטים וכל כך דרמטיים הללו, צעדתי רק עם 

אחת המזכירות. נכנסנו לנישה שבתוך השער, מול הים, והבנות 

- לגודל הנס - שמרו על מרחק מסוים מאחורינו. 

הספקתי  פרוע.  טרקטורון  פתאום  הגיח  רע  חלום  מתוך  כמו 

עוד לראות את הנהג הערבי ואת הנגרר שמאחוריו, שבו ישבו 

שש ערביות עטופות ברעלות. הוא פרץ לכיווני בכאלו קללות 

ערביות קולניות, שלרגע היה נדמה לי כאילו נשאבתי אל תוך 

סרט או סתם חלום רע. אבל העלילה הלכה והתפתחה בתוך 

והחלום השחור התברר כמציאות. לא הספקתי לצבוט  שניות, 

את עצמי, רק הרגשתי שכואב. מאד כואב. 'מירה, הוא מנסה 

הקול  ופס  לצדי,  שצעדה  המזכירה  צרחה  אותךךך!!!!'  לדרוס 

שלה התעמעם עם הכרתי המתערפלת".

בתוך שניות זה פשוט קרה. המחבל הסיט את ההגה, פגע במורה 

מן  ופרוע, שאף אחת  אלים  מהיר,  כה  היה  הכול  וברח.  מילר, 

התלמידות ההלומות אפילו לא הספיקה לצלם.

מירה  המורה  של  תמונה  היא  החול  על  שנשארה  התמונה 

הנערצת כשפלג גופה התחתון פגוע ומחוץ.

 אני עוצמת עיניים. לא רוצה לדמיין את התמונה 
ולא את דקות  לצלם,  לא הספיקה  שאף אחת 

האימה שאחריהן.

נשארת בהכרה? קלטת מה קורה? בטח היו לך כאבי תופת.

"היום חזרתי ללמד בסמינר", מספרת לי המורה מירה מילר, מחנכת ורכזת בסמינר הישן בירושלים. היא מחייכת, מרוצה, מסופקת. הרגליים 

שלה עדיין לא חזרו לעצמן לגמרי, אבל היא כבר שועטת, בתכניות, ברעיונות, במיזמים - קדימה, ומרגישה "אני מרגישה חובה וזכות לספר את 

הסיפור שלי, להודות ולהלל על הנס. בעצם, לא רק נס אחד. שרשרת של ניסים; תליון נס גדול ופניני ניסים קטנים - לטיפות אוהבות של אבא.

ביום ראשון י"א בתמוז תשע"ט, כמעט נגדעה ריצת החיים של המורה מילר. טרקטור דוהר פגע בה סמוך לחוף הים בעכו ופצע אותה אנושות, 

אבל בזכות ניסים שמימיים גדולים ומתנות קטנות על הדרך, נשארה המורה מילר על משמרתה כמורה, כמחנכת וכיזמית בלתי נלאית.

אסתי כץ מראיינת
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ומכיוון  כאב.  הרגשתי  לא  כמעט  דווקא  הראשונים  "ברגעים 

שהבנתי מהו מצבי, זה הבהיל אותי. פחדתי שהחלק הפגוע כבר 

החלק  על  כשהפנים  נפלתי  הדריסה  במהלך  אלי...  קשור  לא 

הקדמי של הרכב. מי השכיב אותי אחר כך על הרצפה בצורה 

מסודרת? אני באמת לא יודעת. אולי מלאך..."

הנפילה.  שלאחר  בדקות  מעורפלת  הייתה  שההכרה  מסתבר 

המורה מילר לא זוכרת את אותן דקות היסטריות שבהן הספיקו 

הצלה  שירותי  להזמין  והמזכירות  בחרדה,  לצעוק  התלמידות 

לה  אמרה  המיילל,  באמבולנס  כך,  אחר  רק  משטרה.  וניידת 

המזכירה השנייה: "יודעת מה אמרת רגע אחרי שנדרסת? אמרת 

- נס שזאת אני לא אף אחת מהתלמידות"...

שאמרתי  זכרתי  "לא  בחיוך.  מירה  המורה  נזכרת  "נדהמתי", 

לא שלפתי  הייתה אמירה מתוכננת.  לא  זאת בטח  כזה,  דבר 

אותה מהתוכנייה ולא ציטטתי מהמערך, אבל בכנות, מבחינתי 

זאת  שאני  רגע  בכל  לד'  מודה  אני  הניסים.  אחד  באמת  זהו 

שנפגעתי. לא הייתי יכולה לשאת פגיעה של תלמידה".

כשהמורה מילר משחזרת את הנסיעה הבהולה לבית החולים, 

מתחברת  היא  ההיא,  התקופה  בכל  נזכרת  כשהיא  ובכלל 

וסבל  והוגלה,  לבור  הושלך  יוסף  הצדיק.  יוסף  של  לדמותו 

מבגידה, בדידות ומכאובים. אבל בדרכו לכל הגלות הזאת שלח 

לו ד' יתברך אורחת ישמעאלים נושאת בשמים, שלא יריח אותו 

צדיק ריח רע.

"מידת הסבל מדודה במדויק", מתרגשת המורה מילר. "הדיוק 

שישנו בדין שמים הוא מושלם, ומרגש, ואוהב. ומחבק... מידת 

הסבל שנגזרה עלי - נגזרה, ומעבר לכך, אפילו לא עוד שבריר 

בדרך,  שקיבלתי  וטובות  קטנות  מתנות  מיני  כל  אחת.  אנחה 

הזכירו לי את ההשגחה הפרטית האוהבת, נצצו לי כמו כוכבי 

השוטר  בושם:  טעון  הגיע  למשל,  האמבולנס  באפילה.  ניסים 

שהופיע ברגע הראשון על החוף היה ערבי. כשהבין מה התרחש 

- נעלם... אבל נהג האוטובוס היה חובש כיפה, והעובדה הזאת 

ריגשה אותי, חיממה אותי, הריחה לי כל כך טוב..."

 ולאן נסע האמבולנס טעון הבושם?
מסתבר שלבית חולים שכירושלמית, מעולם לא 

דרכת בו.
הגליל'  'מרום  החולים  לבית  פוניתי  "נכון. 

הבן  המתנדבים.  לי  חיכו  כבר  לשם,  כשהגענו  אבל  בנהרייה, 

שלי, מתנדב ב'הצלה', העביר קשר מידי, וכל מי שרק יכול היה 

לעזור הגיע. הרגשתי כאילו כל העולם איתי. בין יתר המתנדבים 

הייתה אישה מיוחדת, עוד אחות מעם ישראל, שהגיעה מצוידת 

בשתייה ובעוגות והודיעה שהיא לא זזה ממני עד שלא מחליטים 

על הטיפול הרצוי. וככה, אישה שלא הכירה אותי מעולם, בילתה 

על ערש מיטת חוליי לילה שלם". 

 ומה קרה בינתיים עם המחנה?
בוכות  הלומות,  בנות  מאתיים  נשארו  "בזירה 

שתי  בלבד.  אחת  מבוגרת  ודמות  ומבועתות, 

התלמידות  במסירות.  אלי  התלוו  שם  שנכחו  אחרות  מזכירות 

רק רצו לחזור הביתה. המראות הקשים שראו, הצעקות ששמעו 

במחנה  טעם  של  אחת  טיפה  השאירו  לא  המחריד,  והאסון 

הגיע אל  ל'אחורה פנה'  ובטיול". אבל כשהשמועה על תכנית 

החולה באלונקה, היא שיגרה משם התנגדות בריאה ונחרצת.

"אמרתי להן שאין סיכוי", היא חדה, כמו אז. "פשוט הודעתי להן 

שהכול ממשיך כרגיל. המחנה תוכנן טיפ טופ ואין סיבה לבטל 

ולהפסיד. הן שמעו בקולי, לא הייתה להן ברירה, וזה היה עוד 

אחד הניסים הגדולים: המחנה דפק, בניהול של מזכירה אחת, 

בסך הכול".

מרוכזת  היית  החולים.  בבית  אושפזת  ואז   
גדולה  דאגה  שהייתה  או  ובכאבים,  בפציעה 
לגבי  אופטימיים  היו  הרופאים  מהעתיד? 

הסיכויים שלך לשוב וללכת כרגיל?
דיונים  לאחר  מאירה:  פרטית  השגחה  של  גילוי  עוד  "הנה 

אמנם  בנהרייה  החולים  בית  הכירורגית.  במחלקה  אושפזתי 

מוכר פחות, אבל התברר שמדובר במקום מספר אחת המטפל 

בפצועי צה"ל, ותחום הכירורגיה בו הוא מן המעולים שבמעולים.

שאפילו  יהודי  המחלקה,  מנהל  אלי  ניגש  למחלקה  כשעלינו 

כיפת גרוש לא הייתה על ראשו, ואמר: 'אני הולך לעשות עכשיו 

שלושה דברים: לעיין בתיק שלך, להביא חוקרת לבית החולים, 

ולגשת לרבי דוד אבוחצירא כדי להזכיר אותך'. האמנתי כמעט 

באמת  והחוקרת  בתיק,  שיעיין  בטוחה  הייתי  שאמר.  מה  לכל 

הגיעה ושוחחה אתי, אבל חשבתי שעל רבי דוד הוא סתם מדבר, 

והחלפתי פרצוף מזלזל עם חברתי ששהתה שם... ביום חמישי 

שלאחר מכן, כשעמדתי לפני ניתוח, נסע בעלי בעצמו אל רבי 

דוד. הרב קיבל אותו במאור פנים ומיד שאל: 'מה שלום הרבנית? 

כבר בירכתי אותה באוזניי מנהל המחלקה בבית החולים'...

כדי  בירושלים  'הדסה'  החולים  לבית  לעבור  החלטנו  בהמשך 

להתקרב למשפחה". 

סבלה  שמאל  רגל  מאוד.  קשה  היה  הרגליים  שמצב  מתברר 

הקרסול,  באזור  שבורה  הייתה  ימין  רגל  ובשוק,  בברך  משבר 

ובנוסף נפערו חורים עמוקים מאוד ברגליים. המורה מילר הייתה 

מאושפזת במשך שלוש עשרה ימים. לאחר מכן חזרה לביתה 

על כיסא גלגלים, והבית עצמו הפך לסניף של בית החולים. רק 

כעבור ארבעה וחצי חודשים חזרה לצעוד על רגליה.

הטיפולים היו מייסרים מאוד, הדרך התפתלה, אבל היא נאחזה 

לא  אחד  אף  מאליו,  מובן  היה  לא  דבר  שום  גדולה.  באמונה 

הבטיח כבר ברגע הראשון החלמה מלאה, אבל ד' הטוב יכול 

הכול. וזה קרה.

"היום אני מסתובבת", היא מספרת, "אבל עדיין סובלת. מאישה 

נמרצת מאד הפכתי לאיטית, אבל אני בטוחה ומאמינה שעוד 

נראה ניסים והכל יחזור להיות כפי שהיה".

"כשהתחלתי לפשפש במעשי ולחפש מדוע אירע לי הדבר הנורא 

הזה, עודדה אותי הרבנית מבוהוש תליט"א. היא אמרה לי: 'לא 

ישראל,  כלל  של  בחשבון  מדובר  שלך.  פרטי  בחשבון  מדובר 

המשך בעמ' 13 <
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הבית -
העסק הנבחר

מכיוון שמשאב הזמן שלנו מוגבל, להספיק יותר זה נס. סוג של 

מעט המכיל את המרובה, בחינה של רבים ביד מעטים. בעסקים, 

מכיוון שהנושא  לרווחיות.  יותר קשור  להספיק  בעבודה, האתגר 

והממצאים הם  הזה הוא כל כך משמעותי, הוא גם נחקר רבות, 

שכן, יש מה לעשות כדי להספיק יותר. יש דרכים שיכולות לגרום 

לנס להתרחש!

הנה כמה כלים מעולם הארגונים והחברות שיכולים להתאים גם 

לבית – העסק הנבחר שלך, ולעזור לך להספיק יותר בפרקי הזמן 

הנתונים:

טוב מאוד או מצוין: בעסקים, אומרים שהאויב של הטוב מאוד 

ביותר,  הטוב  את  להשיג  חותרים  אנחנו  כלומר:  המצוין.  הוא 

כי "אם  יותר מדי זמן. משפט חכם טוען  זה  ומבזבזים בשביל 

לא הפסדת אף פעם טיסה, אתה כנראה מבזבז יותר מדי זמן 

בנמל התעופה".

דיו'  'טוב  שיש  שאומרת  הגישה  את  מרחיבים  הללו  הרעיונות 

ושעלינו להסתפק בו, כי אם נשקיע יותר מדי משאבים בהשגת 

כדי לא  יבוזבזו.  והמשאבים שלנו  נשיג מאומה,  המושלם, לא 

להחמיץ טיסה לעולם, אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן, עד 

שההשקעה כבר אינה משתלמת: יעיל יותר, חסכוני יותר, נכון 

יותר, להחמיץ פעם אחת טיסה, ובלבד שלא נבזבז כל כך הרבה 

זמן בהכנות לטיסה!

עיקרון פארטו נשען על אותה תפיסת עולם: העיקרון קובע כי 

עשרים אחוז מהזמן נותנים לנו שמונים אחוזים מהתוצאה, וכי 

כדי להשיג את עשרים האחוזים הנותרים של התוצאה שאנחנו 

רוצים – עלינו להשקיע את כל שמונים האחוזים הנוספים של 

הזמן! זאת השקעה לא הגיונית!

ההכנות לשבת כמשל וכנמשל:

תוך פחות משעתיים את יכולה 'להעמיד' שבת: סיר חמין, דגים 

בתנור, עוף על אש קטנה, סיר גדול של מרק עוף צח שיוגש 

עשר  במשך  שמתבשל  מטוגן  אורז  פריכים,  מרק  שקדי  עם 

דקות ושקית שעועית ירוקה שאת מתבלת בסויה עם שומשום. 

דליקטס. יש הכול. נשאר לך אפילו זמן לטורט שוקולד.

להגיע  כדי  השבת  את  להשלים  מתחילה  את  עכשיו  אבל 

סלט  מטבוחה,  להכין  כדי  שעות  שמונה  ועובדת  למושלם, 

חצילים, מוס שוקולד ושרבט תות-לימון, עוגת גבינה לקידוש של 

הבוקר, וקוגל פטריות לסעודה שלישית. שמונים אחוזים מהזמן 

שמוקדש להכנות לשבת – מושקעים במושלם.

אז אם את מגיעה למושלם בלי לשלם מחירים גבוהים מדי, ויש 

לך עשר שעות פלוס שעתיים לנקות אחרייך ולהתארגן לשבת 

בנחת – מה טוב. אבל אם את מרגישה שכדי לענג ולכבד את 

שבוע  בכל  תגיעי  ולא  מאוד  בטוב  שתסתפקי  מוטב  השבת 

מחדש טרופת נשימה אל כמעט מצוין )הרי לעולם לא תספיקי 

את כלללל מה שרצית(, את מוכרחה לבדוק אלו עשרים אחוזים 

של התוצאה תופסים לך שמונים אחוזים מהזמן, ולקצץ אותם, 

לכבוד שבת קודש.

נגישות: מכיוון שיש לנו בתים קטנים, ומכיוון שהחדרים קטנים, 

ובעיקר בעיקר משום שיש לנו הרבה הרבה הרבה הרבה חפצים, 

בגלל כל אלה אנחנו רגילות לדבר על ערך של ניצול המרחב 

בבית, ניצול של החללים, ניצול של המקום.

המילה 'לנצל' בהתייחס למקום, היא פעמים רבות מילה מעוצבת 

למילה 'לדחוס'; הצלחתי להכניס לחדר הזה עוד מדף או עוד 

ארון, ועדיין הוא נראה חדר ולא מחסן, אז ניצלתי את החלל. 

'דחסתי' זה אותו דבר אבל עם בלגן וחוסר סימטריה או פחות 

אסתטיקה. בשני המקרים מדובר על פגיעה בקריטריון האחסון 

הפרקטי – נגישות.

בלי  בבית מהמקום שלו  פריט  כל  היכולת לקחת  היא  נגישות 

לחפש, בלי להזיז, בלי למצוא. פשוט לפתוח ארון ולהושיט יד. 

שם,  עומד  הפריט  את  ולאתר  המדף  על  מבט  להעיף  פשוט 

מנוחתו כבוד, ולהושיט יד כדי ליטול אותו.

כדי שכל הפריטים שאנו זקוקים להם כדי לתפקד ביומיום יהיו 

מה  את  ולארגן  חלקם,  על  לוותר  הסתם  מן  נצטרך  נגישים, 

שנחוץ כשהמחשבה ממוקדת לנגישות ולא ניצול מקום. כל ארון 

או מגירה יהיו מלאים רק כדי מחציתם. מדף ריקני בארון ייחשב 

הגיוני. הנעליים ינוחו במגירותיהן זוגות זוגות – שתיים שתיים על 

הקרקעית, בשכבה אחת מסודרת.

ערכי מבדק: סכמי את כל הדקות שבהן חיפשתם, כל המשפחה, 

כל אחד לבד וכולכם ביחד, דברים בבית. אספי את הדקות שבהן 

תרתם אחר מוצץ, רב קו, עט או נעלי השבת. כמה זמן הוקדש 

לחיפוש במשך עשרים וארבע השעות הללו? אם עברתם את 

מחצית השעה, מתברר שהבלגן מבזבז לכם הרבה זמן. אם את 

רוצה להספיק יותר – תצטרכי להתחיל מהסדר בבית. כלומר: 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

להספיק יותר - זה נס
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מרמת הנגישות.

שככל  הראו  חולים  בבתי  תצפיות  הרגלים:  מיומנויות,  שגרה, 

שהרופא עובד יותר בדומה לרובוט, בלי מחשבה ובלי דיבורים 

עם האחיות ועם הקולגות שלו – הניתוחים מצליחים יותר. כשרופא 

צריך לחשוב, הוא יכול לטעות, וכל עצירה היא הזדמנות לכשל. 

צריך לנתח כמו על סרט נע, באוטומטיות. חדרי ניתוח הם דוגמה 

קיצונית, אבל העיקרון ברור: דברים שאנחנו עושים 'על אוטומט', 

נעשים מהר יותר. בכל פעם שאנחנו מתלבטות וצריכות להחליט, 

אנחנו מסבכות דברים ויוצרות הזדמנות לשגיאה, לטעות, לבזבוז 

זמן.

ההחלטות  כל  את  עכשיו  החליטי  יותר,  להספיק  רוצה  את  אם 

הדברים  את  תבצעי  ומהיום  ולבישולים,  לכביסה  שקשורות 

הללו כמו טייס אוטומטי: נכנסת למטבח, מוציאה תפוחי אדמה, 

מקלפת על השיש הבשרי, אוספת את הקליפות לפח. חותכת את 

התפודים לפרוסות דקות... בלי להחליט לחתוך הפעם לקוביות, 

בלי להתלבט אם אולי הפעם כדאי להתחיל באפייה. תמיד אותה 

שגרה, תמיד אותו רצף עבודה. הנה משהו שיחסוך לך זמן.

גם בבוקר את יכולה ליצור שגרה קבועה, רצף ליניארי של פעולות 

באמבטיה,  מתארגנת  קמה,  קבוע:  באופן  זו,  אחר  בזו  שבאות 

מוציאה את הכביסה מהמייבש ומעלה כביסה מהמכונה למייבש. 

את הבגדים שהוצאת מהמייבש לוקחת איתך לחדרים, ומעירה 

הילדים. תוך כדי שהם מתלבשים את מניחה את הבגדים  את 

ומרתיחה  למטבח  הולכת  בארונות.  להן  המיועדות  בסלסלות 

מים...

מהו הסדר הנכון של הפעולות שאת צריכה לבצע בכל בוקר? 

לך  שיגרום  קבוע  רצף  לך  וגבשי  עצמך  עם  אחד  ערב  שבי 

להספיק בבוקר הרבה הרבה יותר.

איכותיים,  מכשירים  ובמיוחד  מכשירים,  איכותיים:  מכשירים 

שמכונת  כמובן  והסדר.  הניקיון  של  הזמן  משך  את  מקצרים 

כביסה היא כבר משהו שלא חושבים שאפשר בלעדיו, אבל אם 

המג'ימיקס שלך יהיה מונח על השיש, נגיש ונוח, תראי שהשימוש 

בו חוסך הרבה זמן. יש מכשירים שחוסכים לך זמן, כמו סכין חדה 

שחותכת באבחה את העגבנייה וחוסכת את הזמן שנדרש כדי 

'לנסר' אותה, אבל יש מכשירים, שבזכותם אנשים אחרים בבית 

יכולים לקחת אחריות על המשימה, והטיפול בתחום מסוים יורד 

ממך לגמרי. כזה הוא מדיח כלים, למשל, או שואב אבק: הבנים 

ושווה  שזו משימה מאתגרת   – מכונה  מרגישים שהם מפעילים 

הרעשנית  המכונה  את  להפעיל  שמחים  והם  מבטם,  מנקודת 

שחוסכת לך עבודה רבה.

מטאטא ומגב אינם נחשבים מכשור בעינייך למרות שמבחינה 

פיזיקלית הם מנופים לכל דבר ועניין. חשוב שהגובה שלהם יהיה 

מתפרקת  שלו  מטאטא שההברגה  כי  תקינים,  יהיו  ושהם  נכון, 

בחרי  זמן.  הרבה  ומבזבז  לתסכול  גורם  לפינות  מגיעה  כשאת 

משפריצים,  כשהם  נוזלים  שאינם  ספריי  במכלי  רק  להשתמש 

בבקבוקים שקל לפתוח אותם, במטליות שאינן משאירות סיבים, 

בנוזל כביסה שאינו משאיר אבקה על הבגדים הכהים, בדפים 

ובאריזות  גדולים  בגפרורים  מהבגדים,  צבע  אליהם  שסופחים 

קלות. אם יש לך כלים חד פעמיים – השתמשי בהם רק פעם אחת. 

אל תשתמשי  השיש.  על  צבע  בסקוצ' שמשאיר  אל תשתמשי 

באריזות שמתפרקות או מחליקות מבין האצבעות. בחרי מוצרים 

שארוזים באופן שאפשר לראות בכמה מתכולתם כבר השתמשו 

ושקל לרוקן אותם לגמרי. התייחסי אל כל אלו כאל מכשירים 

שמסייעים לך לנקות ולסדר את הבית, והם מוכרחים להיות כאלו 

שיחסכו לך זמן ולא יבזבזו לך זמן על טיפול בהם במקום בבלגן 

ובלכלוך.

על  ומדפוסי חשיבה  הזמן שלנו מתחיל מתפיסות  ניהול  לסיכום: 

מה שצריך ולא צריך, על מה שחשוב ולא חשוב, על מה שחייבים 

יותר,  רוצה להספיק  אני  אותי לאמא טובה. אם  ועל מה שעושה 

עלי להכניס את הקריטריון של עבודה ביעילות ובאפקטיביות לתוך 

תכנון הלו"ז שלי ולהתרגל לתבניות עשייה מתומצתות.

כי אותו דורס רשע, דרס אותך בשל היותך יהודייה. כשם שיש 

מדור מיוחד למקדשי ד' שמצאו את מותם בשל יהדותם, כך ישנה 

מעלה מיוחדת לניזוקים מאותם ערלים. גם הם נקראים קדושים 

ואת זכית להיות ברשימה. הידיעה הזאת ריגשה והרגיעה אותי 

מאד. אם כבר לסבול - אז לפחות יש רווח עצום שכזה בצד".

רגע לפני סיום, הרשי לנו עוד שאלה. צדדית   

על  שמענו  שלא  זה  איך  מסקרנת:  אבל  אולי, 
פיגוע דריסה בתקופה ההיא? האם זה אומר 

שבעצם לא מיצו את הדין עם הנהג הדורס?
אותו  מצאו  לא  הראשונים  הימים  "בשלושת 

בכלל. אנחנו הצענו למשטרה לאתר אותו דרך הטרקטורון. את 

הכלי המשחית הוא הרי שכר, ואי אפשר לשכור טרקטורון בלי 

עלו על עקבותיו, אבל המשפט לא  ואכן,  זהות.  להציג תעודת 

מוצה. הוא העיד בתחנת המשטרה שאני קפצתי על הטרקטורון... 

אם רק היו יודעים שם כמה אני שוקלת... חברתי באה להעיד, 

כנראה  ניטרלית...  לא  שהיא  בטענה  עדותה  את  ביטלו  אבל 

שהערבי ההוא כן... בינתיים הגדירו את העניין כתאונה של 'פגע 

וברח'. ומי יודע? אני בטוחה שיש דין ויש דיין.

של  לטיפות  הרגשתי  שמיים,  בדין  שכזה  דיוק  וראיתי  זכיתי 

השגחה פרטית אוהבת, כך שאני סמוכה ורגועה כמו בת בוטחת. 

נשענת רק עליו, גם בזה".
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דפי עבודה

שלום וברכה,

הבעיה שאת מתארת היא בעיה מוכרת, ונוגעת לעובדות רבות 

בקשת רחבה של תחומים ותפקידים. למעשה, חלק נכבד בכל 

תפקיד הדורש לקיחת אחריות על פרויקט משותף למספר אנשי 

צוות, הוא התיאום והסנכרון בין המטלות השונות של כל אחד, 

תוך עמידה ביעדים ובלו"ז הכללי.

 הקושי המרכזי בתפקיד כזה, נעוץ בעובדה שהאחריות לסגירת 

הפרויקט מוטלת על גורם אחד שאין לו מאה אחוזי שליטה על 

המתרחש, משום שהתהליך אינו תלוי רק בו.

שמעתי פעם תובנה יפה המתבססת על עקרון פארטו, וטוענת 

כי בכל עבודה עם אנשים, עשרים אחוזים מהפעילות מוקדשת 

למשימות הקשורות לליבת התפקיד, ושמונים האחוזים הנותרים 

ממונים,  קולגות,  בעבודה:  השונים  בממשקים  האנוש  ליחסי   –

כפיפים, לקוחות, ספקים וכו'.

גם לתפקיד  ותשליכי אותה  הזו,  חשוב שתפנימי את המציאות 

הספציפי שלך. לגיטימי שעד שמונים אחוזים מעבודתך מוקדשים 

המעסיק  לדפוס.  העיתון  בהבאת  הכרוכים  השונים  לתיאומים 

גייס עובדת מתאימה לתפקיד.  שלך לקח זאת בחשבון כאשר 

אם התיאומים היו פחות מורכבים וזוללי זמן, והצוות היה משתף 

המשרה  גם  הסתם  מן  כפתור',  ו'בלחיצת  בקלות  פעולה  אתך 

שלך הייתה מצטמצמת להיקף קטן בהרבה ואולי אפילו נעשית 

מיותרת.

את מציינת שאת טיפוס מאורגן ו'מתקתק'. אלו תכונות מבורכות, 

שמן הסתם קרצו מאד למעסיק שלך כשחיפש עובדת מתאימה. 

וביננו, אם את, בתפקידך האחראי והמחייב, היית גם כן 'דחיינית 

השתיים:  מן  אחת  הייתה  שהתוצאה  מסתבר  דיפלומה',  עם 

ייתכן  אך  נסגר.  היה  שהעיתון  או  לאלתר  מפוטרת  שהיית  או 

שתכונות אלו, המנוגדות לתכונות של חלק מאנשי הצוות שלך, 

גורמים לך להסתכל על האחרים באור שלילי, לייחס להם תכונות 

כמו חוסר התחשבות וחוסר אחריות, ואולי גם להרגיש, במידה זו 

או אחרת, שהם פועלים נגדך. כל זאת כאשר מדובר למעשה 

והמון רצון טוב שבסך הכול אינם  ביצורי אנוש, בעלי לב רחב 

בעלי יכולת ארגונית גבוהה כשלך.

כאשר תסתכלי על המצב מנקודת המבט הזו וממקום של הבנה 

והכלה, יהיה לך קל יותר לעבור לשלבים הבאים - חיפוש פתרונות 

לבעיה שהעלית, ויישום יעיל שלהם.

הפתרונות שאני מציעה, מקיפים למעשה את כל שלבי העבודה, 

משלב תכנון הדד-ליין ועד לסגירת העיתון, והם רלוונטיים לכל 

הפקת פרויקט – בהתאמה לדרישות הספציפיות שלו:

את  כאשר  הדד-ליין.  וקביעת  תכנון  שלב  הוא  הראשון  השלב 

לבדוק  כלומר,  להתחלה.  מהסוף  ללכת  עלייך  אותו,  מתכננת 

מהי נקודת הזמן המאוחרת ביותר שבה ניתן לסגור את העיתון 

העברה  השונות:  הדרך  אבני  דרך  אחורה  תלכי  מכאן  לדפוס. 

לעימוד, עיצוב גרפי, קבלת החומרים מהכותבות וכו'. קבעי את 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

כשיש סומכים על הנס
אני מפיקה במערכת עיתון גדולה. חלק גדול מתכולת התפקיד שלי הוא ניהול הדד-ליינים של כל צוות העובדים והשותפים. או במילים 

אחרות ופחות מכובסות: להיות הנודניקית שעומדת בשער ומזכירה שוב ושוב בווריאציה כזו או אחרת: "הגיע הרגע שאחרי האחרון 

לקבלת החומרים".

 אני חושבת שלכל יצור אנוש יש מידה מסוימת של דחיינות, אבל לצערי, יש אצלנו עובדים שפיתחו את הנטייה הזו לדרגת אומנות, 

ונוצרה אווירה כללית של 'בסוף יהיה בסדר', ו'למה עכשיו, אם אפשר אחר כך'. הרי הרגע האחרון הוא סגולה עצומה לקבלת השראה 

ולמשיכת שפע מלמעלה בכל העניינים, ובכלל, מה דחוף? "אל דאגה, בסוף זה יגיע". וגם: "תראי שיהיו ניסים".

הבעיה האישית שלי היא, שבסופו של דבר אני היא הנס המהלך. אני זו שנאלצת לסגור את הקצוות הרחוקים, לעמוד בישורת האחרונה, 

ולמעשה – להתמודד בפועל עם כל ההשלכות שהפיגורים האלה גוררים. הרי העיתון יוצא לדפוס בנקודת זמן מסוימת מאוד, וכל עיכוב 

קטנטן בתהליך שלפני השלב הזה גורר אחריו שרשרת של עיכובים בכל משימות ההמשך, ואז אני באמת זקוקה לנס כדי להספיק 

להוריד את העיתון לדפוס בזמן, ומשלמת על כך במחיר כבד של לחץ עבודה אינטנסיבי במיוחד ברגע האחרון, ולפעמים גם באי 

שביעות רצון מצד המעסיק.

 השאלה שלי היא כמובן – מה עושים? האם יש לי, בעלת אופי מסודר ומאורגן ושאיפות לבצע את תפקידי על הצד הטוב ביותר, דרך 

להשפיע על העובדים האחרים שיש לי ממשקים מולם והם אינם דומים לי בנקודה הזו, לשתף עמי פעולה?
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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:
כדי לסגור קצוות צריך גם לדעת 

לאחות את הקרעים

הדד-ליין  זהו  השלבים.  מן  אחד  לכל  ביותר  המאוחר  התאריך 

ולעבור  לחצות  לך  שאסור  והקשיח  האדום  הקו  שלך,  הפנימי 

מכל סיבה שהיא. כעת הגדירי דד-ליין חיצוני, שאותו תציבי לכל 

השותפים במלאכה. הדד-ליין החיצוני צריך להיות מוקדם בשבוע 

מהדד-ליין הפנימי שלך. כך, גם במקרה שיהיו איחורים ועיכובים, 

הם לא ישפיעו מידית על המועד הסופי והמחייב שלך.

בנוסף, מומלץ שתפני את יום הורדת העיתון לדפוס מכל משימה 

כל  את  ולסגור  פוש'  'לתת  היכולת  את  לך  כך שתהיה  אחרת, 

הקצוות שחייבים להיעשות דווקא ברגע האחרון, מבלי שהמטלה 

המשמעותית הזו תתנגש עם מטלות אחרות.

השותפים  כל  של  והרתימה  השיתוף  שלב  הוא  הבא,  השלב 

לפרויקט. נסי ליזום שיחה נעימה עם אנשי הצוות ובמיוחד עם 

שהם  התוצרים  על  כנות  במחמאות  פתחי  הכרוניים.  הדחיינים 

שולחים, והסבירי להם עד כמה החלק שלהם בפאזל משמעותי 

ולא ניתן להתקדם בלעדיו. כעת עברי לתאר את המקום שלך. 

עשי זאת ללא האשמות והטחות, אלא פשוט ספרי על תפקידך 

במערכת ועל האחריות המוטלת עלייך. תארי מהזווית האישית 

נגרמים  עומסים  אלו  קטן,  עיכוב  כל  של  המשמעות  מהי  שלך 

ותבקשי  מוצדקים,  גם  מעיכובים,  כתוצאה  האחרון  ברגע  לך 

מהם, כטובה אישית, לעמוד בלוח הזמנים. בשלב הזה כדאי לך 

לשאול את חברי הצוות האם הדד-ליין הגיוני לדעתם, ומה יכול 

לעזור להם לעמוד בו. אם תרגישי שאת נוקשת על דלת פתוחה, 

טיפים  להם  ולתת  הארגוני  מניסיונך  להם  לעזור  לנסות  תוכלי 

כיצד לתעדף משימות, להוריד עומסים וכדומה – ממקום שרואה 

אותם ואת הקושי שלהם ורוצה לסייע. כל אלה אמורים בסייעתא 

דשמיא להשפיע מאד על המוטיבציה של הצוות לעמוד ביעדי 

הדד-ליין.

לצפות  יכולה  את  המקדים  התיאום  לאחר  האם  עכשיו?  ומה 

נוספת  התערבות  שום  בלי  אוטומטית  אלייך  יגיעו  שהחומרים 

מצדך? כמובן שלא. הדד-ליין החיצוני שקבעת הוא משימה בסדר 

עדיפות גבוה מאוד אצלך, אך לא בהכרח שגם אצל שאר אנשי 

שאל  ובוודאי  מעצמם  אותו  יזכרו  שהם  תצפי  אל  ולכן  הצוות, 

לך להתאכזב כשאת מגלה שלא כך הם פני הדברים. הרי חלק 

חשוב מתפקידך כמפיקה הוא לתזכר את אנשי הצוות!

 כמה ימים לפני 'תאריך התפוגה' – שלחי תזכורת נחמדה 

מומלץ  רשמי  מייל  במקום  ומתקרב.  הולך  לכך שהתאריך 

לשלוח הודעה הומוריסטית וקלילה שיהיה נחמד לקבל וגם 

יעורר רצון לעמוד ביעד מתוך רצון אישי להקל עלייך. בדרך 

כלל יש נטייה לחסוך בשלב הזה בזמן ולשלוח מייל אחד למספר 

מכותבים שלא עמדו בדד-ליין, אולם אני ממליצה שלא לעשות 

זאת, מכיוון שבאופן הזה כל דחיין רואה שיש לו אחים לצרה, 

וממילא הדד-ליין פחות מחייב אותו. כדאי שתשלחי מייל אישי 

לכל אחד שיעניק את התחושה שמחכים לחומרים שלו באופן 

ספציפי.

אל תשכחי להחמיא למי שכן עומד בדד-ליינים. גם באופן אישי 

וגם באופן כללי. תוכלי לציין זאת במייל שאת שולחת על קביעת 

הדד-ליין, לדוגמה: הדד ליין הבא הוא בתאריך x, ומי הפעם יהיה 

המעסיק  בפני  לעובד  להחמיא  גם  כדאי   ?y-מ חוץ  בזמן  אתנו 

הישיר שלו, בידיעתו.

אחרי שמיצית את כל הדרכים הנחמדות והנעימות תוכלי לפעול 

יותר באסרטיביות להשגת החומרים. כאן מגיע תורם של המיילים 

סימני  במספר  מלווים  קורה",  ו"מה  "דחוף"  הנושא  שורות  עם 

הדד-ליין  את  שתחזקי  גם  כדאי  בהתאמה.  שאלה  או  קריאה 

המקורי עם דד-ליין חדש: "היום הוא היום האחרון לקבלת חומרים 

לעימוד", "בשעה הקרובה העיתון נסגר" וכדו'.

כדאי גם שתשתפי את המעסיק שלך בכל המאמצים שאת עושה 

כדי לעמוד בדד-ליין. אל תחכי שהוא יפנה אלייך וישאל אותך 

מה קורה ומדוע דברים לא נסגרים, אלא עדכני אותו בזמן אמת, 

כמובן בלי לפרט על כשלים של עובדים ספציפיים. במידה ויש 

תוכלי לבקש ממנו שיעזור  על עצמם  בעיה שחוזרים  או  קושי 

לך לפתור את העניין. אולי יהיה לו גם שווה לבדוק אפשרות של 

תגמול סמלי לעובדים המצטיינים בעמידה בדד-ליין כדי לדרבן 

יבין שאת מבחינתך  ולהמריץ את הצוות כולו. בכל מקרה הוא 

עושה את המקסימום ולוקחת את מלוא האחריות.

ולברכה  לטובה  עלייך  הבאים  הדד-ליינים  שיהיו  לך  מאחלת 

לששון ולשמחה... הצלחה רבה!
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אישה של ניסים
אי אז, בסוף תשרי, כשהררי זימן אותי לפגישה והודיע לי שהוא 

'עטרת אברהם', חשתי,  מעוניין שאקח אחריות על הדינר של 

הוא  הזה  שהדינר  ברור  היה  מזל.  ברת  למדי,  נדיר  באורח 

הקטן  הפרסום  במשרד  הסטנדרט  מעל  רמות  בכמה  פרויקט 

לי  העניק  המשרד,  מנהל  הררי,  עלי  שהטיל  והתפקיד  שלנו, 

הכרה נעימה ביכולות שלי, שלא תמיד באות לידי ביטוי במלואן, 

הכי  שאני  מה  את  לעשות  והזדמנות  אותן,  להוכיח  אפשרות 

אוהבת: לעצב סט ענק של פריטים בקו אלגנטי – כמו שמתאים 

לדינר חגיגי, אבל לא פחות מזה, חדשני – כמו שמתאים ל'עטרת 

אברהם', רשת כוללים של הדף היומי לאנשי עסקים.

סופי  באופן  נקבע  האירוע  כשמועד  נוספים,  ימים  כמה  לאחר 

לליל נר שלישי של חנוכה, התיישבה לי מועקה קטנה בלב. ימים 

אחרונים לפני אירוע כזה הם תמיד תובעניים במיוחד, והשבוע 

של חנוכה הוא אחד השבועות הקשים ביותר בשנה בשבילי, גם 

בלי שום פרויקט מיוחד. עד שקורה לי נס קטן, הוא קורה בזמן 

הלא נכון.

אני לא אישה של ניסים.

נכון שרוב האנשים בימינו אינם חיים בניסים גלויים, אבל אני 

או  קטנים  ניסים,  להן  שקורים  נשים  מסביבי  רואה  זאת  בכל 

גדולים. בשביל חדוי, למשל, המשרד שלנו הוא מקום העבודה 

הרביעי, אבל מהיום הראשון שבו התחילה לעבוד, תמיד היו לה 

הסעות מהרחוב שלה או מהרחוב הסמוך, עד העבודה ממש. 

רינה, שעבדה כאן לפני חדוי, הגישה מועמדות לתפקיד שדרש 

ניסיון בתחום שהיא מעולם לא עסקה בו. רינה ניסתה בכל זאת, 

הוזמנה לריאיון, הקסימה את המנהלת, וקיבלה משרה מעולה 

בניסי ניסים. חיה אחותי פוטרה מעבודה שבועיים אחרי שגמרה 

בליבה להתפטר מרצונה הטוב. היא המתינה לסיומו של פרויקט 

מסוים כדי להודיע על כך לבוס, ובזכות זה קיבלה פיצויים ענקיים 

שכיסו לה חלק משמעותי משיפוצים שהם עשו כשבנו עוד חדר 

ומרפסת, וגם חתמה חודשיים על אבטלה, עד שמצאה עבודה 

חדשה, הרבה יותר קרובה לבית ובמשכורת פי אחת וחצי. נחמה, 

שכנה בבניין ממול שפעם חזרה איתי כל יום באוטובוס שמגיע 

ברבע לארבע, הודיעה לבוס שלה אחרי הלידה האחרונה שהיא 

מוכרחה להיות בשלוש בבית, והוא פשוט הסכים.

אבל החיים שלי אפורים ורגילים. אני עובדת בכל יום משמונה 

עד שלוש. בבוקר אני בקושי מספיקה את האוטובוס, ובצהריים 

– בקושי מספיקה את המעון. המשכורת בקושי מספיקה לשישה 

ילדים ומשכנתא, והבית בקושי מספיק למיטות של כולם ולאלפי 

החפצים ולבימבות, שבחורף נוסעים עליהן בסלון כי בחוץ יורד 

גשם.

ועד שהררי נותן לי לעשות משהו שאני אוהבת, זה הולך להרוס 

לי את חנוכה.

לא היה לי הרבה מה לעשות, וקיוויתי שאם נעבוד קשה ויעיל, 

של  מינימום  עם  האירוע  לפני  האחרונים  לימים  להגיע  נצליח 

פגישות  וכמה  בכמה  ישבתי  יכולתי.  ככל  השתדלתי  מטלות. 

ארוכות, העליתי רעיונות והורדתי אותם, הוצאתי סקיצות ושיניתי 

ותיקנתי ושיניתי בחזרה ותיקנתי שוב, ובראש חודש כסלו היה לנו 

לוגו וסלוגן, טקסט לתוכנייה, נוסח של מכתב לתורמים, והחלטה 

כמעט סופית לגבי מזכרת. עכשיו צריך היה להמשיך באותו קו 

ולעצב כרטיסים לשולחנות, ברושורים, רולאפים, שלטי כניסה, 

ועוד כל מיני, כיד הדמיון הטובה על רבקה, המפיקה ש'עטרת 

אברהם' שכרו את שירותיה המעולים.

לשלושה  גיס  של  לחתונה  טסה  שיא  רבקה  לי  הודיעה  ואז 

שבועות.

"את לא רצינית", כתבתי לה, והיא החזירה לי אמוג'י עם לשון 

בחוץ.

מיד  אותי, אבל התרגזתי. כשכתבה  להרגיז  התכוונה  לא  היא 

מול  "תתאמי  בקרירות:  הגבתי  במייל,  זמינה  כך שתהיה  אחר 

הררי את הלו"ז. אני לא לוקחת על זה אחריות".

הודעה  קיבלתי  שעבר  בשבוע  עשתה.  שהיא  מה  בדיוק  וזה 

מהררי: "ביום ראשון מורידים לדפוס את כל החומר של 'עטרת 

סיפור חודשי | רחלי נוסבוים
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אברהם'. אני צריך אותך כאן יום מלא".

כשהררי אומר 'יום מלא', הוא מתכוון שהכרטיס שלי לא יעביר 

יציאה לפני ארבע. כשהתקבלתי לעבודה כאן לפני שלוש וחצי 

עד  לעבוד משמונה עד שלוש במקום מתשע  וביקשתי  שנים, 

ארבע, כפי שהוא ציפה - הוא הסכים, בתנאי שבמקרים דחופים 

אשאר עד סיום יום העבודה הרשמי במשרד. אני מוכרחה לציין 

שהוא נוהג בהגינות, ומממש את התנאי רק אחת לכמה חודשים, 

במקרים דחופים באמת, אבל כשראיתי את ההודעה, חשכו עיני. 

ביום ראשון מדליקים נרות חנוכה! ברבע לחמש!

עוד לפני שהספקתי להגיב, קיבלתי מייל נוסף:

"אני זוכר שמדליקים נרות, אבל רבקה נוחתת כאן רק בחמישי. 

בהמשך השבוע תוכלי לצאת בכל יום ברבע לשלוש".

להגיד  יכולתי  לא  מתודה  וחוץ  מצדו,  נאה  מחווה  הייתה  זאת 

כלום.

חזרתי הביתה מובסת לחלוטין. אריה אמר שאקח מונית ויהיה 

בסדר בעזרת ד'.

כל  בחנוכה  שיש  הפקקים  כל  עם  שקל,  מיליון  תעלה  "מונית 

שנה, כשחצי מהעיר חוזרת הביתה באותה שעה".

"מבחינה הלכתית את לא חייבת להיות כאן בהדלקת נרות, אז 

מיליון שקל בטח שלא צריך לשלם", הוא חייך. "וברצינות, נעשה 

מה שאנחנו יכולים, ויהיה טוב".

ופתילות  עשינו מה שיכולנו. בשבוע שעבר קנה אריה שמנים 

שכבר  לרובי,  כוסיות  עם  מתכת  ופס  לילדים  צבעוניים  ונרות 

הורדנו  שבת  במוצאי  בשמן.  להדליק  מחכה  שעברה  משנה 

אותם.  והרכבנו  החלון,  מסילות  על  שמתלבשים  המדפים  את 

הברקתי את חנוכיית הכסף, והילדים בחרו לעצמם נרות.

הבוקר הגעתי למשרד חדורת קרב. מתחילת היום ניסיתי להריץ 

את העבודה. אולי בכל זאת יקרה נס, ובשלוש נהיה אחרי הכול. 

אבל לא קרה שום נס. הדפסנו דוגמאות, היו תיקונים. נושאים 

והררי  שוב,  נפתחו  וחצי  חודש  לפני  כבר  לגביהם  שהחלטנו 

הזכיר לי שגם אם אנחנו צודקים, הם הלקוחות.

היו גם מחמאות ומילים טובות, אבל לא הצלחתי ליהנות מהן. לא 

כשהשעון הגדול שעל קיר המשרד מתקדם בקצב מהיר בהרבה 

מזה שבו מתקדמת סגירת החומרים. רק בארבע ועשרה הייתי 

בחוץ, מחכה למונית שאמורה להגיע מידית.

בארבע ושלוש עשרה שמעתי ש"עוד שתי דקות, גברת, כל העיר 

פקוקה".

הוא  לידך.  ברחוב  אותו  רואה  "אני  עשרה:  ושמונה  ובארבע 

מתקרב. כבר תראי אותו".

ועשרים עליתי למונית, שומעת באוזן אחת את הנהג  בארבע 

הרוטן על הדרכים האיומות, ובאוזן השנייה – את הילדים שלא 

צריך  רגע  עוד  אם  בבית,  לא  עדיין  אני  איך  להבין  מצליחים 

להדליק.

בשעטה  עליתי  מהמונית.  ירדתי  לחמש  דקות  עשרה  בשבע 

אריה  אדירים.  ובמהומת  שמחה  בתרועות  והתקבלתי  הביתה 

הגיח מהמטבח בפנים מתנצלות. הוא הגיע רק לפני שעה וניסה 

לארגן קצת, אבל קובי בכה הרבה והילדים היו כל כך נרגשים 

מההדלקה הקרבה ונסערים מהסיכון שמא לא אהיה בה, שקשה 

היה לקרוא אותם לסדר.

שתיתי כוס מים והתקבצנו כולם בסלון.

בזה  הילדים,  ואחריו  החנוכייה,  את  מדליק  אריה  לחמש.  רבע 

וצונחת  הספה,  שעל  הכביסה  ערמת  את  מזיזה  אני  זה.  אחר 

עליה. בולעת בעיניים הלומות את הבלגן שסביבי.

"קנקנים"  וצועקת  צור,  מעוז  מזמרת  המשפחתית  המקהלה 

מבקשת  אני  בעריסה.  בוכה  קובי  השמים.  לב  עד  ו"שושנים" 

ממרים להביא לי אותו. אחר כך כולם מתיישבים סביב השולחן 

עיתון  על  קצרות  מתכתשים  ורובי  מרים  סופגניות.  ואוכלים 

כך  ואחר  ומחליטים על רבע שעה לרובי  היום  הילדים שהגיע 

חצי שעה למרים.

את  קצת  עוד  מזיז  קפה,  כוסות  שתי  עם  לסלון  נכנס  אריה 

הכביסה, ומתיישב גם הוא על הספה.

"היה יום קשה, הא?"

אני מגיבה בחצי הנהון. כן, היה יום קשה. אבל זה לא רק זה.

את  בכוח  עוצרת  הקיר,  על  בנקודה  מבטי  את  ממקדת  אני 

הדמעות. לא עכשיו. לא כאן, ליד הילדים. ובכלל, מה את רוצה. 

ידעת שיהיה קשה היום, ושתצטרכי ניסים. ניסים לא קורים כל 

יום ולא לכל אחד. אנחנו חיים בעולם של טבע, ובעולם של טבע 

יכולה לצאת  לא  היא  ואם  גם בחנוכה,  הולכת לעבודה  אישה 

מוקדם – היא פשוט לא יכולה.

לא  גם  והיא  יכולה.  לא  היא  ברוגזה.  לי  עונה  אני  בסדר,  אז 

שמחה. מה לא ברור?

אני רוצה לשאול את אריה אם זה לא ברור. אני רוצה שהוא 

הניסים  על  לבכות  רוצה  אני  מתוסכלת.  שאני  שמובן  יאמר 

זה לעשות את מה  רוצה  לי, גם כשכל מה שאני  שלא קורים 

שאני צריכה, ועל העולם הקשוח הזה, שבו לחם וחלב ונעליים 

ומשכנתא עולים לנו בפיסות של חיים.

הקפה שלי מתקרר, ואני מניחה אותו בזהירות על הרצפה.

קובי נרדם עלי. אני מעבירה יד על לחיו הרטובה, ושיירי הדמעות 

מנקים את פניו מעקבות של גרבר וביסקוויט. הוא מחייך מתוך 

המשך בעמ' 18 <
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סלפי
בתיה יונה

שינה, ואני לא יכולה שלא לחייך בעצמי.

בידיים  הספה  על  ומטפסת  לדעת,  דסי  תובעת  מצחיק?"  "מה 

דביקות ופנים מנוקדות ריבה ואבקת סוכר.

ונושמת עמוק את  במקום לענות, אני מחבקת אותה אל תוכי 

המתולתל.  בשערה  מורגש  עוד  הכול  שלמרות  השמפו  ניחוח 

סוף  שסוף  מרים,  הספה.  על  למקומו  וחוזר  ספר  לוקח  אריה 

קובי  של  לעריסה  הכביסה  את  מעבירה  העיתון,  את  קיבלה 

ומתרווחת במושב שפינתה. רובי נשכב על השטיח עם קומיקס 

תוחבים  הסופגניות,  עם  יושבים  עוד  ואלי  בתיה  מהספרייה. 

אצבעות בבצק ונמרחים בריבה.

אני שותקת. מלטפת את קובי ושותקת. מעבירה אצבעות על 

מעבירה  ושותקת.  באריה  מתבוננת  ושותקת.  דסי  של  גבה 

את מבטי ממרים לרובי ומרובי לבתיה ומבתיה לאלי ושותקת, 

נספגות  והדמעות  המועקה  מתפוגגת  לאט  לאט  איך  מרגישה 

בפנים וכבר אינן חותרות החוצה במצוקה.

לפיתת החנק שאוחזת בי מהבוקר מתרפה מעט. אולי לכן, אני 

מצליחה להקיף במבטי מרחב גדול יותר, לראות תמונה שלמה 

יותר. היה יום קשה, אבל הוא כבר כמעט נגמר, ואני עדיין כאן, 

עם כל הדברים החשובים של חיי.

ופתאום, ברגע של חסד אלוקי צרוף, אני רואה את הכול מחדש.

חמש חנוכיות דולקות בחלון הסלון שלנו, ושישה ילדים ממלאים 

לי עבודה ללכת  יש  נאמן.  ורע  יושב שותף  אותו בחיים. לצדי 

אליה, ובית ומשפחה לשוב אליהם.

שוב אני עוצרת דמעות.

אני אישה של ניסים.

המשך מעמ' 17 <



רוצה להגדיל את הנס?את כבר שותפה. 
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גם בזמן 
הזה
שמורה.
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שותפה פלוס
סך 50 ₪

למשך 12 חודשים
שותפה בהרחבת תשתיות 
לצמיחה בהיקף הקהילה 

והפעילות

שותפה
סך 25 ₪

למשך 12 חודשים
שותפה

בפעילות השוטפת

שותפה בכירה
סך 100 ₪

למשך 12 חודשים
שותפה בפיתוח מענים ממוקדים

ובקידום מיזמים חדשים
עבור הקהילה

רוצה
להגדיל
צרפיאת הנס?

חברה
נוספת

למועדון



 shutafot@shmura.org.il >>?איזו שותפה את רוצה להיות

צרפי
חברה
נוספת

למועדון

תכני השמורה
שרצית כל כך...
אצלך בארנק!

כרטיס עם מגוון
שיעורים מרתקים +
כל שירי ה'שמורה' 
לשמיעה ולצפיה!!!!

כתבי לנו מי הצטרפה למועדון השותפות בזכותך
ואנחנו נשלח לך דיסק און קי מבית השמורה עד הבית!
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

חנוכה  בערב  הימים'  'ברוח  במסגרת  שנשלחו  דברים  מתוך 

תש"פ

ספר  בתי  מעט  שרק  כמו  פשוט,  אירוע  הורים.  בערב  הייתי 

'מעיזים' היום לעשות... ילדות מתוקות וטהורות על הבמה, כמה 

שירים, ואז זה הגיע.

היא עלתה על הבמה והתחילה לדבר. חסי בקשט. ותסלחו לי 

שכך אני קוראת לה. באמת היה מתאים שאכנה אותה 'הרבנית' 

– אבל מרגיש לי שגם היא מעדיפה ככה...

אישה  הייתה  חסי  הרקע:  את  מכירה  שלא  למי  מילים  כמה 

מן  אבל  מורה,  אמנם  הייתה  היא  וכמוני.  כמוך  בדיוק  רגילה, 

הסתם לו הייתה לומדת בסמינר עשרים שנה מאוחר יותר, לא 

הייתה זוכה לזה... היא גרה ברחוב רגיל )ואפילו היינו שכנות( 

וניהלה שגרה רגילה. עד לאותו הרגע שבו קיבל בעלה הצעה 

מפתיעה - להגיע לכהן ברבנות... העיר... אודסה... מדובר על 

לפני כשלושים שנה, תקופת פרה - היסטוריה במונחי טכנולוגיה 

ותקשורת, אבל מי מקהל הצעירות שתנבור בארכיוני התקופה, 

תגלה להפתעתה שכבר אז שלטה הציוויליזציה בכיפה. תאמינו 

או לא, הרגשנו במציאות של קידמה ופיתוח בדיוק כמו שאנחנו 

מרגישים עכשיו... האישה הזו, צנחה מהחיים הנורמליים הללו 

ימי הביניים.  ובוהו של  יודעת איך להגדיר. לתוהו  ל... ל… לא 

מים בברזים רק בשעות מסוימות, וגם הם מוזרמים מתוך צינור 

שכמוהו תמצאו רק בכפרים ערביים נידחים... מקרר קטן אחד 

לאט  מנגנון שמסתובב  עם  דוד  בצורת  כביסה  ומכונת  בבית, 

אבל מהר, כי החשמל מאפשר פעילות רק ל-6 דקות. שכנים 

טלפון  ושיחות  ברוסית,  רק   – ליברמן  איווט  כמו  שמתנהגים 

המקומית  הטלפוניה'  'משרדי  דרך  בבלעדיות  המתבצעות 

בהזמנה של שלושה ימים מראש ובתיווכה הקשוח של פקידה 

רוסית המתריעה מידי חמש שניות, על סיומן הצפוי של שלוש 

עם  המיוחלת  הטרנס-אטלנטית  לשיחה  שהוקצו  הדקות 

האהובים שבארץ...

ואז - 

"התקיימו בחירות רשמיות לכהונת הרב הראשי. בחירה ליתר 

דיוק, משום שמלבד בעלי לא היה אף אחד שחשק בתפקיד. 

הטקס היה קצר מאוד, כל הציבור הרלוונטי שהביע עניין, מנה 

כמניין קשישים וחצי, וכולם אישרו את הבחירה. הממשל הרוסי 

חתם את המינוי והנה... אני כבר ממש ה'רעבצען של אודסה'"

זה בתמצית הרקע לסיפור. ומכאן ואילך מה שקרה שם, זאת 

מהפכה שלא תיאמן. בגלל הגבלות מסגרת, אני נאלצת לצערי 

לדלג על התהליך המופלא. רק אדווח בקצרה:

לעומת ליל הסדר הראשון, שבו השתתפו שלושים איש שאף 

שלוש  של  צוות  עמל  היום   - השני  ביום  חזר  מהם  אחד  לא 

עשרה נשים על שטיפת 6000 עלי חסה, לסדר של 2000 איש... 

נבנות סוכות בגודל של פי כמה וכמה מהסוכה של בית כנסת 

'החורבה', למשל. אלפי תלמידים מידי שנה לומדים במסגרות 

תורניות, גני ילדים מושקעים שלא מביישים שום רשת מכובדת, 

הכנסת ספר תורה ברחובה של עיר עם קהל של מאות אנשים 

ספר...  קריית  או  ירושלים  ברק,  בני  מרחובות  כלקוח  הנראה 

מאות בוגרים, אלפי צאצאים שגדלו בפלא האודסאי והמשיכו 

לפרוח בעולם התורה כאן בארץ הקודש...

ואני צופה בתדהמה בהסרטות של חסי, וחושבת לעצמי -

איך? איך נהיה הנס הזה? איך מצליחה להבה הבוערת בליבם 

רותחת  באש  הקפואה  אודסה  כל  את  להצית  אחד  זוג  של 

המחממת בעוז ומתפשטת לכל העולם? ואז אני נזכרת במשפט 

מפתח שהאישה המיוחדת הזו אמרה במהלך הדברים: "אנחנו 

לא קבלני ביצוע של האלוקים, אנחנו ספקי עבודה". וזה תמצית 

הגילוי כולו. כי אין לנו דרך לדעת לאן אנחנו אמורים להגיע...

רק מוטל עלינו לסמן את היעד – ולאורו לגשש את הצעד הבא.

רק כך נוכל לחיות, כבודדים וכעם. כך חיינו עד עתה, לכל אורך 

ההיסטוריה. מימות אברהם אבינו שניתץ את פסלי אביו, דרך 

הקמים  ישראל  בני  פוטיפר,  בבית  בגדו  שעוזב  הצדיק  יוסף 

וממשיכים באהבה  ומושכים את הדם המסוכן על המשקופים 

יוקדת ללכת אחר האלוקים במדבר.

זה מה שהביא אותנו לקריאת 'נעשה' טרם 'נשמע', ולדבקות 

מתמשכת מהרגע שבו נהיינו לעם ועד עצם היום הזה--- הכוח 

לעשות ברגע נתון את רצון הבורא יתברך שמו.

הסיפור המפעים של חסי באקשט, הזכיר לי שאנחנו לא יודעים 

כלום. מה יהיה איתנו עוד רגע, וקל וחומר בעוד שנה או עשור... 

ואם אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, איך נוכל לדעת מה נעשה 

ולאן יתפתח כל צעד שננקוט בו עכשיו.

רצונו  את  בו  לעשות  בדיוק.  הזה  הרגע  לנו  נשאר  כן  כן?  מה 

את  עבורנו  ומאירים  מוכיחים  הללו,  הגדולים  הימים  יתברך... 

האמת הפשוטה: לא משנה כמה אנחנו, מה כוחנו ומהם סיכויי 

הצלחתנו... מה שחשוב הוא להתמקד בדבר אחד: לעשות רצון 

אבינו שבשמים... לנו העשייה ולה' הישועה!

ברוח הימים



23

להולדת הבת

להולדת הנכד

ברכת מזל טוב 

למרגלית וידר
המעניקה לשמורה מזמנה

בהתנדבות ובמסירות

שתזכו לגדלה לתורה לחופה 
ולמעשים טובים!

ברכת מזל טוב 

ליעל זלץ
שמעניקה לנו מדי חודש

כלי ניהולי לבית - העסק הנבחר

במדור שכולו תבונה,

פרקטיקה וחן

שתזכו לגדלו לתורה לחופה 
ולמעשים טובים!

הייטק, ולא רק
סטארטק 3 – סיכום ורשמים

קורסים לעובדות הייטק, ולא רק
מגוון מסלולים מקצועיים

בתנאי  ההשתלמות  ימי  בתחום  ומרענן  מפתיע  חידוש  הציג   3 סטארטק 

רק.  לא  אבל  הייטק,  לעובדות  המיועדים  מקצועיים  מגוון מסלולים  נופש: 

מערך הקורסים כלל תכנים עדכניים למעצבות וגרפיקאיות מתקדמות וכן 

קורסים וסדנאות למנהלות ולבכירות.

את כל הקורסים, ללא יוצא מן הכלל, העבירו מרצים או מנחות מקצועיים 

בתחומם, בדגש על רלוונטיות, פרקטיקה ורמת עדכון מקסימלית.

קורסים לעובדות, ולא רק
תנאי נופש מפנקים במיוחד

לשמורות  מסובסדת  בעלות  נופש  מסלול  היה   3 בסטארטק  נוסף  חידוש 

ובהנחה מיוחדות לחברות במועדון השותפות של השמורה. מסלול הנופש 

בו הזדמנות לשני  לבוחרות  והעניק  כלל אפשרות להשתתפות בקורסים, 

ימי נופש מפנקים במיוחד במלון גלי צאנז המשופץ, עם התפריט העשיר 

והמשודרג, עם תכנית ערב בהפקה מיוחדת של השמורה, ועם כל הפינוקים 

שהשמורה אוהבת לתת...

קורסים, ולא רק
מתנה טובה – תכנית הערב של סטארטק 3

 תכנית הערב בסטארטק 3 נבנתה בסימן 'מתנה טובה' והעלתה לבמה את 

הוא.  ברוך  גנזיו של הקדוש  קיבלנו מבית  מתנת השבת, המתנה שכולנו 

התכנית נפתחה בדבריה המאלפים של הרבנית מנוחה לוי תחי' אשר הזכירה 

לנו שמתנות צריך לקבל ולפתוח, והכניסה ללבבות את יקרת השבת.

קליקרים  חידון  נערך  וולף,  מלכי  בהנחיית   – בציבור  שבת  שירת  לאחר 

אטרקטיבי במיוחד אשר נשא פרקים יקרי ערך: איי-רובוט, זיכויים לרכישת 

או שיפוץ פאה, קורסים דיגיטליים או טלפונים בנושא ההתארגנות לשבת 

עוד ועוד. תכנית הערב נחתמה במופע נוגע ללב ומלא הומור של תיאטרון 

פלייבק 'פואנטה', ובהמשך הלילה הוקרן הסרט 'עוברת בזמן'.

סטארטק 3, ולא רק...
מאה עשרים ושלוש נשים שהשתתפו בסטארטק 3 נהנו מיומיים של נופש 

שותפות  ומאווירת  מוסף משמעותי,  וערך  מקצועי  מתוכן  ומשחרר,  חוויתי 

מחזקת. היית אתנו ואת מחכה כבר לפעם הבאה? לא הסתדר לך הפעם, 

אבל בסטארטק 4 את רוצה להיות? ניפגש בעזרת ד' עוד השנה...



יש לך מה לומר לשמורה? 
חשוב לנו לשמוע!
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