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אודות
לגעת בשורש

בעצמכן  מנחשות  שאתן  מניחה  אני 

לוח  של  סוג  הוא  סגור  מגזין  שכל 

יפים שבסופו  רעיונות  זיכרון להרבה 

של דבר לא נכנסו אליו.

השלמה  להיות  יכולה  מהם  לחלק 

זמנם  בטל   - ואחרים  אחרת,  בפעם 

בכל  אני  הפעם,  אבל  עניינם.  ובטל 

לאחד  מקום  להקדיש  רוצה  זאת 

לי  חבל  כי  פשוט  האלה,  הרעיונות 

להחמיץ אותו.

בסיסו של הרעיון מוכר:

"למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך 

במדבר והיה רעב ועייף וצמא, ומצא 

נאה,  וצילו  מתוקין,  שפירותיו  אילן 

ואמת המים עוברת תחתיו.

וישב  ממימיו  ושתה  מפירותיו,  אכל 

בצילו.

וכשביקש לילך אמר:

'אילן, אילן! במה אברכך?

אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין, 

הרי פירותיך מתוקין;

שיהא צילך נאה, הרי צילך נאה;

תחתיך,  עוברת  המים  אמת  שתהא 

הרי אמת המים עוברת תחתיך;

אלא, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעין 

ממך יהיו כמותך'.

אף אתה, במה אברכך?

אם בתורה, הרי )יש לך( תורה;

אם בעושר, הרי עושר;

אם בבנים, הרי בנים,

אלא –

יהי רצון, שיהיו צאצאי מעיך כמותך".
)תענית ה' ע"ב(

תקשורת  לנהל  אפשרות  הייתה  אם 

אולי  העיתון,  דפי  מעל  יותר  הדדית 

הייתי מבקשת מכן לנחש איזה מדור 

אבל  הזה,  המדרש  בהשראת  תוכנן 

את  לנחש  מנסה  ואני  אפשרות  אין 

אולי  חודש?  מחר  ד"ש?  ניחושיכן: 

הריאיון? אז לא. אף אחד מאלה. אני 

מדברת על סלפי.

או  סורגת  לסבתא  היה  התכנון 

מבשלת דייסה, וסביבה נכדות משלל 

אחת  העדכניות:  התעסוקה  זירות 

מכתפת תיק מורה, שנייה יושבת מול 

שלישית  ביום,  שעות  תשע  המחשב 

מאיירת קירות באייר בראש ורביעית 

מטפלת בתינוקות של כל השאר...

כתוב:  יהיה  חשבנו,  כך  למעלה, 

'נטיעות כמותך'.

כן, כן. אני באמת באמת סבורה כך, 

והסיבה שבשלה הקריקטורה הזו לא 

ממש,  צדדית  היא  במגזין  מופיעה 

הדברים.  במהות  קשורה  לא  לגמרי 

היא  הפרטית  שדעתי  היא  האמת 

היסוד  הנחת  אבל  העניין,  בדיוק  לא 

של השמורה היא בדיוק זו: הסבתות 

פארות,  רבי  אילנות  היו  שלנו 

"שכל  בברכת  בהחלט  בורכו  והן 

כמותך".  יהיו  ממך  שנוטעים  נטיעות 

צאצאיותיהן, גם אם הן נראות אחרות, 

ועושות  אחרים  דברים  על  מדברות 

נטיעות  הן   - אחרות  בדרכים  לביתן 

לאותה  מכוונות  שורשים,  אותם  של 

צמרת, ומתפללות לאותם פירות.

אני מרשה לעצמי לומר 'הנחת יסוד', 

השיר  את  ממני  ביקשה  כשלאה  כי 

לי  וערכה  השמורה',  'שיר  הראשון, 

הזו  המופלאה  התיבה  עם  היכרות 

הכי  הנקודות  אחת  הייתה  זאת   -

אלפיים,  דור  בתנאי  גם  מרכזיות: 

אנחנו יכולות להיות מי שתמיד רצינו 

שכשם  לעצמי  מתארת  אני  להיות. 

היא  אליי,  דיברה  הזו  שהאמירה 

מדברת גם לאלפי הנשים שבוחרות 

שהיא  ולמה  לשמורה  שייכות  להיות 

מייצגת, ותרשו לי לצטט כאן מהשיר:

"כשהיה היום הזה עתיד רחוק ונעלם,

אפוף חידה

איש אז לא ידע

מה צורה תהא לך,

רק חולמות רקמת

והנה קמת

הנה קמת, ודמותך - 

כאשר ציירת לך בחלום,

ולנפשך - שלום..."

אז נכון שזה לא תמיד קל, אבל בואו 

פעם,  אף  כאן  היה  לא  שקל  נזכור 

שרד  הגדול  האילן  ואם  אחד.  לאף 

שלו  שהשורשים  כנראה  אלינו,  עד 

נוכל  מספיק חזקים כדי שגם אנחנו 

להיאחז בהם בכל הכוח, ולהוריש את 

האחיזה הזו גם לנטיעות שלנו.

דורות  יוכלו  ועליהן  ועלינו  ייתן  ומי 

ראשונים לומר: 'אלה צאצאי מעינו - 

כמונו!'

רחלי

על הגיליון

איזו שותפה
את רוצה

להיות?
shutafot@shmura.org
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מעלת השורש
'עד  לנעלים שלכן  להיכנס  ליהנות...  יכולתי  אני  גם  סוף  סוף 

הסוף'...

על  התגובות  את  קוראת  כשאני  פעם  שבכל  היא  האמת 
ש'זה  כזאת  הרגשה  ללב,  קטנה  קנאה  לי  מתגנבת  הכנסים, 
המדהימה,  הערב  תוכנית  את  וחוות  יושבות  אתן  פייר'.  לא 
ואני? אני  ולהפנים,  פנויות כדי לראות את הקולות, להתרגש 
תמיד מקבלת את המקום הכי פחות מוצלח באולם, לא ממש 
מצליחה להתרכז בתוכן, ובדיוק במשפטים הכי עוצמתיים של 

המצגת, מישהו לוחש לי שחייבים הרגע את השיק לטכנאי.

את  משמים  לי  השלימו  כאילו  ממש  אחרת.  היה  זה  אתמול 
לא הצלחתי  אני  ורק  מכן,  לרצון' לאלפים  ש'הייתה  התוכנית 

ליהנות ממנה כראוי.

קוראות 'קראט' יודעות למה אני מתכוונת, ובשתי מילים אשלים 
למי שלא, ואספר, שלקראת אירוע התוכן של '24 קראט' החליטו 
לעסוק בנושאים שלנו, ולא רק בנושאים: התוכנית המדהימה 
נבחרה לשמש כמעטפת התוכן של האירוע.  לרצון'  'יהיו  של 
הפעם, לשם שינוי, עליתי על הבמה במשבצת מספיק מסוימת 
ובראיית המעמד  נינוחה,  לי את התענוג שבצפייה  שאפשרה 

בפרספקטיבה של 'לפני הקלעים'.

להתרשם, ליהנות... ולהתרגש.

ועל זה בעצם רציתי לכתוב.

רציתי לכתוב על כמה זה מרגש להרגיש איך שאנחנו כולנו 
חלק מדבר אחד גדול.

לקחת פסיעה אחורה ולראות איך זורמת התנועה ומתפשטת. 

איך כל אחת, בתרומה שלה, מתקרבת ומתחברת ומרכיבה עוד 
חלק בפסיפס המסתעף ששולח עוד זרועות וחובק עוד שלוחות 

ובונה עוד עולמות...

פתאום אני מגלה אולם ענק של כאלף נשים וכולן מתחברות 
לאותה מנגינה של 'השירה הזאת לה''. 

אני נודדת במחשבה אל כנסי אלול המרגשים שלנו - שהיו כל 
כך דומים. כמה מרגש השכפול הזה! החיבור הזה!

ממשיכה להגביה עוף ולראות איך גם אנחנו לא יצרנו שום דבר 
חדש... לא נטענו שום נטיעה פורצת דרך, רק חברנו לתנועה 

אדירה של 'בית יעקב' שגם היא רק חברה לבית ישראל...

כולנו, מהרגע שבו נהיינו לעם, רק מצמיחים וגדלים ומכים עוד 
ועוד שורשים---

תמיד חלק ממשהו גדול יותר.

נטוע. יציב. מחובר.

ומחבר לדור הבא אחריו.

כי זה עיקר התפקיד שלנו. היום אנחנו מתחברות אל השורש, 
ד'  בעזרת  שיבואו  הענפים  את  אלינו  מחברות  אנחנו  ומחר 

מכוחנו.

***

ונעזוב את הזירה החברתית, שהיא חשובה מאוד, אבל פחות 
המשפחה  שלנו:  מהותית  והכי  העיקרית  השנייה,  מהזירה 
הפרטית. שם, במקום האחד והיחיד שבו באמת אין לכל אחת 

מאיתנו שום תחליף, המקום שבו אם לא אני - מי לי...

ושוב מצטיירת אותה תמונה מופלאה:

עבורה  המחוברים  משורשים  ויונקת  נטועה  מאיתנו  אחת  כל 
מדורי דורות. אפילו אלו מתוכנו שהחיו עצמות יבשות ובתעצומות 
ובגבורה חזרו לשורשים, אחרי הכל 'חזרו לשורשים...' - כי אין 

נשמה תלושה באמת, בעם שכל מהותו מסורה.

ולקלוט  שנייה  לעצור  העדשה,  כיוון  את  להפוך  המקום  וזה 
שבעצם, בהמשכו של המסע הזה של עמנו ממעמד הר סיני 
מאה  או  חמישים  עשרים,  עשר,  בעוד  צדק,  גואל  בוא  ועד 
שנה תחפור ילדה קטנה סביבות העץ הרך שלה, ותחפש את 
שורשיה. ולמרות שזה ברור וידוע לנו ובאמת נורא פשוט, לי זה 
מרטיט נימים בלב - לחשוב שכן, זאת אני הקטנה שאהיה שם 

על תקן שורש עבורה.

מרגיש קצת גדול עלינו. מה, זה אמיתי? 

אנחנו אלו שנככב כנושא ב'עבודת שורשים'?

מחייבת,  מחייבת.  מאוד  באמת  והיא  האמת.  זאת  כן.  אבל 
ודורשת טיפול שורש אמיתי...

ואין לי אלא לסיים במילות תפילת השל"ה המרגשות:

"על כן, ענני ה' ענני, בעבור האבות הקדושים אברהם יצחק 
ויעקב, 

ובגללם תושיע בנים להיות דומים לשורשם".

הלוואי ונזכה להשיג מעלת השורש,

מעלה אחר מעלה,

לאה

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
זה  הנה  מידות,  ואיש  ענווה  ובעל  צדיק  כשהאדם  "כי 
מופת על אמו שהיתה צנועה ובעלת מחשבה טובה ועל 

כן זכתה אליו. כי הענף הטוב יעיד על מעלת השורש".
)רבנו בחיי, ויקרא כד, יא(
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ׁשֶֹרׁש ַמֲעַׂשי

ִאם ֹלא ִהְבִכּירּו ֵּפרֹוַתי,
ְוֹלא ָעלּו עֹוד ַצְמּרֹוַתי,

ְוִאם ֹלא ָּבֲהקּו ֲעַלי
ְוֹלא הֹוִריקּו ִּגְבעֹוַלי,

 
ְוַּגם ִאם ֹלא ָעִׂשיִתי ַּדי,
ְוַאף ִנְכַׁשְלִּתי ְלַמַּדי...
ְוַּגם ִאם ֹלא ָּגְדלּו ֵעַצי

ַלְמרֹות ֵאיְנסֹוף ַמֲאַמַצי,

 
ְוַגם ִאם ָּכל ַהְצָלחֹוַתי,

ֵאיָנן - ַלְמרֹות ְמַלאכֹוַתי,
ְוִאם ִּבְגַלל ָּכל ֲחָטַאי
ֵאי ַהְּבָרָכה ְּבַמָּטַעי,

 
ְוַּגם ִאם ֹלא ָּפְרחּו נֹוַפי,

ְוֹלא ֲעלּו עֹוד ֲעָנַפי,
ְוִאם ֹלא ִנְכְּבׁשּו ְּדָרַכי
ַמה ֶאֵּתן ְלָך ֵקל ַחי?

 

ְוַּגם ִאם ֹלא ֵאַדע ָמַתי
ַיְבִׁשילּו ָּכל ְרצֹונֹוַתי,

ְּבעֶֹמק ֵלב
ָמָצאִתי ַׁשי:

ַאְקִדּיׁש ֶאת ׁשֶֹרׁש ַמֲעַׂשי!

בזכותך הגענו למשרדים החדשים,
בואי לתת השראה!
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ידיים  לנטילת  "תיכף  נאמר:  בברכות  בגמרא 
נטילת  את  לסמוך  צריך  כלומר,  סעודה"; 
בדיבור  ביניהם  להפסיק  ולא  לברכה,  הידיים 
כהפסק  ההליכה שנחשב  מרחק  בהליכה.  או 
הוא 22 אמות, )שהם כ-11 מטרים( כמו שהיה 
לצפון  המקדש  בבית  לעזרה  הכניסה  בין 
המזבח, שם היה הבעלים סומך ידו על הקרבן, 
ואחר כך נלקח הקרבן להישחט ליד המזבח. 
ידיים  הראשונים נחלקו האם מדובר בנטילת 
אחרונים,  מים  בנטילת  או  האוכל,  שלפני 
שלאחר הסעודה. בשו"ע או"ח סימן קס"ו הביא 
דעה ראשונה שאין צריך להיזהר מהפסק זה 
הכריע  אך  הסעודה,  שקודם  ידיים  בנטילת 

שטוב להיזהר.
השואלת,  שכתבה  כמו  הדבר  נכון  כן,  ואם 
שבין נטילת ידיים לברכת המוציא אין להפסיק 

בהליכה ארוכה או בדיבור כלשהו.
באזור  כלשהו  אכילת  של  הפתרון  אכן, 
מעבר  סוגיית  משום  כלל,  רצוי  אינו  הנטילה, 

תוך כדי אכילה, שוודאי אסורה כאשר אוכלים 

פחות מכזית, ואפילו באכילת כזית אין יוצאים 

ידי כל הדעות.

בדרך  זו  בעיה  לפתור  אפשרות  יש  אמנם, 

אחרת:

הידיים  שנטילת  מדגיש  ברורה  המשנה 

מתחיל  אז  ורק  הידיים,  בניגוב  רק  מסתיימת 

החיוב לסמוך את הסעודה.

במקרה  ידיים  לנטילת  הנכונה  הדרך  ולכן, 

הברכה  את  ולהשהות  הידיים  ליטול  הנידון: 

גם  זה,  באופן  להגעה אל החדר.  עד  והניגוב 

אם היה צורך לדבר כמה מילים, מאחר ועדיין 

חובת  חלה  לא  עדיין  הנטילה,  הסתיימה  לא 

איסור ההפסק בין הנטילה לאכילה.

יש להקפיד שכאשר מגיעים אל החדר - הידיים 

ענט"י,  לברך  יש  ואז  מנטילתן  רטובות  עדיין 

לנגב הידיים ולברך על הלחם. )משנ"ב קס"ו 

סק"ד(.

שמוגדר  במקום  שבקדושה  דבר  לומר  אסור 

כחדר שירותים )כמבואר באו"ח סימן פ"ג(.

כאשר יש למקום מחיצות, מותר לברך מעבר 

למחיצות )שו"ע שם(.

מגיעות  המחיצות  אם  דווקא  הוא  זה  היתר 

לרצפה, או לפחות אינן רחוקות שלושה טפחים 

מהקרקע, אבל אם המחיצות מתחילות מגובה 

של יותר משלושה טפחים, יש אומרים שאינם 

נחשבים מחיצה. )משנה ברורה שם סק"ד(.

דברי  מביא  ט"ז(  )פרק  הברכה'  'וזאת  בספר 

בזמננו,  שירותים  בחדרי  לברך  המתירים 

הסתפק  החזו"א  כי  פתוחה,  כשהדלת  אפילו 

ועוד  לשירותים.  המבוא  בחדרי  לברך  האם 

הפסק  דין  יש  הפתח  לצורת  אולי  להקל,  צד 

מהמקום, ונחשב כרשות אחרת.

הדלתות  כאשר  לברך  שלא  כדאי  למעשה 

פתוחות באופן שניתן לראות את המושב. וראוי 

לכיוון  ולא  אחר  לכיוון  לפנות  להקפיד  יותר 

הדלתות הפתוחות או הגבוהות מהקרקע מעל 

ג' טפחים.

ההימנעות מלומר דברי קדושה במקומות אלו, 

מכילה  גם  היא  ההלכה,  קיום  שהיא  מלבד 

ימים כמובא בטור או"ח פ"ה  ברכה לאריכות 

עליו הכתוב אומר - "ובדבר הזה תאריכו ימים".

שאלה הפסק בין נטילת ידיים לברכה
אני עובדת במשרד שבו מקום הברזים והמטבחון מרוכזים בפינת המסדרון. בכל יום מחדש 
אני תוהה בליבי האם ההליכה הארוכה במסדרון אינה בעייתית בהיותה יוצרת 'הפסק' בין 
הנטילה לאכילה. כמו כן, בעיה נוספת שאני מתחבטת בה רבות נובעת מכך שלצערנו, רבים 
מהעובדים כלל אינם מכירים את הלכות נטילת ידיים וקורה שאני צועדת אחרי הנטילה 
לו  לענות  יכולה  איני  מחד,  רבה.  במבוכה  אני  ואז  שאלה,  אותי  שואל  שמישהו  ומזדמן 
משום 'הפסק', ומאידך, הם אינם מבינים את פשר הסימון הזה של 'רגע, עוד מעט אענה'. 
הייתה תקופה שבה הייתי לוקחת חתיכה מהסנדוויץ' ואוכלת אותו בסמוך למטבחון, ואחר 
כך ממשיכה בחדרי, אולם הבנתי שהפתרון הזה בעייתי מבחינת הברכה. )אציין שאכילה 
במטבחון אינה אופציה עבורי משום ששם מתכנסים העובדים שאינם שומתו"צ לאכילה 

ולשיחות של קלות ראש.(

אודה אם כבוד הרב ייתן לי עצה כיצד לנהוג.

 שאלות שהונחו על שלחנם של 
 מוצ"ים מטעם הגאון 

 רבי ישראל גנס שליט"א, 
נשיא ה'שמורה' 

לשאלות:
shoalot@shmura.org 

שאלה ברכת 'אשר יצר' בסמוך לחדרי השירותים
שלום וברכה,

עם  מסדרון  ובהמשכו  הכיורים  נמצאים  שבו  חדר  יש  השירותים שבמשרדי  חדרי  באזור 
כניסה לתאים. ברצוני לברר לגבי אמירת ברכת 'אשר יצר', האם מותר לברך בחדר עם 
הכיורים או שעלי לצאת מהאזור ולהגיד בפרוזדור הכללי. אמירת הברכה בפרוזדור הכללי 

פחות נעימה עבורי משום ששם כבר מסתובבים כל העובדים ולא נשים לבד.
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רחלי קובר

מחר חודש
שבט

השורש הוא המעשה בפועל,

שלא המדרש עיקר אלא המעשה

התנא באבות )אבות ג, יז( אומר:

"כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו 

מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו 

שנאמר: 'והי זה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן 

חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב' )ירמיהו יז, יח(.

לאילן  דומה?  הוא  למה  מחכמתו,  מרובין  שמעשיו  כל  אבל 

שענפיו מועטין ושורשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם 

באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו שנאמר: 'והיה כעץ 

שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו לא יראה כי יבוא חם 

מעשות  ימיש  ולא  ידאג  לא  בצורת  ובשנת  רענן  עלהו  והיה 

פרי' )שם(".

ומבאר רש"י שם: 

מקיים.  ואינו  הרבה  שלומד   – ממעשיו  מרובה  שחכמתו  "כל 

שורשיו – אלו מעשיו. כדאמרינן לעיל ולא המדרש הוא העיקר 

אלא המעשה".

כלומר: כשם שעל מנת להחזיק ענפים מרובים זקוק האילן 

- על מנת שתתקיים באדם  יותר, כך  לשורשים מרובים עוד 

חכמת התורה עליה להיות מעוגנת אצלו במעשים ובפעולות, 

שהם עיקר העבודה.

שורש המידות הטובות כולן –

ההחלטה לבכר את הרגש המוסרי
"תורת המידות העמידו חכמי היראה לפרק מיוחד 

לפרקם  עליהם  שקדו  ואף  העבודה,  בשלמות 

למידות מספר כמו הכעס, גאווה, תאווה, אהבת 

כבוד, אהבת הניצוח, נקמה, צרות עין וכיוצא בהן. 

ומרוב ההרגל נקבע בלב רבים שבאמת השלמות 

היא בעלת אברים נפרדים ואמנם זה אמת מצד 

חולי הנפש ומצד מערכת הקרב כנגד משחיתותם, 

אבל בשורשם אין כאן רק מידה אחת טובה ומידה 

אחת רעה.

המידה הרעה היא ההזנחה את החיים הטבעיים 

ישתלם  השתדלות  כל  ובלי  הטבעי,  מהלכם  על 

במידות הרעות כולן, יהיה כעסן מצוין, נוקם מצוין, 

וכן הלאה ולא יחסר לו מכל המידות  גאה מצוין 

הרעות שמנו חכמים מאומה.

לבכר  המוחלטת  ההסכמה  היא  הטובה  והמידה 

ומנקודה  התאווני,  רגש  על  המוסרי  הרגש  את 

ולא  יחד.  זו הוא לוחם כנגד כל המידות הרעות 

ייתכן שתהיה הסכמה זו לחצאין שזה האיש אשר 

אור השכל וסגולת הנפש הקיצוהו והשפיעו עליו 

לטוב  הטובה  בשעה  שואף  הוא  הטוב,  לבחירת 

בלי מצרים ואינו רואה שובע לנפשו בכל הטובות 

ובלתי  קץ  בלתי  נצחי  עולם  רואה  והוא  שיעשה 

תכלית וכרגע יתעב כל מידות רעות יחד".

)אמונה ובטחון לחזון איש, פרק ד(

ועוד שורה של שבט...
הפריחה והלבלוב נראים באביב,

אבל ראש השנה לאילנות חל הרבה קודם -
כשהצמיחה עוד נסתרת מן העין, כשעוסקים בשורשים... 

עיונים והארות במקורות

שורש כל הטוב
"האדם עץ השדה" )דברים כ, יט( – ומהם שורשיו?
ערב ראש השנה לאילנות, ננסה לגעת בשורש:

השורשים, כמו שורשים, עמוקים, טמונים מתחת לפני הקרקע.
אין רואים אותם, אבל העץ כולו ניזון מהם, עד העלעל האחרון.

קשה להגיע לשורש, קל הרבה יותר לגזום ענף או לקטוף עלה שנרקב,
אבל מי שנכון לעבוד קשה, מרוויח תיקון שורשי ואמיתי, שיצמיח, בסייעתא דשמיא, פירות נאים ומתוקים.

היכן טמונים שורשי האדם השלם? באלו רבדים עלינו לעבוד כדי לטעת לנו שורש טוב ויציב,
שיונק ומעביר חיות של קדושה לכל עורקי החיים?
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דף חדש
שושי ברוידא

בלילה היא קוראת לי בקול ענות חלושה. אני מזנקת. 

היא בוערת מחום. כואב ובחילה. אני רוחצת את הפנים שלה. 
הבחילה גואה. זה נגמר כמו שבחילות נגמרות. אחיה הצעיר 
קולטים  משוטטים,  שלו  האישונים  הסמוכה,  במיטה  מתעורר 

אותי במעורפל מטפלת באחותו, ובסדינים ובכרית ובפוך.

הודעה  בלי  ופתאום,  שקט.  כבר  החדר  ונרגעת,  הולכת  היא 
מוקדמת, הוא מזנק מהמיטה אל השעון הוורוד שמקשט את 
ושבע. ארבע שלושים  ולוחש לעצמו: "ארבע שלושים  המדף 
ושבע. ארבע שלושים ושבע..." ומשנן כל הדרך חזרה אל הפוך.

גם הפוך שלי קורא לי, אבל אני חייבת להבין. לוחשת לתוך 
השעה  מהי  משנה  ולמה  הזה,  המוזר  הטקס  מה  שלו  האוזן 

המדויקת עכשיו.

"זה כדי שמחר היא לא תגיד לי שזה היה בשעה אחרת" הוא 
אומר בקול סדוק משינה, ונרדם מיד.

המידע  פיסת  את  ממששת  ידו.  על  לשבת  נשארת  אני 
המודיעיני שהוא מסר לי. הופכת בה והופכת. זה עניין, השעה. 
עניין שהם יתווכחו עליו מחר. אין לי מושג קלוש למה זה חשוב. 
או בכלל,  או שלוש  או חמש  ולא שש  ושבע  ארבע שלושים 
ויכוח.  יהיה  יודעים בוודאות שמחר  והם  אבל להם זה קריטי. 
הם מתארגנים לקראתו. זה כבר קרה ביניהם פעם. אולי הרבה 
פעמים. ובטח יש עוד המון פיסות כאלה, קטנות וגדולות, עולם 
משותפות  בשנים  ביניהם  ומתפתל  ומתגלגל  שמתנהל  כמוס 

בחדר הילדים.

פתאום אני מרגישה בחוץ.

לקפוץ  מכות,  ללכת  אוהב  הוא  מסתדרים.  במיוחד  לא  הם 
לצייר  לקרוא,  אוהבת  והיא  במשרוקיות,  ולתקוע  ולהתהפך 
בצבעי מים ולנגן בפסנתר. הם רבים הרבה, בעיקר על הסדר 
שיש או שאין בחדר. כל הזמן אני תוהה אם צריך להעביר אותה 
משהו.  ביניהם  התהווה  בינתיים  אבל  הגדולות.  הבנות  לחדר 

משהו שאני יכולה למשש בלילה הזה.

הם  אבל  שלהם,  אמא  אני  בהם.  מתבוננת  הצידה,  זזה  אני 
אחים זה לזה. הכוח והנוכחות שיש להם האחד בחיי השני הוא 

מגילה שנכתבת בשקט בשקט כשאמא לא מסתכלת.

וחמה. הילדים אוהבים אותה  יש לנו רופאת שיניים מקסימה 
גם  באמת  שהיא  מפני  זה  אולי  אמא.  להם  מזכירה  היא  כי 
אמא. יום אחד, בזמן טיפול ארוך במיוחד בחובב הג'לים שלי, 
הזה'  'המקצוע  הזה.  במקצוע  בחרה  היא  איך  אותה  שאלתי 
בינינו,  ובחשדנות עמוקה. מה לעשות?  יתרה  נאמר בזהירות 
אף אחת לא אוהבת להיות שם. לא בכיסא ולא על יד הכיסא 
ולא ממרחק קילומטר מהצרמוניה של המכשירים. איך בוחרים 

במקצוע כזה? ועוד אישה נחמדה. באמת באמת נחמדה.

היא קודחת לחיימי היישר אל תוך השורש של הטוחנת כשהיא 

אומרת בחיוך רך: "ידעתי את זה מגיל אפס. בגלל סבא שלי... 

הייתי באה אליו פעמיים בשבוע אחרי הלימודים. רצה כל הדרך 

לקליניקה שלו, מריחה מרחוק את הריח הנהדר של סתימות 

אמלגם חמות, שומעת את צליל הקידוחים הזהירים, הקצובים, 

הממושכים, כמו מוסיקה באוזניים, ורצה מהר יותר, קרוב יותר, 

עד שהייתי בתוך תוך החדר, ממש על ידו, מסתכלת בו מזריק 

וקודח ומנקה, ומוהל וסותם ומשייף, ויודעת שיום אחד, יום אחד 

אני אהיה בדיוק כמו סבא. רופאת שיניים".

ושוב.  ותפתח.  תסגור  חיימי.  של  הסתימה  את  משייפת  היא 

העיניים  ממני..."  נחת  לו  הייתה  אצלו...  הסטאז'  את  "עשיתי 

שלה לחות.

חיימי כבר סוגר יפה. הסייעת נותנת לו פרס. היא מקבלת את 

הפציינט הבא באותו חיוך חם שנתן לה סבא שלה. את האהבה 

קיבלה  לא  היא  האמלגם  ולסתימות  לשיניים  לקליניקה,  הזו 

הסתכלו.  לא  כשהם  בדיוק  אותה  קיבלה  היא  ואמא,  מאבא 

כשהם עבדו עד מאוחר ושלחו אותה לסבא.

כמה כוח מוקרן משטחי ההפקר. יכולתי גם אני להיות רופאת 

שיניים. בעצם, יכולתי להיות הכול.

גם הם יכולים.

 בסלון פתוחים על השולחן שיעורי בית, יש גולות על הרצפה. 

על החלון איקס עיגול, משורטט בתוך האדים. זה קרה כשלא 

מחלחלים  ככה  היסטוריה,  נכתבת  ממש  ככה  כאן.  הייתי 

הזכרונות והרגעים אל בטן האדמה.

ככה מכים שורשים האנשים של מחר.

צינור  צינור.  שאני  פתאום  יודעת  אליו,  עיניים  מרימה  אני 

זהירים  ערוצים  דקיקים,  צינורות,  עוד  יש  אבל  וחשוב,  גדול 

שמחלחלים גם הם אל תוכם בכל שעה, בכל רגע.

ריבונו של עולם, אני מדברת בקול במטבח השקט, בבקשה 

נעים  טוב,  יהיה  שבצינורות,  ההוא,  שהחומר  תעשה  בבקשה 

ונחמד ומואר ומלא טוהר. אני הרי לא תמיד אדע ולא תמיד 

במה  אפילו  שולטת.  אני  ולא  רשמים.  למחות  מחק  לי  יהיה 

יכול  שנדמה לי. רק אתה רואה את התמונה כולה, רק אתה 

עבדיך,  ילדיך,  להיות  אותם  ולהצמיח  השורשים  את  להזין 

ונושאי כליך בכל מאודם.

בבקשה תזכיר לי מדי פעם שאני צריכה יותר להתפלל ופחות 

אמצע  של  קר  לילה  הלילה.  שעשית  כמו  לי  תזכיר  לשלוט. 

החורף, וזכוכית מגדלת על רגע שלהם. ארבע שלושים ושבע. 

ארבע שלושים ושבע. ושלא יהיו טעויות מחר. ארבע שלושים 

ושבע.

מי השקה את השורשים שלי?
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חני שמש

נחיתהדף
שורש 
מרובע

ובשורשיהן,  נשמות  בגלגולי  עסק  לי  אין 

לומר  יכולתי  נשמה,  לו  הייתה  אילו  אבל 

הוא  נשמתו  ששורש  מוחלטת  בוודאות 

מרובע.

איך בוודאות? תסמכו עלי. אני פשוט מכירה 

אותו בעל פה. אני באמת לא חושבת שחוץ 

כלשהו  אנושי  יצור  יש  והילדים,  מבעלי 

שאני פוגשת על בסיס כל כך קבוע ומחייב 

ושיש ביננו יחסים כל כך מורכבים ורגישים: 

מחליט  הוא  ואם  בו  תלויה  אני  בעיקרון, 

לא לשתף איתי פעולה, אני אבודה – מה 

שמקנה לו עליונות עצומה. מצד שני, הוא 

הראשון שסופג את הלחץ והתסכולים שלי, 

אחרון  כאל  לפעמים  אליו  מדברת  ואני 

העבדים.

גם  כולם,  אצל  שכמו  יודעת  אני  טוב, 

לא  אפילו  שאני  נסתרים  חלקים  יש  בו 

בהם.  מתרחש  בדיוק  מה  בדעתי  מעלה 

התקשורת  שכל  לעובדה  גם  מודעת  אני 

שבהם  בערוצים  מתבצעת  אתו  שלי 

אנחנו רגילים לעבוד יחד ושאולי אם הייתי 

משקיעה קצת זמן בניסיון להבין את הרקע 

הכללי שלו מעוד זוויות, זה יכול היה לעזור 

לי להסתדר אתו טוב יותר, ולרווח קצת את 

המקרים שבהם המאבקים שלנו מסתיימים 

בניסיונות גישור של התמיכה.

שהכרת  ששכנים  בחשבון  ניקח  אם  אבל 

פתאום  להפוך  יכולים  שנה  שלושים 

לאנשים אחרים לגמרי אם ביקשת להוציא 

חצר  מעל  רבוע  מטר  בגודל  מרפסת 

'להכיר  שאין  כנראה  אז  שלהם,  המלכות 

יחסי,  ובאופן  הזה,  בעולם  באמת'  באמת 

הוא מהמכרים הכי ותיקים שלי.

כמו  יכולה,  אני  הזו  ההיכרות  סמך  ועל 

שאמרתי, לקבוע בוודאות ששורש נשמתו, 

מרובע.  היה  בקרבו,  נשמה  הייתה  לו 

מרובע לחלוטין. לא מרובע כמו פקיד של 

יותר מזה. משהו  מס הכנסה, אלא הרבה 

אחראית  של  לריבוע  שמתקרבת  ברמה 

איתה  לדבר  מנסה  כשאת  אנוש  משאבי 

על איך מדווחים על שעות עבודה מהבית 

ביום שנשארת עם ילד חולה ואת נאלצת 

לשלם תמורתו ביום מחלה מלא, ועוד היום 

הראשון, שאת לא רואה עליו שקל.

ויעיל.  אני מודה שבניגוד אליה הוא מהיר 

חוץ מזה, כושר הריכוז שלו הוא כמעט ללא 

גבול, הזיכרון – ברמה על אנושית, יכולות 

מעוררות  מפגין  שהוא  וההשוואה  הניתוח 

התפעלות, והאמת היא שהוא פשוט גאון. 

הגאון  לא  הוא  אותי.  מפליא  לא  זה  טוב, 

שלו  שהכישורים  פוגשת  שאני  הראשון 

בצירים  רק  לנוע  ומסוגלים  לטורה  דומים 

מושלם  אין  נו,  מראש.  וקבועים  ישרים 

בעולם, ככה לימדו אותי כשרציתי מדבקה 

רק  שהיו  בשעה  שרה,  בגן  ורוד  לב  של 

וחזרו  ורודים,  בלונים  או  סגולים  לבבות 

ושיננו כשהייתי בשידוכים ורציתי שיבטיחו 

מוכשר  שלי,  אבא  כמו  צדיק  שהבחור  לי 

השני,  אחי  כמו  מתמיד  הבכור,  אחי  כמו 

הרביעי,  כמו  נחמד  השלישי,  כמו  מרשים 

וידיים טובות  גיסי  ועדיף עם קול כמו של 

בקביעות  אצלנו  שהתנדב  השכן  של  כמו 

בשחרור סתימות.

בינינו, לא הייתי מוותרת על גרם של שכל 

למען  יצירתיות.  יותר  קצת  לטובת  שלו 

עצמאי  יותר  קצת  היה  הוא  אם  האמת, 

הייתי  לקופסא,  מחוץ  לחשוב  ומסוגל 

והופכת  מאבדת את היתרון המרכזי שלי, 

הריבוע  כלומר:  בחברה.  מיותר  למשאב 

שלו הוא הפלוס שלי. 

רק זווית ריבועית אחת הייתי מנסה לעגל 

בכל זאת. תקראו לזה ציות יתר, נאמנות 

במילוי  דעת  שיקול  חוסר  או  עיוורת 

הוראות, אבל כשהוא מחק לי עבודה של 

שלוש שעות רק כי בחרתי ב'אל תשמור', 

או שולח לרינת הבוסית את ההודעה שבה 

עוזבת  הייתי  למה  אחותי  לרינה  הסברתי 

- הרגע אם רק  היום   - את העבודה מחר 

היה לי משהו אחר, זה בלתי נסלח. פשלה 

אפשר  אי  הוא?  איפה  אבל  נכון.  שלי, 

שיא  להיות  שאמור  מפרטנר  לצפות 

היעילות לפקוח עין ולזהות טעויות אנוש? 

לקלוט  כדי  להיות  צריכים  חכמים  כמה 

רמת  איזו  הדעת?  בהיסח  פועלת  שאני 

לא  אני  מתי  להבין  כדי  נדרשת  חשיבה 

באמת מתכוונת?

זאת,  בכל  לצפות.  אפשר  שאי  כנראה 

המחשב שלי עבר תהליך של ריבוע שורש, 

הישנות  המחשבות  כל  הזה,  ובתהליך 

והטובות הופכות לממוחשבות ומרובעות.
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ואת הנפש אשר עשו באודסה

אודסה,  העיר  רב  הוא  שבעלך  שומעת  אני  חסי, 
ושש שנים להפצת  ואתם פועלים שם כבר עשרים 
היהדות. אז בואי נתחיל מהתחלה: איך הגעתם 

לעבודת הקודש והשליחות באוקראינה?
לזוז  חלם  שלא  נורמטיבי,  מאד  זוג  שהיינו  היא  "האמת 
מהמשבצת של בעל אברך ואישה מורה. בהזדמנות זאת אציין 
מוסדות   14 כבר  באודסה  כשהיו  בתוקף.  עדיין  אברך'  ש'בעל 
בניהולנו, שאלו את הבן שלי מה אבא שלו עושה, והוא ענה: 'הוא 

לומד תורה. ובזמן שנשאר הוא רב באודסה'...

לאחר נפילת מסך הברזל התארגנה קהילה בארצות הברית 
ראש  אז  היה  בעלי  המועצות.  בברית  קהילות  בשיקום  לעסוק 
הגיעה  באודסה  הריסות  לשקם  לצאת  ההצעה  ואיכשהו  כולל 
לפתחו. שאלנו את מרן הרב אלישיב זצ"ל, אמרנו לו שאנחנו 
רוצים לצאת לשליחות של שנה והוא עודד אותנו מאד. כך יצאנו 
לשליחות של שנה, ולא יותר. כשאני - כבר מהמטוס - סופרת את 

הימים לגמר השנה הזאת. מי חלם אז על עשרים ושש שנים?"

על  שמעה  לא  הברזל  מסך  מאחורי  של  רוסיה 
ציוויליזציה וטכנולוגיה. רוסיה של לפני עשרים ושש 
לפני  של  העיירות  ציורי  כמו  בדיוק  נראתה  שנים 
מאה שנה. ויום אחד קמה משפחה צעירה, אורזת 
עושים את זה?  איך  יתד באודסה.  ותוקעת  נפרדת  חבילות, 

ואיך מסתדרים בתנאים שכאלו?
"זה אכן לא היה קל. היו לנו בארץ משפחות תומכות ודירה 

נפלאה. לא נסענו בגלל חסרון כיס, ופגשנו בתנאי מגורים כמעט 
בלתי הגיוניים: דוד לכביסה, מים בברזים רק בשעות מסוימות, 
ורק ביום. גם חשמל לא היה ברוב הלילות, ובמשך היום אירעו 
הפסקות חשמל חוזרות ונשנות. מים חמים הממשלה נתנה רק 
בתאריכים מסוימים, ומכיוון שלא רצינו להתרחץ רק בתאריכים 
מסוימים, הרתחנו בעצמנו מים על הגז... מוצרים כשרים לא היו 
יכולנו להביא בשר וחלב לשנה, נאלצנו  ולא  והיות  ברי השגה, 
ביותר  הקרוב  המקום   - שתביני  רק  אותם.  לרכוש  כדי  לנסוע 
שבו ניתן היה להשיג בשר כשר היה במרחק 12 שעות ברכבת 
הלוך ו-12 שעות ברכבת חזור! היו לנו אז ארבעה ילדים, הגדולה 

שבהם בכיתה ב' והקטנה בת פחות משנה.

אם לא די בכל אלה, היה קשה עד בלתי אפשרי לשמור על 
קשר עם המשפחה בארץ. הטלפון הביתי נועד רק לשיחות פנים 
והשכנים היו שותפים לקו. כדי להתקשר לארץ נדרשנו ללכת אל 
הדואר המרכזי, להזמין שיחה לישראל, ולשוחח עם המוקדנית 
על הקו במשך זמן מוגבל של שלוש דקות. לא יותר. המוקדנית 
ואוזל, תוך שהיא  הולך  מצידה טרחה לעדכן מדי פעם שהזמן 
קוטעת את הרצף החמקמק. התענוג המפוקפק גם עלה ביוקר. 
כך מצאתי את עצמי חוזרת עידן או שניים לאחור, יושבת בלילות 
וכותבת מכתבים לאור העששית. פשוט ישבתי בסוף יום עמוס 
וסיפרתי לאבא ולאמא מה שלומי, מה קורה, מה מתקדם וכמה 

הנכדים שלהם חמודים".

בפעם  לאודסה  כשהגעתם   - רוחנית  ומבחינה 
הראשונה, מה פגשתם שם? בטח זה היה כמו לבוא 

לעיר אחרי סופת הוריקן ארוכה...

כל עיתונאי מתחיל יודע שאם מספרים את סיפורה של דמות מסוימת בגיליון אחד, לא מספרים עליה שוב בגיליון הבא. בכל 
זאת, הפעם פנינו במיוחד לחסי בקשט, כן, אותה חסי שהייתה מקור ההשראה לדברים שהובאו במדור 'מועדפים' של גיליון 
טבת – חנוכה. ההדים הרבים והתגובות החמות שהגיעו אחרי פרסום הדברים במדור 'ברוח הימים' של שמורה, גרמו לנו להבין 

שלסיפור של חסי יש המון מה לומר, וכל מי ששומעת קצת ממנו, רוצה לשמוע עוד קצת...
אז נכון שגם הבמה הזו צרה בשביל סיפור ענק כזה. אבל לפחות אפשר להביא בה את קולה האישי של חסי, האישה ששורשיה 

בירושלים ופירותיה באודסה.
כבר עשרים ושש שנים שחסי ובעלה עושים נפשות באודסה: הם מנכשים עשבים שוטים, עודרים עמוק והופכים אדמה ועולמות. 

הם משקים ומשקיעים. ויש מלאך איתם, מלווה, שלוחש על הפרחים שלהם 'גדל'. עובדה. הם גדלים.
חסי מנהלת שני בתים: אחד בירושלים ואחד באודסה. אני תופסת אותה בימים של 'בארץ', ואנחנו משוחחות על ענפים תלושים, 

על גזעים שבורים, על רוחות איתנות, ועל כוחם הנצחי של שורשים.

אסתי כץ מראיינת
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ידי  ותשעה בתי כנסת שנכבשו על  לנו שבעים  חיכו  "באודסה 
הקומוניסטים, ובית כנסת אחד פעיל, אך דולף והרוס. הקהילה 
על  ששמרו  זקנים   12-17 של  קומץ  מנתה  המוגדרת  היהודית 
בית  יתדות  הכנסת.  לבית  וחמישי  שני  בשבת,  והגיעו  הגחלת 
יותר  שם  נשאר  לא  שהגענו,  לפני  ממש  קרסו  היחיד  הכנסת 
פני  על  היחידה  היהודית  הכתובת  הייתה  וזאת  עלוב  מחדרון 

אודסה הגדולה".

ציץ  בלי  שורשים,  עמוס  כזה,  מקום  לראות  כואב 
של עתיד. איך התחלתם לפעול? מה היו הצעדים 

הראשונים?
על  שיודעים  יהודים  של  נכבדת  קבוצה  שישנה  התברר 
יהדותם ומקווים מאוד שכעת, אחרי נפילת מסך הברזל, תהיה 
אותם  אספנו  לכול,  ראשית  יותר.  אותה  להכיר  אפשרות  להם 
לאספת יסוד שבה הם הביעו משאלות. היו שדיברו על בית ספר 
יהודי בימי ראשון ועל פעילויות לנשים, היו שנישאו שלא כהלכה 
וביקשו שנעמיד להם חופות, והיו שרצו שנפתח מרכז יהודי אבל 
לאו דווקא דתי. בשלב הבא התחלנו להיפגש עם אנשי השלטון 
מייגעות  שנים  ארבע  במשך  מוסדות.  ולהקים  לשקם  במטרה 
נאבקנו כדי לקבל לידנו מבנה של אחד מבתי הכנסת, כדי שנוכל 
לערוך בו תפילות והתכנסויות. כבר בשנה הראשונה פתחנו בית 
ספר לבנים, בשנה הבאה פתחנו בית ספר לבנות וכן הקמנו בתי 
היה  מדובר  ממש.  קטנים  לתינוקות  אחד  יתומים  בית  יתומים. 
בתינוקות עזובים ונטושים שחלקם הגיעו אלינו מיד לאחר הלידה. 
ברוסיה, למרבה הצער, נפוצה התופעה של ילדים חסרי הורים 
וחסרי בית. מצאנו אותם במקלטים ומרתפים, אמהות אומללות 
מסרו אותם לידינו, ואנחנו קיבלנו אותם אלינו ועטפנו בחיבוק, 
בחום יהודי אוהב. בנוסף לבית היתומים לתינוקות, הקמנו גם בית 
יתומים לילדים ובית יתומים לילדות – בגילאים בוגרים יותר. רק 
לשם דוגמה, אחת מיני רבות: בבית היתומים למדה ילדה שמצאנו 
אותה עזובה במזג אויר של מינוס 16 מעלות כשחולצה דקיקה 
וניזונה  בית  ללא  חיה  היא  שלם  חודש  שכבר  התברר  לעורה. 
מהמשטרה  רשות  קיבלנו  בשוק.  הדוכנים  בעלי  של  משאריות 
לבית  אותה  הבאנו  יהודיה.  שהיא  והתברר  עברה  את  לחקור 
היתומים כמו ציפור שבורת כנפיים. היא פחדה מאנשים, פחדה 
לדבר, אבל עברה אצלנו תהליך ארוך. בסופו של דבר, כשהעלנו 
אותה לארץ, המורה אמרה: 'מה נעשה בלעדיה? היא התפקיד 

הראשי בכל ההצגות של בית הספר..."

בהמשך הקמנו הקמנו גם גני ילדים, ועוד יותר בהמשך הגענו 
למעטפת מושלמת של מוסדות".

ואתם עדיין עוסקים  אני מבינה שבאודסה עסקתם 
של  מיוחדים  סיפורים  לנו  תספרי  שורש...  בטיפולי 

חזרה אל השורשים?
"עם החזרה אל השורשים נאלצנו לספר לרבים 
שנים  שבמשך  כאלו  היו  פשוט.  היה  לא  זה  יהודים.  לא  שהם 
החזיקו באמונה שהם קשורים לעם ישראל, ולא היה קל לעדכן 
היהדות. אחרים  ובין  בינם  אין קשר  אותם בכך שמצד ההלכה 
שבמשך שנים חיו בזהות רוסית לחלוטין, החלו להתחקות אחרי 
עברם ואנחנו שמחנו לחכות להם שם עם ההפתעה הגדולה - 

שייכות לעם הנבחר.

מסירות הנפש שהתגלתה אצל יהודים רחוקים ריגשה אותנו 
עד דמעות. יהודי שהיה נשוי לגויה שמע שבימי ראשון יש אצלנו 
תכנית ליהודים - ובא. הוא התרשם, התרגש, משהו נדלק בו והוא 
רצה להתחיל להתפלל באופן קבוע. למחרת הוא הגיע אלינו עם 
שאלה: הוא מתגורר אצל חמותו, הבית כולו מלא צלבים. האם 
במצב כזה מותר להתפלל באמבטיה? הוא קיבל את התשובה 
משפחתו  את  עזב  ולבסוף  ולהתחבר  להתקרב  הוסיף  שקיבל, 
בבתי  מתחנכות  הטהורות  בנותיו  ושתי  ליהודייה  נישא  הגויית, 
ספר 'בית יעקב'. ילדים אחרים הלכו בכל שבת לבית כנסת עם 
אמא יהודייה, ובכל יום ראשון צעדו עם אבא גוי לכנסיה. לא קל 
להחזיק מעמד במצבים כאלו, אבל בסופו של דבר הלב היהודי 

נמשך אל כור מחצבתו, והיהודים הללו הקימו משפחות למופת.

אינם  שלנו  הספר  בבית  ילדים  שעשרות  קלטנו  אחד  יום 
מהולים. ההבנה הזאת גלגלה מיד אחריה את הבאות בתור: גם 
ומעלה  מגיל שבעים  סבים  רק  וגם הסבים.  נימולו,  לא  האבות 
מהולים... לאחר מכן, הרי, גזרו הקומוניסטים על המילה. זה היה 
מצמרר אבל היינו חייבים לפעול. הבית שלנו הפך באחת למרפאת 
בריתות. בחדר הכיתה נערכה הברית, הסלון הפך לחדר המתנה 
וחדר הילדים - לחדר התאוששות. הבאנו מוהל מומחה מהארץ 
לצד רופא מרדים מאנגליה, ואנשים באו להירשם. כעת עמדה 
לפנינו מלאכת בירור קשה ומעמיקה. היינו חייבים לברר היטב 
את זהותו ועברו של כל נרשם כדי שלא נמול חלילה גוי. במקביל 
פצחנו במלאכת שכנוע בקרב הציבור. הכנסנו שיעורים בנושא 
לבית הכנסת, ערכנו שיחות עם הורים על מנת שיסכימו למול 
את ילדיהם. זה היה תהליך לא קל אבל מסירות הנפש היהודית 
שראינו לנגד העיניים נתנה לנו כוח ודחפה את הרוח. אמא אחת 
להשמדה  יישלח  שלה  והילד  שואה  שוב  תפרוץ  שמא  חששה 
בגלל המילה, אבל בנה הבחור מסר את נפשו ובא בהיחבא. בני 
משפחה הזהירו את אביהם שלא יעשה את הצעד מפני הסכנה, 
בימים  שלנו  בבית  הייתה  מיוחדת  רוממות  ויתר.  לא  הוא  אבל 
מחדר  שהתגלגלה  הנפש  מסירות  את  לתאר  מילים  אין  הללו. 
לחדר. אפשר היה לראות בחוש איך מתגדל ומתקדש שמו בכל 
העולמות. בזכות הבנים. לראות את אותם ילדים נימולים נשואים 
לנשים מקסימות ומסתובבים בצניעות ברחובות ברכפלד וביתר 

- זה פשוט לא להאמין...

זוגות  לחופה  הובלנו  חתונות.  גם  ערכנו,  בריתות  רק  לא 
בחצרות בתים. לאחר שבעת הסיבובים עזב בעלי את הנר והחל 
שרצו  זוגות  של  חופה  אחר  חופה  כך  וקידושין...  חופה  לסדר 

לחזור לאחור ולהינשא כהלכה".

לעדור בערוגה זה קשה, להשקות כשהגרעין נרקב 
ולחבר  שורשים,  אחרי  לעקוב  קל  לא  מתסכל.  זה 
ובנועם.  באהבה  אחד  ועוד  תלוש  ענף  עוד  עליהם 
אבל הזורעים בדמע קוצרים ברינה. חסי מספרת 
שהמצב באודסה שונה בתכלית מזה שהיה. אז ביררנו: האם 
קשר  על  לשמור  מצליחים  מבשילים?  כשהפירות  גם  שם  אתם 

וליהנות מטעמם המתוק?
"אנחנו שומרים על קשר מאוד חזק עם כל בוגרי אודסה. יש 
לנו ארגון מיוחד בארץ שמאגד אותם, ואנחנו נותנים ליווי צמוד 
ומענה לשאלות, וגם שולחים נציג משתתף בכל השמחות. השנה 

המשך בעמ' 13 <
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הבית -
העסק הנבחר

 - אחד  לאף   - עצות  נתנה  לא  מי  מעולם?  עצות  קיבלה  לא  מי 

מעולם? מי לא אמרה ש"אני לעולם לא אעשה דבר כזה", כשנתנו 

לה עצה בלי שתבקש? מי לא עברה על ההבטחה הזו, שהבטיחה 

הייתה  ייעצה גם כשלא נדרשה לכך? מי לא  ובכל זאת  לעצמה, 

משוכנעת, בזמן שהיא נתנה עצה, שהעצה הזו ממש חיונית, שהיא 

משנה חיים, שהיא גורמת להבדל עצום, שהיא נותנת טיפ שהוא 

אוצר בלום?

ומי נתנה עצה והזהירה במפורש שהיא לא יודעת בבירור שהעצה 

ושיש להשתמש בעצה שלה בהתאמה למקרה הספציפי,  נכונה, 

ושמקבלת העצה רשאית, ואף מומלץ לה, לשקול אם העצה בכלל 

מתאימה לה?

לתת  רק  שיודע  למי  שמתייחס  זאגר"  "עייצס  המזלזל  הביטוי 

שעושים  בשטח,  המתמודדים  של  המציאות  את  משקף  עצות, 

את העבודה השחורה ומקבלים עצות מאנשים שלא לכלכו את 

הידיים שלהם בבוץ, שלא נכנסו לעובי הקורה, ובכל זאת יודעים 

ומצליחים  כזה,  במקרה  עושים  היו  הם  ומה  לעשות  צריך  מה 

בוודאי.

לא ביקשתי עצות

 – מסובבת  המפתח,  את  נועצת  הדלת,  את  לפתוח  מנסה  את 

מכניסה  מוציאה,  שוב,  מנסה  את  נעולה.  סגורה,  הדלת  תקוע! 

מחדש, מנסה מפתח אחר, מנסה את כל המפתחות שבצרור, 

מוציאה את אלו שלא פותחים, ומנסה שוב ושוב ושוב. לוחצת 

את הידית, דוחפת את הדלת. מנסה לראות מה קרה ולמה, ואז 

נושפים בעורפך אלו שיודעים איך לעשות את זה: "תני לי רגע!" 

כמה מלחיץ! כמה מעצבן!

נותני עצות שאומרים לך שהם יודעים איך לפעול במצבים שבהם 

יודעת לפעול, מעליבים את כושר ההתמודדות שלך.  את אינך 

פוגעים בך.

למה זה כך?

כדי  כוחות  ומשקיעה  מתאמצת  את  שאם  לגמרי  ברור  הרי 

אינו  שחלקה  מסובכת,  מורכבת,  במערכת  ולפעול  להמשיך 

היית בהחלט רוצה   – לך  והחלק האחר ממש מפריע  בשליטתך 

הדרך  ומהי  יותר,  ולהשיג  פחות  לעמול  אפשר  איך  לך  שיגידו 

הקלה להגיע למטרה שלך. אם היה מי שיכול לגלות לך את הסוד 

איך להתעשר מהר, איך להתקדם בזריזות, איך לדלג על שלבים 

בלי ליפול ואיך להשיג בקלות – היית שמחה! מקשיבה, מיישמת, 

פועלת לפי ההוראות באופן הכי מדויק שרק אפשר!

לעשות  מה  שיודע  מי  שיש  בטוחה  לא  בכלל  את  מה?  אלא 

במצבים הללו. את שואלת את עצמך: האם יש סוד כזה ויחידי 

הסגולה שהוא גלוי להם שומרים עליו חסוי וסודי? המידע קיים, 

רק שאני איני יודעת אותו, או שהמידע איננו, ועל כל אחד מאתנו 

לגלות בעצמו את הדרכים הנכונות לו להתמודד עם מציאויות 

חייו המורכבות?

 "ימי שישי הקצרים הם אתגר לא קטן למי שעובדת כל השבוע 

שלה.  העבודה  למקום  דרך  כברת  נוסעת  וגם  מלאה,  במשרה 

יעצו לי? להתחיל מיום ראשון, להקפיא מראש, לקנות  מה לא 

חלק מוכן, לוותר על אפיית החלות, להתארח אצל חמותי ואצל 

מוקדם  לצאת  או  חופשי  יום  פעם  מידי  לקחת  לסירוגין,  הורי 

כמוני  שעובדת  מי  באמת!  נו!  חמישי.  ביום  מהעבודה  יותר 

יודעת שהעצות הללו ניתנות מפי אלו שלא מכירות מקרוב את 

המחויבות לעבודה שלי ואת סגנון הדרישות, וגם לא את הבית 

והמשפחה שלי".

שקורה  מה  את  שמאפיינים  שינויים  עברה  שלנו  "המחלקה   

 / הועברו  אנשים  עברו,  אנשים  קודמו,  אנשים  רבות.  בחברות 

פוטרו / התפטרו, הלקוחות מיוצגים על ידי בעלי תפקידים חדשים 

בתפקידם וכתוצאה מכל זה מופעל לחץ אדיר עלי ועל החברות 

המתח,  את  שלי,  הרגשות  את  לחלוק  כשניסיתי  בעבודה.  שלי 

את התסכולים, את הטענות על החדשים שחושבים ש"מטאטא 

חדשים  חוקים  ידי  על  זה  את  ומבטאים  טוב"  מטאטא  חדש 

ונהלים משונים, קבלתי שלל עצות: היו שהמליצו חד משמעית: 

אז תעזבי! יש לך הרבה אפשרויות בשוק, עם הניסיון שלך ועם 

הרזומה העשיר. היו שאמרו שאני צריכה ללמוד לנהל משא ומתן 

ושאם אמשיך להסכים ככה לכל דרישה ולכל נוהל ולכל שיגיון 

של כל מנהלת ושל כל לקוח זה יהיה הסוף שלי בעבודה וככה לא 

מתקדמים לשום מקום. היו גם מי שניחמו אותי שמקומות אחרים 

אפילו יותר גרועים וככה זה בכל התעשייה ושפשוט אומר תודה 

שיש לי מקום עבודה ופרנסה, ושזה לא מובן מאליו. אני יודעת 

שזה לא מובן מאליו, כמובן. אז מה?"

מה עשיתי עם כל העצות?

סירבתי.

לסרב לעצות

למדתי לומר "לא" – כלומר: "לא מתאים לי", לעצות שהן 'הצעות 

הגשה'. כשאמרו לי "תגידי כך וכך" או כשהמליצו לי לדבר או לא 

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

לשנות מן השורש
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המשך מעמ' 11 <

לדבר, או לפעול בצורה מסוימת – למדתי לסרב להמלצות הללו. 

לא לקבל את העצות האלו. הן אינן מתאימות לי, אינן באות לי 

מבפנים, וכשאני פועלת כמו רובוט נוצרת סיטואציה לא אנושית, 

לא הגיונית, שלא תורמת לתקשורת ולמטרות שלי.

אני שמחה לקבל תובנות, אני אוהבת לראות את העולם מכמה 

ששה  ואני  אותי  מסקרן  תמיד  שלי  למצב  רה-רפימינג  זוויות. 

לגלות שיש דברים שמעצבנים אותי ואנשים אחרים ממש אוהבים 

אותם. אני מתעודדת כשאני רואה שיש כמה אנשים שחושבים 

ומרגישים בדיוק כמוני, אבל שמחה בשביל העולם כולו כשאני 

מגלה שאחרים אינם חושבים כמוני, ולילדים שלי יש סיכוי מעולה 

להיבחר לסולו כי לא כולם שומעים את הקול שלהם כמוני.

עצות הן משהו שקשה לי להיפתח אליו כי החיים שלנו בנויים כמו 

החיים שלנו, ואם היה כל כך קל לי להתחיל הכול ביום ראשון או 

לעשות הכול ביום שישי, לבקש מבעלי לקחת פיקוד על הקניות 

מן הסתם   – על החדר שלהם  להיות אחראים  לילדים  או לתת 

כבר הייתי עושה את זה מזמן, ולא מחכה שתגידי לי שאני יכולה 

להיפטר מחלק מהעבודה שמוטלת על כתפיי.

עצות מתייחסות לפעילות, למשימות, לאותו קצה שגלוי לעיניים 

– מה שאני עושה. אבל מה שאני עושה קורה בגלל מה שאני 

מרגישה, בגלל מה שאני אוהבת או לא אוהבת, בגלל מה שאני 

אינן  ועצות  בו.  מאמינה  שאני  מה  ובגלל  נכון  שהוא  חושבת 

מתחשבות בי, בנשמה שלי, ברגשות שלי ובלב שלי.

שורשי המעשים – בלב

במקום עצות אני רוצה רעיונות, תובנות, מחשבות והגיגים. אני 

בוחנת תפיסות עולם ורגשות, מזדהה, מפתחת אמפתיה, ולפעמים 

מגלה שחלק מהרעיונות הללו מתאימים גם לי. כשדפוס החשיבה 

שלי משתנה, יש סיכוי גם לשינוי מעשי. למשל - כשאני מתחילה 

אני  משהו,  על  אחריות  לוקחים  שילדים  כך  על  בחיוב  לחשוב 

מוצאת בעצמי מה להטיל עליהם ומה יוריד מהמוטל עלי. השינוי 

הפנימי שמתרחש בלב שלי הוא זה שיוצר שינויים בדרכים שבהן 

אני פועלת.

כג(,  ד,  )משלי  כי ממנו תוצאות חיים"  נצור ליבך  "מכל משמר 

אומר אומר החכם מכל אדם. השורש למעשים הוא בלב, והשינוי 

צריך להתרחש שם. רעיונות, ולא עצות, הם אלו שגורמים לשינוי 

אמיתי בלב האדם.

עצות הן דבר חיצוני והסיבה שעד כה לא נהגנו בצורה מסוימת 

נובעת משורש הדברים – מהלב. כשאנחנו מנסות להתנהג בצורה 

מבולבלות,  אנחנו  במלחמה,  אנחנו  שלנו,  לתחושה  שמנוגדת 

על  הזו משפיעה  והתהייה  מה שצריך,  עשינו  אם  יודעות  איננו 

של  תהליך  שנחווה  במקום  שלנו.  העצמי  הביטחון  תחושת 

העצמה ושל התחזקות - אנחנו חוות חוסר ביטחון, חולשה וספק. 

בפעם הבאה שניתקל באתגר מאותו סוג, נצטרך שוב לשאול 

מה לעשות, כי חווית הספק וחלישות הדעת נחרתו בלב שלנו, 

והשאירו רגשות שליליים.

אנחנו  אותו,  ומאמצות  רעיון  מבינות  אנחנו  אם  זאת,  לעומת 

פותחים  רעיונות  כוח,  לנו  נותן  ידע   – העצמה  תחושת  חוות 

לפנינו אופקים חדשים ונופים שלא ראינו אותם קודם. כשאנחנו 

קודם,  ראינו  שלא  מה  ורואים  המציאות  את  מחדש  ממסגרים 

אנחנו מגלים אפשרויות שונות לפעול בתוך המציאות הזו ודרכים 

שלא היו שם לפני כן. החוויה הרגשית החיובית שנחרתת בלב 

היא זו שתגרום לנו, גם בהמשך, בניסיונות הבאים, לגייס מתוך 

עצמנו כוח להתמודד וביטחון במסוגלות שלנו.

ערך הארגון שלנו, ארגון 'תקווה', ערב לביבות ענק למאות יוצאי 
אודסה בישראל - יהודים יקרים שמשפחת אודסה היא המשפחה 

היחידה שלהם".

לא כל אחד מסוגל לצאת למסעות שורשים ארוכים 
יום  בכל  ולא  אחד  לכל  לא  שכאלו,  ומייגעים 
ולב  בנים  על  אבות  לב  להשיב  הזכות  מתגלגלת 
בנים על אבותם בסדר גודל שכזה. ובכל זאת, מהו 

המסר שכל אחת יכולה ללמוד מסיפורה של השליחות באודסה?
"למדתי הרבה על חריש, קציר ודמע. היו פעמים שהשקענו 
והשקינו, ראינו פריחה נפלאה, אבל לפתע החלו הציצים לנבול. 
היו אלו יהודים שהתקרבו, התחזקו, שמרו על כל דקדוקי ההלכה 
נחמד.  להם  היה  זה  ברוסיה,  מהקהילה.  נפרד  בלתי  חלק  והיו 
האפשרויות היו להשתייך לקהילה הגויית או להיות חלק מאתנו, 
וזה לא היה רע להשתתף במסיבות ובאירועים ולהיות קשורים 
לקהילה תומכת. אבל כשהם עלו לארץ הכול נעשה קשה יותר, 

תופעה  זאת  לעצמם.  להקל  החלו  והם  ומבלבל,  יותר  מורכב 

מייאשת. כואבת. עשינו הכול וזה מה שקרה? אבל למדתי שאסור 

אף פעם להתייאש. השורשים חזקים מהכול, גם מרוחות חזקות. 

יהודים, גם אם עזבו לתקופת מה, תמיד יחזרו. תמיד ירצו להיות 

חלק מאותו עץ יציב ועתיק.

ועוד משהו- בשבת הראשונה שלנו באודסה רצה בעלי להזמין 

יהודים לטעום אצלנו את טעמו של שולחן השבת. אני חשבתי 

שזה לא ילך, הרי עדיין לא קלטנו מילה וחצי מילה ברוסית ואין 

לנו שפה משותפת. אבל בעלי אמר שהשבת מדברת בעצמה, 

ואנשים תמיד נשענים על השורשים, נמשכים אליהם. הוא הרגיע 

אותי - שפת הלב מספיקה. והוא צדק. אנחנו ממשיכים בשפה 

הזו עד היום.

אני ממליצה לכל אחת לאמץ את השפה הזאת, ממליצה לדבר 

בה. כמה שיותר. אל הרחוקים, אל הקרובים. מילים שיוצאות מן 

זאת  אז   – דיברנו על שורשים  ואם  היישר לשם.  נכנסות  הלב, 

הדרך היחידה להגיע אליהם..."
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דפי עבודה

שלום וברכה,

עתה  עד  משקל.  כבדת  החלטה  אכן  היא  מקצוע  בחירת 

ההיכרות  בסיס  על  מודע,  בלתי  באופן  נעשתה,  שלך  הבחירה 

בני המשפחה  דרך המשקפיים של  החיצונית שלך עם התחום 

ונתונים סביבתיים נוספים כמו יוקרה או גובה שכר פוטנציאלי. 

השיקולים  את  בחשבון  לקחת  לא  שכלל  משתמע  מדברייך 

האישית  ההתאמה  מידת  את  הבודקים  וההכרחיים  הבסיסיים 

שלך למקצוע. ואכן, מסתבר שהבחירה שהתאימה לאמא שלך 

ולחלק מאחיותייך ובנות דודותייך, מתבררת כבלתי מתאימה לך, 

עם הנתונים הספציפיים שלך. את מרגישה שזה הזמן לעשות 

חושבים ולבחור תחום תעסוקתי מחדש, הפעם באופן רציונאלי 

ושקול, על מנת להשיג התאמה אישית גבוהה יותר, וממילא גם 

הנאה וסיפוק גדולים יותר, בעזרת ד'.

מהו אפוא התהליך המומלץ משלב ההתלבטות ועד לשלב קבלת 

ההחלטה, ומה הם השיקולים שכדאי לקחת בחשבון בבחירת תחום 

עיסוק?

זה  בשלב  הפנימי.  הבירור  שלב  הוא  בתהליך  הראשון  השלב 

כדי  פנימית  עומק  בדיקת  ולערוך  אישית  מודעות  לפתח  תנסי 

לאתר את נקודות החוזק שלך ואת תחומי העניין שלך – מה את 

אוהבת לעשות?

הכתב.  על  זאת  כל  ולהעלות  ועט  דף  עם  לשבת  לך  ממליצה 

שימי לב, יש כאלו שניחנו במודעות עצמית גבוהה, והם יכולים 

בקלות לשים את האצבע על נקודות החוזק שלהם, אבל בשביל 

אחרים מדובר במשימה מאתגרת למדי. אם את מתקשה לאתר 

את החוזקות שלך ב'שליפה' תוכלי לשחזר באלו תחומים הצלחת 

עד כה: במהלך הלימודים, בעבודה, בהתנדבות, בחיי המשפחה 

ועוד, וחשבי מה נדרש ממך כדי לבצע אותם בהצלחה. לדוגמה 

או  היסטוריה  כמו  מלל  רבי  במקצועות  במיוחד  הצלחת  אם   –

וייתכן  ייתכן שהכלי שסייע לך הוא זיכרון מצוין,  הבנת הנקרא, 

שההצלחה מצביעה דווקא על יכולת ניתוח. 

תוכלי גם לשאול אנשים קרובים אלייך כמו הורים, קרובי משפחה 

וחברות, במה לדעתם את חזקה במיוחד וכך תאתרי נקודות חוזק 

נוספות שעד עתה לא שמת לב אליהן.

 באיתור נקודות החוזק שלך נסי להתייחס לשני דברים מרכזיים:

שלך.  הבולטים  הכישורים  מהם  חשבי   - ויכולות  כישורים   .1

לדוגמה: יכולת אינטלקטואלית, כושר ביטוי גבוה, קליטה מהירה.

2. מאפייני אישיות - חשבי מהן התכונות האישיות הבולטות שלך. 

לדוגמה: יצירתיות, שאפתנות, כושר סדר וארגון, כושר שכנוע.

מהן   – מקצועית  ובשפה  לעשות.  אוהבת  את  מה  חשבי  כעת, 

מתייחס  מקצועיות'  'נטיות  המושג  שלך.  המקצועיות  הנטיות 

למכלול המוטיבציות ומידת העניין שיש לאדם לגבי תחומי עיסוק 

שונים. הכיני רשימת מקצועות וחשבי אלו מהם מעניינים אותך 

ומושכים אותך באופן טבעי וממבט ראשון.

בפסיכולוגיה התעסוקתית רווחת תיאוריה בשם 'תאוריית הולנד'. 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

עבודת שורשים?
אמא שלי היא ראש צוות פיתוח בחברת הייטק מובילה, וגם שלוש מאחיותיי ומספר מכובד של בנות דודות למדו במסלול הנדסת 

תוכנה בסמינר והשתלבו בהצלחה בעבודה בתחום. בין השפות המדוברות בביתי ניתן למנות את שפות התכנות השונות. באופן 

די טבעי, במהלך שנות הלימודים בתיכון חיכיתי לזמן שבו אכנס גם אני לעניינים. ואכן, כשסיימתי כתה י"ב נרשמתי אוטומטית 

למסלול הנדסת תוכנה בסמינר. הרגשתי גאווה להמשיך את 'המסורת המשפחתית' ובינינו, מדובר במקצוע נחשב ויוקרתי שגם 

מאפשר בס"ד לפרנס בכבוד, כך שכלל לא היה לי מקום להתלבטות.

אבל אז התחילו החריקות...

מתלמידה חזקה, שנמצאת במקומות הראשונים בכיתה, מצאתי את עצמי נדחקת מאחור, שוברת שיניים ולא ממש מתחברת 

עבודתי  תחילת  עם  כיום,  יותר.  אצליח  בפועל  שבעבודה  וקיוויתי  הלימודי,  הקושי  למרות  צ'אנס  לתת  השתדלתי  ומצליחה. 

כמתכנתת, עבודה שהתקבלתי אליה לאחר מאמצים מרובים, הפעלת קשרים והתגייסות של כל המשפחה המורחבת, אני מבינה 

שהתחום הזה פשוט לא מתאים לי. נקודה. לשבת חלק נכבד מהיום מול מחשב ולנסות להבין מה עומד מאחוריו ואיך לדבר אליו 

בשפה שתישא חן וחסד לפניו, זה ממש לא בשבילי. אני מוצאת את עצמי חוזרת מתוסכלת הביתה ומבינה שאני צריכה לחשוב 

על תחום תעסוקה אחר, מתאים יותר.

העניין הוא שאין לי מושג מה מתאים לי. ים המקצועות עמוק ורחב, ואין לי מושג במה כדאי לי לבחור ולהשקיע, ולאחר שכבר 

'נכוויתי' פעם אחת, אני חוששת לנסות ולהיכשל שוב.

האם יש לך המלצות ואבני דרך שיעזרו לי לדעת לפני שאני פונה לתחום עיסוק מסוים, האם הוא מתאים לי והאם אוכל להצליח 

בו בס"ד, מתוך תחושת הנאה וסיפוק?
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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:

אפשר להגיע מ'אי אפשר'

ל'אי של אפשרויות'!

על פי הולנד, הנטיות המקצועיות נגזרות בעיקר ממאפייני האישיות 

של האדם, כיוון שלדעתו אנשים מחפשים סביבת עבודה הולמת 

שתאפשר להם לתרגל את מיומנויותיהם וכישוריהם ולבטא בה 

את עמדותיהם וערכיהם. הולנד פיתח מודל המחלק את טיפוסי 

האישיות לשישה טיפוסים מרכזיים, כאשר בכל אחד מאתנו יש 

שילוב של מספר טיפוסים, אך אחד מהם יהיה דומיננטי יותר:

הטיפוס הריאליסטי - אנשים שחשוב להם החלק הביצועי והטכני. 

כמו:  גבוהים,  ביצוע  אחוזי  שדורשים  במקצועות  לרוב  יבחרו 

אדריכלות, הנדסה וכדומה.

 הטיפוס החקרני - אנשים בעלי יכולת אנליטית גבוהה, שאוהבים 

לפתור בעיות ולבצע מחקרים. יבחרו לרוב במקצועות שדורשים 

יכולת מתמטית גבוהה ושימוש במדע.

הטיפוס האומנותי - אנשים בעלי יצירתיות, אינטואיציה, רגישות 

וחוש אומנותי מפותח. יבחרו לרוב במקצועות בתחומי האומנות 

השונים: כתיבה, עיצוב, מוזיקה וכדומה.

הטיפוס החברתי - אנשים נעימים וששים לעזור, שחשובה להם 

כמו:  במקצועות  לרוב  יבחרו  הבינאישית.  האינטראקציה  מאד 

הוראה והדרכה, משאבי אנוש וכדומה.

כושר  ובעלי  אסרטיביים,  שאפתנים,  אנשים   - היוזמתי  הטיפוס 

בעסקים,  מעורבות  מנהיגות,  המצריכה  עבודה  יעדיפו  שכנוע. 

פוליטיקה, דיבור מול קהל, מחויבות, לקיחת סיכונים, השתתפות 

בדיונים ותחרותיות.

ושמרנים, שוחרי סדר  - אנשים בעלי מחויבות  הטיפוס המנהלי 

ומאורגנים, מעריכים דיוק, מצטיינים במטלות מעשיות, מדידות 

משרדית  בסביבה  עבודה  יעדיפו  מובנות.  וסביבות  כמותיות 

בתחומי אדמיניסטרציה שונים.

נטיות  לזיהוי  מקצועיים  שאלונים  פותחו  זו  תיאוריה  בסיס  על 

ייעוץ  יועצי לימודים ותעסוקה בתהליכי  תעסוקתיות המשמשים 

שונים, אולם ברמה הראשונית, המודל יוכל לעזור לך לזהות על 

יהיה לך קל  וממילא  מהו או מהם החלקים הדומיננטיים שבך, 

יותר לגבש פרופיל של נטיותייך התעסוקתיות.

בנוסף, חשוב שתיקחי בחשבון את הנתונים הפיזיים והסביבתיים. 

בדקי באופן כללי וללא קשר לתחום עיסוק מסוים מהם הנתונים 

בצרכים  בהתחשב  העבודה,  במקום  לך  שחשובים  הסביבתיים 

ייתכן מאד שתחום העיסוק מתאים  ובנתונים הספציפיים שלך. 

חושבת  ואת  שלך  האישיות  ולמאפייני  ליכולות  לכישורים, 

זה, שתיהני בו, אבל כעבור מספר ימי עבודה תרגישי שזה לא 

בגלל סיבות צדדיות כביכול כמו עמידה ממושכת, נסיעות 

תכופות, שעות עבודה מרובות, או עבודה אינטנסיבית ותחת 

לחץ.

לכן, מומלץ מאד שבשלב הזה תבדקי עם עצמך מה חשוב 

רגע  את  דמייני  עבודתך.  במקום  שיהיה  כללי  באופן  לך 

חתימת החוזה, אלו תנאים הם תנאי חובה בשבילך, כאלו שלא 

תרצי בשום אופן להתפשר עליהם?

יכולת  וכמובן,  ייכנסו נתונים נוספים כמו כושר השתכרות,  כאן 

לעבוד תוך שמירה על הערכים ואורח החיים שלך.

הבירור  - שלב  השני  לשלב  תגיעי  הפנימי,  הבית  בדק  לאחר   

החיצוני. בשלב זה תאספי מידע על תחומי עיסוק אופציונאליים. 

הכיני לך רשימה של כ-5 תחומים אפשריים שאת מרגישה שהם 

מתאימים לך ביותר, ובשיטתיות, אספי נתונים על כל אחד מהם: 

בתפקיד,  להצליח  כדי  נדרשים  אישיות  ומאפייני  כישורים  אלו 

מבחינת  גם  לך  בתחום משרות שתתאמנה  למצוא  ניתן  והאם 

התנאים הנוספים שחשובים לך.

תיאור  את  קראי  הדרושים:  במדורי  פשוט  בחיפוש  התחילי 

התפקיד ובדקי מהן הדרישות הספציפיות שמצוינות שם. לאחר 

מומלץ  העבודה.  במקום  הנוספות  הדרישות  מהן  בדקי  מכן, 

שתתייעצי בשלב זה עם כאלו שכבר עובדים בתחום: בדקי איתם 

מה המקצוע דורש, איך נראה יום העבודה שלהם, מה הם אוהבים 

לעשות במסגרת התפקיד ומה פחות. בנוסף, כדאי שתבררי האם 

התחום הזה דורש לימודים נוספים מעבר למה שכבר למדת עד 

כה, והאם בשלב זה מתאים לך להשקיע שוב בלימודים.

מלכתחילה  לבדוק  לך  ממליצה  הייתי  שלך,  הספציפי  במקרה 

מידע,  כמו: מערכות  טכנולוגי,  ידע  בהם  עיסוק שנדרש  תחומי 

כדי לעבוד  וכדומה.  פרויקטים, שיווק מוצרים טכנולוגיים  ניהול 

מקיפים  בלימודים  שוב  להשקיע  תצטרכי  לא  אלה  בתחומים 

בשבילך  יהווה  התכנות  לימודי  במסגרת  רכשת  שכבר  והידע 

יתרון יחסי כמועמדת לתפקיד.

השלב האחרון הוא שלב הסנכרון ובדיקת ההתאמה בין הנתונים 

מהו  בדקי  השונים.  העיסוק  תחומי  של  לנתונים  האישיים שלך 

להניח  ביותר; סביר מאוד  הגבוהים  התחום עם אחוזי ההלימה 

שבתחום זה תצליחי ותיהני בסייעתא דשמיא.

פרופיל  בעצמך  לגבש  מתקשה  ואת  במידה  מקרה,  ובכל   

תעסוקתי ולזהות את תחומי העיסוק העשויים להתאים לך ביותר, 

מומלץ שתפני לייעוץ תעסוקתי מקצועי.

mailto:admin%40shmura.org?subject=
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox?compose=jrjtXVXqmKNjJbKkLpgWMbGjvthrrpgZXSrfqCmWlRwWTcVQCtklHCMmcbKgHDpQFsXPCdvZ
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שם טוב
ברבע לארבע מכניסים לחדר אישה נוספת.

אני שומעת את המיטה מתגלגלת לחדר ואת הלחישות מסביב, 

פוקחת עין אחת ורואה שהתינוק שלי ישן בשלווה, ונרדמת שוב. 

כדי שמעבר  גדול מספיק  והחדר  ביות,  לנסות  הפעם החלטתי 

מסתובבים  שהם  שארגיש  בלי  נעליים  זוגות  כמה  ינועו  לווילון 

ממש לידי.

בשש וחצי התינוק בוכה. אני לוקחת אותו אלי ונבהלת, כמו בכל 

פעם, מהשבריריות שלו. הוא כל כך קטן! התינוק פוקח עין אחת 

כחולה, ממצמץ, ומשתתק. אני מאמצת אותו לתוכי, מתמכרת 

לריח. יהודה קטן שלי.

מיד אחרי הברית של נתי, אמרתי למרדכי שאם ייוולד לנו עוד בן, 

אני ארצה לקרוא לו יהודה.

"נתי זה בסדר גמור", הצהיר מרדכי אמונים לתינוק החדש שהיה 

אז נתי.

צדיק  יהודי  היה  רוזנברג  וסבא  זה חמוד  "נתי  "נכון", הסכמתי. 

שאני שמחה לקרוא על שמו, אבל אחרי שקראנו אברהם על שם 

סבא שלך ונתן על שם סבא שלי, אני רוצה לקרוא 'יהודה'. אני 

אוהבת את השם הזה, והוא מלא משמעות בעיני".

אחר כך נולדה שרי ואחריה טובי. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו 

החמישית,  בפעם  ב'יולדות',  כאן,  אני  ועכשיו  גדולות,  במתנות 

מרגישה יותר מאי פעם שאני רוצה לקרוא 'יהודה'. הפעם אודה 

את ד'.

וחמישה.  שבע  עונה.  לא  הוא  למרדכי.  מתקשרת  אני  בשבע 

שבע ועשרה. שבע ושתים עשרה. דמעה קטנה בורחת לי לקצה 

העין. מתקשרת הביתה. אברהמי עונה. כן, בטח שהם התעוררו. 

הם כבר חצי לבושים. אבא? שנייה. הוא במטבח. הוא קורא את 

העיתון.

הדמעה הופכת לזרזיף. אני מניחה את התינוק בעריסה. מי קורא 

לחשוב  שוכחת  אני  יולדת?  של  לטלפון  לענות  במקום  עיתון 

שמרדכי אף פעם לא קורא עיתון לפני התפילה, ושהפלאפון שלו 

היה לידו כל הלילה כדי שיוכל לענות אם אתקשר, והתקשרתי. 

ברבע לשתיים. סתם. לשמוע שהכול בסדר עם כולם, כי אני לא 

נרדמת ונלחצתי פתאום.

אני  מאוד.  דחוף  משהו  פה  היה  מתנצל.  אני  סליחה.  "רבקי? 

אסביר לך אחר כך. אל תדאגי, אני תוך שעה וחצי אצלך בעזרת 

ד'. רצית כמה דברים מהבית, נכון? אני אתקשר אליך אחר כך 

ותגידי לי מה בדיוק, טוב?"

"בסדר, קצת נבהלתי. יופי, אני אשמח שתבוא".

מה יכול להיות דחוף בעיתון? לא יודעת. אחר כך אשאל אותו. או 

שלא. אולי אנסה בכל זאת להירדם.

לי  ברור  ופתאום  קצת,  חיוור  הוא  לחדר.  נכנס  מרדכי  בתשע 

תופסת  אני  כך  אחר  שנייה  שבריר  בכלל.  בסדר.  לא  שמשהו 

שהמשהו הזה היה כתוב בעיתון.

כבר לא לבד  זוכרת שאני  זאת  לוחשת. בכל  אני  "מה קרה?" 

בחדר.

הוא שותק לרגע.

"מישהו נפטר?"

הוא מניח את השקית על הכורסא, ומתיישב על הכיסא.

"מי נפטר, מרדכי?"

"את יודעת שהראש-ישיבה לא מרגיש טוב כבר הרבה זמן..."

הראש-ישיבה של מרדכי. תמונות חולפות מול עיני. רבי בנימין 

אברהמי.  של  בברית  סנדק  שלנו.  בחופה  קידושין  מסדר  זאב 

מרדכי יוצא בכל מוצאי שבת ל'ועד'. לוקח את הילדים לביקורי 

חג.

לשאת  מסוגלת  לא  בעיניו.  מהצער  ונבהלת  מבט  מרימה  אני 

אותו. לא עכשיו.

"מתי הלוויה?"

"יוצאת בעוד שעה".

"אז אתה יכול ללכת, תודה שבאת קודם".

קולטת  ופתאום  אותו  מרימה  אני  בוכה.  התינוק  הולך.  הוא 

ש'יהודה' נקרא אולי לבן אחר. לתינוק הזה יקראו בנימין זאב.

אני מתבוננת בו מחדש. הוא כל-כך כל-כך יהודה!

אבל אנחנו לא נקרא יהודה חמישה ימים אחרי שהראש-ישיבה 

נפטר. אני אפילו לא מתכוונת לבקש את זה ממרדכי.

עשר וחצי. אני חוזרת מחדר האוכל, מגלגלת את העריסה לפני 

של  והאבל  הציבורי  האבל  לאט  לאט  איך  מרגישה  בכבדות. 

המיטה  את  שמקיף  הווילון  אישי.  לאבל  בליבי  הופכים  מרדכי 

סיפור חודשי | רחלי נוסבוים
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השנייה בחדר פתוח. אני נושאת מבט כדי להגיד שלום מנומס 

ותופסת בהלם את העריסה. העריסה עוצרת בחריקה, יחד אתי.

רננה! רננה, ראש הצוות שלי!

היא יושבת על הכורסא מולי ומביטה בי בהפתעה דומה לשלי.

"היי, רבקי! היה נשמע לי שהצליל שעולה מהצד שלך מוכר!"

אני מכריחה את עצמי להתאפס. "שלום, רננה. מזל טוב! איזה 

יופי! מה נולד?"

"בת! את ילדת בן, נכון? תראי אותו רגע".

אני מגלגלת לכיוונה את העריסה של התינוק ומתכופפת לעריסה 

שלצדה. "איזו מתוקה! מה אומרים, למי היא דומה?"

"את שואלת אותי? אני לא רואה כלום. אבל אמא שלי מוכנה 

להבטיח שככה בדיוק נראיתי כשנולדתי".

אנחנו צוחקות. בעבודה היא ראש הצוות החילונית ואני בודקת 

תוכנה חרדית, אבל בחדר משותף במחלקת יולדות אנחנו בעיקר 

אימהות.

עדיין,  מבקרים  אין  שוב.  נפגשות  אנחנו  צהריים  ארוחת  אחרי 

והחדר שקט.

"איך תקראו לו?" שואלת רננה.

על 'איך היה' ו'כמה הוא שוקל' עניתי כבר אלף פעם, אבל איך 

נקרא לו רק רננה שואלת, ועוד בכזו פשטות.

"עוד לא החלטנו", אני מגיבה באוטומט. "ואיך תקראו לה?" אני 

נזכרת שנייה אחר כך.

"גם מתלבטים. אני אוהבת 'מיי' בעלי מעדיף 'לי'".

"מיי?" מול עיני עולה כריכתו האדומה של 'עריסת הבמבוק'.

"כן, יש לזה צליל קצת סיני. אני אוהבת את זה".

אז לא טעיתי.

"את יודעת, לי זה מזכיר 'מרים'". מה אני מנסה לעשות? בעצמי 

ונניח  רננה לבת שלה?  לי איך תקרא  לי. מה אכפת  לא ברור 

שהייתי מתכוונת לשכנע אותה לבחור שם יותר משמעותי, ולא 

התכוונתי, איזו מן אסטרטגיה זו להזכיר את 'מרים'? הייתי צריכה 

לפחות להגיד 'מיכל'. אבל אני לא מנסה כלום. 'מיי' באמת מזכיר 

לי מרים.

"את רצינית?" רננה פוקחת עיניים ענקיות.

"כן. מיי. מרים. לא נשמע לך דומה?"

עלי  יושבת  כבר  לי! סבתא שלי  עושה  זה  "את לא מבינה מה 

לא  על שם אמא שלה.  'מרים',  לתינוקת  לקרוא  חודשים  כמה 

יודעת מה קרה לה פתאום. אולי היא מרגישה שעוד מעט גם היא 

לא תהיה פה, והיא מוכרחה להשאיר זיכרון להורים שלה, שהיא 

עצמה כל כך התרחקה מהם".

"ובטח לא מתחשק לך".

ברצינות.  זה  על  חשבתי  ממש  שלא  היא  האמת  לא.  "מה-זה 

ופתאום את נוחתת עלי עם המרים הזה!"

איזה רעד עובר בי. אני מנסה להישאר נינוחה.

"מר-ים. כבד, לא?  "מרים". רננה מנסה לגלגל את השם שוב. 

מרים – מיי. יודעת מה? יש משהו בזה. אז מה, את אומרת שמרים 

זה שם טוב?"

"אני לא מבינה בשמות, אבל נראה לי שכן. בהחלט".

אני מהרהרת לרגע, ואז זורקת: "את יודעת, בתנ"ך, מרים היא 

דמות שמסמלת מנהיגות נשית מעוררת הערצה".

העיניים שלה נדלקות.

"ככה?"

אני מהנהנת. מסתכלת על תינוקת שוכבת שבעריסה. תינוקת 

יהודייה קטנה. היא פולטת יללה, ואני מעבירה על לחיה אצבע 

בעדינות. מה פתאום 'מיי?'

אני מוצאת את עצמי מספרת לרננה על הראש- בלי לחשוב, 

ישיבה. "רציתי לקרוא יהודה. אני אוהבת את השם הזה, ומחכה 

כבר כמה שנים ללדת בן ולקרוא לו כך. אבל אנחנו נקרא לו 

בנימין זאב. לא דיברתי עדיין עם בעלי, אבל זה ברור לי".

"יפה מצדך", אומרת רננה בכנות. "בעלך בטח ישמח".

"כן", אני עונה, וגם אני כנה מאוד. "הוא ישמח, אבל זה לא רק 

בשבילו. אני באמת מאמינה שגם בשביל הילד שלנו תהיה לזה 

משמעות".

"שם של ראש ישיבה, זה בטח שם טוב".

"אמרתי לך, אני לא מבינה בשמות, אבל נראה לי שלשאת שם 

של אדם גדול כמו ראש הישיבה זו זכות עצומה. את לא חושבת 

כשקוראים  העם,  ועם  המשפחה  עם  שלך  לחיבור  תורם  שזה 

לך על שם דמות שהייתה סמל לכל הטוב בשביל כל כך הרבה 

אנשים ובשביל המשפחה שלנו במיוחד?"

פנימה,  נכנסת  ואני  שלה,  הטלפון  מצייץ  ואז  מהנהנת,  היא 

ומושכת את הווילון אחרי, ופותחת אותו מיד שוב לאחות ששואלת: 

"רוזנברג רבקה? את כאן?", ונכנסת כדי לבדוק מה שלומנו.

"ברוך ד', הכול בסדר". עצוב וגם שמח. הראש-ישיבה נפטר וזה 

כאב אדיר, אבל התינוק שלנו נולד, וזו שמחה עצומה. לרגע אני 

מסוד  חלק  הם  הקצוות  כל  בין  שהחיבורים  בבהירות  מרגישה 

הקיום שלנו.

פותחת בשעת  אני  בבית,  כבר  כך, כשאנחנו  וחצי אחר  שבוע 

בוקר שקטה את המייל ומגלה הודעה מרננה.

"היי, רבקי,

מקווה שלומך טוב.

רוצה לספר לך שבסוף החלטנו לקרוא לתינוקת שלנו מרים-מיי. 

אני  וממש התחברתי.  הנביאה,  על מרים  בזכותך קראתי קצת 

מקווה שכשהיא תגדל, היא תתחבר גם. אני מרגישה שזה שם 

טוב.

הכנסת  לבית  ללכת  החליט  בעלי  הזה,  החגיגי  השם  בזכות 

ולקרוא את השם עם כל הטקס...

מה שלום בנימין-זאב שלך?

שתהיה לך חופשת לידה מקסימה!

רננה".



בזכותך הגענו למשרדים החדשים,
בואי לתת השראה!

חדר ישיבות

חלק מעמדות העבודה

פינת המתנה

עמדת כניסה

תודה רבה לאדריכלית מיכל חינסקי
ש'נכנסה להרפתקאה' יחד איתנו -

לעצב את המשרד, לשפץ ולאבזר - תוך שבוע!!!

מיכל התנדבה לעבודת סטיילינג מדהימה במהירות שלא תיאמן

ובמסירות שרואים רק בשמורה 

)אם כי חייבת לציין, שלקוחות אומרים שאצלה זה ככה תמיד:((



בזכותך הגענו למשרדים החדשים,
בואי לתת השראה!

המשפטים שייבחרו להעשיר את קירות המשרדים החדשים
יזכו את שולחותיהם במגזין דף הבית מודפס בדיוור ישיר למשך שנה!

יש לך רעיון למשפט מעורר השראה ברוח השמורה?
 magazine@shmura.org :את מוזמנת לשלוח לנו אותו לכתובת
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סלפי

יום ה' י"ח טבתיום א' ז' טבת

יום ג' א' שבט
אכן גבירתי, 
טיפול שורש

זהו!!!
באתי לטפל בענינים 

מהשורש!!

איייצ'  השן!!
 עוד חודשיים יש לחני תור לרופא 

שיניים, אבקש שיציץ גם עלי

הכאבים..... לא נורא, 
              אקמול, ויעבור.

בתיה יונה

עקבי
אחרי

העדכונים מתחמם ב'נבחרת' _



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

שמורה. במבול.
במובן הכי פשוט של המילים.

אני מנסה לסדר את המילים והכול עוד חי ופלאי ונרגש לי מול 

העיניים...

אנסה לשתף אתכן בסיפור לפי הסדר:

אתמול זכיתי להיות שותפה לסיום הש"ס של בעלי. אני בטוחה 

שרבות מכן יכולות להבין עד כמה האירוע הזה מרגש, במקום 

כך  מכל  מורכב  והלימוד  ענק,  כזה  הש"ס  בנפש...  עמוק  הכי 

ימים... הרגע הנשגב הזה הוא תוצאה של  וסוגי  הרבה רגעים 

עמל, התמדה, עקביות ורצון אדיר שברוך ד' זכינו להגשים.

ביטוי  שייתן  אירוע  שיהיה  ליבי  בכל  רציתי  כי  המון  השקעתי 

מלומדי  להיות  שזכינו  לה'  ולתודה  להערכה  לספוק,  לאושר, 

התורה הקדושה.

היה ערב מרגש עד דמעות. קשה לי לבטא במילים את החשמל 

באוויר... המתיקות... הרוממות...

הלכנו לישון מוצפים בתחושה המענגת של "קרבת אלוקים לי 

טוב".

ככה, זוג שלא יודע כלום..

מה מחכה לנו אוטוטו...

לילה.

הבית דומם, כולם ישנים. ורק אני לא מצליחה להירדם...

תבינו, אני אחת שנדודי שינה הם ממש לא התחום שלי. זה אף 

פעם לא קורה לי; פוגשת את הכרית וצוללת לשינה. ואתמול, 

השינה ממני והלאה.

 - תירגע  נכון, ההתרגשות תוססת בקרבי, אבל במקום שהיא 

היא ממשיכה לבעור.

מתהפכת מצד אל צד אל צד אל צד... די! לכמה צדדים אפשר 

להתהפך?

משהו חזק ממני נדלק לי בפנים ואני קמה מהמיטה.

לילה',  כ'ציפור  אני... מי היה מאמין... זאת שהכי לא מוגדרת 

חרש  קמה  פתאום  לשינה...  אצלי  מוקדש  לילה  זאת שתמיד 

ומטיילת בבית. אני בכלל לא מכירה את התפאורה הזו השוררת 

בחצות, מדליקה את האור בסלון ומגלה את הבלגן.

אני אומרת לעצמי שמחר מגיעה העזרה ועכשיו, קדימה, למיטה.

אבל קול פנימי אומר לי: לא!

אני מרגישה שמתחשק לי, ממש ממש מתחשק לי, לתת לבעלי 

את הכיף הזה, של לקום לבית מסודר. מתפשטת בי תחושה של 

רצון עז להכין לו הפתעה מושלמת...

לא מספיק ברורה לעצמי, אבל משתפת פעולה.

בחוץ משתוללת סופת גשמים, ובבית - הכל רגוע ושליו, חמים 

ונעים.

השעון מתקתק.

וגם אני.

השעה 05:45. אני מסתכלת בהנאה על הבית הנוצץ, ו---

בום!

אדיר!

מרעיד את כל הבית!

אני מחסירה פעימה. פיגוע? פיצוץ?

ובפה  יושב על המיטה  ומוצאת את בעלי  טסה לחדר השינה, 

פעור ועיינים קרועות לרווחה - מסתכל למעלה.

אני מרימה עיינים ומיד הן מחשיכות לי---

התקרה שלי נפלה!!!

לא, זאת לא מליצה. זה פשוט מה שקרה בבית המוגן והחמים 

שלי!

בתקרה יש חור גדווול!

ולאן התקרה נפלה?

למיטה שהייתי אמורה לישון בה בשעה כזאת של לפנות בוקר.

על הכרית שלי מונחות אבנים. הראש שלי לא אמור היה לקבל 

אותם?

על המיטה חלקי גבס, אדמה, טיח ועוד אבנים...

דין  מגזר  ניצלתי 

מחריד!

על  מסתכלת  אני 

הייתי  שאני  המקום 

בו,  להמצא  אמורה 

בתקרה  החור  ודרך 

המבול  את  רואה 

ומרגישה  שבחוץ 

שכולי מוצפת הודיה 

לה' יתברך.

שמורה  מרגישה 

אבאלה,  במבול... 

תודה שהערת אותי!

מודה אני לפניך

שהחזרת בי נשמתי.

בחמלה.

אישי לשלישי

מועדפים
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לרגל האירוסין

ברכת מזל טוב

לפייגי אשר
אשר מעניקה לנו מדי שבוע
טעימות מופלאות מהפרשה

במדור 'מיני תרגימא'
)חלקנו בתורתך(

בורא עולם בקניין,
השלם זה הבניין!

עקבי
אחרי

העדכונים
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מועדפים

בטקס קביעת מזוזה התכבד הגאון רבי ישראל גנס שליט"א, אשר 

מלווה את פעילות השמורה ומנחה אותה בכל צומת משמעותי 

הנקרה על דרכה, זאת מלבד המענה הבהיר לשאלות הלכתיות 

ומהותיות הנוגעות לשגרת היום יום של הארגון ושל העובדות. 

הגאון שליט"א דיבר על מהות מצוות מזוזה, שתפקידה לשמור 

פעילות  את  לכך  והשווה  רעות,  רוחות  מפני  ישראל  בתי  על 

השמורה, הנחוצה כל כך להגנה הרוחנית על בתי ישראל. 

הגאון הגדול רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א הדגיש את זכותם 

של העוסקים במלאכה הקדושה של פיתוח הקהילה, העומדת 

להם ולמשפחותיהם, ואילו הגאון רבי שלמה זעפרני שליט"א ציין 

בסיום משאו המרומם )ראי מסגרת( כי בחר להיענות להזמנת 

מפני  נוספות,  שונות  הזמנות  למרות  לאירוע  ולהגיע  השמורה 

ש"לפתח המקום החשוב הזה מזדמנים הנסיונות הגדולים של 

הדור, ומכאן יוצאת בשורת החיזוק והעמידה בהם". 

יצחק אזרחי שליט"א, אשר נעדר מן האירוע  הגאון הגדול רבי 

ולמתנדבות  לארגון  ברכתו  את  שלח  צפוי,  בלתי  אילוץ  בשל 

והביע התפעלות גדולה מעצם העובדה שעובדות רבות כל כך 

מתאמצות להישמר ולהתחזק למרות האתגרים המורכבים.

השמורה  על  המצביעים  משפטים  ונאמרו  חזרו  השני  כחוט 

התחושה  ועל  הדור  של  המרכזיים  האתגרים  לאחד  כמענה 

המשותפת לכל הנוכחים - שכאן נכתבת ההיסטוריה.

כאן עושים היסטוריה!
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!

בטקס קביעת מזוזה חגיגי ומרגש, נחנכו משרדיה החדשים של השמורה בהר חוצבים, ירושלים

בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי תורה שליט"א הגאון הגדול רבי ישראל גנס שליט"א, נשיא 

ה'שמורה' ומכוון דרכה, הגאון הגדול רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול 

תורה, הגאון הגדול רבי בן ציון בורודיאנסקי שליט"א, הגאון הגדול רבי שלמה זעפרני ראב"ד 

"כתר תורה'', ובנוכחות התורם הנכבד ורעייתו החשובה, התומכים, מייצבים ומרוממים את 

הארגון במסירות עצומה - השקנו סוף סוף בית לשמורה.

באירוע, שהתקיים בתאריך מתאים במיוחד - ליל זאת חנוכה, השתתפו גם בני משפחות 

המתנדבות והעובדות וידידי השמורה.

הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'
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הגאון רבי שלמה זעפרני שליט"א, קישר את טקס קביעת המזוזות, חנוכת הבית והשמורה בדברים 

מרתקים אשר כוחם יפה לכל זמן:

כתוב בזוה"ק: "'כי כל ביתה לבוש שנים' - אל תקרי שנים אלא שניים: נר חנוכה ומזוזה". הקשר בין מזוזה 
לנר חנוכה הוא בזה שבמזוזה ישנם שמות הקדושים מבחוץ, ושמות הקדושים מבפנים. השמות הקדושים 
שבתוך  הקדושים  והשמות  הרבים,  ברשות  המצויים  ומזיקים  רעות  רוחות  מפני  לשמור  באים   - שמבחוץ 
יש  ניסא  פרסומי  הבית, אךמצד  חובת  הוא  חנוכה  נר  גם  פנימה.  הבית  קדושת  את  לחזק  באים  המזוזה 
ובצד שמאל  חיוב להדליק אותו במקום הפונה לרשות הרבים. את הנר מדליקים למטה מעשרה טפחים 
דווקא. שם, במקום הנמוך והשמאלי של רשות הרבים - יש אור מצווה המופץ מתוך הבית אל החוץ. הבית 
היהודי צריך להיות מוגן ומחוזק מבפנים באופן שאינו מאפשר לרוחות הרעות לחדור פנימה, ורק מפיץ אור 
פנימי שמור החוצה. הנשים הקדושות היוצאות לפרנס והשמורה המאפשרת להן להתחזק למען לא יושפעו 
בכך שהיא  היסטוריה'  ה'עושה  לקהילה  יש  רבה  מעלה  מאוד.  עד  גדולה  זכותן  הזרות שבחוץ,  מהרוחות 
מתאגדת ומתחזקת ממש כמו תנועת בית יעקב בזמנו, וממשיכה בשמירה ובעמידה באתגרים המיוחדים 

הבאים לפתחנו בדור הזה, מדי יום ביומו, של הגנת הבית מפני החוץ. 

בסיום דבריו הרעיף הגאון שליט"א ברכות רבות על הקהילה, הארגון והתומכים בו, שיזכו להביא גם בדור 
זה את אור הגאולה לעולם.

בסימן התחדשות
הכניסה למשרדים החדשים היא חלק מתהליך ההתרחבות 

חנוכת  אירוע  בס"ד.  השמורה,  שעוברת  וההתמסדות 

המשרדים היווה יריית פתיחה לעבודה אינטנסיבית של צוות 

מתנדבות  בשיתוף  לעשייה,  שהצטרף  מובחרות  עובדות 

מופלאות בכל התחומים. 

מצויים  כבר  פעולה  ושיתופי  מיזמים  חדשים,  פרויקטים 

בתהליכי גיבוש ופיתוח.

עקבו אחרינו ומוזמנות לבקר:( 

שמורה - רחוב הרטום 17, הר חוצבים, ירושלים | 02-5474373
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יש לך מה לומר לשמורה? 
חשוב לנו לשמוע!

 magazine@shmura.org :לפניות בנושא המגזין

Office@shmura.org :לכל נושא אחר

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

שמורה - רחוב הרטום 17, הר חוצבים, ירושלים | 02-5474373


