
 אורות הצובאות . . . 1 

העלון טעון גניזהעלון שבועי לנשים | יוצא לאור ע"י "התאחדות עזרת 

ע"פ שמות ל"ח ח' | פרשת משפטים - שבת שקלים - תשפ"ג | עלון מס' 45

מאמר מהשבוע מאת מורינו הרב שליט"א במיוחד לעלון

בס"ד

אֹורֹות ַהּצֹוְבאֹות

"סֹוד ַּכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי 
ָאָבְדִּתי"

ָּכל אֹורֹות ַהּפּוִרים ֶׁשֵהם אֹורֹות ֶׁשל 

ֶאְסֵּתר  ִּבְזכּות  ֻּכָּלם  ַקְדמֹון,  ָאָדם 

"ַּכֲאֶׁשר  ָאְמָרה  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלָּכה, 

ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי". ִּכי ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 

ָהִעָּלִאית  ַנְפָׁשּה  ְמִסירּות  ִּבְזכּות 

ֶׁשָאְמָרה  ּוִבְזכּות  סֹוִפית,  ָהֵאין 

"ַּכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי", ִּבְזכּות ֶזה 

ָמְׁשָכה ֶאת אֹורֹות ַהּפּוִרים, אֹורֹות 

ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון. 

ִנּצֹוץ  ִלְהיֹות  ָזְכָתה  ֶאְסֵּתר  ִּכי 

ּוִבְזכּות  ָׁשָנה,   127 ֶׁשָחָיה  ִמָּׂשָרה 

ְמִדיָנה.   127 ַעל  ֶאְסֵּתר  ָמְלָכה  ֶזה 

 =[ ֵטֵבת  ְּבחֹוֶדׁש  ְלַמְלכּות  ְוָזְכָתה 

ַהּצּור",  "ִנְקַרת  סֹוד  הּוא   ,]411

 =[ ִאִּתי"  ָמקֹום  "ִהֵּנה  סֹוד  הּוא 

 ]411 411[, סֹוד "ַּגְּדלּו ַלה' ִאִּתי ]= 

ּפּוִרים  ִּכי  ַיְחָּדו".  ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה 

ִהְתַחֵּבא  ֶׁשָּׁשם  ַהּצּור"  "ִנְקַרת  סֹוד 

ְוָכְך ָזָכה ְלהֹוִריד ֶאת אֹורֹות  ֹמֶׁשה, 

ֲאֶׁשר  הּוא  "ְוַנֲהפֹוְך  ֶׁשל  ַהּפּוִרים, 

ְּבֹׂשְנֵאיֶהם",  ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו 

ַסְך  ֵעָׂשו,  ַאּלּוֵפי  י"א  ָּכל  ּוְלַהְכִניַע 

ֶׂשַרח  ֶׁשל  ִּגַמְטִרָּיא   ,]1411  =[ ַהֹּכל 

ַּבת ָאֵׁשר ]= 1411[, ֶׁשָּזְכָתה ְלִהָּכֵנס 

ַהָּנִׁשים  סֹוד  ְלַגן־ֵעֶדן.  ּגּוָפּה  ִעם 

אֹורֹות  ִּבְזכּות  ֶׁשּזֹוכֹות  ַהִּצְדָקִנּיֹות 

ְלַגן־ֵעֶדן,  ּגּוָפן  ִעם  ְלִהָּכֵנס  ַהּפּוִרים 

ּוְלַהְכִניַע ְקִליַּפת ָהָמן ֲעָמֵלק. 

שבת מברכיןאורות הצובאות
ר"ח אדר הבעל''ט

יחול ביום שלישי ורביעי. 
המולד יהיה 

ביום שני לפנה"צ
בשעה: 12:19 

ְו-11 חלקים



 2 . . . אורות הצובאות
ניתן לשלוח שאלות הלכתיות המצויות באולם התפילות,  ולקבל תשובות ע’’י מערכת מפעל התורה  במס’ 058-3225815

שבוע שעבר הבאנו שו''ת באיזה אופן מותר לטלטל או להשתמש במעיל/
בגד/נעליים שנרטבו בשבת. עכשיו הבאנו שו''ת באיזה אופן מותר לייבשם. 
כמובן שמדובר רק על מעיל/בגד/נעל שמותר לטלטלם לפי שביארנו.   אם 
שזה  או  בשבת  שוב  בזה  להשתמש  ויצטרך  מעיל/בגד/נעליים  עוד  לו  אין 

אריג סינטטי

שאלה: באיזה אופן ניתן לייבשם? האם מותר לתלותם על מתקן . 1
 ייבוש, קולב או מתלה?

תשובה:
אם באמצע השבוע כשרוצה לייבשו תולהו שם כי שם הדרך ( 1

לייבשו אסור. למשל על הסקות או על המוט שבחדר הרחצה או 
על מתלה ייבוש זה אסור.

אבל אם תולהו במקום שרגיל להניחו כשפושטו מעליו, מותר ( 2
אפילו שכוונתו לייבשו. 

אם נותנו על מתלה יבוש אבל שלא כדרך דהיינו בלי ( 3
לפושטו )כלומר, להניחו בדרך תליה רגילה( אלא בסגנון זרוק 

מותר. 

בגדים של ילדים קטנים שרואים לכלוכם, וניכר שתולה אותם (  
רק כדי לייבשם כי נרטבו, ולא נראה שתלה אותם לייבשם אחרי 

שכיבסו אותם מותר. 

בגדים שצריכים ניקוי יבש מותר לתלותם רגיל. ( 5

וכל שכן מעילים שכולם מבינים שתולים אותם רק לייבשם (  
מהגשמים ולא כי כיבסו אותם אלא שמייבשם מפני הרטיבות 

 מותר. 
ובכל אופן ישנה קצת שלא יתלם ממש באופן שרגילים לתלותם 

אחרי כיבוס. 

מעיל ניילון וגומי וכדומה שאינו סופג מים לכו''ע מותר (  
לתלותם.

ייבושם? . 2 לזרז  עמ''נ  חום  מקור  בקרבת  להניחם  מותר  האם   שאלה: 
 תשובה: 

מותר, אם הבגד לא יגיע לחום של 42 מעלות. ]יד סולדת[ ולזכור רק 
באופן זרוק ולא כמו אחרי כיבוס. 

מדור הלכתי | מאת מו"צ דקהילתנו, הרב נחמן כהן שליט"א

פנינים משיעורה השבועי של הרבנית תליט''א 

הגיגים | אי קטן בלב

 עיקר השיחה וההתבודדות צריך להיות עד שיבטל עצמו לרצון ה'. 	 
ע''י משפט שאדם עושה לעצמו.

להשי''ת,  טובים  רצונות  בהתחזקות  להיות  צריך  ההתבודדות  עיקר 
התבודדות ושיחה – לדבר אתו פתוח, תן לי דעת, תן לי מוחין דגדלות. 

אדם צריך להיות מודע למוגבלות שלו, צריך ללמד זכות ולקבל 
הכל באהבה.

רצונות טובים – כשהוא מדבר עם ה' צריך לדבר דיבורי אמת.
ה' רוצה שנוסיף משהו מעצמינו – להשלים את החיסרון. גם אנחנו ניתן, 

נוותר, נפנה מקום.

לאור ביקוש הרבים אנו מביאים שוב את השו''ת בנושא בגדים שנרטבו בשבת:

להינצל מהיצר הרע זה מאוד קשה, הוא מרמה אותנו אבל אנחנו גם 	 
נרמה אותו, נתחיל לספר לו סיפורי מעשיות – גניבה בערמה. 

את  קיבל  יעקב  גניבה,  ע''י  ניצל  הוא  מהגנב  להינצל  רוצה  אדם  אם 
הברכות בגניבה. 

קופצת למים 

בלי לדעת לשחות

קופצת למים 

מעיזה גם לנחות

על גלים סוערים 

מאמצת שרירים

הקושי גובר

מחפשת...

גלגל הצלה

*

הים סוער...

סוער...

אלוקים מלמעלה

הושט לי יד

שלא אטבע

תאחזני ימינך

אל תעזבני

מעל הגלים

*

קצף לבן

מסנוור ובוהק

תכלת מעל 

רקיע פרוש

עולמך הנפלא

אבא חוף מבטחים

להימלט

מזעף הים

ים החיים

החיים – עבודה

תמידית, נצחית,

פנימית, עמוקה

אין מנוס

אין שקט,

אין מנוחה...

יש רק – אי קטן

בתוך תוכי

אי של אהבה

של קשר

עם בורא העולם

התבודדות – גלגל הצלה!

*

ובאי הקטן

אדמה יציבה

פירות מתוקים 

ואויר משכר

לב העולם

כאן טמון, כאן נזרע

ביני לבין הבורא

רוגע ויופי מושלם

יום  לעוד  בכוח  נטענת 

עמוס

מתיישבת הדעת

נרגע הבולמוס

אורו עיניים

הלב מתנקה

תודה השם

שנתת לי קשר כזה

לא בשמיים היא...

לא מעבר לים...

כי בפיך ובלבבך

בכל מקום – לעשותו! 

מרים.

ליקוטי מוהר''ן  תורה נ''ט – היכל הקודש:
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מי שהכיר את בית הספר לבנות שבבולטימור, הכיר את המנהלת, גב' שפיצר. היא 
וניהלה ברמה בית ספר ששמו הטוב  ניסיון רב שנים,  הייתה מחנכת דגולה, בעלת 
הלך לפניו. אך מעבר לכל, היא הייתה אישה משכמה ומעלה, בעלת מידות תרומיות. 

דמות שכל רואיה ומכיריה העידו על היותה אהובה על אלוקים ואדם.
וגם על עשרות המורות ומאות-מאות התלמידות שבבית הספר שלה.

היא  הקיץ.  תחילת  של  החמים  הימים  באחד  השלישי,  השיעור  בתחילת  זה  היה 
ישובה בחדרה, עסוקה בשיחת טלפון חשובה עם מזכירתה של המפקחת,  הייתה 

כשהבחינה במירי ש. המתולתלת, תלמידת כתה ה', שנעמדה ליד החדר שלה.
לבה נפל בקרבה. היא שלחה מבט קצר אל הילדה, שנשענה על הקיר בתוך שהיא 
משחקת בשעון היד שלה, ונאנחה. מן הסתם, הפריעה מירי שוב לאחת המורות... 
מזכירת המפקחת שמעבר לקו קראה בפניה נתונים מתוך טופס כלשהו, אבל ליבה 
ששמעה  מרנינים  הלא  הדיווחים  עם  הדלת,  שלצד  הילדה  עם  היה  המנהלת  של 
עליה אף לאחרונה באסיפת המורות. המחנכת שהייתה ותיקה ומנוסה מאוד ובעלת 
חכמת חיים עשירה, טענה כי תלמידה כמו מירי טרם הייתה לה בכל שנות ההוראה 
שלה, והמורות המקצועיות דיווחו על בעיות קשות בתחום המשמעת והדרך ארץ 

היא סימנה למירי בידה כי תמתין רגע, עד סיומה של השיחה.
והיא שיננה לעצמה  בידה,  הייתה  עוד  ימין מקרבת. האפרכסת  נעימות.  חיוך חם. 

את משנת חייה. 
שיחת הטלפון הסתיימה. מירי ש. החלה לצעוד פנימה, מבט מתריס עמד בעיניה.

העמוס  השולחן  ליד  מקום  ופינתה  בנעימות,  המנהלת  אליה  חייכה  מירי",  "שלום, 
שלה, "אני מבינה שאם הגעת לבקר אותי, כנראה קרה משהו בכיתה"...

"לא יודעת, המורה שלחה אותי", תשובה קצרה ובלתי מחייבת. מבע אטום, ועיניים 
קרות כקרח.

"הפרעת לה, אולי?"
"ממש לא, המנהלת, היא סתם נטפלת אליי, אולי דיברתי קצת"... תלתלים סוררים 
הונפו באחת מעל המצח, משתלבים במבט הנועז של הילדה שלובת הזרועות. נראה 

כי העובדה שהיא נשלחה אל המנהלת אינה מאיימת עליה יתר על המידה.
ימין מקרבת . הזכירה לעצמה שוב הגב' שפיצר. תושיטי לה יד ימין ותעזרי לה...

לשבת  רוצה  את  בזה.  בטוחה  אני  מירי,  טובה,  תלמידה  להיות  רוצה  בוודאי  "את 
בכיתה ולהקשיב יפה, להצליח בלימודים ובמבחנים, ולהיות---"

קצרה  בתשובה  המנהלת  של  דבריה  את  מירי  קטעה  רוצה!"  לא  אני  נכון!  "לא 
וצורמת. כשעיניה יורות זיקים. "אני פה כי שלחו אותי לבית הספר. אבל אני בכלל 

לא רוצה ללמוד".
עיניה הטובות של המנהלת ניסו ללטף את הפנים האטומות שמולן, כמהות לסדוק 
הקשוח  במעטה  הסתגרה  כמו  מירי  אבל  המתריסה,  הקשיחות  את  במשהו  ולו 
לצאת  כדי  תומכת  יד  לה  להושיט  מאפשרת  אינה  עצמה,  על  שעטתה  והמחוצף 

ממצבה.
דומה כי שום דבר טוב לא יוכל לצאת מן השיחה הזו....

"נו, אם את לא רוצה ללמוד, כדאי באמת שתלכי הביתה", קולה של המנהלת המשיך 
להיות נעים ואכפתי גם עכשיו. ילדה יהודייה יקרה עומדת לפניה והיא דואגת לה 

כל כך...
המבע האטום שעל פניה של התלמידה לא נסדק. היא הסתובבה בחדות, וכבר עזבה 

את חדרה של המנהלת, טורקת אחריה את הדלת -  -  -
לבה  בהתפרצותו;  געש  להר  דומה  כשהיא  לשם  והגיעה  מירי,  הביתה,  הלכה  היא 
ומיוסר.  אומלל  פנים  מבע  מלווה  פיה,  במורד  נשפכה  לוהטות  מילים  של  רותחת 
סתם, סתם שלחה אותה המנהלת הביתה, כלום היא לא עשתה, וזו הענישה אותה 

על לא עוול בכפה...

$ $ $

המרופדים  הכיסאות  פה,  אל  מפה  מלא  היה  שבסילבר-ספרינג  הגדול  האולם 
היו  בו.  שעמדה  והרצינית  המכובדת  באווירה  היטב  השתלבו  הכבדים  והווילונות 
אלו ימי עיון בנושאים חינוכיים, ומאות מורות ואימהות התכנסו ובאו הנה, לשמוע 
ולהתמלא מהרצאות וסדנאות שהעבירו מיטב אנשי החינוך שהגיעו הנה מהיבשת 

כולה.
על הבמה ניצבה אחת מאורחות הכבוד. המנהלת הדגולה ורבת הפעלים, המפורסמת 
במשנתה החינוכית ובהצלחותיה המוכחות, הגב' ד' שפיצר, בית הספר הגדל שהיא 
ניהלה בבולטימור היה לשם דבר, שמו הלך לפניו כמוסד המוציא מבין כתליו פירות 
הילולים, ושמה הטוב של המנהלת השתלב באופן קבע בהצלחת המקום. קמו מורות 

ויאשרוה, הורים ותלמידות ויהללוה. רבות מנהלות עשו חיל,  ואת עלית על כולנה.
ואף אחת ממאות היושבות לא הייתה מסוגלת להעלות בקצה דעתה את הדרמה 

שעומדת להתחולל בדקות הקרובות...
מול  בחינוך  בענישה  שעסקה  משקל,  כבדת  חינוכית  סוגיה  עמדה  היום  סדר  על 
עובדות  מעלה  בפיה,  סדורה  משנתה  לכאן,  הגיעה  והיא  נועם,  בדרכי  שימוש 

ספור לשבת | תלוי על ב)ל(ימה
וסיפורים, מניסיון חייה העשיר, ומשתפת את מאות המאזינות במשנתה החינוכית 

הסדורה.
שקט של הערכה עמד באולם, מבטי העיניים כולם היו נעוצים בדמותה של המנהלת, 

האוזניים כרויות והלבבות פתוחים.
הגב' שפיצר מדברת בנעימות, עיניה המאירות וחיוכה העדין מוסיפים נופך מופלא 

לדבריה.
ואז זה קרה ---

השורות  באחת  לה  נעמדה  כתפיים  ורחבת  גבוהה  דמות  אחת,  בבת  הוסט  כיסא 
נישא מן הבמה, אבל קולה של האישה,  הקדמיות של האולם. קולה של המנהלת 

גבוה ותוקפני, כמו ניסה לגבור עליו.
"חוצפה!" "חוצפה ממדרגה ראשונה!" היא זעקה ונופפה בידיה בכעס, "להביא לכאן 
מנהלת שפוגעת והורסת נפשות של תלמידות, ולהעמיד אותה על הבמה שתלמד 
אותנו איך לחנך! אני מכירה את האישה הזו יותר טוב מכולן פה, ואני אומרת לכן, זו 

צביעות אחת גדולה!"
רעידת אדמה -- -

הלם. תדהמה מוחלטת.
יש שמנסות להשתיק את הגברת הנזעמת, להסות את שטף מילותיה המתריסות, 
אחרות מתלחששות בחוסר אונים, כובשות פניהן בקרקע מפני בושתה של המנהלת 

הכבודה שעל הבמה.
ויש גם כאלו שמתלבטות, אולי באמת נכונים הם הדברים הכעוסים שהוטחו כאן? 

אולי מתחת למעטה הידידותי והמכובד מסתתרת צביעות בלתי נעימה...
אלו גם אלו נבוכות, עד עומקי נשמתן... אינן יודעות איך  להגיב...

רק המנהלת שעל הבמה יודעת גם יודעת. שבריר של רגע נדרש ממנה כדי לזהות 
הילדה  ה',  מכיתה  החוצפנית  התלמידה  מירי,  של  כאמה  המתריסה  האישה  את 
שהעזה פניה למורותיה, שהדפה את כל הידיים הטובות והמקרבות שהושטו אליה; 

התפוח הרקוב, שבעצם לא נפל רחוק מן העץ שעליו הוא גדל וצמח.
האישה אדומת הפנים ועזת המבט עזבה בהפגנתיות את מקומה, מפלסת לעצמה 
וממשיכה  האולם.  מן  היציאה  פתח  לעבר  מתקדמת  היושבות,  למאות  בינות  דרך 

בינתיים לשפוך אש וגופרית על ראשה של המנהלת הכבודה שעל הבמה.
פסיעות נוקשות, נזעמות, אגרופים קמוצים, הכעס ליווה אותה בצאתה מן האולם.

המנהלת הביטה באלם קול אחר דמותה המתרחקת, אחר הצטדדה לרגע בפינתה, 
מלחשת בחשאי מילים ממעמקי ליבה:

הפשוטות,  המילים  לשוני  על  בוערות  כמה  עד  יודע  עתה  רק  עולם,  של  "ריבונו 
הנכונות והאמיתיות, שמסוגלות לנקות כעת את שמי מול מאות הנשים הכבודות 
בילדה  ונשמתי  ליבי  את  השקעתי  כמה  יודע  אתה  רק  הזה.  האולם  את  שגודשות 
הזו, כמה ניסיתי לקרבה. איך שורף ליבי ושותת דם מול העוול הבלתי נסלח שנעשה 
פה. ובכל זאת, למען שמך הגדול והנורא – אני אשתוק. אחריש, לא אעלה מילה על 

לשוני.
לה  מלאו  שנה  ושש  עשרים  הגון,  לזיווג  שמצפה  בת  בבית  לי  יש  שבשמים,  אבא 
והיא טרם נושעה... אנא ממך, רבונו של עולם, ראה בעוניי ובבושתי, שים נא בנאדך 
את דמעתי, והזכות הזו, ההתגברות הזו שאין בפי מילים לתאר עד כמה קשה היא 

בשבילי, תעמוד נא לה לישועה..."
ציפו  וההלומה,  החיוורת  המנהלת  של  דמותה  אחר  עקבו  עיניים  זוגות  מאות 

לתגובתה ---
אפס. שום תגובה לא הגיעה מעם הבמה. לך דומיה תהילה.

המנהלת התעשתה. העלתה שוב את חיוכה המוכר על פניה, ושבה אל הנושא בו 
עסקה...

מבין  מי  אי  ראתה  טרם  כזו  נפש  גבהות  כי  דומה  בקהל,  עבר  הערכה  של  רחש 
היושבות באולם הגדול.

– כבשה  כוחות הנפש שגילתה האישה הדגולה שעל הבמה  ההתפעלות מעוצמת 
את הכול, ומילאה גלים גלים את האולם הענק והגדוש. הכול חשו כי מדובר בעבודת 
הנשים  מאות  מבין  אחת  אף  אך  רגילה,  בלתי  בהתגברות  במיוחד,  נאצלת  מידות 

שגדשו את העולם לא הייתה מסוגלת להעלות בדעתה עד כמה...

$ $ $

ממושכת  שהות  לאחר  ששבה  עייפה  אמא  ומאחוריה  הביתה,  מתגלגלת  המזוודה 
בימי העיון.

המנהלת גב' שפיצר מחייכת אל בתה המסורה שתפקדה בבית במשך ימי היעדרה, 
מחייכת אל יעקוב'לה בן העשר, ה"תינוק" שלה, מלטפת קלות את לחיה של שני 
בת השתים עשרה, אבל עוד לפני שהיא מספיקה לשאול איך היה, מושטת לעברה 

שפופרת הטלפון.
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להצלחת ולרפואת מורינו הרב אליעזר בן עטיה שליט''א, והרבנית תהילה בת לאה תליט''א
לעילוי נשמת: רבקה שושנה בת דוד ע"ה |  לרפואת: שרה בת חנה לאה ; מרים בת לאה ; אלישבע סברינה קלארה בת מרים ; מרים בת אסתר | להצלחת התורם בעילום שם

"קו אשה לרעותה" 
 02-5721267 

קחו חלק בהפצת העלון הקדוש
להקדשות ולתרומות נא להתקשר למס' 058-3225815 

קו בית מורינו הרב 
שליט''א

בריאות איתנה, ד''ר רז

רח' יואל 18, הבוכרים 
02-5   35 

טיפ בריאותי מאת ד''ר רז:

זרעי חרדל
עוזר לחסל  אופנים. חרדל  לבריאות בכמה  מועיל  חרדל 
עשיר  והצמח  והמעיים,  הכבד  את  לנקות  חיידקים, 
במינרלים ואנטי סרטני )במיוחד מגנזיום, פוספרוס, ברזל, 

מנגניז וסלניום(. 
יש להנביט את זרעי החרדל לפני האכילה.

הפינה הרוחנית 
רבי  כדברי  בחודש  פעם  חרדל  לאכול  להשתדל  מומלץ 
מכל  מחלות  מונע  זה  שדבר  השנה(  ראש  )בגמרא  יוחנן 

הבית! 

מילתא דבדיחותאטיפים ועצות לעקרת הבית | לא לעיין בשב"ק
 ליבוש מושלם של ספר שדפיו נרטבו:	 

 שמים טישו משני צידי כל דף רטוב, וסוגרים את הספר. הטישו סופג 
את הרטיבות והדפים נותרים חלקים ויבשים.

 לזירוז תהליך היבוש במייבש כביסה:	 
יש להכניס מגבת יבשה או שתיים יחד עם הכביסה הרטובה. 

נדבק מסטיק על הבגדים? קחו קוביות קרח והעבירו על המסטיק. לאט 	 
לאט הוא קופא, מתפורר ויורד בלי להשאיר סימנים. 

כך תדפקו מסמר בקיר מבלי לדפוק את האצבע: תפסו את המסמר 	 
בעזרת אטב בכיסה. 

השקיות העוטפות כיכר לחם פרוס מתאימות בול לאריזת עוגות או 	 
פשטידות שנאפו בתבנית אינגליש קייק ארוך. 

הטיפים באדיבות "ספר העוצמות", שיצא לאור ע''י גמ''ח "רק בס''ד". 
ניתן להשיג את החוברת בטל. 054-8401040 ב-10 ₪.  

  

  
  

לאור קריאתו של מורינו הרב שליט''א
להתחזק באמירת תיקוני הכללי

בעקבות המצב של עם ישראל בארץ ובעולם.
נתחזק יחד אחיות יקרות, ואיש לרעהו יאמר חזק, וכל אחת ואחת 

תאמר מעט יותר מכפי כוחה תיקוני הכללי, 
שנזכה להגיע ליעד המבוקש ובזכות זה נזכה יחד לראות 

בביאת גואל צדק ובישועות כלליות ופרטיות. 

להזכירכן, כל ערב לפני תפילת מעריב יש תיקוני הכללי בציבור. 
וכן מתאספות בנות ונשים מיד אחרי תפילת מעריב 

לומר 3 תיקוני הכללי בעזרת הנשים ]על הפארנצ'ס[.  

"אמא", בהילות בקולה של הבת, "יש מישהי שמוכרחה לדבר איתך בדחיפות. היא 
התקשרה לכאן בימים שלא היית כמה פעמים, והסבירה לי שוב ושוב עד כמה זה 

דחוף לך. הבטחתי לה שמיד כשאת חוזרת – אדאג שתתקשרי אליה".
גב' שפיצר מעלה חיוך קל על שפתיה. "לא ידעתי שאני עובדת ב'הצלה' או ב'מכבי 

אש'... היא אומרת בבדיחותא, "מה כבר יכול להיות דחוף כל כך?!"
בכל זאת, היא מקישה את מספר הטלפון שמגישה לה הבת, כשהיא אינה מסוגלת 

לתאר ולשער את מה שעומד להתרחש בעקבות שיחת הטלפון הזו...
נפלא  לי שידוך  "יש  בהול,  היה  לקו אכן  "גב' שפיצר?" קולה של האישה שמעבר 
ומחר  ימים,  כמה  כבר  אותך  מחפשת  אני  ומעלה;  משכמו  בחור  המיוחדת.  לבתך 

הבחור הזה חוזר לארץ ישראל"...
ליבה של המנהלת פועם בעוז. מילותיה הנרעדות של התפילה הלוהטת, המרטיטה 

שלחשה לפני ימים ספורים על הבמה, צפות ועולות מול עיניה,  
מצפה  עדיין  והיא  שנה,  ושש  עשרים  לה  מלאו  שכבר  בת  לי  יש  שבשמים  אבא 
את  בנאדך  נא  שים  ובבושתי,  בעוניי  ראה  עולם,  של  ריבונו  ממך,  אנא  לזיווגה... 
היא  קשה  כמה  עד  לתאר  מילים  בפי  שאין  הזו,  ההתגברות  הזו,   והזכות  דמעתי, 

בשבילי, תעמוד נא לה לישועה...
אינפורמציה  שהעלה  בירורים,  של  אינטנסיבי  מסע  נערך  ספורות  שעות  בתוך 
שהייתה מעל ומעבר לכל הציפיות. הצעה כזו טרם הייתה להם, עוד לא בא כבושם 

הזה בין כותלי הבית שלהם.
לקרום  החל  השידוך  הנמרצת,  לשדכנית  חיובית  תשובה  הוחזרה  ערב  באותו  עוד 

עור וגידים, והבחור דחה את הטיסה המתוכננת שלו.
שבועיים חלפו ובתה כלילת המעלות של המנהלת שכבר מלאו לה עשרים ושש, 

הייתה לכלה מאושרת!!!

$ $ $

מספר שבועות לאחר מכן, באירוע משפחתי כלשהו, ניגשה אישה בלתי מוכרת אל 
המנהלת הגב' שפיצר, "סליחה שאני מפריעה לך", היא התנצלה בנעימות, "רציתי 

רק לבקש בקשה קטנה וחשובה".
כאחת  עצמה  את  שהציגה  והאישה  נעימה,  באדיבות  נענתה  כדרכה,  המנהלת 
ממשתתפות אותם ימי עיון, הסבירה כי עדיין לא נרגעה ממה שראו עיניה במעמד 
המרטיט שעל הבמה, מהעוצמה שגילתה המנהלת מול מי שחירפה אותה ושפכה 

את דמה, מההתגברות הנאצלת והבלתי נתפסת.
אל  מבקש  מבט  והישירה  לבסוף,  האישה  אמרה  דחופה",  לישועה  זקוקה  "אני 
המנהלת, "ואני מחפשת לעצמי זכויות מיוחדות, זכויות שפועלות גדולות ונצורות 

בשמים, רציתי... רציתי... לקנות ממך את הזכויות הנאדרות הללו של ההבלגה..."
לצידה  היושבת  הכלה  בתה  אל  עיניה  נושאת  שפיצר  הגב'  שתיקה,  של  קל  רגע 
מעבירה מבט על שעון הזהב המעטר את זרועה, ואחר משיבה בקול רך אל האישה 

הבלתי מוכרת:
"אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, וגם אתפלל עלייך, בעזרת ה', אבל... בזכויות 

ההן שלי – כבר השתמשתי"....
 )הבלימה 2,  עמ' 211(

  

  


