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אודות
דבר המערכת

אי אז, כשהייתה לנו התלבטות לגבי המועד הנכון לשליחת גיליון ניסן – ראש חודש 
או ערב פסח, הכרענו על ראש חודש ניסן, לטובת הקביעות והעקביות.

פינוק,  סוג של  זה  ועקביות  והתברר שלשמור על קביעות  ימים לא רבים,  חלפו 
וגם אם אנחנו מצליחות לשלוח את המגזין הדיגיטלי במועדו, ונכון לזמן כתיבת 
השורות האלה נעשה כל מאמץ על מנת שכך יהיה, הגזרה המודפסת של הגיליון 

עומדת כרגע תחת סימן שאלה של 'האם', ולא רק 'מתי'.
והייתה כמובן גם שאלת הרלוונטיות. נכון, זכותן של נשות ישראל הוא נושא יסוד 
ועת, בימי שגרה כמו בעתות משבר, בעבודה כמו בחל"ת  שאקטואלי בכל זמן 
ובערב פסח של תזזית קניות וקייטנות כמו בשבועות של סגר או כמעט סגר. נכון 
גם שחג החירות יגיע לעולם במועדו, בין אם נקבל אותו בהלל ברוב עם ובין אם 
במניינים ביתיים מדויקים. אבל הדרך אליו בשנה הזו, שהיא כל כך שונה, שגרת 
ערב פסח הכל כך אחרת מכל מה שהתרגלנו אליו, ובעיקר - הביטוי של הזכות 
הנשית והאימהית שקיבל פתאום פנים חדשות - כל אלה גרמו לנו לקחת מגזין 
כמעט מוכן, להסתכל עליו במבט של נכון לעכשיו, ולנסות לערוך התאמות מתוך 
הכרה מלאה בשבריריות ה'נכון' וה'עכשיו' ובתקווה שהימים שנותרו לא יהפכו גם 

את החומרים המעודכנים לבלתי רלוונטיים.
שאלה הלכתית שנוגעת לעובדות רבות בעניין חל"ת וביעור חמץ נשלחה למו"ץ, 
כץ  אסתי  ואקטואלי,  חדש  בשיר  ל'כתר'  טוענים  של  עולם  מתארת  הלר  תמר 
מגישה לנו כתבה מיוחדת לאמא בשעת משבר, בסיפור החודשי נפגוש עובדת 
חיונית ביותר, ויש עוד הרבה. כמו בכל מקום על הגלובוס בעת הזאת, גם ב'דף 
איומים,  מתח,  עם  באה  'קורונה'  מקום  בכל  אם  אבל  קורונה,  מדברים  הבית' 
סטטיסטיקות ואזהרות, במגזין הזה תפגשו אותה במונחים של תפקיד, של כוח 

של אמונה ושל זכות.
ועוד כמה מילים בנימה אישית – 

בימים של מהפכות ותהפוכות בכל העולם שינויים בחיי הפרט מקבלים פרופורציות 
אחרות, אבל בכל זאת, גם הם מתרחשים. זה המקום והזמן לעדכן אתכן שבעקבות 

אילוצים שונים, אני נפרדת מהטור הזה ומתפקידי כעורכת המגזין. 
ברשותכן, אני מנצלת את הבמה הזו לשגר תודה עמוקה ללאה ראם, על האמון, 
לצוות  השמורה,  של  הענק  מהמפעל  חלק  להיות  הזכות  ועל  ההזדמנות  על 
הכותבות – שזכיתי להיות הקוראת הראשונה והנלהבת של החומרים המעולים 

שלהן, ולצוות המשרד וההפקה – כל אחת על חלקה הטוב.
תודה גם לכן, הקוראות הרבות שהגיבו, פידבקו העירו ושיתפו, והוכיחו שוב ושוב 
שאנחנו אולי מדברים על מסכים, אבל לא לקירות... אני בטוחה שיחד, נמשיך 

ליהנות מתוכן משובח בהגשה איכותית ובטאצ' הייחודי של השמורה.
שנשמע בשורות טובות, ונזכה לרפואה קרובה ולגאולה שלמה!

עורכת: 
רחלי נוסבוים

הפקה:
 'שמורה' -

 קהילת העובדות 
החרדיות

 עורכת גרפית
ועיצוב שער:
שרה פוגל

עיצוב ועימוד:
ברכי גוזי

עיצוב מודעות:
תמר הלר

צילומים:
, Depositphotos
,Shutterstock
pexels,unsplash

 תגובות, שיתופים,
 בקשות והצעות
ניתן לשלוח 
לכתובת: 
magazine@
shmura.org

רחלי

בזכותן
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כשנגמרות המילים

נכנֶֶסת מהמרפסת, ששימשה לרגעים יציע לעוד חתונה...
זה שמח כל כך שגם עכשיו אנחנו ממשיכים לצרף חוליות נוספות בשרשרת הדורות...

אבל... אי אפשר שלא לדמוע.
הכל מתערבב: הדמיון והמציאות. השמועות על החולים. הבידודים. האימה בחדרים.

הבהלה של כל אחד מ... עצמו.
הכל מתערבב: המילים. הקריאות. התפילות. התובנות. החיזוקים.

מה בכוחי להוסיף?
???

אולי ---
רגע של עצירה. 

"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'"

ומי שרוצה שגם בזכותה ניגאל,
שתיקח עימה משהו - 
מכל המכתבים והשיחות והחיזוקים שאפשר לשמוע או לקרוא בכל מקום. כאן ומסביב,
ותזדרז לאמץ...
מהר... לפני שייגמר...
לאה

דף שמורה
לאה ראם | קהילת השמורה
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שווה ציטוט:
הגאון הגדול ר' משה הלל הירש 
שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה וחבר 
מועצגה"ת:

"הקב"ה עשה כעת גזירה נוראה בעולם 
וכל אחד צריך לחשוב במה הוא צריך 
איננו  בתשובה.  כך  על  ולשוב  תיקון 
באה  מה  על  בוודאות  לדעת  יכולים 
הגזירה, ובוודאי כל אחד צריך לשבת 
ולחשוב במה הוא צריך תיקון. ולשוב 
וידוי  חרטה  ידי  על  בתשובה,  כך  על 
וקבלה, תשובה אמיתית, עם תיקונים 
כלליים  דברים  יש  ואמנם  וקבלות. 
בחיים של כל הציבור שמאוד מסתבר 
לעשות  וצריכים  לגזירה  הסיבה  שהם 
ההשתמשות  וזוהי  תשובה  זה  על 

בטכנולוגיה האסורה.

בירושלים לפני הרבה שנים הייתה גם 
קצר  זמן  ואחר  תקנה  ועשו  מגפה  כן 
לבטל  היתה  התקנה  נעצרה.  המגיפה 
המוזיקה בחתונות והרעיון היה לעשות 
כדי שתהיה  להם  בדבר שקשה  תקנה 
עשה  הקב"ה  נפש,  ומסירות  הקרבה 
לנו כעת קשה מאוד, כולם חיים בפחד 
הרבה  ויש  בבידוד,  רבים  רבים  ולחץ, 
צריך  הגזירה  את  לעצור  שחולים, 
שלא  מי  כל  נפש.  למסור  הקרבה, 
לפרנסה  הטכנולוגיה  מוכרח 
יהיה  והמוכרחים  ישתמש,  שלא 
הצורך  ובזמן  במקום  רק  להם 
ועם חסימה מעולה ועל ידי זה, יחד 
עם התשובה, אולי יחוס עם עני ואביון 
אולי ירחם, הקב"ה יעזור לנו והגזירה 
והלוואי  להיות  יכול  ובאמת  תיעצר 
והגאולה  המשיח  ביאת  לקראת  שזהו 

השלמה במהרה בימינו אמן"

דפדפת
תמר הלר

ֶתר ּלֹו ִנְבָהל ְוטֹוֲעִנים ַלּכֶ ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ים ְוִנְבָעִתים ַהיֶֶּתר ים וִּמְתַרּבִ ָנם ַרּבִ יֶׁשְ

ֶטר( עֹוְמִדים ְצפוִּפים )ֲאָבל ִמְתַרֲחִקים יֹוֵתר ִמּמֶ
ְמֻאָחִדים ְוִנְפָרִדים
ֶתר ּסֵ ִמְתּבֹוְדִדים ּבַ

 
ּ ַדע ֲאִפילו ּלֹו ָהפוְּך ְולֹא ּתֵ עֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ּ ִאּלו ָזב וָּמה ִנְרָאה ּכְ ָמה ֱאֶמת וָּמה ּכָ

ק אן וָּמה עֹוד ְמַדּבֵ ן ֲאָבל לֹא ּכָ ָמה ְמֻסּכָ
ָאר ְלֵהָאֵבק ן ִנׁשְ ֻרּקָ ב ַהּמְ ְוַהּלֵ

 
ַמן ס ַעל ִציר ַהזְּ מֹו ִמְתַאּפֵ ּלֹו ּכְ עֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְפָראוּת ְוֵאין לֹו ׁשוּם ִסיָמן ְך ּבִ ְלֵטל ּכָ ִמּטַ
ְרחֹובֹות ַהִהיְסֶטְריָה ּבָ

ֲחָדִרים ֵאיָמה ּבַ
ה? ֻדּמָ ִציאוּת ַהּמְ ֲחלֹום ָהיָה ֶזה זֹאת ַהּמְ

 
ּלֹו הֹוֵלְך ִליׁשֹון ְולֹא יֹוֵדַע ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְלַמה יָקוּם ָמָחר
עֹוֶמֶדת ֶאֶרץ ַעל לֹוְמֶדיָה

ּלֹו עֹוֵצר ְוֵאיְך ִלּבֹו ִיְפַעם ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ֵלב ָהָעם ל ֱאמוָּנה ּבֹוֵער ּבְ ִּים ׁשֶ ִתיל ַחי ּפְ

 
ִחית ׁשְ ַחד ַהּמַ ּלֹו רֹוֵעד ִמּפַ ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ֲאִויר עֹוֶמֶדת ָלנוּ ַהְבָטָחה ִנְצִחית ּבָ
ב ֵ ל ֶרַגע ְמַחּשׁ ּלֹו ַמְסלוּל ּכָ ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ב רוַּח ַהּנֹוׁשֵ ֲאִויר ּבָ י ּבָ ּתִ ׁשְ אֹוְתָך ִהְרּגַ
 

יָמתֹו ּלֹו ּדֹוֵמם עֹוֵצר ְנׁשִ ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ם אֹותֹו י ּגַ ֲאִויר, ֵהַרְחּתִ הוּ ּבָ ֶ ָהיָה עֹוד ַמּשׁ

ּלֹא יֲַחמֹק ו, ׁשֶ ּבֹאוּ ְוִנְתּפֹס אֹותֹו ַעְכׁשָ
ַרק ָצִריְך ְלַהֲאִמין, ִלְנׁשֹם ֶאת ֶזה ָעמֹוק...

 
ְמֻיָחד דֹול ׁשֹוֵטף אֹוִתי זֹוֵהר ִלי ּבִ אֹור ּגָ

ּלֹא ֶאְפָחד י ׁשֹוֵמר ׁשֶ אֹור ָחָזק וֲַאִמּתִ
רוּר ְוַחד: ַצר ָקָראִתי לֹו, ֶזה ּכֹה ּבָ ִמן ַהּמֵ

ֶלְך ָהֶאָחד!! ֶלְך! ַהּמֶ ֶלְך! ַהּמֶ ַהּמֶ

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

shoalot@smora.org :לשאלות

ישנם כמה איסורים בעניין החמץ:
בו  יש  ליהודי  ששייך  חמץ   – ייראה  בל  איסור 
לבער  פסח  לפני  חובה  ויש  ייראה  בל  איסור 

אותו מהעולם או למכור אותו לגוי.
חיוב ביעור חמץ – גם כשהחמץ אינו שייך ליהודי 
יש חובה לבערו כאשר הוא נמצא ברשותו של 
כן  יבוא לאוכלו, אלא אם  היהודי מחשש שמא 
הוא נעול במקום שאין גישה לשם בפסח. לכן, 
מסומן  בארון  אותו  סוגרים  חמץ  כשמוכרים 

וכדומה.
למעשה:

אם אינך מגיעה לעבודה בפסח:. 1
ולא  בפסח  לגמרי  סגור  העבודה  מקום  אם 
את  למכור  אפשר   - אנשים  אליו  נכנסים 
החמץ ששייך לך ונמצא במקום העבודה, ואין 
צורך לנקות ולבדוק. ]אפשר לכלול את החמץ 
שבמקום העבודה יחד עם מכירת החמץ של 

המשפחה[.

צריך   – בפסח  לשם  נכנסים  אנשים  אם 
שבו  האחרון  ביום  החמץ  את  ולבדוק  לנקות 
מכן  לאחר  פסח.  לפני  לעבודה  מגיעה  את 
אין צורך לבדוק את המקום שוב בליל בדיקת 

חמץ.
אפשר  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  הוראת  כפי 
לבדוק ארון, מגירה או שולחן כתיבה וכד' על 

ידי מישוש ביד ואין צורך בנר.
מלבד . 2 בפסח:  לעבודה  מגיעה  את  אם 

ביעור החמץ שעשית לפני החג, אם אחר כך 
מקפידים  שאינם  אנשים  במקום  השתמשו 
עלייך  לעבודה  מגיעה  כשאת   – ההלכה  על 
לבדוק שוב את כל השטח שבו את משתמשת 
את  והן  שלך  האישי  השטח  את  הן  בחג, 
כגון  משתמשת,  את  שבו  הציבורי  השטח 
שאינך  להחליט  יכולה  ]את  משותף.  מטבחון 
מטבח  ארונות   / במקרר  בפסח  משתמשת 

ואז אין לך חיוב לבדוק אותם[.  

בדיקת חמץ בעבודה
חג הפסח מתקרב ואני רוצה לשאול:

האם אני צריכה לערוך בדיקת חמץ במקום העבודה? האם יש הבדל אם אני מגיעה לעבודה א. 
בחול המועד או נמצאת בחופש כל החג?

אם, כן, כיצד עלי לבצע זאת בפועל?ב. 

עבודה בחול המועד
עבודה בחול המועד כדי למנוע קיצוץ במשכורת

אין לי יתרת ימי חופשה, ואם אקח חופש בימי חול המועד אקבל משכורת מקוצצת. האם מותר 
לי לבוא לעבודה בחול המועד?

עבודה בחול המועד כשהמעסיק דורש זאת
לי  מותר  האם  המועד.  חול  במהלך  אחד  ליום  לפחות  להגיע  ממני  דורשים  עבודתי  במקום 
יכולה לעשות הכול או רק דברים דחופים? האם  להגיע לעבודה? האם כשאני בעבודה אני 

מותר לי לקבל משכורת עבור העבודה בחול המועד?

ה
אל

ש
ה

אל
ש

מועד.  וגם  חול  גם   - הוא  כן  כשמו  המועד,  חול 
הוא  הרי  האסור  באופן  מלאכה  בו  העושה  ולכן 
אך  חמור,  ועונשו  המועדות  את  מבזה  בכלל 
מאידך גיסא יש אופנים שחז"ל התירו לכתחילה 
לעשות מלאכות בחוה"מ, הגם שבשבת ויו"ט הם 
איסורי דאורייתא. היות והנושא סבוך והתשובות 
יכולות להשתנות מאד לפי הנסיבות, נענה באופן 
עליה  ספציפית,  שאלה  לה  שיש  מי  בלבד.  כללי 

לשאול רב באופן אישי, עם כל הפרטים הנוגעים 
לשאלתה.

האבד',  'דבר  מלאכת  הותרה  המועד  בחול 
כלומר: מלאכה שביטולה יגרום להפסד )לדוגמא: 
כספי(.  בקנס  יחויב  בהגשתו  שאיחור  פרויקט 
אולם מניעת רווח לא הותרה בחוה"מ, ולכן אדם 
חייב להשבית את עבודתו בחוה"מ הגם שמפסיד 
כדבר  נחשב  זה  ואין  פוטנציאליים,  רווחים  בכך 
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האבד. )לדוגמא: עובד עצמאי שאם לא יעבוד בחג 
הכנסתו תהיה מופחתת.(

למעשה:
דבר . 1 בגדר  אינה  שעבודתה  שכירה  עובדת 

לה  ומאפשרים  ללקוחות  או  למעביד  האבד 
לה  אסור  בחוה"מ,  תשלום  ללא  חופשה  לקחת 
לעבוד בחוה"מ, אף על פי שבסופו של חודש יהיו 

הכנסותיה פחותות.
עובדת שכירה שדורשים ממנה לעבוד בחוה"מ, . 2

או  למעביד  האבד  כדבר  מוגדרת  עבודתה  אם 

הפעולות  אותן  את  לעשות  לה  מותר  ללקוחות, 
שהן בגדר דבר האבד למעביד או ללקוחות )גם 
אם עבורה אישית אין מדובר בדבר האבד(, ומותר 
גם לקבל על כך משכורת. ואם רק חלק מהדברים 

הם דבר האבד, תשאל רב כיצד לנהוג.
לה  אסור  האבד,  כדבר  מוגדרת  אינה  עבודתה  אם 
אם  אותה  לפטר  עלולים  אם  אמנם  בחוה"מ.  לעבוד 
רב  לשאול  ויש  בדבר,  לדון  יש  לעבודה,  תבוא  לא 
האם במצב כזה העבודה בחג נחשבת כמלאכת דבר 

האבד וכיצד לנהוג.

כיור שמשתמשים בו במים חמים
בכיור המטבח שבמקום עבודתי, אנשים שוטפים את קופסאות האוכל שלהם )בשריות וחלביות( במים חמים. 

שאלותיי הן:

האם הכיור נהיה טרף משאריות המזון? א.   
האם מותר לי לשטוף בכיור ירקות או כלים? ב.   

ה
אל

ש

מ-40  להחמיר  )יש  סולדת  יד  של  בחום  חמים  מים 
מהמאכל  טעם  לבלוע  לכלי  גורמים  ומעלה(  מעלות 
וכן לפלוט ממנו בליעות קודמות. לכן, אם משתמשים 
בכיור במים חמים גם לבשר וגם לחלב נבלעים בכיור 
בשר וחלב והוא 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 
השני  הכלי  או  המאכל   - האסורה  מהבליעה  שעות 

ייאסר גם בדיעבד(.

למעשה:

א.       אם השתמשו בכיור בבשרי וגם בחלבי במים חמים 
וגם  בשר  גם  בלע  הכיור  ומעלה,  מעלות   40 של  בחום 
גם  חמים,  במים  בו  להשתמש  ואסור  נטרף,  והוא  חלב 

אם כרגע אינו בן יומו.

ב.      בכל זאת, מותר לשטוף בכיור ירקות או כלים במים 
כיוון שבאופן כזה אין פליטות מהכיור  קרים או פושרים 

)כמובן להשגיח שלא ידבק לכלוך בעין(.

בגליון הקודם הושמט חלק מהתשובה, מובאת כאן שוב התשובה המלאה

אם כל הנידון הוא רק פירורים, הרי היא יכולה לסמוך 
על ביטול החמץ שעושים בערב פסח. אם יש לה חמץ 
גמור שסגור בארון או במגירה ששייכים לה, ראוי לבקש 
ולאכול  החמץ  את  להוציא  לעבודה  שמגיעה  ממישהי 
או לזרוק אותו לפני פסח. אם אין לה אפשרות לבקש, 

עליה לכלול את החמץ במכירת החמץ של משפחתה. 
אם החמץ ששייך לה נמצא במטבח המשותף והמשרד 
לוודא שהוא  ועליה  פתוח בחג, לא מועיל למכור אותו 

ייאכל או ייזרק לפני החג.

יצאה לחופשה ולא ביערה את החמץ
עובדות רבות הוצאו בתקופה זו לחל"ת, ללא הודעה  מוקדמת. אישה שיצאה לחופשה ולא הספיקה 

לבער את החמץ שבמקום עבודתה. מה עליה לעשות ?

ה
אל

ש
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חודש ניסן

מחר חודש
עיונים והארות במקורות | רחלי קובר

אמונה שהאמינו בי
"בראש כל מועדות נישאת פסח" - כך מתאר הפייטן את 
חג הפסח, את הראשוניות שלו. פסח הוא ראש וראשון, 
הראשון בסדר המועדים, הראשון במהות של כל יהודי, 

הראשון לכל שבת, לכל אות ומצווה ולכל קדושה.

ראש וראשון הוא פסח, "ועל יסוד זה בנה כל בניינו ובו 
התחיל לקיים אלוקותו עלינו" )עבודת קודש(, ואין עוד 

לילה מלא כמותו במצוות.

כמה וכמה מצוות קיבלו ישראל באותו הלילה, ובזכותן 

יצאו ממצרים: דם הפסח ודם המילה וקורבן פסח - אבל 
מכולן נותרה לנו לדורי דורות עד היום הזה המצה.

של  בצקם  הספיק  שלא  שום  על  אוכלים  שאנו  המצה 
אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 
שעמדה  הזכות  את  מהכול  יותר  מסמלת  וגאלם, 
סוף:  ים  לפני  מקטרגת  הדין  שמידת  בזמן  לאבותינו 
 - זרה"  עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  "הללו 

זכות "אמונה שהאמינו בי ויצאו".

- אין להם אלא ליסע,  ויסעו  "דבר אל בני ישראל 
שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם 
והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים" )רש"י 

שמות יד, טו(.

האמינו בי ויצאו, וגם צידה לא הכינו להם.

בחיפזון, ללא שהות להכין את מה שניתן וראוי להכין, 
בלי תכנון קדימה - איך ולמה ולאן. אלא מצות הכינו 
להם, ואמרו: "על החררה הזו אנו יוצאים ממצרים" - 

על לחם העוני ועל האמונה שאנו מאמינים בו.

"מדוע את שמות כל הרגלים אנו מכנים בשמות כפי 
שנקראו בתורה, ואילו לחג המצות קוראים אנו 'חג 

הפסח'?

כתב נכד אחי רבינו הגר"א:

ז"ל,  הגאון  זקני  מורי  של  קדוש  מפה  שמעתי 
להראות  המצות'  'חג  בתורה  כתב  שהקב"ה 
ולפרסם גודל מעלתנו ובטחוננו לילך אחריו במדבר 
בלי מזונות, רק בעוגות מצות. אבל אנו קוראים בשם 
שהרג  עימנו,  ה'  שעשה  הנס  גודל  לפרסם  'פסח' 
בכורי מצרים, ופסח ד' על הפתח להיותנו כיום הזה".
)דרך אבות וכן בקדושת לוי,  מובא ב'טללי אורות' על 
הגדה של פסח.(

"וילך איש מבית לוי – להיכן הלך?

יהודה בר זבינה שהלך בעצת ביתו. תנא: עמרם  אמר רב 
היילוד  הבן  כל   – הרשע  פרעה  שגזר  כיוון  היה.  הדור  גדול 
היאורה תשליכוהו, אמר: לשווא אנו עמלים. עמד וגירש את 
אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהן. אמרה לו ביתו: אבא, 
על  אלא  גזר  לא  שפרעה  פרעה,  משל  יותר  קשה  גזירתך 
הזכרים ואתה גזרת על הזכרים והנקבות, פרעה לא גזר אלא 
בעולם הזה ואתה בעולם הזה ובעולם הבא, פרעה הרשע 
צדיק  ואתה  מתקיימת  אינה  ספק  גזירתו  מתקיימת  ספק 
לך'.  ויקם  עומר  'ותגזור  שנאמר:  מתקיימת  גזרתך  בוודאי 
והחזירו את נשותיהם"   והחזיר את אשתו עמדו כולם  עמד 

)סוטה יב ע"ב(.

בשעה שגדול אותו הדור אמר נואש, כל מאמצינו לריק, אין 
תקווה לדור המשך - עמד כוח האמונה ביד 'נשים צדקניות' 
מההבנה  למעלה  הרבה  תקוותם  את  שהחזיקו  כמרים 
צדקניות  נשים  ואותן  עמלים',  אנו  'לשווא  של  המציאותית 

עמדו והעמידו צבאות של 'יוצאי מצרים'.

"ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאנה 
כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות - מובטחות היו צדקניות 
שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים והוציאו תופים 

ממצרים" )רש"י שמות טו, כ(.

 ועוד שורה של ניסן -
"אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות" )מדרש זוטא רות, ד( - הזכות הזו נחבאת אל הכלים לפעמים, 

אבל בזכותה ניגאל. יהי חלקנו עמהן...

"

המצה מסמלת את אמונת ישראל בקדוש 
ברוך הוא, לילך אחריו במדבר

מצרים  ביוצאי  הושרשה  האמונה 
על ידי נשים צדקניות
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צדיקה נסתרת

דף חדש
אביגיל פראגר

סגרתי את העיתון באנחה מעורבת של כמיהה 
אישה  על  מרתק  הספד  קראתי  שוב  ותסכול. 
שכולו  לעולם  השבוע  שעברה  מעם,  מרוממת 
קשה  מאלפים!  כה  אודותיה  התיאורים  טוב. 
להאמין שאישה כזאת הילכה בינינו, בדור הזה. 
סיפורים  המספרות  מכרות  מצטטת  הכתבה 
מה  משום  אך  הלב,  ומכל  בכנות  מופלאים 
ועמומה.  מדוכדכת  תחושה  מותירים  הם  בי 

צמד  עם  לי  קשה  הכי 
המילים החוזר על עצמו 
"תמיד"  הרף:  ללא 
"ארוחת  פעם":  ו"אף 
הצהריים של הרב הייתה 
באותה  יום  יום  מוכנה 
"מעולם  בדיוק".  שעה 
לא נשמעה ממנה מילה 
"תמיד  הרע".  לשון  של 
ולבושה  מוכנה  הייתה 
יום  מצהרי  כבר  לשבת 
שישי, ומפה לבנה הייתה 
פרושה על השולחן מיום 
לא  פעם  "אף  חמישי". 
קיבלה  תמיד  התלוננה, 
את כל ייסוריה באהבה". 
גם  אותי.  שובר  הכי  זה 
מדי  מצליחה  אני  אם 
לאיזו  להתרומם  פעם 
דברים  ויש  נאה,  הנהגה 

בהם אני מנסה להתקדם - להגיד עלי שיש בי 
תמיד  מקיימת  שאני  ביותר,  הקטן  ולו  משהו, 
תמיד? או משהו שבו אני לא נכשלת ממש אף 
ובוודאות,  תמיד  לומר  אפשר  זה  את  פעם? 

שממש אף פעם.

לכתוב  מאוד  ורציתי  בצד  העיתון  את  הנחתי 
בטוח  לא  אחרת.  אישה  על  אחר,  הספד 
רבות  שקיימות  בטוחה  אני  להיפך,  שנפטרה. 
ויהיו  אני  גם  ממנה  שאלמד  רצון  יהי  כמותה. 

הדברים לעילוי נשמתי.

"זה סיפור על אישה אחת, שאף אחד לא הכיר 
את שמה, אשתו של בעל אחד, אנונימי גם הוא, 

ואמא לכך וכך ילדים קטנים.

אותה אישה קמה מדי בוקר בבוקרו בלי כוח. אף 
פעם לא ישנה מספיק, והיו לה סיבות טובות. אך 
בדרך כלל הצליחה לקרוע את עצמה מהמיטה 
מנת  על  בגבורה, 
כריכים  להכין  להספיק 
לאוטובוס  ולרוץ  לילדיה 

המוקדם לעבודה.

העבודה שלה, כמו רבות 
מעבודות הגברים שאותן 
לעשות,  נשים  אז  נאלצו 
עליה  חביבה  הייתה  לא 
מעניינת  וגם  ביותר 
מאוד לא הייתה. היה לה 
במיוחד  גמיש  לא  בוס 
בוסים  מקפריזות  שסבל 
לה  הייתה  עונתיות, 
לא  אך  סבירה  משכורת 
כמה  לה  והיו  מדהימה, 
לא  שפטפוטיהן  עמיתות 

היו לרוחה.

נחמד  לה  היה  לפעמים 
פחות,  נחמד  ולעיתים 
של  המלאה  החצי  את  לראות  השתדלה  פעם 
הכוס ופעם התלוננה לחברה בטלפון. אך בכל 
לשאת  ובנאמנות  בגבורה  המשיכה  המצבים 

בתפקידה.

 כל כספה, עד השקל האחרון, הושקע במפעל 
בעלה  של   - תורה  וחסד.  תורה  של  ענק  חיים 
וכלכלת  פרנסת  הוא  הלא   - וחסד  האברך, 
יקרים שכל  יהודים  ילדים  ורב של  הולך  מספר 

מחסורם עליה.

הנחתי את העיתון בצד 
ורציתי מאוד לכתוב 
הספד אחר, על אישה 
אחרת. לא בטוח 
שנפטרה. להיפך, אני 
בטוחה שקיימות 
רבות כמותה. יהי רצון 
שאלמד ממנה גם אני
ויהיו הדברים לעילוי 
נשמתי.
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באותם ימים, קולות של "פן ירבה" הפכו לדבר 
לעצום  להתעלם.  ביכרה  היא  ואילו  שבשגרה. 
אזנים  לאטום  מלגלגים,  מבטים  מול  עיניים 
הצידה  לדחות  מקררים,  דיבורים  מלשמוע 
מחשבות מחלישות של ספק, לאזור עוז ואמונה 
ולהצטרף לרוח הקודש שבתוכה, האומרת: "כן 

ירבה".

הם  הצליחה.  היא  תמיד  ולא  קל  היה  לא  זה 
אחת,  הייתה  והיא  ורעשניים,  רבים  קטנים,  היו 
לפעמים  קרובות.  לעיתים  ועייפה  מסורבלת 
באחר  או  הצפופות,  ההשכבה  בשעות 
צועקת  הייתה  היא  מריבות,  עתיר  הצהריים 

סבלנות,  בלי  פוקדת  קצת, 
איומים שלא פעלו,  מאיימת 
ומבטיחה הבטחות שלעולם 
כך,  אחר  יתממשו.  לא 
בערב, היא הייתה מתביישת 
בתשובה,  וחוזרת  בעצמה 
מתפללת לעזרה ביום הבא 
להיות  מאודה  בכל  ורוצה 
טובה  תמיד  להיות  יותר. 

ובסדר.

בימי  בכלל  קל  לה  היה  לא 
שישי הקצרצרים של החורף. 
הקטנים בכו והפריעו, לכלכו 
את  אכלו  ששטפה,  מה  את 
מה שבישלה והעסיקו אותה 
בלי הפסקה. היא השתדלה 
זמן  את  להקדים  מאוד 
תמיד  ולא  הנרות  הדלקת 

הצליחה, 

שם  הייתה  תמיד  ניסים  בניסי  זאת  בכל  אבל 
בחנות  נקנו  הסלטים  אם  גם  כהלכתה.  שבת 

והרוגעלך במאפייה.

שנה אחת בערב פסח, היא נקלעה לסיטואציה 
רגילות  נשארו  בעבודה  הדרישות  ממש.  הזויה 
לגמרי, רק עברו אליה הביתה, אל שולחן סלוני 
צפוף וזרוע דפי צביעה. סביבה הנעימו בהרעשה 
פתאומית  שעברו  הגילאים  בכל  ילדים  כבדה 
לחופשה כפויה בין ארבעה קירות, ללא תאריך 
סיום, בייביסיטר או קייטנה. היא תיזזה בגבורה 

בין המשימות והטלפונים, הטיטולים והגירסאות, 
בעיניים  לילה  באישון  פנטסטיק  עם  וקרצפה 
עצומות. אותה שנה גם שיננה בעצמה לקטנים 
באוויר  שמיניות  ועשתה  נשתנה',  'מה  את 
עם  אותם  לשלוח  בלי  ומצה  חמץ  בין  להפריד 
לבער  הצליחה  ניסים  בניסי  לגינה.  סנדוויצ'ים 
את כל החמץ עד השניה האחרונה, אבל ליבה 
נקף אותה בכל זאת, את הצעצועים היא מכרה 

לגוי ובנברשת כלל לא נגעה.

לא תמיד היא זכרה על מה כל העמל והטורח. 
עמוסים  מותשים,  טרופים,  ימים  הרבה  לה  היו 
לקצה.  מקצה  במטלות 
הרבה לבנים היו לה להספיק 
במכסה, הרבה נוגשים עמדו 
על גבה, ולפעמים היא חשה 
ילדה  שאותם  הילדים  כי 
בעמל, גדלים ברחמי שמים 
היו  נוכחותה.  ללא  בשדות, 
רגעים נפולים שבהם חשבה 
הכישלונות,  כל  על  בעוגמה 
לא  שעוד  השאיפות  כל  על 
הרגישה  לפעמים  מימשה. 
והייתה  נמלה,  כמו  קטנה 
שוקעת במחשבות נוגות על 
ואז  עמלה.  מכל  שכרה  מה 
ומתחזקת  קמה  שוב  הייתה 
כמיטב  לעשות  זאת,  בכל 

יכולתה את רצון בוראה".

אחרון,  דור  באותו  היו  היה 
גם  נשים צדקניות נסתרות.  יחידה נבחרת של 

מעצמן.

צונאמי של  כוחות, בעיניים עצומות, בתוך  בלי 
עומס ומשימות, הן עמלו לבנות בתים ולהחיות 
דור  עוד  השרשרת  את  להמשיך  הילדים,  את 

אחד הלאה, אל הגאולה.

עמדו  הן  וההסתברויות,  הסיכויים  כל  נגד 
בדבקות ובאמונה במשימתן.

ובזכותן.

שנה אחת בערב 
פסח, היא נקלעה 
לסיטואציה הזויה 
 ממש. 
הדרישות בעבודה 
נשארו רגילות 
לגמרי, רק עברו 
אליה הביתה, אל 
שולחן סלוני צפוף 
וזרוע דפי צביעה. 
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רחלי חוזרת מבית הספר בידיים מלאות 
בת  ספר  להן  חילקו  זורחות.  ובעיניים 
מצווה. הוא מלא בחומר סודי מסווג עלינו. 
שבראש  ומגלה  בזהירות  מציצה  אני 
מפני  וזה  ניגאל.  בזכותנו   - ובראשונה 
תפילות  לוחשות  כולנו  צדיקות,  שכולנו 
וטבעול,  פסטה  מעמידות  שאנחנו  בזמן 
צועקות,  לא  כועסות,  לא  אנחנו  וכמובן, 
מסתפקות  אורחים,  המון  מכניסות 
 - חביב  ואחרון  חסד  רודפות  במועט, 

מפרישות חלה בכל שבוע.
האימהות.  על  שמדובר  לרחלי  מסבירה 
הארבע. עם הנר שדלק על האוהל. ושהיו 
צדקניות  נשים  עוד  הדורות  במרוצת 
שייכת  אני  אבל  לטקסט,  שמתאימות 
תכונה  זאת  צניעות  לשואפות.  בצניעות 
המון.  עלי.  גם  כתוב  הנה  טובה,  מאוד 

עייני עמודים 18-32.
הדגישה  שהמורה  בלהט  טוענת  רחלי 
של  הצדיקות  האימהות  עלינו.  שמדובר 
קלי  זה  אמא.  חלה  נפריש  ובואי  היום! 
קלות, אפילו הביאו אישה שהראתה לנו. 

כל אמא יכולה!
כל אמא?

הצד  לא  זה  שחלות  יודעים  בבית  כולם 
השלב  עד  מסתדרת  אני  שלי.  החזק 
מהרגע  לעבודה'.  ונוח  גמיש  ה'בצק  של 
חובטת  להיסטריה,  נכנסת  אני  הזה 

ומתאגרפת והבצק עושה לי דווקא.
שכנתי  בראונשטיין,  נוזפת  ככה,  לא 
המומחית. בצק אוהב שמרגישים לו את 
בכלל,  עליו.  ולא  אתו  שעובדים  הדופק, 
נשמה  נשמה.  יש  שלשמרים  לך  תדעי 
יתרה. וצריך לתת להם לבטא את עצמם, 
קדוש  לממד  הפיזי  הממד  את  להרים 

ורוחני.
תולה  אני  יתפח,  זאת  בכל  הוא  אולי 

תקווה אחרונה, אפילו שקשה לי לפרגן לו 
שעתיים רביצה חמימה במקום שלי ליד 

ההסקה.
- לא צריכה תנאים בשביל  - למשל  אני 

לתפוח.
יוצאים  צמות.  ממנו  לקלוע  אפשר  אי 
גושים שנראים כמו מבחן רורשך מתקדם. 
ואז בראונשטיין דופקת. עומדת בקוקר, 
שומשום  שופעת  ענקית  חלה  מערסלת 
פרופורציה.  חסר  אימהי  בחיוך  וקליעות 
הילדים מתנפלים עליה בגלוי, אני בסתר, 
וחזון החלות הלא - יבשות נגנז לתקופה 

ממושכת.
אבל עכשיו רחלי, עם העיניים הנוצצות. 
ואיך אני מפוצצת את הבלון ומסבירה לה 

שאין קשר בין המצולמת לכתבה?
"ילדים! היום נפריש חלה!" אני מכריזה. 

מערוכים  לתפילה,  רשימות  "תכינו 
וכפפות אגרוף".

בעננים.  הילדים 
לא  הבצק  רק 

חסד  נוטה 
ד  מ מ ל

רוחני 
כזה 

או 

חלת קוברה לשבת 

דף נחיתה
שושי ברוידא
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אחר ואחרי קרב מגע ממושך, הנחנו אותו 
כבד וגמלוני במקום שלי ליד ההסקה.

טלפון.
הכיף באחיות זו האפשרות לנתק עליהן 
חשוב.  זה  הפעם  אבל  הסברים,  בלי 
הבת הבכורה שלה סוגרת ווארט. הלילה. 

הערב. עכשיו. 
עברה  דמעה  ואפילו  צהלה  המטבח  כל 
זכרתי  שרק  מהר  כך  כל  מהר,  וחלפה 
אותה לפי הטעם של המלח בתוך הגוגל 
מוגל, כי תוך כדי שיחה, כבר התארגנתי 
חייבים  ווארט.  יש  ושומשום.  ביצה  על 

להפריש ולדחוף לתנור ולעוף.
מפרישים. וגם אם הבצק להפרשה נבקע 
פרידה  להיפרד  במקום  הגוש  מתוך 
דביקה וממושכת, עדיין היה מרגש ושמח 
ותפילות בתוספת אחת  כוונות  והיו המון 
נרגשת במיוחד על האחיינית הראשונה, 
המטבח  שלה.  הבית  בניית  אל  בדרכה 

שלה. החלות שלה.
שלא  אפ,  בקלוז  הכול  מנציחה  רחלי 
מנסרים  הילדים  מסביב.  קורה  מה  יראו 
ומטוסים  ופליימוביל  ופרצופים  שבלולים 
וגם לועסים בצק חי כי זה הכי טעים להם, 

ואז כולם טסים להתארגן.
יוצא,  ואוטוטו  נכנס לתנור  ואחרי שהכול 
להניח  רצה  ואני  מלמטה  צופר  ובעלי 
איפור  קמצוץ  ולמרוח  הראש  על  פאה 
על שיירי הגוגל מוגל - אני מגלה פתאום 
שרדה  היא  איך  שלי.  בידיים  בצק  פיסת 
ומה היא עושה ביד שלי ואיפה אני שמה 
גם  אפשר.  אי  באמבטיה  עכשיו?  אותה 
והצפירות  תשחית!  בל  אפשר.  אי  בפח 
מלמעלה כבר מנסרות את הגג. אז אני 
ומלפפת אותה על  מוצאת פתרון מהיר, 
לגוש  מבטיחה  השינה.  חדר  דלת  ידית 
הדומם שתכף אבוא, רק אתארגן ואבוא. 

תן לי שניה ואני באה.

ומאושרים.  עייפים  חצות.  אחרי  חוזרים 
ריח חריף מקבל את פנינו.

"שמרים". אומרת רחלי.

"הפרשתי חלה", זוכרת? אני משוויצה.

כשגל  נחנקת  כמעט  אני  חזק.  הפרשתי 
נעצרת  רחלי  אותי.  גם  תוקף  השמרים 
וכולנו אחריה. מולנו, על דלת חדר השינה, 
שמנת,  לבן  בצבע  ענק  נחש  מתפתל 
ומעכל  הפאנלים  את  בנינוחות  מלחך 
לאיטו את המגבת הוורודה שתליתי פעם 
נשים  רגע  שעוד  והבטחתי  הידית  על 
במקום. לוקח לכולם זמן להגיב. כל אחד 
שלי  התגובה  אבל  בדרכו,  זה  את  עושה 

היא זו שנרשמה בספרי ההיסטוריה-

"רוצי למטבח, רחלי, תדליקי תנור, סוף 
סוף הצלחתי להתפיח חלה. אז מה אם 
היא נראית כמו קוברה? זה יהיה סטארט 

-אפ חדש ועוד נרוויח עליו, תראי". 

אולי  כי  בגאווה,  תופחת  עצמי  ואני 
בזכות הקוברה שלי ניגאל, 

ומי אמר שאין קשר 
המצולמת  בין 

 . ה ב ת כ ל
הה.
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] אסתי כץ [

חירוםאמא בשעת 
רגועה,  תהיי  כן,  בנוח.  להרגיש  יכולה  את 
ארצות  נשיא  כולנו:  ממש  ככה,  כולנו 
הברית, ראש ממשלת ישראל, נגיד הבנק, 
הבוס שלך, חמותך והחברות. אין אף אחד 
ולהציע  מבחוץ,  ככה  עלייך  להציץ  שיכול 
בחמלה: שיו, את לא מסתדרת. קשה. אולי 

נעזור לך?
כבר  מסתדרים,  לא  כולם  כי  כל  קודם 

אמרנו.
לך.  לעזור  יכול  לא  אחד  אף  כי  חוצמזה, 

הפנמת?
מורכב, הא?

לא  אחד  אף  סיטר,  בייבי  אין  קייטנה,  אין 
רוצה לגעת בילדים שלך, או בארונות שלך 
עשרה  שתיים  עליהם  לרבוץ  יכול  שהנגיף 
עלייך,  להציץ  רוצה  לא  אחד  אף  שעות, 
לא  ממש  את  אם  ואפילו  יידבק.  שמא 
מרגישה טוב, חמודה, אם עולה לך החום 
ויש לך בחילות, סחרחורות או משהו דומה, 
אז תישארי בבית, מותק, ואל תבואי לבית 

חולים סתם.
באותה  שכולנו  מכיוון  זהו.  אז  מה?  אז 

באגף  מבודדת  אחת  שכל  ובגלל  סירה, 
לדפוק  רק  ויכולה  הזאת  הסירה  של  אחר 
ולקבל  קריסה,  סף  על  כשהיא  הקיר  על 

דפיקות בחזרה, אז החלטנו לדבר על זה.
לנו,  לעזור  יכול  לא  אחד  אף  אם  תשמעו, 
רגע  שעוד  לאומי  ביטוח  כולל  אחד  אף 
פושט לנו רגל, אין לנו ברירה אלא להשתדל 
ובעזרתו יתברך לעזור לעצמנו. וזה בדיוק 
מה שנעשה כאן, ולשם שינוי - ביחד. כמובן, 

לפי הוראות משרד הבריאות...
בדרך כלל הבית שלנו מתפקד איכשהו. יש 
איזו תבנית קבועה שאנחנו רגילות אליה, 
היא  אבל  קלה  שהיא  ולא  אותה,  מכירות 
שגרתית, ואנחנו כבר מתורגלות בה ברוך 

ה' ומצליחות ללהטט.
ויש עתות חרום. עתות משבר, שבהן הכול 
מתהפך מהיסוד ושום דבר לא מובן מאליו.

התובנות  אבל  מהן,  אחת  זאת  ספק  ללא 
עוד  בוודאי  חינם  כאן  שנחלק  והטיפים 
רק  אחרות,  לחץ  בעיתות  לשימוש  יבואו 

בשמחות ובבריאות, כמובן.
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תרגיעו.
דבר ראשון, להירגע.

נו, ברור שזה מה שצריך לעשות. אבל איך?
שאלה טובה.

קודם כל, עם אמונה. המון אמונה. אפשר לשאוב 
אותה ממאמרי חיזוק שמתפרסמים כעת, מכתבים 
לאסוף  הזמן  זה  ו-  ישראל,  גדולי  של  מרוממים 
במשך  תוכנו  אל  שספגנו  האמונה  דברי  כל  את 

כוח.  ולקבל  אותם,  להציף  השנים, 
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן כותב 
"כאשר  לימים אלו:  מיוחד  במאמר 
הקדוש  אשר  ומאמין  יודע  האדם 
ויעשה  עושה  עשה  הוא  הוא  ברוך 
לכל המעשים, ואין שום דבר שיכול 
לבוא עליו אם לא ברצון ד' יתברך, 
הוא  ברוך  שהקדוש  אלא  עוד  ולא 
הוא אבינו שבשמים 'וכרחם אב על 
בנים' הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו 
ומרחם עלינו וחפץ להיטיב לנו, אם 

כן מה מקום לדאגה?"
נקודה  מחדדת  ברזל  אפרת 
כללי  במשהו  אתחיל  נוספת: 
הרי  אנחנו  להורים:  לאימהות, 
ושל  הורינו  של  תבניתם  דמות 

ומעבר  גנטי,  מטען  גם  יש  אוקי,  שקיבלנו.  החינוך 
כפי  המציאות  את  לנו  תיווכו  שלנו  ההורים  אליו 
והיכן  לפחד  ממה  אותנו  לימדו  אותה,  ראו  שהם 
ומאיזה קש לשתות  נמצא הביטחון, ממה לחשוש 
רואים  הם  לילדינו.  דבר  אותו  עושים  אנחנו  כוח. 
את המציאות דרכנו. הם מתבוננים בנו כל העת, 
יקלטו  הם  'מפחיד'  'מפחיד'  להם  נשדר  אם  ולכן 
היטב, ואם נשדר: 'משפחתי, משפחתי, חוויה, יחד, 
לדורות  הלאה  יספרו  שהם  מה  זה   - משיח'  חבלי 
הבאים במבט לאחור אל התקופה הזו. אנחנו כלב 
השמירה של הביטחון הנפשי שלהם. תמיד, ובטח 

בתקופה הזו.
עצמנו:  את  נבנה  בואו  שלווה,  להם  להנחיל  כדי 
העולם  קשה,  להיות  שיכולה  מחלה  היא  'קורונה' 
רועד, אסור לזלזל בה. אחרי שנוהגים לפי הכללים, 
עלינו  אין  מכאן  וכו'  ידיים  שטיפת  מרחק,  שמירת 
הזאת;  במגיפה  אבסורד  יש  לדאוג.  המלאכה 
 - והרוגע  השאננות  מפניה,  הממגן  הוא  הפחד 
בדיחות  הביתה  מכניסה  הייתי  ולכן  מסוכנים. 

וזיכרונות לדבר עליהם,  ונוסטלגיות, רגשות ערגה 
לבכות, לצחוק, לחלוק, לדעת שיש תקופת ביניים 
של הסתגלות. כלום לא ברור בתקופה הזאת. אין 
נוגד  זה  הזאת,  בתקופה  על  גיבורת  להיות  צורך 
את הטבע. אבל לדעת שברגעים אלו ממש נובטים 
- ישנים, יש להם ימי דגירה  בתוכך כוחות חדשים 
חיובית בתוכך. 'אישיות קורונה' מתגבשת בתוך כל 
אחת, ואז הכוחות גדלים והפחד נסוג, ואת חוזרת 
 - לא  ואם  הפעלתנית  התקתקנית,   - את  להיות 

בקשי סיוע".
אתי רוזנצוויג, קריאת כיוון, מאבחנת 
לגייס  עוזרת  הורים  ומנחת  דידקטית 

קצת רוגע אבוד:
החלטה  זאת   - רגועה  לא  או  "רגועה 
פנימית של כל אמא, וההחלטה הזאת 
משפיעה על כל הבית. מצב הרוח שאתו 
אני קמה כאמא, הוא זה שישרה בבית 
בעזרת ד' וזאת צריכה להיות החלטה 
תפקיד.  לי  יש  כאמא,  שלי.  מושכלת 
ואשאל את  אני אשים את הפחד בצד 
יזכרו  שהילדים  רוצה  אני  איך  עצמי: 
את התקופה הזאת? מלחמת המפרץ 
)ונא  עשרה  חמש  בת  כשהייתי  הייתה 
לא לחשב עכשיו בת כמה אני בדיוק...(. 
אלי,  הקרובות  בנפשות  נזכרת  אני 
עצמי:  את  ושואלת  שלהן,  ההתנהלות  את  בוחנת 
כמו מי הייתי רוצה להיות בשביל הילדים? ואיך אני 

יכולה לייצר את זה היום?
בנוסף, המודעות העצמית חשובה מאוד, וחשוב לא 
פחות לדבר אותה לילדים: ילדים, אמא מאד בלחץ. 

אבל זה לא קשור אליכם. זה קשור רק למצב.
ממליצה לאמהות, וגם לילדים, לנסות לעשות מה 
הבוקר  יצאתי  למשל,  אני,  אותנו.  ומשמח  שמותר 
אותה,  לנקות  הבית,  שמתחת  לגינה  הילדים  עם 
לעדור בה. לא יודעת מה יהיה עד לפרסום הכתבה, 
אבל תמיד אפשר למצוא מה שמותר וממלא אותנו 
שמחה וסיפוק. המורה שלנו להתעמלות, לדוגמה, 
חלקים  לכמה  הקבוצה  את  חילקה  ראש,  הגדילה 
וערכה את השיעור אצלה בבית. כך נשמר לכולנו 
משהו מהשגרה ויכולנו לזכות בהתעמלות שתורמת 
כל כך לגוף ולנפש. משבר הוא פער בין ההכנסות 
להוצאות שלנו, ולא במישור הפיננסי דווקא. לכן, כל 
מה שעושה לנו טוב - מכניס לנו עוד משהו ומסדר 

את המאזן".

רגועה או 
לא רגועה 
- זאת 
החלטה 
פנימית 
של כל 
אמא

דף הבית 14 |



ובקטנה - הילדים
אוקי. מילא אנחנו, אבל איך מרגיעים את הילדים?

הילדים:  את  שואלת  "אני  ממשיכה:  רוזנצוויג  אתי 
מה הכי מדאיג אתכם?

ממה אתם הכי לחוצים?
וחצי שלי אמר שהוא חושש שלא  בן האחת עשרה 
יהיה מספיק אוכל. שמעתי אותו, הבנתי אותו, ובכל 
זאת לא מיהרתי למלא את הבית במחסני מזון. לא 
רק מכיוון שפסח בפתח, אלא גם משום שזה לא נכון. 
רגשות של פחד צריך להבין - מחד, ומאידך- להיזהר 

לא לפתח ולתחזק אותם.
אם הילד מספר בפחד שיש מכשפה מאחורי הווילון, 
להראות  במטרה  הווילון  את  לפתוח  אלך  לא  אני 
שאין שם כזו, כי עצם הפעולה הזאת נותנת ממשות 
לפחד, היא יוצאת מנקודת הנחה שאולי כן מתחבא 
נתתי  ה'קורונה'.  פחדי  לגבי  הדבר  הוא  משהו.  שם 
כדי  הכול  עושים  ואמא  שאבא  התחושה  את  לילד 
שבעזרת ד' יהיה לנו כל מה שנצטרך, ובזה העברתי 

לו מסר של חיבור ועזרתי לו לשאת את הדאגה.
ממש כמו במלחמה, הקורונה מחייבת אותנו בבניית 
בתפילה  שנוצר,  המצב  ולצד  בתוך  ייחודית  שגרה 

שהוא יעבור במהרה ונזכה לשגרה בריאה ושמחה.

עולות למרחב העיבוד  ומחשבות,  רגשות  תחושות, 
בלי שליטה וללא מודע, ומבקשות את התייחסותנו: 

הורים ואנשי מקצוע.
הרוגע,  הכעס,  השלווה,  הדאגה,  הפחד,  החוסן, 
העדר השליטה, חוסר האונים, הזיכרונות מניסיונות 
 - יסוד  הנחות  עם  ההתמודדות  דרכי  קודמים, 
עד  ועיבוד  למזעור,  או  אימה  עד  לגדילה  הניתנות 
לחזרה לשליטה, מחייבים ומזכים אותנו לעשות סדר 

בשביל למנוע או למזער פגיעות עד כמה שנוכל.
ותמיד, כמו בריקוד משותף, נוכל לחוש את התהליך 
 – אני  להיות  שאמור  הראשי  הרקדן  בין  המקביל 
מטופלי.  או  ילדי  לבין  בתמונה,  האחראי  המבוגר 
מיומן,  רגוע,  יותר  הראשי  שהרקדן  ככל  ספק  וללא 
בעל חוסן, נתרמים וגדלים מכך, גם במצבי חירום, 

כל הרקדנים הקשורים למובייל.
מולי  פרופסור  פיתח  השנייה  לבנון  מלחמת  בזמן 
להד מודל להתמודדות במצבי חירום. המודל נקרא 
ההרגעה  מוקדי  פי  על  פועל  והוא  מאח"ד,  גש"ר 
כי לכולנו  שלנו. המודל מתבסס על עיקרון האומר 
משלבים  אנו  ולרוב  דומיננטי  תגובה  סגנון  קיים 
ובקרובים  בעצמנו  לזהות  חשוב  אפיונים.  מספר 
אותו.  ולכבד  אותו  לקבל  המועדף,  הסגנון  מהו  לנו 

חושבים לאה, אמא לשישה מציעה: "הכי מרגיע לדמיין כאילו כל יום הוא היחיד...  אם  באמת 
שככה אנחנו אמורות לשרוד תקופה ארוכה, כולל הניקיונות לפסח ופסח בעצמו, ומי יודע מה יהיה אחר 

כך - זה בלתי אפשרי. 
אבל אם חווים את היום כאילו רק זה מה יש - זה מקל. היום למשל עבר עלי יום ממש נחמד עם הילדים, 
אלא  אשרוד,  ואיך  מחודש,  יותר  עוד  להיות  הולך  זה  שככה  המחשבה  את  מהראש  הדחקתי  הזמן  כל 

השתדלתי להתמקד ברגע של עכשיו".
שושנה, אמא מעשית מוסיפה: "לבשל אוכל טוב, ארוחות מפנקות. בלי סירים מנחמים - כולנו לאשפוז..."

אם - בית
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לעיתים נגלה שאנו משלימים זה את זה בתגובותינו 
ולפיכך מתמודדים יחד טוב יותר. בזמני לחץ וחירום, 
נסי לזהות מה יכול להרגיע את ילדייך - ואת עצמך 

כמובן, על פי המודל:
הגוף.  דרך  הלחץ  בהרגעת  התמקדות  גוף:  זה  ג' 
מוצאים זמן לשעת הרפיה, מדליקים מוזיקה נעימה, 

מרפים את שרירי הגוף ועוצמים עיניים.
פעילות  של  לשעה  הילדים  את  לאסוף  גם  אפשר 
קופצים,  ומרגיעה:  משחררת  ממריצה,  גופנית 
רוכבים  בסלון,  השולחן  סביב  רצים  הולכים, 
עורכים  פתוח.  בשטח  ההנחיות  פי  על  באופניים 
פעילות משפחתית בסלון עם מוזיקה כאשר כל ילד 
מחקה  המשפחה  וכל  הפעילות  על  בתורו  אחראי 
אותו. מדהים לראות איך הפעילות הגופנית מעלה 
מידית את הסרוטונין, הדופמין ושאר חומרי ההרגעה 

הטבעיים שרק מחכים שנשחרר אותם.
ש' זה שכל: החשיבה מתערפלת ומשתבשת תחת 
לחץ. כדי להקטין את תחושת חוסר האונים ולפתח 

גישה חיובית, נסו לעבוד על פי הנקודות הבאות:
·  לחזק מחשבות חיוביות - אמוניות: אנו ביד ד', הכול 

מאתו והכל לטובה; אין עוד מלבדו.
· להיות אופטימיים: ד' שומר עלינו מכל רע. לא יקרה 

לנו דבר. אנו בידיו והוא שומר עלינו.
· לקבל מידע ברמה סבירה. אין טעם להיות מוצפים 

וגם לא אדישים.
עקב  מתעוררים  רגשות  של  רחב  מגוון  רגש:  זה  ר' 
להיות  עלולה  הרגשי  הביטוי  עצירת  לחץ.  מצב 
והגופנית. כדי להפחית  מסוכנת לבריאות הנפשית 
רגשי  ביטוי  לעודד  חשוב  ומצוקה,  לחץ  תחושות 
אז  ויצירה.  שיחה,  דיבור,  של  מילוליים  באמצעים 
נדבר על הפחד, ניתן לו מקום, נעודד כל ילד לדייק 

את הרגש שהוא חש על ידי שיחה שיתופית.
אין טעם להמעיט באכזבות )העיקר שהם התחתנו, 
לא נורא שלא היינו בבר מצווה של הבן דוד(, זה לא 
הזמן לחנך בצורה מילולית ישירה, זה גם לא מתקבל 
על הלב. אחרי הכלה של הרגשות, הילד יירגע ויוכל 

להגיע בעצמו לתובנות מתאימות.

המשפחתית  המערכת  המשפחה:  כמובן  זאת  מ' 
לפיתוח  חיונית  ראשונית  חברתית  מערכת  היא 
מסוגלת  היא  החיים.  בלחצי  התמודדות  כישורי 
הבסיס  את  היוצרים  וסיוע,  תמיכה  אהבה,  להעניק 

להישרדות ולמרפא במצבי מצוקה.

למצוקה  משמעות  מעניקה  האמונה  אמונה:   – א' 
ולסבל.

משפטי  אמירת  ידי  על  האמונה  את  לחזק  ננסה 
חיזוק או אמירת תהילים משותפת. אין טעם לנאום 
מאיתנו  חלק  להיות  צריך  זה  אמונה,  ו'לצפצף' 

ולעבור לזולת באופן טבעי ונינוח.
יש  לתמיכה מצד הקבוצה החברתית  – חברה:  ח' 
חשיבות עליונה בהתמודדות עם לחצים ובמשברים. 
או  לחברים  להתקשר  הילדים  את  לעודד  כדאי 

לכתוב להם מכתבים, כמו פעם...
חברות בין אחים חשובה לא פחות. כדאי ליזום שעת 

סיפור משותפת, משחק חווייתי או שעת יצירה.
דעת  הסחת  מאפשרת  בדמיון  הפלגה  דמיון:   – ד' 

והפוגה במצבי מצוקה מתמשכים:      
· זה הזמן לסיפור משפחתי בהמשכים. תוכלי להציע 

לכל ילד להמציא את ההמשך האהוב עליו.
· אפשר לנסות לשבת יחד ולדמיין מציאות אחרת, 

שבה כל ילד בורח לעולם אחר.
· הסחות דעות מצוינות לצד התמקדות ואי בריחה 

כשיש צורך והילדים מבקשים מענה.
 

כיף  לילדים  "בשלו  יצירתי:  מדברת  ברזל  אפרת 
מכל הסיפור הזה. דחקו החוצה היסטוריות של סדר 
אלה  כל  ובמקום  ואקונומיקה,  זמנים  לוחות  וניקיון, 
מפת  על  איתם  שבי  ידע.  אמא,  בית,  להם  העניקו 
אחרי  ועקבו  אפייה  נייר  על  אותה  העתיקו  העולם, 
הדרך שעשתה ה'קורונה'; התפעלו מפלאי הבריאה; 
פסלו בפלסטלינה את הנגיף; עיגול עם שפיצים, נסו 
גם בחמר. ציירו את המדים של הרופאים, כתבו למה 

אתם מתגעגעים; לאירועים, לתפילות גדולות, 
לרחבת הכותל..."

ואת  הילדים  את  להלביש  הוא  לשפיות  שלי  הראשון  "הטיפ  אומרת:  בנים  לחבורת  אמא  רותי, 
ההורים על הבוקר עד הפרט האחרון, אפילו שאין לאן לצאת. הסחבת עם הפיג'מות משפיעה לא טוב על 

ההתנהגות".
אפרת, אמא פרקטית, מודה: "אני ממצה את כל קווי התוכן שישנם. הקו של החיידר, הקו של בית הספר, 

הקו של העירייה. הם ממלאים שעות ארוכות של תוכן וחוויה. ואם נותנים לנו - למה שלא ניקח..."

אם - בית
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 סדר בבקשה
פעם נלחצנו מערב פסח. מצחיק, הא?

בתשע"ט,  פסח  לעשות  הסיפור  היה  מה  תגידו, 
שום דבר. היה הכול! היו לימודים, היו קייטנות, היו 
מרכזי קניות, הייתה גינה ציבורית, הייתה תחבורה 
הגיונית, השנה אנחנו בכאוס אמיתי והכנות לפסח 
הרגליים  לכיוונו  מלהציץ  שרק  הר  כמו  נראות 

קופאות לגמרי והזיעה ניגרת בלי התאמה בכלל.
אז איך עושים פסח בתש"פ? איך עושים אותו עם 

הילדים?
בארגון  נשים  מלווה  שרון,  נועה 
סדנאות  ומעבירה  הבית  וסדור 

ארגון, מתחילה מהראש:
"חייבים להודות שהשגרה של כולנו 
השתבשה באחת. היומן שלי למשל, 
בין  וסדנאות  הרצאות  הרבה  תכנן 
ברוך  הקדוש  והנה   , לפסח  פורים 
ובעצמו  בכבודו  העולם  מלך  הוא 
לקח את התוכניות, טרף אותן ואמר 

לנו - 'אני מלך העולם'.
העיקרי  התפקיד  והלאה  זה  מרגע 
שלנו הוא לחשב מסלול מחדש. ביום 
ראשון שעבר, כשהפסיקו הלימודים, 

הבת שלי עוד קמה בבוקר ותכננה טיולים... לקח 
לה זמן להבין שהיום זה לא החופש הגדול, גם לא 
החופשה  שלגים.  חופשת  לא  אפילו  וזאת  חנוכה, 
שום  אין  לכלום,  דומה  לא  ממש  הזאת  הכפויה 
דבר שאנחנו יכולים להקביל אליה או אפילו להגיד 
מהדרמה  המומה  כולה  האנושות  מזכיר'...  זה  'יו, 
בספרי  נוברים  דימוי  וכשמחפשים  אליה  שנקלעה 
אחורה  שנה  מאות  שבע  מדפדפים  ההיסטוריה, 
זה.  לא  גם  וזה  השחורה...  המגפה  את  ומוצאים 
אחר  משהו  זה  במוח:  הדיסק  את  שנחליף  חשוב 
עד  שעבד  מה  כל  על  והכרנו.  שידענו  מה  מכל 

צריכות  אנחנו  גדול.  שאלה  סימן  מוצב   – עכשיו 
את  לאתחל  לגמרי,  אחרת  פעולה  תוכנית  לבנות 
הראש. כל התוכניות הברורות והקבועות שהיו לנו 
חלק  שגם  מניחה  אני  רלוונטיות.  אינן  כבר  לפסח 
עסקיות  יועצות  של  מיילים  הרבה  מקבלות  מכן 
ויועצות שמציעות מתווה חדש לעסק ולבית. בעיני 
לדבר  ומסלולים  פתרונות  להציע  מגוחך  קצת  זה 
הרי  אחד  אף  קיצו.  ומה  מהו  עדיין  לנו  ברור  שלא 
על  נשאל  האוצר  כשמשרד  אפילו  כלום,  יודע  לא 
מידע  לנו  אין  עדיין  מידע.  לו  שאין  עונה  התקציב 
לחיות  ונצטרך  חווים  אנחנו  שאותו  האירוע  על 
כלכלי  במשבר  נמצא  העולם  הזה.  המידע  ללא 
ולהזמין  תשובות  לתת  מתיימר  ומי 

לשיחות ייעוץ? 
לכופף  לדעתי  נכון  יותר  הרבה 
קטנים,  שאנחנו  ולהבין  הראש  את 
לשאול את עצמנו: מה הקדוש ברוך 

הוא רוצה מאתנו בימים אלו?
נקודת   – פסח  על  כשמדברים 
השנה  ההערכות  שכל  היא  המוצא 
הולכת להיות שונה בתכלית. סעיף 
לגמרי,  התאדה  כמעט  הקניות 
ולכאורה הרווחנו הרבה זמן. לכולנו, 
הקטנים  הילדים  עם  האמהות  כל 
חודש  ראש  שעד  ברור  היה  בבית 
ניסן אנחנו לא חושבות על פסח, והנה, הגיע הזמן". 

ולמעשה?
זה  קשה,  זה  האמת.  על  שנודה  חשוב  כל  "קודם 
אותם  לשלוח  רגילות  היינו  פשוט.  לא  זה  מורכב, 
להוציא  רגילות  היינו  האחרון,  הרגע  עד  לקייטנות 
לאן  אין  ועכשיו-  הבית,  את  ולארגן  לגינה  אותם 
עוד  גדול  הקושי  קטנים  בבתים  לאמהות  לצאת! 
יותר. אבל מי שנתן את הניסיון ייתן גם את הכוחות. 
תמיד  ידענו  ואם  מתפתחת,  יכולת  היא  יצירתיות 
לנו ההזדמנות  אז הנה  היצירה  הוא אבי  שהצורך 

קודם כל 
חשוב שנודה 
על האמת. 
זה קשה, זה 
מורכב, זה 
לא פשוט.
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צורך  כשיש  הזו.  האמירה  את  להוכיח  המתאימה 
יצירתיות  פתרונות.  ומייצרים  הראש  את  שוברים 
בעשייה  הללו  הימים  את  לעבור  לנו  תעזור  וודאי 

ובהספקים. 
יום  סדר  יום.  סדר  על  להקפיד  חשוב  כל  קודם   
אלא  המשפחות,  לכל  וזהה  בלעדי  משהו  לא  הוא 
משהו ברור ומובנה שמתאים לך ולמשפחה שלך. 
לא באמת משנה מתי תתחילי ומתי תסיימי, העיקר 
תבני  הזה  לסדר  בהתאם  קבוע.  סדר  שיהיה 
התחלנו  שלא  בהנחה  עבודה.  תוכנית  לעצמך 
לנקות ולהתכונן השנה לפני ראש חודש ניסן, יש לנו 
להיות  צריכה  ביניהם  והחלוקה  עבודה  ימי  עשרה 

ברורה מאד.
הנגררת.  ולא  היוזמת  תהיי  האמא,  שאת,  חשוב 
חשוב שיהיה לך ברור מה עושים היום ועם התוכניה 

הזאת תבואי אל הילדים.
מטלות  רשימת  לערוך  ממליצה  אני  שנה  בכל 
חשוב  הבאות:  ההגדרות  לפי  אותה  ולתעדף 
ודחוף, חשוב ולא דחוף, דחוף ולא חשוב, לא חשוב 
ונגדיר  אחרת,  ברמה  נתעדף  השנה  דחוף.  ולא 

בדחיפות רק משימה קריטית.
למישהי  לעזור  באתי  פסח  לפני  שנים  כמה  לפני 
הייתה עזרה  זאת  'הצילו' על סף קריסה.  שזעקה 
מקצוע  כאשת  באתי  לא  ולכן  מלאה,  בהתנדבות 
או  שלי  הידע  לפי  לפעול  לא  לעצמי  והבטחתי 
ההוראות  פי  על  לפעול  פשוט  אלא  ממנו  להטיף 
שאני מקבלת. זה היה בלילה שלפני בדיקת חמץ, 
והיות  הוכשר,  לא  עדיין  המטבח  הפוך,  היה  הבית 
אותי  העמידה  היא  טובה  ילדה  להיות  שהחלטתי 
מעצבן  היה  זה  ידיים.  נטילת  של  קערות  לשטוף 
יקרה, השיש שלך  מאוד!!! רציתי לומר לה: גברת 
עדיין לא מוכשר, מחר בדיקת חמץ, איפה מינימום 

של תיעדוף מטלות?' 
ישנה שיטה שנקראת 'לוח גאנט'. גאנט היה אדריכל 
הוא  ספינה  לבנות  צריך  היה  וכשהוא  ספינות  של 
היה מסמן את יום ההשקה ועובד מהסוף להתחלה. 
אם בתאריך מסוים הספינה צריכה להיות מוכנה, 

עבורנו,  הלאה.  וכן  עצים?  להזמין  צריך  אני  מתי 
מתחילות  ואנחנו  הסדר,  ליל  הוא  היעד  תאריך 
בראש חודש, כעת אנחנו יכולות לקבוע מה נעשה 
אין  ודחוף.  שחשוב  מה  רק  נעשה  השנה  יום.  בכל 
לנו את הפריווילגיה להתפנק. מה דחוף? מה נחוץ 
ממש? להוציא חמץ, להכשיר מטבח ושיש, לנקות 
ולמרור,  למצות  לדאוג  מטבח,  וארונות  מקרר 

לבשל ל'שולחן עורך', למכור לגוי, ו...?
נחלק את הדברים הדחופים לימים שנותרו עד י"ד 
בניסן. נבנה תוכנית כתובה! מתי מנקים מה? מתי 

מכשירים מטבח? מה אוכלים בשבת הגדול?"

במטלות  לעמוד  אפשר  איך  אבל  טוב.  נשמע 
כשהקטנים ממלאים את הבית נון - סטופ?

 "נהיה מוכרחות להשחיל את ההתארגנות לפסח 
בזמן שהן ישנים או מועסקים בחדר סגור. אחרת, 
אבא  של  משמרות  לחלק  אפשר  להתרכז.  קשה 
בניקיון.  מתקדמת  את  שומר  כשהוא  אמא,   -
כשמדובר בקטנים ממש, לרוב, חבל לנסות לעבוד 
ביחד אתם. ניסיונות כאלה מסתיימים בדרך כלל 

בצעקות ובמהומה.
אם דברנו על סדר יום, אפשר להרוויח ממנו הרבה 
בזירה הזאת. חשוב לדאוג שהילדים הקטנים ילכו 
לישון בשעה מוקדמת, ואז מרוויחים את הלילה. אם 
תגדנה שבלילה אתן כבר קורסות, אגיד לכן שאתן 
שאמהות  השעות  אלו  לעשות?  מה  אבל  צודקות, 

לילדים קטנים צריכות לנצל.
שטחים,  להגדיר  גם  כדאי  הזמן  להגדרות  מעבר 
מציירים  הזה  בשטח  רק  קטנים.  בבתים  אפילו 
וגוזרים, רק בשטח הזה אוכלים וכן הלאה. קביעה 
חד משמעית שאין חמץ מחוץ למטבח תעזור מאוד.
החמץ  את  להוציא  פשוט  היא  החמה  המלצתי 
נהדרות  לחמניות  יש  חודש.  מראש  החל  מהבית 
וזולות ללא גלוטן, אפשר להמיר ביסלי בבמבה או 

צ'יפס, וכך אין בעיה גם אם נותרו פירורים.
משימות חשובות שאינן דחופות שבכל זאת קשה 

חני, אמא לשבעה לא גדולים מספרת: "קניתי מגבונים לחיטוי משטחים ולא מצאתי משטח פנוי... אז אני 
מכריזה פעם ביום על 'מבצע רואים את הבלטה!'".

דינה, עוד אמא, מתבדחת: אי פעם הגדירה את זה מישהי: לסדר את הבית בחופש, זה כמו לנקות חלונות 
בגשם"...

אם - בית
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מה  ועל  לעשות,  לילד  לתת  אפשר   - עליהן  לוותר 
כעת  לחשוב  לא  עדיף   - דחוף  ולא  חשוב  שלא 

בכלל"...

אבודה מהבית
אי פעם דיברנו וכתבנו על דילמת הבית והעבודה, 
ואלו היו שני קווים מקבילים. הנה,  והבית,  העבודה 

הם נפגשו - בצומת קורונה.
איך עושים את זה, איך?

מהמשרד  נפרדו  מחשב,  קיבלו  כבר  מאתנו  רבות 
ובאו הביתה, לעבוד בשמורת הטבע הפראית.

ובונה  שיווקית  יועצת  שני,  ליבי  את  שאלנו 
אסטרטגיות שיווק, כיצד ניתן לנהל סדר יום נכון 

ונבון בבית עם ילדים ואמא עובדת?
היא ענתה: 'סדר יום' כשמו כן הוא. כשאנחנו עובדות 
מהבית באופן קבוע, אנחנו בונות לעצמנו סדר יום, 
ואף על פי שהוא לא מורכב רק מעבודה, הוא עדיין 

מאוד ברור ומובנה ומקל עלינו לתפקד.
כשזה חדש לנו, או לילדים, הדבר הראשון שמומלץ 
יומית, גם לילדים  לעשות הוא לבנות מעין מערכת 

וגם לעצמנו.
כמובן שחשוב לסנכרן את המערכות האלו. למשל - 
אני יודעת שבשעות הבוקר ולפני הצהריים אני יותר 
מרוכזת, אז בניתי לבת שלי לו"ז מסודר שכולל זמן 
ובתחילת  ניקיון,  ושעת  לימוד,  שעת  אוכל,  תפילה, 
לאיסוף  זמן  הקדשתי  התארגנה,  כשהיא  הבוקר, 
בשבילה.  ניקיון  משימות  ולבחירת  לימוד  חומרי 
כך, במהלך הבוקר, מדי שעה עצרתי לרגע, נתתי 

משימה, ויכולתי להמשיך לעבוד.
כמובן שעם תינוק למשל )ויש לי אחד( זה קצת יותר 
לנו  קל  מסודר  לו"ז  שיש  ברגע  עדיין,  אבל  מורכב, 
יותר לארגן את היום, גם אם יש סטיות קלות פה ושם 

מהתוכנית המקורית.
התוכנית,  את  לילדים  מראש  להסביר  מאוד  חשוב 
רק  וזמינה  עסוקה  אמא  שעות  באילו  אותם  לעדכן 
פנויה.  יותר  היא  שעות  ובאילו  דחופים  במקרים 
מומלץ גם לשתף אותם בבניית הלו"ז, זה גורם להם 

ליישם אותו מתוך שיתוף פעולה גדול יותר.

בעבודה  טובים  להספקים  להגיע  בכלל  אפשרי 
במקביל לבלגן בבית? איך עושים את זה?

ותלויה  משמעית  חד  אינה  הזו  לשאלה  "התשובה 
להיכנס  ובסביבה שלה. לפעמים,  מאוד בכל אחת 
להגיע  מאפשר  שעתיים   - לשעה  שקט  לחדר 

להספקים שבבלגן של הבית היו לוקחים פי 2 או 3.
לפעמים אוזניות עם מוזיקת רקע )יש אפילו מוזיקה 
בינינו  הזה  המיסוך  את  מייצרות  לריכוז(  מיוחדת 
נצטרך  ברירה,  כשאין  ולפעמים,  הילדים,  לבין 
להפוך לפרפרי לילה ולהקדיש את השעות השקטות 

לעבודה.
יחד הם מתכון מאתגר  וילדים  אין חוכמות, עבודה 
כי  רוח,  ושלוות  איזון  של  עניין  הכול  אבל  במיוחד, 
כשאנחנו מתחילות לאבד שליטה, כל שמץ של ריכוז 
או יצירתיות שנדרשים לנו לעבודה - נעלם. וזה עוד 

בלי לדבר על ההתנהלות של הילדים במצב כזה.
עבודה  תוכנית  בניית  של  סדנאות  מעבירה  כשאני 
משימות  לעצמנו  להציב  ממליצה  אני  זמן  וניהול 

בצורה הבאה:
קטנות  משימות  לתתי  משימה  כל  לפרק  ראשית, 

ככל האפשר.
ל:  תתפרק  מאמר'  'לכתוב  המשימה   – למשל 
משימה 1: לבחור נושא למאמר. משימה 2: לכתוב 

ראשי פרקים. וכן הלאה.
גדולה  משימה  מול  מתיישבות  כשאנחנו  כי  מדוע? 
החשק  את  מהר  יותר  הרבה  מאבדות  אנחנו 
אותנו  מלחיצה  פשוט  היא  אותה,  לבצע  והאנרגיות 
המון  ומוצאות  ופורשות  דוחות  אנחנו  אז  מדי,  יותר 

סיבות לא לעשות אותה.
ביומן,  'וי'  ומסמנות  מבצעות  כשאנחנו  בנוסף, 
אפילו על משימה קטנה, אוטומטית אנחנו מרגישות 
אותנו  מדרבנת  והיא  והצלחה  סיפוק  של  תחושה 

להמשיך הלאה.
שנית, לבחון כל משימה בהתאם לאטמוספרה סביב 

ולהכניס אותה ליומן בשעה המתאימה.
שיחת טלפון שדורשת שקט סביב? לא אקבע בזמן 

שהילדים חוגגים סביבי.
מילוי דו"ח טכני - אולי כן.

- אעדיף לבצע ממש עכשיו  5 דקות  משהו שלוקח 
ולא לדחוס ליומן.

אדחה  או  אמחק   - לבצע  חובה  לא  שממש  משהו 
לכשהעניינים יירגעו.

סדרי עדיפויות הם קריטיים בתקופה הזו.
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ובנוסף - הכי חשוב, במיוחד בבלגן שאנחנו נמצאות 
בו!

עכשיו  זה,  את  לעשות  נהגנו  לא  עכשיו  עד  אם  גם 
קריטי להשתמש ביומן או בכלי אחר לאיסוף משימות 
וגרמנו  חשוב  משהו  ששכחנו  מצב  ייווצר  שלא  כדי 

נזק - לעצמנו, ו/או למעסיק.

שאפשר  זמן  לא  היא  הזאת  המורכבת  התקופה 
השאלה  הפנמנו.  כבר  זה  ואת  הכול,  בו  להספיק 
היא על מה כדאי לוותר בתקופה שכזאת, ועל מה 

לא?
"בעולם העסקים מוכר חוק שנקרא חוק פרטו - חוק 
ה20-80. לפי החוק הזה 20% מהעבודה מייצרת לנו 

80% מהתוצאות.
אנחנו  שעליהן  הפעולות  מהן  שנקבע  חשוב  לכן, 
והיסוד  הבסיס  שהן  לוותר,  יכולות  לא  פשוט 
נוכל להמשיך לדרג את הפעולות  לתוצאות, ומהן 
פחות  פעולות  כוללת  מדרגה  כשכל  מטה,  כלפי 
רק  לא  נכון  זה  אגב,  התחתונה.  לשורה  קריטיות 
בתחום העבודה אלא גם בהתנהלות עם הילדים, 

בישול, אחזקת הבית וכו'.

זאת  בכל  מהן  ורוד,  רואות  להיות  ננסה  ואם 
המעלות של עבודה מהבית? יש?

היכולת  זאת  זה  במקרה  מעלות.  יש  דבר  "בכל 
לעבוד בלי לנעול עקבים או לחבוש פאה... אין ספק 
אנחנו  מצטמצמת.  הרוחנית  ההתמודדות  שגם 

בשמורה...

הבית מעניק לנו גמישות. אין יותר שמונה עד ארבע. 
כל שעות היממה הופכות ליום עבודה. אם נחליט 
שמתאים לנו לעבוד בלילה, נעשה את זה. אין בוס 
התוצאות  מבחינת  לא  כמובן,  הראש.  על  שיושב 

אלא מבחינת השעות.

וכמובן שאחרי הכול, זמן איכות עם הילדים הוא אף 
פעם לא דבר רע, למרות הקושי.

כמה  משנה  שלא  ולהזכיר  לזכור  בלי  אפשר  ואיך 
של  בסופו  הלך,  ולא  להספיק  ורציתי  תכננתי 
את  ורק  אך  עושות  ואנחנו  משמים,  פרנסה  דבר 
והלאה,  משם  להם.  מסוגלות  שאנחנו  המאמצים 
וגם הרבה קודם – אנחנו בידיו הרחומות של הקדוש 

ברוך הוא".

ריקי, אמא בחל"ת מתארת: הייתי בדפוס ואדם אחד הדפיס שם לילדים שלו סדר יום, ככה
לכל ילד בנפרד:

ישראל מאיר:
8:00 קימה ונטילת ידיים

8:15 להתלבש
8:30 להתפלל

8:45 לשתות שוקו 
9:00 לקרוא חצי שעה

9:30 ארוחת בוקר
10:00 ללמוד עם אבא חצי שעה

 10:30 לשחק עם גיטי בקליקס או בכדור או בקפלות
 10:45 לעזור לאמא במה שהיא מבקשת

וכן הלאה והלאה...
אנוכי, אמא עובדת בבית, מגלה: "אני מנצלת את העובדה שיש רק קטנים בבית. בשעה חמש מטגנת 
וכך מרוויחה  וקלטות,  חביתות, ומסדרת אמבטיות. בשעה שש כבר משגרת אותם למיטות עם ספרים 

משמרת ערב ארוכה..."

אם - בית
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אחרון".  ליום  "ותשחק  נאמר  החיל  אשת  על 
הפעם, בימים הטרופים הללו, אני רוצה לדבר 
 - האחרון  הרגע  כלומר,   - האחרון  היום  על 
בו,  לשחוק  האפשרות  ועל  פסח,  של  בהקשר 

בזכות שאת אשת חיל.

ואנחנו  משתנות  שלנו  כשהתכניות  דווקא 
שונים  בתנאים  נתמודד  שהשנה  מגלות 
חושבות  שאנחנו  ממה  שחשבנו,  ממה  לגמרי 

עכשיו, ממה שנחשוב  ]מתי?[ 
להבין  חשוב  עכשיו  דווקא 
ברגע  שלנו  ההתנהלות  את 
אותה  ולהתאים  האחרון 
שבהם  החדשים  לתנאים 
מתחדשים  אחרונים  רגעים 

עלינו כל יום. 

מה עדיף? מה שמתאים

הרגע  על  אמרו  לא  מה 
האחרון? שהכי טוב לעשות בו 
אם  אחד,  רגע  ושתוך  הכול, 
הוא אחרון, מספיקים מה שלא 
הספקנו במאה רגעים אחרים 
טוב  שלא  אמרו  אלף.  או 
אמרו  האחרון,  לרגע  לחכות 

גם שברגע האחרון צצים דברים בלתי צפויים 
שהורסים את כל התוכניות, ואמרו עוד.

בואו נעשה סדר:

כולנו מתכוונות לנקות את הבית לפסח, לקנות 
בגדי חג לילדים ולעצמנו, לחדש את הבית עם 
רוצות  גם  וכולנו  נפש  משובב  סטיילינג  פריט 
לחג  להגיע   – הזה  התהליך  מכל  ליהנות  גם 
שמחות, מרוצות ומלאות סיפוק. הכול בזרימה 

ובכיף. יש עוד משהו שאנחנו רוצות ושכחתי?

דורש  וגם  זמן  לוקח  זה  שכל  יודעות  כולנו 
מאיתנו  אחת  כל  כסף.  עולה  וכמובן  כוחות 
במה  ומחליטה  שלה  המשאבים  את  מעריכה 

ולהקדיש  מוקדם  להתחיל  האם  להשתמש: 
זמן רב לניקיונות ולסדר או אולי עדיף לחכות 
שבהם  החג  לפני  לימים   – כוח  יותר  שיהיה 
ולסיים   – לעזור  יותר  פנויים  הגדולים  הילדים 
בעזרתם הכול תוך שבוע? ייתכן שהמצב שלך 
לך  אין  עיקרי,  כמשאב  בכסף  בחירה  מכתיב 
במיטבך,  אינך  כוחות  מבחינת  וגם  כרגע  זמן 
לכן תרכשי עזרה: מוצרים ושירותים שיתנו לך 

תפוקות במעט זמן ובמעט כוח.

אני רוצה להדגיש שכל בחירה 
'נכון'  ואין  עבורך,   נכונה  היא 
שבשנה  ייתכן  נכון'.  'לא  או 
מוקדם,  התחלת  שעברה 
מתאים  לא  זה  השנה  אבל 
לך, וזה בסדר. אין צורך להגן 
עדיף,  מה  שלך.  הבחירה  על 
להתחיל מוקדם וכל יום לנקות 
את  לערבב  בלי  קצת  ולסדר 
בראש  להתחיל  היום?  סדר 
כל  את  לשגע  במקום  חודש 
המשפחה חודש שלם? לחכות 
עם  יחד  ולנקות  לחופשה 
הילדים? להזמין חברת ניקיון? 
שמתאים  מה  אחת:  התשובה 

לכם. פתרון שמבוסס על המשאבים שלכם.

'הרגע  אנשי  עבור  מיוחד  משהו  זאת,  ובכל 
האחרון':

מפתה  גדול,  אחד  רגע  הוא  האחרון  הרגע 
והוא  ושואב. יש בו מנות אדירות של אדרנלין 
יכול להכיל שעות של עבודת נמלים בפרץ אחד 
של בולדוזר. אין כמו הרגע האחרון – אין כמוהו 
להספקים מדהימים. אני יודעת זאת מהניסיון 
שאני  המהממים  ומהסיפורים  שלי,  האישי 
שומעת לא פעם ממשתתפות הסדנאות שלי. 
חלק מהסיפורים גם מפוזרים לאורך הספרים 
שלי, סיפורים אמיתיים על מי שמתמודדות עם 

ותשחק ביום אחרון

הבית - העסק הנבחר
כלים ניהוליים למנהלת הבית | יעל זלץ

הרגע 
האחרון הוא 
רגע אחד 
גדול, מפתה 
ושואב. יש בו 
מנות אדירות 
של אדרנלין
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שלאחריהם  אנרגיה  פרצי  בעזרת  מטלות  עומס 
רוגע אדיש וציפייה לריגוש הבא.

מזלנו, יש הרבה רגעים אחרונים בחיים: כל בוקר 
ורגע  להתלבש,  אחרון  רגע  לקום,  אחרון  רגע  יש 
אחרון לצאת מהבית. יש רגע אחרון להכנת ארוחת 
לרופא  לתור  מהבית  לצאת  אחרון  ורגע  צהריים, 
ויש רגע אחרון  נגיע בזמן(  ])בהנחה שעוד  שיניים 

שבועי חשוב של ערב שבת.

בחיינו  נדירים  כה  אינם  אחרונים  שרגעים  יוצא, 
הלילה  כל  ערה   – נהדר  בהם  מתפקדים  ואנחנו 
שכל  עד  לישון  הולכת  לא  העבודה,  את  לסיים 
הכביסה מקופלת. מהר מהר מהר מהר 'מעמידה 

שבת',  או צ’יק צ’ק מלבישה את הילדים ונצא.

אם הכול כל כך טוב, אז מה רע?

האחרון  הרגע  של  הלחץ  שכנות  בשיחות  מדוע 
מוזכר ברגשות אשמה ובתסכול?

נגרמים . 1  – חופזים  ממש  מאוד,  כשממהרים 
כשלים, תקלות, טעויות ונזקים.

פסח  של  במטבח  נחתכת  אני  שלי:  הדוגמה 
עוד יותר מאשר ביום שישי רגיל...

הוסיפי כאן את הדוגמאות שלך:  ________
_______________________________
_______________________________

הרגע . 2 של  בלחץ  שמושלמות  המשימות  רוב 
האחרון עולות יותר כסף. ברגע האחרון אינך 
את  לתשובה.  ולחכות  לשאול  לברר,  יכולה 
רוכשת את המוצר הזה בשני ההכשרים ובבית 
תבררי אצל בעלך במה אתם יכולים להשתמש 
ומה יחכה לחמץ של אחרי פסח. ייתכן שפשוט 
תרכשי במקום מוצר אחד  שניים או שלושה, 
רק כדי 'שיהיה' ושלא ניתקע... הרזרבות הללו 

עולות כסף, כמובן.

לסדר, . 3 או  לנקות  כשממהרים  רבות,  פעמים 
דלתות  שנדרש.  מזה  כוח  ביותר  משתמשים 

בבעיטה  או  מרפקים  עם  נסגרות  ארונות  של 
קלה, מנסים לפתוח קופסא בחוזקה ועוד ועוד. 
התוצאות, בדרך כלל, הן שמשהו נשבר. קרה 

לך? או לבת שלך? או לבעלך?

רק . 4 לא  לעלות,  הדיבור  לטון  עוזרת  מהירות 
המשפחה  כל  את  מכניסות  וצעקות  למהר. 
מה  פעולה,  שיתוף  מעודד  שאינו  לסטרס 
שמרגיז עוד יותר את הלחוצה שמחכה להבנה 
במאמצים  פעילה  ולהשתתפות  ולהזדהות 
לסיים את הפעילות בזמן למרות קוצר הזמן. 

את מכירה מישהי שזה קורה לה?...

קיצורי דרך של ממהרים מתבררים כפטנטים . 5
מפוקפקים – במקום לעלות על כיסא ולהוריד 
משהו מלמעלה, מנסים להתמתח, או מטפסים 
וגם  הגב  לך  כואב  גם  עכשיו  רעוע.  משהו  על 

הקופסאות נפלו וצריך להעלות אותן בחזרה.

כמה זמן את יכולה לפעול בתנאים של חיפזון? . 6
להיות  מסוגלת  את  פסח  בערב  לילות  כמה 
להשלים  כדי   – למחרת  לתפקד  וגם  ערנית 
כמה  שלהם?  אחרון  הכי  הרגע  לפני  פיגורים 
שרירי  ייתפסו  הראש,  שיכאב  עד  יארך  זמן 
הגב או עד שתדבקי מאיזשהו וירוס שמסתובב 
החיסונית  שהמערכת  עייפות  אימהות  ותופס 

שלהן חלשה?

אם את מוצאת שחלק מהגורמים הנ”ל מתקיימים 
ברגע  מתפקדת  את  שבהן  מהפעמים  בחלק 
את  שוות  התוצאות  אם  לשקול  כדאי   – האחרון 

התהליך, ואולי לבחור בדרך אחרת.

לתכנן מראש

למה זה קשה?

נשים של הרגע האחרון רכשו אליפות ביצירת . 1
יש מאין, באלתורים, בפתרונות בלתי אפשריים 
וביצירת לחץ שמגייס לעזרה גם את מי שאף 
פעם לא מסכים לקחת חלק. אבל השרירים של 
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התכנון שלהן התנוונו לגמרי וכשהן יושבות מול 
יומן ריק הן חוות בלק אאוט שבו כל הרעיונות 
של מה שצריך לעשות ומה שהתחייבו לבצע – 

נעלמו ואינם. רק ברגע האחרון הזיכרון ישוב.

הפיתוי לשנות תוכניות מעורר את המאלתרות . 2
ללא הרף לחשוב על דרך אחרת ושונה לבצע 
את מה שהן אמרו לעצמן שהן מבצעות, ולנסות 

בכל זאת דרך אחרת.

מתוך . 3 דברים  לבצע  ההרגל 
התרוממות הרוח של האדרנלין 
המקום  'מעל  שנרגיש  גורם 
הפעולה  כאילו  לזמן',  ומעל 
עצמה לקחה רק 'צ'יק צ'ק' – 
זמן קצר ובלתי מורגש. האמת 
דורש  דבר  שכל  כמובן,  היא, 
וגם  דורש,  שהוא  הזמן  את 
עדיין  מהר,  ממש  כשעובדים 
אשליית  אבל   – זמן  לוקח  זה 
האדרנלין מפריעה לנו להכיר 
כשאנחנו  הבאה  בפעם  בזה. 
כזו,  פעולה  לבצע  נדרשים 
אנחנו מניחים מראש שמדובר 
במשהו קצר מאוד, מקדישים 

שהפעולה  מתאכזבים  מהדרוש,  קצר  זמן 
וכועסים על עצמו שגם  זמן  יותר מדי  לוקחת 

בזבזנו זמן בתכנון.

למה זה כדאי?

הקודם  שבחלק  מהרשימה  הנזקים  ממניעת  חוץ 
)אם הכול כל כך טוב, מה רע?(, יש תועלת נוספת 

ומהותית בתכנון מוקדם:

מה  לקבוע  פירושו  מראש  שתכנון  שחושבת  מי 
לתכנן  אפשר  שאי  אומרת  כשהיא  צודקת  יקרה, 
צפויים  בלתי  דברים  צצים  האחרון  ושברגע 
ולהשתנות.  למציאות  להגיב  אמורות  והתוכניות 
כשאני אומרת שצריך לתכנן אני מתכוונת שחשוב 

בתקופה  להשיג  לך  חשוב  הכי  מה  לדעת  מאד 
שהוא  מחמץ,  ניקיון  מלבד   – פסח  ערב  של  הזו 
את  הפעם  לשתף  רוצה  שאת  ייתכן  מאליו.  ברור 
הבנים או את הבנות, להקל על בעלך, לנצל את 
אחד  של  העצמי  הדימוי  את  לחזק  ההזדמנות 
ליצור מרחב פרטי  או  הילדים בזמן החופשה הזו 
לילדה בת חמש שהגיע הזמן שתתפוס את המקום 
גדולים... כשמדברים על  גם בבית של  הראוי לה 
המצוות  על  החינוך,  על  הערכים, 
– פתאום מבינים שתכנון הוא כל 
הצבת  פירושו  תכנון  כי  חיוני,  כך 
מטרות ותשובה חזקה ומשתלמת 
חשוב',  זה  'למה  לשאלה  במיוחד 
עם  עבודה  תכנית  יצירת  ואז 
טוב  שעונות  חילופיות  אפשרויות 

טוב לשאלה 'איך'.

שנה,  לוח  כתיבה,  דורש  תכנון 
הזמן  משך  של  ברורה  ידיעה 
 – ואז  הנדרש לביצוע כל משימה 
הקדשת הזמן למחשבה ולכתיבה.

תהיה  מהמחשבה  שחלק  כמובן 
ותהליך  שהצבנו,  המטרות  סביב 
אלו   – בדיקה  יכלול  התכנון 
ישימות?  הן  האם  ביותר?  לנו  חשובות  מהמטרות 
מה צריך לעשות בשביל להשיג אותן? על מה אולי 

נוותר לשם כך, וכיצד נדאג לחלופות מספקות?

יכול  פסח  ערב  של  האחרון  היום  האחרון,  הרגע 
להיות יום של שמחה וסיפוק אדיר, בזכות התכנון 

שהביא אותנו מוכנות לגמרי ליום הזה.

ותוספת מהרגע האחרון...

יקרו גם דברים מפתיעים. אין כמו ערב  נכון.  כן, 
עם  מתמודדת  את  איך  להוכיח.  כדי  הזה  פסח 

ההפתעות?

הבנויה,  לירושלים  נעלה  בניסן  שבי"ג  הלוואי 
לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים!

הרגע 
האחרון, 
היום האחרון 
של ערב 
פסח יכול 
להיות יום 
של שמחה 
וסיפוק אדיר.
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שלום וברכה,
את מתארת קונפליקט לגיטימי אשר מצוי אצל 
רוב העובדים במשק: הצורך הטבעי לעמוד על 
הזכויות במקום העבודה מול החשש שהתהליך 
שהם  החיובי  וברושם  האישית  בתדמית  יפגע 
שהמחוקק  הסיבה  בדיוק  זו  ליצור.  מעוניינים 
זכויות  נושא  כל  את  בחוק  לעגן  לנכון  ראה 
כל  את  להסדיר  החובה   – וביניהן  העובדים, 
שהוא  רשמי,  עבודה  בחוזה  והחובות  הזכויות 
ההסכם הבסיסי, העיקרי והמכריע מבחינת יחסי 
ומתמצא  ידע  עם  שמגיע  עובד  עובד-מעסיק. 
בסעיפים השונים בחוזה, מוכיח למעביד שהוא 
שלוקח  טיפוס  ושהוא  טובים  בית  שיעורי  עשה 
אחריות ומקדם דברים, וממילא הוא גם מסוגל 
לתרום לחברה ולקדם יחד מטרות משותפות. 
יחד  אך  מכך,  מתרשמים  בהחלט  המעסיקים 
עם זאת חשוב לדעת כיצד להציג את הדרישות 
באופן מכובד ואפקטיבי, שכן זהו אחד הצעדים 
מול  היחסים  מערכת  בבניית  הראשונים 

המעסיק הפוטנציאלי.

כיצד יתנהל התהליך המומלץ ?

השלב הראשון: הכרת החוזה
שלב הכרת החוזה הוא שלב מקדים שבו 

והסעיפים  החוזה  משמעות  את  להכיר  עלייך 
בין  הפרדה  שתבצעי  חשוב  בו.  הכלולים 
לבין  החוק,  במסגרת  לך  המוקנים  התנאים 
לו, הנחשבים כהטבה. ככלל,  תנאים שמעבר 
כלומר:  קוגנטיים,  הם  בארץ  העבודה  חוקי 
או  עליהם  להתנות  ניתן  שלא  מחייבים  חוקים 
לוותר עליהם במסגרת חוזה או כל הסכם אחר 

בעל פה או בכתב.
עיקריים  סעיפים  של  קצר  פירוט  לפנייך 
להעמיק  לך  ממליצה  אני  ומשמעותם.  בחוזה 
לקרוא  החתימה:  מעמד  לפני  עוד  הידע  את 
מידע  מקורות  עם  ולשוחח  עדכניים  חומרים 
מוסמכים בנושא )עו"ד, רו"ח, עלוני מידע של 

משרד העבודה וכדו'(.

הגדרת תפקידים וסמכויות
ומתואר  מוגדר  שלך  שהתפקיד  לב  שימי 
תפקיד  הגדרת  עלייך.  ומקובל  שסוכם  באופן 
נעימויות  ואי  בהירויות  אי  תמנע  מפורטת 

בהמשך.

השכר
מעבר לרמת השכר שסוכמה מראש, כדאי 
עובדים  שכר.  להעלאת  מנגנון  על  לסכם  גם 

ע)ל(ומדת על הזכויות

דפי עבודה
פנינה וימר | יועצת תעסוקתית

אני עומדת בשעה טובה לחתום על חוזה העסקה במקום עבודה חדש. בס"ד, מדובר בעבודה 
'עבדתי'  והגעתי אליה לאחר תקופה ארוכה שבמהלכה  לי מכל הבחינות  מצוינת שמתאימה 
בלחפש עבודה. מצד אחד אני רוצה להשיג תנאים משופרים ולדאוג שהכול יהיה מעוגן בחוזה, 
ואולי  מוגזמות  דרישות  ובעלת  כדעתנית  המעסיק  בפני  להצטייר  חוששת  אני  שני  מצד  אבל 

חלילה גם לסכן בכך את קבלתי לעבודה. אשמח להמלצות כיצד כדאי להתנהל בכל התהליך.

התשובה לשאלה הזו נכתבה בימים שלפני 'מבול הקורונה', ולכאורה, היא נראית כעת לא ממש רלוונטית. 
מי מדבר בימים טרופים אלה על גיוסים חדשים ושיפור תנאי העבודה?

כעת  מצויים  שדווקא  אחרים  ענפים  יש  אבל  למיתון,  נכנסו  במשק  מסוימים  שענפים  נכון  כן.  דווקא  אז 
בפריחה. 

גם בעת משבר יש הזדמנויות חדשות, ועבורן חשוב עכשיו עוד יותר מתמיד להבין את המשמעות של חוזה 
עבודה חדש ומו"מ על תנאי העבודה.

בהצלחה ובשורות טובות!
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את  הולם  שאינו  שכר  עם  רב  זמן  נותרים  רבים 
כישוריהם ואת התרומה שלהם למקום העבודה.

משכר  חלק  שיהוו  פיקטיביות  מתוספות  הימנעי 
הבסיס. רכיבים רבים נגזרים משכר הבסיס, ביניהם: 
לקרן  הפרשות  לפנסיה,  הפרשות  הפיצויים,  דמי 
הקטנת  ועוד.  גמל  לקופת  הפרשות  השתלמות, 
שכר הבסיס תוך הסכמה על 'השלמתו' באמצעות 
תוספות שונות )והמוח היהודי מאוד יצירתי בתחום 
הזה(, מקטינה את ההפרשות הללו ואחרות. אמנם, 
תוספות פיקטיביות מוכרות לעיתים קרובות כחלק 
מהשכר לכל דבר ועניין, אולם הדבר כרוך בניהול 

הליכים משפטיים ארוכים ומיותרים.

תנאים סוציאליים
השכר  בתלוש  החודשי,  השכר  פירוט  מלבד 
נוספות  הטבות  של  פירוט  גם  למצוא  תוכלי  שלך 
המוקנות לך: ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, 
דמי חגים ועוד. נסי להגיע להטבות מעבר לקבוע 
בחוק כמו: תשלום דמי מחלה כבר מיום ההיעדרות 
יותר, הפרשות לפנסיה  ימי חופשה רבים  הראשון, 
ודמי הבראה גבוהים יותר, הפרשה לקרן השתלמות 

וכדו'.

תאריך תחילת העבודה:
חשוב להקפיד על מועד תחילת העבודה, בין 
השאר לצורך חישוב הזכויות המותנות בוותק, כגון 
הבראה  דמי  שנתית,  חופשה  דמי  פיטורין,  פיצויי 

ועוד.
משך תקופת העבודה:

או  מראש  מוגבלת  העבודה  תקופת  האם  בדקי 
שהחוזה תקף לזמן בלתי קצוב.

הגדרת שעות העבודה:
ומופיע  מוגדר  העבודה  שעות  שהיקף  ודאי 

בחוזה.
על  גלובלי  שכר  לך  לשלם  יעדיף  שהמעסיק  יתכן 
שכר  תוספת  תמורת  שתעבדי  הנוספות  השעות 

קבועה שתתווסף לשכר העבודה. במקרה כזה יש 
לוודא מראש שהתוספת הגלובלית אכן תשקף את 
השכר שיגיע לך עבור השעות הנוספות שאת צפויה 

לעבוד בפועל, ואינה נמוכה ממנו.
 תקופת ההודעה המוקדמת:

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע 
כי זמן ההודעה המוקדמת נע בין יום אחד לחודש 
הראשונה  השנה  בחצי  שניתנת  להודעה  עבודה 
לאחר  שניתנת  להודעה  ימים   30 ועד  לעבודה, 
מכן. אולם יתכן שתוכלי להגיע לתנאים שמיטיבים 
איתך יותר: תקופת הודעה ארוכה יותר במקרה של 
של  במקרה  יותר  קצרה  הודעה  ותקופת  פיטורין, 

התפטרות.

השלב השני: הצבת היעדים לשיחה
לך  שחשובים  התנאים  מהם  היטב  חשבי 
ביותר במקום עבודתך. הגדירי אותם כיעדים עם 
תרצי  לא  אופן  שבשום  תנאים  כלומר:  אדום;  קו 
מסוימת.  שכר  רמת  לדוגמה:  עליהם.  להתפשר 
כל תנאי שיהיה מעל הקו האדום הוא הטבה, ונותן 
מה  אותו  להשיג  תצליחי  אם  ומתן.  למשא  מקום 
טוב, וגם אם לא, תוכלי להתגמש. אך מה שנמצא 
מתחת לקו האדום שלך הוא הכרחי, ובלתי אפשרי 
מבחינתך לוותר עליו. בדרך זו יהיה לך גם קל יותר 
נעימה  באסרטיביות  למעסיק  הדברים  את  להציג 

ומתוך ביטחון עצמי.

על  ומתן  משא  ניהול  השלישי:  השלב   
התנאים

העסקה,  תנאי  על  ומתן  במשא  הבסיסית  הגישה 
שלך  הכישרונות  שווים  בכמה  הכרה  מתוך  היא 
והתרומה העתידית שלך לחברה במונחים כספיים. 

עלות למול תועלת.
המעסיק  של  שמטרתו  לזכור  צריך  המו"מ  במשך 
היא בראש ובראשונה להרוויח כמה שיותר בעצמו. 
לכן, המטרה שלך היא להראות לו עד כמה תוכלי 
להגדיל את הכנסותיו, או לחילופין, לחסוך ולהוריד 
מהוצאותיו. ככל שתתרגמי בצורה טובה יותר כיצד 
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כישרונותייך ויכולותייך הופכים לתועלות שהחברה 
תנאים  לקבלת  הסיכויים  יגדלו  כך  מהן,  תרוויח 
פנים  בשום  להציג  אין  המו"מ  במהלך  כלבבך. 
הוא,  כן  כשמו  מו"מ  משמעית.  חד  דרישה  ואופן 
מציאת  ידי  על  היא  לנהלו  ביותר  הטובה  והדרך 
מעוניינים  שאת  לדברים  ראויות  אלטרנטיבות 
אופציות  מספר  ישנן  למעסיק  זה  באופן  בהם. 
פתוחות וגמישות להיענות לדרישותייך. את המו"מ 
וכמובן  חיובית,  ובנימה  טובה  באווירה  לנהל  יש 

חשוב להראות שאת רצינית מאוד 
ומלאת מוטיבציה להתחיל לעבוד 

בתפקיד המדובר.
כווני גבוה. משא ומתן הוא דיון שבו 
להשיג  מנסה  מהצדדים  אחד  כל 
לעשות  בלי  צריך,  שהוא  מה  את 
מוכנה  היי  בדרך.  כואבים  ויתורים 
את  קצת  למתוח  שתצטרכי  לכך 
ולכן אל  הגבולות שלך ולהתפשר, 
או  בסכומים  מלכתחילה  תנקבי 
שלך  האדום  הקו  שהם  בתנאים 
למשא  בסיס  להוות  יכולים  ואינם 
יותר ממה  ומתן, אלא בקשי קצת 
לך  שיישאר  כדי  מעוניינת,  שאת 

מרחב לתמרון.
במידה ונאלצת להתפשר או שישנה דרישה לפרק 
מסוים  מועד  שייקבע  דאגי  ניסיון,  תקופת  של  זמן 
שבו תתבצע פגישת עדכון שכר והטבות, וטוב עוד 
יותר תעשי אם תגיעי לסיכום על פגישת עדכון שכר 
שנתית. את המועד הזה יש לציין בחוזה העבודה, 
שהחוזה  ככל  זכרי,  'להישכח'.  עשוי  הוא  אחרת 
יכלול סיכומים ברורים בנושאים רבים יותר, תמנעי 
סוד  זה  אין  ותנאים.  שכר  על  עתידיות  מלחמות 
יותר להשיג שדרוג בשכר ובהטבות  שקשה הרבה 

מתוך המערכת.
במקרה שההצעה הסופית שמתקבלת עדיין אינה 
לרוחך, מומלץ לבקש זמן של X ימים לחשיבה לפני 
האם  לבדוק  כדאי  החשיבה  בזמן  מידית.  פסילה 
ההצעה  את  להפוך  שעשויות  נוספות  סיבות  ישנן 
למשתלמת עבורך מלבד שכר ותנאים, כמו: קידום 

מקצועי, עניין אישי, למידת תחום חדש ועוד.
בכל מקרה, אל תחתמי על ההסכם מבלי שהבנת 
את המשמעות של הסעיפים המופיעים בו ובדקת 
המעסיק  עם  שסיכמת  מה  שכל 
או מי מטעמו בעל פה אכן מופיע 
או  הפתעות  שישנן  במקרה  בו. 
שאת מרגישה שאת זקוקה לעצה 
של בעלי ניסיון או מבינים בתחום, 
לבקש  לגיטימי,  לגמרי  וזה  תוכלי, 
כדי  החוזה  טיוטת  את  לקחת 
כמו  ראש.  בכובד  בבית  בה  לעיין 
העבודה  מחוזה  העתק  בקשי  כן, 
וככל  אצלך,  היטב  אותו  ושמרי 
שמרי  נוסף  נספח  אליו  שמצטרף 

גם אותו.
חתימת  לשלב  הגעת  שאם  זכרי 
מועמדת  שאת  הוא  אות  החוזה, 
לסיים  מעוניין  והמעסיק  מועדפת 
מן  כעובדת  אותך  ולראות  התהליך  את  איתך 
להמתין  יותר  לו  קל  טכנית  מבחינה  אצלו.  המניין 
להתחיל  מאשר  הסופית  לתשובתך  ימים  מספר 
שוב בתהליך גיוס עובדת אחרת לתפקיד, כך שכל 
ימים  מספר  של  עיכוב  בתבונה,  זאת  תעשי  עוד 
תנאים  להשיג  ולנסות  להתייעץ  שוב,  לשקול  כדי 

משופרים יותר, לא יסכן את עבודתך. 
בהצלחה, וגמר חתימה טובה...

העמידה על זכויותייך היא זכותך המלאה.
עבודה
בעיניים

לגזור ולתלות מול העיניים:
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הנבחרות תקבלנה במה ומענה במסגרת המדור.

אם הגעת 
לשלב 
חתימת 
החוזה, אות 
הוא שאת 
מועמדת 
מועדפת
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סיפור חודשי 
רחלי נוסבוים

שלום,
קוראים לי דבורה, ואני עובדת היי-טק בינונית.

מהבניין  גולדמן  ריקי  שומעת,  את  כזה.  דבר  יש  כן, 
ממול שחושבת שכל מי שעובדת בהר-חוצבים היא 

מצליחנית, משופשפת ועשירה?
הגיע הזמן שתדעי מה שלעולם לא אעז להגיד לך 
בפנים: אני לא מצליחנית, וגם לא מאוד מצליחה. אני 
שלי.  כמו  בעבודה  גדול  חיסרון  וזה  משופשפת,  לא 

ואני לא עשירה. בכלל.
שתי  בין  מתחלקת  שלי  שהמשכורת  מכיוון  לא  לא, 
כמו  להשקעה,  דירות  על  שלקחנו  משכנתאות 
אחרת.  מישהי  על  פעם  מספרת  אותך  ששמעתי 
לעוזרת, מגהצת  הולך  ולחלוטין לא משום שהכסף 
על  שלקחנו  מפני  לא  גם  לצערי,  מוכן.  אוכל  או 
פשוטה  הסיבה  ההורים.  של  התחייבויות  עצמנו 
שאת  ממה  חצי  בערך  היא  שלי  המשכורת  ממש: 
חושבת שהיא. כמו שאמרתי, אני עובדת בינונית, עם 

משכורת בינונית.
בתיכון,  לא  פעם.  אף  נחמד  לא  זה  בינונית  להיות 
צריכה  אבל  א',  בהקבצה  לשרוד  מצליחה  כשאת 
שאת  במסלול,  לא  זה.  בשביל  ממש  להתאמץ 
לא  נשימה,  קוצר  ובכמעט  שיניים  בחירוק  עוברת 
הרבה  כך  כל  שבה  בעבודה   – לא  והכי  בעבודה, 
אנשים מסביבך הם מוכשרים מאוד, עם המון ברק, 

ועם משכורות כפולות ומשולשות. 
את מבינה, ריקי גולדמן? להיות מורה בחינוך מיוחד 
להיות  'אין'.  זה  משכורת  ועל  תנאים  על  ולקטר 
עובדת הייטק ולהתלונן זה פשוט בלתי אפשרי. לא 
שאני  שבטוחות  כמוך  נשים  ליד  בגינה  הספסל  על 
העשיריות,  שתי  מתוך  האחרון  האלף  על  מדברת 
לא בהסעה – לצד שלוש נשים שמאיישות משרות 
נחשבות ומשתלמות בהרבה ממני, וגם לא על הספה 
של השוויגער בשיחה עם גיסות שהן לא-הייטקיסטיות 

שדומות לך או הייטקיסטיות שלא דומות לי.
האמת היא שאין לי הרבה מה להתלונן. מה לעשות 
יצירתית?  או  מבריקה  מוכשרת,  מספיק  לא  שאני 
אדם  כוח  חברות  קידום,  מקבלות  לא  כמוני  נשים 
לא רודפות אחריהן, וכל בקשה מהבוס עלולה להיות 
ממני,  יותר  טובות  מאות  יש  החוצה.  הדרך  תחילת 
צריך  הוא  מה  בשביל  זולה,  לפחות  אהיה  לא  ואם 

אותי?
פעם  מדי  לי  מזכיר  שיעקב-ישראל  שכמו  ונכון 
הסכום  עדיין  הכול,  את  לעזוב  חשק  אותי  כשתוקף 

בתלוש המשכורת שלי יפה ויציב ביחס להרבה ענפים 
אחרים בשוק. זו בעצם הסיבה היחידה שבשלה אני 
עדיין יוצאת לאותו משרד בכל בוקר. וריקי, אל תגידי 
לי: "אמרתי לך". תחשבי על זה. אני בטוחה שבסוף 
תביני שבמקום שבו אפשר למשש את המצליחנות 
מנשוא  קשה  להיות  עלול  בינונית  להיות  בידיים, 

לפעמים.
אני קוראת את השורות שכתבתי וכואב לי לגלות את 
ככה  שאני  תחשבו  אל  מהן.  שמבצבצת  המרירות 
למדתי  ואפילו  השגרה  עם  לי  טוב  יום  ביום  תמיד. 
ליהנות מהגמישות המסוימת שעובדות זוטרות כמוני 
לא  החברה  הכול,  ככלות  לעצמן.  להרשות  יכולות 
תתמוטט אם אשאר בבית יום נוסף עם ילד חולה, או 

אגיע מאוחר אחרי הריאיון לכיתה א'. 
ולמה בכל זאת אני נשמעת כמו שאני נשמעת? כי 
והסתגלות,  אחרי שגרה ארוכה ארוכה של השלמה 

באה מיס קורונה בסערה וטרפה את כל הקלפים.
ביום ראשון ההוא עוד הגעתי לעבודה. הגדולים נשארו 
בבית עם שכנים, את הקטנים שלחתי לבייביסיטר, 
לכמה  אותו  לקבל  הסכימה  רפאל  של  והמטפלת 
להיות  מוכרחה  שאני  הרגשתי  פרטי.  באופן  שעות 
בעבודה, כאילו שאם אהיה בבית עלולים לשכוח שם 

מקיומי.
מהעמדות  מחצית  מוזר.  באופן  שקט  היה  המשרד 
היו ריקות. כמה עובדות היו עסוקות בריקון המגירות 
מאוישים  היו  כיסאות  שלושה  ורק  שלהן,  האישיות 

בעובדות שישבו מול המסך.
"מה איתך?" הסתובבה אלי הדסה.

"כלומר?"
"אה, עוד לא ראית את ההודעה?"

עומדת  אני  "מה  שלי.  הסיסמה  את  הקשתי  "לא", 
לראות?"

יוצאים  מהעובדים  שליש  שליש.  שליש,  "שליש, 
לחל"ת. שליש יעבדו מהבית ושליש ימשיכו בינתיים 

לבוא למשרד".
ברגע  עיני  מול  קופצת  הייתה  לא  ההודעה  אם  גם 
לאיזה  בקלות  מנחשת  שהייתי  מניחה  אני  ההוא, 
יציאה  על  "הודעה  מקרה,  בכל  שייכת.  אני  שליש 
לחל"ת" כבר הייתה בתוך תיבת המייל שלי, והדסה 

המנומסת הסתובבה בחזרה למסך שלה.
ומצאתי  למטה  קצת  עוד  ירדתי  אותה.  פתחתי  לא 
לקראת  נערכת  החברה  שישי.  מיום  עדכון  הודעת 
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ששליש  היא  ההערכה  המשק.  פעילות  על  ההגבלות 
מהעובדים יוצאו לחל"ת, שליש מהעובדים – שעבודתם 
מהבית,  יעבדו  הקרוב  בטווח  התפוקות  להשגת  חיונית 
ועובדים חיוניים ביותר יתבקשו להמשיך להגיע למשרדים 

ויתוגמלו על המאמץ המיוחד.
ושלוש,  פעמיים  פעם,  ההודעה.  את  בדממה  קראתי 
ואז עברתי להודעה שסיפרה לי מה שידעתי מזמן: אני 
לא חיונית לחברה - לא לטווח הקצר ולא לטווח הארוך 

הביתה  לכי  בבקשה,  בכלל.  ולא 
ותאפשרי לנו לפנות את החדר כדי 
לאפשר לעובדות החיוניות לעבוד 

לפי הנחיות משרד הבריאות.
מקרה,  שבכל  לציין  מוכרחה  אני 
בדרך  זה  את  לעשות  יכלו  הם 
חברות  המון  גרועה.  פחות  הרבה 
להרגיש  בלי  לחל"ת  יצאו  שלי 
נחמדות  אבל  מיותרות.  כך  כל 
החזק  הצד  הייתה  לא  פעם  אף 
בכלל  זו  ואולי  שלי,  הבוסים  של 
התחושה, שהייתה שם הרבה לפני 

שהקורונה הגיעה לסין.
אמרתי  הביתה",  הולכת  אני  "אז 

בטון הכי עליז שהצלחתי להפיק.
"כיף לך", אמרה הדסה בקנאה בלתי מוסתרת. 

רוצה?  אני  מה  פעם.  מאי  טיפשה  הרגשתי  פתאום 
להמשיך לבוא לעבודה עד י"ג בניסן ולהשאיר מאחוריי 
להישאר  חדרים?  ורבע  בשלושה  להסגר  קטנים  שישה 

איתם יחד ולנסות לעבוד מתוך המהומה הזו? 
לא. לא זה מה שרציתי. לא באמת חשבתי שזה אפשרי, 
ואם להיות כנה, באיזשהו מקום בתוכי המילה 'חופשה' 

הייתה מפתה אפילו בנתונים האלה. 
 אבל רציתי להיות עובדת חיונית.

כן. רציתי לדעת שהמקום שבו אני מעבירה שמונה שעות 
ביום לא יכול לוותר עלי כל כך בקלות. שאני שווה מספיק 
לא  שאני  מהבית.  לעבוד  לי  יציע  לפחות  שמישהו  כדי 
עוד אחת מתוך חצי מיליון מובטלים שאפשר להסתדר 

בלעדיהם.
רציתי. אז מה. אף אחד לא שאל אותי. לא הקורונה, לא 

ראש הממשלה, ולא המנכ"ל. הלכתי הביתה.
"איך חזרת?" נדהמה חיהלה כשפתחה לנו את הדלת.

מתכוונת,  היא  למה  שהבנתי  אפילו  עניתי,  "באוטובוס", 
מידית  נבלעו  ונתי  שושי  מהעגלה.  רפאל  את  ושחררתי 

בבלגן.
"אבל כל כך מהר!"

נשמתי עמוק. סילקתי את המיילים, השלישים וכל השאר 
בחגיגיות:  כף  ומחאתי  עיניי,  ממול 
מה  תאמינו  לא  מהר!  כולם!  "בואו 

קורה!"
בי  ותלו  במהירות  כולם  באו  הם 

מבטים מצפים.
באמת  פסח!  עד  חופש!  לי  "יש 

באמת!"
הם היו המומים. לא פחות. פתאום 
בחופשות  מאשר  שחוץ  קלטתי 
לידה, הילדים שלי אף פעם לא חוו 
וארוכה,  אמיתית  בחופשה  אמא 
שלי  לאמא  שהיו  אלו  כמו  חופשה 

לרוב.
שושי הגיבה בחיבוק אמיץ. אליעזר 
נתי  סוער.  בריקוד  פתחו  ומוטי 
הביט בהם מבולבל, רפאל מחא כפיים מהשטיח וחיהלה 

נעלמה בחדר. 
מורכב  גדול,  גיליון  עם  חזרה  היא  ספורים  רגעים  אחרי 
מארבעה דפי מדפסת מודבקים בסלוטייפ, ועליו אותיות 
ענק משורטטות במרקרים החדשים שלה: "ברוחה הבעה 

לאימה האאובה!"
היא ואליעזר תלו את השלט על דלת הכניסה, ואני הזמנתי 
את כולם למטבח לקבל פרוסה מהעוגה שנשארה משבת 

ושוקו עם קצפת שרק אימהות בחופשה יכולות להכין.
הם התיישבו, צפופים ונרגשים, וברגע ההוא צלצל הנייד 

שלי. "אבא!" הקריא אליעזר מהצג, וענה. 
חופש!  יש  לאמא  היום!  מוקדם  לבוא  לך  כדאי  "אבא? 

אתה לא יודע איזה כיף פה!"
ויקר מפז, ידעתי שבמונחים של  ולרגע אחד, חד, ברור 

אמת, של נצח ושל אושר, אני עובדת חיונית ביותר.

עובדת 
חיונית

 רציתי. אז מה.
 אף אחד לא
 שאל אותי.
 לא הקורונה,
לא ראש הממשלה, 
 ולא המנכ"ל.
הלכתי הביתה.
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סלפי
בתיה יונה
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שלום כולן,
"מנע  במילים  מטפס  שלה  הכוונה  שסיסמוגרף  אשתקד,  השנה  בראש  שהרגישה  מי 

מגפה מנחלתך" - שתקום.
מי חלמה שדווקא התפילה הזו צריכה כל כך הרבה רחמי שמים?

מי היה מאמין שדווקא על הדבר הזה כל כך הרבה מאיתנו ירגישו מטולטלות כל כך?
וזה קורה.

אנחנו כולנו בידיו הרחומות של הבורא יתברך כחומר ביד היוצר...
ולדבוק  להמשיך  האמיתית  החובה  עלינו  מוטלת  הבסיסית,  הפרקטית  לדאגה  ומעבר 

חזק במקור כל הכוחות כולם!
רבות מאיתנו נחשפו למסרים שרצו ברשת בסגנון:

הם רצו למנוע הפרדה באירועים - קיבלו סגירה הרמטית של מוסדות ה)אי( תרבות...
הם רצו תחבורה ציבורית בשבת - קיבלו ביטול של תח"צ בכל השבוע...

הם רצו קניונים פתוחים בשבת - קיבלו אותם סגורים גם ביום חול...
הם... והם... והם...

ואם תרשו לי, חברות יקרות,
נראה לי שיש מי שמאוד נהנה מהחגיגה הזו שלנו -

והוא, כמובן, היצר בכבודו ובעצמו.
הוא נהנה לראות אותנו מתעסקים בחשבונות הנפש שלהם...

למה לא?
איזה יופי שטראמפ ילמד ש'יש אלוקים'

שגנץ יפנים ש'אין עוד מלבדו'
שאיווט יצטרך סוף סוף להגיד 'אצבע אלוקים'...

העיקר -
העיקר שלא יהיה לנו זמן לתת 'תשומת לב' לעצמנו.

 
****

אנשי עסקים טובים יודעים שזמן משבר הוא הזדמנות מצוינת.
בואו גם אנחנו 'נעשה עסקים',

דווקא עכשיו!
הנה לנו הזדמנות מצוינת דווקא עכשיו - להתחזק!

לא להרפות בתורה! בגמילות חסדים!
ולא לרופף את חומות ההגנה שלנו...

בואו לא ניתן ליצר לחכך ידיים בהנאה מלראות אותנו נסות אל הבתים כשבכיסינו הנגיף 
בעצמו.

בואו ונמשיך לשמור על עצמינו סטריליות במקסימום האפשרי...
ֶפן ַליֵֶּצר", ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ ן ֲאַנְחנוּ ְביְָדָך ֶחֶסד נֹוֵצר ַלְבּ בתפילה שנזכה ויקוים בנו:"ֵכּ

אמן!

ברוח הימים ם
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1.  האם יש לך תקשורת בבית? )נכון לתחילת המשבר(
2. באם תאולצי להכניס תקשורת הביתה, מה תעדיפי לעשות?

השמורה בהתגייסות להענקת שירותים מיוחדים לשעת חירום
לא רוצים את הנגיף בבית!!!

.1

.2

בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, ולאור פניות של חברות הקהילה שהצרו על תוספת 
יותר מהנצרך לפרנסה, הוקמה קהילה מסווגת ב'נטפרי' שתאפשר  אתרים פתוחים 
תקשורת לצורכי עבודה ולצרכים טכניים המאושרים על ידי גדולי ישראל, ללא גישה 
לאתרי חדשות ופורומים ממכרים. | להצטרפות ניתן לפנות לנטפרי ולבקש להשתייך 

ל'שמורה בחרום'

ואינן  מהבית  לעבוד  הנאלצות  לעובדות  'נטפרי'  של  חסומים  סטיקים  השכרת 
shmurona@shmura.org :מעוניינות לייצר לעצמן גישה קבועה לרשת. | לבירורים

המספק  השמורה,  של  הייעוץ  למוקד  האחרונים  בימים  רק  הגיעו  פניות  אלף  מעל 
מענה הלכתי, השקפתי ואישי, והמתוגבר בימים אלה כדי להעניק גם מענה לשאלות 

משפטיות בדיני עבודה המתעוררות על רקע המשבר.
shoalot@shmura.org :לפניות

שמורה 
בחירום

זמני 
בלבד

יש 
את מי 
לשאול
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מי שנוכחה בשביתת משק שלא תיאמן, במדיניות של הגפת שערים כלל עולמית, 
כבר לא צריכה פירוט על המציאות המורכבת הזו, על ההתרחשויות המפתיעות או על משמעותן... 

זאת המציאות שהבורא יתברך זימן לנו.
ואנחנו? אנחנו כאן כדי להמשיך ולהתקדם…. בכל מצב!

קו הכח של 'שמורה' איתך, כדי לצקת משמעות, לתת כלים 
ולאפשר לך להפוך את הימים הגדולים הללו להכנה אמיתית לגאולה ברוח, בנפש וגם באופן מעשי…

בוקר. צהרים. ערב. מבזקי חיזוק והשראה.
החג הזה את באה למצות!

שמורה.

קו הכח של השמורה 02-6440292
מבזקי חיזוק, עיון, עוצמה וכלים לחיים קרובים יותר!

הקו פתוח ל'שותפות', מתנדבות, מנויות ועכשיו, לאור המצב, גם בתרומה חד פעמית של 35 ₪

שיחות מעמיקות ועשירות אודות הימים, התקופה, התפקידים והמסרים < הגאון רבי ישראל גנס שליט"א < הגאון רבי יעקב כץ שליט"א < הרב מרדכי 
נויגרשל שליט"א < הרב פנחס ארלנגר שליט"א < הרב צביאלי בן צור שליט"א < הרב חיים רייך שליט"א < הרב ישראל גולדווסר שליט"א < הרב מנחם שטיין שליט"א 
< הרבנית שרמן תחי' < הרבנית תרשיש תחי' < הרבנית ולדמן תחי' < הגב' פריידי דיסלדורף תחי' < הגב' שולמית שחור תחי' < הרבנית עפרה יעקובזון תחי' < 
הרבנית ציבי טיקוצ'ינסקי < מרכז "מאמין וזורע" - הרבנית שרמן, גב' חדוה וסלי < הנחייה מקצועית < יעל זלץ < שרי לבל < מלכי קניגסופר < שולמית שרייבר 

הגאון רבי ישראל גנס שליט"א: …לא לתלות במקרה! ...והלכתי עמכם בחמת קרי…. הגאון רבי יעקב כץ שליט"א: 
כבר הרבה שנים שמסתובב בעולם נגיף שגורם למחלה ממארת ואין סימן חיצוני על הגוף … הנגיף מגיע בדיסק קטנטן 

שותק…  והקב"ה  הנפש  ושפלות  בזוהמה  הרב מלא  מסוכן...  פחות  הרבה  קורונה  ושמו  הנגיף 
העבודה  שליט"א:  נויגרשל  הזרה של דורנו היתה גאווה… התחבורה מרדכי 

להעביר את הנגיף בקצב כל כך מהיר... המפותחת, המטוסים… הם אלו שגרמו 
שליט"א:  ארלנגר  פנחס  - שליש מחיידק... משבית הרב  הקורונה 
לא  'אני  שאמר  מי  צביאלי העולם!!  הרב  שיקום...  מאמין'... 
הכפרי  כמו  שליט"א:  צור  כל בן  את  למסור  לב  בחפץ  שהסכים 
רק לא את התרנגולת. למה לא את אדמותיו וראשי הבקר לצאר הרוסי. 

הרבנית שרמן תחי':  אלו ימים נוראים…. נוראים בגדלותם! התרנגולת? 
אותו  שומע  שלא  מי  אלינו….  שואג  עכשיו - חרש! הרבנית תרשיש תחי': ה' 

ישראל היו בבידוד!.... הקב"ה מכוון את המחוג מה ה' … שואל עכשיו?... ביציאת מצרים כלל 
בזמנים אלו… הגב' פריידי דיסלדורף שתחי': כמו שלא למקומו הנכון הרבנית ולדמן תחי': שלום בית נוגע במיוחד 

נצא מפסח עם מטאטא ביד שלא נצא מהקורונה עם אלכוג'ל ביד…. התפילה זה אמונה שבורא עולם ברא ומנהיג…. הוא 
רק מחכה שנזהה את זה נכיר בזה ונתקרב אליו הגב' שולמית שחור תחי': שוחחנו מה יעשה המשיח לתיקון העולם... 

שנזכה
למצות.
שמורה




