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אודות

הגיליון  אבל  להאמין,  קשה  באמת 

השנייה  שנתו  תחילת  את  חוגג  הזה 

שיש  גילינו  ופתאום  הבית,  דף  של 

הזמן  והגיע  'אדר',  תיקיות  שתי  לנו 

ליצור תיקייה של תשע"ט ותיקייה של 

תש"פ.

הספיק  המגזין  הזו  השנה  במשך 

לשותפות,  מודפסת  גרסה  גם  לייצר 

משודרג  גיליון   – הבאה  והגרסה 

כמעט  כבר  משמעותית,  ומורחב 

הרגע  זה  דשמיא.  בסייעתא  כאן, 

אישה  אישה  הצוות,  לכל  להודות 

הנאמנות  ולקוראות  משמרתה,  על 

שגם  יחד  ולהתפלל  והמפדבקות, 

תעשה  לטובה  עלינו  הבאה  השנה 

למגזין רק טוב.

של  ההם,  בימים  נזכרת  אני  ולמה 

לפני שנה?

קודם כל, כי אם לא ביום הולדת, מתי 

נשים לב שעובר הזמן? אבל הסיבה 

החודשי  שהנושא  היא  האמיתית 

שלנו הוא תולדה מאוחרת של איזה 

שיח,  לא  אפילו  בעצם,  מאז.  שיח 

היכנשהו  שהתיישבה  קטנה  אמירה 

על  לחשוב  וכשהתחלנו  בירכתיים, 

גיליון אדר היא צצה פתאום, הזכירה 

את עצמה, ועשתה נושא...

המרתוניים  הדיונים  באחד  היה  זה 

למדורים  שמות  בקביעת  שעסקו 

לנו  הייתה  החדש.  במגזין  השונים 

קריקטורה מלאת עניין, טעם וצבע –

ובכן, הייתה קריקטורה עם טעם וצבע 

- אבל לא היה שם למדור שלה.

כל מיני אופציות עלו וירדו. אחת מהן 

הייתה 'אמוג'י'.

מה דעתך? היית מצביעה בעד?

זה  בעיני  מראש:  לציין  מוכרחה 

בהחלט מצא חן.

ותקשיבו  התנגדות,  עלתה  אז  אבל 

לתקשורת  כלי  הוא  האמוג'י  לנימוק: 

קורא  מי  משנה  לא  אוניברסלית. 

אותך, איפה הוא גר, איך הוא נראה, 

בוחר  הוא  ואין  שלו  השפה  מה 

על  מדלג  האמוג'י   – חייו  את  לחיות 

הקריצה,  את  ומעביר  הפערים  כל 

הלבבות או לחיצת היד בשידור ישיר 

אחרי  הבעיה?  איפה  במיוחד.  ומובן 

ההסבר זה כבר די קל: האמוג'י הוא 

שפה משותפת לכל העולם, אבל לא 

אמורה להיות לנו שפה משותפת עם 

כל העולם.

בחרנו 'סלפי'. עברה שנה. חודש אדר 

האלה  השורות  כן?  )יחסית,  התקרב 

נכתבות לפני ט"ו בשבט, ואנחנו כבר 

אחרי הרגע האחרון בלו"ז...( והתחלנו 

להגיע  קל  מאדר  נושא.  על  לחשוב 

והמגילה  למגילה,   – מפורים  לפורים, 

למאה  גדול  משתה  בתיאור  פותחת 

עשרים ושבע מדינות... גם לכן נראה 

שאם ההזמנות למשתה היו נשלחות 

בעידן של קבוצות וואטסאפ ורשתות 

בהן  משובצים  היו  לבטח  חברתיות, 

היה  מישהו  והאם  אמוג'ים?  כמה 

מההזמנות  אותם  להסיר  חושב 

שמגיעות לנשים שמורות שמקבלות 

רק מיילים?

מדינות  ושבע  לעשרים  הגענו  ככה 

ואני.

שיושב  העולם  כל  מול  אנחנו  איפה 

ליברלי,  דמוקרטי,  ענק,  למשתה 

מתקדם וטכנולוגי? ואם אפשר לקבל 

מנות מהדרין, מה בעצם כל כך גרוע 

את  )שאלנו  אחשוורוש?  בארמון 

הרבנית תרשיש.(

בעולם  לעמוד  יכולה  זכות  ואיזו 

חוגגים  ומדינה  עם  שרי  כל  שבו 

מביאה  קובר  )רחלי  במשתאות? 

תשובה מאלפת ב'מחר חודש'(

העולם',  'כל  על  מדברים  כבר  ואם 

איפה הנתיב האישי שלי על הכביש 

)שושי  ישראל-תש"פ?  הענק של עם 

ברוידא הקשיבה בשקט ומספרת לנו 

ב'דף חדש' מה היא שמעה.(

אחד  שכם  "יטו  שבו  ליום  שנזכה 

לעובדך... וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו 

לך כתר מלוכה",

רחלי

על הגיליון

מאה עשרים ושבע מדינות, ואני

shoalot@shmura.org
הכתובת לCALL שאלה בסביבת העבודה

בסיעתא דשמיא הרחבנו את המוקד!
הלכתי ⋅ אישי ⋅ טכנולוגי

בפיקוח הגאון רבי ישראל גנס שליט''א
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שפה משותפת
לילה שקט. דממה מסביב. אני מנצלת את 

רגעי הדומייה כדי לגשת למחשב ומתרגשת 

לקראת העובדה שאולי אולי הפעם אעמוד 

בלו"ז ואגיש את מנחתי במועדה.

הקצרה,  משנתו  המחשב  את  מעירה 

מרקידה קלות את העכבר על המסך ומול 

של  לעייפה  עמוסה  תיקייה  קופצת  עיני 

מתוקים'.  'סרטונים  לשם:  העונה  חומר 

קרה  שזה  לכתוב  שיכולתי  היא  האמת 

וכו', אבל  לפלונית שראתה אצל אלמונית 

אני מרשה לעצמי לעמוד מאחורי הסיפור. 

הכי  'קורה בבתים  להגיד שזה  לא בשביל 

טובים', אבל כדי שיהיה ברור שזה קורה גם 

בבתים שמשתדלים מאוד מאוד להיות הכי 

טובים שהם יכולים.

וברוך ד', אני יכולה להגיד מהיכרות אישית 

הגורמות  כל  אובייקטיבית...(:  )ומאוד 

הנוגעות בדבר בהחלט עונות על ההגדרה 

ותמימות  טהורות  יעקב  בית  ילדות  הנ"ל, 

הכי  להיות  רוצות  באמת,  אבל  שבאמת, 

טובות בעולם.

ובכל זאת...

איכשהו, בתום לב ממש, הן מעבירות מזו 

לי  הייתה  שלא  פי  על  שאף  סרטונים  לזו 

יותר משלושה או ארבעה  סבלנות לפתוח 

אין  מהם  אחד  שבאף  מניחה  אני  מתוכם, 

מן  יוצא  ללא  כולם,  אבל  'רעים',  דברים 

הכלל, ל-א מ-ת-א-י-מ-י-ם...

ששיתפתי  חברה  לי  אמרה  תודה",  "תגידי 

אותה בזעזוע שלי, על איך שאצלנו במחשב 

פנימה  לה  חמקה  כך  כל  הרמטית  המוגן 

תיקייה שכזו, "תגידי תודה שזה באון-קי, כי 

אצל ילדות אחרות זה עובר במיילים..."

תודה,  פעם  ועוד  תודה,  אומרת  אני  אז 

ועוד אלף אלפי פעמים, כי בדור שלנו שום 

דבר אינו מובן מאליו. ועדיין, זה מציק לי... 

כי אני מבינה שיש כאן חוסר הבנה מאוד 

בלראות  הבעיה  בעצם  באיפה   - מהותי 

התרבות  של  המטופשים  הסרטונים  את 

המערבית ש'קלוקלת' זה כבר ציון מתחשב 

בשבילה. 

להגיד שזה לא מצחיק? מה לעשות, זה כן. 

הרבה פעמים זה מצחיק ומקצועי ומושקע... 

אבל זאת בדיוק הבעיה! אנחנו לא אמורות 

לצחוק מבדיחות שלהם...

איך קרה שנהיינו 'שותף' בבדיחות, בזמרים, 

בתרבות?

רלוונטית  הייתה  עוד  דור  חצי  לפני  אם 

שלו  אמא  את  ששואל  ילד  על  הבדיחה 

"אמא,  השיניים:  לרופא  המתנה  בחדר 

בתוך  שרוקדים  האלו  האנשים  זה  מה 

המיקרוגל?" היום, זה כבר אפילו לא רמז 

של  מינימלית  צנזורה  בחסות  לבדיחה. 

משתרבבות  בסיסיות,  צניעות  מוסכמות 

כל  את  פורצות  תכנים,  של  ג'יגות  להם 

חומות האש - ונוחתות בנחת אצלנו במרכז 

העניינים.

זה כמובן רק סימפטום, כי עוד ועוד פירורי 

'תרבות' גלובלית, בטוויסט מינורי של כיפה 

לגיטימציה  מקבלים  מתבדרת,  וציצית 

וזה  לסלון...  מסלון  ויראלית  ומתפשטים 

משתדלים  הכי  בבתים  גם  כאמור...  קורה 

להיות טובים...

"א-ויירעס..."  מגור?  הרבי  אומר  היה  איך 

)'עברות' / וירוס בהגייה אידישאית חסידית.(

///

בטח כולכן זוכרות את המשל על הוויכוח 

בין הרוח והשמש - מי תצליח להוריד את 

הכובע מהמטייל. )בטח שלא, אבל אולי גם 

ילדה שבדיוק קראה אותו השבוע  יש  לכן 

לנשוב  ניסתה  הרוח  ילדותנו.(  בספר 

בחוזקה, אולם ההוא רק הגביר את לפיתתו 

האמיצה בכובע והידק אותו היטב ובחוזקה 

ושלחה  ליטפה  מנגד,  השמש,  לראשו. 

קרניים חמימות... ומול זה, הבן אדם נמס. 

הכובע,  את  הסיר  אחדים  רגעים  בתוך 

ואפילו לא ידע שנוצח.

אנחנו יודעות מצוין לעמוד בפרץ מול חומר 

מסיונרי, דברי נאצה, השתלחות חסרת רסן 

ומלחמות דת...

אבל מול השמש המלטפת? מול הבדיחות 

מול  המשעשעים...  הסרטונים  המצחיקות, 

החומרים  כל 

רוח,  הנוטפים 

זרה,  אחרת, 

רדודה ומנוכרת?

אנו  אין  האם 

במו  סודקים 

החומה  את  ידינו 

המגינה עלינו? 

תוכנו  בתוך  האם 

מקרבים  אנו  אין 

את ליבנו, רגשותינו, ונפשנו - למי שנמצא 

בעברו השני של הגלובוס?

עתק,  הון  משקיעים  גורמים  הרבה  כך  כל 

את  למוטט  באיך   - ותחבולות  מחשבה 

אותנו  לראות  רוצים  הם  הללו.  החומות 

מתערבבים חזק בתוך ההוויה המערבית, או 

כפיים  סופקים  והם  הישראלית...   - לפחות 

מגיע...  זה  הנה,  הנה,  בהנאה:  וקורצים 

השמש  מקרני  נמסים  הם  וגם  רגע  עוד 

המלטפות.

מהשמש  שנכוו  כאלו  יש  הכאב,  למרבה 

חיים  לחיות  אפשר  שאי  שוב  והוכיחו  הזו, 

החרדי'  ה'הייטק  סיסמאות  כל  כפולים. 

לדוגמה, התמוטטו בקול רעש גדול אל מול 

בו  נפרץ  - שדבר אחד  דרך'  'פורץ  אירוע 

בוודאות... המחיצה...

///

עשרים  מאה  של  מאיים  נחשול  מול  אל 

ושבע מדינות ומיליוני פיתויים של סער וחום

אותן  כל  מול  להשתאות  שלא  אפשר  אי 

כל  יום,  מידי  צועדות  ששורדות.  אלפים 

אחת למקום הטוב ביותר שמתאפשר לה, 

וממשיכות להישאר - הן. 

לא  המלוכה,  בארמון  אסתר  כמו  וממש 

מבקשות דבר - כי אם את אשר יאמר להן 

המלך. מלכו של עולם.

נותנות  לא  מתערבבות,  לא  נסדקות,  לא 

למבול להוציא אותן מן התיבה.

שלא  מאלו  להיות  לזכות  לכולנו  מאחלת 

נהנו מסעודתו של אותו רשע...

חודש מצוין ומלא שמחה אמיתית!

לאה
יש לך מה לומר על הנושא ה'לא מצחיק' 

הזה? את מוזמנת להגיב ל-

magazine@shmura.org

דף שמורהד"ש
לאה ראם | קהילת השמורה

שווה ציטוט:
הגאון רבי דב לנדא שליט"א )במכתבו מיום כ"ח תשרי תשע"ח(: 

"דברי החזון איש במכתבו 'ידינו עסוקות בבניין חומות ולהקים 
שאיות- הפרועות  לחוצות  שלנו  והצפיעות  הצפיעים  בין  חיץ 

הוראה  הם  וחמדת-התועבות',  הכפירה(  שממות  )ר"ל  הכחש 
וכיוון לדורות עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן".

סטארטק #4 יוצא לדרך! פרטים בקרוב...
כ"ה –כ"ז באייר )19-21/05/2020(
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דפדפת
תמר הלר

ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין
ְסִביב ֻׁשְלָחן ָארְֹך ְמאֹד

ֵמָאה ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע
ֶנֱעָרְך ִמְׁשֶּתה ָּכבֹוד

ִמּכּוׁש ְוַעד ֶז'ֶנָבה
ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַהּיֹום,

ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין
ְלַחֵּיי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַקָּים ֲעַדִין!

ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַהּיֹום
ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה,

ָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּכְמַעט 
ֻהְׁשַמד - ְוָקם ַזְרעֹו,

ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ּגֹוִיים ֲאֶׁשר
ֵאי ָאז ְזָמָמם ֻסַּכל,

ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַלְסֶּנה ַהֶּזה ֶׁשֹּלא ֻאַּכל!

ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַהּיֹום
ַּגם ְּבֵני ּכּוׁש ְוָחם,
ָהִריעּו ְיָוִנים ָלָעם
ֶׁשָּבז ְלמּול ּכָֹחם,

ַּגם ֶּגְרָמִנים ַהּיֹום עֹוִנים
ָאֵמן ְּבַעל ָּכְרָחם,

ָלָעם ַהֶּזה ּוְלָבָניו, ֹלא ָּפָגה ָאז רּוָחם!

ַּגם ִאָּמא רּוְסָיה ַלִמְּׁשֶּתה 
קֹוֶפֶצת ְלִבּקּור,

ְוַאף ִאיַראן ִנְמֵצאת ִהיא ָּכאן -
ִהִּגיָעה ִמן ַהּכּור,

ָהִריעּו ָּכאן ְלָעם ָקָטן
ָחָזק ִמֶּכם ִּפי ַּכָּמה,

ָהִריעּו ָלֻאָּמה ֲאֶׁשר ִהְׁשַמְדֶּתם ְוָקָמה!

ְסִביב ֻׁשְלָחן ָארְֹך ְמאֹד
ֵמָאה ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע,

ִׁשירּו ִׁשיר ַעל ָּכְרֲחֶכם
ַלֵּנס ֵמַעל ַהֶּטַבע,

ְלַחֵּיי ָהָעם ַהֶזּה ַהִּׁשיקּו ַהּכֹוִסית,
ִּכי הּוא ַחי ְוַקָּים ֵמָאז

ְּבַהְׁשָּגָחה ִנִּסית!

ָהִריעּו ִּכי ַלְמרֹות ְזַמְמֶכם
צֹוֵעד הּוא ִנְכחֹו,

ְוֹלא ּתּוְכלּו ְּבִנְּׁשְקֶכם
ֵאי ַּפַעם ְלַנְּצחֹו,

ָהִריעּו ְלַחֵּיי ָהָעם ַהֶּזה, ּוְלַדְרּכֹו
ָהִריעּו ְלַחֵּיי ָהָעם ַהֶּזה

ּוְלַמְלּכֹו!

 קורסים 2019 
מבית 'תרבוטק'

 ג'ון ברייס בחשיפת הנושאים הטכנולוגיים המובילים 
בשלושה מסלולים שיאפשרו לעובדות להצטיין 
 

ולהוביל פתרונות מיחשוב מתקדמים בארגון.

goldi@tarbuta.co.il  052-880-8531 להרשמה: גולדי

הסעות מבני ברק ירושלים ומודיעין 

תרבוטק 2 יוצא לדרך 

Managers & Architects:
 DevOps Practices & Principles \ Agile for Managers- Scaling

Dev Track:
 Modern Software Development (Functional, Reactive, Microservices, 

Serverless, Blockchain) \ JS Leading SPA Techs: React vs Angular

QA & Automation:
SQL from A to Z \ All you need to know about Testing Tools 2019

בונוס ייחודי לכל נרשמת:
סדנא מתוקשבת לבחירה מתוך מגוון קורסים, שנבחרו בקפידה לצרכי המשתתפות.

סדנאות softskils מבית המי"ל 

מלון גלי צאנז, כ"ד - כ"ה אייר (28-29.05)
תוכניות, הווי ופינוקים ברמה עשירה ומעוררת השראה

מצוין בשבילך < מצוין למעסיק < מצוין לארגון

עלות: 2500 ₪

עלות: 2750 ₪

בהרשמה עד לתאריך 01.05:

בהרשמה אחרי תאריך 01.05:

מספר המקומות מוגבל

מס לו ל

01
מס לו ל

02

מס לו ל

03

שמרטפיה 
במקום 
בתשלום 

סימלי

מדברות הייטק בשפה שלך

סטארטק #4 יוצא לדרך! פרטים בקרוב...
כ"ה –כ"ז באייר )19-21/05/2020(
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דפדפת
תמר הלר

ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין
ְסִביב ֻׁשְלָחן ָארְֹך ְמאֹד

ֵמָאה ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע
ֶנֱעָרְך ִמְׁשֶּתה ָּכבֹוד
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ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה,

ָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּכְמַעט 
ֻהְׁשַמד - ְוָקם ַזְרעֹו,

ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ּגֹוִיים ֲאֶׁשר
ֵאי ָאז ְזָמָמם ֻסַּכל,

ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַלְסֶּנה ַהֶּזה ֶׁשֹּלא ֻאַּכל!

ָהִריעּו ַּבִּמְׁשֶּתה ַהּיֹום
ַּגם ְּבֵני ּכּוׁש ְוָחם,
ָהִריעּו ְיָוִנים ָלָעם
ֶׁשָּבז ְלמּול ּכָֹחם,

ַּגם ֶּגְרָמִנים ַהּיֹום עֹוִנים
ָאֵמן ְּבַעל ָּכְרָחם,

ָלָעם ַהֶּזה ּוְלָבָניו, ֹלא ָּפָגה ָאז רּוָחם!

ַּגם ִאָּמא רּוְסָיה ַלִמְּׁשֶּתה 
קֹוֶפֶצת ְלִבּקּור,

ְוַאף ִאיַראן ִנְמֵצאת ִהיא ָּכאן -
ִהִּגיָעה ִמן ַהּכּור,

ָהִריעּו ָּכאן ְלָעם ָקָטן
ָחָזק ִמֶּכם ִּפי ַּכָּמה,

ָהִריעּו ָלֻאָּמה ֲאֶׁשר ִהְׁשַמְדֶּתם ְוָקָמה!

ְסִביב ֻׁשְלָחן ָארְֹך ְמאֹד
ֵמָאה ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע,

ִׁשירּו ִׁשיר ַעל ָּכְרֲחֶכם
ַלֵּנס ֵמַעל ַהֶּטַבע,

ְלַחֵּיי ָהָעם ַהֶזּה ַהִּׁשיקּו ַהּכֹוִסית,
ִּכי הּוא ַחי ְוַקָּים ֵמָאז

ְּבַהְׁשָּגָחה ִנִּסית!

ָהִריעּו ִּכי ַלְמרֹות ְזַמְמֶכם
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ְוֹלא ּתּוְכלּו ְּבִנְּׁשְקֶכם
ֵאי ַּפַעם ְלַנְּצחֹו,
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בית
ועד

תשובה:
להחמיר  )יש  סולדת  יד  בחום של  חמים  מים 

מ-40 מעלות ומעלה( גורמים לכלי לבלוע טעם 

מהמאכל וכן לפלוט ממנו בליעות קודמות. לכן, 

גם לבשר  בכיור במים חמים  אם משתמשים 

והוא  וחלב  בשר  בכיור  נבלעים  לחלב  וגם 

נאסר. בחום כזה, של יד סולדת, הכיור עלול 

גם לפלוט את הבליעות שלו לתוך מאכלים או 

כלים אחרים )ואם הכיור במצב של בן יומו - 

תוך 24 שעות מהבליעה האסורה - המאכל או 

הכלי השני ייאסר גם בדיעבד(.

תשובה:
יוצאים  חמים  אדים  כאשר  נטרף  מיקרוגל 
כאשר  או  בדפנותיו,  ונבלעים  אסור  ממאכל 
כאשר  דפנותיו.  על  ניתז  רותח  אסור  מאכל 
אנחנו מחממים אוכל במיקרוגל טרף עלולים 
לפלוט  המתחמם  מהמאכל  שעולים  האדים 
בו  הבלוע  האסור  הטעם  את  מהמיקרוגל 
אין  אם  אולם  שלנו.  במאכל  אותו  ולהבליע 
הבליעות  אין  חמים  אדים  המיקרוגל  בחלל 

יוצאות מהדפנות ואין בעיה.
למעשה:

א. מותר לחמם אוכל בקופסת פלסטיק אטומה 
אדים,  ממנה  יוצאים  ולא  הרמטית  שנסגרת 
נשארות  המיקרוגל  דפנות  זה  שבאופן  כיוון 

אולם  בתוכן.  הבלוע  את  פולטות  ואינן  קרות 
אין לחמם במשך זמן ארוך, כי אז מצוי שאדים 

יוצאים מהקופסא.
כמובן, יש להקפיד שלא יהיו במיקרוגל שאריות 

של אוכל מהמשתמשים הקודמים.
בין  קרטון  או  שקית  נייר,  לשים  ראוי  בנוסף, 
טריפה(  שהיא  )שיתכן  המסתובבת  הצלחת 
לבין הקופסא שלך, כיוון שלכתחילה מחמירים 
שלא ייגע כלי כשר חם בכלי טרף גם אם אין 

רטיבות ביניהם.
כיוון  שקיות  בשתי  קשירה  על  לסמוך  אין  ב. 
נפתחת  השקית  פעמים  הרבה  שבמציאות 

ויוצאים אדים.

שאלה
כיור שמשתמשים בו במים חמים

בכיור המטבח שבמקום עבודתי, אנשים שוטפים את קופסאות האוכל שלהם )בשריות 

וחלביות( במים חמים. שאלותיי הן:

א. האם הכיור נהיה טרף משאריות המזון?

ב. האם מותר לי לשטוף בכיור ירקות או כלים?

שאלה
שימוש במיקרוגל במקום העבודה

במקום עבודתי ישנו מיקרוגל לשימוש הציבור. אנשים מחממים בו אוכל בשרי )איני 

יודעת אם כשר( וגם חלבי. שאלותיי הן:

א. באיזה אופן מותר לי לחמם בו אוכל?

ב. האם יש היתר לחמם את האוכל כשהוא מכוסה בשני כיסויים?

 שאלות שהונחו על שלחנם של 
 מוצ"ים מטעם הגאון 

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

לשאלות:
shoalot@shmura.org

תיקון טעות:

יהיה  כדי שלא  ידיים סמוך למקום האכילה  לנגב  ניתן  רחוק ממקום האכילה,  הנטילה  ומקום  בגליון הקודם שבמקרה  כתבנו 

הפסק בין הניגוב, שהוא גמר הנטילה, לברכה והאכילה* אך לגבי ההוספה שניתן לדבר מילה או שתיים )שיהוי קצר שהידיים לא 

מתייבשות( רבים העירו ובצדק שדברי המשנ''ב נאמרו ביחס להפסק הליכה ולא של דיבור או מעשה. ולכן צריך להקפיד מרגע 

הנטילה שלא לדבר. 

)*פתרון מסכם בפוסקים משנ''ב קס''ו ד' וחזו''א סוף סימן כ''ד(
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רחלי קובר

מחר חודש
אדר

אינו  מושפע.  אינו   - יהודי  איש 
מהגדולה,  מתרשם  ואינו  מתפעל 
ומהרושם  מההצלחה  מהכבוד, 
החיצוני, אלא מודד כל דבר נמדד 

לפי ערכו האמיתי.
בתוספת  עוסקות  מסביב  כשכולן 

"לא   - ויופיו  החומר  ובעידוני  עינוגים 

ביקשה אסתר דבר". ויתר על כן, גם 

בהילקחה לבית המלך, עם כל היקר 

והגדולה שנעשו לכבודה - "אין אסתר 

מגדת מולדתה ועמה". ומדגיש הגאון 

שהיא  שראתה  פי  על  "אף  מוילנא: 

גדולה בעיני המלך ועושה הנחות לכל 

ששולחין  וראתה  בשבילה  המדינות 

כל הבתולות ואינו רוצה בהם עוד..."

שהשעה  המן,  את  מרדכי  כשראה 

כורעים  וכל עבדי המלך  לו  משחקת 

ומשתחווים להמן וגם כל יהודי שושן 

פי  את  להמרות  מעזים  אינם  הבירה 

המלך, הוא - "לא יכרע ולא ישתחווה". 

בנו  בן  אני  להמן:  מרדכי  לו  אמר 

כאשר  נולד  לא  שעדיין  בנימין,  של 

השתחוו השבטים לעשיו הרשע. איני 

מתפעל כלל מכוחו של עשיו.

שמתאזר  מהצד  כעומד  רק  לא 

בגבורה נגד 'כל העולם' יש הנהגה של 

'איש יהודי'. גם בהשתדלות ההכרחית 

שנקטו מרדכי ואסתר לא זע ולא נע 

החיצוני  העולם  של  מעוצמתו  ליבם 

כשבאה  לעמוד.  צריכים  הם  שמולו 

שאמרה  כמעט  המלך,  לפני  אסתר 

אחשוורוש  מלך  על  ואויב  צר  איש 

ידה  שסטר  המלאך  ולולא  בעצמו, 

גם  לטמיון  יורדת  הייתה  המן  כלפי 

את  מאיר  הגאון  הזו.  ההשתדלות 

מפני  "ונראה  ומסביר:  בזה  עינינו 

עושה  הדמיון  שכחו  חכמים  שאמרו 

רושם באדם וכשרוצה לקרות שמעון 

היה  והיינו שבמחשבתו  ראובן  וקורא 

כשפעלו  הצדיקים  שכל  ודע  ראובן. 

ליבם  היה  המלך  לפני  השתדלותם 

ולפני  להקב"ה".  דבוק  ומחשבתם 

הקב"ה רצתה אסתר לומר: "איש צר 

ואויב אחשורוש הרע הזה"...

)על פי מאמר 'דברי הצומות וזעקתם',

נפש החיים(

הוא  מושפע  הבלתי   - האמיתית  בזירה 
המשפיע המרכזי:

כל המגילה בנויה על ההיפוך. כל דבר שבתחילתו 

זו  נקודה  לטובה.  התהפך   - בסופו  לרעה,  יצא 

המשפיעות  הדמויות  אצל  במיוחד  מורגשת 

משני קצוות המתרס, כפי שמצאנו בגמרא:

"תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה 

הדס" )ישעיהו נה, יג( - 

תחת הנעצוץ - תחת המן הרשע שעשה עצמו 

עבודה זרה... יעלה ברוש - זה מרדכי שנקרא 

ראש לכל הבשמים.

בנו  בת  הרשעה  ושתי  תחת   - הסרפד  תחת 

של נבוכדנצר הרשע ששרף רפידת בית ה'... 

יעלה הדס - זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה" 

)מגילה יב ע(.

ואם בתחילת המגילה - "גידל המלך אחשוורוש 

את המן בן המדתא האגגי", ו"כל עבדי המלך... 

כורעים ומשתחווים להמן", הרי שבסופה: "וכל 

שרי המדינות... מנשאים את היהודים כי נפל 

פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך 

ושמעו הולך בכל המדינות..."

המגילה מגלה את העובדות הנכונות לכל זמן: 

ברובד הפנימי והאמיתי של המציאות - האיש 

היהודי הבלתי מושפע הוא המשפיע המרכזי.

ועוד שורה של אדר...
במגילת אסתר אנו פוגשים כינוי חדש: לא בני ישראל ולא עם ישראל 
אלא 'היהודים'. והשם הזה, שמופיע לראשונה בסיפור שמלמד לדורות 
על כוחו של איש יהודי שלא יכרע ולא ישתחווה, נשאר לנו עד ימינו. 

יהודים היינו, ויהודים נהיה!

עיונים והארות במקורות

איש יהודי
מה אומר לנו חודש אדר, ומהו פורים בשבילנו? הרבה מאוד. החודש שנהפך לנו לששון ולשמחה, מאבל ליום טוב.

מגילה שכולה מארג של נס נסתר בתוך עולם הטבע, שמלמדת על השגחה אלוקית אוהבת המוסתרת באלפי מסווים
ועל תוכנית משורטטת לפרטי פרטים של מידה כנגד מידה. זהו גם מועד מחיית עמלק וניצחון על שורש כל הרע.

ויחד עם אהבת ה' קיבלו ישראל שוב מאהבה את התורה. 
והפעם נשאל - וכל כך למה? על שום מה? מהי העבודה שלנו כנגד המן, ואיזו זכות עמדה לנו להינצל

מאותו איש צר ואויב ומהגזרה שנגזרה ונחתמה גם בשמים?
שני צדיקים עמדו לנו, מרדכי היהודי ואסתר. והם התוו דרך יהודית בתוך עולם שבו כל שרי עם ומדינה וכל יועצי המלך
הפרתמים והפחות - כולם עסוקים במשתאות, בחגיגות, ובסעודות ראווה כדי להראות את יופיים, כבודם ורוב עושרם...

עולם שבו צו המלכות הוא שנים עשר חודש בבשמים ובתמרוקי הנשים...



8

דף חדש
שושי ברוידא

פעם, היו לי חיים מאוד שונים מאלו שיש לי היום. היה לי בית 

מרכז  והיה  שנה  עשרים  במשך  שפעל  מקצועי  למחול  ספר 

החיים שלי. עם השנים התפתחו בי ספקות על אופן ההתנהלות 

שטחים  היו  אלו  הלכה.  של  בשאלות  מדובר  היה  לא  שלי. 

אפורים. אחד מהם, למשל, היה שאלת המינון. כמה שעות נכון 

לילדה בת 15 לבלות בסטודיו למחול.

תסכמנה איתי שאין כאן שחור ולבן, רע וטוב. זהו שטח אפור.

ידידות שהתייעצתי אתן, חזרו ואמרו לי: שושי, תנשמי עמוק, 

ועד הרבניות.  יושבת ראש  את בסך הכול מורה לריקוד, לא 

לכל הילדות שאת מלמדת יש אימהות. שתפעלנה האימהות 

הנכבדות את חוש האחריות ותבדוקנה בעצמן אם העסק חורג 

מהפרופורציות שלהן.

אפור  כאן שטח  יש  באמת  כי  צדקו  צדקו.  לא  והן  צדקו.  הן 

שאפשר להתווכח עליו, ונכון, להורים יש אחריות וכולי. אבל 

הן לא צדקו, כי כשמקשיבים, צריכים להבין שבלב של הזולת 

מתנגנת מוסיקה אחרת מזו שאתה שומע. ושאם הוא שומע 

אותה, יש לזה תכלית וסיבה, אחרת הקב"ה לא היה יוצר לכל 

אחת מאתנו פס קול משלה.

בחרתי להקשיב לפס הקול שלי בשקט. הרחק מעיני העולם. 

על  המחט  של  השריטה  בעלי.  עם  בשיחות  הבית,  בדממת 

הפטיפון של הלב, סיפרה לנו שבורא עולם מבקש לקחת את 

המנגינה שלנו עוד שלב אחד למעלה בסולם.

השקטה  הקריאה  את  למוסס  היה  קל  כמה  לחשוב  מפחיד 

בתוך הרעש של העולם שהקיף אותנו. בתוך מה שהיה נורמלי 

ומקובל. מפחיד לחשוב שהייתי מתעלמת. שלא הייתי פותחת 

קלפים ובוחנת את המציאות שלי מחדש. שהייתי מפסידה את 

האור והקרבה שבורא עולם ביקש להאציל עלינו.

אולי אני, ואת וכל אחת מאתנו, בעצם - לבד. את לא בודדה, 

יד ביד  אבל את לבד. השביל שאת הולכת עליו כבר שנים, 

עם החברות, השכנות, הקולגות ואפילו המשפחה - הוא בעצם 

מסע סולו פרטי. ואם פעם חשבת שהוא כביש עירוני ענק עם 

יודעת  היום את כבר  ישראל,  ומקום לכל עם  נתיבים  שבעה 

שהוא גשר צר. צר מאוד.

צר, לא מפני שלבורא עולם יש בעיה להחזיק אותך על חוט 

דק. צר כי אין שם מקום לאף אחד. רק לך. לכף רגל הקטנה 

שלך בתוך נעל מידה 38 עם מדרס ישן משומש שאת צריכה 

בשביל הפלטפוס הספציפי שנולדת אתו.

העיקר לא לפחד כלל. אבל הרגע הזה של הגילוי הוא רגע 

לעיניים  הם  רואה  והברקים שאת  הקולות  לבד.  את  מפחיד. 

הרוח,  של  הלחישה  אוספת,  שאת  הדרך  סימני  בלבד.  שלך 

האופק שנפתח בשעת דמדומים, קוראים רק לך.

אין 'כולם'. אין 'כולנו'. אין באמת 'אנחנו'.

יש 'אנחנו' מתחת להר שנכפה כגיגית, דעת תורה בכל אשר 

נלך מכאן ועד עולם. אבל ברמת הסיב - האחריות על החושים, 

העיבוד והניתוח ולבסוף - הבחירה, יש בעיקר את הקול האישי 

שלנו שצועק וקורא שוב ושוב: "נעשה ונשמע", בשלוחה ישירה 

מסיני.

והסיסמאות שהיו בשבילנו  השירים  בסמינר.  לא  כבר  אנחנו 

אז אמת מוחלטת וחדה ואחת ויחידה ובלתי מתפשרת הורידו 

האישי.  הלחן  של  הטון  את  קצת  להעלות  הזמן  וזה  ווליום, 

להגביה את לחישת הלך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך. 

להקשיב לקריאה השקטה שמזמינה אותנו לבוא בחשבון נקי: 

מה מכל מה שרצינו וחלמנו ותכננו בדיוק בדיוק, נכון בשבילנו 

בתוך  לנו.  רקם  שהבורא  החיים  רקמת  בתוך  הרגע.  היום. 

הנישואין, הילדים, השעות שאנחנו מאיישות מדי יום במשרד.

כל הסימנים נמצאים שם, אבל צריך להקשיב.

שינוי.  צריך  בעבודה  לך שמשהו  מאותת  להיות שהשם  יכול 

משהו בקשר עם אחד הילדים. משהו בהתנהלות שלך בבית. 

זו לא הלכה. לא שולחן ערוך. לא שחור לבן. זה שינוי גוון. ייתכן 

תבין מה  לא  היא  העניין,  על  שאם תדברי עם החברה שלך 

מפריע לך.

אל תמוססי את הלחש הפנימי הזה עם ההבנה שאת הקול הזה 

אף אחת אחרת לא שומעת. אל תחשבי שאת מדמיינת אותו. 

לדבר  להתחיל  כבר  שאפשר  שהתבגרת.  אומר  הזה  הלחש 

אתך באישי. שאת צועדת בכביש הראשי אבל מודעת מאד 

לתווי שלך בתוכו.

אם לומדים להקשיב, לנטרל את הקולות מסביב, את ה'כולם', 

את הנורמה ואת המקובל, להיכנס דרך הפתח הקטן הזה, אז 

מרגישים איך שבסוף מתקיים בתוכנו ממש: "אני אפתח לכם 

פתח כפתחו של אולם".

והעיקר לא לפחד כלל. 

כל העולם ואת
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שוש

נחיתהדף
מהודו 
ועד כוש

שיער  מקלעת  כמו  הוא  ט'תית  של  ראש 

הזויה של הודי קשיש. אולי זה מפני...

שם  מתגוררת  לא  שהוא  מפני  זה  אולי 

ביחד  שם  מצטופפות  כוווללללן  לבדה. 

איתה.

לפני חודש היא חזרה מהסמינר עם פרצוף 

עלו  הדיבוב  ניסיונות  כל  באב.  תשעה 

בתוהו, ואז היא משכה מהתיק דף מקופל 

הפוך,  לתוך  קריסה  אגב  אותו  והושיטה 

ויצאה ממנו רק למחרת.

בעוד שבועיים יש מחנה שבת.

אז  שלי,  הבורות  את  להסגיר  לי  אסור 

מהבטן  שבאה  התרועה  את  מהר  קברתי 

ככה  דרמטית.  אנחה  מהמוח  ומשכתי 

הרווחתי קצת זמן להתעמק בחידה. אפס, 

לדיכאון  הקווים שיתחברו  לא מצאתי את 

הקליני שהתחפר מתחת לפוך.

)לא  שישי,  ביום  בבוקר  בשמונה  "יציאה 

)בעיה  תגידו שש(, להביא ארוחת צהריים 

שלי(,  בעיה  )שוב,  מגבת  מצעים,  שלי(, 

המון.  טוב.  רוח  מצב  והמון  לשבת  בגדים 

המון". )הסעיף הזה יצטרך לחכות(.

כשהייתי בגילה, מחנה שבת היה כיף. נורא 

היום  נכון. אבל  היה הלחץ מהמחיר,  כיף. 

יוצאת  להורים,  יוצא  כזה  שמכתב  לפני 

הוראת קבע מהבנק. אז מה הסיפור, מה.

"אין לי בגדים" באה היבבה ממעמקי הפוך. 

לי  'אין  נרגעת מיד. מכירה את  אהה. אני 

כלום  יוצאים לקניות, לא מוצאים  בגדים'. 

ונרגעים עד הפעם הבאה.

"אין לי בגדים אין לי אין לי..." היא מטפסת 

לקרשנדו מסוכן. "ולכולן יש..! כולן יהיו יפות 

ואני מוזנחת וזה מחנה ראשון ולכוווווולן יש 

ורק לי אין!"

גם את זה אני מכירה.

לכולן - מהודו ועד כוש ומהר נוף עד פסגת 

זאב יש בגדים / נעליים / חופשה בקריביים 

/ מסוק פרטי. רק לה אין.

אבל הפעם זה רציני.

למחרת היא נחלצת מהפוך והולכת לדרוש 

בידיים  חוזרת  מהיסודי.  החברות  בבתי 

 - יש  העולם  שלכל  שמוכיח  מה  ריקות, 

מינוס החברות מהיסודי.

אחר כך אני מוצאת את עצמי מתרוצצות 

גם רב שפע  ויש בתוכנית  איתה בגאולה, 

ובוטיקים לכלות.

פתאום היא מחווירה ומושכת אותי אחריה 

ענק  בגד  עם  קולב  מאחורי  אל  בבהילות 

שמכסה גם אותי. אין לי מושג למה אנחנו 

באיזה  קשור  שזה  להניח  יש  מסתתרות, 

שהוא אופן למילה 'בושות'. דווקא חבשתי 

ואני לבושה לא רע  פאה לכבוד המאורע 

ביחס לאישה בגילי. ואני גם צנועה וחסודה, 

אפילו מתחת למעיל.

מסתתרות  שאנחנו  מגלה  חטופה  הצצה 

)לפי  מבת סמינר אלמונית. נראית ט'תית 

הנוקשה  הפליסה  הספורים,  החצ'קונים 

וההבעה ההיסטרית על הפנים(.

בגדים?"  מחפשת  היא  שגם  חושבת  "את 

אחרי  מסוימת.  בטיפשות  לוחשת  אני 

ככלות הכול, אנחנו לא בחנות טמבור.

"ששש..."

ולבנות  לה  בגדים.  אין  לה  שרק  כנראה 

מהיסודי. ולבת שלי.

גם בבוטיק  אנחנו חומקות מהחנות. אבל 

הבא חוזר על עצמו העניין.

אנחנו מתחבאות הרבה. האמת היא שזה 

את  שטורפות  מהמחשבות  נחה  אני  כיף. 

המוח שלי כמו שקשוקה -

אנחנו  ממתי  כאלה?  סכומים  להוציא 

שלה  הטעם  לט'תית.  ועוד  ככה,  מוציאים 

יותר מהר ממה שכרטיס אשראי  משתנה 

מתגהץ )אם יש כזה דבר(. וזה לא חינוכי. 

מצד שני - אורך אמצע זה אידיאל בסמינר 

וזה מחנה ראשון ומחנה ראשון זה כרטיס 

כניסה לסמינר, לחברה, לעולם. ובגיל הזה 

- מי את בלי בגד? והבגד עושה את האדם. 

את  לעשות  אפשר  תשלומים  בכמה  רק 

האדם.

מאחורי אחד הקולבים, אני כמעט מוטחת 

היא,  גם  במעיל  קטנה,  אישה  על  בכוח 

בעיניים  בי  מביטה  היא,  גם  בפאה  עטויה 

קרועות. אני מזהה אותה מאסיפת ההורים 

הראשונה. אמא של ציפי. שלום אמא של 

ציפי. שלום אמא של... רוחי. נכון. רוחי. מה 

את עושה פה.

מה שאת עושה פה.

אל תגידי לי שגם לבת שלך אין בגדים.

הלבשה,  בתא  ושמה,  יודעת.  את  "מה 

אין.  לה  שגם  כנראה  יוכי.  של  אמא  זאת 

רק לה, ולרוחמי שחוצה עכשיו את הכביש 

לחנות החדשה שנפתחה כאן ממול", היא 

מצטחקת. "בואי ניסע הביתה. נשאיר אותן 

לשחק מחבואים יחד. להיות ט'תיות".

אני מביטה באמא של ציפי במבט חדש.

"כבר עברתי את זה כמה פעמים... זאת בת 

"יש  בעייפות.  מחייכת  היא  הזקונים שלי", 

תיק,  איזה  מכירה.  את  ט'תיות.  פרוטוקול 

איזה סנדוויץ', איך לעטוף, למי להתקשר, 

למי לא, לקנות צעיף אחרי כולן כדי לקלוט 

העובי של הסוליה של  הרוח,  נושבת  לאן 

והמחנה...  המשקפיים,  של  הבורג  הנעל, 

את יודעת".

הלא  שאנחנו  חשבתי  יודעת.  לא  אני 

נורמליים בסיפור.
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נחיתה טובה בארץ המולדת

עולם קטן אמרנו? בדיוק זה! העולם שלנו, הגדול 
הולך  ומתננס,  הולך  ומתגמד,  הולך   - והמורכב 
ונעשה קרוב ומושג יותר. רצינו לשאול את הרבנית: 
ומה בעצם  מהו הסיכון הגדול בלהיות חלק מהכפר הגלובלי? 
יכול לקרות אם גם לנו יהיה בו מקום של כבוד, כמובן - במישור 

התעסוקתי והמקצועי בלבד?
"עם ישראל חי תמיד כשסביבו חומה. בתחילת תקופה ההשכלה 
באוניברסיטאות  היסטוריה  או  מתמטיקה  ללמוד  יהודים  יצאו 
ויצאו משם גויים גמורים. הרב פנקוס מציין את העובדה הזאת 
בספרו ומביע תמיהה: הם הרי לא למדו בהכרח אפיקורסות או 
השקפה, הם למדו מקצועות ניטרליים לחלוטין, נוסחאות ומדעים, 

ומדוע הרקיבו?

גדולי ישראל בכל הדורות, הקפידו  ואחריהם  והוא עונה: חז"ל, 
ששפתם של היהודים תהיה שונה משפתם של הגויים. במצרים 
עם ישראל לא שינו את לשונם, ובהמשך בררו להם שפה נפרדת. 
כיוון  ב'לדינו'  או  ב'אידיש'  דברו  אומר שהיהודים  סופר'  ה'חתם 
שמחד רצו לשמר את לשון הקודש לדברים של קדושה ומאידך 
במהלך  המדינה.  שפת  הגויים,  של  בשפתם  לדבר  רצו  לא 
הלימודים באוניברסיטה נמצאה שפה משותפת בין היהודי לגוי! 
וזה נורא. השפה המשותפת הייתה היסטוריה או מתמטיקה, אבל 

לא משנה כיצד היא נוצרה – התוצאה הייתה התבוללות מהירה.

ופתאום, אחרי שנים של חיים בתוך חומות של שפה אחרת, שונה – 
אנחנו מוצאים את עצמנו בכפר הגלובלי הזה, שבו אפשר לתקשר 
עם כולם, בכל שפה. הטכנולוגיה משותפת, אתה לא אפילו לא 

יודע עם מי אתה מדבר ולא חייב להזדהות. זו סכנה עצומה".

יכולים  אנחנו  במה  להם  להסביר  פשוט  אפשר  אי 
לחיות בסוג של שותפות ובמה אנחנו שונים באופן 

מהותי, וכך ליצור הפרדה?
יסודי  על  חרדי  ספר  בית  מנהלת  שלא.  "מסתבר 

בארצות הברית סיפרה לי שכאשר היא מכינה את תלמידותיה 

ולפגישות  היא מדריכה אותן להיכנס לראיונות  לשוק העבודה, 

כשבשתי ידיהן אחוזים חפצים, כדי שלא יגישו להם יד ללחיצה. 

שאלתי אותה: 'אחרי כל כך הרבה חרדים שפגשו הם עדיין לא 

יודעים שבת יהודייה אינה לוחצת יד לגבר?' היא נאנחה ואמרה 

לי: 'אין סיכוי שהם יבינו! זה כל כך רחוק מעולם המושגים שלהם! 

הם לא יכולים לתפוס את זה'.

בבעלות  במלון  שהינו  בחו"ל,  שורשים  טיול  פעם  כשהדרכתי 

בכל  המלון  מנהלת  עם  עברתי  שבת  ולפני  גויית,  ובהנהלה 

או מכשלות  פעילות  דלתות חשמליות  לוודא שאין  כדי  השטח 

אחרות. בנוסף, לצורך פתרון בעיית העירוב הורה לי רב 'לקנות' 

את המלון לשבת ו'למכור' אותו שוב בצאתה. במהלך ה'סריקה' 

הסברתי למנהלת הגויה שכאן יש בעיה עם האור ופה יש בעיה עם 

הדלת והיא ביררה בהתפעמות: 'את רבאי?' מכיוון שלא התחשק 

ומקומה  תפקידה  על  מתישים  ולדיונים  ארוך  לשיח  להיכנס  לי 

של האישה ביהדות אמרתי לה ש'כן, אני רבאי'... נכנסנו לאזור 

המטבחים, והטבחים והשפים רצו ללחוץ לי יד. לחשתי למנהלת: 

'רבאי לא לוחצת יד לגברים', והיא נחלצה לעזרתי והרצתה את 

המשוואה באוזני כל מי שעוד פגשנו: 'רבאי לא לוחצת יד לגבר'...

כשחזרתי אל הקבוצה הודעתי להן: 'אני רק רוצה לעדכן - המלון 

הוא שלי ואני רבאי'... תחת רעמי הצחוק הבנתי כמה רחוק עולם 

מאה עשרים ושבע מדינות, חמש יבשות ענק, אוקיינוסים אדירים, קרחוני עד ומערכת שביל חלב משוכללת.

מאה עשרים ושבע מדינות, מאה עשרים ושבע עמים, ושפות, וכתבים, ותרבויות, ודגלים.

מאה עשרים ושבע מדינות בעולם נעלם שנברא כולו בשביל ראשית: בשביל ישראל, בשביל התורה, עולם שנברא 

בשבילי - איש יהודי.

קולה של הרבנית תרשיש הולך מקצה העולם ועד קצהו. היא מחזקת, מעוררת, מתווה דרך בסיורי שורשים ומסעות 

חיזוק בעולם כולו. הפעם ביקשנו לה לדבר קרוב, מקרוב, מלב אל לב ובלי תיווך של רמקול. להשאיר את המדינות 

כולן על המפה ולהישיר מבט אלינו: נשים יהודיות, תושבות ארץ הקודש, כל אחת - עולם קטן.

אסתי כץ מראיינת
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אותו  כולנו  כאילו  נראה  שבו  בעולם  משלהם.  שלנו  המושגים 
דבר, בעולם כל כך מקבל ומכיל, מכבד ודמוקרטי, בואו נשמור 
על ההפרדה הזאת, בואו נחזיק בכוח את החומה, ונבדיל - בין 

ישראל לעמים".

מאה עשרים ושבע המדינות שסביבנו מאיימות כבר 
הרבה פחות. הגוי הזה שעומד מול עינינו בברכות 
השחר הוא לא הגוי שאנחנו עשויות להיתקל בו ביום 
את  הכירה  כבר  שלנו  העשירה  ההיסטוריה  יום. 
ניסיון העושר ואת ניסיון העוני. האם כיום הניסיון אכן קשה יותר?

"וודאי שכן. הגוי הרשע מציורי הספרונים שגדלנו עליהם כבר לא 
מחזיק גרזן ורוצה לכלות עלינו את זעמו, אבל אנחנו לא נאבד 
ומפני הגרזן שלו. נתמיד בשמירה  את המרחק ששמרנו מפניו 

עליו.

שאלתי קבוצת בנות חרדיות העובדת בהייטק במשרדים חילוניים: 
למי את מרגישה קרובה יותר, לחברה החילונית שעובדת איתך 
באותו תחום, או לבחורה שומרת תורה ומצוות מבוכרה, שבקושי 
יודעת לקרוא? הן הודו במבוכה שהן מרגישות קרובות יותר לזו 
שעובדת איתן. הן מדברות באותה שפה, עובדות יחד, חולקות 

עולם מושגים מקביל. יש להן שפה משותפת, וזאת הבעיה.

בואו נשאל את עצמנו שוב ושוב: האם אנחנו באמת מרגישות 
שונות מהגוי?

הארצות'.  כגויי  עשנו  'שלא  היא  השנה  בראש  התפילה  עיקר 
עיקר ההודיה היא על ההבדלה וגם הבקשה היא עליה. שנזכור 
שאנחנו מעל, שנחוש שאנחנו שונים, שיהיה לנו ברור שהערכים 
שלנו שונים, שהשאיפות שלנו שונות. כשנדע מהו ההבדל, נהיה 

מחוברות להבדלה הזאת".

קצת התבלבלנו. הרבנית ממליצה לעקור מן הכפר 
הגלובלי העולמי ולבחור לנו מחוז אחר, מוקף חומה, 
שחיו  כפי  לחיות  מאתנו  מתבקש  האם  בו.  לגור 
סבתותינו אי פעם? האם נדרש להשאיר את הקדמה 

כולה קדימה ולהתחפר מאחור?
"בזמן שבית המקדש היה קיים גם גויים יכלו להגיע לבית המקדש 
יכלו להגיע עד לחומה החיצונית,  הגויים  קורבנות.  בו  ולהקריב 
עד למקום מסוים שנקרא 'חיל' או 'סורג'. משם והלאה הם יכלו 

רק להעביר את הקרבן לכהן ולחכות. היוונים פרצו שלוש עשרה 
פרצות בסורג, נכנסו דרכו וטימאו את ההיכל.

היכן  עד  אלינו?  להיכנס  שסביבנו  הגויי  לעולם  מותר  היכן  עד 
הוא יכול לחדור? מצד אחד אנחנו לא 'האמיש'. אנחנו נוסעים 
ברכבים, עובדים בהייטק ויש לנו מקררים ומחשבים, ומצד שני 

אנחנו חייבים להתבדל. מה כן ומה לא?

כל יהודי הוא בית מקדש. 'ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם'. לעולם 
הגויי מותר להגיע עד ה'סורג' שלנו, עד לחומה. החלקים שבהם 
להיות  חייבים  לעולם  ומחוברים  'נאורים'  'מתקדמים',  אנחנו 
חיצוניים בלבד. יש לי מקרר - אני יכולה להשתמש בו, טכנית. 
יש לי מחשב - גם הוא ישמש אותי רק למה שמסייע לי בחיים, 
רק למה שיכול לשרת אותי בעבודת ה'. הוא לא יכול בשום אופן 
להשפיע על ההשקפה שלי, על הרגשות שלי, על הלך הרוח או 
הלב  אל  או  הראש  אל  חודר  הגויי  כשהעולם  החיים.  הלך  על 
אנחנו בבעיה. כשזה קורה – נפרצות חומות המגדלים, ונטמאים 

כל השמנים.

היא  ירושלים  לזה.  זה  מקבילים  תמיד  יהיו  ונפש  שנה  עולם, 
העולם המקביל לנפש ישראל ולשבת )- שנה(.

אם יש חומה סביב ירושלים חייבת להיות חומה סביב כל יהודי. 
יוסף  ובנימין.  יוסף   - וישפה  שהם  מאבני  בנויה  ירושלים  חומת 
מסמל את החוזק היהודי והגאווה היהודית גם בגלות, גם בארץ 

ניכר. אבני החומה עשויות מן החומר הזה.

אחשוורוש  של  המשתה  אסתר.  מגילת  את  לנו  מזכיר  בנימין 
במגילה היה ממש בסדר, חיצונית. הכול היה כשר למהדרין מן 
לסמל שבית  כדי  ערך את המשתה  אבל אחשוורוש  המהדרין, 
הציפייה  כל  את  סתר  הזה  המשתה  יותר.  ייבנה  לא  המקדש 
היהודית לגאולה. לא תמיד המשתאות של הגויים סביבנו סותרים 
מהי  מאחוריהם,  עומד  מה  היא  השאלה  הצרופה,  ההלכה  את 

הפנימיות שלהם.

אויבים  בשלושה  מאבק  של  סיפורו  הוא  אסתר  מגילת  סיפור 
שגברנו  יודעים  כולנו  ומדי.  ופרס  עמלק,  ישראל:  לעם  שעמדו 
בניסים על עמלק, אבל פחות שמים לב שאנחנו עדיין שקועים 
פסוקים  כמה  נקראים  במגילת אסתר  ומדי.  פרס  בגלות  עמוק 
במנגינת 'איכה' בדיוק מן הסיבה הזאת. בגלות הנוכחית אנחנו 
איש יהודי בשושן הבירה, שאליה נוהרים כל בני האומות ובאים 
למשתה. התפקיד שלנו בגלות הזאת הוא להיות אסתר המלכה 
בארמון אחשוורוש. כולם סביב כורעים ומשתחווים לטכנולוגיה 
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הבית -
העסק הנבחר

התכנון  ואלופות  מראש,  רבה  היערכות  שדורש  חג  הוא  פורים 

יודעות כבר מחנוכה למה יתחפש בן השנה. לא רק יודעות, הן כבר 

השיגו תחפושת.

שכל  חג  הוא  פורים  הגדולה,  והשמחה  ההכנות  הרעש,  כל  עם 

אליו  מתחברות  האקשן,  ואת  ההמולה  את  שאוהבות  המוחצנות, 

המרחב  בגלל  המחשב'  'מול  לעבוד  שבחרו  אותן  ואילו  בקלות, 

השקט ובגלל ההימנעות משיחות טלפון מכירתיות, למשל – קצת 

קשה להן אתו. התוכניות הפורימיות אינן משמחות אותן כל כך...

איך לשמוח כש'רעש' ו'בלגן' הן מילים נרדפות ל'לעשות שמח' 

רוצה  את  אבל  והרחוקה,  הקרובה  הסביבה  כל  של  בלקסיקון 

שמח בשקט, ברוגע, בנחת, ביישוב הדעת, ובעיקר בלב?

“שמחה פורצת גבולות”, אומרים אנשים, ומתכוונים לכך שאת 

לא יכולה לשמוח רק בלב, בפנים. השמחה מתפרצת, מתגלה, 

יוצאת החוצה במגוון קולות ובשירה וריקודים. בגלל הטבע המוכר 

הזה של השמחה, אנשים מופנמים עשויים להרגיש שהם עצובים 

או שזה לא תקין לרצות שקט כששמחים.

חג חברתי

מתגלה  למופנמים  המוחצנים  בין  הניגוד  שבו  החג  הוא  פורים 

חלקים  בהרבה  'חברתי'  חג  שהוא  מכיוון  אולי  עוצמתו,  במלא 

שלו: בפורים קוראים מגילה ברוב עם ובהדרת מלך, ומרעישים 

התחפושות  יצירתיים.  ותחכומים  תחבולות  מיני  בכל  המן  בכל 

וגם הילד  של הילדים ממקדות אליהם את המבטים של כולם, 

לאם  שמחמיאים  משתאים  מעגל  במרכז  עומד  המופנמת  של 

המשקיעה שככה עשתה לו וחפצה ביקרו.

הרבה ילדים אוהבים להיות במרכז המעגל. הם מתחננים שתתני 

וללכת למשפחת פילכס בקצה השני  להם עוד משלוח להגיש 

עבר  לכל  ומחייכים  ההומה  ברחוב  פוסעים  הם  השכונה.  של 

של  והמורים  החברים  של  והאחים  החברים  את  רואים  כשהם 

האחים והחברים של ההורים – ולכולם הם אומרים בגיל “פורים 

שמח”, ונעמדים בשמחה לשיפוט מפורט של התחפושת שלהם. 

אם לא ישאלו, הם יגידו בעצמם: “התחפשתי לוושתי, ראית פעם 

כזו תחפושת? אמרתי לאמא שלי והיא עשתה לי את הקרן הזו 

מעץ והנה תראי את הזנב!” ואז הם מסתובבים ומפנים אליך גב 

בביטחון שאת מסתכלת בהערצה על התחפושת שלהם.

הרבה אימהות אוהבות 'שמח'. הן מכינות מראש רשימת השמעה 

שמחה ומחברות את הרמקולים. הן מדברות על משלוחי המנות 

בחנוכה.  כבר  שוחחו  התחפושות  ועל  אדר  חודש  ראש  מאז 

בהן,  והופכות  רעיונות, דשות  ביתן  ומגרת  הן שואלות משכנתן 

מקבלות ושולחות מיילים עם כל מיני המלצות וכשמגיע משלוח 

בו.  מושקעת  טרחה  כמה  יודעים  כבר  כולם  המפתיע  המנות 

לסעודת  והשוויגער  הגיסות  כל  את  מזמינות  הללו  האימהות 

ומכינות  ילדים  של  לריקודים  חדר  עוד  פותחות  גדולה,  פורים 

את החצר למופע. יש מזרוני קפיצים, יש סוכר ימבמבם וכולם 

נורא אוהבים להגיע אליהם לפורים – “כי אצלנו באמת שמח”, הן 

אומרות בשמחה.

פורים,  של  מהשמחה  חיים  שממש  גברים  גם  שיש  וכמובן 

טוב  מקום  לעצמם  ומסדרים   – קצת  עוד  אותה  וממשיכים 

ואת  הילדים  את  איתם  ולוקחים  יום,  עוד  לחגוג  כדי  בירושלים 

החברים ונוסעים בשיירה.

אנשים שצריכים שקט

ויש מי שצריכים שקט. אני מתכוונת לדבר עכשיו על אימהות 

עין  ובלי  ד’  ברוך  גדולה  משפחה  שמנהלות  נשים  על  לילדים, 

וקשה להן לסבול   – וגם בבית  גם בעבודה  ועל אלו שהן  רעה, 

רעש. האימהות הללו אוהבות ערב רגוע עם המשפחה ומעדיפות 

אם  במיוחד  ולהתארח.  לארח  במקום  בבית”  אנחנו  “רק  שבת 

אחרים,  עם  מגע  הרבה  להן  יש  שלהן  היומיומי  החיים  באורח 

הרבה תקשורת, הרבה דיבורים – כל זה מרוקן אותן, ובחגים, כמו 

בכל ערב, וכמו בשבת, הן רק רוצות את השקט כדי להתמלא 

מחדש.

האימהות הללו, כשהן חושבות על חג פורים – חג גדול ליהודים, 

החלק של המסכות לא מרתיע אותן, אבל החלק של הרעשנים, 

“הבה  עם  לשמוח  במקום  מפחיד.  ממש   – והריקודים  השירים 

ליום  להסתגר  ריאלית  לא  אפשרות  על  מפנטזות  הן  נרעישה” 

אחד, ליום של פורים.

וחלק  בפורים,  שמחה  שאינך  זה  איך  תמה  לפעמים  בעלך 

מהילדים שלך עשויים להתרעם על כך ולבקש בכל זאת שתזמיני 

אורחים ושתביאי לפחות עשרה אורחים לסעודת פורים. אלא אם 

כן כולכם מהסוג של האנשים המופנמים.

בחוץ  ששורר  המרומם  הרוח  למצב  ההלימה  חוסר  תחושת 

עשויה לתת למופנמים הרגשה שהם אינם יודעים לשמוח, שהם 

לא בסדר, שמשהו פגום אצלם כי כולם כל כך שמחים ורק הם 

עם  הזה  הרעש  כל  את  רוצים  ולא  בלב  בשקט,  ככה,  שמחים 

השמחה הטובה שבתוכם.

כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

כששמח לי אחרת מכולם
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שמחה בלב

למילה שמחה יש כעשר מילים נרדפות בעברית, שמשקפות גם 

את החשיבות של המושג וגם את הגוונים הדקים של התחושה 

החיובית הזו, של הרגש הנעים הזה. יש עליזות פורצת ומצחיקה, 

יש רינה עם שירים, יש דיצה עם גילה וחדווה מחויכת. האהבה 

העמוק  מקורה  לשמחה.  הן  גם  משויכות  במקרה  לא  והאחווה 

של השמחה הוא תחושה של שלמות, הרמוניה, הלימה וסיפוק 

פנימי. נכון ששמחה פורצת מכילה גם עליזות וצחוק, אבל אפשר 

בהחלט להיות שמחה בלב – להרגיש שקורה משהו נהדר, לחוש 

אסירי תודה על הזכות לחוות את הטוב הזה ולהתחמם מהשפע 

של האהבה שמורעפת עלינו מלמעלה.

גם אם את מאלו שאוהבות לשמוח בשקט, לא תמיד תוכלי לגרום 

לכל המשפחה להיות בשמחה שקטה וחרישית. עם זאת, פורים 

המסכה  ורק  בפורים,  בכלל  היית  שלא  לחוש  לך  גורם  רעשני 

פורים  כי  מתסכלת  ההחמצה  תחושת  שם.  נכחו  שלך  והדמות 

הוא יום גדול שאת רוצה לנצל ולחוות במלא הלב ולשאוב ממנו 

מלוא חופניים.

אז מה בכל זאת אפשר לעשות?

· פני לך זמן לשמוח בשקט. הישארי ערה בשעה מאוחרת כדי 

להיות לבד עם עצמך ולהכיל את השמחה של עצמך ואת מה 

עם  חשבי  תהילים.  אמרי  לכתוב.  שבי  בשבילך.  הוא  שפורים 

עצמך על הספה – עם מוזיקה שקטה או בלי. ייתכן שתרצי רק 

ועם  עצמך  עם  להיות  כך  כדי  ותוך  לסעודה  לאפות  או  לבשל 

החוויה שלך. התעוררי מוקדם לפני כולם והתפללי שחרית של 

ותיקין. קחי לך זמן שקט כשכולם ממילא ישנים.

· בצהרי פורים קחי לך זמן פרטי. היכנסי לחדר, נוחי. התפללי 

מנחה. סגרי את הדלת והיי לבד למשך חצי שעה של התנקות 

מהבלגן שבחוץ.

· את יכולה ליזום לך זמן שקט יחסית כשאבא לוקח את הילדים 

לכל  או  מגילה  ולקריאת  לתפילה  מנות,  למשלוחי  כשליחים 

התרחשות בחוץ. אל תצאי עם כולם. בהעדרם – כבי את המוזיקה 

והתענגי על השקט.

אל  מנות  משלוח  עם  יוצאת  את  הפוך:  מצב  ייתכן שתעדיפי   ·

המהומה הגדולה בחוץ – יש מי שדווקא האנונימיות שבבלגן בחוץ 

עוזר לה להרגיש את השקט שלה ולקחת פסק זמן מהמחויבות 

לדבר ולחייך ולצחוק ולענות לכל הסובבים.

· שימי גבולות: שנה אחת מארחים את כולם, אבל השנה – אנחנו 

כאן בעצמנו. מזמינים אורחים אבל לא את כל העולם. משלוחי 

מנות? כן, עשרה חברים, לא חמישים.

ולסיום:

לדעת  צריכים  המוחצנים  שגם  מיומנות  היא  בשקט  לשמוח 

לחוות. לכן, כשיש שקט, דאגי שיהיה מעניין. אם לא הזמנת את 

כל המשפחה המורחבת, ואת רוצה שהילדים ישמחו ולא יכעסו 

שהפסידו חוויה – הכיני תכנית מיוחדת שאפשר לקיים רק בחיק 

המשפחה: חידות, הצגות, תחרויות, נאומים ושירים – כדי שכולם, 

של  פנימית  מחוויה  ליהנות  יוכלו  שבמשפחה,  המוחצנים  גם 

שמחת פורים.

ולקדמה, לקריירה ולאינטרנט ומי יכול לעמוד שם במרחבי שושן 

הבירה ולהיות איש יהודי יחידי?

ומבקרת את הקהילות  מי שמכירה  ולסיום, בתור 
החרדית  החברה  יכולה  מה  בחו"ל  היהודיות 
לה  כדאי  ומה  בחו"ל,  קהילות  ללמד  הישראלית 

ללמוד מהן?
מאתנו  ללמוד  מה  יש  בחו"ל  היהודיות  שלקהילות  ספק  "אין 

וסייגים  גדרות  ישנם  תורה.  לדעת  לציות  שנוגע  מה  בכל 

שאצלנו הצליחו להעביר ולהחזיק, ברוך ד', ושם עדיין לא. ברור 

שהמשמעת לדעת תורה כאן בארץ חזקה ומשמעותית יותר.

מאה  ישראל.  ואהבת  אחדות  ולאמץ  מהם  ללמוד  נוכל  אנחנו 

אלף אנשים התאספו יחד בארצות הברית כדי לחגוג את סיום 

הש"ס! מעורר קנאה. אצלנו זה לא יכול להיות? כשחיים בין גויים 

אוטומטית מחזיקים חזק זה בזה.

אחד הרעיונות המרכזיים של רבי מאיר שפירא מלובלין העומדים 

בבסיסו של הדף היומי הוא השפה היהודית המשותפת. רבי מאיר 

שפירא שאף להביא למצב שיהודי ידע שהשפה שלו היא תורה 

עומק  תורה.  שוב  היא  אחר  יהודי  עם  שלו  המשותפת  והשפה 

החוכמה שלו צף ועולה מן הרעיון הזה; הוא ידע שההגנה הטובה 

 - יהודית  משותפת  לשפה  שהופך  דף  היא  ישראל  לעם  ביותר 

פנימית בלבד!"

וככה, עם שפה אחרת, ביטויים ומטבעות לשון שלעולם אי אפשר 

לתרגם, נוכל לשמור על המחוז שלנו בכל גלות שהיא. לבנות 

מבצר ממוגן, שאפשר לגשת אליו מבחוץ אבל לא להיכנס.

מול מאה עשרים  גם  ו'אני'  יהודי בשושן הבירה,  איש  להישאר 

ושבע מדינות.
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ועם  עצמך  עם  להיות  כך  כדי  ותוך  לסעודה  לאפות  או  לבשל 

החוויה שלך. התעוררי מוקדם לפני כולם והתפללי שחרית של 

ותיקין. קחי לך זמן שקט כשכולם ממילא ישנים.

· בצהרי פורים קחי לך זמן פרטי. היכנסי לחדר, נוחי. התפללי 

מנחה. סגרי את הדלת והיי לבד למשך חצי שעה של התנקות 

מהבלגן שבחוץ.

· את יכולה ליזום לך זמן שקט יחסית כשאבא לוקח את הילדים 

לכל  או  מגילה  ולקריאת  לתפילה  מנות,  למשלוחי  כשליחים 

התרחשות בחוץ. אל תצאי עם כולם. בהעדרם – כבי את המוזיקה 

והתענגי על השקט.

אל  מנות  משלוח  עם  יוצאת  את  הפוך:  מצב  ייתכן שתעדיפי   ·

המהומה הגדולה בחוץ – יש מי שדווקא האנונימיות שבבלגן בחוץ 

עוזר לה להרגיש את השקט שלה ולקחת פסק זמן מהמחויבות 

לדבר ולחייך ולצחוק ולענות לכל הסובבים.

· שימי גבולות: שנה אחת מארחים את כולם, אבל השנה – אנחנו 

כאן בעצמנו. מזמינים אורחים אבל לא את כל העולם. משלוחי 

מנות? כן, עשרה חברים, לא חמישים.

ולסיום:

לדעת  צריכים  המוחצנים  שגם  מיומנות  היא  בשקט  לשמוח 

לחוות. לכן, כשיש שקט, דאגי שיהיה מעניין. אם לא הזמנת את 

כל המשפחה המורחבת, ואת רוצה שהילדים ישמחו ולא יכעסו 

שהפסידו חוויה – הכיני תכנית מיוחדת שאפשר לקיים רק בחיק 

המשפחה: חידות, הצגות, תחרויות, נאומים ושירים – כדי שכולם, 

של  פנימית  מחוויה  ליהנות  יוכלו  שבמשפחה,  המוחצנים  גם 

שמחת פורים.

ולקדמה, לקריירה ולאינטרנט ומי יכול לעמוד שם במרחבי שושן 

הבירה ולהיות איש יהודי יחידי?

ומבקרת את הקהילות  מי שמכירה  ולסיום, בתור 
החרדית  החברה  יכולה  מה  בחו"ל  היהודיות 
לה  כדאי  ומה  בחו"ל,  קהילות  ללמד  הישראלית 

ללמוד מהן?
מאתנו  ללמוד  מה  יש  בחו"ל  היהודיות  שלקהילות  ספק  "אין 

וסייגים  גדרות  ישנם  תורה.  לדעת  לציות  שנוגע  מה  בכל 

שאצלנו הצליחו להעביר ולהחזיק, ברוך ד', ושם עדיין לא. ברור 

שהמשמעת לדעת תורה כאן בארץ חזקה ומשמעותית יותר.

מאה  ישראל.  ואהבת  אחדות  ולאמץ  מהם  ללמוד  נוכל  אנחנו 

אלף אנשים התאספו יחד בארצות הברית כדי לחגוג את סיום 

הש"ס! מעורר קנאה. אצלנו זה לא יכול להיות? כשחיים בין גויים 

אוטומטית מחזיקים חזק זה בזה.

אחד הרעיונות המרכזיים של רבי מאיר שפירא מלובלין העומדים 

בבסיסו של הדף היומי הוא השפה היהודית המשותפת. רבי מאיר 

שפירא שאף להביא למצב שיהודי ידע שהשפה שלו היא תורה 

עומק  תורה.  שוב  היא  אחר  יהודי  עם  שלו  המשותפת  והשפה 

החוכמה שלו צף ועולה מן הרעיון הזה; הוא ידע שההגנה הטובה 

 - יהודית  משותפת  לשפה  שהופך  דף  היא  ישראל  לעם  ביותר 

פנימית בלבד!"

וככה, עם שפה אחרת, ביטויים ומטבעות לשון שלעולם אי אפשר 

לתרגם, נוכל לשמור על המחוז שלנו בכל גלות שהיא. לבנות 

מבצר ממוגן, שאפשר לגשת אליו מבחוץ אבל לא להיכנס.

מול מאה עשרים  גם  ו'אני'  יהודי בשושן הבירה,  איש  להישאר 

ושבע מדינות.
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שלום וברכה,

כדי לענות על שאלתך, נסקור תחילה מהו התהליך האופטימלי 

של שיחת מכירה, תוך התבוננות בסוגי לקוחות שונים ומתן מענה 

לכל אחד מהם.

רגע לפני שיחת המכירה, כדאי שתכניסי לך טוב טוב לראש: מי 

להיפגש  טורח  היה  לא  הוא  לקנות. אחרת  רוצה  מולך  שעומד 

אתך. תפקידך המרכזי בשיחת המכירה הוא לעזור לו להתגבר 

מהם  לבדוק  בתהליך:  אצלו  שצצות  טבעיות  התנגדויות  על 

מענה  שייתן  המוצר  את  לו  ולהציע  אותם  להבין  שלו,  הצרכים 

מיטבי לצרכים האלה.

שיחת מכירה צריכה לענות על העקרונות הבאים:

1. לזהות מהי התועלת הגדולה ביותר שהלקוח יקבל מרכישת 

המוצר שאת מציעה.

2. להקשיב ללקוח ולהבין מה הוא צריך.

3. לדעת לשאול את הלקוח שאלות.

4. להביע עניין אמיתי בשביעות רצון הלקוח.

בשיחת מכירה עלייך לשאול את הלקוח הפוטנציאלי סדרה של 

שאלות, שמטרתן היא לזהות את הצרכים שלו.

אלו שאלות נשאל בשיחת המכירה?

סוגים:  לשלושה  המכירה  בתהליך  השאלות  את  מחלקים  אנו 

שאלות מצב, שאלות כאב ושאלות משמעות.

שאלות מצב - שאלות שתעזורנה לך להבין איפה האדם נמצא כיום 

בהקשר של המוצר שאת מציעה:

• ספר לי על עצמך / ספר לי על העסק שלך.

• האם השתמשת במוצר דומה בעבר? מה הייתה ההתנסות שלך 

במוצר דומה?

יש לך בעסק, שקשורים לתחום הפתרונות שאני  • אלו צרכים 

מציעה?

שאלות כאב - שאלות שתעזורנה לך לזהות את הנקודות הכואבות 

של הלקוח, שבשלן הוא זקוק לך ולמוצר שלך:

• מה מטריד אותך היום?

• האם אתה מרוצה מהספק הנוכחי שלך / מהמוצר שבו אתה 

משתמש כיום?

• ממה אתה לא מרוצה במוצר שאתה מקבל כיום?

• מה הכי חסר לך היום במוצר שאתה מקבל?

• דרג את שביעות רצונך מהמוצר שיש לך על סקלה של 10-1

שאלות משמעות - שאלות שתעזורנה לך להגיע לתיאור התמונה 

העתידית של מצב הלקוח, שתתממש אם ירכוש את המוצר שאת 

מציעה:

• מה היית רוצה לשפר?

• מה יקרה אם לא תטפל בבעיה?

• מה תוכל להשיג אם הבעיה תיפתר?

אדגים את השאלות. נניח שאני מעצבת פנים והלקוחה שמולי 

רוצה שאספק לה תכנון פנימי לחדר ילדים. תהליך מכירה נכון 

יכלול את השאלות שלהלן, או דומות להן:

שאלות מצב:

· מהי הסיבה העיקרית שהביאה אותך אלי?

· האם השתמשת פעם בשירותי עיצוב פנים?

· כיצד נראה החדר היום?

שאלות כאב:

· באיזו מידה את מרוצה ממצבו הנוכחי של החדר?

· מה הכי מפריע לך בריהוט הנוכחי?

· מה לדעתך הסיבה לכך שהחדר נראה מבולגן?

שאלות משמעות:

· איך תרגישי עם חדר ילדים שמכיל מדף ומגירה לבגדים של 

כל ילד, תאים לחפצים אישיים, עמודה שלמה למשחקים ומקום 

למיטה נוספת?

· מה תוכלי לעשות אם יתפנה לך שטח רצפה בחדר הילדים?

· איך את מדמיינת את החדר בעוד שלוש שנים, במקרה שתחליטי 

שלא לתכנן אותו כעת ברמה מקצועית?

טוב, אז שאלנו שאלות וקיבלנו תשובות. ומה עכשיו?

אחרי סדרת השאלות יהיה לנו הרבה יותר ברור מה הלקוח שלנו 

פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

לכל עם ולשון
אני עובדת בחברה גלובלית כמשווקת מוצר, ותפקיד זה דורש ממני להתאים את עצמי למגוון גדול של לקוחות. למרות מאמצי, 

לפעמים אני מרגישה מול לקוח שאנחנו בכלל לא מדברים באותה שפה: הסברתי היטב את מעלות המוצר, ניסיתי לקלוע לצרכים 

של הלקוח, עושה רושם שאכן המוצר ייתן לו מענה, ועדיין ללא כל סיבה הגיונית נראה שהוא לא לגמרי מבין אותי והעסקה נתקעת. 

אשמח להבהרות ולטיפים מקצועיים.



עבודה בעיניים
לגזור ולתלות מול העיניים:

חשבי מה העומד מולך רוצה לשמוע, 

במקום מה שאת רוצה להשמיע!

צריך ורוצה. זה הזמן להציע את המוצר או השירות שלנו, תוך 

כלומר   – העלה  שהלקוח  כאב'  'נקודות  לאותן  השיחה  הכוונת 

הדברים שמהם הוא אינו מרוצה כיום.

התהליך המתואר לעיל נכון בכל שיחת מכירה. עם זאת, כדאי 

כדי שתוכלי להתאים  סגנונות התקשורת השונים,  שתכירי את 

את הסגנון והשפה לכל אחד מסוגי הלקוחות שעימם את באה 

בקשרים עסקיים. ההתנהלות הבינאישית בחיי היומיום משתנה 

מאוד מאדם לאדם. סגנונות התקשורת שלנו מושפעים ממבנה 

סביבתיים  מגורמים  גם  ומושפעים  שלנו,  הבסיסי  האישיות 

חברתיות,  נורמות  הורינו,  חיינו:  לאורך  אותנו  שליוו  חיצוניים 

חומרים שקראנו, מערכות יחסים שניהלנו בחיינו, אינטראקציות 

יומיומיות ועוד.

בסגנונות  ההבדלים  למשמעות  מספיק  מודעים  איננו  לרוב, 

לקוחותינו  לבין  בינינו  מכרינו,  לבין  בינינו  שקיימים  התקשורת 

ובינינו לבין הקרובים לנו יותר. אנו בדרך כלל מדברים בסגנון 

לכל  נכון  מגיבים  איננו  מכך,  כתוצאה  לנו.  המוכר  זה   - אחד 

אחד, וברוב האנשים אנו אפילו לא מצליחים 'לגעת', וזאת רק 

משום שסגנון דיבורנו שונה מסגנון מחשבתם. אחד המרכיבים 

החשובים ביותר ביצירת תקשורת איכותית, הוא היכולת לזהות 

את סגנון התקשורת של האדם שאני עומדת מולו בסיטואציה 

הנוכחית, ולהתאים את עצמי אליו.

מודל אדיג'ס, הלקוח מתוך הפסיכולוגיה הארגונית, מחלק את 

בני האדם על פי ארבעה פרופילים מובנים של סגנונות תקשורת. 

המודל מסייע לנו לזהות את הפרופיל של סגנון התקשורת שלנו 

ושל סגנון התקשורת של האדם שמולנו, וממילא - לתקשר אתו 

טוב יותר. בכל אדם נמצא בדרך כלל שילוב של שני סגנונות 

תקשורת, ואחד מהם יהיה דומיננטי יותר מהשני.

לפנייך פירוט קצר של סגנונות התקשורת השונים, וטיפים שיעזרו 

לך לתקשר היטב עם לקוחות פוטנציאליים מכל סגנון:

הוא  מקדם  תקשורת  סגנון  בעל  אדם   - מקדם  תקשורת  סגנון 

אנרגטי ותוסס, אוהב להיות במרכז העניינים, ולעיתים מתקשה 

בסדר ובארגון. ללקוח פוטנציאלי כזה כדאי שתדברי במונחים 

במוצר  הטמונים  היצירתיים  החלקים  את  ותציגי  מלהיבים 

שאת משווקת.

סגנון תקשורת משימתי - אדם בעל סגנון תקשורת משימתי 

"תכל'ס,  זה:  לו  שחשוב  מה  ולעניין.  קצר  ומתנהל  מדבר 

שורה תחתונה". הוא עוצמתי מאוד, ולעיתים יוצר תחושת 

לפנות  מומלץ  כזה  פוטנציאלי  ללקוח  מהסביבה.  וריחוק  ניכור 

באופן קצר ותמציתי: להציג את עיקר הבשורה במוצר שלך ולא 

להרבות בסיפורים ובדוגמאות, אלא להשתמש בנתונים קצרים 

וממוקדים.

סגנן תקשרת מנתח - אדם בעל סגנון תקשורת מנתח הוא ענייני 

אך נעים ומנומס. הוא מרבה בשאלות ונוהג לאסוף אינפורמציה 

מקיפה לפני שמקבל החלטה, ולכן עלול להתפרש כהססן וכחסר 

ביטחון. ללקוח פוטנציאלי כזה מומלץ לענות בסבלנות ובאריכות 

שיותר  כמה  ולתת  ובדוגמאות  בנתונים  להרבות  השאלות,  על 

מידע בעל פה ובכתב.

יביע  תומך  תקשורת  סגנון  בעל  אדם   - תומך  תקשורת  סגנון 

לו  חשוב  במקביל,  האחר.  בשלום  וכנה  אמיתית  התעניינות 

לשתף ברגשותיו והוא ייפגע אם לא יביעו בו עניין חזרה. בלקוח 

ההקשר  לפי  רבה,  התעניינות  להביע  מומלץ  כזה  פוטנציאלי 

בחברה,  התענייני   – חברה  מייצג  הוא  אם  לדוגמה:  העסקי. 

במוצרים או בשירותים שהיא מספקת, במהות תפקידו בארגון 

במוצר שאת  הגלומים  היתרונות  את  לו  להסביר  אז  ורק  ועוד, 

משווקת, במונחים של תחושות ורגשות.

הכול טוב ויפה על הנייר, אולם את בוודאי תוהה כעת כיצד תוכלי 

סגנון התקשורת של האדם שמולך בשעת מעשה.  לזהות את 

התשובה פשוטה: באמצעות הקשבה. הקשיבי לדבריו, הפעילי 

ונסי לשמוע מבין השורות מיהו ומה חשוב  אינטואיציה פנימית 

לו לשמוע.

והטבעי  זה חשוב כלל מהו סגנון התקשורת האישי  זכרי שאין 

סגנון  את  שתתאימי  חשוב  פעולה  שיתוף  להשיג  כדי  שלך, 

התקשורת שלך לסגנון התקשורת של העומד מולך. כך תצליחי 

לשווק את המוצר נכון יותר וממילא גם לקדם את העסקה ולהגיע 

בס"ד לשלב הגמר.

בהצלחה רבה!

בגיליון אייר נתייחס בס"ד לנושא: קשרים בין-אישיים במקום העבודה.

מתמודדת עם דילמה שקשורה לנושא? רוצה לקבל טיפים מקצועיים?

את מוזמנת לשלוח את השאלה שלך ל: magazine@shmura.org ולציין בשורת הנושא: 'עבור מדור דפי עבודה'.

השאלות הנבחרות תקבלנה במה ומענה במסגרת המדור.

15
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טסה לחתונה
משבצות  חמש  בו  ומוצאת  המשותף  היומן  את  פותחת  אני 

מסומנות חדשות. בעוד שלושה שבועות מיטל טסה לקפריסין. 

את  בחרה  שגלית  ומגלה  קדימה  קצת  עוד  הלוח  את  גוללת 

רומניה. חודש וחצי מהיום.

חוזרת להשבוע. רונית, ראש הצוות תגיע היום אחרי היעדרות של 

ארבעה ימים. היא הייתה פה קרוב, באילת. אם שאלתם.

"נחמה, בוקר טוב". שרי נוחתת בעמדה הסמוכה. "מה יצא? יש 

כרטיסים?"

"יש, ברוך ד'. יומיים לפני החתונה".

"ולכמה זמן תישארו?"

"שבוע. החתונה תהיה ביום רביעי בעזרת ד'. אנחנו נצא מכאן 

עם  יחד  שבוע,  אחרי  בשני  בחזרה  וננחת  בוקר,  לפנות  בשני 

כולם".

בינה!  של  לחתונה  טסה  את  ככה.  לכם  שהסתדר  יופי  "איזה 

מאמינה?"

ההתרגשות של שרי מדבקת אותי, ולרגע אני מצליחה לעקוף את 

הר המשימות שצמח בין רגע ולשוב לשמחה העצומה שמילאה 

מקפלת  בדיוק  מה  שקלטנו  לפני  האחרונים,  בימים  כולנו  את 

בתוכה העובדה שהחופה של בינה שלנו מתעתדת לעמוד תחת 

לונדון. בינה מתחתנת! בינה, אחותי הצעירה שכבר  שמיה של 

ותשע  עשרים  לה  תמלאנה  הקרוב  בקיץ  כך.  כל  צעירה  אינה 

שנים.

"עוד לא מעכלת שאני לא עומדת להיות בחתונה שלה", ממשיכה 

לפני  רק  התחתנה  ובעצמה  בסמינר  בינה  עם  שלמדה  שרי, 

שנתיים. השנים שבהן עשו את כברת הדרך המייגעת הזו יחד, 

חיברו אותן בקשר שאפילו לי, אחותה הקרובה של בינה, לא היה 

בו מקום. "זה היה רעיון מעולה לעשות שבע ברכות גדול בארץ".

משפחה  מעולה.  בחור  מעולה.  רעיון  כן  במרץ.  מהנהנת  אני 

מעולה. כמה חסד. כמה רחמים.

לדיון.  עלתה  לא  אפילו  בינה  של  העתידיים  המגורים  שאלת 

הבחור הבהיר חד משמעית שהוא מעוניין לגור כאן, ולדבר בבית 

לקחת  היה  בארץ, אפשר  בישיבות  שנים  עשר  אחרי  בעברית. 

אותו ברצינות.

אבל רגע לפני הווראט ביקשו ההורים לסכם מראש שהחתונה 

הורים  להם  ויש  שלהם,  הזקונים  בן  הוא  ברוך  בלונדון.  תיערך 

בני  לכל  טיסות  לשלם  מוכנים  והם  יטוסו,  שלא  מבוגרים 

המשפחה הקרובה כדי שהחתונה תיערך שם. בינה לא נבהלה. 

אמא קצת כן, אבל זה עבר לה די מהר. אבא הציע את הרעיון של 

שבע ברכות גדול, שבו יוכלו קרובים וידידים להשתתף בשמחה, 

והאחיינים הפכו ברגע אחד למעריצים מושבעים של ברוך, הדוד 

החדש שבזכותו הם עומדים לעלות על מטוס אמיתי.

"אז את צריכה להודיע לדפנה, הא? חופשה של עשרה ימים..." 

לומר  אי אפשר  "תשמעי,  ללוח המשותף.  היא  גם  נכנסת  שרי 

ממלמלת  ושוב,  וקדימה,  אחורה  גוללת  היא  תקדים..."  שאין 

משהו, ולפני שאני מספיקה להבין מהי סופרת, אני מקבלת את 

התוצאה: "זאת העונה. שבעה חברי צוות מתוך שנים עשר היו 

את  אילת.  כולל  לא  חודשים,  עשרה  של  בטווח  בחו"ל  יהיו  או 

השמינית".

אני מעיפה סביב מבט מופגן. "חופשה בחו"ל? עם מי דיברת?"

"אה, סליחה. חתונה בחו"ל, כמובן. אני רק מזכירה לך שדפנה 

יותר  של  היעדרות  על  מראש  חודשיים  לה  להודיע  ביקשה 

משבוע".

מהרגע  שטסו  שניים  או  עובד  בדבר  הערה  על  מוותרת  אני 

להרגע כי בדיוק נוצרה הזדמנות לכרטיסי זולים במיוחד, ובמקום 

זה כותבת לדפנה, מנהלת המחלקה, שהייתי רוצה להיכנס אליה 

הבוקר.

מחכה  דפנה.  של  החדר  מול  מתייצבת  אני  עשרה  בשתים 

בסבלנות שגלית תסיים להתפעל מהתמונות המדהימות מאילת. 

דפנה מתעניינת אם הטיול העתידי ברומניה הוא במסגרת פרטית 

או קבוצתית, ולמה בעצם לשם. "בלי סיבה מיוחדת", צוחקת גלית. 

"דווקא התלבטנו אם ללכת שוב על יון, אבל ברומניה בכל זאת 

עוד אף פעם לא היינו. חוץ מזה, סבא של מיכאל הוא מרומניה 

סיפור חודשי | רחלי נוסבוים
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במקור. בתחילה חשבנו שאולי נצליח לקפוץ לעיירה שלו ולשמח 

רוצה  ומאוד  נוסעים,  שאנחנו  התרגש  מאוד  באמת  הוא  אותו. 

שנגיע לבית הקברות שההורים שלו נקברו בו ונראה מה קורה 

שם. נראה אם נצליח, הבנו שזה שעתיים נסיעה לפחות מהמלון".

ועל  תיירות  וחברות  על חברות תעופה  עוד קצת  הן ממשיכות 

לטוס עם הילדים או בלעדיהם. דפנה בעד פעם – פעם. "בקיץ 

אנחנו טסים עם הילדים, אבל בחורף רק אנחנו. לא מוותרת על 

הנשימה הזאת. את רואה, הפעם לא מצאנו משהו אטרקטיבי, אז 

רק קפצנו לאילת. טוב", היא נזכרת בי פתאום. "נחמה מחכה לי 

כאן. בואי, נחמה. למה את עומדת בחוץ?"

כוס הקפה הריקה שלה לפח בפינת החדר  גלית משליכה את 

ויוצאת. דפנה מסדרת את הפוני שמציץ מהצעיף שעוטף חלקית 

רואה  היא  כאילו  בעיניים,  משהו  לה  נדלק  ולפתע  ראשה,  את 

אותי מחדש.

"שתדעי לך נחמה, ואני אומרת לך את זה בידידות! תדעי שאת 

יכולה להשיג עכשיו כרטיסים ממש ממש זולים! ולהגיע לאתרים 

באמת שווים, ואפילו עם כשרויות טובות. בשנה שעברה הייתי 

בעונה הזאת בפראג; את לא מתארת לעצמך כמה חרדים היו 

אתנו על המטוס!"

הו, אני לא צריכה שדפנה תספר לי על זה. התשובה מוכנה לי 

על הלשון, כאן עדיין לא מכירים אותה, אבל בעבודה הקודמת 

עניתי אותה עשרות פעמים: "תודה שאת חושבת עלי, דפנה. כן, 

זה נכון, יש הרבה שנוסעים. אנחנו מעדיפים שלא".

את  קולטת  פתאום  אבל  שאת---"  ה"תודה  את  מתחילה  אני 

הסיטואציה, וחותכת נתיב: "תודה שאת חושבת עלי, דפנה. אני 

בדיוק נכנסת כדי לעדכן אותך שבעוד חודשיים וחצי אני טסה 

ללונדון לעשרה ימים. מקווה שזה יסתדר כאן בלו"ז".

מאשר  מהיעד  שיותר  לי  נראה  אבל  מעט,  מופתעת  דפנה 

כאן  פופולרי  הכי  התיירותי  האתר  לא  היא  לונדון  מהנוסעת. 

בצוות. בכל מקרה, היא מתאוששת מהר. "הו, איזה יופי! לונדון 

היא מקום מקסים. הייתה לי בבית חוברת בעברית מלפני כמה 

שנים. אפילו גזרתי ממנה תמונות מכוערות שלא רציתי שהילדים 

יראו. הם עוד היו קטנים אז".

היא אפילו לא שואלת אם אני מעוניינת בחוברת שעברה את 

הצנזורה שלה. "אחפש לך, מקווה ששמרתי אותה. ומה תעשי עם 

הקטנה? יש לך איפה להשאיר אותה, או שאת מתכוננת לקחת 

אותה איתך?"

לרגע אחד מתחשק לי להשאיר הכול ככה. לדפנה לא משנה 

כדי  או  במוזיאון השעווה  להצטלם  כדי  לאנגליה  אני טסה  אם 

שאני  כולם  שיחשבו  הקטנה.  אחותי  בינה  של  בחתונה  לרקוד 

טסה לחופש, ועד שיקלטו שזה מאורע חד פעמי, בשבילי אולי 

של פעם בחיים, לפחות לשנתיים יהיה לי שקט. בכל זאת, כולם 

מבינים שאישה עם שישה קטנים לא יכולה להתעופף לאנשהו 

כל רבעון.

לרגע אחד, כי ברגע השני אני כבר יודעת שזה לא רק השקט. 

בעבודה הקודמת הייתי נחמה, החרדית שכבר ילדה שישה ילדים 

ואף פעם לא עלתה על מטוס. ואם משמים הסתדר ככה שאני 

יכולה להיפטר מהתווית המגרדת הזאת, אז---

הטיסות  מקדחת  חלק  ואהיה  עליה,  אוותר  פשוט  אז  מה?  אז 

שאחזה בצוות כאן? אכתוב לי על התג 'טסה ללונדון' ואתחבא 

מאחוריו עד שיפוג תוקפו?

אני נושמת עמוק.

זה רגע דק. אם לא אתפוס אותו כאן ועכשיו, עד שאגיע לעמדה 

וגם אם לא, את העובדות שלא אציב  שלי הוא עלול להיעלם. 

עכשיו, כבר לא תהיה לי הזדמנות אחרת להבהיר בכבוד.

"אני לוקחת את כולם, את כל הילדים. האמת היא שאני ממש לא 

טסה לנופש. מעולם לא טסתי. אחותי הקטנה התארסה עם בחור 

אנגלי, והחתונה תהיה שם".

הלב שלי דופק בקצב טיסה, אבל דפנה רק קמה ממקומה כדי 

להעניק לי חיבוק 'מזל טוב' נרגש.

כל מה שאמרתי במשפט הקצר  אני לא בטוחה שהיא שמעה 

הזה, אבל אני שמעתי.
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בתיה יונה
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

חלקנו בתורתך - פרשת השבוע

להולדת הבת

לשמחת האירוסין

ברכת מזל טוב

לאודליה קרון
שיזמה וקידמה את

פיילוט קבוצות צמיחה 
ותמכה בו במסירות

לאורך כל הדרך

שתזכו לגדלה לתורה לחופה 
ולמעשים טובים!

ברכת מזל טוב 

לחני בן ציון
אשר מעניקה לנו מידי שבוע
טעימות מופלאות מהפרשה

במדור 'צריך עיון'
)חלקנו בתורתך(

בורא עולם בקניין,

השלם זה הבנין!

אוכלי המן
מאת: יוכי ביליצקי

לעם  סביב  במדבר.  ששכן  עם  היה  פעם 

שכנו ענני כבוד.

פתחי  אל  העם  יוצא  היה  בוקר  בוקר 

בלי  כך.  מזון. פשוט  ומלקט משם  אוהליו 

לחרוש ולזרוע, בלי ללכת לעבודה ולנסות 

להשתכר כסף כדי לקנות באמצעותו אוכל 

כלום  לאכול. הם לא עשו בשביל האוכל 

ולהכניס  מוכן  אותו  ללקוט  מאשר  חוץ 

אבל  השתדלות,  של  סוג  גם  לפה.  אותו 

הכי מינימלית שיש. הם גם לא צברו מזון 

לימים הבאים, כדי שיהיה ליתר ביטחון. הם 

ידעו שאסור להם, ואם הבורא אסר - שום 

השתדלות לא תעזור כדי להשיג את מה 

שהוא לא רוצה לתת.

וביטחון  אמונה   - מצבם  היה  וכשזה 

מוחלטים בבורא - הם קיבלו את התורה.

והמן  ישראל,  לארץ  נכנסו  הם  כך  אחר 

ההשתדלות  שבהם  הימים  עברו  פסק. 

להזנת הגוף הסתכמה בהגשת האוכל לפה. 

ולאפות  לטחון  לזרוע,  לחרוש,  נאלצו  הם 

כדי להוציא לחם. הם נאלצו לפעמים גם 

בסחורה  לעסוק  כדי  מבתיהם  להרחיק 

שאת תמורתה יחליפו במזון, בגדים וקורת 

גג. כך גזרה ההשגחה העליונה.

היא  פסקה.  לא  התורה   - המן  לעומת 

במסעותיו  העם  את  וליוותה  המשיכה 

מדור  במסירות  הועברה  ביותר,  הקשים 

לדור, ואפילו עכשיו, 3332 שנה אחרי מתן 

תורה היא עדיין בידינו ממש.

איך זה ייתכן? והלא "לא ניתנה תורה אלא 

לאוכלי המן"?! )מכילתא י"ז(

"...מלא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם 

למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם 

במדבר..." )טז, לב(

אכן, המן פסק. אך זכרונו נשאר "למשמרת 

לדורותיכם" ולנצח ילווה את עם התורה.

ימים  שיבואו  ח(  )דברים  מגלה  התורה 

ומרוב עמל הפרנסה נוכל לטעות ולחשוב 

האוכל  לנו את  זה שמספק  הוא  שעמלנו 

ו"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", 

כאשר  לקונפליקטים  ניכנס  אולי  גם  ואז 

עם  כמתנגשת  תיראה  התורה  שמירת 

וחלילה  עלינו,  המוטלת  הפרנסה  חובת 

להשיג  כדי  מצוות  קיום  על  לוותר  נתחיל 

ונתרחק מהתורה. כמו  ידי כך פרנסה  על 

כמו  ירמיהו,  של  בדורו  השמיטה  שמירת 

שמירת השבת בדור המהגרים לאמריקה, 

וכמו בעוד אינסוף דוגמאות מאז ועד היום. 

"ְוָזַכְרָתּ ֶאת ה' ֱאֹלקיָך ִכּי הּוא ַהנֵֹּתן ְלָך כַֹּח 

ַלֲעׂשֹות ָחִיל" - וכל מה שעשית כדי לפרנס 

היה  אויביך  נגד  ללחום  או  עצמך  את 

שום  אסר  הבורא  ואם  האלוקים,  בעזרת 

השתדלות לא תעזור כדי להשיג את מה 

שהוא לא רוצה לתת. ממש כמו אז, כשירד 

מעומר  יותר  ללקט  היה  אפשר  ואי  המן 

אחד לגולגולת לסתם יום של חול.

אלא  תורה  נתנה  'לא  חז"ל:  כוונת  "וזו 

לאוכלי מן', היינו כמו במן ראו הכול כי זה 

מיד ה' ולא היה מקום לטעות כי ביגיע כפם 

מי  כן  הוא,  הטבע  דרך  או  עצמם  פרנסו 

שזוכר וחושב אל ליבו כי כל מה שיש לו מה 

שאוכל ושותה הכול משמים ובהשגחת ה' 

עליו - לזה לא יקשה שמירת התורה וימצא 

תמיד מחויב להודות לו ית"ש ולעבדו בכל 

לבבו ובכל נפשו, וכמו המן כן יהיה מאכלו 

בפיו תמיד כי מידו הגדולה זאת לו"

)ה'כתב סופר'(.
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מועדפים
הבזקים, עדכונים ותכנים נבחרים מתוך מרחב הפעילות של ה'שמורה'

חלקנו בתורתך - פרשת השבוע

להולדת הבת

לשמחת האירוסין

ברכת מזל טוב

לאודליה קרון
שיזמה וקידמה את

פיילוט קבוצות צמיחה 
ותמכה בו במסירות

לאורך כל הדרך

שתזכו לגדלה לתורה לחופה 
ולמעשים טובים!

ברכת מזל טוב 

לחני בן ציון
אשר מעניקה לנו מידי שבוע
טעימות מופלאות מהפרשה

במדור 'צריך עיון'
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למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם 
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תמיד מחויב להודות לו ית"ש ולעבדו בכל 

לבבו ובכל נפשו, וכמו המן כן יהיה מאכלו 
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בס"ד

יש לנו בשורה עבורך!!!
 קבוצות הצמיחה החדשות של

השמורה יוצאות לדרך<<<
 כמענה לצרכים, לסוגיות ולדילמות שעלו מהשטח,

 גיבשנו תמהיל ייחודי ומדוייק
עבורך, האישה העובדת.

מרגישה שאין לך משבצת פנויה ביומנך העמוס - לפגוש את הנשמה שלך?

רישום ופרטים בקרוב - עקבו אחרינו

מותשת מהמרדף האין סופי למילוי המטלות?

מתזזת בין הבית לעבודה?

נקרעת מקריאתו הפנימית של המצפון?

מובסת ממלחמות ערכיות?

'הנבחרת' - מועדון הבחורות של השמורה
בהפקה ייחודית לקראת חג הפסח:

חמישי - שישי - שבת א' - ג' ניסן
ימי רוממות הרוח מתוך עונג וחוויה

הכנה לחג: הרב טודרוס מילר שליט''א מגייטסהד
בסדרה בענייני אמונה שהיא נכס לחיים! 

קברות צדיקים

גב' חדוה ווסלי, גב' שולמית שחור ועוד... בשיחות ופאנלים סוחפים 

אטרקציות וטיולי שטח בצפון השוצף

 'כינורות': חדרים מפנקים, ארוחות כיד המלך, בריכה, ספא ועוד 

רגע לפני שאת שוקעת 
בעבודות הפסח,

בואי לנופש שיטעין אותך 
במאגרי כוחות!

רישום מקדים רק לרשומות בטופס זה
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ימי רוממות הרוח מתוך עונג וחוויה

ההרשמה תפתח בעז"ה בקרוב...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQ2cEbyQt5qYns74YGmjuPH-VwPnQA0c-EfM1GWpt0pe53g/viewform%3Fusp%3Dsf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQ2cEbyQt5qYns74YGmjuPH-VwPnQA0c-EfM1GWpt0pe53g/viewform%3Fusp%3Dsf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQ2cEbyQt5qYns74YGmjuPH-VwPnQA0c-EfM1GWpt0pe53g/viewform?usp=sf_link


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


